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 في ظالل القرآن
 للشهيد سيد قطب  رحمه هللا 

 

 حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 

 الباحث في القرآن والسنة 

 علي بن نايف الشحود

 
 حقوق الطبع لكل مسلم 
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 إهداء  
لذرو   -أهدي هذاا الممذل الماوا ذع فذي خدمذة هللااذاا هللا أمذال  أوا

 السيد رحمه هللا .

 لاين نهلت من ممينهم ، وأفدت منهم.ميع أساأاأي اجإل   -وثانيا 

 وإل  هللال ِّ َمن له فضل  عليَّ في أمليمي وإرشادي للخير .

 وإل  والديَّ رحمهما هللا أمال  .

مني علذذ  هذذاا الممذذذل ، مذذن ا خذذو  وا حبذذذاا  وإلذذ  هللاذذل ِّ َمذذن شذذذ َّ

 وا صحاا .

وإلذذ  جوجاذذي الكريمذذة ح أهذذا هللا أا حاي ذذة الاذذي هللاانذذت مذذن أهللابذذر 

ي علذذ  إهللامالذذه ، وقذذد سذذاعدأني بذذبمي فهارسذذه فذذي المشذذ مين لذذ

 الشاملة .

 . وإل  جوجاي أا بكر وا واد هللالهم عافهم هللا من هللال داء وبالء

ف ذذهاهم هللا جميمذذا عنذذي خيذذَر جذذهاء ال ذذهاء ، وجملذذه فذذي صذذحي ة 

 أعمالهم يوا الدين .

 ال قير إل  رحمة هللا ومدده وعطائه

 علي
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 
لصواق  ن عبود هللا ابونا حممود حلمد هلل رب العاملني،وأفضل الصالة وأمت التسليم،على سيدان وحبيبنا ورسوللا

 اللعد األمني،وعلى آله وصحبه أمجعني،ومن تبعهم إبحسان إىل يلم الدين .
 أما بعد :

  [1:انقا { ]الفر } لَِيُكلَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذير  فإن هللا تعاىل قد أنزل القرآن الكرمي 
 النَّواَس ِموَن الظُُلَمواتِ   لُِتْخورِجَ إِلَْيوكَ  }ِكتَواب  أَنْوزَْلنَوا ُ وكذلك ليخرج الناس من الظلمات إىل النلر قال تعاىل:

 [1:اهيم({ ]إبر 1ِإىَل الُنلِر إبِِْذِن َرّبِِِْم ِإىَل ِصرَاِط اْلَعزِيِز احْلَِميِد )
فَعوْن ه األمت مون أجول العمول بوه مون أَجولَّ العلولم ا سوالمي  ومن مث فإن تعلم قراءة القرآن وفهمه على اللجو

 1«َخْْيُُكْم َمْن تَوَعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمُه » قَاَل  - -َعِن النَِّبِِ  -رضى هللا عنه  -ُعْثَماَن 
ألنوه   والعمول به،ه وتفسوْي وقد اهتم املسلملن من عصر نزول القورآن الكورمي بوتعلم كتواب هللا تعواىل وحفظو 

 أساس سعاقة املسلمني  يف الدارين،ومنهج حياهتم .
هم م،ليأخوذ بيودهل تعواىل وكلما ابتعد الناس عن عصر التنزيول كلموا كانوحل احلاجو  ماسو  لتفسوْي كتواب هللا 

 إىل برِِ األمان .
 غو لشوريع  واللافو  أصولل وقد وجد مفسرون يف مجيع العصلر ا سالمي  حواوللا تفسوْي كتواب هللا تعواىل و  

 ومعطيات العصر وحاج  الناس .
 شوووووكل صوووووحي فكانووووحل هوووووذ  التفاسووووْي تغطوووووك حاجووووو  النوووواس لفهوووووم كتووووواب هللا تعوووواىل بغيووووو  العمووووول بووووه ب

 وسليم،ألنه املصدر التشريعك األول .
قود وجود علمواء أجوالء اهتمولا بتفسوْي   –ابلرغم من تنحي  ا سالم عون حيواة املسولني  –ويف عصران هذا  

قريوووه فهموووه لاجيوووال املعاصووورة،ومن هوووي ء ا موووام القوووا ك رمحوووه هللا يف كتابوووه حماسووون كتووواب هللا تعاىل،وت
التأويوول وهوول تفسووْي نفيك،وكووذلك تفسووْي املنووار للشووي  حمموود ركوويد رضووا رمحووه هللا ولكنووه   يكملووه وهوول 

ك تفسووْي انفووع ومفيوود لوول  مووا وقووع فيووه موون شويوول فاسوود تبعووا لشوويخه الشووي  حمموود عبوودة رمحووه هللا،وكووذل
تفسووْي املراغووك رمحووه هللا وهوول تفسووْي انفووع ومطوولل،و  حلوول موون بعووخ املالحظات،وكووذلك الشووي  حممووود 
حمملق حجازي يف التفسْي اللاضو  وهول تفسوْي رتصور وجيد،وكوذلك التفسوْي احلودية للعالمو  حممود عوزة 

ت،وكووذلك قروزة،وقوود فسوور  حسووه ترتيووه النووزول وهوول تفسووْي سووهل وقوويم  و  حلوولا موون بعووخ املالحظا
التفسْي القرآين ابلقرآن للخطيه وهول تفسوْي قويم لول  بعوخ التوأويالت الفاسودة،وكذلك التفسوْي اللسوي  
لسويد ننطواوي رمحووه هللا وهول تفسوْي انفووع ومفيد،وكوذلك التفسووْي املنوْي ألسوتاذان وهبوو  الزحيلوك حفظووه هللا 
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الصغْية أمثال تفسوْي السوعدي رمحوه  وهل تفسْي كامل وانفع و  حلل من بعخ املالحظات،عدا التفاسْي
  2هللا والتفسْي امليسر  وأيسر التفاسْي للجزائري  وحلمد وغْيها وكلها انفع  

   آن نعم .نعمو الل القور "احليواة يف لوومن هذ  التفاسوْي تفسوْي يف لوالل القورآن للسويد قطوه رمحوه هللا، 
 يعرفها إِ  من ذاقها.نعم  ترفع العمر وتباركه وتزكيه.

  قو  يف متوه موا   أذهوا مون نعواحلمد ّلِل ..لقد مِن علِك ابحلياة يف لالل القورآن فو ة مون الزمان،ذقوحل في
 حيايت.ذقحل فيها هذ  النعم  اليت ترفع العمر وتباركه وتزكيه.

أي تكوووورمي ذا القوووورآن ..أان العبوووود القليوووول الصووووغْي ..ّبوووويتحوووودّ إِ   -سووووبحانه  -لقوووود عشووووحل أ ووووع اّلِل 
لووى عمي يتفضوول بووه مقووام كوور  ذا التكوورمي العلوولي ا؟ليوولف أي رفعوو  للعموور يرفعهووا هووذا التنزيوولف أيلإلنسووان هوو

 ا نسان خالقه الكرميف
إىل ا؟اهليووو  الووويت اووولج يف األرم،وإىل اهتماموووات أهلهوووا  أنظووور مووون علووول -رآن يف لوووالل القووو -وعشوووحل 

لرات نفال،وتصووووووموووووون معرفوووووو  األالصووووووغْية اهلزيلوووووو  ..أنظوووووور إىل تعاجووووووه أهوووووول هووووووذ  ا؟اهليوووووو   ووووووا لووووووديهم 
ثغوو  األنفووال نفال.ولاألنفال،واهتمامووات األنفووال ..كمووا ينظوور الكبووْي إىل عبووة األنفال،وحموواو ت األ

اء العلوووولي علن النوووود..وأعجووووه ..مووووا ابل هووووذا النوووواسف  مووووا ابهلووووم يرتكسوووولن يف احلمووووأة اللبي وووو ،و  يسووووم
 ا؟ليل.النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيهف

لكاموول الشووامل الرفيووع النظيوو  لللجوولق ..لغايوو  اللجوولق  اذلووك التصوولر  -رآن يف لووالل القوو -الووى عشووحل أ
يف  كور  وغورب،و لبشوري ،يفكله،وغاي  اللجلق ا نساين ..وأقيك إليوه تصولرات ا؟اهليو  الويت تعويا فيهوا ا

ظووالم البهوويم ال ،ويف مشووال وجنوولب ..وأسووأل ..كيوو  تعوويا البشووري  يف املسووتنقع اهلسوون،ويف الوودر  اهلوواب
 وعندها ذلك املرتع الزكك،وذلك املرتقى العا ،وذلك النلر اللضكء ف

ا؟ميووول بوووني حركووو  ا نسوووان كموووا يريووودها اّلِل،وحركووو  هوووذا  أحوووك التناسووو  -رآن يف لوووالل القووو -وعشوووحل 
ن السوووووونن عووووووحنرافهووووووا الكوووووولن الووووووذي أبدعووووووه اّلِل ..مث أنظوووووور ..فووووووأرى التخووووووب  الووووووذي تعانيووووووه البشووووووري  يف ا

ليهوا.وأقلل يف طرهوا اّلِل عفا الويت لني ،والتصاقم بني التعاليم الفاسدة الشريرة اليت الى عليها وبني فطرهتوالك
 نفسك:أي كيطان ل يم هذا الذي يقلق خطاها إىل هذا ا؟حيمف

 اي حسرة على العباق   
يقتووه،وأكث يف أرى اللجوولق أكووث بكثووْي موون لوواهر  املشووهلق ..أكووث يف حق -يف لووالل القوورآن  -وعشووحل  

تعدق جلانبه ..إنه عا  الغيه والشوهاقة   عوا  الشوهاقة وحد .وإنوه الودنيا واهلخورة،  هوذ  الودنيا وحودها 
..والنشووأة ا نسوواني   توودة يف كووعاب هووذا املوودى املتطوواول ..واملوولت لوويك وايوو  الرحلوو  وإ ووا هوول مرحلوو  يف 

يك نصووويبه مقدمووو  كلوووه.إ ا هووول قسووو  مووون ذلوووك الطري .وموووا ينالوووه ا نسوووان مووون كوووكء يف هوووذ  األرم لووو
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النصيه.وما يفلته هنا من ا؟زاء   يفلته هنا .فال للم و  خبك و  ضياع.على أن املرحلو  الويت يقطعهوا 
علوووى لهووور هوووذا الكلكوووه إ وووا هوووك رحلووو  يف كووولن حوووك مأنلس،وعوووا  صووودي  وقوق.كووولن ذي رو  تتلقوووى 

َوّللَِِّ َيْسوووووُجُد َموووووْن يف »ه إليوووووه رو  املووووويمن يف خشووووولع:وتسوووووتجيه،وتتجه إىل ااوووووال  اللاحووووود الوووووذي تتجووووو
ُتَسوبُِِ  لَوُه السَّوماواُت السَّوْبُع َواأْلَْرُم َوَموْن « ..»السَّماواِت َواأْلَْرِم َنْلعا  وََكْرهوا  َوِلالهُلُوْم اِبْلغُوُدوِِ َواهْلصوالِ 

راحوو ،وأي سووع  وأي أنووك،وأي يقوو  يفيضووها علووى القلووه ..أي « فِوويِهنَّ،َوِإْن ِمووْن َكووْكء  ِإ َّ ُيَسووبُِِ  ِ َْمووِد ِ 
 هذا التصلر الشامل الكامل الفسي  الصحي ف

أكوورم بكثووْي موون كوول تقوودير عرفتووه البشووري  موون قبوول لإلنسووان  أرى ا نسووان -رآن يف لووالل القوو -وعشووحل 
« عُووولا لَوووُه سووواِجِدينَ وِحوووك فَوقَ  رُ يوووِه ِموونْ فَوووِإذا َسووولَّيْوُتُه َونَوَفْخوووحُل فِ »وموون بعووود ..إنوووه إنسوووان بنفخووو  موون رو  اّلِل:
« ْرِم َخِليَفووووو   ِعووووول  يف اأْلَ يِنِ جاَوِإْذ قووووواَل َربُوووووَك لِْلَمالِئَكوووووِ :إِ »..وهووووول ّبوووووذ  النفخووووو  مسوووووتخل  يف األرم:

يعا  اأْلَرْ  َوَسخََّر َلُكْم ما يف السَّماواِت َوما يف »..ومسخر له كل ما يف األرم:  .. «ِم مجَِ
 شووور هوووك اهلصووورةليهوووا البدر مووون الكرامووو  والسووومل جعووول اّلِل اهلصووورة الووويت يتجموووع عوألن ا نسوووان ّبوووذا القووو

 ك وننه.هامليمن  املستمدة من النفخ  ا هلي  الكرمي .جعلها آصرة العقيدة يف اّلِل ..فعقيدة
 لبهائم مون كواع عليه اوهك قلمه،وهك أهله ..ومن مث يتجمع البشر عليها وحدها،  على أمثال ما تتجم

 ى وقطيع وسياج  ..ومرع
  االووذي يقوولق خطووواملوويمن ذو نسووه عري ،وضووارب يف كووعاب الزمان.إنووه واحوود موون ذلووك امللكووه الكرمي،

 موحممد ..علوويهذلووك الووره  الكرمي:نوول  وإبووراهيم وإ اعيوول وإسووحا ،ويعقلب ويلس ،وملسووى وعيسووى،
 ..« اتوَُّقلنِ ُكْم فَ  َربُ َوِإنَّ هِذِ  أُمَُّتُكْم أُمَّ   واِحَدة  َوأانَ ..»الصالة والسالم 

ملاقووو   -ن  لووالل القووورآكمووا يتجلوووى يف  -هووذا امللكوووه الكرمي،املمتوود يف كوووعاب الزمووان مووون قدمي،يلاجوووه 
وتعوووووودق املكان، متشوووووواّب ،وأزمات متشوووووواّب ،وعارب متشوووووواّب  علووووووى تطوووووواول العصوووووولر وكوووووور الوووووودهلر،وتغْي

 لكنه ميضوووك يفالتشوووريد.و والبغك،والتهديووود و األقلام.يلاجوووه الضوووالل والعموووى والطغيوووان واهللى،وا ضوووطهاق 
ّلِل ل حلظوو  وعوود اقعا يف كوونريقووه تبووحل ااطوول،مطم ن الضوومْي،وايقا موون نصوور اّلِل،متعلقووا ابلرجوواء فيووه،متل 

ْيِهْم َرُّبُوْم ْوحى إِلَوفَوأَ تَوعُولُقنَّ يف ِملَِّتنا.لَ ْرِضونا أَْو ِموْن أَ  َوقواَل الَّوِذيَن َكَفوُروا ِلُرُسوِلِهْم لَُنْخورَِجنَُّكمْ »الصاق  األكيد:
.ملقوووو  « .َمقووواِمك َوخوووواَ  َوِعيووودِ  ِلَمووووْن خوووا َ  ْم.ذِلكَ لَووونُوْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنَي،َولَُنْسوووِكنَونَُّكُم اأْلَْرَم ِمووووْن بَوْعوووِدهِ 

ينتظرهوووا  بووو  واحووودةواحووود وعربووو  واحدة.وهتديووود واحووود.ويقني واحد.ووعووود واحووود للملكوووه الكووورمي ..وعاق
 املطا .وهم يتلقلن ا ضطهاق والتهديد واللعيد ..امليمنلن يف واي  

 ارض :فلت  العويف لالل القرآن تعلمحل أنه   مكان يف هذا اللجلق للمصاقف  العمياء،و  لل
..وكووول أمووور حلكمووو .ولكن حكمووو  « َوَخلَوووَ  ُكووولَّ َكوووْكء  فَوَقووودَّرَُ  تَوْقوووِديرا  « ..»ِإانَّ ُكووولَّ َكوووْكء  َخَلْقنووواُ  بَِقوووَدر  »

ُ ِفيوووِه َخوووْْيا  »لعميقووو  قووود   تتكشوو  للنظووورة ا نسووواني  القصووْية:الغيووه ا فَوَعسوووى أَْن َتْكَرُهووولا َكووْي ا  َوَاَْعوووَل اّللَّ
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ُ يَوعْ  لَوووُم َوأَنْووووُتْم   َكِثْيا ،َوَعسوووى أَْن َتْكَرُهووولا َكوووْي ا  َوُهوووَل َخوووْْي  َلُكْم،َوَعسوووى أَْن هُِبُووولا َكوووْي ا  َوُهوووَل َكووور  َلُكوووْم.َواّللَّ
 « ..َلُملنَ تَوعْ 

تميو  قود راهوا النواس حت الويت يواألسباب اليت تعار  عليها الناس قد تتبعها آترهوا وقود   تتبعها،واملقودما
 ووا والنتائج،وإ ئ اهلترتعقبهووا نتائجهووا وقوود   تعقبها.ذلووك أنووه ليسووحل األسووباب واملقوودمات هووك الوويت تنشوو

َ تَووْدرِي َلَعوو  »سوولاء: تنشووئ األسووباب واملقوودماتهووك ا راقة الطليقوو  الوويت تنشووئ اهلتر والنتووائج كمووا  لَّ اّللَّ
ُّ بَوْعَد ذِلَك أَْمرا    « ..ُُيِْد

 هوول الووذي يقوودر ألخووذ ّبووا واّللِ مووأملر اب ..واملوويمن ذخووذ ابألسووباب ألنووه« َومووا َتشوواُ َن ِإ َّ أَْن َيشوواَء اّللَُّ »
لنجوولة ذ األمني،واحوود  املووالمتووه وعلمووه هوول و آترهووا ونتائجهووا ..وا نم نووان إىل رمحوو  اّلِل وعدلووه وإىل حك

ُ  يَعِوودُُكْم َمْغِفوورَة  مِ اِء،َواّللَُّ ْلَفْحشووالشَّووْيطاُن يَعِوودُُكُم اْلَفْقووَر َوَذُْموورُُكْم ابِ »موون اهلوولاجك واللسوواوس: ،َواّللَّ ْنووُه َوَفْضووال 
 « ..واِسع  َعِليم  

قرير الضومْي ..عشوحل أرى يود اّلِل يف  اقئ النفك،مطمو ن السوريرة،هو - لالل القورآن يف -ومن مث عشحل 
فاعليتهووا تعوواىل و  كوول حوواقّ ويف كوول أمر.عشووحل يف كنوو  اّلِل ويف رعايته.عشووحل أستشووعر إاابيوو  صووفاته

يووُه اْلُمْضووَطرَّ ِإذا َقعوواُ  َوَيْكِشووُ  الُسوولَءف..» « ُم اْاَبِوووْيُ  ِعبوواِقِ  َوُهووَل احلَِْكوويقوواِهُر فَوووْل َ ُهوووَل الْ وَ « ..»أَمَّووْن اُِ
ُ غالِوووه  َعلوووى أَْمووورِِ  َولِكووونَّ َأْكثَووووَر النَّووواِس   يَوْعَلُمووو».. َ َُيُووولُل بَووونْيَ أَ  َواْعَلُمووولا»« ..لنَ َواّللَّ «  اْلَموووْرِء َوقَوْلبِوووهِ نَّ اّللَّ

َ َاَْعووْل لَووُه َرْرَ « ..»فَوعَّووال  ِلمووا يُرِيوودُ ..» ووْل َعلَووى اّللَِّ َومَ ْن َحْيووُة   َُيَْتِسووُه،ْرزُقْووُه ِمووجووا  َويوَ َوَمووْن يَوتَّووِ  اّللَّ ْن يَوتَولَكَّ
َ ابلِووووُ  أَْموووورِ ِ  ِبكووووا   َعْبووووَدُ   أَلَووووْيَك اّللَُّ « ..»ِتهاِخووووذ  بِناِصوووويَ آ ُهووووَل مووووا ِمووووْن َقابَّوووو   ِإ َّ « ..»فَوُهووووَل َحْسووووُبُه.ِإنَّ اّللَّ

ُ َفموو« ..»َوُحَلُِِفلنَووَك اِبلَّووِذيَن ِمووْن ُقونِووهِ  «  َفمووا لَووُه ِمووْن هوواق  َوَمووْن ُيْضووِلِل اّللَُّ ..» «م  ْن ُمْكوورِ ا لَووُه ِمووَوَمووْن يُِهووِن اّللَّ
ي   املطلقو  ملدبرة،واملشو راقة ا..إن اللجلق ليك م وكا لقلانني آلي  صماء عمياء.فهنا  قائما وراء السنن ا
يك لنوا ااصو  وأنوه لوريقتها ا..واّلِل حل  ما يشاء وحتار.كذلك تعلمحل أن يد اّلِل تعمل.ولكنها تعمل بط

 ملضولع ليعمول - لوالل القورآن كموا يبودو يف  -نستعجلها و  أن نق   على اّلِل كوي ا.فاملنهج ا هلوك  أن
 شوري  اللاحودةلونفك البايف كل بي  ،ويف كل مرحل  من مراحل النشأة ا نساني ،ويف كول حالو  مون حوا ت 

ن وناقاتووه ا ا نسوواهووذ..وهول ملضوولع هلووذا ا نسووان الووذي يعوويا يف هوذ  األرم،آخووذ يف ا عتبووار  فطوورة 
ر  يف ئن فيحتقووور قو ذا الكووواواسوووتعداقاته،وقلته وضوووعفه،وحا ته املتغوووْية الووويت تع يوووه ..إن لنوووه   يسووولء ّبووو

 ع .األرم،أو يهدر قيمته يف صلرة من صلر حياته،سلاء وهل فرق أو وهل عضل يف مجا
فول  مهمتوه الويت أنشوأ  اّلِل هلووا كوذلك هول   يهويم موع اايوال فْيفوع هوذا الكوائن فوول  قودر  وفول  ناقتوه و 

يوولم أنشووأ  ..و  يفوو م يف كلتووا احلووالتني أن مقلمووات فطرتووه سووطحي  تنشووأ بقووانلن أو تكشوو   وورة قلووم  
..ا نسان هل هذا الكائن بعينه.بفطرته وميلله واستعداقاته،ذخذ املونهج ا هلوك بيود  لْيتفوع بوه إىل أقصوى 

ووليفتوووه،وُي م ذاتوووه وفطرتوووه ومقلماتوووه،وهل يقووولق  يف نريووو  قرجوووات الكموووال املقووودر لوووه  سوووه تكلينوووه 
الووذي يعلمووه خووال  هووذا  -الكمووال الصوواعد إىل اّلِل ..وموون مث فووإن املوونهج ا هلووك ملضوولع للموودى الطليوول 
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وموووون مث   يكوووون معتسووووفا و  عجوووول  يف هقيوووو  غاايتووووه العليووووا موووون هووووذا  -ا نسووووان ومنووووزل هووووذا القوووورآن 
 توود فسووي ،  ُيوود  عموور فوورق،و  تسووتحثه رغبوو  فان،حشووى أن يعجلووه املوولت عوون املوونهج.إن املوودى أمامووه 

هقيووووو  غايتوووووه البعيووووودة كموووووا يقوووووع ألصوووووحاب املوووووذاهه األرضوووووي  الوووووذين يعتسوووووفلن األمووووور كلوووووه يف جيووووول 
 واحد،ويتخطلن الفطرة املتزن  ااطى ألوم   يصثون على ااطل املتزن 

ألموووولر.مث ا،وتضووووطرب اجملازر،وتسوووويل الوووودماء،وتتحطم القيم ويف الطريوووو  العسوووول  الوووويت يسوووولكلوا تقوووولم 
ملوووذاهه اصووومد هلوووا تيتحطمووولن هوووم يف النهايووو ،وتتحطم موووذاهبهم املصوووطنع  هوووحل مطوووار  الفطووورة الووويت   

يقلمهوووا حوووني ن هنا ،و مووواملعتسوووف   فأموووا ا سوووالم فيسوووْي هينوووا لينوووا موووع الفطرة،يووودفعها مووون هنا،ويرقعهوووا 
  املرسوووولم  موووون الغايوووو ُيطمها.إنووووه يصووووث عليهووووا صووووث العووووار  البصووووْي اللايوووو ايل،ولكنووووه   يكسوووورها و  

..فوووالزمن  ائووو  أو األلووو ة أو امل..والوووذي   يوووتم يف هوووذ  ا؟للووو  يوووتم يف ا؟للووو  الثانيووو  أو الثالثووو  أو العاكووور 
  ووذورها يف ق  وتضوورب تد،والغايوو  واضووح ،والطري  إىل اهلوود  الكبووْي نليل،وكمووا تنبووحل الشووجرة الباسوو
ن أنينو .مث يكول   ويف نمال ب ،وتتطاول فروعها وتتشابك ..كذلك ينبحل ا سالم وميتد يف ب ء وعلوى هينو

 قائما ما يريد  اّلِل أن يكلن ..
رع ري.ولكن الوزاغرقهوا الويوالزرع  قود تسوفى عليهوا الرمال،وقود ذكول بعضوها الدوق،وقود ُيرقهوا الظمأ،وقود 

 ال يعتسووو  و فوووالطليووول  اء،وأووووا سوووتغاله اهلفوووات كلهوووا علوووى املووودىالبصوووْي يعلوووم أووووا زرعووو  للبقووواء والنم
للجولق  اهلوك يف  ا.إنوه املونهج .يقل ،و  ُياول إنضاجها بغْي وسائل الفطرة اهلاقئ  املتزن ،السومح  الولقوق 

 « ..َوَلْن عََِد ِلُسنَِّ  اّللَِّ تَوْبِديال  ..»كله 
 ة ..ْي مقصلقق.ليك فلت  عابرة،و  مصاقف  غواحل  يف منهج اّلِل أصيل يف بناء هذا اللجل 

ُ ،َوأَنَّ مووا  ُهووَل احْلَوونَّ اّللََّ ذلِووَك  َِ »إن اّلِل سووبحانه هوول احلوو .ومن وجوولق  تعوواىل يسووتمد كوول ملجوولق وجوولق :
َ ُهَل اْلَعِلُك ا تلوبك خبلقوه لن ابحلو    ياّلِل هوذا الكو ..وقد خلو « ْلَكِبْيُ يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه ُهَل اْلباِنُل،َوأَنَّ اّللَّ

ُ ذلِووَك ِإ َّ اِبحْلَوو ِِ »البانوول: واحلوو  هوول قوولام هووذا « اَنَك ِنووال  ُسووْبححَل هووذا ابَربَّنووا مووا َخَلْقوو« ..»مووا َخلَووَ  اّللَّ
 «نَّ اأْلَْرُم َوَمووْن فِوويهِ لسَّووماواُت وَ اَسووَدِت َولَووِل اتوَّبَووَع احْلَووُ  أَْهوولاَءُهْم َلفَ »اللجوولق فووإذا حوواق عنووه فسوود وهلووك:

إن مصووْيها ْي هووذا فووغوو..وموون مث فووال بوود للحوو  أن يظهوور،و  بوود للبانوول أن يزهوو  ..ومهمووا تكوون الظوولاهر 
 « .. زاِه   ِإذا ُهلَ َبْل نَوْقِذُ  اِبحلَْ ِِ َعَلى اْلباِنِل فَوَيْدَمُغُه فَ »إىل تكش  صري :

وووماِء مووواء  َفسووواَلحْل أَْوِقيَووو   أَنْووووَزَل ِمووو»وااوووْي والصوووال  وا حسوووان أصووويل  كاحل ،ابقيووو  بقووواء  يف األرم: َن السَّ
،َزبَو د  ِمثْوُلُه.َكوذِلَك َيْضوِرُب بَِقَدرِها،فَاْحَتَمَل السَّْيُل َزبَدا  رابِيا ،َوِ َّا يُلقِوُدوَن َعَلْيوِه يف النَّواِر ابِْتغواَء ِحْليَو   أَْو َمتاع 

ُ احْلَوو َّ َواْلباِنَل.فََأمَّووا الزَّبَووُد فَويَووْذَهُه ُجفووا ُ اّللَّ َفووُع النَّوواَس فَوَيْمُكووُة يف اأْلَْرِم.َكووذِلَك َيْضووِرُب اّللَّ ء  َوأَمَّووا مووا يَونوْ
ُ َمَثال  َكِلَمو   نَيِِبَو   َكَشوَجرَة  نَيِِبَو   َأْصوُلها تبِوحل  َوفَوْرُعهوا يف السَّوماِء،توُ « ...»اأْلَْمثالَ  ْييت أَ َْ تَوَر َكْيَ  َضَرَب اّللَّ

ُ اأْلَْمثوواَل لِلنَّوواِس َلَعلَُّهووْم يَوتَووذَكَُّروَن.َوَمَثُل َكِلَموو   َخِبيثَوو   َكَشووَجرَة  َخِبيأُُكَلهووا ُكوولَّ ِحووني  إبِِ  ا،َوَيْضووِرُب اّللَّ ثَوو   ْذِن َرّبِِ
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ُ الَّووووِذيَن آَمنُوووولا اِبْلَقووووْلِل الثَّابِووووحِل يف احْلَيوووواةِ  الووووُدنْيا َويف  اْجتُوثَّووووحْل ِمووووْن فَوووووْلِ  اأْلَْرِم مووووا هَلووووا ِمووووْن َقرار .يُوثَوبِِووووحُل اّللَّ
ُ ما َيشاءُ  ُ الظَّاِلِمنَي َويَوْفَعُل اّللَّ  « ..اهْلِخرَِة.َوُيِضُل اّللَّ

 والصووال ف   وااووْيأي نمأنينو  ينشوو ها هووذا التصوولرف وأي سووكين  يفيضووها علوى القلووهف وأي يقوو  يف احلوو
 وأي قلة واستعالء على اللاقع الصغْي يسكبها يف الضمْيف

زم حاسوووم ..إنوووه   صوووال  هلوووذ  األرم،و  إىل يقوووني جوووا -رآن يف لوووالل القووو -ة وانتهيووحل مووون فووو ة احليوووا
 نن الكووولنسووو و  تناسووو  موووعراحووو  هلوووذ  البشوووري ،و  نمأنينووو  هلوووذا ا نسوووان،و  رفعووو  و  بركووو  و  نهوووارة،

 وفطرة احلياة ..إ  ابلرجلع إىل اّلِل ..
ة واحوودة ونريوو  واحوود ..واحوود   سوولا  ..إنووه ه صوولر لوو -مووا يتجلووى يف لووالل القوورآن ك  -والرجوولع إىل اّلِل 

حود  يف و الكتواب  اإنوه هكويم هوذالعلقة ابحلياة كلهوا إىل مونهج اّلِل الوذي ر وه للبشوري  يف كتابوه الكورمي ..
رتكوووووواس يف لناس،وا حياهتا.والتحوووووواكم إليووووووه وحوووووود  يف كوووووويووا.وإ  فهوووووول الفسوووووواق يف األرم،والشووووووقاوة ل

ْم.َوَمْن َأَضوُل ا يَوتَِّبُعلَن أَْهولاَءهُ اْعَلْم أَ َّ ا َلَك فَ فَِإْن َ ْ َيْسَتِجيُبل »اهللى من قون اّلِل:احلمأة،وا؟اهلي  اليت تعبد 
ف ِإنَّ اّللََّ   يوَ   « ..اِلِمنيَ ْلَقْلَم الظَّ ْهِدي اِ َِّن اتوََّبَع َهلاُ  بَِغْْيِ ُهدى  ِمَن اّللَِّ
 ان ..إ ا هل ا ميفل  و  تطلعا و  ملضع اختيار،إن ا حتكام إىل منهج اّلِل يف كتاب ليك ان

« َْيَُة ِمووْن أَْموورِِهمْ  أَْن َيُكوولَن هَلُووُم اْاِووللُُه أَْموورا   َوَرُسووَومووا كوواَن ِلُمووْيِمن  َو  ُمْيِمنَوو   ِإذا َقَضووى اّللَُّ ..»أو ..فووال إميووان 
ْم لَوْن يُوْغنُولا َعْنوَك ِموَن اّللَِّ يَن   يَوْعَلُمولَن.ِإوَُّ ْهولاَء الَّوذِ بِوْع أَ َو  تَوتَّ مُثَّ َجَعْلناَ  َعلى َكرِيَع   ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعها ..»

ُ وَ  ،َواّللَّ  .. «ُمتَِّقنيَ ِ ُ الْ َكْي ا ،َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ 
 ا ..و كقائهأري  واألمر إذن جد ..إنه أمر العقيدة من أساسها ..مث هل أمر سعاقة هذ  البش

لي  فطرهتووووا إ   فوووواتي  موووون صوووونع اّلِل و  تعووووا    تفووووت  مغووووا -ّلِل اوهووووك موووون صوووونع  -إن هووووذ  البشووووري  
ي  كوول نهجووه وحوود  مفوواتموقوود جعوول يف  -سووبحانه  -أمراضووها وعللهووا إ  ابلوودواء الووذي حوورج موون يوود  

 .« .ْيِمِننيَ  لِْلمُ ء  َوَرمْحَ   َونُونَوِزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَل ِكفا»مغل ،وكفاء كل قاء:
فوول إىل صوووانعه،و  أن د أن توورق القي    تريوو..ولكووون هووذ  البشوور « ِإنَّ هووَذا اْلُقووْرآَن يَوْهووِدي لِلَّوويِت ِهووَك أَقْوووَلمُ »

ا و كوقلهتا ..موعاقهتا أسوتذهه ابملريخ إىل مبدعه،و  تسولك يف أمور نفسوها،ويف أمور إنسوانيتها،ويف أمور 
ة ليلميوو  الصووغْي اجاهتووا اح أموور األجهووزة واهل ت املاقيوو  الزهيوودة الوويت تسووتخدمها يف تعوولقت أن تسوولكه يف

  هوووذ  ا   تطبووو..وهوووك تعلوووم أووووا تسوووتدعك  صوووال  ا؟هووواز مهنووودس املصووونع الوووذي صووونع ا؟هاز.ولكنهووو
ي أنشوووأ هوووذا بووودع الوووذالقاعووودة علوووى ا نسوووان نفسوووه،ف ق  إىل املصووونع الوووذي منوووه خووورج،و  أن تسوووتفيت امل

ذي داخلوه إ  الوسواربه وممهاز العجيه،ا؟هواز ا نسواين العظويم الكورمي الودقي  اللطي ،الوذي   يعلوم ا؟
 « ..اْاَِبُْيف  اللَِّطي ُ َ  َوُهلَ ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الُصُدوِر.َأ  يَوْعَلُم َمْن َخلَ »أبدعه وأنشأ :
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د الركووود،ولن عووو  لووون عووودائرة،البشوووري  الووويتومووون هنوووا جووواءت الشوووقلة للبشوووري  الضال .البشوووري  املسوووكين  احل
؟هواز ْي،كموا تورق اعها الكباهلودى،ولن عود الراحو ،ولن عود السوعاقة،إ  حوني تورق الفطورة البشوري  إىل صوان

 الزهيد إىل صانعه الصغْي 
 ياهتا،نكبوو   حاصووم  يف ولقوود كانووحل تنحيوو  ا سووالم عوون قيوواقة البشووري  حوودت هووائال يف  رحها،ونكبوو  ق 
 عر  هلا البشري  نظْيا يف كل ما أ  ّبا من نكبات ت

وذاقوووحل لقياقات،لقووود كوووان ا سوووالم قووود تسووولم القيووواقة بعووود موووا فسووودت األرم،وأسووونحل احلياة،وتعفنوووحل ا
 «حْل أَْيِدي النَّاسِ  ِ ا َكَسبَ اْلَبْحرِ َلَهَر اْلَفساُق يف اْلَثِِ وَ »البشري  الليالت من القياقات املتعفن  و

ذا ملسووتمدة موون هووولشووريع  االم القيوواقة ّبووذا القرآن،وابلتصوولر ا؟ديوود الوووذي جوواء بووه القرآن،وابتسوولم ا سوو
ته.لقد أنشوأ حل بوه نشوأالتصلر ..فكان ذلك مللدا جديدا لإلنسان أعظم يف حقيقتوه مون املللود الوذي كانو

اجتماعيووووا  ا واقعوووواهلووووهووووذا القوووورآن للبشووووري  تصوووولرا جديوووودا عوووون اللجوووولق واحليوووواة والقوووويم والوووونظم كمووووا حقوووو  
اقوع هوذا الل  ن.نعوم  لقود كوا.فريدا،كان يعز على خياهلا تصلر  جمرق تصلر،قبل أن ينش ه هلا القورآن إنشواء 

... يوة    ازن والتناسو ي ،والتل من النظاف  وا؟مال،والعظم  وا رتفاع،والبسان  واليسر،واللاقعي  وا ااب
كووريع  نهج القرآن،و لقوورآن،وماحققووه يف حياهتووا ..يف لووالل حطوور للبشووري  علووى ابل،لوول  أن اّلِل أراق  هلا،و 

 القرآن.
لرة رة أخورى،يف صواهليو  مومث وقعحل تلك النكب  القاصم  وحنك ا سالم عن القيواقة.حنك عنهوا لتتل هوا ا؟
 نفووال ابلثوولبتعاجووه األمون صوولرها الكثْية.صوولرة التفكوْي املوواقي الووذي تتعاجوه بووه البشووري  اليلم،كموا ي

 اللعب  الزاهي  األللان املثقا و 
  وا بووووداع ك يف كفووووإن هنووووا  عصوووواب  موووون املضووووللني ااوووواقعني أعووووداء البشري .يضووووعلن هلووووا املوووونهج ا هلوووو 

 ا نساين يف عا  املاقة يف الكف  األخرى مث يقلللن هلا:اختاري    
ألخووذ ملاقة،وإمووا اا  عووا اختوواري إمووا املوونهج ا هلووك يف احليوواة والتخلووك عوون كوول مووا أبدعتووه يوود ا نسووان يف

 بثمار املعرف  ا نساني  والتخلك عن منهج اّلِل    
وهوووووذا خوووووداع ل ووووويم خبية.فلضوووووع املسوووووأل  لووووويك هكوووووذا أبووووودا ..إن املووووونهج ا هلوووووك لووووويك عووووودوا لإلبوووووداع 
ا نسووواين.إ ا هووول منشوووئ هلوووذا ا بوووداع وملجوووه لوووه اللجهووو  الصوووحيح  ..ذلوووك كوووك يووونهخ ا نسوووان  قوووام 

هوووذا املقوووام الوووذي منحوووه اّلِل له،وأقووودر  عليه،ووهبوووه مووون الطاقوووات املكنلنووو  موووا يكوووا ء ااالفووو  يف األرم.
اللاجه املفروم عليه فيه وسخر له من القلانني الكلني  ما يعينه على هقيقه ونسو  بوني تكلينوه وتكولين 

موون وسووائل  هووذا الكوولن ليملووك احليوواة والعموول وا بووداع ..علووى أن يكوولن ا بووداع نفسووه عبوواقة ّلِل،ووسوويل 
كوووكر  علوووى آ ئوووه العظام،والتقيووود بشووورنه يف عقووود ااالفووو  وهووول أن يعمووول ويتحووور  يف نطوووا  موووا يرضوووك 
اّلِل.فأمووا أول ووك الووذين يضووعلن املوونهج ا هلووك يف كف ،وا بووداع ا نسوواين يف عووا  املوواقة يف الكفوو  األخوورى 
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تعبوحل مون التيوه واحلوْية والضوالل،و حل أن ..فهم سي ل الني ،كريرون،يطارقون البشوري  املتعبو  احلوائرة كلموا 
 تسمع لصلت احلاقي الناص ،وأن تيوب من املتاه  املهلك ،وأن تطم ن إىل كن  اّلِل ...

 ي  ..وهنالك آخرون   ينقصهم حسن الني  ولكن ينقصهم اللعك الشامل،وا قرا  العم
ان يف عووووا  ت ا نسووووعهم انتصوووواراهووووي ء يبهوووورهم مووووا كشووووفه ا نسووووان موووون القوووولى والقوووولانني الطبيعيوووو ،وترو 

هوووا ،وعملها وأير  ميانيووو ااملاقة.فيفصووول ذلوووك البهووور وهوووذ  الروعووو  يف كوووعلرهم بوووني القووولى الطبيعيووو  والقووويم 
ُيسووبلن أن جمووا  آخوور و   ميانيوو االوولاقعك يف الكوولن ويف واقووع احليوواة واعلوولن للقوولانني الطبيعوو  جمووا ،وللقيم 

م  آمووووون النووووواس أ جهوووووا سووووولاءهوووووا غوووووْي متوووووأيرة ابلقووووويم ا ميانيووووو ،وتعطك نتائالقووووولانني الطبيعيووووو  تسوووووْي يف نريق
 س كفروا.اتبعلا منهج اّلِل أم خالفلا عنه.حكملا بشريع  اّلِل أم  هلاء النا

يو  هوك لقيم ا ميان.فهذ  اهذا وهم ..إنه فصل بني نلعني من السنن ا هلي   ا يف حقيقتهما غْي منفصلني
ل   موووثر للفصوووتداخلووو  و كوووالقلانني الطبيعيووو  سووولاء بسووولاء.ونتائجها مرتبطووو  وم  بعوووخ سووونن اّلِل يف الكووولن

ك حوني تعويا يف الونف بينهما يف حك امليمن ويف تصلر  ..وهذا هل التصلر الصحي  الذي ينشو ه القورآن
يو  حنورا  يف واهوذا ا  يف لالل القرآن.ينش ه وهل يتحدّ عن أهل الكته السابق  واحنورافهم عنهوا وأيور

ُهْم َوَلْل أَنَّ أَْهَل اْلِكتاِب آَمُنلا َواتوََّقْلا َلَكفَّْران عَ »ملطا :ا ُوْم أَقواُملا َوأَلَْقَخْلناُهْم َجنَّا يِِ اهِتِمْ سَ نوْ ِت النَِّعيِم.َوَلْل َأوَّ
ِوْم أَلَ  يَل َوما أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرّبِِ وينشو ه وهول يتحودّ عون «.مْ  َهْوحِل أَْرُجِلِهوْم َوِمونْ ْن فَووْلِقهِ َكلُولا ِموالتوَّْلراَة َواْ ِْنِْ

وووماَء َعلَووواْرِسوووِل يوُ فَوُقْلحُل:اْسوووتَوْغِفُروا َربَُّكوووْم ِإنَّوووُه كووواَن َغفَّوووارا  »وعووود نووول  لقلموووه: قُْكْم ِ َْمووولال  ْيُكْم ِمْدرارا ،َومُيْووودِ لسَّ
قوووع النفسوووك للنووواس واللاقوووع رب  بوووني اللاهووول يوووشووو ه و ..وين« َوبَِننَي،َوَاَْعوووْل َلُكوووْم َجنَّوووات  َوَاَْعوووْل َلُكوووْم َأْووووارا  

ُ ما بَِقْلم  حَ »ااارجك الذي يفعله اّلِل ّبم: َ   يُوَغْيِِ ُوا ما َّتَّ يُوغَ ِإنَّ اّللَّ  «.نْوُفِسِهمْ  َِ ْيِِ
 اّلِل. فاذ لسننإن ا ميان ابّلِل،وعباقته على استقام ،وإقرار كريعته يف األرم ...كلها إن

ترهوا   الويت نورى آن الكلنيوابي ،انبع  من ذات املنبوع الوذي تنبثو  منوه سوائر السونوهك سنن ذات فاعلي  إا
 اللاقعي  ابحلك وا ختبار.

يعيو  لقولانني الطباتبواع ا ولقد شخذان يف بعخ األحيان مظاهر خاقع   ف ا  السنن الكلني ،حني نرى أن
كنهوووا ول الطريووو  ولئجوووه يف أد   تظهووور نتايووويقي إىل النجوووا  موووع رالفووو  القووويم ا ميانيووو  ..هوووذا ا فووو ا  قووو

  التقوواء   موون نقطووتظهوور حتمووا يف وايتووه ..وهووذا مووا وقووع للمجتمووع ا سووالمك نفسووه.لقد بوودأ خوو  صووعلق
  كلموا لل يهب  ويهوباقهما.و القلانني الطبيعي  يف حياته مع القيم ا مياني .وبدأ خ  هبلنه من نقط  اف  

 ..اني  مجيعا قيم ا مي احلضيخ عند ما أ ل السنن الطبيعي  والانفرجحل زاوي  ا ف ا  حَّت وصل إىل
بينمووا جناحووه حوود جبار،ويف الطوور  اهلخوور تقوو  احلضووارة املاقيوو  اليلم.تقوو  كالطووائر الووذي يوور   نووا  وا
 لقلووو  واحلوووْيةاعووواين مووون اهلخووور مهيخ،فْيتقوووك يف ا بوووداع املووواقي بقووودر موووا يووورتكك يف املعووو  ا نسووواين وي

وحود   هج اّلِل،وهولن إىل مونلنفسي  والعصوبي  موا يصورن منوه العقوالء هنوا  ..لول  أووم   يهتودو واألمرام ا
 العالج والدواء.
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ر ن يكوولن لووه أيوو  بوود أ إن كووريع  اّلِل للنوواس هووك نوور  موون قانلنووه الكلووك يف الكلن.فإنفوواذ هووذ  الشووريع 
بغووْي   تقوولم وحوودها  ميووان ك إ  مثوورة اإاووايب يف التنسووي  بووني سووْية النوواس وسووْية الكوولن ..والشووريع  إن هوو

هك تموع املسولم.و نواء اجملأصلها الكبْي.فهك ملضلع  لتنفذ يف جمتمع مسلم،كما أوا ملضلع  لتسواهم يف ب
ى لتصولر مون تقول اش ه هوذا متكامل  مع التصلر ا سالمك كله لللجلق الكبْي ولللجلق ا نساين،ومع ما ين

ل  ...وهكوووذا يف السووول ام  يف ا هتهامات،ورفعووو  يف اال ،واسوووتقام يف الضووومْي،ونظاف  يف الشعلر،وضوووخ
ميانيوو  ميه القوويم ا   ومووا نسوويبوودو التكاموول والتناسوو  بووني سوونن اّلِل كلهووا سوولاء مووا نسووميه القوولانني الطبيعيوو

 ..فكلها أنرا  من سن  اّلِل الشامل  هلذا اللجلق.
ميانووه وصووالحه،وعباقته ونشووانه ....هووك كووذلك وا نسووان كووذلك قوولة موون قوولى اللجلق.وعملووه وإراقته،وإ

قووووووولى ذات آتر إاابيووووووو  يف هوووووووذا اللجووووووولق وهوووووووك مرتبطووووووو  بسووووووون  اّلِل الشوووووووامل  لللجووووووولق ..وكلهوووووووا تعمووووووول 
متناسوووووق ،وتعطك مثارهوووووا كاملووووو  حوووووني تتجموووووع وتتناسووووو  بينموووووا تفسووووود آترهوووووا وتضطرب،وتفسووووود احليووووواة 

ا  نِْعَموو   أَنْوَعَمهووا »وتتصوواقم:معها،وتنتشوور الشووقلة بووني النوواس والتعاسوو  حووني تفوو    َ َ ْ يَووُك ُمغَووْيِِ ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ
ُوا مووا ِ َنْوُفِسووِهمْ  ..فا رتبوواط قووائم وييوو  بووني عموول ا نسووان وكووعلر  وبووني موواجرايت « َعلووى قَوووْلم  َحووَّتَّ يُوغَووْيِِ

 يودعل إىل ا خوالل األحداّ يف نطا  السن  ا هلي  الشوامل  للجميوع.و  يولحك بتمزيو  هوذا ا رتبواط،و 
ّبووذا التناسوو ،و  ُيوولل بووني النوواس وسوون  اّلِل ا؟اريوو ،إ  عوودو للبشووري  يطارقهووا قون اهلوودى وينبغووك هلووا أن 

 3تطارق ،وتقصيه من نريقها إىل رّبا الكرمي .."
 وسل  نتكلم على تفسْي الظالل من خالل املباحة التالي  : 

 نريقته يف التفسْي  –املبحة األول 
 املراحل اليت مرَّ ّبا تفسْي الظالل  –حة الثاين املب

 هم املصاقر اليت اعتمد عليها يف التفسْي أ -املبحة الثالة
 تفسْي  أهم ميزات -املبحة الرابع

 ا نتقاقات اليت وجهحل لتفسْي الظالل  –املبحة ااامك 
 الحظايت على التفسْي م -املبحة الساقس
 وختريج أحاقية الظالل  نريقيت يف هقي  –املبحة السابع 
 النس  اليت اعتمدت عليها وما هلا وما عليها –املبحة الثامن 
 أصلل التفسْي اليت ينبغك على املفسر مراعاهتا   –املبحة التاسع 
 ترمج  السيد رمحه هللا  –املبحة العاكر 

 كلم  إنصا  يف السيد رمحه هللا   –املبحة احلاقي عشر

                                                 
 [81-11/ 1قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 3
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 ميووا إىل اهلنقيقووا علهموون تووداول هووذا التفسووْي وكوو ة الطبعووات لووه   ُيقوو   ومووع األسوو  الشووديد ابلوورغم 
عو ،قون كوط  كوياء انففيما أعلم،وحنن  مك احلاج  لتحقي  هذا الكنلز وإكمال ما فوات ميلفلهوا مون أ

 و  غلل .
عو    انفيم،مسوا كتواب القوأان أرجل من هللا أن أكلن قد سا حل يف هذا اجملال،من خوالل هقيقوك هلوذا ال

ل لتفسووْي املطوول اقيوو  هووذا للنواس،و  أزعووم أنووب قوود بلغووحل الكمووال،ولكن هووذا جهوود املِقُل،وقوود أخووذ مووب ه
 وقتا نليال وعلى ف ات متعدقة.

 لذا أرجل من هللا تعاىل أن اعله خالص  للجهه الكرمي .
َوا أُنْوزَِل إِلَْيوَك ِموْن َربِِوَك احْلَوقال تعاىل: َوا يَوتَوذَكَّرُ َموْن ُهوَل أَ ُ  كَ }أََفَمْن يَوْعلَوُم أَ َّ ( { 19 أُولُول اأْلَْلبَواِب )ْعَموى ِإ َّ

  [19:]الرعد
 ن . الداريوأرجل من هللا تعاىل أن ينفع به ميلفه وحمققه وانكر  وقارئه والدال عليه يف

قَووِب يِِنَوو   ِمووْن َريبِِ َوَرزَ َعلَوى بوَ ْنووحُل كُ ْم ِإْن  } قَوواَل اَي قَووْلِم أَرَأَيْوووتُ قوال تعوواىل علووى لسوان النوول كووعيه عليوه السووالم:
ْصوواَل َ ْنووُه ِإْن أُ اُكْم عَ ِمْنووُه رِْزق ووا َحَسوون ا َوَمووا أُرِيووُد أَْن أَُخووالَِفُكْم ِإىَل َمووا َأْوَوو َمووا اْسووَتطَْعحُل َوَمووا تَوووْلِفيِقك  رِيووُد ِإ َّ اْ ِ

 [88:هلق( { ]88ِإ َّ اِبّللَِّ َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل َوإِلَْيِه أُنِيُه )
 وكتبه 

 الباحث يف القرآن والسنة 
 علي بن انيف الشحود

 م 10/9/2010هو امللاف  ل  1431من كلال  1يف يلم عيد الفطر 
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 أمهيد 

 حول الكالا عل  أ سير الأالل 

 
 سل  نتطر  للمباحة التالي  :

 نريقته يف التفسْي  –املبحة األول 
 اليت مرَّ ّبا تفسْي الظالل  املراحل –املبحة الثاين 
 هم املصاقر اليت اعتمد عليها يف التفسْي أ -املبحة الثالة
 تفسْي  أهم ميزات -املبحة الرابع

 ا نتقاقات اليت وجهحل لتفسْي الظالل  –املبحة ااامك 
 الحظايت على التفسْي م -املبحة الساقس
 ل نريقيت يف هقي  وختريج أحاقية الظال –املبحة السابع 
 النس  اليت اعتمدت عليها وما هلا وما عليها –املبحة الثامن 
 أصلل التفسْي اليت ينبغك على املفسر مراعاهتا   –املبحة التاسع 
 ترمج  السيد رمحه هللا  –املبحة العاكر 

 كلم  إنصا  يف السيد رمحه هللا   –املبحة احلاقي عشر
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 طريقاه في الا سير –المبحث ا ول 

 على الشكل التا  : الفريديف هذا التفسْي  لسيد رمحه هللاا قد سارل
 سوووولر  ،وهووووذا يف كوووولالتعريوووو  ابلسوووولرة ومووووا اكووووتملحل عليووووه موووون ملضوووولعات بشووووكل ققيوووو  جدا

األنعوووووام و املائووووودة القرآن،وقووووود يطووووولل هوووووذا التعريووووو  كموووووا يف سووووولرة البقووووورة وآل عموووووران والنسووووواء و 
 ات .امللضلع لسلر القصْية،وذلك حسهواألعرا  واألنفال والتلب  .. أو يقصر كما يف ا

 يف  املختلووو  بشوووكل واضووو ،وقد رجوو  العديووود موون السووولر أو موودنيتها   السووولرةالكووالم عووون مكيوو
 مكيتها أو مدينتها من خالل سيا  السلرة وملضلعاهتا .

 ؟وزء بدايو  ا قسمه لثاليني جزءا حسه تقسيمه املعرو  وقود تكلوم عون ملضولعات كول جوزء يف
 بشكل رتصر .

  ج   ،وقوود يوور ،فقوود ذكوور أسووباب نووزول السوولر أو اهلايت بشووكل واضوو  وققيكوور أسووباب النزولذ
 سببا على آخر إذا تعدقت األسباب ...

  الطوولل  ومتلسوط  ،فقد قسوم السولرة و سويما السوولر الطولالتقسويم السولرة إىل وحودات ملضوولعي
لاان وحوودة عنوو لكوولإىل وحوودات ملضوولعي  بوودءا موون اللحوودة األوىل حووَّت اللحوودة األخْية،ووضووع 

 مناسبا هلا بشكل ققي  وعمي  .

 لويت اكوتملحل ؟زئي  ا،وُيدق امللضلعات ايبني مغزاها يف الغاله الكالم عن اللحدة بشكل ملجز
 عليها اللحدة،وقد يستفيخ يف ذلك أحياان .

 عنوولاان  قسووم كوول وحوودة إىل قروس متعوودقة حسووه نوولل اللحوودة وملضلعاهتا،ووضووع لكوول قرس
سوْي فمث يشورع يف تعن ملضلع اهلايت أو اهلي ،وقد يعمل هتميدا لوبعخ الودروس، خاصا به يعث

 رس الدروس قرسا قرسا وآي  آي ،وقد يطلل هذا الشر  أو يقصر حسه ملضلع الد

 را  يو    إكوقد يعقه على بعخ اللحدات،أو بعخ الودروس بكوالم نفيك،مثول التعقيوه علوى آ
عقيه علووى الم،والتيووه علووى قصوو  النوول نوول  عليووه السوويف الوودين قوود تبووني الركوود موون الغك،والتعق

 قص  النل هلق عليه السالم،والتعقيه على قص  النل يلس  عليه السالم 

 ... وقد يعقه على بعخ السلر،كما يف سلرة الرعد 

  املطففني وقد يعقه على سلر كثْية يف مكان واحد كما يف تعقيبه النفيك على سلرة..  

  مكن  مي والعلم احلدية بشكل واض  وجلك يف العديد من األرب  بني القرآن الكر 

 موون  ن احلكموو ركووز علووى حكموو  التشووريع يف معظووم األمكنوو  الوويت تتطلووه ذلووك كمووا يف كالمووه عوو
 تعدق الزوجات يف ا سالم ....

 كووويلعي   سوووالم مووونقافوووع عووون ا سوووالم بكووول قووولة ورقَّ علوووى مجيوووع املوووذاهه األرضوووي  املخالفووو  لإل
  الي  وعلماني ،وقميقراني  وحدايي  .....واك اكي  ورأ
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 ك لتفسووْي العملوولنبليوو  اربوو  بووني القوورآن والسووْية والنبليوو  بشووكل ققيوو  جدا،ألنووه يوورى أن السووْية ا
 احلك للقرآن الكرمي .....

  قه على قصو  نظر تعليارقَّ على ا سرائيليات يف أمكن  متعدقة من التفسْي،ورفضها بشكل قانع
لرة عووواىل يف سوووتالسوووالم ونووولع املووورم الوووذي أصووويه به،وكوووذلك تفسوووْي  لقللوووه النووول أيووولب عليوووه 

 يلس  عليه السالم:ولقد  حل به وهم ّبا لل  أن رأى برهان ربه " ....

 ْي سوووولرة ا يف تفسوووورقَّ علووووى مدرسوووو  الشووووي  حمموووود عبوووودة رمحووووه هللا يف كثووووْي موووون األمكن ،و سوووويم
 الفيل..

 تسليم ...... ورأيه يف آايت الصفات بني التأويل وال 

 ... ذكر كي ا من فقه اهلايت ولكنه   يكثر من ذلك 
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 المراحل الاي مرَّ بها أ سير الأالل  –المبحث الثاني 

خووولات الت ا لقووود بووودأ بتفسوووْي القووورآن الكووورمي بعووود علقتوووه مووون أمريكا،وكوووان يكتوووه ذلوووك يف بعوووخ جمووو
 املسلمني بعد انضمامه هلم.

احيو  الفكريو  واللغليو  م،وكانوحل الن 1954 من القورآن الكورمي قبول حمنو  السوجن عوام وقد فسر جزءا كبْي 
ايوو  القوورآن شوور حووَّت وعوالتصووليري  تغلووه عليووه يف ذلووك احلووني،ونلحج ذلووك يف األجووزاء موون ا؟ووزء الرابووع 

 الكرمي .
شوووكل ن يطبوووع بم،فوووأمت تفسوووْي القووورآن الكووورمي وهووول يف السوووجن،وكا 1954مث جووواءت حمنووو  السوووجن عوووام 

 أجزاء .
نظووووري سوووولمني المث أخوووورج موووون السووووجن بعوووود ذلووووك ...وأخووووذ السوووويد رمحووووه هللا يراجووووع موووونهج ا خوووولان امل

قورآن مون عيود تفسوْي القورر أن يوالعملك،فتبني لديه أن فيوه بعودا عون مونهج الكورمي والسوْية النبليو  املطهرة،ف
ألوىل بعود اننو  او لل نظور نو غليوه بعود جديد وف  املنهج احلركك الولاقعك هلوذا الدين،الوذي هودا  هللا تعواىل

 لإلخلان ....
لكورمي ايت القورآن انزيال هلوبدأ تفسْي القرآن الكرمي على هذا األساس،وكان فيه استفاض  وعمقا أكثر،وت 

رم ليهوا أموم األتكالبوحل ععلى اللاقع الذي تعيا فيه األم  املسلم ،بعد أن ختلوحل عون مونهج هللا تعواىل و 
سوولم  ألموو  امل،تنها ّبووا موون كوول ا؟هوات،فتعرم يف تفسووْي  ا؟ديوود لكول قضووااي امون كوول حوودب وصولب

 دا ....ل ققي  جالكلي  وا؟زئي  من خالل القرآن الكرمي،وذكر الداء والدواء املناسه له بشك
ألرضووووي  ملنوووواهج اوسووووجن موووورة أخرى،فووووزاق  السووووجن يقينووووا ويبووووا  بصووووالحي  موووونهج ا سووووالم علووووى مجيووووع ا 

؟ديود منهجوه ا يكد علوى ذلوك يف تفسوْي كول وحودة وكول مقطوع وكول قرس،وقبول أن يكمولالعفن ،فأخذ ي
قا عوام ر إبعداموه كونبود الناصويف تفسْي القرآن الكرمي جاءت األوامر العاملي  من أعداء ا سوالم للطاغيو  ع

ر ذ أوامو  تنفيوعلويهم إ م،ابلرغم أنه كان يف السجن ومريضا بعدة أمرام،ألنه هوي ء األقوزام لويك 1966
 أسياقهم،ولل كان فيها هال  األمم والشعلب    

الل القورآن لوركوك يف وقد أخذ الدكتلر صال  عبد الفتا  خالدي حفظوه رسوال  قكتولرا  حولل املونهج احل 
 منذ زمان .... 

اليوو  األجووزاء الث ييخووذ موون ولووذا اووه ا نتبووا  ألموور هووام وهوول رأي السوويد رمحووه هللا يف أيوو  مسووأل  اووه أن 
 لهوا،وليك مونماتوه  وحنر األوىل،ومن كتبه األخْية معا  يف الطريو  وخصوائا التصولر ا سوالمك ومقل عش

 األجزاء الباقي  من تفسْي الظالل .
ملعوووا  ااألوىل ويف  اليوو  عشوورفووإذا وجوودان تعارضووا بووني قووللني لووه فووالقلل املعتموود هوول مووا قالووه يف األجووزاء الث

 سخ  ملا قبلها قطعا  ....وخصائا التصلر ا سالمك فق ،وهك ان
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 أهم المصادر الاي اعامد عليها في الا سير  -المبحث الثالث

 
 لقد اعتمد السيد رمحه هللا على مصاقر عدة يف التفسْي أ ها :

  ه األخووورى سوووائر كتبوووكتبوووه السوووابق ،مثل التصووولير الفوووب يف القرآن،ومشووواهد يووولم القيامووو  خاصووو  و
هذا ئا التصوووووووووووولر ا سووووووووووووالمك ومقلماته،والسووووووووووووالم العوووووووووووواملك وا سووووووووووووالم،و عاموووووووووووو ،مثل خصووووووووووووا

 الدين،واملستقبل هلذا الدين ......

  ك علوى سوهه،وكذلماعتمد على كته التفسْي القدمي  وخاص  تفسْي ابن كثوْي رمحوه هللا بشوكل
 سك... تفسْي الطثي،مث القرنل،مث الكشا  للزرشري بقل ،ورو  املعاين لالل 

  فسووْي احلوودية اغك،والتى بعووخ التفاسووْي املعاصوورة،مثل تفسووْي املنووار لركوويد رضا،واملر واعتموود علوو
 لدروزة،وتفسْي الشي  حممد عبدة .....

  العوريب  اص و بونواعتمد يف تفسْي آايت األحكام على القورنل وتفسوْي آايت األحكوام للجصو
 .... ولكن بشكل ملجز 

  ليوووو    بوووون ْية النبلنهايوووو   بوووون كثْي،وعلووووى السووووواعتموووود يف كتووووه السووووْية علووووى كتوووواب البدايوووو  وا
 هشام،وعلى إمتاع األ اع للمقريزي،وعلى زاق املعاق  بن القيم 

   محوه هللا  ر ملولقوقي اواعتمد على كته أخيه العالم  حممد قطه،وعلى كته العالمو  أيب األعلوى
 هعلووى بعووخ الكتوووو كثْيا،وعلووى كتوواب مووواذا خسوور العووا  ابحنطووواط املسوولمني للنوودوي رمحوووه هللا،
،وكتوه عبود صور العلمامل مج  حلل العلم احلدية يف الكلن واألرم،مثول كتواب هللا يتجلوى يف ع

 الرزا  نلفل،وأمحد زكك  وغْي ذلك .....

 وهذ  هك : 
 «قار الشرو » -« التصلير الفب يف القرآن» .1
 «.قار الشرو » -نمد قطه « ا نسان بني املاقي  وا سالم» .2
 لاستاذ أبل احلسن الندوي « لعا  ابحنطاط املسلمنيماذا خسر ا» .3
 تفسْي ابن كثْي  .4
 سْية ابن هشام  .5
 زاق املعاق يف هدي خْي العباق .6
 أنفال بال أسر.شلي  أان فرويد.وترمج  األستاذين بدران،ويسك.  .7
 « قار الشرو »نمد قطه(.« كبهات حلل ا سالم» .8
 م حسن وأخيه.ترمج  الدكتلر إبراهي« الدعلة إىل ا سالم» .9

 «.شرو قار ال« »املسلملن متعصبلن   »للميل  الفصلل اامس  بعنلان:« قراسات إسالمي » .10
 للمسلم العظيم السيد أبل األعلى امللقوقي « ا؟هاق» .11
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 «. قار الشرو »للميل .« السالم العاملك يف ا سالم .12
 «.قار الشرو «.»العدال  ا جتماعي  يف ا سالم» .13
ق عون أسوك ا قتصوان الوراب و قيقو  الويت كتبهوا املسولم العظويم السويد أبول األعلوى املولقوقي عوالبحّل القيم  الد .14

 بني ا سالم والنظم املعاصرة . 
 أحكام القرآن للجصاص .15
 ار إحياء ال اّ العرىبق -تفسْي الفخر الرازى .16
 «.قار الشرو »نمد قطه.« معرك  التقاليد» .17
 «.الشرو قار »منهج ال بي  ا سالمي  نمد قطه  .18
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 أهم ميهات أ سيره -المبحث الرابع

 
 هلذا التفسْي ميزات كثْية أ ها :

 دقيقا جدا الربط بني القرآن واحلياة ربطا ... 

فهوذا الكتواب املنوزل مصولغ مون تلوك احلورو  الويت  عد ذلك يف كل مكان من الظالل ...قال رمحوه هللا:"
موون  -فوودووم فليووأتلا بسوولرة موون مثلووه وليوودعلا موون يشووهد هلووم ّبووذا ،فإن كووانلا ير بوولن يف تنزيله،يف أيووديهم
 - -التحووودي لووول قائموووا يف حيووواة الرسووولل فووواّلِل قووود كوووهد لعبووود  ابلصووود  يف قعلا .وهوووذا  -قون اّلِل 
وما يزال قائما إىل يلمنا هذا وهل حج    سبيل إىل املماحك  فيها .. وما يوزال القورآن يتميوز مون  ،وبعدها

 4"كل كالم يقلله البشر ايزا واضحا قانعا.
وأن ،سووال  فوويكمأن تكوولن الر  رمي والفضوول..فهوول التكوو« َكمووا أَْرَسووْلنا فِوويُكْم َرُسوول   ِمووْنُكمْ »وقووال رمحووه هللا:" 

لُولا َعلَويْ »وقد كانحل يهلق تستفت  بوه علويكم  ،حتار الرسلل األخْي منكم تلول علويكم ي..فموا « تِنواُكْم آاييَوتوْ
هم مووه يتلوول  علوويبيوود بكالهوول احلوو  .. وا ُيوواء اهلخوور هوول ا كووعار بعظموو  التفضوول يف أن حانووه اّلِل الع

 ما همفمن هم و  حني يتعم  حقيقته. فمن هم هي ء الناسف رسلله. وهل تفضل يرتعا القله إزاء 
م هووف موون هووم ومووا ا؟ليلوو  ومينحهم هووذ  الرعايوو ،ويتحوودّ إلوويهم بقللووه،حووَّت حووانبهم اّلِل سووبحانه بكلماته

 م فضوول النفخوو نحهمنووذ البوودء موو -سووبحانه  -لوول  أن اّلِل يتفضوولف ولوول  أن فضوول اّلِل يفوويخف ولوول  أنووه 
 وما يستقبل هذا ا فضالف،يهم ما يستأهل هذا ا نعاممن روحه ليكلن ف

يطهورهم. - -رسولله  لكنوه أرسولو  تطهور و  ارتفوع. و ،..ولول  اّلِل موا زكوك مونهم مون أحود« َويُوزَكِِيُكمْ »
تطمووور . و  نسووواين اورجك التصووولرات الووويت تثقووول الووورو  ،يطهووور أرواحهوووم مووون لليووو  الشووور  وقنوووك ا؟اهليووو 

م سوالم أرواحهويطهور ا  هلات والنزوات فوال تورتكك أرواحهوم يف احلموأة. والوذين  ويطهرهم من للي  الش
زري توووالنوووزوات و يف جنبوووات األرم كلهوووا قووودميا وحوووديثا يرتكسووولن يف مسوووتنقع آسووون ويبء مووون الشوووهلات 

ان   ميواالنواس بودون  هوب  إليوهيوهك أنظ  كثْيا  ا ،وترفع فلقه احليلان انكلم ابلفطرة،إبنساني  ا نسان
ألروا  اويطهووووور جموووووتمعهم مووووون الوووووراب والسوووووححل والغوووووا والسوووووله والنهوووووه .. وهوووووك كلهوووووا قنوووووك يلوووووّل 

   الذي،  الصوري دل النظيوويلط  اجملتمع واحلياة. ويطهر حياهتم من الظلم والبغوك. وينشور العو،واملشاعر
ئر اهم مون سووويطهوور  تسوتمتع بوه البشووري  كموا اسوتمتعحل يف لوول ا سوالم وحكوم ا سووالم ومونهج ا سوالم.

جوه م بروحوه ومنهه ا سوالويف كل جمتموع   يزكيو،الللتت اليت تلط  وجه ا؟اهلي  يف كل مكان من حلهلم
 النظي  الطهلر ..

..وفيهوووا مشووولل ملوووا سوووب  مووون توووالوة اهلايت وهوووك الكتووواب وبيوووان للمووواقة « َويُوَعلُِِمُكوووُم اْلِكتووواَب َواحلِْْكَمووو َ »
مثووورة التعلووويم ّبوووذا الكتووواب وهوووك ملكووو  يتوووأتى معهوووا وضوووع األمووولر يف واحلكمووو  ،وهك احلكم ،األصووويل  فيوووه
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وإقرا  غوووواايت األواموووور والتلجيهووووات .. وكووووذلك ،ووزن األموووولر  لازينهووووا الصووووحيح ،ملاضووووعها الصووووحيح 
 وزكاهم آبايت اّلِل. - -هققحل هذ  الثمرة انضج  ملن رابهم رسلل اّلِل 

فقد التقطهووا ا سووالم موون ،..وكووان ذلووك حقوا يف واقووع ا؟ماعوو  املسوولم « ُموولنَ َويُوَعلُِِمُكوْم مووا َ ْ َتُكلنُوولا تَوْعلَ »
أو يف تلوووك املووودن الصوووغْية ،تصووول  حليووواة القبيلووو  يف الصوووحراء،البي ووو  العربيووو    تعلوووم إ  أكوووياء قليلووو  متنايرة

  .. وكوان خبْية بصوْية عاملو،املنعزل  يف ابنن الصحراء. فجعل منها أم  تقلق البشوري  قيواقة حكيمو  راكودة
هووول مووواقة التلجيوووه والتعلووويم. وكوووان  -موووع تلجيهوووات الرسووولل املسوووتمدة كوووذلك مووون القووورآن  -هوووذا القووورآن 

هول ا؟امعو  الكوثى  -الذي يتلوى فيوه القورآن والتلجيهوات املسوتمدة مون القورآن  - -مسجد رسلل اّلِل 
القياقة الووويت   تعووور  هلوووا :اكووودةالووويت ختووورج فيهوووا ذلوووك ا؟يووول الوووذي قووواق البشوووري  تلوووك القيووواقة احلكيمووو  الر 

البشري  نظوْيا مون قبول و  مون بعود يف  ريو  البشوري  الطليل.وموا يوزال هوذا املونهج الوذي خورِج ذلوك ا؟يول 
لل رجعوحل األمو  املسولم  إىل هوذا ،وتلك القيواقة علوى اسوتعداق لتخوريج أجيوال وقيواقات علوى مودار الزموان

 5"لته منهجا للحياة   كلمات تغ  ابللسان لتطريه اهلذان ولل جع،ولل آمنحل حقا ّبذا القرآن،املعني
  فووويمن يهوووديهم لوووى وجوووه ا نوووالع..هكوووذا « ِإنَّ هوووَذا اْلُقوووْرآَن يَوْهوووِدي لِلَّووويِت ِهوووَك أَقْووووَلمُ »وقوووال رمحوووه هللا:"  

إليووه كوول  ا يهووديهمموووفيمووا يهديهم،فيشوومل اهلوودى أقلامووا وأجيووا  بووال حوودوق موون زمووان أو مكووان ويشوومل 
 ج وكل نري ،وكل خْي يهتدي إليه البشر يف كل زمان ومكان.منه

يهوووووا و  ف تعقيووووود  يهووووودي للووووويت هوووووك أقووووولم يف عوووووا  الضووووومْي والشوووووعلر،ابلعقيدة اللاضوووووح  البسووووويط  الووووويت 
ترب  مول والبنواء،و احل  للعغملم،واليت تطل  الرو  من أيقال الولهم واارافو ،وتطل  الطاقوات البشوري  الصو

 الطبيعي  ونلاميك الفطرة البشري  يف تناس  واتسا .بني نلاميك الكلن 
قيدتوووووه ه،وبني عويهووووودي للووووويت هوووووك أقووووولم يف التنسوووووي  بوووووني لووووواهر ا نسوووووان وابننوووووه،وبني مشووووواعر  وسوووووللك

سوووتقرة علوووى لوووى وهوووك موعملوووه،فإذا هوووك كلهوووا مشووودوقة إىل العوووروة الوووليقى الووويت   تنفصوووم،متطلع  إىل أع
 اة.تمتاعا ابحليتاعا واسم نسان به إىل اّلِل،ولل كان هذا العمل األرم،وإذا العمل عباقة مَّت تلجه ا

ك حوَّت لي  علوى الونفشو  التكواويهدي لليت هك أقلم يف عا  العباقة ابمللازن  بني التكالي  والطاقو ،فال ت
جوواوز القصوود و  تت.رو  تسووهل وتوو خا حووَّت تشوويع يف الوونفك الرخوواوة وا سووتهتا.اوول وتيووأس موون اللفوواء

 دال وحدوق ا حتمال.وا عت
ويهووووودي للووووويت هوووووك أقووووولم يف عالقوووووات النووووواس بعضوووووهم ببعخ:أفوووووراقا وأزواجا،وحكلموووووات وكوووووعلاب،وقو  
وأجناسا،ويقيم هذ  العالقات على األسك اللنيدة الثابتو  الويت   تتوأير ابلورأي واهلولى و  ايول موع املولقة 

العليم اابْي القه،وهل أعلم  ون خلو ،وأعر  األسك اليت أقامها .والشنآن و  تصرفها املصاحل واألغرام
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 وووا يصووول  هلوووم يف كووول أرم ويف كووول جيل،فيهوووديهم للووويت هوووك أقووولم يف نظوووام احلكوووم ونظوووام املوووال ونظوووام 
 ا جتماع ونظام التعامل الدو  الالئ  بعا  ا نسان.

  دسوواهتا وصوويانيم مقتعظويهوودي للوويت هووك أقوولم يف تبووب الوودايانت السووماوي  مجيعهووا والوورب  بينهووا كلهووا،و 
 حرماهتا فإذا البشري  كلها  ميع عقائدها السماوي  يف سالم ووائم.

وووُر ».« .ِإنَّ هوووَذا اْلُقوووْرآَن يَوْهوووِدي لِلَّووويِت ِهوووَك أَقْووووَلمُ  »  أَنَّ هَلُوووْم َأْجووورا   َن يَوْعَملُووولَن الصَّووواحِلاتِ نَي الَّوووِذيْلُموووْيِمنِ اَويُوَبشِِ
لعموووول هووووذ  هووووك قاعدتووووه األصوووويل  يف اف«  أَلِيمووووا   َعووووذااب  ْيِمنُوووولَن اِبهْلِخوووورَِة أَْعتَووووْدان هَلُوووومْ َكبِووووْيا ،َوأَنَّ الَّووووِذيَن   يوُ 

ر   يبلو  األول مبتول .انبوال إميو فال إميوان بوال عمول،و  عمول.فعلى ا ميان والعمل الصاحل يقيم بنواء .وا؟زاء
ايو  ّبوذا قو  اهلدحوّبموا معوا تت.هوك أقولم . وّبما معا تسْي احلياة على الويت.ركيزة له اامه،والثاين مقطلع  

 القرآن.
مووا  ووا ينفعووه و  ل ا؟اهوولا نسووان العجوول .فأمووا الووذين   يهتوودون ّبوودي القوورآن،فهم م وكوولن هلوولى ا نسان

نْ  َويَودْعُ »يضور ،املندفع الوذي   يضوب  انفعا توه ولول كوان مون ورائهووا الشور لوه:  رِِ ُقعواَءُ  اِبْاَووْْيِ سواُن اِبلشَّواْ ِ
ْنسواُن َعُجول    ويعجل لفعول وهول كور،د يفعول اولقو...ذلوك أنوه   يعور  مصوائر األمولر وعلاقبها« وَكاَن اْ ِ

فووأين هووذا موون ..بووه علووى نفسووه وهوول   يوودري.أو يوودري ولكنووه   يقوودر علووى كووب  مجاحووه وضووب  زمامووه 
 هدى القرآن الثابحل اهلاقئ اهلاقيف
  6القرآن وهل ا نسان  هدى.أ  إوما نريقان رتلفان:كتان كتان

 

 الربط بني القرآن والسرية النبوية بشكل مفصل ... 

 انظر تفسْي سلرة آل عمران،وسلرة األنفال واألحزاب .....

موونهج التووارحك لل ا اللاقووع" والووذي يراجووع أحووداّ السووْية النبليوو  ووقائعهووا،لْيى موون خالهلوو:قووال رمحووه هللا 
ذ  هووو يووورى بلضووول  أنهوووذا املووونهج يف ذاتوووه ومراحلوووه وأهدافوووه ..احلركوووك ا سوووالمك ويراجوووع كوووذلك نبيعووو  

وكوذلك بينوه  -ني ت املشوركااطلة احلا   يف العالقات بني املعسكر ا سالمك يف ا؟زيرة وسوائر معسوكرا
لعدها،واهووووودت هلوووووا مكوووووان قووووود جووووواء   -وبووووني معسوووووكرات أهووووول الكتووووواب الووووويت تقوووووررت يف هووووذ  السووووولرة 

 صبححل هك ااطلة الطبيعي  يف أواوا انتلم.األرم،وهتيأت هلا األحلال،وأ
 اساحالة الامايش بين ا سالا والك ر: 6-1الدرس ا ول :

كووان قوود تبووني موون اللاقووع العملووك مرحلوو  بعوود مرحل ،وعربوو  بعوود عرب ،أنووه   ميكوون التعووايا بووني منهجووني 
ئيوو  موون جزئيووات ا عتقوواق للحيوواة بينهمووا هووذا ا خووتال  ا؟ووذري العميوو  البعيوود املوودى الشووامل لكوول جز 

وهووول ا خوووتال   -وا نسووواين  -والتصووولر،واال  والسووولل ،والتنظيم ا جتمووواعك وا قتصووواقي والسياسوووك 
الوذي   بوود أن ينشوأ موون اخووتال  ا عتقواق والتصوولر ..منهجووني للحيواة أحوود ا يقوولم علوى عبلقيوو  العبوواق 
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ر،ولآلهل  املووودعاة،ولارابب املتفرقووو .مث يقوووع ّلِل وحووود  بوووال كوووريك واهلخووور يقووولم علوووى عبلقيووو  البشووور للبشووو
بينهما التصاقم يف كل خطلة من خطلات احليواة ألن كول خطولة مون خطولات احليواة يف أحود املنهجوني   
 بد أن تكلن رتلف  مع األخرى،ومتصاقم  معها ااما،يف مثل هذين املنهجني ويف مثل هذين النظامني.

ل أن حمموودا رسوول و   اّلِل إأن   إلووه »يا تلووك اللقفوو  العنيوودة لوودعلة إوووا   تكوون فلتوو  عارضوو  أن تقوو  قوور 
يف  ن يقووو  اليهووولق  عارضووو  أيف مكووو .و  أن هارّبوووا هوووذ  احلووورب ا؟وووائرة يف املدينووو  ..و  تكووون فلتووو« اّللِ 

وأن ييلوه  -لكتواب  اوهم من أهل  -املدين  كذلك هلذ  احلرك  وأن امعهم مع املشركني معسكر واحد 
الوذي يتهودق  لوك ااطورذق وتيله قريا قبائل العرب يف ا؟زيرة يف غوزوة األحوزاب  ست صوال كوأف  اليهل 

 ملووونهج الووورابينفووو  ذلوووك او ا؟ميوووع  جووورق قيوووام الدولووو  يف املدينووو  علوووى أسووواس هوووذ  العقيدة،وإقامووو  نظامهوووا 
كتووواب  لن أهووول اوهوووم مووو -املتفرق .وكوووذلك سووونعلم بعووود قليووول أووووا   تكووون فلتووو  عوووابرة أن يقووو  النصوووارى 

 آخور وراء الشوام إىلوهلوذ  احلركو  سولاء يف الويمن أم يف الشوام أم فيموا وراء الويمن و  هلذ  الدعلة -كذلك  
لفطورة ويستشوعرها اب - فهوا جيوداالزمان  ..إوا نبوائع األكوياء ..إووا أو  نبيعو  املونهج ا سوالمك الويت يعر 

نووواس كافووو  مووون مووو   لكووو  اّلِل يف األرم،وإخوووراج العووو  ا صووورار علوووى إقاأصوووحاب املنووواهج األخووورى  نبي -
  ا ختيوار وبوني حريو« فو الناس كا»عباقة العباق إىل عباقة اّلِل وحد  وهطيم احللاجز املاقي  اليت هلل بني 

ة وحوورص ْية و  صووغْي مووا يف كبوواحلقيقيوو  ..مث إوووا تنيووا نبيعوو  التعووارم بووني منهجووني للحيوواة   التقوواء بينه
م قبول أن وأوضواعه اهج األرضي  علوى سوح  املونهج الورابين الوذي يتهودق وجولقهم ومنواهجهمأصحاب املن

 ي ء و  هي ء هل - احلقيق  يف -يسحقهم  ..فهك حتمي    اختيار فيها 
يكد لر كوووَّت،توكانوووحل هوووذ  احلتميووو  تفعووول فعلهوووا علوووى مووودى الزمن،وعلوووى مووودى التجوووارب وتتجلوووى يف صووو

رة الوويت قريبوو  املباكووسووباب الاألخووْية الوويت أعلنووحل يف هووذ  السوولرة و  تكوون األ وتعموو  ضوورورة ااطوولة النهائيوو 
ف ،وعلى مودى يو  الشوريتذكرها بعخ الرواايت إ  حلقوات يف سلسول  نليلو   تودة علوى مودى السوْية النبل 

 احلرك  ا سالمي  منذ أايمها األوىل ..
ذ  ااطووووولة هوووووكن فهوووووم ركاتوووووه املسوووووتمرة،ميوّبوووووذ  السوووووع  يف النظووووورة إىل ا؟وووووذور األصووووويل  للملقووووو ،وإىل ه

ك حلقوات يف تلو أن تكولن األخْية.وذلك موع عودم إغفوال األسوباب القريبو  املباكورة،ألوا بودورها   تعودو
 السلسل  الطليل ."
ووُتْم يف َريْووه  ِ َّووا نَوزَّْلنووا َعلووى َعْبوو»" :ويقوولل رمحووه هللا  ت  هووذا امللضووع ق يف وهلووذا اللصوو  « ..ِدانَوِإْن ُكنوْ
قيوو  ّلِل ن مقوام العبل لو  علوى أفهل أو  تشوري  للنول وتقريوه إبضوواف  عبلقيتوه ّلِل تعواىل ق :منلعو  متكاملو 

كافو    م قعولة النواسيف مقا، هل أ ى مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك. وهل تنيا تقرير ملع  العبلقي
م اوهول أعلوى مقو -م الولحك ذا النول يف مقوا وانرا  األنوداق كلهوا مون قونوه. فهوا هول،إىل عباقة رّبوم وحود 

 قام.ويشر  ّبذ  النسب  يف هذا امل،يدعى ابلعبلقي  ّللِ  -
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أموووا التحووودي فمنظووولر فيوووه إىل مطلوووع السووولرة .. فهوووذا الكتووواب املنوووزل مصووولغ مووون تلوووك احلووورو  الووويت يف 
مون قون  -يشوهد هلوم ّبوذا  فودووم فليوأتلا بسولرة مون مثلوه وليودعلا مون،فإن كانلا ير بولن يف تنزيله،أيديهم
 7فاّلِل قد كهد لعبد  ابلصد  يف قعلا ." -اّلِل 
أحديتوه  عركو .أمام مواه بعود املولقد كان من ح  القيواقة النبليو  أن تنبوذ مبودأ الشولرى كلو وقال رمحه هللا:" 

الم  كوون ا سووكوو   ولهووا املعر موون انقسووام يف الصووفل  يف أحوورج الظوورو  وأمووام النتووائج املريوورة الوويت انتهووحل إلي
ا للقيواقة ألموم وإعوداقهال بيو   كان ينشئ أم ،ويربيها،ويعدها لقياقة البشري .وكان اّلِل يعلم أن خْي وسويل 

ذا نتوائج و طوأ جسويما مهموا يكون اا -الركيدة،أن تورىب ابلشولرى وأن تودرب علوى محول التبعو ،وأن ختطوئ 
  إذا إتصورفها.فهك   توتعلم الصولاب تعور  كيو  تصوح  خطأهوا،وكي  هتمول تبعوات رأيهوا و ل -مريرة 

 زاولحل ااطأ ..
اء طوووواختصوووار األخللتبع . وااسوووائر   هتوووم إذا كانوووحل احلصووويل  هوووك إنشووواء األمووو  املدربووو  املدركووو  املقووودرة

ل هوذ  األمو  توه أن تظووالعثرات وااسوائر يف حيواة األمو  لويك فيهوا كوكء مون الكسوه هلوا،إذا كانوحل نتيج
ولكنها ختسور ه ماقيو .صاي .إوا يف هذ  احلال  تتقوك خسوائر ماقيو  وهقو  مكاسوقاصرة كالطفل هحل الل 

  نووع موون مزاولووميفل الووذي نفسها،وختسوور وجلقها،وختسوور تربيتها،وختسوور توودريبها علووى احليوواة اللاقعيوو .كالط
 بيها،ويعووودهارات واابطوووات،أو تووولفْي احلوووذاء  كوووان ا سوووالم ينشوووئ أمووو  وير لتووولفْي العثووو -موووثال  -املشوووك 

  ياهتووا العمليووح حركووات يفللقيوواقة الراكوودة.فلم يكوون بوود أن ُيقوو  هلووذ  األموو  ركوودها،ويرفع عنهووا اللصوواي  
إبكووووورافه.ولل كوووووان وجووووولق القيووووواقة الراكووووودة مينوووووع و - -اللاقعيووووو ،كك تووووودرب عليهوووووا يف حيووووواة الرسووووولل 

يت قوود تقوورر لووأحوود ا كمعركوو   -الشوولرى،ومينع توودريه األموو  عليهووا توودريبا عمليووا واقعيووا يف أخطوور الشوويون 
ة وُيول للقيواق -ل جانوه مصْي األمو  املسولم  وائيوا،وهك أمو  انكو   هوي  ّبوا العوداوات واألخطوار مون كو

يسوود مسووود و القيوواقة الراكووودة يف األموو  يكفوووك  لووول كووان وجووولق -أن تسووتقل ابألموور ولوووه كوول هوووذ  ااطوولرة 
كافيوا   -حك مون اّلِل سوبحانه وتعواىل ومعوه الول  - -مزاول  الشلرى يف أخطور الشويون،لكان وجولق حممود 
صوواحبتها يف  لء النتووائج املريوورة الوويتضوووخباصوو  علووى  -حلرمووان ا؟ماعوو  املسوولم  يلمهووا موون حوو  الشوولرى  

معووه الوولحك ا هلووك و  - -ضوولل املالبسووات ااطووْية لنشووأة األموو  املسوولمي .ولكن وجوولق حمموود رسوولل اّلِل 
مون  دبويعلوم أن    -سوبحانه  -  يلو  هوذا احلو .ألن اّلِل ووقلع تلك األحداّ،ووجلق تلوك املالبسوات،

 ،ومهما قسووام الصووومزاولتووه يف أخطوور الشوويون،ومهما تكوون النتائج،ومهموووا تكوون ااسووائر،ومهما يكوون ان
نشوواء األموو  قوولم أمووام إتألن هووذ  كلهووا جزئيووات    تكوون التضووحيات املريرة،ومهمووا تكوون األخطووار انيطوو  

.وموون هنووا رأي والعموول .نتووائج الووعلووى احليوواة املدركوو  لتبعووات الوورأي والعمل،اللاعيوو  ل الراكوودة،املدرب  ابلفعوول
ُهْم،َواْستَوْغِفرْ »جاء هذا األمر ا هلك،يف هذا اللقحل ابلذات:  « .. يف اأْلَْمرِ ،َوكاِوْرُهمْ  هَلُمْ فَاْعُ  َعنوْ
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لم  ة األمو  املسور يف حيواالقوراليقرر املبدأ يف ملاجه  أخطر األخطار الويت صواحبحل اسوتعماله وليثبوحل هوذا 
يف حيواة  ل هوذا املبودأار  بطواأاي كانحل األخطار اليت تقع يف أيناء التطبيو  وليسوق  احلجو  اللاهيو  الويت تثو

الصوو ،كما  ل انقسوواماألمو  املسوولم ،كلما نشووأ عوون اسووتعماله بعووخ العلاقووه الوويت تبوودو سووي  ،ولل كووان هوو
 ألمو  الراكودةبودأ.ووجلق اوجولق األمو  الراكودة مرهولن ّبوذا املوالعودو علوى األبولاب ..ألن « أحود»وقع يف 

حوَّت  ضوك    تكمول أكث مون كول خسوارة أخورى يف الطريو   علوى أن الصولرة احلقيقيو  للنظوام ا سوالمك
اّلِل  ن التلكول علوى كوذلك عومع بقي  اهلي  فنرى أن الشلرى   تنتهوك أبودا إىل األرجحو  والتعليو ،و  تغوب

.ِإنَّ اّللََّ »طا :يف واي  امل  « ..ِلنيَ  اْلُمتَولَكِِ  ُيُِهُ فَِإذا َعَزْمحَل فَوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ
ذا هومور إىل ألفإذا انتهوى اإن مهم  الشلرى هك تقليه أوجه الرأي،واختيار اعا  من ا عاهات املعروضو ،
قودر ،يصول األمور بى اّللِ علو احلد،انتهى قور الشلرى وجواء قور التنفيوذ ..التنفيوذ يف عوزم وحسوم،ويف تلكول

 اّلِل،ويدعه ملشي ته تصلغ العلاقه كما تشاء.
مال تبعتوه رسوه النبولي الرابين،وهول يعلوم األمو  الشولرى،ويعلمها إبوداء،الرأي،واحتق - -وكما ألقى النل 

كوول ى،ويف التل عوود الشوولر ببتنفيووذ ،يف أخطوور الشوويون وأكثهووا ..كووذلك ألقووى عليهووا قرسووه الثوواين يف املضوواء 
يف ااروج،وقخول بيتوه فلوبك  فأمضوى األمور -را  واعاهوه علوى علوم  جو -على اّلِل،وإسالم الونفك لقودر  

م وتضووحيات  أيون هوول مام،ومووا الووذي ينتظوور  وينتظور الصووحاب  معووه موون آ وهوول يعلووم إىل -قرعوه وألمتووه 
لوى موا   ع - - ..وحَّت حني أتيححل فرص  أخرى ب قق املتحمسني،وخلفهم مون أن يكلنولا اسوتكرهل 
 ألنوووه أراق أنا لْيجع.يريووود،وتركهم األمووور لوووه ليخووورج أو يبقوووى ..حوووَّت حوووني أتيحوووحل هوووذ  الفرصووو    ينتهزهووو

أن   .وأن يعلمهومالم لقودر يعلمهم الدرس كله.قرس الشلرى.مث العزم واملضوك.مع التلكول علوى اّلِل وا ستسو
 .قليه الرأي من جديدللشلرى وقتها،و  جمال بعدها لل قق والتأرج  ومعاوقة ت

وتلكل علوووى م ومضووواء.فهوووذا مآلووو  الشووولل والسووولبي  والتوووأرج  الوووذي   ينتهوووك ..إ وووا هووول رأي وكووولرى.وعز 
َ ُيُُِه اْلُمتَولَكِِِلنيَ »اّلِل،ُيبه اّلِل: ُيورص  لها هك اال  الويت ينبغوك أنّلِل وُيه أه ُيبها ا..واال  اليت« ِإنَّ اّللَّ

 يت ايز امليمنني ..عليها امليمنلن.بل هك ال
يوووواة المك ويف احلصوووولر ا سوووووالتلكوووول علووووى اّلِل،ورق األموووور إليووووه يف النهايوووو ،هل خوووو  التوووولازن األخووووْي يف الت

 ا سالمي .
 ريد ..ال ملا يوهل التعامل مع احلقيق  الكبْية:حقيق  أن مرق األمر كله ّلِل،وأن اّلِل فع

صويد جيول لهوا،وليك ر كد األم  املسلم  يف أجياهلوا  الكبار.هل رصي« أحد»لقد كان هذا قرسا من قروس 
 بعينه يف زمن من األزمان ..

ولتقريووور حقيقووو  التلكووول علوووى اّلِل،وإقامتهوووا علوووى أصووولهلا الثابت ،ميضوووك السووويا  فيقووورر أن القووولة الفاعلووو  يف 
عليها يكوولن النصور وااوذ ن هوك قوولة اّلِل،فعنودها يلوتمك النصور،ومنها تتقووى اهلزميو ،وإليها يكولن التلجوه،و 
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ُ فَووووال غالِووووَه »التلكل،بعوووود اختوووواذ العوووودة،ونفخ األيوووودي موووون العلاقه،وتعليقهووووا بقوووودر اّلِل: ِإْن يَوْنُصوووورُْكُم اّللَّ
 « ..َلُكْم،َوِإْن َحُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَوْنُصرُُكْم ِمْن بَوْعِدِ ف َوَعَلى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ 

وهقو  هوذا  -سوبحانه  -اّلِل  مك يتسم ابلتولازن املطلو  بوني تقريور الفاعليو  املطلقو  لقودرإن التصلر ا سال
تووائج ي ب تيووه النّلِل عوور االقوودر يف احليوواة ا نسوواني  موون خووالل نشوواط ا نسووان وفاعليتووه وعملووه ..إن سوون  

 على األسباب.
اب ئج علوى األسوبرتوه النتواي.واّلِل النتائج.فالفاعل امليير هل اّللِ « تنشئ»ولكن األسباب ليسحل هك اليت 

در توزام اته.وبقويفوك ابل بقدر  ومشي ته ..ومن مث يطله إىل ا نسان أن ييقي واجبه،وأن يبذل جهود ،وأن
 وقودر .هل  شوي   اّللِ  ه متعلقو ما يليف بذلك كله يرته اّلِل النتائج وُيققها ..وهكذا تظل النتائج والعلاق

ه.فهل يعموول سوولم وعملووق حووني يشوواء،وكيفما يشوواء ..وهكووذا يتوولازن تصوولر املوحوود  الووذي ذذن هلووا ابللجوول 
توائج صولر  بوني النتتميو  يف ويبذل ما يف نلقه وهل يتعل  يف نتيج  عمله وجهد  بقودر اّلِل ومشوي ته.و  ح
 - كو ني للمعر توبلصوفهما نتيجواألسباب.فهل   ُيوتم أمورا بعينوه علوى اّلِل  وهنوا يف قضوي  النصور وااذ ن،

ال غالوووه نصووورهم اّلِل فووو إىل قووودر اّلِل ومشوووي ته ويعلقهوووم إبراقة اّلِل وقدرتوووه:إن ييووورق املسووولمني -أيووو  معركووو  
 قولة  حيوة   قولة إاللجلق. هلم.وإن حذهلم فال انصر هلم من بعد  ..وهك احلقيق  الكلي  املطلق  يف هوذا

 اّلِل،و  قدرة إ  قدرته،و  مشي   إ  مشي ته.
در األكووووياء واألحووووداّ ..ولكوووون هووووذ  احلقيقوووو  الكليوووو  املطلقوووو    تعفووووك املسوووولمني موووون اتبوووواع وعنهووووا تصوووو

َوَعلَووووى اّللَِّ »املنهج،وناعوووو  التلجيووووه،والنهلم ابلتكالي ،وبووووذل ا؟هوووود،والتلكل بعوووود هووووذا كلووووه علووووى اّلِل:
ْي اّلِل ويتصول قلبوه مباكورة ..وبذلك حلا تصلر املسلم من التماس ككء من عند غ« فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ 

ابلقووولة الفاعلووو  يف هوووذا اللجووولق فيووونفخ يووود  مووون كووول األكوووبا  الزائفووو  واألسوووباب البانلووو  للنصووورة واحلمايووو  
يف إحداّ النتائج،وهقي  املصواير،وتدبْي األمور  كمتوه،وتقبل موا اوكء  وا لتجاء ويتلكل على اّلِل وحد 

 8لتلازن العجيه،الذي   يعرفه القله البشري إ  يف ا سالم.به قدر اّلِل يف انم نان أاي كان.إنه ا
 

  بنينيني دور اةمنينية اةسنينيللة يف لنينيل رالنينيالة اعالنينيمن جد الكنينيامح منينين جدينينيد  لنينيا لل نينيا اةسنينيللون
 اةولون 
َ َذُْموووووورُُكْم أَْن توُووووووَيُقوا اأْلَموووووواانِت إِ »قووووووال رمحووووووه هللا:" ْن َهُْكُموووووولا  النَّوووووواِس أَ َكْمووووووُتْم بَوووووونْيَ حَ ِلهووووووا َوِإذا ىل أَهْ ِإنَّ اّللَّ

َ كاَن  َِ   « ..ِصْيا  بَ يعا  اِبْلَعْدِل.ِإنَّ اّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِِه.ِإنَّ اّللَّ
 «.الناس»كم بني هذ  هك تكالي  ا؟ماع  املسلم  وهذا هل خلقها:أقاء األماانت إىل أهلها.واحل

 ابلعدل.على منهج اّلِل وتعليمه.
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األمان  الكثى ..األمان  اليت انط اّلِل ّبا فطرة ا نسان والويت أبوحل السوماوات واألرم واألماانت تبدأ من 
..أمان  اهلداي  واملعرفو  وا ميوان ابّلِل عون قصود وإراقة « ا نسان»وا؟بال أن ُيملنها وأكفقن منها،ومحلها 

ربووه ا ميووان به،وا هتووداء وجهوود واعا .فهووذ  أمانوو  الفطوورة ا نسوواني  خاصوو .فكل مووا عوودا ا نسووان أهلمووه 
إليه،ومعرفته،وعباقته،وناعته.وألزموووه ناعووو  انملسوووه بغوووْي جهووود منوووه و  قصووود و  إراقة و  اعا .وا نسوووان 
وحوود  هوول الووذي وكوول إىل فطرتووه،وإىل عقلووه،وإىل معرفتووه،وإىل إراقتووه،وإىل اعاهووه،وإىل جهوود  الووذي يبذلووه 

..وهوووذ  أمانووو  محلهوووا وعليوووه أن « يَن جاَهوووُدوا ِفينوووا لَنَوْهوووِديَونوَُّهْم ُسوووبُوَلناَوالَّوووذِ »لللصووولل إىل اّلِل،بعووولن مووون اّلِل:
 .9ييقيها أول ما ييقي من األماانت

 ومن هذ  األمان  الكثى،تنبث  سائر األماانت،اليت ذمر اّلِل أن تيقى:
فك حووَّت تكوولن نجاهوودة الوووموون هووذ  األماانت:أمانوو  الشووهاقة هلووذا الوودين ..الشووهاقة لووه يف الوونفك أو   
 لللا:لنفك.فيقاترمج  له.ترمج  حي  يف كعلرها وسللكها.حَّت يرى الناس صلرة ا ميان يف هذ  

الكمووال  و ن االوو  مووا أنيووه هووذا ا ميووان وأحسوونه وأزكووا  وهوول يصوولغ نفوولس أصووحابه علووى هووذا املثووال موو
ضوله فإليوه،وبيان  ة النواسعل فتكلن هذ  كهاقة هلذا الدين يف النفك يتوأير ّبوا اهلخورون ..والشوهاقة لوه بود

يووويقي املووويمن الشوووهاقة  فموووا يكفوووك أن -ا الفضووول وهوووذ  املزيووو  يف نفوووك الداعيووو  بعووود اثووول هوووذ -ومزيتوووه 
والتبليوووو     الوووودعلةلإلميووووان يف ذات نفسووووه،إذا هوووول   يوووودع إليهووووا النوووواس كووووذلك،وما يكوووولن قوووود أقى أمانوووو

 والبيان.وهك إحدى األماانت ..
حاولوو  إقوورار  يف األرم منهجووا للجماعوو  امليمنوو  ومنهجووا للبشووري  مجيعووا ..اناولوو  مث الشووهاقة هلووذا الوودين  

بكوول مووا ميلووك الفوورق موون وسوويل ،وبكل مووا الووك ا؟ماعوو  موون وسوويل .فإقرار هووذا املوونهج يف حيوواة البشوور هوول  
 »   كوووثى األمووواانت بعووود ا ميوووان الوووذايت.و  يعفوووى مووون هوووذ  األمانووو  األخوووْية فووورق و  مجاعووو  ..ومووون مث

 على هذا األساس ..أقاء  حدى األماانت .. 10«ا؟َِْهاُق َمام  ِإىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ  
أمانووو  التعامووول موووع النووواس ورق أمووواانهتم إليهم:أمانووو   -الداخلووو  يف ينوووااي موووا سوووب   -ومووون هوووذ  األمووواانت 

لووووى األنفووووال الناكوووو  .وأمان  املعووووامالت واللقائووووع املاقي .وأمانوووو  النصوووويح  للراعووووك وللرعي .وأمانوووو  القيووووام ع
انافظ  على حرمات ا؟ماع  وأملاهلا ويغراهتوا ...وسوائر موا الول  املونهج الورابين مون اللاجبوات والتكوالي  
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ْسووواَلُم َعلَوووى َياَليَووو  :أَ  -َعوووْن َعلِوووكِ  َوَجووواِبر  قَاَ :قَووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ  - 10 وووُروُهْم بِوووَذْنه  َوَ  َتْشوووَهُدوا َعلَووووْيِهْم : " بُوووِبَ اْ ِ ُ َ  ُتَكفِِ ْهُل َ  إِلَووووَه ِإ َّ اّللَّ
،َوَمْعرَِفُ  اْلَمَقوواِقيِر َخْْيَِهووا َوَكووِرَِها ِمووَن اّللَِّ،َوا؟َِْهواُق َمووام  إِ  ا اْلِقَياَمووِ  ُموو ىَل يوَووْلمِ ِبِشوْر   وود  ُ حُمَمَّ    ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي،َ  ِإىَل آِخووِر ِعَصووابَ  - -ْذ بَوَعوَة اّللَّ

 (  وفيه متهم 4931[) 488/ 10يَونوُْقُخ َذِلَك َجْلُر َجائِر  َوَ  َعْدُل َعاِقل  " .املعجم األوس  للطثاين ]
ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسولُل اّللَِّ  ّ  ِموْن َأْصوِل اِ ميَوانِ :»  --ولكنه ورق َعْن أََنِك ْبِن َماِلك  َرِضَى اّللَّ وْن قَواَل  َ إِلَوَه ِإ َّ اّللَُّ  يَواَل  َ ُيَكفِِورُُ   اْلَكوُ  َعمَّ
 َ َعووْدُل اَل  َ يُوْبِطلُوُه َجوْلُر َجوائِر  وَ ْن يُوَقاتِوَل آَخوُر أُمَّوَِّت الودَّجَّ َوَجولَّ ِإىَل أَ   َعووزَّ بِوَذْنه  َو َ ُحْرُِجوُه ِموَن اِ ْسواَلِم ِبَعَمول  َوا؟َِْهواُق َموام  ُمْنوُذ بَوَعثَوِ  اّللَُّ 

(  372[ )432/ 1السونن الولارقة يف الفول للوداين ]و ( 18947[)156/ 9املكنوز ] -السونن الكوثى للبيهقوك«.َعاِقل  َواِ ميَواُن اِبألَقْوَداِر 
 حسن لغْي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 29 

يف كوول جمووا  احليوواة علووى وجووه ا مجووال ..فهووذ  موون األموواانت الوويت ذموور اّلِل أن توويقى واملهووا الوونا هووذا 
 ا مجال ..

بووني  يعووا.  عوود مج« بووني النوواس»فووالنا يطلقووه هكووذا عوود  كووامال « لنوواسا»فأمووا احلكووم ابلعوودل بووني 
 ل حووو  لكووولهووواملسووولمني بعضوووهم وبعوووخ فحسوووه.و  عووود  موووع أهووول الكتووواب،قون سوووائر النووواس ..وإ وووا 

نهج توووه عليهوووا حووو  العووودل يف املوووهوووك الووويت ي   -صوووف  النووواس  -فهوووذ  الصوووف  «.إنسووواان»إنسوووان بلصوووفه 
اب ر سووووووولقا وبيضوووووووا.عليهوووووووا البشووووووور مجيعوووووووا:ميمنني وكفارا.أصووووووودقاء وأعداء.الرابين.وهوووووووذ  الصوووووووف  يلتقوووووووك ع

لوذي هوذا العودل ا -أمورهم  مَّت حكمحل يف -وعجما.واألم  املسلم  قيم  على احلكم بني الناس ابلعدل 
 سوووالم،وإ  يف حكوووم املسووولمني،وإ  يف عهوووود اإ  علوووى يووود  -رة يف هوووذ  الصووول  -  تعرفوووه البشوووري  قووو  

ثول منعموا قو ،يف  م توذ  لوهي  للبشري  ..والذي افتقدته من قبل ومن بعود هوذ  القيواقة فلوالقياقة ا سالم
ا األصووول ائووودة عووون هوووذز   أليووو  صوووف  أخووورى «  انس»هوووذ  الصووولرة الكرميووو  الووويت تتوووا  للنووواس مجيعوووا.ألوم 

هوك  -ا بكول مودلل هت -وذلك هل أساس احلكم يف ا سوالم كموا أن األمانو  «  الناس»الذي يش   فيه 
 أساس احلياة يف اجملتمع ا سالمك.

 -ّلِل نوه مون وعوج التوذكْي  اوالتعقيه على األمر  قاء األماانت إىل أهلها واحلكم بني الناس ابلعدل هل 
 « ..هِ بِ ِإنَّ اّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم »م ما يعج اّلِل به ويلجه:وتلجيهه.ونع -سبحانه 

 بوه ا يعظكوم اّللِ مو:إنه نعوم أسللب األقاء فيه.فاألصل يف تركيه ا؟مل ونق  حلظ  أمام التعبْي من انحي  
خووث »كووان علقاهتووا،يف مومت« نعمووا»واعوول نعووم مووا « اسووم إن»..ولكوون التعبووْي يقوودم لفووج ا؟الل ،فيجعلووه 

 عظهم به.وهذا الذي ي -سبحانه  -بعد حذ  ااث ..ذلك ليلحك بشدة الصل  بني اّلِل « إن
لقله،وأسوورع   أبلوو  إىل ا..ولكون التعبووْي يسووميه عظوو .ألن العظوو« أموورا»إ ووا كانووحل « عظوو »مث إووا   تكوون 

هليووو  اه األخوووْي يف ء التعقيوووإىل اللجووودان،وأقرب إىل التنفيوووذ املنبعوووة عووون التطووولع والرغبووو  واحليووواء  مث اوووك
يعا  بَ »يعل  األمر ابّلِل ومراقبته وخشيته ورجائه: َ كاَن  َِ  .. «ِصْيا  ِإنَّ اّللَّ

والتناسووو  بوووني املوووأملر بوووه مووون التكوووالي  وهووول أقاء األمووواانت واحلكوووم ابلعووودل بوووني النووواس وبوووني كووولن اّلِل 
مناسوووووب  واضوووووح  ولطيفووووو  معوووووا ..فووووواّلِل يسووووومع ويبصر،قضوووووااي العووووودل وقضوووووااي «  يعوووووا بصوووووْيا»سوووووبحانه 

املالبسووووووات األمان .والعووووودل كوووووذلك يف حاجوووووو  إىل ا سوووووتماع البصووووووْي وإىل حسووووون التقوووووودير،وإىل مراعووووواة 
املالبسووات والظوولاهر.وأخْيا فووإن األموور ّبمووا يصوودر عوون السووميع البصووْي  والظوولاهر،وإىل التعموو  فيمووا وراء

 11بكل األملر
ْيُكْم ،َوَيُكلَن الرَُّسووولُل َعلَووولَوووى النَّووواسِ َهداَء عَ ُكووووََكوووذِلَك َجَعْلنووواُكْم أُمَّووو   َوَسوووطا ،لَِتُكلنُلا :»وقوووال رمحوووه هللا:"  

 « ..َكِهيدا  
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 ملازين والقووويع هلوووم املوووإووووا األمووو  اللسووو  الووويت تشوووهد علوووى النووواس مجيعوووا،فتقيم بيووونهم العووودل والقسووو  وتضووو
فتفصووول يف  كوووعاراهتمو وتبووودي فووويهم رأيهوووا فيكووولن هووول الووورأي املعتمووود وتوووزن قووويمهم وتصووولراهتم وتقاليووودهم 
 نهووا.وهك كووهيدةوملازيا أمرها،وتقلل:هوذا حوو  منهوا وهووذا ابنوول.  الويت تتلقووى مون النوواس تصوولراهتا وقيمهو

هوول الووذي  ن الرسووللعلووى النوواس،ويف مقووام احلكووم العوودل بيوونهم ..وبينمووا هووك تشووهد علووى النوواس هكووذا،فإ
ه نهووا،ويقلل فيووا يصوودر عيشووهد عليهووا فيقوورر هلووا ملازينهووا وقيمهووا وُيكووم علووى أعماهلووا وتقاليوودها ويووزن موو

 الكلم  األخْية ..
در ،وتسووتعد ورهووا حوو  ق..لتعرفها،ولتشووعر بضووخامتها.ولتقدر قوّبووذا تتحوودق حقيقوو  هووذ  األموو  ووليفتهووا 

 له استعداقا  ئقا ..
   عووو  مووون اللسووو وإووووا لامووو  اللسووو  بكووول معووواين اللسووو  سووولاء مووون اللسوووان   عووو  احلسووون والفضووول،أو

 ا عتدال والقصد،أو من اللس   عنا  املاقي احلسك ..
ا تتبووووع س املاقي.إ وووو ا رتكووووايف تغلوووول يف التجوووورق الروحووووك و  ..يف التصوووولر وا عتقوووواق .. « أُمَّوووو   َوَسووووطا  »

لطاقووات حقووه ملووزقوج ااالفطوورة املمثلوو  يف رو  متلووبك  سوود،أو جسوود تتلووبك بووه رو .وتعطووك هلووذا الكيووان 
يووووواة ى حفوووووج احلاملتكامووووول مووووون كووووول زاق،وتعمووووول ل قيووووو  احليووووواة ورفعهوووووا يف اللقوووووحل الوووووذي تعمووووول فيوووووه علووووو

وتناسووووو   اط،يف قصوووووديف عوووووا  األكووووولا  وعوووووا  النووووولازع،بال تفوووووري  و  إفووووور وامتوووووداقها،وتطل  كووووول نشووووواط 
 واعتدال.

.و  تتبوع  واملعرفو  .. ذ التجربو ..يف التفكوْي والشوعلر ..  عمود علوى موا علموحل وتغلو  منافو« أُمَّو   َوَسوطا  »
أصولل مث و  ت ومنواهجكذلك كل انع ،وتقلد تقليد القرقة املضحك ..إ ا تستمسك  ا لديها من تصولرا
ها،يف تثبوووحل جووودها أخوووذتنظووور يف كووول نتووواج للفكووور والتجريوووه وكوووعارها الدائم:احلقيقووو  ضوووال  املووويمن أىن و 

 ويقني.
للتشوريع   تودعها كوذلكلضومائر،و ..يف التنظويم والتنسوي  ..  تودع احليواة كلهوا للمشاعر،وا« أُمَّ   َوَسطا  »

ج بووني لتأقيوه وتووزاو تشووريع واتكفل نظووام اجملتموع ابلوالتأقيه.إ وا ترفووع ضومائر البشوور ابلتلجيوه والتهووذيه،و 
 .هذ  وتلك،فال تكل الناس إىل سلط السلطان،و  تكلهم كذلك إىل وحك اللجدان .

 ولكن مزاج من هذا وذا .
 يفالكووك كخصوويته اتووه،و  ت..يف ا رتبانووات والعالقووات ..  تلغووك كخصووي  الفوورق ومقلم« أُمَّوو   َوَسووطا  »

فع طلوو  موون الوودوات..إ ووا  لدولوو  و  تطلقووه كووذلك فوورقا أيوورا جشووعا   هووم لووه إ  ذاتووهكخصووي  ا؟ماعوو  أو ا
 رق وكيانه.خصي  الفوالطاقات ما ييقي إىل احلرك  والنماء وتطل  من النلازع وااصائا ما ُيق  ك

مون اعو  وتقورر دمو  ا؟ممث تضع من الكلاب  موا يقو  قون الغلول،ومن املنشوطات موا يثوْي رغبو  الفورق يف خ
 سا .ناس  واتتالتكالي  واللاجبات ما اعل الفرق خاقما للجماع ،وا؟ماع  كافل  للفرق يف 
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ا لووويت غمووور أرضوووهاذ  األمووو  ..يف املكوووان ..يف سووورة األرم،ويف أوسووو  بقاعها.وموووا توووزال هووو« أُمَّووو   َوَسوووطا  »
،وموا توزال ومشال لبا سالم إىل هذ  اللحظ  هك األمو  الويت تتلسو  أقطوار األرم بوني كور  وغرب،وجنو
بوو  وعوون ألرم قانا لقعهووا هووذا تشووهد النوواس مجيعا،وتشووهد علووى النوواس مجيعووا وتعطووك مووا عنوودها ألهوول 

نليهووا   ماقيهووا ومعذ  احلركوونريقهووا تعووث مثووار الطبيعوو  ومثووار الوورو  والفكوور موون هنووا إىل هنووا  وتووتحكم يف هوو
 على السلاء.

 ها.لعقلك من بعداهد الركد ل  البشري  من قبلها وهرس ع..يف الزمان ..تنهك عهد نفل « أُمَّ   َوَسطا  »
عوون  ا وتصوودهاوتقوو  يف اللسوو  توونفخ عوون البشووري  مووا علوو  ّبووا موون أوهووام وخرافووات موون عهوود نفللتهوو

موواء سووتمر يف النلعقلووك املاالفتنوو  ابلعقوول واهلوولى وتووزاوج بووني ترايهووا الروحووك موون عهوولق الرسا ت،ورصوويدها 
 لي بني هذا وذا .ّبا على الصراط الس وتسْي

 الوذي عون مونهج اّللِ  وا ختلوحلأوما يعل  هذ  األم  اليلم عن أن شخذ مكاوا هذا الذي وهبه اّلِل هلا،إ  
ت كووَّت ليسووحل غحل بصوويغااختووار  هلا،واختووذت هلووا منوواهج رتلفوو  ليسووحل هووك الوويت اختارهووا اّلِل هلا،واصووطب

 صبغته وحدها.صبغ  اّلِل واحدة منها  واّلِل يريد هلا أن تصطب  ب
وأمووو  تلووووك وليفتها،وذلووووك قورها،خليقوووو   ن هتمووول التبعوووو  وتبووووذل التضووووحي ،فللقياقة تكاليفها،وللقلاموووو  
تبعاهتا،و  بود أن تفول قبول ذلوك وتبتلى،ليتأكود خللصوها ّلِل وعرقها،واسوتعداقها للطاعو  املطلقو  للقيواقة 

 12الراكدة.
م  يف األرم اعووو  املسووولذ  اجململعووو  يضوووع علوووى كاهووول ا؟مإن كوووطر اهليووو  األوىل يف هووووقوووال رمحوووه هللا:"  

 »مجاعو  أخورى: بلو  إليوهتواجبا يقيال،بقدر ما يكرم هذ  ا؟ماع  ويرفوع مقامها،ويفرقهوا  كوان خواص   
ُتْم َخْْيَ أُمَّ   أُْخرَِجحْل لِلنَّاِس،َشُْمُروَن اِبْلَمْعُرو ِ   ..«.ّللَِّ لَن ابِ ْلُمْنَكِر،َوتُوْيِمنُ ْلَن َعِن اَوتَونوْهَ  ُكنوْ

ليووووود املووووودبرة كووووواق يشوووووك اباملبوووووب لغوووووْي الفاعووووول،تعبْي يلفوووووحل النظر.وهووووول ي« أُْخرَِجوووووحلْ »إن التعبوووووْي بكلمووووو  
ي لسوتار السورمدن وراء االلطيف ،خترج هذ  األم  إخراجا وتدفعها إىل الظهلر قفعوا مون للموات الغيوه،وم

 ىحركووو  ختووورج علوووالدبيه. كووو  خفيووو  املسووورى،لطيف الوووذي   يعلوووم موووا وراء  إ  اّلِل ..إووووا كلمووو  تصووولر حر 
 مسر  اللجلق أم .أم  ذات قور خاص.هلا مقام خاص،وهلا حساب خاص:

ووووووُتْم َخووووووْْيَ أُمَّوووووو   أُْخرَِجووووووحْل لِلنَّوووووواسِ » ..وهووووووذا مووووووا ينبغووووووك أن تدركووووووه األموووووو  املسوووووولم  لتعوووووور  حقيقتهووووووا « ُكنوْ
ة، ووا أوووا هووك خووْي أموو .واّلِل يريوود أن تكوولن وقيمتهووا،وتعر  أوووا أخرجووحل لتكوولن نليعوو ،ولتكلن هلووا القياق

القيووواقة للخوووْي   للشووور يف هوووذ  األرم.ومووون مث   ينبغوووك هلوووا أن تتلقوووى مووون غْيهوووا مووون أموووم ا؟اهليووو .إ ا 
ينبغوووك قائموووا أن تعطوووك هوووذ  األموووم  وووا لوووديها.وأن يكووولن لوووديها قائموووا موووا تعطيوووه.ما تعطيوووه مووون ا عتقووواق 
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الصووحي ،واال  الصوحي ،واملعرف  الصووحيح ،والعلم الصووحي  ..هووذا  الصحي ،والتصولر الصووحي ،والنظام
 واجبها الذي ُيتمه عليها مكاوا،وهتمه عليها غاي  وجلقها.

،و  يسولم  ييخذ اقعواء اته،فهل واجبها أن تكلن يف الطليع  قائما،ويف مركز القياقة قائما.وهلذا املركز تبع
ا ه.فيبقى عليهووك  أهول لوصولرها ا عتقاقي،وبنظامهوا ا جتمواعهلوا بوه إ  أن تكولن هوك أهوال لوه ..وهووك بت

ك ..ومون هوذا يتبوني أن أهوال لوه كوذل -االفو  قياموا  و  ا -أن تكلن بتقدمها العلمك،وبعمارهتا لوارم 
ا تتبعوه ال ..لول أوويف كول جمو املنهج الذي تقلم عليه هذ  األم  يطالبها ابلشكء الكثْي ويودفعها إىل السوب 

 ،وتدر  مقتضياته وتكاليفه.وتلتزم به
 ا القوولة الوويتهلووأن تكوولن ويف أول مقتضويات هووذا املكووان،أن تقوولم علووى صوويان  احليوواة موون الشوور والفسوواق ..و 

 و حموواابة،و أجماملوو   اكنهووا موون األموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكوور فهووك خووْي أموو  أخرجووحل للنوواس.  عوون
 ختصاصووات والكرامووات  اولوويك تلزيووع  -علوولا كبووْيا عوواىل اّلِل عوون ذلووك كلووه ت -عوون مصوواقف  أو جووزا  

ايب حلفووج احليوواة ل العموول ا اوو  إ ووا هوو..كووال« حَنْووُن أَبْنوواُء اّللَِّ َوَأِحبَّوواُ  ُ »كمووا كووان أهوول الكتوواب يقللوولن:
 ْلَمْعوووُرو ِ ُمووُروَن ابِ شَْ »نكووور:البشووري  موون املنكر،وإقامتهوووا علووى املعرو ،موووع ا ميووان الووذي ُيووودق املعوورو  وامل

َهْلَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ   « ..َوتَونوْ
قهوووا مووون ا يف نريموووفهووول النهووولم بتكوووالي  األمووو  ااْية،بكووول موووا وراء هوووذ  التكوووالي  مووون متاعه،وبكووول 

هووذا متعووه  اق ..وكوولأكوولا  ..إنووه التعوورم للشوور والتحووريخ علووى ااووْي وصوويان  اجملتمووع موون علاموول الفسوو
هوا أن تكولن علي ه اّللِ ُي قام  اجملتمع الصاحل وصيانته ولتحقي  الصلرة اليت  كا ،ولكنه كذلك ضروري

 احلياة ..
ال  نكر.فوإن اصوطعورو  واملو  بد من ا ميوان ابّلِل ليلضوع امليوزان الصوحي  للقيم،والتعريو  الصوحي  للم

 تصولر تبوحل ع إىللرجول اا؟ماع  وحد    يكفك.فقد يعم الفساق حَّت تضطرب امللازين وختتل.و  بد من 
لنواس يف جيول ااصوطال   للخْي وللشر،وللفضيل  والرذيلو ،وللمعرو  واملنكر.يسوتند إىل قاعودة أخورى غوْي

 من األجيال.
ق  ومركووووز  غايوووو  وجوووول وهووووذا مووووا ُيققووووه ا ميان،إبقاموووو  تصوووولر صووووحي  لللجوووولق وعالقتووووه خبالقه.ولإلنسووووان و 

 لووى إرضوواء اّللِ عالباعووة  ثوو  القلاعوود األخالقيوو .ومناحلقيقووك يف هووذا الكوولن ..وموون هووذا التصوولر العووام تنب
موع عته يف اجملتلطان كوريوتلقك غضبه يندفع الناس لتحقيو  هوذ  القلاعود.ومن سولطان اّلِل يف الضمائر،وسو

 تقلم احلراس  على هذ  القلاعد كذلك.
يف هوذا  نكور،أن ميضولان عون املمث   بد من ا ميان أيضا ليملك الودعاة إىل ااْي،اهلمورون ابملعرو ،النواهل 

ن نوووواغلت ،ويلاجهل الطريووو  الشوووا ،وُيتمللا تكاليفووووه.وهم يلاجهووولن نووواغلت الشوووور يف عنفلانوووه وجثوتوووه
 مع ..الشهلة يف عرامتها وكدهتا،ويلاجهلن هبلط األروا ،وكلل العزائم،ويقل  املطا
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لى سونفود.وكل عودة ميان ي وزاقهم هل ا ميان،وعدهتم هك ا ميان.وسندهم هل اّلِل ..وكل زاق سلى زاق ا
م  أن لجماعو  املسولللتكليفك عدة ا ميان تفِل،وكل سند غْي سند اّلِل ينهار  وقد سب  يف السيا  األمر ا

ها هنووا فقوود وصووف نكر،أموواينتوودب موون بينهووا موون يقلموولن ابلوودعلة إىل ااْي،واألموور ابملعوورو  والنهووك عوون امل
 هوووا هوووذ  السوووم تووولافر فيتا   تلجووود وجووولقا حقيقيوووا إ  أن اّلِل سوووبحانه  ن هوووذ  صوووفتها.ليدهلا علوووى أوووو

النهوك عون ر ابملعورو  و ْي واألمواألساسي ،اليت تعر  ّبوا يف اجملتموع ا نسواين.فإما أن تقولم ابلودعلة إىل ااو
هووووك مسوووولم .وإما أن   تقوووولم بشووووكء موووون هووووذا فهووووك غووووْي و فهووووك ملجوووولقة  -ّلِل ابمووووع ا ميووووان  -املنكوووور 

 فيها صف  ا سالم. ملجلقة،وغْي متحقق 
 ئفوو  صوواحل  موونكووذلك نا  ويف القوورآن الكوورمي ملاضووع كثووْية تقوورر هووذ  احلقيق ،نوودعها مللاضووعها.ويف السوون 

 تلجيهاته نقتط  بعضها:و  - -أوامر الرسلل 
لصَّوووووالَِة،فَوَقاَم َرُجل ،فَوَقووووواَل:اَي َعوووووْن َأيب َسوووووِعيد ،قَاَل:َأْخرََج َموووووْرَواُن اْلِمْنوووووَثَ يف يوَوووووْلِم ِعيد ،َوبَوووووَدأَ اِبْاُْطبَوووووِ  قَوْبوووووَل ا

الصَّوووالَِة،َوَ ْ َيُكوووْن  َمْرَواُن،َخاَلْفوووحَل الُسووونََّ ،َأْخَرْجحَل اْلِمْنوووَثَ يف يوَوووْلِم ِعيووود ،َوَ ْ َيُكوووْن َحْرُُج،َوبَوووَدْأَت اِبْاُْطبَوووِ  قَوْبووولَ 
،قَوواَل أَبُوول َسووِعيد :أَمَّا َهووَذا فَوَقووْد َقَضووى َمووا َعَلْيووِه.زَاَق يُوْبووَدأُ ِّبَا،فَوَقوواَل أَبُوول َسووِعيد :َمْن َهووَذا ف قَوواُللا:ُفاَلُن بْوو ُن ُفاَلن 

َُ  بِيَووووِدِ  ِإْسووووَحاُ : َِْعحُل َرُسوووولَل هللِا  ُْ  بِيَووووِدِ ،فَِإْن َ ْ َيْسووووَتِطْع أَنَّ يُوغَووووْيِِ ،يَوُقوووولُل:َمْن رََأى ِمووووْنُكْم ُمْنَكوووور ا فَوْليُوغَووووْيِِ
 13ِطْع فَِبَقْلِبِه،َوَذِلَك َأْضَعُ  اِ ميَاِن."فَِبِلَسانِِه،فَِإْن َ ْ َيْستَ 

ُهْم ُعَلَموووووواُ ُهْم،فَوَلْم وَعووووووْن َعْبووووووِد هللِا،قَاَل:قَوووووواَل َرُسوووووولُل هللِا  ووووووا َوقَوَعووووووحْل بَونُوووووول ِإْسوووووورَائِيَل يف اْلَمَعاِصووووووك،َوَتوْ :َلمَّ
تَوُهلا،َفَجاَلُسوووولُهْم يف جَمَاِلِسووووِهْم،قَاَل يَزِيُد:َأْحِسووووُبُه قَاَل:وَ  ُ قُولُوووولَب يَونوْ َأْسووووَلاِقِهْم،َوَواَكُللُهْم َوَكاَربُلُهْم،َفَضووووَرَب اّللَّ

،َوَلَعنَوُهْم َعلَوى ِلَسواِن َقاُوَق،َوِعيَسوى ابْوِن َمْرمَيَ،َذلِوَك ِ َوا َعَصوْلا وََكوانُلا يَوْعتَوُدوَن،وَكَ  اَن َرُسولُل هللِا بَوْعِضِهْم بِبَوْعخ 
أي تعطفلهم وترقوهم. 14نَوْفِسك بَِيِدِ ،َحَّتَّ َشْنُُروُهْم َعَلى احلَْ ِِ أَْنر ا." ُمتَِّك  ا،َفَجَلَك،فَوَقاَل:َ ،َوالَِّذي 

هللاُ َوَرُسوللُُه :" َهْل تَوْدُروَن ِفيَموا َسوِخَ  هللاُ َعلَوى بَوِب ِإْسورَائِيَل ف " قَواُللا:قَاَل َرُسلُل هللِا :قَالَ ،وَعْن َعْبِد هللاِ 
َهووواُ  بَوْعوووَد النوَّْهوووكِ   " ِإنَّ الرَُّجووولَ :قَوووالَ ،أَْعَلمُ  ُهْم َعلَوووى َمْعِصوووَي   فَويَونوْ مُثَّ يَوْلَقووواُ  بَوْعوووُد فَوُيَصووواِفُحُه ،َكووواَن يوَوووَرى الرَُّجوووَل ِمووونوْ

ُهْم َضوَرَب فَوَلمَّوا رََأى هللا َعوزَّ َوَجولَّ َذلِوَك ِمو،َكأَنَُّه  َْ يَورَُ  َعَلى َمْعِصَيِتِه َحَّتَّ َكثُوَر َذلِوَك ِفيِهمْ ،َويُوَلاِكُلُه َوُيَشارِبُهُ  نوْ
َذلِوووووَك ِ َوووووا َعَصوووووْلا وََكوووووانُلا ،مُثَّ َلَعووووونَوُهْم َعلَوووووى ِلَسووووواِن َقاُوَق َوِعيَسوووووى ابْوووووِن َمْرميََ ،بُِقلُووووولِب بَوْعِضوووووِهْم َعلَوووووى بَوْعوووووخ  

َهووُلنَّ َعووِن اْلُمْنَكرِ ،َوالَّووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  لَتَووْأُمُرنَّ اِبْلَمْعُرو ِ ،يَوْعَتُدونَ  َولََتْأنُرُنَّووُه ، َعلَووى يَووَدِي الظَّا ِِ َولََتْأُخووُذنَّ ،َولَتَونوْ
لَ   15ُكْم "َعَلى احلَْ ِِ أَْنر ا،أَْو لََيْضرَِبنَّ هللاُ بُِقُللِب بَوْعِضُكْم َعَلى بَوْعخ  مُثَّ يَوْلَعَنُكْم َكَما َلَعَن َمْن قَوبوْ

                                                 
 (307( )542/  1) -( وصحي  ابن حبان  186) -املكنز  -صحي  مسلم -  13
 شنر:تعطفه عليه وتلجهه إليه-( حسن 1337()47/  2) -مسند أمحد )عا  الكته(  -  14
 ( حسن 7139( )45/  10) -كعه ا ميان  -  15
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َهووووُلنَّ َعووووِن ،ك بِيَووووِد ِ " َوالَّووووِذي نَوْفِسوووو:قَووووالَ أَنَّ َرُسوووولَل هللِا ،وَعووووْن ُحَذيْوَفووووَ  بْووووِن اْلَيَمووووانِ  لََتْأُمُرنَّ اِبْلَمْعووووُروِ  َولَتَونوْ
َعَة َعَلْيُكْم ِعَقااب  ِمْنهُ ،اْلُمْنَكرِ     16مُثَّ َتْدُعلنَُه َفاَل َيْسَتِجيُه َلُكْم "،أَْو لَُيلِكَكنَّ هللاُ أَْن يَوبوْ

ِإَذا ُعِملَووحِل ااَِْطي َووُ  ِ  اأَلْرِم َكوواَن َمووْن َكووِهَدَها » قَوواَل  --وَعووِن اْلعُووْرِس بْووِن َعِمووْيََة اْلِكْنووِدىِِ َعووِن النَّووِبِِ 
َها فَوَرِضيَوَها َكاَن َكَمْن َكِهَدَها «.» أَْنَكَرَها » َوقَاَل َمرَّة  «.َفَكرَِهَها  َها َوَمْن َغاَب َعنوْ  .17«.َكَمْن َغاَب َعنوْ

» أَْو «.أَْفَضُل ا؟َِْهاِق َكِلَمُ  َعوْدل  ِعْنوَد ُسوْلطَان  َجوائِر  »  --وَعْن َأىِب َسِعيد  اْاُْدرِىِِ قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 
 .18«أَِمْي  َجائِر  

ُ َعْنوووُه،َعِن النَّوووِلِِ  قَاَل:َسووويُِِد الُشوووَهَداِء مَحْوووزَُة بْوووُن َعْبوووِد اْلُمطَِّلِه،َوَرُجووول  قَووواَل ِإىَل ِإَموووام  وَعوووْن َجووواِبر  َرِضوووَك اّللَّ
 ..19َوَوَاُ  فَوَقتَوَلُه " َجائِر ،فََأَمرَ ُ 

وغْيهووا كثووْي ..وكلهووا تقوورر أصووال  هووذ  السووم  يف اجملتمووع املسلم،وضووروراهتا هلووذا اجملتمووع أيضووا.وهك هتوولي 
موواقة تلجيووه وتربيوو  منهجيوو  ضووخم .وهك إىل جانووه النصوولص القرآنيوو  زاق حنوون غووافللن عوون قيمتووه وعوون 

 20حقيقته 
ىل اللجوولق إخراجا.كمووا إوهوول حرجهووا  -ىء هووذ  األموو  وينشوو ها شوووهوول ين -إن القوورآن وقووال رمحووه هللا:"  

ُتْم َخْْيَ أُمَّ   أُخْ »قال اّلِل تعاىل يف التعبْي القرآين الدقي :  « ..لنَّاسِ رَِجحْل لِ ُكنوْ
مَّو   َخوْْيَ أُ »شور:ريو  الب إن القرآن وهل ينشىء هذ  األم  من حية   تكن وينشو ها لتصوب  أمو  فريودة يف 

رآن قوو  إنشوواء القووحلدية:حقي..واووه أن نيكوود هووذ  احلقيقوو  ونلضووحها قبوول املضووك يف ا« حْل لِلنَّوواسِ أُْخرَِجوو
 ،كانحل مويالقا جديودا لامو  بول إنشواء وتنشو  - علوى التحقيو  -هلوذ  األمو  وتنشو تها معوا ..فقود كانوحل 

ل  سووووبيطوووولة يفخيف صوووولرة جديوووودة  و  تكوووون مرحلوووو  يف نريوووو  النشووووأة و  « لإلنسووووان»موووويالقا جديوووودا 
لامو  « يالقامو»و«  نشوأة» -حديود علوى وجوه الت -التطلر،و  حَّت ويب  من ويبات النهض   إ ا كانوحل 

وهوول  -؟اهليوو  ارى موون املووأيلرات والنتوو  األخوو -العربيوو  ولإلنسووان كلووه  وحووني ننظوور إىل الشووعر ا؟وواهلك 
 نسوان واالو كولن وا لجلق،والقيلان العرب،الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة وال

رهتم تهم وحضوووواوالسوووولل  كمووووا تضوووومن معووووا  حيوووواهتم،ومكنلن مشوووواعرهم،وجمملع تصوووولراهتم ولبوووواب يقوووواف
 وكينلنتهم كلها اب ختصار ..

حني ننظور إىل جمملعو  الثقافوات والتصولرات والقويم الويت يتضومنها هوذا الوديلان يف لول القورآن وموا تضومنه 
،وللكلن وا نسووان ومون قويم يف احليواة ا نسواني  وموون نظوام للمجتموع ومون تصوولر مون نظورة لللجولق واحليواة

                                                 
 ( صحي  لغْي 7152( )54/  10) -كعه ا ميان  -  16
 ( حسن 4347) -املكنز  -سنن أيب قاوق  - 17
 ( صحي  لغْي  4346) -املكنز  -سنن أيب قاوق  -  18
 ( صحي 4884املستدر  للحاكم) - 19
 [446/ 1قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  -  20
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 لغاي  اللجلق ا نساين.ومن تنظيم واقعك يقلم على أساس هذا التصلر ..
يف  مث ننظر إىل واقع العرب قبل ا سالم وبعد  ..يف لل تلك التصلرات ا؟اهلي  الويت تتمثول يف قيلاووا.مث

 آني  اليت اثل املنهج الرابين ..لل هذ  التصلرات القر 
نوا علوى وجوه مي :يتبني لاة ا سوالحني ننظور إىل الوديلان املوأيلر واحليواة اللاقعيو  ..يف لول القورآن وواقوع احليو

  مون صونع اّللِ « إخراجوا» التأكيد والتحديد ..أوا كانوحل نشوأة و  تكون خطولة و  مرحلو  و  ويبو   كانوحل
 -فيمووا نعلووم  -األخووْية حل أعجووه نشووأة وأغوورب إخووراج ..فهووك املوورة األوىل و كتعبووْي القوورآن الوودقي  ..وكانوو

عجووه    ولكوون  فيهووا حيوواة موون خووالل الكلمووات« ختوورج»الوويت تنبثوو  فيهووا أموو  موون بووني قفوويت كتوواب  و
 ..فهذ  الكلمات ..كلمات اّلِل ..

ن كلماتوووه وقبووول أاّلِل ب« حرجهوووا»ومووون أراق اجملاقلووو  واملماحلووو ،فليقل لنوووا أيووون كانوووحل هوووذ  األمووو  قبووول أن 
 ينش ها اّلِل بقرآنهف

انووحل يف سووجل كف أيوون  «ينا نسووا»إننووا نعوور  أوووا كانووحل يف ا؟زيوورة العربيوو   ولكوون أيوون كانووحل يف اللجوولق 
وموواذا     ا نسوواني فالعامليوو احلضووارة البشووري ف أيوون كانووحل يف التوواري  العوواملكف أيوون كانووحل علووك علووى املائوودة

 دة،فيعر  اب ها وُيمل نابعهافكانحل تقدم على هذ  املائ
ها وقوواقت وقوواقت نفسوو هووذ  األموو  نشووأهتا ّبووذا الوودين ونشوو حل تنشوو تها ّبووذا املوونهج القوولمي« نشووأت»لقوود 

.وأمامنوووا .شوووكء آخووور البشوووري  بعووود ذلوووك بكتووواب اّلِل الوووذي يف يدها،و نهجوووه الوووذي نبوووع حياهتوووا ..  ب
 ف«لنَ ْكرُُكْم ..أََفال تَوْعِقلُ اب  ِفيِه ذِ ْم ِكتاَقْد أَنْوزَْلنا إِلَْيكُ لَ »التاري   وقد صدقها اّلِل وعد  وهل يقلل للعرب:

وجوووولق »كوووان هلوووا فبسوووبه مووون هوووذا الكتووواب ذكوووورت هوووذ  األمووو  يف األرم وكوووان هلوووا قورهووووا يف التووواري  و 
ى لوع  اّلِل هوذ  رفضولا نعمويابتداء،وحضارة عامليو  تنيوا ..ذلوك بينموا يريود مجاعو  مون احلمقوى أن « إنساين

رب وبلسوووواوم   يف العوووواألموووو  العربيوووو  واحوووودوا فضوووول اّلِل يف أن جعوووول كلمتووووه األخووووْية ألهوووول األرم قانبوووو
اي  لبسووهم اّلِل إألعوولا هووذا الوورقاء الووذي يريوودون أن ح -..وموون مث جعوول هلووم وجوولقا وذكوورا و رحووا وحضووارة 

  املسووولم    موونهم األمووخوورج اّللِ يووولم أ وأن ميزقوولا هووذ  الرايوو  الوويت قووواقهتم إىل الووذكر واجملوود ..بوول إىل اللجوولق
موووو  ا سووووالم ..وحطوووو  ويثبووووحل مال« ينشوووو ها»هووووذ  األموووو  و« ينشووووى ء»نقوووولل ..إن القوووورآن حووووني كووووان 
مالمووو  ا؟اهليووو  يف  ويطموووك وميحووول -ا مووون سوووف  ا؟اهليووو  الووويت التقطهووو -ا؟ديووودة،يف ا؟ماعووو  املسووولم  

 يالق ا؟ديد ..على أساس امل -مه ابتداء و يقيأ -حياهتا ونفلسها ورواسبها ..وينظم جمتمعها 
وحني كان حلم اب؟ماع  املسلم  املعرك  يف ملاجه  ا؟اهلي  الراسوب  يف نفلسوها وأوضواعها مون رلفوات 

 ثلووو  يف يهووولق  -البي ووو  الووويت التقطهوووا املووونهج الووورابين منهوووا ويف ملاجهووو  ا؟اهليووو  الرابضووو  فيهوووا ومووون حلهلوووا 
واملعركتووان ملصووللتان يف الزمووان واملكووان  حووني كووان القوورآن  -ك مكوو  ومووا حلهلووا املدينوو  ومنافقيهووا ومشوورك

يصنع ذلك كلوه ..كوان يبودأ فيقويم للجماعو  املسولم  تصولرها الصوحي ،ببيان كورط ا ميوان وحوِد ا سوالم 
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نظامهوا األساسوك،الذي مييوز وجلقهوا مون وجولق ا؟اهليو   -يف هذ  النقط  ابلوذات  -ويرب  ّبذا التصلر 
 لهلا ويفرقها خبصائا األم  اليت أخرجحل للناس،لتبني للناس،وتقلقهم إىل اّلِل.ح

شورط للر ا سوالمك مون التصو نظامها الرابين ..وهذا الدرس يتلىل بيان هذا النظام األساسوك،قائما ومنبثقوا
 ا ميان وحِد ا سالم 

 نهج الوذيتلقوى ّبوا واملوت  الويت والطريقو إنه يتلىل هديد ا؟ه  اليت تتلقوى منهوا األمو  املسولم  مونهج حياهتوا 
لط  ام فيهوا والسولو  األفهوتفهم به ما تتلقى،وترق إليه ما اوِد مون مشوكالت وأقضوي    يورق فيهوا نوا وختت

 م.  ا سالاليت تطيعها وعل  ناعتها ومصدر سلطاوا ..ويقلل:إن هذا هل كرط ا ميان وحدِ 
أ و  تفووو   دة   تتجوووز ابلعقيووودة الووويت تووويمن ّبوووا ..يف وحووو هلوووذ  األمووو « النظوووام األساسوووك»وعندئوووذ يلتقوووك 

 عناصرها ..
يت تبدو،بعود لقضوي  الواوهذا هل امللضولع ااطوْي الوذي الول  هوذا الودرس جوالء ققيقوا كوامال ..وهوذ  هوك 

 :إن مووو  املسووولمفيهوووا  إنوووه يقووولل لا« مسووولم»مطالعووو  هوووذا الدرس،بديهيووو  يعجوووه ا نسوووان كيووو  اووواقل 
«  لُِيطواَع إبِِْذِن اّللَِّ َرُسولل  ِإ َّ  َوما أَْرَسْلنا ِمونْ »بالغ وا قناع:  جملرق ا  -إبذن اّلِل  -طاع الرسل أرسلحل لت

.. 
 -سوولل يف حيوواة الر  -كملا إىل موونهج اّلِل  ووثال إ  أن يتحووا  -ابتووداء  -ويقوولل هلووا:إن النوواس   ييمنوولن 

ليحسوبلا  -لا إليوه ن يتحاكملسن  ابلبداه  و  يكفك أيف أحكام الرسلل.وابقيا بعد  يف مصدريه القرآن وا
كُِِمولَ  ِفيموا َن ..َحوَّتَّ ُيَُ فَوال َوَربِِوَك ..  يُوْيِمنُول »أن يتلقلا حكمه مسولمني راضوني: بل   بد من -ميمنني 

ووُدوا يف أَنْوُفِسووِهْم َحَرجووا  ِ َّووا َقَضوو وونَوُهْم،مُثَّ   اَِ  ميووان وحوود ..فهووذا هوول كوورط ا« يما  ْسوولِ تَ ُيَسوولُِِملا ْيحَل وَ َكووَجَر بَويوْ
 ا سالم.

 م زعمهوم  يقبول مونه -ريع  اّلِل كوأي إىل غْي  -ويقلل هلا:إن الذين يريدون أن يتحاكملا إىل الطاغلت 
إىل  أن يتحوواكملا م يريوودونأوووم آمنوولا  ووا أنووزل إىل الرسوولل ومووا أنووزل موون قبلووه.فهل زعووم كاذب.يكذبووه أِووو

ُووْم آَمنُوولا ِ وواأََ ْ تَوووَر إِ »الطوواغلت: ،يُرِيووُدوَن أَْن يَوَتحوواَكُملا مووا أُنْووزَِل ِمووْن قَوْبِلكَ  إِلَْيووَك وَ أُنْووزِلَ  ىَل الَّووِذيَن يَوْزُعُموولَن َأوَّ
 «.ُهْم َضال   بَِعيدا  لشَّْيطاُن أَْن ُيِضلَّ َويُرِيُد ا -ُروا أَْن َيْكُفُروا بِِه َوَقْد أُمِ  -ِإىَل الطَّاُغلِت 

ِإذا ِقيووَل وَ »لل اّلِل:م إىل رسووالموو  النفووا  أن يصوودوا عوون التحوواكم إىل مووا أنووزل اّلِل والتحوواكويقوولل هلووا:إن ع
ُ َوِإىَل الرَُّسلِل،رَأَْيحَل ا  «.وَن َعْنَك ُصُدوقا  ِقنَي َيُصدُ ْلُمنافِ هَلُْم:تَعاَلْلا ِإىل ما أَنْوَزَل اّللَّ

وأن تطيوع  -ن آيف هوذا القور  -عوز وجول  -ّلِل ويقلل هلا:إن منهجها ا مياين ونظامها األساسك،أن تطيع ا
اي »من امليمنني الداخلني يف كورط ا ميوان وحود ا سوالم معكوم: وأو  األمر - سنته يف - -رسلل اّلِل 

 « ..ُكمْ ْمِر ِمنْ وِ  اأْلَ أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا أَِنيُعلا اّللََّ،َوأَِنيُعلا الرَُّسلَل.َوأُ 
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تورق فيهوا  قضوي  الويت  دقة،واألفيما ختتل  فيه وجهات النظر يف املسائل الطارئ  املتجويقلل هلا:إن املرجع،
كوكء،فَوُرُقوُ  ِإىَل  َزْعُتْم يف ْن تَنوافَوإِ »أحكام نصي  ..إن املرجوع هول اّلِل ورسولله ..أي كوريع  اّلِل وسون  رسولله:

 « ..اّللَِّ َوالرَُّسللِ 
مووا يطوورأ علووى احليوواة موون مشووكالت وأقضووي  كذلك،أبوود الوودهر،يف وّبووذا يبقووى املوونهج الوورابين مهيمنووا علووى 

حياة األم  املسلم  ..واثل هذ  القاعدة نظامها األساسك،الذي   تكلن ميمن  إ  بوه،و  تكولن مسولم  
إ  بتحقيقوه ..إذ هول اعوول الطاعو  بشورونها تلووك،ورق املسوائل الوويت عود وختتلو  فيهووا وجهوات النظوور إىل 

وووُتْم تُوْيِمنُووولَن اِبّللَِّ َواْليَووووْلِم ».كووورط ا ميوووان وحووود ا سوووالم ..كووورنا واضوووحا ونصوووا صووورُيا:اّلِل ورسووولله . ِإْن ُكنوْ
 .. 21«اهْلِخرِ 

نوووزع اّلِل  يل.ومن مثولقووود ْنحوووحل هوووذ  األمووو  يف مووولانن كثوووْية حيوووة أخفووو  بنووول إسووورائ وقوووال رمحوووه هللا:" 
هوا.إذ كن ألمو  قبلميم ما    .ومكن هلا يف األر ااالف  يف األرم من بب إسرائيل وائتمن عليها هذ  األم

ملسوولم  الفوو  األموو  اثوول يف خأن موونهج اّلِل   يتمثوول اووثال كووامال يف نظووام واقعووك ُيكووم احلياة.كلهووا كمووا ا
ته يف حيووواة  وكوووريع..ذلووك يووولم أن كانوووحل مسووولم .يلم أن كانووحل تعلوووم أن ا سوووالم هووول أن يتمثوول قيووون اّللِ 

نهج موولتقوويم فيهووا  البشووري  يانوو  علووى هووذ  األمانوو  الضووخم  وأوووا هووك اللصووي  علووىالبشوور.وتعلم أوووا هووك امل
 اّلِل،وتقلم عليه  مان  اّلِل.

ألموو  تازهتووا هووذ  االوويت اج ولقوود كووان هووذا ا ختبووار ابلصوويد السووهل يف أينوواء فوو ة ا حوورام أحوود ا ختبووارات
هوووووذ  ا ختبوووووارات مووووون مظووووواهر رعايتوووووه   بيووووو  هوووووذ  األمووووو   ثوووولب -بحانه سووووو -بنجا .وكانووووحل عنايووووو  اّلِل 

ُ َمووووْن ْعَلَم الِوووويوَ :»ا بووووتالء واصووووطفائه.ولقد كشوووو  اّلِل للووووذين آمنوووولا يف هووووذا احلوووواقّ عوووون حكموووو   افُووووُه حَ ّللَّ
يقولم عليهوا  الصلب  الويت م.القاعدة..إن راف  اّلِل ابلغيه هك قاعدة هذ  العقيدة يف ضمْي املسل« اِبْلَغْيهِ 

 لقلمي ..االسلل ،وتناط ّبا أمان  ااالف  يف األرم  نهج اّلِل  بناء العقيدة،وبناء
إن الناس   يرون اّلِل ولكنهم ادونه يف نفلسهم حني ييمنلن ..إنه تعاىل ابلنسب  هلوم غيوه،ولكن قلولّبم 

سووتغناء وا  -حقيقوو  ا ميووان ابّلِل ابلغيووه ورافتووه  -تعرفووه ابلغيووه وختافووه.إن اسووتقرار هووذ  احلقيقوو  اهلائلوو  
الشوهاقة حوَّت ليويقي املويمن  -بول يورج   -عن ر ي  احلك واملشاهدة والشوعلر ّبوذا الغيوه كوعلرا يولازي 

كهاقة: ن   إله إ  اّلِل.وهل   ير اّلِل ..إن استقرار هذ  احلقيق  علوى هوذا النحول يعوث عون نقلو  ضوخم  
هزتوووه املركووولزة يف تكلينوووه الفطوووري علوووى يف ارتقووواء الكوووائن البشوووري،وانطال  ناقاتوووه الفطري ،واسوووتخدام أج

ابملسوتلى الوذي  -عن عا  البهيم  اليت   تعور  الغيوه  - قدار هذا ا رتقاء  -اللجه األكمل وابتعاق  
بينموووووا يعوووووث انغوووووال  روحوووووه عووووون ر يووووو  موووووا وراء احلك،وانكمووووواش إحساسوووووه يف قائووووورة  -هتيوووووأ لوووووه ا نسوووووان 

ل الراقيوووو  فيووووه وانتكاسووووه إىل املسووووتلي احليوووولاين يف احلووووك انسوووولس،عن تعطوووول أجهووووزة ا لتقوووواط وا تصووووا
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ويكشو  للوذين آمنولا عون هوذ  احلكمو  كوك  ا بوتالء ومن مث اعلهوا اّلِل سوبحانه حكمو  هلوذا «  املاقي»
 هتشد نفلسهم لتحقيقها ..

يعلموووه لووى موووا نووواس ع  ُياسوووه ال -سووبحانه  -واّلِل سووبحانه يعلوووم علمووا لووودنِياِ مووون حافووه ابلغيه.ولكنوووه 
 علم وقلع .. -سبحانه  -عنهم علما.لدنيا.إ ا ُياسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اّلِل 

وحووذر موون موو  تعرضووه له،وعوور  حكء، بتال..فقوود أخووث اب« َفَمووِن اْعتَوودى بَوْعووَد ذلِووَك فَولَووُه َعووذاب  أَلِوويم   »
 اللقلع فيه وبذلحل له كل أسباب النجا  فيه ..

كوووان العوووذاب األلووويم جوووزاء حقوووا وعووود  وقووود اختوووار بنفسوووه هوووذا ا؟وووزاء   -بعووود ذلوووك  -فوووإذا هووول اعتووودى 
 22واستحقه فعال.

 
 التأ يد على أن القرآن الكرمي قادر على عمج مشكمت الكامح  له من جذورها 

 .... انظر على سبيل هللا املثال الكالم عن آايت الراب،أو الكالم عن هرمي اامر

والقلل ،لعوودلال احلكوم هوواء بووه الكتواب وأن هوذا احلوو  قود أنووزل ليكولن قوال رمحوه هللا ":إن احلوو  هول مووا جو
 . و  حكووم  حوو  غووْي فيما عوودا  موون أقوولال النوواس وتصوولراهتم ومنوواهجهم وقوويمهم وموولازينهم ..  ،الفصوول

 لوو  فيووه النوواسل مووا حتكوومعووه. و  قوولل بعوود . وبغووْي هووذا احلوو  اللاحوود الووذي   يتعوودق وبغووْي هكيمووه يف  
نتهوك ياحليواة و   أمور هوذ  هواء إىل حكموه بوال  احكو  و  اعو ام .. بغوْي هوذا كلوه   يسوتقيموبغْي ا نت

 لم  ال.الناس من ااال  والفرق  و  يقلم على األرم السالم و  يدخل الناس يف الس
هلن إليهوا نتعهم واليت يم وكرائوهلذ  احلقيق  قيمتها الكثى يف هديد ا؟ه  اليت يتلقى منها الناس تصلراهت

 أنزلوحل ق هوك الويتيف كل ما يشجر بيونهم مون خوال  يف كوَّت صولر ااوال  .. إووا جهو  واحودة   تتعود
 كم بوني النواسحلو  لويحابهذا الكتاب ابحل  وهل مصدر واحد   يتعدق هل هوذا الكتواب الوذي أنزلوه اّلِل 

 فيما اختلفلا فيه ..
وهك ملووو  واحوووودة يف ،فهووول كتووواب واحوووود يف أصووولهجاء بوووه الرسووول مجيعووووا. ،وهووول كتووواب واحووود يف حقيقتووووه

ومشورِع واحوود لبوب ا نسووان .. ،ومعبلق واحد،ورب واحود،إلوه واحوود:وهل تصولر واحوود يف قاعدته،عملمهوا
مث ختتلووو  التفصووويالت بعووود ذلوووك وفووو  حاجوووات األموووم واألجيوووال ووفووو  أنووولار احليووواة وا رتبانوووات حوووَّت 

أنل  احليووووواة تنمووووول يف حميطهوووووا اللاسوووووع الشوووووامل بوووووال و ،تكووووولن الصووووولرة األخوووووْية الووووويت جووووواء ّبوووووا ا سوووووالم
  23علائ .بقياقة اّلِل ومنهجه وكريعته احلي  املتجدقة يف حدوق ذلك اني  الشامل الكبْي.

لويحكم بوني النواس فيموا اختلفوولا « اِبحْلَو ِِ »الوذي أنزلوه اّلِل « اْلِكتوابَ »إن ا سوالم يضوع وقوال رمحوه هللا ": 
اعووودة للحيووواة البشوووري .مث اضوووك احلياة.فإموووا اتفقوووحل موووع هوووذ  القاعووودة،وللحل فيوووه ..يضوووع هوووذا الكتووواب ق
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قائموو  عليها،فهووذا هوول احل .وإمووا خرجووحل عنهووا وقامووحل علووى قلاعوود أخرى،فهووذا هوول البانوول ..هووذا هوول 
 البانل ولل ارتضا  الناس مجيعا.

لنوووواس هوووول اقوووورر  ي ييف فوووو ة موووون فوووو ات التاري .فالنوووواس ليسوووولا هووووم احلكووووم يف احلوووو  والبانوووول.وليك الووووذ
النوووواس  س أن فعوووولاحلوووو ،وليك الووووذي يقوووورر  النوووواس هوووول الوووودين.إن نظوووورة ا سووووالم تقوووولم ابتووووداء علووووى أسووووا
كتوواب و  الفووا للرلشووكء،وقلهلم لشووكء،وإقام  حيوواهتم علووى كووكء ..  هيوول هووذا الشووكء حقووا إذا كووان 

امووحل   متعاقبوو  قن أجيوواألثر  ععلووه أصووال موون أصوولل الوودين و  ععلووه التفسووْي الوولاقعك هلووذا الوودين و  توو
 عليه ..

 وهذ  احلقيق  ذات أ ي  كثى يف عزل أصلل الدين عما يدخله عليها الناس 
ويف التاري  ا سالمك مثال وقع احنرا ،ولل ينمول وينمول ..فوال يقوال:إن هوذا ا حنورا  موَّت وقوع وقاموحل 

ا سووووالم يظوووول بري ووووا موووون هووووذا اللاقووووع عليووووه حيوووواة النوووواس فهوووول إذن الصوووولرة اللاقعيوووو  لإلسووووالم  كووووال  إن 
التارحك.ويظوول هووذا الووذي وقووع خطووأ واحنرافووا   يصوول  حجوو  و  سووابق  وموون واجووه موون يريوود اسووت نا  
حيووواة إسوووالمي  أن يلغيوووه ويبطلوووه،وأن يعووولق إىل الكتووواب الوووذي أنزلوووه اّلِل ابحلووو  لووويحكم بوووني النووواس فيمووووا 

 24اختلفلا فيه ..

  غنيري قنيادرة علنينيى جانيمف النينفا اع سنيا ية واةىلنيذ  نيا جد بنينير  أن اةننياه  اةرينيية  ل نيابينيان
  اةمان ....

ُ َوْحووَدُ  امْشَووَأزَّْت قُولُوولُب الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن اِبهْلِخوورَِة،َوِإذا ذُكِووَر الَّووِذيَن ِمووْن ُقونِووهِ »" :قووال رمحووه هللا  َوِإذا ذُكِووَر اّللَّ
حوووني كوووان املشوووركلن يهشووولن  -   -حوووال علوووى عهووود النووول واهليووو  تصووو  واقعووو  «.ِإذا ُهوووْم َيْستَوْبِشوووُرونَ 

ويبشلن إذا ذكرت آهلتهم وينقبضلن وينفرون إذا ذكرت كلمو  التلحيود.ولكنها تصو  حالو  نفسوي  تتكورر 
يف كووووَّت البي ووووات واألزمووووان.فمن النوووواس موووون تشووووم ز قلوووولّبم وتنقووووبخ نفلسووووهم كلمووووا قعوووولا إىل اّلِل وحوووود  

انلان،وإىل مووونهج اّلِل وحووود  نظاموووا.حَّت إذا ذكووورت املنووواهج األرضوووي  والووونظم إهلوووا،وإىل كوووريع  اّلِل وحووودها قووو
األرضوي  والشوورائع األرضووي  هشولا وبشوولا ورحبوولا ابحلودية،وفتحلا صوودورهم لاخووذ والرق.هوي ء هووم بعيوونهم 
الوووووووذين يصووووووولر اّلِل  لذجوووووووا مووووووونهم يف هوووووووذ  اهليووووووو ،وهم بوووووووذاهتم يف كووووووول زموووووووان ومكوووووووان.هم املمسووووووولخل 

رفوووووول الطبيع ،الضوووووواللن املضووووووللن،مهما تنلعووووووحل البي ووووووات واألزمنوووووو ،ومهما تنلعووووووحل األجنوووووواس الفطرة،املنح
يف ملاجهوو  مثوول  -   -واألقلام.وا؟وولاب علووى هووذا املسوو  وا حنوورا  والضووالل هوول مووا لقنووه اّلِل لرسوولله 

ِة،أَْنحَل َهُْكوُم بَونْيَ ِعبواِقَ  يف موا كوانُلا ُقِل:اللَُّهمَّ فاِنَر السَّماواِت َواأْلَْرِم،عواِ َ اْلَغْيوِه َوالشَّوهاقَ »هذ  احلال:
..إنووه قعوواء الفطوورة الوويت توورى السووماء واألرم ويتعووذر عليهووا أن عوود هلووا خالقووا إ  اّلِل فووانر « ِفيووِه َحَْتِلُفوولنَ 

عواِ َ »السماوات واألرم،فتتجه إليه اب عو ا  وا قرار.وتعرفوه بصوفته الالئقو  بفوانر السوماوات واألرم.
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أَنْوحَل َهُْكوُم بَونْيَ ِعبواِقَ  يف موا كوانُلا ِفيوِه »املطلع على الغائه واحلاضر،والبانن والظاهر.« َغْيِه َوالشَّهاَقةِ الْ 
 25..فهل وحد  احلكم يلم يرجعلن إليه.وهم   بد راجعلن.« َحَْتِلُفلنَ 

يف  اإنوه   يعرضوهعاموا .. ركي  عا  القرآن املكك قضوي  العقيودة يف خوالل الثاليو  عشو وقال رمحه هللا:" 
يمووا الووذي زاولووه فو  يعرضووها يف صوولرة جوودل كالمووك ك«  هوولت»و  يعرضووها يف صوولرة «  نظريوو »صوولرة 

حانووووه فطوووورة  كووووال ..لقوووود كووووان القوووورآن الكوووورمي«  علووووم الكووووالم»أو « علووووم التلحيوووود»بعوووود مووووا  ووووك ب 
طرتووه موون فيسووتنقذ  اءات ..كووان ووا يف وجوولق  هوول و ووا يف اللجوولق موون حللووه موون ق ئوول وإُيوو« ا نسووان»

طوووورة لتتلقووووى نافووووذ الفالركووووام وحلووووا أجهووووزة ا سووووتقبال الفطريوووو   ووووا ران عليهووووا وعطوووول ولائفهووووا ويفووووت  م
تحدّ املتفورق وسوون ا املونهجامللحيوات املوييرة وتسوتجيه هلوا ..والسولرة الويت بوني أيودينا  ولذج كامول مون هوذ

 عن خصائصها بعد قليل ..
 ا.كووان حوولم ّبوو.خاصوو  كووان القوورآن حوولم ّبووذ  العقيوودة معركوو  حيوو  واقعيوو   هووذا بصووف  عام .وبصووف 

هوول « النظريوو »كوون كووكل معركوو  مووع الركووام املعطوول للفطوورة ..يف نفوولس آقميوو  حاضوورة واقعوو  ..وموون مث   ي
 دوق واحلوولاجزبيوول والسووالشووكل الووذي يناسووه هووذا اللاقووع احلاضوور.إ ا كووان هوول كووكل امللاجهوو  احليوو  للعقا

يف  -انتهجووووه  هب الووووذيقووووات النفسووووي  واللاقعيوووو  يف النفوووولس احلاضوووورة احليوووو  ..و  يكوووون ا؟وووودل الووووذواملعل 
 عوا بشوراي كوامال،هل الشكل املناسوه كوذلك ..فلقود كوان القورآن يلاجوه واقعلم التلحيد -العصلر املتأخرة 

  يكووووون  وكوووووذلكبكووووول مالبسووووواته احليووووو  وحانوووووه الكينلنووووو  البشوووووري   ملتهوووووا يف خضوووووم هوووووذا اللاقوووووع ..
 هل الشكل املناسه.« الالهلت»

 تقبوع يف يو  العملوك و يو  للتطبفإن العقيدة ا سالمي  ولل أوا عقيدة،إ  أوا عقيودة اثول مونهج حيواة واقع
ئر ا؟ماعو  عقيودة يف ضومايبوب ال الزاوي  الضيق  اليت تقبع فيها األ اّ الالهلتي  النظري   كوان القورآن وهول

عركو  ضوخم  ملم ّبوا ا؟ماع  املسلم  معرك  ضخم  موع ا؟اهليو  مون حلهلوا كموا حو املسلم  حلم ّبذ 
 مع رواسه ا؟اهلي  يف ضمْيها وأخالقها وواقعها ..

رة جووودل    يف صووول ومووون هوووذ  املالبسوووات لهووور بنووواء العقيووودة،  يف صووولرة نظريووو ،و  يف صووولرة  هووولت و 
  ن  ول ا؟ماعواهتا.وكواذثول يف ا؟ماعو  املسولم  كالمك ..ولكن يف صلرة تكلين تنظيمك مباكور للحياة، 

   اجهوو  ا؟اهليووا علووى مل املسوولم  يف تصوولرها ا عتقوواقي،ويف سووللكها الوولاقعك وفوو  هووذا التصوولر،ويف قربتهوو
ل هوو..وهووذا  هوترمجوو  حيوو  لووكمنظموو  حماربوو  هلووا ..كووان هووذا النموول ذاتووه  ووثال اامووا لنموول البنوواء العقيدي،

 نبيعته كذلك ..منهج ا سالم الذي ميثل 
وإنوه ملوون الضوروري ألصووحاب الودعلة ا سووالمي  أن يوودركلا نبيعو  هووذا الودين ومنهجووه يف احلركو  علووى هووذا 
النحوول الووذي بينووا  ..ذلووك ليعلموولا أن مرحلوو  بنوواء العقيوودة الوويت نالووحل يف العهوود املكووك علووى هووذا النحوول،  
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لبناء الووولاقعك للجماعووو  املسووولم  ..  تكووون تكووون منعزلووو  عووون مرحلووو  التكووولين العملوووك للحركووو  ا سوووالمي ،وا
وقراسوووتها  ولكنهوووا كانووووحل مرحلووو  البنووواء القاعووودي للعقيووودة وللجماعووو  وللحركوووو  « النظريووو »مرحلووو  تلقوووك 

ولللجولق الفعلووك معوا ..وهكووذا ينبغووك أن تكولن كلمووا أريود إعوواقة هووذا البنواء موورة أخورى ..هكووذا ينبغووك أن 
اهتوا علوى مهول ويف عمو  وتثبوحل ..وهكوذا ينبغوك أ  تكولن مرحلو  تطلل مرحل  بناء العقيودة وأن توتم خطل 

بناء العقيدة مرحل  قراس  نظري  للعقيدة ولكن مرحل  ترمج  هلوذ  العقيودة يف صولرة حي ،متمثلو  يف ضومائر 
متكيف  ّبذ  العقيدة ومتمثل  يف بناء مجاعك يعث  ل  عن  ل العقيدة ذاهتا ومتمثل  يف حركو  واقعيو  تلاجوه 

؟اهلي  وختولم معهوا املعركو  يف الضومْي ويف اللاقوع كوذلك لتتمثول العقيودة حيو  وتنمول  ولا حيوا يف خضوم ا
 املعرك .

لنظريوووو  يف صوووولرة نظريوووو  جموووورقة للدراسوووو  النظريوووو  أن تتبلوووولر ا -ا سووووالم  ابلقيوووواس إىل -وخطووووأ أي خطووووأ 
 ..املعرفي  الثقافي  ..بل خطر أي خطر كذلك ..

 ألوىل ..كال ال للمرة ي  عشر عاما كامل  يف بناء العقيدة بسبه أنه كان يتنز إن القرآن   يقخ يال
ل،حَّت و أكثور أو أقوأشر عاما عفلل أراق اّلِل ألنزل هذا القرآن مجل  واحدة مث تر  أصحابه يدرسلنه يالي  

ا معينوووا جووورا آخر.كوووان يريووود منهكوووان يريووود أمووو  -سوووبحانه  -ولكووون اّلِل «  النظريووو  ا سوووالمي »يسوووتلعبلا 
  واحلركو  يبب ا؟ماعو يريد أن متفرقا.كان يريد بناء ا؟ماع  وبناء احلرك  وبناء العقيدة يف وقحل واحد.كان

،وأن ماعوو  الفعلووكواقووع ا؟ ابلعقيوودة،وأن يبووب العقيوودة اب؟ماعوو  واحلركوو   كووان يريوود أن تكوولن العقيوودة هووك
النفووولس  ءيعلوووم أن بنوووا -سوووبحانه  -كوووان اّلِل يكووولن واقوووع ا؟ماعووو  احلركوووك الفعلوووك هووول صووولرة العقيووودة ..و 

لنفولس استغرقه بناء ى الذي يوا؟ماعات   يتم بني يلم وليل  ..فلم يكن بد أن يستغر  بناء العقيدة املد
 لجذا النضوا؟ماع  ..حَّت إذا نضج التكلين العقيدي كانحل ا؟ماع  هك املظهر اللاقعك هل

عور  نبيعتوه هوذ  و  و  بود أن ن -من منهج القرآن املكوك  ما تستخلاك  -هذ  هك نبيع  هذا الدين 
لطبيعوو  صوونع اهوول ّبووذ  فحنوواول أن نغْيهووا تلبيوو  لرغبووات معجلوو  مهزوموو  أمووام أكووكال النظوورايت البشووري   

لجلق،كموا   املسولم  للراج األمواألم  املسلم  أول مرة،وّبا يصنع األم  املسلم  يف كل مرة يراق أن يعاق إخو
  أول مرة ..أخرجها اّللِ 

اقووع ن تتمثوول يف و يت اووه أاوه أن نوودر  خطووأ اناولوو ،وخطرها معووا،يف هليوول العقيوودة ا سووالمي  احليوو  الوو
اهلزيلو   البشوري « رايتالنظو»لاجوه للدراس  واملعرف  الثقافي  جملرق أننا نريود أن ن« نظري » م حك متحر ،إىل 

 بنظري  إسالمي  
تتمثول يف نفولس حيو ،ويف تنظويم واقعوك،ويف حركو  تتفاعول موع ا؟اهليو  مون إن العقيدة ا سالمي  اه أن 

بلصووفهم كووانلا موون أهوول ا؟اهليوو  قبوول أن  -حلهلا،كمووا تتفاعوول مووع ا؟اهليوو  الراسووب  يف نفوولس أصووحاّبا 
تدخل العقيدة إىل نفلسهم وتنتزعها من اللس  ا؟اهلك.وهك يف صلرهتا هذ  تشغل من القللب والعقولل 

مسوواح   -فيمووا تشوومل  -وتشوومل « النظريوو »ة أيضووا مسوواح  أضووخم وأوسووع وأعموو   ووا تشووغله وموون احليووا
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النظريووووو  وماقهتا.ولكنهوووووا   تقتصووووور عليهوووووا. إن التصووووولر ا سوووووالمك لاللهيووووو  ولللجووووولق الكووووولين وللحيووووواة 
 أن يتمثول يف جمورق -بطبيعته  -ولإلنسان،تصلر كامل كامل.ولكنه كذلك تصلر واقعك إاايب.وهل يكر  

تصوولر ذهووب معووريف.ألن هووذا حووال  نبيعتووه وغايتووه.واه أن يتمثوول يف أانسووك،ويف تنظوويم حووك،ويف حركوو  
واقعي  ..ونريقته يف التكلن أن ينمل من خالل األانسك والتنظيم احلك واحلرك  اللاقعيو  حوَّت يكتمول نظوراي 

 ثال يف الصلرة اللاقعي  ..يف نفك اللقحل الذي يكتمل فيه واقعيا و  ينفصل يف صلرة نظري  بل يظل  
يوواس إىل ذلك ابلقوكوول  وول نظووري يسووب  النموول احلركووك الوولاقعك،و  يتمثوول موون خاللووه،هل خطووأ وخطوور كوو

 نبيع  هذا الدين،وغايته،ونريق  تركيبه الذايت.
،َونَوزَّلْ لى ُمكْ َوقُوْرآان  فَوَرْقناُ ،لِتَوْقرَأَُ  َعَلى النَّاِس عَ »واّلِل سبحانه يقلل:  « ..ْنزِيال  ناُ  توَ ة 

« منظمو  حيو » صولرة فالفر  مقصلق.واملكة مقصلق كذلك ..ليتم البنواء التكوليب امليلو  مون عقيودة يف
 « نظري  معرفي »  يف صلرة 

عمول مونهج جوه يف الاه أن يعر  أصحاب هوذا الودين جيدا،أنوه كموا أن هوذا الودين قيون رابين،فوإن منه
 العمل. ن فصل حقيق  هذا الدين عن منهجه يفرابين كذلك،متلا  مع نبيعته.وأنه   ميك

ي للاقوع احليول ا ومون مث يغوْي -واه أن يعرفلا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغْي التصلر ا عتقواقي 
ْي بووه اللاقووع كووذلك هوول قوود جوواء ليغووْي املوونهج الفكووري واحلركووك الووذي يبووب بووه التصوولر ا عتقوواقي ويغووف -

 احليلي ..
ّبووا تصوولرا  لوويت ينشووئاهوول يبووب أموو  ..مث لينشووئ موونهج تفكووْي خاصووا بووه بوونفك الدرجوو  جوواء ليبووب عقيوودة و 

حليلي،فكلهوووا اوبنائوووه  اعتقووواقاي وواقعوووا حيووولاي.و  انفصوووال بوووني مووونهج تفكوووْي  ااووواص وتصووولر  ا عتقووواقي
 حزم  واحدة.

 نهج مرحلو  و مول ولويك فإذا عرفنا منهجه يف العمل على النحول الوذي بينوا ،فلنعر  أن هوذا املونهج أصوي
   به.هذا الدين إ قلم بناءيبي   و  لرو  خاص  بنشأة ا؟ماع  املسلم  األوىل.إ ا هل املنهج الذي   

غووْي نريقوو  فتووه أن يإنووه   تكوون وليفوو  ا سووالم أن يغووْي عقيوودة النوواس وواقعهووم فحسووه.ولكن كانووحل ولي
 لبشووور القاصووورةاملنووواهج  ال  يف نبيعتوووه كلهووواتفكْيهم،وتنووواوهلم للتصووولر ولللاقع.ذلوووك أنوووه مووونهج رابين رووو

 اهلزيل .
هج ابين كووذلك.منر ج تفكووْي وحنوون    لووك أن نصوول إىل التصوولر الوورابين واحليوواة الرابنيوو  إ  عوون نريوو  موونه

 احليلي. أراق اّلِل أن يقيم منهج الناس يف التفكْي على أساسه ليص  تصلرهم وتكلينهم
 ابين للتكووليننهج الوور موون نفسووه نظريوو  للدراسوو  بوورج عوون نبيعوو  املوو وحنوون حووني نريوود موون ا سووالم أن اعوول

قىن موون أنهج الوورابين أ ووا املووكوعوون نبيعوو  املوونهج الوورابين للتفكْي.وبضووع ا سووالم لطرائوو  التفكووْي البشووري    
هووذ   ر موونلعبيوود  واألموواي منوواهج املنوواهج البشووري   وكأ ووا نريوود لنرتقووك  وونهج اّلِل يف التصوولر واحلركوو  ليوولاز 

 الناحي  يكلن خطْيا.واهلزمي  تكلن قاتل  
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 لتفكْي نوثأ بوه مونلمنهجا خاصا  -لدعلة ا سالمي  حنن أصحاب ا -إن وليف  املنهج الرابين أن يعطينا 
ا قافتنووا ..فووإذسووه يف يرواسووه منوواهج التفكووْي ا؟اهليوو  السووائدة يف األرم والوويت تضووغ  علووى عقللنووا وت  

كنا قود ليو  الغالبو ،ْي ا؟اهالدين  نهج تفكْي غريه عن نبيعته من مناهج التفك حنن أرقان أن نتناول هذا
د ؟واهلك السووائااملونهج  أبطلنوا وليفتوه الويت جواء لييقيهوا للبشوري  وحرمنوا أنفسونا فرصو  ااوالص مون ضوغ 

 يف عصران،وفرص  ااالص من رواسبه يف عقللنا وتكليننا.
 ا،وااسارة تكلن قاتل  ..واألمر من هذ  الناحي  كذلك يكلن خطْي 

ظووام عتقوواقي والنلتصوولر ا إن موونهج التفكووْي واحلركوو  يف بنوواء ا سووالم،  يقوول قيموو  و  ضوورورة عوون موونهج ا
رة ام يف صووووول احليووووولي و  ينفصووووول عنوووووه كوووووذلك ..ومهموووووا حطووووور لنوووووا أن نقووووودم ذلوووووك التصووووولر وهوووووذا النظووووو

عيو ،بل اوه ة حركو  واقيف األرم يف صولر « ما سال»تعبْيي ،فيجه أ  يغيه عن ابلنا أن هذا   ينشئ 
مي  ال  ركوو  إسووالتغللن فعووأ  يغيووه عوون ابلنووا أنووه لوون يفيوود موون تقوودمينا ا سووالم يف هووذ  الصوولرة إ  املشوو

در لا معهووا ابلقوون يتفوواعلواقعيوو .وأن قصووارى مووا يفيوود  هووي ء موون تقوودمي ا سووالم هلووم يف هووذ  الصوولرة هوول أ
 أيناء احلرك  الذي وصللا إليه هم فعال يف 

لتجموووع ن يكووولن اومووورة أخووورى أكووورر أن التصووولر ا عتقووواقي اوووه أن يتمثووول مووون فووولر  يف عموووع حركوووك وأ
 احلركك يف اللقحل ذاته اثيال صحيحا وترمج  حقيقي  للتصلر ا عتقاقي.

 يو م وأكود فاعلعلوى وأقول أومرة أخرى أكرر كذلك أن هوذا هول املونهج الطبيعوك لإلسوالم الرابين،وأنوه مونهج 
هنيو   الصولرة الذقودميها يفوأكثر انطباقا على الفطرة البشوري  مون مونهج صوياغ  النظورايت كاملو  مسوتقل  وت
رمجو  هوم أنفسوهم ت ن يكلنولاأالبارقة للناس،قبل أن يكلن هي ء الناس مشتغلني ابلفعل  ركو  واقعيو  وقبول 

 تنمل خطلة خطلة لتمثيل ذلك املفهلم النظري.
تقووودمي أسوووك النظوووام الوووذي فيموووا حوووتا ب -ل بطبيعووو  احلوووا -النظريووو  فهووول أصووو   وإذا صووو  هوووذا يف أصووول

 يتمثل فيه التصلر ا سالمك،أو تقدمي التشريعات املفصل  هلذا النظام.
إن ا؟اهليوو  الوويت حللنووا كمووا أوووا تضووغ  علووى أعصوواب بعووخ املخلصووني موون أصووحاب الوودعلة ا سووالمي  

ك،كذلك هووووك تتعموووود أحيوووواان أن هوووورجهم فتسووووأهلم:أين فووووتجعلهم يسووووتعجللن خطوووولات املوووونهج ا سووووالم
تفصيالت نظامكم الذي تدعلن إليهف وماذا أعدقمت لتنفيذ  مون  وّل ومون تفصويالت ومون مشوروعاتف 
وهووووك يف هووووذا تتعموووود أن تعجلهووووم عوووون موووونهجهم،وأن ععلهووووم يتجوووواوزون مرحلوووو  بنوووواء العقيوووودة وأن ُيللوووولا 

يهوووا النظريووو  مووون خوووالل احلرك ،ويتحووودق فيهوووا النظوووام مووون خوووالل مووونهجهم الووورابين عووون نبيعتوووه،اليت تتبلووولر ف
املمارس ،وتسوووون فيهووووا التشووووريعات يف ينووووااي ملاجهوووو  احليوووواة اللاقعيوووو   شووووكالهتا احلقيقيوووو  .. وموووون واجووووه 
أصووووحاب الوووودعلة ا سووووالمي  أ  يسووووتجيبلا للمنوووواورة  موووون واجووووبهم أن يرفضوووولا إمووووالء موووونهج غريووووه علووووى 

جبهم أ  يستخفهم مون   يلقنولن  ومون واجوبهم أن يكشوفلا منواورة ا حوراج حركتهم وعلى قينهم  من وا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 44 

وأن يسووتعللا عليهووا وأن يتحركوولا بوودينهم وفوو  موونهج هووذا الوودين يف احلرك .فهووذا موون أسوورار قلته،وهووذا هوول 
 مصدر قلهتم كذلك.

م ُيقو  ا سووال ميكون أن إن املونهج يف ا سوالم يسوواوي احلقيقو  و  انفصوام بينهمووا ..وكول مونهج غريووه  
 منا الرابينأن هق  نظا   ميكن يف النهاي .واملناهج الغربي  الغريب  ميكن أن هق  أنظمتها البشري  ولكنها

فوالتزام املوونهج ضوروري كووالتزام العقيودة وكووالتزام النظوام يف كوول حركو  إسووالمي .  يف احلركو  ا سووالمي  األوىل  
ة ..وإنوووب ألرجووول أن أكووولن ّبوووذا البيوووان لطبيعووو  القووورآن كموووا يظووون بعوووخ النووواس  هوووذ  هوووك كلمووويت األخوووْي 

املكك،ولطبيعووووو  املووووونهج الووووورابين املتمثووووول فيه،قووووود بلغوووووحل وأن يعووووور  أصوووووحاب الووووودعلة ا سوووووالمي  نبيعووووو  
ِإنَّ هوَذا اْلُقووْرآَن يَوْهووِدي ..»منهجهم،ويثقولا بووه،ويطم نلا إليوه ويعلموولا أن موا عنوودهم خووْي،وأوم هوم األعلوولن 

 26..صد  اّلِل العظيم ..« أَقْوَلمُ  لِلَّيِت ِهكَ 
صوولرا يف ا بووزمن،و  حملوويك خاصوو " هووذا يقوولقان إىل اجملووال األمشوول هلووذا التلجيووه القوورآين ..إنووه:قووال رمحووه هللا

صووحاب الوودعلة أخرى.وأ حوواقّ،و  مقيوودا ابقوو ا  معني.فووالزمن يتغْي،وأهوولاء النوواس تتمثوول يف اق احووات
لويت تقولق املق حني هوك ق حات اأهلاء البشر ..إن الرغب  يف ا ستجاب  مل إىل قين اّلِل ينبغك أ  تستخفهم

ى علو« يو  مذهبيو نظر »لرة صبعخ أصحاب الدعلة ا سالمي  اليلم إىل حماول  بللرة العقيدة ا سالمي  يف 
 مثمووون الفووو ات  شووور لفووو ةالووولر  كالوووذي ادونوووه يف النظووورايت املذهبيووو  األرضوووي  الصوووغْية،اليت يصووولغها الب

ة إىل ذ  الودعل هوميضك الزمن فإذا كلها علرات وكطحات ومتناقضات  ..وهك اليت تقلق بعوخ أصوحاب 
علوى  -ل  يعات مفصوأو صولرة تشور  -علوى الولر   -حماول  بللرة النظام ا سالمك يف صلرة مشروع نظوام 

ألن أهوول هووذ  م )يووه أهوول ا؟اهليوو  احلاضوورة موون أوضوواع   عالقوو  هلووا اب سووالتلاجووه مووا عل -الوولر  أيضووا 
ألوضواع انظم هلوم هوذ  يواة ( وتوا؟اهلي  يقلللن:إن ا سالم عقيدة و  عالقو  لوه ابلنظوام العوام الولاقعك للح

ع  اّلِل إىل كووووري بينمووووا هووووم ابقوووولن علووووى جوووواهليتهم يتحوووواكملن إىل الطوووواغلت،و  ُيكموووولن أو يتحوووواكملن
 تثبووحل  تقلبوو ،اليت لبشووري املا  ألزايء التفكووْي ..وكلهووا حموواو ت ذليلوو ،  اوولز للمسوولم أن ُياوهلووا اسووتجاب

لووى ا سووالم عن يضووعلن علووى حال.ابسووم تطوولر وسووائل الوودعلة إىل اّلِل  وأذل موون هووذ  اناولوو  حماولوو  موو
انيو    ..والدميقر  كو اكيأقنع  أخرى،ويصفلنه بصفات من اليت تروج عند الناس يف ف ة من الف ات ..كا

جتمواعك موذهه ا« اكي ا ك  » م إ ا حدملن ا سالم ّبذ  التقدم  الذليل   ..إن..وما إليها ..لانني أو
 اقتصاقي من صنع البشر قابل للصلاب وااطأ.

نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك،ُيمل صنع البشور مون القابليو  للصولاب « الدميقراني »وإن 
تقاقي،والنظووام ا جتموواعك ا قتصوواقي،والنظام وااطووأ أيضووا ..وا سووالم موونهج حيوواة يشوومل التصوولر ا ع

التنفيذي والتشكيلك ..وهل من صنع اّلِل املثأ مون الونقا والعيوه ..فوأين يقو  مون ا سوالم مون يريود أن 
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عند البشور بلصوفه بصوف  مون أعموال البشورف بول أيون يقو  مون ا سوالم  -سبحانه  -يستشفع ملنهج اّلِل 
 عند العبيد بقلل من أقلال هي ء العبيدف  .. - سبحانه -من يريد أن يستشفع ّلِل 

.يتخووووذووم خ خلقووووه .لقوووود كووووان كوووول كوووور  املشووووركني يف ا؟اهليوووو  العربيوووو  أوووووم يستشووووفعلن عنوووود اّلِل بووووبع
َووُذوا ِمووْن ُقونِووِه أَْولِيوواَء مووا نَوْعبُووُدُهْم »أوليوواء: ذا هوول الشوور   فمووا فهوو ...«ِإىَل اّللَِّ زُْلفووى  يُوَقرِِبُوولان َّ لِ إِ َوالَّووِذيَن اختَّ

واي  -نهم بيوود ،ولكعاللصوو  الووذي يطلوو  إذن علووى الووذين   يستشووفعلن ألنفسووهم عنوود اّلِل  وليوواء موون 
ذهه أو موووونهج موووون مووووذاهه العبيوووود  ووووعنوووود العبيوووود  -سووووبحانه  - يستشووووفعلن ّللِ  -للنكوووور والبشوووواع   

 قرانيووو  ..ذلوووكك الدميهوووقراني  ومنووواهجهمف  إن ا سوووالم هووول ا سالم.وا كووو اكي  هوووك ا كووو اكي .والدمي
تلوك مون و ّبوا ..وهوذ   لويت وصوفهمنهج اّلِل و  عنلان له و  صف  إ  العنولان الوذي جعلوه اّلِل له،والصوف  ا

احه صووو.و  ينبغوووك لمنوواهج البشووور.ومن عوووارب البشووور ..وإذا اختاروهوووا فليختاروهووا علوووى هوووذا األسووواس .
ه .وهل ُيسوووه أنووواملتقلوووه ي الووورائج مووون أزايء اهلووولى البشوووريالووودعلة إىل قيووون اّلِل،أن يسوووتجيه  غوووراء الوووز 

كنووتم     قوودر  ..إذاحووا اّلِل ُيسوون إىل قيوون اّلِل  علووى أننووا نسووأل هووي ء الووذين هووان علوويهم قيوونهم،و  يقوودرو 
ات زايء ا عاهووواين مووون أتقووودملن ا سوووالم اليووولم للنووواس ابسوووم ا ك اكي ،وابسوووم الدميقرانيووو ،ألن هوووذين ز 

ن مووحرجوولن ّبووا  لنوواس وهوومالقوود كانووحل الرأ اليوو  يف فوو ة موون الفوو ات هووك الووزي انبوولب عنوود املعاصوورة ..ف
قولمك ة التجميوع الب يف فو  النظام ا قطاعك  كما كان احلكوم املطلو  يف فو ة مون الفو ات هول الوزي املطلول 

ن الووزي دري موواذا يكوول يوو غوودا موونللوول ايت املتنووايرة كمووا يف أملانيووا وإيطاليووا أايم بسوومر  ومووا تووزيب مووثال  و 
للن اي تورى سوتقل  بيود،فكي الشائع من األنظم  ا جتماعي  األرضي  وأنظم  احلكم اليت يضوعها العبيود للع

يت ذ  امللجوو  الووهوورآين يف غوودا عوون ا سووالمف لتقوودمل  للنوواس يف الثوولب الووذي ُيبووه النوواسف  إن التلجيووه القوو
إنووه يريوود أن يسووتعلك صوواحه الوودعلة بدينووه فووال هووذا كلووه .. يشوومل -يف غْيهووا كووذلك و  -حنوون بصوودقها 

غووْي   النوواس بووه ب  رانبووو يسووتجيه  ق احووات املق حووني و  ُيوواول تووزيني هووذا الوودين بغووْي ا ووه وعنلانووه 
ن العبلقيوووو  مووووانسووووالخا منهجووووه ووسوووويلته ..إن اّلِل غووووب عوووون العوووواملني.ومن   يسووووتجه لدينووووه عبلقيوووو  له،و 

 لعصاة.اائعني أو  حد من الط -سبحانه  -،كما أنه   حاج  ّلِل لسلا ،فال حاج  هلذا الدين به
مث إنووه إذا كووان هلووذا الوودين أصووالته موون انحيوو  مقلماتووه وخصائصووه،اليت يريوود اّلِل أن تسوولق البشووري .فإن لووه  
كووذلك أصوووالته يف منهجووه يف العمووول،ويف أسووللبه يف خطووواب الفطووورة البشووري  ..إن الوووذي نووزل هوووذا الووودين 

الوذي خلو  ا نسوان،ويعلم موا تلسولس بوه  -سوبحانه  -خصائصه،و نهجه احلركك وأسوللبه،هل  قلماته و 
  27نفسه ..".
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احبه ذي   يعصوم صولعلوم الو" إنوه مثول ل:وقال رمحه هللا تعقيبوا علوى قصو  الوذي آتينوا  آايتنوا فانسول  منهوا
 هوووولا  فيتبعووووه أن يتبووووعا و أن تثقوووول بووووه كووووهلاته ورغباتووووه فيخلوووود إىل األرم   ينطلوووو  موووون يقلتهووووا وجاذبيتهوووو

 الشيطان ويلزمه ويقلق  من خطام هذا اهللى ..
ليك ة ا سووالمي ،  واحليوواوموون أجوول أن العلووم   يعصووم اعوول املوونهج القوورآين نريقووه لتكوولين النفوولس املسوولم

ويف مْي يف عوا  الضو مودللهلا العلم وحد  جملرق املعرف  ولكن اعل العلم عقيودة حوارة قافعو  متحركو  لتحقيو 
 عا  احلياة أيضا ..

ء يف عووووا  لووووم   ينشووووىعللدراسوووو  .. فهووووذا جموووورق « نظريوووو »إن املوووونهج القوووورآين   يقوووودم العقيوووودة يف صوووولرة 
 ا. و    الشوهلات كويع مون يقلوالضمْي و  يف عا  احلياة كي ا .. إنه علم ابرق   يعصم من اهلولى،و  يرفو

النظوووام »سوووات يف   كوووذلك هووول  يقووودم هوووذا الووودين قرايووودفع الشووويطان بووول ر وووا ذلووول لوووه الطريووو  وعبووودها
و  يف  «علوووولم الكلنيوووو ال»و  يف « ا قتصوووواق ا سووووالمك»و  يف « الفقووووه ا سووووالمك»و  يف « ا سووووالمك

فقوو  يوودة قافعوو  قاالوودين عق و  يف أيوو  صوولرة موون صوولر الدراسوو  املعرفيوو   إ ووا يقوودم هووذا« العلوولم النفسووي »
قول وهيوك  القلوه والعقرارها يفي  تدفع إىل احلرك  لتحقي  مدللهلا العملك فلر استحميي  ملقظ  رافع  مستعل

 إىل عهود اّللِ  رة ف جوعملات القله فينبخ ويتحر  ويتطلوع وتولقج أجهوزة ا سوتقبال وا سوتجاب  يف الفطو
 .رم أبدااألول وترفع ا هتمامات والغاايت فال تثقلها جاذبي  الطني و  ختلد إىل األ

ن ينقوووذ البشووور مووول وووا جوواء مووه منهجوووا للنظووور والتوودبر يتميوووز ويتفووورق قون منووواهج البشوور يف النظر،ألنوووه إويقد
 يقدموووه ميوووزاانشووويطان  و قصوولر منووواهجهم وأخطائهوووا واحنرافهوووا هوووحل لعوووه األهلاء،ويقلووو  األبووودان،وإغلاء ال
هوذا  ما قبله منهاهتم فلراللح  تنضب  به عقلل الناس ومداركهم،وتقاس به وتلزن اعاهاهتم وحركاهتم وتص
 نه.عامليزان كان صحيحا لتمضك فيه وما رفضه هذا امليزان كان خان ا اه ا قالع 
فو  خطوا  هول و لسوامق . ويقدمه منهجا للحرك  يقولق البشوري  خطولة خطولة يف الطريو  الصواعد إىل القمو  ا

هم قوقلاعد اقتصوواريعتهم،كوأصوولل ووفو  تقديراتوه .. ويف أينوواء احلركو  اللاقعيو  يصوولغ للنواس نظوام حياهتم،و 
لكلنيو  يو ،وعللمهم ايو  الفقهواجتماعهم وسياستهم. مث يصلغ الناس بعقلهلم املنضبط  به تشوريعاهتم القانلن

لعقيوووووووودة حوووووووورارة ا والنفسي ،وسووووووووائر مووووووووا تتطلبووووووووه حيوووووووواهتم العمليوووووووو  اللاقعيوووووووو  .. يصوووووووولغلوا ويف نفلسووووووووهم
 حلياة اللاقعي  وتلجيهاهتا.وقفعتها،وجدي  الشريع  وواقعيتها واحتياجات ا

هووووذا هوووول املووووونهج القوووورآين يف صوووووياغ  النفوووولس املسووووولم  واحليوووواة ا سوووووالمي  .. أمووووا الدراسووووو  النظريوووو  جملووووورق 
الدراسوو ،فهذا هوول العلووم الووذي   يعصووم موون يقلوو  األرم وقفعوو  اهلوولى وإغوولاء الشوويطان و  يقوودم للحيوواة 

 28البشري  خْيا  
 

  مؤامراهتم على اعالمن واةسللني  شف حقيقة أهل الكتاب وبيان 
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دام أسوووبابه ذا ا صوووطهلووولقووود كوووان اليهووولق هوووم أول مووون اصوووطدم ابلووودعلة يف املدينووو  وكوووان قوووال رمحوووه هللا:" 
األوس  -ن العووورب موووالكثوووْية ..كوووان لليهووولق يف يثووورب مركوووز  تووواز بسوووبه أووووم أهووول كتووواب بوووني األميوووني 

ووم وم كوانلا يعود عتنا  قاين  أهل الكتاب هي ء،إ  أ مع أن مشركك العرب   يظهروا ميالو  -واازرج 
وس بوووني األ أعلوووم مووونهم وأحكوووم بسوووبه موووا لوووديهم مووون كتووواب.مث كوووان هنالوووك لووور  مووولات لليهووولق فيموووا

ا سووالم  فلمووا أن جوواء -لوويت اوود اليهوولق قائمووا هلووم فيهووا عمووال  اوهووك البي وو   -وااووزرج موون فرقوو  وخصووام 
ل ه.مث إنوه أزاهويمن عليو.فلقود جواء بكتواب مصود  ملوا بوني يديوه مون الكتواب ومسلبهم هوذ  املوزااي مجيعوا .

 لوذي ضوم األوسسوالمك االفرق  اليت كانلا ينفذون من خالهلوا للودس والكيود وجور املغاح،ووحود الصو  ا 
م جملتموووع املسوووليعوووا ذلوووك ايعرفووولن ابألنصوووار،إىل املهوواجرين،وأل  مووونهم مج واازرج،وقوود أصوووبحلا منوووذ اليووولم

 نال .تضام امل اص الذي   تعهد له البشري  من قبل و  من بعد نظْيا على ا امل
ن ن أن يكوول ل فكووانلا يتطلعووولقوود كووان اليهوولق يزعموولن أوووم كووعه اّلِل املختووار،وأن فوويهم الرسووال  والكتاب.

طووا  م خووارج نن يعتووثهالرسوولل األخووْي فوويهم كمووا تلقعوولا قائما.فلمووا أن جوواء موون العوورب للوولا يتلقعوولن أ
إىل كتوواب  - أول موون يوودعل -قعلتووه،وأن يقصوور الوودعلة علووى األميووني موون العوورب  فلمووا وجوودو  يوودعلهم 

عوودوا عووزة اب مث،و خووذهتم الاّلِل، كووم أوووم أعوور  بووه موون املشووركني،وأجدر اب سووتجاب  لووه موون املشووركني ..أ
ا.حسوودو  مرتني:موورة ألن حسوودا كديد - -تلجيووه الوودعلة إلوويهم إهانوو  واسووتطال   مث إوووم حسوودوا النوول 

قيووه موون ْنووا  سووريع لوحسوودو  ملووا  -لا يشووكلن يف صووحته وهووم   يكلنوو -اّلِل اختووار  وأنووزل عليووه الكتوواب 
 كامل يف حمي  املدين .

ايم منوووووذ األ علووووى أنوووووه كوووووان هنوووووا  سوووووبه آخووووور حلووووونقهم وملووووولقفهم مووووون ا سوووووالم ملقووووو  العوووووداء واهلجووووولم
  قيووواقة العقليووولن فيوووه العووون اجملتموووع املووودين الوووذي كوووانلا يزاولووواألوىل:ذلوووك هووول كوووعلرهم اباطووور مووون عوووزهلم 

 والتجارة الرا   والراب املضع  
 أحال وا مور  -يف تقوديرهم  -هذا أو يستجيبلا للدعلة ا؟ديدة.ويذوبلا يف اجملتمع ا سالمك.و ا أموران  

 يفْيهوا كثوْية( غ،)وسولر قرةهلذا كله وق  اليهلق مون الودعلة ا سوالمي  هوذا امللقو  الوذي تصوفه سولرة الب
ائيل هووذا بووب إسوور  تفصوويل ققي ،نقتطوو  هنووا بعووخ اهلايت الوويت تشووْي إليووه ..جوواء يف مقدموو  احلوودية عوون

َي بِ أَْوفُولا بَِعْهووِدي أُوِ  وَ َعلَووْيُكْم  نْوَعْموحلُ اي بَووِب ِإْسورائِيَل اذُْكووُروا نِْعَمويِتَ الَّوويِت أَ »النوداء العلوولي هلوم: َعْهوودُِكْم َوِإايَّ
َي  بِووِه،َو  َتْشووَ ُوا آبِ وََّل كوواِفر  أَ ُكلنُوولا فَوواْرَهُبلِن.َوآِمُنلا ِ ووا أَنْوزَلْووحُل ُمَصوودِِقا  ِلمووا َمَعُكووْم.َو  تَ  ،َوِإايَّ اييت مَثَنووا  قَلِوويال 
آتُووولا الزَّكووواَة َوارَْكعُووولا َموووَع ا الصَّوووالَة وَ .َوأَِقيُمووول  تَوْعَلُملنَ أَنْووووُتمْ وَ فَووواتوَُّقلِن.َو  تَوْلِبُسووولا احْلَووو َّ اِبْلباِنوووِل َوَتْكُتُمووولا احْلَووو َّ 

لُوْمف َوأَ الرَّاِكِعنَي.أََشُْمُروَن النَّاَس اِبلْوِثِِ َوتَوْنَسوْلَن أَنْوُفَسوكُ  ..وبعود توذكْي هوم « ِقلُولَنفلَن اْلِكتواَبف أَفَوال تَوعْ نْووُتْم تَوتوْ
ليهم،وفسووولقهم عووون كتووواّبم جحووولقهم لووونعم اّلِل عو  -ليوووه السوووالم ع -نوووليال  ووولاقفهم موووع نبووويهم ملسوووى 

 وكريعتهم ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 48 

د  يمنولا لكوم وقوعولن أن يأفتطم»ونكثهم لعهد اّلِل معهم ..جاء يف سيا  ااطاب لتحذير املسلمني مونهم:
 الوووذين آمنووولا إذا لقووولاو كوووان فريووو  مووونهم يسووومعلن كوووالم اّلِل مث ُيرفلنوووه مووون بعووود موووا عقلووول  وهوووم يعلمووولنف 

فووال أه عنوود ربكوومف بوويحوواجلكم اللا:أهووديلوم  ووا فووت  اّلِل علوويكم لقاللا:آمنووا،وإذا خووال بعضووهم إىل بعووخ ق
 « ..تعقللنف

ما  َمْعُدوَقة .ُقْل:أَ  » ُ َعْهوَدُ ف أَْم تَوُقللُولَن َعلَوى ّللَِّ َعْهودا  فَولَوْن حُْ  ِعْنوَد اختََّْذمتُْ َوقاُللا:َلْن َاَسََّنا النَّاُر ِإ َّ أايَّ لِوَ  اّللَّ
ووا جوواَءُهْم ِكتوواب  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ « ..»ُموولَنفاّللَِّ مووا   تَوْعلَ  ُل َيْسووتَوْفِتُحلَن َعُهووْم وَكووانُلا ِمووْن قَوْبوومَ دِِ   ِلمووا  ُمَصووَوَلمَّ

ووا جوواَءُهْم مووا َعَرفُوولا َكَفووُروا بِِه،فوَ  ا ِ ووا ا ِقيووَل هَلُْم:آِمنُوول َوِإذ« ...»ى اْلكوواِفرِينَ اّللَِّ َعلَوو َلْعنَوو ُ َعلَووى الَّووِذيَن َكَفووُروا فَوَلمَّ
ُ.قوواُللا:نُوْيِمُن ِ ووا أُنْووزَِل َعَلْينووا،َوَيْكُفُروَن ِ وو ووا جووواَءُهْم « ...»َعُهوومْ حْلَووُ  ُمَصوودِِقا  ِلمووا مَ اَءُ  َوُهووَل ا َوراأَنْوووَزَل اّللَّ َوَلمَّ

ُْم   تواَب اّللَِّ وَ ْلِكتواَب كِ َن أُوتُولا االَّوِذي َرُسلل  ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ُمَصدِِ   ِلموا َمَعُهوْم نَوبَوَذ َفرِيو   ِمونَ  راَء لُُهولرِِهْم َكوَأوَّ
« ْن َخووْْي  ِمووْن َربُِِكوومْ ْن يُونَوووزََّل َعلَووْيُكْم ِمووْشوورِِكنَي أَ َ  اْلمُ مووا يوَووَلُق الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب وَ « ...»يَوْعَلُموولنَ 

... 
َ َسودا  ِموْن ِعْنوِد أَنْوُفِسوحَ  ُكفَّوارا  اِنُكمْ  بَوْعوِد ِإميوَوقَّ َكِثْي  ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب لَوْل يوَوُرُقوَنُكْم ِمونْ » ِهْم ِموْن بَوْعوِد موا تَوبَونيَّ

 « ...هَلُُم احلَْ ُ 
اْليَوُهوولُق َوَ   َولَووْن تَوْرضووى َعْنووكَ ...» «يُوُهمْ تِْلووَك أَمووانِ .َوقوواُللا:َلْن يَووْدُخَل اْ؟َنَّووَ  ِإ َّ َمووْن كوواَن ُهوولقا  أَْو َنصووارى »

 ...إخل إخل.« َحَّتَّ تَوتَِّبَع ِملَّتَوُهمْ النَّصارى 
 وكانوحل معجووزة القوورآن ااالودة أن صووفتهم الوويت قمغهوم ّبووا هووك الصوف  املالزموو  هلووم يف كول أجيوواهلم موون قبوول

كموووا لووول كوووانلا هوووم   - -يف عهووود النووول  -ا سوووالم ومووون بعووود  إىل يلمنوووا هوووذا. ا جعووول القووورآن حوووانبهم 
وعلووى عهوولق خلفائووه موون أنبيووائهم ابعتبووار  هووم  -عليووه السووالم  -ى أنفسووهم الووذين كووانلا علووى عهوود ملسوو

جبل  واحدة. اهتم هك هك،وقورهم هل هل،وملقفهم من احل  واال  ملقفهم على مودار الزموان  ومون مث 
يكثوور ا لتفووات يف السوويا  موون خطوواب قوولم ملسووى،إىل خطوواب اليهوولق يف املدينوو ،إىل خطوواب أجيووال بووني 

تبقووى كلمووات القوورآن حيوو  كأ ووا تلاجووه ملقوو  األموو  املسوولم  اليوولم وملقوو  اليهوولق  هووذين ا؟يلووني.ومن مث
منها.وتتحوودّ عوون اسووتقبال يهوولق هلووذ  العقيوودة وهلووذ  الوودعلة اليوولم وغوودا كمووا اسووتقبلتها ابألمووك اامووا  

ن واجهولا وكأن هذ  الكلمات ااالدة هك التنبيه احلاضر والتحذير الدائم لامو  املسولم ،عا  أعودائها الوذي
 29أسالفها  ا يلاجهلوا اليلم به من قس وكيد،وحرب منلع  املظاهر،متحدة احلقيق  

إن ا حنو  الويت يكنهوا أهول الكتواب للجماعو  املسولم  هوك ا حنو  املتعلقو  ابلعقيودة.إوم وقال رمحه هللا:"  
ويقوووو  ويقووووني.ومن مث  يكرهوووولن هلووووذ  األموووو  أن هتتوووودي.يكرهلن هلووووا أن تفووووكء إىل عقيوووودهتا اااصوووو  يف قوووولة
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َوقَّْت نائَِفوو   ِمووْن أَْهووِل »يرصوودون جهوولقهم كلهووا  ضووالهلا عوون هووذا املنهج،وا لوولاء ّبووا عوون هووذا الطريوو :
 « ..اْلِكتاِب َلْل ُيِضُللَنُكمْ 

 وكوول مراء،وكوول،وكل قس،فهوول وق الوونفك ورغبوو  القلووه والشووهلة الوويت هتفوول إليهووا األهوولاء موون وراء كوول كيوود
 يك.جدال،وكل تلب

غبوو  الشووريرة هووذ  الر  وهووذ  الرغبوو  القائموو  علووى اهلوولى واحلقوود والشر،ضووالل   كووك فيووه.فما تنبعووة مثوول
إضووووالل  قون فيهووووااهلمثووو  عوووون خووووْي و  عوووون هوووودى.فهم يلقعوووولن أنفسووووهم يف الضووووالل  يف اللحظوووو  الوووويت يوووول 

َسوووُهْم.َوما  َّ أَنْوفُ إِ لَن لُ َوموووا ُيِضووو»املسووولمني.فما ُيوووه إضوووالل املهتووودين إ  ضوووال يهووويم يف الضوووالل البهووويم:
 « ..َيْشُعُرونَ 

انه ل.واّلِل سوبحم مون سوبيواملسلملن مكفيلن أمر أعدائهم هي ء ما استقاملا على إسوالمهم وموا هلوم علويه
 سلمني.ميتعهد هلم أ  يصيبهم كيد الكائدين،وأن يرتد عليهم كيدهم ما بقك املسلملن 

ِت اّللَِّ َوأَنْوووووُتْم ُروَن آِباي َتْكُفوووواي أَْهووووَل اْلِكتوووواِب  َِ »ريووووه املعيووووه:هنووووا يقوووورع أهوووول الكتوووواب  قيقوووو  موووولقفهم امل
..ولقوود كووان أهوول  « َوأَنْوووُتْم تَوْعَلُموولَنفلَن احْلَوو َّ َتْكُتُموووَ َتْشووَهُدوَنف اي أَْهووَل اْلِكتوواِب ِ َ تَوْلِبُسوولَن احْلَوو َّ اِبْلباِنووِل 

حل  واضوحا يف هوذا الدين.سولاء مونهم املطلعولن علوى ون ايشهد -ما يزاللن حَّت اليلم و  -الكتاب وقتها 
وبعضوهم  صور   وا اود مون هوذا كلوهيوكان بعضهم  -حقيق  ما جاء يف كتبهم عنه من بشارات وإكارات 

،ولكوونهم ْي املطلعنيغوووسوولاء كووذلك  -يسوولم بنوواء علووى هووذا الووذي اوود  يف كتبووه ويشووهد  متحققووا أمامووه 
ن دليل.ولكلوا.  لونقا يف ا يدعل إىل ا ميان ..غْي أوم يكفورون .ادون يف ا سالم من احل  اللاض  م

وا أن يت كووان موون كووأالصووف  الوو ..ألوووا« اي أَْهووَل اْلِكتووابِ »للهوولى واملصوولح  والتضووليل ..والقوورآن ينوواقيهم:
 تقلقهم إىل آايت اّلِل وكتابه ا؟ديد.

ضووييعه يف تمانووه وتنوول  خفائووه وككووذلك ينوواقيهم موورة أخوورى ليفضوو  مووا يقلموولن بووه موون لووبك احلوو  ابلبا
سوبحانه  -ه بوق اّلِل غمار البانل،على علم وعن عمد ويف قصد ..وهل أمر مستنكر قبي   وهذا الذي ند

رة ..فهوذا ن أعمال أهل الكتواب حينوذا ،هل األمور الوذي قرجولا عليوه مون وقتهوا حوَّت اللحظو  احلاضوم -
ون يف خوووالل القووور يبيلن  و حظووو  األوىل.مث  بعهوووم الصووولنوووريقهم علوووى مووودار التووواري  ..اليهووولق بووودأوا منوووذ الل

ون  ولبسووولا  سوووالمك مووا   سوووبيل إىل كشوووفه إ   هووود القووور يف الووو اّ ا -موووع األسووو   -املتطاولوو  قسووولا 
 -دين فظوه أبود اهلبوذا الكتواب انفولا الوذي تكفول اّلِل  اللهم إ  ه -احل  ابلبانل يف هذا ال اّ كله 

 ه العظيم.واحلمد ّلِل على فضل
قسوولا ولبسوولا يف التوواري  ا سووالمك وأحدايووه ورجاله.وقسوولا ولبسوولا يف احلوودية النبوولي حووَّت قوويخ اّلِل لووه 
رجاله الذين حققول  وحوررو  إ  موا نود عون ا؟هود ا نسواين اندوق.وقسولا ولبسولا يف التفسوْي القورآين حوَّت 

لا ولبسوولا يف الرجووال أيضووا.فامل ات واأللوول   تركوول  تيهووا   يكوواق الباحووة يفووكء فيووه إىل معووا  الطري .وقسوو
وموووا يزالووولن يف صوووولرة املستشووورقني وتالميوووذ املستشووورقني الووووذين  -كوووانلا قسيسووو  علوووى الوووو اّ ا سوووالمك 
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يشووووووغللن مناصووووووه القيوووووواقة الفكريوووووو  اليوووووولم يف الووووووبالق الوووووويت يقوووووولل أهلهووووووا:إوم مسلملن.والعشوووووورات موووووون 
رة أبطوووووووال مصووووووونلعني علوووووووى عوووووووني الصوووووووهيلني  الشخصووووووويات املدسلسووووووو  علوووووووى األمووووووو  املسووووووولم  يف صووووووول 

 والصليبي ،لييقوا ألعداء ا سالم من اادمات ما   ميلك هي ء األعداء أن ييقو  لاهرين 
ومووا يووزال هووذا الكيوود قائمووا ومطرقا.ومووا تووزال مثابوو  األمووان والنجوواة منووه هووك الليوواذ ّبووذا الكتوواب انفوولا 

 .30  نلال هذ  القرونوالعلقة إليه  ستشارته يف املعرك  الناكب
ُ ِموْن  َِوْيَة  َو  سوائَِب   َو  َوِصويَل   َو  حوام  »وقال رمحه هللا:"   فجعلولا لهلرهوا حراموا علوى « 31ما َجَعوَل اّللَّ

الركوولب. كموووا عموودوا إىل أنعوووام فقاللا:هوووذ    يووذكر اسوووم اّلِل عليهووا عنووود ركلّبوووا و  عنوود حلبهوووا،و  عنووود 
وأموا »قوال أبول جعفور بون جريور:«  افْوِ اء  َعلَوى اّللَِّ »اء اهلهلو  وختلوا هلوا  كول ذلوك ذ ها .. إ ا تذكر أ و

فإنه يقلل:فعل هي ء املشركلن ما فعللا من هرميهم ما حرملا،وقاللا ما قاللا مون « 32اْفِ اء  َعَلى اّللَِّ »قلله 
موولن موون ذلووك،على مووا وصووفه عوونهم ذلك،كووذاب علووى اّلِل،وخترصووا ابلبانوول عليووه،ألوم أضووافلا مووا كووانلا ُير 

جوول ينووا   يف كتابووه،إىل أن اّلِل هوول الووذي حرمووه،فنفى اّلِل ذلووك عوون نفسووه،وأكذّبم. وأخووث نبيووه واملوويمنني 
 «.أوم كذب  فيما يدعلن

س   التوبج  بنوال أن يبلووهنا كوذلك تبودو لنوا أسواليه ا؟اهليو ،اليت تتكورر يف معظوم ا؟اهليات،وذلوك قبو
وا  ن لبتوو ،أن اهوور اّلِل ا لوولا  اقيوو  اللجوولق  وقبوول أن يبلوو  التووبج  بووبعخ موون   ينكوورونموون البشوور أن يقل 

إن كوووان ى احليووواة  و ولووويك نظاموووا اجتماعيوووا أو اقتصووواقاي أو سياسووويا،يهيمن علووو« عقيووودة»جمووورق « الووودين»
م أوووا تووزع ،مث ّللِ  ه للبشوور ينبغووك أن نوودر  قائمووا أن أسووللب ا؟اهليوو  الوويت تقوويم نظامووا أرضوويا،احلاكمي  فيوو

ليه وأمهرهوا بوة األسواه م الدين وتسوتمد منوه أوضواعها ا؟اهليو  .. أن نودر  أن هوذا األسوللب هول أخ
 كانوحل املنطقو  الويت سوللب يفعلى ا نال   ولقد عمدت الصليبي  العاملي  والصوهيلني  العامليو  إىل هوذا األ

ي صوونعل  ا البطول الوذّبولوويت قوام شول التجربو  ال كيو  ايلموا قار إسوالم هكوم بشوريع  اّلِل. بعود مووا تبوني هلوا ف
سوووالمك يف لتجموووع ا هنوووا   .. لقووود أقت هلوووم هوووذ  التجربووو  قورا هاموووا يف هطووويم ااالفووو  كوووآخر مظهووور ل

 قود ابلعوحل مونلملنطق . ااألرم،ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكلن  لذجا ييير يف بقي  
. وموون مث .نفلسووهم  ؟ميع،الووذين مووا يووزال الوودين عانفوو  غامضوو  يف قووراراتالدين،فأصووبححل أجنبيوو  عوون ا

تووودار  غلطووو  د ،أن تعمووودت الصوووليبي  العامليووو  والصوووهيلني  يف التجوووارب التاليووو ،اليت تسوووتهد  نفوووك اهلووو
 يوو  تضووفك عليووهجهووزة قينأالتجربوو  الكماليوو  ال كيوو . فتضووع علووى هووذ  التجووارب سووتارا موون الوودين وتقوويم لووه 

كوان داها سوليم  و عوا أن موا  ،سلاء ابلدعاي  املباكرة أو ابستنكار جزئيات هزيل  يلهم استنكارههذ  الصف
 هذا من أخبة الكيد الذي تكيد  كيانني ا نك وا؟ن هلذا الدين ..
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على أن األجهزة الصليبي  والصهيلني  اليت تعمل بكل يقلها يف هذ  الف ة،وبكول تضوامنها وعمعها،وبكول 
هتا،هووواول أن تسووو ق الغلطووو  يف التجربووو  ال كيووو  ذاهتوووا، ن توووزعم أن هوووذ  التجربووو  ذاهتوووا كانوووحل عارّبوووا وخث 

حركوو  موون حركووات البعووة ا سووالمك  وأننووا اووه أ  نصوودقها فيمووا أعلنتووه عوون نفسووها موون أوووا )علمانيوو ( 
ر الصوليل الصوهيلين( تنبذ الدين وتعزله عن احلياة عز   واهود املستشورقلن )وهوم األقاة الفكريو  لالسوتعما

يف تطهْي التجرب  الكمالي  من هتمو  ا حلواق جهودا كبوْيا .. ذلوك أن انكشوا  إحلاقهوا جعلهوا تويقي قورا 
حمودوقا .. وهوول سووح  آخوور مظهوور للتجمووع ا سوالمك يف األرم .. ولكنهووا عجووزت بعوود ذلووك أن توويقي 

من تفري  املفهلمات الدينيو  واحلماسو   -  الذي هاول أن تيقيه التجارب التالي  يف املنطق -الدور اهلخر 
الديني  يف أوضاع وأككال جاهلي   ومن تبوديل الودين ابسوم الودين  ومون إفسواق االو  واملقلموات الفطريو  
األصيل  ابسم الدين أيضا. ومن إلباس ا؟اهلي  يلب ا سالم لتويقي بوه قورهوا يف كول البقواع الويت موا يوزال 

ياقهتووا ّبوووذا ااطووام املوووزور ااوواقع إىل حماضوون الصوووليبي  والصووهيلني  .. األمووور فيهووا عانفوو  قينيووو  غامضوو  وق
 33الذي عجزت عنه احلمالت الصليبي  والصهيلني  نلال أل  ويالّ مائ  عام،من الكيد لإلسالم 

  تضوووليل،وحاربل الكيووود واللقووود وقووو  بنووول إسووورائيل يف وجووه الووودين ا؟ديووود وقفووو  العوووداء و وقووال رمحوووه هللا:"  
ووو:»اللسووائل والطووور  حووراب كووعلاء   تضوووع أوزارهووا حوووَّت اليلم.حوواربل  اب هتووامبشووَّت  ْلبَويِِنووواِت ا جوواَءُهْم ابِ فَوَلمَّ

 « ..قاُللا:هذا ِسْحر  ُمِبني  
لقيعووو  قاخووول لووودس والابكموووا قوووال الوووذين   يعرفووولن الكتوووه و  يعرفووولن البشوووارة ابلووودين ا؟ديووود.وحاربل  

اربل  ن األنصوار.وحااوزرج موجرين واألنصوار يف املدينو ،وبني األوس و املعسوكر ا سوالمك،لإليقاع بوني املهوا
يف غوزوة  مجني كموا وقوعات املهواابلتآمر مع املنافقني  رة ومع املشركني  رة.وحاربل  اب نضمام إىل معسوكر 

 األحزاب.
ا جورى ،مث موبون سوللل وحاربل  اب كاعات البانل  كموا جورى يف حودية ا فوك علوى يود عبود اّلِل بون أيب
 يفالووويت قسووولها  رائيلياتيف فتنووو  عثموووان علوووى يووود عووودو اّلِل عبووود اّلِل بووون سوووبأ.وحاربل  ابألكاذيوووه وا سووو

 ن اللضع والكذب يف القرآن الكرمي.حني عجزوا ع -احلدية ويف السْية ويف التفسْي 
امليو  الصوليبي  العو لعامليو  او  تضع احلرب أوزارها حلظ  واحدة حوَّت اللحظو  احلاضورة.فقد قأبوحل الصوهيلني  

 ن األجيال.ميف جيل  على الكيد لإلسالم،وللتا تغْيان عليه أو تيلبان عليه يف غْي وانة و  هدن 
االفو  س  يف قولو  ا  يف الل حاربل  يف احلروب الصليبي  يف املشر ،وحاربل  يف األندلك يف املغرب،وحاربل 

 جلا أن حلقوولا..واحتووا« الرجوول املووريخ»لا يسووملنه األخووْية حووراب كووعلاء حووَّت مزقلهووا وقسووملا تركوو  مووا كووان
طويم ما أراقوا هسوالم.فلأبطا  مزيفني يف أرم ا سالم يعمللن هلم يف تنفيذ أحقاقهم ومكايدهم ضود ا 

 «  ..بطال»وا جهاز على آخر مظهر من مظاهر احلكم ا سالمك صنعلا يف تركيا « ااالف »
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أعوووووني  بطوووووال يف لووووويت كانوووووحل هتووووول األسوووووتان  أماموووووه لتحقووووو  منوووووهونفخووووولا فيوووووه.وتراجعحل جيووووولش احللفووووواء ا
مدنيو     إعالوا قولو سولمني،و ملاننيه.بطال يستطيع إلغاء ااالف ،وإلغاء اللغو  العربي ،وفصول تركيوا عون امل

 هلا ابلدين   عالق 
ن موويف بلود  المي كوات ا سوووهوم يكوررون صوونع هوذ  البطول ت املزيفوو  كلموا أراقوا أن يضووربلا ا سوالم واحلر 
 .بالق املسلمني،ليقيملا مكانه عصبي  غْي عصبي  الدين  وراي  غْي راي  الدين

ُ ُمِتُم »  « ..اْلكاِفُرونَ  َلْل َكرِ َ لرِِ  وَ نُ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُيا نُلَر اّللَِّ ِ َْفلاِهِهْم.َواّللَّ
 زاء وا سته إىل الرتءوهذا النا القرآين يعث عن حقيق ،ويرسم يف اللقحل ذاته صلرة تدعل 

لووى لني القضوواء عيوودون حموواو ..ويدسوولن ويك« هووذا ِسووْحر  ُمبِووني  »فهوك حقيقوو  أوووم كووانلا يقللوولن  فوولاههم: 
م هووم الضووعا  لاههم وهووالوودين ا؟ديوود.وهك صوولرة ابئسوو  هلووم وهووم ُيوواوللن إنفوواء نوولر اّلِل بنفخوو  موون أفوو

 املهازيل  
ُ ُمووِتُم نُوولرِِ  َولَووْل َكووو» أقووام ا؟ماعووو  ف - -سوولل يف حيوواة الر  .أمت نووولرة..وصوود  وعوود اّللِ « رَِ  اْلكوواِفُرونَ َواّللَّ

لم ،ت  ها حوودوق مرسووو ا سووالمي  صوولرة حيوو  واقعوو  موون املوونهج ا هلووك املختار.صوولرة ذات معووا  واضووح  
 هم وأمتني قيوونل للمسوولماألجيووال   نظريوو  يف بطوولن الكتووه،ولكن حقيقوو  يف عووا  اللاقووع.وأمت نوولر  فأكموو

 النوووار و  ن يلقووى يفأعلوويهم نعمتووه ورضووك هلووم ا سووالم قينوووا ُيبلنه،وااهوودون يف سبيله،ويرضووى أحوودهم 
ني نبعوة بوني احلوحلقيقو  تيعلق إىل الكفر.فتمحل حقيق  الدين يف القللب ويف األرم سلاء.وما تزال هوذ  ا

كيوود و واملسوولمني موون حوورب  لووى الوورغم موون كوول مووا جوورق علووى ا سووالمع -واحلني.وتنووبخ وتنووتفخ قائموو  
ك النووووار طمسووووه كووووذلوتنكيوووول وتشووووريد وبطووووا كووووديد.ألن نوووولر اّلِل   ميكوووون أن تطف ووووه األفوووولا ،و  أن ت

 واحلديد،يف أيدي العبيد 
 لا هوووذا اهلووود ووووم ابلغوووأوإن خيووول للطغووواة ا؟بارين،ولابطوووال املصووونلعني علوووى أعوووني الصوووليبيني واليهووولق  

 البعيد  
هْلُودى َوِقيوِن ابِ  َرُسولَلُه أَْرَسولَ  ُهوَل الَّوِذي»يظهر هذا الودين،فكان مون احلوتم أن يكولن: لقد جرى قدر اّلِل أن

 « ..نَ احلَْ ِِ لُِيْظِهرَُ  َعَلى الدِِيِن ُكلِِِه،َوَلْل َكرَِ  اْلُمْشرُِكل 
عووودها لووويك بصووول الووويت ك كلمووو  الفهوووك الشوووهاقة.وه« اِبهْلُووودى َوِقيوووِن احْلَووو ِِ »وكوووهاقة اّلِل هلوووذا الووودين  نوووه 

ر يف بوحل لوه قيون آخون،فما يثزايقة.ولقد احل إراقة اّلِل فظهر هذا الدين على الدين كله.لهر يف ذاتوه كودي
هوووذا ت الكتابيووو  فالووودايان حقيقتوووه ويف نبيعتوووه.فأما الووودايانت اللينيووو  فليسوووحل يف كوووكء يف هوووذا اجملال.وأموووا

ايووو  صووواحل  إىل ولعليوووا الاهل هوووك،يف الصووولرة الووودين خااتهوووا،وهل الصووولرة األخوووْية الكاملووو  الشوووامل  منهوووا،ف
 الزمان.
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هحل حلوال فها،وانتولقد حرفحل تلك الدايانت وكلهحل ومزقحل وزيد عليها ما ليك منها،ونقصحل من أنرا
ابق    ك نسووخ  سوو  تصوول  معووه لشووكء موون قيوواقة احليوواة.وحَّت لوول بقيووحل موون غووْي هريوو  و  تشووليه فهوو

 .ا،ألوا جاءت يف تقدير اّلِل ألمد حمدوقتشمل كل مطاله احلياة املتجدقة أبد
 صوود  وعوود اّللِ  ياة،فقوودفهووذا هقيوو  وعوود اّلِل موون انحيوو  نبيعوو  الوودين وحقيقتووه.فأما موون انحيوو  واقووع احل

م مولرة يف األر قعو  املعمرة،فظهر هذا الدين قلة وحقيق  ونظام حكم على الودين كلوه فودانحل لوه معظوم الر 
ه ابلودعلة  قخول فيوحفوا سولميا بعود ذلوك إىل قلوه آسويا وإفريقيو ،حَّتيف مدى قورن مون الزموان.مث زحو  ز 

احودة ه قون قولو  و تد بنفسمياجملرقة مخس  أضعا  من قخللا يف إابن احلركات ا؟هاقي  األوىل ..وما يزال 
« طوولالب»علووى يوودي  نووذ أن قضووحل الصووهيلني  العامليوو  والصووليبي  العامليوو  علووى ااالفوو  األخووْية يف تركيووام -
لحركوات ن كل موا يرصود لوه يف أحنواء األرم مون حورب وكيود،ومن هطويم لموعلى الرغم  -ي صنعل   الذ

ي  العامليو  نع الصوهيلنآخورين مون صو« أبطوال»ا سالمي  الناهض  يف كل بلد من بالق ا سالم على أيودي 
 والصليبي  العاملي  على السلاء.

اّلِل،الوذي  هقيقوا للعود لودين كلوهاا،لواهرا إبذن اّلِل علوى وما تزال هلذا الدين أقوار يف  ري  البشوري  ييقيه
   تق  له جهلق العبيد املهازيل،مهما بلغلا من القلة والكيد والتضليل 

ولقوود كانووحل تلووك اهلايت حووافزا للموويمنني املخووانبني ّبووا علووى محوول األمانوو  الوويت اختووارهم اّلِل هلووا بعوود أن   
ا لقللّبم وهم ينفذون قدر اّلِل يف إلهار قينه الذي أراق  ليظهور،وإن يرعها اليهلق والنصارى.وكانحل تطمين

هم إ  أقاة.وما تزال حافزا ومطم نا لقللب امليمنني اللايقني بلعد رّبم،وستظل تبعة يف األجيال القاقمو  
  34"مثل هذ  املشاعر حَّت يتحق  وعد اّلِل مرة أخرى يف واقع احلياة.إبذن اّلِل.

 
 ع أ واع التوحيد مجي التأ يد على 

در وحينينينينينينينينينيد مصنينينينينينينينينيوت،وتوحينينينينينينينينينيد احلا لية،وتوحينينينينينينينينينيد القوامة،وتوحينينينينينينينينينيد الربوبية،اةلوهيةتوحينينينينينينينينينيد  مثنينينينينينينينينيل
  ....لةة الشاموتوحيد اجل ة اليت يدين هلا الناس الدينو ،وتوحيد من   احلياة،الشريكة

تبووذل يف  وأن،إن هووذا التلحيوود هوول الووذي يسووتح  أن يرسوول موون أجلووه كوول هووي ء الرسوولقووال رمحووه هللا:" 
سووبيله كوول هووذ  ا؟هوولق وأن هتموول لتحقيقووه كوول هووذ  العووذاابت واهل م علووى موودار الزمووان ..   ألن اّلِل 

فاّلِل سووبحانه غووب عووون العوواملني.ولكن ألن حيوواة البشووور   تصوول  و  تسوووتقيم و  ،سووبحانه يف حاجوو  إليوووه
 حوود لتووأيْي  يف احليوواة البشووري  يف كوول إ  ّبووذا التلحيوود الووذي  « اب نسووان»ترتفووع و  تصووب  حيوواة  ئقوو  

 35". جانه من جلانبها .

                                                 
 [3557/ 6قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 34
 [1903/ 4قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 35
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 -شووملل لبكوول معوواين ا -إن هووذا التصوولر إذ يتنوواول األموولر علووى هووذا النحوول الشووامل »وقووال رمحووه هللا:" 
قهوووا إىل جهووو  اهتا،وير حانووه الكينلنووو  البشوووري  بكووول جلانبها،وبكووول أكووولاقها،وبكل حاجاهتا،وبكووول اعاه

رجلهوووووا توتتلجه إليهووووا بكووووول كووووكء.جه  واحووووودة ،ها،جهوووو  تطلوووووه عنوووودها كووووول كوووووكءواحوووودة تتعامووووول مع
الك  كول وم،ل كوكءكوألوا خالقو   ،وختشاها،وتتقك غضبها وتبتغك رضاها جه  واحدة الك هلا كل كوكء

 ومدبرة كل ككء.،ككء
،وقيمهووووووووووا كووووووووووذلك يوووووووووورق الكينلنوووووووووو  ا نسوووووووووواني  إىل مصوووووووووودر واحوووووووووود،تتلقى منووووووووووه تصوووووووووولراهتا ومفاهيمها»

لن واحليووواة لاجوووه الكوووها،وكووورائعها وقلانينها.وعووود عنووود  إجابووو  عووون كووول سووويال اووويا فيهوووا وهوووك توملازين
 وا نسان،بكل ما يثْي  كل منها من عالمات ا ستفهام.

 ملنهج.لعقيدة وااعندئذ تتجمع هذ  الكينلن  ..تتجمع كعلرا وسللكا،وتصلرا واستجاب .يف كأن » 
وكووأن الوودنيا والرز . وامللت.وكووأن السووعك واحلرك .وكووأن الصووح  وكووأن ا سووتمداق والتلقك.وكووأن احليوواة

 اتفووووا     علووووى غووووْيواهلخووورة.فال تتفوووور  مزقووووا و  تتجووووه إىل كووووَّت السووووبل واهلفوووا  و  تسوووولك كووووَّت الطوووور 
ذ يف حالوو  كوولن حين ووتوالكينلنوو  ا نسوواني  حووني تتجمووع علووى هووذا النحل،تصووب  يف خووْي حا هتا.ألوووا »
واللحوودة  -سووبحانه  -احلقيقوو  يف كوول جما هتووا ..فاللحوودة هووك حقيقوو  ااووال   الوويت هووك نووابع« اللحوودة»

قيقو  احليواة واألحيواء حواللحودة هوك  -ظواهر واألكوكال واألحولال على تنولع امل -هك حقيق  هذا الكلن 
 -فووراق وا سووتعداقات علووى تنوولع األ -قيقوو  ا نسووان حواللحوودة هووك  -لووى تنوولع األنوولاع واألجنوواس ع -

 وهكوذا حيثموا -ا ت العباقة وهي اهتوا على تنلع جم - وهك العباقة -هك غاي  اللجلق ا نساين  واللحدة
  ة ا نسان عن احلقيق  يف هذا اللجلق ..

 أوج قلهتووا هتووا،تكلن يفيف كوول جما « احلقيقوو »وحووني تكوولن الكينلنوو  ا نسوواني  يف اللضووع الووذي يطوواب  »
فيووووه،وتتعامل معووووه ومووووع  هووووذا الكوووولن الووووذي تعوووويا« حقيقوووو » مووووع -ذلك كوووو  -الذاتيوووو  ويف أوج تناسووووقها 

ا أن تنشووئ هلولوذي يتوي  كول كوكء يف هوذا اللجلق، وا تتووأير بوه وتويير فيوه ..وهوذا التناسوو  هول ا« حقيقو »
 أعظم اهلتر،وأن تيقي أعظم األقوار.

رم  ّبوووا يف األ،صووونع اّللِ وحينموووا بلغوووحل هوووذ  احلقيقووو  أوجهوووا يف اجململعووو  املختوووارة مووون املسووولمني األوائل»
 .أقوارا عميق  اهلتر يف كيان اللجلق ا نساين،ويف كيان التاري  ا نساين .

ن ّبوا الكثْي،مهموا يكو سيصونع اّللِ  -ائنو  إبذن اّلِل وهوك   بود ك -وحني تلجد هوذ  احلقيقو  مورة أخورى »
ا ن صوميم قولة هوذموألووا م يف نريقها من العراقيل.ذلك أن وجلق هذ  احلقيق  يف ذاته ينشىء قولة   تقواو 

 الكلن ويف اعا  قلة املبدع هلذا الكلن أيضا.
إن هووذ  احلقيقوو  ليسووحل أ يتهووا فقوو  يف تصووحي  التصوولر ا ميوواين.وإن كووان هووذا التصووحي  يف ذاتووه »...

بل إن أ يتها كذلك يف حسن تذو  احلياة،وبللغ هذا التوذو   -غاي  ضخم  يقلم عليها بناء احلياة كله 
جوووات الكموووال والتناسووو .فقيم  احليووواة ا نسووواني  ذاهتوووا ترتفوووع حوووني تصوووب  كلهوووا عبووواقة ّلِل وحوووني أعلوووى قر 
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جزءا مون هوذ  العبواقة أو كول العبواقة،مَّت نظوران إىل املعو  الكبوْي  -صغر أم كث  -يصب  كل نشاط فيها 
.هوذا املقوام الوذي   يرتفوع ابألللهيو  وا قورار لوه وحود  ابلعبلقيو  . -سوبحانه  -الكامن فيه.وهل إفراق اّلِل 

  -ا نسووان إىل مووا هوول أعلووى منووه و  يبلوو  كمالووه ا نسوواين إ  يف هقيقووه.وهل املقووام الووذي بلغووه رسوولل اّلِل 
 - :تَبواَرَ  الَّوِذي نوَوزََّل »يف أعلى مقاماته اليت ارتقى إليها.مقوام تلقوك الولحك مون اّلِل.ومقوام ا سوراء أيضوا

 (.1...)الفرقان:« ِ  لَِيُكلَن لِْلعاَلِمنَي نَِذيرا  اْلُفْرقاَن َعلى َعْبدِ 
ْلَلُه.لُِنرِيَووُه ِمووْن ْقَصووى الَّووِذي ابرَْكنووا حَ َمْسووِجِد اأْلَ ىَل الْ إِ ُسووْبحاَن الَّووِذي َأْسوورى بَِعْبووِدِ  لَووْيال  ِمووَن اْلَمْسووِجِد احْلَووراِم »

 ( 1...)ا سراء:« آايتِنا،ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَبِصْيُ 
 ني :حلياة ا نسارها يف اننتقل إىل قيم  أخرى من قيم تلحيد العباقة  ع  الدينلن  ّلِل وحد  وآتو 

حد .وبووذلك بوواقة اّلِل و اق إىل عإن الدينلنوو  ّلِل هوورر البشوور موون الدينلنوو  لغووْي  وختوورج النوواس موون عبوواقة العبوو
 ما يف لووول أييل ضوووماواللتوووان يسووتح هقوو  لإلنسوووان كرامتووه احلقيقيووو  وحريتووه احلقيقي ،هوووذ  احلريووو  وتلووك

نووواس بعضوووهم لوووبعخ ابلعبلقيووو ،يف صووولرة مووون صووولرها يووودين فيوووه ال - سوووالمك اغوووْي النظوووام  -نظوووام آخووور 
ثوول قيوو  وبعضووها مكلهووا عبل الكثووْية ...سوولاء عبلقيوو  ا عتقوواق،أو عبلقيوو  الشووعائر،أو عبلقيوو  الشوورائع ..ف

  اّلِل. أي كأن من كيون احلياة لغْيبعخ ختضع الرقاب لغْي اّلِل إبخضاعها للتلقك يف
ن مون  وحود  يقعول دينلن ّللِ يووالناس   ميلكلن أن يعيشلا غْي مودينني    بود للنواس مون قينلن .والوذين   

ئك ألهووولائهم قعووولن فووورايفووولرهم يف كووور ألووولان العبلقيووو  لغوووْي اّلِل يف كووول جانوووه مووون جلانوووه احليووواة  إووووم 
َفوُروا كَ   َوالَِّذينَ »لبهيم  :ايفقدون خاصتهم اهلقمي  ويندرجلن يف عا   وكهلاهتم بال حد و  ضاب .ومن مث

ا نسوووان كوووي ا كوووأن  ( و  حسووور12...)حممووود:« ى  هَلُووومْ يَوَتَمتوَّعُووولَن َوَذُْكلُووولَن َكموووا َشُْكوووُل اأْلَْنعاُم،َوالنَّووواُر َمثْووول 
نووووو  ّلِل الدينل  لوووووتملا مووووونحسووووور آقميته،وينووووودرج يف عوووووا  البهيم ،وهوووووذا هووووول الوووووذي يقوووووع حتموووووا  جووووورق ا

 وحد ،واللقلع يف الدينلن  للهلى والشهلة.
ذين والر سوواء الوو   للحكوواممث هووم يقعوولن فوورائك أللوولان موون العبلقيوو  للعبيوود ..يقعوولن يف كوور ألوولان العبلقيوو

 -نفسوووهم شووورعني أيصوورفلوم وفووو  كووورائع موون عنووود أنفسوووهم،  ضوواب  هلوووا و  هووود  إ  محايوو  مصووواحل امل
ملسوتلي ا فوالنظرة علوى -ي ء املشرعلن يف فرق حاكم،أو يف نبق  حاكم ،أو يف جنك حواكم سلاء اثل ه

تقيووود د ،و  يا نسووواين الشوووامل تكشووو  عووون هوووذ  الظووواهرة يف كووول حكوووم بشوووري   يسوووتمد مووون اّلِل وحووو
 بشريع  اّلِل   يتعداها ..

شووورعني ..فهوووذ  هوووك الصووولرة ولكووون العبلقيووو  للعبيووود   تقووو  عنووود حووودوق العبلقيووو  للحكوووام والر سووواء وامل
الصوووارخ ،ولكنها ليسوووحل هوووك كووول كوووكء  ..إن العبلقيووو  للعبووواق تتمثووول يف صووولر أخووورى خفيووو  ولكنهوووا قووود 
تكلن أقولى وأعمو  وأقسوى مون هوذ  الصولرة  ونضورب مثوا  هلوذا تلوك العبلقيو  لصوانعك املولقات واألزايء 

لوذين يسوملوم متحضورين ..  إن الوزي مثال  أي سلطان هلي ء علوى قطيوع كبوْي جودا مون البشورف ..كول ا
سلاء يف املالبوك أو العورابت أو املبواين أو املنوالر أو احلفوالت ...إخل ..ليمثول  -املفروم من آهل  األزايء 
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 -عبلقيوو  صووارم    سووبيل ؟وواهلك و  ؟اهليوو  أن يفلووحل منهووا أو يفكوور يف ااووروج عنهووا  ولوول قان النوواس 
 بعووخ مووا يوودينلن لصووانعك األزايء لكووانلا عبوواقا متبتلووني  ..فموواذا تكوولن ّللِ « احلضوواري  »يف هووذ  ا؟اهليوو  

العبلقيوو  إن   تكوون هووك هوووذ ف وموواذا تكوولن احلاكميووو  والربلبيوو  إن   تكوون هوووك حاكميوو  وربلبيوو  صوووانعك 
األزايء أيضووواف  وإن ا نسوووان ليبصووور أحيووواان ابملووورأة املسوووكين ،وهك تلوووبك موووا يكشووو  عووون سووولآهتا،وهل يف 

ذاته   يناسه ككلها و  تكلينها،وتضع من األصباغ ما ي كهوا كوائه  أو مثوارا للسوخري   ولكون اللقحل 
األللهيوو  القوواهرة ألرابب األزايء واملوولقات تقهرهووا وتووذهلا هلووذ  املهانوو  الوويت   الووك هلووا رقا،و  تقوولى علووى 

نو  إن   تكون هوك هوذ ف وكيو  رفخ الدينلن  هلا،ألن اجملتمع كله من حلهلا يدين هلوا.فكي  تكولن الدينل 
تكولن احلاكميوو  والربلبيوو  إن   تكون هووك تلووكف  ولوويك هوذا إ  مووثال واحوودا للعبلقيو  املذلوو  حووني   يوودين 

 الناس ّلِل وحد  وحني يدينلن لغْي  من العبيد.
شور لب،ولعبلقي  اشور للبشوروليسحل حاكمي  الر ساء واحلكام وحدها هك الصلرة الكريه  املذل  حلاكمي  الب

اليت تصوب   هم وأملاهلم،س وأعراضللبشر  وهذا يقلقان إىل قيم  تلحيد العباقة والدينلن  يف صيان  أروا  النا
لرة حاكميوو  لاء يف صووكلهووا و  عاصووم هلووا عنوود مووا يوودين العبوواق للعبوواق،يف صوولرة موون صوولر الدينلنوو  ..سوو

 ..التصلر   ا عتقاق و التشريع،أو يف صلرة حاكمي  األعرا  والتقاليد،أو يف صلرة حاكمي
ات الووويت   انْي واارافوووام واألسوووإن الدينلنووو  لغوووْي اّلِل يف ا عتقووواق والتصووولر معناهوووا اللقووولع يف بوووراين األوهووو
وتقودم فيهوا  فو  صولرا منهوام املختلتنتهك واليت اثل ا؟اهليات الليني  املختلف  صلرا منهوا واثول أوهوام العولا

عقيوودة الفاسوودة والتصوولر املنحوور  هووحل ونووأة ال -أحيوواان موون األو ق  و  -النووذور واألضوواحك موون األموولال 
 ذ  األرابب ّبووملتصوولني اويعوويا النوواس معهووا يف رعووه موون األرابب الل يوو  املختلفوو ،ومن السوودن  والكهنوو  

.وموون ..موون ر  ومون .ومون السووحرة املتصولني اب؟وون والعفاريووحل  ومون املشوواي  والقديسوني أصووحاب األسوورا
قهم وتتوولزع قطووع أعنووايت مووا يووزال النوواس منهووا يف رعووه ويف خوول  ويف تقوورب ويف رجوواء،حَّت تتاألوهووام الوو

لتقاليوود  األعوورا  وايف اّلِل جهلقهم،وتتبوودق ناقوواهتم يف مثوول هووذا اهلووراء  وقوود مثلنووا لتكووالي  الدينلنوو  لغووْي
رام عووووووه األإىل جانوووووو - رابب األزايء واملوووووولقات  فينبغووووووك أن نعلووووووم كووووووم موووووون األموووووولال وا؟هوووووولق تضوووووويع 

لر واألصوباغ األرابب  إن البيوحل ذا الودخل املتلسو  ينفو  علوى الودهلن والعطو يف سبيل هذ  -واألخال  
ن موو،ومووا يتبعهووا بعوود عام وعلووى تصووفي  الشووعر وكيووه وعلووى األقمشوو  الوويت تصوونع منهووا األزايء املتقلبوو  عامووا

لوووك األرابب تقضوووك بوووه تإىل آخووور موووا األحذيووو  املناسوووب  واحللوووك املتناسوووق  موووع الوووزي والشوووعر واحلوووذاء  ...
رابب ء تلووك األالنكوودة ..إن البيووحل ذا الوودخل املتلسوو  ينفوو  نصوو  قخلووه ونصوو  جهوود  ملالحقوو  أهوولا

صو  لصوناعات ااالفو  يف ااملتقلب  اليت   تثبحل على حال.ومن ورائها اليهولق أصوحاب ر وس األمولال املل 
مووا  ظوو  عوون تلبيوو حليتلقفووا   ووا يف هووذا الكوود الناصووه أنبوودنيا تلووك األرابب  و  ميلووك الرجوول و  املوورأة و 

أخووْيا عووكء لسوولاء  و اتقتضوويه تلووك الدينلنوو  النكوودة موون تضوويحات يف ا؟هوود واملووال والعوورم واالوو  علووى 
 تكالي  العبلقي  حلاكمي  التشريع البشري  ..
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موو   موون ارابب احلاكعافها لووضووومووا موون أضووحي  يقوودمها عابوود اّلِل ّلِل،إ  ويقوودم الووذين يوودينلن لغووْي اّلِل أ
 األملال واألنفك واألعرام ..

...وموون غْيهووا « جا نتوا »وموون « الطبقو »وموون « ا؟ونك»وموون « القوولم»ومون « الوولنن»وتقوام أصوونام مون 
 من كَّت األصنام واألرابب ..

ا بغووووْي هلوووواألموووولال وتوووود  عليهووووا الطبوووولل وتنصووووه هلووووا الووووراايت ويوووودعى عبوووواق األصوووونام إىل بووووذل النفوووولس و 
ألصووونام،فإن ات هووذ  اتوورقق.وإ  فووال قق هوول اايانوو ،وهل العووار ..وحوووَّت حووني يتعووارم العرم.مووع متطلبوو

ا  لل األبووول العووورم هووول الوووذي يضوووحى ويكووولن هوووذا هووول الشووور  الوووذي يووورا  علوووى جلانبوووه الووودم  كموووا تقووو
ا؟هوواق  تضوويهاالوويت يق املنصوولب  حوولل األصوونام،ومن ورائهووا أول ووك األرابب موون احلكووام  إن كوول التضووحيات

يووواة م،ول تفع احلواألصووونا يف سوووبيل اّلِل ليعبووود اّلِل وحووود  يف األرم وليتحووورر البشووور مووون عبووواقة الطلاغيوووحل
ق يف قتضووويها ا؟هوووات الووويت يا نسووواني  إىل األفووو  الكووورمي الوووذي أراق  اّلِل لإلنسوووان ..إن كووول هوووذ  التضوووحيا

ارة  ستشووهاق وخسووواأل  واو ن حشوولن العوووذاب سووبيل اّلِل ليبوووذل مثلهووا وأكثووور موون يووودينلن لغووْي اّلِل  والوووذي
غوْي اّلِل يف لهوم الدينلنو  اذا تكلفاألنفك واألو ق واألملال إذا هم جاهدوا يف سبيل اّلِل،عليهم أن يتأمللا م

 يف وجووووووه بيل اّللِ سووووواألنفوووووك واألمووووولال واألو ق،وفلقهوووووا األخوووووال  واألعووووورام ..إن تكوووووالي  ا؟هووووواق يف 
نك والعووار  لووذل والووداكلفهووم مووا تكلفهووم الدينلنوو  لغووْي اّلِل وفوول  ذلووك كلووه نلاغيووحل األرم كلهووا لوون ت

بووْية يف قووه ذو قيموو  ك  موون خلوأخووْيا فووإن تلحيوود العبوواقة والدينلنوو  ّلِل وحوود ،ورفخ العبوواقة والدينلنوو  لغووْي 
 ىل عمووووووووووارةصوووووووووويان  ا؟هوووووووووود البشووووووووووري موووووووووون أن ينفوووووووووو  يف شليووووووووووه األرابب الزائفوووووووووو .كك يلجووووووووووه  ملتووووووووووه إ

 رقيتها،وترقي  احلياة فيها.األرم،وت
بوود موون عبيوود مووا قووام عوهنووا  لوواهرة واضووح  متكووررة أكووران إليهووا فيمووا سووب  يف هووذا ا؟ووزء ..وهووك أنووه كل

طواع ك يعبد )أي يلطاغلت كاّلِل،ليقيم من نفسه ناغل  يعِبد الناس لشخصه من قون اّلِل ..احتاج هذا ا
إىل حوووولاش  ه.واحتاجمايوووو  كخصووووه.وتنيا لتأليووووه ذاتووووويتبووووع( إىل أن يسووووخر كوووول القوووولى والطاقووووات أو  حل

وتشغل مكوان  يل  لتتضخماهلز « العبدي »وذيلل وأجهزة وأبلا  تسب   مد ،وترتل ذكر ،وتنف  يف صلرته 
يم إنوال  ال انوهلزيلو   و االعظيمو   وأ  تكو  حلظو  واحودة عون الونف  يف تلوك الصولرة العبديو  « األللهي »

 ها،وإقام  نقلس العباقة هلا ... للتسبي  اب  -ل بشَّت اللسائ -؟ملع وال اتيل حلهلا.وحشد ا
 كلما سوكن مون  وتتضاءل وهل جهد انصه   يفرغ أبدا.ألن الصلرة العبدي  اهلزيل  ما تب تنكما وهتزل

 لناصوها ذلوك ا؟هود أخورى إىل حلهلا النف  والطبل والزمر والبخلر والتسابي  وال اتيل.وما توب هتواج كورة
ها لول أنفو  بعضو -ان وأعورام  وأروا  أحيوا -من جديد  ويف هذا ا؟هد الناصه تصر  ناقات وأملال 

..ولكووون  اوووْي الووولفْيلبشوووري  ابايف عموووارة األرم،وا نتووواج املثمر،ل قيووو  احليووواة البشوووري  وإغنائها،لعووواق علوووى 
اس سوبيل ااوْي املثمور موا قام النو تنفو  يف هوذا ال  -األروا  أحيواان واألعورام و  -هذ  الطاقات واألملال 

   يدينلن ّلِل وحد  وإ ا يدينلن للطلاغيحل من قونه.
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 جوراء تنكبهوا نتواج مونومن هذ  اللمح  يتكش  مدى خسارة البشري  يف الطاقات واألملال والعموارة وا 
القيم م،و واألعووووورا عووووون الدينلنووووو  ّلِل وحووووود  وعبووووواقة غوووووْي  مووووون قونوووووه ..وذلوووووك فووووول  خسوووووارهتا يف األروا 

لفووووحل ،وإن اختواألخال .وفوووول  الووووذل والقهوووور والوووودنك والعووووار  ولوووويك هووووذا يف نظووووام أرضووووك قون نظووووام
 األوضاع واختلفحل أللان التضحيات.

 كووريعته،قد كموولهم بغووْيولقوود حوودّ أن الووذين فسووقلا عوون الدينلنوو  ّلِل وحوود ،فأ حلا لنفوور موونهم أن ُي» 
ختلفووحل احريتهم،مهمووا رامتهم و بلقيوو  الوويت شكوول إنسووانيتهم وكوووقعوولا يف النهايوو  يف كووقلة العبلقيوو  لغْي .الع

 الكرام . احلري  و أككال األنظم  اليت هكمهم،واليت لنلا يف بعضها أوا تكفل هلم ا نساني  و 
وترت  -ن الزائوو  وّبووا موون الكنيسوو  الطاغيوو  الباغيوو  ابسووم الوودييف أينوواء هر  -لقوود هربووحل أوراب موون اّلِل »

ي  يف عنفووولان رهتوووا علوووى تلوووك الكنيسووو  الووويت أهووودرت كووول القووويم ا نسوووانيف أينووواء يل  -نه سوووبحا -علوووى اّلِل 
يف لوول  -ك لومصوواحلهم كووذ -سووطلهتا الغامشوو   مث لوون النوواس أوووم اوودون إنسووانيتهم وحووريتهم وكوورامتهم 

 اتْيا هلوووم الدسووويت تكفلهووواألنظمووو  الفرقيووو  )الدميقرانيووو ( وعلقووولا كووول آمووواهلم علوووى احلووورايت والضوووماانت الووو
غلبيووو  يعي ،وحكم األ  والتشووور اللضعي ،واألوضووواع النيابيووو  الثملانيووو ،واحلرايت الصحفي ،والضوووماانت القضوووائي

اقبو  بو ف كانوحل العنوحل العاقاملنتخب  ...إىل آخور هوذ  اهلوا ت الويت أحيطوحل ّبوا تلوك األنظمو  ..مث مواذا كا
رق جمووكيالت،إىل ت،وكل تلووك التشووذلووك الطغيووان الووذي أحووال كوول تلكالضووماان« الرأ اليوو »هووك نغيووان 

رأس  يو  الويت الوكيو  الطاغ فتات،أو إىل جمرق خيوا ت  ووقعوحل األكثريو  السواحق  يف عبلقيو  ذليلو  لاقل
يت لنهوا الضوماانت الو    وسوائراملال،فتملك معه األغلبي  الثملاني   والدساتْي اللضعي   واحلورايت الصوحفي

  هورب فريو  مونمث»نه    وكورامتهم وحوريتهم،يف معوزل عون اّلِل سوبحا الناس هنا  كفيل  بضومان إنسوانيتهم
اعيوو   فموواذا ألنظموو  ا؟ماإىل « الطبقوو »و« رأس املووال»النوواس هنووا  موون األنظموو  الفرقيوو  الوويت يطغووى فيهووا 

لنووو  تبدللا ابلدينأو اسووو«  ليكالصوووعا»الدينلنووو  لطبقووو  « الرأ وواليني»فعلوولاف لقووود اسوووتبدللا ابلدينلنووو  لطبقووو  
تصوب  أخطور فلسولطان  صحاب ر وس األمولال والشوركات الدينلنو  للدولو  الويت الوك املوال إىل جانوه األ

 ا مون أمولاهلملبشور،قفعل لويف كل حالو ،ويف كول وضوع،ويف كول نظوام،قان البشور فيوه »من نبق  الرأ اليني  
 ومن أرواحهم الضريب  الفاقح .قفعلها لارابب املتنلع  يف كل حال.

حوورارا  أتطلوو  النوواس   وحوود موون عبلقيوو   فووإن   تكوون ّلِل وحوود  تكوون لغووْي اّلِل ..والعبلقيوو  ّللِ  إنووه   بوود»
كل أمولاهلم فضائلهم.مث شو حرايهتم كراما كرفاء أعلياء ..والعبلقي  لغْي اّلِل شكل إنساني  الناس وكرامتهم و 

 ومصاحلهم املاقي  يف النهاي .
ويف   -سووبحانه  -والعبلقيوو  كوول تلووك العنايوو  يف رسووا ت اّلِل موون أجوول ذلووك كلووه تنووال قضووي  األللهيوو  »

كتبه ..وهذ  السلرة  لذج من تلوك العنايو  ..فهوك قضوي    تتعلو  بعبودة األصونام واألوتن يف ا؟اهليوات 
السوووواذج  البعيوووودة.ولكنها تتعلوووو  اب نسووووان كلووووه،يف كوووول زمووووان ويف كوووول مكووووان وتتعلوووو  اب؟اهليووووات كلهووووا 
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التاري ،وجاهليات التاري .وجاهلي  القرن العشرين.وكل جاهليو  تقولم علوى أسواس مون  ..جاهليات ما قبل
 . 36«عباقة العباق للعباق

 

 فلا دان البا نينينيل موجنينينيودا ،التأ ينينينيد علنينينيى بقنينينياب الصنينينيراع بنينينيني احلنينينيا والبا نينينيل جد قينينينيان السنينينياعة
  فسيقارع احلا بكل الوالائل ....

تصلرها القص  بوني ا نسوان والشويطان موذكر قائوم بطبيعو   ويف أحداّ املعرك  اليتيقلل السيد رمحه هللا:" 
املعرك . إوا بني عهد اّلِل وغلاي  الشيطان بني ا ميان والكفر. بني احلو  والبانول. بوني اهلودى والضوالل .. 
وا نسووان هوول نفسووه ميوودان املعركوو . وهوول نفسووه الكاسووه أو اااسوور فيهووا. ويف هووذا إُيوواء قائووم لووه ابليقظوو  

 37ائم له  نه جندي يف ميدان وأنه هل صاحه الغنيم  أو السله يف هذا امليدان وتلجيه ق

اهر ا املشووهد البووأمووام هووذ " ينبغووك أن نقوو  وقفوو  قصووْية:تعقيبووا علووى قصوو  السووحرة وإميوواوم:وقووال رمحووه هللا
 األخاذ .

ثوول خطوورا علووى هارون،ميو نقو  ابتووداء أمووام إقرا  فرعوولن ومل وه أن إميووان السووحرة بوورب العواملني،رب ملسووى 
 لم عليهووا ذلووكالوويت يقوو نظووام ملكهووم وحكمهووم لتعووارم القاعوودة الوويت يقوولم عليهووا هووذا ا ميووان،مع القاعوودة

 يفنووه   اتمووع إكوودها .. السوولطان .. وقوود عرضوونا هلووذا األموور موون قبوول .. ونريوود أن نقوورر هووذ  احلقيقوو  وني 
 ن السولطان يف،وأن يكول  رب العواملنيقله واحد،و  يف بلود واحود،و  يف نظوام حكوم واحود،أن يكولن اّللِ 

 ك قين ..حياة الناس لعبد من العبيد،يباكر  بتشريع من عند  وقلانني .. فهذا قين وذل
 اان يف تصولرهمنولر ا ميوان يف قللّبم،وجعول هلوم فرقو بعود أن أكور  -ونق  بعد ذلوك أموام إقرا  السوحرة 

 ملني.اوم برب العاعقيدة وأنه   ينقم منهم إ  إميرعلن ومل ه هك معرك  الأن املعرك  بينهم وبني ف -
موه وسولطاوم ا مون قل فهذا ا ميوان علوى هوذا النحول يهودق عورش فرعولن وملكوه وسولطانه ويهودق مراكوز املو

يقوولم عليهووا  قوويم الوويتاملسووتمد موون سوولطان فرعوولن ... أو بتعبووْي آخوور مووراق :من ربلبيوو  فرعلن،ويهوودق ال
 وحود . ربلبيو  اّللِ  دعلة إىلذا ا قرا  لطبيع  املعرك  ضروري لكول مون يتصودى للواجملتمع الليب كله .. وه

ينني ى املولت مسوتهقدملن عليفهل وحد  الذي أهل هي ء امليمنني لالستهان   ا يلقلنه يف سبيله .. إوم 
بيوود لطان وتعه للسوو زاولتوو ليقيوونهم  وووم هووم امليمنوولن بوورب العوواملني وأن عوودوهم علووى قيوون غووْي قيوونهم ألنووه
ريو  مليمنولن يف نن ميضوك اأالناس ألمر  ينكور ربلبيو  رب العواملني .. فهول إذن مون الكوافرين .. وموا ميكون 

أوم ا اليقوني بشوقيه:إ   ثول هوذ -رهم فيها من التعذيه والتنكيول على ما ينتظ -الدعلة إىل رب العاملني 
 .هم إ  الديننقملن منيربلوم على الدين،و  هم امليمنلن،وأن أعداءهم هم الكافرون،وأوم إ ا ُيا
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ونقوو  بعوود ذلووك أمووام الروعوو  البوواهرة  نتصووار العقيوودة علووى احليوواة. وانتصووار العزميوو  علووى األ . وانتصووار 
علووى الشوويطان. وهوول مشووهد ابلوو  الروعوو  .. نعوو   أننووا نعجووز عوون القوولل فيووه. فندعووه كمووا « ا نسووان»

 38صلر  النا القرآين الكرمي "
ى والشور واهلود بوني ااوْي إن قلى الشور والضوالل تعمول يف هوذ  األرم،واملعركو  مسوتمرةوقال رمحه هللا:"  

 سان.والضالل والصراع قائم بني قلى ا ميان وقلى الطغيان منذ أن خل  اّلِل ا ن
 ن ااوْيعو النواس وهل يبطا غْي متحرج،ويضرب غْي متولرع وميلوك أن يفول.والشر جام  والبانل مسل 

ميهوووووا مووووون ن قووووولة همووووفال بووووود لإلميووووان وااوووووْي واحلووووو  .إن اهتوووودوا إليوووووه،وعن احلووووو  إن تفتحووووحل قلووووولّبم لوووووه
 البطا،وتقيها من الفتن  وهرسها من األكلا  والسملم.

قووولة  ،اعتمووواقا علوووىوالبانل و  يشوووأ اّلِل أن يووو   ا ميوووان وااوووْي واحلووو  عوووز  تكووواف  قووولى الطغيوووان والشووور
نوول قووود ميلكهوووا البا يووو  الوويتفووالقلة املاق.تغلغوول احلووو  يف الفطر،وعموو  ااوووْي يف القللبا ميووان يف النفووولس و 

 ه.دى تنتهك إليلبشري  موللصث حد ولالحتمال أمد،وللطاق  ا.تزلزل القللب وتفل النفلس وتزي  الفطر
دون يسوووووووتع   ريثمووووووواومن مث   يشوووووووأ أن يووووووو   املووووووويمنني للفتنووووووو ،إ.واّلِل أعلوووووووم بقلووووووولب النووووووواس ونفلسوووووووهم

 ق العدوان.لقتال لر وعندئذ أذن هلم يف ا.للمقاوم ،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنلن من وسائل ا؟هاق .
َ يُوداِفُع اِإنَّ »ايتوه:هوم يف محفوقبل أن ذذن هلم اب نطال  إىل املعركو  آذووم أنوه هول سويتلىل الودفاع عونهم  ّللَّ

 « ..َعِن الَِّذيَن آَمُنلا
َ   ُيُِ »خيانتهم فهم رذوللن حتما:وأنه يكر  أعداءهم لكفرهم و   « ..َكُفلر    لَّ َخلَّان  ُه كُ ِإنَّ اّللَّ

دين و  غوووْي معتوووو وأنوووه حكووووم هلوووم  حقيوووو  قفووواعهم وسووووالم  مووولقفهم موووون الناحيووو  األقبيوووو  فهوووم مظللموووولن
ُْم لُِلُملا»متبطرين:  « ..أُِذَن لِلَِّذيَن يُقاتَوُللَن  َِوَّ

َ َعل»  اّلِل هلم ونصر  إايهم:وأن هلم أن يطم نلا إىل محاي  « ..ر  ِهْم َلَقِديى َنْصرِ َوِإنَّ اّللَّ
وأن هلم ما يثر خلضهم للمعرك  فهم منتدبلن ملهم  إنساني  كبْية،  يعلق خْيها علويهم وحودهم،إ ا يعولق 

جولا مون على ا؟بهو  امليمنو  كلهوا وفيهوا ضومان حلريو  العقيودة وحريو  العبواقة وذلوك فول  أووم مظلمولن أخر 
أن  وهووك أصوود  كلموو ..« الَّووِذيَن أُْخرُِجوولا ِمووْن ِقايرِِهووْم بِغَووْْيِ َحوو ِ  ِإ َّ أَْن يَوُقلُللا:َربُونَووا اّللَُّ »قايرهووم بغووْي حوو :

فهووول البغوووك املطلووو  الوووذي   .ومن أجووول هوووذ  الكلمووو  وحووودها كوووان إخراجهم.تقوووال،وأح  كلمووو   ن تقوووال
التجوورق موون كوول هوود  كخصووك موون انحيوو  املعتوودى عليهم،إ ووا  وهل.يسووتند إىل كووبه  موون انحيوو  املعتوودين

هك العقيدة وحدها من أجلهوا حرجولن،  الصوراع علوى عورم مون أعورام هوذ  األرم،الويت تشوتجر فيهوا 
األنمووواع وتتعوووارم فيهوووا املصووواحل وختتلووو  فيهوووا ا عاهوووات وتتضوووارب فيهوووا املنوووافع  ووراء هوووذا كلوووه تلوووك 
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َولَووْل  َقفْووُع اّللَِّ النَّوواَس بَوْعَضووُهْم بِووبَوْعخ  هَلُوودَِِمحْل َصوولاِمُع »ة إىل الوودفع عنهووا:حاجوو  العقيوود.القاعوودة العاموو  .
 « ..َوبَِيع  َوَصَللات  َوَمساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّللَِّ َكِثْيا  

كن موا ،والصوللات أالصلامع والصلامع أماكن العبواقة املنعزلو  للرهبوان،والبيع للنصوارى عامو  وهوك أوسوع مون
 واملساجد أماكن العباقة للمسلمني..العباقة لليهلق

يف نظوور البانوول أن اسووم    يشوفع هلووا -وختصيصووها لعبوواقة اّلِل  علوى قداسووتها -وهوك كلهووا معرضوو  للهوودم 
ن عوووودائها الووووذيلعقيوووودة ألأي قفووووع محوووواة ا.اّلِل يووووذكر فيهووووا،و  ُيميهووووا إ  قفووووع اّلِل النوووواس بعضووووهم بووووبعخ

يودفع  ثول  ن إ  أنفالبانول متوبج    يكو  و  يقو  عون العودوا.تودون علوى أهلهاينتهكولن حرمتها،ويع
ميوه د مون القولة ه،بل   بوو  يكفك احل  أنه احلو  ليقو  عودوان البانول عليوه.القلة اليت يصلل ّبا والل

صولص هوذ  الن قفو  أموامو وهك قاعدة كلي    تتبودل موا قام ا نسوان هول ا نسوان  و  بود مون .وتدفع عنه
 احلياة. القليل  الكلمات العميق  الد ل ،وما وراءها من أسرار يف عا  النفك وعا 

لووووذين ا يوووودافع عوووون ، ن اّللِ إن اّلِل يبوووودأ ا ذن ابلقتووووال للووووذين قوووواتلهم املشووووركلن،واعتدى علوووويهم املبطلوووولن
َ يُوودافِ »آمنلا،وأنووه يكوور  املعتوودين علوويهم موون الكفووار ااووائنني: وولَّووِذيَن آمَ اِن ُع َعووِإنَّ اّللَّ َ   ُيُِ ُه ُكوولَّ نُوولا ِإنَّ اّللَّ

لع حتموا عنوه فهول  نو فع اّللِ ومن يودا...فقد ضومن للمويمنني إذن أنوه هول تعواىل يودافع عونهم« َخلَّان  َكُفلر  
هوواقف وفوويم لوويهم ا؟ففوويم إذن ذذن هلووم ابلقتووالف وفوويم إذن يكتووه ع.موون عوودو ،لاهر حتمووا علووى عوودو  .

اقر علووى قووروفوو ،واّلِل اقبوو  معوالع.صوويبهم القتوول وا؟ر ،وا؟هوود واملشق ،والتضووحي  واهل م ..إذن يقوواتللن في
 هقي  العاقب  هلم بال جهد و  مشق ،و  تضحي  و  أ ،و  قتل و  قتالف

ك البشووور مووون تلووو ركوووه حنووونوالوووذي ند.وا؟ووولاب أن حكمووو  اّلِل يف هوووذا هوووك العليوووا،وأن ّلِل احلجووو  البالغووو  .
ومحاهتووا  ن محلوو  قعلتووهق أن يكوول ويظهوور لعقللنووا ومووداركنا موون عاربنووا ومعارفنووا أن اّلِل سووبحانه   يوور  احلكموو 

م اء،جملرق أوووينووا بووال عنووهالكسوواىل،الذين السوولن يف اسوو خاء،مث يتنووزل علوويهم نصوور  سووهال « التنابلوو »موون 
نعوم  م ا عتوداء  وقع عليهو األذى يقيملن الصالة ويرتللن القرآن ويتلجهلن إىل اّلِل ابلدعاء،كلما مسهم 
 .سراء والضراءاء يف الإوم اه أن يقيملا الصالة،وأن يرتللا القرآن،وأن يتلجهلا إىل اّلِل ابلدع

 ك .زوقونه للمعر الذي يت ولكن هذ  العباقة وحدها   تيهلهم حلمل قعلة اّلِل ومحايتها إ ا هك الزاق
دون ل سوالحه ويزيوبانول  ثو  الذي يطم نلن إليه وهم يلاجهولن الوالذخْية اليت يدخرووا للملقع ،والسال

 عنه سال  التقلى وا ميان وا تصال ابّلِل.
 نضوجهم هوم يف م كوك يوتملقد كاء اّلِل تعاىل أن اعل قفاعوه عون الوذين آمنولا يوتم عون نوريقهم هوم أنفسوه

طور وهوك هوك تلاجوه ااستيقج و يها كما تفالبني  ا نساني    تستيقج كل الطاقات املذخلرة ف.أيناء املعرك 
ا أوقع فيهوا موليو  بكول خعندئوذ تتحفوز كول .تدفع وتدافع،وهك تستجمع كل قلهتا لتلاجه القولة املهامجو  .

ى موووووا لتوووووييت أقصوووووو اسوووووتعداق لتووووويقي قورهوووووا ولتتسووووواند موووووع ااوووووالاي األخووووورى يف العمليوووووات املشووووو ك   مووووون
 لكمال.اة له من ل ما هل مقدور هلا وما هك مهيأالكه،وتبذل آخر ما تنطلي عليه وتصل إىل أكم
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وتلفز كوووول ل قلاهووووا،كووووواألموووو  الوووويت تقوووولم علووووى قعوووولة اّلِل يف حاجوووو  إىل اسووووتيقاا كوووول خالايها،واحتشوووواق  
 ضوخم  والقيواممانو  الاستعداقها،وعمع كل ناقاهتا،كك يتم  لها،ويكمل نضجها،وتتهيأ بوذلك حلمول األ

 عليها.
قوات عطل تلوك الطا ُيني،يكل  عناء،والذي يتنزل هينا لينا على القاعدين املسوالنصر السريع الذي   ي

 عن الظهلر،ألنه   ُيفزها و  يدعلها.
بوووذل فيوووه تلوووثمن   أو  ألنوووه رخووويا ا.وذلوووك فووول  أن النصووور السوووريع اهلوووني اللوووني سوووهل فقدانوووه وضوووياعه

هتم وهشووود شوووحذ ناقوووافووواا بوووه و  توتنيوووا ألن الوووذين انلووول    تووودرب قووولاهم علوووى ا حت.تضوووحيات عزيزة
 فهك   تتحفز و  هتشد للدفاع عنه..لكسبه

الضووع  و الفر،والقوولة ،والكر و وهنووا  ال بيوو  اللجدانيوو  والدربوو  العمليوو  تلووك الوويت تنشووأ موون النصوور واهلزميوو 
 لقل .ان واا نم ن لغم،ومنومن الفر  وا.من األمل واأل .ومن املشاعر املصاحب  هلا ..والتقدم والتقهقر

تنسووووي  بووووني ماعوووو  والومعهووووا التجمووووع والفنوووواء يف العقيوووودة وا؟.وموووون الشووووعلر ابلضووووع  والشووووعلر ابلقوووولة .
ر يف مجيووووع ْي األموووول ا عاهووووات يف ينووووااي املعركوووو  وقبلهووووا وبعوووودها وكشوووو  نقوووو  الضووووع  ونقوووو  القلة،وتوووودب

 س.وكلها ضروري  لام  اليت همل الدعلة وتقلم عليها وعلى النا.احلا ت .
جعوول اّلِل قفاعووه عوون الووذين آمنوولا يووتم عوون نووريقهم هووم .موون أجوول هووذا كلووه،ومن أجوول غووْي   ووا يعلمووه اّلِل .

 .39" أنفسهم و  اعله لقي  هتب  عليهم من السماء بال عناء
 

 ردَّ  ثريا من الشب ات اليت حتيك يف  فوس اةسللني قدميا وحديثا  

ف فقد أجاب على ذلك بشوكل ققيو  جودا  ا دائلا وي زن اب مةاذا ال ينتصر احلمنها قلله رمحه هللا:" 
هنووا  قائمووا تلووك الشووبه  الكاذبوو  الوويت هيووك يف بعووخ الصوودور أو األمنيوو  العاتبوو  حيووة قووال رمحووه هللا:" 

أمووام املعووار  الوويت تنشووه بووني احلوو  والبانوول. مث يعوولق فيهووا احلوو   ثوول هووذ  ،الوويت هتمووك يف بعووخ القللب
ملاذا اي ربف :أو األمنيوو  العاتبوو ،ا البانوول ذا صوولل  وجللوو   هنووا  قائمووا الشووبه  الكاذبوو ويعلق منهوو،ا صواب 

ملاذا يصاب احلو  وينجول البانولف ملواذا يبتلوى أهول احلو  وينجول أهول البانولف وملوا ذا   ينتصور احلو  كلموا 
تكولن للبانول هوذ   ويعلق ابلغلب  والغنيم ف أليك هل احل  الذي ينبغوك أن ينتصورف وفويم،التقى مع البانل

وفيها فتن  للقلولب وهوزةف  ولقود وقوع ابلفعول ،الصلل ف وفيم يعلق البانل من صدامه مع احل  ّبذ  النتيج 
..ففوك هوذا املقطوع ااتوامك اوكء ا؟ولاب « َأىنَّ هوذاف »:أن قال املسلملن يولم أحود يف قهشو  واسوتغراب

والل كووووول خوووووانرة تتدسوووووك إىل القلووووولب مووووون هوووووذ  ،والبيوووووان األخوووووْي. ويوووووري  اّلِل القلووووولب املتعبووووو ،األخْي
أمك واليوولم وغوودا وحيثمووا التقووى احلوو  والبانوول يف معركوو  :ويبني سوونته وقوودر  وتوودبْي  يف األموور كلووه،الناحيوو 
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إن ذهوووواب البانوووول انجيووووا يف معركوووو  موووون املعووووار . وبقوووواء  منتفشووووا فوووو ة موووون :فانتهووووحل  ثوووول هووووذ  النهايوووو 
أو  يووة يضوور احلوو  ضووررا ابقيووا قاضوويا ،أو أنووه موون القوولة  يووة   يغلووه،ليك معنووا  أن اّلِل  ركووه،الزمووان

ليك معنووا  أن اّلِل ،وبقوواء  ضووعي  احلوولل فوو ة موون الزمووان،..وإن ذهوواب احلوو  مبتلووى يف معركوو  موون املعار 
جمافيه أو انسيه  أو أنه م و  للبانل يقتله ويرقيه ..كوال. إ وا هوك حكمو  وتودبْي .. هنوا وهنوا  .. ميلوى 

ولينووووال أكوووود العووووذاب ،وليحموووول أيقوووول األوزار،لبانوووول ليمضووووك إىل وايوووو  الطريوووو  ولْيتكووووه أبشووووع اهلتمل
ويعظم األجر ملن ميضك مع ا بتالء ويثبحل .. فهل ،ليميز اابية من الطيه،ابستحقا   .. ويبتلى احل 

 40مضاعفا هذا وذا  ،الكسه للح  وااسار للبانل
جها،و  تنضوج بعود نضو امليمنو    النصر ألن بني  األمو  يبطئ قد  :"اانا وقال مبينا ةاذا يبطئ النصر أحي 

 فيهوا مون قولى املوذخلر يتم بعود اامهوا،و  هشود بعود ناقاهتوا،و  تتحفوز كول خليو  وتتجموع لتعور  أقصوى
 ال فلل انلحل النصر حين ذ لفقدته وكيكا لعدم قدرهتا على محايته نلي.واستعداقات

يد،فال لكووه موون رصوووابووذل األمووو  امليمنوو  آخوور مووا يف نلقهووا مووون قوولة،وآخر مووا النصوور حووَّت ت يبطووئ وقوود  
 تستبقك عزيزا و  غاليا،  تبذله هينا رخيصا يف سبيل اّلِل.

   د مون اّللِ ها بدون سونالنصر حَّت عرب األم  امليمن  آخر قلاها،فتدر  أن هذ  القلى وحد يبطئ وقد 
 اّلِل. مر بعدها إىلتكل األ ّلِل عند ما تبذل آخر ما يف نلقها مثإ ا يتنزل النصر من عند ا.تكفل النصر

ّلِل،و  اا سووندا إ  و  عوود هلوو النصوور لتزيوود األموو  امليمنوو  صوولتها ابّلِل،وهووك تعوواين وتتووأ  وتبووذل يبطووئ وقوود 
د عنو بعود النصور لوى الونهجعوهذ  الصل  هك الضمان  األوىل  سوتقامتها .متلجها إ  إليه وحد  يف الضراء

 ه اّلِل.فال تطغى و  تنحر  عن احل  والعدل وااْي الذي نصرها ب.ما يتأذن به اّللِ 
النصوور ألن األموو  امليمنوو    تتجوورق بعوود يف كفاحهووا وبووذهلا وتضووحياهتا ّلِل ولدعلتووه فهووك تقاتوول  يبطووئ وقوود 

ن يكولن ا؟هواق لوه وحود  ويف واّلِل يريود أ.ملغنم هققه،أو تقاتل محي  لوذاهتا،أو تقاتول كوجاع  أموام أعودائها
فَوَقووواَل اَي  - -َعْن َأىِب ُملَسوووى قَووواَل َجووواَء َرُجووول  ِإىَل النَّوووِبِِ .سوووبيله،بري ا مووون املشووواعر األخووورى الووويت تالبسوووه

يَّوو    ،َمووا اْلِقتَوواُل ِ  َسووِبيِل اّللَِّ فَووِإنَّ َأَحوَداَن يُوَقاتِووُل َغَضووب ا،َويُوَقاِتُل محَِ قَوواَل َوَمووا َرفَووَع  - إِلَْيوِه رَْأَسووُه فَوَرفَووعَ .َرُسولَل اّللَِّ
ووا  َمووْن قَاتَووَل لَِتُكوولَن َكِلَمووُ  اّللَِّ ِهووَى اْلُعْليَووا فَوُهووَل ِ  َسووِبيِل اّللَِّ َعووزَّ َوَجوولَّ » فَوَقوواَل  -إِلَْيوِه رَْأَسووُه ِإ َّ أَنَّووُه َكوواَن قَائِم 

»41 .  
منو  بقيو  مون خْي،يريود اّلِل أن اورق الشور منهوا النصور ألن يف الشور الوذي تكافحوه األمو  املي  ئكما قد يبط

النصوور  يبطووئ ليوتمحخ خالصووا،ويذهه وحود  هالكووا،  تتلوبك بووه ذرة مون خووْي توذهه يف الغمووار  وقود 
فلل غلبووه امليمنوولن حين ووذ فقوود اوود لووه .للنوواس اامووا هألن البانوول الووذي هاربووه األموو  امليمنوو    ينكشوو  زيفوو

قتنعلا بعد بفساق  وضورورة زوالوه فتظول لوه جوذور يف نفولس األبورايء الوذين   أنصارا من املخدوعني فيه،  ي
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فيشوواء اّلِل أن يبقووى البانوول حووَّت يتكشوو  عوواراي للناس،ويووذهه غووْي مأسوول  عليووه .تنكشوو  هلووم احلقيق 
 من ذي بقي  

لل ف.مليمنوو موو  اي اثلووه األالنصوور ألن البي وو    تصوول  بعوود  سووتقبال احلوو  وااووْي والعوودل الووذ يبطووئ وقوود  
س تتهيوأ النفول  ائموا حوَّتقفيظول الصوراع .انتصرت حين وذ للقيوحل معارضو  مون البي و    يسوتقر هلوا معهوا قرار

 من حلله  ستقبال احل  الظافر،و ستبقائه  
ع  حيات،وتتضووواالنصر،فتتضووواع  التض يبطوووئ مووون أجووول هوووذا كلوووه،ومن أجووول غوووْي   وووا يعلموووه اّلِل،قووود 

 لذين آمنلا وهقي  النصر هلم يف النهاي .مع قفاع اّلِل عن ا.اهل م
تقباله ؟ووول حللوووه  سووو،وهتيي اوللنصووور تكاليفوووه وأعبوووا   حوووني يتوووأذن اّلِل بوووه بعووود اسوووتيفاء أسوووبابه وأقاء مثنوووه

َ َلَقولِ  »واسوتبقائه: ُ َمووْن يَوْنُصورُُ  ِإنَّ اّللَّ أْلَْرِم أَقواُملا الصَّووالَة،َوآتَوُلا ِإْن َمكَّنَّواُهْم يف ا الَّووِذينَ .يز  ي  َعزِ َولَيَوْنُصوَرنَّ اّللَّ
 « ..ُ  اأْلُُملرِ  عاِقبَ الزَّكاَة،َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِ ،َوَوَْلا َعِن اْلُمْنَكِر َوّللَِّ 

فمن هم هي ء الوذين ينصورون .فلعد اّلِل امليكد الليي  املتحق  الذي   يتخل  هل أن ينصر من ينصر  .
نَّوووواُهْم يف »قوووولي العزيووووز الووووذي   يهووووزم موووون يتوووول  ف إوووووم هووووي ء:اّلِل،فيسووووتحقلن نصوووور اّلِل،ال الَّووووِذيَن ِإْن َمكَّ

فعبوودوا اّلِل وويقوولا صوولتهم بووه،واعهلا ..« أَقوواُملا الصَّووالةَ »..فحققنووا هلووم النصوور،ويبتنا هلووم األموور ..« اأْلَْرمِ 
،وانتصوروا علوى كو  النفك،وتطهوروا فوأقوا حو  املال..« َوآتَووُلا الزَّكواةَ »..إليه نائعني خاضعني مستسولمني 

من احلرص،وغلبلا وسلس  الشيطان،وسدوا خل  ا؟ماع ،وكفللا الضوعا  فيهوا وانواويج،وحققلا هلوا صوف  
ِهْم »  --َعووِن النُوْعَموواِن بْووِن َبِشووْي  قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  -ا؟سووم احلووك  َمثَووُل اْلُمووْيِمِننَي ِ  تَوووَلاقِِِهْم َوتَووورَامحُِ

 ...42«َوتَوَعانُِفِهْم َمَثُل ا؟ََْسِد ِإَذا اْكَتَكى ِمْنُه ُعْضل  َتَداَعى َلُه َسائُِر ا؟ََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى 
الشور  فقواوملا..« ُمْنَكورِ ْلا َعوِن الْ َووََ ».. فدعلا إىل ااْي والصال ،وقفعلا إليه الناس..« َوأََمُروا اِبْلَمْعُرو ِ »

عود غيوْي ،و  تقتقرة علوى ّبذا وذا  صوف  األمو  املسولم  الويت   تبقوى علوى منكور وهوك قوا والفساق،وحققلا
 عن معرو  وهك قاقرة على هقيقه ..

ن ّلِل وحوووود  قو عتزين ابهووووي ء هووووم الووووذين ينصوووورون اّلِل،إذ ينصوووورون وجووووه الووووذي أراق  للنوووواس يف احليوووواة،م
 لتحقي  واليقني.وهي ء هم الذين يعدهم اّلِل ابلنصر على وجه ا.سلا 

  ،يصوورفه كيووّللِ عوود ذلووك بواألموور .املشووروط بتكاليفووه وأعبائووه ..فهوول النصوور القووائم علووى أسووبابه ومقتضياته
 « ..ُ  اأْلُُملرِ  عاِقبَ َوّللَِّ »ي :يشاء،فيبدل اهلزمي  نصرا،والنصر هزمي ،عند ما ختتل القلائم،أو هتمل التكال

من انتصار احل  والعدل واحلري  املتجهو  إىل ااوْي .ا هلك يف احلياة إنه النصر الذي ييقي إىل هقي  املنهج
املنظلر فيه إىل هذ  الغاي  اليت يتلارى يف للها األكوخاص والوذوات،واملطامع والشوهلات ..وهول .والصال 
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فال يعطووى ألحود جزافووا أو حموواابة و  يبقوى ألحوود   ُيقوو  .ولووه كورونه.ولووه تكاليفه.وله مثنه.نصور لووه سوببه
 43غايته ومقتضا  ..

ك ألن لور وا كوان ذ»" : ةكي (اعلى من يقول ةاذا مح يفرض اجل اد يف ) الك د وقال رمحه هللا يف الرق  
بيو  مون أهودا  ال  و معينو .  الف ة املكي  كانحل فو ة تربيو  وإعوداق،يف بي و  معينو ،لقلم معينني،وسو  لورو 

ن عليوه عواقة مو ا   يصوثموالفورق العوريب علوى الصوث علوى وا عداق يف مثول هوذ  البي و  ابلذات،تربيو  نفوك 
  مون و لق ذاتوه الضيم على كخصه أو على من يللذون به. لويخلا مون كخصوه،ويتجرق مون ذاتوه،و  تعو

ول أله،فال ينودفع ب  أعصوابيللذون به حملر احلياة يف نظر  وقافع احلرك  يف حياته. وتربيتوه كوذلك علوى ضو
   يهتاج ألول مهيج،ليتم ا عتدال يف نبيعته وحركته.و  -كما هك نبيعته   -ميير 

فو  موا يتصور  إ  و  ياتوه،و حوتربيته على أن يتبع جمتمعا منظما له قياقة يرجع إليها يف كل أمر من أملر 
هووول حجووور األسووواس يف إعوووداق كخصوووي   وقووود كوووان هوووذا -الفوووا ملأللفوووه وعاقتوووه مهموووا يكووون ر -شمووور  بوووه 

ا  ور ووو»لقبلووك  هلمجووك أو اااااضووع لقيوواقة ملجهوو ،امل قك املتحضوور،غْي « ع املسوولماجملتموو»العريب، نشوواء 
يوو  والشوور  ت العنجهكووان ذلووك أيضووا،ألن الوودعلة السوولمي  كانووحل أكوود أيوورا وأنفووذ،يف مثوول بي وو  قووريا،ذا

  يوودةلعنوواق،وإىل نشووأة ترات قمليوو  جدإىل زايقة ا -ملرحلوو  ايف مثوول هووذ   -والوويت قوود يوودفعها القتووال معهووا 
ل نحل فيهوا قبائوليلو ،تفاكثارات العرب املعروف  اليت أترت حرب قاحك والغثاء،وحرب البسلس،أعلاما ن

ا. ذلووك أبوود دفووال هتوودأ بعوو برمتهووا. وتكوولن هووذ  الثووارات ا؟ديوودة مرتبطوو  يف أذهوواوم وذكوورايهتم اب سووالم.
  توذكر أبودا بدئه،فالوهل يف مويتحلل ا سالم من قعلة إىل ترات وذحلل تنسى معها وجهته األساسي ،

ط  نظاميوو  هنووا  سوول ور ووا كووان ذلووك أيضووا،اجتنااب  نشوواء معركوو  ومقتلوو  يف قاخوول كوول بيووحل. فلووم تكوون»
نووووه ويفتنلنووووه رق،يعذبل عاموووو ،هك الوووويت تعووووذب املوووويمنني وتفتوووونهم. إ ووووا كووووان ذلووووك ملكوووول  إىل أوليوووواء كوووول ف

   ومقتل  يف كل بيحل .. مث يقال:أن تقع معرك -ي    مثل هذ  البيف -ومع  ا ذن ابلقتال « وييقبلنه »
ا يف عايووو  قوووريهوووذا هووول ا سوووالم  ولقووود قيلوووحل حوووَّت وا سوووالم ذمووور ابلكووو  عووون القتوووال  فقووود كانوووحل ق

ه تفريقووه لقلموو ولوود ،فل امللسووم،يف أوسوواط العوورب القوواقمني للحووج والتجووارة:إن حمموودا يفوور  بووني اللالوود و 
 يف كل حمل فو  كل بيحل يفالللد بقتل اللالد،وامللىل بقتل الل  .. وعشْيته  فكي  لل كان كذلك ذمر 

ور وووا كوووان ذلوووك أيضوووا ملوووا يعلموووه اّلِل مووون أن كثوووْيين مووون املعانووودين الوووذين يفتنووولن أوائووول املسووولمني عووون  »
قينهم،ويعووذبلوم ويوويذووم،هم  نفسووهم سوويكلنلن موون جنوود ا سووالم املخلا،بوول موون قاقتووه .. أ  يكوون 

ور وا كوان ذلوك أيضوا،ألن النخولة العربيو ،يف بي و  قبليو ،من عاقهتوا أن »طاب من بوني هوي ءف  عمر بن اا
تثلر للمظللم الذي ُيتمل األذى،و  ي اجع  وخباص  إذا كان األذى واقعا علوى كورام النواس فويهم .. وقود 

 -ن يو   أاب بكور فوابن الدغنو    يورم أ -يف هوذ  البي و   -وقعحل للاهر كثوْية تثبوحل صوح  هوذ  النظورة 
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يهاجر وحرج من مك ،ورأى يف ذلوك عوارا علوى العورب  وعورم عليوه جولار  ومحايتوه ..  -وهل رجل كرمي 
وآخوور هووذ  الظوولاهر نقووخ صووحيف  احلصووار لبووب هاكووم يف كووعه أيب ناله،بعوود مووا نووال علوويهم ا؟وولع 

موورقت علووى الذل،قوود يكوولن  القدميوو  الوويت« احلضووارة»واكووتدت اننوو  .. بينمووا يف بي وو  أخوورى موون بي ووات 
 السكلت على األذى مدعاة للهزء والسخري  وا حتقار من البي  ،وتعظيم امليذي الظا  املعتدي 

ور وووا كوووان ذلك،أيضوووا،لقل  عووودق املسووولمني حينذا ،واحنصوووارهم يف مكووو ،حية   تبلووو  الووودعلة إىل بقيووو  »
لووى احليووواق مووون معركووو  قاخليووو  بوووني قوووريا ا؟زيوورة. أو بلغوووحل أخبارهوووا متنايرة،حيوووة كانوووحل القبائووول تقووو  ع

وبعخ أبنائها،حَّت ترى ماذا يكلن مصْي امللق . ففك مثل هذ  احلال  قد تنتهك املعرك  اندوقة،إىل قتول 
ويبقى الشور ،وتنمحك ا؟ماعو   -حَّت ولل قتللا هم أضعا  من سيقتل منهم  -اجململع  املسلم  القليل  

م نظووووام،و  وجووود لوووه كيووووان واقعوووك .. وهووول قيوووون جووواء ليكووولن منهوووواج املسووولم ،و  يقوووم يف األرم لإلسوووال
 44« ...إخل»... حياة،وليكلن نظاما واقعيا عمليا للحياة.

مووع اليهوولق  - -عاهوودة الوويت عقوودها رسوولل اّلِل فقوود كانووحل امل -د ابهلجوورة يف أول العهوو -فأمووا يف املدينوو  
 ل  كذلك ..ع  املرحا،مالبس  تقتضيها نبيمن أهلها ومن بقك على الشر  من العرب فيها وفيما حلهل

عوو   وبينه،فقوود ا ني النوواسأو :ألن هنووا  جمووا  للتبليوو  والبيووان،  تقوو  لووه سوولط  سياسووي  انعووه وهوولل بوو
 تصوري  كويووا السياسوي . فنصوحل املعاهودة يف - -ا؟ميع ابلدول  املسلم  ا؟ديدة وبقياقة رسولل اّلِل 

كوان و  - -ّلِل ن رسولل او  يثْي حراب،و  ينشىء عالق  خارجي  إ  إبذ على أ  يعقد أحد منهم صلحا
  بوووني فتل ،والتخليووومالووودعلة  واضوووحا أن السووولط  احلقيقيووو  يف املدينووو  يف يووود القيووواقة املسووولم . فاجملوووال أموووام

 الناس وحري  ا عتقاق قائم .
لووويت تقووولم معارضوووتها هلوووذا الووودين القوووريا  - هوووذ  املرحلووو  يف -ان يريووود التفووورغ كووو  - -تنيوووا:أن الرسووولل 

هووا  ريا وبعوخ بنيقومور بوني حجور عثورة يف وجوه القبائول األخورى اللاقفو  يف حالو  انتظووار ملوا ينتهوك إليوه األ
وكووان أول لوولاء عقوود  حلمووزة بوون عبوود املطلووه يف كوووهر « السوورااي»رسووال إب - -لووذلك ابقر رسوولل اّلِل 

 رمضان على رأس سبع  أكهر من اهلجرة.
ت  عشووور لووى رأس سوولووحل هووذ  السووورااي،على رأس تسووع  أكووهر. مث علوووى رأس ياليوو  عشوور كوووهرا. مث عمث تلا
 كهرا.

هووا قتوول ة وقووع فيمث كانوحل سووري  عبوود اّلِل بوون جحووا يف رجووه علووى رأس سوبع  عشوور كووهرا. وهووك أول غووزا
 وقتال.
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ْهِر احْلَووووراِم ِقتوووال  ِفيووووِه  َيْسوووو َوُللَنَك َعوووِن الشَّووو»وكوووان ذلوووك يف الشووووهر احلووورام. والووويت نزلووووحل فيهوووا آايت البقووورة:
نَووُ  ُقْل:ِقتووال  ِفيووِه َكِبْي ،َوَصوود  َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ وَُكْفوور  بِووِه َواْلَمْسووِجِد احْلَراِم،َوِإْخووراُج أَْهلِووِه ِمْنووُه َأْكووَثُ  ،َواْلِفتوْ  ِعْنووَد اّللَِّ

 .45«ُقوُكْم َعْن ِقيِنُكْم ِإِن اْسَتطاُعلا..َأْكَثُ ِمَن اْلَقْتِل. َو  يَزاُللَن يُقاتُِللَنُكْم َحَّتَّ يَورُ 
لووويت حنووون االسووولرة  مث كانووحل غوووزوة بووودر الكوووثى يف رمضوووان مووون هوووذ  السووون  .. وهوووك الووويت نزلوووحل فيهوووا هوووذ 

 بصدقها.
 فهلمووه الضووي  كووان هووول « الووودفاع»ور يوو  امللقوو  موون خووالل مالبسوووات اللاقووع،  توودع جمووا  للقوولل  ن 

مووا يقوولل املهزوموولن أمووام اللاقووع احلاضوور،وأمام اهلجوولم ا ستشووراقك املوواكر  إن قاعوودة احلركوو  ا سووالمي . ك
الووووووذين يلجووووووأون إىل تلمووووووك أسووووووباب قفاعيوووووو   توووووو  حلركوووووو  املوووووود ا سووووووالمك،إ ا ييخووووووذون  ركوووووو  اهلجوووووولم 

إ  مووون عصوووم اّلِل  ووون  -ا ستشوووراقي ،يف وقوووحل   تعووود للمسووولمني كووولك  بووول   يعووود للمسووولمني إسوووالم  
موون كوول سوولطان إ  سوولطان « األرم»يف « ا نسووان»هقيوو  إعووالن ا سووالم العووام بتحريوور يصوورون علووى 

 46فيبحثلن عن مثرات أقبي  للجهاق يف ا سالم  -اّلِل،ليكلن الدين كله ّلِل 
إن بعوووخ  :"النينينيبيل ه النينينيرد علنينينيى  نينينيب ة ال ج نينينيراش يف النينينيدين ومشنينينيروعية اجل نينينياد يفوقوووال رمحوووه هللا يف 

 رر فيوه:أن  قوقوحل الوذي  سالم يرملنه ابلتنواقخ فيزعمولن أنوه فورم ابلسوي ،يف الل املغرضني من أعداء ا
ن اول يف خبوة أ  وهول ُيوإكرا  يف الدين ..أما بعضهم اهلخر فيتظاهر  نه يدفع عن ا سالم هوذ  التهمو

 يف قياموووووووهحمووووووود يف حوووووووك املسووووووولم رو  ا؟هووووووواق ويهووووووولن مووووووون كوووووووأن هوووووووذ  األقاة يف  ريووووووو  ا سوووووووالم و 
ذ  اليولم أو غودا لالسوتعان  ّبو أن   ضورورة -  انعمو  مواكرة بطري  ملتلي -ويلحك إىل املسلمني وانتشار .
 األقاة 

 وذلك كله يف صلرة من يدفع التهم  ا؟ارح  عن ا سالم  .
ي  الم،وهر وهوووووي ء وهوووووي ء كال وووووا مووووون املستشووووورقني الوووووذين يعملووووولن يف حقووووول واحووووود يف حووووورب ا سووووو

 يفقفوولا لووه موورة لووذي   يحيوو  يف حووك املسوولمني،كك ذمنوولا انبعوواّ هووذا الرو ،امنهجووه،وقتل إُياءاتووه املل 
ي  لسواحق  اللحشولضورابت ااميدان  والذي أمنلا وانمأنلا منذ أن خودرو  وكبلول  بشوَّت اللسوائل،وكاللا لوه 

قيودة أبودا سوحل حورب عيف كول مكوان  وألقولا يف خلود املسولمني أن احلورب بوني ا سوتعمار وبوني ونونهم لي
اق  لقوود اعوك للجهووتضوك ا؟هوواق  إ وا هووك فقوو  حورب أسوولا  وخاموات ومراكووز وقلاعوود ..ومون مث فووال قتق

ليكفول عودة  الم ولكونانتضى ا سالم السي ،وانضل وجاهد يف  رحه الطليل.  ليكر  أحدا على ا سو
 أهدا  كلها تقتضك ا؟هاق.

انلا يسواملوا وليكفول هلوم األمون علوى أنفسوهم جاهد ا سالم أو  ليدفع عن امليمنني األذى والفتن  اليت ك
 -يف ا؟ووووزء الثوووواين  -وأموووولاهلم وعقيوووودهتم.وقرر ذلووووك املبوووودأ العظوووويم الووووذي سوووول  تقريوووور  يف هووووذ  السوووولرة 
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نَووُ  َأَكووُد ِمووَن اْلَقْتوولِ » ..فووواعتث ا عتووداء علووى العقيوودة وا يووذاء بسوووببها،وفتن  أهلهووا عنهووا أكوود مووون « َواْلِفتوْ
حليوواة ذاهتا.فالعقيودة أعظووم قيمو  مون احليوواة وفو  هووذا املبودأ العظويم.وإذا كووان املويمن مووأذوان ا عتوداء علوى ا

يف القتال ليدفع عن حياته وعن ماله،فهل من ابب أوىل مأذون يف القتال ليدفع عون عقيدتوه وقينوه ..وقود  
فتنوو  عوون أعووز مووا كووان املسوولملن يسوواملن الفتنوو  عوون عقيوودهتم ويوويذون،و  يكوون هلووم بوود أن يوودفعلا هووذ  ال

ميلكلن.يسوواملن الفتنوو  عوون عقيوودهتم،وييذون فيهووا يف موولانن موون األرم كووَّت.وقد كووهدت األنوودلك موون 
بشاع  التعذيه اللحشوك والتقتيول ا؟مواعك لفتنو  املسولمني عون قينهم،وفتنو  أصوحاب املوذاهه املسويحي  

الم  و  للموذاهه املسويحي  األخورى األخرى لْيتدوا إىل الكثلك ،ما تر  اسوبانيا اليولم و  لول فيهوا لإلسو
ذاهتوووا  كموووا كوووهد بيوووحل املقووودس وموووا حللوووه بشووواع  اهلجموووات الصوووليبي  الووويت   تكووون ملجهووو  إ  للعقيووودة 
وا جهوواز عليهووا والوويت خاضووها املسوولملن يف هووذ  املنطقوو  هووحل لوولاء العقيوودة وحوودها فانتصووروا فيهووا ومحوولا 

زال املسوولملن يسوواملن الفتنوو  يف أرجوواء املنووان  الشوويلعي  هووذ  البقعوو  موون مصووْي األنوودلك األلوويم ..ومووا يوو
واللينيوو  والصووهيلني  واملسوويحي  يف أحنوواء موون األرم كووَّت ..ومووا يووزال ا؟هوواق مفروضووا علوويهم لوورق الفتنوو  إن  

فقوود جوواء  -بعوود تقريوور حريوو  العقيوودة  -كووانلا حقووا مسوولمني  وجاهوود ا سووالم تنيووا لتقريوور حريوو  الوودعلة 
تصلر لللجلق واحلياة،و رقى نظام لتطلير احلياة.جواء ّبوذا ااوْي ليهديوه إىل البشوري  كلهوا ا سالم  كمل 

ويبلغوووه إىل أ اعهووووا وإىل قللّبووووا.فمن كووواء بعوووود البيووووان والوووبالغ فليوووويمن وموووون كووواء فليكفوووور.و  إكوووورا  يف 
ا جواء مون عنود الدين.ولكن ينبغك قبل ذلك أن تزول العقبات من نري  إبالغ هوذا ااوْي للنواس كافو  كمو

اّلِل للنوواس كافوو .وأن تووزول احلوولاجز الوويت انووع النوواس أن يسوومعلا وأن يقتنعوولا وأن ينضووملا إىل ملكووه اهلوودى 
إذا أراقوا.ومن هذ  احللاجز أن تكولن هنوا  نظوم ناغيو  يف األرم تصود النواس عون ا سوتماع إىل اهلودى 

غيو  وليقويم مكاووا نظاموا عواق  يكفول حريو  وتفل املهتدين أيضا.فجاهد ا سالم ليحطم هذ  النظم الطا
 الدعلة إىل احل  يف كل مكان وحري  الدعاة ..

 سلمني كانلا م  وما يزال هذا اهلد  قائما،وما يزال ا؟هاق مفروضا على املسلمني ليبلغل  إن
  حريو  وجاهد ا سالم تلثا ليقيم يف األرم نظامه اااص ويقرر  وُيميوه ..وهول وحود  النظوام الوذي ُيقو

ا نسوووان عوووا  أخيوووه ا نسوووان حينموووا يقووورر أن هنوووا  عبلقيووو  واحووودة ّلِل الكبوووْي املتعوووال ويلغوووك مووون األرم 
عبلقيوووو  البشوووور للبشوووور يف مجيووووع أكووووكاهلا وصوووولرها.فليك هنالووووك فوووورق و  نبقوووو  و  أموووو  تشوووورع األحكووووام 

يشوووورع هلووووم علووووى  للناس،وتسووووتذهلم عوووون نريوووو  التشووووريع.إ ا هنالووووك رب واحوووود للنوووواس مجيعووووا هوووول الووووذي
السلاء،وإليه وحد  يتجهلن ابلطاع  وااضولع،كما يتجهولن إليوه وحود  اب ميوان والعبواقة سولاء.فال ناعو  
يف هذا النظام لبشر إ  أن يكلن منفذا لشريع  اّلِل،ملكال عون ا؟ماعو  للقيوام ّبوذا التنفيوذ.حية   ميلوك 

ها،وهل مظهور األللهيو  يف حيواة البشور،فال اولز أن يشرع هل ابتوداء،ألن التشوريع مون كوأن األللهيو  وحود
أن يزاوله إنسان فيدعك لنفسه مقام األللهيو  وهول واحود مون العبيود  هوذ  هوك قاعودة النظوام الورابين الوذي 
جاء به ا سالم.وعلى هذ  القاعدة يقلم نظام أخالقوك نظيو  تكفول فيوه احلريو  لكول إنسوان،حَّت ملون   
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فيووه حرمووات كوول أحوود حووَّت الووذين   يعتنقوولن ا سووالم،وهفج فيووه حقوول   يعتنوو  عقيوودة ا سالم،وتصووان 
كوول موولانن يف الوولنن ا سووالمك أاي كانووحل عقيدتووه.و  يكوور  فيووه أحوود علووى اعتنووا  عقيوودة ا سووالم،و  

 إكرا  فيه على الدين إ ا هل البالغ.
 لوويحطم الوونظم ن ااهوودأه جاهود ا سووالم ليقوويم هووذا النظوام الرفيووع يف األرم ويقوورر  وُيميووه.وكان مون حقوو
وليفوو   يزاولوولن فيهوواللهيوو  و الباغيوو  الوويت تقوولم علووى عبلقيوو  البشوور للبشوور،واليت يوودعك فيهووا العبيوود مقووام األ

العوووداء.و   ن تقاوموووه تلوووك الووونظم الباغيووو  يف األرم كلهوووا وتناصوووبهأو  يكووون بووود  -بغوووْي حووو   -األللهيووو  
  للوه أحوراراالنواس يف ظامه الرفيوع يف األرم ..مث يودعيكن بد كذلك أن يسحقها ا سالم سحقا ليعلن ن

أما ي  والدوليوووو .ا قتصوووواقيف عقائوووودهم اااصوووو .  يلووووزمهم إ  ابلطاعوووو  لشوووورائعه ا جتماعيوووو  واألخالقيوووو  و 
 عقيدة القله فهم فيها أحرار.

م وُيموووك مووويهعلووويهم ُي وأموووا أحووولاهلم الشخصوووي  فهوووم فيهوووا أحرار،يزاوللووووا وفووو  عقائووودهم وا سوووالم يقووولم
 .حريتهم يف العقيدة ويكفل هلم حقلقهم،ويصلن هلم حرماهتم،يف حدوق ذلك النظام

نَو      َتُكوَحوَّتَّ »وما يزال هذا ا؟هاق  قام  هذا النظام الرفيوع مفروضوا علوى املسولمني:  َوَيُكولَن الودِِيُن لَن ِفتوْ
 .اّلِل  .   للعبيد يف األرم،و  قينلن  لغْيي..فال تكلن هنا  ألله« ّللَِّ 

 ا املعوو  كمووا  علووى هووذ  ُيموول ا سووالم السووي  إذن ليكوور  النوواس علووى اعتناقووه عقيوودة و  ينتشوور ابلسووي
لن مجيعا،ويعيشو العقائود يريد بعخ أعدائه أن يتهمل   إ ا جاهد ليقيم نظاما آمنوا ذمون يف للوه أصوحاب

 يف إنار  خاضعني له وإن   يعتنقلا عقيدته.
ه ريودون اعتناقوي نان مون ضوروري  للجولق  وانتشوار  وانم نوان أهلوه علوى عقيودهتم،وانم وكانحل قلة ا سوالم

ضورورة يف   معدومو  الأل يو ،و على أنفسهم.وإقام  هذا النظام الصاحل ومحايته.و  يكون ا؟هواق أقاة قليلو  ا
 حاضر  ومستقبله كما يريد أخبة أعدائه أن يلحلا للمسلمني  ..

لوويت   يقوولم انبيعتووه  و  بوود لإلسووالم موون قوولة،و  بوود لإلسووالم موون جهاق.فهووذ    بوود لإلسووالم موون نظووام
 ْعُتْم ِمووْن قُووولَّة  َوِموونْ  َمووا اْسووَتطَ وا هَلُوومْ َوأَِعوودُ »..نعووم ولكوون:«   ِإْكووراَ  يف الوودِِينِ »بوودووا إسووالم يعوويا ويقوولق.

ُ ُقوِوِْم   َن ِمنْ آَخرِيرابِط اْاَْيِل تُوْرِهُبلَن بِِه َعُدوَّ اّللَِّ َوَعُدوَُّكْم.وَ   « ..ْعَلُمُهمْ يوَ  تَوْعَلُملَوُُم اّللَّ
يقو   رحهوم ينهم،وحققوهوذا هول قولام األمور يف نظور ا سوالم ..وهكوذا ينبغوك أن يعور  املسولملن حقيقو  
 تعلكاللايوو  املسوو املطموو ن فووال يقفوولا بوودينهم ملقوو  املووتهم الووذي ُيوواول الوودفاع إ ووا يقفوولن بووه قائمووا ملقوو 

ا  وون  ينخوودعل علووى تصوولرات األرم مجيعووا،وعلى نظووم األرم مجيعووا،وعلى مووذاهه األرم مجيعووا ..و 
سووور كووولك  ؟هووواق لكيتظووواهر ابلووودفاع عووون قيووونهم بتجريووود  يف حسوووهم مووون حقوووه يف ا؟هووواق لتوووأمني أهلوووه وا

ايو  البشوري  جن لوىعب أحود اوالبانل املعتدي وا؟هاق لتمتيع البشري  كلها اباْي الذي جواء بوه والوذي   
البشوووري  لووول  ن تطوووارق مووون ُيرمهوووا منوووه،وُيلل بينهوووا وبينه.فهوووذا هووول أعووودى أعوووداء البشوووري ،الذي ينبغوووك أ

 ركدت وعقلحل.
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وإىل أن تركوود البشووري  وتعقل،اووه أن يطووارق  امليمنلن،الووذين اختووارهم اّلِل وحبوواهم بنعموو  ا ميان،فووذلك 
 47ذا اللاجه أمام اّلِل ..واجبهم ألنفسهم وللبشري  كلها،وهم مطالبلن ّب

 نيأ د يف  ثري من اةوايع على أمهية الوالب والرباب يف حياة اةسلل  

ء لعقيووودة.فالل ى أسوواس اإن ا سوووالم يكلوو  املسووولم أن يقوويم عالقاتووه ابلنووواس مجيعووا علووو قووال رمحووه هللا:" 
لم  ميكووون أن يقووومووون مث  .و والعوووداء   يكووولانن يف تصووولر املسووولم ويف حركتوووه علوووى السووولاء إ  يف العقيووودة .

 حوَّت غْي املسلم إذ أوما   ميكون أن يتناصورا يف جموال العقيودة ..و و بني املسلم  - وهل التناصر -الل ء 
ان ولويك وكيو  يتناصور  -عخ السذج منا وبعخ من   يقرأون القرآن  كما يتصلر ب  -أمام ا حلاق مثال 

 بينهما أساس مش   يتناصران عليهف
ون أن الودين  ..يتصولر  ن   يقرأون القرآن،و  يعرفولن حقيقو  ا سوالم وبعوخ املخودوعني أيضواإن بعخ م

 حلاق.يف وجه ا   ملته« التدين»كله قين  كما أن ا حلاق كله إحلاق  وأنه ميكن إذن أن يق  
 ألن ا حلاق ينكر الدين كله،وُيارب التدين على ا نال  ..

توووذو  يالم.و  ا سوووالمك و  يف حوووك املسووولم الوووذي يتوووذو  ا سووو ولكووون األمووور لووويك كوووذلك يف التصووولر
 ا سالم إ  من ذخذ  عقيدة،وحرك  ّبذ  العقيدة، قام  النظام ا سالمك.

ن يوو.ولوويك هنووا  ق.إن األموور يف التصوولر ا سووالمك ويف حووك املسوولم واضوو  حموودق ..الوودين هوول ا سووالم 
« ْسوووووالمُ ِإنَّ الووووودِِيَن ِعْنوووووَد اّللَِّ اْ ِ »قووووولل هوووووذا.يقلل:ي -بحانه سووووو -غوووووْي  يعووووو   بوووووه ا سوووووالم ..ألن اّلِل 

ْسوالِم ِقينووا  فَولَوْن يُوْقبَوَل ِمْنوو»..ويقولل: تَووِ  َغوْْيَ اْ ِ قيوون    يعود هنوا  -   - عود رسوال  حمموود..وب« هُ َوَموْن يَوبوْ
ومووا كووان يقبوول  -   -د ..يف صوولرته الوويت جوواء ّبووا حمموو« ا سووالم»يرضووا  اّلِل ويقبلووه موون أحوود إ  هووذا 

يسووى عليووه عبوول بعثوو  ققبوول بعثوو  حمموود موون النصووارى   يعوود اهلن يقبل.كمووا أن مووا كووان يقبوول موون اليهوولق 
 الِسالم،  يعد يقبل منهم بعد بعثته ..

ن اّلِل يقبول مونهم مووا لويك معنوا  أ -   -عوود بعثو  حممود ب -ن أهول الكتواب مو -ووجولق يهولق ونصوارى 
فوال  هأما بعود بعثتوألخْي ..على قين إهلك ..لقد كان ذلك قبل بعث  الرسلل ا هم عليه أو يع   هلم  وم

..وهذا ما يونا عليوه القورآن نصوا غوْي قابول  إ  ا سالم - سالمك ويف حك املسلم يف التصلر ا -قين 
 للتأويل ..

ولكووون هوووذا «   إكووورا  يف الووودين»إن ا سووالم   يكووورههم علوووى تووور  معتقوووداهتم واعتنوووا  ا سووالم ..ألنوووه 
..ومون مث فلويك هنوا  جبهو  تودين يقو  «  قيون»ويراهم علوى « قينا»ليك معنا  أنه يع    ا هم عليه 

هووول غوووْي ا سوووالم ..مث «   قيووون»هووول ا سوووالم ..وهنوووا  « قيووون»معهوووا ا سوووالم يف وجوووه ا حلووواق  هنوووا  
ابقيوو  علووى وينيتهوووا.أو  يكوولن هووذا الالقيوون ..عقيوودة أصوولها  وواوي ولكنهووا حمرفوو ،أو عقيوودة أصوولها ويووب
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إحلوواقا ينكووور األقاين ..ختتلووو  فيموووا بينهووا كلها.ولكنهوووا ختتلووو  كلهوووا مووع ا سوووالم.و  حلووو  بينهوووا وبوووني 
 ا سالم و  و ء ...

مووا   يوويذو  يف  -كمووا سووب    -واملسوولم يتعاموول مووع أهوول الكتوواب هووي ء وهوول مطالووه إبحسووان معوواملتهم 
علووووى خوووووال  فقهووووك فوووويمن تعتقووووود  للهيوووو  املسوووووي  أو  -مووووونهن الوووودين ويبووووا  لوووووه أن يتووووزوج انصوووونات 

وحوَّت موع األخوذ  بودأ هليول النكوا  عاموو   -بنلتوه،وفيمن تعتقود التثليوة أهوك كتابيو  هول أم مشورك  هورم 
..فووإن حسوون املعاملوو  وجوولاز النكووا ،ليك معناهووا الوول ء والتناصوور يف الوودين ولوويك معناهووا اعوو ا  املسوولم 

هول قيون يقبلوه اّلِل ويسوتطيع ا سوالم أن يقو  معوه يف  -   -بعد بعثو  حممود  -ب  ن قين أهل الكتا
جبهوو  واحوودة ملقاوموو  ا حلوواق  إن ا سووالم قوود جوواء ليصووح  اعتقوواقات أهوول الكتوواب كمووا جوواء ليصووح  

الووذي   يقبوول اّلِل « الوودين»اعتقوواقات املشووركني والوولينيني سوولاء.وقعاهم إىل ا سووالم مجيعووا،ألن هووذا هوول 
غووْي  موون النوواس مجيعا.وملووا فهووم اليهوولق أوووم غووْي موودعلين إىل ا سووالم،وكث علوويهم أن يوودعلا إليووه،جاّبهم 
القوورآن الكوورمي  ن اّلِل يوودعلهم إىل ا سوووالم،فإن تللوولا عنووه فهووم كوووافرون  واملسوولم مكلوو  أن يوودعل أهووول 

يف أن يكوور  أحوودا موون هووي ء الكتوواب إىل ا سووالم،كما يوودعل امللحوودين والوولينيني سوولاء.وهل غووْي مووأذون 
و  هوووي ء علوووى ا سووووالم.ألن العقائووود   تنشووووأ يف الضووومائر اب كرا .فووووا كرا  يف الووودين فوووول  أنوووه منهووووك 

  -بعوود بعثوو  حمموود  -عنووه،هل كووذلك   مثوورة لووه.و  يسووتقيم أن يعوو   املسوولم  ن مووا عليووه أهوول الكتوواب 
 -  ا سوالم  ..إنوه   يكولن مكلفوا بودعلهتم إىل ا سوالم هل قين يقبله اّلِل ..مث يدعلهم موع ذلوك إىل

إ  علووى أسوواس واحوود هوول أنووه   يعوو    ن مووا هووم عليووه قين.وأنووه يوودعلهم إىل الوودين.وإذا تقووررت هووذ  
البديهي ،فإنه   يكلن منطقيوا موع عقيدتوه إذا قخول يف و ء أو تناصور للتمكوني للودين يف األرم،موع مون 

القضوي  يف ا سوالم قضوي  اعتقاقيو  إميانيو .كما أووا قضوي  تنظيميو  حركيو   مون   يدين اب سالم.إن هذ  
انحي  أوا قضي  إمياني  اعتقاقي  حنسه أن األمر قد صار واضحا ّبذا البيوان الوذي أسولفنا ،وابلرجلع إىل 

ظيميووو  النصووولص القرآنيووو  القانعووو  بعووودم قيوووام و ء بوووني املسووولمني وأهووول الكتووواب.ومن انحيووو  أووووا قضوووي  تن
 -حركيو  األموور واضو  كووذلك ..فووإذا كوان سووعك املوويمن كلوه ينبغووك أن يتجووه إىل إقامو  موونهج اّلِل يف احليوواة 

بكوووول تفصوووويالت وجلانووووه هووووذا  -   -وهوووول املوووونهج الووووذي يوووونا عليووووه ا سووووالم كمووووا جوووواء بووووه حمموووود 
 هووذا السووعك املنهج،وهووك تشوومل كوول نشوواط ا نسووان يف احليوواة ..فكيوو  ميكوون إذن أن يتعوواون املسوولم يف

إن    -مووع موون   يوويمن اب سووالم قينووا ومنهجووا ونظامووا وكووريع  وموون يتجووه يف سووعيه إىل أهوودا  أخوورى 
إذ ا سووالم   يعوو   ّبوود   -تكون معاقيوو  لإلسووالم وأهدافووه فهووك علووى األقول ليسووحل أهوودا  ا سووالم 

 َكَفووُروا بِووَرّبِِِْم أَْعموواهُلُْم َكَرموواق  والَّووِذينَ » -و  عموول   يقوولم علووى أسوواس العقيوودة مهمووا بوودا يف ذاتووه صوواحلا 
..وا سوالم يكلو  املسولم أن حلوا سوعيه كلوه لإلسوالم ..و  يتصولر « اْكَتدَّْت بِِه الرِِيُ  يف يَوْلم  عاِص   

إمكان انفصال أي  جزئي  يف السعك اليلمك يف حيواة املسولم عون ا سوالم ..  يتصولر إمكوان هوذا إ  مون 
ا سووالم ونبيعوو  املوونهج ا سووالمك ..و  يتصوولر أن هنووا  جلانووه يف احليوواة خارجوو  عوون   يعوور  نبيعوو  
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هوذا املونهج ميكون التعواون فيهوا موع مون يعواقي ا سوالم،أو   يرضوى مون املسولم إ  أن يو   إسووالمه،كما 
اعتقاقيوو   نووا اّلِل يف كتابووه علووى مووا يطلبووه اليهوولق والنصووارى موون املسوولم لْيضوولا عنووه  ..إن هنووا  اسووتحال  

كما أن هنا  استحال  عملي  على السلاء ..ولقد كوان اعتوذار عبود اّلِل بون أيب بون سوللل،وهل مون الوذين 
يف قلووولّبم مووورم،عن مسوووارعته واجتهووواق  يف الووول ء ليهلق،وا ستمسوووا   لفوووه معهوووا،هك قللوووه:إنب رجووول 

تنزل بنا الضوائق  ..وهوذ  احلجو   أخشى الدوائر  إين أخشى أن تدور علينا الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن
فالل  هل اّلِل والناصر هل اّلِل وا ستنصار بغوْي  ضوالل ،كما أنوه ،هك عالم  مرم القله وضع  ا ميان

عبة   مثرة له ..ولكون حجو  ابون سوللل،هك حجو  كول بون سوللل علوى مودار الزموان وتصولر  هول تصولر  
كوذلك نفور قلوه عبواقة بون الصوامحل مون و ء يهولق كل منواف  موريخ القلوه،  يودر  حقيقو  ا ميوان ..و 

بعوود مووا بوودا موونهم مووا بدا.ألنووه قلووه موويمن فخلووع و ء اليهوولق وقووذ  بووه،حية تلقووا  وضووم عليووه صوودر  
وعخ عليه ابلنلاجذ عبد اّلِل بون أيب بون سوللل  إوموا وجوان رتلفان،انكو ان عون تصولرين رتلفوني،وعن 

  48ائم على مدار الزمان بني قله ميمن وقله   يعر  ا ميان كعلرين متباينني،ومثل هذا ا ختال  ق
ْريَوِ  الظَّوا ِِ هِذِ  اْلقَ » اللنن:إنو و  بد من لفت  هنا إىل التصلر ا سالمك للبلد واألرم :وقال رمحه هللا "  

أن يقاتوووووول املسوووووولملن  سووووووتنقاذ  قار حرب،اووووووه -ا  يف ملضووووووعها ذ -الوووووويت يعوووووودها ا سووووووالم « أَْهُلهوووووا
تووووال قحلووووارة إىل اونوووون املهاجرين،الووووذين يوووودعلن هووووذ  الوووودعلة « مكوووو »سوووولمني املستضووووعفني منهووووا،هك امل

 املشركني فيها.ويدعل املسلملن املستضعفلن هذ  الدعلة احلاقة للخروج منه 
حووني   تقووم فيهووا كووريع  اّلِل ومنهجووه وحووني فوول فيهووا  -إن كلوووا بلوودهم   يغووْي وضووعها يف نظوور ا سووالم 

..قار « قار حوووورب»لن عوووون قينهم،وعووووذبلا يف عقيوووودهتم ..بوووول اعتووووثت ابلنسووووب  هلووووم هووووم أنفسووووهم امليمنوووو
حورب،هم   يودافعلن عنهوا،وليك هوذا فحسوه بول هوم ُياربلووا  نقواذ إخولهتم املسولمني منهوا ..إن رايو  

 فيووه املسوولم الوويت ُيووامك عنهووا هووك عقيدته.ووننووه الووذي ااهوود موون أجلووه هوول البلوود الووذي تقووام كووريع  اّللِ 
الوويت تتخووذ املوونهج ا سووالمك منهجووا للحيوواة ..وكوول تصوولر « قار ا سووالم» وأرضووه الوويت يوودفع عنهووا هووك 

 .49آخر لللنن هل تصلر غْي إسالمك،تنض  به ا؟اهليات،و  يعرفه ا سالم"
 امل،الووذي؟وولهري الكا ولقوود كانووحل هووذ  املفاصوول  ضووروري   يضووا  معووا  ا خووتال   وقووال رمحووه هللا:"  

أصووووووووول ا ختال    يف جووووووووولهر ا عتقاق،و .يسوووووووووتحيل معوووووووووه اللقووووووووواء علوووووووووى كوووووووووكء يف منتصووووووووو  الطريووووووووو 
 التصلر،وحقيق  املنهج،ونبيع  الطري .
 -موع اللجولق كلوه  -التلحيد منهج يتجه اب نسوان .و  يلتقيان ..إن التلحيد منهج،والشر  منهج آخر .

هووا ا نسووان،عقيدته وكووريعته،وقيمه وملازينه،وآقابووه وُيوودق ا؟هوو  الوويت يتلقووى من.إىل اّلِل وحوود    كووريك له
هوذ  ا؟هو  الويت يتلقوى املويمن عنهوا هوك اّلِل،اّلِل وحود  بوال .وأخالقه،وتصلراته كلها عن احلياة وعن اللجلق
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غْي متلبسوو  ابلشوور  يف أيوو  صوولرة موون صوولر  الظوواهرة .ومن مث تقوولم احليوواة كلهووا علووى هووذا األسوواس.كووريك
 .. وهك تسْي.واافي  .

 وضروري  للمدعلين ...وهذ  املفاصل  ّبذا اللضل  ضروري  للداعي 
ن قبوووول مث لعقيوووودة مووووإن تصوووولرات ا؟اهليوووو  تتلووووبك بتصوووولرات ا ميان،وخباصوووو  يف ا؟ماعووووات الوووويت عرفووووحل ا

ا وا لتوولاء موون الغووب وهووذ  ا؟ماعووات هووك أعصووى ا؟ماعووات علووى ا ميووان يف صوولرته اجملوورقة.احنرفووحل عنها
 اللقووحل يفا اهلوودى ذلك أوووا تظوون بنفسووه.صووى موون ا؟ماعووات الوويت   تعوور  العقيوودة أصووالأع.وا حنرا 

اعيو  ،قود يغوري الداسود فيهاالذي تتعقود احنرافاهتوا وتتلولى  واخوتالط عقائودها وأعماهلوا وخلو  الصواحل ابلف
هوى اء يف منت غور اوهوذا .. نفسه ابألمل يف اجتذاّبا إذا أقر ا؟انه الصاحل وحواول تعوديل ا؟انوه الفاسود

  ج عوووون ا؟اهليوووول ااووورو والسوووبيل هوووو.والفار  بينهمووووا بعيد.ااطووولرة  إن ا؟اهليوووو  جاهلي ،وا سوووالم إسووووالم
 ه.م بكل ما فيىل ا سالإهل ا نسالن من ا؟اهلي  بكل ما فيها واهلجرة . ملتها إىل ا سالم  ملته

 تصوووووولرا ومنهجووووووا:ام عوووووون ا؟اهليوووووو  وأول خطوووووولة يف الطريوووووو  هووووووك ايووووووز الداعيوووووو  وكووووووعلر  اب نعووووووزال التوووووو
 التعوواون إ  تحيل معووهوا نفصووال الووذي يسوو.ا نعووزال الووذي   يسووم  اب لتقوواء يف منتصوو  الطري .وعمال

 إذا انتقل أهل ا؟اهلي  من جاهليتهم بكليتهم إىل ا سالم.
 سوالم،أو اقعوحلبوزي ا  مهموا تزيوحل ا؟اهليو .و  التقاء يف منتصو  الطريو  ..و  أنصا  حللل.  ترقيع

هلم .ْي هوي ءغوكء آخور كعلر   نه كو.هذا العنلان  وايز هذ  الصلرة يف كعلر الداعي  هل حجر األساس
هم يفتوه أن يسوْي وول.يقهم  ميلوك أن يسوايرهم خطولة واحودة يف نر .قينهم وله قينه،هلم نريقهم وله نريقوه

 ل ،واملفاصوووول ءة الكاموإ  فهووووك الووووثا يف نريقووووه هوووول،بال مداهنوووو  و  نووووزول عوووون قليوووول موووون قينووووه أو كثووووْي 
 « ..َلُكْم ِقيُنُكْم َوِ َ ِقينِ »..التام ،واحلسم الصري  

 ا أحووولجهم إىلمووو.حلسوووم .وموووا أحووولج الوووداعني إىل ا سوووالم اليووولم إىل هوووذ  الوووثاءة وهوووذ  املفاصووول  وهوووذا ا
،مث رفولا العقيودةم أن عهلو الشعلر  وم ينشو لن ا سوالم مون جديود يف بي و  جاهليو  منحرفو ،ويف أانس سوب 

ُهْم فاِسوُقلنَ »نال عليهم األمد  ل،و  التقواء يف ا  أنصوا  حلول نوه لويك هنووأ..« فَوَقَسحْل قُولُولُّبُْم وََكثِوْي  ِمونوْ
ا  ة إليوه أول موم كالودعل إ وا هوك الودعلة إىل ا سوال.منتص  الطريو ،و  إصوال  عيولب،و  ترقيوع منواهج .

قيووووب  وهووووذا هوووول..« نِ ِ َ ِقيوووووَ َلُكووووْم ِقيووووُنُكْم »..يز الكاموووول عوووون ا؟اهليوووو  والتم.كان،الوووودعلة بووووني ا؟اهليوووو 
كلهووا .ريك .كووقون . .كلهووا موون اّللِ .التلحيوود ااووالا الووذي يتلقووى تصوولراته وقيمه،وعقيدتووه وكووريعته .:
 يف كل نلاحك احلياة والسلل ...
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والوودعلة إىل ا سووالم   .ال قيووع .سوويبقى الغووبا وتبقووى املداهنوو  ويبقووى اللووبك ويبقووى .وبغووْي هووذ  املفاصل 
إوا   تقوووولم إ  علوووى احلسووووم والصوووراح  والشووووجاع  .تقووولم علوووى هووووذ  األسوووك املدخللوووو  اللاهنووو  الضوووعيف 

 50« ..َلُكْم ِقيُنُكْم َوِ َ ِقينِ »:واللضل  ..وهذا هل نري  الدعلة األول 
 ووات  :" هنووا هللا،وموون ذلووك قللووه رمحووه تكلنينيم عنينين اةنينين   احلر نينيي هلنينيذا النينيدين بشنينيكل مفصنينيل 

ا يف هووووذ  . ولكننووووأصووويل  وعميقوووو  يف املووونهج احلركووووك هلوووذا الدين،جووووديرة ابللقووول  أمامهووووا نوووليال
 الظالل    لك إ  أن نشْي إليها إكارات جممل :
 السم  األوىل:هك اللاقعي  ا؟دي  يف منهج هذا الدين ..

قاقيو  ه جاهليو  اعتووا تلاجوق  الولاقعك .. إفهل حرك  تلاجه واقعا بشراي .. وتلاجهه بلسوائل مكاف و  للجول 
حلركوووو  ا تلاجووووه مثتصوووولري  تقوووولم عليهووووا أنظموووو  واقعيوووو  عمليوووو  تسووووندها سوووولطات ذات قوووولة ماقيوووو  .. وموووون 

اجهوه التصولرات وتل و عتقودات ا سالمي  هذا اللاقع كله  ا يكاف وه .. تلاجهوه ابلودعلة والبيوان لتصوحي  امل
حي  اس وبوني التصوهورة النومجالسولطات القائمو  عليهوا تلوك الويت هولل بوني ابلقلة وا؟هاق  زال  األنظمو  و 

 إووووا حركووو    ؟ليووول ..ابلبيوووان للمعتقووودات والتصووولرات وختضوووعهم ابلقهووور والتضوووليل وتعبووودهم لغوووْي رّبوووم ا
  فوووراق .. وهوووذ مائر األتكتفوووك ابلبيوووان يف وجوووه السووولطان املووواقي. كموووا أووووا   تسوووتخدم القهووور املووواقي لضووو

   قيوو  ّلِل وحوودىل العبل لاء يف موونهج هووذا الوودين وهوول يتحوور   خووراج النوواس موون العبلقيوو  للعبوواق إكتلووك سوو
 كما سيجكء ..

 والسم  الثاني  يف منهج هذا الدين .. هك اللاقعي  احلركي .
ىل إمرحلو  تسولم  عيو . وكولفهل حرك  ذات مراحل. كل مرحل  هلا وسائل مكاف   ملقتضياهتا وحاجاهتا اللاق

لسووائل بهووذا اللاقووع  بوول مراحوولحلوو  الوويت تليهووا .. فهوول   يقابوول اللاقووع بنظوورايت جموورقة. كمووا أنووه   يقااملر 
هووواق،و  ن يف ا؟متجمووودة .. والوووذين يسووولقلن النصووولص القرآنيووو  لالستشوووهاق ّبوووا علوووى مووونهج هوووذا الووودي

بكول  صولص املختلفو الن القو يراعلن هذ  السم  فيه،و  يدركلن نبيع  املراحل اليت مور ّبوا هوذا املنهج،وع
لبسووووووا  مرحلوووووو  منهووووووا .. الووووووذين يصوووووونعلن هووووووذا حلطوووووولن خلطووووووا كووووووديدا ويلبسوووووولن موووووونهج هووووووذا الوووووودين

 مضلال،وُيمللن النصلص ما   هتمله من املباقئ والقلاعد النهائي .
 -ذلك أوم يعتثون كل نا منها كموا لول كوان نصوا وائيوا ميثول القلاعود النهائيو  يف هوذا الودين. ويقللولن 

وهم مهزوملن روحيا وعقليا هحل ضغ  اللاقع اليائك لذراري املسولمني الوذين   يبو  هلوم مون ا سوالم إ  
:إن ا سوووالم   ااهووود إ  للووودفاع  وُيسوووبلن أووووم يسووودون إىل هوووذا الووودين مجووويال بتخليووو  عووون -العنووولان 

وإخراجهم مون العبلقيو  للعبواق منهجه وهل إزال  الطلاغيحل كلها من األرم مجيعا،وتعبيد النواس ّلِل وحود ،
إىل العبلقي  لرب العباق    بقهرهم على اعتنا  عقيدته. ولكن ابلتخلي  بينهم وبوني هوذ  العقيودة .. بعود 

                                                 
 [3992/ 6قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 50

This file was downloaded from QuranicThought.com



 75 

هطوويم األنظموو  السياسووي  احلاكموو ،أو قهرهووا حووَّت توودفع ا؟زيوو  وتعلوون استسووالمها والتخليوو  بووني مجاهْيهووا 
 كامل حريتها ..وهذ  العقيدة تعتنقها أو   تعتنقها ب

ة،و  لاعوود  انوودققلوودين عوون والسووم  الثالثوو :هك أن هووذ  احلركوو  الدائب ،واللسووائل املتجوودقة،  ختوورج هووذا ا
 عن أهدافه املرسلم .

لعووووورب انوووووه العشوووووْية األقوووووربني،أو حانوووووه قريشوووووا،أو حانوووووه اسووووولاء وهووووول ح -فهووووول منوووووذ اليووووولم األول 
احوود .. هوول ىل هوود  و إقاعوودة واحوودة ويطلووه موونهم ا نتهوواء أمجعووني،أو حانووه العاملني،إ ووا حووانبهم ب

 ني.لعدة و  إخالص العبلقي  ّلِل،وااروج من العبلقي  للعباق ..   مساوم  يف هذ  القا
لها حلوووو  وسووووائمث ميضووووك إىل هقيوووو  هووووذا اهلوووود  اللاحوووود،يف خطوووو  مرسوووولم  ذات مراحوووول حموووودقة لكوووول مر 

 لسابق .املتجدقة على حنل ما أسلفنا يف الفقرة ا
 األخرى  جملتمعاتاوالسم  الرابع :هك ذلك الضب  التشريعك للعالقات بني اجملتمع املسلم وسائر 

ب  علووى ام ذلووك الضوووقيوو«. زاق املعوواق»علووى النحوول امللحوولا يف ذلووك التلخوويا ا؟يوود الووذي نقلنووا  عوون 
ا فوال سوامله  ملتهوته أو أن أساس أن ا سالم ّلِل هل األصل العاملك الذي على البشوري  كلهوا أن تفوكء إليو

ر    أو   حتوارق،حتوار تق  لدعلته  ي حائل مون نظوام سياسوك،أو قولة ماقيو . وأن ختلوك بينوه وبوني كول ف
ه أو تلوه حوَّت يقتلوم أن يقا طل  إراقته. ولكن   يقاومه و  ُياربه  فإن فعل ذلك أحود كوان علوى ا سوال

فعلا عووون ليووود« سوووالما؟هووواق يف ا »ليوووا  ووون يكتبووولن عووون حوووَّت يعلووون استسوووالمه  واملهزومووولن روحيوووا وعق
 « ..ا هتام »ا سالم هذا 

طويم القولى هنهجوه يف محلطلن بني منهج هذا الدين يف النا على اسوتنكار ا كورا  علوى العقيودة،وبني 
ن . و وا أمور أ .عبلقي  ّللِ هم من الالسياسي  املاقي  اليت هلل بني الناس وبينه واليت تعبد الناس للناس وانع
  تلوك اهلزميو  أجول وقبل ذلك من -  عالق  بينهما و  جمال لاللتباس فيهما .. ومن أجل هذا التخلي  

م هوواق يف ا سووالوا؟« .. احلوورب الدفاعيوو »اوللن أن ُيصووروا ا؟هوواق يف ا سووالم فيمووا يسووملنه اليوولم:ُيوو -
؟هوووواق يف ان بلاعووووة و  تكييفهووووا كووووذلك .. إأموووور آخوووور   عالقوووو  لووووه  ووووروب النوووواس اليوووولم،و  بلاعثهووووا،

 يت قررهوووا اّللِ العليوووا الووو ذاتوووه،وقور  يف هوووذ  األرم،وأهدافوووه« ا سوووالم»ا سوووالم ينبغوووك تلمسوووها يف نبيعووو  
 ت ..اا  الرسا خوجعلها  وذكر اّلِل أنه أرسل من أجلها هذا الرسلل ّبذ  الرسال ،وجعله خامت النبيني

هلووولا    ومووون العبلقيووو -مووون العبلقيووو  للعبووواق « األرم»يف « ا نسوووان»تحريووور إن هوووذا الووودين إعوووالن عوووام ل
 عوواملني .. إنوربلبيتووه لل -سووبحانه  -أللهيوو  اّلِل وحوود   وذلووك إبعووالن -أيضووا وهووك موون العبلقيوو  للعبوواق 

ا لرها وأكووووكاهليف كوووول صوووو إعووووالن ربلبيوووو  اّلِل وحوووود  للعوووواملني معناهووووا:الثلرة الشووووامل  علووووى حاكميوووو  البشوووور
ة مون الصولر بشور بصولر أنظمتها وأوضاعها والتمرق الكامل على كل وضوع يف أرجواء األرم احلكوم فيوه للو 

 .. أو بتعبْي آخر مراق :
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،ومصوووودر ىل البشرإاألللهيووو  فيووووه للبشوووور يف صوووولرة مووون الصوووولر .. ذلووووك أن احلكووووم الوووذي موووورق األموووور فيووووه 
ذا ا عوووالن .. إن هووو اب مووون قون اّللِ السووولطات فيوووه هوووم البشووور،هل شليوووه للبشووور،اعل بعضوووهم لوووبعخ أراب

ن عنود مولنواس بشورائع اُيكمولن  معنا  انتزاع سولطان اّلِل املغتصوه ورق  إىل اّلِل ونورق املغتصوبني لوه الوذين
  لكووو  البشووور ا  هطووويمأنفسوووهم فيقلمووولن مووونهم مقوووام األرابب ويقووولم النووواس مووونهم مقوووام العبيووود .. إن معنووو

  قام   لك  اّلِل يف األرم ..
 « ..له  إِ ْرِم َوُهَل الَِّذي يف السَّماِء إِله  َويف اأْلَ »:أو ابلتعبْي القرآين الكرمي

 ..« ..ْلَقيُِِم  الدِِيُن ا.. ذِلكَ  ِإِن احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ أََمَر َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ »
ووقُووْل:اي أَْهووَل اْلِكتوواِب تَعوواَلْلا ِإىل َكِلَموو   َسوولاء  بوَ » َننووا َوبَويوْ َ َو  نُ َأ َّ نَوْعبُووَنُكْم:يوْ ْشوورَِ  بِووِه َكووْي ا ،َو  يَوتَِّخووَذ َد ِإ َّ اّللَّ

. فَِإْن تَوَللَّْلا فَوُقللُ   « .. ُمْسِلُملنَ ُدوا ِ انَّ لا:اْكهَ بَوْعُضنا بَوْعضا  أَْراباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ
ان ين كموا كوهوم رجوال الود - ألرم رجوال  عيواومو لك  اّلِل يف األرم   تقلم  ن يتولىل احلاكميو  يف ا

«  الثيلقرانيو» عر  ابسمياألمر يف سلطان الكنيس ،و  رجال ينطقلن ابسم اهلهل ،كما كان احلال يف ما 
ىل ن موورق األموور إ ن تكوولن كووريع  اّلِل هووك احلاكمو  وأن يكوول  ولكنهووا تقولم -أو احلكوم ا هلووك املقوودس    

 يع  مبين .اّلِل وف  ما قرر  من كر 
  إىل ن العبوواق ورقغتصووبيه مووموقيووام  لكوو  اّلِل يف األرم،وإزالوو   لكوو  البشوور. وانتووزاع السوولطان موون أيوودي 
بليووو  تم  جووورق التيوووول وووك   أاّلِل وحووود . وسوووياقة الشوووريع  ا هليووو  وحووودها وإلغووواء القووولانني البشوووري  .. كووول 

 والبيان.
بليو  م  جورق التيف سولطاو لسولطان اّلِل يف األرم،  يسولملنألن املتسلطني على رقاب العباق،املغتصوبني 

سول فوه  ريو  الر كوك موا عر عوالبيان. وإ  فما كان أيسر عمول الرسول يف إقورار قيون اّلِل يف األرم  وهوذا 
لووودين علوووى  ووور األجيوووال  إن هوووذا ا عوووالن العوووام لتحريووور او ريووو  هوووذا  -للات اّلِل وسوووالمه علووويهم صووو -
 للعوواملني،  د  وربلبيتووهموون كوول سوولطان غووْي سوولطان اّلِل،إبعووالن أللهيوو  اّلِل وحوو« األرم»يف « ا نسووان»

قيو  العملوك لوه التح ق. إعوالان يورايكن إعالان نظراي فلسفيا سلبيا .. إ ا كوان إعوالان حركيوا واقعيوا إاابيوا .
  بوووال قيوو  ّلِل وحوودىل العبل إيف صوولرة نظووام ُيكووم البشوور بشووريع  اّلِل وحوورجهم ابلفعوول موون العبلقيوو  للعبوواق 

 . ذلووك ليلاجووه.« البيووان»إىل جانووه كووكل « احلركوو »كووريك .. وموون مث   يكوون بوود موون أن يتخووذ كووكل 
 البشري بكل جلانبه بلسائل مكاف   لكل جلانبه.« اللاقع»

يف « نسووووانا » عامووووا لتحريوووور بلصووووفه إعووووالان -واللاقووووع ا نسوووواين،أمك واليوووولم وغدا،يلاجووووه هووووذا الوووودين 
  .. اقيوووو  تصوووولري . وعقبووووات ماقيوووو  واقعيووووبعقبووووات اعتق -موووون كوووول سوووولطان غووووْي سوووولطان اّلِل « ألرما»

التصوولرات و ملنحرفوو  اعقبووات سياسووي  واجتماعيوو  واقتصوواقي  وعنصووري  ونبقيوو ،إىل جانووه عقبووات العقائوود 
 البانل  .. وختتل  هذ  بتلك وتتفاعل معها بصلرة معقدة كديدة التعقيد ..
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ويف  -ى ملاقيوووو  األخوووور تلاجووووه العقبووووات ا« احلركوووو »يلاجووووه العقائوووود والتصوووولرات،فإن « يووووانالب»وإذا كووووان  
يووو  ي ،وا جتماع  والطبقمقووودمتها السووولطان السياسوووك القوووائم علوووى العلامووول ا عتقاقيووو  التصلري ،والعنصوووري

ائل  ملته،بلسو« لاقوع البشوريال»يلاجهوان  -ركو  البيوان واحل -وا قتصاقي  املعقدة املتشابك  .. و ا معوا 
م .. يف األر  مكاف وووووو  لكوووووول مكلانتووووووه .. و ووووووا معووووووا   بوووووود منهمووووووا  نطووووووال  حركوووووو  التحريوووووور لإلنسووووووان

لوودين ارى  إن هووذا كلهووا .. وهووذ  نقطوو  هاموو    بوود موون تقريرهووا موورة أخوو« األرم»كلووه يف « ا نسووان»
نولع « .. سوانا ن»ل هو ليك إعالان لتحرير ا نسان العريب  وليك رسال  خاص  ابلعرب  .. إن ملضلعه

  و رب وحوودهم لوويك راب للعوو -سووبحانه  -كوول األرم. إن اّلِل « .. األرم»وجمالووه هوول « .. ا نسووان»
 يوود أن يوورقر يوهووذا الوودين  « ..رب العوواملني»حووَّت ملوون يعتنقوولن العقيوودة ا سووالمي  وحوودهم .. إن اّلِل هوول 

هوك خضولع  -م اليف نظور ا سو -العبلقيو  الكوثى إىل رّبوم وأن ينتوزعهم مون العبلقيو  لغوْي . و « العاملني»
   ّلِل. وأنإا   تكوولن الوويت يقوورر أووو« العبوواقة»البشوور ألحكووام يشوورعها هلووم انس موون البشوور .. وهووذ  هووك 

 -   -سوولل اّلِل لقوود نووا ر موون يتلجووه ّبووا لغووْي اّلِل حوورج موون قيوون اّلِل مهمووا اقعووى أنووه يف هووذا الوودين. و 
روالفني « مشوركني»نصوارى الويت صوار ّبوا اليهولق وال« العبواقة»شوريع  واحلكوم هول يف ال« ا تبواع»على أن 

 اّلِل وحد  ..« عباقة»ملا أمروا به من 
. فَوَقاَل  --أخرج ال مذي   َعْن َعِدىِِ ْبِن َحامتِ  قَاَل أَتَوْيحُل النَِّبَّ      اَي » َوِ  ُعُنِقى َصِليه  ِمْن َذَهه 

( «. َهَذا اْلَلَيَن  َعِدُى اْنرَْ  َعْنكَ  ْعُتُه يَوْقَرأُ ِ  ُسلرَِة بَورَاَءَة )اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَوُْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ َو َِ
ُْم  َْ َيُكلنُلا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلِكنوَُّهْم َكانُلا ِإَذا َأَحُللا هَلُْم َكيوْ  ا اْسَتَحُلل » قَاَل  ُ  َوِإَذا َحرَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا أََما ِإوَّ

 ....51«َحرَُّملُ  
[ , 31:} اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَوُْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن هللِا { ]التلب :َعْن ُحَذيْوَفَ  , يف قَوْلِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ و 

ُْم  َْ َيُكلنُلا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلكِ :قَالَ   .52نوَُّهْم أَنَاُعلُهْم يف اْلَمَعاِصك "" أََما ِإوَّ
َووُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم أَْراَباب  ِمووْن :أَبُوول اْلَبْخووَ ِيِِ الطَّاِئكُ  وقوال قَوواَل ِ  ُحَذيْوَفووُ :" أَرَأَيْووحَل قَوووْلَل اّللَِّ َعووزَّ َوَجوولَّ اختَّ

ُووْم َ ْ يُ  َصووُللا هَلُْم،َوَلِكوونوَُّهْم َكووانُلا َمووا َأَحلُوولا هَلُووْم ِمووْن َحوورَام  اْسووَتَحُللُ ،َوَما َحرَُّموولا ُقوِن اّللَِّ فَوَقوواَل ُحَذيْوَفووُ :" أََمووا ِإوَّ
 ....53 َعَلْيِهْم ِمَن احْلَرَاِم َحرَُّملُ  فَِتْلَك رُبُلبِيوَّتُوُهْم "

                                                 
 ( حسن لغْي 8948( )22/  12) -( وكعه ا ميان  3378) -املكنز  -سنن ال مذى - 51
( والتفسووووْي موووون سوووونن سووووعيد بوووون 36084()422/  13) -( ومصوووون  ابوووون أيب كوووويب  8948( )22/  12) -كووووعه ا ميووووان   - 52

 ( صحي  959( )313/  3) -منصلر 
(  749( )348/  2) -( والفقيووووه واملتفقووووه للخطيووووه البغووووداقي  959( )133/  3) -التفسووووْي موووون سوووونن سووووعيد بوووون منصوووولر    - 53

 صحي 
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اقة هوول العبووقوولل اّلِل سووبحانه،نا قووانع علووى أن ا تبوواع يف الشووريع  واحلكووم ل - -وتفسووْي رسوولل اّلِل 
ويعلن لودين ليلغيوه،اء هوذا االيت خترج من الدين،وأوا هك اختاذ بعخ الناس أراباب لبعخ .. األمر الذي ج

 من العبلقي  لغْي اّلِل ..« األرم»،يف «ا نسان»هرير 
لعوووام .. لك ا عووالن ااملخوووال  لووذ« اللاقووع» زالوو  « األرم»وموون مث   يكوون بوود لإلسوووالم أن ينطلوو  يف 

أي هكمهوم  - اّلِل لنواس لغوْييان وابحلرك  جمتمعني .. وأن يلجه الضرابت للقلى السياسي  اليت تعبود اابلب
  ريوو   « العقيوودة»واعتنووا  « البيووان»يوونهم وبووني ا سووتماع إىل بوالوويت هوولل  -بغووْي كووريع  اّلِل وسوولطانه 

 يتعرم هلا السلطان.
بعوود إزالووو   -   الفعلووكيسووم  حلركوو  التحوورر اب نطووال مث لكووك يقوويم نظامووا اجتماعيووا واقتصوواقاي وسياسوويا

ه   صور اللاحود  إنوياسوي   تو ،أو متلبسو  ابلعنصوري  أو الطبقيو  قاخول العنسلاء كانحل س -القلة املسيطرة 
« عقيودة»يك جمورق يكن مون قصود ا سوالم قو  أن يكور  النواس علوى اعتنوا  عقيدتوه .. ولكون ا سوالم لو

.. 
ألنظمو  اء إىل إزالو  د  ابتوداعالن عام لتحرير ا نسان من العبلقي  للعباق. فهل يهوإن ا سالم كما قلنا إ

طلوو  األفووراق .. مث ي واحلكلمووات الوويت تقوولم علووى أسوواس حاكميوو  البشوور للبشوور وعبلقيوو  ا نسووان لإلنسووان
 غ بعووود رفوووع الضووو -لعقيووودة الووويت يريووودووا  حوووخ اختيوووارهم يف اختيوووار ا -ابلفعووول  -بعووود ذلوووك أحووورارا 

م ن اعلوولا إهلهووريوو  لوويك معناهووا أولكوون هووذ  احل -السياسووك عوونهم وبعوود البيووان املنووْي ألرواحهووم وعقوولهلم 
.. إن  ن قون اّلِل موأراباب  هلاهم أو أن حتاروا  نفسهم أن يكلنلا عبيدا للعباق  وأن يتخذ بعضوهم بعضوا

ه ك الشورائع منوولووك بتلقو وحود  وذالنظوام الوذي ُيكوم البشوور يف األرم اوه أن تكولن قاعدتووه العبلقيو  ّللِ 
كلوه « الودين»ن عقيودة  وّبوذا يكولن موا يعتنقوه مو -لنظام العوام يف لل هذا ا -وحد . مث ليعتن  كل فرق 

لل أمشووول مووون مووودل «الووودين» ّلِل. أي تكووولن الدينلنووو  وااضووولع وا تبووواع والعبلقيووو  كلهوووا ّلِل .. إن مووودللل
ى العقيووودة. يعتمووود علووو م الوووذي ُيكوووم احليووواة وهووول يف ا سوووالمإن الووودين هووول املووونهج والنظوووا« .. العقيووودة»

العووام الووذي    ملنهجووهولكنووه يف عملمووه أمشوول موون العقيوودة .. ويف ا سووالم ميكوون أن ختضووع مجاعووات متنلعوو
 سالم ..يقلم على أساس العبلقي  ّلِل وحد  ولل   يعتن  بعخ هذ  ا؟ماعات عقيدة ا 

تميو  ا نطوال  احلركوك لإلسوالم يف يودر  معهوا ح -لنحول املتقودم ا علوى -والذي يدر  نبيع  هذا الدين 
ابملعووو   -ك   يكووون حركوو  قفاعيووو  ويووودر  أن ذلوو -هوواق ابلبيوووان إىل جانوووه ا؟ -صوولرة ا؟هووواق ابلسووي  

للاقوووع هزومووولن أموووام ضوووغ  اكموووا يريووود امل  -« احلووورب الدفاعيووو »الضوووي  الوووذي يفهوووم اليووولم مووون اصوووطال  
  انووودفاع كوووإ وووا كوووان حر  -ستشووورقني املووواكر أن يصووولروا حركووو  ا؟هووواق يف ا سوووالم احلاضووور وأموووام هجووولم امل

احوول لبشووري ويف مر بلسووائل مكاف وو  لكوول جلانووه اللاقووع ا« .. األرم»يف « ا نسووان»وانطووال  لتحريوور 
 حمدقة لكل مرحل  منها وسائلها املتجدقة.
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م كلموووو  غووووْي مفهوووول ،فال بوووود أن نوإذا   يكوووون بوووود موووون أن نسوووومك حركوووو  ا سووووالم ا؟هاقيوووو  حركوووو  قفاعيوووو 
 «.قفاع»

يت   العلامول الورر  .. هوذذاته،ضود مجيوع العلامول الويت تقيود حريتوه وتعول  هو« قفاعا عون ا نسوان»ونعتث  
 قتصوووواقي  حلوووولاجز ااتتمثوووول يف املعتقوووودات والتصوووولرات كمووووا تتمثوووول يف األنظموووو  السياسووووي ،القائم  علووووى 

دة كال منهوا سوائا تزال أكوميف األرم كلها يلم جاء ا سالم واليت والطبقي  والعنصري ،اليت كانحل سائدة 
لاجووه حقيقوو  نسووتطيع أن ن« الوودفاع»يف ا؟اهليوو  احلاضوورة يف هووذا الزمووان  وّبووذا التلسووع يف مفهوولم كلموو  

ن عوووام هك أنوووه إعوووالاب؟هووواق ونلاجوووه نبيعووو  ا سوووالم ذاهتوووا،و « األرم»بلاعوووة ا نطوووال  ا سوووالمك يف 
هلولى البشوري طويم  لكو  ااملني وهمن العبلقي  للعباق،وتقرير أللهيو  اّلِل وحود  وربلبيتوه للعو لتحرير ا نسان

 يف األرم،وإقام   لك  الشريع  ا هلي  يف عا  ا نسان ..
رب الدفاعيووو  عصوووري للحوووأموووا حماولووو  إاووواق موووثرات قفاعيووو  للجهووواق ا سوووالمك ابملعووو  الضوووي  للمفهووولم ال

ن القووولى لعووودوان موووانيد  يبوووات أن وقوووائع ا؟هووواق ا سوووالمك كانوووحل جملووورق صووود اوحماولووو  البحوووة عووون أسووو
نم عووون قلووو  توووفهوووك حماولووو   -عضوووهم جزيووورة العووورب بوهووول يف عووور   -« الووولنن ا سوووالمك »اجملووواورة علوووى 

ضوغ   هلزميو  أمواما تشوك ابإقرا  لطبيع  هذا الدين،ولطبيع  الدور الذي جاء ليقلم به يف األرم. كموا أوو
ل بكووور وعمووور ل كوووان أبووواحلاضووور وأموووام اهلجووولم ا ستشوووراقك املووواكر علوووى ا؟هووواق ا سوووالمك  تووورى لووو اللاقوووع

د وان الروم والفرس على ا؟زيورة أكوانلا يقعودون إذن عون قفوع املوقد أمنلا عد -نهم رضك اّلِل ع -وعثمان 
موون  -ملاقيوو  ت العقبوواا سووالمك إىل أنوورا  األرمف وكيوو  كووانلا يوودفعلن هووذا املوود،وأمام الوودعلة تلووك ا

لعنصووري   عتبووار ات اكو   موون اأنظمو  الدولوو  السياسووي  وأنظمو  اجملتمووع العنصووري  والطبقي ،وا قتصوواقي  النا
يووور عووولة تعلووون هر  نسوووان قوالطبقيووو ،واليت هميهوووا القووولة املاقيووو  للدولووو  كوووذلكف  إووووا سوووذاج  أن يتصووولر ا

دها لعقبوووات عاهووورم .. مث تقووو  أموووام هوووذ  اكووول األ« .. األرم»نووولع ا نسوووان .. يف « .. ا نسوووان»
وهم مطلقول انبهم  ريو ،فراق،ختوابللسان والبيان  .. إوا عاهد ابللسان والبيان حينموا حلوى بينهوا وبوني األ

 «    ِإْكراَ  يف الدِِينِ »السرا  من مجيع تلك املييرات .. فهنا 
إزالتهووا أو  ابلقوولة،للتمكن موون رانبوو  قلووه أمووا حووني تلجوود تلووك العقبووات واملووييرات املاقيوو ،فال بوود موون 

ا نسووان وعقلووه وهوول نليوو  موون هووذ  األغووالل  إن ا؟هوواق ضوورورة للوودعلة. إذا كانووحل أهوودافها هووك إعووالن 
هريووور ا نسوووان إعوووالان جووواقا يلاجوووه اللاقوووع الفعلوووك بلسوووائل مكاف ووو  لوووه يف كووول جلانبوووه و  يكتفوووك ابلبيوووان 

 -وابلتعبووْي ا سووالمك الصووحي :قار ا سووالم  -الوولنن ا سووالمك الفلسووفك النظووري السوولل  سوولاء كووان 
آمنا أم مهدقا من جْيانه. فا سوالم حوني يسوعى إىل السولم،  يقصود تلوك السولم الرخيصو  وهوك جمورق أن 
ذمن على الرقعو  اااصو  الويت يعتنو  أهلهوا العقيودة ا سوالمي . إ وا هول يريود السولم الويت يكولن الودين فيهوا  

أي تكوولن عبلقيوو  النوواس كلهووم فيهووا ّلِل والوويت   يتخووذ فيهووا النوواس بعضووهم بعضووا أراباب موون قون  كلووه ّلِل.
   وائول أايم  - مور مون اّلِل  -اّلِل. والعثة بنهاي  املراحول الويت وصولحل إليهوا احلركو  ا؟هاقيو  يف ا سوالم 
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 -فاستقر أمور الكفوار معوه »ن القيم:الدعلة و   وسطها .. ولقد انتهحل هذ  املراحل كما يقلل ا مام اب
علووووى ياليوووو  أقسووووام:حماربني لووووه،وأهل عهوووود،وأهل ذموووو  .. مث آلووووحل حووووال أهوووول العهوووود  -بعوووود نووووزول بووووراءة 

 والصل  إىل ا سالم .. فصاروا معه قسمني:حماربني،وأهل ذم . واناربلن له خائفلن منه 
فهووم موون موو  كمووا يآموون )وهووم أهوول الذ فصووار أهوول األرم معووه ياليوو  أقسام:مسوولم موويمن بووه. ومسووا  لووه

افووه.   كمووا لوودين وأهدوهووذ  هووك امللاقوو  املنطقيوو  مووع نبيعوو  هووذا ا« .. ا؟ملوو  السووابق ( وخووائ  حمووارب
 يفهم املهزوملن أمام اللاقع احلاضر،وأمام هجلم املستشرقني املاكر 

ُكُفولا »يول للمسولمني:  .. وقدينوولقد ك  اّلِل املسلمني عن القتال يف مكو  ويف أول العهود ابهلجورة إىل امل
ُووأُِذَن لِلَّوو:»،فقيل هلووممث أذن هلووم فيووه« .. أَيْووِدَيُكْم َوأَِقيُموولا الصَّووالَة َوآتُوولا الزَّكوواةَ  ْم لُِلُموولا،َوِإنَّ ِذيَن يُقوواتَوُللَن  َِوَّ

،الَِّذيَن أُْخرُِجلا ِمْن ِقايرِِهْم  ُ. َولَوْل  َقفْوُع اّللَِّ النَّواَس يَوُقلُللا:َربُونَوا ا ِإ َّ أَنْ  -  ِ  َحوَغْْيِ بِ اّللََّ َعلى َنْصرِِهْم َلَقِدير  ّللَّ
ُ َمووووْن ُم اّللَِّ َكِثْيا ،َولَيوَ  ِفيَهووووا اْسوووويُووووْذَكرُ  بَوْعَضووووُهْم بِووووبَوْعخ  هَلُوووودَِِمحْل َصوووولاِمُع َوبِيَووووع  َوَصووووَللات  َوَمسوووواِجدُ  ْنُصووووَرنَّ اّللَّ

َ َلَقِلي  َعزِ  . الَّوِذيَن ِإْن َمكَّنَّواُهمْ يَوْنُصرُُ ،ِإنَّ اّللَّ زَّكواَة َوأََموُروا اِبْلَمْعوُروِ  َوَوَوْلا ُملا الصَّوالَة َوآتَووُلا الْرِم أَقوا يف اأْلَ يز 
مون   يقواتلهم فقيول  ن قواتلهم قونعود ذلوك ملوبمث فورم علويهم القتوال « .. َعِن اْلُمْنَكِر،َوّللَِِّ عاِقبَوُ  اأْلُُمولرِ 

َوقوواتُِللا »افوو  فقيوول هلووم:كال املشووركني  م علوويهم قتوومث فوور « .. َسووِبيِل اّللَِّ الَّووِذيَن يُقوواتُِللَنُكمْ َوقوواتُِللا يف »هلووم:
ْليَووووْلِم اهْلِخوووِر،َو  ْيِمنُووولَن اِبّللَِّ َو  ابِ ِذيَن   يوُ ُللا الَّوووقووواتِ »وقيووول هلوووم:« .. اْلُمْشووورِِكنَي َكافَّووو   َكموووا يُقووواتُِللَنُكْم َكافَّووو   

ُ َوَرُسللُُه،َو  يَِديُنلَن ِقيوَن احْلَوُُيَِرُِملَن م ْعطُولا ا؟ِْْزيَوَ  َعوْن يَود  َوُهوْم وتُولا اْلِكتواَب،َحَّتَّ يوُ الَّوِذيَن أُ   ِِ ِمونَ ا َحرََّم اّللَّ
 « ..صاِغُرونَ 

مث أذوان بوووه،مث مووأملرا بوووه ملوون بووودأهم ابلقتوووال،حمرمووا،مث مووو» -موووام ابوون القووويم كمووا يقووولل ا   -فكووان القتوووال 
 « ..به ؟ميع املشركنيمأملرا 

إن جديوو  النصوولص القرآنيوو  الوولارقة يف ا؟هوواق وجديوو  األحاقيووة النبليوو  الوويت هووخ عليووه وجديوو  اللقووائع 
ا؟هاقيوو  يف صوودر ا سووالم،وعلى موودى نليوول موون  رحووه .. إن هووذ  ا؟ديوو  اللاضووح  انووع أن اوولل يف 

اقووع احلاضوور وأمووام اهلجوولم ا ستشووراقك املوواكر الوونفك ذلووك التفسووْي الووذي ُياولووه املهزوموولن أمووام ضووغ  الل 
ويتوابع  - -على ا؟هاق ا سالمك  ومن ذا الذي يسمع قولل اّلِل سوبحانه يف هوذا الشوأن وقولل رسولله 

وقووائع ا؟هوواق ا سووالمك مث يظنووه كووأان عارضووا مقيوودا  البسووات تووذهه وعووكء ويقوو  عنوود حوودوق الوودفاع 
نني يف أول مووا نووزل موون اهلايت الوويت أذن هلووم فيهووا ابلقتووال أن الشووأن لتووأمني احلوودوقف  لقوود بووني اّلِل للموويم

أُِذَن »الدائم األصيل يف نبيع  هذ  احلياة الودنيا أن يودفع النواس بعضوهم ببعخ،لودفع الفسواق عون األرم:
. الَِّذيَن أُ  َ َعلى َنْصرِِهْم َلَقِدير  ُْم لُِلُملا،َوِإنَّ اّللَّ ْخرُِجلا ِموْن ِقايرِِهوْم بِغَوْْيِ َحو ِ  ِإ َّ أَْن يَوُقللُولا لِلَِّذيَن يُقاتَوُللَن  َِوَّ

ُ. َوَلْل  َقْفُع اّللَِّ النَّاَس بَوْعَضُهْم بِبَوْعخ  هَلُدَِِمحْل َصلاِمُع َوبَِيع  َوَصَللات  َوَمسواِجُد يُو ْذَكُر ِفيَهوا اْسوُم اّللَِّ َربُوَنا اّللَّ
الوو  العارضوو . الشووأن الوودائم أن   يتعووايا احلوو  والبانوول يف هووذ  وإذن فهوول الشووأن الوودائم   احل« .. َكثِووْيا  

األرم. وأنووووه مووووَّت قووووام ا سووووالم إبعالنووووه العووووام  قاموووو  ربلبيوووو  اّلِل للعوووواملني،وهرير ا نسووووان موووون العبلقيوووو  
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للعباق،رموووا  املغتصوووبلن لسووولطان اّلِل يف األرم و  يسووواملل  قووو  وانطلووو  هووول كوووذلك يووودمر علووويهم ليخووورج 
ذلوووك السووولطان الغاصوووه .. حوووال قائمووو    « األرم»يف « ا نسوووان»ن سووولطاوم ويووودفع عووون النووواس مووو

 يك  معها ا نطال  ا؟هاقي التحريري حَّت يكلن الدين كله ّلِل.
العهووود  ألمووور أولإن الكووو  عووون القتوووال يف مكووو    يكووون إ  جمووورق مرحلووو  يف خطووو  نليلووو . كوووذلك كوووان ا

 ابهلجرة.
ذا هوواملدينوو  ..  رق شموونيجموويف املدينوو  بعوود الفوو ة األوىل لالنطووال    يكوون والووذي بعووة ا؟ماعوو  املسوولم  

من قاعودة طوال  ويوي هد  أو    بد منه .. ولكنه ليك اهلد  األخوْي .. إنوه هود  يضومن وسويل  ا ن
 ا نطال  ..

يووودي   أ نطوووال   وكوووذاتوووه مووون ا« ا نسوووان»،و زالووو  العقبوووات الووويت انوووع «ا نسوووان»ا نطوووال  لتحريووور 
 غ ..ري  البالاملسلمني يف مك  عن ا؟هاق ابلسي  مفهلم. ألنه كان مكفل  للدعلة يف مك  ح

ميلووك  مايوو  سوويل  بووب هاكووم،أن يصوودع ابلوودعلة وحانووه ّبووا اهلذان والعقووولل  - -كووان صوواحبها 
و انوع األفوراق والقللب ويلاجه ّبا األفراق ..   تكن هنا  سلط  سياسي  منظم  انعه مون إبوالغ الودعلة،أ

كانوووحل    سوووتخدام القووولة. وذلوووك إىل أسوووباب أخووورى لعلهوووا -يف هوووذ  املرحلووو   -مووون  اعوووه  فوووال ضووورورة 
أََ ْ تَووووَر ِإىَل الَّوووِذيَن ِقيوووَل هَلُوووْم ُكُفووولا أَيْوووِدَيُكْم »قائمووو  يف هوووذ  املرحلووو . وقووود اصوووناها عنووود تفسوووْي قللوووه تعووواىل:

 54 من سلرة النساء...« َة َوأَِقيُملا الصَّالَة َوآتُلا الزَّكا
 الراب والزان والقلار والقتل  وحترمي اخللرتكلم عن حكلة التشريع يف مكظم اةمكنة ، 

لاف  وتكلينووه،ويت ة ا نسووانإن ا سووالم نظووام لإلنسووان.نظام واقعووك إاووايب.يتلاف  مووع فطوور  قووال رمحووه هللا:"
 كَّت األحلال.ألزمان،و اكَّت البقاع وكَّت  مع واقعه وضروراته،ويتلاف  مع مالبسات حياته املتغْية يف

 ،لْيتفع بووه يفهوول عليووه إنووه نظووام واقعووك إاووايب،يلتق  ا نسووان موون واقعووه الووذي هوول فيووه،ومن ملقفووه الووذي
يف غوْي و عوه أو إ وال فوال للاقاملرتقى الصاعد،إىل القم  السامق .يف غْي إنكوار لفطرتوه أو تنكور ويف غوْي إغ

ئع و  علوووى ظووور  املووواه نظوووام   يقووولم علوووى احلذلقووو  ا؟لفووواء و  علوووى التعنووو  يف قفعوووه أو اعتسوووا   إنووو
 بسوووات حياتوووه،مثاقعوووه ومالالفارغووو  و  علوووى األمنيوووات احلاملووو ،اليت تصوووطدم بفطووورة ا نسوووان وو « املثاليووو »

اقي،من كووأنه موواء واقووع تتبخور يف اهلوولاء  وهوول نظووام يرعووى خلوو  ا نسووان،ونظاف  اجملتمووع،فال يسووم  إبنشوو
 ائموا أن ينشوئيتولخى ق ل اال ،وتللية اجملتمع،هحل مطار  الضرورة الويت تصوطدم بوذلك اللاقع.بولاحنال

 مع.له اجملتواقعا يساعد على صيان  اال ،ونظاف  اجملتمع،مع أيسر جهد يبذله الفرق ويبذ
زوجوات عودق الت مسوأل  فإذا استصحبنا معنا هذ  ااصائا األساسي  يف النظوام ا سوالمك،وحنن ننظور إىل

 ..فماذا نرىف
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ايقة عووودق تبووودو فيهوووا ز  -ضووورة  رحيووو  وحا -نووورى ..أو  ..أن هنوووا  حوووا ت واقعيووو  يف جمتمعوووات كثوووْية 
ي الل الوذي يعو  ذا ا خوتالنساء الصواحلات للزواج،علوى عودق الرجوال الصواحلني للوزواج ..واحلود األعلوى هلو

 وقها.ما يف حدواحد.وهل يدور قائ بعخ اجملتمعات   يعر   رحيا أنه عاوز نسب  أربع إىل
 ففيه ا نكار   ادي فكي  نعا  هذا اللاقع،الذي يقع ويتكرر وقلعه،بنسه رتلف .هذا اللاقع الذي

تفوني   ُيول ن هوز الكإنعا؟ه ّبز الكتفنيف أو ن كه يعا  نفسه بنفسوهف حسوه الظورو  واملصواقفاتف  
 نفسووه،وُي م اق،ُي مجوواقووع حسووبما اتفوو    يقوولل بووه إنسووان مشووكل   كمووا أن توور  اجملتمووع يعووا  هووذا الل 

 ا؟نك البشري  و  بد إذن من نظام،و  بد إذن من إجراء ..
 وعندئذ ْند أنفسنا أمام احتمال من يالي  احتما ت:

حسووه  -ر رجوول صوواحل للووزواج اموورأة موون الصوواحلات للووزواج ..مث تبقووى واحوودة أو أكثوو أن يتووزوج كوول - 1
  تعر  الرجال   -و حياهتن أ -قضك حياهتا بدون زواج،ت -الل اللاقع  قرج  ا خت

احوودة أو و رجوول صوواحل للووزواج واحوودة فقوو  زواجووا كوورعيا نظيفووا.مث حوواقن أو يسوواف   أن يتووزوج كوول - 2 
ام لوويال يف احلوور خدينا أو أكثوور،من هووي ء اللوولايت لوويك هلوون مقابوول يف اجملتمووع موون الرجووال.فيعرفن الرجوول خوو

  والظالم
أكثوووور موووون واحوووودة.وأن تعوووور  املوووورأة األخوووورى  -كلهووووم أو بعضووووهم   -أن يتووووزوج الرجووووال الصوووواحللن  - 3 

الرجل،زوجووووو  كوووووريف ،يف وضووووو  النووووولر   خدينوووووو  و  خليلووووو  يف احلووووورام والظوووووالم  ا حتموووووال األول ضوووووود 
قيقوو  مووا يتشوود  الفطرة،وضوود الطاقوو ،ابلقياس إىل املوورأة الوويت   تعوور  يف حياهتووا الرجووال.و  يوودفع هووذ  احل

بووووه املتشوووودقلن موووون اسووووتغناء املوووورأة عوووون الرجوووول ابلعموووول والكسه.فاملسووووأل  أعموووو  بكثووووْي  ووووا يظنووووه هووووي ء 
السووطحيلن املتحووذلقلن املتظرفوولن ا؟هووال عوون فطوورة ا نسووان.وأل  عموول،وأل  كسووه   تغووب املوورأة عوون 

غريزة،ومطالووه الوورو  والعقوول،من حاجتهووا الفطريوو  إىل احليوواة الطبيعيوو  ..سوولاء يف ذلووك مطالووه ا؟سوود وال
السكن واألنك ابلعشْي ..والرجل اد العمل واود الكسوه ولكون هوذا   يكفيوه،فْيو  يسوعى للحصولل 

فهمووا موون نفووك واحوودة  وا حتمووال الثوواين ضوود اعووا  ا سووالم  -يف هووذا  -علووى العشووْية،واملرأة كالرجوول 
  املوورأة ا نسوواني .والذين   ُيفلوولن أن تشوويع النظيوو  وضوود قاعوودة اجملتمووع ا سووالمك العفيوو  وضوود كراموو

الفاحشووو  يف اجملتموووع،هم أنفسوووهم الوووذين يتعوووامللن علوووى اّلِل،ويتطووواوللن علوووى كوووريعته.ألوم   اووودون مووون 
يرقعهم عن هذا التطاول.بل ادون من الكائدين هلذا الدين كول تشوجيع وتقودير  وا حتموال الثالوة هول 

خصووو  مقيدة.مللاجهووو  اللاقوووع الوووذي   ينفوووع فيوووه هوووز الكتفوووني و  تنفوووع فيوووه الوووذي حتوووار  ا سوووالم.حتار  ر 
بفطرتوووه ولووورو   -احلذلقووو  وا قعاء.حتوووار  متمشووويا موووع واقعيتوووه ا اابيووو ،يف ملاجهووو  ا نسوووان كموووا هووول 

ومووع رعايتووه للخلو  النظيوو  واجملتمووع املتطهر،وموع منهجووه يف التقوواط ا نسوان موون السووف ،والرقك  -حياتوه 
الووودرج الصوووواعد إىل القمووو  السووووامق .ولكن يف يسووور ولووووني وواقعيووو   مث نوووورى ..تنيوووا ..يف اجملتمعووووات  بوووه يف
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ا نسوواني .قدميا وحووديثا.وابألمك واليوولم والغوود.إىل آخوور الزمان.واقعووا يف حيوواة النوواس،  سووبيل إىل إنكووار   
 كذلك أو عاهله.

رأة عنوود سوون قوو  يف املووفلقها.بينمووا هووك ت نوورى أن فوو ة ا خصوواب يف الرجوول اتوود إىل سوون السووبعني أو مووا
قابول هلوا يف رجول   ماامسني أو حلاليها.فهنا  يف املتلس  عشرون سن  من سوب ا خصواب يف حيواة ال

 حياة املرأة.
ال،وعمران ب وا نسووما مون كوك أن مون أهودا  اخوتال  ا؟نسوني مث التقائهما،امتوداق احليواة اب خصوا

ع ة عووون ا نتفوووا كوو  احليووواليك  وووا يتفوو  موووع هوووذ  السوون  الفطريووو  العامووو  أن ناألرم ابلتكوواير وا نتشوووار.ف
امللضوولع  -يع سوون التشوور بفوو ة ا خصوواب الزائوودة يف الرجووال.ولكن  ووا يتفوو  مووع هووذا اللاقووع الفطووري أن ي

،ولكن علووى ا لووزام الفوورقي   علووى سووبيل -هووذ  الرخصوو   -لكافوو  البي ووات يف مجيووع األزمووان واألحوولال 
.وهول د ا قتضواء .فوع بوه عنواق اجملوال العوام الوذي يلول هوذا اللاقوع الفطري،ويسوم  للحيواة أن تنتسبيل إاو

شوريعات ة يف التق  يتولافر عواتلاف  بوني واقوع الفطورة وبوني اعوا  التشوريع ملحولا قائموا يف التشوريع ا هلوك.
  تنظور مون   والبعيودة،و القريبو بسواتالبشري ،ألن املالحظ  البشري  القاصرة   تنتبه له،و  تودر  مجيوع املال

 مجيع الزوااي،و  تراعك مجيع ا حتما ت.
فوووو  اان موووون رغبووو  الووووزوج يف أقاء اللليموووا نوووورا  أحيووو -حلقيقووو  السووووالف  املرتبطوووو  اب -ومووون احلووووا ت اللاقعيووو  

تدام  وجني كليهمووا يف اسوومووع رغبوو  الووز  -سوون أو موون املوورم لعووائ  موون ال -الفطريوو ،مع رغبوو  الزوجوو  عنهووا 
 كي  نلاجه مثل هذ  احلا تفف -العشرة الزوجي  وكراهي  ا نفصال 

  الفارغوووو  ابحلذلقوووو نلاجههووووا ّبووووز الكتفووووني وتوووور  كوووول موووون الووووزوجني حووووب  رأسووووه يف ا؟وووودارف  أو نلاجههووووا
 والتظر  السخي ف

  نساني ،ة ا .واحلذلق  والتظر    يتفقان مع جدي  احليا  ُيل مشكل -كما قلنا   -إن هز الكتفني 
 ت:من يالي  احتما  أمام احتمال -مرة أخرى  -ومشكالهتا احلقيقي  ..وعندئذ ْند أنفسنا 

لوه:عيه اي  جل ونصد  عن مزاول  نشانه الفطري بقلة التشوريع وقولة السولطان  ونقوللأن نكبحل الر  - 1
 رجل  إن هذا   يلي ،و  يتف  مع ح  املرأة اليت عند  و  مع كرامتها 

 أن نطل  هذا الرجل حاقن ويساف  من يشاء من النساء  - 2 
 نتلقى نال  الزوج  األوىل ..و  -حلال اوف  ضرورات  -ا الرجل التعدق أن نبي  هلذ - 3 

إذا حنون  -ريبو  رته القا حتمال األول ضد الفطرة،وفل  الطاق ،وضود احتموال الرجول العصول والنفسوك.ومث
يم نحل،ومعواانة جحوحليواة الزوجيو  الويت تكلفوه هوذا العهوك كراهيو  ا -ان أكرهنا   كم التشريع وقلة السولط

 سا.نسا ولباهذ  احلياة ..وهذ  ما يكرهه ا سالم،الذي اعل من البيحل سكنا،ومن الزوج  أ
وا حتمووووال الثوووواين ضوووود اعووووا  ا سووووالم االقك،وضوووود منهجووووه يف ترقيوووو  احليوووواة البشووووري ،ورفعها وتطهْيهووووا 

ئق  اب نسان الذي كرمه اّلِل على احليلان  وا حتمال الثالة هول وحود  الوذي يلول وتزكيتها،كك تصب   
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ضوورورات الفطوورة اللاقعيوو ،ويلل موونهج ا سووالم االقووك،وُيتفج للزوجوو  األوىل برعايوو  الزوجيوو ،وُيق  رغبوو  
  ويسووور الوووزوجني يف ا بقووواء علوووى عشووورهتما وعلوووى ذكرايهتما،وييسووور علوووى ا نسوووان ااطووول الصووواعد يف رفووو

 وواقعي .
ريقووان   نن أمامووه وكووكء كهووذا يقووع يف حالوو  عقووم الزوجوو ،مع رغبوو  الووزوج الفطريوو  يف النسوول.حية يكوول 

 تلة هلما:
 يستبدل ّبا زوج  أخرى تلل رغب  ا نسان الفطري  يف النسل.أن يطلقها ل - 1
 و أن يتزوج  خرى،ويبقك على عشرته مع الزوج  األوىل.أ - 2

 -يو  األول.ولكوِن تسوعا وتسوعني زوجو  إبيثوار الطر  -قات ومون املتحوذل -مون املتحوذلقني  وقد يهوذر قولم
الووذي ُيطووم  يتلجهن ابللعنوو  إىل موون يشووْي علووى الووزوج ّبووذا الطريوو   الطريوو سووموون كوول مائوو   -علووى األقوول 

د مووا عوووكثووْيا  -لعقوويم وقوود تبووني عقمهووا راغبووا يف الووزواج فقلمووا عوود ا -علوويهن بيوولهتن بووال عوولم منظوولر 
 مفيماون علوويهن زوجهووا،الزوجوو  العوواقر أنسووا واسوو واحا يف األنفووال الصووغار،عكء ّبووم الزوجوو  األخوورى موو

 الدار حرك  وّبج  أاي كان ابت اسها حلرماوا اااص.
،و  تسووووتجيه للحذلقوووو  وهكووووذا حيثمووووا ذهبنووووا نتأموووول احليوووواة اللاقعيوووو   البسوووواهتا العمليوووو ،اليت   تصووووغك

احلكمووو   ان مظووواهر  للهوووزل السوووخي  والتميوووع املنحووول يف ملاضوووع ا؟ووود الصوووارم ..وجووودللهوووذر،و  تسووو و 
َّ َمثْوو  َويُووو -سووواِء َن النِِ فَووواْنِكُحلا مووا نوواَب َلُكوووْم ِموو»العلليوو ،يف سوون هوووذ  الرخصوو ،مقيدة بوووذلك القيوود: ال

ة وهموك اجملتموع مون ا؟نول  ،وواقع احليوارةفالرخص  تلل واقع الفط« ُتْم َأ َّ تَوْعِدُللا َفلاِحَدة  فَِإْن ِخفْ  -َوُرابَع 
لزوجيو  ل أو املالل ..والقيد ُيمك احليواة اإىل ا حنال -حل ضغ  الضرورات الفطري  واللاقعي  املتنلع  ه -

هانووو  بووودون تعووورم للمتمووون الفلضوووى وا ختالل،وُيموووك الزوجووو  مووون ا؟ووولر والظلوووم وُيموووك كرامووو  املووورأة أن 
 ملريرة.امن العدل الذي هتمل معه الضرورة ومقتضياهتا ضرورة ملج   واحتياط كامل.ويض

 ن ضووورورة موووثر موووإن أحووودا يووودر  رو  ا سوووالم واعاهوووه،  يقووولل:إن التعووودق مطلووولب لذاته،مسوووتحه بوووال
 قوووول االيوووول بووووني،كمووووا يتنفطريوووو  أو اجتماعيوووو  وبووووال قافووووع إ  التلووووذذ احليوووولاين،وإ  التنقوووول بووووني الزوجات

 االيالت.
لنظوووام ا  حووود يف و تلاجوووه ضووورورة،وحل يلاجوووه مشوووكل .وهل لووويك م وكوووا للهووولى،بال قيووود إ وووا هووول ضووورورة 

 ا سالمك،الذي يلاجه كل واقعيات احلياة.
  فرصو  ذ  الرخصوهوفإذا احنر  جيول مون األجيوال يف اسوتخدام هوذ  الرخصو .إذا را  رجوال يتخوذون مون 

ني نقووول االيووول بوووت كموووا يتقلووولن بوووني الزوجوووا حالووو  احليووواة الزوجيووو  مسووورحا للوووذة احليلانيووو .إذا أمسووولا يتن
 االيالت.
ذين ميثلووولن ي ء هووم الووويف هووذ  الصووولرة املريبووو  ..فلوويك ذلوووك كوووأن ا سووالم ولووويك هووو« احلووورمي»إذا أنشوو لا 

 الكرمي. روحه النظي   يدركلاا سالم ..إن هي ء إ ا احندروا إىل هذا الدر  ألوم بعدوا عن ا سالم،و 
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عليوووه سووولط     تقووولم لن يف جمتموووع   ُيكموووه ا سوووالم،و  تسووويطر فيوووه كوووريعته.جمتمعوالسوووبه أووووم يعيشووو
  .وتقاليد مسلم ،تدين لإلسالم وكريعته وشخذ الناس بتلجيهات ا سالم وقلانينه،وآقابه
 لل فلضوى.هل املسون هوذ  الإن اجملتمع املعاقي لإلسالم املتفلحل من كريعته وقانلنوه،هل املسو لل األول عو

 يمي .ّبي  مسر  لذة ياة الزوجيف صلرته اهلابط  املريب .هل املس لل األول عن اختاذ احل« احلرمي»عن  األول
ْيقهم إىل  سوووالم فوووافمووون كووواء أن يصووول  هوووذ  احلوووال فلوووْيق النووواس إىل ا سالم،وكوووريع  ا سوووالم،ومنهج 

زئيوو   يف هووذ  ا؟ سووالم  ا وا عتوودال ..موون كوواء ا صووال  فلووْيق النوواس إىلا سووتقام  النظافوو  والطهووارة و 
 .. ولكن يف منهج احلياة كلها.فا سالم نظام متكامل   يعمل إ  وهل كامل كامل

والعدل املطللب هل العدل يف املعامل  والنفق  واملعاكرة واملباكرة.أما العودل يف مشواعر القلولب وأحاسويك 
ة ا نسووان ..وهوول العوودل الووذي قووال اّلِل النفولس،فال يطالووه بووه أحوود موون بووب ا نسووان،ألنه خوارج عوون إراق

فَووال َاِيلُوولا  -َولَووْل َحَرْصووُتْم  -َولَووْن َتْسووَتِطيُعلا أَْن تَوْعووِدُللا بَوونْيَ النِِسوواِء »عنووه يف اهليوو  األخوورى يف هووذ  السوولرة:
قلوويال علووى هووورمي  ..هووذ  اهليووو  الوويت ُيوواول بعووخ النوواس أن يتخوووذوا منهووا« ُكوولَّ اْلَمْيِل،فَوتَووَذُروها َكاْلُمَعلََّقوو ِ 

التعوودق.واألمر لوويك كذلك.وكووريع  اّلِل ليسووحل هازلوو ،حَّت تشوورع األموور يف آي ،وهرمووه يف آي ،ّبووذ  الصوولرة 
الووويت تعطوووك ابليموووني وتسوووله ابلشووومال  فالعووودل املطلووولب يف اهليووو  األوىل والوووذي يتعوووني عووودم التعووودق إذا 

واملباكرة،وسووووائر األوضوووواع الظاهرة، يووووة   خيوووو  أ  يتحقوووو  هوووول العوووودل يف املعاملوووو  والنفقوووو  واملعاكوووورة 
ينقا إحودى الزوجوات كوكء منهوا و يوة   تويير واحودة قون األخورى بشوكء منهوا ..علوى حنول موا كوان 

وهل أرفع إنسان عرفته البشري ،يقلم به.يف اللقحل الذي   يكن أحد اهول مون حللوه و  مون  - -النل 
ويييرهوووووا بعانفووووو  قلبيووووو  خاصووووو ،  تشووووواركها فيهوووووا غْيهوووووا  -رضوووووك اّلِل عنهوووووا  -نسوووووائه،أنه ُيوووووه عائشووووو  

..فووالقللب ليسووحل ملكووا ألصووحاّبا.إ ا هووك بووني أصووبعني موون أصووابع الوورمحن يقلبهووا كيوو  يشوواء .. َعووْن 
ُك فَواَل تَوُلْموِب ِفيَموا " اللُهومَّ إنَّ َهوِذِ  ِقْسوَميِت ِفيَموا أَْملِو:َكاَن يَوْقِسُم َبنْيَ ِنَسائِِه َويَوُقوللُ أَنَّ َرُسلَل هللِا ،َعاِئَش َ 

 .. 55َاِْلُك َوَ  أَْمِلُك "
 وووا مووور ابلتعووودق إ .و  ذونعوولق فنكووورر قبووول أن نتجووواوز هووذ  النقطووو ،أن ا سوووالم   ينشوووئ التعووودق إ ووا حووودق

ني .هذ  ة ا نسووووارخووووا فيووووه وقيد .وأنووووه رخووووا فيووووه مللاجهوووو  واقعيووووات احليوووواة البشري ،وضوووورورات الفطوووور 
ا غْيهوووا لن وراءهوووقعيوووات الووويت ذكوووران بعوووخ موووا تكشووو  لنوووا حوووَّت اهلن منها.وقووود يكوووالضووورورات وتلوووك اللا

ه جواء بوه أو تلجيو تظهر  أنلار احليواة يف أجيوال أخورى،ويف لورو  أخورى كوذلك.كما يقوع يف كول تشوريع
ن حكموووو  وراء  موووو هووووذا املوووونهج الرابين،وقصوووور البشوووور يف فوووو ة موووون فوووو ات التوووواري ،عن اسووووتيعاب كوووول مووووا

 ومصلح .
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م  واملصلح  مف ضتان وواقعتان يف كول تشوريع إهلك،سولاء أقركهموا البشور أم   يودركل ا،يف فو ة مون فاحلك
ف ات التاري  ا نساين القصْي،عن نري  ا قرا  البشري اندوق  مث ننتقل إىل ا جوراء الثواين الوذي تونا 

..أي « ْعِدُللا َفلاِحَدة ،أَْو موا َمَلَكوحْل أمَْيوانُُكمْ فَِإْن ِخْفُتْم َأ َّ توَ »عليه اهلي  عند اال  من عدم هق  العدل:
 56"إنه إن خي  عدم العدل يف التزوج  كثر من واحدة تعني ا قتصار على واحدة  و  از عاوزها.

  القدميووو ،يفك سووون  اّللِ يتلجوووه إلووويهم  ن هوووذ  هووووقوووال رمحوووه هللا مبينوووا موووَّت يسوووتح  املسووولملن النصووور:"   
ن ن عقيودهتم وألعقيودة عواإعوداقهم ليودخللا ا؟نو ،وليكلنلا هلوا أهوال:أن يودافع أصوحاب احيا امليمنني و 

عقيودهتم،   ذا يبتولا علوى  حوَّت إيلقلا يف سبيلها العنحل واأل  والشدة والضر وأن ي اوحلا بني النصور واهلزميو
 وذ أمنوواء ،ألوووم يلماّللِ  نصور تزعوزعهم كوودة،و  تورهبهم قوولة،و  يهنولا هووحل مطوار  اننوو  والفتنو  ..اسووتحقلا

 على قين اّلِل،مأملنلن على ما ائتمنلا عليه،صاحللن لصيانته والذوق عنه.
احليواة أو  حلورص علوىواستحقلا ا؟ن  ألن أرواحهم قد هررت من ااول  وهوررت مون الوذل،وهررت مون ا

ُتْم أَْم حَ »لطوني:عوا  ا نعلى الدع  والرخاء.فهك عندئذ أقرب ما تكلن إىل عا  ا؟ن ،وأرفع ما تكلن عو ِسوبوْ
وووِموووْن قوَ  أَْن تَوووْدُخُللا اْ؟َنَّوووَ ،َوَلمَّا َذِْتُكوووْم َمثَوووُل الَّوووِذيَن َخلَوووْلا ُهُم اْلَبْأسووواُء َوالضَّوووْبِلُكْم،َمسَّ رَّاُء َوزُْلزِلُووولا َحوووَّتَّ يَوُقووولَل توْ
ف َأ  ِإنَّ نَ   « .. َقرِيه  َر اّللَِّ صْ الرَُّسلُل َوالَِّذيَن آَمُنلا َمَعُه:َمَّت َنْصُر اّللَِّ

 -ته بلهوا،وإىل سونمليمنو  قهكذا خانه اّلِل ا؟ماع  املسلم  األوىل،وهكذا وجهها إىل عارب ا؟ماعات ا
 يعته.رم ومنهجه وكر اق  املختارين،الذين يكل إليهم رايته،وينلط ّبم أمانته يف األيف تربي  عب -سبحانه 

 العظيم ..وهل خطاب مطرق لكل من حتار هلذا الدور 
 رسوولل امللصووللعووه.من الموإوووا لتجربوو  عميقوو  جليلوو  مرهلبوو  ..إن هووذا السوويال موون الرسوولل والووذين آمنوولا 

ف»ابّلِل،واملووويمنني الوووذين آمنووولا ابّلِل.إن سوووياهلم: زلوووزل مثووول هوووذ  ننووو  الووويت تصووولر مووودى الي« َموووَّت َنْصوووُر اّللَِّ
بعووة منهووا لقللب،فتلالهلووا علووى مثوول هاتيووك ا القلوولب امللصوولل .ولن تكوولن إ  حمنوو  فوول  اللصوو ،تلقك

ف»ذلك السيال املكروب:  « ..َمَّت َنْصُر اّللَِّ
َأ  ِإنَّ »اّلِل: نموواوكء النصور وعند موا تثبوحل القلولب علوى مثول هوذ  اننو  املزلزلو  ..عندئوذ توتم كلمو  اّلِل،

 « ..َنْصَر اّللَِّ َقرِيه  
 اء.لبأساء والضر اتلن على ين يثبتلن حَّت النهاي .الذين يثبإنه مدخر ملن يستحقلنه.ولن يستحقه إ  الذ

عنوود نصوور اّلِل،و  نصوور إ  الووذين يصوومدون للزلزل .الووذين   ُينوولن ر وسووهم للعاصووف .الذين يسووتيقنلن أن  
خور،و  آ إىل أي حول ، «ّللَِّ اَنْصوُر »ما يشاء اّلِل.وحَّت حني تبل  انن  ذروهتا،فهم يتطلعولن فحسوه إىل 

 أي نصر   اكء من عند اّلِل.و  نصر إ  من عند اّلِل.إىل 
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ّلِل  ثبووات،والتجرقلصووث والّبووذا يوودخل امليمنوولن ا؟ن ،مسووتحقني هلا،جووديرين ّبا،بعوود ا؟هوواق وا متحان،وا
 وحد ،والشعلر به وحد ،وإغفال كل ما سلا  وكل من سلا .

 فيصوووفل عنصووورها  األ ،ا،ويطهرهوووا يف بلتقوووإن الصوووراع والصوووث عليوووه يهوووه النفووولس قلة،ويرفعهوووا علوووى ذواهت
دخللن يف يوو.وعندئذ ويضووكء،ويهه العقيوودة عمقووا وقوولة وحيليوو ،فتتاأل حووَّت يف أعووني أعوودائها وخصوولمها
حَّت إذا ،طريوو  أول القيوون اّلِل أفلاجووا كمووا وقع،وكمووا يقووع يف كوول قضووي  حوو ،يلقى أصووحاّبا مووا يلقوولن يف

 ين ..املعاند اربلوم،وانصرهم أكد املناوئني وأكثيبتلا للمحن  احناز إليهم من كانلا ُي
يقع موا هول أعظوم منوه يف حقيقتوه.يقع أن ترتفوع أروا  أصوحاب الودعلة  -حَّت إذا   يقع هذا  -على أنه 

علووى كوول قوولى األرم وكوورورها وفتنتهووا،وأن تنطلوو  موون إسووار احلوورص علووى الدعوو  والراحوو ،واحلرص علووى 
ا ا نطوال  كسوه للبشوري  كلها،وكسوه لواروا  الويت تصول إليوه عون نريو  احلياة نفسها يف النهايو  ..وهوذ

ا ستعالء.كسووه يوورج  مجيووع اهل م ومجيووع البأسوواء والضووراء الوويت يعانيهووا امليمنلن،امليانوولن علووى رايوو  اّلِل 
هووذا وأمانتووه وقينووه وكووريعته.وهذا ا نطووال  هوول امليهوول حليوواة ا؟نوو  يف وايوو  املطووا  ..وهووذا هوول الطريوو  ..

هل الطري  كموا يصوفه اّلِل للجماعو  املسولم  األوىل،وللجماعو  املسولم  يف كول جيل.هوذا هول الطري :إميوان 
 57وجهاق ..وحمن  وابتالء.وصث ويبات ..وتلجه إىل اّلِل وحد .مث اكء النصر.مث اكء النعيم ..

ُو» :وقال رمحه هللا:"  وَك ِذبُلا َجواءَ ُكوْم قَوْد  َحَّتَّ ِإَذا اْستَوْيَأَس الُرُسُل َولَنُولا َأوَّ ْن َنَشواُء َوَ  يوُوَرُق َموُهْم َنْصوُراَن فَوُنجِِ
 ( «.110َ ُْسَنا َعِن اْلَقْلِم اْلُمْجرِِمنَي )

ار العموى وا صور الكفر و  إوا صلرة رهيب ،ترسم مبل  الشدة والكرب والضي  يف حياة الرسل،وهم يلاجهلن
لتوووووه،وكثرة انووووول يف قسوووووتجيه هلوووووم إ  قليووووول،وتكر األعووووولام والبوار األايم وهوووووم يووووودعلن فوووووال ي.وا؟حووووولق

 أهله،وامليمنلن يف عدهتم القليل  وقلهتم الض يل .
م يف هوذ  هلو يتحقو  والرسل ينتظرون اللعد فال.إوا ساعات حرج ،والبانل ينتفا ويطغى ويبطا ويغدر

ذ  هووولنصووور يف ايف رجووواء توووراهم كوووذبلاف تووورى نفلسوووهم كوووذبتهم .فوووتهجك يف خووولانرهم اهلووولاجك ..األرم
 احلياة الدنياف

رأت هووذ  وما قوو.شووربومووا يقوو  الرسوولل هووذا امللقوو  إ  وقوود بلوو  الكوورب واحلوورج والضووي  فوول  مووا يطيقووه 
ُتْم أَْن َتْدُخُللا اْ؟َنََّ  َوَلمَّ »اهلي  واهلي  األخرى: ُهُم اْلَبْأسواُء ِلُكْم َمسَّوتوْ لَّوِذيَن َخلَوْلا ِموْن قَووبْ اُكْم َمثَوُل ا َذْتِ أَْم َحِسبوْ

ف  :َمَّت َنْصورُ ا َمَعوهُ َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِللا َحَّتَّ يَوُقولَل الرَُّسولُل َوالَّوِذيَن آَمنُول  اهليو  أو تلوك إ   موا قورأت هوذ ...« اّللَِّ
يف هوووذ   ل الكوووامنوكوووعرت بقشوووعريرة مووون تصووولر اهلووولل الوووذي يبلووو  ابلرسووولل هوووذا املبلووو ،ومن تصووولر اهلووول 

للحظات،وموا ثول هوذ  امزلزل الوذي يورج نفوك الرسولل هوذ  الرج ،وحالتوه النفسوي  يف اهللاجك،والكرب امل
 ُيك به من أ    يطا .
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ن الطاقوو  مووبقووى ذرة تيف هووذ  اللحظوو  الوويت يسووتحكم فيهووا الكرب،وذخووذ فيهووا الضووي   خووان  الرسوول،و  
َك َموووان،جووواَءُهْم َنْصوورُ »يف هووذ  اللحظووو  اووكء النصووور كووامال حا وووا فاصووال:.املوودخرة . ،َو  يوُوووَرُق  َنشوواءُ نْ فَوُنجِِ

 « ..َ ُْسنا َعِن اْلَقْلِم اْلُمْجرِِمنيَ 
هوود و  بقيوو  قيوو  مون جب  بوود موون الشودائد،و  بوود موون الكوروب،حَّت   تبقووى .تلوك سوون  اّلِل يف الودعلات

ر موون عنوود لنصووااكء .اسمث اووكء النصوور بعوود اليووأس موون كوول أسووبابه الظوواهرة الوويت يتعلوو  ّبووا النوو.موون ناقوو 
لوبطا والعسو  جلن مون ااّلِل،فينجل الذين يستحقلن النجاة،ينجلن من اهلال  الذي ذخذ املكذبني،وين

  و  يصود  عونهم و  ن لوه،و وُيل  س اّلِل ابجملرمني،مودمرا ماحقوا   يقفول .الذي يسلطه عليهم املتجثون
 نصْي.

قعووِك   كوول يوولميفن النصوور رخيصووا لقووام فلوول كووا.ذلووك كووك   يكوولن النصوور رخيصووا فتكوولن الوودعلات هز 
د إ وووا هوووك قلاعوووف. لعباوقعلات احلووو    اووولز أن تكووولن عبثوووا و .أو تكلفوووه القليووول.بووودعلة   تكلفوووه كوووي ا

كووووووووالي  تملوووووووولن تواألقعيوووووووواء   ُي.للحيووووووواة البشووووووووري  ومنوووووووواهج،ينبغك صوووووووويانتها وحراسووووووووتها موووووووون األقعياء
البانوول علووى  احلوو  موون جووزوا عوون محلهووا ونرحلهووا،وتبنيالدعلة،لووذلك يشووفقلن أن يووِدعلها،فإذا اِقعلهووا ع

ن النصور ،ولل لنولا أعلة اّللِ حمك الشدائد اليت   يصمد هلا إ  اللايقلن الصاققلن الذين   يتخللن عن ق
   اي هم يف هذ  احلياة  

،وإمووووا أن ألرمايف هووووذ   إن الوووودعلة إىل اّلِل ليسووووحل عووووارة قصووووْية األجوووول إمووووا أن توووورب  ر ووووا معينووووا حموووودقا
اّلِل يف  دعلة إىليتخلوووى عنهووووا أصوووحاّبا إىل عووووارة أخووورى أقوووورب ر وووا وأيسوووور حصووويل   والووووذي يووونهخ ابلوووو

و مكوان أع يف أي زموان ؟اهلي  هوك الويت تودين لغوْي اّلِل ابلطاعو  وا تبوا اواجملتمعات  -اجملتمعات ا؟اهلي  
ك لووه جول  إ وا ينبغوتجوارة ماقيو  قريبو  األفسوه علوى أنوه   يقولم برحلو  مرُيوو ،و  يقولم باوه أن يولنن ن -

 األسولق أبويخ حوَّت تورى أن يستيقن أنه يلاجه نلاغيحل ميلكلن القلة واملال وميلكولن اسوتخفا  ا؟مواهْي
ارة كوووهلاهتا ،ابسوووتثواألبووويخ أسووولق  وميلكووولن شليوووه هوووذ  ا؟مووواهْي ذاهتوووا علوووى أصوووحاب الووودعلة إىل اّللِ 

تيقنلا أن ه أن يسووووواوووو. يريوووودون حرماوووووا موووون هووووذ  الشووووهلات  .وهتديوووودها  ن أصووووحاب الوووودعلة إىل اّللِ 
وأنه مون .يضوا التكوالي  أهليو  كثوْيالدعلة إىل اّلِل كثْية التكالي ،وأن ا نضمام إليها يف وجه املقاومو  ا؟ا

  ستضووووعف ،إ ا تنضووووم إليهووووا الصووووفلة املختووووارة يف ا؟يوووولا؟موووواهْي امل -ر يف أول األموووو -مث   تنضووووم إليهووووا 
 وأن عوودق هووذ .ااة الوودنياليت توويير حقيقوو  هووذا الوودين علووى الراحوو  والسووالم ،وعلى كوول متوواع هووذ  احليووكلووه،

 الصفلة يكلن قائما قليال جدا.
وعندئذ فقوو  توودخل ا؟موواهْي يف .ولكوون اّلِل يفووت  بيوونهم وبووني قوولمهم ابحل ،بعوود جهوواق يطوولل أو يقصوور

 58قين اّلِل أفلاجا.
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 الفرق الكبري بني فقه احلر ة والواقع وبني فقه اةوراق  وبني،رد على فق اب اهلزمية بقوة 
فَّوواِر يَن يَولُوولَنُكْم ِمووَن اْلكُ ُللا الَّووذِ نُوولا قوواتِ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آمَ »ونقوو  موورة أخوورى أمووام قللووه تعوواىل: قووال رمحووه هللا:"

 ..« نيَ َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَ  ،َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَّقِ 
لوى عملسولمني و  ادين علوى   يذكر فيوه أن يكلنولا معتو.فنجد أمرا بقتال الذين يللن املسلمني من الكفار

ذي ينبثوو  ل األصوول الووّبووذا الوودين هوو« ا نطووال »ونوودر  أن هووذا هوول األموور األخْي،الووذي اعوول .قايرهووم .
  لدولو  املسولماد إبقامو  العهو كموا كانوحل األحكوام املرحليو  أول« الودفاع»منه مبدأ ا؟هاق،وليك هول جمورق 

 يف املدين .
 ؟هووووووواق يفاويريووووووود بعوووووووخ الوووووووذين يتحوووووووديلن اليووووووولم عووووووون العالقوووووووات الدوليووووووو  يف ا سوووووووالم،وعن أحكوووووووام 

 لنهووائك األخووْياذا الوونا أن يتلمسوولا هلوو.ا سوالم،وبعخ الووذين يتعرضوولن لتفسووْي آايت ا؟هوواق يف القوورآن .
 لقوورآين بذاتووها  والوونا  بلقوولع ا عتووداء  أو خوول  ا عتووداءقيوودا موون النصوولص املرحليوو  السووابق  فيقيوودو  

   كول ملضوع وأيفن ققيقوا مطل ،وهل النا األخْي  وقد علقان البيان القرآين عند إيراق األحكام،أن يكول 
 والقيووووولق ُييووووول يف ملضوووووع علوووووى ملضوووووع بووووول يتخوووووْي اللفوووووج انووووودق ويسوووووجل التحفظوووووات وا سوووووتثناءات

 ان هنا  هفج أو استثناء أو تقييد أو ختصيا.إن ك.والتخصيصات يف ذات النا
ولقووود سوووب  لنوووا يف تقووودمي السووولرة يف ا؟وووزء العاكووور،ويف تقووودمي آايت القتوووال موووع املشوووركني والقتوووال موووع أهووول 
الكتواب،أن فصولنا القوولل يف ق لو  النصولص واألحكووام املرحليو  والنصولص واألحكووام النهائيو  علوى نبيعوو  

 .59ا ما ذكران  هنا املنهج احلركك لإلسالم فحسبن
 سووووالم،والذيناق يف ا إ  أن الوووذين يكتبووولن اليووولم عووون العالقوووات الدوليووو  يف ا سوووالم،وعن أحكوووام ا؟هووو
م ا سووالم  هوك أحكوا يتصودون لتفسوْي اهلايت املتضومن  هلووذ  األحكام،يتعوالمهم ويهولهلم أن تكولن هووذ 

ن مون الذين يللوم من الكفار،وأن يظللا يقواتلل  د أمر الذين آمنلا أن يقاتللاق -بحانه س -وأن يكلن اّلِل 
ألموور ا هلووك ن يكوولن اأيتعووالمهم ويهوولهلم .يلوولوم موون الكفار،كلمووا وجوود هنووا  موون يلوولوم موون الكفووار  .

 لسوابق   إننوااملرحليو  اهكذا،فْيوحلن يتلمسلن القيلق للنصلص املطلقو  واودون هوذ  القيولق يف النصولص 
 مر ويتعالمهم على هذا النحل ..نعر  ملاذا يهلهلم هذا األ

جهوووواق لتقريوووور أللهيوووو  اّلِل يف األرم ونوووورق ..« سووووبيل اّللِ »إووووم ينسوووولن أن ا؟هوووواق يف ا سووووالم جهوووواق يف 
موون العبلقيوو  لغووْي اّلِل،وموون فتنتووه ابلقوولة عوون « ا نسووان»جهوواق لتحريوور .الطلاغيووحل املغتصووب  لسوولطان اّلِل .

نَوو   َوَيُكوولَن الوودِِيُن ُكلُووُه ّللَِّ »..عبلقيوو  للعبوواق الدينلنوو  ّلِل وحوود  وا نطووال  موون ال وأنووه ..« َحووَّتَّ   َتُكوولَن ِفتوْ
إ ا هل جهاق لتغليوه مونهج اّلِل علوى منواهج .ليك جهاقا لتغليه مذهه بشري على مذهه بشري مثله

علوووى العبيووود  ولووويك جهووواقا لتغليوووه سووولطان قووولم علوووى سووولطان قلم،إ وووا هووول جهووواق لتغليوووه سووولطان اّلِل 
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ومووون مث .سووولطان العبيووود  ولووويك جهووواقا  قامووو   لكووو  لعبووود،إ ا هووول جهووواق  قامووو   لكووو  اّلِل يف األرم .
بال تفرقوو  بووني مووا هوول قاخوول يف حوودوق .كلووه« ا نسووان»كلهووا،لتحرير « األرم»ينبغووك لووه أن ينطلوو  يف 

نلاغيوحل تعبود العبواق وكلهوا فيهوا « ا نسوان»يسوكنها « أرم»فكلهوا .ا سالم وبني ما هل خارج عنهوا .
للعبووواق  وحوووني ينسووولن هوووذ  احلقيقووو  يهووولهلم نبعوووا أن ينطلووو  مووونهج ليكتسووو  كووول املنووواهج،وأن تنطلووو  أمووو  

لووول  أن األمووور لووويك  .إووووا يف هوووذا اللضوووع   تستسووواغ  وهوووك فعوووال   تستسووواغ  ..لتخضوووع سوووائر األموووم .
ا  إوووووا كلهوووووا اليوووولم أنظمووووو  كوووووبيه فيمووووا بوووووني أنظموووو  البشوووور اليووووولم موووون إمكوووووان التعوووواي وليك لووووه.كووووذلك
 فليك للاحد منها أن يقلل:.بشري 

ليبطول هوذ   مو  بشوري إنه هل وحد  صاحه احل  يف البقاء  ولويك احلوال كوذلك يف نظوام إهلوك يلاجوه أنظ
العبلقيو   عوا إىل كرامو لبشور مجياألنظم  كلها ويدمرها كك يطل  البشر مجيعا من ذل  العبلقي  للعباق ويرفع ا

كرا ظمووا ل يمووا مووا ليبيا منبووال كووريك  مث إنووه يهوولهلم األموور ويتعووالمهم ألوووم يلاجهوولن هجلمووا صوو ّلِل وحوود 
يودة رين علوى العقرا  اهلخوخبيثا يقلل هلم:إن العقيدة ا سالمي  قود انتشورت ابلسوي ،وأن ا؟هواق كوان  كو

 رلوول  أن األموو.  .تسوواغا سووالمي  وانتهووا  حرموو  حريوو  ا عتقوواق  واملسووأل  علووى هووذا اللضووع   تكوولن مس
َ ا يِن قَودْ   ِإْكراَ  يف الودِِ »إن ا سالم يقلم على قاعدة:.ليك كذلك على ا نال  . « لُرْكوُد ِموَن اْلغَوكِِ تَوبَونيَّ

م ا؟نوو  لاهلم  ن هلووفسووهم وأمووولكوون ملوواذا ينطلوو  إذن ابلسووي  جماهوودا وملووا ذا اكوو ى اّلِل موون املوويمنني أن..
لووى العقيوودة كووان هووذا ا؟هوواق ْي ا كوورا  عر آخوور غووإنووه ألموو.ف .«اّللَِّ فَويَوْقتُولُوولَن َويُوْقتَولُوولنَ  يُقوواتُِللَن يف َسووِبيلِ »
ألن .هووواق  .هوووذا ا؟ إنوووه لضووومان حريووو  ا عتقووواق كوووان.بووول ألمووور منووواقخ ااموووا لإلكووورا  علوووى العقيووودة ...

حل يف ائموووا نلاغيووووق مووون العبلقيووو  للعبوووواق يلاجوووه« األرم»يف « ا نسوووان»ا سوووالم كوووإعالن عوووام لتحريوووور 
د هووورس هوووذ  يووود للعبيوووويلاجوووه قائموووا أنظمووو  تقووولم علوووى أسووواس قينلنووو  العب.األرم حضوووعلن العبووواق للعباق

قون يف قاخلهوا و  ون النواسقاألنظم  قلة الدول  أو قلة الدول  أو قلة تنظيميو  يف صولرة مون الصولر وهولل 
شوَّت فتونهم عنهوا بتلسوهم،أو ة إذا ارتضوتها نف اع الدعلة ا سالمي  كما هلل قووم وقون اعتنوا  العقيود

 ويف هذا يتمثل انتها  حري  ا عتقاق  قب  أككاله ...اللسائل .
مث .موواذاف . مث.يهووا .وموون هنووا ينطلوو  ا سووالم ابلسووي  لوويحطم هووذ  األنظم ،ويوودمر هووذ  القوولى الوويت هم

ن إن كواءوا قخلولا يف ا سوالم،فكا.احرارا حقا يف اختيار العقيدة الويت يريودووأ -عد ذلك ب -ي   الناس 
م  ني يف ا سوالن للسوابقهلم ما للمسلمني من حقل ،وعليهم ما عليهم من واجبات،وكانلا إخلاان يف الودي
ال بووالمي  بيوونهم علة ا سوووإن كواءوا بقوولا علووى عقائوودهم وأقوا ا؟زيوو ،إعالان عوون استسوالمهم  نطووال  الوود

كفل سولملا بعود،وتن   يستل  املسولم  الويت همويهم مون اعتوداء  الوذيمقاوم  ومشارك  منهم يف نفقات الدو 
 العاجز منهم والضعي  واملريخ كاملسلمني سلاء بسلاء.

إن ا سووالم   يكوور  فوورقا علووى تغيووْي عقيدتووه كمووا انطلقووحل الصووليبي  علووى موودار التوواري  تووذب  وتقتوول وتبيوود 
وأحياان   تقبوول .لتكوورههم علووى التنصوور -ثا كشووعه األنوودلك قوودميا وكووعه زْنبووار حوودي  -كووعلاب  سوورها 
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وأحيواان جملورق أووم يودينلن  وذهه نصوراين روال  ملوذهه .منهم حَّت التنصر،فتبيدهم جملرق أوم مسلملن .
وقود ذهوه موثال اينوا عشور ألفوا مون نصوارى مصور ضوحااي بصولر بشوع  إذ أحرقولا أحيواء .الكنيس  الر ي  .

عون كنيسو  روموا تتعلو  ابنبثوا  الورو  القودس مون اهلب   اعتقاقيو  ؟زئيو  على انر املشاعل جملورق روالفتهم 
فقوو ،أو مووون اهلب وا بووون معوووا  أو يتعلووو   وووا إذا كووان للمسوووي  نبيعووو  واحووودة  هلتيووو ،أو نبيعووو   هلتيووو  

ا؟انبيوو   وأخووْيا فووإن صوولرة ا نطووال  يف األرم مللاجهوو    عتقاقيوو  إىل آخوور هووذ  ا؟زئيووات ا .انسوولتي  .
يللن املسلمني من الكفار هتولل املهوزومني روحيوا يف هوذا الزموان وتتعوالمهم ألووم يبصورون ابللاقوع مون  من

فهوول هوووي ء الووذين ُيملووولن أ ووواء .وهووول يهوولل فعوووال  ..حوولهلم وبتكوووالي  هووذا ا نطوووال  فيهوولهلم األمووور .
ذين سوووينطلقلن يف املسووولمني،وهم كوووعلب مغللبووو  علوووى أمرهوووا أو قليلووو  احليلووو  عملموووا  هووول هوووي ء هوووم الووو

الودين كلوه ّلِلف  إنوه ألمور   يتصولر  األرم يلاجهلن أمم األرم مجيعا ابلقتال،حَّت   تكلن فتن  ويكلن
و  ميكن أن يكلن هوذا هول أمور اّلِل فعوال  ولكون فوات هوي ء مجيعوا أن يوروا موَّت كوان هوذا األمورف .عقال .

 كم اّلِل قانحل هلوا ا؟زيورة العربيو  وقخلوحل يف  ويف أي لر ف لقد كان بعد أن قامحل لإلسالم قول  هكم
وقبل ذلك كلوه كانوحل هنوا  العصوب  املسولم  الويت ابعوحل أنفسوها ّلِل بيعو  .هذا الدين،ونظمحل على أساسه

وأن الزمان قد اسوتدار اليولم كهي توه .صد ،فنصرها اّلِل يلما بعد يلم،وغزوة بعد غزوة،ومرحل  بعد مرحل  .
إىل كووووهاقة أن   إلووووه إ  اّلِل وأن حمموووودا  -يف جوووواهليتهم  -ليوووودعل النوووواس  - -يوووولم بعووووة اّلِل حمموووودا 

وأن األمووور ابلقتوووال مووور  راحووول .فجاهووود والقلووو  الووويت معوووه حوووَّت قاموووحل الدولووو  املسووولم  يف املدينووو .رسووولل اّللِ 
وا موون وأن بووني النوواس اليوولم وهووذ  الصوولرة أن يبوودأ.وأحكووام م قيوو  حووَّت انتهووى إىل تلووك الصوولرة األخووْية .

إىل هووذ  الصوولرة األخووْية إبذن  -يوولم أن يصووللا  -مث يصووللا .كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل وأن حمموودا رسوولل .
ويلم ووذ لوون يكلنوولا هووم هووذا الغثوواء الووذي تتقا ووه املووذاهه واملنوواهج واألهوولاء والووذي تتقا ووه الووراايت .اّلِل .

و  .لم  اللاحوودة الوويت ترفووع رايوو :  إلووه إ  اّللِ ولكنهم سوويكلنلن العصووب  املسوو.القلميوو  وا؟نسووي  والعنصووري 
ترفووع معهووا رايوو  أخوورى و  كووعارا،و  تتخووذ هلووا مووذهبا و  منهجووا موون صوونع العبيوود يف األرم إ ووا تنطلوو  

 ابسم اّلِل وعلى برك  اّلِل ..
يفقوووه  نووه لوونهلووزال  إاإن النوواس   يسووتطيعلن أن يفقهوولا أحكووام هوووذا الوودين،وهم يف مثوول مووا هووم فيوووه موون 
رم ومكافحووو    يف األأحكووام هووذا الوودين إ  الوووذين ااهوودون يف حركوو  تسووتهد  تقريووور أللهيوو  اّلِل وحوود

 أللهي  الطلاغيحل  
 لبارقة ألورا  اإن فقه هذا الدين   الز أن ييخذ عن القاعدين،الذين يتعامللن مع الكته وا

ص يف غووْي ع النصوول موووالتعاموول .ن الكتهوحفووج مووا يف متوول .إن فقووه هووذا الوودين فقووه حيوواة وحركوو  وانطال  
يهووا   الوويت نووزل فإن الظوورو حركوو ،  ييهوول لفقووه هووذا الوودين،و  يكوون موويهال لووه يف يوولم موون األايم  وأخووْيا فوو

َ ْلظَو  ،وَ اِر َوْلَيِجوُدوا فِويُكْم غِ َن اْلُكفَّوَنُكْم ِمواي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا قواتُِللا الَّوِذيَن يَولُول »قلل اّلِل تعاىل: اْعَلُملا أَنَّ اّللَّ
 « ..َمَع اْلُمتَِّقنيَ 
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سووولرة تقريووور    يف الولكووون لقووود سوووب.وهوووم أهووول كتووواب ..تشوووْي إىل أن أول املقصووولقين بوووه كوووانلا هوووم الوووروم .
 لعبيد ..ام كرائع كفرهم ا عتقاقي والعملك، ا يف عقيدهتم من احنرا ،و ا يف واقعهم من هكي

نحرفني عوون  لكتوواب،املاا لفقووه موونهج هووذا الوودين يف احلركوو  عووا  أهوول وهووذ  لفتوو    بوود موون اللقوول  عنووده
 -ملن اب يتحوواكوهووك قاعوودة تشوومل كوول أهوول كتوو.كتوواّبم،انتكمني إىل كوورائع موون صوونع رجووال فوويهم  .

ّلِل ا  مث لقود أمور ن صنع الرجال وفيهم كريع  اّلِل وكتابوه،يف أي زموان ويف أي مكوانإىل كرائع م -راضني 
َ اأَنَّ »قللووه:بذا األموور يقوواتللا الووذين يلوولوم موون الكفووار وليجوودوا فوويهم غلظوو ،وعقه علووى هوواملسوولمني أن  ّللَّ
 « ..َمَع اْلُمتَِّقنيَ 

ألرم ايت تنطلوو  يف تقوولى الووهووك ال.التقوولى الوويت ُيووه اّلِل أهلهووا ..فووالتقلى هنووا ..وهلووذا التعقيووه ق لتووه .
حووَّت   .جووع .يووع و  تراأي بووال هوولاقة و  ا« لظوو غ»تقاتوول موون يلوولن املسوولمني موون الكفووار وتقوواتلهم يف 

 تكلن فتن  ويكلن الدين كله ّلِل.
 -بلا وحوودهم أن ُيووار  ولكنووه ينبغووك أن نعوور  وأن يعوور  النوواس مجيعووا أوووا الغلظوو  علووى الووذين موون كووأوم

 غلظ  املطلق  من كل قيد وأقب وليسحل هك ال -ويف حدوق اهلقاب العام  هلذا الدين 
ويسووبقه نبووذ العهوود إن كوووان .بقه إعالن،وختيوووْي بني:قبوولل ا سووالم،أو أقاء ا؟زيوو ،أو القتوووال .إنووه قتووال يسوو
)واألحكووام النهائيوو  ععوول العهوود ألهوول الذموو  الووذين يقبلوولن  -يف حالوو  ااوول  موون اايانوو   -هنووا  عهوود 

اعووول احلكوووم  مسوووامل  ا سوووالم وأقاء ا؟زيووو  و  عهووود يف غوووْي هوووذ  احلالووو  إ  أن يكووولن ابملسووولمني ضوووع 
 .60....املتعني يف حالتهم هذ  هل احلكم املرحلك الذي كان يف حال  تشبه احلال  اليت هم فيها(.

هو  تموع يف ملاج  هذا اجمللقد نشأ الفقه ا سالمك يف جمتمع مسلم،ونشأ من خالل حرك وقال رمحه هللا:" 
ان ملسولم إ وا كواجملتموع ال الوذي أنشوأ كذلك   يكن الفقوه ا سوالمك هو.حاجات احلياة ا سالمي  اللاقعي 

 .ه ا سالمك .نشأ الفقاجملتمع املسلم  ركته اللاقعي  مللاجه  حاجات احلياة ا سالمي  هل الذي أ
 سووالمك بيعوو  الفقووه انان لفهووم وهووا ن احلقيقتووان التارحيتووان اللاقعيتووان عظيمتووا الد لوو  كمووا أومووا ضووروريت

 كام الفقهي  ا سالمي .وإقرا  الطبيع  احلركي  لاح
و  مراجع  للظور  تني وقونوالذين ذخذون اليلم تلك النصلص واألحكام املدون ،قون إقرا  هلاتني احلقيق

ا؟وول  ر لطبيعوو واملالبسووات الوويت نزلووحل فيهووا تلووك النصوولص ونشووأت فيهووا تلووك األحكووام،وقون استحضووا
وهكمهوووا  صووواغ فيهووواانوووحل تلوووك األحكوووام توالبي ووو  واحلالووو  الووويت كانوووحل تلوووك النصووولص تلبيهوووا وتلجههوووا وك

ن ا اليولم ميكوراغ وكأووفوالذين يفعللن ذلك وُياوللن تطبيو  هوذ  األحكوام كأووا نشوأت يف .وتعيا فيها .
 ين أصال بيع  هذا الدبطبيع  الفقه  وبط« فقه»وليك هلم «  فقهاء»هي ء ليسلا .أن تعيا يف فراغ .
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لنصولص اوقياموه علوى  موع اسوتمداق  أصوال« فقوه األورا »ا عون حتلو  اختالفوا أساسوي« فقه احلرك »إن  
 « فقه األورا »اليت يقلم عليها ويستمد منها 

ى أن ذلوك وير .ألحكواماالوذي نزلوحل فيوه النصلص،وصويغحل فيوه « اللاقع»إن فقه احلرك  ذخذ يف اعتبار   
كوووه فقووود ذا املر صووور هوووفإذا انفصووولحل عنا.اللاقوووع ييلووو  موووع النصووولص واألحكوووام مركبوووا   تنفصووول عناصووور 

 تتمثول فيوه  فوراغ، نبيعته،واختل تركيبه  ومن مث فليك هنالك حكوم فقهوك واحود مسوتقل بذاتوه،يعيا يف
    فوووراغ ومووون مثيف ينشوووأ إنوووه  .عناصووور امللقووو  وا؟ووول والبي ووو  واملالبسوووات الووويت نشوووأ نشوووأته األوىل فيهوووا .

 يستطيع أن يعيا يف فراغ  
العووووام هووووذا احلكووووم الفقهووووك ا سووووالمك بعوووودم تزكيوووو  الوووونفك وعوووودم تركوووويحها وأنخووووذ مثووووا  هلووووذا التقريوووور 

ُ َعْنووهُ ،«فَووال تُوزَُكوولا أَنْوُفَسووُكمْ »للمناصوه،وهل املووأخلذ موون قللووه تعواىل: َقَخْلحُل :قَالَ ،فَعوْن َأيب ُملَسووى َرِضووَك اّللَّ
وْراَن َعلَوى بَوْعوِخ َموا َو َ  اّللَُّ :َلنْيِ فَوَقاَل َأَحوُد الرَّجُ ،أاََن َوَرُجالِن ِمْن َبِب َعمِِكَعَلى النَِّلِِ  َوقَواَل اهلَخوُر ِمثْوَل ،أَمِِ

ا َسأََلهُ :فَوَقالَ ،َذِلكَ  ا ِحْرَص َعَلْيِه"،ِإانَّ َواّللَِّ   نُوَل ِِ َهَذا اْلَعَمَل َأَحد   .. .61َو  َأَحد 
جملتمووع وليعوويا يف  جمتمووع مسوولم ليطبوو  يف هووذا ايف -مووا نزلووحل تلووك النصوولص ك  -لقوود نشووأ هووذا احلكووم 

هل ف.اقعوه الووذايتي،ووف  و وفو  نشوأته التارحيو ،ووف  تركيبوه العضول .هوذا اللسو  وليلول حاجو  ذلوك اجملتمع
راغ نشووووأ يف فوووووقوووود نشووووأ يف وسوووو  واقعووووك و  ي.موووون مث حكووووم إسووووالمك جوووواء ليطبوووو  يف جمتمووووع إسووووالمك .

المك تمووووووع إسوووووووذا نبووووووو  يف جموهل موووووون مث   يطبووووووو  و  يصوووووول  و  ينشوووووووئ آتر  الصووووووحيح  إ  إ.مثووووووا 
يوووه فع   تتوولافر كوول جمتموووو .إسووالمك يف نشووأته،ويف تركيبوووه العضوولي،ويف التزاموووه بشووريع  ا سووالم كاملووو  ...

  لوووه،و  يوووه،و  يصووولفابلقيووواس إىل ذلوووك احلكوووم،  ميلوووك أن يعووويا « فراغوووا»هوووذ  املقِلموووات كلهوووا يعتوووث 
فصول إ  هوذا نقوام   وإن كنا يف هذا امل.سالمكومثل هذا احلكم كل أحكام النظام ا .يصلحه كذلك  .

 احلكم  ناسب  ذلك السيا  القرآين ..
لمولن للوائ ،و  يقنفسوهم للونريد أن نفهم ملاذا   يزكوك النواس أنفسوهم يف اجملتموع املسولم،و  يركوحلن أ
 ألكخاصهم بدعاي  ما كك حتاروا جمللك الشلرى أو لإلمام  أو لإلمارة ...

ن املناصوووه أكموووا .تهم اجملتموووع املسووولم   ُيتووواجلن لشوووكء مووون هوووذا  بوووراز أفضوووليتهم وأحقيإن النووواس يف
لم األجوور ابلنهوو بتغوواءاللهوم إ  ا -والللوائ  يف هووذا اجملتمووع تكليو  يقيوول   يغووري أحودا ابلتووزاحم عليووه 

تلن إ  املتهوواف ئ سووأل املناصوه والللوواومون مث   ي -ابللاجوه وللخدموو  الشواق  ابتغوواء رضولان اّلِل تعوواىل 
 عليها حلاج  يف نفلسهم.

وإقرا  جتموع املسولم،يعيو  للموهي ء اه أن مينعلها  ولكن هذ  احلقيق    تفهوم إ   راجعو  النشوأة الطب
 نبيع  تكلينه العضلي أيضا ..
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  سالمي  ..لعقيدة افاجملتمع املسلم وليد احلرك  اب.إن احلرك  هك العنصر املكِلن لذلك اجملتمع
أو متمثلو   -ت بولاعلوى عهود الن -أو :عكء العقيدة من مصدرها ا هلوك متمثلو  يف تبليو  الرسولل وعملوه 

 علةفيسوتجيه للود -زمان بعود ذلوك على مدار ال -يف قعلة الداعي   ا جاء من عند اّلِل وما بلغه رسلله 
هم ل ويرتود،ومنم مون يفوفمنه.انس يتعرضلن لاذى والفتن  من ا؟اهلي  احلاكمو  السوائدة يف أرم الودعلة

  بوني قلموه ابحلوو  بينوه من يصد  ما عاهد اّلِل عليه فيقضوك حنبوه كوهيدا ومونهم مون ينتظور حوَّت ُيكوم اّللِ 
.. 

نصوووووور موووووون للعوووووود  ب هووووووي ء يفووووووت  اّلِل عليهم،واعوووووول موووووونهم سووووووتارا لقوووووودر ،وميكن هلووووووم يف األرم هقيقووووووا
ليك لوه مون  -رم م اّلِل يف األأي لينفذ حك -يف األرم ينصر ،والتمكني يف األرم له،ليقيم  لك  اّلِل 

 لعباق.هذا النصر والتمكني ككء إ ا هل نصر لدين اّلِل،واكني لربلبي  اّلِل يف ا
وهوي ء   يقفوولن ّبووذا الوودين عنوود حوودوق أرم معينوو  و  عنود حوودوق جوونك معووني و  عنوود حوودوق قوولم أو 

ات البشري  األرضي  اهلزيل  السوخيف   إ وا ينطلقولن ّبوذ  العقيودة للن أو لغ  أو مقِلم واحد من تلك املقِلم
موون العبلقيوو  لغووْي اّلِل ولْيفعوول  .كوول األرم ...« األرم»كوول ا نسووان:يف ..« ا نسووان»الرابنيوو  ليحوورروا 

 .62عن العبلقي  للطلاغيحل أاي كانحل هذ  الطلاغيحل
يف بقعوووو  موووون  قوووو  عنوووود إقاموووو  الدولوووو  املسوووولم قوووود   حظنووووا أوووووا   تتل و  -ويف أينوووواء احلركوووو  ّبووووذا الوووودين 

 الناس،وتتحوووووودق مقامووووووواهتم يف تتميووووووز أقوووووودار -األرم،و  تقوووووو  عنوووووود حوووووودوق أرم أو جوووووونك أو قووووووولم 
ء يف ليهووا،من الووبالعووارفلن عاجملتمع،ويقوولم هووذا التحديوود وذلووك التميووز علووى موولازين وقوويم إميانيوو ،ا؟ميع يت

زهوووا ا اللاقع،وتث كوووم عليهووووكلهوووا قووويم ُي.والقووودرة والكفووواءة . ا؟هووواق،والتقلى والصوووال  والعبووواقة واألخوووال 
طلبوولا سووهم،و  أن يزكوولا أنفيوموون مث   ُيتوواج أصووحاّبا أن .احلركوو ،ويعرفها اجملتمووع ويعوور  املتسوومني ّبووا .

 ا مارة أو مراكز الشلرى والتلجيه على أساس هذ  التزكي  ..
تلووك نوواء احلركوو  بيووز يف أيركيبووه العضوولي علووى أسوواس التمويف اجملتمووع املسوولم الووذي نشووأ هووذ  النشووأة،وقام ت

وأهل .نصوووووارجملتموووووع املسووووولم مووووون ايوووووز السوووووابقني مووووون املهووووواجرين مث األاكموووووا حووووودّ يف   -القووووويم ا ميانيووووو  
لوووبالء يف االنووواس فيوووه  سووون  مث لووول يتميوووز -بووودر،وأهل بيعووو  الرضووولان،ومن أنفووو  مووون قبووول الفوووت  وقاتووول 

مهموا غلوه  - ملتميوزينايبخك الناس بعضهم بعضوا،و  ينكور النواس فضوائل  يف هذا اجملتمع  .ا سالم .
 أن يزكوك ك احلاجو  مون جانوه آخور إىلوعندئوذ تنتفو -الضع  البشري أصحابه أحيواان فغلبوتهم األنمواع 

 .لتزكي  .ااملتميزون أنفسهم ويطلبلا ا مارة أو مراكز الشلرى والتلجيه على أساس هذ  
أن هووذ  خاصووي  متفوورقة للمجتمووع املسوولم األول بسووبه نشووأته التارحيوو   ولكوونهم  ولقوود حيوول للنوواس اهلن

لوون يلجوود اليوولم أو غوودا،إ  أن تقوولم قعوولة .ينسوولن أن أي جمتمووع مسوولم لوون يلجوود إ   ثوول هووذ  النشووأة .
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 مث.وهوذ  نقطو  البودء .. قخال الناس يف هذا الدين من جديد،وإخراجهم من ا؟اهلي  اليت صواروا إليهوا .
فأمووا انس فيفتنوولن ويرتوودون  وأمووا انس فيصوودقلن مووا  -كمووا حوودّ أول موورة   -  ا بووتالء تعقبهووا الفتنوو  و 

وأما انس فيصوووووووثون ويصوووووووابرون ويصووووووورون علوووووووى .عاهووووووودوا اّلِل عليوووووووه فيقضووووووولن حنوووووووبهم وميلتووووووولن كوووووووهداء
ّلِل بيوونهم وبووني ا سووالم،ويكرهلن أن يعوولقوا إىل ا؟اهليوو  كمووا يكوور  أحوودهم أن يلقووى يف النووار حووَّت ُيكووم ا

فيقولم يف أرم مون أرم اّلِل نظوام  -كما مكن للمسولمني أول مورة   -قلمهم ابحل ،وميِكن هلم يف األرم 
ويلم ووذ تكوولن احلركوو  موون نقطوو  البوودء إىل قيووام النظووام ا سووالمك قوود ميووزت اجملاهوودين املتحووركني .إسووالمك .

م وذ لون ُيتواج هوي ء إىل تركوي  أنفسوهم وتزكيتهوا،ألن ويل .إىل نبقات إمياني ،وف  امللازين والقيم ا ميانيو  .
جمووتمعهم الووذي جاهوود كلووه معهووم يعوورفهم ويووزكيهم ويركووحهم  ولقوود يقووال بعوود هووذا:ولكن هووذا يكوولن يف 

فووإذا اسووتقر اجملتمووع بعوود ذلووكف وهووذا سويال موون   يعوور  نبيعوو  هووذا الوودين  إن هووذا الوودين .املرحلو  األوىل
كووول ..« األرم»يف .كووول ا نسوووان .«.ا نسوووان»يتحووور  لتحريووور .كووو  .يتحووور  قائموووا و  يكووو  عووون احلر 

من العبلقيو  لغوْي اّلِل ولْيفعوه عون العبلقيو  للطلاغيوحل بوال حودوق مون األرم أو ا؟ونك أو القولم .األرم .
الوويت هوك نبيعو  هووذا  -أو أي مقولم مون املقلموات البشووري  األرضوي  اهلزيلو  السووخيف   وإذن فسوتظل احلركو  

ايووز أصووحاب الووبالء وأصووحاب الكفوواايت وامللاهووه و  تقوو  أبوودا لْيكوود هووذا اجملتمووع  -صوويل  الوودين األ
ااوواص بتحوورمي تزكيوو  الوونفك ونلووه  -وسوويظل احلكووم الفقهووك  -إ  أن ينحوور  عوون ا سووالم  -وذسوون 

عمول ذات انوي  الوذي نشوأ أول مورة و .قائما وعوامال يف حميطوه املالئوم . -العمل على أساس هذ  التزكي  
 فيه.

 حاجو  إىل يفلهلبولن مث يقال:ولكن اجملتمع حني يتسع   يعور  النواس بعضوهم بعضوا ويصوب  األكفواء امل
 ا عالن عن أنفسهم وتزكيتها ونله العمل على أساس هذ  التزكي   

ل  أهو نع املسولم يكول اجملتمو إن.وهذا القلل كذلك وهم انكئ من التأير بلاقع اجملتمعات ا؟اهلي  احلاضرة .
اجملتموع  ،وا لتزام يف  ال بيو  والتكولين والتلجيوهكما هوك نبيعو  -كل حمل  فيه متعارفني متلاصلني متكافلني 

  الكفواايت أهل كل حمل  عوارفني  صوحاب الكفواايت وامللاهوه فويهم ملزونو  هوذ ومن مث يكلن -املسلم 
 اي  ..التقلى والكفلبالء و نهم أهل اوامللاهه  لازين وقيم إمياني  فال يعز عليهم أن ينتدبلا هم من بي

  بعود ه األموالوذي اختارتو -ام أما ا موارات العامو  فيختوار هلوا ا مو.سلاء جمللك الشولرى أو للشويون انليو 
بووني جمملعوو  الرجووال املختووارين الووذين  حتووار هلووا موون.لووه . -و أهوول الشوولرى أ -تركووي  أهوول احلوول والعقوود 

 م .لم القيايا قلنا يف اجملتمع املسلم،وا؟هاق مام إىل واحلرك  قائب  كم.ميزهتم احلرك 
ذلووك أوووم  تاهوو  يوودخللن يف م -أو يكتبوولن  -إن الووذين يفكوورون يف النظووام ا سووالمك اليوولم وتشووكيالته 

اجملتموع  بيقهوا يف هوذااوللن تطُياوللن تطبي  قلاعد النظام ا سالمك وأحكامه الفقهي  املدون  يف فوراغ  ُيو
 ائم،ب كيبه العضلي احلاضر  ا؟اهلك الق
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فراغووا    -لفقهيوو  نبيعوو  النظووام ا سووالمك وأحكامووه ا ابلقيوواس إىل -وهووذا اجملتمووع ا؟وواهلك احلاضوور يعتووث 
كيوه خ ااموا لل  ضولي منواقإن تركيبوه الع.ميكن أن يقلم فيه هذا النظام و  أن تطبو  فيوه هوذ  األحكوام .

رتيوووووه العضوووولي علوووووى أسوووواس ت يقوووولم تركيبوووووه -كمووووا قلنوووووا   -م فاجملتمع املسووووول.العضوووولي للمجتموووووع املسوووولم
ج النواس اهليو   خورا اهودة ا؟الشخصيات والف وات كموا ترتبهوا احلركو   قورار هوذا النظوام يف عوا  اللاقع،وجمل

رك ،والصووث ى هووذ  احلمع هموول ضووغلط ا؟اهليو  ومووا تلجهووه موون فتنوو  وإيوذاء وحوورب علوو.منهوا إىل ا سووالم
موووع ا؟ووواهلك أموووا اجملت.سووون الوووبالء مووون نقطووو  البووودء إىل نقطووو  الفصووول يف وايووو  املطا وح  ا بوووتالء علوووى 

 .مياني  .احلاضر فهل جمتمع راكد،قائم على قيم   عالق  هلا اب سالم،و  ابلقيم ا 
 ذا النظووام و هووإىل النظووام ا سوالمك وأحكامووه الفقهيو  فراغووا   يعوويا فيوه  يعود ابلقيوواس -موون مث  -وهول 
ه وأحكامووه وتشووكيالت فيووه هووذ  األحكووام  هووي ء الكوواتبلن البوواحثلن عوون حوول لتطبيوو  قلاعوود النظووامتقوولم 

  مون غوْي تركوي -رى أو أهول الشول  -ر أهول احلول والعقود نريق  اختيا -هم أول ما ُيْي  -الفقهي  ُيْيهم 
يعور  بعضوهم  النواس  من أنفسهم و  تزكي   كي  ميكون هوذا يف مثول هوذ  اجملتمعوات الويت نعويا فيهوا و 
لن ا موووامف أيكووو   اختيووواربعضوووا و  يزنووولن كوووذلك  ووولازين الكفايووو  والنزاهووو  واألمانووو   كوووذلك هوووْيهم نريقووو

أهوول احلوول  م سوويختارا ختيووار موون عاموو  الشووعه أم يكوولن موون تركووي  أهوول احلوول والعقوودف وإذا كووان ا مووا
ن هووم فيختووارون ا مووامف أ  يوويير كيوو  يعوولقو ف -تابعوو  لعوودم تووزكيتهم ألنفسووهم أو تركوويحها م -والعقوود 

مووام عليووه وهوول ا  م و يوو هلووهووذا يف ميووزاومف مث إذا كووانلا هووم الووذين سوويعلقون فْيكووحلن ا مووامف أ  تكوولن 
 اعتبوار هف يفر األول األعظمف مث أ  اعله هذا حتوار أكخاصوا يضومن و ءهوم لوه،ويكلن هوذا هول العنصو

... 
ا هووك إووو.املتاهوو  . ء يف هووذ لااب يف هووذ  املتاهوو   أان أعوور  نقطوو  البوودوأسوو ل  أخوورى كثووْية   اوودون هلووا جوو

ك وأحكاموووه ا سوووالم افووو ام أن هوووذا اجملتموووع ا؟ووواهلك الوووذي نعووويا فيوووه جمتموووع مسووولم وأن قلاعووود النظوووام
ة  خالقووه احلاضوور بقيم  وأالفقهيوو  سوويجاء ّبووا لتطبوو  علووى هووذا اجملتمووع ا؟وواهلك ب كيبووه العضوولي احلاضوور،و 

بعود يف يالفوراغ،حَّت  ل يف هوذاومَّت بدأ منها الباحوة فإنوه يبودأ يف فراغ،ويلغو.  البدء يف املتاه  .هذ  نقط
ن لووسوولم،ومن مث تمووع املالتيووه،وحَّت ذخووذ  الوودوار  إن هووذا اجملتمووع ا؟وواهلك الووذي نعوويا فيووه لوويك هوول اجمل

هوذا  طبو   سوتحال لون ت.. اميطب  فيه النظام ا سالمك ولن تطب  فيه األحكام الفقهي  اااص  ّبذا النظ
راغ ألوووووا تحوووور  يف فووووتا سووووالمك وأحكامووووه الفقهيوووو    ميكوووون أن  التطبيوووو  الناكوووو   موووون أن قلاعوووود النظووووام

ْي ه عضولي آخور غوشوأ ب كيوبطبيعتها   تنشأ يف فراغ،و  تتحر  يف فراغ كذلك  إن اجملتموع ا سوالمك ين
يف وجووووه  -ص وجمملعووووات وف ووووات جاهوووودت ينشووووأ موووون أكووووخا.ال كيووووه العضوووولي للمجتمووووع ا؟وووواهلك .

 نشائه وهدقت أقدارها وايزت مقاماهتا يف ينااي تلك احلرك .  -ا؟اهلي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 97 

ا نسووان  كوول.،.«سووانا ن»وجمتمووع متحوور  قائمووا يف نريقووه لتحريوور .وجمتمووع وليوود ..إنووه جمتمووع جديوود .
  للطلاغيووحل   العبلقيووان عوون ذلووموون العبلقيوو  لغووْي اّلِل،ولرفووع هووذا ا نسوو.كوول األرم ...« األرم»..يف 

 ..أاي كانحل هذ  الطلاغيحل ..
قضوووااي كثوووْية .ليهوووا ..إوموووا .ومثووول قضوووي  التزكيووو  ونلوووه ا مارة،واختيوووار ا مام،واختيوووار أهووول الشووولرى ..

ه ب كيبوووو.فيووووه . لووووذي نعوووويايف هووووذا اجملتمووووع ا؟وووواهلك ا.يف الفووووراغ ..تثار،ويطرقهووووا البوووواحثلن يف ا سووووالم .
 اتووه وأخالقووه واعتبووار وبقيموو  وملازينووه.اامووا عوون ال كيووه العضوولي للمجتمووع املسوولم . العضوولي املختلوو 

تصوولراته قوه ومشواعر  و تووه وأخالاومشواعر  وتصولراته املختلفو  اامووا عون قويم اجملتمووع املسولم وملازينوه واعتبوار 
  إىل ا أقري مواذافمولنسول و هديود ا.كركات التوأمني وقاعودهتا الربليو  ....أعمال البنل  وأساسها الربلي .

إلويهم  تفتاءات تلجوهّبوا أنفسوهم أو ايبولن فيهوا عون اسو« البواحثلن»الويت يشوغل « املشوكالت»آخر هذ  
.. 

عووود النظوووام قطووو  البووودء يف املتاهووو   يبووودأون مووون افووو ام أن قلايبووودأون مووون ن -موووع األسووو   -إووووم مجيعوووا 
عضوولي احلاضوور كيبهووا الاهليوو  احلاضوورة ب  ا سووالمك وأحكامووه سوويجاء ّبووا لتطبوو  علووى هووذ  اجملتمعووات ا؟

 ىل ا سالم  إ -يها أحكام ا سالم مَّت نبقحل عل -فتنتقل هذ  اجملتمعات إذن 
اجملتمووع  لووذي أنشووأوهووك تصوولرات مضووحك  لوول  أوووا حمزنوو   إن الفقووه ا سووالمك بكوول أحكامووه لوويك هوول ا

ة  ملاجهوووو  حاجوووو  احليووووامث  ركتووووه يف -اء  ملاجهوووو  ا؟اهليوووو  ابتووووديف -إ ا اجملتمووووع املسوووولم  ركتووووه .املسوووولم
ن كوك   ميكون أوالع.  .احلقيقي  تنيا،هل الوذي أنشوأ الفقوه ا سوالمك مسوتمدا مون أصولل الشوريع  الكليو

ألقمغوووو  انشووووأ يف ي  .يكوووولن أصووووال  إن الفقووووه ا سووووالمك   ينشووووأ يف فووووراغ،و  يعوووويا يف فووووراغ كووووذلك .
ومون .د .ى وجوه التحديوملسلم علوإ ا هك حياة اجملتمع ا.حل أي  حياةوليس.واألورا  إ ا ينشأ يف واقع احلياة

فقووه ينشووأ فيووه ال لسوو  الووذيمث   بوود أن يلجوود اجملتمووع املسوولم أو  ب كيبووه العضوولي الطبيعووك فيكوولن هوول ال
 ا سالمك ويطب  ..وعندئذ ختتل  األملر جدا ..

إىل  -هو  احليواة ا؟اهليو  وهركوه يف ملاج عد نشوأته يف ملاجهو ب -وساعتها قد ُيتاج ذلك اجملتمع اااص 
ن نقووودر أصووول ك سووولفا أإخل وقووود   ُيتووواج  ذلوووك أننوووا    لووو.البنووول  وكوووركات التوووأمني وهديووود النسووول ..

  يطوواب   ذا الوودينهووحاجتووه،و  حجمهووا،و  كووكلها،حَّت نشوورِع هلووا سوولفا  كمووا أن مووا لوودينا موون أحكووام 
ق هووووذ  شوووورعي  وجوووول بذلووووك أن هووووذا الوووودين   يعوووو   ابتووووداء ..حاجووووات اجملتمعووووات ا؟اهليوووو  و  يلبيهووووا 

هليتهوا لناكو   مون جاااجاهتا ومن مث فهل   يعب نفسه اب ع ا   .اجملتمعات ا؟اهلي  و  يرضى ببقائها
 ع ا؟ووووواهلك هووووولذا اللاقوووووو  بتلبيتهوووووا كوووووذلك  إن اننووووو  احلقيقيووووو  هلوووووي ء البووووواحثني أووووووم يتصووووولرون أن هووووو

 على قين اّلِل أن يطاب  نفسه عليه   األصل،الذي اه
أن تطواب  نفسوها عليوه وأن  إن قين اّلِل هل األصل الذي اه علوى البشوري .ولكن األمر غْي ذلك ااما .

ولكون هوذا التحولر وهوذا التغوْي   يتموان عواقة إ  .هلر من واقعها ا؟اهلك وتغْي حَّت تتم هوذ  املطابقو  .
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لتحقيوووو  أللهيوووو  اّلِل يف األرم وربلبيتووووه وحوووود   - وجووووه ا؟اهليوووو  يف -هوووول التحوووور  .عوووون نريوووو  واحوووود .
 للعباق،وهرير الناس من العبلقي  للطاغلت،بتحكيم كريع  اّلِل وحدها يف حياهتم ..

 نمووويصوود  اّلِل د موون يرتد،فيفوول موون يفوول ويرتوو. ا بووتالء وهووذ  احلركوو    بوود أن تلاجووه الفتنوو  واألذى و 
لمووووه قنووووه وبووووني هد،ويصووووث موووون يصووووث وميضووووك يف حركتووووه حووووَّت ُيكووووم اّلِل بييصوووودقه فيقضووووك حنبووووه ويستش

قووه تحركوولن لتحقينطبووع املابحلوو ،وحَّت ميكوون اّلِل لووه يف األرم،وعندئووذ فقوو  يقوولم النظووام ا سووالمك،وقد ا
   تلبيتهوا عونا ويف نور وعندئوذ تكولن حليواهتم مطالوه وحاجوات ختتلو  يف نبيعتهو.بطابعوه،وايزوا بقيمو  .

مووذا  تسووتنب  ملسوولم يل اوعلووى ضوولء واقووع اجملتمووع .تمعووات ا؟اهليوو  ومطالبهووا ونوور  تلبيتهووا .حاجووات اجمل
واقعوووووك حمووووودق املطالوووووه  ولكووووون يف وسووووو  -  يف فوووووراغ  -األحكوووووام وينشوووووأ فقوووووه إسوووووالمك حوووووك متحووووور  

 واحلاجات واملشكالت ..
ويقلم يف مصوارفها، ة وتنفو كواومن ذا الذي يدرينا اليولم موثال أن يكولن النواس يف جمتموع مسولم عوب فيوه الز 

ر  علووى غووْي السوو لنوواس فيووهفيووه الوو احم والتكافوول بووني أهوول كوول حملوو ،مث بووني كوول أفووراق األموو ،وتقلم حيوواة ا
يف  ا كهووذا سوويكلنن جمتمعووموون يوودرينا أ.إىل آخوور مقلمووات احليوواة ا سووالمي  ..والوو   واملخيلوو  والتكوواير .

القووويم البسوووات و التأمينوووات والضوووماانت موووع تلوووك امل حاجووو  إىل كوووركات شموووني أصوووالف  وعنووود  كووول تلوووك
 والتصلراتف  

املنبث  تموع ا؟واهلك،يف اجمل وإذا احتاج إىل نلع من التأمني فمن يدرينا أنوه سويكلن هول هوذا النولع املعورو 
تموووع املسووولم أن اجمل مووون حاجوووات هوووذا اجملتموووع ا؟ووواهلك ومالبسووواته وقيموووه وتصووولراتهف  وكوووذلك مووون يووودرينا

 وهكذا ...جملاهد سيكلن يف حاج  إىل هديد النسل مثالف .املتحر  ا
 اجوووووات أووإذا كنوووووا    لوووووك افووووو ام أصووووول حاجوووووات اجملتموووووع حوووووني يكووووولن مسووووولما و  حجوووووم هوووووذ  احل

  وقيمووه ه ومشوواعر ككلها،بسووبه اخووتال  تركيبووه العضوولي عوون تركيووه اجملتمووع ا؟وواهلك،واختال  تصوولرات
اجووات هووك يف حكووك تطوواب  لهوولير وتطوولير وتغيووْي األحكووام املدونوو  وملازينووه ..فمووا هووذا الضوو  يف حماولوو  

 ضمْي الغيه،كأوا كأن وجلق اجملتمع املسلم ذاته  
ي  تمعوات ا سوالمن هوذ  اجملتمعوات القائمو  هوك اجملهوك افو ام أ -كموا قلنوا   -إن نقط  البدء يف املتاه  

 ه العضوووووووليا،وهك ّبوووووووذا ال كيووووووووأنوووووووه سووووووويجاء  حكوووووووام الفقوووووووه ا سوووووووالمك مووووووون األورا  لتطبووووووو  عليهووووووو
 ذاته،وابلتصلرات واملشاعر والقيم وامللازين ذاهتا.

كما أن أصل انن  هل الشعلر  ن واقع هذ  اجملتمعات ا؟اهلي  وتركيبهوا احلاضور هول األصول الوذي اوه 
عووات وأن ُيوولر ويطولر ويغووْي يف أحكاموه ليالحو  حاجووات هوذ  اجملتم.علوى قيون اّلِل أن يطوواب  نفسوه عليوه

حاجاهتا ومشكالهتا املنبثق  أصال من رالفتها لإلسالم ومن خوروج حياهتوا مجلو  مون إنوار   .ومشكالهتا .
وحنسووووووووه أنووووووووه قوووووووود آن لإلسووووووووالم أن يسووووووووتعلك يف نفوووووووولس قعاتووووووووه،فال اعلوووووووول  جموووووووورق خوووووووواقم لاوضوووووووواع 

 -م بلجووه خوواص وللووذين يسووتفتلو -وأن يقللوولا للنوواس .ا؟اهليوو ،واجملتمعات ا؟اهليوو ،واحلاجات ا؟اهليوو 
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تعوووواللا أنوووووتم أو  .أو بعبووووارة أخووووورى ..تعوووواللا أنوووووتم أو  إىل ا سووووالم،وأعلنلا خضووووولعكم سوووولفا ألحكاموووووه .
فوواقخللا يف قيوون اّلِل،وأعلنوولا عبوولقيتكم ّلِل وحد ،واكووهدوا أن   إلووه إ  اّلِل  وودللهلا الووذي   يقوولم ا ميووان 

أي  -األرم كووووإفراق  ابألللهيووووو  يف السووووماء وتقريووووور ربلبيتوووووه  وهل إفووووراق اّلِل  للهيتوووووه يف.وا سووووالم إ  بوووووه
وتنحيووو  ربلبيووو  العبووواق للعباق،بتنحيووو  حاكميووو  العبووواق .وحووود  يف حيووواة النووواس  ملتها -حاكميتوووه وسووولطانه 

 للعباق،وتشريع العباق للعباق.
أ أوىل خطلاتووه ذا القلل،فووإن اجملتمووع املسوولم يكوولن قوود بوودهلوو -نهم مووأو ا؟ماعوو   -وحووني يسووتجيه النوواس 

سوووالمك احلوووك لفقوووه ا وهوووذا اجملتموووع يكووولن حين وووذ هووول اللسووو  الووولاقعك احلوووك الوووذي ينشوووأ فيوووه ا.يف اللجلق
 وينمل،مللاجه  حاجات ذلك اجملتمع املستسلم لشريع  اّلِل فعال ..

 اتلنفك،ابسووتنبق خووداع لفأمووا قبوول قيووام هووذا اجملتمووع فالعموول يف حقوول الفقووه واألحكووام التنظيميوو  هوول جموور 
موول يف لاء  إن العور يف اهلووالبووذور يف اهلوولاء،ولن ينبووحل الفقووه ا سووالمك يف الفراغ،كمووا أنووه لوون تنبووحل البووذ

  هول مون لإلسوالم و  للفقه ا سالمك عمل مري   ألنه   خطر فيوه  ولكنوه لويك عموال« الفكري»احلقل 
 قب وابلفوون أولا ابأليشووتغل موونهج هووذا الوودين و  موون نبيعتووه  وخووْي للووذين ينشوودون الراحوو  والسووالم  أن

 -ة فأحسووه ذ  الفوو  هووابلتجووارة  أمووا ا كووتغال ابلفقووه اهلن علووى ذلووك النحوول بلصووفه عمووال لإلسووالم يف 
 نه مضيع  للعمر ولاجر أيضا أ -واّلِل أعلم 

اهلك اهلبووووو  تموووووع ا؟وووووإن قيووووون اّلِل ذيب أن يكووووولن جمووووورق مطيووووو  ذلووووولل،وجمرق خووووواقم مطيع،لتلبيووووو  هوووووذا اجمل 
ْي حاجاتوه وهول غوشوكالته و مالذي يسخر منوه احلوني بعود احلوني ابسوتفتائه يف .تنكر له،الشارق عنه .منه،امل

 خاضع لشريعته وسلطانه ..
اّلِل  ااضوع لسولطانملسولم ااوإن اجملتموع .إن فقه هذا الدين وأحكامه   تنشأ يف فوراغ،و  تعمول يف فوراغ .

 ي  أبدا.عكك اهلولن تن.لذي صنع ذلك اجملتمع .ابتداء هل الذي صنع هذا الفقه وليك الفقه هل ا
 سووالم لوون يكوولنإىل ا  إن خطوولات النشووأة ا سووالمي  ومراحلهووا هووك قائمووا واحوودة وا نتقووال موون ا؟اهليوو 

م عوودة جوواهزة يوول ،لتكوولن مولن يبوودأ أبوودا موون صووياغ  األحكووام الفقهيوو  يف الفراغ.يلمووا مووا سووهال و  يسووْيا
« ؟وووواهزا»  علووووى ولن يكوووولن وجوووولق هووووذ  األحكووووام املفصوووول.ام ا سووووالمكيقوووولم اجملتمووووع ا سووووالمك والنظوووو

ا هوووووذ  لوووووذي يووووونقاوليك .والناكووووو   يف الفوووووراغ هوووووك نقطووووو  البووووودء يف التحووووولل مووووون ا؟اهليووووو  إىل ا سوووووالم
لب  يف ذلوك ليسوحل الصوعو «  ا؟واهزة»اجملتمعات ا؟اهلي  لكك تتحولل إىل ا سوالم هول األحكوام الفقهيو  

إىل .تطولرة .معوات املر أحكام الفقه ا سالمك احلاضورة عون مالحقو  حاجوات اجملتالتحلل انك   عن قصل 
تمعووات هووذ  اجمل آخوور مووا حوواقع بووه بعضووهم،وينخدع بووه بعضووهم اهلخوور  كووال  إن الووذي ُيوولل قون هوولل

يو  الربلب توأىب أن تكولن  ّلِل فا؟اهلي  إىل النظام ا سالمك هل وجلق الطلاغيحل اليت شىب أن تكلن احلاكمي
 يف حياة البشر واألللهي  يف األرم ّلِل وحد .
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مث هوول بعوود .لضوورورة .يعوود احلكووم عليووه موون املعلوولم موون الوودين اب.وختوورج بووذلك موون ا سووالم خروجووا كامال
 -تبوووع وختضوووع وت أي تووودين هلوووا -ذلوووك وجووولق مجووواهْي مووون البشووور تعبووود أول وووك الطلاغيوووحل مووون قون اّلِل 

  حيووود إىل الشووور مووون التل  وخترج هوووذ  ا؟مووواهْي ّبوووذ  العبووواقة.مطاعووو  فتجعلهوووا بوووذلك أراباب متفرقووو  معبووولقة
ألرم اظامووووا يف فهوووذا هوووول أخووووا موووودلل ت الشوووور  يف نظوووور ا سووووالم ..وّبووووذا وذلووووك تقوووولم ا؟اهليوووو  ن..

  :وتعتمد على ركائز من ضالل التصلر بقدر ما تعتمد على ركائز من القلة املاقي
إ ا الوووذي يلاجههوووا قعووولة إىل .لسوووائل مكاف ووو ب -ذن إ -ليووو  وصوووياغ  أحكوووام الفقوووه   تلاجوووه هوووذ  ا؟اه

أن كول قعولة كولن مون كويالدخلل يف ا سالم مرة أخرى وحرك  تلاجه ا؟اهلي  بكول ركائزهوا مث يكولن موا 
قور  دئوذ فقو  اوكءوعن.  .مث ُيكوم اّلِل بوني مون يسولملن ّلِل وبوني قولمهم ابحلو.لإلسالم يف وجه ا؟اهلي 

 تجودقةاللاقعي  امل ت احلياةتنشأ نشأة نبيعي  يف هذا اللس  اللاقعك احلك،وتلاجه حاجا أحكام الفقه،اليت
يف ضووومْي  مووولر كلهووايف هووذا اجملتمووع اللليووود،وف  حجووم هوووذ  احلاجووات يلم ووذ وكوووكلها ومالبسوواهتا،وهك أ

ا؟وود سووبيل  تكهن ّبووا سوولفا،و  ميكوون ا كووتغال ّبووا موون اليوولم علووىو  ميكوون الوو -كمووا أسوولفنا   -الغيووه 
ا يف الكتواب لشورعي  املنصولص عليهواأن األحكوام  - وال  -املناسه لطبيع  هذا الدين  إن هذا   يعب 

عحل هوووذ  الوووذي كووور  ولكنه يعوووب فقووو  أن اجملتموووع.والسووون  ليسوووحل قائمووو  اهلن فعوووال مووون اللجهووو  الشووورعي 
لوويك  - ام إ  بووهعوويا هووذ  األحكووتبوول الووذي    -األحكووام له،والووذي   تطبوو  هووذ  األحكووام إ  فيووه 

ا يف عنو   زام ّبا قائموى ا لتويبق.ومن مث يصب  وجلقها الفعلك معلقا بقيام ذلك اجملتمع ..قائما اهلن فعال
يتعوورم ملووا و  سووالمك اكوول موون يسوولم موون ذلووك اجملتمووع ا؟وواهلك ويتحوور  يف وجووه ا؟اهليوو   قاموو  النظووام 

لراضوي  اع  للطلاغيوحل ها اااضغيتها املتأهل  ومجاهْي يتعرم له من يتحر  ّبذا الدين يف وجه ا؟اهلي  ونلا
 ابلشر  يف الربلبي  ..

ا قاموحل يف وجههوو ؟اهليو  إن إقرا  نبيع  النشأة ا سالمي  على هذا النحل الوذي   يتغْي،كلموا قاموحل ا
د أن بعووجوولق الفعلك،إىل الل  هوول نقطوو  البوودء يف العموول احلقيقووك البنوواء  عوواقة هووذا الوودين.حماولوو  إسووالمي  .

ن وخوووال وجوووه األخوووْيي انقطوووع هوووذا اللجووولق منوووذ أن حلوووحل كووورائع البشووور حمووول كوووريع  اّلِل يف خوووالل القووورنني
ني مشواعر البواق ائر ختودراألرم من اللجلق احلقيقوك لإلسوالم وإن بقيوحل املوآذن واملسواجد،واألقعي  والشوع

 ق حملا  ن اللجل ميحى م على الل ء العانفك الغامخ هلذا الدين وتل هم أنه   يزال خبْي وهل
يوووووول لم أن قيووووووجووووود مووووون .إن اجملتموووووع املسووووولم وجووووود قبووووول أن تلجووووود الشوووووعائر،وقبل أن تلجووووود املسووووواجد .

 تكون بعود ر،فالشوعائر   الشعائو  تكون عبواقهتم لوه  ثلو  يف.للناس:اعبدوا اّلِل ما لكوم مون إلوه غْي ،فعبودو 
حل بعوود قوود نزِلوو بوودأ فلووم تكوونموون انحيوو  امل -وحوود   إ ا كانووحل عبوواقهتم لووه  ثلوو  يف الدينلنوو  لووه.قوود فرضووحل
زلوووحل الشووورائع ي ء الوووذين قووورروا الدينلنووو  ّلِل وحووود  سووولطان مووواقي يف األرم تنوحوووني أصوووب  هلووو -كووورائع  

ق بنصوووه يف نوووه موووا ور وحوووني واجهووولا احلاجوووات احلقيقيووو  حليووواهتم هوووم اسوووتنبطحل بقيووو  أحكوووام الفقوووه،إىل جا
 الكتاب والسن  ..
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 وحد  وليك هنالك نري  آخر .. وهذا هل الطري 
الوووودعلة  وهلوووو  يف وليووووحل هنالووووك نريقووووا سووووهال عوووون نريوووو  هوووولل ا؟موووواهْي  ملتهووووا إىل ا سووووالم منووووذ أول

 « األماينِ »ابللسان،وببيان أحكام ا سالم  ولكن هذ  إ ا هك 
ك   إ  عوون ذلوووحوووداّلِل و  فا؟موواهْي   تتحوولل أبووودا موون ا؟اهليووو  وعبوواقة الطلاغيووحل،إىل ا سوووالم وعبوواقة 

 تبعوه نليعو ،مثرق،مث تفووالوذي يبود   .الطري  الطليول البطوكء الوذي سوارت فيوه قعولة ا سوالم يف كول مورة .
ن هلوا يف ا ابحلو  وميِكوبوني قلمهوو تتحر  هذ  الطليع  يف وجه ا؟اهلي  لتعاين ما تعاين حَّت ُيكوم اّلِل بينهوا 

ن مولذي   يرضوى اونظامه  قين اّلِل هل منهجه وكرعهو .يدخل الناس يف قين اّلِل أفلاجا ..مث ..األرم .
 « ..ومن يبت  غْي ا سالم قينا فلن يقبل منه»الناس قينا غْي :

 ليه السالم.ع -ولعل هذا البيان أن يكش  لنا عن حقيق  احلكم يف ملق  يلس  
ا مووارة علووى  إنووه   يكوون يعوويا يف جمتمووع مسوولم تنطبوو  عليووه قاعوودة عوودم تزكيوو  الوونفك عنوود النوواس ونلووه

كما أنوووه كووان يووورى أن الظوورو  اكووون لووه مووون أن يكوولن حاكموووا مطاعووا   خاقموووا يف .أسوواس هوووذ  التزكيوو 
 63وضع جاهلك.

 مفتوا  انألوا يف نظور .حلركي  .ا   اللاقعي  .وحنن نيكد على هذ  السم  يف هذا القرآن . وقال رمحه هللا:" 
 اميه وأهدافه ..التعامل مع هذا الكتاب وفهمه وفقهه وإقرا  مر 

عمليووو  الووويت اقعيووو  الإنوووه   بووود مووون استصوووحاب األحووولال واملالبسوووات والظووورو  واحلاجوووات واملقتضووويات الل 
يليتووه وهوول ولر يوو  ح   بوود موون هووذا  قرا  وجهوو  الوونا وأبعوواق مدلل تووه.نووزول الوونا القوورآين . صوواحبحل

 ضوروري  لفقوه الر ي  وهذ .أو ضد  يعمل يف وس  حك ويلاجه حال  واقع  كما يلاجه أحياء يتحركلن معه
ت يف فوو ة املالبسوواأحكامووه وتووذوقها كمووا هووك ضووروري  لالنتفوواع بتلجيهاتووه كلمووا تكووررت تلووك الظوورو  و 

  . رحي   لي ،وعلى األخا فيما يلاجهنا اليلم وحنن نستأن  الدعلة ا سالمي
ن يف ال ّبووذا الووديركوولن فعوو الووذين يتحنقوولل هووذ  املقالوو  وحنوون علووى يقووني أنووه لوون يوورى هووذ  الر يوو  اليوولم إ 

يلاجههووووا  اليت كووووانملاجهوووو  ا؟اهليوووو  احلاضوووورة وموووون مث يلاجهوووولن أحوووولا  ومالبسووووات ولروفووووا وأحوووودات كوووو
موون ا عوورام والتوول  عوون .العصووب  املسوولم  معووه .و  -للات اّلِل وسووالمه عليووه صوو -صوواحه الوودعلة األوىل 

مووون  د  يف كووول كوووأنّلِل وحووو  تتحقووو  إ  ابلدينلنووو  الكاملووو هوووذا الووودين يف حقيقتوووه الكبوووْية الشوووامل  الووويت  
لك ذوموا يلقلنوه كو.. جتماعيو  ا واألخالقيو  والتعبديو  والسياسوي  وا قتصواقي  و   عتقاقيو  كيون احلياة ا 

 يف سوبيل اّللِ  -تلوى ألوىل تبمن ا يذاء واملطوارقة والتعوذيه والتقتيول كالوذي كانوحل تلوك العصوب  املختوارة ا
 ..به  -

                                                 
 [2006/ 4قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 63

This file was downloaded from QuranicThought.com



 102 

سولم  ا؟ماعو  امل حل تلاجهوهإن هي ء الذين يتحركلن ّبذا الدين يف ملاجه  ا؟اهلي  ويلاجهولن بوه موا كانو
 ركلن األبعوواققوورآن ويوودوهووم وحوودهم الووذين يفقهوولن هووذا ال.هووم وحوودهم الووذين يوورون تلووك الر يوو  ..األوىل .

قووه احلركوو  فسووتنباط لكوولن اوهووم وحوودهم الووذين مي.على النحوول الووذي أسوولفنا ..احلقيقيوو  ملوودلل ت نصلصووه
 كوارة ا ناسوب  هوذ  حلركو   و الذي   يغب عنه فقه األورا ،يف ملاجه  احلياة املتحرك  الويت   تكو  عون ا
ركوو  حللفقووه الووالزم ضوورة هوول اإىل فقووه احلركوو  حنووه أن نقوورر أن الفقووه املطلوولب اسووتنبانه يف هووذ  الفوو ة احلا

  ،ومن ا؟اهليووىل النوولرك  هتوود  إىل إخووراج النوواس موون الظلمووات إحر .انكوو   يف ملاجهوو  ا؟اهليوو  الشووامل 
 - دعلوى عهود حممو -األوىل  إىل ا سالم ومن الدينلن  للعباق إىل الدينلن  لرب العباق كما كانوحل احلركو 

ان لإلسووالم سوولط أن يكوولن تلاجووه جاهليوو  العوورب  ثوول هووذ  اناولوو  قبوول أن تقوولم الدولوو  يف املدينوو  وقبوول
 وعلى أم  من الناس. على أرم

 جي  ..ات ااار حنن اليلم يف كبه هذا امللق    يف مثله،وذلك  ختال  بعخ الظرو  واملالبس
البسووات   يف املولكوون مووع اخووتال.حنوون نسووتهد  قعوولة إىل ا سووالم انكوو   يف ملاجهوو  جاهليوو  كووامل  .

جديودا « قااجتهوا»ك الذي يقتضووهذا ا ختال  هل .والظرو  واحلاجات واملقتضيات اللاقعي  للحرك  .
 فووووو ة احلاضووووورة نبيعووووو  اليووووولائم بوووووني السووووولاب  التارحيووووو  للحركووووو  ا سوووووالمي  األوىل وبوووووني« فقوووووه احلركووووو »يف 

 ومقتضياهتا املتغْية قليال أو كثْيا ..
ص  نظمووووو  قوووووه ااووووواأموووووا الف.هوووووذا النووووولع مووووون الفقوووووه هووووول الوووووذي هتووووواج إليوووووه احلركووووو  ا سوووووالمي  اللليووووودة .

  و  لم قولو  مسولمألرم اليواإنه ليك علوى وجوه .رائع اجملتمع املنظم املستقر،فهذا ليك أوانه ..الدول ،وك
 .جمتمع مسلم،قاعدة التعامل فيه هك كريع  اّلِل والفقه ا سالمك  .

جووه الظوورو  لجوود ويلايهووذا النوولع موون الفقووه ذيت يف حينووه وتفصوول أحكامووه علووى قوود اجملتمووع املسوولم حووني 
ذور  بوو  تسوتنبحل  يف فوراغ تكولن حميطو  بوذلك اجملتموع يلموذا   إن الفقوه ا سوالمك   ينشوأ اللاقعي  الويت

 يف اهللاء  ونعلق إىل استكمال احلدية عن ملضلعات السلرة :
حملر هذ  السلرة األول:هل إبوراز نبيعو  املكوذبني ّبوذا الودين وقوافعهوم األصويل  للتكذيه،وتصولير املصوْي 

 وحوووولل هووووذا انوووولر يوووودور السوووويا  يف عوووودة جل ت،متنلعوووو .كووووافرين املكووووذبني .املخوووول  الووووذي ينتظوووور ال
سوووولاء يف ذلووووك القص ،ومشوووواهد الكلن،ومشوووواهد .امللضوووولع واجملووووال،ترجع كلهووووا إىل ذلووووك انوووولر األصيل

 .64"القيام ،والتلجيهات والتعقيبات اليت تسب  القصا وتتخلله وتعقه عليه
   عقب على  ثري من الدروس بكمن  فيا 

كما يف تعقيبه على قص  النل نول  عليوه السوالم موع قلموه،والنل هولق عليوه السوالم موع قلموه ..،قوال رمحوه 
هوي ء الوذين  -عليوه السوالم  -إن قولم نول  هللا يف التعقيه على قص  النل نول  عليوه السوالم موع قلموه ":

                                                 
 [2121/ 4قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 64
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سوووالم ااوووالا الووويت كوووهدان مووودى جاهليتهم،ومووودى إصووورارهم علوووى ابنلهم،ومووودى اسوووتنكارهم لووودعلة ا 
ابلدينلنوو   -سووبحانه  -إليهم،وخالصووتها:التلحيد ااووالا الووذي يفوورق اّلِل  -عليووه السووالم  -محلهووا نوول  

 والعبلقي  و  اعل ألحد معه صف  الربلبي  ..
ويف سولرة  - قصوته يف سولرة األعورا  مون قبول كموا نعلوم مون  -وآقم .هم ذريو  آقم ..إن قلم نل  هي ء .

لووويت خلقوووه اّلِل هلوووا وروق  اوهوووك املهمووو   -ألرم ليقووولم  همووو  ااالفووو  فيهوووا اقووود هوووب  إىل  -ك البقووورة كوووذل
ن ا،وكي  تلقوى موربوه كيو  يتولب مون الزلو  الويت زهلو بعد أن علمه -ابلكفاايت وا ستعداقات الالزم  هلا 

 موا ذتيوه« يتبوع»ن أ -نول  هول وزوجوه وب -وكي  أخذ عليه ربه العهود وامليثوا  .ربه كلمات فتاب عليه ّبا
 من هدى اّلِل،و  يتبع الشيطان وهل عدو  وعدو بنيه إىل يلم الدين.

م جوويال بعوود يووه ا سووالومووا موون كووك أنووه علووم بن.وإذن فقوود هووب  آقم إىل األرم مسوولما ّلِل متبعووا هوودا  .
  فوإذا خورىأا عقيودة جيل وأن ا سالم كان هول أول عقيودة عرفتهوا البشوري  يف األرم حيوة   تكون معهو

ليو   هوذ  ا؟اهقود صواروا إىل -آقم بعود أجيوال   يعلوم عودقها إ  اّلِل  وهم مون ذريو  -حنن رأينا قلم نل  
م أن هوووذ  ا؟اهليووو  نارئووو  علوووى البشوووري  بلينيتهوووا فلنوووا أن ْنوووز  -لووويت وصوووفتها القصووو  يف هوووذ  السووولرة ا -

شويطان ليهوا بفعول ال سوالم إاا احنرفوحل عون وأوو.وأسانْيها وخرافاهتوا وأصونامها وتصولراهتا وتقاليودها مجيعا
 منهووا عوودو اّللِ  لوويت ينفووذاتلك الثغوورات .املسوول  علووى بووب آقم وبفعوول الثغوورات الطبيعيوو  يف الوونفك البشووري 

 كبوووْية و  يفْي  معوووه غوووعوودو الناس،كلموووا تراخووولا عوون ا ستمسوووا  ّبووودى اّلِل،واتباعووه وحد ،وعووودم اتبووواع 
ميلوك أن  وّبوذا القودر -  ا بوتالء ل مناط ه -ان ومنحه قدرا من ا ختيار ولقد خل  اّلِل ا نس.صغْية .

 - ةولول قيود كوعر  -يستمسك ّبدى اّلِل وحد  فال يكلن لعدو  من سولطان عليوه،كما ميلوك أن ينحور  
؟اهليوو  ا إىل مثوول تلووك -بعوود أكوولاط  -عوون هوودى اّلِل إىل تعوواليم غووْي  فيجتالووه الشوويطان حووَّت يقووذ  بووه 

 جيال اليت   يعلمها إ  اّلِل.بعد تلك األ -م النل املسل -اليت انتهحل إليها ذراري آقم الكاحل  
حقيق  أن أول عقيدة عرفحل يف األرم هك ا سوالم القوائم علوى تلحيود الدينلنو  والربلبيو  .وهذ  احلقيق  .

وغوْيهم مون « ن املقارنو علمواء األقاي»تقلقان إىل رفخ كل ما حوب  فيوه مون يسوملوم .والقلام  ّلِل وحد  .
سوووبقته أنووولار كوووَّت مووون .التطووولريني الوووذين يتحوووديلن عووون التلحيووود بلصوووفه نووولرا متوووأخرا مووون أنووولار العقيدة

إىل آخوور مووا .ومن شليووه القوولى الطبيعيوو  وشليووه األروا ،وشليووه الشووملس والكلاكووه ..التعوودق والتثنيوو  لآلهلوو 
ج ملجوووه بعلامووول  رحيووو  ونفسوووي  وسياسوووي  معينووو  الووويت تقووولم ابتوووداء علوووى مووونه« البحوووّل»ختوووب  فيوووه هوووذ  

يهد  إىل هطيم قاعدة األقاين السماوي  واللحك ا هلوك والرسوا ت مون عنود اّلِل وإيبوات أن األقاين مون 
صوونع البشوور وأوووا موون مث تطوولرت بتطوولر الفكوور البشووري علووى موودار الزمووان  وينزلوو  بعووخ موون يكتبوولن عوون 

وفووو  ذلوووك املووونهج  -النظووورايت الووويت يقررهوووا البووواحثلن يف  ريووو  األقاين ا سوووالم مووودافعني فيتوووابعلن تلوووك 
موون حيووة   يشووعرون  وبينمووا هووم يوودافعلن عوون ا سووالم متحمسووني ُيطموولن أصوول ا عتقوواق  -امللجووه  

هوووب  إىل  -عليوووه السوووالم  -حني يقووورر أن آقم .ا سوووالمك الوووذي يقووورر  القووورآن الكووورمي يف وضووول  حاسوووم
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واجوووووه ذراري آقم الوووووذين اجتووووواهلم الشووووويطان عووووون  -عليوووووه السوووووالم  -وأن نلحوووووا .األرم بعقيووووودة ا سوووووالم
وأن الودورة عودقت بعود .القائم علوى التلحيود املطلو  ..ا سالم إىل ا؟اهلي  الليني  بذلك ا سالم نفسه .

القووائم علووى .نوول  فخوورج النوواس موون ا سووالم إىل ا؟اهليوو  وأن الرسوول مجيعووا أرسووللا بعوود ذلووك اب سووالم .
إ ووووا كووووان ال قووووك  -وأنووووه   يكوووون قوووو  تطوووولر يف العقيوووودة السووووماوي  يف أصوووول ا عتقوووواق .التلحيوووود املطلوووو  .
وأن مالحظو  ذلوك التطولر يف العقائود ا؟اهليو   -يف الشرائع املصاحب  للعقيودة اللاحودة  وال كيه والتلسع

 ا يووودل علوووى أن عقيووودة إ.  يووودل علوووى أن النووواس صووواروا إىل التلحيووود بنووواء علوووى تطووولر يف أصووول العقيووودة
 -حوَّت بعود احنورا  األجيوال عنهوا  -التلحيد على يد كول رسولل كانوحل تو   رواسوه يف األجيوال التاليو  

أما عقيودة التلحيود يف أصولها فهوك .ترقك عقائدهم ا؟اهلي  ذاهتا حَّت تصْي أقرب إىل أصل التلحيد الرابين
وقد وجدت هكوذا كاملو  منوذ وجودت،ألوا ليسوحل انبعو  أقدم يف  ري  البشري  من العقائد الليني  مجيعا  

فهك حوووو  منووووذ اللحظوووو  .موووون أفكووووار البشوووور ومعللموووواهتم امل قيوووو  إ ووووا هووووك آتيوووو  هلووووم موووون عنوووود اّلِل سووووبحانه
 األوىل،وهك كامل  منذ اللحظ  األوىل ..

وخباصوو   -لباحووة مسوولم  -إذن  -فال جمووال .هووذا مووا يقوورر  القوورآن الكوورمي ويقوولم عليووه التصوولر ا سووالمك
،إىل كووكء ذا الوذي يقورر  القورآن الكوورمي يف وضول  حاسومهووأن يعودل عون  -إذا كوان يودافع عون ا سووالم  

 سلفنا  ألجه كما تلك النظرايت النابع  من منهج م. ا ختب  فيه نظرايت علم األقاين املقارن 
إذ  -اليت تكتوه عون ا سوالم  نناقا األخطاء واملزال  يف الكتاابت   - لالل القرآن يف -ومع أننا هنا 

نهج القورآين نمولذج واحد،نعرضوه يف ملاجهو  املوولكننوا نلوم ب.. -أن جمال هذ  املناقش   ة آخر مسوتقل 
 والتقريرات القرآني  يف هذ  القضي  ..

كما ترقووى يف . العقائووديفترقووى ا نسووان ».يف فصوول أصوول العقيوودة:.« اّللِ »كتووه األسووتاذ العقوواق يف كتابووه:
 والصناعات. العللم

العلوووووم  حل أوائووووولفليسووووو.فكانووووحل عقائووووود  األوىل مسووووواوي  حلياتووووه األوىل،وكوووووذلك كانوووووحل عللمووووه وصناعاته»
 وفور مون عناصورمنهوا   والصناع   رقوى مون أوائول الودايانت والعباقات،وليسوحل عناصور احلقيقو  يف واحودة

 احلقيق  يف األخرى.
لم بيل العلوووووسوووووكووووو  وأنووووولل مووووون حماو توووووه يف وينبغوووووك أن تكووووولن حمووووواو ت ا نسوووووان يف سوووووبيل الووووودين أ»

 والصناعات.
علوم  يعا؟هوا التفرقو  الويتألن حقيق  الكلن الكثى أك  مطلبا وأنلل نريقا مون حقيقو  هوذ  األكوياء امل »

  رة والصناع   رة أخرى.
يوه ن قر موولبثلا إىل ز وقد جهل الناس كأن الشمك السانع ،وهك ألهور موا تورا  العيولن وهسوه األبودان،»

ن أ حطور ألحود و .حوالميقلللن بدوراوا حلل األرم،ويفسرون حركاهتا وعلارضها كما تفسر األلغاز واأل
 ل.ولعلها   تزا.ينكر وجلق الشمك ألن العقلل كانحل يف لالم من أمرها فل  لالم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 105 

ا تبحووة لووى أوووين،و  عفووالرجلع إىل أصوولل األقاين يف عصوولر ا؟اهليوو  األوىل   يوودل علووى بطووالن التوود»
صوور واحوود عامل  يف كوووكوول مووا يوودل عليووه أن احلقيقوو  الكووثى أكووث موون أن تتجلووى للنوواس كاملوو  .عوون حمال

عدون لعرفوان ،كما يسوتوأسللاب بعد أسوللب.وأن الناس يستعدون لعرفاوا عصرا بعد عصر،ونلرا بعد نلر
ا العقول  ُيوي  ّبوالويتاحلقائ  الصغرى،بل علوى حنول أصوعه وأعجوه مون اسوتعداقهم لعرفوان هوذ  احلقوائ  

 ويتناوهلا احلك والعيان.
،و   نسوان األولمون ّبوا اوقد أسفر علوم املقابلو  بوني األقاين عون كثوْي مون الضوال ت واألسوانْي الويت آ»

فر هووذا ملنظوولر أن يسووكوون موون ايو  .تووزال هلووا بقيوو  كووائع  بووني القبائوول البدائيوو ،أو بووني أمووم احلضووارة العريقوو 
 ن الضوووووالل ذلوووووك،و  أن تكووووولن الووووودايانت األوىل علوووووى غوووووْي موووووا كانوووووحل عليوووووه موووووالعلوووووم عووووون كوووووكء غوووووْي 

ديود ذ  النتيجو  جهووليك يف .النتيج  املعقلل  اليت   ي قه العقل نتيج  غْيها فهذ  هك وحدها.وا؟هال 
حوة طور لوه أن يبالوذي ح فإن العوا .يستغفر به العلماء،أو يبنلن عليه جديدا يف احلكم على جلهر الودين

لائه السووووخ  كوووونزهوووو  عوووون  األقاين البدائيوووو  ليثبووووحل أن األولووووني قوووود عرفوووولا احلقيقوووو  الكلنيوووو  الكاملوووو  ميف
 ...«.والغباء،إ ا يبحة عن حمال 

 يف الكتاب نفسه :« أنلار العقيدة ا هلي »كذلك كته يف فصل:
  قاقهوووووا ابهلهلوووووعت  يف ايعووووور  علمووووواء املقابلووووو  بوووووني األقاين ياليووووو  أنووووولار عامووووو  مووووورت ّبوووووا األموووووم البدائيووووو»

وىل حل القبائول األلتعودق كانوففوك قور ا»واألرابب:وهك قور التعدق وقور التمييوز وال جوي  وقور اللحدانيو  
 تتخذ هلا أراباب تعد ابلعشرات،وقد تتجاوز العشرات إىل امل ات.

،وتقبل ضولررب يف احلويلكك يف هذا الدور أن يكلن لكل أسرة كبْية رب تعبد ،أو تعليوذة تنولب عون الو
 الصللات والقرابني.

ا يف الوووووثوز ذ رب منهوووووويف الووووودور الثووووواين وهووووول قور التمييوووووز وال جوووووي  تبقوووووك األرابب علوووووى كثرهتا،وذخووووو»
عليهوا  زعام ،وتعتمودخورى ابلإما ألنوه رب القبيلو  الكوثى الويت تودين هلوا القبائول األ.والرجحان على سائرها

قهووا الووه الوويت هقائر املطسوواق  مجيعووا مطلبووا أعظووم وألووزم موون يف كوويون الوودفاع واملعاش،وإمووا ألنووه ُيقوو  لعبوو
 هووك ملضووع رجوواءالووراي  و و األرابب املختلفوو ،كأن يكوولن رب املطوور وا قلوويم يف حاجوو  إليووه،أو رب الزوابووع 

  .ناصر الطبيعيا من العأو خشي  يعلل على ملضع الرجاء وااشي  عند األرابب القائم  على تسيْي غْيه
مون  يف كول إقلويم األرابب الة تتلحد األم ،فتتجمع إىل عباقة واحدة تيل  بينها موع تعودقويف الدور الث»

جهوا ليهوا سوياقة  ا تفورم عوُيدّ يف هذا الدور أن تفرم األم  عباقهتا على غْيهوا كمو.األقاليم املتفرق 
اء عباقتوووه  قائوووه وبقووووصووواحه عركوووها،وُيدّ أيضوووا أن ترضوووى مووون إلوووه األمووو  املغللبووو  اباضووولع  هلوووا،مع ب

 كبقاء التابع للمتبلع،واحلاكي  للملك املطاع.
و  تصوول األموو  إىل هووذ  اللحدانيوو  الناقصوو  إِ  بعوود أنوولار موون احلضووارة تشوويع فيهووا املعرف ،ويتعووِذر فيهووا »

على العقل قبلل اارافات اليت كانحل سائغ  يف عقلل اهلمج وقبائل ا؟اهلي ،فتص  اّلِل  وا هول أقورب إىل 
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والقداس  من صوفات اهلهلو  املتعودقة يف أنلارهوا السوابق ،وتق ن العبواقة ابلتفكوْي يف أسورار الكولن الكمال 
وعالقتهووووا إبراقة اّلِل وحكمتووووه العاليوووو ،وكثْيا مووووا يتفوووورق ا لووووه األكووووث يف هووووذ  األمووووم ابلربلبيوووو  احلقوووو ،وتنزل 

 إخل....« ة السماوي  األرابب األخرى إىل مرتب  املالئك  أو األرابب املطروقين من احلظْي 
ن لبشر هوم الوذياقارن أن وواض  سلاء من رأي الكاته نفسه أو  ا نقله ملخصا من آراء علماء الدين امل
طولر وأن الت.ياسوي ري  والسينش لن عقائودهم  نفسوهم ومون مث تظهور فيهوا أنولارهم العقليو  والعلميو  واحلضوا

 طرق على ا مجال ..من التعدق إىل التثني  إىل التلحيد تطلر زمب م
ذ ة ا هلي ،منووة العقيوودملضوولع هووذا الكتوواب نشووأ»وهووذا واضوو  موون ا؟ملوو  األوىل يف تقوودمي امليلوو  لكتابووه:

 « ..أن اختذ ا نسان راب،إىل أن عر  اّلِل األحد،واهتدى إىل نزاه  التلحيد
ر  ر غوووْي موووا يقووور كوووي ا آخووو،والوووذي   كوووك فيوووه أن اّلِل سوووبحانه يقووورر يف كتابوووه الكرمي،تقريووورا واضوووحا جازما

 أن آقم -سوبحانه  - ر  اّللِ وأن الوذي يقور .متأيرا فيه  نهج علماء األقاين املقارنو  .« اّللِ »صاحه كتاب:
تعوووودق ب  موووون الوهوووول أول البشوووور عوووور  حقيقوووو  التلحيوووود كاملوووو ،وعر  نزاهوووو  التلحيوووود غووووْي مشوووولب  بشووووائ

هنالوك  لعقيودة،فكانحله ّبوذ  اوأنوه عوِر  بنيو.ه وحد والتثني ،وعر  الدينلن  ّلِل وحود  ابتبواع موا يتلقوى منو
علووى  ا نووال األموودملوووأنووه .. أجيووال يف أقوودم  ريوو  البشووري    تعوور  إ  ا سووالم قينووا،وإ  التلحيوود عقيوودة

شوووَّت لوقانوووحل .تعووودق .ا إىل الر وووا إىل التثنيووو  ور ووو.األجيوووال املتتابعووو  مووون ذريووو  آقم احنرفوووحل عووون التلحيووود .
 ... األرابب الزائف 

  و طلفوان مجيعوا غورقهم الأوأن الذين بقولا علوى ا؟اهليو  .حَّت جاءها نل  عليه السالم ابلتلحيد من جديد
ائر األرابب التثنيوووو  وسوووووينكوووورون التعوووودق و « نزاهوووو  التلحيوووود»يوووونج إ  املسوووولملن امللحوووودون الووووذين يعرفوووولن 

 والعباقات ا؟اهلي   
بول ق.لحيود املطل علوى الت اجني عاكحل كوذلك اب سوالم القوائمولنا أن ْنزم أن أجيا  من ذراري هي ء الن

ل كووووان كووووأن  كوووووأنووووه هكووووذا  .أن يطوووولل علوووويهم األموووود،ويعلقوا إىل ا حنوووورا  عوووون التلحيوووود موووون جديوووود .
 .« . َّ أاََن فَاْعُبُدونِ   إِلَه إِ  أَنَّهُ  َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن َرُسلل  ِإ َّ نُلِحك إِلَْيهِ »رسلل:

« اّللِ »توواب:كيووه ميلوو   فوالذي يقوورر  علموواء األقاين املقارنوو  ويتووابعهم ،والووذي   كووك فيووه أن هووذا كووكء
ريووو  بووواحثني يف  آراء الو .وبينهموووا تقابووول  م يف مووونهج النظووور ويف النتوووائج الووويت ينتهوووك إليهوووا ..كوووكء آخر

بشوور باحووة الميف  األقاين ليسووحل سوولى نظوورايت يعووارم بعضووها بعضووا،فهك ليسووحل الكلموو  النهايوو  حووَّت
 الفانني  

أمرا يبينه يف كتابه الكورمي هوذا البيوان القوانع،ويقرر غوْي  أمورا  -سبحانه  -وما من كك أنه حني يقرر اّلِل 
وخباص   ن يودافعلن عون ا سوالم ويكتبولن موا .آخر مغايرا له اام املغايرة،فإن قلل اّلِل يكلن أوىل اب تباع

وأن هوووذا الووودين   حووودم بووونقخ قاعدتوووه .وعووون أصووول الووودين مجلووو  . يكتبووولن بقصووود قفوووع الشوووبهات عنوووه
يف أن الوودين جوواء وحيووا موون عنوود اّلِل،و  يبتدعووه البشوور موون عنوود أنفسووهم وأنووه جوواء ابلتلحيوود   عتقاقيوو  ا 
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كما أنووه   حوودم .منووذ أقوودم العصوولر و  اووئ بغووْي التلحيوود يف أيوو  فوو ة موون فوو ات التوواري ،و  يف أيوو  رسووال 
تقريراته إىل تقريرات علماء األقاين املقارن  وخباص  حني يعلم أن هي ء إ ا يعمللن وفو  مونهج ملجوه ب   

لتوودمْي القاعوودة األساسووي  لوودين اّلِل كلووه وهووك أنووه وحووك موون اّلِل،ولوويك موون وحووك الفكوور البشووري امل قووك 
جريبيووو   ولعووول هوووذ  اللمحووو  املتطووولر  ولووويك وقفوووا علوووى ترقوووك العقووول البشوووري يف العلوووم املووواقي وااوووثة الت

تكشوو  لنووا عوون موودى ااطوولرة يف تلقووك  -الوويت    لووك ا سووتطراق فيهووا يف كتوواب الظووالل  -املختصوورة 
كما تكشووو  لنوووا عووون .عووون مصووودر غوووْي إسوووالمك -يف أي جانوووه مووون جلانبهوووا  -مفهلماتنوووا ا سوووالمي  

لى هذ  املناهج واملقوررات ويسوتقلن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربي  ومقرراهتا يف أذهان الذين يعيشلن ع
« ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَوْهوِدي لِلَّويِت ِهوَك أَقْووَلمُ »..حَّت وهم يتصدون لرق ا ف اءات عن ا سالم من أعدائه .منها
.. 

لوم واضو    علوى معنق  موع نول  وابنوه الوذي لويك مون أهلوه  إووا وقفو.ونق  وقف  أخرى مع قص  نل  .
  الطري  ..كش  معا وقف  على مفر  الطري  ت.عقيدة ويف خطها احلركك أيضا .ابرز يف نبيع  هذ  ال

تَووْد آَمنَ َوأُوِحووَك ِإىل نُوول   أَنَّووُه لَووْن يوُووْيِمَن ِمووْن قَوْلِمووَك ِإ َّ َمووْن قَوو» َواْصووَنِع اْلُفْلووَك .لنَ ِ ْك ِ ووا كووانُلا يَوْفَعلُ ،فَووال تَوبوْ
 ...«ُقلَن ْم ُمْغرَ الَِّذيَن لََلُملا ِإوَُّ  ِ َْعُيِننا َوَوْحِينا،َو  خُتاِنْبِب يف 

وْل ِفيهوا ِمونْ » َسوَبَ  َعَلْيوِه اْلَقوْلُل  ِإ َّ َمونْ  -نَونْيِ َوأَْهلَوَك ْوَجونْيِ ايوْ زَ  ُكولِ  َحَّتَّ ِإذا جاَء أَْمُران َوفاَر التوَّنُولُر قُوْلَنا:امحِْ
 ...«َمَن َمَعُه ِإ َّ قَِليل  آَوَمْن آَمَن،َوما  -
َتُكوووْن َموووَع  رَْكوووْه َمَعنوووا،َو ا:اي بُوووَبَّ -ْعوووزِل  َن يف مَ َك َعْووورِي ِّبِوووْم يف َموووْلج  َكاْ؟ِبووواِل َوانقى نُووول   ابْونَوووُه وَكووواَوِهووو»

اَل  َرِحَم،َوحوووأَْموووِر اّللَِّ ِإ َّ َمووونْ  يَووووْلَم ِمووونْ اِصوووَم الْ قاَل:َسوووآِوي ِإىل َجبَووول  يَوْعِصوووُمِب ِموووَن اْلماِء،قووواَل:  ع.اْلكاِفرِينَ 
نَوُهَما اْلَمْلُج َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي   ..«بَويوْ

قوواَل:اي نُوولُ  ِإنَّووُه .نْووحَل َأْحَكووُم احْلاِكِمنيَ حلَُْ ،َوأَ ْعووَدَ  اَوانقى نُوول   َربَّووُه،َفقاَل:َربِِ ِإنَّ ابْووِب ِمووْن أَْهلِووك،َوِإنَّ وَ »
،َفال َتْسوووو لَن ِمووووَن ،ِإيِنِ أَِعظُووووَك أَْن َتُكوووو بِووووِه ِعْلووووم  ْيَك لَووووكَ  َوْلِن مووووا لَوووولَووووْيَك ِمووووْن أَْهِلَك،ِإنَّووووُه َعَموووول  َغووووْْيُ صوووواِل  

« ِب َأُكوْن ِموَن اْااِسورِينَ  تَوْغِفْر ِ  َوتَووْرمحَْ ْلم ،َوِإ َّ عِ  بِِه قاَل:َربِِ ِإيِنِ أَُعلُذ ِبَك أَْن َأْس َوَلَك ما لَْيَك ِ  .اْ؟اِهِلنيَ 
.. 

لوودين،وتتعل  يعوو  هووذا اهووذا الوودين وكوويج  فريوودة تتميووز ّبووا نبإن اللكوويج  الوويت يتجمووع عليهووا النوواس يف 
 آبفا  وآماق وأبعاق وأهدا  حتا ّبا ذلك املنهج الرابين الكرمي.

م يج  القوول إن هووذ  اللكوويج  ليسووحل وكوويج  الوودم والنسووه وليسووحل وكوويج  األرم واللنن،وليسووحل وكوو
 الطبق  ..و احلرف   ر،وليسحل وكيج والعشْية،وليسحل وكيج  الللن واللغ ،وليسحل وكيج  ا؟نك والعنص

إن هوذ  اللكووائج مجيعهووا قوود تلجوود مث تنقطووع العالقوو  بوني الفوورق والفوورق كمووا قووال اّلِل سووبحانه وتعوواىل لعبوود  
مث بووني لووه « اي نُوولُ  ِإنَّووُه لَووْيَك ِمووْن أَْهلِووكَ ».« .َربِِ ِإنَّ ابْووِب ِمووْن أَْهلِووك»وهوول يقوولل: -عليووه السووالم  -نوول  

إن وكوويج  ا ميووان قوود انقطعووحل بينكمووا اي ..« إنووه عموول غووْي صوواحل»..لوويك موون أهلووه .ابنووه .ملوواذا يكوولن 
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فأنوووحل هسوووه أنوووه مووون « فَوووالَ َتْسوووأَْلِن َموووا لَوووْيَك لَوووَك بِوووِه ِعْلوووم  ِإيِنِ أَِعظُوووَك أَن َتُكووولَن ِموووَن اْ؟َووواِهِلنَي  »نووول :
موون أهلووك،ولل كووان هوول ابنووك موون أمووا املعلوولم املسووتيقن فهوول أنووه لوويك .أهلووك،ولكن هووذا احلسووبان خانئ

 صلبك  
ظورات رواب ،وبني نكوائج والووهذا هل املعلم اللاض  البارز علوى مفور  الطريو  بوني نظورة هوذا الودين إىل الل 

ك الووولنن،وآان هوووو ك األرم إن ا؟اهليوووات ععوول الرابطووو  آان هوووك الووودم والنسووه وآان هووو.ا؟اهليوو  املتفرقووو  .
 هووك    ععلهووا آان  والطبقوولغوو ،وآان هووك ا؟وونك والعنصوور،وآان هووك احلرفووالقوولم والعشووْية،وآان هووك اللوولن وال
معهوا و عأعلوى تفرقهوا  -هليو  وكلها تصلرات جا.أو املصْي املش   ..املصاحل املش ك ،أو التاري  املش  

ن آا القور  وثال يف هوذ -ال  رالف  أصيل  عميقو  عون أصول التصولر ا سوالمك  واملونهج الورابين القولمي خت -
قود  -هك من هذا القورآن وعلوى نسوقه واعاهوه و  - -الذي يهدي لليت هك أقلم ويف تلجيهات الرسلل 

ذا املثول الطريو  ..وهو يف مفور  أخذ األم  املسلم  ابل بي  على ذلك األصل الكبْي ..واملعلم اللاض  البارز
َّت اللكوووائج ثالوووه لشووو،ضووورب أمالوووذي يضوووربه يف هوووذ  السووولرة مووون نووول  وابنوووه فيموووا يكووولن بوووني اللالووود والللد

 عتثها ..ة اليت يوالرواب  ا؟اهلي  األخرى،ليقرر من وراء هذ  األمثال حقيق  اللكيج  اللحيد
  وأبيووه وقلمووه - عليوه السووالم -ضورب هلووا املثوول فيموا يكوولن بووني الللود واللالوود وذلووك فيمووا كوان بووني إبووراهيم 

ا   َيْسوووَمُع َو  موو:اي أَبَووحِل ِ َ تَوْعبُووُد اَل أِلَبِيوووهِ قووِإْذ .اُه كووواَن ِصوودِِيقا  نَِبي ووَواذُْكووْر يف اْلِكتوواِب ِإْبراِهيَم،ِإنَّوو»كووذلك:
اي .ِدَ  ِصوورانا  َسووِلاي  ِتَك،فَوواتَِّبْعِب أَْهووذَْ ِم مووا َ ْ  اْلِعْلوويُوْبِصووُر َو  يُوْغووِب َعْنووَك َكووْي ا ف اي أَبَووحِل ِإيِنِ قَووْد جوواَءين ِموونَ 

اب  ِمووَن الوورَّمْحِن َأخوواُ  أَْن مَيَسَّووَك َعووذ بَووحِل ِإيِنِ اي أَ .اشَّووْيطاَن،ِإنَّ الشَّووْيطاَن كوواَن لِلوورَّمْحِن َعِصووي  أَبَووحِل   تَوْعبُووِد ال
ووووووْيطانِ  تَووووووِه أَلَْرمُجَنَّووووو َْ يُمف لَوووووِ ْن ِإبْووووووراهِ  قاَل:أَراِغووووووه  أَنْوووووحَل َعووووووْن آهِلَووووويِت اي.َولِي وووووا . فَوَتُكووووولَن لِلشَّ َك  َواْهُجووووووْرين  تَونوْ

،ِإنَّوووُه كووواَن يب .ي اَملِ  ْن ُقوِن اّللَِّ َوأَْقعُووولا زُِلُكْم َوموووا تَوووْدُعلَن ِموووا،َوأَْعتَ  َحِفي وووقاَل:َسوووالم  َعَلْيوووَك َسَأْسوووتَوْغِفُر لَوووَك َريبِِ
،َعسووى َأ َّ َأُكوولَن بِووُدعاِء َريبِِ َكووِقي ا ا لَووُه ِإْسووحاَ  َويَوْعُقوولَب ْبنووِمووْن ُقوِن اّللَِّ َوهَ  يَوْعبُووُدونَ  ْم َومووافَوَلمَّا اْعتَوووَزهلَُ .َريبِِ

 (.50 - 41)مرمي:... «َعِلي ا ساَن ِصْد   لِ هَلُْم  وَُكال  َجَعْلنا نَِبي ا َوَوَهْبنا هَلُْم ِمْن َرمْحَِتنا،َوَجَعْلنا
 ه.  وميثاقدوهل يعطيه عهوضرب هلا املثل فيما كان بني إبراهيم وذريته كما علمه اّلِل سبحانه ولقنه،

،فَ بُوووُه بِ َوِإِذ ابْوَتلوووى ِإبْوووراِهيَم رَ »بقووواء ذكووور  وامتوووداق الرسوووال  يف عقبوووه:ويبشووور  ب اِعلُوووَك َأَاَُّهنَّ،قووواَل:ِإيِنِ جَكِلمات 
 ..« اِلِمنيَ لِلنَّاِس ِإماما ،قاَل:َوِمْن ُذرِِيَّيِتف قاَل:  يَناُل َعْهِدي الظَّ 

ُهْم اِبّللَِّ َواْليَوووووْلِم ِمووووَمووووْن آَمووووَن  -ِت َن الثََّمووووراْهلَووووُه ِموووونووووا  َواْرُزْ  أَ َوِإْذ قوووواَل ِإبْووووراِهيُم:َربِِ اْجَعووووْل هووووذا بَولَوووودا  آمِ  » نوْ
( 126 - 124رة:)البقو..« بِوْ َك اْلَمِصوْيُ  النَّواِر وَ ىل َعوذابِ قاَل:َوَمْن َكَفَر فَأَُمتِِعُوُه قَلِويال  مُثَّ َأْضوَطرُُ  إِ .اهْلِخرِ 

 .وللط وامرأته،وذلك فيما كان بني نل  وامرأته،وضرب هلا املثل فيما يكلن بني الزوج وزوجه
ُ َمووَثال  »ويف ا؟انووه اهلخوور مووا كووان بووني اموورأة فرعوولن وفرعوولن:  ْموورََأَت نُوول   َواْموورََأتَ  َكَفووُروا الَّووِذينَ لِ َضووَرَب اّللَّ
،كانَتا َهْحَل َعْبَدْيِن ِمْن ِعباِقان صاحِلَنْيِ،َفخانَتاُ ا،فوَ  هُ َلْم يُوغْ ُللط  ِقيَل:اْقُخاَل النَّواَر َموَع ا ِمَن اّللَِّ َكوْي ا ،وَ مِنيا َعنوْ

اِخِلنيَ   « ...الدَّ
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ُ َمووَثال  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا اْموورََأَت ِفْرَعووْلَن،ِإْذ » ِب ِمووْن ِفْرَعووْلَن  ِعْنووَدَ  بَوْيتووا  يف ا؟َْ بِِ ابْووِن ِ  الَووحْل:رَ قَوَضووَرَب اّللَّ نَّووِ ،َوْنَِِ
ِب ِمووَن الْ  ا املثووول فيمووا يكووولن بووني املووويمنني ( وضوورب هلوو11 - 10)التحووورمي:...« َقوووْلِم الظَّوواِلِمنيَ َوَعَملِووِه،َوْنَِِ

كووان بووني   لك فيموواوذ.وأهلهووم وقوولمهم وونوونهم وأرضووهم وقايرهووم وأملاهلم،ومصوواحلهم وماضوويهم ومصووْيهم
هم رهوم وأرضوولمهم وقو وموا كوان مون الفتيوو  أصوحاب الكهو  موع أهلهووم وقو.إبوراهيم واملويمنني بوه مووع قلمهم

... 
ُكْم َوِ َّوا تَوْعبُوُدوَن ِموْن ُقوِن ِمِهْم:ِإانَّ بوُوَرآُ ا ِمونْ اُللا لَِقولْ ،ِإْذ قوَقْد كاَنحْل َلُكْم أُْسَلة  َحَسَن   يف ِإْبراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعوهُ »

َنُكُم اْلَعداَوُة َواْلبوَ  َننا َوبَويوْ ،َكَفْران ِبُكْم َوبَدا بَويوْ  (.4)املمتحن :.....« َدُ  تُوْيِمُنلا اِبّللَِّ َوحْ  بَدا  َحَّتَّ أَ ْغضاُء اّللَِّ
يَووُ  ِإىَل اْلَكْهووف ِإْذ أَوَ نووا َعَجبووا  أَْم َحِسووْبحَل أَنَّ َأْصووحاَب اْلَكْهووِ  َوالوورَِّقيِم كووانُلا ِمووْن آايتِ  » ِ  َفقاُللا:َربَّنووا ى اْلِفتوْ

مُثَّ بَوَعْثنواُهْم لِونَوْعَلَم .َدقا   يف اْلَكْهوِ  ِسوِننَي َعوَلى آذاِوِمْ بْنا عَ َفَضرَ آتِنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَ   َوَهيِِْئ لَنا ِمْن أَْمران َرَكدا ،
يَووووو   آمَ ُهْم اِبحْلَووووو نَوبَوووووأَ حَنُْن نَوُقوووووُا َعَلْيوووووكَ .َأُي احْلِوووووْزَبنْيِ َأْحصوووووى ِلموووووا لَِبثُووووولا أََمووووودا   ُْم ِفتوْ ،ِإوَّ نُووووولا بِوووووَرّبِِِْم َوزِْقانُهوووووْم  ِِ

ِه ِإهلوا  َلَقوْد قُوْلنوا ِإذا  لَوْن نَوْدُعَلا ِموْن ُقونِو َواأْلَْرمِ  سَّوماواتِ قُوُللِّبِْم ِإْذ قاُملا َفقاُللا:َربُنا َرُب الُهدى ،َوَرَبْطنا َعلى 
َووُذوا ِمووْن ُقونِووِه آهِلَوو   .َكووَططا   افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ  لَووُم ِ َّووِن طان  بَوونيِِ   َفَمووْن أَلْ ْيِهْم ِبُسوولْ لَن َعلَووَلْل  َذْتُوو.هُي ِء قَوْلُمنَووا اختَّ

ْم ِموْن َرمْحَتِوِه،َويُوَهيِِْئ َلُكوْم  يَوْنُشْر َلُكْم َرُبُكوىَل اْلَكْه ِ فَْأُووا إِ  - ِإ َّ اّللََّ  -َكِذاب ف َوِإِذ اْعتَوزَْلُتُملُهْم َوما يَوْعُبُدوَن 
 (.16 - 9)الكه :...« ِمْن أَْمرُِكْم ِمرَفقا  

ن سوبقلها يف الوذي.امليمننينبيواء و ام  املسولم  مون سوْية الوره  الكورمي مون األوّبذ  األمثل  اليت ضرّبا اّلِل ل
هووا البوارز أمام ا املعلوومملكوه ا ميوان الضووارب يف كوعاب الزمان،وضوححل معووا  الطريو  هلوذ  األموو  وقوام هوذ

تقام  سو ها رّبوا ابونالب.هاعن حقيق  اللكيج  اليت اه أن يقلم عليها اجملتمع املسلم،و  يقلم على سلا
 ْية.على الطري  يف حسم ووضل  يتمثالن يف ملاق  كثْية،ويف تلجيهات من القرآن كث

َ َوَرُسوولَلُه  ..»هووذ   وواذج منهووا  ووُد قَوْلمووا  يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر يُوولاُقوَن َمووْن َحوواقَّ اّللَّ َولَووْل كووانُلا  -  عَِ
ميوواَن َوأَيَّووَدُهْم بِووُرو   ِمْنُه،َويُووْدِخُلُهْم  -ِإْخوولاَوُْم أَْو َعِشووْيهََتُْم آابَءُهووْم أَْو أَبْنوواَءُهْم أَْو  أُول ِووَك َكتَووَه يف قُولُوولِّبُِم اْ ِ

،أَ  ُهْم َوَرُضوولا َعْنووُه،أُولِ َك ِحووْزُب اّللَِّ ُ َعوونوْ ِحووْزَب   ِإنَّ َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيها،َرِضووَك اّللَّ
اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوتَِّخُذوا َعوُدوِِي َوَعوُدوَُّكْم أَْولِيواَء تُوْلُقولَن إِلَوْيِهْم ( »22...)اجملاقل :« اّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ 

ُكوووْم أَْن توُ  ،ُحْرُِجووولَن الرَُّسووولَل َوِإايَّ وووُتْم َخوووَرْجُتْم اِبْلَمَلقَِّة،َوقَوووْد َكَفوووُروا ِ وووا جووواءَُكْم ِموووَن احلَْ ِِ ْيِمنُووولا اِبّللَِّ َربُِِكوووْم،ِإْن ُكنوْ
وُتْم َوموا أَْعلَ  وُتْم،َوَمْن يَوْفَعْلوُه ِموْنُكْم ِجهاقا  يف َسِبيِلك َوابِْتغاَء َمْرضايت،ُتِسُروَن إِلَْيِهْم اِبْلَموَلقَِّة َوأاََن أَْعلَوُم ِ وا َأْخَفيوْ نوْ

ووووِبيلِ  َفَعُكْم أَْرحوووواُمُكْم َو  أَْو قُُكْم،يوَووووْلَم اْلِقياَمووووِ  يَوْفِصووووُل ( »1نوووو :...)املمتح« فَوَقووووْد َضوووولَّ َسوووولاَء السَّ لَووووْن تَووووونوْ
ُ ِ وا تَوْعَملُولَن َبِصوْي   َنُكْم،َواّللَّ  3)املمتحنو :..« إخل.َقْد كانَوحْل َلُكوْم أُْسوَلة  َحَسوَن   يف ِإبْوراِهيَم َوالَّوِذيَن َمَعوُه ...بَويوْ

ميووواِن،َوَمْن اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووو( »4 - لا   تَوتَِّخوووُذوا آابءَُكوووْم َوِإْخووولاَنُكْم أَْولِيووواَء ِإِن اْسوووَتَحُبلا اْلُكْفوووَر َعلَوووى اْ ِ
ُْم ِموْنُكْم فَُأول ِوَك ُهوُم الظَّواِلُملنَ  اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوتَِّخوُذوا اْليَوُهولَق َوالنَّصوارى  (.»23)التلبو :...« يَوتَوَلهلَّ
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َ   يَوْهووووووووِدي اْلَقووووووووْلَم الظَّوووووووواِلِمنيَ أَْولِياءَ  ُهْم،ِإنَّ اّللَّ ُْم ِمووووووووْنُكْم فَِإنَّووووووووُه ِموووووووونوْ ،َوَمووووووووْن يَوتَوووووووووَلهلَّ « ،بَوْعُضووووووووُهْم أَْولِيوووووووواُء بَوْعخ 
 (.51)املائدة:...

ئوووه وتكلينوووه بيعووو  بنانوهكوووذا تقوووررت تلوووك القاعووودة األصووويل  احلا ووو  يف عالقوووات اجملتموووع ا سوووالمك ويف 
ال يعوود هنووا  جموو و .زمووانه عوون سووائر اجملتمعووات ا؟اهليوو  قوودميا وحووديثا إىل آخوور الالعضوولي الووذي يتميووز بوو

  ا اّلِل لامووولوويت اختارهووووبوووني إقاموو  اجملتموووع علووى أيووو  قاعوودة أخووورى غووْي القاعووودة ا« ا سووالم»للجمووع بوووني 
ت لعالقوووواامووون تلوووك  والوووذين يووودعلن صوووف  ا سوووالم،مث يقيمووولن جمتمعووواهتم علوووى قاعووودة أو أكثووور.املختارة

ا سووالم و .ووم يرفضلنهم وإمووا أا؟اهليو  الويت أحوول ا سوالم حملهووا قاعودة العقيوودة،إما أووم   يعرفوولن ا سوال
هوا مون ل حتوارون غْي بقلوا،بويف كلتا احلالتني   يع   هلم بتلك الصوف  الويت يودعلوا ألنفسوهم وهوم   يط

انوه مون حكمو  لننظور يف جل  -ااموا قود صوارت واضوح  و  -مقلمات ا؟اهلي  فعال  ونودع هوذ  القاعودة 
 اّلِل يف إقام  اجملتمع ا سالمك على هذ  القاعدة ..

الوويت تفرقووه موون عووا  البهيموو  ألوووا تتعلوو  ابلعنصوور الزائوود يف « ا نسووان»إن العقيوودة اثوول أعلووى خصووائا 
ملخلول  إنسواان يف وهل العنصر الروحك الذي به صوار هوذا ا -تركيبه وكينلنته عن تركيه البهيم  وكينلنتها 

وحووَّت أكوود امللحوودين إحلوواقا وأكثوور املوواقيني ماقي ،قوود انتبهوولا أخووْيا إىل أن العقيوودة خاصوو   -هووذ  الصوولرة 
 .65من خلاص ا نسان تفرقه فرقا أساسيا عن احليلان

هووك آصوورة  -ني   نسوواين الووذي يبلوو  ذروة احلضووارة ا نسوواايف اجملتمووع  -وموون مث ينبغووك أن تكوولن العقيوودة 
ن آصووورة و  تكووول .ألووووا العنصووور الوووذي يتعلووو   خوووا خصوووائا ا نسوووان املميوووزة لوووه عووون البهوووائم.تجمعال

 صوواحل واحلوودوقرعووى واملالتجمووع عنصوورا يتعلوو  بشووكء يشوو   فيووه ا نسووان مووع البهووائم  موون مثوول األرم وامل
لم وا؟وونك قووشووْية والالوويت اثوول خوولاص احلظْية،وسووياج احلظووْية  و  تكوولن كووذلك هووك الوودم والنسووه والع

لوه ن العقول والقإ  كويو  وليك هنوا .فكلهوا  وا يشو   فيوه ا نسوان موع البهيمو .والللن واللغو  . والعنصر
 اليت حتا ّبا ا نسان قون البهيم   

ق راقة،فكول فور تيوار وا هول عنصور ا خ.كذلك تتعل  العقيدة بعنصر آخر يتميز بوه ا نسوان عون البهوائم .
ريود أن يعويا يتموع الوذي عقيدته  جرق أن يبل  سن الركد وبذلك يقرر نلع اجملعلى حدة ميلك أن حتار 

بكامووول  -يووود الوووذي ير  فيوووه رتوووارا ونووولع املووونهج ا عتقووواقي وا جتمووواعك والسياسوووك وا قتصووواقي واالقوووك
 ويعيا .. أن يتمذهه به -حريته 

ميلوووك أن يقووورر األرم الووويت  كما  .ولكووون هوووذا الفووورق   ميلوووك أن يقووورر قموووه ونسوووبه وللنوووه وقلموووه وجنسوووه
إىل آخر تلك املقلموات الويت تقوام عليهوا جمتمعوات .ُيه أن يللد فيها،ولغ  األم اليت يريد أن ينشأ عليها .

إن هذ  األملر كلها يقضى فيها قبل جمي وه إىل هوذ  األرم،و  ييخوذ لوه فيهوا مشولرة و  رأي .ا؟اهلي   .

                                                 
 هي ء جلليان هاكسلك من علماء الدارويني  احلديث   ) السيد رمحه هللا ( من - 65
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أو حوووَّت يف  -   فوووإذا تعلوو  مصوووْي  يف الووودنيا واهلخوورة معوووا إ ووا هوووك تفووورم عليووه فرضوووا سووولاء أحووه أم كووور 
 ثووول هوووذ  املقلموووات الووويت تفووورم عليوووه فرضوووا   يكووون رتوووارا و  مريووودا وبوووذلك تسوووله  -الووودنيا وحووودها 

إنسوانيته مقلمووا مون أخووا مقلماهتوا وهتوودر قاعودة أساسووي  مون قلاعوود تكورمي ا نسووان بول موون قلاعود تركيبووه 
له من سائر ااالئ   ومن أجل انافظ  على خصوائا ا نسوان الذاتي ،وانافظو   وتكلينه ا نساين املميز

الويت ميلووك كوول فوورق  -علوى الكراموو  الوويت وهبهووا اّلِل لوه متمشووي  مووع تلووك ااصوائا اعوول ا سووالم العقيوودة 
مووع هووك اهلصوورة الوويت يقوولم عليهووا التجمووع ا نسوواين يف اجملت -اختيارهووا بشخصووه منووذ أن يبلوو  سوون الركوود 

وينفك أن تكووووولن تلوووووك العلامووووول .ا سوووووالمك والووووويت يتقووووورر علوووووى أساسوووووها مصوووووْي كووووول فووووورق إبراقتوووووه الذاتيووووو 
ا ضوطراري ،اليت   يدلوه فيهووا،و  ميلوك كووذلك تغيْيهوا ابختيووار ،هك آصورة التجمووع الويت تقوورر مصوْي  نوولل 

 حياته.
أن ينشوىء  - ضوطراري  األخورىعودم قياموه علوى العلامول ا و  -ومن كأن قيام اجملتمع على آصورة العقيودة 

ماء األقووولام والوووداللغوووات و و جمتمعوووا إنسوووانيا عامليوووا مفتلحوووا اوووكء إليوووه األفوووراق مووون كوووَّت األجنووواس واأللووولان 
 لم يف وجولههمق،و  يقوواألنساب والوداير واألونوان بكامول حوريتهم واختيوارهم الوذايت   يصودهم عنوه صوا

تمووع  ذا اجملوأن تصووه يف هوو.ائا ا نسووان العليوواحوواجز،و  تقوو  قونووه حوودوق مصووطنع ،خارج  عوون خصوو
ائا تفوع بكوول خصووتن« حضووارة إنسوواني »كول الطاقووات وااولاص البشووري ،وعتمع يف صووعيد واحد،لتنشوئ 

 م ..سه واألر األجناس البشري  و  تغل  قون كفاي  واحدة،بسبه من الللن أو العنصر أو الن
لوى عموع ا سوالمك قامو  التجا سالمك يف هوذ  القضوي  و ولقد كان من النتائج اللاقعي  الباهرة للمنهج »

قليميو   ،واحلودوق ا   القريبآصرة العقيدة وحدها،قون أواصر ا؟نك واألرم والللن واللغ  واملصاحل األرضي
 السخيف   

بوني احليولان و  ك  بينوه يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئهوا،قون الصوفات املشو« خصائا ا نسان»و براز 
جنوواس لحووا ؟ميووع األتمعووا مفتكووان موون النتووائج اللاقعيوو  البوواهرة هلووذا املوونهج أن أصووب  اجملتمووع املسوولم جم..

ك تمووع ا سووالملتقوو  اجملبواأللوولان واللغووات،بال عووائ  موون هووذ  العلائوو  احليلانيوو  السووخيف   وأن صووبحل يف 
اي فائقوا يف كبوا عضول أت مر خصوائا األجنواس البشوري  وكفاايهتا،وانصوهرت يف هوذ  البلتقو  واازجحل،وأنشو

خم ،هلي رائعووو  ضووو وصووونعحل هوووذ  الكتلووو  العجيبووو  املتجانسووو  املتناسوووق  حضوووارة.فووو ة تعووود نسوووبيا قصْية
لقوود ».لزمووانايف ذلووك  خالصوو  الطاقوو  البشووري  يف زماوووا جمتمعوو ،على بعوود املسووافات وبوو ء نوور  ا تصووال

اهلنودي و  كوك والصويبريب وال  شوامك واملصوري واملغواجتمع يف اجملتمع ا سالمك املتفل :العريب والفارسك وال
م كلهووا هوعمعووحل خصائصوو.إىل آخوور األقوولام واألجنوواس ..والروموواين وا غريقووك واألندونيسووك وا فريقووك ..

رة كوون هووذ  احلضوواو  ت.ي لتعموول متمازجوو  متعاونوو  متناسووق  يف بنوواء اجملتمووع ا سووالمك واحلضووارة ا سووالم
ائموووا قإ وووا كانوووحل « قلميووو »و  تكووون يلموووا موووا « إسوووالمي » وووا كانوووحل قائموووا إ« عربيووو »الضوووخم  يلموووا موووا 

 «.عقيدي »

This file was downloaded from QuranicThought.com



 112 

للا مجيعوووا فبوووذ.احدةو وبشوووعلر التطلوووع إىل وجهووو  .ولقووود اجتمعووولا كلهوووم علوووى قووودم املساواة،وآبصووورة احله»
 التارحيو  يفلقلميو  و أقصى كفاايهتم،وأبرزوا أعم  خصوائا أجناسهم،وصوبلا خالصو  عوارّبم الشخصوي  وا

رّبم بووآصوورة تتعلوو   يووه بيوونهمفبنوواء هووذا اجملتمووع اللاحوود الووذي ينتسووبلن إليووه مجيعووا علووى قوودم املسوواواة،وعمع 
   مودار التواري آخور علوى وهوذا موا   اتموع قو  ألي عموع.اللاحد،وتثز فيها إنسانيتهم وحودها بوال عائ 

ل د مجعووحل ابلفعووفقوو.مثال الرومانيوو لقوود كووان أكووهر عمووع بشووري يف التوواري  القوودمي هوول عمووع ا مثانلريوو  »
آصووووورة » يقوووووم علوووووى ولكن هوووووذا كلوووووه  .أجناسوووووا متعووووودقة،ولغات متعووووودقة،وأللاان متعدقة،وأمزجووووو  متعووووودقة

ألكووورا  اسووواس نبقووو  لقووود كوووان هنوووا  عموووع نبقوووك علوووى أ.و  يتمثووول يف قيمووو  عليوووا كالعقيووودة .« إنسووواني 
بصوف   -ومواين ؟ونك الر صوري علوى أسواس سوياقة اونبق  العبيد يف ا مثانلري  كلها من انحيو  وعموع عن

   يويت الثموارومن مث   يرتفوع قو  إىل أفو  التجموع ا سوالمك و .لقي  سوائر األجنواس األخورىوعب -عام  
 اليت آ ها التجمع ا سالمك.

ولكنووه كوووان  .  مووثال .عمووع ا مثانلريوو  الثيطانيوو.كووذلك قامووحل يف التوواري  احلوودية عمعووات أخووورى . »
يوووووووو  قة القلمجمع الروماين،الوووووووذي هوووووووول وريثوووووووه  عمعوووووووا قلميووووووووا اسوووووووتغالليا،يقلم علوووووووى أسوووووووواس سوووووووياكوووووووالت

وربيووووووو  كلهوووووووا لرايت األومثلوووووووه ا مثانووووووو.ا ْنليزي ،واسوووووووتغالل املسوووووووتعمرات الووووووويت تضووووووومها ا مثانلريووووووو  .
هلووواب  سوووتلي املاكلهوووا يف ذلوووك .ا مثانلريووو  األسوووباني  والثتغاليووو  يف وقوووحل ما،وا مثانلريووو  الفرنسوووي  ...

واألرم  ك والقووولمالبشوووع املقيوووحل  وأراقت الشووويلعي  أن تقووويم عمعوووا مووون نووولع آخر،يتخطوووى حووولاجز ا؟ووون
 واللغ  والللن.

التجمووع هوول  فكووان هووذا.« الطبقيوو»عاموو ،إ ا أقامتووه علووى القاعوودة « إنسوواني »ولكنهووا   تقمووه علووى قاعوودة 
لوى قاعودة عذلوك عموع و « األكورا »قاعدة نبق   هذا عمع على.اللجه اهلخر للتجمع الروماين القدمي .

لطبقوووات اعلوووى سوووائر  )الثوليووو اي( والعانفووو  الووويت تسووولق  هوووك عانفووو  احلقووود األسووولق« الصوووعاليك»نبقووو  
فهووول .نسووواين .كوووائن ا األخووورى  وموووا كوووان ملثووول هوووذا التجموووع الصوووغْي البغووويخ أن يثمووور إ  أسووولأ موووا يف ال

املطالوووووه »بوووووار  أن ابعت.احليلانيووووو  وحووووودها وتنميتهوووووا واكينهاابتوووووداء قوووووائم علوووووى أسووووواس إبوووووراز الصوووووفات 
ن وابعتبوووار  أ -حليووولان األوليووو  وهوووك مطالوووه ا -« الطعوووام واملسوووكن وا؟ووونك»لإلنسوووان هوووك « األساسوووي 

  ري  ا نسان هل  ري  البحة عن الطعام   
عالئهووا يف بنوواء اجملتمووع لقوود تفوورق ا سووالم  نهجووه الوورابين يف إبووراز أخووا خصووائا ا نسووان وتنميتهووا وإ»

والوووذين يعووودللن عنووه إىل أي مووونهج آخر،يقووولم علووى أيووو  قاعووودة أخووورى،من .وموووا يوووزال متفوورقا ..ا نسوواين .
حقوووا  هوووم « ا نسوووان»إىل آخووور هوووذا النووول السوووخي ،هم أعوووداء .القووولم أو ا؟ووونك أو األرم أو الطبقووو  .
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ئصووه العليووا كمووا فطوور  اّلِل و  يريوودون جملتمعووه الوذين   يريوودون هلووذا ا نسووان أن يتفوورق يف هووذا الكوولن خبصا
 .. 66«أن ينتفع  قصى كفاايت أجناسه وخصائصها وعارّبا يف امتزاج وتناس  

 لوذين يقولل اّللِ اكتوه وهوم وُيسن أن نذكر أن أعوداء هوذا الدين،الوذين يعرفولن ملاضوع القولة يف نبيعتوه وحر 
ع علوى  يفوتهم أن يودركلا أن التجمو ..« نواَءُهمْ لَن أَبْ ْعرُِفلنَوُه َكموا يَوْعرِفُوالَّوِذيَن آتَوْينواُهُم اْلِكتواَب يوَ »تعاىل فيهم:

 ألساس ..لى هذا اعأساس العقيدة سر من أسرار قلة هذا الدين،وقلة اجملتمع ا سالمك الذي يقلم 
يف  وكووفاء مووا طرة عليووهوملووا كووانلا بصوودق هوودم ذلووك اجملتمووع أو إضووعافه إىل احلوود الووذي يسووهل علوويهم السووي
ق دملوا كوانلا بصو.مولاهلم .صدورهم من هذا الدين وأهله و ستغالهلم كوذلك واسوتغالل مقودراهتم وقايرهوم وأ

جملتمعووني يموولا ألهلووه اا وأن يقتلووك املعركوو  مووع هووذا اجملتمووع   يفووتهم أن يلهنوولا موون القاعوودة الوويت يقوولم عليهوو
 «.ا؟نك»ا  رة وا ه« لقلما»وا ها  رة « اللنن»على إله واحد،أصناما تعبد من قون اّلِل،ا ها  رة 

و رة « انيوو نسووي  الطلر ا؟»و رة ابسووم « الشووعلبي »ولهوورت هووذ  األصوونام علووى مراحوول التوواري   رة ابسووم 
ل اجملتمووووع نهووووا يف قاخووووو رة   وووواء كووووَّت،هملها جبهووووات كَّت،تتصووووارع فيمووووا بي« القلميوووو  العربيوووو »ابسووووم 

  اعودة األساسويهنوحل القو إىل أن .س العقيودة،املنظم  حكوام الشوريع  ..ا سالمك اللاحود القوائم علوى أسوا
مقدسوووات « ماألصووونا» هوووحل املطوووار  املتلاليووو ،وهحل ا ُيووواءات اابيثووو  املسوووملم  وإىل أن أصوووبححل تلوووك
يت عملووحل ومووا سووكرات الوويعتووث املنكوور هلووا خارجووا علووى قيوون قلمووه  أو خائنووا ملصوواحل بلوود     وأخبووة املع

ن كووا.التوواري  . لفريوود يفختريووه القاعوودة الصوولب  الوويت كووان يقوولم عليهووا التجمووع ا سووالمك ا زالووحل تعموول يف
إىل  حك،وهليلهيف هطووويم التجموووع املسوووي« القلميووو »هووول املعسوووكر اليهووولقي اابية،الوووذي جووورب سوووال  

ينوولا  يهوولقي مثوبووذلك حطموولا احلصووار املسوويحك حوولل ا؟وونك ال.قلميووات سياسووي  ذات كنووائك قلميوو  .
 -سووالمك تمووع ا طوويم احلصووار ا سووالمك حوولل ذلووك ا؟وونك الكنوولق  وكووذلك فعوول الصووليبيلن مووع اجملبتح

مووووع حموووو  يف اجملتاس امللتبعوووود جهوووود قوووورون كثووووْية يف إترة النعوووورات ا؟نسووووي  والقلميوووو  واللننيوووو  بووووني األجنوووو
ا كما اسوتطاعل .هلودين وأهومن مث استطاعلا أن يرضولا أحقواقهم الصوليبي  القدميو  علوى هوذا الو.ا سالمك .

 وما يزاللن..أن ميزقلهم ويروضلهم على ا ستعمار األوريب الصليل
ملتوني اد،على أساسوه ك من جديحَّت ذذن اّلِل بتحطيم تلك األصنام اابيث  امللعلن  ليقلم التجمع ا سالم

 الفريد ..
ة حوودها هووك قاعوودو لعقيوودة ان وأخووْيا فووإن النوواس مووا كووانلا ليخرجوولا موون ا؟اهليوو  اللينيوو  بكليوواهتم حووَّت تكوول 

 يف عمعهم.و تصلرهم  ذلك أن الدينلن  ّلِل وحد    تتم اامها إ  بقيام هذ  القاعدة يف.عمعهم

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »معا  يف الطري »من كتاب:« نشأة اجملتمع املسلم وخصائصه»مقتطفات من فصل: - 66
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عار كولن هنوا  كويواوه أن «  املقدسوات»اه أن تكلن هنا  قداس  واحدة ملقدس واحود،وأ  تتعودق 
وأ  تتعوودق  س بكليوواهتمة يتجووه إليهووا النواواووه أن تكوولن هنوا  قبلوو  واحود« الشوعارات»واحود،وأ  تتعوودق 

 القبالت واملتجهات ..
مثوول   ميكوون أن تتن اللينيووإإن اللينيوو  ليسووحل صوولرة واحوودة هووك وينيوو  األصوونام احلجريوو  واهلهلوو  األسووطلري   

رة أخورى يف مون تتمثول أيف صلر كَّت كما أن األصنام ميكن أن تتخذ صلرا متعودقة وآهلو  األسوانْي ميكون 
 وأاي كانحل مرا ها..واملعبلقات من قون اّلِل أاي كانحل أ ا ها املقدسات

 عود ذلوك أصونامضوى هلوم بوما كان ا سالم ليخلا الناس من األصنام احلجريو  واألرابب األسوطلري ،مث ير 
اّلِل  ل يوودعلهم إىلوه.راهتايتقاتوول النوواس هووحل راايهتووا وكووعا.ومووا إليهووا ..ا؟نسوويات والقلميووات واألونووان .

 وإىل الدينلن  له قون ككء من خلقه وحد ،
  -رسول مون أتبواع ال ملسلمنيأم  ا.لذلك قسم ا سالم الناس إىل أمتني اينتني على مدار التاري  البشري . 

نام لطلاغيوحل واألصوسلمني من عبدة اوأم  غْي امل -كل يف زمانه حَّت ذيت الرسلل األخْي إىل الناس كاف  
 ر القرون ..يف كَّت الصلر واألككال على مدا

ع لرة أتبوووا صووو عرفهوووا هلوووم يفوعنووود موووا أراق اّلِل أن يعووور  املسووولمني  موووتهم الووويت عمعهوووم علوووى مووودار القرون،
   واِحوَدة  َوأاََن ِإنَّ هوِذِ  أُمَّوُتُكْم أُمَّو»وايو  اسوتعرام أجيوال هوذ  األمو : وقوال هلوم يف - كل يف زمانوه  -الرسل 

و  قوووال  سوووالمها سووولاء هليتهوووا وإلعووورب:إن أموووتكم هوووك األمووو  العربيووو  يف جاو  يقووول ل..« َرُبُكوووْم فَاْعبُوووُدونِ 
لسووووولمان  و  قوووووال لليهووووولق:إن أموووووتكم هوووووك بنووووول إسووووورائيل أو العثانيووووولن يف جووووواهليتهم وإسوووووالمهم سووووولاء 
إن أمتووك احلبشووك: الفارسووك:إن أمتووك هووك فووارس  و  لصووهيه الرومووك:إن أمتووك هووك الرومووان  و  لووبالل

لوذين أسولملا ملسولملن ااقال للمسلمني من العرب والفرس والوروم واحلوبا:إن أموتكم هوك هك احلبش   إ ا 
وذي  ل وإقريووووووكحقووووووا علووووووى أايم ملسووووووى وهووووووارون،وإبراهيم،وللط،ونل ،وقاوق وسووووووليمان،وأيلب،وإ اعي

 (.91 - 48كما جاء يف سلرة األنبياء:)آايت:.الكفل وذي النلن،وزكراي وُيىي،ومرمي .
ولكن .سوولكهاّلِل فلي فموون كوواء لووه نريقووا غووْي نريوو .يف تعريوو  اّلِل سووبحانه .« منياملسوول»هووذ  هووك أموو  

 ليقل:إنه ليك من املسلمني 
واّلِل يقوووا احلووو  وهووول خوووْي .أموووا حنووون الوووذين أسووولمنا ّلِل،فوووال نعووور  لنوووا أمووو  إ  األمووو  الووويت عرفهوووا لنوووا اّللِ  

 67" .الفاصلني ..
 ور بكمن  فيا سعقب على بكض ال 

إن افتتووووا  السوووولرة،ونبيع  امللضوووولعات الوووويت  بووووه علووووى سوووولرة الرعوووود،حية يقوووولل رمحووووه هللا:"كمووووا يف تعقي
وليسووحل  -كوول أول ووك يوودل ق لوو  واضووح  علووى أن السوولرة مكيوو  .تعا؟هووا،وكثْيا موون التلجيهووات فيهووا .

                                                 
 [1882/ 4قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 67
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وأووووا نزلوووحل يف فووو ة اكوووتد فيهوووا ا عووورام والتكوووذيه  -مدنيووو  كموووا جووواء يف بعوووخ الووورواايت واملصووواح  
واسوتعجال العوذاب الوذي ينوذرهم  - -حدي من املشركني كما كثر فيها نلوه ااولار  مون الرسولل والت

وموون معووه علووى احلوو  الووذي أنووزل إليووه موون  - -بووه  ووا اقتضووى محلوو  ضووخم  تسووتهد  تثبيووحل الرسوولل 
د  ربووووه،يف وجووووه املعارضوووو  وا عرام،والتكووووذيه والتحوووودي وا سووووتعالء ّبووووذا احل ،وا لتجوووواء إىل اّلِل وحوووو

وإعووالن وحدانيتووه إهلووا وراب والثبووات علووى هووذ  احلقيقوو  وا عتقوواق  وووا هووك وحوودها احل ،مهمووا كووذب ّبووا 
كما تسوووتهد  ملاجهووو  املشوووركني بووود ئل هوووذا احلووو  يف الكووولن كلوووه،ويف أنفسوووهم،ويف التووواري  .املشوووركلن

ا خطووااب مووييرا ملحيووا البشووري وأحدايووه كووذلك مووع حشوود مجيووع هووذ  املووييرات ورانبوو  الكينلنوو  البشووري  ّبوو
 عمي  ا يقاع قلي الد ل .

والتكوووووذيه وهوووووذ   ووووواذج مووووون التلكيووووودات علوووووى أن هوووووذا الكتووووواب هووووول وحووووود  احلووووو  وأن ا عووووورام عنه،
 تِْلوووكَ »بوووْية:قيقووو  الككلهوووا   تغوووْي كوووي ا مووون تلوووك احل.به،والتحووودي،وب ء ا سوووتجاب ،وو عووولرة الطريووو  .

 «.   يُوْيِمُنلنَ ثَوَر النَّاسِ نَّ َأكْ ْيَك ِمْن َربَِِك احلَُْ ،َولكِ آايُت اْلِكتاِب،َوالَِّذي أُْنزَِل إِلَ 
وويَِِ ِ  قَوْبووَل احلََْسووَنِ  َوقَووْد َخلَووحْل ِموو» و َمْغِفوورَة  لِلنَّوواِس َعلووى الُت،َوِإنَّ َربَّووَك لَووذُ ِهُم اْلَمووثُ ْن قَوووْبلِ َوَيْسووتَوْعِجُللَنَك اِبلسَّ

،َوِلُكلِِ َعَلْيووِه آيَوو   ِمووْن َربِِوو   أُنْووزِلَ ُروا:لَوولْ َويَوُقلُل الَّووِذيَن َكفَ .ِعقووابِ لُْلِمِهووْم،َوِإنَّ َربَّووَك َلَشووِديُد الْ  ووا أَنْووحَل ُمْنووِذر  ِه  ِإ َّ
 «.قَوْلم  هاق  

،َوالَِّذيَن يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه   َيْسَتِجي» لُوَ  فواُ  َوموا ىَل الْ إِ  َّ َكباِسِ  َكفَّْيِه إِ ،ْم ِبَشكءُبلَن هلَُ َلُه َقْعَلُة احلَْ ِِ مواِء لِيَوبوْ
 «.ُهَل بِبالِِغِه،َوما ُقعاُء اْلكاِفرِيَن ِإ َّ يف َضالل  

ُ احْلَووووو َّ َواْلباِنلَ .».. َفوووووُع النَّووووواَس ُجفاء ،َوأَ  يَوووووْذَههُ فََأمَّوووووا الزَّبَوووووُد فوَ .َكوووووذِلَك َيْضوووووِرُب اّللَّ َيْمُكوووووُة يف فوَ مَّوووووا موووووا يَونوْ
ُ اأْلَ .اأْلَْرمِ   « ..ْمثالَ َكذِلَك َيْضِرُب اّللَّ

ا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك احلَُْ  َكمَ »  « ..ْلبابِ ا يَوَتذَكَُّر أُوُللا اأْلَ ْعمى ف ِإ َّ أَ ْن ُهَل أََفَمْن يَوْعَلُم أَ َّ
الَّوِذيَن .ْهوِدي إِلَْيوِه َموْن أانبَ شاُء َويوَ  ُيِضُل َمْن يَ :ِإنَّ اّللََّ ِه  ُقلْ َويَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِ  »

 « ..لبُ ِ ُن اْلُقلُ  َتْطمَ َأ  ِبذِْكِر اّللَِّ .آَمُنلا َوَتْطَمِ ُن قُوُللُّبُْم ِبذِْكِر اّللَِّ 
لُووووَلا َكووووذِلَك أَْرَسووووْلناَ  يف أُمَّوووو   قَووووْد َخلَووووحْل ِمووووْن قَوْبِلهووووا أَُمووووم  لِتوَ » ُهْم َيْكُفووووُروَن وَ .لَْيووووكَ ِذي أَْوَحْينووووا إِ لَووووْيِهُم الَّووووعَ توْ

،  إِلَه ِإ َّ ُهَل،َعَلْيِه تَولَكَّْلحلُ .اِبلرَّمْحنِ   ..« ِه َمتابِ ،َوإِلَيْ ُقْل:ُهَل َريبِِ
ا أُِمووْرُت أَ ُقْل:إِ .ْن يُوْنِكووُر بَوْعَضووهُ ْحووزاِب َمووِمَن اأْلَ َوالَّووِذيَن آتَوْينوواُهُم اْلِكتوواَب يَوْفَرُحوولَن ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك،وَ » ْن أَْعبُووَد  َّ

َ َو  أُْكوورَِ  بِِه،إِلَْيووِه أَْقُعلا،َوإِلَْيووِه َمآبِ  ْعووحَل أَْهوولاَءُهْم بَوْعووَد مووا جوواَءَ  َولَِ ِن اتوَّبوَ .َعَربِي ووا نوواُ  ُحْكمووا  نْوزَلْ أَ وََكووذِلَك .اّللَّ
 « ..ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اّللَِّ ِمْن َوِ ِ  َو  وا   

ا عَ َخ الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك،َوِإْن ما نُرِيَونََّك بَوعْ » َنا احلِْ ْيَك الْ لَ فَِإ َّ  « ..سابُ َبالُغ َوَعَليوْ
 « .ُم اْلِكتابِ َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُ  ِعلْ ْيِب َوبَويوْ يدا  بوَ ُقْل:َكفى اِبّللَِّ َكهِ .َويَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا :َلْسحَل ُمْرَسال  »
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ا كلن يتحوودون ّبووان املشوور ئفوو  موون اهلايت الوويت أورقانهووا نبيعوو  امللاجهوو  الوويت كوووهكووذا نلمووك يف هووذ  الطا
ء  علوى نبيعو  يتحدون ّبا هذا القرآن مث ق لو  هوذا التحودي وق لو  التلجيوه الورابين إزاو  - -رسلل اّلِل 

 الف ة اليت نزلحل فيها السلرة من العهد املكك.
 عوورام والتكووذيه يف ملاجهوو  ا -ن اهوور أ - -سوولل اّلِل وموون اللمحووات البووارزة يف التلجيووه الوورابين لر 
  ّلِل،و  رب إعووه كووامال وهوول أنووه   إلووه إ  امابحلوو  الووذي  -والتحوودي وبوو ء ا سووتجاب  ووعوولرة الطريوو  

ا إىل انر إىل جنوووو  وإموووو ليووووه فإموووواإاّلِل،و  معبوووولق إ  اّلِل،وأن اّلِل هوووول اللاحوووود القهووووار،وأن النوووواس موووورقوقون 
ضواها يصوانعها وي  هلاءهم فأوأ  يتبع .جمملع  احلقائ  اليت كان ينكرها املشركلن ويتحدونه فيها .وهك ..

ء مون هولاءهم يف كوكل اتبع أبكتمان ككء من هذا احل  أو شجيل إعالنه  مع هتديد   ا ينتظر  من اّلِل ل
 هذا من بعد ما جاء  من العلم  ..

 اووولز هلوووم لةاليت  لة إىل اّلِل عووون نبيعووو  مووونهج هوووذ  الووودعوهوووذ  اللمحووو  البوووارزة تكشووو  ألصوووحاب الووودع
أ  منهوووا كوووي ا،و    حفووولاا جتهووواق فيهوووا  وهوووك أن علووويهم أن اهوووروا ابحلقوووائ  األساسوووي  يف هوووذا الووودين،وأ

و  ناعوو    فووال قينلنوو مثوموون .ويف مقدموو  هووذ  احلقائ :أنووه   أللهيوو  و  ربلبيوو  إ  ّللِ .ييجلوولا منهووا كووي ا .
أاي  ضووو  والتحووودي و حل املعار فهوووذ  احلقيقووو  األساسوووي  اوووه أن تعلووون أاي كانووو.ضووولع و  اتبووواع إ  ّلِل .و  خ

احلمكووو  »يك مووون ولووو.كوووان ا عووورام مووون املكوووذبني والتووول  وأاي كوووان وعووولرة الطريووو  وأخطارهوووا كوووذلك .
نوه أو يويذون رم يكرهل إخفاء جانه من هذ  احلقيق  أو شجيلوه،ألن الطلاغيوحل يف األ« وامللعظ  احلسن 

عول  اولز أن ا هوذا كلوه فالذين يعلنلنه  أو يعرضلن بسببه عن هذا الودين،أو يكيودون لوه وللودعاة إليوه  
ر ال موون الشوووعائبوودأوا موووثالوودعاة إىل هووذا الووودين يكتموولن كوووي ا موون حقائقوووه األساسووي  أو ييجللنوووه و  أن ي

انيووو  عوووالن وحدرم لووول بووودأوا مووون إواألخوووال  والسووولل  والتهوووذيه الروحوووك،متجنبني غضوووه نلاغيوووحل األ
حلركوو  اذا هلوول موونهج هووحوود   إن و األللهيوو  والربلبيوو ،ومن مث تلحيوود الدينلنوو  والطاعوو  وااضوولع وا تبوواع ّلِل 
بتلجيووه موون  - -د يدان حممووسووّبووذ  العقيوودة كمووا أراق  اّلِل سووبحانه وموونهج الوودعلة إىل اّلِل كمووا سووار ّبووا 

بعود ذلوك  -واّلِل .ملونهج .تنكه هوذا الطريو  ولويك لوه أن يونهج غوْي ذلوك افليك لداع إىل اّلِل أن ي.ربه .
 ينه،وهل حسه الدعاة إىل هذا الدين وكافيهم كر الطلاغيحل متكفل بد -

وبوووني كتووواب  - رآنوهووول هوووذا القووو -واملووونهج القووورآين يف الووودعلة اموووع بوووني احلووودية عووون كتووواب اّلِل املتلوووِل 
ّلِل هدة بسولطان اق ئول كوا مصودر إُيواء للكينلنو  البشوري   وا فيوه مونالكلن املفتل  واعول الكولن  ملتوه 

 وتقدير  وتدبْي .
التقووودير و لسووولطان كموووا يضوووم إىل هوووذين الكتوووابني سوووجل التووواري  البشوووري،وما ُيفظوووه مووون ق ئووول اننقووو  اب

هووا وقلب انووه حسووهاا وهوول حويلاجه الكينلنوو  البشووري  ّبووذا كلووه وذخووذ عليهووا أقطارهووا مجيعوو.والتوودبْي أيضووا
 -كووولين لكتووواب الوعقلهوووا مجيعوووا  وهوووذ  السووولرة هووولي الكثوووْي مووون النمووواذج البووواهرة يف عووورم صوووفحات ا

 وهذ  بعخ هذ  النماذج :. ملاجه  الكينلن  البشري   ملتها .يف -عقه الكتاب القرآين 
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 «لَن.َر النَّاِس   يُوْيِمنُ ثوَ لِكنَّ َأكْ وَ حلَُْ ،َوالَِّذي أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك ا.تِْلَك آايُت اْلِكتابِ .املر»
وووماواِت بِغَوووْْيِ َعَمووود  تَوَرْوَووووا مُثَّ اْسووو» ُ الَّوووِذي َرفَوووَع السَّ وووْمَك َوالْ لَوووى اْلَعوووْرشِ َتلى عَ اّللَّ َقَموووَر ُكووول  َاْووورِي  َوَسوووخََّر الشَّ

ووُل اهْلايِت،َلَعلَُّكووْم بِ   اأْلَْرَم،َوَجَعووَل ِفيهووا َوُهووَل الَّووِذي َموودَّ .ِقُنلنَ بُِِكووْم تُل ِء رَ ِلقوواأِلََجوول  ُمَسووم ى،يَُدبُِِر اأْلَْمَر،يُوَفصِِ
ذلِوووَك هَلايت  لَِقوووْلم   ْيوووَل النَّهووواَر،ِإنَّ يف ،يُوْغِشوووك اللَّ يْوَننْيِ َرواِسوووَك َوَأْووووارا ،َوِمْن ُكووولِِ الثََّموووراِت َجَعوووَل ِفيهوووا َزْوَجووونْيِ ا

ووُرونَ  ،َوَجنَّووات  ِمووْن أَعْ َويف اأْلَْرِم ِقطَووع  ُمَتجاوِ .يَوتَوَفكَّ ،َوزَ رات  ُيْسووقى  -َغووْْيُ ِصووْنلان  ِصووْنلان  وَ  -يوول  رْع ،َوبَِ ناب 
ُل بَوْعَضها َعلى بَوْعخ  يف اأْلُُكِل،ِإنَّ يف   « .. يَوْعِقُللنَ ايت  لَِقْلم  ِلَك هَل ذِ اء  واِحد ،َونُوَفضِِ

يف االو   -سوبحانه  - ا بسولطان اّللِ ُيشد السيا  هذ  املشاهد الكلني ،ليحيل الكولن كلوه كواهدا اننقو
 ن قضووي  البعووةيسووتكثرو  مث يعِجووه موون أموور قوولم يوورون هووذ  الشوولاهد كلهووا،مث.وا نشوواء،والتقدير والتوودبْي

د ل تلوك املشواهلويبو  يف القر .والنشأة األخرى،ويكوذبلن ابلولحك مون أجول أنوه يقورر هوذ  احلقيقو  القريبو  .
 العجيب  ..

ِبَرّبِِِْم،َوأُول ِووووَك  ول ِووووَك الَّووووِذيَن َكَفووووُروا َجِديوووود ف أُ ِفووووك َخْلوووو   ه  قَوووووْلهُلُْم:أَِإذا ُكنَّووووا تُوووورااب  أَِإانَّ لَ َوِإْن تَوْعَجووووْه فَوَعَجوووو »
 .. «ِلُدونَ اأْلَْغالُل يف أَْعناِقِهْم،َوأُولِ َك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خا

ووووحابَ ُهووووَل الَّووووِذي يُوووورِيُكُم الْووووَثَْ  َخْلفووووا  َوَنَمعا ،َويوُ » اْلَمالِئَكووووُ  ِمووووْن ُ  الرَّْعووووُد ِ َْمووووِدِ  وَ َوُيَسووووبِِ .الَ  الثِِقْنِشووووُئ السَّ
 ...« ..ِخيَفِتِه،َويُوْرِسُل الصَّلاِعَ  فَوُيِصيُه ِّبا َمْن َيشاُء 

وهم يشواهدون ركلن بوه،يعرم هذ  الصفح  من اللجلق الكلين ليعِجه مون أمور قولم اواقللن يف اّلِل ويشو
 -  جووز كوول موون عووداق فيووه وعدرتووه وسوولطانه،وقينلن  الكوولن له،وتصووريفه وتوودبْي  ألموور العبوواآتر ربلبيتووه وق

،َوُهووَل َكوودِ »لتوودبْي والتقوودير:عوون االوو  وا -سووبحانه  ،وَ .يُد اْلِمحالِ َوُهووْم ُاوواِقُللَن يف اّللَِّ الَّووِذيَن لَووُه َقْعووَلُة احلَْ ِِ
لُووَ  فوواُ  ِه ِإىَل الْ  َكفَّْيووِبَشووْكء  ِإ َّ َكباِسوو ِ يَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه   َيْسووَتِجيُبلَن هَلُووْم  َومووا  -بالِغِووِه َومووا ُهووَل بِ  -موواِء لِيَوبوْ

ووووو.ُقعووووواُء اْلكووووواِفرِيَن ِإ َّ يف َضوووووالل   ْم اِبْلغُوووووُدوِِ ْلعوووووا  وََكْرهوووووا ،َوِلالهلُُ اأْلَْرِم نَ ماواِت وَ َوّللَِِّ َيْسوووووُجُد َموووووْن يف السَّ
وووماواِت َواأْلَْرِمف ُقِل:اّللَُّ قُوووْل:َمْن َربُ .َواهْلصووواِل . َوووذْ ُقْل:. السَّ ِلُكووولَن أِلَنْوُفِسوووِهْم  ُقونِوووِه أَْولِيووواَء   ميَْ  ِمووونْ متُْ أَفَاختَّ

لُوولا ّللَِِّ ُكووورَكاَء مووواُت َوالنُوولُرف أَْم َجعَ َتِلي الظُلُ ْل َتْسوونَوْفعووا  َو  َضوور اف ُقْل:َهوووْل َيْسووَتِلي اأْلَْعمووى َواْلَبِصوووُْيف أَْم َهوو
ُ خاِل ُ   «.لاِحُد اْلَقهَّارُ َوُهَل الْ ،كءكَ  ُكلِِ َخَلُقلا َكَخْلِقِه فَوَتشابََه اْاَْلُ  َعَلْيِهْمف ُقِل:اّللَّ

طووو  الشوووامل رة ابملنوهكوووذا يسوووتحيل الكووولن معرضوووا ابهووورا لووود ئل القووودرة وملحيوووات ا ميان،حانوووه الفطووو
يف تناسوووو  الظوووواهرة،و لى ا قرا  الباننوووو  العميوووو  وحانووووه الكينلنوووو  البشووووري  مجلوووو ،بكل مووووا فيهووووا موووون قوووو

لقوووووودرة اعجيووووووه.مث يضووووووي  إىل صووووووفحات الكتوووووواب الكلين،صووووووفحات التوووووواري  ا نسوووووواين ويعوووووورم آتر 
وويَِِ  ِ ابِ ُللَنَك َوَيْسووتَوْعجِ »واهليمنوو  والقهوور والتقوودير والتوودبْي يف حيوواة ا نسووان: والسوولطان   قَوْبووَل احلََْسووَنِ  َوقَوودْ لسَّ

 «.ُم اْلَمُثالُت َخَلحْل ِمْن قَوْبِلهِ 
ُ يَوْعَلُم ما َهِْمُل ُكُل أُنْثى،َوما تَغِويُخ اأْلَْرحواُم َوموا تَوْزقاُق،وَُكوُل َكوْكء  ِعْنوَدُ  ِ ِْقودار  » عاِ ُ اْلَغْيوِه َوالشَّوهاَقِة .اّللَّ

َل ُمْسووَتْخ   اِبللَّْيووِل َوسوواِرب  اِبلنَّهوواِر لَووُه َسوولاء  ِمووْنُكْم َمووْن َأَسوورَّ اْلَقووْلَل َوَمووْن َجَهووَر بِووِه،َوَمْن ُهوو.اْلَكبِووُْي اْلُمَتعالِ 
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ُوا موووا  -َُيَْفظُلنَوووُه  -ُمَعقِِبوووات  ِموووْن بَووونْيِ يََديْوووِه َوِموووْن َخْلِفوووِه  ُ موووا بَِقوووْلم  َحوووَّتَّ يُوغَوووْيِِ َ   يُوغَوووْيِِ ،ِإنَّ اّللَّ ِموووْن أَْموووِر اّللَِّ
ُ بَِقْلم  ُسْلءا  فَ   « ..ال َمَرقَّ َلُه،َوما هَلُْم ِمْن ُقونِِه ِمْن وال  ِ َنْوُفِسِهْم،َوِإذا أَراَق اّللَّ

ُ يَوْبُسُ  الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاُء َويَوْقِدُر،َوَفرُِحلا اِبحلَْ »  « .ِخرَِة ِإ َّ َمتاع  حْلَياُة الُدنْيا يف اهْل اَوَما ،نْياياِة الدُ اّللَّ
َ   ْن قارِِهوووْم َحوووَّتَّ َذْيتَ َقرِيبوووا  ِمووو َهُووولُ  قارَِعووو   أَوْ  َو  يَوووزاُل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا ُتِصووويبُوُهْم ِ وووا َصووونَوُعلا» ،ِإنَّ اّللَّ  َوْعوووُد اّللَِّ

 «.َكْيَ  كاَن ِعقاِبفُروا،مُثَّ َأَخْذهُتُْم،فَ لَِّذيَن َكفَ ْيحُل لِ َوَلَقِد اْستُوْهزَِئ ِبُرُسل  ِمْن قَوْبِلَك،فََأْملَ .ُحِْلُ  اْلِميعاقَ 
ُقُصها ِمْن أَْنراِفهافأََو َْ يَوَرْوا أانَّ  »  «.َل َسرِيُع احلِْسابِ  ُمَعقَِِه حِلُْكِمِه،َوهُ  َُيُْكُم  َواّللَُّ   أَنْيت اأْلَْرَم نَونوْ
يعووا ،يوَ » ،َوَسوويَوْعَلُم اا َتْكِسووُه ُكوومووْعَلُم َوقَووْد َمَكووَر الَّووِذيَن ِمووْن قَوْبِلِهْم،فَِللَّووِه اْلَمْكووُر مجَِ ُعْقووَب ْلُكفَّوواُر ِلَمووْن ُل نَوْفك 

اِر   «.الدَّ
يرات ا إىل موووووووي وهكوووووووذا ُيشووووووود املووووووونهج القووووووورآين هوووووووذ  الشووووووولاهد والووووووود ئل يف التووووووواري  البشوووووووري وُييلهووووووو

 وملحيات،ختانه الكينلن  البشري   ملتها يف تناس  واتسا .
قعولة ختانوه  -علوى بصوْية  -ونق  من هذا احلشد على معلوم مون معوا  هوذا املونهج يف الودعلة إىل اّلِل 

 كووور والوووذهن،أوانوووه الفج.نلنووو  البشوووري   ملتهوووا،و  ختانوووه فيهوووا جانبوووا واحووودا مووون قلاهوووا املدركووو  .الكي
 جانه ا هلام والبصْية،أو جانه احلك والشعلر ..

ىل أي بول ا عوا  إاّلِل،ق وهذا القرآن ينبغك أن يكولن هول كتواب هوذ  الدعلة،الوذي يعتمود عليوه الودعاة إىل
قلووولب لقظووولن البعووود ذلوووك أن يتعلمووولا منوووه كيووو  يووودعلن النووواس،وكي  ي والذي ينبغوووك هلوووم.مصووودر سووولا 

 الغافي ،وكي  ُييلن األروا  ااامدة.
دروب نفسووووه بوووو،اابْي إن الووووذي أوحووووى ّبووووذا القوووورآن هوووول اّلِل،خووووال  هووووذا ا نسووووان،العليم بطبيعوووو  تكلينووووه

 -سووبحانه  -للهيوو  اّلِل أبتقريوور  وكمووا أن الوودعاة إىل اّلِل اووه أن يتبعوولا موونهج اّلِل يف البوودء.ومنحنياهتووا .
 تعريو  النواس لقورآن يفاوربلبيته وحاكميته وسلطانه فإوم كذلك اه أن يسلكلا إىل القلولب نريو  هوذا 

ذ  القلووولب إىل الدينلنووو  ّلِل وحووود ،وا ع ا  بربلبيتوووه هوووكيموووا تنتهوووك   -حووول علوووى ذلوووك الن -بووورّبم احلووو  
 املتفرقة وسلطانه ..
رسولل ل ،ونبيع  العو  الرسوام احلو ،ونفك كول كوبه  كور ،يعب املونهج القورآين ببيوان نبيولتعري  الناس بورّب

  بوووني راء االوووجوووذلوووك أن احنرافوووات كثوووْية يف التصووولر ا عتقووواقي جووواءت ألهووول الكتووواب مووون قبووول،من ..
 ليوه السوالمع -ى عيسوى حية خلعحل علو -لعقائد النصراني  وخباص  يف ا -نبيع  األللهي  ونبيع  النبلة 

 عقديووو  صوووائا األللهيووو  وخصوووائا الربلبيووو  وقخووول أتبووواع كوووَّت الكنوووائك يف متاهووو  مووون ااالفوووات الخ -
 املذهبي  بسبه ذلك اال  املنايف للحقيق .

 ذلووك لينيووات يفو  تكوون عقائوود النصووارى وحوودهم هووك الوويت قخلووحل يف تلووك املتاهوو  فقوود خبطووحل كووَّت ال
ة والتنبويات ني النبول بو النبلة والسحر  وبعضها يصول التيه وتصلرت للنبلة صفات غامض  بعضها يصل بني

 الكشفي   وبعضها يصل بني النبلة وا؟ن واألروا  اافي  
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 -لرسوولل طلووه موون ايموون أجوول هووذا كووان بعضووهم .وكثووْي موون هووذ  التصوولرات كووان حووا  اللينيوو  العربيوو  .
- انلا يرملنووه كونو   كموا أوووم   هم ابلغيوه  وبعضووهم كوان يقو   أن يصوونع هلوم خولار  ماقيوو  معيأن ينبو- 
-   بعضووهم كووان يطلووه أن يكوولن معووه ملووك و  -؟وون  ابأي علووى صوول   -« جمنوولن»نووه سوواحر،و نه
لنول   عون نبيعو  ات اللينيوإىل آخر هذ  املق حات والتحدايت وا هتامات اليت كانحل متلبس  ابلتصلرا...

  نوول وعوون نبيعووونبيعوو  الو ملوو  عوون نبيعوو  النبوولة ونبيعوو  النبوولة  ولقوود جوواء هووذا القوورآن ليجلووك احلقيقوو  كا
 قيووو  الووويتل وحقيقووو  العب -سوووبحانه  -الرسوووال  ونبيعووو  الرسووولل وعووون حقيقووو  األللهيووو  املتمثلووو  يف اّلِل وحووود  

 خلقوا آخور غوْي ن وليسولاتشمل كل موا خلو  اّلِل وكول مون خلو  ومونهم أنبيواء اّلِل ورسوله فهوم عبواق صواحلل 
ر إ ووا هوول اء املسووحل األللهيوو  كووكء وليسوولا علووى اتصووال بعوولا  ا؟وون واافووالبشوور ولوويك هلووم موون خصووائا 

 - حوني يشواء إ  إبذن اّللِ  -اء  ككء من القودرة علوى ااولار  وليك هلم ور  -سبحانه  -اللحك من اّلِل 
كبقيوو  خلوو    -سووبحانه  -فهووم بشوور موون البشوور،وقع علوويهم ا ختيار،وبقيووحل هلووم بشووريتهم وعبوولقيتهم ّلِل 

 .اّللِ 
ار مون لعقولل واألفكواوختلويا  ويف هذ  السلرة  اذج من علي  نبيع  النبلة والرسال  وحدوق النل والرسولل

ورقهتووا إىل  ب مون قبولرواسوه اللينيوات كلهوا وهريرهووا مون تلوك األسوانْي الوويت أفسودت عقائود أهول الكتووا
 و  تكووون جووود  للاقعيووو شوووركني االلينيووو   وهامهوووا وأسوووانْيها  وقووود كانوووحل تلوووك التجليووو  تلاجوووه هووودايت امل

 َويَوُقوللُ »عيو :د  جماهودة واقوعاهو« اللاقوع»تلاجوه « حركو »كانوحل ...« ميتافيزيقيوا»ذهنيا،و   ثا فلسوفيا 
ا ،َولِ مُ أَْنحَل  الَِّذيَن َكَفُروا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِِه  ِإ َّ  « ..ُكلِِ قَوْلم  هاق  ْنِذر 

 « ..ْهِدي إِلَْيِه َمْن أانبَ  ُيِضُل َمْن َيشاُء َويوَ :ِإنَّ اّللََّ ِه  ُقلْ ِذيَن َكَفُروا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِ َويَوُقلُل الَّ  »
لُووووَلا َكووووذِلَك أَْرَسووووْلناَ  يف أُمَّوووو   قَووووْد َخلَووووحْل ِمووووْن قَوْبِلهووووا أَُمووووم  لِتوَ » ُروَن ْم َيْكُفووووَوهُ ِذي أَْوَحْينووووا إِلَْيووووَك،لَووووْيِهُم الَّووووعَ توْ

،  إِلَه ِإ َّ ُهَل،َعَلْيِه تَولَكَّْلحلُ   ..« ِه َمتابِ ،َوإِلَيْ اِبلرَّمْحِن،ُقْل:ُهَل َريبِِ
،ِلُكوولِِ يَوو   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ آبِ  ِلَرُسوولل  أَْن َذْيتَ   ،َوما كووانَ ُذرِِيَّوووَ َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا ُرُسووال  ِمووْن قَوْبِلَك،َوَجَعْلنووا هَلُووْم أَْزواجووا  »

 « ..َأَجل  ِكتاب  
ا عَ َوِإْن ما نُرِيَونََّك بَوْعَخ الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك،» َنا احلِْ ْيَك الْ لَ فَِإ َّ  « ..سابُ َبالُغ َوَعَليوْ

ل ه إ  أن يتلوولووغ ولوويك إ ووا هوول منووذر،ليك عليوه إ  الووبال.وهكوذا تتجلووى نبيعوو  الرسووال  وحودوق الرسوولل .
مآبووه وهوول بشوور إليووه متابووه و  ربه،و مث هوول عبوود ّلِل،اّللِ .ك إليووه،وما كووان لووه أن ذيت خبارقوو  إ  إبذن ّللِ مووا أوحوو

ل  كاملو  بكووبلقيتووه ّللِ عمون البشور يتووزوج وينسول ويووزاول بشوريته كاملو  بكوول مقتضويات البشووري  كموا يوزاول 
 مقتضيات العبلقي  ..

نتهووووووك تلووووووك األوهووووووام واألسووووووانْي املهِلموووووو  يف الفضوووووواء وّبووووووذ  النصوووووواع  الكاملوووووو  يف العقيوووووودة ا سووووووالمي  ت
والظالم،حلل نبيع  النبلة ونبيع  النل،وختلا العقيدة من تلك التصلرات انْية الويت حفلوحل ّبوا العقائود 

منوذ القورن األول هلوا أن تكولن « املسويحي »الكنسي  كما حفلحل ّبا كَّت العقائد الليني  واليت قضحل علوى 
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يوو  يف نبيعتهووا وحقيقتها،بعوود مووا كانووحل عقيوودة  اويوو  علووى يوود املسووي  عليووه السووالم إحوودى العقائوود اللين
 ععل املسي  عبد اّلِل   ذيت آبي  إ  إبذن اّلِل.

بَوْعووَخ الَّووِذي  نُرِيَونَّووكَ  ِإْن موواوَ  »و  ننتهووك موون هووذ  اللقفوو  قبوول أن نلووم بتلووك اللفتوو  البووارزة يف قللووه تعوواىل:
نَ نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّ  ا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليوْ  « ..سابُ ا احلِْ يَونََّك فَِإ َّ

انبو  النواس ّبوذ  العقيودة روكل  .الرسولل الوذي أوحوك إليوه مون ربوه - -إن هذا القلل إ وا يقوال للنول 
 وا عليوه إختصاصوه  اوخالص  هذا القلل:إن أمر هذا الدين لويك إليوه هل،وموآل هوذ  الودعلة لويك مون ..

وعوود  لووه موون  ّلِل بعووخاوسوولاء حقوو  .فوواّلِل وحوود  هوول الووذي ميلووك اهلداي .ولوويك عليووه هدايوو  الناسالووبالغ 
ه ..الووووبالغ يعوووو  مهمتوووومصووووْي القوووولم أو أقركووووه األجوووول قبوووول هقيوووو  وعوووود اّلِل،فهووووذا أو ذا    يغووووْي موووون نب

ألمر  اجبوه حمودق،وافل .همتهملوليك بعد هذا عريود لطبيعو  الداعيو  وهديود .وحساّبم بعد ذلك على اّلِل ...
 كله يف هذ  الدعلة ويف كل ككء آخر ّلِل.

لويك هلوم .ر .توائج واملصوائجللا النبذلك يتعلم الدعاة إىل اّلِل أن يتأقبلا يف ح  اّلِل  إنوه لويك هلوم أن يسوتع
يك هلووووم أن لوووو.ذبني .أن يسووووتعجللا هدايوووو  النوووواس،و  أن يسووووتعجللا وعوووود اّلِل ووعيوووود  للمهتوووودين وللمكوووو

ظلمهووم  الظوواملني بخووذ اّللِ ذقوود قعوولان كثووْيا فلووم يسووتجه لنووا إ  القليوول أو لقوود صووثان نووليال فلووم يقلللا:ل
 وحنن أحياء  ..

ن إ ا هول موو.بيوودكوأن الع أمووا حسواب النوواس يف الودنيا أو يف اهلخوورة فهوذا لويك موون.إن علويهم إ  الوبالغ .
 بحانه،يفعل فيوووه موووا يشووواءسوووأن يووو   لوووه  -لوووه قاب يف حووو  اّلِل واع افوووا ابلعبلقيووو  ش -كوووأن اّلِل  فينبغوووك 

 وحتار ..
  يكون « ا؟هواق»ذلك أن ..« ابلبالغ» - -من أجل ذلك هدق فيها وليف  الرسلل .والسلرة مكي  .
وهوووذا موووا تنبغوووك مالحظتوووه يف الطبيعووو   -بعووود الوووبالغ  -فأموووا بعووود ذلوووك فقووود أمووور اب؟هووواق .بعووود قووود كته

ه نصووولص حركيووو  ملاكبووو  حلركووو  الووودعلة وواقعهوووا وملجهووو  كوووذلك حلركووو  فالنصووولص فيووو.احلركيووو  هلوووذا الدين
وهم يزاولووووولن .يف هوووووذا الوووودين يف هووووذا الزمووووان« البوووواحثني»وهووووذا مووووا تغفووووول عنووووه كثوووورة .الوووودعلة وواقعهووووا .

ملاقع النصلص القرآنيو ،وارتبانها ابللاقوع احلركوك  -من مث  -فال يدركلن « احلرك »و  يزاوللن « البحة»
نَووا احلِْسووابُ »وكثووْيون يقوورأون مثوول هووذا الوونا: هلووذا الوودين  ووا َعَلْيووَك الْووَبالُغ َوَعَليوْ مث ذخووذون منووه أن « فَِإ َّ

فووال «  ا؟هوواق»أمووا .فقوود أقوا مووا علوويهم  .« ابلتبليوو »فووإذا قوواملا .مهموو  الوودعاة إىل اّلِل تنتهووك عنوود البالغ
رأون مثوووول هووووذا الوووونا،فال يلغوووولن بووووه أيوووون مكانووووه يف تصوووولر هووووي ء  كمووووا أن كثووووْيين يقوووو -واّلِل  -أقري 

وقون أن يوودركلا .قون أن يفطنوولا إىل أن هووذا نووا مكووك نووزل قبوول فوورم ا؟هوواق.ا؟هوواق،ولكن يقيدونووه  .
ذلك أوم هم   يزاوللن احلركو  ّبوذا الودين إ وا هوم .نبيع  ارتباط النصلص القرآني   رك  الدعلة ا سالمي 

فما هوووول بوووودين القاعوووودين  علووووى أن .الوووودين   يفقهووووه القاعوووودون يقرأونووووه يف األورا  وهووووم قاعوووودون  وهووووذا
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وهووذا الووبالغ هوول أول .يظوول هوول قاعوودة عموول الرسوولل،وقاعدة عموول الوودعاة بعوود  إىل هووذا الدين« الووبالغ»
 فإنه مَّت ص ،واعه إىل تبلي  احلقائ  األساسي  يف هذا الدين قبل احلقائ  الفرعي  ...مراته ا؟هاق

يوود النوواس ّلِل اعووه إىل تعبو األوىل  يوور األللهيوو  والربلبيوو  واحلاكميوو  ّلِل وحوود  منووذ ااطوولةأي مووَّت اعووه إىل تقر 
املبلغووني ة إىل اّلِل،جووه الوودعافووإن ا؟اهليوو    بوود أن تلا.وحد ،وقصوور قينوولنتهم عليووه وخلووع الدينلنوو  لغووْي  .

ق يف لووووووو  ا؟هوووووووامرحومووووووون مث عوووووووكء .التبليووووووو  الصوووووووحي ،اب عرام والتحووووووودي،مث اب يوووووووذاء واملكافحووووووو  ..
بِِووَك اْلُمْجرِِمنَي،وََكفووى ِبرَ  ُدو ا ِمونَ ِلِ  َعوونَووََكووذِلَك َجَعْلنوا ِلُكوولِِ »حينها،نتاجوا نبيعيووا للتبليو  الصووحي    حمالو :

 « ..هاِقاي  َوَنِصْيا  
رر كلموو  ر،وهووك تقووولوويك هنالووك غووْي  موون نريوو   مث نقوو  موون السوولرة أمووام معلووم آخ.هووذا هوول الطريوو  ..

 ووا   اّلِل بووه إيوور أن مشووي وحركتووه وبووني هديوود مآلووه ومصووْي  وتقر « ا نسووان»يف العالقوو  بووني اعووا   الفصوول
اص خوون اّلِل مووتتحقوو  موون خووالل حركتووه بنفسووه وذلووك مووع تقريوور أن كوول حوودّ إ ووا يقووع ويتحقوو  بقوودر 

قضوي  ي  يف هوذ  المة ا سوالوجمملع  النصلص اااص  ّبذا امللضلع يف السلرة كافي  بوذاهتا ؟والء النظور ..
ُ مووا بَِقووْلم  »وهووذ   وواذج منهووا كافيووو :.ااطووْية . َ   يُوغَووْيِِ ُوا موويوُ َحوووَّتَّ  ِإنَّ اّللَّ ُ بَِقوووْلم  ا ِ َنْوُفِسووِهْم،َوِإذا أَ غَووْيِِ راَق اّللَّ

 « ..ُسْلءا  َفال َمَرقَّ َلُه،َوما هَلُْم ِمْن ُقونِِه ِمْن وال  
يعووا  َوِمثْولَووُه َمَعووُه َ فْوتَووَدْوا مجَِ  هَلُووْم مووا يف اأْلَْرِم ُه لَووْل أَنَّ يُبلا لَوو احْلُْسوو ،َوالَِّذيَن َ ْ َيْسووَتجِ لِلَّووِذيَن اْسووَتجابُلا لِووَرّبِِِمُ »

 .. «ِمهاقُ بِِه،أُولِ َك هَلُْم ُسلُء احلِْساِب،َوَمْأواُهْم َجَهنَُّم َوبِْ َك الْ 
َ ُيِضووُل َمووْن َيشوواُء َويَوْهووِدي » ،َأ  بِووذِْكِر اّللَِّ ْطَمووِ ُن قُولُوولُّبُْم بِووذِ آَمنُوولا َوتَ  لَّووِذينَ ا.إِلَْيووِه َمووْن أانبَ قُووْل:ِإنَّ اّللَّ ْكِر اّللَِّ

 « ..َتْطَمِ ُن اْلُقُللبُ 
ُ هَلََدى  »  .« .يعا ف لنَّاَس مجَِ اأَفَوَلْم يَوْيَأِس الَِّذيَن آَمُنلا أَْن َلْل َيشاُء اّللَّ
 .« . َفما َلُه ِمْن هاق  ِل اّللَُّ َوَمْن ُيْضلِ وا َمْكرُُهْم َوُصُدوا َعِن السَِّبيِل،َبْل زُيَِِن لِلَِّذيَن َكَفرُ »

ذ مون خووالل ري وتنفوعووواضو  مون الونا األول مون هوذ  النصولص أن مشوي   اّلِل يف تغيووْي حوال قولم إ وا 
سوووهم لقووولم موووا  نفا ا غوووْيفوووإذ.حركووو  هوووي ء القووولم  نفسوووهم،وتغيْي اعاههوووا وسوووللكها تغيوووْيا كوووعلراي وعمليا

السوولء  يوود اّلِل ّبوومم أن ير فووإذا اقتضووى حوواهل.اعاهووا وعمووال غووْي اّلِل حوواهلم وفوو  مووا غووْيوا هووم موون أنفسووهم .
   نصْيا.ه وليا و و  ادوا هلم من قون،مضحل إراقته و  يق  هلا أحد،و  يعصمهم من اّلِل ككء

م هووذ  هلوحلسو ،وُيق  اريود ّبوم  سوتجاب ،فإن اّلِل يفأموا إذا هوم اسوتجابلا لورّبم،وغْيوا موا  نفسوهم ّبووذ  ا
سواب،و  ن هلوم سولء احللسلء،وكاااحلس  يف الدنيا أو يف اهلخرة،أو فيهما مجيعا،فإذا   يستجيبلا أراق ّبم 

وواضو  مون الونا الثواين أن ا سوتجاب  أو  يولم احلسواب  - غوْي مسوتجيبني -تغن عنهم فدي  إذا جواءو  
لوك ذ  احلركو  وذن خوالل هوموجع  إىل اعاههم وحركتهم وأن مشوي   اّلِل ّبوم إ وا تتحقو  عدم ا ستجاب  را

 ا عا .
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كن عقوووووه ول.أموووووا الووووونا الثالوووووة فوووووإن مطلعوووووه يتحووووودّ عووووون نالقووووو  مشوووووي   اّلِل يف إضوووووالل مووووون يشووووواء
يوودل فه إليووه ن ينيووملوو يقضووك ابهلوودى -سووبحانه  -يقوورر أن اّلِل « إخل.َويَوْهووِدي إِلَْيووِه َمووْن أانَب ..»الوونا:

  وعوود  وذلك وفوو.هووذا علووى أنووه إ ووا يضوول موون   ينيووه وموون   يسووتجيه،و  يضوول منيبووا و  مسووتجيبا
ضوووالل  وووا مقتضوووى دايووو  وذلوووك ا هوووذ  اهلف.«َوالَّوووِذيَن جاَهوووُدوا ِفينوووا لَنَوْهوووِديَونوَُّهْم ُسوووبُوَلنا»سوووبحانه يف قللوووه:

ىل إهم،وا عا  مووا  نفسوو موون خووالل تغيووْي العبوواقهووذ  املشووي   الوويت عووري وتتحقوو  .مشووي ته سووبحانه ابلعباق
 ا ستجاب  أو ا عرام.

 ن املقصولق هوولص يتضو  أويف لول جمموولع النصول .والونا الرابوع يقورر أن اّلِل لول كوواء هلودى النواس مجيعوا .
كواء  -سوبحانه  -نوه ولك.أنه لل كاء سبحانه ال  الناس ابستعداق واحد للهدى،أو لقهورهم علوى اهلدى

  أن و لووى اهلوودى هووم كمووا خلقهووم مسووتعدين للهوودى أو للضووالل و  يشووأ بعوود ذلووك أن يقهوورهم عحلق أن
سوتجابتهم ي ته ّبم عري من خالل اسوتجابتهم أو عودم اإ ا جعل مش -حاكا    -يقهرهم على الضالل 

 لد ئل اهلدى وملحيات ا ميان.
ذا الوونا هووذ أمثووال وأخوو.عوون السووبيل .أمووا الوونا ااووامك فيقوورر أن الووذين كفووروا زيوون هلووم مكوورهم وصوودوا 

أمووا أخووذ  .. ا ختيووارو  فوورق  هوول الووذي سووا  إىل ا؟وودل املعوورو  يف  ريوو  الفكوور ا سووالمك حوولل ا؟ووث 
لصوود عووون لتصوولر الشووامل:وهل أن هووذا التووزيني وهووذا افإنووه يعطووك ا -كمووا رأينووا   -مووع جمملعوو  النصوولص 

فسوووهم إىل موووا ار موووا  نأي مووون جوووراء تغيوووْي الكفووو.ّللِ السوووبيل،إ ا كوووان مووون جوووراء الكفووور وعووودم ا سوووتجاب  
 يقتضك أن عري مشي   اّلِل فيهم ابلتزيني والصد وا ضالل.

نواس أن اعوا  ال ذلوك.لول .وتبقى تكمل    بود منهوا ؟والء هوذا امللضولع الوذي كثور فيوه ا؟ودل يف مجيوع امل
كولن قّ يف هوذا ال وكل حاإ  قدر اّللِ  فهذ  املصائر أحداّ   ينش ها. نفسهم   يلقع بذاته مصائرهم

َلْقنووواُ  خَ َكووْكء   ِإانَّ ُكووولَّ »إ ووا ينشوووأ ويقووع ويتحقووو  بقوودر مووون اّلِل خوواص تتحقووو  بووه إراقتوووه وتووتم بوووه مشووي ته:
 « ..بَِقَدر  

ير كال وووا سووبه كووواألفال.وليسووحل هنالوووك آليوو  يف نظوووام الكووولن كلووه،و  حتميووو  أسووباب تنشوووئ بوووذاهتا آترا
 ،أموا ل هوذا ا عام مون خوالوكل ما يصنعه اعا  الناس  نفسهم هل أن عري مشي   اّلِل ّب.رلل  بقدر .

ْنوووَدُ   َكوووْكء  عِ وَُكووولُ »ّ:جوووراين هوووذ  املشوووي   وآتر  اللاقعيووو  فإ وووا يتحقووو  بقووودر مووون اّلِل خووواص بكووول حووواق
 «.ِ ِْقدار  

د موون ضووخام  التبعوو  امللقوواة علووى يزيوو -كمووا أسوولفنا عنوود ملاجهوو  الوونا يف سوويا  السوولرة   -وهووذا التصوولر 
فهل وحود  املخلول  الوذي عوري مشوي   .هذا الكائن ا نساين بقدر ما الل من كرامته يف نظام الكلن كله

ويف السوولرة  68ومووا أيقلهووا موون تبعوو   ومووا أعظمهووا كووذلك موون كراموو   .اّلِل بووه موون خووالل اعاهووه وحركتووه .
                                                 

«. ) قار الشوورو «. »خصووائا التصوولر ا سووالمك ومقلماتووه»يف القسووم الثوواين موون كتوواب:« يقوو  ا نسووانحق»يراجووع بتلسووع فصوول:  - 68
 السيد رمحه هللا (
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جاب  هلووذا احلوو  الووذي جوواء بووه هووذا الوودين،على فسوواق كلموو  الفصوول كووذلك يف ق لوو  الكفوور وعوودم ا سووت
 الكينلن  البشري ،وتعطل أجهزة ا ستقبال الفطري  فيها،واختالل نبيعتها وخروجها عن سلائها.

ليهووا هووذا  يعوورم عمثفمووا ميكوون أن تكوولن هنووا  بنيوو  إنسوواني  سوولي ،غْي مطملسوو  و  معطلوو  و  مشووله  
فطرة وال.وا سوووالم اب ميوووان املووونهج القووورآين مث   تسوووتجيه هلوووذا احلووو احلووو ،ويبني هلوووا ابلصووولرة الووويت بينهوووا 

ها هلفو  فيوه دها صواحبا نساني  بطبيعتها مصطلح  علوى هوذا احلو  يف أعماقهوا فوإذا صودت عنوه فإ وا يصو
ل اّلِل ب،كما قووواععلوووه حتوووار لنفسوووه غوووْي هوووذا اهلووودى وععلوووه بوووذلك مسوووتحقا للضالل،ومسوووتحقا للعوووذا

ُو »رة األخرى سبحانه يف السل  ،َوِإْن يوَوَروْ ْرِم بِغَ َن يف اأْلَ َسَأْصِرُ  َعْن آاييتَ الَِّذيَن يَوَتَكثَّ ا ُكولَّ آيَو     ْْيِ احْلَو ِِ
،ذِلَك  َِ  ِبيَل الغَوكِِ يَوتَِّخوُذو ُ  يوَوَرْوا َسو،َوِإنْ يُوْيِمُنلا ِّبوا،َوِإْن يوَوَرْوا َسوِبيَل الُرْكوِد   يَوتَِّخوُذوُ  َسوِبيال   بُلا َسوِبيال  ُوْم َكوذَّ وَّ

 « ..آِبايتِنا وَكانُلا َعْنها غاِفِلنيَ 
س بصووْية،وأن ى وانطموواويف هووذ  السوولرة توورق أمثووال هووذ  اهلايت الدالوو  علووى نبيعوو  الكفوور فتقوورر أنووه عموو
يف  ركو  فيهوا وأنقولى املداهلدى ق ل  علوى سوالم  الكينلنو  البشوري  مون هوذا العمى،وق لو  علوى سوالم  ال

واَموْن يَوعْ أَفَ »الكولن مون الود ئل موا يبوني عون احلو  ملون يتفكورون وملون يعقلولن:صفح  هذا  أُنْوزَِل إِلَْيوَك  لَوُم أَ َّ
وووووا يَوتَوووووذَكَُّر أُولُووووولا  ُقُضووووولَن اّللَِّ وَ  لفُووووولَن بَِعْهووووودِ يُ الَّوووووِذيَن .بِ أْلَْلبااِموووووْن َربِِوووووَك احْلَوووووُ  َكَموووووْن ُهوووووَل أَْعموووووى ف ِإ َّ   يَونوْ

ُ بِِه أَْن يُلَصَل،وَ اْلِميثاَ ،َوالَّذِ  ُومْ َحَْشلْ يَن َيِصُللَن ما أََمَر اّللَّ َوالَِّذيَن َصوَثُوا ابِْتغواَء .بِ َوَحواُفلَن ُسولَء احلِْسوا َن َرّبَّ
ووايَووْدَرُ َن اِبحلََْسووَنِ  َعالنَِي  ،وَ ر ا وَ ِسووَوْجووِه َرّبِِِْم،َوأَقوواُملا الصَّووالَة،َوأَنْوَفُقلا ِ َّووا َرَزْقنوواُهْم  اِر لسَّ يَِِ َ ،أُولِ َك هَلُووْم ُعْقووَب الوودَّ

.. »... 
الَّوِذيَن .ْهِدي إِلَْيوِه َموْن أانبَ  ُيِضوُل َموْن َيشواُء،َويوَ :ِإنَّ اّللََّ ِه  قُولْ َويَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِو»

،أَ  ِملُووولا الصَّووواحِلاِت نُووولىب هَلُوووْم الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوعَ .لبُ ِ ُن اْلُقلُ  َتْطَمووو  بِوووذِْكِر اّللَِّ آَمنُووولا َوَتْطَموووِ ُن قُولُووولُّبُْم بِوووذِْكِر اّللَِّ
 « ..َوُحْسُن َمآب  

ْيوَل يُوْغِشوك اللَّ .يْوَننْيِ ا َجَعوَل ِفيهوا َزْوَجونْيِ  الثََّموراتِ ْن ُكلِِ َوُهَل الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَم َوَجَعَل ِفيها َرواِسَك َوَأْوارا ،َومِ »
وووُرونَ  ،َوَجنَّوووات  ِموووْن أَْعناب   ُمَتجاِوراِم ِقطَوووع  َويف اأْلَرْ .النَّهووواَر،ِإنَّ يف ذلِوووَك هَلايت  لَِقوووْلم  يَوتَوَفكَّ ،َوَزرْع ،َوبَِيووول  ت 

وووُل بَوْعَضووها عَ  لَِقوووْلم   هَلايت  ِل،ِإنَّ يف ذلِووَك  يف اأْلُُكوولووى بَوْعووخ  ِصووْنلان  َوَغووْْيُ ِصووْنلان  ُيْسووقى ِ وواء  واِحوود  َونُوَفضِِ
 « ..يَوْعِقُللنَ 

 وأوم   يتفكورون و .موكع - سوبحانه بشوهاقة اّللِ  -وهكذا يتقرر أن الذين   يستجيبلن هلذا احل  هوم 
رفو  لوه صل  ا هك عاّلِل،وتتوأن الذين يستجيبلن له هم أولل األلباب،وهي ء تطم ن قللّبم بذكر ا.يعقللن

 تسكن وتس ي .ومصطلح  عليه بفطرهتا العميق ،ف
وإن ا نسان ليجد مصدا  قلل اّلِل هذا يف كول مون يلقوا  مون النواس معرضوا عون هوذا احلو  الوذي تضومنه 

وإن .فووإن هووك إ  جووبالت ميوفوو  مطملسوو .قيوون اّلِل،والووذي جوواء بووه يف صوولرته الكاملوو  حمموود رسوولل اّلِل .
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ا اللجولق كلوه مون حلهلوا،وهل يسوب  هك إ  كينلانت معطل  يف أهم جلانبهوا  يوة   تتلقوى إيقاعوات هوذ
  مد ربه وينط  بلحدانيته وقدرته وتدبْي  وتقدير .

يمن يووغوك ملسولم يوزعم أنوه فإنوه   ينب - سوبحانه بشووهاقة اّللِ  -وإذا كوان الوذين   ييمنولن ّبوذا احلو  عميوا 
 كوأن يفعم أن يتلقوى ز هوذا الو   ينبغوك ملسولم يوزعم.برسلل اّلِل،وييمن  ن هذا القرآن وحك من عنود اّلِل .

 نسووان أو اكووم حيوواة موون كوويون احليوواة عوون أعمووى  وخباصوو  إذا كووان هووذا الشووأن متعلقووا ابلنظووام الووذي ُي
 عه ..يت تسلق جمتمهلقاب الابلقيم وامللازين اليت تقلم عليها حياته أو ابلعاقات والسلل  والتقاليد وا

فيموا عودا العلولم املاقيو  البحتو  وتطبيقاهتوا  -لتوه  م -غوْي ا سوالمك  -وهذا هل ملقفنوا مون نتواج الفكور 
فإنوه موا ينبغوك قو  ملسولم يعور  .69«أنتم أعلم بشويون قنيواكم»بقلله: - -العملي   ا قصد  رسلل اّلِل 

هدى اّلِل ويعر  هذا احل  الذي جاء به رسلل اّلِل،أن يقعد مقعد التلميوذ الوذي يتلقوى مون أي إنسوان   
مث .ولن يرق كوهاقة اّلِل مسولم ..فهل أعمى بشهاقة اّلِل سبحانه ..يعلم أنه احل  . يستجه هلذا اهلدى و 

 يزعم بعد ذلك أنه مسلم   
وكوول ايووع يف مثوول .إنووه   بوود لنووا أن أنخووذ هووذا الوودين مأخووذ ا؟وود وأن أنخووذ تقريراتووه هووذ  مأخووذ ا؟ووزم . 

وهوول الكفوور البوولا  يف  -سووبحانه  -ّلِل هووذ  القضووي  هوول ايووع يف العقيوودة ذاهتووا إن   يكوون هوول رق كووهاقة ا
هذ  الصلرة  وأعجه العجه أن انسا من الناس اليلم يزعملن أوم مسلملن مث ذخوذون يف مونهج احليواة 

مث يظلولن يزعموولن بعود ذلوك أوووم .البشوري  عون فووالن وفوالن مون الووذين يقولل عونهم اّلِل سووبحانه:إوم عموك

                                                 
َمووا » َموورَّ ِّبِووْم فَوَقوواَل قَوواَل َفَخوورََج ِكيص ووا فَ «. لَووْل َ ْ تَوْفَعلُوولا َلَصووُلَ  » َموورَّ ِبَقووْلم  يُوَلقُِِحوولَن فَوَقوواَل  -  -َعووْن َعاِئَشووَ  َوَعووْن أَنَووك  أَنَّ النَّووِبَّ  - 69

لوذى االشويا:التمر -(  6277[)410/ 15ملكنوز ]ا -صوحي  مسولم«.  أَنْوُتْم أَْعلَوُم ِ َْموِر ُقنْويَواُكمْ » قَاُللا قُوْلحَل َكَذا وََكَذا قَاَل «. لَِنْخِلُكْم 
َع َرُسوولُل هللِا    يووتم نضووجه ْم َلقُِِحوولُ  َلَصووُلَ  َفَ َُكوولُ  فَولَوورَُكوولُ  فَولَووْم يوُ النَّْخَل،فَوَقوواَل:َلْل توَ  يُوَلقُِِحلنَ ف قَوواُللا: َأْصووَلا   فَوَقاَل:َمووا َهووَذاوَعووْن أَنَووك  قَوواَل: َِ

َذا  ُقنْويَواُكْم فَوأَنْوُتْم أَْعلَوُم بِوِه،فَإِ َكوْكء  ِموْن أَْموِر  : ِإَذا َكوانَ حَل،فَوَقواَل َرُسولُل هللِا : َموا َلُكوْم ف قَواُللا:تَورَُكلُ  ِلَموا قُولْ يُوَلقُِِحلُ ،َفَخرََج ِكيص ا،فَوَقاَل النَِّلُ 
 حي ص -12572( 12544[)392/ 4َكاَن ِمْن أَْمِر ِقيِنُكْم فَِإَ َّ.مسند أمحد )عا  الكته( ]

ا مووون ،و  ابكووور كوووي   لزراعووو ،و  الفالحووو وووو هوووذا مل ألنوووه   يكووون عنووود  علوووم ابسوووتمرار هوووذ  العاقة،فإنَّوووه   يكووون  ووون عووواىن اإ وووا قوووال النووول و 
يير إ  ل،و  خوال ،و  مو مكوان فاعوذلك،فخفيوحل عليوه تلوك احلال ،واسوك ابلقاعودة الكليو  املعللمو  الويت هك:أنوه لويك يف اللجولق و  يف ا

(( مل ألن ) موا ألون ذلوك يغوب كوي  ا و:)لله و هللا تعاىل،فإذا نسه ككء إىل غْي  نسب  التأيْي فتلك النسب  جمازي  عرفيَّ    حقيقيَّ ،فصد  ق
ياء  سوباب درتوه يف بعوخ األكو  شيوْي قسوالذي يغب يف األكياء عن األكياء ابحلقيق  هول هللا تعواىل،غْي أن هللا تعواىل قود أجورى عاقتوه  ن 

 نلرَّيووه:} ليهلووك موواب؟هل،وا معتاقة،فجعلهووا مقارنوو  هلا،ومغطوواة بووه ليوويمن موون سووبقحل لووه السووعاقة ابلغيه،وليضوول موون سووبقحل لووه الشووقاوة
 هلك عن بين  وُيىي من حكَّ عن بين  {.

اعتوذار ملون ضوع  عقلوه رافو  أن  ووه منوه و وقلله:)) إ ا لننحل لن ا فال تياخذوين ابلظن ((،وقلله يف األخرى:)) إ ا أان لبشور (( مل هوذا كلو
صووني   لي ،خاصَّوو  بقوولم رصل   قنيووو فيكفوور،وإ  فمووا جوورى كووكء ُيتوواج فيووه إىل عذر،غايوو  مووا جرى:مصوولحيزلووه الشوويطان فيكووذب النوول و 

علووم  موور   قللووه:)) أنووتم أ هووذ  القصوويفيعرفهووا موون   يباكوورها،و  كووان موون أهلهووا املباكوورين لعملها،وأوضوو  مووا يف هووذ  األلفوواط املعتووذر ّبووا 
 [85/ 19قنياكم ((،وكأنه قال:وأان أعلم  مر قينكم .املفهم ملا أككل من تلخيا كتاب مسلم ]

 ح  .التشريعي   والطبي  أو الدنيلي  أبدا فكله تشريع و فيه ملن يفر  بني أحاقية النل  قلحل:و  حج 
 [103-91]ص  1ط-انظر كتايب السن  النبلي  وأيرها يف اختال  الفقهاء 
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ل،وجوزم   ُيتموول التميع،وحو  يف كوول نوا فيووه ويف كول كلموو  مسولملن  إن هوذا الوودين جود   ُيتموول اهلز 
واّلِل غوب عون العواملني  ...فمن   اد يف نفسه هوذا ا؟ود وهوذا ا؟وزم وهوذ  الثقو  فموا أغو  هوذا الودين عنوه

70 
 وهول يعلوم أن هج حياتوهوما الز أن يثقل اللاقع ا؟اهلك على حك مسولم،حَّت يتلقوى مون ا؟اهليو  يف مون

مث يتبوووووع هوووووذا .«أعموووووى»ل احلووووو  وأن الوووووذي   يعلوووووم أن هوووووذا هووووول احلووووو  هووووو - -حممووووود موووووا جووووواء  بوووووه 
لووويت امووون املعوووا   م األخوووْياألعمى،ويتلقوووى عنه،بعووود كوووهاقة اّلِل سوووبحانه وتعووواىل ..وأخوووْيا نقووو  أموووام املعلووو

 تقيمها هذ  السلرة هلذا الدين ..
ن احلوو  عولوك العموى األرم وبوني ذإن هنوا  عالقو  وييقو  بوني الفسواق الوذي يصويه حيواة البشور يف هوذ  

ى عهوووود اّلِل علووووتجيبلن لفالووووذين   يسووو.الوووذي جوووواء مووون عنوووود اّلِل هلدايووو  البشوووور إىل احلوووو  والصوووال  وااْي
ون يف ين يفسووودهوووم الوووذ.الفطووورة،و  يسوووتجيبلن للحووو  الوووذي جووواء مووون عنووود  ويعلمووولن أنوووه وحووود  احلووو  .

م ّبوووووم،وتزكووووول م الوووووذين يصووووولحلن يف األر األرم كموووووا أن الوووووذين يعلمووووولن أنوووووه احلووووو  ويسوووووتجيبلن لوووووه هووووو
َووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك ِمووْن َربِِووَك احْلَوو َووا يَوتَووذَكَُّر أُ ْن ُهووَل أَعْ ُ  َكَموواحليوواة:}أََفَمْن يَوْعلَووُم أَ َّ ( الَّووِذيَن 19ولُوول اأْلَْلبَوواِب )َمووى ِإ َّ

ُقُضوووولَن اْلِميثَوووواَ  ) ُ بِووووِه أَْن يُل ( َوالَّووووِذينَ 20يُلفُوووولَن بَِعْهووووِد اّللَِّ َوَ  يَونوْ ُووووْم َصووووَل َوَحَْشوووو َيِصووووُللَن َمووووا أََمووووَر اّللَّ ْلَن َرّبَّ
ِوووْم َوأَقَووواُملا ا( َوالَّوووِذيَن َصوووَثُوا ابِْتغَووواَء َوْجووو21َوَحَووواُفلَن ُسووولَء احلَِْسووواِب ) ُهْم ِسووور ا نْوَفُقووولا ِ َّوووا َرَزقْونَوووالصَّووواَلَة َوأَ ِه َرّبِِ
وويَِِ َ  أُولَ ِووَك هَلُوومْ َوَعاَلنِيَوو   َويَووْدَرُءوَن اِبحلََْسوو اِر ) ُعْقووَب  َنِ  السَّ ( َجنَّوواُت َعووْدن  يَووْدُخُللَوَا َوَمووْن َصووَلَ  ِمووْن 22الوودَّ

هِتِووْم َواْلَماَلِئَكووُ  يَووْدُخُلل  َم لَووْيُكْم ِ َووا َصووَثْمُتْ فَووِنعْ ( َسوواَلم  عَ 23لِِ اَبب  )ِهْم ِمووْن ُكووَن َعلَوويْ آاَبئِِهووْم َوأَْزَواِجِهووْم َوُذِرايَّ
اِر ) ُقُضلَن َعْهَد اّللَِّ ِمْن بَوْعدِ 24ُعْقَب الدَّ ُ بِوِه أَْن يُل أَ طَُعلَن َموا  ِميثَاِقِه َويَوقْ ( َوالَِّذيَن يَونوْ َصوَل َويُوْفِسوُدوَن َموَر اّللَّ

اِر )  [..25 - 19:{ ]الرعد (25يف اأْلَْرِم أُولَِ َك هَلُُم اللَّْعَنُ  َوهَلُْم ُسلُء الدَّ
 حممود ن موا أنوزل إىلأيعلمولن  اس   تصل  إ   ن يتلىل قياقهتوا املبصورون أولول األلبواب الوذينإن حياة الن

- -  دينلا عبدو  وحد ،فيولى آقم وذريته،أن يعومن مث يلفلن بعهد اّلِل على الفطرة،وبعهد اّلِل .هل احل
شوولن ه أن يلصل،وحبوواّلِل  موورومن مث يصووللن مووا أ.لووه وحوود ،و  يتلقوولا عوون غووْي ،و  يتبعوولا إ  أموور  وويووه

يف حسوواّبم  ن اهلخوورةرّبووم فيخووافلن أن يقووع موونهم مووا وووى عنووه ومووا يغضووبه وحووافلن سوولء احلسوواب،فيجعلل 
ويقيمولن  ا سوتقام  علوى عهود اّلِل ذا  بكول تكوالي ا سوتقام  يف كل خا؟  وكول حركو  ويصوثون علوى 

 ..  وا حسان رم ابلصالن السلء والفساق يف األالصالة وينفقلن  ا رزقهم اّلِل سرا وعالني  ويدفعل 
إن حيوواة النوواس يف األرم   تصوول  إ   ثوول هووذ  القيوواقة املبصوورة الوويت تسووْي علووى هوودى اّلِل وحوود  والوويت 

إووا   تصول  ابلقيواقات الضوال  العميواء،اليت   تعلوم أن موا أنوزل .تصلغ احليواة كلهوا وفو  منهجوه وهديوه .
منووواهج أخووورى غوووْي مووونهج اّلِل الوووذي ارتضوووا   -مووون مث  -  وحووود  والووويت تتبوووع هووول احلووو - -علوووى حممووود 
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إوووووا   تصوووول  اب قطوووواع والرأ اليوووو ،كما أوووووا   تصوووول  ابلشوووويلعي  وا كوووو اكي  .للصوووواحلني موووون عبوووواق  .
 العلمي   ..

 اولز  هول وحود  احل ،الوذي  - -إوا كلها من مناهج العمك الذين   يعلملن أن ما أنزل على حممد 
دميقرانيو   اتلريو  أو الابلديكت إووا   تصول  ابلثيلقرانيو  كموا أووا   تصول .العدول عنوه،و  التعوديل فيوه .

هووك منوواهج  ضووعاّلِل،ت فكلهووا سوولاء يف كلوووا موون منوواهج العمك،الووذين يقيموولن موون أنفسووهم أراباب موون قون
  ..نتهم لغْي اّللِ جعل قينل بدهم ملا تشرع،فتاحلكم ومناهج احلياة،وتشرع للناس ما   ذذن به اّلِل وتع

اق الطووامك الووذي يعووم وجووه األرم هوول هووذا الفسوو -لوونا القوورآين ااسووتمداق موون  -وآيوو  هووذا الووذي نقللووه 
ارّبوا ر  األرم ومغ  يف مشواوهل هوذ  الشوقلة النكودة الويت تعانيهوا البشوري.اليلم يف جاهليو  القورن العشورين

سووولاء يف ذلوووك و .لميووو   .والرأ الي ،وأوضووواع الشووويلعي  وا كووو اكي  العسووولاء يف ذلوووك أوضووواع ا قطووواع ..
 أككال الديكتاتلري  يف احلكم أو الدميقراني   ..

ألوووا كلهووا .موون قلوو  .و إوووا كلهووا سوولاء فيمووا تلقووا  البشووري  موون خالهلووا موون فسوواق وموون هلوول وموون كووقاء  
مون مث  -لتوزم د  و  تمون ربوه هول احلو  وحو سلاء من صنع العمك الذين   يعلملن أن ما أنوزل علوى حممود

 عه و  تستقيم يف حياهتا على منهجه وهديه.بعهد اّلِل وكر  -
يوواة غووْي كوول موونهج للح  -ابّلِل وعلمووه  ن مووا أنووزل علووى حمموود هوول احلوو    كووم إميانووه -إن املسوولم يوورفخ 

ذهه حيد،واملوووالل  موونهج اّلِل وكوول موووذهه اجتموواعك أو اقتصوواقي وكووول وضووع كووذلك سياسوووك،غْي املوونهج
 اللحيد،والشرع اللحيد الذي سنه اّلِل وارتضا  للصاحلني من عباق .

 ة ا سوالم ّللِ مون قائور  وجمرق ا ع ا  بشرعي  منهج أو وضع أو حكم مون صونع غوْي اّلِل،هول بذاتوه خوروج
 فا سالم ّلِل هل تلحيد الدينلن  له قون سلا .
سوولم ااالفوو  يقووحل ذاتووه مفهوولم ا سووالم األساسووك،فهل يف الل  إن هووذا ا عوو ا  فوول  أنووه حووال  ابلضوورورة

ن يلصوووول أّلِل بووووه ايف هووووذ  األرم للعمووووك الووووذين ينقضوووولن عهوووود اّلِل موووون بعوووود ميثاقووووه،ويقطعلن مووووا أموووور 
 .. فهذا الفساق يف األرم مرتب  كل ا رتباط بقياقة العمك .ويفسدون يف األرم .

خووب  بوني كووَّت املنوواهج وكووَّت األوضوواع وكووَّت الشوورائع بقيوواقة ولقود كووقيحل البشووري  يف  رحهووا كلووه وهووك تت
فلم تسوعد .أول ك العمك،الذين يلبسلن أرقي  الفالسف  واملفكرين واملشرعني والسياسيني على مدار القورون

قوو ،و  تكوون يف مسووتلى ااالفوو  عوون اّلِل يف األرم قوو ،إ  يف لووالل املوونهج « إنسووانيتها»قوو  و  ترتفووع 
 .71 ات اليت فاءت فيها إىل ذلك املنهج القلميالرابين يف الف

هوووذ  بعوووخ املعوووا  البوووارزة يف هوووذ  السووولرة،وقفنا عنووودها هوووذ  اللقفوووات الووويت   تبلووو  موووداها،ولكنها تشوووْي 
 ..72إليها.واحلمد ّلِل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لل  أن هداان اّلِل 
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منووالر   لقوورآن عوورمامووام هووذا املشووهد الووذي يطيوول ونقوو  حلظوو  أ وقووال يف تعقيبووه علووى سوولرة املطففووني:"
قبول يف عورم مشوهد  كموا أنوال مون  -لذين أجرمولا مون الوذين آمنولا يف الودنيا امشهد سخري   -وحركاته 

ل يف األقاء يوووو  فوووون عووووافنجوووود أن هووووذ  ا نالوووو  موووون الناحيوووو  التأيْي .نعوووويم األبوووورار وعوووورم منووووالر  ومناعمه
ن عنووووحل تالقووووك موووو فقد كانووووحل القلوووو  املسوووولم  يف مكوووو .الشووووعلري التعبْيي،كمووووا أنووووه فوووون عووووال يف العووووالج

ريته ن تثبيتوه وتسوال عولن،مبووكان رّبم   ي كهم .املشركني وأذاهم ما يفعل يف النفك البشري  بعن  وعم 
 وشسيته.

هوووووذ   لوووووذي يصووووو فرّبم هووووول ا.وهوووووذا التصووووولير املفصووووول ملووووولاجعهم مووووون أذى املشوووووركني،فيه بلسوووووم لقلووووولّبم
كفووك قلووه املوويمن وميسوو  وهووذا وحوود  ي -كووافرين حينووا وإن أمهوول ال -اهووا،وهل   يهملهووا امللاجع.فهول ير 

تفكووووه يوكيوووو  .لنوكي  يوووويذيهم اجملرم.إن اّلِل يوووورى كيوووو  يسووووخر موووونهم السوووواخرون.علووووى آ مووووه وجراحووووه
 يفويصوفه .ذا كلهم يورى هووكي    يتللم هي ء السفل  و  يندملن  إن رّبو.آب مهم وملاجعهم املتفكهلن

 نو  مهموا كانوحللب امليموهذا يكفك  نعم هذا يكفك حني تستشعر  القلو.فهل إذن ككء يف ميزانه ..تنزيله
 جمروح  ملجلع .

ملسو  جملورمني املطقلولب ا قود   هسوه.مث إن رّبم يسخر من اجملرمني سخري  رفيع  عالي  فيها تلمي  ملجع
  إليوه تقدر ،وتسو ي ،هسوه و منني احلساسو  املرهفولكن قللب املي .املغطاة ابلرين املطب  عليها من الذنلب

 وتستنيم 
ني حووعلووى . األعلىيف املووا مث إن هووذ  القلوولب امليمنوو  تشووهد حاهلووا عنوود رّبا،ونعيمهووا يف جناتووه،وكرامتها 

تشوووهد هوووذا ..ال ذيووول و تشوووهد حوووال أعووودائها ومهوووانتهم يف املوووا األعلوووى وعوووذاّبم يف ا؟حيم،موووع ا هانووو  
ذا هووون كوووك أن مووووموووا .وهك تستشوووعر حاهلوووا وتتذوقوووه توووذو  اللاقوووع اليقني.ويف تطليووولوذلوووك يف تفصووويل 

ن تتبودل أالقلولب  وقد يبلو  يف بعوخ.التذو  ميس  على مرارة ما هك فيه من أذى وسخري  وقلو  وضوع 
 هذ  املرارة فيها ابلفعل حالوة،وهك تشهد هذ  املشاهد يف ذلك القلل الكرمي.

ئل اجملوووورمني ني موووون وسوووواوحوووود  التسوووولي  ا هليوووو  للموووويمنني املعووووذبني املووووأللمو ووووا يالحووووج أن هووووذا كووووان هوووول 
الوودنيا  احلووالني بووني وتبووديل.نا؟نوو  للموويمنني،وا؟حيم للكافري.ااسيسوو ،وأذاهم البال ،وسووخريتهم الل يموو  .

ل وهم يبوووذللن األمووولا.املبوووايعني لوووه - -وهوووذا كوووان وحووود  الوووذي وعووود بوووه النووول .واهلخووورة اوووام التبوووديل .
 والنفلس 

ي   معورم التسور يفن املكوك فأما النصر يف الدنيا،والغله يف األرم،فلوم يكون أبودا يف مكو  يوذكر يف القورآ 
 والتثبيحل ..

وهووذ  القلوولب كووان اووه أن تكوولن موون الصووالب  والقوولة .لقوود كووان القوورآن ينشووئ قلوولاب يعوودها حلموول األمان 
و  تنتظور .إىل كوكء يف هوذ  األرم -كول كوكءوهك تبذل كول كوكء وهتمول   -والتجرق  ية   تتطلع 

قلووولاب مسوووتعدة لقطوووع رحلووو  األرم كلهوووا يف نصوووه وكوووقاء وحرموووان .و  ترجووول إ  رضووولان اّللِ .إ  اهلخووورة
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ولل كوان هوذا ا؟وزاء هول انتصوار الودعلة وغلبو  .وعذاب وتضحي  واحتمال،بال جزاء يف هذ  األرم قريوه
 ا سالم ولهلر املسلمني  

ال ن تعطوووووك بوووووهوووووذ  القلووووولب الووووويت تعلوووووم أن لووووويك أمامهوووووا يف رحلووووو  األرم كوووووكء إ  أ حوووووَّت إذا وجووووودت
حوووَّت إذا .لبانووول .وملعووودا كوووذلك للفصووول بوووني احلووو  وا.وأن تنتظووور اهلخووورة وحووودها ملعووودا للجزاء.مقابووول

صووووووور يف وجووووووودت هوووووووذ  القلووووووولب،وعلم اّلِل منهوووووووا صووووووود  نيتهوووووووا علوووووووى موووووووا ابيعوووووووحل وعاهووووووودت،آ ها الن
   مان ،مووذ كانووحلقاء األولكن لتقوولم  مانوو  املوونهج ا هلووك وهووك أهوول أل.لنفسووها  .األرم،وائتمنهووا عليووه

 وقوود عوورقت ّللِ .رم تعطا تتطلوع إىل كووكء موون املغونم يف األ تلعود بشووكء موون املغونم يف الوودنيا تتقاضووا  و 
 حقا يلم كانحل   تعلم هلا جزاء إ  رضا   

وبعوود أن أصووب  هووذا األموور .بعوود ذلك.اءت يف املدين وكوول اهلايت الوويت ورق فيهووا ذكوور للنصوور يف الوودنيا جوو
وجاء النصووور ذاتوووه ألن مشوووي   اّلِل اقتضوووحل أن تكووولن هلوووذا املووونهج .خوووارج بووورانمج املووويمن وانتظوووار  وتطلعوووه

فلم يكن جوزاء علوى التعوه والنصوه .واقعي  يف احلياة ا نساني  تقرر  يف صلرة عملي  حمدقة،تراها األجيال
 73ا كان قدرا من قدر اّلِل تكمن وراء  حكم  حناول ر يتها اهلن إ .والتضحي  واهل م

ثوْي قود أفورقت الكو ،هوذا هللاومن الصعه جدا ا حان  ابلدرر النفيس  اليت فت  هللا ّبا علوى السويد رمحوه  
 منها بكته من ذلك :

 آصرة العقيدة يف لالل القرآن .1
 ا سالم وا؟اهلي  يف لالل القرآن .2
 الل القرآنالبعة ا سالمك يف ل .3
 ال بي  ابنن  يف لالل القرآن .4
 التصلر ا مياين يف لالل القرآن .5
 التقابل بني الدنيا واهلخرة يف لالل القرآن .6
 ا؟اهلي  يف لالل القرآن .7
 ا؟ماهْي يف لالل القرآن .8
 ا؟هاق يف سبيل هللا يف لالل القرآن .9

 احلاكمي  يف لالل القرآن .10
 احلرك  ا سالمي  يف لالل القرآن .11
 ياة يف لالل القرآناحل .12
 احلياة وامللت يف لالل القرآن .13
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 اااسرون يف لالل القرآن .14
 اال  واحلزن يف لالل القرآن .15
 الدعلة إىل هللا يف لالل القرآن .16
 الدينلن  هلل وحد  يف لالل القرآن .17
 الرب  احلقيقك يف لالل القرآن .18
 السنن ا هلي  يف لالل القرآن .19
 السنن الكلني  يف لالل القرآن .20
 لة البشري  يف لالل القرآنالشق .21
 الصراع بني احل  والبانل يف لالل القرآن .22
 الطغاة يف لالل القرآن .23
 العالقات ا؟نسي  يف لالل القرآن .24
 العمارة يف لالل القرآن .25
 الفراعن  يف لالل القرآن .26
 الفطرة البشري  يف لالل القرآن .27
 القيم الباقي  والقيم الزائل  يف لالل القرآن .28
 يف لالل القرآن الكينلن  البشري  .29
 املنهج ا سالمك يف لالل القرآن .30
 املنهج ا هلك يف لالل القرآن .31
 املنهج احلركك يف لالل القرآن  .32
 املنهج الفريد يف لالل القرآن .33
 املنهج القرآين يف لالل القرآن .34
 النظام ا جتماعك يف لالل القرآن .35
 النفا  واملنافقلن يف لالل القرآن .36
 رآنالل ء والثاء يف لالل الق .37
 اليهلق والنصارى يف لالل القرآن .38
 أهل الكتاب يف لالل القرآن .39
 أ ي  ا ميان ابهلخرة يف لالل القرآن .40
 تدبْي هللا يف لالل القرآن .41
 تصلرات ا؟اهلي  يف لالل القرآن .42
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 تلحيد األللهي  يف لالل القرآن .43
 تلحيد الربلبي  يف لالل القرآن .44
 تلحيد هللا يف لالل القرآن .45
 ل القرآنحزب هللا يف لال .46
 ح  احلاكمي  يف لالل القرآن  .47
 حقل  ا نسان يف لالل القرآن  .48
 خصائا األم  ا سالمي  يف لالل القرآن  .49
 خصائا ال بي  ا سالمي  يف لالل القرآن  .50
 خصائا التصلر ا سالمك يف لالل القرآن .51
 خصائا التصلر ا مياين يف لالل القرآن  .52
 خصائا الدعلة ا سالمي  يف لالل القرآن .53
 خصائا الشريع  يف لالل القرآن  .54
 خصائا الص  املسلم يف لالل القرآن  .55
 خصائا العقيدة ا سالمي  يف لالل القرآن  .56
 خصائا اجملتمع ا سالمك يف لالل القرآن  .57
 خصائا املنهج ا هلك يف لالل القرآن  .58
 خصائا املنهج ال بلي يف لالل القرآن  .59
 خصائا املنهج الرابين يف لالل القرآن  .60
 ال الدين يف لالل القرآن رج .61
 زاق الطري  يف لالل القرآن  .62
 كر الدواب يف لالل القرآن  .63
 صفات الصاققني يف لالل القرآن  .64
 صفات الظاملني ووايتهم يف لالل القرآن .65
 صفات امل فني يف لالل القرآن   .66
 صفات اجملرمني وجزا هم يف لالل القرآن  .67
 صفات انسنني يف لالل القرآن  .68
 ني يف لالل القرآن صفات املصلح .69
 صفات املفسدين يف لالل القرآن  .70
 صفات املفلحني يف لالل القرآن  .71
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 صفات عباق الرمحن يف لالل القرآن  .72
 نبيع  ا بتالء يف لالل القرآن  .73
 نبيع  ا سالم يف لالل القرآن  .74
 نبيع  ا؟ماهْي يف لالل القرآن  .75
 نبيع  الكفر يف لالل القرآن  .76
 لالل القرآن  نبيع  النفك ا نساني  يف .77
 نري  الدعلة يف لالل القرآن  .78
 عقيدة التلحيد يف لالل القرآن  .79
 علامل النصر واهلزمي  يف لالل القرآن  .80
 فقه ا بتالء يف لالل القرآن  .81
 فلسف  األمر ابملعرو  والنهك عن املنكر يف لالل القرآن  .82
 قضي  العقيدة يف لالل القرآن  .83
 معا  يف الطري  يف لالل القرآن  .84
   الطري  يف لالل القرآن مفر  .85
 مفهلم ا ستعالء يف لالل القرآن  .86
 مفهلم ا ستغفار يف لالل القرآن  .87
 مفهلم ا ستخال  يف لالل القرآن  .88
 مفهلم ا ضطهاق يف لالل القرآن .89
 مفهلم األعمى والبصْي يف لالل القرآن  .90
 مفهلم األمان  يف لالل القرآن  .91
 مفهلم ا انب  إىل هللا يف لالل القرآن  .92
 مفهلم الث يف لالل القرآن  .93
 مفهلم البصْية يف لالل القرآن  .94
 مفهلم البيع  يف لالل القرآن  .95
 مفهلم الت س يف لالل القرآن  .96
 مفهلم التجرق يف لالل القرآن  .97
 مفهلم التجمع ا سالمك يف لالل القرآن  .98
 مفهلم التدبر يف لالل القرآن  .99

 مفهلم التصلر ا سالمك يف لالل القرآن  .100
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 التقلى وفلائدها يف لالل القرآن مفهلم  .101
 مفهلم التكافل ا جتماعك يف لالل القرآن  .102
 مفهلم التكرمي يف لالل القرآن  .103
 مفهلم التلقك يف لالل القرآن   .104
 مفهلم التمحيا يف لالل القرآن  .105
 مفهلم التلب  يف لالل القرآن  .106
 مفهلم التلحيد ااالا يف لالل القرآن  .107
 ل القرآن مفهلم التلكل على هللا يف لال .108
 مفهلم الثبات يف لالل القرآن  .109
 مفهلم ا؟اهلي  يف لالل القرآن  .110
 مفهلم ا؟ماع  املسلم  يف لالل القرآن  .111
 مفهلم ا؟نسي  يف لالل القرآن  .112
 مفهلم احلرك  ا سالمي  يف لالل القرآن  .113
 مفهلم احلري  يف لالل القرآن  .114
 مفهلم احلضارة يف لالل القرآن  .115
  لالل القرآن مفهلم احل  والبانل يف .116
 مفهلم احلكم  يف لالل القرآن  .117
 مفهلم احلياة ا نساني  يف لالل القرآن  .118
 مفهلم احلياة البشري  يف لالل القرآن  .119
 مفهلم اال  يف لالل القرآن  .120
 مفهلم ااْي والشر يف لالل القرآن  .121
 مفهلم الدعاء يف لالل القرآن  .122
 مفهلم الدين ااالا يف لالل القرآن  .123
 اء يف لالل القرآن مفهلم الرج .124
 مفهلم الرسال  يف لالل القرآن  .125
 مفهلم الرضى يف لالل القرآن  .126
 مفهلم الر  يف لالل القرآن  .127
 مفهلم السعاقة يف لالل القرآن .128
 مفهلم السفهاء يف لالل القرآن  .129
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 مفهلم السكين  يف لالل القرآن  .130
 مفهلم السلم يف لالل القرآن  .131
 مفهلم الشريع  يف لالل القرآن  .132
 الشقاء يف لالل القرآن مفهلم .133
 مفهلم الشكر يف لالل القرآن  .134
 مفهلم الشل  يف لالل القرآن  .135
 مفهلم الصث يف لالل القرآن  .136
 مفهلم الصراط املستقيم يف لالل القرآن  .137
 مفهلم الطاغلت يف لالل القرآن  .138
 مفهلم الطاغي  يف لالل القرآن  .139
 مفهلم الطري  املستقيم يف لالل القرآن  .140
 إىل هللا يف لالل القرآن مفهلم الطري   .141
 مفهلم الطغيان يف لالل القرآن  .142
 مفهلم العبلقي  يف لالل القرآن  .143
 مفهلم العقل البشري يف لالل القرآن  .144
 مفهلم العقيدة والشريع  يف لالل القرآن  .145
 مفهلم العمى يف لالل القرآن  .146
 مفهلم الغيه والشهاقة يف لالل القرآن  .147
 القرآن مفهلم الفطرة ا نساني  يف لالل  .148
 مفهلم الفطرة وخصائصها يف لالل القرآن  .149
 مفهلم الفقه ا سالمك يف لالل القرآن  .150
 مفهلم القيم ا مياني  يف لالل القرآن  .151
 مفهلم الكينلن  يف لالل القرآن  .152
 مفهلم اجملتمع املسلم يف لالل القرآن  .153
 مفهلم املصلح  يف لالل القرآن  .154
 مفهلم املصيب  يف لالل القرآن  .155
 ملفاصل  يف لالل القرآنمفهلم ا .156
 مفهلم امليزان يف لالل القرآن .157
 مفهلم النصر يف لالل القرآن .158
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 مفهلم النفك ا نساني  يف لالل القرآن .159
 مفهلم النفك البشري  يف لالل القرآن .160
 مفهلم اهلدى والضالل  يف لالل القرآن .161
 مفهلم اهلزمي  وأسباّبا يف لالل القرآن .162
 مكمفهلم اللاقعي  يف املنهج ا سال .163
 مفهلم اليقني يف لالل القرآن .164
 منهج ا سالم يف لالل القرآن .165
 منهج التلقك يف لالل القرآن .166
 منهج احلياة يف لالل القرآن .167
 منهج الضب  يف لالل القرآن .168
 منهج هللا يف لالل القرآن .169
 ملكه ا ميان يف لالل القرآن .170
 نظام األسرة يف لالل القرآن .171
 هداي  القرآن لليت هك أقلم .172
 يف لالل القرآن هذا ا نسان .173
 هذا الطري  يف لالل القرآن .174

  خْيا زاهم هللاوبعخ هذ  الكته قد وضعته على النحل و سيما يف مكتب  صيد الفلائد ومشكاة ج 
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 ااناقادات الاي وجهت لا سير الأالل  –المبحث الخامس 

 
وهلووذا قووال ا مووام قصووْي والنسوويان واللهم،السوويد رمحووه هللا وغووْي  موون البشوور ليسوولا معصوولمني موون ااطووأ والت

صوووللات هللا ،فكلوووه مقبلل:أي،موووا مووون أحووود إ  ييخوووذ مووون قللوووه ويووورق إ  قووولل صووواحه هوووذا القث:مالك
 74وسالمه عليه.

 ومن مث فأمر نبيعك أن يقع السيد رمحه هللا ببعخ األخطاء واألوهام. 
سوووووتدر  غوووووْي  لي بقووووودر،مث يفوووووت  علوووووى وهللا تعووووواىل   يفوووووت  علوووووى العبووووود بكووووول كوووووكء،وإ ا يفوووووت  عليوووووه 

 .  البشر عليه،وهكذا قواليك،وما زال العلماء يستدركلن على بعضهم البعخ،وهذا من نبيع
 ا ُيصول خوال لعلوم ور وافر ا ُيصل يف وقحل النلازل والفل اختال  يف النظرة إليها من قبل بعوخ أهول 

أحود إ   ا مون النواسا يقوع مون ااوال مل فموأن تنشور  صودوران ملو -واحلال  هذ   -حلل أمر مامل فيحسن 
 وكل  ييخذ من قلله ويرق إ  الرسلل ".،وهل راق ومرقوق عليه

وأن نلووتمك ،نيوواهتم وأ  نوودخل يف،واموول بنووا حنسوون الظوون  هوول العلووم والفضوول إذا رق بعضووهم علووى بعووخ
 هلم العذر.

تور   افوال يسولغ لنو -ا  عليوه قا  أو مورقوقوإذا تبني لنوا أن أحودا  مون أهول العلوم والفضول أخطوأ سولاء كوان را
 ما عند  من احل مل  ج  أنه أخطأ.

لوى  ن احلو  معوه عأأو نظون ،وإذا كنا  يل إىل أحد من الطرفني أكثر من اهلخر فال الز لنا أن نتعصه لوه
 كل حال.

 -ه.قال فوال يكون ذلوك حوائال  قون قبولل احلو  منو -وإذا كان يف نفك أحد  منا ككء على أحد الطورفني 
"َو  َاْوورَِمنَُّكْم َكووَنآُن قَوووْلم  :[.وقووال152"َوِإَذا قُوْلووُتْم فَاْعووِدُللا َولَووْل َكوواَن َذا قُوووْرىَب" ]األنعووام::-ربنووا جوول وعووال 

اِمنَي اِبْلِقْسووِ  "اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُكلنُوولا قَووولَّ :[.وقووال8َعلَووى َأ َّ تَوْعووِدُللا اْعووِدُللا ُهووَل أَقْوووَرُب لِلتوَّْقووَلى" ]املائوودة:
 .75[135ُكَهَداَء ّللَِِّ َوَلْل َعَلى أَنُفِسُكْم" ]النساء:

 :نلعان إن هذا ا ختال  الذي وقع بني الصحاب  وبني أتباعهم من أهل السن  وا؟ماع 
كما اختلو  الصوحاب  ،واختال  التنلع ضابطه أنَّ كوال  مون املختلفوني مصويه،اختال  تنلع:النلع األول

ووا َرَجووَع ِمووَن اأَلْحووزَاِب  َ ُيَصوولِِنَيَّ َأَحوود  اْلَعْصووَر ِإ َّ ِ  قَوواَل النَّووِبُ :َعووِن ابْووِن ُعَمووَر قَالَ  - - يف عهوود لَنَووا َلمَّ
ُضُهْم بَوْل ُنَصولِِى َ ْ َوقَاَل بَوعْ ،َبِ  قُوَرْيظََ  فََأْقَرَ  بَوْعُضُهُم اْلَعْصَر ِ  الطَّرِيِ  فَوَقاَل بَوْعُضُهْم  َ ُنَصلِِى َحَّتَّ أَنْتِيَوَها

ُهْم.يُوَرْق ِمنَّا َذِلَك. َفذُِكَر لِلنَِّبِِ  ا ِمنوْ  76فَوَلْم يُوَعنِِْ  َواِحد 

                                                 
 [54/ 1قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 74
 [346 ختريج حدية اف ا  األم  ]ص املفصل يف - 75
 (8146[)1244/ 10أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ] - 76
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 موولق ألنَّووهُ حمختلفووني لكن كوول موون امل،إنَّ هووذا موون اخووتال  التضوواق الووذي   يبووني فيووه املصوويه:وقوود يقووال
هوول  البوونِي هلووذا املثووال ولعوول،منهمووا حمملق وكل،فإنَّ اخووتالَ  التنوولع كوول موون املختلفووني فيووه مصوويه،اجتهوود

 كما يف،صوورفاهتمليووه موون تعوكووا ختال  فيمووا أقوورَّ هللا عبوواق  ،ا خووتال  يف القووراءات موون اخووتال  التنلع
اْلَفاِسوووووِقنَي(( َي بِوووووِإْذِن اّللَِّ َولُِيْخوووووزِ ُصووووولهِلَا فَ َعلَوووووى أُ  )) َموووووا َقطَْعوووووُتْم ِموووووْن لِينَووووو   أَْو تَورَْكُتُملَهوووووا قَائَِمووووو   :قللوووووه تعووووواىل

 ( .5)احلشر:
ن املختلفووني موووكوول ،ملقبوول كوول موون املختلفووني حم،فهووذا كلووه اخووتال  تنوولع   يُووذم فيووه أحوود موون املختلفني

ا  كوال  منهموموع أنَّ ،خروأنكور بعضوهم موا عنود اهل،وهي ِء إ وا يُيتولن إذا بغوى بعضوهم علوى بعخ،على ح 
 على احل  وكل منهما مصيه .

هذا ميكون أن و ،لتضواقهل اخوتال  ا، ختال  الذي يكلن بني السل  الصواحل وأتبواعهممن ا:النلع الثاين
 إنه نلعان ::أقلل
فهذا القلُل الذي واف  الدليل هل احل  وموا خالفوه ،اختال  قام الدليل على تصليه أحد املذهبني:األول
مون املختِلفوني أو  وإن كان أحود -،ولكن حية كان املختلفلن جمتهدين فكل منهما حمملق ومأجلر،خطأ

فموووون اجتهوووود وأصوووواب احلوووو  فلووووه أجووووران وموووون اجتهوووود وأخطووووأ فلووووه أجوووور  -املختلَفووووني أفضوووول موووون اهلخوووور 
ِإَذا َحَكوووووووَم احْلَووووووواِكُم فَاْجتَوَهوووووووَد فََأَصووووووواَب فَولَوووووووُه َأْجووووووورَاِن َوِإَذا :قَووووووواَل َرُسووووووولُل هللِا :قَالَ ،فَعْن َأيب ُهَريْورَةَ ،واحووووووود
. فََأْخطَأَ ،فَاْجتَوَهدَ ،َحَكمَ   77فَوَلُه َأْجر 

ووَع َرُسوولَل هللِا ،وَعووْن َعْموورِو بْووِن اْلَعاصِ  َوِإَذا ،فَوَلُه َأْجوورَانِ ،مُثَّ َأَصووابَ ،ِإَذا َحَكووَم احْلَوواِكُم فَاْجتَوَهوودَ :يَوُقووللُ أَنَّووُه  َِ
.،مُثَّ َأْخطَأَ ،َحَكَم فَاْجتَوَهدَ   78فَوَلُه َأْجر 

وووَدتْ طَوووْأمُتْ بِوووهِ َموووا َأخْ َعلَوووْيُكْم ُجنَوووا   ِفي ))َ لَوووْيكَ :لقللوووه سوووبحانه وتعووواىل،يعوووب وخطووويُ  مغفلر   َوَلِكوووْن َموووا تَوَعمَّ
ُ َغُفلرا  َرِحيما (( )األحزاب  ( .5من اهلي :قُوُللبُُكْم وََكاَن اّللَّ

 حلوُ  موعوإنَّ كوان ا -نهموا موأجلر حممولق وكول م -وإن كان القل ن متضاقين ،وحين ذ  فكل من املختلفني
 أحد ا .

لاحووود مووون  عليوووه لوليك هنوووا  قليووول يعتمووودُ ،اختال    يتبوووني فيوووه الصووولاب:تال  التضووواقالثووواين مووون اخووو
و  ،لويال  كورعيا  يعوارم ق فهذا ا ختال  الذي إذا  ،بل يكلن منشأ القللني هل حمخ ا جتهاق،املذهبني

ل عووحمموولق  ختلفوونيموون امل وكل،فيبقى القوول ن سووائغني،يُووْ  أحوود القووللني علووى قليوول  يعوونِي أنووه هوول الصوولاب
 على اجتهاق  وهللا أعلم ابلصلاب.،اجتهاقِ  مأجلر

فيتمسووُك بكتوواب هللا تعوواىل ،فيجووُه علووى املسوولِم أن يعتصووم  بوول هللا،وبعوود هووذا العوورم لتنوولع ا ختال 
َ َذُْموووورُُكْم أَْن توُووووَيُقو :قووووال تعوووواىل،ويف احلكووووم بووووني الناس،يف العلووووم ويف العموووول - -وسوووون  رسوووولله ا )) ِإنَّ اّللَّ

                                                 
 ( صحي 5060[)446/ 11ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 77
 (10754[)255/ 14أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ] - 78
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وا يَِعُظُكومْ  َ نِِعمَّ يعوا  اأْلََموااَنِت ِإىَل أَْهِلَهوا َوِإَذا َحَكْموُتْم بَونْيَ النَّواِس أَْن َهُْكُمولا اِبْلَعوْدِل ِإنَّ اّللَّ َ َكواَن  َِ  بِوِه ِإنَّ اّللَّ
 ( .152من اهلي :)) َوِإَذا قُوْلُتْم فَاْعِدُللا (( )األنعام:( .وقال تعاىل58َبِصْيا (( )النساء:

فال يتعصووُه ، قللوهوأن يعوودل يف حكموه ويف،فاللاجوه علوى املسولم أن يعتصووم بكتواب هللا وسون  رسولله 
 بوول،نووا  موون كانلنوواس كائاو  يتعصووُه لوورأي أحوود  موون ،  يتعصووُه لوورأي إمووام  ينتسووُه إليووه،لرأيووِه الشخصووك

 وسون  ك علوى كتواب هللاعرُم ذلويُ ،عليه أن يعرَم ما يبدو لُه من آراء وما يرُق عليه من آراء  وأقولال النواس
َ َوأَنِ يَن آَمنُوولا أَِنيعُوولا ا)) اَي أَيُوَهووا الَّووذِ :وهووذا تطبيوو   لقللووه سووبحانه،- -رسوولله أْلَْمووِر يعُوولا الرَُّسوولَل َوأُوِ  اّللَّ

وُتمْ إِ ُسولِل ِمْنُكْم فَِإْن تَوَناَزْعُتْم يف َكْكء  فَووُرُقوُ  ِإىَل اّللَِّ َوالرَّ  ْليَووْلِم اهْلِخوِر َذلِوَك َخوْْي  َوَأْحَسوُن نُولَن اِبّللَِّ َواتُوْيمِ  ْن ُكنوْ
 (59َشِْويال  (( )النساء:

لورقَّ إىل  افوإنَّ ،- -ن  رسوللهإذا فيجُه على املختلفني أنفسوهم أن يورقوا موا تنوازعلا فيوه إىل كتواب هللا وسو
 بعد وفاته .،- -وإىل سنته،اتهيكلن إليه يف حي - -والرق إىل الرسلل،هل الرُق إىل القرآن:كتاب هللا

و وووووا حجووووو  هللا علوووووى ،هللا تبوووووار  وتعاىل قائموووووان إىل أن ذيت أمووووور - -وكتووووواب هللا تعووووواىل وسووووون  رسووووولله
ِلُكوُم ذَ َفُحْكُموُه ِإىَل اّللَِّ  ِموْن َكوْكء   ْم ِفيوهِ )) َوَما اْختَوَلْفتُ :قال هللا تعاىل،اه الرجلع إليهما عند التنازع،عباق 
ُ رَ   ( .10يبِِ َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل َوإِلَْيِه أُنِيُه(( )الشلرى:اّللَّ

لوك ل يتلفر له ذلهما ومن وفهم  لد لت،وهذا إ ا يقدر عليه من له بصر ابلكتاب والسن  وعلم بنصلصهما
لَوَك ِإ َّ َنا قوَ َموا أَْرَسولْ وَ )) :اىلقال هللا تعو،فيقتدي بوه ويهتودي ببيانوه،فعليه أن يرجع إىل من يث  بعلمه وقينه بوْ

ُتْم    ( .7نبياء:ُملَن(( )األ تَوْعلَ رَِجا   نُلِحك إِلَْيِهْم فَاْسأَُللا أَْهَل الذِِْكِر ِإْن ُكنوْ
فواحل  هول موا قرج ،إذن ااال  الذي بني أهل السن  وا؟ماع  وغوْيهم اوُه أن يعلوم املسولم أنَّ احلو  بنِي 

فاللاجووه حنلهووا قبوولل مووا ،  املخالفوو  معهووا حوو  وابنلوهذ  الفوور ،عليووه الصووحاب  والتووابعلن هلووم إبحسووان
وهووذا موون هقيوو  العوودل وا نصووا  أن ،وقوود أوضوو  ذلووك العلماء،معهووا موون احلوو  ورق مووا معهووا موون البانل

و  هملوُه موا   ،فتنصوفه حين وذ وأ  تظلموه،وأن تورق موا معوه مون البانل،تع   اصمك  ا معوه مون احلو 
فيجوه العودل يف احلكوم ،فوإنَّ العودل واجوه يف كول األحلال،عون العقابيستح  من الذم والبغخ فضال  

بقبلل احلوو   وون أتووى بووه إذا قامووحل براهينووه ،وبني املطيووع والعاصووك،وبني السووب واملبتوودع،بووني املسوولم والكووافر
 79واتضححل معامله.

هوذا الوالزم أننوا  ومون امللاقو  امليسوف  الويت تنوايف:" 80وقال الشي  عبود العزيوز بون انصور ا؟ليول حفظوه هللا 
فوإذا أحبولا كخصوا  أو نائفو  موا فوإوم يفرنوولن يف ،نورى اليولم كثوْيا  مون النواس يفرنولن يف حمبوتهم أو كرههم

و  يعدللن فيه مل حيوة إووم   يورون إ  احلسونات ويغمضولن أعيونهم عون األخطواء والسوي ات ،هذا احله
                                                 

 [133/ 12املفصل يف فقه الدعلة إىل هللا تعاىل ] - 79
مون لولازم العودل -الرسوال  األوىل:وقفوات تربليو  يف ضولء القورآن الكورمي ))َوِإَذا قُوْلوُتْم فَاْعوِدُللاْ ((  -يف ضولء القورآن الكورمي وقفات تربلي   - 80

 و الشهاقة للمحسن بوإحسانه وللمسكء بوإساءته ٤-ومقتضياته 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 138 

قود يويقي إىل الغلول يف ،وهذا غلول واعتوداء يف احله،وكأن من أحبل    الز عليه ااطأ،ويثرووا وييوللوا
 وفر  بني التقدير والتقديك . ،الرجال وتقديسهم

أو أووم ،ويف مقابل ذلك إذا أبغضلا كخصا  أو هي   ما فوإن هوذا الكور  ينسويهم كول احلسونات وا اابيوات
ومعللم موا ،والتهليول هلوا يف اللقوحل الوذي   يوذكرون إ  األخطواء موع التضوخيم،يشككلن يف نولااي فاعليهوا

وما ألون أحودا  مون املسولمني يلافو  علوى هوذا املونهج ،يف ذلك مون للوم واعتوداء وجمانبو  للعودل وا نصوا 
   .  لكن القناعات النظري  ككء والتزامها يف اللاقع ككء آخر،ا؟ائر

 هل الشهاقة ،بقك أن نعر  أن املنهج الشرعك يف مثل هذ  امللاق 
 ذلوك صو  لوه يفوالن،والشوهاقة للمسوكء  نوه مسكء،ويذكر لوه ذلوك بتجورق وإنصا ،للمحسن أنوه حمسون

تبوا  وا ن،(ألخطاءعا؟و  اكما سب  يف املنهج الشورعك مل  )وتلمك العذر و إن كان مث  عذر كرعك و  ساءته
ن موور  احلووه والكوو توودال يفوأن ا ع،وكوول  ييخووذ موون قللووه ويوورق مل إ  املعصوولم هلل،إىل أن كوول بووب آقم خطاء

أَنْوُفِسوُكْم أَِو اْلَلالِوَدْيِن  َداَء ّللَِِّ َوَلْل َعلَوىِقْسِ  ُكهَ نَي اِبلْ )) اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ُكلنُلا قَولَّامِ :للازم قلل هللا تعاىل
 ( 135َواأْلَقْوَرِبنَي(( )النساء:

وكي   ، يف موولاقفهم مووع املخووالفنيوكي  كووانلا ،واي ليتنووا نرجووع إىل سووْية سوولفنا الصوواحل و رضووك هللا عوونهم و
أتيحل عائشو  :قال،فلقد روى ا موام مسولم يف صوحيحه عون عبود الورمحن بون مشاسو ، كانلا يقلملن الرجال

كي  صواحبكم لكوم يف غوزاتكم ف :فقالحل،رجل من أهل مصور: ن أنحل ف فقال:فقالحل،أسأهلا عن ككء
وُيتاج إىل ،والعبووود فيعطيوووه العبووود،عطيوووه البعْيموووا نقمنوووا منوووه كوووي ا  مل إن كوووان ليمووولت للرجووول البعوووْي في:فقال

 عووحل رسوولل :أما إنووه   مينعووب الووذي فعوول يف حمموود بوون أيب بكوور أن أخث :فقالحل،النفقوو  فيعطيووه النفقوو 
ومن و  مون أمور ،اللهوم مون و  مون أمور أمويت كوي ا  فشو  علويهم فاكوق  عليوه )):يقلل ويف بييت هوذا هللا

 . 81((أميت فَوَرَف  ّبم فارف  به 
و  مينووع ،وفيووه أنووه ينبغووك أن يووذكر فضوول أهوول العلووم )):ويعلوو  ا مووام النوولوي يف كوورحه هلووذا احلوودية بقللووه

 .82(( منه سبه عداوة وحنلها
واب؟ملو  كوان )) :يقلل يف ترمجته لشي  ا سالم ابن تيميو  بعود كوالم نليول،وهذا ا مام ابن كثْي رمحه هللا
ولكن خطووووووي  ابلنسووووووب  إىل صوووووولابه كنقطوووووو  يف  وووووور ،حطووووووئ ويصوووووويهو ن ،رمحووووووه هللا موووووون كبووووووار العلموووووواء

وووَع َرُسووولَل هللِا ،َعوووْن َعْمووورِو بْوووِن اْلَعاصِ كما يف صوووحي  البخووواري ،وخطوووي  مغفووولر لوووه،؟ك ِإَذا :يَوُقوووللُ أَنَّوووُه  َِ

                                                 
 ( . 1828روا  مسلم يف ا مارة )  - 81
 لكته العلمي  .( ط . قار ا 212/  12كر  مسلم للنلوي ) - 82
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.،َأْخطَأَ مُثَّ ،َوِإَذا َحَكووَم فَاْجتَوَهوودَ ،فَوَلُه َأْجوورَانِ ،مُثَّ َأَصووابَ ،َحَكووَم احْلَوواِكُم فَاْجتَوَهوودَ  فهوول مأجلر،وقووال  83فَولَووُه َأْجوور 
 اهو. 84(( (( كل واحد ييخذ من قلله وي   إ  صاحه هذا القث  ))ا مام مالك بن أنك:

وهلووذا كووان ا مووام أمحوود رمحووه )):(الفر  بووني النصوويح  والتعيْي)ويقوولل ا مووام ابوون رجووه رمحووه هللا يف كتابووه:
وإن كوووان حووال  يف أكوووياء مل فووإن النووواس   يوووزل :ويقلل، عليووههللا يووذكر إسوووحا  بوون راهليوووه وميدحووه ويثوووب

بعضهم حال  بعضا  ملأو كما قال . وكان كثْيا  ما يعرم عليوه كوالم إسوحا  وغوْي  مون األئمو  ومأخوذهم 
وإن   يكوون هوول ملافقوا  علووى ذلووك  ،و  ينكور علوويهم أقوولاهلم واسوتد هلم،مون أقوولاهلم مل فوال يوولافقهم يف قوولهلم

 .اهو 85(( كله
ضوووع أمووور أخيوووك علوووى  )):قووولل عمووور رضوووك هللا عنوووه ( سوووْية عمووور)ويوووذكر ابووون ا؟ووولزي رمحوووه هللا يف كتابوووه 

و  تظون بكلمو  خرجوحل مون أخيوك املسولم كورا  وأنوحل عود هلوا يف ااوْي ،أحسنه حَّت ذتيك منه ما يغلبوك
 اهو. 86((وما كافأت من عصى هللا فيك  ثل أن تطيع هللا فيه ،حممال  

لفيووه  و موون راهللاو رمحووه  لووالزم موون لوولازم العوودل بووبعخ آراء وملاقوو  كووي  ا سووالم ابوون تيميوو وبتووتم هووذا ا
 ملسلاء يف الفروع أو األصلل.

وموا تعتقوود   ،موا الفر ف 87((تفو   أمويت علوى يوالّ وسوبعني فرقو   )):يقولل رمحوه هللا يف جلابوه عون قللوه
و ووا ينبغووك أيضووا  أن يعوور  أن الطلائوو  ...  )):كوول فرقوو  موون هووذ  الصوونل  فمل فقووال يف معوورم جلابووه

منهم موون يكوولن قوود خووال  السوون  يف أصوولل :املنتسووب  إىل متبوولعني يف أصوولل الوودين والكووالم علووى قرجووات
ومن يكلن قد رق على غْي  مون الطلائو  الوذين ،ومنهم من يكلن إ ا خال  السن  يف أملر ققيق ،عظيم 

لكن يكولن قود جواوز العودل ،رق  مون البانول وقوال مون احلو  هم أبعد عن السن  منه مل فيكلن حمملقا  فيما
ورق ،فيكلن قووود رق بدعووو  كبوووْية ببدعووو  أخووو  منهوووا،يف رق   يوووة جحووود بعوووخ احل ،وقوووال بعوووخ البانووول

 ابنال  ببانل أخ  منه .
وهوووذا حوووال أكثووور أهووول الكوووالم املنتسوووبني إىل السووون  وا؟ماعووو  ومثووول هوووي ء إذا   اعلووولا موووا ابتووودعل  قووول   

وهللا سوبحانه وتعواىل يغفور للمويمنني ،كان مون نولع ااطوأ،يلاللن عليه ويعاقون،رقلن به مجاع  املسلمنييفا
األموو  وأئمتهووا مل خبووال  موون واىل ملافقووه  خطووأهم يف مثوول ذلووك مل وهلووذا وقووع يف مثوول هووذا كثووْي موون سوول 

                                                 
أخرجووه ا؟ماعوو  املسووند ا؟ووامع  ( و 1716(، ومسوولم يف األقضووي  )  7352روا  البخوواري بنحوول  يف ا عتصووام ابلكتوواب والسوون  )  - 83
[14 /255( ]10754) 
 ( قار املعار  . 139/  14البداي  والنهاي  )  - 84 
 . قار ابن القيم . 32، 31الفر  بني النصيح  والتعيْي ص - 85  
 ، قار ا عتصام .132خطه أمْي امليمنني عمر بن ااطاب ووصااي ، مجع حممد أمحد عاكلر ص - 86  

( ولوه نور  أخورى وكولاهد. انظور 3991(، وابون ماجوه يف الفول )2642(،وال موذي يف ا ميوان)4596روا  أبول قاوق يف السون ) - 87  
 ( .1492(،)203السلسل  الصحيح )
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اهلراء  وعوووووووواقى رالفووووووووه وفوووووووور  بووووووووني مجاعوووووووو  املسوووووووولمني وكفوووووووور وفسوووووووو  رالفووووووووه قون ملافقووووووووه يف مسووووووووائل
 اهو . 88((واستحل قتال رالفه قون ملافقه مل فهي ء من أهل التفر  وا ختالفات،وا جتهاقات

 ..هللا .. وهنا  بعخ أهل العلم قد تكلملا على بعخ األخطاء اليت وقع فيها السيد رمحه 
هوا هم الكثوْي منتاهتمل  بووبعخ العلماء قد تكلملا على السيد رمحه هللا بشكء من التشدق وضي  األف ،ف 

 نلاله .مغْي صحي  أمثال الشي  ربيع املدخلك عفا هللا عنه وغْي   ن قلد ،وسار على 
 إنصووا  علووى موونعتوودال و ابو  يضووع هللا تعوواىل أاي  منووا حكمووا علووى اهلخوورين،ولكن علووى املوورء أن يووتكلم  

 ُيه ومن يكر  . 
 

 

                                                 
 ( . 348/  3ا سالم ابن تيمي  ) جمملع الفتاوى لشي   - 88
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 أالل أ سير المالحأاأي عل   -المبحث السادس

 
كلموا قورأت فيوه ازققت م،وكول يولم أقورأ فيوه منوذ ذلوك احلني،و  1976تعلق صليت بتفسْي الظالل إىل عوام 

ين هوووذا نوووه أنوووزل معووواألأفضووول تفسوووْي ييلووو  يف هوووذا القرن،ذلوووك  –فيموووا أرى  –إعجوووااب  بوووه وحب وووا لوووه،فهل 
كنلز،وقوود ملووكء ابل –ريووه  بووال –القوورآن إىل اللاقووع املعوواش وحوواول معا؟تهووا موون وحووك القرآن،فالكتوواب 

د رمحوه هللا ( كتواب تتحودّ عون ملضولعات هامو  جودا تكلوم عنهوا السوي168استخرجحل منه أكثر من )
 يف الظالل .... 

 جود يف الظواللعوك أن يل ولكن كما قلحل املبحة الساب  أننوا لسونا  عصولمني عون ااطوأ والزلول فوأمر نبي 
 ة فكي  إذا كان  را ف  ذلك،ولكن إذا بل  املاء قلتني   ُيمل ااب

و تصووحي   مووا أر فيووه وهووذ  املالحظووات   توونقا موون قوودر السوويد رمحووه هللا،وإ ووا توودفعنا  كمووال مووا قصَّوو
 أخطأ فيه حَّت يكمل هذا البناء انكم املتني ...

 واليكون  ممنا على هذش اةمحظات من ىلمل النقاط التالية :
 رله ه  التأويل عند السيد –اةمحظة اةود  

ليوه  إويول قود سوبقه هذا التأفقد كان السيد رمحه هللا يف األغله يسْي وف  منهج امليولني هلايت الصوفات،و 
 قللوه يف ،انظر إىلكثْي من املفسورين مثوال علوى ذلوك،ويف بعوخ األمكنو  سوار وفو  مونهج السول  الصواحل

 تفسْي ) مث استلى على العرش (
لو  اّلِل السوماوات واألرمف كيو  اسوتلى علوى العورشف كيو  هوذا ومن مث تصب  أس ل  كهوذ :كي  خ "

العوورش الوووذي اسوووتلى عليوووه اّلِل سوووبحانهف  ... تصوووب  هووذ  األسووو ل  وأمثاهلوووا لغووولا حوووال  تلجيههوووا قاعووودة 
ا عتقواق ا سوالمك. أموا ا جابو  عليهوا فهوك اللغول األكود الوذي   يزاولوه مون يودر  تلوك القاعودة ابتووداء  

يف هووووووووذ  املسووووووووائل خلضووووووووا كووووووووديدا يف  ريوووووووو  الفكوووووووور  -مووووووووع األسوووووووو   -لائوووووووو  ولقوووووووود خاضووووووووحل الط
 89"ا سالمك،ابلعدوى اللافدة على هذا الفكر من الفلسف  ا غريقي  

عوال اّلِل موا   ميلوك ا قرا  البشوري أن يودر  كيفيوات أفو غيوه كذاتوه.  -سوبحانه  -كيفيات فعل اّلِل  "
 عووول ينسوووه ّللِ  . وكووول فتصووولر الكيفيووو  فووورع عووون تصووولر املاهيووو قام أنوووه   ميلوووك أن يووودر  ذات اّلِل.إذ أن

ْسوَتلى امُثَّ « .. » ُقخوان  ...ِء َوِهوكَ مُثَّ اْسوَتلى ِإىَل السَّوما»سبحانه مثل الذي ُيكيه قلله هذا كقلله تعاىل:
ُ ما َيشاُء َويُوْثِبحلُ « .. »َعَلى اْلَعْرشِ  ت  بِ ماواُت مَ َوالسَّ « ..» مَيُْحلا اّللَّ َك َواْلَملَوُك َوجاَء َربُ « .. »َيِميِنهِ ْطِلايَّ
كيووه النصوولص الصووحيح  ىل آخوور مووا هإ« ... مْ مووا َيُكوولُن ِمووْن َْنْوولى َياليَوو   ِإ َّ ُهووَل رابُِعُهوو« .. »َصووف ا َصووف ا

رع لكيفيو  فوا . إذ أن تصولر.عن فعل اّلِل. سبحانه،  مناص من التسليم بلقلعه،قون حماول  إقرا  كيفيته 
 لر املاهي  كما قلنا .. واّلِل ليك كمثله ككء.عن تص
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فوووووال سوووووبيل إىل إقرا  ذاتوووووه و  إىل إقرا  كيفيوووووات أفعالوووووه. إذ أنوووووه.   سوووووبيل إىل تشوووووبيه فعلوووووه بفعووووول أي 
ما قام أن لوووويك كمثلووووه كووووكء .. وكوووول حماولوووو  لتصوووولر كيفيووووات أفعالووووه علووووى مثووووال كيفيووووات أفعووووال ،كووووكء

عوون ماهيووات خلقووه. ومووا ي تووه علووى هووذا موون  -سووبحانه  - خلقووه،هك حماولوو  مضوولل ، ختال  ماهيتووه
مون الفالسوف   -اختال  كيفيات أفعاله عن كيفيات أفعال خلقه .. وكذلك جهل وضل كل مون حواوللا 

 90"وص  كيفيات أفعال اّلِل،وخلطلا خلطا كديدا  -واملتكلمني 
مقوووووووام السووووووويطرة العلليووووووو  الثابتووووووو   ..وا سوووووووتلاء علوووووووى العرش.كنايووووووو  عووووووون« مُثَّ اْسوووووووَتلى َعلَوووووووى اْلَعوووووووْرشِ » "

الراسخ ،ابللغ  اليت يفهمها البشر ويتمثللن ّبا املعاين،على نريق  القرآن يف التصلير )كموا فصولنا هوذا يف 
هنوووووا ليسوووووحل لل اخوووووك « مث»فصوووول التخييووووول احلسوووووك والتجسووووويم موووون كتووووواب التصووووولير الفوووووب يف القوووورآن( و

 -ا املقوام   لول له.وليسوحل هنوا  حالو  و  هي و    تكون ّلِل الزماين،إ ا هوك للبعود املعنلي.فالزموان يف هوذ
منووز  عوون احلوودّو ومووا يتعلوو  بووه موون الزمووان واملكان.لووذلك ْنووزم  -سووبحانه  -مث كانووحل.فهل  -سووبحانه 

هنووا للبعوود املعنوولي،وحنن آمنوولن موون أننووا   نتجوواوز املنطقوو  املأملنوو  الوويت ُيوو  فيهووا للعقوول البشووري « مث» ن 
زم.ألننوووا نسوووتند إىل قاعووودة كليووو  يف تنزيووووه اّلِل سوووبحانه عووون تعاقوووه اهلي وووات واحلووووا ت،وعن أن ُيكوووم وا

 91"مقتضيات الزمان واملكان.
مُثَّ :»ار  واألبصووارونووه املوودق" وموون هووذا املنظوولر اهلائوول الووذي يوورا  النوواس،إىل املغيووه اهلائوول الووذي تتقاصوور 

سوووووتعالء م.وهووووول ا .وإن كانوووووحل عظمووووو  فهوووووذا أعظ..فوووووإن كوووووان علووووول فهوووووذا أعلوووووى« اْسوووووَتلى َعلَوووووى اْلَعوووووْرشِ 
 دوقة.بشر اناملطل ،ير ه يف صلرة على نريق  القرآن يف تقريه األملر املطلق  ملدار  ال

لعلول ا  األوىل يف نوه اللمسووهك ملس  أخرى هائل  من ملسات الريش  املعجزة.ملس  يف العلل املطل  إىل جا
 ..املنظلر،تتجاوران وتتسقان يف السيا  

 لوى موا فيوه مونللنواس ع ومن ا سوتعالء املطلو  إىل التسخْي.تسوخْي الشومك والقمر.تسوخْي العلول املنظولر
 تعال.لكبْي املاعظم  أخاذة،أخذت  لباّبم يف اللمس  األوىل،مث إذا هك مسخرة بعد ذلك ّلِل 

ا حنوون أمووام ارتفوواع يف ونقوو  حلظوو  أمووام التقووابالت املتداخلوو  يف املشووهد قبوول أن  ضووك معووه إىل غايتووه.فإذ
الفضووواء املنظووولر يقابلوووه ارتفووواع يف الغيوووه اجملهووولل.وإذا حنووون أموووام اسوووتعالء يقابلوووه التسوووخْي.وإذا حنووون أموووام 

 92الشمك والقمر يتقابالن يف ا؟نك:ْنم وكلكه،ويتقابالن يف األوان،ابلليل والنهار .."
رش ذاتوه فوال سوبيل إىل قولل كوكء عنوه،و  " وا ستلاء على العرش رمز  سوتعالئه علوى االو  كلوه.أما العو

بوود موون اللقوول  عنووود لفظووه.وليك كووذلك ا سووتلاء.فظاهر أنوووه كنايوو  عوون ا سووتعالء.ولفج ..مث،  ميكووون 
 -  تتغووْي عليووه األحوولال.و  يكوولن يف حووال أو وضووع  -قطعوا أن يكوولن لل تيووه الووزمب،ألن اّلِل سووبحانه 
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ا هووول ال تيوووه املعنلي.فا سوووتعالء قرجووو  فووول  االووو ،يعث مث يكووولن يف حوووال أو وضوووع  ل.إ ووو -سوووبحانه 
 93عنها هذا التعبْي."

" وكذلك العرش.فنحن نيمن به كما ذكر  و  نعلم حقيقته.أما ا ستلاء علوى العورش فنملوك أن نقلل:إنوه  
   - سوبحانه -كناي  عون اهليمنو  علوى هوذا اال .اسوتناقا إىل موا نعلموه مون القورآن عون يقوني مون أن اّلِل 

تتغْي عليه األحلال.فال يكلن يف حال  عودم اسوتلاء علوى العورش،مث تتبعهوا حالو  اسوتلاء.والقلل  ننوا نويمن 
..واألوىل أن نقلل:إنه كناي  عن اهليمن  كموا « مُثَّ اْسَتلى »اب ستلاء و  ندر  كيفيته   يفسر قلله تعاىل:

إليوه آنفوا ألنوه   ينبوع مون مقوررات وتصولرات مون عنود  ذكران.والتأويل هنا   حرج على املنهج الذي أكران
أنفسوونا.إ ا يسووتند إىل مقووررات القوورآن ذاتووه،وإىل التصوولر الووذي يلحيووه عوون ذات اّلِل سووبحانه وصووفاته.ومع 
اال  واهليمن  العلم الشامل اللطي ،يصلر النا القرآين جماله تصليرا عجيبوا يشوغل القلوه بتتبعوه يف هوذا 

 94بتصلر  يف حرك  قائم    تف ."اجملال اللسيع،و 
قووووال ابوووون كثووووْي:" وأمووووا قللووووه تعوووواىل:} مُثَّ اْسووووتَوَلى َعلَووووى اْلَعووووْرِش { فللنوووواس يف هووووذا املقووووام مقووووا ت كثووووْية 

وإ ا ُيسوووووووووووووووووولك يف هووووووووووووووووووذا املقووووووووووووووووووام مووووووووووووووووووذهه السوووووووووووووووووول  ،ليك هووووووووووووووووووذا ملضووووووووووووووووووع بسووووووووووووووووووطها،جوووووووووووووووووودا
وإسووووووحا  بوووووون راهليووووووه ،بلوأمحد بوووووون حن،والشووووووافعك،والثلري،واللية بوووووون سعد،واألوزاعك،الصوووووواحل:مالك

وهل إمرارهوا كموا جواءت مون غوْي تكييو  و  تشوبيه و  تعطيول. ،من أئمو  املسولمني قودميا وحوديثا،وغْيهم
و } لَووْيَك َكِمْثلِووِه ،فووإن هللا   يشووبهه كووكء موون خلقووه،والظوواهر املتبوواقر إىل أذهووان املشووبهني منفووك عوون هللا

مونهم نُوَعوْيم بون محواق اازاعووك -[ بول األمور كموا قوال األئموو   11لرى:َكوْكء  َوُهوَل السَّوِميُع اْلَبِصوُْي { ] الشوو
ومن جحد ما وصو  هللا بوه نفسوه فقود كفور". ولويك فيموا ،:"من كبه هللا خبلقه فقد كفر-كي  البخاري 

فمن أيبوووووحل هلل تعووووواىل موووووا ورقت بوووووه اهلايت الصووووورُي  واألخبوووووار ،وصووووو  هللا بوووووه نفسوووووه و  رسووووولله تشوووووبيه
فقووووود سووووولك سوووووبيل ،ونفى عووووون هللا تعووووواىل النقائا،الوووووذي يليووووو   وووووالل هللا تعوووواىل على اللجوووووه،الصووووحيح 

 95اهلدى.
قوال اليت ورقت على وزن األعمال يلم القيام ، نه وزن معنولي   ماقي، و ذلك فقد أول آايت اةيزان 

تبار.وهوذا موا يلقيوه "ويقل امللازين وخفتها تفيدان :قيما هلا عند اّلِل اعتبار،وقيما ليك هلوا عنود  اع:رمحه هللا
موووا يريووود  اّلِل بكلماته.فالوودخلل يف جووودل عقلوووك ولفظووك حووولل هوووذ   -واّلِل أعلووم  -التعبووْي  ملته،وهوووذا 

 96التعبْيات هل جفاء للحك القرآين،وعبة ينش ه الفراغ من ا هتمام احلقيقك ابلقرآن وا سالم  "
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يمن بوه و  لعباق فنوال  تلزن به أعمال قلحل:ولكن يبحل ابألحاقية الصحيح  أن هنا  ميزاان حقيقيا س
 نعلم كيفيته .

 لسنياعة الكنيرب اممنيات وليسنيوا منين ع،وا ت ى أمرهم،و ذلك أول أيجوج ومأجوج أبهنم التتار واةغنيول
. 

كلن  كول هوذ  وماذا سي وبعد فمن ذجلج ومأجلجف وأين هم اهلنف وماذا كان من أمرهمقال رمحه هللا:" 
،ويف بعووخ  القوورآنا علووى وجووه التحقيوو ،فنحن   نعوور  عوونهم إ  مووا ورق يفأسوو ل  تصووعه ا جابوو  عليهوو

 األير الصحي .
كَّاَء،وَكواَن َوْعوُد َجَعلَوُه قَ   َريبِِ فَوِإذا جواَء َوْعودُ »والقرآن يوذكر يف هوذا امللضوع موا حكوا  مون قولل ذي القورنني:

 «.َريبِِ َحق ا
جوووووم همنوووووذ أن  السووووود ر وووووا يكووووولن قووووود جووووواء ووعووووود اّلِل  عووووو  وعووووود  بووووود .وهوووووذا الووووونا   ُيووووودق زماان

 التتار،وانساحلا يف األرم،وقمروا املمالك تدمْيا.
َب َواْق ََ .َحوَدب  يَوْنِسوُللنَ   ِموْن ُكولِِ ُج َوُهومْ َحَّتَّ ِإذا فُِتَححْل َذُْجولُج َوَموْأُجل »ويف ملضع آخر يف سلرة األنبياء:

 ...«.اْلَلْعُد احلَُْ  
 قو اب السواع ا   عو  ان معينوا اوروج ذجولج وموأجلج فواق اب اللعود احلووهذا النا كوذلك   ُيودق زموا

سوواب والزمووان يف احل« اْقَ َبَووحِل السَّوواَعُ  َواْنَشوو َّ اْلَقَموورُ »جوواء يف القوورآن:ف - -قوود وقووع منووذ زموون الرسوولل 
بشور ،يراهوا القرونني أو الفقد اور بوني اقو اب السواع  ووقلعهوا ماليوني السون.ا هلك غْي  يف حساب البشور

 نليل  مديدة،وهك عند اّلِل ومض  قصْية.
ن غووارات وتكل .يلمنووا هوذاو « اَع ُ اْقَ َبَوحِل السَّو»وإذن فمون ا؟وائز أن يكوولن السود قود فووت  يف الفو ة موا بووني:

 املغلل والتتار اليت اجتاححل الشر  هك انسيا  ذجلج ومأجلج.
يَوْتوُه َعوْن أُمِِ َحِبيبَوَ  بِْنوحِل َأىِب ُسوْفَياَن وهنا  حدية صحي  َعْن ُعْرَوَة بْوِن الوزَُبْْيِ  أَنَّ َزيْونَوَه ابْونَوَ  َأىِب َسوَلَمَ  َحدَّ

َهووا َفزِع ووا يَوُقوولُل  - -رضووى هللا عوونهن أَنَّ النَّوِبَّ  -َعوْن َزيْونَووَه ابْونَووِ  َجْحووا   ُ،َويْوول  » َقَخووَل َعَليوْ  َ إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ
َوَحلَّووَ  إبِِْصووَبِعِه اِ ّْبَوواِم َوالَّووَِّت .« اقْووَ ََب فُووِتَ  اْليَوووْلَم ِمووْن َرْقِم َذُْجوولَج َوَمووْأُجلَج ِمثْووُل َهووِذِ  لِْلَعووَرِب ِمووْن َكوورِ  قَووِد 

اْاُْبووُة نَوَعووْم،ِإَذا َكثوُووَر » قَالَووحْل َزيْونَووُه ابْونَووُ  َجْحووا  فَوُقْلووحُل اَي َرُسوولَل اّللَِّ َأَوْلِووُك َوِفينَووا الصَّوواحِلُلَن قَوواَل .تَِليَهووا 
»97 . 

وقود وقعوحل غوارات التتوار بعودها،وقمرت .وقد كانحل هذ  الر اي منذ أكثر من يالي  عشر قران ونص  قرن
وقد .ملوووك العووورب بتووودمْي ااالفووو  العباسوووي  علوووى يووود هل كووول يف خالفووو  املستعصوووم آخووور ملووول  العباسووويني

 98ه ترجي    يقني.وكل ما نقلل.وعلم ذلك عند اّللِ  - -يكلن هذا تعبْي ر اي الرسلل 
                                                 

 ( 7416[)273/ 18املكنز ] -( وصحي  مسلم 3346[) 12/ 12املكنز ] -صحي  البخارى - 97
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" وإن كوان السوحر الوذي ذكور ،قوال رمحوه هللا:و ذلك فقد رأ  أن السحر ال حقيقة له وأ ه جمرد ختييل 
 -« فخيوول إليوه موون سوحر هووم أووا تسووعى»القورآن وقلعوه موون سوحرة فرعوولن كوان جموورق ختييول   حقيقوو  لوه:
وجووه،وبني الصوودي  وصووديقه.فا نفعا ت و  مووانع أن يكوولن مثوول هووذا التووأيْي وسوويل  للتفريوو  بووني املوورء وز 

تنشأ من التأيرات.وإن كانحل اللسائل واهلتر،واألسباب واملسوببات،  تقوع كلهوا إ  إبذن اّلِل،علوى النحول 
 99الذي أسلفنا".

فقنينينيد ردَّ لوينينيل مدرالنينينية  لنينينيد عبنينينيدة حلهننينيارة منينينين النينينيهنيل أبهننينينيا منينينيرض ،ولكننينيه مح ينينينيؤول يف  نينينيل اةمكنة 
.... وذ نينير اىلنيتمل الصنينيحابة  101والنيدىلان 100ول حادثنية ا شنينيقاق القلنيرو نيذلك مح ينينيؤ ،اجلنيدر  ....

 ..102ومح يؤول اعالراب أب ه ابلروف بل ذهب مذهب اجلل ور أب ه ابلروف واجلسد،يف ذلك
ماعووووات موووون هووووذ  ا؟ " وختتلوووو  الوووورواايت هنووووا يف هديوووود نوووولع:قنينينينيال السنينينينييد رلنينينينيه ه عنينينينين  نينينينيري أاببينينينينيل
ي أن ا؟وودري عضووها يوورو حلجووارة ونلعهووا وكيفيوو  فعلها.كمووا أن بالطْي،وأكوكاهلا،وأحجامها،وأحجام هووذ  ا

 واحلصب  لهرا يف هذا العام يف مك .
لهوا،أن للفو  تعمول عمنيو  املأويرى الذين مييللن إىل تضيي  نطا  ااولار  والغيبيوات،وإىل ر يو  السونن الكل 

البعوولم الوويت لووذابب و ك اتفسووْي احلوواقّ بلقوولع وابء ا؟وودري واحلصووب  أقوورب وأوىل.وأن الطووْي قوود تكوولن هوو
 همل امليكروابت،فالطْي هل كل ما يطْي.

فشووا يف جنوود  يوولم الثوواينويف ال:» قووال األسووتاذ ا مووام الشووي  حمموود عبوود  يف تفسووْي  للسوولرة يف جووزء عووم 
ن عتبوو  يعقوولب بوو ا؟وويا قاء ا؟وودري واحلصووب  ..قووال عكرموو  :وهوول أول جوودري لهوور بووبالق العرب.وقووال

سووامهم مووا لوولابء  جمووا ر يووحل احلصووب  وا؟وودري بووبالق العوورب ذلووك العام.وقوود فعوول افيمووا حوودّ :إن أول 
 ؟ويا،و  يوزل،وأصويه ايندر وقلع مثله.فكان حلمهم يتناير ويتساق  فذعر ا؟يا وصواحبه وولولا هاربني

 يسق  حلمه قطع  قطع ،وأ ل  أ ل  حَّت انصدع صدر  ومات يف صنعاء.
يص  ا عتقاق به.وقود بينوحل لنوا هوذ  السولرة الكرميو  أن ذلوك ا؟ودري أو هذا ما اتفقحل عليه الرواايت،و »

تلك احلصب  نشأت من حجارة ايبس  سقطحل على أفراق ا؟يا بلاسط  فر  عظيم  من الطوْي  وا يرسوله 
اّلِل مووع الووري . الطيوولر الضووعيف  يعوود موون أعظووم جنوولق اّلِل يف إهووال  موون يريوود إهالكووه موون البشوور،وأن هووذا 

  حوورج عنهووا.وهل فوور  ومجاعووات   ُيصووك عوودقها  -الووذي يسووملنه اهلن ابملكووروب  -الصووغْي احليوولان 
إ  ابرئها ..و  يتلق  لهلر أير قدرة اّلِل تعواىل يف قهور الطواغني،على أن يكولن الطوْي يف ضوخام  ر وس 

                                                 
 [97/ 1قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 99
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ى معرفوو  ا؟بووال،و  علووى أن يكوولن موون نوولع عنقوواء مغوورب،و  علووى أن يكوولن لووه ألوولان خاصوو  بووه،و  علوو
 مقاقير احلجارة وكيفي  شيْيها ..فلله جند من كل ككء.

الطاغيو   قلته.فهوذالوليسوحل يف الكولن قولة إ  وهوك خاضوع  »ويف كل ككء له آيو  تودل علوى أنوه اللاحود 
 صوووب ،فأهلكتهري أو احلالوووذي أراق أن يهووودم البيحل،أرسووول اّلِل عليوووه مووون الطوووْي موووا يلصووول إليوووه مووواقة ا؟ووود

حفظوووووا  - علوووووى وينيوووووتهم -ل أن يووووودخل مكووووو .وهك نعمووووو  غمووووور اّلِل ّبوووووا أهووووول حرموووووه وأهلكوووووحل قلموووووه،قب
إن كانوووحل نعمووو  مووون اّلِل حلوووحل  عدائوووه أصوووحاب الفيووول و  - -لبيتوووه،حَّت يرسووول مووون ُيميوووه بقووولة قينوووه 

 الذين أراقوا ا عتداء على البيحل قون جرم اج مه،و  ذنه اق فه.
تأويووول،إن بللوووه إ  ة.وما عووودا ذلوووك فهووول  وووا   يصووو  قبهوووذا موووا يصووو  ا عتمووواق عليوووه يف تفسوووْي السووولر »

ألربووع الان موون ذوات وهوول أضووخم حيوو -صووححل روايتووه.و ا تعظووم بووه القوودرة أن ييخووذ موون اسووتعز ابلفيوول 
د العاقوول ن صوغْي   يظهوور للنظور،و  يودر  ابلبصور،حية سوواقه القودر.  ريوه عنوويهلوك، يلا -جسوما 

 «.أن هذا أكث وأعجه وأّبر  
ن نووني ملووّل أو احلصووب  موو صوولرة ا؟وودري -  نوورى أن هووذ  الصوولرة الوويت اف ضووها األسووتاذ ا مووام  وحنوون

 وس واألجسووام جواءت ّبووا بعوخ الوورواايت مون أن احلجوارة ذاهتووا كانوحل ختوور  الور  أو تلوك الوويت -اب؟وراييم 
  أن هووووذ .  نووورى« .اْلَعْصووو ِ »وتنفوووذ منهوووا واوووز  األجسووواق فتووودعها كفتوووات ور  الشوووجر ا؟وووا  وهووول 

يوووة إمكوووان ران مووون حالصووولرة أو تلوووك أقل علوووى قووودرة اّلِل،و  أوىل بتفسوووْي احلاقّ.فهوووذ  كتلوووك يف نظووو
عهلقة فوو  للنوواس،امل  املألل اللقوولع.ومن حيووة الد لوو  علووى قوودرة اّلِل وتدبْي ،ويسووتلي عنوودان أن تكوولن السوون

 قوود جوورت بغووْي   اّللِ ن تكوولن سووناملكشوولف  لعلمهم،هووك الوويت جوورت فأهلكووحل قلمووا أراق اّلِل إهالكهووم.أو أ
 املألل  للبشر،وغْي املعهلق املكشل  لعلمهم،فحققحل قدر  ذا .

إن سوون  اّلِل ليسووحل فقوو  هوووك مووا عهوود  البشوور وموووا عرفل .ومووا يعوور  البشوور مووون سوون  اّلِل إ  نرفووا يسوووْيا 
لوووزمن الطليل،فهووووذ  يكشوووفه اّلِل هلوووم  قووودار موووا يطيقلن،و قووودار موووا يتهيوووأون لوووه بتجوووارّبم وموووداركهم يف ا

هووك موون سوون  اّلِل.ولكنهووا خوولار  ابلقيوواس إىل مووا عهوودو  ومووا عرفوول   وموون مث  -كمووا يسووملوا   -ااوولار  
أو كوووان يف النصووولص ويف  -موووَّت صوووححل الروايووو   -فووونحن   نقووو  أموووام ااارقووو  مووو ققين و  مووويولني هلوووا 

لنواس ومعهولقهم.ويف اللقوحل ذاتوه   مالبسات احلاقّ ما يلحك  وا جورت خارقو ،و  عور علوى موألل  ا
نوووووورى أن جووووووراين األموووووور علووووووى السوووووون  املأللفوووووو  أقوووووول وقعووووووا و  ق لوووووو  موووووون جراينووووووه علووووووى السوووووون  ااارقوووووو  
للمألل .فالسووون  املأللفووو  هوووك يف حقيقتهوووا خارقووو  ابلقيووواس إىل قووودرة البشووور ..إن نلووولع الشووومك وغروّبوووا 

وهووك تقووع كوول حلظوو ،وإ  فليجوورب موون  -قوو  وإن و قة كوول نفوول خار  -وهووك معهوولقة كوول يوولم  -خارقوو  
ُيموول حجووارة مسوووحلق  ملليوو   يكووروابت ا؟ووودري  -كائنووا مووا كوووان   -كوواء أن اوورب  وإن تسوولي  نوووْي 

واحلصب  وإلقائها يف هذ  األرم،يف هذا األوان،وإحوداّ هوذا الولابء يف ا؟ويا،يف اللحظو  الويت يهوم فيهوا 
ذا النحوول خارقوو  بوول عوودة خوولار  كاملوو  الد لوو  علووى القوودرة ابقتحووام البيووحل ..إن جووراين قوودر اّلِل علووى هوو
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وعلووى التقدير.وليسووحل  قوول ق لوو  و  عظموو  موون أن يرسوول اّلِل نووْيا خاصووا ُيموول حجووارة خاصوو  تفعوول 
 ابألجسام فعال خاصا يف اللحظ  املقررة ..هذ  من تلك ..هذ  خارق  وتلك خارق  على السلاء ..

غوووووْي  ااارقووووو  ن أميووووول إىل اعتبوووووار أن األمووووور قووووود جووووورى علوووووى أسووووواسفأموووووا يف هوووووذا احلووووواقّ ابلوووووذات،فنح
صو  تلورواايت الويت نا  حاجو  إىل قبولل اهوإن   تكن  -املعهلقة،وأن اّلِل أرسل نْيا أاببيل غْي معهلقة 

  والتهليووول املبالغووو أحجوووام الطوووْي وأكوووكاهلا وصوووفا مثْيا،ْنووود لوووه نظوووائر يف ملاضوووع أخووورى تشوووك  ن عنصووور
 ألجسام فعال غْي معهلق ..همل حجارة غْي معهلقة،تفعل اب -مضا  إليها  

مالبسووووات و السوووولرة  حنوووون أميوووول إىل هووووذا ا عتبووووار.  ألنووووه أعظووووم ق لوووو  و  أكووووث حقيقوووو .ولكن ألن جوووول
كووان يريوود أن لبيووحل أمرا.يريوود ّبووذا ا -سووبحانه  -احلوواقّ ععوول هووذا ا عتبووار هوول األقرب.فقوود كووان اّلِل 

ة قو ،يف أرم حور حورة نلي اس وأمنا وليكلن نقط  عمع للعقيدة ا؟ديدة تزح  منوهُيفظه ليكلن مثاب  للن
دعلة يف نليقوووووو ،  يهوووووويمن عليهووووووا أحوووووود موووووون خارجهووووووا،و  تسوووووويطر عليهووووووا حكلموووووو  قوووووواهرة هاصوووووور الوووووو

ل ّبووا علووى ،حَّت ليمووحمضوونها.واعل هووذا احلوواقّ عووثة لوواهرة مكشوولف  ؟ميووع األنظووار يف مجيووع األجيووال
ع جوول ممووا يتناسوو  مووليهووا ..فعيف هووذ  السلرة،ويضوورّبا مووثال لرعايوو  اّلِل حلرماتووه وغْيتووه  قووريا بعوود البعثوو 

  قاعوووك و أجزائوووه  هوووذ  املالبسوووات كلهوووا أن اوووكء احلووواقّ غوووْي موووألل  و  معهلق،بكووول مقِلماتوووه وبكووول
أن  .وخباصوو فوورق فووذ .للمحاولوو  يف تغليووه صوولرة املووألل  موون األموور يف حوواقّ هوول يف ذاتووه و البسوواته م
فإن ا؟ودري ، يا وقائوداملألل  يف ا؟دري أو احلصوب    يتفو  موع موا روي مون آتر احلواقّ  جسوام ا؟و
ك الويت هو .وهوذ  الصولرةأو احلصب    يسق  ا؟سم عضلا عضلا وأ ل  أ ل ،و  يش  الصدر عن القلوه .

 ريبا.قكرا ..إُياء مبا« َفَجَعَلُهْم َكَعْص   َمْأُكلل  :»يلحك ّبا النا القرآين 
زيوود ت.فهك   وروايوو  عكرموو  ومووا حوودّ بووه يعقوولب بوون عتبوو  ليسووحل نصووا يف أن ا؟وويا أصوويه اب؟وودري

رهووو  يوو  إكوووارة ألبأقلاهلموووا أعلووى أن تقووولل :إن ا؟وودري لهووور يف ا؟زيوورة يف هوووذا العووام ألول مووورة.و  توورق يف 
رب القووريبني اب  العووعودم إصو وجيشوه خاصو  اب صواب  ّبوذا املوورم ..مث إن إصواب  ا؟ويا علوى هوذا النحوول

م ل  خارقو  فعوالموحل املسوأ ثله يف حينه تبودو خارقو  إذا كانوحل الطوْي تقصود ا؟ويا وحود   وا همل.وموا قا
 جراين و العناء يف حصرها يف صلرة معين  جملرق أن هذ  الصلرة مأللف  ملدار  البشر  

اّ رمي وأحووووووودفسوووووووْي القووووووورآن الكووووووونووووووودر  ونقووووووودر قوافعهوووووووا إىل تضووووووويي  نطوووووووا  ااووووووولار  والغيبيوووووووات يف ت
زعوو  سوو  تلاجووه النذ  املدر التاري ،وحماولوو  رقهووا إىل املووألل  املكشوول  موون السوونن الكلنيوو  ..فلقوود كانووحل هوو

يليات نْي وا سوورائيل األسوواسوواارافيوو  الشووائع  الوويت تسوويطر علووى العقليوو  العاموو  يف تلووك الفوو ة كمووا تلاجووه 
ىل إاحلوووووودية  اللقووووووحل الووووووذي وصوووووولحل فيووووووه الفتنوووووو  ابلعلووووووم الوووووويت حشوووووويحل ّبا،كتووووووه التفسووووووْي والروايوووووو  يف

 ذروهتا،وملج  الشِك يف مقل ت الذين إىل قمتها.
فقامحل هذ  املدرس  هاول أن تورق إىل الودين اعتبوار  علوى أسواس أن كول موا جواء بوه ملافو  للعقول.ومن مث 

ه السوونن الكلني ،وتوودر  عتهوود يف تنقيتووه موون اارافووات واألسووانْي.كما هوواول أن تنشووئ عقليوو  قينيوو  تفقوو
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وهوك  -يباهتا وانراقها،وترق إليها احلركات ا نساني  كما ترق إليهوا احلركوات الكلنيو  يف األجورام واألجسوام 
فووالقرآن يوورق النوواس إىل سوونن اّلِل الكلنيوو  ابعتبارهووا القاعوودة الثابتوو  املطوورقة  -يف صووميمها العقليوو  القرآنيوو  

 هر املتنايرة.املنظم  ملفرقات احلركات والظلا
ك هوووا يف تلووووولكووون ملاجهووو  ضووووغ  اارافووو  موووون جهووو  وضووووغ  الفتنووو  ابلعلووووم مووون جهوووو  أخووورى تركووووحل آتر 

لكليووووو  لسووووون  لقاعووووودة ااملدرسووووو .من املبالغووووو  يف ا حتياط،وامليووووول إىل جعووووول موووووألل  السووووونن الكلنيووووو  هووووول ا
شوي  ركويد رضوا األسوتاذ الفسوْي تلميذيوه تكما كواع يف   -اّلِل.فشاع يف تفسْي األستاذ الشي  حممد عبد  

ق لتفسوووْي الرغبووو  اللاضوووح  يف ر اكووواع يف هوووذا  -مجيعوووا  رمحهوووم اّللِ  -واألسوووتاذ الشوووي  عبووود القووواقر املغوووريب 
م موووا يسوووملنه يوووة يالئووو الكثوووْي مووون ااووولار  إىل موووألل  سووون  اّلِل قون ااوووار  منهوووا،وإىل شويووول بعضوووها 

 ل الغيبيات.وإىل احلذر وا ح اس الشديد يف تقب«  املعقلل»
وإغفال ملبالغووو  فيوووه،احوووج عنصووور وموووع إقراكنوووا وتقوووديران للعلامووول البي يووو  الدافعووو  ملثووول هوووذا ا عا ،فإننوووا نال

سولاء  -لويت اختارهوا السونن ا ا؟انه اهلخر للتصلر القرآين الكامل.وهل نالق  مشي   اّلِل وقدرتوه مون وراء
 اكم األخووْي.و الوويت   ععوول العقوول البشووري هوول احلوو ذ  الطالقوو هوو -املووألل  منهووا للبشوور أو غووْي املووألل  

القوولل يف  ذاكمووا يتكوورر هوو  -ععوول معقوولل هووذا العقوول هوول موورق كوول أموور  يووة يتحووتم شويوول مووا   يلافقووه 
 تفسْي أعالم هذ  املدرس .

 سوور كول مووا يقووعْي   يفهوذا إىل جانووه أن املوألل  موون سون  اّلِل لوويك هول كوول سون  اّلِل.إ ووا هول نوور  يسو
 ن هذ  السنن يف الكلن.وأن هذ  كتلك قليل على عظم  القدرة وقق  التقدير ..م

 وو  خاصوو ،و  ُيوواء بيوكوول ذلووك مووع ا حتيوواط موون اارافوو  ونفووك األسووطلرة يف اعتوودال كاموول،غْي متووأير إب
 ملاجه  عر  تفكْيي كائع يف عصر من العصلر   

جوه ا أن نلانولإنوه   اولز هنوا مكوان تقريرهوا .. إن هنالك قاعدة مأملن  يف ملاجهو  النصولص القرآنيو ،لعل
عا؟وووووه تلع الوووووذي النصووووولص القرآنيووووو   قوووووررات عقليووووو  سوووووابق .  مقوووووررات عامووووو .،و  مقوووووررات يف امللضووووو
ها  ميانيووو ،ومنرراتنوووا االنصووولص.بل ينبغوووك أن نلاجوووه هوووذ  النصووولص لنتلقوووى منهوووا مقرراتنا.فمنهوووا نتلقوووى مق

 أن موووا نسوووميه رتوووه  ذلوووكيعوووا فوووإذا قوووررت لنوووا أمووورا فهووول املقووورر كموووا قر نكوووِلن قلاعووود منطقنوووا وتصووولراتنا مج
ل إفوراز هوي  والغيبيو  وا نسوان ونريد أن حناكم إليه مقررات القرآن عن األحداّ الكلني  والتارحيو « العقل»

 فورقات د طلقو    تتقيوماته قولة واقعنا البشري اندوق،وعاربنا البشري  اندوقة.وهذا العقل وإن يكن يف ذ
وجووولقان  حمووودوق  ووودوق النهايووو  التجوووارب واللقوووائع بووول تسووومل عليهوووا إىل املعووو  اجملووورق وراء ذواهتوووا،إ  أنوووه يف

 البشري.وهذا اللجلق   ميثل املطل  كما هل عند اّلِل.
 والقرآن صاقر عن هذا املطل  فهل الذي ُيكمنا.ومقرراته هك اليت نستقك منها مقرراتنا العقلي  ذاهتوا.ومن

كمووا يوورق كثووْيا يف   -مث   يصوول  أن يقووال :إن موودللل هووذا الوونا يصووطدم مووع العقوول فووال بوود موون شويلووه 
مقوررات أصوحاب هووذ  املدرسو .وليك معوو  هوذا هوول ا ستسوالم للخرافوو .ولكن معنوا  أن العقوول لويك هوول 
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ر كيوو  تتلقاهووا احلكووم يف مقووررات القوورآن.ومَّت كانووحل املوودلل ت التعبْييوو  مسووتقيم  واضووح  فهووك الوويت تقوور 
  103عقللنا،وكي  تصلغ منها قلاعد تصلرها ومنطقها عا  مدلل هتا،وعا  احلقائ  الكلني  األخرى ".

 موقفه من السنة النبوية  –اةمحظة الثا ية 
عبوْي هلايت أو التايف فهوم  لقد استشوهد السويد رمحوه هللا بكثوْي مون األحاقيوة النبليو  يف أسوباب النوزول أو

 ...ه هللا ،ولكنه نقل هذ  األحاقية يف األغله من تفسْي ا مام ابن كثْي رمحعن ق لتها
 معرفوو  موون يفبْي،كمووا ولكنووه   يستشووهد ّبووا يف كوول األمكن ،و سوويما األمكنوو  الوويت جوورى فيهووا خووال  ك 

  هم ذجلج ومأجلج،وامليزان يلم القيام  ... وكلها ملجلقة يف تفسْي ابن كثْي
 العقيودة   تيخوذ، جو  أنوه حودية آحواق و ابلنيرغم منين تسنيلليه بصنيحته   ورفض حديث الحر النيب 

 :"افيها،قوال رمحوه هللاتبتو  بيقوني فوال يقبول حودية اهلحواق الوذي ين من أحاقيوة اهلحاق،وعصوم  النول 
 -ألعصوم اليهولقي سوحر النول اأن لبيود بون  -لكنه غوْي متولاتر و بعضها صحي   -وقد ورقت رواايت 

 ،وحَّت كوان تيهن يف روايهل   ذ.قيل أايما،وقيل أكهرا ..حَّت كان حيل إليه أنه ذيت النساء و يف املدين  .
لمووا استحضوور ف - -ل اّلِل حيوول إليووه أنووه فعوول الشووكء و  يفعلووه يف روايوو ،وأن السوولرتني نزلتووا رقيوو  لرسوول 

 السلء. قرأ السلرتني احنلحل العقد،وذهه عنهو  -ما أخث يف ر اي  ك  -السحر املقصلق 
ولكن هذ  الرواايت ختال  أصل العصوم  النبليو  يف الفعول والتبليو ،و  تسوتقيم موع ا عتقواق  ن كول فعول 

أنوه  - -وكل قلل من أقلاله سن  وكريع ،كما أوا تصوطدم بنفوك القورآن عون الرسولل  - -من أفعاله 
بعد هوذ  الورواايت ..وأحاقيوة مسحلر،وتكذيه املشركني فيما كانلا يدعلنه من هوذا ا فوك.ومن مث تسوت

اهلحوووواق   ييخووووذ ّبووووا يف أموووور العقيوووودة.واملرجع هوووول القرآن.والتوووولاتر كوووورط لاخووووذ ابألحاقيووووة يف أصوووولل 
ا عتقاق.وهووذ  الوورواايت ليسووحل موون املتلاتر.فضووال علووى أن نووزول هوواتني السوولرتني يف مكوو  هوول الراج . ووا 

 .104يلهن أساس الرواايت األخرى"
  اعتلادش على تفسري ابن  ثري يف  قل اةحاديث النبوية –اةمحظة الثالثة 

نقووول ن كثوووْي يبوووولووويك علوووى مصووواقرها فلقعوووحل أخطووواء يف نصووولص هوووذ  األحاقيوووة والووورواايت،ألن ا موووام 
لفوج ... عو  ولويك ابليضوا ابملالكثْي منها ابملع ،ونبعاته كانحل غْي حمقق  والسيد رمحوه هللا نقول بعضوها أ

 وهذا كثْي جدا
 مح ينقل الرواايت اةأثورة  ل ا واليت وردت يف تفسري ابن  ثري –ظة الرابكة اةمح

 فلقع يف بعخ األخطاء بسبه كما يف قص  ذجلج ومأجلج وحنلها ... 

                                                 
 [3976/ 6قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 103
 [4008/ 6قار الشرو  و القاهرة ] -  لالل القرآن  - 104

This file was downloaded from QuranicThought.com



 150 

هننيا  بكنيض اةقنيوال لنيه والالنييلا يف تفسنيري النيورة اعىلنيمه منين قرأهنيا يظنين أ نيه  –اةمحظة اخلامسنية 
 يؤمن بنظرية وحدة الوجود 

قال رمحوه هللا  يف تفسوْي سولرة ققنا يف كالمه يف ملاضع أخرى نرا  ينفيها ويرُق علوى أصوحاّبا،ولكن إذا ق 
"إوووووووا أحديوووووو  اللجوووووولق ..فلوووووويك هنووووووا  حقيقوووووو  إ  حقيقتووووووه.وليك هنووووووا  وجوووووولق حقيقووووووك إ  :ا خالص

  وجلق .وكل ملجلق آخر فإ ا يستمد وجلق  من ذلك اللجلق احلقيقك،ويسوتمد حقيقتوه مون تلوك احلقيقو
أحديووو  الفاعليووو .فليك سووولا  فووواعال لشوووكء،أو فووواعال يف كوووكء،يف هوووذا اللجووولق  -مووون مث  -الذاتيووو .وهك 

أصال.وهذ  عقيدة يف الضمْي وتفسْي لللجلق أيضا ..فإذا استقر هذا التفسْي،ووض  هذا التصولر،خلا 
قيقوو  اللجوولق القلووه موون كوول غاكووي  وموون كوول كووائب ،ومن كوول تعلوو  بغووْي هووذ  الووذات اللاحوودة املتفوورقة  

 105وحقيق  الفاعلي  ".
قوووال رمحوووه هللا راقا علوووى مووون يقووولل بلحووودة اللجووولق وهووول كالموووه األخوووْي يف ذلوووك وكالموووه األول يف سووولرة 

" وقبل أن ميضك إىل ا؟لانوه الفاسودة األخورى مون :ا خالص ألن هذا القلل بعد تعديل تفسْي الظالل 
ّلِل عوون هووذا التصوولر،وبيان حقيقوو  الصوول  بينووه وبووني خلقووه يبوواقر بتنزيووه ا -سووبحانه  -تصوولرهم لشووأن اّلِل 

 ُسْبحانَُه  َبْل َلُه ما يف السَّماواِت َواأْلَْرِم،ُكل  َلُه قانُِتلَن.بَوِديُع السَّوماواِت َواأْلَْرِم َوِإذا َقضوى أَْمورا  »مجيعا:
ووا يَوُقوولُل لَووُه ُكْن.فَوَيُكوولنُ  يديوو  الكاملوو  عوون اّلِل سووبحانه،وعن نوولع ..هنووا نصوول إىل فكوورة ا سووالم التجر « فَِإ َّ

العالق  بني ااال  وخلقه،وعن نريق  صدور اال  عن ااال ،وهك أرفع وأوضو  تصولر عون هوذ  احلقوائ  
..فتلجوووه « ُكْن،فَوَيُكووولنُ »مجيعوووا ..لقووود صووودر الكووولن عووون خالقوووه،عن نريووو  تلجوووه ا راقة املطلقووو  القووواقرة:

لجلق هوذا الكوائن،على الصولرة املقودرة له،بودون وسوي  مون قولة أو ا راقة إىل خل  كائن ما كفيل وحد  ب
موواقة ..أمووا كيوو  تتصوول هووذ  ا راقة الوويت   نعووور  كنهها،بووذلك الكووائن املووراق صوودور  عنها،فووذلك هووول 
السووور الوووذي   يكشووو  لوووإلقرا  البشوووري عنوووه،ألن الطاقووو  البشوووري  غوووْي مهيوووأة  قراكوووه.وهك غوووْي مهيوووأة 

ا يف وليفتهووا الوويت خلقووحل هلووا وهووك خالفوو  األرم وعمارهتووا ..وبقوودر مووا وهووه اّلِل  قراكووه ألنووه   يلزمهوو
لإلنسان من القودرة علوى كشو  قولانني الكولن الويت تفيود  يف مهمته،وسوخر لوه ا نتفواع ّبا،بقودر موا زوى 

ه،وهك عنه األسرار األخرى اليت   عالق  هلا خبالفته الكثى ..ولقود ضوربحل الفلسوفات يف تيوه   منوارة فيو
هوواول كشوو  هووذ  األسوورار وتفوو م فروضووا تنبووع موون ا قرا  البشووري الووذي   يهيووأ هلووذا اجملووال،و  يووزوق 
أصووال  قوات املعرفوو  فيووه وا رتيوواق.فتجكء هووذ  الفووروم مضووحك  يف أرفووع مستلايهتا.مضووحك  إىل حوود 

فات حواوللا أن وموا ذلوك إ  ألن أصوحاب هوذ  الفلسو«  فيلسول »ُيْي ا نسان:كي  يصدر هذا عن 
حرجلا اب قرا  البشري عن نبيع  خلقته،وأن يتجاوزوا به نطاقوه املقودور لوه  فلوم ينتهولا إىل كوكء يطموأن 
إليووه بوول   يصووللا إىل كووكء ميكوون أن ُي مووه موون يوورى التصوولر ا سووالمك ويعوويا يف لله.وعصووم ا سووالم 
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ن ُيوواوللا هووذ  اناولوو  الفاكوول ،ااان   املوونهج أهلووه املوويمنني  قيقتووه أن يضووربلا يف هووذا التيووه بووال قليوول،وأ
أن  -علووووى وجووووه خوووواص  -ابتووووداء.فلما أن أراق بعووووخ متفلسووووفتهم متووووأيرين  صووووداء الفلسووووف  ا غريقيوووو  

يتطوووووواوللا إىل ذلووووووك املرتقووووووى،ابءوا ابلتعقيوووووود والتخلي ،كمووووووا ابء أسوووووواتذهتم ا غريوووووو   وقسوووووولا يف التفكووووووْي 
تصلر ا سالمك ما ليك من حقيقته ..وذلوك هول املصوْي انتولم لكول ا سالمك ما ليك من نبيعته،ويف ال

 حماول  للعقل البشري وراء جماله،وفل  نبيع  خلقته وتكلينه ..
والنظريووو  ا سوووالمي :أن االووو  غوووْي ااوووال .وأن ااوووال  لووويك كمثلوووه كوووكء ..ومووون هنوووا تنتفوووك مووون التصووولر 

أي  عوو  أن اللجوولق  -سولم موون هووذا ا صوطال  علووى موا يفهمووه غووْي امل«وحودة اللجوولق»ا سوالمك فكوورة:
أو أن اللجوولق إكووعاع ذايت للخووال ،أو أن اللجوولق هوول الصوولرة املرئيوو  مللجوود  ..أو  -وخالقووه وحوودة واحوودة 

على أي حنل من أحناء التصلر على هوذا األسواس ..واللجولق وحودة يف نظور املسولم علوى معو  آخر:وحودة 
،ووحدة انملسه الذي يسوْي به،ووحودة تكلينوه وتناسوقه واعاهوه إىل ربوه صدور  عن ا راقة اللاحدة ااالق 

..فال ضرورة لتصلر أن له من بوني موا « َبْل َلُه ما يف السَّماواِت َواأْلَْرِم ُكل  َلُه قانُِتلنَ »يف عباقة وخشلع:
وووووو»يف السووووووماوات واألرم ولوووووودا ..فالكوووووول موووووون خلقووووووه بدرجوووووو  واحوووووودة،و قاة واحوووووودة: ماواِت بَووووووِديُع السَّ

وووا يَوُقووولُل لَوووُه:ُكْن فَوَيُكووولنُ  ..وتلجوووه ا راقة يوووتم بكيفيووو  غوووْي معللمووو  لوووإلقرا  « َواأْلَْرِم.َوِإذا َقضوووى أَْمووورا  فَِإ َّ
البشري،ألوا فل  ناق  ا قرا  البشري.فمن العبة إنفا  الطاق  يف اكتنا  هذا السر،وااب  يف التيه بوال 

 106قليل 
 ض اةقوال أحياان وال يذ ر مصدرها .ينقل بك –اةمحظة السادالة 

ووووووُه ،َوقوووووواتُِللا يف َسووووووِبيِل اّللَِّ الَّووووووِذيَن يُقوووووواتُِللَنُكْم َو  تَوْعتَووووووُدوا»:قووووووال عنوووووود تفسووووووْي قللووووووه تعوووووواىل َ   ُيُِ ِإنَّ اّللَّ
نووزل يف القتووال. ورق يف بعووخ الوورواايت أن هووذ  اهلايت هووك أول مووا ،َواقْوتُوُللُهْم َحْيووُة يَِقْفُتُموولُهمْ ،اْلُمْعتَووِدينَ 

نزل قبلها ا ذن من اّلِل للميمنني الذين يقواتلهم الكفوار  ووم للمولا. وأحوك امليمنولن  ن هوذا ا ذن هول 
أُِذَن لِلَّووِذيَن »:كموا وعودهم اّلِل يف آايت سولرة احلوج،وللتمكوني هلووم يف األرم،مقدمو  لفورم ا؟هواق عليهم

ُْم لُِلُملا ...."َوِإنَّ اّللََّ ،يُقاتَوُللَن  َِوَّ  107 َعلى َنْصرِِهْم َلَقِدير 
} َوقَواتُِللا يف :عن أيب العالي  يف قلله تعواىل،عن الربيع بن أنك،" قال أبل جعفر الرازي:قال ا مام ابن كثْي

فلما نزلووووحل كووووان رسوووولل هللا ،هووووذ  أول آيوووو  نزلووووحل يف القتووووال ابملدينوووو :َسووووِبيِل اّللَِّ الَّووووِذيَن يُوَقوووواتُِللَنُكْم { قال
ويك  َعمَّون كو  عنووه حوَّت نزلووحل سولرة بوراءة وكووذا قوال عبوود الورمحن بون زيوود بون أسوولم ،اتول مون قاتلووهيق

[ ويف هوووذا نظووورمل ألن 5:} فَووواقْوتُوُللا اْلُمْشوورِِكنَي َحْيوووُة َوَجوووْدُاُلُهْم { ]التلبوو :هوووذ  منسوولخ  بقللوووه:حووَّت قال
كما :أي،عوووداء الوووذين  ِوووْتهم قتوووال ا سوووالم وأهلوووه} الَّوووِذيَن يُوَقووواتُِللَنُكْم { إ وووا هووول هَتْيووويج وإغوووراء ابأل:قللوووه

[مل وهلووذا 36:} َوقَواتُِللا اْلُمْشوورِِكنَي َكافَّوو   َكَموا يُوَقوواتُِللَنُكْم َكافَّو   { ]التلبوو :كموا قووال،يقواتللنكم فقوواتللهم أنتم
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لتكن  تكم منبعثو  :ْخَرُجلُكْم { أي} َواقْوتُوُللُهْم َحْيُة يَِقْفُتُملُهْم َوَأْخرُِجلُهْم ِمْن َحْيُة أَ :قال يف هذ  اهلي 
وعلى إخووووووووراجهم موووووووون بالقهووووووووم الوووووووويت أخرجوووووووولكم ،كمووووووووا أن  ووووووووتهم منبعثوووووووو  علووووووووى قتووووووووالكم،علووووووووى قتاهلم

أن أول آيوو  نزلووحل يف القتووال بعوود اهلجوورة،} ،رضووك هللا عنووه،قصاص ووا.وقد حكووى عوون أيب بكوور الصدي ،منها
ُْم لُِلُملا {  108[ وهل األكهر وبه ورق احلدية."39:اهلي  ]احلج أُِذَن لِلَِّذيَن يُوَقاتَوُللَن  َِوَّ

 أمهل اةؤلف رله ه  ثريا من فضائل السور واآلايت –اةمحظة السابكة 
كووان يعتموود   ثووْي الووذيكوهووك مهموو  جوودا لفهووم كتوواب هللا والتعلوو  بووه والعموول بووه،وملجلقة يف تفسووْي ابوون   

 عليه ....
 مثل احلا لية واجلاهلية وحنوها ،بكض اةصطلحات اجلديدةذ ر السيد رله ه  –اةمحظة الثامنة 

اء لوى هوذ  األكويعا كالموه ففهم بعخ أهل العلم منهوا غوْي موا قصود السويد رمحوه هللا منها،ولكننوا إذا مجعنو
 وحنلها ْند    حرج عن نطا  القرآن والسن  ....

 ورة يف البداية قبل البدب بتفسريها .يف بداية السور اةود  ان يضع التكريف ابلس –اةمحظة التاالكة 
لوووى وتوووْية لن ذلوووك عولكنوووه يف السووولر األخوووْية قموووج التعريووو  ابلسووولرة موووع تفسوووْيها،وكان ينبغوووك أن يكووو 

 واحدة . 
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 طريقاي في أحقيق وأخريج أحاديث الأالل –المبحث السابع 

  
،بل   حإن هقي  وختريج أحاقية الظالل والتعلي  عليه،ليك ابألم  لابت عديدة لل من صعر اهلنيِِ

 ونريق  عملك يف هقي  تفسْي الظالل وف  النقاط التالي  : 
 تصحي  كثْي من األخطاء املطبعي  امللجلقة بنس  النحل  .1

موووون  ة نقلتهوووواتبووووديل جوووول النصوووولص احلديثيوووو  الوووويت ورقت يف التفسووووْي لكثوووورة األخطوووواء ّبا،حيوووو .2
قووع هل،وقد و اسووبها صووح  وضووعفا  قون تشوودق و  تسووامصوودرها األساسووك،وحكمحل عليهووا  ووا ين

 السقفا  حفظه هللا  وهام عديدة يف التخريج وزقت كثْيا على ختراه 

راها يف ألصوووول،وختمجيووووع األحاقيووووة الوووويت ذكرهووووا ابملعوووو  أو أسووووباب النووووزول ذكرهتووووا بنصووووها يف ا .3
 اهلاما 

 الفأتيحل به كوامتصرا ،رصل ما ذكر  زقت كثْي من الرواايت املتعلق  ابمللضلع،والذي زقته يف األ .4
ى حاقيوووة أخووور أيف العديووود مووون امللضووولعات علوووى بعوووخ األحاقيوووة وتووور   لوووزايقة الفائدة،اقتصووور

 هام  فزقهتا يف األصل ونبهحل على أكثرها

يف  ر األوىلوضوووعحل مقدمووو  كووول سووولرة أي التعريووو  ّبوووا يف بدايووو  كووول سووولرة،حية كوووان يف السووول  .5
لسوووولر افعوووول يف  ْية بعوووود ذلك،فجعلتووووه يف بدايوووو  السوووولرة،كمابدايوووو  السوووولرة،ولكن السوووولر األخوووو

 .األول،ليكلن على وتْية واحدة،ووضعحل له عنلان وهل أهم ملضلعات السلرة 

 م عليهاأكار إىل العديد من الرواايت إكارة،فذكرهتا يف اهلاما بلفظها مع احلك .6

 ذكرت الكثْي من الرواايت اليت تييد تفسْي  ولكن يف اهلاما  .7

 فضائل السلر واهلايت اليت   يذكرها يف اهلاما ذكرت  .8

رققت علووووووووى األخطوووووووواء الوووووووويت وقووووووووع ّبووووووووا يف اهلوووووووواما بشووووووووكل مفصوووووووول،مثل حوووووووودية السووووووووحر  .9
 وامليزان،وذجلج ومأجلج،وحنل ذلك كالر  مثال 

 ذكرت كر  مفرقات األحاقية الغريب  يف اهلاما مع ختريج احلدية  .10

لق حودة اللجوو ها،مثول الورق علوى كوبه  فصلحل يف بعخ امللضلعات اليت أمجلها أو أوجز  .11
.... 

السوويد  )عليقاتووه تقجمووحل تعليقووايت مووع تعليقووات السوويد رمحووه هللا ولكووب  ذكوورت يف وايوو   .12
 ه هللالسيد رمحرمحه هللا ( للتمييز بينهما،وقد علقحل بعخ على اهللاما بعد ذكر كالم ا

 قمحل بفهرسته على اللرق بشكل ققي  . .13

بشووكل يوودوي وققيوو ،وليك بشووكل أوتلماتيكك،فهووذا  3 قمووحل بفهرسووته علووى الشووامل   .14
  يصووووول  للفهرسووووو ، ية إذا نظووووورت يف فهووووورس الظوووووالل عووووود مجيوووووع امللضووووولعات فيوووووه مقسوووووم  
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،ولكول وحودة عنولان خواص ّبوا يعوث عون مضوملوا،وعنلان خواص ابلودرس،يعث للحدات وقروس
ملضلعات،تسوتطيع عن مضملنه بشكل ققي ،أي أن القورآن الكورمي بوني يوديك مقسوم لودروس و 

 .استخراج أي ملضلع يف القرآن الكرمي من خالله
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 النسخ الاي اعامدت عليها وما لها وما عليها –المبحث الثامن 

 
 هنا  يالي  نس  مطبلع  للظالل،غْي النسخ  األكروابت  

فحة انينيانينيفحة  نينيا وقنينيد أ زلت،النسنيني ة النينييت قامنيني   نينير ة النيني ال بوينينيك ا علنينيى قنينيره ليزر  –اةود 
 . منذ زمان

بعوووخ  ن سوووق  يفمووووهوووك كثوووْية األخطووواء املطبعيووو  يف ا قخال،وخاليووو  مووون هووولاما الكتووواب،و  ختلووول  
س لويك لووه ذ  الودرو األماكن،واتواز علوى غْيهوا بوذكرها الوودروس وعنواوين الودروس للظالل،ولكون بعووخ هو

رجوو  األوىل وس ابلدنوواوين الودر عنولان،وبعخ اللحودات   يلجوود ّبوا قروس،فاستدركتها،واسووتفدت منهوا بع
 . واهلايت فيها بدون تشكيل .

 للحودات،وفيهالعنواوين وااوهك امللجلقة يف ملقع التفاسْي ألهول البيوحل،وهك خاليو  مون  –النسخ  الثاني  
يلو  األخطواء لكنها قلسق  كثْي يغله على لب أنه بشكل متعمد،وهك اليت وضعحل يف الشوامل  الثانيو ،و 

 ت خالي  من التشكيل .املطبعي ،واهلاي
لسوووون  املاضووووي ،وهك يف ا 3وهووووك النسووووخ  امللافقوووو  للمطبوووولع وقوووود وضووووعحل يف الشووووامل   –النسووووخ  الثالثوووو  

يلو  األخطواء س،وهك قلالنسخ  األق  على النحل،وفيها اللحدات ولكن بدون عناوين،و  يلجد ّبا الودرو 
 وقليل  السق ،واهلايت فيها مشكل  يف الغاله.

النسووووووخ    عملتهووووووا هووووووك النسووووووخ  الثالثوووووو ،مع وضووووووع عنوووووواوين اللحوووووودات والوووووودروس موووووونوالنسووووووخ  الوووووويت 
لوويت وضووعحل شووكل   وااألوىل،اب ضوواف   كمووال السووق  يف بعووخ األمكن ،وكووذلك وضووع اهلايت القرآنيوو  م

 بدون تشكيل .
لنسوووووووخ  اوقووووووود أضوووووووفحل العديووووووود مووووووون العنووووووواوين يف اللحووووووودات أو الووووووودروس،واليت ليسوووووووحل ملجووووووولقة يف  

 بشوووكل رمحوووه هللا لك وضوووعحل بعوووخ العنووواوين اهلامووو  يف امللضووولعات الووويت علووو  عليهوووا السووويداألوىل،وكوووذ
 مفصل،وهك مهم  جدا .

 وقد رجعحل للنسخ  األكروابت وهك نبع  قار الشرو  يف بعخ األحيان .
ققووو  يووودة انولوووذا فقووود أصوووحبحل هوووذ  النسوووخ  مووون الظوووالل هوووك أق  نسوووخ  علوووى اللرق،والنسوووخ  اللح 

 أحاقيثها،مع التعليقات الكثْية جدا عليها.  واملخرج  مجيع
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 أصول الا سير الاي ينبغي عل  الم سر مراعاأها   –المبحث الااسع 

 
وول يف مكووان ،الطوور  يف ذلووك أن يُوَفسَّوور القوورآن ابلقرآن أصوو َّ  إنَّ  وور يف ملضووإنووه قوود فُ ففمووا ُأمجِْ فووإن ،ع آخرسِِ

ن هللا حمموود بوو أبوول عبوود بل قوود قووال ا مووام،ملضووح  لووهللقوورآن و    فإوووا كووارح   أعيووا  ذلووك فعليووك ابلسوونَّ 
} ِإانَّ :آن. قووال هللا تعوواىلفهوول  ووا فهمووه موون القوور  مووا حكووم بووه رسوولل هللا  كوولُ :رمحه هللا،إقريووك الشووافعك

ُ وَ ا أَرَاأَنزْلنَووووووووا إِلَْيووووووووَك اْلِكتَوووووووواَب اِبحْلَوووووووو ِِ لِووووووووَتْحُكَم بَوووووووونْيَ النَّوووووووواِس ِ َوووووووو ِصوووووووويم ا { ] ِننَي خَ   َتُكووووووووْن لِْلَخووووووووائِ َ  اّللَّ
َ لِل:وقووووال تعوووواىل،[105:النسوووواء وووورُ زَل إِلَووووْيهِ نوووونَّوووواِس َمووووا } َوأَنزْلنَووووا إِلَْيووووَك الووووذِِْكَر لِتُوبَوووونيِِ وَن { ] ْم َوَلَعلَُّهووووْم يَوتَوَفكَّ
َ :وقوال تعواىل،[44:النحل مْحَو   لَِقوْلم  يوِه َوُهود ى َورَ تَوَلُفولا فِ  الَّوِذي اخْ  هَلُومُ } َوَموا أَنزْلنَوا َعَلْيوَك اْلِكتَواَب ِإ  لِتُوبَونيِِ

  [ .64:يُوْيِمُنلَن { ]النحل
عليوووه  أيض وووا تنوووزلُ   ُ السووون . والسووونَّ :يعب   109"أ  إين أوتيوووحل القووورآن ومثلوووه معوووه":وهلوووذا قوووال رسووولل هللا 

وغوْي  رمحه هللا  ،الشوافعك ا موامُ  وقود اسوتدلَّ ،ى القرآنُ كما ينزل  القرآنمل إ  أووا   تتلوى كموا يتلَو،ابللحك
 كثْية ليك هذا ملضع ذلك.  من األئم  على ذلك  قل   

ملعواذ حوني بعثوه إىل  كما قوال رسولُل هللا ،السن    عْد  فمنَ  فإنْ ،تفسَْي القرآن منه أنك تطلهُ  والغرمُ 
. قَواَل «. َكْيَ  تَوْقِضى ِإَذا َعَرَم َلَك َقَضواء  » قَاَل :اليمن ِإْن َ ْ عَِوْد ِ  ِكتَواِب فَو» قَواَل أَْقِضوى ِبِكتَواِب اّللَِّ
وووْد ِ  ُسووونَِّ  َرُسووولِل اّللَِّ » . قَووواَل --قَووواَل فَِبُسووونَِّ  َرُسووولِل اّللَِّ «. اّللَِّ  «. َو َ ِ  ِكتَووواِب اّللَِّ  --فَوووِإْن َ ْ عَِ

ْمووُد ّللَِِّ الَّوِذى َوفَّووَ  َرُسولَل َرُسوولِل اّللَِّ احلَْ » َصوْدرَُ  َوقَواَل  --قَواَل َأْجَتِهوُد رَْأِ  َو َ آلُوول. َفَضوَرَب َرُسوولُل اّللَِّ 
 كما هل مقرر يف ملضعه.،د  والسنن إبسناق جيديوهذا احلدية يف املسان 110«. ِلَما يُوْرِضى َرُسلَل اّللَِّ 

 ملا،بوذلك فإوم أقرى،ب ال الصوحارجعنا يف ذلك إىل أقل ، إذا   ْند التفسْي يف القرآن و  يف السنَّ ،وحين ذ
  ،لصواحلا والعملِ ،حي علم الصووال،وملوا هلوم مون الفهوم التوام،الويت اختصولا ّبا واألحولالِ  كاهدوا من القورائنَ 

رضووك ، بوون مسعلقوعبوود هللا،واألئم  املهديني،كاألئموو  األربعوو  واالفوواء الراكوودين،سوويما علمووا هم وكثا هم
 .  هللا عنه 

عوون أيب ،حوودينا األعما،حوودينا جووابر بوون نل ،َرْيهقووال ا مووام أبوول جعفوور حمموود بوون جريوور  حوودينا أبوول كُ 
موا نزلوحل آيو  مون  كتواب ،والوذي   إلوه غْي :-يعوب ابون مسوعلق -قال عبد هللا :قال،عن مسرو ،الُضَحى

                                                 
َأ َ ِإىنِِ أُوتِيووحُل اْلِكتَواَب َوِمثْولَوُه َمَعووُه َأ َ ِإىنِِ أُوتِيوحُل اْلُقوْرآَن َوِمثْولَووُه »  -  -لُل اّللَِّ َعوِن اْلِمْقوَداِم بْوِن َمْعووِد يَكوِرَب اْلِكْنوِدىِِ قَوواَل قَواَل َرُسو - 109

َثِ  َكبوَْعاان  َعَلى أَرِيَكِتِه يَوُقلُل َعَلْيُكْم اِبلْ  َوَجوْدمُتْ ِفيوِه ِموْن َحورَام  َفَحِرُِمولُ . َأ َ  ُللُ  َوَموايِه ِمْن َحواَلل  فَوَأحِ َما َوَجْدمُتْ فِ ُقْرآِن فَ َمَعُه َأَ  يُلِكُك َرُجل  يَونوْ
ووَباِع َأ َ  َهووا َصوواِحبُوَها َوَمووْن نوَووَزَل ِبَقوو  ُمَعاِهوود  ِإ َّ أَْن َيْسووتَوْغِ َ َقطَوو   ِمووْن َمووالِ  َو َ لُ  َ ُيَِووُل َلُكووْم حَلْووُم احلَِْموواِر اأَلْهلِووىِِ َو َ ُكووُل ِذى اَنب  ِمووَن السِِ ْلم  َعَليوْ

)صووحي (  ي يقرى:يكوورم الضووي  ويقوولم  وو    (17637.مسووند أمحوود)«رَاُهْم قِووفَوَعلَووْيِهْم أَْن يَوْقووُروُهْم فَووِإْن َ ْ يَوْقووُروُهْم فَوَلُهووْم أَْن يُوْعِقبُوولُهْم ِ ِثْووِل 
 ضيافته

هل حسن لغْي   و ا تلقته األم  (   و 1328(   وال مذي يف السنن برقم )230 /5(   وأمحد يف املسند ) 3594سنن أىب قاوق ) - 110
 ابلقبلل،وسل  ميرُر مفصال  إن كاء هللا
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 بكتواب هللا مو  تنالوه املطوااي ألتيتوه  هللا إ  وأان أعلم فويمن نزلوحلف وأيون نزلوحلف ولول أعلوم مكوان أحود أعلوم
111 . 
كوان الرجول منوا إذا تعلوم عشور آايت   اواوزهن :عن ابون مسوعلق قال،عن أيب وائول،يض واوقوال األعموا أ 

 . 112 والعمل ّبن ،حَّت يعر  معانيهن
فكوووانلا إذا ،حدينا الوووذين كووانلا يقرئلننووا أووووم كووانلا يسووتقرئلن مووون النوول :وقووال أبوول عبووود الوورمحن السوولمك

 . 113 فتعلمنا القرآن والعمل مجيعا ،العملتعلملا عشر آايت   حلفلها حَّت يعمللا  ا فيها من 
لووه  وترمجووان القورآن وبثكو  قعوواء رسولل هللا ،ابن عوم رسولل هللا ،ومونهم احلوث البحوور عبود هللا بون عبوواس

 .114«اللَُّهمَّ فَوقِِْهُه ِ  الدِِيِن َوَعلِِْمُه التَّْأِويَل » :حية قال
عون ُمْسولم قوال  قوال عبود ،عن األعما،ينا سوفيانحود،حدينا وَِكيع،حدينا حممد بن بشوار:وقال ابن جرير

عووون إسوووحا  ،. مث روا  عووون ُيوووىي بووون قاوق 115 نْعوووم ترمجوووان القووورآن ابوووُن عبووواس :-يعوووب ابووون مسوووعلق-هللا 
عن ابووون مسوووعلق أنوووه ،عن مسووورو ،عووون مسووولم بووون ُصوووبَوْي  أيب الضوووحى،عن األعما،عووون سوووفيانَ ،األزر 
عن األعموووا  بوووه  ،عن جعفووور بووون َعوووْلن،وا  عووون بُوْنوووَدار. مث ر  116 نعم ال مجوووان للقووورآن ابووون عبووواس :قوووال

 .117كذلك
رضوك هللا ،بون مسعلقاأنه قال عن ابون عبواس هوذ  العبوارة. وقود موات :فهذا إسناق صحي  إىل ابن مسعلق

ر بعد  ابن عباس ست ا وياليني،يف سن  اينتني وياليني على الصحي ،عنه ه مون لنك  ا كسب فما،سن  وُعمِِ
 سعلقف.العللم بعد ابن م

فقرأ يف خطبتوه ،فخطه النواس،استخل  عِلِك عبد هللا بن عباس علوى امللسوم:وقال األعما عن أيب وائل
 . 118 ففسرها تفسْي ا لل  عته الروم وال   والديلم ألسلملا ،سلرة النلر:ويف رواي ،سلرة البقرة

عبوود هللا بوون :هووذين الرجلنيعن ،وهلووذا غالووه مووا يرويووه إ اعيوول بوون عبوود الوورمحن السوودي الكبووْي يف تفسووْي 
اليت أابحهوا ،ولكن يف بعوخ األحيوان ينقول عونهم موا ُيكلنوه مون أقاويول أهول الكتواب،مسعلق وابون عبواس

ا ،َوَحودِِيُلا َعوْن بَوِ  ِإْسورَائِيَل َو َ َحورَجَ ،بَولُِِغلا َع ِِ َوَلْل آيَ   » :حية قال رسلل هللا  ود  َوَمْن َكوَذَب َعلَوىَّ ُمتَوَعمِِ

                                                 
(  عون عمور بون حفوا عون 5002(  وجابر بن نل  ضعي  لكنه تلبع، فروا  البخاري يف صوحيحه بورقم )80 /1تفسْي الطثي ) - 111

 أبيه عن األعما به.
 وهل صحي  \رن األعما به.(  من نري  احلسني بن واقد ع80 /1روا  الطثي يف تفسْي  ) - 112
 (  من نري  جرير عن عطاء عن أيب عبد الرمحن السلمك. وهل صحي 80 /1روا  الطثي يف تفسْي  ) - 113
 ( صحي 2439مسند أمحد ) - 114
 صحي ( .90 /1تفسْي الطثي ) - 115
 (  من نري  سفيان به.صحي 537 /3(  وروا  احلاكم يف املستدر  )90 /1تفسْي الطثي ) - 116
 ر(  من نري  جعفر بن علن به.48(  وروا  أبل خثيم  يف العلم برقم )90 /1تفسْي الطثي ) - 117
 صحي  (  من نري  األعما به.495 /1(  والفسلي يف  رحه )81 /1روا  الطثي يف تفسْي  ) - 118
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مل وهلووذا كووان عبوود هللا بوون عموورو يوولم الْيموول   119روا  البخوواري عوون عبوود هللا « . تَوبَووولَّأْ َمْقَعووَدُ  ِمووَن النَّوواِر فَوْليوَ 
موون هووذا احلوودية موون ا ذن يف  فكووان ُيوودّ منهمووا  ووا فهمووه،قوود أصوواب زاملتووني موون كتووه أهوول الكتاب

 ذلك.
   أقسام:وا على ياليفإ،  لالعتضاق،ولكن هذ  األحاقية ا سرائيلي  تذكر لالستشهاق

 فذا  صحي   .،ما علمنا صحته  ا  يدينا  ا يشهد له ابلصد :أحدها
  ما علمنا كذبه  ا عندان  ا حالفه.:والثاين
وعلز حكايتوه ،فال نيمن به و  نكذبوه،ما هل مسكلت عنه   من هذا القبيل و  من هذا القبيل:والثالة
 120..."اهوفيه تعلق إىل أمر قيبوغاله ذلك  ا   فائدة ،ملا تقدم

 
 

 
 

                                                 
 ر( .3461صحي  البخاري برقم ) - 119
 (7/ ص  1)ج  -تفسْي ابن كثْي  - 120
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 أرجمة السيد رحمه هللا  –المبحث الماشر 

 
 اليد قطب رله ه يف الطور

/  9ري  سويلط بتواأولد يف قري  "ملك " وهك إحدى قورى حمافظو  ،هل سيد قطه إبراهيم حسني الشاذ 
10  /1906  

ل درسو  املعلموني األِوليوو  وانوالتح   ،سوافر إىل القوواهرة 1920تلِقوى قراسوته ا بتدائيو  يف قريتووه. يف سون  
 منها كهاقة الكفاءة للتعليم األِو . مث التح  بتجهيزي  قار العللم. 

  ل مدرسووا حوولاحصوول علووى كووهاقة البكوواللريلس يف اهلقاب موون كليوو  قار العلوولم. وعموو 1932يف سوون  
 مث كغل عدة ولائ  يف اللزارة. ،سحل سنلات

 اعيول القبوايننوذا  و إ آسونتني يف وزارة املعوار  بلليفو  "مراقوه مسواعد"  كتوه وزيور املعوار  عني بعد 
ت امليوووولل احاتووووه ذاقووووِدم اسووووتقالته علووووى خلفيوووو  عوووودم تبنوووويهم  ق  ،وبسبه خالفووووات مووووع رجووووال اللزارة،ووووو

 ا سالمي . 
ه موع جمملعو  كبوْية قطو ويف نفوك السون  مت اعتقوال السويد،1954وقبل جملك يلرة يلليول ا سوتقال  سون  

ك العراقوووك عبووود ( سووون . ولكووون الووورئي15مووون زعمووواء "ا خووولان املسووولمني". وحكوووم عليوووه ابلسوووجن ملووودة )
التوووه حه تووودهلر فتم ا فوووراج عنوووه بسوووب،السوووالم عوووار  تووودِخل لووودى الووورئيك املصوووري مجوووال عبووود الناصووور

 . 1964الصحي  سن  
ر ل عبووود الناصوووه نظوووام احلكوووم واغتيوووال مجوووااعتقووول مووورة أخووورى بتهمووو  التوووآمر علوووى قلووو 1965ويف سووون  

 واستالم ا خلان املسلمني احلكم يف مصر. 
عووود أسوووبلع ومت تنفيوووذ  بسووورع  ب 1966/  8/  21وقووود صووودر حكوووم ا عووودام علوووى سووويد قطوووه بتووواري  

 ( قبل أن يتدِخل أحد الزعماء العرب   1966/  8/  29واحد فق  )يف 
 سيد قطه الصحفك 

  عشوورة موون ز الثانيوومووع الصووح  واجملووالت. فقوود بوودأ بنشوور نتاجووه وهوول   يتجوواو  لسوويد قطووه عالقوو  وييقوو 
 اق". هرام" و"ا؟هع" و"األعمر . وقد نشر أوىل مقا ته يف صحيف  "البالغ" و"احلياة ا؟ديدة" و"األسبل 

 .   والسياسي  جتماعييكته املقا ت األقبي  والنقدي  وال بلي  وا،وكان السيد قطه غزير ا نتاج
ألقيوووه" عيووو " و"اففوووك اجملوووالت كتوووه يف "الكاتوووه املصوووري" و"الكتووواب" و"الووولاقي" و"الشووويون ا جتما

كموا ،يب""العوا  العر ؟ديود" وو"الرسال " و"الثقاف " و"قار العللم" وغْيها. وقد اكر  على جمليت "الفكر ا
لصوووح  هوووا مووون اغْي  اكووور  علوووى جملووو  "ا خووولان" الووويت  حقتهوووا السووولطات وفرضوووحل عليهوووا الرقابووو  قون

 . 1954/  8/  5وأوقفتها عن الصدور يف 
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ن الصوووح  أوبسوووبه نشوووانه ا خووولاين أغلقوووحل كثوووْي مووون الصوووح  أبلاّبوووا بلجوووه إبداعوووه فكتوووه يشوووكل 
م اهم فيهووا أقووالسسووات تسوومي ،  مصووري  و  عربي ،املصووري  و إ  النوواقر القليوول منهووا و هووك ميسسووات قوليوو 

   واملصري  والعربي  أخْيا . املخابرات الثيطاني  والفرنسي
 :وكه...ريدة بقر ويف ملقع آخر كته ليعِر  ا؟مهلر الكاق  الفقْي انه ليك هل الذي ميِلل ا؟
يسسوووووات وختدم بووووودورها امل،"تعتمووووود هوووووذ  الصوووووح  علوووووى إعوووووالانت الكهوووووا كوووووركات رأ اليووووو  ضوووووخم 

فتها احلزبيو  لولزارات لصوحادفعها ائمو  الويت توالرأ الي .. وتعتمد تنيا على املصروفات السري  امليقتو  أو الدا
ات قوالم املخوابر لسوري  ألأو للصح  اليت تريد كراءها أو ضمان حياقها.. وتعتمد تلثا علوى املصوروفات ا

 الدولي  وخباص  إنكل ا وأمريكا..". 
 سيد قطه األقيه 

وأمحوود  نووه حسووني موونهمسوويد قطووه أقيووه لووه مكانتووه يف عووا  األقب والنقوود ولووه عالقووات مووع عوودة أقابء 
 حسن الزايت وتلفي  احلكيم وُيىي حقك وحمملق تيملر وْنيه حمفلا وغْيهم. 
 ى مسوار تفكوْيثوْيا  علوكولكن عالقته املميزة كانحل موع عبواس حممولق العقواق. وهول أسوتاذ سويد قطوه وايِور  

 سيد قطه األقيب والنقدي واحلزيب. 
لعوا  أمجوع. ا  كواعر ويشْي إىل عبقري  الرجل واعتوث  كان سيد قطه يكته عن مجيع كته العقاق وميدحه

قفاعوه  غاليوا  بسوبه خرج وائيا  من مدرس  العقاق. وكان سيد قطه قود قفوع الوثمن 1948لكنه يف سن  
يف وزارة  ملسوويولنياملسووتميحل عوون العقوواق وأقبووه موون قبوول الصووح  اللفديوو  )بعوود خروجهمووا موون احلووزب( وا

 املعار . 
 سيد قطه واألحزاب 

نسوب   -لسوعديني اوانضوم إىل حوزب ،انضِم سويد قطوه إىل حوزب اللفود مث انفصول عنه،كما أكرت سابقا  
 :كنه مِل من األحزاب ورجاهلا وعلل ملقفه هذا قائال  ل -إىل سعد زغللل 

 له". "  أعد أرى يف حزب من هذ  األحزاب ما يستح  عناء احلماس  له والعمل من أج
 ركك ا سالمك سيد قطه يف لالل الفكر احل

اهلم حوتحريور لسوان بانضم سيسد قطه عمليا حلركو  ا خولان املسولمني وكِلفوه ا خولان  1953منذ سن  
صور يف سولراي مان خوارج جريدة "ا خلان املسلمني" وإلقاء أحاقية وحماضرات إسالمي . كموا مثِول ا خول 

 مث القدس. ،واألرقن اللتني منع من قخلهلما
 ط األحرار سيد قطه ويلرة الضبا

وأوم   يكلنوولا  عووزل عوون األموولر ، ووا   كووك فيووه انووه كووان لإلخوولان املسوولمني تنظوويم قوولي قبيوول قيووام الثوولرة
وان تنظوويمهم الفكووري وا جتموواعك والسياسووك كووان أكثوور نضوولجا  موون تنظوويم الضووباط ،والتطوولرات يف مصوور

يقيووني مووع الضووباط األحوورار بقيوواقة األحوورار. زق علووى ذلووك أن بعووخ الضووباط ا سووالميني كووانلا كووركاء حق
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وزق عليوووه حماولووو  حممووود ْنيوووه الووورئيك األول ملصووور بعووود ا؟وووالء الثيطووواين التقووورب مووون ،مجوووال عبووود الناصووور
ا خولان املسولمني مون اجول احتولاء قولهتم. لكون مطلبوه هوذا كلفوه العوزل مون منصوبه وفورم ا قامو  ا؟ثيوو  

 حَّت جاء الساقات وفِك أسر  املنز . ،عليه
يد قطوه حولل رون موع سووتروي لنا بعخ املصاقر الشحيح  إن الضوباط األحورار قبيول الثولرة كوانلا يتشواو 

ر قاخليو  لثولرة يف أمول لستشوارا  الثلرة وأسك ْناحها. والذي ييِكد ذلك انه مت تعيينه من قبل قيواقة الثولرة م
 كرب.و عليها  ل الدهرواليت أك،وأوكلحل له مهم  تغيْي مناهج التعليم اليت ُعِمل ّبا يف مصر

للخوروج علوى  ه املصوريكما أن   أحد ينكر قيم  املقا ت اليت نشرها سيد قطه واليت قعوا فيهوا الشوع
 سياس  القهر والرجعي  املصري . 

فووخ مجيووع خوولان ور وقوود حوواول سوويد قطووه التلفيوو  بووني عبوود الناصوور وا خوولان. واحنوواز سوويد قطووه إىل ا 
 .. .ومدير سلط  ا ذاع  ،الناصر مثل وزير املعار  املناصه اليت عرضها عليه عبد

 واي  مفكر 
كوان قود قتول ققوني. و مت إلقاء القبخ علوى سويد قطوه وزِجوه يف السوجن فورأى أهولال التعوذيه مون قبول ان

 من جراء التعذيه عدق من أعضاء تنظيم ا خلان. 
 دفاع عون حقول ي وات الوهجانوه و ثلول واليت منوع حمواملن أ،وكان سيد قطه جري ا  أيناء حماكمته القصْية

 وعن ابقك أعضاء التنظيم. ،السجني من املرافع  عنه فيها
لرمحو   يطلوه فيوه اا  واحودا  أو أن يكته سوطر ،نله منه أن يقبل ابملساوم  وا عتذار،ويف ليل  تنفيذ احلكم

لناصور ى عبود ادلومن الرئيك مجوال عبود الناصور فورفخ. ويف نفوك اللقوحل حواول ملوك السوعلقي  التلسو  
 ولكن عبد الناصر رفخ. ،ابلعدول عن إعدام سيد قطه

  1966/  8/  29وقد أعدم سيد قطه يف فجر يلم 
 سيد قطه بني فِكك التاري  

ن وا جتمواع قب والوديإن إعدام مفكر عريب إسالمك مثل السيد قطه الذي قوِدم خدماتوه الفكريو  يف األ
وان  اصور.   سويماعبد الن يعتث من اكث أخطاء نظام مجال،نصف ّبذ  الصلرة اللحشي  وغْي امل،والسياس 

  ئدا  وننيا .ندهم قالصار ع،ولل انه قبل ابألملال واملناصه،الرجل قدم خدمات جليل  لقياقة الثلرة
ام خطوي  لقلوه نظوأو ابلت والذي يزيد ا؟ر  نزيفا  قيوام بعوخ ا؟هوات ابهتوام سويد قطوه ابلعمالو  ألمريكوا

 . سالمك صر إالعلم انه رأى أن اللقحل غْي مناسه لقله النظام وهليله إىل نظام مع ،احلكم
لووه يف برسووالته اع وإميانووه إن صووملق هووذا الرجوول يف سووجنه وحمنتووه املسووتمرة واملتكووررة وعوودم قبللووه ابملناصووه

 صفل  الرجال العظماء يف هذا العصر. 
 مقتطفات من كتابه "معا  يف الطري " 
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ت عوحل وصودر مجتاب من أهم كته السيد قطوه. وقود كتبوه يف السوجن علوى كوكل رسوائل يعتث هذا الك
 :يف كتاب. واخ ت لكم منه هذ  األفكار ااالدة

ظووام ل... ألن النلوى الووزواعإِن قيوواقة الرجوول الغوريب للبشووري  قود أوكووكحل ،"  بوِد موون قيواقة للبشووري  جديودة
 القيم يسم  له ابلقياقة"  الغريب قد انتهى قور  ألنه   يعد ميلك رصيدا من

يب والفارسوووك العر ،فووول "لقد اجتموووع يف ا سوووالم املت:ويف ملقووع آخووور يقووولل عووون سووور ْنوووا  األمووو  ا سوووالمي 
ىل آخور إك وا فريقوك  ندونيسووالشامك واملصري واملغريب وال كوك والصويب واهلنودي والرومواين وا غريقوك وا

 تمووع ا سووالمكنوواء اجملبعموول متمازجوو  متعاونوو  متناسووق  يف األقوولام واألجنوواس وعِمعووحل خصائصووهم كلهووا لت
  ]إسوووالمي [ و  حل قائموووا  واحلضوووارة ا سوووالمي . و  تكووون هوووذ  احلضوووارة الضوووخم  يلموووا موووا ]عربيووو [ إ وووا كانووو

 تكن ]قلمي [ إ ا كانحل قائما  ]عقيدي [". 
 :أما عن رأيه ابلشيلعي  العاملي  فيقلل
غووووووو  رم والليتخطِوووووووى حووووووولاجز ا؟ووووووونك والقووووووولم واأل،مووووووون نووووووولع آخر "وأراقت الشووووووويلعي  ان تقووووووويم عمعوووووووا

تموع هول كوان هوذا اجملفلطبقيو " إ ا أقامتوه علوى القاعودة "ا،ولكنها   تقمه على قاعدة إنساني  عام ،والللن
علوى قاعودة  ذلوك عموعو اللجوه اهلخور للتجِموع الرومواين القودمي. هوذا عموع علوى قاعودة نبقو  ]األكورا [ 

 ]الثوليتاراي["... نبق  الصعاليك 
 ىِل احلاكميوو ابن يتوول  "و لكوو  هللا يف األرم   تقوولم:وعنوود تصوولر سوويد قطووه للدولوو  ونظووام حكمهووا يقلل

نطقوولن ابسووم رجووال ي و ،يف األرم رجووال  عيوونهم و وهووم رجووال قيوون و كمووا كووان األموور يف سوولط  الكنيسوو 
كوولن تهووا تقوولم ابن س   ولكنحلكووم ا هلووك املقووداهلهلو  كمووا كووان احلووال فيمووا يعوور  ابسووم "الثيلقرانيوو " أو ا

 . مبِين " كريع  هللا هك احلاكم  وان يكلن مرِق األمر إىل هللا وف  ما قرر  من كريع 
 رأيه يف ا ستعمار العاملك 

ا يف األمووو  لغووول عميقووورأي السووويد قطوووه يف ا سوووتعمار العووواملك الوووذي تغ،و وووا جووواء يف هوووذا الكتووواب أيضوووا  
قيقووو  حن ختووودعنا عووون أ  اليووولم نشوووهد  لذجوووا  مووون اليوووه الرايووو  يف حماولووو  الصوووليبي  العامليووو "وحنن:ا سوووالمي 

 سوتعمار ا كوال... إ وا  تعمار...فتزعم لنوا أن احلوروب الصوليبي  كانوحل سوتارا  لالسو،وان توزِور التواري ،املعرك 
 القوووورون يفموووا كانووووحل كالوووذي جوووواء متوووأخرا  هوووول السووووتار للووورو  الصووووليبي  الووويت   تعوووود قوووواقرة علوووى السووووفلر  
لووودين صوووال  ا وفيهم،اللسوووطى  والووويت هِطموووحل علوووى صوووخرة العقيووودة بقيووواقة مسووولمني مووون كوووَّت العناصووور

 . اي  العقيدة"ر صرت هحل العناصر اليت نسيحل قلميتها وذكرت عقيدهتا فانت،ونلران كا  اململلكك،الكرقي
 بني التخرج وا ستشهاق

اجملوالت  و ن الصوح  ويعمل يف عودق مو،س كتاب  األقب والشوعرويتخرج "سيد قطه" من قار العللم وميار 
 كاألزهر والرسال  واألسبلع والشر  ا؟ديد والعا  العريب...
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 ايو  حانيو  مونفيوه رع،عويقيم سيد بعد ملت والديه يف القاهرة مع كوقيقه وكوقيقتيه يف مسوكن يضوم ا؟مي
 ْية.األن الكبْي الذي أصب  مس ل   عن رعاي  هذ  األسرة الصغ

قووو  إحووودى فأمثووورت  ولكنهوووا،وفِكووور يف الوووزواج واوووحل خطبتوووه إىل إحووودى الفتيوووات.. ولكووون   تووودم نليال  
 لقصو  "أكولا "ال اسوم محور وا ،قصصه اليت صلرت كفافي  روحه يف عالقته القصْية الطاهرة ّبوذ  الفتاة..

 ا  القص .ا يف عفيع  ما هملته مشاعر  الرقيق  الدفاق  اليت ساقها إىل الناس بعد ذلك أقاب  ر 
دة الوول ايت املتحوو م ميضووك يف بعثوو  حكلميوو  موون وزارة ال بيوو  إىل1950م وحووَّت أواخوور 1948ويف سوون  

   لدراس  نظم ال بي  فيها.. وصبِِها صب ا يف عقلل الشباب يف مصر
وا لل ب ا من اختاذ املونهج ا سوالمك أساس  بول أن ق  وكوان ذلوك ر يو  يف مصوولكنه يعلق ليصر  أنه   اد بُد 

بيووو   وزارة ال  مريكوووك يفيتعووور  علوووى مجاعووو  ا خووولان املسووولمني.. واهتموووه املصوووريلن املطبلعووولن ابلطوووابع األ
  هنوا  رم فيه موا رآع رأيحل" عنلانه "أمريكا اليت،وكته عن أمريكا كتااب    يشهد النلر،اب؟ملق والرجعي 

 ا سالم... بني نظامو جناس واألللان وقارن بينها من زي  الدميقراني  املزعلم  اليت تفر  بني األ
 اليوووو  ا؟ووووائرةالرأ  وهدى فيهووووا،مث حووووِرر جملوووو  "الفكوووور ا؟ديوووود" بعوووود أن عوووور  مجاعوووو  ا خوووولان املسوووولمني

طوووه" قيد "سووويد بووودأت تلتقوووك عنووود الشوووه،واسوووتغالل أصوووحاب األلقووواب والنفووولذ ألقووولات الشوووعه وأرزاقه
  سالمك كله.اللنن ا دفه اللصلل اب سالم إىل احلكم الركيد يفالفكرة واحلرك  يف تعان   منس   ه

وووعُ ،م انُتخووه األسووتاذ "سوويد قطووه" عضوول ا يف مكتووه ا ركوواق للجماعوو 1952ويف عووام  ا لقسووم نيِِ رئيس 
 نشر الدعلة يف املركز العام ؟ماع  ا خلان املسلمني.

ووا لتحريوور جريوودة "ا 1954ويف كووهر يلليوول سوون   أوقوو   كن عبوود الناصوورول،خوولان املسوولملن"م عُوونيِِ رئيس 
 يت عقووودها عبووودصوووري  الوووا؟ريووودة بعووود كوووهر  واحووود ومخسووو  أايممل حوووني بووودأت تعوووارم املعاهووودة ا ْنليزيووو  امل

 الناصر وضباط احلرك  مع ا ْنليز .
 سووووجن القلعوووو  م إىل حجوووورات التعوووذيه يف1954وسووواقه عبوووود الناصووور مووووع ا خوووولان املسووولمني يف ينوووواير 

ة مووورم مرض وووا ممل حيووو1954مث أُخلوووك سوووبيله يف موووارس سووون  ،ريب وأىب زعبووول وليموووان نووور والسوووجن احلووو
 جن مرة  تني  . م بعد قخلله الس1955وأصابته أزم  قلبي  كاقت تطي  به يف يلليل سن  ،صدراي  
وكانحل ،ل الشواق عام وا موع األكوغا 15م حكمحل عليه انكمو  ابلسوجن ملودة 1955يلليل سن   13ويف 

السووالم عووار   م بعوود توودخل الوورئيك العراقووك عبوود1964حنوول ا موون عشوور سوونلات قامووحل حووَّت  فوو ة سووجنه
 لإلفراج عنه.

"يف لوووالل  هوووا كتابوووهوكان أول موووا كتبوووه في،ومضوووحل كووول هوووذ  السووونلات غنيووو   اب نتووواج للووودعلة ا سوووالمي 
 القرآن" الذي سيشار إليه يف احلدية عن ميلفاته إن كاء هللا.

وا برائسو  مويامرة قبرهوا ا خولانأُعيود إىل 1965ويف عام  قلوه نظوام املسولملن ل  السوجن مون جديود متهم 
 م..1965احلكم سن  
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 وقدمتوه 1956 ذلك سن  وكان  ن أسرته إسرائيل قبل،وُقدم أمام حمكم  صلري  هزلي  أمام أحد الضباط
ن هووذا لطغوواة... وكووااقته و سوواأأمووام كاكوو  التليفزيوولن ذلوويال  مهين ووا   اوور  أن يقوولل كلموو   نيبوو   عوون وننووه 

 ه الشرفاء...ما ميلك الصن  املتمل  ا؟بان هل أصل  من يتلىل حماكم  الشرفاءمل ألنه َعجز أن ميلك
وووذ فيوووه حكووم ا عووودام 29ويف صووبيح  يووولم  للووو  لرجللووو  والبطفلقك ربووه بصوووفح  مشووورق  موون ا،أغسووطك نُوفِِ

 واللفاء.
 يف رحاب السجلن

ر  لظوا  أن يقهوعونَّ ل وحني،  نفول القريو  إابء  للظلوم وكرهوه للطغواةقلنا إنه لهر لنوا مون خصوائا كخصوي
ا له إذا أراقوا  . وُضولل يف ن حمنوتهمموااوروج  كبار ا خلان يف عزهتم وإابئهم عرم عليهم أن يكتبلا شييد 

بقللتوووووه  السوووووِجان ومن بيووووونهم كوووووهيدان الغوووووا  الوووووذي رِق علوووووى الضووووواب ،وصووووومد لوووووه كثوووووْي،هوووووذا التيوووووه كثْي
ا رسووول "إن السوووباب  الووويت أكوووهد ّبوووا يف كووول صوووالة أن   إلوووه إ  هللا وأن حم:لرةاملشوووه كووون أن ل هللا   ميمووود 

كنووووحل   وإن،حلوووو ابفإن كنووووحل مسووووجلان   وووو  فووووأان أرضووووى ،تكتووووه سووووطر ا فيووووه ذِل أو عبووووارة فيهووووا اسووووتجداء
 سووومع بعض وووا موووننقوووام أن مسوووجلان  ببانووول فوووأان أكوووث مووون أن أسووو حم البانووول"...  ور وووا يعزينوووا يف هوووذا امل

واتنا نعوووويا لووووذ حني يقوووولل يف إحوووودى رسووووائله:"عندما،أحاقيووووة الشووووهيد ألسوووورته وذويووووه يف أينوووواء سووووجنه
عنودما  نودوق   أمواعموران ا وتنتهك ابنتهاء،تبدأ من حية بدأان نعك،تبدو لنا احلياة قصْية  ض يل   ،فحسه

تود  نسواني  وااة بودأت تبودأ مون حيو،   أي عندما نعيا لفكورة فوإن احليواة تبودو نليلو   عميق،نعيا لغْيان
قيقوووو     حنر ها ،بعوووود مفارقتنووووا للجووووه هووووذ  األرم. إننووووا نوووورب  أضووووعا  عمووووران الفوووورقي يف هووووذ  احلالوووو 

(  وهول حلالو  )و  واايف هوذ   وما يسوميه )اللاقعيولن(،فتصلر احلياة بعودق السونني ولكون بعوداق املشواعر،و  ا
نسوووواين لشووووعلر ا قووووائقهممل ألن احليوووواة ليسووووحل كووووي  ا آخوووور غووووْي ايف )اللاقووووع( )حقيقوووو ( أصووووِ  موووون كوووول ح

نسوان موَّت أحوِك ا و حلقيقوك  اعرق  مون احليواة ذاهتوا يف معناهوا ،جِرِق أي إنسان من الشعلر  ياتوه،للحياة
 كعلر ا مضاعف ا  ياته فقد عاش حياة مضاعف  فعال .."

وه موا جعلوه أهوال   يصوال  ف ى من،وتقرأ له سللكه كداعي  مع الناس يف كرهم وخْيهم قق  فهمه ورق  حسِِ
ْنووود أن هنوووا  خوووْي ا كثوووْي ا قووود تووورا  ،"عنووودما نلموووك ا؟انوووه الطيوووه يف نفووولس الناس:احلووو  للنفووولس احلْيى

حوووَّت الووذين يبوودو يف أول األمووور أوووم كووريرون أو فقوووراء ،العيوولن أول وهلوو .... لوول جربوووحل ذلووك مووع الكثْي
غوْي  –كوكء مون العنايو  ،ككء من الوُلق احلقيقوك هلم،م ومحاقاهتمالشعلر.. ككء من العط  على أخطائه

حني مينحووول  حوووبهم ومووولقهتم ،ابهتموووامهم و ووولمهم مث ينكشووو  لوووك النبوووع ااوووْي يف نفلسوووهم –املتصووونع  
إن الشوور لوويك عميق ووا يف الوونفك ،ويقووتهم يف مقابوول القليوول الووذي أعطيووتهم إاي  يف صوود  وصووفاء وإخووالص

ي تتصلر  أحياان  أنوه يف تلوك القشورة الصولب  مون الثمورة احللولة للحيواة الويت تتكشو  ا نساني  إىل احلد الذ
ابلعط  احلقيقووووووك علووووووى كفوووووواحهم ،ابلثقوووووو  يف ملقتووووووه،ملوووووون يسووووووتطيع أن يشووووووعر النوووووواس ابألموووووون يف جانبه

وعلووى أخطووائهم وعلووى محاقوواهتم كووذلك.. وكووكء موون سووع  الصوودر يف أول األموور كفيوول بتحقيوو  ،وآ مهم
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جربتووه بنفسووك فلسووحل أنلقهووا جموورق كلمووات جمنحوو  ،لقوود جربووحل ذلك،ب  ووا يتلقووع الكثْيونأقر ،ذلووك كلووه
و حل تلاضووع املوويمن الووذليل ألخيووه العزيووز علووى ،وليوودة أحووالم وأوهووام... ". وييكوود لووك رو  الداعيوو  فيووه

ووا -الطاغيو  والطوواغلت مووا تسوومعه منووه حووني يقوولل: أو ،"حوني نعتووزل النوواس ألننووا حنووك أانَّ أنهوور موونهم روح 
أو أذكى منهم عقوال    نكولن قود صونعنا كوي  ا كبوْي ا... لقود اخو ان ،أو أرحه منهم نفس ا،أنيه منهم قلب ا

 ألنفسنا أيسر السبل وأقلها ميون    
صووووهم عفهم ونقأن بووووال  هوووي ء النوووواس مشووووبعني بووورو  السووووماح  والعطوووو  علوووى ضوووو:إن العظمووو  احلقيقوووو 

 .ا نستطيعمم وتثقيفهم ورفعهم إىل مستلاان بقدر ورو  الرغب  احلقيق  يف تطهْيه،وخط هم
 اس ونثوووب علوووىي ء النوووإنوووه لووويك معووو  هوووذا أن نتخلوووى عووون آفاقنوووا العليوووا ومثلنوووا السوووامي  أو أن نتملووو  هووو

ذا هووملووا يتطلبووه  ع  الصوودرإن التلفيوو  بووني هووذ  املتناقضووات وسوو،أو نشووعرهم أننووا أعلووى موونهم أفق ووا،رذائلهووم
 م  احلقيق ".التلفي  من جهاق هل العظ

يهوا مهجتوه   يسوكه فوحني تشهد نولر كلماتوه يف ميلفاتوه املشورق  ابحلو  وا؟موال تعور  مون خالهلوا كيو
وعمعهوووا  فتحركهوووا "إنوووه ليسوووحل كووول كلمووو  تبلووو  إىل قلووولب اهلخووورين:ومن أقلاله،وقموووه ونوووبخ قلبوووه وروحوووه

 ألوا تقتات قله إنسان حك...،وتدفعها... إوا الكلمات اليت تقطر قم ا
و  ،لسوونّبووا األ وإن الكلمووات الوويت ولوودت يف األفوولا  وقووذفحل،كوول كلموو  عاكووحل قوود اقتاتووحل قلووه إنسووان

ا إىلتصول إىل ذلووك النبوع ا هلووك احلوك فلقوود ولوودت ميتو   و  توودفع ابلبشوري  كووث ا و  ا إ األمووام... احود  ن أحوود 
 يسووتطيعلن أن األقووالمات و والناس   يتبنوولن األموولات  إن أصووحاب الكلموو،لوون يتبناهووا ألوووا ولوودت ميتوو   

م رهم موون حلوولمهلا أفكوواأن يُطعموو،يصوونعلا كووي  ا كثووْي ا.. ولكوون بشوورط واحوود أن ميلتوولا هووم لتعوويا أفكووارهم
 ويقدملا قماءهم فداء  لكلم  احل .،أن يقلللا ما يعتقدون أنه ح ،وقمائهم

اكوحل تفضوحل حيو   وعلودماء انابحَّت إذا متنا يف سوبيلها أو فوديناها ،"إن أفكاران وكلماتنا تظل جث   هامدة
 بني األحياء.."

وهل األسوتاذ يلسو  ،ولعله من ا نصا  أن نقودم نرف وا  وا يعرفوه لوه بعوخ أصودقائه الوذين ألفولا كتب وا عنوه
إنوه حق وا قطوه ،الت  حلله إخلانه بوني جودران السوجن أو يف جنبوات اجملتمع،العظم فيقلل:" وكان مليلق ا

قاس بكثايئوه علوى ،وكان رلص وا،لله ويفتدى به لل استطيع ابلغا  والنفيكا؟ماع  وا؟بل الذي يُلت  ح
ورفخ كوول لووني أو هوولن يقوولق  إىل نعوويم الوودنيا وُيرمووه موون نعوويم اهلخوورة.. أىب ،مناصووه الطغوواة عوون قناعوو 

املسوواوم  علووى كراموو  الوودعلة والداعيوو .. وقوود أغرتووه السوولط   نصووه وزيوور املعووار  يف أعقوواب قيووام الثوولرة 
ىب.. وعرضووولا عليوووه منصوووه السوووكرتْي العوووام هلي ووو  التحريووور املصوووري  أول بوووذرة للحوووزب اللاحووود يف مصووور فوووأ

الثووولرة.. ولكنوووه عوووِد ذلوووك هوووراء  ولغووول حوووديةمل ناملوووا مطالوووه الثووولرة تنحصووور يووولم ذا  يف هتوووا  وصووويا  
ا عام وا لإلخولا،وملاكه تطبيل وتزمْي ن املسولمني حاوللا خداعه فعرضلا عليوه وهول سوجني أن يكولن مركود 

فسوووووخر مووووون عوووووار املسووووواوم  وأكووووود هلوووووم التفوووووا  ا خووووولان حووووولل ،مكوووووان املركووووود الصوووووابر حسووووون اهلضيل
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إن ا خلان اتمعولن علوى غوْي مركودهم حسون :"أكلن غاك ا حينما أقلل:مث قال للطغاة انصح ا،مركدهم
 اهلضيل".

 حماكم  الشهيد:
ا إىل القوووارئ عووون لووورو  حماكمووو  الشوووهيد يلسووو   األسوووتاذ سووويد قطوووه  وووا كتبوووه عنوووه ور ووا أضوووي  جديووود 

دة  نوه فليسوحل جديوطوه وإخلاق"أما انكمو  الويت قُودم إليهوا الشوهيد سويد :العظوم يف كتابوه الوذي قوَّنوه عنوه
عووا  الشووهيد م حووني قوودمحل ال1954كووان ذلووك عووام ،علووى كوول حووال.. لقوود عرفتهووا مصوور الثوولرة موون قبل

اميو .. قرة واثيليو  رحي  سواخا من نالئع الفداء جزء ا من مسووفريق  ،واجملاهد حممد فرغلك،عبد القاقر علقة
اليهلقيو   ارة السوفين اي  من  ويف اللقحل الذي أعيد فيه يالي  عشر  ار ا يهلق،انتهحل ّبم إىل حبال املشان 

موحل عواملتهم وأكر م أحسونحل )ابت جاليم( إىل إسرائيل وألسنتهم تلهج ابلشكر والثنواء والودعاء للثولرة الويت
كووورميهم.. تقة  يف اهم يف جنوووا  مفوووروش مييوووة بكووول وسوووائل الراحووو  يف السوووجن احلوووريب العتيووود   وزايمثووول 

لوود لق الضوويل (  َ لن )اليهوووتقوودمي الثهووان والوودليل علووى حسوون نوولااي الثوولار واألحوورار كووان ا؟ووالقون مُيتعوو
واامر ،ام وواموور نعناأبنوواء الشووعه املصووري هووحل  عهووم وبصوورهم.. والبحووارة اليهوولق يسووتمتعلن ابلوودجاج 

 يف محى الثلرة حامي  الشعه.. صانع  احلري  ،كرااب  
لووذي الكنوه اللاقوع و ،بالغ   وقوود يبودو هوذا م،قود يبودو هوذا خيوا   ولكنهوا احلقيقوو  الويت هوك أغورب مون اايال

ن م ا خووووولانشووووورت معظموووووه صوووووح  الثووووولرة يلموووووذا  يف معوووورم احلووووودية عموووووا  توووووه جووووورائ،يفوووول  املبالغ 
 حسن معامل  الثلرة ألسرى الدول  اليهلقي   املسلمني.. و 

حل الوذي  ويف اللقو،رنسوامر إىل فأما هذ  املرة فقد أعلنحل "مصر الثلرة"  ناسب  زايرة املشوْي عبود احلكويم عوا
ملكتوووه ام ّبوووا واليت اهتووو،أن قضوووي  التجسوووك لصووواحل إسووورائيل،كوووان فيوووه الشوووهيد سووويد قطوووه يُقووودم للمووولت

ا موون الثوو،التجوواري الفرنسووك كأوووا   تكن طووارقة لار علووى أن ملرة والثوووأُخلووك سووبيل املتهمووني عربوولان  جديوود 
 اهلوود  األول عقيوودة هوولوأن قتوول األبوورايء موون قوواقة الفكوور ورجووال ال،األحوورار أوىل موون مطووارقة ا؟لاسوويك

 واألخْي من أهدا  يلرة التحرير..والطالئع الثلري   ..
ة وا؟مهولر حيو   العامو بوني القاضوك والودفاع والنيابو ونعلق إىل قاع  انكم  لنلتقك  عجوه حلو  اموع
ات الودفاع كول مقلمو  وهم يسخرون مون إنسوان سولبل ،يتمارى ا؟ميع يف إلصا  ما يرون للسلطان من هتم

 عن النفك وحرمل  من أبس  مقلمات احلري   
أي مث ر ،  املوووتهمنوواول إقاإن القاضووك يف كووول الشوورائع والقووولانني الكلنيوو  يسووومع رأي النائووه العوووام الووذي ُيووو

 له.ه ما يقل مث رأي املتهم إن رغه يف ذلك وكان لدي،الدفاع الذي يبذل جهد  لتثئ  ملكله
 وا سوووووتيعاب،قلصوووووغاء بتعلووووويك بينهوووووا ا ،أموووووا القاضوووووك يف حمووووواكم الثووووولرة العتيووووودة املتعافيووووو  فمهاموووووه كثْية

ن عوون ا سوولى عجووز ا نسووايصوودر احلكووم بعوود ذلووك بنزاهوو    يشوولّبل –إبنصووا  وتقصووك احلقيقوو  بتجوورق 
 إقرا  احلقيق  وبللغ احل  املطل .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 167 

مِتفووووووحل قصووووووتها ووضووووووع حلارهووووووا ومت إخراجهووووووا ع ال لووووووى يوووووود رجووووووإن القاضووووووك يف حموووووواكم الثوووووولرة الوووووويت أُلَّ
ضووك يقوولم إذا كووان القاطغوواة.. و  ووه تنفيووذ املوويامرة وسووْل  األبوورايء إىل حبووال املشووان  وزانزيوون ال،املخابرات

ن قمووه موور  ونبضوو  فووا؟مهلر يقوولم بوودور "الكلمبووارس" ذلووك أن كوول خفقوو  يف صوودبوودور املمثوول األول.. 
ضوو  يف تصوولر  وا،يلتهوخلجوو  يف وجهووه وكلموو  ينطوو  ّبووا.. كلهووا تعلوون هيووز  وتيكوود أن احلكووم صوواقر يف ر

ا الوويت يسووملو ملخووابراتاوكل مووا اووري علووى مووا ا؟مهوولر اثيوول يف اسووتلقيلهات قوائوور ،قبوول بوودء اناكموو 
   الثلرة  حمكم

قوائع بد من سرق و   ،اكي ولكك تقرب الصلرة للقارئ.. وينقل إىل أجلاء ا نصا  الثلري والعدال  ا ك  
به األبورار شوهيد وصوحونقل ألفاا وعبارات بعينهوا صودرت يف قاعو  انكمو  الويت حكموحل علوى الداعيو  ال

 ابمللت.
ء اناكموو  قبوول بوود ووزعووحل،ات أُعوودت موون قبل  ُيسووم  للجمهوولر ابلوودخلل إىل قاعوو  انكموو  إ  ببطاقوو

ن النواس يو   معينو   موّبوا نلع  سبلع علوى األقول.. اام وا كتلوك الويت تلزعهوا ميسسوات تلفزيلنيو  معينو  ختتوار
 لتحضر برانجم ا من برامج ا؟لائز واملسابقات  

ذا الوذي ا أي مجهولر هوأقركنو،هاوإذا علمنا أن قوائر املخابرات الثلري  هك اليت تقلم بطبع البطاقوات وتلزيع
  موووأو يهووزأ بكرا،م مووتهملينووال موون ِعوور ،ُيتوول املقاعوود يف قاعوو  انكموو  ويطلوو  الِنكووات بووني احلووني واحلني

طلقووووه ي مووووع مووووا اب ضوووواف  إىل الضووووحك الصوووواخه املشوووو   الووووذي يطلقووووه ا؟مهوووولر الكوووورمي عوووواواب  ،سجني
 دية  القاضك النزيه واحلكم العاقل من ِنكات بذي   أو لغل ح

ات السووووخري  ل  عبووووار ولكنووووه يسوووو،والنائووووه العووووام.. أو املوووودعك العام..إنووووه   يسوووول  األقلوووو  علووووى ا قان 
 مث (.ا رهاب اهل م وعصاب وتنتهك )بزعيم ا جرا،واأللقاب اليت تبدأ بو)القطه األغر( و)القطه الالمع(

اكمو  قود قبول يولم انلقاع  و الرة خارج أما األقل  واحلجج فال قاعك هلامل أ  يكفك أن أبلا  ا عالم املسع
ن نالبووووووحل أو ،وأعلنووووووحل خيانتهم،وأصوووووودرت حكمهووووووا مسووووووبق ا علووووووى املتهمني،مِهوووووودت األجوووووولاء واألصداء

حكووم علووى الووبعخ ابملوولت والووبعخ ابلسووجن امليبوود... وموون الغريووه العجيووه أن ش   النائووه يت مطالبووُيمت 
كء أحكوووام وأن عووو،نموووا يرغوووه فيوووه التليفزيووول العوووام بنسوووخ   وووا تطالوووه بوووه الصوووح  وموووا ترجووول  ا ذاعووو  و 

 القاضك النزيه مطابق   منسجم   مع تلك املطاله وتلك الرغبات  
 ونق  بني يدي القاضك لنسمع العجه العجاب:

 . خوالص موا أانا قاعوك."موا فوي:انطل  القاضوك قائال  ،فإذا ما ووخ الوثيء املعوذب لإلجابو ،يسأل املتهم
لجَّوه ى السويال امل؟ولاب علواقلل احلكاي .." وُياول املتهم أن يسرق جزء ا من عار  إنحل حاتقلل إيه أان أ

 " ك.. اجلك مكاناي    .له.. فيقانعه القاضك العاقل بقلله.. "أيل  حتقلل لنا معا  يف الطري .. كف
انكمووو  إن مهمووتهم يف ،وحمووامل الوودفاع يف قضووي  األبوورايء... أموورهم   يقووول عجب ووا وموولقفهم   يقوول غرابوو   

تنحصوور يف كْيوول املوودي  لعدالوو  القاضووك بعوود قعوواء خاكووع أن ُيفووج هللا الوورئيك املفووِدى موون كوول سوولء.. مث 
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وإنقاذ  موووون الووووذل ،نوووو  عوووون  ريوووو  الوووورئيك الوووويت سووووخرته العنايوووو  ا هليوووو  لرفووووع مسووووتلى الشووووعه املصووووري
ي يووودافع عنوووه انوووامك األموووني وحتم الووودفاع خطبتوووه بفقووورتني مهمتوووني.. األوىل اهتوووام السوووجني الوووذ،واملهانووو 

 والثاني  يطله ّبا رمح  انكم .،اب؟نلن أو املرم النفسك أو الكذب واحلقد والغرور
رقن واملغورب واأل السلقان لقد منعحل السلطات الظامل  يلمذا  عدق ا من انامني العرب الذين تطلعلا من

  اللقووحل الووذيلرة.. ويففعوو  أمووام حمكموو  الثوووغْيهووا للوودفاع عوون املتهمووني.. منعووتهم موون قخوولل مصوور واملرا
اود مثول  و ،كمو  عربيو أموام حم تعلن فيه قرارات ميار انامني العرب أنه   ُي  ألى حمام عوريب أن ي افوع
لوولنن العووريب  كوول أجووزاء ايفالثلريوو  هووذا القوورار ا؟ووائر ملقف ووا منصووف ا أو اع اض ووا كرمي ووا موون حمووامِى التقدميوو  و 

 املنكلب  
ع النواس مشله   يُطلو ل مزورة  ا  حج القائملن على أمر اناكم  خارج انكم  أن نشر وقائع ا؟لس  ولومل

.. وقوود لووى الصووح علووى جانووه موون احلقيقوو  ويبووني هلووم بعووخ احلوو .. أمووروا  نووع نشوور وقووائع ا؟لسووات ع
ىل أن حماكموو  يشووْي إر نسوولا أوووا جلسووات علنيوو  كمووا أعلنوولا... واكتفوولا بنشوور خووث   يتعوودى أربعوو  أسووط

 املتهمني ما زالحل جاري ... وأن األحكام ستصدر قريب ا.
بعد عن قاع  انكم  أن ينفذ إليها

ُ
قو  ا؟ورأة ثوْي ا مون ملاكها للجود  وأن ُيتل مقاعد،ولل ُقدِِر للجمهلر امل

ن  ص قايرهوم موالاويعملولن  اليت يعلنها الشباب امليمنلن والسجناء األبرايء  ووم أصوحاب عقيودة.. وأووم
 وإنقاذها من كل تبعي   ..،كل ناغلت

كر احلقيقو   يوه أن يوذ ولقد وق  الداعي  الشهيد سيد قطوه يسوخر مون انكمو  الويت أمور قاضويها ونلوه إل
لبلليسوي  االكوالب  فقال وقد كش  عن صدر  ولهر  املموز  ابلسوياط وأنيواب،كما يريدها   كما وقعحل

 هك احلقيق    أتريدون احلقيق ... هذ  :الثلري 
 ووا وازقراء  ملووا يقووع يف سوو

ن ألثوولرة.. رغووم اجلن مصوور فضووجحل القاعوو  اب مش ووزاز وأكووا  ا؟مهوولر بلجهووهمل أمل
 ري يف حمكمووو اووولهفووو  موووا كوووان النووواس يتتبعووولن ب،معظوووم مجهووولر القاعووو  مووون زابنيووو  الثووولرة وزابئووون املخابرات

ملوولت الودفاع..  ن نيابو  واوهلجوو  القاضوك وال الثولرة.. وكوانلا علوى علوم موون جمورايت احلولاقّ وسورق اللقوائع
 ".ال  حمق هوإنقاذ مصر من ،الذين نذروا أنفسهم يف سبيل هللا،ينتظر فريق ا من األبرايء

ا؟والق قود  لقاضوك أوولعلوه مون انفلو  القولل أن نقورر أن ا،وينتهك حدية الصدي  والكاته يلس  العظم
 ام.أصدر حكمه بعد هذ  انكم  اهلزلي  اب عد

لكتوه لالرجولع  وهذا غويخ مون فويخ. وللمزيود عون سويد قطوه وأقبوه وأفكوار  ونضواله واستشوهاق  ميكون
 :وبعضها مقا ت مِت مجعها وإصدارها يف كتاب بعد إعدامه،اليت ألِفها

 ميلفات الشهيد:
يلو  كواعر ومو يوه وقواص ور ا استلقفتنا غزارة إنتاج الشهيد سيد قطه يف جلانه ملكاتوه املختلفو  كأق

 إسالمك وقاعي ..
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 -ونذكر من ميلفاته القصصي :
 نفل من القري • 
 أكلا • 
 املدين  املسحلرة• 
 قصا األنبياء• 
 األنيا  األربع • 

 -ونذكر من قواوين كعر :
 الشانئ اجملهلل• 
 حلم الفجر• 
 قافل  الرقي • 

ا منصووف ا كووذلك يف كتابووه "نقوود مسووتقبل الثقافوو  يف مصوور" عرم ، صووفح  مثوواننيصوودر يف الذي،ونوورا  انقوود 
"حللهووا  رة الغووربفيووه برأيووه يف كتوواب نووه حسووني الووذي أتر ضووج   حينووذا  بدعلتووه إىل األخووذ موون حضووا

 هوا نوه حسوني يفليت أورقوأبرز الشهيد سيد قطه يف نقد  هلذا الكتاب املغالطات ا،ومرها خْيها وكرها"
يب أصوووولله نقوووود األقنقوووود أيض ووووا كتابووووه "الكمووووا قوووودم يف جمووووال ال،هووووذا الشووووأن بصوووولرة واضووووح    لووووبك فيها

 ومناهجه".
اعيوو  يف   ا جتمأمووا سوويد قطووه صوواحه الفكوور ا سووالمك الركوويد فووأول مووا قوودم يف هووذا الصوودق "العدالوو

 -ا سالم" مث أرق  كتابه هذا  يلفاته اهلتي :
 معرك  ا سالم والرأ الي • 
 السالم العاملك وا سالم• 
 قراسات إسالمي • 
 تمع إسالمكحنل جم• 

  ا خولان هوك مجاعو –وعندما هركحل أكلا  الشهيد سيد قطه ليخدم احلرك  ا سالمي  يف إنار مجاعو  
 -دم لإلسالم هذا ال اّ ااالد:ق –املسلمني 

 هذا الدين• 
 املستقبل هلذا الدين• 
 خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته• 
 ا سالم ومشكالت احلضارة• 
 يف لالل القرآن• 
 معا  يف الطري  •
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------------ 
 املراجع

 )الشهيدان( لاستاذ صال  كاقي.• 
 )سيد قطه بني العانف  وامللضلعي ( للمستشار سا  البهنساوي.• 
 )امللسلع  احلركي ( إكرا  األستاذ فتحى يكن.• 
 )من أعالم احلرك  ا سالمي ( للمستشار عبد هللا العقيل.• 
 استاذ عبد الباقك حممد حسني)سيد قطه حياته وأقبه( ل• 
 حممد علك قطه. ،سيد قطه أو يلرة الفكر ا سالمك•  
 ق. صبا  عبد الفتا  ااالدي. ،سيد قطه الشهيد احلك•  
 عاقل محلقة. ،سيد قطه من القري  إىل املشنق •  
 جابر رز .،مذاب  ا خلان يف سجلن انصر•  

----------- 
 :  ب الشكييب حفظه ه يف السيد رله هقول فضيلة الشيخ لود بن عقم 

رين بووول اق الفووواجوذا  اعلوووه يف عووود،فهوووذا ينزهوووه مووون كووول خطوووأ،كثووورت األقووولال يف سووويد قطوووه رمحوووه هللا
 الكافرين فما هل احل  يف ذلك ف

 ا؟لاب :
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على من   نل بعد  وبعد 

 افوووه والغووواايتلنقووود وأهدحتوووولفلن يف كيفيووو  ا،رمحوووه هللا لوووه أعوووداء كثْيونفوووإن املفكووور األقيوووه سووويد قطوووه 
  إىل سووويد ن امللجهووووقبل أن أكشووو  بطوووالن مثالوووه ا؟وووراحني واملطووواع،ويتوفووووقلن يف مصووواحل مشووو ك ،منه

 فأبني أو  ملاذا يستهد  سيد قطه خاص  ف ومن املستفيد من إسقانه ،رمحه هللا
ومون أفووذاذ ،مالكفور ّبو ر  علمووا مون أعوالم أصوحاب مونهج مقارعوو  الظواملني إن سويدا رمحوه هللا يعود يف عصو

ورسولله   ع أعوداء هللا  مضواجإفلوم يقوخ ،الدعاة إىل تعبيد الناس لرّبم والدعلة إىل تلحيد التحاكم إىل هللا
ل ب ّبوذا البطو ك األذانولقد ضا  أول،كجمال عبدالناصر وأمثاله .. وما فر  أحد بقتله كما فر  أول ك

زاق و ني املسوولمني بووقبللووه  فزاق،فلمووا لنوولا أوووم قوود قتلوول  إذا بدمووه ُييووك منهجووه ويشووعل كلماتووه محاسووا،ذرعا
نهم لقتووول مووويوووه رغبووو  ففسوووعلا إىل إعووواقة الطعووون ،ألنوووه قلووول بصووودقه وإقداموووه علوووى قووولة منهجه،انتشوووار كتبه

 منهجه أيضا وأىن هلم ذلك. 
فهل لوويك اللحيووود مووون العلمووواء الوووذي ،ا جمووورقا لشخصوووهفاسووتهدا  سووويد قطوووه رمحوووه هللا   يكوون اسوووتهداف

ولكن الطعوون فيووه لوويك  سووقانه هوول بذاتووه فقوود قوودم إىل ربووه ،فعنوود  أخطوواء   ننكرهووا،وجوودت لووه العثرات
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ولكن الذي   زال يقل  أعداء  وأتباعهم هول منهجوه الوذي حشولن أن ينتشور بوني ،ونسأل هللا له الشهاقة
 أبناء املسلمني .

 علنوا لكول نولجوكوذلك  }:ع الطعن يف سويد قطوه رمحوه هللا   أسوتغرب ذلوك لقللوه هللا تعواىلوإين إذ ا 
 ّ نبينوا حممودمون موْيا عدوا { فكل من معه نولر مون النبولة أيضوا لوه أعوداء مون أهول البانول بقودر موا معوه

الوذي يثوْي  كنول،سوناتهحبول هول رفعو  لوه وزايقة يف ،فما يضوْي سويدا نعون الطاعنني،عليه الصالة والسالم
طاس يزنولن ابلقسو يوزان و ا ستغراب هل فعل أول ك القلم الذين يِدعلن اتباع احل  ومع ذلك ينقصلن امل

 هم أو وزنوووولهمإذا كووووالل و } ويووول للمطففووووني الوووذين إذا اكتوووواللا علوووى النوووواس يسوووتلفلن :املسوووتقيم وهللا يقوووولل
رة لموتهم املشوهل قواللا ك ل  سيدا  ضعا حسرون { , فأول ك إذا أراقوا مد  أحد عليه من املآخذ ما يف

 مذوإذا أراقوا ،غووْي ذلووكو "تغمووك أخطووا   يف  وور حسووناته" وقوواللا "إذا بلوو  املوواء قلتووني   ُيموول اابووة" 
 لارج وكفووورو نريووو  ااووو آخووور كسووويد رمحوووه هللا الوووذي يعووود جمووودقا يف ابب ) إن احلكوووم إ  هلل ( سووولكلا معوووه

 ابملعاصك والز ت .
 ولكنها  ،لهاال تفصويبل نقولل إن لوه أخطواء لويك هوذا جمو،   ندعك له العصم  من ااطأوسيد رمحه هللا

بون بيل املثوال اسوهم وعلى كما أن عند غْي  من األخطاء اليت   تقد  يف منوزلت،ختل  صل قعلته ومنهجه
عوول أحوودا موون عاءهم   فهووي ء هلووم أخطوواء يف العقيوودة إ  أن أخطوو،حجوور والنوولوي وابوون ا؟وولزي وابوون حزم

يموا فهم أئمو  إ  ف،ضوائلهمأبناء األمو  و  أعالمهوا ميتوونع مون ا سوتفاقة مونهم أو يهضومهم حقهوم وينكور ف
يوود احلاكميوو  لتووه لتلحوهووذا احلووال مووع سوويد رمحووه هللا فأخطووا     تقوود  يف أصوول منهجووه وقع،أخط وولا فيه

 وتعبيد الناس لرّبم.
سووأللنك عوون عوواىل } يحلووا ت هووك مووا يسووتفاق موون قوولل هللا توالقاعوودة الوويت اووه أن تقوورر يف مثوول هووذ  ا

  موووا اوووه كووول مووون حقووواامووور وامليسووور قووول فيهموووا إمث كبوووْي ومنوووافع للنووواس وإمثهموووا أكوووث مووون نفعهموووا { ف
غلوه علوى يبه وكر  ينظر بعد ذلك يف سائر منهجه فإن كان خطي  أكثر من صلا،هقيقه من أصل الدين

ن أخطووواء  أه هللا وعلوووى ذلوووك فوووالقلل الفصووول يف سووويد رمحووو،ه و  تروىنفعوووه فإنوووه يهمووول قللوووه وتطووولى كتبووو
وإن  ،د الصووحي ل املعتقوو  سوويما أنووه حقوو  أصوول ،مغموولرة يف جانووه فضووائله وقفاعووه عوون )   إلووه إ  هللا (

 كان عليه بعخ املآخذ وعبارات أنلقها   نلافقه عليها رمحه هللا .
ا وهللا حسوويبه يشوومله قللووه عليووه الصووالة والسووالم ) سوويد وختامووا   يسووعب إ  أن اذكوور أنووب أحسووه سوويد

ورجل قام عند سلطان جائر فأمر  ووا  فقتله ( فنحسه أن سيدا رمحه هللا قود حقو  ذلوك ،الشهداء محزة
الشرط حية قال كلم  ح  عند سلطان جائر فقتله .. وأنقل كلم  له رمحه هللا قبل إعداموه بقليول عنودما 

سيد قطه وسعاقته عنود  اعوه نبوأ احلكوم عليوه اب عودام "الشوهاقة" وتعجوه  أعجه أحد الضباط بفر 
أنحل تعتوقد أنك ستكلن كهيدا فموا معو  كوهيد عنود ف :ألنه   ُيزن ويكت ه وينهار وُيب  فسأله قائال
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الشووووهيد هوووول الووووذي يقوووودم كووووهاقة موووون روحووووه وقمووووه أن قيوووون هللا أغلووووى عنوووود  موووون :أجوووواب رمحووووه هللا قائال
 يبذل روحه وحياته فداء لدين هللا .ولذلك ،حياته

كء  ووه هللا لووه قوود ملووقولووه رمحووه هللا موون امللاقوو  واألقوولال الوويت   يشووك عووار  ابحلوو  أوووا صوواقرة عوون 
 نسأل هللا أن يرمحنا ويعفل عنا وإاي .،وحه التضحي  لدينه،وحه رسلله 

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
 قالء الشعيل قاله / محلق بن ع

 هو 16/5/1421
----------- 

 رأ  بكر أبو زيد ابلسيد قطب رله ه
 قلوو  األقب مووعلطليلوو  و الشووي  بكوور أبلزيوود حفظووه هللا يوورُق علووى املوودخلك وأتباعووه موون أصووحاب األلسوون  ا

 العلماء والدعاة
 ااطاب الذهل بقلم الشي  بكر أبل زيد 
 دخلك .. امللقر فضيل  األن الشي  / ربيع بن هاقي امل

 السالم عيكم ورمح  هللا وبركاته.. وبعد مل 
(.. هوول موون وفكوور  ( فأكووْي إىل رغبووتكم قووراءة الكتوواب املرفوو  )) أضوولاء إسووالمي  علووى عقيوودة سوويد قطووه

كوون ك  ووا ميهووأم ،مالحظووات عليووه مث هووذ  املالحظووات هوول تقضووك علووى هووذا املشووروع فيطوولى و  يووروى
  مون عبواق هللان كواء بصوْية ملو،الطبوع والنشور ويكولن ذخوْية لكوم يف األخرى تعديلها في ك  الكتواب بعود

 :هلذا أبدي ما يلك،يف الدنيا
صوووفح  مووون )فهووورس امللضووولعات فلجووودهتا عنووواوين قووود مجعوووحل يف سووويد قطوووه رمحوووه  نظووورت يف أول - 1
غلل  ،عهللا أن يشوور  لز لغووْياوو،القوولل خبلوو  القرآن،القلل بلحوودة اللجلق،أصوولل الكفوور وا حلوواق والزندقوو ،هللا

يكفر ،ه ا؟وزم ّبواة الويت اويشكك يف أملر العقيود،  يقبل األحاقية املتلاترة،يف تعظيم صفات هللا تعاىل
علموووواء  لووووى أحوووولالعاجملتمعووووات ..إىل أخوووور تلووووك العنوووواوين الوووويت تقشووووعر منهووووا جلوووولق املوووويمنني.. وأسووووفحل 

 نتشووار كتبووه يفاذا وبووني وكيوو  ا؟مووع بووني هوو املسوولمني يف األقطووار الووذين   ينبهوولا علووى هووذ  امللبقووات..
ملطابقو  أخوذت اب عنود هوذا،حَّت أنحل يف بعخ ما كتبحل،وعامتهم يستفيدون منها،اهلفا  انتشار الشمك
ذب القووووارئ عووووتفزازي  ووايتهووووا اب؟ملوووو  عنوووواوين اسوووو،فلجدت ااووووث يكذبووووه ااث،بووووني العنوووولان وامللضوووولع

لغو  وإن مون ا،نوا  مث وا؟إين أكور    ولكوم ولكول مسولم مولانن او ،إىل اللقيع  يف سويد رمحوه هللا،العاقي
 الفاحا إهداء ا نسان حسناته إىل من يعتقد بغضه وعداوته . 

 :ت هذا الكتاب يفتقدنظرت فلجد - 2
 حل  ( . م هضم اعود،أمانو  النقل والعلم،منهوج النقد،احليودة العلمي ،) أصولل البحة العلمك
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 :ليك الدليل األسللب ورصان  العرم فال احل إىل الكتاب ّباجك.. وإلأما أقب احللار و 
ل والعدالووو  ثووول الظوووالمرأيوووحل ا عتمووواق يف النقووول مووون كتوووه سووويد رمحوووه هللا تعووواىل مووون نبعوووات سوووابق  :أو   

للاجه حسووه وا،أن هلووا نبعووات معدلوو   حقوو ،وغْيهووا 29ا جتماعيوو  مووع علمكووم كمووا يف حاكووي  ص 
هوا ألن موا في،تابة لكل كتسلي  النقد إن كان على النا من الطبع  األخْي ،العلمي  أصلل النقد واألمان 

لكن لعلهووا ، م األوليووموون تعووديل ينسوو  مووا يف سووابقتها وهووذا غووْي خووا  إن كوواء هللا تعوواىل علووى معللموواتك
 لوووودى أهوووول وغووووْي خووووا  ملووووا هلووووذا موووون نظووووائر،غلطوووو  نالووووه حضوووور لكووووم املعللمووووات وملووووا يعوووور  هووووذا فف

ن هكووذا يف موولانو حياتووه  لعلووه يف أول: كتوواب الوورو   بوون القوويم ملووا رأى بعضووهم فيمووا رأى قالفمووثال  ،اعلم
 عان . وكتاب العدال  ا جتماعي  هل أول ما ألفه يف ا سالميات وهللا املست،لغْي 
 أن يشورع ز لغوْي هللالقد اقشعر جلدي حينما قرأت يف فهورس هوذا الكتواب قوللكم ) سويد قطوه اول :تني ا
ا لسووطلر عديوودة ،( العدالوو   ملن كتابووه مووفهرعووحل إليهووا قبوول كوول كووكء فرأيووحل الكووالم  جملعووه نقووال  واحوود 

هلووا فكي  حنل ،طلقو  و  أو مولنفرم أن فيوه عبوارة مل ،وكالموه   يفيود هوذا العنولان ا سوتفزازي،ا جتماعي 
  تلحيوود هللادعلة إىللووتنسوو  مووا بوو  عليووه سوويد رمحووه هللا حياتووه وولوو  لووه قلمووه موون ا،إىل مياخووذة مكفرة

 إن هللا ُيووه،كفعلوو  لووذلتعوواىل ) يف احلكووم والتشووريع ( ورفووخ سوون القوولانني اللضووعي  واللقوول  يف وجوول  ال
 صا  . دل وا نالعدل وا نصا  يف كل ككء و  أرا  إن كاء هللا تعاىل إ  يف أوب  إىل الع

 اللجلق ( .  ومن العناوين ا ستفزازي  قللكم ) قلل سيد قطه بلحدة:تلث ا
ا رمحه هللا قال كالم ا متشاّب ا حل  فيه ابألسللب يف تفسْي سلريت  عتمود  خوالص وقود احلديود وااإن سيد 

اضوو  ة موون رق  الل رة البقوور وأحسوونتم حينمووا نقلووتم قللووه يف تفسووْي سوول ،عليووه بنسووب  القوولل بلحوودة اللجوولق إليه
كوورة وحوودة فالصووحي   موون التفكووْي ا سووالمك )) وموون هنووا تنتفووك:ومنووه قللووه،الصووري  لفكوورة وحوودة اللجلق

ني بلحوووووودة ى القووووووائلاللجوووووولق (( وأزيوووووودكم أن يف كتابووووووه ) مقلمووووووات التصوووووولر ا سووووووالمك ( رق ا كووووووافي ا علوووووو
لعبوووارة.. سوووع فيوووه او هلوووذا فووونحن نقووولل غفووور هللا لسووويد كالموووه املتشوووابه الوووذي جووون  فيوووه  سوووللب ،اللجلق

 تكفووْي الضوومبطه هووذا الهلووذا أرجوول املبوواقرة إىل كوو،كالمهواملتشووابه   يقوواوم الوونا الصووري  القووانع موون  
 لسيد رمحه هللا تعاىل وإين مشف  عليكم . 

هللا     إلووه إ يف تفسووْي وهنووا أقوولل ؟نووابكم الكوورمي بكوول وضوول  إنووك هووحل هووذ  العنوواوين ) رالفتووه:رابع ا
 للعلماء وأهل اللغ  وعدم وضل  الربلبي  واألللهي  عند سيد ( . 

لقووود نسوووفحل بوووال تثبوووحل مجيوووع موووا قووورر  سووويد رمحوووه هللا تعووواىل مووون معوووا  التلحيووود ،يهوووا انوووه احلبيهأقووولل أ
وهك أن ،وللازمه اليت هتل السم  البارزة يف حياته الطليلو  فجميوع موا ذكرتوه يلغيوه كلمو  واحودة،ومقتضياته

ركووز علووى هووذا كثووْي ا ملووا  وسوويد رمحووه هللا تعوواىل،تلحيوود هللا يف احلكووم والتشووريع موون مقتضوويات كلموو  التلحيد
رأى موون هووذ  ا؟وورأة الفوواجرة علووى إلغوواء هكوويم كوورع هللا موون القضوواء وغووْي  وحووالل القوولانني اللضووعي  بوود   
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هوو 1342عنها و  كك أن هذ  جرأة عظيم  ما عاهدهتا األم  ا سالمي  يف مشلارها الطليول قبول عوام )
 . ) 

وا  ىل. ملووا رجعووحل إ راقة (.القوورآن وأن كووالم هللا عبوارة عوون اومن عنوواوين الفهوورس ) قوولل سويد خبلوو  :خامس 
ا يصر  فيه سيد رمحه هللا تعاىل ّبذا  كيو    (لقورآن رلول  للفوج ) ااالصفحات املذكلرة   أجد حرف ا واحد 

 ه ) ولكونهم  للب كقللوإن وايو  موا رأيوحل لوه اودق يف األسو،يكلن هذا ا ستسوهال للرموك ّبوذ  املكفورات
 صوونع النوواس (    موونهللاييلفوولا منهووا و أي احلوورو  املقطعوو  و مثوول هووذا الكتوواب ألنووه موون صوونع ميلكوولن أن 

ا يقولل ّبوذ  امل كفريو  ) خلو  قللو  ال..وهك عبارة   كك يف خطأها ولكن هل حنكوم مون خالهلوا أن سويد 
بوود ااووال  ع شووي  حمموودالقوورآن ( اللهووم إين   أسووتطيع هموول عهوودة ذلووك.. لقوود ذكوورين هووذا بقوولل حنوول  لل
م جامعو  ا موا ه مشوكلرةعظيم  رمحوه هللا يف مقدمو  كتابوه قراسوات يف أسوللب القورآن الكورمي والوذي نبعتو

ن الناحيووو  موووك ّبوووذا واكتفووو،فهل نرموووك ا؟ميوووع ابلقووولل خبلووو  القووورآن اللهوووم  ،حممووود بووون سوووعلق ا سوووالمي 
 امللضلعي  وهك املهم  . 

 :ومن جهات أخرى أبدي ما يلك
و  أعوور  منووه صووفح  ،هك خطوولط رتلفوو و ،صووفح  بقلووم اليوود 161ا الكتوواب تقووع يف مسوولقة هووذ - 1

يد بكتوووه سووو أم أنوووه ُعهوود،أو اخووتل  علوووك،إ  أن يكووولن اختلوو  خطكوووم،واحوودة بقلمكوووم حسووه املعتووواق
هلوذا فوال  .مالئكوم أو إب،قطه رمحه هللا لعدق مون الطوالب فاسوتخرج كول نالوه موا بودا لوه هوحل إكورافكم

يووو  ابلنسوووب  يف التلي وهوووذا عنووودي كوووا ،إلووويكم إ  موووا كتبتوووه علوووى نرتووه أنوووه مووون شليفكمأهقوو  مووون نسوووبته 
 لشخصكم الكرمي . 

بووونفك  أنوووه:اطووولط إ  أن الكتووواب مووون أولوووه إىل أخووور  اوووري علوووى وتوووْية واحووودة وهكموووع اخوووتال  ا - 2
 حتموووال ا ل حمووولوععووو،وويب  تضوووغ  علوووى الووونا حوووَّت يتللووود منوووه األخطووواء الكبار،متووولترة وهتووويج مسوووتمر

 ي  . احليدة العلم:وهذا نكة ملنهج النقد… ومشتبه الكالم حمل قطع   يقبل ا؟دال 
وإن ،َ َووا سوويد قوود،فهوول يف نزول،ن حيووة الصوويغ  إذا كووان قوواران  بينووه وبووني أسووللب سوويد رمحووه هللاموو - 3

لوى العامليو  از علوم حوعاعتثان  مون جوانبكم الكورمي فهول أسوللب ) إعوداقي (   يناسوه إبوراز  مون نالوه 
وإ  ،العوووورم وحسوووون،يانوالقوووودرة علووووى البالغوووو  والب،  بوووود موووون تكووووافي القوووودرات يف الووووذو  األقيب،العاليووو 

 فليكسر القلم . 
 لار . وهلذا افتقد الرق أقب احل،قد نغى أسللب التهيج والفزع على املنهج العلمك النقديل - 4
 وتشنج يف العبارات فلماذا هذاف  الكتاب من أوله إىل آخر  هتجم وضي  عطن يف - 5
هوووووذا الكتووووواب ينشووووو  احلزبيووووو  ا؟ديووووودة الووووويت أنشووووو حل يف نفووووولس الشوووووبيب  جنووووول  الفكووووور ابلتحووووورمي  - 6
وولوودت ،وهووذا ضووالل وذا  ضووال.. و  بينوو  كافيوو  لإليبات،والوونقخ  رة وأن هووذا بدعوو  وذا  مبتدع، رة

ذ  يلقووك محووال  عوون لهوور  قوود اسوو ا  موون عنوواء غوورور التوودين وا سووتعالء حووَّت كأ ووا اللاحوود عنوود فعلتووه هوو
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وأنووه يف اعتبووار اهلخوورين قوود حلوو  يف الوولرع والغووْية علووى حرمووات ،وأنووه ذخووذ  جووز األموو  عوون اهلاوي ،محله
مث ،فهل إىل التسواق ،وإن اعتث بنواء عوا  الشورفات،وهذا من غْي هقي  هل يف احلقيق  هدم،الشرع املطهر

 اتي  . التثق يف أقراج الراي  الع
عون شخوور  وأعتووذر،مهووذا موا بوودا إ  حسوه رغبتك،هوذ   ووات سوحل اتووع ّبوا هووذا الكتواب فووآل غويوور  تع

عوب موا ذكورمت قف لكن هولل،ألنب من قبل ليك   عناي  بقراءة كته هذا الرجل وإن تداوهلا الناس،ا؟لاب
ا فاضووح ا وتشوورُي  ،أبلج ا وحق ووا مشوورف  فلجوودت يف كتبووه خووْي ا كثووْي ا وإميوواان  ،إىل قووراءات متعوودقة يف عاموو  كتبه

ها ْي منهووا ينقضوووكث،ّبووا على عثوورات يف سووياقاته واس سووال بعووثات ليتووه   يفووه،ملخططووات العووداء لإلسووالم
الم موون خووالل دموو  ا سووخمث اعووه إىل ،والرجوول كووان أقيب ووا نقوواقة،قللووه احلوو  يف مكووان أخوور والكمووال عزيز

لوى عوأصور ،اي عصر   يف قضوافكان ما كوان مون ملاقو،ة النبلي  العطرةوالسْي ،القرآن العظيم والسن  املشرف 
ل كلمتووه تووذار وقوواونله منووه أن يسووطر بقلمووه كلمووات اع،وكشوو  عوون سووالفته،ملقفووه يف سووبيل هللا تعاىل

 فاللاجووه،ل ذلككلموو  حنوو  إن أصووبع ا أرفعووه للشووهاقة لوون أكتووه بووه كلموو  تضووارها... أو،ا ميانيوو  املشووهلرة
طوووأ    يلجوووه وأن خ،يوووهوبيان موووا هققنوووا خطوووأ  ف،وا سوووتفاقة مووون علموووه،عاء لوووه ابملغفرةالووود:علوووى ا؟ميع

ي  اعيوول اهلوورو ال أيب إحرماننووا موون علمووه و  هجوور كتبووه.. اعتووث رعووا  هللا حالووه  ووال أسووال  مضوولا أمثوو
كهما يف مسول ن األصولوا؟يالين كي  قافع عنهموا كوي  ا سوالم ابون تيميو  موع موا لوديهما مون الطولام أل

ع كووون قبلهلوووا وموووه   ميترى عجائووو،وانظر منوووازل السوووائرين للهوووروي رمحوووه هللا تعووواىل،نصووورة ا سوووالم والسووون 
قد و ،رج السوالكنيرحه موداوذلوك يف كو،ذلك فابن القيم رمحوه هللا يعتوذر عنوه أكود ا عتوذار و  ارموه فيها

   ذلك .يفعد ضابط  بسطحل يف كتاب ) تصني  الناس بني الظن واليقني ( ما تيسر   من قلا
اولز  ي  ( وأنوه  اء إسوالمويف ااتام فأين أنص  فضيل  األن يف هللا ابلعدول عن نبع هذا الكتاب ) أضول 

 للقيعووووووو  يفانشوووووور  و  نبعوووووووه ملوووووووا فيوووووووه مووووووون التحامووووووول الشوووووووديد والتووووووودريه القووووووولي لشوووووووباب األمووووووو  علوووووووى 
ن كنووووحل إ فيووووك هللاا وووو    ابر  واحل  موووون أقوووودارهم وا نصوووورا  عوووون فضووووائلهم.. و ،وتشووووذيبهم،العلماء

   عرفوو  مووا كم امللحووفإنووه بسووبه مووا رأيتووه موون هوواملكم الشووديد وكووفقيت علوويكم ورغبووت،قسوولت يف العبارة
 اته .  وبركجرى القلم  ا تقدم سدق هللا خطى ا؟ميع.. والسالم عليكم ورمح  هللا،لدي حنل 

 .أخلكم بكر أبل زيد
-------------- 

 جديدةاليد قطب.. قرابة 
وهووك لوواهرة ،  يلجوود قووارئ يف العربيوو  موور علووى سوويد قطووه إ  وتوور  الرجوول فيووه أيوور ا   ميحووى عووث الزمن

حية تلتصووو  ابلوووذاكرة الصووولرة أو ،تتصووول عووواقة ابألكوووخاص أو امللاقووو  الفاصووول  واملميوووزة يف حيووواة البشووور
ان مهمووا موورت األايم الكلموو  أو الووذكرى  يووة يصووعه علووى تصوواري  الووزمن أن احلهووا موون ذاكوورة ا نسوو

من يقوورأ سوويد قطووه اوود هووذ  الوورو  العجيبوو  الوويت تتسوولل إىل ،ومهمووا تعوواورت ا نسووان تصوواريفها وأحلاهلووا
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حنااي النفك وتلمك أق  ما فيها وأر  ما فيها من مشواعر لكوك شخوذ ّبوا وبلبواب العقول معهوا إىل آفوا  
مووع عليووك كوول هووذا يف سوويا  واحوود وحلظوو  بوول إوووا ع،بعيوودة يف عموو  التوواري  وعموو  الوونفك وعموو  احلياة

وإ ووووا هنووووا  رو  الفكوووورة ،ليك األموووور متصووووال  فقوووو  بعبقريوووو  األقب وبراعوووو  األقيه،واحوووودة وكووووعلر واحوووود
وإميوووان ابهلل ،عندما اتموووع موووع قلوووم حسووواس وكوووعلر مره ،وصووودقها وتلهجهوووا املوووذهل يف نفوووك صووواحبها

وخاصو  يف ،ك ووجدانك عنودما تقورأ لسويد قطهعمي  مل عد هذا الشعلر املتدف  الذي تستشعر  يف عقل
و  أجوود أصوود  تعبووْي عوون حاهلووا وقيمتهووا وأسووللّبا موون الكلمووات الوويت ،هفتووه الكبووْية " يف لووالل القوورآن "

كأنوه تنزيول مون :وص  ّبا الزعيم املصري سعد زغللل كتااب  لاقيه الكبْي مصطفى صواق  الرافعوك فقال
 التنزيل.

لرجول موا خوذ مون ايد قطه ومنهجه هل مشوكل  قرِائوهمل ألن كول قوارئ كوان ذمشكل  التعانك مع تراّ س
ىل التكفوووْي ا يووويقي إمثل التيوووارات املغاليووو  الووويت حاولوووحل اسوووتنطا  كلماتوووه  ووو،بعضوووهم  سووون نيووو ،يشتهك

صووولم  موووع خفعلا يف ومنهم مووون فعووول األموور بسووولء نيووو  وترصوود غوووْي أموووني مثوول هوووي ء الوووذين انوود،ومشووتقاته
ل موون تووث الرجووحَّت أين انلعووحل علووى كتوواب اع،ميني فصووفلا حسوواابهتم مووع سوويد قطووهغووْيهم موون ا سووال

كووووذلك هنوووووا  ،--فاسوووودي العقيوووودة والووووداعني إىل حكوووووم ا؟اهليوووو  والطوووواعنني يف صوووووحاب  رسوووولل هللا 
ه إىل لرجول وكتاابتوهليول ا القراءات األمني  لفكر الرجل وقوافعها من قبل بعخ النظم القمعي  مفهلم  مون

امووات أفوورز لنووا قو   ووا،قالت  " يعلقوولن عليهووا الثموورات املوورة لسياسوواهتم القمعيوو  يف السووجلن واملعت" مشاعوو
اءات لاملو   هنا  قور و ،وذلوك علوى النحول الوذي حودّ موع احلقبو  الناصوري  يف مصور،التطر  الويت   تنتهك

 الووو احل عجزت عووون فهوووم،كانوووحل نتيجووو  قوووراءات مغللنووو  عووون عمووود مووون قبووول كخصووويات علمانيووو  متطرفووو 
قطووه  ابت سوويدوهل كتووا،ا سووالمي  وخصلصووياهتامل فراحووحل توودعك فهمووا ألخووا مووا فيهووا وأعموو  مووا فيهووا

ت حووولل النزاعووواو هوووذ  النزعوووات ،فأسووواءت إىل نفسوووها وإىل مووونهج البحوووة ذاتوووه قون أن تسوووكء إىل الرجل
ين موون ثووْي رمووحل الكحهك الوويت ،الرجوول والوويت ولوودت الكثووْي موون ا؟وودل والعوورا  الفكووري السوواخن واملنفعوول

لفكوري ة مون عطائوه اقة ا؟واقومن مث كيفيو  ا فوا،وأسرار القبلل العجيه لكتاابتوه،شمل قيم  الرجل وقامته
ن   وتالميوذ  موحلاريول  و  يفل  حوَّت،وأحسه أن هذ  احلال  هك اليت  ما زالحل قائم  حَّت اهلن،والدعلي

 يد قطه.قبلي  لفكر سالفكا  منها بفعل ضغلط اللاقع ور ا غياب اللعك ابلقيم  املست
  ية ميكون،ديةعوريب احلوسيد قطه كان و يف تقديري و هل اللحظ  الفارق  يف  ري  الفكور ا سوالمك وال

عووود سووويد طوووه وموووا بما قبووول سووويد ق،أن يووويرن امليرخووولن للفكووور العوووريب وا سوووالمك احلووودية ّبوووذ  اللحظووو 
 ط الذهب.قطه. وإبااز أنمل أن يتابعه من وهبه هللا سع  اللقحل والنشا

إن الفكوور العووريب وا سوووالمك بوودأ رحلتووه يف التووواري  احلوودية  ووال الصووودم  والووذهلل أمووام اكتشوووافه :أقوولل
ووقوع التمووز  النفسووك بوني مووا يوويمن بوه ويوودين هللا تعوواىل بووه ،الفوار  احلضوواري الكبووْي بينوه وبووني العووا  الغريب

وأن أمتوه هوك األعلوى ، له نولر ا فموا لوه مون نولروأن من   اعل هللا،وأن نلر  هل النلر،من أن قينه هل الدين
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وهلانوووووه واسوووووتكبار ،وبني اللاقوووووع الوووووذي انكشووووو  أماموووووه ّبووووولل الفوووووار  بوووووني ذلتوووووه وعلووووول اهلخرين،اب ميوووووان
هوووووذ  الصووووودم  ،وختلفوووووه وتقوووودم اهلخرين،وفلضووووا  وعبقريووووو  نظووووام اهلخرين،وضووووعفه وقووووولة اهلخرين،اهلخرين

سوووحل يف أفكووووار ذلوووك ا؟يووول فلقعووووحل سلسووول  ا ويوووارات الفكريوووو  املذهلووو  للعقووول واملربكوووو  لللجووودان انعك
بودء مون رحلو  رفاعو  الطهطواوي مورور ا ،وانتشور فويمن أرخولا لتلوك املرحل ،والعقدي  الويت نوال احلودية عنها

وانتهواء إبحبانوات نوه حسوني الوذي ،ابنكسارات الشي  حممد عبد  ومدرسته  ا فيها كتاابت قاسوم أمني
هذا الو اّ كلوه ،النهلم  م  املسلمني يكلن ابتباع أوراب يف خْيها وكرها على السولاءرأى يف النهاي  أن 

يصووووعه أن يتلقوووو  املتأموووول أمامووووه  جوووورق النقوووود وا كووووتبا  الفكووووري لوووودحخ منطقووووه وتسووووفيه منطلقاتووووه 
ولكن األهووم هوول شموول اللحظوو  التارحيوو  ،وإن كووان كوول ذلووك مطلوولاب  ابلتبعيوو ،والكشوو  عوون فسوواق منهجووه

أن تتعوووايا موووع أصوووحاّبا وتفهوووم نزعووواهتم واملوووييرات النفسوووي  ،وأبعاقهوووا النفسوووي ، ولووود فيهوووا هوووذا الفكرالووويت
لقود كوان تورايهم حالو  نفسوي  واجتماعيو  أكثور منهوا ،وا جتماعي  اليت أيرت عليهم قبل أن تناقا أفكارهم

 حال  فكري .
بكتاابت ،األفوو  عالمووات وعووك جديوودومووع اقوو اب القوورن العشوورين املوويالقي موون انتصووافه بوودأت تظهوور يف 

كانحل مقووودماهتا يف ال اجوووع الوووذي  حظوووه ميرخووول الفكووور علوووى نزعوووات ،نقديووو  لووو اّ الصووودم  والوووذهلل
كانووحل هنووا  عوولقة إىل ،الكتابوو  عنوود نووه حسووني والعقوواق وحمموود حسووني هيكوول وعلووك عبوود الووراز  وآخرين

وكوان كول ذلوك غائب وا عون كتواابت حلظو  ،كبْيوافتخار بعطواء األمو  ال،ومشاعر اعتزاز بوه،ال اّ ا سالمك
وشمالت نقديو  يف بنيتهوا وأمراضوها النفسوي  وا جتماعيو  ،وبدأ الولعك  شوكالت احلضوارة الغربيو ،الصدم 

كما أن ،ونفاقهوووا ووحشووويتها الووويت حاولوووحل إخفاءهوووا ابلووو ويج الكووواذب ملعووواين ا نسووواني  وحقووول  ا نسوووان
ة كانوحل أكثور جورأة وجسوارة يف نقود توراّ مرحلو  الصودم  يف املنطقو  هنا  كتاابت نقدي  لاجيال ا؟ديود

وخاصو  كتابوه املهوم ،ولعله يف مقدم  هوذ  الكتواابت ميلفوات الودكتلر حممود حممود حسوني يرمحوه هللا،العربي 
"ا عاهات اللنني  يف األقب املعاصر" والذي هاجم فيه بضراوة وعن  و له ما يوثر  و أفكوار تلوك املرحلو  

ولعل عنوووو  الرجوووول يرجووووع إىل إحساسووووه  ن هووووا ت القداسوووو  الوووويت حوووواول ا عووووالم العووووريب ،خاصووووهاوأك
إضفاءها على رملز ذلك ا؟يل   ميكن إسوقانها وكشو  كوذّبا وزيفهوا إ  ّبوذا القودر مون اللضول  ومون 

تقود أن وأع،كذلك كانحل هنا  جهولق كبوْية وصوبلرة للراحول الكبوْي األسوتاذ أنولر ا؟ندي،الصرام  الفكري 
جهووولق أنووولر ا؟نووودي موووع جهووولق حممووود حسوووني صووواحه الكتووواب الشوووهْي اهلخووور " حصووولننا مهووودقة مووون 

وإن كووواان   ميحووولا آتر وعوووك الصووودم  عووون اللاقوووع العوووريب وحوووَّت ،قاخلهوووا " قووود أقاي الغووورم بكفووواءة عاليووو 
إىل حوود  خاصوو  يف لوول صووعلق ْنووم ا كوو اكي  والفكوور القوولمك والووذي وصوول موون إّبووار ،الفكوور ا سالمك

ولعلنا نوذكر ،حَّت ولل كان بر يو  نقديو ،انكسار أفكار ا سالميني أنفسهم واْنذاّبم إىل "القطه" ا؟ديد
واليت حاولووحل الورب  بووني ا سووالم وا كوو اكي  ،الكتواابت الوويت عرفتهووا السوتينات امليالقيوو  موون القورن املاضووك
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مصوطفى السوباعك و يرمحوه هللا و عون " اكو اكي  وكان من أبرزهوا كتواب الراحول الكبوْي ،أو ا سالم والقلمي 
 ا سالم".

ئعوو  الفكريوو  الرالروحيوو  و والوويت مثلووحل القفووزة ا،يف هووذ  اللحظوو  التارحيوو  لهوورت كتوواابت سوويد قطووه األخْية
كووول آتر  بالصووودم   الووويت نقلوووحل الووولعك ا سوووالمك واللجووودان ا سوووالمك مووون ا ْنوووذاب إىل اللاقوووع وتوووراّ

 سوويد قطووه لكووك أتى،أزوم  تشوولبه أيوو  كووائب  موون ذلووك الوو اّ املهووزوم واملوو،وبعيوود وذيللووه إىل أفوو  جديوود
ام مون الفكور ل ذلوك ركوكويقلل للجيل ا؟ديد بثبوات مودها وبسوان  مفعمو  ابلثقو  ابهلل وقينوه وكتابوه إن  

حيوووة النبوووع ، إىل هنا بعد عووون احلووو  واحلقيقووو  قووودر بعووود  عووون نووولر هللا وهديوووه. مث أخوووذ بيووود قارئوووه،الضووال
اء الفكوووورة يمن ّبوووووإىل عقوووول املوووو،الصووووايف " الوووولحك ا هلووووك" لكووووك يعيوووود إىل قلووووه املوووويمن بشاكوووو  ا ميووووان

هتووووووا أن علراو ،وأن إّبارهووووووا كوووووواذب،مث يكشوووووو  لووووووه عوووووون خوووووولاء حضووووووارة " ا نسووووووان " ا؟ديوووووودة،القرآنيوووووو 
كوووول ان "  ي  ا نسوووووأوا " حمووووخ جاهليوووو  "   ختفووووك وحشوووويتها واحنرافهووووا وبعوووودها عوووون " إنسووووان،مفضوووولح 

 مساحي  التجميل احلضاري .
ب  يف  املشوووبل  رغم العانفووو ،  يفعووول ذلوووك جمووورق محاسووو ،عنووودما كشووو  سووويد قطوووه زيووو  احلضوووارة ا؟ديووودة

 كوا  مون حجيتوهفكوري الفكلماته ونبضها مل بل كان يقدم خطااب  فكراي  عاقال   يسع أصحاب التأمول ال
فر  يف سوووا أايم معايشووو  هلووو،بتلوووك احلضارةكما أووووا كانوووحل ر ى نقديووو  مووون بصوووْي وخبوووْي ،وسوووالم  منطقوووه

تووواابت سووويد فارقووو  لككوووذلك كانوووحل مووون العالموووات ال،وقراءة متأملووو  يف كتووواابت مفكريهوووا ورواقها،أمريكوووا
ن موكتوه موا يكتوه نوه   يأ،وهك مون الونقالت الويت   يعرفهوا الفكور العوريب قبله،قطه عن احلضارة الغربيو 

ائوووع وغوووْي ر إميووواين  أمتوووه مل بووول كوووان يكتوووه مووون منطلووو  اسوووتعالءمنطلووو  الووودفاع أو قفوووع التهمووو  عووون قينوووه و 
قود ن يهواجم وينتكا،غربيو متكل  على هذا اللاقع املنحر  ا؟ديد الذي ككلته يف عوا  البشور احلضوارة ال

ا. يف  ريود قطوه أبوهذا   ُيدّ قبل سي،قون أي حاج  إىل قفاع أو مرافع  عن حضارته وقينه وأمته   د 
  وعلووى نوودرهتا  والغووريب  كانحل الكتوواابت حووَّت الوويت هتوواجم احلضووارة الغربيوو  والفكوور،ديةالفكوور العووريب احلوو

قوع بوني سويد و دل الوذي ويذكر ميرخل تلوك املرحلو  ا؟و،كانحل قفاعي  تعتذر عن ذاهتا مع نقدها لآلخرين
 إسووالمك ل جمتمووعحنووقطووه ومالووك بوون نوول و يرمحهمووا هللا و عنوودما أعلوون سوويد قطووه عوون كتابووه ا؟ديوود " 

 مو  " متحضور "ومنوع كل متحضر " مث رأى أن يغْي عنلان الكتاب قبيل الطبع إىل " حنل جمتمع إسوالمك "
ذا تكلو  لر أن هومالوك تصو،ألنه اعتث أن وص  ا سوالم بذاتوه يشومل التحضور ويعوب التحضور احلقيقك

روع سويد قطوه مشو ا موعولكن احلقيقو  أن هوذا كوان تناسوق ا نبيعي و،من سيد قطه وتلتر فكري   مثر له
ارة نوولر وهوول احلضووذاتووه الهوول ب،الووذي   يوورى ا سووالم  اجوو  إىل قفوواع أو تزويوو  أو تزيني،الفكووري والروحك

لن  نسووان مووع الكووتلافوو  ا وهوول صووانع إنسوواني  ا نسووان املتلافقوو  مووع فطرتووه وجوولهر روحووه والضووامن  أيض ووا ل
كلتهم فتلوك مشوو،كقوود حورم مون كووكء مون ذلوإذا كووان عوا  املسولمني ،كلوه بشوجر  وحجوور  وأرضوه و ائوه

 هم   مشكل  ا سالم .
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ا  إنسوواين عوومني إىل نقلووحل مشوواعر ا؟يوول ا؟ديوود موون املسوول،هووذ  الوورو  ا؟ديوودة الوويت كتووه ّبووا سوويد قطه
نيووا   كبوْية يف قمولز فكريوويسوق  اهلالو  املقدسو  عوون ر ،ينظر ابسوتعالء حقيقوك إىل اللاقوع انووي  به،مودها

ر اعلوه أكثو،احد صوعيد و وامع على ا نسان املسلم املعاصر ألول مرة كوعلر  وفكور  يف،العرب واملسلمني
ار ا وأكثوور إصوور ،--الكوورمي  وأكثر رسوولخ ا يف إميانووه بنوولر هللا وهوودي نبيووه،يقوو   يف مسووتقبله ومسووتقبل أمتووه

قد  ول،  ا نسوواناة يف عوواعلووى إعوواقة ا عتبووار إىل كووريع  هللا وحكمووهمل لكووك يكوولن مرجعيوو  احليوواة كوول احليوو
له بوووني الفكووور حا  وووا يف فصووو-دي ميثووول حلظووو  فارقووو  يف  ريووو  أمتوووهككووول مفكووور عقووو  -كوووان سووويد قطوووه 

   أو املنووواهجاملنحرفوو ا سووالمك وغوووْي  موون األفكوووار الوويت تتأسوووك علووى غوووْي هوودى هللا ونووولر  موون النظووورايت
وهل ،اهلي "ه بووووو"ا؟ذلووووك كلوووو   يوووو قق حلظوووو  يف وصوووو ،البانلوووو  أو القوووولانني املصوووواقم  حلكووووم هللا وكوووورعه

 هالو  موع قصورمو  موع ا؟مصطل  إسالمك أصيل حتزل يف ق  ته معاين البعد عن هدي هللا ونلر  موع احل
 نظر ا نسان.

 ت جمتمعو  ت والود ولامان  فإنه من الصعه أن اد ا نسان املسولم مصوطلح ا آخور يويقي هوذ  الصوفا
ألرم  اوت و بقوواع اقوودر متفو ختها احلضوارة الغربيوو  ولليوحل ّبووا و علوىيف احلالو  ا نسوواني  الويت صوواغتها ورسوو

و أخوذ  ملصوطل  أو  يضْي سيد قطه أن يكلن هنا  من الشباب ا سوالمك مون أسواء اسوتعمال ا،كلها
وا عقوداي  أصوللي ا،إىل غْي رسالته ا أو منهج  وا جديود  ا  وحاول أن ييسوك بوه فقه  أو مون ،عفورز بوه اللاقويجديود 
ل ذلووك حوودّ وكوو،للاقعاعلووه منطلق ووا لفتوواوى مسووته ة أو متعجلوو  أو متطرفوو  يف تعاملهووا مووع حوواول أن ا

لوووويت ادفاعات وهك نفوووك ا نووو،وليك وزر سووويد قطوووه وعطائوووه ورسوووالته،ولكنوووه وزر مووون أخطوووأ بوووه،ابلفعل
 ىلفوانتهى ّبوا إ،  ذاهتاجعلحل نلائ  من ا؟يل الثاين يف ا سالم تسكء التعامل مع نصلص القرآن والسون

  سالم .ا  ري  تكفْي صحاب  رسلل هللا والتأسيك ملنهج االارج بكل علاقبه وترايه الك يه يف
حطوووئ موووون يتصوووولر أن مشوووروع سوووويد قطووووه قووود انتهووووى أو أن واقعووووه وزمانوووه قوووود عوووواوز  عوووا  اللاقووووع وعووووا  

جمووورق نصووولص الوووذين حِللووول  إىل ،ومن يتصووولر ذلوووك   يبعووود كثوووْي ا عووون فهوووم الغوووالة يف سووويد قطه،الفكووور
فمشووووروع الرجوووول هوووول عديوووود إميووووان املوووويمن ،وليك هكووووذا مشووووروع سوووويد قطه،وق  ت فقهيوووو  أو عقديوووو 

والتحذير الووودائم مووون ااضووولع ،وكوووحذ  موووه حنووول وضووو  أمتوووه وصوووناع  مسوووتقبل أفضووول هلوووا وللبشوووري ،بدينه
صور ا؟يول القورآين " وإ ا العصور احلقيقوك هول " ع،أو التقللوه يف عصور مون العصولر البائسو ،لنمطي  اللاقع

فكر سويد قطوه يولرة متجودقة يف ،هل عصر ا سالم الذي ييسك حلضارة جديدة يظلهوا كورع هللا وهديوه
و  يلجد أقيوه ،وهك تزهر يف عقلل ووجداانت من قر و  ويقر ونه على مر األايم،عا  الفكر وعا  اللاقع

حَّت مووون ،بصووومته يف فكووور  ويف ملاقفوووه و  قاعيووو  إ  وكوووان للرجووول،و  مفكووور إسوووالمك،إسوووالمك مووون بعووود 
ومن مث يبقووووى مشووووروع سوووويد قطووووه مشووووروع ا مسووووتقبلي ا ،تكلوووو  رالفتووووه أو الووووتحفج علووووى بعووووخ كتاابتووووه

واعل نفلسوووهم مفعمووو  ،يلهم األجيوووال ا؟ديووودة بووورو  العطووواء لإلسوووالم والعمووول علوووى وضووو  أمتوووه،عديوووداي  
وملصووولل   سوووْية التووواري  الفوووذ واألمووو  ،ت الطري ابهلموووم العاليووو  املسوووتعلي  علوووى ضوووغلنات اللاقوووع وهوووداي
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ولوووذلك   يعيووود القوووارئ لكتووواب ،وحوووَّت يوووّر هللا األرم ومووون عليها -عليوووه السوووالم-اللاحووودة منوووذ آقم 
يقر ها ،إ  واووود فيوووه ذات الووورو  الووويت وجووودها منوووذ سووونلات بعيووودة،الظوووالل علوووى سوووبيل املثوووال قراءتوووه اهلن

وتنفعووول ّبوووا نفسوووه مووون ،  وهووول كووواب متووودف  احلماسووو  وا قبالالشوووي  أو الكهووول فيستحضووور ّبوووا مشووواعر 
ولامانووووو  فوووووإن تووووولا  ،وهوووووذ  خصيصووووو  يصوووووعه حضووووولرها يف أيووووو  كتووووواابت فكريووووو  أو أقبيووووو  أخرى،جديد

األحوووداّ ا؟ديووودة يف العوووا  وانكشوووا  ملاقووو  السياسوووات الدوليووو  ومعهوووا األخوووال  والطملحوووات عاريووو  
ل هووك موون األموولر اللاضووح  الوويت تعيوود ا عتبووار لسووطلر سوويد مفضوولح  بصوولرة   تشووهدها البشووري  موون قبوو

حووَّت -يف اللقوحل الوذي كوان ينظور الكثوْيون ،قطوه عنودما عورى هوذ  املعواين كلهوا قبول أربعووني سون  مضوحل
 121يرمحه هللا.،إىل ما يقلله نظرة كفق  واستهتار -من أهل ا سالم

------------- 
 122أىلي أ   حرٌّ وراب السدود

 
  بذل حياتوه،يلهات يف سوبل رمحه هللا كان قتله انتصارا  ملنهجه الذي عاش من أجله وموفهذا صاحه الظال

 غوْي حكموه كفووراحلكوم بو ،كلهوا مون أجول أن يبوني أن احلكوم مون أمولر العقيودة والتحواكم إىل غوْي كورع هللا
َوَمن  َّْ َُيُْكووم ِ َووا أَنووَزَل :وقووال تعوواىل،[40لسوو :ُ  ]ي ِإايَّ ِإِن احْلُْكووُم ِإ َّ ّللَِّ أََمووَر َأ َّ تَوْعبُووُدواْ ِإ َّ :ابهلل عووز وجوول

ُ فَُأْولَ ِووَك ُهوووُم اْلَكوواِفُروَن ]املائووودة:  عووودام وقبوول أن ينفوووذ فيووه احلكوووم الظوووا   وبعوود أن حكوووم عليووه اب،[44اّللَّ
 لعا .لكته هذ  األبيات وكته هللا عز وجل هلا احلياة وخرجحل من وراء القضبان تقلل 

 ء السدوق أخك أنحل حر  بتلك القيلقأخك أنحل حر  ورا
 إذا كنحل ابهلل مستعصما فماذا يضْي  كيد العبيد

 أخك ستبيد جيلش الظالم ويشر  يف الكلن فجر جديد
 فأنل  لروحك إكراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد
 أخك قد أصابك سهم ذليل وغدرا رما  ذراع  كليل

  األسلقسُتبُ  يلما فصث مجيل و  يَْدَم بعُد عرينُ 
 أخك قد سرت من يديك الدماء أبحل أن ُتشِل بقيد ا ماء

 س فُع قُرابوا للسماء رضب  بدماء االلق
                                                 

 مجال سلطان -ق - 121
http://www.almithnab.net/forum/index.php?s=4f4ba9d7bbe907b6b94b08da0d9173b7

&showtopic=1923 
http://www.islamtoday.net/articles/show_ar...d=39&artid=3162 

http://www.alwihdah.com/view.php?cat=1&id=638 
http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-42-3162.htm 
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 أخك هل تُرا  س محل الكفا  وألقيحل عن كاهليك السال 
 فمن للضحأاي يلاسك ا؟را  ويرفع راايهتا من جديد

 أخك هل  عحل أنني ال اب تُدِ  َحصا  جيلُش ااراب
 حشاء  ابحلراب وتصفعُه وهل صله عنيدُاَزُ  أ

 أخك إنب اليلم صله املراس أُق  صخلر ا؟بال الرواس
 غدا سأكي  بفأس ااالص رءوس األفاعك إىل أن تبيد
 أخك إن ذرفحل علِى الدملع وبلِلحل قثي ّبا يف خشلع
 فأوقد هلم من رفايت الشملع وسْيوا ّبا حنل جمد تليد

 فرْوضاُت ريب أعدت لناأخك إن ُ حْل نلَ  أحبابنا 
 وأنيارُها رفرفحل حللنا فطلىب لنا يف قاير االلق

 أخك إنب ما س محل الكفا  و  أان أقيحل عب السال 
 وإن نلقتب جيلُش الظالم فإين على يق  ... ابلصبا 
 وإين على يق  من نريقك إىل هللا رب السنا والشرو 

 هدي الليي فإن عافب السَّلُ  أو َعِقِب فإين أمني لع
 أخك أخذو  على إيران وفلج على إير فجر  جديد
 فإن أان ُمحِل فإين كهيد وأنحل ستمضك بنصر جميد
 قد اختاران هللا يف قعلته وإان سنمضك على ُسنته
 فمنا الذين قضلا حنبهم ومنا احلفيج على ِذمته

 أخك فامخ   تلتفحل لللراء نريقك قد خضبته الدماء
   و  تتطلع لغْي السماءو  تلتفحل ههنا أو هنا

 فلسنا بطْي مهيخ ا؟نا  ولن نستذل .. ولن نستبا 
 وإين أل ع صلت الدماء قلاي يناقي الكفاَ  الكفا 
 سأأثُر لكن لرب  وقين وأمضك على سنيت يف يقني
 فإما إىل النصر فل  األانم وإما إىل هللا يف ااالدين
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 نصاف في السيد رحمه هللا هللالمة إ –المبحث الحادي عشر

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسلل هللا وعلى آله وصحبه أما بعد:
وأعودم ،مون امليالق 1906ولود  صور ،فإن األستاذ ) سيد قطه( رمحه هللا كاته إسالمك وقاعيو  معرو 

  واذج فريودة ي  سوالماوأخورج للمكتبو  ،عاش حيواة حافلو  ملي و  ابألحوداّ واملتغْيات،من امليالق 1966
. ووايو   ا سوالم ..تماعيو  يفوالعدالو  ا ج،) التصولير الفوب يف القرآن:من الكته ا سالمي  بداي  بكتابوه

مووا ا سووالمك( ك التصوولر ومقلمووات،وكووذا معووا  يف الطري ،بووو يف لووالل القوورآن الووذي   ييلوو  مثلووه يف اببه
 ه صدعه ابحل ،عاىن )سيد قطه( من السجن ف ة نليل  من الزمن بسب

  ار العلووولم سووونكليووو  ق  كما ختووورج مووون،كما عوووب ابألقب والكتووواابت األقبيووو  يف بداايتوووه،وحماولتوووه ا صوووال 
كما ،ة والنقووده اب؟وورأوايزت كتاابتوو،وكتووه يف الصووح  منووذ صووبا ،م ليسووانك اللغوو  العربيوو  وآقاّبا1933

القو  وصول  عانحل له ككما  ،باس العقاقومن الذين تليقحل صل  ّبم ع،تعر  على أقابء كثْيين واتصل ّبم
 بعخ البوواحثنيلووكالمووا    وإبووراهيم املووازين ... إخل. وُيسوون هنووا أن نووذكر،وأمحد حسوون الزايت،بووو نووه حسووني

 يف) وكوووان :حووولل ملقووو  ) سووويد قطوووه( مووون العقووواق بعووود تلجهوووه إىل الكتووواابت ا سوووالمي  حيوووة يقووولل
ا ميوووان سوووالم و حلل ا ،بلن مسووولملن معاصووورونتفسوووْي  ) الظوووالل( يصووولب أفكوووارا  خان ووو  وقوووع ّبوووا كوووات

يف أفكوووار   انقشوووه،لومنهم أسوووتاذ  العقووواق  لقووود وقووو  "سووويد" موووع العقووواق وقفووو  مطللووو  يف الظال،والقووورآن
نووول  يف  علوووى قصووو  كوووان ذلوووك يف تعقيبوووه،وبني سوووبه خطوووأ العقووواق فيها،ونقضوووها وأبطلهوووا ورقهوووا،ااان  

  ااالوودي بوود الفتووا ن املوويالق إىل ا ستشووهاق( لصووال  عسوولرة هوولق ... إخل( انظوور كتوواب ) سوويد قطووه موو
 .162صو

وتتلمذ عليهووا الكثووْيون ،ولقيحل كتبووه صوودى واسووعا  ،وعلووى أيوو  حووال فقوود انل ) سوويد قطووه( كووهرة واسووع 
 ووووا جعوووول بعووووخ النوووواس يغووووا  يف مدحووووه ويقوووودس أقلالووووه واعلهووووا  ثابوووو  النصوووولص ،وشيووووروا ّبووووا شيوووورا  ابلغا  

فيقبوول موون  ،واحلوو  واسووط  بووني ا فووراط والتفري ،بعخ مجيووع كتاابتووه واهتمووه  كوونع التهمبينما رق الوو،الشوورعي 
ولعوول موون ،وهووذا هوول ا نصووا  الووذي ينبغووك أن يتبووع معووه ومووع غْي ،كالمووه مووا وافوو  الوودليل ويوورق مووا عدا 

 ) والوووذي أقيووون هللا بوووه أن:حية يقووولل الشوووي  سووولمان العووولقة،املفيووود أن نوووذكر بعوووخ أقووولال الفضوووالء فيوووه
ومن قعاة ا صال  ومون رواق الفكور ا سوالمك ... سوخَّر ،األستاذ ) سيد قطه( من أئم  اهلدى والدين

على وجوه ،وتقرير عقائود  وأحكاموه،ورق كوبهات أعدائوه،وكور  معانيوه،فكر  وقلمه يف الودفاع عون ا سالم
وملك عليووه ، سووالم قلبووهوكووان حوودية املعووايا الووذي   بووك هووُم ا،قوِل موون يباريووه أو ااريووه يف هووذا الزمان

وكتابه " الظووالل" يعتووث ،حَّت عوون ذاتووه و لمووه اااصوو ،قد كووغله احلووزن علووى ا سووالم والغضووه لووه،نفسووه
وأن يبوب عليوه ر يتوه اااصو  ،استطاع فيه أن يستلعه كثْيا   ا كتبه املتقدملن،إضاف  كبْية لدارس  التفسْي

حَّت يشوووعر قارئووووه أن ،آي الكتووواب  يوووواة النووواس املعاصوووورة وأن يقوووورن،وقرسووووه الغزيووور،وفهموووه الثاقه،املتميزة
ولكنوووه هدايوووو  للنوووواس أمجعوووني أاي  كووووان زموووواوم أو ،القووورآن لوووويك كتوووااب  نووووزل لبي وووو  خاصووو  يف املكووووان والزمان
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ور ا اعتمود عليوه خصلصوا  ،ونقل عنوه،مكاوم. ولقد استفاق األستاذ سيد مون تفسوْي ابون كثوْي فائودة غنيو 
كمووا انتفووع  ووا كتبووه الشووي  حمموود ركوويد رضووا ،بوول ويف أوجووه ا ختيووار وال جي ،األقاويليف ابب املووروايت و 

وفيما ،والعمراين،وا جتماعك،يف " املنووار" فيمووا يتعلوو  بوورب  هدايوو  القوورآن بنتووائج العلووم والبحووة ا نسوواين
م. لووويك غْي هوووذا وذلوووك. نعووو،يتعلووو  ابلتجووورق عووون التعصوووه والتقليووود. ولكووون يبقوووى " الظوووالل" كوووي ا  آخووور

أو ا؟صوواص ،أو ابوون العووريب،وهلووذا فهوول   يغووب عوون مثوول كتوواب القوورنل،الكتوواب تفسووْيا  هلايت األحكام
أو ،وال جي  بينهوووووا. ولووووويك تقريووووورا  مفصوووووال  ،... أو غوووووْيهم خصلصوووووا  للمهتموووووني  عرفووووو  املوووووذاهه الفقهيووووو 

ام الفوووذ" ابووون تيميووو " أو تلميوووذ  فهل   يغوووب عووون قوووراءة موووا كتبوووه ا مووو،لكليوووات العقيووودة وجزئياهتوووا،تعليميا  
ومنووالرة خصوولمها. بوول ووقووع يف ) الظووالل( عثوورات يف ،) ابوون القوويم( يف تقريوور العقيوودة والووذب عنها:العلووم

اضوطرابه  -اثويال  -ومن ذلوك ،ولكنها يسْية إىل جنه ما فيه من ااْي والعلم وا ميان،هذا الباب ويف غْي 
فسووْي هووذ  اهليوو  يف ملاضووعها السووبع  املعروفوو  ... وموون أفضوول مووا  كما يعرفووه موون راجووع ت،يف ابب ا سووتلاء

كتبه سيد قطه كتاب ) خصائا التصلر ا سالمك( وهل كتاب عظيم القودر يف تقريور مجلو  مون أصولل 
وفيوه رق صوري  ،مييدا  هلا حلجج العقل الظاهرة،معتمدا  على نصلص الكتاب الكرمي ابملقام األول،ا عتقاق

وحدية واضوووو  عوووون الفوووورو  ،مدرسوووو  " وحوووودة اللجوووولق" و "احلللليوووو " وأضووووراّبم ومباكوووور علووووى أصووووحاب
كما بينهوا ا سوالم. فوال ،وبيان أن هوذا مون أعظوم خصوائا عقيودة التلحيود،العظيم  بني ااال  واملخلل 

جموووال موووع هوووذا ألن ُيمووول أحووود الفووويخ األقيب الوووذي سوووطر  سووويد يف تفسوووْي سووولرة ا خوووالص علوووى تلوووك 
مون أبلو  مون رق عليهوا وفنوود كوبهاهتا ... ومون املعلولم املسووتفيخ  -رمحووه هللا-اليت كوان هول ،املعواين املرذولو 

موور يف فكوور  وحياتووه  راحوول رتلفوو  ... مث يف مرحلوو  النضووج كتووه ) ااصووائا( )و  -رمحووه هللا-أن سوويدا  
ارة( ... ومووع ) وا سووالم ومشووكالت احلضوو،املعووا ( ) والظووالل( ) وهووذا الوودين( و) املسووتقبل هلووذا الوودين(

إذ كوان يعمول ،كما هول لواهر يف ) الظوالل( خاصو ،ذلك كان يتعاهد كتبوه ابلتصوحي  واملراجعو  والتعوديل
وهذا قأب املخلصني املتجرقين( بتصر  يسْي من ملقع ا سوالم اليولم للشوي  ،فيه قلمه بني نبع  وأخرى

 سلمان العلقة.
علموووواء كبووووار ال  بوووود هللا أبوووول زيوووود عضوووول هي وووو و وووون حنسووووه أنووووه أنصوووو  سوووويدا  العالموووو  الشووووي  بكوووور بوووون ع

 ):كووان  ووا قووالف،التهم حية رق رقا  مطوول   علووى أحوود الوذين هتجموولا علووى سوويد واهتمول   كوونع،ابلسوعلقي 
لنوواس. لكوون اداوهلا توووإن ،ألين موون قبوول لوويك   عنايوو  بقووراءة كتووه هووذا الرجوول،وأعتووذر عوون شخوور ا؟وولاب

وحقا  ،ميوواان  مشوورقا  وإ،ثْيا  فلجوودت يف كتبووه خووْيا  ك،قة يف عاموو  كتبههوولل مووا ذكوورمت قفعووب إىل قووراءات متعوود
 ليتوووه   يفوووه عباراتوووهبواس سووول ،على عثووورات يف سياقاته،وتشووورُيا  فاضوووحا  ملخططوووات أعوووداء ا سوووالم،أبلج
 والكمال عزيز  ،وكثْي منها ينقضها قلله احل  يف مكان آخر،ّبا

وسوخر قلموه ،والسون  املشرف ،من خوالل القورآن العظيم،  ا سوالممث اعوه إىل خدمو،والرجل كوان أقيبوا  نقواقة
وكشووووو  عووووون ،فشووووور  ّبوووووا نغووووواة عصووووور   وأصووووور علوووووى ملقفوووووه يف سوووووبيل هللا تعاىل،وقموووووه يف سبيلها،ووقته
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لن ،إن أصووبعا  أرفعووه للشووهاقة:ونله منووه أن يسووطر بقلمووه كلمووات اعتووذار  وقووال كلمتووه املشووهلرة،سووالفته
وا سووتفاقة موون ،لموو  حنوول ذلووك. واللاجووه علووى ا؟ميووع الوودعاء لووه ابملغفرةأكتووه بووه كلموو  تضووارها  أو ك

رعوا  -و  هجور كتبوه. واعتوث ،وبيان ما هققنا خطوأ  فيوه. وإن خطوأ    يلجوه حرماننوا مون علموه،علمه
وكيوو  قافووع عنهمووا كووي  ا سوووالم ،وا؟يالين،أمثال أيب إ اعيووول اهلروي،حالووه  ووال أسووال  مضوولا -هللا 

نصرة ا سالم والسون . وانظور :ألن األصل يف مسلكهما،رمحه هللا تعاىل مع ما لديهما من الطلام ابن تيمي 
رمحووه  -توور عجائووه   ميكوون قبلهلووا  ومووع ذلووك فووابن القوويم  -رمحووه هللا تعوواىل -)منووازل السووائرين( للهووروي 

الكني( وقود بسوطحل يف  وذلوك يف كورحه ) مودارج السو،و  ارمه فيها،يعتذر عنه أكد ا عتذار -هللا تعاىل
 كتاب ) تصني  الناس بني الظن واليقني ( ما تيسر   من قلاعد

) أضووولاء  ا الكتوووابضوووابط  يف ذلوووك. ويف ااتوووام فوووإين أنصووو  فضووويل  األن يف هللا ابلعووودول عووون نبوووع هوووذ
ى باب األموو  علوولقوولي لشوووالتدريه ا،ملا فيووه موون التحاموول الشووديد،و  نبعووه،إسووالمي ( وإنووه   اوولز نشوور 

ل عبوود هللا أبوو م بكوور بوونوا نصوورا  عوون فضوائلهم  أخوولك،وتشووذيبهم واحلوو  موون أقدارهم،اللقعيو  يف العلماء
 هو.1414 /20/1زيد 

توه فلْياجوع الك سوتزاقةومن أراق ا ،واحل  أن ما كتبنا عن ) سيد قطه( يف هذا ا؟لاب كان ن  خانفو 
ق إىل ن املووووويالمووووو امليوووووزان( و) سووووويد قطوووووه ) لوووووالل القووووورآن يف:املتخصصووووو  يف قراسووووو  حياتوووووه وكتبوووووه مثووووول

) :ديال فيوه ااالو ( فقود قوا ستشهاق( وكال ا لصال  عبد الفتا  ااالدي. وأما كتاب ) معا  يف الطري
سوويد كتابووه  وألوو ،م1964هووذا هوول آخوور كتوواب صوودر يف حيوواة سوويد. وقوود أصوودرته مكتبوو  ) وهبوو ( عووام 

لكتووواب . وأسووواس الة إىل هللاوتلضووويحا  ملعوووا  نريقهوووا يف الووودع،ليكووولن بيووواان  ملووونهج عمووول احلركووو  ا  سالمي 
 فصلل كتبها سيد من سجنه يف "نرة".

وقود ، أحدا  علوى هللا حنسوبه كوذلك و  نزكوك،واحلاصل أن سيد قد وهوه نفسوه للصودع ابحلو  يف سوبيل هللا
 بل لول،م هول بوها قوام  وقفع حياته مثنا  لذلك غوْي متولان و  مو قق وذلوك يف وقوحل عوز فيوه وجولق مون يقول 

 فعلى من وقعلا فيه أن يتأمللا قلل القائل:،وجلق  عزيزا  إىل اهلن
 أقللا عليهم   أاب ألبيكم *من الللم أو سدوا املكان الذي سدوا

 123مركز الفتلى إبكرا  ق.عبدهللا الفقيه:وهللا أعلم.املفيت
 

 

                                                 
رمضووان  09سوويد قطووه... كلموو  إنصووا   ريوو  الفتوولى: 15521رقووم الفتوولى -( 810/  3) -فتوواوى الشووبك  ا سووالمي  معدلوو  - 123

 ا هل رأيكم يف السيد قطه وكتابه يف لالل القرآن ومعا  يف الطري  ف م-لسيال ا- 1422
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 عليها في الاحقيق والاخريج  أهم المصادر الاي اعامدت –المبحث الثاني عشر 

 
 أضلاء البيان يف إيضا  القرآن ابلقرآن .1
 أيسر التفاسْي ألسعد حلمد .2
 بْيوت،يسس  التاري  العريبم -التحرير والتنلير  .3
 ار إحياء الكته العربي  القاهرةق-التفسْي احلدية  .4
 التفسْي املنْي و ملافقا للمطبلع .5
 التفسْي امليسر .6
 للمطبلعالتفسْي اللاض  و ملافقا  .7
 التفسْي واملفسرون وو للدكتلر حممد حسني الذهب رمحه هللا .8
 ط قار هجر مصر -الدر املنثلر .9

 الصحي  املسبلر من التفسْي ابملأيلر .10
 قار الكتاب العريب ط-الكشا  عن حقائ  غلامخ التنزيل .11
 املنهج احلركك يف لالل القرآن .12
 تفسْي ابن أيب حامت .13
 قار نيب  -تفسْي ابن كثْي  .14

 ار إحياء ال اّ العرىبق -الفخر الرازى تفسْي .15
 تفسْي السعدي .16
 ميسس  الرسال  -تفسْي الطثي  .17
 الرايم،هقار عا  الكت -تفسْي القرنل  .18
 (1354تفسْي املنار  ) .19
 لعلمي  بْيوتقار الكته ا -رو  املعاين يف تفسْي القرآن العظيم والسبع لاللسك  .20
 ار الشرو  و القاهرةق -  لالل القرآن  .21
 سيدي ال اّ  -لالل القرآن  يف .22
 ملقع التفاسْي -يف لالل القرآن  .23
 أحكام القرآن  بن العريب .24
 أحكام القرآن للجصاص .25
 أخبار مك  لازرقك .26
 (272أخبار مك  للفاكهك  ) .27
 اها  ااْية املهرة بزوائد املسانيد العشرة .28
 الرايم -لراي  قار ا-اهلحاق واملثاين .29
 األقب املفرق للبخاري .30
 احلسان على صحي  ابن حبان التعليقات .31
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 السنن الكثى لإلمام النسائك الرسال  .32
 املكنز -السنن الكثى للبيهقك .33
 الشمائل انمدي  لل مذي .34
 الرايم -تب  الركد مك -الفلائد لتمام  .35
 (333اجملالس  وجلاهر العلم  ) .36
 املستدر  للحاكم مشكال .37
 املسند ا؟امع .38
 (852ي   )املطاله العالي  بزوائد املسانيد الثمان .39
 املعجم األوس  للطثاين .40
 املعجم الصغْي للطثاين .41
 املعجم الكبْي للطثاين .42
 هتذيه اهلتر ) ا؟زء املفقلق ( .43
 هتذيه اهلتر للطثي .44
 هتذيه اهلتر للطثي .45
 هتذيه ا تر مسند ابن عباس .46
 هتذيه ا تر مسند علك .47
 هتذيه ا تر مسند عمر بن ااطاب .48
 جامع األحاقية .49
 يف أحاقية الرسلل ط مكتب  احلللاين األوىل جامع األصلل .50
 ق ئل النبلة للبيهقك .51
 املكنز -سنن أيب قاوق  .52
 لرسال نبع ميسس  ا -سنن ابن ماج  .53
 املكنز -سنن ابن ماجه .54
 املكنز -سنن ال مذى .55
 املكنز -سنن الدارقط  .56
 املكنز -سنن الدارمى .57
 املكنز -سنن النسائك .58
 كر  السن  و لإلمام البغلى متنا وكرحا .59
 (321كر  مشكل اهلتر  ) .60
 (321كر  معاين اهلتر  ) .61
 (458كعه ا ميان  ) .62
 رسال ميسس  ال 2ط -صحي  ابن حبان .63
 صحي  ابن خزمي  مشكل .64
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 املكنز -صحي  البخارى .65
 املكنز -صحي  مسلم .66
 لطبع  الثالث ا -عشرة النساء لإلمام للنسائك  .67
 كش  األستار .68
 جممع الزوائد ومنبع الفلائد ط مكتب  القدسك .69
 مسند أيب علان  مشكال .70
 مسند أيب يعلى امللصلك مشكل .71
 مسند أمحد )عا  الكته( .72
 املكنز -مسند أمحد  .73
 (241مسند أمحد ط الرسال   ) .74
 ملدين  املنلرةا -كتب  العللم واحلكم م-مسند البزار  .75
 املكنز -مسند احلميدي  .76
 ملدين  املنلرةا -كتب  العللم واحلكم م-مسند الشاكك  .77
 ْيوتب -ميسس  الرسال   -مسند الشاميني  .78
 مسند الشهاب القضاعك .79
 مصر -جر هنبع  قار -مسند الطيالسك  .80
 مسند عبد بن محيد .81
 قار القبل -مصن  ابن أيب كيب   .82
 مصن  عبد الرزا  مشكل .83
 معرف  السنن واهلتر للبيهقك .84
 (430معرف  الصحاب  أليب نعيم  ) .85
 ملسلع  السن  النبلي  .86
 املكنز -ملنأ مالك .87
 لفكرط قار ا -  صحي  البخاريفت  الباري كر  .88
 آقاب الصحب  أليب عبد الرمحن السلمك .89
 فضائل القرآن للفراييب .90

  بن حجر ا صاب  يف معرف  الصحاب  .91
 فضائل القرآن للقاسم بن سالم .92
 فضائل القرآن نمد بن الضريك .93
 فضائل سلرة ا خالص للحسن ااالل .94
 ختريج الظالل .95
 روض  انديني .96

َماَم ِ  .97  َهاينِِ  َوتَوْرتِيُه ااِْاَلَفِ  أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبوَ تَوْثِبيحُل اْ ِ
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 َقَ ِئُل النُوبُولَِّة أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ  .98

 َمَكارُِم اأْلَْخاَلِ  ِ ْبِن َأيب الُدنْوَيا .99
 ا ميان بيلم القيام  وأهلاله .100
 4ط  -ا ستعداق للملت .101
 ااالص  يف أحكام أهل الذم  .102
 أحكام الشهيدااالص  يف  .103
 ااالص  يف أصلل ال بي  ا سالمي  .104
 ااالص  يف أهدا  القتال يف ا سالم .105
 ااالص  يف بيان رأي كي  ا سالم ابن تيمي  ابلرافض  .106
 ااالص  يف حياة األنبياء معدل وس  .107
 ااالص  يف خصائا العقيدة ا سالمي  .108
 ااالص  يف كر  اامسني الشامي  .109
 سنبل 4 - 16  ااالص  يف كر  حدية الل  .110
 ااالص  يف فضائل األعمال .111
 ااالص  يف فضائل ا؟هاق يف سبيل هللا .112
 ااالص  يف فلائد ا ميان ومثراته .113
 ااالص  يف معاين النصر احلقيقي  .114
 1ط-السن  النبلي  وأيرها يف اختال  الفقهاء  .115
 الفتن  يف عهد الصحاب  ومقتل االفاء الثالي  بر ي  ققيق  .116
 ي  ا سالمي  واهللي  ا؟اهلي املسلم بني اهلل  .117
 املفصل يف أحاقية الفل .118
 8-1املفصل يف الرق على احلضارة الغربي  .119
 املفصل يف كر  آي  الل ء والثاء .120
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 الكتاب:يف لالل القرآن

 امليل :الشي  الشهيد / سيد قطه إبراهيم ) رمحه هللا (
 قار النشر:قار الشرو  و القاهرة

 6عدق األجزاء:
 ] ترقيم الشامل  ملاف  للمطبلع [

 ]اجمللد األول [ 
 ميتقد

 بسم اّلِل الِرمحن الِرحيم
 « ..  لالل القرآن»

 الكتاب الذي عاكه صاحبه بروحه وفكر  وكعلر  وكيانه كِله ..
 وعاكه حلظ  حلظ ،وفكرة فكرة،ولفظ  لفظ  ..

 .. ا ميانوأورعه خالص  عربته احلِي    عا  
 لقرآن له أن ذخذ وضعه الطبيعك   يد انكر أمني ..وا

 كر فكر قبل أن يكلن جامع مال ..يقِدر أنه ان
 وأن نشر الفكر رسال  عليا وليك انتهازي  نامع  ..

 فلتكن هذ  الطبع  املشروع  الصاقرة عن قار الشرو  ..
 بعد نلل التطلا    نبعات غْي مشروع  ..

 فلتكن   تلّبا ا؟ديد هذا ..
 هِي  مِنا   رحلتنا العابرة على األرم ..

 د ..إىل امليل  الشهي
 حممد قطه
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 مقّدمة
 بسم اّلّل الّرلن الّرحيم

 أوا:من آثار حيا  سيد في ظالل القرآن 

 وتزكيه. وتباركه احلياة يف لالل القرآن نعم .نعم    يعرفها إِ  من ذاقها.نعم  ترفع العمر
قو  يف  موا   أذ  متوههوا مون نعواحلمد ّلِل ..لقد مِن علِك ابحلياة يف لالل القورآن فو ة مون الزمان،ذقوحل في

 حيايت.ذقحل فيها هذ  النعم  اليت ترفع العمر وتباركه وتزكيه.
أي تكوووورمي ذا القوووورآن ..أان العبوووود القليوووول الصووووغْي ..ّبوووويتحوووودّ إِ   -سووووبحانه  -لقوووود عشووووحل أ ووووع اّلِل 

لووى عمي يتفضوول بووه مقووام كوور  لإلنسووان هووذا التكوورمي العلوولي ا؟ليوولف أي رفعوو  للعموور يرفعهووا هووذا التنزيوولف أي
 ا نسان خالقه الكرميف

إىل ا؟اهليووو  الووويت اووولج يف األرم،وإىل اهتماموووات أهلهوووا  أنظووور مووون علووول -رآن يف لوووالل القووو -وعشوووحل 
صوووووولرات نفال،وتالصووووووغْية اهلزيلوووووو  ..أنظوووووور إىل تعاجووووووه أهوووووول هووووووذ  ا؟اهليوووووو   ووووووا لووووووديهم موووووون معرفوووووو  األ

غوو  األنفووال .ولثنفالاألال،وحموواو ت األنفال،واهتمامووات األنفووال ..كمووا ينظوور الكبووْي إىل عبووة األنف
اء العلوووولي علن النوووود..وأعجووووه ..مووووا ابل هووووذا النوووواسف  مووووا ابهلووووم يرتكسوووولن يف احلمووووأة اللبي وووو ،و  يسووووم

 ا؟ليل.النداء الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيهف
لق  لكاموول الشووامل الرفيووع النظيوو  لللجوولق ..لغايوو  اللجوواذلووك التصوولر  -رآن يف لووالل القوو -عشووحل أالووى 

يف  كور  وغورب،و لبشوري ،يفكله،وغاي  اللجلق ا نساين ..وأقيك إليوه تصولرات ا؟اهليو  الويت تعويا فيهوا ا
ظووالم البهوويم  ،ويف المشووال وجنوولب ..وأسووأل ..كيوو  تعوويا البشووري  يف املسووتنقع اهلسوون،ويف الوودر  اهلوواب

 وعندها ذلك املرتع الزكك،وذلك املرتقى العا ،وذلك النلر اللضكء ف
ا؟ميووول بوووني حركووو  ا نسوووان كموووا يريووودها اّلِل،وحركووو  هوووذا  أحوووك التناسووو  -رآن يف لوووالل القووو - وعشوووحل

ن السوووووونن عووووووحنرافهووووووا الكوووووولن الووووووذي أبدعووووووه اّلِل ..مث أنظوووووور ..فووووووأرى التخووووووب  الووووووذي تعانيووووووه البشووووووري  يف ا
يهوا.وأقلل يف اّلِل علطرهوا فا الويت الكلني ،والتصاقم بني التعاليم الفاسدة الشريرة اليت الى عليها وبني فطرهتو

 نفسك:أي كيطان ل يم هذا الذي يقلق خطاها إىل هذا ا؟حيمف
 اي حسرة على العباق   

أرى اللجوولق أكووث بكثووْي موون لوواهر  املشووهلق ..أكووث يف حقيقتووه،وأكث يف  -يف لووالل القوورآن  -وعشووحل  
يا واهلخورة،  هوذ  الودنيا وحودها تعدق جلانبه ..إنه عا  الغيه والشوهاقة   عوا  الشوهاقة وحد .وإنوه الودن

..والنشووأة ا نسوواني   توودة يف كووعاب هووذا املوودى املتطوواول ..واملوولت لوويك وايوو  الرحلوو  وإ ووا هوول مرحلوو  يف 
مقدمووو  كلوووه.إ ا هووول قسووو  مووون ذلوووك  الطري .وموووا ينالوووه ا نسوووان مووون كوووكء يف هوووذ  األرم لووويك نصووويبه

.فال للم و  خبك و  ضياع.على أن املرحلو  الويت يقطعهوا النصيه.وما يفلته هنا من ا؟زاء   يفلته هنا 
علوووى لهووور هوووذا الكلكوووه إ وووا هوووك رحلووو  يف كووولن حوووك مأنلس،وعوووا  صووودي  وقوق.كووولن ذي رو  تتلقوووى 
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َوّللَِِّ َيْسوووووُجُد َموووووْن يف »وتسوووووتجيه،وتتجه إىل ااوووووال  اللاحووووود الوووووذي تتجوووووه إليوووووه رو  املووووويمن يف خشووووولع:
ُتَسوبُِِ  لَوُه السَّوماواُت السَّوْبُع َواأْلَْرُم َوَموْن « ..»عا  وََكْرهوا  َوِلالهُلُوْم اِبْلغُوُدوِِ َواهْلصوالِ السَّماواِت َواأْلَْرِم َنلْ 

..أي راحوو ،وأي سووع  وأي أنووك،وأي يقوو  يفيضووها علووى القلووه « فِوويِهنَّ،َوِإْن ِمووْن َكووْكء  ِإ َّ ُيَسووبُِِ  ِ َْمووِد ِ 
 ي فهذا التصلر الشامل الكامل الفسي  الصح

أكوورم بكثووْي موون كوول تقوودير عرفتووه البشووري  موون قبوول لإلنسووان  أرى ا نسووان -رآن يف لووالل القوو -وعشووحل 
« عُووولا لَوووُه سووواِجِدينَ  ُروِحوووك فَوقَ يوووِه ِموونْ فَوووِإذا َسووولَّيْوُتُه َونَوَفْخوووحُل فِ »وموون بعووود ..إنوووه إنسوووان بنفخووو  موون رو  اّلِل:
« ْرِم َخِليَفووووو   ِعووووول  يف اأْلَ يِنِ جاَك لِْلَمالِئَكوووووِ :إِ َوِإْذ قووووواَل َربُووووو»..وهووووول ّبوووووذ  النفخووووو  مسوووووتخل  يف األرم:

يعا  اأْلَرْ  َوَسخََّر َلُكْم ما يف السَّماواِت َوما يف »..ومسخر له كل ما يف األرم:  .. «ِم مجَِ
 شووور هوووك اهلصووورةليهوووا البوألن ا نسوووان ّبوووذا القووودر مووون الكرامووو  والسووومل جعووول اّلِل اهلصووورة الووويت يتجموووع ع

 ك وننه.هامليمن  النفخ  ا هلي  الكرمي .جعلها آصرة العقيدة يف اّلِل ..فعقيدة املستمدة من
 لبهائم مون كواع عليه اوهك قلمه،وهك أهله ..ومن مث يتجمع البشر عليها وحدها،  على أمثال ما تتجم

 ومرعى وقطيع وسياج  ..
خطووا   لووذي يقوولقالكرمي،اواملوويمن ذو نسووه عري ،وضووارب يف كووعاب الزمان.إنووه واحوود موون ذلووك امللكووه 

 موحممد ..علوويهذلووك الووره  الكرمي:نوول  وإبووراهيم وإ اعيوول وإسووحا ،ويعقلب ويلس ،وملسووى وعيسووى،
 ..« اتوَُّقلنِ ُبُكْم فَ َوِإنَّ هِذِ  أُمَُّتُكْم أُمَّ   واِحَدة  َوأاََن رَ ..»الصالة والسالم 

ملاقووو   - مووا يتجلوووى يف لووالل القووورآنك  -هووذا امللكوووه الكرمي،املمتوود يف كوووعاب الزمووان مووون قدمي،يلاجوووه 
وتعوووووودق املكان، متشوووووواّب ،وأزمات متشوووووواّب ،وعارب متشوووووواّب  علووووووى تطوووووواول العصوووووولر وكوووووور الوووووودهلر،وتغْي

 ولكنه ميضوووك يفالتشوووريد.األقلام.يلاجوووه الضوووالل والعموووى والطغيوووان واهللى،وا ضوووطهاق والبغك،والتهديووود و 
 حلظوو  وعوود اّللِ  قعا يف كوولاّلِل،متعلقووا ابلرجوواء فيووه،متل نريقووه تبووحل ااطوول،مطم ن الضوومْي،وايقا موون نصوور 

ْيِهْم َرُّبُوْم فَوَأْوحى إِلَوتَوعُولُقنَّ يف ِملَِّتنا.لَ ْرِضونا أَْو ِموْن أَ  َوقواَل الَّوِذيَن َكَفوُروا ِلُرُسوِلِهْم لَُنْخورَِجنَُّكمْ »الصاق  األكيد:
.ملقوووو  « .َمقووواِمك َوخوووواَ  َوِعيووودِ  ِلَمووووْن خوووا َ  ْم.ذِلكَ َم ِمووووْن بَوْعوووِدهِ لَووونُوْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنَي،َولَُنْسوووِكنَونَُّكُم اأْلَرْ 

ينتظرهوووا  بووو  واحووودةواحووود وعربووو  واحدة.وهتديووود واحووود.ويقني واحد.ووعووود واحووود للملكوووه الكووورمي ..وعاق
 امليمنلن يف واي  املطا .وهم يتلقلن ا ضطهاق والتهديد واللعيد ..

 ثانيا:الحيا  في ظالل القرآن

 ارض :فلت  العل القرآن تعلمحل أنه   مكان يف هذا اللجلق للمصاقف  العمياء،و  للويف لال
مووو .ولكن حكمووو  .وكووول أمووور حلك« .ْقوووِديرا  توَ دَّرَُ  َوَخلَوووَ  ُكووولَّ َكوووْكء  فَوَقووو« ..»ِإانَّ ُكووولَّ َكوووْكء  َخَلْقنووواُ  بَِقوووَدر  »

ُ ِفيوووِه َخوووْْيا    لَ  ا  َوَاَْعووولا َكوويْ ْن َتْكَرُهوووفَوَعسوووى أَ »الغيووه العميقووو  قووود   تتكشوو  للنظووورة ا نسووواني  القصووْية: اّللَّ
 يَوْعلَوووُم َوأَنْووووُتْم   ُهوووَل َكووور  َلُكوووْم.َواّللَُّ وَ لا َكوووْي ا   هُِبُوووَوَعسوووى أَْن َتْكَرُهووولا َكوووْي ا  َوُهوووَل َخوووْْي  َلُكْم،َوَعسوووى أَنْ ،َكِثْيا  

 « ..تَوْعَلُملنَ 
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تميو  قود راهوا النواس حت الويت يآترهوا وقود   تتبعها،واملقودما واألسباب اليت تعار  عليها الناس قد تتبعها
 ووا والنتائج،وإ ئ اهلترتعقبهووا نتائجهووا وقوود   تعقبها.ذلووك أنووه ليسووحل األسووباب واملقوودمات هووك الوويت تنشوو

 َعوولَّ اّللََّ  تَووْدرِي لَ  »سوولاء: هووك ا راقة الطليقوو  الوويت تنشووئ اهلتر والنتووائج كمووا تنشووئ األسووباب واملقوودمات
ُّ بَوْعَد ذِلَك أَْمرا    « ..ُُيِْد

 هوول الووذي يقوودر ألخووذ ّبووا واّللِ مووأملر اب ..واملوويمن ذخووذ ابألسووباب ألنووه« َومووا َتشوواُ َن ِإ َّ أَْن َيشوواَء اّللَُّ »
لنجوولة ذ األمني،واحوود  املووالآترهووا ونتائجهووا ..وا نم نووان إىل رمحوو  اّلِل وعدلووه وإىل حكمتووه وعلمووه هوول و 

ُ  يَعِوودُُكْم َمْغِفوورَة  مِ اِء،َواّللَُّ ْلَفْحشووالشَّووْيطاُن يَعِوودُُكُم اْلَفْقووَر َوَذُْموورُُكْم ابِ »لسوواوس:موون اهلوولاجك وال ،َواّللَّ ْنووُه َوَفْضووال 
 « ..واِسع  َعِليم  

ة،قرير الضومْي ..عشوحل أرى يود اّلِل يف  مطمو ن السورير هواقئ النفك، -رآن يف لالل القو -ومن مث عشحل 
فاعليتهووا تعوواىل و  شووحل يف كنوو  اّلِل ويف رعايته.عشووحل أستشووعر إاابيوو  صووفاتهكوول حوواقّ ويف كوول أمر.ع

يووُه اْلُمْضووَطرَّ ِإذا َقعوواُ  َوَيْكِشووُ  الُسوولَءف..» « ُم اْاَبِوووْيُ  ِعبوواِقِ  َوُهووَل احلَِْكوويقوواِهُر فَوووْل َ ُهوووَل الْ وَ « ..»أَمَّووْن اُِ
ُ غالِوووه  َعلوووى أَْمووورِِ  َولِكووونَّ َأْكثَووووَر النَّووو..» َ َُيُووولُل بَووونْيَ أَ  َواْعَلُمووولا»« ..لنَ اِس   يَوْعَلُموووَواّللَّ «  اْلَموووْرِء َوقَوْلبِوووهِ نَّ اّللَّ
َ َاَْعووْل لَووُه َرْرَ « ..»فَوعَّووال  ِلمووا يُرِيوودُ ..» ووْل َعلَووى اّللَِّ ْن َحْيووُة   َُيَْتِسووُه،وَ ْرزُقْووُه ِمووجووا  َويوَ َوَمووْن يَوتَّووِ  اّللَّ َمْن يَوتَولَكَّ

َ ابلِووووُ  أَْموووورِ ِ  فَوُهووووَل َحْسووووُبُه.ِإنَّ  ِبكووووا   َعْبووووَدُ   أَلَووووْيَك اّللَُّ « ..»ِتهاِخووووذ  بِناِصوووويَ آ ُهووووَل مووووا ِمووووْن َقابَّوووو   ِإ َّ « ..»اّللَّ
ُ َفموو« ..»َوُحَلُِِفلنَووَك اِبلَّووِذيَن ِمووْن ُقونِووهِ  «  َفمووا لَووُه ِمووْن هوواق  َوَمووْن ُيْضووِلِل اّللَُّ « ..»ْن ُمْكوورِم  ا لَووُه ِمووَوَمووْن يُِهووِن اّللَّ

ي   املطلقو  ملدبرة،واملشو راقة ا.إن اللجلق ليك م وكا لقلانني آلي  صماء عمياء.فهنا  قائما وراء السنن ا.
يك لنوا ااصو  وأنوه لوريقتها ا..واّلِل حل  ما يشاء وحتار.كذلك تعلمحل أن يد اّلِل تعمل.ولكنها تعمل بط

 ملضولع ليعمول - موا يبودو يف لوالل القورآنك  -أن نستعجلها و  أن نق   على اّلِل كوي ا.فاملنهج ا هلوك 
 شوري  اللاحودةلونفك البايف كل بي  ،ويف كل مرحل  من مراحل النشأة ا نساني ،ويف كول حالو  مون حوا ت 

ان وناقاتووه ذا ا نسوو..وهول ملضوولع هلووذا ا نسووان الووذي يعوويا يف هوذ  األرم،آخووذ يف ا عتبووار  فطوورة هوو
ر  يف ئن فيحتقووور قو ذا الكووواتغوووْية الووويت تع يوووه ..إن لنوووه   يسووولء ّبوووواسوووتعداقاته،وقلته وضوووعفه،وحا ته امل

 ع .األرم،أو يهدر قيمته يف صلرة من صلر حياته،سلاء وهل فرق أو وهل عضل يف مجا
كوذلك هول   يهويم موع اايوال فْيفوع هوذا الكوائن فوول  قودر  وفول  ناقتوه وفول  مهمتوه الويت أنشوأ  اّلِل هلووا 

 كلتووا احلووالتني أن مقلمووات فطرتووه سووطحي  تنشووأ بقووانلن أو تكشوو   وورة قلووم  يوولم أنشووأ  ..و  يفوو م يف
..ا نسان هل هذا الكائن بعينه.بفطرته وميلله واستعداقاته،ذخذ املونهج ا هلوك بيود  لْيتفوع بوه إىل أقصوى 
قرجوووات الكموووال املقووودر لوووه  سوووه تكلينوووه ووليفتوووه،وُي م ذاتوووه وفطرتوووه ومقلماتوووه،وهل يقووولق  يف نريووو  

الووذي يعلمووه خووال  هووذا  -الكمووال الصوواعد إىل اّلِل ..وموون مث فووإن املوونهج ا هلووك ملضوولع للموودى الطليوول 
وموووون مث   يكوووون معتسووووفا و  عجوووول  يف هقيوووو  غاايتووووه العليووووا موووون هووووذا  -ا نسووووان ومنووووزل هووووذا القوووورآن 

 يعجلووه املوولت عووناملوونهج.إن املوودى أمامووه  توود فسووي ،  ُيوود  عموور فوورق،و  تسووتحثه رغبوو  فان،حشووى أن 
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هقيووووو  غايتوووووه البعيووووودة كموووووا يقوووووع ألصوووووحاب املوووووذاهه األرضوووووي  الوووووذين يعتسوووووفلن األمووووور كلوووووه يف جيووووول 
 واحد،ويتخطلن الفطرة املتزن  ااطى ألوم   يصثون على ااطل املتزن 

ألموووولر.مث ا،وتضووووطرب ويف الطريوووو  العسوووول  الوووويت يسوووولكلوا تقوووولم اجملازر،وتسوووويل الوووودماء،وتتحطم القيم 
ملوووذاهه اصووومد هلوووا تحطمووولن هوووم يف النهايووو ،وتتحطم موووذاهبهم املصوووطنع  هوووحل مطوووار  الفطووورة الووويت   يت

يقلمهوووا حوووني ن هنا ،و مووواملعتسوووف   فأموووا ا سوووالم فيسوووْي هينوووا لينوووا موووع الفطرة،يووودفعها مووون هنا،ويرقعهوووا 
يوووو  املرسوووولم  موووون الغا ايل،ولكنووووه   يكسوووورها و  ُيطمها.إنووووه يصووووث عليهووووا صووووث العووووار  البصووووْي اللايوووو 

..فوووالزمن  ائووو  أو األلووو ة أو امل..والوووذي   يوووتم يف هوووذ  ا؟للووو  يوووتم يف ا؟للووو  الثانيووو  أو الثالثووو  أو العاكووور 
 ووذورها يف  ق  وتضوورب تد،والغايوو  واضووح ،والطري  إىل اهلوود  الكبووْي نليل،وكمووا تنبووحل الشووجرة الباسوو

ن أنينو .مث يكول   ويف نمتد يف ب ء وعلوى هينوال ب ،وتتطاول فروعها وتتشابك ..كذلك ينبحل ا سالم ومي
 قائما ما يريد  اّلِل أن يكلن ..

رع ري.ولكن الوزاغرقهوا الويوالزرع  قود تسوفى عليهوا الرمال،وقود ذكول بعضوها الدوق،وقود ُيرقهوا الظمأ،وقود 
و   ال يعتسووو فوووالطليووول  البصوووْي يعلوووم أووووا زرعووو  للبقووواء والنماء،وأووووا سوووتغاله اهلفوووات كلهوووا علوووى املووودى

للجولق  اهلوك يف  ا.إنوه املونهج .يقل ،و  ُياول إنضاجها بغْي وسائل الفطرة اهلاقئ  املتزن ،السومح  الولقوق 
 « ..َوَلْن عََِد ِلُسنَِّ  اّللَِّ تَوْبِديال  ..»كله 

 ة ..ْي مقصلقواحل  يف منهج اّلِل أصيل يف بناء هذا اللجلق.ليك فلت  عابرة،و  مصاقف  غ
ُ ،َوأَنَّ مووا  ُهووَل احْلَوونَّ اّللََّ ذلِووَك  َِ »انه هوول احلوو .ومن وجوولق  تعوواىل يسووتمد كوول ملجوولق وجوولق :إن اّلِل سووبح

َ ُهَل اْلَعِلُك ا تلوبك خبلقوه اّلِل هوذا الكولن ابحلو    ي ..وقد خلو « ْلَكِبْيُ يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه ُهَل اْلباِنُل،َوأَنَّ اّللَّ
ُ ذلِووكَ »البانوول: واحلوو  هوول قوولام هووذا « اَنَك ِنووال  ُسووْبححَل هووذا ابَربَّنووا مووا َخَلْقوو« ..» ِإ َّ اِبحْلَوو ِِ مووا َخلَووَ  اّللَّ

« اأْلَْرُم َوَمووْن فِوويِهنَّ لسَّووماواُت وَ اَسووَدِت َولَووِل اتوَّبَووَع احْلَووُ  أَْهوولاَءُهْم َلفَ »اللجوولق فووإذا حوواق عنووه فسوود وهلووك:
إن مصووْيها ْي هووذا فووغوو  ..ومهمووا تكوون الظوولاهر ..وموون مث فووال بوود للحوو  أن يظهوور،و  بوود للبانوول أن يزهوو

 « .. زاِه   ِإذا ُهلَ َبْل نَوْقِذُ  اِبحلَْ ِِ َعَلى اْلباِنِل فَوَيْدَمُغُه فَ »إىل تكش  صري :
وووما أَنْووووَزَل ِمووونَ »وااوووْي والصوووال  وا حسوووان أصووويل  كاحل ،ابقيووو  بقووواء  يف األرم: َلحْل أَْوِقيَووو   ِء مووواء  َفسووواالسَّ

،َزبَود  ِمثْوُلُه.َكوذِلَك َيْضوِرُب بِْتغواَء ِحْليَو   أَْو َمتا النَّواِر َلْيوِه يف َتَمَل السَّْيُل َزبَدا  رابِيا ،َوِ َّا يُلقِوُدوَن عَ بَِقَدرِها،فَاحْ  اع 
ُ احْلَوو َّ َواْلباِنَل.فََأمَّووا الزَّبَووُد فَويَووْذَهُه ُجفوواء  َوأَمَّوو َفووُع النَّووا مووا يوَ اّللَّ ُ اَس فَوَيْمُكووُة يف اأْلَرْ نوْ ِم.َكووذِلَك َيْضووِرُب اّللَّ

ُ َمَثال  َكِلَمو   نَيِِ « ...»اأْلَْمثالَ  فَوْرُعهوا يف السَّوماِء،تُوْييت يِِبَو   َأْصوُلها تبِوحل  وَ َشوَجرَة  نَ بَو   كَ أَ َْ تَوَر َكْيَ  َضَرَب اّللَّ
ُ اأْلَْمثوواَل لِ  ا،َوَيْضووِرُب اّللَّ َموو   َخِبيثَوو   َكَشووَجرَة  َخِبيثَوو   تَووذَكَُّروَن.َوَمَثُل َكلِ َعلَُّهووْم يوَ لَ لنَّوواِس أُُكَلهووا ُكوولَّ ِحووني  إبِِْذِن َرّبِِ

 ُ يوووواِة الووووُدنْيا َويف ْلَقووووْلِل الثَّابِووووحِل يف احلَْ آَمنُوووولا ابِ  لَّووووِذينَ ااْجتُوثَّووووحْل ِمووووْن فَوووووْلِ  اأْلَْرِم مووووا هَلووووا ِمووووْن َقرار .يُوثَوبِِووووحُل اّللَّ
ُ الظَّاِلمِ  ُ ما َيشاءُ اهْلِخرَِة.َوُيِضُل اّللَّ  « ..نَي َويَوْفَعُل اّللَّ
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 والصووال ف   وااووْيأي نمأنينو  ينشوو ها هووذا التصوولرف وأي سووكين  يفيضووها علوى القلووهف وأي يقوو  يف احلوو
 وأي قلة واستعالء على اللاقع الصغْي يسكبها يف الضمْيف

 ثالثا:أثر الحيا  في ظالل القرآن

قوووني جوووازم حاسوووم ..إنوووه   صوووال  هلوووذ  األرم،و  ىل يإ - لوووالل القووورآن يف -وانتهيووحل مووون فووو ة احليووواة 
 نن الكووولنسووو و  تناسووو  موووعراحووو  هلوووذ  البشوووري ،و  نمأنينووو  هلوووذا ا نسوووان،و  رفعووو  و  بركووو  و  نهوووارة،

 وفطرة احلياة ..إ  ابلرجلع إىل اّلِل ..
احوود   سوولا  ..إنووه ه صوولرة واحوودة ونريوو  واحوود ..و لوو - لووالل القوورآن كمووا يتجلووى يف  -والرجوولع إىل اّلِل 

حود  يف و الكتواب  اإنوه هكويم هوذالعلقة ابحلياة كلهوا إىل مونهج اّلِل الوذي ر وه للبشوري  يف كتابوه الكورمي ..
رتكوووووواس يف لناس،وا حياهتا.والتحوووووواكم إليووووووه وحوووووود  يف كوووووويووا.وإ  فهوووووول الفسوووووواق يف األرم،والشووووووقاوة ل

ُهْم.َوَمْن َأَضوُل ا يَوتَِّبُعلَن أَْهولاءَ اْعَلْم أَ َّ ا َلَك فَ ِإْن َ ْ َيْسَتِجيُبل فَ »احلمأة،وا؟اهلي  اليت تعبد اهللى من قون اّلِل:
ف ِإنَّ اّللََّ   يوَ   « ..اِلِمنيَ ْلَقْلَم الظَّ ْهِدي اِ َِّن اتوََّبَع َهلاُ  بَِغْْيِ ُهدى  ِمَن اّللَِّ

  ميان ..ا ا هل ع اختيار،إإن ا حتكام إىل منهج اّلِل يف كتاب ليك انفل  و  تطلعا و  ملض
« َْيَُة ِمووْن أَْموورِِهمْ  أَْن َيُكوولَن هَلُووُم اْاِووللُُه أَْموورا   َوَرُسووَومووا كوواَن ِلُمووْيِمن  َو  ُمْيِمنَوو   ِإذا َقَضووى اّللَُّ ..»أو ..فووال إميووان 

ْم لَوْن يُوْغنُولا َعْنوَك ِموَن اّللَِّ يَن   يَوْعَلُمولَن.ِإوَُّ  الَّوذِ ْهولاءَ بِوْع أَ مُثَّ َجَعْلناَ  َعلى َكرِيَع   ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعها َو  تَوتَّ ..»
ُ وَ  ،َواّللَّ  .. «ُمتَِّقنيَ ِ ُ الْ َكْي ا ،َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ 

 ها ..أو كقائ واألمر إذن جد ..إنه أمر العقيدة من أساسها ..مث هل أمر سعاقة هذ  البشري 
لي  فطرهتووووا إ   فوووواتي  موووون صوووونع اّلِل و  تعووووا    تفووووت  مغووووا -ّلِل اوهووووك موووون صوووونع  -  البشووووري  إن هووووذ

ي  كوول نهجووه وحوود  مفوواتموقوود جعوول يف  -سووبحانه  -أمراضووها وعللهووا إ  ابلوودواء الووذي حوورج موون يوود  
 « ..ِمِننيَ يْ  لِْلمُ َونُونَوِزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَل ِكفاء  َوَرمْحَ   »مغل ،وكفاء كل قاء:

فوول إىل صوووانعه،و  أن د أن توورق القي    تريوو..ولكووون هووذ  البشوور « ِإنَّ هووَذا اْلُقووْرآَن يَوْهووِدي لِلَّوويِت ِهووَك أَقْوووَلمُ »
ا و كوقلهتا ..موعاقهتا أسوتذهه ابملريخ إىل مبدعه،و  تسولك يف أمور نفسوها،ويف أمور إنسوانيتها،ويف أمور 

ة يلميوو  الصووغْي اجاهتووا الحاملاقيوو  الزهيوودة الوويت تسووتخدمها يف تعوولقت أن تسوولكه يف أموور األجهووزة واهل ت 
  هوووذ  ا   تطبووو..وهوووك تعلوووم أووووا تسوووتدعك  صوووال  ا؟هووواز مهنووودس املصووونع الوووذي صووونع ا؟هاز.ولكنهووو

ي أنشوووأ هوووذا بووودع الوووذالقاعووودة علوووى ا نسوووان نفسوووه،ف ق  إىل املصووونع الوووذي منوووه خووورج،و  أن تسوووتفيت امل
ذي داخلوه إ  الوسواربه وممنسواين العظويم الكورمي الودقي  اللطي ،الوذي   يعلوم ا؟هاز العجيه،ا؟هواز ا 

 « ..اْاَِبُْيف  اللَِّطي ُ َ  َوُهلَ ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الُصُدوِر.َأ  يَوْعَلُم َمْن َخلَ »أبدعه وأنشأ :
د الركووود،ولن عووو د لووون عوووومووون هنوووا جووواءت الشوووقلة للبشوووري  الضال .البشوووري  املسوووكين  احلائرة،البشوووري  الووويت
؟هواز ْي،كموا تورق اعها الكباهلودى،ولن عود الراحو ،ولن عود السوعاقة،إ  حوني تورق الفطورة البشوري  إىل صوان

 الزهيد إىل صانعه الصغْي 
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 ياهتا،نكبوو   حاصووم  يف ولقوود كانووحل تنحيوو  ا سووالم عوون قيوواقة البشووري  حوودت هووائال يف  رحها،ونكبوو  ق 
 يف كل ما أ  ّبا من نكبات تعر  هلا البشري  نظْيا 

وذاقوووحل لقياقات،لقووود كوووان ا سوووالم قووود تسووولم القيووواقة بعووود موووا فسووودت األرم،وأسووونحل احلياة،وتعفنوووحل ا
 «النَّاسِ  حْل أَْيِدي ِ ا َكَسبَ اْلَبْحرِ َلَهَر اْلَفساُق يف اْلَثِِ وَ »البشري  الليالت من القياقات املتعفن  و

ذا ملسووتمدة موون هووولشووريع  ان،وابلتصوولر ا؟ديوود الوووذي جوواء بووه القرآن،وابتسوولم ا سووالم القيوواقة ّبووذا القرآ
ته.لقد أنشوأ حل بوه نشوأالتصلر ..فكان ذلك مللدا جديدا لإلنسان أعظم يف حقيقتوه مون املللود الوذي كانو

اجتماعيووووا  ا واقعوووواهلووووهووووذا القوووورآن للبشووووري  تصوووولرا جديوووودا عوووون اللجوووولق واحليوووواة والقوووويم والوووونظم كمووووا حقوووو  
اقوع هوذا الل  ن.نعوم  لقود كوا.ز على خياهلا تصلر  جمرق تصلر،قبل أن ينش ه هلا القورآن إنشواء فريدا،كان يع

... يوة    ازن والتناسو ي ،والتل من النظاف  وا؟مال،والعظم  وا رتفاع،والبسان  واليسر،واللاقعي  وا ااب
وكووريع  منهج القرآن،لقوورآن،و ل احطوور للبشووري  علووى ابل،لوول  أن اّلِل أراق  هلا،وحققووه يف حياهتووا ..يف لووال

 القرآن.
لرة رة أخورى،يف صواهليو  مومث وقعحل تلك النكب  القاصم  وحنك ا سالم عن القيواقة.حنك عنهوا لتتل هوا ا؟
 نفووال ابلثوولبتعاجووه األمون صوولرها الكثْية.صوولرة التفكوْي املوواقي الووذي تتعاجوه بووه البشووري  اليلم،كموا ي

  املثقا واللعب  الزاهي  األللان
  وا بووووداع ك يف كفووووإن هنووووا  عصوووواب  موووون املضووووللني ااوووواقعني أعووووداء البشري .يضووووعلن هلووووا املوووونهج ا هلوووو 

 ا نساين يف عا  املاقة يف الكف  األخرى مث يقلللن هلا:اختاري    
ألخووذ ملاقة،وإمووا ا عووا  ااختوواري إمووا املوونهج ا هلووك يف احليوواة والتخلووك عوون كوول مووا أبدعتووه يوود ا نسووان يف

 ار املعرف  ا نساني  والتخلك عن منهج اّلِل    بثم
داع دوا لإلبووووووهوووووذا خوووووداع ل ووووويم خبية.فلضوووووع املسوووووأل  لووووويك هكوووووذا أبووووودا ..إن املووووونهج ا هلوووووك لووووويك عووووو

ن  قوووام خ ا نسووواا نسووواين.إ ا هووول منشوووئ هلوووذا ا بوووداع وملجوووه لوووه اللجهووو  الصوووحيح  ..ذلوووك كوووك يووونه
 ء كنلنووو  موووا يكوووااقوووات املّلِل له،وأقووودر  عليه،ووهبوووه مووون الطااالفووو  يف األرم.هوووذا املقوووام الوووذي منحوووه ا

لين  تكلينوه وتكوونسو  بوني اللاجه املفروم عليه فيه وسخر له من القلانني الكلني  ما يعينه على هقيقه
ل سوويل  موون وسووائّلِل،وو  هووذا الكوولن ليملووك احليوواة والعموول وا بووداع ..علووى أن يكوولن ا بووداع نفسووه عبوواقة

ا يرضوووك  نطوووا  موووئوووه العظام،والتقيووود بشووورنه يف عقووود ااالفووو  وهووول أن يعمووول ويتحووور  يفكوووكر  علوووى آ 
ألخوورى اقة يف الكفوو  ا  املوواعوواّلِل.فأمووا أول ووك الووذين يضووعلن املوونهج ا هلووك يف كف ،وا بووداع ا نسوواين يف 
 حل أن والضوالل،و ْية تيوه واحلو..فهم سي ل الني ،كريرون،يطارقون البشوري  املتعبو  احلوائرة كلموا تعبوحل مون ال

 ّلِل ...تسمع لصلت احلاقي الناص ،وأن تيوب من املتاه  املهلك ،وأن تطم ن إىل كن  ا
 ي  ..وهنالك آخرون   ينقصهم حسن الني  ولكن ينقصهم اللعك الشامل،وا قرا  العم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 200 

 عووووا  ان يفات ا نسووووهووووي ء يبهوووورهم مووووا كشووووفه ا نسووووان موووون القوووولى والقوووولانني الطبيعيوووو ،وتروعهم انتصووووار 
هوووا ،وعملها وأير  ميانيووو ااملاقة.فيفصووول ذلوووك البهووور وهوووذ  الروعووو  يف كوووعلرهم بوووني القووولى الطبيعيووو  والقووويم 

ُيسووبلن أن جمووا  آخوور و   ميانيوو االوولاقعك يف الكوولن ويف واقووع احليوواة واعلوولن للقوولانني الطبيعوو  جمووا ،وللقيم 
م  آمووووون النووووواس أ جهوووووا سووووولاء ميانيووووو ،وتعطك نتائالقووووولانني الطبيعيووووو  تسوووووْي يف نريقهوووووا غوووووْي متوووووأيرة ابلقووووويم ا

 س كفروا.اتبعلا منهج اّلِل أم خالفلا عنه.حكملا بشريع  اّلِل أم  هلاء النا
يو  هوك لقيم ا ميان.فهذ  اهذا وهم ..إنه فصل بني نلعني من السنن ا هلي   ا يف حقيقتهما غْي منفصلني

ل   موووثر للفصوووتداخلووو  و اء بسووولاء.ونتائجها مرتبطووو  ومبعوووخ سووونن اّلِل يف الكووولن كوووالقلانني الطبيعيووو  سووول 
ك حوني تعويا يف الونف بينهما يف حك امليمن ويف تصلر  ..وهذا هل التصلر الصحي  الذي ينشو ه القورآن
يو  حنورا  يف واهوذا ا  يف لالل القرآن.ينش ه وهل يتحدّ عن أهل الكته السابق  واحنورافهم عنهوا وأيور

ُهْم ْهَل اْلِكتاِب آَمُنلا َواتوََّقْلا َلَكفَّْران عَ َوَلْل أَنَّ أَ »املطا : ُوْم أَقواُملا َوأَلَْقَخْلناُهْم َجنَّا يِِ اهِتِمْ سَ نوْ ِت النَِّعيِم.َوَلْل َأوَّ
ِوْم أَلَ  يَل َوما أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرّبِِ وينشو ه وهول يتحودّ عون .«مْ ْم َوِموْن َهْوحِل أَْرُجِلِهوْن فَووْلِقهِ َكلُولا ِموالتوَّْلراَة َواْ ِْنِْ

وووماَء َعلَووواْرِسوووِل يوُ فَوُقْلحُل:اْسوووتَوْغِفُروا َربَُّكوووْم ِإنَّوووُه كووواَن َغفَّوووارا  »وعووود نووول  لقلموووه: قُْكْم ِ َْمووولال  ْيُكْم ِمْدرارا ،َومُيْووودِ لسَّ
فسوووك للنووواس واللاقوووع قوووع النرب  بوووني اللاشووو ه وهووول يووو..وين« َوبَِننَي،َوَاَْعوووْل َلُكوووْم َجنَّوووات  َوَاَْعوووْل َلُكوووْم َأْووووارا  

ُ ما بَِقْلم  حَ »ااارجك الذي يفعله اّلِل ّبم: َ   يُوَغْيِِ ُوا ما َّتَّ يُوغَ ِإنَّ اّللَّ  «.نْوُفِسِهمْ  َِ ْيِِ
 اّلِل. فاذ لسننإن ا ميان ابّلِل،وعباقته على استقام ،وإقرار كريعته يف األرم ...كلها إن

ترهوا   الويت نورى آن الكلنيونبوع الوذي تنبثو  منوه سوائر السونوهك سنن ذات فاعلي  إاابي ،انبع  من ذات امل
 اللاقعي  ابحلك وا ختبار.

يعيو  لقولانني الطباتبواع ا ولقد شخذان يف بعخ األحيان مظاهر خاقع   ف ا  السنن الكلني ،حني نرى أن
نهوووا ل الطريووو  ولكو ئجوووه يف أيووويقي إىل النجوووا  موووع رالفووو  القووويم ا ميانيووو  ..هوووذا ا فووو ا  قووود   تظهووور نتا

  التقوواء   موون نقطووتظهوور حتمووا يف وايتووه ..وهووذا مووا وقووع للمجتمووع ا سووالمك نفسووه.لقد بوودأ خوو  صووعلق
  كلموا لل يهب  ويهوباقهما.و القلانني الطبيعي  يف حياته مع القيم ا مياني .وبدأ خ  هبلنه من نقط  اف  

 ..اني  مجيعا قيم ا ميلسنن الطبيعي  والانفرجحل زاوي  ا ف ا  حَّت وصل إىل احلضيخ عند ما أ ل ا
بينمووا جناحووه حوود جبار،ويف الطوور  اهلخوور تقوو  احلضووارة املاقيوو  اليلم.تقوو  كالطووائر الووذي يوور   نووا  وا
 لقلووو  واحلوووْيةاعووواين مووون اهلخووور مهيخ،فْيتقوووك يف ا بوووداع املووواقي بقووودر موووا يووورتكك يف املعووو  ا نسووواين وي

وحود   هج اّلِل،وهولن إىل مونن منوه العقوالء هنوا  ..لول  أووم   يهتودو واألمرام النفسي  والعصوبي  موا يصور 
 العالج والدواء.

إن كووريع  اّلِل للنوواس هووك نوور  موون قانلنووه الكلووك يف الكلن.فإنفوواذ هووذ  الشووريع    بوود أن يكوولن لووه أيوور 
تقوولم وحوودها بغووْي إاووايب يف التنسووي  بووني سووْية النوواس وسووْية الكوولن ..والشووريع  إن هووك إ  مثوورة ا ميووان   

أصلها الكبْي.فهك ملضلع  لتنفذ يف جمتمع مسلم،كما أوا ملضلع  لتسواهم يف بنواء اجملتموع املسولم.وهك 
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متكامل  مع التصلر ا سالمك كله لللجلق الكبْي ولللجلق ا نساين،ومع ما ينش ه هوذا التصولر مون تقولى 
  يف اال ،واسوووتقام  يف السووولل  ...وهكوووذا امات،ورفعوووميف الضوومْي،ونظاف  يف الشعلر،وضوووخام  يف ا هت

يبوودو التكاموول والتناسوو  بووني سوونن اّلِل كلهووا سوولاء مووا نسووميه القوولانني الطبيعيوو  ومووا نسووميه القوويم ا ميانيوو  
 ..فكلها أنرا  من سن  اّلِل الشامل  هلذا اللجلق.

هووك كووذلك انه ....نشووو  وا نسووان كووذلك قوولة موون قوولى اللجلق.وعملووه وإراقته،وإميانووه وصووالحه،وعباقته
تعمووووووول  ..وكلهوووووووا قووووووولى ذات آتر إاابيووووووو  يف هوووووووذا اللجووووووولق وهوووووووك مرتبطووووووو  بسووووووون  اّلِل الشوووووووامل  لللجووووووولق

يووووواة تفسووووود احلمتناسوووووق ،وتعطك مثارهوووووا كاملووووو  حوووووني تتجموووووع وتتناسووووو  بينموووووا تفسووووود آترهوووووا وتضطرب،و 
َ ا ذلِووَك ِ َنَّ »معها،وتنتشوور الشووقلة بووني النوواس والتعاسوو  حووني تفوو   وتتصوواقم: ا  نِْعَموو   أَنْوَعَمهوو يَووُك ُمغَوو َْ ّللَّ ا ْيِِ

ُوا مووا ِ َنْوُفِسووِهمْ    وبووني موواجرايت  نسووان وكووعلر ابووني عموول  ..فا رتبوواط قووائم وييوو « َعلووى قَوووْلم  َحووَّتَّ يُوغَووْيِِ
الل دعل إىل ا خواط،و  يواألحداّ يف نطا  السن  ا هلي  الشوامل  للجميوع.و  يولحك بتمزيو  هوذا ا رتبو

ا أن هلووهلوودى وينبغووك اقهووا قون ا التناسوو ،و  ُيوولل بووني النوواس وسوون  اّلِل ا؟اريوو ،إ  عوودو للبشووري  يطار ّبووذ
 تطارق ،وتقصيه من نريقها إىل رّبا الكرمي ..

 هدي.ع ّبا ويهذ  بعخ االانر وا نطباعات من ف ة احلياة يف لالل القرآن.لعل اّلِل ينف
 وما تشاءون إ  أن يشاء اّلِل ..

 يد قطهس
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ل سور  ال اأحة وأول سور  البقر    ال هء ا و 

 

 مكي ة وآياأها سبع ( سور  ال اأحة1) 

حمن الرحيم  بسم ّللاه الره

 

 ( ِإايَّ َ 4الودِِيِن )( ماِلِك يوَوْلِم 3)( الرَّمْحِن الرَِّحيِم 2َلِمنَي )احْلَْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعا (1ِبْسِم اّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيِم )}
َ  َنْسَتِعنُي ) راَط اْلُمْسَتِقيَم ) (5نَوْعُبُد َوِإايَّ ْيِهْم َعَلْيِهْم َغْْيِ اْلَمْغُضولِب َعلَو ( ِصراَط الَِّذيَن أَنْوَعْمحلَ 6اْهِداَن الصِِ

 { (7َو  الضَّالِِنَي )
يوولم وليلوو  علووى احلوود األقىن  يوورقق املسوولم هووذ  السوولرة القصووْية ذات اهلايت السبع،سووبع عشوورة موورة يف كوول

وأكثووور مووون ضوووع  ذلوووك إذا هووول صووولى السووونن وإىل غوووْي حووود إذا هووول رغوووه يف أن يقووو  بوووني يووودي ربوووه 
متنفال،غوووْي الفووورائخ والسووونن.و  تقووولم صوووالة بغوووْي هوووذ  السووولرة ملوووا ورق يف الصوووحيحني  َعوووْن ُعبَووواَقَة بْوووِن 

 124«َة ِلَمْن  َْ يَوْقرَْأ بَِفاِهَِ  اْلِكَتاِب َ  َصالَ » قَاَل  - -الصَّاِمحِل أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ 
عر ات املشوووووووواإن يف هووووووووذ  السوووووووولرة موووووووون كليووووووووات العقيوووووووودة ا سووووووووالمي ،وكليات التصوووووووولر ا سووووووووالمك،وكلي
ة   ن كوول صووالوالتلجهات،مووا يشووْي إىل نوور  موون حكموو  اختيارهووا للتكوورار يف كوول ركع ،وحكموو  بطووال

 تذكر فيها ..
ة أم هووك آيوو  يوو  موون كوول سوولر آسوومل :أهك ..ومووع ااووال  حوولل الب«  الوورَّمْحِن الوورَِّحيمِ ِبْسووِم اّللَِّ »تبوودأ السوولرة:

ا ا هتسوووه آايهتووواهوو ،وّبموون القووورآن تفتووت  ّبوووا عنووود القووراءة كووول سووولرة،فإن األرجوو  أووووا آيوو  مووون سووولرة الف
ة ..وهول سولر « آَن اْلَعِظويمَ  َواْلُقورْ ين اْلَمثوا َوَلَقوْد آتَوْينواَ  َسوْبعا  ِمونَ »سبعا.وهنا  قلل  ن املقصلق بقلله تعواىل:

 ة.ألوا يث  ّبا وتكرر يف الصال« ِمَن اْلَمثاين »الفاه  بلصفها سبع آايت 
 أول موووا نوووزل مووون القووورآن ابتفوووا ،وهل قللوووه يف - -والبووودء ابسوووم اّلِل هووول األقب الوووذي أوحوووى اّلِل لنبيوووه 

ُهووَل » ى موون أن اّللِ سووالمك الكووث   مووع قاعوودة التصوولر ا ..وهوول الووذي يتفوو...« اقْووورَأْ اِبْسووِم َربِِووَك »تعوواىل:
ِل ملجوووولق يسووووتمد منووووه كوووو   الووووذيامللجوووولق احلوووو -سووووبحانه  -..فهوووول « اأْلَوَُّل َواهْلِخووووُر َوالظَّوووواِهُر َواْلبوووواِننُ 

 وكل اعا . كل حرك   وجلق ،ويبدأ منه كل مبدوء بدأ .فبا ه إذن يكلن كل ابتداء.واب ه إذن تكلن
وحوود   يف البوودء ابلوورمحن الرحيم،يسووتغر  كوول معوواين الرمحوو  وحا هتووا ..وهوول املخووتا -حانه سووب -ووصووفه 

ابجتماع هاتني الصفتني،كما أنه املختا وحد  بصف  الرمحن.فمن ا؟ائز أن يلص  عبد مون عبواق   نوه 
 أن رحووويم ولكووون مووون املمتنوووع مووون الناحيووو  ا ميانيووو  أن يلصووو  عبووود مووون عبووواق   نوووه رمحن.ومووون ابب أوىل

عتموووع لوووه الصوووفتان ..ومهموووا حتلووو  يف معووو  الصوووفتني:أيتهما تووودل علوووى مووودى أوسوووع مووون الرمح ،فهوووذا 
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ا خووتال  لوويك  ووا يعنينووا تقصوويه يف هووذ  الظووالل إ ووا بلووا منووه إىل اسووتغرا  هوواتني الصووفتني جمتمعتووني 
 لكل معاين الرمح  وحا هتا وجما هتا.

لر وىل يف التصوووولكليوووو  األعليووووه موووون تلحيوووود اّلِل وأقب معووووه ميثوووول ا وإذا كووووان البوووودء ابسووووم اّلِل ومووووا ينطوووولي
 ا سالمك ..

يوووو  يف هووووذا الكليوووو  الثان ميثوووول« يمِ الوووورَّمْحِن الوووورَّحِ »فووووإن اسووووتغرا  معوووواين الرمحوووو  وحا هتووووا وجما هتووووا يف صووووفيت 
 التصلر،ويقرر حقيق  العالق  بني اّلِل والعباق.

احْلَْموُد »ني:ملطلق  للعواملالربلبي  اباكء التلجه إىل اّلِل ابحلمد ووصفه وعقه البدء ابسم اّلِل الرمحن الرحيم 
 « ..ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ 

ضوا مون ء لويك إ  فيق  ابتوداواحلمد ّلِل هل الشعلر الذي يفيخ به قله امليمن  جرق ذكر  ّلِل ..فإن وجل 
 ء طولة تتولاىل آويف كول خ نو  ويف كول حلظو فيلضات النعم  ا هلي  اليت تستجيا احلمد والثناء.ويف كول 

ن  ابتوووداء،وكاحلمووود ّللِ ااّلِل وتتلاكووه وتتجموووع،وتغمر خالئقووه كلهوووا وخباصووو  هووذا ا نسوووان ..ومووون مث كووان 
وىل ،لَووُه احْلَْمووُد يف اأْلُ  ِإ َّ ُهلَ   إِلووهَ  َوُهووَل اّللَُّ »احلموود ّلِل ختامووا قاعوودة موون قلاعوود التصوولر ا سووالمك املباكوور:

 ...«.َواهْلِخرَِة 
وفيضه على عبد  امليمن،أنه إذا قال:احلمد ّلِل.كتبهوا لوه حسون   -سبحانه  -ومع هذا يبل  من فضل اّلِل 

مل أَنَُّه َكاَن َحَْتِلُ  ِإىَل َعْبِد هللِا بْوِن عُ  َموَر بْوِن ترج  كل امللازين ..يف سنن ابن عن ُقَداَمَ  ْبِن ِإبْورَاِهيَم اْ؟َُمِحكِِ
يَوَنا َعْبوُد هللِا بْوُن ُعَموَر , أَنَّ َرُسولَل هللِا ااَْ  يَوُهْم مل أَنَّ طَّاِب،َوُهَل ُغاَلم ،َوَعَلْيوِه يوَوْلاَبِن ُمَعْصوَفرَاِن،قَاَل:َفَحدَّ َحودَّ

َبغِووووك ِ؟َوووواَلِل َوْجِهووووَك , َولَِعِظوووويِم ُسْلطَ  ،لَووووَك احْلَْمووووُد َكَمووووا يَونوْ ا ِمووووْن ِعبَوووواِق هللِا قَوووواَل:اَي َربِِ اِنَك،فَوَعضَّووووَلحْل َعْبوووود 
وووَماِء،فَوَقاَ :اَي َربوَّنَوووا،ِإنَّ َعْبوووَدَ  قَوووْد قَووو اَل َمَقالَووو    َ نَوووْدرِي اِبْلَمَلَكووونْيِ،فَوَلْم يَوووْدراَِي َكْيوووَ  َيْكتُوَباِوَا،َفَصوووِعَدا ِإىَل السَّ

ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ , َوُهوووَل أَْعلَوووُم ِ َوووا قَووواَل َعْبوووُد ُ  ،ِإنَّوووُه قَووواَل:اَي َكْيوووَ  َنْكتُوبُوَها،قَووواَل اّللَّ :َماَذا قَووواَل َعْبوووِدي ف قَووواَ :اَي َربِِ
ُ َعوووزَّ َوَجوولَّ هَلَُما:اْكتُوَباَهووو َبغِووك ِ؟َووواَلِل َوْجِهووَك،َوَعِظيِم ُسووْلطَاِنَك،فَوَقاَل اّللَّ ،لَووَك احْلَْمووُد َكَموووا يَونوْ ا َكَمووا قَووواَل َربِِ

 ..125َعْبِدي،َحَّتَّ يَوْلَقاين فََأْجزِيَُه ِّبَا.
  يوأموا كوطر اهل -كموا أسولفنا   -إىل اّلِل ابحلمد ميثل كعلر املويمن الوذي يستجيشوه جمورق ذكور  ّلِل والتلجه 
كليووات   امل  هووك إحوودىطلقوو  الشووفهوول ميثوول قاعوودة التصوولر ا سووالمك،فالربلبي  امل« َربِِ اْلعوواَلِمنيَ »األخووْي:

ر  لإلصووال  ى املتصوويد وعلووالعقيوودة ا سووالمي  ..والوورب هوول املالووك املتصوور ،ويطل  يف اللغوو  علووى السوو
  حلوو   -سووبحانه  -واّلِل  -الئوو  أي مجيووع اا -وال بيوو  ..والتصوور  لإلصووال  وال بيوو  يشوومل العوواملني 

هووود ئووو  هفوووج وتتع وااالالكووولن مث ي كوووه  ال.إ وووا هووول يتصووور  فيوووه اب صوووال  ويرعوووا  ويربيوووه.وكل العووولا 
 برعاي  اّلِل رب العاملني.
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   وااالئ  قائم   تدة قائم  يف كل وقحل ويف كل حال .والصل  بني ااال
مووون عووودم  لوووذي ينشوووأاوالربلبيووو  املطلقووو  هوووك مفووور  الطريووو  بوووني وضووول  التلحيووود الكامووول الشوووامل،والغبا 
د بلصوووفه امللجووو   ابّللِ وضووول  هوووذ  احلقيقووو  بصووولرهتا القانعووو .وكثْيا موووا كوووان النووواس امعووولن بوووني ا عووو ا

ضوحكا.ولكنه  مذا غريبوا هوبتعودق األرابب الوذين يتحكمولن يف احلياة.ولقود يبودو اللاحد للكلن،وا عتقاق 
 كان وما يزال.

 ُدُهْم ِإ َّ مووا نَوْعبُوو» :املتفرقوو ولقوود حكووى لنووا القوورآن الكوورمي عوون مجاعوو  موون املشووركني كووانلا يقللوولن عوون أرابّبووم
َوُذو »تواب:..كما قال عن مجاع  من أهل الك «لِيُوَقرِِبُلان ِإىَل اّللَِّ زُْلفى   ِموْن ُقوِن ْم َورُْهبواَوُْم أَْراباب  ا َأْحبواَرهُ اختَّ

 تعج ابألرابب..وكانووووووووووحل عقائوووووووووود ا؟اهليووووووووووات السووووووووووائدة يف األرم كلهووووووووووا يوووووووووولم جوووووووووواء ا سووووووووووالم،« اّللَِّ 
بيووووو  يف هوووووذ    الربل املختلف ،بلصوووووفها أراباب صوووووغارا تقووووولم إىل جانوووووه كبوووووْي اهلهلووووو  كموووووا يزعمووووولن  فوووووإنال

لعولا   اعقيدة.لتتجوه لضوى يف الالربلبي  للعواملني مجيعوا،هك مفور  الطريو  بوني النظوام والفالسلرة،ومشلل هذ  
وعنحل احلووووْية  ملتفرقوووو ،كلهووووا إىل رب واحوووود،تقر لووووه ابلسووووياقة املطلقوووو ،وتنفخ عوووون كاهلهووووا زمحوووو  األرابب ا

إىل أن القائموو .و  يتووهموو  وربلبكووذلك بووني كووَّت األرابب ..مث ليطموو ن ضوومْي هووذ  العوولا  إىل رعايوو  اّلِل الدائ
ّلِل اال يقولل  ن رسوطل موثألهذ  الرعاي    تنقطع أبدا و  تف  و  تغيه،  كما كان أرقى تصلر فلسفك 
ذاتوه   يفكور إ  يف   فهول  أوجد هذا الكلن مث   يعد يهتم بوه،ألن اّلِل أرقوى مون أن يفكور فيموا هول قونوه

ه هول أكوث العقولل  لقود جواء ا سوالم ويف العوا  ركوام كوث الفالسوف ،وعقلهول أ -هذا تصولر  و  -وأرسطل 
 من العقائد والتصلرات واألسانْي والفلسفات واألوهام واألفكار ..

ين لضووومْي ا نسوووالرة ..واحوووتل  فيهوووا احلووو  ابلبانل،والصوووحي  ابلزائ ،والووودين اباراف ،والفلسوووف  ابألسوووط
 قر منها على يقني.هحل هذا الركام اهلائل يتخب  يف للمات ولنلن،و  يست

عالقتوه ها،وصوفاته و شوري   هلوكان التيه الذي   قرار فيه و  يقني و  نلر،هل ذلك الذي ُيي  بتصولر الب
 خبالئقه،ونلع الصل  بني اّلِل وا نسان على وجه ااصلص.

 يف مووونهجر نفسوووه و و  يكووون مسوووتطاعا أن يسوووتقر الضووومْي البشوووري علوووى قووورار يف أمووور هوووذا الكووولن،ويف أمووو
يقوووني واضووو   نتهوووك إىلحياتوووه،قبل أن يسوووتقر علوووى قووورار يف أمووور عقيدتوووه وتصووولر   هلوووه وصوووفاته،وقبل أن ي

 مستقيم يف وس  هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل.
ا التيووه موون يووروق هووذ و  يوودر  ا نسووان ضوورورة هووذا ا سووتقرار حووَّت يطلووع علووى ضووخام  هووذا الركووام،وحَّت

توووورين علووووى  م فلجوووودهااألسووووانْي والفلسووووفات واألوهووووام واألفكووووار الوووويت جوووواء ا سووووالالعقائوووود والتصوووولرات و 
قورآن الكثوْي م سولر الالضمْي البشوري،واليت أكوران إىل نور  منهوا فيموا تقودم صغْي.)وسويجكء يف اسوتعرا

 منها، ا عا؟ه القرآن عالجا وافيا كامال كامال(.
يسوووتقر عليوووه  صووولر الوووذير أمووور العقيدة،وهديووود التومووون مث كانوووحل عنايووو  ا سوووالم األوىل ملجهووو  إىل هريووو

 يقني.لقطع والالضمْي يف أمر اّلِل وصفاته،وعالقته اباالئ ،وعالق  ااالئ  به على وجه ا
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ن بعيوود ..هوول مووريووه و  وموون مث كووان التلحيوود الكاموول ااووالا اجملوورق الشووامل،الذي   تشوولبه كووائب  موون ق
ائب  حوولل كووجسوو  وكوول لل اللهووا يف الضوومْي،ويتتبع فيووه كوول هاقاعوودة التصوولر الوويت جوواء ّبووا ا سووالم،و 

ة مون الصولر م يف صولر حقيق  التلحيد،حَّت حلصها من كل غبا.ويدعها مكين  راكوزة   يتطور  إليهوا وهو
.. 

لربلبيووو  ابلووو  منهوووا كوووذلك قوووال ا سوووالم كلمووو  الفصووول  ثووول هوووذا اللضووول  يف صوووفات اّلِل وخباصووو  موووا يتع
ام ب  فيووه األوهوود كمووا ختووالركووام يف ذلووك التيووه الووذي ختووب  فيووه الفلسووفات والعقائوو املطلق .فقوود كووان معظووم

 واألسانْي ..
 اء.لبشري سل ا ا يتعل  ّبذا األمر ااطْي،العظيم األير يف الضمْي ا نساين.ويف السلل  

قتووووه ته وعال وصووووفاوالووووذي يراجووووع ؟هوووود املتطوووواول الووووذي بذلووووه ا سووووالم لتقريوووور كلموووو  الفصوووول يف ذات اّللِ 
ن أملتطوواول قون ا؟هوود ا  خللقاته،هووذا ا؟هوود الووذي اثلووه النصوولص القرآنيوو  الكثووْية ..الووذي يراجووع هووذا
ى د   يوودر  موودفيووه ..قوو يراجووع ذلووك الركووام الثقيوول يف ذلووك التيووه الشووامل الووذي كانووحل البشووري  كلهووا هتوويم

 لضوومْي ..ولكوونمسووالك ا يتتبووع كوولاحلاجوو  إىل كوول هووذا البيووان امليكوود املكوورر،وإىل كوول هووذا التوودقي  الووذي 
ذي الودور الو عن ضرورة ذلك ا؟هد املتطاول،كموا تكشو  عون مودى عظمو  مراجع  ذلك الركام تكش 

ب  بووني كووَّت ريوور الضوومْي البشووري وإعتاقووه وإنالقووه موون عنوواء التخوووتقوولم يف ه -قامووحل بووه هووذ  العقيوودة 
 األرابب وكَّت األوهام واألسانْي  

لقلوه ا   ينجلوى لا ..كول هوذوكماهلا وتناسقها وبسان  احلقيقو  الكبوْية الويت اثلهووإن مجال هذ  العقيدة 
ات  وخباصووو  والفلسوووف والعقووول كموووا يتجلوووى مووون مراجعووو  ركوووام ا؟اهليووو  مووون العقائووود والتصلرات،واألسوووانْي

 لووووهحقيقيوووو  للق مح .رمحوووو ملضووولع احلقيقوووو  ا هليوووو  وعالقتهووووا ابلعوووا  ..عندئووووذ تبوووودو العقيوووودة ا سوووالمي  ر 
 كر عمي .فطرة مباوالعقل،رمح   ا فيها من مجال وبسان ،ووضل  وتناس ،وقرب وأنك،وعاوب مع ال

يف صووله  ا تتكوورر هنوواا وجما هتوو..هووذ  الصووف  الوويت تسووتغر  كوول معوواين الرمحوو  وحا هتوو« الوورَّمْحِن الوورَِّحيمِ »
ني الورب ل  الدائمو  بولائم الصوقوولتثبوحل السلرة،يف آي  مستقل ،لتيكد السم  البارزة يف تلك الربلبي  الشوامل  

صل  الويت تقولم ثناء.إوا الحلمد والومربلبيه.وبني ااال  ورللقاته ..إوا صل  الرمح  والرعاي  اليت تستجيا ا
 على الطمأنين  وتنبخ ابمللقة،فاحلمد هل ا ستجاب  الفطري  للرمح  الندي .

قة ااصولم واألعوداء كآهلو  األوملوه يف نزواهتوا ويلراهتوا كموا إن الرب ا له يف ا سالم   يطوارق عبواق  مطوار 
« العهوود القوودمي»تصوولرها أسووانْي ا غريوو .و  يوودبر هلووم املكائوود ا نتقاميوو  كمووا تووزعم األسووانْي املووزورة يف 

 .126كالذي جاء يف أسطلرة برج اببل يف ا صحا  احلاقي عشر من سفر التكلين
                                                 

وكانحل األرم كلها لغ  واحدة وكالما واحدا.وكان أوم ملا رحللا من املشر  وجدوا بقع  يف أرم كنعار فأقاملا هنا .وقال بعضهم  - 126
هلم الل  بودل احلجوارة واحلمور كوان هلوم بودل الطني.وقواللا تعواللا نو  لنوا مدينو  وبرجوا رأسوه إىل  لبعخ تعاللا نصنع لبنا وننضجه نبخا فكان

ا هوم السماء ونقم لنا ا ا كك   نتبدق على وجه األرم كلها.فنزل الرب لينظر املدين  والوثج اللوذين كوان بنول آقم يبنلوما.وقوال الورب هول ذ
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يوو  ا عتقوواق شووري  كلها،كلحليوواة البثوول الكليوو  الضووخم  العميقوو  التووأيْي يف ا..وهووذ  ا« مالِووِك يوَووْلِم الوودِِينِ »
مووا  خوورة ..وكثووْياء يف اهلابهلخوورة ..وامللووك أقصووى قرجووات ا سووتيالء والسوويطرة.ويلم الوودين هوول يلمووا ا؟ووزا

قولل عون يآن اء ..والقور يلم ا؟ز باعتقد الناس  للهي  اّلِل،وخلقه للكلن أول مرة ولكنهم مع هذا   يعتقدوا 
ووووماواِت َواأْلَْرَم لَ »بعووووخ هووووي ء: م يف ملضووووع .مث ُيكووووك عوووونه.« :اّللَُّ يَوُقوووولُلنَّ َولَووووِ ْن َسووووأَْلتَوُهْم َمووووْن َخلَووووَ  السَّ

 فكنا ترااببل عجبلا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون:هذا ككء عجيه.أإذا متنا و »آخر:
عليوو  أنظووار تقيموو  يف  العقيوودة ا سووالمي  ذات وا عتقوواق بيوولم الوودين كليوو  موون كليووات«  ذلووك رجووع بعيوود

لوى ا سوتعالء ع ذ ميلكولنالبشر وقللّبم بعا  آخر بعد عا  األرم فال تستبد ّبم ضرورات األرم.وعندئ
م يف جموال األر نودوق،و هذ  الضرورات.و  يستبد ّبم القل  على هقي  جزاء سوعيهم يف عمورهم القصوْي ا

هلخووورة و يف الوودار اأ األرم ل للجووه اّلِل وانتظوووار ا؟ووزاء حيووة يقووودر  اّلِل،يفانصوولر.وعندئذ ميلكوولن العمووو
  موون مث فووإن هووذيقووني ..و سوولاء،يف نمأنينوو  ّلِل،ويف يقوو  اباووْي،ويف إصوورار علووى احلوو ،ويف سووع  و احوو  و 
ن.بني ببوووب ا نسوووا الالئقووو  الكليووو  تعووود مفووور  الطريووو  بوووني العبلقيووو  للنوووزوات والرغائه،والطالقووو  ا نسووواني 
مفر  طوو  ا؟اهليوو .ء علوى منااضولع لتصوولرات األرم وقيمهوا وملازينهووا والتعلو  ابلقوويم الرابنيو  وا سووتعال

  الويت   يقودر شوله  املنحرفولصولر املالطري  بني ا نساني  يف حقيقتها العليوا الويت أراقهوا اّلِل الورب لعباق ،وا
 هلا الكمال.

طموو ن تلبشوور.وما    تصوولر ايفّلِل الرفيووع مووا   تتحقوو  هووذ  الكليوو  ومووا تسووتقيم احليوواة البشووري  علووى موونهج ا
يوواة عموور  ن لووه حدوق القلوولّبم إىل أن جووزاءهم علووى األرم لوويك هوول نصوويبهم األخْي.ومووا   يثوو  الفوورق انوو

 يها ..في يلقا  أخرى تستح  أن ااهد هلا،وأن يضحك لنصرة احل  وااْي معتمدا على العلم الذ
 نفان رتلفووانصوومل.فهمووا يمنوولن ابهلخوورة واملنكوورون هلووا يف كووعلر و  خلوو  و  سوولل  و  عومووا يسووتلي امل

ل زاء ..وهووذا هووجووخوورة يف موون اال .ونبيعتووان متميووز ن   تلتقيووان يف األرم يف عموول و  تلتقيووان يف اهل
 مفر  الطري  ..

َ  َنْسوووووَتِعنيُ » َ  نَوْعبُوووووُد َوِإايَّ سوووووابق  يف ن الكليوووووات العووووولووووويت تنشوووووأ ا اقيووووو  عتق..وهوووووذ  هوووووك الكليووووو  ا « ِإايَّ
 السلرة.فال عباقة إ  ّلِل،و  استعان  إ  ابّلِل.

وهنوا كووذلك مفوور  نريوو  ..مفوور  نريو  بووني التحوورر املطلوو  موون كول عبلقيوو ،وبني العبلقيوو  املطلقوو  للعبيوود  
.والتحرر مون عبلقيو  وهذ  الكلي  تعلون مويالق التحورر البشوري الكامول الشوامل.التحرر مون عبلقيو  األوهوام

النظم،والتحرر من عبلقي  األوضاع.وإذا كان اّلِل وحد  هل الذي يعبد،واّلِل وحود  هول الوذي يسوتعان،فقد 

                                                                                                                                            

أخذوا يفعللنه.واهلن   يكفولن عموا  ولا بوه حوَّت يصونعل .هلم ووب  ونبلبول هنوا  لغوتهم حوَّت    كعه واحد و؟ميعهم لغ  واحدة وهذا ما
يفهم بعضهم لغ  بعخ.فبدقهم الرب من هنا  على وجه األرم كلهوا وكفولا عون بنواء املدين .ولوذلك  يوحل اببول ألن الورب هنوا  بلبول لغو  

 رمحه هللا ( )السيداألرم كلها.ومن هنا  كتتهم الرب على كل وجهها.
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ختلووا الضوومْي البشووري موون اسووتذ ل الوونظم واألوضوواع واألكووخاص،كما ختلووا موون اسووتذ ل األسووانْي 
 واألوهام واارافات ..

 اني ،ومن القلى الطبيعي  ..وهنا يعرم ملق  املسلم من القلى ا نس
 .. لة مهتدي ،تيمن ابّلِل،وتتبع منهج اّللِ فهك نلعان:ق -املسلم  ابلقياس إىل -فأما القلى ا نساني  

ع ّلِل و  تتبوووتتصووول اب وهوووذ  اوووه أن ييازرها،ويتعووواون معهوووا علوووى ااوووْي واحلووو  والصوووال  ..وقووولة ضوووال   
  عليها.منهجه.وهذ  اه أن ُيارّبا ويكافحها ويغْي

قوولة  -ول صوودرها األمو  يهووللن املسوولم أن تكوولن هووذ  القوولة الضووال  ضووخم  أو عاتيوو .فهك بضووالهلا عوون 
 صول جورم ضوخم مونحلقيقي .تفقود الغوذاء الودائم الوذي ُيفوج هلوا ناقتها.وذلوك كموا ينفاتفقد قلهتا  -اّلِل 

على حوووني لضوووخام .تلتوووه مووون اْنوووم ملتهه،فموووا يلبوووة أن ينطفوووىء ويوووثق ويفقووود انر  ونلر ،مهموووا كانوووحل ك
«  اّللَِّ  ِف َو   َكثِوْيَة  إبِِْذنِ لَو   َغَلبَوحلْ    قَِليَكوْم ِموْن ِف َو»تبقى ألي  ذرة متصل   صدرها املشع قلهتا وحرارهتا ونلرهوا:

.. 
 ا.عزة مجيعغلبتها ابتصاهلا  صدر القلة األول،وابستمداقها من النبع اللاحد للقلة ولل

لعووداء.ذلك لتخوول  وافملقوو  املسوولم منهووا هوول ملقوو  التعوور  والصووداق ،  ملقوو  ا وأمووا القوولى الطبيعيوو 
ناسوووقتان  ومشي ته،متاقة اّللِ أن قووولة ا نسوووان وقووولة الطبيعووو  صووواقر ن عووون إراقة اّلِل ومشوووي ته.حمكلمتان إبر 

 متعاونتان يف احلرك  وا عا .
أن و عدا متعواوان ديقا مسوالهوا لتكولن لوه صوإن عقيدة املسلم تولحك إليوه أن اّلِل ربوه قود خلو  هوذ  القولى ك

 ورّبا. ىل اّلِل ربهإجه معها سبيله إىل كسه هذ  الصداق  أن يتأمل فيها.ويتعر  إليها،ويتعاون وإايها،ويت
نواملس الوذي يهتد إىل ال ليها،و إوإذا كانحل هذ  القلى تيذيه أحياان،فإ ا تيذيه ألنه   يتدبرها و  يتعر  

 يسْيها.
قهووور »عووون اسوووتخدام قووولى الطبيعووو  بقووولهلم: علوووى التعبوووْي -يووو  الرومانيووو  وريووو  ا؟اهل -ج الغربيووولن ولقووود قر 
سوتجيه ملاوبورو  الكولن   ابّلِل،..وهلذا التعبْي ق لتوه الظواهرة علوى نظورة ا؟اهليو  املقطلعو  الصول« الطبيع 

 ّلِل.
لعواملني ابح  ّلِل رب لق املسوهوذا اللجو فأما املسلم امللصولل القلوه بربوه الورمحن الرحيم،امللصولل الورو  بورو 

هوووذ  القوووولى  هووول مبوووودع ..فيووويمن  ن هنالوووك عالقوووو  أخووورى غووووْي عالقووو  القهوووور وا؟فلة.إنوووه يعتقوووود أن اّللِ 
لناملس.وأنووه سووه هووذا امجيعا.خلقهووا كلهووا وفوو  انموولس واحوود،لتتعاون علووى بلوولغ األهوودا  املقوودرة هلووا  

هيوأ  ر اّلِل كلمان أن يشكها ومعرف  قلانينها.وأن على ا نساسخرها لإلنسان ابتداء ويسر له كش  أسرار 
يف  َر َلُكووْم موواَسووخَّ »ا:لووه أن يظفوور  علنوو  موون إحووداها.فاّلِل هوول الووذي يسووخرها لووه،وليك هوول الووذي يقهرهوو

يعا    « ..السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم مجَِ
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ه وبينهوووا املخووواو  ..إنوووه يووويمن ابّلِل وإذن فوووإن األوهوووام لووون اوووا حسوووه عوووا  قووولى الطبيعووو  ولووون تقووولم بينووو
وحد ،ويعبووود اّلِل وحد ،ويسوووتعني ابّلِل وحد .وهوووذ  القوووولى مووون خلووو  ربووووه.وهل يتأملهوووا وذلفهوووا ويتعوووور  
أسرارها،فتبذل له معلنتها،وتكش  له عن أسرارها.فيعيا معها يف كلن موأنلس صودي  وقوق ..وموا أروع 

وَع وهل ينظر إىل جبل أحد َعنْ  - -قلل الرسلل  ،أَنَّوُه  َِ  َعْمرِو ْبِن َأىِب َعْمور و َموْلىَل اْلُمطَّلِوِه بْوِن َحْنَطه 
ِإىَل َخْيوَثَ َأْخُدُموُه،فَوَلمَّا قَوِدَم النَّوِبُ  - -يَوُقولُل َخَرْجوحُل َموَع َرُسولِل اّللَِّ  -رضوى هللا عنوه  -أََنَك ْبَن َمالِوك  

- -  مُثَّ َأَكواَر بِيَوِدِ  ِإىَل اْلَمِدينَوِ  قَواَل اللَُّهومَّ ِإىنِِ أَُحوِرُِم « َذا َجَبل  ُيُِبُوَنا َوحنُِبُوُه هَ » رَاِجع ا،َوبََدا َلُه أُُحد  قَاَل.
َها َكَتْحرمِِي ِإبْورَاِهيَم َمكََّ   .ففوك هوذ  الكلموات كول موا  127«اللَُّهمَّ اَبرِْ  لَنَوا ِ  َصواِعَنا َوُمودِِاَن » َما َبنْيَ  َبَوتَويوْ

موووون وق وألفوووو  وعاوب،بينووووه وبووووني الطبيعوووو  يف أضووووخم وأخشوووون  - -املسوووولم األول حمموووود  ُيملووووه قلووووه
 جماليها.

ا سوتعان    ابلعبواقة و ّلِل وحودوبعد تقرير تلك الكليات األساسي  يف التصلر ا سالمك وتقريور ا عوا  إىل ا
. 

 :لرة ونبيعتهاجل الس اسهيبدأ يف التطبي  العملك هلا ابلتلجه إىل اّلِل ابلدعاء على صلرة كلي  تن
راَط اْلُمْسَتِقيَم.ِصراَط الَِّذيَن أَنْوَعْمحَل َعَلْيهِ »  « ..لِِنيَ ِب َعَلْيِهْم َوَ  الضَّا اْلَمْغُضل ْم،َغْْيِ اْهِداَن الصِِ
راَط اْلُمْسَتِقيمَ  » معرفتوه عليوه بعود  نوا لالسوتقام للاصل ووفقا..وفقنا إىل معرف  الطري  املستقيم « اْهِداَن الصِِ

ل مثورة ا عتقواق هو هوذا األمور يفىل اّلِل إكلتا ا مثرة هلدايو  اّلِل ورعايتوه ورمحته.والتلجوه ا ستقام   ..فاملعرف  و 
  يووو  إىل الطريوووه.فاهلدا نوووه وحووود  املعني.وهوووذا األمووور هووول أعظوووم وأول موووا يطلوووه املووويمن مووون ربوووه العووولن في

 نسووان إىل ايوو  فطوورة يقووني ..وهووك يف حقيقتهووا هدا املسووتقيم هووك ضوومان السووعاقة يف الوودنيا واهلخوورة عوون
 لعاملني.اّلِل رب اانملس اّلِل الذي ينس  بني حرك  ا نسان وحرك  اللجلق كله يف ا عا  إىل 

لِب َعلَوووْيِهْم َوَ   اْلَمْغُضوووْم َغوووْْيِ ِصوووراَط الَّوووِذيَن أَنْوَعْموووحَل َعلَوووْيهِ »ويكشووو  عووون نبيعووو  هوووذا الصوووراط املسوووتقيم:
   مث حيووودهتمعووورفتهم احلووو..فهووول نريووو  الوووذين قسوووم هلوووم نعمتوووه.  نريووو  الوووذين غضوووه علووويهم مل« نيَ الضَّوووالِِ 

  صلني ..دين اللاعنه.أو الذين ضللا عن احل  فلم يهتدوا أصال إليه ..إنه صراط السعداء املهت
قصورها تلوك لوى عة.وفيها وبعد فهذ  هك السلرة املختارة للتكرار يف كل صالة،واليت   تصو  بودووا صوال
 ر.لك التصل ذالكليات األساسي  يف التصلر ا سالمك وتلك التلجهات الشعلري  املنبثق  من 

َمووْن َصوولَّى َصووالَة  َ ْ يَوْقوورَأْ ِفيَهووا ِ ُمِِ اْلُقووْرآِن » قَوواَل  --وقود ورق يف صووحي  مسوولم َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة َعووِن النَّووِبِِ 
َفِقيووَل أَلىِب ُهَريْووورََة ِإانَّ َنُكوولُن َورَاَء اِ َماِم.فَوَقوواَل اقْووورَأْ ِّبَووا ِ  نَوْفِسووَك فَووِإىنِِ «. َاَووام  َغووْْيُ  -يَوواَلت   -فَوْهووَى ِخووَداج  

ْعووحُل َرُسووولَل اّللَِّ  َِ --  تَوَعووواىَل َقَسوووْمحُل الصَّووالََة بَوْيوووِ  َوبَووونْيَ َعْبوووِدى ِنْصوووَفنْيِ َولَِعْبوووِدى َموووا » يَوُقووولُل ُ قَووواَل اّللَّ
ووَدىِن َعْبووِدى َوِإَذا قَوواَل )الوورَّ  َسووَألَ  ُ تَوَعوواىَل محَِ مْحَِن الوورَِّحيِم فَووِإَذا قَوواَل اْلَعْبووُد ) احْلَْمووُد ّللَِِّ َربِِ اْلَعوواَلِمنَي (.قَوواَل اّللَّ
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ُ تَوَعواىَل أَيْوَ  َعلَوىَّ َعْبوِدى.َوِإَذا قَواَل )َمالِوِك يوَوْلِم الودِِيِن(.قَاَل جَمَّوَدىِن َعْبو َوقَواَل َمورَّة  فَوولََّم ِإىَلَّ  -ِدى (.قَاَل اّللَّ
َ  َنْسووَتِعنُي (.قَوواَل َهووَذا بَوْيووِ  َوبَوونْيَ َعْبووِدى َولَِعْبووِدى َمووا َسووَأَل.فَِإَذا -َعْبووِدى  َ  نَوْعبُووُد َوِإايَّ قَوواَل  فَووِإَذا قَوواَل )ِإايَّ

ووورَاَط اْلُمْسوووَتِقيَم ِصووورَاَط الَّوووِذيَن أَنْوَعْموووحَل َعلَوووْيِهْم  َغوووْْيِ اْلَمْغُضووولِب َعلَوووْيِهْم َو َ الضَّوووالِِنَي (.قَووواَل َهوووَذا )اْهوووِداَن الصِِ
 ..128«.لَِعْبِدى َولَِعْبِدى َما َسَأَل 

ن أسوورار موويكشوو  عوون سوور  -موون سوويا  السوولرة مووا تبووني  بعوود مووا تبووني -ولعوول هووذا احلوودية الصووحي  
م يودعل  ققهوا كلموا قوا أن ير اختيار السلرة لْيققهوا املويمن سوبع عشورة مورة يف كول يولم وليلو  أو موا كواء اّللِ 

 يف الصالة ..
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 مدني ة وآياأها ست  وثمانون ومائاان ( سور  البقر 2)

 الامريف بسور  البقر 

 نهول السور وأرأيبها الاوقي ي - 1

.واملوورج  أن ا نال  هوذ  السولرة مون أوائول موا نوزل مون السوولر بعود اهلجرة.وهوك أنولل سولر القورآن علوى 
زول بعووخ نوو  أسووباب هتووا   تنووزل متلاليوو  كلهووا حووَّت اكتملووحل قبوول نووزول آايت موون سوولر أخوورى فمراجعووآاي

تفيود  -بولت األسوباب ليسوحل قطعيو  الث وإن تكون هوذ  -آايهتا وبعخ اهلايت من السلر املدني  األخرى 
بوول قسوولرة  حقوو   نمووزل آايت أن السوولر املدنيوو  الطوولال   تنووزل آايهتووا كلهووا متلاليوو  إ ووا كووان ُيوودّ أن تنوو

سوب  نوزول  لنوزول هولااستكمال سلرة سابق  نزلحل مقودماهتا وأن املعولل عليوه يف ترتيوه السولر مون حيوة 
يف حووووني أن لرة آايت يف أواخوووور مووووا نووووزل موووون القوووورآن كووووآايت الووووراب،ويف هووووذ  السوووو -  مجيعهووووا  -أوائلهووووا 

 الراج  أن مقدماهتا كانحل من أول ما نزل من القرآن يف املدين .
فأمووا عميووع آايت كوول سوولرة يف السوولرة،وترتيه هووذ  اهلايت،فهوول توولقيفك موولحى بووه ..روى ال مووذي َعووْن 

اِل َوِهوووَك ِموووَن يَزِيوووَد،قَاَل:قَاَل لَنَوووا ابْوووُن َعبَّووواس  قُوْلوووحُل لُِعْثَمووواَن بْوووِن َعفَّاَن:َموووا مَحََلُكوووْم َعلَوووى أَْن َعَموووْدمُتْ ِإىَل األَنْوَفووو
نَوُهَما،َسْطر ا:ِبْسوِم هللِا اْلَمثَاين،َوِإىَل بَورَا نَوُهَما،َوَ ْ َتْكتُوُبلا،قَاَل اْبُن َجْعَفر :بَويوْ الورَّمْحَِن َءة ،َوِهَك ِمَن اْلِمِ نَي،فَوَقَرنْوُتْم بَويوْ

ووْبِع الطَِِلاِل،َمووا مَحََلُكووْم َعلَووى َذلِوووَك ف قَوواَل ُعْثَموواُن ِإنَّ َرُسوولَل هللِا  َكوواَن ِ َّوووا َذْيت الرَِّحيِم،َوَوَضووْعُتُملَها يف السَّ
ووووْكُء يَوووْدُعل بَوْعووو وووَزُل َعَلْيوووِه ِمووووَن الُسوووَلِر َذَواِت اْلَعوووَدِق،وََكاَن ِإَذا أُنْوووزَِل َعَلْيوووِه الشَّ َخ َموووْن َيْكتُووووُه َعَلْيوووِه الزََّمووواُن يُونوْ

وَزلُ   َعَلْيوِه اهلاَيُت فَويَوُقلُل:َضوُعلا َهوِذِ  اهلاَيِت ِعْنَدُ ،يَوُقلُل:َضُعلا َهَذا يف الُسلرَِة الَّويِت يُوْذَكُر ِفيَهوا َكوَذا وََكوَذا َويُونوْ
ووَزُل َعَلْيووِه اهليَُ ،فَويَوُقلُل:َضووُعلا َهووِذِ  اهليَووَ  يف الُسوولرَ  ِة الَّوويِت يُووْذَكُر ِفيَهووا يف الُسوولرَِة الَّوويِت يُووْذَكُر ِفيَهووا َكووَذا وََكووَذا َويُونوْ

َموووا أُنْوووزَِل اِبْلَمِدينَوووِ ،َوبَورَاَءة  ِموووْن آِخوووِر اْلُقْرآِن،َفَكانَوووحْل ِقصَّوووتُوَها َكوووِبيه   َكوووَذا وََكوووَذا وََكانَوووحِل األَنْوَفووواُل ِموووْن أََوائِوووِل 
نَوُهَموووا،َوَ ْ َأْكتُوووْه بِِقصَّوووِتَها،فَوُقِبَخ َرُسووولُل هللِا  َهوووا،َفِمْن مَثَّ قَوَرنْوووحُل بَويوْ َوووا ِمنوْ َها،َولَنَوْنوووحُل َأوَّ َوووا ِمنوْ ْ لَنَوووا َأوَّ َوَ ْ يُوبَووونيِِ

نَوُهمَ   129ا َسْطر ا:ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم،قَاَل اْبُن َجْعَفر :َوَوَضْعتُوَها يف السَّْبِع الطَِِلاِل.بَويوْ
وقوود روى َعووِن ابْووِن  - -فهووذ  الروايوو  تبووني أن ترتيووه اهلايت يف كوول سوولرة كووان بتلقيوو  موون رسوولل اّلِل 

نَّاِس،وََكواَن َأْجوَلُق َموا َيُكوولُن ِ  َرَمَضواَن ِحونَي يَوْلَقواُ  ِجْثِيُل،وََكوواَن َأْجووَلَق ال - -َعبَّواس  قَواَل َكواَن َرُسولُل اّللَِّ 
لَوووو   ِمووووْن َرَمَضوووواَن فَوُيَدارُِسووووُه اْلُقْرآَن،فَوَلَرُسوووولُل اّللَِّ  َأْجووووَلُق اِبْاَووووْْيِ ِمووووَن الوووورِِيِ  اْلُمْرَسووووَلِ   - -يَوْلَقوووواُ  ِ  ُكوووولِِ لَيوْ

َأْجوَلَق النَّاِس،وََكواَن َأْجوَلَق  - -قَاَل َكاَن َرُسولُل اّللَِّ  -رضى هللا عنهما  -اس  ويف رواي  َعِن اْبِن َعبَّ ،130.
لَووووووو   ِموووووووْن َرَمَضاَن،فَوُيَدارُِسووووووو ُه َموووووووا َيُكووووووولُن ِ  َرَمَضووووووواَن ِحووووووونَي يَوْلَقووووووواُ  ِجْثِيُل،وََكووووووواَن ِجْثِيوووووووُل يَوْلَقووووووواُ  ِ  ُكووووووولِِ لَيوْ

..ومون الثابوحل أن رسولل  131نَي يَوْلَقاُ  ِجْثِيُل َأْجَلُق اِباَْْْيِ ِمَن الورِِيِ  اْلُمْرَسوَل ِ حِ  - -اْلُقْرآَن،فَوَلَرُسلُل اّللَِّ 
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كمووا أن جثيول قوود قورأ  عليووه ..ومعو  هووذا   -عليووه السوالم  -وقود قورأ القوورآن كلوه علووى جثيول  - -اّلِل 
 أوما قرآن مرتب  آايته يف سلر .

 أن لكووول سووولرة مووون سووولر  كخصوووي   يوووزة  كخصوووي  هلوووا رو  ومووون مث يلحوووج مووون يعووويا يف لوووالل القووورآن
يعووويا معهوووا القلوووه كموووا لووول كوووان يعووويا موووع رو  حوووك  يوووز املالمووو  والسووومات واألنفووواس  وهلوووا ملضووولع 
رئيسوووك أو عووودة ملضووولعات رئيسوووي  مشووودوقة إىل حمووولر خاص.وهلوووا جووول خووواص يظلووول ملضووولعاهتا كلهوووا 

عينوو ،هق  التناسوو  بينهووا وفوو  هووذا ا؟ل.وهلووا إيقوواع واعوول سووياقها يتنوواول هووذ  امللضوولعات موون جلانووه م
..وهوذا نوابع عوام يف  132إذا تغْي يف ينااي السيا  فإ ا يتغْي ملناسوب  ملضولعي  خاصو   -ملسيقك خاص 

 سلر القرآن مجيعا.و  يشذ عن هذ  القاعدة نلال السلر كهذ  السلرة.
 مالبسات نهول سور  البقر :وبدايات اله ر - 2

اطوووان ايووو اب   ة تضوووم عووودة ملضووولعات.ولكن انووولر الوووذي امعهووا كلهوووا حمووولر واحووود موووزقوجهووذ  السووولر 
سووالمي  يف لوودعلة ا االرئيسوويان فيووه ترابطووا كووديدا ..فهووك موون انحيوو  توودور حوولل ملقوو  بووب إسوورائيل موون 

   الناك   على أساسها ...وللجماع  املسلم - -املدين ،واستقباهلم هلا،وملاجهتهم لرسلهلا 
لق هووو ،وبني اليهوووجفقني مووون ائر موووا يتعلووو  ّبوووذا امللقووو   وووا فيوووه تلوووك العالقووو  القليووو  بوووني اليهووولق واملنووواوسووو

ول نشوأهتا أسولم  يف واملشركني من جه  أخرى ..وهك من الناحيو  األخورى تودور حولل ملقو  ا؟ماعو  امل
ل عوووووون إسوووووورائي وإعووووووداقها حلموووووول أمانوووووو  الوووووودعلة وااالفوووووو  يف األرم،بعوووووود أن تعلوووووون السوووووولرة نكوووووولل بووووووب

 - عليووه السووالم -يم محلها،ونقضووهم لعهوود اّلِل خبصلصووها،وعريدهم موون كوور  ا نتسوواب احلقيقووك  بووراه
مون  بوب إسورائيل بحل عريودصاحه احلنيفي  األوىل،وتبصْي ا؟ماعو  املسولم  وهوذيرها مون العثورات الويت سوب
،كما لرئيسوووينيازقوج خبطيوووه هوووذا الشووور  العظووويم ..وكووول ملضووولعات السووولرة تووودور حووولل هوووذا انووولر املووو

 سيجكء يف استعراضها التفصيلك.
العهوود  دعلة أولولكووك يتضوو  موودى ا رتبوواط بووني حموولر السوولرة وملضوولعاهتا موون جهوو ،وبني خوو  سووْي الوو

لووى جمموول هووذ  ك ضوولءا عابملدينوو ،وحياة ا؟ماعوو  املسوولم  ومالبسوواهتا موون ا؟هوو  األخوورى ..ُيسوون أن نلقوو
ملمهووا البسووات يف عن هووذ  املأالسوولرة مللاجهتهووا ابتووداء.مع التنبيووه الوودائم إىل  املالبسووات الوويت نزلووحل آايت

علوووى مووور  -سوووْي موووع اخوووتال  ي -هوووك املالبسوووات الووويت للوووحل الووودعلة ا سوووالمي  وأصوووحاّبا يلاجهلووووا 
ذ  هويو  هوك قسوتلر ت القرآنالعصلر وكر الدهلر من أعدائها وأوليائها على السلاء. ا اعل هوذ  التلجيهوا

 للطريوو  عهووا معووا علة ااالوود ويبووة يف هووذ  النصوولص حيوواة تتجوودق مللاجهوو  كوول عصوور وكوول نوولر ويرفالوود
لطبيعوو  اهر املتلحوودة قة املظوواأمووام األموو  املسوولم  هتتوودي ّبووا يف نريقهووا الطليوول الشووا ،بني العووداوات املتعوود
 ين.ل نا قرآك..وهذا هل ا عجاز يتبدى جانه من جلانبه يف هذ  السم  الثابت  املميزة يف  
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 ىل املدين  بعد اهيد تبوحل وإعوداق حمكم.اوحل هوحل شيوْي لورو  حتموحلإ - -لقد احل هجرة الرسلل 
..كووان  هلووا بتودبْي  ر  اّللِ هوذ  اهلجورة وجعلتهووا إجوراء ضووروراي لسوْي هووذ  الودعلة يف ااوو  املرسولم الووذي قود

ومووولت أيب  -ضوووك اّلِل عنهوووا ر  -خباصووو  بعووود وفووواة خداووو  و  -ملقووو  قوووريا العنيووود مووون الووودعلة يف مكووو  
مع وموا حلهلوا.و  ا يف مكو ناله كافل النول وحاميوه ..كوان هوذا امللقو  قود انتهوى إىل عميود الودعلة تقريبو

 ة كانوحل تعتووثإن الودعل اسوتمرار قخولل أفوراق يف ا سووالم علوى الورغم موون مجيوع ا ضوطهاقات والتودبْيات فوو
ا جعول بقيو  للسوائل، امنها،وهالفهم على حرّبوا بشوَّت قد عمدت فعال يف مك  وما حلهلا، لق  قريا 

سوهم ربني،وعلوى رأته األقالعرب تق  ملق  التحرز وا نتظار،يف ارتقاب نتيج  املعرك  بني الرسولل وعشوْي 
احه لقليووو  لصووواأبووول هلوووه وعمووورو بووون هشوووام وأبووول سوووفيان بووون حووورب وغوووْي هوووم  ووون ميتووولن بصووول  القرابووو  

 علووى الوودخلل يفزن كبْي،العوورب يف بي وو  قبليوو  لعالقووات القرابوو  عنوودها و  الوودعلة.وما كووان هنووا  مووا يشووجع
عبوو ،وهك سوودان  الكرجوول تقوو  منووه عشووْيته هووذا امللق .وخباصوو  أن عشووْيته هووذ  هووك الوويت تقوولم ب عقيوودة

 اليت اثل الناحي  الديني  يف ا؟زيرة 
العقيووودة وتكفووول هلوووا  هموووك هوووذ  عووون قاعووودة أخووورى غوووْي مك ،قاعووودة - -ومووون مث كوووان  وووة الرسووولل  

ريوو  الوودعلة تظفوور   احلريوو ،ويتا  هلووا فيهووا أن ختلووا موون هووذا التجميوود الووذي انتهووحل إليووه يف مكوو .حية
 .األهم للهجرةاألول و  و ماي  املعتنقني هلا من ا ضطهاق والفتن  ..وهذا يف تقديري كان هل السبه

دة اعاهوووووووات ..سوووووووبقها ا عوووووووا  إىل ولقووووووود سوووووووب  ا عوووووووا  إىل يثرب،لتكووووووولن قاعووووووودة للووووووودعلة ا؟ديدة،عووووووو
احلبشوو ،حية هوواجر إليهووا كثووْي موون املوويمنني األوائوول.والقلل  وووم هوواجروا إليهووا جملوورق النجوواة  نفسووهم   
يستند إىل قرائن قلي .فلل كان األمر كذلك هلواجر إذن أقول النواس جاهوا وقولة ومنعو  مون املسولمني.غْي أن 

 املستضعفلن الذين كان ينصوه علويهم معظوم ا ضوطهاق والتعوذيه األمر كان على الضد من هذا،فامللا 
مووا يعصوومهم موون  -يف بي وو  قبليوو   -والفتنوو    يهاجروا.إ ووا هوواجر رجووال ذوو عصووبيات،هلم موون عصووبيتهم 

وأبول   -األذى،وُيميهم من الفتن  وكان عدق القركيني ييل  غالبي  املهواجرين،منهم جعفور بون أيب نالوه 
وأبول  وفتيوان بوب  -ومنهم جعفر بون أيب نالوه  - -م معه هم الذين كانلا ُيملن النل وفتيان بب هاك

ومنهم الوزبْي بون العلام،وعبود الورمحن ابون عل ،وأبول سولم   - -هاكم معه هم الذين كانلا ُيملن النل 
ان املخزومك،وعثمان بن عفان األمولي ....وغْيهم.وهواجرت نسواء كوذلك مون أكور  بيول ت مكو  موا كو

األذى لينوواهلن أبوودا ..ور ووا كووان وراء هووذ  اهلجوورة أسووباب أخوورى كووإترة هووزة يف أوسوواط البيوولت الكبووْية يف 
قوريا وأبنا هووا الكورام املكرموولن يهواجرون بعقيوودهتم،فرارا مون ا؟اهليوو ، ركني وراءهوم كوول وكوائج القوورىب،يف 

حووني يكوولن موون بووني املهوواجرين مثوول أم بي وو  قبليوو  هتزهووا هووذ  اهلجوورة علووى هووذا النحوول هووزا عنيفووا وخباصوو  
حبيب ،بنحل أيب سفيان،زعيم ا؟اهلي ،وأكث املتصدين حلرب العقيدة ا؟ديدة وصاحبها ..ولكون مثول هوذ  
األسووباب   ينفووك احتمووال أن تكوولن اهلجوورة إىل احلبشوو  أحوود ا عاهووات املتكووررة يف البحووة عوون قاعوودة 

اصووو  حوووني نضوووي  إىل هوووذا ا سوووتنتاج موووا ورق عووون إسوووالم حووورة،أو آمنووو  علوووى األقووول للووودعلة ا؟ديدة.وخب
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ْناكووك احلبشوو .ذلك ا سووالم الووذي   مينعووه موون إكووهار  وائيووا إ  يوولرة البطارقوو  عليووه،كما ورق يف رواايت 
وا نَوزَْلنَواصحيح .َعْن أُمِِ َسَلَمَ  ابْوَنِ  َأيب أَُميََّ  ْبِن اْلُمِغْيَِة،َزْوِج النَِّلِِ  أَْرَم احْلََبَشوِ ،َجاَوْراَن ِّبَوا َخوْْيَ  ،قَاَلحْل:َلمَّ

َ  َ نوُوْيَذى،َو َ َنْسوَمُع َكويوْ  ا َنْكَرُهوُه،فَوَلمَّا بَولَو َ  ،أَِمنَّا َعلَوى ِقيِنَنا،َوَعبَوْداَن اّللَّ وا،ائْوَتَمُروا  َجار ،النََّجاِكوكَّ َذلِوَك قُوَرْيش 
َعثُلا ِإىَل النََّجاِككِِ ِفينَوا َرُجلَونْيِ َجْلو وَ ،وََكاَن أَْن يَوبوْ َدْيِن،َوأَْن يُوْهوُدوا لِلنََّجاِكوكِِ َهوَدااَي ِ َّوا ُيْسوَتْطَرُ  ِموْن َمتَواِع َمكَّ

َهوووا إِلَْيوووِه اأَلَقُم،َفَجَمعُووولا لَوووُه أََقم وووا َكثِوووْي ا،َوَ ْ َيْ ُُكووولا ِموووْن َبطَارِقَتِوووِه بِ  ْطرِيق وووا ِإ َّ أَْهوووَدْوا لَوووُه ِموووْن أَْعَجوووِه َموووا َذْتِيوووِه ِمنوْ
،وَعْموووورِو بْووووِن اْلَعوووواهَ  ِص بْووووِن َوائِوووول  ِديَّوووو  ،مُثَّ بَوَعثُوووولا بِووووَذِلَك َمووووَع َعْبووووِد هللِا بْووووِن َأيب َربِيَعووووَ  بْووووِن اْلُمغِووووْيَِة اْلَمْخُزوِمكِِ

،َوأََمُروُ َا أَْمَرُهْم،َوقَواُللا هَلَُموا:اْقفَوُعلا ِإىَل ُكولِِ ِبْطرِيو   َهِديوَّتَوُه،قَوْبَل أَْن تُ  َكلُِِمولا النََّجاِكوكَّ فِويِهْم،مُثَّ قَودُِِملا السَّوْهِمكِِ
،َوحَنُْن لِلنََّجاِكووكِِ َهووَدااَيُ ،مُثَّ َسووُللُ  أَْن ُيْسووِلَمُهِم إلَووْيُكْم قَوْبووَل أَْن يَُكلَِِمُهْم،قَاَلحْل:َفَخَرَجووا فَوَقووِدَما َعلَوو ى النََّجاِكووكِِ

َ  ِموووووْن َبطَارِقَتِوووووِه ِبْطرِيووووو   ِإ َّ َقفَوَعوووووا إِلَْيوووووِه َهِديوَّتَوووووُه قَوْبوووووَل أَْن يَُكلَِِموووووا ِعْنوووووَدُ  خِبَوووووْْيِ َقار ،َوِعْنوووووَد َخوووووْْيِ َجوووووار ،فَوَلْم يَوْبووووو
ُهْم:ِإنَّووُه قَوْد َصوَبا ِإىَل بَولَوِد اْلَملِوِك ِمنَّووا ِغْلَموان  ُسوَفَهاُء،فَ  ،مُثَّ قَوا َ ِلُكولِِ ِبْطرِيو   ِمنوْ اَرُقلا ِقيوَن قَوووْلِمِهْم َوَ ْ النََّجاِكوكَّ

تَوودَع   َ نَوْعرِفُووُه حَنْووُن َو َ أَنْوُتْم،َوقَووْد بَوَعثَونَووا ِإىَل اْلَملِووِك فِوويِهِم أيَووْدُخلُ  ْكوورَاُ  قَوووْلِمِهْم لا يف ِقيِنُكْم،َوَجوواُ وا بِووِدين  ُمبوْ
نَووا وَ   َ يَُكلَِِمُهْم،فَووِإنَّ قَوووْلَمُهْم أََعلَووى ِّبِووْم لِنَوووُرقَُّهِم إلَْيِهْم،فَووِإَذا َكلَّْمنَووا اْلَملِووَك ِفيِهْم،فَوُتِشووْيُوا َعَلْيووِه ِ َْن ُيْسووِلَمُهِم إلَيوْ

َُموووووا قَوووووورَّاَب َهوووووَدااَيُهِم إىَل النََّجاِكوووووكِِ  ن وووووا،َوأَْعَلُم ِ َوووووا َعوووووابُلا َعَلْيِهْم،فَوَقووووواُللا هَلَُموووووا:نَوَعْم،مُثَّ ِإوَّ ُهَموووووا،مُثَّ َعيوْ  فَوَقِبَلَهوووووا ِمنوْ
ُه قَووْد َصووَبا ِإىَل بَولَووِدَ  ِمنَّووا ِغْلَمووان  ُسووَفَهاُء،فَاَرُقلا ِقيووَن قَوووْلِمِهْم،َوَ ْ يَووْدُخُللا يف َكلََّماُ ،فَوَقووا  لَووُه:أَيُوَها اْلَمِلُك،ِإنَّوو

تَوووووودَع   َ نَوْعرِفُووووووُه حَنْووووووُن َو َ أَْنحَل،َوقَووووووْد بَوَعثَونَووووووا إِلَْيووووووَك فِوووووويِهِم أْكوووووورَاُ  قَوووووووْلِمِهمْ   ِمووووووْن ِقينِووووووَك ،َوَجوووووواُ وا بِووووووِدين  ُمبوْ
ن ووووا،َوأَْعَلُم ِ َووووا َعووووابُلا َعلَووووْيِهْم َوَعوووواتَوُبلهُ آاَبئِِهْم،َوأَْعَموووو ْم ِفيووووِه اِمِهْم َوَعَشووووائِرِِهْم،ِلَ ُقَُّهِم إلَووووْيِهْم،فَوُهْم أََعلَووووى ِّبِووووْم َعيوْ

النََّجاِكووووُك  .قَالَووووحْل:َوَ ْ َيُكووووْن َكووووْكء  أَبْوغَووووَخ ِإىَل َعْبووووِد هللِا بْووووِن َأيب َربِيَعووووَ ،َوَعْمرِو بْووووِن اْلَعوووواِص ِمووووْن أَْن َيْسووووَمعَ 
ن وا،َوأَْعَلُم ِ َوا َعو ابُلا َعَلْيِهْم،فََأْسوِلْمُهِم َكالَمُهْم،فَوَقاَلحْل َبطَارِقَوُتُه َحْلَلُه:َصَدُقلا أَيُوَها اْلَمِلُك،قَوْلُمُهْم أََعلَوى ِّبِوْم َعيوْ

،مُثَّ قَاَل:فَوَغِضووووَه النََّجاِكووووُك،مُثَّ قَوووواَل: َ َهووووا إلَْيِهَمووووا،فَوْلَْيُقَّاُهِم إىَل ِبالِقِهووووْم َوقَوْلِمِهْم،قَاَلحل:فَوَغِضووووَه النََّجاِكووووكُ 
ى َمووْن ِسووَلاَي َحووَّتَّ هللِا،امْيُ هللِا ِإَذْن  َ أُْسووِلُمُهْم إِلَْيِهَمووا،َو َ أَُكوواُق قَوْلم ووا َجوواَوُروين،َونَوزَُللا ِبالِقي،َواْختَوواُروين َعلَوو

يف أَْمرِِهْم،فَوووووِإْن َكوووووانُلا َكَموووووا يَوُقووووول ِن َأْسوووووَلْمتُوُهِم الَْيِهَموووووا َوَرَقْقهُتُوووووِم اىَل  أَْقعُوووووَلُهْم فََأْسوووووَأهَلُْم َمووووواَذا يَوُقووووولُل َهوووووَذانِ 
ُهَما،َوَأْحَسوووْنحُل ِجوووَلاَرُهْم َموووا َجووواَوُروين .قَالَوووحْل:مُثَّ  أَْرَسوووَل ِإىَل قَووووْلِمِهْم،َوِإْن َكوووانُلا َعلَوووى َغوووْْيِ َذلِوووَك َمنَوْعوووتُوُهْم ِمنوْ

:َموا تَوُقللُولَن لِلرَُّجوِل ِإَذا  َأْصَحاِب َرُسلِل هللاِ  ،َفَدَعاُهْم فَوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسللُُه اْجَتَمعُولا،مُثَّ قَواَل بَوْعُضوُهْم لِبَوْعخ 
ُتُموولُ  ف قَوواُللا:نَوُقلُل َواّللَِّ َمووا َعلََّمَنا،َوَمووا أََمووَراَن بِووِه نَِبيُونَووا  ووا جَ ِج وْ اُ وُ ،َوقَووْد ،َكوواِئن  يف َذلِووَك َمووا ُهووَل َكوواِئن  .فَوَلمَّ

ِفيووِه قَوووْلَمُكْم،َوَ ْ  َقَعووا النََّجاِكووُك َأَساِقَفَتُه،فَوَنَشووُروا َمَصوواِحَفُهْم َحْلَلُه،َسووَأهَلُْم فَوَقاَل:َمووا َهووَذا الوودِِيُن الَّووِذي فَوواَرقْوُتمْ 
،فَوَقوواَل   تَووْدُخُللا يف ِقيووِب َو َ يف ِقيووِن َأَحوود  ِمووْن َهووِذِ  األَُمووِم ف قَاَلحْل:َفَكوواَن الَّووِذي َكلََّمووُه َجْعَفووُر بْووُن َأيب نَاِله 

تَوووووووووَ  َوأَنْيت اْلَفَلاِحاَ  ،َونَوْقطَوووووووووُع لَوووووووووُه:أَيُوَها اْلَمِلُك،ُكنَّوووووووووا قَوْلم وووووووووا أَْهوووووووووَل َجاِهِليَّووووووووو   نَوْعبُوووووووووُد اأَلْصوووووووووَناَم،َوأَنُْكُل اْلَميوْ
نَووا َرُسوول   ِمنَّووا نَوْعووِرُ  اأَلْرَحاَم،َوُنِسووكُء اْ؟ِووَلاَر َذُْكووُل اْلَقووِلُي ِمنَّووا الضَّووِعيَ ،فَ  ُ إِلَيوْ ُكنَّا َعلَووى َذلِووَك َحووَّتَّ بَوَعووَة اّللَّ

َدُ ،َونَوْعبُووَدُ ،َوَبَْلَع َمووا ُكنَّووا نَوْعبُوودُ   حَنْووُن َوآاَبُ اَن ِمووْن ُقونِووِه ِمووَن َنَسَبُه،َوِصووْدَقُه،َوأََمانَوَتُه،َوَعَفاَفُه،َفَدَعااَن ِإىَل هللِا لِنُوَلحِِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 214 

اأَلْوَتِن،َوأََموووووووَراَن ِبِصوووووووْدِ  احْلَوووووووِديِة،َوأََقاِء اأَلَمانَِ ،َوِصوووووووَلِ  الرَِّحِم،َوُحْسوووووووِن اْ؟ِوووووووَلاِر ،َواْلَكووووووو ِِ َعوووووووِن احِلَجوووووووارَِة وَ 
َ َمَراَن اْلَمَحارِِم،َوالوودَِِماِء،َوَوَااَن َعووِن اْلَفَلاِحِا،َوقَوووْلِل الُزوِر،َوَأْكووِل َموواَل اْلَيِتيِم،َوقَووْذِ  اْلُمْحَصووَنِ ،َوأَ  أَْن نَوْعبُووَد اّللَّ

َق َعَلْيِه أُُمولَر اِ مِتسْ  َياِم،قَاَل:فَوَعدَّ قْوَناُ  َوآَمنَّوا بِوِه َوْحَدُ   َ ُنْشرُِ  بِِه َكيوْ  ا،َوأََمَراَن اِبلصَّالِة،َوالزََّكاِة،َوالصِِ الِم،َفَصودَّ
َ َوْحوووَدُ ،فَوَلْم نُ  َنا،َوَأْحَلْلنَوووا َموووا َأَحووولَّ َواتوَّبَوْعنَووواُ  َعلَوووى َموووا َجووواَء بِِه،فَوَعبَوووْداَن اّللَّ ْشووورِْ  بِوووِه َكووويوْ  ا،َوَحرَّْمَنا َموووا َحووورََّم َعَليوْ

بُلاَن َوفَوتَوُنلاَن َعْن ِقيِنَنا ِلَْيُُقواَن ِإىَل ِعَباَقِة اأَلْوَتِن ِمْن ِعبَ  َنا قَوْلُمَنا،فَوَعذَّ اَقِة هللِا،َوأَْن َنْسوَتِحلَّ َموا ُكنَّوا لََنا،فَوَعَدا َعَليوْ
نَونَوووووووووا َوبَووووووووونْيَ ِقيِنَنا،َخَرْجنَوووووووووا إِ َنْسوووووووووتَ  َنا،َوَحووووووووواُللا بَويوْ وووووووووا قَوَهوووووووووُرواَن َولََلُملاَن،َوَكوووووووووُقلا َعَليوْ ىَل ِحُل ِموووووووووَن ااََباِئِة،فَوَلمَّ

َنا يف ِجَلارَِ ،َوَرَجووْلاَن أَْن  َ نُْظلَووَم ِعْنووَدَ  أَيُوَهووا اْلَمِلكُ  ،قَاَلحْل:فَوَقوواَل لَووُه بَولَووِدَ ،َواْخَ اَْنَ  َعلَووى َمووْن ِسووَلاَ ،َوَرِغبوْ
:نَوَعْم،فَوَقوواَل لَووُه النَّجَ  اِكووُك:فَاقْورَأُْ  النََّجاِكووُك:َهْل َمَعووَك ِ َّووا َجوواَء بِووِه َعووِن هللِا ِمووْن َكووْكء  فقَاَلحْل:فَوَقوواَل لَووُه َجْعَفر 

،فَوَقوورَأَ َعَلْيووِه َصووْدر ا ِمووْن كهيعا،قَالَووحْل:فَوَبَكى َواّللَِّ النََّجاِكووُك َحووَّتَّ   َأْخَضووَل حِلْيَوتَووُه،َوَبَكحْل َأَسوواِقَفُتُه َحووَّتَّ َعَلكَّ
ِه ُملَسوى لََيْخورُُج َأْخَضُللا َمَصاِحَفُهْم ِحنَي  َُِعلا َما َتال َعَلْيِهْم،مُثَّ قَواَل النََّجاِكوُك:ِإنَّ َهوَذا َواّللَِّ َوالَّوِذي َجواَء بِو

ا،َو َ أَُكاُق،قَالَوووووحْل أُُم َسوووووَلَمَ :فَوَلمَّا َخَرَجوووووا ِموووووْن ِموووووْن ِمْشوووووَكاة  َواِحوووووَدة ،اْنطَِلَقا فَووووووَلاّللَِّ  َ أُْسووووولِ  ُمُهِم الَوووووْيُكِم ابَووووود 
ووبَوُهْم ِعْنووَدُهْم،مُثَّ َأْسَتْأِصووُل بِووِه َخْضوورَاءَ  ا َعيوْ ُهْم،قَاَلحْل:فَوَقاَل لَووُه ِعْنووِدِ ،قَاَل َعْمووُرو بْووُن اْلَعوواِص:َواّللَِّ  نَوبِِ َووونوَُّهْم َغوود 

:َواّللَِّ  َربِيَعووَ ،وََكاَن أَتْوَقووى الوورَُّجَلنْيِ ِفينَووا: َ تَوْفَعووْل فَووِإنَّ هَلُووِم اْرَحام ووا،َوِإْن َكووانُلا قَووْد َخوواَلُفلاَن .قَووالَ َعْبووُد هللِا بْووُن َأيب 
ُوْم يَوْزُعُمولَن أَنَّ ِعيَسوى ابْوَن َموْرمَيَ َعْبوود ،قَاَلحْل:مُثَّ َغوَدا َعَلْيوِه اْلغَوَد،فَوَقاَل لَوهُ  ُْم يَوُقللُوولَن  ْخِثَنَّوُه َأوَّ :أَيُوَها اْلَملِوُك،ِإوَّ

ووووا يَوُقللُوووولَن ِفيِه،قَاَلحْل:فََأْرَسووووَل إِلَوووو ْيِهْم َيْسووووَأهُلُْم يف ِعيَسووووى ابْووووِن َمووووْرمَيَ قَوووووْل   َعِظيم ا،فََأْرِسووووِل الَووووْيِهْم فَاْسووووَأهْلُْم َعمَّ
:َمواَذا تَوُقللُولَن يف ِعيَسوى ِإَذا َسوأََلُكْم َعْنوُه ف َعْنُه،قَاَلحْل:َو َْ يَوْنزِْل بَِنا ِمثْوُلُه،فَاْجَتَمَع اْلَقْلُم،فوَ  َقاَل بَوْعُضُهْم لِبَوْعخ 

وا  ُ ،َوَما َجاَء بِِه نَِبيُوَنا َكائِن ا يف َذِلَك َموا ُهوَل َكاِئن ،فَوَلمَّ َقَخلُولا َعَلْيوِه،قَاَل هَلُْم:َموا قَاُللا:نَوُقلُل َواّللَِّ ِفيِه َما قَاَل اّللَّ
:نَوُقلُل ِفيووِه الَّووِذي َجوواَء بِووِه نَِبيُونَووا:ُهَل َعْبووُد هللاِ  تَوُقللُوولَن يف   ِعيَسووى ابْووِن َمووْرمَيَ ف فَوَقوواَل لَووُه َجْعَفووُر بْووُن َأيب نَالِووه 

َهوا  ىَل َوَرُسللُُه،َوُروُحُه وََكِلَمتُوُه أَْلَقاَهوا ِإىَل َموْرمَيَ اْلَعوْذرَاِء اْلبَوُتلِل،قَاَلحْل:َفَضوَرَب النََّجاِكوُك يَوَدُ  إِ  اأَلْرِم،فََأَخوَذ ِمنوْ
َموووووا  عُوووولق ا،مُثَّ قَاَل:َمووووا َعووووَدا ِعيَسووووى ابْووووُن َمووووْرمَيَ َمووووا قُوْلوووووحَل َهووووَذا اْلُعلَق،فَوتَونَوووواَخَرْت َبطَارِقَوتُووووُه َحْللَووووُه ِحوووونَي قَووووالَ 

ُنلَن،َمْن َسوووووبَُّكْم غُوووووِرَِم،مُثَّ َموووووْن َسوووووبَُّكْم قَاَل،فَوَقووووواَل:َوِإْن َبَوووووْرمُتْ َواّللَِّ اْذَهُبلا،فَوووووأَنْوُتْم ُسوووووُيلم  ِ َْرِضك،َوالُسوووووُيلُم:اهلمِ 
بْوُر بِِلَسووووواِن احْلََبَشوووووِ :اْ؟ََبلُ  ،ُرُقوا َعَلْيِهَموووووا ُغِرَِم،َفَموووووا أُِحوووووُه أَنَّ ِ  َقبْوووووور ا َذَهب وووووا،َوَأيِنِ آَذيْوووووحُل َرُجوووووال  ِمْنُكْم،َوالووووودَّ

ُ ِموبِِ الِرِْكوَلَة ِحونَي َرقَّ َعلَوكَّ ُمْلِكك،َفآُخوَذ الِرِْكوَلَة ِفيوِه َوَموا أَنَواَع َهَدااَيُ َا،َفال َحاَجَ  لََنا ِّبَا،فَوَلاّللَِّ َما َأَخوذَ   اّللَّ
َقْمَنا ِعْنوَدُ  خِبَوْْيِ َقار  النَّاَس يفَّ،فَُأِنيَعُهْم ِفيِه .قَاَلحْل:َفَخَرَجا ِمْن ِعْنِدِ  َمْقُبلَحنْيِ َمْرُقوق ا َعَلْيِهَما َموا َجواَءا بِوِه،َوأَ 

 َمووا َعِلْمنَووا ُحووْزان  َع َخووْْيِ َجووار  .قَالَووحْل:فَوَلاّللَِّ ِإانَّ َعلَووى َذلِووَك ِإْذ نوَووَزَل بِووِه،يَوْعِب َمووْن يُوَنازِعُووُه يف ُمْلِكووِه،قَاَل:فَوَلاّللَِّ َموو
ُ  ِعْنووَد َذِلَك،خَتَُلف ووا أَْن َيْظَهووَر َذلِووَك َعلَووى النََّجاِكوو ،فَوَيْأيتَ َرُجوول   َ يَوْعووِرُ  ِمووْن قَووُ  َكوواَن َأَكوودَّ ِمووْن ُحووْزن  َحووزانَّ كِِ

نَوُهَمووا عُووْرُم النِِيِل،قَاَلحْل:فَوَقووالَ  َأْصووَحاُب  َحقِِنَووا َمووا َكوواَن النََّجاِكووُك يَوْعووِرُ  ِمْنووُه .قَاَلحْل:َوَسوواَر النََّجاِكووُك َوبَويوْ
تِيَونَووووووا اِبْاَووووووَثِ ف قَاَلحْل:فَوَقوووووواَل الووووووزَُبْْيُ بْووووووُن :َمووووووْن َرُجوووووول  َحْوووووورُُج َحووووووَّتَّ َُيُْضووووووَر َوقْوَعووووووَ  اْلَقووووووْلِم مُثَّ ذَْ َرُسوووووولِل هللِا 

ِّ اْلَقوْلِم ِسون ا،قَاَلحْل:فَونَوَفُخلا لَوُه ِقْربَو  ،َفَجَعَلَها يف َصوْدرِِ  مُثَّ  َهوا َحوَّتَّ اْلَعلَّاِم:أاََن،قَاَلحْل:وََكاَن ِمْن َأْحوَد  َسوَبَ  َعَليوْ
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َ لِلنََّجاِكوكِِ اِبلُظُهولِر  َخرََج ِإىَل اَنِحيَوِ  النِِيوِل الَّويِت ِّبَوا ُمْلتَوَقوى اْلَقوْلِم،مُثَّ اْنطَلَوَ  َحوَّتَّ َحَضوَرُهْم .قَالَوحْل:َوَقَعْلاَن اّللَّ
،َحَّتَّ قَووِدْمنَ َعلَووى َعووُدِوِِ ،َوالتَّْمِكنِي لَووُه يف ِبالِقِ ،َواْستَوْلَسووَ  َعَلْيووِه أَْمووُر احْلََبَشووِ ،َفُكنَّا ِعْنووَدُ  يف َخووْْيِ َمْنووزِ  ا َعلَووى ل 

 .133،َوُهَل ِ َكَّ َ َرُسلِل هللِا 
إىل الطائ  حماول  أخرى  ااق قاعدة حرة أو آمن  علوى األقول للودعلة  - -كذلك يبدو اعا  الرسلل 

أسوولأ استقبال،وسوولطلا عليووه  - -..وهووك حماولوو    تكلوول ابلنجووا  ألن كووثاء يقيوو  اسووتقبللا رسوولل اّلِل 
َ أَبُول نَالِوه  َخورََج النَّوِلُ سفهاءهم وصبياوم يرمجلنوه اب وا توُوُليِفِ  - -حلجوارة َعوْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َجْعَفور  قَاَل:َلمَّ

يُبلُ ،فَاْنَصووَرَ  فَووأََتى ِلولَّ َكووَجرَة   ْسوواَلِم،فَوَلْم اُِ  َفَصوولَّى رَْكَعتَوونْيِ ِإىَل الطَّواِئِ  َماِكووي ا َعلَووى َقَدَمْيِه،يَوْدُعلُهْم ِإىَل اْ ِ
لورَّامِحِنَي ِإىَل َموْن قَاَل:" اللَُّهمَّ ِإيِنِ َأْكُكل إِلَْيَك َضْعَ  قُولَّيت،َوَهَلاين َعَلى النَّاِس،أَْرَحُم الرَّامِحِنَي أَنْوحَل،أَْرَحَم ا مُثَّ 

ُمووووِب ف أَْم ِإىَل َقرِيووووه  َملَّْكتَووووُه أَْموووورِي ف ِإْن َ ْ َتُكووووْن َغْضووووَبا َن َعلَووووكَّ فَوووواَل أاَُبِ ،َغووووْْيَ أَنَّ َتِكلُووووِب ِإىَل َعووووُدوِ  يَوَتَجهَّ
رَِة،أَْن يَوْنووزَِل يب َعاِفيَوتَووَك أَْوَسووُع ِ ،أُعُوولُذ ِبَلْجِهووَك الَّووِذي َأْكووَرَقحْل لَووُه الظُُلَماُت،َوَصووَلَ  َعَلْيووِه أَْمووُر الووُدنْوَيا َواهْلِخوو

 .. 134 َحْلَل َوَ  قُولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ "َغَضُبَك أَْو ُيَِلَّ يب َسَخُطَك،َلَك اْلُعْتَب َحَّتَّ تَوْرَضى،َوَ  
علوى الودعلة مون حيوة   ُيتسوه،فكانحل بيعو  العقبو  األوىل،مث و  - -بعد ذلك فت  اّلِل على الرسولل 

ت الوويت ة،وابملالبسوواذ  السلر بيعوو  العقبوو  الثانيوو .و ا ذوا  صوول  قليوو  ابمللضوولع الووذي نعا؟ووه يف مقدموو  هوو
 دين .وجدت حلل الدعلة يف امل

َوِإْْنَواَز َمْلِعوِدِ  وقص  ذلك يف اختصار:قَاَل اْبُن إْسَحاَ :فَوَلِما أَرَاَق اّلِلُ َعوِز َوَجوِل إْلَهواَر ِقينِوِه َوِإْعوزَاَز نَِبيِوِه 
لَوى قَوَبائِوِل اْلَعَرِب،َكَمووا يف اْلَمْلِسوِم الِووِذي َلِقيَوُه ِفيوِه النِوَفوُر ِموْن اأْلَْنَصوواِر،فَوَعَرَم نَوْفَسوُه عَ لَوُه َخورََج َرُسولُل اّللِِ 

َنَموووا ُهوووَل ِعْنوووَد اْلَعَقبَوووِ  َلِقوووَك َرْهط وووا ِموووْن اْاَوووْزرَِج أَرَاَق اّلِلُ ِّبِوووْم َخووو ْْي ا .قَووواَل ابْوووُن َكووواَن َيْصوووَنُع يف ُكوووِل َمْلِسوووم  .فَوبَويوْ
قَواَل هَلُوْم َموْن ِموِه قَاُللا:َلِموا َلِقويَوُهْم َرُسولُل اّللِِ إْسَحاَ :َفَحِدَيِب َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَوَتاَقَة،َعْن َأْكوَيان  ِموْن قَولْ 

ْم ف قَووواُللا:بَوَلى أَنْووووُتْم ف قَووواُللا:نَوَفر  ِموووْن اْاَْزرَِج،قَووواَل أَِموووْن َموووَلاِ  يَوُهووولَق ف قَووواُللا:نَوَعْم قَووواَل أَفَووواَل َعِْلُسووولَن أَُكِلُمُكووو
ْساَلَم َوَتاَل َعَلْيِهْم اْلُقْرآَن .قَاَل وََكاَن ِ ِوا َصوَنَع اّلِلُ  .َفَجَلُسلا َمَعُه َفَدَعاُهْم إىَل اّللِِ َعزِ  َوَجِل َوَعَرَم َعَلْيِهْم اْ ِ

ْسوواَلِم أَِن يَوُهولَق َكووانُلا َمَعُهووْم يف ِباَلِقِهوْم وََكووانُلا أَْهوَل ِكتَوواب  َوِعْلووم  وََكوانُلا ُهووْم أَْهولَ  ِكووْر   َوَأْصووَحاَب  ِّبِوْم يف اْ ِ
ونَوُهْم َكوْكء  قَواُللا هَلُوْم إِن ] ص أَْوتَ  [ أَلَوِل َزَمانُوُه نَوِتِبعُوُه  429ن  وََكانُلا َقْد َغَزْوُهْم بِِباَلِقِهْم َفَكانُلا إَذا َكواَن بَويوْ

 قَوواَل بَوْعُضووُهْم لِووبَوْعِخ اَي أُولَ ِووَك النِوَفووَر َوَقَعوواُهْم إىَل اّللِِ فَونَوْقووتُوُلُكْم َمَعووُه قَوْتووَل َعوواق  َوِإَرَم .فَوَلِمووا َكلِووَم َرُسوولُل اّللِِ 
ا َقَعواُهْم إلَْيوِه ِ َْن َصوِدُقلُ  قَوْلِم تَوْعَلُملا َوَاّللِِ إنُِه لَلِنِلِ اِلِذي تَوَلِعدَُكْم بِِه يَوُهلُق َفاَل َتْسِبُقِنُكْم إلَْيِه .فََأَجوابُلُ  ِفيَمو

ْسوواَلِم وَ  وونَوُهْم ِمووْن اْلَعووَداَوِة َوالِشووِر َمووا َوقَِبلُوولا ِمْنووُه َمووا َعووَرَم َعلَووْيِهْم ِمووْن اْ ِ قَوواُللا:إاِن قَووْد تَورَْكنَووا قَوْلَمنَووا،َوَ  قَوووْلَم بَويوْ
وونَوُهْم فَوَعَسووى أَْن َاَْمَعُهووْم اّلِلُ ِبك،َفَسوونَوْقَدُم َعلَووْيِهْم فَونَووْدُعلُهْم إىَل أَْمرِ ،َوتَوْعووِرُم َعلَووْيِهْم الِووذِ  نَووا  إلَْيووِه بَويوْ ي َأَجبوْ

                                                 
 ( صحي   احلدية من  زايقيت1740[ ) 539/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 133
بَ   957[)128/ 3الدعاء للطثاين ] - 134  ( حسن 9851[) 77/ 11ُع اْلَفَلاِئِد ط مكتب  القدسك ]( وجَمَْمُع الزََّواِئِد َوَمنوْ
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رَاِجعِونَي إىَل ِباَلِقِهوْم ِن فَِإْن َاَْمْعُهْم اّلِلُ َعَلْيِه َفاَل َرُجَل أََعِز ِمْنوك .مُثِ اْنَصوَرُفلا َعوْن َرُسولِل اّللِِ ِمْن َهَذا الِدي
 َوَقْد آَمُنلا َوَصِدُقلا .

ُهْم ِمونْ :ِسوِتُ  نَوَفو-َر ِ  ِفيَموا ذُكِو -قَاَل اْبُن إْسَحاَ :َوُهْم  مُثِ  -ُم اّللِِ َوُهوَل تَوويْ  -ِب الِنِجواِر  بَور  ِموْن اْاَوْزرَِج،ِمنوْ
ر :َأْسوَعُد بْوُن ُزرَارََة بْوِن َ  بْوِن َعْمورِو بْوِن َعامِ بْوِن َحارِيَو ْزرَجِ ِمْن َبِب َماِلِك ْبِن الِنِجواِر بْوِن يَوْعَلبَوَ  بْوِن َعْمورِو بْوِن اْاَو

ِّ بْووِن رِفَاَعووَ  بْووِن َماَمووَ  َوَعووْلُ  بْووُن احْلَووُهووَل أَبُوول أُ اِر وَ بْووِن الِنِجوو عُووَدَس بْووِن ُعبَوْيووِد بْووِن يَوْعَلبَووَ  بْووِن َغووْنِم بْووِن َمالِووكِ  اِر
:َوَعْفرَاُء بِ ااَء .قَواَل ُن َعْفورَ َسَلاِق ْبِن َماِلِك ْبِن َغْنِم ْبِن َماِلِك ْبِن الِنِجاِر َوُهَل ابْ  ْنوحُل ُعبَوْيوِد بْوِن يَوْعَلبَوَ  بْوُن ِهَشوام 

َعواِمِر بْوِن ُزَريْوِ  بْوِن  ِمْن بَوِب ُزَريْوِ  بْونِ َحاَ :وَ ْسوإقَواَل ابْوُن َلبَوَ  بْوِن َغوْنِم بْوِن َمالِوِك بْوِن الِنِجواِر .ْبِن ُعبَوْيوِد بْوِن يَوعْ 
ِر بْوِن رِو بْوِن َعوامِ ِن اْلَعْجواَلِن بْوِن َعْموالِوِك بْومَ  رَافِوُع بْونُ َعْبِد َحارِيََ  ْبِن َماِلِك ْبِن َغْضِه ْبِن ُجَشوَم بْوِن اْاَْزرَِج:

:َويُوَقاُل َعاِمُر ْبُن اأْلَزْ  430ُزَرْي    .] ص  ْعِد َسوِمْن بَوِب َسوِلَمَ  بْوِن ُن إْسَحاَ :وَ َرِ  .قَاَل ابْ [ قَاَل اْبُن ِهَشام 
ِن َسوَلَمَ  ُقْطبَوُ  بْووُن بْوو بْوِن َغووْنِم بْوِن َكْعوهِ  ِب َسوَلاقِ بَوو ِموْن بْوِن َعلِوِك بْووِن َسوارَِقَة بْوِن َتزِيووَد بْوِن ُجَشوَم بْووِن اْاَوْزرَِج،مثُِ 
:َعْمُرو بْوُن ِهَشواَعاِمِر ْبِن َحِديوَدَة بْوِن َعْمورِو بْوِن َغوْنِم بْوِن َسوَلاِق .قَواَل ابْو اق  ابْون  يُوَقواُل لَوُه ُن َسوَلاق ،َولَْيَك ِلَسولَ م 

ِر بْووِن اَنيب بْووِن َلَمَ  ُعْقبَوُ  بْووُن َعوامِ بْوِن َسووْعووِه كَ ِم بْوِن  َغوْنم  .قَوواَل ابْوُن إْسووَحاَ :َوِمْن بَوِب َحوورَاِم بْوِن َكْعووِه بْوِن َغوونْ 
 بْووِن راَِئِب بْوووِن َجووواِبُر بْووُن َعْبوووِد اّللِِ  ِن َسووَلَم َ بْوووَكْعووِه   َزيْووِد بْووِن َحووورَام  .َوِمووْن بَوووِب ُعبَوْيووِد بْوووِن َعووِدِي بْوووِن َغووْنِم بْووونِ 

ْسوواَلِم وا هَلُووْم َرُسولَل اّللِِ ِمِهْم ذََكورُ  قَووولْ نَوَ  إىَل النِوْعَمواِن بْووِن ِسوَناِن بْووِن ُعبَوْيود  .فَوَلِمووا قَووِدُملا اْلَمِدي َوَقَعووْلُهْم إىَل اْ ِ
 .ُسلِل اّللِِ ْكر  ِمْن رَ ِفيَها ذِ َحَِّت َفَشا ِفيِهْم فَوَلْم يَوْبَ  َقار  ِمْن ُقوِر اأْلَْنَصاِر إِ  وَ 

،فَوَلَقوْلُ  اِبْلَعقَ ا َعَشوَر رَ ِر ايْونَوْنَصواَحَِّت إَذا َكاَن اْلَعواُم اْلُمْقبِوُل َواَ  اْلَمْلِسوَم ِموْن اأْلَ  بَوِ  .) قَواَل ( َوِهوَك اْلَعَقبَوُ  ُجال 
َعِ  الِنَساِء َوَذِلكَ اأْلُوىَل،فَوَبايَوُعلا َرُسلَل اّللِِ   . ْم احْلَْربُ قَوْبَل أَْن تُوْفَ ََم َعَلْيهِ  َعَلى بَويوْ

،َعْن ) َأيب قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَحِدَيِب يَزِيووُد بْووُن َأيب  ْن َعْبووِد الووِرمْحَِن بْووِن ْبووِد اّللِِ اْليَوووَزينِ َعوويَووِد بْووِن عَ  ( َمرْ  َحِبيووه 
َلَ  الِصوووووَناِ ِِك َعوووووْن ُعبَووووواَقَة بْوووووِن الِصووووواِمحِل،قَاَل ُكْنوووووحل فِووووويمَ   َعَشوووووَر َ  اأْلُوىَل،وَُكنِوووووا ايْوووووَبْ َر اْلَعَقبَوووووْن َحَضوووووُعَسووووويوْ

،فَوَبايَوْعَنا َرُسلَل اّللِِ  َعِ  الِنَساِء َوَذِلَك َرُجال    ا،َوَ   ُنْشرَِ  ابَِّللِِ َكويوْ َعَلى أَْن َ   ْبَل أَْن تُوْفَ ََم احْلَْربُ قوَ َعَلى بَويوْ
َيُه يف َمْعوُرو   .فَوِإْن ْرُجِلَنا،َوَ  نَوْعِصوْن َبنْيِ أَْيِديَنا َوأَ ْفَ ِيِه مِ نوَ ْهَتاِن َنْسرَِ  َوَ  نَوْزينَ َوَ  نَوْقُتَل أَْوَ َقاَن،َوَ  أَنْيتَ بِبوُ 

ُتْم فَوَلُكْم اْ؟َِنُ  .َوِإْن َغِشيُتْم ِمْن َذِلَك َكيوْ  ا فَأَ  ِذَب َوِإْن َكواَء َغَفوَر .قَواَل  َعِز َوَجِل إْن َكاَء عَ  إىَل اّللِِ ْمرُُكمْ َوفِويوْ
أَِن ُعبَوووواَقَة بْووووَن  ْلَ ينِ َأيب إْقرِيووووكَ اّللِِ اْاَوووو ِن َعْبوووودِ ابْووووُن إْسووووَحاَ :َوذََكَر ابْووووُن ِكووووَهاب  الِزْهوووورِِي،َعْن َعائِووووِذ اّللِِ بْوووو

لَووَ  الْ الِصوواِمحِل َحِديَووُه أَنِووُه قَوواَل اَبيَوْعنَووا َرُسوولَل اّللِِ    ا،َوَ  َنْسوورَِ  َوَ  ّللِِ َكوويوْ َعَقبَووِ  اأْلُوىَل َعلَووى أَْن َ  ُنْشوورَِ  ابَِ لَيوْ
وووُتْم ِديَنا َوأَْرُجِلنَوووا َوَ   بَووونْيِ أَيْووويوووِه ِمووونْ يتَ بِبُوْهتَووواِن نَوْف َِ نوَوووْزينَ َوَ  نَوْقتُوووَل أَْوَ َقاَن،َوَ  أنَْ   نَوْعِصوووَيُه يف َمْعوووُرو   فَوووِإْن َوفَويوْ

ْيوِه إىَل يوَوْلِم َوِإْن ُسوِ ْمُتْ َعلَ  َيا،فَوُهَل َكِفوارَة  لَوهُ ِ  يف الوِدنوْ  ِ َودِ فَوَلُكْم اْ؟َِنُ ،َوِإْن َغِشيُتْم ِمْن َذلِوَك ) َكويوْ  ا ( فَُأِخوْذمتُْ 
 َغَفر . ْن َكاءَ اْلِقَياَمِ  فََأْمرُُكْم إىَل اّللِِ َعِز َوَجِل إْن َكاَء َعِذَب َوإِ 

َمَعُهوْم ُمْصووَعَه بْووَن ُعَمووْْيِ بْوِن َهاِكووِم بْووِن َعْبووِد قَواَل ابْووُن إْسووَحاَ :فَوَلِما اْنَصووَرَ  َعْنوُه اْلَقووْلُم بَوَعووَة َرُسوولُل اّللِِ 
ْسواَلَم َويُوَفِقَهُهوْم يف الوِديِن َفَكوَمَناِ  ْبِن عَ  اَن ُيَسوِمى ْبِد الِداِر ْبِن ُقَصِك،َوأََمرَُ  أَْن يُوْقرِئَوُهْم اْلُقْرآَن َويُوَعِلَمُهْم اْ ِ
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 ابْوُن إْسوَحاَ :َفَحِدَيِب اْلُمْقرَِئ اِبْلَمِديَنِ :ُمْصَعه  .وََكاَن َمْنزِلُُه َعَلى َأْسَعِد ْبِن ُزرَارََة ْبِن ُعَدَس َأيب أَُماَموَ  .قَوالَ 
 135ُه بَوْعخ  .َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَوَتاَقَة:أَنُِه َكاَن ُيَصِلك ِّبِْم َوَذِلَك اأْلَْوَس َواْاَْزرََج َكرَِ  بَوْعُضُهْم أَْن يَوُيمِ 

هتم ني بعقيووووووودوأخوووووووذ املسووووووولملن يف مكووووووو  يهووووووواجرون إىل املدينووووووو  تباعوووووووا، ركني وراءهوووووووم كووووووول كوووووووكء،انج
  لووه اء مووا   تعوور ار وا خووحية لقوولا موون إخوولاوم الووذين تبوولأوا الوودار وا ميووان موون قووبلهم،من ا يثوووحوودها،

صوواحبه الصوودي .هاجر إىل القاعوودة احلوورة القليوو  اهلمنوو  و  - -ا نسوواني  نظووْيا قوو .مث هوواجر رسوولل اّلِل 
سولل ول هلجورة الر ليولم األااليت  ة عنها من قبل نليال ..وقامحل الدول  ا سالمي  يف هذ  القاعودة منوذ 

- . 
الخط ا ول في السور :هللاشذف عذداو  اليهذود للذدعو  ا سذالمية وهذو إلذ  نهايذة  -3

 ال هء ا ول

ضووع  ن ّبوا يف ملال  القوورآمون أول وك السووابقني مون املهوواجرين واألنصوار تكلنوحل نبقوو   توازة موون املسولمني نو
كنهووا ني إنالقا.ول الصوواققن،وهك اثوول صووف  املوويمننيكثْية.وهنووا ْنوود السوولرة تفتووت  بتقريوور مقِلمووات ا ميووا

َه توووواُب   َريْووووَك اْلكِ ا  ذلِووو»أو  تصووو  ذلووووك الفريووو  موووون املسوووولمني الوووذي كووووان قائموووا ابملدينوووو  حينووووذا :
ْيِمنُوولَن ِ ووا أُنْووزَِل يوُ َوالَّووِذيَن َن.ا َرَزْقنوواُهْم يُوْنِفُقل الَة،َوِ َّ َن الصَّووِفيِه،ُهوودى  لِْلُمتَِّقنَي،الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن اِبْلَغْيووِه،َويُِقيُمل 
 « .. اْلُمْفِلُحلنَ  َرّبِِِْم َوأُولِ َك ُهمُ لى ُهدى  ِمنْ لِ َك عَ إِلَْيَك َوما أُْنزَِل ِمْن قَوْبِلَك،َواِبهْلِخرَِة ُهْم يُلِقُنلَن.أُو 

نوه أو  وصو  لكنال .و مث ْند بعدها مباكرة يف السيا  وصفا للكفار وهل ميثل مقلمات الكفر على ا 
  اهتا مون نلائوملدين  ذمباكر للكفار الذين كانحل الدعلة تلاجههم حينذا ،سلاء يف مك  أو فيما حلل ا

 َعلووووى قُولُوووولِّبِْم َوَعلووووى  يُوْيِمنُوووولَن.َخَتَم اّللَُّ  ْنووووِذْرُهْم  َ ْ توُ ِإنَّ الَّووووِذيَن َكَفووووُروا َسوووولاء  َعلَووووْيِهْم أَأَنْووووَذْرهَتُْم أَمْ »الكفووووار:
 « ..ِعِهْم،َوَعلى أَْبصارِِهْم ِغشاَوة ،َوهَلُْم َعذاب  َعِظيم   َْ 

كووذلك كانووحل هنووا  نائفوو  املنووافقني.ووجلق هووذ  الطائفوو  نشووأ مباكوورة موون األوضوواع الوويت أنشووأهتا اهلجوورة 
 النبلي  إىل املدين  يف لروفها اليت احل فيها،واليت أكران إليها مون قبول و  يكون هلوا وجولق  ك .فا سوالم يف
مكوو    تكوون لووه قولوو  و  تكوون لووه قلة،بوول   تكوون لووه عصووب  حشوواها أهوول مكوو  فينافقلوووا.على الضوود موون 
ذلوووووك كوووووان ا سوووووالم مضوووووطهدا،وكانحل الوووووودعلة مطارقة،وكوووووان الوووووذين يغوووووامرون اب نضووووومام إىل الصوووووو  

.فأما ا سووالمك هووم املخلصوولن يف عقيدهتم،الووذين يييرووووا علووى كوول كووكء وُيتملوولن يف سووبيلها كوول كووكء
فقوود أصووب  ا سووالم قوولة  -أي مدينوو  الرسوولل  -يف يثوورب الوويت أصووبححل منووذ اليوولم تعوور  ابسووم املدينوو  

وخباصوو  بعوود غووزوة بوودر وانتصووار املسوولمني  -ُيسووه حسوواّبا كوول أحوود ويضووطر ملضووانعتها كثووْيا أو قلوويال 
أهلهووم وكوويعتهم يف ويف مقدموو  موون كووان مضووطرا ملصووانعتها نفوور موون الكثاء،قخوول  -فيهووا انتصووارا عظيمووا 

ا سووالم وأصوووبحلا هوووم و  بوود هلوووم لكوووك ُيتفظوولا  قوووامهم املووولرّو بيوونهم و صووواحلهم كوووذلك أن يتظووواهروا 
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ابعتنوووا  الووودين الوووذي اعتنقوووه أهلهوووم وأكوووياعهم.ومن هوووي ء عبووود اّلِل بووون أيب بووون سوووللل الوووذي كوووان قلموووه 
 ملدين  ..ينظملن له اارز ليتلجل  ملكا عليهم قبيل مقدم ا سالم على ا

هووم  م يف الغالووهملعووِب ّبوووسوونجد يف أول السوولرة وصووفا مطوول  هلووي ء املنافقني،نوودر  موون بعووخ فقراتووه أن ا
  هوذ  الناس،وتسومي ى مجواهْيأول ك الكثاء الذين أرغملا على التظاهر اب سالم،و  ينسلا بعد ترفعهم عل

مووا ُهووْم  َواِبْليَوووْلِم اهْلِخوِر وَ ا اِبّللَِّ لُل آَمنَّووالنَّوواِس َمووْن يَوُقوَوِموَن »ا؟مواهْي ابلسووفهاء علووى نريقو  العليوو  املتكووثين :
ُ َمَرضوا  ما َيْشُعُروَن.يف قُوُللّبِِ نْوُفَسُهْم وَ  َّ أَ إِ ِ ُْيِمِننَي.ُحاِقُعلَن اّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنلا،َوما َحَْدُعلَن  ْم َمَرم  َفزاَقُهُم اّللَّ

ا حَنْوُن ا يف اأْلَرْ ْفِسُدو توُ ا كانُلا َيْكِذبُلَن.َوِإذا ِقيَل هَلُْم:  َوهَلُْم َعذاب  أَلِيم   ِ  ُوْم ُهوُم مُ ِم قاُللا:ِإ َّ ْصوِلُحلَن.َأ  ِإوَّ
ُوْم َفهاُءف َأ :أَنُوْيِمُن َكموا آَموَن الُسواُس قواُللاَموَن النَّوآاْلُمْفِسُدوَن َولِكْن   َيْشُعُروَن.َوِإذا ِقيوَل هَلُْم:آِمنُولا َكموا   ِإوَّ
وا ا َخلَوْلا ِإىل َكوياِنيِنهِ ذآَمنَّوا،َوإِ قاُللا: ُهُم الُسَفهاُء َولِكْن   يَوْعَلُملَن.َوِإذا َلُقلا الَِّذيَن آَمُنلا ْم قواُللا:ِإانَّ َمَعُكوْم ِإ َّ
ُ َيْسووتَوْهزُِئ ِّبِووْم َومَيُووُدُهْم يف نُغْ  ُوا الضَّووالَلَ  اِبهْلُوودى َفمووا .أُول ِووَك الَّووِذيَن اْكوو ََ  يَوْعَمُهلنَ يوواِوِمْ حَنْووُن ُمْسووتَوْهزُِ َن.اّللَّ

ووووا َأضوووواَءْت مووووا َحلْ  ْلَقَد انرا  ي اْسووووتوَ َرِ َووووحْل ِعاَرهُتُْم،َومووووا كووووانُلا ُمْهتَووووِديَن.َمثَوُلُهْم َكَمثَووووِل الَّووووذِ  ُ فَوَلمَّ لَووووُه َذَهووووَه اّللَّ
ووووماِء ِفيووووِه لَن.أَْو َكَصوووويِِه  ِمووووَن ال  يَوْرِجعُوووو فَوُهوووومْ  ْكووووم  ُعْمووووك  بِنُوووولرِِهْم،َوتَورََكُهْم يف لُُلمووووات    يُوْبِصُروَن.ُصووووم  بُ  سَّ

،َاَْعُللَن َأصابَِعُهْم يف آذاِوِْم ِمَن  ُ حمُِي   ِ  َحَذَر الْ لصَّلاعِ الُُلمات  َوَرْعد  َوبَوْر    ْلكاِفرِيَن.ابِ َمْلِت،َواّللَّ
ُ لَووووَذَهَه لَووووْيِهْم قوووواُملا.َوَلْل كوووواعَ ذا أَْللَووووَم يووووِه،َوإِ  هَلُووووْم َمَشووووْلا فِ َيكوووواُق الْووووَثُْ  َحْطَووووُ  أَْبصوووواَرُهْم ُكلَّمووووا َأضوووواءَ  َء اّللَّ

َ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير    « ..ِبَسْمِعِهْم َوأَْبصارِِهْم،ِإنَّ اّللَّ
ن اهر مووالظو«.َكوياِنيِنِهمْ »ىل ْنود إكوارة إ -لّبم مورم الوذين يف قلو -ويف ينااي هذ  احلمل  على املنافقني 

ت كووديدة لرة محووالسوويا  السوولرة وموون سوويا  األحووداّ يف السووْية أوووا تعووب اليهلق،الووذين تضوومنحل السوو
 عليهم فيما بعد.أما قصتهم مع الدعلة فنلخصها يف هذ  السطلر القليل :
 موقف اليهود من الدعو  ا سالمية

يهولق ْية ..كوان للابه الكثوأسبلقد كان اليهلق هم أول من اصطدم ابلدعلة يف املدين  وكان هلذا ا صطدام 
ك وموع أن مشورك -رج األوس وااوز  -يف يثرب مركز  تواز بسوبه أووم أهول كتواب بوني األميوني مون العورب 

سوبه بمونهم وأحكوم  وم أعلومالعرب   يظهروا ميال  عتنا  قاين  أهل الكتاب هي ء،إ  أوم كوانلا يعودو 
وهوك  -صوام فرقو  وخ هلق فيما بني األوس واازرج مونما لديهم من كتاب.مث كان هنالك لر  ملات للي

فلقود جواء زااي مجيعوا ..ا سالم سولبهم هوذ  املو فلما أن جاء -البي   اليت اد اليهلق قائما هلم فيها عمال  
ا ذون موون خالهلووانلا ينفووبكتوواب مصوود  ملووا بووني يديووه موون الكتوواب ومهوويمن عليووه.مث إنووه أزال الفرقوو  الوويت كوو

 اليووولم بحلا منوووذاملغاح،ووحووود الصووو  ا سوووالمك الوووذي ضوووم األوس واازرج،وقووود أصووو للووودس والكيووود وجووور
هوود لووه ص الووذي   تعم املوو ايعرفوولن ابألنصووار،إىل املهوواجرين،وأل  موونهم مجيعووا ذلووك اجملتمووع املسوولم املتضووا

 البشري  من قبل و  من بعد نظْيا على ا نال .
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ن ن أن يكوول ل فكووانلا يتطلعووار،وأن فوويهم الرسووال  والكتاب.ولقوود كووان اليهوولق يزعموولن أوووم كووعه اّلِل املختوو
م خووارج نطووا  ن يعتووثهالرسوولل األخووْي فوويهم كمووا تلقعوولا قائما.فلمووا أن جوواء موون العوورب للوولا يتلقعوولن أ

إىل كتوواب  - أول موون يوودعل -قعلتووه،وأن يقصوور الوودعلة علووى األميووني موون العوورب  فلمووا وجوودو  يوودعلهم 
دوا زة اب مث،وعووخووذهتم العوواملشووركني،وأجدر اب سووتجاب  لووه موون املشووركني ..أاّلِل، كووم أوووم أعوور  بووه موون 

سوودا كديدا.حسوودو  مرتني:موورة ألن ح - -تلجيووه الوودعلة إلوويهم إهانوو  واسووتطال   مث إوووم حسوودوا النوول 
قيووه موون ْنووا  سووريع لوحسوودو  ملووا  -لا يشووكلن يف صووحته وهووم   يكلنوو -اّلِل اختووار  وأنووزل عليووه الكتوواب 

 يف حمي  املدين . كامل
ايم منوووووذ األ علووووى أنوووووه كوووووان هنوووووا  سوووووبه آخووووور حلووووونقهم وملووووولقفهم مووووون ا سوووووالم ملقووووو  العوووووداء واهلجووووولم

يووو  لقيووواقة العقللن فيوووه ااألوىل:ذلوووك هووول كوووعلرهم اباطووور مووون عوووزهلم عووون اجملتموووع املووودين الوووذي كوووانلا يزاولووو
 والتجارة الرا   والراب املضع  

 أحال وا مور  -يف تقوديرهم  -دة.ويذوبلا يف اجملتمع ا سالمك.و ا أموران هذا أو يستجيبلا للدعلة ا؟دي 
 يفْيهوا كثوْية( غة،)وسولر هلذا كله وق  اليهلق مون الودعلة ا سوالمي  هوذا امللقو  الوذي تصوفه سولرة البقر 

ائيل هووذا بووب إسوور  تفصوويل ققي ،نقتطوو  هنووا بعووخ اهلايت الوويت تشووْي إليووه ..جوواء يف مقدموو  احلوودية عوون
َي بِ أَْوفُولا بَِعْهووِدي أُوِ  وَ َعلَووْيُكْم  نْوَعْموحلُ اي بَووِب ِإْسورائِيَل اذُْكووُروا نِْعَمويِتَ الَّوويِت أَ »اء العلوولي هلوم:النود َعْهوودُِكْم َوِإايَّ

َي  بِووِه،َو  َتْشووَ ُوا آبِ وََّل كوواِفر  أَ ُكلنُوولا فَوواْرَهُبلِن.َوآِمُنلا ِ ووا أَنْوزَلْووحُل ُمَصوودِِقا  ِلمووا َمَعُكووْم.َو  تَ  ،َوِإايَّ اييت مَثَنووا  قَلِوويال 
آتُووولا الزَّكووواَة َوارَْكعُووولا َموووَع .َوأَِقيُمووولا الصَّوووالَة وَ  تَوْعَلُملنَ أَنْووووُتمْ وَ فَووواتوَُّقلِن.َو  تَوْلِبُسووولا احْلَووو َّ اِبْلباِنوووِل َوَتْكُتُمووولا احْلَووو َّ 

لُوْمف َوأَ الرَّاِكِعنَي.أََشُْمُروَن النَّاَس اِبلْوِثِِ َوتَوْنَسوْلَن أَنْوُفَسوكُ  ..وبعود توذكْي هوم « ِقلُولَنفلَن اْلِكتواَبف أَفَوال تَوعْ نْووُتْم تَوتوْ
م اّلِل عليهم،وفسووولقهم عووون كتووواّبم وجحووولقهم لووونع - عليوووه السوووالم -نوووليال  ووولاقفهم موووع نبووويهم ملسوووى 

 وكريعتهم ..
  ا لكوم وقوديمنول عولن أن يأفتطم»ونكثهم لعهد اّلِل معهم ..جاء يف سيا  ااطاب لتحذير املسلمني مونهم:

 الوووذين آمنووولا إذا لقووولاو كوووان فريووو  مووونهم يسووومعلن كوووالم اّلِل مث ُيرفلنوووه مووون بعووود موووا عقلووول  وهوووم يعلمووولنف 
فووال أه عنوود ربكوومف بوويحوواجلكم قاللا:آمنووا،وإذا خووال بعضووهم إىل بعووخ قاللا:أهووديلوم  ووا فووت  اّلِل علوويكم ل

 « ..تعقللنف
ُ َعْهوَدُ ف أَْم تَوُقللُولَن َعلَوى َوقاُللا:َلْن َاَسََّنا النَّاُر ِإ َّ أَ  » ما  َمْعُدوَقة .ُقْل:َأختََّْذمُتْ ِعْنوَد اّللَِّ َعْهودا  فَولَوْن ُحْلِوَ  اّللَّ ايَّ

ووا جوواَءُهْم ِكتوواب  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ ُمَصوودِِ   ِلمووا َمَعُهووْم وَكووانُلا ِمووْن قَوْبووُل َيْسووتَوْفِتُحلَن « ..»اّللَِّ مووا   تَوْعَلُموولَنف َوَلمَّ
ووا جوواَءُهْم مووا َعَرفُوولا َكَفووُروا بِِه،فَوَلْعنَووُ  اّللَِّ َعلَووى اْلكوواِفرِينَ  َوِإذا ِقيووَل هَلُْم:آِمنُوولا ِ ووا « ...»َعلَووى الَّووِذيَن َكَفووُروا فَوَلمَّ
ُ.قوواُللا:نُوْيِمُن ِ ووا أُنْووزَِل َعَلْينووا،َوَيْكُفُروَن ِ ووا َوراَءُ  َوُهووَل احْلَووُ  ُمَصوودِِقا   ووا جووواَءُهْم « ...»ِلمووا َمَعُهوومْ أَنْوووَزَل اّللَّ َوَلمَّ

ُْم   َرُسلل  ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ُمَصدِِ   ِلموا َمَعُهوْم نَوبَوَذ َفرِيو   ِموَن الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِكتواَب ِكتواَب اّللَِّ َوراَء لُُهو لرِِهْم َكوَأوَّ
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« َ  اْلُمْشوورِِكنَي أَْن يُونَوووزََّل َعلَووْيُكْم ِمووْن َخووْْي  ِمووْن َربُِِكوومْ مووا يوَووَلُق الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب وَ « ...»يَوْعَلُموولنَ 
... 
َ َسودا  ِموْن ِعْنوِد أَنْوُفِسوحَ  ُكفَّوارا  ميواِنُكمْ َوقَّ َكِثْي  ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب لَوْل يوَوُرُقوَنُكْم ِموْن بَوْعوِد إِ » ِهْم ِموْن بَوْعوِد موا تَوبَونيَّ

 « ...هَلُُم احلَْ ُ 
اْليَوُهوولُق َوَ   َولَووْن تَوْرضووى َعْنووكَ ...» «يُوُهمْ تِْلووَك أَمووانِ .ا:َلْن يَووْدُخَل اْ؟َنَّووَ  ِإ َّ َمووْن كوواَن ُهوولقا  أَْو َنصووارى َوقوواُلل »

 ...إخل إخل.« النَّصارى َحَّتَّ تَوتَِّبَع ِملَّتَوُهمْ 
 جيوواهلم موون قبوولأكول م يف  وكانوحل معجووزة القوورآن ااالودة أن صووفتهم الوويت قمغهوم ّبووا هووك الصوف  املالزموو  هلوو

موووا لووول كوووانلا هوووم ك  - - يف عهووود النووول -ا سوووالم ومووون بعووود  إىل يلمنوووا هوووذا. ا جعووول القووورآن حوووانبهم 
لفائووه موون أنبيووائهم ابعتبووار  هووم وعلووى عهوولق خ - عليووه السووالم -أنفسووهم الووذين كووانلا علووى عهوود ملسووى 

ان  ومون مث دار الزموموملقفهم على  جبل  واحدة. اهتم هك هك،وقورهم هل هل،وملقفهم من احل  واال 
يووال بووني خطوواب أج يكثوور ا لتفووات يف السوويا  موون خطوواب قوولم ملسووى،إىل خطوواب اليهوولق يف املدينوو ،إىل
ملقوو  اليهوولق و   اليوولم هووذين ا؟يلووني.ومن مث تبقووى كلمووات القوورآن حيوو  كأ ووا تلاجووه ملقوو  األموو  املسوولم

 ألمووك اامووا ابتقبلتها   الوودعلة اليوولم وغوودا كمووا اسوومنها.وتتحوودّ عوون اسووتقبال يهوولق هلووذ  العقيوودة وهلووذ
واجهولا  عودائها الوذين ،عا  أوكأن هذ  الكلمات ااالدة هك التنبيه احلاضر والتحذير الدائم لامو  املسولم

 يق  أسالفها  ا يلاجهلوا اليلم به من قس وكيد،وحرب منلع  املظاهر،متحدة احلق
اء ال ماعذة المسذلمة وإعذدادها للخالفذة وهذو مذن الخط الثذاني فذي السور :أسذس بنذ -  4

 بداية ال هء الثاني

اعوووو  نوووواء ا؟مبوهووووذ  السوووولرة الوووويت تضوووومنحل هووووذا اللصوووو ،وهذا التنبيه،وهووووذا التحذير،تضوووومنحل كووووذلك  
 ا،ووقلفهم يفلهوووا قووودمياملسووولم  وإعوووداقها حلمووول أمانووو  العقيووودة يف األرم بعووود نكووولل بوووب إسووورائيل عووون مح

 خْيا ..وجهها هذ  اللقف  أ
 وا يف  -جورة طلائ  اليت كانحل تلاجه الودعلة أول العهود ابهلبلص  تلك ال -كما أسلفنا   -تبدأ السلرة 

هووك الوويت   وتلووك الطلائو -ذلوك تلووك ا كوارة إىل الشوويانني اليهوولق الوذين يوورق ذكوور هوم فيمووا بعود مطوول  
سووويني إىل ه األسالرهوووا خبطيوووتلاجوووه هوووذ  الووودعلة علوووى مووودار التووواري  بعووود ذلوووك.مث اضوووك السووولرة علوووى حم

 ا وتنلعها. تتناوهلوايتها.يف وحدة ملحلل ،اثل الشخصي  اااص  للسلرة،مع تعدق امللضلعات اليت
ق الشويانني لضومني  لليهول  كوارة افبعد استعرام النماذج الثالي  األوىل:املتقني.والكافرين.واملنافقني.وبعود ا

أن ذتوولا  ملوور بني فيووه.وهوودي اوا ميووان ابلكتوواب املنووزل علووى عبد  ..ْنوود قعوولة للنوواس مجيعووا إىل عبوواقة اّللِ 
كفوورون أمور الوذين ي تعجيوه موونبسولرة مون مثله.وهتديود الكووافرين ابلنوار وتبشوْي املوويمنني اب؟نو  ..مث ْنود ال

ُتْم أَْملا   فََأْحياُكْم،»ابّلِل: ْيِه تُوْرَجُعلَن  ُهَل الَّوِذي َخلَوَ  َلُكوْم ِييُكْم،مُثَّ إِلَ  ُيُْ ُكْم مُثَّ مُثَّ مُيِيتُ َكْيَ  َتْكُفُروَن اِبّللَِّ وَُكنوْ
يعا ،مُثَّ اْسَتلى ِإىَل السَّماِء َفَسلَّاُهنَّ سَ  ،َوُهلَ ْبَع  َ ما يف اأْلَْرِم مجَِ  ..«  ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  اوات 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 221 

 يف  آقم خالوعنوووود هووووذا املقطوووووع الووووذي يشووووْي إىل خلووووو  مووووا يف األرم مجيعووووا للنووووواس عووووكء قصوووو  اسوووووت
قصوو  تصوو  املعركوو  ااالوودة ..واضووك ال« ِليَفوو   َوِإْذ قوواَل َربُووَك لِْلَمالِئَكووِ :ِإيِنِ جاِعوول  يف اأْلَْرِم خَ »األرم:

يقُوْلنَووا:اهْ :»-ميووان وهوول عهوود ا  -بووني آقم والشوويطان حووَّت تنتهووك بعهوود ا سووتخال   عووا  فَِإمَّووا ِبطُلا ِمْنهووا مجَِ
بُلا آِبايتِنووا أُول ِووَك َن.َوالَّووِذيَن َكَفووُروا َو ْم َُيَْزنُل  َو  ُهووُهوودى ،َفَمْن تَبِووَع ُهووداَي فَووال َخووْل   َعلَووْيِهمْ َذْتِيَووونَُّكْم ِمووبِِ  َكووذَّ

 « ..َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 
للهوا تخت -سوب   قورات منهوا فيمواأكوران إىل ف -بعد هذا يبدأ السيا  جلل  واسع  نليلو  موع بوب إسورائيل 

لائهم خطووواايهم والتوووثوووراهتم و قعووولهتم للووودخلل يف قيووون اّلِل وموووا أنزلوووه اّلِل مصووودقا ملوووا معهوووم موووع توووذكْيهم بع
 ا؟لل  كل هذا ا؟زء األول من السلرة. وتستغر  هذ  - عليه السالم -وتلبيسهم منذ أايم ملسى 

.لقوود كووانلا .وكتابووه  ورسووللهوموون خووالل هووذ  ا؟للوو  ترتسووم صوولرة واضووح   سووتقبال بووب إسوورائيل لإلسووالم 
وينسوووووولن  - وهوووووول ا ميووووووان -بووووووه.وكانلا يلبسوووووولن احلوووووو  ابلبانل.وكووووووانلا ذموووووورون النوووووواس ابلووووووث  أول كووووووافر

ر ا ميوان آمنولا إبلهوا لن الوذينأنفسهم.وكانلا يسمعلن كالم اّلِل مث ُيرفلنه من بعد موا عقلل .وكوانلا حواقع
ل ن أمووور النوووموووإنوووالع املسووولمني علوووى موووا يعلملنوووه وإذا خوووال بعضوووهم إىل بعوووخ حوووذر بعضوووهم بعضوووا مووون 

هولق هتودين هوم اليذا أن املهوأن يرقوا املسلمني كفارا.وكانلا يدعلن من أجل  وصح  رسالته  وكانلا يريدون
ا أنوه  و - عليوه السوالم -لن عداءهم ؟ثيول وكانلا يعلن -صارى يدعلن هذا أيضا كما كان الن  -وحدهم 

سوولء.وكانلا ن ّبووم الموود قووووم  وكووانلا يكرهوولن كوول خووْي للمسوولمني وي بصوول هوول الووذي محوول الوولحك إىل حم
يول نود هل كموا فعلولا ع  -ىل ينتهزون كل فرص  للتشكيك يف صح  األوامور النبليو  وجمي هوا مون عنود اّلِل تعوا

 إُياء وتلجيه للمنافقني.كما كانلا مصدر تشجيع للمشركني. وكانلا مصدر -القبل  
عليوه  -هم ملسوى   مون نبوية محل  قليو  علوى أفواعيلهم هوذ  وتوذكرهم  ولاقفهم املمايلوومن مث تتضمن السلر 

تصوول،وجبل  موأنبيووائهم علووى موودار أجياهلم.وختووانبهم يف هووذا كووأوم جيوول واحوود  وموون كوورائعهم -السووالم 
 واحدة   تتغْي و  تتبدل.

،امليوف  لتليو  القصودبلو  املى هوذ  ا؟وتنتهك هذ  احلمل  بتي يك املسلمني من الطمع يف إمياوم هلم،وهوم علو
 .إبراهيم الطبع.كما تنتهك بفصل ااطاب يف قعلاهم أوم وحدهم املهتدون، ا أوم وري 
هيم قود ن ورايو  إبوراع ربوه وأمووتبني أن وري  إبراهيم احلقيقيني هم الذين ميضلن على سنته،ويتقيدون بعهد  

مووووووا احنوووووور  اليهوووووولق وبوووووودللا ونكلوووووولا عوووووون محوووووول أمانوووووو   املوووووويمنني به،بعوووووودو  - -انتهووووووحل إذن إىل حمموووووود 
دعلة ان اسووتجاب  لووأن هووذا كووالعقيدة،وااالفوو  يف األرم  وونهج اّلِل ووووخ ّبووذا األموور حمموود والووذين معووه.و 

نْيِ لَووَك َوِمووْن َربَّنووا َواْجَعْلنووا ُمْسووِلمَ »القلاعوود موون البيووحل: و ووا يرفعووان -م عليهمووا السووال -إبووراهيم وإ اعيوول 
ُهْم لَّاُب الرَِّحيُم.َربَّنو أَنْوحَل التوَّووا،ِإنَّووكَ ِتنوا أُمَّو   ُمْسووِلَم   لَوَك،َوأَران َمناِسوَكنا،َوُتْه َعَلْينُذرِِيَّ  ا َوابْوَعوْة فِوويِهْم َرُسول   ِموونوْ

ُللا َعَلْيِهْم آايِتَك،َويُوَعلُِِمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ  َويوُ   «. احلَِْكيمُ ْنحَل اْلَعزِيزُ أَ ْم،ِإنََّك زَكِِيهِ يَوتوْ
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إىل ا؟ماعو  املسولم  مون حللوه حيوة ذخوذ يف و  - -وعند هذا احلد يبدأ سيا  السولرة يتجوه إىل النول 
اييوووز هوووذ   ألرم،ويفاوضوووع األسوووك الووويت تقووولم عليهوووا حيووواة هوووذا ا؟ماعووو  املسوووتخلف  علوووى قعووولة اّلِل يف 

 ا؟ماع  بطابع خاص،و نهج يف التصلر ويف احلياة خاص.
اهيم د اّلِل  بووور الوووذي عهووو  هوووذا بتعيوووني القبلووو  الووويت تتجوووه إليهوووا هوووذ  ا؟ماعووو .وهك البيوووحل انووورمويبووودأ يف

رغووه و  يصوور  يف ي - -ل وإ اعيوول أن يقيمووا  ويطهوورا  ليعبوود فيووه اّلِل وحد ،هووذ  القبلوو  الوويت كووان النوو
وووماِء،فَوَلنُوَللِِيوَ »ا عوووا  إليهوووا: لَووو   تَوْرضووونََّك قِ قَوووْد نَووورى تَوَقلُوووَه َوْجِهوووَك يف السَّ  اْلَمْسوووِجِد اها،فَوَللِِ َوْجَهوووَك َكوووْطرَ بوْ

ُتْم فَوَلُللا ُوُجلَهُكْم َكْطرَ ُ   « ..احْلَراِم،َوَحْيُة ما ُكنوْ
 ومنهج السوووولل العبوووواقة،و مث اضووووك السوووولرة يف بيووووان املوووونهج الوووورابين هلووووذ  ا؟ماعوووو  املسوووولم .منهج التصوووولر 

لع اووول  وا؟ووووابوأن ا صووواب  سوووبيل اّلِل ليسوووولا أمووولا  بووول أحيووواء. واملعاملووو ،تبني هلوووا أن الوووذين يقتلووولن يف
 ورمحته ه صللات اّللِ برون عليونقا األملال واألنفك والثمرات ليك كرا يراق ّبا،إ ا هل ابتالء،ينال الصا
ذين   الو.وأن اّلِل و نه وفضوالوهدا .وأن الشيطان يعد الناس الفقر وذمرهم ابلفحشاء واّلِل يعدهم مغفرة م
 ات ..لر إىل الظلمم من النآمنلا حرجهم من الظلمات إىل النلر،والذين كفروا أوليا هم الطاغلت حرجلو
ني هلوم وأكوكاله.وتب  مظواهر وتبني هلوم بعوخ احلوالل واحلورام يف املطواعم واملشوارب.وتبني هلوم حقيقو  الوث  

م الوزواج حلج.وأحكوااا؟هاق.وأحكوام أحكام القصاص يف القتلى.وأحكام اللصي .وأحكام الصلم.وأحكام 
ن ي.وأحكوووام الووودِ .والطوووال  موووع التلسوووع يف قسوووتلر األسووورة بصوووف  خاصووو .وأحكام الصووودق  وأحكوووام الوووراب 

 والتجارة ...
 ن قصوو حلقووات موو ويف مناسووبات معينوو  يرجووع السوويا  إىل احلوودية عوون بووب إسوورائيل موون بعوود ملسووى.وعن

نواء ا؟ماعو  املسولم ،وإعداقها حلمول ينصر  إىل ب -ول منها عد ا؟زء األب -إبراهيم.ولكن جسم السلرة 
برّبوا الوذي  لق،وارتبانهااص لللجأمان  العقيدة،وااالف  يف األرم  نهج اّلِل وكريعته.واييزها بتصلرها اا

 اختارها حلمل هذ  األمان  الكثى.
سووولم  ان األمووو  املين،وإميووور ا مياويف النهايووو  نووورى ختوووام السووولرة ينعطووو  علوووى افتتاحهوووا،فيبني نبيعووو  التصووول 

َل إِلَْيوِه ِموْن َربِِوِه  ِ وا أُنْوزِ لرَُّسوللُ آَموَن ا»ابألنبياء كلهم،وابلكته كلهوا وابلغيوه وموا وراء ،موع السومع والطاعو :
ْعنا َوأَنَْعنا،ُغْفرانَوَك ُرُسوِلِه،وَ   َأَحود  ِمونْ َفوِرُِ  بَونْيَ نوُ ِلِه،  َواْلُمْيِمُنلَن،ُكل  آَموَن اِبّللَِّ َوَمالِئَكتِوِه وَُكُتبِوِه َوُرُسو قاُللا: َِ

ُ نَوْفسوا  ِإ َّ ُوْسوعَ  ،َربَّنا   تُياِخوْذان ِإْن َوَعَلْيهوا َموا اْكَتَسوَبحلْ  موا َكَسوَبحلْ  ها،هَلاَربَّنا َوإِلَْيوَك اْلَمِصوُْي.  يَُكلِِوُ  اّللَّ
ْلنوا موا   ناقَوَ  لَنوا َن ِموْن قَوْبِلنا،َربَّنوا وَ لَوى الَّوِذيعَ ْلتَوُه ا  َكموا محََ َنِسينا أَْو َأْخطَْأان،َربَّنوا َو  َهِْموْل َعَلْينوا ِإْصور    ُهَمِِ

 « ..ْلكاِفرِينَ اى اْلَقْلِم ان َعلَ بِِه،َواْعُ  َعنَّا َواْغِفْر لَنا،َواْرمَحْنا،أَْنحَل َمْل ان،فَاْنُصرْ 
صوووائا يمنني وختني مووون صوووفات املوووومووون مث يتناسووو  البووودء وااتوووام،وتتجمع ملضووولعات السووولرة بوووني صوووف

 ا ميان.
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 [29إل   1(:اآليات 2]سور  البقر  )

 أصناف البشر الثالثة ودعو  إل  اانحياج  للمؤمنين  

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ا لصَّوووالَة َوِ َّوووِمنُووولَن اِبْلَغْيوووِه َويُِقيُمووولَن ايَن يُويْ ( الَّوووذِ 2( ذلِوووَك اْلِكتووواُب   َريْوووَه ِفيوووِه ُهووودى  لِْلُمتَِّقووونَي )1ا  )}

 (4هْلِخوووورَِة ُهووووْم يُلِقنُوووولَن )ْبلِووووَك َوابِ قوَ ْيووووَك َومووووا أُنْووووزَِل ِمووووْن ( َوالَّووووِذيَن يُوْيِمنُوووولَن ِ ووووا أُنْووووزَِل إِلَ 3َرَزْقنوووواُهْم يُوْنِفُقوووولَن )
ْم أَْم  الَِّذيَن َكَفوُروا َسولاء  َعلَوْيِهْم أَأَنْوَذْرهتَُ ( ِإنَّ 5) ِلُحلنَ أُولِ َك َعلى ُهدى  ِمْن َرّبِِِْم َوأُولِ َك ُهُم اْلُمفْ  (1/49)

ُ َعلووى قُولُوولِّبِْم وَ 6َ ْ تُوْنووِذْرُهْم   يُوْيِمنُوولَن )  َوهَلُووْم َعووذاب  َعِظوويم  ِهْم ِغشوواَوة  َعلووى َ ِْعِهووْم َوَعلووى أَْبصووارِ ( َخووَتَم اّللَّ
 َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َومووا ( ُحوواِقُعلَن اّللََّ 8ِننَي )ْم ِ ُووْيمِ ُهووِر َومووا ا اِبّللَِّ َواِبْليَوووْلِم اهْلِخوو( َوِمووَن النَّوواِس َمووْن يَوُقوولُل آَمنَّوو7)

ُ َمَرضوووا  َوهَلُووومْ يف قُولُووولِّبِْم َمووو (9َحْوووَدُعلَن ِإ َّ أَنْوُفَسوووُهْم َوموووا َيْشوووُعُروَن ) م  ِ وووا كوووانُلا َعوووذاب  أَلِوووي َرم  فَوووزاَقُهُم اّللَّ
ا حَنْنُ  ( َوِإذا ِقيَل هَلُْم   تُوْفِسُدوا يف اأْلَْرِم قاُللا10َن )َيْكِذبُل  ُْم ُهوُم الْ 11)ُمْصِلُحلَن  ِإ َّ ُمْفِسوُدوَن ( َأ  ِإوَّ

ُووا َكمووا آَمووَن اُس قوواُللا أَنوُووْيِمنُ ( َوِإذا ِقيووَل هَلُووْم آِمنُوولا َكمووا آَمووَن النَّوو12َولِكووْن   َيْشووُعُروَن ) ُم ْم ُهوولُسووَفهاُء َأ  ِإوَّ
ُكوْم يِنِهْم قواُللا ِإانَّ َمعَ ا ِإىل َكويانِ قواُللا آَمنَّوا َوِإذا َخلَولْ  ( َوِإذا َلُقولا الَّوِذيَن آَمنُولا13الُسَفهاُء َولِكْن   يَوْعَلُمولَن )

ووووا حَنْووووُن ُمْسووووتَوْهزُِ َن ) ُ َيْسووووتَوْهزُِئ ِّبِووووْم َومَيُوووودُ  (14ِإ َّ ول ِووووَك الَّووووِذيَن اْكووووَ َُوا ( أُ 15لَن )ُهووووُهْم يف نُْغيوووواِوِْم يَوْعمَ اّللَّ
وا َأضواءَ ( مَ 16 )الضَّالَلَ  اِبهْلُدى َفما َرِ َحْل ِعاَرهُتُْم َوما كانُلا ُمْهَتِدينَ  ْت ثَوُلُهْم َكَمَثِل الَّوِذي اْسوتَوْلَقَد انرا  فَوَلمَّ
ُ بِنُولرِِهْم َوتَوورََكُهْم يف لُُلموات    يُوبْ  ( 18ْكوم  ُعْموك  فَوُهوْم   يَوْرِجعُولَن )بُ ( ُصوم  17) ُرونَ ِصوما َحْلَلُه َذَهَه اّللَّ

 َحووَذَر اْلَمووْلِت آذاِوِووْم ِمووَن الصَّوولاِع ِ  بَِعُهْم يف لَن َأصوواأَْو َكَصوويِِه  ِمووَن السَّووماِء ِفيووِه لُُلمووات  َوَرْعوود  َوبوَووْر   َاَْعلُوو
ُ حمُِي   اِبْلكاِفرِيَن ) اُملا ِإذا أَْللَوَم َعلَوْيِهْم قوْلا ِفيوِه وَ ُهْم ُكلَّموا َأضواَء هَلُوْم َمَشو أَْبصوارَ َيكاُق اْلَثُْ  َحَْط ُ  (19َواّللَّ

 َ ُ لَووَذَهَه ِبَسووْمِعِهْم َوأَْبصووارِِهْم ِإنَّ اّللَّ اُس اْعبُووُدوا َربَُّكووُم ( اي أَيُوَهووا النَّوو20ير  ) َكووْكء  قَوودِ لووى ُكوولِِ عَ َولَووْل كوواَء اّللَّ
نْووَزَل ِذي َجَعوَل َلُكوُم اأْلَْرَم ِفراكوا  َوالسَّوماَء بِنواء  َوأَ ( الَّو21َن ِمْن قَوْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقولَن )الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذي

ووُتْم يف ( َوِإْن كُ 22َلُموولَن )أَنْووداقا  َوأَنْووُتْم تَوعْ  لُولا ّللَِّ  َعْعَ ِموَن السَّووماِء مواء  فَووَأْخرََج بِوِه ِمووَن الثََّموراِت رِْزقووا  َلُكوْم فَووال نوْ
وُتْم صواِقِقنَي )كُ  ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن  ُكَهداءَُكمْ  اْقُعلاوَ َرْيه  ِ َّا نَوزَّْلنا َعلى َعْبِدان فَْأتُلا ِبُسلرَة  ِمْن ِمْثِلِه  ( فَوِإْن 23نوْ
ووِر الَّووِذيَن آَمنُوولا  (24َن )أُِعوودَّْت لِْلكوواِفرِيرَُة ُس َواحلِْجوواا النَّوواَ ْ تَوْفَعلُوولا َولَووْن تَوْفَعلُوولا فَوواتوَُّقلا النَّوواَر الَّوويِت َوُقلُقَهوو َوَبشِِ

 رِْزقا  قاُللا هوَذا الَّوِذي ُرزِْقنوا زُِقلا ِمْنها ِمْن مَثَرَة   ُكلَّما رُ ْوارُ َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت أَنَّ هَلُْم َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَ 
َ  25ُدوَن ) ِفيهوا خالِوة  َوُهومْ ْم ِفيهوا أَْزواج  ُمَطهَّورَ ِمْن قَوْبُل َوأُتُلا بِِه ُمَتشواِّبا  َوهَلُو  َيْسوَتْحِيك أَْن َيْضوِرَب ( ِإنَّ اّللَّ

أَراَق لَّوِذيَن َكَفوُروا فَويَوُقللُولَن مواذا ا ِمْن َرّبِِِْم َوأَمَّا ُه احلَْ ُ لَن أَنَّ َمَثال  ما بَوُعلَض   َفما فَوْلَقها فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنلا فَويَوْعَلمُ 
ُ ِّبووذا َمووَثال  ُيِضووُل بِووِه َكثِووْيا  َويَوْهووِدي بِووِه َكثِووْيا  َوموو ُقُضوولَن َعْهووَد اّللَِّ ( الَّووذِ 26 اْلفاِسووِقنَي ) بِووِه ِإ َّ ا ُيِضوولُ اّللَّ يَن يَونوْ
ُ بِِه أَْن يُلَصلَ  ( َكْيوَ  27اِسوُروَن )ول ِوَك ُهوُم ااْ أْلَْرِم أُ ُدوَن يف اَويُوْفسِ  ِمْن بَوْعِد ِميثاِقِه َويَوْقطَُعلَن ما أََمَر اّللَّ

ُتْم أَْملا   فََأْحياُكْم مُثَّ مُيِيُتكُ  ( ُهوَل الَّوِذي َخلَوَ  َلُكوْم موا يف 28 )مُثَّ إِلَْيوِه تُوْرَجعُولنَ  ُُيْيِويُكمْ  ْم مُثَّ َتْكُفُروَن اِبّللَِّ وَُكنوْ
يعا  مُثَّ اْسَتلى ِإىَل السَّماِء َفَسلَّاُهنَّ   { (29 َكْكء  َعِليم  )ُهَل ِبُكلِِ وَ اوات   َسْبَع  َ اأْلَْرِم مجَِ
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 :أمريف بالوحد  ا ول 
دعلة يف  واجهتهوا الولائو  الويتيف هذا املقطع،الذي يكِلن افتتا  السلرة الكبْية،ْند املالم  األساسوي  للط

نوافقني تشوْي بشيانني امل تسميتهم املدين  ابستثناء نائف  اليهلق اليت ترق إكارة صغْية هلا،ولكنها كافي ،فإن
ذ  املالموو  يف رسووم هووإىل الكثووْي موون صووفاهتم،ومن حقيقوو  قور هم،حووَّت يوورق التفصوويل الكاموول بعوود قليوول.و 

ر ا ترتسووم الصوول مووذ سوورعان ْنوود خصووائا التعبووْي القرآنيوو ،اليت تتجلووى يف قيووام الكلموو  مقووام ااوو  واللوولن،إ
 ا الج ابحلياة ..من خالل الكلمات مث سرعان ما تنبخ هذ  الصلر وكأو

 .اط من النفلسالي  أ وهنا ..يف عدق قليل من الكلمات والعبارات يف أول السلرة ترتسم يالّ صلر لث
 كان.زمان وم كل    منها  لذج حك جململعات ضخم  من البشر. لذج أصيل عمي  متكرر يف كل

جواز ع.وهوذا هول ا ثاليو  .األ اط ال حَّت ما تكاق البشري  كلها يف مجيع أعصارها وأقطارها خترج عن تلك
،ققيقوو  ةانبضوو  ابحليا..يف تلووك الكلمووات القالئوول واهلايت املعوودوقات ترتسووم هووذ  الصوولر واضووح  كامل ،
ات السوريع  ذ  اللمسوهوالسمات، يزة الصفات.حَّت ما يبل  اللص  املطلل وا نناب املفصل كوي ا وراء 

 ّ قعوووا النووواسصووولر الوووثال.فوووإذا انتهوووى السووويا  مووون عووورم هوووذ  الاملبين ،ا؟ميلووو  النس ،امللسووويقي  ا يقاع
 ..الناس مجيعا ..إىل الصلرة األوىل وانقاهم ..

،بال كوركاء و  لراز  اللاحودللاحود،وااانقاهم كاف  ..أن يفي لا إليها.أن يفي لا إىل عباقة اّلِل اللاحد،وااال  
هم ل الكتواب عليوه أن ذتولا بسولرة مون مثله.وأنوذر وتنزيو - -أنداق.وهدى الوذين ير بولن يف رسوال  النول 

 م.إذا تلللا عذااب مفزعا مرهلاب وبشر امليمنني وصلر ما ينتظر هم من نعيم مقي
ل  ذوا منووووه وسوووويقرآن،واختوووومث أخووووذ يوووورق علووووى اليهوووولق واملنووووافقني الووووذين اسووووتنكروا ضوووورب اّلِل لامثووووال يف ال

كموووا يزيووود   -ال  وراء ضووورب األمثوووال،أن يزيووودهم ضوووللتشوووكيك يف أنوووه منوووزل مووون عنووود اّلِل.وحوووذرهم موووا 
ل كوووووكء يف هوووووذا ن يكفوووووروا ابّلِل انيوووووك املميووووحل ااوووووال  املووووودبر،العليم بكووووومث اسوووووتنكر أ -املوووويمنني هووووودى 

الطليووول  ذا امللوووكهووواللجلق،وهووول الوووذي أنعوووم علوووى البشووور فخلووو  هلوووم موووا يف األرم مجيعوووا واسوووتخلفهم يف 
 العريخ.

ا ا مجوووال تنووواول هوووذيف هوووذا الووودرس األول مووون سووولرة البقرة.فلنحووواول أن ن تلوووك جممووول ااطووولط الرئيسوووي 
 بشكء من التفصيل.
 ص ات الماقين 5 - 1الدرس ا ول:

ذلِوووَك »ّلِل:ايليهوووا احلووودية عوون كتووواب «.ألوو . م.ميم»ّبوووذ  األحوور  الثاليووو  املقطعووو : تبوودأ السووولرة - 1
 « ..اْلِكتاُب   َرْيَه ِفيِه،ُهدى  لِْلُمتَِّقنيَ 

ومثول هووذ  األحوور  اوكء يف مقدموو  بعووخ السولر القرآني .وقوود ورقت يف تفسووْيها وجول  كثْية.بتووار منهووا 
وجها.إوا إكارة للتنبيه إىل أن هذا الكتاب ميل  من جنك هوذ  األحر ،وهوك يف متنواول املخوانبني بوه 

ن تلوك احلورو  هول ذلوك الكتواب املعجز،الوذي   ميلكولن أن يصولغلا مو -موع هوذا  -من العرب.ولكنه 
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مثلوووه.الكتاب الوووذي يتحوووداهم مووورة ومووورة ومووورة أن ذتووولا  ثلوووه،أو بعشووور سووولر مثلوووه،أو بسووولرة مووون مثلوووه فوووال 
ميلكلن هلذا التحدي جلااب  والشأن يف هذا ا عجاز هل الشأن يف خل  اّلِل مجيعوا.وهل مثول صونع اّلِل يف  

ت معللمو  الصوفات.فإذا أخوذ النواس هوذ  كل ككء وصنع الناس ..إن هوذ  ال بو  األرضوي  ميلفو  مون ذرا
الذرات فقصارى ما يصلغلنه منها لبن  أو آجرة.أو آني  أو أسطلان ،أو هيكول أو جهاز.كائنوا يف ققتوه موا 
يكلن ..ولكن اّلِل املبدع اعل من تلك الذرات حياة.حياة انبضو  خافقو .تنطلي علوى ذلوك السور ا هلوك 

  يسوتطيعه بشور،و  يعور  سور  بشور ..وهكوذا القورآن ..حورو   املعجز ..سر احلياة ..ذلك السر الذي
وكلموات يصوولغ منهوا البشوور كالمووا وأوزاان،واعول منهووا اّلِل قورآان وفرقوواان،والفر  بووني صونع البشوور وصوونع اّلِل 
موون هووذ  احلوورو  والكلمووات،هل الفوور  مووا بووني ا؟سوود اااموود والوورو  النووابخ ..هوول الفوور  مووا بووني صوولرة 

   احلياة احلياة وحقيق
امنووو  يف هوووذا كواليقوووني   ..ومووون أيووون يكووولن ريوووه أو كوووك وق لووو  الصووود « ذلِوووَك اْلِكتووواُب   َريْوووَه ِفيوووهِ »

 ن لغتهمفم املعروف  هلماملطلع،لاهرة يف عجز هم عن صياغ  مثله،من مثل هذ  األحر  املتداول  بينهم،
 « ..ذِلَك اْلِكتاُب   َرْيَه ِفيِه ..ُهدى  لِْلُمتَِّقنيَ »

لكتواب هودى اكولن ذلوك اهلدى حقيقته،واهلدى نبيعته،واهلودى كيانه،واهلودى ماهيتوه ..ولكون ملونف ملون ي
الويت  كذا الكتواب.هنتفواع ّبوونلرا وقليال انصحا مبيناف ..للمتقني ..فالتقلى يف القله هوك الويت تيهلوه لال

ن يتلقووى وأن لووتق  وأأن ي تفووت  مغووالي  القلووه لووه فيوودخل ويوويقي قور  هنووا .هك الوويت هتووىيء هلووذا القلووه
 يستجيه.

يووه بقلووه لمث أن اووكء إ  بوود ملوون يريوود أن اوود اهلوودى يف القوورآن أن اووكء إليووه بقلووه سووليم.بقله خووالا.
أسوورار   لقوورآن عووناحشووى ويتلقى،وُيووذر أن يكوولن علووى ضووالل ،أو أن تسووتهليه ضووالل  ..وعندئووذ يتفووت  

ن عموووور بوووون أك ..ورق تقيا،خائفا،حساسووووا،مهيأ للتلقوووووأنلار ،ويسووووكبها يف هووووذا القلووووه الووووذي جوووواء إليووووه م
عووه عوون التقوولى فقووال لووه:أما سوولكحل نريقووا ذا كوول ف قووال كسووأل أيب بوون   -نووه رضووك اّلِل ع -ااطوواب 

 بلى  قال:فما عملحلف قال:مشرت واجتهدت.قال:فذلك التقلى ..
كوووولا  ،وتوووول  ألفووووذلك التقوووولى ..حساسووووي  يف الضمْي،وكووووفافي  يف الشعلر،وخشووووي  مسووووتمرة،وحذر قائم

ام ،وأكووولا  مع واملطالطريووو  ..نريووو  احليووواة ..الوووذي تتجاذبوووه أكووولا  الرغائوووه والشهلات،وأكووولا  املطوووا
  ميلووك  كوواذب  ووناملخوواو  واهللاجك،وأكوولا  الرجوواء الكوواذب فوويمن   ميلووك إجابوو  رجوواء،واال  ال

 نفعا و  ضرا.وعشرات غْيها من األكلا  
 ،كما أوووا صووف صووف  املتقووني وهووك صووف  السووابقني موون املوويمنني يف املدينوو   بيووانمث ذخووذ السوويا  يف - 3 

 َوِ َّووووا َرَزْقنوووواُهْم لَن الصَّووووالةَ يُِقيمُ الَّووووِذيَن يُوْيِمنُوووولَن اِبْلَغْيووووِه،وَ »االووووا موووون موووويمب هووووذ  األموووو  يف كوووول حووووني:
 « ..هْلِخرَِة ُهْم يُلِقُنلنَ ْبِلَك،َوابِ ْن قوَ  مِ يُوْنِفُقلَن،َوالَِّذيَن يُوْيِمُنلَن ِ ا أُْنزَِل إِلَْيَك َوما أُْنزِلَ 
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 بوووووني ا ميوووووان  نفلسووووهميفان السووووم  األوىل للمتقوووووني هووووك الشوووووعلري  ا اابيوووو  الفعال .اللحووووودة الوووويت عموووووع 
بووه  ذي اتووازلوواهووذا التكاموول ابلغيه،والقيووام ابلفرائخ،وا ميووان ابلرسوول كافوو ،واليقني بعوود ذلووك ابهلخوورة ..

ة الووويت عقيووودة األخوووْي عليوووه ال اتاز بوووه الووونفك امليمنووو  ّبوووذ  العقيدة،وا؟ووودير  ن تكووولنالعقيووودة ا سوووالمي ،و 
شووواعر هووووم  لالهلوووا  جائوووحل ليلتقوووك عليهوووا النووواس مجيعوووا،ولتهيمن علوووى البشوووري  مجيعوووا،وليعيا النووواس يف

 و نهج حياهتم حياة متكامل ،وكامل  للشعلر والعمل،وا ميان والنظام.
  نكشووفحل لنووا هووذ  منها،ال هووذ  السووم  األوىل للمتقووني إىل مفرقاهتووا الوويت تتووألفووإذا حنوون أخووذان يف تفصووي

 املفرقات عن قيم أساسي  يف حياة البشري  مجيعا ..
ثى الوووويت م والقووولة الكوووني أرواحهووو..فوووال تقووولم حووولاجز احلوووك قون ا تصوووال بووو« الَّوووِذيَن يُوْيِمنُووولَن اِبْلَغْيوووهِ »

ك موون وراء احلوو قوولم حوولاجز احلووك بووني أرواحهووم وسووائر موواصوودرت عنها،وصوودر عنهووا هووذا اللجوولق و  ت
 حقائ  وقلى وناقات وخالئ  وملجلقات.

ركووووه ر  إ  مووووا تدذي   يوووودوا ميووووان ابلغيووووه هوووول العتبوووو  الوووويت اتازهووووا ا نسووووان،فيتجاوز مرتبوووو  احليوووولان الوووو
ه دق الوذي تدركووغْي انوحلاسوه،إىل مرتبو  ا نسوان الووذي يودر  أن اللجولق أكوث وأمشوول مون ذلوك احليوز الصوو

  يدة األير يف تصولر ا نسوان حلقيقو  اللجولقوهك نقل  بع -ليت هك امتداق للحلاس اأو األجهزة  -احللاس 
ء لكوولن ومووا وراحساسووه ابإكلووه وحلقيقوو  وجوولق  الذايت،وحلقيقوو  القوولى املنطلقوو  يف كيووان هووذا اللجوولق،ويف 

يووز الصووغْي يا يف احلعلووى األرم فلوويك موون يعووالكوولن موون قوودرة وتوودبْي.كما أوووا بعيوودة األيوور يف حياتووه 
 ء  وإُياءاتووهلقووى أصووداالوذي تدركووه حلاسووه كمون يعوويا يف الكوولن الكبووْي الوذي تدركووه بديهتووه وبصوْيته ويت

ر  القصوووْي عيوووه يف عمووووأعماقه،ويشوووعر أن مووودا  أوسوووع يف الزموووان واملكوووان مووون كووول موووا يدركوووه و  يف أنلائوووه
مون وجلقهوا  ا،واسوتمد،حقيقو  أكوث مون الكولن،هك الويت صودر عنهانودوق.وأن وراء الكولن لواهر  وخافيه

 وجلق  ..حقيق  الذات ا هلي  اليت   تدركها األبصار و  هي  ّبا العقلل.
وعندئووذ تصووان الطاقوو  الفكريوو  انوودوقة اجملووال عوون التبوودق والتمووز  وا نشووغال  ووا   ختلوو  لووه،وما   تلهووه 

ي ا أن تنفوو  فيووه.إن الطاقوو  الفكريوو  الوويت وهبهووا ا نسووان،وهبها ليقوولم القوودرة لإلحانوو  بووه،وما   اوودي كوو
اباالفووو  يف هوووذ  األرم،فهوووك ملكلووو  ّبوووذ  احليووواة اللاقعووو  القريبووو ،تنظر فيها،وتتعمقهوووا وتتقصووواها،وتعمل 
وتنتج،وتنموووك هوووذ  احليووواة وعملهوووا،على أن يكووولن هلوووا سوووند مووون تلوووك الطاقووو  الروحيووو  الووويت تتصووول مباكووورة 

كلوووه وخوووال  اللجووولق،وعلى أن تووودع للمجهووولل حصوووته يف الغيوووه الوووذي   هوووي  بوووه العقلل.فأموووا   ابللجووولق
حماولوو  إقرا  مووا وراء اللاقووع ابلعقوول انوودوق الطاقوو   وودوق هووذ  األرم واحليوواة عليهووا،قون سووند موون الوورو  

هوووك حماولووو  فاكووول  امللهوووم والبصوووْية املفتلحووو ،وتر  حصووو  للغيوووه   تر قهوووا العقووولل ..فأموووا هوووذ  اناولووو  ف
أو ،وحماول  عابث  أخْيا.فاكل  ألوا تستخدم أقاة   ختل  لرصود هوذا اجملال.وعابثو  ألووا تبودق ناقو  العقول 
اليت   ختل  ملثل هوذا اجملوال ..وموَّت سولم العقول البشوري ابلبديهيو  العقليو  األوىل،وهوك أن انودوق   يودر  

ن يسوولم  ن إقراكوه للمطلوو  مسوتحيل و.ن عوودم إقراكوه للمجهوولل أ -اح اموا ملنطقووه ذاتوه  -املطل ،لزموه 
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  ينفووك وجوولق  يف ضوومْي الغيووه املكنوولن وأن عليووه أن يكوول الغيووه إىل ناقوو  أخوورى غووْي ناقوو  العقوول وأن 
يتلقووى العلووم يف كووأنه موون العلوويم اابووْي الووذي ُيووي  ابلظوواهر والبانن،والغيووه والشووهاقة ..وهووذا ا حوو ام 

 هذا الشأن هل الذي يتحلى به امليمنلن،وهل الصف  األوىل من صفات املتقني.ملنط  العقل يف 
يف  اعوو  املوواقيني.ولكن مجلقوود كووان ا ميووان ابلغيووه هوول مفوور  الطريوو  يف ارتقوواء ا نسووان عوون عووا  البهيموو 
لووذي اا  البهيمو  ..إىل عوو هوذا الزمان،كجماعو  املوواقيني يف كول زمان،يريوودون أن يعولقوا اب نسووان القهقورى

ايها،فجعووول إاملووويمنني  وهووول النكسووو  الووويت و  اّللِ « تقدميووو »  وجووولق فيوووه لغوووْي انسووولس  ويسوووملن هوووذا 
ني واملرتكسووني  نكسوو  للمنتكسووعمائه،والواحلموود ّلِل علووى ن« الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن اِبْلَغْيووهِ »صووفتهم املميزة،صووف :

 كياء.اق،وعباقة األباقة العبع ،ويرتفعلن ّبذا عن ..فيتجهلن ابلعباقة ّلِل وحد« َويُِقيُملَن الصَّالةَ »
تصول ّلِل حقا،وي لوذي يسوجدايتجهلن إىل القلة املطلق  بغْي حودوق،وُينلن جبواههم ّلِل   للعبيود والقلوه 

علووى موون أن أتووه غايوو  بووه علووى موودار الليوول والنهار،يستشووعر أنووه ملصوولل السووبه بلاجووه اللجلق،واوود حليا
  ..وهووذا  املخووالي األرم،وُيووك أنووه أقوولى موون املخووالي  ألنووه ملصوولل خبووال  تسووتغر  يف األرم وحاجووات

علها شخصووي ،وجكلووه مصوودر قوولة للضوومْي،كما أنووه مصوودر هوورج وتقلى،وعاموول هووام موون علاموول تربيوو  ال
 رابني  التصلر،رابني  الشعلر،رابني  السلل .

ملال الذي يف أيديهم هل مون رز  اّلِل هلوم،  مون خلو  ..فهم يع فلن ابتداء  ن ا« َوِ َّا َرَزْقناُهْم يُوْنِفُقلنَ  »
أنفسووهم وموون هووذا ا عوو ا  بنعموو  الوورز  ينبثوو  الووث بضووعا  اال ،والتضووامن بووني عيووال ااال ،والشووعلر 
ابهلصوووورة ا نسوووواني ،وابألخلة البشووووري  ..وقيموووو  هووووذا كلووووه تتجلووووى يف تطهووووْي الوووونفك موووون الشووووو ،وتزكيتها 

ياة جمال تعاون   مع   تطاحن،وأوا تيمن العواجز والضوعي  والقاصر،وتشوعرهم ابلث.وقيمتها أوا ترق احل
أووووووم يعيشووووولن بوووووني قلووووولب ووجوووووول  ونفووووولس،  بوووووني ألفوووووار ورالووووووه ونيووووولب  وا نفوووووا  يشووووومل الزكوووووواة 
والصدق ،وسووائر مووا ينفوو  يف وجوول  الث.وقوود كوورع ا نفووا  قبوول أن تشوورع الزكاة،ألنووه األصوول الشووامل الووذي 

ِإنَّ ِ  اْلَمواِل » قَواَل  --ص الزكواة و  تسوتلعبه.وقد ورق َعوْن فَاِنَموَ  بِْنوحِل قَووْيك  َعوِن النَّوِبِِ ختصصه نصل 
 ...وتقرير املبدأ على مشلله هل املقصلق يف هذا النا الساب  على فريض  الزكاة.136«َحق ا ِسَلى الزََّكاِة 

العقائوود  ئقوو  ابألموو  املسوولم ،واري الوهووك الصووف  ال« ..لِووكَ مووا أُنْووزَِل ِمووْن قَوبْ َوالَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك وَ »
وحاقيوووو  ملكووووه النبلة، السوووماوي ،ووراي  النبوووولات منووووذ فجوووور البشووووري ،واحلفيظ  علوووى تووووراّ العقيوووودة وتووووراّ
 ينها،ووحووودة،ووحدة قا ميوووان يف األرم إىل آخووور الزمان.وقيمووو  هوووذ  الصوووف  هوووك الشوووعلر بلحووودة البشوووري 
ت نني ابلودايانت واملويمرسلها،ووحدة معبلقها ..قيمتها هوك تنقيو  الورو  مون التعصوه الوذميم ضود الودايان
اول أجياهلووووا   علووووى تطوووومووووا قاموووولا علووووى الطريوووو  الصووووحي  ..قيمتهووووا هووووك ا نم نووووان إىل رعايوووو  اّلِل للبشووووري

 وأحقاّبا.

                                                 
 ( ضعي  662[)126/ 3املكنز ] -سنن ال مذى - 136
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لوذي زاز ابهلدى اى ا عتهاحد.قيمتها هذ  الرعاي  الباقي  يف تلا  الرسل والرسا ت بدين واحد وهدى و 
 تتقله األايم واألزمان،وهل تبحل مطرق،كالنجم اهلاقي يف قايجْي الظالم.

أ ابملصووْي،والعمل هلخرة،واملبوودالوودنيا اب ..وهووذ  خااوو  السوومات.اااا  الوويت توورب « َواِبهْلِخوورَِة ُهووْم يُلِقنُوولنَ  »
طلقو  يف العدالو  امل سودى وأن ،وأنه   حلو  عبثوا،ولن يو  اب؟زاء واليت تشعر ا نسان أنه ليك لقى مهمال

 ا . واي  املطيفورمحته  انتظار ،ليطم ن قلبه،وتستقر بالبله،ويفكء إىل العمل الصاحل،وإىل عدل اّللِ 
 للجوولق املديوودعوويا يف اواليقوني ابهلخوورة هوول مفوور  الطريوو  بووني موون يعويا بووني جوودران احلووك املغلقوو ،ومن ي

تووه علووى ر أن حيان يشووعر أن حياتووه علووى األرم هووك كوول مووا لووه يف هووذا اللجوولق،ومن يشووعالرحيووه.بني موو
  اندوق.يز الصغْياألرم ابتالء ميهد للجزاء،وأن احلياة احلقيقي  إ ا هك هنالك،وراء هذا احل

فات صوواحليوواة ا نسوواني ،ومن مث كانووحل هووك  ذات قيموو  يف -كمووا رأينووا   -وكوول صووف  موون هووذ  الصووفات 
تناسووووووق  م.وهنووووووا  تسوووووواو  وتناسوووووو  بووووووني هووووووذ  الصووووووفات مجيعووووووا،هل الووووووذي ييلوووووو  منهووووووا وحوووووودة املتقني

ر د ّبووا املشوواعال وتتلحوومتكاملوو .فالتقلى كووعلر يف الضوومْي،وحال  يف اللجوودان،تنبث  منهووا اعاهووات وأعموو
 احلجووه بينهووا رو  فتقوولالباننوو  والتصوورفات الظوواهرة وتصوول ا نسووان ابّلِل يف سوور  وجهر .وتشوو  معهووا الوو

جوه وانزاححل احل فحل الرو وبني الكِلك يشمل عاملك الغيه الشهاقة،ويلتقك فيه املعللم واجملهلل.ومَّت ك
تصووال ه الساترة،واالوو  احلجوبوني الظواهر والبانن،فووإن ا ميوان ابلغيوه عندئووذ يكولن هوول الثمورة الطبيعيو   ز 

وجعلهوووا لووويت اختارها،لصووولرة ا يف االووورو  ابلغيوووه وا نم نوووان إليوووه.ومع التقووولى وا ميوووان ابلغيوووه عبووواقة اّللِ 
ْي .مث سووع  الضووماب خوواء صوول  بووني العبوود والوورب.مث السووخاء  ووزء موون الوورز  اع افووا  ميوول العطاء،وكووعلرا
تورقق  خورة بوالهلمث اليقوني ابمللكه ا ميان العري ،والشعلر آبصرة القرىب لكل ميمن ولكل نل ولكول رسوال .

ن موم ذا ،ميلفو  ملدينو  يول كانوحل صولرة ا؟ماعو  املسولم  الويت قاموحل يف او  شرج  يف هذا اليقني ..وهوذ   
.كووي ا عظيمووا  ا عظيماالسووابقني األولووني موون املهوواجرين واألنصووار.وكانحل هووذ  ا؟ماعوو  ّبووذ  الصووفات كووي

يوواة ح األرم،ويف يفء عظيموو  حقوا بتمثوول هووذ  احلقيقوو  ا ميانيوو  فيهووا.ومن مث صوونع اّلِل ّبووذ  ا؟ماعوو  أكوويا
ِوومْ »:ر مجيعووا ..وموون مث كوان هووذا التقريوورالبشو ..وكووذلك « ُمْفِلُحوولنَ  ِوَك ُهووُم الْ  َوأُولأُول ِووَك َعلوى ُهوودى  ِمووْن َرّبِِ

 اهتدوا وكذلك أفلحلا.والطري  للهدى والفال  هل هذا الطري  املرسلم.
 ص ات الكافرين 7 - 6الدرس الثاني: 

ِذيَن  ِإنَّ الَّو »:يف كول حونيقلمات الكفور يف كول أرم و فأما الصلرة الثاني  فهك صلرة الكافرين.وهك اثل م
لووى َ ِْعِهْم،َوَعلووى أَْبصووارِِهْم  َعلووى قُولُوولِّبِْم َوعَ َن.َخَتَم اّللَُّ ْيِمنُوول َكَفووُروا َسوولاء  َعلَووْيِهْم أَأَنْووَذْرهَتُْم أَْم َ ْ تُوْنووِذْرُهْم   يوُ 

 « ..ِغشاَوة ،َوهَلُْم َعذاب  َعِظيم  
 مووا بووني صوولرة املتقووني وصوولرة الكووافرين ..فووإذا كووان الكتوواب بذاتووه هوودى للمتقني،فووإن  وهنووا ْنوود التقابوول

ا نووووذار وعوووودم ا نووووذار سوووولاء ابلقيوووواس إىل الكووووافرين.إن النلافووووذ املفتلحوووو  يف أروا  املتقني،واللكووووائج الوووويت 
فتحوووو  كلهووووا تووووربطهم ابللجوووولق وخبووووال  اللجلق،وابلظوووواهر والبووووانن والغيووووه واحلاضوووور ..ان هووووذ  النلافووووذ امل
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ُ َعلوى قُولُولِّبِْم َوَعلوى »هنا ،مغلق  كلهوا هنوا.وإن اللكوائج امللصولل  كلهوا هنا ،مقطلعو  كلهوا هنوا: َخوَتَم اّللَّ
 ختم عليها فال تصل إليها حقيق  من اهلدى و  صدى.« َ ِْعِهمْ 

عهووم لوولّبم وعلووى  ق  علووى..فووال نوولر يلصوولص هلووا و  هوودى.  وقوود نبووع اّللِ « َوَعلووى أَْبصووارِِهْم ِغشوواَوة  »
 ا نذار. ذار وعدموغشك على أبصارهم جزاء وفاقا على استهتارهم اب نذار،حَّت تساوى لديهم ا ن

لقلووووولب اتم علوووووى إووووووا صووووولرة صلدة،مظلم ،جامدة،ترتسوووووم مووووون خوووووالل احلركووووو  الثابتووووو  ا؟ازم .حركووووو  ااووووو
 واأل اع،والتغشي  على العيلن واألبصار ..

تلي عنود  ذير والذي يسستجيه للن..وهك النهاي  الطبيعي  للكفر العنيد،الذي   ي« يم  َوهَلُْم َعذاب  َعظِ »
 ا نذار وعدم ا نذار كما علم اّلِل من نبعهم املطملس العنيد.

 ص ات المنافقين 16 - 8الدرس الثالث:

 ىل الصلرة الثالث .أو إىل النملذج الثالة:إ -ع السيا  م -مث ننتقل 
لوولى ها.ولكنها تت  وصووفاقتفي  الصوولرة األوىل و احتها.وليسووحل يف عتاموو  الصوولرة الثانيووإوووا ليسووحل يف كووفا

 ا اِبّللَِّ َواِبْليَوووْلمِ ُقلُل:آَمنَّوويوَ اِس َمووْن َوِمووَن النَّوو »يف احلك.وتووروغ موون البصوور،وختفى وتبووني ..إوووا صوولرة املنووافقني:
َ َوالَّوو ْشووُعُروَن.يف قُولُوولِّبِْم َمووَرم   َّ أَنْوُفَسووُهْم َومووا يَ َدُعلَن إِ ا،َومووا َحْووِذيَن آَمُنل اهْلِخِر،َومووا ُهووْم ِ ُْيِمِننَي.ُحوواِقُعلَن اّللَّ

ُ َمَرضوووا  َوهَلُوووْم َعوووذاب  أَلِووويم  ِ وووا كوووانُلا َيْكوووِذبُ  وووا حَنْوووُن ْم:  تُوْفِسوووُدوا يف اأْلَ ذا ِقيوووَل هَلُووولَن.َوإِ فَوووزاَقُهُم اّللَّ ْرِم،قاُللا:ِإ َّ
ُووْم ُهووُم اْلُمْفِسووُدوَن َولِكووْن   َيْشووُعُروَن.وَ ُمْصوِلُحلَن.َأ  إِ  ،قوواُللا:أَنُوْيِمُن َكمووا ِمنُوولا َكمووا آَمووَن النَّاسُ يووَل هَلُْم:آِإذا قِ وَّ

ُوووْم ُهوووُم الُسوووَفهاُء َولِكوووْن   يَوْعَلُمووول  ا ِإىل ا.َوِإذا َخلَووولْ ِذيَن آَمنُووولا قاُللا:آَمنَّوووا َلُقووولا الَّوووَن.َوِإذآَموووَن الُسوووَفهاُءف َأ  ِإوَّ
ووا حَنْووُن ُمْسووتَوْهزُِ َن.اّللَُّ  يوواِوِْم يَوْعَمُهلَن.أُول ِووَك الَّووِذيَن ْم،َومَيُووُدُهْم يف نُغْ تَوْهزُِئ ّبِِ  َيْسووَكووياِنيِنِهْم قوواُللا:ِإانَّ َمَعُكْم،ِإ َّ

 « ..ينَ ُمْهَتدِ  اْكَ َُوا الضَّالَلَ  اِبهْلُدى،َفما َرِ َحْل ِعاَرهُتُْم َوما كانُلا
يف  لذجوا مكورورا ن ْنودها كانحل هذ  صلرة واقع  يف املدين  ولكننا حني نتجواوز نطوا  الزموان واملكوا  لقد

  نفسووهم الشووجاعأدون يف أجيووال البشووري  مجيعا.ْنوود هووذا النوولع موون املنووافقني موون عليوو  النوواس الووذين   اوو
 لصوووري .وهم يفا نكوووار اب ليلاجهووولا احلووو  اب ميوووان الصوووري ،أو اووودون يف نفلسوووهم ا؟ووورأة ليلاجهووولا احلووو 

 مث  يوول إىل موولر  ومووناللقوحل ذاتووه يتخووذون ألنفسووهم مكووان امل فووع علوى مجوواهْي النوواس،وعلى تصوولرهم لا
  يفن املنوافقني موالفريو   ملاجه  هذ  النصلص كما لل كانحل مطلق  من مناسبتها التارحي ،ملجه  إىل هذا

 جيل. كل جيل.وإىل صميم النفك ا نساني  الثابحل يف كل
 ون علوووى افقلن   اووور ا هوووم منوووإووووم يوووِدعلن ا ميوووان ابّلِل واليووولم اهلخووور.وهم يف احلقيقووو  ليسووولا  يمنني.إ ووو

ة لووودهاء والقووودر لوووذكاء واا نكوووار والتصوووري   قيقووو  كوووعلرهم يف ملاجهووو  املووويمنني.وهم يظنووولن يف أنفسوووهم ا
  ا حواقعلن اّللِ منني،إ وحواقعلن املي  على خداع هي ء البسطاء ولكون القورآن يصو  حقيقو  فعلوتهم،فهم  

 « ..ُحاِقُعلَن اّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنلا»كذلك أو ُياوللن:
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كودها   هوك الويت يي ك احلقيقوويف هذا النا وأمثاله نقو  أموام حقيقو  كبْية،وأموام تفضول مون اّلِل كورمي ..تلو
م هم أمر .وكوووأوفه،وأمر عووول صوووفهم صوووالقووورآن قائموووا ويقررهوووا،وهك حقيقووو  الصووول  بوووني اّلِل وامليمنني.إنوووه ا

جهوا إليوه ن مكور مل موكأنه.يضمهم سوبحانه إليه،وذخوذهم يف كنفوه،واعل عودوهم عودو ،وما يلجوه إلويهم 
فضوول العلوولي الكوورمي ..التفضوول الووذي يرفووع مقووام املوويمنني وحقيقووتهم إىل هووذا وهووذا هوول الت -بحانه سوو -

،والوذي يسوكه احلقائ   هذا اللجلق هك أكوث وأكورماملستلي السام  والذي يلحك  ن حقيق  ا ميان يف
كته هووك ك قضوويته،ومعر هوواعوول قضوويته  -جوول كووأنه  -يف قلووه املوويمن نمأنينوو    حوود هلووا،وهل يوورى اّلِل 

كيووووودهم و العبيووووود  معركته،وعووووودو  هووووول عدو ،وذخوووووذ  يف صوووووفه،ويرفعه إىل جووووولار  الكووووورمي ..فمووووواذا يكووووولن
املكووور ملووويمنني و االلقوووحل هتديووود رعيوووه للوووذين ُيووواوللن خوووداع وخوووداعهم وأذاهوووم الصوووغْيف  وهووول يف ذات 

 ّبم،وإيصال األذى إليهم.
ا ُيواربلن ار.وأوم إ وبوار القهوهتديد هلم  ن معركتهم ليسحل مع امليمنني وحودهم إ وا هوك موع اّلِل القولي ا؟

  يم .اول  اللاّلِل حني ُياربلن أولياء ،وإ ا يتصدون لنقم  اّلِل حني ُياوللن هذ  ان
للن كيوود ريقهم   يبوواضوولا يف نوووهووذ  احلقيقوو  موون جانبيهووا جووديرة  ن يتوودبرها امليمنوولن ليطم نوولا ويثبتوولا ومي
ا من الوذي  علا ويعرفل زعلا وير الكائدين،و  خداع اااقعني،و  أذى الشريرين.ويتدبرها أعداء امليمنني فيف

 ُياربلنه ويتصدون لنقمته حني يتصدون للميمنني ..
نفسوهم الوذكاء أخر.لوانني يف ليولم اهللق إىل هي ء الذين حاقعلن اّلِل والذين آمنلا بقلهلم:آمنا ابّلِل وابونع

  :والدهاء ..ولكن اي للسخري   اي للسخري  اليت تنصه عليهم قبل أن تكتمل اهلي
 « ..َوما َحَْدُعلَن ِإ َّ أَنْوُفَسُهْم،َوما َيْشُعُرونَ »

اّلِل  يمنولن يف كنو لويم واملع حودعلن إ  أنفسوهم يف غوْي كوعلر  إن اّلِل خبوداعهم إوم من الغفل   ية  
دعلوا حووني شوولوا.حفهوول حووافظهم موون هووذا ااووداع الل يم.أمووا أول ووك األغفووال فهووم حوودعلن أنفسووهم ويغ

حل ذاتوه اللقو.وهم يف املويمنني يظنلن أوم أر لها وأكسبلها ّبذا النفا ،ووقلها مغبو  املصوارح  ابلكفور بوني
 كر مصْي   ّبا إىل يلرقووا ملارق التهلك  ابلكفر الذي يضمرونه،والنفا  الذي يظهرونه.وينتهلن

 ولكن ملاذا ُياول املنافقلن هذ  اناول ف وملا ذا حاقعلن هذا ااداعف
اضووووووو  يووووووو  الل م عووووووون الطر ..يف نبيعوووووووتهم آفووووووو .يف قلووووووولّبم عل .وهوووووووذا موووووووا ُييووووووود ّبووووووو« يف قُولُووووووولِّبِْم َموووووووَرم  »

م ينشوووووئ ..فووووواملر « ضوووووا   َمرَ فَوووووزاَقُهُم اّللَُّ »املسوووووتقيم.واعلهم يسوووووتحقلن مووووون اّلِل أن يزيووووودهم  وووووا هوووووم فيوووووه:
ياء ّلِل يف األكووواخل .سووون  املرم،وا حنووورا  يبووودأ يسوووْيا،مث تنفووورج الزاويووو  يف كووول خطووولة وتزقاق.سووون    تت

حوواقعلن  سووتحقه مووني.املصووْي الووذي واألوضوواع،ويف املشوواعر والسوولل .فهم صووائرون إذن إىل مصووْي معللم
 « ..َوهَلُْم َعذاب  أَلِيم  ِ ا كانُلا َيْكِذبُلنَ »اّلِل وامليمنني:

وخباصوو  الكووثاء موونهم الووذين كووان هلووم يف أول العهوود ابهلجوورة مقووام يف قوولمهم  -وصووف  أخوورى موون صووفاهتم 
توولن موون الفسوواق،والتبج  حووني صووف  العنوواق وتثيوور مووا ذ -ورايسوو  وسوولطان كعبوود اّلِل بوون أيب بوون سووللل 
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ُووْم ُهووُم »ذمنوولن أن ييخووذوا  ووا يفعلوولن: ووا حَنْووُن ُمْصووِلُحلَن.َأ  ِإوَّ َوِإذا ِقيووَل هَلُووْم:  تُوْفِسووُدوا يف اأْلَْرِم،قاُللا:ِإ َّ
 « ..اْلُمْفِسُدوَن،َولِكْن   َيْشُعُرونَ 

ْفِسوُدوا يف توُ  هَلُوْم   ذا ِقيولَ َوإِ »وا قعواء: إوم   يقفلن عند حد الكذب وااداع،بل يضيفلن إليهما السوفه
ووووا حَنْووووُن قاُللا:إِ »ر:  والتثيوووو..  يكتفوووولا  ن ينفوووولا عوووون أنفسووووهم ا فسوووواق،بل عوووواوزو  إىل التووووبج« اأْلَْرمِ  َّ 

 « ..ُمْصِلُحلنَ 
زين ن املووولاللووووا ألوالوووذين يفسووودون أكووونع الفسووواق،ويقلللن:إوم مصووولحلن،كثْيون جووودا يف كووول زمان.يقل 

 لقيم.لازين وارتل  يف أيديهم.ومَّت اختل ميزان ا خالص والتجرق يف النفك اختلحل سائر امل
الفسواق شور والصوال  و اوْي والوالذين   حلصلن سريرهتم ّلِل يتعذر أن يشعروا بفساق أعمواهلم،ألن ميوزان ا

 يف نفلسهم يتأرج  مع األهلاء الذاتي ،و  يثلب إىل قاعدة رابني  ..
ُْم ُهُم اْلُمفْ »مث اكء التعقيه احلاسم والتقرير الصاق :ومن   « ..ْشُعُرونَ لِكْن   يَ ِسُدوَن،وَ َأ  ِإوَّ

عوووني النووواس ئفوووا يف أومووون صوووفتهم كوووذلك التطووواول والتعوووا  علوووى عامووو  الناس،ليكسوووبلا ألنفسوووهم مقاموووا زا
ُوووْم ُهوووُم الُسوووفَ أَ لُسوووَفهاُءف اآَموووَن  ُن َكمووواَوِإذا ِقيوووَل هَلُْم:آِمنُووولا َكموووا آَموووَن النَّاُس،قووواُللا:أَنُوْيمِ :» هاُء،َولِكْن     ِإوَّ

 « ..يَوْعَلُملنَ 
رق مون سوتقيم املتجواوالا املوواض  أن الدعلة الويت كانوحل ملجهو  إلويهم يف املدينو  هوك أن ييمنولا ا ميوان ا
 - رهم لرسوولل اّللِ لا صودو تحوواألهلاء.إميوان املخلصوني الووذين قخلولا يف السوولم كاف ،وأسولملا وجولههم ّلِل،وف

- يووودعلن  لجههم فيسوووتجيبلن بكليوووتهم رلصوووني متجووورقين ..هوووي ء هوووم النووواس الوووذين كوووان املنوووافقلنيووو
 لييمنلا مثلهم هذا ا ميان ااالا اللاض  املستقيم ..
 خاصا بفقراء النواس غوْي  ئو  ابلعليو  ويرونه - -وواض  أوم كانلا ذنفلن من هذا ا ستسالم للرسلل 

حلاسوم،والتقرير ا جاءهم الورق مث..ومن « أَنُوْيِمُن َكما آَمَن الُسَفهاُءف»ذوي املقام  ومن مث قاللا قللتهم هذ :
ُْم ُهُم الُسَفهاُء،َولِكْن   يَوْعَلُملنَ »ا؟ازم:  « ..َأ  ِإوَّ

 ف ومَّت علم السفيه أنه سفيهف ومَّت استشعر املنحر  أنه بعيد عن املسلك القلمي
.إووم   ق احلوانقني .  واليهول كء السم  األخْية اليت تكش  عن مدى ا رتباط بني املنافقني يف املدينومث ع

مر يف يم والتووووووآيقفووووولن عنوووووود حووووود الكووووووذب وااداع،والسووووووفه وا قعاء،إ وووووا يضوووووويفلن إليهووووووا الضوووووع  واللوووووو
 « ..ا حَنُْن ُمْستَوْهزُِ نَ ُللا:ِإانَّ َمَعُكْم،ِإ َّ ِنيِنِهْم قاياىل كَ َوِإذا َلُقلا الَِّذيَن آَمُنلا قاُللا:آَمنَّا،َوِإذا َخَلْلا إِ »الظالم:

وبعخ الناس ُيسه الليم قولة،واملكر السويئ براعو .وهل يف حقيقتوه ضوع  وخسو .فالقلي لويك ل يموا و  
خبيثووووووا،و  خاقعووووووا و  متووووووآمرا و  غموووووووازا يف اافوووووواء ملووووووازا.وهي ء املنووووووافقلن الوووووووذين كووووووانلا ابنوووووولن عووووووون 

جه ،ويتظاهرون اب ميان عنود لقواء امليمنني،ليتقولا األذى،وليتخوذوا هوذا السوتار وسويل  لواذى ..هوي ء  امللا
اليهوولق الووذين كووانلا اوودون يف هووي ء املنووافقني أقاة لتمزيوو   -وهووم غالبووا  -كووانلا إذا خلوولا إىل كوويانينهم 

ِإذا »الذا ..هوي ء املنوافقلن كوانلا الص  ا سالمك وتفتيته،كما أن هي ء كانلا ادون يف اليهلق سندا ومو
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وووووا حَنْوووووُن ُمْسوووووتَوْهزُِ نَ   وووووا نظهووووور  مووووون ا ميوووووان  -أي ابملووووويمنني  -« َخلَوووووْلا ِإىل َكوووووياِنيِنِهْم قووووواُللا:ِإانَّ َمَعُكوووووْم ِإ َّ
 والتصدي  

ُ »:الرواسوووك وموووا يكووواق القووورآن ُيكوووك فعلوووتهم هوووذ  وقوووللتهم،حَّت يصوووه علووويهم مووون التهديووود موووا يهووود اّللَّ
ر السووماوات واألرم ومووا تهزىء بووه جبووا س موون يسوو..ومووا أ« تَوْهزُِئ ِّبِْم،َومَيُووُدُهْم يف نُْغيوواِوِْم يَوْعَمُهوولنَ َيْسوو

 للب.أكقا    وإن اايال ليمتد إىل مشهد مفزع رعيه،وإىل مصْي تقشعر من هلله الق
ُ َيْستَوْهزُِئ ِّبِْم،َومَيُُدُهْم يف نُْغياِوِْم »وهل يقرأ:  بطولن علوى غوْي هودى يف نريو   ..فيودعهم ح« َمُهلنَ يَوعْ اّللَّ

خ املكووني فلوو  عوون املقووبالف ،غا يعرفوولن غايته،واليوود ا؟بووارة تووتلقفهم يف وايتووه،كالف ران اهلزيلوو  تتلايووه يف
 ..وهذا هل ا ستهزاء الرعيه،  كاستهزائهم اهلزيل الصغْي.

اق ّبوا يور  للمعرك  اليت -سبحانه  -ها.حقيق  تل  اّلِل وهنا كذلك تبدو تلك احلقيق  اليت أكران من قبل إلي
ء اّلِل شوووووووع ألعوووووووودابامليمنلن.وموووووووا وراء هوووووووذا التوووووووول  مووووووون نمأنينووووووو  كاملوووووووو  ألوليووووووواء اّلِل،ومصوووووووْي رعيووووووووه 

عووووووخ اللقووووووحل يف بإمهوووووواهلم الغووووووافلني،امل وكني يف عموووووواهم حبطلن،املخوووووودوعني  وووووود اّلِل هلووووووم يف نغياوم،و 
 ينتظرهم هنالك،وهم غافللن يعمهلن عدواوم،واملصْي الرعيه 

َ  اِبهْلُوودى،َفما ا الضَّوواللَ  اْكووَ َوُ أُول ِووَك الَّووِذينَ  :»والكلموو  األخووْية الوويت تصوولر حقيقوو  حاهلم،وموودى خسووراوم 
مبووذو  هلم.كووان يف  وا.كووان اهلوودىى لوول أراق..فلقوود كووانلا ميلكوولن اهلوود« َرِ َووحْل ِعوواَرهُتُْم َومووا كووانُلا ُمْهتَووِدينَ 

هُتُْم َومووا كووانُلا ِ َووحْل ِعووارَ َفمووا رَ :»ن ،كأغفوول مووا يكوولن املتجوورو «اْكووَ َُوا الضَّووالَلَ  اِبهْلُوودى »يووديهم.ولكنهم أ
 « ..ُمْهَتِدينَ 

سوم ر لوذي اسوتغرقه احليوز ا ولعلنا نلم  أن احليز الذي استغرقه رسم هذ  الصلرة الثالثو  قود جواء أفسو  مون
حناء،وفيوه ى حنول مون األتقام  علوذلك أن كاِل من الصلرتني األوليني فيه اسالصلرة األوىل والصلرة الثاني  ..
 بسان  على مع  من املعاين ..

سواقرة يف ك املعتمو  اللرة الونفالصلرة األوىل صلرة الونفك الصوافي  املسوتقيم  يف اعاهها،والصولرة الثانيو  صو
زيوود موون  حاجوو  إىل ميفلقوو .وهك املعقوودة املق اعاهها.أمووا الصوولرة الثالثوو  فهووك صوولرة الوونفك امللتليوو  املريضوو 

 اللمسات،ومزيد من ااطلط كما تتحدق وتعر  بسماهتا الكثْية ..
اعو   يوذاء ا؟م املدينو  على أن هذ  ا نال  تلحك كذلك بضخام  الدور الوذي كوان يقولم بوه املنوافقلن يف

ذي ميكون أن لودور الوحك بضوخام  ااملسلم ،ومدى التعه والقل  وا ضطراب الذي كوانلا ُيديلنوه كموا تول 
 م الل يم.بهم وقسهيقلم به املنافقلن يف كل وقحل قاخل الص  املسلم،ومدى احلاج  للكش  عن أ عي

 مثالن مصوران لخسار  المنافقين 20- 17الدرس الرابع:

حهوا هتوا وشرجا،وتقلباوزايقة يف ا يضا ،ميضك السيا  يضرب األمثال هلذ  الطائف .ويكش  عون نبيعته
ووا َأضوواانرا ،فوَ  َمووثَوُلُهْم َكَمثَووِل الَّووِذي اْسووتَوْلَقدَ »ليزيوود هووذ  الطبيعوو  جووالء وإيضوواحا:  َءْت مووا َحْللَووُه،َذَهَه اّللَُّ َلمَّ

 « ..لنَ   يَوْرِجعُ   فَوُهمْ بُِنلرِِهْم َوتَورََكُهْم يف لُُلمات    يُوْبِصُروَن ُصم  بُْكم  ُعْمك  
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لّبم عووووون ر يووووو  وقلووووو،و  يصوووووملا آذاووووووم عووووون السوووووماع،وعيلوم عووووون الإووووووم   يعرضووووولا عووووون اهلووووودى ابتوووووداء
 ر وتبينل  ..حلا األما قرا ،كما صنع الذين كفروا.ولكنهم استحبلا العمى على اهلدى بعد ما استلض

ُ بِنُووو َذَهوووهَ » لقووود اسوووتلقدوا النار،فلموووا أضووواء هلوووم نلرهوووا   ينتفعووولا ّبوووا وهوووم نالبلها.عندئوووذ الوووذي « لرِِهمْ اّللَّ
 ن النلر عجزاء إعراضهم « َوتَورََكُهْم يف لُُلمات    يُوْبِصُرونَ »لبل  مث تركل :ن
د والنووولر،فهم قووو هلذان واأللسووون  والعيووولن،لتلقك األصوووداء واألضووولاء،وا نتفاع ابهلووودىوإذا كانوووحل ا - 18 

  رجعو  هلوم إىلفوال..« ُعْموك  »وعطلولا عيولوم فهوم « بُْكوم  »وعطللا ألسنتهم فهم « ُصم  »عطللا آذاوم فهم 
 احل ،و  أوب  هلم إىل اهلدى.و  هداي  هلم إىل النلر 

سَّوماِء ه  ِموَن الْو َكَصيِِ أَ :»ومثل آخر يصلر حاهلم ويرسم ما يف نفلسهم من اضطراب وحْية وقل  وراف   
،َاَْعُللَن َأصابَِعُهْم يف آذاِوِمْ  ُ حمُِوِ  َحذَ صَّلاعِ ِمَن ال ِفيِه لُُلمات  َوَرْعد  َوبَوْر   ي   اِبْلكاِفرِيَن.َيكواُق َر اْلَمْلِت.َواّللَّ

 لَووَذَهَه ِبَسوووْمِعِهْم ْم قووواُملا،َوَلْل كوواَء اّللَُّ لَووَم َعلَووْيهِ ذا أَلْ الْووَثُْ  َحْطَووُ  أَْبصوواَرُهْم ُكلَّموووا َأضوواَء هَلُووْم َمَشوووْلا ِفيووِه،َوإِ 
 « ..ر  َوأَْبصارِِهْم.ِإنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدي

فيوووووه فوووووزع إنوووووه مشوووووهد عجيه،حافووووول ابحلرك ،مشووووولب اب ضوووووطراب.فيه تيوووووه وضوووووالل،وفيه هووووولل ورعه،و 
موا َأضواَء ُكلَّ « ..»   د  َوبوَورْ ِفيوِه لُُلموات  َوَرْعو»وحْية،وفيه أضولاء وأصوداء ..صويه مون السوماء هانول غزيور 

ذهبلن.وهم يووووووودرون أيووووووون يووووووو ائرين  فووووووولا حووووووو..أي وق« َوِإذا أَْللَوووووووَم َعلَوووووووْيِهْم قووووووواُملا« ..»هَلُوووووووْم َمَشوووووووْلا ِفيوووووووهِ 
 « ..ْلَمْلتِ اَاَْعُللَن َأصابَِعُهْم يف آذاِوِْم ِمَن الصَّلاِعِ  َحَذَر »مفزعلن:

عني ائرين املفوووز  ،إىل احلوووإن احلركووو  الووويت تغمووور املشوووهد كلوووه:من الصووويه اهلانووول،إىل الظلموووات والرعووود والوووث 
عون  -ملشوهد ل سوم ركو  يف انود موا حويم الظوالم ..إن هوذ  احلفيه،إىل ااطلات املروع  اللجل ،اليت تقو  ع

بوني املنوافقلن .. ا ضوطراب والقلو  واألرجحو  الويت يعويا فيهوا أول وكو حركو  التيوه  -نري  التوأير ا ُيوائك 
ى طلبلنه مون هودي.بني ما لقائهم للميمنني،وعلقهتم للشيانني.بني ما يقلللنه حلظ  مث ينكصلن عنه فجأة

 علري .م صلرة كفي لن إليه من ضالل ولالم ..فهل مشهد حسك يرمز حلال  نفسي  واسونلر وما ي
 .137وهل نر  من نريق  القرآن العجيب  يف عسيم أحلال النفلس كأوا مشهد حمسلس

 دعو  الناس لالنحياج  إل  الماقين 22 - 21الدرس الخامس:

ن مجعوواء،أ  وأمرا للبشوورية نووداء للنوواس كافوو ،وعنوود مووا يووتم اسووتعرام الصوولر الووثالّ يرتوود السوويا  يف السوولر 
 املفلح  .. لرة املهتدي افع .الصختتار الصلرة الكرمي  املستقيم .الصلرة النقي  ااالص .الصلرة العامل  الن

ُقلَن.الَّوِذي َجَعوَل َلُكوُم  تَوتوَّ ْبِلُكْم َلَعلَُّكمْ قوَ ِذيَن ِمْن ْم َوالَّ اي أَيُوَها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقكُ »صلرة املتقني:
ال َعَْعلُوولا ّللَِِّ أَنْووداقا  َمووراِت رِْزقووا  َلُكْم،فَووِه ِمووَن الثَّ بِووْخرََج اأْلَْرَم ِفراكا ،َوالسَّووماَء بِنوواء ،َوأَنْوَزَل ِمووَن السَّووماِء موواء  فَووأَ 

 « ..َوأَنْوُتْم تَوْعَلُملنَ 

                                                 
 رمحه هللا (السيد « ) قار الشرو « »التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب « التخييل احلسك والتجسيم»يراجع فصل:  -  - 137
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أن  ابال ،فلجوه لوذي تفورذلقهوم والوذين مون قوبلهم.رّبم اإنه النوداء إىل النواس كلهوم لعبواقة رّبوم الوذي خ
ْيون إىل تلووك ..لعلكووم تصوو« توَُّقوولنَ َلَعلَُّكووْم توَ »يتفوورق ابلعبوواقة ..وللعبوواقة هوود  لعلهووم ينتهوولن إليووه وُيققوول :

 الصلرة املختارة من صلر البشري .صلرة العابدين ّلِل.
لنوووواس اابرين،وخووووال  رين والغااووووال  وحوووود  رب احلاضوووو املتقووووني ّلِل.الووووذين أقوا حوووو  الربلبيوووو  ااالق ،فعبوووودوا

..وهوول « ا  ْرَم ِفراكووُكووُم اأْلَ الَّووِذي َجَعووَل لَ »أمجعووني،ورازقهم كووذلك موون األرم والسووماء بووال نوود و  كووريك:
ا  ا وملجوأ واقيوكنا مرُيوسوتعبْي يشك ابليسر يف حياة البشر على هوذ  األرم،ويف إعوداقها هلوم لتكولن هلوم 

علوه جلتلافو  الوذي لن هوذا ااس ينسلن هذا الفراش الذي مهد  اّلِل هلم لطلل ما ألفل .ينسكالفراش ..والن
لافو  موا لل  هوذا التاملتواع.و و اّلِل يف األرم ليمهد هلم وسائل العيا،وما سخر  هلم فيها من وسائل الراح  

صور احليوواة ن عناد موقاموحل حيواهتم علوى هووذا الكلكوه يف مثول هوذا اليسوور والطمأنينو .ولل فقود عنصور واحوو
احوود موون و  ولل نقووا عنصووريف هووذا الكلكووه مووا قووام هووي ء األانسووِك يف غووْي البي وو  الوويت تكفوول هلووم احليوواة.

سَّوماَء َوال»حليواة  رت هلوم اعناصر اهللاء عن قدر  املرسلم لش  على الناس أن يلتقطلا أنفاسهم حَّت لل قود
 « ..بِناء  

 ياة.هلل  هذ  احلألرم،وبساذات عالق  وييق   ياة الناس يف  فيها متان  البناء وتنسي  البناء.والسماء
لوى عقيوام احليواة لها،اهود وهك  رارهتا وضلئها وجاذبي  أجرامها وتناسوقها وسوائر النسوه بوني األرم وبين

واسووتحقا  الراز ، األرم وتعووني عليهووا.فال عجووه أن تووذكر يف معوورم تووذكْي النوواس بقوودرة ااال ،وفضوول
 ة من العبيد املخالي .املعبلق للعباق

لثمورات ال املاء مون السوماء وإخوراج ا..وذكر إنز «  َلُكمْ َوأَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء ،فََأْخرََج بِِه ِمَن الثََّمراِت رِْزقا  »
واملوواء عمتووه كووذلك ..تووذكْي بنبووه،ما يفتووأ يوو قق يف ملاضووع كووَّت موون القوورآن يف معوورم التووذكْي بقوودرة اّلِل،وال

ا ة بكووول أكوووكاهلشوووأ احليوووالسوووماء هووول مووواقة احليووواة الرئيسوووي  لاحيووواء يف األرم مجيعا.فمنوووه تنالنوووازل مووون ا
رم،أو كووِلن  حووتل  ابألمباكوورة حووني ..سوولاء أنبووحل الووزرع« َوَجَعْلنووا ِمووَن اْلموواِء ُكوولَّ َكووْكء  َحووكِ  »وقرجاهتووا 

أو هفور  تتفجور عيولان ي ،اليتلفاألوار والبحْيات العذب ،أو انسا  يف نبقات األرم فتألفحل منه امليا  ا؟
 آابرا،أو عذب ابهل ت إىل السط  مرة أخرى.

.كوول هووذا أموور .أكووكاهلا وقصوو  املوواء يف األرم،وقور  يف حيوواة النوواس،وتلق  احليوواة عليووه يف كوول صوولرها و 
ب.ويف االوراز  اللهو ة ااوال   يقبل املماحك ،فتكفك ا كارة إليه،والتذكْي بوه،يف معورم الودعلة إىل عبواق

َوالَّوِذيَن  ي َخَلَقُكومْ الَّوذِ :»ذلك النداء تثز كليتان من كليات التصولر ا سوالمك:وحدة ااوال  لكول ااالئو 
أْلَْرَم ِفراكوا  اَعوَل َلُكوُم لَّوِذي جَ ا»..ووحدة الكلن وتناس  وحداته وصداقته للحياة ولإلنسوان:« ِمْن قَوْبِلُكمْ 

فروكو  هلوذا ..فهوذا الكولن أرضوه م« ُكومْ ِت رِْزقوا  لَ لثََّموراالسَّماِء ماء  فَوَأْخرََج بِوِه ِموَن َوالسَّماَء بِناء .َوأَنْوَزَل ِمَن ا
للخوال   ل يف هوذا كلوه..والفضو ا نسان،و ا   مبني  بنظام،معين  ابملاء الذي خترج به الثمورات رزقوا للنواس

 « ..َفال َعَْعُللا ّللَِِّ أَْنداقا  َوأَنْوُتْم تَوْعَلُملنَ »اللاحد:
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أنوووزل مووون ء بنووواء و تعلمووولن أنوووه خلقكوووم والوووذين مووون قبلكم.وتعلمووولن أنوووه جعووول لكوووم األرم فراكوووا والسوووما
  يلي   لم تصر  السماء ماء.وأنه   يكن له كريك يساعد،و  ند يعارم.فالشر  به بعد هذا الع

تكولن آهلو  تعبود موع  واألنداق اليت يشدق القرآن يف النهك عنها لتخلا عقيدة التلحيد نقي  واضوح ،قد  
اّلِل على النحل الساذج الوذي كوان يزاولوه املشوركلن.فقد تكولن األنوداق يف صولر أخورى خفي .قود تكولن يف 
تعليوو  الرجوواء بغووْي اّلِل يف أي صوولرة،ويف ااوول  موون غووْي اّلِل يف أي صوولرة.ويف ا عتقوواق بنفووع أو ضوور يف 

،"يف  ووْر ُ :" فَووال َعَْعلُوولا ّللَِِّ أَنْووَداق ا "،قَالَ :قَوْللِووهِ غووْي اّلِل يف أي صوولرة ..َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  َأْخَفى ،األَنْووَداُق ُهووَل الشِِ
َوَحَياتِوووووووووووووَك اَي ،َواّللَِّ :َوُهَل أَْن يَوُقللَ ،ِموووووووووووووْن َقبِيوووووووووووووِه النَّْموووووووووووووِل َعلَوووووووووووووى َصوووووووووووووَفاة  َسوووووووووووووْلَقاَء يف لُْلَموووووووووووووِ  اللَّْيووووووووووووولِ 

اِر ألَتَووووى الُلُصوووولصُ ،أَلَ اَن الُلُصوووولصُ  َلْل  َكْلبُووووُه َهووووَذا:َويَوُقللُ ،َوَحَيايت ،ُفالنَوووو ُ  َوقَوْلُل الرَُّجووووِل ،َوَلْل  الْووووَبُ  يف الوووودَّ
ُ َوِكْ حلَ :ِلَصاِحِبهِ  ُ َوُفالن  :َوقَوْلُل الرَُّجلِ ،َما َكاَء اّللَّ ".،َلْل  اّللَّ  138  َعَْعْل ِفيَها ُفالان  مل فَِإنَّ َهَذا ُكلَُّه بِِه ِكْر  

ُ َوِكوووْ حَل.فَوَقاَل النَّوووِبُ س  ملأَنَّ َرُجوووال  أتوووى اِلنَّوووِبِِ َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواو  فكلموووه يف بعوووخ األمووور , فقال:َموووا َكووواَء اّللَّ
 ُ َوْحَد ُ  .139َأَجَعْلَتِ  هلل َعْد   قل َما َكاَء اّللَّ
 حنوون موون هووذ  حنوون أيوون هكووذا كووان سوول  هووذ  األموو  ينظوور إىل الشوور  اافووك واألنووداق مووع اّلِل ..فلننظوور 

 احلساسي  املرهف ،وأين حنن من حقيق  التلحيد الكبْية   
 أحدي الك ار عل  أن يأأوا بسور  من مثل القرآن  24-23الدرس السادس: 

كموووا ار ب   -كوووان املنوووافقلن ير بووولن فيهوووا و  - -ولقووود كوووان اليهووولق يشوووككلن يف صوووح  رسوووال  النووول 
« سالنوووووا»ن ا؟ميوووووع.إذ كوووووان ااطووووواب إىل هنوووووا يتحووووودى القووووورآف -املشوووووركلن وكوووووككلا يف مكووووو  وغْيهوووووا 

وُتْم :»مجيعا.يتحداهم بتجرب  واقعي  تفصل يف األمر بوال  احكو   لا ْلنوا َعلوى َعْبوِدان فَوْأتُ ِ َّوا نَوزَّ   َريْوه  يف َوِإْن ُكنوْ
ُتْم كُ ِبُسلرَة  ِمْن ِمْثِلِه،َواْقُعلا ُكَهداءَُكْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن    «  اِقِقنيَ صنوْ

ووُتْم يف »لعبلقيوو  ّلِل:اب - -ذا التحوودي بلفتوو  هلووا قيمتهووا يف هووذا اجملووال ..يصوو  الرسوولل ويبوودأ هوو َوِإْن ُكنوْ
 تكامل  :مت منلع  ..وهلذا اللص  يف هذا امللضع ق  « َرْيه  ِ َّا نَوزَّْلنا َعلى َعْبِدان

ى مقووام   ّلِل هوول أ ووالعبلقيو فهول أو  تشووري  للنوول وتقريوه إبضوواف  عبلقيتووه ّلِل تعوواىل ق لو  علووى أن مقووام
ة رّبوم افو  إىل عبواقالنواس ك يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك.وهل تنيا تقرير ملع  العبلقيو ،يف مقوام قعولة

يوووودعى  -ام وهوووول أعلووووى مقوووو -وحوووود ،وانرا  األنووووداق كلهووووا موووون قونووووه.فها هوووول ذا النوووول يف مقووووام الوووولحك 
 ام.ابلعبلقي  ّلِل،ويشر  ّبذ  النسب  يف هذا املق

يت يف حلووورو  الوووواأموووا التحووودي فمنظووولر فيووووه إىل مطلوووع السووولرة ..فهووووذا الكتووواب املنوووزل مصووولغ موووون تلوووك 
مون قون  -هلوم ّبوذا  مون يشوهد أيديهم،فإن كانلا ير بولن يف تنزيله،فودووم فليوأتلا بسولرة مون مثلوه وليودعلا

 اّلِل قد كهد لعبد  ابلصد  يف قعلا .ف -اّلِل 
                                                 

 ( صحي 227[)58/ 1تفسْي ابن أيب حامت ] - 138
 ( حسن10759[)402/ 6السنن الكثى لإلمام النسائك الرسال  ] - 139
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بعووودها،وما يووزال قائمووا إىل يلمنوووا هووذا وهوول حجووو    و  - -حيوواة الرسوولل  وهووذا التحوودي لوول قائموووا يف
ظل  حا قانعا.وسووييووزا واضووسووبيل إىل املماحكوو  فيهووا ..ومووا يووزال القوورآن يتميووز موون كوول كووالم يقللووه البشوور ا

فَواتوَُّقلا  -لُولا ْفعَ َولَوْن توَ  -ُللا  تَوْفعَ فَِإْن  َْ :»كذلك أبدا.سيظل كذلك تصديقا لقلل اّلِل تعاىل يف اهلي  التالي  
 « ..ينَ النَّاَر الَّيِت َوُقلُقَها النَّاُس َواحلِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلكاِفرِ 

 حلظو .وما مون انولا عنوهوالتحدي هنا عجيه،وا؟زم بعدم إمكانه أعجه،ولل كان يف الطاقو  تكذيبوه موا تل 
راة يل إىل املمووازة   سووببذاتووه معجووكووك أن تقريوور القوورآن الكوورمي أوووم لوون يفعللا،وهقوو  هووذا كمووا قوورر  هوول 

لقورآن ووارت حجيو  القوانع  افيها.ولقد كان اجملال أمامهم مفتلحا،فلل أوم جاءوا  ا يونقخ هوذا التقريور 
يوال النواس يول مون أججولكن هذا   يقع ولن يقع كذلك فااطواب للنواس مجيعوا،ولل أنوه كوان يف ملاجهو  

 ..وهذ  وحدها كلم  الفصل التارحي .
اكوياء وكول للجولق وللعلى أن كل من له قرايو  بتوذو  أسواليه األقاء وكول مون لوه خوثة بتصولرات البشور 

 يف   حا؟ووه كووكا البشوور ..الويت ينشوو ه  ا جتماعيوو  مون لووه خووثة ابلوونظم واملنواهج والنظوورايت النفسووي  أو 
  راء يف هوذا بشور.وامله الأن ما جواء بوه القورآن يف هوذ  اجملوا ت كلهوا كوكء آخور لويك مون مواقة موا يصونع

 ينشأ إ  عن جهال    ايز،أو غرم يلبك احل  ابلبانل ..
ا فَوواتوَُّقل » :  اللاضوووموون مث كووان هووذا التهديوود املخيوو  ملوون يعجووزون عوون هووذا التحوودي مث   ييمنوولن ابحلوو

 « ..ينَ النَّاَر الَّيِت َوُقلُقَها النَّاُس َواحلِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلكاِفرِ 
 ن.لنار للكافريدت هذ  اهذا ا؟مع بني الناس واحلجارة،يف هذ  الصلرة املفزع  الرعيب ف لقد أع ففيم

ُ َعلووى قُولُوول »الكووافرين الووذين سووب  يف أول السوولرة وصووفهم  وووم  ْم،َوَعلووى أَْبصووارِِهْم َعلووى َ ِْعهِ ِّبِْم وَ َخووَتَم اّللَّ
حلجووارة  وإن جووارة موون اح يسووتجيبلن ..فهووم إذن ..والووذين يتحووداهم القوورآن هنووا فيعجووزون،مث  « ِغشوواَوة  

ن النوواس هوول موواحلجووارة و تبودوا يف صوولرة آقميوو  موون اللجهوو  الشووكلي   فهووذا ا؟مووع بوني احلجووارة موون احلجوور 
لويت ا:مشوهد النوار د املفزعاألمر املنتظر  على أن ذكر احلجارة هنا يلحك إىل النفك بسم  أخورى يف املشوه

 الذين تزمحهم هذ  األحجار ..يف النار ..شكل األحجار.ومشهد الناس 
 مشهد لنميم المؤمنين 25الدرس السابع:

ووِر ا»ملوويمنني:اويف مقابوول ذلووك املشووهد املفووزع يعوورم املشووهد املقابل.مشووهد النعوويم الووذي ينتظوور  ِذيَن لَّووَوَبشِِ
مَثَوورَة  رِْزقووا  قاُللا:هووَذا  مووا ُرزِقُوولا ِمْنهووا ِموونْ ْواُر،ُكلَّ ِتَهووا اأْلَ آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت أَنَّ هَلُووْم َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن هَْ 

 « ..ُهْم ِفيها خاِلُدونَ َطهَّرَة ،وَ مُ ْزواج  الَِّذي ُرزِْقنا ِمْن قَوْبُل،َوأُتُلا بِِه ُمَتشاِّبا ،َوهَلُْم ِفيها أَ 
الثموار املتشواّب ،اليت حيول تلك  -إىل جانه األزواج املطهرة  -وهك أللان من النعيم يستلق  النظر منها 

إما مثار الدنيا اليت تشبهها اب سوم أو الشوكل،وإما مثوار ا؟نو  الويت رزقلهوا مون  -إليهم أوم رزقلها من قبل 
فر ا كان يف هذا التشابه الظاهري والتنلع الداخلك مزي  املفاجأة يف كل مورة ..وهوك ترسوم جولا مون  -قبل 
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التفكه ا؟ميل،بتقدمي املفاجأة بعود املفاجوأة،ويف كول مورة ينكشو  التشوابه الدعاب  احلللة،والرضى الساب ،و 
 الظاهري عن ككء جديد 

 لجوووولق أكووووث يف،ععوووول الوهووووذا التشووووابه يف الشووووكل،والتنلع يف املزي ، وووو  واضووووح  يف صوووونع  البووووارئ تعاىل 
س،موون اس كلهووم ان.النووحقيقتووه موون مظهر .ولنأخووذ ا نسووان وحوود   لذجووا كاكووفا هلووذ  احلقيقوو  الكبووْية .

 .فم ولسانانحي  قاعدة التكلين:رأس وجسم وأنرا .حلم وقم وعظام وأعصاب.عينان وأذانن و 
ت دى يف السووماغايوو  املوو خوالاي حيوو  موون نوولع ااوالاي احليوو .تركيه متشووابه يف الشووكل واملوواقة ..ولكون أيوون

 والشياتف
ليبلو   -ابه شوعلى هوذا الت -نسان وإنسان مث أين غاي  املدى يف الطباع وا ستعداقاتف إن فار  ما بني إ

يف  لر وس:التنوولعاال يوودير أحيوواان أبعوود  ووا بووني األرم والسووماء  وهكووذا يبوودو التنوولع يف صوونع  البووارئ هووائ
اليو  ق  إىل ار م.وكله ..كله .األنلاع واألجناس،والتنلع يف األككال والسمات،والتنلع يف املزااي والصفات 

 لين وال كيه.اللاحدة املتشاّب  التك
د  أنداقا،ويوووواعوووول ّللِ  فمووون ذا الووووذي   يعبووود اّلِل وحد ،وهووووذ  آتر صوووونعته،وآايت قدرتوووهف وموووون ذا الوووذي

 ا عجاز واضح  اهلتر،فيما ترا  األبصار،وفيما   تدركه األبصارف
 اخاالف أثر ا مثال القرآنية عل  المؤمنين والكافرين 27 - 26الدرس الثامن:

ْن َيْضوووِرَب َموووَثال  ْسوووَتْحِيك أَ    يَ حلووودية عووون األمثوووال الووويت يضووورّبا اّلِل يف القووورآن :ِإنَّ اّللََّ بعووود ذلوووك اوووكء ا
  َكَفوُروا فَويَوُقلُللَن:مواذا أَراَق اّللَُّ ّبِِِْم،َوأَمَّوا الَّوِذينَ ُ  ِموْن رَ ُه احْلَوما،بَوُعلَض   َفما فَوْلَقها،فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنلا فَويَوْعَلُملَن أَنَّو

ف ُيِضووُل بِووِه َكثِووْيا  َويَوْهووِدي بِووِه َكِثْيا ،َومووا ُيِضوولُ  ُقُضوول  َّ اْلفاِسووإِ  بِووِه ِّبووذا َمووَثال  َن َعْهووَد اّللَِّ ِمووْن بَوْعووِد ِقنَي.الَِّذيَن يَونوْ
ُ بِِه أَْن يُلَصَل،َويُوْفِسُدو   ..« اِسُرونَ ولِ َك ُهُم ااْ أْلَْرِم ..أُ َن يف اِميثاِقِه،َويَوْقطَُعلَن ما أََمَر اّللَّ

يوه فه من السماء مثل الصيو وهذ  اهلايت تشك  ن املنافقني الذين ضرب اّلِل هلم مثل الذي استلقد انرا 
ن وروق هووذ  األمثووال يف هووذ  قوود اختووذوا موو -ليهوولق كووذلك واملشووركلن ور ووا كووان ا -للمووات ورعوود وبوور  

اّلِل   ،كالوذي ضوربه املدينوله وكوان يتلوى يفاملناسب ،ومن وجلق أمثال أخرى يف القرآن املكك الذي سب  نز 
َوووَذْت بَوْيتوووا  َوإِ »موووثال للوووذين كفوووروا بووورّبم  لَوووْل كوووانُلا  ِت لَبَوْيوووحُل اْلَعْنَكبُووولتِ َن اْلبُويُووول نَّ أَْوَهوووَكَمثَوووِل اْلَعْنَكبُووولِت اختَّ

ُعلَن ِمووْن ُقوِن ِذيَن تَوودْ لَّووِإنَّ ا:»..وكالووذي ضووربه اّلِل مووثال لعجووز آهلووتهم املوودعاة عوون خلوو  الووذابب« يَوْعَلُموولنَ 
ُه.َضووووووُعَ  الطَّالِووووووُه ا    َيْسوووووتَوْنِقُذوُ  ِمنْ ابُب َكووووووْي ُهُم الوووووذُ اّللَِّ لَوووووْن َحُْلُقوووووولا ُذاباب  َولَوووووِل اْجَتَمعُوووووولا لَوووووُه َوِإْن َيْسووووووُلبوْ 

 « ..َواْلَمْطُللبُ 
جووودوا يف هوووذ  املناسوووب  قووود و  -ور وووا كوووان اليهووولق واملشوووركلن  -نقووولل:إن هوووذ  اهلايت تشوووك  ن املنوووافقني 

منفوووذا للتشوووكيك يف صووود  الووولحك ّبوووذا القرآن، جووو  أن ضووورب األمثوووال هكوووذا  وووا فيهوووا مووون تصوووغْي هلوووم 
وسووخري  موونهم   تصوودر عوون اّلِل،وأن اّلِل   يووذكر هووذ  األكووياء الصووغْية كالووذابب والعنكبوولت يف كالمووه  
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املنوافقلن واليهولق يف املدينو ،كما كوان يقولم ّبوا  ..وكان هذا نرفا من محل  التشكيك والبلبلو  الويت يقولم ّبوا
 املشركلن يف مك .

اقبو  ملويمنني مون عارا لغوْي فجاءت هذ  اهلايت قفعوا هلوذا الودس،وبياان حلكمو  اّلِل يف ضورب األمثال،وهوذي
 ا ستدراج ّبا،وتطمينا للميمنني أن ستزيدهم إمياان.

َ   َيْسووَتْحِيك أَْن َيْضووِرَب َموو» لضوو  الصووغْي والكبْي،وخووال  البع ..فوواّلِل رب «ْلَقهوواَثال  ما،بَوُعلَضوو   َفمووا فوَ ِإنَّ اّللَّ
 والفيل،واملعجزة يف البعلض  هك ذاهتا املعجزة يف الفيل.

احلجووم  ملثوول ليسووحل يفاعووثة يف إوووا معجووزة احليوواة.معجزة السوور املغلوو  الووذي   يعلمووه إ  اّلِل ..علووى أن ال
 نه ا سووتحياءموا مون كوأو لتنولير والتبصوْي.وليك يف ضورب األمثووال موا يعواب والشوكل،إ ا األمثوال أقوات ل

ا فَويَوْعَلُمولَن ِذيَن آَمنُول فََأمَّوا الَّو:»تبار القللب،وامتحان النفولس يريد ّبا اخ -جلحل حكمته  -من ذكر .واّلِل 
 « ..أَنَُّه احلَُْ  ِمْن َرّبِِِمْ 

هوبهم و ن حكمته.وقود مويعرفولن  در عنه  وا يليو   اللوه و واذلك أن إمياوم ابّلِل اعلهم يتلقلن كل ما يص
مور ويف  هليو  يف كول أكمو  ا ا ميان نولرا يف قللّبم،وحساسوي  يف أرواحهم،وتفتحوا يف مداركهم،واتصوا  ابحل

 كل قلل اي هم من عند اّلِل ..
ُ ِّبووووووووذا َمووووووووثَ » جوووووووولب عوووووووون نوووووووولر اّلِل .وهوووووووول سوووووووويال ان« .فال  َوأَمَّووووووووا الَّووووووووِذيَن َكَفووووووووُروا فَويَوُقلُللَن:موووووووواذا أَراَق اّللَّ

الالئو   قب معه األقب،و  يتأوقارا وحكمته،املقطلع الصل  بسن  اّلِل وتدبْي .مث هل سيال من   يرجل ّللِ 
صووووولرة  ار،أو يفابلعبووووود أموووووام تصووووورفات الرب.يقلللووووووا يف جهووووول وقصووووولر يف صووووويغ  ا عووووو ام وا سوووووتنك

املثول  ذير  وا وراءيود والتحو  هنا اي هم ا؟لاب يف صلرة التهدالتشكيك يف صدور مثل هذا القلل عن اّللِ 
 « ..فاِسِقنيَ  ِإ َّ الْ ِضُل بِهِ ُيِضُل بِِه َكِثْيا ،َويَوْهِدي بِِه َكِثْيا ،َوما يُ :»من تقدير وتدبْي 

عتوووه فووو  نبيات وا متحووواانت اضوووك يف نريقها،ويتلقاهوووا عباق ،كووول و ا بوووتالء طلووو  ي -سوووبحانه  -واّلِل 
لنفووولس تر  يف اآواحووود ..ولكووون  ا بتالء واسوووتعداق ،وكل حسوووه نريقوووه ومنهجوووه الوووذي اختوووذ  لنفسوووه.و 

ابّلِل  ن اللايوووو ختتلوووو   سووووه اخووووتال  املوووونهج والطريوووو  ..الشوووودة تسوووول  علووووى كووووَّت النفلس،فأمووووا املوووويم
يود  مون اّلِل فتزلزلوه وتز   املنواف وحكمته ورمحته فتزيد  الشدة التجاء إىل اّلِل وتضرعا وخشي .وأما الفاس  أو

لرخوواء يقظوو  اك فيزيوود بعدا،وخترجووه موون الصوو  إخراجا.والرخوواء يسوول  علووى كووَّت النفلس،فأمووا املوويمن التقوو
 .وهكوووذا املثووول.  بوووتالء اوحساسوووي  وكوووكرا.وأما الفاسووو  أو املنووواف  فتبطووور  النعمووو  ويتلفوووه الرخووواء ويضوووله 

َويَوْهووِدي بِوووِه  »م موون اّلِل،ل مووا ايوو ه.. وون   ُيسوونلن اسووتقبا« ا  ُيِضووُل بِووِه َكثِووْي ..»الووذي يضووربه اّلِل للنوواس 
ن قبوول وخرجووحل سووقحل قلوولّبم مووف..الووذين  «َومووا ُيِضووُل بِووِه ِإ َّ اْلفاِسووِقنيَ » وون يوودركلن حكموو  اّلِل.« َكثِووْيا  

 عن اهلدى واحل ،فجزا هم زايقهتم  ا هم فيه 
 -ل يف أول السولرة صوف  املتقوني فاجملوال موا يوزال ويفصل السيا  صف  الفاسوقني هي ء،كموا فصو - 27 

الَّوووِذيَن :»هووول جموووال احلووودية عووون تلوووك الطلائووو ،اليت تتمثووول فيهوووا البشوووري  يف كوووَّت العصووولر  -يف السووولرة 
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ُ بِوووِه أَْن يُلَصَل،َويُوْفِسوووُدوَن يف ا ُقُضووولَن َعْهوووَد اّللَِّ ِموووْن بَوْعوووِد ِميثاقِوووِه،َويَوْقطَُعلَن موووا أََموووَر اّللَّ أْلَْرِم.أُول ِوووَك ُهوووُم يَونوْ
..فووأي عهوود موون عهوولق اّلِل هوول الووذي ينقضوولنف وأي أموور  ووا أموور اّلِل بووه أن يلصوول هوول الووذي « اْااِسووُرونَ 

 يقطعلنف وأي للن من الفساق يف األرم هل الذي يفسدونف
ل تسوووجيل ج،  جموووالقووود جووواء السووويا  هنوووا ّبوووذا ا مجوووال،ألن اجملوووال جموووال تشوووخيا نبيع ،وتصووولير  ووواذ 
ج  هوذا النموولذ ّلِل وبونياحاقيو ،أو تفصويل واقعو  ..إن الصولرة هنوا هوك املطللبوو  يف عملمها.فكول عهود بوني 
م فهول مونهم يف األر  من اال  فهل منقلم وكول موا أمور اّلِل بوه أن يلصول فهول بيونهم مقطولع وكول فسواق
ى عهووود و  سوووتقيم علوووتمصووونلع ..إن صووول  هوووذا الووونم  مووون البشووور ابّلِل مقطلعووو ،وإن فطووورهتم املنحرفووو    
عفنوحل وفسودت حلياة،فتتستمسك بعروة و  تتلرع عن فساق.إوم كالثمرة الفج  اليت انفصلحل من كوجرة ا

دي سوبه الوذي يهتويتهم ابلونبذهتا احلياة ..ومن مث يكلن ضالهلم ابملثول الوذي يهودي املويمنني وعوكء غولا
 به املتقلن.

ق  صووولرة اليهووول ملدينووو  يفار الوووذي كانوووحل الووودعلة تلاجهوووه يف وننظووور يف اهلتر اهلدامووو  هلوووذا الووونم  مووون البشووو
طحك يف سووواخوووتال   واملنوووافقني واملشوووركني والوووذي للوووحل تلاجهوووه وموووا توووزال تلاجهوووه اليووولم يف األرم موووع

 األ اء والعنلاانت 
ُقُضلَن َعْهَد اّللَِّ ِمْن بَوْعِد ِميثاِقهِ »   يف عهولق كثْية:إنوه عهود تمثوليلق مع البشور  املعق..وعهد اّللِ « الَِّذيَن يَونوْ

  الفطووورة هوووذ ا توووزال يفالفطووورة املركووولز يف نبيعووو  كووول حوووك ..أن يعووور  خالقوووه،وأن يتجوووه إليوووه ابلعباقة.ومووو
  عهود ا سوتخال اء ..وهولا؟لع  لالعتقاق ابّلِل،ولكنها تضل وتنحر  فتتخذ من قون اّلِل أنوداقا وكورك

بِووَع ُهووداَي فَووال  ِمووبِِ ُهوودى  َفَمووْن تَ فَِإمَّووا َذْتِيَووونَُّكمْ :»-سوويجكء   موواك  –يف األرم الووذي أخووذ  اّلِل علووى آقم 
بُل  ..وهول « يهوا خالِوُدونَ َأْصوحاُب النَّواِر ُهوْم فِ  نوا أُول ِوكَ ا آِبايتِ َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلَن.َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكوذَّ

جووووه وكووووريعته اهتم منهد ،وأن ُيكموووولا يف حيووووعهوووولق  الكثووووْية يف الرسووووا ت لكوووول قوووولم أن يعبوووودوا اّلِل وحوووو
 ..وهذ  العهلق كلها هك اليت ينقضها الفاسقلن.

عود  ب   ُيو م عهود اّللِ  وإذا نقخ عهد اّلِل من بعد ميثاقه،فكل عهود قون اّلِل منقلم.فالوذي اور  علوى
 عهدا من العهلق.

ُ بِووِه أَْن يُلَصوولَ » م والقرىب.وأموور بصووول  موور بصوول  الوورحثووْية ..أموور بصوووالت ك..واّلِل أ« َويَوْقطَعُوولَن مووا أََمووَر اّللَّ
إ   ل  و  وكووويج  تقووولم صوووا نسووواني  الكثى.وأمووور قبووول هوووذا كلوووه بصووول  العقيووودة واألخووولة ا ميانيووو ،اليت  

 يفووقوووووع الفسووووواق معهوووووا ..وإذا قطوووووع موووووا أمووووور اّلِل بوووووه أن يلصووووول فقووووود تفككوووووحل العرى،واحنلوووووحل الرواب ،
 األرم،وعمحل الفلضك.

،ونقوووخ ن كلمووو  اّللِ الفسووول  عوو ..والفسووواق يف األرم ألوولان كوووَّت،تنبع كلهوووا موون« ْفِسووُدوَن يف اأْلَْرمِ َويوُ »
لوووذي اختوووار  ان منهجوووه عهوود اّلِل،وقطوووع موووا أمووور اّلِل بوووه أن يلصووول.ورأس الفسوواق يف األرم هووول احليووودة عووو

 ليحكم حياة البشر ويصرفها.
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اّلِل بعيوود  رم،وموونهجميكوون أن يصوول  أموور هووذ  األ هووذا مفوور  الطريوو  الووذي ينتهووك إىل الفسوواق حتما،فمووا
 ذا النحوول فهوولهووّبووم علووى عوون تصريفها،وكووريع  اّلِل مقصوواة عوون حياهتووا.وإذا انقطعووحل العووروة بووني النوواس ور 
 ء.س وأكياانالفساق الشامل للنفلس واألحلال،وللحياة واملعاش ولارم كلها وما عليها من 

ي ّلِل  وا يهودان يضولهم أ  عون نريو  اّلِل ..ومون مث يسوتح  أهلوه إنه اهلدم والشر والفساق حصويل  الفسول 
 به عباق  امليمنني.
 اسانكار هللا ر الك ار باهلل 29 - 28الدرس الااسع:

 ار كفوورهم ابّللِ س ابسوتنكوعنود هوذا البيوان الكاكو  هلتر الكفور والفسوول  يف األرم كلهوا يتلجوه إىل النوا
ووووتُ َكْيووووَ  َتْكُفووووُروَن اِبّللَِّ :»لعلوووويم انيووووك املميووووحل ااووووال  الووووراز  املوووودبر ا ُتُكْم،مُثَّ  فََأْحيوووواُكْم،مُثَّ مُيِيووووْم أَْموووولا   ،وَُكنوْ

يعووا   اأْلَ ُُيْيِوويُكْم،مُثَّ إِلَْيووِه تُوْرَجعُوولَنف ُهووَل الَّووِذي َخلَووَ  َلُكووْم مووا يف  ماِء َفَسوولَّاُهنَّ َسووْبَع  مُثَّ اْسووَتلى ِإىَل السَّووْرِم مجَِ
 « ..ُكلِِ َكْكء  َعِليم  َ اوات  َوُهَل بِ 

ه جو.والقورآن يلا.أو سوند  والكفر ابّلِل يف ملاجه  هذ  الد ئل واهل ء كفر قبوي  بشوع،جمرق مون كول حجو 
هتم وأنوووولار لكووووه حيووووا البشوووور  ووووا   بوووود هلووووم موووون ملاجهتووووه،وا ع ا  به،والتسووووليم  قتضووووياته.يلاجههم 

 فور مون ملاجهو ميواة و  ح  مولت فونقلهم منهوا إىل حالو  وجلقهم.لقد كانلا أمولا  فأحياهم.كوانلا يف حالو
احليواةف  هلوم هوذ  أفمن الوذي أنشوهذ  احلقيق  اليت   تفسْي هلا إ  ابلقودرة ااالقو .إوم أحيواء،فيهم حيواة.

حليوواة كووكء ان نبيعوو  موون الووذي أوجوود هووذ  الظوواهرة ا؟ديوودة الزائوودة علووى مووا يف األرم موون مجوواق ميووحلف إ
ن ملاجهو  مواهلوروب  ملولت انوي  ّبوا يف ا؟مواقات.فمن أيون جواءتف إنوه   جودوى مونآخر غوْي نبيعو  ا

  ذات نبيعوو  درة خالقووهوذا السوويال الووذي يلوو  علووى العقول والوونفك و  سووبيل كووذلك لتعليوول جمي هوا بغووْي قوو
ميزا عون كول ا آخر متأخرى غْي نبيع  املخللقات.من أين جاءت هذ  احلياة اليت تسلك يف األرم سللك

 ا عداها من امللاتف ..م
  ا؟ولاب  وهوذ م:أين هوللقد جاءت من عند اّلِل ..هذا هل أقرب جلاب ..وإ  فليقل من   يريد التسولي

ووتُ  اِبّللَِّ َكْيووَ  َتْكُفووُرونَ »احلقيقوو  هووك الوويت يلاجووه ّبووا السوويا  النوواس يف هووذا املقووام: « ْم أَْموولا   فََأْحيوواُكْمف وَُكنوْ
 ..فكيوو « ُكمْ فََأْحيووا »ملوولات الشووائع موون حووللكم يف األرم فأنشووأ فوويكم احليوواة ..كنووتم أموولا  موون هووذا ا

 يكفر ابّلِل من تلقى منه احلياةف
ظوو ،وتفرم يواء يف كوول حللاجووه األح..ولعوول هووذ    تلقوى مووراء و  جوود ،فهك احلقيقو  الوويت ت« مُثَّ مُيِيوُتُكمْ »

 نفسها عليهم فرضا،و  تقبل املراء فيها و  ا؟دال.
ل بعوووووووووخ يووووووووولم واووووووووواق..وهوووووووووذ  كوووووووووانلا ميوووووووووارون فيهوووووووووا واووووووووواقللن كموووووووووا ميووووووووواري فيهوووووووووا ال«  ُُيْيِووووووووويُكمْ مُثَّ »

تودعل  أة األوىل، رون النشواملطملسني،املنتكسني إىل تلك ا؟اهلي  األوىل قبول قورون كثْية.وهوك،حني يتودب
 إىل العجه،و  تدعل إىل التكذيه.
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تووه موون عووا  نطلقووتم إبراقارون،وكما لقون،وكمووا ذرأكووم يف األرم هشوو..كمووا بوودأكم تع« مُثَّ إِلَْيووِه تُوْرَجعُوولنَ »
 امللت إىل عا  احلياة،ترجعلن إليه ليمضك فيكم حكمه،ويقضك فيكم قضاء  ..

 قبضوو  لبشووري  يفاوهكووذا يف آيوو  واحوودة قصووْية يفووت  سووجل احليوواة كلهووا ويطوولى،وتعرم يف ومضوو  صوولرة 
رجعهوا مأخرى،وإليوه  ييهوا كورةيقبضوها بيود املولت يف األوىل،مث ُي البارئ:ينشرها من  لق امللت أول مرة،مث

درة م لووووووول القووووووويف اهلخرة،كموووووووا كانوووووووحل منوووووووه نشوووووووأهتا يف األوىل ..ويف هوووووووذا ا سوووووووتعرام السوووووووريع يرتسووووووو
 القاقرة،ويلقك يف احلك إُياءاته املييرة العميق .

يعوووا  مُثَّ مجَِ  اأْلَْرِم ْم موووا يف َ  َلُكوووُهوووَل الَّوووِذي َخلَووو:»مث يعقوووه السووويا  بلمضووو  أخووورى مكملووو  لللمضووو  األوىل 
 « ..يم  ْكء  َعلِ اْسَتلى ِإىَل السَّماِء َفَسلَّاُهنَّ َسْبَع َ اوات  َوُهَل ِبُكلِِ كَ 

 والبعدي . القبلي  ويكثر املفسرون واملتكلملن هنا من الكالم عن خل  األرم والسماء،يتحديلن عن
ا ابلقيواس مودللل هلمو اصوطالحان بشوراين  « قبول وبعود»لن أن ويتحديلن عن ا ستلاء والتسلي  ..وينس

صوولرة  بشوري انوودوقلتصوولر الاإىل اّلِل تعواىل وينسوولن أن ا سوتلاء والتسوولي  اصووطالحان لغولاين يقوورابن إىل 
ات ل هوذ  التعبوْي سولمني حول غْي اندوق ..و  يزيدان ..وموا كوان ا؟ودل الكالموك الوذي تر بوني علمواء امل

تهوووا رى،عند رالطق والنصوووا،إ  آفووو  مووون آفوووات الفلسوووف  ا غريقيووو  واملباحوووة الالهلتيووو  عنووود اليهووول القرآنيووو 
ف ،فنفسود قوع يف هوذ  اهليولم أن نللعقلي  العربي  الصافي ،وللعقلي  ا سوالمي  الناصوع  ..وموا كوان لنوا حنون ال

 مجال العقيدة ومجال القرآن بقضااي علم الكالم   
نسوان،وق ل  يعوا لإلمجء هذ  التعبْيات من حقائ  ملحي  عن خل  موا يف األرم فلنخلا إذن إىل ما ورا

ا وراء زان اّلِل،وموتوه يف ميوهذ  احلقيق  على غاي  اللجولق ا نسواين،وعلى قور  العظويم يف األرم،وعلوى قيم
 مك ..هذا كله من تقرير قيم  ا نسان يف التصلر ا سالمك ويف نظام اجملتمع ا سال

يعا  ُهَل الَّ  »  « ..ِذي َخَلَ  َلُكْم ما يف اأْلَْرِم مجَِ
  هووووذا ن اّلِل خلووووأهنووووا ذات موووودللل عميوووو  وذات إُيوووواء كووووذلك عمي .إوووووا قانعوووو  يف « َلُكوووومْ »إن كلموووو  
علوى ه الكوائن األا فيها.إنوألمر عظيم.خلقه ليكلن مستخلفا يف األرم،مالكا ملوا فيها،فواعال مويير  ا نسان

اهتووا حوودايها وتطلر ذن ويف ألسوويد األول يف هووذا املووْياّ اللاسووع.وقور  يف األرم إيف هووذا امللووك العووريخ وا
 هل الدور األول إنه سيد األرم وسيد اهلل   

القووات ا اهللوو  يف عيت هووديهإنووه لوويك عبوودا لآللوو  كمووا هوول يف العووا  املوواقي اليوولم.وليك  بعووا للتطوولرات الوو
ا عوفيجعللنه  بن ووضوعه،لسلن،الذين ُيقورون قور ا نسواالبشر وأوضاعهم كما يدعك أنصار املاقي  املطم

 لآلل  الصماء وهل السيد الكرمي  
 عه أو تسووتعلكه أو ختضوووكوول قيموو  موون القوويم املاقيوو    اوولز أن تطغووى علووى قيموو  ا نسووان،و  أن تسووتذل

غايوو  ل د  رووال عليووه وكوول هوود  ينطوولي علووى تصووغْي قيموو  ا نسووان،مهما ُيقوو  موون مووزااي ماقيوو ،هل هوو
 . بع  مسخرة املاقي  اللجلق ا نساين.فكرام  ا نسان أو ،واستعالء ا نسان أو ،مث عكء القيم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 243 

 يف نعووام علوويهم  ووا ليسووحل جموورق ا -فوورهم بووه كوهوول يسووتنكر   -والنعموو  الوويت ميوول اّلِل ّبووا علووى النوواس هنووا 
ومنحهم قيموووو  أعلووووى موووون قوووويم ياقهتم علووووى مووووا يف األرم مجيعووووا،سوووو -ىل ذلووووك إ -األرم مجيعا،ولكنهووووا 

 .نتفاع العظيملك وا املاقايت اليت هليها األرم مجيعا.هك نعم  ا ستخال  والتكرمي فل  نعم  امل
 « ..مُثَّ اْسَتلى ِإىَل السَّماِء َفَسلَّاُهنَّ َسْبَع َ اوات  »

.كووذلك   140التكوولينو  جمووال للخوولم يف معوو  ا سووتلاء إ   نووه رمووز السيطرة،والقصوود إبراقة االوو  و 
جمووال للخوولم يف معوو  السووماوات السووبع املقصوولقة هنووا وهديوود أكووكاهلا وأبعاقها.اكتفوواء ابلقصوود الكلووك 
من هذا النا،وهل التسولي  للكولن أرضوه و ائوه يف معورم اسوتنكار كفور النواس اباوال  املهويمن املسويطر 

 اعل احلياة على األرم  كن  مرُي .على الكلن،الذي سخر هلم األرم  ا فيها،ونس  السماوات  ا 
ملقوام كشوملل علوم يف هوذا ا،ومشلل ال.. ا أنه ااال  لكل ككء،املدبر لكل ككء« َوُهَل ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  »

ملونعم ابلعبواقة راق الوراز  الاحد،وإفالتدبْي.حافز من حلافز ا ميان اباال  اللاحد،والتلجه ابلعباقة للمدبر ال
 ميل.اع افا اب؟

نني ر ملكوووه املووويمىل اختيووواوهكوووذا تنتهوووك ا؟للووو  األوىل يف السووولرة ..وكلهوووا تركيوووز علوووى ا ميان،والووودعلة إ
 املتقني ..

 
  

                                                 
 [43/ 1قصد إىل خل  السملات، فسلَّاهنَّ سبع  لات ..التفسْي امليسر ] - 140
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 [39إل   30(:اآليات 2الوحد  الثانية ]سور  البقر  )

 قصة آدا واساخالفه 

َوَيْسوِفُك الوودِِماَء  ِفيهوا َموْن يُوْفِسوُد ِفيهوا ا َأَعَْعوولُ    قواُلل ْرِم َخِليَفوَوِإْذ قواَل َربُوَك لِْلَمالِئَكوِ  ِإيِنِ جاِعول  يف اأْلَ } 
َعلَّووَم آَقَم اأْلَْ وواَء ُكلَّهووا مُثَّ َعَرَضووُهْم ( وَ 30ُموولَن ) تَوْعلَ  َوحَنْووُن ُنَسووبُِِ  ِ َْمووِدَ  َونُوَقوودُِِس لَووَك قوواَل ِإيِنِ أَْعلَووُم مووا 

ُتمْ َعَلى اْلَمالِئَكِ  َفقاَل أَنْ  لا ُسْبحاَنَك   ِعْلوَم لَنوا ِإ َّ موا َعلَّْمَتنوا ( قالُ 31نَي ) صاِققِ ِبُ لين  َِْ اِء هُي ِء ِإْن ُكنوْ
ُهْم  َِ 32ِإنَّووَك أَنْووحَل اْلَعلِوويُم احلَِْكوويُم ) ووا أَنْوبَووَأهُ ( قوواَل اي آَقُم أَنْبِوو وْ ْم ِإيِنِ ُكووِهْم قوواَل أََ ْ أَقُووْل لَ ْم  َِْ ووائِ ْ ووائِِهْم فَوَلمَّ

وووماواِت َواأْلَْرِم َوأَْعلَوووُم موووا تُوْبوووُدوَن َوموووا كُ  وووُتْم تَ أَْعلَوووُم َغْيوووَه السَّ ِئَكوووِ  اْسوووُجُدوا ( َوِإْذ قُوْلنوووا لِْلَمال33ْكُتُمووولَن )نوْ
أَنْووحَل َوَزْوُجووَك اْ؟َنَّووَ  ا اي آَقُم اْسووُكْن َوقُوْلنوو (34) اِفرِينَ هِلَقَم َفَسووَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِوويَك َأىب َواْسووَتْكَثَ وَكوواَن ِمووَن اْلكوو

ُتما َو  تَوْقووَراب هووِذِ  الشَّووَجرََة فوَ  َُموو35ِلِمنَي )ِمووَن الظَّووا َتُكوولانوَُكووال ِمْنهووا َرَغوودا  َحْيووُة ِكوو وْ ا الشَّووْيطاُن َعْنهووا ( فََأَزهلَّ
( 36َمتواع  ِإىل ِحوني  ) اأْلَْرِم ُمْسوتَوَقر  وَ يف   َوَلُكومْ  َعوُدو  فََأْخَرَجُهما ِ َّا كاان ِفيِه َوقُوْلَنا اْهِبطُلا بَوْعُضُكْم لِوبَوْعخ  
يعوا  فَِإمَّوا َذْتِيَوونَُّكْم ( قُوْلنَوا اْهِبطُولا ِمنْ 37)الورَِّحيُم  لَّابُ فَوتَوَلقَّى آَقُم ِمْن َربِِِه َكِلمات  فَتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهوَل التوَّو هوا مجَِ

بُلا آِبايتِنووا أُول ِووَك ( َوالَّووذِ 38)َزنُوولَن ْيِهْم َو  ُهووْم ُيَْ ِمووبِِ ُهوودى  َفَمووْن تَبِووَع ُهووداَي فَووال َخووْل   َعلَوو يَن َكَفووُروا وََكووذَّ
 { (39َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدوَن )

 أقديم الوحد 
ك الوويت أجلهووا هوو يوورق القصووا يف القوورآن يف ملاضووع ومناسووبات.وهذ  املناسووبات الوويت يسووا  القصووا موون

للجول  ى ّبا.تنسويقااليت تويق اليت تعرم منها،والصلرة اليت شيت عليها،والطريق هدق مسا  القص ،واحللق  
سووي ،وتلقك تهووا النفالروحووك والفكووري والفووب الووذي تعوورم فيه.وبووذلك توويقي قورهووا امللضوولعك،وهق  غاي

 إيقاعها املطللب.
 لر كَّت.سيف  رضهاعوُيسه أانس أن هنالك تكرارا يف القصا القرآين،ألن القص  اللاحدة قد يتكرر 

حيوو  اناحوودة،من و ولكوون النظوورة الفاحصوو  تيكوود أنووه مووا موون قصوو ،أو حلقوو  موون قصوو  قوود تكووررت يف صوولرة 
قيووه،ينفك جديوود تي  القوودر الووذي يسووا ،ونريق  األقاء يف السوويا .وأنه حيثمووا تكووررت حلقوو  كووان هنالووك

 حقيق  التكرار.
 عوو  التزويوو   -،يقصوود بووه إىل جموورق الفوون ويزيوو  أانس فيزعموولن أن هنالووك خلقووا للحوولاقّ أو تصوورفا فيها

ولكن احل  الذي يلمسه كول مون ينظور يف هوذا القرآن،وهول مسوتقيم الفطرة،مفتول   -الذي   يتقيد بلاقع 
البصْية،هل أن املناسب  امللضلعي  هك اليت هودق القودر الوذي يعورم مون القصو  يف كول ملضوع،كما هودق 

كتاب قعلة،وقستلر نظام،ومنهج حيواة،  كتواب روايو  و  تسولي  نريق  العرم وخصائا األقاء.والقرآن  
و   ريوو .ويف سوويا  الوودعلة اووكء القصووا املختار،ابلقوودر وابلطريقوو  الوويت تناسووه ا؟وول والسوويا ،وهق  
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ا؟موووووال الفوووووب الصووووواق ،الذي   يعتمووووود علوووووى االووووو  والتزويووووو ،ولكن يعتمووووود علوووووى إبوووووداع العرم،وقووووولة 
 .141 احل ،ومجال األقاء

 صوو  الوودعلة إىل.ويعرم ققصووا األنبيوواء يف القوورآن ميثوول ملكووه ا ميووان يف نريقووه املمتوود اللاصوول الطليوولو 
ن   املختووارة مووذ  النخبووهوواّلِل واسووتجاب  البشووري  هلووا جوويال بعوود جيوول كمووا يعوورم نبيعوو  ا ميووان يف نفوولس 

لكووه مل.وتتبووع هووذا ا.م البشوور،ونبيع  تصوولرهم للعالقوو  بيوونهم وبووني رّبووم الووذي خصووهم ّبووذا الفضوول العظووي
 -ر العزيووز ذا العنصووالكوورمي يف نريقووه الالحووه يفوويخ علووى القلووه رضووى ونوولرا وكووفافي  ويشووعر  بنفاسوو  هوو

ك مون سوائر للجلق.كذلك يكش  عن حقيق  التصلر ا ميواين ومييوز  يف احلواوأصالته يف  -عنصر ا ميان 
 الدعلة الكرمي. التصلرات الدخيل  ..ومن مث كان القصا كطرا كبْيا من كتاب

  ضلء هذ  ا يضاحات ..يف -ما جاءت هنا ك  -فلننظر اهلن يف قص  آقم 
يف  -احلياة،وبول ملكوه اللجولق كلوه.مث يتحودّ عون األرم  يسوتعرم ملكوه -فيما سب   -إن السيا  

ل عووووكء قصوووو   خلوووو  كوووول مووووا فيهووووا هلووووم ..فهنووووا يف هووووذا ا؟ووووفيقوووورر أن اّللِ  -معوووورم آ ء اّلِل علووووى النوووواس 
 عوا  ّبووا هووذ يفوو  الوويت سوتخال  آقم يف األرم،ومنحووه مقاليودها،على عهوود موون اّلِل وكورط،وإعطائه املعر ا

 ااالف .
ذ  ااالفوو  هووزهلم عوون كمووا أوووا اهوود للحوودية عوون اسووتخال  بووب إسوورائيل يف األرم بعهوود موون اّلِل مث عوو

فيوه   ل الوذي تسوا   موع ا؟وتس  القصووتسليم مقاليدها لام  املسلم  اللافي  بعهد اّلِل )كما سيجكء ( فت
   كل ا تسا .فلنعا حلظات مع قص  البشري  األوىل وما وراءها من إُياءات أصيل

 اساخالف آدا في ا رض عل  عهد من هللا وشرط 39 - 30الدرس ا ول:

 ا األعلووى وهووا حنوون أو ء نسوومعيف سوواح  املوو -ة يف ومضووات ا ستشوورا  بعووني البصووْي  -هووا حنوون أو ء 
 « ..يَف   أْلَْرِم َخلِ ل  يف اَوِإْذ قاَل َرُبَك لِْلَمالِئَكِ :ِإيِنِ جاعِ :»ونرى قص  البشري  األوىل 

،وتطلووو  فيهوووا ذ  األرمهووووإذن فهوووك املشوووي   العليوووا تريووود أن تسووولم هلوووذا الكوووائن ا؟ديووود يف اللجلق،زموووام 
شو  موا والتبوديل وك التحليرل وال كيوه،و يد ،وتكل إليوه إبوراز مشوي   ااوال  يف ا بوداع والتكلين،والتحليو

ضووخم  ليف املهموو  ا -إبذن اّلِل  -يف هووذ  األرم موون قوولى وناقووات،وكنلز وخامات،وتسووخْي هووذا كلووه 
 اليت وكلها اّلِل إليه.

يف هوووذ   كفووواء موووا  وإذن فقووود وهوووه هوووذا الكوووائن ا؟ديووود مووون الطاقوووات الكامن ،وا سوووتعداقات املوووذخلرة
  هلي .نلز وخامات ووهه من القلى اافي  ما ُيق  املشي   ااألرم من قلى وناقات،وك

لوويت والنوولاميك ا -كلووه   وهكووم الكوولن -وإذن فهنالووك وحوودة أو تناسوو  بووني النوولاميك الوويت هكووم األرم 
  يك وتلوك وكوك   النلامهكم هذا املخلل  وقلا  وناقاته،كك   يقع التصاقم بني هذ  التصاقم بني هذ

 سان على صخرة الكلن الضخم  تتحطم ناق  ا ن
                                                 

 السيد رمحه هللا (« ) قار الشرو « »نالتصلير الفب يف القرآ»يف كتاب:« القص  يف القرآن»يراجع بتلسع فصل:  -   141
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ل التكووورمي فسووويح .وهوإذن فهوووك منزلووو  عظيم ،منزلووو  هوووذا ا نسوووان،يف نظوووام اللجووولق علوووى هوووذ  األرم ال 
« ِم َخِليَفوو    يف اأْلَرْ  جاِعوول  ِإيِنِ »الووذي كوواء  لووه خالقووه الكرمي.هووذا كلووه بعووخ إُيوواء التعبووْي العلوولي ا؟ليوول:

ا الكوووووائن لوووووى يووووود هوووووذبصوووووْية املفتلح ،ور يووووو  موووووا مت يف األرم ع..حوووووني نوووووتمال  اليووووولم ابحلوووووك الووووويقج وال
ْموِدَ  اَء،َوحَنُْن ُنَسوبُِِ  ِ َ ِفُك الودِِميهوا َوَيْسوقاُللا:َأَعَْعُل ِفيها َمْن يُوْفِسُد فِ »املستخل  يف هذا امللك العريخ  

 « ..َونُوَقدُِِس َلَكف
أو مون إهلوام  األرم،يفو مون عوارب سوابق  ويلحك قلل املالئك  هذا  نوه كوان لوديهم مون كولاهد احلوال،أ

 ألرم وموووااالبصوووْية،ما يكشووو  هلوووم عووون كوووكء مووون فطووورة هوووذا املخلووول ،أو مووون مقتضووويات حياتوووه علوووى 
  كو  الثي وئبفطورة املال -اعلهم يعرفلن أو يتلقعلن أنوه سيفسود يف األرم،وأنوه سيسوفك الودماء ..مث هوم 

حوود  تقووديك لووه،هل و    موود اّلِل واليوورون التسووبي -الشووامل  الوويت   تتصوولر إ  ااووْي املطلوو ،وإ  السووالم
 مووود اّلِل  م،يسوووبحلنالغايووو  املطلقووو  لللجلق،وهووول وحووود  العلووو  األوىل للخلووو  ..وهووول متحقووو  بلجووولقهم ه

 ويقدسلن له،ويعبدونه و  يف ون عن عباقته 
 وتنليعهوووا،ويف احليووواة ميووو لقووود خفيوووحل علووويهم حكمووو  املشوووي   العليوووا،يف بنووواء هوووذ  األرم وعمارهتوووا،ويف تن 

ا الوذي  يف أرضوه.هذيفو  اّللِ هقي  إراقة ااوال  وانمولس اللجولق يف تطليرهوا وترقيتهوا وتعوديلها،على يود خل
 كوث وأمشول.خْيهر خوْي أقود يفسود أحياان،وقود يسوفك الودماء أحيواان،ليتم مون وراء هوذا الشور ا؟زئوك الظوا

   والتطلووووووع الووووووذي  تك ، اقموووووو  البانيوووووو .خْي اناولوووووو  الوووووويتالنموووووول الوووووودائم،والرقك الوووووودائم.خْي احلركوووووو  اهل
 يق ،والتغيْي والتطلير يف هذا امللك الكبْي.

 «  َلُملنَ  ما   تَوعْ  أَْعَلمُ قاَل:ِإيِنِ :»عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل ككء،واابْي  صائر األملر 
وووووووووووُتْم     َِْ ووووووووووواِء هوووووووووووُي ِء ِإنْ :أَنِْبُ لين ِ ،َفقالَ ى اْلَمالِئَكوووووووووووَوَعلَّوووووووووووَم آَقَم اأْلَْ ووووووووووواَء ُكلَّهوووووووووووا،مُثَّ َعَرَضوووووووووووُهْم َعلَووووووووووو» ُكنوْ

ُهْم حلَِْكيُم.قوووووووواَل:اي آَقُم أَ ااْلَعلِوووووووويُم   أَنْووووووووحلَ صاِقِقنَي.قاُللا:ُسووووووووْبحاَنَك   ِعْلووووووووَم لَنووووووووا ِإ َّ مووووووووا َعلَّْمَتنا.ِإنَّووووووووكَ  نْبِوووووووو وْ
وا أَنْوبَووَأُهْم  َِْ ائِِهْم،قواَل: ْرِم،َوأَْعلَووُم موا تُوْبووُدوَن َومووا   َغْيووَه السَّوماواِت َواأْلَ يِنِ أَْعلَوومُ ُكوْم:إِ لَ أََ ْ أَقُووْل  َِْ ائِِهْم.فَوَلمَّ

ُتْم َتْكُتُملنَ   « ..ُكنوْ
نشوهد موا كوهد  املالئكو  يف املوا األعلوى ..هوا  -بعني البصوْية يف ومضوات ا ستشورا   -ها حنن أو ء 

ظوويم الووذي أوقعووه اّلِل هووذا الكووائن البشووري،وهل يسوولمه حنوون أو ء نشووهد نرفووا موون ذلووك السوور ا هلووك الع
مقاليوود ااالف .سوور القوودرة علووى الرمووز ابأل وواء للمسميات.سوور القوودرة علووى تسوومي  األكووخاص واألكووياء 

رموولزا لتلوك األكووخاص واألكووياء انسلسوو .وهك قوودرة ذات قيموو    -وهووك ألفوواا منطلقوو   -  واء اعلهووا 
رم.نوودر  قيمتهووا حووني نتصوولر الصووعلب  الكثى،لوول   يلهووه ا نسووان كووثى يف حيوواة ا نسووان علووى األ

القوودرة علووى الرمووز ابأل وواء للمسميات،واملشووق  يف التفوواهم والتعاموول،حني ُيتوواج كوول فوورق لكووك يتفوواهم مووع 
اهلخرين على ككء أن يستحضر هذا الشكء بذاته أموامهم ليتفوا لا بشوأنه ..الشوأن كوأن بلو  فوال سوبيل 

عليه إ  ابستحضار جسم النخل   الشأن كأن جبل.فال سبيل إىل التفواهم عليوه إ  ابلوذهاب  إىل التفاهم
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إىل ا؟بل  الشأن كأن فرق من الناس فال سبيل إىل التفاهم عليه إ  بتحضْي هذا الفورق مون النواس ...إووا 
ع اّلِل هووذا الكووائن مشووق  هائلوو    تتصوولر معهووا حيوواة  وإن احليوواة مووا كانووحل لتمضووك يف نريقهووا لوول   يوولق 

 القدرة على الرمز ابأل اء للمسميات.
   تلهووووه مثكوووو  فووووال حاجوووو  هلووووم ّبووووذ  اااصووووي ،ألوا   ضوووورورة هلووووا يف وليفووووتهم.ومن فأمووووا املالئ - 32

لز   يضووعلن الرمووعرفوولا كيوويهلم.فلمووا علووم اّلِل آقم هووذا السوور،وعرم علوويهم مووا عوورم   يعرفوولا األ وواء.  
قوورار  وودوق عجزهم،وا والشووخلص ..وجهووروا أمووام هووذا العجووز بتسووبي  رّبم،وا عوو ا  باللفظيوو  لاكووياء 

علوووويم حكموووو  ال علمهم،وهوووول مووووا علمهووووم ..وعوووور  آقم ..مث كووووان هووووذا التعقيووووه الووووذي يوووورقهم إىل إقرا 
ُتمْ ما توُ  ،َوأَْعَلمُ اأْلَْرمِ قاَل:أَ َْ أَُقْل َلُكْم:ِإيِنِ أَْعَلُم َغْيَه السَّماواِت وَ »احلكيم:  « .. َتْكُتُملَنفْبُدوَن َوما ُكنوْ

ملخلوول  الووذي يفسوود يف اى صوولر ،هلذا مي يف أعلوو..إنووه التكوور « َوِإْذ قُوْلنووا لِْلَمالِئَكِ :اْسووُجُدوا هِلَقَم.َفَسووَجُدوا»
 ،كما وهوه ر املعرفواألرم ويسفك الدماء،ولكنه وهه من األسرار ما يرفعوه علوى املالئك .لقود وهوه سو

ه يف كوووووووو  يم إراقتوووووووسوووووووتقل  الووووووويت ختتوووووووار الطريووووووو  ..إن ازقواج نبيعته،وقدرتوووووووه علوووووووى هكوووووووسووووووور ا راقة امل
 كرميه.تخ أسرار نريقه،واضطالعه  مان  اهلداي  إىل اّلِل  حاولته اااص  ..إن هذا كله بع

 « ..اْلكاِفرِينَ  نَ  وَكاَن مِ اْسَتْكَثَ وَ ِإ َّ ِإبِْليَك َأىب ..»ولقد سجد املالئك  امتثا  لامر العللي ا؟ليل 
ه.والعزة فضووول ألهلووووهنوووا تتبووودى خليقووو  الشووور جمسم :عصووويان ا؟ليووول سوووبحانه  وا سوووتكبار عووون معرفووو  ال

 اب مث.وا ستغال  عن الفهم.
وصووفتهم مووا عصى. ويوولحك السوويا  أن إبلوويك   يكوون موون جوونك املالئكوو ،إ ا كووان معهم.فلوول كووان موونهم

َ مووووا»األوىل أوووووم  ا   يوووودل علووووى أنووووه موووون نوووووا سووووتثناء ه« ..ُرونَ أََمووووَرُهْم َويَوْفَعلُوووولَن مووووا يوُووووْيمَ    يَوْعُصوووولَن اّللَّ
ا هوول عشووْي موونهم إ وو جنسووهم،فكلنه معهووم ايووز هووذا ا سووتثناء،كما تقلل:جوواء بنوول فووالن إ  أمحوود.وليك

 ك .ن املالئمنه ليك  هم وإبليك من ا؟ن بنا القرآن،واّلِل خل  ا؟ان من مارج من انر.وهذا يقطع 
 . يف األرمخليف  اّللِ واهلن.لقد انكش  ميدان املعرك  ااالدة.املعرك  بني خليق  الشر يف إبليك،و 

ه.ويبعد  نسوان لشوهلتايستعصوم  املعرك  ااالدة يف ضمْي ا نسان.املعرك  اليت ينتصر فيهوا ااوْي  قودار موا
ُتما،َو  تَوْقوووووَراب هوووووذِ  َغووووودا  َحْيوووووةُ ْنهوووووا رَ َ ،وَُكال مِ َوقُوْلنوووووا:اي آَقُم اْسوووووُكْن أَنْوووووحَل َوَزْوُجوووووَك اْ؟َنَّووووو»عووووون ربوووووه: ِ  ِكووووو وْ

 « ..الشََّجرََة،فَوَتُكلان ِمَن الظَّاِلِمنيَ 
 يفي   بود منوه حظلر الوذلقد أبيححل هلما كل مثار ا؟ن  ..إ  كجرة ..كجرة واحدة،ر ا كانحل ترمز للم

صووث  ل ،و  ميووتحنلان املسوون املريوود موون احليووحيوواة األرم.فبغووْي حمظوولر   تنبووحل ا راقة،و  يتميووز ا نسووا
م مون هون بال إراقة يستمتعل  ا نسان على اللفاء ابلعهد والتقيد ابلشرط.فا راقة هك مفر  الطري .والذين

 عا  البهيم ،ولل بدوا يف ككل اهلقميني 
َُمووا الشَّووْيطاُن َعْنها،فََأْخَرَجُهمووا ِ َّووا كوواان ِفيووهِ » َُمووا»بووْي املصوولر:..واي للتع« فََأَزهلَّ ..إنووه لفووج يرسووم صوولرة « فََأَزهلَّ

احلركووو  الووويت يعوووث عنها.وإنوووك لتكووواق تلمووو  الشووويطان وهووول يزحزحهموووا عووون ا؟ن ،ويووودفع  قووودامهما فتوووزل 
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وهتوووولي  عندئوووووذ اووووحل التجرب :نسوووووك آقم عهد ،وضووووع  أموووووام الغلاي .وعندئووووذ حقوووووحل كلموووو  اّلِل،وصووووور  
،َوَلُكْم يف اأْلَْرِم ُمْستَوَقر  َوَمتاع  ِإىل ِحني  َوقُوْلَنا:اْهِبطُلا ..بَوْعُضكُ »قضا  :  « ..ْم لِبَوْعخ  َعُدو 

 خر الزمان.ان.إىل آوكان هذا إيذاان ابنطال  املعرك  يف جماهلا املقدر هلا.بني الشيطان وا نس
 ،ويللذب إليهووواد موووا يثووول وووووخ آقم مووون عثرتوووه، ا ركوووه يف فطرته،وأقركتوووه رمحووو  ربوووه الووويت تدركوووه قائموووا عنووو

خْية،وعهوود  ..واووحل كلموو  اّلِل األ« يمُ اُب الوورَّحِ  التوَّوولَّ فَوتَوَلقَّووى آَقُم ِمووْن َربِِووِه َكِلمووات  فَتوواَب َعَلْيِه،ِإنَّووُه ُهوولَ »ّبووا.
 لار.الدائم مع آقم وذريته.عهد ا ستخال  يف هذ  األرم،وكرط الفال  فيها أو الب

يعا .فَِإمَّا »   ُهوْم َُيَْزنُلَن.َوالَّوِذيَن  فَوال َخوْل   َعلَوْيِهْم وَ  ِبَع ُهدايَ تَ  َفَمْن َذْتِيَونَُّكْم ِمبِِ ُهدى  قُوْلَنا:اْهِبطُلا ِمْنها مجَِ
بُلا آِبايتِنا أُولِ َك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خا  .. «ِلُدونَ َكَفُروا وََكذَّ

نسووان ف .وعوور  ا   ومووا تدأ حلظوووانتقلووحل املعركوو  ااالوودة إىل ميووداوا األصوويل،وانطلقحل موون عقاهلووا مووا هتوو
 سار ...يف فجر البشري  كي  ينتصر إذا كاء ا نتصار،وكي  ينكسر إذا اختار لنفسه اا

 دروس واسانباطات من قصة آدا

 وبعد فال بد من علقة إىل مطالع القص .قص  البشري  األوىل.
ألرم منووووذ ارلوووول  هلووووذ   إذن فووووآقم..و « َفوووو   ِإيِنِ جاِعوووول  يف اأْلَْرِم َخِلي»لقوووود قووووال اّلِل تعوووواىل للمالئكوووو :

 ان اهلبولط إىلكوفويم إذن  و اللحظو  األوىل.ففويم إذن كانوحل تلوك الشوجرة انرمو ف وفويم إذن كوان بوالء آقمف 
 األرم،وهل رلل  هلذ  األرم منذ اللحظ  األوىلف

ه.كانحل ذخلرة يف كيانواملولقولى لعلب أمل  أن هذ  التجرب  كانحل تربي  هلذا االيف  وإعداقا.كانحل إيقالا ل
ملوووالذ عووود ذلوووك إىل التجاء بتووودريبا لوووه علوووى تلقوووك الغلاي ،وتوووذو  العاقبووو ،وعرع الندام ،ومعرفووو  العووودو،وا 

 األمني.
د لة موووووووون بعووووووووإن قصوووووووو  الشووووووووجرة انرم ،ووسلسوووووووو  الشوووووووويطان ابللذة،ونسوووووووويان العهوووووووود ابملعصي ،والصووووووووح

 ّبووذا تضووحل رمحو  اّللِ   لقود اقلبشوري  املتجوودقة املكورورةالسوكرة،والندم ونلوه املغفوورة ..إووا هوك هووك عربو  ا
الدائبو   داقا للمعركو يال،استعاملخلل  أن يهب  إىل مقر خالفته،مزوقا ّبذ  التجرب  اليت سيتعرم ملثلها نل 

 وملعظ  وهذيرا ..
 مانفمن الز  وجه حيناوبعد ..مرة أخرى ..فأين كان هذا الذي كانف وما ا؟ن  اليت عاش فيها آقم وز 
 ..ومن هم املالئك ف ومن هل إبليكف ..كي  قال اّلِل تعاىل هلمف وكي  أجابل ف 

هوذا وأمثالووه يف القورآن الكوورمي غيوه موون الغيوه الووذي اسوتأير اّلِل تعوواىل بعلموه وعلووم  كمتوه أن   جوودوى 
وهووبهم إايهووا  للبشوور يف معرفوو  كنهووه ونبيعتووه،فلم يهووه هلووم القوودرة علووى إقراكووه وا حانوو  بووه،ابألقاة الوويت

االفوو  األرم،ولوويك موون مسووتلزمان ااالفوو  أن نطلووع علووى هووذا الغيه.وبقوودر مووا سووخر اّلِل لإلنسووان موون 
النلاميك الكلني  وعرِفه  سرارها،بقدر ما حجه عنه أسرار الغيه،فيما   جدوى لوه يف معرفتوه.وما يوزال 

اهوول مووا وراء اللحظوو  احلاضوورة جهووال  ا نسووان مووثال علووى الوورغم موون كوول مووا فووت  لووه موون األسوورار الكلنيوو 
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مطلقا،و  ميلك  ي أقاة من أقوات املعرف  املتاح  له أن يعر  مواذا سويحدّ لوه بعود حلظو ،وهل الونفك 
الوذي خورج مون فموه عائود أم هول آخور أنفاسوهف وهوذا مثول مون الغيوه انجولب عون البشور،ألنه   يودخل 

لل كش  لإلنسان عنوه  وهنالوك ألولان مون مثول هوذ  األسورار يف مقتضيات ااالف ،بل ر ا كان معِلقا هلا 
 انجلب  عن ا نسان،يف نك الغيه الذي   يعلمه إ  اّلِل.

ر .وكول جهود كء مون أمكوومن مث   يعد للعقول البشوري أن حولم فيه،ألنوه   ميلوك اللسويل  لللصولل إىل 
 دوى.يبذل يف هذ  اناول  هل جهد ضائع،ذاهه سدى،بال مثرة و  ج

ذن أن يتوبج  إك سوبيله وإذا كان العقل البشري   يلهه اللسيل  لالنالع على هذا الغيه انجلب فلي
 نووووول  ،وليسوووووحل يففينكووووور ..فا نكوووووار حكوووووم ُيتووووواج إىل املعرف .واملعرفووووو  هنوووووا ليسوووووحل مووووون نبيعووووو  العقل
اطوولرة.ولكن اابلوو  رر وسووائله،و  هووك ضووروري  لووه يف وليفتووه  إن ا ستسووالم للوولهم واارافوو  كووديد الضوو
ووا حانو  بوه ..إة علوى ا أضر منه وأخطر،التنكر للمجهلل كله وإنكار ،واسوتبعاق الغيوه جملورق عودم القودر 
 جلق الطلي .إىل الل  تكلن نكس  إىل عا  احليلان الذي يعيا يف انسلس وحد ،و  ينفذ من أسلار 

،ويصووول   حياتناقووودر الوووذي يصووول  لنوووا يففلنووودع هوووذا الغيوووه إذن لصاحبه،وحسوووبنا موووا يقوووا لنوووا عنه،ابل
للجووووولق ن تصووووولر لسووووورائران ومعاكووووونا.ولنأخذ مووووون القصووووو  موووووا تشوووووْي إليوووووه مووووون حقوووووائ  كلنيووووو  وإنسووووواني ،وم

 دى.شري  وأهوارتباناته،ومن إُياء بطبيع  ا نسان وقيمه وملازينه ..فذلك وحد  أنفع للب
ورا جمموووال قوووائ  مووور ءات والتصووولرات واحلويف اختصوووار يناسوووه لوووالل القووورآن سووونحاول أن  ووور ّبوووذ  ا ُيوووا

 سريعا.
لكووووثى الوووويت يعطيهووووا التصوووولر هوووول القيموووو  ا -هووووذا امللضووووع  كمووووا ورقت يف  -إن أبوووورز إُيوووواءات قصوووو  آقم 

انوووه حلقيقووو  ارتب ن ّبوووا.مثا سوووالمك لإلنسوووان ولووودور  يف األرم،وملكانوووه يف نظوووام اللجووولق،وللقيم الووويت يووولز 
 قامحل خالفته على أساسه .. بعهد اّلِل،وحقيق  هذا العهد الذي

ا ؟ليوول يف املوواالعلوولي  وتتبوودى تلووك القيموو  الكووثى الوويت يعطيهووا التصوولر ا سووالمك لإلنسووان يف ا عووالن
ه.ويف نووورق لسوووجلق لووواباألعلوووى الكرمي،أنوووه رلووول  ليكووولن خليفووو  يف األرم كموووا تتبووودى يف أمووور املالئكووو  

  وأخْيا ..إبليك الذي استكث وأىب،ويف رعاي  اّلِل له أو 
لوووى ا  اللاقووع علر ويف عوووموون هووذ  النظوورة لإلنسووان تنبثوو  مجلوو  اعتبوووار ات ذات قيموو  كبووْية يف عووا  التصوو

 السلاء.
  -وأول اعتبار  من هذ  ا عتبوار ات هول أن ا نسوان سويد هوذ  األرم،ومون أجلوه خلو  كول كوكء فيهوا 

قي،ومن كوول قيموو  ماقيوو  يف هووذ  فهوول إذن أعووز وأكوورم وأغلووى موون كوول كووكء مووا -كمووا تقوودم ذلووك نصووا 
األرم مجيعووا.و  اووولز إذن أن يسووتعبد أو يسوووتذل لقوواء تووولفْي قيموو  ماقيووو  أو كووكء مووواقي ..  اووولز أن 
يعتدي على أي مقلم من مقلمات إنسانيته الكرمي ،و  أن هتدر أي  قيم  من قيموه لقواء هقيو  أي كسوه 

أو مصوونلع   -قي ..فهووذ  املواقايت كلهووا رللقو  مواقي،أو إنتواج أي كووكء مواقي،أو تكثووْي أي عنصور موا
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موون أجلووه.من أجوول هقيوو  إنسووانيته.من أجوول تقريوور وجوولق  ا نسوواين.فال اوولز إذن أن يكوولن مثنهووا هوول  -
 سله قيم  من قيمه ا نساني ،أو نقا مقلم من مقلمات كالمته.

يف و يف أكووكاهلا   ويبوودلذي يغووْيوا عتبووار  الثوواين هوول أن قور ا نسووان يف األرم هوول الوودور األول.فهوول الوو
قووولق اج،هك الووويت تيوووع ا نتوووارتباناهتوووا وهووول الوووذي يقووولق اعاهاهتوووا ورحالهتا.وليسوووحل وسوووائل ا نتووواج و  تلز 

تعظوم  تصوغر،بقدر موا نسوان و ا نسان وراءها ذليال سلبيا كما تصلر  املذاهه املاقي  اليت هقور مون قور ا
 يف قور اهلل  وتكث  

 لحللوووا يف هوووذاالكلن،م آنيووو  ععووول هوووذا ا نسوووان خبالفتوووه يف األرم،عوووامال مهموووا يف نظوووامإن النظووورة القر 
مع الشووملس ألمطوار،و االنظام.فخالفتوه يف األرم تتعلو  ابرتبانوات كوَّت موع السووماوات وموع الوراي  وموع 

ا ذهوووإمكووان قيووام والكلاكووه ..وكلهووا ملحوولا يف تصووميمها وهندسووتها إمكووان قيووام احليوواة علووى األرم،
 ه لوه املوذاههلوذي ختصصو نسان اباالفو  ..فوأين هوذا املكوان امللحولا مون ذلوك الودور الوذليل الصوغْي اا

يير توقيو  لإلنسوان ظورة املااملاقي ،و  تسم  له أن يتعدا ف  وما من كك أن كال من نظرة ا سوالم هوذ  ون
يعوو  إهوودارها ونب اني  أونسوويف نبيعوو  النظووام الووذي تقيمووه هووذ  وتلووك لإلنسووان ونبيعوو  احوو ام املقلمووات ا 

 تكرمي هذا ا نسان أو هقْي  ..
ولوويك مووا نوورا  يف العووا  املوواقي موون إهوودار كوول حوورايت ا نسووان وحرماتووه ومقلماتووه يف سووبيل توولفْي ا نتوواج 
املووواقي وتكثوووْي ،إ  أيووورا مووون آتر تلوووك النظووورة إىل حقيقووو  ا نسوووان،وحقيق  قور  يف هوووذ  األرم  كوووذلك 

ا سووالم الرفيعوو  إىل حقيقوو  ا نسووان ووليفتووه إعووالء القوويم األقبيوو  يف وزنووه وتقوودير ،وإعالء  ينشووأ عوون نظوورة
قيم  الفضائل االقي ،وتكبْي قويم ا ميوان والصوال  وا خوالص يف حياته.فهوذ  هوك القويم الويت يقولم عليهوا 

وهووذ  ...« ال َخووْل   َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم َُيَْزنُوولَن فَِإمَّووا َذْتِيَووونَُّكْم ِمووبِِ ُهوودى  َفَمووْن تَبِووَع ُهووداَي فَوو»عهوود اسووتخالفه:
هوذا موع أن مون مفهولم ااالفو  هقيو  هوذ  القويم املاقيو ،ولكن  -القيم أعلى وأكرم مون مجيوع القويم املاقيو  

وهلووذا وزنووه يف تلجيووه القلووه البشووري إىل  -تصووب  هووك األصوول و  تطغووى علووى تلووك القوويم العليووا   يووة  
فوووووواع والنظافوووووو  يف حياتووووووه.خبال  مووووووا تلحيووووووه املووووووذاهه املاقيوووووو  موووووون اسووووووتهزاء بكوووووول القوووووويم الطهووووووارة وا رت

الروحي ،وإهوووووودار لكووووووول القوووووويم األقبيووووووو ،يف سووووووبيل ا هتموووووووام اجملوووووورق اب نتووووووواج والسوووووولع ومطالوووووووه البطووووووولن  
  ويف التصوولر ا سووالمك إعووالء موون كووأن ا راقة يف ا نسووان فهووك منوواط العهوود مووع اّلِل،وهووك 142كوواحليلان

التكليوو  وا؟ووزاء ..إنووه ميلووك ا رتفوواع علووى مقووام املالئكوو   فووج عهوود  مووع ربووه عوون نريوو  هكوويم  منوواط
إراقته،وعدم ااضلع لشهلاته،وا سوتعالء علوى الغلايو  الويت تلجوه إليوه.بينما ميلوك أن يشوقك نفسوه ويهوب  

يرفعوه إىل مول  .ويف هوذا من عليائه،بتغليه الشهلة على ا راقة،والغلاي  على اهلداي ،ونسيان العهود الوذي 
مظهر من مظاهر التكرمي   كك فيه،يضا  إىل عناصر التكرمي األخرى.كموا أن فيوه توذكْيا قائموا  فور  

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو » -نمد قطه « ا نسان بني املاقي  وا سالم»يراجع بتلسع كتاب: -   142

This file was downloaded from QuranicThought.com



 251 

الطريوو  بووني السووعاقة والشووقاوة،والرفع  واهلبلط،ومقووام ا نسووان املريوود وقر  احليوولان املسوول   ويف أحووداّ 
ان موووذكر قائووم بطبيعووو  املعركووو .إوا بووني عهووود اّلِل وغلايووو  املعركوو  الووويت تصوولرها القصووو  بوووني ا نسووان والشووويط

الشوووويطان بووووني ا ميووووان والكفوووور.بني احلوووو  والبانوووول.بني اهلوووودى والضووووالل ..وا نسووووان هوووول نفسووووه ميوووودان 
املعرك .وهل نفسه الكاسه أو اااسر فيها.ويف هذا إُيواء قائوم لوه ابليقظو  وتلجيوه قائوم لوه  نوه جنودي يف 

الغنيم  أو السله يف هذا امليدان  وأخْيا عكء فكرة ا سالم عون ااطي و  والتلبو   ميدان وأنه هل صاحه
..إن ااطي   فرقي  والتلب  فرقي .يف تصلر واض  بسي    تعقيد فيه و  غملم ..ليسحل هنالك خطي و  

ولوويك هنالووك تكفووْي  هليت،كالووذي  -كمووا تقوولل نظريوو  الكنيسوو    -مفروضوو  علووى ا نسووان قبوول مللوود  
)ابون اّلِل بوزعمهم( قوام بوه بصلبه،ختليصوا لبوب آقم مون خطي و   -عليوه السوالم  -تقلل الكنيس  إن عيسى 

 آقم  ..
 .وخطي    سوور وبسووانيكووال  خطي وو  آقم كانووحل خطي وو  الشخصووي ،وااالص منهووا كووان ابلتلبوو  املباكوورة يف 

  صوووولر مووووريان  ..تكوووول ولوووود موووون أو ق  خطي وووو  كووووذلك كخصووووي ،والطري  مفتوووول  للتلبوووو  يف يسوووور وبسوووو
 ِإنَّ اّللََّ .»القنووولط .و صوووري .ُيمل كووول إنسوووان وزر ،ويووولحك إىل كووول إنسوووان اب؟هووود واناولووو  وعووودم اليوووأس 

 « ..تَولَّاب  َرِحيم  
لووالل القرآن.وهوول وحوود  يووروة موون  نكتفووك بووه يف -ضووع يف هووذا املل  -هووذا نوور  موون إُيوواءات قصوو  آقم 

هووا لوويت يقوولم عليان األسووك ُيوواءات والتلجيهووات الكرميوو  ويووروة موواحلقووائ  والتصوولرات القلميوو  ويووروة موون ا 
ن نوودر  أنسووتطيع  تصوولر اجتموواعك وأوضوواع اجتماعيوو ،ُيكمها االوو  وااووْي والفضوويل .ومن هووذا الطوور 

لوويت اا.وهك القوويم تكووز عليهووأ يوو  القصووا القوورآين يف تركيووز قلاعوود التصوولر ا سووالمك وإيضووا  القوويم الوويت ير 
ئم علوى   فيوه قوا.عقود ا سوتخال.عون اّلِل،متجوه إىل اّلِل،صوائر إىل اّلِل يف وايو  املطوا   تلي  بعا  صاقر

قووا  موون يطيووع ملووا يتل نسووان و تلقوك اهلوودى موون اّلِل،والتقيوود  نهجووه يف احليوواة.ومفر  الطريوو  فيوه أن يسوومع ا
اّلِل وإموووووا  ..إموووووا لوووووةاّلِل،أو أن يسووووومع ا نسوووووان ويطيوووووع ملوووووا ميليوووووه عليوووووه الشووووويطان.وليك هنوووووا  نريووووو  ت

ك الويت ذ  احلقيقو  هوران ..وهوالشيطان.إما اهلدى وإما الضالل.إما احل  وإما البانل.إما الفال  وإموا ااسو
  ألوضوواع يف عوواات،وسووائر يعووث عنهووا القوورآن كله،بلصووفها احلقيقوو  األوىل،الوويت تقوولم عليهووا سووائر التصلرا

 ا نسان ..
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 [74إل   40(:اآليات 2  البقر  )الوحد  الثالثة ]سور

 قصة بني إسرائيل ونكثهم عهد هللا وحرمانهم من الخالفة

َي فَوو}  ( 40اْرَهُبلِن )اي بَووِب ِإْسوورائِيَل اذُْكووُروا نِْعَموويِتَ الَّوويِت أَنْوَعْمووحُل َعلَووْيُكْم َوأَْوفُوولا بَِعْهووِدي أُوِ  بَِعْهوودُِكْم َوِإايَّ
َي فَووواتوَُّقلِن َوآِمنُووولا ِ وووا أَنْوزَلْوووحُل ُمَصووو دِِقا  ِلموووا َمَعُكوووْم َو  َتُكلنُووولا أَوََّل كووواِفر  بِوووِه َو  َتْشوووَ ُوا آِباييت مَثَنوووا  قَلِووويال  َوِإايَّ

رَْكعُولا َموَع ( َوأَِقيُملا الصَّوالَة َوآتُولا الزَّكواَة َوا42( َو  تَوْلِبُسلا احلَْ َّ اِبْلباِنِل َوَتْكُتُملا احلَْ َّ َوأَنْوُتْم تَوْعَلُملَن )41)
لُولَن اْلِكتواَب أَفَوال تَوْعِقلُولَن )43الرَّاِكِعنَي ) َواْسوَتِعيُنلا  (44( أََشُْمُروَن النَّاَس اِبْلِثِِ َوتَوْنَسوْلَن أَنْوُفَسوُكْم َوأَنْووُتْم تَوتوْ

ووا َلَكبِووْيَة  ِإ َّ َعلَووى اْااِكووِعنَي ) ُووْم إِلَْيووِه راِجعُوولَن ( الَّووِذيَن َيظُنُوو45اِبلصَّووْثِ َوالصَّووالِة َوِإوَّ ِووْم َوَأوَّ ُووْم ُمالقُوولا َرّبِِ لَن َأوَّ
( َواتوَُّقولا يَوْلموا    47( اي َبِب ِإْسرائِيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْوَعْمحُل َعَلْيُكْم َوَأيِنِ َفضَّْلُتُكْم َعلَوى اْلعواَلِمنَي )46)

( َوِإْذ 48ُل ِمْنهوووا َكوووفاَع   َو  يُوْيَخوووُذ ِمْنهوووا َعوووْدل  َو  ُهوووْم يُوْنَصوووُروَن )َعْوووزِي نَوْفوووك  َعوووْن نَوْفوووك  َكوووْي ا  َو  يُوْقبَووو
ُلَن أَبْنوواءَُكْم َوَيْسووَتْحُيلَن ِنسوواءَُكْم َويف ذ ِلُكووْم بَووالء  ِمووْن َْنَّْينوواُكْم ِمووْن آِل ِفْرَعووْلَن َيُسوولُملَنُكْم ُسوولَء اْلَعووذاِب يُووَذ ِِ

( َوِإْذ واَعوووْدان 50فَوَرْقنوووا ِبُكوووُم اْلَبْحوووَر فََأْْنَْينووواُكْم َوأَْغَرْقنوووا آَل ِفْرَعوووْلَن َوأَنْووووُتْم تَوْنظُوووُروَن )َوِإْذ  (49َربُِِكوووْم َعِظووويم  )
َوْذمُتُ اْلِعْجوَل ِموْن بَوْعوِدِ  َوأَنْووُتْم لواِلُملَن ) َل   مُثَّ اختَّ لَُّكوْم ( مُثَّ َعَفوْلان َعوْنُكْم ِموْن بَوْعوِد ذلِوَك َلعَ 51ُملسى أَْربَِعنَي لَيوْ

( َوِإْذ قوواَل ُملسووى لَِقْلِمووِه اي قَوووْلِم 53( َوِإْذ آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب َواْلُفْرقوواَن َلَعلَُّكووْم هَتْتَووُدوَن )52َتْشووُكُروَن )
وواذُِكُم اْلِعْجووَل فَوُتلبُوولا ِإىل ابرِِئُكووْم فَوواقْوتُوُللا أَنْوُفَسووُكْم ذِلُكوومْ   َخووْْي  َلُكووْم ِعْنووَد ابرِِئُكووْم ِإنَُّكووْم لََلْمووُتْم أَنْوُفَسووُكْم اِبختِِ

َ َجْهوووورَة   (54فَتوووواَب َعلَووووْيُكْم ِإنَّووووُه ُهووووَل التوَّوووولَّاُب الوووورَِّحيُم ) َوِإْذ قُوْلووووُتْم اي ُملسووووى لَووووْن نوُووووْيِمَن لَووووَك َحووووَّتَّ نوَووووَرى اّللَّ
( َولَلَّْلنووووا 56ْلِتُكْم َلَعلَُّكووووْم َتْشووووُكُروَن )( مُثَّ بَوَعْثنوووواُكْم ِمووووْن بَوْعووووِد َموووو55فََأَخووووَذْتُكُم الصَّوووواِعَقُ  َوأَنْوووووُتْم تَوْنظُووووُروَن )

 كوانُلا أَنْوُفَسوُهْم َعَلْيُكُم اْلَغماَم َوأَنْوزَْلنا َعَلْيُكُم اْلَمونَّ َوالسَّوْللى ُكلُولا ِموْن نَيِِبواِت موا َرَزْقنواُكْم َوموا لََلُمولان َولِكونْ 
ُتْم َرَغوودا  َواْقُخلُوولا اْلبوواَب ُسووجَّدا  َوُقللُوولا  ( َوِإْذ قُوْلنَووا اْقُخلُوولا هووِذِ  اْلَقْريَوو َ 57َيْظِلُموولَن ) َفُكلُوولا ِمْنهووا َحْيووُة ِكوو وْ

( فَوبَودََّل الَّووِذيَن لََلُمولا قَوووْل   َغوْْيَ الَّووِذي ِقيوَل هَلُووْم فَأَنْوزَْلنووا 58ِحطَّو   نَوْغِفووْر َلُكوْم َخطوواايُكْم َوَسوَنزِيُد اْلُمْحِسووِننَي )
َوِإِذ اْسَتْسووقى ُملسووى لَِقْلِمووِه فَوُقْلنَووا اْضووِرْب  (59 ِمووَن السَّووماِء ِ ووا كووانُلا يَوْفُسووُقلَن )َعلَووى الَّووِذيَن لََلُموولا رِْجووزا  

 رِْزِ  اّللَِّ َو  بَِعصوواَ  احلََْجووَر فَووانْوَفَجَرْت ِمْنووُه ايْوَنتووا َعْشوورََة َعْينووا  قَووْد َعلِووَم ُكووُل أانس  َمْشووَرَّبُْم ُكلُوولا َواْكووَربُلا ِموونْ 
( َوِإْذ قُوْلُتْم اي ُملسى َلْن َنْصِثَ َعلى نَعام  واِحد  فَواقُْع لَنوا َربَّوَك ُحْورِْج لَنوا ِ َّوا 60 اأْلَْرِم ُمْفِسِديَن )تَوْعثَوْلا يف 

ِذي ُهوَل َخوْْي  تُوْنِبحُل اأْلَْرُم ِمْن بَوْقِلها َوِقثَّائِها َوُفلِمهوا َوَعَدِسوها َوَبَصوِلها قواَل أََتْسوتَوْبِدُللَن الَّوِذي ُهوَل أَْقىن اِبلَّو
ُووْم كووانُلا اْهِبطُوولا ِمْصوورا  فَووِإنَّ َلُكووْم مووا َسووأَْلُتْم َوُضوورَِبحْل َعلَووْيِهُم الذِِلَّووُ  َواْلَمْسووَكَنُ  َوابُ  بَِغَضووه  ِمووَن اّللَِّ  ذلِووَك  َِوَّ

( ِإنَّ الَّوِذيَن آَمنُولا َوالَّوِذيَن 61ْلا وَكانُلا يَوْعتَوُدوَن )َيْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ َويَوْقتُوُللَن النَِّبيِِنَي بَِغْْيِ احلَْ ِِ ذِلَك ِ ا َعصَ 
ِوو ْم َو  َخووْل   هوواُقوا َوالنَّصووارى َوالصَّووابِِ نَي َمووْن آَمووَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر َوَعِمووَل صوواحِلا  فَوَلُهووْم َأْجوورُُهْم ِعْنووَد َرّبِِ

َخووْذان ِميثوواَقُكْم َوَرفَوْعنووا فَوووْلَقُكُم الطُوولَر ُخووُذوا مووا آتَوْينوواُكْم بُِقوولَّة  َواذُْكووُروا مووا ( َوِإْذ أَ 62َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم َُيَْزنُوولَن )
وووُتْم ِموووَن اْااِسووورِيَن 63ِفيوووِه َلَعلَُّكوووْم تَوتوَُّقووولَن ) ُتْم ِموووْن بَوْعوووِد ذلِوووَك فَولَوووْل  َفْضوووُل اّللَِّ َعلَوووْيُكْم َوَرمْحَتُوووُه َلُكنوْ ( مُثَّ تَووووَللَّيوْ

ووْبحِل فَوُقْلنوا هَلُووْم ُكلنُوولا قِوَرَقة  خاِسووِ نَي )َوَلَقو (64) ( َفَجَعْلناهووا َنكووا   65ْد َعِلْمووُتُم الَّووِذيَن اْعتَوَدْوا ِمووْنُكْم يف السَّ
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َ َذُْموورُُكْم أَنْ 66ِلمووا بَوونْيَ يَووَدْيها َومووا َخْلَفهووا َوَمْلِعظَوو   لِْلُمتَِّقوونَي ) تَووْذَ ُلا بَوَقوورَة   ( َوِإْذ قوواَل ُملسووى لَِقْلِمووِه ِإنَّ اّللَّ
ْ لَنا موا ِهوَك قواَل ِإنَّوُه 67قاُللا أَتَوتَِّخُذان ُهُزوا  قاَل أَُعلُذ اِبّللَِّ أَْن َأُكلَن ِمَن اْ؟اِهِلنَي ) ( قاُللا اقُْع لَنا َربََّك يُوَبنيِِ

ا بَوَقرَة    فاِرم  َو  ِبْكر  َعلان  َبنْيَ ذِلَك فَافْوَعُللا موا توُويْ  ْ لَنوا موا 68َمُروَن )يَوُقلُل ِإوَّ ( قواُللا اقُْع لَنوا َربَّوَك يُوبَونيِِ
ا بَوَقرَة  َصْفراُء فاِقع  َلْلُووا َتُسوُر النَّواِلرِيَن ) ْ لَنوا موا ِهوَك ِإنَّ  (69َلْلُوا قاَل ِإنَُّه يَوُقلُل ِإوَّ قواُللا اقُْع لَنوا َربَّوَك يُوبَونيِِ

ُ َلُمْهتَوووُدوَن )اْلبَوَقوووَر َتشوووابََه َعَلْينوووا َوِإانَّ ِإْن كوووا وووا بَوَقووورَة    َذلُووولل  تُثِوووُْي اأْلَْرَم َو  70َء اّللَّ ( قووواَل ِإنَّوووُه يَوُقووولُل ِإوَّ
َّ ُمَسوولََّم     ِكووَيَ  ِفيهووا قوواُللا اهْلَن ِجْ ووحَل اِبحْلَوو ِِ فَووَذَ ُلها َومووا كوواُقوا يَوْفَعلُوولَن ) ( َوِإْذ قَوتَوْلووُتْم 71َتْسووِقك احْلَووْر

وووُتْم َتْكُتُمووولَن )نَوْفسوووا  فَووواقَّارَ  ُ ُرْووورِج  موووا ُكنوْ ُ اْلَموووْلتى 72ْأمُتْ ِفيهوووا َواّللَّ ( فَوُقْلنوووا اْضووورِبُلُ  بِبَوْعِضوووها َكوووذِلَك ُُيْوووِك اّللَّ
ة  َوِإنَّ ِموَن ( مُثَّ َقَسحْل قُوُللبُُكْم ِمْن بَوْعِد ذِلَك َفِهوَك َكاحلِْجوارَِة أَْو َأَكوُد َقْسولَ 73َويُرِيُكْم آايتِِه َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللَن )

يَوْهوِبُ  ِموْن َخْشوَيِ  اّللَِّ احلِْجارَِة َلما يَوتَوَفجَُّر ِمْنُه اأْلَْواُر َوِإنَّ ِمْنها َلموا َيشَّوقَُّ  فَوَيْخورُُج ِمْنوُه اْلمواُء َوِإنَّ ِمْنهوا َلموا 
ُ بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللَن )  { (74َوَما اّللَّ

 أقديم الوحد  الثالثة 

  لة يف املدينووووهووولا الووودعا املقطووووع يف السووولرة يلاجوووه السوووويا  بوووب إسووورائيل،أول ك الووووذين واجابتوووداء مووون هوووذ
م ن لهور ا سوالأظو  منوذ حلملاجه  نكرة وقاوملها مقاومو  خفيو  ولواهرة وكواقوا هلوا كيودا ملصول ،  يفو  
ي  الووويت  يووو  وا قتصووواقباقة األقابملدينووو  وتبوووني هلوووم أنوووه يف نريقوووه إىل اهليمنووو  علوووى مقاليووودها،وعزهلم مووون القيووو

جوووووا هلوووووم منه كانوووووحل هلم،موووووذ وحووووود األوس واازرج،وسووووود الثغووووورات الووووويت كانوووووحل تنفوووووذ منهوووووا يهلق،وكووووورع
 املسوولمني منووذ سووالم و مسووتقال،يقلم علووى أسوواس الكتوواب ا؟ديوود ..هووذ  املعركوو  الوويت كوونها اليهوولق علووى ا

  ه،  يتغووْي إاألسووالي لسووائل،ونفكالتوواري  البعيوود مث   حووه أوارهووا حووَّت اللحظوو  احلاضوورة،بنفك ال ذلووك
 ن يطووارقهم موون كلووه كوواكووكلها أمووا حقيقتهووا فباقيوو ،وأما نبيعتهووا فلاحوودة،وذلك علووى الوورغم موون أن العووا 
كوور فتل ،الووذي ينالمك املجهوو  إىل جهوو ،ومن قوورن إىل قوورن،فال اوودون هلووم صوودرا حنوولان إ  يف العووا  ا سوو

  مسوولمني  ولقووديكيوود لل لابووه لكوول مسووا    يوويذي ا سووالم و ا ضووطهاقات الدينيوو  والعنصووري ،ويفت  أب
ذ كوان سلل ا؟ديد موييمن للر كان املنتظر أن يكلن اليهلق يف املدين  هم أول من ييمن ابلرسال  ا؟ديدة و 

 يفندهم أوصوافه لرسولل،وعالقرآن يصد  ما جاء يف التلراة يف عملمه ومذ كوانلا هوم يتلقعولن رسوال  هوذا ا
 ليت يتضمنها كتاّبم وهم كانلا يستفتحلن به على العرب املشركني.البشارات ا

شوامل  لكشو  حلملو  الوهذا الودرس هول الشوطر األول مون هوذ  ا؟للو  اللاسوع  موع بوب إسورائيل بول هوذ  ا
ملكوه  وا نضومام إىلملقفهم وفضو  كيودهم بعود اسوتنفاق كول وسوائل الودعلة معهوم ل غيوبهم يف ا سالم،

 ا؟ديد.ا ميان ابلدين 
علويهم ويودعلهم إىل اللفواء  -تعواىل  -يبدأ هذا الدرس بنداء عللي جليل إىل بب إسرائيل،يذكرهم بنعمته 

بعهووودهم معوووه ليوووليف بعهووود  معهوووم،وإىل تقووولا  وخشووويته ميهووود ّبوووا لووودعلهتم إىل ا ميوووان  وووا أنزلوووه مصووودقا ملوووا 
لبيسوووهم احلووو  ابلبانووول وكتموووان احلووو  معهم.وينووودق  ووولقفهم منوووه،وكفرهم بوووه أول مووون يكفووور  كموووا ينووودق بت
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ويشووويعلا الفتنووو  والبلبلووو  يف الصووو  ا سالمك،والشوووك  -وعلوووى املسووولمني خاصووو   -ليملهووولا علوووى النووواس 
وا رتيوواب يف نفووولس الوووداخلني يف ا سوووالم ا؟ديووود.وذمرهم أن يووودخللا يف الصووو .فيقيملا الصوووالة وييتووولا 

نفلسوووهم وتطليعهوووا لالنووودماج يف الووودين ا؟ديووود ابلصوووث  الزكووواة ويركعووولا موووع الراكعني،مسوووتعينني علوووى قهووور
والصوووالة.وينكر علووويهم أن يكلنووولا يووودعلن املشوووركني إىل ا ميوووان،وهم يف اللقوووحل ذاتوووه ذبووولن أن يووودخللا يف 
قيوون اّلِل مسوولمني  مث يبوودأ يف تووذكْيهم بوونعم اّلِل الوويت أسووبغها علوويهم يف  رحهووم الطليل.رانبووا احلاضوورين 

وذلك ابعتبوار  أووم أمو   -عليه السالم  -انلا هم الذين تلقلا هذ  النعم على عهد ملسى منهم كما لل ك
واحوودة متضووامن  األجيال،متحوودة ا؟بلوو .كما هووم يف حقيقوو  األموور وفوو  مووا بوودا موون صووفاهتم وموولاقفهم يف 

هووا مجيووع العصوولر  ويعوواوق ختووليفهم ابليوولم الووذي حا ،حيووة   عووزي نفووك عوون نفووك كووي ا،و  يقبوول من
 كفاع ،و  ييخذ منها فدي ،و  ادون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب.

 للووحل خوورى الوويتويستحضوور أمووام خيوواهلم مشووهد ْنوواهتم موون فرعوولن ومل ووه كأنووه حاضر.ومشووهد الوونعم األ
عوود با كووان موونهم  وويووذكرهم  تتوولاىل علوويهم موون تظليوول الغمووام إىل املوون والسووللى إىل تفجووْي الصووخر ابملوواء.مث

ق يعفوول عوونهم ،ومووا يكوواحنرافووات متلاليوو ،ما يكوواق يوورقهم عوون واحوودة منهووا حووَّت يعوولقوا إىل أخرىذلووك موون ا
 كهو.ونفلسوهم هوك .من معصي  حوَّت يقعولا يف خطي و ،وما يكواقون ينجولن مون عثورة حوَّت يقعولا يف حفورة 

ل ها عووووووون محوووووووويف التلائهوووووووا وعناقهوووووووا وإصوووووووورارها علوووووووى ا لتوووووووولاء والعناق،كموووووووا أووووووووا هووووووووك هوووووووك يف ضووووووووعف
قتوول  لتبلوو  أن تيهووا ..حووَّتلي ،ونكلهلووا عوون األمانوو ،ونكثها للعهد،ونقضووها للملاييوو  مووع رّبووا ومووع نبالتكا

رى توولنبيهووا حووَّت  ا ميووان أنبياءهووا بغووْي احلوو ،وتكفر آبايت رّبا،وتعبوود العجوول وعوود  يف حوو  اّلِل.فوو فخ
ه وتعتووودي يف ا أمووورت بووواّلِل جهووورة وختوووال  عموووا أوصووواها بوووه اّلِل وهوووك تووودخل القريووو  فتفعووول وتقووولل غوووْي مووو

ا  خاصوو  ...وهووذ ها حلكموو السبحل،وتنسووى ميثووا  الطلر،وااحوول وعوواقل يف ذبوو  البقوورة الوويت أموور اّلِل بووذ 
نلوو  يووع األقاين ابا،وأن مجكلووه مووع ا قعوواء العووريخ  وووا هووك وحوودها املهتديوو  وأن اّلِل   يرضووى إ  عنهوو

خور وعمول  واليولم اهلمون ابّللِ ا؟لل ،ويقرر أن كل مون آ ومجيع األمم ضال  عداها   ا يبطله القرآن يف هذ 
 صاحلا من مجيع امللل،فلهم أجرهم عند رّبم و  خل  عليهم و  هم ُيزنلن ..

أو   كانووحل ضووروري   -منهووا يف هووذا الوودرس ومووا يلووك منهووا يف سوويا  السوولرة  سوولاء مووا ورق -هووذ  احلملوو  
إلسووالم  الوودس ليان حقيقتهووا وحقيقوو  قوافعهووا يفوقبوول كوول كووكء لتحطوويم قعوواوى يهلق،وكشوو  كيوودها،وب

 واملسلمني.
 جمووووتمعهم تلجووووه إىل كمووووا كانووووحل ضووووروري  لتفتووووي  عيوووولن املسوووولمني وقلوووولّبم هلووووذ  الدسووووائك واملكايوووود الوووويت

 الفتن  فيه. ه وإكاع ا؟ديد،وإىل األصلل اليت يقلم عليها كما تلجه إىل وحدة الص  املسلم الخلت
ري  لتحووووذير املسوووولمني موووون مزالوووو  الطريوووو  الوووويت عثوووورت فيهووووا أقوووودام األموووو  وموووون جانووووه آخوووور كانووووحل ضوووورو 

املسوووتخلف  قبلهم،فحرموووحل مقوووام ااالف ،وسووولبحل كووور  القيوووام علوووى أمانووو  اّلِل يف األرم،ومنهجوووه لقيووواقة 
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البشر.وقد ختللحل هذ  احلمل  تلجيهات لاهرة وخفي  للمسلمني لتحذيرهم من تلك املزالو  كموا سويجكء 
 اين منها.يف الشطر الث

لوك ل وقوحل إىل اكوسولم  يف  وما كان أحلج ا؟ماع  املسلم  يف املدينو  إىل هوذ  وتلك.وموا أحولج األمو  امل
ا هليو   يموات القيواقةمنه تعل هذ  التلجيهات،وإىل قراس  هذا القرآن ابلعني املفتلح  واحلك البصْي،لتتلقى

ابيوة كيود العميو  اق علوى ال ولتعر  منها كيو  تور العللي  يف معاركها اليت ختلضها مع أعدائها التقليديني
تلوو   ميووان،و  يد بنوولر االووذي يلجهلنووه إليهووا قائبني، خفووى اللسووائل،وأمكر الطر .ومووا ميلووك قلووه   يهتوو
  الوودروب اافيووملسووالك و االتلجيووه موون تلووك القيوواقة املطلعوو  علووى السوور والعلوون والبووانن والظوواهر،أن يوودر  

 ها ذلك الكيد اابية املريه ...اابيث  اليت يتدسك في
مث نلحوووج مووون جانوووه التناسووو  الفوووب والنفسوووك يف األقاء القووورآين،أن بووودء هوووذ  ا؟للووو  يلوووتحم خبتوووام قصووو  
آقم،واب ُياءات اليت أكران إليها هنا ،وهذا جانه من التكامل يف السيا  القرآين بوني القصوا واللسو  

 :143الذي تعرم فيه
 تخال  آقم يفبقصو  اسو قرير أن اّلِل خل  ما يف األرم مجيعا لإلنسان.مثلقد مضى السيا  قبل ذلك بت

  تلب ،واهلدايوووووولندم والاألرم بعهوووووود اّلِل الصووووووري  الوووووودقي  وتكرميووووووه علووووووى املالئكوووووو  واللصووووووي  والنسوووووويان،وا
  يف واهلووودم  ثلووو والفسووواق واملغفرة،وتزويووود  ابلتجربووو  األوىل يف الصوووراع الطليووول يف األرم،بوووني قووولى الشووور

 إبليك،وقلى ااْي والصال  والبناء  ثل  يف ا نسان املعتصم اب ميان.
لوه  معهوم ونكوثهم هود اّللِ عمضوى السويا  ّبوذا كلوه يف السولرة.مث أعقبوه ّبوذ  ا؟للو  موع بوب إسورائيل،فذكر 

ملووويمنني  ال ،وحوووذر ونعمتوووه علووويهم وجحووولقهم ّبوووا ورتوووه علوووى هوووذا حرمووواوم مووون ااالفووو ،وكته علووويهم الذ
ب سووتخال  بووم كمووا حووذرهم مزالقهم.فكانووحل هنووا  صوول  لوواهرة بووني قصوو  اسووتخال  آقم وقصوو  اكيووده

 إسرائيل،واتسا  يف السيا  واض  ويف األقاء.
 تطليل مناسه.بتصار أو والقرآن   يعرم هنا قص  بب إسرائيل،إ ا يشْي إىل ملاق  منها ومشاهد ابخ

لتثبيوحل  -موع غْيهوا  -ل هوذا،ولكنها هنوا  كانوحل توذكر وقد ورقت القص  يف السلر املكيو  الويت نزلوحل قبو
جيوووه ا؟ماعووو  ليق ،وتل القلووو  امليمنووو  يف مكووو  بعووورم عوووارب الووودعلة وملكوووه ا ميوووان اللاصووول منوووذ أول اا

اليهووولق  قووو  نووولااياملسووولم   وووا يناسوووه لروفهوووا يف مكووو .فأما هنوووا فالقصووود هووول موووا أسووولفنا مووون كشووو  حقي
بلهووا يهوولق ققعووحل فيووه و   منها،وهووذيرها كووذلك موون اللقوولع يف مثوول مووا ووسووائلهم وهووذير ا؟ماعوو  املسوولم

حل احلقووائ  وإن كانوو ..وبسووبه اخووتال  اهلوود  بووني القوورآن املكووك والقوورآن املوودين اختلفووحل نريقوو  العوورم
السولر  اسوتعرام اليت عرضحل هنا وهنوا  عون احنورا  بوب إسورائيل ومعصويتهم واحودة )كموا سويجكء عنود

 تيه النزول(.املكي  السابق  يف تر 

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « »التصلير الفب يف القرآن»يراجع فصل القص  يف القرآن ويف كتاب  -  143
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لسوويا  الووذي اتفقوو  مووع موموون مراجعوو  امللاضووع الوويت ورقت فيهووا قصوو  بووب إسوورائيل هنووا وهنووا  يتبووني أوووا 
نسوان،والعهد كورمي ا عرضحل فيه،متمم  ألهدافه وتلجيهاته ..وهك هنوا متسوق  موع السويا  قبلها.سويا  ت

ع دة رسووووا ته،ميها،ووحوووو املنووووزل إلإليووووه والنسيان.متضوووومن  إكووووارات إىل وحوووودة ا نسوووواني ،ووحدة قيوووون اّللِ 
  يطوحل ّبوا خالفوت الويت نلفتات وملسات للنفك البشري  ومقلماهتا،وإىل علاقه ا حنرا  عن هذ  املقلموا

 لان.ا  احليعا نسان يف األرم فمن كفر ّبا كفر إبنسانيته وفقد أسباب خالفته،وارتكك يف 
هتووووا عنايوووو  قفهووووا وعث ن الكوووورمي والعنايوووو  بعوووورم ملاوقصوووو  بووووب إسوووورائيل هووووك أكثوووور القصووووا وروقا يف القوووورآ

 لكثى ..لخالف  اللاهرة،تلحك  كم  اّلِل يف عالج أمر هذ  األم  املسلم ،وتربيتها وإعداقها 
 :أوجيهات قرآنية لليهود46 - 40الدرس ا ول:

يِت أَنْوَعْموووووحُل ْعَمووووويِتَ الَّووووونِ ُكوووووُروا اي بَوووووِب ِإْسووووورائِيَل اذْ »فلننظووووور بعووووود هوووووذا ا مجوووووال يف اسوووووتعرام الووووونا القووووورآين:
َي فَوواْرَهبُ  َعُكووْم،َو  َتُكلنُوولا أَوََّل  مَ نْوزَلْووحُل ُمَصوودِِقا  ِلمووا ُنلا ِ ووا أَ لِن.َوآمِ َعَلْيُكْم،َوأَْوفُوولا بَِعْهووِدي أُوِ  بَِعْهوودُِكْم َوِإايَّ
َي فَووووواتوَّ  ،َوِإايَّ ْكُتُمووووولا احْلَووووو َّ َوأَنْووووووُتْم ا احْلَووووو َّ اِبْلباِنوووووِل َوتَ   تَوْلِبُسووووول ُقلِن.وَ كووووواِفر  بِوووووِه،َو  َتْشوووووَ ُوا آِباييت مَثَنوووووا  قَلِووووويال 

لُولَن وَ ُروَن النَّاَس اِبْلِثِِ نَي.أََشْمُ رَّاِكعِ تَوْعَلُملَن.َوأَِقيُملا الصَّالَة َوآتُلا الزَّكاَة َوارَْكُعلا َمَع ال تَوْنَسوْلَن أَنْوُفَسوُكْم َوأَنْووُتْم تَوتوْ
اُللَنف َواْسَتِعيُنلا اِبلصَّْثِ َوالصَّالِة،وَ اْلِكتاَبف أََفال تَوْعقِ  ُوْم ُمالقُولا ِإ َّ َعَلى اْااِكِعنيَ  َلَكِبْيَة   ِإوَّ .الَِّذيَن َيظُُنلَن َأوَّ

ُْم إِلَْيِه راِجُعلنَ   «..َرّبِِِْم،َوَأوَّ
ق هم،ومن ا؟حوول لوويّلِل عإن املسووتعرم لتوواري  بووب إسوورائيل ليأخووذ  العجووه موون فوويخ اهل ء الوويت أفاضووها ا

م إمجا ،قبول أنعمهوا علويه متوه الويتاملنكر املتكرر الذي قابللا به هذا الفيخ املودرار ..وهنوا يوذكرهم اّلِل بنع
  -سوبحانه  -م معوه اء بعهودهالبدء يف تفصيل بعضها يف الفقر التالي .يذكرهم ّبا ليدعلهم بعودها إىل اللفو

فُولا بَِعْهوِدي نْوَعْموحُل َعَلْيُكْم،َوأَوْ  الَّويِت أَ ْعَميِتَ نِ اي َبِب ِإْسرائِيَل اذُْكُروا »كك يتم عليهم النعم  وميد هلم يف اهل ء:
فَِإمَّووا »م:قعهوود اّلِل هلهوود األول،..فووأي عهوود هووذا الووذي يشووار إليووه يف هووذا املقووامف أهوول الع« أُوِ  بَِعْهوودُِكمْ 

بُلا آِبايتِنووا أُول ِووَك لَن.َوالَّووِذيَن َكَفووُروا َو ْم َُيَْزنُ  َو  ُهوو   َعلَووْيِهمْ َذْتِيَووونَُّكْم ِمووبِِ ُهوودى ،َفَمْن تَبِووَع ُهووداَي فَووال َخوولْ  َكووذَّ
قم.العهوود  هووذا مووع آلووى عهوود اّللِ ..ف أم هوول العهوود الكوولين السوواب  ع« َأْصووحاُب النَّوواِر ُهووْم ِفيهووا خالِووُدونَ 

 ُيتووواج إىل  د الوووذي ل العهووواملعقووولق بوووني فطووورة ا نسوووان وابرئوووه:أن يعرفوووه ويعبووود  وحووود    كوووريك لوووه.وه
  الغلايو  يصودها عنوه إ دنيو ،و بيان،و  ُيتاج إىل برهان،ألن فطورة ا نسوان بوذاهتا تتجوه إليوه  كولاقها الل

يا  يجكء يف سوووووسوووووااووووواص الوووووذي قطعوووووه اّلِل  بوووووراهيم جووووود إسووووورائيل.والذي  وا حنووووورا ف أم هووووول العهووووود
 ُذرِِيَّوويِتف قوواَل:  لنَّوواِس ِإماما ،قوواَل:َوِمنْ جاِعلُووَك لِ  َل:ِإيِنِ ِبَكِلمووات  فََأَاَُّهنَّ،قوواَوِإِذ ابْوَتلووى ِإبْووراِهيَم َربُووُه »السوولرة:

لقهم فوووئيل وقووود رفوووع بوووب إسووورا ..ف أم هووول العهووود ااووواص الوووذي قطعوووه اّلِل علوووى« يَنووواُل َعْهوووِدي الظَّووواِلِمنيَ 
 ؟لل فالطلر،وأمرهم أن ذخذوا ما فيه بقلة،والذي سيأيت ذكر  يف هذ  ا
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م يصووغلا قلوولّب عبوواق  أنإن هووذ  العهوولق مجيعووا إن هووك إ  عهوود واحوود يف صووميمها.إنه العهوود بووني البووارئ و 
 الرسوول مجيعووا ي جوواء بووهإليووه،وأن يسوولملا أنفسووهم كلهووا له.وهووذا هوول الوودين اللاحد.وهووذا هوول ا سووالم الووذ

 وسار ملكه ا ميان ُيمله كعارا له على مدار القرون.
َي فَارْ َوإِ »ي :هد يدعل اّلِل بب إسرائيل أن حافل  وحد  وأن يفرقو  اباشووفاء ّبذا الع  « ..َهُبلنِ ايَّ

أ  ا ملوووا معهوووم و لله،مصووودقووفووواء ّبوووذا العهووود كوووذلك يووودعل اّلِل بوووب إسووورائيل أن ييمنووولا  وووا أنزلوووه علوووى رس
أَنْوزَلْوووحُل  آِمنُووولا ِ ووواوَ »نني:ميسوووارعلا إىل الكفووور به،فيصوووبحلا أول الكوووافرين وكوووان ينبغوووك أن يكلنووولا أول املوووي 

 « ..ُمَصدِِقا  ِلما َمَعُكْم َو  َتُكلنُلا أَوََّل كاِفر  بِهِ 
إ  الوودين اللاحوود ااالوود.جاء بووه يف صوولرته األخووْية وهوول امتووداق  - -فمووا ا سووالم الووذي جوواء بووه حمموود 

خذ بيوود البشوووري  فيمووا سووويأيت لرسووال  اّلِل،ولعهوود اّلِل منوووذ البشووري  األوىل،يضووم جناحيوووه علووى موووا مضووى،وذ
ويضوي  موا أراق  اّلِل مون ااوْي والصوال  للبشوري    145«والعهود ا؟ديود»  144«العهد القدمي»ويلحد بني 

يف مسووتقبلها الطليووول واموووع بوووذلك بوووني البشووور كلهووم إخووولة متعوووارفني يلتقووولن علوووى عهووود اّلِل،وقيووون اّلِل   
تقوولن عبوواقا ّلِل،مستمسووكني مجيعووا بعهوود  الووذي   يتبوودل يتفرقوولن كوويعا وأحزااب،وأقلامووا وأجناسووا ولكوون يل

 منذ فجر احلياة.
ا بوووني ملوووخرة،وإيثوووارا نيا ابهلوينهوووى اّلِل بوووب إسووورائيل أن يكووولن كفووورهم  وووا أنزلوووه مصووودقا ملوووا معهم،كوووراء للووود

ا رهم الووووووذين حشوووووولن أن ييمنوووووولا اب سووووووالم فيخسوووووورو وخباصوووووو  أحبووووووا -أيووووووديهم موووووون مصوووووواحل خاصوووووو  هلووووووم 
 خشيته وحد  وتقلا  .. ويدعلهم إىل -ما تدر  عليهم من منافع وإ وات رايستهم،و 

َي فَووواتوَُّقلنِ » ،َوِإايَّ دنيلي املووواقي ..كلوووه كنشووون  ال والكسوووه الووولوووثمن واملووو..وا« َو  َتْشوووَ ُوا آِباييت مَثَنوووا  قَلِووويال 
لدينيووو  دمات ااووويهووولق مووون قووودمي   وقووود يكووولن املقصووولق ابلنهوووك هنوووا هووول موووا يكسوووبه ر سوووا هم مووون مثووون ا

اضوع ل كموا ورق يف مالكثاء،والفتاوى املكذوب ،وهري  األحكام حَّت   تقع العقلبو  علوى األغنيواء مونهم و 
القيواقة  فلوحل مونهمتأخرى،واستبقاء هذا كله يف أيديهم بصود كوعبهم كلوه عون الودخلل يف ا سوالم،حية 

 تفسووْي هووذ  يفعني رضوولان اّلِل علوويهم مووا قووال بعووخ الصووحاب  والتووابك  -والرايسوو  ..علووى أن الوودنيا كلهووا 
 ند اّلِل.ع تقاس إىل ا ميان آبايت اّلِل،وإىل عاقب  ا ميان يف اهلخرة مثن قليل،حني -اهلي  

بلو  ملنه،بقصود بلوهوم يعل وميضك السيا  ُيذرهم موا كوانلا يزاوللنوه مون تلبويك احلو  ابلبانل،وكتموان احلو 
 ُتُملا احْلَووو َّ َوأَنْووووُتمْ باِنوووِل.َوَتكْ  اِبلْ َو  تَوْلِبُسووولا احْلَووو َّ »ك وا ضوووطراب:األفكوووار يف اجملتموووع املسلم،وإكووواع  الشووو

 « ..تَوْعَلُملنَ 
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القوورآن يف  ،كمووا فصوولولقوود زاول اليهوولق هووذا التلبوويك والتخلووي  وكتمووان احلوو  يف كوول مناسووب  عرضووحل هلم
  خلخلو  يف الصوضوطراب و اعامل ملاضع منه كثْية وكانلا قائما عامل فتن  وبلبل  يف اجملتموع ا سوالمك،و 

 املسلم.وسيأيت من أمثل  هذا التلبيك الشكء الكثْي 
لوو  تر  هووذ  العز فروضوو ،و مث يوودعلهم إىل ا نوودماج يف ملكووه ا ميان،والوودخلل يف الصوو ،وأقاء عباقاتووه امل

 .« .لا َمَع الرَّاِكِعنيَ ارَْكعُ كاَة،وَ لا الزَّ َوأَِقيُملا الصَّالَة،َوآتُ »والتعصه الذميم،وهل ما عرفحل به يهلق من قدمي:
ن الوووودعاة إىل ا ميووووان  كووووم أوووووم أهوووول كتوووواب بووووني أن يكلنوووولا موووو -رهم وخباصوووو  أحبووووا -مث ينكوووور علوووويهم 

وَن أََشُْمووورُ  :» م القووودميمشوووركني،وهم يف اللقوووحل ذاتوووه يصووودون قووولمهم عووون ا ميوووان بووودين اّلِل،املصووود  لووودينه
ُللَن اْلكِ النَّاَس اِبْلِثِِ َوتَوْنَسْلَن أَنْوفُ   « ..ُللَنفَفال تَوْعقِ تاَبف أَ َسُكْم َوأَنْوُتْم تَوتوْ

ئوووووه للووووونفك يف إُيا وموووووع أن هوووووذا الووووونا القووووورآين كوووووان يلاجوووووه ابتوووووداء حالووووو  واقعووووو  مووووون بوووووب إسووووورائيل،فإنه
 ون جيل.البشري ،ولرجال الدين بصف  خاص ،قائم   حا قلما قون قلم و  يعب جيال ق

 فولاههم موا  أووم يقللولن -ب  الدين حرف  وصناع    عقيدة حوارة قافعو  صحني ي -إن آف  رجال الدين 
ولوولن ن ملاضوعه ويي عون الكلوم لويك يف قلولّبم ذمورون اباوْي و  يفعللنوه ويودعلن إىل الووث ويهمللنوه وُيرفول 

ر ا مووووع لوووواهالنصوووولص القانعوووو  خدموووو  للغوووورم واهللى،واوووودون فتوووواوى وشويووووالت قوووود تتفوووو  يف لاهرهوووو
ال أو لكووووولن املووووونها ختتلووووو  يف حقيقتهوووووا عووووون حقيقووووو  الووووودين،لتثير أغووووورام وأهووووولاء ملووووون ميالنصووووولص،ولك

فوو   إليووه،هك اهل  الووداعنيالسوولطان  كمووا كووان يفعوول أحبووار يهوولق  والوودعلة إىل الووث واملخالفوو  عنووه يف سوولل 
لنوواس لولب اق تبلبوول الويت تصويه النفوولس ابلشوك   يف الوودعاة وحودهم ولكوون يف الودعلات ذاهتووا.وهك الويت

 يفالفعوول وختبوول القوولل و  وأفكووارهم،ألوم يسوومعلن قوول  مجيال،ويشووهدون فعووال قبيحووا فتووتملكهم احلووْية بووني
ن يف يعوولقون يثقوول  ميووان و أرواحهووم الشووعل  الوويت تلقوودها العقيوودة وينطفووئ يف قلوولّبم النوولر الووذي يشووعه ا 

 الدين بعد ما فقدوا يقتهم برجال الدين.
لوه يويمن قنبعوة مون تتصول هامودة،مهما تكون ننانو  راننو  متحمسو ،إذا هوك   إن الكلم  لتنبعة ميت ،و 

 عيوووا ملوووا ينطووو سووويما واقّبوووا.ولن يووويمن إنسوووان  وووا يقووولل حقوووا إ  أن يسوووتحيل هووول ترمجووو  حيووو  ملوووا يقلل،وع
ا تمد قلهتووسووإوووا حين ووذ ت..عندئووذ يوويمن النوواس،ويث  النوواس،ولل   يكوون يف تلووك الكلموو  ننووني و  بريوو  ..

ا فعو  حياة،ألووقل يلم وذ اقعها   مون رنينهوا وتسوتمد مجاهلوا مون صودقها   مون بريقهوا ..إووا تسوتحيمن و 
 منبثق  من حياة.

 حاجو  يفمعبودا.إوا    نريقاواملطابق  بني القلل والفعل،وبني العقيدة والسلل ،ليسحل مع هذا أمرا هينا،و 
ا يوووواة وضووووروراهتبسووووات احله،واسووووتعان  ّبديووووه فمالإىل رايضوووو  وجهوووود وحماولوووو .وإىل صوووول  ابّلِل،واسووووتمداق من

 ْي .غعل إليه واضطراراهتا كثْيا ما تنأى ابلفرق يف واقعه عما يعتقد  يف ضمْي ،أو عما يد
والفرق الفاين ما   يتصل ابلقلة ااالودة ضوعي  مهموا كانوحل قلتوه،ألن قولى الشور والطغيوان وا غولاء أكوث 

كووون حلظووو  ضوووع  تنتابوووه فيتخووواذل ويتهاوى،وحسووور ماضووويه وحاضووور  منوووه وقووود يغالبهوووا مووورة ومووورة ومووورة ول
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ومسوووتقبله فأموووا وهووول يوووركن إىل قووولة األزل واألبووود فهووول قووولي قلي،أقووولى مووون كووول قلي.قووولي علوووى كوووهلته 
 وضعفه.قلي على ضروراته واضطراراته.قلي على ذوي القلة الذين يلاجهلنه.

لصووث اب  ا سووتعان إىل يلجووه النوواس كلهووم ضوومنا،وموون مث يلجووه القوورآن اليهوولق الووذين كووان يوولاجههم أو ،و 
اواص اعلوى املركوز  ي يعلملنوهابلصالة.:ويف حال  اليهلق كان مطللاب منهم أن يوييروا احلو  الوذ ا ستعان  و 

 - ل الودنيا كلهوواهون ااودمات الدينيو  أو سوولاء كوان مثو -الوذي يتمتعولن بوه يف املدينو ،وعلى الوثمن القليول 
كووووجاع  تضووووك قوووولة و ا ميووووان وهووووم يوووودعلن النوووواس إىل ا ميووووان  وكووووان هووووذا كلووووه يقوأن يوووودخللا يف ملكووووه 

،الَِّذيَن َيظُنُولَن  ِإ َّ َعلَوى اْااِكوِعنيَ ا َلَكِبْيَة  .َوِإوَّ َواْسَتِعيُنلا اِبلصَّْثِ َوالصَّالةِ :»وعرقا.واستعان  ابلصث والصالة 
ُْم إِلَْيهِ  ُْم ُمالُقلا َرّبِِِْم،َوَأوَّ  « .. راِجُعلنَ َأوَّ

  هووذ  العلاموول   يف وجووهوالغالووه أن الضوومْي يف إوووا ضوومْي الشووأن،أي إن هووذ  الوودعلة إىل ا عوو ا  ابحلوو
رجعو  إليوه  بلقائوه وال،الولايقنيكبْية وصغب  وكاق ،إ  على اااكعني اااضعني ّلِل،الشواعرين خبشويته وتقلا 

 عن يقني.
نوزول شوقات مشوق  ال،وأول املاق الذي   بد منه مللاجهو  كول مشوق ابلصث تتكرر كثْيا فهل الز  ا ستعان  و 

 لعا هلا.قيق  وخضعن القياقة والرايس  والنفع والكسه اح اما للح  وإيثارا له،واع افا ابحل
 ابلصالةف ا ستعان  فما 

فيهووا  إن الصووالة صوول  ولقوواء بووني العبوود والرب.صوول  يسووتمد منهووا القلووه قوولة،وهك فيهووا الوورو  صوول  وعوود
إذا حزبووه أموور فووزع إىل ،الوونفك زاقا أنفووك موون أعوورام احليوواة الوودنيا ..عوون حذيفوو  قال:"كووان رسوولل هللا 

.،وهوول اللييوو  الصوول  بربووه امللصوولل الوورو  ابلوولحك وا هلووام ..ومووا يووزال هووذا الينبوولع الووداف  يف 146الصووالة"
 املدق،ورصيدا حني ينفد الرصيد .. متناول كل ميمن يريد زاقا للطري ،وراِي يف اهلجْي،ومدقا حني ينقطع

 - غووو  العووورب عامووو ومشوووتقاهتا يف معووو  اليقوووني كثوووْي يف القووورآن ويف ل واسوووتعمال لووون -واليقوووني بلقووواء اّلِل 
ى اط التقووووووول واليقووووووني ابلرجعووووووو  إليوووووووه وحووووووود  يف كوووووول األمووووووولر ..هووووووول منووووووواط الصووووووث وا حتموووووووال وهووووووول منووووووو

القوويم  يووزان يف هوذ سوتقام امللودنيا وقوويم اهلخورة.ومَّت اواحلساسوي .كما أنوه منوواط الولزن الصوحي  للقيم:قوويم ا
ا ل يف اختيارهوو قق عاقوويووبوودت الوودنيا كلهووا مثنووا قليال،وعرضووا هووزيال وبوودت اهلخوورة علووى حقيقتهووا،اليت   

سووتمر جيهووا قائمووا مل مرة،تل وإيثارها.وكوذلك اوود املتوودبر للقوورآن يف التلجيوه الووذي قصوود بووه بنول إسوورائيل أو 
 ..ا ُياء للجميع 

 :أاهللاير اليهود وأهديدهم48 - 47الدرس الثاني:

  قبول املخيو  إمجوا لوك اليولمومن مث علقة إىل نوداء بوب إسورائيل،وتذكْي هوم بنعمو  اّلِل عليهم،وختوليفهم ذ
ْلعواَلِمنَي.َواتوَُّقلا اَعلَوى  َأيِنِ َفضَّوْلُتُكمْ لَوْيُكْم،وَ عَ َعْموحُل اي بَوِب ِإْسورائِيَل اذُْكوُروا نِْعَمويِتَ الَّويِت أَنوْ »األخذ يف التفصيل:

،َو  ُهْم يُونْ  يُوْيَخُذ مِ َع  ،َو يَوْلما    َعْزِي نَوْفك  َعْن نَوْفك  َكْي ا ،َو  يُوْقَبُل ِمْنها َكفا  «.َصُرونَ ْنها َعْدل 
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ا عوووون أموووور د مووووا عتووول وتفضووويل بووووب إسووورائيل علووووى العوووواملني ملقووولت بزمووووان اسووووتخالفهم واختيارهم،فأموووا بعوووو
ه علويهم لن اّلِل حكمم،فقد أعا أنبياءهم،وجحدوا نعم  اّلِل عليهم،وختللا عن التزام اهتم وعهدهرّبم،وعصل 

 ابللعن  والغضه والذل  واملسكن ،وقضى عليهم ابلتشريد وح  عليهم اللعيد.
 زوااع هلووم لينتهووهوود  وإنموووتووذكْيهم بتفضوويلهم علووى العوواملني،هل تووذكْي هلووم  ووا كووان هلووم موون فضوول اّلِل وع

ضويله كوكرا علوى تف هود اّللِ فرص  املتاح  علوى يودي الودعلة ا سوالمي ،فيعلقوا إىل ملكوه ا ميوان.وإىل عال
 هلابئهم،ورغب  يف العلقة إىل مقام التكرمي الذي يناله امليمنلن.

« َكووْي ا   َعووْن نَوْفووك   ي نَوْفووك    َعْووزِ :»وموع ا نموواع يف الفضوول والنعم ،التحووذير موون اليوولم الوذي ذيت وصووفه 
 .ك كي ا ...فالتبع  فرقي ،واحلساب كخصك،وكل نفك مسيول  عن نفسها،و  تغب نفك عن نف

لى ن ا نسوووان،وعموووالتمييوووز و وهوووذا هووول املبووودأ ا سوووالمك العظيم.مبووودأ التبعووو  الفرقيووو  القائمووو  علوووى ا راقة 
يف  يقظوو  الدائموو ال سووتجياتالعوودل املطلوو  موون اّلِل.وهوول أقوولم املبوواقئ الوويت تشووعر ا نسووان بكرامتووه،واليت 

 ضمْي .
يكرموووه ّبوووا  قووويم الووويتوكال وووا عامووول مووون علامووول ال بيووو ،فل  أنوووه قيمووو  إنسووواني  تضوووا  إىل رصووويد  مووون ال

 ا سالم.
إميواان وعموال صواحلا و   ذ من   يقودمنفع يلم فال كفاع  ت«.َو  يُوْقَبُل ِمْنها َكفاَع  .َو  يُوْيَخُذ ِمْنها َعْدل  »

 تجاوز عن كفر  ومعصيته.فدي  تيخذ منه لل
تبوار  ؟موع ابعاب .وقود عوث هنوا...فما من انصر يعصمهم مون اّلِل،وينجويهم مون عذابوه « َو  ُهْم يُوْنَصُرونَ »

وانصوور  نهووا عدل،مجمموولع النفوولس الوويت   عووزي نفووك منهووا عوون نفووك،و  يقبوول منهووا كووفاع ،و  ييخووذ 
انبني وغووووْي نووووال املخووووهووووا للتعميم.فهووووذا مبوووودأ كلووووك يعوووون ااطوووواب يف أول اهليوووو  إىل صوووويغ  الغيبوووو  يف آخر 

 املخانبني من الناس أمجعني.
 :عد بمي نمم هللا عليهم50 - 49الدرس الثالث:

قوا عووووون فوووووروا وحوووووابعدئوووووذ ميضوووووك يعووووودق آ ء اّلِل عليهم،وكيووووو  اسوووووتقبللا هوووووذ  اهل ء،وكيووووو  جحووووودوا وك
ْن آِل ْينووواُكْم ِموووَوِإْذ َْنَّ :»العوووذاب األلووويم الطريووو .ويف مقدمووو  هوووذ  الووونعم كانوووحل ْنووواهتم مووون آل فرعووولن ومووون 

ُلَن أَبْنواءَُكْم َويَ  ْن َربُِِكوْم َعِظويم .َوِإْذ ْم َويف ذِلُكوْم بَوالء  ِمولَن ِنسواءَكُ ْسوَتْحيُ ِفْرَعْلَن َيُسولُملَنُكْم ُسولَء اْلَعذاِب،يُوَذ ِِ
 « ..نَ ْم تَوْنظُُرو أَنْوتُ َعْلَن وَ فَوَرْقنا ِبُكُم اْلَبْحَر فََأْْنَْيناُكْم َوأَْغَرْقنا آَل ِفرْ 

م أبنوواء هووذا ابعتبووار  أووو -إنووه يعيوود علووى خيوواهلم ويسووتحيك يف مشوواعر هووم صوولرة الكوورب الووذي كووانلا فيووه 
 يرسم أمامهم مشهد النجاة كما رسم أمامهم مشاهد العذاب.و  -األصل البعيد 

عووذابكم،)من سووام املاكووي  أي جعلهووا يقوولل هلم:واذكووروا إذ ْنينوواكم موون آل فرعوولن حالوو  مووا كووانلا يوودميلن 
سوووائم  ترعوووى قائموووا( وكوووأن العوووذاب كوووان هووول الغوووذاء الووودائم الوووذي يطعمووولوم إاي    مث يوووذكرللان مووون هوووذا 
العووذاب.هل تووذبي  الووذكلر واسووتيحاء ا انّ.كووك يضووع  سوواعد بووب إسوورائيل وتثقوول تبعوواهتم  وقبوول أن 
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وحوك   -بوالء مون رّبوم عظيم.ليلقوك يف حسوهم يعرم مشهد النجواة يعقوه  ن ذلوك التعوذيه كوان فيوه 
أن إصوواب  العبوواق ابلشوودة هووك امتحووان وبالء،واختبووار وفتنوو .وأن الووذي يسووتيقج  -كوول موون يصوواق  كوودة 

هلووذ  احلقيقوو  يفيوود موون الشوودة،ويعتث ابلبالء،ويكسووه موون ورائهمووا حووني يسووتيقج.واأل    يووذهه ضووياعا 
موا بعودها إن أحسون ا نتفواع ّبوا.واأل  يهولن علوى الونفك حوني إذا أقر  صاحبه أنه ميور بفو ة امتحوان هلوا 

تعيا ّبذا التصلر وحني تدخر ما يف التجرب  امليمل  مون زاق للودنيا اباوثة واملعرفو  والصوث وا حتموال،ومن 
زاق لآلخوورة ابحتسوواّبا عنوود اّلِل،وابلتضوورع ّلِل وابنتظووار الفوورج موون عنوود  وعوودم اليووأس موون رمحتووه ..وموون مث 

 « ..َويف ذِلُكْم َبالء  ِمْن َربُِِكْم َعِظيم  »ا التعقيه امللحى:هذ
َوِإْذ فَوَرْقنوا ِبُكوُم اْلَبْحوَر فََأْْنَْينواُكْم َوأَْغَرْقنوا ..»فإذا فرغ من التعقيه جاء  شهد النجاة بعود مشواهد العوذاب 

السلر املكي  الويت نزلوحل مون قبل.أموا هنوا  .وقد ورقت تفصيالت هذ  النجاة يف« آَل ِفْرَعْلَن َوأَنْوُتْم تَوْنظُُرونَ 
فهووول جمووورق التوووذكْي لقووولم يعرفووولن القص .سووولاء مووون القووورآن املكوووك،أو مووون كتوووبهم وأقاصيصوووهم انفللووو .إ ا 
يووذكرهم ّبووا يف صوولرة مشهد،ليسووتعيدوا تصوولرها،ويتأيروا ّبووذا التصوولر،وكأوم هووم الووذين كووانلا ينظوورون إىل 

علووووى مشووووهد موووونهم وموووورأى  وخاصووووي   -عليووووه السووووالم  -يوووواقة ملسووووى فوووور  البحر،وْنوووواة بووووب إسوووورائيل بق
 .147ا ستحياء هذ  من أبرز خصائا التعبْي القرآين العجيه

 :عقوباهم لمبادأهم الم ل54 - 51الدرس الرابع :

بَعِوونَي  ُملسووى أَرْ واَعووْدان َوِإذْ »مث ميضووك السوويا  قوودما مووع رحلوو  بووب إسوورائيل بعوود خووروجهم موون مصوور انجووني:
لَوو َووْذمُتُ اْلِعْجووَل ِمووْن بَوْعووِدِ  َوأَنْوووُتْم لوواِلُملنَ لَيوْ لَُّكووْم َتْشووُكُروَن.َوِإْذ آتَوْينووا ُكْم ِمووْن بَوْعووِد ذلِووَك َلعَ َفووْلان َعوونْ عَ .مُثَّ   ،مُثَّ اختَّ

ووواذُِكُم ْموووُتْم أَنوْ ِم ِإنَُّكوووْم لَلَ ِموووِه:اي قَوووولْ ى لَِقلْ ُملَسوووى اْلِكتووواَب َواْلُفْرقووواَن َلَعلَُّكوووْم هَتْتَوووُدوَن.َوِإْذ قووواَل ُملسووو ُفَسوووُكْم اِبختِِ
،ِإنَّووووُه ُهووووَل التوَّوووولَّاُب رِِئُكْم،فَتوووواَب َعَلْيُكمْ ْم ِعْنووووَد ابْْي  َلُكوووواْلِعْجووووَل،فَوُتلبُلا ِإىل ابرِِئُكْم،فَوووواقْوتُوُللا أَنْوُفَسووووُكْم،ذِلُكْم َخوووو

 « ..الرَِّحيمُ 
ىل ميعوواق ربووه إعنوود مووا ذهووه  -م ليووه السووالع -وقصوو  اختوواذ بووب إسوورائيل للعجل،وعباقتووه يف غيبوو  ملسووى 

م لديهم.يوذكره ك معروفو على ا؟بل،مفصل  يف سلرة نه السابق  النزول يف مك .وهنا فق  يذكرهم ّبا،وه
سوولملوم سوولء يل فرعوولن ابحنوودار هووم إىل عبوواقة العجوول  جوورق غيبوو  نبيهم،الووذي أنقووذهم ابسووم اّلِل،موون آ

 العذاب.
نبيووه  اّلِل ووصووي     عبوواقةيوو..وموون أللووم  وون « َوأَنْوووُتْم لوواِلُملنَ »ويصوو  حقيقوو  موولقفهم يف هووذ  العبوواقة:

 ليعبد عجال جسدا،وقد أنقذ  اّلِل  ن كانلا يقدسلن العجلل 
فيوه فرقوان بوني احلو  والبانل،عسوى أن  -وهول التولراة  -ومع هذا فقد عفا اّلِل عنهم ،وآتى نبيهم الكتاب 

يكووون بووود مووون التطهوووْي القاسوووك فهوووذ  الطبيعووو  املنهوووارة اااويووو    يهتووودوا إىل احلووو  البوووني بعووود الضوووالل.و  
َوِإْذ قووواَل ُملسوووى لَِقْلِموووِه:اي قَووووْلِم »تقِلمهوووا إ  كفوووارة صوووارم ،وشقيه عني .عنيووو  يف نريقتوووه ويف حقيقتوووه:

                                                 
 السيد رمحه هللا (« ) قار الشرو « »التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« نريق  القرآن»يراجع بتلسع فصل: - 147
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وواذُِكُم اْلِعْجووَل،فَوُتلبُلا ِإىل ابرِِئُكووْم فَوواقْوتُوُللا « أَنْوُفَسووُكْم.ذِلُكْم َخووْْي  َلُكووْم ِعْنووَد ابرِِئُكوومْ  ِإنَُّكووْم لََلْمووُتْم أَنْوُفَسووُكْم اِبختِِ
..اقتلووولا أنفسوووكم.ليقتل الطوووائع مووونكم العاصوووك.ليطهر  ويطهووور نفسوووه ..هكوووذا ورقت الووورواايت عووون تلوووك 
الكفووارة العنيفوو  ..وإنووه لتكليوو  مرهوو  كووا ،أن يقتوول األن أخا ،فكأ ووا يقتوول نفسووه برضووا .ولكنه كووذلك  

املنهوووارة ااوولارة،اليت   تتماسوووك عووون كوور،و  تتنووواهى عووون نكر.ولوول تنووواهلا عووون كووان تربيووو  لتلووك الطبيعووو  
املنكوور يف غيبوو  نبوويهم مووا عبوودوا العجوول.وإذ   يتنوواهلا ابلكووالم فليتنوواهلا ابحلسووام وليوويقوا الضووريب  الفاقحوو  

 « ..نَُّه ُهَل التوَّلَّاُب الرَِّحيمُ فَتاَب َعَلْيُكْم إِ :»الثقيل  اليت تنفعهم وتربيهم  وهنا تدركهم رمح  اّلِل بعد التطهْي 
 :طلبهم رؤية هللا وجحودهم النممة57 - 55الدرس الخامس:

ذا هووم غيووه ..فووإولكوون إسوورائيل هووك إسوورائيل  هووك هووك كثافوو  حك،وماقيوو  فكر،واحتجووااب عوون مسووارب ال
ملسووى مليقووات  اختووارهم يطلبوولن أن يووروا اّلِل جهرة،والووذي نلووه هووذا هووم السووبعلن املختووارون منهم،الووذين

ميوووووان مللسوووووى إ  أن يووووووروا اّلِل ويرفضوووووولن ا  -صوووووته يف السووووولر املكيوووووو  مووووون قبووووول الوووووذي فصوووووولحل ق -ربوووووه 
لووذي يشووابه االقوودمي  عيوواان.والقرآن يوولاجههم هنووا ّبووذا التجوودي  الووذي صوودر موون آابئهم،لينكشوو  تعنووتهم

اوووولار  الوووى نلوووه عنني تعنوووتهم ا؟ديووود موووع الرسووولل الكووورمي،ونلبهم ااووولار  منه،وهريضوووهم بعوووخ املووويم
َوأَنْووووُتْم  َأَخوووَذْتُكُم الصَّووواِعَق ُ  َجْهرَة .فَ ى اّللََّ َوِإْذ قُوْلوووُتْم:اي ُملسوووى لَوووْن نوُوووْيِمَن لَوووَك َحوووَّتَّ نوَووورَ »للتثبوووحل مووون صووودقه:

ْلنووا َعلَووْيُكُم اْلَموونَّ َوالسَّووْللى اَم َوأَنْوزَ لَووْيُكُم اْلَغموولَلَّْلنا عَ ُروَن.وَ تَوْنظُووُروَن.مُثَّ بَوَعْثنوواُكْم ِمووْن بَوْعووِد َمووْلِتُكْم َلَعلَُّكووْم َتْشووكُ 
ج هوول ..إن احلووك املوواقي الغلووي« نَ ْم َيْظِلُموول نْوُفَسووهُ .ُكلُولا ِمووْن نَيِِبوواِت مووا َرَزْقنوواُكْم َومووا لََلُموولان َولِكوْن كووانُلا أَ 
 وحد  نريقهم إىل املعرف  ..أم لعله التعنحل واملعاجزة ..

 توويمن إ  اسووي ،اليت  طبيعوو  ا؟والعفل واملغفوورة ..كلهووا   تغووْي موون تلووك الواهلايت الكثْية،والوونعم ا هليوو ،
ا يولحك  ن لتنكيل، وابنسلس،واليت تظل مع ذلك عاقل وااحل و  تستجيه إ  هحل وقوع العوذاب وا
أكود إفسواقا  يقوا.وليكف ة ا ذ ل اليت قضلها هحل حكم فرعلن الطاغي  قد أفسدت فطورهتم إفسواقا عم

رس قِلماهتوا،ويغ،وُيلل مطرة من الذل الذي ينش ه الطغيان الطليل،والوذي ُيطوم فضوائل الونفك البشوري للف
تبطرا حووني السوولط،و  فيهووا املعوورو  موون نبوواع العبيد:اسووتخذاء هووحل سوولط ا؟الق،واوورقا حووني يرفووع عنهووا
هوذا  نمث اودفل .ومون يتا  هلا ككء من النعم  والقلة ..وهكوذا كانوحل إسورائيل،وهكذا هوك يف كول حوني .

وموووون مث :« َجْهوووورَة  نوَووووَرى اّللََّ  َك َحووووَّتَّ َوِإْذ قُوْلووووُتْم:اي ُملسووووى لَووووْن نوُووووْيِمَن لَوووو »التجوووودي .ويتعنتلن هووووذا التعنووووحل:
أَنْووووووُتْم وَ لصَّووووواِعَقُ  اْتُكُم فََأَخوووووذَ »ذخوووووذهم اّلِل جوووووزاء ذلوووووك التجووووودي ،وهم علوووووى ا؟بووووول يف امليقوووووات املعلووووولم:

 .. «تَوْنظُُرونَ 
هنووا ملاجهوو   ،ويذكرهمدركهم رمحوو  اّلِل،وتلهووه هلووم فرصوو  احليوواة عسووى أن يووذكروا ويشووكرواوموورة أخوورى توو
 .. «ُكُرونَ مُثَّ بَوَعْثناُكْم ِمْن بَوْعِد َمْلِتُكْم َلَعلَُّكْم َتشْ »ّبذ  النعم :
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م يكودون،ووقاه فيوه و  ويذكرهم برعايتوه هلوم يف الصوحراء ا؟ورقاء حيوة يسور هلوم نعاموا كوهيا   اهودون
ْللى لَوْيُكُم اْلَمونَّ َوالسَّوعَ  َوأَنْوزَْلنواَغماَم،َولَلَّْلنوا َعلَوْيُكُم الْ »هجْي الصحراء وحر الشمك انر  بتدبْي  اللطيو :

 « ..نَ ْم َيْظِلُمل نْوُفَسهُ .ُكُللا ِمْن نَيِِباِت ما َرَزْقناُكْم.َوما لََلُملان َولِكْن كانُلا أَ 
 حه،جحيم يفولرطور و  سومغموام يظللهوم مون اهلاجرة.والصوحراء بغوْي وتذكر الرواايت أن اّلِل سا  هلوم ال

توووووذكر روا  ..و ابلنار،ويقوووووذ  ابلشووووولاا.وهك ابملطووووور والسوووووحاب رخيووووو  نديووووو  تصووووو  فيهوووووا األجسوووووام واأل
 «السَّووْللى » ل،وسووخر هلوومادونووه علووى األكووجار حلوولا كالعس« اْلَموونَّ »الوورواايت كووذلك أن اّلِل سووخر هلووم 

م هوذ  هلو ،وأحلوحل يواملقام املر دونوه بولفرة قريوه املنال.وّبوذا تولافر هلوم الطعوام ا؟يود،وهل نوائر السوماين ا
  ا وجحوودوا.وإنوووم للموول أتووراهم كووكروا واهتوودوا ..إن التعقيووه األخووْي يف اهليوو  يوولحك   الطيبووات ..ولكوون

 « ..ُملنَ َسُهْم َيْظلِ لا أَنْوفُ َوما لََلُملان َولِكْن كانُ »كانحل عاقب  ذلك عليهم،فما للملا إِ  أنفسهم  
 :عقابهم عل  مخال ة دخولهم القرية59 - 58الدرس السادس:

 ُخُللا هووووِذ ِ ْلنَووووا:اقْ َوِإْذ قوُ  »وميضووووك السوووويا  يف موووولاجهتهم  ووووا كووووان موووونهم موووون احنوووورا  ومعصووووي  وجحوووولق:
ُتْم َرَغووودا ،َواْقُخُللا اْلبوووابَ  طووواايُكْم َوَسووووَنزِيُد طَّ  .نَوْغِفْر َلُكوووْم خَ ُللا:حِ ،َوُقل ُسوووجَّدا   اْلَقْريَوووَ ،َفُكُللا ِمْنهوووا َحْيوووُة ِكووو وْ

رِْجوزا  ِموَن السَّوماِء،ِ ا كوانُلا  ا َعَلى الَِّذيَن لََلُمولا،فَأَنْوزَْلن هَلُمْ اْلُمْحِسِننَي.فَوَبدََّل الَِّذيَن لََلُملا قَوْل   َغْْيَ الَِّذي ِقيلَ 
 « ..يَوْفُسُقلنَ 

م يل بعوود خووروجهب إسوورائبووقة هنووا هووك بيووحل املقوودس،اليت أموور اّلِل وتووذكر بعووخ الوورواايت أن القريوو  املقصوول 
يل عنهووووا نوووول إسوووورائبموووون مصوووور أن يوووودخللها،وحرجلا منهووووا العمالقوووو  الووووذين كووووانلا يسووووكنلوا،واليت نكووووا 

« ْنهوا فَوِإانَّ قاِخلُولنَ ُرُجولا مِ ِمْنهوا فَوِإْن حَْ   َحُْرُجولاها َحوَّتَّ اي ُملسى ِإنَّ ِفيها قَوْلما  َجبَّارِيَن،َوِإانَّ َلْن نَوْدُخلَ »وقاللا:
يهووا فَاْذَهووْه أَنْووحَل  نَووْدُخَلها أَبَوودا  مووا قاُموولا فِ ِإانَّ لَوونْ :»- عليووه السووالم -..والوويت قوواللا بشووأوا لنبوويهم ملسووى 
أ جيوول جديوود  سوون ،حَّت نشووتيووه أربعووني..وموون مث كتووه علوويهم رّبووم ال« َوَربُووَك َفقوواِتال ِإانَّ هاُهنووا قاِعووُدوَن 

 اّلِل،عالموو  مووا أموورهمكقة يلكووع بوون نوولن،فت  املدينوو  وقخلهووا ..ولكوونهم بوود  موون أن يوودخللها سووجدا  بقيووا
موروا هلي و  الويت ألوى غوْي اعلى التلاضع وااشلع،ويقلللا:حط  ..أي ح  عنا ذنلبنا واغفور لنوا ..قخللهوا ع

 ّبا،وقاللا قل  آخر غْي الذي أمروا به ..
 -احلوودية هنووا  دور عنهووايوو رحهووم وقوود كووان  ووا وقووع بعوود الفوو ة الوويت  والسوويا  يوولاجههم ّبووذا احلوواقّ يف

الفو  واورق ث  رحهوم كلوه وحدة،قدميوه كحديثه،ووسوطه كطرفيوه ..كلوه رذلك أنوه يعتو -وهك عهد ملسى 
لنوه م  واقّ يعلمه،ويوذكرهوعصيان واحنرا   وأاِي كان هذا احلاقّ،فقد كان القورآن حوانبهم  مور يعرفلن

 ليغفور أن يودعلا اّللِ وخضلع،و  نصرهم اّلِل فدخللا القري  املعين  وأمرهم أن يدخللها يف هي   خشلع ..فلقد
ه  لا عون هوذا كلوتوه.فخالفهلم وُي  عنهم ووعدهم أن يغفر هلم خطاايهم،وأن يزيد انسنني من فضوله ونعم

 .« .مْ هلَُ  فَوَبدََّل الَِّذيَن لََلُملا قَوْل   َغْْيَ الَِّذي ِقيلَ »كعاقة يهلق:
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م وصو  الظلوم هلو ا لتقريوروحا الذين للملا ابلذكر.إما ألوم كوانلا فريقوا مونهم هول الوذي بودل وللم.وإمو
 مجيعا،إذا كان قد وقع منهم مجيعا.

وووماِء ِ وووا كوووانُ »  ف لرجز:العذاب.والفسووول :املخال..وا« ُقلنَ لا يَوْفُسوووفَأَنْوزَْلنوووا َعلَوووى الَّوووِذيَن لََلُمووولا رِْجوووزا  ِموووَن السَّ
 وااروج ..وكانحل هذ  واحدة من أفاعيل بب إسرائيل 

 ا نماا عليهم بالماء في الصحراء   60الدرس السابع:

ن لووري خبارقوو  مووام علوويهم وكمووا يسوور اّلِل لبووب إسوورائيل الطعووام يف الصووحراء والظوول يف اهلاجرة،كووذلك أفووا
علويهم  رهم بنعمو  اّللِ والقورآن يوذك -لسوالم ليوه اع -االار  الكثْية اليت أجراها اّلِل على يدي نبيه ملسى 

َنا:اْضوووِرْب ْلِمِه،فَوُقلْ لسوووى لِقَ َوِإِذ اْسَتْسوووقى مُ »يف هوووذا املقوووام،وكي  كوووان مسووولكهم بعووود ا فضوووال وا نعوووام:
لا ِمووْن رِْزِ  اّللَِّ َو  اْكووَربُ ْشووَرَّبُْم.ُكُللا وَ ُل أانس  مَ ُكوو  لِوومَ بَِعصوواَ  احلََْجَر،فَووانْوَفَجَرْت ِمْنووُه ايْوَنتووا َعْشوورََة َعْينا .قَووْد عَ 

 «..تَوْعثَوْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسِدينَ 
ينوووووووا لقووووووود نلوووووووه ملسوووووووى لقلموووووووه السوووووووقيا.نلبها مووووووون ربوووووووه فاسوووووووتجاب لوووووووه.وأمر  أن يضووووووورب حجووووووورا مع

 شور سوبطا بعودةعىل ايوب إبعصا ،فانفجرت منه اينتوا عشورة عينوا بعودة أسوباط بوب إسورائيل،وكانلا يرجعولن 
ن ابسوم هوم املعروفول  -أو يعقلب  -ئيل وأحفاق إسرا -هل إسرائيل الذي ينتسبلن إليه و  -أحفاق يعقلب 

النظوام  زالولن يتبعولننلا موا ياألسباط،والذين يرق ذكرهم مكررا يف القرآن،وهم ر وس قبائول بوب إسورائيل.وكا
..أي العوني « مْ س  َمْشوَرّبَُ أانُل ُكوقَوْد َعلِوَم  »القبلك،الذي تنسه فيوه القبيلو  إىل رأسوها الكبوْي.ومن مث يقولل:

 عتوووووداء احوووووذير مووووون اااصووووو  ّبوووووم مووووون ا ينووووويت عشووووورة عينا.وقيووووول هلم،علوووووى سوووووبيل ا ابحووووو  وا نعوووووام والت
،َو  تَوْعثَوْلا يف اأْلَ »وا فساق:  ..« ْفِسِدينَ ْرِم مُ ُكُللا َواْكَربُلا ِمْن رِْزِ  اّللَِّ

  هم من أداء أمانة الاكليفالبنية الن سية لليهود وموق 61الدرس الثامن:

لقوود كووانلا بووني الصووحراء  وودّبا وصخلرها،والسووماء بشوولالها ورجلمها.فأمووا احلجوور فقوود أنبووع اّلِل هلووم منووه 
املاء،وأما السماء فأنزل هلم منها املن والسللى:عسال ونْيا ..ولكن البني  النفسوي  املفكك ،وا؟بلو  اهلابطو  

لا إىل مستلى الغاي  اليت من أجلها أخرجلا من مصر،ومن أجلهوا ضوربلا املتداعي ،أبحل على القلم أن يرتفع
موون الووذل واهلوولان ليوولريهم  -عليووه السووالم  -علووى يوودي نبوويهم ملسووى  -يف الصووحراء ..لقوود أخوورجهم اّلِل 

األرم املقدسوو ،ولْيفعهم موون املهانوو  والضووع  ..وللحريوو  مثن،وللعووزة تكالي ،ولامانوو  الكووثى الوويت اننهووم 
ّبووا فديوو .ولكنهم   يريوودون أن يوويقوا الووثمن،و  يريوودون أن ينهضوولا ابلتكووالي ،و  يريوودون أن يوودفعلا  اّللِ 

الفديوو .حَّت  ن ي كوولا مووألل  حيوواهتم الرتيبوو  اهلينوو .حَّت  ن يغووْيوا مووألل  نعووامهم وكووراّبم،وأن يكيفوولا 
إوم يريوودون األنعموو  املنلعوو  الوويت أنفسووهم بظوورو  حيوواهتم ا؟ديوودة،يف نووريقهم إىل العووزة واحلريوو  والكراموو .

ألفلها يف مصر.يريدون العدس والثلم والبصل والقثاء ..وما إليها  وهذا موا يوذكرهم القورآن بوه.وهم يودعلن 
ا َوِإْذ قُوْلووُتْم:اي ُملسووى لَووْن َنْصووِثَ َعلووى نَعووام  واِحوود ،فَاقُْع لَنووا َربَّووَك ُحْوورِْج لَنووا ِ َّوو:»يف املدينوو  قعوواواهم العريضوو  

ِذي ُهوَل َخوْْي ف تُوْنِبحُل اأْلَْرُم ِمْن بَوْقِلها َوِقثَّائِها َوُفلِمها َوَعَدِسها َوَبَصِلها.قاَل:أََتْستَوْبِدُللَن الَِّذي ُهَل أَْقىن اِبلَّو
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ُوْم كوانُلا اْهِبطُلا ِمْصرا  فَِإنَّ َلُكْم ما َسأَْلُتْم ..َوُضرَِبحْل َعلَوْيِهُم الذِِلَّوُ  َواْلَمْسوَكَنُ ،َوابُ  بِغَ  ،ذلِوَك  َِوَّ َضوه  ِموَن اّللَِّ
.ذِلَك ِ ا َعَصْلا وَكانُلا يَوْعَتُدونَ   « ..َيْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ َويَوْقتُوُللَن النَِّبيِِنَي بَِغْْيِ احلَْ ِِ

« ي ُهوَل َخوْْي فأََتْسوتَوْبِدُللَن الَّوِذي ُهوَل أَْقىن اِبلَّوذِ  »لوبهم اب سوتنكار:ن -ليوه السوالم ع -ولقد تلقى ملسوى 
 ..أتريدون الدني  وقد أراق اّلِل لكم العلي ف

الودعاء فهول ملفولر يف  هيد،  يسوتح لنه هني ز ..إما  ع  أن ما يطلب« اْهِبطُلا ِمْصرا  فَِإنَّ َلُكْم ما َسأَْلُتمْ »
صووور الووويت  ما إذن إىلأي مصووور مووون األمصوووار،فاهبطلا أيووو  مدينووو  فوووإنكم واجووودو  فيهوووا ..وإموووا  عووو  عووولقو 

س ة عوودون العووديلوو  ..حيووأخوورجتم منهووا ..عوولقوا إىل حيوواتكم الدارجوو  املأللفوو .إىل حيوواتكم ااانعوو  الذل
 - عليووه السووالم -ن ملسووى والبصوول والثوولم والقثوواء  وقعوولا األموولر الكبووار الوويت نوودبتم هلووا ..ويكوولن هووذا موو

 شنيبا هلم وتلبيخا ..
للووووه قلسوووويا  مووون ااملفسووورين،أرجحه بسووووبه موووا أعقبوووه يف وأان أرجووو  هوووذا التأويوووول الوووذي اسوووتبعد  بعووووخ 

 « ..ِمَن اّللَِّ  َوُضرَِبحْل َعَلْيِهُم الذِِلَُّ  َواْلَمْسَكَنُ  َوابُ  بَِغَضه  »تعاىل:
حلوو  يف هووذ  املر  -لتارحيوو  اموون الناحيو   -فوإن ضوورب الذلوو  واملسووكن  عليهم،وعولقهتم بغضووه اّلِل،  يكوون 

ُوومْ ذلِووَك  َِ »بعد،بعوود وقوولع مووا ذكرتووه اهليوو  يف ختامهووا:موون  رحهووم إ ووا كووان فيمووا  ُفووُروَن آِبايِت  كووانُلا َيكْ وَّ
.ذِلَك ِ ا َعَصلْ  ،َويَوْقتُوُللَن النَِّبيِِنَي بَِغْْيِ احلَْ ِِ  «.نَ لا يَوْعَتُدو ا وَكانُ اّللَِّ

الغضوه هنوا و كن  املسوو وقد وقع هذا منهم متأخرا بعد عهد ملسى  جيال.إ ا عجل السويا  بوذكر الذلو  
اْهِبطُووولا »لسوووى هلووم،مملناسووبته ملووولقفهم موون نلوووه العوودس والبصووول والثوولم والقثووواء  فناسووه أن يكووولن قوولل 

ل ا يف قار الووذلوويت ألفلهوواهوول تووذكْي هلووم ابلووذل يف مصوور،وابلنجاة منووه،مث هفوولة نفلسووهم للمطوواعم « ِمْصوورا  
 واهللان 

 :من المقبول من الطوائف ا ربمة62الدرس الااسع:

و  يشووهد  ريوو  أموو  مووا كووهد   ريوو  إسوورائيل موون قسوولة وجحوولق واعتووداء وتنكوور للهداة.فقوود قتلوولا وذ وولا 
وقوود   -وهووك أكوونع فعلوو  تصوودر موون أموو  مووع قعوواة احلوو  املخلصووني  -ونشووروا ابملناكووْي عوودقا موون أنبيووائهم 

ميودان مون هوذ  امليواقين كفروا أكنع الكفر،واعتدوا أكنع ا عتداء،وعصلا أبشع املعصي .وكان هلوم يف كول 
أفاعيل ليسحل مثلها أفاعيل  ومع هذا كله فقد كانحل هلم قعاوى عريضو  عجيبو .كانلا قائموا يودعلن أووم 
هووم وحوودهم املهتوودون.وهم وحوودهم كووعه اّلِل املختووار،وهم وحوودهم الووذين ينوواهلم يوولاب اّلِل وأن فضوول اّلِل 

ى العريضو ،ويقرر قاعودة مون قلاعود  الكليو ،اليت هلم وحدهم قون كريك ..وهنا يكِذب القرآن هذ  الدعل 
تتخلوول القصووا القوورآين،أو تسووبقه أو تتلوول .يقرر قاعوودة وحوودة ا ميووان ..ووحوودة العقيوودة،مَّت انتهووحل إىل 
إسالم النفك ّلِل،وا ميان به إمياان ينبث  منه العمول الصواحل.وأن فضول اّلِل لويك حجورا حمجولرا علوى عصوبي  

أمجعني،يف كل زمان ويف كل مكان،كل  سوه قينوه الوذي كوان عليوه،حَّت عوكء  خاص ،إ ا هل للميمنني
ِإنَّ الَّوووووووووووووِذيَن آَمُنلا،َوالَّوووووووووووووِذيَن »الرسوووووووووووووال  التاليووووووووووووو  ابلووووووووووووودين الوووووووووووووذي اوووووووووووووه أن يصوووووووووووووْي امليمنووووووووووووولن إليوووووووووووووه:
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ِوووْم،َو   -َموووْن آَموووَن اِبّللَِّ َواْليَووووْلِم اهْلِخوووِر َوَعِموووَل صووواحِلا   -هاُقوا،َوالنَّصارى،َوالصَّوووابِِ نَي  فَوَلُهوووْم َأْجووورُُهْم ِعْنوووَد َرّبِِ
 « ..َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ 

أوووم أو ق  ،وإمووا  عوو اقوا إىل اّللِ إمووا  عوو  عوو -والووذين آمنوولا يعووب ّبووم املسوولمني.والذين هوواقوا هووم اليهوولق 
م تلوك الطائفو  مون مشوركك الصواب لن:األرج  أووو  -ليوه السوالم ع -النصوارى هوم أتبواع عيسوى و  -يهلذا 

نفسووهم عوون أل،فبحثلا العوورب قبوول البعث ،الووذين سوواورهم الشووك فيمووا كووان عليووه قوولمهم موون عبوواقة األصوونام
لوولا عبوواقة براهيم،واعتز إوىل،ملوو  عقيوودة يرتضوولوا،فاهتدوا إىل التلحيوود،وقاللا:إوم يتعبوودون علووى احلنيفيوو  األ

كموا    -ابئهوم آقيون  أي مواللا عون -م املشركلن:إوم صبأوا قلمهم قون أن تكلن هلم قعلة فيهم.فقال عنه
ووووم عبووودة القووولل   كوووانلا يقللووولن عووون املسووولمني بعووود ذلوووك.ومن مث  ووولا الصووواب  .وهذا القووولل أرجووو  مووون

 النجلم كما جاء يف بعخ التفاسْي.
  عنوود رّبووم،و هم هلووم أجوور  واهليوو  تقوورر أن موون آموون ابّلِل واليوولم اهلخوور موون هووي ء مجيعووا وعموول صوواحلا،فإن

 قبوول البعثوو  ذلووك نبعوواخوول  علوويهم و  هووم ُيزنلن.فووالعثة  قيقوو  العقيوودة،  بعصووبي  جوونك أو قوولم ..و 
 انمدي .أما بعدها فقد هدق ككل ا ميان األخْي.

 :أاهللاريهم برفع الطور فوقهم64 - 63الدرس الماشر:

َوِإْذ ..» املسووولمني دينووو   سووومع مووونمث ميضوووك السووويا  يسوووتعرم ملاقووو  بوووب إسووورائيل يف ملاجهووو  يهووولق امل
ُتْم ِموْن بَوْعوِد توَ ُروا ما ِفيِه َلَعلَُّكْم ة ،َواذْكُ ْم بُِقلَّ َأَخْذان ِميثاَقُكْم،َوَرفَوْعنا فَوْلَقُكُم الُطلَر:ُخُذوا ما آتَوْيناكُ  توَُّقلَن.مُثَّ تَوَللَّيوْ

ُتمْ   « ..ينَ اِسرِ  ِمَن ااْ ذِلَك،فَوَلْل  َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َلُكنوْ
وتفصوويل هووذا امليثووا  وارق يف سوولر أخرى،وبعضووه ورق يف هووذ  السوولرة فيمووا بعوود.واملهم هنووا هوول استحضووار 
املشهد،والتناس  النفسك والتعبْيي بني قلة رفع الصخرة فل  ر وسهم وقلة أخذ العهود،وأمرهم أن ذخوذوا 

  رخاوة فيه و  ايع،و  يقبل أنصا  احللولل و  اهلوزل و  ما فيه بقلة.وأن يعزملا فيه عزمي .فأمر العقيدة 
الرخووواوة ..إنوووه عهووود اّلِل موووع املووويمنني ..وهووول جووود وحووو ،فال سوووبيل فيوووه لغوووْي ا؟ووود واحلووو  ..ولوووه تكوووالي  
كواق ،نعم  ولكون هوذ  هووك نبيعته.إنوه أمور عظويم.أعظم موون كول موا يف هوذا اللجوولق.فال بود أن تقبول عليووه 

القاصود العوار  بتكاليفوه،املتجمع اهلوم والعزميو  املصومم علوى هوذ  التكوالي .و  بود أن  النفك إقبال ا؟واق
وقووود  - -يوودر  صوواحه هوووذا األموور أنوووه إ ووا يووولقع حيوواة الدعوو  والرخووواء والرخاوة،كمووا قوووال رسوولل اّلِل 

« ْل   يَِقوويال  ِإانَّ َسوونُوْلِقك َعَلْيووَك قَووو»..وكمووا قووال لووه ربووه: 148«مضووى عهوود النوولم اي خداوو »نوولقي للتكليوو :
 « ..َواذُْكُروا ما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ «.»ُخُذوا ما آتَوْيناُكْم بُِقلَّة  »..وكما قال لبب إسرائيل:

و  بد مع أخوذ العهود بقولة وجود واسوتجماع نفوك وتصوميم ..  بود موع هوذا مون توذكر موا فيه،واستشوعار 
كلوووووه جمووووورق محاسووووو  ومحيووووو  وقلة.فعهووووود اّلِل مووووونهج حقيقتوووووه،والتكي  ّبوووووذ  احلقيقووووو ،كك   يكووووولن األمووووور  

                                                 
   أجد   - 148
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حيوووواة،منهج يسووووتقر يف القلووووه تصوووولرا وكعلرا،ويسووووتقر يف احليوووواة وضووووعا ونظاما،ويسووووتقر يف السوووولل  أقاب 
 وخلقا،وينتهك إىل التقلى واحلساسي  برقاب  اّلِل وخشي  املصْي.

 « ..كَ ْن بَوْعِد ذلِ ُتْم مِ تَوَللَّيوْ مُثَّ »ولكن هيهات  لقد أقركحل إسرائيل حنيزهتا،وغلبحل عليها جبلتها:
اّللَِّ َعلَووْيُكْم  لَووْل  َفْضوولُ فوَ » بووني:مث أقركتهووا رمحوو  اّلِل موورة أخوورى ومشلهووا فضووله العظوويم فأنقووذها موون ااسووار امل

ُتْم ِمَن اْااِسرِينَ   « ..َوَرمْحَُتُه َلُكنوْ
 :أاهللاريهم بمسخ الممادين في السبت66 - 65الدرس الحادي عشر:

سوووا  ن ا ستمعووخوورى يوولاجههم  ظهوور موون مظوواهر النكوووة والنكسوو ،والتحلل موون العهوود والعجووز وموورة أ
 اْعتَوَدْوا ِموْنُكْم ُم الَّوِذينَ َعِلْمتُ  َوَلَقدْ »به،والضع  عن احتمال تكاليفه،والضع  أمام اهللى أو النفع القريه:

 « ..ْلِعظَ   لِْلُمتَِّقنيَ َدْيها َوما َخْلَفها،َومَ ما َبنْيَ يَ كا   لِ ناها نَ يف السَّْبحِل:فَوُقْلنا هَلُْم:ُكلنُلا ِقَرَقة  خاِسِ نَي،َفَجَعلْ 
يِت كانَوووحْل ْريَوووِ  الَّوووِن اْلقَ َوْسووو َوْلُهْم َعووو»وقووود فصووول القووورآن حكايووو  اعتووودائهم يف السوووبحل يف ملضوووع آخووور فقوووال:

وووْبحِل ِإْذ َشْتِووويِهْم ِحيتووواوُُ  « ْسوووِبُتلَن   َشْتِووويِهمْ ْم ُكووورَّعا ،َويَوْلَم   يَ ْلَم َسوووْبِتهِ ْم يوَوووحاِضووورََة اْلَبْحوووِر ِإْذ يَوْعوووُدوَن يف السَّ
عملووولن فيوووه دسوووا   ي..فلقووود نلبووولا أن يكووولن هلوووم يووولم راحووو  مقووودس،فجعل اّلِل هلوووم يووولم السوووبحل راحووو  مق

ق  تصومد لوه يهول  بوتالء  اللمعاش.مث ابتالهم بعد ذلك ابحليتوان تكثور يولم السوبحل،وختتفك يف غوْي   وكوان 
يك موون لووف إن هووذا أت كووه وفوواء بعهوود واستمسوواكا  يثووا  يوو  تصوومد وتوودع هووذا الصوويد القريووه يضوويعفوك

م حليتووان يف يووول لن علووى انبووع يهوولق  ومووون مث اعتوودوا يف السووبحل.اعتدوا علوووى نووريقتهم امللتليوو .راحلا ُيلنووو
ا السوووومك ل وانتشوووول السووووبحل،ويقطعلوا عوووون البحوووور  وووواجز،و  يصوووويدووا  حووووَّت إذا انقضووووى اليوووولم تقوووودملا

 « ..فَوُقْلنا هَلُْم:ُكلنُلا ِقَرَقة  خاِسِ نيَ »انجلز  
 انتكسولا ّبوذا راقة.فلقد ح  عليهم جزاء النكلل عن عهدهم مع اّلِل،والنكلص عون مقوام ا نسوان ذي ا

 نتكسووولااعووولة البطووولن  فوووع علوووى قإىل عوووا  احليووولان والبهيمووو ،احليلان الوووذي   إراقة له،والبهيمووو  الووويت   ترت
  لي  املستمسووكة املسووتع جوورق ختلوويهم عوون ااصيصوو  األوىل الوويت ععوول موون ا نسووان إنساان.خصيصوو  ا راق

 بعهد اّلِل.
وانطباعوووات أفكارهم،ولووويك مووون الضوووروري أن يسوووتحيللا قووورقة  جسوووامهم،فقد اسوووتحاللا إليهوووا  رواحهوووم و 

مضوحل هوذ  لعميو   و اوتلقوك للهوا الشعلر والتفكْي تعكك على اللجل  واملالمو   وات تويير يف السوحن  
َعْلناهووا َفجَ »العصوولر: يف مجيووع احلاقيوو  عووثة راقعوو  للمخووالفني يف زماوووا وفيمووا يليه،وملعظوو  انفعوو  للموويمنني

 .. «َنكا   ِلما َبنْيَ يََدْيها َوما َخْلَفها َوَمْلِعظَ   لِْلُمتَِّقنيَ 
 :قصة البقر 74 - 67الدرس الثاني عشر:

..عووووكء مفصووول  ويف صووولرة حكايووو ،  جمووورق إكوووارة كالووووذي « البقووورة»درس عوووكء قصووو  ويف وايووو  هوووذا الووو
سووب ،ذلك أوووا   توورق موون قبوول يف السوولر املكيوو ،كما أوووا   توورق يف ملضووع آخوور وهووك ترسووم  وو  اللجاجوو  

َ َوِإْذ قووواَل ُملسوووى لَِقْلِمووو »والتعنوووحل والتلكوووي يف ا سوووتجاب ،واحل املعووواذير،اليت تتسوووم ّبوووا إسووورائيل: ِه:ِإنَّ اّللَّ
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ْ َذُْموورُُكْم أَْن تَووْذَ ُلا بَوَقرَة .قاُللا:أَتَوتَِّخووُذان ُهووُزوا ف قوواَل:أَُعلُذ اِبّللَِّ أَْن َأُكوولَن ِمووَن اْ؟اِهِلنَي.قووالُ  لا:اقُْع لَنووا َربَّووَك يُوبَوونيِِ
،َعوولان   ووا بَوَقوورَة    فوواِرم  َو  ِبْكر  بَوونْيَ ذِلَك،فَووافْوَعُللا مووا تُوْيَمُروَن.قوواُللا:اقُْع لَنووا لَنووا مووا ِهووَكف قاَل:ِإنَّووُه يَوُقلُل:ِإوَّ

ا بَوَقرَة  َصْفراُء فواِقع  َلْلُووا َتُسوُر النَّاِلرِيَن.قوالُ  ْ لَنا ما َلْلُواف قاَل:ِإنَُّه يَوُقلُل:ِإوَّ ْ لَنوا َربََّك يُوَبنيِِ لا:اقُْع لَنوا َربَّوَك يُوبَونيِِ
ووا بَوَقوورَة    َذلُوولل  تُثِووُْي اأْلَْرَم َو  مووا ِهووَك،ِإنَّ اْلبَوَقووَر َتشووابََه َعلَ  ُ َلُمْهَتُدوَن.قاَل:ِإنَّووُه يَوُقلُل:ِإوَّ ْينووا،َوِإانَّ ِإْن كوواَء اّللَّ

.فَووَذَ ُلها َومووا كوواُقوا يَوْفَعلُوولَن ..َوِإْذ قوَ  ،ُمَسوولََّم     ِكووَيَ  ِفيها.قوواُللا:اهْلَن ِجْ ووحَل اِبحلَْ ِِ َّ سووا  تَوْلووُتْم نَوفْ َتْسووِقك احْلَْر
ُ اْلَموووولْ  ووووُتْم َتْكُتُملَن.فَوُقْلنا:اْضوووورِبُلُ  بِبَوْعِضوووها،َكذِلَك ُُيْووووِك اّللَّ ُ ُرْوووورِج  موووا ُكنوْ تى،َويُرِيُكْم آايتِووووِه فَووواقَّارَْأمُتْ ِفيهووووا،َواّللَّ

 « ..َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ 
 ..جانوه ق لتهوا ال للنظور يف جلانوه كوَّتجمو -لسويا  القورآين اكموا يعرضوها   -ويف هذ  القص  القصْية 

لت عة،ونبيعو  املوقيقو  البعلى نبيع  بوب إسورائيل وجبلوتهم امللرويو .وجانه ق لتهوا علوى قودرة ااال ،وح
 .. واحلياة.مث جانه األقاء الفب يف عرم القص  بدءا وواي  واتساقا مع السيا 

 قللّبم،وذلووك صوول  بوونيال إن السوومات الرئيسووي  لطبيعوو  إسوورائيل تبوودو واضووح  يف قصوو  البقوورة هووذ :انقطاع
مث التلكووي هم بووه الرسوول.مووا ذتووي النبووع الشووفي  الرقرا :نبووع ا ميووان ابلغيه،والثقوو  ابّلِل،وا سووتعداق لتصوودي 

 ن  اللسان لقله وسالايف ا ستجاب  للتكالي ،وتلمك احلجج واملعاذير،والسخري  املنبعث  من صفاق  
َ َذُْمووُر »لقوود قووال هلووم نبوويهم:   الصوويغ  يكفووك لالسووتجاب  ذا القوولل ّبووذهوو..وكووان  «ُكْم أَْن تَووْذَ ُلا بَوَقوورَة  ِإنَّ اّللَّ

 هم أن علويم وهول ينبوورعايو  وتوالتنفيوذ.فنبيهم هول زعويمهم الوذي أنقوذهم مون العوذاب املهني،برمحو  مون اّلِل و 
ف لقوود كووان لابكووان ا؟وو  هووذا لوويك أموور  ولوويك رأيووه،إ ا هوول أموور اّلِل،الووذي يسووْي ّبووم علووى هوودا  ..فموواذا
  اّلِل ز  نسوان يعور أ وا اول جلاّبم سفاه  وسلء أقب،واهتاما لنبيهم الكرمي  نه يهزأ ّبم ويسخر مونهم  ك

اّلِل وأمووووووووور  مووووووووواقة موووووووووزا  وسوووووووووخري  بوووووووووني  أن يتخوووووووووذ اسوووووووووم -فضوووووووووال علوووووووووى أن يكووووووووولن رسووووووووولل اّلِل  -
 «.قاُللا:أَتَوتَِّخُذان ُهُزوا ف»الناس:

التلموووي ،إىل لتعووريخ و يسووتعيذ ابّلِل وأن يوورقهم برفووو ،وعن نريوو  ا وكووان رق ملسووى علووى هوووذ  السووفاه  أن
اهوول بقوودر  ليوو  إ  يجوواقة األقب اللاجووه يف جانووه ااووال  جوول عووال  وأن يبووني هلووم أن مووا لنوول  بووه   

 ..« اِهِلنيَ ِمَن ا؟ْ  قاَل:أَُعلُذ اِبّللَِّ أَْن َأُكلنَ »اّلِل،  يعر  ذلك األقب و  يتلخا :
 رائيل ..ولكنها إس مر نبيهمالتلجيه كفاي  ليثلبلا إىل أنفسهم،ويرجعلا إىل رّبم،وينفذوا أ وكان يف هذا

أن ميووودوا أيوووديهم إىل أيووو  بقووورة فيوووذ لها،فإذا هوووم  -وهوووم يف سوووع  مووون األمووور  -نعم.لقووود كوووان يف وسوووعهم 
قواُللا:اقُْع »هم يسوأللن:مطيعلن ألمر اّلِل،منفذون  كارة رسلله.ولكن نبيع  التلكي وا لتلاء تدركهم،فإذا 

ْ لَنا ما ِهَكف ..والسيال ّبذ  الصيغ  يشك  وم ما يزاللن يف ككهم أن يكلن ملسوى هوازائ « لَنا َربََّك يُوَبنيِِ
..فكأ ا هل ربه وحد    رّبم كوذلك  وكوأن املسوأل    « اقُْع لَنا َربَّكَ »فيما أوى إليهم  فهم أو :يقلللن:

والسويال عون « موا ِهوَكف»ملسوى وربوه  وهوم تنيوا:يطلبلن منوه أن يودعل ربوه ليبوني هلوم:تعنيهم هوم إ وا تعوب 
إنكوار واسوتهزاء ..موا هوكف إووا بقرة.وقود قوال هلوم هوذا  -وإن كان املقصلق الصف   -املاهي  يف هذا املقام 
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يسوولك يف موون أول األموور بووال هديوود لصووف  و   وو .بقرة وكفووى  هنووا كووذلك يوورقهم ملسووى إىل ا؟وواقة، ن 
ا جابو  نريقوا غووْي نريو  السوويال.إنه   اوبههم ابحنوورافهم يف صويغ  السوويال كوك   يوودخل معهوم يف جوودل 
ككلك ..إ ا ايبهم كما ينبغك أن ايه املعلم املريب من يبتليه اّلِل ّبوم مون السوفهاء املنحورفني.ايبهم عون 

ا بَوَقرَة    ف»صف  البقرة: ،َعلان  َبنْيَ ذِلكَ قاَل:ِإنَُّه يَوُقلُل ِإوَّ  « ..اِرم  َو  ِبْكر 
 بنصويح  آمورة ن اجملمولإوا بقرة   هك عجلز و  هك كاب ،وس  بني هذا وذا .مث يعقوه علوى هوذا البيوا

 «..فَافْوَعُللاما تُوْيَمُرونَ »حازم :
هلوووم  ني،ومل اقة مووورتولقووود كوووان يف هوووذا كفايووو  ملووون يريووود الكفايووو  وكوووان حسوووبهم وقووود رقهوووم نبووويهم إىل ا؟ووو

ط   صغْية،متلسوعجولز و  ابألقب اللاجه يف السويال ويف التلقوك.أن يعمودوا إىل أيو  بقورة مون أبقوارهم، 
ن لتضوويي  ..ولكووتعقيوود واالسن،فيخلصوولا ّبووا ذمتهم،وينفووذوا بووذ ها أموور رّبم،ويعفوولا أنفسووهم موون مشووق  ال

 إسرائيل هك إسرائيل 
ْ لَنا ما َلْلُوافقاُللا:اقُْع لَنا َربََّك »لقد راحلا يسأللن:  « ..يُوَبنيِِ
أن ذتووويهم  -ل مللضووولع ونلبووولا التفصووويوقووود كوووققلا ا -و  يكووون بووود «  اقُْع لَنوووا َربَّوووكَ »هكوووذا مووورة أخووورى:
ا بَوَقرَة  َصْفراُء فاِقع  »ا؟لاب ابلتفصيل:  « ..اِلرِينَ ُسُر النَّ تَ ْلُوا لَ قاَل:ِإنَُّه يَوُقلُل،ِإوَّ

فوني أن يبحثولا   فأصوبحلا مكل -ألمور يف سوع  وكوانلا مون ا -ائرة ا ختيوار وهكذا ضيقلا على أنفسهم ق
 فواقع للووا ذا صوفراءهوعن بقرة ..جمرق بقورة ..بول عون بقورة متلسوط  السون،  عجولز و  صوغْية،وهك بعود 

ع تقووو  يوووتم إ  أنلنوووالرين  ..وسووورور ا« َتُسوووُر النَّووواِلرِينَ »وهوووك بعووود هوووذا وذلوووك ليسوووحل هزيلووو  و  كووولهاء:
أن نبوواع النوواس: لشووائع يفأبصووارهم علووى فراهوو  وحيليوو  ونشوواط والتموواع يف تلووك البقوورة املطللبوو  فهووذا هوول ا

 .يعجبلا ابحليلي  وا ستلاء ويسروا،وأن ينفروا من اهلزال والتشليه ويشم زوا
ق سهم،فيشوودعلووى أنف ولقوود كووان فيمووا تلكووأوا كفايوو ،ولكنهم ميضوولن يف نريقهم،يعقوودون األملر،ويشوودقون

ْ لَنا َك يُوبَ قاُللا:اقُْع لَنا َربَّ »اّلِل عليهم.لقد عاقوا مرة أخرى يسأللن عن املاهي :  « ..ا ِهكَ منيِِ
 « ..َلْيناعَ شابََه ِإنَّ اْلبَوَقَر تَ »ويعتذرون عن هذا السيال وعن ذلك التلكي  ن األمر مشكل:

 « ..َتُدونَ  َلُمهْ كاَء اّللَُّ  َوِإانَّ ِإنْ »وكأ ا استشعروا ؟اجتهم هذ  املرة.فهم يقلللن:
  هلووووم حصوووورا ر املتاحووووو  يكوووون بوووود كووووذلك أن يزيوووود األموووور علوووويهم مشووووق  وتعقيوووودا،وأن تزيوووود قائوووورة ا ختيووووا

وا بَوَقورَة  نَُّه يَوُقول قاَل:إِ :»وضيقا،إبضاف  أوصا  جديدة للبقرة املطللب ،كانلا يف سع  منها ويف غ  عنها ُل ِإوَّ
،ُمَسلََّم     ِكيَ   َذُللل  تُِثُْي اأْلَ  َّ  « ..َ  ِفيهاْرَم َو  َتْسِقك احْلَْر

 -موع هوذا  -وهكذا   تعد بقرة متلسط  العمر.صفراء فاقع للووا فارهو  فحسوه.بل   يعود بود أن تكولن 
بقوورة غووْي مذللوو  و  مدربوو  علووى حووّر األرم أو سووقك الووزرع وأن تكوولن كووذلك خالصوو  اللوولن   تشوولّبا 

قووواُللا:اهْلَن ِجْ وووحَل :»وبعووود أن تعقووود األمر،وتضووواعفحل الشروط،وضوووا  جموووال ا ختيوووار عالمووو .هنا فقووو  ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 270 

..اهلن  كأ ووا كووان كوول مووا مضووى لوويك حقووا.أو كووأوم   يسووتيقنلا أن مووا جوواءهم بووه هوول احلوو  إ  « اِبحْلَوو ِِ 
 «  َفَذَ ُلها َوما كاُقوا يَوْفَعُللنَ »اللحظ   
َوِإْذ »م عوون الغايوو  موون األموور والتكليوو :كشوو  اّلِل هلوو  -تكليوو  بعوود تنفيووذ األموور والنهوولم ابلو  -عندئووذ 

ووووووووُتمْ  ُ ُرْوووووووورِج  مووووووووا ُكنوْ ُ ا:اْضوووووووورِبُلُ  بِبَوْعِضووووووووها.كَ لَن،فَوُقْلنَتْكُتمُ  قَوتَوْلووووووووُتْم نَوْفسووووووووا  فَوووووووواقَّارَْأمُتْ ِفيهووووووووا،َواّللَّ ذِلَك ُُيْووووووووِك اّللَّ
 « ..اْلَمْلتى،َويُرِيُكْم آايتِِه َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ 

ونبيعو  ،وحقيقو  البعةنا نصول إىل ا؟انوه الثواين مون جلانوه القصو .جانه ق لتهوا علوى قودرة ااال ،وه
لم ملسوووى عووون ّلِل لقوووالقووود كشووو  :املووولت واحلياة.وهنوووا يتغوووْي السووويا  مووون احلكايووو  إىل ااطووواب وامللاجه 

 احلكم  من ذب  البقرة ..لقد كانلا قد قتللا نفسا منهم مث جعل كل فري 
ل ى لسووان القتيوواحلوو  علوو فسووه التهموو  ويلحقهووا بسوولا .و  يكوون هنووا  كوواهد فووأراق اّلِل أن يظهووريوودرأ عوون ن

ت كوذا كان،فعواقبي  ..وهذاته وكان ذب  البقرة وسيل  إىل إحيائه،وذلك بضربه ببعخ من تلك البقورة الوذ
بانول حل  ويبطول الوليح  ا إليه احلياة،ليخث بنفسه عن قاتله،وليجلل الريه والشكل  اليت أحانحل  قتله

  وي  الثاهني.
بلحو  موع البقورة املذ ا مناسوب ولكن.فيم كانحل هذ  اللسيل ،واّلِل قاقر على أن ُيك املولتى بوال وسويل ف مث مو

ف  القتيل املبعّل
ة إىل جسوود ا احليوواّبووإن البقوور يووذب  قوورابان كمووا كانووحل عوواقة بووب إسوورائيل ..وبضووع  موون جسوود ذبووي  توورق 

ة   هلوم عون قودر اهرة تكشوبضع  حياة و  قدرة على ا حياء ..إ ا هوك جمورق وسويل  لوقتيل.وما يف هذ  ال
هووووا يف العموووول   نريقتاّلِل،الووويت   يعوووور  البشوووور كيووو  تعموووول.فهم يشوووواهدون آترهووووا و  يووودركلن كنههووووا و 

ُ اْلَموووْلتى »و: ذا هووو ثووول يووو  وقوووع و   تووودرون كو ..كوووذلك  ثووول هوووذا الوووذي ترونوووه واقعوووا  «َكوووذِلَك ُُيْوووِك اّللَّ
 اليسر الذي   مشق  فيه و  عسر.

يوو  القوودرة ا هل يف حسوواب إن املسوواف  بووني نبيعوو  املوولت ونبيعوو  احليوواة مسوواف  هائلوو  توودير الر وس.ولكنهووا
نووا   والكيفيوو  ه  املاهيووأموور يسووْي ..كيوو ف ..هووذا مووا   أحوود يدريووه.وما   ميكوون ألحوود إقراكووه ..إن إقرا

قرا  ق لتوووه إالبشوووري  يل إليوووه يف عوووا  الفوووانني  وإن يكووون يف نووول  العقووولسووور مووون أسووورار األللهيووو ،  سوووب
 «..َويُرِيُكْم آايتِِه َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ :»وا تعاا ّبا 

 مووام جمهووولل  ذا حنوون أوأخووْيا ْنووكء إىل مجووال األقاء وتناسووقه موووع السوويا  ..هووذ  قصوو  قصوووْية نبوود ها،فإ
أن بوب  لا بقرة،كموال أن يوذ م القص  ملواذا ذمور اّلِل بوب إسورائينعر  ما وراء .حنن   نعر  يف مبدأ عر 

 .إسرائيل إذ ذا    يعرفلا،ويف هذا اختبار ملدى الطاع  وا ستجاب  والتسليم
مث تتووابع احلوولار يف عوورم القصوو  بووني ملسووى وقلمووه،فال نوورى احلوولار ينقطووع ليثبووحل مووا قار بووني ملسووى وربووه 

يطلبوولن منووه أن يسووأل ربووه،فكان يسووأله،مث يعوولق إلوويهم اب؟وولاب ..ولكوون  علووى حووني أوووم كووانلا يف كوول موورة
سوويا  القصوو    يقلل:إنووه سووأل ربووه و  إن ربووه أجابووه ..إن هووذا السووكلت هوول الالئوو  بعظموو  اّلِل،الوويت   
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 كمووا بلغووحل  -اوولز أن تكوولن يف نريوو  اللجاجوو  الوويت يزاوهلووا بنوول إسوورائيل  مث تنتهووك إىل املباغتوو  يف ااااوو  
انتفووام امليووحل مبعوولت اننقووا،على ضوورب  موون بعووخ جسوود لبقوورة بكموواء مذبلحوو ،ليك  -ّبووا بنوول إسوورائيل 

فيهوووا مووون حيووواة و  مووواقة حيووواة  ومووون مث يلتقوووك مجوووال األقاء التعبوووْيي  كمووو  السووويا  امللضووولعي  يف قصووو  
 .149قصْية من القصا القرآين ا؟ميل

رائيل لب بوووب إسوووكوووان مووون كوووأنه أن يسوووتجيا يف قلووووتعقيبوووا علوووى هوووذا املشوووهد األخوووْي مووون القصووو ،الذي  
والعووووووث  احلساسووووووي  وااشووووووي  والتقوووووولى وتعقيبووووووا كووووووذلك علووووووى كوووووول مووووووا سوووووول  موووووون املشوووووواهد واألحووووووداّ

ْعوِد ذلِوَك،َفِهَك  ُكْم ِموْن بوَ  قُولُولبُ مُثَّ َقَسوحلْ :»والعظات،عكء هذ  اااا  املخالف  لكل موا كوان يتلقوع ويرتقوه 
ووووُر مِ  َقْسووووَلة .َوِإنَّ ِمووووَن احلِْجووووارَِة َلمووووا يَوتَوفَ َكاحلِْجووووارَِة أَْو َأَكوووودُ  ووووقَُّ  فَوَيْخوووورُُج ِمْنووووُه يَ اُر،َوِإنَّ ِمْنهووووا َلمووووا ْنووووُه اأْلَْوووووجَّ شَّ

.َوَما اّللَُّ   « ..ْعَمُللنَ ل  َعمَّا توَ  بِغافِ اْلماُء.َوِإنَّ ِمْنها َلما يَوْهِبُ  ِمْن َخْشَيِ  اّللَِّ
اب  عهد.فقوود م ّبووا سوهلوا،فووإذا قلولّبم منهووا أجودب وأقسووى ..هوك حجووارة واحلجوارة الويت يقوويك قلولّبم إليه

كوون لسووى صووعقا  ول وخوور مرأوا احلجوور تتفجوور منووه اينتووا عشوورة عينووا،ورأوا ا؟بوول ينوود  حووني علووى عليووه اّللِ 
.وموون مث هووذا .  كووافرة قلوولّبم   تلووني و  تنوودى،و  تنووبخ خبشووي  و  تقوولى ..قلوولب قاسووي  جاسووي  جمدبوو

ُ بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللنَ :»التهديد   «.َوَما اّللَّ
 وا لتلاءالتكذيه،و وّبذا حتم هذا الشطر من ا؟لل  مع بب إسرائيل يف  رحهم احلافل ابلكفر 

 واللجاج ،والكيد والدس،والقسلة وا؟دب،والتمرق والفسل  ..
 

  

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « »ير الفب يف القرآنالتصل »يف كتاب « القص  يف القرآن»يراجع فصل: - 149
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 [103إل   75(:اآليات 2الوحد  الرابمة ]سور  البقر  )

 أ نيد مهاعم اليهود والاحاير منهم

ُهْم َيْسووَمُعلَن َكووالَم اّللَِّ مُثَّ ُُيَرُِِفلنَووُه ِمووْن بَوْعوو}  ِد مووا َعَقلُوولُ  َوُهووْم أَفَوَتْطَمعُوولَن أَْن يُوْيِمنُوولا َلُكووْم َوقَووْد كوواَن َفرِيوو   ِموونوْ
ُ ( َوِإذا َلُقوولا الَّووِذيَن آَمنُوولا قوواُللا آَمنَّووا َوِإذ75يَوْعَلُموولَن ) ا َخووال بَوْعُضووُهْم ِإىل بَوْعووخ  قوواُللا َأُهَوودِِيُلَوُْم ِ ووا فَوووَتَ  اّللَّ

َ يَوْعلَوووُم موووا ُيِسوووُروَن َوموووا يُوْعِلنُووولَن 76َعلَوووْيُكْم لُِيَحووواُجلُكْم بِوووِه ِعْنوووَد َربُِِكوووْم أَفَوووال تَوْعِقلُووولَن ) ( أََو  يَوْعَلُمووولَن أَنَّ اّللَّ
ُيلَن   يَوعْ 77) ُهْم أُمِِ ( فَوَليْول  لِلَّوِذيَن َيْكتُوبُولَن اْلِكتواَب 78َلُملَن اْلِكتاَب ِإ َّ أَماينَّ َوِإْن ُهْم ِإ َّ َيظُُنلَن )( َوِمنوْ

هَلُوْم ِ َّوا َيْكِسوُبلَن ِديِهْم َوَويْول  ِ َْيِديِهْم مُثَّ يَوُقلُللَن هذا ِمْن ِعْنِد اّللَِّ لَِيْشَ ُوا بِِه مَثَنا  قَِليال  فَوَلْيل  هَلُْم ِ َّا َكتَوَبحْل أَيْو
َووْذمُتْ ِعْنووَد اّللَِّ َعْهوودا  فَولَووْن ُحْلِووَ  اّللَُّ  (79) مووا  َمْعووُدوَقة  قُووْل َأختَّ ووَنا النَّوواُر ِإ َّ أايَّ  َعْهووَدُ  أَْم تَوُقللُوولَن َوقوواُللا لَووْن َاَسَّ

حْل بِوِه َخِطي َوتُوُه فَُأول ِوَك َأْصوحاُب النَّواِر ُهوْم ِفيهوا ( بَلى َمْن َكَسَه َسيَِِ    َوَأحانَ 80َعَلى اّللَِّ ما   تَوْعَلُملَن )
( َوِإْذ َأَخوْذان 82( َوالَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت أُولِ َك َأْصحاُب اْ؟َنَِّ  ُهْم ِفيها خالِوُدوَن )81خاِلُدوَن )

َ َواِبْللا لِووَدْيِن ِإْحسوواان  َوِذي اْلُقووْرىب َواْلَيتووامى َواْلَمسوواِكنِي َوُقللُوولا لِلنَّوواِس ِميثوواَ  بَووِب ِإْسوورائِيَل   تَوْعبُووُدوَن ِإ َّ اّللَّ
ُتْم ِإ َّ قَلِوويال  ِمووْنُكْم َوأَنْوووُتْم ُمْعرُِضوولَن ) ( َوِإْذ َأَخووْذان ِميثوواَقُكْم   83ُحْسوونا  َوأَِقيُموولا الصَّووالَة َوآتُوولا الزَّكوواَة مُثَّ تَوووَللَّيوْ

مُثَّ أَنْووُتْم هوُي ِء تَوْقتُولُوولَن  (84َو  خُتْرُِجولَن أَنْوُفَسووُكْم ِموْن ِقايرُِكوْم مُثَّ أَقْووَرْرمُتْ َوأَنْوووُتْم َتْشوَهُدوَن ) َتْسوِفُكلَن ِقمواءَُكمْ 
 أُسووارى تُفوواُقوُهْم مْ أَنْوُفَسووُكْم َوخُتْرُِجوولَن َفرِيقووا  ِمووْنُكْم ِمووْن ِقايرِِهووْم َتظوواَهُروَن َعلَووْيِهْم اِبْ ِمثِْ َواْلعُووْدواِن َوِإْن َذْتُوولكُ 

ذلِوَك ِموْنُكْم ِإ َّ َوُهَل حُمَرَّم  َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهْم أَفَوتُوْيِمُنلَن بِبَوْعِخ اْلِكتاِب َوَتْكُفُروَن بِبَوْعخ  َفموا َجوزاُء َموْن يَوْفَعوُل 
وووا تَوْعَملُووولَن )ِخوووْزي  يف احْلَيووواِة الوووُدنْيا َويوَوووْلَم اْلِقياَموووِ  يوُوووَرُقوَن ِإىل َأَكووودِِ اْلَعوووذاِب وَ  ُ بِغافِووول  َعمَّ ( أُول ِوووَك 85َموووا اّللَّ

ُهُم اْلَعووذاُب َو  ُهووْم يُوْنَصووُروَن ) ( َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى 86الَّووِذيَن اْكووَ َُوا احْلَيوواَة الووُدنْيا اِبهْلِخوورَِة فَووال ُحَفَّووُ  َعوونوْ
ى ابْووَن َموووْرمَيَ اْلبَويِِنووواِت َوأَيَّووْدانُ  بِوووُروِ  اْلُقووُدِس أََفُكلَّموووا جووواءَُكْم اْلِكتوواَب َوقَوفَّْينوووا ِمووْن بَوْعوووِدِ  اِبلُرُسوووِل َوآتَوْينووا ِعيَسووو

بْوُتْم َوَفرِيقا  تَوْقتُوُللَن ) ُ 87َرُسلل  ِ ا   هَتْلى أَنْوُفُسُكُم اْسَتْكَثْمُتْ فَوَفرِيقا  َكذَّ ( َوقاُللا قُوُللبُنوا ُغْلو   بَوْل َلَعونَوُهُم اّللَّ
وووا جووواَءُهْم ِكتووواب  ِموووْن ِعْنوووِد اّللَِّ ُمَصووودِِ   ِلموووا َمَعُهوووْم وَكوووانُلا ِموووْن قَوْبوووُل 88ال  موووا يُوْيِمنُووولَن )ِبُكْفووورِِهْم فَوَقلِوووي ( َوَلمَّ

ْوا بِْ َسوَما اْكو ََ  (89َيْستَوْفِتُحلَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فَوَلمَّا جاَءُهْم ما َعَرُفلا َكَفُروا بِِه فَوَلْعَنُ  اّللَِّ َعلَوى اْلكواِفرِيَن )
ُ ِمْن َفْضِلِه َعلى َمْن َيشاُء ِمْن عِ  ُ بَوْغيا  أَْن يُونَوِزَِل اّللَّ باِقِ  فَبواُ  بَِغَضوه  َعلوى بِِه أَنْوُفَسُهْم أَْن َيْكُفُروا ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ

ُ قوالُ 90َغَضه  َولِْلكاِفرِيَن َعذاب  ُمِهني  ) لا نوُوْيِمُن ِ وا أُنْوزَِل َعَلْينوا َوَيْكُفوُروَن ( َوِإذا ِقيَل هَلُوْم آِمنُولا ِ وا أَنْووَزَل اّللَّ
ووُتْم ُموو ( َوَلَقووْد 91ْيِمِننَي )ِ ووا َوراَءُ  َوُهووَل احْلَووُ  ُمَصوودِِقا  ِلمووا َمَعُهووْم قُووْل فَلِووَم تَوْقتُولُوولَن أَنِْبيوواَء اّللَِّ ِمووْن قَوْبووُل ِإْن ُكنوْ

َوووْذمُتُ اْلِعْجووو ( َوِإْذ َأَخوووْذان ِميثووواَقُكْم َوَرفَوْعنووووا 92َل ِموووْن بَوْعوووِدِ  َوأَنْووووُتْم لووواِلُملَن )جووواءَُكْم ُملسوووى اِبْلبَويِِنووواِت مُثَّ اختَّ
ْعنووا َوَعَصووْينا َوأُْكوورِبُلا يف قُولُوولِّبُِم اْلعِ  ْجووَل ِبُكْفوورِِهْم قُووْل فَوووْلَقُكُم الطُوولَر ُخووُذوا مووا آتَوْينوواُكْم بُِقوولَّة  َواْ َعُوولا قوواُللا  َِ

ُتْم ُمْيِمِننَي ) بِْ َسما َذُْمرُُكْم بِهِ  اُر اهْلِخورَُة ِعْنوَد اّللَِّ خاِلَصو   ِموْن ُقوِن 93ِإميانُُكْم ِإْن ُكنوْ ( ُقْل ِإْن كاَنحْل َلُكُم الدَّ
ووُتْم صوواِقِقنَي ) ُ َعلِوويم   (94النَّوواِس فَوَتَمنوَّووُلا اْلَمووْلَت ِإْن ُكنوْ  اِبلظَّوواِلِمنَي َولَووْن يَوَتَمنوَّووْلُ  أَبَوودا  ِ ووا قَوودََّمحْل أَيْووِديِهْم َواّللَّ

ووُر أَلْووَ  َسووَن   95) ُْم َأْحووَرَص النَّوواِس َعلووى َحيوواة  َوِمووَن الَّووِذيَن َأْكوورَُكلا يوَووَلُق َأَحووُدُهْم لَووْل يُوَعمَّ َومووا ُهووَل  ( َولََتِجووَدوَّ
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ُ َبِصْي  ِ ا يَوْعَمُللَن ) َعُدو ا ؟ِِْثِيَل فَِإنَُّه نَوزََّلُه َعلوى قَوْلبِوَك  ( ُقْل َمْن كانَ 96ِ َُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعذاِب أَْن يُوَعمََّر َواّللَّ
( َمْن كواَن َعوُدو ا ّللَِِّ َوَمالِئَكتِوِه َوُرُسوِلِه َوِجْثِيوَل 97إبِِْذِن اّللَِّ ُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يََدْيِه َوُهدى  َوُبْشرى لِْلُمْيِمِننَي )

 (99( َوَلَقوْد أَنْوزَْلنوا إِلَْيوَك آايت  بَويِِنوات  َوموا َيْكُفوُر ِّبوا ِإ َّ اْلفاِسوُقلَن )98)َوِميكاَل فَِإنَّ اّللََّ َعُدو  لِْلكواِفرِيَن 
ُهْم بَووْل َأْكثَووورُُهْم   يُوْيِمنُوولَن ) ووا جوواَءُهْم َرُسوولل  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ 100أَوَُكلَّمووا عاَهووُدوا َعْهوودا  نَوبَووَذُ  َفرِيوو   ِموونوْ ( َوَلمَّ

ُْم   يَوْعَلُموولَن )ُمَصوودِِ   ِلمووا َمَعُهوومْ  ( 101 نَوبَووَذ َفرِيوو   ِمووَن الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِكتوواَب اّللَِّ َوراَء لُُهوولرِِهْم َكووَأوَّ
لُوولا الشَّووياِننُي َعلووى ُمْلووِك ُسووَلْيماَن َومووا َكَفووَر ُسووَلْيماُن َولِكوونَّ الشَّووياِننَي َكَفووُروا يُوَعلُِِموول  َن النَّوواَس َواتوَّبَوعُوولا مووا تَوتوْ

وا حَنْوال ْحَر َوما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بِباِبَل هاُروَت َومواُروَت َوموا يُوَعلِِمواِن ِموْن َأَحود  َحوَّتَّ يَوُقول  ِإ َّ نَو   فَوال سِِ ُن ِفتوْ
ُهما ما يُوَفرُِِقلَن بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوما ُهْم ِبضارِِيَن بِِه ِمنْ  َأَحود  ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ َويَوتَوَعلَُّمولَن  َتْكُفْر فَويَوتَوَعلَُّملَن ِمنوْ

َفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُملا َلَمِن اْكوَ اُ  موا لَوُه يف اهْلِخورَِة ِموْن َخوال   َولَبِوْ َك موا َكوَرْوا  بِوِه أَنْوُفَسوُهْم لَوْل  ما َيُضُرُهْم َو  يَونوْ
ُْم آَمُنلا َواتوََّقلْ 102كانُلا يَوْعَلُملَن )  { (103ا َلَمثُلبَ   ِمْن ِعْنِد اّللَِّ َخْْي  َلْل كانُلا يَوْعَلُملَن )( َوَلْل َأوَّ

 أقديم الوحد  الرابمة 

ملتلاصول ذا ا نعوام احولقهم هلوانقضى املقطع السواب  يف السولرة يف توذكْي بوب إسورائيل  نعوم اّلِل علويهم وج
م بتقريور موا  سوتعراانتهوى هوذا اوابستعرام مشاهد ا نعام وا؟حلق،بعضها ابختصار وبعضها بتطليول و 

 ا وجدّبا.ة وجفافهانتهحل إليه قللّبم يف واي  املطا  من قسلة وجفا  وجدب،أكد من قسلة احلجار 
يبهم يبصورها  سوالسرائيل،و إفاهلن ذخذ السيا  يف ا عا  اباطواب إىل ا؟ماعو  املسولم  ُيوديها عون بوب 

لاهلم قوووفال تنخووودع  ومكووورهم علوووى ضووولء  رحهوووم وجبلوووتهم،ووسوووائلهم يف الكيووود والفتنووو  وُيوووذرها كيووودهم 
لووى ضووخام  مووا  سوواليبه عأوقعوواويهم ووسووائلهم املوواكرة يف الفتنوو  والتضووليل.ويدل نوولل هووذا احلوودية،وتنلع 
خور   وبوني آن وآك اليهولقكانحل تلقا  ا؟ماعو  املسولم  مون الكيود املنصولب هلوا واملرصولق لودينها مون أول و

 هم مون امللايي ،و وا وا أخوذ علوي -املسولمني  علوى مشوهد مون -إسرائيل ليلاجههم  يلتفحل السيا  إىل بب
ء ،وقتلهم هلووي نبيوائهمنقضولا مون هووذ  امللاييو  و ووا وقوع موونهم مون احنرافووات ونكولل عوون العهود وتكووذيه  

هم ملوا هريفلبانول،و جوداهلم ابو األنبياء الذين   يطاوعلوم على هلاهم،ومن رالف  لشوريعتهم،ومن التولائهم 
 بني أيديهم من النصلص.

ن يفضووو  أ - -يسوووتعرم جوووداهلم موووع ا؟ماعووو  املسووولم  وحججهوووم وقعووواويهم البانلووو ،ويلقن الرسووولل 
 لصري  :قعاويهم،ويفند حججهم،ويكش  زي  اقعاءاهتم،ويرق عليهم كيدهم ابحل  اللاض  ا

اّلِل نبيوه  اّلِل  فلقون اصو  عنوداملكانو  اا فلقد زعملا أن لن اسوهم النوار إ  أايموا معودوقة  كوم موا هلوم مون
- - َعلَوى اّللَِّ موا  َعْهوَدُ ف أَْم تَوُقللُولنَ لِوَ  اّللَُّ ُقْل:َأختََّْذمُتْ ِعْنَد اّللَِّ َعْهودا  فَولَوْن حُْ »ن يرق عليهم قلهلم هذا:أ 

 « ..  تَوْعَلُملَنف
« َل َعَلْينووا،َوَيْكُفُروَن ِ ووا َوراَءُ  َوُهووَل احْلَووُ  ُمَصوودِِقا  ِلمووا َمَعُهوومْ قوواُللا:نُوْيِمُن ِ ووا أُنْووزِ »وكووانلا إذا قعوولا إىل ا سووالم 

قُووْل:فَِلَم تَوْقتُولُوولَن أَنِْبيوواَء اّللَِّ ِمووْن »أن يفضوو  قعوولاهم أوووم ييمنوولن  ووا أنووزل إلوويهم: - -..فلقوون اّلِل رسوولله 
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ُتْم ُمْيِمِننَيف َوَلَقْد جاءَُكْم ُملسى  اِبْلبَويِِناِت مُثَّ اختََّْذمُتُ اْلِعْجوَل ِموْن بَوْعوِدِ  َوأَنْووُتْم لواِلُملَنف َوِإْذ َأَخوْذان قَوْبُل ِإْن ُكنوْ
ْعنوا َوَعَصوْينا َوأُْكورِبُل  ا يف قُولُولِّبُِم اْلِعْجوَل ِميثاَقُكْم َوَرفَوْعنا فَوْلَقُكُم الُطلَر ُخوُذوا موا آتَوْينواُكْم بُِقولَّة  َواْ َُعلا.قاُللا: َِ

ُتْم ُمْيِمِننَي ِبُكْفرِ   « ..ِهْم.ُقْل بِْ َسما َذُْمرُُكْم بِِه ِإميانُُكْم ِإْن ُكنوْ
ن يتحووداهم بوودعلهتم أ - -وكووانلا يوودعلن أن الوودار اهلخوورة خالصوو  هلووم موون قون النوواس.فلقن اّلِل رسوولله 
حْل َلُكوووُم ِإْن كانَوو لْ قُووو»لكوواذب:إىل املباهلوو  أي أن اتمووع الفريقوووان:هم واملسوولملن،مث يووودعلن اّلِل أن مييووحل ا

اُر اهْلِخرَُة ِعْنَد اّللَِّ خاِلَص   ِمْن ُقوِن النَّاِس فَوَتَمنوَّ  ُتْم صاِقِقنيَ   َمْلَت ِإنْ ُلا الْ الدَّ ر أوم لن يتمنول  أبودا ..وقر « ُكنوْ
لسوويا  يف هووذا مووا حدّ.فقوود نكصوولا عوون املباهلوو  لعلمهووم أوووم كوواذبلن فيمووا يوودعلن  وهكووذا ميضووك او  -

كيود اليهولق   -أو تبطول  -جه ،وهذا الكش ،وهذا التلجيه ..ومن كأن هوذ  ااطو  أن تضوع  هذ  امللا
هوولق يف ريقوو  الينيف وسوو  الصوو  املسوولم وأن تكشوو  قسائسووهم وأحووابيلهم وأن توودر  ا؟ماعوو  املسوولم  

 العمل والكيد وا قعاء،على ضلء ما وقع منهم يف  رحهم القدمي.
ر وموون تلووك هووذا املكوو موون قسووائك اليهوولق ومكوورهم مووا عوواان  أسووالفها موونومووا تووزال األموو  املسوولم  تعوواين 

اهلوووودى  هووووات القرآني ،وّبووووذابتلووووك التلجي -مووووع األسوووو   -الدسووووائك غووووْي أن األموووو  املسوووولم    تنتفووووع 
لم  سووووا؟ماعووو  املانكووى ء، ا هلك،الووذي انتفوووع بووه أسوووالفها،فغلبلا كيووود اليهوولق ومكووورهم يف املدين ،والووودين

ألمو  عون قينها،ويصورفلوا عون قرآووا،كك   ايضلللن هوذ   -هم بليمهم ومكر  -يزال اليهلق وليدة ..وما 
لهتووووووا قن موووووولارق شخوووووذ منووووووه أسووووولحتها املاضووووووي ،وعدهتا اللاقيووووو .وهم آمنوووووولن موووووا انصوووووورفحل هوووووذ  األموووووو  عووووو

ء عموالا هول مون رآووا فإ ومن يصر  هذ  األمو  عون قينهوا وعون ق احلقيقي ،وينابيع معرفتها الصافي  ..وكل
 موحل مصوروف  عونمو  موا قايهلق سلاء عر  أم   يعر ،أراق أم   يرق،فسيظل اليهلق يف مأمن من هوذ  األ

نهج ا ميواين مياني  واملودة ا حقيق  العقي -احلقيق  اللاحدة املفرقة اليت تستمد منها وجلقها وقلهتا وغلبتها 
 ري  هذا هل الطري .وهذ  هك معا  الطف -والشريع  ا مياني  
 :أيئيس المسلمين من اليهود المحرفين المنافقين77 - 75الدرس ا ول:

ُهْم يَ » ْن بَوْعووِد مووا َعَقلُوولُ  َوُهوووْم ِموو.مُثَّ ُُيَرُِِفلنَووُه  َكووالَم اّللَِّ ْسوووَمُعلنَ أَفَوَتْطَمعُوولَن أَْن يُوْيِمنُوولا َلُكْم،َوقَووْد كوواَن َفرِيوو   ِموونوْ
ُ َعلَووْيُكْم خ  قاُللا:َأُهَوودِِيُلوَُ ْم ِإىل بَوْعووبَوْعُضووهُ  َمنُوولا قاُللا:آَمنَّووا،َوِإذا َخوواليَوْعَلُموولَنف َوِإذا َلُقوولا الَّووِذيَن آ ْم ِ ووا فَوووَتَ  اّللَّ

 « ..ما يُوْعِلُنلَنفيَوْعَلُم ما ُيِسُروَن وَ  نَّ اّللََّ ُملَن أَ لُِيَحاُجلُكْم بِِه ِعْنَد َربُِِكْمف أََفال تَوْعِقُللَنف أََو  يَوْعلَ 
 لدرس املاضك. واي  ايفصلرة ا؟فا  والقسلة وا؟دب هك اليت صلر اّلِل ّبا قللب بب إسرائيل كانحل 

ك ح.وهوك صولرة تول ا حياة .صلرة احلجارة الصلدة اليت   تنخ منها قطرة،و  يلني هلا  ك،و  تنبخ فيه
يا  اء،يلتفوحل السوا ا ُيذهوابليأس من هذ  الطبيع  ا؟اسي  ا؟امدة اااوي  ..ويف لل هذا التصلير،ولل 
لا عليهووا ان،وأن يفيضووّبم ا ميووإىل امليمنني،الووذين يطمعوولن يف هدايوو  بووب إسوورائيل،وُياوللن أن يبثوولا يف قلوول 

عُوولَن أَْن أَفَوَتْطمَ »ع:مون الطمو النولر ..يلتفوحل إىل أول ووك املويمنني بسويال يوولحك ابليوأس مون اناولوو ،وابلقنلط
ُهْم َيْسَمُعلَن َكالَم اّللَِّ  يُوْيِمُنلا َلُكْمف َوَقْد كانَ   « ..لُ  َوُهْم يَوْعَلُملَنفنَُه ِمْن بَوْعِد ما َعَقلُ  ُُيَرُِِفل ،مُثَّ َفرِي   ِمنوْ
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 ر.إن الطبيعووو تعداق آخوووأ  إنوووه   مطموووع و  رجووواء يف أن يووويمن أمثوووال هي ء.فلإلميوووان نبيعووو  أخرى،واسووو
ن نووداوة د  ووا فيهووا موو  ااالوودة لالتصووال ابلنبووع األز امليمنوو   حوو  هينوو  لين ،مفتحوو  املنافووذ لاضلاء،مسووتع

ه مون ّلِل مث هرفوامع كوالم ولني وصفاء.و ا فيها من حساسي  وهرج وتقلى.هذ  التقلى اليت انعهوا أن تسو
يووووووو  ذا التحر بعووووووود تعقله.هرفوووووووه عووووووون علوووووووم وإصووووووورار.فالطبيع  امليمنووووووو  نبيعووووووو  مسوووووووتقيم ،تتحرج مووووووون هووووووو

م األحبوووار يف كتوواّبم هوو لووو  علوويهميووه هنووا هووول أعلووم اليهوولق وأعوورفهم ابحلقيقوو  املنز وا لتلاء.والفريوو  املشووار إل
وللنه ن ملاضوووعه،ويي رفلنوووه عوووُيوالرابنيلن،الووذين يسووومعلن كوووالم اّلِل املنوووزل علوووى نبوويهم ملسوووى يف التووولراة مث 

 ،وعلم لتحريوون تعمود لالتوأويالت البعيودة الويت ختورج بوه عون قائرتوه.  عون جهول  قيقو  ملاضوعه،ولكن عو
 ّبذا التحري .

الوذي جواء  عون احلو  يدفعهم اهللى،وتقلقهم املصولح ،وُيدوهم الغورم املوريخ  فمون ابب أوىل ينحرفولن
 - وموون ابب أوىل - عليووه السووالم -قوود احنرفوولا عوون احلوو  الووذي جوواء بووه نبوويهم ملسووى و  - -بووه حمموود 

الم،ويروغلا ن يعارضولا قعولة ا سوأ -وهذا خراب ذ هم،وهذا إصرارهم على البانول وهوم يعلمولن بطالنوه 
 منها وحتلقلا عليها األكاذيه 

ُ َعلَوووووْيُكْم ُهَووووودِِيُلَوُْم ِ وووووا فَووووووتَ خ  قاُللا:أَ ىل بَوْعوووووإِ َوِإذا َلُقووووولا الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا قاُللا:آَمنَّوووووا،َوِإذا َخوووووال بَوْعُضوووووُهْم » َ  اّللَّ
ن إىل خووووووراب كم،وهووووووم يضوووووويفل لن ييمنوووووولا أ..أفتطمعوووووولن « لَنفلُِيَحوووووواُجلُكْم بِووووووِه ِعْنووووووَد َربُِِكووووووْمف أَفَووووووال تَوْعِقلُوووووو

 اوغ فالذم ،وكتمان احل ،وهري  الكلم عن مراضعه ..الرايء والنفا  وااداع واملر 
ة موون هم يف التوولرام مووا عنوودوقوود كووان بعضووهم إذا لقوولا املوويمنني قاللا:آمنووا ..أي آمنووا  ن حمموودا مرسوول، ك

هم.وهل معوووو  ى موووون عووووداظوووورون بعثتووووه،ويطلبلن أن ينصوووورهم اّلِل بووووه علووووالبشووووارة بووووه،و كم أوووووم كووووانلا ينت
 لهم..عوواتب« ُهْم ِإىل بَوْعووخ  ال بَوْعُضووِإذا َخوو»ولكوون:« ..وَكووانُلا ِمووْن قَوْبووُل َيْسووتَوْفِتُحلَن َعلَووى الَّووِذيَن َكَفووُروا»قللووه:

اّبم،فقوووال عثتوووه مووون كتبومووون معووورفتهم  قيقووو   - -علوووى موووا أفضووولا للمسووولمني مووون صوووح  رسوووال  حممووود 
ُ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُ »بعضهم لبعخ:    عليكمف ....فتكلن هلم احلج« بُِِكمْ ِه ِعْنَد رَ لُكْم بِ َأُهَدِِيُلَوُْم ِ ا فَوَتَ  اّللَّ

جو  خوذ علويهم احلذّلِل   اوهنا تدركهم نبيعوتهم انجبو  عون معرفو  صوف  اّلِل وحقيقو  علموه فيتصولرون أن 
..وأعجووووه  يهم حجوووو  ههم للمسوووولمني  أمووووا إذا كتموووولا وسووووكتلا فلوووون تكوووولن ّلِل علووووإ  أن يقلللهووووا  فوووولا

عقوووول الووووذي لعقوووول والتا..فيووووا للسوووخري  موووون « أَفَووووال تَوْعِقلُوووولَنف»العجوووه أن يقوووولل بعضووووهم لووووبعخ يف هوووذا:
 يتحديلن عنه مثل هذا احلدية  

أََو  »فعلووولن :ا يومووون مث يعجوووه السووويا  مووون تصووولرهم هوووذا قبووول أن ميضوووك يف اسوووتعرام موووا يقللووولن ومووو 
 « ..يَوْعَلُملَن أَنَّ اّللََّ يَوْعَلُم ما ُيِسُروَن َوما يُوْعِلُنلَنف

 فريقا اليهود:جاهل ومحرف 79 - 78الدرس الثاني:

مث يسوتطرق يقوا علوى املسوولمني مون أحولال بووب إسورائيل:إوم فريقوان.فري  أموك جاهوول،  يودري كوي ا موون  
نه إ  أوهاما ولنلان،وإ  أماين يف النجواة مون العوذاب، ا أووم كوعه كتاّبم الذي نزل عليهم،و  يعر  م
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اّلِل املختووار،املغفلر لووه كوول مووا يعموول ومووا يرتكووه موون آتم  وفريوو  يسووتغل هووذا ا؟هوول وهووذ  األميوو  فيووزِور 
علووى كتوواب اّلِل،وُيوور  الكلووم عوون ملاضووعه ابلتووأويالت املغرضوو ،ويكتم منووه مووا يشوواء،ويبدي منووه مووا يشوواء 

ته كالما من عند نفسه يذيعه يف الناس ابسم أنوه مون كتواب اّلِل ..كول هوذا لوْيب  ويكسوه،وُيتفج ويك
يُووولَن  َ يَوْعَلُمووولَن اْلِكتَووواَب ِإ َّ أََمووواينَّ َوِإْن ُهوووْم ِإ َّ َيظُنُووولَن ) ُهْم أُمِِ ( فَوَليْووول  لِِلَّوووِذيَن 78ابلرايسووو  والقيووواقة }َوِمووونوْ

َّا َكتَوَبحْل أَيْوَيْكتُوُبلَن اْلِكَتاَب  َِ  ُم  ِِ ِديِهْم َوَويْول  ْيِديِهْم مُثَّ يَوُقلُللَن َهَذا ِمْن ِعنِد اّللِِ لَِيْشَ ُواْ بِِه مَثَنا  قَِليال  فَوَلْيل  هلَّ
َّا َيْكِسُبلَن { ) ُْم  ِِ  ( سلرة البقرة79هلَّ

 ُيمل كذلك مع  ا نكار والتلبي   ا ستفهام
 في جعم الن ا  من النارأكايبهم  80الدرس الثالث:

ر ات التصوووووول هنووووووا ذتوووووويهم ا؟وووووولاب القووووووانع والقوووووولل الفصوووووول يف هووووووذ  الوووووودعلى،يف صوووووولرة كليوووووو  موووووون كليوووووو
ووف  هوووذا ك العمووول،ا سوووالمك،تنبع مووون فكرتوووه الكليووو  عووون الكووولن واحليووواة وا نسوووان:إن ا؟وووزاء مووون جووون

 العمل.
َن آَمنُوولا ِفيهووا خاِلُدوَن.َوالَّووِذي لنَّوواِر ُهوومْ ْصووحاُب ا فَُأول ِووَك أَ بَلووى   َمووْن َكَسووَه َسوويَِِ    َوَأحانَووحْل بِووِه َخِطي َوتُووهُ  »

 « ..نَ َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت أُولِ َك َأْصحاُب اْ؟َنَِّ  ُهْم ِفيها خاِلُدو 
؟وازم احلكوم ا هلوك ام هوذا او  بد أن نق  قليال أمام ذلك التصلير الفب املعجز حلالو  معنليو  خاصو ،وأم

.ااطي ووو   ..« . َوتُوووُه ِه َخِطيبِوووبَلوووى   َموووْن َكَسوووَه َسووويَِِ    َوَأحانَوووحْل »كوووكء مووون أسوووبابه وأسووورار :نكشووو  عووون 
   معروف  ..ال  نفسيحكسهف إن املع  الذهب املقصلق هل اج ا  ااطي  .ولكن التعبْي يلمىء إىل 
 علووى معوو  موون -ا لووه سووبإن الووذي اوو   ااطي وو  إ ووا ا حهووا عوواقة وهوول يلتووذها ويستسوويغها وُيسووبها ك

ليهووووا عنووووحل كريهوووو  يف حسووووه مووووا اج حهووووا،ولل كووووان ُيووووك أوووووا خسووووارة مووووا أقوووودم ولوووول أوووووا كا -املعوووواين 
خسوووارة أن  فيهووا موون متحمسووا،وما تركهووا اوووا عليووه نفسووه،وهي  بعاملوووه ألنووه خليوو  لووول كرههووا وأحووك موووا

إىل كنووو  غوووْي كنفهوووا.ويف هوووذ   أن يسوووتغفر منهوووا،ويللذو  -َّت لووول انووودفع  رتكاّبوووا حووو -يهوورب مووون للهوووا 
َأحانَووحْل بِووِه وَ »التعبووْي: ْي ..ويفاحلالوو    هووي  بووه،و  اووا عليووه عاملووه،و  تغلوو  عليووه منافووذ التلبوو  والتكفوو

لووه  ن  اتووه ععوول  واضووح  موو..عسوويم هلووذا املع .وهووذ  خاصووي  موون خوولاص التعبووْي القرآين،و وو« َخِطي َوتُووهُ 
 .وأي هلووا و  حركوو يت   لوولعوواين الذهنيوو  اجملوورقة،والتعبْيات الذهنيوو  الوووقعووا يف احلووك حتلوو  عوون وقووع امل

مث حبووويك    اهلتعبوووْي ذهوووب عووون اللجاجووو  يف ااطي ووو  موووا كوووان ليشوووع مثووول هوووذا الظووول الوووذي يصووولر اجملووو
لتلبووو  علوووى ا  منافوووذ خطي توووه:يعيا يف إنارهوووا،ويتنفك يف جلها،وُييوووا معهوووا وهلا.عندئوووذ ..عنووود موووا تغلووو

ِفيهووا  لنَّوواِر ُهوومْ ْصووحاُب اأَ فَُأول ِووَك :»جن ااطي وو  ..عندئووذ ُيوو  ذلووك ا؟ووزاء العوواقل احلاسووم الوونفك يف سوو
 « ..خاِلُدونَ 

 :بيان أصحاا ال نة وأصحاا النار82 - 81الدرس الرابع:
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حاُب اْ؟َنَّووِ   ِووَك َأْصوواحِلاِت أُوللا الصَّووَوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوو »مث يتبووع هووذا الشووطر ابلشووطر املقابوول موون احلكووم.
اوه  حل ..وهوذا موالعمل الصوا..فمن مقتضيات ا ميان أن ينبث  من القله يف صلرة ا« ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

ذ  أن نسوووووتيقن هووووو -قووووولل إان مسووووولملن حنووووون الوووووذين ن -أن يدركوووووه مووووون يووووودعلن ا ميوووووان ..وموووووا أحلجنوووووا 
يف  يفسودون مثإوم مسولملن لذين يقللولن:احلقيق :أن ا ميان   يكلن حَّت ينبث  منه العمل الصاحل.فأما ا

قوه يف احلياة،وأخال ريعته يفاألرم،وُياربلن الصال  يف حقيقته األوىل وهك إقرار منهج اّلِل يف األرم،وكو
ابووه وا  ولوول م موون عذاجملتمع،فهووي ء لوويك هلووم موون ا ميووان كووكء،وليك هلووم موون يوولاب اّلِل كووكء،وليك هلوو

 .اليت بني اّلِل هلم وللناس فيها هذا البيانتعلقلا  مايِن كأمايِن اليهلق 
 نماذج لاناقي اليهود ومخال اأهم 86 - 83الدرس الخامس:

 ءيان وا لتوولايهووا العصوومث ميضووك السوويا  ُيوودّ ا؟ماعوو  املسوولم  عوون حووال اليهلق،وموولاقفهم الوويت يتجلووى ف
 َوِإذْ  :»مني ن املسووولموووشوووهد وا حنووورا  والنكووولل عووون العهووود وامليثا .ويلاجوووه اليهووولق ّبوووذ  امللاقووو  علوووى م

َ َواِبلْ  امى َواْلَمسوواِكنِي َوُقللُوولا  َوِذي اْلُقووْرىب َواْلَيتووِن ِإْحسوواان  لالِووَديْ َأَخووْذان ِميثوواَ  بَووِب ِإْسوورائِيَل   تَوْعبُووُدوَن ِإ َّ اّللَّ
ُتمْ لِلنَّاِس ُحْسنا  َوأَِقيُملا الصَّالَة،َوآتُلا الزَّكاَة ..مُثَّ تَووَللَّ  ْعرُِضولَن.َوِإْذ َأَخوْذان ِميثواَقُكْم   ال  ِموْنُكْم َوأَنْووُتْم مُ  قَلِويِإ َّ  يوْ

 أَنْووووُتْم هوووُي ِء تَوْقتُولُووولَن نْووووُتْم َتْشوووَهُدوَن ..مُثَّ َرْرمُتْ َوأَ  أَقْووووَتْسوووِفُكلَن ِقمووواءَُكْم َو  خُتْرُِجووولَن أَنْوُفَسوووُكْم ِموووْن ِقايرُِكوووْم.مُثَّ 
تُووووووولُكْم أُسوووووووارى ذَْ مثِْ َواْلعُوووووووْدواِن،َوِإْن ِهْم اِبْ ِ  َعلَووووووويْ ا  ِموووووووْنُكْم ِموووووووْن ِقايرِِهوووووووْم َتظووووووواَهُرونَ أَنْوُفَسوووووووُكْم،َوخُتْرُِجلَن َفرِيقووووووو

ف َفما ْلِكتاِب َوتَ بَوْعِخ اتُفاُقوُهْم،َوُهَل حُمَرَّم  َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهْم.أَفَوتُوْيِمُنلَن بِ  زاُء َموْن يَوْفَعوُل ذلِوَك جَ ْكُفُروَن بِبَوْعخ 
ُ بِغاىل َأَكوودِِ ُقوَن إِ ِإ َّ ِخووْزي  يف احْلَيوواِة الووُدنْيا،َويَوْلَم اْلِقياَمووِ  يوُوورَ ِمووْنُكْم  ووا تَوْعَمُللَن.أُول ِووَك ْلَعووذاِب،َوَما اّللَّ افِوول  َعمَّ

ُهُم االَِّذيَن اْكَ َُوا احْلَياَة الُدنْيا اِبهْلِخرَِة،َفال ُحَفَُّ  عَ   .« . ُهْم يُوْنَصُرونَ ْلَعذاُب َو نوْ
ه يف الووودرس لقفهم معوووولقووود سوووبقحل ا كوووارة إىل امليثوووا  يف معووورم توووذكْي اّلِل لبوووب إسووورائيل إبخوووال  مووو

 املاضك.فهنا ككء من التفصيل لبعخ نصلص هذا امليثا .
يف لوووووول  ذ  علوووووويهموموووووون اهليوووووو  األوىل نوووووودر  أن ميثووووووا  اّلِل مووووووع بووووووب إسوووووورائيل،ذلك امليثووووووا  الووووووذي أخوووووو

دين عود الثابتو  لووضوومن القلاتبقوولة وأن يوذكروا موا فيووه ..أن ذلوك امليثوا  قود ا؟بل،والوذي أموروا أن ذخوذو  
 اّلِل.هذ  القلاعد اليت جاء ّبا ا سالم أيضا،فتنكروا هلا وأنكروها.

إىل  نوتضووومن ا حسوووااملطل . لقووود تضووومن ميثوووا  اّلِل معهوووم:أ  يعبووودوا إ  اّلِل ..القاعووودة األوىل للتلحيووود
لنهوك ابملعورو  وا ا األمورتامى واملساكني.وتضمن خطاب الناس ابحلسو ،ويف أوهلواللالدين وذي القرىب والي

م وتكاليفوه عود ا سوالعن املنكر ..كذلك تضمن فريض  الصالة وفريض  الزكاة.وهوذ  يف جمملعهوا هوك قلا
.. 

لثاني  وموون مث تتقوورر حقيقتووان:األوىل هووك وحوودة قيوون اّلِل وتصوودي  هووذا الوودين األخووْي ملووا قبلووه يف أصوولله.وا
هووك مقوودار التعنووحل يف ملقوو  اليهوولق موون هووذا الوودين،وهل يوودعلهم ملثوول مووا عاهوودوا اّلِل عليووه،وأعطلا عليووه 

يتحوولل السوويا  موون احلكايوو  إىل ااطاب،فيلجووه القوولل إىل بووب  -يف هووذا امللقوو  املخجوول  -امليثا .وهنوا 
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ااطواب إلويهم هنوا أخوزى وأنكوى إسرائيل.وكان قد تر  خطاّبم والتفحل إىل خطاب امليمنني.ولكن تلجيه 
ُتْم ِإ َّ قَِليال  ِمْنُكْم َوأَنْوُتْم ُمْعرُِضلنَ :»  « ..مُثَّ تَوَللَّيوْ

  وهكذا تتكش  بعخ أسرار ا لتفات يف سيا  القصا وغْي  يف هذا الكتاب العجيه
 نمووووا  يلجووووه ااطوووواب إىل بووووب إسوووورائيل،وهل يعوووورم علوووويهم متناقضووووات موووولقفهم ويسووووتمر السووووي - 84 

.مُثَّ أَقْوووَرْرمُتْ نْوُفَسووُكْم ِمووْن ِقايرُِكوومْ رُِجوولَن أَ ْم،َو  ختُْ َوِإْذ َأَخووْذان ِميثوواَقُكْم:  َتْسووِفُكلَن ِقموواءَكُ ..»ميثوواقهم مووع اّلِل 
 ..فماذا كان بعد ا قرار وهم كاهدون حاضرونف« َوأَنْوُتْم َتْشَهُدونَ 

ْم اِبْ ِمثِْ َواْلعُوووْدواِن.َوِإْن ِهْم،َتظوواَهُروَن َعلَووْيهِ  ِموووْن ِقايرِ ِمووْنُكمْ  َوخُتْرُِجلَن َفرِيقووا  مُثَّ أَنْوووُتْم هووُي ِء تَوْقتُولُوولَن أَنْوُفَسوووُكْم،»
فْعِخ اْلِكتاِب َوَتْكُفرُ ِمُنلَن بِبوَ .أَفَوتُويْ َذْتُلُكْم أُسارى تُفاُقوُهْم،َوُهَل حُمَرَّم  َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهمْ   « ..وَن بِبَوْعخ 

 رج.كوان األوسوس وااز يلاجههم بوه واقعوا قريوه العهود قبيول غلبو  ا سوالم علوى األ ولقد كان هذا الذي
يوواء ينوو  ياليوو  أحيف املد وااووزرج مشووركني،وكان احليِووان أكوود مووا يكوولن حيِووان موون العوورب عووداء.وكان اليهوولق
ن بنوول زرج،وكووالفوواء ااتوورتب  بعهوولق مووع هووذا احلووك وذا  موون املشووركني ..كووان بنوول قينقوواع وبنوول النضووْي ح

قي أعووداء  توول اليهوول قريظوو  حلفوواء األوس.فكانووحل احلوورب إذا نشووبحل بيوونهم قاتوول كوول فريوو  مووع حلفائووه فيق
وكوووانلا  -م لووويهم بووونا ميثوووا  اّلِل معهووووهوووذا حووورام ع -،وقووود يقتووول اليهووولقي اليهووولقي مووون الفريووو  اهلخووور 

هم بووونا يا حووورام علووووهوووذ -حرجووولوم مووون قايرهوووم إذا غلوووه فوووريقهم وينهبووولن أمووولاهلم وذخوووذون سوووباايهم 
و أن اليهوولق هنووا موواحلوورب أوزارهووا فوواقوا األسووارى،وفكلا أسوور املأسوولرين  مث إذا وضووعحل -ميثووا  اّلِل معهووم 

قووود جووواء و كوووم التووولراة وذلوووك عموووال   -هنا ،عنوودهم أو عنووود حلفوووائهم أو أعوووداء حلفوووائهم علوووى السووولاء 
 ..فيها:إنك   عد  للكا من بب إسرائيل إ  أخذته فأعتقته 

تواِب َوَتْكُفوُروَن بَوْعِخ اْلكِ ُنلَن بِ أَفَوتُوْيمِ :»هذا التناقخ هل الذي يلاجههم به القرآن وهل يسأهلم يف استنكار 
ف  « ..بِبَوْعخ 

هديود هلخرة.موع التاألكد يف وهذا هل نقخ امليثا  الذي يتهدقهم عليه ابازي يف احلياة الدنيا،والعذاب ا
ْزي  يف احْلَيوووواِة ِخووووُكْم ِإ َّ لِووووَك ِموووونْ َفمووووا َجووووزاُء َمووووْن يَوْفَعووووُل ذ:»  متجوووواوزا اافووووك  ن اّلِل لوووويك غووووافال عنووووه و 

ُ بِ االُدنْيا،َويَوْلَم اْلِقياَمِ  يُوَرُقوَن ِإىل َأَكدِِ اْلَعذاِب.َوَما   « ..ا تَوْعَمُللنَ غاِفل  َعمَّ ّللَّ
ْكوووَ َُوا اِذيَن أُول ِوووَك الَّووو»  عملهوووم :مث يلتفوووحل إىل املسووولمني وإىل البشوووري  مجيعوووا،وهل يعلووون حقيقوووتهم وحقيقووو

ُهُم اْلَعذاُب َو   .« .ْنَصُرونَ ُهْم يوُ  احْلَياَة الُدنْيا اِبهْلِخرَِة.َفال ُحَفَُّ  َعنوْ
ُهُم فَّووووُ  َعوووونوْ حَُ فَووووال » :وكوووذبلا إذن يف قعوووولاهم أن لوووون اسووووهم النووووار إ  أايمووووا معووودوقة ..فهووووي ء هووووم هنووووا

 « ..ُرونَ اْلَعذاُب َو  ُهْم يُوْنصَ 
وقص  كرائهم احلياة الدنيا ابهلخرة هنا يف هذ  املناسب :هك أن الدافع هلم على رالفو  ميثواقهم موع اّلِل،هول 
استمسووووووووواكهم  يثووووووووواقهم موووووووووع املشوووووووووركني يف حلووووووووو  يقتضوووووووووك رالفووووووووو  قيووووووووونهم وكتاّبم.فوووووووووإن انقسوووووووووامهم 

لعصووا موون اللسوو  وا نضوومام فريقني،وانضوومامهم إىل حلفني،هووك هووك خطوو  إسوورائيل التقليديوو ،يف إمسووا  ا
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إىل املعسووكرات املتطاحنوو  كلهووا موون ابب ا حتيوواط،لتحقي  بعووخ املغوواح علووى أيوو  حووال وضوومان صوولاحل 
اليهووووولق يف النهايوووووو  سوووووولاء انتصوووووور هووووووذا املعسوووووكر أم ذا   وهووووووك خطوووووو  موووووون   يثوووووو  ابّلِل،و  يستمسووووووك 

ار ابلعبوواق   بوورب العباق.وا ميووان ُيوورم  يثاقوو ،واعل اعتموواق  كلووه علووى الوودهاء،وملايي  األرم،وا ستنصوو
علووووى أهلووووه الوووودخلل يف حلوووو  ينوووواقخ ميثوووواقهم مووووع رّبم،وينوووواقخ تكووووالي  كريعتهم،ابسووووم املصوووولح  أو 

 اللقاي ،فال مصلح  إ  يف اتباع قينهم،و  وقاي  إ   فج عهدهم مع رّبم.
 مهاجية اليهود في الامامل مع الحق 87الدرس السادس:

ء ل وموا كوان مون سو،.أنبيوائهم هميلاجه بوب إسورائيل  ولاقفهم عوا  النبولات وعوا  األنبيواء . مث ميضك السيا 
 صنيعهم معهم كلما جاءوهم ابحل ،الذي   حضع لاهلاء ..

َوأَيَّووووْدانُ  بِووووُروِ   بْووووَن َمووووْرمَيَ اْلبَويِِنوووواتِ نووووا ِعيَسووووى ا َوآتَويْ َوَلَقووووْد آتَوْينووووا ُملَسووووى اْلِكتاَب،َوقَوفَّْينووووا ِمووووْن بَوْعووووِدِ  اِبلُرُسوووولِ »
بْوُتْم،َوَفرِيقا  ،فَوَفرِيقْكَثْمتُْ اْلُقُدِس.أََفُكلَّما جاءَُكْم َرُسلل  ِ ا   هَتْلى أَنْوُفُسُكُم اْستَ   « ..ْقتُوُللَنفتوَ ا  َكذَّ

فايووو  مووون نووودهم الكولقووود كانوووحل حجووو  بوووب إسووورائيل يف إعراضوووهم عووون ا سوووالم،وإابئهم الووودخلل فيوووه،أن ع
قيقووو  حيكشووو  عووون ئهم،وأوم ماضووولن علوووى كوووريعتهم ووصووواايهم ..فهنوووا يفضوووحهم القووورآن و تعووواليم أنبيوووا

 هلائهم.أل الذي   حضعملقفهم من أنبيائهم وكرائعهم ووصاايهم.ويثبحل أوم هم هم كلما واجهلا احل ،
 ويزيود الكتاب.وقود آ   اّللِ  - عليوه السوالم -وفيما تقدم واجههم ابلكثوْي مون مولاقفهم موع نبويهم ملسوى 

ملعجوووزات ا  اّلِل أن رسووولهم تلالوووحل ت ى،يقفووول بعضووهم بعضوووا وكوووان آخووور هووم عيسوووى بووون مرمي.وقووود آ  هنووا
تقباهلم لوووذلك احلشووود مووون الرسووول فكيووو  كوووان اسووو - عليوووه السوووالم -البينات،وأيووود  بووورو  القووودس جثيووول 

 وكتبهم ذاهتواار ،إنكو وهلخرهم عيسى عليوه السوالمف كوان هوذا الوذي يسوتنكر  علويهم والوذي   ميلكولن هوم
بْوُتْم َوَفرِ َثْمُتْ:فوَ ُم اْسوَتكْ أََفُكلَّموا جواءَُكْم َرُسولل  ِ وا   هَتْولى أَنْوُفُسوكُ :»تقرر  وتشهد به  «  يقوا  تَوْقتُولُولَن َفرِيقا  َكوذَّ

مسوحل الفطرة،وانط لما فسودتكوحماول  إخضاع اهلداة والشرائع للهلى الطارئ والنزوة املتقلب .لاهرة تبدو  
غوْي املصودر  - صودر تبوحلعدالو  املنطو  ا نسواين ذاتوه.املنط  الوذي يقتضوك أن ترجوع الشوريع  إىل م فيها

ابووحل ك امليووزان الثل مووع اهلوولى،و  تغلبووه النووزوة.وأن يرجووع النوواس إىل ذلوومصوودر   مييوو -ا نسوواين املتقلووه 
ة ن ذاتوووه للنوووزو ا امليوووزاالوووذي   يتوووأرج  موووع الرضوووى والغضه،والصوووح  واملرم،والنوووزوة واهلووولى،  أن حضوووعل 

 واهللى  
سوله ثلوه،حَّت   تقولع يف مولقد قا اّلِل على املسلمني من أنبواء بوب إسورائيل يف هوذا موا ُيوذرهم مون الل 
ل،ونرحلا ه بنوول إسوورائيا وقووع فيووموونهم ااالفوو  يف األرم واألمانوو  الوويت اننهووا ّبووم اّلِل،فلمووا وقعوولا يف مثوول موو

ا ضورب بوه  وضورّبم اّلِل ا فريقا.ءهم وكهلاهتم،وقتللا فريقا من اهلداة وكذبل منهج اّلِل وكريعته،وحكملا أهلا
تجيبلا ّلِل   أن يسووووووبووووووب إسوووووورائيل موووووون قبوووووول،من الفرقوووووو  والضووووووع ،والذل  واهللان،والشووووووقاء والتعاسوووووو  ..إ

ن الفهم،وإ  أم ومووووع أسووووورسووووله،وإ  أن حضووووعلا أهوووولاءهم لشووووريعته وكتابووووه،وإ  أن يفوووولا بعهوووود اّلِل معهوووو
 ذخذو  بقلة،ويذكروا ما فيه لعلهم يهتدون.
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 :حقد اليهود عل  النبي الخاأم وبمي جرائمهم93 - 88الدرس السابع:

،فإذا هوم النول ا؟ديود؟ديودة و ذلك كان ملقفهم مع أنبيائهم،يبينوه ويقورر ،مث اواّبهم  ولقفهم مون الرسوال  ا
.َوقاُللا»هم،كووأوم أول وووك الوووذين جووواّبلا األنبيووواء مووون قبووول:  موووا  ِبُكْفووورِِهْم فَوَقلِووويال  ُم اّللَُّ بَوووْل َلَعووونَوهُ :قُوُللبُنوووا ُغْل  
 َعلَوى الَّوِذيَن َكَفوُروا ْن قَوْبُل َيْستَوْفِتُحلنَ وَكانُلا مِ  - َمَعُهمْ  يُوْيِمُنلَن َوَلمَّا جاَءُهْم ِكتاب  ِمْن ِعْنِد اّللَِّ ُمَصدِِ   ِلما

ووا جوواَءُهْم مووا َعَرفُوول  - ُهْم:أَْن َيْكُفووُروا ِ ووا أَنْوووَزَل ا اْكووَ َْوا بِووِه أَنْوُفَسوورِيَن.بِْ َسوومَ ِه.فَوَلْعنَووُ  اّللَِّ َعلَووى اْلكافِ ا َكَفووُروا بِ فَوَلمَّ
 ُ ُ ِموووْن َفْضوووِلِه َعلوووى َموووْن َيشووواُء ِموووْن عِ بَوْغيوووا ،أَنْ  -اّللَّ ،َولِ فَبووواُ  بِغَ  -بووواِقِ   يُونَووووِزَِل اّللَّ ْلكاِفرِيَن َضوووه  َعلوووى َغَضوووه 

ُ،قووواُللاَعوووذاب  ُمِهوووني   ِ وووا َوراَءُ ،َوُهوووَل احْلَوووُ   َل َعَلْينوووا.َوَيْكُفُرونَ  ِ وووا أُنْوووزِ :نُوْيِمنُ .َوِإذا ِقيوووَل هَلُْم:آِمنُووولا ِ وووا أَنْووووَزَل اّللَّ
ووتُ   قَوْبوولُ ُمَصوودِِقا  ِلمووا َمَعُهْم،قُووْل:فَِلَم تَوْقتُولُوولَن أَنِْبيوواَء اّللَِّ ِموونْ  ْم ُملسووى اِبْلبَويِِنوواِت مُثَّ اءَكُ ْم ُمووْيِمِننَيف َوَلَقووْد جووِإْن ُكنوْ
َووْذمُتُ اْلِعْجووَل ِمووْن بَوْعووِدِ  َوأَنْوووُتْم لوواِلُملَن.َوِإْذ َأَخووذْ  ْينوواُكْم بُِقوولَّة  ُخووُذوا مووا آتوَ ْعنووا فَوووْلَقُكُم الُطلَر:َقُكْم َوَرفوَ ان ِميثووااختَّ
ْعنوووووا َوَعَصْينا،َوأُْكووووورِبُلا يف قُولُووووولِّبُِم الْ  وووووُتْم  ا َذُْمووووورُُكمْ ُقْل:بِْ َسووووومُكْفرِِهْم. بِ ِعْجووووولَ َواْ َُعلا.قاُللا: َِ بِوووووِه ِإميوووووانُُكْم ِإْن ُكنوْ

 « ..ُمْيِمِننَي 
محوووم ..إنوووه اوووبههم جبهوووا إىل صووولاع  و  -اضوووع يف بعوووخ املل  -إن األسوووللب هنوووا يعنووو  ويشوووتد،ويتحلل 

عوووون  هماسووووتكبار  كووووديدا  ووووا قوووواللا ومووووا فعلوووولا واوووورقهم موووون كوووول حججهووووم ومعوووواذيرهم،اليت يسوووو ون ّبووووا
ا موووون يت اّلِل أحوووودهم أن يوووي احلووو ،وأيرهتم البغيضوووو ،وعزلتهم النوووافرة،وكراهتهم ألن ينووووال غوووْيهم ااْي،وحسوووود

 فضله.
ُ ِبُكْفوورِِهْم .بَووْل َلَعوونوَ نووا ُغْل   َوقاُللا:قُوُللبُ ..»جوزاء موولقفهم ا؟حوولقي املنكوور موون ا سووالم ورسوولله الكوورمي  ُهُم اّللَّ

يووو  جديووود  سوووتمع إىل قاعتديووودة،و  لا:إن قللبنوووا مغلفووو    تنفوووذ إليهوووا قعووولة ج..قوووال« فَوَقلِووويال  موووا يُوْيِمنُووولنَ 
 للمسووولمني،من قعووولهتم إىل هوووذا الووودين أو تعلووويال لعووودم اسوووتجابتهم لووودعلةو  - -قاللهوووا تي يسوووا نمووود 

ُ ِبُكْفووورِهِ »الرسووولل ..ويقووولل اّلِل رقا علوووى قوووللتهم: م عووون اهلووودى بعووودهإنوووه نووورقهم وأ ..أي« مْ بَوووْل َلَعووونَوُهُم اّللَّ
 بسبه كفرهم.

ا موفَوَقلِويال  »اع ابهلودى .. ا نتفوفهم قد كفروا ابتداء فجازاهم اّلِل على الكفور ابلطورق وابحليلللو  بيونهم وبوني
رهم م جووووووزاء كفوووووو..أي قلوووووويال مووووووا يقووووووع موووووونهم ا ميووووووان بسووووووبه هووووووذا الطوووووورق الووووووذي حوووووو  علوووووويه« يُوْيِمنُوووووولنَ 

ا ق  ّبووم يووذكره،حالوو   صووكفووروا فقلمووا يقووع موونهم ا ميانالساب ،وضووالهلم القوودمي.أو أن هووذ  حوواهلم:أوم  
 تقريرا حلقيقتهم ..وكال املعنيني يتف  مع املناسب  وامللضلع.

ينتصوروا  ي ارتقبولا أنكوافرين،أوقد كان كفرهم قبيحا،ألوم كفروا ابلنل الذي ارتقبل ،واستفتحلا به علوى ال
ُمَصودِِ   ِلموا  ْنوِد اّللَِّ  ِموْن عِ َوَلمَّوا جواَءُهْم ِكتواب  :»به على من سلاهم.وقد جاءهم بكتاب مصد  ملوا معهوم 

..وهول تصور   «ا َعَرفُولا َكَفوُروا بِوهِ َءُهْم موفَوَلمَّوا جوا -ْن قَوْبُل َيْسوتَوْفِتُحلَن َعلَوى الَّوِذيَن َكَفوُروا وَكانُلا مِ  -َمَعُهْم 
 َعلَوى ْعنَوُ  اّللَِّ فَولَ :» هم ابلكفوريستح  الطرق والغضه لقبحه وكناعته ..ومن مث يصه عليهم اللعن  ويصوم

 « ..اْلكاِفرِينَ 
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 :»ختاروهووا   الوويت اويفضوو  السووبه اافووك هلووذا امللقوو  الشووائن الووذي وقفوول  بعوود أن يقوورر خسووارة الصووفق
ُ ِموووونْ ْغيووووا  أَْن يوُ ،بوَ بِْ َسووووَما اْكووووَ َْوا بِووووِه أَنْوُفَسووووُهْم أَْن َيْكُفووووُروا ِ ووووا أَنْوووووَزَل اّللَُّ  ِه َعلووووى َمووووْن َيشوووواُء ِمووووْن َفْضوووولِ  نَوووووِزَِل اّللَّ

،َولِْلكاِفرِيَن َعذاب  ُمِهني    « ..ِعباِقِ .فَباُ  بَِغَضه  َعلى َغَضه 
  نسووان يعوواقلفسووهم  واب سووما اكوو وا بووه أنفسووهم أن يكفووروا ...لكووأن هووذا الكفوور هوول الووثمن املقابوول ألن

ذا هوووول ولكوووون هوووو فقات وأخسوووورهانفسووووه بووووثمن مووووا،يكثر أو يقل.أمووووا أن يعاقهلووووا ابلكفوووور فتلووووك أ س الصوووو
ولقوود  لكوورمي العزيووزاامللكووه  اللاقووع.وإن بوودا اثوويال وتصووليرا.لقد خسووروا أنفسووهم يف الوودنيا فلووم ينضووملا إىل

ل جوولا ابلكفر،هوووهايوو ف خر خسووروا أنفسووهم يف اهلخووورة  ووا ينتظوورهم مووون العووذاب املهني.و وواذا خرجووولا يف الن
 وحد  الذي كسبل  وأخذو   

ن حتوووار  اّلِل للرسوووال  الووويت انتظروهوووا أ - -علوووى هوووذا كلوووه هووول حسووودهم لرسووولل اّلِل  وكوووان الوووذي محلهوووم
ا فعوواقوا موون نهم وللمووفيهم،وحقوودهم ألن ينووزل اّلِل موون فضووله علووى موون يشوواء موون عباق .وكووان هووذا بغيووا موو

 ميم.لبغك الذهذا الظلم بغضه على غضه وهنا  ينتظرهم عذاب مهني،جزاء ا ستكبار واحلسد وا
ن مووويوووا يف نطوووا    الووويت هالطبيعووو  الووويت تبووودو هنوووا يف يهووولق هوووك الطبيعووو  الكنلق،نبيعووو  األيووورة الضووويق وهوووذ 

نسوواني  كوويج  ا التعصووه كووديد وهووك أن كوول خووْي يصوويه سوولاها كأ ووا هوول مقتطووع منهووا و  تشووعر ابلل 
ة ن كوجرة احليواموع مقطولع الكثى،اليت ترب  البشري  مجيعا ..وهكذا عاش اليهولق يف عزل ،ُيسولن أووم فور 

  ذيقلن البشووريضووغائن،ويوي بصوولن ابلبشووري  الوودوائر ويكنوولن للنوواس البغضوواء،ويعانلن عووذاب األحقوواق وال
ئهوووووا ا مووووون ورارجوووووع هوووووذ  األحقووووواق فتنوووووا يلقووووودووا بوووووني بعوووووخ الشوووووعلب وبعخ،وحووووورواب يثْيوووووووا ليجووووورو 

ذا م النوواس ..وهووطه علوويهس،ويسولاملغواح،ويروون ّبووا أحقوواقهم الوويت   تنطفوى ء،وهالكووا يسوولطلنه علووى النا
 « ..َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِق ِ  ْضِلِه َعلىفَ  ِمْن بَوْغيا  ..أَْن يُونَوِزَِل اّللَُّ »الشر كله إ ا نشأ من تلك األيرة البغيض :

ُ قاُللا:نُوْيِمُن ِ ا» « َوُهَل احلَُْ  ُمَصدِِقا  ِلموا َمَعُهومْ  ا َوراَء ُ َيْكُفُروَن  ِ  َعَلْينا،وَ أُْنزِلَ  َوِإذا ِقيَل هَلُْم:آِمُنلا ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ
« ا أُْنزَِل َعَلْينوانُوْيِمُن  ِ »يقلللن  ..وكان هذا هل الذي يقلللنه إذا قعلا إىل ا ميان ابلقرآن واب سالم.كانلا

.. 
ه جواءهم بوم،وما يوه السوالففيه الكفاي ،وهل وحد  احل ،مث يكفرون  ا وراء .سلاء ما جاءهم به عيسوى عل

َصوودِِقا  َل احْلَوُ  مُ َوُهو»هوم حممود خوامت النبيني.والقورآن يعجوه موون مولقفهم هوذا،ومن كفورهم  وا وراء الووذي مع
ووووم إيروا هوووم بوووهف ا   يسوووتأ..وموووا هلوووم وللحوو ف وموووا هلوووم أن يكووولن مصوودقا ملوووا معهوووم  موووا قاموول « ِلمووا َمَعُهووومْ 

م اءهم أنبيووا هبول  ووا جوقون هلاهم،فلقوود كفوروا موون يعبودون أنفسوهم،ويتعبدون لعصووبيتهم.  بول إوووم ليعبود
 قُوْل:فَِلَم تَوْقتُولُولنَ  :»احلقيق ،وكشفا مللقفهم وفضحا لودعلاهم  أن ابههم ّبذ  - -به ...ويلقن اّلِل نبيه 

ُتْم ُمْيِمِننَيف  « أَنِْبياَء اّللَِّ ِمْن قَوْبُل ِإْن ُكنوْ
منوولن  ووا أنووزل إلوويكمف وهووي ء األنبيوواء هووم الووذين جووا وكم  ووا   تقتلوولن أنبيوواء اّلِل موون قبوول،إن كنووتم حقووا تي 

 -نبووويكم األول ومنقوووذكم األكوووث  -  بووول إنكوووم كفووورمت  وووا جووواءكم بوووه ملسوووى  تووودعلن أنكوووم تيمنووولن بوووهف
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َووْذمُتُ اْلِعْجووَل ِمووْن بَوْعووِدِ  َوأَنْوووُتْم لوواِلُملنَ :» اختوواذكم العجوول موون  ..فهوول« َوَلَقووْد جوواءَُكْم ُملسووى اِبْلبَويِِنوواِت مُثَّ اختَّ
 بعد ما جاء كم ملسى ابلبينات،ويف حياة ملسى نفسه،كان من وحك ا ميانف

 وهل يتف  هذا مع قعلاكم أنكم تيمنلن  ا أنزل إليكمف
ْذ َوإِ »ملعصووي :لتموورق وااو  تكوون هووذ  هووك املوورة اللحيوودة.بل كووان هنالووك امليثووا  هووحل الصووخرة،وكان هنووا  

ْعنوا َوَعصَ ة  َوا َْ ْم بُِقولَّ فَوْعنوا فَووْلَقُكُم الُطلَر:ُخوُذوا مووا آتَوْينواكُ َأَخوْذان ِميثواَقُكْم َورَ  ْينا،َوأُْكورِبُلا يف قُولُوولِّبُِم ُعلا،قاُللا: َِ
 « ..اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهمْ 

 - إىل املويمنني م،ويلتفوحلوالسيا  هنا يلتفحل من ااطاب إىل احلكاي  ..حانه بب إسورائيل  وا كوان منه
ن اووبههم ابل ذيوول والتبشوويع أ - -يطلعهم علووى مووا كووان مونهم ..مث يلقوون الرسوولل فوو -نواس مجيعووا وإىل ال

ُمورُُكْم ذَْ ْل:بِْ َسوما قُ »صوري :هلذا الللن من ا ميان العجيه الذي يدعلنه إن كان ذمورهم بكول هوذا الكفور ال
ُتْم ُمْيِمِننَي   « ..بِِه ِإميانُُكْم ِإْن ُكنوْ

ْعنووا َوَعَصوويْ »التعبووْيين املصوولرين العجيبووني: ونقوو  هنووا حلظوو  أمووام  يف قُولُوولِّبُِم اْلِعْجوولَ  َوأُْكوورِبُلا« ..»ناقاُللا: َِ
لير احلووك نوواف إنووه التصووهقوولل عوونهم ..إوووم قاللا: عنووا.و  يقللوولا عصووينا.ففيم إذن حكايوو  هووذا ال« ِبُكْفوورِِهمْ 

ل الوذي هولاقع العملوك صوينا.والوقاللا  عماهلم:علللاقع الصامحل كأنه واقع انن ،لقد قاللا  فلاههم: عنا.
ء إىل لللاقوع يولمى لير احلوكمين  القلل الشفلي ق لته.وهذ  الد ل  أقلى من القلل املنطول  ..وهوذا التصو
  ني الكلموبو أو هوك اللحودةمبدأ كلك من مباقئ ا سالم:إنه   قيم  لقلل بال عمل.إن العمل هل املعتوث.

 لاقع ،وهك مناط احلكم والتقدير.املنطلق  واحلرك  ال
كربلا،أكووربلا بفعوول أرة فريدة.لقوود فهووك صوول « َوأُْكوورِبُلا يف قُولُوولِّبُِم اْلِعْجوولَ »فأمووا الصوولرة الغليظوو  الوويت تر هووا:

ل يتمثووول تلوووك ظووول اايوووافاعووول سلاهم.أكوووربلا مووواذاف أكوووربلا العجووول  وأيووون أكوووربل ف أكوووربل  يف قلووولّبم  وي
يهوا فقخا ،وُيشور إالقلولب   ،وتلك الصولرة السواخرة اهلازئ :صولرة العجول يودخل يفاناول  العنيف  الغليظو

لشوووديد اهل حوووبهم حشووورا،حَّت ليكووواق ينسوووى املعووو  الوووذهب الوووذي جووواءت هوووذ  الصووولرة اجملسوووم  لتيقيوووه،و 
 إىل سملصوولر،ابلقيالقوورآين االعبوواقة العجوول،حَّت لكووأوم أكووربل  إكوورااب يف القلوولب  هنووا تبوودو قيموو  التعبووْي 

 ؟ميل.االتعبْي الذهب املفسر ..إنه التصلير ..السم  البارزة يف التعبْي القرآين 
 عدا أمنيهم الموت وحرصهم عل  الحيا  96 - 94الدرس الثامن:

فوائزون وم وحودهم الهتودون.إمث لقد كانلا يطلقلوا قعلى عريض  ..إوم كعه اّلِل املختار.إوم وحدهم امل
 هم من األمم يف اهلخرة عند اّلِل نصيه.يف اهلخرة.إنه ليك لغْي 

 نصووويه هلوووم يف اهلخرة.واهلووود  األول هووول زعزعووو    - -وهوووذ  الووودعلى تتضووومن أن املووويمنني  حمووود 
ن يوودعل اليهوولق إىل مباهلوو .أي أ - -يقووتهم بوودينهم وبلعوولق رسوولهلم ووعوولق القوورآن هلووم ..فووأمر اّلِل نبيووه 

اقُوْل:ِإْن كانَوحْل َلُكو »الكواذب منهموا: ن يق  الفريقوان ويودعلا اّلِل ّبوال    ِعْنوَد اّللَِّ خاِلَصو   ُر اهْلِخورَةُ ُم الودَّ
ُتْم صاِقِقنيَ   «.ِمْن ُقوِن النَّاِس،فَوَتَمنوَُّلا اْلَمْلَت ِإْن ُكنوْ
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لن لن أووووم كووواذبوم يعلموووويعقووه علوووى هوووذا التحووودي بتقريوور أووووم لووون يقبلووولا املباهلووو ،ولن يطلبوولا املووولت.أل
 م نصوووووويبا يفيسووووووتجيه اّلِل فيأخووووووذهم.وهم يعلموووووولن أن مووووووا قوووووودمل  موووووون عموووووول   اعوووووول هلوووووووحشوووووولن أن 

  كء الوذي قودمل لعمول السواهلخرة.وعندئذ يكلنلن قد خسروا الدنيا ابمللت الذي نلبل ،وخسروا اهلخرة اب
َولَوووْن »اء: هوووذا سووول ..ومووون مث فوووإوم لووون يقبلووولا التحووودي.فهم أحووورص النووواس علوووى حيووواة.وهم واملشوووركلن يف

ُ َعِليم  اِبليوَ  ُْم َأْحوَرَص النَّواسِ نَي.َولََتجِ ظَّاِلمِ َتَمنوَّْلُ  أَبَدا  ِ ا َقدََّمحْل أَْيِديِهْم.َواّللَّ  َعلوى َحيواة .َوِمَن الَّوِذيَن َأْكورَُكلا َدوَّ
ُ َبصِ  يُوَعمَّ ْلَعذاِب أَنْ  ِمَن ايَوَلُق َأَحُدُهْم َلْل يُوَعمَُّر أَْلَ  َسَن  .َوما ُهَل ِ َُزْحزِِحهِ   «.ْي  ِ ا يَوْعَمُللنَ َر،َواّللَّ

دخر هلووووم اب.إنوووه مووولووون يتمنووول .ألن موووا قدمتوووه أيوووديهم لآلخووورة   يطمعهوووم يف يووولاب،و  يووويمنهم مووون عق
 هنا ،واّلِل عليم ابلظاملني وما كانلا يعمللن.

 نصوو زرايوو  وتولوويك هووذا فحسووه.ولكنها خصوول  أخوورى يف يهلق،خصوول  يصوولرها القوورآن صوولرة تفوويخ ابل
ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعلى َحياة  »ابلتحقْي واملهان : ن حيواة كرميو  و  حيواة  يهم أن تكول ي  حياة، ..آ« َولََتِجَدوَّ

اة والسووالم  شوورات  حيووح يووزة علووى ا نووال   حيوواة فقوو   حيوواة ّبووذا التنكووْي والتحقووْي  حيوواة قيوودان أو 
إذا وجووودت ملطرقووو .فافوووع رأسوووها إ  حوووني تغيوووه إووووا يهووولق،يف ماضووويها وحاضووورها ومسوووتقبلها سووولاء.وما تر 

ا يوَوووَلُق َن َأْكووورَُكل  الَّوووِذيَوِمووونَ »املطرقووو  نكسوووحل الر وس،وعنوووحل ا؟بوووا  جبنوووا وحرصوووا علوووى احليووواة ..أي حيووواة  
ُ َبِصْي   ِ أَْن يُوَعمَّ  ْلَعذابِ َأَحُدُهْم َلْل يُوَعمَُّر أَْلَ  َسَن  ،َوما ُهَل ِ َُزْحزِِحِه ِمَن ا  « ..ْعَمُللنَ يوَ ا َر،َواّللَّ

 . هذ  احلياةحياة غْي يلق أحدهم لل يعمر أل  سن .ذلك أوم   يرجلن لقاء اّلِل،و  ُيسلن أن هلم
 يفها،و  تطمووع يوواة سوولا وموا أقصوور احليوواة الودنيا ومووا أضوويقها حووني هوك الوونفك ا نسوواني  أوووا   تتصول 

 ميووان علووى ايفيضووها  حليوواة اهلخوورة نعم .نعموو غووْي أنفوواس وسوواعات علووى األرم معوودوقة ..إن ا ميووان اب
 القله.

ملنفوذ إىل ى نفسوه هوذا ا  أحود علونعم  يهبها اّلِل للفرق الفواين العاين.انودوق األجول اللاسوع األمول وموا يغلو
 ن بعوووودل اّللِ افوووول  أنووووه إميوووو -االوووولق،إ  وحقيقوووو  احليوووواة يف روحووووه انقصوووو  أو مطملسوووو .فا ميان ابهلخوووورة 

  يقووو  عنووود  لووو  علوووى فووويخ الووونفك ابحليليووو ،وعلى اموووتالء ابحليووواةهووول ذاتوووه ق  -ه األو  املطل ،وجزائووو
ذي يتجوه لسوامك الوا وإىل املرتقوىحدوق األرم إ ا يتجاوزها إىل البقاء الطلي ،الذي   يعلوم إ  اّلِل مودا ،

 صعدا إىل جلار اّلِل.
 هللا رهم لا ريقهم بين المالئكة والرسل 98 - 97الدرس الااسع:

تحداهم به،ويعلن احلقيق  الويت يتضومنها علوى ر وس ي - -وميضك السيا  بتلقني جديد من اّلِل لرسلله 
يََدْيِه،َوُهوودى  َوُبْشوورى  ،ُمَصوودِِقا  ِلمووا بَوونْيَ ْذِن اّللَِّ ْلبِووَك إبِِ األكووهاق:ُقْل:َمْن كوواَن َعووُدو ا ؟ِِْثِيووَل فَِإنَّووُه نَوزَّلَووُه َعلووى قوَ 

 « ..ْلكاِفرِينَ  َعُدو  لِ فَِإنَّ اّللََّ  َوِميكاَل،ِجْثِيلَ ْن كاَن َعُدو ا ّللَِِّ َوَمالِئَكِتِه َوُرُسِلِه وَ لِْلُمْيِمِننَي.مَ 
ووَع َعْبووُد اّللَِّ بْووُن َسوواَلم  بُِقووُدوِم َرُسوولِل اّللَِّ   - -َوْهووَل ِ  أَْرم  َحَْ ُِ ،فَووأََتى النَّووِبَّ  - -َعووْن أَنَووك  قَوواَل  َِ

ّ  َ  يَوْعَلُمُهنَّ ِإ َّ َنِب  َفَما أَوَُّل َأْكرَاِط السَّاَعِ  َوَما أَوَُّل نََعاِم أَ فَوقَ  ْهِل اْ؟َنَِّ  َوَموا يَوْنوزُِع اَل ِإىنِِ َسائُِلَك َعْن َياَل
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ووِه قَوواَل  .قَوواَل َذاَ  َعووُدُو « نَوَعووْم » ْثِيووُل قَوواَل .قَوواَل جِ « َأْخووَثَىِن ِّبِوونَّ ِجْثِيووُل آنِف ووا » اْلَللَووُد ِإىَل أَبِيووِه أَْو ِإىَل أُمِِ
( أَمَّوووا أَوَُّل َأْكووورَاِط اْليَوُهووولِق ِموووَن اْلَمالَِئَكوووِ  .فَوَقووورَأَ َهوووِذِ  اهليَوووَ  ) َموووْن َكووواَن َعوووُدو ا ؟ِِْثِيوووَل فَِإنَّوووُه نَوزَّلَوووُه َعلَوووى قَوْلبِوووَك 

،َوِإَذا َسوَبَ  السَّاَعِ  فَوَنار  َهُْشُر النَّاَس ِمَن اْلَمْشرِِ  ِإىَل   اْلَمْغِرِب،َوأَمَّوا أَوَُّل نََعواِم أَْهوِل اْ؟َنَّوِ  فَوزاَِيَقُة َكبِوِد ُحولت 
ُ،َوَأْكوَهُد أَنَّوكَ « َماُء الرَُّجِل َماَء اْلَمْرأَِة نوَوزََع اْلَللَوَد،َوِإَذا َسوَبَ  َمواُء اْلَموْرأَِة نَوَزَعوحْل   .قَواَل َأْكوَهُد أَْن  َ إِلَوَه ِإ َّ اّللَّ

ُْم ِإْن يَوْعَلُمولا إبِِْسواَلِمى قَوْبوَل أَْن َتْسو ،َوِإوَّ َهتُولىِن .َفَجواَءِت َرُسلُل اّللَِّ .اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإنَّ اْليَوُهلَق قَوْلم  ُّبُحل  َأهَلُْم يَوبوْ
ابْوُن َخْْياَِن،َوَسويُِِداَن َوابْوُن َسويِِِداَن .قَواَل .قَواُللا َخوْْياَُن وَ « َأُى َرُجل  َعْبُد اّللَِّ فِويُكْم »  - -اْليَوُهلُق فَوَقاَل النَِّبُ 

ُ ِموْن َذلِوَك .َفَخورََج َعْبوُد اّللَِّ فَوَقواَل َأْكوَهُد أَْن  َ إِلَوَه « أَرَأَيْوُتْم ِإْن َأْسَلَم َعْبُد اّللَِّ ْبُن َساَلم  »  .فَوَقاُللا أََعواَذُ  اّللَّ
ا َرُسولُل ا ُ،َوأَنَّ حُمَمَّود  ّللَِّ .فَوَقواُللا َكوُراَن َوابْووُن َكوِراَِن .َوانْوتَوَقُصولُ  .قَواَل فَوَهووَذا الَّوِذى ُكْنوحُل َأَخواُ  اَي َرُسوولَل ِإ َّ اّللَّ

 .150اّللَِّ 
القولم مون  لو  هوي ءويف قص  هذا التحدي نطلع على    أخرى من  ات يهلق.   عجيب  حقا ..لقد ب

 قاقهم هوذا إىلكول حود،و   شواء مون عبواق  مبلغوا يتجواوزاحلن  والغيج من أن ينزل اّلِل من فضله علوى مون ي
ملوا كوان و  - -ى حممود تنواقخ   يسوتقيم يف عقول ..لقود  عولا أن جثيول ينوزل ابلولحك مون عنود اّلِل علو
ملا   فارغو ،فيزعاهيو  وحجوو عدا هم نمد قد بل  مرتب  احلقد واحلنو  فقود   ّبوم الضوغن أن ح عولا قصو  

 ان  حموود موونموون ا ميوو نووزل ابهلووال  والوودمار والعووذاب وأن هووذا هوول الووذي ميوونعهمأن جثيوول عدوهم،ألنووه ي
ملطور ل ابلرخواء وائيول يتنوز جراء صاحبه جثيل  ولل كان الذي ينزل إليه ابلولحك هول ميكائيول هلمنلا،فميكا

م يعوووواقون فموووا ابهلووو وااصوووه  إووووا احلماقوووو  املضوووحك ،ولكن الغووويج واحلقوووود يسووولقان إىل كووول محاقوووو .وإ 
إ ووا هوول  وتوودبْيف جثيوولف وجثيوول   يكوون بشوورا يعموول معهووم أو ضوودهم،و  يكوون يعموول بتصووميم موون عنوود 

« إبِِْذِن اّللَِّ  ُه نَوزَّلَوُه َعلوى قَوْلبِوكَ يوَل فَِإنَّوا ؟ِِثِْ ُقْل:َمْن كاَن َعُدو  »عبد اّلِل يفعل ما ذمر  و  يعصى اّلِل ما أمر   
.. 

يف  اّلِل وإذنووه ذ  راقةراقة ذاتيوو ،يف أن ينزلووه علووى قلبك،إ ووا هوول منفووفمووا كووان لووه موون هوولى كخصووك،و  إ
قر هوووذا لقك،ويسوووتتنزيووول هوووذا القووورآن علوووى قلبوووك ..والقلوووه هووول ملضوووع التلقك،وهووول الوووذي يفقوووه بعووود الت

 ضوول  املعروفوو هووذ  الع الكتوواب فيووه وُيفووج ..والقلووه يعووث بووه يف القوورآن عوون قوولة ا قرا  مجلوو  ولوويك هوول
 « ..ْلُمْيِمِننيَ ُبْشرى لِ ُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يََدْيِه َوُهدى  وَ ..»ل.نزله على قلبك بطبيع  احلا

والقوووورآن يصوووود  يف عملمووووه مووووا سووووبقه موووون الكتووووه السماوي ،فأسوووواس قيوووون اّلِل واحوووود يف مجيووووع الكتووووه 
..وهووذ  السوماوي  ومجيووع الوودايانت ا هليو  ..وهوول هوودى وبشورى للقلوولب امليمنوو ،اليت تتفوت  لووه وتسووتجيه 

حقيقووو  ينبغوووك إبرازهوووا ..إن نصووولص القووورآن لتسوووكه يف قلوووه املووويمن مووون ا ينووواس،وتفت  لوووه مووون أبووولاب 
املعرف ،وتفيخ فيه مون ا ُيواءات واملشواعر موا   يكولن بغوْي ا ميوان.ومن مث اود فيوه اهلودى،كما يسو و  
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« هووودى« ..» لِْلُمتَِّقووونيَ ُهووودى  ..»فيوووه البشووورى.وكذلك ْنووود القووورآن يكووورر هوووذ  احلقيقووو  يف مناسوووبات كوووَّت 
فاهلوودى مثوورة ا ميووان والتقوولى واليقووني «.ِكووفاء  َوَرمْحَوو   لِْلُمووْيِمِننيَ « ..»هوودى لقوولم يلقنوولن« ..»لقوولم ييمنوولن

 ..وبنل إسرائيل   يكلنلا ييمنلن أو يتقلن أو يلقنلن 
 الووذين يسوومعلن أ ووواءهم د فرقوولا بووني مالئكووو  اّللِ قووو -فريوو  الووودين وتفريوو  الرسوول تكعوواقهتم يف   -وكووانلا  

اليووو  جثيووول هليووو  التوأعماهلم،فقووواللا:إوم علوووى صوووداق  موووع ميكائيووول أموووا موووع جثيووول فوووال  لوووذلك مجعوووحل ا
اقاهم هم فقووووود عووووووميكوووووال ومالئكووووو  اّلِل ورسوووووله،لبيان وحووووودة ا؟ميوووووع،و عالن أن مووووون عووووواقى أحووووودا مووووون

يَل ِئَكتِووِه َوُرُسووِلِه،َوِجثِْ  َوَمالو ا ّللَِّ َمووْن كوواَن َعوودُ »« ..مجيعا،وعوواقى اّلِل سووبحانه،فعاقا  اّلِل.فهوول موون الكووافرين
َ َعُدو  لِْلكاِفرِينَ   « ..َوِميكاَل فَِإنَّ اّللَّ

 فسق اليهود ونقضهم المهد 101 - 99الدرس الماشر:

ررا بته على ما أنزل عليه مون احل ،وموا آ   مون اهلايت البينوات،مقيث - -مث يتجه اباطاب إىل الرسلل 
.سولاء يملن علوى عهد  يستق أنه   يكفر ّبذ  اهلايت إ  الفاسقلن املنحرفلن.ويندق ببب إسرائيل الذين

ينووودق بنبوووذهم لكتووواب اّلِل  كموووا  – -عهووولقهم موووع رّبوووم وأنبيوووائهم مووون قبووول،أو عهووولقهم موووع رسووولل اّلِل 
وَُكلَّما ا ِإ َّ اْلفاِسووُقلَن،أَ ِّبوومووا َيْكُفووُر نوات  وَ  بَويِِ َوَلَقووْد أَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك آايت   »األخوْي الووذي جوواء مصوودقا ملوا معهووم:

ُهْمف َبْل َأْكثَورُُهْم   يُوْيمِ   ُمَصودِِ   ِلموا َمَعُهوْم ْم َرُسولل  ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ َلمَّا جواَءهُ ُنلَن.وَ عاَهُدوا َعْهدا  نَوَبَذُ  َفرِي   ِمنوْ
 ...« ..ْم   يَوْعَلُملَن ْم،َكَأوَُّ ُهلرِهِ  ِكتاَب اّللَِّ َوراَء لُ نَوَبَذ َفرِي   ِمَن الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتابَ 

  ..إنوووه الفسووول  ا اّللِ لقووود كشووو  القووورآن هنوووا عووون علووو  كفووور بوووب إسووورائيل بتلوووك اهلايت البينوووات الووويت أنزهلووو
ا فرضوووا علوووى فووورم نفسوووهتواحنووورا  الفطرة.فالطبيعووو  املسوووتقيم    يسوووعها إ  ا ميوووان بتلوووك اهلايت.وهوووك 

 لقله املستقيم.ا
ة م فاسودو الفطور نه   مقنع فيها و  حجو ،ولكن ألووم هوفليك هذا أل -أو غْيهم  -فإذا كفر ّبا اليهلق 

 فاسقلن.
ء اليهلق،كاكوووفا عووون  ووو  مووون  ووواهتم اللبي ووو  منووودقا ّبوووي  -امووو  عوإىل النووواس  -مث يلتفوووحل إىل املسووولمني 

عوووولن علووووى رأي،و  يثبتوووولن علووووى فهووووم   اتم -م غووووم تعصووووبها الووووذمير  -..إوووووم مجاعوووو  مفككوووو  األهوووولاء 
ا موون فضووله ّلِل كوي عهود،و  يستمسووكلن بعروة.وموع أوووم متعصووبلن ألنفسوهم وجنسووهم،يكرهلن أن ميوون  ا

بلحوووودة،و  ُيفووووج بعضووووهم عهوووود بعخ،ومووووا موووون عهوووود    يستمسووووكلن -مووووع هووووذا  -لسوووولاهم،إ  أوووووم 
وا َعْهودا  لَّموا عاَهودُ أَوَكُ :»ا أبرمولا،وخترج علوى موا أمجعول يقطعلنه على أنفسهم حَّت تند منهم فرق  فتنقخ ما 

ُهْمف َبْل َأْكثَورُُهْم   يُوْيِمُنلنَ   « ..نَوَبَذُ  َفرِي   ِمنوْ
وقووود أخلفووولا ميثووواقهم موووع اّلِل هوووحل ا؟بل،ونبوووذوا عهووولقهم موووع أنبيوووائهم مووون بعووود،وأخْيا نبوووذ فريووو  مووونهم 

إىل املدينوووو  وهوووول العهوووود الووووذي واقعهووووم فيووووه بشووووروط أول مقدمووووه  - -عهوووودهم الووووذي أبرموووول  مووووع النوووول 
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معين ،بينما كانلا هم أول من أعان عليه أعداء  وأول من عاب قينوه،وحاول بوة الفرقو  والفتنو  يف الصو  
 املسلم،رالفني ما عاهدوا املسلمني عليه ..

 – -ّلِل ل اا رسوول وبوو ك هووك موون خلوو  يف اليهوولق  تقابلهووا يف املسوولمني خلوو  أخوورى علووى النقيخ،يعلنهوو
يب ُحَلَفوواء  ألَ  َكانَووحْل بَونُوول َبْكوور ،َرْه   ِمووْن بَووِب ِكَنانَوو َ ،َو َعووِن ابْووِن ُعَمَر،قَاَل:َكانَووحْل ُخزَاَعووُ  ُحَلَفوواء  ِلَرُسوولِل هللِا 

َم احْلَُديِْبيَوو وونَوُهْم ُمَلاَقَعوو   أايَّ ِة،فَوبَوَعثُلا ِإىَل ُخزَاَعووَ  يف َبْكوور  َعلَووى  اَرْت بَونُوولِ ،فََأغَ ُسووْفَياَن،قَاَل:وََكاَنحْل بَويوْ  تِْلووَك اْلُموودَّ
ا هَلُوووووومْ َيْسووووووَتِمُدونَُه،َفَخرََج َرُسوووووولُل هللِا َرُسوووووولِل هللِا  ايف َكووووووْهِر َرَمَضوووووواَن ،َفَصوووووواَم َحووووووَّتَّ بَولَوووووو ُ ِوووووود  مُثَّ  َ  ُقَديْوووووود 

 َجَه َعَلْيِه اْلَقَضاُء.ْلُمُه،َوَمْن أَْفَطَر وَ زَأَ َعْنُه صَ َأجْ اَم أَْفَطَر،َوقَاَل:لَِيُصِم النَّاُس يف السََّفِر َويُوْفِطُروا،َفَمْن صَ 
ووَ ،فَوَلمَّا َقَخَلَهووا َأْسووَنَد َلْهوورَُ  ِإىَل الْ  ُ َمكَّ وواَلَ ،ِإ َّ ُخزَ فَوَقوواَل:ُكفُ  َكْعبَوو ِ فَوَفووَتَ  اّللَّ اَعووَ  َعووْن َبْكوور ،َحَّتَّ َجوواَءُ  لا السِِ

ْمووِر هللِا،َ ْ ُيَِوولَّ ِلَمووْن َكوواَن ا احْلَووَرَم َحوورَام  َعووْن أَ :ِإنَّ َهووذَ ،فَوَقالَ ُه قُتِووَل َرُجوول  اِبْلُمْزَقلَِفوو ِ َرُجوول  فَوَقوواَل:اَي َرُسوولَل هللِا،ِإنَّوو
يوِه ِسواَلح ا،َوِإنَُّه م  أَْن ُيْشوِهَر فِ نَّوُه  َ ُيَِوُل ِلُمْسولِ اِحَدة ،َوإِ اَع   وَ َسوقَوْبِلك،َوَ  ُيَُِل ِلَمْن بَوْعِدي،َوِإنَّوُه  َْ ُيَِولَّ ِ  ِإ َّ 

َر،فَِإنَّووووُه لِبُوُيلتِنَوووووا ُسوووولَل هللِا،ِإ َّ اِ ْذخَ ُجوووول :اَي رَ َقوووواَل رَ فوَ  َ َحَْتلِووووك َخووووالَُ ،َو َ يُوْعَضووووُد َكووووَجرُُ ،َو َ يُونَوفَّووووُر َصووووْيُدُ  
َغووْْيَ  َحووَرِم هللِا،أَْو قَوتَوولَ  يف َمْن قَوتَووَل  َيالَيَوو  :لنَّوواِس َعلَووى هللاِ ا:ِإ َّ اِ ْذَخووَر،َوِإنَّ أَْعووََّت َوقُوُبلراَِن،فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا 

 قَاتِِلِه،أَْو قَوَتَل ِلَذْحِل اْ؟َاِهِليَِّ .
َوا َولَوَدْت ِ ،فَوْأُمْر ِبَللَو ،َوِإوَّ ،فَوَقواَل ِدي فَوْلوُْيَقَّ ِإَ َّ فَوَقاَم َرُجل ،فَوَقواَل:اَي نَوِلَّ هللِا،ِإيِنِ َوقَوْعوحُل َعلَوى َجارِيَوِ  بَوِب ُفاَلن 

   اْلَللَوووُد ِلَصووواِحِه :لَوووْيَك ِبَللَوووِدَ ، َ َاُووولُز َهوووَذا يف اِ ْسووواَلِم،َواْلُمدََّعى َعَلْيوووِه أَْوىَل اِبْلَيِمووونِي،ِإ َّ أَْن تَوُقووولَم بَويَِِن،
اَل:احلََْجُر،َفَمْن َعَهوووووَر اِبْمووووورَأَة   َ اْلِفرَاِش،َوبِِفوووووك اْلَعووووواِهِر األَيِْلُه،فَوَقووووواَل َرُجووووول :اَي نَوووووِلَّ هللِا،َوَموووووا األَيْلِوووووُه ف قَووووو

.َواْلُمْيِمنُووووووولَن يَووووووود  عَ  ُّ ُّ َو َ يُلَر لَوووووووى َموووووووْن مَيِْلُكَهوووووووا،أَْو اِبْمووووووورَأَِة قَووووووووْلم  آَخووووووورِيَن فَوَللَوووووووَدْت،فَوَلْيَك ِبَللَوووووووِدِ ، َ يَوووووووِر
ُْي َعلَووووْيِهْم أَوَّهُلُْم،َويوَوووُرُق َعلَوووو ْيِهْم أَْقَصوووواُهْم،َو َ يُوْقتَوووُل ُمووووْيِمن  ِبَكوووواِفر ،َو َ ُذو َعْهوووود  يف ِسوووَلاُهْم،تَوَتَكافَأُ ِقَموووواُ ُهْم،اُِ

ِتَهوا،َو َ َعلَوى َخالَِتَهوا،َو َ ُتَسوافِ  ُّ أَْهُل ِملََّتنْيِ.َوَ  تُوْنَكُ  اْلَموْرأَُة َعلَوى َعمَّ ُر يَواَلت  َموَع َغوْْيِ ِذي َعْهِدِ .َوَ  يَوتَوَلاَر
.َوَ  ُتَصُللا بوَ   151ْعَد اْلَفْجِر َحَّتَّ َتْطُلَع الشَّْمُك،َوَ  ُتَصُللا بَوْعَد اْلَعْصِر َحَّتَّ تَوْغُرَب الشَّْمُك.حَمَْرم 

ووووووواَن،أَنَّ َعِلي ا،َكووووووواَن َذُْموووووووُر اِبأَلْموووووووِر فَويُوْيَتى،فَويُوَقاُل:قَوووووووْد فَوَعْلنَوووووووا َكوووووووَذا وََكَذا،فَويَوُقلُل:َصووووووودَ  ُ وَعوووووووْن َأيب َحسَّ َ  اّللَّ
ف فَوَقاَل لَوُه اأَلْكوَ ُ:ِإنَّ َهوَذا الَّوِذي تَوُقولُل قَوْد تَوَفشَّوَ  يف النَّاِس،أََفَشوْكء  َعِهوَدُ  إِلَْيوَك َرُسوولُل هللِا َوَرُسوللُُه،قَاَل:

ْعتُوُه ِمْنوُه فَوُهوَل يف َصوِحيفَ قَاَل َعِلك :َما َعِهَد ِإَ َّ َرُسلُل هللِا     يف قِورَاِب َكيوْ  ا َخاصَّ   ُقوَن النَّواِس،ِإ َّ َكوْكء   َِ
،أَْو آَوى حُمْووِدت   َّ َحووَدت   فَوَعَلْيووِه َلْعنَووُ  َسووْيِفك،قَاَل:فَوَلْم يَوزَالُوولا بِووِه َحووَّتَّ َأْخوورََج الصَّووِحيَفَ ،قَاَل:فَِإَذا ِفيَهووا:َمْن َأْحووَد

وَ ،َوِإيِنِ أَُحوِرُِم هللِا َواْلَمالِئَكِ  َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي، َ يُوْقَبُل ِمْنُه َصْر   َو َ َعْدل  قَاَل:وَ  ِإَذا ِفيَهوا:ِإنَّ ِإبْوورَاِهيَم َحورََّم َمكَّ
َهووا َومِحَاَهووا ُكلُووُه، َ ُحْتَولَووى َخالَهووا،َو َ يُونَوفَّووُر َصووْيُدَها،َو َ تُوْلووتَوقَ  ُ  لَُقطَتُوَهووا،ِإ َّ ِلَمووْن اْلَمِدينَووَ ،َحرَام  َمووا بَوونْيَ َحرَّتَويوْ

َهوووو ووووالُ  لِِقتَووووال  قَوووواَل:َوِإَذا َأَكوووواَر ِّبَووووا،َو َ تُوْقطَووووُع ِمنوْ ا َكووووَجرَة  ِإ َّ أَْن يَوْعلِووووَ  َرُجوووول  بَعِووووْيَُ ،َو َ ُُيَْمووووُل ِفيَهووووا السِِ
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يُوْقتَووووُل ُمووووْيِمن  ِفيَهووووا:اْلُمْيِمُنلَن تَوَتَكافَووووأُ ِقَماُ ُهْم،َوَيْسووووَعى بِووووِذمَِّتِهْم أَْقاَنُهْم،َوُهووووْم يَوووود  َعلَووووى َمووووْن ِسووووَلاُهْم،َأ َ  َ 
 .152ر ،َو َ ُذو َعْهد  يف َعْهِدِ .ِبَكافِ 

ووووا َقَخووووَل َرُسوووولُل هللِا  ،َعْن أَبِيووووِه،َعْن َجوووودِِِ  َعْبووووِد هللِا بْووووِن َعْمر و،قَاَل:َلمَّ ووووَ  َعوووواَم وَعووووْن َعْموووورِو بْووووِن ُكووووَعْيه  َمكَّ
ِحْلوو   يف اْ؟َاِهِليَّووِ ،فَِإنَّ اِ مِتْسوواَلَم َ ْ يَووزِْقُ  اْلَفْتِ ،قَوواَم يف النَّوواِس َخِطيب ا،فَوَقوواَل:اَي أَيُوَهووا النَّاُس،ِإنَّووُه َمووا َكوواَن ِمووْن 

ُْي َعلَوْيهِ  ْم أَْقاَنُهْم،َويوَوُرُق ِإ َّ ِكدَّة ،َوَ  ِحْلَ  يف اِ مِتْساَلِم،َواْلُمْسوِلُملَن يَود  َعلَوى َموْن ِسوَلاُهْم،َتَكافَأُ ِقَمواُ ُهْم،اُِ
َعلَووى قَوَعوِدِهْم، َ يُوْقتَووُل ُموْيِمن  ِبَكاِفر ،ِقيَووُ  اْلَكواِفِر ِنْصووُ  ِقيَوِ  اْلُمْسووِلِم، َ َجلَووَه  َعلَوْيِهْم أَْقَصوواُهْم،تُوَرُق َسورَااَيُهمْ 

 153َوَ  َجَنَه،َوَ  تُوْيَخُذ َصَدقَاهُتُْم ِإ َّ يف ِقاَيرِِهْم.
لحو  يسعى بوذمتهم أقانهم،فوال حويك أحود بعهود  إذا عاهود،و  يونقخ أحود عقود  إذا أبورم،عن حممود ون

ملوا فورغ أبول سوثة مون الِسولس خورج يف جنود  حوَّت نوزل علوى جنودى :قاللا،وأىب عمورو وأىب سوفيان واملهِله
وزِر بوون عبوود هللا بوون كليووه حماصوورهممل فأقوواملا عليهووا يغوواقوم ويراوحوولوم القتووالمل فمووا زالوولا مقيمووني ،سووابلر

فلم يفجوأ ،اونود يف مقودار كوهرينوكان فتحها وفوت  و،عليها حَّت رمى إليهم ابألمان من عسكر املسلمني
أن مووالكمف :فأرسوول املسوولملن،وانبِة أهلها،وخرجحل األسوولا ،مثِ خوورج الِسوور ،املسوولمني إ ِ وأبلاّبووا تفووت 

فسووأل ،مووا كذبنا:فقاللا،مووا فعلنا:وأقرران لكووم اب؟ووزاء علووى أن اتعلان.فقاللا،رميتم إلينووا ابألمووان فقبلنووا :قوواللا
إ ووووا هوووول :عبوووود يوووودعى مكنفووووا كووووان أصووووله منهووووامل هوووول الووووذي كتووووه هلم.فقاللا املسوووولملن فيمووووا بيوووونهممل فووووإذا

و  نبوووِدلمل فوووإن كووو تم ،قووود جووواء أموووان فووونحن عليوووه قووود قبلنوووا ،إان   نعووور  حووورِكم مووون عبدكم:فقاللا،عبووود
فال تكلنوولن أوفيوواء حووَّت ،إِن هللا عظِووم اللفوواء:فكتووه إلوويهم،وكتبوولا بووذلك إىل عمر،فاغذروا.فأمسووكلا عنهم

 ...154وانصرفلا عنهم،وفلا هلم.فلفلا هلم،متم يف كِك أجيزوهمما ق،تفلا
قني وأخوووال  لق الفاسووووهوووذ   ووو  ا؟ماعووو  الكرميووو  املتماسوووك  املسوووتقيم .وذلك فووور  موووا بوووني أخوووال  اليهووو

 املسلمني الصاققني.
ووا جوواَءُهْم َرُسوولل  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ ُمَصوودِِ   ِلمووا َمَعُهْم،» ِكتوواَب اّللَِّ َوراَء   لَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتووابَ ا ِمووَن    نَوبَووَذ َفرِيووَوَلمَّ

ُْم   يَوْعَلُملنَ   « ..لُُهلرِِهْم َكَأوَّ
وكووان هووذا مظهوورا موون مظوواهر نقووخ فريوو  لكوول عهوود يعاهدونه.فلقوود كووان ضوومن امليثووا  الووذي أخووذ  اّلِل 

 مصووود  ملوووا علووويهم،أن ييمنووولا بكووول رسووولل يبعثوووه،وأن ينصووورو  وُي مل .فلموووا جووواءهم كتووواب مووون عنووود اّللِ 
معهم،خاسووولا بوووذلك العهد،ونبوووذ فريووو  مووون الوووذين أوتووولا الكتووواب كتووواب اّلِل وراء لهلرهم،يسوووتلي يف هوووذا 
النبذ كتاب اّلِل الذي معهم،والذي يتضمن البشرى ّبذا النل وقد نبذو ،والكتاب ا؟ديد مع النول ا؟ديود 

ذلك الونا علوى أن الوذين أوتولا الكتواب هوم نبذو  أيضا  ويف اهلي  ما فيها من سخري  خفي ،ُيملها  وقد
                                                 

 ( صحي  959[)  342/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 152
 ( صحي 2669[ )634/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 153
 [ قلي356/ 2 ري  الرسل وامللل  ] - 154
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الذين نبذوا كتاب اّلِل وراء لهلرهم.فلل كوانلا هوم املشوركني األميوني لكوان نبوذهم لكتواب اّلِل وراء لهولرهم 
مفهلمووا  ولكوونهم هووم الووذين أوتوولا الكتوواب.هم الووذين عرفوولا الرسووا ت والرسوول.هم الووذين اتصووللا ابهلوودى 

 ورأوا النلر ..وماذا صنعلاف
جمووال  م أبعوودو  عوونل بووه،وأوإوووم نبووذوا كتوواب اّلِل وراء لهوولرهم  واملقصوولق نبعووا أوووم جحوودو  وتركوولا العموو
ركوو  ميثوول عملهووم  ة احلووك و تفكووْيهم وحيوواهتم.ولكن التعبووْي املصوولر ينقوول املعوو  موون قائوورة الووذهن إىل قائوور 

  ابلغلظووووووو حلق،ويتسووووووومماقيووووووو  متخيل ،تصووووووولر هوووووووذا التصووووووور  تصوووووووليرا بشوووووووعا زراي،ينضووووووو  ابلكنووووووولق وا؟
 دي تنبووذ كتووابركوو  األيووواحلماقوو ،ويفيخ بسوولء األقب والقحوو  ويوودع اايووال يتملووى هووذ  احلركوو  العنيف .ح

 اّلِل وراء الظهلر ..
 اليهود والسحر وقصة هاروت وماروت 103 - 102الدرس الحادي عشر:

م قود ؟وأوا  منوهف ألعلهوا هول خوْيذوا  ومث ماذاف ماذا بعد أن نبذوا كتاب اّلِل املصد  ملا معهم ألعلهم قد  
كء مون هوذا  كوال ..  إىل ح    كبه  فيهف ألعلهم قد استمسوكلا بكتواّبم الوذي جواء القورآن يصودقهف كو

 تبت . ىل حقيق إكله.إوم نبذوا كتاب اّلِل وراء لهلرهم ليجروا خل  أسانْي غامض    تستند 
لُوولا الشَّووياِننُي عَ  » َعلُِِموولَن النَّوواَس  الشَّووياِننَي َكَفُروا.يوُ ماُن،َولِكنَّ َر ُسووَليْ لووى ُمْلووِك ُسووَلْيماَن،َوما َكَفووَواتوَّبَوعُوولا مووا تَوتوْ

ْحَر،َوما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بِباِبَل هاُروَت َوماُروَت. نَو   فَوال َأَحود  َحوَّتَّ يَوُقل :إِ  اِن ِمونْ موَوموا يُوَعلِِ السِِ وا حَنْوُن ِفتوْ َّ 
ُهمووا مووا يُوَفرِِقُوولَن بِووِه بَوونْيَ اْلَمووْرءِ َتْكُفْر.فَويَوتوَ   -َحوود  ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ ضووارِِيَن بِووِه ِمووْن أَ َومووا ُهووْم بِ  -ِجووِه  َوَزوْ َعلَُّموولَن ِمنوْ

َفُعُهْم.َوَلَقووْد َعِلُموولا َلَمو ،وَ  يف اهْلِخوورَِة ِموْن َخالاُ  مووا لَووهُ ِن اْكوو َ َويَوتَوَعلَُّمولَن مووا َيُضووُرُهْم َو  يَونوْ لَبِووْ َك مووا َكووَرْوا بِووِه   
ُْم آَمُنلا َواتوََّقلْ   « ..انُلا يَوْعَلُملنَ كْنِد اّللَِّ َخْْي  َلْل  عِ لبَ   ِمْن ا َلَمثُ أَنْوُفَسُهْم َلْل كانُلا يَوْعَلُملَن.َوَلْل َأوَّ

لن يضولليمان،وما ن عهود سولعولقد تركلا ما أنزل اّلِل مصدقا ملا معهوم وراحولا يتتبعولن موا يقصوه الشويانني 
يووو  خر عوون نر سووبووه النوواس موون قعوواوى مكذوبووو  عوون سووليمان،إذ يقلللن:إنووه كووان سووواحرا،وإنه سووخر مووا 

 السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه.
 «.َوما َكَفَر ُسَلْيمانُ »را،فيقلل:أنه كان ساح - عليه السالم -والقرآن ينفك عن سليمان 

َولِكوووونَّ »انني:ويثبتووووه للشووووي -ليووووه السووووالم ع -فكأنووووه يعوووود السووووحر واسووووتخدامه كفوووورا ينفيووووه عوووون سووووليمان 
ووْحرَ  لووى امللكني:هوواروت عن عنوود اّلِل حر منووزل موو..مث ينفووك أن السوو« الشَّووياِننَي َكَفووُروا يُوَعلُِِموولَن النَّوواَس السِِ

 « ..َت َوماُروتَ َل هاُرو َوما أُْنزَِل َعَلى اْلَمَلَكنْيِ بِبابِ »وماروت.اللذين كان مقر ا اببل:
انووحل هنووا  قصوو  معروفوو  عنهما،وكووان اليهوولق أو الشوويانني يوودعلن أومووا كوواان يعرفووان السووحر ويبوودو أنووه ك

ويعلمانووه للناس،ويزعمووان أن هووذا السووحر أنووزل عليهمووا  فنفووى القوورآن هووذ  الفريوو  أيضووا.فري  تنزيوول السووحر 
مغيبوو .وأوما   علووى امللكووني.مث يبووني احلقيقوو ،وهك أن هووذين امللكووني كوواان هنووا  فتنوو  وابووتالء للنوواس حلكموو 

وا »كاان يقل ن لكل من اوكء إليهما،نالبوا منهموا أن يعلموا  السوحر: َوموا يُوَعلِِمواِن ِموْن َأَحود  َحوَّتَّ يَوُقول  ِإ َّ
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نَوو   فَووال َتْكُفوورْ  ..وموورة أخوورى ْنوود القوورآن يعتووث السووحر وتعلمووه واسووتخدامه كفوورا ويووذكر هووذا علووى « حَنْووُن ِفتوْ
 وماروت. لسان امللكني:هاروت

فتنوو  لوعندئذ هوو  اقوود كووان بعووخ النوواس يصوور علووى تعلووم السووحر منهمووا،على الوورغم موون هووذير  وتبصووْي .و 
ُهما ما يُوَفرُِِقلَن بِِه َبنْيَ »على بعخ املفتلنني:  « ..هِ ِء َوَزْوجِ  اْلَمرْ فَويَوتَوَعلَُّملَن ِمنوْ

سوووووالمك تصووووولر ا الوهووووول األذى والشووووور الوووووذي حوووووذرهم منوووووه امللكوووووان ..وهنوووووا يبووووواقر القووووورآن فيقووووورر كليووووو  
« د  ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ ِه ِموْن َأَحوبِوارِِيَن َوما ُهْم ِبضو»األساسي ،وهك أنه   يقع ككء يف هذا اللجلق إ  إبذن اّلِل:

.. 
ن موولتصوولر   بوود ليوو  يف اكفبووإذن اّلِل تفعوول األسووباب فعلهووا وتنشووئ آترهووا وهقوو  نتائجهووا ..وهووذ  قاعوودة  

عرضووحل يووود   ،أنووك إذاااموووا.وأقرب مووا ميثوول هوووذ  القاعوودة يف مثوول هوووذا املقام وضوولحها يف ضوومْي املوويمن
حلووور  لنوووار خاصوووي  ااذي أوقع للنوووار فإووووا هووو  .ولكن هوووذا ا حووو ا    يكووولن إ  إبذن اّلِل.فووواّلِل هووول الووو

خاصووو   ذن حلكمووو وأوقع يوود  خاصوووي  ا حووو ا  ّبوووا.وهل قوواقر علوووى أن يلقووو  هوووذ  اااصووي  حوووني   ذ
لسوحر الوذي يفرقولن بوه بوني املورء وزوجه،ينشوىء وكوذلك هوذا ا - عليه السالم -كما وقع  براهيم   يريدها

  يريووودها كمووو  خاصوووهوووذا األيووور إبذن اّلِل.وهووول قووواقر علوووى أن يلقووو  هوووذ  اااصوووي  فيوووه حوووني   ذذن حل
موول ّلِل،فهوول يعا يْي إبذن..وهكوذا بقيوو  مووا نتعووار  عليووه  نووه مووييرات وآتر ..كوول موويير موولقع خاصووي  التووأ

 ّبذا ا ذن،وميكن أن يلق  مفعلله كما أعطا  هذا املفعلل حني يشاء ..
نفسووووهم   ألوووويهم هووووم عمث يقووورر القوووورآن حقيقوووو  مووووا يتعلملن،ومووووا يفرقوووولن بووووه بووووني املوووورء وزوجووووه ..إنووووه كوووور 

َفُعُهمْ »خْي:  « ..َويَوتَوَعلَُّملَن ما َيُضُرُهْم َو  يَونوْ
اُ  موا لَوُه يف َموِن اْكو َ ِلُمولا لَ َوَلَقوْد عَ »لكفر ليكلن ضرا خالصا   نفع فيوه  ويكفك أن يكلن هذا الشر هل ا

يه يفقود  حتوار  ويشو   ة،فهول حوني..ولقد علملا أن الذي يش يه   نصيه له يف اهلخر « اهْلِخرَِة ِمْن َخال   
قووووو  ن حقيلموووول كوووول رصوووويد لووووه يف اهلخوووورة وكوووول نصوووويه ..فمووووا أسووووولأ مووووا ابعوووولا بووووه أنفسووووهم لوووول كووووانلا يع

 « ..َولَِبْ َك ما َكَرْوا بِِه أَنْوُفَسُهْم َلْل كانُلا يَوْعَلُملنَ »الصفق :
ُْم آَمُنلا َواتوََّقْلا َلَمثُلبَ   ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ َخو» قولل علوى الوذين كوانلا ..وينطبو  هوذا ال« ْعَلُمولنَ ْل كوانُلا يوَ ْْي  لَوَوَلْل َأوَّ

وملكوه،وهم  د سوليمانالذين يتبعولن موا تقصوه الشويانني عون عهو يتعلملن السحر من امللكني ببابل،وعلى
 .ر الذميماليهلق الذين ينبذون كتاب اّلِل وراءهم لهراي،ويتبعلن هذا البانل وهذا الش

اوووورون  ك اليهوووولقوبعوووود فووووال بوووود موووون كلموووو  هنووووا عوووون السووووحر،وعما يفوووور  بووووني املوووورء وزوجووووه، ا كووووان أول وووو
 م من أجله ..خلفه،وي كلن كتاب اّلِل وراء لهلره

 عد.لقودكنههوا ب  إنه ما يزال مشاهدا يف كل وقوحل أن بعوخ النواس ميلكولن خصوائا   يكشو  العلوم عون
 ما هلف -د عبالتخانر عن  -« التيليپايك» ك بعضها   اء ولكنه   ُيدق كنهها و  نرائقها  ..هذا 
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ان يف ت ا نسوول إليهووا صوول وكيوو  يووتمف كيوو  ميلووك إنسووان أن يوودعل إنسوواان علووى أبعوواق وفلاصوول   يصوو
 العاقة و  بصر ،فيتلقى عنه،قون أن تق  بينهما الفلاصل واألبعاقف

ل فكوووور ،وأن يتصوووووهووووذا التنوووولمي املغنطيسووووك مووووا هوووول وكيوووو  يووووتمف كيوووو  يقووووع أن تسوووويطر إراقة علووووى إراقة
 فتل فن كتاب مبفكر،فإذا أحد ا يلحك إىل اهلخر،وإذا أحد ا يتلقى عن اهلخر،كأ ا يقرأ م
كنوه   هوا أ واء  ولأن أعطا إن كل ما استطاع العلم أن يقلله إىل اليلم يف هوذ  القولى الويت اعو   ّبوا،هل

 يقل ق :ما هكف و  يقل ق  كي  تتمف
ألنوه    ا  ّبوا وإموايو  لالعو  ومث  أملر كثوْية أخورى ميواري فيهوا العلم.إموا ألنوه   اموع منهوا مشواهدات كاف

وحيو  كار كل قولة ر ُياول إن وفرويد الذي -نطا  عاربه.هذ  األحالم التنب ي   يهتد إىل وسيل  تدخلها يف
اللاقوع بعود   عون مسوتقبل جمهولل،مث إذا هوذ  النبولءة تصود  يفكيو  أرى ر اي  -  يستطع إنكار وجلقهوا 

ل أو أن بعود قليو حنيف وهذ  األحاسيك اافي  الويت لويك هلوا اسوم بعود.كي  أحوك أن أمورا موا سويحدّ
لاقوع أن يقو  برة يف الما قواقم بعود قليول مث ُيودّ موا تلقعوحل علوى حنول مون األحنواء  إنوه مون املكواكخصا 

سوويل  توود بعوود إىل و لووم   يهإنسووان لينفووك ببسووان  مثوول هووذ  القوولى اجملهللوو  يف الكووائن البشووري،جملرق أن الع
 ارب ّبا هذ  القلى.

ن يقو  العقول األحولط أو لرة ..إ وا األسولم وليك مع  هذا هل التسليم بكل خرافو ،وا؟ري وراء كول أسوط
 ،حووَّت يووتمكن ى ا نالا نسوواين أمووام هووذ  اجملاهيوول ملقفووا مووران ..  ينفووك علووى ا نووال  و  يثبووحل علوو
موور لم  ن يف األكووه أو يسووبلسووائله املتاحوو  لووه بعوود ارتقوواء هووذ  اللسووائل موون إقرا  مووا يعجووز اهلن عوون إقرا 

 ه للمجهلل يف هذا الكلن حسابه ..كي ا فل  ناقته،ويعر  حدوق ،وُيس
 من صلر : كلن صلرةالسحر من قبيل هذ  األملر.وتعليم الشيانني للناس من قبيل هذ  األملر.وقد ت

القوودرة علووى ا ُيوواء والتأيْي،إمووا يف احلوولاس واألفكار،وإمووا يف األكووياء واألجسووام ..وإن كووان السووحر الووذي 
« فخيول إليوه مون سوحر هوم أووا تسوعى»ق ختييل   حقيق  له:ذكر القرآن وقلعه من سحرة فرعلن كان جمر 

و  مانع أن يكلن مثل هذا التأيْي وسويل  للتفريو  بوني املورء وزوجوه،وبني الصودي  وصوديقه.فا نفعا ت  -
تنشأ من التأيرات.وإن كانحل اللسائل واهلتر،واألسباب واملسوببات،  تقوع كلهوا إ  إبذن اّلِل،علوى النحول 

 .155االذي أسلفن

                                                 
ْحَر َهل َلُه َحِقيَق   َوُوُجلق  َوَشِْيْي  َحِقيِقك  يف قَوْلِه اأْلمَتْعَياِن،أَْم هُ  - 155  َل جُمَرَُّق خَتِْييل  .اْختَوَلَ  اْلُعَلَماُء يف أَنَّ السِِ

وْحِر ااَبِذُي َواْلبَوغَوِلُي ِموَن الشَّوْعَفر  اْ مِتْسو َِ ،َوأَبُل جَ َنِفُك اْلَمْعُروُ  اِب؟َْصَّاصِ َفَذَهَه اْلُمْعَتزَِلُ  َوأَبُل َبْكر  الرَّازُِي احلَْ  يوِع أَنْووَلاِع السِِ اِفِعيَِّ ،ِإىَل ِإْنَكواِر مجَِ
وْحَر  َ َيُضوُر ِإ َّ ُ  اْلَلاقِوعِ الَ ا ُهوَل ِخوَوأَنَُّه يف احْلَِقيَقِ  خَتِْييل  ِمَن السَّاِحِر َعَلى َموْن يَورَاُ ،َوِإيَهوام  لَوُه ِ َو  أَْن َيْسوتَوْعِمل السَّواِحُر ُ  وا أَْو ُقَخواان  ،َوأَنَّ السِِ

َياِء،َفالَ مُيِْكنُوُه قَوْلوُه اْلَعَصوا  ِبِسوْحرِِ  قَوْلوَه َحَقواِئِ  اأْلمَتْكو  َ َيْسوَتِطيعُ السَّواِحرَ  َيِصل ِإىَل َبَدِن اْلَمْسُحلِر فَويُوْيِذيِه،َونُِقل ِمثْول َهوَذا َعوِن احْلََنِفيَّوِ ،َوأَنَّ 
 َحيَّ  ،َو َ قَوْلُه اْ مِتْنَساِن مِحَار ا .

ْحَر ِقْسَماِن :  َوَذَهَه مُجُْهلُر أَْهل الُسنَِّ  ِإىَل أَنَّ السِِ
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ووم أليهلق.بودليل فو  بوني اأما من  ا امللكان:هاروت وماروتف ومَّت كاان ببابلف فإن قصتهما كانحل متعار 
بعخ األحووداّ لووت جمملوو    يكووذبلا هووذ  ا كووارة و  يع ضوولا عليها.وقوود ورقت يف القوورآن الكوورمي إكووارا

دعل ن هنالوك موا يو،و  يكاء الغرماليت كانحل معروف  عند املخانبني ّبا وكان يف ذلك ا مجال كفاي  ألق
 إىل تفصيل أكثر.ألن هذا التفصيل ليك هل املقصلق.

 الكثووووووْية الوووووويت ورقت حوووووولل قصوووووو  خلوووووو  األسووووووانْي -رآن يف لووووووالل القوووووو -و  أحووووووه أن ْنووووووري حنوووووون 
 امللكني.فليسحل هنالك رواي  واحدة حمقق  يلي  ّبا.

لر مووون هوووا يف كووول نووويناسوووه حالتهوووا وإقراكات موووا ا بوووتالء ولقووود مضوووى يف  ريووو  البشوووري  مووون اهلايت و 
يبووا فلوويك هووذا غر  -جلووني نيبووني كاملالئكوو  ر أو يف صوولرة  -أنلارها.فووإذا جوواء ا ختيووار يف صوولرة ملكووني 
بوووول،وهك هبشووووري ،وهك ات ااارقوووو ،اليت موووورت ّبووووا الا بووووتالء و  كوووواذا ابلقيوووواس إىل كووووَّت الصوووولر وكووووَّت 

 يفضوووح  انكمووو  لمووات اللاة يف غياهوووه الليوول البهووويم  واملفهأكووع  الشوووعل  ا هليوو  املنوووْي  ختطوول،وهك تقفووول
م منهوا لووحسوبنا أن نعاملديد. هذ  اهلايت تغب عن السعك وراء املتشابه فيها ابلقياس إلينا بعد ذلك الزمن

لسوحر مون عمول عور  أن انضالل بب إسورائيل يف جوريهم وراء األسوانْي،ونبذهم كتواب اّلِل املسوتيقن،وأن 
 صيد.أنه من مث كفر يدان به ا نسان،ويفقد به يف اهلخرة كل نصيه وكل ر الشيطان و 

  

 
 

                                                                                                                                            

َووا أَفْوَعووال  ُمْعتَوواَقة  طُووَ  َمْأَخووُذَها،َوَلْل ُكِشووَ  أَمْ لَ َقوواِئُ  َلِكووْن ْو لَووُه حَ ِقْسووم  ُهووَل ِحيَوول  َوُرَْرقَوو   َوهَتِْليوول  َوَكووْعَلَذة ،َوِإيَهام  لَووْيَك لَووُه َحَقوواِئُ ،أَ  ُرَهووا َلُعلِووَم َأوَّ
َبِب عَ  لَِها،َو َ مَيْنَوُعُه َذِلَك َعوْن أَْن َيُكولَن  َوحنَْ َمَلاقِِ َواحْلَِيل اهْلَْنَدِسيَّ ِ َفِ  َخَلاصِِ الْ َلى َمْعرِ مُيِْكُن ِلَمْن َعَرَ  َوْجَهَها أَْن يَوْفَعل ِمثْوَلَها،َوِمْن مُجَْلِتَها َما يَونوْ

ْحِر،َكَما قَال تَوَعاىَل:} َسوَحُروا أَْعونُيَ النَّواِس َواْسوَ ْهَ  َخَفواُء َوْجِهوِه َضوِعيف ا   َعِظويم  {  َوَهوَذا َموا َ ْ َيُكونْ َجواُءوا ِبِسوْحر  ُبلُهْم وَ َقاِخال  يف ُمَسمَّى السِِ
ا،َوَقْد ُيَسمَّى ِسْحر ا لَُغ  ،َكَما قَاُللا:) َسَحْرُت َفالَ ُيَسمَّى ِسْحر ا اصْ   ُتُه .ِ َْعَ  َخَدعْ  (لصَِّلَّ اِطاَلح 

ُهَل َمْذَهُه احْلََنِفيَِّ  َعَلى َموا نَوَقلَوُه ْلِقْسِم ِمْن َحْيُة اْ؟ُْمَلُ  .وَ يْوَباِت َهَذا اإِ لا ِإىَل اْلِقْسُم الثَّاين:َما َلُه َحِقيَق   َوُوُجلق  َوَشِْيْي  يف اأْلمَتْبَداِن .فَوَقْد َذَهبُ 
 [261/ 24اْبُن اهْلَُماِم،َوالشَّاِفِعيَُّ  َواحْلََنابَِلُ  .امللسلع  الفقهي  الكليتي  ]
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 [123إل   104(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  الخامسة

 هللاشف دسائس اليهود لإلسالا والمسلمين والرد عل  شبهاأهم

( مووا يوَووَلُق الَّووِذيَن  104ِفرِيَن َعووذاب  أَلِوويم  )لا َولِْلكووااْ َعُووان وَ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَوُقللُوولا راِعنووا َوُقللُوولا اْنظُوورْ }
ُ حَْ ْن َخْْي  مِ ُكْم مِ َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َو  اْلُمْشرِِكنَي أَْن يُونَوزََّل َعَليْ  ُ ْن َربُِِكْم َواّللَّ َتُا ِبَرمْحَِتِه َموْن َيشواُء َواّللَّ

 َعلوى ُكولِِ َ ْ تَوْعلَوْم أَنَّ اّللََّ  ِمْثِلهوا أَ ِت خِبَوْْي  ِمْنهوا أَوْ ( ما نَوْنَسْ  ِمْن آيَو   أَْو نُوْنِسوها أنَْ 105) ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 
 َنِصوْي   َو ْن ُقوِن اّللَِّ ِموْن َوِ ِ  موا َلُكوْم ِمووَ اِت َواأْلَْرِم ( أَ َْ تَوْعَلْم أَنَّ اّللََّ لَوُه ُمْلوُك السَّوماو 106َكْكء  َقِدير  )

ميووَوَمووْن يَوتوَ   قَوْبوولُ ( أَْم تُرِيووُدوَن أَْن َتْسوو َوُللا َرُسوولَلُكْم َكمووا ُسووِ َل ُملسووى ِموونْ 107) اِن فَوَقووْد َضوولَّ بَوودَِّل اْلُكْفووَر اِبْ ِ
وووِبيِل ) ِد ا  َحَسووودا  ِموووْن ِعْنوووفَّوووار كُ  ِإميووواِنُكْم  وَنُكْم ِموووْن بَوْعووودِ َوقَّ َكثِوووْي  ِموووْن أَْهوووِل اْلِكتووواِب لَوووْل يوَوووُرقُ  (108َسووولاَء السَّ

َ هَلُوووُم احْلَوووُ  فَووواْعُفلا َواْصوووفَ  ُ ِ َْمووورِِ  ِإنَّ   َذْيتَ ُحلا َحوووَّتَّ أَنْوُفِسوووِهْم ِموووْن بَوْعوووِد موووا تَوبَووونيَّ َ َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير  ااّللَّ ّللَّ
ووو نْ ِسوووُكْم ِمووو( َوأَِقيُمووولا الصَّوووالَة َوآتُووولا الزَّكووواَة َوموووا تُوَقووودُِِملا أِلَنْوفُ 109) َ ِ وووا تَوْعَملُووولَن ُدوُ  ِعْنوووَد اّللَِّ ِإنَّ َخوووْْي  عَِ  اّللَّ

َنُكْم ِإْن  يُوُهْم قُووْل هوواتُلا بُوْرهوواتِْلووَك أَمووانِ  أَْو َنصووارى ( َوقوواُللا لَووْن يَووْدُخَل اْ؟َنَّووَ  ِإ َّ َمووْن كوواَن ُهوولقا  110َبِصووْي  )
وُتْم صوواِقِقنَي )  َو  ُهووْم ِه َو  َخووْل   َعلَووْيِهمْ ُ  ِعْنووَد َربِِوِسون  فَولَووُه َأْجوورُ  َوُهووَل حمُْ ( بَلووى َموْن َأْسووَلَم َوْجَهووُه ّللَِّ 111ُكنوْ

يَوُهوولُق َعلووى َكووْكء  ى لَْيَسووحِل الْ قالَووحِل النَّصووار ( َوقالَووحِل اْليَوُهوولُق لَْيَسووحِل النَّصووارى َعلووى َكووْكء  وَ 112َُيَْزنُوولَن )
ُللَن اْلِكتاَب َكذِلَك قواَل الَّوِذيَن   ونَوُهْم يوَولْ ْم فَواّللَُّ قَووْلهلِِ  يَوْعَلُمولَن ِمثْولَ  َوُهْم يَوتوْ َم اْلِقياَموِ  ِفيموا كوانُلا ِفيوِه  َُيُْكوُم بَويوْ

اَن هَلُوْم كويف َخراِّبوا أُول ِوَك موا   ْ ُوُه َوَسوعىا يُوْذَكَر ِفيَهوا َوَمْن أَْلَلُم ِ َّْن َمَنَع َمسواِجَد اّللَِّ أَنْ  (113َحَْتِلُفلَن )
ْلَمْشورُِ  َواْلَمْغوِرُب ( َوّللَِِّ ا114َعِظويم  ) رَِة َعوذاب   اهْلِخويف ِإ َّ خائِِفنَي هَلُْم يف الُدنْيا ِخوْزي  َوهَلُوْم  أَْن يَْدُخُللها

َ واِسع  َعِليم   ُ َوَلدا  ُسوْبحانَُه بَوْل وَ ( 115 )فَأَيْوَنما تُوَلُللا فَوَثمَّ َوْجُه اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ سَّوماواِت لَوُه موا يف القاُللا اختَََّذ اّللَّ
ووووماواِت َواأْلَْرِم 116َواأْلَْرِم ُكوووول  لَووووُه قووووانُِتلَن ) ووووا وَ ( بَووووِديُع السَّ ْن فَوَيُكوووولُن ُقوووولُل لَووووُه ُكوووويوَ ِإذا َقضووووى أَْموووورا  فَِإ َّ

ُ أَْو 117) ِلِهْم ِمثْوووَل قَووووْلهِلِْم ِذيَن ِموووْن قَوووبْ َك قووواَل الَّووآيَووو   َكووذلِ  تِينووواشَْ ( َوقوواَل الَّوووِذيَن   يَوْعَلُموولَن لَوووْل  يَُكلُِِمنَووا اّللَّ
َعوووْن    ُتْسوووَ لُ ِإانَّ أَْرَسوووْلناَ  اِبحْلَووو ِِ َبِشوووْيا  َونَوووِذيرا  وَ  (118َتشووواَّبَحْل قُولُووولُّبُْم قَوووْد بَويوَّنَّوووا اهْلايِت لَِقوووْلم  يُلِقنُووولَن )

 ْل ِإنَّ ُهووَدى اّللَِّ ُهوولَ قُووِملَّووتَوُهْم  َحووَّتَّ تَوتَّبِووعَ  ى( َولَووْن تَوْرضووى َعْنووَك اْليَوُهوولُق َو  النَّصووار 119َأْصووحاِب ا؟َِْحوويِم )
( الَّوِذيَن 120ِصوْي  )ّللَِّ ِموْن َوِ ِ  َو  نَ اا لَوَك ِموَن ِعْلوِم مواهْلُدى َولَِ ِن اتوَّبَوْعحَل أَْهلاَءُهْم بَوْعَد الَِّذي جاَءَ  ِمَن الْ 

ُللنَُه َح َّ ِتالَوتِِه أُول ( اي بَوِب 121اِسوُروَن ) بِوِه فَُأول ِوَك ُهوُم ااْ َموْن َيْكُفورْ بِِه وَ  ِ َك يُوْيِمُنلنَ آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب يَوتوْ
ُقلا يَوْلموا    َعْوزِي نَوْفوك  ( َواتوَّ 122اْلعاَلِمنَي ) ُتُكْم َعَلىَفضَّلْ  ِإْسرائِيَل اذُْكُروا نِْعَميِتَ الَّيِت أَنْوَعْمحُل َعَلْيُكْم َوَأيِنِ 

َفُعها َكفاَع   َعْن نَوْفك  َكْي ا  وَ   { (123وَن )ْم يُوْنَصرُ  َو  هُ   يُوْقَبُل ِمْنها َعْدل  َو  تَونوْ
 أقديم الوحد   

ميضووك هووذا الوودرس يف كشوو  قسووائك اليهوولق وكيوودهم لإلسووالم واملسوولمني وهووذير ا؟ماعوو  املسوولم  مووون 
الكيوود والضوور ووووى  أ عيووبهم وحيلهم،ومووا تكنووه نفلسووهم للمسوولمني موون احلقوود والشوور،وما يبيتوولن هلووم موون

ا؟ماع  املسلم  عن التشبه ّبي ء الذين كفروا من أهل الكتاب يف قلل أو فعول ويكشو  للمسولمني عون 
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األسووباب احلقيقيوو  الدفينوو  الوويت تكموون وراء أقوولال اليهوولق وأفعاهلم،وكيوودهم وقسووهم،وأ  عيووبهم وفتنهم،الوويت 
 يطلقلوا يف الص  ا سالمك.

نشووووأة قتضوووويات الميتخووووذون موووون نسوووو  بعووووخ األواموووور والتكالي ،وتغيْيهووووا وفوووو  ويبوووودو أن اليهوووولق كووووانلا 
ذا هوا يتخوذون مون ووم كوانل أا سالمي  ا؟ديدة،والظرو  واملالبسات اليت هي  اب؟ماع  املسلم  ..يبودو 

 موا نسوخحل عنود اّللِ  ذريع  للتشكيك يف مصدر هذ  األوامر والتكالي  ويقلللن للمسلمني:لل كانحل مون
 ر أمر جديد يلغك أو يعدل أمرا سابقا ..و  صد

 اهلجرة.وكوان كوهرا مون واكتدت هذ  احلمل  عند هليل القبل  من بيحل املقدس إىل الكعب  بعد سوت  عشور
فاختوووذ  -ومصوووالهم  قبلووو  اليهووولق -قووودس إىل بيوووحل امل -عقوووه اهلجووورة  -د اعوووه ابلصوووالة قووو - -النووول 

رغوه ي - - ل الرسوللل الدين،وقبلتهم هوك القبلو   وا جعواليهلق من هذا التلجه حج  على أن قينهم ه
َّت حوتمول يف نفسوه لرغب  تعو  يصر  يف التحلل عن بيحل املقدس إىل الكعب ،بيحل اّلِل انرم.وللحل هذ  ا

ملووه هووذا ونظوورا ملووا ُي - سوويا  السوولرة كمووا سوويجكء يف  -اسووتجاب لووه ربووه فلجهووه إىل القبلوو  الوويت يرضوواها 
قعايوو   لها محلوو بووب إسوورائيل فقوود عووز علوويهم أن يفقوودوا مثوول هووذ  احلج ،فشوون التحوولل موون قحووخ حلجوو 

يف صوووح  و  - - مووواكرة يف وسووو  املسلمني،ابلتشوووكيك يف مصووودر األوامووور الووويت يكلفهوووم ّبوووا رسووولل اّللِ 
ن لا هلووم:إن كوووا  مث قووالتلقيووه عوون الوولحك ..أي إوووم وجهووولا املعوولل إىل أسوواس العقيوودة يف نفووولس املسوولمني

ففويم  يحان كوان صوحىل بيحل املقدس ابنال فقد ضاعحل صوالتكم وعبواقتكم نولال هوذ  الفو ة.وإالتلجه إ
كول   ب اّلِل،وقبولم مون يولاالتحلل عنهف أي إوم وجهلا املعلل إىل أساس الثق  يف نفلس املسلمني برصيده
فولس هو  يف بعوخ نريرهتوا الكككء يف حكمو  القيواقة النبليو   ويبودو أن هوذ  احلملو  اابيثو  املواكرة آتوحل مث

 قلوو  وزعزعوو  ويطلبوولن الثاهووني واألقلوو ،األمر الووذي   يتفوو  يف - -املسوولمني.فأخذوا يسووأللن الرسوولل 
خ األوامور م أن نس  بعوهلآن يبني مع الطمأنين  املطلق  إىل القياقة،والثق  املطلق   صدر العقيدة.فنزل القر 

ينبههم يف ل ملقووو .و ق  ويعلوووم موووا يصووول  هلوووم يف كوووواهلايت يتبوووع حكمووو  اّلِل الوووذي حتوووار األحسووون لعبوووا
ختيووار اّلِل هم علووى االلقووحل ذاتووه إىل أن هوود  اليهوولق هوول رقهووم كفووارا بعوود إميوواوم حسوودا موون عنوود أنفسوو

موا  يم.ويكشو  هلوممور العظهلم،واختصاصهم برمحته وفضله،بتنزيل الكتاب األخْي عليهم،وانتداّبم هلوذا األ
ويقا علويهم م وحودهم.فني  ويفند قعلاهم الكاذب  يف أن ا؟ن  مون حقهووراء أضاليل اليهلق من غرم ق

لنصوارى ليسوحل اء،وتقلل التهم املتباقل  بني فريقك أهل الكتاب إذ يقلل اليهلق:ليسحل النصارى على كك
 ء قصوو  القبلوو ا موون ورااليهوولق علووى كووكء وكووذلك يقوولل املشووركلن عوون ا؟ميووع  مث يفظووع نيووتهم الوويت حفلووو

وسوعيا  كر فيهوا ا وه أن يوذ  عوا  إىل الكعبو  بيوحل اّلِل ومسوجد  األول،ويعود  منعوا ملسواجد اّللِ وهك منوع ا
 يف خراّبا.

وميضوووك السووويا  يف هوووذا الووودرس علوووى هوووذا النحووول،حَّت ينتهوووك إىل أن يضوووع املسووولمني وجهوووا للجوووه أموووام 
نهم إىل قيووون أهووول اهلووود  احلقيقوووك ألهووول الكتووواب مووون اليهووولق والنصوووارى ..إنوووه هليووول املسووولمني مووون قيووو
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حوَّت يتبوع ملوتهم،وإ  فهوك احلورب والكيود والودس إىل النهايو   وهوذ   - -الكتاب ولن يرضلا عون النول 
 هك حقيق  املعرك  اليت تكمن وراء األابنيل واألضاليل،وتتخفى خل  احلجج واألسباب املقنع    

مصذذدر إيقذذاظ وعذذي ال ماعذذة المسذذلمة وأرهللايذذهه علذذ   110 - 104الذذدرس ا ول:

 الخطر

يوَوَلُق الَّوِذيَن َكَفوُروا ِموْن  اِفرِيَن َعوذاب  أَلِيم .مواُعلا،َولِْلكو،َوا َْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا   تَوُقلُللا:راِعنا.َوُقلُللا:اْنظُْران» 
ُ ُذو َتُا ِبَرمحَْ  َحْوووَواّللَُّ  َربُِِكوووْم،ْْي  ِمووونْ أَْهوووِل اْلِكتووواِب َوَ  اْلُمْشووورِِكنَي أَْن يُونَووووزََّل َعلَوووْيُكْم ِموووْن َخووو تِوووِه َموووْن َيشووواُء،َواّللَّ
ف اهوا أََ ْ تَوْعلَوْم أَنَّ ا أَْو ِمْثلِ  ِمْنهواْلَفْضِل اْلَعِظيِم.ما نَوْنَسْ  ِمْن آيَ   أَْو نُوْنِسها أَنِْت خِبَوْْي   َ َعلوى ُكولِِ َكوْكء  قَوِدير  ّللَّ

َ َلُه ُمْلُك السَّما ْي .أَْم تُرِيوُدوَن أَْن َتْسو َوُللا  ِموْن َوِ ِ  َو  َنِصوْن ُقوِن اّللَِّ ُكوْم ِمولَ واِت َواأْلَْرِم َوموا أَ َْ تَوْعَلْم أَنَّ اّللَّ
قَّ َكثِوْي  ِموْن أَْهوِل َضولَّ َسولاَء السَّوِبيِل.وَ  ميواِن فَوَقودْ اِبْ ِ  َرُسلَلُكْم َكما ُسِ َل ُملسى ِمْن قَوْبُلف َوَموْن يَوتَوبَودَِّل اْلُكْفورَ 

َ ْنووِد أَنْوُفِسووِمووْن عِ   لَووْل يوَووُرُقوَنُكْم ِمووْن بَوْعووِد ِإميوواِنُكْم ُكفَّووارا  َحَسوودا  اْلِكتووابِ   هَلُووُم احلَُْ ،فَوواْعُفلا ِهْم ِمووْن بَوْعووِد مووا تَوبَوونيَّ
َ َعلوووووى ُكووووولِِ  ُ ِ َْمووووورِِ ،ِإنَّ اّللَّ زَّكاَة،َوموووووا تُوَقووووودُِِملا ال يُمووووولا الصَّوووووالَة َوآتُووووولاِدير  َوأَقِ قَوووووَكوووووْكء   َواْصوووووَفُحلا َحوووووَّتَّ َذْيتَ اّللَّ

،ِإنَّ اّللََّ ِ ا   ..« َن َبِصْي  ْعَمُلل توَ أِلَنْوُفِسُكْم ِمْن َخْْي  عَُِدوُ  ِعْنَد اّللَِّ
رّبم بوو واليت تووربطهميت ايووزهم،ينوواقيهم ابلصووف  الوو« الَّووِذيَن آَمنُوولا»يتجووه ااطوواب يف مطلووع هووذا الوودرس إىل 

 ستجاب  والتلبي .ونبيهم،واليت تستجيا يف نفلسهم ا 
د  منهوا مراقفهوا بوأن يقلللا  -النظر و من الرعاي   -« راعنا» - -وّبذ  الصف  ينهاهم أن يقلللا للنل 

اب رين وهووول العوووذصوووْي الكووواف..وذمووورهم ابلسووومع  عووو  الطاع ،وُيوووذرهم مووون م« اْنظُوووْران»يف اللغووو  العربيووو :
 «.يم  لِْلكاِفرِيَن َعذاب  أَلِ اْ َُعلا.وَ ظُْران.وَ لُللا:راِعنا َوُقلُللا انْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوقُ :»األليم 

 يف لولن ألسونتهمكوانلا ميي  ..أن سفهاء اليهلق« راِعنا»وتذكر الرواايت أن السبه يف ذلك النهك عن كلم  
حشوولن  آخوور مشووتقا موون الرعلن .فقوود كووانلا حووَّت يوويقي معوو  - -نطوو  هووذا اللفج،وهووم يلجهلنووه للنوول 

يووو  عووون هوووذا الطر  -وسوووالمه عليوووه  صوووللات اّللِ  -لاجهووو ،فيحتاللن علوووى سوووبه م - -أن يشوووتملا النووول 
ق يتخوذ  اليهول  لفوج الوذيامللتلي،الذي   يسلكه إ  صغار السفهاء  ومن مث جواء النهوك للمويمنني عون ال

لوى اليهولق عه.كك يفلتلا وإمالت يفهذريع ،وأمروا أن يستبدللا به مراقفه يف املع ،الذي   ميلك السفهاء هر 
ا يشوك حقودهم،كمو غرضهم الصغْي السفيه  واستخدام مثل هذ  اللسويل  مون اليهولق يشوك  ودى غويظهم 

ّلِل لنبيوووووه ابرعايووووو   بسووووولء األقب،وخسووووو  اللسووووويل ،واحنطاط السووووولل .والنهك الووووولارق ّبوووووذ  املناسوووووب  يووووولحك
 زاء كل كيد وكل قصد كرير من أعدائهم املاكرين.إبعن أوليائه، -بحانه س -وللجماع  املسلم ،وقفاعه 

لّبم موون غوول بووه قلوومث يكشوو  للمسوولمني عمووا تكنووه هلووم صوودور اليهوولق حوولهلم موون الشوور والعووداء،وعما تن
دهم هووي ء  ووا ُيسوو احلقوود واحلسد،بسووبه مووا اختصووهم بووه اّلِل موون الفضوول.ليحذروا أعداءهم،ويستمسووكلا

أَْهوِل اْلِكتواِب َوَ   َفوُروا ِمونْ ِذيَن كَ موا يوَوَلُق الَّو »ضول اّلِل علويهم وُيفظول :األعداء عليه مون ا ميان،ويشوكروا ف
ُ حَْ اْلُمْشرِِكنَي أَْن يُونَوزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْْي  ِمْن َربُِِكْم.َوا  « .. ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ مْحَِتِه َمْن َيشاُء.َواّللَُّ َتُا ِبرَ ّللَّ
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لاء موا علوى قودم سوألخوْية فهاالكتاب واملشركني يف الكفر ..وكال ا كوافر ابلرسوال  وامع القرآن بني أهل 
ني رهلنووه للموويمنظم مووا يكموون هووذ  الناحيوو  وكال ووا يضوومر للموويمنني احلقوود والضووغن،و  يوولق هلووم ااووْي.وأع

إلوويهم  ،ويعهوودالنعم  لهم ّبووذ هوول هووذا الوودين.هل أن حتووارهم اّلِل هلووذا ااووْي وينووزل علوويهم هووذا القرآن،وُيبوو
  مان  العقيدة يف األرم،وهك األمان  الكثى يف اللجلق.

َّت لقوود عبواق ،ح ولقود سوب  احلودية عون حقودهم وغويظهم مون أن ينوزل اّلِل مون فضوله علوى مون يشواء مون
- -ابلووولحك علوووى الرسووولل  إذ كوووان ينوووزل - عليوووه السوووالم -بلووو  ّبوووم الغووويج أن يعلنووولا عوووداءهم ؟ثيووول 

ُ حَْ :»  « ..َتُا ِبَرمْحَِتِه َمْن َيشاءُ َواّللَّ
أنوه وأووم  -بحانه سو -يمنني به،فقود علوم واملو - -فاّلِل أعلم حية اعل رسالته فإذا اختا ّبا حممودا 

 هلذا ا ختصاص. لأه
ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ »   ميوان والودعلةظوم مون نعمو  ا  ولويك أع..ولويك أعظوم مون نعمو  النبولة والرسوال« َواّللَّ

لفضووول،ويف اوجزالووو   إليوووه.ويف هوووذا التلموووي  موووا يسوووتجيا يف قلووولب الوووذين آمنووولا الشوووعلر بضوووخام  العطووواء
رص الشووديد حلووذر واحلووالتقريوور الووذي سووبقه عمووا يضوومر  الووذين كفووروا للووذين آمنوولا مووا يسووتجيا الشووعلر اب

 -يقلقهوووووا و  -هوووووا ..وهووووذا الشوووووعلر وذا  ضووووروراين لللقووووول  يف وجووووه محلووووو  البلبلوووو  والتشوووووكيك الوووويت قاق
  املسلمني اليهلق،لتلهني العقيدة يف نفلس امليمنني،وهك ااْي الضخم الذي ينفسلنه على

بلووو  إىل عوووخ األوامووور والتكالي .وخباصووو  عنووود هليووول القبتتعلووو  بنسووو   -كموووا أسووولفنا   -وكانوووحل احلملووو  
 «ْْي  ِمْنهوا أَْو ِمْثِلهواأَنِْت خِبَو ِسوهانُونْ  ما نَوْنَسْ  ِمْن آيَ   أَوْ  »الكعب .األمر الذي أبطل حجتهم على املسلمني:

.. 
أم كانووحل  -  هووذ  اهلايت ومووا بعوودها كمووا يوودل سوويا  -وسوولاء كانووحل املناسووب  هووك مناسووب  هليوول القبلوو  

  ل ا؟ماعووووووأخوووووورى موووووون تعووووووديل بعووووووخ األواموووووور والتشووووووريعات والتكووووووالي ،اليت كانووووووحل تتووووووابع  وووووو مناسووووووب 
آن ع تصودي  القور لتولراة موابتعديل بعخ األحكام اليت ورقت يف  املسلم ،وأحلاهلا املتطلرة.أم كانحل خاص 

  اليهووولق ذريعووو  اختوووذهايف عملموووه للتووولراة ..سووولاء كانوووحل هوووذ  أم هوووذ  أم هوووذ ،أم هوووك مجيعوووا املناسوووب  الووويت
 للتشكيك يف صله العقيدة ..

ا الوويت أترهتوو تك الشووبهافووإن القوورآن يبووني هنووا بيوواان حا ووا يف كووأن النسوو  والتعووديل ويف القضوواء علووى تلوو
 يهلق،على عاقهتا وخطتها يف حمارب  هذ  العقيدة بشَّت األساليه.

هووول لصووواحل البشوووري ،ولتحقي  خوووْي أكوووث  -يف فووو ة الرسوووال   -فالتعوووديل ا؟زئوووك وفووو  مقتضووويات األحووولال 
 تقتضوويه أنوولار حياهتووا.واّلِل خووال  الناس،ومرسوول الرسوول،ومنزل اهلايت،هوول الووذي يقوودر هووذا.فإذا نسوو  آيوو 

سلاء كانحل آي  مقروءة تشتمل حكما من األحكوام،أو آيو   عو  عالمو  وخارقو   -ألقاها يف عا  النسيان 
فإنووه ذيت خبوْي منهوا أو مثلهووا  و   -عوكء ملناسوب  حاضورة وتطوولى كواملعجزات املاقيو  الوويت جواء ّبوا الرسول 

..وموون مث عووكء هووذ   يعجووز  كووكء.وهل مالووك كوول ككء،وصوواحه األموور كلووه يف السووماوات ويف األرم
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َ لَوُه ُمْلوُك السَّوماواِت َواأْلَْرِمف وَ :»التعقيبات  ف أََ ْ تَوْعلَوْم أَنَّ اّللَّ َ َعلى ُكلِِ َكْكء  قَوِدير  موا َلُكوْم أَ َْ تَوْعَلْم أَنَّ اّللَّ
 « ..ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِمْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  

ن مووهم ولوويك هلووم هم وانصوور ورائحوو  التووذكْي  ن اّلِل هوول ولوويوااطوواب هنووا للموويمنني ُيموول رائحوو  التحذير،
 قونه و  و  نصْي ...

م اقعو  وإقودامهججهوم ااولعل هذا كان بسبه ابوداع بعضوهم  ملو  اليهولق التضوليلي  وبلبلو  أفكوارهم  
   تتف  مع الثق  واليقني. - -على تلجيه أس ل  للرسلل 

ُللا َرُسوولَلُكْم  أَْن َتْسوو وَ  رِيووُدونَ أَْم تُ :»يوو  موون صووري  التحووذير وا سووتنكار يوودل علووى هووذا مووا جوواء يف اهليوو  التال
ميانِ   « .. السَِّبيلِ َضلَّ َسلاءَ   فَوَقدْ َكما ُسِ َل ُملسى ِمْن قَوْبُلف َوَمْن يَوتَوَبدَِّل اْلُكْفَر اِبْ ِ

م  نووواهتم لرسووولهلار ،وإعل فهووول اسوووتنكار لتشوووبه بعوووخ املووويمنني بقووولم ملسوووى يف تعنتهم،ونلوووبهم للثاهوووني واا
 ْية ..كلما أمرهم  مر أو أبلغهم بتكلي ،على حنل ما حكى السيا  عنهم يف ملاضع كث

ليهوا   الويت صوار إك النهايووهل هذير هلوم مون وايو  هوذا الطريو ،وهك الضالل،واسوتبدال الكفور اب ميوان،وه
ْن أَْهِل اْلِكتواِب لَوْل  َكِثْي  مِ َوقَّ »  يها املسلمنيبنل إسرائيل.كما أوا هك النهاي  اليت يتم  اليهلق لل قاقوا إل

َ هَلُُم احلَْ ْم ِمْن بَوعْ نْوُفِسهِ يَوُرُقوَنُكْم ِمْن بَوْعِد ِإمياِنُكْم ُكفَّارا ،َحَسدا  ِمْن ِعْنِد أَ   « .. ُ ِد ما تَوَبنيَّ
 ن ..ملاذاف اهلخرو ه وذلك ما يفعله احلقد الل يم ابلنفلس ..الرغب  يف سله ااْي الذي يهتدي إلي

َ هَلُووُم بوَ ِسووِهْم ِمووْن ِد أَنْوفُ َحَسوودا  ِمووْن ِعْنوو»  ألن هووذ  النفوولس الشووريرة   تعلم.ولكنهووا ألوووا تعلووم   ْعووِد مووا تَوبَوونيَّ
 « ..احلَْ ُ 

الم واحلسووووووود هووووووول ذلوووووووك ا نفعوووووووال األسووووووولق ااسووووووويك الوووووووذي فاضوووووووحل بوووووووه نفووووووولس اليهووووووولق عوووووووا  ا سووووووو
لوذي يكشوفه ازال.وهول تانبعثحل منه قسائسوهم وتودبْياهتم كلهوا وموا  واملسلمني،ومازالحل تفيخ،وهل الذي

هم قيوودة يف نفلسووعزعوو  العالقوورآن للمسوولمني ليعرفل ،ويعرفوولا أنووه السووبه الكووامن وراء كوول جهوولق اليهوولق لز 
ل عظووم الفضوووخصووهم ّبووذا  ورقهووم بعوود ذلووك إىل الكفوور الووذي كووانلا فيه،والووذي أنقووذهم اّلِل منووه اب ميان،

  ،وتنكشو  فيهوالويت تتجلوى فيهوا هوذ  احلقيقيف اللحظو  ا -عم  اليت هسدهم عليها يهلق  وهنا وأجل الن
لشووور قووود ابحلقد،واقووورآن املووويمنني إىل ا رتفووواع عووون مقابلووو  احلهنوووا يووودعل ال -النيووو  السوووي   واحلسووود الل ووويم 

ُ  ُحلا َحوووووَّتَّ اْصوووووفَ لا وَ فَووووواْعفُ » مر ،وقتموووووا يريووووود: ابلشووووور،ويدعلهم إىل الصوووووف  والعفووووول حوووووَّت ذيت اّللِ  َذْيتَ اّللَّ
َ َعلووى ُكوولِِ َكوووْكء  قَووِدير   ،واعبوودوا ربكووم واقخوووروا هووا اّلِل لكملووويت اختار ا..وامضوولا يف نووريقكم « ِ َْموورِِ .ِإنَّ اّللَّ

َ ِ ووا  ِعْنووَد اّللَِّ ْْي  عَِووُدو ُ ُكْم ِمووْن َخوونْوُفِسووأِلَ َوأَِقيُموولا الصَّووالَة َوآتُوولا الزَّكاَة،َومووا تُوَقوودُِِملا »عنوود  حسووناتكم: .ِإنَّ اّللَّ
 « ..تَوْعَمُللَن َبِصْي  

وهكذا ..يلقج السيا  القرآين وعك ا؟ماع  املسلم  ويركز  على مصودر ااطور،ومكمن الدسيسو  ويعوبء 
مشوووواعر املسوووولمني عووووا  النوووولااي السووووي   والكيوووود الل وووويم واحلسوووود الووووذميم ..مث ذخووووذهم ّبووووذ  الطاقوووو  املعبووووأة 

لها إىل جناب اّلِل ينتظرون أمر ،ويعلقلن تصرفهم إبذنه ..وإىل أن ُيني هذا األمور يودعلهم إىل املشحلن  ك
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العفوول والسووماح ،لينقذ قلوولّبم موون نوول احلقوود والضووغين .ويدعها نيبوو  يف انتظووار األموور موون صوواحه األموور 
 واملشي   ..

 وحدهمأهل الكااا في أنهم المهادون  ىأ نيد دعاو 113 - 111الدرس الثاني 

حووودهم  وإن و ملهتووودون مث ميضوووك يف تفنيووود قعووواوى أهووول الكتووواب عامووو :اليهلق والنصوووارى،وقلهلم:إوم هوووم ا
كووكء    يسوولا علووىلا؟نوو  وقوو  علوويهم   يوودخلها سوولاهم  علووى حووني ابووه كوول فريوو  موونهم اهلخوور  وووم 

عموووووووول لاويقوووووووورر يف ينووووووووااي عوووووووورم هووووووووذ  الوووووووودعاوى العريضوووووووو  حقيقوووووووو  األمر،ويقوووووووولل كلموووووووو  الفصوووووووول يف 
ووُتْم يُوُهْم.ُقْل:هوواتُلا بُوْرهووتِْلووَك أَمانِ .َنصووارى  َوقوواُللا:َلْن يَووْدُخَل اْ؟َنَّووَ  ِإ َّ َمووْن كوواَن ُهوولقا  أَوْ »وا؟ووزاء: اَنُكْم ِإْن ُكنوْ

  ُهوْم َُيَْزنُلَن.َوقالَوحِل ِهْم وَ ،َو  َخوْل   َعلَويْ ْنوَد َربِِوهِ عِ ْجورُُ  أَ صاِقِقنَي.بَلى   َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّللَِِّ َوُهَل حُمِْسن  فَوَلُه 
  - لُوولَن اْلِكتووابَ َوُهووْم يَوتوْ  -لووى َكووْكء  ُهوولُق عَ اْليَوُهلُق:لَْيَسوحِل النَّصووارى َعلووى كووكء،َوقاَلحِل النَّصارى:لَْيَسووحِل اْليوَ 

ُ َُيْكُ   « ..ِفيِه َحَْتِلُفلنَ  ياَمِ  ِفيما كانُلا اْلقِ نَوُهْم يَوْلمَ ُم بَويوْ َكذِلَك قاَل الَِّذيَن   يَوْعَلُملَن ِمْثَل قَوْلهِلِْم.فَاّللَّ
 النصوووارى تقووو  كتلووو  مووون  والوووذين كوووانلا يلاجهووولن املسووولمني يف املدينووو  كوووانلا هوووم اليهووولق إذ   تكووون هنوووا 

ُيكوووك رأي ي ء  و ّبوووملاقووو  اليهووولق.ولكن الووونا هنوووا عوووام يلاجوووه مقووول ت هوووي ء وهوووي ء.مث ابوووه هوووي ء 
 « ..صارى لقا  أَْو نَ هُ ْن كاَن مَ قاُللا:َلْن يَْدُخَل اْ؟َنََّ  ِإ َّ وَ »املشركني يف الطائفتني مجيعا  

أي موون  -ا كووان هوولق  وهووذ  حكايوو  قوولليهم مزقوجوو .وإ  فقوود كانووحل اليهوولق تقوولل:لن يوودخل ا؟نوو  إ  موون
 كانحل النصارى تقلل:لن يدخل ا؟ن  إ  من كان من النصارى ..و  -يهلق 

ن اوبههم أ - - رسولله  قليل،سلى ا قعاء العريخ  ومون مث يلقون اّللِ وهذ  القلل  كتلك،  تستند إىل
ُتْم صاقِ »ابلتحدي وأن يطالبهم ابلدليل:  ..« ِقنيَ ُقْل:هاتُلا بُوْرهاَنُكْم ِإْن ُكنوْ

  و  مو  و  لطائفواابة ألحمووهنا يقرر قاعدة من قلاعد التصلر ا سوالمك يف ترتيوه ا؟وزاء علوى العمول بوال 
ْنووَد ِسوون ،فَوَلُه َأْجوورُُ  عِ حمُْ  َوُهووَل َهووُه ّللَِّ بَلووى َمووْن َأْسووَلَم َوجْ »هوول ا سووالم وا حسووان،  ا سووم والعنوولان:لفرق.إ ووا 

 « ..َربِِِه،َو  َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ 
  بَلوى »..فقوال:« ْعوُدوَقة  موا  مَ  أايَّ ُر ِإ َّ لَوْن َاَسَّوَنا النَّوا»ومن قبل قرر هذ  القاعدة يف العقاب رقا على قلهلم:

 « ..ِلُدونَ ْم ِفيها خاهُ لنَّاِر َمْن َكَسَه َسيَِِ    َوَأحاَنحْل بِِه َخِطي َوُتُه فَُأولِ َك َأْصحاُب ا
« انَووحْل بِووِه َخِطي َوتُووهُ َ    َوَأحَسووَه َسوويِِ َمووْن كَ »إوووا قاعوودة واحوودة بطرفيهووا يف العقلبوو  واملثلبوو .نرفيها املتقووابلني:

.. 
اطي و  ا  وجه  إفهل حبيك هذ  ااطي   انيط ،يف معزل عن كل ككء وعن كل كعلر وعن كل وجه  

.. 
..فأخلا ذاته كلها ّلِل،ووجه مشاعر  كلهوا إليوه،وخلا ّلِل يف مقابول « َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ّللَِِّ َوُهَل حُمِْسن  »و

واللجووه  -..هنووا تووثز  وو  ا سووالم األوىل:إسووالم اللجووه « َمووْن َأْسووَلَم َوْجَهووُه ّللَِّ ..»خلوولص اهلخوور للخطي وو  
ولفووج أسوولم يعووب ا ستسووالم والتسليم.ا ستسووالم املعنوولي والتسووليم العملك.ومووع هووذا  -رمووز علووى الكوول 
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..فسوم  ا سوالم هوك اللحودة بوني الشوعلر « َوُهوَل حُمِْسون  »فال بد من الدليل الظاهر على هذا ا ستسوالم:
قيووودة والعمووول،بني ا ميوووان القلووول وا حسوووان العملوووك ..بوووذلك تسوووتحيل العقيووودة منهجوووا والسووولل ،بني الع

للحيووواة كلهوووا وبوووذلك تتلحووود الشخصوووي  ا نسووواني  بكووول نشوووانها واعاهاهتوووا وبوووذلك يسوووتح  املووويمن هوووذا 
 « ..فَوَلُه َأْجرُُ  ِعْنَد َربِِِه َو  َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ »العطاء كله:

ميسوووه حوووزن  لفوووائخ  جووور املضوووملن   يضووويع عنووود رّبوووم ..واألمووون امللفووولر   يسووواور  خل ،والسووورور ااأل
 ة انه و  حماابّلِل سبح..وتلك هك القاعدة العام  اليت يستلي عندها الناس مجيعا.فال حمسلبي  عند ا

عون الفريو  اهلخور  طلقولن تلوك الودعلى العريضو ،بينما يقولل كول منهمواي -ى يهلقا ونصار  -ولقد كانلا  
َسوحِل النَّصوارى يَوُهولُق لَيْ لَوحِل الْ َوقا»إنه لويك علوى كوكء وبينموا كوان املشوركلن ابهولن الفوريقني ابلقللو  ذاهتوا:

 الَّوووِذيَن   َكووذِلَك قوووالَ   -ْلِكتووواَب لُووولَن اَوُهووْم يَوتوْ  -َعلووى كوووكء،َوقاَلحِل النَّصووارى لَْيَسوووحِل اْليَوُهووولُق َعلووى َكوووْكء  
نَوُهْم يَوْلَم اْلقِ يَوْعَلُملَن ِمثْ  ُ َُيُْكُم بَويوْ  « ..يِه َحَْتِلُفلنَ فِ يما كانُلا فِ ياَمِ  َل قَوْلهِلِْم،فَاّللَّ

ن مولق والنصوارى ليوه اليهوعوالذين   يعلمولن هوم األميولن العورب الوذين   يكون هلوم كتواب وكوانلا يورون موا 
نْي ت العورب وأسواى خرافوافع كثوْيا علوالفرق  ومن التقاذ  اب هتام،ومن التمسك خبرافات وأسانْي   ترت

قيوون النصووارى و فكووانلا يزهوودون يف قيوون اليهوولق  ّلِل سووبحانه -أو البنووات  -هووم يف الشوور  ونسووب  األبنوواء 
فنيووود عووخ عقووه تبويقللوولن:إوم ليسوولا علووى كووكء   والقوورآن يسووجل علوووى ا؟ميووع مووا يقللووه بعضووهم يف 

ُ ُيَْ »أمر ااال  بينهم إىل اّلِل:قعلى اليهلق والنصارى يف ملكي  ا؟ن   مث يدع  ونَوُهْم يوَوْلَم اْلِقياَموُكُم بوَ فَاّللَّ ِ  يوْ
ّلِل هوك وحودها االو  إىل حكوم هوذ  ا حفهول احلكوم العدل،وإليوه تصوْي األمولر ..و «.ِفيما كانُلا ِفيِه َحَْتِلُفولنَ 

عريضوو  يف اهم العوول اجملديوو  يف ملاجهوو  قوولم   يسووتمدون موون منطوو ،و  يعتموودون علووى قليل،بعوود قحووخ ق
 أوم وحدهم أهل ا؟ن ،وأوم وحدهم املهديلن 

 سمي الك ار للاشكيك في صحة ا وامر النبوية 115 - 114الدرس الثالث:

 تعلوو وخباصوو  مووا ي -بليوو  مث يعوولق إىل ترذيوول حموواولتهم تشووكيك املسوولمني يف صووح  األواموور والتبليغووات الن
ِ َّووْن  َمووْن أَْللَوومُ وَ  »ذكوور اّلِل يف مسوواجد ،وعمال علووى خراّبووا: بعوودها سووعيا يف منووعو  -منهووا بتحليوول القبلوو  

 خوائِِفنَي.هَلُْم يف ْم أَْن يَوْدُخُللها ِإ َّ هَلُوَك موا كواَن اف أُول ِوَمَنَع َمساِجَد اّللَِّ أَْن يُْذَكَر ِفيَها اْ ُوُه َوَسوعى يف َخراِّبو
َ واِسووع  فَأَيْوَنمووا تُوَللُوولا فَوووثَ  اْلَمْغووِربُ ْشوورُِ  وَ ِظوويم .َوّللَِِّ اْلمَ الووُدنْيا ِخووْزي  َوهَلُووْم يف اهْلِخوورَِة َعووذاب  عَ  ،ِإنَّ اّللَّ مَّ َوْجووُه اّللَِّ

 « ..َعِليم  
سوولمني يهوولق لصوود املوسووعك ال وأقوورب مووا يتوولارق إىل ااووانر أن هوواتني اهليتووني تتعلقووان  سووأل  هليوول القبلوو 

اب نزوهلمووا ة عوون أسووبس وأول قبلوو  ..وهنووا  رواايت متعوودقعوون التلجووه إىل الكعبوو  ..أول بيووحل وضووع للنووا
 غْي هذا اللجه ..
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 ه،والسوعك ر فيهوا اوعلى أي  حوال فوإن إنوال  الونا يولحك  نوه حكوم عوام يف منوع مسواجد اّلِل أن يوذك
كووولن جوووزاء ليوو  أن ييف خراّبا.كووذلك احلكوووم الووذي يرتبوووه علوووى هووذ  الفعلووو ،ويقرر أنوووه هوول وحووود  الوووذي ي

 لفاعليها.
 « ..أُولِ َك ما كاَن هَلُْم أَْن يَْدُخُللها ِإ َّ خائِِفنيَ »وهل قلله:

أي أوووم يسووتحقلن الوودفع واملطووارقة واحلرمووان مووون األموون،إ  أن يلجووأوا إىل بيوولت اّلِل مسووتجْيين حمتموووني 
ُهَموووا قَووواَل ، رمتهوووا مسوووتأمنني ُ َعنوْ وووا نوَوووَزَل َرُسوووللُ :َعِن ابْوووِن َعبَّووواس  َرِضوووَى اّللَّ َمووورَّ الظَّْهووورَاِن قَووواَل  -- اّللَِّ َلمَّ

ووووَلة  قَوْبووووَل أَْن َذْتُوووولُ  فَوَيْسووووَتْأِمُنلُ  ِإنَّووووُه هَلَوووواَلُ  قُوووووَرْيا   --اْلَعبَّوووواُس قُوْلووووحُل َواّللَِّ لَووووِ ْن َقَخووووَل َرُسوووولُل اّللَِّ  ووووَ  َعنوْ َمكَّ
ووَ  فَوُيْخوِثُُهْم ِ ََكواِن َرُسوولِل  فَوُقْلوحُل َلَعلِِوى َأِجوودُ  --َفَجَلْسوحُل َعلَوى بَوْغلَوِ  َرُسوولِل اّللَِّ  َذا َحاَجو   َذْتِوى أَْهوَل َمكَّ

ْعوووحُل َكووواَلَم َأىِب ُسوووْفَياَن َوبُوووَدْيِل بْوووِن َوْرقَووواَء فَوُقْلوووحلُ  --اّللَِّ  اَي أاََب : لَِيْخُرُجووولا إِلَْيوووِه فَوَيْسوووَتْأِمُنلُ  َوِإىنِِ أَلِسوووُْي  َِ
وىف قُوْلوحُل َهوَذا َرُسولُل اّللَِّ :نَوَعْم. قَاَل :ل اْلَفْضِلف قُوْلحُل َحْنظََلَ  فَوَعِرَ  َصْلِتى قَاَل أَبُ  -َما َلَك فِوَداَ  َأىِب َوأُمِِ

-  وا َأْصوَبَ  َغوَدْوُت بِوِه َعلَوى َرُسولِل اّللَِّ :َفَما احْلِيَلُ ف قَاَل :َوالنَّاُس. قَاَل فَورَِكَه َخْلِفى َوَرَجوَع َصواِحُبُه. فَوَلمَّ
--  ْنَوَعوْم َموْن :» اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإنَّ أاََب ُسْفَياَن َرُجل  ُيُُِه َهَذا اْلَفْخَر فَاْجَعْل َلُه َكويوْ  ا. قَواَل :حُل فََأْسَلَم. قُول

َل قَووا«.  َقَخووَل َقاَر َأىِب ُسووْفَياَن فَوُهووَل آِموون  َوَمووْن أَْغلَووَ  َعَلْيووِه َقارَُ  فَوُهووَل آِموون  َوَمووْن َقَخووَل اْلَمْسووِجَد فَوُهووَل آِموون  
 .156فَوتَوَفرََّ  النَّاُس ِإىَل ُقورِِهْم َوِإىَل اْلَمْسِجِد.":

َواْسوووووَتْخَلَ  َعلَوووووى اْلَمِدينَوووووِ  أاََب رُْهوووووم  ُكْلثُووووولَم بووووون ُحَصووووونْي  ،مُثَّ َمَضوووووى َرُسووووولُل اّللَِّ :قَوووووالَ ،وَعوووووِن ابْوووووِن َعبَّاس  
َوَصوواَم النَّواُس َمَعوُه َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن اِبْلَكِديوِد َمووا ،ُسولُل اّللَِّ َفَصواَم رَ ،َوَخرََج لَِعْشور  َمَضونْيَ ِموْن َرَمَضانَ ،اْلِغَفوارِيَّ 

مُثَّ َمَضووووى َحووووَّتَّ نوَووووَزَل َموووورَّ الظَّْهوووورَاِن يف َعَشوووورَِة آ    ِمووووَن اْلُمْسووووِلِمنَي ِمووووْن ُمَزيْونَووووَ  ،بَوووونْيَ ُعْسووووَفاَن َوأََمووووَج أَْفطَوووورَ 
ُهْم ،اْلُمَهوواِجُروَن َواألَْنَصووارُ ،َوأَْوَعَه َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ ،ِإْسووالم  َويف ُكوولِِ اْلَقَبائِووِل َعووَدق  وَ ،َوُسووَلْيم   فَوَلْم يَوَتَخلَّووْ  ِموونوْ
فَوَلْم َذْهِتِووووْم َعووووْن َرُسوووولِل اّللَِّ ،َوقَووووْد َعِميَووووحِل اأَلْخبَوووواُر َعووووْن قُوووووَرْيا  ،ِ َوووورِِ الظَّْهرَانِ فَوَلمَّا نوَووووَزَل َرُسوووولُل اّللَِّ ،َأَحوووود  
  لَووِ  أَبُوول ُسووْفَياَن بوون َحووْرب  ،يَووْدُروَن َمووا ُهووَل فَاِعوول  َو  ،َخووَث َوبُووَدْيُل بوون ،َوَحِكيُم بوون ِحزَام  ،َخرََج يف تِْلووَك اللَّيوْ

ُدوَن َخَث ا َتِظُروَن َهْل اَِ ى َرُسولَل َوَقْد َكاَن اْلَعبَّاُس بن َعْبِد اْلُمطَِّلِه أَتَ ،أَْو َيْسَمُعلَن بِهِ ،َوْرقَاَء يَوَتَحسَُّسلَن َويَونوْ
ِّ بوووون َعْبووووِد اْلُمطَِّلهِ ،بِووووبَوْعِخ الطَّرِي ِ اّللَِّ  َوَعْبووووُد اّللَِّ بوووون َأيب أَُميَّووووَ  بوووون ،َوقَووووْد َكوووواَن أَبُوووول ُسووووْفَياَن بوووون احْلَوووواِر

وووووووَ  َواْلَمِديَن ِ ،قَوووووووْد َلِقيَوووووووا َرُسووووووولَل اّللَِّ ،اْلُمِغْيَةِ  َفَكلََّمْتوووووووُه أُُم َسوووووووَلَمَ  ،فَاْلَتَمَسوووووووا الوووووووُدُخلَل َعَلْيهِ ،ِفيَموووووووا بَووووووونْيَ َمكَّ
َك َوابْوُن َعمَّتِوَك َوِصوْهُر َ ،اَي َرُسلَل اّللَِّ :فَوَقاَلحلْ ،ِفيِهَما وك فَوَهتَوَك ،قَاَل:"  َحاَجوَ  ِ  ِّبَِما،اْبُن َعمِِ أَمَّوا ابْوُن َعمِِ

وووويِت َوِصوووْهرِي،ِعْرِضوووك وووَ  َمووووا قَا،َوأَمَّا ابْوووُن َعمَّ وووا َأْخوووورََج إِلَْيِهَموووا بِووووَذِلكَ ،َل"فَوُهَل الَّووووِذي قَووواَل ِ  ِ َكَّ َوَمَع َأيب ،فَوَلمَّ
وووا ،َواّللَِّ لَيَوووْأَذَننَّ ِ  أَْو هلُخوووَذنَّ بِيَوووِد ابْوووَبَّ َهوووَذا:فَوَقالَ ،ُسوووْفَياَن بوووب  لَوووهُ  مُثَّ لَنَوووْذَهَ َّ يف اأَلْرِم َحوووَّتَّ َ ُووولَت َعَطش 

ووووا بَولَووووَ  َذلِووووَك َرُسوووولَل اّللَِّ ،َوُجلع ا ِ َوووورِِ فَوَلمَّا نوَووووَزَل َرُسوووولُل اّللَِّ ،مُثَّ أَِذَن هَلُْمووووا فَووووَدَخال َوَأْسووووَلَما، َّ هَلُْمووووارَ فَوَلمَّ
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ووَلة  قَوْبووَل أَْن َيْسووَتْأِمُنل ُ َواّللَِّ لَووِ ْن َقَخووَل َرُسوولُل اّللَِّ ،َواَصووَباَ  قُوووَرْيا  :قَوواَل اْلَعبَّاسُ ،الظَّْهرَانِ  ووَ  َعنوْ ِإنَُّه هَلَووالُ  ،َمكَّ
َهوووووا َحوووووَّتَّ ِجْ وووووحُل ،اْلبَوْيَضووووواءِ َفَجَلْسوووووحُل َعلَوووووى بَوْغلَوووووِ  َرُسووووولِل اّللَِّ :قَالَ ،ا  ِإىَل آِخوووووِر الدَّْهرِ قُووووووَريْ  َفَخَرْجحُل َعَليوْ

َرُسولِل اّللَِّ  فَوُيْخِثُُهْم ِ ََكوانِ ،أَْو َذا َحاَج   َذْيت َمكَّو َ ،أَْو َصاِحَه َلِ   ،َلَعلِِك أَْلَقى بَوْعَخ احلَْطَّابَ ِ :فَوُقْلحلُ ،اأَلرَا َ 
 َِلة  ،لَِيْخُرُجلا إِلَْيه َها،فَوَلاّللَِّ :قَالَ ،فَوَيْسَتْأِمُنلُ  قَوْبَل أَْن يَْدُخَلَها َعَلْيِهْم َعنوْ وأَْلَتِمُك َموا َخَرْجوحُل لَوُه ،ِإيِنِ أَلِسُْي َعَليوْ

َما رَأَْيحُل َكاْليَوْلِم قَوُ  نِوْيَاان  َو  :َوأَبُل ُسْفَياَن يَوُقللُ ،انِ َوبَُدْيِل بن َوْرقَاَء َوُ َا َيَ َاَجعَ ،ِإْذ  َِْعحُل َكالَم َأيب ُسْفَيانَ 
َها احْلَْربُ :يَوُقلُل بَُدْيل  :قَالَ ،َعْسوووَكر ا َواّللَِّ أََذُل ،ُخزَاَع ُ :يَوُقلُل أَبُووول ُسوووْفَيانَ :قَوووالَ ،َهوووِذِ  َواّللَِّ نِوووْيَاُن ُخزَاَعوووَ  مَحََشوووتوْ

فَوَقاَل أَبُول ،فَوَعَرَ  َصوْليت ،اَي أاََب َحْنظَلَو َ :فَوُقْلحلُ ،فَوَعَرْفحُل َصوْلتَهُ :قَالَ ،ِ  ِنْيَاُوَوا َوَعْسوَكرَُهاوَأأَلُم ِمْن أَْن َتُكلَن َهوذِ 
يف النَّووووواِس َهَذا َرُسووووولُل اّللَِّ ،َوُْيَوووووَك اَي أاََب ُسوووووْفَيانَ :فَوُقْلحلُ ،َماَلَك فِوووووَداَ  َأيب َوأُمِِك:قَالَ ،نَوَعمْ :فَوُقْلحلُ ،اْلَفْضووووولِ 

وكف قَالَ ،َفَما احْلِيَل ُ :قَالَ ،َصَباَ  قُوَرْيا  َواّللَِّ َوا فَارَْكوْه ،َواّللَِّ لَوِ ْن لََفوَر بِوَك لََيْضورَِبنَّ ُعنُوَقكَ :قُوْلوحلُ :فِوَداَ  َأيب َوأُمِِ
َفَحرَّْكحُل بِووِه ،َجووَع َصوواِحَبا ُ فَورَكِووَه َخْلِفووك َورَ :قَالَ ،َأْسووَتْأِمَنُه َلكَ َمعِووك َهووِذِ  اْلبَوْغلَووَ  َحووَّتَّ آيتَ بِووَك َرُسوولَل اّللَِّ 

َعُم َرُسووولِل اّللَِّ :قَووواُللا،َمْن َهوووَذاف فَوووِإَذا رَأَْوا بَوْغلَوووَ  َرُسووولِل اّللَِّ :قَاُللا،ُكلََّموووا َموووَرْرُت بنوووار  ِموووْن نِوووْيَاِن اْلُمْسوووِلِمنيَ 
 ُ وووا رََأى أاََب ،َمْن َهوووَذاف َوقَووواَم ِإَ َّ :فَوَقالَ ،َعْنوووهُ َعلَوووى بَوْغَلتِوووِه َحوووَّتَّ َموووَرْرُت بنووواِر ُعَموووَر بووون ااَْطَّووواِب َرِضوووَك اّللَّ فَوَلمَّ

مُثَّ ،احْلَْموووُد ّللَِِّ الَّوووِذي أَْمَكوووَن ِمْنوووَك بِغَوووْْيِ َعْقووود  َو  َعْهووود  ،َعُدُو اّللَِّ ،أَبُل ُسوووْفَيانَ :قَالَ ،ُسوووْفَياَن َعلَوووى َعُجوووِز اْلبَوْغلَووو ِ 
ابَّووُ  اْلَبِطووكُء الرَُّجووَل اْلَبِطكءَ ،رََكَضووحِل اْلبَوْغَل ُ وَ ،َخوورََج َيْشووَتُد حَنْووَل َرُسوولِل اّللَِّ  فَاقْوَتَحْمووحُل ،َفَسووبَوَقْتُه ِ َووا َتْسووِبُ  الدَّ

ُ ِمْنوُه ،اَي َرُسولَل اّللَِّ :فَوَقوالَ ،َوَقَخَل ُعَمرُ ،َفَدَخْلحُل َعَلى َرُسلِل اّللَِّ ،َعِن اْلبَوْغَل ِ  َهوَذا أَبُول ُسوْفَياَن قَوْد أَْمَكوَن اّللَّ
مُثَّ َجَلْسوووحُل ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ ،ِإيِنِ َأَجْرتُوووهُ ،اَي َرُسووولَل اّللَِّ :قُوْلحلُ :قَالَ ،فَوووَدْعِب َفَاْضوووِرَب ُعنُوَقوووهُ ،غَوووْْيِ َعْقووود  َو  َعْهد  بِ 
 ِلَووووَ  َرُجوووول  ُقوين ،  َواّللَِّ :فَوُقْلحلُ ،فََأَخووووْذُت ِبرَْأِسووووه ووووا َأْكثَوووووَر ُعَمووووُر ،  يُوَناِجيووووِه اللَّيوْ َمْهال اَي :قُوْلحلُ ،يف َكووووْأنِهِ فَوَلمَّ

َوَلِكنََّك َعَرفْوحَل أَنَّوُه َرُجول  ِموْن رَِجواِل بوب ،أََما َواّللَِّ َلْل َكاَن ِمْن رَِجاِل بب َعِديِِ بن َكْعوه  َموا قُوْلوحُل َهوَذا،ُعَمرُ 
َن َأَحوووهَّ ِإىَل ِموووْن ِإْسوووالِم ااَْطَّووواِب لَوووْل فَوَلاّللَِّ ِ ِسوووالُمَك يوَوووْلَم َأْسوووَلْمحَل َكوووا،َمْهال اَي َعبَّووواسُ :قَوووالَ ،َعْبوووِد َمَنا   

فَوَقواَل َرُسولُل ،ِموْن ِإْسوالِم ااَْطَّابِ َوَما يب ِإ  َأيِنِ َقْد َعَرفْوحُل أَنَّ ِإْسوالَمَك َكواَن َأَحوهَّ ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ ،َأْسَلمَ 
فَوَلمَّا ،فَوووَذَهْبحُل بِوووِه ِإىَل َرْحلِوووك فَوبَووواَت ِعْنوووِدي، فَووواْئِتِب بِِه"فَوووِإَذا َأْصوووَب َ ،:"اْذَهوووْه بِوووِه ِإىَل َرْحلِوووَك اَي َعبَّاسُ اّللَِّ 

ووا َرآُ  َرُسولُل اّللَِّ ،َأْصوَبَ  َغوَدْوُت بِووِه ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ  أََ ْ َذِْن لَوَك أَْن تَوْعلَووَم ،قَاَل:"َوُْيَوَك اَي أاََب ُسووْفَيانَ ،فَوَلمَّ
ُف"قَالَ  َواّللَِّ َلَقوْد لَنَوْنوحُل أَْن لَوْل َكواَن َموَع اّللَِّ َغوْْيُُ  َلَقوْد ،َما َأْكَرَمَك َوأَْوَصوَلكَ ، َِيب أَْنحَل َوأُمِِك:أَْن   إَِلَه ِإ  اّللَّ

ف"قَوووالَ ،قَاَل:"َوُْيََك اَي أاََب ُسوووْفَيانَ ،أَْغوووَ  َعوووبِِ َكووويوْ  ا َموووا ،نْوووحَل َوأُمِِك َِيب أَ :أََ ْ َذِْن لَوووَك أَْن تَوْعلَوووَم َأيِنِ َرُسووولُل اّللَِّ
َهوووا َكوووْكُء َحوووَّتَّ اهلنَ ،أْحَلَموووَك َوَأْكَرَموووَك َوأَْوَصوووَلَك َهوووِذ ِ  َوُْيَوووَك اَي أاََب :قَووواَل اْلَعبَّاسُ ،َواّللَِّ َكووواَن يف نَوْفِسوووك ِمنوْ

ا َرُسووولُل اّللَِّ قَوْبوووَل أَ ،َواْكوووَهْد أَْن   إِلَوووَه ِإ  اّللَُّ ،َأْسِلمْ ،ُسْفَيانَ  ووود  َفَشوووِهَد ِبَشوووَهاَقِة :قَالَ ،ْن ُتْضوووَرَب ُعنُوُقكَ َوأَنَّ حُمَمَّ
قَاَل:"نَوَعْم َموْن َقَخوَل ،فَاْجَعوْل لَوُه َكويوْ  ا،ِإنَّ أاََب ُسْفَياَن َرُجول  ُيُِوُه َهوَذا اْلَفْخرَ ،اَي َرُسلَل اّللَِّ :قُوْلحلُ ،احلَْ ِِ َوَأْسَلمَ 

وووووا َذَهوووووَه ،َوَموووووْن َقَخوووووَل اْلَمْسوووووِجَد فَوُهوووووَل آِمن "،فَوُهوووووَل آِمن  َوَموووووْن أَْغلَوووووَ  اَببَوووووُه ،َقاَر َأيب ُسوووووْفَياَن فَوُهوووووَل آِمن   فَوَلمَّ
َحَّتَّ َاُووورَّ بِوووِه ُجنُووولُق اّللَِّ ،اْحِبْسوووُه ِ َِضووويِ  الْوووَلاِقي ِعْنوووَد َخطْوووِم اْ؟َبَووولِ ،:"اَي َعبَّاسُ قَاَل َرُسووولُل اّللَِّ ،لِيَوْنَصوووِر َ 
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َوَمرَّْت بِوووِه اْلَقَبائِوووُل َعلَوووى :أَْن َأْحِبَسوووُه قَوووالَ َتُه َحْيوووُة أََموووَرين َرُسووولُل اّللَِّ َفَخَرْجوووحُل بِوووِه َحوووَّتَّ َحَبْسووو:قَالَ ،َفَْيَاَها"
ف قَوووالَ :فَويَوُقللُ ،ُسوووَلْيم  :َمْن َهوووُي ِءف فَأَُقللُ :قَالَ ،ُكلََّموووا َمووورَّْت قَِبيلَووو   ،رَااَيهِتَا َمْن :قَالَ ،مُثَّ َاُوووُر اْلَقِبيلَووو ُ :َماِ  َوِلُسوووَلْيم 
بنل :َمْن َهوُي ِءف فَوأَُقللُ :قَالَ ،َ ف َحَّتَّ تَوَعدَِّت اْلَقَباِئُل   َاُُر قَِبيَل   ِإ  َ َما ِ  َوِلُمَزيْن:فَويَوُقللُ ،ُمَزيْوَن ُ :ِءف فَأَُقللُ َهُي 
اْلُمَهوواِجُروَن َواألَْنَصوواُر   يوَووَرى يف ااَْْضوورَاِء َكِتيبَوو   ِفيَهووا َحووَّتَّ َموورَّ َرُسوولُل اّللَِّ ،َموواِ  َولِبَووِب ُفالن  :فَويَوُقللُ ،ُفالن  

ُهْم ِإ  احْلََد َ  يف اْلُمَهووووووووواِجرِيَن َهوووووووووَذا َرُسووووووووولُل اّللَِّ :َموووووووووْن َهوووووووووُي ِء اَي َعبَّووووووووواُسف قُوْلحلُ ،ُسوووووووووْبَحاَن اّللَِّ :قَالَ ،ِمووووووووونوْ
َلَقْد َأْصووووَبَ  ِمْلووووَك ابْووووِن َأِخيووووَك اْلغَووووَداَة ،َواّللَِّ اَي أاََب اْلَفْضوووولِ ،َما أَلَحوووود  ِّبَووووُي ِء ِقبَوووول  َو  نَاقَوووو   :قَالَ ،َواألَْنَصووووارِ 

ا َا النُوبُولَّةُ ،اَي أاََب ُسووْفَيانَ :قُوْلووحلُ ،َعِظيم  َفَخرََج َحووَّتَّ ِإَذا َجوواَءُهْم :قَووالَ ،النََّجوواُء ِإىَل قَوْلِمكَ :قُوْلحلُ ،فَونَوَعْم ِإَذنْ :قَووالَ ،ِإوَّ
وود  قَووْد َجوواءَُكْم ِ َووا   ِقبَووَل َلُكووْم بِووهِ َهووَذا حمَُ ،َصوورََن ِ َْعلَووى َصووْلتِِه اَي َمْعَشووَر قُوَرْيا   َفَمْن َقَخووَل َقاَر َأيب ُسووْفَياَن ،مَّ

َب َ ،فَوُهوووَل آِمن   َسوووَم اأَلمْحَكَ :فَوَقاَلحلْ ،فََأَخوووَذْت ِبَشوووارِبِهِ ،فَوَقاَموووحْل إِلَْيوووِه اْمرَأَتُوووُه ِهْنوووُد بنوووحُل ُعتوْ فَبِوووْ َك ِموووْن ،اقْوتُوُللا الدَّ
َمْن َقَخووَل َقاَر َأيب ،فَِإنَُّه قَووْد َجوواَء َمووا   ِقبَووَل َلُكووْم بِووهِ ،  تَوغُوورَّنَُّكْم َهووِذِ  ِمووْن أَنْوُفِسووُكمْ ،ُْيَُكمْ وَ :قَووالَ ،نَِليَعووِ  قَوْلم  

ِجَد فَوُهوَل َوَموْن َقَخوَل اْلَمْسو،َوَمْن أَْغلَوَ  اَببَوُه فَوُهوَل آِمن  :قَوالَ ،َويْوَلَك َوَما تُوْغِب َعنَّا َقاُر َ :قَاُللا،فَوُهَل آِمن  ،ُسْفَيانَ 
 َوِإىَل اْلَمْسِجِد".،فَوتَوَفرََّ  النَّاُس ِإىَل ُقورِِهمْ ،آِمن  

هَلُوووْم يف الوووُدنْيا »ويزيووود علوووى هوووذا احلكوووم موووا يتلعووودهم بوووه مووون خوووزي يف الووودنيا وعوووذاب عظووويم يف اهلخووورة:
 .. 157«ِخْزي ،َوهَلُْم يف اهْلِخرَِة َعذاب  َعِظيم  

ا كووان ينبغووك هلووم أن ..أي أنووه موو« ائِِفنيَ خووكوواَن هَلُووْم أَْن يَووْدُخُللها ِإ َّ   أُول ِووَك مووا»وهنووا  تفسووْي آخوور لقللووه:
ئوووو  ببيوووولت ألقب الاليوووودخللا مسوووواجد اّلِل إ  يف خوووول  موووون اّلِل وخشوووولع ؟اللتووووه يف بيلته.فهووووذا هوووول ا

 قام.اّلِل،املناسه ملهابته وجالله العظيم ..وهل وجه من التأويل جائز يف هذا امل
ْلَمْشوووورُِ  اَوّللَِِّ :»نيوووو  منهمووووانوووورج  أن اهليتووووني نزلتووووا يف مناسووووب  هليوووول القبلوووو ،هل اهليوووو  الثاوالووووذي اعلنووووا 

،ِإنَّ اّللََّ   «.ِليم  عَ واِسع   َواْلَمْغِرُب،فَأَيْوَنما تُوَلُللا فَوَثمَّ َوْجُه اّللَِّ
حل املقووودس  بيووو ن إىلفهووك تووولحك  ووووا جووواءت رقا علوووى تضوووليل اليهوولق يف اقعوووائهم أن صوووالة املسووولمني إذ
ن كووول اعوووا  ك تقووورر أكانوووحل ابنل ،وضوووائع  و  حسووواب هلوووا عنووود اّلِل  واهليووو  تووورق علووويهم هوووذا الزعم،وهووو

 ،  أن ّلِل فيوه ناعوامون عنود  قبل ،فثم وجه اّلِل حيثما تلجه إليه عابد.وإ ا ختصويا قبلو  معينو  هول تلجيوه
 عباق ،و  ينقصهم يلاّبم،وهل علويم بقلولّبم  جه  قون جه .واّلِل   يضي  علىيف -بحانه س -وجه اّلِل 

 « َعِليم  ِإنَّ اّللََّ واِسع  »ونياهتم وقوافع اعاهاهتم.ويف األمر سع .والني  ّلِل 
:بيذذان هللا ذذر أهذذل الكاذذاا والمشذذرهللاين و ذذالل أصذذورهم 118 - 116الذذدرس الرابذذع:

 لحقيقة ا لوهية  

                                                 
 زايقة مب  – ( صحي  7115[ )491/ 6عجم الكبْي للطثاين ]امل - 157

ويْو   فماذا نفعل ي استفهام  ع البغت  :الفجأة يق  : ع  أبدا،وفيما مضى من الزمان ياملناجاة :احلدية بصلت منخفخ سرا ي فمه :
، تقاُل ملن َوَقع يف َهَلك     َيْسَتِحُقها.وقد   ُجهد  والتَّعيقال  ع  امل:َكلمُ  تَوَرُحم  وتَوَلُجع 
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اعودة قيون لوذي هول قا ،واحنرافهم عون التلحيود بعد ذلك يستعرم السويا  ضوالل تصولرهم حلقيقو  األللهيو
ن ذات اّلِل عوو؟اهليوو  اّلِل،وأسوواس التصوولر الصووحي  يف كوول رسووال .ويقرن تصوولرهم املنحوور  إىل تصوولرات ا

ر التشووووووابه بوووووني قلوووووولب املشوووووركني مووووون العوووووورب وقلووووولب املشووووووركني مووووون أهوووووول وصوووووفاته.ويقر  -بحانه سووووو -
َووَ  »لصوحي :اضو  هلوم قاعودة التصولر ا ميواين الكتاب،ويصح  للجميوع احنورافهم إىل الشر ،ويل  َذ قاُللا:اختَّ

ُ َوَلدا .ُسووْبحانَُه  بَووْل لَووُه مووا يف السَّووماواِت َواأْلَْرِم،ُكوو ْرِم،َوِإذا َقضووى ِديُع السَّووماواِت َواأْلَ قانُِتلَن.بَوو ل  لَووهُ اّللَّ
ا يَوُقلُل َلُه:ُكْن.فَوَيُكلُن.َوقاَل الَِّذيَن    ُ أَْو َشْتِيْل  يَُكلِِ ُملَن لَ يَوْعلَ أَْمرا  فَِإ َّ نوا آيَ  .َكوذِلَك قواَل الَّوِذيَن ِموْن ُمنَوا اّللَّ
 « ..لنَ ْلم  يُلِقنُ ايِت لِقَ قَوْبِلِهْم ِمْثَل قَوْلهِلِْم.َتشاَّبَحْل قُوُللُّبُْم.َقْد بَويوَّنَّا اهْل 

ُ َولَوودا  »وهووذ  املقللوو  الفاسوودة: َووَذ اّللَّ ك مقللوو  سووي ،فهك كووذلهم يف املى وحوود..ليسووحل مقللوو  النصووار « اختَّ
سوويا  قوول ت،ألن الهووذ  امل اليهوولق يف العزير.كمووا كانووحل مقللوو  املشووركني يف املالئكوو .و  تفصوول اهليوو  هنووا

 توزال هوك  ا ومون عجوه أوو -سيا  إمجال للفر  الوثالّ الويت كانوحل تنواهخ ا سوالم يلم وذ يف ا؟زيورة 
 ك أكود كفورا مونامليو ،وهعوالشويلعي  الهيلني  العامليو  والصوليبي  العاملي ،اليت تناهضه اليولم ااما، ثلو  يف الصو

م املهتوودون قموواج تسووق  قعوولى اليهوولق والنصووارى يف أوووم وحوودهوموون هووذا ا  -املشووركني يف ذلووك احلووني  
 وها هم أو ء يستلون مع املشركني  

ه اّلِل عوون يبوواقر بتنزيوو -بحانه سوو -وقبوول أن ميضووك إىل ا؟لانووه الفاسوودة األخوورى موون تصوولرهم لشووأن اّلِل 
َواأْلَْرِم،ُكل  لَوُه  السَّماواتِ   ما يف ُسْبحانَُه  َبْل َلهُ »هذا التصلر،وبيان حقيق  الصل  بينه وبني خلقه مجيعا:
ا  « ..َيُكلنُ َلُه ُكْن.فوَ  يَوُقللُ  قانُِتلَن.بَِديُع السَّماواِت َواأْلَْرِم َوِإذا َقضى أَْمرا  فَِإ َّ

صل إىل فكرة ا سالم التجريديو  الكاملو  عون اّلِل سوبحانه،وعن نولع العالقو  بوني ااوال  وخلقوه،وعن هنا ن
نريق  صدور اال  عن ااال ،وهك أرفع وأوضو  تصولر عون هوذ  احلقوائ  مجيعوا ..لقود صودر الكولن عون 

 خلووو  كوووائن موووا كفيووول ..فتلجوووه ا راقة إىل« ُكْن،فَوَيُكووولنُ »خالقوووه،عن نريووو  تلجوووه ا راقة املطلقووو  القووواقرة:
وحوود  بلجوولق هووذا الكووائن،على الصوولرة املقوودرة له،بوودون وسووي  موون قوولة أو موواقة ..أمووا كيوو  تتصوول هووذ  
ا راقة الوويت   نعوور  كنهها،بووذلك الكووائن املووراق صوودور  عنها،فووذلك هوول السوور الووذي   يكشوو  لووإلقرا  

يووأة  قراكووه ألنووه   يلزمهووا يف وليفتهووا البشووري عنووه،ألن الطاقوو  البشووري  غووْي مهيووأة  قراكووه.وهك غووْي مه
الووويت خلقوووحل هلوووا وهوووك خالفووو  األرم وعمارهتوووا ..وبقووودر موووا وهوووه اّلِل لإلنسوووان مووون القووودرة علوووى كشووو  
قووولانني الكووولن الووويت تفيووود  يف مهمته،وسوووخر لوووه ا نتفووواع ّبا،بقووودر موووا زوى عنوووه األسووورار األخووورى الووويت   

فلسوفات يف تيوه   منوارة فيوه،وهك هواول كشو  هوذ  األسورار عالق  هلا خبالفته الكوثى ..ولقود ضوربحل ال
وتفووو م فروضوووا تنبوووع مووون ا قرا  البشوووري الوووذي   يهيوووأ هلوووذا اجملوووال،و  يوووزوق أصوووال  قوات املعرفووو  فيوووه 
وا رتياق.فتجكء هذ  الفروم مضوحك  يف أرفوع مستلايهتا.مضوحك  إىل حود ُيوْي ا نسوان:كي  يصودر 

ك إ  ألن أصووحاب هووذ  الفلسووفات حوواوللا أن حرجوولا اب قرا  البشووري ومووا ذلوو«  فيلسوول »هووذا عوون 
عوون نبيعوو  خلقتووه،وأن يتجوواوزوا بووه نطاقووه املقوودور لووه  فلووم ينتهوولا إىل كووكء يطمووأن إليووه بوول   يصووللا إىل 
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ككء ميكن أن ُي مه من يرى التصلر ا سالمك ويعيا يف لله.وعصم ا سالم أهلوه املويمنني  قيقتوه أن 
يف هووذا التيووه بووال قليوول،وأن ُيوواوللا هووذ  اناولوو  الفاكوول ،ااان   املوونهج ابتووداء.فلما أن أراق بعووخ  يضووربلا

أن يتطوواوللا إىل ذلووك املرتقووى،ابءوا  -علووى وجووه خوواص  -متفلسووفتهم متووأيرين  صووداء الفلسووف  ا غريقيوو  
ك موووا لووويك مووون نبيعتوووه،ويف ابلتعقيووود والتخلي ،كموووا ابء أسووواتذهتم ا غريووو   وقسووولا يف التفكوووْي ا سوووالم

التصوووولر ا سووووالمك مووووا لوووويك موووون حقيقتووووه ..وذلووووك هوووول املصووووْي انتوووولم لكوووول حماولوووو  للعقوووول البشووووري وراء 
 جماله،وفل  نبيع  خلقته وتكلينه ..

والنظريووو  ا سوووالمي :أن االووو  غوووْي ااوووال .وأن ااوووال  لووويك كمثلوووه كوووكء ..ومووون هنوووا تنتفوووك مووون التصووولر 
أي  عووو  أن  -علوووى موووا يفهموووه غوووْي املسووولم مووون هوووذا ا صوووطال   158«لجووولقوحووودة ال»ا سوووالمك فكووورة:

أو أن اللجلق إكعاع ذايت للخال ،أو أن اللجلق هول الصولرة املرئيو  مللجود   -اللجلق وخالقه وحدة واحدة 
..أو علوووى أي حنووول مووون أحنووواء التصووولر علوووى هوووذا األسووواس ..واللجووولق وحووودة يف نظووور املسووولم علوووى معووو  

عووون ا راقة اللاحووودة ااالق ،ووحووودة انملسوووه الوووذي يسوووْي به،ووحووودة تكلينوووه وتناسوووقه  آخر:وحووودة صووودور 
 « ..َبْل َلُه ما يف السَّماواِت َواأْلَْرِم ُكل  َلُه قانُِتلنَ »واعاهه إىل ربه يف عباقة وخشلع:

،و قاة احودةبدرجو  و  فال ضرورة لتصلر أن له من بني موا يف السوماوات واألرم ولودا ..فالكول مون خلقوه
ا يوَ »واحدة:  « ..ُكلنُ ُه:ُكْن فَويَ ُقلُل لَ بَِديُع السَّماواِت َواأْلَْرِم.َوِإذا َقضى أَْمرا  فَِإ َّ

نفوا  إي.فمن العبوة ا  البشور وتلجه ا راقة يتم بكيفي  غْي معللم  لإلقرا  البشري،ألوا فل  ناقو  ا قر 
  الطاق  يف اكتنا  هذا السر،وااب  يف التيه بال قليل

  ملقللووووواوتصوووووحي  هوووووذ   -سوووووبحانه  -وإذ ينتهوووووك مووووون عووووورم مقللووووو  أهووووول الكتووووواب يف اقعووووواء الللووووود ّلِل 
 َوقوالَ »كتواب:ن أهول الورقها،يتبعها  قلل  للمشوركني فيهوا مون سولء التصولر موا يتسو  موع سولء التصولر عو

ُ أَْو َشْتِينا آيَ   « ..َل قَوْلهِلِمْ ِذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم ِمثْ َك قاَل الَّ لِ     َكذالَِّذيَن   يَوْعَلُملَن:َلْل  يَُكلُِِمَنا اّللَّ
لنول اا موا هودوا تواب.وكثْي والذين   يعلملن هم األميولن الوذين كوانلا مشوركني إذ   يكون لوديهم علوم مون ك

- - ن أن نوا مقصولق لبيوان يكلمهم اّلِل أو أن شتويهم خارقو  مون ااولار  املاقيو  ..وذكور هوذ  املقللو  هأ
 ذا مون أنبيائهم.فلقود نلوه قولم ملسوى أن يوروا اّللِ نلبولا مثول هو -غوْيهم و وهم اليهلق  -ن من قبلهم الذي

وكوبه ه يف التصلر،بيع ،وكوبجهرة،ونلبلا وتعنتولا يف نلوه ااولار  املعجوزة.فبني هوي ء وهوي ء كوبه يف الط
والعنوحل  لب يف التصلراّبل القلمتش..فال فضل لليهلق على املشركني.وهم « َتشاَّبَحْل قُوُللُّبُمْ »يف الضالل:
هلايت مصووودا  لبوووه اووود يف اقليقوووني يف ا..والوووذي اووود راحووو  « قَوووْد بَويوَّنَّوووا اهْلايِت لَِقوووْلم  يُلِقنُووولنَ »والضوووالل:

ن إىل  لتهوا ويطمو ي يودر  قيقينه،واد فيها نمأنينو  ضومْي .فاهلايت   تنشوئ اليقني،إ وا اليقوني هول الوذ
 للتلقك اللاصل الصحي . حقيقتها.ويهىيء القللب
 وظي ة الرسول وطبيمة خالفه مع اليهود 121 - 119الدرس الخامس:

                                                 
  هذا يؤ د أن السيد رله ه ال يقول بوحدة الوجود  لا أىلذ ذلك من ظاهر  ممه يف تفسري الورة اعىلمه - 158
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 رسوولل ىلإيتجه ااطوواب وإذا انتهووحل مقل هتم،وفنوودت أابنيلهم،وكشووفحل الوودوافع الكامنوو  وراء أضوواليلهم،
 لقبووووووني لوووووووه وليفته،وُيوووووودق لوووووووه تبعاته،ويكشوووووو  لوووووووه عوووووون حقيقووووووو  املعركوووووو  بينوووووووه وبووووووني اليهوووووووي - -اّلِل 

 عورم لغضوه اّللِ أقا  لت والنصارى،ونبيع  ااال  الذي   حول لوه إ  بوثمن   ميلكوه و  يسوتطيعه  ولول
ْنوَك اْليَوُهولُق عَ ا؟َِْحويِم.َوَلْن تَوْرضوى  ْن َأْصوحابِ ْسَ ُل عَ تُ ِإانَّ أَْرَسْلناَ  اِبحلَْ ِِ َبِشْيا  َونَِذيرا ،َو  »مل   وحاكا   

ْعووَد الَّووِذي جوواَءَ  ِمووَن اتوَّبَوْعووحَل أَْهوولاَءُهْم بوَ  دى،َولَِ نِ َل اهْلُووتَوتَّبِووَع ِملَّتَوُهْم.قُووْل:ِإنَّ ُهووَدى اّللَِّ ُهوو َوَ  النَّصووارى َحووَّتَّ 
لَن بِووِه.َوَمْن ِمنُوأُولِ َك يُويْ ُللنَوُه َحو َّ ِتالَوتِووِه.ْلِكتوواَب يَوتوْ انواُهُم اْلِعْلوِم موا لَووَك ِموَن اّللَِّ ِموْن َوِ ِ  َو  َنِصووْي .الَِّذيَن آتَويْ 

 « ..َيْكُفْر بِِه فَُأولِ َك ُهُم اْااِسُرونَ 
 ت ضوووووللني،وحماو كوووووبهات امل ..وهووووك كلمووووو  فيهووووا مووووون التثبيوووووحل مووووا يقضوووووك علووووى« ِإانَّ أَْرَسووووْلناَ  اِبحْلَووووو ِِ »

 الكائدين،وتلبيك امللفقني.ويف جرسها صرام  تلحك اب؟زم واليقني.
 ور .قة،فينتهك غ واألقاء،تبشر الطائعني وتنذر العصا..وليفتك البال« َبِشْيا  َونَِذيرا  »
 لى أنفسهم.ع،وتبعتهم ..الذين يدخللن ا؟حيم  عصيتهم« َو  ُتْسَ ُل َعْن َأْصحاِب ا؟َِْحيمِ »

د عوون هووذا  أن هيوووسوويظل اليهوولق والنصووارى ُياربلنك،ويكيوودون لووك،و  يسووامللنك و  يرضوولن عنووك،إ 
  مون ضوالل وكور  ا هوم فيوه ،وإ  أن تتخلى عن هذا اليقني،تتخلى عنوه إىل مواألمر،وإ  أن ت   هذا احل

« تَّبِوووَع ِملَّوووتَوُهمْ توَ صوووارى َحوووَّتَّ  النَّ َولَوووْن تَوْرضوووى َعْنوووَك اْليَوُهووولُق َوَ  »وسووولء تصووولر كالوووذي سوووب  بيانوووه منوووذ قليووول:
نوك علوى  قتنواع  ا..فتلك هك العل  األصيل .ليك الوذي ينقصوهم هول الثهوان ولويك الوذي ينقصوهم هول 

.لوون .ا توولققت احلوو ،وأن الووذي جوواء  موون ربووك احل .ولوول قوودمحل إلوويهم مووا قوودمحل،ولل توولققت إلوويهم موو
 يرضيهم من هذا كله ككء،إ  أن تتبع ملتهم وت   ما معك من احل .

لوويت قوو  املعركوو  ا.هووذ  حقيإوووا العقوودة الدائموو  الوويت نوورى مصووداقها يف كوول زمووان ومكووان ..إوووا هووك العقيدة
يووودة هووووك ركووو  العقيشووونها اليهووولق والنصوووارى يف كووول أرم ويف كووول وقوووحل ضوووود ا؟ماعووو  املسووولم  ..إووووا مع

 د تتخاصوم كويعينهموا وقواملشبلب  بني املعسكر ا سالمك وهذين املعسكرين اللذين قود يتخاصومان فيموا ب
 لمني املل  اللاحدة فيما بينها،ولكنها تلتقك قائما يف املعرك  ضد ا سالم واملس

م واملسوووولمني وة لإلسووووالإوووووا معركوووو  العقيوووودة يف صووووميمها وحقيقتهووووا.ولكن املعسووووكرين العووووريقني يف العوووودا 
 اسوو  املسووولمنيجربوولا مح يللانوووا  لوولان كووَّت،ويرفعان عليهووا أعالموووا كووَّت،يف خبووة ومكوور وتلريووو .إوم قوود
عركوو  وا أعوالم املقولن فغوْي يلودينهم وعقيودهتم حوني واجهولهم هووحل رايو  العقيودة.ومن مث اسوتدار األعووداء العر 

سوم سو  العقيودة وجيشواوا.إ ا أعلنلهوا ابخلفوا مون محا - على حقيقتهوا -..  يعلنلها حراب ابسم العقيدة 
ن ألغوووووافلني منوووووا اخووووودوعني األرم،وا قتصاق،والسياسووووو ،واملراكز العسوووووكري  ..وموووووا إليهوووووا.وألقلا يف روع امل

  هلا  حكاي  العقيدة قد صارت حكاي  قدمي    مع 
و  اوووولز رفووووع رايتهووووا،وخلم املعركوووو  اب ها.فهووووذ   وووو  املتخلفووووني املتعصووووبني  ذلووووك كووووك ذمنوووولا جيشووووان 

إبضوواف  الشوويلعي   -العقيوودة ومحاسووتها ..بينمووا هووم يف قوورارة نفلسهم:الصووهيلني  العامليوو  والصووليبي  العامليوو  
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  الصوووووخرة العاتيووووو  الووووويت نطحلهوووووا مجيعوووووا حلضووووولن املعركووووو  أو  وقبووووول كووووول كوووووكء لتحطووووويم هوووووذ -العامليووووو  
 نليال،فأقمتهم مجيعا    

زيفوووو   الووووراايت امل .و  هووووذ إوووووا معركوووو  العقيوووودة.إوا ليسووووحل معركوووو  األرم.و  الغلوووو .و  املراكووووز العسووووكري 
ا نفوإذا حنون خودعنبيعتها،و كلها.إوم يزيفلوا علينا لغورم يف نفلسوهم قفني.ليخودعلان عون حقيقو  املعركو  

 -سوووبحانه  -ألمتوووه،وهل و  - -فوووال نلووولمن إ  أنفسووونا.وحنن نبعووود عووون تلجيوووه اّلِل لنبيوووه  خبوووديعتهم لنوووا
 « ..ِملَّتَوُهمْ  تَِّبعَ َوَلْن تَوْرضى َعْنَك اْليَوُهلُق َوَ  النَّصارى َحَّتَّ توَ »أصد  القائلني:

لجيوووووه تازم،والفووووذلك هووووول الووووثمن اللحيووووود الووووذي يرتضووووولنه.وما سووووولا  فمرفوووولم ومووووورقوق  ولكوووون األمووووور احل
 « ..ُقْل:ِإنَّ ُهَدى اّللَِّ ُهَل اهْلُدى »الصاق :

  عنووه،و  ،و  فكوواعلووى سووبيل القصوور واحلصوور.هدى اّلِل هوول اهلوودى.وما عوودا  لوويك ّبوودى.فال بوورا  منووه
ن،ومن كوواء اء فليوويمحماولوو  فيووه،و  ترضووي  علووى حسووابه،و  مسوواوم  يف كووكء منووه قليوول أو كثووْي،ومن كوو

 صراط الدقي .ن هذا الك الرغب  يف هدايتهم وإمياوم،أو صداقتهم وملقهتم عفليكفر.وحذار أن ايل ب
 ..« ْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  مِ َن اّللَِّ ا َلَك مِ مَولَِ ِن اتوَّبَوْعحَل أَْهلاَءُهْم بَوْعَد الَِّذي جاَءَ  ِمَن اْلِعْلِم »

لكورمي  إووا اسولله وحبيبوه ّلِل ور انف لنول ّبذا التهديود املفزع،وّبوذا القطوع ا؟ازم،وّبوذا اللعيود الرعيوه ..وملو
قفهووم منووك ء الوويت تاألهوولاء ..إن أنووحل ملووحل عوون اهلوودى ..هوودى اّلِل الووذي   هوودى سوولا  ..وهووك األهوولا

 هذا امللق  وليك نقا احلج  و  ضع  الدليل.
الووذين  ك فأمواالووذي معو والوذين يتجورقون موونهم مون اهلولى يتلوولن كتواّبم حو  تالوتووه،ومن مث ييمنولن ابحلو 

ِمُنلَن  ِتالَوتِِه.أُولِ َك يُويْ ُللنَُه َح َّ تاَب يَوتوْ الَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلكِ »يكفرون به فهم اااسرون،  أنحل و  امليمنلن  
 « ..بِِه.َوَمْن َيْكُفْر بِِه فَُأولِ َك ُهُم اْااِسُرونَ 

 لجلقفوأي خسارة بعد خسارة ا ميان،أعظم آ ء اّلِل على الناس يف هذا ال
 أحاير وأاهللاير خاامي لليهود   123 - 122الدرس السادس:

ّبووووم اهلتووووا   ا ليهتوووو وبعوووود هووووذا التقريوووور احلاسووووم ا؟ووووازم ينتقوووول السوووويا  اباطوووواب إىل بووووب إسوووورائيل.كأ 
لتفوات ئهم،وبعود ا موع أنبياو األخْي،بعد هذ  اجملاّب  وهذا ا؟دل الطليل،وبعد استعرام  رحهم مع رّبم 

هم خطوواب املوويمنني ..هنووا اووكء ا لتفووات إلوويهم كأنووه الوودعلة األخووْية،و و  - -طوواب النوول عوونهم إىل خ
ن موويت نيطووحل ّبووم يوودة ..الووعلووى أبوولاب ا  ووال وا غفووال والتجريوود النهووائك موون كوور  األمانوو  ..أمانوو  العق

 ِإْسوورائِيَل اي بَووِب ..»يل ب إسوورائقوودمي ..وهنووا يكوورر هلووم الوودعلة ذاهتووا الوويت وجههووا إلوويهم يف أول ا؟للوو  ..اي بوو
زِي نَوْفوووك  َعوووْن نَوْفوووك  .َواتوَُّقلا يَوْلموووا    َعْووواْلعووواَلِمنيَ  ْم َعلَوووىاذُْكوووُروا نِْعَمووويِتَ الَّووويِت أَنْوَعْموووحُل َعلَوووْيُكْم،َوَأيِنِ َفضَّوووْلُتكُ 

َفُعها َكفاَع  ،َو  ُهْم  ،َو  تَونوْ  « ..نَ ْنَصُرو يوُ َكْي ا ،َو  يُوْقَبُل ِمْنها َعْدل 
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 [141إل   124(:اآليات 2الوحد  السادسة ]سور  البقر  )

 حقيقة ا سالا ووراثة الرسل

يَّووويِت قووواَل   يَنووواُل  ِإماموووا  قووواَل َوِموووْن ُذرِِ َك لِلنَّووواسِ  جاِعلُوووَوِإِذ ابْوَتلوووى ِإبْوووراِهيَم َربُوووُه ِبَكِلموووات  فَوووَأَاَُّهنَّ قووواَل ِإيِنِ } 
َعِهوْدان ِإىل اِم ِإبْوراِهيَم ُمَصول ى وَ ُذوا ِمْن َمقِس َوأَْمنا  َواختَِّ ( َوِإْذ َجَعْلَنا اْلبَوْيحَل َمثابَ   لِلنَّا124َعْهِدي الظَّاِلِمنَي )

وورا بَوْيوويِتَ لِلطَّووائِِفنَي َواْلعوواكِ  ووِع ِفنَي وَ ِإبْووراِهيَم َوِإْ اِعيووَل أَْن َنهِِ بِِ اْجَعووْل  ِإبْووراِهيُم رَ ( َوِإْذ قووالَ 125لُسووُجلِق )االرُكَّ
َكَفووَر فَأَُمتِِعُووُه قَلِوويال  مُثَّ   ْلِم اهْلِخووِر قوواَل َوَموونْ  َواْليَوووْم اِبّللَِّ هووذا بَولَوودا  آِمنووا  َواْرُزْ  أَْهلَووُه ِمووَن الثََّمووراِت َمووْن آَمووَن ِموونوْهُ 

ُل َربَّنووا تَوَقبَّووْل  َوِإْ اِعيووَقلاِعووَد ِموَن اْلبَوْيووحلِ ُع ِإبْووراِهيُم الْ ( َوِإْذ يَوْرفَوو126َأْضوَطرُُ  ِإىل َعووذاِب النَّوواِر َوبِووْ َك اْلَمِصوُْي )
نا َم   لَوَك َوأَران َمناِسوكَ مَّ   ُمْسلِ أُ ْسِلَمنْيِ َلَك َوِمْن ُذرِِيَِّتنا ( َربَّنا َواْجَعْلنا مُ 127ِمنَّا ِإنََّك أَْنحَل السَِّميُع اْلَعِليُم )

لُولا عَ َربَّنوا َوابوْ  (128ِحيُم )َوُتْه َعَلْينا ِإنََّك أَْنحَل التوَّلَّاُب الورَّ  ُهْم يَوتوْ َك َويُوَعلُِِمُهوُم لَوْيِهْم آايتِوَعوْة فِويِهْم َرُسول   ِمونوْ
( َوَمووْن يَوْرَغووُه َعووْن ِملَّووِ  ِإبْووراِهيَم ِإ َّ َمووْن َسووِفَه 129يُم )اْلِكتوواَب َواحلِْْكَمووَ  َويوُووزَكِِيِهْم ِإنَّووَك أَنْووحَل اْلَعزِيووُز احلَِْكوو

 َأْسوِلْم قواَل َأْسوَلْمحُل ( ِإْذ قواَل لَوُه َربُوهُ 130)صَّواحلِِنَي ِموَن اللَ َقِد اْصوطََفْيناُ  يف الوُدنْيا َوِإنَّوُه يف اهْلِخورَِة نَوْفَسُه َولَ 
نَّ ِإ َّ ال َاُوولتُ َلُكووُم الوودِِيَن فَوو  اْصووطَفى اي بَووِبَّ ِإنَّ اّللََّ ( َوَوصَّووى ِّبووا ِإبْووراِهيُم بَِنيووِه َويَوْعُقوولبُ 131لِووَربِِ اْلعوواَلِمنَي )
ُتْم ُكَهداَء ِإْذ َحَضَر يَوْعُقل 132َوأَنْوُتْم ُمْسِلُملَن ) ُللا ْعُبُدوَن ِمْن بَوْعوِدي قواتوَ لَِبِنيِه ما  َب اْلَمْلُت ِإْذ قالَ ( أَْم ُكنوْ

ْلووَك أُمَّوو   قَووْد تِ  (133ُه ُمْسووِلُملَن )ُن لَووِحوودا  َوحَنْووهلووا  وانَوْعبُووُد ِإهلَووَك َوإِلووَه آابئِووَك ِإبْووراِهيَم َوِإْ اِعيووَل َوِإْسووحاَ  إِ 
وووا   ُتْم َو  ُتْسووو َوُللَن َعمَّ ( َوقووواُللا ُكلنُووولا ُهووولقا  أَْو 134ْعَملُووولَن )انُلا يوَ كوووَخلَوووحْل هَلوووا موووا َكَسوووَبحْل َوَلُكوووْم موووا َكَسوووبوْ

ُقللُولا آَمنَّوا اِبّللَِّ َوموا أُنْوزَِل إِلَْينوا َوموا  (135رِِكنَي )اْلُمشْ  َنصارى هَتَْتُدوا ُقْل َبْل ِملََّ  ِإْبراِهيَم َحِنيفا  َوما كاَن ِمنَ 
ِوْم السى َوِعيسى َوموا أُويتَ ما أُويتَ مُ باِط وَ أُْنزَِل ِإىل ِإْبراِهيَم َوِإْ اِعيَل َوِإْسحاَ  َويَوْعُقلَب َواأْلَسْ  لنَِّبيُولَن ِموْن َرّبِِ

ُهْم َوحَنُْن َلُه مُ  وُتْم بِوِه فَوَقوِد اهْ ( فَإِ 136ْسِلُملَن )  نُوَفِرُِ  َبنْيَ َأَحد  ِمنوْ وا تَوَدْوا َوإِ ْن آَمُنلا ِ ِْثِل ما آَمنوْ ْن تَوَللَّوْلا فَِإ َّ
ُ َوُهَل السَِّميُع اْلَعِليُم  َغ   َوحَنْو( ِصبوْ 137)ُهْم يف ِكقا   َفَسَيْكِفيَكُهُم اّللَّ ُن لَوُه َغَ  اّللَِّ َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ ِصبوْ

لَوووُه ُرِْلُصووولَن  ُكوووْم أَْعمووواُلُكْم َوحَنْووونُ ْعمالُنوووا َولَ ُكوووْم َولَنوووا أَ قُوووْل َأُهَاُجلنَنوووا يف اّللَِّ َوُهوووَل َربُنوووا َوَربُ  (138وَن )عابِووودُ 
 أَأَنْووووُتْم لْ انُلا ُهووولقا  أَْو َنصوووارى قُوووكووواأْلَْسوووباَط  ُقووولَب وَ ( أَْم تَوُقللُوولَن ِإنَّ ِإبْوووراِهيَم َوِإْ اِعيوووَل َوِإْسوووحاَ  َويَوعْ 139)

ُ َوَمووْن أَْللَووُم ِ َّووْن َكووَتَم َكووهاَقة  ِعْنووَدُ   ووا تَوعْ  َوَمووا اّللَُّ َن اّللَِّ ِمووأَْعلَووُم أَِم اّللَّ ( تِْلووَك أُمَّوو   قَووْد 140َملُوولَن ) بِغافِوول  َعمَّ
ُتْم َو  ُتْس َوُللَن َعمَّا    { (141ْعَمُللَن )انُلا يوَ كَخَلحْل هَلا ما َكَسَبحْل َوَلُكْم ما َكَسبوْ

 الاقديم للوحد  

ب ل سووووْية بوووويف القطاعووووات الوووويت مضووووحل موووون هووووذ  السوووولرة كووووان ا؟وووودل مووووع أهوووول الكتوووواب،قائرا كلووووه حوووول 
 عليوه السوالم -د ملسوى إسرائيل،وملاقفهم من أنبيائهم وكورائعهم،ومن مولاييقهم وعهلقهم،ابتوداء مون عهو

ت رات إىل املشووركني،عند السووماكثوور  عوون اليهلق،وأقلووه عوون النصووارى،مع إكوواأ - -إىل عهوود حمموود  -
 اليت يلتقلن فيها مع أهل الكتاب،أو يلتقك معهم فيها أهل الكتاب.
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علوى  -بوراهيم إ..وقصو   فاهلن يرجع السيا  إىل مرحل   رحي  أسب  من عهود ملسوى ..يرجوع إىل إبوراهيم
يموا كوجر ا هاموا ف السويا ،كما أووا تويقي قور يفتويقي قورهوا  -النحل الوذي تسوا  بوه يف ملضوعها هوذا 

 بني اليهلق وا؟ماع  املسلم  يف املدين  من نزاع حاق متشعه األنرا .
بتهم ويعتووزون بنسوو -م عليهمووا السوال -إن أهول الكتوواب لْيجعوولن  صولهلم إىل إبووراهيم عوون نريو  إسووحا  

م ن ألنفسوووهو ومن مث ُيتكووور إليه،وبلعووود اّلِل لوووه ولذريتوووه ابلنمووول والثك ،وعهووود  معوووه وموووع ذريتوووه مووون بعووود .
ا  ل جووع  صوولهل إن قريشووااهلوودى والقلاموو  علووى الوودين،كما ُيتكوورون ألنفسووهم ا؟نوو  أاي كووان مووا يعملوولن  و 

 ها إليوه وتسوتمد منهوا القلامو  علوىوتعتوز بنسوبت -م عليهما السوال -كذلك إىل إبراهيم عن نري  إ اعيل 
انتها.وقود كورفها ومكو  العرب،وفضولهاالبيحل،وعمارة املسجد احلورام وتسوتمد كوذلك سولطاوا الوديب علوى 

ُخَل لا:َلْن يَوودْ َوقوالُ » :وصول السويا  فيموا مضوى إىل احلودية عون قعواوى اليهولق والنصوارى العريضو  يف ا؟نو
 صارى ..ليهتدوا .. يهلقا أو نلا املسلمني..وعن حماولتهم أن اعل« اْ؟َنََّ  ِإ َّ َمْن كاَن ُهلقا  أَْو َنصارى 

ّلِل أن انعوولن مسووواجد ن الوووذين ميعوو..كوووذلك وصوول إىل احلووودية « لا ُهوولقا  أَْو َنصوووارى هَتْتَووُدواَوقوواُللا:ُكلنُ »
ي  هليووول لق مووون قضووويوووذكر فيهوووا ا وووه ويسوووعلن يف خراّبا.وقلنوووا هنا :إووووا قووود تكووولن خاصووو   لقووو  اليهووو

 القبل ،وابلدعاي  املسملم  اليت أتروها يف الص  ا سالمك ّبذ  املناسب .
 ارتووه وكووعائر نائووه وعماحلوودية عوون إبووراهيم وإ اعيوول وإسووحا  واحلوودية عوون البيووحل احلوورام وب فوواهلن اووكء

يعوووا حووولل هوووذ  شوووركني مج..يف جووول  املناسوووه،لتقرير احلقوووائ  ااالصووو  يف اقعووواءات اليهووولق والنصوووارى وامل
املناسووب   كءعوو..كووذلك  النسووه وهووذ  الصووالت.ولتقرير قضووي  القبلوو  الوويت ينبغووك أن يتجووه إليهووا املسوولملن

لوويت هووا وبووني العقائوود املشووله  املنحرفوو  اوبعوود مووا بين -ااووالا  وهووك التلحيوود -لتقريوور حقيقوو  قيوون إبووراهيم 
وهوول  -ب ا  ويعقوول عليهووا أهوول الكتوواب واملشووركلن سوولاء وقوورب مووا بووني عقيوودة إبووراهيم وإ اعيوول وإسووح

ى ،وانووراق  علووتقريوور وحوودة قيوون اّللِ عقيوودة ا؟ماعوو  املسوولم  آبخوور قين.ولو  -إسوورائيل الووذي ينتسووبلن إليووه 
ه املوويمن   راّ القلووأيوودي رسووله مجيعووا،ونفك فكوورة احتكووار  يف أيوودي أموو  أو جنك.وبيووان أن العقيوودة توو

ان ى قرابوو  ا ميوووولكوون علوو تووراّ العصووبي  العميوواء.وأن ورايوو  هوووذا الوو اّ   تقوولم علووى قرابوو  الووودم وا؟وونك
 لصوله وأقورابءن أبنواء امويف أي جيل ومن أي قبيل فهل أح  ّبوا والعقيدة.فمن آمن ّبذ  العقيدة ورعاها 

  العصه  فالدين قين اّلِل.وليك بني اّلِل وبني أحد من عباق  نسه و  صهر   
هووذ  احلقووائ  الوويت اثوول كووطرا موون ااطوولط األساسووي  يف التصوولر ا سووالمك،اللها القوورآن الكوورمي هنووا يف 

 -تيه والتعبْي بديع ..يسْي بنوا خطولة خطولة مون لودن إبوراهيم نس  من األقاء عجيه،ويف عرم من ال  
منوووذ أن ابوووتال  ربوووه واختوووث  فاسوووتح  اختيوووار  واصطفاء ،وتنصووويبه للنووواس إماموووا ..إىل أن  -عليوووه السوووالم 

اسووتجاب  موون اّلِل لوودعلة إبووراهيم وإ اعيوول و ووا يرفعووان  - -نشووأت األموو  املسوولم  امليمنوو  برسووال  حمموود 
البيوووحل احلووورام فاسوووتحقحل ورايووو  هوووذ  األمانووو  قون ذريووو  إبوووراهيم مجيعا،بوووذلك السوووبه اللحيووود  القلاعووود مووون

This file was downloaded from QuranicThought.com



 308 

علووووى تصوووولرها ا سووووتقام  الووووذي تقوووولم عليووووه ورايوووو  العقيدة.سووووبه ا ميووووان ابلرسال ،وحسوووون القيووووام عليها،و 
 الصحي .

ال  كوان هول الرسو  -  وحوداللجوه ّلِل   ع  إسالم -ويف ينااي هذا العرم التارحك يثز السيا :أن ا سالم 
وإسووووحا   إ اعيوووول األوىل،وكووووان هوووول الرسووووال  األخووووْية ..هكووووذا اعتقوووود إبراهيم،وهكووووذا اعتقوووود موووون بعوووود 
ريوو  إبووراهيم و ْيا إىل ويعقوولب واألسووباط،حَّت أسوولملا هووذ  العقيوودة ذاهتووا إىل ملسووى وعيسووى ..مث آلووحل أخوو

 من املسلمني ..
ها،ورغوووه ن فسووو  عنريثها،ووريوووة عهلقهوووا وبشووواراهتا.ومفمووون اسوووتقام علوووى هوووذ  العقيووودة اللاحووودة فهووول و 

 اراته.بنفسه عن مل  إبراهيم،فقد فس  عن عهد اّلِل،وقد فقد ورايته هلذا العهد وبش
هم هيم وحفدتوه،و نواء إبوراعندئذ تسق  كل قعاوى اليهولق والنصوارى يف اصوطفائهم واجتبوائهم،جملرق أووم أب

كووذلك كوول   ندئووذ تسووق منووذ مووا احنرفوولا عوون هووذ  العقيوودة ..وعوريتووه وخلفووا    لقوود سووقطحل عوونهم اللرايوو  
ابين  قهوم يف ورايو فقودوا ح قعاوى قريا يف ا ست ثار ابلبيحل احلرام وكر  القيوام عليوه وعمارتوه،ألوم قود

لقبلوو  الوويت ابمووا حووتا هووذا البيووحل ورافووع قلاعوود  ابحنوورافهم عوون عقيدتووه ..مث تسووق  كوول قعوواوى اليهوولق في
 ليها املسلملن.فالكعب  هك قبلتهم وقبل  أبيهم إبراهيم ينبغك أن يتجه إ

 عميقوووو لقفات الكوووول ذلووووك يف نسوووو  موووون العوووورم واألقاء والتعبووووْي عجيووووه حافوووول اب كووووارات امللحيوووو ،وال
 الد ل ،وا يضا  القلي التأيْي.

 إمامة إبراهيم وشرط ا مامة في ذرياه 124الدرس ا ول:

ُه ِبَكِلمووووات  راِهيَم َربُووووَتلووووى ِإبْووووَوِإِذ ابوْ :»يف لوووول هووووذا البيووووان املنووووْي  فلنأخووووذ يف اسووووتعرام هووووذا النسوووو  العووووا 
 .« . َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ اَل:  يَنالُ قيَّيِتف فََأَاَُّهنَّ.قاَل:ِإيِنِ جاِعُلَك لِلنَّاِس ِإماما .قاَل:َوِمْن ُذرِِ 

هن وفووواء األوامووور والتكالي ،فوووأاذكووور موووا كوووان مووون ابوووتالء اّلِل  بوووراهيم بكلموووات مووون ا - -يقووولل للنووول 
ه رضوووى اّلِل عنووول الوووذي يوقضووواء ..وقووود كوووهد اّلِل  بوووراهيم يف ملضوووع آخووور ابللفووواء ابلتوووزام اتوووه علوووى النحووو

اهيم.مقووام لووذي بلغووه إبر اك املقووام ..وهوول مقووام عظوويم ذلوو« َوِإبْووراِهيَم الَّووِذي َو َّ »فيسووتح  كووهاقته ا؟ليلوو :
بوراهيم ندئوذ اسوتح  إسوتقيم  عز وجل.وا نسان بضعفه وقصلر    يليف و  ياللفاء والتلفي  بشهاقة اّلِل ع

م إىل قووووودوة،ويقلقه ا يتخذونوووووه..إمامووووو« قووووواَل:ِإيِنِ جاِعلُوووووَك لِلنَّووووواِس ِإماموووووا  »تلوووووك البشووووورى.أو تلوووووك الثقووووو :
 اّلِل،ويقدمهم إىل ااْي،ويكلنلن له تبعا،وتكلن له فيهم قياقة.

:الرغب  يف ا متووداق عوون نريوو  الووذراري واألحفاق.ذلووك الشووعلر الفطووري عندئووذ توودر  إبووراهيم فطوورة البشوور
العمي ،الوووذي أوقعوووه اّلِل فطووورة البشووور لتنمووول احليووواة واضوووك يف نريقهوووا املرسووولم،ويكمل الالحووو  موووا بووودأ  
السواب ،وتتعاون األجيوال كلهوا وتتسوواو  ..ذلوك الشوعلر الوذي ُيوواول بعضوهم هطيموه أو تعليقوه وتكبيلووه 

يف أصوووول الفطوووورة لتحقيوووو  تلووووك الغايوووو  البعيوووودة املوووودى.وعلى أساسووووه يقوووورر ا سووووالم كووووريع   وهوووول مركوووولز
املْياّ،تلبيوو  لتلووك الفطرة،وتنشوويطا هلووا لتعمل،ولتبووذل أقصووى مووا يف نلقهووا موون جهوود.وما انوواو ت الوويت 
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 تبووووذل لتحطوووويم هووووذ  القاعوووودة إ  حماولوووو  لتحطوووويم الفطوووورة البشووووري  يف أساسووووها وإ  تكلوووو  وقصوووور نظوووور
املنحرفو .وكل عوالج يصواقم الفطورة   يفلو  و    ا جتماعيو  واعتسا  يف معا؟  بعخ عيلب األوضواع 

يصوول  و  يبقى.وهنووا  غووْي  موون العووالج الووذي يصوول  ا حنوورا  و  ُيطووم الفطرة.ولكنووه ُيتوواج إىل هوودى 
مون األحقواق اللبيلو  الويت وإميان،وإىل خثة ابلنفك البشري  أعم ،وفكرة عن تكلينها أق ،وإىل نظرة خاليو  

 « ..قاَل:َوِمْن ُذرِِيَّيِتف»تنزع إىل التحطيم والتنكيل،أكثر  ا ترمك إىل البناء وا صال :
وا ن يسووتحقل ملوو.إن ا ماموو  وجواء  الوورق موون ربووه الووذي ابووتال  واصووطفا ،يقرر القاعودة الكووثى الوويت أسوولفنا .

قم،إ ووا و كويج  حلوم و أصوالب وأنسواب.فالقرىب ليسوحل ابلعمول والشعلر،وابلصوال  وا ميان،وليسوحل ورايو  
ليت تصووطدم اهليوو ،اهووك وكوويج  قيوون وعقيوودة.وقعلى القرابوو  والوودم وا؟وونك والقوولم إن هووك إ  قعوولى ا؟

 .« .ِمنيَ قاَل:  يَناُل َعْهِدي الظَّالِ »اصطداما أساسيا ابلتصلر ا مياين الصحي :
كول   لظواملني تشوملالعو  علوى النواس ابلبغوك ..وا مامو  املمن والظلم أنلاع وألولان:للم الونفك ابلشور ،وللم

 ة.مام  والقياقعاين ا ممعاين ا مام :إمام  الرسال ،وإمام  ااالف ،وإمام  الصالة ..وكل مع  من 
أِي لولن مون  -لوم لفالعدل بكل معانيه هل أساس اسوتحقا  هوذ  ا مامو  يف أيو  صولرة مون صولرها.ومن 

 أسق  حقه فيها بكل مع  من معانيها.و سه من ح  ا مام  فقد جرق نف -الظلم 
 صوويغته الوويت   التوولاء فيهووا و  غموولم قووانع يفبوهووذا العهوود  - عليووه السووالم -وهووذا الووذي قيوول  بووراهيم 

عقيودة جودهم  ا احنرفلا عنّلِل،و اتنحي  اليهلق عن القياقة وا مام ، ا للملا،و ا فسقلا،و ا عتلا عن أمر 
 يم ..إبراه

صووويغته الووويت   التووولاء فيهوووا و  غمووولم قوووانع  بوهوووذا العهووود  - عليوووه السوووالم -وهوووذا الوووذي قيووول  بوووراهيم 
ا ريوو  اّلِل،و وونعوودوا عوون بكووذلك يف تنحيوو  موون يسووملن أنفسووهم املسوولمني اليلم. ووا للملا،و ووا فسووقلا و ووا 

حليووواة،قعلى  جوووه عووون اّلِل ومنهنبوووذوا مووون كوووريعته وراء لهووولرهم ..وقعووولاهم ا سوووالم،وهم ينحووولن كوووريع  ا
 كاذب    تقلم على أساس من عهد اّلِل.

  يعو   بقورىبالعمول.و إن التصلر ا سالمك يقطع اللكائج والصالت اليت   تقلم على أساس العقيودة و 
عقيودة تصول بعوروة الموا   ت و  رحم إذا انبِتحل وكيج  العقيدة والعمل ويسق  مجيوع الورواب  وا عتبوار ات

قيدتووه،بل خوور يف علعموول ..وهوول يفصوول بووني جيوول موون األموو  اللاحوودة وجيوول إذا خووال  أحوود ا؟يلووني اهلوا
م وعورب ا سوال لشور  كوكءايفصل بني اللالد والللد،والزوج والزوج إذا انقطع بينهما حبل العقيدة.فعرب 

احنرفوولا عوون  ذينء،والكوكء آخوور.و  صوول  بينهمووا و  قورىب و  وكوويج .والذين آمنوولا موون أهول الكتوواب كووك
سووحل آابء ألسوورة لياقيوون إبووراهيم وملسووى وعيسووى كووكء آخوور،و  صوول  بينهمووا و  قوورىب و  وكوويج  ..إن 

ن ال متتابعو  موملعو  أجيووأبناء وأحفاقا ..إ ا هك هي ء حوني عمعهوم عقيودة واحودة.وإن األمو  ليسوحل جم
 جنك معني ..
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الوذي لر ا مياين،هول التصو أونواوم وألولاوم ..وهوذاإ ا هك جمملع  من امليمنني مهموا اختلفوحل أجناسوهم و 
 ينبث  من خالل هذا البيان الرابين،يف كتاب اّلِل الكرمي ..

 المس د الحراا أمن للمابدين 125الدرس الثاني:

وووُذوا ِموو» ِإبْووراِهيَم َوِإْ اِعيوووَل أَْن  ِهْدان ِإىلَم ُمَصووول ى،َوعَ ِم ِإبْووراِهيْن َمقووواَوِإْذ َجَعْلنَووا اْلبَوْيووحَل َمثابَووو   لِلنَّوواِس َوأَْمنا ،َواختَِّ
را بَوْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلعاِكِفنَي َوالرُكَِّع الُسُجلقِ   .. «َنهِِ

 َّت هواجروا مونحون قيونهم عوهذا البيحل احلرام الذي قام سدنته من قريا فروعلا املويمنني وآذوهوم وفتنولهم 
م ه علوووى أرواحهووومنووولن فيوووذاس مجيعوووا،فال يوووروعهم أحووود بووول جووولار  ..لقووود أراق  اّلِل مثابووو  يثووولب إليهوووا النووو

 وأملاهلم.فهل ذاته أمن ونمأنين  وسالم.
ار  يف ه وهوذا موا بتويم يشْي هنا إىل البيحل كلوومقام إبراه -ولقد أمروا أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 

إليهوا   قبل  يتلجوهاضا.وهل أوىلاختاذ البيحل قبل  للمسلمني هل األمر الطبيعك،الذي   يثْي اع  ف -تفسْي  
 -اّلِل  لناس.وقود عهوداأحد من  املسلملن،وري  إبراهيم اب ميان والتلحيد الصحي ، ا أنه بيحل اّلِل،  بيحل

فني والركووع ن عبوواق  صوواحلني أن يقلمووا بتطهووْي  وإعووداق  للطووائفني والعوواكإىل عبوودين موو -صوواحه البيووحل 
جدون فحوَّت أهلوه العواكفني فيه،والوذين يصوللن فيوه ويركعولن ويسولحجاج اللافدين عليه،و لأي  -السجلق 

عوداق  مور رّبما،  قنني لوه إبراهيم وإ اعيل   يكن البيحل ملكا هلما،فيلّر ابلنسه عنهما،إ وا كواان سوا
 لقصاق  وعباق  من امليمنني.

 الدرس الثالث:أأدا إبراهيم في دعائه هلل

ُهْم ابِ َن الثََّموورالَووُه ِمووْل هووذا بَولَوودا  آِمنووا ،َواْرُزْ  أَهْ َوِإْذ قوواَل ِإبْووراِهيُم:َربِِ اْجَعوو» ّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر ِت ..َمووْن آَمووَن ِموونوْ
،مُثَّ َأْضَطرُُ  ِإىل َعذا  « ..اْلَمِصْيُ  اِر،َوبِْ كَ ِب النَّ ..قاَل:َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِِعُه قَِليال 

 اْي ..للفضل وا للبيحل.ومرة أخرى ييكد مع  اللراي ومرة أخرى ييكد قعاء إبراهيم صف  األمن 
 « ..اِلِمنيَ َعْهِدي الظَّ   يَنالُ  »إن إبراهيم قد أفاق من عظ  ربه له يف األوىل.لقد وعى منذ أن قال له ربه:

مون  يسوتثب وُيودق،ُي س و وعى هذا الدرس ..فهل هنا،يف قعائه أن يرز  اّلِل أهل هذا البلد من الثمورات
ُهْم اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخرِ »يعب:  « ..َمْن آَمَن ِمنوْ

 .. نلبه وقعائه اعيه يفإنه إبراهيم األوا  احلليم القانحل املستقيم،يتأقب ابألقب الذي علمه ربه،فْي 
،ومصوْي هوم  ييمنلن وعندئذ ايثه رق ربه مكمال ومبينا عن الشطر اهلخر الذي سكحل عنه.كطر الذين 

،مُثَّ َأْضَطرُُ  ِإىلقاَل:وَ »األليم:  « ..بِْ َك اْلَمِصْيُ النَّاِر،وَ   َعذابِ َمْن َكَفَر فَأَُمتُِِعُه قَِليال 
 دعاء إبراهيم وإسماعيل عند بناء البيت 129 - 127الدرس الرابع 

مث يرسوووم مشوووهد تنفيوووذ إبوووراهيم وإ اعيووول لامووور الوووذي تلقيوووا  مووون رّبموووا إبعوووداق البيوووحل وتطهوووْي  للطوووائفني 
َوِإْذ »كفني والركووع السووجلق ..ير ووه مشووهلقا كمووا لوول كانووحل األعووني ترا ووا اللحظوو  وتسوومعهما يف آن:والعووا 

بَّنووا َواْجَعْلنووا ُمْسووِلَمنْيِ يَوْرفَووُع ِإبْووراِهيُم اْلَقلاِعووَد ِمووَن اْلبَوْيووحِل َوِإْ اِعيُل:َربَّنووا تَوَقبَّووْل ِمنَّووا ِإنَّووَك أَنْووحَل السَّووِميُع اْلَعِليُم.رَ 
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بْوَعوووْة فِووويِهْم ْن ُذرِِيَِّتنوووا أُمَّووو   ُمْسوووِلَم   لَوووَك،َوأَران َمناِسوووَكنا َوتُووْه َعَلْينا،ِإنَّوووَك أَنْوووحَل التوَّووولَّاُب الرَِّحيُم،َربَّنوووا َوالَووَك،َومِ 
ُللا َعَلْيِهْم آايِتَك،َويُوَعلُِِمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ ،َويُوزَكِِيِهْم،ِإنََّك أَْنحَل  ُهْم يَوتوْ  « ..اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َرُسل   ِمنوْ

 « ..ْيحِل َوِإْ اِعيلُ َد ِمَن اْلبوَ ْلَقلاعِ َوِإْذ يَوْرَفُع ِإْبراِهيُم ا»إن التعبْي يبدأ بصيغ  ااث ..حكاي  هكى:
لعوني   كانوحل ر يو  ا  ا،كموا لولوبينما حنن يف انتظار بقي  ااث،إذا ابلسيا  يكشو  لنوا عنهما،ويرينوا إاي 

ووووِميُع  نَّووووا ِإنَّووووكَ بَّووووْل مِ َربَّنووووا تَوقَ »ا أمامنووووا حاضووووران،نكاق نسوووومع صوووولتيهما يبووووتهالن:ر اي اايال.إوموووو أَنْووووحَل السَّ
ْه َعَلْينوا ِإنَّوَك أَنْوحَل التوَّولَّاُب  َوأَران َمناِسوَكنا َوتُوْسوِلَم   لَوكَ مَّو   مُ اْلَعِليُم.َربَّنا َواْجَعْلنا ُمْسِلَمنْيِ لَوَك َوِموْن ُذرِِيَِّتنوا أُ 

 ..«يُم ..َربَّنا الرَّحِ 
تحركووو  م  كاخصووو  فنغموو  الدعاء،وملسووويقى الووودعاء،وجل الووودعاء ..كلهووا حاضووورة كأووووا تقوووع اللحظوو  حيووو
،ويتحور  سومع ويرىي..وتلك إحدى خصائا التعبْي القرآين ا؟ميل.رق املشوهد الغائوه الذاهه،حاضورا 

 االد.اابلكتاب  ق ،الالئ  عنا  الصا« التصلير الفب»ويشخا،وتفيخ منه احلياة ..إوا خصيص  
 . هذا اللجلقلعقيدة يفاوماذا يف ينااي الدعاءف إنه أقب النبلة،وإميان النبلة،وكعلر النبلة بقيم  

اعرهم  قلوولّبم ومشوويعمقووه يف وهوول األقب وا ميووان والشووعلر الووذي يريوود القوورآن أن يعلمووه للريوو  األنبيوواء،وأن
 « ..يمُ ِإنََّك أَْنحَل السَِّميُع اْلَعلِ َربَّنا تَوَقبَّْل ِمنَّا.»ّبذا ا ُياء:

يوو  اّلِل.والغا خشوولع إىلإنووه نلووه القبوولل ..هووذ  هووك الغايوو  ..فهوول عموول خووالا ّلِل.ا عووا  بووه يف قنوولت و 
راء  موون و اء.عليم  ووا يووع للوودعاملرعوواة موون ورائووه هووك الرضووى والقبوولل ..والرجوواء يف قبللووه متعلوو   ن اّلِل  

 الني  والشعلر.
ا ِإنَّوووَك أَنْوووحَل التوَّووولَّاُب َمناِسوووَكنا َوتُوووْه َعَلْينووو َك.َوأَرانِلَم   لَووونوووا َواْجَعْلنوووا ُمْسوووِلَمنْيِ لَوووَك،َوِمْن ُذرِِيَِّتنوووا أُمَّووو   ُمْسوووَربَّ »

أصووابع  ني أصووبعني موونلبيهمووا بووقإنووه رجوواء العوولن موون رّبمووا يف اهلدايوو  إىل ا سووالم والشووعلر  ن «.الوورَِّحيمُ 
ن.مث هوول ّلِل املسووتعايرغبووان،واهدا ،وأنووه   حوولل هلمووا و  قوولة إ  ابّلِل،فهمووا يتجهووان و الوورمحن وأن اهلوودى 

 « ..َم   َلكَ مَّ   ُمْسلِ ِتنا أُ َوِمْن ُذرِِيَّ »نابع األم  املسلم  ..التضامن ..تضامن األجيال يف العقيدة:
 ووووووه  ،وهلوهوووووك قعوووووولة تكشوووووو  عووووون اهتمامووووووات القلووووووه املووووويمن.إن أموووووور العقيوووووودة هووووول كووووووغله الشوووووواغل

 ميوان   الويت أسوبغها اّلِل عليهموا ..نعمو  ابقيمو  النعمو -م عليهما السال -األول.وكعلر إبراهيم وإ اعيل 
   نعووووام الووووذي اهمووووا هووووذا ..توووودفعهما إىل احلوووورص عليهووووا يف عقبهمووووا،وإىل قعوووواء اّلِل رّبمووووا أ  ُيوووورم ذريت

ن ا ميوان ا  لوْيزقهم موا أن يودعل مون الثمورات و  ينسوييكاف ه إنعام ..لقد قعولا اّلِل رّبموا أن يورز  ذريتهموا 
 حيم.تلاب الر وأن يريهم مجيعا مناسكهم،ويبني هلم عباقاهتم،وأن يتلب عليهم. ا أنه هل ال

ُهْم يَوتوْ ُسول   ِمورَ َربَّنوا َوابْوَعوْة فِويِهْم  »مث أ  ي كهم بوال هدايو  يف أجيواهلم البعيودة: لُِِمُهُم يُوعَ لُولا َعلَوْيِهْم آايتِوَك،وَ نوْ
 « ..يمُ اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ  َويُوزَكِِيِهْم.ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَْكِ 

ن .بعثو  رسولل موون وقرونوكانحل ا ستجاب  لدعلة إبراهيم وإ اعيول هوك بعثو  هوذا الرسولل الكورمي بعود قور 
 انس.ألرجاس واألقهم من ار ذري  إبراهيم وإ اعيل،يتلل عليهم آايت،اّلِل،ويعلمهم الكتاب واحلكم  ويطه
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ن النووووووواس توووووووه.غْي أإن الووووووودعلة املسوووووووتجاب  تسوووووووتجاب،ولكنها تتحقووووووو  يف أواووووووووا الوووووووذي يقووووووودر  اّلِل  كم
ان يشووجر بووني ه فيمووا كوويسووتعجللن  وغووْي اللاصوولني ميلوولن ويقنطوولن  وبعوود فووإن هلووذا الوودعاء ق لتووه ووزنوو

 اليهلق وا؟ماع  املسلم  من نزاع عني  متعدق األنرا .
صولني،و ا العواكفني واملطوائفني و إبراهيم وإ اعيل اللذين عهد اّلِل إليهما برفوع قلاعود البيوحل وتطهوْي  لل إن

َوِمووْن « ..»ِلَمنْيِ لَووكَ نووا ُمْسووَربَّنووا َواْجَعلْ »أصوول سوواقين البيووحل موون قووريا ..إومووا يقوول ن ابللسووان الصووري :
 « ..ُذرِِيَِّتنا أُمَّ   ُمْسِلَم   َلكَ 

ُهْم »ابللسوووان الصوووري :كموووا يقووول ن  لُووولا عَ يوَ َربَّنوووا َوابْوَعوووْة فِووويِهْم َرُسووول   ِمووونوْ تووواَب تِوووَك،َويُوَعلُِِمُهُم اْلكِ لَوووْيِهْم آايتوْ
ايتهوووا للبيوووحل احلووورام إبراهيم،وور  م   مامووو ..و وووا ّبوووذا وذا  يقووورران ورايووو  األمووو  املسووول« َواحلِْْكَموووَ  َويوُوووزَكِِيِهمْ 

اليهووووولق  مووووون قبلووووو  ليوووووه،وهك أوىل بوووووه مووووون املشوووووركني.وهل أوىل ّبووووواسووووولاء.وإذن فهووووول بيتهوووووا الوووووذي تتجوووووه إ
دى عريضو  يف اهلوعواوا  القواملسيحيني  وإذن فمن كان يورب  قاينتوه إببوراهيم مون اليهولق والنصوارى،ويدعك 

ني نلووه بووراهيم حووإوا؟نوو  بسووبه تلووك اللرايوو ،ومن كووان يوورب  نسووبه إب اعيوول موون قووريا ..فليسوومع:إن 
بلود ابلورز  والثكو  ا هول ألهول الملوا أن قعو..و «   يَنواُل َعْهوِدي الظَّواِلِمنيَ »مام ،قال له ربه:اللراي  لبنيه وا 
ُهْم اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخوورِ »خووا بدعلتووه: ّبمووا يف بنوواء البيووحل اعيوول  موور ر ام هوول وإ ..وحووني قوو« َمووْن آَمووَن ِموونوْ

هوول أن يبعووة يف أمسوولم ،و  ّلِل موون ذريتهمووا أموو وتطهووْي  كانووحل قعلهتمووا:أن يكوولان مسوولمني ّلِل،وأن اعوول ا
  لووى يديووه األمووع،وحقوو  بيتووه رسوول  موونهم ..فاسووتجاب اّلِل هلما،وأرسوول موون أهوول البيووحل حمموود بوون عبوود اّللِ 

 املسلم  القائم   مر اّلِل.اللاري  لدين اّلِل.
 :ا سالا في وصية إبراهيم ويمقوا132 - 130الدرس الخامس:

سولم  علن األمو  امللوذين ينواز اقص  إبراهيم،يلتق  السيا  ق لته وإُياء ،ليلاجوه ّبموا وعند هذا املقطع من 
َوَمووْن  »لة والرسووال  واوواقللن يف حقيقوو  قيوون اّلِل األصوويل  الصووحيح :النبوو - -ا ماموو  وينووازعلن الرسوولل 

ِخوورَِة َلِمووَن الصَّوواحلِِنَي.ِإْذ لُدنْيا،َوِإنَّووُه يف اهْل ْيناُ  يف ااْصووطَفَ  يَوْرَغووُه َعووْن ِملَّووِ  ِإبْووراِهيَم ِإ َّ َمووْن َسووِفَه نَوْفَسووُهف َوَلَقوودِ 
َ اْصوطَفى َلُكوُم ِنيوِه َويَوْعُقولُب:اي بَوِبَّ بْوراِهيُم بَ ى ِّبوا إِ قاَل َلُه َربُُه َأْسِلْم.قاَل:َأْسوَلْمحُل لِوَربِِ اْلعاَلِمنَي.َوَوصَّو  ِإنَّ اّللَّ

 « ..أَنْوُتْم ُمْسِلُملنَ الدِِيَن َفال َاُلُتنَّ ِإ َّ وَ 
،سووووفيه   لنفسههووووذ  هووووك ملوووو  إبووووراهيم ..ا سووووالم ااووووالا الصووووري  ..  يرغووووه عنهووووا وينصوووور  إ  لووووا

  صووال  ..اصووطفاهلخوورة إبعليها،مسووته  ّبووا ..إبووراهيم الووذي اصووطفا  ربووه يف الوودنيا إماما،وكووهد لووه يف ا
 ك األمر.ب فلر تلقته،و  ينحر ،واستجا..فلم يتلكأ،و  ير « ِإْذ قاَل َلُه َربُُه َأْسِلمْ »
..هووذ  هووك ملوو  إبووراهيم ..ا سووالم ااووالا الصووري  ..و  يكتوو  إبووراهيم « قاَل:َأْسووَلْمحُل لِووَربِِ اْلعوواَلِمنيَ »

بنفسوووووه إ وووووا تركهوووووا يف عقبوووووه،وجعلها وصووووويته يف ذريته،ووصوووووى ّبوووووا إبوووووراهيم بنيوووووه كموووووا وصوووووى ّبوووووا يعقووووولب 
نتسبلن إليه،مث   يلبولن وصيته،ووصوي  جود  وجودهم إبوراهيم  ولقود ذكور  بنيه.ويعقلب هل إسرائيل الذي ي
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َ اْصوطَفى َلُكوُم الودِِينَ »كل من إبراهيم ويعقلب بنيه بنعم  اّلِل علويهم يف اختيوار  الودين هلوم: « اي بَوِبَّ ِإنَّ اّللَّ
.. 

ليهم،هووول ع،وفضووول اّلِل  هلمّللِ فهووول مووون اختيوووار اّلِل.فوووال اختيوووار هلوووم بعووود  و  اعا .وأقووول موووا تلجبوووه رعايووو  ا
  إا هوذ  األرم   ي كول الشكر على نعم  اختيار  واصوطفائه،واحلرص علوى موا اختوار  هلم،وا جتهواق يف أ

احن ،فقد جوواءهم ك ذي الفرصوو  سووهوو..وهووا « فَووال َاُوولُتنَّ ِإ َّ َوأَنْوووُتْم ُمْسووِلُملنَ »وهووذ  األمانوو  حمفللوو  فوويهم:
 .. سالم،وهل مثرة الدعلة اليت قعاها أبلهم إبراهيمالرسلل الذي يدعلهم إىل ا 

 يمقوا يوصي بنيه با سالا 133الدرس السادس:

ظووو  مووون حليف آخووور  تلوووك كانوووحل وصوووي  إبوووراهيم لبنيوووه ووصوووي  يعقووولب لبنيوووه ..اللصوووي  الووويت كررهوووا يعقووولب
ْم  أَ »إسورائيل: لمعها بنوحلظات حياته واليت كانحل كغله الشواغل الوذي   يصورفه عنوه املولت وسكراته،فليسو

ُتْم ُكَهداَء ِإْذ َحَضوَر يَوْعُقولَب اْلَموْلُت.ِإْذ قواَل لَِبِنيوِه:م هلَوَك َوإِلوَه آابئِوَك ْعوِديف قواُللا نَوْعبُوُد إِ ُدوَن ِموْن بوَ ا تَوْعبُوُكنوْ
 ..« ُملنَ ِإْبراِهيَم َوِإْ اِعيَل َوِإْسحاَ  ِإهلا  واِحدا  َوحَنُْن َلُه ُمْسلِ 

ُيووواء،عمي   ،قلي ا عقوولب وبنيووه يف حلظووو  املوولت وا حتضووار ملشووهد عظوويم الد لووإن هووذا املشووهد بووني ي
الووذي يعووب  ل الشوواغلالتووأيْي ..ميووحل ُيتضوور.فما هووك القضووي  الوويت تشووغل ابلووه يف سوواع  ا حتضووارف مووا هوو

ف مووا هووك تلي  منووهخووانر  وهوول يف سووكرات املوولتف مووا هوول األموور ا؟لوول الووذي يريوود أن يطموو ن عليووه ويسوو
كول   ضر،يسجل فيوهحمهلم يف  ليت يريد أن حلفها ألبنائه وُيرص على سالم  وصلهلا إليهم فيسلمهاال ك  ا

 التفصيالتف ..
ا؟لل،الوذي  هك األمورإوا العقيودة ..هوك ال كو .وهك الوذخر.وهك القضوي  الكثى،وهوك الشوغل الشواغل،و 

 .. «ما تَوْعُبُدوَن ِمْن بَوْعِديف:»  تشغل عنه سكرات امللت وصرعاته 
ك األمانوو  هووها.وهووذ  هوذا هوول األموور الووذي مجعوتكم موون أجله.وهووذ  هووك القضووي  الويت أرقت ا نم نووان علي

 والذخر وال اّ ..
 « ...َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُملنَ هلا  واِحدا  ْسحاَ .إِ قاُللا:نَوْعُبُد ِإهلََك َوإِلَه آابِئَك ِإْبراِهيَم َوِإْ اِعيَل َوإِ »

 ه.تضر ويرُيلنلالد انكرونه.إوم يتسلملن ال اّ ويصلنلنه.إوم يطم نلن الإوم يعرفلن قينهم ويذ 
ووووم أُيا علوووى وكوووذلك للوووحل وصوووي  إبوووراهيم لبنيوووه مرعيووو  يف أبنووواء يعقلب.وكوووذلك هوووم ينصووولن نصوووا صووور 

 «.ُمْسِلُملنَ »
ُتْم ُكَهداَء ِإْذ َحَضَر يَوْعُقلَب »والقرآن يسأل بب إسرائيل: لوذي كان،يشوهد بوه ا.فهوذا هول .« فْلَمْلتُ اأَْم ُكنوْ

م هم وبووني أبوويهيقيوو  بيووناّلِل،ويقرر ،ويقطووع بووه كوول حجوو  هلووم يف التمليووه والتضووليل ويقطووع بووه كوول صوول  حق
 إسرائيل 

 ا صلة بين اليهود وبين أنبيائهم   134الدرس السابع:
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لة تلاجهوه الودع نوحللوذي كاويف ضلء هذا التقرير يظهر الفار  احلاسم بني تلك األم  اليت خلحل،وا؟يل ا 
 َخَلحْل،هَلوا أُمَّو   قَودْ  تِْلوكَ :»..حية   جمال لصل ،و  جمال للراي ،و  جمال لنسه بوني السوابقني والالحقوني

ُتْم،َو  ُتْس َوُللَن َعمَّا كانُلا يَوْعمَ   ..« ُللنَ ما َكَسَبحْل َوَلُكْم ما َكَسبوْ
عقاّبوا مون قو  هلوا  مون املويمنني فوال عالفلكل حساب ولكل نري  ولكل عنلان ولكل صف  ..أول ك أم  

هلووووي ء رايوووو  الفاسووووقني.إن هووووذ  األعقوووواب ليسووووحل امتووووداقا لتلووووك األسووووال .هي ء حووووزب وأول ووووك حزب.
ن مووفوور  بووني جيوول ياهلك   وألول وك رايوو  ..والتصوولر ا ميوواين يف هوذا غووْي التصوولر ا؟وواهلك ..فالتصوولر ا؟و

جيول فاسو  و يول مويمن ج.أما التصولر ا ميواين فيفور  بوني األم  وجيل،ألن الصل  هك صل  ا؟نك والنسه
ان يف ميوزان ،فهموا رتلفتوان اّللِ فليسا أم  واحدة،وليك بينهما صل  و  قراب  ..إوما أمتان رتلفتوان يف ميوز 
 ل جونك ومون كولحودة مون كوامليمنني.إن األم  يف التصولر ا ميواين هوك ا؟ماعو  الويت تنتسوه إىل عقيودة وا

 ر الالئوووو ك ا؟ماعوووو  الوووويت تنتسووووه إىل جوووونك واحوووود أو أرم واحدة.وهووووذا هوووول التصوووول أرم وليسووووحل هوووو
  األرضي  اب نسان،الذي يستمد إنسانيته من نفخ  الرو  العللي ،  من التصاقات الطني

  براهيم ااناساامناقشة مهاعم أهل الكااا حول  141 - 135الدرس الثامن:

يقوو  ملسوولمني وحلقاام كعبوو    العهوود مووع إبراهيم:وقصوو  البيووحل احلوور يف لوول هووذا البيووان التووارحك احلاسم،لقصوو 
اهلم،فيبوودو دهلم وحماللرايوو  وحقيقوو  الوودين ينوواقا اقعوواءات أهوول الكتوواب املعاصوورين،ويعرم حلججهووم وجوو
المي  عقيوودة يوودة ا سووهووذا كلووه ضووعيفا كوواحبا،كما يبوودو فيووه العنووحل وا قعوواء بووال قليل:كووذلك تبوودو العق

 :َبْل ِملَّوووَ  ِإبْوووراِهيمَ تَوووُدوا.ُقلْ َنصوووارى هتَْ  َوقووواُللا:ُكلنُلا ُهووولقا  أَوْ  »ينحووور  عنهوووا إ  املتعنتووولن:نبيعيووو  كوووامل    
،َومووووا أُ  َوِإْ اِعيووووَل َوِإْسووووحاَ   أُنْووووزَِل ِإىل ِإبْووووراِهيمَ  لَْينا،َوموووواإِ نْووووزَِل َحِنيفا ،َومووووا كوووواَن ِمووووَن اْلُمْشوووورِِكنَي.ُقلُللا:آَمنَّا اِبّللَِّ

ِوو ِبيُوولنَ لَب َواأْلَْسووباِط،َوما أُويتَ ُملسووى َوِعيسووى،َوما أُويتَ النَّ َويَوْعُقوو ُهْم َوحَنْووُن لَووُه ْم،  نُوَفووِرُِ  بَوونْيَ أَ ِمووْن َرّبِِ َحوود  ِموونوْ
وووُتْم بِوووِه فَوَقوووِد اْهتَوووَدْوا وووا ُهوووْم يف ِكوووقا   فَ َللَّوووْلا فَ توَ ،َوِإْن ُمْسوووِلُملَن.فَِإْن آَمنُووولا ِ ِثْوووِل موووا آَمنوْ ُ،َوُهوووَل َسوووِإ َّ َيْكِفيَكُهُم اّللَّ
َغَ  اّللَِّ َوَموووْن َأْحَسوووُن ِموووَن اّللَِّ ِصوووبوْ  وووِميُع اْلَعِليُم.ِصوووبوْ لنَنا يف اّللَِّ َوُهوووَل َربُنوووا عابِوووُدوَن.ُقْل:َأُهَاجُ  حَنْوووُن لَوووهُ َغ  ف وَ السَّ

ْ اِعيوَل َوِإْسوحاَ  َويَوْعُقولَب َن:ِإنَّ ِإبْوراِهيَم َوإِ ل أَْم تَوُقللُوف.ُصولنَ َوَرُبُكْم،َولَنا أَْعمالُنا َوَلُكوْم أَْعمواُلُكْم،َوحَنُْن لَوُه ُرْلِ 
ف َوَمووا لَووُم ِ َّووْن َكووَتَم َكووهاقَ ف َوَمووْن أَلْ اّللَُّ  َواأْلَْسووباَط كووانُلا ُهوولقا  أَْو َنصووارى ف قُووْل:أَأَنْوُتْم أَْعلَووُم أَمِ  ة  ِعْنووَدُ  ِمووَن اّللَِّ

ُ بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَملُ   « ..لنَ اّللَّ
هم ع اّلِل قووولليتووودوا.فجموإ وووا كوووان قووولل اليهلق:كلنووولا يهووولقا هتتووودوا وكوووان قووولل النصوووارى:كلنلا نصوووارى هت

« اْلُمْشورِِكنيَ  نَ َوموا كواَن ِموُقْل:بَوْل ِملَّوَ  ِإبْوراِهيَم َحِنيفا ،»ن يلاجههم مجيعوا بكلمو  واحودة:أ - -ليلجه نبيه 
بوه ه العهود موع ر الم،وصواحبراهيم،أبينوا وأبيكم،وأصول ملو  ا س..قل:بول نرجوع مجيعوا،حنن وأنوتم،إىل ملو  إ

 ..بينما أنتم تشركلن ..« َوما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ »عليه..
 مث يووودعل املسووولمني  عوووالن اللحووودة الكوووثى للووودين،من لووودن إبوووراهيم أيب األنبيووواء إىل عيسوووى بووون مووورمي،إىل

،َومووا أُنْووزَِل إِلَْينا،َوموووا »ذا الوودين اللاحوود:ا سووالم األخْي.وقعوولة أهوول الكتوواب إىل ا ميووان ّبووو ُقلُللا:آَمنَّووا اِبّللَِّ
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لَن ِموووْن أُنْوووزَِل ِإىل ِإبْوووراِهيَم َوِإْ اِعيوووَل َوِإْسوووحاَ  َويَوْعُقووولَب َواأْلَْسوووباِط،َوما أُويتَ ُملسوووى َوِعيسوووى،َوما أُويتَ النَِّبيُووو
ُهْم َوحنَْ   « ..ُن َلُه ُمْسِلُملنَ َرّبِِِْم.  نُوَفِرُِ  َبنْيَ َأَحد  ِمنوْ

 هوك الويت ععولو  سالمك تلك اللحدة الكثى بني الرسا ت مجيعا،وبني الرسل مجيعا،هك قاعدة التصلر ا
ألصووول لصووولل  ّبوووذا األرم،املمووون األمووو  املسووولم ،األم  اللاريووو  لووو اّ العقيووودة القائمووو  علوووى قيووون اّلِل يف ا

 ك الووذي ميلووكام العووامليت ععوول موون النظووام ا سووالمك النظووالعري ،السووائرة يف الوودرب علووى هوودى ونوولر.وال
فتلحووا للنوواس مجمتمعووا  ا؟ميووع احليوواة يف للووه قون تعصووه و  اضووطهاق.واليت ععوول موون اجملتمووع ا سووالمك

يقو  أن   العقيدة.حقمنني ّبوذمجيعا يف ملقة وسالم.ومن مث يقورر السويا  احلقيقو  الكبْية،ويثبوحل عليهوا املوي 
 اهلدى. هذ  العقيدة هك

لشويع قا  موع اكومن اتبعها فقد اهتودى.ومن أعورم عنهوا فلون يسوتقر علوى أصول تبوحل ومون مث يظول يف 
وُتْم بِو»املختلف  اليت   تلتقك علوى قورار: وِد اْهتَوَدوْ ِه فَوَقوفَوِإْن آَمنُولا ِ ِثْوِل موا آَمنوْ « ا ُهوْم يف ِكوقا   ا،َوِإْن تَوَللَّوْلا فَِإ َّ

.. 
د  عليوه.فهل وحو ز  وا هولهذ  الشهاقة منه سبحانه،تسكه يف قله امليمن ا عتزاوهذ  الكلم  من اّلِل،و 

كوقا  موون    ملويمن مووناملهتودي.ومن   يويمن  ووا يويمن بووه فهول املشوا  للحوو  املعواقي للهوودى.و  علوى ا
ه فيوم عنوه،وهل كاسويتل ه يهتدي و  ييمن،و  عليوه مون كيود  ومكور .و  عليوه مون جدالوه ومعارضوته.فاّللِ 

ُ.َوُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ »وحسبه:  «.َفَسَيْكِفيَكُهُم اّللَّ
لوويت اه،وابلعالموو  رة موون ربإنووه لوويك علووى املوويمن إ  أن يسووتقيم علووى نريقتووه،وأن يعتووز ابحلوو  املسووتمد مباكوو

.َوَموووووْن أَ »يضوووووعها اّلِل علوووووى أوليائوووووه،فيعرفلن ّبوووووا يف األرم: َغَ  اّللَِّ َغ  ف َوحَنْوووووُن لَوووووُه ِصوووووَن اّللَِّ ِموووووْحَسوووووُن ِصوووووبوْ بوْ
سوووع  ة إنسووواني  واليهوووا وحووودعصوووبغ  اّلِل الووويت كووواء هلوووا أن تكووولن آخووور رسوووا ته إىل البشووور.لتقلم «.عابِوووُدونَ 

 اهلفا ،  تعصه فيها و  حقد،و  أجناس فيها و  أللان.
 الم اّللِ موون كوو ذ  اهليوو ونقوو  هنووا عنوود  وو  موون  ووات التعبووْي القوورآين ذات الد لوو  العميقوو  ..إن صوودر هوو

َغ   »التقريووري: َغَ  اّللَِّ َوَمووْن َأْحَسووُن ِمووَن اّللَِّ ِصووبوْ  -مليمنني.يلحقووه السوويا  هوول موون كووالم اابقيهووا ف ..أمووا« ِصووبوْ
ن قووولل عوووئ سوووبحانه يف السووويا .وكله قووورآن منوووزل.ولكن الشوووطر األول حكايووو  بكوووالم البوووار  -بوووال فاصووول 

 كوووالم اّلِل يفبملووويمنني تشوووري  عظووويم أن يلحووو  كوووالم ا اّلِل،والشوووطر الثووواين حكايووو  عووون قووولل امليمنني.وهووول
 وأمثووال هووذا يفه وبينهم.اللاصوول  بينووا سووتقام  سوويا  واحوود، كم الصوول  اللييقوو  بيوونهم وبووني رّبم،و كووم 

 القرآن كثْي.وهل ذو مغزى كبْي.
نوووا َوَلُكوووْم َرُبُكْم،َولَنوووا أَْعمالُ َربُنوووا وَ  لَ ،َوُهوووُقْل:َأُهَاُجلنَنوووا يف اّللَِّ »مث اضوووك احلجووو  الدامغووو  إىل وايتهوووا احلا ووو :

وربكم،وحنون حماسوبلن  يتوه.فهل ربنوا وربلب..و  جموال للجودل يف وحدانيو  اّللِ « أَْعماُلُكْم،َوحَنُْن لَوُه ُرِْلُصولَنف
أحدا..وهووذا  رجوول معووهو  ن، عمالنووا،وعليكم وزر أعمووالكم.وحنن متجوورقون لووه رلصوولن   نشوور  بووه كووي ا

 اج ..املسلمني واعتقاقهم وهل غْي قابل للجدل واناج  واللج م تقرير مللق الكال
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قابووول  هلخووور غوووْياومووون مث يضووورب السووويا  عنوووه،وينتقل إىل جموووال آخووور مووون جموووا ت ا؟ووودل.يظهر أنوووه هووول 
 «.ْو َنصارى فَط كانُلا ُهلقا  أَ ْسباْعُقلَب َواأْلَ اَ  َويوَ أَْم تَوُقلُللَن ِإنَّ ِإْبراِهيَم َوِإْ اِعيَل َوِإْسح»للجاج  وانال:

 كموا  وهول ا سوالم -يونهم قوهم كانلا أسب  من ملسى،وأسب  من اليهلقي  والنصوراني .واّلِل يشوهد  قيقو  
ُفُقْل:أَأَنوْ »:-سب  البيان   « ..ُتْم أَْعَلُم أَِم اّللَّ

كووم لتعلموولن ه  مث إنوهوول سوويال   جوولاب عليووه  وفيووه موون ا سووتنكار مووا يقطووع األلسوون  قون ا؟وولاب عليوو
ي ا.ولديكم  شوور  ابّلِل كوولوويت   تأوووم كووانلا قبوول أن تكوولن اليهلقيوو  والنصووراني .وكانلا علووى احلنيفيوو  األوىل ا

تكتمولن هوذ   م.ولكنكمكذلك كهاقة يف كتبكم أن سيبعة نول يف آخور الزموان قينوه احلنيفيو ،قين إبوراهي
فَوَمْن أَْلَلُم ِ َّْن َكَتَم َكها»الشهاقة:  « ..َقة  ِعْنَدُ  ِمَن اّللَِّ

 يهوووا لتعميتهوووافا؟ووودال  واّلِل مطلوووع علوووى موووا ختفووولن مووون الشوووهاقة الووويت ائتمنوووتم عليها،وموووا تقلمووولن بوووه مووون
ُ بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللنَ »وتلبيسها:  « ..َوَما اّللَّ

ني إبوووراهيم موووا بووو يوووانبوحوووني يصووول السووويا  إىل هوووذ  القمووو  يف ا فحوووام،وإىل هوووذا الفصووول يف القضوووي ،وإىل 
يود   ..عندئوذ يعكول اعوا  وإ اعيل وإسحا  ويعقلب واألسباط وبني اليهلق املعاصرين مون مفارقو   مو  يف

ا مووا َكَسووَبحْل ْد َخَلحْل.هَلوومَّوو   قَووتِْلووَك أُ »الفاصوول  الوويت خووتم ّبووا احلوودية موون قبوول عوون إبووراهيم وذريتووه املسوولمني:
ُتْم.َو  ُتْس َوُللنَ   « ..َعمَّا كانُلا يَوْعَمُللنَ  َوَلُكْم ما َكَسبوْ

 عريض .وفيها فصل ااطاب،وواي  ا؟دل،والكلم  األخْية يف تلك الدعاوى الطليل  ال
بلوتهم قا و  هوم عون مون النواس موانتهى ا؟زء األول ويليه ا؟زء الثاين مبدوءا بقلله تعاىل :سيقلل السفهاء 

 اليت كانلا عليهاف
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 سور  البقر من ال هء الث اني 

 أقديم ال هء الثاني:إفراد ا مة المسلمة بشخصياها المميه 

 

أمانو   -ى ألمانو  الكوث   حلمول اابتداء من هذا ا؟زء يف سلرة البقرة ْند ال كيز على إعداق ا؟ماع  املسلم
دل واحلوني اب؟وني زال نلتقوك بوني احلونووإن نكون موا  -العقيدة،وأمان  ااالف  يف األرم ابسم هذ  العقيدة 

ئسوهم وكيودهم وحورّبم وملاجه  قسا -بنل إسرائيل  ويف مقدمتهم -مع أعداء هذ  ا؟ماع  املناهضني هلا 
عوووو  املسووووولم  يوووو  للجماللعقيوووودة يف أصوووولهلا،وللجماع  املسوووولم  يف وجلقها.كمووووا نلتقووووك ابلتلجيهووووات ا هل

 ريو  الويت وقوعزالو  الطمحوذر كوذلك مون مللاجه  احلرب املتعدقة األساليه اليت يشونها عليهوا خصولمها ولل
 فيها بنل إسرائيل قبلها.

ألمووووووو  خصوووووووائا ا فأموووووووا املووووووواقة األساسوووووووي  هلوووووووذا ا؟زء،ولبقيووووووو  السووووووولرة،فهك إعطووووووواء ا؟ماعووووووو  املسووووووولم 
ا لسووووماوي  قبلهووووالوووودايانت املستخلف ،وكخصوووويتها املستقل .املسووووتقل  بقبلتهووووا وبشوووورائعها املصوووودق  لشوووورائع ا

لللجوووولق  ها ااوووواصهجهووووا ا؟ووووامع الشووووامل املتميووووز كووووذلك ..وقبوووول كوووول كووووكء بتصوووولر واملهيمنوووو  عليهووووا و ن
 لي  يف الوووونفك  موووون تكوووواواحلياة،وحلقيقوووو  ارتبانهووووا برّبا،وللليفتهووووا يف األرم ومووووا تقتضوووويه هووووذ  اللليفوووو
ليمووات ملمثلوو  يف تع هلي ،اواملووال،ويف الشووعلر والسوولل ،ومن بووذل وتضووحي ،وهتيي للطاعوو  املطلقوو  للقيوواقة ا

 اب ستسالم والرضى،وابلثق  واليقني. وتلقك ذلك كله - -القرآن الكرمي،وتلجيهات النل 
ى لوعأهلها كوهداء مو  وسوطا،أومن مث ْند حديثا عن هليل القبل ،يتبني منه أنه يراق ّبوذ  األمو  أن تكولن 

د قعوولة هلووذ  ْنوولجيه.و النوواس والرسوولل علوويهم كووهيد فلهووا علووى النوواس يف األرم قيوواقة وهيمن ،وإكوورا  وت
  لع بوه للبشوريلوذي ستضوطاألم  إىل الصث على تكالي  هذ  اللليف  امللقواة علوى عاتقها،وهوذا اللاجوه ا
 ال.ليه على كل حر كلها إمجيعا واحتمال ما سيكلفها يف األنفك واألملال،والرضى بقدر اّلِل ورق األمل 

قليوه الصواحل   ت ى والعمولأن الوث هول التقول  مث ْند بياان وجالء لبعخ قلاعد التصلر ا مياين،حية يقورر
تلبووووويك كتموووووان و   اللجووووول  قبووووول املشووووور  واملغووووورب ..وذلوووووك رقا علوووووى موووووا يقووووولم بوووووه اليهووووولق مووووون بلبلووووو ،ومن

ما ليول القبلو ،و تعلو  بتحللحقائ ،وجدال ومراء فيما يعلملن أنوه احلو  ..ومعظوم احلودية يف هوذا القطواع ي
 تر حلله من مالبسات وأقاويل.

و ا العنصران اللذان تقولم عليهموا حيواة هوذ   -ذ السيا  يف تقرير النظم العملي  والشعائر التعبدي  مث ذخ
وتنظيم جمتمعها ليلاجه املهام امللقاة علوى عاتقها،فنجود كوريع  القصواص وأحكوام اللصي ،وفريضو   -األم  

،وأحكوام اامور وامليسر،وقسوتلر الصيام،وأحكام القتال يف األكوهر احلورام ويف املسوجد احلرام،وفريضو  احلج
األسوورة ..مشوودوقة كلهووا بوورابط العقيوودة والصوول  ابّلِل.كووذلك ْنوود يف وايوو  هووذا ا؟ووزء  ناسووب  احلوودية عوون 
ا؟هاق ابلنفك واملال،قص  من حياة بب إسرائيل من بعد ملسى إذ قاللا لنل هلم:ابعة لنوا ملكوا نقاتول يف 
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ات ملحيووووو  ابلنسوووووب  للجماعووووو  املسووووولم  اللاريووووو  لووووو اّ الرسوووووا ت اّلِل ..فيهوووووا عوووووث كثوووووْية وتلجيهووووو سوووووبيل
 قبلها،ولتجارب األمم يف هذا ال اّ.

 ملعركوو  الوويت كووان حلضووهاانوودر  نبيعوو   - ا؟ووزء األول موون السوولرة اب ضوواف  إىل -وموون مراجعوو  هووذا ا؟ووزء 
 لدسوائك والفوولاخم  موع ضوو القورآن ونبيعو  الغايو  الوويت كوان يسوتهدفها يف بنوواء األمو  املسولم .وهك معركو 

  يف الوونفك ب الغلايووواأل عيووه والبلبلوو  والتلبوويك والكووذب ومووع الضووع  البشووري،ومداخل الفتنوو  ومسووار 
ه أن تقولم عليو لوذي ميكوناالبشري  على السلاء.وهك كذلك معرك  للبناء والتلجيه وإنشاء التصلر الصحي  

 يدة للبشري  مجيعا.األم  املستخلف  يف األرم،اليت تتلىل القياقة الرك
ك ينشوووىء لقووورآن لكووواأموووا ا عجووواز القووورآين فيتجلوووى يف أن هوووذ  التلجيهوووات وهوووذ  األسوووك الووويت جووواء ّبوووا 

موان ز سلم  يف كول ماع  املا؟ماع  املسلم  األوىل،هك هك ما تزال التلجيهات واألسك الضروري  لقيام ا؟
موان لضوها يف كول ز كون أن حا املعركو  الويت ميومكان وأن املعرك  الويت خاضوها القورآن ضود أعودائها هوك ذاهتو

 ومكان.
هم،هم دهم ومكووووور   بووووول إن أعوووووداءها التقليوووووديني الوووووذين كوووووان يووووولاجههم القووووورآن ويلاجوووووه قسائسوووووهم وكيووووو

يف  مو  املسولم ،هتواج األو هم،ووسائلهم هك هوك،تتغْي أكوكاهلا بتغوْي املالبسوات،وتبقى حقيقتهوا ونبيعتهوا 
نووواء تصووولرها تووواج يف بهوووذا القووورآن حاجووو  ا؟ماعووو  املسووولم  األوىل.كموووا هكفاحهوووا وتلقيهوووا إىل تلجيهوووات 

عوا  نريقهوا د فيها مالصحي  وإقرا  ملقفها ومن الكلن والناس إىل ذات النصلص وذات التلجيهات وع
  األموو  كتوواب هووذ  واضووح ،كما   عوودها يف أي مصوودر آخوور موون مصوواقر املعرفوو  والتلجيووه.ويظل القوورآن

ج سوتمد منوه مونهتمل،الوذي ا،وقائودها احلقيقوك يف نريقهوا اللاقعك،وقسوتلرها الشوامل الكاالعامل يف حياهت
 عجاز ...ا هل ا احلياة،ونظام اجملتمع،وقلاعد التعامل الدو  والسلل  األخالقك والعملك.وهذ

 [152إل   142(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  السابمة

 لس هاء حكمة أحويل القبلة والرد عل  إشاعات ا

 

لَوِتِهُم الَّويِت كوانُلا َعَلْيهوا قُوْل ّللَِِّ اْلَمْشورُِ  َواْلَمْغو}  ِرُب يَوْهوِدي َموْن َسيَوُقلُل الُسَفهاُء ِمَن النَّاِس ما َو َُّهوْم َعوْن ِقبوْ
ى النَّواِس َوَيُكولَن الرَُّسولُل ( وََكذِلَك َجَعْلناُكْم أُمَّ   َوَسطا  لَِتُكلنُلا ُكَهداَء َعلَ 142َيشاُء ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  )

لَوَ  الَّويِت ُكْنوحَل َعَلْيهوا ِإ َّ لِونَوْعَلَم َموْن يَوتَّبِوُع الرَُّسولَل ِ َّوْن يوَ  َقلِوُه َعلوى َعِقبَوْيووِه َوِإْن  َعلَوْيُكْم َكوِهيدا  َوموا َجَعْلنَوا اْلِقبوْ نوْ
ُ َومووا كوواَن ا َ اِبلنَّوواِس لَووَرُ    َرِحوويم  )كانَووحْل َلَكبِووْيَة  ِإ َّ َعلَووى الَّووِذيَن َهووَدى اّللَّ ُ لُِيِضوويَع ِإميوواَنُكْم ِإنَّ اّللَّ ( 143ّللَّ

لَوو   تَوْرضواها فَوووَللِِ َوْجَهووَك َكوْطَر اْلَمْسووِجِد احْلَورامِ  َوَحْيووُة مووا  قَوْد نَوورى تَوَقلُوَه َوْجِهووَك يف السَّووماِء فَوَلنُوَللِِيَونَّوَك ِقبوْ
وووُتْم فَوَللُووولا ُوُجووولَهُكْم َكوووْطرَُ  وَ  وووا ُكنوْ ُ بِغافِووول  َعمَّ ِوووْم َوَموووا اّللَّ ِإنَّ الَّوووِذيَن أُوتُووولا اْلِكتووواَب لَيَوْعَلُمووولَن أَنَّوووُه احْلَوووُ  ِموووْن َرّبِِ

لَووتَوُهْم َومووا 144يَوْعَملُوولَن ) َلتَووَك َومووا أَنْووحَل بِتوواِبع  ِقبوْ ( َولَووِ ْن أَتَوْيووحَل الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِبُكوولِِ آيَوو   مووا تَِبعُوولا ِقبوْ
لَوووَ  بَوْعوووخ  َولَوووِ ِن اتوَّبَوْعوووحَل أَْهووولاَءُهْم ِموووْن بَوْعوووِد موووا جووواَءَ  ِموووَن اْلِعْلوووِم ِإنَّوووَك ِإذا  َلِموووَن الظَّوووبَوْعُضووو اِلِمنَي ُهْم بِتووواِبع  ِقبوْ
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ُهْم لََيْكُتُمولنَ 145)  احْلَو َّ َوُهوْم يَوْعَلُمولَن ( الَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب يَوْعرُِفلنَُه َكما يَوْعرِفُولَن أَبْنواَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقوا  ِمونوْ
( َوِلُكولِ  ِوْجَهو   ُهوَل ُمَللِِيهوا فَاْسوَتِبُقلا اْاَوْْياِت أَيْوَن 147احلَُْ  ِمْن َربِِوَك فَوال َتُكولَننَّ ِموَن اْلُمْموَ ِيَن ) (146)

َ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  ) يعووا  ِإنَّ اّللَّ ُ مجَِ ( َوِمووْن َحْيووُة َخَرْجووحَل فَوووَللِِ َوْجَهووَك 148مووا َتُكلنُوولا َذِْت ِبُكووُم اّللَّ
وا تَوْعَملُولَن ) ُ بِغافِول  َعمَّ ( َوِموْن َحْيوُة َخَرْجوحَل فَووَللِِ 149َكْطَر اْلَمْسِجِد احْلَراِم َوِإنَُّه لَْلَحُ  ِمْن َربِِوَك َوَموا اّللَّ

ووُتْم فَوَللُوولا ُوُجوو وو   ِإ َّ َوْجَهووَك َكووْطَر اْلَمْسووِجِد احْلَووراِم َوَحْيووُة مووا ُكنوْ لَهُكْم َكووْطرَُ  لِووَ الَّ َيُكوولَن لِلنَّوواِس َعلَووْيُكْم ُحجَّ
ُهْم فَوال خَتَْشوْلُهْم َواْخَشوْلين َوأِلُمِتَّ نِْعَمويِت َعلَوْيُكْم َوَلَعلَُّكوْم هَتْتَوُدوَن ) ( َكموا أَْرَسوْلنا فِويُكْم 150الَِّذيَن لََلُمولا ِمونوْ

لُووولا َعلَوووْيُكْم  آايتِنوووا َويوُوووزَكِِيُكْم َويُوَعلُِِمُكوووُم اْلِكتووواَب َواحلِْْكَموووَ  َويُوَعلُِِمُكوووْم موووا َ ْ َتُكلنُووولا تَوْعَلُمووولَن َرُسووول   ِموووْنُكْم يَوتوْ
 { (152فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكْم َواْكُكُروا ِ  َو  َتْكُفُروِن ) (151)
 أقديم الوحد  

لدسووائك انووحل به،وابسووات الوويت أحيف هووذا الوودرس يكوواق يقتصوور علووى حوواقّ هليوول القبل ،واملال احلوودية
ألقاويول ا  آتر هوذ  لوه ومعا؟واليت حاوهلا اليهلق يف الص  املسلم  ناسبته،واألقاويل اليت أنلقلهوا مون حل 

 يف نفلس بعخ املسلمني،ويف الص  املسلم على العملم.
  بوه صوواهلايت ااالتفصويل.و  تلجد رواي  قطعي  يف هذا احلاقّ،كما أنه   يلجد قورآن يتعلو  بتارحوه اب
ر ر أو سوبع  عشود سوت  عشوهنا تتعل  بتحليل القبلو  مون بيوحل املقودس إىل الكعبو .وكان هوذا يف املدينو  بعو

 كهرا من اهلجرة.
 مكوو  كووانلا يف أن املسوولمني -اب مجووال  -وجمموولع الوورواايت املتعلقوو  ّبووذا احلوواقّ ميكوون أن يسووتنب  منهووا 

هلجوورة وجهوولا إىل وأوووم بعوود ا -نووا قوورآين  ولوويك يف هووذا -الة يتلجهوولن إىل الكعبوو  منووذ أن فرضووحل الصوو
فَووووَللِِ »رج  أنوووه أمووور غوووْي قووورآين.مث جووواء األمووور القووورآين األخوووْي:يووو - -بيوووحل املقووودس  مووور إهلوووك للرسووولل 

ُتْم فَوَلُللا وُ   .فنسخه..«  َكْطرَ ُ ُجلَهُكمْ َوْجَهَك َكْطَر اْلَمْسِجِد احْلَراِم َوَحْيُة ما ُكنوْ
سوببا  -صوارى ل الكتواب مون اليهولق والنوهول قبلو  أهو -  حال فقد كان التلجه إىل بيحل املقودس وعلى أي

ل، ن لسوونتهم ابلقوول ملدينوو  أايف اختوواذ اليهوولق إاي  ذريعوو  لالسووتكبار عوون الوودخلل يف ا سووالم،إذ أنلقوولا يف 
م هوولقبلوو  وأوووم هووك ا تهماعووا  حمموود وموون معووه إىل قبلووتهم يف الصووالة قليوول علووى أن قيوونهم هوول الوودين،وقبل
 م  ا سالاألصل،فأوىل  حمد ومن معه أن يفي لا إىل قينهم   أن يدعلهم إىل الدخلل يف

لبيوحل عظمولا حرمو  ايهليو  أن ويف اللقحل ذاته كان األمر كاقا على املسلمني من العرب،الذين ألفلا يف ا؟ا
لتووووبج  ّبووووذا ايهوووولق موووون يسوووومعلنه موووون ال احلوووورام وأن اعلوووول  كعبووووتهم وقبلووووتهم.وزاق األموووور مشووووق  مووووا كووووانلا

قلووه وجهووه يف السووماء متجهووا إىل ربووه،قون أن ينطوو  ي - -األمر،واختوواذ  حجوو  علوويهم  وكووان الرسوولل 
 لسانه بشكء،شقاب مع اّلِل،وانتظار لتلجيهه  ا يرضا  ..

َك يف السَّوماِء،فَوَلنُوَللِِيَونَّ   َوْجِهوكَ َقْد نَرى تَوَقلُوهَ :»- -مث نزل القرآن يستجيه ملا يعتمل يف صدر الرسلل 
َل   تَوْرضاها،فَوَللِِ َوْجَهَك َكْطَر اْلَمْسِجِد احْلَراِم َوَحْيةُ   ..« لا ُوُجلَهُكْم َكْطرَ ُ ُتْم فَوَللُ  ما ُكنوْ ِقبوْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 320 

ووا قَووِدَم َرُسوولُل اّللَِّ   َعَ  َعَشووَر اْلَمِدينَووَ  َصوولَّى حَنْووَل بَوْيووحِل اْلَمْقووِدسِ  - -َعووِن الْووَثَاِء قَوواَل َلمَّ  ِسووتََّ  َعَشووَر،أَْو َسووبوْ
ُ تَوَعاىَل ) َقْد نَوَرى تَوَقُلَه َوْجِهوَك ِ  السَّو لَو   َكْهر ا،وََكاَن ُيُُِه أَْن يُوَلجََّه ِإىَل اْلَكْعَبِ  فَأَنْوَزَل اّللَّ َماِء فَوَلنُوَللِِيَونَّوَك ِقبوْ

َه حَنَْل اْلَكْعَبِ ،َوَصلَّى َمَعُه  َرُجل  اْلَعْصَر،مُثَّ َخرََج َفَمرَّ َعلَوى قَووْلم  ِموَن األَْنَصواِر فَوَقواَل ُهوَل َيْشوَهُد تَوْرَضاَها ( فَوُلجِِ
َه ِإىَل اْلَكْعَبِ  .فَاحْنََرُفلا َوُهْم رُُكلع  ِ  َصالَِة اْلَعْصرِ  - -أَنَُّه َصلَّى َمَع النَِّبِِ   . 159َوأَنَُّه َقْد ُوجِِ

َعَ  َعَشوَر :"َكاَن َرُسلُل اّللَِّ قَالَ ،وَعِن اْلَثَاِء ْبِن َعاِزب   َقْد َصلَّى حَنَْل بَوْيحِل اْلَمْقِدِس ِستََّ  َعَشوَر َكوْهر ا أَْو َسوبوْ
ووَه حَنْووَل اْلَكْعبَوو ِ ،َكووْهر ا ُ تَوَعوواىَل ،وََكاَن ُيُِووُه أَْن يُوَلجَّ َك " قَووْد نوَووَرى تَوَقلُووَه َوْجِهووَك يف السَّووَماِء فَوَلنُوَللِِيَونَّوو:فَأَنْوَزَل اّللَّ

لَوو   تَوْرَضوواَها فَوووَللِِ َوْجَهووَك َكووْطَر اْلَمْسووِجِد احْلَوورَاِم "،قَالَ  ووَه حَنْووَل اْلَكْعبَوو ِ :ِقبوْ َوُهُم ،َوقَاَل الُسووَفَهاُء ِمووَن النَّوواسِ ،فَوُلجِِ
َها ف فَأَنْوَزَل اّللَُّ  َلِتِهُم الَّيِت َكانُلا َعَليوْ َمْشرُِ  َواْلَمْغوِرُب يَوْهوِدي َموْن َيَشواُء ِإىَل " ُقْل ّللَِِّ الْ :اْليَوُهلُق:َما َو ُهْم َعْن ِقبوْ

 160ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  " ".
ووووا قَووووِدَم النَّووووِلُ  َعَ  َعَشووووَر ْهر ا،أَْو َسووووَل بَوْيووووحِل اْلَمْقووووِدِس ِسووووتََّ  َعَشووووَر َكوووواْلَمِدينَووووَ  َصوووولَّى حَنْوووووَعووووِن اْلَثَاِء،قَاَل:َلمَّ بوْ

َك يف السَّوَماِء،فَوَلنُوَللِِيَونََّك َقْد نوَوَرى تَوَقلُوَه َوْجِهو َوَعاَل:} َجلَّ ىَل اْلَكْعَبِ ،فَأَنْوَزَل اّللَُّ َكْهر ا،وََكاَن ُيُُِه أَْن يُوَلجََّه إِ 
لَوووو   تَوْرَضوووواَها،فَوَللِِ َوْجَهووووَك َكووووْطَر اْلَمْسووووِجِد احْلَوووورَاِم{ ]ال اِر َوُهووووْم َعلَووووى قَوووووْلم  ِمووووَن األَْنَصوووو َموووورَّ َرُجوووول  بقوووورة[ فَ ِقبوْ

 أَنَُّه َوجََّه ِإىَل اْلَكْعَبِ .وَ اَل:ُهَل َيْشَهُد أَنَُّه َقْد َصلَّى َمَع َرُسلِل هللِا رُُكلع ،فَوقَ 
 ( صحي 1716[)618/ 4ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان

ُ َعْنووُه ِمووْن َعووازِ  ب  َرْحووال  بَِثالَيَووَ  َعَشوووَر وَعووْن َأيب ِإْسووَحاَ ،قَاَل: َِْعحُل اْلَثَاَء،يَوُقلُل:اْكووَ َى أَبُوول َبْكوور  َرِضوووَك اّللَّ
: َ َحووَّتَّ ُهَوودِِ  :ُمِر الْووَثَاَء فَوْلَيْحِمْلووُه ِإىَل أَْهِلك،فَوَقوواَل لَووُه َعوواِزب  ُيِب َكْيووَ  َصوونَوْعحَل ِقْرَ  ا،فَوَقوواَل أَبُوول َبْكوور  لَِعوواِزب 

َلتَونَوا ،ِحونَي َخَرْجُتَموا ِموْن َمكََّ ،َواْلُمْشورُِكلَن َيْطلُ أَْنحَل َوَرُسلُل هللِا  نَوا لَيوْ وَ  فََأْحيَويوْ بُولَنُكْم ف فَوَقاَل:اْرَهَْلنَوا ِموْن َمكَّ
رَة ،فَانْوتَوَهْيحُل َحووووَّتَّ أَْلَهْراَن،َوقَوووواَم قَووووائُِم الظَِّهْيَِة،فَوَرَمْيووووحُل بَِبَصوووورِي،َهْل نوَووووَرى ِلووووال  أَنِْوي إِلَْيووووِه ف فَووووِإَذا أاََن ِبَصووووخْ 

َها،فَِإَذا بَِقيَُّ  ِللَِِها،فَ  ،مُثَّ قُوْلحُل:اْضَطِجْع اَي َرُسولَل هللِا،فَاْضوَطَجَع،مُثَّ َذَهْبوحُل َسلَّيْوُتُه،مُثَّ فَوَرْكحُل ِلَرُسلِل هللِا إِلَيوْ
َهوا ا ف فَِإَذا أاََن ِبرَاِعك َغَنم  َيُسولُ  َغَنَموُه ِإىَل الصَّوْخرَِة،يُرِيُد ِمنوْ رِيوُد ِمثْوَل الَّوِذي أُ  أَْنظُُر،َهْل أََرى ِمَن الطََّلِه َأَحد 

،فَوَعَرفْوتُوُه،فَوُقْلحُل:َهْل  -يَوْعِب الظِِلَّ  - َفَسأَْلُتُه،فَوُقْلحُل:ِلَمْن أَْنحَل اَي ُغاَلُم ف قَواَل اْلُغاَلُم:لُِفواَلِن َرُجول  ِموْن قُوَرْيا 
تَوَقَل َكوواة  ِمووْن َغَنِمِه.َوأََمْرتُووُه يف َغَنِمووَك ِمووْن لَووَ   ف قَاَل:نَوَعْم.قُوْلحُل:َهووْل أَنْووحَل َحالِووه  ِ  ف قَاَل:نَوَعْم،فََأَمْرتُووُه،فَاعْ 

لَووووووى أَْن يوَوووووونوُْفَخ َضووووووْرَعَها ِمووووووَن اْلُغبَوووووواِر،مُثَّ أََمْرتُووووووُه أَْن يوَوووووونوُْفَخ َكفَّْيووووووِه،فَوَقاَل َهَكَذا،َوَضووووووَرَب ِإْحووووووَدى يََديْووووووِه عَ 
َقاَوة  َعَلى َفِمَها ِخْرَق  ،َفَصبَوْبحُل َعلَوى اللَّوَ ِ ،إِ اأْلُْخَرى،َفَحَلَه ِ  ُكثْوَب   ِمْن َلَ  ،َوَقْد َرَوْيحُل َمِعك ِلَرُسلِل هللِا 

َقَج،فَوُقْلحُل:اْكووووووووووَرْب اَي َرُسووووووووووولَل َحووووووووووَّتَّ بوَووووووووووُرَق َأْسوووووووووووَفُلُه فَانْوتَوَهْيووووووووووحُل ِإىَل َرُسووووووووووولِل هللِا  ،فَوَلافَوْقتُووووووووووُه قَوووووووووووِد اْستَويوْ
ُهْم َغووْْيُ ُسوورَاَقِ   هللِا،َفَشووِرَب،فَوُقْلحُل:َقْد آَن الرَِّحيووُل اَي َرُسوولَل هللِا،فَاْرَهَْلنَووا َواْلَقووْلُم َيْطُلُبلنَونَووا،فَوَلْم يُووْدرِْكَنا َأَحوود  ِموونوْ

َل: َ َهْوَزْن ْبِن َماِلِك بْوِن ُجْعُشوم  َعلَوى فَووَرس  َلُه،فَوُقْلحُل:َهوَذا الطَّلَوُه قَوْد حَلَِقنَوا اَي َرُسولَل هللِا.قَاَل:فَوَبَكْيحُل،فَوَقوا
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وووووا َقانَ  َ َمَعَنا.فَوَلمَّ ،قُوْلحُل:َهوووووَذا الطَّلَوووووُه اَي َرُسووووولَل هللِا قَوووووْد ِإنَّ اّللَّ  ّ نَوووووُه ِقيوووووُد ُرحْمَووووونْيِ أَْو َياَل نَونَوووووا َوبَويوْ  ِمنَّا،وََكووووواَن بَويوْ
َعَلْيووووِه  حَلَِقَنا،فَوَبَكْيحُل.قَاَل:َمووووا يُوْبِكيووووَك ف قُوْلحُل:أََمووووا َواّللَِّ َمووووا َعلَووووى نَوْفِسووووك أَْبِكووووك،َوَلِكْن أَْبِكووووك َعَلْيَك،فَووووَدَعا

َهوووا،مُثَّ هللِا  َرُسووللُ   ،فَوَقوواَل:اللَُّهمَّ اْكِفنَوواُ  ِ َووا ِكْ حَل.قَاَل:َفَسووواَخحْل بِووِه فَوَرُسووُه يف اأَلْرِم ِإىَل َبْطِنَهووا فَوَليَووَه َعنوْ
يوِب ِ َّوا أاََن ِفيوِه،فَوَلاّللَِّ أَلُ  َ أَْن يُوَنجِِ ونَيَّ َعلَوى َموْن َورَائِوك ِموَن قَاَل:اَي حُمَمَُّد َقْد َعِلْمحُل أَنَّ َهوَذا َعَمُلَك،فَواقُْع اّللَّ َعمِِ

َهوووا َسوووْهم ا،فَِإنََّك َسوووَتُمُر َعلَوووى ِإبِلِوووك َوَغَنِموووك يف َمَكووواِن َكوووَذا وََكَذا،فَ  َهوووا الطََّلِه،َوَهوووِذِ  ِكَناَنيِت،َفُخوووْذ ِمنوْ ُخوووْذ ِمنوْ
،فَوووووووواْنطََلَ  رَاِجع ووووووووا ِإىَل لُل هللِا : َ َحاَجووووووووَ  لَنَووووووووا يف ِإبِِلَك،َوَقَعووووووووا لَووووووووُه َرُسووووووووَحاَجَتَك،فَوَقوووووووواَل َرُسوووووووولُل هللِا 
نَووا اْلَمِدينَووَ  لَْيال ،فَوتَوَناَزَعووُه اْلَقووْلُم،أَيُوُهْم يَوْنووزُِل َعَلْيووِه َرُسوولُل هللِا َأْصَحابِِه،َوَمَضووى َرُسوولُل هللِا  ،فَوَقوواَل ،َحووَّتَّ أَتَويوْ

ووارِ َرُسوولُل هللِا  لَووَ  َعلَووى بَووِب النَّجَّ  َأْخووَلاِل َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه،أُْكرُِمُهْم بِووَذِلَك ،َفَخوورََج النَّوواُس ِحوونَي :ِإيِنِ أَنْووزُِل اللَّيوْ
وود  َجوواَء َرُسووللُ  ووا  هللِا قَووِدْمَنا اْلَمِدينَووَ  يف الطُُرِ ،َوَعلَووى اْلبُويُوولِت ِمووَن اْلِغْلَموواِن َواْاَووَدِم يَوُقللُوولَن َجوواَء حُمَمَّ ،فَوَلمَّ

َعَ   أُِمَر.وََكوواَن َرُسوولُل هللِا َأْصووَبَ  اْنطَلَووَ ،فَونَوَزَل َحْيووةُ  قَووْد َصوولَّى حَنْووَل بَوْيووحِل اْلَمْقووِدِس ِسووتََّ  َعَشووَر َكووْهر ا أَْو َسووبوْ
ُ َجلَّ َوَعاَل:}َقْد نَوَرى تَوَقلُوَه َوْجِهوَك يف َعَشَر َكْهر ا،وََكاَن َرُسلُل هللِا  ُيُُِه أَْن يُوَلجََّه حَنَْل اْلَكْعَبِ ،فَأَنْوَزَل اّللَّ

لَو   تَوْرَضواَها فَووَللِِ َوْجَهوَك َكوْطَر اْلَمْسوِجِد احْلَورَاِم{ .قَاَل:َوقَواَل الُسوَفَهاُء ا ِموَن النَّواِس َوُهوُم لسََّماِء فَوَلنُوَللِِيَونََّك ِقبوْ
ُ َجولَّ َوَعاَل:}قُولْ  َهوا{ فَوأَنْوَزَل اّللَّ لَوِتِهِم الَّويِت َكوانُلا َعَليوْ ّللَِِّ اْلَمْشورُِ  َواْلَمْغوِرُب يَوْهوِدي  اْليَوُهلُق:}َما َو َُّهوْم َعوْن ِقبوْ

{،قَاَل:َوَصوولَّى َمووَع َرُسوولِل هللِا  َرُجوول ،َفَخرََج بَوْعووَدَما َصوولَّى َفَموورَّ َعلَووى قَوووْلم  ِمووَن َمووْن َيَشوواُء ِإىَل ِصوورَاط  ُمْسَتِقيم 
،َوأَنَّوُه اَل:ُهَل َيْشوَهُد أَنَّوُه َصولَّى َموَع َرُسولِل هللِا األَْنَصواِر َوُهوْم رُُكولع  يف َصوالَِة اْلَعْصوِر حَنْوَل بَوْيوحِل اْلَمْقوِدِس،فَوقَ 

ُهووولا ِإىَل اْلَكْعبَوووِ .قَاَل اْلَثَاُء:وََكووواَن أَوَُّل  وووَه حَنْوووَل اْلَكْعبَوووِ  ،فَووواحْنََرَ  اْلَقوووْلُم َحوووَّتَّ تَوَلجَّ نَوووا ِموووَن قَوووْد ُوجِِ َموووْن قَوووِدَم َعَليوْ
،فَوُقْلَنا َلُه:َما فَوَعَل َرُسولُل هللِا اْلُمَهاِجرِيَن ُمْصَعُه ْبُن ُعَمْْي  أَ  اِر ْبِن ُقَصكِ  ف قَواَل:ُهَل َمَكانَوُه ُخل َبِب َعْبِد الدَّ

َل َموووْن َورَاَءَ  َوَأْصووَحابُُه َعلَوووى أَيَووورِي،مُثَّ أَتَووى بَوْعوووَدُ  َعْموووُرو بْوووُن أُمِِ َمْكتُوولم  اأَلْعَموووى َأُخووول بَووِب ِفْهر ،فَوُقْلَنا:َموووا فَوَعووو
،َوعَ  َرُسلُل هللاِ  ْبوُد َوَأْصَحابُُه ف قَاَل:ُهُم اهلَن َعَلى أَيَرِي،مُثَّ أََ اَن بَوْعَدُ  َعمَّاُر بْوُن اَيِسر ،َوَسوْعُد بْوُن َأيب َوقَّاص 

ُ َعْنُه يف ِعْشرِيَن ِموْن َأْصوَحابِ  ،مُثَّ أََ اَن ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب َرِضَك اّللَّ ِه رَاِكب وا،مُثَّ أََ اَن َرُسولُل هللِا ْبُن َمْسُعلق ،َوِباَلل 
نَوووا َرُسووولُل هللِا هللِا  َحوووَّتَّ قَوووورَْأُت ُسوووَلر ا ِموووَن اْلُمَفصَّوووِل،مُثَّ بَوْعوووَدُهْم،َوأَبُل َبْكووور  َمَعوووُه.قَاَل الْوووَثَاُء:فَوَلْم يَوْقوووَدْم َعَليوْ

 .   161َخَرْجَنا نَوْلَقى اْلِعَْي،فَوَلَجْداَنُهْم َقْد َحِذُروا
"أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ وَعِن اْبِن  ُ أَْن َيْستَوْقِبَل بَوْيحَل اْلَمْقوِدسِ َعبَّاس  فَوَفرَِححِل اْليَوُهولُق ،َلمَّا َهاَجَر ِإىَل اْلَمِديَنِ  أََمرَُ  اّللَّ

لَوَ  ِإبْورَاِهيمَ وََكاَن َرُسلُل اّللَِّ ،َبْضَعَ  َعَشَر َكْهر افَاْستَوْقبَوَلَها َرُسلُل اّللَِّ  َ َويَوْنظُوُر ِإىَل فَ ،ُيُُِه ِقبوْ َكواَن يَوْدُعل اّللَّ
وووَماءِ  ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ  " فَوَللُووولا ُوُجووولَهُكْم :فَأَنْوَزَل اّللَُّ ،السَّ َهوووا  "  فَوووأَنْوَزَل اّللَّ لَوووِتِهُم الَّووويِت َكوووانُلا َعَليوْ " َموووا َو ُهوووْم َعوووْن ِقبوْ

" قُوووْل ّللَِِّ اْلَمْشووورُِ  َواْلَمْغوووِرُب يَوْهوووِدي َموووْن َيَشووواُء ِإىَل :قَووواُللافَووواْرَ َب ِموووْن َذلِوووَك اْليَوُهلُق،وَ ،حَنَْل ُ :َكوووْطرَُ  "  يَوْعِب 
 . 162ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  " "

                                                 
 ( صحي   6281[)188/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -  ابن حبانصحي - 161
 هذ  األحاقية زايقة مب حية أكار إليها السيد رمحه هللا إكارة فق   – ( حسن1325[) 371/ 1تفسْي ابن أيب حامت ] - 162
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ا؟ماعو  املسولم  عون قبلوتهم،وأن و  - -قود عوز علويهم أن يتحولل حممود و  -عندئذ انطلقحل أبلا  يهولق 
 انطلقووحل تلقووك -نهم قيموو  قيوو يفقوودوا حجووتهم الوويت يرتكنوولن إليهووا يف تعووالمهم ويف تشووكيك املسوولمني يف

كوووان   ن.قووواللا هلوووم:إيف صوووفل  املسووولمني وقلووولّبم بوووذور الشوووك والقلووو  يف قيووواقهتم ويف أسووواس عقيووودهتم .
حل حقوا قودس ابنوال فقود ضواعحل صوالتكم نولال هوذ  الفو ة وإن كانوإىل بيوحل امل -فيموا مضوى  -التلجه 

ن هووذا النسوو    حووال فووإه كلهووا ..وعلووى أيووفالتلجووه ا؟ديوود إىل املسووجد احلوورام ابنل،وضووائع  صووالتكم إليوو
 لحك من اّلِل ّلِل،فهل قليل على أن حممدا   يتلقى الا  يصدر من  -أو لآلايت  -والتغيْي لاوامر 

ن مراجعو  موا سالمك مووتتبني لنا ضخام  ما أحديته هذ  احلمل  يف نفلس بعخ املسلمني ويف الص  ا  
رسووني  قوقوود اسووتغر   -« ها نُوْنِسوومووا نَوْنَسووْ  ِمووْن آيَوو   أَوْ »للووه تعوواىل:نووزل موون القوورآن يف هووذا امللضوولع،منذ ق

يضووواحات ذا الووودرس يف هوووذا ا؟وووزء أيضوووا.ومن التلكيووودات وا هوووومووون مراجعووو   -كووواملني يف ا؟وووزء األول 
 والتحذيرات اليت سندرسها فيما يلك تفصيال عند استعرام النا القرآين.

ليها.فقوود  إم يتجهوولن القبل ،واختصوواص املسوولمني بقبلوو  خاصوو  ّبووأمووا اهلن فنقوولل كلموو  يف حكموو  هليوول 
 ا ..كان هذا حاقت عظيما يف  ري  ا؟ماع  املسلم ،وكانحل له آتر ضخم  يف حياهت
يووو  يف هوووذا آت إليهوووا لقووود كوووان هليووول القبلووو  أو  عووون الكعبووو  إىل املسوووجد األقصوووى حلكمووو  تربليووو  أكوووار 

لَوو َ  »الودرس: َقلِووا يَوتَّبِووُع َلَم َموونْ  الَّوويِت ُكْنووحَل َعَلْيهووا ِإ َّ لِوونَوعْ َومووا َجَعْلنَووا اْلِقبوْ ..فقوود  « ُه َعلووى َعِقبَوْيووهِ لرَُّسوولَل ِ َّووْن يَونوْ
 الم يريوودسوووملووا كووان ا كووان العوورب يعظموولن البيووحل احلوورام يف جاهليتهم،ويعدونووه عنوولان جموودهم القوولمك ..

املوووونهج  بي  لغووووْيها موووون كوووول نعوووورة وكوووول عصوووواسووووتخالص القلوووولب ّلِل،وعريوووودها موووون التعلوووو  بغْي ،وختليصوووو
فقووود لوووى العمووولم ..أرضوووي  ع ا سوووالمك املووورتب  ابّلِل مباكووورة،اجملرق مووون كووول مالبسووو   رحيووو  أو عنصوووري  أو

صووووى،ليخلا ألقاإىل املسووووجد  -فوووو ة  -نووووزعهم نزعووووا موووون ا عووووا  إىل البيووووحل احلرام،واختووووار هلووووم ا عووووا  
لل اتباعووا تبووع الرسوويكانووحل تتعلوو  بووه يف ا؟اهليوو ،وليظهر موون   نفلسووهم موون رواسووه ا؟اهليوو ،ومن كوول مووا

رة اعتوووزازا بنعووو لوووى عقبيوووهعجمووورقا مووون كووول إُيووواء آخر،اتبووواع الطاعووو  اللايقووو  الراضوووي  املستسووولم ، ن ينقلوووه 
لووبك الضوومْي أي ت ر وحنواايجاهليو  تتعلوو  اب؟وونك والقولم واألرم والتوواري  أو تتلووبك ّبوا يف خفووااي املشوواع

 - -ا الرسوولل ههووم إليهووموون بعيوود ..حووَّت إذا استسوولم املسوولملن،واعهلا إىل القبلوو  الوويت وج موون قريووه أو
عوووا  إىل لكووورمي اب اذاتوووه بووودأ اليهووولق يتخوووذون مووون هوووذا اللضوووع حجووو  هلم،صووودر األمووور ا هلوووك  ويف اللقوووحل

 املسجد احلرام.
ا  إبووراهيم لبيووحل بنوواهووذا  ولكنووه ربوو  قلوولب املسوولمني  قيقوو  أخوورى بشووأنه.هك حقيقوو  ا سووالم.حقيق  أن

بعوة يف هيم ربوه أن يعلة إبوراوإ اعيل ليكولن خالصوا ّلِل،وليكولن تورات لامو  املسولم  الويت نشوأت تلبيو  لود
اِهيَم َربُوُه لوى ِإبْور َوِإِذ ابْوتَ »بنيه رسل  مونهم اب سوالم،الذي كوان عليوه هول وبنول  وحفدتوه ..كموا مور يف قرس:

 ..يف ا؟زء املاضك.« ِبَكِلمات  فََأَاَُّهنَّ 
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ع أهووول مووووا؟ووودل  ولقووود كوووان احلووودية عووون املسوووجد احلرام:بنائوووه وعمارتوووه،وما أحووواط ّبموووا مووون مالبسوووات
ذي سوول  يف حلوودية الوواالكتوواب واملشووركني حوولل إبووراهيم وبنيووه وقينووه وقبلته،وعهوود  ووصوويته ..كووان هووذا 

رام بعوود ملسووجد احلووااألقصووى إىل هووذ  السوولرة خووْي اهيوود للحوودية عوون هليوول قبلوو  املسوولمني موون املسووجد 
الودعاء  علا عنود  ذلوكاعيول،وقهذ  الف ة.فتحليل قبل  املسلمني إىل املسجد احلرام الذي بنا  إبراهيم وإ 

مووع  بووراهيم وعهوود  لوودين إالطليوول ..يبوودو يف هووذا السوويا  هوول ا عووا  الطبيعووك املنطقووك مووع ورايوو  املسوولمني
  .ا عا  الشعلري،الذي ينش ه ذلك التاري ربه.فهل ا عا  احلسك املتساو  مع

ا عهود ه مون بعود ،كمإىل بنيو لقد عهد اّلِل إىل إبراهيم أن يكلن مون املسولمني وعهود إبوراهيم ّبوذا ا سوالم
 راهيم أن وراي  عهد اّلِل وفضله   تكلن للظاملني.ولقد علم إب - وهل إسرائيل -به يعقلب 

عهوود اّلِل  ريوه مون يريولنّ هلما،ييول إبقاموو  قلاعود البيوحل احلورام ..فهول تووراولقود عهود اّلِل إىل إبوراهيم وإ اع
إذن  ليهمووووا فطبيعووووكاّلِل ع إليهموووا ..واألموووو  املسوووولم  هووووك اللاريووو  لعهوووود اّلِل مووووع إبووووراهيم وإ اعيووول ولفضوووول

 ومنطقك أن تّر بيحل اّلِل يف مك ،وأن تتخذ منه قبل .
ذا هووارى،فقد كووان لق والنصووسووجد األقصووى،الذي يتجووه إليووه اليهووفووإذا اعووه املسوولملن فوو ة موون الزمووان إىل امل

لرايو  أن يعهود ابل اء اّللِ كوالتلجه حلكم  خاص  هك اليت أكار إليها السويا ،وبيناها فيموا سوب .فاهلن وقود 
 فيشوواركلا يف - وهوول ا سووالم -إىل األموو  املسوولم ،وقد أىب أهوول الكتوواب أن يفي وولا إىل قيوون أبوويهم إبووراهيم 

 راي  ..هذ  الل 
ني كوووول تتميووووز للمسوووولمبراهيم.لاهلن اووووكء هليوووول القبلوووو  يف أوانووووه.هليلها إىل بيووووحل اّلِل األول الووووذي بنووووا  إ

 عا.ّلِل مجياخصائا اللراي .حسيها وكعلريها،وراي  الدين،ووراي  القبل ،ووراي  الفضل من 
ق وا ختصواص ا عتقاصلر و إن ا ختصاص والتميز ضروراين للجماع  املسلم :ا ختصاص والتميز يف الت

مووا مور واضوحا فييكولن األ والتميوز يف القبلو  والعباقة.وهوذ  كتلوك   بود مون التميووز فيهوا وا ختصواص.وقد
اقة وكوعائر العبو ابلقبلو  حتا ابلتصلر وا عتقاق ولكنه قد   يكلن ّبذ  الدرج  من اللضل  فيما حوتا

رقة عووووووون جمووووووون الوووووووذي ينظووووووور إىل هوووووووذ  األكوووووووكال ..هنوووووووا تعووووووورم التفاتووووووو  إىل قيمووووووو  أكوووووووكال العبووووووواقة.إ
 مالبساهتا،وجمرقة كذلك عن نبيع  النفك البشري  وشيراهتا ..

لتعبوووود ي ا موووون اكوووور ووووا يبدولووووه أن يف احلوووورص علووووى هووووذ  األكووووكال بووووذاهتا كووووي ا موووون التعصووووه الضووووي ،أو 
قو  أخورى حقي ن عونللشكليات  ولكن نظرة أرحه مون هوذ  النظرة،وإقراكوا أعمو  لطبيعو  الفطرة،يكشوفا

 هلا كل ا عتبار .
إىل  -انك ا من تكولين ا نسوان ذاتوه مون جسود لواهر ورو  مغيوه  -إن يف النفك ا نساني  ميال فطراي 

اختاذ أككال لاهرة للتعبْي عن املشاعر املضمرة.فهذ  املشواعر املضومرة   هتودأ أو  تسوتقر حوَّت تتخوذ هلوا 
عبْي عنها.يتم يف احلوك كموا مت يف النفك.فتهودأ حين وذ وتسو ي  ككال لاهرا تدركه احللاس وبذلك يتم الت
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وتفوورغ الشووحن  الشووعلري  تفريغووا كووامال وهووك ابلتناسوو  بووني الظوواهر والبووانن وعوود تلبيوو  مرُيوو  ؟نلحهووا إىل 
 األسرار واجملاهيل وجنلحها إىل الظلاهر واألككال يف ذات األوان.

 ،و   جووورق جووورق النيوووئر  التعبديووو  كلهوووا.فهك   تووويقى  وعلوووى هوووذا األسووواس الفطوووري أقوووام ا سوووالم كوووعا
كلعووا ا وقووراءة ور لوو  وتكبووْي التلجووه الروحووك.ولكن هووذا التلجووه يتخووذ لووه كووكال لاهرا:قيامووا واعاهووا إىل القب

را وحلقوووا يف لبيووو  وحنووووسوووجلقا يف الصوووالة.وإحراما مووون مكوووان معوووني ولباسوووا معينوووا وحركووو  وسوووعيا وقعووواء وت
   ،ويف كوول حركووبوواقة حركووا عوون الطعووام والشووراب واملباكوورة يف الصوولم ..وهكووذا يف كوول عاحلج.ونيوو  وامتناعوو

تتفووو  موووع    بطريقووو عبووواقة،لييل  بوووني لووواهر الووونفك وابننها،وينسووو  بوووني ناقاهتا،ويسوووتجيه للفطووورة مجلووو
 تصلر  اااص.

ن عووابملنحوورفني  ّلوويت حوواقاولقوود علووم اّلِل أن الرغبوو  الفطريوو  يف اختوواذ أكووكال لوواهرة للقوولى املضوومرة هووك 
كوجر،ومن و مون حجور  الطري  السليم.فجعلحل مجاع  من الناس ترمز للقلة الكثى برملز حمسلس  جمسم 

لظوواهر عوون لتعبووْي اْنوولم ومشووك وقموور،ومن حيوولان ونووْي وكووكء ..حووني أعوولزهم أن اوودوا متصوورفا منسووقا ل
لوذات اقة،مع عريود ر العبوانو  لشوعائالقلى اافي  ..فجاء ا سالم يلول قواعوك الفطورة بتلوك األكوكال املعي

ه كليتووه ..بقلبوووب اّلِل ا هليوو  عووون كوول تصووولر حسووك وكووول هيووز ؟ه .فيتلجوووه الفوورق إىل قبلووو  حووني يتلجوووه إىل
 وحلاسه وجلارحه ..

ان وإن يكوووون يووووز يف مكووووفتوووتم اللحوووودة وا تسووووا  بووووني كوووول قوووولى ا نسووووان يف التلجووووه إىل اّلِل الووووذي   يتح
اقة لصووالة والعبوواملسولم اب مون مكووان  و  يكون بوود مون اييووز املكوان الووذي يتجوه إليووها نسوان يتخووذ لوه قبلوو  

رق  متيواز والتفوشوعلر اب وختصيصه كك يتميز هل ويتخصا بتصلر  ومنهجه واعاهه ..فهذا التميوز تلبيو  لل
 كما أنه بدور  ينشىء كعلرا اب متياز والتفرق.

عون مشواعر  بْي لاهرملسلمني يف خصائصهم،اليت هك تعومن هنا كذلك كان النهك عن التشبه  ن قون ا
ق سووووووكا  جوووووور ابننوووووو  كووووووالنهك عوووووون نووووووريقتهم يف الشووووووعلر والسوووووولل  سوووووولاء.و  يكوووووون هووووووذا تعصووووووبا و  ا

اء األكوووكال كامنووو  ور كوووكليات.وإ ا كوووان نظووورة أعمووو  إىل موووا وراء الشوووكليات.كان نظووورة إىل البلاعوووة ال
مْيا عوون تصلر،وضوو عوون قلم،وعقليوو  عوون عقلي ،وتصوولرا عوون الظاهرة.وهووذ  البلاعووة هووك الوويت تفوور  قلمووا

 ضمْي،وخلقا عن خل ،واعاها يف احلياة كلها عن اعا .
قَواَل ِإنَّ َرُسولَل اّللَِّ  -رضوى هللا عنوه  -َعِن اْبِن ِكَهاب  قَواَل قَواَل أَبُول َسوَلَمَ  بْوُن َعْبوِد الورَّمْحَِن ِإنَّ أاََب ُهَريْوورََة   
- -  163« اْليَوُهلَق َوالنََّصاَرى َ  َيْصبُوُغلَن،َفَخالُِفلُهْم ِإنَّ » قَاَل  

نَوا َرُسولُل هللِا  َوُهوَل ُمتَوولَكِِئ  َعلَوى َعص وا فَوُقْمنَوا إِلَْيوِه فَوَقواَل: َ تَوُقلُمولا َكَموا تَوُقولُم وَعْن َأيب أَُماَمَ  قَاَل:َخرََج َعَليوْ
َ لََنا فَوَقاَل:اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا َواْرمَحْنَوا،َواْرَم َعنَّوا اأَلَعاِجُم يُوَعظُِِم بَوْعُضَها بَوْعض ا .قَاَل: َنا أَْن يَْدُعَل اّللَّ َفَكَأانَّ اْكتَوَهيوْ
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َنا ِمَن النَّاِر،َوَأْصِلْ  لََنا َكوْأنَوَنا ُكلَّوُه .َفَكوَأانَّ اْكوتَوَهيوْ   .فَوَقاَل:قَوْد مَجَْعوحُل َنا أَْن يَزِيوَدانَ َوتَوَقبَّْل ِمنَّا َوأَْقِخْلَنا اْ؟َنََّ ،َوْنَِِ
 . 164َلُكُم اأَلْمرَ 

ووَع ُعَموَر  ْعووحُل النَّووِبَّ  -رضووى هللا عنووه  -وَعوِن ابْووِن َعبَّوواس   َِ  َ ُتطْووُروىِن » يَوُقوولُل  - -يَوُقوولُل َعلَووى اْلِمْنوَثِ  َِ
َا أاََن َعْبُدُ ،فَوُقلُللا َعْبدُ   . 165«اّللَِّ َوَرُسللُُه  َكَما أَْنَرِت النََّصاَرى اْبَن َمْرمَيَ،فَِإ َّ

 أقب   قلل أووى عن تشبه يف مظهر أو لباس.ووى عن تشبه يف حرك  أو سلل .ووى عن تشبه يف
نهج،و وو  ميوواة عوون ألن وراء هووذا كلووه ذلووك الشووعلر البووانن الووذي مييووز تصوولرا عوون تصوولر،ومنهجا يف احل

 للجماع  عن   .
م.ووى عون ه يف األر ااواص الوذي جواءت هوذ  األمو  لتحققومث هل وى عون التلقوك مون غوْي اّلِل ومنهجوه 

 يفالوويت تتدسووك  ع معووني هووكالداخليوو  أمووام أي قوولم آخوورين يف األرم.فاهلزميوو  الداخليوو  عووا  جمتموو اهلزميوو 
ا أن ري  فينبغووك هلوواقة للبشووالوونفك لتقلوود هووذا اجملتمووع املعني.وا؟ماعوو  املسوولم  قامووحل لتكوولن يف مكووان القيوو

لوووووذي اختارهوووووا للقيووووواقة ..واملسووووولملن هوووووم مووووون املصووووودر ا -موووووا تسوووووتمد عقيووووودهتا ك  -تسوووووتمد تقاليووووودها 
هجهمف ر هووم ومووناألعلولن.وهم األموو  اللسوو .وهم خووْي أموو  أخرجووحل للنوواس.فمن أيوون إذن يسووتمدون تصوول 

قىن الوووذي ا مووون األإ  يسوووتمدوها مووون اّلِل فهوووم سيسوووتمدوو ومووون أيووون إذن يسوووتمدون تقاليووودهم ونظمهووومف
بشوري   .فهل يودعل ال احلياةولقد ضمن ا سالم للبشري  أعلى أف  يف التصلر،وأقلم منهج يف جاءوا لْيفعل  

أي أسواس  ل   علوىهوكلها أن تفكء إليه.وما كان تعصبا أن يطله ا سالم وحودة البشوري  علوى أساسوه 
إىل دعل  .فالوذي يوآخر وعلى منهجه هل   على أي منهج آخر وهوحل رايتوه هول   هوحل أيو  رايو  أخرى

دة ن يشووو ي اللحووو،وذىب أاللحوودة يف اّلِل،واللحووودة يف األرفوووع مووون التصووولر،واللحدة يف األفضووول مووون النظوووام
لخووْي واحلوو  ه.ولكن لابحليوودة عوون موونهج اّلِل،والوو قي يف مهوواوي ا؟اهليوو  ..لوويك متعصووبا.أو هوول متعصوو

حل ن القبلوو  ليسوو عووا .إاهووذا والصووال   وا؟ماعوو  املسوولم  الوويت تتجووه إىل قبلوو   يووزة اووه أن توودر  معوو  
لتميوووووز مز.رموووووز لر جمووووورق مكوووووان أو جهووووو  تتجوووووه إليهوووووا ا؟ماعووووو  يف الصوووووالة.فاملكان أو ا؟هووووو  لووووويك سووووولى 

 لكيان.اوا ختصاص.ايز التصلر،وايز الشخصي ،وايز اهلد ،وايز ا هتمامات،وايز 
األرم مجيعووا،وبني كووَّت األهوودا  ني كووَّت التصوولرات ا؟اهليوو  الوويت تعووج ّبووا بوو -ليوولم ا -واألموو  املسوولم  

بني لنوواس مجيعووا،و غل ابل اا؟اهليوو  الوويت تسووتهدفها األرم مجيعووا،وبني كووَّت ا هتمامووات ا؟اهليوو  الوويت تشوو
صوي  خاصو   التميز بشخحاج  إىل كَّت الراايت ا؟اهلي  اليت ترفعها األقلام مجيعا ..األم  املسلم  اليلم يف

  لرات ا؟اهليوتلوبك بتصوة والتميز بتصلر خاص لللجلق واحليواة   ي  تتلبك بشخصيات ا؟اهلي  السائد
اصوو  هموول خز برايوو  السووائدة والتميووز  هوودا  واهتمامووات تتفوو  مووع تلووك الشخصووي  وهووذا التصوولر والتميوو

 ..يدة وترايها ان  العقاسم اّلِل وحد ،فتعر   وا األم  اللس  اليت أخرجها اّلِل للناس لتحمل أم
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 اّ للاريوووووو  لووووووادة موووووونهج حيوووووواة كامل.وهووووووذا املوووووونهج هوووووول الووووووذي مييووووووز األموووووو  املسووووووتخلف  إن هووووووذ  العقيوووووو
ة األموو  ملوونهج يف حيووااقيوو  هووذا العقيدة،الشووهيدة علووى الناس،املكلفوو   ن تقوولق البشووري  كلهووا إىل اّلِل ..وه

رايوووو   المامووووات،ويفاملسوووولم  هوووول الووووذي مينحهووووا ذلووووك التميووووز يف الشخصووووي  والكيووووان،ويف األهوووودا  وا هت
 هوووذا .وهك بغوووْيوالعالمووو .وهل الوووذي مينحهوووا مكوووان القيووواقة الوووذي خلقوووحل لوووه،وأخرجحل للنووواس مووون أجلوووه

 ات وأعالم  ايء وقعل املنهج ضائع  يف الغمار،مبهم  املالم ،جمهلل  السمات،مهما اختذت هلا من أز 
 يل :لتفصمث نعلق من هذا ا ستطراق  ناسب  هليل القبل  لنلاجه النصلص القرآني  اب

 :الرد عل  إشاعات الس هاء بشأن أحويل القبلة142الدرس ا ول:

َلِتِهُم ا»  ُهْم َعْن ِقبوْ  َواْلَمْغِرُب.يَوْهوِدي َموْن اف قُوْل:ّللَِِّ اْلَمْشورِ ُ نُلا َعَلْيهلَّيِت كاَسيَوُقلُل الُسَفهاُء ِمَن النَّاِس:ما َو َّ
.وََكذِلَك َجَعلْ  رَُّسولُل َعلَوْيُكْم لَوى النَّواِس،َوَيُكلَن العَ لا ُكوَهداَء َتُكلنُونواُكْم أُمَّو   َوَسوطا  لِ َيشاُء ِإىل ِصوراط  ُمْسوَتِقيم 

لَووَ  الَّوويِت ُكْنووحَل َعَلْيهووا ِإ َّ لِوونوَ  لِووُه َعلووى َعِقبَوْيووِه.َوِإْن كانَووحْل  الرَُّسوولَل ِ َّووْن يَونوْقَ ْن يَوتَّبِووعُ ْعَلَم َمووَكووِهيدا .َوما َجَعْلنَووا اْلِقبوْ
ُ لِيُ  َلَكِبْيَة   ُ.َوما كاَن اّللَّ َ اِبلنَّاِس َلرَ مياَنُكْم.إِ ِضيَع إِ ِإ َّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اّللَّ  «.ُ    َرِحيم  نَّ اّللَّ

.فهم الووذين م اليهوولقهووموون السوويا  القوورآين وموون سوويا  األحووداّ يف املدينوو  يتضوو  أن املقصوولق ابلسووفهاء 
ُهوْم َعوْن موا وَ »تسوا ل:ا هوذا ال  كموا أسولفنا.وهم الوذين أترو أتروا الضج  الويت أيوْيت  ناسوب  هليول القبلو َّ 

َلِتِهمُ   وهك املسجد األقصى. «الَّيِت كانُلا َعَلْيهاف ِقبوْ
ِموووووَن  -أَْو قَووووواَل َأْخَلالِوووووِه  -َكووووواَن أَوََّل َموووووا قَوووووِدَم اْلَمِدينَوووووَ  نوَوووووَزَل َعلَوووووى َأْجوووووَداِقِ    - -َعوووووِن الْوووووَثَاِء أَنَّ النَّوووووِبَّ 

َعَ  َعَشوَر َكوْهر ا،وََكاَن يُوْعِجبُوُه أَ األَ  َلتُوُه ْنَصاِر،َوأَنَُّه َصلَّى ِقَبَل بَوْيحِل اْلَمْقِدِس ِستََّ  َعَشوَر َكوْهر ا،أَْو َسوبوْ ْن َتُكولَن ِقبوْ
َرُجوول  ِ َّووْن َصوولَّى َمَعووُه،َفَمرَّ  ِقبَووَل اْلبَوْيحِل،َوأَنَّووُه َصوولَّى أَوََّل َصووالَة  َصووالََّها َصووالََة اْلَعْصِر،َوَصوولَّى َمَعووُه قَوووْلم ،َفَخرَجَ 
ِقبَوَل َمكََّ ،فَوَداُروا َكَموا  - -َعَلى أَْهوِل َمْسوِجد ،َوُهْم رَاِكعُولَن فَوَقواَل َأْكوَهُد اِبّللَِّ َلَقوْد َصولَّْيحُل َموَع َرُسولِل اّللَِّ 

وووا َوىلَّ ُهوووْم ِقبَوووَل اْلبَوْيحِل،وََكانَوووحِل اْليَوُهووولُق قَوووْد أَْعَجوووبَوُهْم ِإْذ َكووواَن ُيَصووولِِ  ى ِقبَوووَل بَوْيوووحِل اْلَمْقوووِدِس،َوأَْهُل اْلِكَتاِب،فَوَلمَّ
يَوَنا أَبُوول ِإْسووَحاَ  َعووِن الْووَثَاِء ِ  َحِديثِووِه َهووَذا أَ  نَّووُه َموواَت َعلَووى َوْجَهووُه ِقبَووَل اْلبَوْيووحِل أَْنَكووُروا َذلِووَك .قَوواَل زَُهووْْي  َحوودَّ

لَووِ  قَوْبووَل أَْن ُهَوولََّل رَِجووال  َوقُتِ  ُ لُِيِضوويَع ِإميَوواَنُكْم اْلِقبوْ ُ تَوَعوواىَل ) َوَمووا َكوواَن اّللَّ لُوولا،فَوَلْم نَووْدِر َمووا نَوُقوولُل ِفيِهْم،فَووأَنْوَزَل اّللَّ
)166 . 

فولس بعوخ نملو  يف وسونالحج أن عوالج القورآن هلوذا التسوا ل ولتلوك الفتنو  يشوك بضوخام  آتر تلوك احل
 ِموَن ُسوَفهاءُ لَسويَوُقلُل ا»:مون صويغ  التعبوْي هنوا  املسلمني ويف الص  املسولم يف ذلوك احلوني ..والوذي يظهور

َلِتِهُم الَّيِت كانُلا َعَلْيهاف ُهْم َعْن ِقبوْ  «.النَّاِس:ما َو َّ
أن هوووذا كوووان اهيووودا  عوووالن هليووول القبلووو  يف املقطوووع التوووا  يف هوووذا الدرس،وأخوووذا للطريووو  علوووى األقاويووول 

كمووووا جوووواء يف   -ا ..أو كووووان رقا عليهووووا بعوووود إنالقهووووا،والتسووووا  ت الوووويت علووووم اّلِل أن السووووفهاء سوووويطلقلو

                                                 
 ( 40) -املكنز  -صحي  البخارى  - 166

This file was downloaded from QuranicThought.com



 327 

اختوووووذ هوووووذ  الصووووويغ  لإلُيووووواء  ن مووووا قوووووالل  كوووووان مقووووودرا أمر ،ومعروفووووو  خطته،ومعووووودة  -احلوووودية السووووواب  
 إجابته.وهك نريق  من نر  الرق أعم  شيْيا.

حلقيقوو  قِر بووه امووا يوولاجههم بووه،وي - -وهوول يبوودأ يف عووالج آتر هووذا التسووا ل،والرق عليووه بتلقووني الرسوولل 
 يف نصاّبا ويف اللقحل نفسه يصح  التصلر العام لاملر.

متجوه  ملشور  ّلِل واملغورب ّلِل.فكول..إن ا« يم  ُمْسوَتقِ  ُقْل:ّللَِِّ اْلَمْشرُِ  َواْلَمْغِرُب،يَوْهِدي َمْن َيشواُء ِإىل ِصوراط  »
تلجيهوه و ختيوار اّلِل صصوها الها وحفهل إليه يف أي اعا .فا؟هات واألماكن   فضل هلا يف ذاهتا.إ وا يفضو

ك إذن قبلوووووو ،فه ..واّلِل يهوووووودي موووووون يشوووووواء إىل صووووووراط مسووووووتقيم.فإذا اختووووووار لعبوووووواق  وجهوووووو ،واختار هلووووووم
 املختارة.وعن نريقها يسْيون إىل صراط مستقيم ..

هات،وحقيقو  شور التلجبذلك يقرر حقيق  التصولر لامواكن وا؟هات،وحقيقو  املصودر الوذي يتلقوى منوه الب
 عا  الصحي  وهل ا عا  إىل اّلِل يف كل حال.ا 

 وظي ة ا مة المسلمة وأميهها بقبلاها 143الدرس الثاني:

رم،وعوون هووذ  األ مث ُيوودّ هووذ  األموو  عوون حقيقتهووا الكبووْية يف هووذا الكوولن،وعن وليفتهووا الضووخم  يف
ا قبلتهوووا ن تكووولن هلوووأمكاووووا العظووويم يف هوووذ  البشوووري ،وعن قورهوووا األساسوووك يف حيووواة النووواس  وووا يقتضوووك 
وََكوووذِلَك »:العظووويم  اااص ،وكخصووويتها اااصووو  وأ  تسووومع ألحووود إ  لرّبوووا الوووذي اصوووطفاها هلوووذا األمووور

 « ..ُكْم َكِهيدا  ُسلُل َعَليْ لَن الرَّ َجَعْلناُكْم أُمَّ   َوَسطا ،لَِتُكلنُلا ُكَهداَء َعَلى النَّاِس،َوَيكُ 
 ملازين والقووويع هلوووم املووومجيعوووا،فتقيم بيووونهم العووودل والقسووو  وتضووو إووووا األمووو  اللسووو  الووويت تشوووهد علوووى النووواس

فتفصووول يف  كوووعاراهتمو وتبووودي فووويهم رأيهوووا فيكووولن هووول الووورأي املعتمووود وتوووزن قووويمهم وتصووولراهتم وتقاليووودهم 
ة نهووا.وهك كووهيدا وملازيأمرها،وتقلل:هوذا حوو  منهوا وهووذا ابنوول.  الويت تتلقووى مون النوواس تصوولراهتا وقيمهو

هوول الووذي  ن الرسووللام احلكووم العوودل بيوونهم ..وبينمووا هووك تشووهد علووى النوواس هكووذا،فإعلووى النوواس،ويف مقوو
ه نهووا،ويقلل فيووا يصوودر عيشووهد عليهووا فيقوورر هلووا ملازينهووا وقيمهووا وُيكووم علووى أعماهلووا وتقاليوودها ويووزن موو

 الكلم  األخْية ..
در ،وتسووتعد قهووا حوو  ور وّبووذا تتحوودق حقيقوو  هووذ  األموو  ووليفتهووا ..لتعرفها،ولتشووعر بضووخامتها.ولتقدر ق

 له استعداقا  ئقا ..
   عووو  مووون اللسووو وإووووا لامووو  اللسووو  بكووول معووواين اللسووو  سووولاء مووون اللسوووان   عووو  احلسووون والفضووول،أو

 ا عتدال والقصد،أو من اللس   عنا  املاقي احلسك ..
كوووواس املاقي.إ ووووا تتبووووع ..يف التصوووولر وا عتقوووواق ..  تغلوووول يف التجوووورق الروحووووك و  يف ا رت« أُمَّوووو   َوَسووووطا  »

الفطوورة املمثلوو  يف رو  متلووبك  سوود،أو جسوود تتلووبك بووه رو .وتعطووك هلووذا الكيووان املووزقوج الطاقووات حقووه 
املتكامووووول مووووون كووووول زاق،وتعمووووول ل قيووووو  احليووووواة ورفعهوووووا يف اللقوووووحل الوووووذي تعمووووول فيوووووه علوووووى حفوووووج احليووووواة 
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ري  و  إفوووووراط،يف قصووووود وتناسووووو  وامتوووووداقها،وتطل  كووووول نشووووواط يف عوووووا  األكووووولا  وعوووووا  النووووولازع،بال تفووووو
 واعتدال.

.و  تتبوع  واملعرفو  .. ذ التجربو ..يف التفكوْي والشوعلر ..  عمود علوى موا علموحل وتغلو  منافو« أُمَّو   َوَسوطا  »
وأصولل مث  ت ومنواهجكذلك كل انع ،وتقلد تقليد القرقة املضحك ..إ ا تستمسك  ا لديها من تصولرا

ها،يف تثبوووحل جووودها أخوووذيوووه وكوووعارها الدائم:احلقيقووو  ضوووال  املووويمن أىن و تنظووور يف كووول نتووواج للفكووور والتجر 
 ويقني.

للتشوريع   تودعها كوذلكلضومائر،و ..يف التنظويم والتنسوي  ..  تودع احليواة كلهوا للمشاعر،وا« أُمَّ   َوَسطا  »
بووني  وتووزاوجلتأقيوه تشووريع واوالتأقيه.إ وا ترفووع ضومائر البشوور ابلتلجيوه والتهووذيه،وتكفل نظووام اجملتموع ابل

 .هذ  وتلك،فال تكل الناس إىل سلط السلطان،و  تكلهم كذلك إىل وحك اللجدان .
 ولكن مزاج من هذا وذا .

 يفالكووك كخصوويته اتووه،و  ت..يف ا رتبانووات والعالقووات ..  تلغووك كخصووي  الفوورق ومقلم« أُمَّوو   َوَسووطا  »
فع طلوو  موون الوودوا..إ ووا ت   هووم لووه إ  ذاتووهكخصووي  ا؟ماعوو  أو الدولوو  و  تطلقووه كووذلك فوورقا أيوورا جشووعا 

 رق وكيانه.خصي  الفوالطاقات ما ييقي إىل احلرك  والنماء وتطل  من النلازع وااصائا ما ُيق  ك
 اعو  وتقورر موندمو  ا؟ممث تضع من الكلاب  موا يقو  قون الغلول،ومن املنشوطات موا يثوْي رغبو  الفورق يف خ

 ا .ناس  واتستخاقما للجماع ،وا؟ماع  كافل  للفرق يف التكالي  واللاجبات ما اعل الفرق 
ا لووويت غمووور أرضوووهاذ  األمووو  ..يف املكوووان ..يف سووورة األرم،ويف أوسووو  بقاعها.وموووا توووزال هووو« أُمَّووو   َوَسوووطا  »

،وموا توزال لب ومشالا سالم إىل هذ  اللحظ  هك األمو  الويت تتلسو  أقطوار األرم بوني كور  وغرب،وجنو
بوو  وعوون ألرم قانااس مجيعا،وتشووهد علووى النوواس مجيعووا وتعطووك مووا عنوودها ألهوول  لقعهووا هووذا تشووهد النوو

نليهووا   ماقيهووا ومعذ  احلركوونريقهووا تعووث مثووار الطبيعوو  ومثووار الوورو  والفكوور موون هنووا إىل هنووا  وتووتحكم يف هوو
 على السلاء.

 ها.لعقلك من بعداهد الركد ..يف الزمان ..تنهك عهد نفلل  البشري  من قبلها وهرس ع« أُمَّ   َوَسطا  »
عوون  ا وتصوودهاوتقوو  يف اللسوو  توونفخ عوون البشووري  مووا علوو  ّبووا موون أوهووام وخرافووات موون عهوود نفللتهوو

موواء سووتمر يف النلعقلووك املاالفتنوو  ابلعقوول واهلوولى وتووزاوج بووني ترايهووا الروحووك موون عهوولق الرسا ت،ورصوويدها 
 ّبا على الصراط السلي بني هذا وذا . وتسْي

الوذي  ن مونهج اّللِ عووا ختلوحل أاليلم عن أن شخذ مكاوا هذا الذي وهبه اّلِل هلا،إ  وما يعل  هذ  األم  
ت كووَّت ليسووحل غحل بصوويغااختووار  هلا،واختووذت هلووا منوواهج رتلفوو  ليسووحل هووك الوويت اختارهووا اّلِل هلا،واصووطب

 صبغ  اّلِل واحدة منها  واّلِل يريد هلا أن تصطب  بصبغته وحدها.
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 فها،وللقلاموووو قة تكاليورها،خليقوووو   ن هتمووول التبعوووو  وتبووووذل التضووووحي ،فللقياوأمووو  تلووووك وليفتها،وذلووووك ق
لقيواقة لاعو  املطلقو  اقها للطتبعاهتا،و  بود أن تفول قبول ذلوك وتبتلى،ليتأكود خللصوها ّلِل وعرقها،واسوتعد

 الراكدة.
لَوَ  نَوَوموا َجَعلْ »ن عنهوا:وإذن يكش  هلم عن حكم  اختيار القبل  اليت كانلا عليها، ناسب  هليلهم اهل ا اْلِقبوْ

 « ..َعِقبَوْيهِ  َقِلُه َعلىْن يَونوْ الَّيِت ُكْنحَل َعَلْيها ِإ َّ لِنَوْعَلَم َمْن يَوتَِّبُع الرَُّسلَل ِ َّ 
أن تكولن  ليت يريود هلوالناكو  ،ااومن هذا النا تتض  خط  ال بي  الرابنيو  الويت ذخوذ اّلِل ّبوا هوذ  ا؟ماعو  

 توووتخلا مووون كووول ا لوووه وأنتخلف  يف األرم هوووحل رايووو  العقيدة.إنوووه يريووود هلوووا أن ختلووواللاريووو  للعقيدة،املسووو
ل ن تتعورى مون كودفينو  وأرواسه ا؟اهليو  ووكوائجها وأن تتجورق مون كول  اهتوا القدميو  ومون كول رغاّبوا ال

 يتلوووبك بوووه م وحووود   رقاء لبسوووته يف ا؟اهليووو ،ومن كووول كوووعار اختذتوووه،وأن ينفووورق يف حسوووها كوووعار ا سوووال
 عار آخر،وأن يتلحد املصدر الذي تتلقى منه   يشاركه مصدر آخر.ك

 لعقيوودة وكووابحلاْي فكورة وملوا كووان ا عوا  إىل البيووحل احلوورام قود تلبسووحل بووه يف نفولس العوورب فكورة أخوورى غوو
ني بيووحل ذلووك احلوو عقيوودة جوودهم إبووراهيم كوولائه موون الشوور ،ومن عصووبي  ا؟وونك،إذ كووان البيووحل يعتووث يف

بك عار ،و  يتلووخور غووْي كوآّلِل يريوود  أن يكولن بيوحل اّلِل املقوودس،  يضوا  إليووه كوعار العورب املقودس ..وا
 بسم  أخرى غْي  ته.

سوووولمني عنووووه ّلِل اململووووا كووووان ا عووووا  إىل البيووووحل احلوووورام قوووود تلبسووووحل بووووه هووووذ  السووووم  األخرى،فقوووود صوووور  ا
عتهم ختوووووث نوووووالي فووووو ة،ووجههم إىل بيوووووحل املقووووودس،ليخلا مشووووواعرهم مووووون ذلوووووك التلوووووبك القووووودمي أو  مث

ى علوى البيوحل نيا،ويفرز الذين يتبعلنه ألنوه رسولل اّلِل،والوذين يتبعلنوه ألنوه أبقوت - -وتسليمهم للرسلل 
  .ساهتم القدميمهم ومقداحلرام قبل ،فاس اححل نفلسهم إىل هذا ا بقاء هحل شيْي كعلرهم  نسهم وقل 

ا غووْي   تقبوول كووعار كووريكا و      تطيوو  هلووا يف القلووهإوووا لفتوو  ققيقوو  كووديدة الدقوو  ..إن العقيوودة ا سووالمي
 جل أم صغر.ن الصلر.كعارها املفرق الصري  إوا   تقبل راسبا من رواسه ا؟اهلي  يف أي  صلرة م

لَووَ  الَّوويِت ُكْنوو»وهووذا هوول إُيوواء ذلووك الوونا القوورآين: رَُّسوولَل ِ َّووْن لنَوْعَلَم َمووْن يَوتَّبِووُع اهووا ِإ َّ لِووحَل َعَليْ َومووا َجَعْلنَووا اْلِقبوْ
َقِلُه َعلى َعِقبَوْيهِ  ملكنولن ريود أن يظهور ايكولن قبول أن يكلن.ولكنوه ييعلم كل موا  -سبحانه  -..واّلِل « يَونوْ

ن أمرهم،بول لوى موا يعلموه موع  ُياسبهم  -لرمحته ّبم  -من الناس،حَّت ُياسبهم عليه،وذخذهم به.فهل 
 على ما يصدر عنهم ويقع ابلفعل منهم.

 نفك علق  ..ار له ابلاّلِل أن ا نسالن من الرواسه الشعلري ،والتجرق من كل    وكل كعولقد علم 
 هووذا أن يعووني اّللِ  طلوو ،وإ أموور كووا ،وحماول  عسووْية ..إ  أن يبلوو  ا ميووان موون القلووه مبلوو  ا سووتيالء امل

 « ..ى اّللَُّ لَِّذيَن َهدَ ى اَعلَ  َوِإْن كاَنحْل َلَكِبْيَة  ِإ َّ »القله يف حماولته فيصله به ويهديه إليه:
تلوووك  نفخ عنهووواتوووفوووإذا كوووان اهلووودى فوووال مشوووق  و  عسووور يف أن ختلوووع الووونفك عنهوووا تلوووك الشوووعارات،وأن 

 ّلِل تقاق.اها رسلل الرواسه وأن تتجرق ّلِل تسمع منه وتطيع،حيثما وجهها اّلِل تتجه،وحيثما قاق
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نه ،فاّلِل سوبحام   تضوعسولا علوى ضوالل،وإن صوالهتمث يطم ن املسلمني على إمياوم وعلوى صوالهتم.إوم لي
تهم يوو  اوواوز نوواقم يف تكل  يعنووحل العبوواق،و  يضوويع علوويهم عبوواقهتم الوويت تلجهوولا ّبووا إليووه و  يشوو  علوويه

ُ لُِيِضيَع ِإمياَنُكْم،:»اليت يضاعفها ا ميان ويقليها   « ..ِس َلَرُ    َرِحيم  اِبلنَّا ِإنَّ اّللََّ َوما كاَن اّللَّ
تيواز من عنود   ج م ابلعلنإنه يعر  ناقتهم اندوقة،فال يكلفهم فل  ناقتهم وإنه يهدي امليمنني،وميده

ء فضووول فاجتياز الوووبالا متحوووان،حني تصووود  مووونهم الني ،وتصووو  العزميووو .وإذا كوووان الوووبالء مظهووورا حلكمتوووه،
َ اِبلنَّووووواِس لَوووووَرُ    َرِحووووويم  »رمحتوووووه: هه عنهووووووا لطمأنين ،ويوووووذسووووولمني اامل ..ّبووووووذا يسوووووكه يف قلووووولب« ِإنَّ اّللَّ

 القل ،ويفيخ عليها الرضى والثق  واليقني ..
 أوحيد ا مة بالقبلة الواحد  145 - 144الدرس الثالث:

 أمور القبلو  ويعلوون عون هوذ  القبلو  مووع هوذير املسولمني موون يف - -بعود ذلوك يعلون اسووتجاب  اّلِل لرسولله 
مودى ا؟هود  تكشو  عون   وراء محالهتم وقسائسهم ..يف صلرةفتن  يهلق،وكش  العلامل احلقيقي  الكامن

ْجِهووَك يف تَوَقلُووَه وَ  قَووْد نَوورى:»الووذي كووان يبووذل  عووداق تلووك ا؟ماعوو  املسوولم ،ووقايتها موون البلبلوو  والفتنوو  
لَوووو   تَوْرضوووواها،فَوَللِِ َوْجَهووووَك َكووووْطَر  ووووماِء،فَوَلنُوَللِِيَونََّك ِقبوْ ووووُتْم فَولَ ،َوَحْيووووةُ ِد احْلَرامِ ْلَمْسووووجِ االسَّ لُوووولا ُوُجوووولَهُكْم  مووووا ُكنوْ

وَوَموا اّللَُّ  َرّبِِِْم،ُ  ِمونْ َكْطرَُ .َوِإنَّ الَِّذيَن أُوتُولا اْلِكتواَب لَيَوْعَلُمولَن أَنَّوُه احْلَو ا يَوْعَملُولَن.َولَِ ْن أَتَوْيوحَل الَّوِذيَن  بِغافِول  َعمَّ
َلَتَك،َوموا .َولَوِ ِن اتوَّبَوْعوحَل موا بَوْعُضوُهْم بِتواِبع  ِقبوْ َلتَوُهْم،وَ ِبع  ِقبوْ أَنْوحَل بِتوا أُوتُلا اْلِكتاَب ِبُكلِِ آيَ   موا تَِبعُولا ِقبوْ لَوَ  بَوْعخ 

ْعرُِفلنَوُه َكموا يَوْعرِفُولَن َن آتَوْينواُهُم اْلِكتواَب يوَ نَي.الَّوِذيلظَّاِلمِ اأَْهلاَءُهْم ِمْن بَوْعوِد موا جواَءَ  ِموَن اْلِعْلوِم ِإنَّوَك ِإذا  َلِموَن 
ُهْم لََيْكُتُملَن احلَْ َّ َوُهْم يوَ أَبْناَءُهْم،َوإِ   ِموَن اْلُمْمَ ِيَن.َوِلُكولِ  ِوْجَهو   ْن َربِِوَك فَوال َتُكولَننَّ .احلَُْ  ِموْعَلُملنَ نَّ َفرِيقا  ِمنوْ

يعووا  ُكووُم اّللَُّ ُهووَل ُمَللِِيهووا فَاْسووَتِبُقلا اْاَووْْياِت،أَْيَن مووا َتُكلنُوولا َذِْت بِ  َ َعلووى ُكوولِِ  مجَِ .َوِمْن َحْيووُة َكوو ،ِإنَّ اّللَّ ْكء  قَووِدير 
واَربِِوَك َوَمو ُ  ِمونْ َخَرْجحَل فَووَللِِ َوْجَهوَك َكوْطَر اْلَمْسوِجِد احْلَراِم.َوِإنَّوُه لَْلَحو ُ بِغافِول  َعمَّ تَوْعَملُولَن.َوِمْن َحْيوُة  ا اّللَّ

ووو ُكووولَن لِلنَّووواِس ُكْم َكوووْطرَُ ،لَِ الَّ يَ لُووولا ُوُجووولهَ ُتْم فَولَ َخَرْجوووحَل فَووووَللِِ َوْجَهوووَك َكوووْطَر اْلَمْسوووِجِد احْلَراِم،َوَحْيوووُة موووا ُكنوْ
ُهْم َفال خَتَْشْلُهمْ   « ..َوَلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ  مِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكمْ ْلين،َوأِلُ َواْخشَ  َعَلْيُكْم ُحجَّ  .ِإ َّ الَِّذيَن لََلُملا ِمنوْ

.وهول « .َقْد نَورى تَوَقلُوَه َوْجِهوَك يف السَّوماءِ :» - -ويف مطلع هذ  اهلايت ْند تعبْيا مصلرا حلال  النل 
ليهوولق ا كثوور ؟وواج اها.بعوود موويشووك بتلووك الرغبوو  القليوو  يف أن يلجهووه ربووه إىل قبلوو  غووْي القبلوو  الوويت كووان علي
 -ان التلبويك ..فكوو البلبل  و وحجاجهم ووجدوا يف اعا  ا؟ماع  املسلم  لقبلتهم وسيل  للتمليه والتضليل 

-  و أن يقودم بووني   عليوه كووي ا،أجهوه يف السووماء،و  يصور  بوودعاء،شقاب موع ربوه،وهرجا أن يقوويقلوه و 
يوو  لرحيموو  احلاناك الصوول  يديووه كووي ا.ولقد أجابووه ربووه إىل مووا يرضوويه.والتعبْي عوون هووذ  ا سووتجاب  يشووك بتلوو

َل   تَوْرضاها»اللقوق:  « ..فَوَلنُوَللِِيَونََّك ِقبوْ
 « ..رامِ َمْسِجِد احلَْ َهَك َكْطَر الْ فَوَللِِ َوجْ »:أنه يرضاها  -سبحانه  -م مث يعني له هذ  القبل  اليت عل

ووُتْم :»قبلوو  لووه وألمتووه.من معووه منهووا وموون ذيت موون بعوود  إىل أن يووّر اّلِل األرم وموون عليهووا  َوَحْيووُة مووا ُكنوْ
عمع هوذ  األمو  وتلحود بينهوا ..من كل اعا ،يف أحناء األرم مجيعا ..قبل  واحدة « فَوَلُللا ُوُجلَهُكْم َكْطرَ ُ 
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علوووى اخوووتال  ملاننهوووا،واختال  ملاقعهوووا مووون هوووذ  القبلووو ،واختال  أجناسوووها وألسووونتها وأللاووووا ..قبلووو  
واحدة،تتجووه إليهووا األموو  اللاحوودة يف مشووار  األرم ومغارّبووا.فتحك أوووا جسووم واحوود،وكيان واحد،تتجووه 

كلووا مجيعوا تعبود إهلوا واحودا،وتيمن برسولل   إىل هد  واحد،وتسعى لتحقي  منهج واحد.منهج ينبث  مون
 واحد،وتتجه إىل قبل  واحدة.

  املوووولانن لووووى اخووووتالوهكووووذا وحوووود اّلِل هووووذ  األم .وحوووودها يف إهلهووووا ورسوووولهلا وقينهووووا وقبلتها.وحوووودها ع
كوون تقوولم علووى كلهووا ول  واألجنوواس واأللوولان واللغووات.و  اعوول وحوودهتا تقوولم علووى قاعوودة موون هووذ  القلاعوود

 نسووان ا تليوو  ببووب للحوودة الوويتوقبلتهووا ولوول تفرقووحل يف ملاننهووا وأجناسووها وأللاوووا ولغاهتووا ..إوووا اعقيوودهتا 
ظوْية  والسوياج واحل ى والكوالفا نسان اتمع على عقيدة القله،وقبل  العباقة،إذا عموع احليولان علوى املرعو

 مث ..ما كأن أهل الكتاب وهذ  القبل  ا؟ديدةف
ِوووتُوولا اْلِكتوواَب لَيَوْعَلُموولَن أَنَّووُه احْلَووُ  ِمووَوِإنَّ الَّووِذيَن أُ  » يووحل اّلِل بيعلموولن أن املسووجد احلوورام هوول ل..إوووم « مْ ْن َرّبِِ

ر أن األمووو نوإوم ليعلمووول األول الوووذي رفوووع قلاعووود  إبراهيم.جووود هوووذ  األمووو  اللاريووو  وجووود املسووولمني أمجعوووني.
 ابلتلجه إليه ح  من عند اّلِل   مري  فيه ..

كيول اّلِل هول الل فومني مونهم هذا سيفعللن غْي ما يلحيه هذا العلم الذي يعلملنه.فال على املسلولكنهم مع 
وا يَوْعَملُولنَ :»الكفيل بورق مكورهم وكيودهم  ُ بِغافِول  َعمَّ صوهم ألن الوذي ينقلا بودليل،عوإووم لون يقتن« ..َوَموا اّللَّ

ْن َولَوو ِ :»لنووه ني يعلمحووتسووليم ابحلوو  لوويك هوول الوودليل إ ووا هوول ا خووالص والتجوورق موون اهللى،وا سووتعداق لل
َلتَ   « ..كَ أَتَوْيحَل الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب ِبُكلِِ آيَ   ما تَِبُعلا ِقبوْ

ي يظنولن أن الوذلالقلولب  فهم يف عناق يقولق  اهللى،وتيريوه املصولح ،وُيدو  الغورم ..وإن كثوْيا مون نيول
هووم نعوو  ..وهووذا و صوولرة مق ألنووه   يقوودم إلوويهم يف يصوود اليهوولق والنصووارى عوون ا سووالم أوووم   يعرفلنووه،أو

وم ومووون مث علوووى سووولطاو ..إووووم   يريووودون ا سوووالم ألووووم يعرفلنوووه  يعرفلنوووه فهوووم حشووولنه علوووى مصووواحلهم 
عوون نوور  مباكوور و  يكيودون لووه ذلووك الكيود الناصووه الووذي   يف ،بشووَّت الطور  وكووَّت اللسووائل.عن نريو 

ه مون تهلون من أهلفسهم ويس،وُياربلنه من وراء ستار.وُياربلنه  نأخرى غْي مباكرة.ُياربلنه وجها للجه
ِذيَن أُوتُولا اْلِكتواَب تَوْيوحَل الَّولَوِ ْن أَ وَ »ُياربه هلم هوحل أي سوتار ..وهوم قائموا عنود قولل اّلِل تعواىل لنبيوه الكورمي:

َلَتكَ   « ..ِبُكلِِ آيَ   ما تَِبُعلا ِقبوْ
مووز هووذ  الووذي تر  لووى ا عوورام عوون قبلوو  ا سووالم ومنهجووهويف ملاجهوو  هووذا ا صوورار موون أهوول الكتوواب ع

َلتَوُهمْ :»لطبيعك اوملقفه  - -له،يقرر حقيق  كأن النل  القبل   « ..َوما أَْنحَل بِتاِبع  ِقبوْ
لوويك موون كووأنك أن تتبووع قبلووتهم أصال.واسووتخدام ا؟ملوو  ا  يوو  املنفيوو  هنووا أبلوو  يف بيووان الشووأن الثابووحل 

هذا األمر.وفيه إُياء قلي للجماع  املسولم  مون ورائوه.فلن ختتوار قبلو  غوْي قبلو   عا  - -الدائم للرسلل 
رسوولهلا الوويت اختارهووا لووه ربووه ورضوويها لووه لْيضوويه ولوون ترفووع رايوو  غووْي رايتهووا الوويت تنسووبها إىل رّبووا ولوون تتبووع 
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فووإذا   تفعوول  منهجووا إ  املوونهج ا هلووك الووذي ترمووز لووه هووذ  القبلوو  املختووارة ..هووذا كووأوا مووا قامووحل مسوولم 
 فليسحل من ا سالم يف ككء ..إ ا هك قعلى ..

فوووا ،ألن ويسوووتطرق فيكشووو  عووون حقيقووو  امللقووو  بوووني أهووول الكتووواب بعضوووهم وبعوووخ فهوووم ليسووولا علوووى و 
َلَ  بَوْعخ  :»األهلاء تفرقهم   « ..َوما بَوْعُضُهْم بِتاِبع  ِقبوْ

املختلفوو   ر  النصووراني بووني الفوو تلف ،والعووداءوالعووداء بووني اليهوولق والنصووارى،والعداء بووني الفوور  اليهلقيوو  املخ
هووذا كووأنه وهووذا كووأن أهوول الكتاب،وقوود علووم احلوو  يف األموور،أن يتبووع و  - -أكوود عووداء.وما كووان للنوول 

َن ْلِعْلوووِم ِإنَّوووَك ِإذا  َلِمووواَءَ  ِموووَن اْعوووِد موووا جوووَولَوووِ ِن اتوَّبَوْعوووحَل أَْهووولاَءُهْم ِموووْن بوَ :»أهووولاءهم بعووود موووا جووواء  مووون العلوووم 
 « ..اِلِمنيَ الظَّ 

يووه كوورمي الووذي حدنبيووه ال ونقوو  حلظوو  أمووام هووذا ا؟وود الصووارم،يف هووذا ااطوواب ا هلووك موون اّلِل سووبحانه إىل
 منذ حلظ  ذلك احلدية الرفي  اللقوق ..

اّلِل  إ  موون ناعوو  ز والتجوورقعلووى هوودي اّلِل وتلجيهووه ويتعلوو  بقاعوودة التميوو سووتقام  إن األموور هنووا يتعلوو  اب
«  الظَّواِلِمنيَ ا  َلِمونَ ذِإنَّوَك إِ .».اكء ااطاب فيوه ّبوذا احلوزم وا؟زم،وّبوذ  امللاجهو  والتحوذير  ووجه.ومن مث

.. 
 ل ما عدا .كهللى يف  إن الطري  واض ،والصراط مستقيم ..فإما العلم الذي جاء من عند اّلِل.وإما ا

عنود  ه.وموا لويك مونى املتقلإىل اهلول وليك للمسلم أن يتلقى إ  من اّلِل.وليك له أن يدع العلم املسوتيقن 
 اّلِل فهل اهللى بال ترقق.

يف غموورة ملسوولمني،اوإىل جانووه هووذا ا ُيوواء الوودائم نلموو  كووذلك أنووه كانووحل هنووا  حالوو  واقعوو  موون بعووخ 
  التعبْي.ا؟زم يف الدسائك اليهلقي  ومحل  التضليل املاكرة،تستدعك هذ  الشدة يف التحذير،وهذا

 بهم اانشغالهللاامان أهل الكااا للحق وعدا  148 - 146الدرس الرابع:

  يف ازموو   ن احلووكتوواب ا؟وبعوود هووذ  اللقفوو  العووابرة نعوولق إىل السوويا  فنجوود    يووزال يقوورر معرفوو  أهوول ال
 حلوووووو  الووووووذياهووووووذا الشووووووأن ويف غووووووْي  هوووووول مووووووا جوووووواء بووووووه القرآن،ومووووووا أموووووور بووووووه الرسوووووولل.ولكنهم يكتموووووولن 

ُهْم بْنوواَءُهْم،َوِإنَّ َفرِيقووْعرِفُوولَن أَ يوَ ُه َكمووا يَن آتَوْينوواُهُم اْلِكتوواَب يَوْعرُِفلنَووالَّووذِ :»يعلملنووه،للهلى الووذي يضوومرونه  ا  ِموونوْ
رب يف لغوو  العوورب  ،وهك مثوول يضووموو  املعرفوو..ومعرفوو  النوواس  بنووائهم هووك ق« لََيْكُتُموولَن احْلَوو َّ َوُهووْم يَوْعَلُموولنَ 

 على اليقني الذي   كبه  فيه ..
منوه هوذا الووذي جواء بوه يف كووأن و  - -لوى يقوني مون احلوو  الوذي جواء بووه النول فوإذا كوان أهول الكتوواب ع

 وا  اذن أن يتوأيرو إملويمنني القبل ،وكان فري  مونهم يكتمولن احلو  الوذي يعلملنوه علوم اليقوني ..فلويك سوبيل ا
لووووذين ان هووووي ء يلقيووووه أهوووول الكتوووواب هووووي ء موووون أابنيوووول وأكاذيووووه.وليك سووووبيل املوووويمنني أن ذخووووذوا موووو

 األمني. لن احل  مث يكتملنه كي ا يف أمر قينهم،الذي ذتيهم به رسلهلم الصاق يستيقن
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 احْلَوُ  ِموْن َربِِوَك فَوال َتُكولَننَّ ِمونَ »عد هوذا البيوان بشوأن أهول الكتواب:ب - -وهنا يلجه ااطاب إىل النل 
 « ..اْلُمْمَ ِينَ 

فَِإْن ُكْنوحَل يف َكوكِ  ِ َّوا أَنْوزَْلنَوا إِلَْيوَك فَاْسوَأِل : قَوْللِوهِ َعوْن قَوتَواَقَة يف  ما ام ى يلموا و  كوك. - -ورسلل اّلِل 
 ..167َوَ  َأَسَأُل "،" َ  َأُكُك :قَالَ  بَوَلَغَنا أَنَّ النَِّلَّ :الَِّذيَن يَوْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قَوْبِلَك قَالَ 

املسلمني.سولاء مونهم  وراء  مونُيمول إُيواء قولاي إىل مون  - -ولكن تلجيوه ااطواب هكوذا إىل كخصوه 
لق أابنيوول اليهوو يير فوويهمموون كووان يف ذلووك احلووني يتووأير  ابنيوول اليهوولق وأحووابيلهم،ومن ذيت بعوودهم  وون توو

 وغْي اليهلق يف أمر قينهم.
 نووورو  نسوووتفيت -قطعووو  النظوووْي يف بالهووو  من -وموووا أجووودران حنووون اليووولم أن نسوووتمع إىل هوووذا التحوووذير وحنووون 

لوى عا،ونتلقى عونهم  رحنوا،وأنمنهم يف أمر قينن -شيلعيني الكفار يهلق والنصارى والمن ال -املستشرقني 
إلويهم  وائلنا ونرسلأا،وسْية القلل يف تراينا،ونسمع ملا يدسلنه من ككل  يف قراساهتم لقرآننا وحدية نبين

دخل  العقوول مووإلينووا  بعثووات موون نالبنووا يتلقوولن عوونهم علوولم ا سووالم،ويتخرجلن يف جامعوواهتم،مث يعوولقون
 والضمْي.

 هذر . ا تعمله وما يه رّبا فإن هذا القرآن قرآننا.قرآن األم  املسلم .وهل كتاّبا ااالد الذي حانبها 
 وأهل الكتاب هم أهل الكتاب،والكفار هم الكفار.والدين هل الدين 

نشوووووووغال لسووووووويا  فنووووووورا  يصووووووور  املسووووووولمني عووووووون ا سوووووووتماع ألهووووووول الكتووووووواب وا ونعووووووولق إىل ا - 148 
،وليسووتب  ريوو  وجهتهفعلووى نووريقهم ااوواص ووجهووتهم اااصوو .فلكل  سووتقام  بتلجيهوواهتم،ويلحك إلوويهم اب

يف  علووى جمووازاهتمو ى مجعهووم املسوولملن إىل ااووْي   يشووغلهم عنووه كاغل،ومصووْيهم مجيعووا إىل اّلِل القوواقر علوو
ُ مجَِ ذَْ لنُلا كُ أَْيَن ما تَ ْْياِت،واي  املطا :ِلُكلِ  ِوْجَه   ُهَل ُمَللِِيها،فَاْسَتِبُقلا ااَْ  َ َعلوى ُكولِِ ِت ِبُكوُم اّللَّ يعوا ،ِإنَّ اّللَّ

 «..َكْكء  َقِدير  
ت وأقاويووول وشويوووال وّبوووذا يصووور  اّلِل املسووولمني عووون ا نشوووغال  وووا يبثوووه أهووول الكتووواب مووون قسوووائك وفووول

دير علوووووى كووووول قووووواّلِل  ،وأن..يصووووورفهم إىل العمووووول وا سوووووتبا  إىل ااْيات.موووووع توووووذكر أن مووووورجعهم إىل اّللِ 
 .ابنيل .ككء،  يعجز  أمر،و  يفلته ككء.إنه ا؟دالذي تصغر إىل جلار  األقاويل واأل

:اسذذاقبال القبلذذة ال ديذذد  مذذن أي مكذذان وإهمذذال أهذذل 150 - 149الذذدرس الخذذامس:

 الكااا

َرْجووحَل فَوووَللِِ ْن َحْيووُة خَ َوِموو:»يووه مث يعوولق فييكوود األموور اب عووا  إىل القبلوو  ا؟ديوودة املختووارة مووع تنليووع التعق
 « .. َعمَّا تَوْعَمُللنَ بِغاِفل   َوَما اّللَُّ َوْجَهَك َكْطَر اْلَمْسِجِد احْلَراِم َوِإنَُّه لَْلَحُ  ِمْن َربَِِك،

واألمووور يف هوووذ  املووورة حلووول مووون احلووودية عووون أهووول الكتووواب وملقفهم،ويتضووومن ا عوووا  إىل املسوووجد احلووورام 
وحيثموا كوان،مع تلكيود أنوه احلو  مون ربوه.ومع التحوذير اافوك مون امليول عون هوذا  - -حيثما خرج النول 

                                                 
 (صحي  مرسل9922ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوَْعاينِِ ) - 167
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ووا تَوْعَملُوولنَ »احل .التحووذير الووذي يتضوومنه قللووه: ُ بِغافِوول  َعمَّ ..وهوول الووذي يشووك  نووه كانووحل هنووا  « َوَمووا اّللَّ
 حال  واقع  وراء  يف قللب بعخ املسلمني تقتضك هذا التلكيد وهذا التحذير الشديد.
 وون كووانلا  جوو  غووْيهممث تلكيوود للموورة الثالثوو   ناسووب  غوورم آخوور جديوود،وهل إبطووال حجوو  أهوول الكتاب،وح

قيون  ضول قيونهم علوىفيهولق مون يرون املسلمني يتلجهلن إىل قبلو  اليهلق،فيميلولن إىل ا قتنواع  وا يذيعوه ال
يووه وسوويل  ذا التلجهوويف حممد،وأصووال  قبلووتهم وموون مث موونهجهم.أو موون مشووركك العوورب الووذين كووانلا اوودون 

سوورائيل  لوو  بووب إلصوود العوورب الووذين يقدسوولن مسووجدهم وتنفووْيهم موون ا سووالم الووذي يتجووه أهلووه كووطر قب
ُتْم فوَ مَحْيُة َوِمْن َحْيُة َخَرْجحَل فَوَللِِ َوْجَهَك َكْطَر اْلَمْسِجِد احْلَراِم،وَ » ُ ،لَِ الَّ َيُكولَن َلُللا ُوُجلَهُكْم َكوْطرَ ا ُكنوْ

ُهْم فَووال ختَْ  لِلنَّوواسِ  وو  ،ِإ َّ الَّووِذيَن لََلُموولا ِموونوْ « لَووْيُكْم،َوَلَعلَُّكْم هَتْتَووُدونَ عَ ين،َوأِلُمِتَّ نِْعَموويِت ْم َواْخَشوولْ َشووْلهُ َعلَووْيُكْم ُحجَّ
.. 

ن يوول  وجهووه كووطر املسووجد موون حيووة خوورج،وإىل املسوولمني أن يللوولا وجوولههم أ - -وهوول أموور للرسوولل 
لين ملوا بعود ذلوك مون ..وهتو« جَّو   حُ لَوْيُكْم لَِ الَّ َيُكلَن لِلنَّاِس عَ :»لعل  هذا التلجيه  كطر  حيثما كانلا.وبيان

بيل إىل .فهي ء   سووواللجواج أقاويول الظواملني الووذين   يقفولن عنود احلجوو  واملنط ،إ وا ينسواقلن مووع العنواق
 « ...َواْخَشْلين .ُهْم َفال خَتَْشلْ :»إسكاهتم،فسيظللن إذن يف ؟اجهم.فال على املسلمني منهم 

اء كوووم مووون لا عموووا جوووفوووال سووولطان هلوووم علووويكم،و  ميلكووولن كوووي ا مووون أموووركم،و  ينبغوووك أن هفلووولهم فتميلووو
ن كووأن الووذين لتهوولين مووعنوودي،فأان الووذي أسووتح  ااشووي   ووا أملووك موون أمووركم يف الوودنيا واهلخوورة ..ومووع ا

حني موووو  املسوووولم ،ا علووووى األ،وا نموووواع يف إاامهووووللملا،والتحووووذير موووون  س اّلِل،اووووكء التووووذكْي بنعموووو  اّللِ 
 « ...ونَ َوأِلُمِتَّ نِْعَميِت َعَلْيُكْم َوَلَعلَُّكْم هَتَْتدُ :»تستجيه وتستقيم 

 وهل تذكْي مل ،وإنماع قافع،وتللي  بفضل عظيم بعد فضل عظيم ..
ركلوا  حياهتم،ويوديفكلوا در ولقد كانحل النعم  اليت يذكرهم ّبا حاضرة بني أيديهم،يودركلوا يف أنفسوهم،وي

 يف جمتمعهم وملقفهم يف األرم ومكاوم يف اللجلق ..
ر نفسووهم إىل نوول لوولا هووم أكووانلا هووم أنفسووهم الووذين عاكوولا يف ا؟اهليوو  بظالمهووا ورجسووها وجهالتهووا،مث انتق
 ا.ا ميان ونهارته ومعرفته.فهم ادون يف أنفسهم أير النعم  جديدا واضحا عميق

 حمدوقة. اهتماماتو هم الذين عاكلا يف ا؟اهلي  قبائل متناحرة،ذات أهدا  صغْية وكانلا هم أنفس
 هتمامووات ت الرفيعوو  وا الغوواايمث انتقلوولا هووم أنفسووهم إىل اللحوودة هووحل رايوو  العقيوودة،وإىل القوولة واملنعوو ،وإىل
وجودو   من حلهلم كموا ر النعم الكبْية اليت تتعل  بشأن البشري  كلها   بشأن أثر يف قبيل   فهم ادون أي

رات لش التصووووول يف أنفسوووووهم.وكانلا هوووووم أنفسوووووهم الوووووذين عاكووووولا يف ا؟اهليووووو  يف جمتموووووع هووووواب  قنوووووك مشووووو
ر ضوووووووو  التصوووووووول مضووووووووطرب القوووووووويم ..مث انتقلوووووووولا هووووووووم أنفسووووووووهم إىل جمتمووووووووع ا سووووووووالم النظيوووووووو  الرفيع،اللا

 وا عتقاق،املستقيم القيم وامللازين ..
 لهلم.األمم ح م  كما وجدو  يف قللّبم ويف مكاوم منفهم ادون أير النعم  يف حياهتم العا
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فووع وتلوولي  بفضوول ل ،وإنموواع قال تووذكْي م..كووان يف هووذا القوول « َوأِلُمِتَّ نِْعَموويِت َعلَووْيُكمْ »فووإذا قووال اّلِل هلووم:
 عظيم بعد فضل عظيم ..

إىل  تلجوهان األمور ابلكو  األوىل وْند يف تكرار األمر بشأن القبل  ا؟ديدة مع  جديدا يف كول مورة ..يف املورة
عد تقله وجهه يف السماء وضراعته الصوامت  إىل ربوه ..ويف ب - -املسجد احلرام استجاب  لرغب  الرسلل 

تهلين جو  النواس،والحان لقطوع كوالثاني  كان  يبات أنه احلو  مون ربوه يلافو  الرغبو  والضوراع  ..ويف الثالثو   
 من كأن من   يق  عند احل  واحلج  ..

تدعك هووذا لتكوورار أنووه كانووحل هنووا  حالوو  واقعوو  يف الصوو  ا سووالمك تسوونلموو  وراء ا -مووع هووذا  -نووا ولكن
يف  ابنيل،وأيرهوووواليل واألالتكرار،وهوووذا التلكيد،وهووووذا البيان،وهووووذا التعليل، ووووا يشووووك بضووووخام  محلوووو  األضووووا
لوك علوى مودى د ذلص بعوبعخ القللب والنفلس.هذا األير الذي كان يعا؟ه القرآن الكرمي مث تبقوى النصو

   و  تلني أ و  تفالزمان تعا  مثل هذ  احلال  يف كَّت صلرها يف املعرك  الدائب  اليت   هتد
 ) أاهللاير المسلمين بنممة هللا عليهم بإرسال النبي 152 - 151الدرس السادس:

 سووال هووذا النوولليهم،إبر عواسووتطراقا مووع هووذا الغوورم نوورى السوويا  يسووتطرق يف تووذكْي املسوولمني بنعموو  اّلِل 
بووه  -سووبحانه  - ويووربطهم موونهم إليهم،اسووتجاب  لوودعلة أبوويهم إبراهيم،سوواقن املسووجد احلوورام قبلوو  املسوولمني

ُمُكُم اْلِكتواَب نوا َويوُوزَكِِيُكْم،َويُوَعلِِ ْيُكْم آايتِ لُولا َعلَوَكما أَْرَسوْلنا فِويُكْم َرُسول   ِمْنُكْم،يَوتوْ :»مباكرة يف واي  احلدية 
 « ..نِ ُكُروا ِ  َو  َتْكُفُرو رُْكْم َواكْ  أَذْكُ  َويُوَعلُِِمُكْم ما  َْ َتُكلنُلا تَوْعَلُملَن.فَاذُْكُروين َواحلِْْكَم َ 

ن مورفوع القلاعود رة،وهل يوالذي يلفوحل النظور هنوا،أن اهليو  تعيود ابلونا قعولة إبوراهيم الويت سوبقحل يف السول 
مهووم تووه ويعلاييتلوول علوويهم آْية البيحل،رسوول  منهم،البيووحل هوول وإ اعيل.قعلتووه أن يبعووة اّلِل يف بنيووه موون جوو

هم هووووووم أنفسوووووو الكتوووووواب واحلكموووووو  ويووووووزكيهم ..ليووووووذكر املسوووووولمني أن بعثوووووو  هووووووذا الرسوووووولل فيهم،ووجوووووولقهم
موورهم ء عميوو   ن أموون إُيووا مسوولمني،هل ا سووتجاب  املباكوورة الكاملوو  لوودعلة أبوويهم إبووراهيم.ويف هووذا مووا فيووه

يهم عموو  اّلِل علوويم،وأن نتهم ليسووحل نارئوو  إ ووا هووك قبلوو  أبوويهم إبووراهلوويك مسووتحدت إ ووا هوول قوودمي وأن قبلوو
 يد.سابغ  فهك نعم  اّلِل اليت وعدها خليله وعاهد  عليها منذ ذلك التاري  البع

ا نعموووو  كم،سووووبقتهإن نعموووو  توووولجيهكم إىل قبلتكم،واييووووز كووووم بشخصوووويتكم هووووك إحوووودى اهل ء املطوووورقة في
سووووال  أن تكوووولن الر  رمي والفضوووول..فهوووول التكوووو« ا فِوووويُكْم َرُسوووول   ِمووووْنُكمْ َكمووووا أَْرَسووووْلن:»إرسووووال رسوووولل موووونكم 

لُ »فيكم،وأن حتار الرسلل األخْي منكم،وقد كانحل يهلق تستفت  به عليكم    « ..اُكْم آايتِنلا َعَليْ يَوتوْ
موه ال العبيود بكانوه اّللِ فما يتلل عليكم هل احل  ..وا ُيواء اهلخور هول ا كوعار بعظمو  التفضول يف أن ح

سف موون هووم  ء النووايتلوول  علوويهم رسوولله.وهل تفضوول يوورتعا القلووه إزاء  حووني يتعموو  حقيقتووه.فمن هووم هووي 
 وما همف
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م هووف موون هووم ومووا ا؟ليلوو  حووَّت حووانبهم اّلِل سووبحانه بكلماته،ويتحوودّ إلوويهم بقللووه،ومينحهم هووذ  الرعايوو 
نحهم فضوول النفخوو  منووذ البوودء موو -نه بحاسوو -لوول  أن اّلِل يتفضوولف ولوول  أن فضوول اّلِل يفوويخف ولوول  أنووه 

 من روحه ليكلن فيهم ما يستأهل هذا ا نعام،وما يستقبل هذا ا فضالف
 - -سوووووولله ر كنووووووه أرسوووووول ..ولوووووول  اّلِل مووووووا زكووووووك موووووونهم موووووون أحوووووود،و  تطهوووووور و  ارتفع.ول« َويوُووووووزَكِِيُكمْ »

نسووواين لووورو  ا اثقووول يطهرهم.يطهووور أرواحهوووم مووون لليووو  الشووور  وقنوووك ا؟اهليووو ،ورجك التصووولرات الووويت ت
طهوور ا سووالم ذين   يوتطمر .ويطهوورهم موون لليوو  الشووهلات والنووزوات فووال توورتكك أرواحهووم يف احلمأة.والوو

النووزوات لشووهلات و اأرواحهووم يف جنبووات األرم كلهووا قوودميا وحووديثا يرتكسوولن يف مسووتنقع آسوون ويبء موون 
بوودون    إليووه النوواس ووا يهووب هووك أنظوو  كثووْياتووزري إبنسوواني  ا نسووان،وترفع فلقووه احليوولان انكوولم ابلفطرة،و 

ألروا  انووك يلووّل ا ميووان  ويطهوور جمووتمعهم موون الووراب والسووححل والغووا والسووله والنهووه ..وهووك كلهووا ق
 لصووري ،الذي  االنظيوو   واملشوواعر،ويلط  اجملتمووع واحليوواة.ويطهر حيوواهتم موون الظلووم والبغك.وينشوور العوودل

ئر اويطهرهم موون سووا سووالم وحكووم ا سووالم وموونهج ا سووالم.تسووتمتع بووه البشووري  كمووا اسووتمتعحل يف لوول 
جوه م بروحوه ومنهه ا سوالالللتت اليت تلط  وجه ا؟اهلي  يف كل مكان من حلهلم،ويف كل جمتموع   يزكيو

 النظي  الطهلر ..
ان للموواقة ..وفيهووا مشوولل ملووا سووب  موون تووالوة اهلايت وهووك الكتوواب وبيوو 168«َويُوَعلُِِمُكووُم اْلِكتوواَب َواحلِْْكَموو َ »

األصووويل  فيوووه،وهك احلكم ،واحلكمووو  مثووورة التعلووويم ّبوووذا الكتووواب وهوووك ملكووو  يتوووأتى معهوووا وضوووع األمووولر يف 
ملاضووووعها الصووووحيح ،ووزن األموووولر  لازينهووووا الصووووحيح ،وإقرا  غوووواايت األواموووور والتلجيهووووات ..وكووووذلك 

 وزكاهم آبايت اّلِل. - -هققحل هذ  الثمرة انضج  ملن رابهم رسلل اّلِل 
..وكووان ذلووك حقوا يف واقووع ا؟ماعوو  املسوولم ،فقد التقطهووا ا سووالم موون « َويُوَعلُِِمُكوْم مووا َ ْ َتُكلنُوولا تَوْعَلُموولنَ »

البي ووو  العربيووو    تعلوووم إ  أكوووياء قليلووو  متنايرة،تصووول  حليووواة القبيلووو  يف الصوووحراء،أو يف تلوووك املووودن الصوووغْية 
بشووري  قيوواقة حكيموو  راكوودة،خبْية بصووْية عاملوو  ..وكووان املنعزلوو  يف ابنوون الصووحراء.فجعل منهووا أموو  تقوولق ال

هووول مووواقة التلجيوووه والتعليم.وكوووان  -موووع تلجيهوووات الرسووولل املسوووتمدة كوووذلك مووون القووورآن  -هوووذا القووورآن 
هول ا؟امعو  الكوثى  -الذي يتلوى فيوه القورآن والتلجيهوات املسوتمدة مون القورآن  - -مسجد رسلل اّلِل 

ي قووواق البشوووري  تلوووك القيووواقة احلكيمووو  الراكووودة:القياقة الووويت   تعووور  هلوووا الووويت ختووورج فيهوووا ذلوووك ا؟يووول الوووذ
 .169البشري  نظْيا من قبل و  من بعد يف  ري  البشري  الطليل

                                                 
ابستقبال الكعب  أرسلنا فيكم رسل  منكم يتلل عليكم اهلايت املبين  للح  من البانل، ويطهركم من قنوك الشور  كما أنعمنا عليكم   - 168

سوْي نوتم عهللنه.التفكلسوابق  موا  وسلء األخوال ، ويعلمكوم الكتواب والسون  وأحكوام الشوريع ، ويعلمكوم مون أخبوار األنبيواء، وقصوا األموم ا
 [165/ 1امليسر ]

ص  - 82لاسوتاذ أبول احلسون النودوي ص « ماذا خسر العا  ابحنطواط املسولمني»ائا هذ  القياقة الراكدة كتاب:يراجع يف خص  - 169
 .) السيد رمحه هللا (96
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قيوواقات علووى أجيووال و  ومووا يووزال هووذا املوونهج الووذي خوورِج ذلووك ا؟يوول وتلووك القيوواقة علووى اسووتعداق لتخووريج
لحيواة علتوه منهجوا لآن،ولل جاملعني،ولل آمنحل حقا ّبذا القر  مدار الزمان،لل رجعحل األم  املسلم  إىل هذا

   كلمات تغ  ابللسان لتطريه اهلذان 
م موووون    وُيووووذرهويف آخوووور هووووذا الوووودرس يتفضوووول اّلِل علووووى املسوووولمني تفضووووال آخر،وهوووول يوووودعلهم إىل كووووكر 

«  َو  َتْكُفووُرونِ اْكووُكُروا ِ  رُْكْم،وَ فَوواذُْكُروين أَذْكُ »كفر .يتفضوول علوويهم فيضوومن هلووم أن يووذكرهم إذا هووم ذكوورو .
م الصوغْي لوه يف عوامله ا لوذكرهم..اي للتفضل ا؟ليل اللقوق  اّلِل.جل جالله.اعل ذكر  هلوي ء العبيود مكاف و

.. 
ْية  واّلِل ضوووهم الصوووغإن العبيووود حوووني يوووذكرون رّبوووم يذكرونوووه يف هوووذ  األرم الصوووغْية ..وهوووم أصوووغر مووون أر 

رم  وأي فويخ كوفضول  وأي  ن الكبْي ..وهل اّلِل ..العلك الكبوْي ..أي تيذكرهم يذكرهم يف هذا الكل  حني
 «.فَاذُْكُروين أَذُْكرُْكمْ »يف السماح  وا؟لق  

ه لفووائخ موون ذاتوو.الفضوول اإنووه الفضوول الووذي   يفيضووه إ  اّلِل الووذي   خووازن ازائنووه،و  حاسووه لعطااي 
 العطاء. تعاىل بال سبه و  ملجه إ  أنه هكذا هل سبحانه فيام

ُ تَوَعوواىَل أاََن ِعْنووَد لَوونِِ »  - -قَوواَل قَوواَل النَّووِبُ  -رضووى هللا عنووه  -ويف الصووحي   َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة  يَوُقوولُل اّللَّ
ذََكْرتُوُه ِ  َموا  َخوْْي   َعْبِدى ىِب،َوأاََن َمَعُه ِإَذا ذََكَرىِن،فَِإْن ذََكوَرىِن ِ  نَوْفِسوِه ذََكْرتُوُه ِ  نَوْفِسوى،َوِإْن ذََكوَرىِن ِ  َموا  

ُهْم،َوِإْن تَوَقرََّب ِإىَلَّ ِبِشْث  تَوَقرَّْبحُل إِلَْيوِه ِذرَاع وا،َوِإْن تَوَقورََّب ِإىَلَّ ِذرَاع وا تَوَقرَّبْوحُل إِلَْيو تُوُه ِمنوْ ِه اَبع وا،َوِإْن أََ ىِن مَيِْشوى أَتَويوْ
 .170« .َهْرَوَل   

،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا  ُ:اَي ابْوَن آَقَم،ِإْن ذََكوْرَتِب يف نَوْفِسوَك ذََكْرتُوَك يف نَوْفِسوك،َوِإْن ذََكوْرَتِب :َعْن أََنك  قَواَل اّللَّ
ُهْم،َوِإْن َقنوَووْلَت ِمووبِِ ِكووْث ا،َقنَوْلُت  ِمْنووَك ِذرَاع ووا،َوِإْن يف َمووإَل  ذََكْرتُووَك يف َمووإَل  ِمووَن اْلَمالَِئَكووِ ،أَْو يف َمووإَل  َخووْْي  ِموونوْ

ُ َعووووزَّ وَ َقنوَوووولْ  ُتَك أَُهْرِوُل.قَوووواَل قَوَتاَقُة:فَوووواّللَّ تَووووِب َاِْشووووك،أَتَويوْ َجوووولَّ َأْسوووورَُع َت ِمووووبِِ ِذرَاع ووووا،َقنَوْلُت ِمْنووووَك اَبع ووووا،َوِإْن أَتَويوْ
  171اِبْلَمْغِفرَِة."

 إنه ذلك الفضل الذي   يصفه لفج و  يعث عن ككر  احل  إ  سجلق القله ..
ّبوووذا  جووولق  والتوووأيرّلِل وو ان،إ ا هووول انفعوووال القلوووه معوووه أو بدونه،والشوووعلر ابوذكووور اّلِل لووويك لفظوووا ابللسووو

 اللصوولل ن يهبووه اّللِ ء غووْي  ملووالشووعلر شيوورا ينتهووك إىل الطاعوو  يف حوود  األقىن،وإىل ر يوو  اّلِل وحوود  و  كووك
 ويذيقه حالوة اللقاء ..

ه.وتنتهك يووواء مووون معصووويتضوووله واحل عووو ا  بف..والشوووكر ّلِل قرجات،تبووودأ اب« َواْكوووُكُروا ِ  َو  َتْكُفوووُرونِ »
لوه،ويف  ل خفقو  قكوابلتجرق لشوكر  والقصود إىل هوذا الشوكر يف كول حركو  بودن،ويف كول لفظو  لسوان،ويف  

 كل خطرة جنان.
                                                 

 ( 7405) -املكنز  -صحي  البخارى - 170
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طووو  ذير مووون النقالشوووكر وهوووو والنهوووك عووون الكفووور هنوووا إملووواع إىل الغايووو  الووويت ينتهوووك إليهوووا التقصوووْي يف الوووذكر 
 يفوالتحووووذيرات  لتلجيهوووواتليهووووا هووووذا ااوووو  التعوووويك  والعيوووواذ ابّلِل  ومناسووووب  هووووذ  االبعيوووودة الوووويت ينتهووووك إ

نتسووووووواب ميوووووووز اب ملضووووووولع القبلووووووو  واضوووووووح .وهك النقطووووووو  الووووووويت تلتقوووووووك عنووووووودها القلووووووولب لعبووووووواقة اّلِل،والت
 إليه،وا ختصاص ّبذا ا نتساب.

؟هولق هوك ة لكول ااألخوْي وهك كذلك واضح  يف جمال التحذير من كيد يهلق وقسها وقود سوب  أن الغايو  
يت يونعم اّلِل ّبوا ث اهل ء الوميوان أكورق امليمنني كفارا،وسلبهم هذ  النعم  اليت أنعوم اّلِل ّبوا علويهم ..نعمو  ا 

،وجعلوحل هلوم م وجلقاهلوعلى فرق أو مجاع  من الناس.وهك ابلقياس إىل العورب خاصو  النعمو  الويت أنشوأت 
،وهم لظلووولا ضوووائعني ،ولل هاييقوووووا للبشوووري ،وكانلا بووودووا ضوووائعني قورا يف التاري ،وقرنوووحل ا هوووم برسوووال 

نقوواق تقوحل منهووا وموا لويت انبثبودووا أبودا ضووائعلن.فما هلوم موون فكورة يويقون ّبووا قورا يف األرم غوْي الفكوورة ا
   كلمووو  تقووووالاة كامووول،البشوووري  لقووولم   ُيملووولن فكووورة تقووولق احليووواة وتنميهووووا.وفكرة ا سوووالم بووورانمج حيووو

 سان بال رصيد من العمل ا اايب املصد  هلذ  الكلم  الطيب  الكبْية.ابلل
ائع ضو فهول مغمولر سويه اّللِ نوتذِكر هوذ  احلقيقو  واجوه علوى األمو  املسولم  ليوذكرها اّلِل فوال ينسواها.ومن 

هوووذا  ذكووور  يفو ن وجووولق    ذكووور لوووه يف األرم،و  ذكووور لوووه يف املوووا األعلوووى.ومن ذكووور اّلِل ذكر ،ورفوووع مووو
 لكلن العريخ.ا

ل هم فوإذا هوم  وسول  فنسوينولقد ذكر املسولملن اّلِل فوذكرهم،ورفع ذكورهم،ومكنهم مون القيواقة الراكودة.مث 
ْم َواْكوُكُروا ِ  َو   أَذُْكورْكُ ذُْكُروين فَوا»ضائع،وذيل  فوه ذليول ..واللسويل  قائمو .واّلِل يودعلهم يف قرآنوه الكورمي:

 « ..َتْكُفُرونِ 
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 [157إل   153(:اآليات 2الوحد  الثامنة ]سور  البقر  )

 بالصبر والصال  عل  أكاليف دورها المأيم لالسامانةأوجيه ا مة 

 

لُووولا ِلَموووْن يُوْقتَوووُل يف ( َو  تَوُقل 153اِبرِيَن ) َموووَع الصَّووو اّللََّ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا اْسوووَتِعيُنلا اِبلصَّوووْثِ َوالصَّوووالِة ِإنَّ }
لُووَلنَُّكْم ِبَشووْكء  ِمووَن اْاَووْلِ  َواْ؟ُوو( َولَ 154َسووِبيِل اّللَِّ أَْموولات  بَووْل َأْحيوواء  َولِكووْن   َتْشووُعُروَن )  ِمووَن لِع َونَوْقووا  نَوبوْ
ووووِر الصَّوووواِبرِيَن ) ُهْم ُمِصوووويَب   قوووواُللا ِإانَّ ( ا155اأْلَْموووولاِل َواأْلَنْوُفووووِك َوالثََّمووووراِت َوَبشِِ انَّ إِلَْيووووِه ّللَِِّ َوإِ  لَّووووِذيَن ِإذا َأصووووابَوتوْ

 { (157وَن ) اْلُمْهَتدُ أُولِ َك ُهمُ وَ ( أُولِ َك َعَلْيِهْم َصَللات  ِمْن َرّبِِِْم َوَرمْحَ   156راِجُعلَن )
 مقدمة الوحد 

 لك ..ا املميزة كذق  تصلرهبعد تقرير القبل ،وإفراق األم  املسلم  بشخصيتها املميزة،اليت تتف  مع حقي
دة علوووى سووو  الشوووهيتلجيوووه هلوووذ  األمووو  ذات الشخصوووي  اااصووو  والكيوووان اااص،هوووذ  األمووو  الل  كوووان أول
 الناس ..

.وا سووتعداق دور العظيمابلصووث والصووالة علووى تكووالي  هووذا الوو ا سووتعان  كووان أول تلجيووه هلووذ  األموو  هوول 
ك ألنفوووووووولبووووووووذل التضووووووووحيات الوووووووويت يتطلبهووووووووا هووووووووذا الوووووووودور موووووووون استشووووووووهاق الشووووووووهداء،ونقا األموووووووولال وا

 يف األرم بووووني ،وإقوووورار والثمرات،وااوووول  وا؟لع،ومكابوووودة أهوووولال ا؟هوووواق  قوووورار موووونهج اّلِل يف األنفك
 قابووول رضوووى اّللِ مول وووك يف النووواس.ورب  قلووولب هوووذ  األمووو  ابّلِل،وعرقهوووا لوووه،ورق األمووولر كلهوووا إليوووه ..كووول أ
 .. ا؟زاءورمحته وهدايته،وهك وحدها جزاء ضخم للقله امليمن،الذي يدر  قيم  هذا 

 :الاوجيه إل  جاد الصبر والصال 153الدرس ا ول:

 « ..اِبرِينَ  َمَع الصَّ  اّللََّ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اْسَتِعيُنلا اِبلصَّْثِ َوالصَّالِة.ِإنَّ »
لوى عا سوتقام  ه ذي تقتضوييتكرر ذكر الصث يف القرآن كثْيا ذلك أن اّلِل سبحانه يعلوم ضوخام  ا؟هود الو
ت كوووَّت الصوووراعا ألرم بووونيالطريووو  بوووني كوووَّت النووولازع والووودوافع والوووذي يقتضووويه القيوووام علوووى قعووولة اّلِل يف ا

 خارج ..اخل واملوالعقبات والذي يتطله أن تبقى النفك مشدوقة األعصاب،جمندة القلى،يقظ  للمد
 علوى جهواق لصوثصك،واو  بد من الصث يف هوذا كلوه ..  بود مون الصوث علوى الطاعات،والصوث عون املعا
لشق ،والصووث لووى بعوود ااملشوواقني ّلِل،والصووث علووى الكيوود بشووَّت صنلفه،والصووث علووى بوو ء النصر،والصووث ع

التوووولاء  لصووووث علووووىعلووووى انتفوووواش البانل،والصووووث علووووى قلوووو  الناصر،والصووووث علووووى نوووولل الطريوووو  الشائك،وا
 النفلس،وضالل القللب،ويقل  العناق،ومضاض  ا عرام ..

يقووورن  دق.ومن مثمد،ويشووو  ا؟هد،قووود يضوووع  الصوووث،أو ينفووود،إذا   يكووون هنوووا  زاق ومووووحوووني يطووولل األ
الوذي  لطاقو ،والزاقي اودق االصالة إىل الصث فهوك املعوني الوذي   ينضوه،والزاق الوذي   ينفود.املعني الوذ

يووووووووووووووووووووووزوق القلووووووووووووووووووووووه فيمتوووووووووووووووووووووود حبوووووووووووووووووووووول الصووووووووووووووووووووووث و  ينقطووووووووووووووووووووووع.مث يضووووووووووووووووووووووي  إىل الصث،الرضووووووووووووووووووووووى 
  ،واليقني.والبشاك ،والطمأنين ،والثق
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ني يتجووواوز حوووا العووولن إنوووه   بووود لإلنسوووان الفووواين الضوووعي  انووودوق أن يتصووول ابلقووولة الكثى،يسوووتمد منهووو
علووى  سووتقام  اليووه جهوود ا؟هوود قوولا  انوودوقة.حينما تلاجهووه قوولى الشوور الباننوو  والظاهرة.حينمووا يثقوول ع

ا ك عنيفو .حينملفسواق وهوالطغيوان واالطري  بوني قفوع الشوهلات وإغوراء املطامع،وحينموا تثقول عليوه جماهودة 
  ينول وكوك املغيوه،و أي ا وقد يطلل به الطري  وتبعد به الشق  يف عمر  اندوق،مث ينظر فإذا هل   يبل  ك

  معلوووم يف و  األفوو  يفكووي ا ومشووك العموور ايوول للغروب.حينموووا اوود الشوور انفشووا وااوووْي ضوواواي،و  كووعاع 
 الطري  ..

إوووا الصوول  املباكوورة بووني ا نسووان الفوواين والقوولة الباقيوو .إوا امللعوود املختووار  لتقوواء هنووا تبوودو قيموو  الصووالة ..
القطرة املنعزل  ابلنبع الذي   يغيخ.إوا مفتا  الكنز الوذي يغوب ويقوب ويفيخ.إووا ا نطالقو  مون حودوق 

يف اهلاجرة،إوووا اللمسوو   اللاقووع األرضووك الصووغْي إىل جمووال اللاقووع الكوولين الكبْي.إوووا الوورو  والنوودى والظووالل
أرحنووا ّبووا اي »إذا كووان يف الشوودة قووال: - -احلانيوو  للقلووه املتعووه املكوودوق ..وموون هنووا كووان رسوولل اّلِل 

وووِد ابْوووِن احْلََنِفيَّوووِ  قَالَ  «بوووالل َفَحَضوووَرِت ،َقَخْلوووحُل َموووَع َأيب َعلَوووى ِصوووْهر  لَنَوووا ِموووَن اأْلَْنَصارِ :فَعوووْن َعْبوووِد هللِا بْوووِن حُمَمَّ
أَْو َفَكأَنَّوووُه َرآاَن أَْنَكوووْراَن ،فَوَرآاَن أَْنَكوووْراَن َذلِوووكَ ،اَي َجوووارَِييِت , اْئتِوووِب ِبَلُضووولء  لَِعلِِوووك أَتَوَلضَّوووأُ فََأْسوووَ ِي َ :فَوَقالَ ،اَلةُ الصَّووو
  172" قُْم اَي ِباَلُل فََأرِْحَنا اِبلصَّاَلِة " :يَوُقللُ  َِْعحُل َرُسلَل هللِا :فَوَقالَ ،َذِلكَ 

ووووِد بوووون احْلََنِفيَّوووو ِ وعوووون َعْبوووودِ  ِمْن َأْصووووَحاِب النَّووووِلِِ ،اْنطََلْقحُل َمووووَع َأيب ِإىَل ِصووووْهر  لَنَووووا ِمووووْن َأْسووووَلمَ :قَالَ ، اّللَِّ بووووِن حُمَمَّ
، َُِْعحُل َرُسلَل اّللَِّ :َفَسِمْعُتُه يَوُقلل ،"ْن َرُسولِل َأ َِْعحَل َذا ِمو:قُوْلحلُ :قَالَ ،يَوُقلُل:"أَرِْحَنا ِّبَوا اَي بِوالُل الصَّوالَة
وووووا ،بَوَعوووووَة َرُجوووووال ِإىَل َحوووووكِ  ِموووووَن اْلَعَربِ أَنَّ َرُسووووولَل اّللَِّ :ف فَوَغِضوووووَه َوأَقْوبَوووووَل َعلَوووووى اْلَقوووووْلِم ُُيَووووودِِيُوُهمْ اّللَِّ  فَوَلمَّ
َونَاَعوووو   أَلْمووووِر َرُسوووولِل اّللَِّ َ ْع ا :فَوَقاُللا،أََمووووَرين أَْن َأْحُكووووَم يف ِنَسوووواِئُكْم ِ َووووا ِكووووْ حلُ ِإنَّ َرُسوووولَل اّللَِّ :قَووووالَ ،أََ ُهمْ 
، ََِّوبَوَعثُوولا َرُجووال ِإىَل َرُسوولِل اّلل،فَوَقوواَل:ِإنَّ النَّووِلَّ ،ِإنَّ فُووالان  َجاَءانَ :فَوَقوواُللا أََمووَرين أَْن َأْحُكووَم يف ِنَسوواِئُكْم ِ َووا

نَوا أَْن نُوْعِلَمكَ َوِإْن َكاَن َغْْيَ َذلِو،فَِإْن َكاَن أَْمَرَ  َفَسْمع ا َونَاَع   ،ِكْ حلُ  َوبَوَعوَة ،فَوَغِضوَه َرُسولُل اّللَِّ ،َك فََأْحبَوبوْ
فَووووَأَمَر بِووووِه ،فَووووانْوتَوَهى إِلَْيووووِه َوقَووووْد َموووواَت َوُقِثَ ،اْذَهْه ِإىَل فُووووالن  فَاقْوتُوْلووووُه وَأْحرِقْووووُه اِبلنَّارِ :َوقَالَ ،َرُجووووال ِمووووَن األَْنَصووووارِ 

ا فَوْليَوتَوبَووولَّأْ َمْقَعووَدُ  ِمووَن النَّوواِر"قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ مُثَّ ،مُثَّ َأَحَرقَووُه اِبلنَّووارِ ،فَونُووِباَ  وود  مُثَّ أَقْوبَووَل ،:"َمووْن َكووَذَب َعلَووكَّ ُمتَوَعمِِ
 173بَوْعَد َهَذاف .تَورَاين َكَذْبحُل َعَلى َرُسلِل اّللَِّ :َعَلكَّ فَوَقالَ 
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، َوقَووواَل:َكْيَ  تَوْقبَولُووولَن َعلَوووى َرُسووو أَْموووَرُ  ِ َْن يوُووورَاَ  ِموووَن الصَّووواَلِة ف، َفَكووواَن َجَلابَونَوووا لَوووُه يف لِل هللِا قوووال الطحاوي:"فوووإْن أَْنَكوووَر َهوووَذا احْلَوووِديَة ُمْنِكووور 
ِديِة َكَرُ ، َوَلِكنَّ الَّوِذي يف احْلَوْراَنُ  َكَما أَنْ ِة، َوَلْل َكاَن احلَِْديُة َكَذِلَك، أَلَْنكَ َن الصَّاَل أََمَر أَْن يُورَاَ  مِ  َذِلَك:أَنَُّه لَْيَك يف احلَِْديِة أَنَّ َرُسلَل هللِا 

َا ُهَل أَْمرُُ   ا لَوْيَك َمْنزِلَتُوُه َكَمْنزِلَِتَهوا، َوَهوَذا  رَاَ  ِّبَوا ِ َّوا ِسوَلاَها ِ َّوْن يوُوِنِه، فََأَمَر أَ لصَّاَلُة ِهَك قُورََّة َعيْ ِباَل   أَْن يُرَُِيُه اِبلصَّاَلِة ِمْن َغْْيَِها ِإْذ َكاَنحِل ا ِإ َّ
، َوهللُا أَْعَلُم ِ ُورَاِقِ   ِّبَوا،   التََّمُسوكِ اِء فَورَاِئِضوِه، َويف َجولَّ، َويف أَقَ  َموا َكواَن َعَلْيوِه يف أُُمولِر هللِا َعوزَّ وَ بِوَذِلَك، َموا ُهوَل ِ َّوا ُيْشوِبهُ  َكاَلم  َصِحي   َمْعُقلل 

 [167/ 14ر  مشكل اهلتر ]كْلِفيُ  " َويف َغَلَبِتَها َعَلى قَوْلِبِه، َويف أَْن َ  َكْكَء ِعْنَدُ  ِمثْوُلَها، َواِبهلِل التوَّ 
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ُْم َعابُلا َذِلَك َعَلْيهِ ،اْسَ َْححلُ َصلَّْيحُل فَ :قَالَ ،أُرَاُ  ِمْن ُخزَاَع َ ،وَعْن َسْلَماَن بن َخاِلد    َِْعحُل َرُسولَل :فَوَقالَ ،َفَكَأوَّ
 .174يَوُقلُل:"اَي ِبالُل أَِقِم الصَّالَة أَرِْحَنا" اّللَِّ 

ِإَذا َحَزبَوُه أَْمور   --َعوْن ُحَذيْوَفوَ  قَاَل:َكواَن النَّوِبُ ف،..ويكثر من الصالة إذا حزبوه أمور ليكثور مون اللقواء ابّللِ 
 175َصلَّى

دق مووولطري .وأووووا ا زاق اإن هوووذا املووونهج ا سوووالمك مووونهج عباقة.والعبووواقة فيوووه ذات أسووورار.ومن أسووورارها أوووو
ذا التكليوو  لتووذو  هوو الرو .وأووا جووالء القله.وأنووه حيثمووا كوان تكليوو  كانووحل العبوواقة هووك مفتوا  القلووه

لودور الكبوْي الشوا  الثقيل،قووال ل - -يف حوالوة وبشاكو  ويسور ..إن اّلِل سوبحانه حينموا انتودب حممودا 
.ِنْصووَفُه :»لووه  ووُل قُوووِم اللَّْيوووَل ِإ َّ قَِليال  .أَْو زِْق َعَلْيوووِه ْا ِمْنووُه قَ ِو انْوُقوووأَ اي أَيُوَهوووا اْلُمزَّمِِ َرتِِووِل اْلُقوووْرآَن تَووووْرتِيال  ..ِإانَّ وَ لِووويال 

هول قيوام الليول  موالدور العظوي  الشوا ،لتكلي..فكوان ا عوداق للقولل الثقيول،وا« َسنُوْلِقك َعَلْيَك قَوْل   يَِقيال  
عوووزاء لر،وتفيخ ابلشووور  ابلنووووترتيووول القووورآن ..إووووا العبووواقة الووويت تفوووت  القلوووه،وتلي  الصل ،وتيسووور األمر،وت
 الصوث العظوام ..إىل املشوقات والسللى والراح  وا نم نان.ومن مث يلجه اّلِل امليمنني هنا وهم علوى أبولاب

 وإىل الصالة ..
َ َمَع الصَّواِبرِينَ »كء التعقيه بعد هذا التلجيه:مث ا ليهم،ويينسوهم،و  ،ويثبتهم،ويقهم،يييدهم..مع« ِإنَّ اّللَّ

حووووني ينفوووود  ا ميوووودهميوووودعهم يقطعوووولن الطريوووو  وحوووودهم،و  يوووو كهم لطوووواقتهم انوووودوقة،وقلهتم الضووووعيف ،إ 
 زاقهم،وادق عزميتهم حني تطلل ّبم الطري  ..

لك التشوووجيع تم النوووداء بوووذ..وحووو« لااي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووو»هليووو  ذلوووك النوووداء احلبيوووه:وهووول ينووواقيهم يف أول ا
َ َمَع الصَّاِبرِينَ :»العجيه   «.ِإنَّ اّللَّ

موول   املسوولم  حلق ا؟ماعووواألحاقيووة يف الصووث كثووْية نووذكر بعضووها ملناسووبته للسوويا  القوورآين هنووا يف إعوودا
 عب ها والقيام بدورها :

وود  بوُووْرَقة  لَووُه ِ  ِلوولِِ اْلَكْعبَووِ ،قُوْلَنا لَووُه َأ َ  - - بْووِن اأَلَرتِِ قَوواَل َكووَكْلاَن ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ َعووْن َخبَّووابِ  َوْهووَل ُمتَوَلسِِ
َ لَنَوووا قَووواَل  َلُكْم ُُيَْفوووُر لَوووُه ِ  اأَلْرِم فَوُيجْ » َتْستَوْنِصوووُر لَنَوووا َأ َ تَوووْدُعل اّللَّ َعوووُل ِفيوووِه،فَوُيَجاُء َكووواَن الرَُّجوووُل فِووويَمْن قَووووبوْ

ِديوووِد،َما ُقوَن اِبْلِمْنَشاِر،فَوُيلَضووُع َعلَووى رَْأِسوووِه فَوُيَشووُ  اِبيْونَوَتنْيِ،َوَموووا َيُصووُدُ  َذلِوووَك َعووْن ِقيِنِه،َومُيَْشوووُ  ِ َْمَشوواِط احلَْ 
،َوَما َيُصُدُ  َذِلَك َعوْن ِقينِوِه،َواّللَِّ لَيُوِتمَّنَّ  َعاَء حلَِْمِه ِمْن َعْظم  أَْو َعَصه   َهوَذا اأَلْموَر َحوَّتَّ َيِسوَْي الرَّاكِوُه ِموْن َصونوْ

َ أَِو الذِِْئَه َعَلى َغَنِمِه،َوَلِكنَُّكْم َتْستَوْعِجُللَن   ...176«ِإىَل َحْضَرَمْلَت،َ  َحَاُ  ِإ َّ اّللَّ
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:َكَأىنِِ أَْنظُُر ِإىَل النَِّبِِ  َم َعوْن َُيِْكى نَِبي ا ِمَن األَ  - -وقَاَل َعْبُد اّللَِّ نِْبيَواِء َضوَربَُه قَوْلُموُه فَوَأْقَمْلُ ،َوْهَل مَيَْسوُ  الودَّ
ُْم َ  يَوْعَلُملَن » َوْجِهِه،َويَوُقلُل   .177«اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِقْلِمى فَِإوَّ
لَوى أََذاُهوْم أَْفَضوُل ِموَن الَّوِذي َ  " ِإنَّ اْلُمْسوِلَم الَّوِذي ُحَواِلُ  النَّواَس َوَيْصوِثُ عَ :قَوالَ ،َعِن النَّوِلِِ ،وَعِن اْبِن ُعَمورَ 

 178 ُحَاِلُ  النَّاَس َوَ  َيْصِثُ َعَلى أََذاُهْم "
المواجين الصحيحة الاي أقدر بها القيم في ال هاد  قرار مذنهج  154الدرس الثاني:

 هللا

 وألقاء قورهووووا األرم،يفواهلن وا؟ماعوووو  املسوووولم  يف املدينوووو  مقبلوووو  علووووى جهوووواق كووووا   قوووورار موووونهج اّلِل 
يف تعب تهوا  ذخوذ القورآن ل ..اهلناملقسلم هلا يف قودر اّلِل،ولتسولم الرايو  والسوْي ّبوا يف الطريو  الشوا  الطليو

ت وآ م،ويف من تضووحياتعب وو  روحيوو ،ويف تقوولمي تصوولرها ملووا اووري يف أينوواء هووذا ا؟هوواق موون جووذب وقفووع،و 
للُولا ِلَمووْن َو  تَوقُ :»ا يرا صوحيحذ  املعركو  الطليلو  تقودإعطائهوا املولازين الصوحيح  الويت تقودر ّبوا القويم يف هو
:أَْملات  َبْل َأْحياء  َولِكْن   َتْشُعرُ   «  ونَ يُوْقَتُل يف َسِبيِل اّللَِّ

كيواء تلى كراموا أز أحبواء.ق إن هنالك قتلى سيخرون كهداء يف معرك  احل .كوهداء يف سوبيل اّلِل.قتلوى أعوزاء
 القلوولب وأزكووى رواحهووم يف معركوو  احلوو ،هم عوواقة أكوورم،والووذين يضووحلن  فالووذين حرجوولن يف سووبيل اّللِ  -

قوووال ي.فال اووولز أن يقتلووولن يف سوووبيل اّلِل ليسووولا أمووولا .إوم أحيووواء هوووي ء الوووذين -األروا  وأنهووور النفووولس 
م إوشووف  واللسووان.موولات ابلعنهم:أمولات.  اوولز أن يعتووثوا أمولا  يف احلووك والشووعلر،و  أن يقووال عونهم أ

 أحياء بشهاقة اّلِل سبحانه.فهم   بد أحياء.
نظوورة ر  ووا هوذ  الة   تقور إووم قتلولا يف لوواهر األمر،وحسوبما تورى العووني.ولكن حقيقو  املولت وحقيقوو  احليوا
لبي  ألوىل هووك السوووا  املوولت السووطحي  الظوواهرة ..إن  وو  احليوواة األوىل هووك الفاعليوو  والنموول وا متداق.و وو

 تلووولا مووون أجلوووهقحلووو  الوووذي ا..وهوووي ء الوووذين يقتلووولن يف سوووبيل اّلِل فووواعليتهم يف نصووورة واامووولق وا نقطووواع 
م يقوولى هوم ابستشووهاقهقني وراءفاعليو  مووييرة،والفكرة الويت موون أجلهوا قتلوولا ترتولي بوودمائهم واتود،وشير البووا
ىل.فهوم احليواة األو   ذ  هك صفوميتد.فهم ما يزاللن عنصرا فعا  قافعا مييرا يف تكيي  احلياة وتلجيهها،وه
ا ابعتبوار  عتبوار ،وإموإموا ّبوذا ا  -أحياء أو  ّبذا ا عتبار  الولاقعك يف قنيوا النواس.مث هوم أحيواء عنود رّبوم 

ه هووذ  احليوواة ..ألن كنوو« نَ ْشووُعُرو َأْحيوواء  َولِكووْن   تَ »آخوور   نوودري حنوون كنهه.وحسووبنا إخبووار اّلِل تعوواىل بووه:
 دوق.ولكنهم أحياء.فل  إقراكنا البشري القاصر ان

سوووول تطهووووْي يها.فالغفأحيوووواء.ومن مث   يغسووووللن كمووووا يغسوووول امللتى،ويكفنوووولن يف ييوووواّبم الوووويت استشووووهدوا 
 عد أحياء.ألوم ب للجسد امليحل وهم أنهار  ا فيهم من حياة.ويياّبم يف األرم يياّبم يف القث
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ألحبووووواء ألهووووول والن يف حيووووواة اأحيووووواء.فال يشووووو  قوووووتلهم علوووووى األهووووول واألحبووووواء واألصووووودقاء.أحياء يشوووووارك
يهللنوووا عظوووم  ألمووور،و واألصووودقاء.أحياء فوووال يصوووعه فوووراقهم علوووى القلووولب الباقيووو  خلفهوووم،و  يتعالمهوووا ا

 الفداء.
فك صووحي  مسوولم َعووْن َمْسووُرو   فمث هووم بعوود كوولوم أحيوواء مكرموولن عنوود اّلِل،مووأجلرون أكوورم األجوور وأوفووا :

ِوْم يُوْرَزقُولنَ قَاَل َسأَْلَنا َعْبَد اّللَِّ َعْن هَ  ( ِذِ  اهليَِ  )َو َ َهَْسَ َّ الَِّذيَن قُِتُللا ِ  َسِبيِل اّللَِّ أَْموَلا   بَوْل َأْحيَواء  ِعْنوَد َرّبِِ
َعوْرِش َتْسورَُ  ِموَن أَْرَواُحُهْم ِ  َجْلِ  َنْْي  ُخْضر  هَلَا قَوَناِقيُل ُمَعلََّقو   اِبلْ » قَاَل أََما ِإانَّ َقْد َسأَْلَنا َعْن َذِلَك فَوَقاَل 

ْشوتَوُهلَن َكويوْ  ا قَواُللا َأىَّ اْ؟َنَِّ  َحْيُة َكاَءْت مُثَّ َشِْوى ِإىَل تِْلَك اْلَقَناِقيِل فَانََّلَع إِلَْيِهْم َرُّبُُم انِِاَلَع   فَوَقاَل َهْل تَ 
َنا فَوَفَعوَل ذَ  ُوْم لَوْن يُْ َُكولا ِموْن َكْىء  َنْشَتِهى َوحَنُْن َنْسرَُ  ِمَن اْ؟َنَِّ  َحْيُة ِك وْ َّ َمورَّات  فَوَلمَّوا رَأَْوا َأوَّ لِوَك ِّبِوْم يَواَل

وووا رََأى أَْن أَْن ُيْسووأَُللا قَووواُللا اَي َربِِ نُرِيوووُد أَْن تَوووُرقَّ أَْرَواَحنَوووا ِ  َأْجَسووواِقاَن َحوووَّتَّ نُوْقتَووَل ِ  َسوووِبيِلَك َمووورَّة  أُ  ْخَرى.فَوَلمَّ
 ..179«.لا لَْيَك هَلُْم َحاَج   تُرِكُ 

َموا َأَحود  يَوْدُخُل اْ؟َنَّوَ  ُيُِوُه أَْن يَوْرِجوَع ِإىَل » قَواَل  - -َعِن النَِّبِِ  -رضى هللا عنه  -وعن أََنَك ْبِن َماِلك  
،ِلَمووا يوَووَرى الووُدنْوَيا َولَووُه َمووا َعلَووى اأَلْرِم ِمووْن َكووْىء ،ِإ َّ الشَّووِهيُد،يَوَتَم َّ أَْن يَوْرِجووَع ِإىَل الووُدنْوَيا فَويُوْقتَوو َل َعْشووَر َمرَّات 

 .180« .ِمَن اْلَكرَاَمِ  
 .يف سووووبيل اّللِ « .ّللَِّ ايف َسووووِبيِل »ولكوووون موووون هووووم هووووي ء الشووووهداء األحيوووواءف إوووووم أول ووووك الووووذين يقتلوووولن 

هج بيل هوذا املونسونزلوه.يف أوحد ،قون كرك  يف كارة و  هد  و  غاي  إ  اّلِل.يف سبيل هذا احلو  الوذي 
و  هوحل أي بيل آخور،.يف سبيل هذا الدين الذي اختار  ..يف هذا السبيل وحود ،  يف أي سوالذي كرعه

لوونفك بقووى يف اتكووعار آخوور،و  كوورك  مووع هوود  أو كووعار.ويف هووذا كوودق القوورآن وكوودق احلوودية،حَّت مووا 
 كبه  أو خانر ..غْي اّلِل ..

،َموووا اْلِقتَووواُل ِ  َسوووِبيِل اّللَِّ فَوووِإنَّ َأَحوووَداَن فَوَقووو - -َعووْن َأىِب ُملَسوووى قَووواَل َجووواَء َرُجووول  ِإىَل النَّوووِبِِ  اَل اَي َرُسووولَل اّللَِّ
يَّوو   .فَوَرفَووَع إِلَْيووِه رَْأَسووُه  ووا  -يُوَقاتِووُل َغَضووب ا،َويُوَقاِتُل محَِ َمووْن » فَوَقوواَل  -قَوواَل َوَمووا َرفَووَع إِلَْيووِه رَْأَسووُه ِإ َّ أَنَّووُه َكوواَن قَائِم 

 181 ...)أخرجه الشيخان(« ُ  اّللَِّ ِهَى اْلُعْلَيا فَوُهَل ِ  َسِبيِل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَتَل لَِتُكلَن َكِلمَ 
،الرَُّجُل ُاَاِهُد يف َسِبيِل اّللَِّ وَ  ُ َعْنُه،أَنَّ َرُجال،قَاَل:اَي َرُسلَل اّللَِّ َتغِوك َعَرض وا ِموَن وَعْن َأيب ُهَريْورََة َرِضَك اّللَّ ُهَل يَوبوْ

 .182:َ  َأْجَر َلُه،فََأْعَظَم النَّاُس َذِلَك،فَوَعاَق الرَُّجُل،فَوَقاَل:َ  َأْجَر َلُه "فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ الُدنْوَيا،
ُ ِلَمووووْن َخوووورََج ِ  َسووووِبيِلِه  َ ُحْرُِجووووُه ِإ َّ ِجَهوووواق ا ِ  »  --وَعووووْن َأىِب ُهَريْووووورََة قَوووواَل قَوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ  َتَضوووومََّن اّللَّ

ِه الَّوِذى َخورََج ِمْنوُه يِلى َوِإميَاان  ىِب َوَتْصِديق ا ِبُرُسِلى فَوُهوَل َعلَوىَّ َضواِمن  أَْن أُْقِخلَوُه اْ؟َنَّوَ  أَْو أَْرِجَعوُه ِإىَل َمْسوَكنِ َسبِ 
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ووود  بِيَوووِدِ  َموووا ِموووْن َكْلوووم  يُْكلَووومُ  ِ  َسوووِبيِل اّللَِّ ِإ َّ َجووواَء يوَوووْلَم  اَنئِوووال  َموووا اَنَل ِموووْن َأْجووور  أَْو َغِنيَم  .َوالَّوووِذى نَوْفوووُك حُمَمَّ
َ ِتِه ِحنَي ُكِلَم َلْلنُوُه لَوْلُن َقم  َورُيُوُه ِمْسوك  َوالَّوِذى نَوْفوُك حُمَمَّود  بِيَوِدِ  لَوْل َ أَنْ  َيُشو َّ َعلَوى اْلُمْسوِلِمنَي  اْلِقَياَمِ  َكَهيوْ

ُدوَن َسَع   َوَيُشوُ  َعلَوْيِهْم َما قَوَعْدُت ِخاَلَ  َسرِيَّ   تَوْغُزو ِ  َسِبيِل اّللَِّ أَ  َلُهْم َو َ اَِ ا َوَلِكْن  َ َأِجُد َسَع   فََأمحِْ بَد 
وود  بِيَوووِدِ  لَوووَلِقْقُت َأىنِِ أَْغوووُزو ِ  َسووِبيِل اّللَِّ فَأُقْوتَوووُل مُثَّ  أَْغوووُزو فَأُقْوتَوووُل مُثَّ أَْغوووُزو أَْن يَوَتَخلَُّفوولا َعووو ِِ َوالَّوووِذى نَوْفوووُك حُمَمَّ

 .183«.َتُل فَأُقوْ 
دي  صووإميان به،وت سوبيله،فهي ء هم الشهداء.هي ء الذين حرجولن يف سوبيل اّلِل،  حورجهم إ  جهواق يف

 برسله.
َعْن َأىِب ُعْقبَووَ  فلفووَّت فارسوك ااهوود أن يووذكر فارسوويته ويعتوز  نسوويته يف جمووال ا؟هوواق:ولقود كوور  رسوولل اّلِل 

ا َفَضووَرْبحُل َرُجووال  ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي  --قَوواَل َكووِهْدُت َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ  -وََكوواَن َمووْلىل  ِمووْن أَْهووِل فَوواِرَس  - أُُحوود 
فَوَهووالَّ قُوْلووحَل ُخووْذَها ِموو ِِ َوأاََن » فَوَقوواَل  --فَوُقْلووحُل ُخووْذَها ِموو ِِ َوأاََن اْلغُوواَلُم اْلَفارِِسووُى فَاْلتَوَفووحَل ِإىَلَّ َرُسوولُل اّللَِّ 

 .184أخرجه أبل قاوق(«.)ُى اْلُغاَلُم األَْنَصارِ 
ارة النصور هلوذا الودين ،وأن ُيوارب هوحل كوارة إ  كوأن يفخر بصف  غْي صف  النصر للنل فقد كر  له 

 ..وهذا هل ا؟هاق.وفيه وحد  تكلن الشهاقة،وتكلن احلياة للشهداء.
 الصبر عل  أنواع البالء 157 - 155الدرس الثالث:

ُلَلنَّكُ َولَ :»اّ جه  األحداّ،ويف تقلمي التصلر حلقيق  األحدمث ميضك السيا  يف التعب   مللا ْم ِبَشْكء  ِموَن نَوبوْ
ِر الصَّوااِت.َوبَ اْاَْلِ  َواْ؟ُلِع َونَوْقا  ِمَن اأْلَْملاِل َواأْلَنْوُفِك َوالثََّمر  ُهْم ُمِصويَب   قواُللا:ِإانَّ ِبرِيَن الَّوِذيَن ِإذا َأصوشِِ ابَوتوْ

 « ..راِجُعلنَ  ّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيهِ 
ائد،واب؟لع و  والشووودو  بووود مووون تربيووو  النفووولس ابلوووبالء،ومن امتحوووان التصوووميم علوووى معركووو  احلووو  ابملخوووا

ى دة،كك تعوز علوي  العقيوونقا األملال واألنفك والثمرات ..  بد من هذا البالء ليويقي امليمنولن تكوال
يعوز  تكاليفهوا   أصوحاّبا   الويت   يويقينفلسهم  قدار ما أقوا يف سبيلها مون تكالي .والعقائود الرخيصو

 ه العقيودة يفبولوذي تعوز اعليهم التخلك عنها عند الصدم  األوىل.فالتكالي  هنا هك الثمن النفسك الوذي 
ز هووا ..كانووحل أعووا موون أجلنفوولس أهلهووا قبوول أن تعووز يف نفوولس اهلخرين.وكلمووا شملوولا يف سووبيلها،وكلما بووذلل 

صووثهم علووى و لهووا ّبووا در  اهلخوورون قيمتهووا إ  حووني يوورون ابووتالء أهعلوويهم وكووانلا أضوون ّبا.كووذلك لوون يوو
أكوث و ا يبتلولن بوه خوْيا  و بالئها ..إوم عندئذ سيقلللن يف أنفسوهم:لل   يكون موا عنود هوي ء مون العقيودة

منودفعني ،مقودرين هلا،ثوني عنهاما قبللا هذا البالء،و  صثوا عليه ..وعندئذ ينقله املعارضلن للعقيدة ابح
 إليها ..وعندئذ اكء نصر اّلِل والفت  ويدخل الناس يف قين اّلِل أفلاجا ..
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 لن القوووولىو  بوووود موووون الووووبالء كووووذلك ليصووووله عوووولق أصووووحاب العقيوووودة ويقلى.فالشوووودائد تسووووتجيا مكنوووو
مطوووار   إ  هوووحل وموووذخلر الطاقووو  وتفوووت  يف القلوووه منافوووذ ومسوووارب موووا كوووان ليعلمهوووا املووويمن يف نفسوووه

ا عون يت تزيول الغوبنن  الوالازين والتصلرات ما كانحل لتص  وتد  وتستقيم إ  يف جل الشدائد.والقيم وامل
 العيلن،والران عن القللب.

ألوهوام الهوا،وتتلارى ألسوناق كاوأهم من هذا كله،أو القاعدة هلوذا كلوه ..ا لتجواء إىل اّلِل وحود  حوني هتتوز 
 قووووووو  تنجلوووووووكفند .ويف هوووووووذ  اللحظووووووو  وهوووووووك كوووووووَّت،وحلل القلوووووووه إىل اّلِل وحووووووود .  اووووووود سوووووووندا إ  سووووووو

لل حووتووه ..  ل   قوولة إ  قالغشوواوات،وتتفت  البصووْية،وينجلك األفوو  علووى موود البصوور ..  كووكء إ  اّلِل ..
قولم عليهوا يللاحودة الويت احلقيقو  ابإ  حلله ..  إراقة إ  إراقته ..  ملجأ إ  إليه ..وعندئذ تلتقك الورو  

 تصلر صحي  ..
ِر الصَّ :»هنا يصل ابلنفك إىل هذ  النقط  على األف  والنا القرآين  ُهْم ُمِصويَب    لَّوِذيَن ِإذاا اِبرِينَ َوَبشِِ َأصوابَوتوْ

ملرجووع اتيتنووا ..ّلِل ..وإليووه اذ.كوول كياننووا و كوول مووا فينووا ...إان ّلِل ..كلنووا ..« قوواُللا:ِإانَّ ّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيووِه راِجعُوولنَ 
 لتقواء ااملنبثو  مون  ء األخوْي ..التسليم ..التسليم املطل  ..تسليم ا لتجواواملآب يف كل أمر ويف كل مصْي

سووولل الكووورمي لغهم الر وجهوووا للجوووه ابحلقيقووو  اللحيدة،وابلتصووولر الصوووحي .هي ء هوووم الصوووابرون ..الوووذين يوووب
 ابلبشرى من املنعم ا؟ليل ..

ِوْم ْيِهْم َصوَلل َك َعلَوأُول ِو:»وهي ء هم الذين يعلون املونعم ا؟ليول مكواوم عنود  جوزاء الصوث ا؟ميول  ات  ِموْن َرّبِِ
نبيوه الوذي يصولك  ارك  يف نصويهإىل املشو ..صوللات مون رّبوم ..يورفعهم ّبوا« َوَرمْحَو  ،َوأُولِ َك ُهوُم اْلُمْهتَوُدونَ 

مر مون تدون ..وكل أهم امله عليه هل ومالئكته سبحانه ..وهل مقام كرمي ..ورمح  ..وكهاقة من اّلِل  وم
 ائل عظيم ..هذ  ه

 أهمية الصبر في حيا  المسلم

 لاجهوو  املشووق معب   يف وبعوود ..فووال بوود موون وقفوو  أمووام هووذ  ااااوو  يف تلووك التعب وو  للصوو  ا سووالمك.الت
   هوووذ  املعركووولتعب ووو  يفوا؟هد،وا ستشوووهاق والقتووول،وا؟لع وااووول ،ونقا األمووولال واألنفوووك والثمرات.وا

 .الطليل  الشاق  العظيم  التكالي 
  وأول وك هووم ّبوم ورمحوور إن اّلِل يضوع هوذا كلووه يف كف .ويضوع يف الكفوو  األخورى أموورا واحودا ..صوللات موون 

ا إ  عوودهم هنووا كووي ح،و  ياملهتوودون ..إنووه   يعوودهم هنووا نصوورا،و  يعوودهم هنووا اكينووا،و  يعوودهم هنووا مغووا
 ا.أكث من حياهتواهتا و ذكث من صللات اّلِل ورمحته وكهاقته ..لقد كان اّلِل يعد هذ  ا؟ماع  ألمر أ

حووَّت الرغبوو  يف  -فكووان موون مث ارقهووا موون كوول غايوو ،ومن كوول هوود  وموون كوول رغبوو  موون الرغبووات البشووري  
كان ارقها من كل كائب  تشلب التجرق املطل  لوه ولطاعتوه ولدعلتوه ..كوان علويهم أن   -انتصار العقيدة 

 وصووللاته ورمحتووه وكووهاقته هلووم  وووم مهتوودون ..هووذا ميضوولا يف نووريقهم   يتطلعوولن إىل كووكء إ  رضووى اّللِ 
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هل اهلد ،وهذ  هك الغاي ،وهذ  هك الثمرة احلللة اليت هتفل إليها قلولّبم وحودها ..فأموا موا يكتبوه اّلِل هلوم 
 بعد ذلك من النصر والتمكني فليك هلم،إ ا هل لدعلة اّلِل اليت ُيمللوا.

لوى عثمرات.وجوزاء نفوك واله جزاء.جزاء على التضوحي  ابألمولال واألإن هلم يف صللات اّلِل ورمحته وكهاقت
ن مون  قول يف امليوزاء فهول أياال  وا؟لع والشدة.وجزاء على القتل والشهاقة ..إن الكف  ترج  ّبذا العطوا

 كل عطاء.أرج  من النصر وأرج  من التمكني وأرج  من كفاء غيج الصدور ..
يف  ج ا هلووكهوهوذا هول املونالصو  املسوولم ليعود  ذلوك ا عوداق العجيه، هوذ  هوك ال بيو  الويت أخوذ اّلِل ّبوا

 ال بي  ملن يريد استخالصهم لنفسه وقعلته وقينه من بني البشر أمجعني.
 

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 347 

 [177إل   158(:اآليات 2الوحد  الااسمة ]سور  البقر  )

 أصحيح عدد من القواعد الاي يقوا عليها ا يمان الصحيح

 
لََّ  ِّبِموا َوَموْن َتطَولََّع  ُجناَ  َعَلْيوِه أَْن َيطَّوْعَتَمَر َفالاحَل أَِو  الصَّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َكعائِِر اّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَويْ ِإنَّ } 

لنَّواِس بَوْعِد ما بَويوَّنَّواُ  لِ  دى ِمنْ َواهلُْ   ما أَنْوزَْلنا ِمَن اْلبَويِِناتِ ( ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُملنَ 158َخْْيا  فَِإنَّ اّللََّ كاِكر  َعِليم  )
ُ َويَوْلَعوونُوُهُم الالَِّعنُوولنَ  تُوولُب  َّ الَّووِذيَن  بُوولا َوَأْصووَلُحلا َوبَويوَّنُوولا فَُأول ِووَك أَ إِ ( 159 )يف اْلِكتوواِب أُول ِووَك يَوْلَعوونُوُهُم اّللَّ

ِ  نَوووُ  اّللَِّ َواْلَمالِئَكووولَوووْيِهْم َلعْ عَ َومووواتُلا َوُهوووْم ُكفَّوووار  أُول ِوووَك  ُروا( ِإنَّ الَّوووِذيَن َكَفووو160َعلَوووْيِهْم َوأاََن التوَّووولَّاُب الووورَِّحيُم )
ُهُم اْلَعو161َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي ) هلُُكوْم إِلوه  واِحود  َوإِ  (162ُروَن )ذاُب َو  ُهوْم يُوْنظَو( خاِلِديَن ِفيها   ُحَفَُّ  َعونوْ

اِر َواْلُفْلوِك الَّويِت ْيوِل َوالنَّهوماواِت َواأْلَْرِم َواْخِتالِ  اللَّ ( ِإنَّ يف َخْلِ  السَّ 163)   إِلَه ِإ َّ ُهَل الرَّمْحُن الرَِّحيمُ 
ُ ِمنَ  َفُع النَّاَس َوما أَنْوَزَل اّللَّ ْعَد َمْلهِتا َوبَوةَّ ِفيهوا ِموْن  فََأْحيا بِِه اأْلَْرَم بوَ  ِء ِمْن ماء  السَّما َعْرِي يف اْلَبْحِر ِ ا يَونوْ

( َوِمووَن 164 )ايت  لَِقووْلم  يَوْعِقلُوولنَ اأْلَْرِم هَل وَ سَّووماِء  َقابَّوو   َوَتْصوورِيِ  الووِرايِ  َوالسَّووحاِب اْلُمَسووخَِّر بَوونْيَ الُكوولِِ 
َوَلْل يوَوَرى الَّوِذيَن لََلُمولا ِإْذ  ا ّللَِّ يَن آَمُنلا َأَكُد ُحب   َوالَّذِ هِِ اّللَِّ النَّاِس َمْن يَوتَِّخُذ ِمْن ُقوِن اّللَِّ أَْنداقا  ُيُُِبلَوُْم َكحُ 

َ كَ  يعا  َوأَنَّ اّللَّ َن الَّوِذيَن اتوَّبَوعُولا َورَأَُوا مِ ( ِإْذ َتَثَّأَ الَِّذيَن اتُِبُعلا 165َعذاِب )ِديُد الْ يَوَرْوَن اْلَعذاَب أَنَّ اْلُقلََّة ّللَِِّ مجَِ
ا  ُهْم َكموووا تَوووَثَُّ ا ِمنَّوووتَوووَثَّأَ ِمووونوْ عُووولا لَوووْل أَنَّ لَنوووا َكووورَّة  فَونوَ َل الَّوووِذيَن اتوَّبوَ ( َوقوووا166اْلَعوووذاَب َوتَوَقطََّعوووحْل ِّبِوووُم اأْلَْسوووباُب )

ُ أَْعموواهَلُْم َحَسوورات  َعلَووْيِهْم َومووا ُهووْم خِبوو اُس ُكلُوولا ِ َّووا يف اي أَيُوَهووا النَّوو (167اِر ) ِمووَن النَّووارِِجنيَ َكووذِلَك يُوورِيِهُم اّللَّ
وووووْيطاِن ِإنَّوووووهُ اأْلَْرِم َحوووووال   نَيِِ  وووووا َذُْموووووُر 168ني  )َعوووووُدو  ُمبِووووو  َلُكووووومْ بوووووا  َو  تَوتَِّبعُووووولا ُخطُووووولاِت الشَّ ُكْم اِبلُسووووولِء ( ِإ َّ

 تَّبِووُع مووانوَ  قوواُللا بَووْل ِإذا ِقيووَل هَلُووُم اتَِّبعُوولا مووا أَنْوووَزَل اّللَُّ ( وَ 169َواْلَفْحشوواِء َوأَْن تَوُقللُوولا َعلَووى اّللَِّ مووا   تَوْعَلُموولَن )
َفووُروا َكَمثَووِل الَّووِذي كَ ( َوَمثَووُل الَّووِذيَن  170) يَوْهتَووُدونَ   ا  َو أَْلَفْينووا َعَلْيووِه آابَءان أََولَووْل كوواَن آابُ ُهووْم   يَوْعِقلُوولَن َكوويْ 

َمنُوولا ُكلُوولا ِمووْن آِذيَن ( اي أَيُوَهووا الَّوو171ْعِقلُوولَن )يوَ ُهووْم   يَوْنعِوُ  ِ ووا   َيْسووَمُع ِإ َّ ُقعوواء  َونِووداء  ُصووم  بُْكووم  ُعْمووك  فوَ 
ُ  توَ  ووُتْم ِإايَّ وو (172 )ْعبُووُدونَ نَيِِبوواِت مووا َرَزْقنوواُكْم َواْكووُكُروا ّللَِِّ ِإْن ُكنوْ َم َوحَلْووَم اْاِْنزِيووِر ِإ َّ تَووَ  َوالوودَّ ا َحوورََّم َعلَووْيُكُم اْلَميوْ

َ َغُفووولر  رَ مْثَ َعَلْيووو فَوووال إِ َومووا أُِهووولَّ بِوووِه لِغَوووْْيِ اّللَِّ َفَموووِن اْضوووطُرَّ َغووْْيَ ابغ  َو  عووواق   ( ِإنَّ الَّوووِذيَن 173ِحووويم  )ِه ِإنَّ اّللَّ
ُ ِمَن اْلِكتاِب َوَيْشَ ُوَن بِِه مَثَن ْم ِإ َّ النَّواَر َو  يَُكلُِِمُهوُم موا َذُْكلُولَن يف بُطُولوِِ  ال  أُول ِوكَ ا  قَِليَيْكُتُملَن ما أَنْوَزَل اّللَّ

ُ يوَوووْلَم اْلِقياَموووو اْلَعووووذاَب ( أُول ِوووَك الَّووووِذيَن اْكووووَ َُوا الضَّوووالَلَ  اِبهْلُوووودى وَ 174ِ  َو  يوُووووزَكِِيِهْم َوهَلُوووْم َعووووذاب  أَلِوووويم  )اّللَّ
اْلِكتواِب ْختَوَلُفولا يف ا الَّوِذيَن  نَوزََّل اْلِكتواَب اِبحْلَو ِِ َوِإنَّ ( ذِلَك ِ َنَّ اّللََّ 175اِبْلَمْغِفرَِة َفما َأْصَثَُهْم َعَلى النَّاِر )

 اِبّللَِّ لِكوونَّ الْووِثَّ َمووْن آَموونَ اْلَمْغووِرِب وَ بَووَل اْلَمْشوورِِ  وَ ( لَووْيَك الْووِثَّ أَْن تُوَللُوولا ُوُجوولَهُكْم قِ 176َلِفووك ِكووقا   بَِعيوود  )
امى َواْلَمسوواِكنَي َوابْووَن ْرىب َواْلَيتوو َذِوي اْلُقووَعلووى ُحبِِووهِ  اْلمووالَ  َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر َواْلَمالِئَكووِ  َواْلِكتوواِب َوالنَِّبيِِوونَي َوآتَووى

ووووائِِلنَي َويف الرِِقوووواِب َوأَقوووواَم الصَّووووالَة َوآتَووووى ال ووووِبيِل َوالسَّ ا َوالصَّوووواِبرِيَن يف بَِعْهووووِدِهْم ِإذا عاَهووووُدو  اْلُملفُوووولنَ وَ زَّكوووواَة السَّ
 { (177ُمتوَُّقلَن )َك ُهُم الْ ول ِ َوأُ  اْلَبْأساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أُولِ َك الَِّذيَن َصَدُقلا

 مقدمة الوحد  
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ا سوتمرار  لصوحي  موعيستهد  هذا الدرس تصحي  عدق من القلاعود الويت يقولم عليهوا التصولر ا ميواين ا
 ان احلوو  الووذياعوود وكتموويف ملاجهوو  يهوولق املدينوو  الووذين   يكفوولن عوون تلبوويك احلوو  ابلبانوول يف هووذ  القل 

 سوللب التعموويمأا الودرس بلبلوو  وا ضوطراب فيهوا ..ولكوون السويا  يتخوذ يف هووذيعلملنوه يف كوأوا وإيقواع ال
لو  مني مون املزاذر املسولوعرم القلاعد العام ،اليت تشمل اليهلق وغْي هم  ن يرصدون للدعلة.وكذلك ُي

 اليت ت صدهم يف نريقهم بصف  عام .
ن تقاليووود لضووولع موووالبوووك هوووذا املومووون مث ْنووود بيووواان يف ملضووولع الطووولا  ابلصوووفا واملروة،بسوووبه موووا كوووان ي

ذا هووحلوج إىل ا وإقرار كوعائرا؟اهليو .وهل بيوان يتصول كوذلك  سوأل  ا عوا  إىل املسوجد احلورام يف الصوالة،
 البيحل.

لوو  ت واهلوودى ومحن البينووالووذلك يليووه يف السوويا  بيووان يف كووأن أهوول الكتوواب الووذين يكتموولن مووا أنووزل اّلِل موو
م اللعنوووو  فوووور فيعوووودهن يريوووود أن يتلب.فأمووووا الووووذين يصوووورون علووووى الكعنيفوووو  علوووويهم مووووع فووووت  ابب التلبوووو  ملوووو

 ا؟امع ،والعذاب الشديد الدائم.
ون اّلِل قن يتخوذون مون تنديود  ومث بيوان للحدانيو  اّلِل،وتلجيوه إىل اهلايت الكلنيو  الشواهدة ّبوذ  احلقيق .و 

هوووم يووورون ن بعوووخ و ضوووهم موووأنوووداقا.وعرم مشوووهد مووون مشووواهد القيامووو  للتوووابعني مووونهم واملتبووولعني.يتثأ بع
 العذاب.

انوه عنودهم قورآن وبيل ا نزل بوه او ناسب  ما كان ااقل فيه اليهلق من احلالل واحلرام يف املطاعم واملشارب،
ير موون ا اّلِل وهووذلوويت أحلهووفيمووا يكتملنووه موون التوولراة ..عووكء قعوولة إىل النوواس كافوو  لالسووتمتاع ابلطيبووات ا

 حووول اّلِل هلوووماع  وووا ألفحشووواء.تليها قعووولة خاصووو  للوووذين آمنووولا لالسوووتمتالشووويطان الوووذي ذمووورهم ابلسووولء وا
 علملن.يللن وهم وا متناع عما حرم عليهم،وبيان هذ  انرمات اليت ااقل فيها اليهلق ومياح

ه  وا .وهتديود رعيونوا قليالومن مث محل  عنيف  علوى الوذين يكتمولن موا أنوزل اّلِل مون الكتواب ويشو ون بوه مث
  اهلخرة من إ ال وغضه واحتقار.ينتظرهم يف

ميواين ه التصولر ا ،يصح  بوويف واي  الدرس يرق بيان عن حقيق  الث يتضمن قلاعد ا ميان والعمل الصاحل
ابّلِل يف  وارتبووواط فلووويك هووول كوووكليات لاهريووو ،وتقليبا لللجووول  قبووول املشووور  واملغرب،ولكنوووه كوووعلر وعمووول

 واضح . البيان وا؟دل الذي تر حلل القبل  الشعلر والعمل ..وتبدو العالق  بني هذا
عركو  موع مللازين.واملصولرات واوهكذا ْند السيا  ما يزال يف املعرك  ..املعرك  يف قاخل النفلس لتصحي  الت

 الكيد والدس والبلبل  اليت يقلم ّبا أعداء املسلمني ..
 السمي بين الص ا والمرو  158الدرس ا ول:

،َفَموْن َحوجَّ اْلبَوْيوِإنَّ الصَّفا َواْلمَ » لََّ  ِّبِموا،َوَمْن َتطَولََّع  ُجنواَ  َعَلْيوِه أَْن َيطَّوْعَتَموَر فَوالاحَل أَِو ْرَوَة ِمْن َكعائِِر اّللَِّ
 « ..َخْْيا  فَِإنَّ اّللََّ كاِكر  َعِليم  
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 لر الوذي  التصومون نبيعو هنا  عدة رواايت عن سوبه نوزول هوذ  اهليو ،أقرّبا إىل املنطو  النفسوك املسوتفاق
ل:إن ايوو  الوويت تقوول ر ..الرو أنشووأ  ا سووالم يف نفوولس اجململعوو  السووابق  إىل ا سووالم موون املهوواجرين واألنصووا
لن بووني هووذين انلا يسووعكووبعووخ املسوولمني هرجوولا موون الطوولا  ابلصووفا واملووروة يف احلووج والعمرة،بسووبه أوووم  

ا كموووا كووووانلا ن يطلفووول أر  املسووولملن ا؟بلوووني يف ا؟اهلي ،وأنوووه كوووان فلقهمووووا صووونمان  وووا أسوووا  وانئلوووو .فك
 يطلفلن يف ا؟اهلي .

َعوِن الصَّوَفا َواْلَموْرَوِة  -رضوى هللا عنوه  -البخاري َعْن َعاِصِم ْبِن ُسَلْيَماَن قَاَل َسوأَْلحُل أَنَوَك بْوَن َمالِوك   روى 
َُمووا ِمووْن أَْمووِر اْ؟َاِهِليَّووِ ،فَوَلمَّا َكوواَن اِ ْسوو ُ تَوَعوواىَل }ِإنَّ الصَّووَفا .فَوَقوواَل ُكنَّووا نوَووَرى َأوَّ ُهَما،فَووأَنْوَزَل اّللَّ اَلُم أَْمَسووْكَنا َعنوْ

َتطَولََّع َخوْْي ا فَوِإنَّ اّلِلَ َواْلَمْرَوَة ِمن َكَعآئِِر اّللِِ َفَمْن َحجَّ اْلبَوْيحَل أَِو اْعَتَمَر َفالَ ُجَناَ  َعَلْيِه أَن َيطَّلََّ  ِّبَِما َوَمن 
   185رة البقرة( سل 158َكاِكر  َعِليم { )

،َوَعَلى اْلَموْرَوِة َويَون  يُوَقواُل لَوُه اَنئِلَوُ ،فوَ  ،قَاَل:َكاَن َعَلى الصََّفا َوَين  يُوَقاُل لَوُه ِإَسوا   َلمَّا قَوِدَم َرُسولُل وَعِن الشَّْعِلِِ
َووووووا َكووووووانُلا َيطُلفُوووووولَن بَوووووواّللَِّ  ،ِإنَّ أَْهووووووَل اْ؟َاِهِليَّووووووِ  ِإ َّ نْيَ الصَّووووووَفا َواْلَمووووووْرَوِة لِْلووووووَليَوَننْيِ اللَّووووووَذْيِن قَوووووواُللا:اَي َرُسوووووولَل اّللَِّ

،فَونَوزَلَوحْل:" ِإنَّ الصَّوَفا َواْلَموْرَوَة ِموْن َكوَعائِِر اّللَِّ َفَمو َُما لَْيَسوا ِموْن َكوَعائِِر اّللَِّ ْن َحوجَّ اْلبَوْيوحَل أَِو اْعَتَموَر َعَلْيِهَما،َوِإوَّ
 .186َما "َفاَل ُجَناَ  َعَلْيِه أَْن َيطَّلََّ  ّبِِ 

 حليل القبل .ااص  بتاو  يرق هديد لتاري  نزول هذ  اهلي .واألرج  أوا نزلحل متأخرة عن اهلايت 
يتمكنوولن  ني كووانلاومووع أن مكوو  قوود أصووبححل قار حوورب ابلنسووب  للمسوولمني،فإنه   يبعوود أن بعووخ املسوولم

رج حوووكووان هوذا التروة ..صووفا واملوأفوراقا مون احلووج ومون العمرة.وهووي ء هوم الووذين هرجولا مون الطوولا  بوني ال
 زون ويتلجسوولنلهووم يتحوور مثوورة التعلوويم الطليل،ووضوول  التصوولر ا ميوواين يف نفلسووهم،هذا اللضوول  الووذي اع
ن   يوة تفوزع مو الناحيو  من كل أمر كانلا يزاوللنه يف ا؟اهلي .إذ أصبححل نفلسهم من احلساسوي  يف هوذ 

 مناسوبات  يفر بلضول  ا عنوه يف ا سوالم.األمر الوذي لهوكل ما كان يف ا؟اهلي ،وتتلجك أن يكلن منهيو
 كثْية ..

اب نفسوويا يهووا انقووالفكانووحل الوودعلة ا؟ديوودة قوود هووزت أرواحهووم هووزا وتغلغلووحل فيهووا إىل األعما ،فأحووديحل 
ن حيواهتم قوود ذا كوطر موهووكوعلراي كوامال،حَّت لينظورون  فولة وهورز إىل ماضويهم يف ا؟اهليو  وُيسولن أن 

  وإن ن ا ملوام بوهتحورزون موا  كامال،فلم يعد منهم،و  يعولقوا منوه وعواق قنسوا ورجسوا يانفصللا عنه انفص
 لس.يف تلك النف ة العجيهاملتابع لسْية هذ  الف ة األخْية يف حياة القلم ليحك بقلة أير هذ  العقيد

هووا هووزة فهز  قوود أمسووك ّبووذ  النفوولس - -ُيووك التغووْي الكاموول يف تصوولر هووم للحيوواة.حَّت لكووأن الرسوولل 
 شليوو  كهربيوو  يفنفضووحل عنهووا كوول رواسووبها،وأعاقت شليوو  ذراهتووا علووى نسوو  جديوود كمووا تصوونع اهلووزة ال

 ذرات األجسام على نس  آخر غْي الذي كان  
                                                 

 ( 4496) -املكنز  -صحي  البخارى - 185
 ( صحي 232ِعيِد ْبِن َمْنُصلر )تَوْفِسُْي ُسَنِن سَ  - 186
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موور موون أموولر أا موون كوول وهووذا هوول ا سووالم ..هووذا هل:انسووالخا كووامال عوون كوول مووا يف ا؟اهليوو ،وهرجا ابلغوو
ه لوووحَّت حلوووا القوكووول حركووو  كانوووحل الووونفك شتيهوووا يف ا؟اهليووو . ا؟اهلي ،وحوووذرا قائموووا مووون كووول كوووعلر

يود م يقورر موا ير ذ ا سوالللتصلر ا؟ديد بكول موا يقتضويه ..فلموا أن مت هوذا يف نفولس ا؟ماعو  املسولم  أخو
عوه عون أن نزعوه وقط سوالم بعودا بقاء عليه من الشوعائر األوىل، وا   يورى فيوه  سوا.ولكن يربطوه بعوروة ا 

كوعائر  ْية جديودة مونألنوه كوع لك.فإذا أ   املسلم فوال ذتيوه ألنوه كوان يفعلوه يف ا؟اهليو  ولكونأصله ا؟اه
 ا سالم،تستمد أصلها من ا سالم.

 هللا: روة من كعائرصفا واملوهنا ْند مثا  من هذا املنهج ال بلي العمي .إذ يبدأ القرآن بتقرير أن ال
كووعائر اّلِل وإ وووا  يقي كووعْية موونيوول ،فإ ووا ..فووإذا أنوول  ّبمووا مط« ئِِر اّللَِّ ِإنَّ الصَّووفا َواْلَمووْرَوَة ِمووْن َكووعا»

علو    املولرّو وتا؟اهليو يقصد ابلطلا  بينهما إىل اّلِل.ولقود انقطوع موا بوني هوذا الطولا  ا؟ديود ونولا 
مر مث.فوواألج و  شئلوو  وغْي ووا موون أصوونام ا؟اهليوو   وموون مث فووال حوور    سووا  وان -سووبحانه  -األموور ابّلِل 

 « ..ْن َيطَّلََّ  ِّبِماأَ َ  َعَلْيِه ال ُجنا َفَمْن َحجَّ اْلبَوْيحَل أَِو اْعَتَمَر فَ »غْي األمر،وا عا  غْي ا عا :
م ن وإىل أوهوواىل األوتوقوود أقوور ا سووالم معظووم كووعائر احلووج الوويت كووان العوورب ييقووووا،ونفى كوول مووا ميووحل إ

 إايهووا لوويت علمووه ربووهبووراهيم التصوولر ا سووالمك ا؟ديد،بلصووفها كووعائر إا؟اهليوو ،ورب  الشووعائر الوويت أقرهووا اب
رة فكوواحلج أموا العموووسويأيت تفصوويل هوذا عنوود الكوالم علووى فريضو  احلووج يف ملضوعه موون سويا  السوولرة( ..ف

 ل الطوولا  بوونيلعموورة جعويف كوعائرها فيمووا عودا اللقوول  بعرفوو  قون تلقيوحل  لاقيووحل احلووج.ويف كوال احلووج وا
 ة من كعائر ا.الصفا املرو 

 « ..ِليم  عَ  كاِكر  نَّ اّللََّ َوَمْن َتَطلََّع َخْْيا  فَإِ »مث حتم اهلي  بتحسني التطلع اباْي إنالقا:
لب ّبوووووذ  فووووويلم  إىل أن هوووووذا الطووووولا  مووووون ااْي،وبوووووذلك ينفوووووك مووووون النفووووولس كووووول حرج،ويطيوووووه القلووووو

ن نيو  ليوه القلولب موعا تنطولي .وهل يعلم مالشعائر،ويطم نها على أن اّلِل يعدها خْيا،واازي عليها اباْي
 وكعلر.

َ كواِكر  »و  بود أن نقو  حلظو  أموام ذلوك التعبوْي املولحك: ن اّلِل يرضووى أعو  املقصولق ..إن امل ...«فَوِإنَّ اّللَّ
.تلقووك لووالل عوو  اجملرقتلقووك لووال  نديوو  وراء هووذا امل« كوواِكر  »عوون ذلووك ااووْي ويثيووه عليووه.ولكن كلموو  

ع العبووووود مووووو ،حَّت لكأنوووووه الشوووووكر مووووون الووووورب للعبووووود.ومن مث تووووولحك ابألقب اللاجوووووه مووووونالرضوووووى الكامووووول
موودفف تلووك لشووكر واحلاالرب.فووإذا كووان الوورب يشووكر لعبوود  ااْي،فموواذا يصوونع العبوود ليووليف الوورب حقووه موون 

 .لالل التعبْي القرآين اليت تلمك احلك بكل ما فيها من الندى والرف  وا؟مال
 ا الاين يكامون الملمذ 162 - 159الدرس الثاني:

ومن بيان مشروعي  الطلا  ابلصفا واملوروة ينتقول السويا  إىل احلملو  علوى الوذين يكتمولن موا أنوزل اّلِل مون 
البينات واهلدى،وهم اليهلق الذين سب  احلدية عنهم نليال يف سويا  السولرة. ا يولحك  ن قسائسوهم   

ِإنَّ الَّووِذيَن َيْكُتُموولَن مووا أَنْوزَْلنووا ِمووَن »م احلووج إليووه أيضووا:تنقطووع حوولل مسووأل  ا عووا  إىل املسووجد احلوورام وفوور 
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ُ َويَوْلَعونُوُهُم الالَّ  ِعنُولَن.ِإ َّ الَّوِذيَن  بُولا اْلبَويِِناِت َواهْلُودى ِموْن بَوْعوِد موا بَويوَّنَّواُ  لِلنَّواِس يف اْلِكتواِب أُول ِوَك يَوْلَعونُوُهُم اّللَّ
،أُول ِووَك َعلَووْيِهْم َوَأْصوَلُحلا َوبَويوَّنُوولا فَُأول ِوكَ   أَتُوولُب َعلَوْيِهْم،َوأاََن التوَّوولَّاُب الورَِّحيُم.ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفوُروا َوموواتُلا َوُهوْم ُكفَّار 

ُهُم اْلَعذاُب َو  ُهْم يُوْنَظُرونَ   « ..َلْعَنُ  اّللَِّ َواْلَمالِئَكِ  َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي.خاِلِديَن ِفيها   ُحَفَُّ  َعنوْ
ن موووو - -د كووووان أهوووول الكتوووواب يعرفوووولن  ووووا بووووني أيووووديهم موووون الكتوووواب موووودى مووووا يف رسووووال  حمموووو  ولقوووود

 يف الكتاب. ّلِل هلمح ،ومدى ما يف األوامر اليت يبلغها من صد ،ومع هذا يكتملن هذا الذي بينه ا
اهم ن يور لكثوْية، لكتموان اافهم وأمثاهلم يف أي زمان، ن يكتملن احل  الذي أنزله اّلِل،لسبه مون أسوباب 

 يت تقوورر  وهوومقوولال الووالنوواس يف كووَّت األزمنوو  وكووَّت األمكن ،يسووكتلن عوون احلوو  وهووم يعرفلنووه،ويكتملن األ
  الوويت ينحوولا احلقيقووفلوووا لعلووى يقووني منهووا،واتنبلن آايت يف كتوواب اّلِل   يثزووووا بوول يسووكتلن عنهووا وح

ألمور الووذي دنيا ..ان أغوورام هوذ  الووهملهوا هوذ  اهلايت وحفلهووا بعيودا عوون  وع النوواس وحسوهم،لغرم مو
ُ وَ ْلَعووونُوهُ أُول ِوووَك يوَ ..»نشوووهد  يف ملاقووو  كثْية،وبصووودق حقوووائ  مووون حقوووائ  هوووذا الووودين كثوووْية  يَوْلَعووونُوُهُم ُم اّللَّ

ِعُنلنَ   « ..الالَّ
 مووون كووول  عووون  -بعووود اّلِل  -كأ وووا هللووولا إىل ملعن ،ينصوووه عليهوووا اللعووون مووون كووول مصووودر،ويتلجه إليهوووا 

 العنوولن موون كوولارقهم الرق يف غضووه وزجر،وأول ووك االوو  يلعوونهم اّلِل فيطوورقهم موون رمحتووه،ويطواللعن:الطوو
 صلب.فهم هكذا مطارقون من اّلِل ومن عباق  يف كل مكان ..

 « ..لَّاُب الرَِّحيمُ ،َوأاََن التوَّ َلْيِهمْ ِإ َّ الَِّذيَن  بُلا َوَأْصَلُحلا َوبَويوَُّنلا.فَُأولِ َك أَتُلُب عَ »
م نسووووووم  األموووووول يف يفتحهووووووا فتنسوووووو -  انفووووووذة التلبوووووو -يفووووووت  القوووووورآن هلووووووم هووووووذ  النافووووووذة املضووووووي    هووووووي ء

 اء فلْيجوع إىلفول .فمن كوالقللب إىل مصدر النلر،فال تي ك مون رمحو  اّلِل،و  تقون  مون ع الصدور،وتقلق
احلوووووو  ن لل،وإعالاحلمووووووى اهلمن،صوووووواق  الني .وآيوووووو  صوووووود  التلبوووووو  ا صووووووال  يف العموووووول،والتبيني يف القوووووو

وهووول « لووورَِّحيمُ الَّاُب َوأاََن التوَّووو»وا عووو ا  بوووه والعمووول  قتضوووا .مث ليثووو  برمحووو  اّلِل وقبللوووه للتلبووو ،وهل يقووولل:
 أصد  القائلني.

ل اّلِل موون قبوو مووا أوعوود فأمووا الووذين يصوورون و  يتلبوولن حووَّت تفلووحل الفرصوو  وتنتهووك املهلوو ،فأول ك مالقوولن
.أُولِذيَن َكَفووُروا َومووواتُلا َوُهوووْم ُكفَّ ِإنَّ الَّووو»بووه،بزايقة وتفصووويل وتلكيوود: َمالِئَكوووِ  َوالنَّووواِس ْم َلْعنَووُ  اّللَِّ َوالْ  ِووَك َعلَوووْيهِ ار 

ُهُم اْلَعذاُب َو  ُهْم يوُ   « ..نَ ْنَظُرو َأمْجَِعنَي.خاِلِديَن ِفيها   ُحَفَُّ  َعنوْ
صوووروا علوووى نقضك،وأتملهلووو  ذلوووك أووووم أغلقووولا علوووى أنفسوووهم ذلوووك البووواب املفتل ،وتركووولا الفرصووو  تفلحل،وا

   ..فهوووك لعنووو  مطبقووو « عِووونيَ النَّووواِس َأمجَْ َكوووِ  وَ أُول ِوووَك َعلَوووْيِهْم َلْعنَوووُ  اّللَِّ َواْلَمالئِ »الكتموووان والكفووور والضوووالل:
 ملجأ منها و  صدر حنلن 

ملعود   و  يذكر السيا  هلم عذااب آخر غْي هذ  اللعن  املطبق  بل عدها عوذااب   حفو  عونهم،و  ييجول
و  ميهلوووولن فيه.وإنووووه لعووووذاب قونووووه كوووول عذاب.عووووذاب املطووووارقة والنبووووذ وا؟فوووولة.فال يتلقوووواهم صوووودر فيووووه 
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حنان،و  عوني فيهوا قبولل،و  لسوان فيوه هيو .إوم ملعلنولن مطوروقون منبولذون مون العبواق ومون رب العبواق 
 .. يف األرم ويف املا األعلى على السلاء ..وهذا هل العذاب األليم املهني

 إقامة الاصور ا يماني عل  قاعد  الاوحيد 167 - 163الدرس الثالث:

د يعرم مون مشواهلتلحيود.و بعد هذا ميضك السويا  يف إقامو  التصولر ا ميواين علوى قاعدتوه الكبْية.قاعودة ا
نداقا،ويصوولر أن اّلِل الكوولن مووا يشووهد ّبووذ  احلقيقوو  كووهاقة   تقبوول ا؟وودل.مث ينوودق  وون يتخووذون موون قو 

م فيودهم حسوراهت ،و  تهم املتخواذل يولم يورون العوذاب،فيتثأ بعضوهم مون بعوخ فوال يونفعهم هوذا التوث ملقف
 و  خترجهم من النار.

ووووومخَ نَّ يف َوِإهلُُكوووووْم إِلوووووه  واِحووووود    إِلوووووَه ِإ َّ ُهوووووَل الووووورَّمْحُن الووووورَِّحيُم.إِ » ِ  اللَّْيوووووِل اواِت َواأْلَْرِم َواْخوووووِتالْلوووووِ  السَّ
َفُع النَّ َوالنَّهاِر،وَ  ُ ِمَن السَّماِء ِمنْ اما أَنْوَزَل اَس،وَ اْلُفْلِك الَّيِت َعْرِي يف اْلَبْحِر ِ ا يَونوْ ماء  فََأْحيا بِوِه اأْلَْرَم بَوْعوَد  ّللَّ

ووو وووماِء َواأْلَرْ ُمَسوووخَِّر بَوووحاِب الْ َمْلهِتوووا َوبَوووةَّ ِفيهوووا ِموووْن ُكووولِِ َقابَّ  ،َوَتْصووورِيِ  الوووِرايِ  َوالسَّ هَلايت  لَِقوووْلم   مِ نْيَ السَّ
،َوالَّوِذيَن آمَ لَوُْم َكُحوُيُِبُوو يَوْعِقلُولَن.َوِمَن النَّواِس َموْن يَوتَِّخووُذ ِموْن ُقوِن اّللَِّ أَنْوداقا   .َولَوْل يوَووَرى هِِ اّللَِّ نُولا َأَكووُد ُحب وا ّللَِِّ

َثَّأَ الَّووِذيَن اتُِبعُوولا ِمووَن الَّووِذيَن  َكووِديُد اْلَعووذاِب.ِإْذ تَووأَنَّ اّللََّ ،وَ يعووا  الَّووِذيَن لََلُموولا ِإْذ يوَووَرْوَن اْلَعووذاَب أَنَّ اْلُقوولََّة ّللَِِّ مجَِ 
ُهْم َكمووا تَووَثَُّ ا ِمنَّووا   نووا َكوورَّة  فوَ لَووْل أَنَّ لَ اتوَّبَوُعلا: لَّووِذينَ ااتوَّبَوعُوولا،َورَأَُوا اْلَعووذاَب َوتَوَقطََّعووحْل ِّبِووُم اأْلَْسووباُب.َوقاَل  نَوتَووَثَّأَ ِموونوْ

ُ أَْعماهَلُْم َحَسرات  َعَلْيِهْم،َوما ُهْم خِب  َكذِلكَ   « ..ارِ  ِمَن النَّ ارِِجنيَ يُرِيِهُم اّللَّ
  جووودل حووولل يكووون هنوووا إن وحووودة األللهيووو  هوووك القاعووودة الكبوووْية الووويت يقووولم عليهوووا التصووولر ا ميووواين.فلم

هوا   تنفوك ولكن رات حولل ذاتوه وحولل صوفاته وحولل عالقاتوه ابالو ختتلو  التصول  -ا عتقاق بلجلق إلوه 
ْية حووني نبتووحل سوويحل الفطوورة هووذ  احلقيق ،حقيقوو  وجوولق إلووه،إ  يف هووذ  األايم األخوونو  يقووع أن  -وجوولق  

  جوذور هلوا يف تو  كواذة انبت  منقطع  عن أصل احلياة،منقطعو  عون أصول الفطرة،تنكور وجولق اّلِل.وهوك انب
يو  ق الوذي   يطذا اللجول ر مون هوذا اللجلق.هوأصل هذا اللجلق ومن مث فمصْيها حتما إىل الفناء وا ندت

ائموا ا  القورآين قعوه السويتكلينه،و  تطي  فطرته بقاء هذا الصن  من ااالئو  املقطلعو  ا؟وذور  لوذلك ا
امووو  هووووذا اسوووي   قإىل احلووودية عووون وحووودة األللهي ،بلصووووفها التصوووحي  الضوووروري للتصوووولر،والقاعدة األس

دة لر ..تصولر وحون هوذا التصو،املنبثقو  مو ا جتماعيو  األخالقيو  والونظم التصلر ..مث  قام  سائر القلاعود 
..ومووون وحدانيووو  « رَِّحيمُ لووورَّمْحُن الوووا« ..»لَ   إِلوووَه ِإ َّ ُهووو« ..»َوِإهلُُكوووْم إِلوووه  واِحووود  »األللهيووو  يف هوووذا اللجووولق:

عبلقيوو  يووه االوو  ابلإل يتجووه األللهيوو  الوويت ييكوودها هووذا التأكيد،بشووَّت أسوواليه التلكيد،يتلحوود املعبوولق الووذي
ه لوذي يتلقوى منوااملصودر  والطاع  وتتلحود ا؟هو  الويت يتلقوى منهوا االو  قلاعود األخوال  والسولل  ويتلحود
 ري .اال  أصلل الشرائع والقلانني ويتلحد املنهج الذي يصر  حياة اال  يف كل ن

عيود ذكور هوذ  احلقيقو  الويت تكورر وهنا والسيا  يستهد  إعداق األم  املسلم  لودورها العظويم يف األرم،ي
ذكرهووا موورات ومووورات يف القوورآن املكوووك،واليت لوول القووورآن يعموو  جووذورها وميووود يف آفاقهووا حوووَّت تشوومل كووول 
جلانووه احلووك والعقل،وكوول جلانووه احليوواة واللجوولق ...يعيوود ذكوور هووذ  احلقيقوو  ليقوويم علووى أساسووها سووائر 
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..فمووون رمحتوووه السوووابغ  العميقووو  « الووورَّمْحُن الووورَِّحيمُ »التشوووريعات والتكوووالي  ..مث يوووذكر مووون صوووفات اّلِل هنوووا:
 الدائم  تنبث  كل التشريعات والتكالي .

ِم،َواْخووِتالِ  اِت َواأْلَرْ السَّووماو  ِإنَّ يف َخْلوو ِ :»وهووذا الكوولن كلووه كوواهد ابللحدانيوو  وابلرمحوو  يف كوول جماليووه 
َفوووُع اْحوووِر ِ وووا يوَ اللَّْيوووِل َوالنَّهاِر،َواْلُفْلوووِك الَّووويِت َعْووورِي يف اْلبَ  ووو لنَّاَس،َوموووانوْ ُ ِموووَن السَّ ماِء ِموووْن مووواء  فََأْحيوووا بِوووِه أَنْووووَزَل اّللَّ

وووِ ،َوالسَّوووحاالِراي اأْلَْرَم بَوْعوووَد َمْلهِتوووا َوبَوووةَّ ِفيهوووا ِموووْن ُكووولِِ َقابَّ  .َوَتْصووورِي ِ  ماِء َواأْلَْرِم ِب اْلُمَسوووخَِّر بَووونْيَ السَّ
 .« .هَلايت  لَِقْلم  يَوْعِقُللنَ 

 جائوووووووه هوووووووذاوهوووووووذ  الطريقووووووو  يف تنبيوووووووه احلووووووولاس واملشووووووواعر جوووووووديرة  ن تفوووووووت  العوووووووني والقلوووووووه علوووووووى ع
ر ق سوان أن يونوهوك قعولة لإلالكلن.العجائه اليت تفقدان األلف  جدهتا وغرابتها وإُياءاهتوا للقلوه واحلك،

 املكورورة مون هداملشوا هذا الكلن كالوذي يورا  أول مورة مفتول  العني،متولفز احلك،حوك القلوه.وكم يف هوذ 
ففقودت   ألفتهوامثعجيه وكوم فيهوا مون غريوه.وكم اختلجوحل العيولن والقلولب وهوك تطلوع عليهوا أول مورة 

 .هزة املفاجأة،وقهش  املباغت ،وروع  النظرة األوىل إىل هذا املهرجان العجيه
 ..   اجملهلل لالرة،والعتلك السماوات واألرم ..هذ  األبعاق اهلائل  واألجرام الضخم  واهلفا  املسح
ص لويت تلصول ا .هوذ  األسورارهذا التناس    ملاقعها وجرايوا   ذلك الفضاء اهلائل الذي يدير الور وس .

ن حقيقوو  عوان كوي ا للونفك وتلتو  يف رقاء اجملهولل ..هووذ  السوماوات واألرم حوَّت قون أن يعور  ا نسوو
عفهم أ وواّ ركهم وتسووينمووا تنموول مووداأبعاقهووا وأحجامهووا وأسوورارها الوويت يكشوو  اّلِل للبشوور عوون بعضووها ح

 العللم ..
 .ذلك الغروب .الفجر و  واختال  الليل والنهار ..تعاقه النلر والظالم ..تلا  ا كرا  والعتم .ذلك

هلتهووا  نسووان و اكووم اهتووزت هلووا مشوواعر،وكم وجفووحل هلووا قلوولب،وكم كانووحل أعجلبوو  األعاجيووه ..مث فقوود 
هووا يود اّلِل في بوودا يوذكرأالوذي تتجودق يف حسووه هوذ  املشواهد ويظول  وروعتهوا موع التكورار.إ  القلووه املويمن

 فيتلقاها يف كل مرة بروع  اال  ا؟ديد.
موو  قوودر مووا فتوو  موون عوالفلووك الوويت عووري يف البحوور  ووا ينفووع النوواس ..وأكووهد مووا أحسسووحل مووا يف هووذ  الل

  موووووون املطلقوووووو زرقوووووو أحسسووووووحل ونقطوووووو  صووووووغْية يف خضووووووم انووووووي  هملنووووووا وعووووووري بنووووووا،وامللج املووووووتالنم وال
ن الوووذي  قوووانلن الكووول ّلِل،وإ احللنا.والفلوووك سوووا   متنوووايرة هنوووا وهنوووا .و  كوووكء إ  قووودرة اّلِل،وإ  رعايووو  

 جعله اّلِل،ُيمل تلك النقط  الصغْية على يبج األملاج وخضمها الرعيه 
 ،وتصووري  الووراي  ومووا أنووزل اّلِل موون السووماء موون ماء،فأحيووا بووه األرم بعوود ملهتا،وبووة فيهووا موون كوول قاب
كموووا يووولحك القووورآن   -والسوووحاب املسوووخر بوووني السوووماء واألرم.وكلهوووا مشووواهد لووول أعووواق ا نسوووان شملهوووا 

بعوووني مفتلحووو  وقلوووه واع، رعووو  كيانوووه مووون عظمووو  القووودرة ورمحتهوووا ..تلوووك احليووواة الووويت  -للقلوووه املووويمن 
لطيفو  ا؟ولهر،اليت تودب يف لطو ،مث تنبعة من األرم حينموا القهوا املواء ..هوذ  احليواة اجملهللو  الكنه،ال

تتبوودى جوواهرة معلنوو  قليوو  ..هووذ  احليوواة موون أيوون جوواءتف كانووحل كامنوو  يف احلبوو  والنوولاة  ولكوون موون أيوون 
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جاءت إىل احلب  والنلاةف أصلهاف مصدرها األولف إنه   ادي اهلرب من ملاجه  هوذا السويال الوذي يلو  
 على الفطرة ..

اء احليوواة علووى إعطوو السوويال الووذي   جوولاب عليووه إ  وجوولق خووال  قوواقر لقوود حوواول امللحوودون عاهوول هووذا
 للملات.

ا هوم مث أخوْيا إذ -   إلوهبوال حاجو  إىل -وحاوللا نليال أن يل لا النواس أووم يف نوريقهم إىل إنشواء احليواة 
علوم يواة  وأحلااسوتحال  خلو  يف أرم ا حلاق ا؟احد الكافر ينتهلن إىل نفخ أيديهم وا قرار  ا يكرهلن:

ه نظريوو  ارون صوواحقعلموواء روسوويا الكووافرة يف ملضوولع احليوواة هوول الووذي يقوولل هووذا اهلن  وموون قبوول راغ 
وذلك السوحاب ىل وجهو ،النشلء وا رتقواء مون ملاجهو  هوذا السويال  مث تلوك الوراي  املتحللو  مون وجهو  إ
  للجولق ..إنوه ال  هذا ه اااانملل على هلاء،املسخر بني السماء واألرم،اااضع للناملس الذي أوقع

مو  ع.إن السور األيكفك أن تقلل نظري  ما تقلله عن أسوباب هبولب الوري ،وعن نريقو  تكولن السوحاب .
سوم  بنشوأة ع،اليت تهل سر هذ  األسوباب ..سور خلقو  الكولن ّبوذ  الطبيعو  وّبوذ  النسوه وّبوذ  األوضوا 

عوود يلافقووات الوويت هووذ  امل سووحاب ومطوور وتربوو  ..سووراحليوواة و لهووا وتوولفْي األسووباب املالئموو  هلووا موون راي  و 
سوووْية .سووور ت هووذ  الاملعوورو  منهوووا ابهل  ،والووويت لوول اختلوووحل واحووودة منهووا موووا نشوووأت احليوواة أو موووا سوووار 

 تدبْي ..كما يشك بلحدة التصميم ورمح  ال،التدبْي الدقي  الذي يشك ابلقصد وا ختيار
سوووتقبل   والغفل ،فاالقة األلفوووبوووعوووم لووول ألقوووى ا نسوووان عووون عقلوووه ..ن« هَلايت  لَِقوووْلم  يَوْعِقلُووولنَ »إن يف ذلوووك 

رائوود الووذي لكوولن كالمشوواهد الكوولن  ووك متجوودق،ونظرة مسووتطلع ،وقله نووِلر  ا ميووان.ولل سووار يف هووذا ا
يانوه تلوك  ،وهتز كيهب  إليه أول مرة.تلفحل عينه كول ومضو ،وتلفحل  عوه كول أنمو ،وتلفحل حسوه كول حركو

 لاىل على األبصار والقللب واملشاعر ..األعاجيه اليت ما تب تت
 الكمال ..التناس  و هل ما يصنعه ا ميان.هذا التفت .هذ  احلساسي .هذا التقدير للجمال و  إن هذا

اّلِل،آانء  ن موون صوونعإن ا ميووان ر يوو  جديوودة للكوولن،وإقرا  جديوود للجمال،وحيوواة علووى األرم يف مهرجووا
 الليل وأنرا  النهار ..

ق،والنظر يف يم اللجول   مون   ينظور و  يتعقل،فيحيود عون التلحيود الوذي يولحك بوه تصومومع هذا فإن هنوا
 « ..ُبلَوُْم َكُحهِِ اّللَِّ ْنداقا  ُيُِ ّللَِّ أَ َوِمَن النَّاِس َمْن يَوتَِّخُذ ِمْن ُقوِن ا»وحدة الناملس الكلين العجيه:

و را وأكووجارا،أرآن أحجوواانبني ّبووذا القووموون النوواس موون يتخووذ موون قون اّلِل أنووداقا ..كووانلا علووى عهوود املخوو
و كوارات أو أكوخاص ْنلما وكلاكه،أو مالئك  وكيانني ..وهم يف كل عهد من عهلق ا؟اهليو  أكوياء أ
ع موورء يف قلبووه كووركها املووأو اعتبووار ات ..وكلهووا كوور  خفووك أو لوواهر،إذا ذكوورت إىل جانووه اسووم اّلِل،وإذا أ

 فّللِ كلن إ  يوأفرق هذ  األنداق ابحله الذي    حه اّلِل.فكي  إذا نزع حه اّلِل من قلبه
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  و  كوووارات و  عتبوووار اتإن املووويمنني   ُيبووولن كوووي ا حوووبهم ّلِل.  أنفسوووهم و  سووولاهم.  أكخاصوووا و  ا
 ،حبوا مطلقوا.أكود حبوا ّللِ « .ا ّللَِّ  ُحب  َوالَِّذيَن آَمُنلا َأَكدُ »قيما من قيم هذ  األرم اليت اري وراءها الناس:

 من كل ملازن ،ومن كل قيد.أكد حبا ّلِل من كل حه يتجهلن به إىل سلا .
 حله. هك صل  اوبني اّللِ  والتعبْي هنا ابحله تعبْي مجيل،فل  أنه تعبْي صاق .فالصل  بني امليمن احل 

 ر فو  احلوه املشودوق بعانصل  اللكيج  القلبي ،والتجاذب الروحك.صل  امللقة والقريب.صول  اللجودان املشو
 اللقوق.

يعووا  أَنَّ اْلُقوو -َن اْلَعووذاَب ِإْذ يوَووَروْ  -َولَووْل يوَووَرى الَّووِذيَن لََلُموولا  » َ َكووِديُد لََّة ّللَِِّ مجَِ ْلَعووذاِب.ِإْذ تَووَثَّأَ الَّووِذيَن ا،َوأَنَّ اّللَّ
ُهْم  لَوْل أَنَّ لَ قاَل الَّوِذيَن اتوَّبَوُعلا:ْسوباُب.وَ ُم اأْلَ ِّبِواتُِبُعلا ِمَن الَِّذيَن اتوَّبَوُعلا،َورَأَُوا اْلَعذاَب َوتَوَقطََّعوحْل  نوا َكورَّة  فَونَوتَوَثَّأَ ِمونوْ

ُ أَْعماهَلُْم َحَسرات    « .. خِبارِِجنَي ِمَن النَّارِ ْم،َوما ُهمْ َعَلْيهِ  َكما َتَثَُّ ا ِمنَّا  َكذِلَك يُرِيِهُم اّللَّ
يقفولن  ارهم إىل يولموا  بصوفسوهم ..لول مودأول ك الذين اختذوا من قون اّلِل أنوداقا.فظلملا احل ،وللمولا أن

أَنَّ »رأوا   لول يورون لوالظواملني بني يدي اّلِل اللاحد  لل تطلعلا ببصائرهم إىل يلم يورون العوذاب الوذي ينتظور
يعا    «.ذابِ يُد اْلعَ َوأَنَّ اّللََّ َكدِ ..»فال كركاء و  أنداق « اْلُقلََّة ّللَِِّ مجَِ

وانشوغل  ات واألسباب،والعالق ن التابعني.ورأوا العذاب.فتقطعحل بينهم األواصرلل يرون إذ تثأ املتبلعلن م
ا،وعجزت عون ن يتبعلووكل بنفسه  بعا كان أم متبلعا.وسقطحل الرايسات والقياقات اليت كوان املخودوعل 

 قاتة،وكوذب القيواة اللاحدوقاي  أنفسها فضال على وقاي   بعيها.ولهرت حقيق  األللهي  اللاحدة والقودر 
 الضال  وضعفها وعجزها أمام اّلِل وأمام العذاب.

غووويج مووون التوووابعني ..وتبووودى احلنووو  وال« ِمنَّوووا ا تَوووَثَُّ اُهْم َكموووَوقووواَل الَّوووِذيَن اتوَّبَوعُووولا لَوووْل أَنَّ لَنوووا َكووورَّة  فَونَوتَوووَثَّأَ ِمووونوْ »
يووتهم ثأوا موون تبعفيتوو ألرمااملخوودوعني يف القيوواقات الضووال .وانلا لوول يوورقون هلووم ا؟ميوول  لوول يعوولقون إىل 

إنوووه مشوووهد  العوووذاب  لتلوووك القيووواقات العووواجزة الضوووعيف  يف حقيقتهوووا،اليت خووودعتهم مث توووثأت مووونهم أموووام
التعقيوه    وهنوا اوكءانبولبنيو ميير:مشهد التوث  والتعواقي والتخاصوم بوني التوابعني واملتبولعني.بني انبوني 

ُ أَعْ  »املمخ املي :  « ..نَي ِمَن النَّارِ ْم خِبارِجِ ْم،َوما هُ ماهَلُْم َحَسرات  َعَلْيهِ َكذِلَك يُرِيِهُم اّللَّ
إباحذذذة الطيبذذذات والاحذذذاير مذذذن ماابمذذذة الشذذذيطان فذذذي  171 - 168الذذذدرس الرابذذذع:

 الخبائث

بعوووود هووووذا ميضووووك السوووويا  يوووودعل النوووواس إىل التمتووووع بطيبووووات احلياة،والبعوووود عوووون خبائثها،حمووووذرا موووون اتبوووواع 
بائة،وا قعاء على اّلِل يف التحليول والتحورمي بغوْي إذن منوه و  تشوريع وُيوذرهم الشيطان،الذي ذمرهم ابا

من التقليد يف كوأن العقيودة بغوْي هودى مون اّلِل،وينودق ابلوذين يودعلن مون قون اّلِل موا   يعقول و  يسومع 
ُكلُوولا ِ َّووا يف اأْلَْرِم   اي أَيُوَهووا النَّوواسُ »..وّبوذا يلتقووك ملضوولع هووذ  الفقوورة  لضوولع الفقوورة السووابق  يف السوويا :

ا َذُْمرُُكْم اِبلُسلِء َواْلفَ  ْحشاِء،َوأَْن تَوُقللُولا َعلَوى َحال   نَيِِبا ،َو  تَوتَِّبُعلا ُخطُلاِت الشَّْيطاِن،ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبني .ِإ َّ
 قاُللا:بَووْل نَوتَّبِوُع مووا أَْلَفْينووا َعَلْيوِه آابَءان.أََولَووْل كوواَن آابُ ُهووْم   اّللَِّ موا   تَوْعَلُموولَن.َوِإذا ِقيووَل هَلُُم:اتَِّبعُولا مووا أَنْوووَزَل اّللَُّ 
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يَوْنعِووُ  ِ ووا   َيْسووَمُع ِإ َّ ُقعوواء  َونِداء .ُصووم  بُْكووم   يَوْعِقلُوولَن َكووْي ا  َو  يَوْهتَووُدوَنف َوَمثَووُل الَّووِذيَن َكَفووُروا َكَمثَووِل الَّووِذي
 «..نَ ُعْمك  فَوُهْم   يَوْعِقُلل 

وأن الوووووذين  -لسووووابق  ايف الفقووووورات  -للاحد،وأنوووووه ااووووال  اللاحوووود أنووووه ا لووووه ا -سوووووبحانه  -ملووووا بووووني اّلِل 
شورع هلوم نوه هول الوذي يعباق ،وأليتخذون من قون اّلِل أنداقا سيناهلم موا ينواهلم ..كورع يبوني هنوا أنوه الوراز  

ع فتحورم هك اليت تشر  ل  وترز .فا؟ه  اليت ختاحلالل واحلرام ..وهذا فرع عن وحداني  األللهي  كما أسلفنا
 وهلل.وهكذا يرتب  التشريع ابلعقيدة بال فكا .

إ  ما كرع هلم حرمتوه وهول املبوني  -وهنا يبي  اّلِل للناس مجيعا أن ذكللا  ا رزقهم يف األرم حال  نيبا 
 يطان يف كوكء مون هذا،ألنوه عودوهموأن يتلقولا منوه هول األمور يف احلول واحلرمو ،وأ  يتبعولا الشو -فيما بعد 

وموون مث فهوول   ذموورهم خبْي،إ ووا ذموورهم ابلسوولء موون التصوولر والفعوول وذموورهم  ن ُيللوولا وُيرموولا موون عنوود ،
أنفسووووهم،قون أموووور موووون اّلِل،مووووع الووووزعم  ن هووووذا الووووذي يقلللنووووه هوووول كووووريع  اّلِل ..كمووووا كووووان اليهوووولق مووووثال 

يُوَهووووا النَّوووواُس ُكلُوووولا ِ َّووووا يف اأْلَْرِم َحووووال   نَيِِبووووا ،َو  تَوتَِّبعُوووولا اي أَ »يصوووونعلن،وكما كووووان مشووووركل قووووريا يوووودعلن:
ووا َذُْموورُُكْم اِبلُسوولِء َواْلَفْحشوواِء َوأَْن تَوُقللُوولا َعلَووى اّللَِّ  «  مووا   تَوْعَلُموولنَ ُخطُوولاِت الشَّووْيطاِن ِإنَّووُه َلُكووْم َعووُدو  ُمِبني .ِإ َّ

ميثووول  -إ  انظووولر القليوول الوووذي يوونا عليوووه القوورآن نصوووا  -ا يف األرم ..وهووذا األمووور اب ابحوو  واحلووول ملوو
نالق  هذ  العقيدة،وعاوّبا مع فطرة الكلن وفطرة الناس.فواّلِل خلو  موا يف األرم لإلنسوان،ومن مث جعلوه 
لووه حووال ،  يقيوود  إ  أموور خوواص ابحلظوور،وإ  عوواوز قائوورة ا عتوودال والقصوود.ولكن األموور يف عملمووه أموور 

القووو  واسوووتمتاع بطيبوووات احلياة،واسوووتجاب  للفطووورة بوووال كوووزازة و  حووورج و  تضووويي  ..كووول أول وووك بشووورط ن
واحووود،هل أن يتلقوووى النووواس موووا ُيووول هلوووم وموووا ُيووورم علووويهم مووون ا؟هووو  الووويت تووورزقهم هوووذا الووورز .  مووون إُيووواء 

لفحشوووواء،وإ  الشوووويطان الووووذي   يوووولحك خبووووْي ألنووووه عوووودو للنوووواس بووووني العووووداوة.  ذموووورهم إ  ابلسوووولء واب
 187ابلتجدي  على اّلِل،وا ف اء عليه،قون تثبحل و  يقني 

ُ قاُللا:بَووْل نَوتَّبِووُع مووا أَْلَفْينووا َعَلْيووِه آابَءان» ..وسوولاء كووان هووي ء الووذين تعنوويهم « َوِإذا ِقيووَل هَلُُم:اتَِّبعُوولا مووا أَنْوووَزَل اّللَّ
ا إىل ا سووالم،وإىل تلقووك كوورائعهم وكووعائرهم اهليوو  هووم املشووركلن الووذين تكوورر موونهم هووذا القوولل كلمووا قعوول 

منه،وهجر ما ألفل  يف ا؟اهلي   ا   يقر  ا سالم.أو كانلا هم اليهلق الذين كانلا يصرون على موا عنودهم 
موون مووأيلر آابئهووم ويرفضوولن ا سووتجاب  للوودين ا؟ديوود مجلوو  وتفصوويال ..سوولاء كووانلا هووي ء أم هووي ء فاهليوو  

                                                 
:اَيأَيُوَها النَّاُس ُكُللا ِ َّا يف اأْلَْرِم َحاَل   نَيِِب ا،فَوَقاَم َسْعُد ْبُن َأيب َوقَّواص  فَوَقواَل:اَي - -َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل:تُِلَيحِل اهْليَُ  ِعْنَد َرُسلِل اّللَِّ  - 187

ْعَلِة .فَوَقاَل َلُه النَِّلُ  َرُسلَل اّللَِّ،اقُْع اّللََّ أَنْ  ْعَلِة،َوالَّوِذي نَوْفوُك حُمَمَّود  " اَي َسْعدُ :- - َاَْعَلِب ُمْسَتَجاَب الدَّ ،أَِنْه َمْطَعَموَك َتُكوْن ُمْسوَتَجاَب الدَّ
  ُه ِمْن ُسْححل  فَالنَّاُر أَْوىَل ِبِه "ْلم ا،َوأمَُيَا َعْبد  نَوَبحَل حلَْمُ  أَْربَِعنَي يوَ لُ  اْلَعمَ بَِيِدِ ،ِإنَّ اْلَعْبَد يَوْقِذُ  الُلْقَمَ  احْلَرَاَم يف َجْلِفِه َما يُوتَوَقبَُّل ِمْنهُ 

َبُع اْلَفَلاِئِد ط مكتب  القدسك ]  ( ضعي   6683[)261/ 14وس  للطثاين ]( واملعجم األ18101[ ) 278/ 21جَمَْمُع الزََّواِئِد َوَمنوْ
  صال.ال  وا ستِ كْسُبهمل ألنه َيْسَححل الثك :أي يُْذهبها،والسَّححل من ا هْ   الُسححل:احلَرَام الذي   ُيَِلُ  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 357 

ر العقيوووودة موووون غووووْي اّلِل وتنوووودق ابلتقليوووود يف هووووذا الشووووأن والنقوووول بووووال تعقوووول و  تنوووودق بتلقووووك كووووكء يف أموووو
 «.أََوَلْل كاَن آابُ ُهْم   يَوْعِقُللَن َكْي ا  َو  يَوْهَتُدونَ »إقرا :

يودف  ومون مث وأي تقل أو لل كان األمر كذلك،يصورون علوى اتبواع موا وجودوا عليوه آابءهومف فوأي مجولق هوذا
ا،بول إذا هلفقه موا يقوال ليت   تي  ّبذا التقليد وهذا ا؟ملق،صلرة البهيم  السارح  ايرسم هلم صلرة زري  تل

مووو  تووورى  ،فالبهيصوووا  ّبوووا راعيهوووا  عوووحل جمووورق صووولت   تفقوووه مووواذا يعوووب  بووول هوووم أضووول مووون هوووذ  البهيم
ْسووووَمُع ِإ َّ ُقعوووواء  يَ  ُ  ِ ووووا  ي يَوْنعِووووَوَمثَووووُل الَّووووِذيَن َكَفوووُروا َكَمثَووووِل الَّووووذِ »وتسووومع وتصووووي ،وهم صووووم بكووووم عمووووك:
لن.مووا قاموولا   ن وألسوون  وعيحل هلووم آذاصووم بكووم عمك.ولوول كانوو«  َونِداء .ُصووم  بُْكووم  ُعْمووك  فَوُهووْم   يَوْعِقلُوولنَ 

  م آذان وألسوون تلهووه هلوو وليفتهووا الوويت خلقووحل هلا،وكووأوم إذن  ينتفعوولن ّبووا و  يهتوودون.فكأوا   توويقي
والشوريع   أمور العقيودة يتلقى يفعطل تفكْي ،ويغل  منافوذ املعرفو  واهلدايو ،و وعيلن.وهذ  منتهى الزراي   ن ي

 من غْي ا؟ه  اليت ينبغك أن يتلقى منها أمر العقيدة والشريع  ..
 أهللال الطيبات وا ماناع عن المحرمات 172الدرس الخامس:

هم إىل قهم.ويووولجهمنووولا.يبي  هلوووم األكووول مووون نيبوووات موووا رز إىل الوووذين آ -خاصووو   -وهنوووا يتجوووه ابحلووودية 
للوم ابلوذين اواق م.وينودقهلككر املنعم على نعمه.ويبني هلم ما حرم عليهم،وهل غْي الطيبات اليت أابحهوا 

ا ِمووْن نَيِِبوواِت مووا َمنُوولا ُكلُوول ِذيَن آاي أَيُوَهوا الَّوو »يف هوذ  الطيبووات وانرمووات موون اليهوولق.وهك عنوودهم يف كتوواّبم:
ُ  تَوْعبُوووُدوَن.ِإ َّ َرَزْقناُكْم،َواْكوووُكُروا ّللَِّ  وووُتْم ِإايَّ تَوووَ  َوالووودََّم َم َعلَوووْيكُ ا َحووورَّ  ِإْن ُكنوْ حَلْوووَم اْاِْنزِيوووِر َوموووا أُِهووولَّ بِوووِه لِغَوووْْيِ وَ ُم اْلَميوْ

.َفَموووِن اْضوووطُرَّ َغوووْْيَ ابغ  َو  عووواق  فَوووال ِإمْثَ َعَلْيوووِه.ِإنَّ  ُ ِموووَن ُتُموووِحووويم .ِإنَّ الَّوووِذيَن َيكْ  َغُفووولر  رَ  اّللََّ اّللَِّ لَن موووا أَنْووووَزَل اّللَّ
،أُول ِوووَك موووا َذُْكلُووولَن يف  ُ يوَوووْلَم اْلِقياَموووِ  َو   النَّووواَر،َو  يَُكلُِِمُهوووِوِْم ِإ َّ  بُطُووول اْلِكتووواِب َوَيْشوووَ ُوَن بِوووِه مَثَنوووا  قَِليال  ُم اّللَّ

مووا َأْصووَثَُهْم َعلَووى النَّوواِر  ْلَعووذاَب اِبْلَمْغِفوورَِة فَ هْلُوودى َواابِ َلَ  اليوُووزَكِِيِهْم،َوهَلُْم َعووذاب  أَلِيم .أُول ِووَك الَّووِذيَن اْكووَ َُوا الضَّوو
،َوِإنَّ الَِّذيَن اخْ   «.اِب َلِفك ِكقا   بَِعيد  ا يف اْلِكتتَوَلُفل ذِلَك ِ َنَّ اّللََّ نَوزََّل اْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ

ك إلويهم أن يتلقولا منوه الشورائع وأن ذخوذوا إن اّلِل يناقي الذين آمنلا ابلصف  اليت تربطهم به سبحانه،وتلح
عنه احلالل واحلرام.ويذكرهم  ا رزقهم فهل وحد  الراز ،ويبي  هلم الطيبوات  وا رزقهوم فيشوعرهم أنوه   مينوع 
عنهم نيبا من الطيبات،وأنه إذا حرم علويهم كوي ا فانوه غوْي نيوه،  ألنوه يريود أن ُيورمهم ويضوي  علويهم 

ويووولجههم للشوووكر إن كوووانلا يريووودون أن يعبووودو  وحووود  بوووال  -م الووورز  ابتوووداء وهووول الوووذي أفوووام علووويه -
كووريك.فيلحك إلوويهم  ن الشووكر عبوواقة وناعوو  يرضوواها اّلِل موون العبوواق ..كوول أول ووك يف آيوو  واحوودة قليلوو  

ُ  تَوْعبُووُدونَ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُكلُوولا ِمووْن نَيِِبوواِت مووا َرَزْقنوواُكْم َواْكووُكُروا ّللَِِّ إِ »الكلمووات: ووُتْم ِإايَّ ..مث  188«ْن ُكنوْ
ا« »يبني هلم انرمات من املآكل نصا وهديدا ابستعمال أقاة القصر  « ..ِإ َّ

                                                 
ِه اْلُمْرَسوِلنَي فَوَقواَل أَيُوَها النَّاُس ِإنَّ اّللََّ نَيِِه   َ يَوْقَبُل ِإ َّ نَيِِب ا َوِإنَّ اّللََّ أََمَر اْلُمْيِمِننَي ِ َا أََمَر بِ »  --َعْن َأىِب ُهَريْوَرَة قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  - 188

مُثَّ ذََكووَر «.ا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُكلُولا ِمووْن نَيِِبَوواِت َموا َرَزقْونَوواُكْم( ) اَي أَيُوَهوا الُرُسووُل ُكلُولا ِمووَن الطَّيِِبَوواِت َواْعَملُولا َصوواحِل ا ِإىنِِ ِ َووا تَوْعَملُولَن َعلِوويم ( َوقَوواَل )اَي أَيُوَهو
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َتَ  َوالدََّم َوحلََْم اْاِْنزِيرِ  » ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميوْ كوذلك شابهوا الونفك السوليم  و  ..وامليتو « غَوْْيِ اّللَِّ ِهلَّ بِوِه لِ  َوما أُ ِإ َّ
موون عمووع  -اّلِل  يلوو  موون هوورمي القوورآن والتوولراة قبلووه إبذنبعوود فوو ة نل  -الدم،فضووال علووى مووا أيبتووه الطووه 

مون  قصوى موا فيهمواة قود استامليكروابت وامللاق الضارة يف امليتو  ويف الودم،و  نودري إن كوان الطوه احلودي
 األذى أم إن هنا  أسبااب أخرى للتحرمي   يكش  عنها بعد للناس.

مووه اّلِل ع هوذا فقود حر لمي ..ومووفأموا اانزيور فيجواقل فيووه اهلن قولم ..واانزيور بذاتوه منفوور للطبوع النظيو  القو
ة ااطوولرة وقة كووديدمنووذ ذلووك األموود الطليوول ليكشوو  علووم النوواس منووذ قليوول أن يف حلمووه وقمووه وأمعائووه ق

 قوودمحل،فلم تعوودثوو  قوود تاحلدي )الوودوقة الشووريطي  وبليضوواهتا املتكيسوو (.ويقلل اهلن قوولم:إن وسووائل الطهوول
 وسوووائل الطهووول تلافرهوووا هوووذ  الديووودان وبليضووواهتا مصووودر خطووور ألن إابقهتوووا مضوووملن  ابحلووورارة العاليووو  الووويت

ذا الووذي  احوودة.فمنو احلديثوو  ..وينسووى هووي ء النوواس أن علمهووم قوود احتوواج إىل قوورون نليلوو  ليكشوو  آفوو  
الويت سوبقحل  الشوريع    بعود عنهواف أفوال تسوتح ازم  ن ليك هنا  آفات أخورى يف حلوم اانزيور   يكشو

ل موووووا رمحل،وحنلوووووحهووووذا العلوووووم البشوووووري بعشووووورات القووووورون أن ن ووووو  ّبا،ونووووودع كلمووووو  الفصووووول هلوووووا،وحنرم موووووا 
 حللحل،وهك من لدن حكيم خبْي 

لغوووْي  كن للتلجوووه بوووه  فيوووه،ولأموووا موووا أهووول بوووه لغوووْي اّلِل.أي موووا تلجوووه بوووه صووواحبه لغوووْي اّلِل.فهووول حمووورم،  لعلووو
حدة املتجوووه لضوومْي،وو احموورم لعلوو  روحيووو  تنووايف صوووح  التصلر،وسووالم  القله،ونهووارة الرو ،وخلووولص اّلِل.

يودة مون ل ألصو  ابلعقنجاسو .وه..فهل ملح  ابلنجاس  املاقي  والقذارة احلقيقي  على هذا املع  املش   لل
 ..ك سائر انرمات قبله.وقد حرص ا سالم على أن يكلن التلجه ّلِل وحد  بال كري

توووه كوووذلك يف ّلِل ورمحومووون هنوووا تتجلوووى عالقووو  التحليووول والتحووورمي يف هوووذ  اهلايت،ابحلووودية عووون وحدانيووو  ا
ليووول ّلِل يف التحاعووون أمووور  اهلايت السابق .فالصووول  قليووو  ومباكووورة بوووني ا عتقووواق يف إلوووه واحووود،وبني التلقوووك

هووووووا يبي  فيورات،فوالتحووووورمي ..ويف سوووووائر أمووووولر التشوووووريع ..وموووووع هوووووذا فا سوووووالم ُيسوووووه حسووووواب الضووووور 
ِن َفَمووو»دوقها:  تعووود حلوووو انظلرات،وُيووول فيهوووا انرموووات بقووودر موووا تنتفوووك هوووذ  الضووورورات،بغْي عووواوز هلوووا 

 « ..م  ر  َرِحياْضطُرَّ َغْْيَ ابغ  َو  عاق  َفال ِإمْثَ َعَلْيِه.ِإنَّ اّللََّ َغُفل 
 ر املقامات.ا يف سائيتناول سلاه وهل مبدأ عام ينصه هنا على هذ  انرمات.ولكنه إبنالقه يص  أن

ق الويت ظلر يف احلودو اول انفأميا ضرورة ملج   حشى منها على احلياة،فلصاحبها أن يتفاقى هذا احلرج بتن
 فهل فيها قياستدفع هذ  الضرورة و  زايقة.على أن هنا  خالفا فقهيا حلل ملاضع الضرورة ..

ن موهول أقول قودر  رورةف هولا ..وحلل مقدار موا تودفع بوه الضوأم هك الضرورات اليت نا عليها اّلِل  عياو
 بيووان يف لوواللا هووذا الانظوولر أم أكلوو  أو كوورب  كاملوو  ..و  نوودخل حنوون يف هووذا ااووال  الفقهك.وحسووبن

 القرآن.
                                                                                                                                            

ُه َحورَام  َوُغوِذَى اِبحْلَورَاِم فَوَأىنَّ ُيْسوَتَجاُب  َأْكَعَة أَْغَثَ مَيُُد َيَدْيِه ِإىَل السََّماِء اَي َربِِ اَي َربِِ َوَمْطَعُمُه َحرَام  َوَمْشوَربُُه َحورَام  َوَمْلَبُسوالرَُّجَل يُِطيُل السََّفرَ 
  ( 2393[ )336/ 6املكنز ] -صحي  مسلم«.ِلَذِلَك 
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 عااا الاين يكامون الملم 176 - 174الدرس السادس:

ى اليهوولق رمووات علووحم.فقوود كانووحل هنووا  ولقوود جوواقل اليهوولق جوودا  كثووْيا حوولل مووا أحلووه القوورآن ومووا حرمه
لَووْيِهْم  َواْلغَووَنِم َحرَّْمنووا عَ َن اْلبَوَقوورِ ُفوور  َوِمووَوَعلَووى الَّووِذيَن هوواُقوا َحرَّْمنووا ُكوولَّ ِذي لُ »خاصوو  ورقت يف سوولرة أخوورى:

نووووووحل هووووووذ  مباحوووووو  نمووووووا كا..بي« َعظْووووووم  َلَ  بِ ُكووووووُحلَمُهما ِإ َّ مووووووا مَحَلَووووووحْل لُُهلُرُ ووووووا أَِو احْلَوووووولااي أَْو َمووووووا اْخووووووتوَ 
رموو  نووا مووع أوووا حمذكلرة هللمسوولمني.ولعلهم جوواقللا يف هووذا احلل.وكووذلك روي أوووم جوواقللا يف انرمووات املوو
 .ك ّبا من اّللِ صد  اللحو عليهم يف التلراة ..وكان اهلد  قائما هل التشكيك يف صح  األوامر القرآني  

ُ يَن َيْكُتُمو الَّوذِ ِإنَّ  »ّلِل مون الكتواب:ومن مث ْند هنا محل  قلي  على الذين يكتمولن موا أنوزل ا لَن موا أَنْووَزَل اّللَّ
،أُول ِوَك موا َذُْكلُو ُ يوَوْلَم اْلِقياَموِ  َو   َّ النَّواَر،َو  يَُكلِِ طُولِوِْم إِ بُ لَن يف ِمَن اْلِكتاِب،َوَيْشوَ ُوَن بِوِه مَثَنوا  قَِليال  ُمُهوُم اّللَّ

مووا َأْصووَثَُهْم َعلَووى النَّوواِر  ْلَعووذاَب اِبْلَمْغِفرَِة.فَ هْلُوودى َواابِ الَلَ  يم .أُول ِووَك الَّووِذيَن اْكووَ َُوا الضَّوويوُووزَكِِيِهْم،َوهَلُْم َعووذاب  أَلِ 
،َوِإنَّ الَِّذيَن اخْ   «.اِب َلِفك ِكقا   بَِعيد  ا يف اْلِكتتَوَلُفل ذِلَك ِ َنَّ اّللََّ نَوزََّل اْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ

 نا العوواملووولكن موودللل انووزل اّلِل موون الكتوواب كووان املقصوولق بووه أو  أهوول الكتوواب.والتنديوود بكتمووان مووا أ
 ع ااواص الووذيهوول النفو ينطبو  علوى أهوول كول ملو ،يكتملن احلوو  الوذي يعلملنه،ويشو ون بووه مثنوا قليال.إموا
.وإموا هوا مون البيانشولن عليُيرصلن عليه بكتماوم للح ،واملصاحل اااص  اليت يتحروووا ّبوذا الكتمان،وح

 خرة.ل حني تقاس إىل ما حسرونه من رضى اّلِل،ومن يلاب اهلوهك مثن قلي -هل الدنيا كلها 
..تنسويقا «  النَّوارَ ِوِْم ِإ َّ  بُطُول موا َذُْكلُولَن يف »ويف جل الطعام ما حرم منه وما حلل،يقلل القرآن عون هوي ء:
كلولن وكأ وا هوم ذ بطولوم  ن والبهتوان انر يفللمشهد يف السيا .وكأ ا هذا الذي ذكللنه من مثن الكتما

 النار 
مولا مون وجوزاء موا كت م نعوام وإوا حلقيق  حني يصْيون إىل النار يف اهلخرة،فإذا هك هلم لباس،وإذا هك هل 

ال وهوووذ  عووون هوووذا ا  ووو القووورآين آايت اّلِل أن يهملهوووم اّلِل يووولم القيام ،ويووودعهم يف مهانووو  وازقراء والتعبوووْي
ُ يوَوْلَم اْلِقياَمو»وهذا ا زقراء هل قلله:املهان   ريبو  ق..لتجسويم ا  وال يف صولرة  «زَكِِيِهمْ يوُوِ  َو    يَُكلُِِمُهوُم اّللَّ

 حلك البشر وإقراكهم ..  كالم و  اهتمام و  تطهْي و  غفران ..
« َمْغِفورَةِ هْلُودى َواْلَعوذاَب اِبلْ لضَّوالَلَ  ابِ ُوا ا ََ أُولِ َك الَِّذيَن اكْ  »..وتعبْي آخر مصلر مل :« َوهَلُْم َعذاب  أَلِيم  »

ا العوذاب ..فمو ذون فيهوا..فكأ ا هك صفق  يدفعلن فيها اهلدى ويقبضلن الضالل   وييقون املغفورة وذخو
م هلووهلوودى مبووذو  قوود كووان اأخسوورها موون صووفق  وأغباهووا  واي لسوولء مووا ابتوواعلا ومووا اختوواروا  وإوووا حلقيق .ف

 .الضالل .وكانحل املغفرة متاح  هلم ف كلها واختاروا العذاب . ف كل  وأخذوا
 ..فيالطلل صثهم على النار،اليت اختاروها اختيارا،وقصدوا إليها قصدا.189« َفما َأْصَثَُهْم َعَلى النَّاِر »

                                                 
َهواِجرِيَن َ  ُُيَودِِيُلَن ِمثْوَل َحِديثِوِه   أْلَْعرَِج،أَنَّ أاََب ُهَريْوَرَة،قَاَل:يَوُقلُللَن أَبُل ُهَريْوَرَة:" ُيْكِثُر َوهللاُ اْلَمْلِعوُد يَوُقلُللَن:َموا اَبُل اْلمُ َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ا - 189

ْم َعْن َذِلَك إنَّ إْخَلاين ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َكاَن َيْشَغُلُهُم الصَّوْفُ  اِبأْلَْسوَلاِ ، َوِإنَّ إْخوَلاين ِموَن َوَما اَبُل اأْلَْنَصاِر َ  ُُيَدِِيُلَن ِ ِْثِل َأَحاِقيِثِه َوِإيِنِ ُأَحدُِِيكُ 
 يَِغيُبلَن َوأَِعك ِحنَي يَوْنَسْلَن، َوَلَقْد قَواَل النَّوِلُ َعَلى ِكَبِع ِمْلِء َبْطِب َوَأْحُضُر ِحنيَ اأْلَْنَصاِر َكاَن َيْشَغُلُهْم َعَمُل أَْمَلاهلِِْم وَُكْنحُل ِمْسِكين ا أَْلَزُم النَِّلَّ 
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 بكتمووان الكتووا   .جرميوو فيوواللتهكم السوواخر موون نوولل صووثهم علووى النووار  وإنووه ؟ووزاء مكووا ء لشووناع  ا؟رمي
طلووه عوون ع فمن كتمووه فقوودالووذي أنزلووه اّلِل لوويعلن للنوواس،وليحق  يف واقووع األرم،وليكوولن كووريع  ومنهاجووا.

 العمل.
َ نَوزََّل اْلِكتاَب اِبحلَْ »وهل احل  الذي جاء للعمل: هول علوى اهلودى،وهل يف ف فمن فاء إليه« .. ِِ ذِلَك ِ َنَّ اّللَّ

 ل.سه األصيويف وفا  مع فطرة الكلن وانمل وفا  مع احل ،ويف وفا  مع املهتدين من اال ،
مولس الفطرة،وكوقا   ،وكوقا  موع انا  موع احل..كوق« َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَوَلُفلا يف اْلِكتاِب َلِفك ِكوقا   بَِعيود  »

خذ بوه تاّبا.فال شتل  يف كفيما بينهم وبني أنفسهم ..ولقد كانلا كذلك،وما يزاللن.وتلح  ّبم كل أم  خت
قعوا رى مصوداقه وانوام.وحنن ه تفاري  ..وعود اّلِل الوذي يتحقو  علوى مودار الزموان واخوتال  األقول مجل ،وازق

 يف هذا العا  الذي نعيا فيه.
 قواعد الاصور ا يماني وص ات الماقين 177الدرس السابع:

  ق صوفصوحي ،وُيدميواين الوأخْيا ويف آي  واحدة يضع قلاعد التصلر ا مياين الصحي ،وقلاعد السولل  ا 
َمووَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم آِب َولِكوونَّ الْووِثَّ َمووْن َواْلَمْغوورِ  َمْشوورِ ِ لَووْيَك الْووِثَّ أَْن تُوَللُوولا ُوُجوولَهُكْم ِقبَووَل الْ  »الصوواققني املتقووني:

سووواِكنَي َوابْوووَن ْلَيتوووامى َواْلمَ ْرىب َواَذِوي اْلُقووو - َعلوووى ُحبِِوووهِ  -اهْلِخوووِر َواْلَمالِئَكوووِ  َواْلِكتووواِب َوالنَِّبيِِووونَي َوآتَوووى اْلمووواَل 
ووووائِِلنَي َويف الرِِقاِب،َوأَقوووواَم الصَّووووالَة َوآتَووووى ال ووووِبيِل َوالسَّ ا،َوالصَّوووواِبرِيَن يف بَِعْهووووِدِهْم ِإذا عاَهُدو  اْلُملفُوووولنَ وَ زَّكوووواَة السَّ

 .«ُمتوَُّقلنَ ُهُم الْ  ِ كَ لا َوأُولالَِّذيَن َصَدقُ  اْلَبْأساِء َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس ..أُولِ كَ 
م لقد سوب  الكوالل نليل.و والراج  أن هنا  صل  بني هذا البيان وبني هليل القبل  وما تر حلله من جد

لل سووائر لقضووي  وحوواعوون حكموو  هليوول القبلوو .فاهلن يصوول السوويا  إىل تقريوور احلقيقوو  الكووثى حوولل هووذ  
لل حووثووْيون ا؟وودل يا كووانلا موور والعبوواقات،وكثْيا القضوااي ا؟دليوو  الوويت يثْيهووا اليهوولق حوولل كووكليات الشوعائ

 هذ  األملر.
إنه ليك القصد من هليل القبل ،و  من كعائر العباقة على ا نال ،أن يل  الناس وجلههم قبول املشور  

هووك تلووك  -وهوول ااووْي مجلوو   -واملغوورب ..حنوول بيووحل املقوودس أو حنوول املسووجد احلوورام ..وليسووحل غايوو  الووث 
   -جمرقة عما يصواحبها يف القلوه مون املشواعر ويف احليواة مون السولل   -ة.فهك يف ذاهتا الشعائر الظاهر 

هقووو  الوووث،و  تنشوووئ ااوووْي ..إ وووا الوووث تصووولر وكوووعلر وأعموووال وسلل .تصووولر ينشوووئ أيووور  يف ضووومْي الفووورق 
اللجوول  قبوول وا؟ماعوو  وعموول ينشووئ أيوور  يف حيوواة الفوورق وا؟ماعوو .و  يغووب عوون هووذ  احلقيقوو  العميقوو  تلليوو  

                                                                                                                                            

 َا " قَوووواَل أَبُوووول يَوْلم ووووا:" إْن َبَسووووَ  َأَحوووود  ِمووووْنُكْم يَوْلبَووووُه َحووووَّتَّ أَْقِضووووَك َمَقوووواَليِت َهووووِذِ  مُثَّ َاَْمووووُع يَوْلبَووووُه إىَل َصووووْدرِِ  فَوووواَل يو ْنَسووووى ِمووووْن َمَقوووواَليِت َكوووويوْ  ا أَبَوووود 
ا َبَسووْطحُل َ ِووَرة  لَووْيَك َعلَووكَّ يوَووْلب  َغْْيَُهووا َحووَّتَّ َقَضووى النَّووِلُ ُهَريْوَرَة:فوَ  وود  اِبحْلَوو ِِ َمووا َنِسوويحُل ِمووْن َمَقالَتَووُه، مُثَّ مَجَْعتُووُه إىَل َصووْدرِي، فَوَلالَّووِذي بَوَعووَة حُمَمَّ

ا:قَوْلُل هللِا َعووزَّ َوَجوولَّ:} إنَّ الَّووِذيَن َيْكُتُموولَن َموواَمَقالَتِووِه تِْلووَك َكِلَموو   إىَل يوَووْلِمك َهووَذا،َوَوهللِا لَووْلَ  آيَوتَوواِن أَنوْ  يْوُتُكْم ِبَشووْكء  أَبَوود   َزهَلَُمووا هللاُ يف ِكَتابِووِه َمووا َحوودَّ
[) 213/ 1املكنوووز ] -( وصوووحي  البخوووارى1663[) 353/ 4كووور  مشوووكل اهلتر ]-[ 159أَنْوزَْلنَوووا ِموووَن اْلبَويِِنَووواِت َواهْلُوووَدى ...{ ]البقووورة:

 رتصرا وهل صحي  ( 118
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املشوور  واملغوورب ..سوولاء يف التلجووه إىل القبلوو  هووذ  أم تلووك أو يف التسووليم موون الصووالة ميينووا ومشوووا ،أو يف 
 سائر احلركات الظاهرة اليت يزاوهلا الناس يف الشعائر.

 «.ِبيِِنَي ...اهلي النَّ اْلِكتاِب وَ ِئَكِ  وَ َولِكنَّ اْلِثَّ َمْن آَمَن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر َواْلَمال »
 ف ميزان اّللِ يفا اللزن ذلك هل الث الذي هل مجاع ااْي ..فماذا يف تلك الصفات من قيم ععل هلا هذ

 ما قيم  ا ميان ابّلِل واليلم اهلخر واملالئك  والكتاب والنبينيف
 عتبوار كياء،وكوَّت ااأل ،وكوَّتإن ا ميان ابّلِل هل نقط  التحلل يف حيواة البشوري  مون العبلقيو  لشوَّت القلى

 اواة موووع سوووائرقوووام املسووومات ..إىل عبلقيووو  واحووودة ّلِل تتحووورر ّبوووا الووونفك مووون كووول عبلقيووو ،وترتفع ّبوووا إىل 
.وهوووك نقطووو  عتبوووار  .النفووولس يف الصووو  اللاحووود أموووام املعبووولق اللاحووود مث ترتفوووع ّبوووا فووول  كووول كوووكء وكووول ا

ي   .فهوذ  البشور ة ا عاد،ومن التفكك إىل وحدالتحلل كذلك من الفلضى إىل النظام،ومن التيه إىل القص
جمووع طوو  ارتكوواز تت  هلووا نققون إميووان ابّلِل اللاحوود،  تعوور  هلووا قصوودا مسووتقيما و  غايوو  مطوورقة،و  تعوور 

 عالقات ..هدا  والحلهلا يف جد ويف مساواة،كما يتجمع اللجلق كله،واض  النسه وا رتبانات واأل
ان ابلعدالوو  ا هليوو  املطلقوو  يف ا؟ووزاء و ن حيوواة ا نسووان علووى هووذ  األرم وا ميووان ابليوولم اهلخوور هوول ا ميوو

ليسحل سدى و  فلضى بغْي ميزان.و ن ااْي   يعدم جوزاء  ولول بودا أنوه يف هوذ  األرم   يلقوى ا؟وزاء 
..وا ميووووان ابملالئكوووو  نوووور  موووون ا ميووووان ابلغيووووه الووووذي هوووول مفوووور  الطريوووو  بووووني إقرا  ا نسووووان وإقرا  

يلان،وتصوولر ا نسووان هلووذا اللجوولق وتصوولر احليلان.ا نسووان الووذي يوويمن  ووا وراء احلووك واحليوولان املقيوود احل
 ..190 سه   يتعدا 

بلحووووووودة  ا ميوووووووان وا ميوووووووان ابلكتووووووواب والنبيوووووووني هووووووول ا ميوووووووان ابلرسوووووووا ت مجيعوووووووا وابلرسووووووول أمجعني،وهووووووول
ّر املوويمن الوولا يف كووعلر الشووعلر قيموو  البشووري ،ووحدة إهلها،ووحوودة قينها،ووحوودة منهجهووا ا هلووك ..وهلووذا

 ل اّ الرسل والرسا ت.
ائلني واليتوامى واملسواكني وابون السوبيل والسو لوذوي القوريب -عتوزاز بوه علوى حبوه وا  -وما قيم  إيتاء املوال 

 ويف الرقابف
قوبخ ي ل الوذيحوه املوا إن قيمته هك ا نعتا  من ربق  احلرص والش  والضع  واأليرة.انعتا  الرو  من

وحيوو  يشووْي ك قيموو  ر األيوودي عوون ا نفووا ،ويقبخ النفوولس عوون األرُييوو ،ويقبخ األروا  عوون ا نطال .فهوو
 ال.مُيه من  إليها ذلك النا على حه املال.وقيم  كعلري  أن يبس  ا نسان يد  وروحه فيما

لس،وتنكك   يف الوووورخيا منووووه و  اابيووووة.فيتحرر موووون عبلقيوووو  املال،هووووذ  العبلقيوووو  الوووويت تسووووتذل النفوووو
الر وس.ويتحووووووورر مووووووون احلرص.واحلووووووورص يوووووووذل أعنوووووووا  الرجوووووووال.وهك قيمووووووو  إنسووووووواني  كوووووووثى يف حسووووووواب 
ا سالم،الذي ُياول قائما هريور ا نسوان مون وسواوس نفسوه وحرصوها وضوعفها قبول أن ُيواول هريور  مون 

                                                 
 يراجع تفسْي اهلايت األوىل من سلرة البقرة يف ا؟زء األول.) السيد رمحه هللا (  - 190
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حوورار النفوولس موون ااووارج يف حمووي  ا؟ماعوو  وارتباناهتا،يقينووا منووه  ن عبيوود أنفسووهم هووم عبيوود النوواس وأن أ
الشهلات هم أحرار الر وس يف اجملتمعات  ..مث إوا بعد ذلك كلوه قيمو  إنسواني  يف حموي  ا؟ماعو  ..هوذ  
الصووول  لووووذوي القوووورىب فيهووووا هقيوووو  ملوووروءة النفك،وكراموووو  األسرة،ووكووووائج القرىب.واألسوووورة هووووك النوووولاة األوىل 

 للجماع .
ألقولايء ماعو ،وبني اغار يف ا؟لليتامى تكافول بوني الكبوار والصوومن مث هذ  العناي  ّبا وهذا التقدمي ..وهك 

مووو  مووون تشووورق محايووو  لاو فيهوووا والضوووعفاء وتعوووليخ هلوووي ء الصوووغار عووون فقووودان احلمايووو  والرعايووو  األبوووليتني 
ن لمسوواكني الووذيل  ..وهووك صغارها،وتعرضووهم للفسوواق،وللنقم  علووى اجملتمووع الووذي   يقوودم هلووم بوورا و  رعايوو

كرامووو  باحتفووواا هلوووم  -اكنلن   يسوووأللن ضووونا  ووواء وجووولههم سووووهوووم موووع ذلوووك  -ينفقووولن   اووودون موووا 
موول  ،اليت   يه  املسوولمنفلسهم،وصوويان  هلووم موون البلار،وإكووعار هلووم ابلتضووامن والتكافوول يف حمووي  ا؟ماعوو

  يف سواع واجوه للنجودة -الوه وأهلوه ماملنقطع عون  -فيها فرق،و  يضيع فيها عضل ..وهك  بن السبيل 
هووا لو ن األرم كلهووا أهوول،كالعسوورة،وانقطاع الطريوو  قون األهوول واملووال والووداير وإكووعار لووه  ن ا نسوواني   

علزهم،وكوو  ل إسووعا  ونن،يلقووى فيهووا أهووال  هل،ومووا   ال،وصوول  بصوول ،وقرارا بقوورار ..وهووك للسووائلني
ملر عمال،فهول موأ مون اود   أوهلم عن املسأل  اليت يكرهها ا سالم.ويف ا سالم   يسوأل مون اود الكفايو

.وهوووك يف .واملوووال  مووون قينوووه أن يعمووول و  يسوووأل،وأن يقنوووع و  يسوووأل.فال سوووائل إ  حيوووة يعييوووه العمووول
ريتووه حووَّت يسوو ق ح -م الرقوواب إعتووا  وهريوور ملوون أوقعووه سوولء عملووه يف الوور   موول السووي  يف وجووه ا سووال

يووه ه مووا كاتووه علا يوويقي بوووعتقووه،وإما إبعطائووه موو وإنسووانيته الكرميوو .ويتحق  هووذا الوونا إمووا بشووراء الرقيوو 
ليهوا له مكاتبتوه عريو ،ويطسيد  يف نظْي عتقه.وا سالم يعلن حري  الرقي  يف اللحظ  اليت يطلوه فيهوا احل

سوتحقا يف مي أقاء مبل  من املال يف سبيلها،ومنذ هذ  اللحظ  يصب  عمله  جور ُيسوه له،ويصوب  أ -
 فوووك ليسوووارع يف كوووذلك إعطوووا   مووون النفقوووات غوووْي الزكووواة ..كووول أول وووكمصوووار  الزكاة،ويصوووب  مووون الوووث  

 فاع ااْيرقبته،واس قاق حريته ..وإقام  الصالةف ما قيمتها يف جمال الث الذي هل مج
بوووووه،لاهرا ر يتوووووه إىل إن إقامووووو  الصوووووالة كوووووكء غوووووْي التووووول  قبووووول املشووووور  واملغرب.إووووووا تلجوووووه ا نسوووووان بكل

 لجوووووه صوووووليفليسوووووحل جمووووورق حركوووووات رايضوووووي  اب؟سم،وليسوووووحل جمووووورق ت وابننا،جسوووووما وعقوووووال وروحا.إووووووا
 نسووووان ابم يعوووو   ابلرو .فالصووووالة ا سووووالمي  تلخووووا فكوووورة ا سووووالم األساسووووي  عوووون احليوووواة.إن ا سووووال

جمملعهووا  كلنوو  يفجسووما وعقووال وروحووا يف كيووان و  يفوو م أن هنووا  تعارضووا بووني نشوواط هووذ  القوولى امل
لورو .ومن مث نطوال  اسم لتنطل  الرو ،ألن هوذا الكبوحل لويك ضوروراي  لإلنسان،و  ُياول أن يكبحل ا؟
 اعل عباقته الكثى ..الصالة.

مظهوورا لنشوواط قوولا  الووثالّ وتلجههووا إىل خالقهووا مجيعووا يف تووراب  واتسووا .اعلها قيامووا وركلعووا وسووجلقا 
لنشووواط العقووول واعلهوووا تلجهوووا  هقيقوووا حلركووو  ا؟سووود،واعلها قوووراءة وتووودبرا وتفكوووْيا يف املعووو  واملبووو  هقيقوووا
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واستسالما ّلِل هقيقا لنشاط الرو  ..كلها يف آن ..وإقام  الصوالة علوى هوذا النحول توذكر بفكورة ا سوالم  
 كلها عن احلياة،وهق  فكرة ا سالم كلها عن احلياة ..يف كل ركع  ويف كل صالة.

ء مووووولال األغنيوووووا حقوووووا يف أيت جعلهوووووا اّللِ الووووو  ا جتماعيووووو  وإيتووووواء الزكووووواةف ..إنوووووه اللفووووواء بضوووووريب  ا سوووووالم 
ة اة.وهك موذكلر تواء الزكوللفقراء، كم أنه هل صاحه املال،وهل الذي ملكه للفورق بعقود منوه،من كورونه إي

يشوْي إىل أن  هليو  مون قبول علوى ا نوال   وااملون ذكورهتم  -علوى حبوه  -هنا بعد احلدية عن إيتواء املوال 
ريب  ضووووووا الزكوووووواة موووووون الزكاة،وليسووووووحل الزكوووووواة بديلوووووو  منووووووه ..وإ ووووووا نفووووووا  يف تلووووووك اللجوووووول  لوووووويك بووووووديال 

م.وما كوووان ات ا سوووالمفروضووو ،وا نفا  تطووولع نليووو  ..والوووث   يوووتم إ  ّبوووذ  وتلك.وكلتا وووا مووون مقلمووو
تغووب هووك عوون  نفووا ،و القوورآن ليووذكر الزكوواة منفوورقة بعوود ا نفووا  إ  وهووك فريضوو  خاصوو    يسووقطها ا 

 ا نفا .
  اهلقميوو  ا ميان،وآيوو عوودها آيو هوودف إنوه  وو  ا سووالم الويت ُيوورص عليها،ويكررهووا القورآن كثووْيا ويواللفواء ابلع

ا؟ماعوووات  وعالقوووات وآيووو  ا حسوووان.وهك ضوووروري   اووواق جووول مووون الثقووو  والطمأنينووو  يف عالقوووات األفوووراق
عووا ا كوول فوورق مفز يلسووم  يعوووعالقووات األمووم والوودول.تقلم ابتووداء علووى اللفوواء ابلعهوود مووع اّلِل.وبغووْي هووذ  ا
قائه ابلعهود ألصود ن اللفواءموقلقا   يركن إىل وعد،و  يطم ن إىل عهد،و  يث  إبنسان،ولقد بل  ا سالم 

م ى حووداء ا سووالا إ  علوووخصوولمه علووى السوولاء قموو    تصووعد إليهووا البشووري  يف  رحهووا كلووه،و  تصوول إليهوو
 وهدي ا سالم.

 ،و  ا مع كول انزلوطْي كعاعتسف ..إوا تربي  للنفلس وإعداق،كك   والصث يف البأساء والضراء وحني البأ
تنقشووع  ثبووات حووَّتتووذهه حسوورة مووع كوول فاجعوو ،و  تنهووار جزعووا أمووام الشوودة.إنه التجموول والتماسووك وال

 لووى اّلِل.و  بوودع وا عتموواق قوو  ابّللِ الغاكووي  وترحوول النازلوو  واعوول اّلِل بعوود عسوور يسوورا.إنه الرجوواء يف اّلِل والث
 يف وعثائوه ابلصوثو الطريو   ألم  تناط ّبا القلامو  علوى البشوري ،والعدل يف األرم والصوال ،أن هتيوأ ملشوا 

 القلووووو  يف.والصوووووث البأسووووواء والضوووووراء وحوووووني الشدة.الصوووووث يف البووووويس والفقر.والصوووووث يف املووووورم والضع 
 والنقا.

رسوولم،يف ورهووا املخم،وتيقي قوالصووث يف ا؟هوواق واحلصار،والصووث علووى كوول حووال.كك توونهخ بلاجبهووا الضوو
 يبات ويف يق  ويف نمأنين  ويف اعتدال.

ويوووووثز السووووويا  هوووووذ  الصوووووف  ..صوووووف  الصوووووث يف البأسووووواء والضوووووراء وحوووووني البوووووأس ..يثزهوووووا إبعطووووواء كلمووووو  
وصفا يف العبارة يدل على ا ختصاص.فما قبلها من الصفات مرفلع أموا هوك فمنصولب  علوى « الصَّاِبرِينَ »

..وهوووك لفتووو  خاصووو  هلوووا وزووووا يف معووورم صوووفات الوووث ..لفتووو  « وأخوووا الصوووابرين »ير:ا ختصووواص بتقووود
خاص  تثز الصابرين وايزهم،وختصا هذ  السم  من بني  وات ا ميوان ابّلِل واملالئكو  والكتواب والنبيوني 
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عظيم،وتقودير وإقام  الصالة وإيتاء الزكاة واللفاء ابلعهد ..وهل مقام للصوابرين  -على حبه  -وإيتاء املال 
 ..191لصف  الصث يف ميزان اّلِل،يلفحل األنظار 

أ،ووحووودة     يتجز  وهكوووذا عموووع آيووو  واحووودة بوووني أصووولل ا عتقاق،وتكوووالي  الووونفك واملال،وععلهوووا كوووال
كموا ورق يف « ا ميوان»هول  أو« مجواع ااوْي»أو هول « الْوِثَّ »تنفصم.وتضع على هذا كله عنلاان واحودا هول 

 موول   يسووتقيمك املتكاأوووا خالصوو  كاملوو  للتصوولر ا سووالمك وملبوواقئ املوونهج ا سووالم بعووخ األير.واحلوو 
 بدووا إسالم.

 « ..توَُّقلنَ َك ُهُم اْلمُ ،َوأُول ِ أُولِ َك الَِّذيَن َصَدُقلا:»ومن مث تعقه اهلي  على من هذ  صفاهتم  وم 
ا ميوووووان  رمجووووو  هوووووذاتم،وصووووودقلا يف أول وووووك الوووووذين صووووودقلا رّبوووووم يف إسالمهم.صووووودقلا يف إميووووواوم واعتقاقه

ن للن بووووه،وييقو ّبووووم ويتصوووور وا عتقوووواق إىل مدلل تووووه اللاقعوووو  يف احلياة.وأول ووووك هووووم املتقوووولن الووووذين حشوووولن 
 واجبهم له يف حساسي  ويف إكفا  ..

ع جوه الرفيووس إليها، نهرفوع النواوننظور حنون مون خوالل هووذ  اهليو  إىل تلوك اهلفوا  العاليو  الوويت يريود اّلِل أن ي
كل مون عوداوة،وللويرصودون لوه االقلمي ..مث ننظر إىل الناس وهم ينأون عن هذا املنهج ويتجنبلنه،وُياربلنه،

رة   مث ننظوور نظووى العبوواقيوودعلهم إليووه ..ونقلووه أايقينووا يف أسوو ،ونقلل مووا قووال اّلِل سووبحانه:اي حسوورة علوو
زع،ونستشوور    يتزع هووذا املوونهجأخوورى فتنجلووك هووذ  احلسوورة،على أموول يف اّلِل وييوو ،وعلى يقووني يف قوولة 

 لطليولابعود العنواء  -فوكء  املستقبل فإذا على األف  أمل.أمل وضكء منْي.أن   بد هلذ  البشري  مون أن ت
 ىل هذا املنهج الرفيع،وأن تتطلع إىل هذا األف  اللضكء ..واّلِل املستعان.إ -
 

 

                                                 
...يف « :أول ك عليهم صللات من رّبم ورمح -يراجع تفسْي اهلايت:اي أيها الذين آمنلا استعينلا ابلصث والصالة ...إىل قلله تعاىل   - 191

 يد رمحه هللا (الدرس املاضك يف هذا ا؟زء.) الس
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 188 - 178اآليات::الوحد  الماشر 

 للم امع المسلم أهدف إل  بناء الاقوى  ااجاماعية انأيمات جانب من ال

اأْلُنْثوى اِبأْلُنْثوى َفَموْن ُعِفوَك وَ  َواْلَعْبُد اِبْلَعْبوِد  اِبحْلُرِِ ى احْلُرُ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ُكِتَه َعَلْيُكُم اْلِقصاُص يف اْلَقْتل}
   َفَمووِن اْعتَوودى بَوْعووَد يوو   ِمووْن َربُِِكووْم َوَرمْحَووذلِووَك خَتْفِ  ْحسووان  ُروِ  َوأَقاء  إِلَْيووِه إبِِ لَووُه ِمووْن َأِخيووِه َكووْكء  فَاتِِبوواع  اِبْلَمْعوو

( ُكتِوووَه 179) ْم تَوتوَُّقووولنَ  اأْلَْلبووواِب َلَعلَُّكووو( َوَلُكوووْم يف اْلِقصووواِص َحيووواة  اي أُوِ  178ذلِوووَك فَولَوووُه َعوووذاب  أَلِووويم  )
وِ  َحق ووا َعلَووى اْلُمتَِّقوونَي اأْلَقْوووَرِبنَي اِبْلَمْعوورُ وَ لالِووَدْيِن يَُّ  لِلْ اْلَمووْلُت ِإْن تَوووَرَ  َخووْْيا  اْلَلِصووَعلَووْيُكْم ِإذا َحَضووَر َأَحوودَُكُم 

ا ِإمْثُُه َعلَوى الَّو180) َعُه فَِإ َّ َلُه بَوْعَد ما  َِ يوع  َعلِو َبدُِِللنَوهُ ِذيَن يوُ ( َفَمْن بَدَّ َِ  َ ِموْن  ( َفَموْن خوا َ 181يم  )ِإنَّ اّللَّ
ووونَوُهْم فَوووال ِإمْثَ َعَلْيوووِه إِ  لَّوووِذيَن آَمنُووولا ُكتِوووَه ا(اي أَيُوَهوووا 182َرِحووويم  )  َغُفووولر  نَّ اّللََّ ُمووولص  َجَنفوووا  أَْو ِإمْثوووا  فََأْصوووَلَ  بَويوْ
وياُم َكموا ُكتِوَه َعلَوى الَّوِذيَن ِموْن قَووْبِلُكْم َلَعلَّ  موا  َمْعو183توَُّقولَن )ُكوْم توَ َعلَوْيُكُم الصِِ ُدوقات  َفَموْن كواَن ِموْنُكْم ( أايَّ
م  أَُخووَر َوَعلَووى الَّووذِ  ْن َتطَوولََّع َخووْْيا  فَوُهووَل يَوو   نَعوواُم ِمْسووِكني  َفَموويُقلنَووُه ِفدْ يَن يُطِ َمرِيضووا  أَْو َعلووى َسووَفر  َفعِوودَّة  ِمووْن أايَّ
ُتْم تَوْعَلُملَن ) ِس دى  لِلنَّواَرَمضواَن الَّوِذي أُنْوزَِل ِفيوِه اْلُقوْرآُن ُهو ( َكوْهرُ 184َخْْي  َلُه َوأَْن َتُصلُملا َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ

م  كاَن َمرِيضا  أَْو َعلوى َسو  ْمُه َوَمنْ فَوْلَيصُ  َوبَويِِنات  ِمَن اهْلُدى َواْلُفْرقاِن َفَمْن َكِهَد ِمْنُكُم الشَّْهرَ  َفر  َفعِودَّة  ِموْن أايَّ
ُ ِبُكوووُم اْلُيْسووووَر َو  يُرِ  ُوا اّللََّ لُووولا اْلعِووودَّ لُِتْكمِ يوووُد ِبُكوووُم اْلُعْسووووَر وَ أَُخوووَر يُرِيوووُد اّللَّ  َعلووووى موووا َهوووداُكْم َوَلَعلَُّكووووْم َة َولُِتَكوووثِِ

اِع ِإذا قَ ُه َقْعووووَلَة الوووو( َوِإذا َسووووأََلَك ِعبوووواِقي َعووووبِِ فَووووِإيِنِ َقرِيووووه  أُِجيوووو185َتْشووووُكُروَن )  عوووواِن فَوْلَيْسووووَتِجيُبلا ِ  دَّ
َل َ 186ْم يَوْرُكُدوَن )َوْليُوْيِمُنلا يب َلَعلَّهُ  ياِم الرَّفَوُة ِإىل ِنسواِئُكمْ ( أُِحلَّ َلُكْم لَيوْ َلُكوْم َوأَنْووُتْم لِبواس    ُهونَّ لِبواس   الصِِ

ووُتْم خَتْتووانُلَن أَنْوُفَسووُكْم فَتووا ُ أَنَُّكووْم ُكنوْ ُ وُهنَّ َوابْوتَوغُوولا مووَعووْنُكْم فَوواهْلَن اَبِكوورُ  ُكْم َوَعفوواَب َعلَوويْ هَلُوونَّ َعلِووَم اّللَّ ا َكتَووَه اّللَّ
َ َلُكوُم اْاَوْيُ  اأْلَبْوو وياَم ِإىَل اللَّْيوِل مُثَّ أْلَْسوَلِق ِموَن اْلَفْجوِر ا اْاَوْيِ  َيُخ ِمونَ َلُكْم وَُكلُولا َواْكوَربُلا َحوَّتَّ يَوتَوبَونيَّ  أَِاُولا الصِِ

ُ ا َفال تَوْقرَ  اّللَِّ َو  تُوَباِكُروُهنَّ َوأَنْوُتْم عاِكُفلَن يف اْلَمساِجِد تِْلَك ُحُدوقُ  ُ آايتِوِه لِلنَّواِس َلَعلَُّهوْم بُلها َكوذِلَك يُوبَونيِِ ّللَّ
ووَنُكْم اِبْلباِنووِل وَ  (187يَوتوَُّقوولَن ) وواتُووْدُللا ِّبووا إِ َو  َشُْكلُوولا أَْموولاَلُكْم بَويوْ ْن أَْموولاِل النَّوواِس ِم لِتَووْأُكُللا َفرِيقووا  ِمووىَل احْلُكَّ

 { (188 )اِبْ ِمثِْ َوأَنْوُتْم تَوْعَلُملنَ 
 مقدمة الوحد 

 ملدينو  نشوأتهينشوأ يف ا للمجتمع املسلم الذي كان  ا جتماعي  يتضمن هذا الدرس جانبا من التنظيمات 
احووود مووون  قطووواع و األوىل،كموووا يتضووومن جانبوووا مووون العبووواقات املفروضووو  ..هوووذ  وتلوووك جمملعووو  متجووواورة يف

 قطاعات السلرة.
ه علوووى  التعقيووويفّلِل وخشووويته،حية يتكووورر ذكووور التقووولى وهوووذ  وتلوووك مشووودوقة بووورابط واحووود إىل تقووولى ا

 الوووويت قووووه آيوووو  الووووثوالتكووووالي  التعبديوووو  سوووولاء بسوووولاء ..وحيووووة عووووكء كلهووووا ع  ا جتماعيوووو  التنظيمووووات 
  .استلعبحل قلاعد التصلر ا مياين وقلاعد السلل  العملك يف واي  الدرس الساب

ه.وفيه حووودية عووون اللصوووي  عنووود املووولت ..مث يف هوووذا الووودرس حووودية عووون القصووواص يف القتلوووى وتشوووريعات
حووودية عووون فريضووو  الصووولم وكوووعْية الووودعاء وكوووعْية ا عتكوووا  ..ويف النهايووو  حووودية عووون التقاضوووك يف 
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َوَلُكوووْم يف اْلِقصووواِص َحيووواة  اي أُوِ  اأْلَْلبووواِب »األمووولال.ويف التعقيوووه علوووى القصووواص تووورق إكوووارة إىل التقووولى:
 « ..َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ 

ِإْن  -اْلَموْلُت   َأَحودَُكمُ ذا َحَضورَ ُكتِوَه َعلَوْيُكْم إِ »التعقيه علوى اللصوي  تورق ا كوارة إىل التقولى كوذلك:ويف 
 « ..ُمتَِّقنيَ ق ا َعَلى الْ  لِْللاِلَدْيِن َواأْلَقْوَرِبنَي اِبْلَمْعُروِ  حَ اْلَلِصيَّ ُ  -تَوَرَ  َخْْيا  

ووياُم َكمووا  لا ُكتِووَه عَ َن آَمنُوواي أَيُوَهووا الَّووِذي»قوولى أيضووا:ويف التعقيووه علووى الصوويام توورق ا كووارة إىل الت لَووْيُكُم الصِِ
 « ..ُكِتَه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ 

  ُحووُدوُق اّللَِّ تِْلوكَ »م:مث تورق نفووك ا كوارة بعوود احلودية عوون ا عتكوا  يف وايوو  احلودية عوون أحكوام الصوول 
ُ آايتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهمْ َفال تَوْقَربُلها َكذ ُ اّللَّ  « ..لنَ  يَوتوَّقُ ِلَك يُوَبنيِِ

يف  لشووووعلر ابّللِ ساسووووي  واو  تبعووود التعقيبووووات القليلوووو  الباقيوووو  يف الوووودرس عووون معوووو  التقلى،واستجاكوووو  احل
َ َعلوووى موووا َهوووداُكْم وَ »القلووولب.فتجكء هوووذ  التعقيبوووات: ُوا اّللَّ  ِ  فَوْلَيْسوووَتِجيُبلا « ..»ونَ ْم َتْشوووُكرُ َلَعلَُّكوووَولُِتَكوووثِِ

 « .. َغُفلر  َرِحيم  ِإنَّ اّللََّ .»« .ِليم  ِإنَّ اّللََّ  َِيع  عَ « ..»َوْليُوْيِمُنلا يب َلَعلَُّهْم يَوْرُكُدونَ 
،وقلاعووود   عيووو  ا جتما وهوول انوووراق يلجوووه النظووور إىل حقيقووو  هوووذا الووودين ..إنوووه وحووودة   تتجوووزأ ..تنظيماتوووه

 ه هوذ  كلك الوذي تنشولتصلر الاتعبدي  ..كلها منبثق  من العقيدة فيه وكلها انبع  من التشريعي  وكعائر  ال
 :عبووووواقة اّللِ العباقة العقيووووودة وكلهوووووا مشووووودوقة بووووورابط واحووووود إىل اّلِل وكلهوووووا تنتهوووووك إىل غايووووو  واحووووودة هوووووك
وحوود  لا بووه :أن ييمنوواللاحود.اّلِل الووذي خل ،ورز ،واسووتخل  النوواس يف هووذا امللك،خالفو  مشوورون  بشوورط

 حد .وأن يتلجهلا ابلعباقة إليه وحد  وأن يستمدوا تصلرهم ونظمهم وكرائعهم منه و 
ملطلو  ذا الو اب  اواض  هلو وهذا الدرس  جملع  امللضلعات اليت ُيتليها،والتعقيبات اليت يتضمنها، لذج

 يف هذا الدين ..
 بمي أحكاا القصاص 179 - 178الدرس ا ول:

اأْلُنْثى اِبأْلُنْثوووى .َفَموووْن ،َواْلَعْبوووُد اِبْلَعْبوووِد،وَ  اِبحْلُرِِ ى:احْلُووورُ آَمنُووولا ُكتِوووَه َعلَوووْيُكُم اْلِقصووواُص يف اْلَقْتلاي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن »
.ذِلكَ ْيوِه إبِِ ُعِفَك لَوُه ِموْن َأِخيوِه َكوْكء  فَاتِِبواع  اِبْلَمْعوُروِ  َوأَقاء  إِلَ  َمِن اْعتَودى َوَرمْحَو  .فَ   خَتِْفيو   ِموْن َربُِِكومْ ْحسوان 

 « ..لَُّكْم تَوتوَُّقلنَ ْلباِب َلعَ ِ  اأْلَ بَوْعَد ذِلَك فَوَلُه َعذاب  أَلِيم .َوَلُكْم يف اْلِقصاِص َحياة  اي أُو 
ل يع القصووواص.وهه،يف تشووور النوووداء للوووذين آمنووولا ..ّبوووذ  الصوووف  الووويت تقتضوووك التلقوووك مووون اّلِل،الوووذي آمنووولا بووو

ويف هليوو  األوىل.جوواء يف ا كووريع  القصوواص يف القتلى،ابلتفصوويل الووذيينوواقيهم لينبوو هم أن اّلِل فوورم علوويهم 
ّبم سوتجيا يف قلول مو ،كما ياهلي  الثاني  يبني حكمو  هوذ  الشوريع ،ويلقج فويهم التعقول والتودبر هلوذ  احلك

 كعلر التقلى وهل صمام األمن يف جمال القتلى والقصاص.
حلر،والعبووود بقتووول احلووور اب -مووود يف حالووو  الع -تلوووى وهوووذ  الشوووريع  الووويت تبينهوووا اهلي :أنوووه عنووود القصووواص للق

 ابلعبد،واألنثى ابألنثى.
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لل الديوو  ..وهووذا العفوول يكوولن بقبوو« ان  ْيووِه إبِِْحسوواء  إِلَ َفَمووْن ُعِفووَك لَووُه ِمووْن َأِخيووِه َكووْكء  فَاتِِبوواع  اِبْلَمْعووُروِ  َوأَق»
ابملعووورو   ن يطلبوووه،فيجه إذن أمووون أوليووواء الووودم بووود  مووون قتووول ا؟ووواين.ومَّت قبووول و  الووودم هوووذا ورضووويه

اء قيقوووووووا لصوووووووفوالرضوووووووى وامللقة.واوووووووه علوووووووى القاتووووووول أو وليوووووووه أن ييقيوووووووه إبحسوووووووان وإمجوووووووال وإكمال.ه
 القللب،وكفاء ؟را  النفلس،وتقلي  ألواصر األخلة بني البقي  األحياء.

 َربُِِكووْم ِفيوو   ِموونْ ختَْ ذلِووَك :»وقوود اموول اّلِل علووى الووذين آمنوولا بشووريع  الديوو  هووذ   ووا فيهووا موون ختفيوو  ورمحوو 
اء لواروا  عنود ملسلم  استبقع لام  ا..و  يكن هذا التشريع مباحا لبب إسرائيل يف التلراة.إ ا كر « َوَرمْحَ   

 ال ضك والصفاء.
تعوني قتلوه،و   اهلخورة ..ييفتلعود  بوه ي..وفول  العوذاب الوذي « َفَمِن اْعَتدى بَوْعوَد ذلِوَك فَولَوُه َعوذاب  أَلِويم  »

 للشوووحناء بعووود ك،وإترةتقبووول منوووه الديووو .ألن ا عتوووداء بعووود ال اضوووك والقبلل،نكوووة للعهد،وإهووودار لل اضووو
 صفاء القللب،ومَّت قبل و  الدم الدي ،فال الز له أن يعلق فينتقم ويعتدي.
مون  يه ا فطرت عل ومعرفته ومن مث ندر  سع  آفا  ا سالم وبصر   لافز النفك البشري  عند التشريع هلا

ي ؟وازم هول الووذا.فالعدل النولازع ..إن الغضوه للودم فطورة ونبيع .فا سوالم يلبيهووا بتقريور كوريع  القصواص
للقوحل ذاتوه ا الم يفيكسور كورة النفلس،ويفثوأ حنو  الصودور،ويرقع ا؟واين كوذلك عون التمواقي،ولكن ا سو

ص قعووولة إىل ر القصووواقريوووُيبوووه يف العفووول،ويفت  لوووه الطري ،ويرسوووم لوووه احلووودوق،فتكلن الووودعلة إليوووه بعووود ت
 التسامك يف حدوق التطلع،  فرضا يكبحل فطرة ا نسان وُيملها ما   تطي :

وتوووذكر بعوووخ الووورواايت أن هوووذ  اهليووو  منسلخ .نسوووختها آيووو  املائووودة الووويت نزلوووحل بعووودها وجعلوووحل الووونفك 
وذكوور يف »..قووال ابوون كثووْي يف التفسووْي:« وََكتَوْبنووا َعلَووْيِهْم ِفيهووا أَنَّ الوونوَّْفَك اِبلوونوَّْفِك ..اهليوو »ابلوونفك إنالقووا:

يَوَنا أَبُووول ُزْرَعووو َ  َيِب ابْوووُن هَلِيَع َ ،ينا َُيْىَي ،سوووبه نزوهلوووا موووا روا  ا موووام أبووول حممووود بووون أيب حامت.َحووودَّ َيِب ،َحووودَّ َحووودَّ
لَووى "  يَوْعووِب ِإَذا " اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُكتِووَه َعلَووْيكُ :َعْن َسووِعيد ،"يف قَوووْلِل اّللَِّ تَوَعوواىَل ،َعطَوواء   ُم اْلِقَصوواُص يف اْلَقتوْ

ا احْلُُر اِبحْلُرِِ  نَوُهْم قَوْتول  ،َوَذِلَك أَنَّ َحيَّنْيِ ِمَن اْلَعَرِب اقْوتَوتَوُللا يف اْ؟َاِهِليَِّ  قَوْبَل اِ ْسالِم بَِقِليل  ،َكاَن َعْمد  َفَكاَن بَويوْ
َفَكاَن َأَحوُد احْلَيَّونْيِ يَوَتطَواَوُل ،فَوَلْم َذُْخْذ بَوْعُضُهْم ِمْن بَوْعخ  َحوَّتَّ َأْسوَلُملا،ءَ َوِجرَاَحات  َحَّتَّ قَوتَوُللا اْلَعِبيَد َوالنَِِسا

ِة َواأَلْمَلالِ  ُهمْ ،َحَّتَّ يَوْقتُولُووولا اِبْلَعْبوووِد ِمنَّوووا،َفَحَلُفووولا َأ  يَوْرَضوووْلا،َعلَوووى اهلَخوووِر يف اْلعِووودَّ  اِبلرَُّجووولِ ،َواْلَموووْرأَِة ِمنَّا،احْلُرَّ ِمنوْ
ُهمْ  َها:فَونَوَزَل ِفيِهمْ ،ِمنوْ ُهَما َمْنُسولَخ   َنَسوَختوْ " الونوَّْفُك اِبلونوَّْفِك :" احْلُُر اِبحْلُرِِ َواْلَعْبُد اِبْلَعْبِد َواألُنْوَثى اِبألُنْوَثى "،ِمنوْ
 192َوُرِوَي َعْن َأيب َماِلك  حَنُْل َذِلَك.،" "

لَوووى احْلَوووُر اِبحْلُووورِِ َواْلَعْبوووُد اِبْلَعْبوووِد قَووواَل " ُكتِوووَه َعلَوووْيكُ :وَعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  يف قَوْللِوووِه  َكوووانُلا َ  :ُم اْلِقَصووواُص يف اْلَقتوْ
ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،َوَلِكوْن يَوْقتُولُولَن الرَُّجوَل اِبلرَُّجوِل َواْلَموْرأََة اِبْلَموْرأَِة ،يَوْقتُوُللَن الرَُّجَل اِبْلَمْرأَِة   الونوَّْفُك اِبلونوَّْفكِ :فَوأَنْوَزَل اّللَّ

                                                 
 ( حسن مرسل1588()444/  1) -تفسْي ابن أيب حامت  - 192

This file was downloaded from QuranicThought.com



 368 

ووونَوُهْم يف اْلَعْموووِد :قَوواَل  رَِجووواهُلُْم َوِنَسووواُ ُهْم يف الووونوَّْفِك َوِفيَموووا ُقوَن ،َفَجَعوووَل اأْلَْحووورَاَر يف اْلِقَصووواِص َسوووَلاء  ِفيَموووا بَويوْ
نَوُهْم يف اْلَعْمِد يف النوَّْفِك   193ُ ُهْم "َوِفيَما ُقوَن النوَّْفِك رَِجاهُلُْم َوِنَسا،النوَّْفِك ُمَتَساِويَن ِفيَما بَويوْ

لَوووى احْلَوووُر اِبحْلُووورِِ َواْلَعْبوووُد اِبْلَعْبوووِد قَووواَل :وَعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  يف قَوْللِوووِه  َكوووانُلا َ  :" ُكتِوووَه َعلَوووْيُكُم اْلِقَصووواُص يف اْلَقتوْ
ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،أَِة َوَلِكوْن يَوْقتُولُولَن الرَُّجوَل اِبلرَُّجوِل َواْلَموْرأََة اِبْلَمورْ ،يَوْقتُوُللَن الرَُّجَل اِبْلَمْرأَِة  الونوَّْفُك اِبلونوَّْفِك :فَوأَنْوَزَل اّللَّ

ووونَوُهْم يف اْلَعْموووِد :قَوواَل  رَِجووواهُلُْم َوِنَسووواُ ُهْم يف الووونوَّْفِك َوِفيَموووا ُقوَن ،َفَجَعوووَل اأْلَْحووورَاَر يف اْلِقَصووواِص َسوووَلاء  ِفيَموووا بَويوْ
نَوُهْم يف اْلَعْمدِ   194َوِفيَما ُقوَن النوَّْفِك رَِجاهُلُْم َوِنَساُ ُهْم "، يف النوَّْفِك النوَّْفِك ُمَتَساِويَن ِفيَما بَويوْ

 غووْي جمووال همووا جمووا والووذي يظهوور لنووا أن ملضووع هووذ  اهليوو  غووْي ملضووع آيوو  الوونفك ابلوونفك ..وأن لكوول من
ق ،أو موون أفوورافوورق معووني األخوورى.وأن آيوو  الوونفك ابلوونفك جماهلووا جمووال ا عتووداء الفوورقي موون فوورق معووني علووى

دقها الويت حنون بصو موا اهليو ينوني علوى فورق أو أفوراق معينوني كذلك.فييخوذ ا؟واين موا قام القتول عمودا ..فأمع
سوورة علووى أسوورة،أو حيووة تعتوودي أ -حليووني موون العوورب اكحالوو  ذينووك   -فمجاهلووا جمووال ا عتووداء ا؟موواعك 

أقووويم ميووووزان  .فوووإذاء .قبيلووو  علوووى قبيلووو ،أو مجاعووو  علوووى مجاع .فتصووويه منهووووا مووون األحووورار والعبيووود والنسوووا
ألنثوى مون ابمون هوذ   القصاص كان احلر من هذ  ابحلر من تلك،والعبد من هوذ  ابلعبود مون تلوك،واألنثى
 لى مجاع فعتداء عتلك.وإ  فكي  يكلن القصاص يف مثل هذ  احلال  اليت يش   فيها مجاع  يف ا 

 ايت القصاص.وإذا ص  هذا النظر   يكلن هنا  نس  هلذ  اهلي ،و  تعارم يف آ
ها مث يكموووووول السووووووويا  احلووووووودية عووووووون فريضووووووو  القصووووووواص  وووووووا يكشووووووو  عووووووون حكمتهوووووووا العميقووووووو  وأهوووووووداف

يك ا نتقوووووام،وليك إرواء لووووو..إنوووووه « لنَ  تَوتوَُّقوووووَوَلُكوووووْم يف اْلِقصووووواِص َحيووووواة  اي أُوِ  اأْلَْلبووووواِب َلَعلَُّكووووومْ »األخوووووْية:
ل قوو.مث إنوه للتع.توه حيوواة ياة،بوول هول يف ذااألحقاق.إ وا هول أجوول مون ذلوك وأعلى.إنووه للحيواة،ويف سوبيل احل

 والتدبر يف حكم  الفريض ،و ستحياء القللب واستجاكتها لتقلى اّلِل ..

                                                 
م  ) - 193  زايقة مب  ( صحي  مرسل 209النَّاِسُ  َواْلَمْنُسلِن لِْلَقاِسِم ْبِن َسالَّ
م  ) - 194  زايقة مب  –( حسن  210النَّاِسُ  َواْلَمْنُسلِن لِْلَقاِسِم ْبِن َسالَّ

يِت يف اْلبَوَقوَرِة :احْلَوُر اِبحْلُورِِ َواْلَعْبوُد لونوَّْفِك لَْيَسوحْل بَِناِسوَخ   لِلَّوَدِة الونوَّْفُك ابِ  اْلَمائِوَهُه ابْوُن َعبَّواس  ِفيَموا نوَوَرى ِإىَل أَنَّ اهْليَوَ  الَّويِت يف قَاَل أَبُل ُعبَوْيد :"يَوذْ  
يع ا حُمَْكَمَتاِن،ِإ َّ  َرِة لِلَّيِت يف يِت يف اْلَماى أَنَّ الَّ  أَنَُّه رَأَ اِبْلَعْبِد َوَ  ِهَك ِخاَلفُوَها،َوَلِكنوَُّهَما مجَِ َو ِئَدِة َكاْلُمَفسِِ ا اْلبَوَقَرِة فَوَتَأوََّل أَنَّ قَوْللَوُه :الونوَّْفُك اِبلونوَّْفِك ِإ َّ

ونَوُهْم ُقوَن اْلَعِبيوِد،َوأَ  ُْم يوَ ُهَل َعَلى أَنَّ أَنْوُفَك اأْلَْحرَاِر ُمَتَساِويَ   ِفيَما بَويوْ ،َوأَنَّ أَنْوُفوَك اْلَمَمالِيوِك ُمَتَسواِويَ   ِفيَموا اُ ُهْم ذُُكولر ا َكوانُلا أَْم ِإانَ فَوُ لَن ِقَموَتَكواوَّ ت 
نَوُهْم ُقوَن اأْلَْحرَاِر تتكافأ قما هم ذكلرا كانلا أم أانت،وأنه   قصاص للماليك على ا ،َوَ  َموا ُقوَوَوا لِ َكْكء  ِمْن َذلِ  ألحرار يف بَويوْ َقْللِوِه َك ِمْن نَوْفك 

 لِْلَمْملُولِ  يف نَوْفوك  َوَ  َغْْيِِ َا،َوأَمَّووا يوَوَرْوَن أَْن يُوْقوَتاَّ ِمووَن احْلَورِِ   احلَِْجواِز،َ  ك  َوأَْهوولِ َعوزَّ َوَجولَّ :احْلَوُر اِبحْلُوورِِ َواْلَعْبوُد اِبْلَعْبوِد َوَهوَذا قَوووْلُل َمالِوِك بْوِن أَنَو
ْفِك يف قَوْللِووِه،فَوَيْجَعُللَن بَوونْيَ اأْلَْحوورَاِر لَخ   َنَسووَختوَْها :الوونوَّْفُك اِبلوونوَّ ْلَعْبووِد َمْنُسووْلَعْبووُد ابِ  رََأى ِموونوُْهْم أَنَّ آيَووَ  :احْلُووُر اِبحْلُوورِِ َواأَْهووُل اْلعِوورَاِ ،َفَْيَْوَن أَنَّ َموونْ 

نوَ   " ِقَصاص ا ُهمْ َواْلَعِبيِد اْلِقَصاَص يف النوَّْفِك َخاصَّ   َوَ  يَوَرْوَن ِفيَما ُقوَن َذِلَك بَويوْ
ووَرُ  ابْوُن َعبَّوواس  َواأْلُْخوَرى أَنَّووُه ِدِ َا :َشِْويوُل اْلُقووْرآِن الَّوذِ ِجَهتَونْيِ َأَحوو ينَووِ  ِمونْ قَواَل أَبُول ُعبَوْيوود  :" َواْلَقوْلُل الَّووِذي َبْتَوارُُ  يف َهووَذا َموا قَوواَل أَْهوُل اْلَمدِ   ي َفسَّ

َووا ُهووَل َعلَووى َنَسوو   َواِحوود   َن التوَّْنزِيولِ تَِّفوو   ِمووَحَْتِلُ ،َوأَمَّووا اْلَقووْلُل اهْلَخووُر فَولَووْيَك  ُِ  قَووْلل  يُوَلافِووُ  بَوْعُضووُه بَوْعض ووا َوَ   َك اِبلوونوَّْفِك َواْلَعوونْيَ اِبْلَعوونْيِ أَنَّ الوونوَّفْ :ِإ َّ
ونِِ،فََأَخَذ َهوُيَ ِء  نَّ اِبلسِِ لا َموا َورَاَء َذلِوَك،َولَْيَك أِلََحود  أَْن يُوَفوِرَِ  لُوُه :الونوَّْفُك اِبلونوَّْفِك َوتَورَُكويَوِ  َوُهوَل قَولْ وَِّل اهْل  َِ َواأْلَْنَ  اِبأْلَْنِ  َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن َوالسِِ

ُ َعزَّ َوَجلَّ فَوَيْأُخَذ بِبَوْعِضِه ُقوَن بَوْعخ  ِإ َّ أَْن يُوفَ   ْن ُحُدوِق اْلُقْرآِن .."َذا َما ُنِسَ  مِ  أَْو ُسنَّ  ،فَوهَ  َذِلَك ِكَتاب  ِرَِ  َبنْيَ َبنْيَ َما مَجََع اّللَّ
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ه نووه يوودفع حياتووأذي يوولقن واحليوواة الوويت يف القصوواص تنبثوو  موون كوو  ا؟نوواة عوون ا عتووداء سوواع  ا بتداء.فالوو
لع الودم عنود وقو ور أوليواءتنبث  من كفاء صودمثنا حلياة من يقتل ..جدير به أن ي وى ويفكر وي قق.كما 

يو  حوَّت لقبائول العربحود يف ا القتل ابلفعل.كفائها من احلقد والرغب  يف الثأر.الثأر الذي   يكون يقو  عنود
تنوا يف واقوع حيا نورى حنون لتودوم معاركوه املتقطعو  أربعوني عاموا كموا يف حورب البسولس املعروفو  عنودهم.وكما

 .. ن املسيللى مذاب  األحقاق العائلي  جيال بعد جيل،و  تك  عاليلم،حية تسيل احلياة ع
اء ة كلها،واعتوودلوى احليوواويف القصواص حيوواة علوى معناهووا األمشول األعم.فا عتووداء علوى حيوواة فورق اعتووداء ع

ة زهووووا  حيوووواإعلووووى كوووول إنسووووان حك،يشوووو   مووووع القتيوووول يف  وووو  احلياة.فووووإذا كوووو  القصوووواص ا؟وووواين عوووون 
يوواة فوورق،و  لقوو .  حعتووداء علووى احليوواة كلها.وكووان يف هووذا الكوو  حياة.حيوواة مطواحدة،فقوود كفووه عوون ا 

 -احليوووواة  العاموووول املوووويير األول يف حفووووجوهوووول األهووووم و  -حيوووواة أسوووورة،و  حيوووواة مجاعوووو  ..بوووول حيوووواة ..مث 
 « ..َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ »استجاك  كعلر التدبر حلكم  اّلِل،ولتقلا :

 .لثأر أخْيا .اتداء يف لس عن ا عتداء.ا عتداء ابلقتل ابتداء،وا عهذا هل الرابط الذي يعقل النف
  .التقلى ..حساسي  القله وكعلر  ابال  من اّلِل وهرجه من غضبه وتطلبه لرضا

إنوه بغووْي هوذا الوورابط   تقولم كووريع ،و  يفلو  قووانلن،و  يتحورج متحوورج،و  تكفوك التنظيمووات اااويو  موون 
  والطمع يف قلة أكث من قلة ا نسان  وهذا موا يفسور لنوا نودرة عودق ا؟ورائم الويت الرو  واحلساسي  واال 

وعهود االفاء،ومعظمهوا كوان مصوحلاب ابعو ا  ا؟واين نفسوه  - -أقيمحل فيها احلدوق على عهود النول 
نائعوووا رتوووارا ..لقووود كانوووحل هنالوووك التقووولى ..كانوووحل هوووك احلوووارس الووويقج يف قاخووول الضووومائر،ويف حنوووااي 

ب،تكفهووا عوون ملاضووع احلوودوق ..إىل جانووه الشووريع  النووْية البصووْية خبفووااي الفطوور ومكنوولانت القلوولب القلل 
..وكووووان هنووووا  ذلووووك التكاموووول بووووني التنظيمووووات والشوووورائع موووون انحيوووو  والتلجيهووووات والعبوووواقات موووون انحيوووو  

ألوا أخرى،تتعوواون مجيعهووا علووى إنشوواء جمتمووع سووليم التصوولر سووليم الشووعلر.نظي  احلركوو  نظيوو  السوولل .
حووَّت إذا مجحووحل السوولرة البهيميوو  يف حووني موون األحيان،وسووق  »تقوويم حمكمتهووا األوىل يف قاخوول الضوومْي  

ا نسوووان سوووقط ،وكان ذلوووك حيوووة   تراقبوووه عوووني و  تتناولوووه يووود القوووانلن،هلل هوووذا ا ميوووان نفسوووا للامووو  
بووه أمووام القووانلن،ويعرم عنيفوو ،ووخزا  ذعووا للضوومْي،وخيا  مروعووا،  يوور   معووه صوواحبه حووَّت يعوو   بذن

 195«نفسه للعقلب  الشديدة،ويتحملها مطم نا مر حا،تفاقاي من سخ  اّلِل،وعقلب  اهلخرة
 إوا التقلى ..إوا التقلى ..

 بمي أحكاا الوصية 182 - 180الدرس الثاني:

ْيُكْم ِإذا ُكتِوَه َعلَو»مث اكء تشوريع اللصوي  عنود املولت ..واملناسوب  يف جلهوا وجول آايت القصواص حاضورة:
اْلَلِصوويَُّ  لِْللالِووَدْيِن َواأْلَقْوووَرِبنَي اِبْلَمْعووُروِ  َحق ووا َعلَووى اْلُمتَِّقوونَي.َفَمْن  -ِإْن تَوووَرَ  َخووْْيا   -َحَضووَر َأَحوودَُكُم اْلَمووْلُت 

                                                 
نبعو  مطبعو  ؟نو  التوألي  وال مجو   62عن كتاب:ماذا خسر العا  ابحنطواط املسولمني للسويد أيب احلسون علوك احلسوب النودوي.ص   - 195

 والنشر.) السيد رمحه هللا (
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يوو َِ  َ ووا ِإمْثُووُه َعلَووى الَّووِذيَن يُوَبدُِِللنَووُه.ِإنَّ اّللَّ َعووُه فَِإ َّ لَووُه بَوْعووَد مووا  َِ ع  َعلِوويم .َفَمْن خوواَ  ِمووْن ُموولص  َجَنفووا  أَْو ِإمْثووا  بَدَّ
نَوُهْم َفال ِإمْثَ َعَلْيِه.ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم    « ..فََأْصَلَ  بَويوْ

نوووووه وفسووووور ااوووووْي  وهوووووذ  كوووووذلك كانوووووحل فريض .اللصوووووي  لللالووووودين واألقوووووربني.إن كوووووان سوووووي   وراء  خْيا.
العر .فقووال  يوو   سووه   اللصووي .واألرج  أوووا مسووأل  اعتبووارالثروة.واختلوو  يف املقوودار الووذي عووه عنوود

الوذي    ..واملقودار.وقيل ألوبعضهم   ي   خْيا من ي   أقل من ستني قينارا،وقيل مثوانني وقيول أربعمائو 
 يعتث يروة تستح  اللصي    كك حتل  من زمان إىل زمان،ومن بي   إىل بي  .

ايت اللصوي  هذ .وحودقت فيهووا أنصوب  معينو  لللريو ،وجعل اللالوودان وقود نزلوحل آايت امللاريوة بعوود نوزول آ
وَع َعْمووَرو  َلى،أَنَّوُه  َِ .َعْن ابْوِن َأيب لَيوْ واريوني يف مجيوع احلوا ت.ومن مث   تعود هلموا وصوي  ألنووه   وصوي  لولاّر

قَتِووِه،فَوَقاَل:َأ َ ِإنَّ الصَّووَدَقَ   َ هَِووُل ِ ،َو َ َوُهووَل َعلَووى انَ بْووَن َخارَِجووَ ،قَاَل لَْيووة  يف َحِديثِووِه:َخطَبَوَنا َرُسوولُل هللِا 
 َمووْن اقََّعووى ِإىَل أَلْهووِل بَوْييِت،َوَأَخووَذ َوبوَوورَة  ِمووْن َكاِهووِل اَنقَتِووِه فَوَقوواَل:َو َ َمووا ُيَسوواِوي َهووِذِ ،أَْو َمووا يَووزُِن َهووِذِ ،َلَعَن اّللَُّ 

َ قَوْد أَْعطَوى ُكولَّ ِذي َحو ِ  َحقَّوُه،َو َ َوِصويََّ  َغْْيِ أَبِيِه،أَْو تَوَلىلَّ َغْْيَ َمَلالِيوِه  اْلَللَوُد لِْلِفرَاِش،َولِْلَعواِهِر احلََْجوُر .ِإنَّ اّللَّ
  ّ  ..196ِلَلاِر

 صووي  لووه وموون  اّ فووال و أمووا األقربوولن فقوود بقووك الوونا ابلقيوواس إلوويهم علووى عملمووه.فمن وريتووه آايت املووْي  
 .بعخ الصحاب  والتابعني أنخذ به ل رأييّر بقك نا اللصي  هنا يشمله ..وهذا ه

ني ألقوارب،على حو بوبعخ اوحكم  اللصي  لغْي اللري  تتض  يف احلا ت اليت تلجه فيها صل  القراب  الث
 خووارج حوودوق يفك العووام   توولريهم آايت املووْياّ ألن غووْيهم ُيجبهم.وهووك لوولن موون ألوولان التكافوول العووائل

لووم فيهووا اللريوو ،و  ..فووال يظ« ُمتَِّقوونيَ اِبْلَمْعووُروِ  َحق ووا َعلَووى الْ »لتقوولى:اللرايوو .ومن مث ذكوور املعوورو  وذكوور ا
 يهمل فيها غْي اللري  ويتحرى التقلى يف قصد واعتدال،ويف بر وإفضال ..

يضوووار  ضووول.كك  وموووع هوووذا فقووود حووودقت السووون  نسوووب  اللصي ،فحصووورهتا يف الثلوووة   تتعووودا  والربوووع أف
.وقام األ  الويت  جتماعيو  ا ظيموات مر علوى التشوريع وعلوى التقلى،كموا هوك نبيعو  التناللاّر بغْي اللاّر

 ُيققها ا سالم يف تناس  وسالم.
،وهووووذا موووون التبووووديل بووووريء  لَووووُه بَوْعووووَفَمووووْن بَ :»فموووون  ووووع اللصووووي  فهوووول آمث إن بوووودهلا بعوووود وفوووواة امللّر َد مووووا دَّ

ا ِإمْثُُه َعَلى الَِّذيَن يُوَبدُِِللنَُه. َعُه،فَِإ َّ  .« . َعِليم    َِيع  ِإنَّ اّللََّ  َِ
يد علوى مون ع وعلم.الشهيد للملّر فال يياخوذ  وا فعول مون وراء .والشوه الشهيد  ا  -سبحانه  -وهل 

إذا    امللصوك.ذلكل مون وصويبدل فيياخذ  إبمث التبديل والتغيْي.إ  حال  واحدة الز فيها لللصك أن يبود
ذ ن يتولىل تنفيورج علوى موحوة أحود،أو النكايو  ابللرية.فعندئوذ   عر  أن امللصك إ ا يقصد بلصيته حمااب

 اللصي  أن يعدل فيها  ا يتال  به ذلك ا؟ن ،وهل احلي  ،
                                                 

[ 228/ 14وغووووْيهم املسووووند ا؟وووووامع ] ( صووووحي  وأخرجووووه أصووووحاب السووووونن17814[ ) 68/ 6مسووووند أمحوووود )عووووا  الكتوووووه( ] - 196
(10740) 
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وونَوهُ  فََأْصووَفَمووْن خوواَ  ِمووْن ُموولص  َجَنفووا  أَْو ِإمْثووا  »ويوورق األموور إىل العوودل والنصوو : َ ْم فَووال ِإمْثَ َعَلْيووِه.إِ َلَ  بَويوْ نَّ اّللَّ
 « ..يم  َغُفلر  َرحِ 

ألخوْي ا،فهك الضومان  كول حواليفواألمر ملكلل إىل مغفرة اّلِل ورمحته هلذا ولذا .ومشودوق إىل مراعواة اّلِل 
 للعدل وا نصا .

اليت يف القتلوى.و  ر القصواصوهكذا ْند األمر يف اللصي  مشدوقا إىل تلك العروة اليت كد إليها من قبول أمو
 ويف اجملتمع ا سالمك على السلاء.يشد إليها كل أمر يف التصلر ا مياين 

 بمي أحكاا صياا رمضان 185 - 183الدرس الثالث:

جوه ،لتقريور منهبيل اّللِ ولقد كان من الطبيعك أن يفورم الصولم علوى األمو  الويت يفورم عليهوا ا؟هواق يف سو
ازموو  زموو  ا؟ة العار ا راقيف األرم،وللقلاموو  بووه علووى البشري ،وللشووهاقة علووى الناس.فالصوولم هوول جمووال تقريوو

سووووود  رورات ا؟ضوووووجمووووال اتصووووال ا نسووووان بربووووه اتصوووووال ناعوووو  وانقيوووواق كمووووا أنووووه جموووووال ا سووووتعالء علووووى 
 كلها،واحتمال ضغطها ويقلها،إيثارا ملا عند اّلِل من الرضى واملتاع.

كولا  والوذي قبوات واألوهذ  كلها عناصر  زم  يف إعداق النفلس  حتموال مشوقات الطريو  املفوروش ابلع
ىل جانوه موا إذلوك كلوه ير على جلانبه الرغاب والشوهلات والوذي هتتو  ابلسوالكي  آ   املغورايت  و تتنا

 عليو  الفورائختميول إىل أيتكش  على مدار الزمان من آتر انفع  للصلم يف ولائ  األبدان.ومع أنب   
مو  األصويل  ذ احلكعوني مون فلائود حسوي ،إ وا يظهور لل -بصوف  خاصو   -والتلجيهات ا هليو  يف العبواقات 

ع ة اهلخوورة ..مووه يف حيووافيهووا هووك إعووداق هووذا الكووائن البشووري لوودور  علووى األرم،وهتي تووه للكمووال املقوودر لوو
 لفووورائخد هلووذ  اهووذا فووإنب   أحوووه أن أنفووك مووا تكشووو  عنووه املالحظوو  أو يكشووو  عنووه العلووم مووون فلائوو

  يف  ا نسووان مجلوو يووان هووذاْي ا هلووك لكوالتلجيهووات وذلووك ارتكوواان إىل امللحوولا واملفهوولم موون مراعوواة التوودب
كشوو  عنووه يذا الووذي كوول مووا يفوورم عليووه ومووا يلجووه إليووه.ولكن يف غووْي تعليوو  حلكموو  التكليوو  ا هلووك ّبوو

 العلم البشري.
هووذا الكووائن  يووروم بووه فمجووال هووذا العلووم حموودوق   يتسووع و  يرتقووك إىل اسووتيعاب حكموو  اّلِل يف كوول مووا

ووياُم َكمووا  تِووَه َعلَووْيكُ َمنُوولا كُ آاي أَيُوَهووا الَّووِذيَن  »الكوولن بطبيعوو  احلووال: البشووري.أو كوول مووا يووروم بووه هووذا ُم الصِِ
ما   ،َفَمْن  َمْعُدو  ُكِتَه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلُكْم،َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلَن،أايَّ َعلى َسَفر  َفعِودَّة  ِموْن  اَن ِمْنُكْم َمرِيضا  أَوْ كقات 

م  أَُخَر َوَعَلى ا أَْن َتُصولُملا َخوْْي  َلُكوْم ِإْن  وَ ْْيا  فَوُهَل َخْْي  لَوُه َتَطلََّع خَ   َفَمنْ لَِّذيَن يُِطيُقلنَُه ِفْديَ   نَعاُم ِمْسِكني  أايَّ
ووُتْم تَوْعَلُملَن.َكووْهُر َرَمضوواَن الَّووِذي أُنْووزَِل ِفيووِه اْلُقووْرآُن  َمْن َكووِهَد ْرقوواِن.فَ نووات  ِمووَن اهْلُوودى َواْلفُ نَّوواِس َوبَويِِ دى  لِلُهووُكنوْ

ُ ِمْن أايَّ  ِعدَّة  ِمْنُكُم الشَّْهَر فَوْلَيُصْمُه،َوَمْن كاَن َمرِيضا  أَْو َعلى َسَفر  فَ  ُكوُم اْلُيْسوَر َو  يُرِيوُد ِبُكوُم بِ م  أَُخَر.يُرِيُد اّللَّ
َ َعلى ما َهد ُوا اّللَّ َة َولُِتَكثِِ  « ..ْشُكُرونَ تَ  َلَعلَُّكمْ اُكْم وَ اْلُعْسَر،َولُِتْكِمُللا اْلِعدَّ

ه تجاكو  لتونهخ بوكلي  أمر هتاج النفك البشري  فيه إىل علن وقفع واسيعلم أن الت -سبحانه  -إن اّلِل 
 وتستجيه له مهما يكن فيه من حكم  ونفع،حَّت تقتنع به وترام عليه.
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بعوود  -يقوورر هلووم  مث األصوويل  وموون مث يبوودأ التكليوو  بووذلك النووداء احلبيووه إىل امليمنني،املووذكر هلووم  قيقووتهم
عوداق إيو  األوىل هوك يضو  قدميو  علوى املويمنني ابّلِل يف كول قيون،وأن الغاأن الصولم فر  -ندائهم ذلك النداء 

وياُم َكموا كُ لا ُكتِوَه عَ َن آَمنُواي أَيُوَهوا الَّوِذي»قللّبم للتقلى والشفافي  واحلساسي  وااشي  من اّلِل: تِوَه لَوْيُكُم الصِِ
 « ..قَوْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ  َعَلى الَِّذيَن ِمنْ 

ي قلوولب وهووك توويققج يف الوهكووذا تووثز الغايوو  الكبووْية موون الصوولم ..إوووا التقوولى ..فووالتقلى هووك الوويت تسووتي
ولل لم ابملعصوي ،فسواق الصوإهذ  الفريض ،ناع  ّلِل،وإيثارا لرضا .والتقلى هك اليت هورس هوذ  القلولب مون 

 .ا يف ميزانه،ووزوانبلن ّبذا القرآن يعلملن مقام التقلى عند اّللِ تلك اليت هتجك يف البال،واملخ
ا  يرفعهووا السووي ا.ومن مثفهووك غايوو  تتطلووع إليهووا أرواحهم.وهووذا الصوولم أقاة موون أقواهتووا،ونري  ملصوول إليهوو

 « ..لنَ َلَعلَُّكْم تَوتوَّقُ ..»أمام عيلوم هدفا وضي ا يتجهلن إليه عن نري  الصيام 
 عفوك مون أقائوهذا فقود أهوالصلم أايم معدوقات،فليك فريض  العمر وتكلي  الودهر.ومع  مث يثب بتقرير أن

مووا  َمْعوودُ »املرضووى حووَّت يصحلا،واملسووافرون حووَّت يقيملا،هقيقووا وتيسووْيا: .فَ أايَّ ْنُكْم َمرِيضووا  أَْو َمْن كوواَن ِموووقات 
م  أَُخرَ   « ..َعلى َسَفر  َفِعدَّة  ِمْن أايَّ
 أن يقضووووك السووووفر يطلوووو  و  ُيوووودق.فأي موووورم وأي سووووفر يسوووولغ الفطر،علووووىولوووواهر الوووونا يف املوووورم و 

واألقرب إىل املطلووو ، املوووريخ حوووني يصووو  واملسوووافر حوووني يقيم.وهوووذا هووول األوىل يف فهوووم هوووذا الووونا القووورآين
يتعلوو  ّبووا  هووك الوويت املفهوولم ا سووالمك يف رفووع احلوورج ومنووع الضرر.فليسووحل كوودة املوورم و  مشووق  السووفر

 يفاّلِل كلهووا  دري حكموو نوورم والسووفر إنالقووا، راقة اليسوور ابلنوواس   العسوور.وحنن   احلكووم إ ووا هووك املوو
ملورم ا البشر يف ا واهلهتعليقه  طل  املرم ومطل  السفر فقد تكلن هنا  اعتبار ات أخرى يعلمها اّللِ 

 ام اّلِل  ق ري ..ومواوالسفر وقد تكولن هنوا  مشوقات أخورى   تظهور للحظتهوا،أو   تظهور للتقودير البشو
ا قطعوا ا.فلراءهويكش  عن علو  احلكوم فونحن   نتأوهلوا ولكون نطيوع النصولص ولول خفيوحل علينوا حكمته

 حكم .وليك من الضروري أن نكلن حنن ندركها.
روضوو  ألقىن قات املفيبقووى أن القوولل ّبووذا حشووى أن ُيموول امل خصووني علووى كوودة الوو خا،وأن هتموول العبووا

أنلقوووه  قييووود فيموووا  يوووثر الت -يف اعتقووواقي  -ويشووو نلن.ولكن هوووذا  سوووبه. ا جعووول الفقهووواء يتشووودقون
ك عبواقة خاصو  هو  هوذ  الالنا.فالدين   يقلق الناس ابلسالسل إىل الطاعات،إ وا يقولقهم ابلتقلى.وغايو

 التقلى.
والوووذي يفلوووحل مووون أقاء الفريضووو  هوووحل سوووتار الرخصووو    خوووْي فيوووه منوووذ البووودء،ألن الغايووو  األوىل مووون أقاء 

يض    تتحق .وهذا الدين قيون اّلِل   قيون النواس.واّلِل أعلوم بتكامول هوذا الودين،بني ملاضوع الو خا الفر 
وملاضع التشدق وقد يكلن وراء الرخص  يف ملضوع مون املصولح  موا   يتحقو  بودووا.بل   بود أن يكولن 
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.وإذا 197صوووها هلوووومأن ذخووووذ املسووولملن بووورخا اّلِل الووويت رخ - -األمووور كوووذلك.ومن مث أمووور رسووولل اّلِل 
حدّ أن فسد الناس يف جيل من األجيال فإن إصالحهم   يتأتى من نريو  التشودق يف األحكوام ولكون 
يتأتى من نري  إصال  تربيتهم وقللّبم واستحياء كعلر التقولى يف أرواحهوم.وإذا صو  التشودق يف أحكوام 

شوووعائر التعبديووو  حتلووو ،إذ هوووك املعوووامالت عنووود فسووواق النووواس كعوووالج راقع،وسووود للوووذرائع،فإن األمووور يف ال
حسوواب بووني العبوود والوورب،  تتعلوو  بووه مصوواحل العبوواق تعلقووا مباكوورا كأحكووام املعووامالت الوويت يراعووى فيهووا 
الظاهر.والظوووواهر يف العبوووواقات   اوووودي مووووا   يقووووم علووووى تقوووولى القلوووولب.وإذا وجوووودت التقوووولى   يتفلووووحل 

ا هووك األوىل،وُيووك أن ناعوو  اّلِل يف أن ذخووذ متفلووحل،و  يسووتخدم الرخصوو  إ  حيووة يرتضوويها قلبووه،ويراه
 ّبا يف احلال  اليت يلاجهها.

تهووووووا لوووووويت أنلقاأمووووووا تشووووووديد األحكووووووام مجلوووووو  يف العبوووووواقات أو امليوووووول إىل التضوووووويي  موووووون إنووووووال  الوووووورخا 
ىل لتوني ..واألو مي املتفالنصلص،فقد ينشكء حرجا لبعخ املتحرجني.يف اللقحل الذي   اودي كثوْيا يف تقول 

ء أعلوووم  وووا وراكوووم منوووا و ال أن أنخوووذ األمووولر ابلصووولرة الووويت أراقهوووا اّلِل يف هوووذا الووودين.فهل أحعلوووى كووول حووو
 رخصه وعزائمه من مصاحل قريب  وبعيدة ..وهذا هل مجاع القلل يف هذا اجملال.

التلجيوه  عضوها كوانبقك أن نثبحل هنا بعخ ما روي من السن  يف حا ت متعدقة من حا ت السوفر،يف ب
يوه السول  ا كوان علمو بعضها   يقع وك عن الصويام ..وهوك  جملعهوا تسواعد علوى تصولر إىل الفطر ويف

لفقهوووووووواء الصوووووووواحل موووووووون إقرا  لامر،قبوووووووول أن شخووووووووذ األحكووووووووام كووووووووكل التقعيوووووووود الفقهووووووووك علووووووووى أيوووووووودي ا
ي ،وألصووو  بووورو  هوووذا الووودين أموووا ابحليل  -علووويهم  رضووولان اّللِ  -املتأخرين.وصووولرة سووولل  أول وووك السووول  

ا هلوووذ  موووذاقا حيِووو البحوووّل الفقهيووو  ومووون كوووأن احليووواة معهوووا ويف جلهوووا أن تنشوووئ يف القلوووهونبيعتوووه،من 
 العقيدة وخصائصها:

وووَ  ِ   --أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ  -رضوووى هللا عنهموووا  -َعوووْن َجووواِبِر بْوووِن َعْبوووِد اّللَِّ  - 1 َخووورََج َعووواَم اْلَفوووْتِ  ِإىَل َمكَّ
 اْلَغِموويِم َفَصوواَم النَّوواُس مُثَّ َقَعووا بَِقووَد   ِمووْن َموواء  فَوَرفَوَعووُه َحووَّتَّ َنظَووَر النَّوواُس إِلَْيووِه مُثَّ َرَمَضوواَن َفَصوواَم َحووَّتَّ بَولَووَ  ُكوورَاعَ 

أخرجوووه «.)أُولَ ِوووَك اْلُعَصووواُة أُولَ ِووَك اْلُعَصووواُة » َكووِرَب َفِقيوووَل لَوووُه بَوْعووَد َذلِوووَك ِإنَّ بَوْعوووَخ النَّوواِس قَوووْد َصووواَم فَوَقوواَل 
 .198مسلم(

قَوواَل  -ِ  السَّوَفِر َفِمنَّوا الصَّوائُِم َوِمنَّوا اْلُمْفِطوُر  --قَواَل ُكنَّوا َمووَع النَّوِبِِ  -رضوى هللا عنوه  -أَنَوك   وَعونْ  - 2
َقَ  َفَسوو -قَوواَل  -فَونَوزَْلنَووا َمْنووزِ   ِ  يوَووْلم  َحووارِ  َأْكثَوووُراَن ِلووال  َصوواِحُه اْلِكَسوواِء َوِمنَّووا َمووْن يَوتَِّقووى الشَّووْمَك بِيَووِدِ   -

                                                 
،قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل هللِا  - 197 ميسسوو   2ط -:ِإنَّ اّللََّ ُيُِووُه أَْن تُوووْيَتى ُرَخُصووُه،َكَما ُيُِووُه أَْن تُوووْيَتى َعزَائُِمُه.صووحي  ابوون حبووانَعووِن ابْووِن َعبَّاس 

 ( صحي 354[)  69/ 2الرسال  ]
 ( 2666) -املكنز  -صحي  مسلم - 198
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َذَهوووَه اْلُمْفِطوووُروَن اْليَووووْلَم »  --الُصووولَّاُم َوقَووواَم اْلُمْفِطوووُروَن َفَضوووَربُلا األَبِْنيَوووَ  َوَسوووَقُلا الرَِِكووواَب فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ 
 .199(مسلمأخرجه «.)اِبأَلْجِر 

ِ  َسوووووووَفر ،فَورََأى  - - قَووووووواَل َكووووووواَن َرُسووووووولُل اّللَِّ  -رضوووووووى هللا عووووووونهم  -وَعوووووووْن َجووووووواِبِر بْوووووووِن َعْبوووووووِد اّللَِّ  - 3
ووَفِر » .فَوَقوواُللا َصووائِم  .فَوَقوواَل « َمووا َهووَذا » زَِحام ووا،َوَرُجال  قَووْد لُلِِووَل َعَلْيووِه،فَوَقاَل  « لَووْيَك ِمووَن الْووِثِِ الصَّووْلُم ِ  السَّ

 200 (البخاري...)أخرجه 
ِمووْن َسووَفر   --لضَّووْمرُِى قَوواَل قَووِدْمحُل َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ وَعووْن َأىِب َسووَلَمَ  قَوواَل َأْخووَثَىِن َعْمووُرو بْووُن أَُميَّووَ  ا - 4

تَوَعواَل اْقُن ِمو ِِ َحوَّتَّ أُْخوِثََ  َعوِن اْلُمَسواِفِر ِإنَّ » فَوُقْلوحُل ِإىنِِ َصوائِم .فَوَقاَل «.انْوَتِظِر اْلغَوَداَء اَي أاََب أَُميَّوَ  » فَوَقاَل 
 .. 201أخرجه النسائك(«..)َياَم َوِنْصَ  الصَّالَِة اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َوَضَع َعْنُه الصِِ 

َنا َخْيوُل َرُسولِل هللِا  - 5 ،فَاْنطََلْقوحُل وَعْن أََنِك ْبِن َماِلك  َرُجل  ِمْن َبِب َعْبِد هللِا ْبِن َكْعه  قَاَل:أََغاَرْت َعَليوْ
اِمَنا،قُوْلوحُل:اَي َرُسولَل هللِا،ِإيِنِ َصوائِم ،مُثَّ قَوواَل:اْجِلْك َوُهوَل َذُْكُل،فَوَقاَل:اْجِلْك،فََأِصوْه ِمووْن نَعَ ِإىَل َرُسولِل هللِا 

َ َعووزَّ َوَجوولَّ َوَضووَع َكووْطَر الصَّووالِة َعووِن اْلُمَساِفِر،َوَوَضووَع الصَّووْلمَ  ووَياَم أُْخووِثَْ  َعووِن الصَّالِة،َوالصَّووْلِم،ِإنَّ اّللَّ  أَِو الصِِ
َلى،َواْلُمْرِضِع،َوا يع ا،فَويَوا هَلْوَ  نَوْفِسوك أَْن   َأُكولَن َأَكْلوحُل ِموْن نََعواِم َرُسولِل َعِن اْلَمرِيِخ،َواحْلُبوْ ّللَِّ َلَقوْد قَاهَلَوا مجَِ

 202.)أخرجه أصحاب السنن(هللِا 
 - -أَنَّ مَحْووزََة بْووَن َعْموور و اأَلْسووَلِمىَّ قَوواَل لِلنَّووِبِِ  - -َزْوِج النَّووِبِِ  -رضووى هللا عنهووا  -وَعووْن َعاِئَشووَ   - 6
ووووووَياِم .فَوَقوووووواَل أَ  ووووووَفِر وََكوووووواَن َكثِووووووَْي الصِِ .)أخرجووووووه « . ِإْن ِكووووووْ حَل َفُصووووووْم،َوِإْن ِكووووووْ حَل فَووووووأَْفِطْر » َأُصوووووولُم ِ  السَّ

  203(البخاري
وا َأْخوَثَين،أَنَّ َأْصوَحاَب َرُسولِل  - 7 اّللَِّ وَعْن مُحَْيد ،قَاَل:َخَرْجحُل َفُصْمحُل،فَوَقاُللا ِ :أَِعوْد،قَاَل:فَوُقْلحُل:ِإنَّ أََنس 
 َكوووووانُلا ُيَسوووووواِفُروَن،َفاَل يَِعيووووووُه الصَّووووووائُِم َعلَووووووى اْلُمْفِطووووووِر،َوَ  اْلُمْفِطووووووُر َعلَووووووى الصَّووووووائِِم " فَوَلِقيووووووحُل ابْووووووَن َأيب "، 

َها ِ ِْثِلِه   ُ َعنوْ  204ُمَلْيَكَ ،فََأْخَثَين َعْن َعاِئَشَ  َرِضَك اّللَّ
ِ  َرَمَضوواَن َفِمنَّووا الصَّووائُِم  --قَوواَل ُكنَّووا نَوْغووُزو َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ  -عنووه رضووى هللا  -وَعووْن َأىِب َسووِعيد  اْاُووْدرِىِِ 

ووُد الصَّووائُِم َعلَووى اْلُمْفِطووِر َو َ اْلُمْفِطووُر َعلَووى الصَّووائِِم يوَووَرْوَن أَنَّ َمووْن َوَجووَد  قُووولَّة  َفَصوواَم فَووِإنَّ َوِمنَّووا اْلُمْفِطووُر فَووالَ اَِ
 205َن أَنَّ َمْن َوَجَد َضْعف ا فَأَْفَطَر فَِإنَّ َذِلَك َحَسن .َذِلَك َحَسن  َويَوَروْ 

                                                 
 ( 6782) -املكنز  -صحي  مسلم - 199
 ( 1946) -املكنز  -صحي  البخارى - 200
 ( صحي  2279) -املكنز  -سنن النسائك - 201
 ( صحي   4595( )407/  6) -( وجامع األصلل يف أحاقية الرسلل 1493) -اهلحاق واملثاين  -  202

 وصفتها إبرضاع الللد قلحل:مرضع .لمرضع:املرضع:املرأة اليت هلا ولد ترضعه،فإن ل-كطر كل ككء:نصفه.
 ( 1943) -املكنز  -صحي  البخارى - 203
 (2677) -املكنز  -صحي  مسلم -  204
 (2674) -املكنز  -صحي  مسلم - 205
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ْرَقاِء  - 8 ِ  َكوووْهِر َرَمَضووواَن ِ  َحووورِ   --قَووواَل َخَرْجنَوووا َموووَع َرُسووولِل اّللَِّ  -رضوووى هللا عنوووه  -وَعوووْن َأىِب الووودَّ
ِة احْلَورِِ َوَموا ِفينَوا َصوائِم  ِإ َّ َرُسولُل اّللَِّ َكِديد  َحَّتَّ ِإْن َكاَن َأَحُداَن لََيَضُع يََدُ  َعلَوى رَْأِسوِه ِموْن ِكو َوَعْبوُد  --دَّ

 .206(مسلماّللَِّ ْبُن َرَواَحَ ...)أخرجه 
 ُه رَاِحَلتُوهُ وَعْن حُمَمَِّد ْبِن َكْعه  أَنَُّه قَاَل أَتَوْيحُل أََنَك ْبَن َماِلك  ِ  َرَمَضواَن َوُهوَل يُرِيوُد َسوَفر ا َوقَوْد ُرِحلَوحْل لَو - 9

 .207َولَِبَك يَِياَب السََّفِر َفَدَعا ِبطََعام  فََأَكَل فَوُقْلحُل َلُه ُسنَّ   قَاَل ُسنَّ  .مُثَّ رَِكَه.أخرجه ال مذي(
ِ  َسوووِفيَن   ِموووَن اْلُفْسوووطَاِط ِ   --وَعوووْن ُعبَوْيووود  قَووواَل ُكْنوووحُل َموووَع َأىِب َبْصووورََة اْلِغَفوووارِىِِ َصووواِحِه النَّوووِبِِ  - 10

اْلبُويُولَت قَواَل   فَورُِفَع مُثَّ قُورَِِب َغَداُ  فَوَلْم ُاَاِوِز اْلبُوُيلَت َحَّتَّ َقَعا اِبلُسْفرَِة قَاَل اْقَ ِْب.قُوْلحُل أََلْسوحَل تَووَرىَرَمَضانَ 
 208قَاَل فََأَكَل...)أخرجه أبل قاوق( --أَبُل َبْصرََة أَتَوْرَغُه َعْن ُسنَِّ  َرُسلِل اّللَِّ 

ر  اْلَكْلووِبِِ أَنَّ ِقْحيَووَ  بْووَن َخِليَفووَ  َخوورََج ِمووْن قَوْريَوو   ِمووْن ِقَمْشووَ  َموورَّة  ِإىَل قَووْدِر قَوْريَووِ  ُعْقبَووَ  ِمووَن وَعووْن َمْنُصوول  - 11 
ووا َرَجووَع يُوْفِطوو اْلُفْسووطَاِط َوَذلِووَك َيالَيَووُ  أَْميَووال  ِ  َرَمَضوواَن مُثَّ ِإنَّووُه أَْفطَووَر َوأَْفطَووَر َمَعووُه اَنس  وََكوورَِ  آَخووُروَن أَنْ  ُروا فَوَلمَّ

 --ْن َهوْدِى َرُسوولِل اّللَِّ ِإىَل قَوْريَتِوِه قَوواَل َواّللَِّ َلَقوْد رَأَيْووحُل اْليَووْلَم أَْموور ا َموا ُكْنووحُل أَلُوُن َأىنِِ أَرَاُ  ِإنَّ قَوْلم ووا َرِغبُولا َعوو
 .. 209ُهمَّ اْقِبْضِ  إِلَْيَك...)أخرجه أبل قاوق(َوَأْصَحابِِه.يَوُقلُل َذِلَك لِلَِّذيَن َصاُملا مُثَّ قَاَل ِعْنَد َذِلَك اللَّ 

 األخذ ّبا. سر.وترج فهذ  األحاقية يف مجلتها تشْي إىل تقبل رخص  ا فطار يف السفر يف  اح  وي
و  تش ط وقلع املشق  لاخذ ّبا كموا يشوْي إىل ذلوك احلوديثان األخوْيان بلجوه خواص،وإذا كوان احلودية 

وحد  لل مرة صوائما موع املشوق  هول وعبود اّلِل بون رواح ،فقود   - -رسلل اّلِل  الثامن منها يشْي إىل أن
خصلصوويات يف العبوواقة يعفووك منهووا أصووحابه.كنهيه هلووم عوون ملاصوول  الصوولم وهوول كووان  - -كانووحل لووه 

،ِموَن النَّواِس فَوبَولَوَ  آِخوَر الشَّْهِر،َوَواَصوَل أاَُنس   - -يلاصل أحياان.َعْن أََنك  رضى هللا عنه قَواَل َواَصوَل النَّوِبُ 
ُقوولَن تَوَعُمَقُهووْم،ِإىنِِ َلْسووحُل ِمووثْوَلُكْم،ِإىنِِ » فَوَقوواَل  - -النَّووِبَّ  ووْهُر َلَلاَصووْلحُل ِوَصووا   يَوودَُع اْلُمتَوَعمِِ لَووْل ُموودَّ ىِبَ الشَّ

ر وقوال عون الوذين وتبحل من احلدية األول أنوه أفطو 210.)أخرجه الشيخان(« أََلُل يُْطِعُمِ  َرىبِِ َوَيْسِقنِي 
فهووووول أحووووودّ مووووون  -يف سووووون  الفوووووت   -  يفطروا:أول وووووك العصووووواة.أول ك العصووووواة.وهذا احلووووودية متوووووأخر 

 األحاقية األخرى.وأكثر ق ل  على ا عا  املختار ..

                                                 
 ( 2686) -املكنز  -صحي  مسلم - 206
ُد بْ  804[ )  356/ 3املكنز ] -سنن ال مذى - 207 ُن َجْعَفر  ُهَل اْبُن َأىِب َكِثْي  ُهَل َمِديِ   يَِقو   ( قَاَل أَبُل ِعيَسى َهَذا َحِدية  َحَسن .َوحُمَمَّ

ي   وَ  بَوْعوُخ  بْوُن َمعِوني  ُيَضوعُِِفُه.َوَقْد َذَهوَه اّللَِّ اْلَموِديِ ِِ وََكواَن َُيْوىَي  ىِِ بْوِن َعْبودِ اِلُد َعلِ َوُهَل َأُخل ِإْ َاِعيَل ْبِن َجْعَفر .َوَعْبُد اّللَِّ ْبُن َجْعَفر  ُهَل اْبُن ْنَِ
 َحْوورَُج ِمووْن ِجووَداِر اْلَمِدينَووِ  أَِو َك لَووُه أَْن يَوْقُصووَر الصَّوواَلَة َحووَّتَّ َحْوورَُج َولَوويْ  ْبووَل أَنْ قوَ أَْهووِل اْلِعْلووِم ِإىَل َهووَذا احْلَووِديِة َوقَوواُللا لِْلُمَسوواِفِر أَْن يُوْفِطووَر ِ  بَوْيتِووِه 

.اْلَقْريَِ .َوُهَل قَوْلُل ِإْسَحاَ  ْبِن ِإبْورَاِهي  َم احْلَْنظَِلىِِ
 حسن لغْي (  2414[)292/ 2املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 208
 ( ضعي  2415[)293/ 2املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 209
 ( 2626[)117/ 7املكنز ] -( وصحي  مسلم 7241[ )23/ 24املكنز ] -صحي  البخارى - 210
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قعي ،تقتضووك ا ت واوالصوولرة الوويت تنشووأ يف احلووك موون جمموولع هووذ  احلووا ت ..أنووه كانووحل هنووا  مراعوواة حلوو
يهووا تلجيهووات فالوويت تووروى يف امللضوولع العووام اللاحد،وْنوود  مووا هوول الشووأن يف األحاقيووةك  -تلجيهووا معينووا 

 ان يوريب وكوان يلاجوه حوا ت حيو .و  يكون يلاجههوا بقلالوه جامودة  ولكونكو  - -فالرسلل  -متنلع  
 ملشوق  ابلفعول صولل ا ا نطباع األخْي يف احلك يف أمر الصلم يف السوفر هول اسوتحباب الفطور،قون تقيود

.. 
ال وصو  املورم،ب يثبوحل لوه أما املرم فلم أجد فيوه كوي ا إ  أقولال الفقهاء،والظواهر أنوه مطلو  يف كول موا 

ْي موولا ة سووفر،من غووهديوود يف نلعووه وقوودر  و  خوول  كوودته،على وجوولب القضوواء يلمووا بيوولم يف املوورم وال
 يف أايم القضاء على الرأي األرج .

 الشووعائر النظوور إىل خالفووات فقهيوو  ولكوون لتقريوور قاعوودة يفوقوود اسووتطرقت هووذا ا سووتطراق   ألخوولم يف 
م سولل  هوك الويت هكو   احلالو التعبدي ،وارتبانها الليي  إبنشواء حالو  كوعلري  هوك الغايو  املقدمو  منها.وهوذ

ن مووحليوواة ..هووذا لكه يف ااملتعبوود وعليهووا ا عتموواق األول يف تربيوو  ضمْي ،وحسوون أقائووه للعبوواقة وحسوون سوول
 ها،ناعو  وتقولى وأن أنخوذ بتكاليفوه كل -ّلِل كموا أراق  ا  -حي  أخورى أن أنخوذ هوذا الودين انحي .ومن ان

 ا .علر بتقل مجل  بعزائمه ورخصه،متكامال متناسقا،يف نمأنين  إىل اّلِل،ويقني  كمته،وك
ْْي  طَوولََّع َخووْْيا  فَوُهووَل َخوووتَ  ِكني ،َفَمنْ عوواُم ِمْسووَوَعلَووى الَّووِذيَن يُِطيُقلنَووُه ِفْديَووو   نَ :»مث نعوولق إىل اسووتكمال السوويا  

ُتْم تَوْعَلُملنَ   « ..َلُه،َوأَْن َتُصلُملا َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ
جوورة قبيوول لسوون  الثانيوو  موون اهلاوقوود فوورم يف  -ويف أول األموور كووان تكليوو  الصوولم كوواقا علووى املسوولمني 

فا ناقووو   -يطيقلنوووه  هووول مووودلللو  -جعووول اّلِل فيوووه رخصووو  ملووون يسوووتطيع الصووولم  هووود ف -فووورم ا؟هووواق 
 التطولع ذ  الرخصو ،وهك الفطور موع إنعوام مسوكني ..مث حبوبهم يفجعول اّلِل هو -ا حتمال  قصى جهد 

اليو  أو م اينوني أو ي،كأن يطعوإبنعام املساكني إنالقا،إما تطلعا بغْي الفدي ،وإما اب كثار عن حد الفديو 
م يف اختيوار الصولم ..مث حبوبه« ْْي  لَوهُ َع َخوْْيا  فَوُهوَل َخوَفَموْن َتطَولَّ »أكثر بكول يولم مون أايم الفطور يف رمضوان:

ووُتْم تَوْعَلُموولنَ َوأَْن َتُصوو:»-  موورم و يف غووْي سووفر  -مووع املشووق   موون  ملووا يف الصوولم« ..لُملا َخووْْي  َلُكووْم ِإْن ُكنوْ
حو .وكلها لوى الراّلِل عار عبواقة خْي يف هذ  احلال .يبدو منوه لنوا عنصور تربيو  ا راقة،وتقليو  ا حتمال،وإيثوا

 عناصر مطللب  يف ال بي  ا سالمي .
 الصائم اب؟هد. حَّت ولل أحك - لغْي املريخ -كما يبدو لنا منه ما يف الصلم من مزااي صحي  

الصووويام  م وإاوووابوعلوووى أيووو  حوووال فقووود كوووان هوووذا التلجيوووه اهيووودا لرفوووع هوووذ  الرخصووو  عووون الصوووحي  املقوووي
 إنالقا.
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حل للشي  الكبْي الذي اهد  الصلم،و  ترجى له حال  يكلن فيها قواقرا علوى كما جاء فيما بعد.وقد بقي
ووَياِم،َفَكاَن يَوْفتَووِدي فالقضوواء .. ،َكِثَ َحووَّتَّ َكوواَن َ  يَوْقووِدُر َعلَووى الصِِ :" أَنَّ أَنَووَك بْووَن َمالِووك  عوون َمالِووَك بْووَن أَنَووك 

"211.. 
ووَع ابْووَن َعبَّوواس  يَوْقوورَأُ )َوَعلَووى الَّووِذيَن يَُطلَُّقلنَووُه ِفْديَوو   نََعوواُم ِمْسووِكني  ( .قَوواَل ابْووُن َعبَّوواس  لَْيَسووحْل  وَعووْن َعطَوواء   َِ

وووْيُ  اْلَكبِوووُْي َواْلَموووْرأَُة اْلَكبِوووْيَُة  َ َيْسوووَتِطيَعاِن أَْن َيُصووولَما،فَوْلُيْطِعَماِن َمَكووواَن ُكووو لِِ يوَوووْلم  ِمْسوووِكين ا ِ َْنُسووولَخ  ،ُهَل الشَّ
212... 
إن الصوولَم ،إين كووي  كبووْي  :فقال،قخلووحل علووى عطوواء وهوول ذكوول يف كووهر رمضووان:قال وعوون ابوون أيب ليلووى 

حَّت نزلوحل هوذ  اهليو :" فمون َكوهد مونكم الشوهر ،ومن كاء أفطر وأنعم مسكين ا،فكان من كاء صام،نزل
إ  مووريخ أو ،فلجووه الصوولم علووى كوول أحوود،فليصوومه وَمووْن كووان مريض ووا أو علووى سووفر فعوودة موون أايم أخر"

 .213  كبْي مثلك يَفتدي.مسافر أو كي
 -يووه القوورآن ي أنووزل فوهبيووه آخوور يف أقاء هووذ  الفريضوو  للصووحي  املقوويم ..إوووا صوولم رمضان:الشووهر الووذ

اب هووذ  تووكوالقوورآن هوول   -إمووا  عوو  أن بوودء نزولووه كووان يف رمضووان،أو أن معظمووه نووزل يف أكووهر رمضووان 
ا هلوا أمنوا،ومكن مون خلفهو ذ  النشوأة،وبدهلااألم  ااالد،الذي أخرجها من الظلموات إىل النلر،فأنشوأها هو

قلموات ليسوحل هوذ  امل يف األرم،ووهبها مقلماهتا الويت صوارت ّبوا أمو ،و  تكون مون قبول كوي ا.وهك بودون
لقوووورآن اعموووو  هووووذا أموووو  ولوووويك هلووووا مكووووان يف األرم و  ذكوووور يف السووووماء.فال أقوووول موووون كووووكر اّلِل علووووى ن

آُن،ُهووودى  لِلنَّووواِس يوووِه اْلُقرْ نْوووزَِل فِ َكوووْهُر َرَمضووواَن الَّوووِذي أُ »قووورآن:الشوووهر الوووذي نوووزل فيوووه ال اب سوووتجاب  إىل صووولم
َسوَفر  َفعِودَّة  ِموْن  ْن كواَن َمرِيضوا  أَْو َعلوىُصوْمُه.َومَ َر فَوْليَ َوبَويِِنات  ِمَن اهْلُودى َواْلُفْرقواِن ..َفَموْن َكوِهَد ِموْنُكُم الشَّوهْ 

م  أَُخرَ   « ..أايَّ
شوووي  فيموووا عووودا ال -يم ناسوووخ  لرخصووو  ا فطوووار والفديووو  ابلنسوووب  للصوووحي  املقووووهوووذ  هوووك اهليووو  امللجبووو  ال

 مسوافر.أو نكم الشوهر غوْيي مون حضور مو..أ« َفَموْن َكوِهَد ِموْنُكُم الشَّوْهَر فَوْلَيُصوْمهُ :»والشيخ  كما أسولفنا 
ب  إاووايشووهد  يف موون رأى موونكم هووالل الشهر.واملسووتيقن موون مشوواهدة اهلووالل  يوو  وسوويل  أخوورى كالووذي

 الصلم عليه عدة أايم رمضان.
َعلووى  رِيضوا  أَوْ مَ ْن كواَن َوَموو:»وملوا كوان هوذا نصووا عاموا فقود عواق ليسووتثب منوه مون كووان مريضوا أو علوى سوفر 

م  أَُخرَ   « ..َسَفر  َفِعدَّة  ِمْن أايَّ

                                                 
 حسن ( 2681َمْعرَِفُ  الُسَنِن َواهْلَتِر لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 211

،فَوَقاَل:لَْيَك َعَلْيِه ِبَلاِجه  قَاَل َأمْحَُد:هَ  ،عَ ِطوع  َوقَوْد ُروِِ َذا ُمنوْقَ قَاَل الشَّاِفِعُك:َوَخاَلَفُه َماِلك  :" أَنَّوُه َضوُعَ  َعام وا قَوْبوَل ينَواُ ،َعْن قَوَتاَقَة،َمْلُصول   ْن أَنَوك 
 اَن ُكلِِ يَوْلم  ِمْسِكين ا "َمْلتِِه،فَأَْفَطَر َوأََمَر أَْهَلُه أَْن يُْطِعُملا َمكَ 
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ُكوُم اْلُيْسوَر َو   بِ يوُد اّللَُّ يُرِ :»ء وهبيه تلوة يف أقاء الفريضو ،وبيان لرمحو  اّلِل يف التكليو  ويف الرخصو  سولا
 « ..يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 

ك للقلووه .وهك توولحوهووذ  هووك القاعوودة الكووثى يف تكووالي  هووذ  العقيوودة كلهووا.فهك ميسوورة   عسوور فيهووا
سوماح  الوويت اص مون الخوالوذي يتذوقها،ابلسوهلل  واليسور يف أخوذ احليواة كلهوا وتطبووع نفوك املسولم بطوابع 

 ؟واقة وكأ واااحليواة  . اح  تويقى معهوا كول التكوالي  وكول الفورائخ وكول نشواط  تكل  فيها و  تعقيد
وإراقتوه  برمحو  اّللِ  ر الودائمهك مسيل املاء ا؟اري،و ل الشجرة الصاعدة يف نمأنين  ويق  ورضاء.مع الشعل 

 اليسر   العسر بعباق  امليمنني.
شووهر،فال أايم ال ملضووطر موون إكمووال عوودةوقوود جعوول الصوولم للمسووافر واملووريخ يف أايم أخر،لكووك يووتمكن ا

 «.َولُِتْكِمُللا اْلِعدَّةَ :»يضيع عليه أجرها 
ُوا اّللََّ َعلى:»والصلم على هذا نعم  تستح  التكبْي والشكر   « ُكْم َتْشُكُرونَ ْم.َوَلَعلَّ ما َهداكُ  َولُِتَكثِِ

ذا هوم.وهوم اودون ّلِل هلي يسور  افهذ  غاي  من غاايت الفريض  ..أن يشعر الوذين آمنولا بقيمو  اهلودى الوذ
 ،ومكفلفل  املعصوووييف أنفسوووهم يف فووو ة الصووويام أكثووور مووون كووول فووو ة.وهم مكفلفووول القلووولب عووون التفكوووْي يف

لووى  ،وليشووكرو  ع  اهلدايا؟وولار  عوون إتياوووا.وهم كوواعرون ابهلوودى ململسووا حمسلسووا.ليكثوا اّلِل علووى هووذ
« توَُّقولنَ توَ  َلَعلَُّكومْ »الصويام: كما قوال هلوم يف مطلوع احلودية عونهذ  النعم .ولتفكء قللّبم إليه ّبذ  الطاعو .

.. 
يووو  لغايووو  ال بل ا.وتتجلى وهكوووذا تبووودو منووو  اّلِل يف هوووذا التكليووو  الوووذي يبووودو كووواقِا علوووى األبووودان والنفووولس
 ى ورقابووو  اّللِ سوووه التقووول منه،وا عوووداق مووون ورائوووه للووودور العظووويم الوووذي أخرجوووحل هوووذ  األمووو  لتيقيوووه،أقاء هر 

 ساسي  الضمْي.وح
 ااسا ابةالارغيب في الدعاء وشروط  186الدرس الرابع:

 .وق ا مسا  .فيه وحد وحدوق املتاع،وقبل أن ميضك السيا  يف بيان أحكام تفصيلي  عن ملاعيد الصيام
 ن مشوق  الصولمملرغولب عوْند لفت  عجيب  إىل أعما  النفك وخفااي السريرة.ْند العلم الكامل احلبيوه ا

ته ،ويف اسوووتجابمووون اّللِ  اء املعجووول علوووى ا سوووتجاب  ّلِل ..ْنووود ذلوووك العووولم وهوووذا ا؟وووزاء يف القووورب،وا؟وووز 
،فَوإِ َوِإذا َسوأََلَك ِعبواِقي عَ :»للدعاء ..تصولر  ألفواا رفافو  كوفاف  تكواق تنوْي   أُِجيوُه َقْعوَلَة الودَّاعِ  يِنِ َقرِيوه  بِِ

 « ..ُدونَ يب،َلَعلَُّهْم يَوْركُ ِإذا َقعاِن.فَوْلَيْسَتِجيُبلا ِ ،َوْليُوْيِمُنلا 
ع نواسف وأيون تقوف وأي إيفإين قريه ..أجيه قعلة الداع إذا قعان ..أي  رقو ف وأي انعطوا ف وأيو  كوفافي 

 مشق  الصلم ومشق  أي تكلي  يف لل هذا اللق،ولل هذا القرب،ولل هذا ا يناسف
.أُِجيووُه ي َعووبِِ فَووإِ َك ِعبوواقِ ِإذا َسووأَلَ وَ :»ويف كوول لفووج يف التعبووْي يف اهليوو  كلهووا تلووك النووداوة احلبيبوو   يِنِ َقرِيه 

اِع ِإذا َقعانِ   « ..َقْعَلَة الدَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 379 

  ا؟ولاب علوى بذاتوه العليو  ا تلىلإضاف  العباق إليه،والرق املباكر عليهم منه ..  يقل:فقل هلم:إين قريه ..إ
اِع ِإذا اُه َقْعوَلَة أُِجيو:»بو  الودعاءعباق   جورق السويال ..قريوه ..و  يقول أ وع الودعاء ..إ وا عجول إبجا لودَّ

 « ..َقعانِ 
اليقووني م ن،والثقوو  و رضوى املطإووا آيوو  عجيبو  ..آيوو  تسوكه يف قلووه املوويمن النوداوة احلللة،والوولق املينك،وال
 ..ويعيا منها امليمن يف جناب رضِك،وقرىب ندي ،ومالذ أمني وقرار مكني.

جاب  ق  إىل ا سوتّلِل عبوااقوق،وهذ  ا ستجاب  اللحي  ..يلجوه ويف لل هذا األنك احلبيه،وهذا القرب الل 
 له،وا ميان به،لعل هذا أن يقلقهم إىل الركد واهلداي  والصال .

 تجاب  وا ميووان هووك هلووم كووذلكخووْية موون ا سوولثمرة األ..فووا« فَوْلَيْسووَتِجيُبلا ِ ،َوْليُوْيِمنُوولا يب َلَعلَُّهووْم يَوْرُكووُدونَ »
 ى والصال .فاّلِل غب عن العاملني...وهك الركد واهلد

لبشوور هوول تووار  اّلِل لالووذي اخ والركوود الووذي ينشوو ه ا ميووان وتنشوو ه ا سووتجاب  ّلِل هوول الركوود.فاملنهج ا هلووك
ّلِل ااق.واسووتجاب  ك إىل ركاملونهج اللحيود الراكود القاصوود وموا عودا  جاهليو  وسووفه   يرضوا  راكود،و  ينتهو

سوتجاب  يف ل يقودر ا لوه هوم ويركودون.وعليهم أن يودعل  و  يسوتعجلل .فهللعباق مرجلة حني يسوتجيبلن 
 وقتها بتقدير  احلكيم.

وَعوْن   .214ُ َوا َخوائِبَوَتنْيِ َعْن َسْلَماَن،قَاَل:ِإنَّ اّللََّ لََيْسَتِحك أَْن يَوْبُسَ  اْلَعْبُد إِلَْيوِه يََديْوِه َيْسوأَلُُه ِفيِهِموا َخْْي ا،َفَْيُقَّ 
يَوُهْم،أَنَّ َرُسولَل هللِا ُجبَوْْيِ بْوِن  قَاَل:َموا َعلَووى َلْهوِر اأَلْرِم ِموْن َرُجول  ُمْسووِلم  نُوَفوْْي ،أَنَّ ُعبَواَقَة بْووَن الصَّواِمحِل َحودَّ

َها،أَْو َك َّ َعْنُه ِمَن الُسلِء ِمثْوَلَها،َما  َْ يَدُْع إبِِمثْ   ُ ِإايَّ  215". َقِطيَعِ  َرِحم  ،أَوْ يَْدُعل اّللََّ ِبَدْعَلة  ِإ َّ آَ ُ  اّللَّ
ُيْسَتَجاُب أَلَحدُِكْم َما َ ْ يَوْعَجْل،فَويَوُقلُل:َقْد َقَعوْلُت فَولَوْم :قَالَ ويف الصحيحني َعْن َأيب ُهَريْورََة،أَنَّ َرُسلَل هللِا 

 .. 216ُيْسَتَجْه ِ .
زَاُل ُيْسووَتَجاُب لِْلَعْبووِد َمووا َ ْ يَوودُْع إبِِمثْ  أَْو  َ يوَوو» أَنَّووُه قَوواَل  --ويف صووحي  مسوولم وَعووْن َأىِب ُهَريْووورََة َعووِن النَّووِبِِ 

يَوُقولُل قَوْد َقَعوْلُت َوقَوْد َقَعوْلُت فَولَوْم » ِقيوَل اَي َرُسولَل اّللَِّ َموا اِ ْسوِتْعَجاُل قَواَل «.َقِطيَعِ  َرِحوم  َموا  َْ َيْسوتَوْعِجْل 
 .217«. الُدَعاَء أََر َيْسَتِجيُه ىِل فَوَيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَك َويَدَعُ 

،َعْن  والصائم أقرب الدعاة استجاب ،كما روى ا مام أبول قاوق الطيالسوك يف مسوند  َعوْن َعْمورِو بْوِن ُكوَعْيه 
ُن َعْمور و يَوُقلُل:لِلصَّائِِم ِعْنَد ِإْفطَارِِ  َقْعوَلة  ُمْسوَتَجابَ   َفَكواَن َعْبوُد هللِا بْوأَبِيِه،َعْن َجدِِِ ،قَاَل: َِْعحُل َرُسلَل هللِا 

 .218ِإَذا أَْفَطَر َقَعا أَْهَلُه َوَوَلَدُ  َوَقَعا.

                                                 
 صحي  24115( 23714[)821/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 214
 صحي  23168( 22785[)821/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 215
 (14365[)1507/ 17املسند ا؟امع ] أخرجه الشيخان وغْي ا - 216
 ( يستحسر:ينقطع عن الدعاء 7112[ )408/ 17املكنز ] -صحي  مسلم - 217
 ( حسن2376[) 111/ 4مصر ] -نبع  قار هجر -مسند الطيالسك  - 218
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ْعوحُل َعْبوَد هللِا يَوُقولُل ِعْنوَد :قَالَ ،" لِلصَّوائِِم ِعْنوَد ِفطْورِِ  َقْعوَلة  َموا توُوَرُق ":قَاَل َرُسلُل هللِا :قَالَ ،َعْن َعْبِد هللاِ و  َو َِ
 . 219َك الَّيِت َوِسَعحْل ُكلَّ َكْكء  أَْن تَوْغِفَر ِ  "" اللُهمَّ ِإيِنِ َأْسأَُلَك ِبَرمْحَتِ :ِفْطرِ ِ 

َيِب أَبُوول اْلُمِدلَّووِ   ،قَاَل:َحوودَّ ويف مسووند ا مووام أمحوود وسوونن ال مووذي والنسووائك وابوون ماجووه وعوون َسووْعَد الطَّاِئكِِ
ووَع أاََب ُهَريوْ  رََة،يَوُقلُل:قُوْلنَووا:اَي َرُسوولَل هللِا،ِإانَّ ِإَذا ُكنَّووا ِعْنووَدَ  َرقَّووحْل ُعبَوْيووُد هللِا بْووُن َعْبووِد هللِا َمووْلىَل أُمِِ اْلُمْيِمِننَي،أَنَّووُه  َِ

َنا الُدنْوَيا،َومَشَْمَنا النَِِساَء َواأَلْوَ َق، فَوَقاَل:َلْل َتُكلنُلَن َعَلى ُكولِِ قُوُللبَوَنا،وَُكنَّا ِمْن أَْهِل اهلِخرَِة،َوِإَذا فَاَرقْوَناَ  أَْعَجبَوتوْ
 تُوْذنُِبلا ِل الَِّذي أَنْوُتْم َعَلْيِه ِعْنِدي َلَصواَفَحْتُكُم اْلَمالَِئَكوُ   َُِكفُِِكْم،َولَوْل أَنَُّكوْم يف بُوُيلِتُكْم،َولَوْل  َْ َحال  َعَلى احْلَا

ُ بَِقووْلم  يُووْذنُِبلَن َكووْك يَوْغِفووَر هَلُووْم ،قَاَل:قُوْلنَووا:اَي َرُسوولَل هللِا،َحوودِِيْوَنا َعووِن اْ؟َنَّووِ   َمووا بَِناُ َهووا ف قَاَل:لَِبنَوو   ِمووْن َ؟َوواَء اّللَّ
،َولَِبَن   ِمْن ِفضَّو   َوِماَلنَُهوا اْلِمْسوُك اأَلْذفَوُر،َوَحْصوَباُ َها الُلْيلُوُي أَِو اْلَياُقلُت،َوتُورَاُّبَوا الزَّ  ْعَفورَاُن،َمْن يَوْدُخْلَها َذَهه 

لَوى يَِيابُو ُيُس،َوَحُْلْد َ  مَيُولُت  َ تَوبوْ َعْم،َفاَل يَوبوْ ُه،َو َ يَوْفوَ  َكوَبابُُه،َيالَيَ    َ توُوَرُق َقْعَلهُتُُم:اِ َمواُم اْلَعاِقُل،َوالصَّوائُِم يَونوْ
َوِعوزَّيت أَلَْنُصوَرنَِّك ِحنَي يُوْفِطُر،َوَقْعَلُة اْلَمْظُللِم ُهَْمُل َعلَوى اْلَغَمواِم َوتُوْفوَتُ  هَلَوا أَبْووَلاُب السَّوَماَواِت،َويَوُقلُل الرَُّب:

 .220بَوْعَد ِحني .َوَلْل 
 ومن مث جاء ذكر الدعاء يف ينااي احلدية عن الصيام.

 في المساجد وااعاكافوقت ا مساك وا فطار  187الدرس الخامس:

ا موليلو  الصولم  لنسواء يفلمث ميضك السويا  يبوني للوذين آمنولا بعوخ أحكوام الصويام.فيقرر هلوم حول املباكورة 
لفجوووووور إىل اكووووووذلك،كما يبووووووني هلووووووم ملاعيوووووود الصوووووولم موووووون بووووووني املغوووووورب والفجر،وحوووووول الطعووووووام والشووووووراب  

لَوو:»الغووروب،وحكم املباكوورة يف فوو ة ا عتكووا  يف املسوواجد  ووأُِحوولَّ َلُكووْم لَيوْ ُة ِإىل ِنسوواِئُكْم،ُهنَّ ياِم الرَّفَووَ  الصِِ
تُ  ُ أَنَُّكْم ُكنوْ َعفوا َعوْنُكْم فَواهْلَن اَبِكوُروُهنَّ وَ ْم فَتواَب َعلَوْيُكْم َسكُ انُلَن أَنْوفُ ْم خَتْتلِباس  َلُكْم َوأَنْوُتْم لِباس  هَلُنَّ َعِلَم اّللَّ

ُ َلُكْم،وَُكلُوولا َواْكووَربُلا َحووَّتَّ يَوتَوبَوو َ لَ َوابْوتَوغُوولا مووا َكتَووَه اّللَّ ِ  اأْلَْسووَلِق ِمووَن اْلَفْجووِر،مُثَّ ُ  اأْلَبْوووَيُخ ِمووَن اْاَوويْ ُكووُم اْاَوويْ نيَّ
ياَم ِإىَل اللَّْيِل،َو   ُ .تِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ فَو اْلَمساِجدِ ُفلَن يف تُوَباِكُروُهنَّ َوأَنْوُتْم عاكِ أَِاُلا الصِِ ال تَوْقَربُلها.َكوذِلَك يُوبَونيِِ

ُ آايتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَوتوَُّقلنَ   «.اّللَّ
 فووإذا صووحا بعوودإفطار . ويف أول فوورم الصوولم كانووحل املباكوورة والطعووام والشووراب اتنووع لوول انم الصووائم بعوود

 ملباكرة و  ُيل له الطعام والشراب.  هل له ا -الفجر  ولل كان قبل -مه من الليل نل 
فَونَواَم قَوْبوَل أَْن يُوْفِطوَر ،َفَحَضرَُ  اِ ْفطَواُر ،ِإَذا َكاَن الرَُّجُل َصائِم ا  َكاَن َأْصَحاُب َرُسلِل هللِا :قَاَل ،َعِن اْلَثَاِء 

َلتَوووُه َو َ يَولْ  ووا َحَضوووَر اِ ْفطَوواُر أَتَوووى اْمرَأَتَوووُه ،َوِإنَّ قَووووْيَك بْووَن ِصوووْرَمَ  َكوواَن َصوووائِم ا ،َمووُه َحوووَّتَّ مُيِْسووَك َ ْ َذُْكووْل لَيوْ فَوَلمَّ
نُووُه ،وََكوواَن يَوْلَمووُه يَوْعَمووُل ،َوَلِكووْن أَْنطَلِووُ  فََأْنلُووُه ، َ :َهووْل ِعْنووَدِ  نََعووام  ف قَالَووحْل :فَوَقوواَل ، َفَجاَءتْووُه ،فَوَغَلبَوْتووُه َعيوْ
ووووا رَأَتْووووُه قَالَووووحْل ،ْمرَأَتُووووُه ا بَوووو   لَووووَك :فَوَلمَّ ووووا انْوَتَصووووَ  النوََّهوووواُر ُغِشووووَك َعَلْيووووِه ،فََأْصووووَبَ  ،َخيوْ فَووووذََكَر َذلِووووَك لِلنَّووووِلِِ ،فَوَلمَّ

                                                 
 ( ضعي  3621[) 407/ 5كعه ا ميان ] - 219
 ( صحي  لغْي 7387[)396/ 16ال  ]ميسس  الرس 2ط -( وصحي  ابن حبان15074[)569/ 18املسند ا؟امع ] - 220
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،  ََُياِم الرَّفَوُة ِإىَل ِنَسواِئُكْم :فَونَوزََلحْل َهِذِ  اهلي َلَ  الصِِ فَوَفرُِحولا ِّبَوا ،]البقورة[  ُهونَّ لِبَواس  َلُكوْم{،}أُِحلَّ َلُكْم لَيوْ
َ َلُكُم اْاَْيُ  األَبْوَيُخ ِمَن اْاَْيِ  اأَلْسَلِق ِمَن اْلَفْجرِ  ا }وَُكُللا َواْكَربُلا َحَّتَّ يَوتَوَبنيَّ  .221{ ]البقرة[فَوَرح ا َكِديد 

 هووذا  ميوور علووى القوورآن  والرفووة مقوودمات املباكوورة،أو املباكوورة ذاهتا،وكال ووا مقصوولق هنووا ومبووا  ..ولكوون
احليولاين  ن غلوج املعو عونأى ّبوا املع  قون ملس  حاني  رفاف ،ان  العالقو  الزوجيو  كوفافي  ورفقوا ونوداوة،وت

 « ..باس  هَلُنَّ نْوُتْم لِ ُهنَّ لِباس  َلُكْم َوأَ :»وعرامته،وتلقج مع  الس  يف تيسْي هذ  العالق  
هوذا  لوذي ذخوذاا سوالم  كواِل منهموا وتقيه.و واللباس ساتر ووا  ..وكذلك هذ  الصول  بوني الزوجني.تسو 

 .. رتفاع بكليتهعارج ا الكائن ا نساين بلاقعه كله،ويرتضك تكلينه وفطرته كما هك،وذخذ بيد  إىل م
 ّبوووذا الوووودتر ،ويوووديرهاا سوووالم وهوووذ  نظرتوووه يلووول قفعووو  اللحوووم والدم.وينسووووم عليهوووا هوووذ  النسوووم  اللطيف 

اتوو  تجاب  هلل عوون خبي وو  مشوواعرهم،وهل يكشوو  هلووم عوون رمحتووه اب سوواللطيوو  ..يف آن ..ويكشوو  هلووم 
ُتْم خَتْتانُلَن أَنْوُفَسُكْم.فَت:»فطرهتم  ُ أَنَُّكْم ُكنوْ  « ..َعْنُكمْ  ُكْم َوَعفااَب َعَليْ َعِلَم اّللَّ

الفعول    أو تتمثول يفاملكبلتو وهذ  اايان  ألنفسهم اليت ُيوديهم عنها،تتمثول يف اهللاتو  احلبيسو ،والرغبات
 علموه اّللِ و  مذ لهور ضوعفهمذاته،وقد ورق أن بعضهم أ   ..ويف كلتا احلالتني لقد  ب عليهم وعفا عنهم،

 ..« فَاهْلَن اَبِكُروُهنَّ :»منهم ..فأاب  هلم ما كانلا حتانلن فيه أنفسهم 
تَوُغلا موا  َوابوْ »أيضا: نشاط ّللِ ولكن هذ  ا ابح    اضك قون أن ترب  ابّلِل،وقون تلجيه النفلس يف هذا ال

ُ َلُكمْ  ،مثرة املباكورة.فكلتا تعو  ابلذريو اء،ومن امل..ابتغلا هوذا الوذي كتبوه اّلِل لكوم مون املتعو  ابلنسو« َكَتَه اّللَّ
هك وابتغا هوووا.و  كوووم نلبهووال ووا موون أمووور اّلِل،وموون املتوواع الوووذي أعطوواكم إاي ،وموون إابحتهوووا وإابحتهووا يبووا  

 نوودفاع حيوولاينن جموورق ا .ومن ورائهووا حكموو ،وهلا يف حسووابه غاي .فليسووحل إذملصوولل  ابّلِل فهووك موون عطووااي
 ملصلل اب؟سد،منفصل عن ذلك األف  األعلى الذي يتجه إليه كل نشاط.

ّبووذا لووذة بينهما.و حلظوو  ال ّبووذا توورتب  املباكوورة بووني الووزوجني بغايوو  أكووث منهمووا،وأف  أرفووع موون األرم وموون
يف التصووولر لقووورآين و مووون مراجعووو  مثووول هوووذ  ا ُيووواءات يف التلجيوووه اتنظووو  هوووذ  العالقووو  وتووور  وترقوووى ..و 

 حووودوق فطرهتوووا ليرهوووا،يفا سوووالمك نووودر  قيمووو  ا؟هووود املثمووور احلكووويم الوووذي يبوووذل ل قيووو  هوووذ  البشوووري  وتط
د يوووج ااوووارج مووون اء.املنهوناقتهوووا ونبيعووو  تكلينها.وهوووذا هووول املووونهج ا سوووالمك لل بيووو  وا سوووتعالء والنمووو

 علم  ن خل ،وهل اللطي  اابْي.ااال .وهل أ
َ َربُلا َحوووَُكلُوولا َواْكوو:»وكمووا أاب  املباكوورة أاب  الطعووام والشووراب يف الفوو ة ذاهتووا  بْوووَيُخ  َلُكووُم اْاَووْيُ  اأْلَ َّتَّ يَوتَوبَوونيَّ

 « ..ِمَن اْاَْيِ  اأْلَْسَلِق ِمَن اْلَفْجرِ 
هووولر ااوووي  األبووويخ يف السوووماء وهووول موووا أي حوووَّت ينتشووور النووولر يف األفووو  وعلوووى قموووم ا؟بوووال.وليك هووول ل

يسمى ابلفجر الكاذب.وحسه الرواايت اليت ورقت يف هديود وقوحل ا مسوا  نسوتطيع أن نقلل:إنوه قبول 
                                                 

(  وقوود ذكوور  3460[) 240/ 8ميسسوو  الرسووال  ] 2ط -( وصووحي  ابوون حبووان 1915[)204/ 7املكنووز ] -صووحي  البخووارى - 221
 السيد رمحه هللا ابملع  فذكرته بلفظه
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نلوولع الشوومك بقليل.وإننووا  سووك اهلن وفوو  امللاعيووود املعروفوو  يف قطووران هووذا قبوول أوان ا مسووا  الشووورعك 
 ببعخ اللقحل ..ر ا زايقة يف ا حتياط ..

ْعووووووحُل َ ُوووووورََة  َعوووووونْ  ْعووووووحُل َسووووووَلاَقَة اْلُقَشووووووْْيِيَّ،وََكاَن ِإَماَمُهْم،قَاَل: َِ ،ِمْن بَووووووِب  ُقَشووووووْْي ،قَاَل َرْو  :قَاَل: َِ بْووووووَن َكووووووْي  
،َحُْطُه يَوُقلُل:قَاَل َرُسولُل هللِا  َفِجوَر اْلفَ ُجْنُدب  ،َوَهوَذا اْلبَويَواُم َحوَّتَّ يَونوْ ْجوُر،أَْو َيْطلُوَع :َ  يَوغُورَّنَُّكْم نِوَداُء ِباَلل 

 222اْلَفْجُر.
،َو َ َهووَذا البَويَوواُم :وَعوون َسووَلاَقَة بوون َحْنظَلَووَ ،قَاَل: َِْعحُل َ ُوورََة يَوُقلُل:قَوواَل َرُسوولُل هللا   َ يَوغُوورِنكم أََذاُن بِوواَلل 

 ...223َحَّت يَنَفِجَر الَفْجُر َهَكَذا َوَهَكَذا )يَوْعِب ُمغَ ِضا(
يبكور يف  -رضك اّلِل عنه  -..وكان بالل  224يسب  نللع الشمك بلقحل قليلوالفجر املستطْي يف األف  

األذان لتنبيه النائم،وكان ابن أم مكتلم ييذن متأخرا لإلمسا .وإىل هوذا كانوحل ا كوارة إىل أذان بوالل َعوْن 
،َفُكُللا َواْكوَربُلا َحوَّتَّ يُونَواِقَى ابْوُن ِإنَّ ِباَل   » قَاَل  - -َسا ِِ ْبِن َعْبِد اّللَِّ َعْن أَبِيِه أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ  يُوَيذُِِن بَِلْيل 

 . 225.مُثَّ قَاَل وََكاَن َرُجال  أَْعَمى َ  يُوَناِقى َحَّتَّ يُوَقاَل َلُه َأْصَبْححَل َأْصَبْححَل « أُمِِ َمْكُتلم  
ُكلُولا َواْكوَربُلا َحوَّتَّ »  - -َل َرُسولُل اّللَِّ أَنَّ بِواَل   َكواَن يوُوَيذُِِن بَِلْيول  فَوَقوا -رضوى هللا عنهوا  -وَعْن َعاِئَشوَ  

،فَِإنَّوُه  َ يوُوَيذُِِن َحووَّتَّ َيْطلُوَع اْلَفْجوُر  .قَواَل اْلَقاِسووُم َوَ ْ َيُكوْن بَونْيَ أََذاِوَِموا ِإ َّ أَْن يَوْرقَووى َذا « يوُوَيذَِِن ابْوُن أُمِِ َمْكُتلم 
 . 226َويَوْنزَِل َذا

،وََكوواَن بِووواَلل  ِلَّ وَعووْن َعاِئَشووَ ،أَنَّ النَّوو ،َفُكُللا َواْكووَربُلا َحوووَّتَّ يوُووَيذَِِن ِباَلل  ،قَووواَل:ِإنَّ ابْووَن أُمِِ َمْكتُوولم  يوُوووَيذَِِن بَِلْيوول 
 227يُوَيذُِِن ِحنَي يَوَرى اْلَفْجَر.

 جد. يف املساة إىل اّللِ  ع  االل  -مث يذكر حكم املباكرة يف ف ة ا عتكا  يف املساجد.وا عتكا  
يف  ضوووانيسوووتحه يف رم -دم قخووولل البيووولت إ  لضووورورة قضووواء احلاجووو ،أو ضووورورة الطعوووام والشوووراب وعووو

 العشور األواخوور منووه ..وهووك فو ة عوورق ّلِل.وموون مث امتنعووحل يف - -األايم األخْية.وكانوحل سوون  رسوولل اّلِل 
ه مون كول لوفيوه القوحلا فيها املباكرة هقيقا هلذا التجرق الكامل،الذي تنسل  فيه النفك من كل ككء،

 « ..َو  تُوَباِكُروُهنَّ َوأَنْوُتْم عاِكُفلَن يف اْلَمساِجدِ :»كاغل 
 سلاء يف ذلك ف ة ا مسا  وف ة ا فطار.

ك.كول كل أمر وكول وامتناع. ويف النهاي  يرب  األمر كله ابّلِل على نريق  القرآن يف تلجيه كل نشاط وكل
 « .. َفال تَوْقَربُلهاتِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ :»حرك  وكل سكلن 

                                                 
 صحي  لغْي  20339( 20079[)742/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 222
 (4977[)238/ 7امع ]أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟ - 223

  قل :هذا الكمن فيه  ظر  بري،بل جيب اعمسا  عند  لوع الفهنر - 224
 ( 617[)48/ 3املكنز ] -صحي  البخارى - 225
 ( 9191[) 210/ 7املكنز ] -صحي  البخارى - 226
 هذ  األحاقية زايقة مب  ( صحي 3473[)251/ 8ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 227
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ا نسووان قوع فيه.و والنهوك هنووا عون القوورب ..لتكولن هنووا  منطقو  أمووان.فمن حوام حوولل احلموى يلكووك أن ي
قا شوتهاة،اعتماظولرات امل  ميلك نفسه يف كل وقحل فأحرى به أ  يعرم إراقته لالمتحان ابلقورب مون ان

« لهووابُ فَوال تَوْقرَ »ن األمور:دوق للموالذ والشوهلات كوواعلوى أنوه مينوع نفسووه حوني يريود.وألن اجملووال هنوا جموال حوو
حووورج والتقووولى   يف الت..واملقصووولق هووول امللاقعووو    القووورب.ولكن هوووذا التحوووذير علوووى هوووذا النحووول لوووه إُيوووا  

ُ آايتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَوتوَُّقلنَ :» ُ اّللَّ  .« .َكذِلَك يُوَبنيِِ
هووووووا الووووووذين در  قيمتاس ليبلغلهووووووا،وهك غايوووووو  كبووووووْية يوووووووكووووووذلك تلوووووول  التقوووووولى غايوووووو  يبووووووني اّلِل آايتووووووه للنوووووو

 آمنلا،املخانبلن ّبذا القرآن يف كل حني.
 أحريم أهللال أموال الناس بالباطل 188الدرس السادس:

اس نوووأكووول أمووولال الويف لووول الصووولم،وا متناع عووون املأكووول واملشووورب،يرق هوووذير مووون نووولع آخووور مووون األكل:
ابلقولل  سوانيد،واللحنائن واألكام اعتماقا على املغالط  يف القور ابلبانل،عن نري  التقاضك بشأوا أمام احل

ر عقوه ذكوور ا التحوذيواحلجو .حية يقضوك احلواكم  ووا يظهور لوه،وتكلن احلقيقو  غووْي موا بودا لوه.واكء هووذ
 حدوق اّلِل،والدعلة إىل تقلا ،ليظللها جل اال  الراقع عن حرمات اّلِل :

ووونَ » ووواِم لِتَوووىَل احلُْ ُكْم اِبْلباِنوووِل َوتُوووْدُللا ِّبوووا إِ َو  َشُْكلُووولا أَْمووولاَلُكْم بَويوْ لاِل النَّووواِس اِبْ ِمثِْ َوأَنْووووُتْم ْأُكُللا َفرِيقوووا  ِموووْن أَْموووكَّ
 «.تَوْعَلُملنَ 

،"قَوْللُوهُ » :228ذكور ابون كثوْي يف تفسوْي اهليو   واِم "،قَالَ :َعوِن ابْوِن َعبَّاس  ِل َهوَذا يف الرَُّجو:" َوتُوْدُللا ِّبَوا ِإىَل احْلُكَّ
وامِ ،فَوَيْجَحُد اْلَمالَ ،َولَْيَك َعَلْيِه ِفيِه بَويَِِن   ،َيُكلُن َعَلْيِه َمال   َوقَوْد ،َوُهَل يَوْعوِرُ  أَنَّ احْلَو َّ َعَلْيهِ ،َوُحَاِصُمُهْم ِإىَل احْلُكَّ

سووودي وكوووذا روي عوون جماهووود وسووعيد بووون جبْي،وعكرموو  واحلسووون وقتوواقة وال 229َعلِووَم أَنَّووُه آمَث  آُكووول  َحرَام ووا"
ومقاتوول بوون حيووان وعبوود الوورمحن بوون زيوود بوون أسوولم أوووم قوواللا:  ختاصووم وأنووحل تعلووم أنووك لا .وقوود ورق يف 

،َوِإنَُّكْم خَتَْتِصوُملَن،َوَلَعلَّ بَوْعَضوُكْم أَْن َيُكولَن » قَواَل  - -الصحيحني َعْن أُمِِ َسوَلَمَ  َعوِن النَّوِبِِ  َوا أاََن َبَشور  ِإ َّ
تِووهِ  ،َوأَْقِضووَى لَووُه َعلَووى حَنْووِل َمووا َأْ َووُع،َفَمْن َقَضووْيحُل لَووُه ِمووْن َحوو ِِ َأِخيووِه َكوويوْ  ا،َفالَ َذُْخووْذ،فَِإ ََّ  َأحْلَوَن ِ ُجَّ ا ِمووْن بَوْعخ 

 ... 230«أَْقَطُع َلُه ِقْطَع   ِمَن النَّاِر 
م يف ا هول ملوز .إ ورم حال وهكذا ي كهم ملا يعلملنه من حقيق  قعلاهم.فحكم احلاكم   ُيل حراما،و  ُي

 الظاهر.وإمثه على انتال فيه.
 يف الصيام.و اللصي   وهكذا يرب  األمر يف التقاضك ويف املال بتقلى اّلِل.كما رب  يف القصاص،ويف

                                                 
 [521/ 1قار نيب  ] -كثْي   تفسْي ابن - 228
 ( حسن 1730[)488/ 1تفسْي ابن أيب حامت ] - 229
 (4570[)378/ 11املكنز ] -( وصحي  مسلم 6967[) 92/ 23املكنز ] -صحي  البخارى - 230

 األحلن:األعر  واألقدر على بيان مقصلق 
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لووويت تووورب  االعوووروة  فكلهوووا قطاعوووات متناسوووق  يف جسوووم املووونهج ا هلوووك املتكامل.وكلهوووا مشووودوقة إىل تلوووك
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 [203إل   189(:اآليات 2الوحد  الحادية عشر  ]سور  البقر  )

 من أحكاا الحج والمشاعر المقدسة 

 
َت ِموْن لُُهلرَِهوا َوَلِكونَّ الْوِثَّ  ِ َْن َشْتُولا اْلبُويُول ْيَك الْوِثُ جِِ َولَوأَُللَنَك َعِن اأْلَِهلَِّ  ُقْل ِهَك َمَلاِقيحُل لِلنَّاِس َواحلَْ َيسْ } 

َ لَ  ِبيِل اّللَِّ الَِّذيَن يُوَقواتُِللَنُكْم تُِللا يف سَ ( َوقَا189َن )ْم تُوْفِلُحل َعلَّكُ َمِن اتوََّقى َوأْتُلا اْلبُوُيلَت ِمْن أَبْوَلاِّبَا َواتوَُّقلا اّللَّ
َ َ  ُيُِووُه اْلُمْعتَووِديَن ) ْخَرُجوولُكْم ْن َحْيووُة أَ ِموولُوولُهْم َحْيووُة يَِقْفُتُموولُهْم َوَأْخرُِجوولُهْم ( َواقْوتوُ 190َوَ  تَوْعتَووُدوا ِإنَّ اّللَّ
َنُ  َأَكوُد ِموَن اْلَقْتوِل َوَ  تُوَقواتُِللُهْم  ِإْن قَواتَوُللُكْم فَواقْوتُوُللُهْم َكوَذِلَك  يُوَقواتُِللُكْم ِفيوِه فَورَاِم َحوَّتَّ ِجِد احْلَوِعْنوَد اْلَمْسوَواْلِفتوْ

َ َغُفووولر  رَ 191َجووزَاُء اْلَكووواِفرِيَن ) نَووو   َوَيُكووولَن ( َوقَووواتِلُ 192ِحووويم  )( فَوووِإِن انْوتَوَهوووْلا فَووِإنَّ اّللَّ لُهْم َحووَّتَّ َ  َتُكووولَن ِفتوْ
( الشَّْهُر احْلَرَاُم اِبلشَّوْهِر احْلَورَاِم َواحْلُرَُمواُت ِقَصواص  193ِمنَي )فَِإِن انْوتَوَهْلا َفاَل ُعْدَواَن ِإ َّ َعَلى الظَّالِ الدِِيُن ّللَِِّ 

َ َواْعَلُموولا أَنَّ   َواتوَُّقوولالَووْيُكمْ َفَمووِن اْعتَووَدى َعلَووْيُكْم فَاْعتَووُدوا َعَلْيووِه ِ ِثْووِل َمووا اْعتَووَدى عَ  ( 194 َمووَع اْلُمتَِّقوونَي )اّللََّ  اّللَّ
َ ُيُِوُه ِ  َوَأْحِسونُ ْهُلَكوَوأَْنِفُقلا يف َسِبيِل اّللَِّ َوَ  تُوْلُقلا ِ َْيِديُكْم ِإىَل التوَّ  ( َوأَِاُولا احْلَوجَّ 195ْلُمْحِسوِننَي )الا ِإنَّ اّللَّ
لُ   َهِْلُقلاِي َوَ  دْ َواْلُعْمرََة ّللَِِّ فَِإْن أُْحِصْرمُتْ َفَما اْستَوْيَسَر ِمَن اهلَْ  َ  اهْلَْدُي حمَِلَُّه َفَموْن َكواَن ِموْنُكْم ُرُءوَسُكْم َحَّتَّ يَوبوْ

ُتْم َفَمْن اََ ْو ُنُسك  فَ َق   أَ َمرِيض ا أَْو بِِه أَذ ى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديَ   ِمْن ِصَيام  أَْو َصدَ  تَّوَع اِبْلُعْمورَِة ِإىَل احْلَوجِِ َفَموا ِإَذا أَِمنوْ
وْد َفِصوَياُم َياَليَوِ  أايَّ اسْ  َع   ِإَذا َرَجْعوُتْم تِ حْلَوجِِ َوَسوام  يف تَوْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي َفَموْن َ ْ اَِ ْلوَك َعَشورَة  َكاِملَو   َذلِوَك ِلَموْن بوْ

َ َكووودِ ُمووولا أَنَّ اَواْعلَ  َ ْ َيُكوووْن أَْهلُوووُه َحاِضووورِي اْلَمْسوووِجِد احْلَووورَاِم َواتوَُّقووولا اّللََّ  ( احْلَوووُج َأْكوووُهر  196)يُد اْلِعَقووواِب ّللَّ
ُ حْلَوجِِ َوَموا تَوْفَعلُولا ِموَداَل يف اَوَ  ِجو َمْعُللَمات  َفَموْن فَووَرَم فِويِهنَّ احْلَوجَّ فَواَل َرفَوَة َوَ  ُفُسول َ  ْن َخوْْي  يَوْعَلْموُه اّللَّ

تَوغُوولا َفْضووال  ِمووْن ( لَوو197اِب )أْلَْلبَووا َوتَوووَزوَُّقوا فَووِإنَّ َخووْْيَ الووزَّاِق التوَّْقووَلى َواتوَُّقوولِن اَي أُوِ   ْيَك َعلَووْيُكْم ُجنَووا   أَْن تَوبوْ
َ ِعْنَد  وُتْم ِموْن قَوْبلِوِه َلِموَن  َواذُْكوُروُ  َكَموا َهوَدا ِر احْلَورَامِ ْلَمْشوعَ اَربُِِكْم فَِإَذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَات  فَاذُْكُروا اّللَّ ُكْم َوِإْن ُكنوْ

ِإَذا ( فَوووو199 َغُفوووولر  َرِحوووويم  )ِإنَّ اّللََّ  ْغِفُروا اّللََّ  أَِفيُضوووولا ِمووووْن َحْيووووُة أَفَوووواَم النَّوووواُس َواْسووووتوَ ( مُثَّ 198الضَّووووالِِنَي )
ُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّللََّ َكذِْكرُِكْم آاَبءَُكْم أَ  نْوَيا َوَموا لَوُه  َربوََّنا آتَِنا يف الدُ ِمَن النَّاِس َمْن يَوُقللُ  ذِْكر ا فَ ْو َأَكدَّ َقَضيوْ

ُهْم َموْن يَوُقولُل َربوَّنَوا آتِنَو200يف اهْلِخرَِة ِموْن َخواَل   ) اَب ِخورَِة َحَسوَن   َوِقنَوا َعوذَ    َويف اهْل ا يف الوُدنْوَيا َحَسونَ ( َوِمونوْ
ُ َسوورِي201النَّوواِر ) م  َمْعووُدوَقات  رُ ( َواذُْكوو202) ُع احلَِْسووابِ ( أُولَ ِووَك هَلُووْم َنِصوويه  ِ َّووا َكَسووُبلا َواّللَّ َ يف أايَّ وا اّللَّ

َ َواْعَلُملا أَنَُّكْم إِلَْيوِه ُهَْشوُروَن  ِلَمِن اتوََّقى َواتوَُّقلا  َعَلْيهِ اَل ِإمثَْ فَ َفَمْن تَوَعجََّل يف يَوْلَمنْيِ َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه َوَمْن َشَخََّر  اّللَّ
 [203 - 189]البقرة:{( 203)
 ط الاشريمات باقوى هللامقدمة الوحد  ظاهر  رب 

كووريعتها  يووان فوورائخ هووذ  األموو  وتكاليفهووا،ونظم حياهتا،وأحكووامباسووتطراق يف  -كسووابقه   -هووذا الوودرس 
 فيما بينها،وكريعتها مع غْيها من األمم حلهلا.

كمووا يتضوومن تصووحيحا لعوواقة جاهليوو  وهووك إتيووان   -مجووع هووالل  -ويتضوومن هووذا الوودرس بيوواان عوون األهلوو  
لرها بد  من أبلاّبا يف مناسبات معين ،مث بياان عن أحكام القتوال عامو ،وأحكام القتوال يف البيلت من له
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األكوووهر احلرم،وعنووود املسوووجد احلووورام خاصووو .ويف النهايووو  بيووواان لشوووعائر احلوووج والعمووورة كموووا أقرهوووا ا سووووالم 
 وهذّبا،وعدل فيها كل ما ميحل إىل التصلرات ا؟اهلي .

  ابلتصووولر وا عتقاق،وأحكاموووا تتعلووو  أحكاموووا تتعلووو -لووودرس السووواب  ا كموووا رأينوووا يف  -وهكوووذا نووورى هنوووا 
يهووا تعقيبووات يعقووه عل ابلشووعائر التعبديوو ،وأحكاما تتعلوو  ابلقتووال ..كلهووا تتجمووع يف نطووا  واحوود،وكلها

 تذكر ابّلِل وتقلا .
 إ وا هول ظواهرةحلركو  اليف ملضلع إتيان البيلت من لهلرها اكء تعقيوه يصوح  معو  الث،وأنوه لويك يف ا

لَت ِمووْن أَْبلاِّبووا َواتوَُّقوولا  اتَّقى،َوأْتُوولا اْلبُويُوو َموونِ ِثَّ َولِكنَّ الْووَولَووْيَك الْووِثُ ِ َْن َشْتُوولا اْلبُويُوولَت ِمووْن لُُهلرِهووا،»يف التقوولى:
 « ..اّللََّ َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ 

ووووووِإنَّ ا» وكرهووووووه.ويف القتووووووال بصووووووف  عاموووووو  يوووووولجههم إىل عوووووودم ا عتووووووداء،ويرب  هووووووذا  ووووووه اّللِ  َ   ُيُِ ُه ّللَّ
 « ..اْلُمْعَتِدينَ 

َ مَ ُملا أَنَّ َواتوَُّقلا اّللََّ َواْعلَ »ويف القتال يف الشهر احلرام يعقه بتقلى اّلِل:  « ..َع اْلُمتَِّقنيَ  اّللَّ
 « ..ِسِننيَ اْلُمحْ  َوَأْحِسُنلا ِإنَّ اّللََّ ُيُِهُ »ويف ا نفا  يعقه  ه اّلِل للمحسنني:

َ َواْعَلُملا أَنَّ »ويف التعقيه على بعخ كعائر احلج يقلل:  « ..ْلِعقابِ  َكِديُد ا اّللََّ َواتوَُّقلا اّللَّ
وا فَوِإنَّ َوتَووَزوَّقُ :»دال يقوللويف التعقيه اهلخر على بيان ملاقيحل احلج والنهك عن الرفة فيوه والفسول  وا؟و

عوووووود احلووووووج اووووووكء بلووووووذكر اّلِل  لجيووووووه النوووووواست..وحووووووَّت يف « اأْلَْلبووووووابِ َخووووووْْيَ الووووووزَّاِق التوَّْقوووووولى َواتوَُّقوووووولِن اي أُوِ  
َ َواْعَلُملا أَنَُّكْم إِلَْيِه ُهَْشُرونَ »التعقيه:  .. «َواتوَُّقلا اّللَّ

يووه ي   تنفصوول فلدين،الووذوهكووذا ْنوود هووذ  األموولر املتعوودقة مرتبطوو  ارتبانووا وييقا،انكوو ا موون نبيعوو  هووذا ا
نيا شووومل أمووولر الووود   ن يالقلبيووو ،عن التشوووريعات التنظيميووو ،و  يسوووتقيم إ الشوووعائر التعبديووو ،عن املشووواعر

يووووواة  شووووور  علوووووى احلوالدوليووووو ،وإ  أن ي  ا جتماعيووووو  وأمووووولر اهلخرة،وكووووويون القلوووووه وكووووويون العالقوووووات 
هوك هوذا  اة واحودةكلها،فيصرفها وف  تصلر واحد متكامل،ومنهج واحد متناس ،ونظام واحود كوامل،وأق

 ذي يقلم على كريع  اّلِل يف كاف  الشيون.النظام اااص ال
املسووولملن  سوووأل فيهوووايوهنوووا  لووواهرة يف هوووذ  السووولرة تطالعنوووا منوووذ هوووذا القطاع.تطالعنوووا يف صووولرة ملاقووو  

يووو  كن كووويون كوووَّت،هك الشووويون الووويت تصووواقفهم يف حيووواهتم ا؟ديدة،ويريووودون أن يعرفووولا  عووو - -نبووويهم 
اسوتيقج  سوهم الوذيحم ا؟ديود.وعن الظولاهر الويت تلفوحل يسلكلن فيها وف  تصلرهم ا؟ديد،ووف  نظامه

 عا  الكلن الذي يعيشلن فيه ..
 ا،مث ذخووذ يفتدير بوودر فهووم يسووأللن عوون األهلوو  ..مووا كووأواف مووا ابل القموور يبوودو هووال ،مث يكووث حووَّت يسوو

 التناقا حَّت يرتد هال ،مث حتفك ليظهر هال  من جديدف
 لكلنفماهلم ينفقلنف وأي قدر وأي  نسب   ا مي ويسأللن ماذا ينفقلنف من أي نلع من

 ويسأللن عن القتال يف الشهر احلرام وعند املسجد احلرام.هل الزف
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أللن عوون يسوور  ويسوومويسووأللن عوون ااموور وامليسوور مووا حكمهموواف وقوود كووانلا أهوول مخوور يف ا؟اهليوو  وأهوول 
أحيوواان تسووأل واجهم،و القوواهتم  ز انوويخف وعالقووتهم بنسووائهم يف ف تووه.مث يسووأللن عوون أكووياء يف أخووا ع

 فيها الزوجات أنفسهن.
 وقد ورقت أس ل  أخرى يف ملضلعات متنلع  يف سلر أخرى من القرآن أيضا ..

 وهذ  األس ل  ذات ق  ت كَّت:
جملتمووع الووذي اديوودة يف جفهووك أو  قليوول علووى تفووت  وحيليوو  و وول يف صوولر احليوواة وعالقاهتووا،وبروز أوضوواع 

تلووك  ملبعثوورين،و ألفووراق ااااصوو ،ويتعل  بووه األفووراق تعلقووا وييقووا فلووم يعوولقوا أول ووك ا جعوول ذخووذ كخصوويته
ه أن يعور  هوم كول فورق فيوإليوه وي القبائل املتنايرة.إ وا عواقوا أمو  هلوا كيان،وهلوا نظام،وهلوا وضوع يشود ا؟ميوع

 ء ..حالو   ولالسولا لوىعخطلنه وارتباناته ..وهك حالو  جديودة أنشوأها ا سوالم بتصولر  ونظاموه وقياقتوه 
 اجتماعك وفكري وكعلري وإنساين بلجه عام.

 ووا اعوول كوول النفلس، وهووك تنيووا قليوول علووى يقظوو  احلووك الووديب،وتغلغل العقيوودة ا؟ديوودة وسوويطرهتا علووى
م ه،فلم تعووود هلوووديووودة فيوووأحووود يتحووورج أن ذيت أمووورا يف حياتوووه اليلميووو  قبووول أن يسوووتلي  مووون رأي العقيووودة ا؟

تهم ّبوا ي ،وفقودوا يقو ا؟اهل احلياة يرجعلن إليها،وقد ابلعحل قللّبم مون كول مأللفواهتم يفمقررات سابق  يف
لوويت ا  هووك احلالوو  الشووعلري ووقفوولا ينتظوورون التعليمووات ا؟ديوودة يف كوول أموور موون أموولر احليوواة ..وهووذ  احلالوو 
ن  موملقو  احلوذر  وتق هتوا،ينش ها ا ميان احل .عندئذ تتجرق النفك من كول مقرراهتوا السوابق  وكول مأللفا

 ؟ديدة،لتصولغلعقيودة ااكل ما كانحل شتيه يف جاهليتها،وتقلم على قدم ا ستعداق لتلقوك كول تلجيوه مون 
يقووووربعخ  ة تلجيهوووواحياهتوووا ا؟ديوووودة علووووى أساسووووها،مثأة موووون كوووول كوووائب .فإذا تلقووووحل موووون العقيوووودة ا؟ديوووود

ديود  طل النظوام ا؟تم أن يبد.إذ ليك من احلتلقته جديدا مرتبطا ابلتصلر ا؟دي جزئيات من مأللفها القدمي
 د،فتصوب  جوزءالر ا؟ديكول جزئيو  يف النظوام القودمي ولكون مون املهوم أن تورتب  هوذ  ا؟زئيوات  صول التصو

تبقاها.فقد الوووويت اسوووو منووووه،قاخال يف كيانه،متناسووووقا مووووع بقيوووو  أجزائووووه ..كمووووا صوووونع ا سووووالم بشووووعائر احلووووج
 ي  وائيا.ت ا؟اهللم على قلاعد ،وأنبتحل عالقتها ابلتصلراأصبححل تنبث  من التصلر ا سالمك،وتق

واحلووني  كوو  بووني احلوونيمركني يف والد لوو  الثالثوو  تيخووذ موون  ريوو  هووذ  الفوو ة وقيووام اليهوولق يف املدينوو  واملشوو
عوخ التصورفات بلل  علوى  حاول  التشكيك يف قيم  النظم ا سوالمي ،وانتهاز كول فرصو  للقيوام  ملو  مضو

كني يف ري  عبووود اّلِل بووون جحوووا وموووا قيووول مووون اكوووتباكها يف قتوووال موووع املشووور سوووكموووا وقوووع يف   - واألحوووداّ
يوو  علووى تلووك دعك بووروز بعووخ ا سووتفهامات وا جابوو  عليها، ووا يقطووع الطر  ووا كووان يسووت -األكووهر احلوورم 

 ئمووا يفكووان قا  ن القوورآنأانوواو ت ويسووكه الطمأنينوو  واليقووني يف قلوولب املسوولمني ..ومعوو  هووذ  الد لوو  
كو   يف املعركو  النا سوالم و ااملعرك .سلاء تلوك املعركو  الناكو   يف القلولب بوني تصولرات ا؟اهليو  وتصولرات 
 ا؟ل ااارجك بني ا؟ماع  املسلم  وأعدائها الذين ي بصلن ّبا من كل جانه.
  ها ..سلم  هم أعداألم  املهذ  املعرك  كتلك ما تزال قائم .فالنفك البشري  هك النفك البشري  وأعداء ا
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لضووها املعرك ،ليخ لقوورآن يفاوالقوورآن حاضوور ..و  ْنوواة للوونفك البشووري  و  لاموو  املسوولم  إ  إبقخووال هووذا 
م و  ْنووا   فووال  هلوو حيوو  كاملوو  كمووا خاضووها أول موورة ..ومووا   يسووتيقن املسوولملن موون هووذ  احلقيقوو  فووال

را  وهووووذا هووووذا ا قو هووووذا القوووورآن ّبووووذا الفهووووم  وأقوووول مووووا تنشوووو ه هووووذ  احلقيقوووو  يف الوووونفك ..أن تقبوووول علووووى
فع عون هووذ  هلي ،ويودالتصولر.أن تلاجهوه وهول يتحور  ويعمول وينشوئ التصولر ا؟ديود،ويقاوم تصولرات ا؟ا

ر ..إنوه ،وينتهوك األمويال يتلىاألم ،يقيها العثرات.  كما يلاجهه الناس اليلم نغمات حلولة ترتل،وكالموا مجو
 بوووني األموووانانئ كوووقها إىل رآن ..لقووود نزلوووه لينشوووئ حيووواة كاملووو ،وُيركها،ويقل غوووْي هوووذا نوووِزل اّلِل القووو ألمووور

 تعان ...واّلِل املسالعقبات األكلا  والعثرات،ومشقات الطري  اليت تتناير فيها الشهلات كما تتناير فيها
 السؤال عن ا هلة وا شار  إل  وظي اها 189الدرس ا ول:

 الدرس ابلتفصيل:واهلن نلاجه النصلص القرآني  يف هذا 
.َولَْيَك الْوِثُ ِ َْن َشْتُولا اْلبُويُولَت ِموْن لُ  » ُهلرِهوا،َولِكنَّ الْوِثَّ َيْس َوُللَنَك َعِن اأْلَِهلَِّ .ُقْل:ِهَك َملاِقيحُل لِلنَّاِس َواحلَْجِِ

َ َلَعلَُّكْم تُوْفِلحُ   « ..لنَ َمِن اتَّقى .َوأْتُلا اْلبُوُيلَت ِمْن أَْبلاِّبا،َواتوَُّقلا اّللَّ
ُووْم قَوواُللا:"اَي َرُسوولَل اّللَِّ :قَالَ ،تقوولل بعووخ الوورواايت:َعْن َأيب اْلَعالِيَوو ِ  " :ِ َ ُخِلَقووحِل اأَلِهلَّووُ  ف فَووأَنْوَزَل اّللَُّ ،بَوَلَغَنا َأوَّ

ُ َمَلاِقيحَل :َيْسأَُللَنَك َعِن اأَلِهلَِّ  ُقْل ِهَك َمَلاِقيحُل لِلنَّاِس "،يَوُقللُ  َة َجَعَلَها اّللَّ ِلَصوْلِم اْلُمْسوِلِمنَي َوِإْفطَوارِِهْم َوِعودَّ
 ..231حَنُْل َذِلَك.،َوالرَّبِيِع ْبِن أََنك  ،َوالُسدِِيِِ ،َوقَوَتاَقةَ ،َوالضَّحَّا ِ ،َوُرِوَي َعْن َعطَاء  ،ِنَسائِِهْم َوحَمَلِِ ِقيِنِهْم"

امالهتم ،ويف معوودهتمملاقيووحل للنوواس يف حلهووم وإحوورامهم،ويف صوولمهم وفطوورهم،ويف نكوواحهم ونالقهووم وعوو
 وعاراهتم وقيلوم ..ويف أملر قينهم وأملر قنياهم على سلاء.

 واقوع لتني اعوه إىللتوا احلواوسلاء كان هذا ا؟ولاب رقا علوى السويال األول أو علوى السويال الثواين،فهل يف ك
 م عونم و  ُيوديههتويف حيوا حياهتم العملك   إىل جمرق العلم النظري وحديهم عن وليف  األهلو  يف واقعهوم

  ..إخل.كوذلك  دو هوال الدورة الفلكي  للقمر وكي  توتم وهوك قاخلو  يف مودللل السويال:ما ابل القمور يبو
قاخلوووو  يف  اوي .وهكُيووووديهم عوووون وليفوووو  القموووور يف اجململعوووو  الشمسووووي  أو يف توووولازن حركوووو  األجوووورام السووووم

 جاب فا  يف ا ينش ه هذا ا عمضملن السيال:ملاذا خل  اّلِل األهل ف فما هل ا ُياء الذي 
يودة ء أمو  جدلقد كان القرآن بصدق إنشاء تصلر خاص،ونظام خاص،وجمتمع خواص ..كوان بصودق إنشوا

ولتعووويا  ْي مسوووبل يف األرم،ذات قور خووواص يف قيووواقة البشري ،لتنشوووئ  لذجوووا معينوووا مووون اجملتمعوووات غووو
 ا الناس.ألرم وتقلق إليهحياة  لذجي  خاص  غْي مسبلق  ولتقر قلاعد هذ  احلياة يف ا

ا  م اسوتطاعلا، لفلوك إذا هواعن هذا السويال ر وا كانوحل اون  السوائلني علموا نظوراي يف « العلمي »وا جاب  
ا فيوه كوول لووك مشوكلكذكوان لوديهم مون معللمووات قليلو  يف ذلوك احلوني،أن يسووتلعبلا هوذا العلم،ولقود كوان 

ىل عقليوو  لقيوواس إ مقوودمات نليلوو ،كانحل تعوود ابالشووك،ألن العلووم النظووري موون هووذا الطووراز يف حاجوو  إىل
 العا  كله يف ذلك الزمان معضالت.
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لقورآن موون اىل الويت جواء همو  األو مون هنوا عودل عون ا جابو  الوويت   تتهيوأ هلوا البشوري ،و  تفيودها كثووْيا يف امل
 .و  للموات ا؟زئيوعتلوك امل أجلها.وليك جماهلا على أي  حال هل القرآن.إذ القرآن قد جاء ملا هل أكث مون

ا فيووه ن يلتمسوول أاووىء ليكوولن كتوواب علووم فلكووك أو كيموواوي أو نوول ..كمووا ُيوواول بعووخ املتحمسووني لووه 
 قليوول تووا انوواولتنيم  إن كلهووذ  العلوولم،أو كمووا ُيوواول بعووخ الطوواعنني فيووه أن يتلمسوولا رالفاتووه هلووذ  العلوول 

واحليوووواة   نسوووواني ان جمالووووه هوووول الوووونفك علووووى سوووولء ا قرا  لطبيعوووو  هووووذا الكتوووواب ووليفتووووه وجمووووال عملووووه.إ
هوووذا اللجووولق  نسوووان يفا نسووواني .وإن وليفتوووه أن ينشوووئ تصووولرا عاموووا لللجووولق وارتبانوووه خبالقه،وللضوووع ا 
ل ناقاتووه كوويسووتخدم   وارتبانووه بربووه وأن يقوويم علووى أسوواس هووذا التصوولر نظامووا للحيوواة يسووم  لإلنسووان أن

ابلبحوة  -ا لتعمول جملوال هلود تنشو تها علوى اسوتقام ،وإنال  ا..ومن بينها ناقته العقلي ،اليت تقلم هك بعو
التطبي ،وتصوول إىل مووا تصوول إليووه موون نتائج،ليسووحل وابلتجريووه و  -ملتاحوو  لإلنسووان يف احلوودوق ا -العلمووك 

 وائي  و  مطلق  بطبيع  احلال.
وسووووووللكه فهلماته،إن موووووواقة القوووووورآن الوووووويت يعموووووول فيهووووووا هووووووك ا نسووووووان ذاته:تصوووووولر  واعتقاق ،ومشوووووواعر  وم

ك ملكللوو  له وصوونلفه،فهشووَّت وسووائوأعماله،وروابطووه وعالقاتووه ..أمووا العلوولم املاقي ،وا بووداع يف عووا  املوواقة ب
ا ا أنووه مهيووأ هلووألرم،و وواإىل عقوول ا نسووان وعاربووه وكشوولفه وفروضووه ونظرايتووه. ا أوووا أسوواس خالفتووه يف 

 بطبيع  تكلينه ..
  لووه ه كووك يسوومتفسد،ويصووح  لووه النظووام الووذي يعوويا فيوو والقوورآن يصووح  لووه فطرتووه كووك   تنحوور  و 

ونبيعوو  ناسو  تكلينه،القه،وتخبابسوتخدام ناقاتوه امللهلبو  لووه ويوزوق  ابلتصولر العوام لطبيعوو  الكولن وارتبانوه 
ن يعمووول يف إقرا  ا؟زئيوووات مث يووودع لوووه أ -سوووان أحووود أجزائوووه وهووول أي ا ن -العالقووو  القائمووو  بوووني أجزائوووه 

 لذايت.امن عمله  خالفته ..و  يعطيه تفصيالت ألن معرف  هذ  التفصيالت جزءوا نتفاع ّبا يف 
ليوه ع،وأن ُيملولا ليك منوه وإين ألعجه لسذاج  املتحمسني هلذا القرآن،الذين ُياوللن أن يضيفلا إليه ما
مول  يعظ..كأ وا ل موا إليهواما   يقصد إليه وأن يستخرجلا منه جزئيات يف عللم الطه والكيمياء والفلك و 

نوووه هووول لهوووا ..ألكّبوووذا ويكوووثو   إن القووورآن كتووواب كامووول يف ملضلعه،وملضووولعه أضوووخم مووون تلوووك العلووولم  
لاص العقول بيو  مون خوا نسان ذاته الذي يكشو  هوذ  املعللموات وينتفوع ّبوا ..والبحوة والتجريوه والتط
نواء .كموا يعوا  بفكْي وت يف ا نسان.والقرآن يعا  بناء هوذا ا نسوان نفسوه.بناء كخصويته وضومْي  وعقلوه

ه.وبعووود أن ذخلرة فييسوووم  هلوووذا ا نسوووان  ن ُيسووون اسوووتخدام هوووذ  الطاقوووات املووو اجملتموووع ا نسووواين الوووذي
 كه القووورآن لنشوواط،يابيلجوود ا نسووان السووليم التصوولر والتفكووْي والشوووعلر،ويلجد اجملتمووع الووذي يسووم  لووه 

التوودبر و التصولر  .وقود ضومن لووه مولازينيبحوة وارب،وحطوىء ويصوويه،يف جموال العلوم والبحووة والتجريه
 والتفكْي الصحي .

كووذلك  اوولز أن نعلوو  احلقووائ  النهائيوو  الوويت يووذكرها القوورآن أحيوواان عوون الكوولن يف نريقووه  نشوواء التصوولر 
الصوووحي  لطبيعووو  اللجووولق وارتبانوووه خبالقه،ونبيعووو  التناسووو  بوووني أجزائوووه ..  اووولز أن نعلووو  هوووذ  احلقوووائ  
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 وا ينتهوك « حقائ  علميو »رها القرآن،بفروم العقل البشري ونظرايته،و  حَّت  ا يسميه النهائي  اليت يذك
 إليه بطري  التجرب  القانع  يف نظر .

ت قواأاي كانووحل األ -سوواين إن احلقووائ  القرآنيوو  حقووائ  وائيوو  قانعوو  مطلقوو .أما مووا يصوول إليووه البحووة ا ن
 جووارب وأقواهتوواهووك مقيوودة  وودوق عاربووه ولوورو  هووذ  التهووك حقووائ  غووْي وائيوو  و  قانعوو  و ف -املتاحوو  لووه

.. 
ئ  غوْي قوائ  النهائيو  القرآنيو   قواأن نعل  احل -العلمك ا نساين ذاته   كم املنهج -فمن ااطأ املنهجك 

 وائي .
لقيوواس إىل ابألموور أوضوو  ..وا« احلقووائ  العلميوو »وهووك كوول مووا يصوول إليووه العلووم البشووري  هووذا ابلقيوواس إىل 

 «.علمي »ظرايت والفروم اليت تسمى الن
أنوولار  وكوول  نسوان و اومون هووذ  النظورايت والفووروم كوول النظورايت الفلكيوو  وكوول النظورايت اااصوو  بنشووأة 
رهوووا ..فهوووذ   ات وأنلاالنظوورايت اااصووو  بووونفك ا نسوووان وسوووللكه ..وكووول النظوورايت اااصووو  بنشوووأة اجملتمعووو

تصوول   يمتهوا أوواين.وإ ا هوك نظوورايت وفروم.كول قحووَّت ابلقيواس ا نسوا« حقوائ  علميو »كلهوا ليسوحل 
ظهوور فوورم آخوور ي.إىل أن لتفسووْي أكووث قوودر موون الظوولاهر الكلنيوو  أو احليليوو  أو النفسووي  أو ا جتموواعك ة

ا للتغيووووْي بلوووو  قائموووويفسووور قوووودرا أكووووث موووون الظووولاهر،أو يفسوووور تلووووك الظوووولاهر تفسووووْيا أق   ومووون مث فهووووك قا
و بتفسووْي جديودة،أ بلوو  ألن تنقلوه رأسوا علووى عقوه،بظهلر أقاة كشوو والتعوديل والونقا وا ضوواف  بول قا

م موون صوول إليووه العلووياموو   ووا جديوود جململعوو  املالحظووات القدميوو   وكوول حماولوو  لتعليوو  ا كووارات القرآنيوو  الع
لووى خطوووأ عهتوولي أو   -ئ  علميوو  ليسوووحل مطلقوو  كمووا أسووولفنا أو حوووَّت  قووا -نظوورايت متجوودقة متغووْية 

 رمي أوا تنطلي على معان يالي  كلها   يلي   الل القرآن الك منهجك أساسك.كما
اوللن ع.ومن هنووا ُيووقوورآن  بوواألوىل:هووك اهلزميوو  الداخليوو  الوويت ختيوول لووبعخ النوواس أن العلووم هوول املهوويمن وال

 لعه،ووائك يفل يف ملضوتثبيحل القرآن ابلعلوم.أو ا سوتد ل لوه مون العلم.علوى حوني أن القورآن كتواب كامو
ائك و  وووووليووووه غووووْي ه.والعلم مووووا يووووزال يف ملضوووولعه يوووونقخ اليوووولم مووووا أيبتووووه ابألمك،وكوووول مووووا يصوووول إحقائقوووو

دة وائيوو  قيقوو  واحووحمطل ،ألنووه مقيوود بلسوو  ا نسووان وعقلووه وأقواتووه،وكلها لوويك موون نبيعتهووا أن تعطووك 
 مطلق .

 -  سووان بنوواء يتفووا ن نوواءبوالثاني :سوولء فهووم نبيعوو  القوورآن ووليفتووه.وهك أنووه حقيقوو  وائيوو  مطلقوو  تعووا  
صووووطدم يا اللجوووولق وانملسووووه ا هلووووك.حَّت   مووووع نبيعوووو  هووووذ -بقوووودر مووووا تسووووم  نبيعوووو  ا نسووووان النسووووبي  

.نلاميسوه  خالفتها نسان ابلكلن من حلله بل يصاققه ويعور  بعوخ أسرار ،ويسوتخدم بعوخ نلاميسوه يف
لم يعمول   ليتسولهولب لوه عقلوه املل  اليت تكش  له ابلنظر والبحة والتجريه والتطبي ،وف  ما يهديه إليه

 املعللمات املاقي  جاهزة  
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ن كوووك حنملهوووا ونلهوووة ّبوووا وراء لنصووولص القووورآ -التكلووو  موووع التمحووول و  -والثالثووو :هك التأويووول املسوووتمر 
 الفروم والنظرايت اليت   تثبحل و  تستقر.وكل يلم اد فيها جديد.

 .لى خطأ منهجك كما أسلفنا .وكل أول ك   يتف  وجالل القرآن،كما أنه ُيتلي ع
اة وا نسوان حليوعون الكولن وا -ومون حقوائ   -ولكن هذا   يعب أ  ننتفع  ا يكشفه العلم من نظورايت 

 آايتِنووا َسووُنرِيِهمْ :» سوبحانهيف فهوم القوورآن ..كوال  إن هووذا لوويك هول الووذي عنينووا بوذلك البيان.ولقوود قووال اّللِ 
َ هَلُوووْم أَنَّووُه احْلَووويف اهْلفوواِ  َويف أَنْوُفِسوووِهْم َحوووَّتَّ   كووارة أن نظووول نتووودبر كووول موووا امووون مقتضوووى هوووذ  ..و «  ُ  يَوتَوبَووونيَّ

 القرآنيووو  يف ملووودلل تيكشوووفه العلوووم يف اهلفوووا  ويف األنفوووك مووون آايت اّلِل.وأن نلسوووع  وووا يكشوووفه مووودى ا
نوا و  مطلقو ف ه حل وائيو تصلران.فكي ف وقون أن نعل  النصلص القرآني  النهائيو  املطلقو   ودلل ت ليسو

 ينفع املثال:
علميوو  أن هنووا  حظووات الال.مث تكشوو  امل.« َوَخلَووَ  ُكوولَّ َكووْكء  فَوَقوودَّرَُ  تَوْقووِديرا  »يقوولل القوورآن الكوورمي مووثال:

عنهوا هوذا  عود الشومكملافقات ققيقو  وتناسوقات ملحللو  بدقو  يف هوذا الكولن ..األرم ّبي تهوا هوذ  وبب
ذ ،و يل هووحركتهووا  وحجم الشوومك والقموور ابلنسووب  حلجمها،وبسوورع البعد،وبعوود القموور عنهووا هووذا البعوود،

ا ..فلويك وتلائمهو حملرها هذا،وبتكلين سطحها هذا ...وآب   من ااصائا ..هك الويت تصول  للحيواة
 تلسووووويع يفكوووووكء مووووون هوووووذا كلوووووه فلتووووو  عارضووووو  و  مصووووواقف  غوووووْي مقصووووولقة ..هوووووذ  املالحظوووووات تفيووووودان 

  املالحظووات بووع مثوول هووذتت.فووال  س موون .وتعميقووه يف تصوولران « َقوودَّرَُ  تَوْقووِديرا  َوَخلَووَ  ُكوولَّ َكووْكء  فوَ »موودللل:
 لتلسيع هذا املدللل وتعميقه ..وهكذا ..

 هذا جائز ومطللب ..ولكن الذي   الز و  يص  علميا،هذ  األمثل  األخرى:
ْنسواَن ِمووْن ُسوالَل   ِموْن ِنووني  »يقولل القورآن الكوورمي: ء وا رتقواء لوولا س ريو  يف النشوول تلجود نظ ..مث« َخَلْقنَوا اْ ِ

ىل حوَّت انتهوحل إ ا تطلرتوقارون تف م أن احلياة بدأت خلي  واحدة،وأن هذ  االي  نشأت يف املاء،وأو
 نوا  القورآن  ل الوذي عخل  ا نسوان ..فنحمول حنون هوذا الونا القورآين ونلهوة وراء النظري .لنقلل:هوذا هو

ق لزموان موا يكوااقورن مون  ائي .فقود قخول عليهوا مون التعوديل يف أقول مون  ..إن هذ  النظري  أو  ليسوحل و
ل لويت هوتفج لكوللرايو  ايغْيها وائيا.وقد لهر فيها مون الونقا املبوب علوى معللموات انقصو  عون وحودات ا

والووبطالن  دا للونقخنولع خبصائصوه و  تسوم  ابنتقوال نوولع إىل نولع آخر،موا يكواق يبطلهووا.وهك معرضو  غو
صووول نشوووأة أثبوووحل فقووو  تقيقووو  القرآنيووو  وائيووو .وليك مووون الضوووروري أن يكووولن هوووذا معناهوووا.فهك ..بينموووا احل

لنشووووأة هووووك أصوووول او ا نسووووان و  تووووذكر تفصوووويالت هووووذ  النشووووأة.وهك وائيوووو  يف النقطوووو  الوووويت تسووووتهدفها 
 ا نساني  ..وكفى ..و  زايقة ..

..فيثبوحل حقيقوو  وائيوو  عون الشوومك وهوك أوووا عووري  «َوالشَّووْمُك َعْوورِي ِلُمْسوتَوَقرِ  هَلووا»ويقولل القوورآن الكورمي:
موووويال يف  12..ويقوووولل العلووووم:إن الشوووومك عووووري ابلنسووووب  ملووووا حلهلووووا موووون النجوووولم بسوووورع  قوووودرت بنحوووول 

موويال يف الثانيوو   170الثانيوو .ولكنها يف قوراوووا مووع اجملوورة الوويت هووك واحوودة موون ْنلمهووا عووري مجيعووا بسوورع  
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سحل هك عني مدللل اهلي  القرآنيو .إن هوذ  تعطينوا حقيقو  نسوبي  غوْي ..ولكن هذ  املالحظات الفلكي  لي
وكفوى  -يف أن الشومك عوري  -وائي  قابل  للتعديل أو البطالن ..أما اهلي  القرآني  فتعطينا حقيقو  وائيو  

 ..فال نعل  هذ  بتلك أبدا.
 تظهور نظريو  ..مث« ْتقوا  فَوَفتَوْقناُ واَم كانَتوا رَ اأْلَرْ وَ ِت أََو َْ يوَوَر الَّوِذيَن َكَفوُروا أَنَّ السَّوماوا»ويقلل القرآن الكورمي:

ذ  هووة لنوودر  تقوولل:إن األرم كانووحل قطعوو  موون الشوومك فانفصوولحل عنهووا ..فنحموول الوونا القوورآين ونلهوو
 النظري  العلمي .ونقلل:هذا ما تعنيه اهلي  القرآني  

رم يف مثول شوأة األنظورايت عون ن   ..ليك هذا هل الوذي تعنيوه  فهوذ  نظريو  ليسوحل وائيو .وهنا  عودة
رم ق فقوو  أن األ.وهك هودمسوتلاها مون انحيوو  ا يبوات العلموك  أمووا احلقيقو  القرآنيوو  فهوك وائيو  ومطلقوو 

مون مث   هليو  ..و فصلحل عن السماء ..كي ف ما هك السوماء الويت فصولحل عنهواف هوذا موا   تتعورم لوه ا
طووواب  لآليووو   هوووائك املذا امللضووولع:إنه املووودللل الناووولز أن يقوووال عووون أي فووورم مووون الفوووروم العلميووو  يف هووو

يو  لكشول  العلماب نتفواع اوحسبنا هذا ا ستطراق ّبذ  املناسوب ،فقد أرقان بوه إيضوا  املونهج الصوحي  يف 
خاصووو  تعليووو   قووو  علميووو يف تلسووويع مووودللل اهلايت القرآنيووو  وتعميقهوووا،قون تعليقهوووا بنظريووو  خاصووو  أو  قي

 هذا وذا . تطاب  وتصدي  ..وفر  بني
أْتُلا اْلبُويُولَت ِموْن نَّ اْلِثَّ َمِن اتَّقى،وَ لرِها.َولكِ ِمْن لُهُ  َولَْيَك اْلِثُ ِ َْن َشْتُلا اْلبُوُيلتَ  »مث نعلق إىل النا القرآين:

َ َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ   « ..أَْبلاِّبا،َواتوَُّقلا اّللَّ
بوووني أن األهلووو  هووك ملاقيوووحل للنوواس واحلج،وبوووني عووواقة  وا رتبوواط بوووني كووطري اهليووو  يبووودو أنووه هووول املناسووب 

ْعوحُل  جاهلي  خاص  ابحلج هك اليت يشْي إليها كطر اهلي  الثواين ..يف الصوحيحني َعوْن َأىِب ِإْسوَحاَ  قَواَل  َِ
اُءوا َ ْ يَوْدُخُللا ِموْن ِقبَوِل يَوُقلُل نَوزََلحْل َهِذِ  اهليَُ  ِفيَنا،َكاَنحِل األَْنَصواُر ِإَذا َحُجولا َفَجو -رضى هللا عنه  -اْلَثَاَء 

 بِووَذِلَك،فَونَوزََلحْل أَبْوووَلاِب بُويُوولهِتِْم،َوَلِكْن ِمووْن لُُهلرَِها،َفَجوواَء َرُجوول  ِمووَن األَْنَصوواِر،َفَدَخَل ِمووْن ِقبَووِل اَببِِه،َفَكأَنَّووُه عُووْيَِِ 
  232ِثَّ َمِن اتوََّقى َوأْتُلا اْلبُوُيلَت ِمْن أَبْوَلاِّبَا ()َولَْيَك اْلِثُ ِ َْن َشْتُلا اْلبُوُيلَت ِمْن لُُهلرَِها َوَلِكنَّ الْ 

فَونَوزََلحْل َهوووووِذِ  ،َكانَوووووحِل األَْنَصووووواُر ِإَذا قَوووووِدُملا ِموووووْن َسوووووَفر  َ ْ يَوووووْدُخِل الرَُّجوووووُل ِموووووْن ِقبَوووووِل اَببِوووووهِ :َعوووووِن الْوووووَثَاِء قَالَ و  
لرَِها َوَلِكونَّ الْوِثَّ َموِن اتوََّقوى َوأْتُولا اْلبُويُولَت ِموْن أَبْوَلاِّبَا{]سولرة البقورة }لَْيَك اْلِثُ ِ َْن َشْتُلا اْلبُوُيلَت ِمْن لُهُ :اهليَ ُ 
 ..233[189آي  

وسوولاء كانووحل هووذ  عوواقهتم يف السووفر بصووف  عاموو ،أو يف احلووج بصووف  خاصوو  وهوول األلهوور يف السوويا ،فقد  
بطوول هووذا التصوولر البانل،وهووذا فجوواء القوورآن لي -أي ااووْي أو ا ميووان  -كووانلا يعتقوودون أن هووذا هوول الووث 

العموول املتكلوو  الووذي   يسووتند إىل أصوول،و  يوويقي إىل كووكء.وجاء يصووح  التصوولر ا ميوواين للووث ..فووالث 

                                                 
 (1803[) 15/ 7] املكنز -صحي  البخارى - 232
 ( صحي  2907[) 246/ 2مسند أيب علان  مشكال ] - 233
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هوول التقلى.هوول الشووعلر ابّلِل ورقابتووه يف السوور والعلن.ولوويك كووكلي  موون الشووكليات الوويت   ترمووز إىل كووكء 
 ي .من حقيق  ا ميان.و  تعب أكثر من عاقة جاهل

اْلبُويُولَت  َوأْتُولا» :بيل الفوالكذلك أمرهم  ن ذتولا البيولت مون أبلاّبوا.وكرر ا كوارة إىل التقلى،بلصوفها سو
َ َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ   « ..ِمْن أَْبلاِّبا،َواتوَُّقلا اّللَّ

لووو  يف   املطقيقووو  برجووواء الفوووالوربووو  هوووذ  احل -هوووك التقووولى  -وّبوووذا ربووو  القلووولب  قيقووو  إميانيووو  أصووويل  
  اّلِل علويهم ىل إقرا  نعمويمنني إالدنيا واهلخرة وأبطل العاقة ا؟اهليو  الفارغو  مون الرصويد ا مياين،ووجوه املو

 ة ..يف األهل  اليت جعلها اّلِل ملاقيحل للناس واحلج ..كل ذلك يف آي  واحدة قصْي 
 من أحكاا القاال في ا سالا 194 - 190الدرس الثاني:

 حكاا القاال في ا سالاأدرج أ مقدمة الدرس

رم بصووف  ألكووهر احلووابعوود ذلووك اووكء بيووان عوون القتووال بصووف  عاموو ،وعن القتووال عنوود املسووجد احلوورام ويف 
 َسووِبيِل َوقوواتُِللا يف »رتبوواط:خاصو ،كما عووكء الوودعلة إىل ا نفووا  يف سووبيل اّلِل،وهووك مرتبطو  اب؟هوواق كوول ا 

َ   ُيُِ اّللَِّ الَِّذيَن يُقاتُِللَنُكْم َو  تَوعْ  ُتُملُهْم،َوَأْخرُِجولُهْم ِموْن َحْيوُة اقْوتُوُللُهْم َحْيوُة يَِقفْ ْعَتِديَن،وَ ُه اْلمُ َتُدوا،ِإنَّ اّللَّ
نَووووُ  َأَكووووُد ِمووووَن اْلَقْتووووِل.َو  تُقوووواتُِللُهْم عِ  ْم ْم ِفيووووِه،فَِإْن قوووواتَوُللكُ راِم َحووووَّتَّ يُقوووواتُِللكُ َمْسووووِجِد احْلَووووْنووووَد الْ َأْخَرُجلُكْم.َواْلِفتوْ

نَووو   َوَيُكووولَن تَ .َوقووواتُِللُهْم َحوووَّتَّ   ُفووولر  َرِحيم   غَ فَاقْوتُوُللُهْم،َكوووذِلَك َجوووزاُء اْلكاِفرِيَن.فَوووِإِن انْوتَوَهوووْلا فَوووِإنَّ اّللََّ  ُكووولَن ِفتوْ
ووالوودِِيُن ّللَِِّ فَووِإِن انْوتَوَهووْلا فَووال عُووْدواَن ِإ َّ َعلَووى الظَّاِلمِ  ووْهِر اْهُر احْلَوونَي.الشَّ .َفَمِن وَ حْلَووراِم راُم اِبلشَّ احْلُرُموواُت ِقصوواص 
َ ،َواتوَّقُ اْعَتدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِ ِْثِل َما اْعَتدى َعَلْيُكمْ  َ َمووَ لا اّللَّ َع اْلُمتَِّقنَي.َوأَْنِفُقولا يف َسوِبيِل اْعَلُملا أَنَّ اّللَّ

 «..ْلُمْحِسِننيَ ا ُيُُِه نَّ اّللََّ َأْحِسُنلا إِ اّللَِّ َو  تُوْلُقلا ِ َْيِديُكْم ِإىَل التوَّْهُلَكِ ،وَ 
ورق يف بعخ الرواايت أن هذ  اهلايت هك أول ما نزل يف القتال.نزل قبلها ا ذن مون اّلِل للمويمنني الوذين 

.وأحووووووووك امليمنوووووووولن  ن هووووووووذا ا ذن هوووووووول مقدموووووووو  لفوووووووورم ا؟هوووووووواق 234يقوووووووواتلهم الكفووووووووار  وووووووووم للموووووووولا
ُووووووْم »ا وعووووودهم اّلِل يف آايت سوووووولرة احلوووووج:عليهم،وللتمكوووووني هلوووووم يف األرم،كمووووو أُِذَن لِلَّوووووِذيَن يُقووووواتَوُللَن  َِوَّ

.الَّووِذيَن أُْخرُِجوولا ِمووْن ِقايرِِهووْم بِغَووْْيِ َحوو ِ  ِإ َّ أَْن يَوُقلُللا: َ َعلووى َنْصوورِِهْم َلَقِدير  ُ.َولَووْل  َقفْووُع لُِلُموولا،َوِإنَّ اّللَّ َربُونَووا اّللَّ
 ُهْم بِوبَوْعخ  هَلُودَِِمحْل َصولاِمُع َوبِيَوع  َوَصوَللات  َوَمسواِجُد يُوْذَكُر ِفيَهوا اْسوُم اّللَِّ َكِثْيا .َولَيَوْنُصوَرنَّ اّللَُّ اّللَِّ النَّاَس بَوْعَضو

                                                 
الَّووِذيَن قووال ا مووام ابوون كثووْي :" قووال أبوول جعفوور الوورازي، عوون الربيووع بوون أنووك، عوون أيب العاليوو  يف قللووه تعوواىل:} َوقَوواتُِللا يف َسووِبيِل اّللَِّ  - 234

ن قاتلوه، ويكو  َعمَّون كو  عنوه حوَّت نزلوحل مويقاتول  دينو ، فلموا نزلوحل كوان رسولل هللا يُوَقاتُِللَنُكْم { قال:هذ  أول آيو  نزلوحل يف القتوال ابمل
[ ويف هذا 5لُهْم { ]التلب :ْيُة َوَجْداُُ رِِكنَي حَ سلرة براءة وكذا قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم حَّت قال:هذ  منسلخ  بقلله:} فَاقْوتُوُللا اْلُمشْ 

قواتللنكم فقواتللهم أنووتم،  يم وأهلوه، أي:كموا توال ا سوالقَنُكْم { إ وا هول هَتْيويج وإغوراء ابألعوداء الوذين  ِوْتهم نظورمل ألن قللوه:} الَّوِذيَن يُوَقواتُِلل 
َوَأْخرُِجولُهْم  لُهمْ مل وهلوذا قوال يف هوذ  اهليو :} َواقْوتُولُولُهْم َحْيوُة يَِقْفُتُمو[36كما قوال:} َوقَواتُِللا اْلُمْشورِِكنَي َكافَّو   َكَموا يُوَقواتُِللَنُكْم َكافَّو   { ]التلبو :

لويت أخرجولكم اجهم مون بالقهوم ا، وعلوى إخور ِمْن َحْيُة َأْخَرُجولُكْم { أي:لوتكن  وتكم منبعثو  علوى قتواهلم، كموا أن  وتهم منبعثو  علوى قتوالكم
 منها، قصاص ا.

ُوووِذيَن يوُ لَّووووقووود حكوووى عووون أيب بكووور الصووودي ، رضوووك هللا عنوووه، أن أول آيووو  نزلوووحل يف القتوووال بعووود اهلجووورة، } أُِذَن لِ  ْم لُِلُمووولا { اهليووو  َقووواتَوُللَن  َِوَّ
 [523/ 1ار نيب  ]ق -[ وهل األكهر وبه ورق احلدية." تفسْي ابن كثْي 39]احلج:
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،الَّووِذيَن ِإْن َمكَّنَّوواُهْم يف اأْلَْرِم أَقوواُملا الصَّووالَة َوآتَوووُلا الزَّكوو َ َلَقووِلي  َعزِيز   َوأََمووُروا اِبْلَمْعووُروِ  اةَ َمووْن يَوْنُصوورُُ ،ِإنَّ اّللَّ
 « ..َوَوَْلا َعِن اْلُمْنَكِر،َوّللَِِّ عاِقَبُ  اأْلُُملرِ 

نلا لم،بعوود أن كوواهووذا الظ وموون مث كووانلا يعرفوولن   أذن هلووم  وووم للملا،وأعطيووحل هلووم إكووارة ا نتصووا  موون
..وكان هوذا الكو  « كاةَ َوآتُلا الزَّ  صَّالةَ لُكُفلا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُملا ا»مكفلفني عن قفعه وهم يف مك ،وقيل هلم:

صوووى و  لوووذي   ُياحلكمووو  قووودرها اّلِل ..نسوووتطيع أن حنووودس بعوووخ أسوووباّبا علوووى سوووبيل التقووودير البشوووري 
 يستقصى.

 لصووث امتثووا العوورب ل وأول مووا نوورا  موون أسووباب هووذا الك ،أنووه كووان يووراق أو  تطليووع نفوولس املوويمنني موون
و  ن ألول انعو ،،يسوتجيبل ظارا لإلذن.وقد كانلا يف ا؟اهلي  كديدي احلماس لامر،وخضلعا للقياقة،وانت

 األمو  يقتضوك حل بوه هوذ يصثون على الضيم ..وبناء األمو  املسولم  الويت تونهخ ابلودور العظويم الوذي نيطو
انووحل هووذ  ك،حَّت لوول  ضووب  هووذ  الصووفات النفسووي ،وتطليعها لقيوواقة تقوودر وتوودبر،وتطاع فيمووا تقوودر وتوودبر

..وموون مث  أول قاع علووى حسوواب األعصوواب الوويت تعوولقت ا نودفاع واحلماسوو  واافوو  للهيجوواء عنوود الطاعو 
ما موون أكووداء ،وأمثاهلاسووتطاع رجووال موون نووراز عموور بوون ااطوواب يف محيتووه،ومحزة بوون عبوود املطلووه يف فتلتووه

ل اّلِل ار أمور رسول نتظوّبم يف اامليمنني األوائل أن يصثوا للضيم يصيه الف   املسلم  وأن يربطلا علوى أعصوا
- -  ومون « َوآتُولا الزَّكواةَ  لا الصَّوالةَ ُكُفلا أَيْوِدَيُكْم َوأَِقيُمو»أن حضعلا ألمر القياقة العليا وهك تقلل هلم:و..

نوحل تعود الويت كا سيف هوذ  النفول مث وقع التلازن بني ا ندفاع وال وي،واحلماسو  والتدبر،واحلميو  والطاعو  ..
 ألمر عظيم ..

لة بوو ،كانحل بي وو    العربيوولثوواين الووذي يلوول  لنووا موون وراء الكوو  عوون القتووال يف مكوو  ..هوول أن البي ووواألموور ا
لة وُيووور  ثوووْي النخووووْندة.وقووود كوووان صوووث املسووولمني علوووى األذى،وفووويهم مووون ميلوووك رق الصووواع صووواعني، ا ي

يب أيف كووعه  القلوولب حنوول ا سووالم وقوود حوودّ ابلفعوول عنوود مووا أمجعووحل قووريا علووى مقانعوو  بووب هاكووم
نووه عنوود موا اكووتد ا ضوطهاق لبووب هاكوم،ترت نفوولس ْنوودة أ - -نالوه،كك يتخلوولا عون محايوو  الرسولل 

ذي  ذا الشوعلر الوهوحل شيوْي وبلة،ومزقحل الصحيف  اليت تعاهدوا فيها على املقانع .وانتهى هذا احلصار ه
ل قراسووو  نوووا موون خووواللكانووحل القيووواقة ا سووالمي  يف مكووو  تراعيوووه يف خطوو  الكووو  عووون املقاوموو ،فيما يبووودو 

 السْية كحرك .
و ا يتعل  ّبذا ا؟انه أن القياقة ا سالمي    تشأ أن تثْي حوراب قمليو  قاخول البيلت.فقود كوان املسولملن 
حينذا  فروعا من البيلت.وكانحل هوذ  البيولت هوك الويت تويذي أبناءهوا وتفتونهم عون قيونهم و  تكون هنوا  

عام.ولل أذن للمسولمني أن يودفعلا عون أنفسوهم يلموذا ،لكان معو  سلط  ملحدة هك اليت تتلىل ا يذاء ال
يف نظور البي و   -هذا ا ذن أن تقلم معرك  يف كل بيحل،وأن يقع قم يف كل أسورة .. وا كوان اعول ا سوالم 

يبدو قعلة تفتحل البيلت،وتشعل النار فيها من قاخلهوا ..فأموا بعود اهلجورة فقود انعزلوحل ا؟ماعو   -العربي  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 395 

كلحودة مسووتقل ،تلاجه سولط  أخوورى يف مك ،عنود ا؟يولش وتقوولق احلموالت ضوودها ..وهوذا وضووع   املسولم 
 متغْي عما كان عليه اللضع الفرقي يف مك ،ابلنسب  لكل مسلم يف قاخل أسرته.
قفوع الفتنو    مكو  عونيفهذ  بعخ األسباب اليت تلول  للنظورة البشوري  مون وراء احلكمو  يف كو  املسولمني 

ل لقتول علويهم لواقود ذيت   إليها أن املسلمني إذ ذا  كانلا قلو ،وهم حمصولرون يف مك ،و واألذى.وقد يضا
 يفوأن يتحيووووزوا يكثووووروا، تعرضووولا لقتووووال املشووووركني،يف صوووولرة مجاعوووو  ذات قيووواقة حربيوووو  لاهرة.فشوووواء اّلِل أن

 قاعدة آمن ،مث أذن هلم بعد هذا يف القتال ..
 ا؟زيورة سوالمي  يفذلوك متدرجو  وفو  مقتضويات احلركو  ا وعلى أيو  حوال فقود سوارت أحكوام القتوال بعود 

قوو  قتضوويات املل لافقوو  مل)مث خوارج ا؟زيرة(.وهووذ  اهلايت املبكوورة يف النووزول قوود تضوومنحل بعووخ األحكووام امل
اتووه اثوول ذ اللقووحل يفيف بوودء املنوواجزة بووني املعسووكرين األساسيني.معسووكر ا سووالم ومعسووكر الشوور .وهك 

 اءة.ا يف سلرة بر يال يسْي  القتال بلجه عام،و  تعدل من انحي  املبدأ إ  تعدبعخ األحكام الثابت  يف
ل هنوووا،ويف ت القتووواولعلوووه ُيسووون أن نقووولل كلمووو  جمملووو  عووون ا؟هووواق يف ا سالم،تصووول  أساسوووا لتفسوووْي آاي

 اص :امللاضع القرآني  األخرى،قبل ملاجه  النصلص القرآني  يف هذا امللضع بصف  خ
رم لبشوري  يف األاللحيواة  قيدة يف صلرهتا األخْية اليت جاء ّبا ا سالم لتكولن قاعودةلقد جاءت هذ  الع

وفو  هوذا   نريو  اّللِ لبشوري  يفمن بعدها،ولتكلن منهجا عاما للبشري  مجيعها ولتقلم األم  املسلم  بقياقة ا
 كما أو ضوووحهماين، نسوووااملنهج،املنبثووو  مووون التصووولر الكامووول الشوووامل لغايووو  اللجووولق كلوووه ولغايووو  اللجووولق ا

يعا،ورفعهوا مجهج ا؟اهليو    يف منواالقرآن الكرمي،املنزل من عند اّلِل.قياقهتا إىل هذا ااوْي الوذي   خوْي غوْي 
،واليت تفقود تعودهلا نعمو  اليت   إىل هذا املستلي الذي   تبلغه إ  يف لل هذا املنهج،واتيعها ّبذ  النعم 

هووووذا  ماوووووا موووونمنهووووا،و  يعتوووودي عليهووووا معتوووود  كثوووور موووون حر  البشووووري  كوووول ْنووووا  وكوووول فووووال  حووووني هوووورم
 مال.اقة والكااْي،واحليللل  بينها وبني ما أراق  هلا خالقها من الرفع  والنظاف  والسع

 تقووو  عقبووو  أو امل،وأ ومووون مث كوووان مووون حووو  البشوووري  أن تبلووو  إليهوووا الووودعلة إىل هوووذا املووونهج ا هلوووك الشووو
 ن األحلال.سلط  يف وجه التبلي   ي حال م

ذا الوودين   هوواعتنووا   مث كووان موون حوو  البشووري  كووذلك أن يوو   النوواس بعوود وصوولل الوودعلة إلوويهم أحوورارا يف
لة أن يصوود الوودع  يكوون لووهتصوودهم عوون اعتناقووه عقبوو  أو سوولط .فإذا أىب فريوو  موونهم أن يعتنقووه بعوود البيووان، 

يضوووومن  م نووووان ومووووااحلريوووو  وا نعوووون املضووووك يف نريقها.وكووووان عليووووه أن يعطووووك موووون العهوووولق مووووا يكفوووول هلووووا 
 للجماع  املسلم  املضك يف نري  التبلي  بال عدوان ..

ألذى ابل الفتنو .  مون وسوائ فإذا اعتنقها من هداهم اّلِل إليهوا كوان مون حقهوم أ  يفتنولا عنهوا  ي وسويل 
كان مون واجوه و سوتجاب .و  اب غراء.و  إبقام  أوضاع من كأوا صد الناس عن اهلدى وتعليقهم عون ا 

موون يدة،وكفالوو  ألريوو  العقاملسوولم  أن توودفع عوونهم ابلقوولة موون يتعوورم هلووم ابألذى والفتن .ضووماان حل ا؟ماعوو 
 م.ك ااْي العاان من ذلالذين هداهم اّلِل،وإقرارا ملنهج اّلِل يف احلياة،ومحاي  للبشري  من احلرم
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م نريوو  قوولة تعوو   م  وهوول أن هطووم كوولوينشووأ عوون تلووك احلقوول  الثاليوو  واجووه آخوور علووى ا؟ماعوو  املسوول
 ظوول عاهوود حووَّتتنهووا.وأن الوودعلة وإبالغهووا للنوواس يف حريوو ،أو هتوودق حريوو  اعتنووا  العقيوودة وتفوول النوواس ع
لوووى ع  النووواس ا   عووو  إكووور تصوووب  الفتنووو  للمووويمنني ابّلِل غوووْي  كنووو  لقووولة يف األرم،ويكووولن الووودين ّلِل ..

لووودخلل و  ن يريووود امووو يف األرم، يوووة   حشوووى أن يووودخل فيوووه ا ميوووان.ولكن  عووو  اسوووتعالء قيووون اّللِ 
 يكوولن يف  ه.و ية حووا  قوولة يف األرم تصوود  عوون قيوون اّلِل أن يبلغووه،وأن يسووتجيه لووه،وأن يبقووى عليوو

  ي  أقاة.و  وسيل  األرم وضع أو نظام ُيجه نلر اّلِل وهدا  عن أهله ويضلهم عن سبيل اّلِل. ي
 ئ العام  كان ا؟هاق يف ا سالم.ويف حدوق هذ  املباق

 .وكان هلذ  األهدا  العليا وحدها،غْي متلبس   ي هد  آخر،و   ي كارة أخرى
رار  احليووواة وإقووويفكوووريعتها و إنووه ا؟هووواق للعقيووودة.حلمايتها مووون احلصوووار ومحايتهوووا موون الفتنووو  ومحايووو  منهجهوووا 

هوا   ا كل راغوه فيلجأ إليها عتداء و ية ي رايتها يف األرم  ية يرهبها من يهم اب عتداء عليها قبل
 حشى قلة أخرى يف األرم تتعرم له أو انعه أو تفتنه.

الوذين فيوه كوهداء و  ن يقتلولنوهذا هل ا؟هاق اللحيد الذي ذمر به ا سالم،ويقر  ويثيوه عليوه ويعتوث الوذي
 ُيتمللن أعباء  أولياء.

  مووع مشووركك  املدينوويفنووحل تلاجووه وضووع ا؟ماعوو  املسوولم  وهووذ  اهلايت موون سوولرة البقوورة يف هووذا الوودرس كا
اثوول  -مووع هووذا  -،وهك قووريا الووذين أخرجوولا املوويمنني موون قايرهم،وآذوهووم يف قينهم،وفتنوولهم يف عقيوودهتم

 قاعدة أحكام ا؟هاق يف ا سالم:
 أي يفيقوواتلهم ل موون م،وبقتوواوتبوودأ اهلايت  موور املسوولمني بقتووال هووي ء الووذين قوواتللهم ومووا يزالوولن يقاتللو

   ُيُِوُه   تَوْعتَوُدوا،ِإنَّ اّللََّ ُللَنُكْم،وَ َن يُقواتِ َوقاتُِللا يف َسِبيِل اّللَِّ الَّوِذي»وقحل ويف أي مكان،ولكن قون اعتداء:
 « ..اْلُمْعَتِدينَ 

وضول   ا املعركو  يفام هتهختويف أول آي  من آايت القتال ْند التحديد احلاسم هلد  القتال،والراي  اليت 
 «..َوقاتُِللا يف َسِبيِل اّللَِّ الَِّذيَن يُقاتُِللَنُكمْ »وجالء:

بيل .القتال يف سووالطليلوو  إنووه القتووال ّلِل،  ألي هوود  آخوور موون األهوودا  الوويت عرفتهووا البشووري  يف حروّبووا
  سووووولا سوووووبيل األسوووووه و  يفاّلِل.  يف سوووووبيل األجمووووواق وا سوووووتعالء يف األرم،و  يف سوووووبيل املغووووواح واملكا

ألهوودا  ل لتلووك اوااامووات و  يف سووبيل تسووليد نبقوو  علووى نبقوو  أو جوونك علووى جوونك ..إ ووا هوول القتووا
 يفإقوووورار منهجووووه األرم،و  انووودقة الوووويت مووون أجلهووووا كوووورع ا؟هووواق يف ا سووووالم،القتال  عووووالء كلمووو  اّلِل يف

ب غوْي ا هذ  فهك حور ،وما عداقاحلياة،ومحاي  امليمنني به أن يفتنلا عن قينهم،أو أن ارفهم الضالل والفس
 مشروع  يف حكم ا سالم،وليك ملن حلضها أجر عند اّلِل و  مقام.

ووووُه اْلُمْعتَووووِدينَ »ومووووع هديوووود اهلد ،هديوووود املوووودى: َ   ُيُِ ..والعوووودوان يكوووولن بتجوووواوز « َو  تَوْعتَووووُدوا ِإنَّ اّللَّ
الووذين   يشووكللن خطوورا علووى الوودعلة ا سووالمي  انوواربني املعتوودين إىل غووْي انوواربني موون اهلمنووني املسوواملني 
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و  علووى ا؟ماعوو  املسلم ،كالنسوواء واألنفووال والشوويلن والعبوواق املنقطعووني للعبوواقة موون أهوول كوول ملوو  وقيوون 
..كمووا يكوولن بتجوواوز آقاب القتووال الوويت كوورعها ا سالم،ووضووع ّبووا حوودا للشووناعات الوويت عرفتهووا حووروب 

لسوولاء ..تلووك الشووناعات الوويت ينفوور منهووا حووك ا سووالم،وشابها تقوولى ا؟اهليووات الغووابرة واحلاضوورة علووى ا
 ا سالم.

وصووااي أصحابه،تكشوو  عوون نبيعوو  هووذ  اهلقاب،الوويت عرفتهووا و  - -وهووذ  نائفوو  موون أحاقيووة الرسوولل 
 البشري  أول مرة على يد ا سالم:

،فَونَوَهووى - -   ِ  بَوْعووِخ َمغَووازِى َرُسوولِل اّللَِّ قَوواَل ُوِجووَدِت اْموورَأَة  َمْقُتللَوو -رضووى هللا عنهمووا  -َعووِن ابْووِن ُعَمووَر 
َيانِ  - -َرُسلُل اّللَِّ  بوْ  .  235َعْن قَوْتِل النَِِساِء َوالصِِ

.)أخرجووه « ِإَذا قَاتَوَل َأَحودُُكْم فَوْلَيْجَتنِوِه اْلَلْجوَه » قَواَل  - -َعوِن النَّوِبِِ  -رضوى هللا عنوه  -َعوْن َأىِب ُهَريْوورََة 
 .236الشيخان(

ِإْن َوَجوووْدمُتْ فُووواَلان  » ِ  بَوْعوووة  فَوَقووواَل  - -أَنَّوووُه قَووواَل بَوَعثَونَوووا َرُسووولُل اّللَِّ  -رضوووى هللا عنوووه  -ْن َأىِب ُهَريْوووورََة وَعووو
ُهْرِقُوووولا فُوووواَلان   ِإىنِِ أََمووووْرُتُكْم أَنْ » ِحوووونَي أََرْقاَن اْاُووووُروَج  - -مُثَّ قَوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ « َوفُوووواَلان  فََأْحرُِقلُ َووووا اِبلنَّوووواِر 

ُ،فَِإْن َوَجْدُاُلُ َا فَاقْوتُوُللُ َا  ،َوِإنَّ النَّاَر َ  يُوَعذُِِب ِّبَا ِإ َّ اّللَّ  . . 237«َوُفاَلان 
َل   أَْهُل اِ ميَانِ َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعلق ،قَاَل: َِْعحُل َرُسلَل هللِا   .238يَوُقلُل:ِإنَّ أََع َّ النَّاِس ِقتوْ

ْعووحُل َعْبووَد اّللَِّ بْووَن يَزِيووَد األَْنَصووارِىَّ وعوو ووِه  -ن َعووِدىَّ بْووِن َتبِووحل   َِ  - -قَوواَل َوَووى النَّووِبُ  -َوُهووَل َجووُدُ  أَبُوول أُمِِ
 .239َعِن النُوْهَب َواْلُمثْوَلِ  .)أخرجه البخاري(

فَووُأيتَ ِ َْربَوَعوِ  أَْعواَلج  َموَع اْلَعووُدوِِ ،مْحَِن بْوِن َخالِوِد بْوِن اْلَللِيوِد َغوَزْواَن َموَع َعْبوِد الوورَّ :أَنَّووُه قَواَل ،َعوْن ُعبَوْيوِد بْوِن تِْعلَوى و 
ْعووحُل َرُسوولَل هللِا :فَوَقوواَل ،فَوبَولَووَ  َذلِووَك أاََب أَيُوولَب ،فَووَأَمَر ِّبِووْم فَوُقِتلُوولا َصووْث ا اِبلنوَّْبووِل ، َِ   َِهووى َعووْن قَوْتووِل الصَّووْث يَونوْ
فَووووَأْعَتَ  أَْربَووووَع ،لَووووْل َكانَووووحْل َقَجاَجوووو   َمووووا َصووووَثْهُتَا فَوبَولَووووَ  َذلِووووَك َعْبووووَد الوووورَّمْحَِن بْووووَن َخالِوووود  ، َوالَّووووِذي نَوْفِسووووك بِيَووووِد ِ ،

.  .240أخرجه أبل قاوق()رِقَاب 

                                                 
 [56/ 11املكنز ] -( وصحي  البخارى8129[)1220/ 10أخرجه ا؟ماع   املسند ا؟امع ] - 235
 (14100[)1167/ 17اع  املسند ا؟امع ]( وأخرجه ا؟م2559[)293/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 236
 (14633[)81/ 18( واملسند ا؟امع ] 3016[)58/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 237
 ( صحي 5994[) 335/ 13ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 238
 ( 2474[)156/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 239
( وفووت  البوواري 5610[)424/ 12ميسسوو  الرسووال  ] 2ط -بوون حبووان( وصووحي  ا 2689[ )13/ 3املكنووز ] -سوونن أيب قاوق  - 240

 [ وهل حسن واملل املرفلع صحي 644/ 9قار الفكر ] ط -كر  صحي  البخاري
 يه ابملولت البطووكءع مون التعوذقتول الصووث:القتل بصوفح  السوي    بشوفرته.وفيه نوول ي األعالج:مجوع العلوج وهول الشوديد القوولى علوى العمول

 ن بن خالد بن اللليد أربع رقاب وهك كفارة القتل ااطأ...وأعت  عبد الرمح

This file was downloaded from QuranicThought.com



 398 

،َعْن أَبِيووووووِه،قَاَل:بَوَعثَوَنا َرُسوووووولُل هللِا  ِّ بْووووووِن ُمْسووووووِلم  التَِّميِمووووووكِِ َلمَّا بَوَلْغنَووووووا يف َسوووووورِيَّ  ،فوَ َعووووووْن ُمْسووووووِلِم بْووووووِن احْلَوووووواِر
ُ  اْلُمَغاَر،اْسوووووووووووووَتْحثَوْثحُل فَوَرِسك،َفَسوووووووووووووبَوْقحُل َأْصوووووووووووووَحايب،فَوتَوَلقَّاين احْلَوووووووووووووُك اِبلرَِّننِي،فَوُقْلوووووووووووووحُل:ُقلُللا: َ إِلَوووووووووووووَه ِإ َّ  اّللَّ

ِديَنا،فَوَلمَّا قَووووِدْمَنا َعلَووووى َرُسوووولِل هللِا ُهَرَُّزوا،فَوَقاُللَهووووا،َفاَلَمِب َأْصووووَحايب،َوقَاُللا:ُحرِْمَنا اْلَغِنيَمووووَ  بَوْعووووَد أَْن ُرقَّْت ِ َيْوووو
قَوووْد َكتَووَه لَوووَك ِبُكوولِِ ِإْنَسووو َ ُهْم ،َأْخووَثُوُ  ِ َوووا َصنَوْعحُل،َفَدَعاين،َفَحسَّووَن ِ  َموووا َصوونَوْعحُل،َوقَاَل:أََما ِإنَّ اّللَّ ان  ِمووونوْ

  241َكَذا وََكَذا.
ِّ ْبِن ُمْسِلم  التَِّميِمكِِ  يَهُ ،وعن ُمْسِلَم ْبِن احْلَاِر وا بَوَلْغنَوا ،أَْرَسَلُهْم يف َسرِيَّ   أَنَّ َرُسلَل هللِا :أَنَّ أاََبُ  َحدَّ قَواَل فَوَلمَّ

َ  إِلَوووَه ِإ َّ هللاُ :ُقللُووولا:فَوُقْلوووحُل هَلُمْ ،َواْسوووتَوْقبَوْلَنا احْلَوووكَّ اِبلرَِّننيِ :قَالَ ،َفَسوووبَوْقحُل َأْصَحايب ،اْسوووَتْحثَوْثحُل فَوَرِسك،اْلُمغَووواَر 
فَوَلمَّا قَوَفْلنَوووا :قَالَ ،َحَرْمتَونَوووا اْلَغِنيَموووَ  بَوْعوووَد أَْن بوَوووَرَقْت يف أَيْوووِديَنا:َوقَاُللا،َوَجووواَء َأْصوووَحايب َفاَلُملين ،فَوَقاُللَها،ُزوا ُهْووورَ 
 ِمووْن ُكوولِِ ِإْنَسووان  " أََمووا ِإنَّ هللاَ قَووْد َكتَووَه لَووكَ :َوقَالَ ،َفَحسَّووَن َمووا َصوونَوْعحلُ ،َفَدَعاين ذََكووُروا َذلِووَك ِلَرُسوولِل هللِا ،

ُهْم َكووَذا وََكووَذا " " أََمووا ِإيِنِ َسووَأْكُتُه لَووَك :مُثَّ قَوواَل َرُسوولُل هللِا :قَووالَ ،قَوواَل َعْبووُد الوورَّمْحَِن فَووِإَذا َنِسوويحُل َذِلكَ ،ِموونوْ
" ِإَذا :َوقَواَل ِ  :قَالَ ،َلْيوِه َوَقفَوَعوُه ِإَ َّ َوَخَتَم عَ ،ِكَتااب  َوأُوِصك ِبَك َمْن َيُكلُن بَوْعِدي ِمْن أَئِمَِّ  اْلُمْسِلِمنَي " فَوَفَعلَ 

ا فَِإنَّوَك ِإْن ُموحلَّ ِموْن يَوْلِموَك َذلِوَك ،اللُهمَّ َأِجوْرين ِموَن النَّواِر َسوْبَع َمرَّات  :َصلَّْيحَل اْلَغَداَة فَوُقْل قَوْبَل أَْن ُتَكلِِوَم َأَحود 
ا،ْيحَل اْلَمْغِربَ َوِإَذا َصوولَّ ،َكتَووَه هللاُ لَووَك ِجووَلار ا ِمووَن النَّووارِ  اللُهمَّ َأِجووْرين ِمووَن النَّوواِر َسووْبَع :فَوُقووْل قَوْبووَل أَْن ُتَكلِِووَم َأَحوود 

َلِتكَ ،َمرَّات   ووا قَوووَبَخ هللاُ تَوَعوواىَل َرُسوولَلهُ ،فَِإنَّووُك ِإْن ُمووحُل ِمووْن لَيوْ أَتَوْيحُل ،َكتَووَه هللاُ لَووَك ِجووَلاز ا ِمووَن النَّوواِر " قَوواَل فَوَلمَّ
مُثَّ أَتَوْيووحُل بِوِه ُعْثَموواَن ،مُثَّ أَتَوْيووحُل بِوِه ُعَمووَر فَوَفَعوَل ِمثْووَل َذلِوكَ ،َوأََموَر ِ  َوَخووَتَم َعَلْيوهِ ،فَوَفضَّووَه فَوَقرَأَ ُ ،ِكَتابِ أاََب َبْكور  اِبلْ 

ُّ يف ِخاَلفَوِ  ُعْثَمانَ  َ احْلَواِر ّ  فَوتُووُليِفِ اُب ِعْنوَداَن َحووَّتَّ َوِ َ َفَكواَن اْلِكتَو،فَوَفَعوَل ِمثْوَل َذلِوَك . قَواَل ُمْسوِلُم بْوُن َحوواِر
ِّ بْوِن ُمْسوِلم  التَِّمْيِموكَّ ِبِكتَواِب ،ُعَمُر ْبُن َعْبوِد اْلَعزِيزِ  َفَكتَوَه ِإىَل َعاَموَل ِقَبِلنَوا أَْن َأْكوِخْا ِإَ َّ ُمْسوِلَم بْوَن احْلَواِر

أََمووا ِإيِنِ َ ْ أَبْوَعووْة :مُثَّ قَالَ ،َوَخووَتَم َعَلْيووهِ ،َوأََمووَر ِ  ،أَ ُ َفَشَخْصووحُل بِووِه إِلَْيووِه فَوَقرَ :قَالَ ،الَّووِذي َكتَوبَووُه أِلَبِيهِ َرُسوولِل هللِا 
َيَك بِِه أَبُلَ  َعْن َرُسلِل هللِا  يْوُتُه اِبحْلَِديِة َعَلى َوْجِهِه ":قَالَ ،إِلَْيَك ِإ َّ لُِتَحدَِِيِب ِ َا َحدَّ  242َفَحدَّ

ووواِم يَزِيوووَد بْوووَن َأيب ُسوووْفَياَن أَنَّ أاََب َبْكووو،وَعوووْن َسوووِعيِد بْوووِن اْلُمَسووويِِِه  وووا بَوَعوووَة اْ؟ُنُووولَق حَنْوووَل الشَّ ُ َعْنوووُه َلمَّ ر  َرِضوووَك اّللَّ
َلمَّوا رَِكبُولا َمَشوى أَبُول َبْكور  َموَع أَُمورَاِء ُجنُولِقِ  يوُوَلقُِِعُهْم َحوَّتَّ :قَواَل ،َوُكوَرْحِبيَل ابْوَن َحَسوَنَ  ،َوَعْمَرو ْبَن اْلَعاِص ،

" ِإيِنِ َأْحَتِسوُه ُخطَواَي َهوِذِ  يف :أََاِْشوك َوحَنْوُن رُْكبَوان  ف فَوَقواَل ،اَي َخِليَفَ  َرُسلِل اّللَِّ :فَوَقاُللا ،اْلَلَقاِع بَوَلَ  يَِنيََّ  
لا َمووْن َكَفووَر اِبّللَِّ اْغووُزوا يف َسووِبيِل اّللَِّ فَوَقوواتِلُ ،" أُوِصوويُكْم بِتَوْقووَلى اّللَِّ :فَوَقوواَل ،َسووِبيِل اّللَِّ " . مُثَّ َجَعووَل يُلِصوويِهْم 

َ اَنِصووور  ِقينَوووُه ، َوَ  تَوْعُصووولا َموووا توُوووْيَمُروَن ،َوَ  تُوْفِسوووُدوا يف اأْلَْرِم ،َوَ  َعْبُونُووولا ،َوَ  تَوْغوووِدُروا ،َوَ  تَوُغلُووولا ،فَوووِإنَّ اّللَّ
ُ فَوواْقُعلُهمْ ، ِّ ِخَصووال   فَووِإَذا َلِقيووُتُم اْلَعووُدوَّ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي ِإْن َكوواَء اّللَّ ُهْم ،ِإىَل يَوواَل فَووِإْن ُهووْم َأَجووابُلَ  فَوواقْوبَوُللا ِموونوْ

                                                 
 حسن وضعفه بعضهم  ضطراب يف سند ( 2022[) 366/ 5ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 241
 فظلا وتصانلا وهرم قما كم وأملالكم.ه  -أي مكان ا غارة على العدو.   

سوون احلووافج ابوون حجوور احلوودية كمووا ذكوور  عنووه ابوون عووالن يف الفتلحووات ( وقوود ح 2098[)794/ 2معرفوو  الصووحاب  أليب نعوويم ] - 242
 هذا زايقة مب -الرابني  وهل كما قال
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ُهْم  ْساَلِم ،وَُكُفلا َعنوْ ُهْم ،اْقُعلُهْم ِإىَل اْ ِ ُهْم وَُكُفولا َعونوْ مُثَّ اْقعُولُهْم ِإىَل التََّحوُلِل ِموْن ،فَِإْن ُهْم َأَجابُلَ  فَاقْوبَوُللا ِمونوْ
فَِإْن ُهْم فَوَعُللا فََأْخِثُوُهْم أَنَّ هَلُْم ِمْثَل َما لِْلُمَهواِجرِيَن َوَعلَوْيِهْم َموا َعلَوى اْلُمَهواِجرِيَن ،رِيَن َقارِِهْم ِإىَل َقاِر اْلُمَهاجِ 

ُوْم َكوَأْعرَابِ ، ْساَلِم َواْخَتاُروا َقاَرُهْم َعَلى َقاِر اْلُمَهاِجرِيَن فََأْخِثُوُهْم َأوَّ َاْورِي ،ْسوِلِمنَي  اْلمُ َوِإْن ُهْم َقَخُللا يف اْ ِ
َولَووووْيَك هَلُووووْم يف اْلَفووووْكِء َواْلَغنَووووائِِم َكووووْكء  َحووووَّتَّ ُاَاِهووووُدوا َمووووَع ،َعلَووووْيِهْم ُحْكووووُم اّللَِّ الَّووووِذي فَوووووَرَم َعلَووووى اْلُمووووْيِمِننَي 

ْسوواَلِم فَوواْقُعلُهْم ِإىَل ا؟ِْْزيَوو،اْلُمْسووِلِمنَي  ُهْم وَُكُفوولا ،ِ  فَووِإْن ُهووْم أَبوَووْلا أَْن يَووْدُخُللا يف اْ ِ فَووِإْن ُهووْم فَوَعلُوولا فَوواقْوبَوُللا ِموونوْ
ُهْم  ُ ،َعوونوْ َوَ  تَوْعِقووُروا ،َوَ  تُوْغوورُِقنَّ َبْووال  َوَ  َهْرِقُونوََّهووا ،َوِإْن ُهووْم أَبوَووْلا فَاْسووَتِعيُنلا اِبّللَِّ َعلَووْيِهْم فَوَقوواتُِللُهْم ِإْن َكوواَء اّللَّ
َعوو   ، َوَ  َكووَجرَة  تُوْثِمووورُ ،َّبِيَموو    َوَسووَتِجُدوَن أَقْوَلام وووا ،َوَ  تَوْقتُولُووولا اْلِللْووَداَن َوَ  الُشووُيلَن َوَ  النَِِسووواَء ،َوَ  هَتْووِدُملا بَويوْ

ووووْيطَاُن يف ،َحَبُسوووولا أَنْوُفَسووووُهْم يف الصَّووووَلاِمِع فَووووَدُعلُهْم َوَمووووا َحَبُسوووولا أَنْوُفَسووووُهْم لَووووُه  َووووَذ الشَّ َوَسووووَتِجُدوَن آَخوووورِيَن اختَّ
ُ " .،وِسِهْم أَْفَحاص ا ُرءُ    243.فَِإَذا َوَجْدمُتْ أُولَِ َك فَاْضرِبُلا أَْعَناقَوُهْم ِإْن َكاَء اّللَّ

ودِِيَ  ،وَعْن َعْبِد اّللَِّ بْوِن ُعبَوْيوَدَة  وا أَمَّوَر َعلَوى اأْلَْجنَواِق ،أَنَّ أاََب َبْكور  الصِِ ُ َعْنوُه َلمَّ  يَزِيوَد بْوَن َأيب ُسوْفَيانَ :َرِضوَك اّللَّ
َوأَمَّووَر َخالِووَد بْووَن اْلَللِيووِد َعلَووى ،َوُكووَرْحِبيَل ابْووَن َحَسووَنَ  َعلَووى ُجْنوود  ،َوَعْمووَرو بْووَن اْلَعوواِص َعلَووى ُجْنوود  ،َعلَووى ُجْنوود  

ر  مَيِْشووك ِإىَل َجْنبِووِه َوأَبُوول َبْكوو،َويَزِيووُد رَاكِووه  ،َوَخوورََج َمَعووُه ُيَشوويُِِعُه َويُلِصوويِه ،مُثَّ َجَعووَل يَزِيووَد َعلَووى اْ؟ََماَعووِ  ،ُجْنوود  
ِإيِنِ َلْسووحُل ِبرَاكِووه  :فَوَقوواَل ،َوِإمَّووا أَْن أَنْووزَِل َوأَْمِشووَك َمَعووَك ،اَي َخِليَفووَ  َرُسوولِل اّللَِّ ِإمَّووا أَْن تَورَْكووَه :فَوَقوواَل يَزِيووُد ،
اَي يَزِيووُد ِإنَُّكووْم َسووتَوْقَدُملَن أَْرض ووا يُوَقوودَُّم ،اّللَِّ َوَلْسووحُل بَِتارِكِووَك أَْن تَوْنووزَِل , ِإيِنِ َأْحَتِسووُه َهووَذا ااَْطْووَل يف َسووِبيِل ،

َ ِإَذا َأَكْلوووُتْم ،إِلَووْيُكْم ِفيَهوووا أَلْوووَلاُن اأْلَْنِعَموووِ   ِإنَُّكوووْم َسوووتَوْلَقْلَن قَوْلم وووا قَوووْد ،اَي يَزِيوووُد ،َوامْحَوووُدوُ  ِإَذا فَووووَرْغُتْم ،َفَسوووُملا اّللَّ
َوَسووَتُمُروَن َعلَووى قَوووْلم  يف َصووَلاِمَع هَلُووْم ،فَوَفَلُقوولا َهوواَمُهْم اِبلُسووُيلِ  ،َك َكاْلَعَصوواِئِه َفَحُصوولا أَْوَسوواَط ُرُءوِسووِهْم َفِهوو

ُ ِفيَها َعَلى َضاَللَِتِهْم ،اْحتَوَبُسلا أَنْوُفَسُهْم ِفيَها ، َوَ  ،َوَ  اْمورَأَة  ،اَي يَزِيُد َ  تَوْقُتْل َصوِبي ا ،َفَدْعُهْم َحَّتَّ مُيِيتَوُهُم اّللَّ
َوَ  ،َوَ  َكووواة  ِإ َّ ِلَمْأَكلَووو   ،َوَ  بَوَقووورَة  ،َوَ  َقابَّووو   َعْجَمووواَء ،َوَ  تَوْعِقوووَرنَّ َكوووَجر ا ُمْثِمووور ا ،َوَ  خُتَووورَِِبنَّ َعووواِمر ا ،َصوووِغْي ا 

 244َوَ  َعُْ ْ "،َوَ  تَوْغُلْل ،َوَ  تُوَغرِِقَونَُّه ،َهْرَِقنَّ َبْال  
نبثوو  موون تا ..وهووك يت حلضووها ا سووالم وهووذ  هووك آقابووه فيهووا وهووذ  هووك أهدافووه منهووفهووذ  هووك احلوورب الوو

َ  ُكْم،َو  توَ قواتُِللنَ َوقاتُِللا يف َسوِبيِل اّللَِّ الَّوِذيَن يُ »ذلك التلجيه القرآين ا؟ليل: « ُيُِوُه اْلُمْعتَوِدينَ  ْعتَوُدوا،ِإنَّ اّللَّ
.. 

                                                 
 حسن لغْي  ( مرسال 976( وُمَلنَّأُ َماِلك  )18592[)85/ 9حيدر آابق ] -السنن الكثى للبيهقك  - 243

 لو  يف ا نسووانخ مجووع خصول  وهوك:سوود والتنكيول بوه ي ااصوال الغلولل :اايانو  والسورق  يالتمثيول :جوودع األنورا  أو قطعهوا أو تشوليه ا؟
ي ة عون اْلَمووال الووذيو  :هووك عبووار ي أىب :امتنوع ورفووخ يا؟ز  يكولن فضوويل  أو رزيلو  ي الفووكء :مووا ييخوذ موون العودو موون مووال ومتواع بغووْي حوورب

 ي  ومحايتها هلم الدول  ا سالميفإقامتهم  زي  مقابليُوْعَقد لْلِكَتايب عليه الذِِمَّ ، وهك ِفْعل ، من ا؟زَاء، كأوا َجَزت عن قتله،وا؟
َوأَْمووَرُ  يف  يُة َرُسوولِل اّللَِّ فَوَهووَذا َحوودِ َرِة،يَوُقوولُل :ِإْن َ ْ يُوَهاِجُروا، َقاِر اهلِْجْ ُرِب ِإىَل قَوواَل أَبُوول ُعبَوْيوود  :قَوْللُووُه :فَووِإْن أَبوَووْلا أَْن يَوَتَحلَّلُوولا،يَوْعِب ِمووْن،َقاِر التوََّعوو

اْلَغِنيَموِ  َحق وا مُثَّ َرَوى النَّواُس َعوْن ُعَموَر وَ ُهْم يف أُُمولرِِهْم يف اْلَفوْكِء ِهْم َوُاَواِمعُ اِق َعوُدوِِ َفْكِء،أَنَُّه  َْ يَوَر ِلَمْن  َْ يَوْلَحْ  اِبْلُمَهاِجرِيَن َويُِعيونُوُهْم َعلَوى ِجَهوالْ 
 ( 579َلْيِه ) ْبِن َزْنُْ ِمنَي ِفيِه ُكرََكاُء ".اأْلَْمَلاُل ِ  ْبِن ااَْطَّاِب أَنَُّه رََأى أَنَّ ُكلَّ اْلُمْسلِ 
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 -و  ينصورون بعودهتم وعتواقهم  -فعودقهم قليول  -بعودقهم وقد كوان املسولملن يعلمولن أووم   ينصورون 
إ وا هوم ينصورون إبميواوم ونواعتهم وعولن اّلِل هلم.فوإذا هوم ختلولا عون  -فما معهم منوه أقول  وا موع أعودائهم 
فقوود ختلوولا عوون سووبه النصوور اللحيوود الووذي يرتكنوولن إليووه.ومن مث   - -تلجيووه اّلِل هلووم وتلجيووه رسوولل اّلِل 

اب مرعيووو  حوووَّت موووع أعووودائهم الوووذين فتنووولهم ومثلووولا ببعضوووهم أكووونع التمثيووول ..وملوووا فوووار كانوووحل تلوووك اهلق
فووأمر  وور  فووالن وفووالن )رجلووني موون قووريا( عوواق فنهووى عوون حرقهما،ألنووه    - -الغضووه برسوولل اّلِل 
 .245ُير  ابلنار إ  اّللِ 

خرجووووولهم مووووون ينهم،وأق مث ميعووووون السووووويا  يف تلكيووووود القتوووووال هلوووووي ء الوووووذين قووووواتللا املسووووولمني وفتنووووول هوووووم يف
ملسوووووجد سوووووتثناء اقايرهم،واملضوووووك يف القتوووووال حوووووَّت يقتلووووول هوووووم علوووووى أيووووو  حالووووو ،ويف أي مكوووووان وجدوهم.اب

موا كوانلا لمني عنهم،مهيدي املسوأاحلرام.إ  أن يبدأ الكفار فيه ابلقتال.وإ  أن يدخللا يف قين اّلِل فتك  
 - َحْيوووُة َأْخَرُجووولُكْم ُجووولُهْم ِمووونْ ،َوَأْخرِ ْيوووُة يَِقْفُتُملُهمْ َواقْوتُولُووولُهْم حَ »قووود آذوهوووم مووون قبووول وقووواتللهم وفتنووولهم:

َنُ  َأَكُد ِموَن اْلَقْتوِل.َو  تُقواتُِللُهْم ِعْنوَد اْلَمْسوجِ   قواتَوُللُكْم فَاقْوتُوُللُهْم.َكوذِلَك يُقواتُِللُكْم ِفيوِه.فَِإنْ  راِم َحوَّتَّ ِد احْلَوَواْلِفتوْ
 ..« ا فَِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  َجزاُء اْلكاِفرِيَن.فَِإِن انْوتَوَهلْ 

ل تل.أكود مون قتود مون القإن الفتن  عون الودين اعتوداء علوى أقودس موا يف احليواة ا نسواني .ومن مث فهوك أكو
 لوووك،أو إبقامووو ذى الفعالووونفك وإزهوووا  الووورو  وإعووودام احلياة.ويسوووتلي أن تكووولن هوووذ  الفتنووو  ابلتهديووود واأل

بوووه أو  م الكفوووروتفسووودهم وتبعووودهم عووون مووونهج اّلِل،وتوووزين هلووو أوضووواع فاسووودة مووون كوووأوا أن تضووول النووواس
تعلووووويم  ين ويبووووي ا عوووورام عنووووه.وأقرب األمثلوووو  علوووووى هووووذا هوووول النظوووووام الشوووويلعك الووووذي ُيوووورم تعلووووويم الوووود

م اتبواع ينموا يقوب  هلولتلجيوه با حلاق،ويسن تشريعات تبي  انرمات كالزان واامر،وُيسنها للناس بلسوائل ا
 لتفلحل منها.الناس ا  منهج اّلِل.واعل من هذ  األوضاع فروضا حتمي    ميلكالفضائل املشروع  يف

موع   .هوك الويت تتفولبشوري  .اوهذ  النظرة ا سالمي  حلريو  العقيودة،وإعطا ها هوذ  القيمو  الكوثى يف حيواة 
هووا  يف نطاقويوودخل لعبوواقة )انبيعوو  ا سووالم،ونظرته إىل غايوو  اللجوولق ا نسوواين.فغاي  اللجوولق ا نسوواين هووك 

  ذهووووفالووووذي يسوووولبه كوووول نشوووواط خووووْي يتجووووه بووووه صوووواحبه إىل اّلِل(.وأكوووورم مووووا يف ا نسووووان حريوووو  ا عتقاق.
دفعوووه اتوووه.ومن مث يقاتووول حي احلري ،ويفتنوووه عووون قينوووه فتنووو  مباكووورة أو ابللاسوووط ،اب عليوووه موووا   اوووب عليوووه

 ابلقتل ..
 لهم.أي حية وجدا« ..ُملُهمْ يَِقْفتُ  قْوتُوُللُهْم َحْيةُ َوا« ..»َواقْوتُوُللُهمْ »لذلك   يقل:وقاتللهم.إ ا قال:

 لنار.ابثل  أو احلر  قب ا سالم يف عدم املمع مراعاة أ -يف أي  حال  كانلا عليها و ي  وسيل  الكلوا 

                                                 
مُثَّ «  فُوواَلان  َوفُوواَلان  فََأْحرُِقلُ َووا اِبلنَّوواِر ِإْن َوَجوْدمتُْ » ِ  بَوْعووة  فَوَقوواَل  - -أَنَّووُه قَواَل بَوَعثَونَووا َرُسوولُل اّللَِّ  -رضووى هللا عنووه  -فَعوْن َأىِب ُهَريْوووَرَة   - 245

،َوإِ » نَي أََرْقاَن اْاُوُروَج حِ  - -قَاَل َرُسلُل اّللَِّ   -«  لُ َوا َجوْدُاُلُ َا فَاقْوتُولُ وَ َعوذُِِب ِّبَوا ِإ َّ اّللَُّ،فَوِإْن نَّ النَّواَر  َ يوُ ِإىنِِ أََموْرُتُكْم أَْن ُهْرِقُولا فُواَلان  َوفُواَلان 
 (14633[)81/ 18( واملسند ا؟امع ] 3016[)58/ 11ملكنز ]ا -صحي  البخارى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 401 

هيم ة خليلووه إبوورااب  لوودعل و  قتووال عنوود املسووجد احلرام،الووذي كتووه اّلِل لووه األمن،وجعوول جوولار  آمنووا اسووتج
ملسوجد  قتوال عنود السوالم .. السالم( وجعله مثاب  يثولب إليهوا النواس فينواللن فيوه األمون واحلرمو  وا)عليه 

ملن و  قاتلهم املسولند ذلك ياحلرام إ  للكافرين الذين   يرعلن حرمته،فيبدأون بقتال املسلمني عند .وع
لن يونهم،و  يرعوقناس عون تنلن اليكفلن عنهم حَّت يقتللهم ..فذلك هل ا؟زاء الالئ  ابلكافرين،الذين يف

 حرم  للمسجد احلرام،الذي عاكلا يف جلار  آمنني.
 توه،هل ا نتهواء عون الكفور، ن اّلِل ورمحتأهل غفورا..وا نتهاء الذي يسو« فَِإِن انْوتَوَهْلا فَِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  »

أن  تنووتهم قصووارا لمني وفن قتووال املسووجموورق ا نتهوواء عوون قتووال املسوولمني أو فتنووتهم عوون الوودين.فا نتهاء عوو
موواع الكفووار ا يقصوود بوه إنلرمحو  هنوويهواقوم املسوولملن.ولكنه   ييهوول ملغفورة اّلِل ورمحتووه.فالتللي  ابملغفوورة وا

 يف ا ميان،ليناللا املغفرة والرمح  بعد الكفر والعدوان.
ق قخوولهلم يف يوو   جوور اص والدومووا أعظووم ا سووالم،وهل يلوول  للكفووار ابملغفوورة والرمح ،ويسووق  عوونهم القصوو

 الص  املسلم،الذي قتللا منه وفتنلا،وفعللا  هله األفاعيل   
  أو مووا يشووبهها ل هووك ضوومان  أ  يفوول النوواس عوون قيوون اّلِل،وأ  يصوورفلا عنووه ابلقوولةوغايوو  القتووا - 193 

.وذلك  ن تاملفسوداكقلة اللضع الوذي يعيشولن فيوه بلجوه عام،وتسول  علويهم فيوه املغورايت واملضوالت و 
أحوود  تنوو ،و  حشووىذى والفيعووز قيوون اّلِل ويقوولى جانبه،ويهابووه أعوودا  ،فال اوور وا علووى التعوورم للنوواس ابأل
ل فووو  إذن أن تظوووسوولم  مكليريوود ا ميوووان أن تصووود  عنووه قووولة أو أن تلحووو  بووه األذى والفتنووو  ..وا؟ماعووو  امل

ُهْم َحوَّتَّ َوقواتُِلل  » : واملنعوالغلبو  لودين اّللِ تقاتل حَّت تقضوك علوى هوذ  القولى املعتديو  الظاملو  وحوَّت تصوب  
.فَِإِن انْوتَوَهْلا َفال عُ  َن   َوَيُكلَن الدِِيُن ّللَِِّ  « ..لظَّاِلِمنيَ ا َّ َعَلى إِ ْدواَن   َتُكلَن ِفتوْ

ن أالنواس،وانع  ملشوركني يف كوبه ا؟زيرة،وهوك الويت كانوحل تفوليلاجوه قولة ا -عنود نزولوه  -وإذا كان النا 
لم فك كوول يوولم تقوولقياموو .فاكوولن الوودين ّلِل،فووإن الوونا عووام الد ل ،مسووتمر التلجيووه.وا؟هاق مووام إىل يوولم ي

ا عنوووووود هلووووووسووووووتجاب  قوووووولة لاملوووووو  تصوووووود النوووووواس عوووووون الوووووودين،وهلل بيوووووونهم وبووووووني  وووووواع الوووووودعلة إىل اّلِل،وا 
تطلو  لة الظاملو  و القو هوذ  ا قتناع،وا حتفواا ّبوا يف أمان.وا؟ماعو  املسولم  مكلفو  يف كول حوني أن هطوم

 الناس أحرارا من قهرها،يستمعلن وحتارون ويهتدون إىل اّلِل.
لتكوورار يوولحك ال ..هووذا وهووذا التكوورار يف احلوودية عوون منووع الفتن ،بعوود تفظيعهووا واعتبووار هووا أكوود موون القتوو
علووى يووود نسووان ديوودا لإلج  يوو  األموور يف اعتبووار  ا سووالم وينشوووئ مبوودأ عظيمووا يعووب يف حقيقتووه مووويالقا 

 ا سالم.
 يدة.ج  كف  العق كف ،ف  ميالقا تتقرر فيه قيم  ا نسان بقيم  عقيدته،وتلضع حياته يف كف  وعقيدته يف

 قينوه،وييذون ن ميمنوا عون..إووم أول وك الوذين يفتنول « ا نسان»كذلك يتقرر يف هذا املبدأ من هم أعداء 
 نهج اّلِل ..منها وبني عنصر للخْي وُيلللن بيمسلما بسبه إسالمه.أول ك الذين ُيرملن البشري  أكث 
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نَوو   َوَيُكووُكوولَن فِ تَ َحووَّتَّ   »وهووي ء علووى ا؟ماعوو  املسوولم  أن تقوواتلهم،وأن تقووتلهم حيووة وجوودهتم  لَن الوودِِيُن توْ
 « ..ّللَِّ 

ل زاقائما.ومووا توو مووا يووزال وهووذا املبوودأ العظوويم الووذي سوونه ا سووالم يف أوائوول مووا نووزل موون القوورآن عوون القتووال
أفوراقا  لوم ابملويمننيالفتنو  تو العقيدة تلاجه من يعتدون عليها وعلى أهلها يف كَّت الصلر ..وما يوزال األذى 

دتووه يف أيوو  ى يف عقيومجاعووات وكووعلاب كاملوو  يف بعووخ األحيووان ..وكوول موون يتعوورم للفتنوو  يف قينووه واألذ
أ العظوويم   املبوودوأن ُيقوو صوولرة موون الصوولر،ويف أي كووكل موون األكووكال،مفروم عليووه أن يقاتوول وأن يقتوول

 الذي سنه ا سالم،فكان ميالقا جديدا لإلنسان ..
أي   منواجزة هلوم  -فإذا انتهى الظامللن عن للمهم وكفلا عن احليللل  بني الناس ورّبم فال عدوان عليهم 

 .246«الظَّاِلِمنيَ  فَِإِن انْوتَوَهْلا َفال ُعْدواَن ِإ َّ َعَلى»ألن ا؟هاق إ ا يلجه إىل الظلم والظاملني: -
وان سو  وقفوع العودعودل والقويسمى قفع الظاملني ومناجزهتم عدواان من ابب املشاكل  اللفظي .وإ  فهل ال

 عن املظللمني.
ووْهِر احْلَووراِم راُم اِبلْهُر احْلَووالشَّوو»مث يبووني حكووم القتووال يف األكووهر احلوورم كمووا بووني حكمووه عنوود املسووجد احلوورام: شَّ

َ َموَع َلْيُكْم،َواتوَُّقولا اّللََّ ا اْعتَودى عَ ثْوِل َمو.َفَمِن اْعَتدى َعَلْيُكْم فَاْعتَوُدوا َعَلْيوِه  ِِ َواحْلُرُماُت ِقصاص   ،َواْعَلُمولا أَنَّ اّللَّ
 « ..اْلُمتَِّقنيَ 

 م.وقوود جعوول اّللِ هر احلرافالووذي ينتهووك حرموو  الشووهر احلوورام جووزا   أن ُيوورم الضووماانت الوويت يكفلهووا لووه الشوو
م يف مووووون والسوووووالواحووووو  لامووووون والسوووووالم يف املكوووووان كموووووا جعووووول األكوووووهر احلووووورم واحووووو  لاالبيوووووحل احلووووورام 

ذ  اللاحوو  ّبوون يسووتظل أالزمان.تصووان فيهووا الوودماء،واحلرمات واألموولال،و  ميووك فيهووا حووك بسوولء.فمن أىب 
ات رماتوه،فاحلرم تصوان ح وأراق أن ُيرم املسلمني منها،فجزا   أن ُيورم هول منها.والوذي ينتهوك احلرموات 

 قصاص ..
ملقدسوات إ  ا  هوذ  اومع هذا فوإن إابحو  الورق والقصواص للمسولمني تلضوع يف حودوق   يعتودووا.فما تبو

 « ..ُكمْ َتدى َعَليْ  َما اعْ َفَمِن اْعَتدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِ ِْثلِ »للضرورة وبقدرها:
أووم إ وا  -كموا تقودم   -لمولن لاهم.وقود كوانلا يعبال عاوز و  مغا ة ..واملسلملن ملكلللن يف هوذا إىل تق

 مان ..ن كل الضاويف هذا الضمينصرون بعلن اّلِل.فيذكرهم هنا  ن اّلِل مع املتقني.بعد أمرهم ابلتقلى ..
 ا ن اق في ال هاد والاهلكة في الاخلف 195الدرس الثالث:

                                                 
رق موع نزل فيما بعد يف سلرة براءة،األمر بقتال املشركني يف كاف  ا؟زيرة العربي  حَّت يقلللا:  إله إ  اّلِل ..وهذا هل التعديل الوذي انو - 246

 لوووروم والفووورس خوووارجه عوووداوات الا ا؟زيووورة لإلسوووالم.فال يووودع وراء  أعوووداء لوووه وهووول يلاجووومقتضوويات ملقووو  ا سوووالم وا؟ماعووو  املسووولم .لتخ
 ا؟زيرة.) السيد رمحه هللا (
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ال،ومركووووه عوووودة القتبلم اهووووز نفسووووه وا؟هوووواق كمووووا ُيتوووواج للرجووووال ُيتوووواج للمال.ولقوووود كووووان اجملاهوووود املسوووو
ع ابلووونفك وتطووول  نوووا  تطووولعهالقتوووال،وزاق القتوووال ..  تكووون هنوووا  رواتوووه يتناوهلوووا القووواقة وا؟نووود.إ ا كوووان 

 ابملال.
و أها مون أهلهوا تحموك نفسولوهذا ما تصنعه العقيدة حني تقلم عليها النظم.إووا   هتواج حين وذ أن تنفو  

مني فقووراء املسوول كثووْيا موون  ويتقوودم القوواقة متطوولعني ينفقوولن هووم عليهووا  ولكوونموون أعوودائها،إ ا يتقوودم ا؟نوود 
  موووا بوووه أنفسوووهم،و  ا يوووزوقونالوووراغبني يف ا؟هاق،والوووذوق عووون مووونهج اّلِل ورايووو  العقيووودة،  يكلنووولا اووودون مووو

 ملهوم إىل ميودانيطلبولن أن ُي - -يتجهزون به من عدة احلورب ومركوه احلرب.وكوانلا اي ولن إىل النول 
ْمِع أَْعيُووونُوُهمْ لَّووْلا وَ تَولَ »املعركوو  البعيد،الووذي   يبلوو  علووى األقوودام.فإذا   اوود مووا ُيملهووم عليووه   تَِفوويُخ ِمووَن الوودَّ

ُدوا ما يُوْنِفُقلنَ   ..كما حكى عنهم القرآن الكرمي.« َحَزان  َأ َّ اَِ
تجهيووووووووز نفوووووووا  ل.ا مووووووون أجووووووول هووووووووذا كثووووووورت التلجيهووووووووات القرآنيووووووو  والنبليوووووووو  إىل ا نفوووووووا  يف سووووووووبيل اّللِ 

 الغزاة.وصاحبحل الدعلة إىل ا؟هاق قعلة إىل ا نفا  يف معظم امللاضع ..
َوأَْنِفُقووووولا يف َسوووووِبيِل اّللَِّ َو  تُوْلُقووووولا ِ َيْوووووِديُكْم ِإىَل »وهنوووووا يعووووود عووووودم ا نفوووووا  هتلكووووو  ينهوووووى عنهوووووا املسووووولملن:

 .. 247«ِننيَ التوَّْهُلَكِ ،َوَأْحِسُنلا ِإنَّ اّللََّ ُيُُِه اْلُمْحسِ 
 .وخباصوو  يف جووز والضعوا مسووا  عوون ا نفووا  يف سووبيل اّلِل هتلكوو  للوونفك ابلشوو ،وهتلكه للجماعوو  ابلع

 نظام يقلم على التطلع،كما كان يقلم ا سالم.
 « ..اْلُمْحِسِننيَ   ُيُِهُ نَّ اّللََّ َوَأْحِسُنلا إِ »مث يرتقك ّبم من مرتب  ا؟هاق وا نفا  إىل مرتب  ا حسان:

َ َكأَنَّووووَك :»  -ومرتبوووو  ا حسووووان هووووك عليووووا املراتووووه يف ا سووووالم.وهك كمووووا قووووال رسوووولل اّلِل  أَْن تَوْعبُووووَد اّللَّ
 .248«تَورَاُ ،فَِإْن  َْ َتُكْن تَورَاُ  فَِإنَُّه يَورَاَ  

                                                 
ووا،ِمَن ا - 247 نَووا َصووف ا َعِظيم  ِهْم ِمثْولُووُه،أَْو َأْكثَوُر،َوَعلَووى أَْهووِل لُروِم،َوَخوورََج إِلَوويْ عوون َأْسووَلَم َأيب ِعْمرَاَن،َمووْلىل  ِلِكْنووَدَة قَاَل:ُكنَّووا ِ َِدينَووِ  الُروِم،فَووَأْخَرُجلا إِلَيوْ

نَّاُس،َوقَاُللا:ُسوْبَحاَن هللِا ْم،َفَصاَ  ِبِه الَلى َص ِِ الُروِم،َحَّتَّ َقَخَل ِفيهِ ، َفَحَمَل َرُجل  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي عَ ِمْصَر ُعْقَبُ  ْبُن َعاِمر  َصاِحُه َرُسلِل هللِا 
َووا نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَووُ ،ِفيَنا  وَُّللَن َهووِذِ  اهليَووَ ،َعَلى َهووَذاِإنَُّكووْم تَوتَووأَ  ا النَّوواسُ َكووِ  ،فَوَقوواَم أَبُوول أَيُوولَب األَْنَصووارُِي،فَوَقاَل:أَيُوهَ تُوْلِقووك بِيَووِدَ  ِإىَل التوَّْهلُ  التَّْأِويِل،ِإ َّ

ُ اِ ْسووواَلَم،وََكثوََّر اَنِصووورِ  وووا أََعوووزَّ اّللَّ ا قَوووْد َضووواَعحْل،َوِإنَّ اّللََّ قَوووْد أََعوووزَّ :ِإنَّ أَْمَلالَنَوووْن َرُسووولِل هللِا بَوْعخ  ِسووور ا،مِ لِوووْعُضوووَنا بوَ يِه،قُوْلَنا َمْعَشوووَر األَْنَصووواِر ِإانَّ َلمَّ
ُ عَ نَّا،فَوأَ مِ اِ ْسواَلَم،وََكثوََّر اَنِصورِيِه،فَوَلْل أََقْمنَوا يف أَْمَلالَِنا،فََأْصوَلْحَنا َموا َضوواَع  نَووا ، لَوى نَِبيِِوِه نْوَزَل اّللَّ ا قُوْلنَوا }َوأَْنِفُقولا يف َسوِبيِل هللِا،َو َ تُوْلُقوولا َمويوَوُرُق َعَليوْ
ْزَو،قَاَل:َوَما زَاَل أَبُل اَلَحَها،َوتَورَْكَنا اْلغَ اِ قَاَمَ  يف أَْمَلالَِنا،َوِإصْ  حِل التوَّْهُلَك ُ ة[،َفَكانَ ِ َْيِديُكْم ِإىَل التوَّْهُلَكِ ،َوَأْحِسُنلا ِإنَّ اّللََّ ُيُُِه اْلُمْحِسِننَي{ ]البقر 

 ( صحي 4711[) 9/ 11رسال  ]ميسس  ال 2ط -أَيُلَب َكاِخص ا،يف َسِبيِل هللِا،َحَّتَّ ُقِفَن ِ َْرِم الُروِم.صحي  ابن حبان
اِ  ْبِن َأيب َجِبْيََة،قَاَل:َكانَوحْل هَلُوْم أَْلَقواب  يف اْ؟َاِهِليَِّ ،فَو  بَِلَقبِوِه،َفِقيَل:اَي َرُسولَل هللِا،ِإنَّوُه َيْكَرُهوُه،فَأَنْوَزَل اّللَُّ:}َو َ َرُجوال   لُل هللاِ َدَعا َرُسووَعِن الضَّحَّ

 َأَصووووابَوتوُْهْم ،َحووووَّتَّ ُقلَن َويُوْعطُووولَن َمووووا َكوووواَء اّللَُّ ْنَصوووواُر يَوَتَصوووودَّ انَووووحِل األَ تَونَوووابَوُزوا اِبألَْلَقوووواِب بِووووْ َك اِ ْسووووُم اْلُفُسوووولُ  بَوْعوووَد اِ ميَوووواِن{ ]احلجرات[،قَاَل:وَكَ 
 اْلُمْحِسوووِننَي{ ]البقرة[.صوووحي  ابوووون ِ  َوَأْحِسوووُنلا ِإنَّ اّللََّ ُيُِوووهُ ىَل التوَّْهُلَكوووِديُكْم إِ َسَن  ،فََأْمَسوووُكلا،فَأَنْوَزَل اّللَُّ:}َوأَْنِفُقووولا يف َسوووِبيِل هللِا َو َ تُوْلُقووولا ِ َيْووو

 ( صحي 5709[)17/ 13  الرسال  ]ميسس 2ط -حبان
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 يفتراقووه اّلِل ك كلها،و وحووني تصوول الوونفك إىل هووذ  املرتبوو ،فإوا تفعوول الطاعووات كلهووا،وتنتهك عوون املعاصوو
فيكول ال وا نفا ،ايت القتلصغْية والكبْية،ويف السر والعلن على السلاء.وهذا هل التعقيه الذي ينهك آا

 النفك يف أمر ا؟هاق إىل ا حسان.أعلى مراته ا ميان ..
 الدرس الرابع:أقديم الدرس أاريخ فرض الحج

ة عن األهلو   احلديض  بنيبعد ذلك اكء احلدية عن احلج والعمرة وكعائر ا.والتسلسل يف السيا  وا
ج حلودية عون احلوحلورام واوأوا ملاقيحل للناس واحلج واحلودية عون القتوال يف األكوهر احلورم وعون املسوجد ا

 َر ِموَن اهْلَوْدِي َوَ  ْحِصْرمُتْ َفَموا اْستَوْيَسو فَِإْن أُ َة ّللَِّ َوأَِاُلا احلَْجَّ َواْلُعْمرَ » والعمرة وكعائر ا يف واي  الدرس نفسه:
لُووَ  اهْلَووْدُي حمَِلَّووُه َفَمووْن َكووانَ  ِه َفِفْديَوو   ِمووْن ِصووَيام  أَْو ْو بِووِه أَذ ى ِمووْن رَْأِسوو َمرِيض ووا أَ ِمووْنُكمْ  َهِْلُقوولا ُرُءوَسووُكْم َحووَّتَّ يَوبوْ
ووُتْم َفَمووْن َاَتَّووَع اِبْلُعْموورَِة  ووْد َفِصووَياُم َياَليَووِ  فَ ِمووَن اهْلَووْدِي ْستَوْيَسووَر اجِِ َفَمووا ىَل احْلَووإِ َصووَدَق   أَْو ُنُسووك  فَووِإَذا أَِمنوْ َمووْن َ ْ اَِ
َع   ِإَذا َرَجْعوُتْم تِْلوَك َعَشورَة  َكامِ  م  يف احلَْجِِ َوَسبوْ ي اْلَمْسوِجِد احْلَورَاِم َواتوَُّقولا  َيُكوْن أَْهلُوُه َحاِضورِ َك ِلَموْن  َْ لَو   َذلِوأايَّ

َ َكووِديُد اْلِعَقوو َ َواْعَلُموولا أَنَّ اّللَّ َرفَووَة َوَ   حْلَووجَّ فَوواَل ُهر  َمْعُللَمووات  َفَمووْن فَوووَرَم فِوويِهنَّ ا( احْلَووُج َأْكوو196اِب )اّللَّ
اِق التوَّْقووَلى َواتوَُّقوولِن اَي أُوِ  ُقوا فَووِإنَّ َخووْْيَ الووزَّ  َوتَوووَزوَّ ُه اّللَُّ ُفُسوولَ  َوَ  ِجووَداَل يف احْلَووجِِ َوَمووا تَوْفَعلُوولا ِمووْن َخووْْي  يَوْعَلْموو

تَوغُولا َفْضووال  ِموو197اِب )اأْلَْلبَو َ ِعْنووَد ْم ِمووْن َعَرفَوات  فَوواذُْكرُ َذا أََفْضوتُ ْن َربُِِكوْم فَووإِ ( لَووْيَك َعلَوْيُكْم ُجنَووا   أَْن تَوبوْ وا اّللَّ
وُتْم ِمونْ  ُضولا ِموْن َحْيوُة أَفَواَم ي( مُثَّ أَفِ 198ضَّوالِِنَي )ِه َلِموَن ال قَوْبلِواْلَمْشَعِر احْلَرَاِم َواذُْكوُروُ  َكَموا َهوَداُكْم َوِإْن ُكنوْ

َ َغُفوولر  َرِحوويم  ) َ ِإنَّ اّللَّ ُتْم َمَناِسووَكُكْم فَوواذُْكُروا اّللََّ ( فَوو199النَّوواُس َواْسووتَوْغِفُروا اّللَّ آاَبءَُكووْم أَْو  َكووذِْكرُِكمْ   ِإَذا َقَضوويوْ
ُهْم َموْن يَوُقولُل 200هْلِخورَِة ِموْن َخواَل   )ا َلُه يف اَيا َومَ َأَكدَّ ذِْكر ا َفِمَن النَّاِس َمْن يَوُقلُل َربوََّنا آتَِنا يف الُدنوْ  ( َوِمونوْ
ُ ( أُولَ ِوَك هَلُوْم َنِصو201)َب النَّواِر ا َعوَذاَربوَّنَوا آتِنَوا يف الوُدنْوَيا َحَسوَن   َويف اهْلِخورَِة َحَسوَن   َوِقنَوو يه  ِ َّوا َكَسووُبلا َواّللَّ

م  َمْعوُدوَقات  ( َواذُْكُروا اّللََّ 202َسرِيُع احلَِْساِب ) وَر فَواَل اَل ِإمْثَ َعَلْيوِه َوَمونْ  يوَوْلَمنْيِ فَوَموْن تَوَعجَّوَل يف فَ  يف أايَّ  َشَخَّ
َ َواْعَلُملا أَنَُّكمْ   [ « ..203-196( ]البقرة:203 ) ُهَْشُرونَ إِلَْيهِ  ِإمْثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتوََّقى َواتوَُّقلا اّللَّ

فَوِإْن أُْحِصوْرمُتْ َفَموا اْستَوْيَسوَر »ت احلوج هوذ  إ  روايو  توذكر أن قللوه تعواىل:وليك لدينا  ري  حمودق لنوزول آاي
نزلحل يف احلديبي  سن  سوحل مون اهلجرة.كوذلك لويك لودينا  ريو  مقطولع بوه لفرضوي  احلوج يف « ِمَن اهْلَْديِ 

َوّللَِِّ َعلَوووى »..أو آبيووو  «  ّللَِّ َوأَِاُووولا احْلَوووجَّ َواْلُعْمووورَةَ »ا سالم.سووولاء علوووى الووورأي الوووذي يقووولل  نوووه فووورم آبيووو :
..اللارقة يف سلرة آل عمران.فهذ  كتلك ليك لدينا عون وقوحل « النَّاِس ِحُج اْلبَوْيحِل َمِن اْسَتطاَع إِلَْيِه َسِبيال  

أن احلووج فوورم يف  249«زاق املعوواق»نزوهلووا روايوو  قطعيوو  الثبلت.وقوود ذكوور ا مووام ابوون قوويم ا؟لزيوو  يف كتوواب:
حووووج حجوووو  الوووولقاع يف السوووون   - -ع  أو العاكوووورة موووون اهلجوووورة ارتكوووواان منووووه إىل أن الرسوووولل السووون  التاسوووو

العاكووووورة وأنوووووه أقى الفريضووووو  عقوووووه فرضوووووها إموووووا يف السووووون  التاسوووووع  أو العاكووووورة ..ولكووووون هوووووذا   يصووووول  
يووووويخر حجوووووه إىل السووووون   - -سوووووندا.فقد تكووووولن هنوووووا  اعتبوووووار ات أخووووورى هوووووك الووووويت جعلوووووحل الرسووووولل 

أموْيا علوى احلوج يف السون  التاسوع .وقد  -رضوك اّلِل عنوه  -إذا  حظنوا أنوه أرسول أاب بكور  العاكرة.وخباص 
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ملووا رجووع موون غووزوة تبوول  هووم ابحلووج مث تووذكر أن املشووركني ُيضوورون ملسووم احلووج  - -ورق أن رسوولل اّلِل 
ك بوون علوو - -علووى عوواقهتم،وأن بعضووهم يطلفوولن ابلبيووحل عراة،فكوور  رووالطتهم ..مث نزلووحل براءة،فأرسوول 

يبلووو  مطلووع بوووراءة للنووواس،وينهك ّبووا عهووولق املشووركني،ويعلن يووولم النحووور إذا  -كووورم اّلِل وجهووه   -أيب نالووه 
وِ  ِ  اجتمع الناس    عن مُحَْيَد ْبِن َعْبِد الورَّمْحَِن بْوِن َعوْل   أَنَّ أاََب ُهَريْوورََة قَواَل بَوَعثَوِ  أَبُول َبْكور  ِ  تِْلو َك احلَْجَّ

،َو َ َيطُولَ  اِبْلبَوْيووحِل عُوْراَين  .قَواَل مُحَْيووُموَيذِِِننَي يوَو ُد بْوُن َعْبووِد ْلَم النَّْحووِر نوُوَيذُِِن ِ ِو   أَْن  َ َُيُووجَّ بَوْعوَد اْلَعوواِم ُمْشورِ  
 فَوَأذََّن َمَعنَوا َعلِوى  ِ  أَْهوِل ِمو   َعِلي ا،فَوَأَمرَُ  أَْن يوُوَيذَِِن بِوَثَاَءَة قَواَل أَبُول ُهَريْوورَةَ  - -الرَّمْحَِن مُثَّ أَْرَقَ  َرُسلُل اّللَِّ 

،َو َ َيطُلُ  اِبْلبَوْيحِل ُعْراَين  .  250يَوْلَم النَّْحِر َ  َُيُُج بَوْعَد اْلَعاِم ُمْشرِ  
ِكنَي،َفَكاَن َعلِووك  ِإَذا وَعووِن اْلُمَحوورَِّر بْووِن َأيب ُهَريْووورََة،َعْن أَبِيووِه،قَاَل:ُكْنحُل َمووَع َعلِووكِِ بْووِن َأيب نَالِووه  أاَُنِقي اِبْلُمْشووِر 

و ُتْم تَوُقللُولَن َصِحَل َصْلتُُه،أَِو اْكَتَكى َحْلُقوُه،أَْو َعيِوَك ِ َّوا يُونَواِقي اَنَقيْوحُل َمَكانَوُه،قَاَل:فَوُقْلحُل أَليب:َأيَّ َكوْكء  ُكنوْ
،َفَما َحوجَّ بَوْعوَد َذلِوكَ  ،َو َ َيطُولُ  اِبْلبَوْيوحِل عُوْراَين ،َو َ  ف قَاَل:ُكنَّا نَوُقلُل:َ  َُيُُج بَوْعَد اْلَعاِم ُمْشرِ   اْلَعواِم ُمْشورِ  

نَوووُه َوبَووونْيَ َرُسووولِل هللِا  تُوووُه ِإىَل أَْربَوَعوووِ  َأْكوووُهر ،فَِإَذا ُقِضوووَك أَْربَوَعوووُ  يَوووْدُخُل اْ؟َنَّوووَ  ِإ َّ ُموووْيِمن ،َوَمْن َكووواَن بَويوْ ُمووودَّة  َفُمدَّ
َ بَوووووورِيء  ِمووووووَن الْ  ُمْشوووووورِِكنَي َوَرُسووووووللُُه،قَاَل:َفَكاَن اْلُمْشوووووورُِكلَن يَوُقللُوووووولَن: َ بَووووووْل َكووووووْهر  َيْضووووووَحُكلَن َأْكووووووُهر ،فَِإنَّ اّللَّ

 251ِبَذِلَك.
وا نَوزَلَوحْل بوَورَاَءُة َعلَوى َرُسولِل اّللَِّ :قَواَل ،وَعْن َأيب َجْعَفر  حُمَمَِّد ْبِن َعلِوكِِ بْوِن ُحَسونْيِ بْوِن َعلِوكِ   َوقَوْد َكواَن ،" َلمَّ

ُ َعْنُه لُِيِقيَم احلَْجَّ لِلنَّاِس بَوَعَة أَ  دِِيَ  َرِضَك اّللَّ اَي َرُسلَل اّللَِّ َلْل بَوَعْثحَل ِإىَل َأيب َبْكور  فَوَقواَل :ِقيَل َلُه ،اَب َبْكر  الصِِ
" اْخورُْج ِّبَوِذِ  : َعْنوُه فَوَقواَل " َ  يُوَيقِِي َعبِِ ِإ َّ َرُجل  ِمْن أَْهوِل بَوْيويِت " مُثَّ َقَعوا َعلِوكَّ بْوَن َأيب نَالِوه  َرِضوَك اّللَُّ :

َوَ  َُيُووُج ،أَنَّووُه َ  يَووْدُخُل اْ؟َنَّووَ  َكوواِفر  :َوأَذِِْن يف النَّوواِس يوَووْلَم النَّْحووِر ِإَذا اْجَتَمعُوولا ِ ِوو   ،اْلِقصَّووِ  ِمووْن َصووْدِر بوَوورَاَءَة 
تِوِه " َفَخورََج َوَموْن َكواَن لَوُه ِعْنوَد َرُسولِل اّللَِّ ، َوَ  َيطُلُ  اِبْلبَوْيوحِل عُوْراَين  ،بَوْعَد اْلَعاِم ُمْشرِ    َعْهود  فَوُهوَل ِإىَل ُمدَّ

ُ َعْنووُه َعلَووى اَنقَووِ  َرُسوولِل اّللَِّ  وودِِيَ  اِبلطَّرِيووِ  ،اْلَعْضووَباِء َعلِووُك بْووُن َأيب نَالِووه  َرِضووَك اّللَّ َحووَّتَّ أَْقَرَ  أاََب َبْكوور  الصِِ
ُهَموا :أَِمْي  أَْو َمْأُملر  ف قَاَل :قَاَل ،َبْكر  فَوَلمَّا َرآُ  أَبُل ، ُ َعنوْ فَأَقَواَم أَبُول َبْكور  لِلنَّواِس ،َمْأُملر  . مُثَّ َمَضَيا َرِضوَك اّللَّ

َها يف اْ؟َاهِ  َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن يوَوْلُم ،ِليَّوِ  احلَْجَّ َواْلَعَرُب ِإْذ َذاَ  يف تِْلَك السََّنِ  َعَلى َمَنازهِِلِْم ِمَن احلَْجِِ الَّيِت َكانُلا َعَليوْ
ُ َعْنووُه ،النَّْحووِر  اَي أَيُوَهووا :فَوَقوواَل ،فَووَأذََّن يف النَّوواِس اِبلَّووِذي أََموورَُ  َرُسوولُل اّللَِّ ،قَوواَم َعلِووُك بْووُن َأيب نَالِووه  َرِضووَك اّللَّ

َوَموْن َكواَن ،َوَ  َيطُولُ  اِبْلبَوْيوحِل عُوْراَين  ، بَوْعوَد اْلَعواِم ُمْشورِ   َوَ  َُيُوجُ ،النَّاُس َ  يَْدُخُل اْ؟َنََّ  ِإ َّ نَوْفوك  ُمْسوِلَم   
تِوِه َلُه َعْهد  ِعْنوَد َرُسولِل اّللَِّ  َوَ ْ َيطُوْ  اِبْلبَوْيوحِل عُوْراَين  . ،فَولَوْم َُيُوجَّ بَوْعوَد َذلِوَك اْلَعواِم ُمْشورِ   ،فَوُهوَل لَوُه ِإىَل ُمدَّ

ووْرِ  ِمووْن أَْهووِل اْلَعْهووِد اْلَعووامِِ َوأَْهووِل ،اّللَِّ  مُثَّ قَووِدَما َعلَووى َرُسووللِ  وََكوواَن َهووَذا ِمووْن بوَوورَاَءَة فِوويَمْن َكوواَن ِمووْن أَْهووِل الشِِ
ِة ِإىَل اأْلََجِل اْلُمَسمَّى " 252 اْلُمدَّ
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 َّت تطهر البيحل من املشركني ومن العرااي ..ح - -ومن مث   ُيج 
ن الفريضووو   قووود ورق أج وكوووعائر  قووود أقرهوووا ا سوووالم قبووول هذا.و وهنوووا  موووا يسوووتأنك بوووه علوووى أن فريضووو  احلووو

علوى  -املكيو   لرة احلوجكتبحل يف مك  قبل اهلجرة.ولكن هذا القلل قد   اد سوندا قولاي.إ  أن آايت سو
بوَوولَّْأان  َوِإذْ »فيهووا: عائر احلج،بلصووفها الشووعائر الوويت أموور اّلِل إبووراهيم ّبا.وقوود ورقذكوورت معظووم كوو -األرجوو  

بْ  ْر بوَ ِ ِ ِع الُسوُجلِق،َوأَذِِْن يف النَّواِس  َواْلقوائِِمنَي َوالرُكَّولطَّائِِفنيَ لِ ْييِتَ راِهيَم َمكاَن اْلبَوْيحِل أَْن   ُتْشرِْ  يب َكْي ا ،َوَنهِِ
.لَِيْشوهَ جِ  َعمِ اِبحلَْجِِ َذْتُلَ  رِجا   َوَعلى ُكلِِ ضاِمر  َذْتِونَي ِموْن ُكولِِ فَو م  هَلُوْم َويَوذْ ُدوا َمنواِفَع ي   ُكُروا اْسوَم اّللَِّ يف أايَّ
ْقُضوولا تَوَفثَوُهْم،َوْلُيلفُوولا اِئَك اْلَفِقووَْي.مُثَّ ْليوَ ِعُموولا اْلبووهووا َوأَنْ َمْعُللمووات  َعلووى مووا َرَزقَوُهووْم ِمووْن َّبِيَمووِ  اأْلَْنعوواِم َفُكلُوولا ِمنْ 

ا ِموْن تَوْقوَلىعائَِر اّللَِّ كَ ظِِْم َوَمْن يُوعَ  ذِلكَ « ..»نُُذوَرُهْم،َوْلَيطَّلَُّفلا اِبْلبَوْيحِل اْلَعِتي ِ  اْلُقلُولِب،َلُكْم ِفيهوا َمنواِفُع   فَِإوَّ
 َلُكوووْم ِفيهوووا َخوووْْي  ُكوووْم ِموووْن َكوووعائِِر اّللَِّ لَ َجَعْلناهوووا  ْلبُوووْدنَ َوا« ..»ِإىل َأَجووول  ُمَسوووم ى،مُثَّ حمَُِلهوووا ِإىَل اْلبَوْيوووحِل اْلَعِتيووو ِ 

.فَِإذا َوَجبَووحْل ُجُنلُّبووا فَ  فَوواذُْكُروا اْسووَم اّللَِّ  َ َّ.َكووذِلَك َسووخَّْرانها ِعُملا اْلقووانَِع َواْلُمعْ ْنهووا،َوأَنْ ُكلُوولا مِ َعَلْيهووا َصوولا َّ
َ حُلُلُمهوووا َو  ِقما ُ   َسوووخََّرها َلُكوووْم التوَّْقووولى ِموووْنُكْم َكوووذِلكَ  ْن يَنالُوووهُ هوووا،َولكِ َلُكوووْم َلَعلَُّكوووْم َتْشوووُكُروَن.َلْن يَنووواَل اّللَّ

ِر اْلُمْحِسِننيَ لِ  ُوا اّللََّ َعلى ما َهداُكْم،َوَبشِِ  « ..ُتَكثِِ
هوك اسوم اّلِل.و  رام وذكوروقد ذكر يف هذ  اهلايت أو أكْي إىل اهلدي والنحر والطولا  وا حوالل مون ا حو
إىل  هيم. وا يشووْييهم إبراكوعائر احلوج األساسووي .وكان ااطواب ملجهووا إىل األمو  املسولم  ملصوولل  بسوْية أبوو
نوحل قود وجودت .فإذا كافرضي  احلج يف وقوحل مبكر،ابعتبوار ه كوعْية إبوراهيم الوذي إليوه ينتسوه املسولملن

لفريضوو  متعووذرا جعلووحل أقاء ا -كعبوو  إذ ذا  وهووم سوودن  ال -عقبووات موون الصووراع بووني املسوولمني واملشووركني 
 يقون الفريضو لا يوكوان  بعخ اللقحل،فذلك اعتبار  آخر.وقد رجحنا يف أوائل هذا ا؟زء أن بعوخ املسولمني

 أفراقا يف وقحل مبكر بعد هليل القبل  يف السن  الثاني  من اهلجرة.
 نعائر ،وعكووووووعلوووووى أيووووو  حوووووال فحسوووووبنا هوووووذا عووووون  ريووووو  فووووورم احلج،لنلاجوووووه اهلايت الووووولارقة هنوووووا عووووون 

 التلجيهات الكثْية يف يناايها.
 من أحكاا ا حراا والاحلل بالحج والممر  196الدرس الرابع:

لُووَ  اهْلَووْدُي َو  َهْلِ  -ْدِي َسووَر ِمووَن اهْلَووِصووْرمُتْ َفَمووا اْستَويْ فَووِإْن أُحْ  -لا احْلَووجَّ َواْلُعْموورََة ّللَِِّ َوأَِاُوو» ُقوولا ُرُ َسووُكْم َحووَّتَّ يَوبوْ
وُتْم:َفَمْن َاَتَّوَع ْو ُنُسوك   أَْو َصَدَق   أَ  ِمْن ِصيام  ِفْديَ   حمَِلَُّه.َفَمْن كاَن ِمْنُكْم َمرِيضا  أَْو بِِه أَذى  ِمْن رَْأِسِه فَ  .فَِإذا أَِمنوْ
ودْ اِبْلُعْمرَِة ِإىَل احلَْجِِ َفَما اْستَوْيَسَر ِمَن اهْلَْدِي.َفَمْن  َْ  م  يف احْلَو َفِصوياُم يَ  اَِ َع   ِإذا َرَجْعوُتْم اليَوِ  أايَّ تِْلوَك  -جِِ َوَسوبوْ

َ َواْعَلُموولا أَنَّ ِم َواتوَُّقوول احْلَوورا ِضوورِي اْلَمْسووِجدِ َعَشوورَة  كاِملَوو  .ذِلَك ِلَمووْن َ ْ َيُكووْن أَْهلُووُه حا َ َكووِديُد اْلِعقووابِ ا اّللَّ «  اّللَّ
.. 

ات يف اهليوووو  يم الفقوووور وأول مووووا يالحووووج يف بنوووواء اهليوووو  هوووول تلووووك الدقوووو  التعبْييوووو  يف معوووورم التشريع،وتقسوووو
ال إىل ا نتقووو بوووللتسوووتقل كووول فقووورة ببيوووان احلكوووم الوووذي تسوووتهدفه.وجمكء ا سوووتدراكات علوووى كووول حكوووم ق

 احلكم التا  ..مث رب  هذا كله يف النهاي  ابلتقلى وراف  اّلِل ..
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موور فأهووِل اج أو املعت بوودأ احلوووالفقوورة األوىل يف اهليوو  تتضوومن األموور إباووام أعمووال احلووج والعموورة إنالقووا مووَّت
 « ..رََة ّللَِّ ُعمْ الْ وَ َوأَِاُلا احلَْجَّ »بعمرة أو  ج أو ّبما معا وعريد التلجه ّبما ّلِل:

ء  اموه موَّت بودىألمور إبااوقد فهم بعخ املفسرين من هذا األمر أنه إنشاء لفريض  احلج.وفهم بعضهم أنه 
 حل فريض  عند ا؟ميع وموع هوذا ورق األمور هنوا إباامهوا كاحلج. وا يودلفالعمرة ليس -هذا هل األلهر و  -

ة ذلك أن العموور كوا األموور  ريضو  ّبووذا النا.وييخوذ موون هوذعلوى أن املقصوولق هول األموور اب اوام   إنشوواء الف
ج يف أهول ّبوا املعتمور فوإن إاامهوا يصوب  واجبوا.والعمرة كواحل إ  أنه موَّت -لل أوا ابتداء ليسحل واجب  و  -

معللموووات   تووو   كوووهركوووعائرها موووا عووودا اللقووول  بعرف .واألكوووهر أووووا تووويقى علوووى مووودار العام.وليسوووحل ملقل 
 كاحلج.

كموال املعتمور مون إاحلواج و  ا األمر العام إباام احلج والعمرة حال  ا حصار.من عدو مينوعويستدر  من هذ
 واختلفووولا يف -حنووول  مينوووع مووون إاوووام أعموووال احلوووج والعمووورة أو مووون مووورم و  -ليوووه وهوووذا متفووو  ع -الشوووعائر 

 « ..ْديِ اهلَْ  ِصْرمُتْ َفَما اْستَوْيَسَر ِمنَ فَِإْن أُحْ :»-تفسْي ا حصار ابملرم والراج  صحته 
 ه الذي بلغه.يف ملضع ويف هذ  احلال  ينحر احلاج أو املعتمر ما تيسر له من اهلدي وُيل من إحرامه
)وهول  عنود امليقوات ا حورام ولل كان   يصل بعد إىل املسجد احلورام و  يفعول مون كوعائر احلوج والعمورة إ 

ُيرم مون الثيواب،و  بك املخوي لوّبموا معوا،وي   املكان الذي يهل منه احلاج أو املعتمر ابحلوج أو العمورة أو 
 عليه حل  كعر  أو تقصْي  أو قا ألافر  كما ُيرم عليه صيد الث وأكله ...(

ومون معوه مون املسولمني قون اللصولل  - -وهذا ما حدّ يف احلديبي  عند ما حال املشوركلن بوني النول 
حلديبيو ،على أن يعتمور يف العوام القاقم.فقود إىل املسجد احلرام،سن  سوحل مون اهلجورة مث عقودوا معوه صول  ا

أمور املسولمني الوذين معوه أن ينحوروا يف امللضوع الوذي بلغولا  - -ورق أن هذ  اهلي  نزلوحل وأن رسولل اّلِل 
أي  -إليه وُيللا من إحرامهم فتلبثلا يف تنفيذ األمر،وك  على نفلسوهم أن ُيلولا قبول أن يبلو  اهلودي حملوه 

 .. 253هديه أمامهم وأحل من إحرامه ..ففعللا  - -حَّت حنر النل  -اقة مكانه الذي ينحر فيه ع
 لز أن يشوو  املعز،واووو ومووا استيسوور موون اهلوودي،أي مووا تيسوور،واهلدي موون النعم،وهووك ا بوول والبقوور والغوونم 
 ،فيكلن هووذا احلديبيوو عوودق موون احلجوواج يف بدنوو  أي انقوو  أو بقرة،كمووا اكوو   كوول سووبع  يف بدنوو  يف عموورة

 استيسر والز أن يهدي اللاحد واحدة من الضأن أو املعز فتجزئ.هل ما 
واحلكمووووو  مووووون هوووووذا ا سوووووتدرا  يف حالووووو  ا حصوووووار ابلعووووودو كموووووا وقوووووع يف عوووووام احلديبيووووو ،أو ا حصوووووار 
ابملرم،هوووك التيسوووْي،فالغرم األول مووون الشوووعائر هووول استجاكووو  مشووواعر التقووولى والقووورب مووون اّلِل،والقيوووام 

 هوووذا،مث وقووو  العووودو أو املووورم أو موووا يشوووبهه يف الطريووو  فوووال ُيووورم احلووواج أو ابلطاعوووات املفروضووو .فإذا مت

                                                 
 يراجع تفصيل هذا يف تفسْي سلرة الفت  يف ا؟زء الساقس والعشرين.) السيد رمحه هللا ( - 253
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املعتموور أجوور حجتووه أو عمرتووه.ويعتث كأنووه قوود أمت.فينحوور مووا معووه موون اهلوودى وُيل.وهووذا التيسووْي هوول الووذي 
 يتف  مع رو  ا سالم وغاي  الشعائر وهد  العباقة.
كووام احلووج مووا موون أحسوويا  فينشووئ حكمووا جديوودا عاوبعوود هووذا ا سووتدرا  موون األموور األول العووام،يعلق ال

ُلَ  اهْلَْدُي حمَِلَّهُ »والعمرة.  « ..َو  َهِْلُقلا ُرُ َسُكْم َحَّتَّ يَوبوْ
ل مووون ىل ا حوووالوهووول إكوووارة إ -وهوووذا يف حالووو  ا اوووام وعووودم وجووولق ا حصوووار.فال اووولز حلووو  الووور وس 

بعوووود اللقوووول    اهلوووودي حملووووه.وهل مكوووان حنر .  بعوووود أن يبلوووإ -ا حووورام ابحلووووج أو العموووورة أو منهموووا معووووا 
ل بلولغ نرم.أما قبوئذ ُيل ابعرف ،وا فاض  منها.والنحر يكلن يف م  يف اليلم العاكر من ذي احلج ،وعند

 اهلدي حمله فال حل  و  تقصْي و  إحالل.
 ى  ِموْن رَْأِسوِه َفِفْديَو   ْو بِوِه أَذأَ رِيضوا  َفَموْن كواَن ِموْنُكْم مَ »واستدراكا من هذا احلكم العام اكء هوذا ا سوتثناء:

 « ..ِمْن ِصيام  أَْو َصَدَق   أَْو ُنُسك  
ففووك حالوو  مووا إذا كووان هنووا  موورم يقتضووك حلوو  الوورأس،أو كووان بووه أذى موون اهلوولام الوويت تتكوولن يف الشووعر 

هلوودي قبوول أن يبلوو  ا -حووني يطوولل و  ميش ،فا سووالم قيوون اليسوور واللاقووع يبووي  للمحوورم أن ُيلوو  كووعر ،
وذلووك يف مقابوول فدي :صوويام ياليوو  أايم،أو  -الووذي سوواقه عنوود ا حوورام حملووه،وقبل أن يكموول أفعووال احلووج 

البخواري  روى - -صدق  إبنعام ست  مساكني،أو ذب  كاة والتصد  ّبا.وهذا التحديود حلودية النول 
َفَسووأَْلُتُه َعووِن اْلِفْديَووِ  فَوَقوواَل  -رضووى هللا عنووه  -َة َعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َمْعِقوول  قَوواَل َجَلْسووحُل ِإىَل َكْعووِه بْووِن ُعْجوورَ 
ْلحُل ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ  َموووا » َواْلَقْموووُل يَوتَونَوووايَوُر َعلَوووى َوْجِهوووى فَوَقووواَل  - -نَوزَلَوووحْل ِ َّ َخاصَّووو  ،َوْهَى َلُكوووْم َعامَّووو  ،محُِ

.فَوُقْلوحُل  َ .فَوَقواَل « َرى اْ؟َْهوَد بَولَوَ  بِوَك َموا أََرى،عَِوُد َكواة  ُكْنحُل أَُرى اْلَلَجَع بَوَلَ  ِبَك َما أََرى أَْو َموا ُكْنوحُل أُ 
،أَْو أَْنِعْم ِستََّ  َمَساِكنَي،ِلُكلِِ ِمْسِكني  ِنْصَ  َصاع  »  م   . .. 254«َفُصْم َيالَيََ  أايَّ

ووُتْم،َفَمْن َاَتَّووَع اِبلْ »مث يعوولق إىل حكووم جديوود عووام يف احلووج والعموورة: ُعْموورَِة ِإىَل احْلَووجِِ َفَمووا اْستَوْيَسووَر ِمووَن فَووِإذا أَِمنوْ
..أي فووووإذا   هصووووروا،واكنتم موووون أقاء الشووووعائر،فمن أراق التمتووووع ابلعموووورة إىل احلووووج فلينحوووور مووووا « اهْلَووووْديِ 

استيسر من اهلدي ..وتفصيل هذا احلكم:أن املسلم قد حرج للعمرة فيهل حمرما عند امليقوات.حَّت إذا فورغ 
أحورم للحوج وانتظور أايمه.وهووذا إذا   -توتم ابلطوولا  ابلبيوحل والسوعك بوني الصوفا واملووروة  وهوك -مون العمورة 

كان يف أكهر احلج،وهك كلال وذو القعدة والعشرة األوىل مون ذي احلجو  ..هوذ  صولرة مون صولر التمتوع 
رة انتظور ابحلج إىل العمرة.والصلرة الثاني  هك أن ُيرم من امليقات بعمرة وحج معا.فإذا قضى مناسوك العمو

ويف أي مووون احلوووالتني علوووى املعتمووور املتمتوووع أن  -حوووَّت ذيت ملعووود احلج.وهوووذ  هوووك الصووولرة الثانيووو  للتمتوووع 
ينحووور موووا استيسووور مووون اهلووودي بعووود العمووورة ليحووول منهوووا ويتمتوووع اب حوووالل موووا بوووني قضوووائه للعمووورة وقضوووائه 
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م واملعز.فوإذا   اود موا استيسوور املسوتطاع مون األنعوام سوولاء ا بول والبقور أو الغون للحج.وموا استيسور يشومل
َع   ِإذا َرَجْعُتْم.تِْلَك َعَشرَة  كاِمَل   »من اهلدي فهنا  فدي : م  يف احلَْجِِ َوَسبوْ ْد َفِصياُم َياليَِ  أايَّ  « ..َفَمْن  َْ اَِ

السوبع   ايمجو .أما األن ذي احلموواألوىل أن يصلم األايم الثالي  األوىل قبل اللقول  بعرفو  يف اليولم التاسوع 
كيود وزايقة يهوا نصوا للتل ..يونا عل «تِْلوَك َعَشورَة  كاِملَو   ..»الباقيو  فيصولمها بعود علقتوه مون احلوج إىل بلود  

 حلج،فووال يكوولنلعموورة وااالبيووان ..ولعوول حكموو  اهلوودي أو الصوولم هووك اسووتمرار صوول  القلووه ابّلِل،فيمووا بووني 
يف هوووذ   م القلووولببووو ،وجل التحرج،الوووذي يوووالز ا حوووالل بينهموووا ررجوووا للشوووعلر عووون جووول احلج،وجووول الرقا

 الفريض  ..
حووالل تووع،و  إا.  يكوون هلووم وملوا كووان أهوول احلوورم عمووار  املقيمووني فيووه   عموورة هلووم ..إ ووا هوول احلووج وحوود  .

لُووُه حاِضوورِي َيُكووْن أَهْ  ْن  َْ ذلِووَك ِلَموو»بووني العموورة واحلج.وموون مث فلوويك علوويهم فديوو  و  صوولم بطبيعوو  احلووال:
 « ..ْسِجِد احْلَرامِ اْلمَ 

اّلِل  ه القلولب إىليا،يشد بووعند هذا املقطع من بيان أحكام احلج والعمرة يق  السيا  ليعقه تعقيبا قرآن
َ َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َكِديُد اْلِعقابِ »وتقلا :  .. «َواتوَُّقلا اّللَّ

بصوووواحبه  ا حرامشووووي  عقابووووه.و وهووووذ  األحكووووام ضوووومان القيووووام ّبووووا هوووول هووووذ  التقوووولى،وهك رافوووو  اّلِل،وخ
م التحرج،وتقووول  فيوووه هوووذا هرج.فوووإذا أاب  هلوووم ا حوووالل فووو ة أقوووام تقووولى اّلِل وخشووويته يف الضمْي،تسوووتجيا

 ابحلراس  يف انتبا  
 ميقات الحج وآدابه 197الدرس الخامس:

  إىل التقوولىيوود قطووع ا؟دمث ميضووك يف بيووان أحكووام احلووج خاصوو  فيبووني ملاعيد ،وآقابووه،وينتهك يف هووذا امل 
.َفمَ »كموووا انتهوووى إليهوووا يف املقطوووع األول سووولاء: حْلَوووجَّ فَوووال َرفَوووَة َو  اَم فِووويِهنَّ ْن فَوووورَ احْلَوووُج َأْكوووُهر  َمْعُللموووات 

.َومووا تَوْفَعلُوولا ِمووْن َخووْْي  يَوْعَلْمووهُ  َواتوَُّقوولِن اي أُوِ  التوَّْقلى، وا فَووِإنَّ َخووْْيَ الووزَّاقِ .َوتَوووَزوَّقُ اّللَُّ  ُفُسوولَ  َو  ِجووداَل يف احلَْجِِ
 « ..اأْلَْلبابِ 

ر األوائوول دة والعشووولوواهر الوونا أن للحووج وقتووا معللمووا،وأن وقتووه أكووهر معللمووات ..هووك كوولال وذو القعوو
بعووووخ  وإن كووووان موووون ذي احلجوووو  ..وعلووووى هووووذا   يصوووو  ا حوووورام ابحلووووج إ  يف هووووذ  األكووووهر املعللمووووات

عائر احلوج كوت ألقاء ،وحصوا هوذ  األكوهر املعللموااملذاهه يعتث ا حورام بوه صوحيحا علوى مودار السن 
 .وهل موروي عونبون حنبول يف ملاعيدها املعروف .وقد ذهه إىل هوذا الورأي األئمو :مالك وأبول حنيفو  وأمحود

وي عووون بووون ك،وهل مووور إبوووراهيم النخعك،والثووولري والليوووة بووون سوووعد.وذهه إىل الووورأي األول ا موووام الشوووافع
 وهل األلهر.عباس وجابر وعطاء وناووس وجماهد.

فَووال َرفَووَة َو  » -أي أوجووه علووى نفسووه إاامووه اب حوورام  -فموون فوورم احلووج يف هووذ  األكووهر املعللمووات 
..والرفوووووووة هنوووووووا ذكووووووور ا؟مووووووواع وقواعيوووووووه إموووووووا إنالقوووووووا وإموووووووا يف حضووووووورة « ُفُسووووووولَ  َو  ِجوووووووداَل يف احْلَوووووووجِِ 

إتيان املعاصووك كووثت أم صووغرت النساء.وا؟دال:املناقشوو  واملشوواقة حووَّت يغضووه الرجوول صاحبه.والفسوول :
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..والنهك عنها ينتهك إىل تور  كول موا ينوايف حالو  التحورج والتجورق ّلِل يف هوذ  الف ة،وا رتفواع علوى قواعوك 
األرم،والرايض  الروحي  على التعل  ابّلِل قون سلا ،والتأقب اللاجه يف بيته احلرام ملن قصود إليوه متجورقا 

 حَّت من ري  الثياب 
 « ..َلْمُه اّللَُّ ْْي  يَوعْ َوما تَوْفَعُللا ِمْن خَ »عن فعل القبي  ُيبه إليهم فعل ا؟ميل: وبعد النهك

 افزا علوى فعولحوكلن هوذا ويكفك يف حك امليمن أن يتذكر أن اّلِل يعلم ما يفعلوه مون خوْي ويطلوع عليوه،لي
 ااْي،لْيا  اّلِل منه ويعلمه ..وهذا وحد  جزاء ..قبل ا؟زاء ..

قَواَل  -رضوى هللا عنهموا  - التزوق يف رحلو  احلوج ..زاق ا؟سود وزاق الورو  ..َعوِن ابْوِن َعبَّواس  مث يدعلهم إىل
وووَ  َسوووأَُلل  ُ َكووواَن أَْهوووُل الْوووَيَمِن َُيُُجووولَن َو َ يَوتَووووَزوَُّقوَن َويَوُقللُووولَن حَنْوووُن اْلُمتَولَكُِِللَن،فَوووِإَذا قَوووِدُملا َمكَّ ا النَّاَس،فَوووأَنْوَزَل اّللَّ

  255) َوتَوَزوَُّقوا فَِإنَّ َخْْيَ الزَّاِق التوَّْقَلى (تَوَعاىَل 
فيووه  قووحل الووذي يتلجووهلطبيعوو  ا سووالم الوويت شموور ابختوواذ العوودة اللاقعيوو  يف الل  فوول  رالفتووه -وهووذا القوولل  

دية عووون ائحووو  عووودم التحووورج يف جانوووه احلوووُيمووول كوووذلك ر  -القلوووه إىل اّلِل ويعتمووود عليوووه كووول ا عتمووواق 
 تنان على اّلِل  وم ُيجلن بيته فعليه أن يطعمهم   اّلِل،ورائح  ا م

ِق ُقوا فَِإنَّ َخوْْيَ الوزَّاَوتَوَزوَّ »ء:م ا ُياومن مث جاء التلجيه إىل الزاق بنلعيه،مع ا ُياء ابلتقلى يف تعبْي عام قائ
ى وتوووووور  .وبووووووه تتقوووووول قتاتتروا .منووووووه ..والتقوووووولى زاق القلوووووولب واأل« التوَّْقوووووولى .َواتوَُّقوووووولِن اي أُوِ  اأْلَْلبووووووابِ 

 وتشر .وعليه تستند يف اللصلل والنجاة.
 ق.وأولل األلباب هم أول من يدر  التلجيه إىل التقلى،وخْي من ينتفع ّبذا الزا

 الا ار  في الحج وا فا ة لمهدل ة 199 - 198الدرس السادس:

م ب  للحواج.وحكابلنسو جورمث ميضك يف بيان أحكوام احلوج وكوعائر ،فيبني حكوم مزاولو  التجوارة أو العمول  
تَوغُووولانوووا   أَنْ لَوووْيَك َعلَوووْيُكْم جُ  »ا فاضووو  ومكاوا.وموووا اوووه مووون الوووذكر وا سوووتغفار بعووودها: َفْضوووال  ِموووْن   تَوبوْ

وتُ  َكموا َهوداُكمْ   َواذُْكوُرو ُ  احْلَراِم،َمْشَعرِ َربُِِكْم.فَِإذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفات  فَاذُْكُروا اّللََّ ِعْنَد الْ  ْم ِموْن قَوْبلِوِه َلِموَن َوِإْن ُكنوْ
 «  َغُفلر  َرِحيم  ،ِإنَّ اّللََّ ا اّللََّ الضَّالِِنَي.مُثَّ أَِفيُضلا ِمْن َحْيُة أَفاَم النَّاُس َواْستَوْغِفُرو 

قَووواَل َكانَوووحْل ُعَكووواا  َوجِمَنَّوووُ  َوُذو اْلَمَجووواِز َأْسوووَلاق ا ِ   -رضوووى هللا عنهموووا  -البخووواري َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس   روى
تَوغُوا ُلا ِفيِه فَونَوزَلَوحْل ) لَوْيَك َعلَوْيُكْم ُجنَوا   أَْن تَوبوْ ُْم َشمثَّ لا َفْضوال  ِموْن َربُِِكوْم ( ِ  ْ؟َاِهِليَِّ ،فَوَلمَّا َكاَن اِ ْساَلُم َفَكَأوَّ

،قَورَأََها اْبُن َعبَّاس    .. 256َمَلاِسِم احلَْجِِ
 أَوَِّل احلَْجِِ َكانُلا يَوتَوَبايَوُعلَن ِ ِ   َوَعَرَفَ  َوُسلِ  ِذى اْلَمَجاِز َوَمَلاِسوِم احْلَوجِِ َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعبَّاس  أَنَّ النَّاَس ِ  

تَوغُووولا َفْضوووال  ِموووْن َربِِ  ُ ُسوووْبَحانَُه )لَوووْيَك َعلَوووْيُكْم ُجنَوووا   أَْن تَوبوْ ُكوووْم( ِ  َمَلاِسوووِم َفَخووواُفلا اْلبَوْيوووَع َوُهوووْم ُحووورُم  فَوووأَنْوَزَل اّللَّ
َيِ  ُعبَوْيُد ْبُن ُعَمْْي  أَنَُّه َكاَن يَوْقرَأَُها ِ  اْلُمْصَحِ .احلَْ  .قَاَل َفَحدَّ  ..257جِِ
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 ( 2050[) 842/ 7املكنز ] -صحي  البخارى - 256
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ُ اِب ِ  ُْم وَعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  قَاَل:ُعَكووواُا َوُذو اْلَمَجووواِز َأْسوووَلا   َكانَوووحْل هَلُوووْم يف اْ؟َاِهِليَّوووِ ،فَوَلمَّا َجووواَء اّللَّ ْسووواَلِم َكوووَأوَّ
ُوولا،أَْن  ،َفَسووأَُللا َرُسوولَل هللِا َشمثَّ تَوغُوولا َفْضووال  ِمووْن َربُِِكووْم{ يَوتَِّجووُروا يف احلَْجِِ ،فَونَوزَلَووحْل }لَووْيَك َعلَووْيُكْم ُجنَووا   أَْن تَوبوْ

.  258]البقرة[ يف َمَلاِسِم احلَْجِِ
،قَاَل:قُوْلووووووحُل ِ بْووووووِن ُعَمووووووَر:ِأانَّ نُْكرِي،فَوَهووووووْل لَنَووووووا ِموووووو ْن َحووووووجِ  ف قَوووووواَل:أَلَْيَك َتطُلفُوووووولَن وَعووووووْن َأيب أَُماَمووووووَ  التوَّْيِمكِِ

َر:َجوواَء َرُجوول  ِإىَل اِبْلبَوْيووحِل،َوَشْتُلَن اْلُمَعرََّ ،َوتَوْرُموولَن ا؟َِْموواَر،َوَهِْلُقلَن ُرُ وَسووُكْم ف قَاَل:قُوْلَنا:بَوَلى،فَوَقوواَل ابْووُن ُعمَ 
ْبووُه َحووَّتَّ النَّووِلِِ  نوَووَزَل َعَلْيووِه ِجْثِيووُل َعَلْيووِه السَّوواَلُم ِّبَووِذِ  اهليَووِ :}لَْيَك َعلَووْيُكْم  َفَسووأََلُه َعووِن الَّووِذي َسووأَْلَتِب،فَوَلْم اُِ

تَوُغلا َفْضال  ِمْن َربُِِكْم{ َفَدَعاُ  النَِّلُ   .259،فَوَقاَل:أَنْوُتْم ُحجَّاج .ُجَنا   أَْن تَوبوْ
،َمْلىَل ُعَمَر،قَاَل:قُوْلووووووحُل لُِعَمووووووَر:" اَي أَ  ُتْم تَوتَِّجووووووُروَن يف احْلَووووووجِِ ف ويف روايوووووو  َعووووووْن َأيب َصوووووواِل   ِمووووووَْي اْلُمووووووْيِمِننَي،ُكنوْ

 260قَاَل:َوَهْل َكاَنحْل َمَعاِيُشُهْم ِإ َّ يف احلَْجِِ "
لكوراء أو االثالثو  عون  الروايو  وهذا التحرج الوذي توذكر  الروايتوان األوليوان مون التجوارة،والتحرج الوذي توذكر 

ان كوون كوول مووا  مووحوورج الووذي أنشووأ  ا سووالم يف النفوولس العموول  جوور يف احلووج ..هوول نوور  موون ذلووك الت
وائوول هووذا نا عنهووا يف ألوويت هووديسووائغا يف ا؟اهليوو ،وانتظار رأي ا سووالم فيووه قبوول ا قوودام عليووه.وهك احلالوو  ا

 ا؟زء،عند الكالم عن التحرج من الطلا  ابلصفا واملروة.
ُكْم ُجنوا   أَْن يْ لَوْيَك َعلَو»ل اّلِل:ن ابتغاء من فضوقد نزلحل إابح  البيع والشراء والكراء يف احلج،و اها القرآ

تَوُغلا َفْضال  ِمْن َربُِِكمْ  ل  جور وحوني تجور وحوني يعمويّلِل حوني ا..ليشعر من يزاوهلا أنه يبتغوك مون فضول « تَوبوْ
ى سوفوأحرى أ  ينه اّلِل.يطله أسباب الرز :إنه   يورز  نفسوه بعملوه.إ ا هول يطلوه مون فضول اّلِل،فيعطيو

وحووني  حووني يقووبخو احلقيقوو  وهووك أنووه يبتغووك موون فضوول اّلِل،وأنووه ينووال موون هووذا الفضوول حووني يكسووه  هووذ 
 بوه،وهل يبتغوكاس يف قلُيصل على رزقه من وراء األسباب الويت يتخوذها لالرتوزا .ومَّت اسوتقر هوذا ا حسو

الم هوذ  سوموَّت ضومن ا .و اّلِل . الرز ،فهل إذن يف حال  عباقة ّلِل،  تتنا  مع عباقة احلوج،يف ا عوا  إىل
 قام.هذا امل املشاعر يف قله امليمن أنلقه يعمل وينش  كما يشاء ..وكل حرك  منه عباقة يف

  والووذكر ر ا فاضوهلوذا اعول احلوودية عون نلووه الورز  جووزءا مون آيو  تتحوودّ عون بقيوو  كوعائر احلج،فتووذك
َ عِ فَِإذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفات  فَواذُْكُروا ا»عند املشعر احلرام: وُتْم  حْلَراِم.َواذُْكوُروُ  َكمواْلَمْشوَعِر اْنوَد اّللَّ َهوداُكْم َوِإْن ُكنوْ

 « ..ِمْن قَوْبِلِه َلِمَن الضَّالِِنيَ 

                                                                                                                                            
 ( صحي 1736[) 75/ 2املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 257
 ( صحي 3894[)205/ 9ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 258
 ( صحي  لغْي 6434[)579/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 259
 ( فيه جهال  3442َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 260
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واللقووول  بعرفووو  عمووودة أفعوووال احلوووج ..روى أصوووحاب السووونن إبسوووناق صوووحي  َعوووْن َعْبوووِد الووورَّمْحَِن بْوووِن يَوْعَموووَر 
،قَاَل: َِْعحُل َرُسوولَل هللِا  لَووَ  مَجْووع  قَوْبووَل أَْن َيْطلُووَع اْلَفْجُر،فَوَقووْد الوودِِيِلكِِ ،َفَمْن أَْقَرَ  َعَرفَووَ  لَيوْ يَوُقوولُل:احلَُْج َعَرفَووات 

،َفَمْن تَوَعجََّل يف يَوْلَمنْيِ،َفاَل ِإمْثَ َعَلْيِه،َوَمْن َشَخََّر،َفالَ ِإمثَْ  م  ُم ِم   َيالَيَُ  أايَّ  ..261 َعَلْيِه.أَْقَرَ ،أايَّ
إىل نلولع الفجور  -وهل اليلم التاسع من ذي احلج   -ل  بعرف  من الزوال )الظهر( يلم عرف  ووقحل اللق

من يلم النحر ..وهنا  قولل ذهوه إليوه ا موام أمحود،وهل أن وقوحل اللقول  مون أول يولم عرف .اسوتناقا إىل 
،قَاَل:َأْخثََ  ووووووْعِلِِ ين عُووووووْرَوُة بْووووووُن حوووووودية روا  ا مووووووام أمحوووووود وأصووووووحاب السوووووونن وصووووووححه ال مووووووذي.َعِن الشَّ

،قَاَل:أَتَوْيحُل النَِّلَّ  ُتَك ِمْن َجبَولَوْك نَيِِوئ  أَتْوَعْبوحُل نَوْفِسك،َوأَْنَضوْيحُل ُمَضرِِس  ،فَوُقْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا،ِج وْ َوُهَل ِ َْمع 
فَوَقووووواَل:َمْن َكوووووِهَد َمَعنَوووووا َهوووووِذِ  رَاِحلَووووويِت،َواّللَِّ َموووووا تَورَْكوووووحُل ِموووووْن َحبووووول  ِإ َّ َوقَوْفوووووحُل َعَلْيوووووِه،فَوَهْل ِ  ِموووووْن َحوووووجِ  ف 

،َوَوقَووَ  َمَعنَووا َحووَّتَّ نُِفوويَخ ِمْنُه،َوقَووْد أَفَوواَم قَوْبووَل َذلِووَك ِمووْن َعَرفَوو ات  لَووْيال ،أَْو الصَّووالََة،يَوْعِب َصووالََة اْلَفْجِر،ِ َْمع 
 262َوَار ا،فَوَقْد مَتَّ َحُجُه َوَقَضى تَوَفثَُه.

،قَاَل:أَتَوْيوحُل َرُسولَل هللِا وَعْن ُعْرَوَة بْوِن ُمَضورِِِس  ،َوُهوَل ِ َْموع  فَوُقْلحُل:َهوْل َعلَوكَّ ِموْن َحوجِ  ف بْوِن َحارِيَوَ  بْوِن َ م 
فَوَقوووْد مَتَّ قَووواَل:َمْن َكوووِهَد َمَعنَوووا َهوووَذا اْلَمْلقِوووَ  َحوووَّتَّ يُِفيَخ،َوقَوووْد أَفَووواَم قَوْبوووَل َذلِوووَك ِموووْن َعَرفَوووات  لَوووْيال ،أَْو َوَار ا،

 263َقَضى تَوَفثَُه.َحُجُه،وَ 
ومود وقوحل اللقول  بعرفو  إىل فجور  -علوى أي القوللني  -لللقل  هذا اللقحل  - -وقد سن رسلل اّلِل 

ليخوووال  هووودي املشوووركني يف وقووولفهم ّبوووا  روى احلووواكم يف  -وهووول العاكووور مووون ذي احلجووو   -يووولم النحووور 
َ َوأَيْووووَ  َعَلْيووووِه،مُثَّ قَاَل:أَمَّووووا اّللَِّ  املسووووتدر  َعووووِن اْلِمْسووووَلِر بْووووِن َرَْرَمووووَ ،قَاَل:َخطَبَوَنا َرُسووووللُ  بَِعَرفَووووات  َفَحِمووووَد اّللَّ

ْرِ  َواأَلْوَتِن َكانُلا يَْدفَوُعلَن ِمْن َهَذا اْلَمْلِضِع ِإَذا َكاَنحِل الشَّْمُك َعَلى ُرُ وسِ  َوا بَوْعُد،فَِإنَّ أَْهَل الشِِ  اْ؟َِباِل،َكَأوَّ
ِهَهوا،َوِإانَّ نَووْدَفُع بَوْعوَد أَْن تَِغيَه،وََكوانُلا يَوْدفَوُعلَن ِمووَن اْلَمْشوَعِر احْلَورَاِم ِإَذا َكانَوحِل الشَّووْمُك َعَموائُِم الِرَِجواِل يف ُوُجل 

َبِسطَ  "  ...264ُمنوْ
نه قفع بعد غروب مشوك يولم عرف ،وقود جواء َعوْن َجْعَفوِر بْوِن حُمَمَّود  أ - -والذي ورق عن فعل رسلل اّلِل 

وُد بْوُن َعلِوىِِ بْوِن  انْوتَوَهوى ِإىَلَّ فَوُقْلوَقوْلِم َحوَّتَّ َعوِن الْ  َخْلَنا َعَلى َجاِبِر ْبِن َعْبوِد اّللَِّ َفَسوَألَ َعْن أَبِيِه قَاَل قَ  حُل أاََن حُمَمَّ
نْيَ يَووْدَ َّ َوأاََن يَوْلَم ِووذ  ُه بَووْسووَفَل مُثَّ َوَضووَع َكفَّوو زِِرِى األَ  نوَووزَعَ ُحَسوونْي .فََأْهَلى بِيَووِدِ  ِإىَل رَْأِسووى فَونَوووزََع زِِرِى اأَلْعلَووى مُثَّ 

 .ُغاَلم  َكاب  فَوَقاَل َمْرَحب ا ِبَك اَي اْبَن َأِخى َسْل َعمَّا ِكْ حلَ 
بِوووِه َرَجوووَع َفَسوووأَْلُتُه َوُهوووَل أَْعَموووى َوَحَضوووَر َوقْوووحُل الصَّوووالَِة فَوَقووواَم ِ  ِنَسووواَج   ُمْلَتِحف وووا ِّبَوووا ُكلََّموووا َوَضوووَعَها َعلَوووى َمْنكِ 

وِ  َرُسوللِ  َنَرفَاَها -اّللَِّ  إِلَْيِه ِمْن ِصَغرَِها َورَِقاُ ُ  ِإىَل َجْنبِوِه َعلَوى اْلِمْشوَجِه َفَصولَّى بِنَوا فَوُقْلوحُل َأْخوِثْىِن َعوْن َحجَّ

                                                 
 ( صحي 3892[) 203/ 9ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان3241[) 210/ 11ملكنز ]ا -سنن ال مذى - 261
 (صحي 9802[)849/ 12واملسند ا؟امع ] 16309( 16208[ )559/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 262
 ( صحي 3850[)161/ 9ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 263
 فيه انقطاع( 6229[)83/ 5املستدر  للحاكم مشكال ] - 264
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- َِّفَوَقووواَل بِيَوووِدِ  فَوَعَقوووَد ِتْسوووع ا فَوَقووواَل ِإنَّ َرُسووولَل اّلل.--  النَّووواِس ِ  َمَكوووَة ِتْسوووَع ِسوووِننَي َ ْ َُيُوووجَّ مُثَّ أَذََّن  ِ
َويَوْعَموَل  --َحاج  فَوَقِدَم اْلَمِديَنَ  َبَشر  َكِثْي  ُكُلُهْم يَوْلوَتِمُك أَْن َذْمَتَّ ِبَرُسولِل اّللَِّ  --اْلَعاِكرَِة أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ 

َفووِ  فَوَللَووَدْت َأْ َوو نَووا َذا احْلَُليوْ ووَد بْووَن َأىِب َبْكوور  فََأْرَسووَلحْل ِإىَل ِمثْووَل َعَملِووِه َفَخَرْجنَووا َمَعووُه َحووَّتَّ أَتَويوْ اُء بِْنووحُل ُعَمووْيك  حُمَمَّ
ِ   --َفَصووولَّى َرُسووولُل اّللَِّ «.اْغَتِسوووِلى َواْسوووتَوْثِفرِى بِثَووووْلب  َوَأْحرِِموووى » َكْيوووَ  َأْصوووَنُع قَووواَل   --َرُسووولِل اّللَِّ 

ِه اَنقَوتُووُه َعلَووى اْلبَوْيووَداِء َنظَووْرُت ِإىَل َموودِِ َبَصوورِى بَوونْيَ يََديْووِه ِمووْن اْلَمْسووِجِد مُثَّ رَكِووَه اْلَقْصووَلاَء َحووَّتَّ ِإَذا اْسووتَوَلْت بِوو
بَوونْيَ  -- رَاكِووه  َوَموواش  َوَعووْن مَيِينِووِه ِمثْووَل َذلِووَك َوَعووْن َيَسووارِِ  ِمثْووَل َذلِووَك َوِمووْن َخْلِفووِه ِمثْووَل َذلِووَك َوَرُسوولُل اّللَِّ 

لَبوَّْيووَك » ْرآُن َوُهووَل يَوْعووِرُ  َشِْويلَووُه َوَمووا َعِمووَل بِووِه ِمووْن َكووْىء  َعِمْلنَووا بِووِه فََأَهوولَّ اِبلتوَّْلِحيووِد أَْلُهووراَِن َوَعَلْيووِه يَوْنووزُِل اْلُقوو
ُس ِّبَوَذا َوأََهولَّ النَّوا«.اللَُّهمَّ لَبوَّْيَك لَبوَّْيَك َ  َكرِيَك لَوَك لَبوَّْيوَك ِإنَّ احْلَْموَد َوالنِِْعَموَ  لَوَك َواْلُمْلوَك  َ َكورِيَك لَوَك 

رضوى  -تَوْلِبيَوَتُه قَاَل َجواِبر   --َعَلْيِهْم َكيوْ  ا ِمْنُه َوَلزَِم َرُسلُل اّللَِّ  --الَِّذى يُِهُللَن بِِه فَوَلْم يَوُرقَّ َرُسلُل اّللَِّ 
نَوووا الْ  -هللا عنوووه  بَوْيوووحَل َمَعوووُه اْسوووتَوَلَم الووورُْكَن فَوَرَموووَل يَووواَلت  َلْسوووَنا نَوْنوووِلى ِإ َّ احْلَوووجَّ َلْسوووَنا نَوْعوووِرُ  اْلُعْمووورََة َحوووَّتَّ ِإَذا أَتَويوْ

ووُذوا ِمووْن َمَقوواِم ِإبْووورَاِهيَم ُمَصوول ى( َفَجَعووَل  -َعَلْيووِه السَّوواَلُم  -َوَمَشووى أَْربَوع ووا مُثَّ نَوَفووَذ ِإىَل َمَقوواِم ِإبْووورَاِهيَم  فَوَقوورَأَ )َواختَِّ
َنُه َوَبنْيَ اْلبَوْيحِل َفَكاَن َأىِب يوَ  َكاَن يَوْقرَأُ ِ  الورَّْكَعَتنْيِ )قُوْل ُهوَل   --ُقلُل َو َ أَْعَلُمُه ذََكرَُ  ِإ َّ َعِن النَِّبِِ اْلَمَقاَم بَويوْ

ُ َأَحد ( َو )ُقْل اَي أَيُوَها اْلَكاِفُروَن( مُثَّ َرَجَع ِإىَل الرُْكِن فَاْسوتَوَلَمُه مُثَّ َخورََج ِموَن اْلبَواِب إِ  وا َقانَ اّللَّ  ِموَن ىَل الصَّوَفا فَوَلمَّ
ُ بِوِه » الصََّفا قَوورَأَ )ِإنَّ الصَّوَفا َواْلَموْرَوَة ِموْن َكوَعائِِر اّللَِّ (  فَوبَوَدأَ اِبلصَّوَفا فَوَرقِوَى َعَلْيوِه َحوَّتَّ رََأى «.أَبْوَدأُ ِ َوا بَوَدأَ اّللَّ
َُ  َوقَاَل  َلَ  فَوَلحََّد اّللََّ وََكثَّ ُ َوْحَدُ   َ َكرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلوُك َولَوُه احْلَْموُد َوُهوَل  َ إَِلَه » اْلبَوْيحَل فَاْستَوْقَبَل اْلِقبوْ ِإ َّ اّللَّ

ُ َوْحووَدُ  َأْْنَووَز َوْعووَدُ  َوَنَصووَر َعْبووَدُ  َوَهووَزَم اأَلْحووزَاَب َوْحوودَ  مُثَّ َقَعووا بَوونْيَ «.ُ  َعلَووى َكوولِِ َكووْىء  قَووِدير   َ إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ
َّ َمرَّات  مُثَّ نَوَزَل ِإىَل اْلَموْرَوِة َحوَّتَّ ِإَذا اْنَصوبَّحْل قَوَدَماُ  ِ  َبطْوِن الْوَلاِقى َسوَعى َحوَّتَّ ِإَذا َذِلَك قَاَل ِمْثَل َهَذا يَ  اَل

ى افِووِه َعلَووَصووِعَدَ  َمَشووى َحووَّتَّ أَتَووى اْلَمووْرَوَة فَوَفَعووَل َعلَووى اْلَمووْرَوِة َكَمووا فَوَعووَل َعلَووى الصَّووَفا َحووَّتَّ ِإَذا َكوواَن آِخووُر َنلَ 
لَووْل َأىنِِ اْسووتَوْقبَوْلحُل ِمووْن أَْموورِى َمووا اْسووَتْدبَوْرُت َ ْ َأُسووِ  اهْلَووْدَى َوَجَعْلتُوَهووا ُعْموورَة  َفَمووْن َكوواَن ِمووْنُكْم » اْلَمووْرَوِة فَوَقوواَل 

اَل اَي َرُسلَل اّللَِّ أَلَِعاِمنَوا َهوَذا فَوَقاَم ُسرَاَقُ  ْبُن َماِلِك ْبِن ُجْعُشم  فَوقَ «.لَْيَك َمَعُه َهْدى  فَوْلَيِحلَّ َوْلَيْجَعْلَها ُعْمرَة  
 -َموورََّتنْيِ  -َقَخلَووحِل اْلُعْموورَُة ِ  احْلَووجِِ » َأَصووابَِعُه َواِحووَدة  ِ  اأُلْخووَرى َوقَوواَل  --أَْم ألَبَوود  َفَشووبََّك َرُسوولُل اّللَِّ 

ِ َّووْن َحوولَّ  -رضووى هللا عنهووا  -فَوَلَجووَد فَاِنَمووَ   -- َوقَووِدَم َعلِووى  ِمووَن الْووَيَمِن بِبُووْدِن النَّووِبِِ «. َ بَووْل ألَبَوود  أَبَوود  
َها فَوَقاَلحْل ِإنَّ َأىِب أََمَرىِن ِّبََذا.قَاَل َفَكاَن  َعلِوى  يَوُقولُل اِبْلعِورَاِ  َولَِبَسحْل يَِيااب  َصِبيغ ا َواْكَتَحَلحْل فَأَْنَكَر َذِلَك َعَليوْ

ووا َعلَووى فَاِنَمووَ  لِلَّووِذى َصوونَوَعحْل ُمْسووتَوْفِتي ا ِلَرُسوولِل اّللَِّ حُمَرِِ  --فَووَذَهْبحُل ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ  ِفيَمووا ذََكووَرْت  --ك 
َها فَوَقاَل  قَواَل قُوْلوحُل «.َصَدَقحْل َصَدَقحْل َماَذا قُوْلوحَل ِحونَي فَوَرْضوحَل احْلَوجَّ » َعْنُه فََأْخَثْتُُه َأىنِِ أَْنَكْرُت َذِلَك َعَليوْ

قَواَل َفَكواَن مَجَاَعوُ  اهْلَوْدِى الَّوِذى قَوِدَم «.فَِإنَّ َمِعَى اهْلَوْدَى فَوالَ هَِوُل » ِ َا أََهلَّ بِِه َرُسلُلَك.قَاَل اللَُّهمَّ ِإىنِِ أُِهُل 
 --لنَّووِبَّ َفَحوولَّ النَّوواُس ُكُلُهووْم َوَقصَّووُروا ِإ َّ ا -قَوواَل  -ِمائَوو    --بِووِه َعلِووى  ِمووَن الْووَيَمِن َوالَّووِذى أَتَووى بِووِه النَّووِبُ 

ُهوولا ِإىَل ِموو   فَووَأَهُللا اِبحْلَووجِِ َورَكِووَه َرُسووللُ  ووا َكوواَن يوَووْلُم ال َِّْويَووِ  تَوَلجَّ َفَصوولَّى  -- اّللَِّ َوَمووْن َكوواَن َمَعووُه َهووْدى  فَوَلمَّ
 نََلَعووحِل الشَّووْمُك َوأََمووَر بُِقبَّوو   ِمووْن َكووَعر  ِّبَووا الُظْهووَر َواْلَعْصووَر َواْلَمْغووِرَب َواْلِعَشوواَء َواْلَفْجووَر مُثَّ َمَكووَة قَلِوويال  َحووَّتَّ 
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َو َ َتُشووُك قُوووَرْيا  ِإ َّ أَنَّووُه َواقِوو   ِعْنووَد اْلَمْشووَعِر احْلَوورَاِم َكَمووا َكانَووحْل  --ُتْضووَرُب لَووُه بَِنِموورََة َفَسوواَر َرُسوولُل اّللَِّ 
َحَّتَّ أََتى َعَرَفَ  فَوَلَجوَد اْلُقبَّوَ  قَوْد ُضورَِبحْل لَوُه بَِنِمورََة فَونَووَزَل ِّبَوا  -- قُوَرْيا  َتْصَنُع ِ  اْ؟َاِهِليَِّ  فََأَجاَز َرُسلُل اّللَِّ 

ِإنَّ ِقَموواءَُكْم » َحووَّتَّ ِإَذا زَاَغووحِل الشَّووْمُك أََمووَر اِبْلَقْصووَلاِء فَوُرِحلَووحْل لَووُه فَووأََتى َبطْووَن الْووَلاِقى َفَخطَووَه النَّوواَس َوقَوواَل 
ِ   َعلَووْيُكْم َكُحْرَمووِ  يوَووْلِمُكْم َهووَذا ِ  َكووْهرُِكْم َهووَذا ِ  بَولَوودُِكْم َهووَذا َأ َ ُكووُل َكووْىء  ِمووْن أَْمووِر اْ؟َاِهِليَّووَوأَْمووَلاَلُكْم َحوورَام  

ِّ َكواَن َعوَهْحَل َقَدَمىَّ َمْلُضولع  َوِقَمواُء اْ؟َاِهِليَّوِ  َمْلُضولَع   َوِإنَّ أَوََّل َقم  َأَضوُع ِموْن ِقَمائِنَوا َقُم ابْوِن َربِي َ  بْوِن احْلَواِر
َعبَّواِس بْوِن َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه ُمْسَ ِْضع ا ِ  َبِ  َسْعد  فَوَقتَوَلْتُه ُهَذْيل  َوراَِب اْ؟َاِهِليَِّ  َمْلُضولع  َوأَوَُّل راب  َأَضوُع راَِباَن راَِب 

َ ِ  النَِِسوواِء فَووِإنَّكُ  ْم َأَخووْذُاُلُهنَّ ِ ََموواِن اّللَِّ َواْسووَتْحَلْلُتْم فُوووُروَجُهنَّ ِبَكِلَمووِ  اّللَِّ َوَلُكووْم فَِإنَّووُه َمْلُضوولع  ُكلُووُه فَوواتوَُّقلا اّللَّ
ا َتْكَرُهلنَُه.فَِإْن فَوَعْلَن َذِلَك فَاْضرِبُلُهنَّ َضْراب  َغْْيَ ُمَثِِ      َوهَلُنَّ َعلَوْيُكْم رِْزقُوُهونَّ َعَلْيِهنَّ أَْن  َ يُلِنْ َن فُوُرَكُكْم َأَحد 

.وَ  أَنْوووُتْم ُتْسووأَُللَن َعوو ِِ وَِكْسووَلهُتُنَّ اِبْلَمْعووُروِ  َوقَووْد تَورَْكووحُل فِوويُكْم َمووا لَووْن َتِضووُللا بَوْعووَدُ  ِإِن اْعَتَصووْمُتْم بِووِه ِكتَوواَب اّللَِّ
ْصوَبِعِه السَّوبَّابَِ  يَوْرفَوُعَهوا ِإىَل السَّوَماِء قَاُللا َنْشَهُد أَنََّك َقْد بَولَّْغحَل َوأَقَّيْوحَل َوَنَصوْححَل.فَوَقاَل إبِِ «.َفَما أَنْوُتْم قَائُِللَن 

َّ َمورَّات  مُثَّ أَذََّن مُثَّ أَقَواَم َفَصولَّى الُظْهوَر مُثَّ أَقَواَم َفَصولَّى «.اللَُّهمَّ اْكَهِد اللَُّهمَّ اْكَهْد » َويَوْنُكتُوَها ِإىَل النَّاِس  َياَل
نَوُهَموا َكويوْ  ا َحوَّتَّ أَتَوى اْلَمْلقِوَ  َفَجَعوَل َبطْوَن اَنقَتِوِه اْلَقْصوَلاِء ِإىَل  --مُثَّ رَكِوَه َرُسولُل اّللَِّ  اْلَعْصَر َو َْ ُيَصلِِ بَويوْ

لَووَ  فَولَووْم يوَوووَزْل َواِقف ووا َحووَّتَّ َغَربَووحِل الشَّوو ْمُك َوَذَهبَوووحِل الصَّووَخرَاِت َوَجَعووَل َحْبووَل اْلُمَشوواِة بَووونْيَ يََديْووِه َواْسووتَوْقَبَل اْلِقبوْ
َوقَووْد َكووَنَ  لِْلَقْصووَلاِء الِزَِموواَم  -- قَلِوويال  َحووَّتَّ َغوواَب اْلُقووْرُص َوأَْرَقَ  أَُسوواَمَ  َخْلَفووُه َوَقفَووَع َرُسوولُل اّللَِّ الُصووْفرَةُ 

ُكلََّموا أَتَوى َحوْبال  «.َ  أَيُوَها النَّاُس السَّوِكيَنَ  السَّوِكينَ » َحَّتَّ ِإنَّ رَْأَسَها لَُيِصيُه َمْلرَِ  َرْحِلِه َويَوُقلُل بَِيِدِ  اْلُيْمَ  
َذان  َواِحود  َوِإقَواَمَتنْيِ ِمَن احْلَِباِل أَْرَخى هَلَا قَِليال  َحَّتَّ َتْصَعَد َحَّتَّ أََتى اْلُمْزَقلَِفَ  َفَصلَّى ِّبَا اْلَمْغوِرَب َواْلِعَشواَء  َِ 

نَوُهَموووا َكووويوْ  ا مُثَّ اْضوووَطَجَع َرُسووولُل اّللَِّ  َ لَوووُه  -َحوووَّتَّ نَلَوووَع اْلَفْجوووُر َوَصووولَّى اْلَفْجوووَر  --َوَ ْ ُيَسوووبِِْ  بَويوْ ِحووونَي تَوبَووونيَّ
لَوووَ  فَوووَدَعاُ  وََكوووثََّ  -الُصوووْبُ   ُ  َوَهلَّلَوووُه ِ ََذان  َوِإقَاَمووو   مُثَّ رَكِوووَه اْلَقْصوووَلاَء َحوووَّتَّ أَتَوووى اْلَمْشوووَعَر احْلَووورَاَم فَاْسوووتَوْقَبَل اْلِقبوْ

ا فَوَدَفَع قَوْبوَل أَْن َتْطلُوَع الشَّوْمُك َوأَْرَقَ  اْلَفْضوَل بْوَن َعبَّواس  وََكواَن َرُجوال  َوَوحََّدُ  فَوَلْم يَوَزْل َواقِ  ف ا َحَّتَّ َأْسَفَر ِجود 
ووا َقفَووَع َرُسوولُل اّللَِّ  ووْعِر أَبْوووَيَخ َوِسوويم ا فَوَلمَّ  َموورَّْت بِووِه لُعُوون  َاْوورِيَن َفطَِفووَ  اْلَفْضووُل يَوْنظُووُر إِلَووْيِهنَّ  --َحَسووَن الشَّ

و ِِ اهلَخوِر يَوْنظُوُر َفَحولََّل َرُسولُل  --فَوَلَضَع َرُسلُل اّللَِّ  يََدُ  َعَلى َوْجوِه اْلَفْضوِل َفَحولََّل اْلَفْضوُل َوْجَهوُه ِإىَل الشِِ
وو ِِ اهلَخووِر يَوْنظُووُر َحوو --اّللَِّ  وو ِِ اهلَخووِر َعلَووى َوْجووِه اْلَفْضووِل َيْصووِرُ  َوْجَهووُه ِمووَن الشِِ َّتَّ أَتَووى َبطْووَن يَووَدُ  ِمووَن الشِِ

وور  َفَحوورََّ  قَلِوويال  مُثَّ َسووَلَك الطَّرِيووَ  اْلُلْسووَطى الَّووَِّت خَتْوورُُج َعلَووى اْ؟َْموورَِة اْلُكووْثَى َحووَّتَّ أَتَووى ا؟َْ  ْموورََة الَّووَِّت ِعْنووَد حُمَسِِ
َهووا ِمثْووِل حَ  ُ َمووَع ُكوولِِ َحَصوواة  ِمنوْ َصووى اْاَووْذِ  َرَمووى ِمووْن َبطْووِن الْووَلاِقى مُثَّ الشَّووَجرَِة فَوَرَماَهووا ِبَسووْبِع َحَصووَيات  يَُكووثِِ

َهْديِوِه مُثَّ أََموَر ِموْن ُكولِِ  اْنَصَرَ  ِإىَل اْلَمْنَحِر فَوَنَحَر َياَلت  َوِستِِنَي بِيَوِدِ  مُثَّ أَْعطَوى َعِلي وا فَوَنَحوَر َموا َغوَثَ َوَأْكورََكُه ِ  
 --حْل فَوووَأَكالَ ِموووْن حلَِْمَهوووا َوَكوووراَِب ِموووْن َمَرِقَهوووا مُثَّ رَكِوووَه َرُسووولُل اّللَِّ بََدنَووو   بَِبْضوووَع   َفُجِعلَوووحْل ِ  قِوووْدر  َفطُِبَخووو
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ووَ  الُظْهووَر فَووأََتى بَووِ  َعْبووِد اْلُمطَّلِوِه َيْسووُقلَن َعلَووى َزْمووَزَم فَوَقوواَل  اْنزِعُوولا بَووِ  َعْبووِد » فَأَفَواَم ِإىَل اْلبَوْيووحِل َفَصوولَّى ِ َكَّ
 ..265فَوَناَوُللُ  َقْلل ا َفَشِرَب ِمْنُه.«.أَْن يَوْغِلَبُكُم النَّاُس َعَلى ِسَقايَِتُكْم لَنَوَزْعحُل َمَعُكْم  اْلُمطَِّلِه فَوَلْل َ 

 ِعْنووَد فَووِإذا أََفْضووُتْم ِمووْن َعَرفووات  فَوواذُْكُروا اّللََّ »ل الووذي تشووْي إليووه اهليوو :هوو - -وهووذا الووذي فعلووه رسوولل اّلِل 
ُتْم ِمْن قوَ اْلَمْشَعِر احْلَراِم.َواذُْكرُ   « ..لِِنيَ ِمَن الضَّالَ ْبِلِه وُ  َكما َهداُكْم َوِإْن ُكنوْ

سولمني  ن ت.مث يوذكر املمن عرفا واملشعر احلرام هل املزقلف .والقرآن هنا ذمر بذكر اّلِل عند  بعد ا فاض 
رهم قبوول أن مووأكووان موون   هووذا الووذكر موون هدايوو  اّلِل هلووم وهوول مظهوور الشووكر علووى هووذ  اهلداي .ويووذكرهم  ووا

ُتْم ِمْن قَوْبِلِه َلِمَن الضَّالِِنيَ »يهديهم:  « ..َوِإْن ُكنوْ
  قود كانوحل قريبواهتوا ..لوا؟ماع  املسلم  األوىل كانحل تدر  ح  ا قرا  مدى وعمو  هوذ  احلقيقو  يف حي
ة نول ئك ،ونسوب  بن واملالعهد  ا كان العرب فيه من ضالل ..ضالل يف التصلر،مظهر  عباقة األصنام وا؟و

املتهافتووووووو   السوووووووخيف  املالئكووووووو  إىل اّلِل،ونسوووووووب  الصوووووووهر إىل اّلِل موووووووع ا؟ووووووون ..إىل آخووووووور هوووووووذ  التصووووووولرات
األنعووووام  رمي بعووووخهوووواملضووووطرب ،اليت كانووووحل تنشووووئ بوووودورها اضووووطرااب يف العبوووواقات والشووووعائر والسوووولل :من 
قهووم لآلهلووو  عوووخ أو ب لهلرهووا أو حللمهوووا بووال موووثر إ  تصوولر عالقوووات بينهووا وبوووني كووَّت اهلهلووو .ومن نووذر

 عتقاقيوووو  لرات ا وإكوووورا  ا؟وووون فيهووووا.ومن عوووواقات جاهليوووو  كووووَّت   سووووند هلووووا إ  هووووذا الركووووام موووون التصوووو
التاليو    تشوْي اهليو لطبقيو  الويتاواألخالقي  ..اثله تلك الفولار    ا جتماعي  املضطرب  ..وضالل يف احلياة 

 «.لنَّاسُ مُثَّ أَِفيُضلا ِمْن َحْيُة أَفاَم ا»يف السيا :
ا ب أموو  ُيسووه هلووموون العوور  إىل إزالتهووا كمووا سوويجكء.واثله تلووك احلووروب واملشوواحنات القبليوو  الوويت   ععوول
ات لزوجيوو ،وعالقعالقات احسوواب يف العووا  الدو .واثلووه تلووك الفلضووى االقيوو  يف العالقووات ا؟نسووي ،وال

يفوكء   ميوزان تبوحلجملتموع بوالاضود الضوعا  يف األسرة بصف  عام .واثله تلوك املظوا  الويت يزاوهلوا األقولايء 
هم منووووه إ    يوووورفع إليووووه ا؟ميووووع ..واثلهووووا حيوووواة العوووورب بصووووف  عاموووو  ووضووووعهم ا نسوووواين املتخلوووو  الووووذي

 ا سالم.
ُتْم ِمْن قَوبْ »وحني كانلا يسمعلن:  « ..نيَ َن الضَّالِِ ِلِه َلمِ َواذُْكُروُ  َكما َهداُكْم َوِإْن ُكنوْ
  الويت كانوحل   اهلابطوكوه علوى خيواهلم وذاكورهتم ومشواعرهم صولر حيواهتم الضوال  الزريوكانحل و  كوك تتلا 

اهم الم،والذي هوودليوه ا سوتطبوع  رحهوم كلوه مث يتلفتولن علووى أنفسوهم لوْيوا مكواوم ا؟ديود الووذي رفعهوم إ
  جدال اّلِل إليه ّبذا الدين،فيدركلن عم  هذ  احلقيق  وأصالتها يف وجلقهم كله بال

 سالمف من هم بغْي اقيق  ما تزال قائم  ابلقياس إىل املسلمني من كل أم  ومن كل جيل ..وهذ  احل

                                                 
 (2419[)46/ 4( واملسند ا؟امع ] 3009[)54/ 8املكنز ] -صحي  مسلم - 265

راء أو السلقاء كسي  ااضاستثفرى:كدى فرجك خبرق  بعد أن هتشى قطنا ييسب :يصلى صالة تطلع يَأسفر:أضاء يالساج :نلع من األ
 :بقىياملشجه:ما تعل  عليه الثياب يالظعن:مجع الظعين  وهى املرأة يغث

 انزع:استقلا يالنساج :نلع من املالح  املنسلج 
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قيقووو  يف ح سوووالمك وموووا هوووم بغوووْي هوووذ  العقيووودةف إووووم حوووني يهتووودون إىل ا سوووالم،وحني يصوووب  املووونهج ا
لن يودرك تقيم.و حياهتم ينتقللن من نلر وضيع صغْي ضال مضطرب إىل نلر آخر رفيع عظويم مهتود مسو

مك ..وإن ج ا سوالهذ  النقلو  إ  حوني يصوبحلن مسولمني حقوا،أي حوني يقيمولن حيواهتم كلهوا علوى الونه
 موون   احلقيقوو  إ  يوودر  هووذيف جاهليوو  عميوواء مووا   هتتوود إىل هووذا الوونهج املهتوودي ..  البشووري  كلهووا لتتيووه

يوع  سوالمك الرفالتصولر لوك ابيعيا يف ا؟اهلي  البشوري  الويت تعوج ّبوا األرم يف كول مكوان،مث ُييوا بعود ذ
أوحوال  وحوني تنقعات و للحياة،ويدر  حقيق  املنهج ا سالمك الشار  على كل ما حلهلا من مقاذر ومسو

 لراهتا،ومجيعمجيووع تصوو يطوول ا نسووان موون قموو  التصوولر ا سووالمك واملوونهج ا سووالمك،على البشووري  كلهووا يف
فكريهوووا السوووفتها قووودميا وحديثا،وموووذاهه أكوووث ما يف ذلوووك تصووولرات أكوووث ف ووو -مناهجهوووا،ومجيع نظمهوووا 

لبشووري   ووا نسووان موون تلووك القموو  الشووار  يدركووه العجووه موون انشووغال هووذ  احووني يطوول ا  -قوودميا وحووديثا 
فيموا  -دعك يوهك فيه من عبة،ومن عنحل،ومن كقلة،ومن ضآل ،ومن اضطراب   يصونعه بنفسوه عاقول 

بوواع كووريع  إلووه يف حاجوو   ت -كمووا يووزعم   -عوود علووى األقوول نووه   يعوود يف حاجوو  إىل إلووه  أو   يأ -يوودعك 
موا َهوداُكْم اذُْكوُروُ  كَ وَ »كوثى:ومنهج إله  فهوذا هول الوذي يوذكر اّلِل بوه املسولمني،وهل ميول علويهم بنعمتوه ال

ُتْم ِمْن قَوْبِلِه َلِمَن الضَّالِِنيَ   « ..َوِإْن ُكنوْ
الم،متجرقين صورة ا سوجمورقين مون كول آصورة سولى آ واحلج هل مويار املسولمني ا؟امع،الوذي يتالقولن فيوه

يووز فوورقا عوون رة،و  ميموون كوول  وو  إ   وو  ا سووالم،عرااي موون كوول كووكء إ  موون يوولب غووْي رووي  يسوو  العوول 
 سوالم هول ة،ونسوه افرق،و  قبيل  عن قبيل ،و  جنسا عن جنك ..إن عقدة ا سوالم هوك وحودها العقد

نفسوووووها  ا الصوووووبغ .وقد كانوووووحل قوووووريا يف ا؟اهليووووو  تسووووومكوحووووود  النسه،وصوووووبغ  ا سوووووالم هوووووك وحوووووده
أووم     متيازاتامجع أمحك،ويتخذون ألنفسهم امتيازات تفرقهم عن سائر العرب.ومن هذ  « احلمك»

ذا الناس.فجوواءهم هوو موون حيووة يفوويخ -أي يرجعوولن  -يقفوولن مووع سووائر النوواس يف عرفووات،و  يفيضوولن 
ني النواس بور  املصوطنع  ذ  الفولاا سالم،وإىل ا ندماج الذي يلغك هو األمر لْيقهم إىل املساواة اليت أراقها

 «.َرِحيم    َغُفلر  نَّ اّللََّ مُثَّ أَِفيُضلا ِمْن َحْيُة أَفاَم النَّاُس،َواْستَوْغِفُروا اّللََّ،إِ :»
لَن اِبْلُمْزَقلَِفوووِ ،وََكانُلا َكانَوووحْل قُووووَرْيا  َوَموووْن َقاَن ِقينَوَهوووا يَِقُفووو  -رضوووى هللا عنهوووا  -البخووواري َعوووْن َعاِئَشوووَ   روى

ُ نَِبيَّووووُه  ووووا َجوووواَء اِ ْسوووواَلُم أََمووووَر اّللَّ ،فَوَلمَّ أَْن َذْتِووووَى  - -ُيَسوووومَّْلَن احْلُْمَك،وََكوووواَن َسووووائُِر اْلَعووووَرِب يَِقُفوووولَن بَِعَرفَات 
َها،َفَذِلَك قَوْللُُه تَوَعاىَل ) مُثَّ  ،مُثَّ يَِقَ  ِّبَا مُثَّ يُِفيَخ ِمنوْ  . 266 أَِفيُضلا ِمْن َحْيُة أَفَاَم النَّاُس (َعَرفَات 

   نبق .،و  يعر قفلا معهم حية وقفلا،وانصرفلا معهم حية انصرفلا ..إن ا سالم   يعر  نسبا
إن النوواس كلهووم أموو  واحدة.سلاسووي  كأسوونان املشوو ،  فضوول ألحوود علووى أحوود إ  ابلتقلى.ولقوود كلفهووم 

مييووووزهم موووون الثيوووواب،ليلتقلا يف بيووووحل اّلِل إخوووولاان متسوووواوين.فال  ا سووووالم أن يتجوووورقوا يف احلووووج موووون كوووول مووووا
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يتجوووورقوا موووون الثيوووواب ليتخووووايللا ابألنسوووواب ..وقعوووولا عوووونكم عصووووبي  ا؟اهليوووو ،واقخللا يف صووووبغ  ا سووووالم 
 ..واستغفروا اّلِل ..

هجسووحل يف  لول يسوْيةاسوتغفرو  مون تلووك الكوثة ا؟اهلي .واسوتغفرو  موون كول موا مووك احلوج مون رالفووات و 
 النفك،أو نط  ّبا اللسان. ا وى عنه من الرفة والفسل  وا؟دال.

يه.أسوواس بشووري  إلوهكووذا يقوويم ا سووالم سوولل  املسوولمني يف احلج،علووى أسوواس موون التصوولر الووذي هوودى ال
  موون و  تفرقهووا  ووقهووا لغوو ،املساواة،وأسوواس األموو  اللاحوودة الوويت   تفرقهووا نبقوو ،و  يفرقهووا جوونك،و  تفر 

نظيو  الرفيووع لتصولر الامجيعوا ..وهكوذا يورقهم إىل اسووتغفار اّلِل مون كول موا حوال  عوون هوذا   وات األرم
.. 

 ذهللار هللا ودعاؤه في أياا الاشريق 202-200الدرس السابع:

َ َكوووذِْكرُِكْم آابءَُكووو» ُتْم َمناِسوووَكُكْم فَووواذُْكُروا اّللَّ ُقلُل:َربَّنوووا آتِنوووا يف يوَ را .َفِمَن النَّووواِس َموووْن َأَكووودَّ ذِْكووو ْم أَوْ فَوووِإذا َقَضووويوْ
ُهْم َموووْن يَوُقلُل: .َوِمووونوْ ِخووورَِة َحَسوووَن  ،َوِقنا نْيا َحَسوووَن   َويف اهْل يف الووودُ  اَربَّنوووا آتِنوووالوووُدنْيا،َوما لَوووُه يف اهْلِخووورَِة ِموووْن َخال  

ُ َسرِي َعذابَ   «..ابِ ُع احلِْسالنَّاِر.أُولِ َك هَلُْم َنِصيه  ِ َّا َكَسُبلا،َواّللَّ
 ا  بيووع وكووراءتكوون أسوول  د سووب  أوووم كووانلا ذتوولن أسوولا  عكوواا وجمنوو  وذي اجملوواز ..وهووذ  األسوولا   ولقوو

كوون يحووني    فحسووه إ ووا كانووحل كووذلك أسوولا  كووالم ومفوواخرات ابهلابء،ومعالمووات ابألنسوواب ..ذلووك
إنسوواني  سووال  كوون هلووم ر للعوورب موون ا هتمامووات الكبووْية مووا يشووغلهم عوون هووذ  املفوواخرات واملعالمووات    ت

.فأما ّبوا ا سوالم يت اننهومبعد ينفقولن فيهوا ناقو  القولل وناقو  العمل.فرسوالتهم ا نسواني  اللحيودة هوك الو
ايم أينفقولن  ا.ومون مث كوانل .قبل ا سالم وبدون ا سالم فال رسال  هلم يف األرم،و  ذكر هلم يف السماء 

فأمووا م ابهلابء .. التعووالفوواخرة ابألنسوواب ويفعكوواا وجمنوو  وذي اجملوواز يف تلووك ا هتمامووات الفارغوو .يف امل
أهم نشووأة د أن أنشوواهلن وقوود أصووبححل هلووم اب سووالم رسووال  ضخم ،وأنشووأ هلووم ا سووالم تصوولرا جديدا،بعوو

حلج،بوود  موون اء مناسووك جديوودة ..أمووا اهلن فيوولجههم القوورآن ملووا هوول خْي،يوولجههم إىل ذكوور اّلِل بعوود قضووا
ُتْم َمن»ذكر اهلابء: َ َكذِْكِر فَِإذا َقَضيوْ  « ..َكدَّ ذِْكرا  أَ ءَُكْم أَْو ُكْم آاباِسَكُكْم فَاذُْكُروا اّللَّ
ابع ولكنوووووه ُيموووول نوووووء مووووع اّلِل،كروا اهلاب..  يفيوووود أن يوووووذ « َكووووذِْكرُِكْم آابءَُكوووووْم أَْو َأَكوووودَّ ذِْكووووورا  »وقللووووه هلوووووم:

ا لز أن تووذكرو يووة   اووحم التنديوود،ويلحك ابلتلجيووه إىل األجوودر واألوىل ..يقوولل هلم:إنكووم تووذكرون آابءكوو
قوا كوذلك الثيواب،فتجر  جورقين مونإ  اّلِل.فاستبدللا هذا بذا .بل كلنلا أكد ذكرا ّلِل وأنتم خرجتم إليه مت

ن ابء.فوووامليزافووواخر ابهلمووون األنسووواب ..ويقووولل هلوووم:إن ذكووور اّلِل هووول الوووذي يرفوووع العبووواق حقوووا،وليك هووول الت
 زان ا تصال ابّلِل وذكر  وتقلا .ا؟ديد للقيم البشري  هل ميزان التقلى.مي

لُل:َربَّنوووا آتِنوووا يف اِس َموووْن يَوقُ َن النَّوووَفِمووو»مث يوووزن هلوووم ّبوووذا امليزان،ويوووريهم مقووواقير النووواس وموووآ هتم ّبوووذا امليوووزان:
ُهْم َموووْن يَوُقلُل: ،َوِمووونوْ ِخووورَِة َحَسوووَن   َوِقنوووا يف اهْل نْيا َحَسوووَن   وَ يف الووودُ  اَربَّنوووا آتِنوووالوووُدنْيا،َوما لَوووُه يف اهْلِخووورَِة ِموووْن َخال  

ُ َسرِ   « ..سابِ يُع احلِْ َعذاَب النَّاِر ..أُولِ َك هَلُْم َنِصيه  ِ َّا َكَسُبلا َواّللَّ
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اي ووولن إىل  األعووراب إن هنووا  فريقني.فريقووا  ووه الووودنيا،فهل حووريا عليها،مشووغلل ّبا.وقوود كوووان قوولم موون
مووور كرون مووون أوعوووام خصوووه وعوووام و ق حسووون،  يوووذ امللقووو  يف احلوووج فيقللووولن:اللهم اجعلوووه عوووام غيوووة 

لووووحل يف هووووذا الفريوووو  موووون النوووواس أن اهليوووو  نز  -نهمووووا رضووووك اّلِل ع -اهلخوووورة كووووي ا ..وورق عوووون ابوووون عبوووواس 
ه ملذج الووذي  ووبقوواع.الن..ولكوون موودللل اهليوو  أعووم وأقوم ..فهووذا  وولذج موون النوواس مكوورور يف األجيووال وال

ي  عاملوه راغ نفسوه،وه،واا فوىل اّلِل ابلدعاء ألوا هوك الويت تشوغلهالدنيا وحدها.يذكرها حَّت حني يتلجه إ
 وتغلقه عليه ..

 م يف اهلخرة على ا نال  و  نصيه هل -طاء إذا قدر الع -هي ء قد يعطيهم اّلِل نصيبهم يف الدنيا 
هلخوورة نصوويبه يف اسووى نووه   ينوفريقووا أفسوو  أفقووا،وأكث نفسووا،ألنه ملصوولل ابّلِل،يريوود احلسوون  يف الوودنيا ولك

 « ..ارِ َعذاَب النَّ     َوِقناَربَّنا آتِنا يف الُدنْيا َحَسَن   َويف اهْلِخرَِة َحَسنَ  :»فهل يقلل 
حتوار هلوم  ّلِل،واّللِ  تيارهوابول يودعلن اخ -إوم يطلبلن مون اّلِل احلسون  يف الودارين.و  ُيودقون نولع احلسون  

 .. ما يرا  حسن  وهم ابختيار  هلم راضلن
 وهي ء هلم نصيه مضملن   يبطئ عليهم.فاّلِل سريع احلساب.

 ّللِ ه أمر ،وتووووور  وأسووووولم لووووو إن هوووووذا التعلووووويم ا هلوووووك ُيووووودق:ملن يكووووولن ا عوووووا .ويقرر أنوووووه مووووون اعوووووه إىل اّللِ 
قوود ف ووه الوودنيا  .ومن جعوولااْية،ورضووك  ووا حتووار  لووه اّلِل،فلوون تفلتووه حسوونات الوودنيا و  حسوونات اهلخوورة

 رج .أرب  وأ  اهلخرة كل نصيه.واألول راب  حَّت ابحلساب الظاهر.وهل يف ميزان اّللِ خسر يف
 .نش ه ا سالميزن الذي وقد تضمن قعا   خْي الدارين يف اعتدال،ويف استقام  على التصلر اهلاقئ املت
د مونهم ولكنوه يريونيا.هوذ  الد إن ا سالم   يريود مون املويمنني أن يودعلا أمور الودنيا.فهم خلقولا للخالفو  يف
يريوود أن  م فيهووا ..إنووهرا ُيصوورهأن يتجهوولا إىل اّلِل يف أمرهووا،وأ  يضوويقلا موون آفوواقهم،فيجعللا موون الوودنيا سوول 

وهول متصول  ول ااالفو من أسلار هذ  األرم الصغْية فيعمل فيهوا وهول أكوث منهوا ويوزا« ا نسان»يطل  
ني ينظوور حوو  وحوودها ى هووذ  األرم ضوو يل  هزيلووابألفوو  األعلووى ..وموون مث تبوودو ا هتمامووات القاصوورة علوو

 إليها ا نسان من قم  التصلر ا سالمك ..
 الام ل والاأخر في أياا الاشريق 203الدرس الثامن:

َ يف اذُْكوووووووووورُ وَ »مث تنتهوووووووووك أايم احلوووووووووج وكوووووووووعائر  ومناسوووووووووكه ابلتلجيوووووووووه إىل ذكووووووووور اّلِل،وإىل تقووووووووولا : م  وا اّللَّ  أايَّ
.َفَمْن تَوَعجَّ  ّللََّ،َواْعَلُمولا أَنَُّكوْم َواتوَُّقولا ا. َعَلْيوِه ِلَموِن اتَّقوى َر َفال ِإمثَْ َشَخَّ  َل يف يَوْلَمنْيِ َفال ِإمْثَ َعَلْيِه،َوَمنْ َمْعُدوقات 

 « ..إِلَْيِه ُهَْشُرونَ 
أايم الووذكر هووك يف األرجوو  يوولم عرفوو  ويوولم النحوور والتشووري  بعوود  ..قووال ابوون عبوواس:األايم املعوودوقات أايم 

م  َمْعوووُدوقات  »شوووري  ..وقوووال عكرمووو :الت َ يف أايَّ يعوووب التكبوووْي يف أايم التشوووري  بعووود الصوووللات « َواذُْكوووُروا اّللَّ
وأايم موو  ياليوو  »املكتوولابت:اّلِل أكووث.اّلِل أكووث.ويف احلوودية املتقوودم عوون عبوود الوورمحن بوون معموور الووديلمك:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 419 

..وأايم عرفوو  والنحوور والتشووري .كلها صوواحل  « فموون تعجوول يف يوولمني فووال إمث عليووه وموون شخوور فووال إمث عليووه
 « ..ِلَمِن اتَّقى »للذكر.اليلمني األولني منها أو اليلمني األخْيين.بشرط التقلى :ذلك 

لوك املشوهد ذلى أموام مث يذكرهم  شهد احلشر  ناسب  مشهد احلج وهول يسوتجيا يف قلولّبم مشواعر التقو
 .. «أَنَُّكْم إِلَْيِه ُهَْشُرونَ َواتوَُّقلا اّللََّ َواْعَلُملا :»املخي  

ا؟اهليو   ن جوذورهاوهكذا ْند يف هذ  اهلايت كي  جعل ا سالم احلج فريض  إسالمي  وكي  خلعهوا مو
 .ه والرواسه .ن الشلائموربطها بعروة ا سالم وكدها إىل حملر  ولللها ابلتصلرات ا سالمي  ونقاها 

لويت كانوحل يف ا تعود هوك يسوتبقيه مون عواقة أو كوعْية ..إووا  وهذ  هك نريقو  ا سوالم يف كول موا رأى أن 
بوواقة عا،إ ووا عوواقت يوودا عربيا؟اهليوو  إ ووا عوواقت قطعوو  جديوودة متناسووق  يف الثوولب ا؟ديوود ..إوووا   تعوود تقل

 إسالمي .فا سالم،وا سالم وحد ،هل الذي يبقى وهل الذي يرعى ..
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 [214إل   204(:اآليات 2البقر  ) الوحد  الثانية عشر  ]سور 

 نماذج مؤمنة ونماذج هللاافر 

( 204ُد ااِْصوواِم )ا يف قَوْلبِووِه َوُهووَل أَلَوو َعلووى مووْشووِهُد اّللََّ َوِمووَن النَّوواِس َمووْن يُوْعِجبُووَك قَوْللُووُه يف احْلَيوواِة الووُدنْيا َويُ } 
َّ َوِإذا تَوَلىلَّ َسعى يف اأْلَْرِم لِيُوْفِسَد ِفيهوا َويُوْهلِوكَ  ( َوِإذا ِقيوَل لَوُه 205   ُيُِوُه اْلَفسواَق )ْسوَل َواّللَُّ َوالنَّ   احْلَوْر
َ َأَخَذتْوووُه اْلعِوووزَُّة اِبْ ِمثِْ َفَحْسوووُبُه َجَهووونَُّم وَ  ْشووورِي نَوْفَسوووُه ابِْتغووواَء يَ ( َوِموووَن النَّووواِس َموووْن 206) اْلِمهووواُق لَبِوووْ كَ اتَّوووِ  اّللَّ

ُ َرُ     وووْلِم َكا( اي أَيُوَهوووا الَّوووِذي207 اِبْلِعبووواِق )َمْرضووواِت اّللَِّ َواّللَّ تَِّبعُووولا ُخطُووولاِت فَّووو   َو  توَ َن آَمنُووولا اْقُخلُووولا يف السِِ
َ َعزِيوز  َحِكويم  اْعَلُملا أَنَّ بَوْعوِد موا جواَءْتُكُم اْلبَويِِنواُت فَو فَِإْن زَلَْلُتْم ِمونْ  (208الشَّْيطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبني  )   اّللَّ

ُ يف لَُلل  ِمنَ 209) ِإىَل اّللَِّ تُوْرَجوُع اأْلُُمولُر ِئَكوُ  َوُقِضوَك اأْلَْموُر وَ ِم َواْلَمالاْلَغموا ( َهْل يَوْنظُُروَن ِإ َّ أَْن َذْتِيَوُهُم اّللَّ
َ َكوِديُد ْن بَوْعوِد موا جا اّللَِّ ِموْل نِْعَمو َ ْن يُوبَودِِ ( َسْل َبِب ِإْسرائِيَل َكْم آتَوْيناُهْم ِمْن آيَ   بَويَِِن   َوَمو210) َءتْوُه فَوِإنَّ اّللَّ

ْلقَوُهْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ  لا َوالَّوِذيَن اتوََّقوْلا فَوولَِّذيَن آَمنُ ُروَن ِمَن ا( زُيَِِن لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلَياُة الُدنْيا َوَيْسخَ 211اْلِعقاِب )
ُ يوَووْرُزُ  َمووْن َيشوواُء بِغَووْْيِ ِحسوواب  ) ُ النَّبِ  النَّوواُس أُمَّوو( كووانَ 212َواّللَّ وو   واِحووَدة  فَوبَوَعووَة اّللَّ رِيَن َوُمْنووِذرِيَن يِِوونَي ُمَبشِِ

 َّ الَّوِذيَن أُوتُولُ  ِموْن بَوْعوِد  َوَموا اْختَولَوَ  ِفيوِه إِ َلُفولا ِفيوهِ َموا اْختوَ َوأَنْوَزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب اِبحْلَو ِِ لِوَيْحُكَم بَونْيَ النَّواِس ِفي
ُ الَّووِذينَ مووا جوواَءهْتُُم الْ  وونَوُهْم فَوَهووَدى اّللَّ ُ يَوْهووِدي َمووْن  َلُفوولا ِفيووِه ِمووَن احْلَوو ِِ ِلَمووا اْختوَ  آَمنُوولا بَويِِنوواُت بَوْغيووا  بَويوْ إبِِْذنِووِه َواّللَّ

ُتْم أَْن تَووْدُخُللا ا؟َْ  (213َيشوواُء ِإىل ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  ) ووا َذِْتُكووأَْم َحِسووبوْ ْم ْلا ِمووْن قَوووْبِلكُ ِذيَن َخلَووْم َمثَووُل الَّوونَّووَ  َوَلمَّ
ُهُم اْلَبْأسواُء َوالضَّوورَّاُء َوزُْلزِلُولا َحوَّتَّ يَوُقوولَل الرَّ  ّللَِّ َأ  ِإنَّ َنْصوَر اّللَِّ َقرِيووه  نُوولا َمَعوُه َموَّت َنْصووُر االَّوِذيَن آمَ ُسولُل وَ َمسَّوتوْ

(214) } 
  مقدمة الوحد  أوجيهات وأشريمات القرآن منهج للاربية 

اة  الكاموول للحيوون جمملعهووا ذلووك املوونهج الوورابينمووالوويت يتووأل   -والتشووريعات القرآنيوو   يف ينووااي التلجيهووات
  ابلووووونفك  هووووذ  التلجيهوووووات كوووووذلك منهجووووا لل بيووووو ،قائما علوووووى ااووووثة املطلقووووويفاووووود النوووووالر  -البشووووري  

 ووواذج مووون  تضووومن رسوووما نساني ،ومسوووارّبا الظووواهرة واافيووو  ذخوووذ هوووذ  الووونفك مووون مجيوووع أقطارها،كموووا ي
اصوووائا ة السووومات،حَّت ليخيووول لإلنسوووان وهووول يتصوووف  هوووذ  از نفووولس البشر،واضوووح  ااصوووائا جووواه

هل عليهوووووا،و  والسووووومات،أنه يووووورى ذوات بعينها،تووووودب يف األرم،وتتحووووور  بوووووني الناس،ويكووووواق يضوووووع يووووود 
 موون  وواذج لنموولذجني يصووي :هذ  هووك بعينهووا الوويت عناهووا القوورآن  ويف هووذا الوودرس ْنوود املالموو  اللاضووح 

الوووذي يعجبوووك ة كلها.و األول  ووولذج املرائوووك الشووورير،الذل  اللسوووان.الذي اعووول كخصوووه حمووولر احليووواالبشووور:
 صووال  نفسووه بووولُيوواول إ مظهوور  ويسوول   رث .فووإذا قعووك إىل الصووال  وتقوولى اّلِل   يرجووع إىل احلوو  و 

 لنسول  والثواينااحلوّر و  أخذته العوزة اب مث،واسوتنك  أن يلجوه إىل احلو  وااوْي ..ومضوى يف نريقوه يهلوك
اب يف سه لذاتوه حسوا ،و  ُي لذج امليمن الصاق  الذي يبذل نفسه كلها ملرضاة اّلِل،  يستبقك منها بقي

 سعيه وعمله،ألنه يف  يف اّلِل،ويتلجه بكليته إليه.
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وقون موا قون موا تورقق،وعقه عرم هوذين النمولذجني نسومع هتافوا ابلوذين آمنولا ليستسولملا بكليوتهم ّلِل،
هوا علي عموه اّللِ نني بودلحل حو،وقون ما عرب  ّلِل بطله االار  واملعجزات،كالذي فعلته بنل إسرائيل تلفحل

ر احلقيقووووك عا للتصوووول وكفرهتووووا ..ويسوووومى هووووذا ا ستسووووالم قخوووول  يف السوووولم.فيفت  ّبووووذ  الكلموووو  اباب واسوووو
لاجهوو  الوونا عنوود م ذاهووالكاموول حلقيقوو  ا ميووان بوودين اّلِل،والسووْي علووى منهجووه يف احليوواة )كمووا سنفصوول 

 القرآين إبذن اّلِل(.
ر ل .يعورم سولء تصوآمنولا . ويف ملاجه  نعم  ا ميان الكثى،وحقيق  السالم اليت تنشر لالهلا علوى الوذين

ه ذلوووك إىل جانووو الكفوووار حلقيقووو  األمر،وسوووخريتهم مووون الوووذين آمنووولا بسوووبه ذلوووك التصووولر الضوووال.ويقرر
 « ..ِقياَم ِ اتوََّقْلا فَوْلقَوُهْم يَوْلَم الْ  َوالَِّذينَ »حقيق  القيم يف ميزان اّلِل:

هم فيموووا يحكم بيووونيلوووك هوووذا تلخووويا لقصووو  اخوووتال  الناس.وبيوووان للميوووزان الوووذي اوووه أن يفي ووولا إليوووه لووو
 « ..لا ِفيهِ ا اْختَوَلفُ اِس ِفيمَ النَّ »اختلفلا فيه.وتقرير للليف  الكتاب الذي أنزله اّلِل ابحل  ليحكم بني 

عوو  املسووولم  نووه ا؟ماا ينتظوور القووائمني علووى هووذا امليووزان موون مشووا  الطريوو  وحاويتطوور  موون هووذا إىل موو
اعوو  نيطووحل مجقيتووه كوول فيكشوو  هلووا عمووا ينتظرهووا يف نريقهووا الشووائك موون البأسوواء والضووراء وا؟هوود الووذي ل
 نهووا.وكك تقبوول حموويا عّبووا هووذ  األمانوو  موون قبوول.كك تعوود نفسووها لتكووالي  األمانوو  الوويت   مفوور منهووا و 

 د  وهكووذا نوورىلفجوور بعيوواهووا راضووي  النفك،مسووتقرة الضوومْي تتلقووع نصوور اّلِل كلمووا غووام األف ،وبوودا أن علي
 يقاعووووووات انلعوووووو  موووووون أنرافووووووا موووووون املوووووونهج الوووووورابين يف تربيوووووو  ا؟ماعوووووو  املسوووووولم  وإعووووووداقها،تنحل أحنوووووواء م

اموووول للحيوووواة لكابين ااملييرة،تتخلوووول التلجيهووووات والتشووووريعات الوووويت يتووووأل  موووون جمملعهووووا ذلووووك املوووونهج الوووور 
 البشري .

 نموذج المنافق الكاذا والمؤمن الصالح 207 - 204الدرس ا ول:

ُد ااِْصوواِم.َوِإذا تَوووَلىلَّ ا يف قَوْلبِووِه،َوُهَل أَلَوو َعلووى مووِهُد اّللََّ َوِمووَن النَّوواِس َمووْن يُوْعِجبُووَك قَوْللُووُه يف احْلَيوواِة الُدنْيا،َوُيْشوو»
َّ َوالنَّْسوووَل،وَ  َسوووعى يف اأْلَْرِم لِيُوْفِسووودَ  ُ ِفيهوووا َويُوْهلِوووَك احْلَوووْر وووُه الْ  اّللَّ  َأَخَذتْوووُه اتَِّ  اّللََّ َفسووواَق.َوِإذا ِقيوووَل لَوووُه: ُيُِ

،َفَحْسووُبُه َجَهوونَُّم َولَبِووْ َك اْلِمهوواُق ..َوِموو ،َواّللَُّ رِي نَوْفَسووُه ابِْتغوواَء مَ اِس َمووْن َيْشووَن النَّوواْلعِووزَُّة اِبْ ِمثِْ َرُ     ْرضوواِت اّللَِّ
 « ..اِبْلِعباقِ 

ذا القوولل ن مصوودر هووهووذ  اللمسووات العجيبوو  موون الريشوو  املبدعوو  يف رسووم مالموو  النفلس،تشووك بووذاهتا  
 -هووذ  يع  كيف ملسووات سوور  -املعجووز لوويك مصوودرا بشووراي علووى ا نال .فاللمسووات البشووري    تسووتلعه 

 أعم  خصائا النماذج ا نساني ،ّبذا اللضل ،وّبذا الشملل.
كووول كلمووو  أكوووبه خبووو  مووون خطووولط الريشووو  يف رسوووم املالمووو  وهديووود السووومات ..وسووورعان موووا ينوووتفخ إن  

النمووووووولذج املرسووووووولم كائنوووووووا حيوووووووا، يز الشخصوووووووي .حَّت لتكووووووواق تشوووووووْي  صوووووووبعك إليوووووووه،وتفرز  مووووووون ماليوووووووني 
األكووخاص،وتقلل:هذا هوول الووذي أراق إليووه القوورآن  ..إوووا عمليوو  خلوو  أكووبه بعمليوو  االوو  الوويت ختوورج كوول 

ظوووو  موووون يوووود البووووارئ يف عووووا  األحيوووواء  هووووذا املخلوووول  الووووذي يتحدّ،فيصوووولر لووووك نفسووووه خالصوووو  موووون حل
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ااووووْي،ومن ا خالص،وموووون التجوووورق،ومن احلووووه،ومن ال فووووع،ومن الرغبوووو  يف إفاضوووو  ااووووْي والووووث والسووووعاقة 
والطهووارة علوووى النووواس ..هووذا الوووذي يعجبوووك حديثوووه.تعجبك ذ قوو  لسوووانه،وتعجبك نوووثة صووولته،ويعجبك 

َ َعلوووى موووا يف قَوْلبِوووهِ ..»ثوووه عووون ااوووْي والوووث والصوووال  حدي ..زايقة يف التوووأيْي وا ُياء،وتلكيووودا « َوُيْشوووِهُد اّللَّ
 للتجرق وا خالص،وإلهارا للتقلى وخشي  اّلِل ..

هوا للحوه ،و  ملضوع فيوالسوماح  تزقحم نفسه ابللدق وااصلم ،فال لول فيهوا للولق«  َوُهَل أََلُد ااِْصامِ »
 ْي،و  مكان فيها للتجمل وا يثار.واا

 ه والدهان والتملي هذا الذي يتناقخ لاهر  وابننه،ويتنافر مظهر  ورث  ..هذا الذي يتقن الكذب
غووك واحلقوود لشوور والباحووَّت إذا جوواء قور العموول لهوور املخبلء،وانكشوو  املستلر،وفضوو   ووا فيووه موون حقيقوو  

ُ   ُيُُِه الْ َّ َوالنَّسْ احْلَرْ   لِيُوْفِسَد ِفيها،َويُوْهِلكَ َوِإذا تَوَلىلَّ َسعى يف اأْلَْرمِ »والفساق:  «.َفساقَ َل،َواّللَّ
ل حوك مون كو إهوال   وإذا انصر  إىل العمل،كانحل وجهته الشر والفساق،يف قسلة وجفولة ولودق،تتمثل يف
 ..وإهوال  نسواليواة اب احلوّر الوذي هول ملضوع الوزرع وا نبوات وا مثوار،ومن النسول الوذي هول امتوداق احل
ق الغوودر والفسوواوالشوور و  احليوواة علووى هووذا النحوول كنايوو  عمووا يعتموول يف كيووان هووذا املخلوول  النكوود موون احلقوود
   َواّللَُّ ..»ال  اح  والصووو.. وووا كوووان يسووو   بذ قووو  اللسوووان،ونعلم  الووودهان،والتظاهر اباوووْي والوووث والسوووم

  هووذا فووى عليووه حقيقووّلِل   ختاألرم الفسوواق ..وا..و  ُيووه املفسوودين الووذين ينشوو لن يف « ُيُِووُه اْلَفسوواقَ 
بووه دنيا،فال يعجحليوواة الووالصوون  موون النوواس و  اوولز عليووه الوودهان والطووالء الووذي قوود اوولز علووى النوواس يف ا
 ئر.من هذا الصن  النكد ما يعجه الناس الذين ختدعهم الظلاهر وختفى عليهم السرا

َ أَ َوِإذا ِقيووَل لَووُه:اتَِّ  ا»ت:وميضووك السوويا  يلضوو  معووا  الصوولرة بووبعخ اللمسووا .َفَحْسووَخَذتْووُه الْ ّللَّ ُبُه عِووزَُّة اِبْ ِمثِْ
 « ..َجَهنَُّم َولَِبْ َك اْلِمهاقُ 

 موا يعتمول يف ار وأخورجإذا تلىل فقصد إىل ا فسواق يف األرم وأهلوك احلوّر والنسول ونشور ااوراب والودم
شوي  اّلِل .توذكْيا لوه خب.« ّللََّ ااتَّوِ  »كلوه مث قيول لوه:  صدر  من احلقد والضغن والشور والفسواق ..إذا فعول هوذا

ن قوولى وتعووالم أإىل الت واحليوواء منووه والتحوورج موون غضووبه ..أنكوور أن يقووال لووه هووذا القوولل واسووتكث أن يلجووه
« اِبْ ِمثِْ »ن اووووْي ولكووووييخووووذ عليووووه خطووووأ وأن يلجووووه إىل صوووولاب.وأخذته العووووزة   ابحلوووو  و  ابلعوووودل و  اب

نوه وهول  بوال حيواء ممام اّللِ جرام والذنه وااطي  ،ورفع رأسه يف وجه احلو  الوذي يوذكر بوه،وأ..فاستعز اب 
سوو  حياء  إوووا ملق وا سووتالووذي كووان يشووهد اّلِل علووى مووا يف قلبووه ويتظوواهر اباووْي والووث وا خووالص والتجوور 
 .تقوولل يف غووْيتحر يووا يتكموول مالموو  الصوولرة،وتزيد يف قسووماهتا واييزهووا بووذاهتا ..وتوودع هووذا النموولذج ح

آن  ويف  ن ويف كوووولترقق:هووووذا هل.هووووذا هوووول الووووذي عنووووا  القوووورآن  وأنووووحل توووورا  أمامووووك مووووايال يف األرم اهل
  هوذا  ق ..يف ملاجهو ا فسوايفملاجه  هذا ا عتزاز اب مث واللدق يف ااصلم  والقسلة يف الفساق والفجلر 

 « ..اُق ْ َك اْلِمهُم،َولَبِ َفَحْسُبُه َجَهنَّ »كله ابهه السيا  ابللطم  الالئق  ّبذ  ا؟بل  النكدة:
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يك ون وجنولق إبلوهوا الغواو حسبه  ففيها الكفاي   جهنم اليت وقلقها الناس واحلجارة.جهنم اليت يكبكه في
اق ايوووز مووون الووويت تكووو أمجعووولن.جهنم احلطمووو  الووويت تطلوووع علوووى األف ووودة.جهنم الووويت   تبقوووك و  توووذر.جهنم

ن  مووا ..واي لبوويس هنوو« ِمهوواقُ الْ »واي للسووخري  القاصووم  يف ذكوور « َك اْلِمهوواُق َولَبِوو ْ »الغوويج  حسووبه جهوونم 
 كان مهاق  جهنم بعد ا عتزاز والنفخ  والكثايء 

ْفَسوُه نوَ ْن َيْشورِي َمولنَّواِس اَوِموَن »ذلك  لذج من الناس.يقابله  لذج آخور علوى الطور  اهلخور مون القيواس: 
.َواّللَُّ   « .. َرُ    اِبْلِعباقِ ابِْتغاَء َمْرضاِت اّللَِّ

اء ر و و  يرجول موون هوا بقيوو ،ويشوري هنوا معناهووا يبيع.فهول يبيووع نفسوه كلهووا ّلِل ويسولمها كلهوا   يسووتبقك من
فيهووا  املوو    توورققء.بيع  كأقائهووا وبيعهووا غايوو  إ  مرضوواة اّلِل.لوويك لووه فيهووا كووكء،وليك لووه موون ورائهووا كووك

لغايوو  قي إىل نفووك ا آخوور يووي يوو  لغووْي اّلِل ..والتعبووْي ُيتموول معوو و  تلفووحل و  هصوويل مثوون،و  اسووتبقاء بق
ر لوو  ّبووا حوو  آخوو،  يتع..ُيتموول أن يشوو ي نفسووه بكوول أعوورام احليوواة الوودنيا،ليعتقها ويقوودمها خالصوو  ّللِ 
رواايت سووببا ذكوورت الوو إ  حوو  مل  .فهوول يضووحك كوول أعوورام احليوواة الوودنيا وحلووا بنفسووه جموورقة ّلِل.وقوود

 ي  يتف  مع هذا التأويل األخْي:لنزول هذ  اهل
وأبل عثموووووووووووان ،وسوووووووووووعيد بووووووووووون املسووووووووووويه،وأنك،قوووووووووووال ابووووووووووون عباس:267قوووووووووووال ابووووووووووون كثوووووووووووْي يف التفسوووووووووووْي 

منعووه ،وذلووك أنَّووه ملووا أسوولم  كوو  وأراق اهلجرة،نزلحل يف ُصووهيه بوون سووَنان الرومك:ومجاعوو ،وعكرم ،الِنهدي
فأنزل هللا فيووه ،تخلا موونهم وأعطواهم مالووهفَوَعوول.ف،وإْن أحووه أن يتجووِرق منوه ويهاجر،النواس أن يهوواجر  الوه

وأنتم فوووال أخسووور هللا :فتلقا  عمووور بووون ااطووواب ومجاعووو  إىل نووور  احلرِة.فقووواللا:َرب  البيع.فقوووال،هوووذ  اهليووو 
"رِب  البيووووووع :قووووووال لووووووهومووووووا ذا ف فووووووأخثو  أِن هللا أنووووووزل فيووووووه هووووووذ  اهليوووووو .ويروى أن رسوووووولل هللا ،عارتكم
 رب  البيع صهيه"..،صهيه
ب ا،أَقْوَبَل ُمَهاِجر ا حَنْوَل النَّوِلِِ وَعْن سَ  ،فَوَتِبَعوُه نَوَفور  ِموْن قُووَرْيا  ُمْشورُِكلَن،فَونَوَزَل َوانْوتَوثَوَل ِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِِه،أَنَّ ُصَهيوْ

،َوأمَْيُ اّللَِّ  ،َقْد َعِلْمُتْم َأيِنِ أَْرَمواُكْم َرُجوال  ِبَسوْهم  َ  َتِصوُللَن ِإَ َّ َحوَّتَّ أَْرِموَيُكْم ِبُكولِِ  ِكَنانَوَتُه،فَوَقاَل:اَي َمْعَشَر قُوَرْيا 
ُتْم َقلَْلووُتُكْم َسووْهم  يف ِكنَوواَنيِت،مُثَّ َأْضوورَِبُكْم ِبَسووْيِفك،َما بَِقووَك يف يَووِدي ِمْنووُه َكووْكء ،مُثَّ َكووْأنُُكْم بَوْعووُد .َوقَوواَل:ِإْن ِكوو  وْ

ووووووووَ ،َوخُتَُللَن َسووووووووِبيِلك ف قَاُللا:فَوووووووودُ  ووووووووَ  َوُبَلِِووووووووك َعْنَك،فَوتَوَعاَهووووووووُدوا َعلَووووووووى َعلَووووووووى َموووووووواِ  ِ َكَّ لََّنا َعلَووووووووى َمالِووووووووَك ِ َكَّ
ُْم،َوأُْنزَِل َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ  ُ َرُءو   َذِلَك،فَووَدهلَّ اْلُقووْرآُن:َوِمَن النَّوواِس َمووْن َيْشوورِي نَوْفَسووُه ابِْتغَوواَء َمْرَضوواِت اّللَِّ َواّللَّ

ب ا،قَاَل َلُه َرُسلُل اّللَِّ اِبْلِعَباِق فَوَلمَّا رََأى َرُسلُل اّللَِّ  َرِبَ  اْلبَوْيوُع اَي أاََب َُيْوىَي َربِوَ   -:َرِبَ  اْلبَوْيُع اَي أاََب َُيْىَي  ُصَهيوْ
ُ َرُ    ْرَضوواتِ اْلبَوْيوُع اَي أاََب َُيْووىَي .َوقَووورَأَ َعَلْيووِه اْلُقووْرآَن،يَوْعِب قَوْللَووُه:َوِمَن النَّوواِس َمووْن َيْشوورِي نَوْفَسووُه ابِْتغَوواَء مَ   اّللَِّ َواّللَّ

 268اِبْلِعَباِق "

                                                 
 [456/ 1قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 267
 ( حسن 1972تَوْفِسُْي اْبِن َأيب َحامتِ  )  - 268
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فَاتوَّبَوَعُه نَوَفور  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي،فَونَوثَوَر ِكَنانَوتَوُه وَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّه قَاَل:َخرََج ُصَهْيه  ُمَهاِجر ا ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ 
،قَوْد تَوْعَلُمولَن َأيِنِ ِمونْ   أَْرَمواُكْم،َواّللَِّ َ  َتِصوُللَن ِإَ َّ َحوَّتَّ أَْرِموَيُكْم ِبُكولِِ َسوْهم  َمعِوك،مُثَّ َوقَاَل هَلُْم:اَي َمْعَشَر قُوَرْيا 

ووُتْم تُرِيووُدوَن َموواِ  َقلَْلووُتُكْم َعَلْيووِه .قَاُللا:فَوو ُدلََّنا َعلَووى َمالِووَك َأْضوورَِبُكْم ِبَسووْيِفك َمووا بَِقووَك ِمْنووُه يف يَووِدي َكووْكء ،فَِإْن ُكنوْ
ُْم َوحَلِووَ  ِبَرُسوولِل اّللَِّ َوُبْلِووك َعْنووكَ  :" َربِووَ  اْلبَوْيووُع أاََب َُيْووىَي فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ  .فَوتَوَعاَهووُدوا َعلَووى َذِلَك،فَووَدهلَّ

ُ تَوَعوواىَل ِفيووِه:َوِمَن النَّوواِس َمووْن َيْشوورِي نَوْفَسووُه ابِْتغَوواَء َمْرَضوواِة اّللَِّ اهْليَووَ  " قَوواَل أَ  وورِيَن:نَوزََلحْل "،فَووأَنْوَزَل اّللَّ ْكثَوووُر اْلُمَفسِِ
بُلُ  فَوَقوواَل هَلُوومْ  :ِإيِنِ يف ُصووَهْيِه بْووِن ِسووَنان  الُروِمووكِِ ِحوونَي َأَخووَذُ  اْلُمْشوورُِكلَن يف َرْهوو   ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي فَوَعووذَّ  ُصووَهْيه 

،َ  َيُضوورُُكُم أَِموووْنُكْم ُكْنوووحُل أَْم ِمووْن َعُدوُِِكْم،قَاُللا:َصووو َدْقحَل قَاَل:فَوَتْأُخوووُذوَن أَْهلِووك َوَمووواِ  َوتَوووَدُعلين َكووْي   َضوووِعي  
ُ َعْنووُه بَوْعووَدَما قَووِدَم اْلَمِدينَوو َ  فَوَقوواَل:َرِبَ  اْلبَوْيووُع اَي َوِقيِب،فَوَفَعُللا،فَونَوزَلَووحْل ِفيووِه َهووِذِ  اهْليَُ ،فَوَلِقيَووُه أَبُوول َبْكوور  َرِضووَك اّللَّ

عُووَك فَوواَل َحَْسووُر  ووار  فَوعُووذِِبُلا َحووَّتَّ ُصووَهْيُه قَاَل:َوبَويوْ .فَوَقوورَأَ َعَلْيووِه اهْليَووَ  فَوَفوورَِ  ِّبَووا .َوأَمَّووا بِوواَلل  َوَخبَّوواب  َوَجووْث  َوَعمَّ
بَوولِِئَونوَُّهْم ِد َموا لُِلُمولا لَنوُ قَاُللا:ُ ِْضك َما أَرَاَق اْلُمْشرُِكلَن،مُثَّ أَْرَسُللُهْم،َفِفيِهْم نَوزََلحْل:َوالَّوِذيَن َهواَجُروا يف اّللَِّ ِموْن بَوْعو

 . 269يف الُدنْوَيا َحَسَن   َوأَلَْجُر اهْلِخرَِة َأْكَثُ َلْل َكانُلا يَوْعَلُملَن "
 : ب ا ِحنَي أَرَاَق اهلِْْجرََة ِإىَل اْلَمِديَنِ ،قَاَل َلُه ُكفَّاُر قُوَرْيا  ،أَنَّ ُصَهيوْ تَونَوا ُصوْعُللك ا،َفَكثُورَ وَعْن َأيب ُعْثَماَن النوَّْهِديِِ  أَتَويوْ

َل هَلُْم:أَرَأَيْوووُتْم ِإْن َمالُووَك ِعْنووَداَن،َوبَوَلْغحَل َمووا بَوَلْغووحَل مُثَّ تُرِيووُد أَْن خَتْوورَُج بِنَوْفِسووَك َوَمالِووَك،َواّللَِّ  َ َيُكوولُن َذِلَك،فَوَقووا
ووووُتُكْم َموووواِ  َأخُتَلُوووولَن َسووووِبيِلك ف فَوَقاُللا:نَوَعْم،فَوَقاَل:أُْكووووِهدُُكْم َأيِنِ قَووووْد َجَعْلوووو حُل هَلُووووْم َموووواِ ،فَوبَوَلَ  َذلِووووَك النَّووووِلَّ أَْعطَيوْ

. ،َرِبَ  ُصَهْيه   270،فَوَقاَل:َرِبَ  ُصَهْيه 
" أَقْوَبَل ُصَهْيه  ُمَهاِجر ا حَنَْل اْلَمِديَنِ  َواتوَّبَوَعُه نَوَفر  ِموْن قُووَرْيا  فَونَووَزَل َعوْن رَاِحَلتِوِه :وَعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِِه قَاَل 

َ  َتِصوُللَن ِإَ َّ ،َوامْيُ اّللَِّ ،َلَقوْد َعِلْموُتْم َأيِنِ ِموْن أَْرَمواُكْم َرُجوال  ،اَي َمْعَشوَر قُووَرْيا  :مُثَّ قَاَل ، ِكَنانَِتِه َوانْوَتَشَل َما يف 
ُتْم ،ء  مُثَّ َأْضوورَِبُكْم ِبَسووْيِفك َمووا بَِقووَك يف يَووِدي ِمْنووُه َكووكْ ،َحووَّتَّ أَْرِمووَك ِبُكوولِِ َسووْهم  َمعِووَك يف ِكنَوواَنيِت  فَووافْوَعُللا َمووا ِكوو وْ

ووُتْم َسووِبيِلك ، ُتْم َقلَْلووُتُكْم َعلَووى َموواِ  َوَخلَّيوْ ووا قَووِدَم َعلَووى النَّووِلِِ ،فَوَفَعووَل ،نَوَعووْم :قَوواُللا ،فَووِإْن ِكوو وْ " َربِووَ  :قَوواَل  فَوَلمَّ
ُ َرُءو   اِبْلِعبَواِق َونَوزََلحْل َوِمَن النَّاِس َمنْ :قَاَل ،اْلبَوْيُع أاََب َُيْىَي َرِبَ  اْلبَوْيُع "   َيْشرِي نَوْفَسوُه ابِْتغَواَء َمْرَضواِة اّللَِّ َواّللَّ

"271  
وَُكْنوحُل قَووْد َ َْمووحُل اِبْاُووُروِج َمَعووُه ،ِإىَل اْلَمِدينَوِ  َوَخوورََج َمَعووُه أَبُوول َبْكوور   َخوورََج َرُسوولُل اّللَِّ :قَوواَل ،وَعوْن ُصووَهْيه  

لَويِت تِْلوَك أَقُولُم َ  أَقْوعُوُد ، َوَصدَّين فَوتَوَياِن ِموْن قُووَرْيا   ُ َعوزَّ َوَجولَّ َعوْنُكْم بَِبْطنِوِه :َوقَواُللا ،َفَجَعْلوحُل لَيوْ قَوْد َكوَغَلُه اّللَّ
ُهْم اَنس  بَوْعَدَما ِسْرُت يُرِيُدوَن َرقِِي ،َو َْ َأُكْن َكاِكي ا ،  أَْن َهوْل َلُكومْ :فَوُقْلحُل هَلُوْم ،فَوَقاُملا َفَخَرْجحُل فَوَلِحَقِب ِمنوْ

                                                 
 ( حسن 770َ رِيُ  اْلَمِديَنِ  ِ ْبِن َكبََّ  ) - 269
 لغْي  ( صحي  7082[) 557/ 15ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 270
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شواب.يِكنانته ا مون النُ ج موا فيهوال :اسوتخرا راحلته :الراحل  :البعْي القلي علوى األسوفار واألمحوال، وسولاء فيوه الوذكر واألنثى.يوانتثول :ا نتثو
 :الكنان  :ا؟ُعب .
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ووَ  َوخُتْلُوولَن َسووِبيِلك َوتُليُِقوولَن ِ   ووَ  فَوُقْلووحُل ،أُْعِطووَيُكْم أََواقِووكَّ ِمووْن َذَهووه  َوُحلَّتَوونْيِ ِ  ِ َكَّ فَوَفَعلُوولا فَوَتِبْعووتُوُهْم ِإىَل َمكَّ
َفَخَرْجوحُل ، آِبيَِ  َكَذا وََكوَذا َفُخوُذوا احْلُلَّتَونْيِ َواْذَهُبلا ِإىَل ُفاَلنَ َ ،اْحُفُروا َهْحَل أُْسُكفَِّ  اْلَباِب فَِإنَّ َهْتَوَها اأْلََواِقَك :

َهووا ،قُوبَوواَء  َحووَّتَّ قَووِدْمحُل َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ  ووا َرآين قَوواَل ،قَوْبووَل أَْن يَوَتَحوولََّل ِمنوْ " اَي أاََب َُيْووىَي َربِووَ  اْلبَوْيووُع " :فَوَلمَّ
 272َوَما َأْخَثََ  ِإ َّ ِجْثِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم "، إِلَْيَك َأَحد  اَي َرُسلَل اّللَِّ َما َسبَوَقِب :فَوُقْلحُل ،َياَلت  

ق حواقّ ومون ى من جمور وسلاء كانحل اهلي  نزلحل يف هذا احلاقّ،أو أوا كانحل تنطب  عليه،فهك أبعد مد
ة لر وهنوا  والصو شري  هناجمرق فرق.وهك ترسم صلرة نفك،وهدق مالم   لذج من الناس ترى نظائر  يف الب

ق الفطوورة لم ،مفسوول األوىل تنطبوو  علووى كوول منوواف  مووراء ذلوو  اللسووان فووج القله،كوورير الطبع،كووديد ااص
.وهوذا وذلوك .احليواة  ..والصلرة الثانيو  تنطبو  علوى كول مويمن خوالا ا ميوان،متجرق ّلِل،مورخا ألعورام

نوواس ظووار يتأموول الم األنمووا لذجووان معهوولقان يف النوواس تر همووا الريشوو  املبدعوو  ّبووذا ا عجوواز وتقيمهمووا أ
 لنووواس أ ا ويتعلم منهموووافيهموووا معجوووزة القرآن،ومعجوووزة خلووو  ا نسوووان ّبوووذا التفووواوت بوووني النفوووا  وا ميوووان.

لنثة زوقووووووووو ،واينخووووووووودعلا  عسووووووووولل القووووووووولل،ونالوة الووووووووودهان وأن يبحثووووووووولا عووووووووون احلقيقووووووووو  وراء الكلمووووووووو  امل
 ميان.يزان ا تكلن القيم يف م املتصنع ،والنفا  والرايء والزوا   كما يتعلملن منهما كي 

 دعو  لصدق االاهاا  با سالا وأحاير من الشيطان 209 - 208الدرس الثاني:

ت  اب؟ماعووو  اوووالا.يهويف لووالل هووواتني اللوولحتني املشخصوووتني لنمووولذج النفووا  الفووواجر،و لذج ا ميووان ا
يطان،مع طووولات الشووواتبووواع خاملسلم ،ابسوووم ا ميوووان الوووذي تعووور  به،للووودخلل يف السووولم كاف ،واحلوووذر مووون 

ولْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا اْقُخلُولا يف »التحذير من الزلل بعد البيان. الشَّوْيطاِن،ِإنَُّه  ،َو  تَوتَِّبعُولا ُخطُولاتِ ِم َكافَّو    السِِ
َ َعزِيز  َحكِ أَنَّ  ،فَاْعَلُملايِِناتُ َلُكْم َعُدو  ُمِبني .فَِإْن زَلَْلُتْم،ِمْن بَوْعِد ما جاَءْتُكُم اْلبوَ   « ..يم   اّللَّ

لووذي اصوولهم ابّلِل فرقهم،ويإوووا قعوولة للموويمنني ابسووم ا ميان.ّبووذا اللصوو  انبووه إليهم،والووذي مييووزهم وي
 يدعلهم ..قعلة للذين آمنلا أن يدخللا يف السلم كاف  ..

 كبوووْي مووونللصوووغْي واويف اوأول مفووواهيم هوووذ  الووودعلة أن يستسووولم امليمنووولن بكليووواهتم ّلِل،يف ذوات أنفسوووهم،
  أو ر،ومن نيوووووأمووووورهم.أن يستسووووولملا ا ستسوووووالم الوووووذي   تبقوووووى بعووووود  بقيووووو  انكوووووزة مووووون تصووووولر أو كوووووعل 
ملطم نوووووو  للايقووووو  اعمووووول،ومن رغبووووو  أو رهبووووو ،  ختضووووووع ّلِل و  ترضوووووى  كموووووه وقضا .استسووووووالم الطاعووووو  ا

 نولن ركواق وهوم مطملنصو  وال والليد اليت تقلق خطاهم وهم وايقولن أووا تريود ّبوم ااوْي الراضي .ا ستسالم
 إىل الطري  واملصْي،يف الدنيا واهلخرة سلاء.

وتلجيه هذ  الدعلة إىل الذين آمنلا إذ ذا  تشك  نه كانحل هنالك نفلس ما توزال يثولر فيهوا بعوخ الو قق 
  يف الطاعووو  املطلقووو  يف السووور والعلن.وهووول أمووور نبيعوووك أن يلجووود يف ا؟ماعووو  إىل جانوووه النفووولس املطم نووو

اللايق  الراضي  ..وهوك قعولة تلجوه يف كول حوني للوذين آمنولا ليخلصولا ويتجورقوا وتتلافو  خطورات نفلسوهم 
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واعاهووات مشوواعرهم مووع مووا يريوود اّلِل ّبم،ومووا يقوولقهم إليووه نبوويهم وقيوونهم،يف غووْي مووا تلجلووج و  توورقق و  
 تلفحل.

نم نان،وكلووه يقو  وا الم.عا  كلوهواملسولم حوني يسوتجيه هوذ  ا سووتجاب  يودخل يف عوا  كلوه سولم وكلووه سو
عقووووول م موووووع الرضوووووى واسوووووتقرار.  حوووووْية و  قلووووو ،و  كوووووروق و  ضالل.سوووووالم موووووع الووووونفك والضمْي.سوووووال

 يف حنووووووااي واملنط .سوووووالم مووووووع النووووواس واألحياء.سووووووالم موووووع اللجوووووولق كلووووووه وموووووع كوووووول ملجلق.سوووووالم يوووووور 
ى ذا السوالم علويفويخ هو ماء.وأول مواالسريرة.وسالم يظلل احلياة واجملتمع.سالم يف األرم وسالم يف السو

 القله يفيخ من صح  تصلر  ّلِل ربه،ونصاع  هذا التصلر وبسانته ..
قبول و  تتعودق بوه ال لسوبل،و اإنه إله واحد.يتجه إليه املسلم وجه  واحدة يستقر عليها قلبه فال تتفر  بوه 

قو   وا هول إلوه واحود يتجوه إليوه يف يإ -موا كوان يف اللينيو  وا؟اهليو  ك  -يطارق  إلوه مون هنوا وإلوه مون هنوا  
 ويف نمأنين  ويف نصاع  ويف وضل .

 للجلق.احيدة يف هذا حلق  الل وهل إله قلي قاقر عزيز قاهر ..فإذا اعه إليه املسلم فقد اعه إىل القلة ا
ر لقوواق القوولي اعبوود اّللِ يوقود أموون كوول قوولة زائفوو  وانموأن واسوو ا .و  يعوود حووا  أحوودا أو حوا  كووي ا،وهل 
 العطاء.و العزيز القاهر.و  يعد حشى فلت ككء.و  يطمع يف غْي من يقدر على احلرمان 

كآهلو    بخك.ولويكوهل إله عاقل حكيم،فقلته وقدرته ضمان من الظلم،وضمان مون اهللى،وضومان مون ال
 لفيووه العوود ينالكوون كووديد،ر اللينيوو  وا؟اهليوو  ذوات النووزوات والشووهلات.ومن مث ذوي املسوولم موون إهلووه إىل 

 والرعاي  واألمان.
 لء.يكش  السو وهل رب رحيم وقوق.منعم وهاب.غافر الذنه وقابل التلب.ايه املضطر إذا قعا  

 فاملسلم يف كنفه آمن آنك،سا  غاح،مرحلم إذا ضع ،مغفلر له مَّت  ب ..
،وما يطمو ن قلبوه ينكيووهكذا ميضك املسلم مع صفات ربه اليت يعرفوه ّبوا ا سوالم فيجود يف كول صوف  موا 

 سالم قرار والروحه،وما يضمن معه احلماي  واللقاي  والعط  والرمح  والعزة واملنع  وا ست
 والكلن.  ااال كذلك يفيخ السالم على قله املسلم من صح  تصلر العالق  بني العبد والرب.وبني

ا ا نسووان كم .وهووذدر وحوبووني الكوولن وا نسووان ..فوواّلِل خلوو  هووذا الكوولن ابحلوو  وخلوو  كوول كووكء فيووه بقوو
ا يف األرم سوخر لوه مورلل  قصدا،وغْي م و  سدى،ومهيأ له كل الظورو  الكلنيو  املناسوب  للجلق ،وم

 مجيعا.
وهوووول كوووورمي علوووووى اّلِل،وهوووول خليفتوووووه يف أرضووووه.واّلِل معينوووووه علووووى هوووووذ  ااالفوووو .والكلن مووووون حللووووه صووووودي  

 ربوه.وهل مودعل إىل هوذا املهرجوان ا هلوك املقوام مأنلس،تتجاوب روحه مع روحه،حني يتجه كال وا إىل اّللِ 
يف السوووماوات واألرم ليوووتمال  وذنوووك بوووه.وهل مووودعل للتعوووان  موووع كووول كوووكء وموووع كووول حوووك يف هوووذا 

الكبْي،الووووذي يعووووج ابألصوووودقاء املوووودعلين مثلووووه إىل ذلووووك املهرجووووان  والووووذين ييلفوووولن كلهووووم هووووذا  اللجوووولق
نبتوو  الصووغْية،وهك توولحك إليووه أن لووه أجوورا حووني يرويهووا موون املهرجووان  والعقيوودة الوويت تقوو  صوواحبها أمووام ال
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عطا،وحووني يعينهووا علووى النموواء،وحني يزيوول موون نريقهووا العقبووات ..هووك عقيوودة مجيلوو  فوول  أوووا عقيوودة  
كرمي .عقيوودة تسووكه يف روحووه السووالم وتطلقووه يعووان  اللجوولق كلووه ويعووان  كوول ملجوولق ويشوويع موون حللووه 

 األمن والرف ،واحله والسالم.
لقلوو  والسووخ  اه ونفووك عتقوواق ابهلخوورة يوويقي قور  األساسووك يف إفاضوو  السووالم علووى رو  املوويمن وعاملوووا 

.إن احلسوواب لعاجلوو  .اوالقنوولط ..إن احلسوواب ااتووامك لوويك يف هووذ  األرم وا؟ووزاء األو  لوويك يف هووذ  
 سوووبيله إذا   يف ؟هووواقااتوووامك هنوووا  والعدالووو  املطلقووو  مضوووملن  يف هوووذا احلسووواب.فال نووودم علوووى ااوووْي وا

ييك جلووووووو   قوووووووايتحقووووووو  يف األرم أو   يلووووووو  جوووووووزاء .و  قلووووووو  علوووووووى األجووووووور إذا   يووووووول  يف هوووووووذ  العا
ا مووْية علووى غووْي حلوو  القصووالناس،فسوول  يلفووا   يووزان اّلِل.و  قنوولط موون العوودل إذا تلزعووحل احلظوولا يف الر 

 يريد،فالعدل   بد واقع.وما اّلِل يريد للما للعباق.
 ت.س فيه احلرماقيم وتداهلخرة حاجز كذلك قون الصراع اجملنلن انملم الذي تداس فيه الوا عتقاق اب

كوأنه  نمووهوذا التصولر بال هرج و  حياء.فهنوا  اهلخورة فيهوا عطاء،وفيهوا غناء،وفيهوا عولم عموا يفلت.
حفووو  أن سوووابقني و أن يفووويخ السوووالم علوووى جموووال السوووبا  واملنافسووو  وأن حلوووع التجمووول علوووى حركوووات املت

عرفو  انودوق  وم ر القصوْيالسعار الذي ينطل  من الشعلر  ن الفرص  اللحيدة املتاح  هك فرص  هذا العم
أن ترفعووه  -و  كووك  -أوا كوواملوويمن  ن غايوو  اللجوولق ا نسوواين هووك العباقة،وأنووه رلوول  ليعبوود اّلِل ..موون 

اقة هل يريود العبوأقواته.فتنظ  وسائله و إىل هذا األف  اللضكء.ترفع كعلر  وضمْي ،وترفع نشانه وعمله،و 
ّلِل هقيوو  موونهج او  األرم بنشووانه وعملووه وهوول يريوود العبوواقة بكسووبه وإنفاقووه وهوول يريوود العبوواقة اباالفوو  يف
ه أ  تجووث وأوىل بوويطغووى و  يفيها.فووأوىل بووه أ  يغوودر و  يفجوور وأوىل بووه أ  يغووا و  حوودع وأوىل بووه أ  

لطريوو ،وأ  يعتسو  ا سويل  خسيسو .وأوىل بوه كوذلك أ  يسوتعجل املراحول،وأ يسوتخدم أقاة مدنسو  و  و 
دوق الطاقوو  ائه يف حوويركووه الصووعه موون األملر.فهوول ابلوو  هدفووه موون العبوواقة ابلنيوو  ااالصوو  والعموول الوود

ل رحلو  مون مراحوميف أيو   ..ومن كأن هوذا كلوه أ  تثولر يف نفسوه املخواو  واملطوامع،وأ  يسوتبد بوه القلو 
  .الطري

ل نشواط ويف كوّلِل يف  فهل يعبد يف كل خطلة وهل ُيق  غاي  وجلق  يف كل خطرة،وهول يرتقوك صوعدا إىل ا
 كل جمال.

 روحوه يفالشوعلر  اوموا يسوكبه هوذوكعلر امليمن  نه ميضك موع قودر اّلِل،يف ناعو  اّلِل،لتحقيو  إراقة اّلِل ..
  عقبوات واملشواخ  علوى الحوْية و  قلو  و  سومن الطمأنين  والسوالم وا سوتقرار واملضوك يف الطريو  بوال 

ابلسوالم يف  ن مث ُيوكوبال قنلط من علن اّلِل ومدق  وبال خل  من ضالل القصد أو ضوياع ا؟وزاء ..ومو
 و  يقاتوول ء كلموو  اّللِ ،و عووالروحووه حووَّت وهوول يقاتوول أعووداء اّلِل وأعووداء .فهل إ ووا يقاتوول ّلِل،ويف سووبيل اّللِ 

 أو عرم ما من أعرام هذ  احلياة.؟ا  أو مغنم أو نزوة 
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 فال صوودام و ه وجهتووه.كووذلك كووعلر   نووه ميضووك علووى سوون  اّلِل مووع هووذا الكوولن كله.قانلنووه قانلنه،ووجهتوو
ي لر الوذي يهتودتودي ابلنوخصام،و  تبديد للجهد و  بعثرة للطاق .وقلى الكولن كلوه تتجموع إىل قلته،وهت

 .به،وتتجه إىل اّلِل وهل معها يتجه إىل اّللِ 
 اقووو  و ط  تتجووواوز الوالتكووالي  الووويت يفرضوووها ا سوووالم علووى املسووولم كلهوووا مووون الفطوورة ولتصوووحي  الفطووورة.
  و نوواء والنموواء عموول والبتتجاهوول نبيعوو  ا نسووان وتركيبووه و  هتموول ناقوو  واحوودة موون ناقاتووه   تطلقهووا لل

رخواء ..ومون  احو  ويفويف   تنسى حاج  واحدة من حاجات تكلينه ا؟ثماين والروحك   تلبيها يف يسر
مأنينوو   اّلِل يف نلطريوو  إىلمث   ُيووار و  يقلوو  يف ملاجهوو  تكاليفووه.ُيمل منهووا مووا يطيوو  محله،وميضووك يف ا

 ورو  وسالم.
؟ميلوووووو  لعقيوووووودة اواجملتمووووووع الووووووذي ينشوووووو ه هووووووذا املوووووونهج الوووووورابين،يف لوووووول النظووووووام الووووووذي ينبثوووووو  موووووون هووووووذ  ا

 رو  السالم. لم وينشرنفك والعرم واملال ..كلها  ا يشيع السالكرمي ،والضماانت اليت ُيي  ّبا ال
م موورة يف ي حققووه ا سووالتمووع الووذهووذا اجملتمووع املتوولاق املتحوواب املوو اب  املتضووامن املتكافوول املتناسوو .هذا اجمل

ظوول يف ،ولكنه يأرقووى وأصووفى صوولر .مث لوول ُيققووه يف صوولر كووَّت علووى توولا  احلقووه،ختتل  قرجوو  صووفائه
ا؟اهليووو   ليتوووه هوووذ ن كووول جمتموووع آخووور صووواغته ا؟اهليووو  يف املاضوووك واحلاضووور،وكل جمتموووع لمجلتوووه خوووْيا مووو

هوا حيوة توذوب في -ة آصورة العقيود -بتصلراهتا ونظمها األرضي   هوذا اجملتموع الوذي تربطوه آصورة واحودة 
 ..سان لهر ا نق  هلا  األجناس واألونان،واللغات واألللان،وسائر هذ  األواصر العرضي  اليت   عال

َ َلعَ  َا اْلُمْيِمنُووولَن ِإْخوووَلة  فََأْصوووِلُحلا بَووونْيَ َأَخوووَلْيُكْم َواتوَُّقووولا اّللَّ لَُّكوووْم هوووذا اجملتموووع الوووذي يسووومع اّلِل يقووولل لوووه:}ِإ َّ
َمثَووووُل اْلُمووووْيِمِننَي ِ  »  --( سوووولرة احلجوووورات ..والووووذي يوووورى صوووولرته يف قوووولل َرُسوووولِل اّللَِّ 10تُوْرمَحُوووولَن{ )

ِهْم َوتَوَعووانُِفِهْم َمثَووُل ا؟ََْسووِد ِإَذا اْكووَتَكى ِمْنووُه ُعْضوول  تَووَداَعى لَووُه َسووائُِر ا؟ََْسووِد اِبلسَّووَهِر وَ تَوووَلاقِِِهمْ  ووى  َوتَووورَامحُِ احْلُمَّ
.»273 .. 

َهوا أَْو ُرُقوَهوا ِإنَّ اّللَِ  ُتم بَِتِحيَّ   َفَحُيلاْ  َِْحَسَن ِمنوْ  َكواَن َعلَوى ُكولِِ َكوْكء  هذا اجملتمع الذي من آقابه:}َوِإَذا ُحيِِيوْ
وووُه ُكووولَّ 86َحِسووويب ا{ ) َ َ  ُيُِ وووا ِإنَّ اّللَّ ( سووولرة النسووواء..}َوَ  ُتَصوووعِِْر َخووودََّ  لِلنَّووواِس َوَ  َاْوووِا يف اأْلَْرِم َمَرح 

وويَِِ ُ  اْقفَووْع اِبلَّوو18ُرْتَووال  َفُخوولر { ) يِت ِهووَك َأْحَسووُن فَووِإَذا الَّووِذي ( سوولرة لقمووان..}َوَ  َتْسووَتِلي احلََْسووَنُ  َوَ  السَّ
وويم { ) نَووُه َعووَداَوة  َكأَنَّووُه َوِ   محَِ نَووَك َوبَويوْ وون قَوووْلم  34بَويوْ ( سوولرة فصوولحل..}اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َ  َيْسووَخْر قَوولم  مِِ

ُهْم َوَ  ِنَساء مِِن نَِِساء َعَسوى أَن َيُكونَّ َخوْْي   نوْ ُهنَّ َوَ  تَوْلِموُزوا أَنُفَسوُكْم َوَ  تَونَوابَوُزوا َعَسى أَن َيُكلنُلا َخْْي ا مِِ ونوْ ا مِِ
ميَوووووواِن َوَموووووون  َّْ يَوتُووووووْه فَُأْولَ ِووووووَك ُهووووووُم الظَّوووووواِلُملَن{ ) ( سوووووولرة 11اِبأْلَْلَقوووووواِب بِووووووْ َك اِ ْسووووووُم اْلُفُسوووووولُ  بَوْعووووووَد اْ ِ

َن الظَّ  نِِ ِإنَّ بَوْعَخ الظَّنِِ ِإمْث  َوَ  َعَسَُّسلا َوَ  يَوْغتَوه بوَّْعُضوُكم احلجرات..}اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اْجَتِنُبلا َكِثْي ا مِِ
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َ تَوووولَّاب  رَّ  َ ِإنَّ اّللَّ ت وووا َفَكرِْهُتُمووولُ  َواتوَُّقووولا اّللَّ وووُه َأَحووودُُكْم أَن َذُْكوووَل حَلْوووَم َأِخيوووِه َميوْ ( سووولرة 12ِحووويم { )بَوْعض وووا َأُيُِ
 احلجرات ..

قَوْلم وا ِ ََهالَو    تَوبَويوَّنُولا أَن ُتِصويُبلا بِنَوبَوأ  فوَ  فَاِسو   ته:}اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإن َجواءُكمْ هذا اجملتمع الذي من ضماان
ويُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا اْجَتِنبُول ( سولرة احلجورات ..}اَي أَ 6فَوُتْصِبُحلا َعَلى َما فَوَعْلوُتْم اَنِقِمونَي{ ) َن الظَّونِِ ِإنَّ ا َكثِوْي ا مِِ

ت ووا َفَكرِْهُتُموولُ  ْم أَن َذُْكووَل حَلْووَم أَ ُه َأَحوودُكُ ا َأُيُِووَخ الظَّوونِِ ِإمْث  َوَ  َعَسَُّسوولا َوَ  يَوْغتَووه بوَّْعُضووُكم بَوْعض ووبَوْعوو ِخيووِه َميوْ
َ ِإنَّ اّللََّ تَولَّاب  رَِّحيم { )  ( سلرة احلجرات12َواتوَُّقلا اّللَّ
ُللا بُويُوول   َغووْْيَ بُويُوولِتُكْم َحووَّتَّ َتْسَتْأِنُسوولا َوُتَسوولُِِملا َعلَووى أَْهِلَهووا َذِلُكووْم َخووْْي  لَُّكووْم }اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َ  تَووْدخُ 

 َ َهَاَسُدوا َو َ تَوَناَجُشولا َو َ تَوَباَغُضولا َو َ »  --( سلرة النوولر ..وقلل َرُسلِل اّللَِّ 27َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن{ )
.اْلُمْسوِلُم َأُخول اْلُمْسوِلِم  َ َيْظِلُموُه َو َ َتَدابَوُروا َو َ   َحُْذلُوُه  يَِبْع بَوْعُضوُكْم َعلَوى بَوْيوِع بَوْعوخ  وَُكلنُولا ِعبَواَق اّللَِّ ِإْخَلاان 

َّ َمووورَّات  «.َو َ َُيِْقرُُ .التوَّْقوووَلى َهووووا ُهنَوووا  ووورِِ أَ » َوُيِشووووُْي ِإىَل َصوووْدرِِ  يَوووواَل ْن َُيِْقووووَر َأَخوووواُ  ِ َْسووووِه اْمووورِئ  ِمووووَن الشَّ
 .. 274«.اْلُمْسِلَم ُكُل اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَام  َقُمُه َوَمالُُه َوِعْرُضُه 

فتنو ،و  تروج فيوه ال غراء،و مث هذا اجملتمع النظي  العفي  الذي   تشيع فيه الفاحش  و  يتبج  فيه ا 
فيوه  ات،و  ينطلو لى احلرمولرات،و  تر  فيه الشهلات عينتشر فيه التثج،و  تتلفحل فيه األعني على الع

ذي ا اجملتمووع الوويثا ..هووذسووعار ا؟وونك وعراموو  اللحووم والوودم كمووا تنطلوو  يف اجملتمعووات ا؟اهليوو  قوودميا وحوود
أَن َتِشوووويَع   ُيُِبُوووولنَ الَّووووِذينَ  يقوووولل:}ِإنَّ  -سوووبحانه  -هكموووه التلجيهووووات الرابنيوووو  الكثْية،والووووذي يسوووومع اّلِل 

( سولرة النووولر  19 تَوْعَلُمولَن{ ) يَوْعَلُم َوأَنُتْم َ  ِخرَِة َواّللَُّ ا َواهْل اِحَشُ  يف الَِّذيَن آَمُنلا هَلُْم َعَذاب  أَلِيم  يف الُدنْويَ اْلفَ 
ُهَموا ِم َو َ  نوْ  ِقيوِن اّللَِّ ِإن ُكنوُتْم تُوْيِمنُولَن فَو   يف ُخوْذُكم ِّبَِموا رَأْ  َوَ  شَْ َجْلوَدة   ..}الزَّانَِيُ  َوالزَّاين فَاْجلِوُدوا ُكولَّ َواِحود  مِِ
ونَ  ( سولرة النووولر..}َوالَِّذيَن يَوْرُمولَن اْلُمْحَصوَناِت 2ِمِننَي{ ) اْلُمويْ اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخوِر َوْلَيْشوَهْد َعوَذاَّبَُما نَائَِفو   مِِ

( 4ا َوأُْولَ ِووَك ُهوُم اْلَفاِسووُقلَن{ )لا هَلُووْم َكوَهاَقة  أَبَود  َ  تَوْقبَولُوَدة  وَ نَي َجْلوومُثَّ َ ْ َذْتُولا ِ َْربَوَعوِ  ُكووَهَداء فَاْجلِوُدوُهْم مَثَوانِ 
 سلرة النوولر

َ َخبِولِوَك أَزَْكوَجُهْم ذَ ..}ُقل لِِْلُمْيِمِننَي يَوُغُضلا ِمْن أَْبَصوارِِهْم َوَُيَْفظُولا فُووُرو  ( 30ْي  ِ َوا َيْصونَوُعلَن{ )ى هَلُوْم ِإنَّ اّللَّ
ُهنَّ ِإ َّ َمووا َلَهووَر نَّ َوَ  يُوْبووِديَن زِينَوووتوَ َن فُوووُروَجهُ َُيَْفظْووالنوووولر..}َوُقل لِِْلُمْيِمنَوواِت يَوْغُضْضووَن ِمووْن أَْبَصووارِِهنَّ وَ  سوولرة

َهووووا َوْلَيْضوووورِْبَن خِبُُموووورِِهنَّ َعلَووووى ُجيُوووولِّبِنَّ َوَ  يُوْبووووِدينَ  ئِِهوووونَّ أَْو آاَبء بُوعُووووللَِتِهنَّ أَْو لِبُوعُووووللَِتِهنَّ أَْو آابَ  ُهنَّ ِإ َّ زِينَوووووتوَ  ِمنوْ
 ْو ِنَسوائِِهنَّ أَْو َموا َمَلَكوحْل أمَْيَواُوُنَّ أَوِ ْو بَوِب َأَخوَلاهِتِنَّ أَ َلاِوِنَّ أَ ِب ِإْخوأَبْوَنائِِهنَّ أَْو أَبْوَناء بُوُعللَِتِهنَّ أَْو ِإْخَلاِوِنَّ أَْو بَو

ْربَووِ  ِموونَ  ْفوولِ  التَّووابِِعنَي َغووْْيِ أُْوِ  اْ ِ َسوواء َوَ  َيْضوورِْبَن ِ َْرُجِلِهوونَّ َهووُروا َعلَووى َعووْلرَاِت النِِ َن َ ْ َيظْ الَّووِذي الِرَِجوواِل أَِو الطِِ
ي  ( سلرة النوولر31ُحلَن{ )ِمُنلَن َلَعلَُّكْم تُوْفلِ َها اْلُميْ ع ا أَيوُ لِيُوْعَلَم َما ُحِْفنَي ِمن زِيَنِتِهنَّ َوتُلبُلا ِإىَل اّللَِّ مجَِ
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مووان }اَي ز ألرم يف أنهوور بيووحل يف أنهوور بي وو  يف أنهوور أنهوور نسوواء ا -الووذي حانووه فيووه نسوواء النوول و  
َن النَِِسواء ِإِن اتوََّقْيوُلَّ  ي يف قَوْلبِوِه َموَرم  َوقُوْلوَن قَووْل   ْلَقوْلِل فَوَيْطَموَع الَّوذِ َضوْعَن ابِ فَواَل ختَْ  ِنَساء النَِّلِِ َلْسُلَّ َكَأَحد  مِِ

َ اْموووَن الصَّووواَلَة َوآتِووونَي أْلُوىَل َوأَقِ اْ؟َاِهِليَّوووِ  ا( َوقَووووْرَن يف بُويُووولِتُكنَّ َوَ  تَوووَثَّْجَن تَوووَثَُج 32)مَّْعُروف وووا  لزََّكووواَة َوأَِنْعوووَن اّللَّ
ُ لُِيْذِهَه َعنُكُم الِرِْجَك أَْهلَ  َا يُرِيُد اّللَّ  لرة األحزاب..({  س33) رَُكْم َتْطِهْي احِل َويَُطهِِ  اْلبَويْ َوَرُسلَلُه ِإ َّ

لوووى حرمووواهتم عألوليووواء ويف مثوول هوووذا اجملتموووع شموون الزوجووو  علوووى زوجهووا،وذمن الوووزوج علوووى زوجتووه،وذمن ا
لولب ق العيولن الق،و  تقل وأعراضهم،وذمن ا؟ميع على أعصاّبم وقللّبم.حية   تقع العيلن على املفاتن

.بينمووا لوو  األعصوواب .لنفوولس وقالرغائووه املكبلتوو  وأموورام إىل انارم.فإمووا اايانوو  املتباقلوو  حينووذا  وإمووا ا
 ان اجملتمع املسلم النظي  العفي  آمن ساكن،تر  عليه أجنح  السلم والطهر واألم

رمي،ولكوول لعوويا الكوأخووْيا إنووه ذلووك اجملتمووع الووذي يكفوول لكوول قوواقر عمووال ورزقا،ولكوول عوواجز ضوومان  ل 
لموات فويهم لجنائيو   توث أهول كول حوك مسويولني مسويولي راغه يف العف  واحلصان  زوج  صاحل ،والذي يع

 جائع حَّت لْيى بعخ فقهاء ا سالم تغرميهم ابلدي .
تلجيووه كفالتهووا ابل  شووريع،بعدواجملتمووع الووذي تكفوول فيووه حوورايت النوواس وكراموواهتم وحرموواهتم وأموولاهلم  كووم الت
د فيووووه علووووى أحوووو و  يتجسووووكالوووورابين املطوووواع.فال ييخووووذ واحوووود فيووووه ابلظنوووو ،و  يتسوووولر علووووى أحوووود بيتووووه،

احلودوق و وبوا و أمتجسك،و  يوذهه فيوه قم هودرا والقصواص حاضور و  يضويع فيوه علوى أحود مالوه سورق  
 حاضرة.

عر ارم  الوويت يشوودالوو  الصوواجملتمووع الووذي يقوولم علووى الشوولرى والنصوو  والتعاون.كمووا يقوولم علووى املسوواواة والع
 كبْي.    قراب راقة حاكم،و  هلى حاكي ،و معها كل أحد أن حقه منلط  كم كريع  اّلِل   إب

علن بشووور.إ ا حضووور فيوووه للويف النهايووو  اجملتموووع اللحيووود بوووني سوووائر اجملتمعوووات البشوووري ،الذي   حضوووع البشووو
 ميوع علوى قودم.فيق  ا؟حاكمني وحمكلمني ّلِل ولشريعته وينفذون حاكمني وحمكلمني حكوم اّلِل وكوريعته

 ني ..ق  ويف يقيرب العاملني وأحكم احلاكمني،يف نمأنين  ويف املساواة احلقيقي  أمام اّلِل 
م  هليسولملا أنفسويوه كاف .فهذ  كلها بعخ معاين السلم الذي تشْي إليه اهلي  وتدعل الذين آمنولا للودخلل 

 يف انقيواقيف نلاعيو  و  لها ّللِ ككلها ّلِل فال يعلق هلم منها ككء،و  يعلق لنفلسهم من ذاهتا حج إ ا تعلق  
 يف تسليم ..و 

  النفولس الويتيفد القلو  و  يدر  مع  هذا السلم ح  إقراكوه مون   يعلوم كيو  تنطلو  احلوْية وكيو  يعربو
ارتوووووودت إىل كوووووورت له،و   تطموووووو ن اب ميووووووان،يف اجملتمعووووووات الوووووويت   تعوووووور  ا سووووووالم،أو الوووووويت عرفتووووووه مث تن

م مون  ئرة علوى الورغي  احلواتمعوات الشوقا؟اهلي ،هحل عنلان من كَّت العنلاانت يف مجيوع األزموان ..هوذ  اجمل
ل  ؟اهليو  الضواايف عور   كل ما قد يتلافر هلا مون الرخواء املواقي والتقودم احلضاري،وسوائر مقلموات الرقوك

 التصلرات املختل  امللازين.
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ا الفووورق حيوووة حووو«.دالسووولي»وحسوووبنا مثووول واحووود  وووا يقوووع يف بلووود أوريب مووون أرقوووى بوووالق العوووا  كلوووه وهووول 
ن التوأمني نصويبه مو لدخل القلمك ما يسواوي مخسومائ  جنيوه يف العام.وحيوة يسوتح  كول فورقاللاحد من ا

ه  مجيوع مراحلولتعلويم يفالصحك وإعاانت املرم اليت تصر  نقدا والعالج اجملواين يف املستشوفيات.وحية ا
انو  جنيوه إعمثائو  لا  يالابجملان،مع تقدمي إعاانت مالبوك وقوروم للطلبو  املتفولقني وحيوة تقودم الدولو  حو

 زواج لتأيية البيلت ..وحية وحية من ذلك الرخاء املاقي واحلضاري العجيه ..
 ّلِلفابولكن ماذاف ماذا وراء هذا الرخاء املاقي واحلضاري وخلل القللب من ا ميان 

ال   عوودل نوو إنووه كووعه مهوودق اب نقرام،فالنسوول يف تنوواقا مطوورق بسووبه فلضووى ا خووتالط  والطووال 
نحوور  يل ا؟ديوود زاووات بسووبه انطووال  النووزوات وتووثج الفوول وحريوو  ا خووتالط  وا؟يووواحوود لكوول سووحل 

ة.واألمرام ابلعقيوود فيوودمن علووى املسووكرات واملخوودرات ليعوولم خوولاء الوورو  موون ا ميووان ونمأنينوو  القلووه
ر .مث ا نتحوا.األعصاب و النفسي  والعصبي  والشذوذ  نلاعه تف س عشرات اهل   من النفلس واألروا  

 ..واحلال كهذا يف أمريكا ..واحلال أكنع من هذا يف روسيا ..
ال يووذو  نعووم لعقيوودة.فإوووا الشووقلة النكوودة املكتلبوو  علووى كوول قلووه حلوول موون بشاكوو  ا ميووان ونمأنينوو  ا

 َهووا الَّووِذينَ اي أَيوُ »قوورار:راحوو  والالسوولم الووذي يوودعى امليمنوولن ليوودخللا فيووه كافوو ،ولينعملا فيووه ابألموون والظوول وال
ْلِم َكافَّ   ..َو  تَوتَِّبُعلا ُخطُلاِت ال  « ..ُكْم َعُدو  ُمِبني  .ِإنَُّه لَ شَّْيطانِ آَمُنلا اْقُخُللا يف السِِ

ك هنوا  يطان.فإنه لويطلات الشوملا قعا اّلِل الذين آمنلا أن يدخللا يف السلم كاف  ...حذرهم أن يتبعلا خ
ا ضوووالل.إما هووودى وإمووو  ،وإما اتبووواع خطووولات الشووويطان.إماإ  اعاهوووان اينان.إموووا الووودخلل يف السووولم كافووو

هووذا  يطان ..و ثووللايوو  الشووغإسووالم وإمووا جاهليوو .إما نريوو  اّلِل وإمووا نريوو  الشوويطان.وإما هوودى اّلِل وإمووا 
 ت.كَّت ا عاهاالسبل و  احلسم ينبغك أن يدر  املسلم ملقفه،فال يتلجلج و  ي قق و  يتحْي بني كَّت

..كووال  إنووه  هووا بلاحوودنوواهج متعوودقة للموويمن أن حتووار واحوودا منهووا،أو حلوو  واحوودا منإنوه ليسووحل هنالووك م
ن كووول مووو ومن   يتجووورقموون   يووودخل يف السووولم بكليتوووه،ومن   يسوولم نفسوووه خالصووو  لقيووواقة اّلِل وكووريعته،

 لووى خطوولاتتصوولر آخوور وموون كوول موونهج آخوور وموون كوول كوورع آخوور ..إن هووذا يف سووبيل الشيطان،سووائر ع
 الشيطان ..

حوو    ووا هنوا إلويك هنالوك حوول وسو ،و  موونهج بوني بووني،و  خطو  نصووفها مون هنووا ونصوفها موون هنوا   
  األوىل إىليفملووووويمنني وابنل.هووووودى وضالل.إسوووووالم وجاهليووووو .منهج اّلِل أو غلايووووو  الشووووويطان.واّلِل يووووودعل ا

مائرهم ضوووووووالووووووودخلل يف السووووووولم كافووووووو  وُيوووووووذرهم يف الثانيووووووو  مووووووون اتبووووووواع خطووووووولات الشيطان.ويسوووووووتجيا 
سوواها  ،اليت   ينح  البينووومشاعرهم،ويسووتثْي روواوفهم بتووذكْي هووم بعووداوة الشوويطان هلم،تلووك العووداوة اللاضوو

 بَوْعووِد مووا جوواَءْتُكُم لَْلووُتْم ِمونْ ِإْن زَ فَوو»:إ  غافل.والغفلو    تكوولن مووع ا ميوان.مث حوولفهم عاقبوو  الزلوول بعود البيووان
 « ..َحِكيم   اْلبَويِِناُت فَاْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َعزِيز  
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الفلن عون حوة اّلِل حوني تعرضولن لقول يُيمل التلولي  ابلقولة والقودرة والغلبو ،وأوم « َعزِيز  »وتذكْيهم  ن اّلِل 
وم م هوول الشوور،وأ،ومووا ووواه..فيووه إُيوواء  ن مووا اختووار  هلووم هوول ااْي« َحِكوويم  »تلجيهووه ..وتووذكْي هووم  نووه 

مووول معووو  شوووطريه ُيبتهووولن عموووا وووواهم عنوووه ..فالتعقيوووه يتعرضووولن للخسوووارة حوووني   يتبعووولن أمووور  و  ين
 التهديد والتحذير يف املقام ..

 أهديد للمنحرفين والامثيل ببني إسرائيل 211 - 210الدرس الثالث:

م واتبووواع يف السووول بعووود ذلوووك يتخوووذ السووويا  أسوووللاب جديووودا يف التحوووذير مووون عاقبووو  ا حنووورا  عووون الووودخلل
ُ يف ْن َذْتِووويوَ أَ ِإ َّ  َهووْل يَوْنظُووُرونَ »يبووو  بوود  موون صوويغ  ااطووواب:خطوولات الشوويطان.فيتحدّ بصوويغ  الغ ُهُم اّللَّ

ن علووو  عووو....وهووول سووويال اسوووتنكاري « رُ ُع اأْلُُمووول  تُوْرَجووولُلَوول  ِموووَن اْلَغمووواِم َواْلَمالِئَكُ ف،َوُقِضوووَك اأْلَْموووُر،َوِإىَل اّللَِّ 
ذا سوووتجاب ف وموووام عووون ا افووو .ما الوووذي يقعووود ّبوووانتظوووار املووو ققين املتلك وووني الوووذين   يووودخللن يف السووولم ك

أيت فيوه بحانه:إنه سوياّلِل سو يرتقبلنف تراهم سيظللن ويتلكأون حَّت ذتيهم اليلم الرعيه امللعلق،الوذي قوال
 ل صلاابفيف للل من الغمام،وذيت املالئك  صفا   يتكلملن إ  من أذن له الرمحن وقا

م قوود ْنوود أن اليوول  -نكاري الووذي ُيموول نووابع التهديوود الرعيووه بينمووا حنوون أمووام السوويال ا سووتو  -وفجووأة 
َك َوُقِضوو:»ايهووا حوولفهم إجوواء،وأن كوول كووكء قوود انتهووى،وأن القوولم أمووام املفاجووأة الوويت كووان يلوول  هلووم ّبووا و 

 «.اأْلَْمرُ 
وحوووووود   رجوووووع إليوووووهتونووووولي الزمان،وأفلتوووووحل الفرصووووو ،وعزت النجووووواة،ووقفلا وجهوووووا للجوووووه أموووووام اّلِل الوووووذي 

 « ..ِإىَل اّللَِّ تُوْرَجُع اأْلُُملرُ وَ »األملر:
 التول يفهد وتستحضور  يوك املشوهإوا نريق  القورآن العجيبو ،اليت تفورق  وايوز  مون سوائر القلل.الطريقو  الويت 

لفووولن عووون لووو  املتخواللحظووو ،وتق  القلووولب إزاء  وقفووو  مووون يووورى ويسووومع ويعووواين موووا فيوووه  فوووإىل موووَّت يتخ
لم نهم قريه.السومووالسولم  كث ينتظر همف بل هذا الفوزع األكوث يود هم الدخلل يف السلم وهذا الفزع األ

 .يف الدنيا والسلم يف اهلخرة يلم تشق  السماء ابلغمام ونزل املالئك  تنزيال
د ى األموور ..وقوو.يلم يقضوويوولم يقوولم الوورو  واملالئكوو  صووفا   يتكلموولن إ  موون أذن لووه الوورمحن وقووال صوولااب

 « .. تُوْرَجُع اأْلُُملرُ َوِإىَل اّللَِّ »قضك األمر  
لتلكوي وهوم  ولذج ا -كلفوه أن يسوأل بوب إسورائيل ي - -هنا يلتفحل السيا  لفت  أخرى.فيخانه النول 

تجيبلا  وكيوو   موون آيوو  بينوو  مث   يسوو:كووم آ هووم اّللِ -يف ا سووتجاب  كمووا وصووفتهم هووذا السوولرة موون قبوول 
َمْن ْم ِموْن آيَو   بَويِِنَو  ،وَ ْم آتَوْينواهُ ائِيَل:كَ َسوْل بَوِب ِإْسور »جواءهتم:بدللا نعم  اّلِل،نعم  ا ميوان والسولم،من بعود موا 
 « ..قابِ يُد اْلعِ يُوَبدِِْل نِْعَمَ  اّللَِّ ِمْن بَوْعِد ما جاَءْتُه فَِإنَّ اّللََّ َكدِ 

كووي والعولقة هنووا إىل بووب إسوورائيل عوولقة نبيعيوو ،فهنا هووذير مون ملقوو  بنوول إسوورائيل فيووه أصووالء  ملقوو  التل
 قون ا سوووووتجاب  وملقووووو  النشووووولز وعووووودم الووووودخلل يف السووووولم كافووووو  وملقووووو  التعنوووووحل وسووووويال ااووووولار ،مث
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ا سووتمرار يف العنوواق وا؟حوولق ..وهووذ  هووك مزالوو  الطريوو  الوويت ُيووذر اّلِل ا؟ماعوو  املسوولم  منهووا،كك تنجوول 
 من عاقب  بب إسرائيل املنكلقة.

ا علووى حقيقتووه.إ ا هوول  يكوولن مقصوولر  ل هنووا قوود ..والسوويا« ْن آيَوو   بَويِِنَوو   َسووْل بَووِب ِإْسوورائِيَل:َكْم آتَوْينوواُهْم ِموو»
هوووا هلوووم ر  الووويت أجرال،واالاأسوووللب مووون أسووواليه البيان،للتوووذكْي بكثووورة اهلايت الووويت آ هوووا اّلِل بوووب إسووورائي

  م موونعلووى الوورغ -موونهم  ..إمووا بسوويال موونهم وتعنحل،وإمووا ابتووداء موون عنوود اّلِل حلكموو  حاضوورة ..مث مووا كووان
 كي وتعنحل ونكلص عن السلم الذي يظلل كن  ا ميان.من ترقق وتل -كثرة االار  

 « .. َكِديُد اْلِعقابِ ِإنَّ اّللََّ فَ اَءْتُه جَوَمْن يُوَبدِِْل نِْعَمَ  اّللَِّ ِمْن بَوْعِد ما »مث اكء التعقيه عاما:
ا اووود ير مووون تبوووديله.والتحوووذهموووا م اقفانونعمووو  اّلِل املشوووار إليهوووا هنوووا هوووك نعمووو  السووولم.أو نعمووو  ا ميان.ف

،وأبولا عمو  اّللِ ن منذ أن بودللامصداقه أو  يف حال بب إسورائيل،وحرماوم مون السولم والطمأنينو  وا سوتقرار،
يل مون ظل يطلوه الودليقق،الذي الطاع  الراضي ،وا ستسالم لتلجيه اّلِل.وكانلا قائما يف ملق  الشا  امل  

اب هديوود بشوودة عقوودا ،والتكوول حركوو  مث   يوويمن ابملعجووزة،و  يطموو ن لنوولر اّلِل وهااارقوو  يف كوول خطوولة و 
رين عليهوا لنعمو  املتبطولملبودلني اّلِل اد مصداقه أو  يف حال بب إسرائيل،واد مصوداقه أخوْيا فيموا ينتظور ا

 يف كل زمان.
ا اب اهلخرة.وهوقبول عقو ألرموما بدلحل البشري  هذ  النعمو  إ  أصواّبا العقواب الشوديد يف حياهتوا علوى ا

عواين لة النكودة وتعود الشوقهك ذي البشري  املنكلقة الطالع يف أحناء األرم كلهوا تعواين العقواب الشوديد و 
ألكووووبا  تطووووارق  ابالقلوووو  واحلووووْية وذكوووول بعضووووها بعضووووا وذكوووول الفوووورق منهووووا نفسووووه وأعصووووابه،ويطارقها و 

ت او رة ابحلركووواملخووودرات،ميووواو   رة ابملسوووكرات و املطلقووو ،وابالاء القاتووول الوووذي ُيووواول املتحضووورون أن 
 وضووواع العجيبووو م يف األاحلوووائرة الووويت حيووول إليوووك معهوووا أووووم هووواربلن تطوووارقهم األكوووبا   ونظووورة إىل صووولره

غريبو   مبتدعو  قبعو  يلهوا،إىلاملتكلف  اليت يظهرون ّبا:من مائلو  برأسوها،إىل كاكوف  عون صودرها،إىل رافعو  ذ
ه صولرة أسود ربعوحل عليوواضع رابط عن  رسم عليه تيتل أو فيل  إىل  بك قميا ت على هي   حيلان  إىل

خ لصووووارخ  يف بعوووواأزايئهووووم أو قب  ونظووورة إىل رقصوووواهتم اجملنلنوووو ،وأغانيهم انملم ،وأوضوووواعهم املتكلفووو  و 
 اض  ..تميز الفاحلفالت واملناسبات وحماول  لفحل النظر ابلشذوذ الصارن،أو ترضي  املزاج ابل

ني بوووفصوول،  بوول  بووني فصوول إىل التنقوول السووريع انموولم بووني األهوولاء واألزواج والصووداقات واألزايء ونظوورة
 يكشو  عون حالو  سالم.و الصبا  واملساء  كل أول ك يكش  عن احلْية القاتلو  الويت   نمأنينو  فيهوا و 

 ،كالذي تطوارق امللحشو هوم مون أنفسوهم اااويو  وأرواح« اهلوروب»امللل ا؟امث اليت يفرون منها،وعن حالو  
يَن آَمنُووولا َهوووا الَّوووذِ اي أَيوُ :»ا؟نووو  واألكوووبا .وإن هووول إ  عقووواب اّلِل،ملووون ُييووود عووون منهجوووه،و  يسوووتمع لدعلتوووه

ْلِم َكافَّ     « ..اْقُخُللا يف السِِ
 .. .والعياذ ابّللِ .العقاب  وإن ا ميان اللاي  لنعم  اّلِل على عباق ،  يبدهلا مبدل حَّت ُيي  به ذلك

 ميهان المؤمنين وميهان الك ار في وجن القيم وا شخاض 212الدرس الرابع:
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ن وا وحوال الوذيلوذين كفور اويف لل هذا التحذير من التلكي يف ا ستجاب ،والتبديل بعود النعم ،يوذكر حوال 
َن زُيِِوو»ألكووخاص:حوولال واآمنوولا ويكشوو  عوون الفوور  بووني ميووزان الووذين كفووروا وميووزان الووذين آمنوولا للقوويم واأل

ُ يوَوْرُزُ  َموْن َيشواُء اَقوْلا فَووْلقَوُهْم يوَوْلَم الَّوِذيَن اتوَّ ُنلا،وَ لِلَِّذيَن َكَفُروا احْلَياُة الُدنْيا،َوَيْسَخُروَن ِموَن الَّوِذيَن آمَ  ْلِقياَموِ ،َواّللَّ
 « ..بَِغْْيِ ِحساب  

عنودها    حل هلوم فلقفولاغْية.زينلقد زينحل للذين كفروا هذ  احلياة الدنيا  عراضها الزهيدة،واهتماماهتا الصو
ذي يقووو  عنووود يمها.والووويتجاوزوووووا و  ميووودون  بصوووارهم إىل كوووكء وراءهوووا و  يعرفووولن قيموووا أخووورى غوووْي ق
ن،وميود فول ّبوا امليمالويت ُي حدوق هذ  احلياة الدنيا   ميكن أن يسمل تصلر  إىل تلوك ا هتماموات الرفيعو 

أضوع   منهوا  و  أو نوه أصوغرألمن قد ُيتقور أعورام احليواة كلهوا   إليها بصر  يف آفاقها البعيدة ..إن املي 
الفو  اموع قياموه اب -ا مون عول منها ناق ،و  ألنه سلل   ينمك احلياة و  يرقيهوا ..ولكون ألنوه ينظور إليهو

ث موووون هووووذ  اتووووه مووووا هوووول أكووووفينشوووود موووون حي -فيها،وإنشووووائه للعمووووران واحلضووووارة،وعنايته ابلنموووواء وا كثووووار 
 وأغلى. األعرام

  ايوو  اّلِل فوول ر أن يركووز ينشوود منهووا أن يقوور يف األرم منهجووا،وأن يقوولق البشووري  إىل مووا هوول أرفووع وأكموول،و 
لاقووووووع الزهيوووووود وراء ال هامووووووات األرم والنوووووواس،ليتطلع إليهووووووا البشوووووور يف مكاوووووووا الرفيع،وليموووووودوا  بصووووووارهم

 .النظرة مام،ومشللاندوق،الذي ُييا له من   يهبه ا ميان رفع  اهلد ،وضخام  ا هت
،فْيووم ين آمنوووولاوينظوووور الصووووغار الغووووارقلن يف وحوووول األرم،املسووووتعبدون ألهوووودا  األرم ..ينظوووورون للووووذ

ن ختووووا حوووودهم،ولكو ي كوووولن هلووووم وحلهووووم وسفسووووافهم،ومتاعهم الزهيوووود ليحوووواوللا آمووووا  كبووووارا   ختصووووهم 
يقاسووولن فيهوووا و ملشوووقات الن فيهوووا البشوووري  كلهوووا و  تتعلووو   كخاصوووهم إ وووا تتعلووو  بعقيووودهتم ويووورووم يعوووان

 رملقووو  ..ينظووورافها املاملتاعوووه وُيرمووولن أنفسوووهم اللذائوووذ الووويت يعووودها الصوووغار خالصووو  احليووواة وأعلوووى أهووود
راهتماماهتم العليا.عندئوذ يسوخرون سوفوال يودركلن  -ل يف هوذ  احلوا -الصغار املطملسلن إىل الوذين آمنولا 

َن  َن لِلَّوِذيزُيِِ »يه  فويسخرون من نريقهم الذي يسْيون منهم.يسخرون من حاهلم،ويسخرون من تصلراهتم،
 ...« .َكَفُروا احْلَياُة الُدنْيا َوَيْسَخُروَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنلا 

 ان الكفر.ألرم.ميز اولكن هذا امليزان الذي يزن الكافرون به القيم ليك هل امليزان ..إنه ميزان 
يف  حقيقووووو  وزووووووم ذين آمنووووولايف يووووود اّلِل سوووووبحانه.واّلِل يبلووووو  الوووووميوووووزان ا؟اهليووووو  ..أموووووا امليوووووزان احلووووو  فهووووول 

 « ..َوالَِّذيَن اتوََّقْلا فَوْلقَوُهْم يَوْلَم اْلِقياَم ِ »ميزانه:
ريقهم   نوو.وليمضوولا يف امليزان هووذا هوول ميووزان احلوو  يف يوود اّلِل.فلوويعلم الووذين آمنوولا قيمووتهم احلقيقيوو  يف هووذا

ب هم عنود احلسوايامو .فلقرين،وقيم الكوافرين ..إووم فولقهم يولم القُيفللن سفاه  السفهاء،وسوخري  السواخ
 ااتامك األخْي.فلقهم يف حقيق  األمر بشهاقة اّلِل أحكم احلاكمني.

و يف يف اهلخورة،أ لودنيا أواواّلِل يدخر هلم موا هول خْي،وموا هول أوسوع مون الورز .يهبهم إاي  حيوة حتوار يف 
ُ يَوْرُزُ  َمْن َيشاُء بَِغْْيِ َوا»الدارين وف  ما يرى أنه هلم خْي:  .. «ِحساب   ّللَّ
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د يعطووك قوواب  وهوول وهوول املووان  اللهوواب ميوون  موون يشوواء،ويفيخ علووى موون يشوواء.  خووازن لعطائووه و  بوولِ 
 موون عبوواق  مووا ملختوواريناالكووافرين زينوو  احليوواة الوودنيا حلكموو  منووه،وليك هلووم فيمووا أعطوولا فضوول.وهل يعطووك 

 على ألبقى واأل..فالعطاء كله من عند .واختيار  لاخيار هل ايشاء يف الدنيا أو يف اهلخرة 
 هم وموولازينهملقوولن قوويموسووتظل احليوواة أبوودا تعوور  هووذين النموولذجني موون النوواس ..تعوور  املوويمنني الووذين يت

الصوووغار  اهتمامووواتوتصووولراهتم مووون يووود اّلِل فوووْيفعهم هوووذا التلقوووك عووون سفسوووا  احليووواة وأعووورام األرم،و 
ك الصوون  حليوواة ذلووتهم ويصووبحلن سوواقة للحيوواة،  عبيوودا للحيوواة ..كمووا تعوور  اوبووذلك ُيققوولن إنسوواني

لطووني وهوواقهم إىل اراهتم وأاهلخر:الووذين زينووحل هلووم احليوواة الدنيا،واسووتعبدهتم أعراضووها وقيمهووا وكوودهتم ضوورو 
موووون املتوووواع  موووا أوتوووولافلصوووقلا بووووه   يرتفعوووولن  وسووويظل امليمنوووولن ينظوووورون موووون عووول إىل أول ووووك اهلووووابطني مه

رة فقلن علوويهم  وموولن فيشووألعرام.علووى حووني يعتقوود اهلووابطلن أوووم هووم امللهلبوولن،وأن املوويمنني هووم انر وا
 ويسخرون منهم  رة.وهم أح  ابلرتء وا كفا  ..

بذذين النذذاس فذذي الاصذذورات والمقائذذد وا سذذالا هذذو  ااخذذاالف 213الذذدرس الخذذامس:

 الحق

 ند اّلِل ..عووزوم  لذين آمنلا وحقيق  مكان هي ءوعلى ذكر امللازين والقيم ولن الذين كفروا اب
ألصول انتهوك بتقريور القويم ويو ينتقل السيا  إىل قص  ا ختال  بني الناس يف التصلرات والعقائد،وامللازين 
 لفلن:فيه رت الذي ينبغك أن يرجع إليه املختلفلن وإىل امليزان األخْي الذي ُيكم فيما هم

وووكوواَن النَّووواُس أُمَّوو    » ُ النَِّبيِِووونَي ُمَبشِِ  اِبحْلَوو ِِ لِوووَيْحُكَم بَووونْيَ أَنْووووَزَل َمَعُهووُم اْلِكتوووابَ ْنووِذرِيَن وَ رِيَن َومُ واِحوووَدة  فَوبَوَعووَة اّللَّ
وونَوُهْم  نوواُت بَوْغيووا  ِد مووا جوواَءهْتُُم اْلبَويِِ لُ  ِمووْن بَوْعوولَووَ  ِفيووِه ِإ َّ الَّووِذيَن أُوتُووَوَمووا اْختوَ  -النَّوواِس ِفيَمووا اْختَوَلُفوولا ِفيووِه   -بَويوْ

ُ الَِّذيَن آَمُنلا ِلَما اْختَوَلُفلا ِفيِه ِمَن احلَْ ِِ   « ..ِصراط  ُمْسَتِقيم    يَوْهِدي َمْن َيشاُء ِإىلِه َواّللَُّ إبِِْذنِ  فَوَهَدى اّللَّ
ىل حالو  إكوارة إ هذ  هك القص  ..كوان النواس أمو  واحودة.على ووج واحد،وتصولر واحد.وقود تكولن هوذ 

 ا عتقاقات.و لتصلرات ي  األوىل الصغْية من أسرة آقم وحلاء وذراريهم،قبل اختال  ااجململع  البشر 
عوول ء اّلِل أن اء.وقوود كووافووالقرآن يقوورر أن النوواس موون أصوول واحوود.وهم أبنوواء األسوورة األوىل:أسوورة آقم وحلا
ث وىل.وقوود غوواأل ك اللبنوو هووالبشوور مجيعووا نتوواج أسوورة واحوودة صووغْية،ليقرر مبوودأ األسوورة يف حياهتم،وليجعلهووا 

حوووَّت  وووحل األوىل. علووويهم عهووود كوووانلا فيوووه يف مسوووتلى واحووود واعوووا  واحووود وتصووولر واحووود يف نطوووا  األسووورة
كنلنوووووو  اقات املوتعوووووودقت وكثوووووور أفراقهووووووا،وتفرقلا يف املكووووووان،وتطلرت معايشووووووهم وبوووووورزت فوووووويهم ا سووووووتعد

سوتعداقات لتنولع يف ا يواة يف ااملختلف ،اليت فطرهم اّلِل عليها حلكم  يعلمها،ويعلم ما وراءهوا مون خوْي للح
نلعووووحل ناهج،وتوالطاقووووات وا عاهات.عندئووووذ اختلفووووحل التصوووولرات وتباينووووحل وجهووووات النظر،وتعوووودقت امل

 املعتقدات ..وعندئذ بعة اّلِل النبيني مبشرين ومنذرين ..
..وهنا تتبني تلك احلقيقو  الكوثى ..إن « ِفيهِ َوأَنْوَزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَوَلُفلا »

موووون نبيعوووو  النوووواس أن حتلفوووولا ألن هووووذا ا خووووتال  أصوووول موووون أصوووولل خلقووووتهم ُيقوووو  حكموووو  عليووووا موووون 
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اسوووتخال  هوووذا الكوووائن يف األرم ..إن هوووذ  ااالفووو  هتووواج إىل ولوووائ  متنلع ،واسوووتعداقات كوووَّت مووون 
رهوا الكلوك يف ااالفو  والعموارة،وف  التصوميم الكلوك أللان متعدقة كك تتكامول مجيعهوا وتتناسو ،وتيقي قو 

املقوودر يف علووم اّلِل.فووال بوود إذن موون تنوولع يف امللاهووه يقابوول تنوولع تلووك الللووائ  و  بوود موون اخووتال  يف 
َولِوذِلَك  -ِإ َّ َموْن َرِحوَم َربُوَك  -َو  يَزالُولَن ُرَْتِلِفونَي ..»ا ستعداقات يقابل ذلوك ا خوتال  يف احلاجوات 

 « ..َخَلَقُهمْ 
واملنووواهج  هتمامووواتهوووذا ا خوووتال  يف ا سوووتعداقات والللوووائ  ينشوووئ بووودور  اختالفوووا يف التصووولرات وا 

عووريخ يسووعها  نووار واسووعاوالطرائوو  ..ولكوون اّلِل ُيووه أن تبقووى هووذ  ا ختالفووات املطللبوو  اللاقعوو  قاخوول 
ضووم ينفسوو  حووَّت يالصووحي .الذي التصوولر ا ميوواين  إنووارمجيعووا حووني تصوول  وتسووتقيم ..هووذا ا نووار هوول 

ينظمهوووا  حهوووا ولكووونجلاحنووه علوووى كوووَّت ا سووتعداقات وكوووَّت امللاهوووه وكووَّت الطاقوووات فوووال يقتلهووا و  يكب
 وينسقها ويدفعها يف نري  الصال .

املختصووملن  رجوع إليوهومون مث   يكون بود أن يكولن هنوا  ميوزان تبوحل يفوكء إليوه املختلفولن وحكوم عودل ي
والنَّبِ  فَوبَوَعوَة اّللَُّ »؟ودل،ويثلب ا؟ميوع منوه إىل اليقوني:وقلل فصل ينتهك عند  ا نْوَزَل رِيَن َوُمْنوِذرِيَن،َوأَ يِِونَي ُمَبشِِ

،لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَولَ   «.هِ ُفلا ِفيَمَعُهُم اْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ
ا لكتواب وأن هوذا جواء بوه اموهول ..فهل القلل الفصول  ن احلو  « اِبحلَْ ِِ »و  بد أن نق  عند قلله تعاىل 

م ومنوواهجهم وتصوولراهت احلو  قوود أنووزل ليكولن هوول احلكووم العوودل،والقلل الفصول،فيما عوودا  موون أقولال النوواس
ذي   يتعوودق للاحوود الوووقوويمهم وموولازينهم ..  حوو  غووْي .و  حكووم معووه.و  قوولل بعوود .وبغْي هووذا احلوو  ا

ذا  هو ام ..بغوْي   و  اعونتهواء إىل حكموه بوال  احكووبغْي هكيمه يف كل موا حتلو  فيوه النواس وبغوْي ا 
 رم السووالم و علووى األ كلووه   يسووتقيم أموور هووذ  احليوواة و  ينتهووك النوواس موون ااووال  والفرقوو  و  يقوولم

 يدخل الناس يف السلم  ال.
هولن إليهوا ينت عهم والويتم وكرائوهلذ  احلقيق  قيمتها الكثى يف هديد ا؟ه  اليت يتلقى منها الناس تصلراهت

أنزلووحل  هووك الوويت يف كوول مووا يشووجر بيوونهم موون خووال  يف كووَّت صوولر ااووال  ..إوووا جهوو  واحوودة   تتعوودق
 كم بوني النواسحلو  لويحابهذا الكتاب ابحل  وهل مصدر واحد   يتعودق هول هوذا الكتواب الوذي أنزلوه اّلِل 

 فيما اختلفلا فيه ..
 يف  واحوووودة فهل كتوووواب واحوووود يف أصووووله،وهك ملوووووهوووول كتوووواب واحوووود يف حقيقتووووه،جاء بووووه الرسوووول مجيعووووا.

 نسوان ..مث د لبوب اعملمها،وهل تصلر واحد يف قاعدته:إله واحد،ورب واحد،ومعبلق واحد،ومشورِع واحو
َّت تكوولن حوورتبانووات ختتلو  التفصوويالت بعوود ذلووك وفوو  حاجووات األمووم واألجيووال ووفوو  أنوولار احليوواة وا 

قة اّلِل  علائ .بقيووالشوامل بووالانل  احليوواة تنمول يف حميطهووا اللاسووع الصولرة األخووْية الويت جوواء ّبووا ا سوالم،وأ
 لقوورآن يف أمووراي يقوورر  ومنهجووه وكووريعته احليوو  املتجوودقة يف حوودوق ذلووك انووي  الشووامل الكبْي.وهووذا الووذ

 الكتاب هل النظري  ا سالمي  الصحيح  يف خ  سْي األقاين والعقائد ..
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 طلووو  ..مث يقوووعلحيووود املله،يقلم علوووى القاعووودة األصووويل :قاعدة التكووول نووول جووواء ّبوووذا الووودين اللاحووود يف أصووو
صووووول ن ذلوووووك األعوووووا حنووووورا  عقوووووه كووووول رسوووووال ،وت اكم اارافوووووات واألسوووووانْي،حَّت يبعووووود النووووواس وائيوووووا 

ال ت،وتراعك أحوول  حنرافوواالكبْي.وهنووا عووكء رسووال  جديوودة عوودق العقيوودة األصوويل ،وتنفك مووا علوو  ّبووا موون ا
ن مووطوولر العقائوود تحثني يف تفصوويالت ..وهووذ  النظريوو  أوىل اب تبوواع موون نظوورايت البووااألموو  وأنلارهووا يف ال

م علوووى أسووواس لن  وووليهغوووْي املسووولمني،واليت كثوووْيا موووا يتوووأير ّبوووا ابحثووولن مسووولملن،وهم   يشوووعرون،فيقيم
ليني  غوربيني ا؟وواهاحثني الالتطولر يف أصول العقيودة وقاعودة التصولر،كما يقولل املستشورقلن وأمثواهلم مون البو
م بوني  ابحلو ،ليحكزله اّللِ وهذا الثبات يف أصل التصلر ا مياين،هل الذي يتف  مع وليف  الكتاب الذي أن

 الناس فيما اختلفلا فيه،يف كل زمان،ومع كل رسلل،منذ أقدم األزمان.
 يكونإليوه.و   ل ينتهولنو  يكن بد أن يكلن هنا  ميزان تبحل يفكء إليه الناس،وأن يكلن هنا  قلل فص

قوولل قوولل ن هووذا البوود كووذلك أن يكوولن هووذا امليووزان موون صوونع مصوودر آخوور غووْي املصوودر ا نسوواين،وأن يكوول 
مو  ذلوك نسواين  وإقا؟هول ا ابحاكم عدل   يتأير ابهللى ا نساين،و  يتأير ابلقصلر ا نساين،و  يتأير 

ق  مقيودا بقيول ه كلوه  لن.علمامليزان الثابوحل تقتضوك علموا غوْي حمودوق.علم موا كوان وموا هول كوائن وموا سويك
وإىل حاضور وجمهولل، الزمان اليت تفصل اللجلق اللاحد إىل مام وحاضر ومستقبل،وإىل مسوتيقن ومظنولن
د،ومنظلر ريوووه وبعيوووقمشوووهلق ومغيوووه ربووولء ..و  مقيووودا بقيووولق املكوووان الووويت تفصووول اللجووولق اللاحووود إىل 

صوول  يعلووم مووا يخلوو ،ويعلم موون خلوو  ..و وحمجلب،وحمسوولس وغووْي حمسوولس ..يف حاجوو  إىل إلووه يعلووم مووا 
 وما يصل  حال ا؟ميع.

الء علوووى قا،واسوووتعوإقامووو  ذلوووك امليوووزان يف حاجووو  كوووذلك إىل اسوووتعالء علوووى احلاج ،واسوووتعالء علوووى الن
لن  عالء علوى الكو  ..واسوتالفناء،واستعالء على الفلت،واستعالء علوى الطمع،واسوتعالء علوى الرغبو  والرهبو

 -سووبحانه  - يف ذاتووه .يف حاجوو  إىل إلووه،  أرب لووه،و  هوولى،و  لووذة،و  ضووع كلووه  ووا فيووه وموون فيووه .
دقة حلاجووات املتجووتغْية،واو  قصوولر  أمووا العقوول البشووري فبحسووبه أن يلاجووه األحوولال املتطوولرة،والظرو  امل
فوكء لثابحل الوذي يمليزان امث يلائم بينها وبني ا نسان يف حلظ  عابرة ولر  ملقلت.على أن يكلن هنا  ا

تقيم سووووّبوووذا وحووود  تإليه،فيووودر  خطوووأ  وصووولابه،وغيه وركووواق ،وحقه وابنلوووه،من ذلوووك امليوووزان الثابوووحل ..
 احلياة.

لار  ليمحوووووول فوووووو ويطموووووو ن النوووووواس إىل أن الووووووذي يسلسووووووهم يف النهايوووووو  إلووووووه  إن الكتوووووواب   ينووووووزل ابحلوووووو 
 .. .حني حتلفلن.يه وحد  ا ستعداقات وامللاهه والطرائ  واللسائل.إ ا جاء ليحتكم الناس إليه ..وإل

 ارحي :ومن كأن هذ  احلقيق  أن تنشئ حقيق  أخرى تقلم على أساسها نظرة ا سالم الت
لوويحكم بووني النوواس فيمووا اختلفوولا فيووه ..يضووع هووذا « اِبحْلَوو ِِ »الووذي أنزلووه اّلِل « اْلِكتووابَ »إن ا سووالم يضووع 

حل مع هوذ  القاعودة،وللحل قائمو  عليها،فهوذا هول الكتاب قاعدة للحياة البشري .مث اضك احلياة.فإما اتفق
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احل .وإما خرجحل عنها وقامحل علوى قلاعود أخرى،فهوذا هول البانول ..هوذا هول البانول ولول ارتضوا  النواس 
 مجيعا.

لنوووواس هوووول اي يقوووورر  يف فوووو ة موووون فوووو ات التاري .فالنوووواس ليسوووولا هووووم احلكووووم يف احلوووو  والبانوووول.وليك الووووذ
لنوووواس اس أن فعوووول الوووودين.إن نظوووورة ا سووووالم تقوووولم ابتووووداء علووووى أسووووااحلوووو ،وليك الووووذي يقوووورر  النوووواس هوووول 

كتوواب و  الفووا للرلشووكء،وقلهلم لشووكء،وإقام  حيوواهتم علووى كووكء ..  هيوول هووذا الشووكء حقووا إذا كووان 
امووحل قا  متعاقبوو  ألن أجيوو ععلووه أصووال موون أصوولل الوودين و  ععلووه التفسووْي الوولاقعك هلووذا الوودين و  تووثر 

 عليه ..
 قيق  ذات أ ي  كثى يف عزل أصلل الدين عما يدخله عليها الناس وهذ  احل

 َّت وقوع وقاموحلمو حنورا  اويف التاري  ا سالمك مثال وقع احنرا ،ولل ينمل وينمل ..فال يقوال:إن هوذا  
ذا اللاقووووع ي ووووا موووون هووووعليووووه حيوووواة النوووواس فهوووول إذن الصوووولرة اللاقعيوووو  لإلسووووالم  كووووال  إن ا سووووالم يظوووول بر 

سووت نا  ن يريوود امووظوول هووذا الووذي وقووع خطووأ واحنرافووا   يصوول  حجوو  و  سووابق  وموون واجووه التارحك.وي
ا اختلفولا ني النواس فيموليحكم ب حياة إسالمي  أن يلغيه ويبطله،وأن يعلق إىل الكتاب الذي أنزله اّلِل ابحل 

 فيه ..
الرغائووه طوامع و ملولقود جوواء الكتواب ..ومووع ذلوك كووان اهلولى يغلووه النواس موون هنوا  وموون هنوا  وكانووحل ا
َوَموووا »ه:رقهم إليووويوووواملخوواو  والضوووال ت تبعووود النوواس عووون قبووولل حكووم الكتووواب،والرجلع إىل احلووو  الووذي 

نَوُهمْ بوَ  ..بَوْغيا  بَويِِناتُ اْختَوَلَ  ِفيِه ِإ َّ الَِّذيَن أُوتُلُ  ِمْن بَوْعِد ما جاَءهْتُُم الْ   « ..يوْ
ك يف إىل املضوووو اهلوووولى ..هوووول الووووذي قوووواق النوووواسفووووالبغك ..بغووووك احلسوووود.وبغك الطمووووع.وبغك احلرص.وبغووووك 

 ا ختال  على أصل التصلر واملنهج واملضك يف التفر  واللجاج والعناق.
 .شر  املنْي .صاقع املوهذ  حقيق  ..فما حتل  اينان على أصل احل  اللاض  يف هذا الكتاب،القلي ال

أمووا حووني يعووا ..فمجو يف نفسوويهما مووا حتلوو  اينووان علووى هووذا األصوول إ  ويف نفووك أحوود ا بغووك وهوولى،أ
ُ الَِّذيَن آَمنُ »يكلن هنا  إميان فال بد من التقاء واتفا :  « ْذنِهِ ا ِفيِه ِمَن احلَْ ِِ إبِِ ا اْختَوَلُفل لا ِلمَ فَوَهَدى اّللَّ

للصوووولل إىل غبوووو  يف اهووووداهم  ووووا يف نفلسووووهم موووون صووووفاء،و ا يف أرواحهووووم موووون عرق،و ووووا يف قلوووولّبم موووون ر 
ُ يَوْهِدي َمْن َيشاُء إِ »سر اللصلل حين ذ وا ستقام :احل .وما أي  « .. ُمْسَتِقيم  ىل ِصراط  َواّللَّ

م علوى   ويسوتقيهل هوذا الصوراط الوذي يكشو  عنوه ذلوك الكتواب.وهل هوذا املونهج الوذي يقولم علوى احلو
 احل ،و  تتقاذفه األهلاء والشهلات،و  تتالعه به الرغاب والنزوات ..

علوى  ا سوتقام دى و تعداق للهوعباق  هلذا الصراط املستقيم من يشاء، ن يعلم منهم ا سهل اّلِل حتار من 
 أووووووم يوووووزان اّللِ الصووووراط أول وووووك يووووودخللن يف السووووولم،وأول ك هوووووم األعللن،ولووووول حسوووووه الوووووذين   يزنووووولن  

 حمروملن،ولل سخروا منهم كما يسخر الكافرون من امليمنني 
 سنة الدعواتوالمحن  ااباالء  214الدرس السادس:
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سوووولم  ماعوووو  املوتنتهووووك هووووذ  التلجيهووووات الوووويت تسووووتهد  إنشوووواء تصوووولر إميوووواين كاموووول انصووووع يف قلوووولب ا؟
ن مووبووني أعوودائهم بيوونهم و  ..تنتهووك ابلتلجووه إىل املوويمنني الووذين كووانلا يعووانلن يف واقعهووم مشووق  ا خووتال 
م  ن هوذ  جوه إلويهت ..يتل املشركني وأهل الكتاب،وما كان ار  هوذا ااوال  مون حوروب ومتاعوه وويوال
ب اأن يوودافع أصووحا أهووال:هلووهووك سوون  اّلِل القدميوو ،يف احوويا املوويمنني وإعووداقهم ليوودخللا ا؟نوو ،وليكلنلا 
زميو  حوَّت ني النصور واهلاوحلا بوالعقيدة عن عقيدهتم وأن يلقلا يف سبيلها العنحل واأل  والشدة والضر وأن ي  

حقلا الفتنوو  ..اسووتو اننوو   ،و  توورهبهم قوولة،و  يهنوولا هووحل مطووار إذا يبتوولا علووى عقيوودهتم،  تزعووزعهم كوودة
 عنه. يانته والذوقاحللن لصنصر اّلِل،ألوم يلم ذ أمناء على قين اّلِل،مأملنلن على ما ائتمنلا عليه،ص

احليواة أو  حلورص علوىواستحقلا ا؟ن  ألن أرواحهم قد هررت من ااول  وهوررت مون الوذل،وهررت مون ا
ُتْم أَْم حَ »لطوني:ن عوا  ا  والرخاء.فهك عندئذ أقرب ما تكلن إىل عا  ا؟ن ،وأرفع ما تكلن عوعلى الدع ِسوبوْ

وووِموووْن قوَ  أَْن تَوووْدُخُللا اْ؟َنَّوووَ ،َوَلمَّا َذِْتُكوووْم َمثَوووُل الَّوووِذيَن َخلَوووْلا ُهُم اْلَبْأسووواُء َوالضَّوووْبِلُكْم،َمسَّ رَّاُء َوزُْلزِلُووولا َحوووَّتَّ يَوُقووولَل توْ
ف َأ  ِإنَّ نَ الرَُّسللُ   « .. َقرِيه  ْصَر اّللَِّ  َوالَِّذيَن آَمُنلا َمَعُه:َمَّت َنْصُر اّللَِّ

 -ته بلهوا،وإىل سونمليمنو  قهكذا خانه اّلِل ا؟ماع  املسلم  األوىل،وهكذا وجهها إىل عارب ا؟ماعات ا
 يعته.م ومنهجه وكر يف األر  اق  املختارين،الذين يكل إليهم رايته،وينلط ّبم أمانتهيف تربي  عب -سبحانه 

 وهل خطاب مطرق لكل من حتار هلذا الدور العظيم ..
 رسوولل امللصووللعووه.من الموإوووا لتجربوو  عميقوو  جليلوو  مرهلبوو  ..إن هووذا السوويال موون الرسوولل والووذين آمنوولا 

ف»ابّلِل،واملووويمنني الوووذين آمنووولا ابّلِل.إن سوووياهلم: لوووزل مثووول هوووذ   تز ننووو  الووويتصووولر مووودى الي« َموووَّت َنْصوووُر اّللَِّ
بعووة منهووا لقللب،فتالقلوولب امللصوولل .ولن تكوولن إ  حمنوو  فوول  اللصوو ،تلقك لالهلووا علووى مثوول هاتيووك ا

ف»ذلك السيال املكروب:  « ..َمَّت َنْصُر اّللَِّ
َأ  ِإنَّ »اّلِل: نموواوكء النصور وعند موا تثبوحل القلولب علوى مثول هوذ  اننو  املزلزلو  ..عندئوذ توتم كلمو  اّلِل،

 « ..َر اّللَِّ َقرِيه  َنصْ 
 اء.لبأساء والضر اتلن على إنه مدخر ملن يستحقلنه.ولن يستحقه إ  الذين يثبتلن حَّت النهاي .الذين يثب

عنوود نصوور اّلِل،و  نصوور إ  الووذين يصوومدون للزلزل .الووذين   ُينوولن ر وسووهم للعاصووف .الذين يسووتيقنلن أن  
خور،و  آ إىل أي حول ، «ّللَِّ اَنْصوُر »،فهم يتطلعولن فحسوه إىل ما يشاء اّلِل.وحَّت حني تبل  انن  ذروهتا

 إىل أي نصر   اكء من عند اّلِل.و  نصر إ  من عند اّلِل.
ّلِل  ثبووات،والتجرقلصووث والّبووذا يوودخل امليمنوولن ا؟ن ،مسووتحقني هلا،جووديرين ّبا،بعوود ا؟هوواق وا متحان،وا

 ل من سلا .وحد ،والشعلر به وحد ،وإغفال كل ما سلا  وك
إن الصوووراع والصوووث عليوووه يهوووه النفووولس قلة،ويرفعهوووا علوووى ذواهتا،ويطهرهوووا يف بلتقووو  األ ،فيصوووفل عنصووورها 
ويضووكء،ويهه العقيوودة عمقووا وقوولة وحيليوو ،فتتاأل حووَّت يف أعووني أعوودائها وخصوولمها.وعندئذ يوودخللن يف 
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حَّت إذا ،يلقوولن يف أول الطريوو قيوون اّلِل أفلاجووا كمووا وقع،وكمووا يقووع يف كوول قضووي  حوو ،يلقى أصووحاّبا مووا 
 يبتلا للمحن  احناز إليهم من كانلا ُياربلوم،وانصرهم أكد املناوئني وأكث املعاندين ..

عظوم منوه يف حقيقتوه.يقع أن ترتفوع أروا  أصوحاب الودعلة يقع موا هول أ -قع هذا يحَّت إذا    -على أنه 
ص علووى احوو ،واحلر احلوورص علووى الدعوو  والر علووى كوول قوولى األرم وكوورورها وفتنتهووا،وأن تنطلوو  موون إسووار 

ليوه عون نريو  إلويت تصول احلياة نفسها يف النهايو  ..وهوذا ا نطوال  كسوه للبشوري  كلها،وكسوه لواروا  ا
يوو  اّلِل انوولن علووى رانلن،املي ا ستعالء.كسووه يوورج  مجيووع اهل م ومجيووع البأسوواء والضووراء الوويت يعانيهووا امليم

 ..ا هل الطري  ا  ..وهذنطال  هل امليهل حلياة ا؟ن  يف واي  املطوأمانته وقينه وكريعته.وهذا ا 
 كل جيل.  هذا هل الطري  كما يصفه اّلِل للجماع  املسلم  األوىل،وللجماع  املسلم  يف
اوكء  كء النصر.مثحد .مث او هذا هل الطري :إميان وجهاق ..وحمن  وابتالء.وصث ويبات ..وتلجه إىل اّلِل 

 النعيم ..
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 [220إل   215(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  الثالثة عشر 

 إجابات عل  أربمة أسئلة للصحابة

وْن َخوْْي  فَِللْ  ا ْلَمَسواِكنِي َوابْوِن السَّوِبيِل َوَموَرِبنَي َواْليَوتَواَمى َواْيِن َواألَقْووَلالِودَ }َيْسأَُللَنَك َماَذا يُنِفُقلَن ُقْل َما أَنَفْقُتم مِِ
ا َكوْي ا  َوُهوَل ْن َتْكَرُهول أَ ُكُم اْلِقتواُل َوُهوَل ُكوْر   َلُكوْم َوَعسوى ( ُكتِوَه َعلَويْ 215تَوْفَعُللاْ ِمْن َخْْي  فَِإنَّ اّلِلَ بِِه َعِليم  )

 َوُللَنَك َعوِن الشَّوْهِر ( َيْسو216)ْم   تَوْعَلُمولَن ُم َوأَنْووتُ  يَوْعلَوَخوْْي  َلُكوْم َوَعسوى أَْن هُِبُولا َكوْي ا  َوُهوَل َكور  َلُكوْم َواّللَُّ 
ِإْخراُج أَْهِلِه ِمْنوُه َأْكوَثُ ِعْنوَد َواْلَمْسِجِد احْلَراِم وَ  ُكْفر  بِهِ ّللَِّ َو احْلَراِم ِقتال  ِفيِه ُقْل ِقتال  ِفيِه َكِبْي  َوَصد  َعْن َسِبيِل ا

نَووُ  َأْكووَثُ ِمووَن اْلَقْتووِل َو  يَزالُوولَن يُ  ْسووَتطاُعلا َوَمووْن يَوْرتَووِدْق ِمووْنُكْم اوُكْم َعووْن ِقيووِنُكْم ِإِن َّتَّ يوَووُرقُ ُكْم َحووقوواتُِللنَ اّللَِّ َواْلِفتوْ
لنَّوواِر ُهووْم ِفيهووا رَِة َوأُول ِووَك َأْصووحاُب ايا َواهْلِخوو الووُدنْ َعووْن ِقينِووِه فَوَيُمووحْل َوُهووَل كوواِفر  فَُأول ِووَك َحِبطَووحْل أَْعموواهُلُْم يف 

ُ َك يَوْرُجووولَن َرمْحَوووحَل اّللَِّ ّللَِّ أُول ِوووايف َسوووِبيِل  ِذيَن آَمنُووولا َوالَّوووِذيَن هووواَجُروا َوجاَهوووُدوا( ِإنَّ الَّووو217خالِوووُدوَن )  َواّللَّ
ْكووَثُ ِمووْن ُع لِلنَّوواِس َوِإمْثُُهمووا أَ ْي  َوَمنووافِ يِهمووا ِإمْث  َكبِوو( َيْسوو َوُللَنَك َعووِن اْاَْمووِر َواْلَمْيِسووِر قُووْل فِ 218َغُفوولر  َرِحوويم  )

ُ اّللَُّ ِعِهما َوَيْس َوُللَنَك ماذا يُوْنِفُقلَن ُقِل اْلَعْفَل َكذِلَك يُوبَ نَوفْ  (يف الوُدنْيا 219َفكَّوُروَن )اهْلايِت َلَعلَُّكوْم تَوتوَ   َلُكومُ نيِِ
ْعلَوووُم اْلُمْفِسوووَد ِموووَن  يوَ فَوووِإْخلانُُكْم َواّللَُّ  اِلطُلُهمْ خُتوووَوِإْن  َواهْلِخووورَِة َوَيْسووو َوُللَنَك َعوووِن اْلَيتوووامى قُوووْل ِإْصوووال   هَلُوووْم َخوووْْي  

ُ أَلَْعنَوَتُكْم ِإنَّ اّللََّ َعزِيز  حَ   { (220ِكيم  )اْلُمْصِلِ  َوَلْل كاَء اّللَّ
 أقديم الوحد   

عون  ا عند الكوالمكما قلن  الظاهرة البارزة يف هذا القطاع من السلرة،هك لاهرة األس ل  عن أحكام ..وهك
علووى نفوولس  اسووتيالئهاو ..يف هووذا ا؟ووزء ..لوواهرة توولحك بيقظوو  العقيوودة قللووه تعاىل:يسووأللنك عوون األهلوو  

،كك اهتم اليلميو كيون حيو ا؟ماع  املسلم  إذ ذا ،ورغب  امليمنني يف معرف  حكم العقيدة يف كل كأن من
ن ة والكبوْية مو الصوغْي يفيطابقلا بني تصرفهم وحكم العقيدة ..وهذ  آي  املسلم:أن يتحورى حكوم ا سوالم 

ل قسوتلر  الم كوان هوحياته،فال يقدم على عمل حَّت يستيقن مون حكوم ا سوالم فيوه.فما أقور  ا سوكيون 
 يدة.ذ  العقّبوقانلنه وما   يقر  كان  نلعا عليه حراما.وهذ  احلساسي  هك آي  ا ميان 

كوذلك ملشوركلن  افقلن،واكذلك كانحل تثار بعخ األس ل  بسبه احلمالت الكيدي  اليت يشنها اليهولق واملن
ا،وإمووا ا وحكمتهحوولل بعووخ التصوورفات  ووا يوودفع بعووخ املسوولمني ليسووأل عنها،إمووا ليسووتيقن موون حقيقتهوو

هووا املسوولملن في صول فيثوولبشيورا بتلووك احلمووالت والودعاايت املسووملم .فكان القوورآن يتنوزل فيهووا ابلقوولل الف
 إىل اليقني وتبطل الدسائك،والت الفل،ويرتد كيد الكائدين إىل حنلرهم 

 صوووووو  ،و رة يفا يصوووووولر جانبووووووا موووووون املعركوووووو  الوووووويت كووووووان القوووووورآن حلضووووووها  رة يف نفوووووولس املسوووووولمنيوهووووووذ
فا .ملاضوووعه عووون ا ن املسلمني،ضوود الكائووودين وانووواربني  ويف هوووذا الووودرس مجلوو  مووون هوووذ  األس ل :سووويال
موووور ن ااعووووم.وسوووويال ومقوووواقير  ونوووولع املووووال الووووذي تكوووولن فيووووه النفق .وسوووويال عوووون القتووووال يف الشووووهر احلرا

 وامليسر.وسيال عن اليتامى ..وبلاعة.
 لص.رام النصهذ  األس ل  اثل األسباب اليت ذكرانها من قبل.وسنعرضها ابلتفصيل عند استع

 إجابة عل  سؤال حول ا ن اق ماذا ين قون ولمن 215الدرس ا ول:
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َمساِكنِي َوابْوِن السَّوِبيِل.َوما َرِبنَي َواْلَيتامى َوالْ ِن َواأْلَقوْ َديْ لالِ َيْس َوُللَنَك ماذا يُوْنِفُقلَنف ُقْل ما أَنْوَفْقُتْم ِمْن َخْْي  فَِللْ »
َ بِِه َعِليم    « ..تَوْفَعُللا ِمْن َخْْي  فَِإنَّ اّللَّ

نشوووأ فيهوووا  رو  الووويتلقووود ورقت آايت كثوووْية يف ا نفوووا  سوووابق  علوووى هوووذا السووويال.فا نفا  يف مثووول الظووو
لاجههوووا تيت كانوووحل يف وجوووه تلوووك الصوووعاب واملشوووا  واحلووورب الووو ا سوووالم ضووورورة لقيوووام ا؟ماعووو  املسووولم 

  إزالوو  الفوولار ؟ماعوو  و اوتكتنفهووا مث هوول ضوورورة موون انحيوو  أخوورى:من انحيوو  التضووامن والتكافوول بووني أفووراق 
نوه كوي ا.وهل ع ُيتجز الشعلري   ية   ُيك أحد إ  أنه عضل يف ذلك ا؟سد،  ُيتجن قونه كي ا،و 

 عمليا.  قيامهاى يف قيام ا؟ماع  كعلراي،إذا كان سد احلاج  له قيمته يفأمر له قيمته الكث 
 ا؟ولاب يبووني ..فجواءهم ..وهول سوويال عون نولع موا ينفقولن« موا ذا يُوْنِفُقولَنف»وهنوا يسوأل بعوخ املسولمني:

 .« .ْْي  ُقْل:ما أَنْوَفْقُتْم ِمْن خَ »صف  ا نفا  وُيدق كذلك أوىل مصارفه وأقرّبا:
اتوه عو  وخوْي يف ذْي للجماإُياءان:األول أن الذي ينف  خْي ..خْي للمعطك وخْي لآلخوذ وخو وهلذا التعبْي

فينفو  منوه  موا عنود  فهل عمل نيه،وتقدم  نيب ،وكوكء نيوه ..وا ُيواء الثواين أن يتحورى املنفو  أفضول
 علن.رين و فع  لآلخوخْي ما لديه فيشار  اهلخرين فيه.فا نفا  تطهْي للقله وتزكي  للنفك،مث من

 كرمي.ثار معنا  الي ،ولإليوهري الطيه والنزول عنه لآلخرين هل الذي ُيق  للقله الطهارة،وللنفك التزك
موا  نفو  مون اللسو ،  أرقأأن ينفو  امل -ي  أخورى آكما ورق يف   -على أن هذا ا ُياء ليك إلزاما،فا لزام 

ه فيوووه،على ،والتحبيووولبوووذل موووا هووول خْي عنووود  و  أغلوووى موووا عنووود .ولكن ا ُيووواء هنوووا يعوووا  تطليوووع الووونفك
 نريق  القرآن الكرمي يف تربي  النفلس،وإعداق القللب ..
َواْلَمسووواِكنِي َوابْوووِن  َواْلَيتوووامى قْووووَرِبنيَ فَِلْللالِوووَدْيِن َواأْلَ  »أموووا نريووو  ا نفوووا  ومصووورفه فيجوووكء بعووود تقريووور نلعوووه:

 « ..السَِّبيلِ 
وبعضوووهم   الرحم،ابملنفوو  رابطووو  العصه،وبعضووهم رابطووو وهوول يووورب  بووني نلائووو  موون الناس.بعضوووهم تربطوووه

هليوووووووو  اوزون يف رابطوووووووو  الرمح ،وبعضووووووووهم رابطوووووووو  ا نسوووووووواني  الكووووووووثى يف انووووووووار العقيوووووووودة ..وكلهووووووووم يتجووووووووا
ط التكافوووووووووول ن يف راباللاحدة:اللالووووووووودون.واألقربلن.واليتامى واملسوووووووووواكني وابوووووووووون السوووووووووبيل.وكلهم يتضووووووووووامنل 

  انار العقيدة املتني.ا جتماعك  الليي  بني بب ا نسان يف
ولكوون هووذا ال تيووه يف اهليوو  ويف اهلايت األخرى،والووذي تزيوود  بعووخ األحاقيووة النبليوو  هديوودا ووضوولحا  
ا َلُه َعوْن ُقبُور  فَوبَولَوَ  َذلِوَك َرُسوللَ   كالذي جاء يف صحي  مسلم َعْن َجاِبر  قَاَل أَْعَتَ  َرُجل  ِمْن َبِ  ُعْذرََة َعْبد 

فَاْكووووَ َاُ  نُوَعووووْيُم بْووووُن َعْبووووِد اّللَِّ «.َمووووْن َيْشووووَ ِيِه ِموووو ِِ » فَوَقوووواَل َ .فَوَقوووواَل «.أَلَووووَك َمووووال  َغووووْْيُُ  » اَل .فَوَقووو--اّللَِّ 
َهوا فَوِإْن ابْوَدأْ بِنَوْفِسوَك فَوَتَصودَّ » َفَدفَوَعَها إِلَْيِه مُثَّ قَاَل  --اْلَعَدِوُى بَِثَماِ ِائَِ  ِقْرَهم  َفَجاَء ِّبَا َرُسلَل اّللَِّ  ْ  َعَليوْ
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َهَكوَذا َفَضَل َكْىء  َفَاْهِلَك فَِإْن َفَضَل َعْن أَْهلِوَك َكوْىء  فَلِوِذى قَورَابَتِوَك فَوِإْن َفَضوَل َعوْن ِذى قَورَابَتِوَك َكوْىء  فوَ 
 .275يَوُقلُل فَوَبنْيَ يََدْيَك َوَعْن مَيِيِنَك َوَعْن مِشَاِلَك.«.َوَهَكَذا 

نسوان  .إنوه ذخوذ ا ياقهتوا .م احلكويم البسوي  يف تربيو  الونفك ا نسواني  وقهذا ال تيه يشوك  ونهج ا سوال
اقو   يسوْي و حيوة هول  كما هل،بفطرته وميلله الطبيعي  واستعداقاته مث يسْي به من حية هل كوائن،ومن

طرتوه وميللووه ل يلول فبوه خطولة خطلة،صوعدا يف املرتقوى العووا :على هينو  ويف يسور فيصوعد وهوول مسو ي ،ه
يف  األغوالل ليجورو  لسالسولداقاته،وهل ينمك احلياة معه ويرقيها.  ُيك اب؟هد والره ،و  يكبل ابواستع

 ،و  يطوووْي بوووهاعتسوووافا املرتقوووى  و  تكبوووحل ناقاتوووه وميللوووه الفطريووو  ليحلووو  ويووور   و  يعتسووو  بوووه الطريووو 
لبه   ابلسوماء،وقر  معلوبصونْياان من فل  اهلكام  إ ا يصعدها به صوعلقا هينوا لينوا وقودما  علوى األرم و 

 يتطلع إىل األف  األعلى،وروحه ملصلل  ابّلِل يف عال .
ولقد علم اّلِل أن ا نسان ُيه ذاتوه فوأمر  أو  بكفايتهوا قبول أن ذمور  اب نفوا  علوى مون سولاها وأاب  لوه 

عود الكفايو . َعوِن الطيبات من الرز  وحثه على اتيع ذاته ّبوا يف غوْي تور  و  ريل .فالصودق    تبودأ إ  ب
َخوْْيُ » قَواَل  - -َعوِن النَّوِبِِ  -رضى هللا عنوه  -الُزْهرِىِِ قَاَل َأْخَثَىِن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّه أَنَُّه  ََِع أاََب ُهَريْورََة 

،َواْبَدْأ ِ َْن تَوُعلُل   ...276«الصََّدَقِ  َما َكاَن َعْن َلْهِر ِغ  
ِإْذ َجوواَء َرُجوول  ِ ِثْووِل بَوْيَضوو   ِمووْن َذَهووه   --اّللَِّ األَْنَصووارِىِِ قَوواَل ُكنَّووا ِعْنووَد َرُسوولِل اّللَِّ  وَعووْن َجوواِبِر بْووِن َعْبوودِ  

-َرُسولُل اّللَِّ فَوَقاَل اَي َرُسلَل اّللَِّ َأَصْبحُل َهِذِ  ِموْن َمْعوِدن  َفُخوْذَها َفِهوَى َصوَدَق   َموا أَْملِوُك َغْْيََها.فَوَأْعَرَم َعْنوُه 
-  َْيَسووِر فَووَأْعَرَم َعْنووُه مُثَّ أََ ُ  ِمووْن ِقبَووِل رُْكنِووِه اأَلمْيَووِن فَوَقوواَل ِمثْووَل َذلِووَك فَووَأْعَرَم َعْنووُه مُثَّ أََ ُ  ِمووْن ِقبَووِل رُْكنِووِه األ

َصووابَوْتُه أَلْوَجَعْتووُه أَْو َلَعَقَرتْووُه َفَحَذفَووُه ِّبَووا فَولَووْل أَ  --مُثَّ أََ ُ  ِمووْن َخْلِفووِه فََأَخووَذَها َرُسوولُل اّللَِّ  --َرُسوولُل اّللَِّ 
َذِْتى َأَحدُُكْم ِ َا مَيِْلُك فَويَوُقلُل َهوِذِ  َصوَدَق   مُثَّ يَوْقعُوُد َيْسوَتِكُ  النَّواَس َخوْْيُ الصَّوَدَقِ  »  --فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ 

 ...277«َما َكاَن َعْن َلْهِر ِغ   
طولة األقوربني ..عيالوه ..ووالديه.فسوار بوه خ أفوراق أسورته -ما ُيه  لأو  -ولقد علم اّلِل أن ا نسان ُيه 

 لفطووري الووذي  ك ميلووه ايف ا نفووا  وراء ذاتووه إىل هووي ء الووذين ُيووبهم ليعطوويهم موون مالووه وهوول رام فْيضوو
ولكنهم فريوو  نوولن،نعم،ضووْي منووه،بل فيووه حكموو  وخووْي ويف اللقووحل ذاتووه يعوولل ويكفوول انسووا هووم أقووراب   األق

  اللقوحل ذاتوهيفيد.وفيوه إن   يعطولا احتاجلا.وأخوذهم مون القريوه أكورم هلوم مون أخوذهم مون البعمن األمو ،
يف بنواء  للبنو  األوىلن تكولن اأإكاع  للحه والسالم يف انضن األول وتليي  لرواب  األسرة اليت كواء اّلِل 

 ا نساني  الكبْي.

                                                 
 ( 3602[)297/ 6املكنز ] -صحي  مسلم - 275
 (1426) -املكنز  -صحي  البخارى - 276
 ( حسن  1675) -ق سنن أىب قاو  - 277

 يستك :ذخذ ببطن كفه أو يسأل كفا من الطعام أو ما يك  ا؟لع
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و   -تهم بووه ه وصوولبوودرجاهتم منوو -أهلووه كافوو  ولقوود علووم اّلِل أن ا نسووان ميوود حبووه ومحيتووه بعوود ذلووك إىل 
  وراء أهلووه  ا نفوواضووْي يف هووذا.فهم أفووراق موون جسووم األموو  وأعضوواء يف اجملتمع.فسووار بووه خطوولة أخوورى يف

ة دة،وتضومن وحودرة البعياألقربني،تساير علانفه وميلله الفطري ،وتقضوك حاجو  هي ء،وتقوِلي أواصور األسو
  ابط  العرى وييق  الصالت.قلي  من وحدات ا؟ماع  املسلم ،م

لوى نلائو  عذخوذ بيود  لينفو   فوإن ا سوالم -بعود ذاتوه  -وعند ما يفيخ موا يف يود  عون هوي ء وهوي ء 
املشوووارك     وعانفووو مووون اجملمووولع البشوووري،يثْيون بضوووعفهم أو حووورج مووولقفهم عانفووو  النخووولة وعانفووو  الرمحووو

فووووال  نولكنهم يسووووكتل ن   اوووودون مووووا ينفقوووولن،..ويف أوهلووووم اليتووووامى الصووووغار الضووووعا  مث املسوووواكني الووووذي
هم نوه،وحالحل بيوننقطعولا عايسأللن الناس كرام  وعموال مث أبنواء السوبيل الوذين قود يكولن هلوم موال،ولكنهم 

وهوي ء  -كول كوكء   ثْيين يف ا؟ماع  املسلم  هاجروا من مك   ركوني وراءهوموقد كانلا ك -وبينه احللائل 
يوو  لطيبوو  الطبيعاشوواعرهم  سووالم يقوولق اللاجوودين إىل ا نفووا  عليهم،يقوولقهم مجيعووا أعضوواء يف اجملتمووع وا 

.فقوووود فوووولس املنفقنيتزكيووو  ن الووويت يستجيشووووها ويزكيهوووا.فيبل  إىل أهدافووووه كلهووووا يف هووولاقة ولني.يبلوووو  أو  إىل
ي ء هواء  إعطوىلإويبل  تنيوا أنفقحل نيب   ا أعطحل،راضي   ا بذلحل،متجه  إىل اّلِل يف غْي ضي  و  تثم.

.قيواقة ر و  توثم .ْي موا تضور وكفالتهم.ويبل  تلثا إىل حشد النفلس كلها متضوامن  متكافلو ،يف غو انتاجني
ألفوو  ب  هوذا كلوه ابد  مث يور لطيفو  مراو  ابلغو  موا تريد،حمققوو  كول ااوْي بوال اعتسوا  و  افتعووال و  تشودي

َومووا  :»لر يوو  أو كووعنيفعل،وفيمووا يضوومر موون  األعلى،فيسووتجيا يف القلووه صوولته ابّلِل فيمووا يعطك،وفيمووا
َ بِِه َعِليم    « ..تَوْفَعُللا ِمْن َخْْي  فَِإنَّ اّللَّ

يع  الووذي   يضووسوواب اّللِ حعلويم بووه،وعليم بباعثووه،وعليم ابلنيوو  املصوواحب  لووه ..وهوول إذن   يضوويع.فهل يف 
 تمليه ..ايء والذلك الر عند  ككء،والذي   يبخك الناس كي ا و  يظلمهم،والذي   الز عليه ك

ويف   ويف هوولاقة،..يف رفوو ّبووذا يصوول ابلقلوولب إىل األفوو  األعلووى،وإىل قرجوو  الصووفاء والتجوورق واالوولص ّللِ 
ي ه النظووام الووذيقوويم عليووغووْي معسووف  و  اصووطناع ..وهووذا هوول املوونهج ال بوولي الووذي يضووعه العلوويم اابْي.و 

  قويهوا البشوري   تصل إلينتهك به إىل آماق وآفا    ذخذ بيد ا نسان،كما هل،ويبدأ به من حية هل مث
 لطري .بغْي هذ  اللسيل ،و  تبل  إليها ق  إ  حني سارت على هذا املنهج،يف هذا ا

 ال هاد ألك ال ريضة الشاقة 216الدرس الثاني:

نفوووا  ة عووون ا ا  للحوووديوعلوووى هوووذا املووونهج ذاتوووه،اري األمووور يف فريضووو  ا؟هووواق،اليت شيت  ليووو  يف السوووي
بُوولا َكووْي ا  َوُهووَل ْْي  َلُكووْم َوَعسووى أَْن هُِ ا  َوُهووَل َخوولا َكووْي ُكتِووَه َعلَووْيُكُم اْلِقتوواُل َوُهووَل ُكووْر   َلُكْم.َوَعسووى أَْن َتْكَرُهوو:»

ُ يَوْعَلُم َوأَنْوُتْم   تَوْعَلُملنَ   « ..َكر  َلُكْم.َواّللَّ
ا للفوورق هووا خووْيا كثووْي اء ألن فيواجبوو  األقاء.واجبوو  األقإن القتووال يف سووبيل اّلِل فريضوو  كوواق .ولكنها فريضوو  

 املسلم،وللجماع  املسلم ،وللبشري  كلها.وللح  وااْي والصال .
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لوى الونفك ع  ينكور وا سالم ُيسه حساب الفطرة فال ينكر مشق  هذ  الفريض ،و  يهولن مون أمرهوا.و 
يهووا ،و  ُيوورم عليصوواقمها ري يف الفطوورة،و البشووري  إحساسووها الفطووري بكراهيتهووا ويقلها.فا سووالم   ميووا

ا سول  عليوه نولر ه آخر،وياملشاعر الفطريو  الويت لويك إىل إنكارهوا مون سوبيل ..ولكنوه يعوا  األمور مون جانو
قته،وتسووي  هتوولن مش جديوودا إنووه يقوورر أن موون الفوورائخ مووا هوول كووا  مريوور كريووه املووذا  ولكوون وراء  حكموو 

جديودة  لبشوري  انفوذةات  للونفك يرا  النظر ا نساين القصْي ..عندئذ يفمرارته،وهق  به خْيا ربلءا قد   
ا   رخيو  عنود مومنهوا ريو تطل منها على األمر ويكش  هلا عن زاوي  أخرى غوْي الويت تورا  منها.انفوذة هتوه
.إن انبولب كورا ا.ووراءهي  الكروب ابلنفك وتش  عليها األمولر ..إنوه مون يودري فلعول وراء املكورو  خوْي 

ا مون لوم النواس كوي ية   يععليم ابلغاايت البعيدة،املطلع على العلاقه املستلرة،هل الذي يعلوم وحود .حال
 احلقيق .

قلوه ء،ويسو و  الفوذ الرجاوعند ما تنسم تلك النسم  الرخي  على النفك البشري  هتولن املشوق ،وتتفت  منا
 يف اهلاجرة،وان  إىل الطاع  واألقاء يف يقني ويف رضاء.

 ا علووى األموورهلوو مريوودا يلاجووه ا سووالم الفطوورة،  منكوورا عليهووا مووا يطوول  موون املشوواعر الطبيعيوو ،و  هكووذا
ل أقىن يف ل الوووذي هوووالصوووعه  جووورق التكليووو .ولكن مربيوووا هلوووا علوووى الطاع ،ومفسوووحا هلوووا يف الرجاء.لتبوووذ
ملاضووع  ر لووذي يعوواسووبيل الووذي هوول خووْي ول تفووع علووى ذاهتووا متطلعوو    جمثة،ولووتحك ابلعطوو  ا هلووك 

 جاء.طلع والر ضعفها،ويع    شق  ما كته عليها،ويعذرها ويقدرها وُيدو هلا ابلتسامك والت
نوووود املشوووووق   ختوووولر عوهكووووذا يووووريب ا سووووالم الفطوووورة،فال اوووول التكليووووو ،و  عووووزع عنوووود الصوووودم  األوىل،و 

 يعوووذرها اّللِ  أن الباقيووو ،و  ختجووول وتتهووواوى عنووود انكشوووا  ضوووعفها أموووام الشووودة.ولكن تثبوووحل وهوووك تعلوووم
واليسووور بعووود عووود الضر،بوميووودها بعلنوووه ويقليها.وتصووومم علوووى املضوووك يف وجوووه انن ،فقووود يكمووون فيهوووا ااوووْي 
ء رة كامنوو  وراكوولن احلسووتالعسوور،والراح  الكووثى بعوود الضوو  والعنوواء.و  تتهالووك علووى مووا هووه وتلتذ.فقوود 

 لثا .ااملطمع    م بصا وراءاملتع   وقد يكلن املكرو  رتب ا خل  انبلب.وقد يكلن اهلال
ي  ا نسوووووان إنووووه موووونهج يف ال بيووووو  عجيووووه.منهج عميووووو  بسووووي .منهج يعووووور  نريقووووه إىل مسوووووارب الوووونفك

لونفك احو  أن تكور   قع ..فهلوحناايها وقروّبا الكثْية.ابحل  وابلصد .  اب ُياء الكاذب،والتمليه ااا
مورا وتتهالوك أه الونفك هوكول ااْي.وهول حو  كوذلك أن ا نساني  القاصرة الضعيف  أمرا ويكلن فيه ااْي  

أموور  علووم النوواس موونوموواذا ي عليه.وفيوه الشوور كوول الشوور.وهل احلوو  كوول احلوو  أن اّلِل يعلوم والنوواس   يعلموولن 
لهوولى يت   ختضووع لقووائ  الووالعلاقووهف وموواذا يعلووم النوواس  ووا وراء السوو  املسوودلف وموواذا يعلووم النوواس موون احل

الوذي  عوا  انودوقخور غوْي الآإن هذ  اللمس  الرابني  للقله البشري لتفت  أماموه عاملوا وا؟هل والقصلرف  
  ه علوى غوْي مواه العلاقوتبصر  عينا .وتثز أمامه علامل أخرى تعمل يف صميم الكلن،وتقله األملر،وترت

 كان يظنه ويتمنا .
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 مور كلوه لليووديورق األ ا ،ولكنوإووا لت كوه حوني يسوتجيه هلووا نيعوا يف يود القودر،يعمل ويرجول ويطمووع وحو
ستشووعر الوونفك ..فمووا ت احلكيموو  والعلووم الشووامل،وهل رام قريوور ..إنووه الوودخلل يف السوولم موون اببووه اللاسووع

نهوووا أن مقون حماولووو   عووو  اّللِ حقيقووو  السوووالم إ  حوووني تسوووتيقن أن ااوووْية فيموووا اختوووار  اّلِل.وأن ااوووْي يف نا
..هوووك أبووولاب  املطمووو ن ذعوووان اللايووو  والرجووواء اهلووواقئ والسوووعكعووورب رّبوووا وأن تطلوووه منوووه الثهوووان  إن ا 

يوووه املووونهج العج ليوووه ّبوووذاالسووولم الوووذي يووودعل اّلِل عبووواق  الوووذين آمنووولا ليووودخللا فيوووه كافووو  ..وهووول يقووولقهم إ
لفهوووم فريضووو   وهووول يكالعميووو  البسوووي .يف يسووور ويف هووولاقة ويف رخووواء.يقلقهم ّبوووذا املووونهج إىل السووولم حوووَّت

 قك هل سلم الرو  والضمْي حَّت يف ساح  القتال.القتال.فالسلم احلقي
كرهوه  موثال ملوا تل لويك إ وإن هذا ا ُياء الذي ُيمله ذلك النا القرآين،  يق  عند حد القتال،فالقتوا
 لووه علووى أحووداّيلقك لالالنفك،ويكوولن موون ورائووه ااووْي ..إن هووذا ا ُيوواء ينطلوو  يف حيوواة املوويمن كلهووا.و 

جولا نولن الوذين خر ان امليمكوان   يدري أين يكلن ااْي وأين يكولن الشور ..لقود  احلياة مجيعها ..إن ا نس
 وووو  العووووْي فايهووووا هووووك إيوووولم بوووودر يطلبوووولن عووووْي قووووريا وعارهتووووا،ويرجلن أن تكوووولن الف وووو  الوووويت وعوووودهم اّلِل 

وكووان ا  قاتلوو  موون قووريقوواهم املوالتجووارة.  ف وو  احلاميوو  املقاتلوو  موون قووريا.ولكن اّلِل جعوول القافلوو  تفلحل،ول
ذي ْي الضووخم الوون هووذا ااوومووالنصوور الووذي قِوى يف ا؟زيوورة العربيوو  ورفووع رايوو  ا سووالم.فأين تكوولن القافلوو  

لنووواس   ّلِل يعلوووم واهلووومف وا أراق  اّلِل للمسووولمني  وأيووون يكووولن اختيوووار املسووولمني ألنفسوووهم مووون اختيوووار اّللِ 
بحوور عنوود فتسوورب يف ال -احلوولت  هوولو  -يعلموولن  ولقوود نسووك فووَّت ملسووى مووا كوواان قوود أعوودا  لطعامهمووا 

وووا جووواَوزا قووواَل لَِفتووواُ  آتِنوووا َغوووداَءان َلَقوووْد َلِقينوووا ِمووونْ »الصوووخرة. َويْنوووا ِإىَل ا .قاَل:أَرَأَْيحَل ِإْذ أَ ان هوووذا َنَصوووب َسوووَفرِ فَوَلمَّ
َوذُْكورَُ  وَ أَ ُن أَْن الصَّْخرَِة فَوِإيِنِ َنِسويحُل احْلُلَت،َوموا أَْنسوانِيُه ِإ َّ الشَّوْيطا َبْحوِر َعَجبوا  ..قاَل:ذلِوَك َذ َسوِبيَلُه يف الْ اختَّ

ا َعلوووى آترِِ وووا َقَصصوووا :فَوَلَجدا َعْبووودا  ِمووو ان هوووذا هووول الوووذي خووورج لوووه ..وكووو..« ان ْن ِعبووواقِ موووا ُكنَّوووا نَوْبوووِ  فَاْرتَووودَّ
يف  -نسووان إهووا  وكوول ملسووى.ولل   يقووع حوواقّ احلوولت مووا ارتوودا.ولفاهتما مووا خرجووا ألجلووه يف الرحلوو  كل

 ااووووووْي تأموووووول أن اوووووود يف حياتوووووه مكروهووووووات كثووووووْية كوووووان موووووون ورائهوووووواييسووووووتطيع حوووووني  -ه اااصوووووو  عاربووووو
حسوورات  ذهه نفسووهالعميم.ولووذات كثووْية كووان موون ورائهووا الشوور العظوويم.وكم موون مطلوولب كوواق ا نسووان يوو

حمنوو   ن حينووه.وكم مووملطلوولب يفعلووى فلتووه مث تبووني لووه بعوود فوو ة أنووه كووان إنقوواذا موون اّلِل أن فووِلت عليووه هووذا ا
ا   موتوه مون ااوْي ه يف حيالوعرعها ا نسان  هثا يكاق يتقطع لفظاعتها.مث ينظر بعد ف ة فوإذا هوك تنشوئ 

 ينش ه الرخاء الطليل.
 إن ا نسان   يعلم.واّلِل وحد  يعلم.فماذا على ا نسان لل يستسلمف

 أموور الغيووه يفتستسوولم تسوولم و إن هووذا هوول املوونهج ال بوولي الووذي ذخووذ القوورآن بووه الوونفك البشووري .لتيمن و 
 املخبلء،بعد أن تعمل ما تستطيع يف حمي  السعك املكشل  ..

 هللا بن جحش القاال في الشهر الحراا وسرية عبد 218 - 217:الدرس الثالث
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 َعوووِن َيْسووو َوُللَنكَ  :»حلووورام اومووون قيووواقة ا؟ماعووو  إىل السووولم كانوووحل الفتووولى التاليووو  يف أمووور القتوووال يف الشوووهر 
حْلَوراِم َوِإْخوراُج أَْهلِوِه ِمْنوُه اُكْفور  بِوِه َواْلَمْسوِجِد  اّللَِّ َو  َسوِبيلِ ِر احْلَراِم ِقتال  ِفيِهف ُقْل:ِقتال  ِفيِه َكِبْي .َوَصود  َعونْ الشَّهْ 

نَوووُ  َأْكوووَثُ ِموووَن اْلَقْتوووِل،َو  يَزا يوووِنُكْم ِإِن اْسوووَتطاُعلا،َوَمْن قِ ْم َعوووْن  َحوووَّتَّ يوَوووُرُقوكُ قووواتُِللَنُكمْ لُووولَن يُ َأْكوووَثُ ِعْنوووَد اّللَِّ َواْلِفتوْ
أُول ِوَك َأْصوحاُب النَّواِر  الوُدنْيا َواهْلِخرَِة.وَ مواهُلُْم يف طَوحْل أَعْ يَوْرَتِدْق ِمْنُكْم َعْن ِقيِنِه فَوَيُمحْل َوُهَل كواِفر  فَُأول ِوَك َحبِ 

ُ  أُول ِوووَك يَوْرُجووولَن رَ  َسوووِبيِل اّللَِّ ُدوا يف جاَهوووُهووْم ِفيهوووا خالِوووُدوَن.ِإنَّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوالَّوووِذيَن هووواَجُروا وَ  ،َواّللَّ مْحَوووحَل اّللَِّ
 « ..َغُفلر  َرِحيم  

بعَ  عشوَر على رْأِس سو،هَ    رجووقد جاء يف رواايت متعدقة بعوَة عبوَد هللا بون َجْحوا  األَسوِدىَّ إىل َبْلَو
طوون بلوو  بفلصووُللا إىل ،لَووى بعْيعنووني يعتقبووان ُكووُل اي،  ايوو  عشوور رجووال  ِموون املهاجرين،كووهرا  ِموون اهِلْجوورة

كتوه لووه  هللا  وكوان رسووللُ ،ني امليمنو  هوِذِ  السَّوورِيَّ   َّوى عبووَد هللا بون جحوا أمووْيَ ،يرُصوُدون ِعوْيا  لقووريا
تَواىب ظَوْرَت   كِ نَ  "إَذا:وجود فيوه،لِكتاباوملا فَوتَ  ،مث ينظُوَر فيوه،وأمر  أن   ينظَُر فيه حَّت يسَْي يلمني،ِكتااب  
وووَ  والطَّاِئ ِ ،هوووذا  عوووا  :ارِهم" فقالوتَوْعَلَم لنوووا ِموووْن َأْخبَووو،ا قُوَرْيَشوووا  َد ِّبَوووَفَ ُْصووو،فَاْمِخ َحوووَّتَّ تَوْنوووزَِل َبْلَوووَ  بَووونْيَ َمكَّ

َ  ومن كوووووووووووورِ ،فلينهخ،فمن أحووووووووووووهَّ الشووووووووووووهاقةَ ،و نووووووووووووه   يسووووووووووووتكرُِههم،وأخث أصووووووووووووحابَه بذلكَ ،وناعوووووووووووو   
وعتبُ  بوُن ،قاصعُد بن أىب و سأضلَّ ، فلما كان   أيناء الطري،َمَضْلا ُكُلهمفَ ،وأما أان فناهخ،امللت،فلْيِجعْ 

فمرَّت بووه ِعووْي  ،نخلوو ا حووَّت نووزل بِ  بووُن جحوووبَوعُووَد عبووُد هللا،فتخلفا   نلبه،غووزوان بعووْيا  هلمووا كووااَن يَوْعَتِقَبانِووهِ 
بون املغوْية واحلكوُم بوُن   بنوا عبود هللااونلفل ،ثمانوع،لقريا َهِْمُل زبيبا  وأََقما  وِعارة  فيها َعْمرو بون احَلْضوَرمى

 كيسان ملىل ب  املغْية.
وإن ،انتهكنوا الشوهَر احلورام،فوإن قاتلناهم،حنن   آخر يولم  مون رجوه الشوهر احلرام:فتشاور املسلُملن وقاللا

وأسوروا عثموان ،قتلهفرمى أحوُدهم َعْمورو بون احلضورمى ف،مث أمجعولا علوى ُمالقواهتم،قخللا احلَوَرم،تركناهم الليل َ 
وهوووول أول مُخووووك كووووان   ،وقد عزلوووولا ِموووون ذلووووك ااُمك،مث قَووووِدُملا ابلعِووووْي واألسووووْيين،وأفْولَووووحَل نلفوووول،واحلكم
واكوتدَّ تعنُوحُل ،علويهم موا فعلل وأنكر رُسلل هللا ،وأول أسْيين   ا سالم،وأول قتيل   ا سالم،ا سالم

واكووووتد علووووى ،قوووود أحوووولَّ حمموووود الشووووهَر احلرَامَ :فقاللا،قا   وزعملا أوووووم قوووود وجوووودوا م،قووووريا وإنكووووارُهم ذلووووك
ووْهِر احْلَوورَاِم ِقتَووال  ِفيووهِ :حَّت أنووزل هللا تعاىل،املسوولمني ذلووك َوَصوود  َعووْن ،ُقْل ِقتَووال  ِفيووِه َكِبْي  ،}َيْسوو َوُللَنَك َعووِن الشَّ

ْسووووووِجِد احْلَوووووورَاِم َوإْخوووووورَاُج أْهلِووووووِه ِمْنووووووُه 
َ
نَووووووُ  َأْكووووووَثُ ِمووووووَن اْلَقْتووووووِل{ ،َأْكووووووَثُ ِعْنووووووَد هللاِ َسووووووِبيِل هللِا وُكْفوووووور  بِووووووِه وامل والِفتوْ

 278[.217:]البقرة

                                                 
قار نيبو   -[ و تفسوْي ابون كثوْي 167/ 3ميسسو  الرسوال ، بوْيوت ]-[ وزاق املعواق يف هودي خوْي العبواق602/ 1سْية ابن هشام ] - 278
[1 /575] 

له، وعون بيتوِه، ، والصودِِ عون سوبيالكفور ابهلل كان كبْيا ، فما ارتكبتمل  أنتم ِمونيقلل سبحانه:هذا الذى أنكرال  عليهم، وإن  قال ابن القيم:" 
 الشووهر احلوورام،  ِموون ِقتوواهلم    عنوود هللاِ وإخووراِج املسوولمني الووذين هووم أهلُووه منووه، والِشوور  الووذى أنووتم عليووه، والفتنوو  الووَّت حصوولحل موونكم بووه أكووثُ 

َن  { ]اله تعاىل:}َوقَاتُِللُهْم َحَّتَّ   َتُكلَن فِ وأكثُر الَسَل  فسَّروا الفتن  ههنا ابلشر ، كقل  نَووتُوُهْم ع[ ويودل 193لبقرة:توْ ليوه قللوه:} مُثَّ َ ْ َتُكوْن ِفتوْ
 ، وعاقبته وآخُر أمرهم، إ  أن تثِ وا منه وأنكرو .[ أى:  يكن مآُل كركهم23إ  أْن قَاُللاْ َوهللِا َربَِِنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي{ ]األنعام:
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،"أَنِ َرُسولَل اّللَِّ  بَوَعوَة َرْهط وا َوبَوَعوَة َعلَوْيِهْم أاََب ُعبَوْيوَدَة بْوَن اْ؟َورَّاِ  أَْو ُعبَوْيوَدَة بْوَن  وَعوْن ُجْنوُدِب بْوِن َعْبوِد اّللَِّ
 ِّ ووووا َذَهووووَه يَوْنطَ ،احْلَاِر فَوبَوَعووووَة َعلَووووْيِهْم َمَكانَووووُه َعْبووووَد اّللَِّ بْووووَن ،َفَجَلكَ ،لِووووُ  َبَكووووى ُصووووَبابَ   ِإىَل َرُسوووولِل اّللَِّ فَوَلمَّ

لُووَ  َمَكوواَن َكووَذا وََكووَذا ا َعلَووى :فَوَقالَ ،َجْحووا  وََكتَووَه لَووُه ِكتَووااب  َوأََموورَُ  َأ  يَوْقوورَأَ اْلِكتَوواَب َحووَّتَّ يَوبوْ   ُتْكوورَِهنَّ َأَحوود 
ووا قَووورَأَ اْلِكَتابَ السَّوْْيِ مَ  َُهُم اْاَووَثَ َوقَووورَأَ :َوقَالَ ،اْسوَ َْجعَ ،َعووَك ِمووْن َأْصوَحاِبَك. فَوَلمَّ َ ْع ا َونَاَعوو   ّللَِِّ َوِلَرُسووللِِه. َفَخوثَّ

يَوووْدُروا أَنَّ َذلِوووَك اْليَووووْلَم ِموووْن  فَوَلُقووولا ابْوووَن احلَْْضوووَرِمكِِ فَوَقتَولُووولُ . َو َْ ،َوَمَضوووى بَِقيوَّتُوُهمْ ،فَوَرَجَع َرُجالنِ ،َعلَوووْيِهُم اْلِكتَوووابَ 
ووْهِر احْلَرَامِ :َرَجووَه أَْو ِمووْن مُجَوواَقى ف فَوَقوواَل اْلُمْشوورُِكلَن لِْلُمْسووِلِمنيَ  ُ تَوَعوواىَل ،قَوتَوْلُتْم يف الشَّ " َيْسووأَُللَنَك :فَووأَنْوَزَل اّللَّ

 279َعِن الشَّْهِر احْلَرَاِم ِقَتال  ِفيِه ُقْل ِقَتال  ِفيِه َكِبْي  " ".

                                                                                                                                            

لنار وفتنوتهم ّبوا:}ُذوُقلاْ م وقحَل عذاّبم ابا يُقال هلوحقيقتها:أوا الشر  الذى يدعل صاحُبه إليه، ويُقاِتل عليه، ويُعاقه َمن   يَوَفِتْل به، وهلذ
نَوووووَتُكْم{ ]الووووذارايت: ووووتُ :}ا، كقللووووهِ ومصووووَْي أمرهوووو [ قووووال ابوووون عباس:"تكووووذيَبكم"، وحقيقتووووه:ذوقلا وايوووو  فتنووووتكم، وغايَوَتهووووا،14ِفتوْ ْم ُذوُقلا َمووووا ُكنوْ

وْيِمِننَي فوَ :}إنَّ الَّوِذيَن تكم، ومنوه قللوه تعواىل[، وكما فتنلا عبواق  علوى الشور ، فُِتنُولا علوى النوار، وقيول هلم:ذوقولا فتنو24َتْكِسُبلَن{ ]الزمر:
ُ
تَونُولا امل

ْيِمنَواِت مُثَّ َ ْ يَوُتلبُولْا{ ]الوثوج:
ُ
ورت الفتنوُ  ههنووا بتعوذيبهم ا10َوامل بُلا ن ذلوك، وحقيقته:عووذَّ إحوراقهم إايهوم ابلنووار، واللَّفوُج أعوُم موملويمنني، و [ ُفسِِ

 امليمنني ليفَتِتُنلا عن قينهم، فهذ  الفتنُ  املضافُ  إىل املشركني.
[ وقوووولل 53األنعووووام:]{ َضووووُهم بِووووبَوْعخ  تَونَّووووا بَوعْ وأمووووا الفتنوووو  الووووَّت ُيضوووويفها هللاُ سووووبحانه إىل نفسووووه أو ُيضوووويفها رسووووللُه إليووووه، كقلله:}وََكووووَذِلَك فوَ 

نَوُتَك ُتِضُل ِّبَا َمن َتَشواُء َوهَتْوِدى َمون َتَشواُء{ ]األعورا : [، فتلوك  عو  آخور، وهوى  عو  ا متحوان، وا ختبوار، 155ملسى:}إْن ِهَى إ َّ ِفتوْ
  لولن آخور، والفتنو   مالوه وولود  وجوار املويمن    وا بتالء من هللا لعباق  اباْي والشر، ابلنعم واملصائه، فهذ  للن، وفتنُ  املشركني للن، وفتنو

اتللا ملسوولمني، حووَّت يتقووني، وبووني االووَّت يلقعهووا بووني أهوول ا سووالم، كالفتنوو  الووَّت أوقعهووا بووني أصووحاب علووِى ومعاويوو ، وبووني أهوول ا؟موول وصووف
نَو  ، الَقاِعوُد فيهوا َخوويتهاجروا للن آخر، وهى الفتن  الوَّت قوال فيهوا النوب    ِموَن الَقوائِِم، والقوائُِم ِفيْْي  :"َسوَتُكلُن ِفتوْ

َ
اكوى، واملاكوى َهوا َخوْْي  موَن امل

 ذ  الفتن .فيها ابعتزال الطائفتني، هى هفيها َخْْي  من السَّاِعى" وأحاقيُة الفتن  الَّت أمر رسلُل هللا 
{  توَ وقد شتى الفتن  مراقا  ّبا املعصي  كقلله تعاىل:}َوِمنوُْهم مَّوْن يَوُقولُل ائْوَذْن ىلِِ وَ  لوه ا؟وُد بوُن قويك، ملوا ندبوه رسولُل هللا [ يقل 49]التلبو : ْفتِو ِِ

نَوووِ  َسوووَقُطلْا{ اىل:}َأ  ِ  الْ هن، قوووال تعوووإىل تبووولَ ، يقلل:ائوووذن ىل   الُقعووولق، و  تفتووو  بتعرضوووى لبنوووات بووو  األصوووفر، فوووإىن   َأْصوووِثُ عووون ِفتوْ
 ِمن فتن  بناِت األصفر. [، أى:وقعلا   فتن  النفا ، وفروا إليها49]التلب :

احلورام، بول أخوث  لقتواِل   الشوهراب ا مث ابواملقصلق:أن هللا سبحانه حكم بني أوليائه وأعدائه ابلعدل وا نصا ، و  يُثئ أولياَء  من ارتك
قلبَووِ ،   سوويما وأوليووا     والعيووِه والعُ لووذمِِ حووُ  ابأنووه كبووْي، وأن مووا عليووه أعوودا   املشووركلن أكووُث وأعظووُم ِموون جموورِق القتوواِل   الشووهر احلوورام، فهووم أ
رين نلَع تقصْي يغِفر  هللا هلم   جنه ما فعلل  ِمن ا ع رسولله، وإيثواِر موا موطاعات، واهِلجورة لتلحيد والكانلا متأوِِلني   قتاهلم ذلك، أو مقصِِ

 عند هللا، فهم كما قيل:
 اِسُنه ِ َْلِ  َكِفيعوإَذا احلَِبيُه أَتى ِبَذْنه  َواِحد  ...َجاَءْت حمََ 

 3وت ] ، بوْي ميسسو  الرسوال- العبواقفكي  يُقاس ببغيخ  عدو  جاء بُكلِِ قبي ، و  ذت بشوفيع واحود ِمون اناسون.زاق املعواق يف هودي خوْي
/168] 
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تُ  ووْهِر احْلَوورَاِم ف فَوَقوواَل ابْووُن اْلُمَسوويِِِه:" نَوَعوومْ َعووْن  ُبَكووْْي  َعووِن ابْووِن اْلُمَسوويِِِه، َواْسووتَوْفتَويوْ  " قَوواَل ُه:" َهووْل َيْصووُلُ  لِْلُمْسووِلِمنَي أَْن يُوَقوواتُِللا اْلُكفَّوواَر يف الشَّ

نِوِه:أَنَّ َذلِوَك احلُْْكوَم َمْنُسولن  ِ َوا نوَوَزَل يف ُسولَرِة بوَورَاَءَة َكَموا ُبَكْْي :َوقَاَل َذِلَك ُسَلْيَماُن ْبُن َيَسار  َفَكاَن َجَلابُوَنا لَوُه يف َذلِوَك بِتَوْلِفيوِ  هللِا َعوزَّ َوَجولَّ َوَعلْ 
َيِب ُمَعاِويَووُ  بْووُن  يَوَنا َعْبووُد هللِا بْووُن َصوواِل   قَاَل:َحوودَّ يَوَنا َعلِووُك بْووُن َعْبووِد الوورَّمْحَِن قَاَل:َحوودَّ ،َعْن َعلِووكِِ بْووِن َأيب نَْلَحووَ ، َعووِن ابْوونِ قَووْد َحوودَّ  َعبَّوواس  يف َصوواِل  
[ قَواَل:" َحودَّ هللاُ َعوزَّ َوَجولَّ لِلَّوِذيَن 2 َأْكوُهر  { ]التلبو :قَوْللِِه:} بَورَاَءة  ِمَن هللِا َوَرُسللِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهوْدمُتْ ِموَن اْلُمْشورِِكنَي َفِسويُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعو َ 

ِسواَلِن اْلُمَحورَِّم لَن ِفيَها َحْيُة َكاُءوا، َوَحدَّ ِلَمْن لَْيَك َلُه َعْهد  اْنِساَلَن اأْلَْكُهِر احْلُوُرِم ِموْن يوَوْلِم النَّْحوِر ِإىَل انْ أَْربَوَعَ  َأْكُهر  َيِسيحُ َعاَهُدوا َرُسلَلُه 
[ فَوِإَذا اْنَسوَلَ  اأْلَْكوُهُر احْلُووُرُم، أََموَرُ  أَْن َيَضوَع السَّوْيَ  فِوويَمْن 5بو :مَخِْسونَي لَيوْلَو  :} فَوِإْن َ بُولا َوأَقَوواُملا الصَّواَلَة، َوآتُولا الزََّكواَة، َفَخلُولا َسووِبيَلُهْم { ]التل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 449 

ووْهِر احْلَووراِم ِقتووال  ِفيووِهف قُووْل ِقتووال  ِفيووهِ  » ن ر حرموو  الشووهر احلرام،وتقوورر أ..نزلووحل تقوور «  َكبِووْي  َيْسوو َوُللَنَك َعووِن الشَّ
ْنوَد ْنوُه َأْكوَثُ عِ اِم َوِإْخوراُج أَْهلِوِه مِ ِجِد احْلَور َواْلَمْسو َوَصد  َعوْن َسوِبيِل اّللَِّ وَُكْفور  بِوهِ :»القتال فيه كبْية،نعم  ولكن 
َنُ  َأْكَثُ ِمَن اْلَقْتلِ  .َواْلِفتوْ  « ..اّللَِّ

بيل سوونهم الصوود عوون ين وقووع مووإن املسوولمني   يبوودأوا القتووال،و  يبوودأوا العوودوان.إ ا هووم املشووركلن.هم الووذ
 وجعلوولا كفووروا ابّللِ   .ولقووداّلِل،والكفوور بووه وابملسووجد احلرام.لقوود صوونعلا كوول كبووْية لصوود النوواس عوون سووبيل اّللِ 

ال عوون قيوونهم نوول  ،وفتنلهمس يكفرون.ولقوود كفووروا ابملسووجد احلرام.انتهكوولا حرمتووه فووآذوا املسوولمني فيووهالنووا
و   خوووذوا  رمتوووهنوووا،فلم ذياليووو  عشووور عاموووا قبووول اهلجرة.وأخرجووولا أهلوووه منوووه،وهل احلووورم الوووذي جعلوووه اّلِل آم

يوونهم قنوو  النوواس عوون م ..وفتراُي موولا قدسوويته ..وإخووراج أهلووه منووه أكووث عنوود اّلِل موون القتووال يف الشووهر احلوو
 أكث عند اّلِل من القتل.

مووو  الشوووهر رام وحر وقووود ارتكوووه املشوووركلن هووواتني الكبْيتوووني فسوووقطحل حجوووتهم يف التحووورز  رمووو  البيوووحل احلووو
 احلرام.

 تارا حووووونيسوووووووضووووو  ملقووووو  املسووووولمني يف قفوووووع هوووووي ء املعتووووودين علوووووى احلرموووووات الوووووذين يتخوووووذون منهوووووا 
وم عووواقون جووودوهم،أليريووودون  وكوووان علوووى املسووولمني أن يقووواتللهم أىن و  يريووودون،وينتهكلن قداسوووتها حوووني

تموولن بسووتار ُييوودعلهم  ابغوولن أكوورار،  يرقبوولن حرموو ،و  يتحرجوولن أمووام قداسوو .وكان علووى املسوولمني أ 
 ا ابنل.وكووان  يووراق ّبووزائوو  موون احلرمووات الوويت   احوو ام هلووا يف نفلسووهم و  قداسوو   لقوود كانووحل كلموو  حوو

 لهارها  ظهووورسووولم ،وإرمووو  الشوووهر احلووورام جمووورق سوووتار ُيتمووولن خلفه،لتشوووليه ملقووو  ا؟ماعووو  املالتلووولي   
 املعتدي ..وهم املعتدون ابتداء.وهم الذين انتهكلا حرم  البيحل ابتداء.

إن ا سووالم موونهج واقعووك للحيوواة،  يقوولم علووى مثاليووات خياليوو  جاموودة يف قلالووه نظري .إنووه يلاجووه احليوواة 
بعلائقها وجلاذّبا ومالبسواهتا اللاقعيو .يلاجهها ليقلقهوا قيواقة واقعيو  إىل السوْي وإىل  -هك  كما  -البشري  

ا رتقوواء يف آن واحوود.يلاجهها  لوولل عمليوو  تكووافئ واقعياهتووا،و  ترفوول  يف خيووال حووا ،ور ى جمنحوو :  
ان،و  يتحرجوولن عوودي علووى واقووع احليوواة كووي ا  هووي ء قوولم نغوواة بغوواة معتوودون.  يقيموولن للمقدسووات وز 

أمووام احلرمات،ويدوسوولن كوول مووا تلاضووع اجملتمووع علوووى اح امووه موون خلوو  وقيوون وعقيوودة.يقفلن قون احلووو  

                                                                                                                                            

ْسوواَلِم، َونَوَقووَخ َمووا َ َّووى هَلُووْم ِمووَن اْلَعْهووِد َواْلِميثَوواِ ، َوأَْذَهووَه اْلِميَقوواتَ  ووْرَط اأْلَوََّل، مُثَّ قَوواَعاَهووَد ِإْن َ ْ يَووْدُخُللا يف اْ ِ َل:} ِإ َّ الَّووِذيَن ، َوأَْذَهووَه الشَّ
وووَ  } َفَموووا اْسوووتَوَقاُملا َلُكوووْم فَاْسوووَتِقيُملا هَلُوووْم ِإنَّ هللَا ُيُِوووُه اْلُمتَِّقووونَي { ]التلبووو :7َعاَهوووْدمُتْ ِعْنوووَد اْلَمْسوووِجِد احْلَووورَاِم { ]التلبووو : [، 7[، يَوْعوووِب أَْهوووَل َمكَّ

وا نَوزَلَووحْل بوَورَاَءُة، انْوُتِقَضوحِل اْلُعُهوولُق، 8فِويُكْم ِإ   َوَ  ِذمَّو   { ]التلبوو :َوقَوْللُوُه:} َوِإْن َيْظَهوُروا َعلَوْيُكْم َ  يَوْرقُوبُوولا  :اْلَقرَابَوُ ، َواْلَعْهُد:الذِِمَّوُ  فَوَلمَّ [، قَوْللُُه:ِإ  
ْسواَلمِ  ، فَولَوْم يوُوْيَو بِوِه َأَحود  ِموَن اْلَعوَرِب بَوْعوَد بوَورَاَءَة "  فَوَدلَّ َهوَذا احْلَوِديُة َوقَاَتَل اْلُمْشرِِكنَي َحْيُة َوَجَدُهْم، َوقَوَعَد هَلُْم ُكلَّ َمْرَصود  َحوَّتَّ َقَخلُولا يف اْ ِ

 بْووِن َأيب نَْلَحووَ ، َعووِن ابْووِن َومَحََلنَووا َعلَووى قَوبُوولِل رَِوايَووِ  َعلِووكِِ  َعلَووى أَنَّ اْلُعُهوولَق ُكلََّهووا انْوَقَطَعووحْل ِ َووا تَولَووْلاَن يف ُسوولَرِة بوَوورَاَءَة، َوَحوولَّ اْلِقتَوواُل يف الزََّموواِن ُكلِِووِه،
َووا يف احْلَِقيَقووِ  َعْنووُه َعووْن جُمَاِهوود  َوِعْكرَِمووَ ، َوَعووِن ابْووِن َعبَّوواس   ، َوِإْن َكوواَن َ ْ يَوْلَقووُه مل أِلَوَّ ْعووحُل َعبَّوواس  َيِب َعلِووُك بْووُن احلَُْسوونْيِ اْلَقاِضووك قَاَل: َِ َوَلَقووْد َحوودَّ

بَوول  يَوُقلُل:ِ ِْصووَر ِكتَوواُب ُمَعاِويَووَ  بْووِن َصوواِل   يف التَّْأِويوواحلَُْسوونْيَ بْووَن َعْبووِد الوورَّ  ْعووحُل َأمْحَووَد بْووَن َحنوْ ِل، لَووْل َقَخووَل َرُجوول  ِإىَل ِمْصووَر، مْحَِن بْووِن فَوْهوود  يَوُقلُل: َِ
 [387/ 12 َنْسأَلُُه التوَّْلِفيَ ".كر  مشكل اهلتر ]َفَكتَوَبُه،مُثَّ اْنَصَرَ  ِبِه َما رَأَْيحُل رِْجَلْيِه َذَهَبحْل اَبِنال  َوهللُا َعزَّ َوَجلَّ 
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فيصدون الناس عنه،ويفتنلن امليمنني وييذووم أكد ا يذاء،وحرجلوم من البلود احلورام الوذي ذمون فيوه كول 
م،ويقيمولن الودنيا ويقعودووا ابسوم احلرموات حك حَّت اهللام  ..مث بعود ذلوك كلوه يتسو ون وراء الشوهر احلرا

واملقدسوووات،ويرفعلن أصووولاهتم:انظروا هوووا هووول ذا حممووود ومووون معوووه ينتهكووولن حرمووو  الشوووهر احلووورام  فكيووو  
 يوووولاجههم ا سووووالمف يووووولاجههم  لوووولل مثاليوووو  نظريووووو  نووووائرةف إنوووووه إن يفعوووول اوووورق املسووووولمني األخيووووار مووووون

 لن كل سال ،و  يتلرعلن عن سال  ..  السال ،بينما خصلمهم البغاة األكرار يستخدم
قلوم يك والشور،وأن زيول البغويكال إن ا سوالم   يصونع هذا،ألنوه يريود ملاجهو  اللاقع،لدفعوه ورفعه.يريود أن 
 اعول يبو .ومن مث  ماع  الطألافر البانل والضالل.ويريد أن يسلم األرم للقلة ااْية،ويسلم القياقة للج

ن رق هم يف موأمن موالبنواة،و  املفسدون البغاة الطغاة لْيمولا الطيبوني الصواحلنياحلرمات متاريك يق  خلفها 
بووووودأ هوووووذا امل اهلجموووووات ومووووون نبووووول الرمووووواة  إن ا سوووووالم يرعوووووى حرموووووات مووووون يرعووووولن احلرمات،ويشووووودق يف

،ويقتلووولن الطيبني ويصووولنه.ولكنه   يسوووم   ن تتخوووذ احلرموووات متووواريك ملووون ينتهكووولن احلرموووات،وييذون
موووات الووويت تار احلر نلن امليمنني،ويرتكبووولن كووول منكووور وهوووم يف منجووواة موون القصووواص هوووحل سوووالصوواحلني،ويفت

سو  فاسو  ..فالفا غيبو  ل اه أن تصان  وهل ميضك يف هذا املبدأ على انراق ..إنه ُيرم الغيبو  ..ولكون 
 لسووووولء مووووونابالوووووذي يشوووووتهر بفسوووووقه   حرمووووو  لوووووه يعووووو  عنهوووووا الوووووذين يكتووووولون بفسوووووقه.وهل ُيووووورم ا؟هووووور 

ن ،ألنووووه حوووو .وألء موووون القلل..فلووووه أن اهوووور يف حوووو  لاملووووه ابلسوووول « ِإ َّ َمووووْن لُلِوووومَ ».ولكنووووه يسووووتثب القلل
الم ذا يبقوى ا سوه  ومع هوالسكلت عن ا؟هر به يطمع الظا  يف ا حتماء ابملبدأ الكرمي الذي   يستحق
..إنووه  ئلهم ااسيسوو يثوو  ووسووايف مسووتلا  الرفيووع   يتوودىن إىل مسووتلى األكوورار البغوواة.و  إىل أسوولحتهم ااب

حليووواة مووونهم اطهوووْي جووول فقووو  يووودفع ا؟ماعووو  املسووولم  إىل الضووورب علوووى أيوووديهم،وإىل قتووواهلم وقوووتلهم،وإىل ت
 ..هكذا جهرة ويف وض  النهار ..

لن رم  وون ينتهكوووجووه األ وحووني تكوولن القيوواقة يف األيوودي النظيفوو  الطيبوو  امليمنوو  املسووتقيم ،وحني يتطهوور
 ّلِل.ان املقدسات ..حين ذ تصان للمقدسات حرمتها كامل  كما أراقها احلرمات ويدوسل 

ريود أن يلو  يذلك ملون كوهذا هل ا سالم ..صرُيا واضوحا قولاي قامغوا،  يلو  و  يودور و  يودع الفرصو   
 من حلله وأن يدور.

يل لن يف سوووووبوهوووووذا هووووول القووووورآن يقووووو  املسووووولمني علوووووى أرم صووووولب ،  تتوووووأرج  فيهوووووا أقووووودامهم،وهم ميضووووو
وس تيذيهوا اللسواهلولاجك و اّلِل،لتطهْي األرم من الشر والفساق،و  يدع ضمائرهم قلق  متحرج  شكلهوا ا

هوووا ئليضووورب مووون ورا..هوووذا كووور وفسووواق وبغوووك وابنووول ..فوووال حرمووو  لوووه إذن،و  اووولز أن يتووو س ابحلرمات،
 .. الم من اّللِ يف سهم،و احلرمات  وعلى املسلمني أن ميضلا يف نريقهم يف يقني ويق  يف سالم مع ضمائر 

مهم ..ميضوووك ني وأقوووداوميضوووك السووويا  بعووود بيوووان هوووذ  احلقيقووو ،واكني هوووذ  القاعووودة،وإقرار قلووولب املسووولم
لُووووولَن َو  يَزا:»فيكشووووو  هلوووووم عووووون عمووووو  الشووووور يف نفووووولس أعدائهم،وأصوووووال  العووووودوان يف نيوووووتهم وخطوووووتهم 

 « ..طاُعلايُقاتُِللَنُكْم َحَّتَّ يَوُرُقوُكْم َعْن ِقيِنُكْم ِإِن اْستَ 
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ملسولمني عون الوى فتنو  وهذا التقريور الصواق  مون العلويم اابوْي يكشو  عون ا صورار اابيوة علوى الشور وع
  عوو  املسوولم  يفاء ا؟ماقيوونهم بلصووفها اهلوود  الثابووحل املسووتقر ألعوودائهم.وهل اهلوود  الووذي   يتغووْي ألعوود

وألعوداء  ا الودينعه ألعداء هوذكل أرم ويف كل جيل ..إن وجلق ا سالم يف األرم هل بذاته غيج ور 
يوة مون املتانو   و ن القولة ا؟ماع  املسلم  يف كل حني إن ا سالم بذاته ييذيهم ويغيظهم وحيفهم.فهول مو

ن موونهج أبلج،وموو حشووا  كوول مبطل،ويرهبووه كوول ابغ،ويكرهووه كوول مفسوود.إنه حوورب بذاتووه و ووا فيووه موون حوو 
اة ملبطلولن البغوا يطيقوه  نول والبغوك والفسواق.ومن مث قلمي،ومن نظوام سوليم ..إنوه ّبوذا كلوه حورب علوى البا

 املفسدون.
نولن أووم   ذم ثْية.ذلوكومن مث يرصدون ألهله ليفتنلهم عنه،ويرقوهم كفارا يف صلرة من صولر الكفور الك

 ج،وتعويا ّبوذاذا املنهعلى ابنلهم وبغيهم وفساقهم،ويف األرم مجاعو  مسولم  تويمن ّبوذا الودين،وتتبع هو
 النظام.

سوووولمني .أن يوووورقوا املتتنوووولع وسووووائل قتووووال هووووي ء األعووووداء للمسوووولمني وأقواتووووه،ولكن اهلوووود  يظوووول تبتووووا .و 
لوووحل يف ك ،وكلموووا  الصووواققني عووون قيووونهم إن اسوووتطاعلا.وكلما انكسووور يف يووودهم سوووال  انتضووولا سوووالحا غْي 

ملسوووولم  موووون ا ا؟ماعوووو  أيووووديهم أقاة كووووحذوا أقاة غْيهووووا ..وااووووث الصوووواق  موووون العلوووويم اابووووْي قووووائم ُيووووذر
نيا هوك خسوارة الودب،وإ  فا ستسالم،وينبهها إىل ااطر ويدعلها إىل الصث على الكيد،والصث على احلر 

،فَُأول ِووَك  ِه فَوَيُمووحلْ ْن ِقينِووَعووَوَمووْن يَوْرتَووِدْق ِمووْنُكْم »واهلخوورة والعووذاب الووذي   يدفعووه عووذر و  مووثر: َوُهووَل كاِفر 
 « ..ِلُدونَ ْم ِفيها خانَّاِر هُ يا َواهْلِخرَِة َوأُولِ َك َأْصحاُب الَحِبَطحْل أَْعماهُلُْم يف الُدنْ 

ذا عوون ّبووآن يعووث واحلبوولط مووأخلذ موون حبطووحل الناقوو  إذا رعووحل مرعووى خبيثووا فانتفخووحل مث نفقووحل ..والقوور 
نتفووووووان لبانوووووول واحبووووولط العمل،فيتطوووووواب  املووووودللل احلسووووووك واملووووودللل املعنوووووولي ..يتطووووواب  تضووووووخم العمووووول ا

 نتفان  اي  ّبذا ا يف النه  النهاي  وبلار  ..مع تضخم حجم الناق  وانتفاخها مث هالكهامظهر ،وهالكه يف
ذي لوهوذا مصوْي  ا -مهموا بلغوحل  -ومن يرتدق عن ا سوالم وقود ذاقوه وغرفوه هوحل مطوار  األذى والفتنو  

 للقا.خقرر  اّلِل له ..حبلط العمل يف الدنيا واهلخرة.مث مالزم  العذاب يف النار 
   ذا فسوود فسوواقادا.إ  إلقلووه الووذي يووذو  ا سووالم ويعرفووه،  ميكوون أن يرتوود عنووه ارتووداقا حقيقيووا أبووإن ا

حووني  -لمسوولم لحويم.رخا صوال  له.وهووذا أمور غووْي التقيوو  مون األذى البووال  الوذي يتجوواوز الطاقوو .فاّلِل ر 
كنوه اب ميان.ول مطم نوا ابلتظواهر،مع بقواء قلبوه تبتوا علوى ا سوالم أن يقك نفسوه -يتجاوز العذاب ناقته 

 ّلِل ..العياذ اب  يرخا له يف الكفر احلقيقك،ويف ا رتداق احلقيقك، ية ميلت وهل كافر ..و 
ينوووه فتنوو  فيوو   قعووذاب والوهووذا التحووذير موون اّلِل قووائم إىل آخووور الزمووان ..لوويك ملسوولم عووذر يف أن حنوووع لل

ث جملالووودة والصووواهووودة واذاقوووه وعرفوووه ..وهنوووا  اجملويقينه،ويرتووود عووون إميانوووه وإسوووالمه،ويرجع عووون احلووو  الوووذي 
علضوهم م سوبيله.فهل األذى يف والثبات حَّت ذذن اّلِل.واّلِل   ي   عباق  الذين ييمنلن به،ويصوثون علوى

 خْيا:إحدى احلسنيني:النصر أو الشهاقة.
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يَن آَمنُولا ِإنَّ الَّوذِ »:ان  ميوابوهنا  رمحته اليت يرجلها من ييذون يف سبيله   يي ك منها ميمن عامر القلوه 
،َواّللَُّ امْحَحَل رَ َوالَِّذيَن هاَجُروا َوجاَهُدوا يف َسِبيِل اّللَِّ أُولِ َك يَوْرُجلَن   « .. َغُفلر  َرِحيم  ّللَِّ

هواجرين هووذا املويمنني امل ملخلووا مونورجواء املويمن يف رمحو  اّلِل   حيبوه اّلِل أبوودا ..ولقود  وع أول وك النفور ا
وكال ووووووا  ا خْي.احل ،فجاهوووووودوا وصووووووثوا،حَّت حقوووووو  اّلِل هلووووووم وعوووووود  ابلنصوووووور أو الشووووووهاقة.وكال اللعوووووود

ُ َغُفلر  َرِحيم  »رمح .وفازوا  غفرة اّلِل ورمحته:  ني ..ي  امليمن..وهل هل نر « َواّللَّ
 الادرج في أحريم الخمر والميسر 219الدرس الرابع:

قني ان العورب غوار ذ الويت كولقموار ..وكلتا وا لوذة مون اللذائومث ميضك السيا ،يبني للمسلمني حكم اامور وا
َنَك َيْسوو َوُلل »م:وأوقوواهت فيهووا.يلم أن   تكوون هلووم اهتمامووات عليووا ينفقوولن فيهووا نشانهم،وتسووتغر  مشوواعرهم

 .« .ْفِعِهماْكَثُ ِمْن نوَ أَ ِإمْثُُهما نَّاِس.وَ َعِن اْاَْمِر َواْلَمْيِسِر.ُقْل:ِفيِهما ِإمْث  َكِبْي  َوَمناِفُع لِل
ان اّلِل لهما.إ وا كو   يورق  وإىل ذلك اللقحل   يكن قد نزل هرمي اامر وامليسور.ولكن نصوا يف القورآن كلوه

 ه للوودور الووذيعلووى عينوو ذخوذ بيوود هووذ  ا؟ماعوو  الناكوو   خطوولة خطوولة يف الطريوو  الووذي أراق  هلا،ويصوونعها
ر،وبعثوورة ه بعثوورة العم  تناسووبيع  يف ااموور وامليسوور،و قوودر  هلا.وهووذا الوودور العظوويم   تووتالءم معووه تلووك املضوو

رقهم الفووووراغ لووووذين يطووووااالووولعك،وبعثرة ا؟هوووود يف عبووووة الفارغني،الوووذين   تشووووغلهم إ  لذائووووذ أنفسوووهم،أو 
اموار ابولن منهوا يف سوهم فيهر واالاء فيغرقلنه يف السكر ابامور وا نشوغال ابمليسور أو الوذين تطوارقهم أنف

جووه يف تربيوو  علووى منه ل كوول موون يعوويا يف ا؟اهليوو .أمك واليوولم وغوودا  إ  أن ا سووالموالقمووار كمووا يفعوو
 النفك البشري  كان يسْي على هين  ويف يسر ويف تيقة ..

تكوولن كوورا  ال قوود  وهووذا الوونا الووذي بووني أيوودينا كووان أول خطوولة موون خطوولات التحرمي.فاألكووياء واألعموو
ْي هول غلبو  ااو واحلرمو  اوْي يف هوذ  األرم.ولكون مودار احلولخالصا.فااْي يتلبك ابلشر،والشر يتلوبك اب

ا نوووهوإن   يصووور  مي ومنوووع.أو غلبوو  الشووور.فإذا كوووان ا مث يف اامووور وامليسووور أكوووث موون النفع،فتلوووك علووو  هووور 
 ابلتحرمي واملنع.

   يف قراي ميكون اسوتنهج الوذهنا يبدو لنا نر  من منهج ال بيو  ا سوالمك القورآين الورابين احلكيم.وهول املو
ن سووب  احلوودية عوونهج  ناالكثووْي موون كوورائعه وفرائضووه وتلجيهاتووه.وحنن نشووْي إىل قاعوودة موون قلاعوود هووذا املوو
،فووإن  اعتقاقيو سوأل  ين،أي  اامور وامليسور.عند موا يتعلو  األمور أو النهوك بقاعودة مون قلاعود التصولر ا ميوا

 ا سالم يقضك فيها قضاء حا ا منذ اللحظ  األوىل.
 يوووة بوووه  سوووالم ياموووا يتعلووو  األمووور أو النهوووك بعووواقة وتقليووود،أو بلضوووع اجتمووواعك معقووود،فإن  ولكووون عنووود

 لطاع .تنفيذ واوذخذ املسأل  ابليسر والرف  والتدرج،ويهِيئ الظرو  اللاقعي  اليت تيسر ال
   .حازمو  جازمو .يف ضورب فعند ما كانحل املسأل  مسأل  التلحيد أو الشر :أمضى أمر  منذ اللحظو  األوىل

ا مسوووأل  نوووهألن املسوووأل  تووورقق فيهوووا و  تلفوووحل،و  جماملووو  فيهوووا و  مسووواوم ،و  لقووواء يف منتصووو  الطريووو .
 قاعدة أساسي  للتصلر،  يصل  بدووا إميان و  يقام إسالم.
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دان بتحريوك اللجوو ج ..فبودأفأموا يف اامور وامليسور فقود كوان األمور أموور عواقة وإل .والعواقة هتواج إىل عوال
ُيواء  ن فوع.ويف هوذا إ مون النواملنط  التشريعك يف نفلس املسلمني، ن ا مث يف اامور وامليسور أكوث الديب

نْووُتْم  تَوْقَربُلا الصَّوالَة َوأَ َن آَمُنلا  الَِّذي اي أَيُوَها»تركهما هل األوىل ..مث جاءت ااطلة الثاني  آبي  سلرة النساء:
للسوكر  كفوك موا بينهوايتقارب،  م..والصالة يف مخس  أوقات،معظمها « ُسكارى َحَّتَّ تَوْعَلُملا ما تَوُقلُللنَ 

اعيووود يت تتعلوو   ل قمووان الوووا فاقوو   ويف هووذا تضوويي  لفوورص املزاولوو  العمليوو  لعووواقة الشرب،وكسوور لعوواقة ا 
مللعووود الوووذي در يف االتعوووانك إذ املعووورو  أن املووودمن يشوووعر ابحلاجووو  إىل موووا أقمووون عليوووه مووون مسوووكر أو رووو

إذا  عليها ..حوَّت كن التغلهتناوله.فإذا عاوز هذا اللقحل وتكرر هذا التجاوز ف ت حدة العاقة وأماعتاق 
َووو»اووحل هوووا ن ااطوول ن جووواء النهوووك احلووازم األخوووْي بتحووورمي ااموور وامليسووور: ْيِسوووُر َواأْلَْنصووواُب ْمووُر َواْلمَ ا ااَْ ِإ َّ

 « ..لنَ تُوْفِلحُ  ُبلُ  َلَعلَُّكمْ َواأْلَْز ُم رِْجك  ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن فَاْجَتنِ 
 موقف ا سالا من الرق

اسووو قا   عووواملك يفوأموووا يف الووور  مثال،فقووود كوووان األمووور أمووور وضوووع اجتمووواعك اقتصووواقي،وأمر عووور  قو  و 
ناهتوا ماهتوا وارتباكوامل ملقل  املعقودة هتواج إىل تعوديل  ا جتماعيو  األسرى ويف اسوتخدام الرقي ،واألوضواع 

.و  ذموووور .ت مجاعيوووو  هرهووووا وآترهووووا.والعر  الوووودو  ُيتوووواج إىل اتفاقووووات قوليوووو  ومعاهووووداتعووووديل للا قبوووول
قولم اموا عامليوا يالور  نظ ا سالم ابلر  ق ،و  يرق يف القرآن نا على اس قا  األسورى.ولكنه جواء فلجود
يكووون بووود أن لوووم يعوووا ..فمجعليوووه ا قتصووواق العاملك.ووجووود اسووو قا  األسووورى عرفوووا قوليا،ذخوووذ بوووه انووواربلن 

 ي ية يف عالج اللضع ا جتماعك  القائم والنظام الدو  الشامل.
إ   -مووووع الووووزمن  -وقوووود اختووووار ا سووووالم أن افوووو  منووووابع الوووور  وموووولارق  حووووَّت ينتهووووك ّبووووذا النظووووام كلووووه 

اة ضوماانت احليوو   بتولفْيا لغواء،قون إحوداّ هووزة اجتماعيو    ميكون ضووبطها و  قياقهتا.وذلوك موع العنايوو
 ناسب  للرقي ،وضمان الكرام  ا نساني  يف حدوق واسع .امل

بوودأ بتجفيوو  موولارق الووور  فيمووا عوودا أسووورى احلوورب الشوورعي  ونسوول األرقووواء ..ذلووك أن اجملتمعووات املعاقيووو  
لإلسووالم كانووحل تسوو   أسوورى املسوولمني حسووه العوور  السووائد يف ذلووك الزمان.ومووا كووان ا سووالم يلم ووذ 

املعاقيووو  علوووى رالفووو  ذلوووك العووور  السوووائد،الذي تقووولم عليوووه قلاعووود النظوووام  قووواقرا علوووى أن اوووث اجملتمعوووات
ا جتماعك  وا قتصاقي يف أحنواء األرم.ولول أنوه قورر إبطوال اسو قا  األسورى لكوان هوذا إجوراء مقصولرا 
علووى األسوورى الووذين يقعوولن يف أيوودي املسوولمني،بينما األسووارى املسوولملن يالقوولن مصووْيهم السووِكء يف عووا  

نووا .ويف هووذا إنموواع ألعووداء ا سووالم يف أهوول ا سووالم ..ولوول أنووه قوورر هريوور نسوول األرقوواء امللجوولق الوور  ه
فعوال قبوول أن يونظم األوضوواع ا قتصوواقي  للدولو  املسوولم  و؟ميوع موون تضوومهم لو   هووي ء األرقواء بووال موولرق 

يفسوود حيوواة اجملتمووع رز  و  كافوول و  عائوول،و  أواصوور قوورىب تعصوومهم موون الفقوور والسووقلط االقووك الووذي 
الناكئ ..هلذ  األوضاع القائم  العميق  ا؟ذور   ينا القرآن على اس قا  األسورى،بل قال:}فَوِإذا َلِقيوُتُم 

َتَضوَع احْلَوْرُب  اء َحوَّتَّ الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِِقَواِب َحوَّتَّ ِإَذا أَْيَخنُتُمولُهْم َفُشوُدوا الْوَلَتَ  فَِإمَّوا َمن وا بَوْعوُد َوِإمَّوا فِودَ 
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ُلَل بَوْعَضُكم بِبَوْعخ  َوالَِّذيَن قُِتُللا يف  ُهْم َوَلِكن لِِيَوبوْ ُ َ نَتَصَر ِمنوْ َسوِبيِل اّللَِّ فَولَون ُيِضولَّ  أَْوزَاَرَها َذِلَك َوَلْل َيَشاء اّللَّ
لم  تعاموووول ( سوووولرة حممد..ولكنووووه كووووذلك   يوووونا علووووى عوووودم اسوووو قاقهم.وتر  الدولوووو  املسوووو4أَْعَموووواهَلُْم{ )

أسراها حسه ما تقتضيه نيبع  ملقفها.فتفاقي من تفاقي من األسرى من ا؟انبني،وتتبواقل األسورى مون 
 الفريقني،وتس   من تس   وف  املالبسات اللاقعي  يف التعامل مع أعدائها اناربني.

ق القليووول أخوووذ قووول العووودق ..وهوووذا العووودي -جووودا ومتنلعوو   وكانوووحل كثوووْية -وبتجفيوو  مووولارق الووور  األخووورى 
عل املعاقيو .فج ملعسوكراتا سالم يعمل على هريور   جورق أن ينضوم إىل ا؟ماعو  املسولم  ويقطوع صولته اب

 يت يريود فيهواللحظو  الواللرقي  حقه كامال يف نلوه احلريو  بودفع فديو  عنوه يكاتوه عليهوا سويد .ومنذ هوذ  
خدمو  سويد   ل يف غوْيه له،وله أن يعمواحلري  ميلك حري  العمل وحري  الكسه والتملك،فيصب  أجر عمل

مث يصوب  لوه  -كياان مستقال وُيصل علوى أهوم مقلموات احلريو  فعوال   أي إنه يصب  -ليحصل على فديته 
لووى اسوو قاق عابملووال  نصوويبه موون بيووحل مووال املسوولمني يف الزكاة.واملسوولملن مكلفوولن بعوود هووذا أن يسوواعدو 

أ،وفديوووووو  توووووو  رقبوووووو .كبعخ حووووووا ت القتوووووول ااطحريتووووووه ..وذلووووووك كلووووووه غووووووْي الكفووووووارات الوووووويت تقتضووووووك ع
 عوو  واحوودة كووانلغوواء  قفاليمني،وكفووارة الظهووار ..وبووذلك ينتهووك وضووع الوور  وايوو  نبيعيوو  مووع الووزمن،ألن إ

 ييقي إىل هزة   ضرورة هلا،وإىل فساق يف اجملتمع أمكن اتقا  .
 ،كوي ا280ن املونهج ا سوالمكفأما تكواير الرقيو  يف اجملتموع ا سوالمك بعود ذلوك فقود نشوأ مون ا حنورا  عو

فشووي ا.وهذ  حقيقوو  ..ولكوون مبوواقئ ا سووالم ليسووحل هووك املسوو لل  عنووه ..و  ُيسووه ذلووك علووى ا سووالم 
الذي   يطب  تطبيقا صحيحا يف بعخ العهولق  حنورا  النواس عون منهجوه،قليال أو كثوْيا ..ووفو  النظريو  

نشأت عن هذا ا حنورا  أوضواعا إسوالمي ،و  تعود  ا سالمي  التارحي  اليت أسلفنا ..  تعد األوضاع اليت
حلقات يف  ري  ا سالم كذلك.فا سالم   يتغْي.و  تضو  إىل مباقئوه مباقئوه مبواقئ جديودة.إ ا الوذي 

 تغْي هم الناس.
 وقد بعدوا عنه فلم يعد له عالق  ّبم.و  يعلقوا هم حلق  من  رحه.

م ب  إىل ا سوالع املنتسوفهل   يستأنفها مون حيوة انتهوحل ا؟مول وإذا أراق أحد أن يستأن  حياة إسالمي ،
 يح  ..الم الصحعلى مدى التاري .إ ا يستأنفها من حية يستمد استمداقا مباكرا من أصلل ا س

وهووذ  احلقيقوو  مهموو  جدا.سوولاء موون وجهوو  التحقيوو  النظووري،أو النموول احلركك،للعقيوودة ا سووالمي  وللموونهج 
للمرة الثاني  يف هذا ا؟زء ّبذ  املناسب ،ملا نرا  مون كودة الضوالل وااطوأ يف تصولر ا سالمك.وحنن نيكدها 

النظري  التارحي  ا سالمي ،ويف فهم اللاقع التوارحك ا سوالمك.ومن كودة الضوالل وااطوأ يف تصولر النظريو  
تصووووولر احليووووواة التارحيووووو  ا سوووووالمي  ويف فهوووووم اللاقوووووع التوووووارحك ا سوووووالمك.ومن كووووودة الضوووووالل وااطوووووأ يف 

ا سوووالمي  احلقيقيووو  واحلركووو  ا سوووالمي  الصحيح .وخباصووو  يف قراسووو  املستشووورقني للتووواري  ا سوووالمك.ومن 
                                                 

هنا  مبالغة و طط حول تكاثر الرقيا يف اجملتلع اةسلم،و اةا أن الببه الرئيا اجل اد يف البيل ه وهو مح ينقطع يوما واحدا  - 280
 ن   حياة عبادة و ريكة ومعقيدة و  المنفسول يكثر الرقيا يف بكض اةحيان،والكلة ليا يف  ثرته بل يف عدن التزان اةسللني ابع
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يتأيرون  نهج املستشرقني ااوانئ يف فهوم هوذا التواري   وفويهم بعوخ املخلصوني املخودوعني  مث  ضوك موع 
َوَيْسوووو َوُللَنَك موووواذا يُوْنِفُقوووولَنف قُووووِل »هامي :السوووويا  يف تقريوووور املبوووواقئ ا سووووالمي  يف ملاجهوووو  األسوووو ل  ا سووووتف

ُ َلُكُم اهْلايِت َلَعلَُّكْم تَوتَوَفكَُّروَن يف الُدنْيا َواهْلِخرَةِ  ُ اّللَّ  « ..اْلَعْفَل.َكذِلَك يُوَبنيِِ
جو  ملقودار والدر الاب عون لقد سأللا مرة:مواذا ينفقولنف فكوان ا؟ولاب عون النولع وا؟هو .فأما هنوا فجواء ا؟و

فهوووول حموووول  -  ريلوووو  و يف غووووْي توووور   -عفل:الفضوووول والزايقة.فكوووول مووووا زاق علووووى النفقوووو  الشخصووووي  ..وال
 لإلنفا .

األقورب فوواألقرب.مث اهلخوورون علووى مووا أسوولفنا ..والزكواة وحوودها   عزىء.فهووذا الوونا   تنسووخه آيوو  الزكوواة 
جيوووه إىل ا نفوووا  قائموووا.إن و  ختصصوووه فيموووا أرى:فالزكووواة   توووثئ الذمووو  إ  إبسوووقاط الفريضووو .ويبقى التل 

الزكوووووواة هووووووك حوووووو  بيووووووحل مووووووال املسوووووولمني عبيهووووووا احلكلموووووو  الوووووويت تنفووووووذ كووووووريع  اّلِل،وتنفقهووووووا يف مصووووووارفها 
املعللم ،ولكن يبقى بعد ذلك واجه املسلم ّلِل ولعباق اّلِل.والزكاة قد   تستغر  الفضول كله،والفضول كلوه 

" يف اْلَماِل َحو   ِسوَلى الزََّكواِة :أَنَُّه قَالَ ْنحِل قَوْيك  , َعِن النَِّلِِ حمل لإلنفا  ّبذا النا اللاض  َعْن فَاِنَمَ  بِ 
ْن آَمووَن اِبّللِِ َواْليَوووْلِم , َوتَوواَل َهووِذِ  اهْليَووَ  }لَّووْيَك الْووِثَّ أَن تُوَللُوولاْ ُوُجوولَهُكْم ِقبَووَل اْلَمْشوورِِ  َواْلَمْغووِرِب َوَلِكوونَّ الْووِثَّ َموو

ِبيِل َكووِ  َواْلِكتَوواِب َوالنَِّبيِِوونَي َوآتَووى اْلَموواَل َعلَووى ُحبِِووِه َذِوي اْلُقووْرىَب َواْليَوتَوواَمى َواْلَمَسوواِكنَي َوابْووَن السَّوواهلِخووِر َواْلَمآلئِ 
ووووآئِِلنَي َويف الرِِقَوووواِب َوأَقَوووواَم الصَّووووالَة َوآتَووووى الزََّكوووواَة َواْلُملفُوووولَن بَِعْهووووِدِهْم ِإَذا َعاَهووووُدواْ َوالصَّووووابِ  رِيَن يف اْلَبْأَسوووواء َوالسَّ

..حوو  قوود 281( سوولرة البقوورة .177والضَّوورَّاء َوِحوونَي اْلبَووْأِس أُولَ ِووَك الَّووِذيَن َصووَدُقلا َوأُولَ ِووَك ُهووُم اْلُمتوَُّقوولَن{ )
فوووإن   يفعووول واحتاجوووحل إليوووه الدولووو   -وهوووذا هووول األكمووول واألمجووول  -ييقيوووه صووواحبه ابتغووواء مرضووواة اّلِل 

ّلِل،أخذتووووه فأنفقتووووه فيمووووا يصوووول  ا؟ماعوووو  املسوووولم .كك   يضوووويع يف الوووو   املسوووولم  الوووويت تنفووووذ كووووريع  ا
 املفسد.أو يقبخ عن التعامل وحزن ويعطل.

 ا حسان إل  الياام  والحرص عل  أموالهم 220الدرس الخامس:

ُ َلُكُم اهْلايِت َلَعلَُّكْم تَوتَوَفكَُّروَن يف » ُ اّللَّ  « ..رَةِ نْيا َواهْلخِ  الدُ َكذِلَك يُوَبنيِِ

                                                 
 ( حسن لغْي  4330()27/  2) -كر  معاين اهلتر  - 281

 وصح  بعخ األئم  وقفه على بعخ الصحاب  والتابعني وورق عكسه وهل ليك   املال ح  سلى الزكاة
 و  سند  ضع    
َع َجاِبر ا يَوُقلُل:إِ  وبنحل  َعِن اْبِن ُجَرْيج  َأْخَثَىِن أَبُل الُزَبْْيِ أَنَّهُ   ُ  َمْلُقلف ا َوَهَذا َأَصوُ  َوقَوْد ُرِوَى إبِِْسوَناق  زَِ  فَوَقْد َذَهَه َكُرُ  َفذََكرَ ْيحَل زََكاَة َكنْ َذا أَقَّ  َِ

 ( صحي  7490[)16/ 4ملكنز ]ا -آَخَر َمْرُفلع ا.السنن الكثى للبيهقك
 وا؟مع بينهما سهل ميسلر إبذن هللا : 

واملسواكني  كفوى حاجو  الفقوراء سوالمي  تلثاىن حمملل على احلال  العاقي  للمسلمني حية أن زكاة املال وحنلها مون مولارق الدولو  افاحلدية ا
. 

ايت فيجولز لولىل يوة زكواة املوال   تكفوى لسود مثول هوذ  الضورور ح ---واحلدية األول ُيمل على األحلال الطارئ :حروب كلاّر نبيعيو  
 هووذا مووا قالووه كثووْي موون علموواء السوول  واالوو  وهوولو  --ن فضوولل أموولال األغنيوواء موو --ا ُيتوواج إليووه الفقووراء أو ا؟هوواق األموور العوواقل أخووذ موو
 ،ومشكل  الفقر وكي  عا؟ها ا سالم للقرضاوى حفظه هللا473و  2/472احل ،انظر الفيخ 
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لعقوول ها   يعطووك ادنيا وحوودفهووذا البيووان  ستجاكوو  التفكوور والتوودبر يف أموور الوودنيا واهلخرة.فووالتفكر يف الوو
اليفهووووووا يوووووواة وتكالبشووووووري و  القلووووووه ا نسوووووواين صوووووولرة كاملوووووو  عوووووون حقيقوووووو  اللجوووووولق ا نسوووووواين.وحقيق  احل

 وارتباناهتا.
ر .وبناء الشوووعل واألقصووور ر احليووواة األقىنو  ينشوووئ تصووولرا صوووحيحا لاوضووواع والقووويم وامللازين.فالووودنيا كوووط

سوأل  حي  ..ومصووالسلل  على حسواب الشوطر القصوْي   ينتهوك أبودا إىل تصولر صوحي  و  إىل سولل  
رة رق عليهوا نهوا نفوا  يوا نفا  ابلذات يف حاج  إىل حساب الدنيا واهلخرة.فموا يونقا مون موال املورء اب

 ذا كلوه قود  هوما.ولكن لمجتمع الذي يعيا فيه ووائما وسالملشاعر .كما يرق عليه صالحا ل لقلبه،وزكاة
 ا موووووون قوووووويميكووووولن ملحللووووووا لكوووووول فرق.وحين ووووووذ يكوووووولن الشووووووعلر ابهلخوووووورة وموووووا فيهووووووا موووووون جزاء،ومووووووا فيهوووووو

 دها فوال يورج يويوزان يف وملازين،مرجحا لكف  ا نفا ،تطم ن إليه النفك،وتسوكن لوه وتسو ي .ويعتدل امل
 بقيم  زائف  ذات أل ء وبري .

ُ يَوْعلَوووووُم ْم فَوووووِإْخلااِلطُلهُ َوَيْسووووو َوُللَنَك َعوووووِن اْلَيتوووووامى ف ُقْل:ِإْصوووووال   هَلُوووووْم َخوووووْْي .َوِإْن خُتووووو» ْلُمْفِسوووووَد ِموووووَن انُُكْم.َواّللَّ
ُ أَلَْعنَوَتُكْم،ِإنَّ اّللََّ َعزِيز  حَ   .« .ِكيم  اْلُمْصِلِ .َوَلْل كاَء اّللَّ
 صواحل الضوعفاءن ترعوى مأسوالمك.وا؟ماع  املسولم  مكلفو  إن التكافل ا جتماعك  هل قاعودة اجملتموع ا 

 فيها.
هم ومحايتهوووا هوووا لنفلسوووواليتوووامى بفقووودهم آابءهوووم وهوووم صوووغار ضوووعا  أوىل برعايووو  ا؟ماعووو  ومحايتها.رعايت

 ألملاهلم.
 الغو  ا مجيعوا وكوانجوارة فيهوولقد كان بعخ األوصياء حلطلن نعام اليتامى بطعامهم.وأملاهلم  مولاهلم للت

ألتقيووواء حوووَّت ائوووذ هووورج يقوووع أحيووواان علوووى اليتامى.فنزلوووحل اهلايت يف التخليووو  مووون أكووول أمووولال األيتام.عند
 الووه.فإذا فضوولعووام موون معزلوولا نعووام اليتووامى موون نعامهم.فكووان الرجوول يكوولن يف حجوور  اليتيم.يقوودم لووه الط

موا فيوه مون  سوالم.فل منه ككء بقك له حَّت يعاوق أكله أو يفسد فيطر   وهذا تشدق ليك من نبيعو  ا 
ري خووْي ألموولر وإىل هووتنوواول ا الغوورم أحيوواان علووى اليتيم.فعوواق القوورآن يوورق املسوولمني إىل ا عتوودال واليسوور يف

فيهووووا إذا      حوووورجاليتوووويم والتصوووور  يف حوووودوق مصلحته.فا صووووال  لليتووووامى خووووْي موووون اعتزاهلم.واملخالطوووو
ملسوووووولم  ااألسوووووورة  لة يف ا سالم.أعضوووووواء يفحققووووووحل ااووووووْي لليتيم.فاليتووووووامى إخوووووولان لاوصووووووياء.كلهم إخوووووو

 الكبْية.واّلِل يعلم املفسد من املصل .
م لمني وإعنووواهتراج املسوووفلووويك املعووولل عليوووه هووول لووواهر العمووول وكوووكله.ولكن نيتوووه ومثرتوووه.واّلِل   يريووود إحووو

قواقر  م.فهولكيحلوهل العزيوز اواملشق  عليهم فيما يكلفهم.ولل كاء اّلِل لكلفهم هذا العنحل.ولكنوه   يريود.
 على ما يريد.ولكنه حكيم   يريد إ  ااْي واليسر والصال .

 ة ..ر عليه احليايدة،وتدو وهكذا يرب  األمر كله ابّلِل ويشد  إىل انلر األصيل اليت تدور عليه العق
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  ن ااووارج،إن مووكء أبوودا وهووذ  هووك ميووزة التشووريع الووذي يقوولم علووى العقيدة.فضوومان  التنفيووذ للتشووريع   عوو
 تنبث  وتتعم  يف أغلار الضمْي ..
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 [242إل   221(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  الرابمة عشر 

 أحكاا وأشريمات في أنأيم ا سر  المسلمة

 

بَوووْتُكْم َو  تُوْنِكُحوولا اْلُمْشوورِِكنَي َو  تَوْنِكُحوولا اْلُمْشوورِكاِت َحووَّتَّ يوُووْيِمنَّ َوأَلََموو   ُمْيِمنَوو   َخووْْي  ِمووْن ُمْشوورَِك   َولَووْل أَْعجَ } 
ُ يَووو ْدُعلا ِإىَل اْ؟َنَّوووِ  َحوووَّتَّ يُوْيِمنُووولا َوَلَعْبووود  ُموووْيِمن  َخوووْْي  ِموووْن ُمْشووورِ   َولَوووْل أَْعَجوووَبُكْم أُول ِوووَك يَوووْدُعلَن ِإىَل النَّووواِر َواّللَّ

ُ آايتِِه لِلنَّاِس َلَعلَّهُ  ( َوَيْسو َوُللَنَك َعوِن اْلَمِحويِخ قُوْل ُهوَل أَذى  فَواْعَتزُِللا 221ْم يَوتَوذَكَُّروَن )َواْلَمْغِفرَِة إبِِْذنِِه َويُوَبنيِِ
وووْرَن فَوووْأتُلُهنَّ ِموووْن َحْيوووُة أََمووورَُكُم اّللَُّ  وووُه  النِِسووواَء يف اْلَمِحووويِخ َو  تَوْقَربُووولُهنَّ َحوووَّتَّ َيْطُهوووْرَن فَوووِإذا َتَطهَّ َ ُيُِ ِإنَّ اّللَّ

رِيَن )التوَّلَّاِبنَي َوُيُِهُ  َ 222 اْلُمَتَطهِِ ُتْم َوَقدُِِملا أِلَنْوُفِسوُكْم َواتوَُّقولا اّللَّ ّ  َلُكْم فَْأتُلا َحْرَيُكْم َأىنَّ ِك وْ ( ِنسا ُُكْم َحْر
ِر اْلُمْيِمِننَي ) َ ُعْرَض   أِلَمْيواِنُكْم أَْن تَوثَُ 223َواْعَلُملا أَنَُّكْم ُمالُقلُ  َوَبشِِ وا َوتَوتوَُّقولا َوُتْصوِلُحلا بَونْيَ ( َو  َعَْعُللا اّللَّ

ُ  َِيع  َعِليم  ) ُ 224النَّاِس َواّللَّ ُ اِبللَّْغِل يف أمَْياِنُكْم َولِكوْن يُياِخوذُُكْم ِ وا َكَسوَبحْل قُولُولبُُكْم َواّللَّ (   يُياِخذُُكُم اّللَّ
َ َغُفولر  َرِحويم  )لِلَّوِذيَن يُوْيلُولَن ِموْن ِنسوائِِهْم تَووَرُبُا  (225َغُفلر  َحِليم  ) ( 226أَْربَوَعوِ  َأْكوُهر  فَوِإْن فواُ  فَوِإنَّ اّللَّ

َ  َِيع  َعلِويم  ) ( َواْلُمطَلَّقواُت َيَ َبَّْصوَن ِ َنْوُفِسوِهنَّ َياليَوَ  قُووُروء  َو  ُيَِوُل هَلُونَّ أَْن 227َوِإْن َعَزُملا الطَّالَ  فَِإنَّ اّللَّ
ُ يف  وا أَْرحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يُوْيِمنَّ اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر َوبُوُعللَتُوُهنَّ َأَحوُ  بِوَرقِِِهنَّ يف ذلِوَك ِإْن أَراقُ  َيْكُتْمَن ما َخَلَ  اّللَّ

ُ َعزِيوووز  َحِكووويم  ) الطَّوووالُ   (228ِإْصوووالحا  َوهَلُووونَّ ِمثْوووُل الَّوووِذي َعلَوووْيِهنَّ اِبْلَمْعوووُروِ  َولِلِرِجووواِل َعلَوووْيِهنَّ َقَرَجووو   َواّللَّ
ُتُموولُهنَّ َكووْي ا   ووُل َلُكووْم أَْن َشُْخووُذوا ِ َّووا آتَويوْ ِإ َّ أَْن َحافووا َأ َّ  َموورَّ ِن فَِإْمسووا   ِ َْعووُرو   أَْو َتْسوورِي   إبِِْحسووان  َو  ُيَِ

ِفيَمووا افْوتَووَدْت بِووِه تِْلووَك ُحووُدوُق اّللَِّ فَووال  يُِقيمووا ُحووُدوَق اّللَِّ فَووِإْن ِخْفووُتْم َأ َّ يُِقيمووا ُحووُدوَق اّللَِّ فَووال ُجنوواَ  َعَلْيِهمووا
( فَِإْن نَلََّقها فَوال هَِوُل لَوُه ِموْن بَوْعوُد َحوَّتَّ تَووْنِكَ  229تَوْعَتُدوها َوَمْن يَوتَوَعدَّ ُحُدوَق اّللَِّ فَُأولِ َك ُهُم الظَّاِلُملَن )

َيَ اَجعووا ِإْن لَنَّووا أَْن يُِقيموا ُحووُدوَق اّللَِّ َوتِْلووَك ُحووُدوُق اّللَِّ يُوبَويُِِنهووا  َزْوجوا  َغووْْيَُ  فَووِإْن نَلََّقهووا فَوال ُجنوواَ  َعَلْيِهمووا أَنْ 
َوِإذا نَلَّْقووُتُم النِِسوواَء فَوووبَوَلْغَن َأَجَلُهوونَّ فََأْمِسووُكلُهنَّ ِ َْعووُرو   أَْو َسووِرُِحلُهنَّ ِ َْعووُرو   َو   (230لَِقووْلم  يَوْعَلُموولَن )
 لِتَوْعتَوُدوا َوَمووْن يَوْفَعوْل ذلِووَك فَوَقوْد لَلَووَم نَوْفَسوُه َو  تَوتَِّخووُذوا آايِت اّللَِّ ُهوُزوا  َواذُْكووُروا نِْعَمووحَل اّللَِّ  ُاِْسوُكلُهنَّ ِضوورارا  

َ َواْعَلُمووولا أَنَّ اّللََّ  لِِ َكوووْكء  َعلِووويم  ِبُكووو َعلَوووْيُكْم َوموووا أَنْووووَزَل َعلَوووْيُكْم ِموووَن اْلِكتووواِب َواحلِْْكَموووِ  يَِعُظُكوووْم بِوووِه َواتوَُّقووولا اّللَّ
ووووونوَ 231) ُهْم ( َوِإذا نَلَّْقوووووُتُم النِِسووووواَء فَووووووبَوَلْغَن َأَجَلُهووووونَّ فَوووووال تَوْعُضوووووُللُهنَّ أَْن يوَوووووْنِكْحَن أَْزواَجُهووووونَّ ِإذا َتراَضوووووْلا بَويوْ

ُ يَوْعلَوُم َوأَنْووُتْم اِبْلَمْعُروِ  ذِلَك يُلَعُج بِِه َمْن كاَن ِمْنُكْم يُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر ذِلُكوْم أَ  زْكوى َلُكوْم َوأَْنَهوُر َواّللَّ
ُه ( َواْللاِلداُت يُوْرِضْعَن أَْو َقُهنَّ َحْلَلنْيِ كاِمَلنْيِ ِلَمْن أَراَق أَْن يُِتمَّ الرَّضاَعَ  َوَعلَوى اْلَمْللُولِق لَو232  تَوْعَلُملَن )

نَوْفوك  ِإ َّ ُوْسووَعها   ُتَضووارَّ والِووَدة  ِبَللَوِدها َو  َمْللُوولق  لَووُه ِبَللَووِدِ  َوَعلَووى  رِْزقُوُهونَّ وَِكْسووَلهُتُنَّ اِبْلَمْعووُروِ    ُتَكلَّوو ُ 
ُهمووا َوَتشوواُور  فَووال ُجنوواَ  َعَلْيِهمووا َوِإْن أََرْقمُتْ أَْن تَ  ِّ ِمثْووُل ذلِووَك فَووِإْن أَراقا ِفصووا   َعووْن تَوورام  ِمنوْ ْسَ ِْضووُعلا الْوولاِر

َ ِ وووا تَوْعَملُووولَن َبِصوووْي  أَْو قَُكوووْم فَوووال ُجنوووا َ  َ َواْعَلُمووولا أَنَّ اّللَّ وووُتْم اِبْلَمْعوووُروِ  َواتوَُّقووولا اّللَّ   َعلَوووْيُكْم ِإذا َسووولَّْمُتْم موووا آتَويوْ
ا بَوَلْغَن َأَجَلُهونَّ فَوال ( َوالَِّذيَن يُوتَوَلفوَّْلَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزواجا  َيَ َبَّْصَن ِ َنْوُفِسِهنَّ أَْربَوَعَ  َأْكُهر  َوَعْشرا  فَِإذ233)

ُ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َخبِووْي  ) َو  ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم ِفيمووا  (234ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم ِفيمووا فَوَعْلووَن يف أَنْوُفِسووِهنَّ اِبْلَمْعووُروِ  َواّللَّ
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ُ أَ  ُتْم يف أَنْوُفِسُكْم َعِلَم اّللَّ نَُّكوْم َسوَتْذُكُروَوُنَّ َولِكوْن   تُلاِعوُدوُهنَّ ِسور ا ِإ َّ َعرَّْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِ  النِِساِء أَْو َأْكنَونوْ
لُووووَ  اْلِكتوووواُب َأَجلَووووُه َواْعَلُموووولا أَنَّ اّللََّ   يَوْعلَووووُم مووووا يف أَْن تَوُقللُوووولا قَوووووْل   َمْعُروفووووا  َو  تَوْعزُِموووولا ُعْقووووَدَة النِِكوووواِ  َحووووَّتَّ يَوبوْ

َ َغُفلر  َحِليم  )أَنْوُفِسُكْم فَاْحَذُروُ  َواْعَلُملا أَنَّ    ُجناَ  َعَلْيُكْم ِإْن نَلَّْقُتُم النِِساَء موا َ ْ َاَُسولُهنَّ أَْو  (235 اّللَّ
 ق وا َعلَوى اْلُمْحِسوِننيَ تَوْفرُِضلا هَلُنَّ َفرِيَض   َوَمتُِِعلُهنَّ َعَلى اْلُملِسِع َقَدرُُ  َوَعَلى اْلُمْقوِ ِ قَوَدرُُ  َمتاعوا  اِبْلَمْعوُروِ  حَ 

ْن يَوْعُفولَن أَْو ( َوِإْن نَلَّْقُتُملُهنَّ ِمْن قَوْبِل أَْن َاَُسولُهنَّ َوقَوْد فَوَرْضوُتْم هَلُونَّ َفرِيَضو   فَِنْصوُ  موا فَوَرْضوُتْم ِإ َّ أَ 236)
َ ِ وا تَوْعَملُولَن َبِصوْي   يَوْعُفَلا الَِّذي بَِيِدِ  ُعْقَدُة النِِكاِ  َوأَْن تَوْعُفلا أَقْوَرُب لِلتوَّْقلى َو  تَوْنَسوُلا اْلَفْضولَ  وَنُكْم ِإنَّ اّللَّ بَويوْ

( فَوِإْن ِخْفووُتْم َفرِجوا   أَْو رُْكبوواان  238( حواِفظُلا َعلَوى الصَّووَللاِت َوالصَّوالِة اْلُلْسووطى َوُقلُمولا ّللَِِّ قووانِِتنَي )237)
َ َكمووا َعلََّمُكووْم مووا َ ْ َتُكلنُوولا توَ  ووُتْم فَوواذُْكُروا اّللَّ ( َوالَّووِذيَن يُوتَوَلفوَّووْلَن ِمووْنُكْم َويَووَذُروَن أَْزواجووا  239ْعَلُموولَن )فَووِإذا أَِمنوْ

نْوُفِسووِهنَّ ِمووْن َوِصوويَّ   أِلَْزواِجِهووْم َمتاعووا  ِإىَل احْلَووْلِل َغووْْيَ ِإْخووراج  فَووِإْن َخووَرْجَن فَووال ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم يف مووا فَوَعْلووَن يف أَ 
ُ َعزِيوز  َحِكوويم  ) ُ 241َولِْلُمطَلَّقواِت َمتوواع  اِبْلَمْعوُروِ  َحق ووا َعلَوى اْلُمتَِّقوونَي ) (240َمْعوُرو   َواّللَّ ( َكوذِلَك يُوبَوونيِِ

ُ َلُكْم آايتِِه َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللَن )  { (242اّللَّ
 أقديم الوحد 

قوولم عليهوووا   الوويت تحنوون يف هووذا الوودرس مووع جانوووه موون قسووتلر األسوورة.جانه موون التنظووويم للقاعوودة الركينوو
عايوووووووو  سووووووووالم بر   املسوووووووولم ،ويقلم عليهووووووووا اجملتمووووووووع ا سووووووووالمك.هذ  القاعوووووووودة الوووووووويت أحانهووووووووا ا ا؟ماعوووووووو

 را يف سوولر كووَّتا  متنووايملحلل ،واسووتغر  تنظيمهووا ومحايتهووا وتطهْيهووا موون فلضووى ا؟اهليوو  جهوودا كبْيا،نوور 
 ى.من القرآن،حميطا بكل املقِلمات الالزم   قام  هذ  القاعدة األساسي  الكث 

ل خصووائا كووم رابين لإلنسووان،ملحلا فيووه   ووا أنووه نظووا - جتموواعك  ا سووالمك نظووام أسوورة إن النظووام ا
 الفطرة ا نساني  وحاجاهتا ومقلماهتا.

 احيووواء مجيعوووالاألوىل  وينبثووو  نظوووام األسووورة يف ا سوووالم مووون معوووني الفطووورة وأصووول االق ،وقاعووودة التكووولين
 َلَعلَُّكوووْم ْقنوووا َزْوَجووونْيِ ء  َخلَ َوِموووْن ُكووولِِ َكوووكْ »عووواىل:وللمخللقوووات كافووو  ..تبووودو هوووذ  النظووورة واضوووح  يف قللوووه ت

ْم َوِ َّووا   أْلَْرُم َوِمووْن أَنْوُفِسووهِ اا تُوْنبِووحُل هووا ِ َّووُسووْبحاَن الَّووِذي َخلَووَ  اأْلَْزواَج ُكلَّ »وموون قللووه سووبحانه:«.تَووذَكَُّرونَ 
 « ..يَوْعَلُملنَ 

 شوووري لذريووو ،مث البجوووان،مث اوىل الووويت كوووان منهوووا الزو مث تتووودرج النظووورة ا سوووالمي  لإلنسوووان فتوووذكر الووونفك األ
ُهمووا رِجووا    َ  ِمْنهووا َزْوَجها،َوبَووةَّ ِحووَدة ،َوَخلَ ْفووك  وانوَ اي أَيُوَهووا النَّوواُس اتوَُّقوولا َربَُّكووُم الَّووِذي َخَلَقُكووْم ِمووْن »مجيعووا:  ِمنوْ

َ الَّووووِذي َتسووووائَوُللَن بِووووِه َواأْلَرْ  َ كوووواَم.ِإنَّ حووووَكثِووووْيا  َوِنسوووواء .َواتوَُّقلا اّللَّ ا النَّوووواُس ِإانَّ اي أَيُوَهوووو.»« .اَن َعلَووووْيُكْم َرِقيبووووا   اّللَّ
 « ..لاَتعاَرفُ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكر  َوأُنْثى َوَجَعْلناُكْم ُكُعلاب  َوقَباِئَل لِ 

ن لتتجوه إىل انّ،ولكومث تكش  عن جاذبي  الفطرة بني ا؟نسني،  لتجمع بني مطل  الذكران ومطلو  ا 
ووجووا  لَِتْسووكُ  أَْزواَوِمووْن آايتِووِه أَْن َخلَووَ  َلُكووْم ِمووْن أَنْوُفِسووُكمْ »  األسوور والبيوولت:إقاموو َنُكْم َمووَلقَّة  ُنلا إِلَْيهووا َوَجَعووَل بَويوْ
 «.َوَرمْحَ   
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ّ  لَ « ..»ُهنَّ لِباس  َلُكْم َوأَنْوُتْم لِباس  هَلُنَّ  » ُتمْ تُلا َحْريَ ُكْم فَأْ ِنسا ُُكْم َحْر ُملا أِلَنْوُفِسوُكْم َواتوَُّقولا َوقَودِِ  ُكْم َأىنَّ ِك وْ
ِر اْلُمْيِمِننيَ  ُ وَ « ..»اّللََّ َواْعَلُملا أَنَُّكْم ُمالُقلُ .َوَبشِِ  .. «ِمْن بُوُيلِتُكْم َسَكنا   َعَل َلُكمْ جَ اّللَّ

 ن.ومن مث كووان  ا نسووافهووك الفطوورة تعموول،وهك األسوورة تلوول هووذ  الفطرة.العميقوو  يف أصوول الكوولن ويف بنيوو
بل مووون أصووول  نسووواين.ام األسووورة يف ا سوووالم هووول النظووام الطبيعوووك الفطوووري املنبثووو  مووون أصوول التكووولين نظووا

لنظووام الووذي إلنسووان ابلتكوولين األكووياء كلهووا يف الكوولن.على نريقوو  ا سووالم يف ربوو  النظووام الووذي يقيمووه 
 أقامه اّلِل للكلن كله.ومن بينه هذا ا نسان ..

رواحهوا ا وعقلهلوا وأيو  أجسواقهيتلىل محاي  الفران الناك   ورعايتهوا وتنمواألسرة هك انضن الطبيعك الذي 
ة وعلووى هديوو  دى احليوواويف للووه تتلقووى مشوواعر احلووه والرمحوو  والتكافوول،وتنطبع ابلطووابع الووذي يالزمهووا موو

 ونلر  تتفت  للحياة،وتفسر احلياة،وتتعامل مع احلياة.
خرى.ذلوك أن حيواء األلته أكثر من أي نفل آخور لاوالطفل ا نساين هل أنلل األحياء نفلل .اتد نفل 

كانوحل وليفو    اتوه.وملامرحل  الطفلل  هوك فو ة إعوداق وهتيوي وتودريه للودور املطلولب مون كول حوك ابقوك حي
إعووداق   لل،ليحسوونا نسووان هووك أكووث وليفوو ،وقور  يف األرم هوول أضووخم قور ..امتوودت نفللتووه فوو ة أن

ر.وكانووحل يوولان آخجتووه ملالزموو  أبليووه أكوود موون حاجوو  أي نفوول حلوتدريبووه للمسووتقبل ..وموون مث كانووحل حا
 . هذ  احلياةيفه وقور  األسرة املستقرة اهلاقئ  ألزم للنظام ا نساين،وألص  بفطرة ا نسان وتكلين

وقد أيبتحل التجارب العملي  أن أي جهاز آخر غْي جهواز األسورة   يعولم عنهوا،و  يقولم مقامها،بول   
سدة لتكلين الطفل وتربيته،وخباصو  نظوام اناضون ا؟ماعيو  الويت أراقت بعوخ املوذاهه حلل من أضرار مف

املصوووطنع  املتعسوووف  أن تسوووتعيخ ّبوووا عووون نظوووام األسووورة يف يلرهتوووا ا؟احمووو  الشوووارقة املتعسوووف  ضووود النظوووام 
قامتهووا الفطووري الصوواحل القوولمي الووذي جعلووه اّلِل لإلنسووان.أو الوويت اضووطرت بعووخ الوودول األوربيوو  اضووطرارا  

بسووبه فقوودان عوودق كبووْي موون األنفووال ألهلوويهم يف احلوورب اللحشووي  املتثبوورة الوويت ختلضووها ا؟اهليوو  الغربيوو  
  282املنطلق  من قيلق التصلر الديب،واليت   تفر  بني املساملني واناربني يف هذ  األايم 

لتصوووولرات اشيووووْي  مل،هوووحلأو الووويت اضووووطروا إليهووووا بسوووبه النظووووام املشوووو لم الوووذي يضووووطر األمهووووات إىل الع
نوان حرم األنفوال   الويت هوا؟اهلي  الشوائه  للنظوام ا جتمواعك  وا قتصواقي املناسوه لإلنسوان.هذ  اللعنو
فول ها بفطورة الططدم نظاماألمهات ورعايتهن يف لل األسرة،لتقذ  ّبي ء املساكني إىل اناضن،اليت يص

؟اهليووو  تصووولرات ا..وأعجوووه العجوووه أن احنووورا  ال وتكلينوووه النفسوووك،فيما نفسوووه ابلعقووود وا ضوووطراابت
هول هول ن الرجعيو   و موانطالقوا ينتهك بناس مون املعاصورين إىل أن يعتوثوا نظوام العمول للمورأة تقودما وهوررا و 

د ياألنفووال ..رصوووجووه األرم .. هووذا النظووام امللعلن،الووذي يضووحك ابلصووح  النفسووي  ألغلووى ذخووْية علووى
 ماذاف يف مقابل زايقة يف قخل األسرة.املستقبل البشري ..ويف مقابل 

                                                 
 .) السيد رمحه هللا (يراجع كتاب أنفال بال أسر.شلي  أان فرويد.وترمج  األستاذين بدران،ويسك - 282
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  ا جتماعيوو  أو يف مقابول إعالوو  األم،الوويت بلوو  موون جحوولق ا؟اهليوو  الغربيوو  والشوورقي  املعاصوورة وفسوواق نظمهووا 
وا قتصوواقي  أن تنكوول عوون إعالوو  املوورأة الوويت   تنفوو  جهوودها يف العمل،بوودل أن تنفقووه يف رعايوو  أعووز رصوويد 

 .283ه هذ  األرمإنساين وأغلى ذخْية على وج
تعلا سولم،وأن يسووتملن يف الومون مث ْنود النظوام ا جتموواعك  ا سوالمك،الذي أراق اّلِل بوه أن يوودخل املسولم

رهوووا ااطوووْي فووو  موووع قو يف للوووه ابلسوووالم الشوووامل ..يقووولم علوووى أسووواس األسووورة،ويبذل هلوووا مووون العنايووو  موووا يت
ا قولم عليهوا هوذات الويت يللجلانوه واملقلمو..ومن مث ْنود يف سولر كوَّت مون القورآن الكورمي تنظيموات قرآنيو  

 النظام.وهذ  السلرة واحدة منها ..
نفقووو    والعووودة والء والطوووالواهلايت الووولارقة يف هوووذ  السووولرة تتنووواول بعوووخ أحكوووام الوووزواج واملعاكووورة.وا يال

 واملتع .والرضاع  واحلضان  ..
..كووال  إوووا   كتووه الفقووه والقووانلنمووا اعتوواق النوواس أن اوودوها يفك  -ولكوون هووذ  األحكووام   تووذكر جموورقة 

ال  البشوري  وأصو ك للحيواةعكء يف جل يشعر القله البشري أنه يلاجه قاعودة كوثى مون قلاعود املونهج ا هلو
 سووووبحانه لل ابّللِ كبووووْيا موووون أصوووولل العقيوووودة الوووويت ينبثوووو  منهووووا النظووووام ا سووووالمك.وأن هووووذا األصوووول ملصوووو

  ي قوودر  وأراقلنحوول الووذناس،ومنهجووه  قاموو  احليوواة علووى امباكرة.ملصوولل إبراقتووه وحكمتووه ومشووي ته يف ال
عوووودما يف وجوووولقا و  لبووووب ا نسووووان.ومن مث فهوووول ملصوووولل بغضووووبه ورضووووا ،وعقابه ويلابه،وملصوووولل ابلعقيوووودة
كوول صووغْية   يشووعر أن حقيقوو  احلووال  ومنووذ اللحظوو  األوىل يشووعر ا نسووان خبطوور هووذا األموور وخطلرتووه كمووا

زان ر عظوويم يف ميووقصوودا ألموو ورقابتووه،وأن كوول صووغْية وكبووْية فيووه مقصوولقة كووذلكوكبووْية فيووه تنووال عنايوو  اّلِل 
  تنشووو   ا؟ماعووو ذا الكائن،وا كووورا  املباكووور علوووىهوووتنظووويم حيووواة  -سوووبحانه  -اّلِل.وأن اّلِل يتووولىل بذاتوووه 

ن م الوذي قودر  هلوا يف اللجولق.وأللودور العظوي - ّبوذ  النشوأة -املسلم  تنش   خاص  هحل عينه،وإعداقها 
 ا عتداء على هذا املنهج يغضه اّلِل ويستح  منه كديد العقاب.

اب  حلكوووم السوووإن هوووذ  األحكوووام توووذكر بدقووو  وتفصووويل ..  يبووودأ حكوووم جديووود حوووَّت يكووولن قووود فووورغ مووون ا
 ومالبساته.

                                                 
من أول ما أيبتته عرب  اناضن أن الطفل يف العاملني األولني من عمر  ُيتواج حاجو  نفسوي  فطريو  إىل ا سوتقالل بلالودين لوه خاصو    - 283

يوووزين ينسوووه أموووا  و ن لوووه أاب  وخباصووو  ا سوووتقالل  م   يشووواركه فيهوووا نفووول آخر.وفيموووا بعووود هوووذ  السووون ُيتووواج حاجووو  فطريووو  إىل الشوووعلر 
مرضا نفسيا  نحرفا كاذا مريضاهما ينشأ مإليهما،واألمر األول متعذر يف اناضن.واألمر الثاين متعذر يف غْي نظام األسرة.وأي نفل يفقد أي

 على حنل من األحناء.
قة تريووود أن تعموووم لشوووار هليووو  اوحوووني تكووولن هنوووا  حاقيووو  هووورم الطفووول إحووودى هووواتني احلووواجتني تكووولن و  كوووك كاريووو  يف حياتوووه.فما ابل ا؟ا

احلضووارةف  و تقودم والتحورر ل.أن هوذا هول االكولاّر يف حيواة األنفوال مجيعواف مث يوزعم أانس حرمولا أنفسوهم نعموو  السوالم الوذي أراق  اّلِل هلوم .
بهات حوولل كوو»ب:يف كتووا« ملوورأةا سووالم وا»وفصوول « ا نسووان بووني املاقيوو  وا سووالم»يف كتوواب:« املشووكل  ا؟نسووي »)ويراجووع بتلسووع فصوول 

 السيد رمحه هللا (« ) قار الشرو »نمد قطه(.« ا سالم
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ألموووووور اام  هووووووذا مث عووووووكء التعقيبووووووات امللحيوووووو  بعوووووود كوووووول حكم،وأحيوووووواان يف ينووووووااي األحكام،منب وووووو  بضووووووخ
 ينوووواط يهووووات الوووويتضوووومْي ا نسوووواين مالحقوووو  ملقظوووو  حمييوووو  ملحي .وخباصوووو  عنوووود التلجوخطلرتووووه،تالح  ال

ذا الوولازع ن بغووْي هووتنفيووذها بتقوولى القلووه وحساسووي  الضوومْي،ألن ا حتيووال علووى النصوولص واألحكووام  كوو
 احلارس املستيقج.

 :ه.والتعقياحلكم األول يتضمن النهك عن زواج املسلم  شرك ،وعن تزويج املشر  من مسلم 
ُ يَْدُعلا ِإىَل اْ؟َنَِّ  » ُ آايتِِه ِفرَِة إبِِذْ اْلَمغْ وَ أُولِ َك يَْدُعلَن ِإىَل النَّاِر،َواّللَّ  « ..لنَّاِس َلَعلَُّهْم يَوَتذَكَُّرونَ لِ نِِه،َويُوَبنيِِ

ر ع أمووا األموور ف فووات يف هووذواحلكووم الثوواين يتعلوو  ابلنهووك عوون مباكوورة النسوواء يف انوويخ ..وتتوولاىل التعليقوو
وليفووو   أن تكووولن املباكوورة وأمووور العالقوووات بوووني ا؟نسوووني عووون أن تكوولن كوووهلة جسووود تقضوووى يف حلظووو ،إىل

تتعلوو   اتيوو .فهكإنسوواني  ذات اهوودا  أعلووى موون تلووك اللحظوو  وأكث،بوول أعلووى موون أهوودا  ا نسووان الذ
وووْرَن فَووووْأتُلهُ »إبراقة ااوووال  يف تطهوووْي خلقوووه بعباقتووووه وتقووولا : ُ.ِإنَّ اّللََّ ْيوووُة أََمووو حَ نَّ ِمووونْ فَوووِإذا َتَطهَّ ووووُه رَُكُم اّللَّ  ُيُِ
ّ  َلُكوْم فَوأْ  رِيَن.ِنسا ُُكْم َحْر ُتْم،َوَقدُِِملا أِلَ ْرَيُكْم َأىنَّ تُلا َحوالتوَّلَّاِبنَي َوُيُُِه اْلُمَتَطهِِ َ َواْعَلُمولا  ِكو وْ نْوُفِسوُكْم َواتوَُّقولا اّللَّ

ِر اْلُمْيِمِننيَ   .« .أَنَُّكْم ُمالُقلُ .َوَبشِِ
ألميوان ويورب  حكوم ا -ية عون ا يوالء والطوال  اهيودا للحود -واحلكم الثالة حكم ا ميان بصوف  عامو  

ُ  َِيع  َعِليم  »ابّلِل وتقلا ،واكء التعقيه مرة: ُ غَ َوا»..ومرة:« َواّللَّ  «.ُفلر  َحِليم  ّللَّ
َ غَ »واحلكوم الرابووع حكووم ا يووالء ..والتعقيووه: يووع  َزُموولا الطَّووالَ  فَووِإنَّ ام .َوِإْن عَ  َرِحوويُفوولر  فَووِإْن فوواُ  فَووِإنَّ اّللَّ َِ  َ ّللَّ

 « ..َعِليم  
وووُل هَلُووونَّ »واحلكوووم ااوووامك حكوووم عووودة املطلقووو  وتووورق فيوووه تعقيبوووات كوووَّت: ُ يف  ْكوووُتْمَن موووا أَْن يَ َو  ُيَِ َخلَوووَ  اّللَّ

 « ..يم  َعزِيز  َحكِ  اّللَُّ وَ .»« .أَْرحاِمِهنَّ.ِإْن ُكنَّ يُوْيِمنَّ اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخرِ 
 ،وتورق فيوه لو  الطالواحلكم الساقس حكم عدق الطلقات.مث حكوم اسو قاق كوكء مون املهور والنفقو  يف حا

ُتمُ »التعقيبات التالي : ،فَوِإْن ِخْفوُتْم ما ُحوُدوَق اّللَِّ  أَْن َحافا َأ َّ يُِقيْي ا ،ِإ َّ لُهنَّ كَ َو  ُيَُِل َلُكْم أَْن َشُْخُذوا ِ َّا آتَويوْ
ا،َوَمْن يَوتَوَعووودَّ ُق اّللَِّ فَوووال تَوْعتَوووُدوهتِْلوووَك ُحوووُدو « ..»هِ بِوووَأ َّ يُِقيموووا ُحوووُدوَق اّللَِّ فَوووال ُجنووواَ  َعَلْيِهموووا ِفيَموووا افْوتَوووَدْت 

ْن يُِقيمووا ُحووُدوَق أَ َجعووا،ِإْن لَنَّووا ْن َيَ اَلْيِهمووا أَ عَ ُجنوواَ   فَووِإْن نَلََّقهووا فَووال« ..»ُحووُدوَق اّللَِّ فَُأول ِووَك ُهووُم الظَّوواِلُملنَ 
،َوتِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ يُوبَويُِِنها لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ   « ..اّللَِّ

رارا  ِضولُهنَّ كُ َو  ُاِْسو»واحلكم السابع حكم ا مسا   عورو  أو التسوري  إبحسوان بعود الطال .ويورق فيوه:
اّللَِّ َعَلْيُكْم،َومووا أَنْوووَزَل  ُزوا  َواذُْكووُروا نِْعَموحلَ  اّللَِّ ُهوووا آايتِ نَوْفَسووُه َو  تَوتَِّخوذُ  لِتَوْعتَوُدوا،َوَمْن يَوْفَعووْل ذلِووَك فَوَقوْد لَلَوومَ 

َ ِبُكوولِِ َكوْكء  عَ َلُموولا أَنَّ  َواعْ َعلَوْيُكْم ِمووَن اْلِكتوواِب َواحلِْْكَمووِ  يَِعُظُكوْم بِووِه َواتوَُّقوولا اّللََّ  ذلِووَك يُوولَعُج بِووِه « ..»لِوويم   اّللَّ
ُ يَوْعَلُم َوأَنوْ  َوأَْنَهرُ كى َلُكمْ اَن ِمْنُكْم يُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر.ذِلُكْم أَْز َمْن ك  «.ُتْم   تَوْعَلُملنَ .َواّللَّ

مون حا توه  كول حالو   واحلكم الثامن حكم الرضاع  وا س ضاع واألجر.ويعقه على أحكاموه املفصول  يف
َ ِ ا تَوْعَمُللَن بَ َواتوَُّقلا اّللََّ،َواْعلَ »بقلله:  .« .ِصْي  ُملا أَنَّ اّللَّ
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 ُجنواَ  َعلَوْيُكْم َلُهونَّ فَوالْغوَن َأجَ فَوِإذا بَولَ »واحلكم التاسع خاص بعدة املتول  عنهوا زوجها.ويعقوه عليوه بقللوه:
ُ ِ ا تَوْعَملُ   « ..ْي  لَن َخبِ ِفيما فَوَعْلَن يف أَنْوُفِسِهنَّ اِبْلَمْعُروِ ،َواّللَّ

ُ أَ اَعلِوَم »اكر حكم التعريخ خبطب  النساء يف أينواء العودة.ويرق فيوه:واحلكم الع  ْذُكُروَوُنَّ.َولِكْن  نَُّكوْم َسوتَ ّللَّ
لُوَ  اْلكِ ْقَدَة النِِ عُ زُِملا تُلاِعُدوُهنَّ ِسر ا،ِإ َّ أَْن تَوُقلُللا قَوْل   َمْعُروفا .َو  تَوعْ  َ تواُب َأَجلَوُه،َواْعَلُملا أَ كواِ  َحوَّتَّ يَوبوْ نَّ اّللَّ
َ َغفُ   « ..يم  لر  َحلِ يَوْعَلُم ما يف أَنْوُفِسُكْم فَاْحَذُروُ ،َواْعَلُملا أَنَّ اّللَّ

 .إذا   يفرم حال  ما واحلكم احلاقي عشر حكم املطلق  قبل الدخلل يف حال  ما إذا فرم هلا مهر ويف
ووووَنُكْم.ِإنَّ اّللََّ ُلا اْلَفْضوووو تَوْنَسووووْقوووولى .َو َوأَْن تَوْعُفوووولا أَقْوووووَرُب لِلتوَّ »واووووكء فيووووه موووون اللمسووووات اللجدانيوووو :  ِ ووووا َل بَويوْ

 « ..تَوْعَمُللَن َبِصْي  
اِبْلَمْعووُروِ   قوواِت َمتوواع  ْلُمطَلَّ َولِ »واحلكووم الثوواين عشوور حكووم املتعوو  للمتوول  عنهووا زوجهووا وللمطلقوو .ويرق فيووه:

 « ..َحق ا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 
ُ َلُكْم آايتِهِ كَ »والتعقيه العام على هذ  األحكام: ُ اّللَّ  « ..ُللنَ ُكْم تَوْعقِ  َلَعلَّ ذِلَك يُوَبنيِِ

 ال.طال  وا نفصته يف الإوا العباقة ..عباقة اّلِل يف الزواج،وعباقته يف املباكرة وا نسال.وعباق
 ن.ساالتسري  إبح عرو  أووعباقته يف العدة والرجع .وعباقته يف النفق  واملتع .وعباقته يف ا مسا   
 .يف كل خطرة .ل حرك  و كوعباقته يف ا فتداء والتعليخ.وعباقته يف الرضاع والفصال..عباقة اّلِل يف  

الِة حواِفظُلا َعلَوى الصَّوَللاِت َوالصَّو» اال  واألمن:يفحكم الصالة  -حكام بني هذ  األ -ومن مث اكء  
وووْكباان ،ا   أَْو ُر اْلُلْسوووطى َوُقلُمووولا ّللَِِّ قانِِتنَي.فَوووِإْن ِخْفوووُتْم َفرِجووو َ  فَوووِإذا أَِمنوْ موووا َعلََّمُكوووْم موووا َ ْ َتُكلنُووولا كَ ُتْم فَووواذُْكُروا اّللَّ

 « ..تَوْعَلُملنَ 
اكء هوذا احلكوم يف ينوااي تلوك األحكوام وقبول أن ينتهوك منهوا السويا .وتندمج عبواقة الصوالة يف عبواقات 

لجوولق ا نسوواين يف التصوولر ا سووالمك.ويبدو احلياة،ا نوودماج الووذي ينبثوو  موون نبيعوو  ا سووالم،ومن غايوو  ال
السووووووويا  ملحيوووووووا هوووووووذا ا ُيووووووواء اللطيووووووو  ..إن هوووووووذ  عباقات.وناعووووووو  اّلِل فيهوووووووا مووووووون جووووووونك ناعتوووووووه يف 

 .. 284الصالة.واحلياة وحدة والطاعات فيها مجل .واألمر كله من اّلِل.وهل منهج اّلِل للحياة 

                                                 
 كنحل قد عييحل ف ة عن إقرا  سر هذا السيا  القرآين العجيه.وقلحل يف الطبع  األوىل هلذا ا؟زء ويف الطبع  املكمل  لاوىل:  - 284

التفاسووْي     وا جوواء يف بعوخكوول القناعو  حول هلووا،و  أقنوعأكوهد أنوب وقفووحل أموام هووذ  النقلو  نوليال   يفووت  علوى يف سوورها،و  أريود أان أن أا
 68 تنسووى ..إخل ص ّبووا حووَّت   عنهوا.من أن إقخووال احلوودية عوون الصوالة يف جوول احلوودية عوون األسرة،إكووارة إىل ا هتموام  مرها،والتووذكْي

 من تلك الطبع . 69وص 
إذا يحل إليوه.فإذا هوديحل إىل كوكء آخور فسوأبينه يف الطبعو  التاليو .و  أسو ي  الراحو  الكافيو  ملوا اهتود  -موا قلوحل رلصوا ك  -ولكنب »وقلحل:

 « ..هدى اّلِل أحدا من القراء فليتفضل فيبلغب مشكلرا  ا هدا  اّللِ 
 ه هللا (.ّلِل .) السيد رمحاأن هداان  فاهلن أنم ن إىل هذا الفت  وأحد فيه الطري  ..واحلمد ّلِل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لل 
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 ة وتلقووك لوواللل العبوواقجووي اثوول العباقة،وتنشووئ والظوواهرة امللحللوو  يف هووذ  األحكووام أوووا يف اللقووحل الووذ
 ا نسوووووووووان العبووووووووواقة ..  تغفووووووووول مالبسووووووووو  واحووووووووودة مووووووووون مالبسوووووووووات احليووووووووواة اللاقعي ،ومالبسوووووووووات فطووووووووورة

 وتكلينه،ومالبسات ضروراته اللاقع  يف حياته هذ  على األرم.
 مثجملنحو   ومون ى االور   إن ا سالم يشرع لناس مون البشور،  ؟ماعو  مون املالئكو ،و  ألنيوا  مهلمو  يف

وا عبوواقة موون بشوور ..بشوور أوووم بشوور،وأ -ىل جوول العبوواقة بتشووريعاته وتلجيهاتووه إوهوول يوورفعهم  -  ينسووى 
ات ر،وإكووراقفوويهم ميوولل ونزعووات،وفيهم نقووا وضووع ،وفيهم ضوورورات وانفعووا ت،وهلم علانوو  ومشاع

 لر اللضوكء ،يفشور  النومظيو ،إىل وكثافات ..وا سالم يالحظها كلها ويقلقها مجل  يف نري  العباقة الن
رر ا سوالم مون مث يقوغْي ما تعس  و  اصوطناع.ويقيم نظاموه كلوه علوى أسواس أن هوذا ا نسوان إنسوان  و 
  زيووود علوووى أربعووو     يجووولاز ا يالء.وهووول العوووزم علوووى ا متنووواع عووون املباكووورة فووو ة مووون اللقوووحل.ولكن يقيووود

هوود لتلنيوود ذلووك ا؟ لفاتووه.يف اللقووحل الووذي يبووذل كوولأكووهر.ويقرر الطووال  ويشوورِع لووه،وينظم أحكامووه ور
ثاليوات من الوذي اعول ه التولاز أركان البيحل،وتليي  أواصر األسرة،ورفع هذ  الرابط  إىل مستلى العباقة ..إن
 نسان.هذا النظام كلها مثاليات واقعي  رفيع .يف ناق  ا نسان.ومقصلق ّبا هذا ا 

 لعظيمو اتلوك املنشوأة  يقودر ل كويم علوى الرجول واملورأة علوى السولاء.إذا إنوه التيسوْي علوى الفطرة.التيسوْي احل
نوواس مووا   لووم موون أموور ال،الذي يعالنجووا  وإذا   تسووتمتع تلووك االيوو  األوىل اب سووتقرار.فاّلِل اابووْي البصووْي

يوه فقوحل ،مهما اختنفكا  منوهيعلملن،  يرق أن اعل هذ  الرابط  بني ا؟نسني قيدا وسجنا   سبيل إىل ال
بسوبه موا  -غايو    هوذ  الاألنفاس،ونبحل فيه الشل ،وغشا  الظالم.لقد أراقها مثاب  وسكنا فإذا   تتحقو

د أخرى.وذلووك بعوو ن يتفرقووا وأن ُيوواو  هووذ  اناولوو  موورةأفووأوىل ّبمووا  -هوول واقووع موون أموور الفطوور والطبووائع 
 لشوووعلري  كوووك  يعي  واضوووماانت التشووور اسوووتنفاق مجيوووع اللسوووائل  نقووواذ هوووذ  امليسسووو  الكرميووو  وموووع إاووواق ال

 يضار زوج و  زوج ،و  رضيع و  جنني.
 وهذا هل النظام الرابين الذي يشرعه اّلِل لإلنسان ..

ر  فيوه يوتلازن الذي لنظي  املوحني يلازن ا نسان بني أسك هذا النظام الذي يريد  اّلِل للبشر،واجملتمع ا
قلوو  تفج هووذ  النهوو..كووذلك  يوواة البشووري ،اد النقلوو  بعيوودة بعيوودةالسووالم،وبني مووا كووان قائمووا وقتهووا يف احل

ا تقدميو  لويت توزعم أوواهليو  ا كاوا السوام  الرفيوع حوني يقواس إليهوا حاضور البشوري  اليولم يف اجملتمعوات ا؟
م ر،وهل يشوورع هلوو للبشوويف الغوورب ويف الشوور  سوولاء،وُيك موودى الكراموو  والنظافوو  والسووالم الووذي أراق  اّللِ 

 ا املنهج.هذ
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موودى رعايوو  اّلِل هلووا وكرامتووه ..حووَّت ألسووتيقن أنووه مووا موون اموورأة سوولي  توودر   -بصووف  خاصوو   -وتوورى املوورأة 
  285     «هذ  الرعاي  الظاهرة يف هذا املنهج إ  وينبث  يف قلبها حه اّللِ 

 النهي عن الهواج بالمشرهللاة أو أهويج الكافر 221الدرس ا ول:

ْن َموو   ُمْيِمنَوو   َخووْْي  ِمووْيِمنَّ،َوأَلَ َو  تَوْنِكُحوولا اْلُمْشوورِكاِت َحووَّتَّ يوُ »رآنيوو  ابلتفصوويل:قواهلن نلاجووه النصوولص ال - 
رِ   َولَوْل أَْعَجَبُكْم.أُول ِوَك ُمْيِمن  َخْْي  ِموْن ُمْشو ا.َوَلَعْبد  ْيِمُنل يوُ ُمْشرَِك   َوَلْل أَْعَجبَوْتُكْم َو  تُوْنِكُحلا اْلُمْشرِِكنَي َحَّتَّ 

ُ يَْدُعلا ِإىَل اْ؟َنَِّ  َواْلَمْغفِ يَْدعُ  ُ آايتِِه لِلنَّاسِ ْذنِِه َويوُ رَِة إبِِ لَن ِإىَل النَّاِر.َواّللَّ  « ..َلَعلَُّهْم يَوَتذَكَُّرونَ  َبنيِِ
وسوووع أقوم رابطووو  تصووول بوووني اينوووني مووون بوووب ا نسوووان وتشووومل أو أعمووو  وأقووولى  -وهووول الوووزواج  -النكوووا  

د ل.ولكك تتلحووقوودة   هووان.فال بوود إذن موون تلحوود القللب،والتقائهووا يف عا سووتجاابت الوويت يتباقهلووا فوورق
ا يعموووور موووو  وأمشوووول القلوووولب اووووه أن يتلحوووود مووووا تنعقوووود عليووووه،وما تتجووووه إليه.والعقيوووودة الدينيوووو  هووووك أعموووو

ان كووواة كلهووا.وإن  يف احليوو النفلس،ويوويير فيهووا،ويكي  مشووواعرها،وُيدق شيراهتووا واسووتجاابهتا،ويعني نريقهوووا
خ غناء عنوه بوبعكون ا سوتحدعهم أحياان كملن العقيدة أو ركلقها.فيتل لن أوا كعلر عوارم ميالكثْيون 

لووووووووونفك الفلسوووووووووفات الفكريووووووووو ،أو بعوووووووووخ املوووووووووذاهه ا جتمووووووووواعك ة.وهوووووووووذا وهوووووووووم وقلووووووووو  خوووووووووثة  قيقووووووووو  ا
 ا نساني ،ومقلماهتا احلقيقي .وعاهل للاقع هذ  النفك ونبيعتها.

 جتموووواعك  نفصووووال املسوووولم  يف مكوووو    تسووووم  يف أول األموووور اب ولقوووود كانووووحل النشووووأة األوىل للجماعوووو  ا
   جتماعيوو  األوضوواع االكاموول احلاسم،كا نفصووال الشووعلري ا عتقوواقي الووذي مت يف نفوولس املسوولمني.ألن 

تميز  املدينووووو ،وتتسوووووتقل يف هتووووواج إىل زمووووون وإىل تنظيموووووات م يثووووو .فلما أن أراق اّلِل للجماعووووو  املسووووولم  أن
نزلحل هووذ  خوذ نريقوه،و .بودأ التنظوويم ا؟ديود ذعتقاقيو  كموا ايووزت كخصويتها ا    تماعيو  ا جكخصويتها 

ات فعول مون الزاوقائموا ابل فأما موا كوان -أي نكا  جديد بني املسلمني واملشركني  اهلي .نزلحل هرم إنشاء
آَمنُوولا ِإذا  ِذينَ لَّوواا اي أَيُوَهوو»فقوود لوول إىل السوون  الساقسوو  للهجوورة حووني نزلووحل يف احلديبيوو  آيوو  سوولرة املمتحنوو :

ُ أَْعلَوووُم إبِِ  فَوووال تَوْرِجعُووولُهنَّ ِإىَل  ِلْمُتُمووولُهنَّ ُمْيِمنوووات  عَ نَّ.فَوووِإْن مياوِِ جووواءَُكُم اْلُمْيِمنووواُت ُمهووواِجرات  فَووواْمَتِحُنلُهنَّ.اّللَّ
 « ..اْلُكفَّاِر.  ُهنَّ ِحل  هَلُْم َو  ُهْم ُيَُِللَن هَلُنَّ 

  ء.هي ء وهي  ...فانتهحل آخر ا رتبانات بني...« ِعَصِم اْلَكلاِفِر َو  ُاِْسُكلا بِ »
لقووود ابت حراموووا أن يووونك  املسووولم مشووورك ،وأن يووونك  املشووور  مسووولم .حرام أن يووورب  الوووزواج بوووني قلبوووني   
اتمعوووان علوووى عقيدة.إنوووه يف هوووذ  احلالووو  رابط زائووو  وا  ضوووعي .إوما   يلتقيوووان يف اّلِل،و  تقووولم علوووى 

ه عقوووودة احليوووواة.واّلِل الووووذي كوووورم ا نسووووان ورفعووووه علووووى احليوووولان يريوووود هلووووذ  الصوووول  أ  تكوووولن موووويال منهجوووو

                                                 
ا نسوان »يف كتواب:« املشوكل  ا؟نسوي »للميل .وفصول:« العدالو  ا جتماعيو »يف كتواب « املساواة ا نسواني »يراجع بتلسع:فصل  - 285

ل اجوووووووع يف الظوووووووالنمووووووود قطوووووووه ..كموووووووا تر « كوووووووبهات حووووووولل ا سوووووووالم»يف كتووووووواب:« ا سوووووووالم واملووووووورأة»وفصووووووول:«.بووووووني املاقيووووووو  وا سوووووووالم
 خاص .)قار الشرو ( ) السيد رمحه هللا (سلر:النساء.واألحزاب والطال  بصف  
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حيلانيووووا،و  انوووودفاعا كووووهلانيا.إ ا يريوووود أن يرفعهووووا حووووَّت يصوووولها ابّلِل يف عووووال  ويوووورب  بينهووووا وبووووني مشووووي ته 
 ومنهجه يف  ل احلياة ونهارة احلياة.

 « ..نَّ  يُوْيمِ   تَوْنِكُحلا اْلُمْشرِكاِت َحَّتَّ وَ »:ومن هنا جاء ذلك النا احلاسم ا؟ازم
ينووني  ووا  اني  بووني ا رة ا نسووفووإذا آمووِن فقوود زالووحل العقبوو  الفاصوول  وقوود التقووى القلبووان يف اّلِل وسوولمحل اهلصوو

 يدة.كان يعِلقها ويفسدها.سلمحل تلك اهلصرة،وقليحل بتلك العقدة ا؟ديدة:عقدة العق
يوه الغريزة وحدها،  تشو   ف ملستمد منا فهذا ا عجاب« ..ِمْن ُمْشرَِك   َوَلْل أَْعَجبَوْتُكمْ َوأَلََم   ُمْيِمَن   َخْْي  »

لوول كانووحل  أغلووى،حَّتو مشوواعر ا نسووان العليووا،و  يرتفووع عوون حكووم ا؟وولار  واحللاس.ومجووال القلووه أعموو  
 اّلِل وهووول سوووه يفنه ناملسووولم  أمووو  غوووْي حرة.فوووإن نسوووبها إىل ا سوووالم يرفعهوووا عووون املشووورك  ذات احلسوووه.إ

 أعلى األنساب.
 « ..َلْل أَْعَجَبُكمْ  ُمْشرِ   وَ ْْي  ِمنْ خَ َو  تُوْنِكُحلا اْلُمْشرِِكنَي َحَّتَّ يُوْيِمُنلا.َوَلَعْبد  ُمْيِمن   »

 يفىل هووووك العلوووو  يف األو  القضووووي  نفسووووها تتكوووورر يف الصوووولرة األخرى،تلكيوووودا هلووووا وتوووودقيقا يف بياوووووا والعلوووو 
ُ يَووْدُعلا ِإىَل ا؟َْ ، يَووْدُعلَن ِإىَل النَّووارِ أُول ِووكَ »الثانيوو : ُ اْلَمْغِفوورَ وَ نَّووِ  َواّللَّ « ايتِووِه لِلنَّوواِس َلَعلَُّهووْم يَوتَووذَكَُّرونَ آِة إبِِْذنِووِه.َويُوَبنيِِ

.. 
 حلياةفعليها ا إن الطريقني رتلفان،والدعلتني رتلفتان،فكي  يلتقك الفريقان يف وحدة تقلم

 .هل نري  اّللِ  امليمناتملشركات إىل النار،وقعلهتم إىل النار.ونري  امليمنني و إن نري  املشركني وا
املشوركلن  و يودعل أول وكأ  ولكون واّلِل يدعل إىل ا؟ن  واملغفرة إبذنه ..فما أبعد قعولهتم إذن مون قعولة اّللِ 

سوويا  ْية حتصوور الخوويقوو  األواملشوركات إىل النووارف وموون الووذي يوودعل نفسووه أو غوْي  إىل النووارف  ولكنهووا احلق
 إليها الطري   ويثزها من أوهلا قعلة إىل النار، ا أن مآهلا إىل النار.

ُ آايتِوِه لِلنَّواِس َلَعلَّ »واّلِل ُيذر من هذ  الدعلة املرقيو   لوك ..فمون   يتذكر،واسوتجاب لت «ذَكَُّرونَ ُهوْم يَوتَوَويُوبَونيِِ
ولكون األمور  -عقيدة لمع اختال  ا -واج املسلم من كتابي  الدعلة فهل املللم  هنا نتذكر أن اّلِل   ُيرم ز 

   ..الت التشريعيحل التفصيهنا حتل .إن املسلم والكتابي  يلتقيان يف أصل العقيدة يف اّلِل.وإن اختلف
وهنا  خال  فقهك يف حال  الكتابي  اليت تعتقد أن اّلِل تلوة ياليو ،أو أن اّلِل هول املسوي  بون مورمي،أو أن 

 اْليَوووْلمَ »ابوون اّلِل ..أهووك مشوورك  حمرموو .أم تعتووث موون أهوول الكتوواب وتوودخل يف الوونا الووذي يف املائوودة: العزيوور
ووووا أ..وا؟مهووولر علوووى « َواْلُمْحَصوووناُت ِموووَن الَّوووِذيَن أُوتُووولا اْلِكتووواَب ِموووْن قَووووْبِلُكمْ  ...» «أُِحووولَّ َلُكوووُم الطَّيِِبووواتُ 

لوورأي القائوول ابلتحوورمي يف هووذ  احلال .وقوود روا  البخوواري توودخل يف هووذا الوونا ..ولكووب أميوول إىل اعتبووار  ا
َ َحووورَّ  َم اْلُمْشووورَِكاِت َعلَوووى َعوووْن اَنفِوووع  أَنَّ ابْوووَن ُعَموووَر َكووواَن ِإَذا ُسوووِ َل َعوووْن ِنَكووواِ  النَّْصووورَانِيَِّ  َواْليَوُهلِقيَّوووِ  قَووواَل ِإنَّ اّللَّ

 .286َأْكَثَ ِمْن أَْن تَوُقلَل اْلَمْرأَُة َرُّبَا ِعيَسى،َوْهَل َعْبد  ِمْن ِعَباِق اّللَِّ اْلُمْيِمِننَي،َوَ  أَْعَلُم ِمَن اِ ْكرَاِ  َكيوْ  ا 
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غوْي  -م بكتابيو  اج املسولفأما األمور يف زواج الكتوايب مون مسولم  فهول حمظولر ألنوه حتلو  يف واقعوه عون زو 
 حتل  يف حكمه .. ومن هنا -مشرك  

أسووورة الوووزوج  تنقووول إىلتع  ا سوووالمي .كما أن الزوجووو  هوووك الووويت إن األنفوووال يووودعلن هلابئهوووم  كوووم الشوووري 
بنوا   أ قلموه،وقعك لوحل هوك إىلوقلمه وأرضه  كم اللاقع.فإذا تزوج املسلم مون الكتابيو  )غوْي املشورك ( انتق

لم  موون  زوج املسوومنهووا اب ووه،فكان ا سووالم هوول الووذي يهوويمن ويظلوول جوول انصوون.ويقع العكووك حووني تتوو
اءهوا يودعلن ا أن أبنا عون قلمها،وقود يفتنهوا ضوعفها ووحودهتا هنالوك عون إسوالمها،كمكتايب،فتعيا بعيود

 إىل زوجها،ويدينلن بدين غْي قينها.وا سالم اه أن يهيمن قائما.
 ا رآ  عموور بوونا.وهووذا مووعلووى أن هنووا  اعتبووار ات عمليوو  قوود ععوول املبووا  موون زواج املسوولم بكتابيوو  مكروه

 عتبار ات :م بعخ ا أما -رضك اّلِل عنه  -ااطاب 
ْعحُل َعْبووَد اّللَِّ ،قَاَل: َِ َحْلَكووه   قووال أبوول جعفوور بوون جريوور رمحوو  اّلِل عوون َكووْهَر بْوونِ »قوال ابوون كثووْي يف التفسووْي:

،يَوُقلُل:" َوَوى َرُسولُل اّللَِّ  ،َوَحرََّم ُكولَّ رَاتِ ِت اْلُمَهواجِ  ِإ َّ َموا َكواَن ِموَن اْلُمْيِمنَواَعوْن َأْصوَناِ  النَِِسواءِ ْبَن َعبَّاس 
ُ تَوَعوواىَل ذِْكوورُُ :َوَمنْ  ْسوواَلِم،َوقَاَل اّللَّ ميَوو َيْكُفووَذاِت ِقيوون  َغووْْيِ اْ ِ  َوقَووْد َنَكووَ  نَْلَحووُ  بْووُن اِن فَوَقووْد َحووِبَ  َعَملُووهُ ْر اِبْ ِ

ا َمُر ْبُن ااَْطَّواِب َرِضو فَوَغِضَه عُ انِيَّ   ُعبَوْيِد اّللَِّ يَوُهلِقيَّ  ،َوَنَكَ  ُحَذيْوَفُ  ْبُن اْلَيَماِن َنْصرَ  ُ َعْنوُه َغَضوب ا َكوِديد  َك اّللَّ
لَوِ ْن َحولَّ َناَلقُوُهنَّ،َلَقوْد   َوَ  تَوْغَضوْه،فَوَقاَل:"ْلُموْيِمِننيَ ِموَْي اأَ َحَّتَّ َهمَّ ِ َْن َيْسطَُل َعَلْيِهَما،فَوَقاَ :حَنُْن نُطَلُِِ  اَي 

  ِمْنُكْم ِصَغرَة  ِقَماء  " َحلَّ ِنَكاُحُهنَّ،َوَلِكْن أَنْوَتزِِعُهنَّ 
 

َ تَوَعوواىَل ذِْكوورُُ  َعووَ  بَِقْللِووهِ  :َوَ  تَوْنِكُحوولا اْلُمْشوورَِكاِت َوأَْوىَل َهووِذِ  اأْلَقْوووَلاِل بَِتْأِويووِل اهْليَووِ  َمووا قَالَووُه قَوتَوواَقُة،ِمْن أَنِِ اّللَّ
ْشوورَِكاِت،َوأَنَّ اهْليَووَ  َعووام  لَاِهرَُهووا َخوواص  اَبِننُوَهووا،َ ْ يُوْنَسووْ  َحووَّتَّ يوُووْيِمنَّ َمووْن َ ْ َيُكووْن ِمووْن أَْهووِل اْلِكتَوواِب ِمووَن اْلمُ 

َ تَوَعوووووووواىَل ذِْكوووووووورُُ  َأَحوووووووولَّ  َهووووووووا َكووووووووْكء ،َوأَنَّ ِنَسوووووووواَء أَْهووووووووِل اْلِكتَوووووووواِب َغووووووووْْيُ َقاِخوووووووواَلت  ِفيَهووووووووا .َوَذلِووووووووَك أَنَّ اّللَّ ِمنوْ
ِكَتاَب ِمْن قَوْبِلُكْم لِْلُموْيِمِننَي ِموْن ِنَكواِ  حُمَْصوَناهِتِنَّ،ِمْثَل الَّوِذي أاََبَ  هَلُوْم بَِقْللِِه:َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُلا الْ 

لَِّطيوِ  ِموَن اْلبَويَواِن ِمْن ِنَساِء اْلُمْيِمَناِت .َوَقْد بَويوََّنا يف َغْْيِ َهَذا اْلَمْلِضِع ِموْن ِكَتابِنَوا َهوَذا،َويف ِكَتابِنَوا " ِكتَواِب ال
َضوووى َعلَوووى  ُكووولَّ آيَوتَووونْيِ أَْو َخوووَثَْيِن َكووواَن َأَحوووُدُ َا اَنِفي وووا ُحْكوووَم اهْلَخوووِر يف ِفطْووورَِة اْلَعْقوووِل،فَوَغْْيُ َجوووائِز  أَْن يُوقْ " أَنَّ 

وووووو   ِمووووووْن َخووووووَث  قَوووووواِنع  لِْلعُووووووْذِر جمَِي ُووووووُه،َوَذِلَك َغووووووْْيُ  َمْلُجوووووولق  أنَّ َأَحووووووِدِ َا ِ َنَّووووووُه اَنِسوووووو   ُحْكووووووَم اهْلَخووووووِر ِإ َّ ِ ُجَّ
ِه:َوَ  تَوْنِكُحوولا قَوْلَلُه:َواْلُمْحَصوَناُت ِموَن الَّووِذيَن أُوتُولا اْلِكتَوواَب اَنِسو   َمووا َكواَن قَووْد َوَجوَه َهْرميُووُه ِموَن النَِِسوواِء بَِقْللِو

ِل:" َهووِذِ  اَنِسووَخ   َهووِذِ  " َقْعووَلى َ  اْلُمْشوورَِكاِت َحووَّتَّ يوُووْيِمنَّ فَووِإُن َ ْ َيُكووْن َذلِووَك َمْلُجوولق ا َكووَذِلَك،فَوَقْلُل اْلَقائِوو
َهووا ُمَتَحكِِم ،َوالووتََّحُكُم َ  يَوْعِجووُز َعْنووُه أَ  َها،َواْلُموودَِّعك َقْعووَلى َ  بُوْرَهوواَن لَووُه َعَليوْ َحوود  .َوأَمَّووا اْلَقووْلُل بُوْرَهوواَن لَووُه َعَليوْ

،عَ  ،َعِن ابْوِن َعبَّواس  ُ َعْنوُه ِموْن تَوْفرِيِقوِه بَونْيَ نَْلَحَ ،َوُحَذيْوَفوَ  الَِّذي ُرِوَي َعْن َكوْهِر بْوِن َحْلَكوه  ْن ُعَموَر َرِضوَك اّللَّ
                                                                                                                                            

علووى  سوول  تووريب أبناءهوواالقوورار  و  قلحل:الصوولاب قوولل ا؟مهوولر،ولكن إذا كانووحل الكتابيوو  يف قولوو  كووافرة فووال ُيوول التووزوج منهووا ألوووا صوواحب 
 نات املسلمنيلزواج من برج يف ذلك بشرط أن   ييقي ذلك إىل تر  ايف بلد مسلم وهمك املسلمني فال ح حلالكفر وأما إذا كان
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لَووى َهِْليلِووِه ِبِكتَوواِب اّللَِّ تَوَعوواىَل َواْمرَأَتَوْيِهَمووا اللَّتَوونْيِ َكانَوتَووا ِكتَووابِيَِِتنْيِ،فَوَقْلل  َ  َمْعووَ  لَووُه اِِاَلفِووِه َمووا اأْلُمَّووُ  جُمَْتِمَعوو   عَ 
ُ َعْنووُه ِموَن اْلَقوْلِل ِخوواَلُ  َذلِوَك إبِِْسوَناق  ُهووَل َخَثِ َرُسوللِِه ذِْكورُُ ،وَ  .َوقَووْد ُرِوَي َعوْن ُعَموَر بْووِن ااَْطَّواِب َرِضوَك اّللَّ

 َأَصُ  ِمْنُه .
،قَاَل:قَووواَل ُعَموووُر:" اْلُمْسوووِلُم يَوتَووووَزوَُّج ا َوووا َكووورَِ  لنَّْصووورَاينُ  يَوتَووووَزوَُّج اانِيََّ ،َوَ  لنَّْصووورَ فَعوووْن َزيْوووِد بْوووِن َوْهه   اْلُمْسوووِلَمَ  " َوِإ َّ

ُ َعَلْيِهْم ِنَكاَ  اْليوَ  ْن يَوْقتَوِدَي ِّبَِموا النَّواُس يف َذلِوَك رَانِيَِّ ،َحَذر ا ِموْن أَ ِ ،َوالنَّصْ ُهلِقيَّ ُعَمُر،ِلطَْلَحَ ،َوُحَذيْوَفَ ،َرمِحَُه اّللَّ
 َيِتِهَما "ا بَِتْخلِ َأَمَر َُ ِلَك ِمَن اْلَمَعاين،فَ فَويَوْزَهُدوا يف اْلُمْسِلَماِت،أَْو لَِغْْيِ ذَ 

،قَاَل:" تَوَزوََّج ُحَذيْوَفُ  يَوُهلِقيَّ  ،َفَكَتَه إِلَيْ  َوا َحورَام  فَوُأَخلَِِك يَلَها،َفَكَتَه إِلَْيوِه:أَ :َخلِِ َسوبِ ِه ُعَمرُ وَعْن َكِقي   تَوْزُعُم َأوَّ
َا   َساِت ِمنوُْهنَّ "  ُلا اْلُملمِ  تَوَعانَ َحرَام ،َوَلِكْن َأَخاُ  أَنْ َسِبيَلَها ف فَوَقاَل:َ  أَْزُعُم َأوَّ

،قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  " نَوتَوووَزوَُّج ِنَسوواَء أَْهووِل اْلِكتَوواِب َوَ  يَوتَوَزوَُّجوولَن ِنَسوواَءاَن " فَوَهووَذا وَعووْن َجوواِبِر بْووِن َعْبووِد اّللَِّ
مْجَاِع اْ؟َِميِع َعلَوى ِصوحَِّ  اْلَقوْلِل بِوِه أَْوىَل ِموْن َخوَثِ َعْبوِد احْلَِميوِد  ااََْثُ َوِإْن َكاَن يف ِإْسَناِقِ  َما ِفيِه،فَاْلَقْلُل بِِه ِ ِ

اِب  أَْهوِل اْلِكتَوْبِن َّبْرَاَم،َعْن َكْهِر ْبِن َحْلَكه  .َفَمْعَ  اْلَكواَلِم ِإذ ا:َوَ  تَوْنِكُحولا أَيُوَهوا اْلُمْيِمنُولَن ُمْشورَِكات  َغوْْيَ 
 .287َحَّتَّ يُوْيِمنَّ،فَوُيَصدِِْقَن اِبّللَِّ َوَرُسللِِه،َوَما أَنْوَزَل َعَلْيِه " 

وحنووون نووورى اليووولم أن هوووذ  الزاوووات كووور علوووى البيوووحل املسووولم ..فالوووذي   ميكووون إنكوووار  واقعيوووا أن الزوجووو  
ا يكووووولن عووووون اليهلقيووووو  أو املسووووويحي  أو الالقينيووووو  تصوووووب  بيتهوووووا وأنفاهلوووووا بصوووووبغتها،وخترج جووووويال أبعووووود مووووو

ا سالم.وخباصووو  يف هوووذا اجملتموووع ا؟ووواهلك الوووذي نعووويا فيه،والوووذي   يطلووو  عليوووه ا سوووالم إ  عووولزا يف 
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 بطلله ألبني أنه على رقَّ من حرَّم نكام الكتابيات  كما مال إليه السيد رمحه هللا .
 ،َوِإْن ُكنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب "اَل َيْدُخْلَن يف َهِذِ  الُرْخَص ِ اُء احْلَْرِب فَ مَّا ِنسَ أَبُل ُعبَوْيد :" فَوَهَذا َما يف ِنَكاِ  اْلِكَتابِيَّاِت ِمْن َذَواِت الذِِمَِّ ،فَأَ  قَالَ 

تُِللاْ الَّوِذيَن  َ يُوْيِمنُولَن اِبّلِلِ َو َ  قَواَل:َوَتاَل َهوِذِ  اهْليَوَ :}قَاا َكانُلا َحوْراب  َتاِب ِإذَ  ِنَساُء أَْهِل اْلكِ فَعِن احلََْكِم،َعْن جُمَاِهد ،َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل:" َ  هَِلُ 
( 29ْ؟ِْزيَوَ  َعون يَود  َوُهوْم َصواِغُروَن { )الاْ اْلِكَتاَب َحَّتَّ يُوْعُطلاْ وتُ أُ ِمَن الَِّذيَن   احلَْ ِِ اِبْليَوْلِم اهلِخِر َوَ  ُُيَِرُِملَن َما َحرََّم اّلِلُ َوَرُسللُُه َو َ َيِديُنلَن ِقينَ 

ْيحُل ِبَذِلَك ِإبْورَاِهيَم فََأْعَجَبُه") صحي  مل   قل ( سلرة التلب ، قَاَل:قَاَل احلََْكُم:َفَحدَّ
بْورَاِهيَم:َهْل تَوْعَلُم َكيوْ  ا َبَ  قَاَل:قُوْلحُل ِ ِ ْعحُل ِموْن َأيب ِعيَوام  َوَقْد ُكْنحلُ ُرُم،فَوَقاَل:َ  .فَوَقاَل احلََْكُم:اْلِكَتاِب ُيَْ  ِء أَْهلِ ِمْن ِنَسا وَعِن احلََْكِم ْبِن ُعتَويوْ َِ  

َ  ِبِه َوأَْعَجَبهُ بْورَاِهيَم فَ ِ ِ ُت َذِلَك " أَنَّ " ِنَساَء أَْهِل اْلِكَتاِب َُيُْرُم ِنَكاُحُهنَّ يف ِباَلِقِهنَّ " قَاَل:َفذََكرْ   ".َصدَّ
 ِتاَلف ا " َكرَاَهِتِه اخْ نَوُهْم يف قَاَل أَبُل ُعبَوْيد :" َوَهَذا ُهَل اْلَمْعُملُل ِبِه ِعْنَد اْلُعَلَماِء،َ  أَْعَلُم بَويوْ  
يع ووا َ ْ يَوْنَسووْ   فَِنَكوواُحُهنَّ حُمَوورَّم  ِعْنوويَّوواتُ اُت َواْلَليَنِ ْلَمُجلِسوويَّ قَوواَل أَبُوول ُعبَوْيوود :" قَووْد ذََكووْراَن َمووا يف ِنَكوواِ  ِنَسوواِء أَْهووِل اْلِكَتاِب،فََأمَّووا ا  َد اْلُمْسووِلِمنَي مجَِ

 (138- 136[ )140َهْرميَُهنَّ ِكَتاب  َوَ  ُسنَّ   َعِلْمَناَها "الناس  واملنسلن للقاسم بن سالم ]ص 
دِِيِن،أَْو يَوتَووَلىلَّ أَْهول ِقيِنَها،فَوِإْن َكانَوحْل َحْربِيَّو   يل إِلَيوَْها فَوتَوْفِتَنُه َعِن الوميَِ  يُوْيَمُن أَْن مَتنَُّه  َ نوَْها،ألِ َوَمَع احلُْْكِم ِ ََلاِز ِنَكاِ  اْلِكَتابِيَِّ ،فَِإنَُّه ُيْكَرُ  الزََّواُج مِ 

َنُ  أَْيض وا،َوأِلمَتنَُّه ُيْكثِوُر َسو َهوا فَوُيْسوَ َُ  .امللسولع  الفقهيو  ُه  َ يوُوْيَمُن أَْن ُيْسوَب وَ مَتنَّول احْلَْرِب،َوألِ َلاَق أَْهوفَاْلَكرَاِهَيُ  َأَكُد،أِلمَتنَُّه َ  تُوْيَمُن اْلِفتوْ لَوُدُ  ِمنوْ
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حقيقوو  األمر.والووذي   ميسووك موون ا سووالم إ  خبيوولط واهيوو  كووكلي  تقضووك عليهووا القضوواء األخووْي زوجوو  
 288عكء من هنا  

ء الحذذذيي والسذذذمو النهذذذي عذذذن مماشذذذر  النسذذذاء أثنذذذا 223 - 222الذذذدرس الثذذذاني:

 بالمالقة بين الهوج والهوجة

ْطُهْرَن.فَووووِإذا   تَوْقَربُوووولُهنَّ َحووووَّتَّ يَ ْلَمِحوووويِخ وَ َء يف اَوَيْسوووو َوُللَنَك َعووووِن اْلَمِحيِخ.قُووووْل:ُهَل أَذى .فَوووواْعَتزُِللا النِِسووووا» 
ووو َ ُيُِ ُ.ِإنَّ اّللَّ وووْرَن فَوووْأتُلُهنَّ ِموووْن َحْيوووُة أََمووورَُكُم اّللَّ رِ  توَّووولَّاِبنيَ لُه اَتَطهَّ وووُه اْلُمَتَطهِِ ّ  َلُكْم.فَوووْأتُلا َوُيُِ يَن.ِنسوووا ُُكْم َحوووْر

ُتْم،َوَقدُِِملا أِلَنْوُفِسُكْم،َواتوَُّقلا اّللََّ  ِر الْ ُملا أَنَّكُ ،َواْعلَ َحْرَيُكْم َأىنَّ ِك وْ  « ..ُمْيِمِننيَ ْم ُمالُقلُ ،َوَبشِِ
ئهووا يف أكود أجزا ؟سود حووَّتوتسوومل  هودافها عون لووذة ا وهوذ  لفتو  أخوورى إىل تلوك العالقوو  ترفعهوا إىل اّللِ 

 عالق  اب؟سد ..يف املباكرة ..
إن املباكووورة يف تلوووك العالقووو  وسووويل    غاي .وسووويل  لتحقيووو  هووود  أعمووو  يف نبيعووو  احلياة.هووود  النسووول 

ع مووا ينشووأ موو -وامتووداق احلياة،ووصوولها كلهووا بعوود ذلووك ابّلِل.واملباكوورة يف انوويخ قوود هقوو  اللووذة احليلانيوو  
ولكنها   هق  اهلد  األ ى.فضوال علوى  -عنها من أذى ومن أضرار صحي  ميكدة للرجل واملرأة سلاء 

انصووورا  الفطووورة السوووليم  النظيفووو  عنهوووا يف تلوووك الفووو ة.ألن الفطووورة السوووليم  ُيكمهوووا مووون الوووداخل ذات 
اكورة يف حالو  لويك مون املمكون عون املب -وف  هذا القانلن  -القانلن الذي ُيكم احلياة.فتنصر  بطبعها 

أن يصوو  فيهووا غوورس،و  أن تنبووحل منهووا حياة.واملباكوورة يف الطهوور هقوو  اللووذة الطبيعيوو ،وهق  معهووا الغايوو  
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 تُنِكُحولاْ اْلُمِشورِِكنَي َحوَّتَّ ْشورَِك   َولَوْل أَْعَجبَووْتُكْم َو َ    َخْْي  مِِن مُ ُمْيِمنَ  ُحلاْ اْلُمْشرَِكاِت َحَّتَّ يُوْيِمنَّ َوأَلَم   }َو َ تَنكِ  ابة فال،و سوا قول ه تكاد
ووون ُمْشووورِ   َولَوووْل أَْعَجوووَبُكْم أُْولَ ِوووَك يَوووْدعُ  ُ آاَيتِوووِه لِلنَّووواِس َلَعلَُّهوووْم  يَوووْدُعَل ِإىَل اْ؟َنَّوووِ  َواْلَمغْ َواّللُِ النَّووواِر  لَن ِإىَل يُوْيِمنُووولاْ َوَلَعْبووود  ُموووْيِمن  َخوووْْي  مِِ ِفوووَرِة إبِِْذنِوووِه َويُوبَووونيِِ

 ني     وإمجاع املسلمني، ج   لي  قللب الكفار والفجار على املسلم ( سلرة البقرة221يَوَتذَكَُّروَن{ )
نَوُهَما تَوَزِوِج  ِبَليَِنيَّ  ،أَْو جَمُلسِ ْو ِكَتايب  مُ يَّنْيِ،أَ َجنْيِ اْلَليَِنيَّنْيِ،أَِو اْلَمُجلسِ ويف امللسلع  الفقهي :" ِإَذا َأْسَلَم َأَحُد الزَّوْ  يَّ   قَوْبل الُدُخلل،تَوَعجََّلحِل اْلُفْرَقُ  بَويوْ

  .ِعكِِ لشَّافِ ِمْن ِحنِي ِإْساَلِمِه،َوَيُكلُن َذِلَك َفْسخ ا  َ َنالَق ا .َوَهَذا َمْذَهُه َأمْحََد َوا
ُ  ِحيَن ِوذ ،َوِإْن َأْسوَلَم اْسووَتَمرَِّت َخِر،فَوِإْن َأىَب َوقَوَعوحِل اْلُفْرقَواَلُم َعلَوى اهلْ َم اْ مِتْسوَوقَوال احْلََنِفيَّوُ : َ تَوتَوَعجَّول اْلُفْرقَوُ ،َبل ِإْن َكوااَن يف َقاِر اْ مِتْسواَلِم ُعورِ 

ِّ ِحويَ الزَّْوِجيَُّ ،َوِإْن َكااَن يف َقاِر احْلَْرِب وَ  ،أَْو مُ َقَ  َذِلَك َعَلى اْنِقَضاِء َياَل ة ،فَِإْن  ِضوكِِ َيالَيَو ِ خ   ُيْسوِلِم اهْلَخوُر َوقَوَعوحِل اْلُفْرقَوُ   َْ َأْكُهر ،َولَْيَسوحْل ِعودَّ
:ِإْن َكاَنحْل ِهَك اْلُمْسِلَمُ  ُعِرَم َعَلْيِه اْ مِتْساَلُم،فَِإْن َأْسَلمَ   َعجََّلحِل اْلُفْرَقُ  .توَ َقُ ،َوِإْن َكاَن ُهَل اْلُمْسِلُم اْلُفرْ  َوقَوَعحلِ   َوِإ َّ .َوقَال َماِلك 

،ْو َزْوَجو ِ أَمَّا ِإْن َكاَن ِإْساَلُم َأَحِد الزَّْوَجنْيِ اْلَليَِنيَّنْيِ أَِو اْلَمُجلِسيَّنْيِ أَ  َاَهوات  :اأْلمَتوَّل ُخلل،َفِفك اْلَمْسوأََل ِ بَوْعوَد الودُ  اْلِكَتايبِِ :يَِقوُ  اأْلمَتْموُر َيالَيَوُ  اعِِ
ِة،فَِإْن َأْسَلَم اهْلَخُر قَوْبل اْنِقَضائَِها فَوُهَما َعَلى النِِ  ُة َوقَوَعوحِل الْ ْن َأْسوَلَم َحوَّتَّ َكواِ ،َوإِ َعَلى اْنِقَضاِء اْلِعدَّ ُفْرقَوُ  ُمْنوُذ اْختَولَوَ  الودِِيَناِن،َفالَ  انْوَقَضوحِل اْلعِودَّ

ِة  َناِ  اْلِعدَّ ،َورَِوايَ   َعْن َأمحَْ َُيَْتاُج ِإىَل اْسِت وْ  َد ..َوَهَذا قَوْلل الشَّاِفِعكِِ
 وس  .الثَّاين .تَوتَوَعجَّل اْلُفْرَقُ  .َوَهَذا رَِوايَ   َعْن َأمْحََد َوقَوْلل احلََْسِن َونَاوُ 

لوُدُخلل،ِإ َّ أَنَّ اْلَموْرأََة ِإَذا  اِه يف ِإْسواَلِم َأَحوِدِ َا قَوْبول ِنيَفَ ،َكَقْللِ حَ ْلل َأيب الثَّاِلُة:يُوْعَرُم اْ مِتْساَلُم َعَلى اهْلَخِر ِإْن َكاَن يف َقاِر اْ مِتْساَلِم،َوُهَل قوَ 
َُبِا،َوِهوَك َيالَيَووُ  َأْكوُهر  أَوْ  ُة ال َّ ،َوقَوَعوحلِ  َيالَيَو ُ  َكانَوحْل يف َقاِر احْلَْرِب،فَانْوَقَضوحْل ُمودَّ َهوا ِحَيخ  َة َعَليوْ َة َعلَووى بَوْعوَد ذَ  اْلُفْرقَوُ ،َو َ ِعوودَّ ِلَك،أِلمَتنَّوُه  َ ِعودَّ

 احْلَْربِيَِّ  .
وووحِل احْلِوووَيُخ ُهنَ  نَوووا ُمَهاِجَرة ،فَوَتمَّ ُة ".امللسووولع  ِنيَفوووَ  .َوقَوووال الصَّووواِحَباِن:َعَليوْ حَ َك ِعْنوووَد َأيب ا،َفَكوووَذلِ َوِإْن َكانَوووحْل ِهوووَك اْلُمْسوووِلَمُ ،َفَخَرَجحْل إِلَيوْ َها اْلعِووودَّ
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َوَيْسوووووو َوُللَنَك َعووووووِن اْلَمِحيِخ.قُووووووْل:ُهَل :»الفطريوووووو .ومن مث جوووووواء ذلووووووك النهووووووك إجابوووووو  عوووووون ذلووووووك السوووووويال 
 « ..يِخ َو  تَوْقَربُلُهنَّ َحَّتَّ َيْطُهْرنَ أَذى .فَاْعَتزُِللا النِِساَء يف اْلَمحِ 

كو   فهوك وليفو  ان مور اّللِ وليسحل املسأل  بعد ذلك فلضى،و  وف  األهولاء وا حنرافات.إ وا هوك مقيودة  
 « ..َمرَُكُم اّللَُّ ْيُة أَ حَ فَِإذا َتَطهَّْرَن فَْأتُلُهنَّ ِمْن »عن أمر وتكلي ،مقيدة بكيفي  وحدوق:

وابتغوواء مووا  احلياة. اب قون سوولا .فليك اهلوود  هوول مطلوو  الشووهلة،إ ا الغوورم هوول امتووداقيف منبووحل ا خصوو
سوه موا  ينشئ هول نفه ربه،و لكته اّلِل.فاّلِل يكته احلالل ويفرضه واملسلم يبتغك هذا احلالل الذي كتبه 

نَّ إِ »مسوتغفرين:ه لقون إليويبتغيه.واّلِل يفرم ما يفرم ليطهر عباق ،وُيه الذين يتلبلن حني حط لن ويعو
رِينَ   « ..اّللََّ ُيُُِه التوَّلَّاِبنَي َوُيُُِه اْلُمَتَطهِِ

ّ  لَ ِنسوا ُكُ »ويف هذا الظل يصلر للان من أللان العالق  الزوجي  يناسبه ويتسو  موع خطلنوه: ُكوْم فَوْأتُلا ْم َحوْر
ُتمْ   « ..َحْرَيُكْم َأىنَّ ِك وْ

 أهووووودافها انوووووه،وإىلىل نبيعووووو  تلوووووك العالقووووو  يف هوووووذا ا؟ويف هوووووذا التعبوووووْي الووووودقي  موووووا فيوووووه مووووون إكوووووارات إ
 واعاهاهتا.

يف ملاضووع  ا وذكرهووانعووم  إن هووذا ا؟انووه   يسووتغر  سووائر العالقووات بووني الووزوج وزوجه.وقوود جوواء وصووفه
ْن َوِموو»..وقللووه:« بوواس  هَلُوونَّ نْوووُتْم لِ ُهوونَّ لِبوواس  َلُكووْم َوأَ »أخوورى مناسووب  للسوويا  يف تلووك امللاضووع.كقلله تعوواىل:
ووونَ ْيهوووا وَ آايتِوووِه أَْن َخلَوووَ  َلُكوووْم ِموووْن أَنْوُفِسوووُكْم أَْزواجوووا  لَِتْسوووُكُنلا إِلَ  ..فكووول مووون هوووذ  « ُكْم َموووَلقَّة  َوَرمْحَووو   َجَعوووَل بَويوْ

 ناسووب  السوويا ماسووه.أما التعبووْيات يصوولر جانبووا موون جلانووه تلووك العالقوو  العميقوو  الكبووْية يف ملضووعه املن
لووويت   ابلطريقووو  ارت فوووأتل ّ.ألووووا مناسوووب  إخصووواب وتلالووود و اء.وموووا قام حوووهنوووا فيتسووو  معهوووا التعبوووْي ابحلر 

: ُتمْ ىنَّ كِ فَْأتُلا َحْرَيُكْم أَ »تشاءون.ولكن يف ملضع ا خصاب الذي ُيق  غاي  احلّر  « .. وْ
 تقدملنووه ن عمووال صوواحلاقوولى فيكوول ويف اللقووحل ذاتووه تووذكروا الغايوو  واهلوود ،واعهلا إىل اّلِل فيووه ابلعبوواقة والت

ُكوووْم ا اّللََّ.َواْعَلُمووولا أَنَّ ْم.َواتوَُّقل نْوُفِسوووكُ َوقَووودُِِملا أِلَ »ألنفسكم.واسوووتيقنلا مووون لقووواء اّلِل،الوووذي اوووزيكم  وووا قووودمتم:
 « ..ُمالُقل ُ 

،فكول عمول نوه مون احلمث حتم اهلي  بتبشْي امليمنني ابحلس  عند لقاء اّلِل،ويف هذا الذي يقدمل  لمويمن لّر
ِر اْلُمْيِمِننيَ »اّلِل: خْي،وهل يتجه فيه إىل  « ..َوَبشِِ

هنووا نطلووع علووى  احوو  ا سووالم،الذي يقبوول ا نسووان كمووا هل، يللووه وضووروراته   ُيوواول أن ُيطووم فطرتووه 
ابسم التسامك والتطهر و  ُياول أن يستقذر ضروراته اليت   يد لوه فيهوا إ وا هول مكلو  إايهوا يف احلقيقو  

  إ ووا ُيوواول فقوو  أن يقوورر إنسووانيته ويرفعها،ويصووله ابّلِل وهوول يلوول قوافووع حلسوواب احليوواة وامتووداقها و ائهووا
ا؟سووود.ُياول أن حلووو  قوافوووع ا؟سووود  شووواعر إنسووواني  أو ،و شووواعر قينيووو  أخوووْيا فوووْيب  بوووني نوووزوة ا؟سووود 
العارضوووووو  وغوووووواايت ا نسوووووواني  الدائموووووو  ورفرفوووووو  اللجوووووودان الووووووديب اللطيوووووو  وميووووووزج بينهووووووا مجيعووووووا يف حلظوووووو  

،وحركوو  واحوودة،واعا  واحوود،ذلك املووزج القووائم يف كيووان ا نسووان ذاته،خليفوو  اّلِل يف أرضه،املسووتح  واحدة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 471 

هلذ  ااالف   ا ركه يف نبيعته من قلى و ا أوقع يف كيانه من ناقات ..وهذا املونهج يف معاملو  ا نسوان 
حوال  عنوه يف قليول أو  يالحوج الفطورة كلهوا ألنوه مون صونع خوال  هوذ  الفطرة.وكول مونهج آخور  هل الوذي

 كثْي يصطدم ابلفطرة فيخف ،ويشقى ا نسان فرقا ومجاع .واّلِل يعلم وأنتم   تعلملن ..
 حكم يمين اللغو وأحكاا ا يالء225- 224الدرس الثالث:

ء ..أي كوووم ا يوووالمث ينتقووول السووويا  مووون احلووودية عووون حكوووم املباكووورة يف فووو ة احلووويخ،إىل احلووودية عووون ح
 ية عنوووه مقدمووو يجعووول احلووودوا متنووواع عووون املباكووورة ..وّبوووذ  املناسوووب  يلوووم ابحللووو  ذاتوووه فاحللووو  ابهلجوووران 

َ ُعْرَضووو   أِلَمْيووواِنُكْم أَنْ »:للحووودية عووون ا يوووالء يوووع  لا َوُتْصوووِلُحلا بَووونْيَ النَّووووا َوتَوتوَُّقوووتَوووثَُ  َو  َعَْعلُووولا اّللَّ َِ  ُ اِس،َواّللَّ
ُ اِبللَّ  َغُفولر  َحِليم .لِلَّوِذيَن يُوْيلُولَن  َبحْل قُولُولبُُكْم،َواّللَُّ ْم ِ وا َكَسوياِخذُكُ ْغِل يف أمَْياِنُكْم،َولِكْن يُ َعِليم ،  يُياِخذُُكُم اّللَّ

َ  َِيع  ِإْن َعَزُملا الطَّالَ  فَ ر  َرِحيم ،وَ  َغُفل ِمْن ِنسائِِهْم تَوَرُبُا أَْربَوَعِ  َأْكُهر .فَِإْن فاُ  فَِإنَّ اّللََّ   « .. َعِليم  ِإنَّ اّللَّ
َ ُعْرَضووو   أِلَمْيووواِنُكْم »التفسوووْي املوووروي يف قللوووه تعووواىل: َ :َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  ..«  َو  َعَْعلُووولا اّللَّ " " َو  َعَْعلُووولا اّللَّ

وووو:ُعْرَضوووو   أَلمْيَوووواِنُكْم "  , يَوُقووووللُ  ْر َعووووْن مَيِينِووووِك َواْصووووَنِع   َعَْعلَوووونَّ ُعْرَضوووو   لََيِمينِووووَك َأ  َتْصووووَنَع اْاَووووْْيَ َوَلِكووووْن َكفِِ
وووووووووووووووووووووووووووود  ،ااَْْْيَ" َوِإبْووووووووووووووووووووووووووووورَاِهيَم ،َوَسووووووووووووووووووووووووووووِعيِد بْوووووووووووووووووووووووووووِن ُجَبْْي  ،َوُرِوَي َعوووووووووووووووووووووووووووْن َمْسُرو   :قَووووووووووووووووووووووووووواَل أَبُووووووووووووووووووووووووووول حُمَمَّ

َوُمَقاِتِل بْوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووِن ،َوَمْكُحلل  ،َونَاُوسَ ،َوِعْكرَِم َ ،َواحلََْسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونِ ،َوالُزْهرِيِِ ،َوَعطَاء  ،َوجُمَاِهد  ،َوالشَّْعِلِِ ،النََّخِعكِِ 
 .289حَنُْل َذِلَك.كما نقل ابن كثْي،َوالُسدِِيِِ ،َوَعطَاء  اْاُرَاَساينِِ ،َوالضَّحَّا ِ ،َوالرَّبِيِع ْبِن أََنك  ،َوقَوَتاَقةَ ،انَ َحيَّ 

 مُثَّ َرَجووَع ِإىَل  --و ووا يستشووهد بووه هلووذا التفسووْي مووا روا  مسوولم َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة قَوواَل أَْعووَتَم َرُجوول  ِعْنووَد النَّووِبِِ 
َيِتِه مُثَّ  َيَ  قَووْد اَنُموولا فَووَأَ ُ  أَْهلُووُه ِبطََعاِمووِه َفَحلَووَ   َ َذُْكووُل ِمووْن َأْجووِل ِصووبوْ ووبوْ بَووَدا لَووُه فََأَكووَل فَووأََتى أَْهلِووِه فَوَلَجووَد الصِِ

َهووا َمووْن َحلَووَ  َعلَووى مَيِووني  فَووورَأَ »  --فَووذََكَر َذلِووَك لَووُه فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  --َرُسوولَل اّللَِّ  ى َغْْيََهووا َخووْْي ا ِمنوْ
 .290«فَوْلَيْأهِتَا َوْلُيَكفِِْر َعْن مَيِيِنِه 

يَوَنا أَبُول ُهَريْوورََة َعوِن النَّوِبِِ   حَنْوُن اهلِخوُروَن » قَواَل  - -وما روا  البخاري َعْن َ َّاِم ْبِن ُمنَوبِِه  قَواَل َهوَذا َموا َحودَّ
َواّللَِّ أَلْن يَِلجَّ َأَحدُُكْم بَِيِميِنِه ِ  أَْهِلِه آمَثُ لَوُه ِعْنوَد اّللَِّ ِموْن »  - -َرُسلُل اّللَِّ  فَوَقالَ «السَّابُِقلَن يَوْلَم اْلِقَياَمِ  

ُ َعَلْيِه   ... 291«أَْن يُوْعِطَى َكفَّاَرتَُه الََِّّت اْفَ ََم اّللَّ
 س.ال  بني الناى وا صل وعلى هذا يكلن معناها:  ععللا احلل  ابّلِل مانعا لكم من عمل الث والتق
افظوو    أوىل موون انوا صووال فووإذا حلفووتم أ  تفعلوولا،فكفروا عوون أميووانكم وأتوولا ااْي.فتحقيوو  الووث والتقوولى

 على اليمني.
حوووني أقسوووم   يوووث مسوووطحا قريبوووه الوووذي كوووار  يف  -رضوووك اّلِل عنوووه  -وذلوووك كالوووذي وقوووع مووون أيب بكووور 

ووَعِ  أَْن يُوْيتُوولا أُوِ  »سوولرة النوولر: فووأنزل اّلِل اهليوو  الوويت يف -حاقيوو  ا فووك  َو  َذْتَووِل أُولُوولا اْلَفْضووِل ِمووْنُكْم َوالسَّ

                                                 
 ( حسن2185[)126/ 2[ وتفسْي ابن أيب حامت ]600/ 1قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 289
 (  6043[) 130/ 11املكنز ] -صحي  مسلم - 290
 ( 6625و 6624[)51/ 22املكنز ] -صحي  البخارى - 291
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،َوْليَوْعُفلا َوْلَيْصَفُحلا.َأ  هُُِبلَن أَْن يَوْغِفَر اّللَُّ  ..فرجوع أبول «  َلُكوْمفاْلُقْرىب َواْلَمساِكنَي َواْلُمهاِجرِيَن يف َسِبيِل اّللَِّ
 .292ابكر عن ميينه وكفر عنه

علوووووى أن اّلِل كوووووان أرأ  ابلنووووواس،فلم اعووووول الكفووووووارة إ  يف اليموووووني املعقووووولقة،اليت يقصووووود إليهوووووا احلووووووال  
قصدا،وينلي ما وراءها  ا حل  عليه.فأما ما جرى به اللسان عفلا ولغلا مون غوْي قصود،فقد أعفواهم منوه 

ُ اِبللَّْغوِل يف أمَْيو»و  يلجه فيه الكفارة: ُ َغُفولر    يُياِخوذُُكُم اّللَّ اِنُكْم،َولِكْن يُياِخوذُُكْم ِ وا َكَسوَبحْل قُولُولبُُكْم.َواّللَّ
» قَواَل  --..وقد روى أبل قاوق َعوْن َعطَواء  ِ  اللَّْغوِل ِ  اْلَيِمونِي قَواَل قَالَوحْل َعاِئَشوُ  ِإنَّ َرُسولَل اّللَِّ « َحِليم  

قَوواَل أَبُوول َقاُوَق َكوواَن ِإبْووورَاِهيُم الصَّووائُِ  َرُجووال  َصوواحِل ا قَوتَولَووُه أَبُوول «.بَولَووى َواّللَِّ ُهووَل َكوواَلُم الرَُّجووِل ِ  بَوْيتِووِه َكووالَّ َواّللَِّ وَ 
عوون سووعيد بوون أيب  ...وروا  ابوون جريوور293ُمْسووِلم  بَِعَرنْووَدَس قَوواَل وََكوواَن ِإَذا َرفَووَع اْلَمْطَرقَووَ  َفَسووِمَع النِِووَداَء َسوويوَّبَوَها

وبلووووى ،لغوووول اليمووووني قوووولل الرجوووول:"  وهللا: عووووحل عائشوووو  تقلل:يقلل هووووالل أنووووه  ووووع عطوووواء بوووون أيب راب 
 ..294فيما   يعقد عليه قلبه.،وهللا"

رجوول موون ومووع النوول  -يعب:يرموولن  -بقوولم ينتضووللن مرَّ رسوولل هللا :عوون احلسوون بوون أيب احلسوون قووالو  
الرجووول اي حنوووة :وأخطوووأت  فقوووال الوووذي موووع النووول ،أصوووبحل وهللا:فرمى رجووول مووون القووولم فقال،أصوووحابه

 .295كال أميان الُرماة لغل   كفارة فيها و  عقلب  :رسلل هللا   قال
ُ لَوَك َحولَّ اأَْن ُهَوِرَِم َموا أَ :"َلْغُل اْلَيِمونيِ :قَالَ ،وورق َعِن اْبِن َعبَّاس     ِفيوِه َكفَّارَة "قَواَل أَبُول َذِلَك َموا لَوْيَك َعَلْيوكَ فَوّللَّ

 حَنُْل َذِلَك.،ْبِن ُجَبْْي  َوُرِوَي َعْن َسِعيِد :حُمَمَّد  
 296أَْن َهِْلَ  َوأَْنحَل َغْضَبان ".:"َلْغُل اْلَيِمنيِ :قَالَ ،وَعِن اْبِن َعبَّاس  

ّ  َفَسوووَأَل َأَحوووُدُ َا َصووواِحَبُه ا نَوُهَموووا ِموووْيَا ْلِقْسوووَمَ  وَعوووْن َسوووِعيِد بْوووِن اْلُمَسووويَِّه:أَنَّ َأَخوووَلْيِن ِموووَن األَْنَصووواِر َكووواَن بَويوْ
   َعوووْن ْن عُوووْدَت َتْسوووأَُلِ  َعوووِن اْلِقْسوووَمِ  َفُكوووُل َموووال  ىِل ِ  رَِ ِج اْلَكْعبَوووِ .فَوَقاَل لَوووُه ُعَموووُر:ِإنَّ اْلَكْعبَوووَ  َغِنيَّوووفَوَقووواَل:إِ 

ْعووحُل َرُسووولَل اّللَِّ  ووْر َعوووْن مَيِينِووَك وََكلِِووْم َأَخووواَ   َِ ِ  َمْعِصوووَيِ    َ مَيِوونَي َعَلْيوووَك َو َ نَووْذرَ » يَوُقوولُل: --َمالِووَك َكفِِ
 ..297«.الرَّبِِ َوِ  َقِطيَعِ  الرَِّحِم َوِفيَما َ  َاِْلُك 
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كفووارة   ا اللسوان، ّبوا يلغوول والوذي حلوا موون هوذ  اهلتر أن اليموني الوويت   تنعقود النيو  علووى موا وراءها،إ و
لوويت تسووتلجه ا عقوود.وهكفيهووا.وأن اليمووني الوويت ينوولي احلووال  األخووذ أو الوو   ملووا حلوو  عليووه هووك الوويت تن
ل قودام علوى فعوْي أو ا خوالكفارة عند احلنوة ّبا.وأنوه اوه احلنوة ّبوا إن كوان ميقاهوا ا متنواع عون فعول 

فووارة أي   لم هلووا ككوور.فأما إذا حلوو  ا نسووان علووى كووكء وهوول يعلووم أنووه كوواذب،فبعخ اهلراء أنووه   تقوو
 يكفر عنها ككء.

َوووا َكانَوووحْل تَوُقووولُل َلْغوووُل اْلَيِمووونِي قَووووْلُل وَعوووْن َمالِوووك  َعوووْن ِهَشووواِم بْوووِن عُوووْرَوَة َعووونْ   أَبِيوووِه َعوووْن َعاِئَشوووَ  أُمِِ اْلُموووْيِمِننَي َأوَّ
ْعوووحُل ِ  َهوووَذا أَنَّ اللَّْغوووَل َحلِوووُ  اِ ْنَسووواِن عَ  .قَووواَل َمالِوووك  َأْحَسوووُن َموووا  َِ وووْىِء اِ ْنَسووواِن  َ َواّللَِّ بَولَوووى َواّللَِّ لَوووى الشَّ

 َكووَذِلَك مُثَّ يُلَجووُد َعلَووى َغووْْيِ َذلِووَك فَوُهووَل اللَّْغُل.قَوواَل َمالِووك  َوَعْقووُد اْلَيِموونِي أَْن َُيْلِووَ  الرَُّجووُل أَْن  َ َيْسووتَوْيِقُن أَنَّووُه  
ووُر حَنْويَِبيوَع يَوْلبَوُه بَِعَشورَِة َقاَننِووَْي مُثَّ يَِبيَعوُه بِوَذِلَك أَْو َُيْلِوَ  لََيْضوورَِبنَّ ُغاَلَموُه مُثَّ  َ َيْضورِبُُه وَ  َل َهووَذا فَوَهوَذا الَّوِذى يَُكفِِ

لَوُم أَنَّوُه آمِث  َوَُيْلِوُ  َصاِحُبُه َعْن مَيِيِنِه َولَْيَك ِ  اللَّْغِل َكفَّارَة .قَاَل َماِلك  فََأمَّا الَِّذى َُيِْلُ  َعَلى الشَّوْىِء َوُهوَل يَوعْ 
ا أَْو لِيوَ  ْعتَووِذَر بِووِه ِإىَل ُمْعتَووَذر  إِلَْيوِه أَْو لِيَوْقطَووَع بِووِه َموا   فَوَهووَذا أَْعظَووُم ِمووْن َعلَوى اْلَكووِذِب َوُهووَل يَوْعلَوُم ِلُْيِْضووَى بِووِه َأَحود 

 .298أَْن َتُكلَن ِفيِه َكفَّارَة .
ُ  َِ َوا»ويعقووه السوويا  علووى حكووم العوودول عوون اليمووني إىل مووا فيووه الووث وااووْي بقللووه: ..ليوولحك « م  يووع  َعلِوويّللَّ

 حلكم.ل ويعلم أين هل ااْي.ومن مث ُيكم هذا ايسمع ما يقا -سبحانه  -إىل القله  ن اّلِل 
..ليلووول  « ُفووولر  َحلِووويم   غَ َواّللَُّ »ويعقوووه علوووى حكوووم ميوووني اللغووول واليموووني املعقووولقة الووويت ينليهوووا القلوووه بقللوووه:

 ملوا شمث بوه -بعود التلبو   -للقله  لم اّلِل عن مياخذة العباق بكل ما يفلحل مون ألسونتهم،ومغفرته كوذلك 
 للّبم.ق

 ل ل ما تقل ّبذا وذلك يرب  األمر ابّلِل،ويعل  القللب اب عا  إليه يف كل ما تكسه وك
هوووك أن ُيلووو   يالء:و وعنووود ا نتهووواء مووون تقريووور القاعووودة الكليووو  يف احلل ،ذخوووذ يف احلووودية عووون ميوووني ا

ائِِهْم تَوووَرُبُا لَن ِمووْن ِنسوولُوو يُويْ لِلَّووِذينَ »الووزوج أ  يباكوور زوجتووه.إما ألجوول غووْي حموودوق،وإما ألجوول نليوول معووني:
 « ..م  نَّ اّللََّ  َِيع  َعِليلطَّالَ  فَإِ اَزُملا عَ أَْربَوَعِ  َأْكُهر .فَِإْن فاُ  فَِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم .َوِإْن 

الزوجيووو   ء احليووواةإن هنوووا  حوووا ت نفسوووي  واقعووو ،تلم بنفووولس بعوووخ األزواج،بسوووبه مووون األسوووباب يف أينوووا
ء لووونفك فيوووه مووون إيوووذا جوووران موووااللاقعيووو  الكثْية،تووودفعهم إىل ا يوووالء بعووودم املباكووورة،ويف هوووذا اهل ومالبسووواهتا

ة وجيو  ومون جفول حيواة الز الزوج  ومن إضرار ّبا نفسيا وعصبيا ومون إهودار لكرامتهوا كوأنثى ومون تعطيول لل
 از  أوصال العشرة،وهطم بنيان األسرة حني تطلل عن أمد معقلل.
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لزوجو  عوخ احلوا ت لبفعوا يف م إىل هرمي هذا ا يالء منذ البداي ،ألنوه قود يكولن عالجوا انو  يعمد ا سال
صووو  ا قووود يكووولن فر عناتوووه.كمالشامسووو  املسوووتكثة املختالووو  بفتنتهوووا وقووودرهتا علوووى إغوووراء الرجووول وإذ لوووه أو إ
 للتنفيك عن عارم سأم،أو يلرة غضه،تعلق بعد  احلياة أنش  وأقلى ..

نوووات املووورأة يريووود إع رجووول مطلووو  ا راقة كذلك،ألنوووه قووود يكووولن ابغيوووا يف بعوووخ احلوووا تولكنوووه   يووو   ال
حيوواة  هلووا هوذا لتجود  مون عقاوإذ هلوا أو يريود إيوذاءها لتبقووى معلقو ،  تسوتمتع  يواة زوجيوو  معوه،و  تنطلو

ا نالوك حود.جعول ه احلياةزوجي  أخرى.فتلفيقا بني ا حتما ت املتعدقة،وملاجه  للمالبسوات اللاقعيو  يف
 حتموال،كك اقصوى مودى أقصى لإليالء.  يتجاوز أربع  أكهر.وهذا التحديد قد يكلن منظلرا فيوه إىل أ

   تفسد نفك املرأة،فتتطلع هحل ضغ  حاجتها الفطري  إىل غْي رجلها اهلاجر.
تَوُقلُل:َتطَاَوَل َهَذا  لَّْيِل َفَسِمَع اْمَرأَة  ِمَن الْنُه  عَ  اّللَُّ وقد روي َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل:َخرََج ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب َرِضىَ 

 ُبهُ اللَّْيُل َواْسَلقَّ َجانُِبُه َوأَرََّقِ  َأْن َ  َحِبيه  أَُ عِ 
ُ ِإىنِِ أُرَاِقُبُه َهَرََّ  ِمْن َهَذا   َلانُِبهُ رِيِر جَ لسَّ افَوَلاّللَِّ َلْل َ اّللَّ

ُهَموا:َكْم َأْكثَووُر َموا َتْصوِثُ اْلَموْرأَُة َعوْن فَوَقاَل ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب رَ   ُ َعنوْ ُ َعْنوُه حِلَْفَصوَ  بِْنوحِل ُعَموَر َرِضوَى اّللَّ ِضَى اّللَّ
ُ َعْنُه:َ  َأْحِبُك اْ؟َْيَا َأْكثَوَر مِ   ..299ْن َهَذا.َزْوِجَهاف فَوَقاَلحْل:ِستََّ  أَْو أَْربَوَعَ  َأْكُهر .فَوَقاَل ُعَمُر َرِضَى اّللَّ

ه ث الرجول نفسوفيو  ليختوى أي  حال فإن الطبائع ختتل  يف مثل هذ  األمولر.ولكن أربعو  أكوهر مودة كاوعل
أن يظوول  عشووه،وإماو ومشوواعر .فإما أن يفووكء ويعوولق إىل اسووت نا  حيوواة زوجيوو  صووحيح ،ويرجع إىل زوجووه 

حريتهووووووا    الزوجوووووويف نفرتووووووه وعوووووودم قابليتووووووه.ويف هووووووذ  احلالوووووو  ينبعووووووك أن تفووووووك هووووووذ  العقوووووودة وأن توووووورق إىل
جديوودة مووع  اة زوجيوو ابلطال .فإموا نلوو  وإمووا نلقهوا عليووه القاضووك.وذلك ليحوواول كول منهمووا أن يبوودأ حيو

د لعودل وا؟ووكوخا جديد.فووذلك أكورم للزوجوو  وأعو  وأصوولن وأرو  للرجول كووذلك وأجودى وأقوورب إىل ا
 يف هذ  العالق  اليت أراق اّلِل ّبا امتداق احلياة   عميد احلياة.

 عد  المطلقة ومراجماها 228بع:الدرس الرا

 لعوودة والفديوو اتبعووه موون واهلن وقوود انتهووى السوويا  إىل الطال ،فإنووه ذخووذ يف تفصوويل أحكووام الطووال  ومووا ي
 والنفق  واملتع  ..إىل آخر اهلتر امل تب  على الطال  ..

ُ   ُيَُِل هَلُنَّ أَْن يَ َ  قُوُروء ،وَ  َياليَ َواْلُمطَلَّقاُت َيَ َبَّْصَن ِ َنْوُفِسِهنَّ »ويبدأ  كم العدة والرجع : ْكُتْمَن موا َخلَوَ  اّللَّ
 -وا ِإْصوالحا  ِإْن أَراقُ  - ُ  بِوَرقِِِهنَّ يف ذلِوكَ ُهنَّ َأحَ َوبُوُعللَتوُ  -ْيِمنَّ اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر يوُ ِإْن ُكنَّ  -يف أَْرحاِمِهنَّ 

 « .. َعزِيز  َحِكيم  َرَج  ،َواّللَُّ ِهنَّ قَ ْلَمْعُروِ  َولِلِرِجاِل َعَليْ َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ابِ 
 ات أو يالي  أنهار من احليضات على خال .أي يالّ حيض -ي بصن  نفسهن يالي  قروء 

ي بصون  نفسووهن ..لقوود وقفووحل أمووام هووذا التعبووْي اللطيو  التصوولير حلالوو  نفسووي  ققيقوو  ..إن املعوو  الووذهب 
ق هووول أن ينتظووورن قون زواج جديووود حوووَّت تنقضوووك يوووالّ حيضوووات،أو حوووَّت يطهووورن منهوووا ..ولكووون املقصووول 
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التعبْي القرآين يلقك لال  أخرى  انه ذلك املع  الذهب ..إنه يلقوك لوالل الرغبو  الدافعو  إىل اسوت نا  
حيووووووووووواة زوجيووووووووووو  جديدة.رغبوووووووووووو  األنفوووووووووووك الوووووووووووويت يووووووووووودعلهن إىل الوووووووووووو با ّبا،وا مسوووووووووووا  بزمامهووووووووووووا،مع 

،والتلفز.الذي يصاحه صلرة ال با.وهك حال  نبيعي ،تدفع إليها رغب  املرأة يف أن تثبحل لنفسوها التحفز
ولغْيهوووا أن إخفاقهووووا يف حيوووواة الزوجيوووو    يكوووون لعجووووز فيهووووا أو نقا،وأوووووا قوووواقرة علووووى أن عتووووذب رجووووال 

نلوو  بينمووا  آخوور،وأن تنشووئ حيوواة جديوودة ..هووذا الوودافع   يلجوود بطبيعتووه يف نفووك الرجل،ألنووه هوول الووذي
الوويت وقووع عليهووا الطووال  ..وهكووذا يصوولر القوورآن احلالوو  النفسووي  موون  يلجوود بعنوو  يف نفووك املوورأة ألوووا هووك

 خالل التعبْي كما يلحج هذ  احلال  وُيسه هلا حسااب ..
ات يصورن إىل زاو   قبول أني بصن  نفسهن هذ  الف ة كك يتبني بوراءة أرحوامهن مون آتر الزوجيو  السوابق

ُ يف أَْرح»:جديدة  « ..ْلِم اهْلِخرِ ْيِمنَّ اِبّللَِّ َواْليوَ يوُ ،ِإْن ُكنَّ اِمِهنَّ َو  ُيَُِل هَلُنَّ أَْن َيْكُتْمَن ما َخَلَ  اّللَّ
 ر اّلِل الوذيلّبن بوذك  ُيل هلن أن يكتمن ما خل  اّلِل يف أرحامهن مون محول أو مون حويخ ..ويلموك قلو

موا  ان أ  يكوتمنذا ا ميوعلر ا ميان ابّلِل واليلم اهلخر.فشورط هوحل  ما يف أرحامهن،ويستجيا كذلك ك
قود  ا  العولم عموازاء ..هنخل  اّلِل يف أرحامهن ..وذكر اليلم اهلخر بصف  خاص  له وزنه هنا.فهنا  ا؟

ي خلقووه،فال ه هوول الووذيفوولت ابل با،وهنووا  العقوواب لوول كووتمن مووا خلوو  اّلِل يف أرحووامهن،وهل يعلمووه ألنوو
رم موون غووي رغبوو  أو هوولى أو هووحل شيووْي أ -سووبحانه  -كووكء منووه ..فووال اوولز كتمانووه عليووه  حفووى عليووه

 كَّت األغرام اليت تعرم لنفلسهن.
  .ما بعد الفرقن علانفههذا من جه .ومن ا؟ه  األخرى،فإنه   بد من ف ة معقلل  حتث فيها الزوجا

  أو  ة أو غلطوووعان غلبوووحل عليهوووا نوووزو فقووود يكووولن يف قللّبموووا رمووو  مووون وق يسوووتعاق،وعلان  تسوووتجاش،وم
ىل إيت قفعووحل كووثايء  فووإذا سووكن الغضووه،وهدأت الشوورة،وانمأنحل النفك،استصووغرت تلووك األسووباب الوو

وقهووا التجموول اة،أو عاالفرا ،وبوورزت معووان أخوورى واعتبووار ات جديوودة،وعاوقها احلنووني إىل اسووت نا  احليوو
يوه  ا إ  حوني حلجوأ إليهوي،وهول عمليو  بو    رعاي  للاجه من اللاجبات.والطال  أبغوخ احلوالل إىل اّللِ 

ال .كمووا أن يقوواع الطكول عووالج ..)ويف ملاضوع أخوورى مون القوورآن توذكر انوواو ت الويت ينبغووك أن تسوب  إ
م لو  بووني اعتووزايلجوود مه إيقاعوه الطووال  ينبغوك أن يكوولن يف فوو ة نهور   يقووع فيهوا وطء.وهووذا موون كوأنه أن

  ..إىل آخووور قووع الطووالت.إذ ينتظوور الووزوج حوووَّت عووكء فوو ة الطهوور مث يل الطووال  وإيقاعووه يف أغلووه احلووا 
 تلك اناو ت( ..

نا  لعووودة أن اسوووت أينووواء ا والطلقووو  األوىل عربووو  يعلوووم منهوووا الزوجوووان حقيقووو  مشووواعر ا.فإذا اتضووو  هلموووا يف
 « ..ْصالحا  أَراُقوا إِ  ِلَك ِإنْ ذَوبُوُعللَتُوُهنَّ َأَحُ  ِبَرقِِِهنَّ يف »احلياة مستطاع،فالطري  مفتل :

صوود و  يكوون الق ذا الوورقّبوويف ذلووك ..أي يف فوو ة ا نتظووار والوو با وهووك فوو ة العوودة ..إن أراقوا إصووالحا 
نك  تواسوتنكافا أن و ستكبارا اهل إعنات الزوج ،وإعاقة تقييدها يف حياة حمفلف  ابألكلا ،انتقاما منها،أو 

 زوجا آخر.
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ل الووذي علوويهن موون ذ  احلالوو  مثووقوول  يف هوو..وللمطلقووات موون احل« ْيِهنَّ اِبْلَمْعووُرو ِ َوهَلُوونَّ ِمثْووُل الَّووِذي َعلَوو»
ن  ن تكولن هن مكلفول اللاجبات،فهن مكلفات أن ي بصون وأ  يكوتمن موا خلو  اّلِل يف أرحوامهن،وأزواج

ل يف مقابوووو ر النفقوووو نيووووتهم يف الرجعوووو  نيبوووو    ضوووورر فيهووووا علوووويهن و  ضوووورار.وذلك إىل مووووا سوووويأيت موووون أموووو
 ا حتباس للعدة.

..أحسووه أوووا مقيوودة يف هووذا السوويا   وو  الرجووال يف رقهوون إىل عصوومتهم يف « َولِلِرِجوواِل َعلَووْيِهنَّ َقَرَجوو   »
ف ة العدة.وقد جعل هذا احل  يف يود الرجول ألنوه هول الوذي نلو  ولويك مون املعقولل أن يطلو  هول فيعطوك 

  فهول حو  تفرضوه نبيعو  امللقو .وهك قرجو  مقيودة ح  املراجع  هلا هك  فتذهه إليه.وترق  إىل عصومتها
 300يف هذا امللضع،وليسحل مطلق  الد ل  كما يفهمها الكثْيون،ويستشهدون ّبا يف غْي ملضعها

ُ َعزِيووز  َحِكوويم  »مث اووكء التعقيووه: فرضووها  ام وحكمتووه يفذ  األحكووهوومشووعرا بقوولة اّلِل الووذي يفوورم «.َواّللَّ
 بسات.الزي  وا حنرا  هحل كَّت املييرات واملال على الناس.وفيه ما يرق القللب عن

 :عدد الطلقات وصداق المطلقة229الدرس الخامس:

ه عنوووود ق كووووكء منووووواحلكووووم التووووا  حووووتا بعوووودق الطلقووووات،وح  املطلقوووو  يف الووووك الصوووودا ،وحرم  اسوووو قا
واج ة ّبوذا الوز قيودل بقيوحل مالطال ،إ  يف حال  واحدة:حال  املرأة الكاره  اليت ختشى أن ترتكه معصي  لو

ْمسوا   ِ َْعوُرو   أَْو رَّ ِن.فَإِ الُ  مَ الطَّو»املكرو .وهك حال  االع اليت تش ي فيها املرأة حريتهوا بفديو  تودفعها:
تُ  .َو  ُيَِوُل َلُكوْم أَْن َشُْخوُذوا ِ َّوا آتَويوْ .فَوِإْن ِخْفوُتْم يموا ُحوُدو  أَْن َحافوا َأ َّ يُقِ َكوْي ا .ِإ َّ  ُمولُهنَّ َتْسرِي   إبِِْحسوان  َق اّللَِّ

َمْن يَوتَوَعودَّ ُحوُدوَق اّللَِّ ّللَِّ فَوال تَوْعتَوُدوها.وَ َك ُحوُدوُق اِه.تِلْ بِوَأ َّ يُِقيما ُحُدوَق اّللَِّ َفال ُجناَ  َعَلْيِهما ِفيَما افْوتَوَدْت 
 « ..فَُأولِ َك ُهُم الظَّاِلُملنَ 

إ   عوولقة موون سووبيلن إىل الا عاوز ووا املتجوواوز   يكووالطووال  الووذي اوولز بعوود  اسووت نا  احليوواة مر ن.فووإذ
عيووا خور نالقوا نبيلوزوج اهلبشورط تونا عليوه اهليو  التاليو  يف السويا .وهل أن تونك  زوجوا غوْي ،مث يطلقهوا ا

ن جديود،إذا موينكحهوا  لسبه من األسباب،و  يراجعها فتبني منه ..وعندئذ فق  الز لزوجهوا األول أن
 ارتضته زوجا من جديد.

ُعَهوا وقد ورق يف سبه نوزول هوذا القيود عون ِهَشواَم بْوِن عُوْرَوَة َعوْن أَبِيوِه قَاَل:َكواَن الرَُّجوُل يُطَلِِوُ  اْمرَأَتَوُه مُثَّ يُورَاجِ 
تَوَهووى إِلَْيووِه فَوَقوواَل َرُجوول  ِمووَن األَْنَصوواِر ِ ْمرَأَتِووِه َواّللَِّ  َ آِويووِك ِإىَلَّ أَبَوو تَوَهووى يُونوْ ا َو َ هَِلِِوونَي لِغَووْْيِى لَووْيَك لِووَذِلَك ُمنوْ د 

َتْشوُكل  --قَاَل فَوَقاَلحْل َكْيَ  َذاَ  قَواَل أُنَلُِِقوِك فَوِإَذا َقاَن َأْجلُوِك رََاَجْعتُوِك قَواَل فَوذََكَرْت َذلِوَك ِلَرُسولِل اّللَِّ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ )الطَّاَلُ  َمرََّ ِن فَِإْمَسا   ِ َْعُرو   أَْو َتسْ  ا َموْن َكواَن فَأَنْوَزَل اّللَّ ( فَاْستَوْقبَوَلُه النَّاُس َجِديود  رِي   إبِِْحَسان 

 301نَلََّ  َوَمْن  َْ َيُكْن نَلََّ .

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( وما أبرىء نفسك فقد وقعحل يف هذا التأويل الذي أرج  عدم صحته،يف بعخ ما كتبحل  - 300
 وقد ذكر  السيد رمحه هللا ابملع   –( صحي  مرسل 59681[)444/ 7املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 301
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هووا ز احلاجوو  إليعنوود بوورو  وحكموو  املوونهج الوورابين الووذي أخووذ بووه ا؟ماعوو  املسوولم  مطوورقة يف تنزيوول األحكووام
ا ت الحووووو  احلوووووتفريعوووووات الووووويت ..حوووووَّت اسوووووتل  املووووونهج أصووووولله كلهوووووا علوووووى هوووووذا النحووووول.و  يبووووو  إ  الت

 الطارئ ،وتنشئ حلل  مستمدة من تلك األصلل الشامل .
ىل  لقو  األو طفوإذا وقعوحل الوهذا التقييد جعل الطال  حمصلرا مقيدا   سبيل إىل العبة ابسوتخدامه نليال.
ا ضوك فإوولعودة اذا تور  اكان للزوج يف ف ة العدة أن يراجع زوجوه بودون حاجو  إىل أي إجوراء آخر.فأموا إ
 اق زواجهووا يفذا هوول أعووإتبووني منووه و  ميلووك رقهووا إ  بعقوود ومهوور جديوودين.فإذا هوول راجعهووا يف العوودة أو 
الثو  ذا نلقهوا الثإها.فأموا حال  البينلن  الصغرى كانوحل لوه عليهوا نلقو  أخورى كالطلقو  األوىل  ميوع أحكام

 ن ينكحهووا زوجدها إ  أعوودة،و  عوولقة بعووفقوود ابنووحل منووه بينلنوو  كووثى  جوورق إيقاعهووا فووال رجعوو  فيهووا يف 
دق موووورات  عليهووووا عوووويقووووع لسووووبه نبيعووووك أن يطلقهووووا.فتبني منووووه ألنووووه   يراجعهووووا.أو ألنووووه اسووووتل  آخوووور.مث

 الطال .فحين ذ فق  ميكن أن تعلق إىل زوجها األول.
ة لححل احليوواإن صوون أخْي.فووإن الطلقوو  األوىل حمووك وعربوو  كمووا بينا.فأمووا الثانيوو  فهووك عربوو  أخوورى وامتحووا
 ياة.حصل  معه بعدها فذا .وإ  فالطلق  الثالث  قليل على فساق أصيل يف حياة الزوجي    ت

وقعووووحل  لا .فإذاسوووووعلووووى أيوووو  حووووال فمووووا اوووولز أن يكوووولن الطووووال  إ  عالجووووا أخووووْيا لعلوووو    اوووودي فيهووووا 
 الطلقتان:

 اء.فيه و  إيذ   عنحل ا إبحسانفإما إمسا  للزوج  ابملعرو ،واست نا  حياة رضي  رخي  وإما تسري  هل
ذي ع الولاقعك الوول التشووريهووهول الطلقو  الثالثوو  الويت اضووك بعودها الزوجوو  إىل خو  يف احليوواة جديود ..وهووذا 

يووود خلووو  بووووب ر،و  يعيلاجوووه احلوووا ت اللاقعوووو  ابحللووولل العمليووو  و  يسووووتنكرها حيوووة   اووودي ا سووووتنكا
ال  و  ُيوول دي ا  ووعليووه.و  يهملهووا كووذلك حيووة   اوو ا نسووان علووى حنوول آخوور غووْي الووذي فطوورهم اّللِ 

ا   ي  املووورأة إذقابووول تسووور للرجووول أن يسووو ق كوووي ا مووون صووودا  أو نفقووو  أنفقهوووا يف أينووواء احليووواة الزوجيووو  يف م
هوك أن  لشخصوي  و اتصل  حياته معها.ما   عد هوك أووا كارهو    تطيو  عشورته لسوبه حوا مشواعرها 

هنوا  ،أو األقب.فة،أو العفومنه،سيقلقها إىل ااوروج عون حودوق اّلِل يف حسون العشور كراهيتها له،أو نفلرها 
الووذي  ق الصوودا اوولز هلووا أن تطلووه الطووال  منووه وأن تعلضووه عوون هطوويم عشووه بووال سووبه متعموود منووه بوور 

ها وق ،وللم نفسوتعوِدي حودأمهرها إاي ،أو بنفقاته عليهوا كلهوا أو بعضوها لتعصوم نفسوها مون معصوي  اّلِل و 
يراعووك مشوواعر للنوواس و  هووا يف هووذ  احلال.وهكووذا يراعووك ا سووالم مجيووع احلووا ت اللاقعيوو  الوويت تعوورموغْي 

يضويع  للقوحل ذاتوه  انها ويف القللب ا؟اقة اليت   حيل  لإلنسان فيها و  يقسر الزوج  على حياة تنفر م
 على الرجل ما أنف  بال ذنه جنا .

                                                                                                                                            

ة  ُمْسوتوَ حْل تَوْعَتُد ِموا َكانَ قال البيهقك:َوَقْد ُروِِيَنا َهَذا ِفيَما َمَضى َمْلُصل   َوِفيِه َكالدَّ ََلِ  َعَلى َأوََّ  ْقِبَل   َوَهوَذا قَووْلُل َأىِب الشَّوْعثَاِء َن الطَّواَلِ  اهلِخوِر ِعودَّ
  َوَعْمرِو ْبِن ِقيَنار  َوَغْْيِِهْم.َونَاُوس  
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 -لل اّلِل ى عهود رسون نراجوع سوابق  واقعيو  مون تطبيقوه علوولكك نتصلر حيلي  هذا الونا ومدا ،ُيسون أ
- كش  عن مدى ا؟د والتقدير والقصد والعدل يف هذا املنهج الرابين القلمي.ت 

َووا َكانَووحْل َهْووحَل َتبِووحِل بْووِن قَوووْيِك بْووِن مَشَّوواس  َوأَنَّ النَّوو َخوورََج ِإىَل ِلَّ َعووْن َحِبيبَووَ  بِْنووحِل َسووْهل  األَْنَصووارِيَِّ  قَاَلحْل:ِإوَّ
:َموْن َهوِذِ  ف قَالَوحْل:أاََن َحِبيبَوُ  بِْنوحُل َسوْهل  الُصوْبِ  فَوَلَجوَد َحِبيبَوَ  بِْنوحَل َسوْهل  َعلَوى اَببِوِه اِبْلَغلَوِك فَوَقواَل النَّوِلُ 

ووا َجوواَء َتبِووحل  فَوَقوواَل  :َهووِذِ  َحِبيبَووُ  قَوواَل لَووُه النَّووِلُ :َمووا لَووِك ف قَالَووحْل: َ أاََن َو َ َتبِووحُل بْووُن قَوووْيك  ِلَزْوِجَهووا فَوَلمَّ
ُ أَْن تَووْذُكَر قَالَووحْل َحِبيبَوُ :اَي َرُسوولَل هللِا،ُكووُل َمووا أَْعطَواين ِعْنووِدي  فَوَقوواَل النَّووِلُ بِْنوحُل َسووْهل  قَووْد ذََكووَرْت َموا َكوواَء اّللَّ

.َها َوَجَلَسحْل يف أَْهِلَها َها فََأَخَذ ِمنوْ :ُخْذ ِمنوْ  .302لِثَاِبحل 
فَوَقالَووحْل اَي َرُسولَل اّللَِّ َتبِوحُل بْووُن  - -وى البخواري َعوِن ابْوِن َعبَّوواس  أَنَّ اْمورَأََة َتبِوحِل بْووِن قَووْيك  أَتَوحِل النَّوِبَّ ور 

أَتَووُرقِِيَن »  - -قَوْيك  َما أَْعتُوُه َعَلْيوِه ِ  ُخلُو   َو َ ِقين ،َوَلِكو ِِ َأْكورَُ  اْلُكْفوَر ِ  اِ ْسواَلِم .فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ 
 ..303« اقْوَبِل احْلَِديَقَ  َونَلِِْقَها َتْطِليَق   »  - -.قَاَلحْل نَوَعْم .قَاَل َرُسلُل اّللَِّ « َعَلْيِه َحِديَقَتُه 

كووان :هل كوان للخلوع أصولف قال،ويف روايو  أكثور تفصويال رواهوا ابون جريور عون أيب حريووز أنوه سوأل عكرمو 
اي :فقالوووحلأوووا أتووحل رسوولل هللا ،أخحل عبوود هللا بوون أيب،ان يف ا سوووالمإن أول خلووع كوو:ابوون عبوواس يقوولل

فإذا هول أكودهم ،فرأيتوه أقبول يف عودة،رسلل هللا   امع رأسك ورأسه كوكء أبودا  إين رفعوحل جانوه ااباء
فإن ،إين أعطيتهوووا أفضووول موووا   حديقووو ،اي رسووولل هللا:وأقبحهم وجهوووا  قوووال زوجهوووا،وأقصووورهم قامووو ،سلاقا

 ..304ففر  بينهما.:نعم،وإن كاء زقته  قال:قيت  قال:"ما تقللنيف" قالحلرقت على حدي
واجههوا ملاجهو  مون يودر  أووا و  - -وجمملع  هذ  الرواايت تصلر احلال  النفسي  اليت قبلهوا رسولل اّلِل 

ملشوووواعر رة هووووذ  احالوووو  قوووواهزة   جوووودوى موووون اسووووتنكارها وقسوووور املوووورأة علووووى العشوووورة وأن   خووووْي يف عشوووو
  عمليووو  واقعيووو هووو  صووورُي ختار هلوووا احلووول مووون املووونهج الووورابين الوووذي يلاجوووه الفطووورة البشوووري  ملاجتسووولقها.فا

 ويعامل النفك ا نساني  معامل  املدر  ملا يعتمل فيها من مشاعر حقيقي .
  عقابووه.جاء ّلِل،وخوول اوملوا كووان موورق ا؟وود أو العبة،والصود  أو ا حتيووال،يف هووذ  األحوولال ..هول تقوولى 

 ُهووُم ُحووُدوَق اّللَِّ فَُأول ِووكَ  ْن يَوتَوَعوودَّ وها.َومَ تِْلووَك ُحووُدوُق اّللَِّ فَووال تَوْعتَوودُ »ر موون اعتووداء حوودوق اّلِل:التعقيووه ُيووذ
 « ..الظَّاِلُملنَ 

 وق ة أماا أمبيرين قرآنيين ا أقربوها ، ا أمادوها

 تال ه اخوووووونقووووو  هنوووووا وقفووووو  عوووووابرة أموووووام اخوووووتال  لطيووووو  يف تعبوووووْيين قووووورآنيني يف معووووو  واحد،حسووووو
 املالبستني:

 « ..َربُلها َفال تَوقْ وُق اّللَِّ تِْلَك ُحدُ »:يف مناسب  سبقحل يف هذ  السلرة عند احلدية عن الصلم.ورق تعقيه

                                                 
 صحي  27990( 27444[)866/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ] - 302
 ( 5273[)435/ 17املكنز ] -صحي  البخارى - 303
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 « ..تِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ َفال تَوْعَتُدوها»وهنا يف هذ  املناسب  ورق تعقيه:
 ختال فما ذا كان ا يف األوىل هذير من القرب.ويف الثاني  هذير من ا عتداء ..فل

لَو َ »يف املناسب  األوىل كان احلودية عون حمظولرات مشوتهاة: ويأُِحولَّ َلُكوْم لَيوْ  ِإىل ِنسواِئُكْم ..ُهونَّ اِم الرَّفَوةُ  الصِِ
وووو ُ أَنَُّكوووْم ُكنوْ َوَعفووووا َعْنُكْم،فَوووواهْلَن  ُفَسووووُكْم،فَتاَب َعلَووووْيُكمْ تووووانُلَن أَنوْ ُتْم ختَْ لِبووواس  َلُكووووْم َوأَنْوووووُتْم لِبوووواس  هَلُوووونَّ ..َعلِووووَم اّللَّ
ُ َلُكْم.وَُكلُوولا َواْكووَربُلا َ لَ يوَ َحووَّتَّ  اَبِكووُروُهنَّ َوابْوتَوغُوولا مووا َكتَووَه اّللَّ  ِمووَن اْاَووْيِ  اأْلَْسووَلِق ِمووَن ُكووُم اْاَووْيُ  اأْلَبْوووَيخُ تَوبَوونيَّ

ياَم ِإىَل اللَّْيِل،َو  تُوَباِكُروُهنَّ  «  ُحُدوُق اّللَِّ فَوال تَوْقَربُلهواَن يف اْلَمساِجِد ..تِْلكَ ُتْم عاِكُفل  َوأَنوْ اْلَفْجِر.مُثَّ أَِاُلا الصِِ
.. 

 ن حووودوق اّللِ قووو اب مووووانظووولرات املشوووتهاة كوووديدة ا؟اذبيووو .فمن ااوووْي أن يكووولن التحوووذير مووون جمووورق ا 
نووا أمووا ه بائلهووا  نطووا  حيففيها،اتقوواء لضووع  ا راقة أمووام جاذبيتهووا إذا اقوو ب ا نسووان موون جماهلووا ووقووع 

فعو  مون قدوق يف فاجملال جمال مكروهوات واصوطدامات وخالفات.فااشوي  هنوا هوك ااشوي  مون تعودي احلو
سوبه اخوتال  قارب .بقفعات ااال  وعاوزها وعدم اللقل  عندها.فجاء التحذير من التعدي   مون امل

 املناسب  ..وهك قق  يف التعبْي عن املقتضيات املختلف  عجيب  
 :ما بمد الطلقة الثالثة وما  أمود لألول230س:الدرس الساد

ووُل لَووُه ِموو»مث  ضووك مووع السوويا  يف أحكووام الطووال : ِإْن ْنِكَ  َزْوجووا  َغْْيَُ .فَووُد َحووَّتَّ تَوووْن بَوْعووفَووِإْن نَلََّقهووا فَووال هَِ
.ما ُحُدو نَلََّقها َفال ُجناَ  َعَلْيِهما أَْن َيَ اَجعا.ِإْن لَنَّا أَْن يُِقي  «.بَويُِِنها لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ تِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ يوُ وَ َق اّللَِّ

 -حه مون قريوه اق أصيل يف هوذ  احليواة   سوبيل إىل إصوالقليل على فس -كما تبني   -إن الطلق  الثالث  
موواس كوووريك الوو  ُيسووون أن ينصوور  كال وووا إىل التويف هووذ  احل -إن كووان الووزوج جووواقا عاموودا يف الطوووال  

عبوة ّبوذا ضع حد للو نحل تلك الطلقات عبثا أو تسرعا أو رعلن ،فاألمر إذن يستلجه جديد.فأما إن كا
لعبوووة لن ملضوووعا احل ،الوووذي قووورر ليكووولن صووومام أمن،وليكووولن عالجوووا اضوووطراراي لعلووو  مستعصوووي ،  ليكووول 

 والتسرع والسفاه .
 ساس ّبا.ا من املواه حين ذ أن تنتهك هذ  احلياة اليت   عد من الزوج اح اما هلا،واح اس
 رجل عابةف رج من فموقد يقلل قائل:وما ذنه املرأة هتدق حياهتا وأمنها واستقرارها بسبه كلم  خت

ولكننا نلاجه واقعا يف حيواة البشور.فكي  اي تورى يكولن العوالج،إن   أنخوذ ّبوذا العوالجف تورا  يكولن  ن 
رهوواف فنقوولل لووه مثال:إننووا   نعتموود نوورغم مثوول هووذا الرجوول علووى معاكوورة زوجوو    ُيوو م عالقتووه ّبووا و  يلق

نالقك هذا و  نع   به و  نقر   وهذ  هك امرأتك على ذمتك فهيا وأمسكها  ..كوال إن يف هوذا مون 
املهانوو  للزوجوو  وللعالقوو  الزوجيوو  مووا   يرضووا  ا سووالم،الذي ُيوو م املوورأة وُيوو م عالقوو  الزوجيوو  ويرفعهووا إىل 

عقلبته أن حنرمه زوجه اليت عبوة  رمو  عالقاهتوا معوه وأن نكلفوه مهورا وعقودا قرج  العباقة ّلِل ..إ ا تكلن 
إ  أن  -جديودين إن تركهوا تبووني منوه يف الطلقتووني األوليوني وأن حنرمهوا عليووه يف الطلقو  الثالثوو  هرميوا كووامال 
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ا ت وقد خسر صداقها وخسر نفقته عليها ونكلفه بعد ذلك نفقو  عودة يف مجيوع احلو -تنك  زوجا غْي  
.. 

أقوودام  نحوو  ليسووحل هلووا ر ى جمواملهووم أن ننظوور إىل واقووع الوونفك البشووري  وواقووع احليوواة العمليوو    أن ووولم يف
ا الثالثووو  زوجووو د الطلقووو تثبوووحل ّبوووا علوووى األرم،يف عوووا  احليووواة  فوووإذا سوووارت احليووواة يف نريقهوووا فتزوجوووحل بعووو

ِإْن »بشوورط: عوا ..ولكووناألول أن ي اجآخور.مث نلقهووا هوذا الووزوج اهلخور ..فووال جنوا  عليهووا وعلوى زوجهووا 
فسووووهما م وكووووني ألن جاب.وليسووووا..فليسووووحل املسووووأل  هوووولى يطاع،وكووووهلة تست« لَنَّووووا أَْن يُِقيمووووا ُحووووُدوَق اّللَِّ 

نووه   مذي إن أفلتووحل حليوواة الوواوكووهلاهتما ونزواهتمووا يف عمووع أو اف ا .إ ووا هووك حوودوق اّلِل تقووام.وهك انووار 
 يرضى عنها اّلِل.تعد احلياة اليت يريدها و 

 دوق  غامضوو  و  جمهللوو .إ انووه   يوو   حووأابلعبوواق  ..فموون رمحتوه« َوتِْلوَك ُحووُدوُق اّللَِّ يُوبَويُِِنهووا لَِقووْلم  يَوْعَلُموولنَ »
نودها علووا ويقفولن ذين يعلمهل يبينها يف هذا القرآن.يبينها لقلم يعلملن فالذين يعلملن حو  العلوم هوم الو

 وهك ا؟اهلي  العمياء وإ  فهل ا؟هل الذميم،
 حسن مماملة الهوجات بمد الطالق 232 - 231الدرس السابع:

يف   بعوود الطووال ر واحلسوو بعود ذلووك اووكء التلجيووه ا هلوك لووازواج املطلقني.توولجيههم إىل املعوورو  واليسو 
،َو     أَْو َسوووووِرُِحلُهنَّ  َِ ْعوووووُرو نَّ  َِ ِسوووووُكلهُ َوِإذا نَلَّْقوووووُتُم النِِسووووواَء فَووووووبَوَلْغَن َأَجَلُهووووونَّ فََأمْ »مجيوووووع األحووووولال: ْعوووووُرو  

ا  َواذُْكوُروا نِْعَمووحَل اّللَِّ ِخوُذوا آايِت اّللَِّ ُهوُزو .َو  تَوتَّ نَوْفَسوهُ  ُاِْسوُكلُهنَّ ِضورارا  لِتَوْعتَوُدوا َوَموْن يَوْفَعوْل ذلِوَك فَوَقووْد لَلَومَ 
َ َواْعَلُملا أَنَّ   َواتوَُّقلاْم بِهِ ِ  يَِعُظكُ َعَلْيُكْم،َوما أَنْوَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكتاِب َواحلِْْكمَ  َ ِبُكولِِ َكوْكء  َعلِويم . اّللَّ َوِإذا »اّللَّ

ونَوهُ  أَْزواَجهُ ْنِكْحنَ نَلَّْقُتُم النِِساَء فَوبَوَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال تَوْعُضُللُهنَّ أَْن يوَ  ْم اِبْلَمْعُروِ ،ذلِوَك يُولَعُج نَّ ِإذا َتراَضْلا بَويوْ
ُ يَوْعَلُم وَ ُكْم َوأَنْ لَ أَزْكى  اَن ِمْنُكْم يُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر.ذِلُكمْ بِِه َمْن ك  « ..أَنْوُتْم   تَوْعَلُملنَ َهُر.َواّللَّ

 عراها. و انفصمحلأإن املعرو  وا؟ميل واحلس  اه أن تسلق جل هذ  احلياة.سلاء اتصلحل حباهلا 
ح  فيوع مون السوماسوتلي الر عنوات عنصورا مون عناصورها.و  ُيقو  هوذا املو  الز أن تكلن ني  ا يذاء وا 

ر األرضي .عنصو ت احليواةيف حال  ا نفصال والطال  الويت تتوأزم فيهوا النفولس،إ  عنصور أعلوى مون مالبسوا
 ْي ..هول عنصوراقوع الصوغيرفع النفلس عن ا حون والضغن،ويلسوع مون آفوا  احليواة وميودها وراء احلاضور الل 

 -أرفوع الونعم  -  ا ميوان اء مون نعموّلِل.وا ميان ابليلم اهلخر.وتذكر نعم  اّلِل يف كَّت صلرها ابتداب ا ميان
ل  والنفقوووو  يوووو  الفاكووووإىل نعموووو  الصووووح  والرز ،واستحضووووار تقوووولى اّلِل والرجوووواء يف العوووولم منووووه عوووون الزوج

 الضائع  ..
حلس ،سووولاء ميووول وااملعووورو  وا؟ وهوووذا العنصووور الوووذي تستحضووور  اهليتوووان اللتوووان تتحووودتن هنوووا عووون إيثوووار

 اتصلحل حبال احلياة الزوجي  أو انفصمحل عراها.
ولقد كانحل املرأة يف ا؟اهلي  تالقك من العنوحل موا يتفو  وغلوج ا؟اهليو  واحنرافها.كانوحل تلقوى هوذا العنوحل 
ع نفلو  توولأق يف بعووخ األحيووان،أو تعوويا يف هوولن ومشووق  وإذ ل  وكانووحل تلقووا  زوجوو  هووك قطعوو  موون املتووا 
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للرجل،أغلى منها الناق  والفرس وأعوز  وكانوحل تلقوا  مطلق .تعضول فتمنوع مون الوزواج حوَّت يسوم  مطلقهوا 
وذذن  أو يعضوولها أهلهووا قون العوولقة إىل مطلقهووا،إن أراقا أن ي اجعووا ..وكانووحل النظوورة إليهووا بصووف  عاموو  

 ذلك األوان. نظرة هابط  زري  كأوا يف هذا كأن سائر ا؟اهليات السائدة يف األرم يف
رفوع منها.وجواء ي نوا  واذجمث جاء ا سالم ..جاء ينسوم علوى حيواة املورأة هوذ  النسومات الرخيو  الويت نورى ه
رتبوو  لزوجيوو  إىل مالعالقووات النظوورة إليهووا فيقوورر أوووا والرجوول نفووك واحوودة موون خلقوو  ابرئهووا ..وجوواء يرتفووع اب

 ا طلووه الرجوول كوويفووه.و  يموون هووذا و  كانووحل تعر  العبوواقة عنوود ا حسووان فيهووا ..هووذا و  تطلووه املوورأة كووي ا
نسواني   على احليواة ا مجيعوا،من هذا و  كان يتصلر .إ ا هك الكرام  الويت أفاضوها اّلِل مون رمحتوه للجنسوني

 مجيعا ..
.َو ُحلُهنَّ  َِ    أَْو َسوووورِِ ْعووووُرو َوِإذا نَلَّْقووووُتُم النِِسوووواَء فَوووووبَوَلْغَن َأَجَلُهوووونَّ فََأْمِسووووُكلُهنَّ  َِ » ُاِْسووووُكلُهنَّ ِضوووورارا   ْعووووُرو  

 « ..لِتَوْعَتُدوا
عوو  ألجوول فإمووا رجذا قوورب اواملقصوولق ببلوولغ األجوول هنووا هوول قوورب انتهوواء العوودة الوويت قررهووا يف آيوو  سووابق .فإ

مسوا  ابملعورو  ..وإموا تور  األجول ميضوك فتبوني وهوذا هول ا  -ملعورو  واملعاملو  اب -على نيو  ا صوال  
عون الوزواج  ذاء و  نلوه فديو  مون الزوجو  وبودون عضول هلواالتسري  إبحسان،بدون إي وهذا هل -الزوج  

  ن تشاء ..
   آويوك و   مرأتوه:واّللِ  الوذي قوال ..وذلوك كالوذي روي عون األنصواري« َو  ُاِْسُكلُهنَّ ِضرارا  لِتَوْعَتُدوا»

 مسووا  االم.وهل  احوو  ا سووأفارقووك  فهووذا هوول ا مسووا  بغووْي إحسان.إمسووا  الضوورار الووذي   ترضووا  
 أيو  يفكن أن يشويع عربيو :وميالذي تكرر النهك عنه يف هذا السويا  ألنوه فيموا يبودو كوان كوائعا يف البي و  ال

 بي     يهذّبا ا سالم،و  يرفعها ا ميان ..
 يف آن. ال  منهاوهنا يستجيا القرآن أنبل املشاعر كما يستجيا عانف  احلياء من اّلِل،وكعلر 

 ملسووتلي الكوورميا إىل اوُيشوود هووذ  املووييرات كلهووا لوويخلا النفوولس موون أوضوواع ا؟اهليوو  وآترهووا ويرتفووع ّبوو
نِْعَموحَل اّللَِّ  ّللَِّ ُهُزوا .َواذُْكوُرواُذوا آايِت اتَوتَِّخو َوَموْن يَوْفَعوْل ذلِوَك فَوَقوْد لَلَوَم نَوْفَسوُه.َو »الذي ذخوذ بيودها إليوه:

َ َواْعَلُملا أَنَّ  .َواتوَُّقلاُكْم بِهِ َلْيُكْم ِمَن اْلِكتاِب َواحلِْْكَمِ  يَِعظُ َعَلْيُكْم َوما أَنْوَزَل عَ   « ..اّللََّ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم   اّللَّ
م نفسوه.وهل ا فقود للوإن الذي ميسك املطلق  ضرارا واعتوداء يظلوم نفسوه.فهك أختوه.من نفسوه.فإذا للمهو

 ىل.لمس  األو ّبا عن نري  الطاع  ..وهذ  هك اليظلم نفسه إبيراقها ملرق املعصي ،وا؟مل  
وآايت اّلِل الوويت بينهووا يف العشوورة والطووال  واضووح  مسووتقيم  جاقة،تقصوود إىل تنظوويم هووذ  احليوواة وإقامتهووا 
علووى ا؟وود والصوود  فووإذا هوول اسووتغلها يف إحلووا  ا ضوورار واألذى ابملرأة،متالعبووا ابلوورخا الوويت جعلهووا اّلِل 

خدم حو  الرجعو  الوذي جعلوه اّلِل فرصو   سوتعاقة احليواة الزوجيو  وإصوالحها،يف متنفسا وصومام أمن،واسوت
وذلوك كالوذي نورا  يف  -املرأة  يذائها وإكقائها ..إذا فعل كي ا من هذا فقد اختوذ آايت اّلِل هوزوا  إمسا 

 جمتمعنووووا ا؟وووواهلك الووووذي يوووودعى ا سووووالم يف هووووذ  األايم،موووون اسووووتخدام الوووورخا الفقهيوووو  وسوووويل  للتحايوووول
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وويوول ملوون يسووتهزىء آبايت اّلِل قون  -وا يوذاء والفسوواق.ومن اسووتخدام حو  الطووال  ذاتووه أسوولأ اسوتخدام 
حياء من اّلِل.ويستجيا وجدان احليواء وا عو ا  ابلنعمو .وهل يوذكرهم بنعمو  اّلِل علويهم وموا أنوزل علويهم 

يهم كوووان يسوووتجيا معووواين مووون الكتووواب واحلكمووو  يعظهوووم بوووه ..وتوووذكْي املسووولمني يلموووذا  بنعمووو  اّلِل علووو
 ضخم  واقع  يف حياهتم،كامل  هلذ  احلياة ..

ول ووك العوورب أاذا كووان وأول مووا كووان حطوور علووى ابهلووم موون نعموو  اّلِل عليهم،هوول وجوولقهم ذاتووه كأموو  ..فموو
.كووانلا و  هووك ّبم ا تعوورفهمواألعووراب قبوول أن ذتوويهم ا سووالمف إوووم   يكلنوولا كووي ا مووذكلرا.  تكوون الوودني

 كوون لووديهم كووكءيه.بل   بووومزقووا   وزن هلووا و  قيموو .  يكوون لووديهم كووكء يعطلنووه للبشووري  فتعوورفهم  فرقووا
عيشولن ي .كوانلا فقوراءيعطلنه ألنفسهم فيغنيهم.  يكن لوديهم كوكء علوى ا نوال .  مواقي و  معنولي .

 يف كظ .
ر يف لووويت تكثووواوابووود إ  قلووو  مووونهم تعووويا يف تر ،ولكنوووه تووور  غلووويج سووواذج هووواب  أكوووبه كوووكء بووو   األ

ف .وتصوولرهم اذج  سخيسووأوكارهووا الفوورائك  وكووانلا كووذلك فقووراء العقوول والوورو  والضوومْي.عقيدهتم مهلهلوو  
ل قة،واللهاوالثارات احلوووووللحيووووواة بووووودائك قبلوووووك حمووووودوق.واهتماماهتم يف احليووووواة   تتعووووودى الغوووووارات ااانفووووو ،

ا سووالم.بل    أنلقهوومهووذ  اللهوودة املغلقوو والشووراب والقمار،واملتوواع السوواذج الصووغْي علووى كوول حووال  وموون
 لنووه هلووذ طأعطوواهم مووا يعأنشووأهم إنشاء.أنشووأهم وموونحهم اللجوولق الكبْي،الووذي تعوورفهم بووه ا نسوواني  كلها.
ن موالويت اكونهم و قيودة قو  ا نساني .أعطاهم العقيدة الضخم  الشامل  اليت تفسر اللجولق كموا   تفسور  ع

األموم  م وجولقا بونيهلويت ععول  .وأعطاهم الشخصوي  املميوزة ّبوذ  العقيودة الوقياقة البشري  قياقة راكودة رفيعو
م معهوووووا وهسوووووه هلووووو والووووودول،و  يكووووون هلوووووم قبلهوووووا أقىن وجلق.وأعطووووواهم القووووولة الووووويت تعووووورفهم ّبوووووا الووووودنيا
 .حسااب،وكانلا قبلها خدما لإلمثانلرايت من حلهلم،أو مهملني   ُيك ّبم أحد

لنفك.وسوالم ام،سوالم عليهم يف كل وجه  ..وأكثر من هذا أعطاهم السال وأعطاهم الثروة كذلك  ا فت 
 ر علووى املوونهجا سووتقراالبيووحل وسووالم اجملتمووع الووذي يعيشوولن فيووه.أعطاهم نمأنينوو  القلووه وراحوو  الضوومْي و 
ميووو  اهليووو  امل ارجووواء ا؟أوالطريووو  ..وأعطووواهم ا سوووتعالء الوووذي ينظووورون بوووه إىل قطعوووان البشوووري  الضوووال  يف 

 را  يف األرم فيحسلن أن اّلِل آ هم ما   ييت أحدا من العاملني ..األن
ذكر.وهم هوووم ىل نووولل توووإفوووإذا ذكووور هوووم اّلِل ابلنعمووو  هنوووا،فهم يوووذكرون كوووي ا حاضووورا يف حيووواهتم   ُيتووواج 
يت     البعيودة الوذ  النقلوأنفسهم الذين عاكلا يف ا؟اهلي  مث عاكولا يف ا سوالم يف جيول واحد.وكوهدوا هو

اب لوويهم موون الكتوواّلِل ع قهووا إ  خارقوو  فوول  تصوولر البشوور ..وهووم يووذكرون هووذ  النعموو   ثلوو  فيمووا أنووزلهق
 واحلكم  يعظهم به ..

فويخ ولصول  ام وغوزارة الام  ا نع..بضمْي املخانه ليشعروا بضخ« َوما أَنْوَزَل َعَلْيُكمْ »والقرآن يقلل هلم:
رة ه قسوووتلر األسوووابين،ومنوووت،الووويت يتوووأل  منهوووا املووونهج الر النعمووو   كخاصوووهم،واّلِل ينوووزل علووويهم هوووذ  اهلاي

 قاعدة احلياة ..
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ُقووولا َواتوَّ »علووويم: بكووول كوووكء مث يلموووك قلووولّبم اللمسووو  األخوووْية يف هوووذ  اهليووو ،وهل حووولفهم اّلِل ويوووذكرهم أنوووه
َ ِبُكووولِِ َكووووْكء  َعلِووويم   لر احليووواء والشووووكر احلذر،بعووود كووووعر ااوووول  و ..فيسووووتجيا كوووعل « اّللََّ،َواْعَلُمووولا أَنَّ اّللَّ

 ..وذخذ النفك من أقطارها،ليقلقها يف نري  السماح  والرف  والتجمل ..
ت اجووووع مووووع زوجهووووا إذا تراضوووويا  ومينعلهووووا أن -عوووودة حووووني تووووليف ال -كووووذلك ينهوووواهم أن يعضووووللا املطلقوووو  

وووونَوُهْم تَ ْحَن أَْزواَجُهوووونَّ ِإذا ْن يوَووووْنكِ  أَ ُضووووُللُهنَّ َوِإذا نَلَّْقووووُتُم النِِسوووواَء فَوووووبَوَلْغَن َأَجَلُهوووونَّ فَووووال تَوعْ »ابملعوووورو : راَضووووْلا بَويوْ
 «..اِبْلَمْعُرو ِ 

َفَكانَووحْل ِعْنووَدُ  َمووا ،أَنَّووُه َزوََّج أُْختَووُه َرُجووال َعلَووى َعْهووِد النَّووِلِِ ،وقوود أورق ال مووذي َعووْن َمْعِقووِل بوون َيَسووار  اْلُمَزينِِ 
فَوَقووواَل ،مُثَّ َخطَبَوَهووا َمووَع اْاُطَّابِ ،فَوَهَلاَها َوَهَلتْوووهُ ،اِجْعَهوووا َحووَّتَّ انْوَقَضووحِل اْلعِوودَّةَ فَوَلْم يُورَ ،مُثَّ نَلََّقَهووا َتْطِليَقوو   ،َكانَووحلْ 

ا آَخووُر َمووا َعَلْيووَك"،َأْكَرْمتُووَك ِّبَووا َوَزوَّْجُتَكَهووا َفطَلَّْقتَوَهووا،لَووُه:"اَي ُلَكعُ  ُ َحاَجتَووُه ،َواّللَِّ   تَوْرِجووُع إِلَْيووَك أَبَوود  فَوَعِلَم اّللَّ
َهاإِ  ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ:"َوِإَذا نَلَّْقوووُتُم النَِِسووواَء فَووووبَوَلْغَن َأَجَلُهووونَّ فَوووال تَوْعُضوووُللهُ ،لَيوْ نَّ أَْن يوَوووْنِكْحَن َوَحاَجتُوَهوووا إِلَْيوووِه فَوووأَنْوَزَل اّللَّ

وونَوُهْم اِبْلَمْعُروِ "]البقووورة آيوو   َعَهوووا َمْعِقل  فَوَلمَّ ،[ ِإىَل آِخوووِر اهليَووِ "232أَْزَواَجُهوونَّ ِإَذا تَورَاَضوووْلا بَويوْ قَاَل:"َ ْع وووا ،ا  َِ
 ..305فَوَقاَل:"أَُزوُِِجَك َوأُْكرُِمُك".،مُثَّ َقَعا ُ ،ِلَريبِِ َونَاَع  "

م،تكشو  عون لب اليت علم من صودقها موا علحلاجات القل -سبحانه  -وهذ  ا ستجاب  احلاني  من اّلِل 
ال بيوو  الوويت  ابلعباق،و راق  اّللِ التيسووْي الووذي أ جانووه موون رمحوو  اّلِل بعبوواق  ..أمووا اهليوو  بعملمهووا فيبوودو فيهووا

اجوه اللاقووع قلمي،الووذي يل ملونهج الأخوذ ّبوا املوونهج القورآين ا؟ماعو  املسوولم ،والنعم  الويت أفاضوها عليهووا ّبوذا ا
 من حياة الناس يف مجيع األحلال.

ْيِمُن اِبّللَِّ يوُوَن ِموْنُكْم  كواَمونْ  ذلِوَك يُولَعُج بِوهِ »وهنا كذلك يستجيا اللجدان والضمْي بعد النهك والتحوذير:
ُ يَوْعَلمُ   « ..َلُملنَ ُتْم   تَوعْ  َوأَنوْ َواْليَوْلِم اهْلِخِر.ذِلُكْم أَزْكى َلُكْم َوأَْنَهُر.َواّللَّ

عووا  بهووذ  القلوولب  ني تتعلوو وا ميووان ابّلِل واليوولم اهلخوور هوول الووذي اعوول هووذ  امللعظوو  تبلوو  إىل القلوولب.ح
ل هوو يريوود مووا ر  ن اّللِ  تتطلووع إىل اّلِل ورضووا  فيمووا شخووذ ومووا توودع ..والشووعل أرحووه موون هووذ  األرم وحووني

للمجتموع مون و ر.لنفسوه أزكى وما هول أنهور مون كوأنه أن يسوتحة املويمن لالسوتجاب ،واغتنام الزكواة والطه
 ناس موون كووأنه أعلمووه النووحللووه.وملك القلووه  ن الووذي حتووار لووه هووذا الطريوو  هوول اّلِل الووذي يعلووم مووا   ي

 يسارع به إىل ا ستجاب  كذلك يف رضى ويف استسالم.
أقران األرم،و  وهكووووووووذا يرفووووووووع األموووووووور كلووووووووه إىل أفوووووووو  العباقة،ويعلقووووووووه بعووووووووروة اّلِل،ويطهوووووووور  موووووووون كوووووووولائه

 احلياة،ومالبسات الشد وا؟ذب اليت تالزم جل الطال  والفرا  ..

                                                 
 ( حسن اللكع:األمح  الل يم 3248[)217/ 11املكنز ] -( وسنن ال مذى 16872[)140/ 15املعجم الكبْي للطثاين ] - 305

 ُز النَِِكواُ  ِبغَووْْيِ َوىِلِ  ِة َق َلَو   َعلَوى أَنَّوُه  َ َاُول  َهوَذا احْلَووِديَسوِن.َوِ  قَواَل أَبُول ِعيَسوى َهوَذا َحوِدية  َحَسون  َصووِحي  .َوَقْد ُرِوَى ِموْن َغوْْيِ َوْجوه  َعوِن احلَْ  
ُ ِ  َها َوَ ْ َهَْتْج ِإىَل َولِيِِهَ َزوََّجحْل نَوْفسَ لَ لِيَِِها وَ أَلنَّ ُأْخحَل َمْعِقِل ْبِن َيَسار  َكاَنحْل يَويِِب ا فَوَلْل َكاَن اأَلْمُر إِلَيوَْها ُقوَن  َوا َخانَوَه اّللَّ ا َمْعِقِل بْوِن َيَسوار  َوِإ َّ

 ِء ِ  التوَّْزِويِج َمَع رَِضاُهنَّ.َلى أَنَّ اأَلْمَر ِإىَل اأَلْولَِياِ  َق ََل   عَ ِذِ  اهليَ ُللُهنَّ أَْن يَوْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ( َفِفى هَ اهليَِ  اأَلْولَِياَء فَوَقاَل )َفالَ تَوْعضُ 
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 أحكاا الر اع والن قة بمد الطالق 233الدرس الثامن:

 يتعل  برضاع األنفال بعد الطال  .. واحلكم التا 
قو  عود الطال .عاللوزوجني بإن قستلر األسرة   بد أن يتضمن بياان عن تلوك العالقو  الويت   تنفصوم بوني ا
 بود  لفوران الزغوه ادين فوإن النسل الذي ساهم كال ا فيه،وارتب  كال ا به فوإذا تعوذرت احليواة بوني اللالو

َحوووْلَلنْيِ   ْو َقُهووونَّ ِضوووْعَن أَ َواْللالِوووداُت يُورْ  »تليف كووول حالووو  مووون احلوووا ت:هلوووا مووون ضوووماانت ققيقووو  مفصل ،تسووو
.  ُتَكلَّووووُ  نَوْفووووك  ِإ َّ ْسووووَلهُتُنَّ اِبْلَمْعووووُرو ِ قُوُهوووونَّ وَكِ ُه رِزْ لَووووكوووواِمَلنْيِ ِلَمووووْن أَراَق أَْن يُووووِتمَّ الرَّضوووواَعَ .َوَعَلى اْلَمْللُوووولِق 

ِّ مِ  .َوَعَلىلَووِدها َو  َمْللُوولق  لَووُه ِبَللَووِد ِ ُوْسووَعها.  ُتَضووارَّ والِووَدة  ِبلَ  صووا   َعووْن تَوورام  فِ ثْووُل ذِلَك.فَووِإْن أَراقا الْوولاِر
ُهموووا َوَتشووواُور  فَوووال ُجنووواَ  َعَلْيِهموووا.َوِإْن أََرْقمُتْ أَْن َتْس َْ  ُتْم موووا ِإذا َسووولَّمْ  -ْم فَوووال ُجنووواَ  َعلَوووْيُكْم ا أَْو قَُكوووِضوووُعل ِمنوْ

ُتْم اِبلْ   « ..ْي  َمُللَن َبصِ ّللََّ،َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ ِ ا تَوعْ اَواتوَُّقلا  -َمْعُروِ  آتَويوْ
 ا وعانفتهواا فيوه لفطرهتو  ي كهوو إن على اللالدة املطلق  واجبا عا  نفلها الرضيع.واجبا يفرضوه اّلِل عليهوا 

لوووه يف عنووو    ويفووورمه اّللِ الووويت قووود تفسووودها ااالفوووات الزوجيووو ،فيقع الغووورم علوووى هوووذا الصوووغْي.إذن يكفلووو
رضووعه تعلووى أموه أن  للمللولق أموه.فاّلِل أوىل ابلنواس موون أنفسوهم،وأبر مونهم وأرحووم مون والووديهم.واّلِل يفورم

نفسووي  للطفوول صووحي  والحووللني كوواملني ألنووه سووبحانه يعلووم أن هووذ  الفوو ة هووك املثلووى موون مجيووع اللجوول  ال
روري  لينمووول ضوووفووو ة عوووامني  اليووولم أن تثبوووحل البحوووّل الصوووحي  والنفسوووي و « ِلَموووْن أَراَق أَْن يُوووِتمَّ الرَّضووواَع َ ..»

م حوَّت     تنتظور ّبو  املسولمالطفل  لا سليما من اللجهتني الصحي  والنفسي .ولكن نعم  اّلِل على ا؟ماعو
 يعلملا هذا من عارّبم.

واّلِل رحوووويم طليوووول،ال فالرصووويد ا نسوووواين موووون ذخوووْية الطفللوووو    يكوووون ليوووو   ذكلوووه ا؟هوووول كوووول هوووذا األموووود
 بعباق .وخباص  ّبي ء الصغار الضعا  انتاجني للعط  والرعاي .

  رو  واناسووونها ابملعوووولللالووودة يف مقابووول موووا فرضوووه اّلِل عليهوووا حووو  علوووى والووود الطفووول:أن يرزقهوووا ويكسووول 
دها أبول  ميوضوان  و لو  واحلفكال ا كوريك يف التبعو  وكال وا مسويول عوا  هوذا الصوغْي الرضويع،هك اود  ابل

 « ..ها َّ ُوْسعَ إِ نَوْفك     ُتَكلَّ ُ »ابلغذاء والكساء ل عا  وكل منهما ييقي واجبه يف حدوق ناقته:
  َمْللُوولق  لَووُه َللَووِدها،وَ بِ الِووَدة  و   ُتَضووارَّ »و  ينبغووك أن يتخووذ أحوود اللالوودين موون الطفوول سووببا ملضووارة اهلخوور:

 قبوول رضوواعه بووالتها فيووه أو األم وحناوووا وهلفتهووا علووى نفلها،ليهوودق..فووال يسووتغل األب علانوو  « ِبَللَووِد ِ 
 مقابل.و  تستغل هك عط  األب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله  طالبها ..

ِّ ِمْثلُ َلى اْلل َوعَ »واللاجبات امللقاة على اللالد تنتقل يف حال  وفاته إىل واريه الراكد:  « ..ذِلكَ  اِر
ه ذي يتحقو  نرفولعائلك الااملرضع ويكسلها ابملعرو  واحلس .هقيقا للتكافل فهل املكل  أن يرز  األم 

. ،ويتحق  نرفه اهلخر ابحتمال تبعات امللّر  اب ّر
 وهكذا   يضيع الطفل إن مات والد .فحقه مكفلل وح  أمه يف مجيع احلا ت.

 وعند ما يستل  هذا ا حتياط ..يعلق إىل استكمال حا ت الرضاع  ..
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ُهمووا َوَتشووواُور  فَووال ُجنووواَ  َعلَ فَووإِ » الووود واللالوودة،أو اللالووودة ل .فوووإذا كوواء ال.« ْيِهموواْن أَراقا ِفصوووا   َعووْن تَووورام  ِمنوْ
،أن يفطموووا الطفووول قبووول اسوووتيفاء العوووامني ألوموووا يوووراين مصووولح  للطفووول يف  م،لسوووبه لوووك الفطاذوالووولاّر

ا مللكولل إليهمواالرضويع  تشاور يف مصلح صحك أو سلا ،فال جنا  عليهما،إذا مت هذا ابلرضى بينهما،وابل
 رعايته،املفروم عليهما محايته.

يف هوووووذ   كوووووذلك إذا رغوووووه اللالووووود يف أن ُيضووووور لطفلوووووه مرضوووووعا موووووأجلرة،حني تتحقووووو  مصووووولح  الطفووووول
ِضووووُعلا  أَْن َتْس َْ َرْقمتُْ أَ َوِإْن »الرضوووواع ،فله ذلووووك علووووى كوووورط أن يووووليف املرضووووع أجرهووووا،وأن ُيسوووون معاملتهووووا:

ُتْم اِبلْ أَْو قَ   « ..َمْعُرو ِ ُكْم َفال ُجناَ  َعَلْيُكْم ِإذا َسلَّْمُتْم ما آتَويوْ
 فذلك ضمان ألن تكلن للطفل انصح ،وله راعي  وواعي .

ل لطيوو  الووذي يكوولعميوو  الويف النهايوو  يوورب  األموور كلووه بووذلك الوورابط ا هلووك ..ابلتقوولى ..بووذلك الشووعلر ا
 « ..َن َبِصْي  ا تَوْعَمُلل   ِ ُقلا اّللََّ َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َواتوَّ »إليه ما   سبيل لتحقيقه إ  به:

 فهذا هل الضمان األكيد يف النهاي .وهذا هل الضمان اللحيد.
 المد  والخطبة بين الامريي والاصريح 235 - 234الدرس الااسع:

 ا   عنها زوجهاملتل  كموبعد استيفاء التشريع للمطلقات ولآلتر املتخلف  عن الطال  ذخذ يف بيان ح
ووا ْلَن ِموونكُ يُوتَوَلفوَّوو عوودهتا.وخطبتها بعوود انقضوواء العوودة.والتعريخ اباطبوو  يف أينائها:}َوالَّووِذينَ  ْم َويَووَذُروَن أَْزَواج 

ا فَوَعْلووووَن يف أَنُفِسووووِهنَّ  ُجنَوووواَ  َعلَووووْيُكْم ِفيَمووووَلُهوووونَّ فَووووالَ ْغووووَن َأجَ َيَ َبَّْصووووَن ِ َنُفِسووووِهنَّ أَْربَوَعووووَ  َأْكووووُهر  َوَعْشوووور ا فَووووِإَذا بَولَ 
اء أَْو َأْكَننووُتْم بَووِ  النَِِسوولَووْيُكْم ِفيَمووا َعرَّْضووُتم بِووِه ِمووْن ِخطْ ( َو َ ُجنَوواَ  عَ 234اِبْلَمْعووُروِ  َواّلِلُ ِ َووا تَوْعَملُوولَن َخبِووْي  )

ْل   مَّْعُروف وا َو َ تَوْعزُِمولاْ ُعْقوَدَة قَووا ِإ َّ أَن تَوُقللُولاْ نَّ ِسور  ُدوهُ تُوَلاعِ  يف أَنُفِسُكْم َعِلَم اّلِلُ أَنَُّكْم َسَتْذُكُروَوُنَّ َوَلِكن  َّ 
ُلَ  اْلِكَتاُب َأَجلَوُه َواْعَلُمولاْ أَنَّ اّللَِ    اْعَلُمولاْ أَنَّ اّلِلَ َغُفولر  َحلِويم  نُفِسوُكْم فَاْحوَذُروُ  وَ أَ ُم َموا يف  يَوْعلَوالنَِِكاِ  َحَّتََّ يَوبوْ

 قرة  ..({  سلرة الب235)
واملتوول  عنهووا زوجهووا كانووحل تلقووى الكثووْي موون العنووحل موون األهوول وقرابوو  الووزوج واجملتمووع كلووه ..وعنوود العوورب  
كانووحل إذا مووات زوجهووا قخلووحل مكوواان رقي ووا ولبسووحل كوور يياّبووا و  اووك نيبووا و  كووي ا موودة سوون ،مث ختوورج 

قوذفها ومون ركولب قابو :محار فتقلم بعدة كعائر جاهلي  سخيف  تتف  مع سخ  ا؟اهليو ،من أخوذ بعورة و 
أو كاة ...إخل ..فلما جاء ا سالم خف  عنها هذا العنحل،بل رفعه كلوه عون كاهلهوا و  اموع عليهوا بوني 
فقووووودان الوووووزوج واضوووووطهاق األهووووول بعووووود  ..وإغوووووال  السوووووبيل يف وجههوووووا قون حيووووواة كوووووريف ،وحياة عائليووووو  

وهوك أنولل قلويال  - فعودهتا عودة احلامول ما   تكن حامال -مطم ن .جعل عدهتا أربع  أكهر وعشر ليال 
من عدة املطلق .تستثئ فيها رمحها،و  عر  أهل الزوج يف عولانفهم خبروجهوا لتلهوا.ويف أينواء هوذ  العودة 
تلبك ييااب حمتشم  و  تتزين للخطاب.فأما بعد هذ  العدة فال سبيل ألحد عليها.سلاء من أهلهوا أو مون 

يموووا تتخوووذ  لنفسوووها مووون سووولل  كوووري  يف حووودوق املعووورو  مووون سووون  اّلِل أهووول الزوج.وهلوووا مطلووو  حريتهوووا ف
وكوريعته،فلها أن شخوذ زينتهووا املباحو  للمسولمات،وهلا أن تتلقووى خطبو  ااطاب،وهلوا أن تووزوج نفسوها  وون 
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ُ ِ ووا تَوْعَملُوو»ترتضووك.  تقوو  يف سووبيلها عوواقة ابليوو ،و  كووثايء زائفوو .وليك عليهووا موون رقيووه إ  اّلِل: لَن َواّللَّ
 ..هذا كأن املرأة ..« َخِبْي  

أقب أقب الونفك،و  ائموا علوىمث يلتفحل السيا  إىل الرجال الراغبني فيهوا يف فو ة العودة فيولجههم تلجيهوا ق
رَّْضوُتْم بِوِه ِموْن ْم ِفيموا عَ َعلَوْيكُ  َو  ُجنوا َ »ا جتماع،ورعاي  املشاعر والعلان ،موع رعايو  احلاجوات واملصواحل:

ُتْم يف أَنْوُفِسُكمْ ِخْطَبِ  النِِسا  « ..ِء أَْو َأْكنَونوْ
 ا قووود يكووولن يف  كوووذلك  وووإن املووورأة يف عووودهتا موووا توووزال معلقووو  بوووذكرى   احل،و شووواعر أسووورة امليحل،ومرتبطووو

احلوودية عوون  ات انووع رمحهووا موون محوول   يتبووني،أو محوول تبووني والعوودة معلقوو  بلضووعه ..وكوول هووذ  ا عتبووار
 ايت.  ُين ملعد ،وألنه ار  مشاعر،وحدش ذكر  حياة زوجي  جديدة.ألن هذا احلدية

ارة البعيوودة ء.أبيححل ا كووخبطبوو  النسووا -  التصووري   -ومووع رعايوو  هووذ  ا عتبووار ات فقوود أبووي  التعووريخ 
 اليت تلم  منها املرأة أن هذا الرجل يريدها زوج  بعد انقضاء عدهتا.

  .306ُقلُل ِإىنِِ أُرِيُد التوَّْزِويَج،َوَلَلِقْقُت أَنَُّه تَوَيسََّر ىِل اْمرَأَة  َصاحِلَ   وقد روي َعِن اْبِن َعبَّاس  ) ِفيَما َعرَّْضُتْم ( يوَ 
بوو    أن هووذ  الرغ  يعلوومكووذلك أبيحووحل الرغبوو  املكنلنوو  الوويت   يصوور  ّبووا   تصوورُيا و  تلميحووا.ألن اّللِ 

ُ أَنَُّكْم َسَتْذُكُروَوُنَّ »سلطان  راقة البشر عليها:  .« .َعِلَم اّللَّ
دعل ها هوك الويت توبسوات وحودوقد أابحهوا اّلِل ألووا تتعلو   يول فطوري،حالل يف أصوله،مبا  يف ذاته،واملال
بوحل النولازع هوذّبا،و  يك  إ وا يإىل شجيل اختاذ ااطلة العملي  فيه.وا سالم يلحج أ  ُيطم امليلل الفطريو

وُهنَّ    تُلاِعودُ َولِكونْ »:الشوعلر،ونهارة الضومْيالبشري  إ ا يضوبطها.ومن مث ينهوى فقو  عموا حوال  نظافو  
 « ..ِسر ا

لوزواج دة سرا علوى ال امللاعه  جنا  يف أن تعرضلا اباطب ،أو أن تكنلا يف أنفسكم الرغب ،ولكن انظلر 
ل ّلِل الوذي جعواحياء مون قبل انقضاء العدة.ففك هذا جمانب  ألقب النفك،ورالس  لذكرى الزوج،وقلو  اسوت

 فاصال بني عهدين من احلياة. العدة
ينهوووا يف هوووذا امللقووو  باّلِل الووويت  لفووو  حلووودوق..  نكووور فيوووه و  فحوووا،و  را« ِإ َّ أَْن تَوُقللُووولا قَووووْل   َمْعُروفوووا  »

ُلَ  اْلِكتاُب أَ »الدقي :   وَ »ل:عقودوا النكوا  ..إ وا قوات .و  يقول:و .« َجلَوهُ َو  تَوْعزُِملا ُعْقَدَة النِِكاِ  َحَّتَّ يَوبوْ
 .وذلوك مون حنوولملنهوك عنهوا .العقودة هوك ..زايقة يف التحورج ..فالعزميو  الويت تنشوئ ا« تَوْعزُِمولا ُعْقوَدَة النِِكوا ِ 

 الدق .و ي  اللط  ..تلحك  ع  يف غا« تِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ َفال تَوْقَربُلها»قلله تعاىل:
 .« . فَاْحَذُرو ُ َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ يَوْعَلُم ما يف أَنْوُفِسُكمْ »

وهنا يرب  بني التشريع وخشي  اّلِل املطلع على السرائر.فللهلاجك املستكن  وللمشاعر املكنلن  هنا قيمتهوا 
يف العالقوووووووووات بوووووووووني رجووووووووول وامرأة.تلوووووووووك العالقوووووووووات الشوووووووووديدة احلساسوووووووووي ،العالق  ابلقللب،الغووووووووووائرة يف 
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عليوووووووه اّلِل هوووووووك الضووووووومان  األخْية،موووووووع  الضمائر.وخشوووووووي  اّلِل،واحلوووووووذر  وووووووا ُييوووووووك يف الصووووووودور أن يطلوووووووع
التشووووريع،لتنفيذ التشووووريع.فإذا هووووز الضوووومْي البشووووري هووووزة ااوووول  واحلذر،فصووووحا وارتعووووا رعشوووو  التقوووولى 

 « ..َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َغُفلر  َحِليم  »والتحرج،عاق فسكه فيه الطمأنين  ّلِل،والثق  بعفل اّلِل،وحلمه وغفرانه:
 بو  فلعول عبود ل ابلعقل الشواعر ابّلِل،احلوذر مون مكنولانت القلولب.حليم   يعجو غفلر يغفور خطي و  القلوه

 ااانئ أن يتلب.
 المطلقة قبل الدخول بين المد  والمامة 237 - 236الدرس الماشر:

 اسوتلفاها ّبون الويت مث اكء حكم املطلق  قبل الدخلل.وهك حالو  جديودة غوْي حوا ت الطوال  ابملودخلل
لَّْقوُتُم النِِسواَء نَ ْيُكْم ِإْن اَ  َعلَو  ُجنو»ة اللقلع.فيبني ما على الوزوجني فيهوا وموا هلموا:من قبل.وهك حال  كثْي 

قَوَدرُُ  َمتاعوا  اِبْلَمْعوُروِ  َحق وا  َدرُُ  َوَعَلى اْلُمْقوِ ِ ْلُملِسِع قَ َعَلى ا ما َ ْ َاَُسلُهنَّ أَْو تَوْفرُِضلا هَلُنَّ َفرِيَض  .َوَمتُِِعلُهنَّ 
ْصووُ  مووا فَوَرْضووُتْم.ِإ َّ أَْن ْم هَلُوونَّ َفرِيَضوو   فَنِ قَووْد فَوَرْضووتُ ُهنَّ وَ اْلُمْحِسووِننَي.َوِإْن نَلَّْقُتُموولُهنَّ ِمووْن قَوْبووِل أَْن َاَُسوول  َعلَووى

َ ِ ووا  ْضوولَ اْلفَ ْقوولى .َو  تَوْنَسووُلا قْوووَرُب لِلتوَّ ُفوولا أَ يَوْعُفوولَن أَْو يَوْعُفووَلا الَّووِذي بِيَووِدِ  ُعْقووَدُة النِِكوواِ .َوأَْن تَوعْ  ووَنُكْم.ِإنَّ اّللَّ بَويوْ
 «..تَوْعَمُللَن َبِصْي  

فاللاجه يف ،واملهر فريضو واحلال  األوىل:هك حال  املطلق  قبل الودخلل،و  يكون قود فورم هلوا مهور معلولم.
سوي  ل قيمتوه النفذا العموهذ  احلال  على الزوج املطلو  أن ميتعهوا.أي أن مينحهوا عطيو  حسوبما يسوتطيع.وهل

يف نفووك  فوولة  ضوو جنووه كلنووه نلعووا موون التعووليخ ..إن انفصووام هووذ  العقوودة موون قبوول ابتوودائها ينشووئ  ا
يوه نسومات مون فر،وينسوم املرأة،واعل الفرا  نعن  عداء وخصلم .ولكن التمتيوع يوذهه ّبوذا ا؟ول املكفه

سوودقة  مسووحل ضوورب  الوولق واملعووذرة وحلووع علووى الطووال  جوول األسوو  واألسووى.فهك حماولوو  فاكوول  إذن ولي
لقووحل كرميوو .ويف اللووذكرى الوهلووذا يلصووك أن يكوولن املتوواع ابملعوورو  اسووتبقاء للموولقة ا نسوواني ،واحتفالا اب

َعلَوووى :» ا يسوووتطيعمووونفسوووه   يكلووو  الوووزوج موووا   يطيووو ،فعلى الغوووب بقووودر غنوووا ،وعلى الفقوووْي يف حووودوق 
  القلوولب واكفهوورار ِدي ّبمووا جفوواحسووان فينووو  وا ..ويلووِل  ابملعوور « اْلُملِسووِع قَووَدرُُ  َوَعلَووى اْلُمْقووِ ِ قَووَدرُ ُ 

 « ..َمتاعا  اِبْلَمْعُروِ  َحق ا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ »ا؟ل اني :
.هووووذا هوووول املعللم واحلالوووو  الثانيوووو :أن يكوووولن قوووود فوووورم مهوووورا معللمووووا.ويف هووووذ  احلالوووو  اووووه نصوووو  املهوووور

نوحل صوغْية اكوللليهوا إن   -يسور.فللزوج  القانلن.ولكن القرآن يدع األمر بعود ذلوك للسوماح  والفضول وال
 القووواقر العفووولِ  ن تعفووول وتووو   موووا يفرضوووه القانلن.والتنوووازل يف هوووذ  احلالووو  هووول تنوووازل ا نسوووان الراضوووكأ -

حووو  هوووذ  السوووم .الذي يعووو  عووون موووال رجووول قووود انفصووومحل منوووه عروتوووه.ومع هوووذا فوووإن القووورآن يظووول يال
ووَنُكْم.ِإنَّ ا تَوْنَسووُلا لى .َو ْعُفوولا أَقْوووَرُب لِلتوَّْقووَوأَْن توَ »القلوولب كووك تصووفل وتوور  وختلوول موون كوول كووائب : ْلَفْضووَل بَويوْ

 « ..اّللََّ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي  
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ستجاكوو  حقها ابيالحقهوا ابستجاكو  كووعلر التقلى.ويالحقهوا ابستجاكوو  كوعلر السووماح  والتفضول.ويال
يو  قى القلولب نقئبو .ولتبكانوحل أم خاكعلر مراقب  اّلِل ..ليسلق التجمل والتفضل جل هذ  العالق  انجحو   

 خالص  صافي .ملصلل  ابّلِل يف كل حال.
 من أحكاا الصال  239 - 238الدرس الحادي عشر 

ن عوو،يوودس حووديثا بوواقة ّللِ ويف هووذا ا؟وول الووذي يوورب  القلوولب ابّلِل،واعوول ا حسووان واملعوورو  يف العشوورة ع
  األحكام.وقووود بقوووك منهوووا حكوووم املتووول  عنهوووا   ينتوووه بعووود مووون هوووذو  -كوووث عبووواقات ا سوووالم أ -الصوووالة 

 -ت بصوف  عامو  للمطلقوا زوجها وحقها يف وصي  تسم  هلا ابلبقاء يف بيته والعيا من ماله،وحكم املتاع
صوووالة،ومن عبووواقة الكيووودس احلووودية عووون الصوووالة يف هوووذا ا؟ل،فيووولحك  ن الطاعووو  ّلِل يف كووول هوووذا عبووواقة  

 ا نسواين يف   اللجولققرآن.وهل يتس  موع التصولر ا سوالمك لغايوجنسها،وهل إُياء لطي  من إُياءات ال
ْنَك ِإ َّ لِيَوْعُبُدونِ »قلله تعاىل:  قصلرة علوى الشوعائر،بل كوامل لعباقة غْي معتبار  اوا«.َوما َخَلْقحُل ا؟ِْنَّ َواْ ِ

  اْلُلْسوطى َوُقلُمولا ّللَِّ  َوالصَّوالةِ تِ لصَّوَللاحاِفظُلا َعَلى ا»لكل نشاط،ا عا  فيه إىل اّلِل،والغاي  منه ناع  اّلِل:
ُتْم فَ  َ كَ اذُْكُرو قانِِتنَي.فَِإْن ِخْفُتْم َفرِجا   أَْو رُْكباان .فَِإذا أَِمنوْ  « ..لنُلا تَوْعَلُملنَ ما َعلََّمُكْم ما  َْ َتكُ ا اّللَّ

 رائ .،مستلفي  الشركاناأل واألمر هنا ابنافظ  على الصللات،يعب إقامتها يف أوقاهتا،وإقامتها صحيح 
 --َعوْن َعلِوىِ  قَواَل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ فأما الصالة اللسطى فارجو  مون جممولع الورواايت أووا صوالة العصور 

ُ بُويُولهَتُْم َوقُوبُولَرُهْم اَنر ا » يَوْلَم اأَلْحزَاِب   َصوالََّها بَونْيَ مُثَّ «.َكوَغُللاَن َعوِن الصَّوالَِة اْلُلْسوَطى َصوالَِة اْلَعْصوِر َمواَ اّللَّ
..وختصيصوووها ابلوووذكر ر وووا ألن وقتهوووا اوووكء بعووود نلمووو  القيللل ،وقووود 307اْلِعَشووواَءْيِن بَووونْيَ اْلَمْغوووِرِب َواْلِعَشووواِء.

 تفلت املصلك ..
ء الصوالة لمولن يف أينواانلا يتككوواألمر ابلقنلت،األرج  أنه يعب ااشلع ّلِل والتفرغ لذكر  يف الصالة.وقد  

بغوْي ذكور   الصوالةم مون حاجوات عاجلو .حَّت نزلوحل هوذ  اهليو  فعلمولا منهوا أن   كوغل يففيما يعورم هلو
 اّلِل وااشلع له والتجرق لذكر .

ه   تتلق .يتجووو ة توويقى فأمووا إذا كووان ااوول  الووذي   يوودع جمووا   قاموو  الصووالة عووا  القبلوو ،فإن الصووال
كولع ءة خفيفو  للر لمئ إميواحية يقتضويه حالوه،وي الراكه على الداب  والراجل املشغلل ابلقتال وقفع ااطر

الوو  حنسوواء توتم يف سولرة ال والسوجلق.وهذ  غوْي صووالة ااول  الوويت بوني كيفيتهووا يف سولرة النسوواء.فاملبين  يف
صوو   قوو  وراء يمووا إذا كووان امللقوو  يسووم  إبقاموو  صوو  موون املصوولني يصوولك ركعوو  خلوو  ا مووام بينمووا 

إذا زاق  سووووه ..أموووواكعوووو  بينمووووا الصوووو  األول الووووذي صوووولى أو  ُير ُيرسووووه.مث اووووكء الصوووو  الثوووواين فيصوووولك ر 
 البقرة. اال  وكانحل امللقع  واملسايف  فعال،فتكلن الصالة املشار إليه هنا يف سلرة

وهوذا األموور عجيوه حقووا.وهل يكشوو  عون موودى األ يوو  البالغو  الوويت ينظوور اّلِل ّبوا إىل الصووالة،ويلحك ّبووا 
اول  والشودة.فال تو   يف سواع  ااول  البوال ،وهك العودة.ومن مث ييقيهوا لقللب املسلمني.إوا عدة يف ا
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انووارب يف امليدان،والسووي  يف يد ،والسوووي  علووى رأسوووه.ييقيها فهووك سووال  للمووويمن كالسووي  الوووذي يف 
يد .وهك جن  له كالودرع الويت تقيوه.ييقيها فيتصول بربوه أحولج موا يكولن لالتصوال بوه،وأقرب موا يكولن إليوه 

 ن حلله ..واملخاف  م
ل   العبواقة يصو،وعن نريوإن هذا الدين عجيه.إنوه مونهج العباقة.العبواقة يف كوَّت صولرها والصوالة عنلاووا

دخلوه يريو  العبواقة اء.وعن ناب نسان إىل أرفع قرجاته.وعن نري  العبواقة يثبتوه يف الشودة،ويهذبه يف الرخو
  األيودي ويفيفوالسويل   العنايو  ابلصوالةيف السلم كاف  ويفويخ عليوه السوالم وا نم نوان ..ومون مث هوذ  

ا   ء موووا علمهوووم موووّلِل جوووزااالرقووواب  فوووإذا كوووان األمووون فالصوووالة املعروفووو  الووويت علمهوووا اّلِل للمسووولمني،وذكر 
َ َكما َعلََّمُكْم م»يكلنلا يعلملن: ُتْم فَاذُْكُروا اّللَّ  « ..َلُملنَ ُكلنُلا تَوعْ ا  َْ تَ فَِإذا أَِمنوْ

اةف  ظو  نولال احليوويف كوول حلو علمولن لول  أن علمهووم اّلِلف ولول  أنوه يعلمهووم يف كول يولم ومواذا كوان البشوور ي
سوووالمك لتصووولر ا اوتووويقي هوووذ  اللمسووو  قورهوووا يف جموووال احلووودية عووون أحوووام الوووزواج والطوووال  ويف تقريووور 

 لقاعدة ا سالم الكثى.وهك العباقة  ثل  يف كل ناع .
 ها جوجها بين المد  والمامةالماوف  عن 242 - 240الدرس الثاني عشر:

تاعوووا  ِإىَل ْزواِجِهوووْم مَ َوِصوويَّ   أِلَ  أَْزواجا :يَوووَذُرونَ َوالَّووِذيَن يُوتَوَلفوَّوووْلَن ِمووْنُكْم وَ »مث يعوولق السووويا  إىل ختووام األحكوووام: 
.فَوووووِإْن َخوووووَرْجَن فَوووووال ُجنووووواَ  َعلَوووووْيُكْم يف موووووا ُ َعزِيوووووز  ِموووووْن َمْعوووووُرو   َواِسوووووِهنَّ  يف أَنْوفُ فَوَعْلووووونَ  احْلَوووووْلِل َغوووووْْيَ ِإْخراج  ّللَّ

ُ نَي َكذلِ َحِكيم .َولِْلُمطَلَّقاِت َمتاع  اِبْلَمْعُروِ  َحق ا َعَلى اْلُمتَّقِ  ُ َلُكْم آايتِِه لَ َك يُوَبنيِِ  « ..َعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ  اّللَّ
ه،موودة العوويا مون مال بيتوه و واهليو  األوىل تقورر حوو  املتول  عنهووا زوجهوا يف وصووي  منوه تسووم  هلوا ابلبقوواء يف

 اء.لها إىل البقا ما يدع  خترج و  تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من املالبسات انيط  ّب،حلل كامل
 .فريض  عليها  .فالعدةوذلك مع حريتها يف أن خترج بعد أربع  أكهر وعشر ليال كالذي قررته آي  سابق

سو ، ختال   ام النخ  بتلوك.و  ضورورة  فووالبقاء حل  ح  هلا ..وبعضوهم يورى أن هوذ  اهليو  منسول 
َرْجَن فَوِإْن َخو»ه: مفور منو ا؟ه  كما رأينا.فهذ  تقرر حقا هلوا إن كواءت اسوتعملته.وتلك تقورر حقوا عليهوا 

 « ..َفال ُجناَ  َعَلْيُكْم يف ما فَوَعْلَن يف أَنْوُفِسِهنَّ ِمْن َمْعُرو   
نواط ّبوا عو  هوك الويت ييها.فا؟ماتضامن  املس لل  عن كول موا يقوع فتلحك  ع  ا؟ماع  امل« َعَلْيُكمْ »وكلم  

ا يهوا جنوا  فيمويكولن عل أمر هذ  العقيدة وأمر هذ  الشوريع  وأمور كول فورق وكول فعول يف حميطهوا.وهك الويت
رورة قيوام بعاهتوا،ويف ضوسولم  وتيفعل أفراقها أو   يكلن ..وهلذا ا ُياء قيمته يف إقرا  حقيقو  ا؟ماعو  امل

فوراق لنهايو  عون األا لل  يف   ا؟ماع  لتقلم على كريع  اّلِل وهرسها من خوروج أي فورق عليهوا.فهك املسوهذ
 حووك كوول فوورق حسووها ويف يف الصووغْية والكبْية.وااطوواب يلجووه إليهووا ّبووذ  الصووف  لتقريوور هووذ  احلقيقوو  يف

ُ َعزِيووز  َحِكوويم  »فيهووا ..والتعقيووه: لجه.وفيووه رم ومووا يفوويوحكمتووه فيمووا ...للفووحل القلوولب إىل قوولة اّللِ « َواّللَّ
 مع  التهديد والتحذير ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 490 

ع  اِبْلَمْعووُروِ  لَّقوواِت َمتووا لِْلُمطَ وَ »واهليوو  الثانيوو  تقوورر حوو  املتوواع للمطلقووات عاموو ،وتعل  األموور كلووه ابلتقوولى:
ام اجووووو   فووووو  ح  ..و  وبعضوووووهم يووووورى أووووووا منسووووولخ  كوووووذلك ابألحكوووووام السوووووابق«.َحق وووووا َعلَوووووى اْلُمتَِّقووووونيَ 

 النس .فاملتاع غْي النفق  ..
 خلل ّبا.ا وغْي املدملدخلل ّبو ا يتمشى مع ا ُياءات القرآني  يف هذا اجملال تقرير املتع  لكل مطلق .ا

  لنفوولس امللحشوول،وترضووي  املفووروم هلووا مهوور وغووْي املفووروم هلا.ملووا يف املتعوو  موون تنديوو  ؟فووا  جوول الطال 
 ن اللحيد.د والضمار التقلى،وتعلي  األمر به.وهك الضمان األكيابلفرا .ويف اهلي  استجاك  لشعل 

ُ اّللَُّ »واهلي  الثالث  تعقيه على األحكام السابق  مجيعا:  « ..َعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ  آايتِِه لَ  َلُكمْ َكذِلَك يُوَبنيِِ
يبووني  ر ..كووذلككوذلك ..كهووذا البيووان الوذي سوول  يف هووذ  األحكووام ..وهول بيووان حمكووم ققيوو  مول  موويي

املتمثلو  يف  ا،ويف الرمحو ن  وراءهواّلِل لكم آايته عسى أن تقلق كم إىل التعقل والتدبر فيها،ويف احلكم  الكام
ي   السوووالم الوووذام ،ونعميناايهوووا،ويف النعمووو  الووويت تتجلوووى فيها.نعمووو  التيسوووْي والسوووماح ،مع احلسوووم والصووور 

 يفيخ منها على احلياة.
 تسووالم والرضووىعوو  وا سج ا هلووك لكووان هلووم معووه كوأن ..هوول كووأن الطاولول تعقوول النوواس وتوودبروا هووذا املونه

 والقبلل ..والسالم الفائخ يف األروا  والعقلل ..
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 [252إل   243(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  الخامسة عشر 

 طالوت وداود وجالوتقصة  

 

ُ ُملتُولا مُثَّ َمْلِت َفقوالَ َذَر الْ حَ رِِهْم َوُهْم أُُلل   أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجلا ِمْن ِقاي}   َ لَوُذو  هَلُوُم اّللَّ  َأْحيواُهْم ِإنَّ اّللَّ
َ  َِ قواتُِللا يف َسوِبيِل اّللَِّ َواْعَلُمولا أَنَّ ( وَ 243َفْضل  َعَلى النَّاِس َولِكنَّ َأْكثَووَر النَّواِس   َيْشوُكُروَن ) يوع  َعلِويم   اّللَّ

َ قَوْرضووووا  َحَسوووونا  فَوُيضوووواِعَفُه لَوووو( َموووو244) ُ يَوْقووووِبُخ َويَوبْ افا  َكثِووووْيَ ُه َأْضووووعْن َذا الَّووووِذي يُوْقووووِرُم اّللَّ ُصووووُ  َوإِلَْيووووِه ة  َواّللَّ
َمِلكوا  نُقاتِوْل  نوانَوِلِ  هَلُوُم ابْوَعوْة لَ لِ ِإْذ قواُللا  ْن بَوْعوِد ُملسوى( أَ َْ تَوَر ِإىَل اْلَمإَلِ ِمْن َبِب ِإْسرائِيَل ِمو245تُوْرَجُعلَن )

ُتْم ِإْن ُكتِووَه َعلَوْيُكُم اْلِقتوا قاتِوَل يف َسوِبيِل اّللَِّ َوقَووْد قواُللا َومووا لَنوا َأ َّ نُ   تُقواتُِللاُل َأ َّ يف َسوِبيِل اّللَِّ قواَل َهوْل َعَسويوْ
وووا ُكتِوووَه َعلَوووْيِهُم اْلِقتووو ُهْم َواّللَُّ  ِإ َّ لَّوووْلا اُل تَولَ أُْخرِْجنوووا ِموووْن ِقايران َوأَبْنائِنوووا فَوَلمَّ ( 246 َعلِووويم  اِبلظَّووواِلِمنَي )قَلِووويال  ِمووونوْ
َ َقْد بَوَعَة َلُكْم ناُللَت َملِ  نا َوحَنُْن َأَحوُ  اِبْلُمْلوِك ِمْنوُه ُكلُن َلُه اْلُمْلُك َعَليْ لا َأىنَّ يَ كا  قالُ َوقاَل هَلُْم نَِبيُوُهْم ِإنَّ اّللَّ

َ اْصووطَفاُ  َعلَووْيكُ َوَ ْ يوُووْيَت َسووَع   ِمووَن اْلموواِل  ُ يوُووْييت ُمْلَكووُه َمووْن  اْلِعْلووِم َوا؟ِْْسووِم وَ يف ُ  َبْسووطَ   ْم َوزاقَ قوواَل ِإنَّ اّللَّ اّللَّ
ُ واِسووع  َعلِوويم  ) ُكووْم  ِفيووِه َسووِكيَن   ِمووْن َربِِ ُم التَّووابُلتُ يَووَ  ُمْلِكووِه أَْن َذْتِووَيكُ َوقوواَل هَلُووْم نَبِوويُوُهْم ِإنَّ آ (247َيشوواُء َواّللَّ

وُتمْ هَل  يف ذِلَك ُ  ِإنَّ َوبَِقيَّ   ِ َّا تَوَرَ  آُل ُملسى َوآُل هاُروَن َهِْمُلُه اْلَمالِئكَ  ( فَوَلمَّوا 248 ُموْيِمِننَي )يَ   َلُكْم ِإْن ُكنوْ
َتِليُكْم بِنَوَهر  فَ  َيْطَعْمُه فَِإنَّوُه ِموبِِ ِإ َّ َموِن   َوَمْن  َْ َلْيَك ِمبِِ فوَ ِرَب ِمْنُه َمْن كَ َفَصَل ناُللُت اِبْ؟ُُنلِق قاَل ِإنَّ اّللََّ ُمبوْ
ُهْم  ووا فوَ اْغووَ ََ  ُغْرفَوو   بِيَووِدِ  َفَشوورِبُلا ِمْنووُه ِإ َّ قَلِوويال  ِموونوْ  قوواُللا   ناقَووَ  لَنَووا اْليَوووْلَم َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َمَعووهُ  اَوزَُ  ُهوولَ جووَلمَّ

ُووْم ُمالقُوولا اّللَِّ ِ وواُللَت َوُجنُوولِقِ  قوواَل الَّووِذيَن َيظُنُوولنَ  ُ َمووَع   قَِليلَوو   َغَلبَووحْل ِف َوو    ِمووْن ِف َوو     َكوومْ  َأوَّ َكثِووْيَة  إبِِْذِن اّللَِّ َواّللَّ
َقوْلِم ُصوْران َعلَوى الْ َويَوبِِوحْل أَقْوداَمنا َوانْ  ْينوا َصوْثا  نا أَْفرِْغ َعلَ ( َوَلمَّا بَوَرُزوا ِ؟اُللَت َوُجُنلِقِ  قاُللا َربَّ 249الصَّاِبرِيَن )
ا َيشواُء َولَوْل  احلِْْكَموَ  َوَعلََّموُه ِ َّووَ  اْلُمْلوَك َت َوآ ُ  اّللَُّ ( فَوَهَزُملُهْم إبِِْذِن اّللَِّ َوقَوتَوَل قاُوُق جواُلل 250اْلكاِفرِيَن )

تِْلووَك آايُت  (251اْلعوواَلِمنَي ) َعلَووى  ُذو َفْضوول   اّللََّ َقفْووُع اّللَِّ النَّوواَس بَوْعَضووُهْم بِووبَوْعخ  َلَفَسووَدِت اأْلَْرُم َولِكوونَّ 
ُللها َعَلْيَك اِبحلَْ ِِ َوِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي )  { (252اّللَِّ نَوتوْ

  مقدمة الوحد  حكمة ورود قصة بني إسرائيل في القرآن

نووودر  قيمووو  هوووذا الووودرس.وما يتضووومنه مووون عوووارب ا؟ماعوووات السوووابق  واألموووم الغوووابرة،حني نستحضووور يف 
القوورآن هوول كتوواب هووذ  األموو  احلووك ورائوودها الناصوو  وأنووه هوول مدرسووتها الوويت تلقووحل فيهووا قروس أن  أنفسوونا

كووان يووريب بووه ا؟ماعوو  املسوولم  األوىل الوويت قسووم هلووا إقاموو  منهجووه الوورابين يف   -سووبحانه  -حياهتووا.وأن اّلِل 
أراق ّبوذا القورآن  -اىل تعو -األرم،وانط ّبا هوذا الودور العظويم بعود أن أعودها لوه ّبوذا القورآن الكرمي.وأنوه 

لقيوواقة أجيووال هووذ  األم ،وتربيتها،وإعووداقها  - -البوواقك بعوود وفوواة الرسوولل  -أن يكوولن هوول الرائوود احلووك 
لوودور القيوواقة الراكوودة الووذي وعوودها بووه،كلما اهتوودت ّبديه،واستمسووكحل بعهوودها معه،واسووتمدت موونهج 

ملنواهج األرضووي .وهك بصوفتها هووذ ،مناهج حياهتوا كلوه موون هوذا القرآن،واسوتغزت بووه واسوتعلحل علووى مجيوع ا
ا؟اهليوو   إن هووذا القوورآن لوويك جموورق كووالم يتلووى ..ولكنووه قسووتلر كووامل ..قسووتلر لل بيوو ،كما أنووه قسووتلر 
للحيوواة العمليوو ،ومن مث فقوود تضوومن عوورم عووارب البشووري  بصوولرة ملحيوو  علووى ا؟ماعوو  املسوولم  الوويت جوواء 
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 -عليووه السووالم  -الوودعلة ا ميانيوو  يف األرم مون لوودن آقم لينشو ها ويربيهووا وتضوومن بصووف  خاصو  عووارب 
وقووودمها زاقا لامووو  املسووولم  يف مجيوووع أجياهلا.عارّبوووا يف األنفك،وعارّبوووا يف واقوووع احليووواة.كك تكووولن األمووو  

 املسلم  على بين  من نريقها،وهك تتزوق هلا بذلك الزاق الضخم،وذلك الرصيد املتنلع.
ر رائيل هوول أكثووا بووب إسووّبووذ  اللفرة،وّبووذا التنلع،وّبووذا ا ُيوواء ..وقصوو وموون مث جوواء القصووا يف القوورآن

د اسوووتقبال لظوووالل عنوووالقصوووا وروقا يف القووورآن الكرمي،ألسوووباب عووودة،ذكران بعضوووها يف ا؟وووزء األول مووون ا
 ونضووي  إليهووا -ولووه وخباصوو  يف أ -أحووداّ بووب إسوورائيل وذكووران بعضووها يف هووذا ا؟ووزء يف مناسووبات كووَّت 

ر قوار كواليت مو  مون هوذ  األمو  املسولم  سوتمر  علوم أن أجيوا -سوبحانه  -حه ..وهول أن اّلِل هنا ما نرج
ا مزالووو  عووورم عليهوووففيهوووا بنووول إسووورائيل،وتق  مووون قينهوووا وعقيووودهتا ملاقووو  كوووبيه   لاقووو  بوووب إسووورائيل 

ا بيود اّلِل رفلعو  هلوة املذ  املرآالطري ،مصلرة يف  ري  بب إسرائيل،لتكلن هلا عظ  وعثة ول ى صلرهتا يف ه
رأ  تلك املزال  أو اللجاج فيها على مودار الطريو   إن هوذا القورآن ينبغوك أن يقويفقبل اللقلع  -بحانه س -

 اليلم،لتعووا  يوو ،تتنزلوأن يتلقووى موون أجيووال األموو  املسوولم  بوولعك.وينبغك أن يتوودبر علووى أنووه تلجيهووات ح
 ه سوووجل حلقيقووو و علوووى أنوووأنوووه جمووورق كوووالم مجيووول يرتووول أ مسوووائل اليووولم،ولتنْي الطريووو  إىل املسوووتقبل.  علوووى

يف   يف يلمنووا و ا اللاقعومضوحل ولون تعولق  ولون ننتفووع ّبوذا القورآن حوَّت نقورأ  لنلووتمك عنود  تلجيهوات حياتنو
  ياهتووا اللاقعوو كوويون حيفغوودان كمووا كانووحل ا؟ماعوو  املسوولم  األوىل تتلقووا  لتلووتمك عنوود  التلجيووه احلاضوور 

ال السواهك  علوى البو ذا الولعك سونجد عنود  موا نريد.وسونجد فيوه عجائوه   ختطور..وحني نقرأ القورآن ّبو
وهوذا  :هذا فافعلل تقلل لناسنجد كلماته وعباراته وتلجيهاته حي  تنبخ وتتحر  وتشْي إىل معا  الطري  و 

اختوووذوا مووون   وكوووذا ف  تفعلل .وتقووولل لنا:هوووذا عووودولكم وهوووذا صووودي .وتقلل لنا:كوووذا فاختوووذوا مووون احليطووو
 ئوذ يف القورآنسونجد عندلعدة.وتقلل لنا حديثا نليال مفصال ققيقا يف كل موا يعورم لنوا مون الشويون ..و ا

« ا ُُيْيِويُكمْ رَُّسلِل ِإذا َقعواُكْم ِلمو َولِلّللَِّ ِجيُبلا اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اْستَ »متاعا وحياة وسندر  مع  قلله تعاىل:
ة موون صووفحات فح  عووابر صووموو  املتجوودقة.  حليوواة  رحيوو  حموودوقة يف ..فهووك قعوولة للحيوواة ..للحيوواة الدائ

 التاري .
د ّبموووا جوووارب ويعوووهوووذا الووودرس يعووورم عوووربتني مووون عوووارب األموووم يضووومهما إىل ذخوووْية هوووذ  األمووو  مووون الت

 بلصوووفها واريووو الكبْي، ا؟ماعووو  املسووولم  ملوووا هوووك معرضووو  لوووه يف حياهتوووا مووون امللاقووو  بسوووبه قيامهوووا بووودورها
 مياني ،وواري  التجارب يف هذا احلقل ااصيه.العقيدة ا 

ُجولا َخرَ »مجاعو   هوك عربو واألوىل عرب    يذكر القرآن أصحاّبا ويعرضوها يف اختصوار كامل،ولكنوه وا .ف
در اّلِل الوذي خرجولا قوذر وأقركهوم لفورار واحلو..فلم يونفعهم ااوروج وا« ِمْن ِقايرِِهْم َوُهْم أُُلل   َحَذَر اْلَمْلتِ 

 يبوذللا جهودا يف قواء املولت،و هود يف ات..  يونفعهم ا؟« مُثَّ َأْحيواُهمْ « ..»ُملتُولا»ا منه ..فقال هلوم اّلِل:حذر 
 اس جاع احلياة.وإ ا هل قدر اّلِل يف احلالني.
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ّلِل،واهوووه  سوووبيل ايفويف لووول هوووذ  التجربووو  يتجوووه إىل الوووذين آمنووولا ُيرضوووهم علوووى القتوووال،وعلى ا نفوووا  
 ملال.والقاقر على قبخ احلياة وقبخ املال.احلياة.وواهه ا

م،وذللا مقدسوووواهت والثانيوووو  عربوووو  يف حيوووواة بووووب إسوووورائيل موووون بعوووود ملسووووى ..بعوووود مووووا ضوووواع ملكهم،ووبووووحل
م انتفاضووو  ضوووحل نفلسوووهألعووودائهم،وذاقلا الليووول بسوووبه احنووورافهم عووون هووودي رّبم،وتعووواليم نبووويهم ..مث انتف

 َعوْة لَنوا َمِلكوا  نُقاتِولْ  هَلُوُم ابوْ لِنَوِلِ  »ا القتال يف سوبيل اّلِل.فقواللا:جديدة واستيقظحل يف قللّبم العقيدة واكتاقل 
 «.يف َسِبيِل اّللَِّ 

قائ ،همول إُيواءات قليو  توثز مجلو  ح -لسويا  القورآين املولحك اكموا يعرضوها   -ومن خالل هذ  التجرب  
 حلني.ايف ذلك  للجماع  املسلم  يف كل جيل،فضال على ما كانحل همله للجماع  املسلم 

 ن كولعلوى الورغم مو -قيودة انتفاضو  الع -والعثة الكلي  اليت تثز من القصو  كلهوا هوك أن هوذ  ا نتفاضو  
  مراحول الطريو د فولج يفما اعتلرها أمام التجرب  اللاقع  من نقا وضع ،ومن ختلك القولم عنهوا فلجوا بعو

ل نتوائج ضوخم   عليهوا قود حقو  لبوب إسورائيله فإن يبوات حفنو  قليلو  مون املويمننيكعلى الرغم من هذا   -
 جدا ..

هووحل  يوول والووذلل والتشووريد الطفقوود كووان فيهووا النصوور والعووز والتمكني،بعوود اهلزميوو  املنكرة،واملهانوو  الفاضح ،
ا قولو  بوب مو  وصولحل إليهووهوذ  أعلوى ق -أقدام املتسلطني.ولقد جاءت هلوم  لوك قاوق،مث ملوك سوليمان 

د النبووولة بووول يف عهووودهم الوووذهل الوووذي يتحوووديلن عنوووه والوووذي   يبلغووول  مووون قإسووورائيل يف األرم،وهوووك عهووو
يهووا فنوو  قليلوو  علويبووات ح الكووثى ..وكووان هووذا النصوور كلووه مثوورة مباكوورة   نتفاضوو  العقيوودة موون هووحل الركووام

 أمام جحافل جاللت  
 ني :ح يف كل ويف خالل التجرب  تثز بضع عظات أخرى جزئي  كلها ذات قيم  للجماع  املسلم 

حموووك  علها علوووىمووون ذلوووك ..أن احلماسووو  ا؟ماعيووو  قووود ختووودع القووواقة لووول أخوووذوا  ظهرها.فيجوووه أن يضووو
كانوو  ي واملموون ذوي الوورأ -يل التجربوو  قبوول أن حلضوولا ّبووا املعركوو  احلا وو  ..فقوود تقوودم املووا موون بووب إسوورائ

ع أعوووووداء موووووإىل املعركووووو   ىل نبووووويهم يف ذلوووووك الزموووووان،يطلبلن إليوووووه أن حتوووووار هلوووووم ملكوووووا يقووووولقهمإ -فووووويهم 
أن  ا أراق نبويهمارون.فلموقينهم،الذين سلبلا ملكهوم وأمولاهلم ومعهوا رلفوات أنبيوائهم مون آل ملسوى وآل ه

ُتْم ِإْن ُكتِوووَه »يسوووتلي  مووون صوووح  عوووزميتهم علوووى القتال،وقوووال هلوووم: «  َّ تُقووواتُِللا أَ  اْلِقتووواُل لَوووْيُكمُ عَ َهوووْل َعَسووويوْ
 َسووِبيِل اّللَِّ يف  نُقاتِووَل نووا َأ َّ لَ َومووا »تفعووحل محاسووتهم إىل الووذروة وهووم يقللوولن لووه:اسووتنكروا عليووه هووذا القلل،وار 
 « ..َوَقْد أُْخرِْجنا ِمْن ِقايران َوأَبْنائِناف

ولكوون هووذ  احلماسوو  البالغوو  مووا لبثووحل أن انطفووأت كووعلتها،وهتاوت علووى مراحوول الطريوو  كمووا تووذكر القصوو  
وو»وكمووا يقوولل السوويا  اب مجووال: ُهمْ فَوَلمَّ ..ومووع أن لبووب إسوورائيل « ا ُكتِووَه َعلَووْيِهُم اْلِقتوواُل تَوَللَّووْلا ِإ َّ قَلِوويال  ِموونوْ

نابعووووا خاصووووا يف النكوووولل عوووون العهوووود،والنكلص عوووون اللعوووود،والتفر  يف منتصوووو  الطريوووو  ..إ  أن هووووذ  
ا عاليوووا مووون الظووواهرة هوووك لووواهرة بشوووري  علوووى كووول حوووال،يف ا؟ماعوووات الووويت   تبلووو  تربيتهوووا ا ميانيووو  مبلغووو
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التدريه ..وهوك خليقو   ن تصواق  قيواقة ا؟ماعو  املسولم  يف أي جيول ..فيحسون ا نتفواع فيهوا بتجربو  
 بب إسرائيل.

يقووو  عنووود  غوووك أن  ومووون ذلوووك أن اختبوووار احلماسووو  الظووواهرة وا نووودفاع الفوووائر يف نفووولس ا؟ماعوووات ينب
م.و  سوتجاب  لطلوبهام القتوال  جورق أن كتوه علويه األول ..فإن كثرة بب إسورائيل هوي ء قود تللولا ا بتالء 
ا؟ودال حولل احلجواج و  قل  مستمسك  بعهدها مع نبيها.وهم ا؟نلق الذين خرجلا مع ناللت بعود تب  إ 

ملوه املالئكو  أنبيوائهم ه ه رلفواتجدارته ابمللك والقياقة،ووقلع عالم  اّلِل ابختيار  هلم،ورجعو   بولهتم وفيو
 ... 

م هلوالوذي أقاموه  ان األول  سقطحل كثرة هوي ء ا؟نولق يف املرحلو  األوىل.وضوعفلا أموام ا متحوومع هذا فق
َتلِو»قائدهم: َ ُمبوْ .َوَمْن َ ْ َيْطَعْموُه ِموْن َكوِرَب ِمْنوُه فَولَوْيَك نَوَهور :َفمَ يُكْم بِ فَوَلمَّا َفَصَل ناُللُت اِبْ؟ُُنلِق قواَل:ِإنَّ اّللَّ بِِ
ُهمْ  ْنووُه ِإ َّ قَلِوويال  مِ َفَشوورِبُلا  -َمووِن اْغووَ ََ  ُغْرفَوو   بِيَووِدِ   ِإ َّ  -فَِإنَّووُه ِمووبِِ   يثبووحل كووذلك إىل ..وهووذا القليوول  « ِموونوْ
 النهاي .

َل َوالَّوِذيَن آَمنُولا جواَوزَُ  ُهو فَوَلمَّوا»فأمام اهللل احلك،أموام كثورة األعوداء وقلهتم،هتواوت العوزائم وزلزلوحل القلولب:
القليلووووو  املختوووووارة  ل يبتوووووحل الف ووووو ذا التخووووواذهووووو..وأموووووام « َ  لَنَوووووا اْليَووووووْلَم ِ ووووواُللَت َوُجنُووووولِق ِ َمَعوووووُه قووووواُللا:  ناقَووووو

ُ َموَع الصَّواة  إبِِْذِن َكِثْيَ   َكْم ِمْن ِفَ    قَِليَل   َغَلَبحْل ِفَ    »..اعتصمحل ابّلِل وويقحل،وقالحل: ..وهوذ  « اِبرِينَ ّللَِّ َواّللَّ
 ،واستحقحل العز والتمكني.هك اليت رجححل الكف ،وتلقحل النصر

ت.تثز  قيوواقة نووالل واضووح  يف ويف ينووااي هووذ  التجربوو  تكموون عووثة القيوواقة الصوواحل  احلازموو  امليمنوو  ..وكلهووا
ر الطاعو  اولتوه اختبواألوىل،وحمامنها خثته ابلنفلس وعدم اغ ار  ابحلماس  الظاهرة،وعدم اكتفائه ابلتجربو  

عوودم  -م هوووهووذا هوول األ - ،وفصووله للووذين ضووعفلا وتووركهم وراء  ..مث والعزميوو  يف نفوولس جنوولق  قبوول املعرك
ا ختارة.فخووام ّبووولف ووو  املاختاذلووه وقوود تضووواءل جنوولق  عربوو  بعووود عربوو  و  يثبووحل معوووه يف النهايوو  إ  تلووك 

 املعرك  يق  منه بقلة ا ميان ااالا،ووعد اّلِل الصاق  للميمنني.
ه ألنوه يورى زينوه وتصولراتتغوْي ملاعرك  ..أن القله الذي يتصول ابّلِل توالعثة األخْية اليت تكمن يف مصْي امل

راء اللاقووع ألموولر كلهووا و اإىل أصوول اللاقووع الصووغْي انوودوق بعووني اتوود وراء  إىل اللاقووع الكبووْي املمتوود اللاصوول،و 
تهوا ن قلانحل تورى موالنصور،ك الصغْي اندوق.فهذ  الف   امليمن  الصغْية اليت يبتحل وخاضحل املعرك  وتلقوحل

كوم حكمهوم .ولكنهوا   ه« .ُجنُولِق ِ ُللَت وَ   ناَقَ  لََنا اْليَوْلَم ِ ا»وكثرة عدوها ما يرا  اهلخرون الذين قاللا:
ُ َكثِوووْيَة  إبِِ    ِف َووو   َكوووْم ِموووْن ِف َووو   قَِليلَووو   َغَلبَوووحلْ »علوووى امللق .إ وووا حكموووحل حكموووا آخر،فقالوووحل: ،َواّللَّ َع َموووْذِن اّللَِّ

 « ..ِم اْلكاِفرِينَ ا َواْنُصْران َعَلى اْلَقلْ حْل أَْقداَمن َويَوبِِ َربَّنا أَْفرِْغ َعَلْينا َصْثا  »..مث اعهحل لرّبا تدعل :« الصَّاِبرِينَ 
وهك هك أن ميزان القلى ليك يف أيدي الكافرين،إ ا هل يف يد اّلِل وحود .فطلبحل منوه النصور،وانلته مون 

 التصلرات وامللازين لاملر عند ا تصال ابّلِل حقا،وعنود موا يتحقو  اليد اليت الكه وتعطيه ..وهكذا تتغْي
يف القلوووه ا ميوووان الصوووحي .وهكذا يثبوووحل أن التعامووول موووع وعووود اّلِل اللاقوووع الظووواهر للقلووولب أصووود  مووون 
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التعاموووول مووووع اللاقووووع الصووووغْي الظوووواهر للعيوووولن  و  نسووووتلعه ا ُيوووواءات الوووويت تتضوووومنها القص .فالنصوووولص 
تفصوو  عوون إُياءاهتووا لكوول قلووه  سووه مووا هوول فيووه موون الشووأن وبقوودر  -علمتنووا التجربوو  كمووا   -القرآنيوو  

حاجته الظاهرة فيه.ويبقى هلا رصيدها املوذخلر تتفوت  بوه علوى القلولب،يف كوَّت امللاقو ،على قودر مقسولم 
.. 

 فنخلا إذن من هذا العرم العام إىل تفصيل النصلص :
 والحث عل  ال هاد والن قة الخارجون حار الموت 245 - 243الدرس ا ول:

ُ:ُملتُولا.مُثَّ َموْلِت َفقوالَ َذَر الْ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَّوِذيَن َخَرُجولا ِموْن ِقايرِِهوْم َوُهوْم أُلُول   َحو» َ لَوُذو  هَلُوُم اّللَّ  َأْحيواُهْم.ِإنَّ اّللَّ
 « ..َفْضل  َعَلى النَّاِس،َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   َيْشُكُرونَ 

لت ..مون حوذر املو نذهه يف تيوه التوأويالت،عن هوي ء الوذين خرجولا مون قايرهوم وهوم ألول    أحه أن
ني،كموووا اوووكء مف ويف أي أرم كوووانلاف ويف أي زموووان خرجووولاف ....فلووول كوووان اّلِل يريووود بيووواان عووونهم لبهووو -

د ا.وهديوووأزماوأماكنهوووا و و انووودق يف القرآن.إ وووا هوووذ  عوووثة وعظووو  يوووراق مغزاهوووا،و  توووراق أحووودايها  القصوووا
 األماكن واألزمان   يزيد هنا كي ا على عثة القص  ومغزاها ..

يهموا إىل ورق األمر ف املضمرة إ ا يراق هنا تصحي  التصلر عن امللت واحلياة،وأسباّبما الظاهرة،وحقيقتهما
و  ون هلوووووووع قللاجبوووووووات القووووووودرة املووووووودبرة.وا نم نان إىل قووووووودر اّلِل فيهما.واملضوووووووك يف محووووووول التكوووووووالي  وا

 جزع،فاملقدر كائن،وامللت واحلياة بيد اّلِل يف واي  املطا  ..
قان ،و  يوور الو  ميوودان أجوويووراق أن يقووال:إن احلووذر موون املوولت   اوودي وإن الفووزع واهللووع   يزيوودان حيوواة،

 يسوووو ق يهووووه،وحني قضوووواء وإن اّلِل هوووول واهووووه احليوووواة،وهل آخووووذ احليوووواة وإنووووه متفضوووول يف احلووووالتني:حني
ذا وذا  هووتحققوو  يف ا هليوو  الكووثى كامنوو  خلوو  اهلبوو  وخلوو  ا سوو قاق.وإن مصوولح  النوواس مواحلكموو  

َ َلُذو فَ :»وإن فضل اّلِل عليهم متحق  يف األخذ واملن  سلاء    لِكنَّ َأْكثَووَر النَّواِس ى النَّواِس.وَ ْضل  َعلَ ِإنَّ اّللَّ
 «.َيْشُكُرونَ 

هلوع  ن إ  يف حالو ..  يكول « َحوَذَر اْلَموْلتِ »وجهم مون قايرهوم وخور « َوُهوْم أُلُول   »إن عمع هوي ء القولم 
نهم موون عوو  يغوون  وجزع،سوولاء كووان هووذا ااووروج خلفووا موون عوودو مهوواجم،أو موون وابء حووائم ..إن هووذا كلووه

ُ ..ُملتُلا:»امللت كي ا   « ..َفقاَل هَلُُم اّللَّ
هوول مواتلا بسووبه آخوور موون حيووة   كيو  قووال هلوومف كيوو  مواتلاف هوول موواتلا بسووبه  ووا هربولا منووه وفزعوولاف 

ُيتسووبلاف كوول ذلووك   يوورق عنووه تفصوويل،ألنه لوويك ملضووع العثة.إ ووا ملضووع العووثة أن الفووزع وا؟ووزع وااووروج 
واحلذر،  تغوْي مصوْيهم،و  تودفع عونهم املولت،و  تورق عونهم قضواء اّلِل.وكوان الثبوات والصوث والتجمول أوىل 

.كي ف هل بعثهم من ملت ورق عليهم احليواة هول خلو  مون ذريوتهم خلو  .« مُثَّ َأْحياُهمْ ..»للرجعلا ّلِل 
تتمثول فيوه احليوواة القليو  فووال اوزع و  يهلووع هلوع اهلابءف ..ذلوك كووذلك   يورق عنووه تفصويل.فال ضوورورة ألن 
نووذهه وراء  يف التأويوول،ل ال نتيووه يف أسووانْي   سووند هلووا كمووا جوواء يف بعووخ التفاسووْي ..إ ووا ا ُيوواء الووذي 
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قووا  القلووه موون هووذا الوونا أن اّلِل وهووبهم احليوواة موون غووْي جهوود موونهم.يف حووني أن جهوودهم   يوورق املوولت يتل
 عنهم.

 .. د من األحياءه بال جهإن اهللع   يرق قضاء وإن الفرع   ُيفج حياة وإن احلياة بيد اّلِل هب  من
 إذن فال انمحل أعني ا؟بناء 

يوووع  َعلِووويَوقووواتُِللا يف َسوووِبيِل اّللَِّ َواْعلَ » َِ  َ ن هووود  تلوووك احلاقيووو  ومغزاهوووا ا نووودر  نرفوووا مووو..هنووو« م  ُمووولا أَنَّ اّللَّ
 جياهلووا مجيعوواأول ويف ونوودر  نرفووا موون حكموو  اّلِل يف سوول  هووذ  التجربوو  للجماعوو  املسوولم  يف جيلهووا األ
يف  .قووواتللااّللِ  يووواة بيووود..أ  يقعووودن بكوووم حوووه احلياة،وحوووذر املووولت،عن ا؟هووواق يف سوووبيل اّلِل.فوووامللت واحل

اْعَلُمولا أَنَّ وَ :»يل اّلِل لا يف سوبسبيل اّلِل   يف سوبيل غايو  أخرى.وهوحل رايو  اّلِل   هوحل رايو  أخورى ..قواتل
 « ..اّللََّ  َِيع  َعِليم  

 يفقللب.قواتللا ياة واليسمع ويعلم ..يسمع القلل ويعلم ما وراء .أو يسمع فيستجيه ويعلم ما يصل  احل
 ك هنا  عمل ضائع عند اّلِل،واهه احلياة وآخذ احلياة.سبيل اّلِل ولي

كر ا؟هواق رآن غالبوا بوذ ن يف القووا؟هاق يف سبيل اّلِل بذل وتضوحي .وبذل املوال وا نفوا  يف سوبيل اّلِل يقو  
ني حوعود بوه املوال ه،وقد يقوالقتال.وخباص  يف تلك الف ة حية كان ا؟هاق تطلعا،واجملاهد ينف  على نفس

يف سوووبيل  لمجاهووودينه ا؟هووود فلوووم يكووون بووود مووون احلوووة املسوووتمر علوووى ا نفوووا  لتيسوووْي الطريووو  ل  يقعووود بووو
َ قوَ ي يُوْقورِ َمْن َذا الَّذِ »اّلِل.وهنا عكء الدعلة إىل ا نفا  يف صلرة ملحي  قافع :  ْرضوا  َحَسونا  فَوُيضواِعَفهُ ُم اّللَّ

ُ يَوْقِبُخ َويَوْبُصُ ،َوإِ   ..« ُعلنَ لَْيِه تُوْرجَ َلُه َأْضعافا  َكِثْيَة ،َواّللَّ
ل   يووذهه ء،فكووذلك املوواا البقاهلوووإذا كووان املوولت واحليوواة بيوود اّلِل،واحليوواة   تووذهه ابلقتووال إذا قوودر اّلِل 

  وبركوووو  لوووودنيا مووواااب نفا .إ وووا هووول قوووورم حسووون ّلِل،مضووووملن عند ،يضووواعفه أضووووعافا كثْية.يضووواعفه يف 
ىل إلغووو  والفقووور مووور يف اعا،ورضوووى وقووورىب مووون اّلِل.ومووورق األوسوووعاقة وراحووو  ويضووواعفه يف اهلخووورة نعيموووا ومتا

ُ يَوْقِبُخ َويَوْبُص ُ :»اّلِل،  إىل حرص وخبل،و  إىل بذل وإنفا    « ..َواّللَّ
قضيضووهم إىل و ن بقضووهم واملرجووع إليووه سووبحانه يف وايوو  املطا .فووأين يكوولن املووال والنوواس أنفسووهم راجعوول 

 « ..َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ »اّلِل:
 د امليمنووولن يفن فليجاهووووإذن فوووال فوووزع مووون املووولت،و  خووول  مووون الفقووور،و  حميووود عووون الرجعووو  إىل اّلِل.وإذ

ااوْي هلوم  قدرة،وأنوه مونرزاقهوم مسبيل اّلِل،وليقدملا األروا  واألملال وليستقينلا أن أنفاسوهم معودوقة،وأن أ
  ..أن يعيشلا احلياة قلي  نليق  كجاع  كرمي .ومرقهم بعد ذلك إىل اّللِ 

ذلك ا؟موال بوت ..أن أ  تها اهلايو  يفلتب بعد تقرير تلك ا ُياءات ا ميانيو  ال بليو  الكرميو  الويت تضومن
ْي استعراضوا ..إن يف التعبو« اْلَموْلِتف ُلل   َحَذرَ ُهْم أُ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجلا ِمْن ِقايرِِهْم وَ »الفب يف األقاء:

لْيسوم  ر موا كوانخو.وأي تعبوْي آ« .أََ ْ تَووَرف»الصفل  استعراضا تر ه هوا ن الكلمتوان: هلذ  األلل  وهلذ 
 ر.ا املختاأمام املخيل  هذا ا ستعرام كما ر ته ها ن الكلمتان العاقيتان يف ملضعهم
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ن موبو  يف حلظو  و لت املطومن مشهد األلول  امليلف ،احلوذرة مون امللت،املتلفتو  مون الوذعر ..إىل مشوهد املو
بواء يف كلمو  هوا ذهبوحل ه..كل هذا احلذر،وكل هذا التجمع،وكول هوذ  اناولو  ..كل« ُملتُلا»خالل كلم :

قضاء،وسوورع  صوورام  ال ..ليلقووك ذلووك يف احلووك عبووة اناول ،وضووالل  املوونهج كمووا يلقووك« ُملتُوولا»واحوودة:
 الفصل عند اّلِل.

تصورف  يف كويون م احلياة.اململلت وزماادرة املالك  زمام ..هكذا بال تفصيل لللسيل  ..إوا الق« مُثَّ َأْحياُهمْ »
ت لوووى مشوووهد املووول ملناسوووه عالعبووواق،  تووورق هلوووا إراقة و  يكووولن إ  موووا تشووواء ..وهوووذا التعبوووْي يلقوووك الظووول ا

 ومشهد احلياة.
ُ يَوْقووووَ »عبوووْي:وحنووون يف مشوووهد إماتووو  وإحيووواء.قبخ للووورو  وإنوووال  ..فلموووا جووواء ذكووور الووورز  كوووان الت ِبُخ اّللَّ

 تصار...متناسقا يف احلرك  مع قبخ الرو  وإنالقها يف إااز كذلك واخ« َويَوْبُص ُ 
عووواين ومجوووال حيوواء املوكووذلك يبووودو التناسووو  العجيووه يف تصووولير املشووواهد،إىل جوولار التناسووو  العجيوووه يف إ

 األقاء ..
 بنو إسرائيل ماحمسون نأريا لل هاد 246الدرس الثاني:

 إَلِ ِموْن بَوِب ِإْسورائِيلَ ِإىَل اْلَمو  تَوورَ أَ َْ » ،وأبطاهلا هوم بنول إسورائيل مون بعود ملسوى:مث يلرق السيا  التجرب  الثاني
ُتمْ  َسووِبيِل اّللَِّ اتِووْل يف ِمووْن بَوْعووِد ُملسووى ِإْذ قوواُللا لِنَووِلِ  هَلُووُم ابْوَعووْة لَنووا َمِلكووا  نُق ِإْن ُكتِووَه َعلَووْيُكُم  .قاَل:َهووْل َعَسوويوْ

ووا ُكتِوَه َعلَووْيِهُم ْخرِْجنوا ِمووْن ِقايران َوأَ ،َوقَووْد أُ ِل اّللَِّ لا  قاُللا:َومووا لَنوا َأ َّ نُقاتِووَل يف َسوِبياْلِقتواُل َأ َّ تُقواتِلُ  بْنائِنواف فَوَلمَّ
ُ َعِليم  اِبلظَّ  ُهْم.َواّللَّ  « ..اِلِمنيَ اْلِقتاُل تَوَللَّْلا ِإ َّ قَِليال  ِمنوْ

هم أهول الورأي فويو كثائهم   اجتمع املا من بب إسرائيل،منأ  ترف كأوا حاقّ واقع ومشهد منظلر ..لقد 
ُيوواء زيوود كووي ا يف اىل نوول هلووم.و  يوورق يف السوويا  ذكوور ا ه،ألنووه لوويك املقصوولق ابلقصوو ،وذكر  هنووا   يإ -

ىل نوووول إ .لقوووود اجتمعوووولا.القصوووو ،وقد كووووان لبووووب إسوووورائيل كثوووورة موووون األنبيوووواء يتتووووابعلن يف  رحهووووم الطليوووول 
طبيعووو  لتحديووود مووونهم لا..وهوووذا « يف َسوووِبيِل اّللَِّ »ليوووه أن يعوووني هلوووم ملكوووا يقووواتللن هوووحل إمرتوووه هلم،ونلبووولا إ

م  وووم فلسهم،وكووعلرهن ميووان يف يشووك ابنتفاضوو  العقيوودة يف قللّبم،ويقظوو  ا« َسووِبيِل اّللَِّ »القتال،وأنووه يف 
 سوبيل يفللجهواق  أموامهمأهل قين وعقيدة وح ،وأن أعداء هم على ضالل  وكفور وابنول ووضول  الطريو  

 اّلِل.
علوى احلو   حسوه أنوه وهذا اللضل  وهذا احلسم هل نص  الطري  إىل النصر.فال بد للميمن أن يتضو  يف
با الووذي   غشوويه الغوويوأن عوودو  علووى البانوول و  بوود أن يتجوورق يف حسووه اهلوود  ..يف سووبيل اّلِل ..فووال 

 يدري معه إىل أين يسْي.
 ابلتبعووووووو  مووووووون صووووووود  عزميتهم،ويبوووووووات نيتهم،وتصوووووووميمهم علوووووووى النهووووووولم وقووووووود أراق نبووووووويهم أن يسوووووووتلي 

ُتْم ِإْن كُ  :»الثقيل ،وجِدهم فيما يعرضلن عليه من األمر   « ..تاُل َأ َّ تُقاتُِللاْيُكُم اْلقِ ِتَه َعلَ قاَل:َهْل َعَسيوْ
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حل باسوووووتجفأموووووا إذا أ  ينتظوووور أن تنكلووووولا عوووون القتوووووال إن فوووورم علووووويكمف فووووأنتم اهلن يف سوووووع  موووون األمر.
ا الكلمووو  نهوووا ..إووووعلكم،فتقووورر القتوووال علووويكم فتلوووك فريضووو  إذن مكتلبووو  و  سوووبيل بعووودها إىل النكووولل 

 تران. قق أو عبة أوملضع تر  الالئق  بب،والتأكد الالئ  بب.فما الز أن تكلن كلمات األنبياء وأوامرهم
موووا   سوووبيل اّللِ لقتووال يفب احلوووافزة لوهنووا ارتفعوووحل قرجوو  احلماسووو  والفووولرة وذكوور املوووا أن هنوووا  موون األسوووبا

ِمووْن  اّللَِّ َوقَووْد أُْخرِْجنووا يف َسووِبيلِ  نُقاتِوولَ  قاُللا:َومووا لَنووا َأ َّ :»اعوول القتووال هوول األموور املتعووني الووذي   توورقق فيووه 
 « ..ِقايران َوأَبْنائِناف

 نمووقود أخرجولهم ن اّلِل.وْند أن األمر واض  يف حسهم،مقرر يف نفلسهم ..إن أعداءهم أعوداء اّلِل ولودي
جعوو  يف رة إىل املراو  ضوورو  قايرهووم وسووبلا أبناءهم.فقتوواهلم واجووه والطريوو  اللاحوودة الوويت أمووامهم هووك القتووال

 هذ  العزمي  أو ا؟دال.
تِوَه فَوَلمَّوا كُ :»التاليو  ولكن هذ  احلماس  الفوائرة يف سواع  الرخواء   تودم.ويعجل السويا  بكشو  الصوفح 

ُهمْ َعَلْيِهُم اْلقِ   « ..تاُل تَوَللَّْلا ِإ َّ قَِليال  ِمنوْ
لحل موووووون وهنووووووا نطلووووووع علووووووى  وووووو  خاصوووووو  موووووون  ووووووات إسوووووورائيل يف نقووووووخ العهوووووود،والنكة ابللعوووووود،والتف

  كول مجاعو  كوذلك  و  الطاع ،والنكلص عن التكلي ،وتفر  الكلم ،والتل  عن احل  البني ..ولكن هذ 
ليلووو  األمووود العاليووو  الط  ميانيووو     تغوووْي منهوووا إ  ال بيووو  ا  تنضوووج تربيتهوووا ا ميانيووو  فهوووك  ووو  بشوووري  عامووو

ّبا يف لقيووواقة أن تكووولن منهوووا علوووى حوووذر،وأن هسوووه حسوووا ووو  ينبغوووك ل -مووون مث  -التوووأيْي.وهك  العميقووو 
ن يت   ختلووا مووبشووري  الووالطريوو  الوولعر،كك   تفاجووأ ّبا،فيتعالمهووا األموور  فهووك متلقعوو  موون ا؟ماعووات ال

 و  تطهر من هذ  العقابيل. األوكاب،و  تصهر
ُ َعِليم  اِبلظَّاِلِمنيَ  :»والتعقيه على هذا التل   اليت تللوحل عون  ووصم الكثرة اب ستنكار ..وهل يشك« َواّللَّ

املوووو  جووووه ا؟هوووواق ملاجهوووو  عمليوووو  ..وصوووومها ابلظلم.فهووووك لوقبوووول أن تلا -بعوووود نلبهووووا  -هووووذ  الفريضوووو  
 لوني  إن الوذينوه للمبطعي خذلتوه وهوك تعور  أنوه احلو ،مث تتخلوى لنفسها،ولامل  لنبيها،ولامل  للحو  الوذ

أن يبعوة هلوم  ا من بوب إسورائيل وهوم يطلبولنكما عر  امل  -يعر  أنه على احل ،وأن عدو  على البانل 
ي عرفوه يف بعو  احلو  الوذ  يونهخ بتو ..مث يتلىل بعد ذلوك عون ا؟هواق « يف َسِبيِل اّللَِّ »نبيهم ملكا ليقاتللا 

 « ..لظَّاِلِمنيَ ابِ َعِليم   َواّللَُّ ..»البانل الذي عرفه ..إ ا هل من الظاملني اجملزيني بظلمهم  وجه
 اماناع بني إسرائيل باملك طالوت لهم 248 - 247الدرس الثالث:

ْينوا َوحَنْوُن َأَحوُ  اِبْلُمْلوِك  اْلُمْلوُك َعلَ ُكولُن لَوهُ لا:َأىنَّ يَ كا .قوالُ َوقاَل هَلُْم نَِبيُوُهْم:ِإنَّ اّللََّ قَوْد بَوَعوَة َلُكوْم نواُللَت َملِ »
ُ يوُوْييت ُمْلَكوُه ْسوطَ   يف اْلِعْلوِم َوا؟ِْ ،َوزاَقُ  بَ لَوْيُكمْ عَ ِمْنُه،َو َْ يُوْيَت َسوَع   ِموَن اْلمواِلف قواَل:ِإنَّ اّللََّ اْصوطَفاُ   ْسوِم.َواّللَّ

ُ واِسع  َعِليم    « ..َمْن َيشاُء.َواّللَّ
اجووو  تتكشووو   ووو  مووون  وووات إسووورائيل الووويت ورقت ا كوووارات إليهوووا كثوووْية يف هوووذ  السووولرة ويف هوووذ  اللج

يف َسووِبيِل »..لقوود كووان مطلووبهم أن يكوولن هلووم ملووك يقوواتللن هووحل للائه.ولقوود قوواللا:إوم يريوودون أن يقوواتللا 
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أخووووثهم نبوووويهم  فهووووا هووووم أو ء ينغضوووولن ر وسووووهم،ويللون أعناقهم،واوووواقللن يف اختيووووار اّلِل هلووووم كمووووا«.اّللَِّ 
ملكوووووا عيهم.ملووووواذاف ألووووووم أحووووو  ابمللوووووك منوووووه  -الوووووذي بعثوووووه اّلِل هلوووووم  -ويسوووووتنكرون أن يكووووولن نووووواللت 

ابللرايوو .فلم يكوون موون نسوول امللوول  فوويهم  وألنووه   يوويت سووع  موون املووال تووثر التغاضووك عوون أحقيوو  اللرايوو   
 ...وكل هذا غبا يف التصلر،كما أنه من  ات بب إسرائيل املعروف  .
 َعلَوْيُكْم،َوزاَقُ   اْصوطَفا ُ نَّ اّللََّ قاَل:إِ  »ولقد كش  هلم نبيهم عن أحقيته الذاتي ،وعن حكم  اّلِل يف اختيار :

ُ يُوْييت ُمْلَكُه َمْن َيشا  « ..ِليم  عَ  واِسع  ُء.َواّللَُّ َبْسطَ   يف اْلِعْلِم َوا؟ِْْسِم.َواّللَّ
 ُمْلَكوُه يت يوُويْ »واّلِل   أخورى ....وزاق  بسط  يف العلم وا؟سوم ..وهوذإنه رجل قد اختار  اّلِل ..فهذ  واحدة 

ُ .»...فهل ملكه،وهل صاحه التصور  فيوه،وهل حتوار مون عبواق  مون يشواء « َمْن َيشاءُ  « يم  ِسوع  َعلِواو َواّللَّ
اضوووعها لر يف مل ..لووويك لفضوووله خوووازن ولووويك لعطائوووه حووود.وهل الوووذي يعلوووم ااوووْي،ويعلم كيووو  تلضوووع األمووو

ونبيهوا  -يل عو  إسورائهك أملر من كأوا أن تصح  التصلر املشلش،وأن علل عنه الغبا ..ولكون نبي..و 
 ن خارقو  لواهرةموهوذ  احلقوائ  العاليو  وحودها.وهم مقبلولن علوى معركو .و  بود هلوم    تصول  هلوا -يعرفها 

ِه َسووِكيَن   ِمووْن تِووَيُكُم التَّابُلُت،ِفيووِكووِه أَْن ذَْ  ُملْ يَوو َ َوقوواَل هَلُووْم نَبِوويُوُهْم:ِإنَّ آ:»هتووز قللّبم،وترقهووا إىل الثقوو  واليقووني 
ُتْم ُمْيِمِننيَ  ذِلَك هَليَ   َلُكْم ِإنْ ُ .ِإنَّ يف ْلَمالِئكَ اهاُروَن َهِْمُلُه  َربُِِكْم،َوبَِقيَّ   ِ َّا تَوَرَ  آُل ُملسى َوآلُ   «.. ُكنوْ

 عود فو ة التيوهبغلبولا عليهوا علوى يود نبويهم يلكوع  لويتا -وكان أعدا هم الذين كرقوهم من األرم املقدس  
هم مقدسوواهتم  ثلوو  يف التووابلت الووذي ُيفظوولن فيووه رلفووات قوود سوولبلا موون - عليووه السووالم -ووفوواة ملسووى 

ى علووى الطوولر  مللسووأنبيووائهم موون آل ملسووى وآل هارون.وقيل:كانووحل فيووه نسووخ  األلوولا  الوويت أعطاهووا اّللِ 
« َمالِئَكوو ُ َهِْملُووُه الْ »ا فيووه ،أن تقووع خارقوو  يشووهدووا،فيأتيهم التووابلت  وو..فجعوول هلووم نبوويهم عالموو  موون اّللِ 

 لطوواللت،إن  يووار اّللِ فتفوويخ علووى قلوولّبم السووكين  ..وقووال هلووم:إن هووذ  اهليوو  تكفووك ق لوو  علووى صوود  اخت
 ليقني.انها إىل كنتم حقا ميمنني ..ويبدو من السيا  أن هذ  ااارق  قد وقعحل،فانتهى القلم م
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مث أعد ناللت جيشوه  ون   يتللولا عون فريضو  ا؟هواق،و  ينكصولا عون عهودهم موع نبويهم مون أول الطريو  
يووو   هنوووا فجووولة بوووني املشوووهدين.فيعرم املشوووهد  308..والسووويا  القووورآين علوووى نريقتوووه يف سوووياق  القصوووا 

َتلِويُكْم بِنَوَهور .َفَمْن َكوِرَب :» التا  مباكرة وناللت خارج اب؟نلق َ ُمبوْ فَوَلمَّا َفَصوَل نواُللُت اِبْ؟ُنُولِق قواَل:ِإنَّ اّللَّ
،َوَمْن  َْ َيْطَعْمُه فَِإنَُّه ِمبِِ  ُهمْ  -ِمْنُه فَوَلْيَك ِمبِِ  « ..ِإ َّ َمِن اْغَ ََ  ُغْرَف   بَِيِدِ .َفَشرِبُلا ِمْنُه ِإ َّ قَِليال  ِمنوْ

ى لنووا مصوودا  حكموو  اّلِل يف اصووطفاء هووذا الرجوول ..إنووه مقوودم علووى معركوو  ومعووه جوويا موون أموو  هنووا يتجلوو
مغللب ،عرفحل اهلزمي  والذل يف  رحها مرة بعد مرة.وهل يلاجوه جويا أمو  غالبو  فوال بود إذن مون قولة كامنو  

 ا راقة.ا راقة الويت يف ضمْي ا؟يا تق  به أمام القلة الظواهرة الغالب .هوذ  القولة الكامنو    تكولن إ  يف
تضووب  الشووهلات والنزوات،وتصوومد للحرمووان واملشا ،وتسووتعلك علووى الضوورورات واحلاجووات،وتيير الطاعوو  

                                                 
 قار الشرو ( ) السيد رمحه هللا («.)لتصلير الفب يف القرآنا»يراجع فصل:القص  يف القرآن.يف كتاب: -   308
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..فووووووووال بوووووووود للقائوووووووود املختووووووووار إذن أن يبلوووووووول إراقة  ا بووووووووتالء بعوووووووود  ا بووووووووتالء وهتموووووووول تكاليفها،فتجتوووووووواز 
علوووى احلرموووان واملتاعوووه ..واختوووار  جيشه،وصوووملق  وصث :صوووملق  أو  للرغبوووات والشهلات،وصوووث  تنيوووا

هووذ  التجربوو  وهووم كمووا تقوولل الوورواايت عطوواش.ليعلم موون يصووث معووه  وون ينقلووه علووى عقبيووه،وييير العافيوو  
ُهمْ :»..وصححل فراسته   « ..َفَشرِبُلا ِمْنُه ِإ َّ قَِليال  ِمنوْ

غبو  يف   تشوك ابلر  أ ولكنهواكربلا وارتلوا.فقد كان أاب  هلم أن يغ   منهم من يريد غرف  بيود ،تبل الظمو
 امللقواة علوى ن للمهمو التخل   وانفصللا عنه  جرق استسالمهم ونكلصهم.انفصللا عنه ألووم   يصولحل 
خووذ ن و ذرة ضووع  بووعاتقووه وعاتقهم.وكووان موون ااووْي وموون احلووزم أن ينفصووللا عوون ا؟وويا الزاحوو ،ألوم 

يم لثابووحل املسوووتق ميان اد،وا راقة ا؟ازموو ،واوهزميوو .وا؟يلش ليسووحل ابلعووودق الضووخم،ولكن ابلقلووه الصوووام
 على الطري .

ملاجهووو  واقوووع لعملي ،و وقلوووحل هوووذ  التجربووو  علوووى أن النيووو  الكامنووو  وحووودها   تكفوووك و  بووود مووون التجربووو  ا
 يهووز  ختلوو   ار الووذي الطريوو  إىل املعركوو  قبوول الوودخلل فيها.وقلووحل كووذلك علووى صووالب  عوولق القائوود املختوو

 عند التجرب  األوىل ..بل مضى يف نريقه.األكثري  من جند  
 : ب   تكن قد انتهحل بعدولكن التجار  -إىل حد  -وهنا كانحل التجرب  قد غربلحل جيا ناللت 

 « ..َت َوُجُنلِق ِ ْلَم ِ اُلل ا اْليوَ فَوَلمَّا جاَوزَُ  ُهَل َوالَِّذيَن آَمُنلا َمَعُه قاُللا:  ناَقَ  لَنَ »
هوودهم مووع عنكصوولا عوون قوولة عوودوهم وكثرتووه:بقياقة جوواللت.إوم ميمنوولن   يلقوود صوواروا قلوو .وهم يعلموولن 

ا التجربوووو  جهتووووه.إونبيهم.ولكوووونهم هنووووا أمووووام اللاقووووع الووووذي يرونووووه  عيوووونهم فيحسوووولن أوووووم أضووووع  موووون ملا
 مووووون اكتمووووول د هلوووووا إ احلا  .عربوووو  ا عتوووووزاز بقووووولة أخووووورى أكوووووث مووووون قووووولة اللاقوووووع املنظلر.وهوووووذ    يصوووووم

لووويت اْي املووولازين ميووواوم،غإحل ابّلِل قلووولّبم وأصوووبححل هلوووم مووولازين جديووودة يسووتمدووا مووون واقوووع إمياوم،فاتصوول
ازين ف وووو  ذات املوووول تارة.واليسووووتمدها النوووواس موووون واقووووع حوووواهلم  وهنووووا بوووورزت الف وووو  امليمن .الف وووو  القليلوووو  املخ

:َكْم مِ  »الرابني : ُْم ُمالُقلا اّللَِّ ُ َمَع الصَّواِبرِينَ َلَبحْل ِفَ    َكِثْيَة  إبِِ قَِليَل   غَ  َ    ْن فِ قاَل الَِّذيَن َيظُُنلَن َأوَّ .َواّللَّ « ْذِن اّللَِّ
يف حوك الوذين يلقنولن    هوك القاعودةلتكثْي.فهوذا..ّبوذا « َكْم ِمْن ِفَ    قَِليَل   َغَلبَوحْل ِف َو   َكثِوْيَة  ..»..هكذا 

هووك إىل لشووا  حووَّت تنتاك الوودرج وووا هووك الوويت ترتقووأوووم مالقوول اّلِل.القاعوودة:أن تكوولن الف وو  امليمنوو  قليلوو  أل
بو .قلة اّلِل القولة الغال ووا اثولمرتب  ا صطفاء وا ختيار.ولكنها تكلن الغالب  ألوا تتصل  صدر القلى وأل
 تكثين.الغاله على أمر ،القاهر فل  عباق ،حمطم ا؟بارين،ورزي الظاملني وقاهر امل

 ..فيودللن ّبوذا كلوه« ِبرِينَ َموَع الصَّوا َواّللَُّ »..ويعلللنه بعلته احلقيقي :« ْذِن اّللَِّ إبِِ »وهم يكللن هذا النصر ّلِل:
 على أوم املختارون من اّلِل ملعرك  احل  الفاصل  بني احل  والبانل ..

يقووووووني ّبووووووذا لووووووه موووووون الكو ضووووووك مووووووع القصوووووو .فإذا الف وووووو  القليلوووووو  اللايقوووووو  بلقوووووواء اّلِل،الوووووويت تسووووووتمد صووووووثها  
 .ع الصابرين .م،وأنه وتستمد قلهتا كلها من إذن اّلِل،وتستمد يقينها كله من الثق  يف اّللِ اللقاء،
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هووا ..إذا هووذ  تمع ضووعفها وقلو وقلتووه،إذا هووذ  الف وو  القليلوو  اللايقوو  الصووابرة،الثابت ،اليت   تزلزهلووا كثوورة العوود
نوووه تطله النصووور مإليوووه،و  بقللّبوووا الف ووو  هوووك الووويت تقووورر مصوووْي املعرك .بعووود أن عووودق عهووودها موووع اّلِل،وتتجوووه

وووووا بوَوووووَرُزوا ِ؟ووووواُللَت َوُجنُووووولِقِ  ق:»وحووووود ،وهك تلاجوووووه اهلووووولل الرعيوووووه  حْل  َعَلْينوووووا َصوووووْثا ،َويَوبِِ نوووووا أَفْووووورِغْ اُللا:َربَّ َوَلمَّ
 اْلُمْلووووووووووَك ،َوآ ُ  اّللَُّ قاُوُق جوووووووووواُللتَ  ،َوقَوتَوووووووووولَ ِن اّللَِّ أَْقداَمنا،َواْنُصووووووووووْران َعلَووووووووووى اْلَقووووووووووْلِم اْلكوووووووووواِفرِيَن.فَوَهَزُملُهْم إبِِذْ 

ن عبوْي يصولر مشوهد الصوث فيضوا مو..وهول ت« ا  ْينا َصوثْ َربَّنا أَْفرِْغ َعلَ ..»..هكذا « َواحلِْْكَمَ ،َوَعلََّمُه ِ َّا َيشاءُ 
« داَمنايَوبِِووحْل أَقْوووَ »ملشووق .اّلِل يفرغووه علوويهم فيغمرهم،وينسووكه علوويهم سووكين  ونمأنينوو  واحتمووا  للهوولل وا

..فقود « اِفرِينَ ْلَقوْلِم اْلكوَواْنُصوْران َعلَوى ا»تزحز  و  تتزلوزل و  ايود.تيثبتها فال  -سبحانه  -يف يد  ..فهك 
  علووووى أعدائووووهاملوووويمنني وضوووو  امللقوووو  ..إميووووان عووووا  كفر.وحوووو  إزاء ابنوووول.وقعلة إىل اّلِل لينصوووور أوليوووواء 

 ي .ضل  الطر م  القصد وو الكافرين.فال تلجلج يف الضمْي،و  غبا يف التصلر،و  كك يف سال
إبِِْذِن »حلقيقووو :كووود الووونا هوووذ  ا..ويي « فَوَهَزُمووولُهْم إبِِْذِن اّللَِّ »وكانوووحل النتيجووو  هوووك الووويت ترقبلهوووا واسوووتيقنلها:

ري يف هووووووذا اووووووقيقوووووو  مووووووا ..ليعلمهووووووا امليمنوووووولن أو ليووووووزقاقوا ّبووووووا علما.وليتضوووووو  التصوووووولر الكاموووووول حل« اّللَِّ 
توووار ح وينفوووذ ّبوووم مووواموووا يريد، ..إن املووويمنني سوووتار القووودرة يفعووول اّلِل ّبووومالكلن،ولطبيعووو  القووولة الووويت عريوووه 

نهم موا ي ته،فيكلن موتنفيذ مشو..إبذنه ..ليك هلم من األمر ككء،و  حلل هلم و  قلة ولكن اّلِل حتارهم ل
اختووار  .إنووه عبوود اّللِ ليقووني ..يريود  إبذنووه ..وهووك حقيقوو  خليقو   ن اووا قلووه املوويمن ابلسووالم والطمأنينو  وا

 -ه اّلِل نافووذ.مث يكرموواّلِل ال لدور .وهووذ  منوو  موون اّلِل وفضوول.وهل يوويقي هووذا الوودور املختووار،وُيق  قوودر اّللِ 
سوتيقن يوه ..مث إنوه م..ولول  فضول اّلِل موا فعول،ولل  فضول اّلِل موا أي بفضل الثلاب -بعد كرام  ا ختيار 

 ووا هوول منفووذ ب ذايت،إك لووه يف كووكء موون هووذا كلووه أر موون نبوول الغايوو  ونهووارة القصوود ونظافوو  الطريوو  ..فلووي
اّلِل يف  والتلجووووه إىل ى الطاعوووو ملشووووي   اّلِل ااووووْية قووووائم  ووووا يريد.اسووووتح  هووووذا كلووووه ابلنيوووو  الطيبوووو  والعووووزم علوووو

 خللص.
ان ئيل.وجاللت كوون بووب إسووراموو..وقاوق كووان فووَّت صووغْيا « َوقَوتَووَل قاُوُق جوواُللتَ :»ويووثز السوويا  قور قاوق 

عووري  ظلاهرها،إ ووا عووري باي وقائوودا رلفووا ..ولكوون اّلِل كوواء أن يوورى القوولم وقتووذا  أن األموولر  ملكووا قوول 
اّلِل  لاجبهم،ويفولاضلا هوم ب قائقها.وحقائقها يعلمها هل.ومقاقيرها يف يد  وحد .فليك عليهم إ  أن ينه

يود  ر الغشولم علوىا ا؟بواع هوذبعهدهم.مث يكلن ما يريد  اّلِل ابلشكل الذي يريد .وقود أراق أن اعول مصور 
اء لصوغار حوني يشواالفتيو   هذا الفَّت الصغْي،لْيى الناس أن ا؟بابرة الذين يرهبلوم ضعا  ضعا  يغلبهم
لم هول الوذي يتسو كولن قاوقياّلِل أن يقتلهم ..وكانحل هنالك حكم  أخرى مغيب  يريدها اّلِل.فلقد قودر أن 

 رحهووم الطليووليل يف  عهوود  هوول العهوود الووذهل لبووب إسوورائ امللووك بعوود ناللت،ويريووه ابنووه سووليمان،فيكلن
ُ الْ َوآ ُ  ا:»جووزاء انتفاضوو  العقيوودة يف نفلسووهم بعوود الضووالل وا نتكوواس والشووروق  ْكَمووَ  َوَعلََّمووُه ُمْلووَك َواحلِْ ّللَّ

لاضووعه يف يف مه القوورآن  ووا يفصوول ..وكووان قاوق ملكووا نبيا،وعلمووه اّلِل صووناع  الووزرق وعوودة احلوورب« ِ َّووا َيشوواءُ 
 سلر أخرى ..
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ىل هوووذ  إ ينتهوووك أموووا يف هوووذا امللضوووع فوووإن السووويا  يتجوووه إىل هووود  آخووور مووون وراء القصووو  مجيعوووا ..وحوووني
دقيوو  ..حين ووذ  للكثوورة الع سووتعلي  ااااوو ،ويعلن النصوور األخووْي للعقيوودة اللايقوو    للقوولة املاقيوو ،ولإلراقة امل

ت واهلوا  قوليسوحل األجموالى ..إووا ليسوحل املغواح واألسالب،يعلون عون الغايو  العليوا مون اصوطراع تلوك القو
لنَّوواَس بَوْعَضووُهْم ُع اّللَِّ ا  َقفْووَولَولْ »..إ وا هوول الصووال  يف األرم،وإ وا هوول التمكووني للخووْي ابلكفوا  مووع الشوور:

 .« .ِمنيَ بِبَوْعخ  َلَفَسَدِت اأْلَْرُم.َولِكنَّ اّللََّ ُذو َفْضل  َعَلى اْلعالَ 
رم موووون ا يف األى األكووووخاص واألحووووداّ لتووووثز موووون خووووالل الوووونا القصووووْي حكموووو  اّلِل العليوووووهنووووا تتوووولار 

وهنووا تتكشوو  امللار. اصووطراع القوولى وتنووافك الطاقووات وانطووال  السووعك يف تيووار احليوواة املتوودف  الصوواخه
ن ومووالغواايت .. زحوام إىلو علوى مود البصور سواح  احليوواة امل اميو  األنورا  اولج ابلنواس،يف توودافع وتسواب  
سواب ،إىل ملتصوارع املتاملتوزاحم ورائها مجيعا تلك اليد احلكيمو  املودبرة اسوك ابايولط مجيعوا،وتقلق امللكوه ا

 ااْي والصال  والنماء،يف واي  املطا  ..
 عوو  النوواس الوويتن يف نبيألقوود كانووحل احليوواة كلهووا شسوون وتووتعفن لوول  قفووع اّلِل النوواس بعضووهم ببعخ.ولوول  

تتغالوه لهوا تتوزاحم و لطاقوات كاا أن تتعارم مصاحلهم واعاهاهتم الظاهريو  القريبو ،لتنطل  فطرهم اّلِل عليه
ظوووو  أبوووودا يق وتتوووودافع،فتنفخ عنهووووا الكسوووول وااملل،وتسووووتجيا مووووا فيهووووا موووون مكنوووولانت مووووذخلرة،وتظل

صوووال  وااوووْي يكووولن ال عامل ،مسوووتنبط  لوووذخائر األرم مسوووتخدم  قلاهوووا وأسووورارها الدفينووو  ..ويف النهايووو 
ريقهووا إليووه هلووا.وتعر  ن نووه اّللِ والنموواء ..يكوولن بقيووام ا؟ماعوو  ااووْية املهتديوو  املتجرقة.تعوور  احلوو  الووذي بي

  إ عوذاب اّللِ  ة هلوا مونواضوحا.وتعر  أووا مكلفو  بودفع البانول وإقورار احلو  يف األرم.وتعور  أن   ْنوا
 ..بتغاء لرضا  ّلِل وا  األرم ناع أن تنهخ ّبذا الدور النبيل،وإ  أن هتمل يف سبيله ما هتمل يف

صووويل  الصوووراع حا،واعووول وهنوووا ميضوووك اّلِل أمر ،وينفوووذ قووودر ،واعل كلمووو  احلووو  وااوووْي والصوووال  هوووك العلي
أقصوووى  كرموووه.وأبلغهافيهوووا وأ والتنوووافك والتووودافع يف يووود القووولة ااوووْية البانيووو ،اليت اسوووتجاش الصوووراع أنبووول موووا

 ة.قرجات الكمال املقدر هلا يف احليا
ة اّلِل العليوا يف ا اثول إراقر.ذلك أووومن هنا كانحل الف   القليل  امليمنو  اللايقو  ابّلِل تغلوه يف النهايو  وتنتصو

   ا نتصار.ليا تستحعقفع الفساق عن األرم،واكني الصال  يف احلياة.إوا تنتصر ألوا اثل غاي  
 الرسول والرسالة أمقيب عل  القصة- 252:الدرس الخامس 

ُلل »يف النهايووووو  اوووووكء التعقيوووووه األخوووووْي علوووووى القصووووو :و  ،َوِإنَّوووووَك َلِموووووَن َك اِبحلَْ ِِ هوووووا َعَلْيوووووتِْلوووووَك آايُت اّللَِّ نَوتوْ
ُللهوا »..تلوك اهلايت العاليو  املقوام البعيودة الغواايت « اْلُمْرَسوِلنيَ  هول  - ىلسوبحانه وتعوا -.اّلِل « .َلْيوكَ عَ نَوتوْ

ُللهوا .».دبر ا نسوان حقيقتوه العميقو  الرهيبو  الذي يتللها وهول أمور هائول عظويم حوني يتو « حْلَو ِِ َلْيوَك ابِ عَ نَوتوْ
 ..همل معها احل .
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مون   سوبحانه.فكلغوْي اّللِ لويتللها مون ميلوك حو  تالوهتوا وتنزيلها،وجعلهوا قسوتلرا للعبواق.وليك هوذا احلو  
لك،مبطووول   ا   ميمووو يسووون للعبووواق منهجوووا غوووْي  إ وووا هووول مفتوووات علوووى حووو  اّلِل،لوووا  لنفسوووه وللعباق،مووودع

 ..يستح  أن يطاع.فإ ا يطاع أمر اّلِل.وأمر من يهتدي ّبدى اّلِل ..قون سلا  
 « ..َوِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنيَ »

  لكووه ا ميوواينعووارب املوموون مث نتلوول عليووك هووذ  اهليوو  ونووزوق  بتجووارب البشووري  كلهووا يف مجيووع أعصووارها و 
 رسلني أمجعني ..كله يف مجيع مراحله،ونلريك مْياّ امل

اب؟ماعووو   لوووذي نوووِل اّبوووذا ينتهوووك هوووذا الووودرس القووويم احلافووول بوووذخْية التجارب.وّبوووذا ينتهوووك هوووذا ا؟وووزء 
 اّلِل هلووووا يف لووووذي قوووودر املسوووولم  يف كووووَّت اجملووووا ت وكووووَّت ا عاهووووات وهوووول يربيهووووا ويعوووودها للوووودور ااطْي،ا

 مان.إىل آخر الز  -ين ذا املنهج الراباألرم،وجعلها قيم  عليه،وجعلها أم  وسطا تقلم على الناس ّب
 لى بعخ.عا بعضهم انتهى ا؟زء الثاين ويليه ا؟زء الثالة مبدوءا بقلله تعاىل:تلك الرسل فضلن
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 ال هء الثالث بقي ة سور  البقر  وأول سور  آل عمران 

 مقدمة ال هء الثالث

 األولني. حل ا؟زءينتتم  سلرة البقرة اليت استغرقهذا ا؟زء الثالة ميل  من كطرين:الشطر األول 
طر الثوواين ول.أمووا الشووعوون الشووطر األ -إمجووا   -والشووطر الثوواين أوائوول سوولرة آل عمووران ..وسوونتحدّ هنووا 

 فسيجكء احلدية عنه عند استعرام سلرة آل عمران إن كاء اّلِل.
مطلوووع ا؟وووزء  حنا  يفئيسوووك الوووذي كووور وهوووذ  البقيووو  الباقيووو  مووون سووولرة البقووورة هوووك اسوووتطراق يف ملضووولعها الر 

املدينو     املسولم  يفق ا؟ماعواألول،والذي لللنا نطالعه يف سيا  السولرة حوَّت وايو  ا؟وزء الثواين.وهل إعودا
  ميواين الصوحيلتصولر ا لتنهخ بتكالي  األم  املسلم  ..تونهخ ّبوا وقود هتيوأت هلوذ  األمانو  الضوخم  اب

زالو  الطريو  مموا عرفوحل دار الرسوا ت السوابق  وعرفوحل زاق الطريو  كوزوقت بتجارب األم  امليمنو  علوى مو
ل   يف كوول مراحووعلووى بينوو وحووذرت كيوود أعوودائها ..أعووداء اّلِل وأعووداء احلوو  وأعووداء ا ميووان ..لتكوولن موونهم

 الطري .
 بوووه القووورآن لوووذي يعوووا وهوووذا ا عوووداق بكووول وسوووائله،وبكل زاق  وعاربوووه،وبكل أهدافوووه وغاايتوووه ..هووول هووول ا

ر للاضوو  املسووتقاالثابووحل  مي أجيووال ا؟ماعوو  املسوولم  علووى موودار الزمووان بعوود ا؟يوول األول.فهوول املوونهجالكوور 
  متحركوووووو  أقاة حيوووووو  نشوووووواء ا؟ماعوووووو  املسوووووولم ،ولقياقة احلركوووووو  ا سووووووالمي  يف كوووووول جيوووووول.والقرآن موووووون مث
النصويح  و  واهلودى فاعل ،وقستلر كامل عامل يف كل وقحل بول هول قيواقة راكودة ملون يطلوه عنودها الركود

 يف كل ملق  ويف كل خطلة ويف كل جيل.
ُللهوا َعَلْيو» وايو  ا؟وزء الثواين مون السولرة:يف - -هذ  البقي  شيت بعد قولل اّلِل لنبيوه  َك تِْلوَك آايُت اّللَِّ نَوتوْ

.َوِإنَّووَك َلِمووَن اْلُمْرَسووِلنيَ  قوواُللا  ْن بَوْعووِد ُملسووى ِإذْ يَل ِمووِب ِإْسوورائِ ِمووْن بَوو» ..وذلووك تعقيبووا علووى قصوو  املووإل« اِبحلَْ ِِ
ُ قَوتَووووَل قاُوُق جوووواُللَت،َوآوَ » وايتهووووا:يفالوووويت جوووواء ..و « لِنَووووِلِ  هَلُُم:ابْوَعووووْة لَنووووا َمِلكووووا  نُقاتِووووْل يف َسووووِبيِل اّللَِّ   ُ  اّللَّ

،وكانحل حوديثا عوون لسوىيثا عون قولم م كانوحل حود..فنهايو  ا؟وزء الثوواين« اْلُمْلوَك َواحلِْْكَمَ .َوَعلََّموُه ِ َّوا َيشواءُ 
وإىل تزويوووووووود  بتجووووووووارب  - -كانووووووووحل كووووووووذلك إكووووووووارة إىل رسووووووووال  النوووووووول و  -ليهمووووووووا السووووووووالم ع -قاوق 

 «.اْلُمْرَسِلنيَ »
هم علووووى ّلِل بعضوووواوموووون مث يبوووودأ ا؟ووووزء الثالووووة بعوووود هووووذا حووووديثا ملتحمووووا  ووووا قبلووووه عوووون الرسل،وتفضوووويل 
جوووووواء بعووووووودهم مووووووون  بعخ،وخصووووووائا بعضوووووووهم،ورفع بعضووووووهم قرجوووووووات ..وحووووووديثا عووووووون اخووووووتال  مووووووون

.ِموونوْ تِْلووَك الُرُسووُل َفضَّووْلنا بَوْعَضووُهْم َعلووى بوَ »أتباعهم،وقتووال بعضووهم لووبعخ: ُ.َوَرفَووَع بوَ ُهْم َمووْن كَ ْعخ  ْعَضووُهْم لَّووَم اّللَّ
.َوآتَوْينا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَويِِناِت َوأَيَّْدانُ  بِورُ  ُ َموا اقْوتَوتَوُقوُدِس.َوَللْ وِ  الْ َقَرجات   الَّوِذيَن ِموْن بَوْعوِدِهْم،ِمْن لَ  كواَء اّللَّ

ُهْم َموْن آ ُهْم َمونْ َموَن َوِموبَوْعِد ما جاَءهْتُُم اْلبَويِِناُت.َولِكِن اْختَوَلُفلا َفِمونوْ َ َكَفَر.َولَوْل كواَء اّللَُّ   نوْ  َموا اقْوتَوتَولُولا،َولِكنَّ اّللَّ
أوائوول و ؟ووزء الثوواين ا أواخوور بووني ..ومناسووب  هووذا ا سووتطراق واضووح  يف احلوودية عوون الرسوول« يَوْفَعووُل مووا يُرِيوودُ 

 هذا ا؟زء الثالة ..
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   ملسولم  الناكو؟ماعو  اواملناسب  كذلك واضح  يف سيا  السلرة كله.فمعظم ا؟دل يف السيا  كوان بوني ا
احلوودية هنووا  وموون مث اووكء -موون خووالل ا؟ووزءين األولووني  كمووا هوول واضوو   -يف املدينوو  وبووني بووب إسوورائيل 

اوكء  -مون نهم مون كفور وآمون مونهم مون آموبعد ما كفر  -ل من بعدهم واقتتاهلم عن اختال  أتباع الرس
،تلاجووه بووب  نريقهااحلوودية عوون هووذا ا خووتال  وا قتتووال يف ملضووعه املناسه.لتمضووك األموو  املسوولم  يف

ن عووواملنحوورفني  لووى اهلوودىعإسوورائيل وغووْيهم وفوو  مووا يقتضوويه امللقوو  الوولاقعك بووني أتبوواع الرسل:املسووتقيمني 
 رفني.ف  املنحلطري .ولتنهخ هذ  األم  بتبعاهتا،فهك ا؟ماع  املهتدي  اليت ينبغك أن تكاا

ِل أَْن ِمووْن قَوْبوو»   ا نفوواهلووذا يعقووه ذلووك البيووان عوون الرسوول وأتبوواعهم وا خووتال  وا قتتووال قعوولة حووارة إىل
  لفريضوو  ا؟هوواق يف مجيووع ملووال املالزمووفريضوو  ا لهوو..فا نفووا  « َذْيتَ يوَووْلم    بَوْيووع  ِفيووِه َو  ُخلَّوو   َو  َكووفاَع   

مون مواهلم   سوبيل اّللِ يفالغوزاة  األحلال وخباص  يف احلال  اليت كانحل فيها ا؟ماع  املسولم ،اليت يتجهوز فيهوا
 ومن مال املنفقني يف سبيل اّلِل.

 حدانيووو  اّللِ و  يوووان عووونبمث بيوووان لقلاعووود التصووولر ا سوووالمك الوووذي يقووولم عليوووه وجووولق ا؟ماعووو  املسووولم .وهل 
ل نووووي  بكوووواوحياته،وقيامووووه علووووى كوووول كووووكء وقيووووام كوووول كووووكء به،وملكيتووووه املطلقوووو  لكوووول كووووكء،وعلمه 

ذنوه،و  إبنود  إ  عككء،وهيمنته الكامل  على كل ككء،وقدرته الكامل  وحفظوه لكول كوكء ..  كوفاع  
 اّللَُّ »نهجوه كلوه:معليهوا  قولمعلم إ  ما يهبه وذلك ليمضك املسولم يف نريقه،واضو  التصولر لعقيدتوه،اليت ي

.َموْن َذا الَّوِذي َيْشوَفُع ماواِت َوموا يف اأْلَْرمِ موا يف السَّو م ،لَوهُ   إِلوَه ِإ َّ ُهوَل احْلَوُك اْلَقيُولُم.  َشُْخوُذُ  ِسوَن   َو  نَولْ 
 ِ ووا كوواَء َوِسووَع ُكْرِسووُيُه ْكء  ِمووْن ِعْلِمووِه ِإ َّ يطُوولَن ِبَشووُيُِ ْم َو  ِعْنووَدُ  ِإ َّ إبِِْذنِووِه.يَوْعَلُم مووا بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َومووا َخْلَفُهوو

 ..« ِظيمُ السَّماواِت َواأْلَْرَم.َو  يَوُيُقُ  ِحْفظُُهما َوُهَل اْلَعِلُك اْلعَ 
 .لركد من الغكِ اليتبني  مث هل يقاتل يف سبيل اّلِل،  ليكر  الناس على عقيدته هذ  وعلى تصلر  ولكن

َ قَوو الوودِِيِن ْكووراَ  يف   إِ »الفتنوو  والضووالل .مث لوويكن موون أموور النوواس بعوود ذلووك مووا يكوولن:وتنتفووك علاموول  ْد تَوبَوونيَّ
.َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّاُغلِت َويُوْيِمْن اِبّللَِّ  يوع   َك اِبْلعُوْرَوِة الْوُلْيقىِد اْسَتْمسَ  فَوقَ الُرْكُد ِمَن اْلَغكِِ َِ  ُ َ  اْنِفصواَم هَلوا،َواّللَّ

 « ..َعِليم  
الَّووووِذيَن آَمنُوووولا   َوِ ُ اّللَُّ »يتووووه:وهوووول ميضووووك مطم نووووا يف نريقووووه،يف كنوووو  اّلِل وو يتووووه،وايقا موووون هدايوووو  اّلِل ورعا

أُول ِوَك لِر ِإىَل الظُُلماِت. ُحْرُِجولَوُْم ِموَن النُو الطَّواُغلتُ يواُ ُهمُ ُحْرُِجُهْم ِموَن الظُُلمواِت ِإىَل الُنلِر،َوالَّوِذيَن َكَفوُروا أَْولِ 
 « ..َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

وهكوووذا اضووووك هوووذ  الفقوووورات املتتابعوووو  يف مطلوووع هووووذا ا؟زء.اضوووك يف الطريوووو  الووووذي اختذتوووه السوووولرة منووووذ 
مطالعها.لتحقي  أهدافها يف حياة ا؟ماع  املسلم  وغاايهتا.يلك ذلك استطراق يف تلضوي  التصولر ا ميواين 

يف عووووربتني  -عليووووه السووووالم  -  احليوووواة ..يف سلسوووول  موووون التجووووارب يووووذكر إبووووراهيم حلقيقوووو  املوووولت وحقيقوووو
منها،ويووذكر كووخا آخوور   يفصوو  عوون ا ووه يف التجربوو  الثالثوو  ..وتنتهووك كلهووا إىل إيضووا  حلقيقوو  املوولت 
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ر   وحلقيقوو  احليوواة وارتبانهمووا مباكوورة إبراقة اّلِل وعلمووه واستعصوواء هووذا السوور علووى ا قرا  البشووري أن يعوو
 كنهه فهل فل  جمال ا قرا ،ومرق  إىل اّلِل وحد  قون سلا .

اين بصوووف  صووولر ا ميووووعالقووو  هوووذا ا سوووتطراق  مووور القتوووال وا؟هووواق واضوووح  كموووا أن عالقتوووه بتصوووحي  الت
 عام ،واضح  كذلك.

 افووول هووولكفيقرر أن التومووون هنوووا يبووودأ يف حووودية نليووول عووون ا رتبانوووات الووويت يقووولم عليهوووا اجملتموووع املسووولم.
تغر  مسواح  الصودق  يسوو هذا اجملتموع وأن الوراب منبولذ منوه ملعولن.ومن مث يورق حودية عون ا نفوا   قاعدة

سون إرجواء ُيات الويت واسوع  مون بقيو  السولرة ..وهول حودية حافول ابلصولر والظالل،وا يقاعوات وا ُيواء
  قليوو  مووع مناسووب هووكوصووفها إىل ملضووعها عنوود ملاجهوو  نصلصووها ا؟ميلوو .أما مناسووبتها يف هووذا السوويا  ف

 ،اليت سوالمي  العامويواة ا القتال وا؟هاق.كما أن النفق  يف سبيل اّلِل والصودق  جانوه هوام مون جلانوه احل
 تنظمها هذ  السلرة بشَّت التشريعات وكَّت التلجيهات.

 ذي ُيموول عليووهابيووة الوواويف ا؟انووه اهلخوور املقابوول ؟انووه ا نفووا  والصوودق  يقوولم الووراب ..ذلووك النظووام 
سوواس هووذا األ القوورآن محلوو  قاصووم  يف خووالل صووفح  موون املصووح ،كأ ا توونقخ منهووا الصوولاع  لتحطوويم

نووواء اجملتموووع خ عليهوووا بو قامووو  قاعووودة أخووورى سوووليم  قليووو  يووونه  ا جتماعيووو  النكووود للحيووواة ا قتصووواقي  و 
 قرآن.ّبذا ال -بحانه س -ا سالمك الذي كان ينش ه اّلِل 
إحووودا ا  آيتني،يفه القووورآن الكووورمي كووول تشوووريع يف ملضووولعه.وهل مسووول  يليوووه تشوووريع الدين،الوووذي سوووب  بووو

رق يو  ملحيو  يتفوسوياق  ح أنلل آي  يف القرآن الكرمي.وتتجلى فيهما خاصوي  هوذا القورآن يف سول  تشوريعاته
 ّبا تفرقا كامال معجزا.

تنواول ياقها.ختاما يسول عليوه ويف النهاي  ختتم السلرة ختاما يتناسو  ااموا موع افتتاحهوا،ومع ألهور موا اكوتم
..وهوك « ْن ُرُسوِلهِ  َأَحود  ِموُ  بَونْيَ   نُوَفورِِ » -قاعدة التصلر ا سالمك يف ا ميان ابّلِل ومالئكته وكتبه ورسوله 

العالقو   .يقورر نبيعو لمني ّللِ القاعدة اليت تكرر إبرازها يف السولرة مون قبل.كموا يتنواول قعواء رخيوا مون املسو
 تُياِخوْذان  َربَّنوا »يل:ب إسورائه سوبحانه.وفيه إكوارة ملوا مور يف السولرة مون  ريو  بوبني املويمن وربوه وحالوه معو

ْلنوا موا   ناقَوَ  لَّوِذيَن ِموْن قَوْبِلنا.َربَّ تَوُه َعلَوى اا مَحَلْ ِإْن َنِسينا أَْو َأْخطَْأان.َربَّنوا َو  َهِْموْل َعَلْينوا ِإْصورا  َكمو نوا َو  ُهَمِِ
توام يناسوه املطلوع ..وهول خ« ْلِم اْلكواِفرِينَ َعلَوى اْلَقو ْنُصوْرانا َواْغِفْر لَنا َواْرمَحْنا.أَْنحَل َمْل ان فَالَنا بِِه.َواْعُ  َعنَّ 

 ويناسه السيا  الطليل الدقي  ...
 

  
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 507 

 [257إل   253(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  السادسة عشر 

 من قواعد الاصور ا سالمي الرسالة والرسل

 

ُهْم َمْن َكلَّو}  نوا ِعيَسوى ابْوَن َموْرمَيَ ْعَضوُهْم َقَرجوات  َوآتَويْ  َوَرفَوَع بوَ َم اّللَُّ تِْلَك الُرُسُل َفضَّْلنا بَوْعَضُهْم َعلى بَوْعخ  ِمنوْ
ُ َموا اقوْ  جواَءهْتُُم اْلبَويِِنواُت َولِكوِن  ْعوِد موا بَوْعوِدِهْم ِموْن بوَ لَّوِذيَن ِمونْ اتَوتَوَل اْلبَويِِناِت َوأَيَّْدانُ  ِبُروِ  اْلُقُدِس َوَلْل كواَء اّللَّ

ُهْم َمْن َكَفوَر َولَوْل كواَء اّللَُّ  ُهْم َمْن آَمَن َوِمنوْ َ يَوْفَعولُ ا اقْوتَوتَولُول  َمواْختَوَلُفلا َفِمنوْ ( اي أَيُوَهوا 253 موا يُرِيوُد )ا َولِكونَّ اّللَّ
فاَع   َواْلكوووواِفُروَن ُهووووُم ِفيووووِه َو  ُخلَّوووو   َو  َكوووو م    بَوْيووووع   يوَوووولْ يتَ الَّووووِذيَن آَمنُوووولا أَْنِفُقوووولا ِ َّووووا َرَزْقنوووواُكْم ِمووووْن قَوْبووووِل أَْن ذَْ 

ُ   إِلوووَه ِإ َّ ُهوووَل احْلَوووُك اْلَقيُووولُم  254الظَّووواِلُملَن ) وووماواِت    َو  نوَووولْ  َشُْخوووُذُ  ِسووونَ ( اّللَّ موووا يف وَ م  لَوووُه موووا يف السَّ
يطُولَن ِبَشوْكء  ِموْن ِعْلِمووِه ْم َوموا َخْلَفُهوْم َو  ُيُِ  أَيْوِديهِ موا بَوونْيَ  ُ  ِإ َّ إبِِْذنِوِه يَوْعلَومُ اأْلَْرِم َموْن َذا الَّوِذي َيْشوَفُع ِعْنودَ 

(   ِإْكووراَ  يف 255اْلَعلِووُك اْلَعِظوويُم ) ُهمووا َوُهوولَ ُ  ِحْفظُ ِإ َّ ِ ووا كوواَء َوِسووَع ُكْرِسووُيُه السَّووماواِت َواأْلَْرَم َو  يوَووُيقُ 
َ الُرْكوووُد ِموووَن اْلغَوووكِِ َفَموووْن َيْكُفوووْر اِبلطَّووو الووودِِيِن قَووودْ  اِبْلعُوووْرَوِة الْوووُلْيقى    ّللَِّ فَوَقوووِد اْسَتْمَسوووكَ يوُوووْيِمْن ابِ اُغلِت وَ تَوبَووونيَّ

يوووع  َعلِووويم  ) َِ  ُ ُ َوِ ُ الَّوووِذينَ 256اْنِفصووواَم هَلوووا َواّللَّ ا  َوالَّوووِذيَن َكَفوووُرو نُووولرِ مووواِت ِإىَل ال آَمنُووولا ُحْووورُِجُهْم ِموووَن الظُلُ ( اّللَّ
 { (257ُدوَن ) النَّاِر ُهْم ِفيها خالِ ِ َك َأْصحابُ اِت أُولأَْولِياُ ُهُم الطَّاُغلُت ُحْرُِجلَوُْم ِمَن الُنلِر ِإىَل الظُُلم

   يقوووول:هي ء« ..ُسوووولُ تِْلووووَك الرُ »أول مووووا يلاجهنووووا يف هووووذا الوووودرس هوووول ذلووووك التعبووووْي ااوووواص عوووون الرسوووول:
 ي واض .استهل احلدية عنهم ّبذا التعبْي اااص،الذي يشتمل على إُياء قل  الرسل.إ ا

 ُيسن أن نقلل عنه كلم  قبل املضك يف ملاجه  نصلص الدرس كله.
ن هوووومف مووووا لبشوووور ..فمووو..إووووم مجاعوووو  خاصووو .ذات نبيعوووو  خاصوووو .وإن كوووانلا بشوووورا مووون ا« تِْلوووَك الُرُسوووولُ »

 هي ء وحدهم رسالف و اذافكي  تتمف ملاذا كان   الرسال ف ما نبيعتهاف
ء مووون هلوووا كفوووا أسووو ل  ناملوووا أكوووفقحل أن أ وووة هلوووا عووون جووولاب  إن حسوووك لووويفعم  شووواعر ومعوووان   أجووود

ي حنون عيا فيه،والوذق الذي نالعبارات  ولكن   بد من تقريه املشاعر واملعاين ابلعبارات  إن هلذا اللجل 
ْي علوى ذا الكلن ليسوها اّلِل نني الكلني  اليت أوقعهقطع  منه سننا أصيل  يقلم عليها.هذ  السنن هك القلا

 وفقها،ويتحر   لجبها،ويعمل  قتضاها.
أو يكشو   -نهوا وا نسان يكشو  عون أنورا  مون هوذ  القولانني كلموا ارتقوى يف سولم املعرف .يكشو  ع

م،يف   يف األر االفوه إقراكه اندوق،املعطى له ابلقدر الذي يلزم لنهلضه  همو  ا قدار يناس -له عنها 
 أمد حمدوق.

 -ابلقيواس إليوه  -ويعتمد ا نسان يف معرفو  هوذ  األنورا  مون القولانني الكلنيو  علوى وسويلتني أساسويتني 
 وووووووووووا املالحظووووووووووو  والتجربووووووووووو .و ا وسووووووووووويلتان جزئيتوووووووووووان يف نبيعتهموووووووووووا،وغْي ووووووووووووائيتني و  مطلقتوووووووووووني يف 

الكليوو  يف آموواق متطاولوو  موون الزمووان ..مث يظوول نتائجهما.ولكنهمووا تقوولقان أحيوواان إىل أنوورا  موون القوولانني 
هووذا الكشوو  جزئيووا غووْي وووائك و  مطلوو  ألن سوور التناسوو  بووني تلووك القوولانني كلها.سوور النوواملس الووذي 
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ينسووو  بوووني القووولانني مجيعها.هوووذا السووور يظووول خافيوووا،  هتتووودي إليوووه املالحظووو  ا؟زئيووو  النسوووبي ،مهما نالوووحل 
لنهوووائك يف هوووذا اجملال.إ وووا هووول احلووود املقووودور لإلنسوووان ذاتوووه، كم اهلمووواق ..إن الوووزمن لووويك هووول العنصووور ا

تكلينووووه،و كم قور  يف اللجلق.وهوووول قور جزئووووك ونسوووول.مث عووووكء كووووذلك نسووووبي  الووووزمن املمنوووول  للجوووونك 
البشري كله على وجه األرم وهل بدور  جزئك وحمدوق ..ومن مث تبقى مجيوع وسوائل املعرفو ،ومجيع النتوائج 

 لبشر عن نري  هذ  اللسائل،حمصلرة يف تلك الدائرة ا؟زئي  النسبي .اليت يصل إليها ا
 -ا وب يف أعماقهووووين لتتجوووواهنوووا اووووكء قور الرسوووال .قور الطبيعوووو  اااصوووو  الووويت آ هووووا اّلِل ا سووووتعداق اللووود

 م عليوه اللجولقملس الكلك،الوذي يقول موع ذلوك النوا -بطريق  موا نوزال ْنهول نبيعتهوا وإن كنوا نودر  آترهوا 
.. 
رة ا هليو  تتلقوى ا كوا ه ..إوواذ  الطبيع  اااص  هك اليت تتلقى اللحك فتطي  تلقيه،ألوا مهيأة  سوتقباله

  اللجولق ..كيو صوِر  هوذاياليت يتلقاها هذا اللجلق ألووا متصول  اتصوا  مباكورا ابلنواملس الكولين الوذي 
حنووون هوووذ   أن تكووولن لنوووا - كوووك ْنيوووهل -تتلقوووى هوووذ  ا كوووارةف و ي جهووواز تسوووتقبلهاف حنووون يف حاجووو  

ُ أَْعلَووُم َحْيووُة »الطبيعوو  الوويت يهبهووا اّلِل للمختووارين موون عبوواق   و م أعظووم .وهووك أموور عظووي« .سووالََتهُ رِ َعووُل اَْ اّللَّ
 من كل ما حطر على البال من عظائم األسرار يف هذا اللجلق.

يوووواوم  كللاحوووود يف  النوووواملس وكلهووووم بعثوووولا ّبا.ذلووووك أن إيقوووواع ا« التلحيوووود»كوووول الرسوووول قوووود أقركوووولا حقيقوووو  
يقاعهوا الووذي إ  لتعودقت النولاميك وتعوودق   يتعوودق وإ -كله،هوداهم إىل مصودر  اللاحوود الوذي   يتعودق 

لووووووى املالحظوووووو  عقرا  يف فجوووووور البشووووووري ،قبل أن تنموووووول املعرفوووووو  ااارجي ،املبنيوووووو  وكووووووان هووووووذا ا  -يتلقلنووووووه 
 تشْي إىل تلك اللحدة. والتجرب ،وقبل أن تتكش  بعخ القلانني الكلني ،اليت

راكهووم هلووا هووا ..وكووان إقأن يبلغ وكلهووم قعووا إىل عبوواقة اّلِل اللاحوود ..قعووا إىل هووذ  احلقيقوو  الوويت تلقاهووا وأموور
ل م لتبليغهووا هووان ولضووههوول املنطوو  الفطووري الناكووئ موون إيقوواع النوواملس اللاحوود يف الفطوورة اللاصوول .كما كوو

وفو   -كون حد،الذي   ميّلِل اللاااحلقيق  وبكلوا صاقرة إليهم من النتيج  الطبيعي   مياوم املطل  بكلوا 
رة ذي تستشووعر  فطووهووذا ا لووزام امللوو  الووأن يتعوودق  و  -ا يقوواع القوولي الصوواق  امللووزم الووذي تلقتووه فطوورهتم 

 ن. بعخ األحيايففهم ّبا الرسل يبدو أحياان يف كلمات الرسل اليت ُيكيها عنهم هذا القرآن،أو اليت يص
ى بَويِِنَووو   ِموووْن :اي قَووووْلِم أَرَأَيْووووُتْم ِإْن ُكْنوووحُل َعلوووقوووالَ »لقلموووه: - عليوووه السوووالم -  موووثال يف حكايووو  قووولل نووول  ْنووود

َيحْل َعَلْيُكْم،أَنُوْلزِمُ  ،َوآ ين َرمْحَ   ِمْن ِعْنِدِ  فَوُعمِِ ِإْن    َأْس َوُلُكْم َعَلْيوِه موا    ا كارُِهلَنف َواي قَوْلمِ هلَ َوأَنْوُتْم  ُكُملهاَريبِِ
ُووو .َوموووا أاََن ِبطوووارِِق الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإوَّ ْلموووا  َعَْهلُووولَن.َواي قَووووْلِم َموووْن ْم،َولِكوووبِِ أَراُكوووْم قوَ القُووولا َرّبِِِ ْم مُ َأجووورَِي ِإ َّ َعلَوووى اّللَِّ

 « ..يَوْنُصُرين ِمَن اّللَِّ ِإْن َنَرْقهُتُْمف أََفال َتذَكَُّروَنف
ْنوُه    ِموْن َريبِِ َوآ ين مِ ْلِم أَرَأَيْووُتْم ِإْن ُكْنوحُل َعلوى بَويِِنَوقواَل:اي قَوو:»-السالم  هعلي -وْند  يف حكاي  قلل صاحل 

ُتُهف َفما َتزِيُدو   « ..ْْيَ خَتِْسْي  َنِب غَ َرمْحَ  ،َفَمْن يَوْنُصُرين ِمَن اّللَِّ ِإْن َعَصيوْ
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ووُه قوَ »:-ليوه السووالم ع -وْنود  يف سووْية ابووراهيم  ْد َهووداِنف َو  َأخوواُ  مووا َأُهاُجليِنِ يف اّللَِّ َوقَوْلُمووُه.قاَل:َوحاجَّ
خوواُ  مووا َأْكوورَْكُتْم َو  أَ تَوتَووذَكَُّروَنف وََكْيووَ   ْلمووا .أََفالْكء  عِ َكووُتْشورُِكلَن بِووِه ِإ َّ أَْن َيشوواَء َريبِِ َكْي ا .َوِسووَع َريبِِ ُكوولَّ 

ووُتْم تَوْعَلُموولَنفُي اْلَفوورِيَقنْيِ َأَحوو ُ ْلطاان ف فَووأَ ُكْم ُسوونَوووِزِْل بِووِه َعلَوويْ خَتوواُفلَن أَنَُّكووْم َأْكوورَْكُتْم اِبّللَِّ مووا َ ْ يوُ   « اِبأْلَْمووِن ِإْن ُكنوْ
... 

 رِْزقوا   َريبِِ َوَرَزقَوِب ِمْنوهُ ْلِم أَرَأَيْووُتْم ِإْن ُكْنوحُل َعلوى بَويِِنَو   ِمونْ قواَل:اي قَوو:»- عليوه السوالم -وْند  يف قص  كعيه 
ْصووورِيوووُد إِ أُ يوووُد أَْن أُخوووالَِفُكْم ِإىل موووا َأْوووواُكْم َعْنوووُه،ِإْن َحَسووونا ف َوموووا أُرِ  تَووووْلِفيِقك ِإ َّ  الَ  َموووا اْسوووَتطَْعحُل.َوما َّ اْ ِ

.َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل َوإِلَْيِه أُنِيهُ   « ..اِبّللَِّ
ا - عليووووه السووووالم -وْنوووودها يف قوووولل يعقوووولب  لَووووُم ِمووووَن اّللَِّ مووووا    َوأَعْ َأْكووووُكلا بَوثِِووووك َوُحووووْزين ِإىَل اّللَِّ  لبنيووووه: َّ

 «..تَوْعَلُملنَ 
  ،والووذي تشووكى فطرهتموهكووذا وهكووذا ْنوود يف أقوولال الرسوول وأوصووافهم أيوور ذلووك ا يقوواع العميوو  امللوو  علوو
ر اارجيوو  لوولاهنسوواني  اكلموواهتم  ووا ادونووه منووه يف أعمووا  الضوومْي  ويلمووا بعوود يوولم تكشووفحل للمعرفوو  ا 

 اللحدة يف هذا اللجلق. تشْي من بعيد إىل قانلن
يف  -وتكشو  العريخ. وانلع العلماء من البشر على لاهرة وحدة التكلين ووحدة احلركو  يف هوذا الكولن

اقة   ..فالتقوحل املوأساس البناء الكلين كله،وأن الذرة ناقو أن الذرة هك -حدوق ما ميلك ا نسان أن يعلم 
ن مووووهوووك جمملعووو   - ا املووواقةائيووو  الووويت توووراءت نوووليال.وإذابلقووولة يف هوووذا الكووولن  ثلووو  يف الوووذرة.وانتفحل الثن

يف  -تتحطم هذ  الوذرات،فتتحلل إىل ناقو  مون الطاقوات  ..وتكشو  كوذلك  هك ناق  حني -الذرات 
 -إلكو وانت  حركو  مسوتمرة مون قاخلها.وأووا ميلفو  مون أن الوذرة يف -حدوق ما ميلوك ا نسوان أن يعلوم 

ة ومطورقة يف  لاة أو النولايت وهوك قلوه الوذرة.وأن هوذ  احلركو  مسوتمر حولل النو تدور يف فلوك -أو كهارب 
هلا كلاكوه كشمسونا هوذ  وكلاكبهوا مشك تدور حل  -د الدين العطار كما قال فري  -كل ذرة.وأن كل ذرة 

ن اهر ن اللتوووا وووا الظووو الووويت موووا توووب تووودور حلهلوووا ابسوووتمرار  وحووودة التكووولين ووحووودة احلركووو  يف هوووذا الكووولن
ملعرفو  لغحل إليهموا ابْي.وقد با نسان ..و ا إكار ن من بعيد إىل قانلن اللحدة الشامل الكاهتدى إليهما 

قركوووحل لهلب ،فقوود أااصوو  املاالبشووري   قوودار مووا تطيووو  املالحظوو  والتجربوو  البشوووري  أن تبلوو  ..أمووا الطبوووائع 
 تلقيه.ا القانلن الشامل الكبْي كله يف ن  ألوا تتلقى إيقاعه املباكر،وتطي  وحده

 بولا جهوازهولكن ألووم و إوم   امعولا الشولاهد والظولاهر علوى تلوك اللحودة عون نريو  التجوارب العلميو .
اكوورا أن لا إقراكووا مبرا فووأقركاسووتقبال كووامال مباكرا،اسووتقبللا إيقوواع النوواملس اللاحوود اسووتقبا  قاخليووا مباكوو

ين يف تلوك هواز اللودد.وكان هوذا ا؟ا يقاع اللاحد   بد منبعة عن انملس واحد،صواقر مون مصودر واحو
ة يقوواع موون وحوودوحوودة ا  الطبووائع اااصوو  امللهلبوو  أق  وأمشوول وأكمل،ألنووه أقر  يف ملسوو  واحوودة مووا وراء

ملصووورف  هلوووذا ا هليووو  اوحووودة الوووذات  -يف إميوووان  -املصووودر،ووحدة ا راقة والفاعليووو  يف هوووذا اللجووولق.فقرر 
 اللجلق.
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للحوووودة ان لوووولاهر م احلووودية يوووورى أنووووه قووود أقر  لوووواهرة أو لوووواهرتني مووووموووا أسوووول  هوووذا الكووووالم ألن العلوووو
 فهول   ميلوك جزئوك مقيود نسول« احلقوائ »الكلني .فالعلم يثبحل أو ينفك يف ميدانه.وكل ما يصل إليه من 

يكوووووذب بعضوووووها أن يصووووول أبووووودا إىل حقيقووووو  واحووووودة وائيووووو  مطلق .فضوووووال علوووووى أن نظووووورايت العلوووووم قِله،
 .بعضا،ويعِدل بعضها بعضا

املس يف لحوودة النوووومووا ذكوورت كوووي ا عوون وحوودة التكووولين ووحوودة احلركوو  ألقووورن إليهمووا صوود  ا سوووتقبال ل
ن التصولر مود لتكوليحك الرسل ..كال ..إ ا قصدت إىل أمر آخر.قصدت إىل هديود مصودر التلقوك املعت

 الصاق  الكامل الشامل حلقيق  اللجلق.
ة الكوووثى يقووو  اللحووودالظووولاهر الكلنيووو  املتعلقووو   قإن الكشووو  العلموووك ر وووا يكووولن قووود اهتووودى إىل بعوووخ 

الفطوورة  اواليت أقركتهوو..هووذ  اللحوودة الوويت ملسووحل حووك الرسوول موون قبوول يف حميطهووا اللاسووع الشووامل املباكوور.
ىل علوم احلودية إظورايت النسولاء اهتودت  -اللدني  إقراكا كامال كامال مباكرا.وهذ  الفطرة صاقق  بذاهتا 

بتو  أو .مث تلم ملضع  وة ومراجعو  مون العلوم ذاتوه.وهك ليسوحل فنظرايت الع - بعخ الظلاهر أو   هتتد
  بوود أن يكوولن املقياس إوووا ليسووحل وائيوو  و  مطلقوو  أخووْيا.فال تصوول  إذن أن تقوواس ّبووا صووح  الرسووال .ف

 يد.تبتا وأن يكلن مطلقا.ومن هنا تكلن الرسال  هك املقياس الثابحل املطل  اللح
 يق  حقيق  أخرى ذات أ ي  قصلى ..وينشأ عن هذ  احلق

ا بشووري  اعاههووترسووم لل إن هووذ  الطبووائع اااصوو  امللصوولل  بنوواملس اللجوولق صوول  مباكوورة،هك الوويت الووك أن
حوك و مباكورة  ىهوك الويت تتلقوالشامل.اعاهها الذي يتس  مع فطورة الكولن وقلانينوه الثابتو  وانملسوه املطرق.

تلقوى تقيقو  ألووا ان عون احل  تكتم.و  هجبهوا علامول الزموان واملكواّلِل.فال ختطىء و  تضل،و  تكذب و 
 هذ  احلقيق  عن اّلِل،الذي   زمان عند  و  مكان.

ا  موووملطلقووو ،اليت احلقيقووو  ولقووود كووواءت ا راقة العليوووا أن تبعوووة ابلرسووول بوووني احلوووني واحلني،لتصووول البشوووري  اب
 هووا كلهووا أبووداتبلوو  إليلم ووات القرون.ومووا كانووحل  كانووحل مالحظووتهم وعووربتهم لتبلوو  إىل نوور  منهووا إ  بعوود

 على مدار القرون.
اسوتقام  و   الكولن وقيم  هذا ا تصال هك اسوتقام  خطواهم موع خطوى الكولن واسوتقام  حركواهتم موع حركو

 فطرهتم مع فطرة الكلن.
كلووه لجوولق  قيقوو  الحلوموون مث كووان هنالووك مصوودر واحوود يتلقووى منووه البشوور التصوولر الصوواق  الكاموول الشووامل 

 كووون أن ينبثووو ميالتصووولر  وحلقيقووو  اللجووولق ا نسووواين.ولغاي  اللجووولق كلوووه وغايووو  اللجووولق ا نسووواين.ومن هوووذا
  ته،وحقيقوووووواملوووووونهج اللحيوووووود الصووووووحي  القلمي،الووووووذي يتطوووووواب  مووووووع حقيقوووووو  تصووووووميم الكوووووولن وحقيقوووووو  حرك

طووورة هوووذا ف وهوووك مووون اعاهه.ويووودخل بوووه النووواس يف السووولم كاف .السووولم موووع هوووذا الكلن،والسووولم موووع فطووورهتم
 ياة الدنيا. هذ  احلالكلن،والسلم مع بعضهم البعخ يف سعيهم ونشانهم و لهم ورقيهم املهيأ هلم يف
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يووود صووودر اللحمصووودر واحووود هووول مصووودر الرسوووا ت،وما عووودا  ضوووالل وابنل،ألنوووه   يتلقوووى عووون ذلوووك امل
 اللاصل امللصلل.

وبعوووخ  هر الكووولنكشووو  ّبوووا بعوووخ لووولاإن وسوووائل املعرفووو  األخووورى املتاحووو  لإلنسوووان،معطاة لوووه بقدر.لي
.وقوود يوواة وتطليرهانميوو  احلقلانينووه وبعووخ ناقاته.ابلقوودر الووالزم لووه يف النهوولم بعووهء ااالفوو  يف األرم،وت
قو  الويت حلقيقو  املطل حموي  ايصل يف هذا اجملوال إىل آمواق بعيودة جودا.ولكن هوذ  اهلمواق   تبلو  بوه أبودا إىل

ن وفووو  وفووو  األحوولال والظووورو  الطارئووو  املتجووودقة فحسوووه،ولك   -هوول يف حاجووو  إليهوووا ليكيووو  حياتوووه 
له.هوذ  الغايو  ق ا نسواين كى لللجول القلانني الكلني  الثابت  املطرقة اليت قام عليها اللجلق،ووف  الغاي  الكث 

سوات ر  البدوق املتوأينسوان انواليت يراها خال  ا نسان املتعا  عن مالبسات الزمان واملكان.و  يراهوا ا 
 الزمان واملكان.

  هووذا ب عوون ر يووإن الووذي يضووع خطوو  الرحلوو  للطريوو  كلووه،هل الووذي يوودر  الطريوو  كله.وا نسووان حمجوول 
 وراء   فووأىن أن يطلووع الطري .بوول هوول حمجوولب عوون اللحظوو  التالي .وقونووه وقووووا سوو  مسووبل   يبووا  لبشوور

نهج لعوولقة إىل املووق.وإما الضووالل والشوورو لإلنسوان أن يضووع ااطوو  لقطووع الطريوو  اجملهووللف  إنوه إمووا ااووب  وا
 خال  اللجلق.للجلق و املستمد من خال  اللجلق.منهج الرسا ت.ومنهج الرسل.ومنهج الفطر امللصلل  اب
هودى وعلوى  طري  علىولقد مضحل الرسا ت واحدة إير واحدة،شخذ بيد البشري  واضك ّبا صعدا يف ال

 ة ريثمووا فوووتنحوور   وهيوود عوون النهج،وتغفوول حووداء الرائوود نلر.والبشووري  تشوورق موون هنووا وتشوورق موون هنووا 
 يبعة إليها رائد جديد.

ال  ذا كانوحل الرسوقة حوَّت إويف كل مرة تتكش  هلا احلقيقو  اللاحودة يف صولر م قيو  تناسوه عارّبوا املتجود
ليوووات لبشوووري بكااألخوووْية كوووان عهووود الركووود العقلوووك قووود أكووور .فجاءت الرسوووال  األخوووْية ختانوووه العقووول 

ثى احلقيق  الكو كانحل خطلطكلها لتتابع البشري  خطلاهتا يف لل تلك ااطلط النهائي  العريض .و   قيق احل
 لقرون.الى مدار من اللضل   ية   هتاج بعد إىل رسال  جديدة.وُيسبها املفسرون اجملدقون ع

تجوووودق ها املشوووواننوبعوووود فإمووووا أن تسووووْي البشووووري  قاخوووول هووووذا النطووووا  الشووووامل الووووذي يسووووعها قائما،ويسووووع 
قا تضول وتوذهه بودن تشورق و امل قك،ويصلها ابحلقيق  املطلق  اليت   تصل إليها عن أي نري  آخر.وإموا أ

 يف التيه  بعيدا عن معا  الطري  
 الا ا ل بين الرسل وا خاالف بمدهم 253الدرس ا ول:

ُهْم َموْن َكلَّو» .ِمونوْ .َوآتَويْ .َوَرفَوَع بوَ اّللَُّ  مَ تِْلَك الُرُسُل َفضَّوْلنا بَوْعَضوُهْم َعلوى بَوْعخ  نوا ِعيَسوى ابْوَن َموْرمَيَ ْعَضوُهْم َقَرجات 
ُ َموا اقوْ  ا جواَءهْتُُم اْلبَويِِنواُت.َولِكِن  بَوْعوِدِهْم ِموْن بَوْعوِد مولَّوِذيَن ِمونْ اتَوتَوَل اْلبَويِِناِت َوأَيَّْدانُ  ِبُروِ  اْلُقُدِس.َوَلْل كواَء اّللَّ

ُهْم َمْن آمَ  ُهْم َمْن َكَفَر.َوَلْل كاَء اّللَُّ اْختَوَلُفلا َفِمنوْ َ يَوْفَعلُ ا اقْوتَوتَوُلل  مَ َن َوِمنوْ  « .. ما يُرِيدُ ا َولِكنَّ اّللَّ
فهوك  -كما أوا أفرقت مجاعو  الرسول وميزهتوا مون بوني النواس   -هذ  اهلي  تلخا قص  الرسل والرسا ت 

ومظواهر .مث تشوْي إىل اخوتال  تقرر أن اّلِل فضل بعخ الرسل علوى بعوخ وتوذكر بعوخ أموارات التفضويل 
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وإىل اقتتواهلم بسوبه هووذا  -مون بعود موا جواءهتم البينوات  -الوذين جواءوا مون بعودهم مون األجيوال املتعاقبو  
 ا ختال .

قفع ر اب ميوان،و دفع الكفوكما تقرر أن بعضهم آمن وبعضهم كفر.وأن اّلِل قود قودر أن يقوع بيونهم القتوال لو
 يل. رحها الطل لرسال  و ثْية اليت تشْي إليها هذ  اهلي  اثل قص  االشر اباْي ..وهذ  احلقائ  الك

لرسولل.والذي تشومله ي  املقودر لتعل  ابنو..والتفضيل هنا قد ي« تِْلَك الُرُسُل َفضَّْلنا بَوْعَضُهْم َعلى بَوْعخ  »
يوووع افووو  يف مجكقعلتوووه ونشوووانه.كأن يكووولن رسووولل قبيلووو ،أو رسووولل أمووو ،أو رسووولل جيووول.أو رسووولل األموووم  

ى ل  ذاهتووا وموودعوو  الرسووااألجيووال ..كووذلك يتعلوو  ابملووزااي الوويت يلهبهووا لشخصووه أو ألمتووه.كما يتعلوو  بطبي
م عليهما السوال - سى وعيسىمشلهلا ؟لانه احلياة ا نساني  والكلني  ..وقد ذكر النا هنا مثالني يف مل 

يَسووى ابْووَن َوآتَوْينووا عِ  -ت  ْعَضووُهْم َقَرجوواَوَرفَووَع بوَ  - ُهْم َمووْن َكلَّووَم اّللَُّ ِموونوْ  »وأكوار إكووارة عاموو  إىل موون سوولا ا: -
 « ..َمْرمَيَ اْلبَويِِناِت َوأَيَّْدانُ  ِبُروِ  اْلُقُدسِ 

ذكر  وموون مث   يوو - عليووه السووالم -وحووني يووذكر تكلوويم اّلِل ألحوود موون الرسوول ينصوور  الووذهن إىل ملسووى 
ه منسوووولاب إىل أمووووه يف أغلووووه امللاضووووع ذا يوووورق ا وووووهكوووو -ليووووه السووووالم ع -اب ووووه.وذكر عيسووووى بوووون موووورمي 

 -يسوووى عئع  حووولل القرآني .واحلكمووو  يف هوووذا واضوووح .فقد نوووزل القووورآن وهنوووا  حشووود مووون األسوووانْي الشوووا
ج نبيعتوووه مووون الالهووولت والناسووولت.أو عووون أو عووون ازقوا  -ىل سوووبحانه وتعوووا - وبنلتوووه ّللِ  -عليوووه السوووالم 

لري  تصولرات األسووطر هووذ  الكوالقطرة يف الكووأس  إىل آخو  تفورق  بطبيعو  إهليوو  ذابوحل فيهووا الطبيعو  الناسوولتي 
مث كوان  رومانيو   ومونلدولو  الاليت غرقحل الكنائك واجملامع يف ا؟دل حلهلا وجورت حلهلوا الودماء أووارا يف ا

ظووم امللاضووع منسوولاب إىل أمووه موورمي وذكوور  يف مع - عليووه السووالم -هووذا التلكيوود الوودائم علووى بشووري  عيسووى 
لحك إىل الرسوول.وهذا أعظووم فهوول حاموول الوو - عليووه السووالم -فووالقرآن يعووب بووه جثيوول  ..أمووا رو  القوودس

ذي يثبوتهم لعظيم،وهول الواور الفوذ شييد وأكث .وهل الذي ينقل ا كارة ا هلي  إىل الرسل ابنتداّبم هلوذا الود
ل  ملاقوع اهلول يفوالنصور  على املضك يف الطريو  الشوا  الطليول وهول الوذي يتنوزل علويهم ابلسوكين  والتثبيوحل

فتشوومل  - عليووه السووالم -يسووى عوالشوودة يف ينووااي الطريوو  ..وهووذا كلووه التأييوود أمووا البينووات الوويت آ هووا اّلِل 
ا ل  يف ملاضووعهكرهووا مفصووذ  ا ْنيول الووذي نزلووه عليووه،كما تشومل ااوولار  الوويت أجراهووا علوى يديووه،واليت ورق

 رائيل املعاندين  املناسب  من القرآن.تصديقا لرسالته يف ملاجه  بب إس
تِْلووَك »ن ااطوواب ملجووه إليووه.كما جوواء يف اهليوو  السووابق  يف السوويا :أل - -و  يووذكر الوونا هنووا حمموودا 

ُللها َعَلْيَك اِبحلَْ ِِ َوِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسلِ  ر لوه عون غوْي  فالسيا  سيا  إخبا«. ..إخلَك الُرُسلُ نَي تِلْ آايُت اّللَِّ نَوتوْ
 من الرسل.

 يف - -  ْنووود حممووودا مووون أيووو  انحيووو -وسوووالمه علووويهم  صوووللات اّللِ  -ننظووور إىل مقاموووات الرسووول وحوووني 
ا،فإن طهووا وامتووداقهحيوو  حميانالقموو  العليا.وسوولاء نظووران إىل األموور موون انحيوو  مشوولل الرسووال  وكليتهووا،أو موون 

 النتيج    تتغْي ..
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الوذي  وحودة ااوال  -علوى ا نوال   هك أضخم احلقائ و  -إن ا سالم هل أكمل تصلر حلقيق  اللحدة 
صواقر عون للجولق الاووحودة «.كون»ليك كمثله ككء.ووحدة ا راقة اليت يصدر عنها اللجولق كلوه بكلمو :

ىل ا نسوووان لسووواذج  إتلوووك ا راقة.ووحووودة النووواملس الوووذي ُيكوووم هوووذا اللجلق.ووحووودة احليووواة مووون االيووو  ا
 أبنائه يف األرم.ووحودة الودين الصواقر مون اّللِ   آخرإىل -ليه السالم ع -النان .ووحدة البشري  من آقم 

حل هووذ  يمنوو  الوويت لبووألموو  املااللاحوود إىل البشووري  اللاحدة.ووحوودة مجاعوو  الرسوول املبلغوو  هلووذ  الدعلة.ووحوودة 
اري يا واهلخوورة قوحوودة الوودنو «.العبوواقة»الدعلة.ووحوودة النشوواط البشووري املتجووه إىل اّلِل وإعطائووه كلووه اسووم 

ن عنوه ر الوذي يتلقول دة املصدء.ووحدة املنهج الذي كرعه اّلِل للناس فال يقبل منهم سلا .ووحالعمل وا؟زا
 تصلراهتم كلها ومنهجهم يف احلياة ...

صولر تل الذي أناقحل روحه التجاوب املطل  مع حقيق  اللحدة الكثى كما أنوا  عقلوه ه - -وحممد 
 ناس.عروض  للدة يف حياته اللاقع  املهذ  اللحدة واثلها كما أنا  كيانه اثيل هذ  اللح

 عليهوا والوذي ألرم ومونكذلك هل الرسلل الوذي أرسول إىل البشور كافو ،من يولم مبعثوه إىل أن يوّر اّلِل ا
ن بوذلك عهود هرة،ليعلاعتمدت رسالته على ا قرا  ا نساين اللاعك قون ضغ  حَّت من معجزة ماقي  قا

 الركد ا نساين.
رتسوووومحل بعووود  وا سووول.وكانحل رسووووالته خااووو  الرسووووا ت.ومن مث انقطوووع الوووولحكومووون مث كووووان هووول خووووامت الر 

يف  بشوري  املقبولنشواط ال للبشري  يف رسالته تلك اللحدة الكثى وأعلون املونهج اللاسوع الشوامل الوذي يسوع
و   -هج الورابين نيف حودوق املو -إنار  و  تعد إ  التفصيالت والتفسْيات اليت يستقل ّبوا العقول البشوري 

 تستدعك رسال  إهلي  جديدة.
ان موون كوو  البشوور وهوول الووذي يعلووم مووا هووم وموون هووم ويعلووم مووا  وهوول الووذي خلوو -سووبحانه  -وقوود علووم اّلِل 

يواة ا مون مونهج للحال  األخْية،وما ينبث  عنهوأن هذ  الرس -سبحانه  -أمرهم وما هل كائن ..قد علم اّلِل 
لوووم مووون اّلِل ه أنوووه أعطال .فأميوووا إنسوووان زعوووم لنفسوووكوووامل،هك خوووْي موووا يكفووول للحيووواة النمووول والتجووودق وا ن

عوم أنوه  األرم أو ز لناميو  يف صلح  عباق  أو زعوم أن هوذا املونهج الورابين   يعود يصول  للحيواة املتجودقة ا
مهوا لودعاوى أو زعامون هوذ   ميلك ابتداع منهج أمثل من املونهج الوذي أراق  اّلِل ..أميوا إنسوان زعوم واحودة

واختوار  سوه وابلبشوري نسوان بنفا صراحا   مراء فيه وأراق لنفسه وللبشري  كر ما يريود  إمجيعا فقد كفر كفر 
ا ااوْي ابملونهج ال ،وأراق هلذ  الرسلنفسه ملق  العداء الصري  ّلِل،والعداء الصري  للبشري  اليت رمحها اّلِل ّب

 ليحكم احلياة البشري  إىل آخر الزمان. الرابين املنبث  منها
 جواءوا الرسوال  الويت عتهم،ووحودةو  تغون وحودة مجاعو  الرسول يف نبي«.تِْلوَك الُرُسولُ »اقتتول أتبواع وبعد فقد 

 َمووا  كوواَء اّللَُّ َولَوولْ  :»ّبووا كلهووم ..  تغوون هووذ  اللحوودة عوون اخووتال  أتبوواع الرسوول حووَّت ليقتتلوولن موون خووال 
ُهْم َموووْن آَموونَ تَوَلُفوووَولِكووِن اخْ  -بَويِِنووواُت ْن بَوْعوووِد مووا جووواَءهْتُُم الْ ِمووو -اقْوتَوتَووَل الَّوووِذيَن ِموووْن بَوْعووِدِهْم  ُهْم َموووْن   لا:َفِمنوْ َوِمووونوْ

َ يَوْفَعُل ما ُ َما اقْوتَوتَوُللا.َولِكنَّ اّللَّ  « ..يُرِيدُ  َكَفَر.َوَلْل كاَء اّللَّ
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 -سوبحانه  -  مشوي ته موا حوال إن هذا ا قتتال   يقع رالفا ملشي   اّلِل.فما ميكن أن يقع يف هذا الكولن
ل.وأن يكولن دى وللضوالن مشي ته أن يكلن هذا الكائن البشري كما هل.بتكلينه هذا واستعداقاته للهفم

ذا التكووولين نشوووأ عووون هوووملكووول  إىل نفسوووه يف اختيوووار نريقوووه إىل اهلووودى أو إىل الضوووالل.ومن مث فكووول موووا ي
 وإفرازاته واعاهاته قاخل يف انار املشي   وواقع وف  هذ  املشي  .

موع  -الو  ا،لتنليع   ا ستعداقات بني فرق وفرق من هذا ا؟نك سن  من سنن ااوال كذلك فإن اختال
.وما  عودقة املتنلعو  ستعداقات املختلف  ولائ  ااالفو  املختلفو  املتالتقابل هذ   -وحدة األصل والنشأة 

لللوائ  الوى حوني أن ..ع« الكربولن»كان اّلِل ليجعول النواس مجيعوا نسوخا مكوررة كأ وا نبعوحل علوى ور  
 ي   اّللِ شووومأموووا وقووود مضوووحل الالزمووو  للخالفووو  يف األرم وتنميووو  احليووواة وتطليرهوووا منلعووو  متباينووو  متعووودقة ..

.وكل   للتكاموول بتنليووع الللووائ  فقوود مضووحل كووذلك بتنليووع ا سووتعداقت.ليكلن ا خووتال  فيهووا وسوويل 
ى يف ه ق ئول اهلودا،وأماموهلذ كل إنسان أن يتحرى لنفسه اهلدى والركاق وا ميان.وفيه ا سوتعداق الكوامن

يظول التنولع  ميكون أن الكلن،وعند  هودى الرسوا ت والرسول علوى مودار الزموان.ويف نطوا  اهلودى وا ميوان
ُهمْ فَ َولِكِن اْختَوَلُفلا »ااْي الذي   ُيشر  اذج الناس كلهم يف قاله جامد   ُهْم َموْن َكَفورَ وَ َمْن آَمَن  ِمنوْ « ِمنوْ

.. 
النوووواس  عني لوووودفعإىل هووووذا املوووودى،فيكلن اخووووتال  كفوووور وإميووووان،يتعني القتووووال.يت وحووووني يصوووول ا خووووتال 

والضوووالل    ابلكفوووربعضوووهم ببعخ.قفوووع الكفووور اب ميان.والضوووالل ابهلدى،والشووور اباْي.فووواألرم   تصووول
 والشر.

 ميان.وهووذ  هووككفوور وا و  يكفووك أن يقوولل قوولم:إوم أتبوواع أنبيوواء إذا وصوول ا خووتال  بيوونهم إىل حوود ال
 مكووو  يف كوووان املشوووركلناحلالووو  الووويت كانوووحل تلاجههوووا ا؟ماعووو  املسووولم  يف املدينووو  يووولم نوووزل هوووذا الووونا ..

ى ا كوان النصووار ملسوى.كم يزعمولن أووم علوى ملو  إبوراهيم  وكوان اليهولق يف املدينو  يزعمولن أووم علوى قيون
 عووون أصووول ايزعمووولن أووووم علوووى قيووون عيسوووى ..ولكووون كووول فرقووو  مووون هوووي ء كانوووحل قووود بعووودت بعووودا كبوووْي 

ند نزول هوذا عملسلملن اقينها،وعن رسال  نبيها.واحنرفحل إىل املدى الذي ينطب  عليه وص  الكفر.وكان 
هووووول فوووووار مووووون أالووووونا يقووووواتللن املشوووووركني مووووون العرب.كموووووا كوووووانلا علوووووى وكوووووك أن يلجهووووولا إىل قتوووووال الك

ي   حلود،هل مون مشوهوذا ا ىلالكتاب.ومن مث جاء هذا النا يقرر أن ا قتتال بني املختلفني على العقيدة إ
ُ َمووا اقْوتَوتَولُوولا»اّلِل وإبذنووه: ر يف األرم حقيقوو   ميووان وليقووع الكفوور اب..ولكنووه كاء.كوواء ليوودف« َولَووْل كوواَء اّللَّ

ل   أن الضوال وقود علوم اّللِ العقيدة الصحيح  اللاحدة اليت جاء ّبا الرسول مجيعا،فواحنر  عنهوا املنحرفلن.
توودين،و  بوود ضووالل املهإنبيعوو  كووريرة.فال بوود أن يعتوودي،و  بوود أن ُيوواول يقوو  سوولبيا جاموودا،إ ا هوول ذو 

 «.يُرِيدُ  يَوْفَعُل ما اّللََّ  َولِكنَّ »أن يريد العلج وُيارب ا ستقام .فال بد من قتاله لتستقيم األملر.
 مشووووي   مطلقوووو .ومعها القوووودرة الفاعل .وقوووود قوووودر أن يكوووولن النوووواس رتلفووووني يف تكلينهم.وقوووودر أن يكلنوووولا
ملكوووللني إىل أنفسووووهم يف اختيووووار نريقهم.وقوووودر أن موووون   يهتووودي موووونهم يضوووول.وقدر أن الشوووور   بوووود أن 
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يعتوودي ويريووود العلج.وقووودر أن يقوووع القتووال بوووني اهلووودى والضوووالل.وقدر أن ااهوود أصوووحاب ا ميوووان  قووورار 
 ووا العووثة  قيقوو  مووا حقيقتووه اللاحوودة اللاضووح  املسووتقيم  وأنووه   عووثة اب نتسوواب إىل الرسوول موون أتباعهم،إ

يعتقوودون وحقيقوو  مووا يعمللن.وأنووه   يعصوومهم موون جماهوودة املوويمنني هلووم أن يكلنوولا وريوو  عقيوودة وهووم عنهووا 
منحرفلن ..وهذ  احلقيق  اليت قررها اّلِل للجماع  املسلم  يف املدين  حقيق  مطلقو    تتقيود بزمان.إ وا هوك 

 قيدة مناسب  لتقرير احلقيق  املطرقة املطلق .نريق  القرآن يف اختاذ احلاقي  املفرقة امل
 ا ن اق في سبيل هللا لقاال الك ار 254الدرس الثاني:

ا رزقهوم ىل ا نفا   وإ،وقعلهتم «الَِّذيَن آَمُنلا»ومن مث يعقه السيا  على ذكر ا ختال  وا قتتال بنداء 
يتَ يوَوْلم    ذَْ ْقنواُكْم ِموْن قَوْبوِل أَْن ِ َّوا َرزَ  ْنِفُقولاَن آَمنُولا أَ اي أَيُوَها الَِّذي»اّلِل.فا نفا  صنل ا؟هاق وعصه ا؟هاق:

 « ..نَ بَوْيع  ِفيِه َو  ُخلَّ   َو  َكفاَع  .َواْلكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمل 
 أَيُوَهووا اي»ه ميمنوولن:لووذي هووم بووإوووا الوودعلة ابلصووف  احلبيبوو  إىل نفوولس املوويمنني،واليت تووربطهم  وون يدعلهم،وا

 « ..الَِّذيَن آَمُنلا
 نفوا   وا ادعل إىل يووهوك الودعلة إىل ا نفوا  مون رزقوه الوذي أعطواهم إاي .فهول الوذي أعطى،وهول الوذي 

 « ..أَْنِفُقلا ِ َّا َرَزْقناُكمْ »أعطى:
َو  ُخلَّوو   َو   ِفيووِه م    بَوْيووع  يتَ يوَوولْ ِمووْن قَوْبووِل أَْن ذَْ »وهووك الوودعلة إىل الفرصوو  الوويت إن أفلتووحل موونهم فلوون تعوولق 

 ه األمولال وتنمول.وليكبيوع تورب  فيو -لى أنفسوهم علل فِلتلها  -..فهك الفرص  اليت ليك بعدها « َكفاَع   
 بعد  صداق  أو كفاع  ترق عنهم عاقب  النكلل والتقصْي.

 .وقفووع الظلوومفع الكفرويشووْي إىل امللضوولع الووذي يوودعلهم إىل ا نفووا  موون أجلووه.فهل ا نفووا  للجهاق.لوود
 « ..َواْلكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُملنَ »املتمثل يف هذا الكفر:

 هلوودى وفتنوولهموهم عوون اللموولا احلوو  فووأنكرو .وللملا أنفسووهم فأورقوهووا موولارق اهلال .وللموولا النوواس فصوود
والطمأنينوووو   والرمحوووو  عوووون ا ميووووان،وملهلا علوووويهم الطري ،وحرموووولهم ااووووْي الووووذي   خووووْي مثلووووه.خْي السوووولم

 قني.والصال  والي
ر يف احليووووواة أن يسوووووتق إن الوووووذين ُيووووواربلن حقيقووووو  ا ميوووووان أن تسوووووتقر يف القلووووولب وُيووووواربلن مووووونهج ا ميوووووان

ومن لظووواملني هلوووا.وأللوووم ا وُيووواربلن كوووريع  ا ميوووان أن تسوووتقر يف اجملتموووع ..إ وووا هوووم أعووودى أعوووداء البشوووري 
م الووذي يزاوللنووه وأن ن تطووارقهم حووَّت يصووبحلا عوواجزين عوون هووذا الظلووأ -ل ركوودت لوو -واجووه البشووري  

ّبوا ر ند ّبوا إليوه   الذي يترصد حلرّبم كل ما الك من األنفك واألملال ..وهذا هل واجه ا؟ماع  املسلم
 أجله بصفتها تلك ويناقيها ذلك النداء امللحك العمي  .. ويدعلها من

 قواعد الاصور ا يماني -آية الكرسي  255الدرس الثالث:

رسوول وا قتتووال،والكفر بعوود جمووكء البينووات وا ميووان ..ّبووذ  املناسووب  عووكء آيوو  و ناسووب  ا خووتال  بعوود ال
تتضوووووومن قلاعوووووود التصوووووولر ا مياين،وتووووووذكر موووووون صووووووفات اّلِل سووووووبحانه مووووووا يقوووووورر معوووووو  اللحدانيوووووو  يف أق  
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ُ   إِلوووووَه ِإ َّ ُهوووووَل احْلَووووو»جما ته،وأوضووووو   اتوووووه.وهك آيووووو  جليلووووو  الشوووووأن،عميق  الد ل ،واسوووووع  اجملوووووال: ُك اّللَّ
وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم.َموووْن َذا الَّوووِذي َيْشوووَفُع ِعْنوووَدُ  إِ   َّ إبِِْذنِوووِهف اْلَقيُووولُم.  َشُْخوووُذُ  ِسوووَن   َو  نَوْلم .لَوووُه موووا يف السَّ

ووووماواِت يَوْعلَووووُم مووووا بَوووونْيَ أَيْووووِديِهْم َومووووا َخْلَفُهووووْم،َو  ُيُِيطُوووولَن ِبَشووووْكء  ِمووووْن ِعْلِمووووِه ِإ َّ ِ ووووا كاَء.َوِسوووو َع ُكْرِسووووُيُه السَّ
 « ..َواأْلَْرَم،َو  يَوُيُقُ  ِحْفظُُهما.َوُهَل اْلَعِلُك اْلَعِظيمُ 

املكوك يف  ن القورآنوكل صف  من هذ  الصفات تتضمن قاعدة من قلاعود التصولر ا سوالمك الكليو .ومع أ
َّت ّبوووذا كوووناسوووبات م عملموووه كوووان يووودور علوووى بنووواء هوووذا التصووولر،فإننا نلتقوووك يف القووورآن املووودين كوووذلك يف

  إنهج يف احلوك هوذا املو امللضلع األصيل اهلام.الذي يقلم على أساسوه املونهج ا سوالمك كلوه،و  يسوتقيم
 يقني.لضل  والأن يستقيم ذلك األساس،ويتض ،ويتحلل إىل حقائ  مسلم  يف النفك،ترتكن إىل ال

ألول موون هووذ  الطبعوو  موون الظالل،عوون ولقوود هووديحل فيمووا سووب  عنوود تفسووْي سوولرة الفاهوو  يف أول ا؟ووزء ا
يف الضمْي ا نسواين. ا أن الركوام الوذي كوان يورين علوى هوذا  -سبحانه  -األ ي  البالغ  للضل  صف  اّلِل 

الضوومْي موون تصوولرات ا؟اهليوو  كووان معظمووه انكوو ا موون غموولم هووذ  احلقيقوو ،ومن غلبوو  اارافوو  واألسووطلرة 
سووووف  أكووووث الفالسووووف  ..حووووَّت جوووواء ا سووووالم فجالهووووا هووووذا عليهووووا وموووون الغووووبا الوووويت يغشوووويها حووووَّت يف فل

  309ا؟الء،وأنقذ الضمْي البشري من ذلك الركام الثقيل،ومن ذلك الضالل وااب  يف الظلماء 
مك لر ا سووووالوكوووول صووووف  موووون هووووذ  الصووووفات الوووويت تضوووومنتها هووووذ  اهليوووو  اثوووول قاعوووودة يقوووولم عليهووووا التصوووو

 ض .الناصع،كما يقلم عليها املنهج ا سالمك اللا
ُ   إِلوووَه ِإ َّ ُهووولَ » ا نووورأ علوووى  ووورا  أو لوووبك هوووا ألي احنووو..فهوووذ  اللحدانيووو  احلا ووو  الووويت   جموووال في« اّللَّ

عليوووه  -سوووى ليوووة املبتدعووو  مووون اجملوووامع الكنسوووي  بعووود عيكعقيووودة التث  -بعووود الرسووول  -الووودايانت السوووابق  
ها تلبسوووووه ايووووول إىل التلحيووووود،ولكن   ألي غوووووبا  وووووا كوووووان يووووورين علوووووى العقائووووود اللينيووووو  الووووويتو  -السوووووالم 

،مث تلبووويك هوووذ  اللحدانيووو  بلحدانيووو  اّللِ  -ألوقوووات يف وقوووحل مووون ا -ابألسوووانْي،كعقيدة قووودماء املصوووريني 
صوووع  هوووك  ووو  النابتمثووول ا لوووه يف قووورص الشووومك  ووجووولق آهلووو  صوووغْية خاضوووع  لوووه  هوووذ  اللحدانيووو  احلا

لتصولر هوا.فعن هوذا الحيواة كلنبثو  منهوا مونهج ا سوالم لالقاعدة اليت يقلم عليها التصلر ا سالمك والويت ي
إ  ّلِل،و   تجووه ابلعبوواقةي،و  ّللِ ينشووأ ا عووا  إىل اّلِل وحوود  ابلعبلقيوو  والعبوواقة.فال يكوولن إنسووان عبوودا إ  

ّلِل  عدة:احلاكميووو تنشوووأ قا يلتوووزم بطاعووو  إ  ناعووو  اّلِل،وموووا ذمووور  اّلِل بوووه مووون الطاعوووات.وعن هوووذا التصووولر
ر ل وعون هوذا التصو  اّلِل.د .فيكلن اّلِل وحود  هول املشورع للعبواق واوكء تشوريع البشور مسوتمدا مون كوريعوح

زان اّلِل،و   تقبول يف ميو لهوا إذا كتنشأ قاعدة استمداق القيم كلها من اّلِل فال اعتبار  لقيم  من قيم احلياة  
ن اللحدانيو  مو   عن معو ما ينبث إىل آخركرعي  للضع أو تقليد أو تنظيم حال  عن منهج اّلِل ..وهكذا 
 مشاعر يف الضمْي أو مناهج حلياة الناس يف األرم على السلاء.
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مصوودر آخووور   يت   شت موونلذاتيوو  الووو..واحليووواة الوويت يلصوو  ّبوووا ا لووه اللاحوود هوووك احليوواة ا« احْلَووُك اْلَقيُوولمُ »
ذا هوووو ابحليوووواة علووووى -سووووبحانه  -اّلِل  كحيوووواة ااالئوووو  املكسوووولب  امللهلبوووو  هلووووا موووون ااووووال .ومن مث يتفوووورق

قة عون معو  ايو ،فهك متجور ك إىل واملع .كما أوا هك احلياة األزلي  األبدي  اليت   تبودأ مون مبودأ و  تنتهو
كوووذلك   -سوووبحانه  - رق اّللِ الزموووان املصووواحه حليووواة ااالئووو  املكتسوووب  انووودقة البووودء والنهايووو .ومن مث يتفووو

ياة.فواّلِل عرفولا ّبوا احليلنواس أن ا إوا هوك احليواة املطلقو  مون ااصوائا الويت اعتواق ابحلياة على هذا املع .مث
كء،ومن مث يرتفع كل كبه من ااصوائا الويت تتميوز ّبوا حيواة األكوياء،وتثبحل ليك كمثله ك -بحانه س -

ات املفهلمومجيوع  تفوك ّبوذاّلِل صف  احلياة مطلق  من كل خصيص  هدق مع  احلياة يف مفهلم البشور ..وتن
 األسطلري  اليت جالحل يف خيال البشر 

 ق بوه فوال قيوامق.كموا تعوب قيوام كول ملجول علوى كول ملجل  -سوبحانه  -..فتعوب قياموه « اْلَقُيلمُ »أما صف   
   يتصوولر أن اّللِ  -أرسووطل  -لشووكء إ  مرتكنووا إىل وجوولق  وتوودبْي  ..  كمووا كووان أكووث فالسووف  ا غريوو  

نزيهووووا ّلِل تالتصووولر  اته،ألنووووه تعووواىل أن يفكووور يف غوووْي ذاتووووه  وُيسوووه أن يف هوووذايفكووور يف كوووكء مووون رللق
 ك تصولر إاوايبا سوالم وتعظيما وهل يقطع الصل  بينه وبوني هوذا اللجولق الوذي خلقوه ..وتركوه ..فالتصولر

ق  علووى كووكء،وأن كوول كووكء قووائم يف وجوول  قووائم علووى كوول -سووبحانه  -  سوولل.يقلم علووى أسوواس أن اّلِل 
 مرتبطووا ابّللِ  موون حللووه اّلِل وتوودبْي  ..وموون مث يظوول ضوومْي املسوولم وحياتووه ووجوولق  ووجوولق كوول كووكء إراقة

ملووونهج اب حياتوووه يفاللاحووود الوووذي يصوووِر  أمووور  وأمووور كووول كوووكء حللوووه،وف  حكمووو  وتووودبْي،فيلتزم ا نسوووان 
 لازين.ذ  القيم واملهيستخدم  املرسلم القائم على احلكم  والتدبْي ويستمد منه قيمه وملازينه،ويراقبه وهل

نووه ه.ولكب وقيام كوول كووكءعلووى كوول كووكء، -سووبحانه  -..وهووذا تلكيوود لقيامووه «   َشُْخووُذُ  ِسووَن   َو  نوَووْلم  »
لرة فيووه هووذ  الصوو لووذي تعووثتلكيوود يف صوولرة تعبْييوو  تقوورب لووإلقرا  البشووري صوولرة القيووام الوودائم.يف اللقووحل ا

فوك ..وهوك تتضومن ن« لَوْيَك َكِمْثلِوِه َكوكء ..»لكول كوكء  -نه بحاس -عن احلقيق  اللاقع  من رالف  اّلِل 
 نهما إنالقا ..ع -بحانه س -السن  اافيف  أو النلم املستغر ،وتنزهه 

 لو  حوني ُيواولقيقو  هائوحقيق  القيوام علوى هوذا اللجولق بكلياتوه وجزئياتوه يف كول وقوحل ويف كول حالو  ..ح
ياء االئو  واألكوالاي واع موا   ُيصويه عود مون الوذرات وااوا نسان تصولرها،وحني يسوب  خبيالوه انودوق مو

هووا يف عليهووا وتعلق -سووبحانه  -قيووام اّلِل  -ك بقوودر مووا ميلوو -واألحووداّ يف هووذا الكوولن اهلائوول ويتصوولر 
هائوول  -وهوول يسووْي  - صوولر  منووهقيامهووا ابّلِل وتوودبْي  ..إنووه أموور ..أموور   يتصوولر  ا قرا  ا نسوواين.وما يت

 وُيْي العقلل،وتطم ن به القللب ..يدير الر وس.
..فهوك امللكيو  الشوامل .كما أووا هوك امللكيو  املطلقو  ..امللكيو  الويت « َلُه ما يف السَّماواِت َوموا يف اأْلَْرمِ »

  يرق عليها قيود و  كورط و  فولت و  كورك .وهك مفهولم مون مفواهيم األللهيو  اللاحودة.فاّلِل اللاحود هول 
م اللاحوووود،املالك اللاحوووود وهووووك نفووووك للشوووورك  يف صوووولرهتا الوووويت توووورق علووووى أذهووووان النوووواس احلووووك اللاحوووود،القيل 

ومداركهم.كما أوا ذات أير يف إنشاء مع  امللكي  وحقيقتها يف قنيا الناس.فإذا احضحل امللكيو  احلقيقيو  
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ي ميلوك كول ّلِل،  يكن للناس ملكي  ابتداء لشكء.إ ا كان هلم استخال  مون املالوك اللاحود األصولك الوذ
املالووك املسووتخل  يف هووذ  امللكي .وكووروط املالووك  كووكء.ومن مث وجووه أن حضووعلا يف خالفووتهم لشووروط

املسوووتخل  قووود بينهوووا هلوووم يف كوووريعته فلووويك هلوووم أن حرجووولا عنهوووا وإ  بطلوووحل ملكيوووتهم الناكووو   عووون عهووود 
يف األرم ..وهكوووذا ا سوووتخال ،ووقعحل تصووورفاهتم ابنلووو ،ووجه رق هوووذ  التصووورفات مووون املووويمنني ابّلِل 

ْند أير التصلر ا سالمك يف التشريع ا سالمك،ويف واقع احلياة العملي  اليت تقلم عليه.وحني يقولل اّلِل يف 
إ ووا  اعتقاقيوو  ..فإنووه   يقوورر جموورق حقيقوو  تصوولري  « لَووُه مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرمِ »القوورآن الكوورمي:

 ياة البشري  ونلع ا رتبانات اليت تقلم فيها كذلك.يضع قاعدة من قلاعد الدستلر للح
ملووا يف  -سووبحانه  -الووك علووى أن جموورق اسووتقرار هووذ  احلقيقوو  يف الضوومْي ..جموورق كووعلر ا نسووان  قيقوو  امل

 قإنوه ميلكوه ور ا يقال:السماوات وما يف األرم ..جمرق تصلر ا نسان الل يد  هل من ملكي  أي ككء  و
د  عاريوو  يوون مووا يف الووذي لووه مووا يف السووماوات ومووا يف األرم ..جموورق إحساسووه  هووذ  امللكيوو  لصوواحبها 

احلقوووائ   حضوووار هوووذ ألمووود حمووودوق،مث يسووو قها صووواحبها الوووذي أعارهوووا لوووه يف األجووول املرسووولم ..جمووورق است
لتكالوووووه اواملشووووواعر كفيووووول وحووووود   ن يطوووووامن مووووون حووووودة الشووووور  والطمع،وحووووودة الشووووو  واحلرص،وحووووودة 

ا؟ووولق السوووماح  و  ن يسوووكه يف الووونفك القناعووو  والرضوووى  وووا ُيصووول مووون الووورز  و املسوووعلر.وكفيل كوووذلك 
لونفك حسورات اال توذهه فوابمللجلق وأن يفيخ على القله الطمأنين  والقرار يف اللجدان واحلرموان سولاء 

 على فائحل أو ضائع و  يتحر  القله سعارا على املرمل  املطللب 
ام األللهيو  ومقوام ّلِل تلضو  مقواى مون صوفات ..وهوذ  صوف  أخور « ِإ َّ إبِِْذنِِهفَمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُ  » 

ن يف جاوزونوووه،يقفل ه و  يتالعبلقيووو  ..فالعبيووود مجيعوووا يقفووولن يف حضووورة األللهيووو  ملقووو  العبلقيووو    يتعدونووو
ن يوويذن عوود أبنوود ،إ  عمقووام العبوود اااكووع اااضووع الووذي   يقوودم بووني يوودي ربووه و  اوور  علووى الشووفاع  

.ولكوووونهم زان اّللِ له،فيخضووووع لووووإلذن ويشووووفع يف حوووودوق  ..وهووووم يتفاضووووللن فيمووووا بينهم،ويتفاضووووللن يف ميوووو
 يقفلن عند احلد الذي   يتجاوز  عبد ..

هام صوووويغ  ا سووووتف اء عمقوووواإنووووه ا ُيوووواء اب؟ووووالل والرهبوووو  يف لوووول األللهيوووو  ا؟ليلوووو  العلي .يزيوووود هووووذا ا ُيوووو
 شوفع عنود  إ ا الوذي يا أمر   يكلن وأنه مستنكر أن يكلن.فمن هول هوذا ستنكاري  اليت تلحك  ن هذ

 إبذنهف
ويف لوول هووذ  احلقيقوو  تبوودو سووائر التصوولرات املنحرفوو  للووذين جوواءوا موون بعوود الرسوول فخلطوولا بووني حقيقوو  

ر يف خليطا ميازجه أو يشاركه ابلبنلة أو بغْيها مون الصول  -سبحانه  -األللهي  وحقيق  العبلقي ،فزعملا ّلِل 
أنوداقا يشوفعلن عنود  فيسوتجيه هلوم حتموا.أو زعمولا  -سوبحانه  -أي ككل ويف أي تصلر،أو زعمولا لوه 

موون البشوور خلفوواء يسووتمدون سوولطاوم موون قوورابتهم لووه ..يف لوول هووذ  احلقيقوو  تبوودو تلووك  -سووبحانه  -لووه 
بظلهووا يف خيووال  التصوولرات كلهووا مسووتنكرة مسووتبعدة   ختطوور علووى الووذهن و  عوولل يف ااووانر،و  تلوول  

وهووذ  هووك النصوواع  الوويت يتميووز ّبووا التصوولر ا سووالمك فووال توودع جمووا  لتلبوويك أو وهووم،أو اهتووزاز يف الر يوو   
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األللهيوو  أللهي .والعبلقيوو  عبلقيوو .و  جمووال  لتقوواء نبيعتهمووا أقىن التقوواء.والرب رب،والعبوود عبوود.و  جمووال 
 ملشارك  يف نبيعتهما و  التقاء.

فك سوووكبها يف الووونقررهوووا ويد ابلرب،ورمحووو  الووورب للعبووود،والقرىب والووولق واملووودق ..فا سوووالم يفأموووا صووول  العبووو
 ىلإقون موا حاجو  احللولة. سكبا وميا ّبا قله املويمن ويفيضوها عليوه فيضوا ويدعوه يعويا يف لالهلوا النديو 
 طراب الووذي  ضووللوو  وا خلوو  نبيعوو  األللهيوو  ونبيعوو  العبلقيوو .وقون مووا حاجوو  إىل الغووبا والركووام والزغ

 تتبني فيه صلرة واحدة واضح  و  انصع  و  حمدقة 
قوو  بطرفيهووا ..وهووذ  احلقي«  ِ ووا كوواءَ ْلِمووِه ِإ َّ  ِمووْن عِ يَوْعلَووُم مووا بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َومووا َخْلَفُهووْم،َو  ُيُِيطُوولَن ِبَشووْكء  »

 دي النوواس وموواا بووني أيووموويعلووم تسوواهم كووذلك يف تعريوو  املسوولم إبهلووه،ويف هديوود مقامووه هوول موون إهلووه.فاّلِل 
ذي بووني اضوورهم الووخلفهم.وهوول تعبووْي عوون العلووم الشووامل الكاموول املستقصووك لكوول مووا حلهلم.فهوول يشوومل ح

ل موووا أيوووديهم ويشووومل غيوووبهم الوووذي كوووان ومضوووى والوووذي سووويكلن وهووول عووونهم حمجلب.كوووذلك هووول يشوووم
أموا لوم وتقصويه ..لل العفيود مشويعلملنه من األملر وما اهللنه يف كل وقحل.وهل على العملم تعبْي لغلي ي

 هم فال يعلملن كي ا إ  ما ذذن هلم اّلِل أن يعلمل  ..
جو  ّ يف الونفك ر ه أن ُيودوكطر احلقيق  األول ..علم اّلِل الشامل  ا بوني أيوديهم وموا خلفهوم ..مون كوأن
مر ا.يعلم موا تضوهووموا خلف وهزة.النفك اليت تق  عاري  يف كل حلظ  أمام ابرئها الذي يعلوم موا بوني يوديها
دريوه لموه هوك و  تا   تع وعلمه  ا عهر.ويعلم ما تعلم علمه  ا عهل.ويعلم ما ُيي  ّبا من مام وآت 

ه لوداين كموا أنواته أموام ..كعلر النفك ّبذا خلي   ن ُيدّ فيها هزة الذي يق  عرايان بكل موا يف سورير 
 ككء وخافيه.خلي   ن يسكه يف القله ا ستسالم ملن يعر  لاهر كل 

نووواس ن يتووودبر  ال ..جووودير  وكوووطر احلقيقووو  الثووواين ..أن النووواس   يعلمووولن إ  موووا كووواء اّلِل هلوووم أن يعلمووول 
 اة.لن واحلينليال،وخباص  يف هذ  األايم اليت يفتنلن فيها ابلعلم يف جانه من جلانه الك

كء علمووا كووم وحوود  كوول هوول الووذي يعلوو -بحانه سوو -..إنووه « َو  ُيُِيطُوولَن ِبَشووْكء  ِمووْن ِعْلِمووِه ِإ َّ ِ ووا كوواءَ  »
لعود  للعبواق بقودر عون كوكء مون علموه تصوديقا ل يتوأذن فيكشو  -سوبحانه  -مطلقا كوامال كوامال.وهل 

َ هَلُوَسُنرِيِهْم آايتِنا يف اهْلفاِ  َويف أَنْوُفِسِهْم َحَّتَّ يَوتَوبَ »احل :   لن هوذ  احلقيقو..ولكونهم هوم ينسو« احْلَو ُ  ْم أَنَّوهُ نيَّ
لاميك الكوولن نووكووكء موون  ويفتوونهم مووا ذذن اّلِل هلووم فيووه موون علمه.سوولاء كووان هووذا الووذي أذن هلووم فيووه علووم

ذا  فينسوولن  ا يفتوونهموقلانينووه أو ر يوو  كووكء موون غيبووه يف حلظوو  عووابرة وإىل حوود معووني ..يفتوونهم هووذا كموو
 كفرون.يحلن وقد ا ذن األول الذي منحهم ا حان  ّبذا العلم.فال يذكرون و  يشكرون.بل يتبج

يف اهلفوا   ن يريه آايتوه.ووعد  أإن اّلِل سبحانه وهه ا نسان املعرف  مذ أراق إسناق ااالف  يف األرم إليه
كوولن   يكوواق يخووويف األنفووك ووعوود  احل .وصوودقه وعوود  فكشوو  لووه يلمووا بعوود يوولم،وجيال بعوود جيوول،يف 

 ليصوول ّبووا إىل  األرم، تلووزم لووه يف خالفووصوواعدا أبوودا،عن بعووخ القوولى والطاقووات والقوولانني الكلنيوو  الوويت
 أقصى الكمال املقدر له يف هذ  الرحل  املرسلم .
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  أخورى   حاجو ه أسوراراوبقدر ما أذن اّلِل لإلنسان يف علم هذا ا؟انه وكش  لوه عنه،بقودر موا زوى عنو
ه زال البحووة فيوويوو صوويا،وماعلووه ّبووا يف ااالفوو  ..زوى عنووه سوور احليوواة ومووا يووزال هووذا السوور خافيا،ومووا يووزال 

ملسوودل قووووا  ا.والسوو  خبطووا يف التيووه بووال قليوول  وزوى عنووه سوور اللحظوو  القاقموو .فهك غيووه   سووبيل إليه
 إبذن مون اّللِ  قلوه مفورقكثي    عدي حماول  ا نسان يف رفعه ..وأحياان تلمخ مون وراء السو  ومضو  ل

ثوووْية كأسووورارا   يتعووودا   وزوى عنوووه خووواص مث يسووودل السووو  ويسووولق السوووكلن ويقووو  ا نسوووان عنووود حووود   
  يف الفضووواء  ة السووا ..زوى عنووه كوول موووا   يتعلوو  اباالفووو  يف األرم ..واألرم هووك تلوووك الووذرة الصوووغْي 

 كاهلباءة ..
يف  حسووه نفسوووهومووع ذلووك يفووول ا نسووان بووذلك الطووور  موون العلم،الووذي أحووواط بووه بعوود ا ذن.يفووول في

ا إىل ق العلمواء حقود بودأ يور هلا  وإن يكن هوذا القورن العشورون قواألرم إهلا  ويكفر فينكر أن هلذا الكلن إ
ذين ملتعوووامللن الوووواك ا؟هووووال والتطامن.فقووود بوووودأوا يعلمووولن أووووم   ييتوووولا مووون العلووووم إ  قلووويال  وبقووو التلاضوووع

 ُيسبلن أوم قد علملا كي ا كثْيا 
وووماواِت َواأْلَْرَم،َو  يوَوووُيُقُ  ِحْفظُُهمووو»  ذ  الصووولرة احلسوووي  يف هوووبوووْي يف ع.وقووود جووواء الت« .اَوِسوووَع ُكْرِسوووُيُه السَّ

اثيلهووا  قيقوو  املووراقاوون  احل ملضووع التجريوود املطلوو  علووى نريقوو  القوورآن يف التعبووْي التصووليري،ألن الصوولرة هنووا
 للقله قلة وعمقا ويبا .فالكرسك يستخدم عاقة يف مع  امللك.
هنيوو .ولكن احيو  الذهوك احلقيقو  مون الن فوإذا وسوع كرسويه السوماوات واألرم فقود وسووعهما سولطانه.وهذ 

  يوَوووووُيُقُ  وَ »قللوووووه:بالصووووولرة الووووويت ترتسوووووم يف احلوووووك مووووون التعبوووووْي ابنسووووولس أيبوووووحل وأمكن.وكوووووذلك التعبوووووْي 
نعووودام ا؟هووود س .صووولرة افهووول كنايووو  عووون القووودرة الكامل .ولكنوووه اوووكء يف هوووذ  الصووولرة انسل « ِحْفظُُهموووا

 أعم  وأحك.و يه أوقع فرسم صلر للمعاين عسمها للحك،فتكلن  والكالل.ألن التعبْي القرآين يتجه إىل
و  حاجو  بنوا إىل كول مووا تر مون ا؟ودل حولل مثوول هوذ  التعبوْيات يف القورآن،إذا حنوون فقهنوا نريقو  القوورآن 
التعبْييووو  و  نسوووتعر مووون تلوووك الفلسوووفات األجنبيووو  الغريبووو  الووويت أفسووودت علينوووا كثوووْيا مووون بسوووان  القوووورآن 

 .310ووضلحه
ن أن أضووي  هنووا أنووب   أعثوور علووى أحاقيووة صووحيح  يف كووأن الكرسووك والعوورش تفسوور وهوودق املووراق وُيسوو

 .311 ا ورق منها يف القرآن.ومن مث أوير أن   أخلم يف كأوا  كثر من هذا البيان
وتفرق اّلِل ..وهذ  خاا  الصفات يف اهليو ،تقرر حقيقو ،وتلحك للونفك ّبوذ  احلقيقو .« َوُهَل اْلَعِلُك اْلَعِظيمُ »

سووبحانه ابلعلوول،وتفرق  سووبحانه ابلعظموو .فالتعبْي علووى هووذا النحوول يتضوومن معوو  القصوور واحلصوور.فلم يقوول 
ليقصرها عليوه سوبحانه بوال كوريك  « اْلَعِلُك اْلَعِظيمُ »وهل علِك عظيم،ليثبحل الصف  جمرق إيبات.ولكنه قال:

العبيووود إىل هوووذا املقوووام إ  ويووورق  اّلِل إىل اافوووخ  إنوووه املتفووورق ابلعلووول،املتفرق ابلعظمووو .وما يتطووواول أحووود مووون
                                                 

 ( السيد رمحه هللا«.)قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يراجع بتلسع فصل:التصلير الفب.وفصل:نريق  القرآن.يف كتاب: - 310
 [405-398/ 5ميسس  الرسال  ] -انظر التفاصيل  يف تفسْي الطثي  - 311
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اُر اهْلِخوورَُة َْنَْعُلهووا لِلَّووِذيَن   يُرِيووُدوَن ُعلُوول ا يف »واهلوولن وإىل العووذاب يف اهلخوورة واهللان.وهوول يقوولل: تِْلووَك الوودَّ
 « ..ِإنَُّه كاَن عالِيا  »..ويقلل عن فرعلن يف معرم اهلال :« اأْلَْرِم َو  َفساقا  

موووا  العظيم.وعنووود  العلوووكعلووول ا نسوووان موووا يعلووول،ويعظم ا نسوووان موووا يعظم،فوووال يتجووواوز مقوووام العبلقيووو  ّللِ وي
تورق  و ئوه ونغيانوه مون كثاي تستقر هذ  احلقيق  يف نفك ا نسان،فإوا تثولب بوه إىل مقوام العبلقيو  وتطوامن

  سوووتكبار علووووىاحووورج مووون ه والتإىل رافووو  اّلِل ومهابتوووه وإىل الشوووعلر  اللوووه وعظمتووووه وإىل األقب يف حقووو
 عباق .فهك اعتقاق وتصلر.وهك كذلك عمل وسلل  ..

 ا يمان والك ر والمؤمنون والكافرون 257 - 256الدرس الرابع:

 يوووان صوووف  اّللِ انبها،وبوعنووود موووا يصووول السووويا  ّبوووذ  اهليووو  إىل إيضوووا  قلاعووود التصووولر ا ميووواين يف أق  جل 
لموولن ا التصوولر ويقملوولن هووذ..ينتقوول إىل إيضووا  نريوو  املوويمنني وهووم ُي وعالقوو  االوو  بووه هووذا البيووان املنووْي

َ الُرْكووُد ِمووَن يِن.قَووْد تَوبَوو الدِِ   ِإْكووراَ  يف »ّبووذ  الوودعلة وينهضوولن بلاجووه القيوواقة للبشووري  الضووال  الضووائع : نيَّ
.َفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّواُغلِت َويوُوْيِمْن اِبّللَِّ فَوَقوِد اْستَ  ُ الْوُلْيقى َ  اْنِفصواَم هَلو ْلعُوْرَوةِ ابِ ْمَسوَك اْلَغكِِ يوع  َعلِويم .اّللَّ َِ  ُ ا.َواّللَّ
رُِجوولَوُْم ِمووَن النُوولِر ِإىَل حُْ ْولِيوواُ ُهُم الطَّوواُغلُت أَ  َن َكَفووُرواالَّووِذيوَ َوِ ُ الَّووِذيَن آَمنُوولا ُحْوورُِجُهْم ِمووَن الظُُلموواِت ِإىَل النُوولِر 

 « ..حاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ الظُُلماِت.أُولِ َك َأصْ 
بعووود البيووان وا قرا  وليسووحل قضووي  إكووورا   قضووي  اقتنوواع -هووذا الوودين  كمووا جوواء ّبوووا  -إن قضووي  العقيوودة 

ل انه العقووووووغصوووووه وإجبار.ولقووووود جووووواء هوووووذا الووووودين حانوووووه ا قرا  البشوووووري بكووووول قووووولا  وناقاتوووووه.ح
  لكيووان البشووريا .حانه ل،كمووا حانووه الفطوورة املسووتكناملفكر،والبداهوو  النانقوو ،وحانه اللجوودان املنفع

ىل هدها إ؟وواء إلجووىء مشوواتكلووه،وا قرا  البشووري بكوول جلانبووه يف غووْي قهوور حووَّت اباارقوو  املاقيوو  الوويت قوود 
  .ا ذعان،ولكن وعيه   يتدبرها وإقراكه   يتعقلها ألوا فل  اللعك وا قرا

لقوولة اب   يلاجهووه ابب أوىل اباارقوو  املاقيوو  القوواهرة،فهل موون وإذا كووان هووذا الوودين   يلاجووه احلووك البشووري
نوواع و  بيووان و  إق كوورا  بووالوا كوورا  ليعتنوو  هووذا الوودين هووحل شيووْي التهديوود أو مزاولوو  الضووغ  القوواهر وا  

 اقتناع.
ا ابحلديووود والنوووار ووسوووائل التعوووذيه قوود فرضوووحل فرضووو -ت قبووول ا سوووالم آخووور الووودايان -وكانووحل املسووويحي  

 بنفك اللحشووووي ملسوووويحي .قمووووع الوووويت زاولتهووووا الدولوووو  الرومانيوووو   جوووورق قخوووولل ا مثانوووولر قسووووطنطني يف اوال
ملسويحي  اذين اعتنقولا اايهوا الووالقسلة اليت زاولتها الدولو  الرومانيو  مون قبول ضود املسويحيني القالئول مون رع

ول يف ووا للوحل تتنواي  بول إملسويحاقتناعا وحبا  و  تقتصر وسائل القموع والقهور علوى الوذين   يودخللا يف ا
  طبيعو  املسوي ب عتقواق ضراوة املسيحيني أنفسهم الذين   يدخللا يف موذهه الدولو  وخالفلهوا يف بعوخ ا

   ِإْكووراَ  يف »لعظوويم الكبووْي:اهووذا املبوودأ  -علوون يف أول مووا ي -فلمووا جوواء ا سووالم عقووه ذلووك جوواء يعلوون 
َ الُرْكُد ِمنَ   « .. اْلَغكِِ الدِِيِن.َقْد تَوَبنيَّ
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تا حوولنفسووه فيمووا  توور  أموور ويف هووذا املبوودأ يتجلووى تكوورمي اّلِل لإلنسووان واحوو ام إراقتووه وفكوور  ومشوواعر  و 
حوورر صووائا التابهلوودى والضووالل يف ا عتقوواق وهميلووه تبعوو  عملووه وحسوواب نفسووه ..وهووذ  هووك أخووا خ

    تسووم  نظووم مذلووه معتسووف  و ا نسوواين ..التحوورر الووذي تنكوور  علووى ا نسووان يف القوورن العشوورين مووذاه
 ْي  علوى تصوولر للحيوواة ونظمهوا غووْي موواأن ينطوولي ضووم -قيدتوه ابختيووار  لع -هلوذا الكووائن الوذي كرمووه اّلِل 

عتنووو  يعها فإموووا أن هوووا وأوضوووااليووه عليوووه الدولووو  بشوووَّت أجهزهتووا التلجيهيووو ،وما اليوووه عليوووه بعووود ذلووك بقلانين
رم للموولت وإمووا أن يتعوو -إبلووه للكوولن يصوور  هووذا الكوولن  هوول ُيرمووه موون ا ميووانو  -مووذهه الدولوو  هووذا 

  لووووه ّبووووا وصوووو الوووويت يثبووووحل« ا نسووووان»بشووووَّت اللسووووائل واألسووووباب  إن حريوووو  ا عتقوووواق هووووك أول حقوووول  
  عتقووواق حريووو ع حريووو  افالوووذي يسوووله إنسووواان حريووو  ا عتقاق،إ وووا يسووولبه إنسوووانيته ابتوووداء ..ومووو«.إنسوووان»

 قع احلياة.ا يف واهلالفتن  ..وإ  فهك حري  اب سم   مدللل الدعلة للعقيدة،واألمن من األذى و 
قي هل الوذي ينوا -لر لللجلق وللحياة،وأقلم منهج للمجتمع ا نساين بال مراء وهل أرقى تص -وا سالم 

اس علووى هوووذا كوورا  النوو ن   إكوورا  يف الوودين وهوول الووذي يبووني ألصووحابه قبوول سووولاهم أوووم  نلعوولن موون إ
 الدين ..
م  ملووون لووو  و  يسوووابملوووذاهه والووونظم األرضوووي  القاصووورة املعتسوووف  وهوووك تفووورم فرضوووا بسووولطان الدو فكيووو  

نك كمووا يقوولل ..نفووك ا؟وو« نِ  الوودِِي  ِإْكووراَ  يف »حالفهووا ابحليوواةف  والتعبووْي هنووا يوورق يف صوولرة النفووك املطلوو :
ع.وليك جموورق واللقوول  لقالنحليوولن ..أي نفووك جوونك ا كرا .نفووك كلنووه ابتووداء.فهل يسووتبعد  موون عووا  اللجوو

 عم  إيقاعا وآكد ق ل .أ -ك والنفك للجن -وك عن مزاولته.والنهك يف صلرة النفك 
ني  الطريو  وتبوهتديوه إىلو  يزيد السويا  علوى أن يلموك الضومْي البشوري ملسو  تلقظه،وتشولقه إىل اهلدى،و 

َ  »حقيق  ا ميان اليت أعلن أوا أصبححل واضح  وهل يقلل:  ..«  اْلَغكِِ ْكُد ِمنَ  الرُ َقْد تَوَبنيَّ
 نبغوك لإلنسووانك الووذي يفا ميوان هول الركوود الوذي ينبغووك لإلنسوان أن يتلخووا  وُيورص عليوه.والكفر هوول الغو

 أن ينفر منه ويتقك أن يلصم به.
ر انصووووع ي موووون تصوووول واألموووور كووووذلك فعال.فمووووا يتوووودبر ا نسووووان نعموووو  ا ميان،ومووووا انحووووه لووووإلقرا  البشوووور 

مامووات رفيعوو    موون اهتلقلووه البشووري موون نمأنينوو  وسووالم،وما تثووْي  يف الوونفك البشووريوما انحووه ل،واضوو ،
حليواة ..موا يواة وترقيو  انميو  احلومشاعر نظيف ،وما هققه يف اجملتمع ا نساين من نظام سليم قلمي قافع إىل ت

د يه،ي   الركووفضووه إ  سوويتوودبر ا نسووان نعموو  ا ميووان علووى هووذا النحوول حووَّت اوود فيهووا الركوود الووذي   يرف
رفعوو  والسوالم وال لطمأنينوو اإىل الغك،ويودع اهلودى إىل الضووالل،وييير التخوب  والقلو  واهلبوولط والضوآل  علوى 

 وا ستعالء 
ْلعُوْرَوِة  فَوَقوِد اْسَتْمَسوَك ابِ ْيِمْن اِبّللَِّ لِت َويوُوَفَمْن َيْكُفْر اِبلطَّواغُ »مث يزيد حقيق  ا ميان إيضاحا وهديدا وبياان: 
 ميووان وإن ا«.لطوواغلتا»فر،وهوول ..إن الكفوور ينبغووك أن يلجووه إىل مووا يسووتح  الك« ُلْيقى َ  اْنِفصوواَم هَلوواالْوو

 «.اّللَُّ »اه أن يتجه إىل من ادر ا ميان به وهل 
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 ق الويت ر هواوز احلدو والطاغلت صيغ  من الطغيان،تفيد كل ما يطغى على اللعك،والر على احل ،ويتجا
ْي غووومنوووه كووول مووونهج ا اّلِل،و يكووولن لوووه ضووواب  مووون العقيووودة يف اّلِل،ومووون الشوووريع  الووويت يسووونهاّلِل للعبووواق،و  

لوووه يف كووول كفووور ّبوووذا  مسوووتمد مووون اّلِل،وكووول تصووولر أو وضوووع أو أقب أو تقليووود   يسوووتمد مووون اّلِل.فمووون يك
وة لعور ستمسواكه اباتوه يف اصلرة مون صولر  ويويمن ابّلِل وحود  ويسوتمد مون اّلِل وحود  فقود ْنوا ..وتتمثول ْن

 الليقى   انفصام هلا.
فصوم أبودا وييقو    تن  عوروةوهنا ْنودان أموام صولرة حسوي  حلقيقو  كوعلري ،وحلقيق  معنليو  ..إن ا ميوان ابّللِ 

  والنجوووواة الووووك اهلووووال..إوووووا متينوووو    تنقطووووع ..و  يضوووول املمسووووك ّبووووا نريوووو  النجوووواة ..إوووووا ملصوووولل   
قيقوو  اّلِل ا اللجوولق ..حئ  يف هووذقوو  األوىل الوويت تقوولم ّبووا سووائر احلقووا..وا ميووان يف حقيقتووه اهتووداء إىل احلقي

ميضوك  ميسوك بعروتوه لق.والذي..واهتداء إىل حقيق  الناملس الذي سنه اّلِل هلذا اللجلق،وقام به هذا اللج
 ل.وق والضالعلى هدى إىل ربه فال يرتطم و  يتخل  و  تتفر  به السبل و  يذهه به الشر 

« ُ و  يظلوم  ل بوه   يوبخكيمن امللصول ..يسمع منط  األلسن ،ويعلم مكنولن القللب.فوامل«  َِيع  َعِليم  َواّللَّ
 و  حيه.

ى كوولن اهلوودمث ميضوك السوويا  يصوولر يف مشووهد حسوك حووك متحوور  نريوو  اهلوودى ونريو  الضووالل وكيوو  ي
م مون الظلموات إىل يوديهم،فيخرجه  -منولا و  الوذين آ -وكي  يكلن الضالل ..يصلر كي  ذخوذ اّلِل 

م فتخووورجهم مووون النووولر إىل الظلموووات  إنوووه شخوووذ  يوووديه -ن كفوووروا أوليووواء الوووذي -النلر.بينموووا الطلاغيوووحل 
لتعبوووْي د  مووون امشوووهد عجيوووه حوووك مل .واايوووال يتبوووع هوووي ء وهي ء،جي ووو  مووون هنوووا وذهوووااب مووون هنا .بووو

 لووذهن ابملعوواينه إ  ا،و  حانووالووذهب اجملرق،الووذي   ُيوور  خيووا ،و  يلمووك حسووا،و  يسووتجيا وجووداان
 واأللفاا.

 فوووإذا أرقان أن نووودر  فضووول نريقووو  التصووولير القرآنيووو ،فلنحاول أن نضوووع يف مكوووان هوووذا املشوووهد احلوووك تعبوووْيا
ذهنيوووووا أاي كان.لنقووووول موووووثال:اّلِل و  الوووووذين آمنووووولا يهوووووديهم إىل ا ميان.والوووووذين كفوووووروا أوليوووووا هم الطووووواغلت 

 .312تعبْي ميلت بني أيدينا،ويفقد ما فيه من حرارة وحرك  وإيقاع يقلقووم إىل الكفران ..إن ال
َن َن آَمنُولا ُحْورُِجُهْم ِمو الَّوِذي َوِ ُ اّللَُّ »وإىل جانه التعبْي املصلر احلك امللحك نلتقوك بدقو  التعبوْي عون احلقيقو :

 « ..ماتِ َن الُنلِر ِإىَل الظُلُ مِ رُِجلَوُْم لُت حُْ الظُُلماِت ِإىَل الُنلِر.َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولِياُ ُهُم الطَّاغُ 
نلعوو .ولكنها  تعوودقة متإن ا ميووان نوولر ..نوولر واحوود يف نبيعتووه وحقيقتووه ..وإن الكفوور للمووات ..للمووات م

 كلها للمات.
  .ر ابلظلموما من حقيق  أصد  و  أق  من التعبْي عن ا ميان ابلنلر،والتعبْي عن الكف

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « ..»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« نريق  القرآن»يراجع بتلسع فصل: -   312
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وتشووع موون  تشوو  وتصووفلبووه كيووان املوويمن أول مووا ينبثوو  يف ضمْي .تشوور  بووه روحووه فإن ا ميووان نوولر يشوور  
فْياها قلوه لتصولرات،حلهلا نلرا ووضاءة ووضلحا ..نلر يكش  حقوائ  األكوياء وحقوائ  القويم وحقوائ  ا
خووذ ويوودع نهووا مووا ذماملوويمن واضووح  بغووْي غبا،بينوو  بغووْي لبك،مسووتقرة يف ملاضووعها بغووْي أرجحوو  فيأخووذ 

ملس الكووولين إىل النوووا يووودع يف هووولاقة ونمأنينوو  ويقووو  وقووورار   أرجحووو  فيوووه ..نوولر يكشووو  الطريووو منهووا موووا 
ا لينوا ىل اّلِل هينونريقوه إ فيطاب  امليمن بني حركته وحرك  الناملس الكولين مون حللوه ومون خاللوه وميضوك يف

  .عرو م  يعتس  و  يصطدم ابلنتلءات،و  حب  هنا وهنا .فالطري  يف فطرته مكشل  
 الشهلة.اهللى و  وهل نلر واحد يهدي إىل نري  واحد.فأما ضالل الكفر فظلمات كَّت منلع  ..للم 

ع  .وللموو  الطمووء والنفاوللموو  الشووروق والتيه.وللموو  الكووث والطغيان.وللموو  الضووع  والذل .وللموو  الووراي
نريوو   روق عوونلشوووالسووعر.وللم  الشووك والقلوو  ...وللمووات كووَّت   ذخووذها احلصوور تتجمووع كلهووا عنوود ا

ذي   يتعودق.نلر  اللاحود الونلر اّللِ  اّلِل،والتلقك من غْي اّلِل،وا حتكام لغْي منهج اّلِل ..وما ي   ا نسان
هوا للموات ا  ..وكلاحل  اللاحد الذي   يتلبك.حَّت يدخل يف الظلموات مون كوَّت األنولاع وكوَّت األصون

 .. 
 يهتووودوا  ..وإذ « ونَ يهوووا خالِووودُ َأْصوووحاُب النَّووواِر ُهوووْم فِ  أُول ِوووكَ  »والعاقبووو  هوووك الالئقووو   صوووحاب الظلموووات:

  ا بعوووود احلوووو  إط ..فموووواذابلنلر،فليخلوووودوا إذن يف النووووار  إن احلوووو  واحوووود   يتعوووودق والضووووالل ألوووولان وأ ووووا
 الضاللف

 الحكمة من فرض ال هاد في سبيل هللا

رضووي  إىل جوولار ف« لوودِِينِ اَ  يف ا  ِإْكوور »وقبوول أن ننتقوول موون هووذا الوودرس ُيسوون أن نقوولل كلموو  عوون قاعوودة:
نَو     َحوَّتَّ مْ َوقواتُِللهُ »ا؟هاق يف ا سالم،وامللاقع اليت خاضها ا سوالم.وقلله تعواىل يف آيو  سوابق :   َتُكولَن ِفتوْ

 « ..َوَيُكلَن الدِِيُن ّللَِّ 
حل الوذي قورر ،يف اللقوإن بعخ املغرضني مون أعوداء ا سوالم يرملنوه ابلتنواقخ فيزعمولن أنوه فورم ابلسوي 

ل يف همو  وهول ُيواو هوذ  الت فيه:أن   إكرا  يف الدين ..أما بعضهم اهلخر فيتظاهر  نه يدفع عون ا سوالم
 قياموووه سوووالم ويفخبوووة أن حمووود يف حوووك املسووولم رو  ا؟هووواق ويهووولن مووون كوووأن هوووذ  األقاة يف  ريووو  ا 

 وانتشار .
  ضرورة اليلم أو غدا لالستعان  ّبذ  األقاة ن  أ -طري  ملتلي  انعم  ماكرة ب -ويلحك إىل املسلمني 

 .313وذلك كله يف صلرة من يدفع التهم  ا؟ارح  عن ا سالم  .
وهوووووي ء وهوووووي ء كال وووووا مووووون املستشووووورقني الووووووذين يعملووووولن يف حقووووول واحووووود يف حووووورب ا سووووووالم،وهري  

  يقفوولا لووه موورة يف  منهجووه،وقتل إُياءاتووه امللحيوو  يف حووك املسوولمني،كك ذمنوولا انبعوواّ هووذا الرو ،الووذي
ميدان  والذي أمنلا وانموأنلا منوذ أن خودرو  وكبلول  بشوَّت اللسوائل،وكاللا لوه الضورابت السواحق  اللحشوي  

                                                 
 يم حسن وأخيه.) السيد رمحه هللا (ترمج  الدكتلر إبراه« الدعلة إىل ا سالم»يف مقدم  هي ء سْيت.و.أرنللد صاحه كتاب: - 313
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يف كول مكووان  وألقوولا يف خلوود املسولمني أن احلوورب بووني ا سووتعمار وبووني ونونهم ليسووحل حوورب عقيوودة أبوودا 
لاعوود ..وموون مث فووال قاعووك للجهوواق  لقوود تقتضووك ا؟هوواق  إ ووا هووك فقوو  حوورب أسوولا  وخامووات ومراكووز وق

انتضى ا سالم السي ،وانضل وجاهد يف  رحه الطليل.  ليكر  أحدا علوى ا سوالم ولكون ليكفول عودة 
 أهدا  كلها تقتضك ا؟هاق.

جاهد ا سالم أو  ليدفع عن امليمنني األذى والفتن  الويت كوانلا يسواملوا وليكفول هلوم األمون علوى أنفسوهم 
 -يف ا؟ووووزء الثوووواين  -وعقيوووودهتم.وقرر ذلووووك املبوووودأ العظوووويم الووووذي سوووول  تقريوووور  يف هووووذ  السوووولرة  وأموووولاهلم

نَوووُ  َأَكوووُد ِموووَن اْلَقْتووولِ » ..فووواعتث ا عتوووداء علوووى العقيووودة وا يوووذاء بسوووببها،وفتن  أهلهوووا عنهوووا أكووود مووون « َواْلِفتوْ
ملبدأ العظيم.وإذا كان املويمن موأذوان يف ا عتداء على احلياة ذاهتا.فالعقيدة أعظم قيم  من احلياة وف  هذا ا

القتووال ليوودفع عوون حياتووه وعوون مالووه،فهل موون ابب أوىل مووأذون يف القتووال ليوودفع عوون عقيدتووه وقينووه ..وقوود  
كووان املسوولملن يسوواملن الفتنوو  عوون عقيوودهتم ويوويذون،و  يكوون هلووم بوود أن يوودفعلا هووذ  الفتنوو  عوون أعووز مووا 

ذون فيهووا يف موولانن موون األرم كووَّت.وقد كووهدت األنوودلك موون ميلكلن.يسوواملن الفتنوو  عوون عقيوودهتم،ويي 
بشاع  التعوذيه اللحشوك والتقتيول ا؟مواعك لفتنو  املسولمني عون قينهم،وفتنو  أصوحاب املوذاهه املسويحي  
األخرى لْيتدوا إىل الكثلك ،ما تور  اسوبانيا اليولم و  لول فيهوا لإلسوالم  و  للموذاهه املسويحي  األخورى 

حل املقووودس وموووا حللوووه بشووواع  اهلجموووات الصوووليبي  الووويت   تكووون ملجهووو  إ  للعقيووودة ذاهتوووا  كموووا كوووهد بيووو
وا جهوواز عليهووا والوويت خاضووها املسوولملن يف هووذ  املنطقوو  هووحل لوولاء العقيوودة وحوودها فانتصووروا فيهووا ومحوولا 
ي  هووذ  البقعوو  موون مصووْي األنوودلك األلوويم ..ومووا يووزال املسوولملن يسوواملن الفتنوو  يف أرجوواء املنووان  الشوويلع

يف أحنواء مون األرم كوَّت ..وموا يوزال ا؟هواق مفروضوا علويهم لورق الفتنو   314والليني  والصهيلني  واملسيحي  
فقود جواء  -بعود تقريور حريو  العقيودة  -إن كانلا حقا مسلمني  وجاهد ا سالم تنيوا لتقريور حريو  الودعلة 

ء ّبوذا ااوْي ليهديوه إىل البشوري  كلهوا ا سالم  كمل تصلر لللجلق واحلياة،و رقى نظوام لتطولير احلياة.جوا
ويبلغووووه إىل أ اعهووووا وإىل قللّبووووا.فمن كوووواء بعوووود البيووووان والووووبالغ فليوووويمن وموووون كوووواء فليكفوووور.و  إكوووورا  يف 
الدين.ولكن ينبغك قبل ذلك أن تزول العقبات من نري  إبوالغ هوذا ااوْي للنواس كافو  كموا جواء مون عنود 

لوويت انووع النوواس أن يسوومعلا وأن يقتنعوولا وأن ينضووملا إىل ملكووه اهلوودى اّلِل للنوواس كافوو .وأن تووزول احلوولاجز ا
إذا أراقوا.ومن هوذ  احلولاجز أن تكولن هنوا  نظوم ناغيو  يف األرم تصود النواس عون ا سوتماع إىل اهلودى 
وتفل املهتدين أيضا.فجاهد ا سالم ليحطم هوذ  الونظم الطاغيو  وليقويم مكاووا نظاموا عواق  يكفول حريو  

 ىل احل  يف كل مكان وحري  الدعاة ..الدعلة إ
 سلمني كانلا م  وما يزال هذا اهلد  قائما،وما يزال ا؟هاق مفروضا على املسلمني ليبلغل  إن
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  لوذي ُيقو  حريواالنظوام  وجاهد ا سالم تلثا ليقيم يف األرم نظامه ااواص ويقورر  وُيميوه ..وهول وحود 
م يلغوووك مووون األر ملتعوووال و نوووا  عبلقيووو  واحووودة ّلِل الكبوووْي اا نسوووان عوووا  أخيوووه ا نسوووان حينموووا يقووورر أن ه

ألحكووووام اموووو  تشوووورع عبلقيوووو  البشوووور للبشوووور يف مجيووووع أكووووكاهلا وصوووولرها.فليك هنالووووك فوووورق و  نبقوووو  و  أ
لووووى عشوووورع هلووووم للناس،وتسووووتذهلم عوووون نريوووو  التشووووريع.إ ا هنالووووك رب واحوووود للنوووواس مجيعووووا هوووول الووووذي ي

 لاء.فال ناعو سوالعبواقة و ااضولع،كما يتجهولن إليوه وحود  اب ميوان السلاء،وإليه وحد  يتجهولن ابلطاعو  و 
 ميلوك لتنفيوذ.حية  اام ّبوذا يف هذا النظام لبشر إ  أن يكلن منفذا لشريع  اّلِل،مولكال عون ا؟ماعو  للقيو

ز لبشور،فال اوول  حيواة اأن يشورع هول ابتوداء،ألن التشووريع مون كوأن األللهيوو  وحودها،وهل مظهور األللهيوو  يف
لوذي ام الورابين اعودة النظوزاوله إنسان فيدعك لنفسوه مقوام األللهيو  وهول واحود مون العبيود  هوذ  هوك قاأن ي

،حَّت ملون   كول إنسوانجاء به ا سالم.وعلى هذ  القاعدة يقلم نظوام أخالقوك نظيو  تكفول فيوه احلريو  ل
يه حقول  كول فج ف،وهيعتن  عقيدة ا سالم،وتصان فيه حرمات كل أحد حَّت الذين   يعتنقلن ا سالم
 م،و  إكوورا دة ا سووالموولانن يف الوولنن ا سووالمك أاي كانووحل عقيدتووه.و  يكوور  فيووه أحوود علووى اعتنووا  عقيوو

 فيه على الدين إ ا هل البالغ.
م د لوويحطم الوونظأن ااهوو جاهوود ا سووالم ليقوويم هووذا النظووام الرفيووع يف األرم ويقوورر  وُيميووه.وكان موون حقووه

وليفوو   يزاولوولن فيهوواللهيوو  و قيوو  البشوور للبشوور،واليت يوودعك فيهووا العبيوود مقووام األالباغيوو  الوويت تقوولم علووى عبل 
كون العوداء.و  ي ن تقاومه تلك النظم الباغي  يف األرم كلها وتناصبهأو  يكن بد  -بغْي ح   -األللهي  

ا يف ه أحوورار اس يف للووبوود كووذلك أن يسووحقها ا سووالم سووحقا لوويعلن نظامووه الرفيووع يف األرم ..مث يوودع النوو
قيودة عالدوليو .أما و  قتصواقي  واألخالقيو  وا  ا جتماعيو  عقائدهم اااص .  يلزمهم إ  ابلطاع  لشرائعه 

 القله فهم فيها أحرار.
مووويهم وُيموووك علووويهم ُي وأموووا أحووولاهلم الشخصوووي  فهوووم فيهوووا أحرار،يزاوللووووا وفووو  عقائووودهم وا سوووالم يقووولم

 .لن هلم حرماهتم،يف حدوق ذلك النظامحريتهم يف العقيدة ويكفل هلم حقلقهم،ويص
نَو   َوَيُكولَن الودِِيُن »وما يزال هذا ا؟هاق  قام  هوذا النظوام الرفيوع مفروضوا علوى املسولمني: َحوَّتَّ   َتُكولَن ِفتوْ

 ..315..فال تكلن هنا  ألله  للعبيد يف األرم،و  قينلن  لغْي اّللِ « ّللَِّ 
 ا املعوو  كمووا  علووى هووذعلووى اعتناقووه عقيوودة و  ينتشوور ابلسووي   ُيموول ا سووالم السووي  إذن ليكوور  النوواس

لن مجيعا،ويعيشو العقائود يريد بعخ أعدائه أن يتهمل   إ ا جاهد ليقويم نظاموا آمنوا ذمون يف للوه أصوحاب
 يف إنار  خاضعني له وإن   يعتنقلا عقيدته.

                                                 
م العووواملك يف السوووال»للمسووولم العظوويم السووويد أبوول األعلوووى املووولقوقي وكتوواب:« ا؟هووواق»لووزايقة ا يضوووا  يف كووأن ا؟هووواق يراجوووع كتوواب  - 315
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ه ريودون اعتناقووينان مون م،وانم وكانوحل قولة ا سوالم ضوروري  للجولق  وانتشوار  وانم نووان أهلوه علوى عقيودهت
ضورورة يف   معدومو  الأل يو ،و على أنفسهم.وإقام  هذا النظام الصاحل ومحايتوه.و  يكون ا؟هواق أقاة قليلو  ا

 حاضر  ومستقبله كما يريد أخبة أعدائه أن يلحلا للمسلمني  ..
لوويت   يقوولم بيعتووه انذ    بوود لإلسووالم موون نظووام و  بوود لإلسووالم موون قوولة،و  بوود لإلسووالم موون جهاق.فهوو

 بدووا إسالم يعيا ويقلق.
بُولَن بِوِه َعوُدوَّ اّللَِّ ْن رابِط اْاَْيوِل تُوْرهِ قُوولَّة  َوِمو ُتْم ِمونْ َوأَِعُدوا هَلُْم َما اْسَتطَعْ »..نعم ولكن:«   ِإْكراَ  يف الدِِينِ »

 « ..ُمُهمْ  يَوْعلَ َوَعُدوَُّكْم.َوآَخرِيَن ِمْن ُقوِوِْم   تَوْعَلُملَوُُم اّللَُّ 
يقوو   رحهووم ينهم،وحققوهوذا هوول قوولام األموور يف نظوور ا سووالم ..وهكوذا ينبغووك أن يعوور  املسوولملن حقيقوو  
تعلك اللايوو  املسوو املطموو ن فووال يقفوولا بوودينهم ملقوو  املووتهم الووذي ُيوواول الوودفاع إ ووا يقفوولن بووه قائمووا ملقوو 

ا  ووون  ينخووودعل لى موووذاهه األرم مجيعوووا ..و علوووى تصووولرات األرم مجيعوووا،وعلى نظوووم األرم مجيعوووا،وع
سووور كووولك  ؟هووواق لكيتظووواهر ابلووودفاع عووون قيووونهم بتجريووود  يف حسوووهم مووون حقوووه يف ا؟هووواق لتوووأمني أهلوووه وا

نايو  لوى البشوري  جعب أحود اوالبانل املعتدي وا؟هاق لتمتيع البشري  كلها اباوْي الوذي جواء بوه والوذي   
البشوووري  لووول  ن تطوووارق فهوووذا هووول أعووودى أعوووداء البشوووري ،الذي ينبغوووك أمووون ُيرمهوووا منوووه،وُيلل بينهوووا وبينه.

 ركدت وعقلحل.
فووذلك عموو  ا ميان،حبوواهم بنوإىل أن تركوود البشووري  وتعقل،اووه أن يطووارق  امليمنلن،الووذين اختووارهم اّلِل و 

 واجبهم ألنفسهم وللبشري  كلها،وهم مطالبلن ّبذا اللاجه أمام اّلِل ..
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 [260إل   258(:اآليات 2]سور  البقر  ):د  السابمة عشر الوح 

 الحيا  والموتسرُّ 

  

ُ الْ أََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذي َحوواجَّ ِإبْووراِهيَم يف َربِِووِه أَْن آ ُ  ا}  َ  ُمْلووَك ِإذْ ّللَّ لَّووِذي ُُيْيِووك َومُيِيووحُل قوواَل أاََن اقوواَل ِإبْووراِهيُم َريبِِ
ُ ِت ِّبا ِمَن اْلَمْغوِرِب فوَ ْشرِِ  فَأْ َن اْلمَ مِ راِهيُم فَِإنَّ اّللََّ َذْيت اِبلشَّْمِك أُْحِيك َوأُِميحُل قاَل ِإبْ  ُبِهوحَل الَّوِذي َكَفوَر َواّللَّ

 ىنَّ ُُيْيِوك هوِذ ِ وِكوها قواَل أَ يَو   َوِهوَك خاِويَو   َعلوى ُعرُ ( أَْو َكالَِّذي َمورَّ َعلوى قَورْ 258  يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنَي )
ُ ِمائََ  عام  مُثَّ بَوَعثَُه  ُ بَوْعَد َمْلهِتا فََأماتَُه اّللَّ ْعوَخ يوَوْلم  قواَل بَوْل لَِبثْوحَل ِمائَوَ  َل لَِبثْوحُل يَوْلموا  أَْو بوَ لَِبثْوحَل قوا اَل َكمْ قاّللَّ

ظُووْر ِإىَل اْلِعظوواِم َكْيووَ  يَوو   لِلنَّوواِس َوانْ لَووَك آ َولَِنْجعَ مِحووارِ َ  عووام  فَوواْنظُْر ِإىل نَعاِمووَك َوَكووراِبَك َ ْ يَوَتَسوونَّْه َواْنظُووْر ِإىل
َ َلُه قاَل أَْعَلمُ  َ َعلى  ا أَنَّ نُوْنِشزُها مُثَّ َنْكُسلها حلَْما  فَوَلمَّا تَوَبنيَّ ِإْذ قواَل ِإبْوراِهيُم َربِِ وَ ( 259لِِ َكْكء  َقِدير  )كُ ّللَّ

ِمووَن الطَّووْْيِ َفُصووْرُهنَّ  ِل قوواَل َفُخووْذ أَْربَوَعوو   َمووِ نَّ قَوْلوو لَِيطْ بَلووى َولِكوونْ  أَِرين َكْيووَ  ُهْووِك اْلَمووْلتى قوواَل أََوَ ْ توُووْيِمْن قووالَ 
ُهنَّ ُجْزءا  مُثَّ اْقُعهُ   { (260 َعزِيز  َحِكيم  )يا  َواْعَلْم أَنَّ اّللََّ تِيَنَك َسعْ نَّ ذَْ إِلَْيَك مُثَّ اْجَعْل َعلى ُكلِِ َجَبل  ِمنوْ

ا ملوولت.وهك ّبووذحليوواة واالضوولعا واحوودا يف مجلته:سوور احليوواة وامللت،وحقيقوو  هووذ  اهلايت الووثالّ تتنوواول م
ا منوذ مطلوع هوذ السوابق  تيل  جانبا من جلانه التصلر ا سالمك يضا  إىل القلاعد اليت قررهتوا اهلايت
ن موواثوول جانبووا  هووك مجيعوواا؟ووزء وتتصوول اتصووا  مباكوورا آبيوو  الكرسووك ومووا قررتووه موون صووفات اّلِل تعوواىل ..و 

جوولق يف ضوومْي هووذا الل  لانووه ا؟هوود الطليوول املتجلووك يف القوورآن الكوورمي  نشوواء التصوولر الصووحي  حلقووائ ج
 يووو  ر منبثقا مووون ال بصوووْيا،املسووولم ويف إقراكوووه.األمر الوووذي   بووود منوووه لإلقبوووال علوووى احليووواة بعووود ذلوووك إقبوووا 
عووود األخوووال  ل  وقلاسووولالصوووحيح  اللاضوووح ،وقائما علوووى اليقوووني الثابوووحل املطم ن.فنظوووام احليووواة ومووونهج ال

ن تثبوووحل ا ميكووون أواهلقاب ..ليسوووحل  عوووزل عووون التصووولر ا عتقووواقي بووول هوووك قائمووو  عليه،مسوووتمدة منوووه.وم
ناتووه للجولق وارتباايقو  هووذا وتسوتقيم ويكولن هلووا ميوزان مسووتقر إ  أن تورتب  ابلعقيدة،وابلتصولر الشووامل حلق

قووواقي الوووذي لر ا عتى إيضوووا  قلاعووود التصوووخبالقوووه الوووذي وهبوووه اللجووولق ..ومووون مث هوووذا ال كيوووز القووولي علووو
يون كوكول تلجيوه يف و ل تشوريع استغر  القرآن املكك كله وما يزال يطالع الناس يف القورآن املودين  ناسوب  كو

 احلياة مجيعا.
 جدال إبراهيم مع الملك الكافر 258الدرس ا ول 

ا  مووه ااقلووه يف اّلِل.  يووذكر السوويملووك يف أايو  -ليووه السووالم ع -واهليوو  األوىل هكووك حوولارا بووني إبووراهيم 
علووى و  - -لنوول اعوورم علووى يا ووه،ألن ذكوور ا ووه   يزيوود موون العووثة الوويت اثلهووا اهليوو  كووي ا.وهذا احلوولار 

عواق شوهد احلولار يموكأ وا  ا؟ماع  املسلم  يف أسللب التعجيه من هذا اجملاقل،الذي حاج إبراهيم يف ربه
ُ اْلمُ َم يف َربِِوِإبْوراِهي أََ ْ تَوَر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ  »العجيه:عرضه من ينااي التعبْي القرآين  ْلوَكف ِإْذ قواَل ِه أَْن آ ُ  اّللَّ

َ الَّوووِذي ُُيْيِوووك َومُيِيحُل.قووواَل:أاََن أُْحيِوووك َوأُمِ  َ َذْيت  ِإْبراِهيمُ يوووحُل  قوووالَ ِإبْوووراِهيُم:َريبِِ وووْمِك ِموووَن اْلَمْشووورِِ  ابِ :فَوووِإنَّ اّللَّ لشَّ
ُ   يَوْهدِ فَأْ   « ..ِمنيَ ْلَم الظَّالِ ي اْلقَ ِت ِّبا ِمَن اْلَمْغِرِب.فَوُبِهحَل الَِّذي َكَفَر.َواّللَّ
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يف  را للحدانيتوووهكوووان منكووو  إن هوووذا امللوووك الوووذي حووواج إبوووراهيم يف ربوووه   يكووون منكووورا للجووولق اّلِل أصوووال إ وووا
   يف ا؟اهليوووملنحووورفنياكوووان بعوووخ   األللهيووو  والربلبيووو  ولتصوووريفه للكووولن وتووودبْي  ملوووا اوووري فيوووه وحووود ،كما

نكوورا م  وكووذلك كووان  حيوواهتميع فولن بلجوولق اّلِل ولكوونهم اعلوولن لووه أنووداقا ينسووبلن إليهووا فاعليوو  وعمووال يف
 أن احلاكمي  ّلِل وحد ،فال حكم إ  حكمه يف كيون األرم وكريع  اجملتمع.

 من ويشوكر.هذالوه أن يوي ينبغوك مون أج إن هذا امللك املنكر املتعنحل إ ا ينكور ويتعنوحل للسوبه الوذي كوان
ُ اْلُمْلكَ »السبه هل   ..وجعل يف يد  السلطان  « أَْن آ ُ  اّللَّ

  يوووودركلن اّلِل،و  لقووود كووووان ينبغوووك أن يشووووكر ويع  ،لووول  أن امللووووك يطغووووك ويبطووور موووون   يقووودرون نعموووو 
كلنولا بوه غوك أن ينبمصدر ا نعام.ومن مث يضعلن الكفر يف ملضوع الشوكر ويضوللن ابلسوبه الوذي كوان ي

مووووون  لوووووى كووووورائعمهتووووودين  فهوووووم حووووواكملن ألن اّلِل حكمهم،وهووووول   حووووولهلم اسوووووتعباق النووووواس بقسووووورهم ع
   تشوووريع فهووومو نوووه  كوووم عنووودهم.فهم كالنووواس عبيووود ّلِل،يتلقووولن موووثلهم الشوووريع  مووون اّلِل،و  يسوووتقللن قو 

جَّ ِإبْووراِهيَم يف الَّووِذي َحووا   ِإىَل أََ ْ تَووورَ »خلفوواء   أصووالء  وموون مث يعجووه اّلِل موون أموور  وهوول يعرضووه علووى نبيووه:
ُ اْلُمْلَكف تنكار لينطلقوان مون بنائوه  نكوار وا سوافظيع وإن ..أ  ترف إنه تعبْي التشنيع والت« َربِِِه أَْن آ ُ  اّللَّ

 اللفظك وبنائه املعنلي سلاء.
مووا هوول موون  بوود لنفسووهوأن يوودعك عفالفعلوو  منكوورة حقووا:أن ذيت احلجوواج وا؟وودال بسووبه النعموو  والعطوواء  

 .اختصاص الرب،وأن يستقل حاكم  كم الناس ّبلا  قون أن يستمد قانلنه من اّللِ 
َ الَّوووووووِذي ُُيْيِوووووووك َومُيِيوووووووحلُ » ور ن يف كووووووول اهر ن املكووووووور    وووووووا الظووووووو..وا حيووووووواء وا ماتووووووو« قووووووواَل ِإبْوووووووراِهيُم:َريبِِ

ْي،والوذي يلجوىء ا قرا  السر الذي ُي -نفسه  اللقحل يف -حلظ ،املعروضتان حلك ا نسان وعقله.و ا 
تجوووواء إىل مووون ا ل البشوووري إ؟ووواء إىل مصووودر آخوووور غوووْي بشوووري.وإىل أموووور آخووور غوووْي أمووور املخووووالي .و  بووود

 حياء.عنه كل األ األللهي  القاقرة على ا نشاء وا فناء حلل هذا اللغز الذي يعجز
ظاهر وووا يف ا نووودر  مَّت اللحظووو  احلاضووورة.ولكننإننوووا   نعووور  كوووي ا عووون حقيقووو  احليووواة وحقيقووو  املووولت حووو

 الويت نعرفهوا نك القلىجاألحياء واألملات.وحنن ملزملن أن نكل مصدر احلياة وامللت إىل قلة ليسحل من 
 على ا نال  ..قلة اّلِل ..

لووويت   ميكووون أن يشووواركه فيهوووا أحووود،و  ميكووون أن اربوووه ابلصوووف   - عليوووه السوووالم -ومووون مث عوووِر  إبوووراهيم 
ع غوووووْي  والتشوووووري مهووووا أحووووود.وقال وهوووووذا امللوووووك يسوووووأله عمووووون يووووودين لوووووه ابلربلبيووووو  ويووووورا  مصووووودر احلكوووووميزع

َ الَِّذي ُُيِْيك َومُيِيحلُ »..قال:  فهل من مث الذي ُيكم ويشرع.« َريبِِ
وهل رسلل ملهلب تلوك امللهبو  اللدنيو  الويت أكوران إليهوا يف مطلوع هوذا  -عليه السالم  -وما كان إبراهيم 

ليعووب موون ا حيوواء وا ماتوو  إ  إنشوواء هوواتني احلقيقتووني إنشوواء.فذلك عموول الوورب املتفوورق الووذي    -ا؟ووزء 
يشاركه فيه أحد من خلقه.ولكن الذي حواج إبوراهيم يف ربوه رأى يف كلنوه حاكموا لقلموه وقواقرا علوى إنفواذ 

ء القوولم وأان املتصوور  يف أموور  فوويهم ابحليوواة واملوولت مظهوورا موون مظوواهر الربلبيوو ،فقال  بووراهيم:أان سوويد هووي 
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عنوود «  قوواَل:أاََن أُْحيِووك َوأُِميووحلُ  »كووأوم،فأان إذن الوورب الووذي اووه عليووك أن ختضووع له،وتسوولم  اكميتووه:
أن يس سوول يف جوودل حولل معوو  ا حيوواء وا ماتوو  مووع رجوول ميوواري  -عليووه السووالم  -ذلوك   يوورق إبووراهيم 

اة وسولبها.هذا السور الوذي   تودر  منوه البشوري  حوَّت اليولم ويداور يف تلك احلقيق  اهلائل .حقيقو  مون  احليو
كي ا ..وعندئذ عدل عن هذ  السن  الكلني  اافي ،إىل سن  أخرى لاهرة مرييو  وعودل عون نريقو  العورم 

َ الَّوِذي ُُيْيِوك َومُيِيوحلُ »اجملرق للسون  الكلنيو  والصوف  ا هليو  يف قللوه: ..إىل نريقو  التحودي،ونله تغيوْي « َريبِِ
ن  اّلِل ملووون ينكووور ويتعنوووحل واووواقل يف اّلِل لْييوووه أن الووورب لووويك حووواكم قووولم يف ركووون مووون األرم،إ وووا هووول سووو

قوووواَل »مصووور  هووووذا الكووولن كلووووه.ومن ربلبيتووووه هوووذ  للكوووولن يتعووووني أن يكووولن هوووول رب النوووواس املشووورع هلووووم:
َ َذْيت اِبلشَّْمِك ِمَن اْلَمْشرِِ  فَْأِت ِّبا ِمنَ   « .. اْلَمْغِربِ ِإْبراِهيُم:فَِإنَّ اّللَّ

خر وهوك كواهد و  تتوأ وهك حقيق  كلني  مكرورة كذلك تطالع األنظوار واملودار  كول يولم و  تتخلو  مورة
حقوووائ   عووور  ا نسوووان كوووي ا عوون تركيوووه هوووذا الكووولن،و  يووتعلم كوووي ا مووونيحوووَّت ولوول    -حانووه الفطووورة 
 لعقلوك والثقوايفرحلو  مون مراحول  ول  االرسا ت ختانه فطرة الكائن البشوري يف أيو  مو  -الفلك ونظرايته 

لفطورة كموا حانوه ا وا جتماعك ،لتأخذ بيد  من امللضوع الوذي هول فيوه.ومن مث كوان هوذا التحودي الوذي
 « ..فَوُبِهحَل الَِّذي َكَفرَ »يتحدّ بلسان اللاقع الذي   يقبل ا؟دل:

ان م أوىل وا ميوووالتسووولي ..وكوووان فالتحووودي قوووائم،واألمر لووواهر،و  سوووبيل إىل سووولء الفهوووم،أو ا؟ووودال واملوووراء
  ّلِل إىل احلوا يهديوه أجدر.ولكن الكث عن الرجلع إىل احل  ميسك ابلذي كفر،فيبهحل ويبلك ويتحْي.و 

 « ..َم الظَّاِلِمنيَ ِدي اْلَقلْ    يَوهْ َواّللَُّ »ألنه   يتلمك اهلداي ،و  يرغه يف احل  و  يلتزم القصد والعدل:
علوى ا؟ماعو  املسولم .مثال للضوالل والعنواق وعربو  و  - -عرضوه اّلِل علوى نبيوه  وميضك هذا ا؟دل الذي

رين  كووذلك املنكوو نووحليتووزوق ّبووا أصووحاب الوودعلة ا؟وودق يف ملاجهوو  املنكوورين ويف توورويخ النفوولس علووى تع
َ »ميضك بتقرير تلك احلقائ  اليت تيل  قاعدة التصلر ا مياين الناصع:  « ..يحلُ ُُيِْيك َوميُِ  الَِّذي َريبِِ

ووووووْمِك ِمووووووَن اْلَمْشوووووورِِ  فَووووووْأِت ِّبووووووا ِمووووووَن » َ َذْيت اِبلشَّ يف األنفووووووك وحقيقوووووو  يف  ..حقيقوووووو « ِب ْلَمْغوووووورِ افَووووووِإنَّ اّللَّ
ر آانء الليوول روضووتان للبصووائر واألبصووامكوورور ن مع -مووع ذلووك  -اهلفا .حقيقتووان كلنيتووان هائلتووان و ووا 

 وأنرا  النهار.
 إىل تفكْي نليل.فاّلِل أرحم بعبواق  أن يكلهوم يف مسوأل  ا ميوان بوه وا هتوداء   هتاجان إىل علم غزير،و 

إليه،إىل العلم الذي قد يتأخر وقد يتعثر،وإىل التفكْي الذي قد   يتهيأ للبدائيني.إ ا يكلهوم يف هوذا األمور 
تمعهم ..و  يعور  احليلي الذي   تستغب عنه فطرهتم،و  تستقيم بدونه حيواهتم،و  ينوتظم موع فقدانوه جمو

النووواس بدونوووه مووون أيووون يتلقووولن كوووريعتهم وقووويمهم وآقاّبوووم ..يكلهوووم يف هوووذا األمووور إىل جمووورق التقووواء الفطووورة 
ابحلقوووائ  الكلنيووو  املعروضووو  علوووى ا؟ميوووع،واليت تفووورم نفسوووها فرضوووا علوووى الفطووورة،فال ُييووود ا نسوووان عووون 

  والشووأن يف مسووأل  ا عتقوواق هوول الشووأن يف  إُيائهووا امللجووئ إ  بعسوور ومشووق  وحماولوو  وحمووال وتعنووحل وعنوواق
  -كوول أموور حيوولي تتلقوو  عليووه حيوواة الكووائن البشووري.فالكائن احلووك يبحووة عوون الطعووام والشووراب واهلوولاء 
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 ثووا فطووراي،و  يوو   األموور يف هووذ  احليوولايت حووَّت يكموول التفكووْي  -كمووا يبحووة عوون التناسوول والتكوواير 
رضوحل حيواة الكوائن احلوك إىل الودمار والبولار ..وا ميوان حيولي وينضج،أو حَّت ينمول العلوم ويغوزر ..وإ  تع

لإلنسان حيلي  الطعام والشوراب واهلولاء سولاء بسولاء.ومن مث يكلوه اّلِل فيوه إىل تالقوك الفطورة آبايتوه املبثليو  
 يف صفحات الكلن كله يف األنفك واهلفا .

 قصة الاي مر عل  قرية 259الدرس الثاني:

ِهووَك خاِويَوو   ى قَوْريَوو   وَ رَّ َعلووأَْو َكالَّووِذي َموو»:املوولت واحليوواة عووكء القصوو  األخوورى ويف سوويا  احلوودية عوون سوور
ُ بَوْعووَد َمْلهِتوواف فََأم ،مُثَّ بَوَعثَووُه.قالَ  ِمائَوو َ اتَووُه اّللَُّ َعلووى ُعُروِكووها،قاَل:َأىنَّ ُُيْيِووك هووِذِ  اّللَّ :َكْم لَِبثْووحَلف قاَل:لَِبثْووحُل  عووام 

.فَووواْنظُْر إِ يَوْلموووا  أَْو بَوْعوووَخ يوَووولْ   -ظُوووْر ِإىل مِحوووارَِ  َك َ ْ يَوَتَسووونَّْه َوانْ ِموووَك َوَكووورابِ ىل نَعام   قاَل:بَوووْل لَِبثْوووحَل ِمائَوووَ  عام 
َ   َنْكُسوولهاىَل اْلِعظوواِم َكْيووَ  نُوْنِشووزُها مُثَّ َواْنظُووْر إِ  -َولَِنْجَعلَووَك آيَوو   لِلنَّوواِس  ووا تَوبَوونيَّ َ  لَووُه قوواَل:أَْعَلُم أَنَّ حلَْما .فَوَلمَّ  اّللَّ
 « ..َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  

قوورآن   روكووهاف إن العاويوو  علوى خف مووا هووذ  القريو  الوويت موور عليهوا وهووك «َكالَّوِذي َموورَّ َعلووى قَوْريَو   »مون هوول 
   موا أ لوه يفا ا فصوا يفص  عنهما كي ا،ولل كاء اّلِل ألفص ،ولل كانحل حكم  النا   تتحق  إ  ّبذ

الل.إن املشووهد لْيتسووم للحووك قوولاي عنوود تلووك الظوو - هووذ  الظووالل لووى نريقتنووا يفع -القرآن.فلنقوو  حنوون 
م  علوى ..حمط« وِكهالى ُعرُ َوِهَك خاِويَ   عَ »واضحا ملحيا.مشهد امللت والبلى واالاء ..يرتسم ابللص :

 ىنَّ أَ »عبووْي :تنضو  ّبوا يقلاعدها.ويرتسوم مون خوالل مشواعر الرجول الوذي موور علوى القري .هوذ  املشواعر الويت 
ُ بَوْعَد َمْلهِتاف  « ..ُُيِْيك هِذِ  اّللَّ

 ار:كي  ُييوكُيوسوه جعلوه إن القائل ليعر  أن اّلِل هنا .ولكن مشهد البلى واالاء ووقعوه العنيو  يف ح
 يلقووك التعبووْي ..وهكووذا هووذ  اّلِل بعوود ملهتوواف وهووذا أقصووى مووا يبلغووه مشووهد موون العنوو  والعموو  يف ا ُيوواء

 املشاعر.و ته،فْيسم املشهد كأ ا هل اللحظ  كاخا عا  األبصار القرآين لالله وإُياءا
ُ بَوْعَد َمْلهِتاف»  امللاتف ..كي  تدب احلياة يف هذا« َأىنَّ ُُيِْيك هِذِ  اّللَّ
.مُثَّ بَوَعثَوهُ » ُ ِمائََ  عوام  لن    فاملشواعر والتوأيرات تكو  اللاقوع كيورا  يف عوا..  يقول لوه كي .إ وا أ« فََأماتَُه اّللَّ

ك   تعوووا  كوووذللجوووداين و أحيووواان مووون العنووو  والعمووو   يوووة   تعوووا  ابلثهوووان العقلوووك،و  حوووَّت ابملنطووو  ال
تلوووىء ّبوووا اكووورة،اليت ميتيووو  املبابللاقوووع العوووام الوووذي يووورا  العيوووان ..إ وووا يكووولن العوووالج ابلتجربووو  الشخصوووي  الذا

 احلك،ويطم ن ّبا القله،قون كالم  
لووزمن   يكوولن إ  اببوة وا حسوواس دريووه كووم ل..وموا ي« ِبثْووحُل يَوْلموا  أَْو بَوْعووَخ يوَووْلم  قواَل:َكْم لَِبثْووحَلف قاَل:لَ »

يضوول فووْيى ل حوودع و مووع احليوواة والوولعكف علووى أن احلووك ا نسوواين لوويك هوول املقيوواس الوودقي  للحقيقوو  فهوو
  رئوو  كووذلكسوو  ناال ملالبالووزمن الطليوول املديوود قصووْيا ملالبسوو  نارئوو  كمووا يوورى اللحظوو  الصووغْية قهوورا نوولي

 « ..قاَل:َبْل لَِبْثحَل ِمائََ  عام  »
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عوول سلسوو  تصولر فك آتر حموتبعوا لطبيعو  التجربوو ،وكلوا عربو  حسووي  واقعي ،نتصولر أنووه   بود كانووحل هنالو
ْنظُْر ِإىل فَوا:»تعفنوني آسنني م مائ  عام ..هذ  اهلتر انسلس    تكن يف نعام الرجل و  كرابه،فلم يكلان

ه أو يف تمثلووو  يف كخصوووملسووو  كانوووحل ..وإذن فوووال بووود أن هوووذ  اهلتر انس« راِبَك َ ْ يَوَتَسووونَّهْ نَعاِموووَك َوَكووو
« ُسوولها حلَْمووا  ْيووَ  نُوْنِشووزُها مُثَّ َنكْ ىَل اْلِعظوواِم كَ َواْنظُووْر إِ  -َك آيَوو   لِلنَّوواِس َولَِنْجَعلَوو -َواْنظُووْر ِإىل مِحووارَِ  »محووار :

 تعوورت خ املفسوورين إن عظامووه هووك الوويتكمووا يقوولل بعوو  -موور كووذلك ..أيوو  عظووامف عظامووه هوولف لوول كووان األ
 يَوْلموووا  أَوْ  لَِبثْوووحلُ »ر  عنووود موووا اسوووتيقج،ووخز حسوووه كوووذلك،وملا كانوووحل إجابتوووه:للفوووحل هوووذا نظووو -مووون اللحوووم 
 «.بَوْعَخ يَوْلم  

ضووها لعظووام بعلووذلك نوورج  أن احلمووار هوول الووذي تعوورت عظامووه وتفسووخحل.مث كانووحل اهليوو  هووك ضووم هووذ  ا
يصووه نعامووه  لبلووى،و اسوولهتا ابللحووم ورقهووا إىل احليواة،على موورأى موون صوواحبه الوذي   ميسووه إىل بعوخ وك

يوو  ات جليوو  وبي لن ملوويير و  كوورابه التعفن.ليكوولن هووذا التبوواين يف املصووائر وا؟ميووع يف مكووان واحد،معرضوو
لرجول كيو  ا د وليودر واحدة،آي  أخرى على القدرة اليت   يعجزها ككء،واليت تتصر  مطلق  من كل قي

 ُييك هذ  اّلِل بعد ملهتا  أما كي  وقعحل ااارق ف فكما تقع كل خارق  
نودري   يو  وقعوحل  و  ندري ككما وقعحل خارق  احلياة األوىل.ااارق  اليت ننسى كثْيا أوا وقعحل،وأننا    

كووث علموواء أ« نقارو »ذا كووذلك كيوو  جوواءت إ  أوووا جوواءت موون عنوود اّلِل ابلطريوو  الوويت أراقهووا اّلِل ..وهوو
وىل ..مث ىل االيو  األإ يرقهوا احلياة يظل ينزل يف نظريته ابحلياة قرج  قرج ،ويتعم  أغلارها قاعا قاعوا،حَّت
سولم بوه ا ينبغوك أن ييسلم  و يق  ّبا هنا .إنه اهل مصدر احلياة يف هذ  االي  األوىل.ولكنه   يريد أن

هووه احليوواة ن واهووه و احووا كووديدا.وهل أنووه   بوود مووا قرا  البشووري،والذي يلوو  علووى املنطوو  الفطووري إحل
إذا ع الكنيسو   فومو صوراعه هلذ  االي  األوىل.  يريود أن يسولم ألسوباب ليسوحل علميو  وإ وا هوك  رحيو  يف

ضووووع و بيعوووو  يف إن تفسووووْي كووووين احليوووواة بلجوووولق خووووال  يكوووولن  ثابوووو  إقخووووال عنصوووور خووووار  للط»بووووه يقوووولل:
 « ..ميكانيكك  حل 

رضووا أن  قرا  فاإن امليكانيكيو  هووك أبعود كووكء عون هووذا األمور الووذي يفورم علووى  أي وضوع ميكووانيكك 
 يبحة عن مصدر هلذا السر القائم عا  األبصار والبصائر 

ليجفول مون ضوغ  املنطو  الفطري،الوذي يلجوىء ا قرا  البشوري إ؟واء إىل ا عو ا   -هول نفسوه  -وإنه 
و  يقلل:موا هول هوذا السوبه األولف موا هول «  سوبه األولال» ا وراء االي  األوىل،فْيجع كول كوكء إىل 

تلجيوه  -حسه نظريته هل وهك حمل نظر نليول  -هذا السبه الذي ميلك إااق احلياة أول مرة،مث ميلك 
االي  األوىل يف نريقها الوذي افو م هول أووا سوارت فيوه صوعدا،قون أي نريو  آخور غوْي الوذي كوان  إنوه 

 316اهلروب واملراء وانال   
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ان واحووود ويف  ا يف مكوووونعووولق إىل خارقووو  القريووو  لنسوووأل:وما الوووذي يفسووور أن ينوووال البلوووى كوووي ا ويووو   كوووي 
  يف ا خوووتال لووورو  واحووودةف إن خارقووو  خلووو  احليووواة أول مووورة أو خارقووو  رجعهوووا كوووذلك   تفسووور هوووذا

 مصائر أكياء ذات لرو  واحدة.
موا ملزموا لان كليوا  ز حنن قوان من التقيد  ا حنسبه إن الذي يفسر هذ  الظاهرة هل نالق  املشي   ..نالقتها

   سبيل إىل رالفته أو ا ستثناء منه  
قليو  أو مقرراتنوا العو تنا حنون وحسباننا هذا خطأ ابلقياس إىل املشي   املطلق :خطأ منشي  أننوا نفورم تقوديرا

 على اّلِل سبحانه  وهل خطأ يتمثل يف أخطاء كثْية:« العلمي  »
نوووووا انووووودوقة مووووون عارب لنوووووا حنووووون حنووووواكم القووووودرة املطلقووووو  إىل قوووووانلن حنووووون قوووووائلل ف قوووووانلن مسوووووتمدفأو :موووووا 

 اللسائل،ومن تفسْيان هلذ  التجارب وحنن حمدوق وا قرا ف
يك لوولووك مطلوو ،وأن كن وووائك  وتنيا:فهبووه قووانلان موون قوولانني الكوولن أقركنووا .فمن ذا الووذي قووال لنا:إنووه قووانل 

 وراء  قانلن سلا ف
ا هووول يووودة بوووه ..إ وووليسوووحل مق ا:هبوووه كوووان قوووانلان وائيوووا مطلقا.فاملشوووي   الطليقووو  تنشوووئ القوووانلن ولكنهووواوتلث

 ا ختيار يف كل حال.
اين لر ا ميوووووكووووذلك اضووووك هووووذ  التجرب ،فتضووووا  إىل رصوووويد أصووووحاب الوووودعلة ا؟وووودق،وإىل رصوووويد التصوووو

قيقوو  أخوورى هووك الوويت أكووران إليهووا ح -ىل جانووه حقيقوو  املوولت واحليوواة ورق ووا إىل اّلِل إ -الصووحي ،وتقرر 
ابّلِل  ني بوووووه،لتتعل ر املوووويمنقريبا.حقيقوووو  نالقوووو  املشووووي  ،اليت يعووووو  القوووورآن عنايوووو  فائقوووو  بتقريرهوووووا يف ضوووومائ

رت بوه موجل الوذي ر وهكذا قال المباكرة،من وراء األسباب الظاهرة،واملقدمات املنظلرة.فاّلِل فعال ملا يريد.
َ »التجرب :  « ..ِدير  قَ َكْكء    َلُه،قاَل:أَْعَلُم أَنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ فَوَلمَّا تَوَبنيَّ

 إبراهيم وإحياء الطيور 260الدرس الثالث:

اِهيُم:َربِِ أَِرين   قوواَل ِإبْوور َوِإذْ »ن:مث عووكء التجربوو  الثالث .عربوو  إبووراهيم أقوورب األنبيوواء إىل أصووحاب هووذا القوورآ
الطَّْْيِ،َفُصووْرُهنَّ  ْربَوَعوو   ِموونَ أَ قاَل:َفُخووْذ نَّ قَوْلِل.َيْطَموو ِ ْيِمْنف قوواَل:بَلى   َولِكووْن لِ َكْيووَ  ُهْووِك اْلَمووْلتى .قوواَل:أََوَ ْ توُوو

ُهنَّ ُجْزءا ،مُثَّ اْقُعهُ   « .. َعزِيز  َحِكيم  يا ،َواْعَلْم أَنَّ اّللََّ تِيَنَك َسعْ نَّ ذَْ إِلَْيَك،مُثَّ اْجَعْل َعلى ُكلِِ َجَبل  ِمنوْ
 حلليم،املووويمناألوا  ا مالبسووو  سووور الصووونع  ا هليووو .وحني اوووكء هوووذا التشووول  مووون إبوووراهيمإنوووه التشووول  إىل 

مووا حووتلج ه يكشوو  عالراضووك اااكووع العابوود القريووه االيوول ..حووني اووكء هووذا التشوول  موون إبووراهيم فإنوو
  أحياان من الشل  والتطلع لر ي  أسرار الصنع  ا هلي  يف قللب أقرب املقربني

.إ وا هول .ليو  لإلميوان ان أو تق  بلجلق ا ميان ويباته وكماله واسوتقرار  ولويك نلبوا للثهوإنه تشل    يتعل
 ه العملك.ناء وقلعأمر آخر،له مذا  آخر ..إنه أمر الشل  الروحك،إىل مالبس  السر ا هلك،يف أي

ان إبووراهيم وموذا  هووذ  التجربو  يف الكيووان البشوري مووذا  آخور غووْي مووذا  ا ميوان ابلغيووه ولول كووان هول إميوو
االيل،الذي يقلل لربه،ويقلل له ربه.وليك وراء هذا إميان،و  برهان لإلميان.ولكنه أراق أن يرى يد القودرة 
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وهووك تعموول ليحصوول علووى مووذا  هووذ  املالبسوو  فيسوو و  ّبووا،ويتنفك يف جلهووا،ويعيا معهووا ..وهووك أموور 
 آخر غْي ا ميان الذي ليك بعد  إميان.

يتشوول  إىل  قلووه الووذيار الووذي حكووك فيهووا عوون تعوودق املووذاقات ا ميانيوو  يف الوقوود كشووفحل التجربوو  واحلوول 
  َولِكووْن  َوَ ْ توُووْيِمْنف قوواَل:بَلىتى .قوواَل:أَ  اْلَموولْ َوِإْذ قوواَل ِإبْووراِهيُم:َربِِ أَِرين َكْيووَ  ُهْووكِ »هووذ  املووذاقات ويتطلووع:

 « ..لَِيْطَمِ نَّ قَوْلِل 
ل الووووى نجووووه وهووووا  يوووود اّلِل تعموووول وانم نووووان التووووذو  للسوووور لقوووود كووووان ينشوووود انم نووووان األنووووك إىل ر يوووو

 ويتكش .
شووووووول  ّبوووووووذا ال ولقووووووود كوووووووان اّلِل يعلوووووووم إميوووووووان عبووووووود  وخليله.ولكنوووووووه سووووووويال الكشووووووو  والبيوووووووان،والتعري 

 هلوذا د اسوتجاب اّللِ نيوه  ولقووإعالنه،والتلط  من السويد الكورمي الولقوق الرحيم،موع عبود  األوا  احللويم امل
َك طَّوْْيِ َفُصوْرُهنَّ إِلَْيوَعو   ِموَن ال أَْربوَ قاَل:َفُخوذْ »يف قله إبراهيم،ومنحوه التجربو  الذاتيو  املباكورة: الشل  والتطلع

ُهنَّ ُجْزءا  مُثَّ اْقُعُهنَّ ذَْ  َ َعزِيز  ْعيا .َواعْ سَ تِيَنَك مُثَّ اْجَعْل َعلى ُكلِِ َجَبل  ِمنوْ  « ..َحِكيم   َلْم أَنَّ اّللَّ
  يوووزاهتن الووويت ياهتن و كوووأربعووو  مووون الطْي،فيقووورّبن منوووه وميووويلهن إليوووه،حَّت يتأكووود مووون لقووود أمووور  أن حتوووار 

 يدعلهن. يط .مثحطىء معها معرفتهن.وأن يذ هن وميز  أجساقهن،ويفر  أجزاءهن على ا؟بال ان
 بعا ..نفتتجمع أجزا هن مرة أخرى،وترتد إليهن احلياة،ويعدن إليه ساعيات ..وقد كان 

عوود إ  آتر  ب رى النوواسيووم السوور ا هلووك يقووع بووني يديووه.وهل السوور الووذي يقووع يف كوول حلظوو .و  ورأى إبووراهي
كول    حصور هلوا يف شوأ مورات اامه.إنه سر هب  احلياة.احليواة الويت جواءت أول مورة بعود أن   تكون والويت تن

 حك جديد.
هووا باعدة.توودب فيموواكن متأا يف رأى إبووراهيم هووذا السوور يقووع بووني يديووه ..نيوولر فارقتهووا احلياة،وتفرقووحل مزقهوو

 قراكه.إنوه قودإالبشوري  احلياة مرة أخرى،وتعلق إليوه سوعيا  كيو ف هوذا هول السور الوذي يعلول علوى التكولين
نوه عور  نريقته.إتوه و  ييرا  كما رآ  إبراهيم.وقد يصد  به كما يصد  به كل ميمن.ولكنه   يودر  نبيع

ا الطووور  مووون يطووولا ّبوووذه إ   وووا كووواء.وهل   يشوووأ أن ُيمووون أمووور اّلِل.والنووواس   ُييطووولن بشوووكء مووون علمووو
 علمه،ألنه أكث منهم،ونبيعته غْي نبيعتهم.و  حاج  هلم به يف خالفتهم.

دل  السوو  املسوو عوود إ  إنووه الشووأن ااوواص للخال .الووذي   تتطوواول إليووه أعنووا  املخللقني.فووإذا تطاولووحل 
 لغيلب ي   الغيه انجلب لعالم ا على السر انجلب.وضاعحل ا؟هلق سدى،جهلق من  
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 [274إل   261(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  الثامنة عشر 

 قواعد النأاا ااقاصادي ااجاماعي 

 

ُ  ُكوولِِ ُسووْبَع َسووناِبَل يف َسووأَنْوبَوتَووحْل   َحبَّوو   َمثَووُل الَّووِذيَن يُوْنِفُقوولَن أَْموولاهَلُْم يف َسووِبيِل اّللَِّ َكَمثَوولِ }  بُوَل   ِمائَووُ  َحبَّوو   َواّللَّ نوْ
ُ واِسووع  َعلِوويم  ) ِبعُوولَن مووا أَنْوَفُقوولا مُثَّ   يُوتْ  لَن أَْموولاهَلُْم يف َسووِبيِل اّللَِّ ( الَّووِذيَن يُوْنِفُقوو261ُيضوواِعُ  ِلَمووْن َيشوواُء َواّللَّ

و   َوَمْغِفورَة  َخوْْي  ِموْن ( قَووْلل  َمْعورُ 262نُولَن ) ُهْم َُيْزَ ْم َو َلْيهِ َمن ا َو  أَذى  هَلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم َو  َخْل   عَ 
ُ َغووووِب  َحلِوووويم  ) بَوُعهووووا أَذى  َواّللَّ اأْلَذى  وَ ْم اِبْلَموووونِِ لَّووووِذيَن آَمنُوووولا   تُوْبِطلُوووولا َصووووَدقاِتكُ ( اي أَيُوَهووووا ا263َصووووَدَق   يَوتوْ

َلْيووِه تُووراب  فََأصووابَُه وابِوول  ثَولُووُه َكَمثَووِل َصووْفلان  عَ هْلِخووِر َفمَ يَوووْلِم اَو  يوُووْيِمُن اِبّللَِّ َوالْ  َكالَّووِذي يُوْنِفووُ  مالَووُه رائَء النَّوواسِ 
ُل الَّوِذيَن يُوْنِفُقولَن ( َوَمثَو264 اْلكواِفرِيَن )ِدي اْلَقوْلمَ   يَوْهو َفَ ََكُه َصْلدا    يَوْقِدُروَن َعلوى َكوْكء  ِ َّوا َكَسوُبلا َواّللَُّ 

حْل أُُكَلهووا ِضوْعَفنْيِ فَووِإْن َ ْ َلة  َأصواَّبا وابِوول  َفآتَونَّو   ِبَربْوووجَ َمثَووِل كَ لاهَلُُم ابِْتغواَء َمْرضوواِت اّللَِّ َوتَوْثِبيتوا  ِمووْن أَنْوُفِسوِهْم  أَْمو
ُ ِ وا تَوْعَملُولَن َبِصوْي  ) نواب  َعْورِي يول  َوأَعْ نَّو   ِموْن بَِ  َأَحودُُكْم أَْن َتُكولَن لَوُه جَ أَيوَوَلقُ  (265ُيِصْبها واِبل  َفطَول  َواّللَّ

ا ِإْعصوار  ِفيوِه انر  فَاْحَ َقَوحْل  رِِيَّ   ُضَعفاُء فََأصاّبَ  َوَلُه ذُ اْلِكَثُ  ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر َلُه ِفيها ِمْن ُكلِِ الثََّمراِت َوَأصابَهُ 
وو ُ َلُكوُم اهْلايِت َلَعلَُّكوْم تَوتَوَفكَّ ُ اّللَّ ُتْم بواِت موا َكَسوو( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا أَْنِفُقوولا ِموْن نَيِِ 266ُروَن )َكوذِلَك يُوبَونيِِ بوْ

أَْن تُوْغِمُضلا ِفيوِه َواْعَلُمولا أَنَّ  َلْسُتْم آِبِخِذيِه ِإ َّ ْنِفُقلَن وَ ْنُه توُ َوِ َّا َأْخَرْجنا َلُكْم ِمَن اأْلَْرِم َو  تَوَيمَُّملا اْاَِبيَة مِ 
يد  )اّللََّ َغِب   ُ يَِعدُ رُُكْم اِبْلَفْحشاِء َوا( الشَّْيطاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َوَذْمُ 267محَِ ُ واِسوع  ُكْم َمْغِفرَة  ِمْنوُه َوفَ ّللَّ ْضوال  َواّللَّ
 أُولُولا اأْلَْلبواِب كَُّر ِإ َّ ثِوْيا  َوموا يَوذَّ  َخوْْيا  كَ فَوَقوْد أُويتَ  ( يُوْييت احلِْْكَمَ  َمْن َيشاُء َوَموْن يوُوْيَت احلِْْكَمو َ 268َعِليم  )

ِإْن تُوْبوُدوا  (270ْنصوار  )أَ  َوما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن  يَوْعَلُمهُ  اّللََّ ( َوما أَنْوَفْقُتْم ِمْن نَوَفَق   أَْو نََذْرمُتْ ِمْن نَْذر  فَِإنَّ 269)
وووا ِهوووَك َوِإْن خُتُْفلهوووا َوتُوْيتُلَهوووا اْلُفَقوووراَء فوَ  وووُر َعوووْنُكْم ِموووْن َسووووَ ْْي  َلُكوووْم َخووو ُهووولَ الصَّوووَدقاِت فَِنِعمَّ ُ ِ وووا يَُكفِِ يِِ اِتُكْم َواّللَّ

َ يَوهْ 271تَوْعَمُللَن َخِبْي  ) َوموا  ْن َخوْْي  َفِاَنْوُفِسوُكمْ مِ ا تُوْنِفُقلا ِدي َمْن َيشاُء َوم( لَْيَك َعَلْيَك ُهداُهْم َولِكنَّ اّللَّ
( لِْلُفَقوووراِء الَّوووِذيَن 272أَنْووووُتْم   ُتْظَلُمووولَن )وَ إِلَوووْيُكْم  يوُوووَل َّ  تُوْنِفُقووولا ِموووْن َخوووْْي   تُوْنِفُقووولَن ِإ َّ ابِْتغووواَء َوْجوووِه اّللَِّ َوموووا

ِ  تَوْعورِفُوُهْم ِبِسويماُهْم  أَْغِنياَء ِمَن التوََّعُفوُم اْ؟اِهلُ َسبُوهُ ُيَْ أُْحِصُروا يف َسِبيِل اّللَِّ   َيْسَتِطيُعلَن َضْراب  يف اأْلَْرِم 
َ بِ لَن النَّاَس ِإحْلافا  َوما تُوْنِفُقلا ِمْن َخْْي  فَِإنَّ ا  َيْس َولُ  أَْمولاهَلُْم اِبللَّْيوِل َوالنَّهواِر  ( الَّوِذيَن يُوْنِفُقولنَ 273)ِه َعِليم  ّللَّ

 { (274َزنُلَن )َو  ُهْم ُيَْ  َلْيِهمْ ِسر ا َوَعالنَِي   فَوَلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم َو  َخْل   عَ 
 مقدمة الوحد  طبيمة القرآن وطبيمة الن س البشرية وطبيمة الممرهللاة 

لتصووولر عوووخ قلاعووود احووولل إنشووواء ب -يف مجلتهوووا  -كانوووحل الووودروس الثاليووو  املاضوووي  يف هوووذا ا؟وووزء تووودور 
لطليلوو  الوويت االسوولرة  ا ميوواين وإيضووا  هووذا التصوولر وتعميوو  جووذور  يف نوولا  كووَّت.وكان هووذا حمطووا يف خوو 

 .ع  املسلم  للنهلم بتكالي  قورها يف قياقة البشري إعداق ا؟ما -لفنا كما أس  -تعا  
ومنذ اهلن إىل قرب واي  السلرة يتعرم السيا   قامو  قلاعود النظوام ا قتصواقي ا جتمواعك  الوذي يريود 

اون ا سوووالم أن يقووولم عليهوووا اجملتموووع املسووولم وأن تووونظم ّبوووا حيووواة ا؟ماعووو  املسووولم .إنه نظوووام التكافووول والتعووو
املمثوووووول يف الزكوووووواة املفروضوووووو  والصوووووودقات امل وكوووووو  للتطوووووولع.وليك النظووووووام الربوووووولي الووووووذي كووووووان سووووووائدا يف 
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ا؟اهليوو .ومن مث يتحوودّ عوون آقاب الصوودق .ويلعن الراب،ويقوورر أحكووام الوودين والتجووارة يف الوودروس اهلتيوو  
الويت   ا جتماعيو  حليواة يف السلرة.وهك تكلن يف جمملعها جانبوا أساسويا مون نظوام ا قتصواق ا سوالمك وا

تقلم عليها.وبني الدروس الثالي  اهلتي  صل  وييقو  فهوك ذات ملضولع واحود متشوعه األنورا  ..ملضولع 
 النظام ا قتصاقي ا سالمك.

  يف سووبيل .وا نفوواويف هووذا الوودرس ْنوود احلوودية عوون تكليوو  البووذل وا نفا ،وقسووتلر الصوودق  والتكافل
محايوو  لوودعلة إليه،و ا مانوو   ضووه اّلِل علووى األموو  املسوولم ،وهل يكلفهووا النهوولماّلِل هوول صوونل ا؟هوواق الووذي فر 

ا يف نني،ويفسوود ّبوولووى امليماملوويمنني بووه،وقفع الشوور والفسوواق والطغيان،وعريوود  موون القوولة الوويت يسووطل ّبووا ع
ذي ،والم ا سوالمليهوا نظواإاألرم،ويصد ّبا عن سوبيل اّلِل،وُيورم البشوري  ذلوك ااوْي العظويم الوذي ُيملوه 
 األملال.و يعد حرماوا منه جرمي  فل  كل جرمي ،واعتداء أكد من ا عتداء على األروا  
 إسهاب.و  تفصيل يفولقد تكررت الدعلة إىل ا نفا  يف السلرة.فاهلن يرسم السيا  قستلر الصدق  

 ب الووويت هوووِللاك ة.اهلقيرسوووم هوووذا الدسوووتلر مظلوووال بظوووالل حبيبووو  أليفووو  ويبوووني آقاّبوووا النفسوووي  وا جتمووواع
 قهوووا إىل أسووورةع عووون نريالصووودق  عموووال هتوووذيبيا لووونفك معطيهوووا وعموووال انفعوووا مر وووا هلخوووذيها وهوووِلل اجملتمووو

 السلاء. ه واهلخذ علىملعطك فييسلقها التعاون والتكافل،والتلاق وال احم وترفع البشري  إىل مستلى كرمي:ا
 ات معينو ،إ    البسوو قائموا غوْي مقيود بوزمن ومع أن التلجيهات اليت ورقت يف هوذا الودرس تعود قسوتلرا 

سولم   ا؟ماعو  امللاجههوا يفأنه   يفلتنا أن نلم  من ورائه أنه جاء تلبي  حلا ت واقع  كانوحل النصولص ت
نوا  نفولس كوحيح  وأنوه كانوحل ه -كون أن تلاجههوا يف أي جمتموع مسولم فيموا بعود كما أووا مي  -يلمذا  

صوولير ب األمثال،وتج إىل ضوور  يقاعووات القليوو ،وا ُياءات املووييرة كمووا هتووا ضوونين  ابملووال هتوواج إىل هووذ  ا
ان   ابلراب.وكووإ يعطيووه احلقووائ  يف مشوواهد اننقوو  كيمووا تبلوو  إىل األعمووا   كووان هنووا  موون يضوون ابملووال.فال

مون ء ن يقودم الورقين هنوا  موهنا  من ينفقه كارها أو مرائيا.وكان هنا  من يتبع النفق  ابملن واألذى.وكوا
لقون خبوووووْي ،الوووووذين اووووومالوووووه وُيتجوووووز ا؟يووووود ..وكووووول هوووووي ء إىل جانوووووه املنفقوووووني يف سوووووبيل اّلِل رلصوووووني له

 ..ص ونقاء أملاهلم،وينفقلن سرا يف ملضع السر وعالني  يف ملضع العالني  يف عرق وإخال
 ْية ..ثك فلائد  كان هي ء وكان أول ك يف ا؟ماع  املسلم  حينذا .وإقرا  هذ  احلقيق  يفيدان

 هوووذ  اللقوووائع ا  يف لوووليفيوودان أو  يف إقرا  نبيعووو  هوووذا القووورآن ووليفتوووه.فهل كوووائن حووك متحووور .وحنن نووور 
؟ماعوو  ا  ويوودفع يعموول ويتحوور  يف وسوو  ا؟ماعوو  املسوولم  ويلاجووه حووا ت واقعوو  فيوودفع هووذ  ويقوور هووذ

حليووواة ..وهووول ا ميووودان ويفاملسووولم  ويلجههوووا.فهل يف عمووول قائوووه،ويف حركووو  قائبووو  ..إنوووه يف ميووودان املعركووو  
 الدافع انر  امللجه يف امليدان   العنصر

وحنن أحلج ما نكلن إىل ا حساس ابلقرآن على هوذا النحول وإىل ر يتوه كائنوا حيوا متحركوا قافعا.فقود بعود 
ه العهد بيننا وبني احلرك  ا سالمي  واحلياة ا سالمي  واللاقع ا سالمك وانفصول القورآن يف حسونا عون واقعو

التوووارحك احلوووك و  يعووود ميثووول يف حسووونا تلوووك احليووواة الووويت وقعوووحل يلموووا موووا علوووى األرم،يف  ريووو  ا؟ماعووو  
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للمسووولم اجملنووود وهووول « األمووور اليووولمك»املسووولم  و  نعووود نوووذكر أنوووه كوووان يف أينووواء تلوووك املعركووو  املسوووتمرة هووول 
  تعود لوه تلوك الصولرة احلقيقيو  التلجيه الوذي يتلقوا  للعمول والتنفيوذ ..موات القورآن يف حسونا ..أو انم ..و 

الوويت كانووحل لووه عنوود نزولووه يف حووك املسوولمني.وقرجنا علووى أن نتلقووا  إمووا توورتيال منغمووا نطوورب لووه،أو نتووأير 
التأير اللجداين الغامخ السارب  وإما أن نقرأ  أوراقا أقصوى موا تصونع يف حوك املويمنني الصواققني منوا أن 

أو الطمأنينو  املبهمو  اجململو  ..والقورآن ينشوىء هوذا كلوه.ولكن  تنشئ يف القله حالو  مون اللجود أو الراحو 
أن ينشوىء يف املسوولم وعيوا وحيوواة.نعم املطلولب أن ينشووىء حالو  وعووك  -إىل جانووه هوذا كلووه  -املطلولب 

يتحووووور  معهوووووا القووووورآن حركووووو  احليووووواة الووووويت جووووواء لينشووووو ها.املطللب أن يووووورا  املسووووولم يف ميووووودان املعركووووو  الووووويت 
زال مسووتعدا ألن حلضوها يف حيوواة األمو  املسوولم .املطللب أن يتلجوه إليووه املسولم ليسوومع خاضوها،واليت   يو

وليودر  حقيقو  التلجيهوات القرآنيو  فيموا ُيوي   -كما كان املسلم األول يفعول   -منه ماذا ينبغك أن يعمل 
يف هووذا  بووه اليوولم موون أحووداّ ومشووكالت ومالبسووات كووَّت يف احليوواة ولووْيى  ريوو  ا؟ماعوو  املسوولم   ووثال

القرآن،متحركا يف كلماته وتلجيهاته فيحك حين ذ أن هذا التواري  لويك غريبوا عنوه.فهل  رحه.وواقعوه اليولم 
هل امتداق هلذا التاري .وما يصاقفه اليلم مون أحوداّ هول مثورة ملوا صواق  أسوالفه، ا كوان القورآن يولجههم 

 نه هل كذلك.إىل التصر  فيه تصرفا معينا.ومن مث ُيك أن هذا القرآن قرآ
حياتوووه تفكوووْي  و قرآنوووه الوووذي يسوووتثْي  فيموووا يعووورم لوووه مووون أحوووداّ ومالبسوووات وأنوووه هووول قسوووتلر تصووولر  و 

 وهركاته اهلن وبعد اهلن بال انقطاع.
ويفيدان تنيا يف ر ي  حقيق  الطبيع  البشري  الثابت  املطرقة عوا  قعولة ا ميوان وتكاليفها.ر يتهوا ر يو  واقعيو  

لووذي تشووْي إليووه اهلايت القرآنيوو  يف حيوواة ا؟ماعوو  املسوولم  األوىل ..فهووذ  ا؟ماعوو  الوويت  موون خووالل اللاقووع ا
كوووان فيهوووا بعووووخ ملاضوووع الضوووع  والووونقا الوووويت   - -كوووان يتنوووزل عليهوووا القرآن،ويتعهوووودها رسووولل اّلِل 

هوووذ  تقتضوووك الرعايووو  والتلجيوووه وا ُيووواء املسوووتمر و  مينعهوووا هوووذا أن تكووولن خوووْي األجيوووال مجيعوووا ..وإقرا  
احلقيقووو  ينفعنا.ينفعنوووا ألنوووه يرينوووا حقيقووو  ا؟ماعوووات البشوووري  بوووال غلووول و  مبالغووو  و  هوووا ت و  تصووولرات 
جمنحوو   وينفعنووا ألنووه يوودفع عوون نفلسوونا اليووأس موون أنفسوونا حووني نوورى أننووا   نبلوو  تلووك اهلفووا  الوويت ير هووا 

لن حماولتنوووووا مسوووووتمرة ورلصووووو  ا سووووالم ويووووودعل النووووواس إىل بللغهوووووا.فيكفك أن نكووووولن يف الطريوووو ،وأن تكووووو
لللصوولل ..وينفعنووا يف إقرا  حقيقوو  أخرى:وهووك أن الوودعلة إىل الكمووال اووه أن تالحوو  النوواس،و  تفوو  
و  توووب و  تيووو ك إذا لهووورت بعوووخ النقوووائا والعيلب.فوووالنفلس هكوووذا.وهك ترتفوووع رويووودا رويووودا  تابعووو  

ها الووووودائم اباْي،وعميووووول ااوووووْي هلوووووا وتقبوووووي  اهلتوووووا  هلوووووا ابللاجه،وقعلهتوووووا إىل الكموووووال املنشووووولق،وتذكْي 
الشر،وتنفْيها مون الونقا والضوع ،واألخذ بيودها كلموا كبوحل يف الطري ،وكلموا نوال ّبوا الطريو   ويفيودان 
تلثووا يف ا سووتقرار إىل هووذ  احلقيقوو  البسوويط  الوويت كثووْيا مووا نغفوول عنهووا وننسوواها:وهك أن النوواس هووم النوواس 

  هووك املعركوو  ..إوووا أو  وقبوول كوول كووكء معركوو  مووع الضووع  والوونقا والشوو  والوودعلة هووك الوودعلة واملعركوو
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واحلووورص يف قاخووول الوووونفك.مث هوووك معركوووو  موووع الشووور والبانوووول والضوووالل والطغيووووان يف واقوووع احلياة.واملعركوووو  
 بطرفيها   بد من خلضها.

رآن أول مووورة لقوووا جههووواو  بووود للقوووائمني علوووى ا؟ماعووو  املسووولم  يف األرم مووون ملاجهتهوووا بطرفيهوووا كموووا وا
  بوود موون األخطوواء والعثوورات.و  بوود موون لهوولر الضووع  والوونقا يف مراحوول و  - -وواجههووا رسوولل اّلِل 

ب.و  بوود والتجووار  الطريو  و  بوود موون املضووك أيضووا يف عووالج الضووع  والونقا كلمووا ألهوور هتمووا األحووداّ
.نرجع  أول احلووديةنرجووع إىل ..وهنوواموون تلجيووه القلوولب إىل اّلِل ابألسوواليه الوويت اتبعهووا القوورآن يف التلجيووه 

مووا  كويف حياتنووا   مشوواعران إىل استشووارة القوورآن يف حركووات حياتنووا ومالبسوواهتا.وإىل ر يتووه يعموول ويتحوور  يف
 كان يعمل ويتحر  يف حياة ا؟ماع  األوىل ..

 واهلن نلاجه النصلص القرآني  يف هذا الدرس تفصيال:
 في سبيل هللا    الحي عل  ا ن اق 266 - 261الدرس ا ول:

ُ ْبَع َسووناِبَل،يف ُكوولِِ ُسووَسووأَنْوبَوتَووحْل  َحبَّوو    َمثَووُل الَّووِذيَن يُوْنِفُقوولَن أَْموولاهَلُْم يف َسووِبيِل اّللَِّ َكَمثَوولِ » بُوَل   ِمائَووُ  َحبَّوو  .َواّللَّ نوْ
ُ واِسع  َعِليم    « ..ُيضاِعُ  ِلَمْن َيشاُء.َواّللَّ
ت ر وا نفعووا ا املشوواع  إ ووا يبوودأ ابحلووخ والتووألي  ..إنووه يسووتجيإن الدسووتلر   يبوودأ ابلفوورم والتكليوو

صوولرة طيوو  اللاهب :ميوو  املعاحليوو  يف الكيووان ا نسوواين كلووه ..إنووه يعوورم صوولرة موون صوولر احليوواة النابضوو  النا
لقيوواس إىل ضوواعف  ابمالزرع.هبوو  األرم أو هبوو  اّلِل.الووزرع الووذي يعطووك أضووعا  مووا ذخووذ ،ويهه غالتووه 

ِفُقولَن أَْمولاهَلُْم يف لَّوِذيَن يُونْ َمثَوُل ا»هذ  الصلرة امللحي  مثال للوذين ينفقولن أمولاهلم يف سوبيل اّلِل: بذور .يعرم
بُوَل   َسِبيِل اّللَِّ َكَمَثِل َحبَّ   أَنْوبَوَتحْل َسْبَع َسناِبَل،يف ُكلِِ سُ   « ..بَّ    ِمائَُ  حَ نوْ
هد بوو   أمووا املشووحسووبعمائ   تضوواع  احلبوو  اللاحوودة إىلإن املعوو  الووذهب للتعبووْي ينتهووك إىل عمليوو  حسووابي  

 لضومائر ..إنوهايْيا يف احلك الذي يعرضوه التعبوْي فهول أوسوع مون هوذا وأمجول وأكثور استجاكو  للمشواعر،وش
لعلق ا  النبووات:ايبوو  يف عوومشووهد احليوواة النامي .مشووهد الطبيعوو  احلي .مشووهد الزرعوو  اللاهبوو .مث مشووهد العج

ْي   يتجووه ابلضووم  اللاهبوو.والسوونبل  الوويت هوولي مائوو  حبوو   ويف ملكووه احليوواة الناميووالووذي ُيموول سووبع سنابل
ء لعطوواء والنمووااضووك ملجو  البشوري إىل البووذل والعطاء.إنوه   يعطووك بوول ذخوذ وإنووه   يوونقا بول يووزاق ..وا
ع  شاء.يضواياع  ملون يف نريقها.تضاع  املشاعر اليت استجاكها مشهد الوزرع واحلصويل  ..إن اّلِل يضو

د يعووور  أحوووو بوووال عووودة و  حساب.يضوووواع  مووون رزقووووه الوووذي   يعلووووم أحووود حووودوق  وموووون رمحتوووه الوووويت  
ُ واِسووع  َعلِوويم  »مووداها: ويثبووحل  يعلووم ابلنوولاايه.عليم ....واسووع ..  يضووي  عطووا   و  يكوو  و  ينضوو« َواّللَّ

 عليها،و  ختفى عليه خافي .
 ءفخرة ملن يشادنيا واهلذا الذي يضاعفه اّلِل يف الولكن أي إنفا  هذا الذي ينمل ويربلف وأي عطاء ه

 ا.  حدش كعلر كرام  و   إنه ا نفا  الذي يرفع املشاعر ا نساني  و  يشلّبا.ا نفا  الذي   ييذي
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ِل ْمولاهَلُْم يف َسوِبيْنِفُقولَن أَ يوُ ِذيَن الَّو»ا نفا  الذي ينبعة عن أرُيي  ونقاء،ويتجوه إىل اّلِل وحود  ابتغواء رضوا :
،مُثَّ   يُوْتِبُعلَن ما أَنْوَفُقلا َمن ا َو  أَذى ،هَلُْم َأجْ   « ..َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ  ْم،َو  َخْل   َعَلْيِهمْ ْنَد َرّبِِِ عِ رُُهْم اّللَِّ

  سوووتعالءغبووو  يف ار واملووون عنصووور كريوووه ل يم،وكوووعلر خسووويك واط.فوووالنفك البشوووري    اووون  وووا أعطوووحل إ  
 .. ابلعطاء ناس   ّللِ ذ ل اهلخذ،أو رغب  يف لفحل أنظار الناس.فالتلجه إذن للالكاذب،أو رغب  يف إ

 ُييول الصودق  -مون مث  -وكلها مشاعر   عيا يف قله نيوه،و  ختطور كوذلك يف قلوه مويمن ..فواملن 
  خيوه ذلويال لوه ر يو  أيفأذى لللاهه ولآلخوذ سولاء.أذى لللاهوه  وا يثوْي يف نفسوه مون كوث وخويالء ورغبو  

كسووار  نفسووه موون انيفا يثووْي  ووسووْيا لديووه و ووا ميووا قلبووه ابلنفووا  والوورايء والبعوود موون اّلِل ..وأذى لآلخووذ ك
اليف ملء الوووبطن،وتاالووو ،و  واووووزام،ومن رق فعووول ابحلقووود وا نتقوووام ..وموووا أراق ا سوووالم اب نفوووا  جمووورق سووود

 احلاج  ..
الفقوْي يف  رتبانوه  خيوهسواني  واتجاكو  ملشواعر  ا نكال  إ ا أراق  هتذيبا وتزكي  وتطهْيا لنفك املعطوك واس

سوور  و   منهووا يف غوْي أن ذكول اّلِل ويف ا نسواني  وتوذكْيا لووه بنعمو  اّلِل عليووه وعهود  معووه يف هوذ  النعموو 
،وتلييقا   لوونفك اهلخووذرضووي  وتنديوويف غووْي منووع و  من.كمووا أراق  ت« يف َسووِبيِل اّللَِّ »ريلوو ،وأن ينفوو  منهووا 

ن كافووول والتعووواو س مووون الت خيوووه يف اّلِل ويف ا نسووواني  وسووودا الووو  ا؟ماعووو  كلهوووا لتقووولم علوووى أسوووا لصووولته
لووووه،وُييل ه ّبووووذا كيووووذكرها بلحوووودة قلامهووووا ووحوووودة حياهتووووا ووحوووودة اعاههووووا ووحوووودة تكاليفهووووا.واملن يووووذه

ميحووووووو   يف ذاتوووووووه ا نفوووووووا   وووووووا وانرا.فهووووووول أذى وإن   يصووووووواحبه أذى آخووووووور ابليووووووود أو ابللسوووووووان.هل أذى
 ا نفا ،وميز  اجملتمع،ويثْي السخائم واألحقاق.

   لإلحسووان هوولك البشووريوبعووخ البوواحثني النفسوويني يف هووذ  األايم يقووررون أن رق الفعوول الطبيعووك يف الوونف
ويظوول هووذا  م املعطووكالعووداء يف يوولم موون األايم  وهووم يعللوولن هووذا  ن اهلخووذ ُيووك ابلوونقا والضووع  أمووا

ة لووه ألنووه ر العووداو ل ا سووتعالء عليووه ابلووتجهم لصوواحه الفضوول عليووه وإضووماالشووعلر ُيووز يف نفسووه فيحوواو 
عليوه  وهول  حه الفضوليشعر قائما بضعفه ونقصوه عاهوه وألن املعطوك يريود منوه قائموا أن يشوعر  نوه صوا

 الشعلر الذي يزيد من أ  صاحبه حَّت يتحلل إىل عداء  
 سووالم و  ااجملتمعووات الويت   تسوولقها رو   هوكو  -وقود يكوولن هوذا كلووه صوحيحا يف اجملتمعووات ا؟اهليوو  

ل لنفولس أن املوااين فقد عا  املشكل  علوى حنول آخر.عا؟هوا  ن يقورر يف أما هذا الد -ُيكمها ا سالم 
جاهوول  اقل فيهووا إ يت   اوومووال اّلِل وأن الوورز  الووذي يف أيوودي اللاجوودين هوول رز  اّلِل ..وهووك احلقيقوو  الوو

حب  القموووو  لووووى كووووكء.و عالقريبوووو ،وكلها منحوووو  موووون اّلِل   يقوووودر ا نسووووان منهووووا  سووووباب الووووزر  البعيوووودة و 
هللاء.وكلهوووا ااء إىل اللاحوودة قووود اكووو كحل يف إااقهووا قووولى وناقوووات كلنيووو  موون الشووومك إىل األرم إىل املووو

 ليسحل يف مقدور ا نسان ..
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ا لوه كوي ا فإ وجود مون ماوقك على حب  القم  نقط  املاء وخي  الكسواء وسوائر األكوياء ..فوإذا أعطوى اللا
إ   نوروم اهلخوذاة.ولويك من مال اّلِل أعطى وإذا أسل  حسن  فإ ا هك قرم ّلِل يضاعفه له أضعافا كثْي 

 أقاة وسببا لينال املعطك اللاهه أضعا  ما أعطى من مال اّلِل 
علك معووو  و  ت   يسووومث كووورع هوووذ  اهلقاب الووويت حنووون اهلن بصووودقها،تلكيدا هلوووذا املعووو  يف النفووولس،حَّت 

يل اّلِل يف سووب ا موون موواليتخوواذل آخووذ.فكال ا آكوول موون رز  اّلِل.وللمعطووني أجوورهم موون اّلِل إذا هووم أعطوول 
 .. «َعَلْيِهمْ   َخْل   َو »اّلِل متأقبني ابألقب الذي ر ه هلم،متقيدين ابلعهد الذي عاهدهم عليه:

 من فقر و  من حقد و  من غ  ..
 خرة...على ما أنفقلا يف الدنيا،و  على مصْيهم يف اهل« َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ »

،وترضووي  ه النفلسوتلكيوودا للمعوو  الووذي سوول  موون حكموو  ا نفووا  والبذل.تلكيوودا ألن الغوورم هوول هتووذي
ْغِفورَة  َخوْْي  ِموْن ْعوُرو   َومَ قَووْلل  مَ »القللب،ورب  اللاهه واهلخذ برابط احله يف اّلِل ..يقلل يف اهليو  التاليو :

ُ َغِب  َحِليم  صَ  بَوُعها أَذى .َواّللَّ  « ..َدَق   يَوتوْ
د مكلمو  نيبو  تضوعلر   .فيقرر أن الصدق  اليت يتبعهوا األذى   ضورورة هلوا  وأوىل منهوا كلمو  نيبو  وكو

 الصداق .و ا خاء  جرا  القللب،وتفعمها ابلرضى والبشاك .ومغفرة تغسل أحقاق النفلس وهل حملها
فوووولس وشليوووو  ذيه النغفوووورة يف هووووذ  احلالوووو  يوووويقاين اللليفوووو  األوىل للصوووودق :من هتووووفووووالقلل املعوووورو  وامل

 القللب.
ُ :»ذا بقللوهوألن الصدق  ليسحل تفضال من املوان  علوى اهلخوذ،إ ا هوك قورم ّلِل ..عقوه علوى هو ِب  َغوَواّللَّ

عقوووواب و  لعجلهووووم اب..غووووب عوووون الصووودق  امليذيوووو .حليم يعطووووك عبووواق  الوووورز  فووووال يشوووكرون،فال ي« َحلِووويم  
فليوووتعلم  -كوووكء  يبوواقرهم اب يوووذاء وهووول معطووويهم كوول كوووكء،ومعطيهم وجووولقهم ذاتوووه قبوول أن يعطووويهم أي

ّلِل ألذى والغضووووه علووووى موووون يعطوووولوم جووووزاء  ووووا أعطووووا  اابفووووال يعجلوووولا  -سووووبحانه  -عبوووواق  موووون حلمووووه 
بحانه سوبصوف  اّلِل  النواس كرهلم.حني   يروقهم منهم أمر،أو  يناهلم منهم ككر  وما يوزال هوذا القورآن يوذ 
مووا  َّت ينووال منهوواصوواعدها،حمليتووأقبلا منهووا  ووا يطيقوولن ومووا يووزال أقب املسوولم تطلعووا لصووف  ربووه،وارتقاء يف 

 هل مقسلم له، ا تطيقه نبيعته.
وعنوود مووا يصوول التووأير اللجووداين غايتووه ..بعوود اسووتعرام مشووهد احليوواة الناميوو  اللاهبوو  مووثال للووذين ينفقوولن 

سوووبيل اّلِل،قون أن يتبعووولا موووا أنفقووولا منوووا و  أذى،وبعووود التلووولي   ن اّلِل غوووب عووون ذلوووك النووولع أمووولاهلم يف 
املوويذي موون الصوودق ،وأنه وهوول اللاهووه الووراز    يعجوول ابلغضووه واألذى ..عنوود مووا يصوول التووأير اللجووداين 

ويرسووم هلوووم مشوووهدا غايتووه ّبوووذا وذا ،يتلجوووه اباطوواب إىل الوووذين آمنووولا أ  يبطلوولا صووودقاهتم ابملووون واألذى.
أو مشووهدين عجيبووني يتسووقان مووع املشووهد األول.مشووهد الووزرع والنماء.ويصوولران نبيعوو  ا نفووا   -عجيبووا 

ااووووالا ّلِل،وا نفووووا  املشوووولب ابملوووون واألذى.علووووى نريقوووو  التصوووولير الفووووب يف القوووورآن،اليت تعوووورم املعوووو  
ِذيَن آَمنُوووولا   تُوْبِطلُووولا َصووووَدقاِتُكْم اِبْلَموووونِِ اي أَيُوَهووووا الَّووو»صووولرة،واألير حرك ،واحلالوووو  مشوووهدا كاخصووووا للخيوووال:
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،فََأصوابَُه  َواأْلَذى،َكالَِّذي يُوْنِفُ  ماَلُه رائَء النَّاِس،َو  يُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر َفَمثَوُلُه َكَمَثِل َصوْفلان   َعَلْيوِه تُراب 
ُ   يَوْهوووِدي اْلَقوووْلَم اْلكاِفرِيَن.َوَمثَوووُل الَّوووِذيَن يُوْنِفُقووولَن واِبل ،َفَ ََكوووُه َصوووْلدا    يَوْقوووِدُروَن َعلوووى َكوووكْ  ء  ِ َّوووا َكَسوووُبلا،َواّللَّ

ُكَلهوا ِضووْعَفنْيِ فَووِإْن َ ْ أَْمولاهَلُُم ابِْتغوواَء َمْرضواِت اّللَِّ َوتَوْثِبيتووا  ِمووْن أَنْوُفِسوِهْم َكَمثَووِل َجنَّوو   ِبَربْوَلة .َأصواَّبا وابِوول  َفآتَووحْل أُ 
ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي  ُيِصبْ   « ..ها واِبل  َفَطل ،َواّللَّ

منظووور  ة.ويف كوولهووذا هووول املشووهد األول ..مشوووهد كاموول ميلووو  موون منظووورين متقووابلني كوووكال ووضووعا ومثووور 
ملشواعر اثلوه مون جزئيات،يتس  بعضها مع بعخ من انحي  فن الرسم وفن العرم ويتسو  كوذلك موع موا مي

 ه لتمثيلها وتشخيصها وإحيائها.واملعاين اليت رسم املنظر كل
 « ..رِ ّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلخِ  يُوْيِمُن ابِ اِس َو َكالَِّذي يُوْنِفُ  ماَلُه رائَء النَّ  »حنن يف املنظر األول أمام قله صلد:

 ايء.فهل   يستشعر نداوة ا ميان وبشاكته.ولكنه يغطك هذ  الصالقة بغشاء من الر 
توراب  ليلن ،يغطيوه صوه فيوه و خحجور   « َصوْفلان  َعَلْيوِه تُوراب  »لورايء ميثلوه هذا القله الصولد املغشوى اب

 ان ..خفي  ُيجه صالقته عن العني،كما أن الرايء ُيجه صالقة القله ااا  من ا مي
و  ه وقسوواوته،  احلجوور  دبوويوول  فانكشوو..وذهووه املطوور الغزيوور ابلوو اب القل« فََأصووابَُه وابِوول  َفَ ََكووُه َصووْلدا  »

 ينبحل زرع ،و  يثمر مثرة ..
لثووواين اأموووا املنظووور  - 265كوووذلك القلوووه الوووذي أنفووو  مالوووه رائء النووواس،فلم يثمووور خوووْيا و  يعقوووه مثلبووو   

 .. «اِت اّللَِّ اَء َمْرضابِْتغ»املقابل له يف املشهد ..فقله عامر اب ميان،ندي ببشاكته.ينف  ماله 
عليوه ه الصولد و لووإذا كوان القا ميان،عميقو  ا؟وذور يف الضومْي ..وينفقه عن يق  تبت  يف ااْي،انبعو  مون 

صووب  عميقوو  ن .جنوو  خجسووتار موون الوورايء ميثلووه صووفلان صوولد عليووه غشوواء موون ال اب،فالقلووه املوويمن اثلووه 
  قوولم عليووه حفنوور الووذي تال بو  يف مقابوول حفنوو  الوو اب علووى الصوفلان.جن  تقوولم علووى ربوولة يف مقابوول احلجو

اء كموا ذهوه بغشو  صوب  هنوااملنظر متناس  األكوكال  فوإذا جواء اللابول   يوذهه ابل بو  اا ال اب  ليكلن
 ال اب هنا .بل أحياها وأخصبها و اها ..

ق صوووول  فيزكوووول ويووووزقا لووووه املوووويمنق..أحياهووووا كمووووا هيووووك الصوووودق  « َأصوووواَّبا وابِوووول  َفآتَووووحْل أُُكَلهووووا ِضووووْعَفنْيِ »
   نفوووا  وتصووولملسووولم  اب موووا يشووواء.وكما تزكووول حيووواة ا؟ماعووو  اابّلِل،ويزكووول مالوووه كوووذلك ويضووواع  لوووه اّللِ 

ه القليول  إنوه صب  ويكفك منو ال ب  اايفمن الرذاذ يكفك « َفَطل  ..»..غزير « فَِإْن َ ْ ُيِصْبها واِبل   »وتنمل:
نوووالر  ل  قاء،املمثوووناسووو  واألاملشوووهد الكامل،املتقابووول املنالر،املنسووو  ا؟زئيوووات،املعروم بطريقووو  معجوووزة الت

حلوووا ت لهوووا مووون االشاخصووو  لكووول خا؟ووو  يف القلوووه وكووول خانرة،املصووولر للمشووواعر واللجوووداانت  وووا يقاب
 وانسلسات،امللحك للقله ابختيار الطري  يف يسر عجيه ..

وراء  ومعرفتوووه  وووا يووو  اّللِ وملووا كوووان املشوووهد جموووا  للبصوور والبصوووْية مووون جانوووه،ومرق األمووور فيووه كوووذلك إىل ر  
ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي  »اء التعقيه ملس  للقللب:الظلاهر،ج  « ..َواّللَّ
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 ميلووك صوواحبها  وقووحل  يففأمووا املشووهد الثوواين فتمثيوول لنهايوو  املوون واألذى،كيوو  ميحوو  آتر الصوودق  حمقووا 
اء.كول موا عنيفو  ا ُي رة ملحيو قلة و  علان،و  يستطيع لذلك ان  رقا.اثيل هلذ  النهايو  البائسو  يف صول 

ا اأْلَْواُر،لَوُه ناب  َعْورِي ِموْن َهِْتَهويل  َوأَعْ ِمْن بَِ  أَيَوَلُق َأَحدُُكْم أَْن َتُكلَن َلُه َجنَّ   »فيها عاص  بعد أمن ورخاء:
ُ قَوحلْ صوار  ِفيوِه انر  فَاْح ََ َأصواَّبا ِإعْ فاُء،فَ ِفيهوا ِموْن ُكولِِ الثََّمراِت،َوَأصوابَُه اْلِكوَثُ َولَوُه ُذرِِيَّوو   ُضعَ  ُ اّللَّ ف َكوذِلَك يُوبَوونيِِ

 « ..َلُكُم اهْلايِت َلَعلَُّكْم تَوتَوَفكَُّرونَ 
رِي ِموووْن َهِْتَهوووا ْعنووواب  َعْووويووول  َوأَ َجنَّووو   ِموووْن بَِ »هوووذ  الصووودق  يف أصووولها ويف آترهوووا اثووول يف عوووا  انسلسوووات:

 « ..اأْلَْواُر،َلُه ِفيها ِمْن ُكلِِ الثََّمراتِ 
يف يواة املعطوك و حك هوك يف ب  مثمرة ..وكذلك الصدق  يف نبيعتها ويف آترهوا ..كوذلإوا لليل  وارف  رص

ذاء  ،وذات غووووحيووواة اهلخووووذ ويف حيوووواة ا؟ماعوووو  ا نسوووواني .كذلك هووووك ذات رو  ولوووول،وذات خووووْي وبركوووو
 هوا املونمث يرسل علي -ن  أو هذ  احلس -وري،وذات زكاة و اء  فمن ذا الذي يلق أن تكلن له هذ  ا؟ن  

 ذى ميحقها حمقا،كما ميح  ا؟ن  ا عصار فيه انرفواأل
رِِيَّووووو    َولَوووووُه ذُ  اْلِكوووووَثُ َوَأصوووووابَهُ »وموووووَّتف يف أكووووود سووووواعاته عجوووووزا عووووون إنقاذها،وحاجووووو  إىل للهوووووا ونعمائهوووووا  

 ر يف ذلوك املصوْيذا الوذي يفكو هوذاف ومون ..من ذا الوذي يولق« ُضَعفاُء.فََأصاَّبا ِإْعصار  ِفيِه انر  فَاْحَ ََقحلْ 
 مث   يتقيهف

ُ َلُكُم اهْلايِت َلَعلَُّكْم تَوتَوَفكَُّرونَ » ُ اّللَّ ر ك الشاخا، ا فيه أول األموشهد احلملا.وهكذا يقلم .« َكذِلَك يُوَبنيِِ
ر ..يقولم انصوار فيوه من رضى ورفه ومتع  وما فيوه مون نضوارة ورو  ومجوال.مث  وا يعصو  بوه عصوفا مون إع

قبوول أن توووذهه  ختيار،لري الرعيوووه الووذي   يوودع جمووا  للوو قق يف اهووذا املشووهد العجيووه اب ُيوواء الشووع
دقي  ن التناسوو  الووووبعوود فووإ فرصوو  ا ختيار،وقبوول أن يصوويه ا؟نوو  اللارفوو  الظليلوو  املثموورة إعصووار فيووه انر 
 ا؟ميل امللحلا يف تركيه كل مشهد على حدة،ويف نريق  عرضه وتنسيقه ..

دئها يف هوذا بوجمعو  مون قى.بول إنوه ليمود رواقوه فيشومل املشواهد متهذا التناس    يق  عند املشواهد فرا
ابل.صووفلان حل سوبع سنالودرس إىل منتهاهوا ..إووا مجيعووا تعورم يف حموي  متجوانك.حمي  زراعووك  حبو  أنبتو

ل والطووول َّت اللابوووعليوووه توووراب فأصوووابه وابل.جنووو  بربووولة فآتوووحل أكلهوووا ضوووعفني.جن  مووون بيووول وأعنووواب ..حووو
   الزراع    حل منها حمي  العرم الفب املثْي.وا عصار اليت تكمل حمي

.حقيق   بوو  األرضووي شووري  والوهووك احلقيقوو  الكبووْية وراء العوورم الفووب املثووْي ..حقيقوو  الصوول  بووني الوونفك الب
يق  ى السووولاء.وحقل بووو  علوووااألصووول اللاحد،وحقيقووو  الطبيعووو  اللاحدة،وحقيقووو  احليووواة النابتووو  يف الووونفك ويف 

 هذ  احلياة يف النفك ويف ال ب  على السلاء. ان  الذي يصيه
 إنه القرآن ..كلم  ا؟ميل  ..من لدن حكيم خبْي ..

 دساور الصدقة 271 - 267الدرس الثاني:
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يُوَهوا اي أَ »ارهوا:قاّبوا ومثآوميضك السيا  خطلة أخرى يف قستلر الصودق .ليبني نلعهوا ونريقتها،بعود موا بوني 
ُتْم،َوِ َّا َأخْ الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا أَْنِفُقووووولا  ُمووووولا اُكوووووْم ِموووووَن اأْلَ َرْجنوووووا لَ ِموووووْن نَيِِبووووواِت موووووا َكَسوووووبوْ ْاَِبيوووووَة ِمْنوووووُه ْرِم،َو  تَوَيمَّ

يد   اّللََّ غَ لا أَنَّ تُوْنِفُقلَن.َوَلْسُتْم آِبِخِذيِه ِإ َّ أَْن تُوْغِمُضلا ِفيِه،َواْعَلمُ   « ..ِب  محَِ
كولن يتقتضوك أن لالصودق  تقولم عليهوا وتنبعوة منهوا إن األسك الويت تكشوفحل النصولص السوابق  عون أن 

لوه  صوفق  موا قبيفيوه مثلوه ا؟لق  فضل امللجلق فال تكلن ابلدون والرقيء الوذي يعافوه صواحبه ولول قودم إل
يف كول وقوحل  -ا ذين آمنول إ  أن ينقا من قيمتوه.فاّلِل أغو  عون تقبول الورقيء اابيوة  وهول نوداء عوام للو

 ملال اليت تصل إىل أيديهم.األيشمل مجيع  -ويف كل جيل 
ا حورج مون ْي زرع  وتشمل ما كسبته أيوديهم مون حوالل نيه،وموا أخرجوه اّلِل هلوم مون األرم مون زرع وغو

 لوى عهود النولمعهولقا ع ويشمل املعاقن والب ول.ومن مث يستلعه النا مجيع أنولاع املال،موا كوان األرم
- - ال مسوووتحدّ يف أي زمان.وكلوووه  وووا يلجوووهع   يفلوووحل منوووه مووووموووا يسوووتجد.فالنا كوووامل جوووام 

ها يقوواس حينووذا .وعلي حل معروفوو الوونا فيووه الزكاة.أمووا املقوواقير فقوود بينتهووا السوون  يف أنوولاع األموولال الوويت كانوو
 وّبا يلح  ما اد من أنلاع األملال.

كوان   يواة الويتقيقو  احلوقد ورقت الرواايت بسوبه لنوزول هوذ  اهليو  ابتوداء،   س مون ذكر ، ستحضوار ح
 .القرآن يلاجهها وحقيق  ا؟هد الذي بذله لتهذيه النفلس ورفعها إىل مستلا  .

َعووِن الْووَثَاِء بْووِن َعوواِزب  يف قَوووْلِل اّللَِّ َعووزَّ َوَجوولَّ اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا أَْنِفُقوولا ِمووْن  –إبسووناق   -روى ابوون جريوور 
ُتْم َوِ َّوا َأْخَرْجنَوو ُ َغووِبُ مُحَْيود  قَواَل:" نَوزَلَوحْل يف اأْلَْنَصوواِر،َكاَنحِل نَيِِبَواِت َموا َكَسوبوْ ا َلُكوْم ِموَن اأْلَْرِم ِإىَل قَوْللِوِه:َواّللَّ

ُم ُجَذاِذ النَّْخِل َأْخَرَجوحْل ِموْن ِحيطَاِوَوا أَقْونَواَء اْلُبْسوِر،فَوَعلَُّقلُ  َعلَوى َحْبول   َتنْيِ بَونْيَ اأْلُْسوطَُلانوَ  اأْلَْنَصاُر ِإَذا َكاَن أايَّ
ُهْم ِإىَل احلََْشوِ  فَوُيْدِخلُوُه َموَع أَقْونَواِء يف َمْسِجِد َرُسولِل اّللَِّ  ،فَوَيْأُكوُل فُوَقورَاُء اْلُمَهواِجرِيَن ِمْنُه،فَويَوْعِموُد الرَُّجوُل ِمونوْ

ُ َعوزَّ َوَجولَّ فِويَمْن فَوَعوَل َذلِوَك:َوَ   ،فَوأَنْوَزَل اّللَّ تَوَيمَُّمولا اْاَِبيوَة ِمْنوُه تُوْنِفُقولَن قَواَل " َ  اْلُبْسِر َيُظُن أَنَّ َذلِوَك َجائِز 
َيِب ُملَسووى،قَاَل:ينا َعْمر و،قَاَل:ينووا َأْسووَباط ،َزَعَم الُسوودُِِي،َعْن َعوو ِديِِ بْووِن تَوَيمَُّموولا احلََْشووَ  ِمْنووُه تُوْنِفُقوولَن " َحوودَّ

،َعِن اْلَثَاِء ْبِن َعاِزب  بَِنْحلِِ ،ِإ َّ أَنَُّه قَا َل احلََْشوِ  َوَيظُوُن أَنَّوُه َجوائِز  َتِبحل  َل:" َفَكاَن يَوْعِمُد بَوْعُضُهْم،فَوُيْدِخُل ِقنوْ
وَل الَّوِذي قَووْد َعْنوُه يف َكثْوورَِة َموا يُلَضووُع ِموَن اأْلَقْونَواِء،فَونَوَزَل فِوويَمْن فَوَعوَل َذلِوَك:َوَ  تَوَيمَُّموولا اْاَِبيوَة ِمْنوُه تُوْنِفُقوو لَن اْلِقنوْ

 317ِدَي إِلَْيُكْم َما قَِبْلُتُملُ  "َحَشَ ،َوَلْل أُهْ 
لا ِفيوِه قَاَل:نَوزَلَوحْل وروا  ابن أيب حامت َعِن اْلَثَاِء:َوَ  تَوَيمَُّملا اْاَِبيَة ِمْنُه تُوْنِفُقلَن َوَلْسُتْم آِبِخِذيِه ِإ َّ أَْن تُوْغِمُضو

،َفَكوواَن الرَُّجووُل َذْيت ِمووْن َبِْلهِ  ،يُوَقوودُِِر َكثْوَرتَووُه َوِقلَّتَووُه،فَوَيْأيت الرَُّجووَل َأَحووُدُهْم ِإَذا َجاَع،َجوواَء ِفيَنا،ُكنَّووا َأْصووَحاَب َبْل 
ِقْنوووووِل احلََْشوووووِ  َفَضوووووَربَُه بَِعَصاُ ،َفَسوووووَقَ  ِموووووَن اْلُبْسوووووِر َوالتَّْمِر،وََكووووواَن النَّووووواُس ِ َّوووووْن َ  يَوْرَغبُووووولَن يف اْاَوووووْْيِ،َذْيت اِبلْ 
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 ِل َقِد اْنَكَسَر فَويُوَعلُِِقُه،فَونَوزََلحْل:َوَ  تَوَيمَُّملا اْاَِبيَة ِمْنُه تُوْنِفُقولَن َوَلْسوُتْم آِبِخِذيوِه ِإ َّ أَنْ ،َوَذْيت اِبْلِقنْ 318َوالشَّياِ 
ا بَوْعوووَد ُكنَّوووتُوْغِمُضووولا ِفيوووِه قَووواَل:َلْل أَنَّ َأَحووودَُكْم أُْهوووِدَي لَوووُه ِمثْوووَل َموووا أَْعَطى،َموووا َأَخوووَذُ  ِإ َّ َعلَوووى ِإْغَموووام  َوَحَياء ،فَ 

كُء الرَُّجُل ِبَصاِلِ  َما ِعْنَدُ    .319"َذِلَك،اَِ
ليت خطهوا فح  األخرى اقابل الصتوالروايتان قريبتان.وكلتا ا تشْي إىل حال  واقع  يف املدين  وترينا صفح  

بوو  جيالنمواذج الع كولن فيهووااألنصوار يف  ريو  البووذل السوم  والعطوواء الفيام.وترينوا أن ا؟ماعو  اللاحوودة ت
ا احتووواج بعوووخ كموووال  كموووالسوووامق ،والنماذج األخووورى الووويت هتووواج إىل تربيووو  وهتوووذيه وتلجيوووه لتتجوووه إىل ال

ق    حيوواء موون ر  هديوو  إاألنصووار إىل النهووك عوون القصوود إىل الوورقيء موون أملاهلم،الووذي   يقبللنووه عوواقة يف
جوووواء هووووذا    وموووون مثّللِ و  يف صووووفق  إ  إبغمووووام فيووووه أي:نقووووا يف القيموووو   بينمووووا كووووانلا يقدملنووووه هووووم 

يد  »التعقيه: َ َغِب  محَِ  « ..َواْعَلُملا أَنَّ اّللَّ
لسووهم    نيبوو  بووه نف،وليبووذلل غووب عوون عطوواء النوواس إنالقا.فووإذا بووذلل  فإ ووا يبذللنووه ألنفسووهم فليبووذلل  نيبا

 كذلك.محيد ..يتقبل الطيبات وُيمدها وازي عليها ابحلس  ..
نصوووار يووو  موون األامللضووع إُيووواء يهووز القللب.كموووا هووز قلووولب ذلووك الفر ولكوول صووف  مووون الصووفتني يف هوووذا 

 فعال.
ُتْم »  ن اابيوة الوذي تقصودون إليووه غوب عوّللِ ..وإ  فوا.« .اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا أَْنِفُقولا ِموْن نَيِِبواِت موا َكَسووبوْ

زاء جوويكم عليووه طيووه حووني عرجلنووه واووز ُيموود لكووم ال -سووبحانه  -فتخرجوولن منووه صوودقاتكم  بينمووا هوول 
 الراضك الشاكر.

 ي إُيووواء  وأين قبووول  أوهووول اّلِل الوووراز  اللهووواب ..اوووزيكم عليوووه جوووزاء احلمووود وهووول الوووذي أعطووواكم إاي  مووو
 إغراء  وأي تربي  للقللب ّبذا األسللب العجيه 

يموا  فزعوزع اليقونيتسلء،وعن وملا كان الك  عن ا نفا ،أو التقدم ابلرقيء اابية،إ ا ينشأ عن قوافع ال
أن مووورق موووا  يه،وتووودر عنووود اّلِل،وعووون ااووول  مووون ا موووال  الوووذي   يسووواور نفسوووا تتصووول ابّلِل،وتعتمووود عل

لس وموا يون تنبوحل النفوفلا مون أعندها إليه ..كش  اّلِل للذين آمنلا عن هذ  الدوافع لتبدو هلم عاري ،وليعر 
 الذي يثْيها يف القللب ..إنه الشيطان ..

،َواّللَُّ ُكْم َمْغِفوورَ  يَعِوودُ  اْلَفْقووَر َوَذُْموورُُكْم اِبْلَفْحشوواِء،َواّللَُّ الشَّووْيطاُن يَعِوودُُكمُ »  واِسووع  َعِليم .يوُووْييت احلِْْكَمووَ  ة  ِمْنووُه َوَفْضووال 
 « .. أُوُللا اأْلَْلبابِ كَُّر ِإ َّ ما يَذَّ َمْن َيشاُء َوَمْن يُوْيَت احلِْْكَمَ  فَوَقْد أُويتَ َخْْيا  َكِثْيا ،وَ 

 -طان حووووولفكم الفقووووور،فيثْي يف نفلسوووووكم احلووووورص والشووووو  والتكاله.والشووووويطان ذموووووركم ابلفحشووووواء الشوووووي
والفحشاء كل معصي  تفحا أي تتجاوز احلد،وإن كانحل قد غلبحل على نلع معوني مون املعاصوك ولكنهوا 

ان كامل .وخل  الفقر كان يدعل القلم يف جاهليتهم للأق البنات وهل فاحش  واحلرص على مجع الثوروة كو
                                                 

 الشيا:ار رقيء.) السيد رمحه هللا ( - 318
 ( حسن 2845تَوْفِسُْي اْبِن َأيب َحامتِ  ) - 319
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يوويقي ببعضووهم إىل أكوول الووراب وهوول فاحشوو  ..علووى أن خوول  الفقوور بسووبه ا نفووا  يف سووبيل اّلِل يف ذاتووه 
 فاحش  ..

َمْغِفوووورَة  ِمْنووووُه   يَعِوووودُُكمْ َواّللَُّ »وحووووني يعوووودكم الشوووويطان الفقوووور وذمووووركم ابلفحشوووواء يعوووودكم اّلِل املغفوووورة والعطوووواء:
 طوواء الوورز  يفعشوومل كووذلك فضوول زايقة فوول  املغفرة.وهوول ي..ويقوودم املغفرة،ويوويخر الفصوول ..فال« َوَفْضووال  

 هذ  األرم،جزاء البذل يف سبيل اّلِل وا نفا .
ُ واِسووووع  َعلِوووويم  »   ضوووومْي،واّلِل هجووووك يف ال..يعطووووك عوووون سووووع ،ويعلم مووووا يلسوووولس يف الصوووودور،وما ي« َواّللَّ

ل،وإقرا  وا عتوودا القصوود وهووك توولخك« احلكموو »يعطووك املووال وحوود ،و  يعطووك املغفوورة وحوودها.إ ا يعطووك 
َمْن يوُوووْيَت ْن َيشووواُء،وَ َموووْكَموووَ  يوُوووْييت احلِْ »العلووول والغاايت،ووضوووع األمووولر يف نصووواّبا يف تبصووور ورويووو  وإقرا :

ق وأويت إقرا  العلول يتعودى احلودو  يفحوا و  ..أويت القصود وا عتودال فوال« احلِْْكَمَ  فَوَقوْد أُويتَ َخوْْيا  َكثِوْيا  
ت ئه مووون احلركوووااحل الصوووال يف تقووودير األمووولر وأويت البصوووْية املسوووتنْية الووويت هتديوووه للصووووالغووواايت فوووال يضووو

 واألعمال ..وذلك خْي كثْي متنلع األللن ..
ويتنبه فووال ر فوال ينسووى،كهول الووذي يتووذ  -وهوول العقوول  -..فصوواحه اللوه « َوموا يَووذَّكَُّر ِإ َّ أُولُولا اأْلَْلبووابِ »

 .يغفل،ويعتث فال يلج يف الضالل .
 هيا غافال. يعيا  وهذ  وليف  العقل ..وليفته أن يذكر ملحيات اهلدى وق ئله وأن ينتفع ّبا فال

سوي  لقاعودة األساا.هذ  هوك هذ  احلكم  ييتيها اّلِل من يشاء مون عبواق ،فهك معقولقة  شوي   اّلِل سوبحانه
قووو  ر القووورآن حقياتوووه يقووور لقوووحل ذيف التصووولر ا سوووالمك:رِق كووول كوووكء إىل املشوووي   املطلقووو  املختوووارة ..ويف ال

 أخرى:
ِذيَن جاَهوُدوا َوالَّو»ليهوا:يعينوه ع أن من أراق اهلداي  وسعى هلا سعيها وجاهود فيهوا فوإن اّلِل   ُيرموه منها،بول

َ َلَمووووَع اْلُمْحِسووووِننيَ   إىل هوووودى اّلِل أن مشووووي   اّللِ  ن كوووول موووون يتجووووه..ليطموووو  «ِفينووووا لَنَوْهووووِديَونوَُّهْم ُسووووبُوَلنا َوِإنَّ اّللَّ
 احلكم ،وانحه ذلك ااْي الكثْي. ستقسم له اهلدى وتيتيه

ْقووَر َوَذُْموورُُكْم دُُكُم اْلفَ اُن يَعِووالشَّووْيط»وهنووا  حقيقوو  أخوورى نلووم ّبووا قبوول مغوواقرة هووذ  اللقفوو  عنوود قللووه تعوواىل:
ُ يَعِوودُُكْم َمْغِفوورَة  ِمْنووُه َوَفْضووال  َواّللَُّ  إن أمووام ا نسووان ...« ُء يت احلِْْكَمووَ  َمووْن َيشووا.يوُوويْ َعِليم    واِسووع  اِبْلَفْحشوواِء،َواّللَّ

عووود يسوووتمع إىل و   أو أننوووريقني اينوووني   تلوووة هلموووا:نري  اّلِل.ونريووو  الشووويطان.أن يسوووتمع إىل وعووود اّللِ 
   ..متبع وعدالشيطان.ومن   يسْي يف نري  اّلِل ويسمع وعد  فهل سائر يف نري  الشيطان و 

 من الشيطان.و للشيطان  هل احل  ..املنهج الذي كرعه اّلِل ..وما عدا  فهلليك هنالك إ  منهج واحد 
يوود أن ينحوور    ملوون ير هووذ  احلقيقوو  يقررهووا القوورآن الكوورمي ويكررهووا وييكوودها بكوول ميكوود.كك   تبقووى حجوو
 ..أو الشيطانة ..اّللِ عن منهج اّلِل مث يِدعك اهلدى والصلاب يف أي ابب.ليسحل هنالك كبه  و  غشاو 
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َهلَوَك َعوْن  يَوْهلِوَك َمونْ لِ ..»ار ج اّلِل أو منهج الشيطان.نري  اّلِل أو نري  الشويطان ..وملون كواء أن حتومنه
و الضووالل.وهل احلوو  ا هوول اهلوودى أوة ..وإ وو..  كووبه  و  غووبا و  غشووا« بَويِِنَوو   َوَُيْووىي َمووْن َحووكَّ َعووْن بَويِِنَوو   

 واحد   يتعدق ..فماذا بعد احل  إ  الضاللف 
ان كورا.وسورا  ذنصودق  كوان أم بعد ذلك نعلق مع السيا  إىل الصدق  ..إن اّلِل يعلم كل ما ينفقه املنفو  ..

   أَْو نَوَذْرمُتْ ِموْن ِموْن نَوَفَقو َفْقوُتمْ َوموا أَنوْ »أم جهرا.ومن مقتضى علمه أنوه اوزي علوى الفعول وموا وراء  مون النيو :
َ يَوْعَلُمووُه.َوما لِلظَّوو ووا ِهووَك،َوِإْن وا الصَّووَدقا تُوْبوودُ اِلِمنَي ِمووْن أَْنصووار .ِإنْ نَووْذر  فَووِإنَّ اّللَّ ُفلهووا َوتُوْيتُلَهووا اْلُفَقووراَء ختُْ ِت فَِنِعمَّ

 ُ  « ..ْي  َمُللَن َخبِ ا تَوعْ  ِ فَوُهَل َخْْي  َلُكْم َويَُكفُِِر َعْنُكْم ِمْن َسيِِ اِتُكْم،َواّللَّ
 هوواق ..والنووذرال يف جاة أو صوودق  أو تطلعووا ابملووالنفقو  تشوومل سوائر مووا حرجووه صواحه املووال موون مالوه:زك

ه ويف اّلِل وللجهوو كوولن لغووْينوولع موون أنوولاع النفقوو  يلجبووه املنفوو  علووى نفسووه مقووِدرا بقوودر معللم.والنووذر   ي
 سبيله.

 وتوووم يف كووَّتهلووتهم وأفالنووذر لفووالن موون عبوواق  نوولع موون الشوور ،كالذابئ  الوويت كووان يقوودمها املشووركلن هل
 عصلر ا؟اهلي .

َ يوَ َومووا أَنْوَفْقووُتْم ِمووْن نَوَفَقوو   أَْو نَووَذْرمُتْ ِمووْن نَووْذر  فَووِإنَّ ا »  -سووبحانه  -  ن عووني اّللِ  وكووعلر املوويمن« ..ْعَلُمووهُ ّللَّ
تحووورج أن تقوولى والعلووى نيتووه وضوومْي ،وعلى حركتووه وعملووه ..يثووْي يف حسووه مشوواعر حيوو  متنلعوو  كووعلر ال

كووووووو  أو خبل،وهووووووواجك خووووووول  مووووووون الفقووووووور أو يهجوووووووك يف خوووووووانر  هووووووواجك رايء أو تظاهر،وهووووووواجك 
عمتووه ن وقووام بشووكر و  ّللِ  الغ .وكووعلر ا نم نووان علووى ا؟ووزاء والثقوو  ابللفاء.وكووعلر الرضووى والراحوو   ووا

 عليه ّبذا ا نفا   ا أعطا  ..
إاي   ّللِ اعوود مووا أعطووا  ااووْي ب فأموا الووذي   يقوولم  وو  النعموو  والووذي   يوويقي احلوو  ّلِل ولعبوواق  والووذي مينووع

 « ..أَْنصار   َوما لِلظَّاِلِمنَي ِمنْ »..فهل لا .لا  للعهد،ولا  للناس،ولا  لنفسه:
  معوه إن أعطوا هود اّللِ فاللفاء عدل وقس .واملنع للم وجلر.والناس يف هوذا البواب صنفان:مقسو  قوائم بع

 « ..ار   ِمْن أَْنصاِلِمنيَ َوما لِلظَّ ..»النعم  و  وككر.ولا  انكة لعهد اّلِل،  يع  احل  و  يشكر 
ا والرايء.فأموو التظوواهر وإخفوواء الصوودق  حووني تكوولن تطلعووا أوىل وأحووه إىل اّلِل وأجوودر أن تووثأ موون كوولائه
 .وموون مث تقووللر  خووْي .حووني تكوولن أقاء للفريضوو  فووإن إلهارهووا فيووه معوو  الطاع ،وفشووِل هووذا املعوو  ولهوول 

وووا»اهليووو : مل هووواتني ..فتشووو« ُهوووَل َخوووْْي  َلُكووومْ ْلُفَقوووراَء فوَ اتُلَهوووا ِهوووَك.َوِإْن خُتُْفلهوووا َوتُويْ  ِإْن تُوْبوووُدوا الصَّوووَدقاِت فَِنِعمَّ
تعووود و ملضوووعها  احلوووالتني،وتعطك كووول حالووو  موووا يناسوووبها مووون التصووور  وهمووود هوووذ  يف ملضوووعها وتلوووك يف

 .« .ُكمْ َويَُكفُِِر َعْنُكْم ِمْن َسيِِ اتِ »امليمنني على هذ  وتلك تكفْي السي ات:
يو  ّلِل يف الناب،وتصلها يف قللّبم التقلى والتحرج من جانه،والطمأنين  والراح  من جانه آخر وتستجيا

ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َخِبْي  »والعمل يف مجيع األحلال:  « ..َواّللَّ
   أمرين:دق  لندر و  بد أن نلحج نلل التلجيه إىل ا نفا  وتنلع أساليه ال غيه وال هيه بص
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مر لتحريووك املسووتهووا إىل ابطبيعوو  الوونفك البشووري  ومووا حا؟هووا موون الشوو  ابملال،وحاجت األول:بصوور ا سووالم
لكوورمي الووذي ملسووتلي ااوا ستجاكوو  الدائبوو  لتسووتعلك علووى هووذا احلوورص وتنطلوو  موون هووذا الشوو ،وترتفع إىل 

هرة عامو  كوهرت الويت اكوت العربيو  يريد  اّلِل للناس.والثاين:ما كان يلاجهه القورآن مون هوذ  الطبيعو  يف البي و 
بوووار  يف تناقووول أخو ابلسوووخاء والكووورم ..ولكنوووه كوووان سوووخاء وكرموووا يقصووود بوووه الوووذكر والصووويحل وينووواء النووواس 

ين مون ذا كلوه،متجرقنتظار هلاملضارب واايام  و  يكن أمرا ميسلرا أن يعلمهم ا سالم أن يتصدقلا قون ا
توووا  د الكثْي،واهلل ،وا؟هووال بيوو  الطلي هووذا كلووه،متجهني ّلِل وحووود  قون الناس.وكووان األموور يف حاجووو  إىل

 املستمر ابلتسامك والتجرق وااالص  ..وقد كان ..
 سماحة ا سالا في ا ن اق 274 - 272الدرس الثالث:

فتو  لتقريور مجلو  حقوائ  كبوْية،ذات أيور ل - -ومن مث لفت  مون خطواب الوذين آمنولا إىل خطواب الرسولل 
َك ْيولَوْيَك َعلَ »ى نريقوه:ى قلاعود ،ويف اسوتقام  السولل  ا سوالمك علوعمي  يف إقام  التصلر ا سالمك علو

َ يَوْهووِدي َمووْن َيشوواُء.َوما تُوْنِفُقوولا ِمووْن َخووْْي   .َومووا لَن ِإ َّ ابْ َوما تُوْنِفُقوونْوُفِسووُكْم. َفِاَ ُهووداُهْم،َولِكنَّ اّللَّ ِتغوواَء َوْجووِه اّللَِّ
 « ..ُتْم   ُتْظَلُملنَ تُوْنِفُقلا ِمْن َخْْي  يُوَل َّ إِلَْيُكْم َوأَنوْ 

َحَّتَّ ،"أَنَّووُه َكوواَن َذُْمووُر  َِ  ُيصَّوودََّ  ِإ  َعلَووى أَْهووِل اِ ْسووالِم":َعِن النَّووِلِِ ،روى ابوون أيب حووامت َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  
ِمْن ُكوولِِ ،َدَها َعلَووى ُكوولِِ َمووْن َسووأََلكَ فَووَأَمَر اِبلصَّووَدَقِ  بَوْعوو،" لَووْيَك َعَلْيووَك ُهووَداُهْم "  ِإىَل آِخرَِها:نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَوو ُ 

 .. 320ِقين ".
ُهَما قَاَل  ُ َعنوْ َكوانُلا َيْكَرُهولَن أَْن يَوْرَضوُخلا ألَْنِسوَبائِِهْم َوُهوْم ُمْشورُِكلَن فَونَوزَلَوحْل )لَوْيَك :وَعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَى اّللَّ

َا هَلُمْ َعَلْيَك َهَداُهْم َوَلِكنَّ اّللََّ يَوْهِدى َمْن َيَشاءُ   .321( َحَّتَّ بَوَلَ  )َوأَنْوُتْم َ  َتْظِلُملَن( قَاَل فَوُرخِِ
نوه إ - -سولل اّلِل ر ولول كوان هول  -إن أمر القللب وهوداها وضوالهلا لويك مون كوأن أحود مون خلو  اّلِل 

ألحوود عليهووا    سوولطانموون أموور اّلِل وحد .فهووذ  القلوولب موون صوونعه و  ُيكمهووا غووْي ،و  يصوورفها سوولا ،و 
أنوه  -سوبحانه  -علوم يشواء، ن ّلِل.وموا علوى الرسولل إ  البالغ.فأموا اهلودى فهول بيود اّلِل،يعطيوه مون يإ  ا

 أن تسوتقر يف يت   بوديستح  اهلدى،ويسعى إليه.وإخراج هذا األمر من اختصاص البشور يقورر احلقيقو  الو
.مث هووك تفسوو  . وحوود  حووك املسوولم ليتلجووه يف نلووه اهلوودى إىل اّلِل وحوود ،وليتلقى ق ئوول اهلوودى موون اّللِ 

تقووه ليهم،وير عيف احتمووال صوواحه الوودعلة لعنوواق الضووالني،فال يضووي  صوودر  ّبووم وهوول يوودعلهم ويعطوو  
 إذن اّلِل لقللّبم يف اهلدي،وتلفيقهم إليه  عرفته حني يريد.

 احتك،ولتبوذل  هم ،ولتفخ علوي  هلوم صودر ..فلتفس« لَْيَك َعَلْيَك ُهداُهْم،َولِكنَّ اّللََّ يَوْهِدي َمْن َيشاءُ »
 ّلِل.اإىل اّلِل.وجزاء املنف  عند  هلم ااْي والعلن ما احتاجلا إليه منك.وأمرهم

                                                 
 ( حسن2899[ )  332/ 2تفسْي ابن أيب حامت ] - 320
  ( صحي  8094[) 191/ 4كنز ]امل -السنن الكثى للبيهقك - 321
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مني لب املسووووولومووووون هنوووووا نطلوووووع علوووووى بعوووووخ اهلفوووووا  السوووووامي  السووووومح  اللضوووووي   الووووويت يرفوووووع ا سوووووالم قلووووو
 إليها،ويروضهم عليها.

ل هوو إ ا يقورر مواين فحسوه. كورا  علوى الودإن ا سوالم   يقورر مبودأ احلريو  الدينيو  وحود  و  ينهوى عوون ا
توواجني يقوورر حوو  ان -سووبحانه  -أبعوود موون ذلووك كلووه.يقرر السووماح  ا نسوواني  املسووتمدة موون تلجيووه اّلِل 

 قون نظوور إىل -  غووْي حالوو  حورب مووع ا؟ماعوو  املسوولم موا قاموولا يف -مجيعوا يف أن ينوواللا العوولن واملسوواعدة 
 عقيدهتم.

شوري  بوهوك ويبو  ابلجوه اّلِل.و حمفلا عند اّلِل على كول حال،موا قام ا نفوا  ابتغواء ويقرر أن يلاب املعطني 
 ِموووووووْن َخوووووووْْي   ْنِفُقووووووولاَوموووووووا توُ  »  يووووووونهخ ّبوووووووا إ  ا سوووووووالم و  يعرفهوووووووا علوووووووى حقيقتهوووووووا إ  أهووووووول ا سوووووووالم:

.َوما   « ..ُتْم   ُتْظَلُملنَ يُوَل َّ إِلَْيُكْم،َوأَنوْ  َخْْي   ا ِمنْ ْنِفُقل توُ َفِاَنْوُفِسُكْم،َوما تُوْنِفُقلَن ِإ َّ ابِْتغاَء َوْجِه اّللَِّ
لَن ِإ َّ ُقووَومووا تُوْنفِ »ينفقوولن: و  يفلتنووا أن نوودر  مغووزى هووذ  اللفتوو  الوولارقة يف اهليوو  عوون كووأن املوويمنني حووني

 « ..ابِْتغاَء َوْجِه اّللَِّ 
نفو  ي عون غورم.  هولى و  نفو  عونإن هذا هل كأن امليمن   سلا .إنه   ينف  إ  ابتغاء وجه اّلِل.  ي

     ينفووو  يهم ويشوووموهووول يتلفوووحل للنووواس يووورى مووواذا يقللووولن    ينفووو  لْيكوووه النووواس إبنفاقوووه ويتعووواىل علووو
 مثّلِل ..ومووون  ا متجووورقالْيضوووى عنوووه ذو سووولطان أو ليكاف وووه بنيشوووان    ينفووو  إ  ابتغووواء وجوووه اّلِل.خالصووو

ْي طموووو ن إىل ااووووعطائووووه ويو  يف مالووووه ويطموووو ن لثوووولاب اّلِل يطموووو ن لقبوووولل اّلِل لصوووودقته ويطموووو ن لثكوووو  اّللِ 
  هووول بعووود يف هوووذو ا أعطوووى وا حسوووان مووون اّلِل جوووزاء ااوووْي وا حسوووان لعبووواق اّلِل.ويرتفوووع ويتطهووور ويزكووول  ووو

 األرم.وعطاء اهلخرة بعد ذلك كله فضل 
 يمنني.من امل ف مث حا ابلذكر مصرفا من مصار  الصدق  ويعرم صلرة كف  عف  كرمي  نبيل ،لطائ
تضووام،وهك  سووعا  فووالصوولرة تسووتجيا املشوواعر،وهر  القلوولب  قرا  نفوولس أبيوو  ابملوودق فووال هتلن.واب 

ِم،َُيَْسوبُوُهُم يُعلَن َضوْراب  يف اأْلَرْ ،  َيْسوَتطِ اّللَِّ  لِْلُفَقوراِء الَّوِذيَن أُْحِصوُروا يف َسوِبيلِ »شن  السيال وشىب الكالم:
َ بِوووِه  افا .َوموووا تُوْنِفُقووولا ِمووونْ لنَّووواَس ِإحلْ ا َوُللَن ِموووَن التوََّعُفوووِ ،تَوْعرِفُوُهْم ِبِسووويماُهْم   َيْسووو اْ؟اِهوووُل أَْغِنيووواءَ  َخوووْْي  فَوووِإنَّ اّللَّ

 « ..َعِليم  
 يفيهم وأقوواملا هلم وأهلوولقوود كووان هووذا اللصوو  املوولحك ينطبوو  علووى مجاعوو  موون املهوواجرين،تركلا وراءهووم أموولا

أهووول الصوووف  الوووذين كوووانلا ك  - -لوووى ا؟هووواق يف سوووبيل اّلِل،وحراسووو  رسووولل اّلِل املدينووو  ووقفووولا أنفسوووهم ع
 حلوا إليهووا مون قووووم عدو.وأحصوروا يف ا؟هوواق   يسووتطيعلن   - -ابملسوجد حرسووا لبيولت الرسوولل 

هووول اسوووبهم مووون ضوووراب يف األرم للتجوووارة والكسوووه.وهم موووع هوووذا   يسوووأللن النووواس كوووي ا.متجمللن ُي
 .لفراس  .تعففهم عن إلهار احلاج  و  يفطن إىل حقيق  حاهلم إ  ذوو احاهلم أغنياء ل

ولكن النا عام،ينطب  على سولاهم يف مجيوع األزموان.ينطب  علوى الكورام املعلزين،الوذين تكتونفهم لورو  
اووونعهم مووون الكسوووه قهرا،واسوووك ّبوووم كووورامتهم أن يسوووأللا العووولن.إوم يتجملووولن كوووك   تظهووور حووواجتهم 
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ل  ا وراء الظلاهر أغنياء يف تعففهم،ولكن ذا احلك املره  والبصْية املفتلحو  يودر  موا وراء ُيسبهم ا؟اه
 التجمل.فاملشاعر النفسي  تبدو على سيماهم وهم يدارووا يف حياء ..

م ة كاملوو  ترتسوو.وهووك صوولر إوووا صوولرة عميقوو  ا ُيوواء تلووك الوويت ير هووا الوونا القصووْي لووذلك النموولذج الكرمي
شوووووواعر وكوووووول مجلوووووو  تكوووووواق تكوووووولن ملسوووووو  ريش ،ترسووووووم املالموووووو  والسمات،وتشووووووخا امل علووووووى اسووووووتحياء 

 وا نفعا ت.
قورآن تلك نريق  اليراها.و  وما يكاق ا نسان يتم قراءهتا حَّت تبدو له تلك اللجل  وتلك الشخصيات كأ ا
أ وا كلن احلاجو   كتموالوذين ي يف رسم النماذج ا نساني ،حَّت لتكاق ختطر انبض  حي   هي ء الفقراء الكرام

ن ..ومون مث كوا كورامتهم  يغطلن العلرة ..لن يكلن إعطا هم إ  سورا ويف تلطو    حودش إابءهوم و  اور 
ْنِفُقوولا َومووا توُ »يهووا:جزائووه علو التعقيووه ملحيووا إبخفوواء الصوودق  وإسوورارها،مطم نا ألصووحاّبا علووى علووم اّلِل ّبووا 

َ بِِه َعِليم    ند  ااْي ..  يضيع ع وحد  الذي يعلم السر،و ..اّللِ « ِمْن َخْْي  فَِإنَّ اّللَّ
 نفوووا  أوقوووات ا وأخوووْيا حوووتم قسوووتلر الصووودق  يف هوووذا الووودرس بووونا عوووام يشووومل كووول نرائووو  ا نفا ،وكووول

َأْجوورُُهْم ُهْم ِر،ِسوور ا َوَعالنِيَوو  .فَولَ ِل َوالنَّهاللَّْيووالَّووِذيَن يُوْنِفُقوولَن أَْموولاهَلُْم ابِ »و كووم عووام يشوومل كوول منفوو  للجووه اّلِل:
 « ..ِعْنَد َرّبِِِْم َو  َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ 

 ها.وكأ وووا هوووكيف ختام ويبووودو التناسووو  يف هوووذا ااتوووام يف عمووولم النصووولص ومشلهلا،سووولاء يف صووودر اهليووو  أم
 ا يقاع األخْي الشامل القصْي ..

 ملال ..مل مجيع أنلاع األ..هكذا بلجه عام يش« الَِّذيَن يُوْنِفُقلَن أَْملاهَلُمْ »
 .. ع احلا ت..لتشمل مجيع األوقات ومجي« اِبللَّْيِل َوالنَّهاِر.ِسر ا َوَعالنَِي   »
 ة.ورضلان اّلِل..وجزاء اهلخر رك  العمر..هكذا إنالقا.من مضاعف  املال.وب« فَوَلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِمْ »
نيا ويف زن ..يف الووودحموووزن مووون أي حووو..  خووول  مووون أي رووول ،و  « نُووولنَ َو  َخوووْل   َعلَوووْيِهْم َو  ُهوووْم َُيْزَ »

 ميم ..اهلخرة سلاء ..إنه التناس  يف ختام الدستلر القلمي يلحك بذلك الشملل والتع
  العموول والوورز  لووى تيسووْيوبعوود فووإن ا سووالم   يقوويم حيوواة أهلووه علووى العطاء.فووإن نظامووه كلووه يقوولم أو  ع

 ؟هوود وا؟ووزاءاعوودل بووني ع الثووروة بووني أهلووه إبقاموو  هووذا التلزيووع علووى احلوو  واللكوول قوواقر وعلووى حسوون تلزيوو
 .مووورة يف صووولرة...ولكووون هنالوووك حوووا ت تتخلووو  ألسوووباب اسوووتثنائي  وهوووذ  هوووك الووويت يعا؟هوووا ابلصووودق  

لرق هوام بايتها:وهك محل  يف جفريض  عبيها الدول  املسلم  املنفذة لشريع  اّلِل كلها وهك وحدها صاحب  ا
 ون للمحتوووواجنيه القوووواقر ن موووولارق املاليوووو  العاموووو  للدولوووو  املسوووولم .ومرة يف صوووولرة تطوووولع غووووْي حموووودوق ييقيووووموووو

  هوذ  اهليو  الوذي تصو رأسا.مع مراعاة اهلقاب اليت سب  بياوا.وبضمان  تعف  اهلخذين ..هوذا التعفو 
يكفيووه يف  أقوول مووالووه ا سووالم يف نفوولس أهلووه فووإذا أحوودهم يتحوورج أن يسووأل و  صوولرة منووه واضووح .وقد راب 

 حياته ..
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ْعنَووا روى البخواري عون َكورِيَك بْوِن َأىِب َ ِور  أَنَّ َعطَواَء بْوَن َيَسووار  َوَعْبوَد الورَّمْحَِن بْوَن َأىِب َعْمورََة األَْنَصوارِىَّ قَو ا َ  َِ
ِذى تَوووُرُقُ  التَّْموورَُة َوالتَّْمووَرَ ِن َو َ لَووْيَك اْلِمْسووِكنُي الَّوو»  - -يَوُقوولُل قَوواَل النَّووِبُ  -رضووى هللا عنووه  -أاََب ُهَريْووورََة 

ُتْم يَوْعووِ  قَوْللَووُه )  َ  َووا اْلِمْسووِكنُي الَّووِذى يَوتَوَعفَّووُ  َواقْوووَرُءوا ِإْن ِكوو وْ َيْسووأَُللَن النَّوواَس ِإحْلَاف ووا الُلْقَمووُ  َو َ الُلْقَمتَوواِن .ِإ َّ
)322 . 

:لَوووووووووْيَك اْلِمْسوووووووووِكنُي الَّوووووووووِذي تَووووووووووُرُقُ  التَّْمووووووووورَُة َوالتَّْمَرَ ِن،َواأَلْكلَوووووووووُ   وَعوووووووووْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل:قَووووووووواَل َرُسووووووووولُل هللاِ 
ْيِه،فَوووووَذِلَك َواأَلْكَلتَووووواِن،َوَلِكنَّ اْلِمْسوووووِكنَي الَّوووووِذي لَوووووْيَك لَوووووُه َموووووا َيْسوووووتَوْغِب بِوووووِه،َو َ يُوْعلَوووووُم ِ َاَجتِوووووِه فَويُوَتَصووووودَُّ  َعلَ 

   323اْلَمْحُروُم.
،ِمْن ُمَزيْونَوووَ  أَنَّوووُه قَالَوووحْل لَوووُه أُُموووُه:َأ َ تَوْنطَلِوووُ  فَوَتْسوووَأَل َرُسووولَل هللِا وروى ا موووام أمحووو َكَموووا َيْسوووأَلُُه د َعوووْن َرُجووول 

ُ،َوَمْن اْستوَ  ُ،َوَموْن ْغَ  أَغْ النَّاُس،فَاْنطََلْقحُل َأْسأَلُُه،فَوَلَجْدتُُه قَائِم ا َحُْطُه َوُهَل يَوُقلُل:َمْن اْستَوَع َّ أََعفَُّه اّللَّ نَواُ  اّللَّ
َخوْْي  ِموْن مَخْوِك َسَأَل النَّاَس َوَلُه ِعوْدُل مَخْوِك أََوا   فَوَقوْد َسوَأَل ِإحْلَاف وا .فَوُقْلوحُل بَوْيوِب َوبَونْيَ نَوْفِسوك لََناقَو   لَوُه:ِهَك 

،فَوَرَجْعحُل،َو َْ َأسْ  ،َولُِغاَلِمِه اَنَق   أُْخَرى ِهَك َخْْي  ِمْن مَخِْك أََوا    .324أَْلُه.أََوا  
َّ َرُجوول  َكواَن اِبلشَّوواِم ِمووْن قُوووَرْيا  أَنَّ أاََب َذر  َكوو روىو  ووِد بون ِسووْيِيَن،قَاَل:بَوَلَ  احْلَوواِر اَن احلوافج الطووثاين َعووْن حُمَمَّ

ا ّللَِِّ ُهووووَل أَْهووووَلُن َعَلْيووووهِ  َّ ِمائَووووِ  ِقيَنار ،فَوَقاَل:َمووووا َوَجووووَد َعْبوووود  ،فَوبَوَعووووَة إِلَْيووووِه يَووووال ْعووووحُل َرُسوووولَل اّللَِّ  بِووووِه َعَلز  َِ ، ِمبِِ
 ِقَاَل أَبُول َبْكوِر ،يَوُقلُل:َمْن َسَأَل،َوَلُه أَْربَوعُولَن فَوَقوْد َأحْلَوَ ،وهلِل َأيب َذرِ  أَْربَوعُولَن ِقْرَ  وا،َوأَْربَوُعلَن َكواة ،وَماِهَننْي،

:يَوْعِب َخاِقَمنْيِ   ...325بن َعيَّاش 
 تفاري .أجزاء و  يهاته وكرائعه كلها متحدة،و  ييخذإن ا سالم نظام متكامل،تعمل نصلصه وتلج

ذي   تعور  لفريود الووهل يضع نظمه لتعمل كلها يف وقحل واحود،فتتكامل وتتناسو .وهكذا أنشوأ جمتمعوه ا
 له البشري  نظْيا يف جمتمعات األرم مجيعا ..

 
  

                                                 
 ( 4539[)41/ 15املكنز ] -صحي  البخارى - 322
 زايقة مب ( صحي 3351[)139/ 8ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 323
 ( صحي   17369( 17237[))870/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 324
 ( صحي 13590[)24/ 7املكنز ] -سنن الكثى للبيهقكوبنحل  ال  ( فيه انقطاع1608[)203/ 2املعجم الكبْي للطثاين ] - 325
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 [281إل   275(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  الااسمة عشر 

 أحريم الربا

َووا ْيطاُن ِمووَن اْلَمووكِِ ذلِووكَ بَّطُووُه الشَّووي يَوَتخَ الَّووِذيَن َذُْكلُوولَن الووِراب   يَوُقلُموولَن ِإ َّ َكمووا يَوُقوولُم الَّووذِ }  ُووْم قوواُللا ِإ َّ   َِوَّ
ُ اْلبَوْيوَع َوَحوورََّم الوِراب  فَولَوُه موا َسوَلَ  َوأَْموورُُ  ِإىَل اّللَِّ  ِموْن َربِِووِه فَوانْوَتهى   َءُ  َمْلِعظَوَموْن جوافَ اْلبَوْيوُع ِمثْوُل الوِراب َوَأَحولَّ اّللَّ

ُ الوِراب َويوُوْريب الصَّوَدقاِت ( ميَْ 275َوَمْن عاَق فَُأولِ َك َأْصحاُب النَّاِر ُهوْم ِفيهوا خالِوُدوَن ) ُ   ُيُِووَ َحوُ  اّللَّ ُه  اّللَّ
ِوْم  لزَّكواَة هَلُوْم َأْجورُُهمْ اَة َوآتَوُلا اِت َوأَقاُملا الصَّالَعِمُللا الصَّاحلِ ( ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلا وَ 276ُكلَّ َكفَّار  أَيِيم  ) ِعْنوَد َرّبِِ

َ َوَذُروا ( اي أَيُوَهووا الَّووِذينَ 277َو  َخووْل   َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم َُيَْزنُوولَن ) ووُتْم  ا بَِقووَك ِموونَ موو آَمنُوولا اتوَُّقوولا اّللَّ الووِراب ِإْن ُكنوْ
وُتمْ وَ  َوَرُسوللِِه ( فَِإْن  َْ تَوْفَعلُولا فَوْأَذنُلا ِ َوْرب  ِموَن اّللَِّ 278ُمْيِمِننَي ) ْم   َتْظِلُمولَن َو   فَوَلُكوْم ُرُ ُس أَْمولاِلكُ ِإْن تُوبوْ
ُقل َوِإْن كوواَن ُذو ُعْسوورَة  فَوَنِظوورَة  ِإىل َمْيَسوورَة  وَ  (279ُتْظَلُموولَن ) ووُتْم تَوعْ ا َخووْْي  َلُكووأَْن َتَصوودَّ ( 280 )َلُموولنَ ْم ِإْن ُكنوْ

 {(281ُهْم   يُْظَلُملَن)ا َكَسَبحْل وَ منَوْفك   َواتوَُّقلا يَوْلما  تُوْرَجُعلَن ِفيِه ِإىَل اّللَِّ مُثَّ تُوَل َّ ُكلُ 
 مقدمة الوحد  النأاا ااقاصادي ا سالمي مقابل النأاا الربوي 

 حل هووول الوووراب حل الطوووااللجوووه الكوووااللجوووه اهلخووور املقابووول للصووودق  الووويت عووورم قسوووتلرها يف الووودرس املاضوووك ..
 ي  ..يرة وفرقالصدق  عطاء و اح ،ونهارة وزكاة،وتعاون وتكافل..والراب ك ،وقذارة وقنك،وأ

دين   مون جهود املوام مقتطعووالصدق  نزول عن املال بال علم و  رق.والراب اسو قاق للودين ومعوه زايقة حور 
من حلموه إن  ل وكود .و سوتدانه فورب  نتيجو  لعملوه هوأو من حلمه.من جهد  إن كان قود عمول ابملوال الوذي ا

  ا ..  ه كيكان   يرب  أو خسر،أو كان قد أخذ املال للنفق  منه على نفسه وأهله و  يس
ة السوويا  مباكوور  املقابوول للصوودق  ..اللجووه الكوواحل الطوواحل  هلووذا عرضووه اللجووه اهلخوور -الووراب  -وموون مث فهوول 

يو  الوراب ا يف عملا؟ميول الولقوق  عرضوه عرضوا منفرا،يكشو  عمو بعد عورم اللجوه الطيوه السوم  الطواهر
 باق.من قب  وكناع .ومن جفا  يف القله وكر يف اجملتمع،وفساق يف األرم وهال  للع

التهديود  .و  بلو  مونظيوع الورابو  يبل  من تفظيع أمر أراق ا سالم إبطاله مون أمولر ا؟اهليو  موا بلو  مون تف
وّلِل  -خوووورى أت ويف غْيهووووا يف ملاضووووع يف هووووذ  اهلاي -التهديوووود يف أموووور الووووراب يف اللفووووج واملعوووو  مووووا بلوووو  

هووه لقبيحوو  موون وجلشووائه  ااحلكموو  البالغ .فلقوود كانووحل للووراب يف ا؟اهليوو  مفاسوود  وكوورور .ولكن ا؟لانووه ا
ضوور،و  كانووحل نووا احلاالكوواحل مووا كانووحل كلهووا ابقيوو  يف جمتمووع ا؟اهليوو  كمووا بوودت اليوولم وتكشووفحل يف عامل

  ة.فهوذ  احلملونوا احلديبثلر والدمامل يف ذلك اللجوه الودميم مكشولف  كلهوا كموا كشوفحل اليولم يف جمتمعال
 للاقوع الفواجعلوى ضولء اعاملفزع  الباقي  يف هذ  اهلايت على ذلك النظام املقيحل،تتكش  اليولم حكمتهوا 

كموووو  اّلِل حتووودبر ن يمووون يريوووود أ -يف حيووواة البشري .أكووود  ووووا كانوووحل متكشوووف  يف ا؟اهليوووو  األوىل.ويووودر  
ن كون يدركوه الوذين هذا كلوه موا   يميدر  اليلم  -وعظم  هذا الدين وكمال هذا املنهج وقق  هذا النظام 

 واجهلا هذ  النصلص أول مرة.
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كول الوراب لضوال  الويت شلبشوري  اوأمامه اليلم من واقع العا  ما يصِد  كل كلم  تصديقا حيوا مباكورا واقعا.وا
 قينهووا وصووحتهاخالقهووا و أيهووا الووبالاي املاحقوو  السوواحق  موون جووراء هووذا النظووام الربوولي،يف وتلكلووه تنصووه عل

 واقتصاقها.
لاب،وهك    تصوووه عليهوووا النقمووو  والعوووذاب ..أفوووراقا ومجاعات،وأ وووا وكوووعحوووراب مووون اّللِ  -حقوووا  -وتتلقوووى 

عوودة مووون م قايعوور  تعتووث و  تفيوو   وحينمووا كووان السووويا  يعوورم يف الوودرس السوواب  قسووتلر الصووودق  كووان
ن أ وُيه للبشووري لم عليووه،قلاعوود النظووام ا جتموواعك  وا قتصوواقي الووذي يريوود اّلِل للمجتمووع املسوولم أن يقوو

 تستمتع  ا فيه من رمح  ..
  يم.يف مقابل ذلك النظام اهلخر الذي يقلم على األساس الربلي الشرير القاسك الل

أسوواس    يتفقووان يف تصوولر،و ربوولي  و ووا   يلتقيووان يفإومووا نظامووان متقابالن:النظووام ا سووالمك.والنظام ال
م قخ اهلخوور اووااايت ينوواو  يتلافقووان يف نتيجوو  ..إن كووال منهمووا يقوولم علووى تصوولر للحيوواة واألهوودا  والغوو
 حل هوذ  احلملو ن مث كانواملناقض .وينتهك إىل مثرة يف حيواة النواس ختتلو  عون األخورى كول ا خوتال  ..ومو

علوووى  -لهوووا كة  ونظوووام احليوووا -يووود الرعيوووه  إن ا سوووالم يقووويم نظاموووه ا قتصووواقي املفزعووو ،وكان هوووذا التهد
 تصلر معني ميثل احل  اللاقع يف هذا اللجلق.

هووذا  الكلن.فهوول خووال  هووذ  األرم،وهوول خووال  هوول خووال  هووذا -سووبحانه  -يقيمووه علووى أسوواس أن اّلِل 
 ا نسان ..هل الذي وهه كل ملجلق وجلق  ..

 هووذ  يفهوول مالووك كوول ملجوولق  ووا أنووه هوول ملجوود  قوود اسووتخل  ا؟وونك ا نسوواين و  -سووبحانه  -وأن اّلِل 
 يو   لووه وكورط.و  األرم ومكنوه  وا اقخور لووه فيهوا مون أرزا  وأقولات وموون قولى وناقوات،على عهود منووه

وق ر موووون احلوووودالعووووريخ فلضى،يصوووونع فيووووه مووووا يشوووواء كيوووو  كوووواء.وإ ا اسووووتخلفه فيووووه يف انووووا هووووذا امللووووك
ع منووه موون ته.فما وقووفيووه علووى كوورط أن يقوولم يف ااالفوو  وفوو  موونهج اّلِل،وحسووه كووريعاللاضح .اسووتخلفه 

ا لشووروط نووه رالفووعقوولق وأعمووال ومعووامالت وأخووال  وعبوواقات وفوو  التعاقوود فهوول صووحي  انفووذ.وما وقووع م
منووولن   يقووور  املي اّلِل و  التعاقووود فهووول ابنووول ملقل .فوووإذا أنفوووذ  قووولة وقسووورا فهووول إذن للوووم واعتوووداء   يقووور 

إ ووا  -ممهووم حوواكمهم وحمك -الناس ّلِل وحوود .و  -لكوولن كلووه كمووا هووك يف ا  -ابّلِل.فاحلاكميوو  يف األرم 
ا هوا،ألوم إ ونأن حرجولا ع -يف مجلوتهم  -يستمدون سلطاهتم من تنفيذهم لشريع  اّلِل ومنهجه،وليك هلم 

 .ن أرزا هم مهم وكالء مستخلفلن يف األرم بشرط وعهد وليسلا مالكا خالقني ملا يف أيدي
من بني بنلق هذا العهد أن يقولم التكافول بوني املويمنني ابّلِل،فيكولن بعضوهم أوليواء بعوخ،وأن ينتفعولا بورز  

  علووى قاعوودة الشوويلع املطلوو  كمووا تقوولل املاركسووي .ولكن  -اّلِل الووذي أعطوواهم علووى أسوواس هووذا التكافوول 
م سوووع  أفوووام مووون سوووعته علوووى مووون قووودر عليوووه فمووون وهبوووه اّلِل مووونه -علوووى أسووواس امللكيووو  الفرقيووو  املقيووودة 

فوال يكولن أحودهم كواِل  -رزقه.مع تكلي  ا؟ميع ابلعمل كل حسه ناقته واستعداق  وفيما يسر  اّلِل له 
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على أخيه أو على ا؟ماع  وهل قاقر كما بينا ذلك من قبل.وجعول الزكواة فريضو  يف املوال حمدقة.والصودق  
 تطلعا غْي حمدق.

نفقولن مون   فيموا يأن يلتزمولا جانوه القصود وا عتودال،ويتجنبلا السور  والشوط وقد كرط علويهم كوذلك
جتهم  تظووووول حوووووارز  اّلِل الوووووذي أعطووووواهم وفيموووووا يسوووووتمتعلن بوووووه مووووون الطيبوووووات الووووويت أحلهوووووا هلم.ومووووون مث
  الزكوووواة ضووو  لفريضوووا سوووتهالكي  للموووال والطيبوووات حموووودوقة  ووودوق ا عتووودال.وتظل فضووول  موووون الووورز  معر 

 خباص  أن امليمن مطاله بتثمْي ماله وتكثْي .وتطلع الصدق .و 
ن مووون جرائهوووا ،و  يكووول وكووورط علووويهم أن يلتزمووولا يف تنميووو  أمووولاهلم وسوووائل   ينشوووأ عنهوووا األذى لآلخووورين

لَن َكووْك   َيُكوو»ع نطووا :سووتعليوو  أو تعطيوول ؟ووراين األرزا  بووني العبوواق،وقوران املووال يف األيوودي علووى أو 
 « ..ِء ِمْنُكمْ ُقوَل   َبنْيَ اأْلَْغِنيا

وكتووه علوويهم الطهووارة يف النبيوو  والعمل،والنظافوو  يف اللسوويل  والغايوو ،وفرم علوويهم قيوولقا يف تنميوو  املووال   
 .326ععلهم يسلكلن إليها سبال تيذي ضمْي الفرق وخلقه،أو تيذي حياة ا؟ماع  وكياوا

 سووتخال  ااس عهوود ق وعلووى أسوووأقووام هووذا كلووه علووى أسوواس التصوولر املمثوول حلقيقوو  اللاقووع يف هووذا اللجوول 
 الذي ُيكم كل تصرفات ا نسان املستخل  يف هذا امللك العريخ ..

 صولر آخر.تصولرتقولم علوى يومن مث فالراب عملي  تصطدم ابتداء موع قلاعود التصولر ا ميواين إنالقوا ونظوام 
 للبشور أن يت يريود اّللِ الو خوال   نظر فيه ّلِل سبحانه وتعاىل.ومن مث   رعايو  فيوه للمبواقيء والغواايت واأل

 تقلم حياهتم عليها.
بتوداء اد هوذ  األرم ان هول سويإنه يقلم ابتداء على أساس أن   عالق  بني إراقة اّلِل وحياة البشر.فا نسو
ملوال،ويف ال حصولله علوى يف وسائ وهل غْي مقيد بعهد من اّلِل وغْي ملزم ابتباع أوامر اّلِل  مث إن الفرق حر

غووْي مقيوود  و أو كوورط  ما هوول حوور يف التمتووع بووه.غْي ملتووزم يف كووكء موون هووذا بعهوود موون اّللِ نوور  تنميتووه،ك
ه ورصوويد  مووا ىل خزانتووكووذلك  صوولح  اهلخوورين.ومن مث فووال اعتبووار  ألن يتووأذى املاليووني إذا هوول أضووا  إ

 يستطيع إضافته.وقد تتدخل القلانني اللضعي  أحياان يف احلد
سووعر الفائوودة مووثال ويف منووع أنوولاع موون ا حتيووال والنصووه والغصووه يف هديوود  -جزئيووا  -موون حريتووه هووذ  

والنهوووه،والغا والضووورر.ولكن هوووذا التووودخل يعووولق إىل موووا يتلاضوووع عليوووه النووواس أنفسوووهم،وما تقووولقهم إليوووه 
أهلا هم   إىل مبدأ تبحل مفروم من سلط  إهليو   كوذلك يقولم علوى أسواس تصولر خوانئ فاسود.هل أن 

واسوووتمتاعه بوووه علوووى النحووول الوووذي  - يووو  وسووويل   -سووواين هوووك هصووويله للموووال غايووو  الغووواايت لللجووولق ا ن
يهلى  ومن مث يتكاله على مجع املال وعلى املتواع بوه ويودوس يف الطريو  كول مبودأ وكول صواحل لآلخورين  
مث ينشوووووووووئ يف النهايووووووووو  نظاموووووووووا يسوووووووووح  البشوووووووووري  سحقا،ويشوووووووووقيها يف حياهتوووووووووا أفوووووووووراقا ومجاعوووووووووات وقو  
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مووون املووورابني وُيطهوووا أخالقيوووا ونفسووويا وعصوووبيا وُيووودّ االووول يف قورة املوووال و ووول وكعلاب،ملصووولح  حفنووو  
إىل تركيوووز السوووولط  احلقيقوووو   -كمووووا انتهوووى يف العصوووور احلوووودية   -ا قتصووواق البشووووري  وووولا سووولاي ..وينتهووووك 

والنفولذ العملوك علووى البشوري  كلهووا يف أيودي زموورة مون أحوو  خلو  اّلِل وأكوودهم كورا وكوورذم   ون   يرعوولن 
 البشووري  إِ  و  ذمووو ،و  يراقبوولن فيهوووا عهوودا و  حرمووو  ..وهوووي ء هووم الوووذين يووداينلن النووواس أفراقا،كموووا يف

وترجووع إلوويهم احلصوويل  احلقيقيوو  ؟هوود  -يف قاخوول بالقهووم ويف خارجهووا  -يووداينلن احلكلمووات والشووعلب 
هم فيها جهدا  وهوم   ميلكولن  البشري  كلها،وكد اهلقميني وعرقهم وقمائهم،يف صلرة فلائد ربلي    يبذللا

املووال وحوود  ..إ ووا ميلكوولن النفوولذ ..وملووا   تكوون هلووم مبوواقئ و  أخووال  و  تصوولر قيووب أو أخالقووك علووى 
ا نووووال  بوووول ملووووا كووووانلا يسووووخرون موووون حكايوووو  األقاين واألخووووال  واملثوووول واملبوووواقئ فووووإوم بطبيعوووو  احلووووال 

نشوواء األوضوواع واألفكووار واملشووروعات الوويت اكوونهم موون يسووتخدملن هووذا النفوولذ اهلائوول الووذي ميلكلنووه يف إ
 زايقة ا ستغالل،و  تق  يف نري  جشعهم وخس  أهدافهم ..

وأقرب اللسائل هوك هطويم أخوال  البشوري  وإسوقانها يف مسوتنقع آسون مون اللذائوذ والشوهلات،اليت يودفع 
املنصولب   وذلوك موع الوتحكم  فيها الكثْيون آخر فلك ميلكلنه،حية تسق  الفلولس يف املصوائد والشوبا 

يف جووراين ا قتصوواق العوواملك وفوو  مصوواحلهم انوودوقة،مهما أقى هووذا إىل األزمووات الدوريوو  املعروفوو  يف عووا  
ا قتصوواق وإىل احنوورا  ا نتوواج الصووناعك وا قتصوواقي كلووه عمووا فيووه مصوولح  اجململعوو  البشووري  إىل مصوولح  

و   -خيلط الثروة العاملي   والكاري  الويت اوحل يف العصور احلودية اململلني املرابني،الذين تتجمع يف أيديهم 
الوذين كوانلا يتمثلولن يف الوزمن املاضوك يف  -هك أن هي ء املورابني  -تكن ّبذ  الصلرة البشع  يف ا؟اهلي  

قوود اسووتطاعلا  ووا  -صوولرة أفووراق أو بيوولت ماليوو  كمووا يتمثلوولن اهلن يف صوولرة ميسسووك املصووار  العصووري  
مووون سووولط  هائلووو  ريفووو  قاخووول أجهوووزة احلكوووم العامليووو  وخارجها،و وووا ميلكووولن مووون وسوووائل التلجيوووه  لوووديهم

وا عوووالم يف األرم كلهوووا ..سووولاء يف ذلوووك الصوووح  والكتوووه وا؟امعوووات واألسووواتذة وحمطوووات ا رسوووال 
ملرابوولن وقور السووينما وغْيهووا ..أن ينشوو لا عقليوو  عاموو  بووني مجوواهْي البشوور املسوواكني الووذين ذكوول أول ووك ا

عظووامهم وحللمهم،ويشووربلن عوورقهم وقموواءهم يف لوول النظووام الربوولي ..هووذ  العقليوو  العاموو  خاضووع  لإلُيوواء 
اابيوووة املسوووملم  ن الوووراب هووول النظوووام الطبيعوووك املعقلل،واألسووواس الصوووحي  الوووذي   أسووواس غوووْي  للنمووول 

يف الغورب.وأن الوذين يريودون ا قتصاقي وأنوه مون بركوات هوذا النظوام وحسوناته كوان هوذا التقودم احلضواري 
وأووووم إ وووا يعتمووودون يف نظووورهتم هوووذ  علوووى جمووورق نظووورايت  -غوووْي العمليوووني  -إبطالوووه مجاعووو  مووون اايووواليني 

أخالقيوو  ومثوول خياليوو    رصوويد هلووا موون اللاقووع وهووك كفيلوو  إبفسوواق النظووام ا قتصوواقي كلووه لوول  وو  هلووا أن 
لربلي من هذا ا؟انه للسخري  مون البشور الوذين هوم يف تتدخل فيه  حَّت ليتعرم الذين ينتقدون النظام ا

ابئسوو  هلووذا النظووام ذاتووه  ضووحااي كووأوم كووأن ا قتصوواق العوواملك نفسووه.الذي تضووطر   حقيقوو  األموور ضووحااي
عصوووواابت املوووورابني العامليوووو  ألن اووووري جوووورايان غووووْي نبيعووووك و  سوووولي.ويتعرم للهووووزات الدوريوووو  املنظموووو   

بشووري  كلهووا،إىل أن يكوولن وقفووا علووى حفنوو  موون الووذائب قليلوو   إن النظووام وينحوور  عوون أن يكوولن انفعووا لل
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وقووود بلوو  موون سوولئه أن تنبوووه لعيلبووه بعووخ أسووواتذة  -الربوولي نظووام معيووه مووون اللجهوو  ا قتصوواقي  البحتوو  
ا قتصووواق الغوووربيني أنفسوووهم وهوووم قووود نشوووأوا يف لله،وأكوووربحل عقووولهلم ويقوووافتهم تلوووك السوووملم الووويت تبثهوووا 

يف كوول فوووروع الثقافووو  والتصوولر واألخوووال .ويف مقدموو  هوووي ء األسووواتذة الووذين يعيبووولن هوووذا عصوواابت املوووال 
األملاين ومدير بنوك الوراي  األملواين سوابقا.وقد كوان « قكتلر كاخحل»النظام من الناحي  ا قتصاقي  البحت  
ع املووال يف متناهيوو ( يتضوو  أن مجيوو أنووه بعمليوو  رايضووي  )غووْي 1953 ووا قالووه يف حماضوورة لووه بدمشوو  عووام 

األرم صائر إىل عدق قليل جدا من املرابني.ذلك أن الودائن املورايب يورب  قائموا يف كول عمليو  بينموا املودين 
 معرم للرب  وااسارة.

  الوذي يورب  قائموا  وأن هوذ أن يصوْي إىل -ايضوك ابحلسواب الر  -ومن مث فإن املوال كلوه يف النهايو    بود 
ا موأبضوع  ألول    -ملكا حقيقا  -.فإن معظم مال األرم اهلن ميلكه النظري  يف نريقها للتحق  الكامل

أجووووراء  يسووولا سووولىلمجيوووع املوووال  وأصوووحاب املصوووانع الوووذين يسوووتدينلن مووون البنل ،والعموووال،وغْيهم،فهم 
 يعمللن حلساب أصحاب املال،واب مثرة كدهم أول ك األلل  .
لي اعووول سووواس الربوووم ا قتصووواقي علوووى األولووويك هوووذا وحووود  هووول كووول موووا للوووراب مووون جريرة.فوووإن قيوووام النظوووا

   مسووتمرة.فإنة ومشاكسووالعالقوو  بووني أصووحاب األموولال وبووني العوواملني يف التجووارة والصووناع  عالقوو  مقووامر 
ليووه ة والصووناع  إر التجووار املوورايب اتهوود يف احلصوولل علووى أكووث فائوودة.ومن مث ميسووك املووال حووَّت يزيوود اضووطرا

ائووودة هلوووم مووون فأنوووه    حوووَّت اووود العوووامللن يف التجوووارة والصوووناع  فْيتفوووع سوووعر الفائووودة ويظووول يرفوووع السوووعر
 ئذ يونكما حجومكء ..عنداستخدام هذا املال،ألنه   يدر عليهم ما يلفلن به الفائدة ويفضل هلم منه ك

اجها،ويتعطووووول ائووووورة إنتاملووووال املسوووووتخدم يف هوووووذ  اجملووووا ت الووووويت تشوووووتغل فيهووووا املاليوووووني وتضوووووي  املصووووانع ق
ال قود لطلوه علوى املوبولن أن ادرة على الشراء.وعند ما يصل األمر إىل هذا احلد،واد املراالعمال،فتقل الق

 نقا أو تلق ،يعلقون إىل خفخ سعر الفائدة اضطرارا.
تقوع  كوهكوذا قو إليولرخواء ..فيقبل عليه العامللن يف الصناع  والتجارة من جديود،وتعلق قورة احليواة إىل ا

لكني مجيووع املسووته    مث إنعامليوو .ويظل البشوور هكووذا يوودورون فيهووا كالسووائماألزمووات ا قتصوواقي  الدوريوو  ال
لال الوووويت ئوووودة األموووويوووويقون ضووووريب  غووووْي مباكوووورة للمرابني.فووووإن أصووووحاب الصووووناعات والتجووووار   يوووودفعلن فا

ا علووى فيتوولزع عبيهوو سووتهالكي يق ضوولوا ابلووراب إ  موون جيوولب املسووتهلكني،فهم يزيوودووا يف أمثووان السوولع ا 
يووولت املوووال بكلموووات مووون األرم لتووودخل يف جيووولب املووورابني يف النهايووو .أما الوووديلن الووويت تق ضوووها احلأهووول 

ك.إذ الربليو  كوذل ا للبيولتلتقلم اب صالحات واملشروعات العمراني  فإن رعاايهوا هوم الوذين يويقون فائودهت
وبوذلك يشو    ائدها.فل أن هذ  احلكلمات تضطر إىل زايقة الضورائه املختلفو  لتسودق منهوا هوذ  الوديلن و 
 حلووود،و  يكووولننووود هوووذا اكووول فووورق يف قفوووع هوووذ  ا؟زيووو  للمووورابني يف وايووو  املطوووا  ..وقلموووا ينتهوووك األمووور ع

 ا ستعمار هل واي  الديلن ..مث تكلن احلروب بسبه ا ستعمار  
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 - 327  نستقصووك كوول عيوولب النظووام الربوولي فهووذا جمالووه  ووة مسووتقل  -يف لووالل القوورآن  -وحنوون هنووا 
ّبذا القدر لنخلا منه إىل تنبيه مون يريودون أن يكلنولا مسولمني إىل مجلو  حقوائ  أساسوي  بصودق   نكتفكف

 كراهي  ا سالم للنظام الربلي املقيحل:
 .م مع قيام نظام ربلي يف مكانأنه   إسال -تكلن مستيقن  يف نفلسهم  اليت اه ان -احلقيق  األوىل:

اس خداع.فأسووموون رجووال الوودين أو غووْيهم سوولى هووذا قجوول و  وكوول مووا ميكوون أن يقللووه أصووحاب الفتوواوى
س يف حيواة النوا ما مباكورا ابلنظوام الربلي،ونتائجوه العمليو يصطدم اصطدا -كما بينا   -التصلر ا سالمك 

 وتصلراهتم وأخالقهم.
فحسووه  تصوولرها للحيوواةا وأخالقهوا و   يف إمياووو -واحلقيقو  الثانيوو :أن النظووام الربوولي بوالء علووى ا نسوواني  

قا،ويعطووول حمل كووذلك يف صووميم حياهتوووا ا قتصوواقي  والعملي ،وأنووه أبشووع نظوووام ميحوو  سووعاقة البشووري  بوو -
نظووام دة موون هووذا الأنووه مسواع لهوا ا نسوواين املتوولازن،على الورغم موون الطووالء الظوواهري ااِداع،الوذي يبوودو ك

ان سووووالم م ابطووووك يف ا م العملووووللنموووول ا قتصوووواقي العووووام  واحلقيقوووو  الثالثوووو :أن النظووووام األخالقووووك والنظووووا
تحن يف كووول مبتلووى و وواامووا،وأن ا نسووان يف كوول تصوورفاته موورتب  بعهوود ا سووتخال  وكوورنه،وأنه رتووث و 

ك نظووووام عملووووونشوووواط يقوووولم بوووووه يف حياته،وحماسووووه عليوووووه يف آخرتووووه.فليك هنووووا  نظوووووام أخالقووووك وحووووود  و 
اخوووذ عليوووه إن ،وإمث يي ر عليهوووا إن أحسووونوحووود ،وإ ا  وووا معوووا ييلفوووان نشووواط ا نسوووان،وكال ا عبووواقة يووويج

ن ا سووتغناء فلوو  ميكووأسوواء.وأن ا قتصوواق ا سووالمك النوواج    يقوولم بغووْي أخووال ،وأن األخووال  ليسووحل ان
 عنها مث تنج  حياة الناس العملي .

ا  أخيووووه يف عوووو،وكووووعلر  واحلقيقوووو  الرابعوووو :أن التعاموووول الربوووولي   ميكوووون إ  أن يفسوووود ضوووومْي الفوووورق وخلقه
خاتلوو  واأليوورة وامل   والطمووععوو  وإ  أن يفسوود حيوواة ا؟ماعوو  البشووري  وتضووامنها  ووا يبثووه موون رو  الشوور ا؟ما

ىل أحووو  وجووول  إس املوووال واملقوووامرة بصوووف  عامووو .أما يف العصووور احلووودية فإنوووه يعووود الووودافع األول لتلجيوووه رأ
ضول منوه الربلي  ويف الفائدة ا ستثمار.كك يستطيع رأس املال املستدان ابلراب أن يرب  ر ا مضملان،فييقي
راقا   القوذرة واملوووالصوحاف كوكء للمسوتدين.ومن مث فهول الودافع املباكور  سوتثمار املوال يف األفوالم القوذرة

ان دواملووال املسووتطيمووا ..هواملالهوك والرقيوو  األبوويخ وسووائر احلوور  وا عاهووات الويت هطووم أخووال  البشووري  
اوكء  ن الورب  إاواا.ولل كوات للبشوري  بول  وه أن ينشوئ أكثرهوا ر وابلراب ليك  ه أن ينشئ أنفع املشوروعا

لتعامول ه األول هول ارم.وسوببمن استثارة أح  الغرائز وأقذر امليلل ..وهذا هول املشواهد اليولم يف أحنواء األ
لوى عم نظموه كلهوا ربولي يقويالربلي  واحلقيق  ااامس :أن ا سالم نظام متكامل.فهل حوني ُيورم التعامول ال

اجوو  إىل هووذا منهووا احل  يووة تنتفووك  ا جتماعيوو  اس ا سووتغناء عوون احلاجوو  إليووه ويوونظم جلانووه احليوواة أسوو
 ق.النلع من التعامل،بدون مساس ابلنمل ا قتصاقي وا جتماعك  وا نساين املطر 

                                                 
صواق بوني ا سوالم تراجع البحّل القيم  الدقيق  اليت كتبها املسولم العظويم السويد أبول األعلوى املولقوقي عون الوراب وعون أسوك ا قت -  - 327
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ن ُيتوواج لوو - أن يوونظم احليوواة وفوو  تصوولر  ومنهجووه ااوواص حووني يتووا  لووه -واحلقيقوو  الساقسوو :أن ا سووالم 
 لهوووا  اقي  العصووري ة ا قتصووعنوود إلغوواء التعاموول الربوولي،إىل إلغوواء امليسسووات واألجهووزة الالزموو  لنموول احليووا

 خورى سوليم .ويفقلاعود أ الطبيعك السليم.ولكنه فق  سيطهرها من لليو  الوراب وقنسوه.مث ي كهوا تعمول وفو 
 حلدية.اقتصاق أول هذ  امليسسات واألجهزة:املصار  والشركات وما إليها من ميسسات ا 

 اعتقاقيوو  ال  ق موون يريود أن يكولن مسولما، ن هنوا  اسوتحضورورة اعتقوا -وهوك األهوم  -واحلقيقو  السوابع :
ذلك يف أن كو  اعتقاقيو  ل  ا  استحايف أن ُيرم اّلِل أمرا   تقلم احلياة البشري  و  تتقدم بدونه  كما أن هن

  ه هول خوال  هوذ سوبحانلقيام احلياة وتقدمها ..فاّللِ يكلن هنا  أمر خبية ويكلن يف اللقحل ذاته حتميا 
هنا  مللفوو  إليووه.فاذا كلووه احليوواة،وهل مسووتخل  ا نسووان فيهووا وهوول اهلموور بتنميتهووا وترقيتهووا وهوول املريوود هلوو
نوه.وأن   تتقودم بدو لبشوري  و استحال  إذن يف تصلر املسلم أن يكولن فيموا حرموه اّلِل كوكء   تقولم احليواة ا

الدعايووو  الفهوووم و  ء خبيوووة هووول حتموووك لقيوووام احليووواة ورقيها.وإ وووا هووول سووولء التصلر.وسووولءيكووولن هنوووا  كوووك
اين،وأن تصواقي والعمور نمل ا قاملسملم  اابيث  الطاغي  اليت قأبحل أجيا  على بة فكرة:أن الراب ضرورة لل

بع املعرفوووو  نالعاموووو ،وماالنظووووام الربوووولي هوووول النظووووام الطبيعك.وبووووة هووووذا التصوووولر ااوووواقع يف مناهوووول الثقافوووو  
 ا نساني  يف مشار  األرم ومغارّبا.

 ر قيامهوووا علوووىعلب  تصووول مث قيوووام احليووواة احلديثووو  علوووى هوووذا األسووواس فعوووال بسوووعك بيووولت املوووال واملرابني.وصووو
عووون  ْي وعجوووز أسووواس آخر.وهوووك صوووعلب  تنشوووأ أو  مووون عووودم ا ميان.كموووا تنشوووأ تنيوووا مووون ضوووع  التفكووو

نفولذ يه،وملكيو  لللوى التلجعابولن يف بثوه واكينوه  وا هلوم مون قودرة التحرر مون ذلوك الولهم الوذي اجتهود املر 
 قاخل احلكلمات العاملي ،وملكي  ألقوات ا عالم العام  واااص .

واحلقيقو  الثامنوو :أن اسوتحال  قيووام ا قتصواق العوواملك اليوولم وغودا علووى أسواس غووْي األسواس الربوولي ..ليسووحل 
ألجهووزة الوويت يسووتخدمها أصووحاب املصوولح  يف بقائهووا سوولى خرافوو .أو هووك أكذوبوو  ضووخم  تعوويا ألن ا

أن تسو ق حريتهوا مون  -أو تعزم األم  املسولم   -أجهزة ضخم  فعال  وأنه حني تص  الني ،وتعزم البشري  
قبض  العصواابت الربليو  العاملي ،وتريود لنفسوها ااوْي والسوعاقة والثكو  موع نظافو  االو  ونهوارة اجملتمع،فوإن 

قاموو  النظووام اهلخوور الركوويد،الذي أراق  اّلِل للبشووري ،والذي نبوو  فعال،و ووحل احليوواة يف للووه اجملووال مفتوول   
فعال وما تزال قابل  للنمل هحل إكرافه ويف لالله،لل عقل الناس وركدوا  وليك هنا  جمال تفصويل القولل 

 .328يف كيفيات التطبي  ووسائله ..فحسبنا هذ  ا كارات اجململ 
 نسووواني  الووويت  وأن ا لعمليووو  الربليووو  ليسوووحل ضووورورة مووون ضووورورات احليووواة ا قتصووواقيوقووود تبوووني أن كوووناع  ا

تفوكء  را  ذاتوه،و لم ا حنواحنرفحل عن النهج قدميا حَّت رقها ا سالم إليه هوك ا نسواني  الويت تنحور  اليو
 إىل النهج القلمي الرحيم السليم.

                                                 
 ميكن الرجلع لبعخ ا ق احات العملي  يف  ّل األستاذ امللقوقي اليت سبقحل ا كارة إليها.) السيد رمحه هللا ( - 328
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 من بالء :  تذ  ق  منها البشري  ما  فلننظر كي  كانحل يلرة ا سالم على تلك الشناع  اليت ذاقحل
  حرمة الربا وأصوير حالة المرابين  276 - 275الدرس ا ول:

.ذلِووكَ بَّطُووُه الشَّوووي يَوَتخَ الَّووِذيَن َذُْكلُووولَن الووِراب   يَوُقلُمووولَن ِإ َّ َكموووا يَوُقوولُم الَّوووذِ » َوووا ْيطاُن ِموووَن اْلَمكِِ ُوووْم قاُللا:ِإ َّ   َِوَّ
ُ اْلبَوْيوووَع َوَحووورََّم الوووِراب. اْلبَوْيوووُع ِمثْووولُ  ى فَولَوووُه موووا َسوووَلَ  َوأَْمووورُُ  ِإىَل    ِموووْن َربِِوووِه فَوووانْوَتهَمْلِعظَووو َفَمْن جووواَء ُ الِراب.َوَأَحووولَّ اّللَّ

.َوَموْن عواَق فَُأول ِوَك َأْصووحاُب النَّواِر ُهوْم ِفيهووا خالِوُدوَن.ميَْ  ُ الورِِ اَحُ  اّللَِّ ُ   ُيُِوُه ُكوولَّ  اب َويوُووْريب الصَّوَدقاِت.وَ ّللَّ اّللَّ
طاُن ِموَن ِذي يَوَتَخبَّطُوُه الشَّويْ ا يَوُقولُم الَّو َّ َكمإِ   يَوُقلُملَن »..إوا احلمل  املفزع ،والتصلير املرعه:« َكفَّار  أَيِيم  

 « ..اْلَمكِِ 
 سولساملم  ..صولرة املتحركو وما كان أي هتديد معنلي ليبل  إىل احلك ما تبلغه هوذ  الصولرة اجملسوم  احليو 

فوووووزاع ائك يف إاملصوووووروع ..وهوووووك صووووولرة معروفووووو  معهووووولقة للناس.فوووووالنا يستحضووووورها لتووووويقي قورهوووووا ا ُيووووو
قتصووواقي ظووامهم ا ناحلك، ستجاكوو  مشوواعر املرابني،وهزهووا هووزة عنيفوو  ختوورجهم موون مووألل  عوواقهتم يف 

هوك  لاضوعها.بينما مجعو  يفومن حرصهم على ما ُيققه هلم من الفائدة ..وهك وسيل  يف التأيْي ال بلي ان
ام يف هوووذ  لق ابلقيوويف اللقووحل ذاتووه تعووث عوون حقيقووو  واقعوو  ..ولقوود مضووحل معظووم التفاسوووْي علووى أن املقصوو

 يفيوواة البشووري  ا يف حواقعوو  بووذاهت -فيمووا نوورى  -الصوولرة املفزعوو .هل القيووام يوولم البعووة.ولكن هووذ  الصوولرة 
  ن نورى أن هوذرسولله.وحنو نوذار  ورب مون اّلِل هذ  األرم أيضا.مث إوا تتفو  موع موا سويأيت بعودها مون ا 

النظووووام   عقابيوووولاحلوووورب واقعوووو  وقائموووو  اهلن ومسوووولط  علووووى البشووووري  الضووووال  الوووويت تتخووووب  كاملمسوووولس يف
  لصوولرة الربليووادأ بعورم الربلي.وقبول أن نفصوول القولل يف مصوودا  هووذ  احلقيقو  موون واقووع البشوري  اليوولم نبوو

 ة العربي  وتصلرات أهل ا؟اهلي  عنها ..اليت كان يلاجهها القرآن يف ا؟زير 
ر ن ء كانوحل لوه صول لوه ابتوداإن الراب الذي كوان معروفوا يف ا؟اهليو  والوذي نزلوحل هوذ  اهلايت وغْيهوا  بطا

 رئيسيتان:راب النسي  .وراب الفضل.
فإذا حووول ،يبيُع الرجووول البيوووع إىل أجووول مسوووم ى:أن راب أهووول ا؟اهليووو :فأموووا راب النسوووي   فقووود قوووال عنوووه قتووواقة

 .329زاق  وأخَّر عنه،األجل و  يكن عند صاحبه قضاء
ووُتْم ُمووْيِمِننَي "  , قال:َعووْن جُمَاِهد ،"قَوْللُووهُ و  َكووانُلا يف اْ؟َاِهِليَّووِ  َيُكوولُن :" اتقوولا هللا َوَذُروا َمووا بَِقووَك ِمووَن الووِراَِب ِإْن ُكنوْ

ْيُن فَويَوُقللُ  ُر َعبِِ ،وََكَذا َلَك َكَذا:لِلرَُّجِل َعَلى الرَُّجِل الدَّ َر َعْنُه"،َوتُوَيخِِ  ..330فَويُوَيخِِ
َووا َكوواَن قَوْرض ووا ُمووَيجَّال  بِووزاَِيَقة  َمْشووُرونَ  ،َفَكاَنحْل الووِزاَِيَقةُ :وقووال أبوول بكوور ا؟صوواص  ِإنَُّه َمْعلُوولم  أَنَّ راَِب اْ؟َاِهِليَّووِ  إ َّ

ُ تَوَعواىَل َوَحرَّ  وُتْم فَوَلُكوْم ُرُءوُس أَْموَلاِلُكْم { َوقَواَل تَوَعواىَل:} َوَذُروا بََد   ِمْن اأْلََجِل،فَأَْبطَلَوُه اّللَّ َموُه َوقَواَل:} َوِإْن تُوبوْ
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،فَِإَذا َكاَنحْل َعَلْيوِه أَلْوُ  ِقْرَهوم  ُمَيجَّلَو   فَوَلَضو َع َعْنوُه َعلَوى أَْن َما بَِقَك ِمْن الِراَِب { َحَظَر أَْن يُوْيَخَذ ِلْاََجِل ِعَلم 
َلُه فَِإ ََّ  ُ تَوَعاىَل َعَلى َهْرميِهِ يُوَعجِِ  ..331 .ا َجَعَل احلَْ َّ ِ َِذاِء اأْلََجِل،َفَكاَن َهَذا ُهَل َمْعَ  الِراَِب الَِّذي َناَّ اّللَّ

أمووا راب النسووي   فهوول األموور الووذي كووان مشووهلرا  متعارفووا  يف ا؟اهليوو ،وذلك  »وقووال ا مووام الوورازي يف تفسووْي :
علووى أن ذخووذوا كوول كووهر قوودرا  معينووا ،ويكلن رأس املووال ابقيووا ،مث إذا حوول الوودين أوووم كووانلا يوودفعلن املووال 

نوووالبلا املوووديلن بوووورأس املال،فوووإن تعووووذر عليوووه األقاء زاقوا يف احلووو  واألجل،فهووووذا هووول الووووراب الوووذي كووووانلا يف 
 .332.«ا؟اهلي  يتعامللن به 

بْوِن ُعَموَر َفَسولََّم َعَلْيوِه،فَوَقاَل:َهْل تَووتَِّهُم أَُسواَمَ  ف قَاَل:فَوَقواَل ابْوُن وقد قَاَل اْبُن َأيب ُمَلْيَكَ :َجاَء ابْوُن َعبَّواس  ِإىَل ا
َيِب أَنَّ َرُسلَل هللِا   ..333،قَاَل:َ  راَِب ِإ َّ يف النَِّسيَ ِ "ُعَمَر:َ ،قَاَل:فَِإنَُّه َحدَّ

.والوودراهم ابلذهه الووذهه أمووا راب الفضوول فهوول أن يبيووع الرجوول الشووكء ابلشووكء موون نلعووه مووع زايقة.كبيووع
وملووا  يووه موون كووبه بووهفراب ملووا ابلوودراهم.والقم  ابلقم .والشووعْي ابلشووعْي ..وهكووذا ..وقوود أحلوو  هووذا النوولع ابلوو

الم   لنوا يف الكوة األ يويصاحبه من مشاعر مشاّب  للمشواعر املصواحب  لعمليو  الوراب ..وهوذ  النقطو  كوديد
 عن العمليات احلاضرة  

الذََّهُه اِبلذََّهِه َواْلِفضَُّ  اِبْلِفضَِّ  َوالْوُثُ اِبلْوُثِِ َوالشَّوِعُْي »  --ِن الصَّاِمحِل قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ وَعْن ُعَباَقَة بْ 
ا بِيَود  فَوِإَذا اْختَوَلَفو حْل َهوِذِ  اأَلْصوَناُ  فَِبيعُولا اِبلشَِّعِْي َوالتَّْمُر اِبلتَّْموِر َواْلِمْلوُ  اِبْلِمْلوِ  ِموْثال  ِ ِثْول  َسوَلاء  ِبَسوَلاء  يَود 

ا بَِيد   ُتْم ِإَذا َكاَن يَد   334«.َكْيَ  ِك وْ
الوذََّهُه اِبلوذََّهِه َواْلِفضَّوُ  اِبْلِفضَّوِ  َوالْوُثُ اِبلْوُثِِ َوالشَّوِعُْي »  --وَعْن َأىِب َسِعيد  اْاُْدرِىِِ قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 

ا بِيَود  َفَموْن زَاَق أَِو اْسوتَوزَاَق فَوَقوْد أَْرىَب اهلِخوُذ َواْلُمْعِطواِبلشَِّعِْي َوالتَّْمُر ابِ  ى ِفيوِه لتَّْمِر َواْلِمْلُ  اِبْلِمْلِ  ِمْثال  ِ ِثْول  يَود 
 .335«.َسَلاء  

وَع أاََب َسوِعيد  اْاُوْدرِىَّ  قَواَل َجواَء بِواَلل   -هللا عنوه رضوى  -وَعْن َُيْىَي قَاَل  َِْعحُل ُعْقبَوَ  بْوَن َعْبوِد اْلغَواِفِر أَنَّوُه  َِ
قَووواَل بِووواَلل  َكووواَن ِعْنوووَداَن َاْووور  َرِقى  « . ِموووْن أَيْوووَن َهوووَذا »  - -بَِتْمووور  بوَوووْرىِنِ  فَوَقووواَل لَوووُه النَّوووِبُ  - -ِإىَل النَّوووِبِِ 

أَوَّْ  أَوَّْ  َعوونْيُ الووِراَِب َعوونْيُ » ِعْنووَد َذلِووَك  - -فَوَقوواَل النَّووِبُ  - -لِووُنْطِعَم النَّووِبَّ ،فَِبْعووحُل ِمْنووُه َصوواَعنْيِ ِبَصوواع  ،
 . .336«َوَلِكْن ِإَذا أََرْقَت أَْن َتْشَ َِى فَِبِع التَّْمَر بِبَوْيع  آَخَر مُثَّ اْكَ ِِ  ،َ  تَوْفَعْل ،الِراَِب 
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ْنِسوَها ِمونَ  :َمْعَ  َهَذا ااََْثِ أَنَّ اأَلْكوَياَء ِإَذا بِيَعوحْل ِ ِ وتَّ قَاَل أَبُل َحامتِ  نَوُهَموا َفْضول   يف ِ  اْلَموْذُكلَرةِ  السِِ ،َوِإَذا بِيَعوحْل ِبغَوْْيِ َأْجَناِسوَها   اْاَوَثِ َوبَويوْ َيُكولُن راب 
ا بَِيد ،َوِإَذا َكاَن َذِلَك َنسِ  نَوَها َفْضل  َكاَن َذِلَك َجائِز ا،ِإَذا َكاَن َيد  .يَ    َكانَ َوبَويوْ   راب 
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 بلي .ر لكل عملي  ي  ر األساسفأما النلع األول فالراب لاهر فيه   ُيتاج إىل بيان،إذ تتلافر فيه العناص
دة كووورنا ذ  الفائووووهك:الوووزايقة علوووى أصووول املال.واألجووول الوووذي مووون أجلوووه تووويقى هوووذ  الوووزايقة ..وكووولن هووو

 مضملان يف التعاقد.أي و قة املال للمال بسبه املدة ليك إ  ..
لووووويت تقتضوووووك لني هوووووك اوأموووووا النووووولع الثاين،فموووووا   كوووووك فيوووووه أن هنوووووا  فروقوووووا أساسوووووي  يف الشوووووي ني املتمووووواي

ر ا؟يوود موون التموو زايقة.وذلووك واضوو  يف حاقيوو  بووالل حووني أعطووى صوواعني موون اوور  الوورقيء وأخووذ صوواعاال
 - مور  فقود وصوفهلتمور التا..ولكن ألن اايل النلعني يف ا؟نك حل  كبه  أن هنا  عملي  ربلي ،إذ يلود 

- بعاقا لنقود أيضوا.إابلولب لراب.ووى عنه.وأمر ببيع الصن  املراق استبداله ابلنقد.مث كوراء الصون  املطاب
يوووع املثووول أجيووول يف ب..كوووك   يكووولن الت« يووودا بيووود»لشوووب  الوووراب مووون العمليووو  ااموووا  وكوووذلك كووورط القوووبخ:

 -ي  الرسولل لغوحل حساسوبابملثل،ولل من غْي زايقة،فيه كب  من الراب،وعنصر من عناصور   إىل هوذا احلود 
-   يف ا؟اهلي . عقلي  الراب اليت كانحل سائدةملي .وبلغحل كذلك حكمته يف عالج عبشب  الراب يف أي 

يقصروا التحورمي    الغربي  أنلرأ اليافأما اليلم فْييد بعخ املهزومني أمام التصلرات الرأ الي  الغربي  والنظم 
ىل حووودية أسوووام ،وإىل وصووو  السووول  اب سوووتناق إ - راب النسوووي   -علوووى صووولرة واحووودة مووون صووولر الوووراب 

  ى املسووتحدي  الوويت الصوولر األخوور  -م  وابسووم ا سووال -قينيووا  -اهليوو .وأن ُيلوولا للعمليووات الربليوو  يف ا؟
هلزميو  ة من لولاهر اكلن لاهر تتنطب  يف حرفي  منها على راب ا؟اهلي   ولكن هذ  اناول    تزيد على أن 

حوورم  نيحووصوويل.فهل أالروحيوو  والعقليوو  ..فا سووالم لوويك نظووام كووكليات.إ ا هوول نظووام يقوولم علووى تصوولر 
 الراب   يكن ُيرم صلرة منه قون صلرة.

اسوي  يف هوذا ديد احلسإ ا كان يناهخ تصلرا حال  تصلر  وُيارب عقلي    تتمشوى موع عقليتوه.وكان كو
  عيد جدا بإىل حد هرمي راب الفضل إبعاقا لشب  العقلي  الربلي  واملشاعر الربلي  من 

هلوا أكوكال  م اسوتحديحلأيف الصولر الويت عرفتهوا ا؟اهليو  ومن مث فإن كل عملي  ربليو  حرام.سولاء جواءت 
يوو  يو  ..وهوك عقليوو  الربل جديودة.ما قاموحل تتضومن العناصوور األساسوي  للعمليو  الربليوو ،أو تتسوم بسوم  العقل

يوو   ل علووى الوورب  لر احلصوول األيوورة وا؟شووع والفرقيوو  واملقامرة.ومووا قام يتلووبك ّبووا ذلووك الشووعلر اابية.كووع
 علوووى اجملتموووع  ورسوووللهن نعووور  هوووذ  احلقيقووو  جيدا.ونسوووتيقن مووون احلووورب املعلنووو  مووون اّللِ وسووويل   فينبغوووك أ

 الربلي.
الوذين ذكلولن الوراب ..و « ْيطاُن ِموَن اْلَموكِِ بَّطُوُه الشَّوي يَوَتخَ الَِّذيَن َذُْكُللَن الِراب   يَوُقلُملَن ِإ َّ َكما يَوُقولُم الَّوذِ »

إ وا  -نا الرعيوه م أول املهودقين ّبوذا الووإن كوانلا هو -ي  وحودهم ليسلا هم الذين ذخذون الفائدة الربل 
 هم أهل اجملتمع الربلي كلهم.

 ..337ُهْم َسَلاء .:وََكاتَِبُه.َوقَالَ ،َوَكاِهَدْيهِ ،َوُملِكَلهُ ،آِكَل الِرابَ َلَعَن َرُسلُل اّللَِّ :قَالَ ،َعْن َجاِبر  
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لهووم ربوولي فأهلووه كألسوواس الاجملتمووع الووذي يقوولم كلووه علووى وكووان هووذا يف العمليووات الربليوو  الفرقيوو .فأما يف ا
 ملعلنلن.معرضلن حلرب اّلِل.مطروقون من رمحته بال جدال.

تقرارا ي   ينوال اسوتخوب  الوذإوم   يقلملن يف ا؟ياة و  يتحركلن إ  حرك  املمسلس املضوطرب القلو  امل
ن دية يف القووورو  وووا  احلووونشوووأة النظوووام الرأو  نمأنينووو  و  راحووو  ..وإذا كوووان هنوووا  كوووك يف املاضوووك أايم 

 األربع  املاضي ،فإن عرب  هذ  القرون   تبقك جما  للشك أبدا ..
لووو  وا ضوووطراب وااووول  واألمووورام هووول عوووا  الق -رم يف أحنووواء األ -إن العوووا  الوووذي نعووويا فيوووه اليووولم 

 والزائوووورين شوووواهدات املووووراقبنيعوووو ا  عقووووالء أهلووووه ومفكريووووه وعلمائووووه وقارسيه،و اب -العصووووبي  والنفسووووي  
صوناعك يف ،وا نتاج الاملاقيو  العابرين ألقطار احلضارة الغربي  ..وذلك على الرغم من كل موا بلغتوه احلضوارة

مث ابألبصوار .. ليت شخوذجمملعه من الضخام  يف هذ  األقطار.وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء املاقي ا
طوع الويت   تنق ضوطراابتدائم ابحلوروب املبيودة،وحرب األعصاب،وا هل عا  احلروب الشوامل  والتهديود الو

يسوور احليوواة  اقي،و ملووو  الرخوواء اهنووا وهنووا   إوووا الشووقلة البائسوو  املنكوولقة،اليت   تزيلهووا احلضووارة املاقيوو ،
اقة والرضوووووك فووووولس السوووووعاملاقيوووو  وخفضوووووها ولينهوووووا يف بقووووواع كثْية.وموووووا قيمووووو  هووووذا كلوووووه إذا   ينشوووووئ يف الن

  ستقرار والطمأنين فوا
قيقوو  أن  يوورى  ح إوووا حقيقوو  تلاجووه موون يريوود أن يوورى و  يضووع علووى عينيووه غشوواوة موون صوونع نفسووه كووك 

خواء الويت تفويخ ر  األقطوار الناس يف أكثر بالق األرم رخاء عاموا ..يف أمريكوا،ويف السوليد،ويف غْي وا مون
هتم لول ذكول حيواء  وأن املمون عيولوم وهوم أغنيواماقاي ..أن الناس ليسلا سوعداء ..أووم قلقولن يطول القلو  

 الغريبوووو « عالتقووووالي»ويف وهووووم مسووووتغرقلن يف ا نتوووواج  وأوووووم يغرقوووولن هووووذا امللوووول يف العربوووودة والصووووخه  رة.
نفسووووهم.ومن أهلووورب مووون الشووواذة  رة.ويف الشوووذوذ ا؟نسوووك والنفسوووك  رة.مث ُيسوووولن ابحلاجووو  إىل اهلرب.ا

فيهربلن جرايوووا.و لشووقاء الووذي لوويك لووه سووبه لوواهر موون مرافوو  احليوواة ااوولاء الووذي يعشووا فيهووا  وموون ا
و  يوووووودعهم  والفووووووراغ اب نتحوووووار.ويهربلن اب؟نلن.ويهربوووووولن ابلشووووووذوذ  مث يطوووووارقهم كووووووب  القلوووووو  وااووووولاء

 يس ُيلن أبدا  ملاذاف 
ها يى كول موا لودعلو -ملنكولقة السبه الرئيسك نبعا هل خلاء هذ  األروا  البشوري  اهلائمو  املعذبو  الضوال  ا

موووون األهوووودا     ..موووون ا ميووووان ..موووون ا نم نووووان إىل اّلِل ..وخلا هوووواموووون زاق الوووورو  -موووون الرخوووواء املوووواقي 
 ه.هد  وكرنا نساني  الكبْية اليت ينش ها وير ها ا ميان ابّلِل،وخالف  األرم وف  ع

ينموول ولكنووه   ينموول سوولاي ويتفوورع موون ذلووك السووبه الرئيسووك الكبووْي ..بووالء الووراب ..بووالء ا قتصوواق الووذي 
معتووود   يوووة تتووولزع خوووْيات  ووول  وبركاهتوووا علوووى البشوووري  كلها.إ وووا ينمووول موووائال جاحنوووا إىل حفنووو  املموووللني 
املرابني،القوابعني وراء املكاتوه الضوخم  يف املصار ،يقرضولن الصوناع  والتجوارة ابلفائودة انودقة املضوملن  

 نريوو  معووني لوويك هدفووه األول سوود مصوواحل البشوور وحاجوواهتم واووثون الصووناع  والتجووارة علووى أن تسووْي يف
ا؟ميوووع والووويت تكفووول عموووال منتظموووا ورزقوووا مضوووملان للجميوووع والووويت هتيوووئ نمأنينووو  نفسوووي   الووويت يسوووعد ّبوووا
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ولول حطوم املاليوني  -وضماانت اجتماعي  للجميع ..ولكن هدفه هل إنتاج ما ُيق  أعلوى قودر مون الورب  
ملاليوووني،وزرع الشوووك والقلووو  وااووول  يف حيووواة البشوووري  مجيعوووا  وصووود  اّلِل وحووورم املاليوووني وأفسووود حيووواة ا

 « ..الَِّذيَن َذُْكُللَن الِراب   يَوُقلُملَن ِإ َّ َكما يَوُقلُم الَِّذي يَوَتَخبَّطُُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمكِِ »العظيم:
ّلِل  عهود رسولل ايفملرابولن ااعو م وها حنن أو ء نرى مصدا  هذ  احلقيق  يف واقعنوا العواملك اليولم  ولقود 

- - لعمليوووووات الوووووى هووووورمي الراب.اع ضووووولا  نوووووه لووووويك هنوووووا  موووووثر لتحووووورمي العمليوووووات الربليووووو  وهليووووول ع
َا اْلبَوْيُع ِمْثُل الِراب.وَ »التجاري : ُْم قاُللا:ِإ َّ ُ اْلبوَ اَأَحلَّ ذِلَك  َِوَّ  « ..ْيَع َوَحرََّم الِرابّللَّ

وهوك كوبه  ئدة ور ا ..ُيق  فا  ركنلا إليها،هك أن البيع ُيق  فائدة ور ا،كما أن الرابوكانحل الشبه  اليت
يوو  لظورو  الطبيعلشخصووك واواهيو .فالعمليات التجاريوو  قابلو  للوورب  وللخسوارة.واملهارة الشخصووي  وا؟هود ا

 الوووورب  يف كوووول قةهووووك حموووودفا؟اريوووو  يف احليوووواة هووووك الوووويت تووووتحكم يف الوووورب  وااسووووارة.أما العمليووووات الربليوووو  
 حال .وهذا هل الفار  الرئيسك.وهذا هل مناط التحرمي والتحليل ..

ديود  ..و  لورب  وهإن كل عملي  يضمن فيها الرب  على أي وضع هك عملي  ربلي  حمرم  بسبه ضومان ا
 جمال للمماحل  يف هذا و  للمداورة  

ُ اْلبَوْيوووَع َوَحووورََّم الوووِراب» تفووواء هوووذا العنصووور مووون البيوووع وألسوووباب أخووورى كثوووْية ععووول عمليوووات ... ن« َوَأَحووولَّ اّللَّ
 ..338التجارة يف أصلها انفع  للحياة البشري  وعمليات الراب يف أصلها مفسدة للحياة البشري 
ّ هووووزة ن أن ُيوووودوقوووود عووووا  ا سووووالم األوضوووواع الوووويت كانووووحل حاضوووورة يف ذلووووك الزمووووان معا؟وووو  واقعيوووو  قو 

 « ..رُُ  ِإىَل اّللَِّ َلَ  َوأَمْ ُه ما سَ ُ  َمْلِعظَ   ِمْن َربِِِه فَانْوَتهى فَولَ َفَمْن جاءَ »اقتصاقي  واجتماعي :
 سول  أن أخوذ  ق منه مالقد جعل سراين نظامه منذ ابتداء تشريعه.فمن  ع ملعظ  ربه فانتهى فال يس  

ذا ا مث هوجواة مون سوال  نه  ن المن الراب وأمر  فيه إىل اّلِل،ُيكم فيوه  وا يورا  ..وهوذا التعبوْي يولحك للقلو
ن العموووول مووووالرصوووويد  مرهلنوووو  إبراقة اّلِل ورمحتووووه فيظوووول يتوووولجك موووون األموووور حووووَّت يقوووولل لنفسووووه:كفاين هووووذا

ا    ..وهكووذا يعووديوودا بعوودالسويئ،ولعل اّلِل أن يعفيووب موون جرائوور  إذا أان انتهيووحل وتبووحل.فال أضوو  إليووه ج
 القرآن مشاعر القللب ّبذا املنهج الفريد.

 اهلخوورة يقوولي يفقيقوو  العووذاب لتهديوود  ا..وهووذا «  فَُأول ِووَك َأْصووحاُب النَّوواِر ُهووْم ِفيهووا خالِووُدونَ َوَمووْن عوواقَ »
 ل األموود،وجهلغووريهم نوول مالموو  املوونهج ال بوولي الووذي أكووران إليه،ويعمقووه يف القلوولب ولكوون لعوول كثووْيين ي

 الووودنيا نووو  يفذلك ابامللعد،فيبعووودون مووون حسووواّبم حسووواب اهلخووورة هوووذا  فهوووا هووول ذا القووورآن ينوووذرهم كووو
ر سوتجيبلن ابلكفول وتزكول مث يصوم الوذين   يهوك الويت تربو -  الوراب  -واهلخرة مجيعوا ويقورر أن الصودقات 

ُ الِراب،وَ »وا مث.ويلوول  هلووم بكوور  اّلِل للكفوورة اهلمثووني: ُ   ُيُِووُه ُكوولَّ  لصَّووَدقاِت،وَ ايوُووْريب مَيَْحووُ  اّللَّ « فَّووار  أَيِوويم  كَ اّللَّ
.. 

                                                 
 تراجع البحّل القيم  يف هذ  امللضلعات:لاستاذ امللقوقي.وقد سبقحل ا كارة إليها.) السيد رمحه هللا ( -  338
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خواء أو يوه بركو  أو ر  تبقوى فصد  وعيد اّلِل ووعود .فها حنون أو ء نورى أنوه موا مون جمتموع يتعامول ابلوراب مثو 
  إه هووذا الوودنك يلجوود فيوو سووعاقة أو أموون أو نمأنينوو  ..إن اّلِل ميحوو  الووراب فووال يفوويخ علووى اجملتمووع الووذي

ق ملفوولرة،ولكن الثكوو  ليسوووحل خوواء وإنتاجووا ومووولار ر  - لوواهر األمووور يف -القحوو  والشووقاء.وقد تووورى العووني 
 ل إىل الشوووقلةان مووون قبوووبضوووخام  املووولارق بقووودر موووا هوووك يف ا سوووتمتاع الطيوووه اهلمووون ّبوووذ  امللارق.وقووود أكووور 

دفعوه الثوراء سوك الوذي   يقلو  النفالنكدة اليت ترين على قللب الناس يف الدول الغني  الغزيرة املولارق وإىل ال
 ا البشوري  يف.حيوة تعويالوذعر وا ضوطراب علوى العوا  كلوه اليلمبل يزيد .ومن هذ  الدول يفيخ القل  و 

لموا عصواب النواس يأيواة علوى هتديد قائم ابحلرب املبيدة كما تصحل وتنام يف هم احلرب البارقة  وتثقول احل
م يف مووووال و  يف عموووور و  يف صووووح  و  يف و  يبووووار  هلوووو -ذا أم   يشووووعروا ّبووووسوووولاء كووووعروا  -بعوووود يوووولم 

و  م منهووا واملووث الصوودقات املفوورو  املمثلووني يف -ومووا موون جمتمووع قووام علووى التكافوول والتعوواون  نمأنينوو  ابل 
ن ابووه،وا نم ناملوولقة واحلووه والرضووى والسووماح ،والتطلع قائمووا إىل فضوول اّلِل ويل اوسوواقته رو   -للتطوولع 

 -ه   اّلِل ألهلوور إ  اب قائمووا إىل علنووه وإخالفووه للصوودق   ضووعافها ..مووا موون جمتمووع قووام علووى هووذا األسوواس
 م.رزقهم،ويف صحتهم وقلهتم ويف نمأنين  قللّبم وراح  ابهليف ما هلم و  -أفراقا ومجاعات 

ر يوو   لى يف عوودم الن هلووم هوووالووذين   يوورون هووذ  احلقيقوو  يف واقووع البشووري ،هم الووذين   يريوودون أن يووروا.أل
 قيوام النظوام صولح  يفمون أصوحاب امل أو الذين رانحل على أعيونهم غشواوة األضواليل املبثليو  عمودا وقصودا

ُ   ُيُُِه ُكلَّ َكفَّ »الربلي املقيحل فضغطلا عن ر ي  احلقيق     « ..م  ار  أَيِيَواّللَّ
موووون الكفووووار  -بعوووود هرميووووه  -وهووووذا التعقيووووه هنووووا قووووانع يف اعتبووووار  موووون يصوووورون علووووى التعاموووول الربوووولي 

صوووو  الكفوووور و   علوووويهم لوووولن مووووا حوووورم اّلِل ينطبوووواهلمثني،الووووذين   ُيووووبهم اّلِل.ومووووا موووون كووووك أن الووووذين ُي
سوان إ وا هول يك كلمو  ابلل سوالم لووا مث،ولل قاللا  لسنتهم أل  مورة:  إلوه إ  اّلِل.حممود رسولل اّلِل ..فا

 اعتبووار    ولوويك يفنظووام حيوواة وموونهج عموول وإنكووار جووزء منووه كإنكووار الكوول ..ولوويك يف حرموو  الووراب كووبه
 ساسه إ  الكفر وا مث ..والعياذ ابّلِل ..حال  وإقام  احلياة على أ

 نأاا الههللاا  مقابل نأاا الرب  277الدرس الثاني:

،يعرم صوفح   ونظاموهويف الصفح  املقابل  لصفح  الكفر وا مث،والتهديد الساح  ألصحاب مونهج الوراب
م اهلخور زة إىل النظواكوة املرتا ميان والعمل الصاحل،وخصائا ا؟ماع  امليمنو  يف هوذا ا؟انه،وقاعودة احليوا

كوواَة هَلُووْم لا الصَّووالَة َوآتَوووُلا الزَّ ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت،َوأَقامُ »ام الووراب:املقابوول لنظوو -ظووام الزكوواة ن -
 « ..َأْجرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم،َو  َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ 

عورم ّبوذا ي.والسويا  عنصور البوذل بوال عولم و  رق«.الزكاة»ح  هل عنصر والعنصر البارز يف هذ  الصف
ا ملسووب  علووى هووذاا هلووك  صووف  املوويمنني وقاعوودة اجملتمووع املوويمن.مث يعوورم صوولرة األموون والطمأنينوو  والرضووى

 اجملتمع امليمن.
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نوه ي يف أي جاربول لنظوام الإن الزكواة هوك قاعودة اجملتموع املتكافول املتضوامن الوذي   ُيتواج إىل ضوماانت ا
 من جلانه حياته.
د نظوووام لووويت   تشوووهيف حسووونا وحوووك األجيوووال التعيسووو  مووون األمووو  ا سوووالمي  ا« الزكووواة»وقووود ّبتوووحل صووولرة 

انيووو  ال بيووو  ا ميو  ميووواين ا سوووالم مطبقوووا يف عوووا  اللاقوووع و  تشوووهد هوووذا النظوووام يقووولم علوووى أسووواس التصووولر ا
ا فيووه تصوولراهت ذي تتوونفكاغ  خاصوو ،مث يقوويم هلووا النظووام الووواألخووال  ا مياني ،فيصوولغ الوونفك البشووري  صووي

ليو  ل نظوام ا؟اهام،يف مقابوقاعودة هوذا النظو« الزكواة»الصحيح  وأخالقها النظيف  وفضوائلها العاليو .واعل 
 الذي يقلم على القاعدة الربلي .

الوووراب  ّبتوووحل هوووذ  واعوول احليووواة تنمووول وا قتصووواق يرتقوووك عووون نريووو  ا؟هووود الفووورقي،أو التعووواون الوووثيء مووون 
الصوووولرة يف حووووك هووووذ  األجيووووال التعيسوووو  املنكوووولقة احلووووج الوووويت   تشووووهد تلووووك الصوووولرة الرفيعوووو  موووون صوووولر 
ا نسوووواني .إ ا ولوووودت وعاكووووحل يف غموووورة النظووووام املاقي،القووووائم علووووى األسوووواس الربلي.وكووووهدت الكووووزازة 

املوووووال   ينتقووووول إىل مووووون  والشوووو ،والتكاله والتطاحن،والفرقيووووو  األيووووورة الووووويت هكوووووم ضوووومائر الناس.فتجعووووول
ُيتاجلن إليه إ  يف الصلرة الربليو  ااسيسو   وجعلوحل النواس يعيشولن بوال ضوماانت،ما   يكون هلوم رصويد 
من املال أو يكلنلا قد اك كلا  وزء مون مواهلم يف ميسسوات التوأمني الربليو   وجعلوحل التجوارة والصوناع    

ريقوو  الربليوو   فوولقر يف حووك هووذ  األجيووال املنكوولقة الطووالع  هصوول عليووه ابلط عوود املووال الووذي تقوولم بووه،ما 
أنووه لوويك هنووا  نظووام إ  هووذا النظووام وأن احليوواة   تقوولم إ  علووى هووذا األسوواس  ّبتووحل صوولرة الزكوواة حووَّت 
أصبححل هذ  األجيال هسبها إحساان فرقاي هزيال،  ينهخ على أساسه نظام عصري  ولكون كوم تكولن 

ف 339تناول اينني ونصفا يف املائو  مون أصول ر وس األمولال ا هليو  موع ر هوا ضخام  حصيل  الزكاة،وهك ت
ييقيها الناس الذين يصنعهم ا سالم صناع  خاص ،ويربيهم تربي  خاصو ،ابلتلجيهات والتشوريعات،وبنظام 
احليوووواة ااوووواص الووووذي يرتفووووع تصوووولر  علووووى ضوووومائر الووووذين   يعيشوووولا فيووووه  وهصوووولها الدولوووو  املسوووولم ،حقا 

  إحسواان فرقاي.وتكفول ّبوا كول مون تقصور بوه وسوائله اااصو  مون ا؟ماعو  املسولم  حيوة يشوعر  مفروضوا،
كل فرق أن حياته وحياة أو ق  مكفلل  يف كل حال  وحية يقضك عن الغوارم املودين قينوه سولاء كوان قينوا 

 عاراي أو غْي عاري،من حصيل  الزكاة.
ه.فاجملتمع الوووذي يربيوووه ا سوووالم بتلجيهاتوووه وتشوووريعاته ولووويك املهوووم هووول كوووكلي  النظام.إ وووا املهوووم هووول روحووو

ونظامه،متناس  مع ككل النظام وإجراءاته،متكامل مع التشريعات والتلجيهات،ينبع التكافل مون ضومائر  
وموون تنظيماتووه معووا متناسووق  متكامل .وهووذ  حقيقوو  قوود   يتصوولرها الووذين نشووأوا وعاكوولا يف لوول األنظموو  

ونتوووذوقها بوووذوقنا ا مياين.فوووإذا كوووانلا هوووم  -أهووول ا سوووالم  -قيقووو  نعرفهوووا حنووون املاقيووو  األخرى.ولكنهوووا ح
وحج البشوري  الويت صوارت إلويهم مقاليودها وقياقهتوا  -حمرومني من هذا الذو  لسلء نالعهم ونكد حظهم 

                                                 
 يف الزروع والكنلز.) السيد رمحه هللا ( 20إىل و  10وإىل  5ترتفع هذ  النسب  إىل  -  339
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احِلاِت َوأَقواُملا الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّو»فليكن هذا نصيبهم  وليحرملا من هذا ااْي الذي يبشر اّلِل به: -
..ليحرمووولا موون الطمأنينووو  والرضوووى،فل  حرموواوم مووون األجوور والثلاب.فإ وووا  هوووالتهم « الصَّووالَة َوآتَووووُلا الزَّكوواةَ 

يعووود الووووذين يقيموووولن حيوووواهتم علووووى ا ميووووان  -سووووبحانه  -وجووواهليتهم وضووووالهلم وعنوووواقهم ُيرموووولن  إن اّلِل 
جوووورهم عند .ويعوووودهم ابألموووون فووووال حافلن.وابلسووووعاقة فووووال والصووووال  والعبوووواقة والتعوووواون،أن ُيووووتفج هلووووم  

 « ..فَوَلُهْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم،َو  َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ »ُيزنلن:
 .لقل  واال لضالل،وابيف اللقحل الذي يلعد أكل  الراب واجملتمع الربلي ابن  والسح ،وابلتخب  وا

كنوا   الربولي  ولول اجملتموع قعا يف اجملتموع املسولم وتشوهد اليولم هوذا واقعوا كوذلك يفوكهدت البشري  ذلك وا
بكوول عووني  لوو  و سووك لووك أن  سووك بكوول قلووه غافوول فنهووز  هووزا عنيفووا حووَّت يسووتيقج هلووذ  احلقيقوو  املاي
شوووْي إىل هوووذ  نإ  أن  مغمضوو  فنفوووت  جفنيهوووا علوووى هووذا اللاقوووع ..لووول كنوووا  لوووك لفعلنووا ..ولكننوووا    لوووك

ن.واهلودى أصابع الرمح صبعني مناحلقيق  لعل اّلِل أن يهدي البشري  املنكلقة الطالع إليها ..والقللب بني أ
 هدى اّلِل ..

 أرك الربا أو ألقي الحرا من هللا 279 - 278الدرس الثالث:

كفووور ذ الاهتا،فتنبووواب مووون حيويف لووول هوووذا الرخووواء اهلمووون الوووذي يعووود اّلِل بوووه ا؟ماعووو  املسووولم ،اليت تنبوووذ الووور 
هتوو  يلرخوواء اهلموون الوول هووذا  وا مث،وتقوويم هووذ  احليوواة علووى ا ميووان والعموول الصوواحل والعبوواقة والزكوواة ..يف

لنو  مون ك احلورب املعوإ  فهو ابلذين آمنلا اهلتا  األخْي ليحلللا حيواهتم عون النظوام الربولي الودنك املقيوحل
وُتْم ِقوَك ِموَن الورِِ بَ َوَذُروا موا لا اّللََّ،لا اتوَُّقوا الَّوِذيَن آَمنُواي أَيُوَهو»اّلِل ورسلله،بال هلاقة و  إمهال و  شخْي: اب ِإْن ُكنوْ
« اِلُكْم   َتْظِلُمولَن َو  ُتْظَلُمولنَ ُتْم فَوَلُكْم ُرُ ُس أَْمول .َوِإْن تُوبوْ ُسللِهِ ُمْيِمِننَي.فَِإْن  َْ تَوْفَعُللا فَْأَذنُلا ِ َْرب  ِمَن اّللَِّ َورَ 

.. 
ويوذروا موا  يتقولا اّللِ   إ  أن  إميان الوذين آمنولا علوى تور  موا بقوك مون الوراب.فهم ليسولا  ويمننيإن النا يعل

 ا أمر اّلِل به.اق واتباع ملع  وانقيبقك من الراب.ليسلا  يمنني ولل أعلنلا أوم ميمنلن.فإنه   إميان بغْي نا
طيووع ينمووا هوول   ي ميان،با  وراء كلموو  والوونا القوورآين   يوودعهم يف كووبه  موون األموور.و  يوودع إنسوواان يتسوو

 عتقواق الودين بوني ا فرقولن يفيو  يرتضك ما كرع اّلِل،و  ينفذ  يف حياته،و  ُيكموه يف معامالته.فالوذين 
م قة األخوووورى أوووووئر العبوووواواملعووووامالت ليسوووولا  يمنني.مهمووووا اقعوووولا ا ميووووان وأعلنوووولا بلسوووواوم أو حووووَّت بشووووعا

 ميمنلن  
ووُتْم ُمووْيِمِننيَ اي أَيُوَهووا الَّوو» َ َوَذُروا مووا بَِقووَك ِمووَن الووِراب ..ِإْن ُكنوْ ..لقوود توور  هلووم مووا سوول  موون « ِذيَن آَمنُوولا اتوَُّقوولا اّللَّ

  يقرر اس قاق  منهم،و  مصاقرة أملاهلم كلها أو جزء منها بسوبه أن الوراب كوان قاخوال فيهوا ..إذ  -الراب 
..والتشوريع ينفوذ وينشوئ آتر  بعود صودور  ..فأموا الوذي سول    هرمي بغْي نا ..و  حكم بغوْي تشوريع 

فووأمر  إىل اّلِل   إىل أحكووام القانلن.وبووذلك عنووه ا سووالم إحووداّ هووزة اقتصوواقي  واجتماعيوو  ضووخم  لوول 
جعوول لتشووريعه أيوورا رجعيووا.وهل املبوودأ الووذي أخووذ بووه التشووريع احلوودية حووديثا  ذلووك أن التشووريع ا سووالمك 
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البشوور اللاقعي ،ويسووْيها،ويطهرها،ويطلقها تنموول وترتفووع معووا ..ويف اللقووحل ذاتووه علوو   ملضوولع ليلاجووه حيوواة
 اعتبار هم ميمنني على قبلهلم هلذا التشريع وإنفاذ  يف حياهتم منذ نزوله وعلمهم به.

فيوووووذ ّلِل.وهووووول الشوووووعلر الوووووذي ينووووولط بوووووه ا سوووووالم تن كوووووعلر التقووووولى -موووووع هوووووذا  -واسوووووتجاش يف قلووووولّبم 
يكلن لووه مووون ع ذاتووه.فلضوومان الكووامن يف ذات األنفك،فوول  الضووماانت املكفللوو  ابلتشووريكوورائعه،واعله ا

علووى  يسوور ا حتيووال   ومووا أضووماانت التنفيووذ مووا لوويك للشوورائع اللضووعي  الوويت   تسووتند إ  للرقابوو  ااارجيوو
 الرقاب  ااارجي ،حني   يقلم من الضمْي حارس له من تقلى اّلِل سلطان.

فَووِإْن َ ْ تَوْفَعلُوولا :»..وإىل جلارهووا صووفح  ال هيووه ..ال هيووه الووذي يزلووزل القلوولب  فهووذ  صووفح  ال غيووه
..اي للهوووولل  حوووورب موووون اّلِل ورسوووولله ..حوووورب تلاجههووووا الوووونفك البشووووري  « فَووووْأَذنُلا ِ َووووْرب  ِمووووَن اّللَِّ َوَرُسووووللِهِ 

موووون تلووووك القوووولة ا؟بووووارة ..حوووورب رهيبوووو  معروفوووو  املصووووْي،مقررة العاقبوووو  ..فووووأين ا نسووووان الضووووعي  الفوووواين 
عامله على مك  بعد نزول هذ  اهلايت الويت نزلوحل متوأخرة  - -الساحق  املاحق ف  ولقد أمر رسلل اّلِل 

وِ  َرُسولِل هللِا َعَلْيوِه ،ُيارب آل املغْية هنا  إذا   يكفلا عن التعامل الربلي.َعْن َجاِبر   أن يف َحِديثِوِه َعوْن َحجَّ
وو:السَّوواَلمُ  لَووحْل لَووُه , فَورَكِووَه َحووَّتَّ أَتَووى أَنَُّه َلمَّ تِووِه , أََمووَر اِبْلَقْصووَلاِء , فَوُرحِِ ا زَاَغووحِل الشَّووْمُك ِمووْن يوَووْلِم َعَرفَووَ  يف َحجَّ

 " إنَّ ِقَمووواءَُكْم َوأَْموووَلاَلُكْم َعلَوووْيُكْم َحووورَام  َكُحْرَموووِ  يوَوووْلِمُكْم َهوووَذا , يف :َبطْوووَن الْوووَلاِقي , َفَخطَوووَه النَّووواَس , فَوَقوووالَ 
ِقَمواُء اْ؟َاِهِليَّوِ  َكْهرُِكْم َهَذا , يف بَوَلدُِكْم َهوَذا , َأَ  َوِإنَّ ُكولَّ َكوْكء  ِموْن أَْموِر اْ؟َاِهِليَّوِ  َهْوحَل قَوَدِمك َمْلُضولع  , وَ 

ِّ , َكووواَن ُمْس َْ  َضوووع ا يف بَوووِب َسوووْعد  , فَوَقتَوَلْتوووُه َمْلُضووولَع   , َوأَوَُّل َقم  َأَضوووُع ِموووْن ِقَمائِنَوووا َقُم ابْوووِن َربِيَعوووَ  بْوووِن احْلَووواِر
اتوَُّقولا هللاَ يف النَِِسوواِء ,  ُهوَذْيل  , َوِإنَّ راَِب اْ؟َاِهِليَّوِ  َمْلُضولع  , َوأَوَُّل راب  َأَضوُع راَِب اْلَعبَّوواِس , فَِإنَّوُه َمْلُضولع  ُكلُوُه ,

َلْلُتْم فُووووُروَجُهنَّ ِبَكِلَموووِ  هللِا , َوِإنَّ َلُكوووْم َعلَوووْيِهنَّ أَْن َ  يُووولِنْ َن فُوُرَكوووُكْم فَوووِإنَُّكْم َأَخوووْذُاُلُهنَّ ِ ََمانَوووِ  هللِا , َواْسوووَتحْ 
ا َتْكَرُهلنَووووُه , فَووووِإْن فَوَعْلووووَن َذلِووووَك , فَاْضوووورِبُلُهنَّ َضووووْراب  َغووووْْيَ ُمووووَثِِ   , َوقَووووْد تَورَْكووووحُل فِوووويُكْم َمووووا لَووووْن  َتِضووووُللا َأَحوووود 

َنْشوووَهُد أَنَّوووَك قَوووْد بَولَّْغوووحَل , َوأَقَّيْوووحَل , :, َوأَنْووووُتْم َمْسوووُ لُللَن َعوووبِِ , َفَموووا أَنْووووُتْم قَوووائُِللَن ف " قَاُللاِكَتاَب هللِا :بَوْعوووَد ُ 
مَّ " اللُهمَّ اْكوَهْد , اللُهو:[ َوَنَصْححَل , فَوَقاَل ِ ُْصُبِعِه السَّبَّابَِ  َوَرفَوَعَها إىَل السََّماِء يَوْنُكتُوَها إىَل النَّاسِ 33]ص:

 .. 340اْكَهْد , اللُهمَّ اْكَهْد "
ووِ  اْلَلَقاعِ "َخَطَه َرُسوولُل اّللَِّ :قَالَ ،َعْن أَبِيووهِ ،وَعوْن ُسووَلْيَماَن بْووِن اأَلْحووَلصِ  َأ  ِإنَّ ُكوولَّ راب  َكوواَن :فَوَقووالَ ،يف َحجَّ

َوأَوَُّل راب  َمْلُضوولع  راَِب اْلَعبَّوواِس ،ْظِلُموولَن َو  ُتْظَلُموولنَ َلُكْم ُرُءوُس أَْمووَلاِلُكْم   تَ ،يف اْ؟َاِهِليَّووِ  َمْلُضوولع  َعووْنُكْم ُكلَّووهُ 
 ..341َمْلُضلع  ُكُلُه"،ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلهِ 

 .342و  ذمرهم برق الزايقات اليت سب  هلم أخذها يف حال ا؟اهلي 

                                                 
 ( صحي  41[)32/ 1كر  مشكل اهلتر ] - 340
 ( صحي 2972[)353/ 2تفسْي ابن أيب حامت ] - 341
 [970/ 1قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 342
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ظوووووام ن ُيوووووارب الوووووذين يصووووورون علوووووى قاعووووودة النأ -تموووووع ا سوووووالمك حوووووني يقووووولم اجمل -فا موووووام مكلووووو  
موووانعك  -ه نووورضوووك اّلِل ع -الربلي،ويعتووولن عووون أمووور اّلِل،ولووول أعلنووولا أووووم مسووولملن.كما حوووارب أبووول بكووور 

ىب ناعوو  مسوولما موون ذ الة.فليكالزكوواة،مع كووهاقهتم أن   إلووه إ  اّلِل وأن حمموودا رسوولل اّلِل،وإقووامتهم للصوو
لسووي  ابم موون القتووال سوولله أعوون اّلِل ور كووريع  اّلِل،و  ينفووذها يف واقووع احليوواة  علووى أن ا يووذان ابحلوورب موو

ع اعوول الووراب قاعوودة علووى كوول جمتموو -  القووائلني كمووا قووال أصوود  -واملوودفع موون ا مام.فهووذ  احلوورب معلنوو  
هك حوورب علووى لغووامرة.و نظامووه ا قتصوواقي وا جتموواعك .هووذ  احلوورب معلنوو  يف صوولرهتا الشووامل  الدا وو  ا

ّلِل فيهوا ارب يسول  .وحرب علوى السوعاقة والطمأنينو  ..حواألعصاب والقلولب.وحرب علوى الثكو  والرخواء
 بعخ العصاة لنظامه ومنهجه على بعخ.حرب املطارقة واملشاكس .

احلرب والووودول. حووورب الغووو  والظلم.حووورب القلووو  وااووول  ..وأخوووْيا حووورب السوووال  بوووني األموووم وا؟يووولش
لعامليو  وس األمولال اصوحاب ر  ملرابلن أالساحق  املاحق  اليت تقلم وتنشأ من جراء النظام الربلي املقيحل.فوا

هوا الشوركات فتقوع في هم الذين يلقدون هذ  احلروب مباكرة أو عن نريو  غوْي مباكور.وهم يلقولن كوباكهم
زحفوولن وراء يرب  أو والصووناعات.مث تقووع فيهووا الشووعلب واحلكلمووات.مث يتزامحوولن علووى الفوورائك فتقوولم احلوو

لائوووود ف  لسووووداق رب  أو يثقوووول عووووهء الضوووورائه والتكوووواليأموووولاهلم بقوووولة حكلموووواهتم وجيلكووووها فتقوووولم احلوووو
تقووولم احلووورب  هلدامووو  فاقيووولوم،فيعم الفقووور والسوووخ  بوووني الكووواقحني واملنتجني،فيفتحووولن قلووولّبم للووودعلات 

فلس،واويوووووووار األخال ،وانطوووووووال  سوووووووعار هووووووول خوووووووراب الن -ذا كلوووووووه إن   يقوووووووع هووووووو -وأيسووووووور موووووووا يقوووووووع 
حلورب ارعيبو   إووا لذريو  الدمْي   ا   تبلغوه أفظوع احلوروب االشهلات،وهطم الكيان البشري من أساسه،وت

 حيوواة ضوور واليووابك يفكوول األخشاملشووبلب  قائما.وقوود أعلنهووا اّلِل علووى املتعوواملني ابلووراب ..وهووك مسووعرة اهلن 
ي خترجوووه اقي الوووذالبشوووري  الضوووال  وهوووك غافلووو  هسوووه أووووا تكسوووه وتتقووودم كلموووا رأت توووالل ا نتووواج املووو

وهوك  -كنهوا نواهر ول انحل هذ  التالل حري   ن تسعد البشر لل أوا نشأت من منبوحل زكوكاملصانع ..وك
حووني علووك  ركووام حنوو  أنفوواس البشري ،ويسووحقها سووحقا يف   اثوول سوولى -ختوورج موون منبووع الووراب امللووّل 

 سووالم ا الن  لقوود قعووام امللعووفلقووه كوورذم  املوورابني العووامليني،  هووك آ م البشووري  املسووحلق  هووحل هووذا الركوو
 مث التلبوووو  موووون ا ظيوووو ،وإىلا؟ماعووو  املسوووولم  األوىل،و  يووووزال يوووودعل البشووووري  كلهووووا إىل املشوووورع الطوووواهر الن

وووُتْم فَوَلُكوووْم ُرُ ُس أَْمووولاِلُكْم.:»وااطي ووو  واملووونهج الوووليبء  ن ..فهوووك التلبووو  عووو« ْظَلُمووولنَ  َو  تُ نَ   َتْظِلُمووول َوِإْن تُوبوْ
 ام ..م قون نظهلي  اليت   تتعل  بزمان قون زمان،و  نظاخطي  .إوا خطي   ا؟اهلي .ا؟ا

إ ا هك ا حنرا  عون كوريع  اّلِل ومنهجوه موَّت كوان وحيوة كوان ..خطي و  تنشوئ آترهوا يف مشواعر األفوراق 
ويف أخالقهوووم ويف تصووولرهم للحياة.وتنشوووئ آترهوووا يف حيووواة ا؟ماعووو  وارتباناهتوووا العام .وتنشوووئ آترهوووا يف 

كلها،ويف  لها ا قتصاقي ذاته.ولل حسه املخدوعلن بدعاي  املرابني،أووا وحودها األسواس   البشري  احلياة
الصاحل للنمل ا قتصاقي  واس قاق رأس املال جمرقا،عدال    يظلم فيها قائن و  مدين ..فأموا تنميو  املوال 

ك  علوى نريقوو  املضوارب  وهووك فلهوا وسوائلها األخوورى الثي و  النظيفوو .هلا وسويل  ا؟هوود الفرقي.ووسويل  املشووار 
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إعطووواء املووووال ملوووون يعمووول فيه،ومقا تووووه الوووورب  وااسارة.ووسووويل  الشووووركات الوووويت تطووور  أسووووهمها مباكوووورة يف 
وتنوواول األراب  احلووالل موون هووذا اللجه.ووسوويل   -بوودون سووندات شسوويك تسووتأير  عظووم الوورب   -السوول  

صوووار  يف الشوووركات والصوووناعات واألعموووال علوووى أن تسووواهم ّبوووا امل -إيوووداعها يف املصوووار  بووودون فائووودة 
مث مقا و  املولقعني الورب  علوى نظوام معوني  -و  تعطيها ابلفائدة الثابت   -التجاري  مباكرة أو غْي مباكرة 

أو ااسارة إذا فورم ووقعوحل ..وللمصوار  أن تتنواول قودرا معينوا مون األجور يف نظوْي إقارهتوا هلوذ  األمولال 
هنوا جمووال تفصويلها ..وهوك  كنوو  وميسورة حوني توويمن القللب،وتصو  النيووات ..ووسوائل أخورى كثووْية لويك 

 343على وروق امللرق النظي  الطاهر،وعنه امللرق العفن النل اهلسن 
 إمهال المدين الممسر وأقوى هللا بدل أخا الرب  281 - 280الدرس الرابع:

  :ابلتأجيل  النسووويلسوووبيل هووول رابويكمووول السووويا  األحكوووام املتعلقووو  ابلووودين يف حالووو  ا عسوووار ..فلووويك ا
  مووون ااوووْي أو  يووود مزيووودامقابووول الوووزايقة ..ولكنوووه هووول ا نظوووار إىل ميسووورة.والتحبيه يف التصووود  بوووه ملووون ير 

ُقلا خَ َوِإْن كاَن ُذو ُعْسرَة  فَوَنِظرَة  ِإىل َمْيَسرَة .َوأَْن َتصَ :»وأعلى  ُتْم تَوْعَلُمل  ْْي  َلُكمْ دَّ  « ..نَ ..ِإْن ُكنوْ
بووو  يف لبشوووري  املتعاوي إليوووه سوووماح  النديووو  الووويت ُيملهوووا ا سوووالم للبشوووري .إنه الظووول الظليووول الوووذي شإووووا ال

يوع  لوذي يظول ا؟ملمجتموع اهجْي األيرة والشو  والطموع والتكالوه والسوعار.إوا الرمحو  للودائن واملودين ول
 ا؟اهليو  ني يف هجوْيكو يف عقولل املناكيود النا« معقول »وحنن نعور  أن هوذ  الكلموات   تويقي مفهلموا 

ء  ملورابني سولاا وخباصو  وحولش -املاقي  احلاضرة  وأن موذاقها احللول   نعوم لوه يف حسوهم املتحجور البليود  
صوووائه هووول ّبوووم امل ني الوووذينكوووانلا أفوووراقا قوووابعني يف زوااي األرم يتلمظووولن للفووورائك مووون انووواويج واملنكووولب

  هووذا العووا اوودون يف دفن موول هم يف بعووخ األحيووان،فالفيحتوواجلن للمووال للطعووام والكسوواء والوودواء أو لوو
ك اللحولش.فرائ ىل أوكوارإاملاقي الكوز الضونني الشوحي  مون ميود هلوم يود املعلنو  البيضواء فيلجوأون مورغمني 
يف  كووذا أو كووانلاهأفووراقا  سووهل  تسووعى إىل الفخووان  قدامها.توودفعها احلاجوو  وتزجيهووا الضوورورة  سوولاء كووانلا

املقاعوود  لفخمو  علوىاومصوار  ربليو .فكلهم سولاء.غْي أن هوي ء السولن يف املكاتوه صولرة بيولت ماليو  
د واملعاهوووووووووووووو املرُيوووووووووووووو  ووراءهووووووووووووووم ركووووووووووووووام موووووووووووووون النظوووووووووووووورايت ا قتصوووووووووووووواقي ،وامليلفات العلمي ،واألسوووووووووووووواتذة

ا،وأخووذ تهم ومحايتهثيوور جوورميوا؟امعات،والتشوريعات والقلانني،والشوورن  وانوواكم وا؟يوولش ..كلهووا قائموو  لت
 ار  على التلكي يف رق الفائدة الربلي  إىل خزائنهم ابسم القانلن ..  من 

اقة البشوري  ثو  أن سوعحنن نعر  أن هذ  الكلمات   تصل إىل تلك القلولب ..ولكنوا نعور  أووا احل .ون
ُقلا َخوْْي  َلُكومْ  َتَصوَسورَة .َوأَنْ ىل َميْ إِ َوِإْن كواَن ُذو ُعْسورَة  فَوَنِظورَة  »مرهلن  اب ستماع إليها واألخذ ّبا: وُتْم دَّ  ِإْن ُكنوْ

حوَّت  اكم.إ وا ينظورصواحه الودين،أو مون القوانلن وان   يطارق من -يف ا سالم  -إن املعسر «.تَوْعَلُملنَ 
 يلسر ..

                                                 
 تراجع  ّل األستاذ امللقوقي اليت سبقحل ا كارة إليها ..) السيد رمحه هللا ( -  343
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إن  -د  بدينووه ن أن يتصوومث إن اجملتمووع املسوولم   يوو   هووذا املعسوور وعليووه قين.فوواّلِل يوودعل صوواحه الوودي
ان تكافلو .لل كوياهتوا املخْي لنفسه كما هل خوْي للمودين.وهل خوْي للجماعو  كلهوا وحلتطلع ّبذا ااْي.وهل 

الودائن  كمتوه إذا كوانْيا مون حيعلم ما يعلمه اّلِل من سريرة هذا األمر  ذلك أن إبطال الراب يفقد كوطرا كبو
لرة كورط يف صو -ألمور سْيو  يضاي  املدين،ويضي  عليوه اانوا .وهل معسور   ميلوك السوداق.فهنا كوان ا

 ن كلوه أو بعضوهَّت يلسر ويقدر على اللفاء.وكان  انبه التحبيه يف التصد  ابلدياب نتظار ح -وجلاب 
يقي لزكوووواة،ليعنوووود ا عسووووار.على أن النصوووولص األخوووورى ععوووول هلووووذا املوووودين املعسوووور حظووووا موووون مصووووار  ا

َووا الصَّووَدقاُت لِْلُفَقووراِء َواْلَمسواِكنِي ...وَ »قينه،وييسور حياتووه: هووم أصووحاب الديلن.الووذين   و ...« ِمنَي اْلغووارِ ِإ َّ
 لظرو   اعدت ّبم قينفقلا قيلوم على كهلاهتم وعلى لذائذهم.إ ا أنفقلها يف الطيه النظي .مث 
ضوك دين كلوه،مث ازل عون الومث اكء التعقيه العمي  ا ُياء،الذي ترجو  منوه الونفك امليمنو ،وتتم  لول تنو

.مُثَّ اَواتوَُّقووولا يَوْلموووا  تُوْرَجعُووولَن ِفيوووِه ِإىَل :»انجيووو  مووون اّلِل يووولم احلسووواب  َوُهْم   ُكوووُل نَوْفوووك  موووا َكَسوووَبحْل،   توُوووَل َّ ّللَِّ
 « ..يُْظَلُملنَ 

د  يمن وقوع ومشوهلقلوه املواواليلم الذي يرجعلن فيه إىل اّلِل،مث تل  كل نفك ما كسبحل يلم عسْي،له يف 
انر يزلوووزل اليووولم خووو اللقووول  بوووني يووودي اّلِل يف هوووذاحاضووور يف ضووومْي امليمن،ولوووه يف ضووومْي املووويمن هلل.و 

ه التصووفي  زاء ..إنووالكيووان  وهوول تعقيووه يتناسوو  مووع جوول املعووامالت.جل األخووذ والعطوواء.جل الكسووه وا؟وو
لقلوه املويمن اما أجودر الكثى للماضك مجيعه بكول موا فيه.والقضواء األخوْي يف املاضوك بوني كول مون فيوه.ف

 أن حشا  وأن يتلقا .
 يفرا منووه ألنووه لقلووه فووراهووك احلووارس القووابع يف أعمووا  الضوومْي يقيمووه ا سووالم هنووا    ميلووك ا إن التقوولى

  اّلِل رضووووووك ..رمحوووووواألعمووووووا  هنووووووا   إنووووووه ا سووووووالم ..النظووووووام القوووووولي ..احللووووووم النوووووودي املمثوووووول يف واقووووووع أ
 ابلبشر.وتكرمي اّلِل لإلنسان.

 344 عداء ا نسان وااْي الذي تشرق عنه البشري  ويصدها عنه أعداء اّلِل وأ

                                                 
أن هذ  اهلي  آخُر آي  نزلحل من القرآن العظيم، فقال ابن هَلِيع : حديب عطاء بن قينار، عون سوعيد بون جبوْي، قوال: آخور  وقد روي -  344

 عليوه وسولم هللالنول صولى ُهوْم   يُْظَلُمولَن { وعواش اَموا َكَسوَبحْل وَ  ُل نَوْفوك  ما نزل من القرآن كله } َواتوَُّقلا يَوْلم ا تُوْرَجُعلَن ِفيوِه ِإىَل اّللَِّ مُثَّ تُووَل َّ ُكو
 امت.بعد نزول هذ  اهلي  تسع ليال، مث مات يلم ا ينني، لليلتني خلتا من ربيع األول. روا  ابن أيب ح

ُقولا نزلوحل: } َواتوَّ   قوال: آخور آيو وقد روا  ابن َمْرُقويه من حدية املسعلقي، عن حبيه بن أيب تبحل، عن سعيد بن جبوْي، عون ابون عبواس،
خوور كووكء نووزل موون بوون عبوواس، قووال: آ ن عبوود هللاعوووقوود روا  النسووائك، موون حوودية يزيوود النحوولي، عوون عكرموو ، ،َجُعوولَن ِفيووِه ِإىَل اّللَِّ {يَوْلم ووا تُورْ 

 ُملَن {  .َوُهْم   يُْظلَ  ا َكَسَبحلْ القرآن: } َواتوَُّقلا يَوْلم ا تُوْرَجُعلَن ِفيِه ِإىَل اّللَِّ مُثَّ تُوَل َّ ُكُل نَوْفك  مَ 
اتوَُّقولا أنزلوحل  : } وَ   قوال: آخور آيو ا  الضحا ، والَعْليف، عن ابن عباس، وروى الثلري، عون الكلول، عون أيب صواحل، عون ابون عبواس،وكذا رو 

 لم ا.واحد وياليلن ي يَوْلم ا تُوْرَجُعلَن ِفيِه ِإىَل اّللَِّ { فكان بني نزوهلا ]وبني[ ملت النل 
 ي . { اهللحل: } َواتوَُّقلا يَوْلم ا تُوْرَجُعلَن ِفيِه ِإىَل اّللَِّ وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آي  نز 

 بن جرير.اعاش بعدها تسع ليال، وبدئ يلم السبحل ومات يلم ا ينني، روا   قال ابن جريج: يقلللن: إن النل 
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لَن { .تفسوْي ْفك  َما َكَسَبحْل َوُهْم   يُْظَلمُ نوَ تُوَل َّ ُكُل   مُثَّ اّللَِّ وروا  عطي  عن أيب سعيد، قال: آخر آي  أنزلحل: } َواتوَُّقلا يَوْلم ا تُوْرَجُعلَن ِفيِه ِإىَل 
 [720/ 1قار نيب  ] -ابن كثْي 
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 [284إل   282(:اآليات 2]سور  البقر  ):الوحد  المشرون

 أحكاا الدين والا ار  والرهن

 

ُتْم بِوَدْين  ِإىل َأَجول  }  وَنُكْم كاتِووَ اْكتُوُبلُ  َسوم ى فَومُ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا تَودايَونوْ   َذَْب  ه  اِبْلَعوْدِل وَ ْلَيْكتُوْه بَويوْ
ُ فَوْلَيْكُتْه َوْلُيْمِلِل ا َ رَ َلْيِه احلَْ لَِّذي عَ كاِته  أَْن َيْكُتَه َكما َعلََّمُه اّللَّ بَّوُه َو  يوَوْبَخْك ِمْنوُه َكوْي ا  فَوِإْن  ُ  َوْليَوتَّوِ  اّللَّ

ْلَعووووْدِل َواْسَتْشووووِهُدوا ْلُيْملِووووْل َولِيُووووُه ابِ ُهوووَل فوَ  لَّ مُيِووووُع أَْن كووواَن الَّووووِذي َعَلْيووووِه احْلَووووُ  َسوووِفيها  أَْو َضووووِعيفا  أَْو   َيْسووووَتِطي
أَْن َتِضووولَّ ِإْحوووداُ ا  ْرَضوووْلَن ِمووَن الُشوووَهداءِ ِن ِ َّوووْن توَ ْموورَأَ َكووِهيَدْيِن ِموووْن رِجووواِلُكْم فَووِإْن َ ْ َيُكووولان َرُجلَووونْيِ فَوَرُجووول  َوا

ْو َكبِوووْيا  ِإىل َأَجلِوووِه ْن َتْكتُوبُووولُ  َصوووِغْيا  أَ ْسوووَ ُملا أَ ا َو  تَ ِإذا موووا ُقعُووول  فَوتُوووذَكَِِر ِإْحوووداُ َا اأْلُْخووورى َو  َذَْب الُشوووَهداءُ 
ووَنُكْم فَولَووْيَك ْن َتُكوولَن ِعووارَة  حاِضوورَ لا ِإ َّ أَ تَوْر بُوو ذِلُكووْم أَْقَسووُ  ِعْنووَد اّللَِّ َوأَقْوووَلُم لِلشَّووهاَقِة َوأَْقىن َأ َّ  ة  تُووِديُروَوا بَويوْ

لا فَِإنَّووُه ُفُسوول   ِبُكووْم   َكووِهيد  َوِإْن تَوْفَعلُوو كاتِووه  وَ  ُيَضووارَّ  َأ َّ َتْكتُوُبلهووا َوَأْكووِهُدوا ِإذا تَبووايَوْعُتْم َو َعلَووْيُكْم ُجنووا   
ُ ِبُكلِِ َكْكء  َعلِ  ُ َواّللَّ ُتْم َعلى َسَفر  َوَ ْ عَُِدوا ك282يم  )َواتوَُّقلا اّللََّ َويُوَعلُِِمُكُم اّللَّ    اتِبوا  َفرِهوان  َمْقُبلَضو( َوِإْن ُكنوْ

الشَّوهاَقَة َوَموْن َيْكُتْمهوا فَِإنَّوُه آمِث    َربَّوُه َو  َتْكُتُمولاتَّوِ  اّللََّ ُه َوْليوَ فَِإْن أَِمَن بَوْعُضُكْم بَوْعضا  فَوْليُوَيقِِ الَِّذي اْ اَُِن أَمانَوتَو
ُ ِ وووا تَوْعَملُووولَن َعلِووويم  ) وووما ( ّللَِِّ موووا يف 283قَوْلبُوووُه َواّللَّ ُفِسوووُكْم أَْو وا موووا يف أَنوْ واِت َوموووا يف اأْلَْرِم َوِإْن تُوْبووودُ السَّ

ُ فَويَوْغِفُر ِلَمْن َيشاُء َويُوَعذِِبُ   { (284ر  ) َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِديشاُء َواّللَُّ يَ   َمنْ خُتُْفلُ  ُُياِسْبُكْم بِِه اّللَّ
 دقة الصياغة الثانوية في القرآن -مقدمة الوحد  

الراب.فقووود و الصووودق   كوووام اااصووو  ابلووودين والتجوووارة والووورهن تكملووو  لاحكوووام السوووابق  يف قرسوووكهوووذ  األح
لقوورم دية عوون ا.أمووا هنووا فاحلوواسووتبعد التعاموول الربوولي يف الوودرس السوواب  والووديلن الربليوو  والبيوولع الربليوو  .
 .. احلسن بال راب و  فائدة،وعن املعامالت التجاري  احلاضرة املثأة من الراب

دقوووو  لحيووووة تتجلووووى ا -ن ا نسووووان ليقوووو  يف عجووووه ويف إعجوووواب أمووووام التعبووووْي التشووووريعك يف القوووورآن وإ
خر.وحيووة   ها أو تي العجيبوو  يف الصووياغ  القانلنيوو  حووَّت مووا يبوودل لفووج بلفووج،و  تقوودم فقوورة عوون ملضووع

ان يع ابللجودلتشور اية يورب  تطغى هذ  الدق  املطلق  يف الصياغ  القانلنيو  علوى مجوال التعبوْي ونالوتوه.وح
يووو  الد لووو  ا مووون انحالوووديب ربطوووا لطيووو  املووودخل عميووو  ا ُيووواء قووولي التوووأيْي،قون ا خوووالل بووو اب  الووون
  تواب،فينفك هوذهلق والكالقانلني .وحية يلحج كل املييرات انتمل  يف ملق  نريف التعاقد وملق  الشو

وقوود اسووتل   قطوو  إ نن نقطوو  إىل املووييرات كلهووا وُيتوواط لكوول احتمووال موون احتما هتا.وحيووة   ينتقوول موو
ىل ضووى ا كووارة إديوودة يقتجالنقطوو  التشووريعي   يووة   يعوولق إليهووا إ  حيووة يقووع ارتبوواط بينهووا وبووني نقطوو  

 الرابط  بينهما ...
بل هوول أوضوو  التلجيووه.و إن ا عجوواز يف صووياغ  آايت التشووريع هنووا هلوول ا عجوواز يف صووياغ  آايت ا ُيوواء 

حقو  الدقو    عجواز مواققي  ُيرفه لفج واحد،و  ينلب فيوه لفوج عون لفج.ولول  اوأقلى.ألن الغرم هنا 
 التشريعي  املطلق  وا؟مال الفب املطل  على هذا النحل الفريد.
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رة قرون،كمووا لا  عشووذلووك كلووه فوول  سووب  التشووريع ا سووالمك ّبووذ  املبوواقئ للتشووريع املوودين والتجوواري  وو
 يع   الفقهاء انديلن 

 أحكاا الدين 282ول:الدرس ا 

ُتْم بِوووَدْين  ِإىل َأَجووول  »  ي يريووود ..هوووذا هووول املبووودأ العوووام الوووذ «اْكتُوُبل ُ فَوووَسوووم ى مُ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإذا تَووودايَونوْ
 يفيأيت بياوووا سول.حلكمو  تقرير .فالكتابو  أمور مفوروم ابلنا،غووْي مو و  لالختيوار يف حالو  الوودين إىل أج

 واي  النا.
ووَنُكْم كاتِووه  اِبْلَعووْدلِ َولْ » اتووه.وليك الوودين فهوول ك لم بكتابوو ..وهووذا تعيووني للشووخا الووذي يقوو« َيْكتُووْه بَويوْ

واحليوووودة  هووووك ا حتيوووواط -رفني يف التعاقوووود لوووويك أحوووود الطوووو -أحوووود املتعاقدين.وحكموووو  اسووووتدعاء تلووووة 
يود يف النصولص أو يز قا املطلق .وهذا الكاته مأملر أن يكته ابلعدل،فال مييل مع أحود الطورفني،و  يون

.. 
كووك     -الكاتووه  ابلقيوواس إىل - ا موون اّللِ ..فووالتكلي  هنوو« َو  َذَْب كاتِووه  أَْن َيْكتُووَه َكمووا َعلََّمووُه اّللَُّ »

وهوك ى اّلِل.لوحسوابه فيهوا عيتأخر و  ذىب و  يثقل العمل على نفسه،فتلك فريض  من اّلِل بونا التشريع،
 فَوْلَيْكُتْه كما علمه اّلِل...»كي  يكته   وفاء لفضل اّلِل عليه إذ علمه

.ومن تولىل الكتابو يوني مون يوهنا يكلن الشارع قد انتهى من تقرير مبودأ الكتابو  يف الودين إىل أجول.ومن تع
 ل ..ن يلتزم العدُياء  تكليفه  ن يكته.ومع التكلي  ذلك التذكْي اللطي  بنعم  اّلِل عليه،وذلك ا 

َ َربَّووُه َو ُ .َوْليوَ َلْيووِه احلَْ َوْلُيْملِووِل الَّووِذي عَ ..»ليوو  يبووني فيهووا كيوو  يكتووه وهنووا ينتقوول إىل فقوورة    يوَووْبَخْك تَّووِ  اّللَّ
 «ُيْملِووْل َولِيُووُه اِبْلَعووْدلِ يُع أَْن مُيِوولَّ ُهووَل فَولْ    َيْسووَتطِ يفا  أَوْ ِمْنووُه َكووْي ا .فَِإْن كوواَن الَّووِذي َعَلْيووِه احْلَووُ  َسووِفيها  أَْو َضووعِ 

ومقووودار الدين،وكووورنه ،ل الوووذي ميلوووك علوووى الكاتوووه اع افوووه ابلدينهووو -لوووذي عليوووه احلووو  ا -..إن املووودين 
 وأجله ..

نو  كور كورونا معيجول،أو ذ ذلك خيف  أن يقع الغ  على املدين لل أملى الدائن،فزاق يف الودين،أو قورب األ
ق  حلاجتوووه ام الصوووفبووو  يف إاووويف مصووولحته.واملدين يف ملقووو  ضوووعي  قووود   ميلوووك معوووه إعوووالن املعارضووو  رغ

ر.مث ه عوون نيوه خووانبو رتبواط إليهوا،فيقع عليوه الغ .فووإذا كوان املودين هوول الوذي ميلووك   ميول إ  موا يريوود ا
 -وهول ميلوك  -  املودينليكلن إقرار  ابلودين أقولى وأيبوحل،وهل الوذي ميلوك ..ويف اللقوحل ذاتوه يناكود ضومْي

ان كوألخورى ..فوإن   قورار ااالوذي يقور بوه و  مون سوائر أركوان  أن يتقك اّلِل ربه و  يوبخك كوي ا مون الودين
ع أن ميول هول أو   يسوتطي -ضعي  العقول  أي صغْيا أو -املدين سفيها   ُيسن تدبْي أملر .أو ضعيفا 

 ..فليملوول و  العقليوو  إموا لعووك أو جهوول أو آفوو  يف لسووانه أو ألي سووبه مون األسووباب املختلفوو  احلسووي  أو
 « ..اِبْلَعْدلِ ..» أمر  القيم عليه

ر صوويا.كك تتوولاف حصووه كخألن الوودين   -ولوول قلوويال  -والعوودل يووذكر هنووا لووزايقة الدقوو .فر ا هتوواون الوول  
 الضماانت كلها لسالم  التعاقد.
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عقد،نقطوووو  رى يف الوّبووووذا ينتهووووك الكووووالم عوووون الكتابوووو  موووون مجيووووع نلاحيها،فينتقوووول الشووووارع إىل نقطوووو  أخوووو
َضوووْلَن ِموووَن ِ َّوووْن تَورْ  - َواْمووورَأَ ِن نْيِ فَوَرُجووول   َرُجلَوووا َكوووِهيَدْيِن ِموووْن رِجاِلُكْم.فَوووِإْن َ ْ َيُكووولانَواْسَتْشوووِهُدو »الشوووهاقة:
 « .. ِإْحداُ ا فَوُتذَكَِِر ِإْحداُ َا اأْلُْخرى أَْن َتِضلَّ  -الُشَهداِء 

ل أن معنيووني:األو  والرضووى يشوومل - «ِ َّووْن تَوْرَضووْلَن ِمووَن الُشووَهداءِ » -إنووه   بوود موون كوواهدين علووى العقوود 
ولكووون لروفوووا تعاقووود ..يكووولن الشووواهدان عووودلني مرضووويني يف ا؟ماعووو .والثاين أن يرضوووى بشوووهاقهتما نرفوووا ال

عوا ققة،وهل إ وا اء للشوهامعين  قد   ععل وجلق كاهدين أمرا ميسلرا.فهنا ييسر التشوريع فيسوتدعك النسو
أن تعمول  ج املورأة فيوه  هتوا  قة يف اجملتمع املسولم السولي،الذيالرجال ألوم هم الذين يزاوللن األعمال عا

ك الطفللوووو  نسووواني  وهووووبووووذلك علووووى أملمتهوووا وأنليتهووووا وواجبهووووا يف رعايووو  أمثوووون األرصوووودة ا  لتعيا،فتجووولر
ملورأة طر إىل ذلوك ال،كموا تضوالناك   املمثل  ؟يل املستقبل،يف مقابل لقيمات أو قريهمات تناهلوا مون العم

 احود وامورأ نو يكن رجول ع النكد املنحر  الوذي نعويا فيوه اليولم  فأموا حوني   يلجود رجوالن فلويف اجملتم
اضوووحا و ا حمووودقا ..ولكووون ملووواذا امووورأ نف إن الووونا   يووودعنا حنووودس  ففوووك جموووال التشوووريع يكووولن كووول نووو

ثْية.فقود ينشوأ مون كن أسباب  نشأ ميلضالل هنا ..وا« أَْن َتِضلَّ ِإْحداُ ا فَوُتذَكَِِر ِإْحداُ َا اأْلُْخرى »معلال:
لضول   يكلن مون ال ومن مث  قل  خثة املرأة  لضلع التعاقد، ا اعلها   تستلعه كل ققائقه ومالبساته

تووووذكر  معووووا علووووى يف عقلهووووا  يووووة توووويقي عنووووه كووووهاقة ققيقوووو  عنوووود ا قتضوووواء،فتذكرها األخوووورى ابلتعوووواون
  ي  البيلللجيووووموووو  العضووول نفعاليوووو .فإن وليفووو  األمل مالبسوووات امللضوووولع كله.وقووود ينشووووأ مووون نبيعوووو  املووورأة ا 

يووو  نيووو  ا نفعال  اللجداتسوووتدعك مقوووابال نفسووويا يف املووورأة حتما.تسوووتدعك أن تكووولن املووورأة كوووديدة ا سوووتجاب
 لتلبي  مطاله نفلها بسرع  وحيلي    ترجع فيهما إىل التفكْي البطكء ..

لحووودة هوووذا مأة كخصوووي  الطبيعووو    تتجزأ،فووواملر وذلوووك مووون فضووول اّلِل علوووى املووورأة وعلوووى الطفللووو  ..وهوووذ  
قة علووى التعاقوود يف مثوول هووذ  املعووامالت يف حاجوو  إىل بينمووا الشووها -رأة سوولي  حووني تكوولن اموو -نابعهووا 

حودا ا إان  أن توذكر  فيوه ضومعرق كبْي من ا نفعال،ووقل  عند اللقائع بال شير و  إُياء.ووجلق امرأتني
 تتذكر وتفكء إىل اللقائع اجملرقة.ف -نفعال اإذا احنرفحل مع أي  -األخرى 

  ذبوووووولا لشووووووهداء أاوكمووووووا وجووووووه ااطوووووواب يف أول الوووووونا إىل الكتوووووواب أ  ذبوووووولا الكتاب ،يلجهووووووه هنووووووا إىل 
 «.َو  َذَْب الُشَهداُء ِإذا ما ُقُعلا»الشهاقة:

 ذيواّلِل هول الواحلو .ا  فتلبي  الدعلة للشهاقة إذن فريض  وليسحل تطلعا.فهك وسيل   قامو  العودل وإحقو
ذلك علووى ن تفضوول كوويفرضووها كووك يلبيهووا الشووهداء عوون نلاعيوو  تلبيوو  وجداني ،بوودون تضوورر أو تلكي.وبوودو 

 املتعاقدين أو على أحد ا،إذا كانحل الدعلة من كليهما أو من أحد ا.
كتابوو  وهنووا ينتهووك الكووالم عوون الشووهاقة،فينتقل الشووارع إىل غوورم آخر.غوورم عووام للتشووريع.ييكد ضوورورة ال

ويعا  ما قد حطر للنفك مون اسوتثقال الكتابو  وتكاليفهوا  جو  أن الودين صوغْي  -كث الدين أم صغر   -
  يستح ،أو أنه   ضرورة للكتاب  بني صاحبيه ملالبس  من املالبسات كالتجمل واحلياء أو الكسول وقلو  
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 -أَْن َتْكتُوبُوولُ   -َو  َتْسووَ ُملا » عمليووا:املبووا ة  مث يعلوول تشووديد  يف وجوولب الكتابوو  تعلوويال وجوودانيا وتعلوويال
وووهاَقِة،َوأَْقىن َأ َّ تَوْر بُووولا -َصوووِغْيا  أَْو َكبِوووْيا   ،َوأَقْووووَلُم لِلشَّ   تسوووأملا ..فهووول «.ِإىل َأَجلِوووِه.ذِلُكْم أَْقَسوووُ  ِعْنوووَد اّللَِّ

ذِلُكوْم أَْقَسوُ  ِعْنوَد .».إقرا   نفعا ت النفك ا نساني  حني هوك أن تكوالي  العمول أضوخم مون قيمتوه 
فالشهاقة على كوكء «.َوأَقْوَلُم لِلشَّهاَقةِ »..أعدل وأفضل.وهل إُياء وجداين  ن اّلِل ُيه هذا وييير .« اّللَِّ 

مكتلب أقلم من الشهاقة الشفلي  اليت تعتمد على الوذاكرة وحدها.وكوهاقة رجلوني أو رجول وامورأتني أقولم  
أقووووورب لعووووودم «:َوأَْقىن َأ َّ تَوْر بُووووولا»احووووود،أو اللاحووووود واللاحووووودة.كوووووذلك للشوووووهاقة وأصووووو  مووووون كوووووهاقة الل 

 الريب .الريب  يف صح  البياانت اليت تضمنها العقد،أو الريب  يف أنفسكم ويف سلاكم إذا تر  األمر بال قيد.
هدافه،وصوح  ع،وقق  أوهكذا تتكش  حكم  هذ  ا جراءات كلها ويقتنع املتعامللن بضرورة هوذا التشوري

 اءاته.إوا الصح  والدق  والثق  والطمأنين .إجر 
 ابو .وتكفك فيهويود الكتاقذلك كأن الدين املسمى إىل أجل.أما التجوارة احلاضورة فوإن بيلعهوا مسوتثناة مون 
ت تكرر يف أوقوووواسوووورع ،وت كووووهاقة الشووووهلق تيسووووْيا للعمليووووات التجاريوووو  الوووويت يعرقلهووووا التعقيوووود،واليت تووووتم يف

واقعيوو     ع  عمليوو شوورع للحيوواة كلهووا قوود راعووى كوول مالبسوواهتا وكووان كووريقصووْية.ذلك أن ا سووالم وهوول ي
َنُكْم،فَولَووْيَك رَة  تُووِديرُ ة  حاِضووِإ َّ أَْن َتُكوولَن ِعووارَ »تعقيوود فيهووا،و  تعليوو  ؟ووراين احليوواة يف جمراهووا: لَووْيُكْم عَ وَوا بَويوْ

 «.ُجنا   َأ َّ َتْكتُوُبلها َوَأْكِهُدوا ِإذا تَبايَوْعُتمْ 
عووووخ د ورقت بالوووونا أن ا عفوووواء موووون الكتابوووو  رخصوووو    جنووووا  فيها.أمووووا ا كووووهاق فملجه.وقوووو ولوووواهر

 الرواايت  ن ا كهاق كذلك للندب   لللجلب.ولكن األرج  هل ذا .
ة كتابوو  والشووهاقشووريع الوودين املسوومى،والتجارة احلاضوورة،والتقى كال ووا عنوود كوورنك الوقوود انتهووى ت -واهلن 

بول ..لقود قول  الكتواب والشوهداء كموا قورر واجبواهتم مون قفإنوه يقورر ح -  على اللجلب وعلى الرخص -
ه يف احلوو  واللاجوو ليتوولازن أوجووه علوويهم أ  ذبوولا الكتابوو  أو الشووهاقة.فاهلن يلجووه هلووم احلمايوو  والرعايوو 

 أقاء التكالي  العام .
ُ ِبُكوووولِِ َكوووووْكء  َو  ُيَضووووارَّ كاتِوووووه  َو  َكووووِهيد .َوِإْن تَوْفَعلُووووولا فَِإنَّووووُه ُفُسووووول   بِ » ُ.َواّللَّ َ َويُوَعلُِِمُكوووووُم اّللَّ ُكْم.َواتوَُّقوووولا اّللَّ

  يقع ضورر علوى كاتوه أو كهيد،بسوبه أقائوه للاجبوه الوذي فرضوه اّلِل عليوه.وإذا وقوع فإنوه يكولن «.َعِليم  
ضوولن خروجوا مونكم عون كوريع  اّلِل ورالفوو  عون نريقوه.وهل احتيواط   بوود منوه.ألن الكتِواب والشوهداء معر 

لسوووخ  أحوووود الفووووريقني املتعاقوووودين يف أحيوووان كثووووْية.فال بوووود موووون اوووتعهم ابلضووووماانت الوووويت تطم وووونهم علووووى 
أنفسهم،وتشووووووجعهم علووووووى أقاء واجووووووبهم ابلذموووووو  واألمانوووووو  والنشوووووواط يف أقاء اللاجبات،واحليوووووودة يف مجيووووووع 

ي ،ليسووووتمد وعلووووى عوووواقة القوووورآن يف إيقوووواا الضمْي،واستجاكوووو  الشووووعلر كلمووووا هووووم ابلتكل -األحوووولال.مث 
يووودعل املووويمنني إىل تقووولى اّلِل يف النهايووو   -التكليووو  قفعتوووه مووون قاخووول الووونفك،  مووون جمووورق ضوووغ  الووونا 

ويووذكرهم  ن اّلِل هوول املتفضوول عليهم،وهوول الووذي يعلمهووم ويركوودهم،وأن تقوولا  تفووت  قلوولّبم للمعرفوو  وهتيووئ 
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ُ ِبُكولِِ :»ان أرواحهم للتعليم،ليقلملا    هوذا ا نعوام ابلطاعو  والرضوى وا ذعو ُ.َواّللَّ َواتوَُّقولا اّللََّ.َويُوَعلُِِمُكوُم اّللَّ
 «.َكْكء  َعِليم  

ذكرها هنووا  صوو ،فلم يوومث يعوولق املشوورع إىل تكملوو  يف أحكووام الوودين،أخرها يف الوونا ألوووا ذات لوورو  خا
،مع ضومان عامولسوْيا للتيف النا العام ..ذلوك حوني يكولن الودائن واملودين علوى سوفر فوال اودان كاتبا.فتي

َوِإْن  »دين:ضووامن للوو اللفوواء،رخا الشووارع يف التعاقوود الشووفلي بووال كتابوو  مووع تسووليم رهوون مقبوولم للوودائن
ُتْم َعلى َسَفر  َوَ ْ عَُِدوا كاتِبا  َفرِهان  َمْقُبلَض     «.ُكنوْ

خوووْي لضووومان األهوووذا هووول اوهنووا يسوووتجيا الشوووارع ضووومائر املووويمنني لامانووو  واللفووواء بوودافع مووون تقووولى اّلِل.ف
ْعُضوُكْم بَوْعضوا  بوَ ِإْن أَِموَن فَو»ليهوا:علتنفيذ التشريع كلوه،ولرق األمولال والرهوائن إىل أصوحاّبا،وانافظ  الكاملو  

 «.فَوْليُوَيقِِ الَِّذي اْ اَُِن أَمانَوَتُه َوْليَوتَِّ  اّللََّ َربَّهُ 
ّلِل ابسووم تقوولى ا اوون عليووها  واملوودين موويان علووى الدين،والوودائن موويان علووى الوورهن وكال ووا موودعل ألقاء مووا 

لقووو  التعامووول مُيووواء يف إربوووه.والرب هووول الراعوووك واملوووريب والسووويد واحلووواكم والقاضوووك.وكل هوووذ  املعووواين ذات 
رى ان.وحنن   نووو  ا ئتمووووا ئتموووان واألقاء ..ويف بعوووخ اهلراء أن هوووذ  اهليووو  نسوووخحل آيووو  الكتابووو  يف حالووو

 - ووا واملوودين كال .والوودائنسووفر.وا ئتمان خوواص ّبووذ  احلال هذا،فالكتابوو  واجبوو  يف الوودين إ  يف حالوو  ال
 ميان. -يف هذ  احلال  

ة   عنووود يف هوووذ  املووور  عنووود التقاضوووك -ويف لووول هوووذ  ا ستجاكووو  إىل التقووولى،يتم احلووودية عووون الشوووهاقة 
 «.نَُّه آمِث  قَوْلُبهُ إِ ْكُتْمها فَ َو  َتْكُتُملا الشَّهاَقَة.َوَمْن يَ »يف عن  الشاهد وقلبه: ألوا أمان  -التعاقد 

ا لشووهاقة.فكال لالكتمووان ويتكووئ التعبووْي هنووا علووى القله.فينسووه إليووه ا مث.تنسوويقا بووني ا ضوومار لإلمث،و 
 عمل يتم يف أعما  القله.ويعقه عليه بتهديد ملفل .فليك هنا  خا  على اّلِل.

ُ ِ وووا تَوْعَملُووولَن َعلِووويم  » لووولب  مث لكوووامن يف القا مث ا الوووذي يكشووو وهووول اوووزي عليوووه  قتضوووى علموووه «.َواّللَّ
موووا و واألرم  يسوووتمر السووويا  يف تلكيووود هوووذ  ا كارة،واستجاكووو  القلوووه للخووول  مووون مالوووك السوووماوات

ن ق  وا يشواء موئر العبوافيهما،العليم  كنولانت الضومائر خفيوحل أم لهرت،اجملوازي عليها،املتصور  يف مصوا
وووو ّللَِِّ مووووا»شووووي ته بووووال تعقيووووه  الرمحوووو  والعذاب،القوووودير علووووى كوووول كووووكء تتعلوووو  بووووه م يف  ماواِت َومووووايف السَّ

ُ،فَويَوغْ اْم بِِه اأْلَْرِم.َوِإْن تُوْبُدوا ما يف أَنْوُفِسُكْم أَْو خُتُْفلُ  ُُياِسْبكُ  ُ َعلوى  ِفُر ِلَمْن َيشاُء َويُوَعوّللَّ ذُِِب َموْن َيشواُء،َواّللَّ
 «.ُكلِِ َكْكء  َقِدير  

 البحووحل ّبووذا التلجيووه اللجووداين البحووحل ويوورب  بووني التشووريعات للحيوواة وهكووذا يعقووه علووى التشووريع املوودين
وخووووال  احلياة،بووووذلك الوووورابط الليي ،امليلوووو  موووون ااوووول  والرجوووواء يف مالووووك األرم والسماء.فيضووووي  إىل 
ضووماانت التشووريع القانلنيوو  ضووماانت القلووه اللجدانيوو  ..وهووك الضوومان اللييوو  املميووز لشوورائع ا سووالم يف 

 يف اجملتمووع املسوولم ..وهووك والتشووريع يف ا سووالم متكامالن.فا سووالم يصوونع القلوولب الوويت قلوولب املسوولمني
يشوووورع هلووووا ويصوووونع اجملتمووووع الووووذي يقوووونن له.صوووونع  إهليوووو  متكاملوووو  متناسووووق .تربي  وتشووووريع.وتقلى وسوووولطان 
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..ومونهج لإلنسووان مون صوونع خووال  ا نسوان.فأىن تووذهه كورائع األرم،وقوولانني األرم،ومنوواهج األرمف 
أىن تذهه نظرة إنسان قاصر،حمدوق العمر،حمدوق املعرف ،حمودوق الر يو ،يتقله هولا  هنوا وهنوا ،فال يسوتقر 
على حال،و  يكاق اتمع اينان منه على رأي،و  علوى ر يو ،و  علوى إقرا ف وأىن توذهه البشوري  كوارقة 

 كل حال  ويف كل آنفعن رّبا.رّبا الذي خل ،والذي يعلم من خل ،والذي يعلم ما يصل  القه،يف  
أ  إووووا الشوووقلة للبشوووري  يف هوووذا الشوووروق عووون مووونهج اّلِل وكرعه.الشوووقلة الووويت بووودأت يف الغووورب هوووراب مووون 
الكنيس  الطاغي  الباغي  هنا  ومن إهلها الوذي كانوحل توزعم أووا تنطو  اب وه وهورم علوى النواس أن يتفكوروا 

ا سووتبداق املنفوور ..فلمووا هووم النوواس أن يتخلصوولا موون وأن يتوودبروا وتفوورم علوويهم اب ووه ا  وات الباهظوو  و 
هذا الكابلس،ختلصلا من الكنيس  وسلطاوا.ولكنهم   يقفلا عنود حود ا عتدال،فتخلصولا كوذلك مون إلوه 
الكنيسو  وسولطانه  مث ختلصوولا مون كوول قيون يقوولقهم يف حيواهتم األرضووي   ونهج اّلِل ..وكانووحل الشوقلة وكووان 

  345البالء  
ا مووعته وقانلنووهف ا ابلنووا نشوورق عوون اّلِل ومنهجووه وكووريمووفمووا ابلنوواف  -ن الووذين نووزعم ا سووالم حنوو -فأمووا حنوون 

لينووا يقووال،ويفيخ ععنووا األ ابلنووا وقيننووا السووم  القوولمي   يفوورم علينووا إ  كوول مووا يرفووع عنووا األغالل،وُيوو 
  ف على الطري  امليقي إليه وإىل الرقك والفالا ستقام  الرمح  واهلدى واليسر و 

 
  

                                                 
السويد رمحوه «.) قار الشورو »نمد قطوه.« معرك  التقاليد»وكتاب:« ا نسان بني املاقي  وا سالم»يراجع يف هذا امللضلع كتاب: -  345
 هللا (
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 [286إل   285(:اآليات 2]سور  البقر  ):خاأمة السور 

 خالصة سور  البقر  

 

 َوُرُسوِلِه   نُوَفوِرُِ  بَونْيَ َأَحود  ِموْن  َوَمالِئَكِتِه وَُكُتبِوهِ َن اِبّللَِّ ُكل  آمَ   آَمَن الرَُّسلُل ِ ا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِِه َواْلُمْيِمُنلنَ } 
ْعنوووا َوأَنَْعنوووا ُغْفرانَوووَك َربَّنوووا َوإِلَْيوووَك الْ ُرُسووولِ  ُ نَوْفسوووا  ِإ َّ ُوْسوووَعها هَلوووا موووا  (   يُكَ 285)َمِصوووُْي ِه َوقووواُللا  َِ لِِوووُ  اّللَّ

ا  َكموا مَحَْلتَوُه َعلَوى ْصر إِ نا َو  َهِْمْل َعَلْينا طَْأان َربَّ ْو َأخْ أَ َكَسَبحْل َوَعَلْيها َما اْكَتَسَبحْل َربَّنا   تُياِخْذان ِإْن َنِسينا 
ْلنووا مووا   ناقَووَ  لَنووا بِووهِ  حَل َمووْل ان فَاْنُصووْران َعلَووى ِفووْر لَنووا َواْرمَحْنووا أَنْووَعنَّووا َواغْ  َواْعوو ُ  الَّووِذيَن ِمووْن قَوْبِلنووا َربَّنووا َو  ُهَمِِ

 { (286اْلَقْلِم اْلكاِفرِيَن )
 اسامراض موا يع سور  البقر  -مقدمة الوحد  

الوويت  ة  لضوولعاهتا،والكبْي لسوولرة الكبووْية ..الكبووْية  جمهووا التعبووْيي إذ هووك أنوولل سوولر القوورآنهووذا ختووام ا
ها اليفها،وملقفهجها،وتكاثل قطاعا ضخما رحيبا مون قلاعود التصولر ا مياين،وصوف  ا؟ماعو  املسولم ،ومن

 حرّبووووووا هم يفسووووووائليف األرم،وقورهووووووا يف اللجوووووولق وملقوووووو  أعوووووودائها املناهضووووووني هلا،ونبيعتهم،ونبيعوووووو  و 
رححل ..كمووا كوو ووسوويلتها هووك يف قفووع غووائلتهم عنهووا موون جهوو ،وتلقك مصووْيهم املنكوولق موون جهوو  أخوورى

صووووها الوووولاقعك شووووري  وقصالسوووولرة نبيعوووو  قور ا نسووووان يف األرم،وفطرتووووه،ومزال  خطا ، ثلوووو  يف  ريوووو  الب
 ..إىل آخر ما سب  تفصيله يف أيناء استعرام نصلصها الطليل .

ت ألعظوووم قطاعوووا صوووا وافيوووارة الكبوووْية ..يف آيتوووني اينتوووني ..ولكنهموووا اوووثالن بوووذاهتما تلخيهوووذا ختوووام السووول 
 السلرة.يصل  ختاما هلا.ختاما متناسقا مع ملضلعاهتا وجلها وأهدافها.

 ْلَغْيووووهِ يَن يُوْيِمنُووولَن ابِ ِقنَي،الَّووووذِ ْلُمتَّ لِ ا .ذلِوووَك اْلِكتووواُب   َريْووووَه ِفيِه،ُهووودى  »لقووود بووودأت السوووولرة بقللوووه تعوووواىل:
ِموووْن قَوْبلِوووَك َواِبهْلِخووورَِة ُهوووْم  َل إِلَْيوووَك َوموووا أُنْوووزِلَ  ِ وووا أُنْوووزِ ْيِمنُووولنَ َويُِقيُموولَن الصَّوووالَة َوِ َّوووا َرَزْقنووواُهْم يُوْنِفُقلَن،َوالَّوووِذيَن يوُ 

 « ..يُلِقُنلنَ 
للوه ك ذي ختوتم بقهوا ..وهوا وورق يف يناايها إكوارات إىل هوذ  احلقيق ،وخباصو  حقيقو  ا ميوان ابلرسول مجيعو

ُتبِووِه َوُرُسووِلِه.  نُوَفووِرُِ  بَوونْيَ ّللَِّ َوَمالِئَكتِووِه وَكُ ل  آَمووَن ابِ ُنلَن.ُكووآَمووَن الرَُّسوولُل ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيووِه ِمووْن َربِِووِه َواْلُمْيمِ »تعوواىل:
الكثوووْي مووون رة د حووولت السووول وهووول ختوووام يتناسووو  موووع البووودء كأوموووا قفتوووا كتووواب  وقووو...« َأَحووود  ِموووْن ُرُسوووِلِه 

ل عون ل بب إسرائي عن نكل تكالي  األم  املسلم ،وتشريعاهتا يف كَّت كيون احلياة ..كما ورق فيها الكثْي
ابلتكووالي    النهوولمتكواليفهم وتشووريعاهتم ..ويف ختامهووا اووكء هووذا الوونا املفصو  عوون احلوود الفاصوول بووني

  -ا موو  و  إيقاهلا،وأنووه كووذلك   ُيابيهوو يريوود إعنووات هووذ  األ  -بحانه سوو -والنكوولل عنهووا،املبني أن اّلِل 
ُ نَوْفسوا  ِإ َّ ُوْسو»دى:سو  ي كها  -كما زعمحل يهلق عن رّبا  َسوَبحْل َوَعَلْيهوا َموا كَ َعها،هَلا موا    يَُكلِِوُ  اّللَّ

 « ..اْكَتَسَبحلْ 
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ا الفضول ه هوذبوقوابللا  وقد تضمنحل السلرة بعخ قصا بب إسرائيل وما أنعم اّلِل عليهم به من فضول وموا
..ويف « َسووُكمْ تُوُللا أَنْوفُ ْم فَوواقوْ فَوُتلبُوولا ِإىل ابرِِئُكوو»موون جحوولق ومووا كلفهووم موون كفووارات بلوو  بعضووها حوود القتوول:

 َلْينووا.َربَّنووا َو  َهِْمووْل عَ ْو َأْخطَْأانِسووينا أَ َربَّنووا   تُياِخووْذان ِإْن نَ »ختامهووا يوورق ذلووك الوودعاء اااكووع موون املوويمنني:
ْلنا َتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلنا.َربَّنا َو  هَُ ِإْصرا  َكما مَحَلْ   «.اْغِفْر لَنا َواْرمَحْنا نا بِِه.َواْعُ  َعنَّا وَ لَ ا   ناَقَ  ممِِ

افرين ع الكفوور والكووّلِل لوودفوقوود فوورم يف السوولرة علووى املوويمنني القتووال وأمووروا اب؟هوواق وا نفووا  يف سووبيل ا
أَنْوووحَل »هم:ر علوووى عووودو رّبوووم يسوووتمدون منوووه العووولن علوووى موووا كلفهم،والنصووووهوووك ختوووتم ابلتجووواء املووويمنني إىل 

 «.َمْل ان فَاْنُصْران َعَلى اْلَقْلِم اْلكاِفرِينَ 
 إنه ااتام الذي يلخا ويشْي ويتناس  مع خ  السلرة األصيل ..

ثيول موا ارة لتم العبوقائمو  يف ويف هاتني اهليتني كل كلم  هلا ملضعها،وهلا قورها،وهلا ق لتهوا الضوخم .وهك
انبووه.ومن عقيوودة ..موون نبيعوو  ا ميووان يف هووذا الوودين وخصائصووه وجل موون حقووائ  ال -وهوول كبووْي  -وراءهووا 

لووويهم.ومن علي  الووويت يفرضوووها ّبم،وابلتكوووا -سوووبحانه  -حوووال املووويمنني بوووه موووع رّبم،وتصووولرهم ملوووا يريووود  
ة ا الضخم.بصوولر ا قورهووهلوو.كوول كلموو  التجووائهم إىل كنفووه واستسووالمهم ملشووي ته وارتكوواوم إىل علنووه ..نعووم .

لع هووذ  فيووه ونووا عجيب .عجيبوو  حووَّت يف نفووك موون عوواش يف لووالل القرآن،وعوور  كووي ا موون أسوورار التعبووْي
 األسرار يف كل آي  من آايته 

 285أرهللاان ا يمان 

 اْلُمْيِمُنلَن.ُكوول  آَموونَ وَ ْن َربِِووِه ِموولَْيووِه آَمووَن الرَُّسوولُل ِ ووا أُنْووزَِل إِ »فلننظوور يف هووذ  النصوولص بشووكء موون التفصوويل: 
ْعنا َوأَنَْعنا.غُ ُسوِلِه.َوقارُ د  ِموْن اِبّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه.  نُوَفِرُِ  بَونْيَ َأَحو « ْفرانَوَك َربَّنوا َوإِلَْيوَك اْلَمِصوْيُ ُللا: َِ

.. 
هوذ     تتمثول فيهوالكول مجاعوفعال.و إوا صولرة للميمنني،للجماعو  املختوارة الويت اثلوحل فيهوا حقيقو  ا ميوان 

مووووع  -عوووو  ميووووان الرفييف حقيقوووو  ا  -وهوووول امعهووووا  -سووووبحانه  -احلقيقوووو  الضووووخم  ..وموووون مث كرمهووووا اّلِل 
وتعور  أي  هل تكرمي تدر  ا؟ماع  امليمن  حقيقته ألوا تودر  حقيقو  الرسولل الكبوْيةو  - - -الرسلل 

 صف  واحدة،يف آيو  واحودة،من كالموه يف - -وبني الرسلل  مرتقى رفعها اّلِل إليه عند ،وهل امع بينها
 ..« ُنلنَ آَمَن الرَُّسلُل ِ ا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِِه َواْلُمْيمِ »ا؟ليل:

ملباكوور لك.واتصوواله الوولحك العوإميووان الرسوولل  ووا أنووزل موون ربووه هوول إميووان التلقووك املباكوور.تلقك قلبووه النقووك ل
.وهك قرجو  قاة أو واسوط ألو  وبوال ق  اليت تتمثل يف كيانه بذاهتا من غْي كود و  حماو ابحلقيق  املباكرة.احلقي

إ  مون  - علوى حقيقتهوا -من ا ميان   جمال للصفها فال يصفها إ  من ذاقهوا،و  يودركها مون اللصو  
م يف ل الوووذي يكووورم اّلِل عبووواق  املووويمنني فوووويجمعههووو - -ميوووان الرسووولل إ -ذاقهوووا كوووذلك  فهوووذا ا ميوووان 

طبيع  احلال وكيوان أِي سولا  ب - -اللص  مع الرسلل الكرمي.على فار  ما بني مذاقه يف كيان الرسلل 
  ن   يتل  احلقيق  املباكرة من مل  .
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 فما هك نبيع  هذا ا ميان وحدوق ف
ْعنارُ ِموووْن  َأَحووود    بَووونْيَ ُكووول  آَموووَن اِبّللَِّ َوَمالِئَكتِوووِه وَُكُتبِوووِه َوُرُسوووِلِه.  نُوَفوووِرِ ُ » َوأَنَْعنا.ُغْفرانَوووَك َربَّنوووا  ُسوووِلِه.َوقاُللا: َِ

مو  اللاريو  لودين ليو  ّبوذ  األان الوذي ي..إنه ا ميان الشامل الذي جاء به هذا الدين.ا مي« َوإِلَْيَك اْلَمِصْيُ 
لكوووه رة يف م،السوووائ  الزماناّلِل،القائمووو  علوووى قعلتوووه يف األرم إىل يووولم القيام ،الضوووارب  ا؟وووذور يف أعموووا

لهوا ثول البشوري  كالوذي يتم الرسلل وملكه ا ميان املمتد يف كعاب التاري  البشري،ا ميان الدعلة وملكه
ان.فليك زب الشووويطمنوووذ نشوووأهتا إىل وايتهوووا صوووفني اينني:صووو  املووويمنني وصووو  الكوووافرين.حزب اّلِل وحووو

 هنالك ص  تلة على مدار الزمان.
ياة.وقاعووودة لوووذي ُيكوووم احلاة املووونهج ان ابّلِل يف ا سوووالم قاعووودة التصووولر.وقاعد..وا ميووو« ُكووول  آَموووَن اِبّللَِّ »

 اال  وقاعدة ا قتصاق.
 وقاعدة كل حرك  يتحركها امليمن هنا أو هنا .

ى ضووومْي   ابلسوووياقة علوووالربلبيووو  والعبووواقة.ومن مث إفوووراقابألللهيووو  و  -سوووبحانه  -ا ميوووان ابّلِل معنوووا  إفوووراق  
 كل أمر من أملر احلياة.  ا نسان وسللكه يف
 تصوووري  يفأو الربلبيووو .فال كوووريك لوووه يف االووو .و  كوووريك لوووه  يف األللهيووو  -إذن  -لووويك هنوووا  كوووركاء 

 .نفع غْي  أحدييضر أو  األملر.و  يتدخل يف تصريفه للكلن واحلياة أحد.و  يرز  الناس معه أحد.و 
 ما ذذن به ويرضا .و  يتم ككء يف هذا اللجلق صغْيا كان أو كبْيا إ  

بواقة علدينلنو .فال اضولع وااوليك هنا  كركاء يف العباقة يتجوه إلويهم النواس.  عبواقة الشوعائر و  عبواقة 
   منه.إذي   سلطان ملصدر الإ  ّلِل.و  ناع  إ  ّلِل وملن يعمل  مر  وكرعه،فيتلقى سلطانه من هذا ا

قلاعوووود و التشووووريع ف وحوووود   كووووم هووووذا ا ميووووان.ومن مث فالسووووياقة علووووى ضوووومائر النوووواس وعلووووى سووووللكهم ّللِ 
ل  ..فهووذا هوو..موون اّللِ  االوو ،ونظم ا جتموواع وا قتصوواق   تتلقووى إ  موون صوواحه السووياقة اللاحوود األحوود

حلوودوق اقيوود إ  موون  قووا موون كوولمعوو  ا ميووان ابّلِل ..وموون مث ينطلوو  ا نسووان حوورا إزاء كوول موون عوودا اّلِل،نلي
 عزيزا على كل أحد إ  بسلطان من اّلِل.اليت كرعها اّلِل،

وا ميووان  الئكوو  اّلِل نوور  موون ا ميووان ابلغيه،الووذي هوودينا عوون قيمتووه يف حيوواة ا نسووان يف «.َوَمالِئَكتِووهِ »
وهووول حووورج ا نسوووان مووون نطوووا  احلووولاس املضوووروب علوووى  -يف ا؟وووزء األول مووون الضوووالل  -مطلوووع السووولرة 

 346خبصائصوها املميوزة « إنسوانيته»ا وراء هذا النطا  احليلاين وبذلك يعلن احليلان ويطلقه يتلقى املعرف   
..ذلووك بينمووا هوول يلوول فطوورة ا نسووان وكوولقه إىل اجملاهيوول الوويت   هووي  ّبووا حلاسووه،ولكنه ُيووك وجلقهووا 

اكوتطحل وراء األسوانْي  -كموا منحهوا اّلِل لوه   -بفطرته.فإذا   تلوِه هوذ  األكولا  الفطريو   قوائ  الغيوه 
 .347واارافات لتشبع هذ  ا؟لع  أو أصيه الكيان ا نساين ابالخل  وا ضطراب

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »ف «خطلط متقابل  يف النفك البشري »ال بي  ا سالمي  نمد قطه.فصل: يراجع كتاب:منهج - 346
 ) السيد رمحه هللا ( 40 - 39يراجع ا؟زء األول ص  -  347
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العقليوو  و ائله احلسووي  ذاته،بلسووبوا ميووان ابملالئكوو :إميان  قيقوو  غيبيوو ،  سووبيل لووإلقرا  البشووري أن يعرفهووا 
   كواءت رمحومن مثلغيبيو .و املهيأة له ..بينما كيانه مفطلر على الشل  إىل معرف  كوكء مون تلوك احلقوائ  ا

  موون أن ميوود  بطوور  -هوول العلوويم بتكلينووه وأكوولاقه ومووا يصوول  لووه ويصوولحه وهوول فووانر  و  -اّلِل اب نسووان 
وبووذلك  -إليهووا  واتووه الذاتيوو  قاصوورة عوون اللصووللولوول كانووحل أق -احلقووائ  الغيبيوو  هذ ،ويعينووه علووى اثلهووا 

دون بويانوه وفطرتوه  يصول  ك حلقوائ  الويت يرُيه من العنواء ومون تبديود الطاقو  يف حماولو  اللصولل إىل تلوك ا
 يتموووورقوا علووووى راقوا أنمعرفتهووووا،و  يطموووو ن ابلووووه و  يقوووور قوووورار  قبوووول احلصوووولل عليهووووا  بوووودليل أن الووووذين أ

قولهلم عو اضوطربحل من حياهتم،استبدت ببعضوهم خرافوات وأوهوام مضوحك  أ فطرهتم،فينفلا حقائ  الغيه
كوأنه كوأن  -ئكو  قو  املالضال علوى ذلوك كلوه فوإن ا ميوان  قيوأعصاّبم وامتات ابلعقد وا حنرافات  وف

ق،فال نسوواين ابللجوول لشووعلر ا يلسووع آفووا  ا -ا ميووان ابحلقووائ  الغيبيوو  املسووتيقن  الوويت جوواءت موون عنوود اّلِل 
 ككموا أنوه يوين  -وهل ضو يل  -تنكما صلرة الكلن يف تصلر امليمن حَّت تقتصر على ما تدركه حلاسه 

إبذن اّلِل  -لوى ااووْي  علنوه ع  امليمنو  مون حللوه تشوواركه إميانوه بربه،وتسوتغفر لوه،وتكلن يفقلبوه ّبوذ  األروا 
اهتووا فضوول ذهوول كووعلر لطيوو  نوودي مووينك و  كووك ..مث هنالووك املعرف :املعرفوو  ّبووذ  احلقيقوو  وهووك يف و  -

 مينحه اّلِل للميمنني به و الئكته ..
سووله بوودون تفرقوو  بووني أحوود موون كتووه اّلِل ور  ميووان بوا«. َأَحوود  ِمووْن ُرُسووِلهِ   نُوَفووِرُِ  بَوونْيَ « ..»وَُكُتبِووِه َوُرُسووِلهِ »

ابّلِل  الم.فا ميانهوووا ا سووورسوووله هووول املقتضوووى الطبيعوووك الوووذي ينبثووو  مووون ا ميوووان ابّلِل يف الصووولرة الووويت ير 
صوول دة األّلِل،ووحوويقتضووك ا عتقوواق بصووح  كوول مووا جوواء موون عنوود اّلِل،وصوود  كوول الرسوول الووذين يبعووثهم ا
ني الرسووول يف لتفرقووو  بوووالوووذي تقووولم عليوووه رسالتهم،وتتضووومنه الكتوووه الووويت نزلوووحل علووويهم ..ومووون مث   تقووولم ا

لويهم إالوذين أرسول  ال القلمضمْي املسلم.فكلهم جاء من عند اّلِل اب سالم يف صلرة من صلر  املناسب  حل
لودين اللاحد،لودعلة البشوري  كلهوا ألخوْية لفجواء ابلصولرة ا -مود حم -حَّت انتهى األمر إىل خامت النبيوني 

 إىل يلم القيام .
يشوعر و اريو  لوه كلوه ،وهوك الل وهكذا تتلقى األمو  املسولم  توراّ الرسوال  كلوه وتقولم علوى قيون اّلِل يف األرم

صويد عرفتوه ر م يف هوذ  األرم إىل يولم القيامو .فهم احلوراس علوى أعوز بضخام  قورهو -من مث  -املسلملن 
ّبووا  اجهوولنيف األرم،يل  -وحوودها  ورايوو  اّللِ  -لطليوول.وهم املختووارون حلموول رايوو  اّلِل البشووري  يف  رحهووا ا

واسوووتعماري   وصوووليبي  راايت ا؟اهليووو  املختلفووو  الشوووارات،من قلميووو  ووننيووو  وجنسوووي  وعنصوووري  وصوووهيلني 
 ووووووواء تال  األوإحلاقيووووووو  ..إىل آخووووووور كوووووووارات ا؟اهليووووووو  الووووووويت يرفعهوووووووا ا؟ووووووواهليلن يف األرم،علوووووووى اخووووووو

 ملصطلحات واختال  الزمان واملكان.وا
إن رصيد ا ميان الذي تقلم األم  املسلم  حارس  عليه يف األرم،ووراي  له منوذ أقودم الرسوا ت،هل أكورم 
رصووووووويد وأقلموووووووه يف حيووووووواة البشوووووووري .إنه رصووووووويد مووووووون اهلووووووودى والنووووووولر،ومن الثقووووووو  والطمأنينووووووو ،ومن الرضوووووووى 

بشوري مون هوذا الرصويد حوَّت اتاحوه القلو  والظالم،وتعمور   والسعاقة،ومن املعرف  واليقني ..وما حلول قلوه
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اللسووواوس والشكل ،ويسوووتبد بوووه األسوووى والشوووقاء.مث يووورو  بتخوووب  يف للمووواء ناخيووو ،  يعووور  أيووون يضوووع 
قدميوووه يف التيوووه الك يوووه  وصووورخات القلووولب الووويت حرموووحل هوووذا الزاق،وحرموووحل هوووذا األنك،وحرموووحل هوووذا 

.هووذا إذا كووان يف هووذ  القلوولب حساسووي  وحيليوو  ورغبوو  يف . 348النلر،صوورخات ملجعوو  يف مجيووع العصوولر 
املعرفوو  وهلفوو  علووى اليقني.فأمووا القلوولب البليوودة امليتوو  ا؟اسووي  الغليظ ،فقوود   هووك هووذ  اللهفوو  و  ييرقهووا 

يف األرم كالبهيموو  شكوول وتسووتمتع كمووا شكوول األنعووام وتسووتمتع.وقد  الشوول  إىل املعرفوو  ..وموون مث اضووك
لبهيمووو ،أو تفووو س وتووونها كووواللحا وتوووزاول الطغيوووان وا؟وووثوت والبغوووك والبطا،وتنشووور تووونط  وتووورفك كا

 الفساق يف األرم ..مث اضك ملعلن  من اّلِل ملعلن  من الناس 
ولووول  -خاويووو   -الرغووود املووواقي  ولووول غرقوووحل يف -واجملتمعوووات انرومووو  مووون تلوووك النعمووو  جمتمعوووات ابئسووو   

موم األرم أوأمامنوا يف  -السوالم ااوارجك افرت هلوا احلورايت واألمون و ولول تول  -  قلقو -تراكم فيها ا نتواج 
ه مالئكتوووه وكتبوووو ابّلِل  كووولاهد علوووى هوووذ  الظووواهرة   ينكرهوووا إ  موووراوغ يتنكووور للحوووك والعيوووان  وامليمنووولن

مووووووووون  ن مغفرتوووووووووهورسوووووووووله،يتلجهلن إىل رّبوووووووووم ابلطاعووووووووو  والتسوووووووووليم،ويعرفلن أووووووووووم صوووووووووائرون إليوووووووووه،فيطلبل 
ْعنا َوأَنَْعنا،ُغْفراَنَك َربَّنا،َوإِلَْيَك الْ َوقاُلل »التقصْي:  .«َمِصْيُ ا: َِ

كول طاع ،السومع للسومع والاويتجلى يف هذ  الكلمات أير ا ميوان ابّلِل ومالئكتوه وكتبوه ورسوله.يتجلى يف 
لقك منوه والتكران مون قبول،ذ اقة كما ما جاءهم من عند اّلِل،والطاع  لكل ما أمر به اّلِل.فهل إفراق اّلِل ابلسي

موور أرم النوواس عوون ن حيووة يعوويف كوول أموور.فال إسووالم بووال ناعوو  ألموور اّلِل،وإنفوواذ لنهجووه يف احليوواة.و  إميووا
صوولراهتم عووون تيتلقوولن  اّلِل يف الكبووْية والصووغْية موون كوويون حيوواهتم أو حيوووة   ينفووذون كووريعت ،أو حيووة

 القلوه وصودقه وقور يف ا ميان موااال  والسلل  وا جتماع وا قتصاق والسياس  من مصدر غْي مصودر .ف
 العمل.

 ها.ّلِل ح  أقائاوفرائخ  ومع السمع والطاع  ..الشعلر ابلتقصْي والعجز عن تلفي  آ ء اّلِل ح  ككرها
فوران إ وا غ.ولكون نلوه ال« .بَّنواُغْفرانَوَك رَ »وا لتجاء إىل رمحو  اّلِل لتتودار  تقصوْيهم وعجوزهم بسوماحتها:

 ..الم وإعالن السمع والطاع  ابتداء بال عناق أو نكران اكء بعد تقدمي ا ستس
 غد ل أمر وكلْي إليه يف كخرة.املصوإ ا يعقبه كذلك اليقني  ن املصْي إىل اّلِل.املصْي إليه يف الدنيا واهل

 بظهر الغيه واليلم   وكم حيه الظن يف املقبل
 ولسحل ابلغافل حَّت أرى مجال قنياي و  أجتلك

                                                 
 يقلل عمر اايام :  - 348

 أحك يف نفسك قبيه الفناء و  أصه يف العيا إ  الشقاء
 لفكري حل لغز القضاءاي حسر  إن حان حيب و  يت  

 ترو  أايمك و  تغتدي كما هته الري  يف الفدفد(
 وما نليحل النفك  ا على يلمني:أمك املنقضك والغد) السيد رمحه هللا
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 صل  أصاب ما فت  النلم كمام الشباب  عحل يف حلمك
 أف  فإن النلم صنل الرقى واكرب فمثلا  فراش ال اب

 سأنتحك امللت حثية اللروق وميحك ا ك من سجل اللجلق
 هات اسقنيها اي م  خانري فغاي  األايم نلل اهلجلق

ه ان مون كول تعبودة لإلنسوئوابنول األابنيل.الكول ابنل.موا الفا«:العهود القودمي»ويقلل ا؟امعو  بون قاوق يف 
مك شووور  والشوووالوووذي يتعبوووه هوووحل الشووومكف قور ميضوووك وقور اوووكء.واألرم قائمووو  إىل األبد.الشووومك ت

ة ذهه قائووووور تغرب،وتسووووورع إىل ملضوووووعها حيوووووة تشووووور .الري  توووووذهه إىل ا؟نلب،وتووووودور إىل الشووووومال.ت
ه الوووذي جووورت منووو  املكوووانقوراان،وإىل موووداراهتا ترجع.كووول األووووار عوووري إىل البحووور والبحووور لووويك  وووآلن.إىل

ني   تشووبع لكوول.العاألوووار،إىل هنووا  تووذهه راجعوو .كل الكووالم يقصوور،و  يسووتطيع ا نسووان أن حووث اب
حل هووونع.فليك مووون النظووور،واألذن   اتلوووى مووون السووومع.ما كوووان فهووول يكلن،والوووذي صووونع فهووول الوووذي يصووو

 لووويت كانووووحليف الوووودهلر االشووومك جديووود.إن وجوووود كوووكء يقوووال له:انظر،هووووذا جديووود،فهل منووووذ زموووان كوووان 
نوولن بعوودهم لووذين يكل قبلنووا.ليك ذكوور لاولني.واهلخوورون أيضووا الووذين سوويكلنلن   يكوولن هلووم ذكوور عنوود ا

تووه قابووه إ  برمحلة موون عْنووعموول.فال ملجووأ موون اّلِل إ  إليووه و  عاصووم موون قوودر ،و  موورق لقضووائه و  ..«.
لم اهلخور يولوا ميوان اب -كموا رأينوا   -ميوان ابليولم اهلخور وهوذا القولل يتضومن ا «.َوإِلَْيَك اْلَمِصْيُ »وغفرانه:

لووو  ا نسوووان اّلِل خ هووول أحووود مقتضووويات ا ميوووان ابّلِل وفووو  التصووولر ا سوووالمك،الذي يقووولم علوووى أسووواس أن
ه خلقوووه ألرم وأنوواليسووتخلفه يف األرم بعهوود منووه وكوورط،يتناول كوول صوووغْية وكبووْية موون نشووانه يف هووذ  

حتميو  مون  وا؟وزاء فيوه يلم اهلخور..فوال ا بوتالء ه الدنيا،مث ينال جوزاء  بعود وايو  واستخلفه ليبتليه يف حيات
ْي املسوولم يكيوو  ضووم حتميوات ا ميووان وفوو  التصولر ا سووالمك ..وهووذا ا ميووان علوى هووذا النحوول هوول الوذي
ى م علوووْي،والقيووواقي  ااوسوووللكه،وتقدير  للقووويم والنتوووائج يف هوووذ  العاجلووو .فهل ميضوووك يف نريووو  الطاعووو ،وه

ه خسارة.نصورا لوو عبا.كسوبا لوه أمتراحو    أم  -يف األرم  -احلو  وا عوا  إىل الوث سولاء كانوحل مثورة ذلوك 
 بعووود ْناحوووه يف ر اهلخووورةأم هزمي .وجوووداان لوووه أو حرماان.حيووواة لوووه أو استشوووهاقا.ألن جوووزاء  هنوووا  يف الووودا

ملعارضو  دنيا كلهوا ابقو  لوه الوت والث أن ،واجتياز  لالمتحان ..  يزحزحه عن الطاع  واحل  وااْيا بتالء 
حوودة ا   إوووا الل ؟ووزاء هنوواواألذى والشوور والقتوول ..فهوول إ ووا يتعاموول مووع اّلِل وينفووذ عهوود  وكوورنه وينتظوور 

ع كتبووووه ا ميان  ميووووالئكتووووه.و الكثى.نووووابع العقيوووودة ا سووووالمي .تر ه هووووذ  اهليوووو  القصووووْية:ا ميان ابّلِل وم
 .م احلسابرسل،والسمع والطاع ،وا انب  إىل اّلِل.واليقني بيل ورسله،بال تفري  بني ال

ان لر ملكووه ا ميووالوويت تصوو إنووه ا سووالم.العقيدة الالئقوو   ن تكوولن ختووام العقائوود،وآخر الرسووا ت.العقيدة
 يعا.املتووودرجمجل اّلِل اللاصوووه مووون مبتووودى االيقووو  إىل منتهاهوووا.وخ  اهلدايووو  املتصووول امللصووولل  يووودي رسووو

م،فيعلن كء ا سووالاوويف مراقووك الصعلق.الكاكوو  هلووا عوون النوواملس اللاحوود بقوودر مووا تطيوو :حَّت ابلبشووري  
 وحدة الناملس كامل ،ويدع للعقل البشري التفصيل والتطبي .
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ا .تع   بوووه كمووو كووويطاانمث هوووك العقيووودة الووويت تعووو   اب نسوووان إنسووواان،  حيووولاان و  حجووورا،و  ملكوووا و 
ي ع،وعقووول ذن قلة،وشخوووذ  وحووودة كوووامل  ميلفووو  مووون جسووود ذي نلاز هل، وووا فيوووه مووون ضوووع  وموووا فيوووه مووو

 والطاقو  بوال التكليو  تقدير،ورو  ذي أكلا  ..وتفرم عليه من التكالي  ما يطي  وتراعك التنسوي  بوني
 -سوان ن.مث همول ا .مشق  و  إعنوات وتلول كول حاجوات ا؟سود والعقول والورو  يف تناسو  ميثول الفطورة 

ُ نَوْفسووا  ِإ َّ وُ »ي حتووار:ار  للطريوو  الووذتبعوو  اختيوو -بعوود ذلووك  ا َكَسووَبحْل َوَعَلْيهووا َمووا مووْسووَعها.هَلا   يَُكلِِووُ  اّللَّ
ارم لووه يف خالفتووه ّلِل عليوواوهكووذا يتصوولر املسوولم رمحوو  ربووه وعدلووه يف التكووالي  الوويت يفرضووها «.اْكَتَسووَبحلْ 

 هووذا  ّلِل وعدلووه يفاىل رمحوو  إملطووا .ويطم ن ويف ابتالئووه يف أينوواء ااالفوو  ويف جزائووه علووى عملووه يف وايوو  ا
 ي فرضووها عليوووهّلِل الووذاكلووه فووال يتووثم بتكاليفووه،و  يضووي  ّبووا صووودرا،و  يسووتثقلها كووذلك،وهل يوويمن أن 
به يف كفضوال عموا يسو -أعلم  قيق  ناقتوه،ولل   تكون يف ناقتوه موا فرضوها عليوه.ومن كوأن هوذا التصولر 

ا قاخلو  يف يستجيا عزمي  املويمن للنهولم بتكاليفوه،وهل ُيوك أوو نأ -القله من راح  ونمأنين  وأنك 
ل العووووهء رة أو يقوووونلقووووه ولوووول   تكوووون قاخلوووو  يف نلقووووه مووووا كتبهووووا اّلِل عليووووه فووووإذا ضووووع  موووورة أو تعووووه موووو

ديودة جهوِم  و  و عليه،أقر  أنه الضع    فداحو  العوه ء  واسوتجاش عزميتوه ونفوخ الضوع  عون نفسوه 
طريو   فهوك لوى نولل العمقدور   وهل إُيواء كورمي  سوتنهام اهلمو  كلموا ضوعفحل لللفاء،ما قام قاخال يف 

 الشوطر ل موا يكلفوه.مثكو بوه يف  وإراقتوه فول  تزويود تصولر   قيقو  إراقة اّللِ  ال بي  كذلك لرو  امليمن و توه
إ  موا كسووبحل  ال نفووك،فال تنويو  التبعوو فرق«.هَلوا مووا َكَسوَبحْل َوَعَلْيهووا َموا اْكَتَسووَبحلْ :»الثواين موون هوذا التصوولر 

ا ،وما قيوود فيهووه اااصو و  همول نفووك إ  موا اكتسووبحل ..فرقيو  التبع ،ورجعوو  كول إنسووان إىل ربوه بصووحيفت
حووني  -أوا اقى موون كوولووه أو عليووه.فال ُييوول علووى أحوود،و  ينتظوور عوولن أحوود ..ورجعوو  النوواس إىل رّبووم فوور 

اق  إ  ن حوووو  اّلِل فيهووووا ألحوووود موووون عبوووون ععوووول كوووول فوووورق وحوووودة إاابيوووو    تنووووزل عووووأ -يسووووتيقنها القلووووه 
إفسواق.فهل  ضوالل،وكلإابحل .وتق  كل إنسان مدافعا عن ح  اّلِل فيه عوا  كول إغراء،وكول نغيان،وكول 

يف كول موا ووى يهوا هول ناعتوه يف كول موا أمور بوه و وحو  اّلِل ف -مسيول عن نفسه هذ  وعن حو  اّلِل فيهوا 
غووووراء ذا فوووورط يف هووووذا احلوووو  ألحوووود موووون العبيوووود هووووحل ا إفوووو -عنووووه،وعبلقيتها لووووه وحوووود  كووووعلرا وسووووللكا 

لووك العبيوود تفمووا أحوود موون  -وقلبووه مطموو ن اب ميووان  إ  موون أكوور  -وا ضووالل،أو هووحل القهوور والطغيووان 
ن اّلِل   انصور لوه مون وزر  و مبدافع عنه يلم القيام  و  كافع له وما أحد من تلك العبيد  امل عنه كي ا 

،موووا قام هووول  فيها يستأسووود كووول إنسوووان يف الووودفع عووون نفسوووه والووودفاع عووون حووو  اّللِ واليووولم اهلخووور ..ومووون مث
ا ميوان  فمون مقتضويات -ام يف هوذا املقو -الذي سيلقى جزاء  مفرقا وحيدا  و  خول  مون هوذ  الفرقيو  

أملر أن سووووه.فهل مووووأن يوووونهخ كوووول فوووورق يف ا؟ماعوووو   وووو  ا؟ماعوووو  عليه،بلصووووفه نرفووووا موووون حوووو  اّلِل يف نف
البانوول،ويف  ع وإزهووا ع ا؟ماعوو  يف مالووه وكسووبه،ويف جهوود  ونصووحه،ويف إحقووا  احلوو  يف اجملتموويتكافوول موو

قا لقووى اّلِل فوور يفته يوولم تثبيووحل ااووْي والووث وإزاحوو  الشوور والنكوور ..وكوول أول ووك ُيسووه لووه أو عليووه يف صووحي
 فيتلقى هنالك جزاء   
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نا اج ،يوذكر  الوو اء خواف    مون قلولّبم قعووكأ ا  ع امليمنلن هذ  احلقيق  وأقركلها ..فها هل ذا ينطل
شولع   تورقق  يف خنني قائموالقرآين بطريق  القورآن التصوليري  فكأ وا حنون أموام مشوهد الدعاء،وصوفل  املويم

ْينوا َهِْموْل َعلَ  َربَّنوا َو َأْخطَْأان. ينا أَوْ َربَّنوا   تُياِخوْذان ِإْن َنِسو »عقه إعوالن حقيقو  التكوالي  وحقيقو  ا؟وزاء:
ْلنووا ِإْصورا  َكموا مَحَْلتَوُه َعلَوى الَّوِذيَن ِموْن قَوْبِلنا.َربَّنوا َو  هَُ  اْغِفْر لَنا،َواْرمَحْنوا أَنْووحَل نوا بِوِه.َواْعُ  َعنَّوا،وَ لَ ا   ناقَوَ  مومِِ

كهوووم لضوووعفهم ع رّبوووم وإقرا ملووويمنني موووا..وهووول قعووواء يصووولر حوووال « َموووْل ان فَاْنُصوووْران َعلَوووى اْلَقوووْلِم اْلكووواِفرِينَ 
إىل   التجائهمعجزهم،وحووووووواجتهم إىل رمحتوووووووه وعفووووووول ،وإىل مووووووودق  وعلنوووووووه وإلصوووووووا  لهووووووولرهم إىل ركنوووووووه،و و 

النصوور منووه  سووتمداقهمكنفه،وانتسوواّبم إليووه وعوورقهم موون كوول موون عوودا  واسووتعداقهم للجهوواق يف سووبيله وا
 ....كل أول ك يف نغم  واقع  واجف  تصلر إبيقاعاهتا وجيه القله ورفرف  الرو  

فوودائرة ااطووأ والنسوويان هووك الوويت هكووم تصوور  املسوولم حووني ينتابووه «.  تُياِخووْذان ِإْن َنِسووينا أَْو َأْخطَووْأانَربَّنووا »
الضع  البشري الذي   حيلو  لوه فيوه.ويف جماهلوا يتلجوه إىل ربوه يطلوه العفول والسوما .وليك هول التوبج  

التسوووليم أو الزيووو  عووون عمووود وقصووود إذن اباطي ووو  أو ا عووورام ابتوووداء عووون األمووور،أو التعوووا  عووون الطاعووو  و 
..لويك يف كووكء موون هووذا يكوولن حووال املوويمن مووع ربووه ولوويك يف كووكء موون هووذا يطمووع يف عفوول  أو  احتووه 

َعِن ابْوووووِن ف..إ  أن يتووووولب ويرجوووووع إىل اّلِل وينيوووووه ..وقووووود اسوووووتجاب اّلِل لووووودعاء عبووووواق  املووووويمنني يف هوووووذا،
،أَنَّ َرُسلَل هللِا   .349 َعَاَوَز َعْن أُمَّيِت ااَْطََأ،َوالنِِْسَياَن،َوَما اْسُتْكرُِهلا َعَلْيِه.،قَاَل:ِإنَّ اّللََّ َعبَّاس 

..وهول قعواء ينبعوة مون ورايو  األمو  املسولم  « َربَّنا َو  َهِْمْل َعَلْينا ِإْصرا  َكموا مَحَْلتَوُه َعلَوى الَّوِذيَن ِموْن قَوْبِلنوا»
 ووا كووان موون سوولل  األمووم الوويت جاءهتووا  -يف هووذا القوورآن كمووا علمهووم رّبووم   -لوو اّ الرسووال  كلووه،ومعرفتهم 

الرسوا ت قوبلهم وموا محلهوم اّلِل مون اهلصووار واأليقوال عقلبو  هلوم علوى بعووخ موا كوان منهم.فقود حورم علووى 
ِر َوَعلَوى الَّوِذيَن هواُقوا َحرَّْمنوا ُكولَّ ِذي لُُفور ،َوِمَن اْلبَوَقوو»بوب إسورائيل بعوخ الطيبوات بعملهوم.ويف آيو  األنعووام:

سولرة األنعوام آيو  « » َواْلَغَنِم َحرَّْمنا َعَلْيِهْم ُكُحلَمُهما ِإ َّ ما مَحَلَوحْل لُُهلُرُ وا أَِو احْلَولااي أَْو َموا اْخوتَوَلَ  بَِعظْوم  
..وكتووه علوويهم قتوول أنفسووهم تكفووْيا عوون عبوواقهتم للعجوول كمووا سووب  يف أول هووذ  السوولرة.وحرم .« 146
يووه عووارة أو صوويدا ..وهكووذا فووامليمنلن يوودعلن رّبووم أ  ُيموول علوويهم أيقووا   أن يبتغوولا ف« السَّووْبحلِ »علوويهم 

كووووواليت محلهوووووا علوووووى الوووووذين مووووون قبلهم،وقووووود بعوووووة اّلِل النووووول األموووووك يضوووووع عووووون املووووويمنني بوووووه مووووون البشووووور  
مووون  ..فجووواءت هوووذ  العقيووودة  حووو  ميسووورة،هين  لينووو ،تنبع« ِإْصوووَرُهْم َواأْلَْغوووالَل الَّووويِت كانَوووحْل َعلَوووْيِهمْ »كافووو :

ووُرَ  لِْلُيْسوورى » - -الفطوورة وتتبووع خوو  الفطرة،وقيوول للرسوولل  علووى أن ا صوور األكووث الووذي رفعووه «.َونُوَيسِِ
اّلِل عوون كاهوول األموو  املسوولم ،والذي محلووه اّلِل علووى عووات  األمووم الوويت اسووتخلفها يف األرم قووبلهم فنقضووحل 

للبشور.عبلقي  العبود للعبد. ثلو  يف عهد ا ستخال  وحاقت عنه ..هذا ا صر األكث هل إصور العبلقيو  
تشووريع العبوود للعبوود.ويف خضوولع العبوود للعبوود لذاتووه أو لطبقتووه أو ؟نسووه ..فهووذا هوول ا صوور األكووث الووذي 
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أنل  اّلِل عباق  امليمنني منه،فرقهم إىل عباقته وحود  وناعتوه وحود ،وتلقك الشوريع  منوه وحود .وحرر ّبوذ  
 -م وعقوولهلم وحيوواهتم كلهووا موون العبلقيوو  للعبيوود  إن العبلقيوو  ّلِل وحوود  العبلقيوو  ّلِل اللاحوود األحوود أرواحهوو

هووووووك نقطوووووو  ا نطووووووال  والتحوووووورر  -متمثلوووووو  يف تلقووووووك الشوووووورائع والقوووووولانني والقوووووويم واملوووووولازين منووووووه وحوووووود  
البشووووري.ا نطال  والتحوووورر موووون سوووولطان ا؟بووووارين والطغوووواة،ومن سوووولطان السوووودن  والكهنوووو ،ومن سوووولطان 

ومن سولطان العوور  والعواقة،ومن سوولطان اهلولى والشووهلة.ومن كول سوولطان زائو  ميثوول األوهوام واارافووات،
َو  َهِْمووْل َعَلْينووا »ا صوور الووذي يلوولي أعنووا  البشوور وحفووخ جبوواههم لغووْي اللاحوود القهار.وقعوواء املوويمنني:

حرر من العبلقي  للعبيد كموا ميثول ميثل كعلرهم بنعم  ا نطال  والت«:ِإْصرا  َكما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلنا
 خلفهم من ا رتداق إىل ذلك الدر  السحي .

ْلنووا مووا   ناقَووَ  لَنووا بِووهِ » ..وهوول قعوواء يشووك  قيقوو  ا ستسووالم.فامليمنلن   ينوولون نكوول  عوون « َربَّنووا َو  ُهَمِِ
 يكلفهوووم موووا   تكليووو  اّلِل أاي كوووان.ولكنهم فقووو  يتلجهووولن إليوووه راجوووني متطلعوووني أن يووورحم ضوووعفهم فوووال

يطيقلن.كك   يعجزوا عنه ويقصروا فيه ..وإ  فهك الطاعو  املطلقو  والتسوليم ..إنوه نموع الصوغْي يف رمحو  
الكبْي.ورجاء العبد الضعي  يف  اح  املالك املتصر .ونله ما هل من كوأن اّلِل يف معاملتوه لعبواق  مون  

لجك مووون التقصوووْي،الذي   ميحووول آتر  إ  كووورم وبووور ووق وتيسوووْي.مث ا عووو ا  ابلضوووع  بعووود ذلوووك والتووو
فهووووووذا هوووووول الضوووووومان احلقيقووووووك  جتيوووووواز «.َواْعووووووُ  َعنَّووووووا،َواْغِفْر لَنووووووا َواْرمَحْنووووووا:»فضوووووول اّلِل العفوووووول الغفوووووولر 

رمحوو  اّلِل بوه أن يعاملووه ابلعفوول واملرمحوو   ا متحان،ونيول الرضوولان.فالعبد مقصوور مهمووا ُيواول موون اللفوواء.ومن
يوِه َعَملُوُه،فَقاَل لَوُه َرُجول :َو َ أَنْوحَل اَي  ُهَريْوورََة،أَنَّ َرُسولَل هللِا َعوْن َأيب  ،والغفران  ،قَاَل:َموا ِموْنُكْم ِموْن َأَحود  يُوَنجِِ

ُ ِبَرمْحَِتِه َوَلِكْن َسدُِِقوا.  350َرُسلَل هللِا ف قَاَل:َوَ  أاََن ِإ َّ أَْن يَوتَوَغمََّدين اّللَّ
َووا َكانَووحْل تَوُقوولُل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  -- وَعووْن َعاِئَشووَ  َزْوِج النَّووِبِِ  َسوودُِِقوا َوقَووارِبُلا َوأَْبِشووُروا فَِإنَّووُه لَووْن »  --َأوَّ

ا َعَملُووووُه  ُ ِمْنووووُه ِبرَ » قَوووواُللا َو َ أَنْووووحَل اَي َرُسوووولَل اّللَِّ قَوووواَل «.يُووووْدِخَل اْ؟َنَّووووَ  َأَحوووود  ووووَدىِنَ اّللَّ مْحَوووو   َو َ أاََن ِإ َّ أَْن يَوتَوَغمَّ
  351«.َواْعَلُملا أَنَّ َأَحهَّ اْلَعَمِل ِإىَل اّللَِّ أَْقَوُمُه َوِإْن َقلَّ 

ز ..ورجواء ْي والعجووهذا هل قلام األمر يف حوك امليمن:عمول بكول موا يف اللسع.وكوعلر موع ذلوك ابلتقصو
 ينقطع.وتطلع إىل العفل واملغفرة والسما . يف اّلِل   -بعد ذلك  -

منوووووولن لهوووووولرهم إىل ركوووووون اّلِل،وهووووووم يهموووووولن اب؟هوووووواق يف سووووووبيله، حقا  احلوووووو  الووووووذي وأخووووووْيا يلصوووووو  املي 
نَو   َوَيُكولَن الودِِيُن ّللَِّ »أراق ،واكني قينوه يف األرم ومنهجوه، ..يلصو  امليمنولن لهولرهم « َحوَّتَّ   َتُكولَن ِفتوْ

بحل ا؟اهليوووو  إىل كووووَّت إىل ركوووون اّلِل الووووركني ويرفعوووولن رايتووووه علووووى ر وسووووهم فينتسووووبلن إليووووه وحوووود .إذا انتسوووو
الشوووعارات والعنووولاانت ويطلبوووولن نصووور  ألوليائوووه  ووووا أنوووه هووول موووول هم اللحيووود وهوووم اب ووووه يقووواتللن الكفووووار 
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..إنوووووه ااتوووووام الوووووذي يلخوووووا السووووولرة.ويلخا « أَنْوووووحَل َمْل ان،فَاْنُصوووووْران َعلَوووووى اْلَقوووووْلِم اْلكووووواِفرِينَ »ااوووووارجني:
 .. 352م يف كل حنيالعقيدة.ويلخا تضلر امليمنني،وحاهلم مع رّب

 
 

                                                 
ا نَوزََلحْل َعَلى َرُسلِل اّللَِّ عَ  - 352 )ّللَِّ َما ِ  السََّمَلاِت َوَما ِ  اأَلْرِم َوِإْن تُوْبوُدوا َموا ِ  أَنْوُفِسوُكْم أَْو خُتُْفولُ  ُُيَاِسوْبُكْم  --ْن َأىِب ُهَريْوَرَة قَاَل َلمَّ

( َعلَوى ُكولِِ َكوْىء  ِبِه اّللَُّ فَويَوْغِفُر ِلَموْن َيَشواُء َويُوَعوذُِِب َموْن َيَشواُء َواّللَُّ  -فَوأَتَوْلا َرُسولَل اّللَِّ  --  َذلِوَك َعلَوى َأْصوَحاِب َرُسولِل اّللَِّ قَواَل فَاْكوَتدَّ   قَوِدير 
-  ََّياُم َوا؟َِْهايُ  الصَّاَلُة وَ  بَورَُكلا َعَلى الرَُكِه فَوَقاُللا َأْى َرُسلَل اّللَِّ ُكلِِْفَنا ِمَن اأَلْعَماِل َما نُطِ مُث  َوَقْد أُْنزِلَوحْل َعَلْيوَك َهوِذِ  اهليَوُ  َو َ ُق َوالصََّدَق ُ الصِِ

عْ  » --نُِطيُقَها.قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  َنا بَووأَتُرِيووُدوَن أَْن تَوُقللُوولا َكَمووا قَوواَل أَْهووُل اْلِكتَوواَبنْيِ ِمووْن قَوووْبِلُكْم  َِ ْعنَووا َوأََنْعنَووا غُ نَووا َوَعَصوويوْ نَووا ْفرَانَووَك َربوَّ ْل ُقللُوولا  َِ
ْعنَووا َوأََنْعنَووا ُغْفرَانَووَك َربوَّنَوا َوإِلَْيووَك اْلمَ «.َوإِلَْيوَك اْلَمِصووُْي  ُ ِ  ِإْيرَِهووا )آَمووَن الرَُّسوولُل ِ َووا اْلَقووْلُم َذلَّووحْل ِّبَوا أَْلِسوونَوتُوهُ  ا اْقَ َأََهوواِصووُْي.فَوَلمَّ قَوواُللا  َِ ْم فَووأَنْوَزَل اّللَّ

ْعَنا َوأََنْعَنا ُغْفرَاَنَك َربوََّنا َوإِلَْيوَك اْلَمِصوْيُ ُ  َبنْيَ َأَحد  ِمْن ُرُسِلِه َوقَ ُسِلِه  َ نُوَفرِِ ِبِه َورُ ْيِمُنلَن ُكل  آَمَن اِبّللَِّ َوَمالَِئَكِتِه وَُكتُ أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِِه َواْلمُ  ( اُللا  َِ
ُ تَوَعاىَل فَأَنْوَزَل اّللَُّ  ا فَوَعُللا َذِلَك َنَسَخَها اّللَّ ُ نَوْفس ا إِ َكلُِِ  ا َعزَّ َوَجلَّ ) َ يُ فَوَلمَّ َعَليوَْها َما اْكَتَسَبحْل َربوَّنَوا  َ تُوَياِخوْذاَن ِإْن  َّ ُوْسَعَها هَلَا َما َكَسَبحْل وَ ّللَّ

َنا ِإْصر ا َكَما محََ  ْلَنا َما  َ نَاَقَ  لََنا ِبِه ( قَواَل نَوَعوْم ْن قَوْبِلَنا( قَاَل نَوَعْم )َربوَّنَ يَن مِ َلى الَّذِ ْلَتُه عَ َنِسيَنا أَْو َأْخطَْأاَن( قَاَل نَوَعْم )َربوََّنا َو َ َهِْمْل َعَليوْ ا َو َ ُهَمِِ
وَعوْن َأىِب ،  ( 344[ )414/ 1ملكنوز ]ا -ْم.صوحي  مسولميَن( قَواَل نَوعَ اْلَكواِفرِ  )َواْعُ  َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحْنَوا أَنْوحَل َموْلَ اَن فَاْنُصوْراَن َعلَوى اْلَقوْلمِ 

لَوو   َكَفتَوواُ  .صووحي  البخووارى » - -النَّووِبُ  قَوواَل قَووالَ  -ضووى هللا عنووه ر  -َمْسوُعلق    16ملكنووز ]ا -َمووْن قَووورَأَ اِبهليَوتَوونْيِ ِموْن آِخووِر ُسوولَرِة اْلبَوَقووَرِة ِ  لَيوْ
/498(]5009 ) 

 نَوووِل  قَوْبِلك.مسووند أمحووود )عوووا  ،َوَ ْ يُوْعَطُهووونَّ بَوْيوووحِل َكْنوووز  ِمووْن َهْوووحِل اْلَعووْرشِ  َم ُسوولَرِة اْلبَوَقوووَرِة ِموونْ :أُْعِطيوووحُل َخوووَلاتِيوَعووْن َأيب َذرِ ،قَاَل:قَووواَل َرُسوولُل هللِا 
وا ُأْسورَِى ِبَرُسولِل اّللَِّ ،صحي  21672( 21345[)162/ 7الكته( ] تَوَهوىا -- وَعْن َعْبِد اّللَِّ قَواَل َلمَّ َوِهوَى ِ   نْوُتِهوَى بِوِه ِإىَل ِسوْدَرِة اْلُمنوْ

َتِهى َما يُوْعرَُج ِبِه ِمَن اأَلْرِم فَويُوْقَبُخ ِمنوْ  َتِهى َها َوإِلَ السََّماِء السَّاِقَسِ  إِلَيوَْها يَونوْ ْدَرَة ا يُوْهَبُ  ِبِه ِمْن فَوْلِقَها فَويوُ مَ يوَْها يَونوْ ْقَبُخ ِمنوَْها قَاَل )ِإْذ يَوْغَشى السِِ
.قَالَ  ِفوَر ِلَموْن َ ْ ُيْشورِْ  اَلت  أُْعِطَى الصََّلَلاِت اْاَْمَك َوأُْعِطَى َخَلاتِيَم ُسولَرِة اْلبَوَقوَرِة َوغُ يَ  -- فَُأْعِطَى َرُسلُل اّللَِّ َما يَوْغَشى( قَاَل فَورَاش  ِمْن َذَهه 

وَعوْن ، قحوم أصوحاّبا   النوارنلب العظام الوَّت تاملقحمات:الذ-( 449[) 38/ 2املكنز ] -اِبّللَِّ ِمْن أُمَِّتِه َكيوْ  ا اْلُمْقِحَماُت.صحي  مسلم
،قَاَل:قَاَل ِ  َرُسلُل هللِا  ِش.مسند أمحود )عوا  الكتوه( ْن َهْحِل اْلَعرْ مِ آِخِر ُسلَرِة اْلبَوَقَرِة،فَِإيِنِ أُْعِطيتُوُهَما  :اقْورَأِ اهليَوَتنْيِ ِمنْ ُعْقَبَ  ْبِن َعاِمر  اْ؟َُهِبِِ

 حسن 17457( 17324[ )893/ 5]
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 مدني ة وآياأها مائاان ( سور  آل عمران3)

 الامريف بسور  آل عمران

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
 اعيها.ارسها ور هذا القرآن هل كتاب هذ  الدعلة.هل روحها وابعثها.وهل قلامها وكياوا.وهل ح

كموووا   -لووودعلة مد منوووه اهجهوووا.وهل يف النهايووو  املرجوووع الوووذي تسوووتوهووول بياووووا وترمجاووووا.وهل قسوووتلرها ومن
 سائل العمل،ومناهج احلرك ،وزاق الطري  ..و  -يستمد منه الدعاة 

ران أن هوذا ر يف تصول ولكن سوتظل هنالوك فجولة عميقو  بيننوا وبوني القورآن موا   نتمثول يف حسنا،ونستحضو
وجهوحل و   األمو  اّ واقعيو  يف حيواة هوذالقرآن خلنبحل به أم  حي ،ذات وجلق حقيقوك ووجهوحل بوه أحود

يف رقعو  مون لبشوري  و ابه حياة إنساني  حقيقيو  يف هوذ  األرم وأقيورت بوه معركو  ضوخم  يف قاخول الونفك 
 األرم كذلك.معرك  الج ابلتطلرات وا نفعا ت وا ستجاابت.

يوو  تراتيوول تعبد جموورق أنووهوسوويظل هنالووك حوواجز  يووك بووني قللبنووا وبووني القرآن.ناملووا حنوون نتلوول  أو نسوومعه ك
ليت تلاجووه اب نسووان،وا   املسوومىمهِلموو ،  عالقوو  هلووا بلاقعيووات احليوواة البشووري  اليلميوو  الوويت تلاجووه هووذا االوو

  يوو ،ذات كينلنووأحوودات حو هووذ  األموو  املسووماة ابملسوولمني  بينمووا هووذ  اهلايت نزلووحل لتلاجووه نفلسووا ووقووائع 
ذو ،نشوووأ عنوووه وجووولقئع واألحوووداّ تلجيهوووا واقعيوووا حيا،واقعيووو  حيووو  ووجهوووحل ابلفعووول تلوووك النفووولس واللقوووا

 بصف  عام ،ويف حياة األم  املسلم  بلجه خاص.« ا نسان»خصائا يف حياة 
لتواري  اة مون فو ات نو ،يف فو  ومعجزة القرآن البارزة تكمن يف أنوه نوزل مللاجهو  واقوع معوني يف حيواة أمو  معي

 -موووع هوووذا  -لكنوووه ا و ريووو  البشوووري  كلوووه معها،و حمووودقة،وخام ّبوووذ  األمووو  معركووو  كوووثى حللوووحل  رحهووو
كويووا    املسولم  يف  ا؟ماعويعايا ويلاجه وميلك أن يلجه احلياة احلاضرة،وكأ ا هل يتنزل اللحظ  مللاجه

يف عوووووا  الووووونفك،و  ا؟اريووووو ،ويف صوووووراعها الوووووراهن موووووع ا؟اهليووووو  مووووون حلهلوووووا،ويف معركتهوووووا كوووووذلك يف قاخووووول
 لاقعي  اليت كانحل له هنا  يلمذا .الضمْي،بنفك احليلي ،ونفك ال

ولكووك حنصووول حنوون مووون القوورآن علوووى قلتووه الفاعل ،ونووودر  حقيقوو  موووا فيووه مووون احليليوو  الكامنووو ،ونتلقى منوووه 
التلجيووه املوودخر للجماعوو  املسوولم  يف كوول جيوول ..ينبغووك أن نستحضوور يف تصوولران كينلنوو  ا؟ماعوو  املسوولم  

ينلنتهوووا وهوووك تتحووور  يف واقوووع احلياة،وتلاجوووه األحوووداّ يف األوىل الووويت خلنبوووحل ّبوووذا القووورآن أول مووورة ..ك
املدينووو  ويف ا؟زيووورة العربيووو  كلهوووا وتتعامووول موووع أعووودائها وأصووودقائها وتتصوووارع موووع كوووهلاهتا وأهلائهوووا ويتنوووزل 

حين وووذ ليلاجوووه هوووذا كله،ويلجوووه خطاهوووا يف أرم املعركووو  الكبْية:موووع نفسوووها الووويت بوووني جنبيهوووا،ومع  القووورآن
 ّبا يف املدين  ويف مك  وفيما حلهلما ..وفيما وراء ا كوذلك أجول ..اوه أن نعويا موع أعدائها امل بصني

تلوووك ا؟ماعووو  األوىل ونتمثلهوووا يف بشوووريتها احلقيقيووو ،ويف حياهتوووا اللاقعيووو ،ويف مشوووكالهتا ا نسووواني  ونتأمووول 
ونورى كيو  ذخوذ القورآن قياقة القرآن هلا قياقة مباكورة يف كويووا اليلميو  ويف أهودافها الكليو  علوى السولاء 

بيوووودها خطووووولة خطووووولة.وهك تعثووووور وتنهخ.وهيووووود وتستقيم.وتضوووووع  وتقاوم.وتتوووووأ  وهتمووووول.وترقى الووووودرج 
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الصاعد يف ب ء ومشق ،ويف صث وجماهدة،تتجلى فيها كل خصوائا ا نسوان،وكل ضوع  ا نسوان،وكل 
 ناقات ا نسان.

راهوا نشوريتنا الويت بوىل.وأن خلنبحل به ا؟ماع  األومن مث نشعر أننا حنن أيضا رانبلن ابلقرآن يف مثل ما 
  .ات الطريونعرفها وحنسها بكل خصائصها،الك ا ستجاب  للقرآن،وا نتفاع بقياقته يف ذ
ا حنون عمول يف حياتنولوك أن يإننا ّبوذ  النظورة سونرى القورآن حيوا يعمول يف حيواة ا؟ماعو  املسولم  األوىل ومي

ا أنووه نوا انودق،كمعوون واقع .وأنوه لويك جمورق تراتيوول تعبديو  مهِلمو  بعيودةأيضا.وسونحك أنوه معنوا اليوولم وغدا
 ليك  رحا مضى وانقضى وبطلحل فاعليته وتفاعله مع احلياة البشري .

 رآن كتوووواب اّللِ ظوووولر.والقإن القوووورآن حقيقوووو  ذات كينلنوووو  مسووووتمرة كهووووذا الكوووولن ذاتووووه.الكلن كتوووواب اّلِل املن
ل يسوه موا زام.والكولن بنلاصواحبه املبودع كموا أن كليهموا كوائن ليعمول .املقروء.وكال ا كهاقة وقليول علوى 

قمر ورهوووووا،واليتحووووور  ويووووويقي قور  الوووووذي قووووودر  لوووووه ابرئه.الشووووومك موووووا زالوووووحل عوووووري يف فلكهوووووا وتووووويقي ق
يف انوووي   ذا الووودورهوووواألرم،وسوووائر النجووولم والكلاكوووه   مينعهوووا تطووواول الزموووان مووون أقاء قورها،وجووودة 

 الكلين ..
ذلك أقى قور  للبشووري ،وما يووزال هوول هل.فا نسووان مووا يووزال هوول هوول كووذلك.ما يووزال هوول هوول يف والقوورآن كوو

فوويمن خووانبهم اّلِل بووه.خطاب    -حقيقتووه ويف أصوول فطرته.وهووذا القوورآن هوول خطوواب اّلِل هلووذا ا نسووان 
،ومهما يتغْي،ألن ا نسان ذاته   يتبدل خلقا آخر،مهما تكون الظورو  واملالبسوات قود تبودلحل مون حللوه

..والقووورآن حانبوووه يف أصووول فطرتوووه ويف أصووول  353يكووون هووول قووود شيووور وأيووور يف هوووذ  الظووورو  واملالبسوووات 
حقيقتوه الوويت   تبووديل فيهوا و  تغيووْي وميلووك أن يلجووه حياتوه اليوولم وغوودا ألنووه معود هلووذا، ا أنووه خطوواب اّلِل 

 األخْي و ا أن نبيعته كطبيع  هذا الكلن تبت  متحرك  بدون تبديل.
بووه  أن يسوتبدل ُيسوون« رجعوكف»وإذا كوان مون املضووحك أن يقولل قائول عوون الشومك مثال:هوذا ْنووم قودمي 

ه كووائن آخوور بووُيسوون أن يسووتبدل « رجعووك»رلوول  قوودمي « ا نسووان»أو أن هووذا « تقوودمك »ْنووم جديوود 
ا هوول ن يكوولن هووذألعمووارة هووذ  األرم    إذا كووان موون املضووحك أن يقووال هووذا أو ذا ،فووأوىل « تقوودمك»
 شأن يف القرآن.خطاب اّلِل األخْي لإلنسان.ال

يف السووون   -« زوة بوودرغووو»وهووذ  السوولرة اثووول قطاعووا حيوووا موون حيوواة ا؟ماعووو  املسوولم  يف املدينووو  موون بعوود 
ن مالبسوات كوَّت يف السون  الثالثو .وما أحواط ّبوذ  احليواة مو« غوزوة أحود»إىل موا بعود  -مون اهلجورة  الثاني 

 اة،وتفاعلوه معهوا يف كوَّتيف هوذ  احلي -حوداّ إىل جانوه األ -عل القرآن يف خالل هذ  الف ة الزمني .وف
 ا؟لانه.

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »ب معرك  التقاليد نمد قطه.يراجع كتا -  353
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م  ؟ماعو  املسولاعاكتها  والنصلص من القلة واحليلي   ية تستحضر صلرة هذ  الف ة وصلرة احلياة اليت
فيهووا وما يودب الضوومائر،وصولرة ا كوتباكات واملالبسووات الويت أحانووحل ّبوذ  احليواة.مع اسووتبطان السورائر و 

موو  الووويت  يعايا األموون االانر،ومووا يشووتجر فيهووا مووون املشوواعر،حيت لكووأن قارئهووا يعووويا هووذ  األحووداّ،و 
كوخلص  - كموا توراءت    -كانحل ختلضها وتتفاعل وإايها.ولل أغموخ ا نسوان عينيوه فلر وا توراءت لوه 

ا مائر.ومن حلهلووالضوو   يفا؟ماعوو  املسوولم  رائحوو  غاقي ،بسووماهتا الظوواهرة علووى اللجل ،ومشوواعرها املسووتكن
قلووا يف معلن هلا،ويلليهوا،واعأعدا ها ي بصلن ّبا،ويبيتلن هلوا،ويلقلن بينهوا ابلفريو  والشوبه ،ويتحاقدون 

  ملعركوو  موون حركوويهووا فيلقعوولن ّبووا ..وكوول مووا اووري يف امث يكوورون عل -يف أحوود  -امليوودان،وينهزملن أمامهووا 
يو  س،ويبطل الفر لكيد والودلاهرة ..والقرآن يتنزل ليلاجه اوكل ما يصاحه حركاهتا من انفعال ابنن و   

 العثة،ويبوووب يوووثز منوووهوالشوووبه ،ويثبحل القلووولب وا قدام،ويلجوووه األروا  واألفكار،ويعقوووه علوووى احلووواقّ و 
ق خطاهوووا بوووني اكر،ويقل التصووولر ويزيووول عنوووه الغبا،وُيوووذر ا؟ماعووو  املسووولم  مووون العووودو الغووواقر والكيووود املووو

 .األحابيل،قياقة اابْي ابلفطرة العليم  ا تكن الصدور .األكلا  واملصايد و 
يوووود الزمووووان يقوووو  موووون قوموووون وراء هووووذا كلووووه تبقووووى التلجيهووووات والتلقينووووات الوووويت احتلهتووووا السوووولرة خالصوووو  نل

وتلاجوه  -اليولم وغودا  -م  واملكان،وقيد الظرو  واملالبسات،تلاجه النفك البشري ،وتلاجه ا؟ماع  املسل
لووك أوووا عهووا الراهن.ذا يف واقكأوووا تتنووزل اللحظوو  هلا،وختانبهووا يف كووأوا احلاضوور،وتلاجهها نسوواني  كلها،و 

رة ..بوول هووك يا  السول تتنواول أموولرا وأحودات ومشوواعر وجدانيوو  وحوا ت نفسووي  كأ ووا كانوحل ملحللوو  يف سوو
 ملحلل  قطعا يف تقدير العليم اابْي ابلنفلس واألكياء واألملر.

ذ  األمو  يف هول قسوتلر قرآن هل قرآن هذ  الدعلة يف أي مكان ويف أي زمان.وهومن مث يتجلى أن هذا ال
ّلِل انووه خطوواب أأي جيوول وموون أي قبيوول.وهل حوواقي الطريوو  وهوواقي السووبيل علووى توولا  القوورون ..ذلووك 

 األخْي هلذا ا نسان يف مجيع العصلر ..
سوتقرار يف ملننهوا ا؟ديود يف مدينو  يف هذ  الف ة كانحل ا؟ماع  املسولم  يف املدينو  قود اسوتقرت بعوخ ا 

ومضووحل خطوولة وراء امللقوو  الووذي صوولران  موون قبوول يف هووذ  الظووالل يف مطلووع اسووتعرام  - -الرسوولل 
 .354«سلرة البقرة»

كانحل غزوة بدر الكثى قد وقعحل وكته اّلِل فيها النصر للمسلمني علوى قريا.وكوان هوذا النصور بظروفوه 
نوحل بوه تبودو فيوه رائحو  املعجوزة ااارقو  ..ومون مث اضوطر رجول كعبود اّلِل اليت مت فيهوا واملالبسوات الويت أحا

وأن يكبوووحل  - -بوون أيب بوون سووللل موون عظموواء ااووزرج أن ينووزل عوون كثايئووه وكراهتووه هلووذا الوودين ونبيووه 
َوُة بْوُن للجماعو  املسولم ،َعِن الُزْهورِىِِ قَواَل َأْخوَثَىِن عُورْ  -منافقوا  -حقد  وحسد  للرسولل الكورمي وأن ينضوم 

رَكِووَه َعلَووى مِحَووار  َعلَووى َقِطيَفوو    - -َأْخووَثَُ  أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  -رضووى هللا عنهمووا  -الووزَُبْْيِ أَنَّ أَُسوواَمَ  بْووَن َزيْوود  

                                                 
 من ا؟زء األول.) السيد رمحه هللا ( 35ص  - 27ص  -  - 354
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ِّ بْوِن ا قَواَل  -ْاَوْزرَِج قَوْبوَل َوقْوَعوِ  بَوْدر  َفدَِكيَّ  ،َوأَْرَقَ  أَُساَمَ  ْبَن َزْيد  َورَاَءُ ،يَوُعلُق َسوْعَد بْوَن ُعبَواَقَة ِ  بَوِ  احْلَواِر
،ابْوُن َسوُللَل،َوَذِلَك قَوْبوَل أَْن ُيْسوِلَم َعْبوُد اّللَِّ بْوُن ُأىبَِ   -  فَوِإَذا ِ  اْلَمْجلِوِك َحَّتَّ َمرَّ ِ َْجِلك  ِفيِه َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُأىبَِ 

ْوَتِن َواْليَوُهلِق َواْلُمْسِلِمنَي،َوِ  اْلَمْجِلِك َعْبوُد اّللَِّ بْوُن َرَواَحوَ ،فَوَلمَّا َأْخاَلط  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْشرِِكنَي َعَبَدِة األَ 
ابَِّ  مَخََّر َعْبُد اّللَِّ بْوُن ُأىبَِ  أَنْوَفوُه ِبرَِقائِوِه،مُثَّ قَواَل  َ تُوغَوثُِِ  نَوا .َفَسولََّم َرُسولُل اّللَِّ َغِشَيحِل اْلَمْجِلَك َعَجاَجُ  الدَّ  وا َعَليوْ

- -   ََِوقَووورَأَ َعلَووْيِهُم اْلُقْرآَن،فَوَقوواَل َعْبووُد اّللَِّ بْووُن ُأىب، ابْووُن َسووُللَل أَيُوَهووا  َعلَووْيِهْم مُثَّ َوقَووَ  فَونَوووَزَل فَووَدَعاُهْم ِإىَل اّللَِّ
ِسَنا،اْرِجْع ِإىَل َرْحلِوَك،َفَمْن َجواَءَ  فَاْقُصوْا اْلَمْرُء،ِإنَُّه َ  َأْحَسَن ِ َّا تَوُقلُل،ِإْن َكاَن َحق ا،َفالَ تُوْيِذيَنا بِِه ِ  جَمْلِ 

ووووُه ذَ  ،فَاْغَشووووَنا بِووووِه ِ  جَمَاِلِسووووَنا،فَِإانَّ حنُِ لِووووَك .فَاْسووووَتهَّ َعَلْيووووِه .فَوَقوووواَل َعْبووووُد اّللَِّ بْووووُن َرَواَحووووَ  بَولَووووى اَي َرُسوووولَل اّللَِّ
ُحَفُِِضوُهْم َحووَّتَّ َسووَكُنلا،مُثَّ رَكِووَه  - -يَوتَوثَوواَوُروَن،فَوَلْم يوَووَزِل النَّووِبُ  اْلُمْسوِلُملَن َواْلُمْشوورُِكلَن َواْليَوُهوولُق َحووَّتَّ َكواُقوا

اَي َسووْعُد أََ ْ َتْسووَمْع َمووا »  - -َقابوَّتَووُه َفَسوواَر َحووَّتَّ َقَخووَل َعلَووى َسووْعِد بْووِن ُعَباَقَة،فَوَقوواَل لَووُه النَّووِبُ  - -النَّووِبُ 
،اْعوُ  َعْنوُه « قَاَل َكوَذا وََكوَذا » ُد َعْبَد اّللَِّ ْبَن ُأىبَِ  .يُرِي« قَاَل أَبُل ُحَباب   .قَواَل َسوْعُد بْوُن ُعبَواَقَة اَي َرُسولَل اّللَِّ

ُ اِبحْلَوو ِِ الَّووِذى أَنْوووَزَل َعَلْيَك،َلَقووِد اْصوو َهووِذِ   طََلَ  أَْهوولُ َواْصووَفْ  َعْنُه،فَوَلالَّووِذى أَنْوووَزَل َعَلْيووَك اْلِكَتاَب،َلَقووْد َجوواَء اّللَّ
ُ َذلِوووووووَك اِبحْلَووووووو ِِ الَّوووووووِذى أَْعطَووووووو وووووووُبلنَُه اِبْلِعَصوووووووابَِ ،فَوَلمَّا َأىَب اّللَّ ُ َكووووووورَِ  اْلُبَحوووووووْْيَِة َعلَوووووووى أَْن يُوتَوِلُِجووووووولُ  فَويُوَعصِِ اَ  اّللَّ

َأْصوووَحابُُه يَوْعُفووولَن َعوووِن وَ  - -وََكووواَن النَّوووِبُ  - -ِبَذِلَك،فَوووَذِلَك فَوَعوووَل بِوووِه موووا رَأَيْوووحَل .فَوَعَفوووا َعْنوووُه َرُسووولُل اّللَِّ 
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ ) َولََتْسوو ُ،َوَيْصووِثُوَن َعلَووى اأَلَذى قَوواَل اّللَّ َمُعنَّ ِمووَن الَّووِذيَن اْلُمْشوورِِكنَي َوأَْهووِل اْلِكتَوواِب َكَمووا أََمووَرُهُم اّللَّ

ُ ) َوقَّ َكثِووْي  ِمووْن أَْهووِل اْلِكتَوواِب لَووْل  أُوتُوولا اْلِكتَوواَب ِمووْن قَوووْبِلُكْم َوِمووَن الَّووِذيَن َأْكوورَُكلا أَذ ى َكثِووْي ا ( اهليَووَ ،َوقَاَل اّللَّ
ا ِموْن ِعْنوِد أَنْوُفِسوِهْم ( ِإىَل آِخوِر اهليَوِ ،وََكاَن النَّوِبُ  يَوتَوَأوَُّل اْلَعْفوَل  - -يَوُرُقوَنُكْم ِمْن بَوْعِد ِإميَاِنُكْم ُكفَّوار ا َحَسود 

ُ بِووِه،َحَّتَّ أَذِ  ووا َغووزَا َرُسوولُل اّللَِّ َموا أََموورَُ  اّللَّ ُ ِفيِهْم،فَوَلمَّ ُ بِووِه َصووَناِقيَد ُكفَّوواِر قُوووَرْيا  قَوواَل  - -َن اّللَّ بَوْدر ا،فَوَقَتَل اّللَّ
َعلَوى  - - الرَُّسوللَ  اْبُن ُأىبَِ  اْبُن َسُللَل،َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْشرِِكنَي،َوَعَبَدِة اأَلْوَتِن َهَذا أَْمر  َقْد تَوَلجََّه .فَوبَوايَوُعلا

 . ..أي لهرت له وجه  هل مام فيها   يرِق  عنها راق 355اِ ْساَلِم فََأْسَلُملا 
أو اووحل وأفرخحل،فقوود كووان هنووا  قبوول بوودر موون اضووطروا ملنافقوو   -بووذلك وجوودت بووذرة النفووا  يف املدينوو  

طرة إىل وأصوووبححل جمملعووو  مووون الرجوووال،ومن ذوي املكانووو  فيهم،مضووو -أهلهوووم الوووذين قخلووولا يف ا سوووالم 
التظووووواهر اب سالم،وا نضووووومام إىل اجملتموووووع املسووووولم،بينما يف أنفسوووووها احلقووووود والعوووووداء لإلسوووووالم واملسووووولمني 
وت با ّبم الدوائر وتتلمك الثغرات يف الصو  وت قوه األحوداّ الويت تضعضوع قولى املسولمني أو تزعوزع 

ذلووك يف مكنووتهم  وقوود وجوود  الصوو  املسوولم،ليظهروا كوولامن صوودورهم،أو ليضووربلا ضوورب  ا جهوواز إذا كووان
هوووي ء املنوووافقلن حلفووواء نبيعيوووني هلوووم يف اليهلق،الوووذين كوووانلا اووودون يف أنفسوووهم مووون احلقووود علوووى ا سوووالم 

مثووول موووا اووود املنوووافقلن بووول أكووود.وقد هوووِدقهم  -عليوووه الصوووالة والسوووالم  -واملسووولمني،وعلى نووول ا سوووالم 
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يِِنيَ »ا سالم هتديدا قلاي يف مكانتهم بني  من العرب يف املدين  وسِد عليهم الثغورة الويت كوانلا ينفوذون « اأْلُمِِ
 منها للعه بني األوس واازرج،بعد ما أصبحلا بنعم  اّلِل إخلاان،ويف لل ا سالم صفا واحدا مرصلصا.

ا سولم ،وانطلقل ماعو  املوقد غوا اليهولق وكورقلا ابنتصوار املسولمني يف بودر،وارتفع غليوان حقودهم علوى ا؟
ب ة يف قلووووول كووووولن مووووون قس وكيووووود وتمووووور ُيووووواوللن تفتيوووووحل الصووووو  ا سوووووالمك،وإلقاء احلوووووْي بكووووول موووووا ميل

قووع حوواقّ و الفوو ة  املسلمني،ونشوور الشووبهات والشووكل ،يف عقيوودهتم ويف أنفسووهم علووى السوولاء  ويف هووذ 
برمهووا معهووم موون ملاييوو  أ - -بووب قينقوواع فلضوو  العووداء وسووفر ..علووى الوورغم  ووا كووان بووني اليهوولق والنوول 

 مقدمه إىل املدين .عقه 
معسوكر و  - -د كذلك كان املشركلن ملتلرين من هزميتهم يف بدر،ُيسبلن أل  حساب  نتصوار حممو
يتهيووأون    وموون مثاملدينوو ،وللخطر الووذي يتمثوول إذن علووى عووارهتم وعلووى مكووانتهم وعلووى وجوولقهم كووذلك

 لدفع هذا ااطر املاح  قبل أن يصب  القضاء عليه مستحيال.
 ص  املسولم موا  كان الن أعداء املعسكر ا سالمك يف عنفلان قلهتم ويف عنفلان حقدهم كذلكوبينما كا

األنصوار و ن املهواجرين سوابقني مويزال يف أوائول نشوأته ابملدينو .غْي متناسو  ااما.فيوه الصوفلة املختوارة مون ال
ب التجوووار  نموووولكووون فيوووه كوووذلك نفووولس وكخصووويات   تنضوووج بعد.وا؟ماعووو  كلهوووا علوووى العمووولم   تنووول 

 نهجهوا العملوكم،وحقيقو  اللاقعي  ما يسلي النتلءات،ويلض  حقيق  الودعلة وحقيقو  الظورو  املالبسو  هلا
 وتكاليفه.

نفصوم تجملتمع،وروابطهم العائلي  والقبليو    امكانتهم يف  -بد اّلِل بن أيب عوعلى رأسهم  -كان للمنافقني 
ك وكويجتهم يلوتهم وهويودهتم وحودها هوك أسورهتم وهوك قببعد و  ينضج يف نفلس املسولمني الشوعلر  ن عق

عناصوور ل هووذ  الالوويت   وكوويج  معهووا.ومن مث كانووحل هنووا  خلخلوو  يف الصوو  ا سووالمك بسووبه وجوولق مثوو
نصوولص تعرام المندجموو  يف الصوو ،مييرة يف مقاقير .)كمووا يتجلووى ذلووك يف أحووداّ غووزوة أحوود عنوود اسوو

 اااص  ّبا يف السلرة(.
 هم   يتبوووني عوووداأهلهوووا.و  م كوووذلك يف املدينووو ،وارتباناهتم ا قتصووواقي  والتعهديووو  موووعوكوووان لليهووولق مكوووانته

وهوووك  هووك الوولننو سووافرا.و  ينضووج يف نفوولس املسوولمني كوووذلك الشووعلر  ن عقيوودهتم وحوودها هوووك العهوود 
ق  كانوحل لليهول مثدة  ومون أصل التعامل والتعاقد،وأنه   بقاء لصل  و  وكيج  إذا هوك تعارضوحل موع العقيو
نوا  ير بوه.وكان هلم  ويتوأفرص  للتلجيه والتشكيك والبلبلو .وكان هنوا  مون يسومع لقولهلم يف ا؟ماعو  املسو

ن ينووزل ّبووم موون إجووراءات لوودفع كيوودهم عوون الصوو  املسوولم )كمووا أ - -موون يوودفع عوونهم مووا يريوود النوول 
 (. - -حدّ يف كفاع  عبد اّلِل بن أيب يف بب قينقاع،وإغالله يف هذا للرسلل 

 دهود والبذل.فقويسور ا؟من انحي  أخرى كان املسلملن قد انتصروا يف بدر ذلوك النصور الكامول البواهر  و 
حفوول ؟افالقوولا ذلووك  -إ  اليسووْي  -خوورج ذلووك العوودق القليوول موون املسوولمني،غْي مووزوقين بعوودة و  عتوواق 

 لباهر.امليزر ا الضخم من قريا يف عدهتم وعتاقهم.مث   تلبة املعرك  أن اْنلحل عن ذلك النصر
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اليولم نرفوا  ر اّلِل.نودر را مون قودوكان هذا النصر يف اللقع  األوىل اليت يلتقك فيها جند اّلِل  ند الشور  قود
ك لوووووك علووووووى حموووووومووووون حكمته.ولعلووووووه كووووووان لتثبيوووووحل الوووووودعلة الناكوووووو   واكينها.بووووول  يبووووووات وجلقهووووووا الفع

 املعرك ،لتأخذ بعد ذلك نريقها.
لطبيعووووك الووووذي   كووووأن أنووووه الشووووأن ا -ر موووون هووووذا النصوووو -يف نفلسووووهم  فأمووووا املسوووولملن فلعلهووووم قوووود وقووووع

عوووودا هم ف ألوووويك أغْي .وأنووووه   بوووود مالزمهووووم علووووى أي حووووال يف كوووول مراحوووول الطريوووو   أليسوووولا ابملسوووولمني
واهلزميو    يف النصورن سون  اّللِ أابلكافرينف وإذن فهل النصر   حمال  حيثما التقوى املسولملن ابلكوافرين  غوْي 

ن فلس،وتكووووووليالدرجوووووو  موووووون البسووووووان  والسووووووذاج ،فلهذ  السوووووون  مقتضووووووياهتا يف تكوووووولين النليسووووووحل ّبووووووذ  
ان حلركووووات امليوووودو  الوووونفك الصووووفل ،وإعداق العوووودة،واتباع املنهج،والتووووزام  الطاعوووو  والنظام،واليقظوووو  اوووولا 

ا ضووا حيوولسوولرة عر ذي تعرضووه اعلووى النحوول الوو« غووزوة أحوود»..وهووذا مووا أراق اّلِل أن يعلمهووم إاي  ابهلزميوو  يف 
فك وللصو  نواءة للونمييرا عميقا،وتعرم أسوبابه مون تصورفات بعوخ املسولمني وتلجوه يف للوه العظوات الب

 على السلاء.
داء مون أعوز احوات وكوهوحني نراجع غزوة أحد ْند أن تعليم املسلمني هوذا الودرس قود كلفهوم أهولا  وجر 

ل أكوو  موون ذلووك كلووه علووى نفلسووهم كلفهووم مووا هووو  -لووى رأسووهم محووزة رضووك اّلِل عنووه وأرضووا  ع -الشووهداء 
غفووور يف حلووو  امل ..كلفهوووم أن يوووروا رسووولهلم احلبيوووه تشوووج جبهتوووه وتكسووور سنه،ويسوووق  يف احلفرة،ويغووولص

 «غووووزوة أحوووود»ألموووور الووووذي   يقووولم بلزنووووه كووووكء يف نفووولس املسوووولمني  ويسووووب  اسوووتعرام ا - -وجنتوووه 
ن كول كووائب  مو سوالمك في  التصوولر اوأحودايها يف السولرة قطواع كبوْي تسووتغرقه كلوه تلجيهوات متشوعب  لتصو

كوئ نها ما هل انماب،سلاء ولتقرير حقيق  التلحيد جلي  انصع ،والرق على الشبهات اليت يلقيها أهل الكت
ة لخلو  العقيودات مواكرة من احنرافاهتم هوم يف معتقوداهتم،وما يتعمودون إلقواء  يف الصو  املسولم مون كوبها

 وخلخل  الص  من وراء خلخل  العقيدة.
حلوولار موووع وفوود نصووارى ْنوووران الوويمن الووذي قووودم انزلووحل يف  83 - 1وتووذكر عوودة رواايت أن اهلايت مووون 

ذ  ن نوووووووزول هووووووواملدينووووووو  يف السووووووون  التاسوووووووع  للهجووووووورة.وحنن نسوووووووتبعد أن تكووووووولن السووووووون  التاسوووووووع  هوووووووك زمووووووو
لم  اعوو  املسووانووحل ا؟مكاهلايت.فلاضوو  موون نبيعتهووا وجلهووا أوووا نزلووحل يف الفوو ة األوىل موون اهلجرة،حيووة  

 بعد انك  .وكان لدسائك اليهلق وغْيهم أير كديد يف كياوا ويف سللكها.
 تعا؟وه أووا ضولع الوذيوسلاء صححل رواي  أن اهلايت نزلحل يف وفد ْنوران أم   تصو  فإنوه واضو  مون املل 

حيود ااوالا  يودة التل تلاجه كبهات النصارى وخباص  ما يتعل  منهوا بعيسوى عليوه السوالم،وتدور حولل عق
حلوو  الهم إىل جوواء بووه ا سالم.وتصووح  هلووم مووا أصوواب عقائوودهم موون احنوورا  وخلوو  وتشووليه.وتدع كمووا

 اللاحد الذي تضمنته كتبهم الصحيح  اليت جاء القرآن بصدقها.
 سوووائك أهووولولكووون هوووذا الفصووول يتضووومن كوووذلك إكوووارات وتقريعوووات لليهووولق وهوووذيرات للمسووولمني مووون ق

 ق.  اليهل إهل الكتاب  ن ميثل مثل هذا ااطر الكتاب.وما كان ااورهم يف املدين  من أ
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 راع بونيلانوه الصووعلى أي  حال فإن هذا الفصل الذي يستغر  حلا  نص  السولرة يصولر جانبوا مون ج
ظوري مون ل ا؟انوه النهواي إ وا العقيدة ا سالمي  والعقائد املنحرف  يف ا؟زيورة كلهوا ..وهول لويك صوراعا نظور 

حفزون مون بصولن ّبوا،ويتانلا ي  ني ا؟ماعو  املسولم  الناكو   وكول أعودائها الوذين كواملعرك  الكبْية الشوامل  بو
صوووميمها    وهوووك يفحلهلا،ويسوووتخدملن يف حرّبوووا كووول األسووولح  وكووول اللسوووائل.ويف أوهلوووا زعزعووو  العقيووودة

لحوووودون ملإوووووم هووووم هم:ااملعركوووو  الوووويت مووووا تووووزال انكووووب  إىل هووووذ  اللحظوووو  بووووني األموووو  املسوووولم  وأعوووودائها ..
 نكرون،والصهيلني  العاملي ،والصليبي  العاملي     امل

جلى أن هودا .ويتومن مراجع  نصلص السلرة يتبني أن اللسوائل هوك اللسوائل كوذلك واألهودا  هوك األ
 هوا ابألموك يفووا ومرجعكموا كوان قرآ  -اليلم وغدا  -هذا القرآن هل قرآن هذ  الدعلة،ومرجع هذ  األم  

إ   لناكوب  اليولمااملعركو   عون استنصوا  هوذا الناصو  واستشوارة هوذا املرجوع يفنشأهتا األوىل.وأنوه   يعورم 
 امى انودينيئها القودمدخلل يعرم عون سوال  النصور يف املعركو  وحودع نفسوه أو حودع األم ،ادمو  أعودا
ذا املقطوووع هووولجيوووه يف يف غفلووو  بلهووواء أو يف خبوووة ل ووويم  ومووون خوووالل املناقشوووات وا؟ووودل وا سوووتعرام والت

 ديووودة، ثال يفقيووودة ا؟ول يتبوووني ملقووو  أهووول الكتووواب املنحووورفني عووون كتووواّبم،من ا؟ماعووو  املسووولم  والعاأل
ُم اْلِكتوووواِب َوأَُخووووُر ات  ُهوووونَّ أُ حُمَْكموووو ُهووووَل الَّووووِذي أَنْوووووَزَل َعَلْيووووَك اْلِكتوووواَب ِمْنووووُه آايت  »أمثووووال هووووذ  النصوووولص:

.فََأمَّا الَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َزيْ  َنِ  َوابْتِ َه ِمْنُه،ابْ ا َتشابَ    فَويَوتَِّبُعلَن مُمَتشاِّبات   ...« غاَء َشِْويِلِه ِتغاَء اْلِفتوْ
ونَوُهْم،مُثَّ  تواِب اّللَِّ ِإىل كِ  أَ َْ تَوَر ِإىَل الَّوِذيَن أُوتُولا َنِصويبا  ِموَن اْلِكتواِب يُوْدَعْلنَ » ُهْم َوُهوْم لِوَيْحُكَم بَويوْ  يَوتَووَلىلَّ َفرِيو   ِمونوْ

 « ..ُمْعرُِضلَنف
 « ....ف.يُل ِإ َّ ِمْن بَوْعِدِ   َواْ ِْنِْ لتوَّْلراةُ ااي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ ُهَاُجلَن يف ِإْبراِهيَم َوما أُْنزَِلحِل  »
 ..« ..َوقَّْت نائَِف   ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلْل ُيِضُللَنُكْم »
 ..« ُدوَنفأَنْوُتْم َتْشهَ اي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ َتْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ وَ »
 « .. تَوْعَلُملَنف َوأَنْوُتمْ  احلَْ َّ اي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ تَوْلِبُسلَن احلَْ َّ اِبْلباِنِل َوَتْكُتُملنَ »
آِخووورَُ  َلَعلَُّهوووْم  واَوْجوووَه النَّهوواِر َواْكُفووورُ  يَن آَمنُووولاى الَّوووذِ َوقالَووحْل نائَِفووو   ِموووْن أَْهووِل اْلِكتووواِب:آِمُنلا اِبلَّوووِذي أُنْوووزَِل َعلَوو»

 ..« ..يَوْرِجُعلَن،َو  تُوْيِمُنلا ِإ َّ ِلَمْن تَِبَع ِقيَنُكْم  
ُهْم َمْن ِإْن َشَْمْنُه ِبِدينار    يُوَيقِِِ  إِلَْيَك ِإ َّ » ُوْم قوقحَل َعَلْيوِه ما ُقمْ  َوِمنوْ يِِونَي ائِما .ذلِوَك  َِوَّ اُللا:لَْيَك َعَلْينوا يف اأْلُمِِ

 « ..َويَوُقلُللَن َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يَوْعَلُملنَ َسِبيل   
ُهْم َلَفرِيقا  يَوْلُلوَن أَْلِسنَوتَوُهْم اِبْلِكتاِب لَِتحْ » :ُهوَل َويَوُقلُللنَ  -َن اْلِكتواِب َوموا ُهوَل ِمو -اِب ِمَن اْلِكت َسُبل ُ َوِإنَّ ِمنوْ

.َويوَ   « ..ْم يَوْعَلُملنَ َكِذَب َوهُ  الْ ُقلُللَن َعَلى اّللَِّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ َوما ُهَل ِمْن ِعْنِد اّللَِّ
ُ كَ »  « ..ُللنَ لى ما تَوْعمَ ِهيد  عَ ُقْل:اي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ َتْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ َواّللَّ
 «.ُتْم ُكَهداُءفا  َوأَنوْ لَوا ِعَلجَن تَوبوْغُ ُقْل:اي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ َتُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ َمْن آمَ »
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نَّووا.َوِإذا َخلَوْلا َعُضوولا َعلَووْيُكُم ِإذا َلُقولُكْم قاُللا:آمَ ِب ُكلِِووِه.وَ ْلِكتوواهوا أَنْوووُتْم أُو ِء هُِبُولَوُْم َو  ُيُِبُوولَنُكْم َوتُوْيِمنُولَن ابِ »
 « ..اأْلَانِمَل ِمَن اْلَغْيجِ 

 « ..اَرُحلا ّبِ ْبُكْم َسيَِِ    يَوفْ ِإْن َاَْسْسُكْم َحَسَن   َتُسْيُهْم،َوِإْن ُتصِ  »
لنوولا فحسووه و  يك   والوورم وهكوذا نوورى أن أعووداء ا؟ماعوو  املسوولم    يكلنوولا ُياربلووا يف امليوودان ابلسووي

نلا  عقيووودهتا.كاا أو  يفييلبووولن عليهوووا األعوووداء ليحاربلهوووا ابلسوووي  والووورم  فحسوووه ..إ وووا كوووانلا ُياربلوووو
انيو  الويت قيودهتا ا مي  إىل عر الشوبهات وتودبْي املنواورات  كوانلا يعمودون أو ُياربلوا ابلدس والتشوكيك،ونث

موووا كانلا يوودركلن  ك أوووم كوومنهووا انبثوو  كياوا،ومنهووا قووام وجلقهووا،فيعمللن فيهووا معووواول اهلوودم والتلهني.ذلوو
زم هتووو   حل عقيوودهتا    تووييت إ  موون هووذا املوودخل و  هتوون إ  إذا وهنووأن هووذ  األموو -يوودركلن اليوولم اامووا 

علووى   ركنه،سووائرةرتكنوو  إىلإ  إذا هزمووحل روحهووا و  يبلوو  أعوودا ها منهووا كووي ا وهووك  سووك  بعووروة ا ميان،م
 وجه،حامل  لرايته، ثل  حلزبه،منتسب  إليه،معتزة ّبذا النسه وحد .

 مونهج اّللِ  ا عونّبو ،وُييود ومن هنا يبدو أن أعدى أعداء هذ  األم  هول الوذي يلهيهوا عون عقيودهتا ا مياني
 ونريقه،وحدعها عن حقيق  أعدائها وحقيق  أهدافهم البعيدة.

 ها ني يريود أعوداحودة.وحَّت إن املعرك  بني األم  املسلم  وبني أعدائها هك قبل كل ككء معرك  هذ  العقيو
ا علوووووووووى ن يغلبلهووووووووأن يغلبلهووووووووا علووووووووى األرم وانصووووووووول ت وا قتصوووووووواق وااامات،فووووووووإوم ُيووووووووواوللن أو  أ

 سوووولم  مستمسووووك ألموووو  امل،ألوم يعلموووولن ابلتجووووارب الطليلوووو  أوووووم   يبلغوووولن  ووووا يريوووودون كووووي ا واالعقيوووودة
 يفهود ا؟بوارين جعمال هوم و بعقيدهتا،ملتزم   نهجها،مدرك  لكيد أعدائها ..ومن مث يبذل هي ء األعوداء 

اسوتغالل،وهم ار و سوتعمخداع هوذ  األمو  عون حقيقو  املعركو ،ليفلزوا منهوا بعود ذلوك بكول موا يريودون مون ا
 يهووا،والتلهنيفالتشووكيك آمنولن موون عزموو  العقيوودة يف الصوودور  وكلمووا ارتقوحل وسووائل الكيوود هلووذ  العقيدة،و 
َفوو   ِمووْن َوقَّْت نائِ »لقدميوو :موون عراها،اسووتخدم أعوودا ها هووذ  اللسووائل امل قيوو  ا؟ديوودة.ولكن لوونفك الغايوو  ا

 « ..أَْهِل اْلِكتاِب َلْل ُيِضُللَنُكْم   
اعوو  مكووان ذخووذ ا؟أو  .. ذ  هووك الغايوو  الثابتوو  الدفينوو   هلووذا كووان القوورآن يوودفع هووذا السووال  املسووملمفهوو

كتوواب والوول ا أهوول الاملسوولم  ابلتثبيووحل علووى احلوو  الووذي هووك عليووه وينفووك الشووبهات والشووكل  الوويت يلقيهوو
وقورهوا  هوذ  األرم،يمتهوا يفقاحلقيق  الكبْية اليت يتضومنها هوذا الودين ويقنوع ا؟ماعو  املسولم   قيقتهوا و 

 وقور العقيدة اليت هملها يف  ري  البشري .
،وأهوووودافهم م القذرةوكووووان ذخووووذها ابلتحووووذير موووون كيوووود الكائدين،ويكشوووو  هلووووا نوووولاايهم املسووووت ة ووسووووائله

 ااطرة،وأحقاقهم على ا سالم واملسلمني، ختصاصهم ّبذا الفضل العظيم ..
ى وملازينهووووا يف هووووذا اللجوووولق.فيبني هلووووا هووووزال أعوووودائها،وهلاوم علووووى وكووووان ذخووووذها بتقريوووور حقيقوووو  القوووول 

اّلِل،وضوووالهلم وكفووورهم  وووا أنوووزل اّلِل إلووويهم مووون قبووول وقوووتلهم األنبياء.كموووا يبوووني هلوووا أن اّلِل معهوووا،وهل مالوووك 
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ا امللك املعز املذل وحد  بال كريك.وأنه سيأخذ الكفار )وهل تعبْي عنا عن اليهلق( ابلعذاب والنكوال كمو
 أخذ املشركني يف بدر منذ عهد قريه.

ُ   إِلووووَه ِإ َّ »وكانووووحل هووووذ  التلجيهووووات تتمثوووول يف أمثووووال هووووذ  النصوووولص: لُم.نَوزََّل َعَلْيووووَك ُك اْلَقيُووووَل احْلَووووُهوووواّللَّ
يوَل راَة َوااْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ ُمَصودِِقا  ِلموا بَونْيَ يََديْوِه،َوأَنْوَزَل التوَّولْ  ،َوأَنْوَزَل اْلُفْرقواَن.ِإنَّ الَّوِذيَن  ى  لِلنَّواسِ ْن قَوْبوُل ُهودِموْ ِْنِْ

ُ َعزِيووووز  ُذو انْ  .َكَفوووُروا آِبايِت اّللَِّ هَلُوووْم َعوووذاب  َكوووِديد ،َواّللَّ  يف اأْلَْرِم َو  يف   َحْفوووى َعَلْيوووِه َكووووْكء   ِإنَّ اّللََّ ِتقوووام 
 « ..السَّماءِ 

ُهمْ  » ( َكووَدْأِب 10ْم َوقُوولُق النَّوواِر ) َكوويوْ  ا َوأُولَ ِووَك ُهووْم ِمووَن اّللَِّ ْوَ ُقُهوو أَْمووَلاهُلُْم َوَ  أَ ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا لَووْن تُوْغووِبَ َعوونوْ
بُلا آِباَيتَِنا فََأخَ  ُ ِبُذنُ َذُهُم اآِل ِفْرَعْلَن َوالَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َكذَّ ُ َكِديدُ ّللَّ َفوُروا ( قُوْل لِلَّوِذيَن كَ 11اْلِعَقاِب ) لِّبِْم َواّللَّ
ُل يف َسووِبيِل  َوو   تُوَقاتِووْد َكوواَن َلُكووْم آيَوو   يف ِف َوتَوونْيِ اْلتَوَقتَووا فِ ( قَوو12َسووتُوْغَلُبلَن َوُهَْشووُروَن ِإىَل َجَهوونََّم َوبِووْ َك اْلِمَهوواُق )
 يف َذلِووَك َلعِووْثَة  أِلُوِ  اأْلَْبَصوواِر  َمووْن َيَشوواُء ِإنَّ َنْصوورِ ِ يُوَييِِووُد بِ  اّللَُّ وَ اّللَِّ َوأُْخووَرى َكوواِفرَة  يوَووَرْوَوُْم ِمثْولَووْيِهْم رَْأَي اْلَعوونْيِ 

 [ « ..13 - 10( ]آل عمران:13)
ْسوووووالُم،َوَما اْختَولَوووووَ  الَّوووووِذيَن أُ » اْلِعْلوووووُم بَوْغيوووووا    ِموووووْن بَوْعوووووِد موووووا جووووواَءُهمُ ِكتووووواَب ِإ َّ وتُووووولا الْ ِإنَّ الووووودِِيَن ِعْنوووووَد اّللَِّ اْ ِ

نَوُهْم،َوَمْن َيْكُفرْ   .« .سابِ آِبايِت اّللَِّ فَِإنَّ اّللََّ َسرِيُع احلِْ  بَويوْ
ْسالِم ِقينا  فَوَلْن يُوْقَبَل ِمْنُه َوُهلَ » َتِ  َغْْيَ اْ ِ  « .. اْااِسرِينَ ِخرَِة ِمنَ  يف اهْل َوَمْن يَوبوْ
شووواُء َوتُوووِذُل َموووْن  َتشووواُء،َوتُِعُز َموووْن تَ ْلوووَك ِ َّووونْ ُع اْلمُ قُوووِل اللَُّهووومَّ مالِوووَك اْلُمْلوووِك،تُوْييت اْلُمْلوووَك َموووْن َتشووواُء َوتَوْنوووِز »

 « ..َتشاُء،بَِيِدَ  ااَْْْيُ،ِإنََّك َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  
  يف َكووْكء  ِإ َّ أَنْ ْل ذلِووَك فَولَووْيَك ِمووَن اّللَِّ َوَمْن يَوْفَعووِمِننَي.  يَوتَِّخووِذ اْلُمْيِمنُوولَن اْلكوواِفرِيَن أَْولِيوواَء ِمووْن ُقوِن اْلُموويْ  »

ُ نَوْفَسُه،َوِإىَل اّللَِّ  ُهْم تُقاة  َوُُيَذِِرُُكُم اّللَّ  « ..ِصْيُ  اْلمَ تَوتوَُّقلا ِمنوْ
ُ َوِ ُ االَِّذيَن آوَ ِلُ ِإنَّ أَْوىَل النَّاِس إبِِْبراِهيَم لَلَِّذيَن اتوَّبَوُعلُ  َوهَذا النَّ »  « ..ْلُمْيِمِننيَ َمُنلا َواّللَّ
 « ..َجُعلَنف وََكْرها  َوإِلَْيِه يُورْ ْرِم َنْلعا   َواأْلَ ُغلَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن يف السَّماواتِ أَفَوَغْْيَ ِقيِن اّللَِّ يَوبوْ »
ْم كواِفرِيَن.وََكْيَ  َتْكُفوُروَن ُقوُكْم بَوْعوَد ِإميواِنكُ ْلِكتواَب يوَورُ وتُولا ااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإْن ُتِطيُعلا َفرِيقوا  ِموَن الَّوِذيَن أُ »
 «  ْسَتِقيم  َقْد ُهِدَي ِإىل ِصراط  مُ فوَ  اِبّللَِّ ْعَتِصمْ يوَ نْوُتْم تُوْتلى َعَلْيُكْم آايُت اّللَِّ َوِفيُكْم َرُسللُُهف َوَمْن َوأَ 
َ َحوووو َّ تُقاتِووووِه َو  َاُوووو» يعووووا  َو  ُملا ِ َ ُتْم ُمْسِلُملَن.َواْعَتِصوووو َّ َوأَنْوووووإِ لُتنَّ اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا اتوَُّقوووولا اّللَّ ْبووووِل اّللَِّ مجَِ

ووُتْم أَْعوود ُتْم َعلووى قُوُللِبُكْم،فََأْصووَبْحُتمْ  لََّ  بَوونْيَ اء  فَووأَ تَوَفرَّقُوولا.َواذُْكُروا نِْعَمووحَل اّللَِّ َعلَووْيُكْم ِإْذ ُكنوْ  بِِنْعَمتِووِه ِإْخوولاان .وَُكنوْ
ُ اّللَُّ   « ..َعلَُّكْم هَتَْتُدوَن ...لَ ْم آايتِِه  َلكُ َكفا ُحْفرَة  ِمَن النَّاِر فَأَنْوَقذَُكْم ِمْنها،َكذِلَك يُوَبنيِِ

َهووْلَن َعوووِن اْلُمْنَكوووِر َوتُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ  » ووُتْم َخوووْْيَ أُمَّووو   أُْخرَِجووحْل لِلنَّووواِس َشُْموووُروَن اِبْلَمْعوووُروِ  َوتَونوْ .َولَوووْل آَموووَن أَْهوووُل ُكنوْ
ُهُم اْلُمْيِمنُووولَن  َوَأْكثَوووورُُهُم اْلفاِسوووُقلَن.َلْن َيُضوووُروُكْم ِإ َّ أَذى ،َوِإْن يُقووواتُِللُكْم يُوَللُووولُكُم اْلِكتووواِب َلكووواَن َخوووْْيا  هَلُْم،ِمووونوْ

النَّوواِس َوابُ  بَِغَضووه   اأْلَْقابَر مُثَّ   يُوْنَصُروَن.ُضوورَِبحْل َعلَووْيِهُم الذِِلَّووُ  أَيْووَن مووا يُِقُفوولا ِإ َّ ِ َْبوول  ِمووَن اّللَِّ َوَحْبوول  ِموونَ 
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ُوْم كوانُلا َيْكُفوُروَن آِبايِت اّللَِّ َويَوْقتُولُولَن اأْلَنِْبيواَء بِغَوْْيِ  ِمَن اّللَِّ  ،ذلِوَك ِ وا  َوُضرَِبحْل َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَنُ .ذِلَك  َِوَّ َح ِ 
 « ..َعَصْلا وَكانُلا يَوْعَتُدونَ 

.َوُقوا مووا َعِنُتْم.قَولَنُكْم َخبوا َذْلُواي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُوولا   تَوتَِّخوُذوا ِبطانَوو   ِموْن ُقوِنُكووْم  » ْد بَووَدِت اْلبَوْغضواُء ِمووْن   
وووووُتمْ ايِت إِ أَفْووووولاِهِهْم َوموووووا خُتِْفوووووك ُصوووووُدورُُهْم َأْكَثُ.قَوووووْد بَويوَّنَّوووووا َلُكوووووُم اهْل  بُووووولَوُْم َو  تَوْعِقُللَن.هوووووا أَنْووووووُتْم أُ  ْن ُكنوْ و ِء هُِ

انِموَل ِموَن اْلَغْيِج.قُوْل ُملتُولا ْلا َعُضلا َعلَوْيُكُم اأْلَ ا،َوِإذا َخلَ ا:آَمنَّ ِه.َوِإذا َلُقلُكْم قاُلل ُيُُِبلَنُكْم،َوتُوْيِمُنلَن اِبْلِكتاِب ُكلِِ 
َ َعِليم  ِبذاِت الُصُدوِر.ِإْن َاَْسْسُكْم  وا ْفَرُحلا ِّبوا.َوِإْن َتْصوثُِ يوَ ِإْن ُتِصْبُكْم َسيَِِ    ُسْيُهْم،وَ تَ َسَن   حَ بَِغْيِظُكْم ِإنَّ اّللَّ

 «.ي   ُللَن حمُِ َوتَوتوَُّقلا   َيُضرُُكْم َكْيُدُهْم َكْي ا .ِإنَّ اّللََّ ِ ا يَوْعمَ 
 ر :تبني عدة أمل تقيناهتا ومن هذ  احلمل  الطليل  اليت اقتطفنا منها هذ  اهلايت،وتنلع تلجيهاهتا وتل

وتنوووووووولع  الكيوووووووودأوهلا:ضووووووووخام  ا؟هوووووووود الووووووووذي كووووووووان يبذلووووووووه أهوووووووول الكتوووووووواب يف املدينوووووووو  وغْيهووووووووا،وعم  
 ها.أساليبه،واستخدام مجيع اللسائل لزعزع  العقيدة وخلخل  الص  املسلم من ورائ
هووذا  م ، ا اقتضووىعوو  املسوولوتنيها:ضووخام  اهلتر الوويت كووان هووذا ا؟هوود ي كهووا يف النفوولس ويف حيوواة ا؟ما

 البيان الطليل املفصل املنلع املقانع واألساليه.
 دعلةحقلن هوذ  الوالذين يال من وراء القرون الطليل .من أن هي ء األعداء هموتلثها:هل ما نلمحه اليلم 

 حلكوويم اابووْياحل إراقة وأصووحاّبا يف األرم كلهووا وهووم الووذين توولاجههم هووذ  العقيوودة وأهلهووا.ومن مث اقتضوو
علوى   زعميو  ال كيو اي واضوحاأن يقيم هذا املشعل اهلاقي الضوخم البعيود املطوار  لو ا  األجيوال املسولم  قول 

 كش  األعداء التقليديني هلذ  األم  وهلذا الدين 
ائ  التصولر ات يف حقوأما القطاع الثاين يف السلرة فهول خواص بغوزوة أحود.وهل يشوتمل كوذلك علوى تقريور  

حلقووووائ .إىل اس تلووووك اا سووووالمك والعقيوووودة ا ميانيوووو .وعلى تلجيهووووات يف بنوووواء ا؟ماعوووو  املسوووولم  علووووى أسوووو
م  ؟ماعوو  املسوولء حالوو  القووائع،واالانر واملشاعر،استعراضووا يتبووني منووه  ووالجانووه اسووتعرام األحووداّ وال

 يلمها وقطاعاهتا املختلف  اليت أكران إليها يف أول هذا التمهيد.
يف  -ه سوالمك وعليتوتصولر ا وعالق  هذا املقطع ابملقطع األول يف السلرة لاهرة.فهل يتولىل عمليو  بنواء ال

فروضووو  علوووى مليووو  تثبيوووحل هوووذ  ا؟ماعووو  علوووى التكوووالي  املكموووا يتووولىل ع  - جموووال املعركووو  واحلديووود سووواخن 
كمووا   هووات القرآنيوو ابلتلجي أصووحاب قعوولة احلوو  يف األرم.مووع تعلوويمهم سوون  اّلِل يف النصوور واهلزميوو .ويربيهم
يف  لايتووه وقيمتووهقطووع وحمتيووربيهم ابألحووداّ اللاقعي .وإنووه ليصووعه اسووتيفاء احلوودية هنووا عوون نبيعوو  هووذا امل

رجوووئ الظوووالل( فلن رابوووع )موووناء العقيووودة وبنووواء ا؟ماعووو  ..وملوووا كوووان هوووذا املقطوووع يقوووع  ملتوووه يف ا؟وووزء البنووو
 احلدية عنه إىل هذا ا؟زء )إن كاء اّلِل( ..

فووإذا هوول تلخوويا مللضوولعاهتا األساسووي ،يبدأ إبكووارة  -بعوود فصوول غووزوة أحوود  -و ضووك إىل ختووام السوولرة 
اّلِل املنظولر( وإُياءاتوه للقلولب امليمنو  ..وذخوذ يف قعواء رخوك نودي  ملحي  إىل ق لو  هوذا الكولن )كتواب

ووووووماواِت َواأْلَْرِم »موووووون هووووووذ  القلوووووولب،على مشووووووهد اهلايت يف كتوووووواب الكوووووولن املفتوووووول : ِإنَّ يف َخْلووووووِ  السَّ
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َ ِقيا موا  َوقُوعُولقا  َوَعلوى ُجنُولِّبِْم،َويَوتَوَفكَُّروَن يف َواْخِتالِ  اللَّْيِل َوالنَّهاِر هَلايت  أِلُوِ  اأْلَْلباِب.الَِّذيَن يَْذُكُروَن اّللَّ
،ُسووْبحاَنَك  َفِقنووا َعووذاَب النَّاِر.َربَّنووا ِإنَّووَك َمووْن تُووْدخِ  ِل َخْلووِ  السَّووماواِت َواأْلَْرِم.َربَّنووا مووا َخَلْقووحَل هووذا ابِنال 

ْعنوا ُمنوواِقاي  يُنوواِقي ِلإْلِميواِن أَْن آِمنُوولا بِووَربُِِكْم َفآَمنَّا.َربَّنووا النَّواَر فَوَقووْد َأْخَزيْوتَووُه.َوما لِلظَّواِلِمنَي ِمووْن أَْنصووار .َربَّنا إِ  نَّنووا  َِ
وووْر َعنَّوووا َسووويِِ اتِنا َوتَوَلفَّنوووا َموووَع اأْلَْبراِر.َربَّنوووا َوآتِنوووا موووا َوَعوووْدتَنا َعلوووى ُرُسوووِلكَ   َو  خُتْوووزان يوَوووْلَم فَووواْغِفْر لَنوووا ُذنُلبَنوووا وََكفِِ

 ...« ..  خُتِْلُ  اْلِميعاَق اْلِقياَمِ .ِإنََّك 
 وهل ميثل نصاع  التصلر ووضلحه.وخشلع القله وتقلا .

جاَب فَاْسووتَ »ّلِل:اهلجوورة وا؟هوواق وا يووذاء يف سووبيل افيووذكر فيهووا  -سووبحانه  -مث عووكء ا سووتجاب  موون اّلِل 
.فَالَّوِذيَن ثوى بَوْعُضوُكمْ نْ ْو أُ هَلُْم َرُّبُْم َأيِنِ   ُأِضيُع َعَمَل عاِمل  ِمْنُكْم ِمْن ذََكر  أَ  اَجُروا َوأُْخرُِجولا ِموْن هو ِموْن بَوْعخ 
ُهْم َعووِقايرِِهووْم،َوأُوُذوا يف َسووِبيِلك،َوقاتَوُللا َوقُِتلُوولا،أَلَُكفَِِرنَّ  ات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر َوأَلُْقِخلَوونوَُّهْم َجنَّوو يِِ اهِتِمْ َسوونوْ

.وَ  ُ ِعْنووَدُ  ُحْسووُن الثَّوولاِب يَوولااب  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ  ة أحوود وأحوودايها وآترهووا.مثالقوو  بغووزو عوفيووه إكووارة و ...« ..اّللَّ
مني إن احلووو  ليقووولل للمسووول -  احلووودية عوونهم مقطوووع السووولرة األول الوووذين اسوووتغر  -يووذكر أهووول الكتووواب 

 ِموووْن أَْهووولِ  َوِإنَّ :»الوووذي  يوووديهم   احووود  أهووول الكتووواب كلهم.فوووإن مووونهم مووون يووويمن بوووه ويشوووهد  حقيتوووه
،  َيْشووووَ ُونَ ْيِهْم،خاِكووووعِ َل إِلَ اْلِكتووواِب َلَمووووْن يوُووووْيِمُن اِبّللَِّ َومووووا أُنْووووزَِل إِلَْيُكْم،َوموووا أُنْووووزِ   آِبايِت اّللَِّ مَثَنووووا  قَلِوووويال  نَي ّللَِِّ

ا الَّووِذيَن َهوواي أَيوُ »قوولى:املصووابرة واملرابطوو  والتإىل الصووث و  -إبميوواوم  -وختووتم السوولرة بوودعلة املسوولمني ...«.
َ َلَعلَُّكووْم  ا ام يناسووه جوول السوولرة وملضوولعاهت..وهوول ختوو« نَ ْفِلُحوول توُ آَمنُوولا اْصووِثُوا َوصوواِبُروا َوراِبطُوولا َواتوَُّقوولا اّللَّ

 مجيعا ..
 السوووولرة  يفر نقطهووووا و  يووووتم التعريوووو  اجملموووول ّبووووذ  السوووولرة حووووَّت نلووووم بثاليوووو  خطوووولط عريضوووو  فيها،تتنوووواي

 ..جمملعها،حَّت ترسم هذ  ااطلط العريض  بلضل  وتلكيد  كلها،وتتجمع وت كز يف
ين  »أول هذش اخلطوط بيان مكىن   « ..اْعِاْلمن  »ومكىن « الدِّ

ق يف اّلِل ..إ ووا هووك صوولرة هوول كوول اعتقووا -ا  ويريوود  ويرضوو -سووبحانه  -ّلِل كمووا ُيوودق  ا  -فلوويك الوودين 
ملطلوو  الناصووع القانع:تلحيوود األللهيوو  الووويت تلحيوود اصووولرة ال -بحانه سوو -واحوودة موون صوولر ا عتقوواق فيووه 

 يتلجه إليها البشر كما تتلجه إليها سائر ااالئ  يف الكلن ابلعبلقي .
  اّلِل لوى ااالئو  إ يقولم عوتلحيد القلامو  علوى البشور وعلوى الكولن كلوه.فال يقولم كوكء   ابّلِل تعواىل،و 

 تعاىل.
وهووول يف هوووذ  احلال :ا ستسوووالم املطلووو  « ا سوووالم»  هووول ومووون مث يكووولن الووودين الوووذي يقبلوووه اّلِل مووون عبووواق

للقلام  ا هلي ،والتلقك من هذا املصدر وحد  يف كل كأن من كويون احلياة،والتحواكم إىل كتواب اّلِل املنوزل 
موون هووذا املصوودر،واتباع الرسوول الووذين نووزل علوويهم الكتوواب.وهل يف صووميمه كتوواب واحوود،وهل يف صووميمه 

ّبووذا املعوو  الوولاقعك يف ضوومائر النوواس وواقعهووم العملووك علووى السوولاء.والذي يتلقووك قيوون واحوود ..ا سووالم ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 598 

عليوووه كووول املووويمنني أتبووواع الرسووول ..كووول يف زمانوووه ..موووَّت كوووان معووو  إسوووالمه هووول ا عتقووواق بلحووودة األللهيووو  
 والقلام  والطاع  وا تباع يف منهج احلياة كله بال استثناء.

هر بشوووكل لوووا لضوووحه يف أكثووور مووون ياليوووني ملضوووعا مووون السووولرةويتكوووئ سووويا  السووولرة علوووى هوووذا ااووو  وي
 ملحلا ..

ُ   إِلوَه ِإ َّ ُهولَ »نضرب له بعوخ األمثلو  يف هوذا التعريو  اجملمول: ُ أَنَّو« ..» اْلَقيُولمُ احْلَوكُ  اّللَّ ُه   إِلوَه َكوِهَد اّللَّ
نَّ الووووودِِيَن ِعْنوووووَد اّللَِّ إِ « ..»َعزِيوووووُز احلَِْكوووويمُ  َّ ُهوووووَل الْ لووووَه إِ  إِ ِإ َّ ُهووووَل َواْلَمالِئَكوووووُ  َوأُولُووووولا اْلِعْلووووِم قائِموووووا  اِبْلِقْسوووووِ   

ْسووووووووالمُ  توووووووواَب  لِلَّووووووووِذيَن أُوتُوووووووولا اْلكِ بَوَعِن.َوقُوووووووولْ ِن اتوَّ فَووووووووِإْن َحوووووووواُجلَ  فَوُقووووووووْل َأْسووووووووَلْمحُل َوْجِهووووووووَك ّللَِِّ َوَموووووووو« ..»اْ ِ
يِِنَي:أََأْسوَلْمُتْمف فَووِإْن َأْسوَلُملا فَوَقووِد  ِمووَن اْلِكتواِب يُووْدَعْلَن ِإىل   لَّوِذيَن أُوتُوولا َنِصويبا  اَر ِإىَل تَوووأََ ْ « ..»اْهتَوَدْوا ..َواأْلُمِِ

ُهْم  نَوُهْم،مُثَّ يَوتَوَلىلَّ َفرِيو   ِمونوْ وُتْم هُِبُوكُ قُوْل:ِإْن  .»« .ْعرُِضولنَ ُهوْم مُ وَ ِكتاِب اّللَِّ لَِيْحُكَم بَويوْ َ فَواتَِّبُعلين ُُيْبِوْبُكُم نوْ لَن اّللَّ
َ َوالرَُّسلَل فَِإْن تَوَللَّْلا فَ ..« ..» اّللَُّ   « ..ُه اْلكاِفرِينَ    ُيُِ ِإنَّ اّللََّ ُقْل:أَِنيُعلا اّللَّ
،آَمنَّا اِبّللَِّ َواْكهَ  » ُسولَل فَاْكتُوْبنوا نْوزَلْوحَل َواتوَّبَوْعنَوا الرَّ لَن.َربَّنا آَمنَّوا ِ وا أَ  ُمْسِلمُ ْد ِ انَّ قاَل احْلَلارِيُلَن:حَنُْن أَْنصاُر اّللَِّ

َننوا َوبوَ بوَ َسولاء   ُقْل:اي أَْهوَل اْلِكتواِب تَعواَلْلا ِإىل َكِلَمو   « ..»َمَع الشَّاِهِدينَ  وَنُكْم َأ َّ نَوْعبُوَد إِ يوْ َ َو  ُنْشورَِ  بِوِه يوْ  َّ اّللَّ
.فَووو موووا كووواَن « ..»ْسوووِلُملنَ ُللا:اْكوووَهُدوا ِ انَّ مُ ا فَوُقل لَّووولْ ِإْن تَولَ َكوووْي ا  َو  يَوتَِّخوووَذ بَوْعُضووونا بَوْعضوووا  أَْراباب  ِموووْن ُقوِن اّللَِّ
ِقيوِن اّللَِّ يَوبوْغُولَن َولَوُه  أَفَوَغْْيَ « ..»ُمْشرِِكنيَ اَن ِمَن الْ كا  َوما  ِإْبراِهيُم يَوُهلِقاي  َو  َنْصرانِي ا َولِكْن كاَن َحِنيفا  ُمْسِلم

ْسوَوَمو« ..»َنفْرَجعُول يوُ َكْرها  َوإِلَْيوِه َأْسَلَم َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم َنْلعا  َو  تَوِ  َغوْْيَ اْ ِ الِم ِقينوا  فَولَوْن يُوْقبَوَل ْن يَوبوْ
 ..وغْيها كثْي ..« ِمْنهُ 

سووووالمهم ّبووووم واستفأمووووا ااوووو  الثوووواين الووووذي يركووووز عليووووه سوووويا  السوووولرة فهوووول تصوووولير حووووال املسوووولمني مووووع ر 
 باع الدقي  ..له،وتلقيهم لكل ما ذتيهم منه ابلقبلل والطاع  وا ت

لنصوولص سووتعرام اونضورب لووه كووذلك بعووخ األمثلو  يف هووذا التعريوو  ابلسوولرة حووَّت نلاجهوه مفصووال عنوود ا
بَّنوا   رَ  -لا اأْلَْلبواِب ُر ِإ َّ أُولُوَوما يَوذَّكَّ  - َربِِنا ْن ِعْندِ مِ َوالرَّاِسُخلَن يف اْلِعْلِم يَوُقلُللَن آَمنَّا بِِه ُكل   »ابلتفصيل:

جواِمُع النَّواِس لِيَووْلم    َريْوَه  ْلَلهَّاُب.َربَّنا ِإنَّكَ َك أَْنحَل ا   ِإنَّ ُللبَنا بَوْعَد ِإْذ َهَديْوَتنا َوَهْه لَنا ِمْن َلُدْنَك َرمحَْ تُزِْغ قوُ 
ِقنوا َعوذاَب النَّاِر.الصَّواِبرِيَن لبَنوا وَ فَواْغِفْر لَنوا ُذنُ  نوا آَمنَّوانوا ِإنَّ الَِّذيَن يَوُقلُللَن:َربَّ « ..»ِفيِه ِإنَّ اّللََّ   ُحِْلُ  اْلِميعاقَ 

ْنصوووواُر اّللَِّ آَمنَّووووا اِبّللَِّ احْلَلارِيُوووولَن:حَنُْن أَ  قووووالَ « ..»ارِ أْلَْسووووحَوالصَّوووواِقِقنَي َواْلقووووانِِتنَي َواْلُمْنِفِقوووونَي َواْلُمْسووووتَوْغِفرِيَن ابِ 
 «َواْكَهْد ِ انَّ ُمْسِلُملَن.َربَّنا

وووآَمنَّوووا ِ وووا أَنْوزَلْوووحلَ » وووتُ « ..»اِهِدينَ  َواتوَّبَوْعنَوووا الرَُّسوووولَل فَاْكتُوْبنوووا َموووَع الشَّ حْل لِلنَّووواِس َشُْمووووُروَن ْم َخووووْْيَ أُمَّووو   أُْخرَِجوووُكنوْ
َهْلَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ  لُواْلِكتوا ِمْن أَْهلِ .»« .اِبْلَمْعُروِ  َوتَونوْ انَء اللَّْيوِل لَن آايِت اّللَِّ آِب أُمَّو   قائَِمو   يَوتوْ

َهوْلَن َعوِن اْلُمْنَكووَ ْلَمْعوُروِ  وَن ابِ َوُهْم َيْسُجُدوَن،يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَووْلِم اهْلِخوِر َوَذُْمورُ  ِر َوُيسوارُِعلَن يف اْاَوْْياِت يَونوْ
 «.َوأُولِ َك ِمَن الصَّاحلِِنيَ 
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ُ  َسووِبيِل اّللَِّ َوموا َضووعُ صواَّبُْم يف أَ لا ِلمووا ،َفمووا َوَهنُووََكوأَيِِْن ِموْن نَووِلِ  قاتَوَل َمَعووُه رِبِِيُولَن َكِثْي   » ُفلا َوَموا اْسووَتكانُلا َواّللَّ
 َويَوبِِووحْل أَقْووداَمنا َواْنُصووْران ا َوِإْسوورافَنا يف أَْمووراننووا ُذنُلبَنووْغِفووْر لَ اُيُِووُه الصَّوواِبرِيَن،َوما كوواَن قَوووْلهَلُْم ِإ َّ أَْن قاُللا:َربوَّنَووا 

ُهْم صووواَّبُُم اْلَقرُْ .لِلَّوووذِ أَ  بَوْعوووِد موووا لِل ِمووونْ الَّوووِذيَن اْسوووَتجابُلا ّللَِِّ َوالرَُّسووو« ..»َقوووْلِم اْلكووواِفرِينَ َعلَوووى الْ  يَن َأْحَسوووُنلا ِمووونوْ
ُ  إِ ْم فَاْخَشوْلُهْم،َفزاَقُهمْ عُولا َلُكو قَوْد مجََ َواتوََّقْلا َأْجر  َعِظيم .الَِّذيَن قاَل هَلُُم النَّواُس:ِإنَّ النَّواسَ  مياان ،َوقاُللا:َحْسوبُوَنا اّللَّ

َ ِقيامووووووا  َوقُوعُوووووولقا  « ..»َونِْعووووووَم اْللَِكيوووووولُ  ووووووماواِت ،َويَوتَوَفكَُّروَن يف َخْلووووووُجنُوووووولِّبِمْ   َوَعلووووووىالَّووووووِذيَن يَووووووْذُكُروَن اّللَّ ِ  السَّ
فَوَقوْد َأْخَزيْوتَوُه،َوما   َمْن تُْدِخِل النَّوارَ كَ َربَّنا ِإنَّ لنَّاِر.َواأْلَْرِم.َربَّنا ما َخَلْقحَل هذا ابِنال  ُسْبحاَنَك  َفِقنا َعذاَب ا

ْعنوا ُمنواِقاي  يُنواِقي ا.َربَّنوا فَواْغِفْر لَنوا ُذنُلبَنوا وََكفِِوْر نُولا بِوَربُِِكْم َفآَمنَّ اِن أَْن آمِ ِلإْلِميو لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنصوار .َربَّنا ِإنَّنوا  َِ
َم اْلِقَياَموووِ  ِإنَّوووَك  َ خُتْلِوووُ  ِلَك َو َ خُتْوووزاَِن يوَووولْ ا َعلَوووى ُرُسوووَعووودتوَّنَ ْبراِر.َربوَّنَوووا َوآتِنَوووا َموووا وَ َعنَّوووا َسووويِِ اتِنا َوتَوَلفَّنوووا َموووَع اأْلَ 

 اْلِميَعاَق{
ْشوَ ُوَن آِباَيِت اّللِِ   َ يَ ّللِِ َل إِلَْيِهْم َخاِكوِعنَي  َوَمآ أُنزِ لَْيُكمْ إِ }َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلَمن يُوْيِمُن اِبّللِِ َوَما أُنزَِل  

 ( سلرة آل عمران199ِب{ )يُع احلَِْسا َسرِ مَثَن ا قَِليال  أُْولَِ َك هَلُْم َأْجرُُهْم ِعنَد َرّبِِِْم ِإنَّ اّللَِ 
 وغْيها كثْي ..  

رين أن الكوافكو والتهولين مون الثالة العريخ يف سيا  السلرة هل التحذير مون و يو  غوْي املويمنني , واا ُ 
 , و  مولن لكتواب هللا  ُيتك مع هذا التحذير , وتقرير أنه   إميوان و  صول  ابهلل موع تول  الكفوار الوذين

رز اببقودر موا هول  بوراز هنواإيتبعلن منهجه يف احليواة ..وقود أكوران إىل هوذا ااو  مون قبول ولكنوه ُيتواج إىل 
يَن أَْولِيواَء ِموْن َن اْلكواِفرِ ُمْيِمنُول يَوتَِّخوِذ الْ    »:وأساسك يف سيا  السلرة , وهذ   اذج من هذا ااو  العوريخ

ُهْم تُقوواة  تَوتوَّ  ِإ َّ أَنْ  -ْكء  ُقوِن اْلُمووْيِمِننَي.َوَمْن يَوْفَعووْل ذلِووَك فَولَووْيَك ِمووَن اّللَِّ يف َكوو ُ نَوْفَسووُه َوُُيَووذُِِر  -ُقوولا ِموونوْ ُكُم اّللَّ
ُ َويَوْعلَوووووُم موووووا يف اايَوْعَلْموووووُه  ْبوووووُدو ُ  ُصوووووُدورُِكْم أَْو توُ َوِإىَل اّللَِّ اْلَمِصوووووُْي.ُقْل.ِإْن خُتُْفووووولا موووووا يف  وووووماواِت َوموووووا يف ّللَّ لسَّ
ُ َعلووووى ُكوووولِِ َكووووْكء  قَووووِدير   ُللَن ِإ َّ  ُيِضووووُللَنُكْم َومووووا ُيِضووووْلِكتوووواِب لَوووولْ اأَْهووووِل  َوقَّْت نائَِفوووو   ِموووونْ « ..»اأْلَْرِم.َواّللَّ

 « ..أَنْوُفَسُهْم َوما َيْشُعُرونَ 
 كواِفرِيَن.وََكْيَ  َتْكُفوُروَن ُقوُكْم بَوْعوَد ِإميواِنُكمْ ِكتواَب يوَورُ وتُلا الْ أُ  أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإْن ُتِطيُعلا َفرِيقا  ِمَن الَِّذيَن اي »

.اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن ىل ِصوراط  مُ َقوْد ُهوِدَي إِ فوَ  اِبّللَِّ ْعَتِصومْ َوأَنْوُتْم تُوْتلى َعَلْيُكْم آايُت اّللَِّ َوفِويُكْم َرُسوللُُه.َوَمْن يوَ  ْسوَتِقيم 
َ َحوووو َّ تُقاتِوووِه َو  َاُووولُتنَّ ِإ َّ َوأَنْوووووتُ  إخل ...« يعوووا  َو  تَوَفرَّقُوووولا مجَِ َتِصوووُملا ِ َْبووووِل اّللَِّ ُملَن َواعْ ْم ُمْسووولِ آَمنُووولا اتوَُّقووولا اّللَّ

ُم الذِِلَّوووُ  أَيْوووَن موووا يُِقُفووولا ْنَصُروَن.ُضووورَِبحْل َعلَوووْيهِ مُثَّ   يوُ  ْقابرَ لُكُم اأْلَ لَوووْن َيُضوووُروُكْم ِإ َّ أَذى  َوِإْن يُقووواتُِللُكْم يُوَللُووو..»
.َوُقوا مووا َعنِ  َذْلُوولَنكُ وِنُكووْم  قُ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَوتَِّخووُذوا ِبطانَوو   ِمووْن ..»إخل ...«  ُتْم،قَووْد بَووَدِت ْم َخبووا  

الَّووِذيَن َكَفووُروا  يَن آَمنُوولا ِإْن ُتِطيعُوولايُوَهووا الَّووذِ اي أَ ..» إخل...« ْم َومووا خُتِْفووك ُصووُدورُُهْم َأْكووَثُ اْلبَوْغضوواُء ِمووْن أَفْوولاِههِ 
ُ َمو َقِلُبلا خاِسورِيَن.َبِل اّللَّ َفوُروا يف قُولُولِب الَّوِذيَن كَ   النَّاِصرِيَن.َسونُوْلِقكَوُهوَل َخوْْيُ  ْل ُكمْ يَوُرُقوُكْم َعلى أَْعقاِبُكْم فَوتَونوْ
  يَوُغرَّنَّووَك تَوَقلُووُه « ..»نيَ بِووْ َك َمثْوووَلى الظَّوواِلمِ وَ ُم النَّوواُر َمْأواهُ الُرْعووَه ِ ووا َأْكوورَُكلا اِبّللَِّ مووا َ ْ يُونَوووِزِْل بِووِه ُسووْلطاان ،وَ 
 وغْيها كثْي ....« قُ ْ َك اْلِمهاُم َوبِ الَِّذيَن َكَفُروا يف اْلِبالِق،َمتاع  قَِليل  مُثَّ َمْأواُهْم َجَهنَّ 
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 وتلضووي  حقيقوو  سالمك،اوهووذ  ااطوولط الثاليوو  العريضوو  متناسووق  فيمووا بينهووا متكاملوو ،يف تقريوور التصوولر 
لقوو   الووذي   معووداء اّللِ التلحيوود ومقتضووا  يف حيوواة البشوور ويف كووعلرهم ابّلِل،وأيوور ذلووك يف موولقفهم موون أ

 هلم سلا .
 .معركوووو  ن املعركمووو  إُيووواء ..لقووود نزلوووحل يف معمعووواوالنصووولص يف ملاضوووعها مووون السووويا  أكثووور حيليووو  وأع

صوويد ذلووك الر  حل.وموون مث تضوومنالعقيدة،ومعركوو  امليدان.املعركوو  يف قاخوول النفلس،واملعركوو  يف واقووع احليوواة .
 احلك العجيه،من احلرك  والتأيْي وا ُياء ..

 فلنمخ إذن لنلاجه نصلص السلرة يف سياقها احلك القلي األخاذ ا؟ميل ..
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 [32إل   1(:اآليات 3]سور  آل عمران ):الوحد  ا ول 

الصراع بين ال ماعة المسلمة وعقيدأها وبين أهل الكااا والمشرهللاين وعقائدهم 

 أقديم

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُ   إِلوووَه ِإ َّ ُهوووَل احْلَوووُك اْلَقيُووولُم )1ا  )}  اْلِكتووواَب اِبحْلَووو ِِ ُمَصووودِِقا  ِلموووا بَووونْيَ يََديْوووِه َوأَنْووووَزَل  ( نوَوووزََّل َعَلْيوووكَ 2( اّللَّ

يَل )  ( ِمْن قَوْبُل ُهدى  لِلنَّاِس َوأَنْوَزَل اْلُفْرقاَن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا آِبايِت اّللَِّ هَلُوْم َعوذاب  َكوِديد  َواّللَُّ 3التوَّْلراَة َواْ ِْنِْ
ووووماِء )ِإنَّ اّللََّ  (4َعزِيووووز  ُذو انِْتقووووام  ) ( ُهووووَل الَّووووِذي ُيَصوووولِِرُُكْم يف 5   َحْفووووى َعَلْيووووِه َكووووْكء  يف اأْلَْرِم َو  يف السَّ

( ُهوَل الَّوِذي أَنْووَزَل َعَلْيوَك اْلِكتواَب ِمْنوُه آايت  حُمَْكموات  6اأْلَْرحاِم َكْيَ  َيشواُء   إِلوَه ِإ َّ ُهوَل اْلَعزِيوُز احلَِْكويُم )
نَووِ  َواُهوونَّ أُُم اْلِكتووابِ  بِْتغوواَء  َوأَُخووُر ُمَتشوواِّبات  فََأمَّووا الَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َزيْوو   فَويَوتَِّبعُوولَن مووا َتشووابََه ِمْنووُه ابِْتغوواَء اْلِفتوْ

ُ َوالرَّاِسووُخلَن يف اْلِعْلووِم يَوُقللُوولَن آَمنَّووا بِووِه ُكوول  ِمووْن ِعْنوو ِد َربِِنووا َومووا يَووذَّكَُّر ِإ َّ أُولُوولا َشِْويلِووِه َومووا يَوْعلَووُم َشِْويلَووُه ِإ َّ اّللَّ
( َربَّنوا ِإنَّوَك 8( َربَّنا   تُزِْغ قُوُللبَنا بَوْعَد ِإْذ َهَديْوَتنا َوَهْه لَنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَ   ِإنَّوَك أَنْوحَل اْلَلهَّواُب )7اأْلَْلباِب )

َ   ُحْلِوو ُ  ُهْم أَْموولاهُلُْم َو   (9 اْلِميعوواَق )جوواِمُع النَّوواِس لِيَوووْلم    َريْووَه ِفيووِه ِإنَّ اّللَّ ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا لَووْن تُوْغووِبَ َعوونوْ
بُلا آِبايتِنوووا 10أَْو ُقُهوووْم ِموووَن اّللَِّ َكوووْي ا  َوأُول ِوووَك ُهوووْم َوقُووولُق النَّووواِر ) ( َكوووَدْأِب آِل ِفْرَعوووْلَن َوالَّوووِذيَن ِموووْن قَووووْبِلِهْم َكوووذَّ

ُ بِوووُذنُلّبِِ  ُ َكوووِديُد اْلِعقووواِب )فََأَخوووَذُهُم اّللَّ ( قُوووْل لِلَّوووِذيَن َكَفوووُروا َسوووتُوْغَلُبلَن َوُهَْشوووُروَن ِإىل َجَهووونََّم َوبِوووْ َك 11ْم َواّللَّ
ْم رَْأَي هِ ( قَووْد كوواَن َلُكووْم آيَوو   يف ِف َوتَوونْيِ اْلتَوَقتووا ِف َوو   تُقاتِووُل يف َسووِبيِل اّللَِّ َوأُْخوورى كوواِفرَة  يوَووَرْوَوُْم ِمثْولَوويْ 12اْلِمهوواُق )

ُ يُوَييِِووُد بَِنْصوورِِ  َمووْن َيشوواُء ِإنَّ يف ذلِووَك َلعِووْثَة  أِلُوِ  اأْلَْبصوواِر ) ( زُيِِووَن لِلنَّوواِس ُحووُه الشَّووَهلاِت ِمووَن 13اْلَعونْيِ َواّللَّ
ِّ ذلِوَك َمتواُع احْلَيواِة النِِساِء َواْلَبِننَي َواْلَقنواِنِْي اْلُمَقْنطَورَِة ِموَن الوذََّهِه َواْلِفضَّوِ  َواْاَْيوِل اْلمُ  َسولََّمِ  َواأْلَْنعواِم َواحْلَوْر

ُ ِعْنَدُ  ُحْسُن اْلَمآِب ) ِوْم َجنَّوات  َعْورِي ِموْن  (14الُدنْيا َواّللَّ ُقْل أَأُنَوبِِوُ ُكْم خِبَوْْي  ِموْن ذِلُكوْم لِلَّوِذيَن اتوََّقوْلا ِعْنوَد َرّبِِ
ُ َبِصوْي  اِبْلِعبواِق )َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها َوأَزْ  ( الَّوِذيَن يَوُقللُولَن َربَّنوا ِإنَّنوا 15واج  ُمَطهَّرَة  َورِْضلان  ِموَن اّللَِّ َواّللَّ

 ( الصَّووواِبرِيَن َوالصَّووواِقِقنَي َواْلقوووانِِتنَي َواْلُمْنِفِقووونَي َواْلُمْسوووتَوْغِفرِينَ 16آَمنَّوووا فَووواْغِفْر لَنوووا ُذنُلبَنوووا َوِقنوووا َعوووذاَب النَّووواِر )
ُ أَنَّووُه   إِلووَه ِإ َّ ُهووَل َواْلَمالِئَكووُ  َوأُولُوولا اْلِعْلووِم قائِمووا  اِبْلِقْسووِ    إِلووَه ِإ َّ ُهووَل الْ 17اِبأْلَْسووحاِر ) َعزِيووُز ( َكووِهَد اّللَّ

ْسوالُم َوَمووا اْختَولَووَ  الَّووِذيَن أُوتُولا اْلِكتوواَب إِ 18احلَِْكويُم )  َّ ِمووْن بَوْعوِد مووا جوواَءُهُم اْلِعْلووُم ( ِإنَّ الوودِِيَن ِعْنووَد اّللَِّ اْ ِ
َ َسوورِيُع احلِْسوواِب ) وونَوُهْم َوَمووْن َيْكُفووْر آِبايِت اّللَِّ فَووِإنَّ اّللَّ ( فَووِإْن َحوواُجلَ  فَوُقووْل َأْسووَلْمحُل َوْجِهووَك ّللَِِّ 19بَوْغيووا  بَويوْ

يِِوونَي أَأَ  ووا َعَلْيوووَك َوَمووِن اتوَّووبَوَعِن َوقُووْل لِلَّووِذيَن أُوتُووولا اْلِكتوواَب َواأْلُمِِ ْسووَلْمُتْم فَووِإْن َأْسوووَلُملا فَوَقووِد اْهتَووَدْوا َوِإْن تَوَللَّووْلا فَِإ َّ
ُ َبِصووْي  اِبْلِعبوواِق ) ( ِإنَّ الَّووِذيَن َيْكُفووُروَن آِبايِت اّللَِّ َويَوْقتُولُوولَن النَِّبيِِوونَي بِغَووْْيِ َحوو ِ  َويَوْقتُولُوولَن الَّووِذيَن 20الْووَبالُغ َواّللَّ

ووْرُهْم بَِعووذاب  أَلِوويم  )َذُْمووُروَن اِبلْ  ( أُول ِووَك الَّووِذيَن َحِبطَووحْل أَْعموواهُلُْم يف الووُدنْيا َواهْلِخوورَِة 21ِقْسووِ  ِمووَن النَّوواِس فَوَبشِِ
ونَوُهْم ( أَ َْ تَوَر ِإىَل الَّوِذيَن أُوتُولا َنِصويبا  ِموَن اْلِكتواِب يُوْدَعْلَن ِإىل ِكتواِب اّللَِّ لِوَيْحكُ 22َوما هَلُْم ِمْن انِصرِيَن ) َم بَويوْ

ُهْم َوُهووْم ُمْعرُِضوولَن ) مووا  َمْعووُدوقات  َوَغوورَُّهْم يف 23مُثَّ يَوتَوووَلىلَّ َفرِيوو   ِموونوْ ووَنا النَّوواُر ِإ َّ أايَّ ُووْم قوواُللا لَووْن َاَسَّ ( ذلِووَك  َِوَّ
َوُوفِِيَوحْل ُكوُل نَوْفوك  موا َكَسوَبحْل َوُهوْم    َفَكْيوَ  ِإذا مَجَْعنواُهْم لِيَووْلم    َريْوَه ِفيوهِ  (24ِقيِنِهْم ما كوانُلا يَوْفوَ ُوَن )
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( قُووِل اللَُّهوومَّ مالِووَك اْلُمْلووِك توُووْييت اْلُمْلووَك َمووْن َتشوواُء َوتَوْنووزُِع اْلُمْلووَك ِ َّووْن َتشوواُء َوتُعِووُز َمووْن َتشوواُء 25يُْظَلُموولَن )
( تُولِلُج اللَّْيوَل يف النَّهواِر َوتُولِلُج النَّهواَر يف اللَّْيوِل 26ير  )َوتُِذُل َمْن َتشاُء بَِيِدَ  ااَْْْيُ ِإنَّوَك َعلوى ُكولِِ َكوْكء  قَودِ 

(   يَوتَِّخوِذ اْلُمْيِمنُولَن 27َوخُتْرُِج احْلَوكَّ ِموَن اْلَميِِوحِل َوخُتْورُِج اْلَميِِوحَل ِموَن احْلَوكِِ َوتَووْرُزُ  َموْن َتشواُء بِغَوْْيِ ِحسواب  )
ُهْم تُقوووواة  اْلكووواِفرِيَن أَْولِيوووواَء ِمووووْن ُقوِن ا ْلُموووْيِمِننَي َوَمووووْن يَوْفَعووووْل ذلِوووَك فَولَووووْيَك ِمووووَن اّللَِّ يف َكوووْكء  ِإ َّ أَْن تَوتوَُّقوووولا ِموووونوْ

ُ نَوْفَسووُه َوِإىَل اّللَِّ اْلَمِصووُْي ) ُ َويَوْعلَووُم موو28َوُُيَووذِِرُُكُم اّللَّ ا يف ( قُووْل ِإْن خُتُْفوولا مووا يف ُصووُدورُِكْم أَْو تُوْبووُدوُ  يَوْعَلْمووُه اّللَّ
ُ َعلى ُكلِِ َكوْكء  قَوِدير  ) يوَوْلَم عَِوُد ُكوُل نَوْفوك  موا َعِملَوحْل ِموْن َخوْْي  حُمَْضورا   (29السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم َواّللَّ

ُ نَوْفَسُه َوا َنُه أََمدا  بَِعيدا  َوُُيَذِِرُُكُم اّللَّ َنها َوبَويوْ ُ َرُ    اِبْلِعبواِق )َوما َعِمَلحْل ِمْن ُسلء  تَوَلُق َلْل أَنَّ بَويوْ ( قُوْل ِإْن 30ّللَّ
ُ َغُفوولر  َرِحوويم  ) ُ َويَوْغِفووْر َلُكووْم ُذنُوولَبُكْم َواّللَّ َ فَوواتَِّبُعلين ُُيْبِووْبُكُم اّللَّ ووُتْم هُِبُوولَن اّللَّ َ َوالرَُّسوولَل 31ُكنوْ ( قُووْل أَِنيعُوولا اّللَّ

َ   ُيُُِه اْلكاِفرِ   { (32يَن )فَِإْن تَوَللَّْلا فَِإنَّ اّللَّ
 : أقديم الوحد  

لووحل يف   منهووا قود نز انني آيوإذا أخوذان ابلورواايت الوويت تقولل:إن اهلايت األوىل مون هووذ  السولرة إىل بضووع ومثو
 أمر عيسى عليوه السوالم،فإن هوذا يف - -مناسب  قدوم اللفد من نصارى ْنران اليمن،ومنالرته للرسلل 

للفود ابلسوون  اكء ذلوك جمواسوب .لل  أن هوذ  الورواايت تلقووحل الودرس  ملتوه يكولن قاخوال يف انووار هوذ  املن
  نتهى إىل قرجوا سالم قد حية كان ا« عام اللفلق»التاسع  للهجرة،وهك السن  املعروف  يف السْية ابسم 

فود تن كوَّت بقواع ا؟زيورة موجعول اللفولق  -ا كذلك وفيما وراءه -من القلة والشهرة يف ا؟زيرة العربي  كلها 
 طه وق ،أو تعرم التعاهد معه،أو تستجلك حقيق  أمر .خت - - على النل

 ،كال ا يورج الجهوا لوهوحنن كما أكران فيما تقدم حنك أن امللضولع الوذي تعا؟وه هوذ  اهلايت،ونريقو  ع
ذ  هوموا ورق يف    اعتبوارأن هذ  اهلايت نزلحل مبكرة يف السنلات األوىل للهجرة ..ومون مث فونحن أميول إىل

أو الووويت ملنحرفووو ،اج وجووودل موووع أهووول الكتووواب،ونفك للشوووبهات الووويت تضووومنتها معتقوووداهتم االسووولرة مووون حجووو
حقيقوو  عقيوودة التلحيوود ا سووالمي ،وكذلك مووا اقتضووا  كيوود و  - -تعموودوا نثرهووا حوولل صووح  رسووال  النوول 

 دقيود  واقّ وفولوه غوْي مأهل الكتاب من هذير للجماع  املسلم  وتثبيحل ..حنن أميول إىل اعتبوار  هوذا ك
 لقورآن مون هووذ هووا هوذا اْنوران يف السون  التاسوع  وأنوه كانووحل هنوا  مناسوبات أخورى مبكوورة هوك الويت نوزل في

 السلرة.
وموون مث سنمضوووك يف اسوووتعرام هوووذ  النصوولص بلصوووفها ملاجهووو  ألهووول الكتوواب غوووْي مقيووود ّبوووذا احلووواقّ 

 .356اااص املتأخر يف التاري 

                                                 
يستفاق من الرواايت أن هذا اللفد »يذكر األستاذ حممد عزة قروزة يف كتابه القيم:)سْية الرسلل:صلرة مقتبس  من القرآن الكرمي( أنه  - 356

حل إليهوا هودق ايت الويت رجعولورواتاري .فكل او  أقري إىل أي الرواايت استند يف هديد هذا ال« قد قدم إىل املدين  يف الربع األول من اهلجرة
 اسع(.العام التاسع أو   تذكر إ  قص  وفد ْنران مع بقي  اللفلق )ومعرو  أن عام اللفلق هل العام الت
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راع األصويل الودائم بوني ا؟ماعو  تكش  عن الصو - ما قلنا يف التمهيد للسلرةك  -على أن هذ  النصلص 
الم نوذ لهولر ا سو يفو  ماملسلم  وعقيدهتا،وبني أهل الكتاب واملشركني وعقائدهم ..هوذا الصوراع الوذي  

يفووا فيووه املشووركلن واليهوولق اكوو اكا عن والووذي اكوو   -خباصوو  منووذ مقدمووه إىل املدينوو  وقيووام قولتووه فيهووا و  -
 رائعا ققيقا.يسجله القرآن تسجيال 

يك بعيوودا الصوولر.ل و  عجووه أن يشوواركهم بعووخ رجووال الكنيسوو  يف أنوورا  ا؟زيوورة العربيوو  يف صوولرة موون
جماقلتووووه يف امللاضووووع الوووويت يظهوووور فيهووووا و  - -عوووون اللاقووووع أن يفوووود أفووووراق موووونهم أو مجاعووووات ملنووووالرة النوووول 

 وخباصو  فيموا -ع ا الناصوحيود ااوالا ختال  بني عقائدهم املنحرف  والعقيودة ا؟ديودة القائمو  علوى التل 
 يتعل  بصف  عيسى عليه السالم.

الشووووبهات لناصووووع  و اويف هووووذا الوووودرس منووووذ ابتدائووووه هديوووود ملفوووور  الطريوووو  بووووني عقيوووودة التلحيوووود ااالصوووو  
 وا حنرافات.

ل ب  وبيوووان حلووواهووول الكتووواأوهتديووود ملووون يكفووور ابلفرقوووان وآايت اّلِل فيوووه،واعتبار هوووم كفوووارا ولووول كوووانلا مووون 
  اتووه الوويت مفلإلميان عالمووع رّبووم وموولقفهم  ووا ينووزل علووى رسووله.وهل بيووان ُيوودق امللقوو  وُيسوومه: املوويمنني

 ختطئ وللكفر عالماته اليت   كبه  فيها كذلك 
ُ   إِلَه ِإ َّ ُهَل احلَُْك اْلَقُيلُم.نَوزََّل َعَلْيَك الْ »  يوَل ِموْن يْ َصدِِقا  ِلما َبنْيَ يَدَ حلَْ ِِ مُ ابِ ِكتاَب اّللَّ ِه َوأَنْوَزَل التوَّوْلراَة َواْ ِْنِْ

 «  َعزِيز  ُذو انِْتقام    َعذاب  َكِديد .َواّللَُّ ّللَِّ هَلُمْ ايِت اآبِ قَوْبُل ُهدى  لِلنَّاِس َوأَنْوَزَل اْلُفْرقاَن.ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا 
.فََأمَّاِكتووواِب َوأُ ُم الْ أُ  ُهووونَّ ُهوووَل الَّوووِذي أَنْووووَزَل َعَلْيوووَك اْلِكتووواَب ِمْنوووُه آايت  حُمَْكموووات  » الَّوووِذيَن يف  َخوووُر ُمَتشووواِّبات 

نَو ُ،َوالرَّاِسوُخلَن يف اْلِعْلوِم ِويلِوِه،َوما يَوْعلَوُم شَْ ِتغواَء شَْ ِ  َوابْ قُوُللِّبِْم َزيْو   فَويَوتَِّبعُولَن موا َتشوابََه ِمْنوُه ابِْتغواَء اْلِفتوْ ِويلَوُه ِإ َّ اّللَّ
ُ أَنَّوهُ «.»ا اأْلَْلبوابِ  أُولُول ا بِوِه ُكول  ِموْن ِعْنوِد َربِِنا،َوموا يَوذَّكَُّر ِإ َّ يَوُقلُللَن آَمنَّ  َكوُ  َواْلَمالئِ  -  إِلوَه ِإ َّ ُهوَل  َكوِهَد اّللَّ
 « ..ِكيمُ ْلِقْسِ .  إِلَه ِإ َّ ُهَل اْلَعزِيُز احلَْ قائِما  ابِ  -َوأُوُللا اْلِعْلِم 

ْسوووووالُم.َوَما اْختَولَوووووَ  الَّوووووِذيَن أُ ِإنَّ الووووودِِيَن ِعْنوووووَد اّللَِّ » اْلِعْلُم.بَوْغيوووووا    ِموووووْن بَوْعوووووِد موووووا جووووواَءُهمُ ِكتووووواَب ِإ َّ وتُووووولا الْ  اْ ِ
نَوُهْم.َوَمْن َيْكُفْر آِبايِت اّللَِّ فَِإنَّ اّللََّ َسرِيُع احلِْ   .« .سابِ بَويوْ

ِإنَّ »ذلوووك يف قللوووه تعووواىل:كموووا أن هوووذا الووودرس ُيمووول هتديووودا،  خفووواء يف أنوووه يتضووومن تعريضوووا ابليهلق.و 
،َويَوْقتُولُوولَن الَّووِذيَن َذُْمووُروَن اِبْلِقْسوو ،َويَوْقتُولُوولَن النَِّبيِِوونَي بِغَووْْيِ َح ِ  ووْرُهْم الَّووِذيَن َيْكُفووُروَن آِبايِت اّللَِّ ِ  ِمووَن النَّوواِس فَوَبشِِ

كووذلك النهووك الوولارق يف قللووه ..فحووني يووذكر قتوول األنبيوواء يتجووه الووذهن مباكوورة إىل اليهوولق  و « بَِعووذاب  أَلِوويم  

                                                                                                                                            

يوو  عوون مووال،و  ُيوودق رواهووذا ا حت نعووم ذكوور ابوون كثووْي يف التفسووْي احتمووال أن قوودوم وفوود ْنووران كووان قبوول احلديبيوو  و  يقوول عووالم اسووتند يف
 إليها يف هذا ا حتمال. السل  يستند

ا ذا صوو  ذلك.أمووا إذهو .فإذا صوو  وعلوى أيوو  حال.فوإن احتمووال نوزول هووذ  اهلايت يف وفود ْنووران متعلوو  ابحتموال أن اللفوود قودم قبوول احلديبيو
ت ذ  اهلايلفصوول بووني هووولنا مضوووطرين اعتموودان الوورواايت الكثووْية عووون تلقيووحل قوودوم وفوود ْنوووران عووام اللفوولق يف السووون  التاسووع ،فإننا ْنوود أنفسوو

 واملناسب  اليت تذكر الرواايت أوا نزلحل فيها.) السيد رمحه هللا (
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إخل.فالغالووووه أن املقصوووولق بووووه هووووم ...«   يَوتَِّخووووِذ اْلُمْيِمنُوووولَن اْلكوووواِفرِيَن أَْولِيوووواَء ِمووووْن ُقوِن اْلُمووووْيِمِننَي »تعوووواىل:
اليهوولق.وإن كوووان مووون ا؟وووائز أن يشووومل املشوووركني أيضوووا.فحَّت هوووذا التووواري  كوووان بعوووخ املسووولمني   يزالووولن 

 شركني كما يلاللن اليهلق،فنهلا عن ذلك كله،وحذروا هذا التحذير العني .يلاللن أقارّبم من امل
ْل قُووو»للووه تعووواىل:لووواهر أن قو «  اْلكوواِفرِينَ »سوولاء كوووان األوليوواء مووون اليهوولق أو مووون املشووركني.فكلهم  ووواهم 

 اْلتَوَقتا:ِف َوو   تُقاتِووُل يف ُكووْم آيَوو   يف ِف َوتَوونْيِ لَ  ُق.قَووْد كووانَ اْلِمها لِلَّووِذيَن َكَفُروا:َسووتُوْغَلُبلَن َوُهَْشووُروَن ِإىل َجَهوونََّم َوبِووْ كَ 
 إخل..« نْيِ ..َسِبيِل اّللَِّ َوأُْخرى كاِفرَة ،يَوَرْوَوُْم ِمثْوَلْيِهْم رَْأَي اْلعَ 

تتضمن ا كارة إىل أحداّ غزوة بودر،وأن ااطواب فيهوا ملجوه إىل اليهلق.وقود ورقت يف هوذا روايو  قَواَل  
وُد بْووُن  َيِب َعاِصوُم بْووُن ُعَمووَر بْوِن قَوَتاَقَة،قَالَ حُمَمَّ ووا يوَوْلَم بَووْدر  :ِإْسوَحاَ  َحوودَّ ُ قُوَرْيش  ووا َأَصواَب اّللَّ مَجََع َرُسوولُل اّللَِّ ،"َلمَّ

 َنُوَقوواع ُ ِ ِثْووِل َمووا "اَي َمْعَشووَر يَوُهوولق  َأْسووِلُملا قَوْبووَل أَْن ُيِصوويبَ :فَوَقالَ ،مُثَّ قَووِدَم اْلَمِدينَوو َ ،يَوُهوولَق يف ُسوولِ  بَووِب قَويوْ ُكُم اّللَّ
وووا , قَووواُللا لَوووهُ  وووُد   يَوُغرَّنَّوووَك ِموووْن نَوْفِسوووَك أَْن قَوتَوْلوووحَل نَوَفووور ا ِموووْن قُووووَرْيا  َكوووانُلا أَْعَموووار ا   :َأَصووواَب بِوووِه قُوَرْيش  اَي حُمَمَّ

ُ َعووزَّ َوَجولَّ يف َذلِووَك ،َوأَنَّوَك َ ْ تَوْلووَ  ِمثْوَلَنا،سَ ِإنَّوَك َواّللَِّ لَووْل قَاتَوْلتَونَوا َلَعَرفْووحَل أانَّ حَنْوُن النَّا،يَوْعرِفُولَن اْلِقَتالَ  فَوأَنْوَزَل اّللَّ
"  َلعِوووْثَة  أُلوِ    ِموووْن قَووووْلهِلِْم  " قُوووْل لِلَّوووِذيَن َكَفوووُروا َسوووتُوْغَلُبلَن َوُهَْشوووُروَن ِإىَل َجَهووونََّم َوبِوووْ َك اْلِمَهووواُق "  ِإىَل قَوْللِوووهِ 

  357األَْبَصاِر " ".
ووا َأَصواَب َرُسوولُل اّللَِّ :قَواَل ،ِن َعبَّوواس  وَعوِن ابْو وا يوَوْلَم بَووْدر  فَوَقوِدَم اْلَمِدينَووَ  مَجَوَع يَوُهوولَق يف ُسولِ  بَووِب " َلمَّ قُوَرْيش 

نُوَقوواع  فَوَقوواَل  ووا " ،" اَي َمْعَشووَر يَوُهوولَق :قَويوْ ووُد َ  ايَ :فَوَقوواُللا ،َأْسووِلُملا قَوْبووَل أَْن ُيِصوويَبُكْم ِمثْووُل َمووا َأَصوواَب قُوَرْيش   حُمَمَّ
ِإنَّوَك َواّللَِّ لَوْل قَاتَوْلتَونَوا َلَعَرفْوحَل أانَّ ،تَوُغرَّنََّك نَوْفُسُك أَنََّك قَوتَوْلحَل نَوَفر ا ِموْن قُووَرْيا  َكوانُلا أَْغَموار ا َ  يَوْعرِفُولَن اْلِقتَواَل 

ُ َعوووزَّ َوَجووو،َوأَنَّوووَك َ ْ َشِْت ِمثْوَلنَوووا ،حَنْوووُن النَّووواُس  قُوووْل لِلَّوووِذيَن َكَفوووُروا َسوووتُوْغَلُبلَن :لَّ يف َذلِوووَك ِموووْن قَووووْلهِلِْم فَوووأَنْوَزَل اّللَّ
   358أِلُوِ  اأْلَْبَصاِر " :َوُهَْشُروَن ِإىَل َجَهنََّم َوبِْ َك اْلِمَهاُق ِإىَل قَوْللِِه 
َوَمووِن  - ّللَِِّ فَووِإْن َحوواُجلَ  فَوُقووْل َأْسووَلْمحُل َوْجِهووكَ :»يف آيوو  - -كووذلك يبوودو موون التلقووني امللجووه للرسوولل 

يِِنَي:أََأْسوووَلْمُتمْ َوقُوووْل لِلَّووو -اتوَّوووبَوَعِن  وووا َعَلْيوووَك َوِإْن تَوَللَّوووَلُملا فَوَقوووِد اْهتَوووَدْوا،ف فَوووِإْن َأْسوووِذيَن أُوتُووولا اْلِكتووواَب َواأْلُمِِ ْلا فَِإ َّ
ُ َبِصووووْي  اِبْلِعبوووواقِ  ه تلقووووني عووووام اضوووورة،إ  أنووووح دق مناقشوووو ..أنووووه وإن كووووان هووووذا التلقووووني يف صوووو« الْووووَبالُغ،َواّللَّ

 ل املخالفني له يف العقيدة.ك  - -كامل،ليلاجه به النل 
ووا َعَلْيووَك الْووَبالُغ َوا»ولوواهر موون قللووه تعوواىل: ُ بَ َوِإْن تَوَللَّووْلا فَِإ َّ حووَّت ذلووك  - -أن الرسوولل « ِعبوواقِ ِصووْي  اِبلْ ّللَّ

  ه موون نووزول هووذهبنووا إليوو، ووا يوورج  مووا ذاحلووني   يكوون مووأملرا بقتووال أهوول الكتوواب،و   خووذ ا؟زيوو  منهم
 اهلايت يف وقحل مبكر.

                                                 
 صحي  مرسل 32819[)430/ 2تفسْي ابن أيب حامت ] - 357
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د ْنران.وقود ناسوب  وفووهكذا نرى من نبيع  النصلص أووا ملاجهو  عامو  غوْي مقيودة  ناسوب  واحودة،هك م
كوووررة يف كثوووْية املتكووولن هوووذ  إحووودى املناسوووبات الووويت نزلوووحل هوووذ  النصووولص مللاجهتهوووا.وهك املناسوووبات ال

 ن  ..صلمه املتعدقين يف ا؟زيرة ..وخباص  اليهلق يف املديالصراع بني ا سالم وخ
 جانبهووا قيوودة،وإىلمث يتضوومن هووذا الوودرس األول إيضوواحات قليوو  ألسووك التصوولر ا سووالمك موون انحيوو  الع

 ان ّبا.الزم  لإلميهلتر املإيضاحات قلي  كذلك يف نبيع  هذ  العقيدة وآترها يف احلياة اللاقعي .هذ  ا
الم  ا ستسوو .ا سووالم  عوولحيوود ّلِل.وموون مث ععوول الوودين هوول ا سووالم ّلِل.و  قيوون سوولا  .فهووك عقيوودة الت

تبووع تسوولم ويطووع ويمن   يسوالطاعوو  وا تباع.ا ستسووالم ألمر ،والطاعوو  لشوورعه،وا تباع لرسوولله ومنهجووه.ف
 -كمووا قلنووا   -م .وا سووالفلوويك  سوولم،ومن مث فلوويك بصوواحه قيوون يرضووا  اّلِل.فوواّلِل   يرضووى إ  ا سالم
ّلِل ن إىل كتواب اذين يودعل ا ستسالم والطاع  وا تباع ..ومون مث يورق التعجيوه والتشوهْي  هول الكتواب الو

ُهْم َوُهْم ُمْعرُِضلنَ »ليحكم بينهم  تواب اّلِل عالمو  الكفور كام عون هكويم  عتث ا عور ..وي« مُثَّ يَوتَوَلىلَّ َفرِي   ِمنوْ
ذ  هوودور كلووه حوولل يووا الوودرس ان ابّلِل علووى ا نووال   واملقطووع الثوواين يف هووذالوويت تنفووك قعوولى ا ميان.ا ميوو

 لسلرة:ااحلقيق  الكبْية ..فلنأخذ اهلن يف ا ستعرام التفصيلك لنصلص هذا الدرس من 
 هللا والرسول والقرآن وا يمان في الاصور ا سالمي  9 - 1الدرس ا ول:

مووووا  -علووووى سووووبيل ال جووووي    ا؟ووووزم  -تار يف تفسووووْيها ..هووووذ  األحوووور  املقطعوووو :أل . م.ميم.ب« ا »
إوووووا إكووووارة للتنبيووووه إىل أن هووووذا الكتوووواب ميلوووو  موووون جوووونك هووووذ  »اخوووو ان يف مثلهووووا يف أول سوووولرة البقوووورة:

هول ذلوك الكتواب املعجز،الوذي    -موع هوذا  -األحر  وهك يف متناول املخانبني به من العرب.ولكنه 
 ..359«مثله ...إخل ميلكلن أن يصلغلا من تلك احلرو 

 -ا؟وووزم   جوووي   علوووى سوووبيل ال -وهوووذا اللجوووه الوووذي اخووو ان  يف تفسوووْي هوووذ  األحووور  يف أوائووول السووولر 
 كووارة ابقوورة كانووحل يف كووَّت السوولر.ففك سوولرة ال« ا كووارة»يتمشووى معنووا بيسوور يف إقرا  مناسووبات هووذ  

وُتْم يف »تتضمن التحدي الذي ورق يف السلرة بعد ذلوك: ْن ِموْبوِدان فَوْأتُلا ِبُسولرَة  ْلنوا َعلوى عَ ا نَوزَّ َريْوه  ِ َّوَوِإْن ُكنوْ
ُتْم صاِققِ   « ..خلنَي ...إِمْثِلِه َواْقُعلا ُكَهداءَُكْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ

ل مون اّلِل ا الكتواب منوز ..هك أن هوذ« ا كارة»فتبدو مناسب  أخرى هلذ  « آل عمران»فأما هنا يف سلرة 
ماوي  لكتووه السوو هل.وهوول ميلوو  موون أحوور  وكلمووات كووأنه يف هووذا كووأن مووا سووبقه موون االووذي   إلووه إ 

 رابوو  يف أن ينووزل اّلِل هووذا الكتووابفلوويك هنووا  غ - السوولرة املخووانبلن يف -الوويت يعوو   ّبووا أهوول الكتوواب 
 على رسلله ّبذ  الصلرة.

ُ َ  إِلَوووَه ِإ َّ ُهوووَل احْلَوووُك اْلَقيُووولُم ) » َلْيوووَك اْلِكتَووواَب اِبحْلَووو ِِ ُمَصووودِِق ا ِلَموووا بَووونْيَ يََديْوووِه َوأَنْووووَزَل التوَّوووْلرَاَة ( نوَوووزََّل عَ 2اّللَّ
يَل )  َعزِيوز  ( ِمْن قَوْبُل ُهود ى لِلنَّواِس َوأَنْووَزَل اْلُفْرقَواَن ِإنَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا آِباَيِت اّللَِّ هَلُوْم َعوَذاب  َكوِديد  َواّللَُّ 3َواْ ِْنِْ
َ َ  َحَْفووى َعَلْيووِه َكووْكء  يف اأْلَْرِم َوَ  يف السَّووَماِء )4ُذو انِْتَقووام  ) ( ُهووَل الَّووِذي ُيَصوولِِرُُكْم يف اأْلَْرَحوواِم 5( ِإنَّ اّللَّ

                                                 
 ا؟زء األول.) السيد رمحه هللا ( 51 - 14ص  -  359
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ات  ُهوونَّ أُُم ( ُهووَل الَّوِذي أَنْووَزَل َعَلْيووَك اْلِكتَواَب ِمْنووُه آاَيت  حُمَْكَمو6َكْيوَ  َيَشواُء َ  إِلَووَه ِإ َّ ُهوَل اْلَعزِيووُز احلَِْكويُم )
نَوِ  َوابِْتغَواَء َشِْويلِوِه َوَموا اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِّبَات  فََأمَّا الَّوِذيَن يف قُولُولِّبِْم َزيْو   فَويَوتَِّبعُولَن َموا َتَشوابََه ِمْنوُه ابِْتغَواَء ا ْلِفتوْ

ُ َوالرَّاِسُخلَن يف اْلِعْلِم يَوُقللُو ( 7لَن آَمنَّوا بِوِه ُكول  ِموْن ِعْنوِد َربِِنَوا َوَموا يَوذَّكَُّر ِإ َّ أُولُول اأْلَْلبَواِب )يَوْعَلُم َشِْويَلُه ِإ َّ اّللَّ
( َربوَّنَوا ِإنَّوَك َجواِمُع النَّواِس 8َربوََّنا َ  تُزِْغ قُوُللبَوَنا بَوْعَد ِإْذ َهَديْوتَوَنا َوَهْه لََنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَ   ِإنََّك أَْنحَل اْلَلهَّواُب )

 [ « ..9 - 1(  ]آل عمران:9َ  َرْيَه ِفيِه ِإنَّ اّللََّ َ  ُحِْلُ  اْلِميَعاَق ) لِيَوْلم  
هووم  كووم معوورفتهم ابلنبوولات و  - -هكووذا تبوودأ السوولرة يف ملاجهوو  أهوول الكتوواب املنكوورين لرسووال  النوول 

 املسلمني. نيل املصدقوالرسا ت والكته املنزل  واللحك من اّلِل،كانلا أوىل الناس  ن يكلنلا أو 
 نع،الفاصوول يفشوولط القالوول أن األموور أموور اقتنوواع  جوو  وقليوول  هكووذا تبوودأ السوولرة يف موولاجهتهم ّبووذا ال

الكاكووو  تعمدا.و  أكوووث الشوووبهات الووويت هيوووك يف صووودورهم،أو الووويت يتعمووودون نثرهوووا يف صووودور املسووولمني
هول ّلِل وملقو  أان آايت يوني موملداخل هوذ  الشوبهات يف القلولب ومسوارّبا.واندق مللقو  املويمنني احلقيق
ُ »اىل:هم بصوفاته تعوه،ومعرفتالزي  وا حنرا   واملصلر حلال امليمنني من رّبم والتجائهم إليه،وتضرعهم لو اّللَّ

 « ..  إِلَه ِإ َّ ُهَل احلَُْك اْلَقُيلمُ 
نهوووا عقائووود مد،سووولاء وهوووذا التلحيووود ااوووالا الناصوووع هووول مفووور  الطريووو  بوووني عقيووودة املسووولم وسوووائر العقائ

حنلهوووووم و   مللهوووووم امللحووووودين واملشوووووركني،وعقائد أهووووول الكتووووواب املنحرفني:يهووووولقا أو نصوووووارى.على اخوووووتال
دق عقيودة هنوا هوألرم.فالامجيعا.كما أنه هل مفر  الطري  بوني حيواة املسولم وحيواة سوائر أهول العقائود يف 

 منهج احلياة ونظامها هديدا كامال ققيقا.
ُ   إِلَه ِإ َّ » ة الذاتيو  املطلقو  قيقو  احليوا.الوذي يتصو   « .احْلَوكُ ..»..فوال كوريك لوه يف األللهيو  « ُهلَ  اّللَّ

لم  جولق والوذي يقوو ه يقولم كول ..الذي به تقلم كول حيواة وبو« اْلَقُيلمُ ..»من كل قيد فال كبيه له يف صفته 
 .ه سبحانهبكذلك على كل حياة وعلى كل وجلق.فال قيام حلياة يف هذا الكلن و  وجلق إ  

 وهذا مفر  الطري  يف التصلر وا عتقاق.ومفر  الطري  يف احلياة والسلل .
ات ام مون التصولر يو  وذلوك الركوبصوف  األلله -سوبحانه  -مفر  الطري  يف التصلر وا عتقاق.بني تفورق اّلِل 

وخباصوو   -ى هوولق والنصووار وتصوولرات الي -زيوورة وقتهووا يف ا؟ -ا؟اهلي :سوولاء يف ذلووك تصوولرات املشووركني 
 تصلرات النصارى.

ولقوود حكووى القوورآن عوون اليهوولق أوووم كووانلا يقللوولن:عزيز ابوون اّلِل.كمووا أن ا حنوورا  الووذي سووجله مووا يعتووث  
 .360يتضمن كي ا كهذا.كما جاء يف سفر التكلين:ا صحا  الساقس« الكتاب املقدس»اليهلق اليلم 

                                                 
وحدّ ملا ابتدأ الناس يكثرون على األرم وولد هلم بنات،أن أبناء اّلِل رأوا بنات الناس أون حسنات،فاختذوا ألنفسوهم نسواء مون  » - 360

يف  نغواة كان يف األرمعشورين سون .ل بشور وتكولن أايموه مائو  و كل ما اختاروا.فقوال الورب   يودين روحوك يف ا نسوان إىل األبد.لزيغانوه هو
) السوويد «.الوودهر ذوو اسووم الووذين منووذ تلووك األايم.وبعوود ذلووك أيضووا إذ قخوول بنوول اّلِل علووى بنووات النوواس وولوودن هلووم أو قا.هووي ء هووم ا؟بووابرة

 رمحه هللا (
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 هووول قلهلم:إن اّللِ ياليووو .و  هوووا قووولهلم:إن اّلِل تلووةفأمووا احنرافوووات التصووولرات املسوويحي  فقووود حكوووى القوورآن من
 ون اّلِل.قم أراباب من ورهباو املسي  بن مرمي.واختاذهم املسي  وأمه إهلني من قون اّلِل.واختاذهم أحبارهم

 .شلي  أرنللد.ككء عن هذ  التصلرات .« الدعلة إىل ا سالم»وقد جاء يف كتاب 
يوووو  مظهوووورا الرومان المك  ائوووو  عووووام يف أن يكسووووه ا مثانلريوووو ولقوووود أفلوووو  جسووووتنيان قبوووول الفووووت  ا سوووو»

لمسووي  لائوول  ن مننطيوو .يف اللقووحل الووذي سووعى فيووه هرقوول يف إصووال  ذات البووني عوون نريوو  املووذهه الق
إذا بوووه طبيعتوووني،مشوووي   واحووودة.ففك اللقوووحل الوووذي اللقوووحل الوووذي ْنووود فيوووه هوووذا املوووذهه يعووو   بلجووولق ال

 أقنلم واحد. حلياة يفملسي  البشري .وذلك إبنكار  وجلق نلعني من ايتمسك بلحدة األقنلم يف حياة ا
فاملسي  اللاحد،الذي هل ابن اّلِل،ُيق  ا؟انه ا نساين وا؟انه ا هلوك بقولة إهليو  إنسواني  واحودة.ومع  
هووذا أنووه   يلجوود سوولى إراقة واحوودة يف الكلموو  املتجسوودة ..لكوون هرقوول قوود لقووك املصووْي الووذي انتهووى إليووه  

ثووْيون جوودا  وون كووانلا ذملوولن أن يقيموولا قعووائم السووالم.ذلك  ن ا؟وودل   ُيتوودم موورة أخوورى كووأعن  مووا ك
   361«يكلن فحسه،بل إن هرقل نفسه قد وصم اب حلواق،وجر علوى نفسوه سوخ  الطوائفتني علوى السولاء

عووون احلالووو  بوووني نصوووارى الشووور  عنووود البعثووو  « كوووانلن  يلووولر»كوووذلك يقووولل ابحوووة مسووويحك آخووور هووول 
 .362«وكان الناس يف اللاقع مشركني يعبدون زمرة من الشهداء والقديسني واملالئك »مدي :ان

 م.لقمر واألصناالشمك واو أما احنرافات عقائد املشركني فقد حكى القرآن عنها:عباقهتم للجن واملالئك  
 « ىىل اّلِل زلفإيقربلان ما نعبدهم إ  ل»وكان أقل عقائدهم احنرافا عقيدة من يقلللن عن هذ  اهلهل :

سووالم انفو  جوواء ا كووارات اافأموام هووذا الركوام موون التصوولرات الفاسودة واملنحرفوو  الويت أكووران إليهووا هوذ  ا 
 «.ُيلمُ حلَُْك اْلقَ اّللَُّ   إِلَه ِإ َّ ُهَل ا»ع  واضح  صرُي  حا  :ليعلنها انص -يف هذ  السلرة 

 .. والسلل  ذلك كانحل مفر  الطري  يف احلياةفكانحل مفر  الطري  يف التصلر وا عتقاق ..ك
م ك غْي .القيووول لوووذي   حوووإن الوووذي ميتلوووئ كوووعلر  بلجووولق اّلِل اللاحووود الوووذي   إلوووه إ  هووول.احلك اللاحووود ا

 جلق ..ك وكل مل اللاحد الذي به تقلم كل حياة أخرى وكل وجلق،كما أنه هل الذي يقلم على كل ح
احوود الووذي هووذ  صووفته،  بوود أن حتلوو  موونهج حياتووه ونظامهووا موون إن الووذي ميتلووئ كووعلر  بلجوولق اّلِل الل 

األساس عون الوذي تغويم يف حسوه تلوك التصولرات التائهو  املهلكو .فال اود يف ضومْي  أيورا حلقيقو  األللهيو  
الفاعل  املتصرف  يف حياته  إنه مع التلحيد اللاض  ااوالا   مكوان لعبلقيو  إ  ّلِل.و  مكوان لالسوتمداق 

إ  مووووون اّلِل.  يف كوووووريع  أو نظوووووام،و  يف أقب أو خلووووو .و  يف اقتصووووواق أو اجتمووووواع.و  مكوووووان   والتلقوووووك
كذلك للتلجه لغْي اّلِل يف كأن من كويون احلياة،وموا بعود احليواة ..أموا يف تلوك التصولرات الزائغو  املنحرفو  

اب:يف كوورع أو نظووام،يف املهووزوزة الغامضوو  فووال متجووه و  قوورار،و  حوودوق حلوورام أو حووالل،و  اطووإ أو صوول 

                                                 
 .) السيد رمحه هللا (35 - 52ترمج  حسن إبراهيم وزميله ص   -  361
 .) السيد رمحه هللا (67املصدر نفسه ص   -  362
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أقب أو خل ،ويف معامل  أو سلل  ..فكلها ..كلها ..إ ا تتحدق وتتض  عند ما تتحدق ا؟ه  الويت منهوا 
 التلقك،وإليها التلجه،وهلا الطاع  والعبلقي  وا ستسالم.

ُ   إِلَه إِ »:ومن مث كانحل هذ  امللاجه  بذلك احلسم يف مفر  الطري   « ..َقُيلمُ  الْ  احلَْكُ  َّ ُهلَ اّللَّ
  بكول سوالميفاحليواة ا  - عتقواق وحود    لطبيع  ا -ومن مث كان التميز والتفرق لطبيع  احلياة ا سالمي  

لوذي   زم.التلحيود االا ا؟امقلماهتا إ ا تنبث  انبثاقا مون حقيقو  هوذا التصولر ا سوالمك عون التلحيود ااو
 يف كوول لحيوود موون اّللِ يع  والت  العمليوو  يف احليوواة.من تلقووك الشوور يسووتقيم عقيوودة يف الضوومْي مووا   تتبعووه آتر 

 كأن من كيون احلياة.والتلجه كذلك إىل اّلِل يف كل نشاط وكل اعا .
ية ته،اكء احلود وصوفاوعقه هذا ا يضا  احلاسم يف مفر  الطري ،إبعالن اللحدانيو  املطلقو  لوذات اّللِ 

ر  نهج الوذي يصوومنهوا املو ن والكتوه والرسوا ت.أي الويت يتنووزلعون وحدانيو  ا؟هو  الويت تتنووزل منهوا األقاي
لتوَّوووْلراَة اَوأَنْووووَزَل  -َديْوووِه موووا بَووونْيَ يَ لِ ُمَصووودِِقا   -نوَوووزََّل َعَلْيوووَك اْلِكتووواَب اِبحْلَووو ِِ »حيووواة البشووور يف مجيوووع األجيوووال:

يَل ِمْن قَوْبُل  ُ َعزِيوز  آِبايِت اّللَِّ هَلُوْم َعو الَّوِذيَن َكَفوُروا أَنْوَزَل اْلُفْرقواَن.ِإنَّ وَ  -اِس ُهدى  لِلنَّ  -َواْ ِْنِْ ذاب  َكوِديد .َواّللَّ
 «.ُذو انِْتقام  

ذلك علووى كوويف الوورق  وتتضوومن هووذ  اهليوو  يف كووطرها األول مجلوو  حقووائ  أساسووي  يف التصوولر ا عتقوواقي،و 
 ّلِل.اوصح  ما جاء به من عند  - -أهل الكتاب وغْيهم من املنكرين لرسال  حممد 

 الوذي ك القيلم،هول  هول احلوإفهك تقرر وحدة ا؟ه  اليت تتنزل منها الكته على الرسل.فاّلِل الذي   إله 
إذن فووال ل التوولراة علووى ملسووى وا ْنيوول علووى عيسووى موون قبوول.و كمووا أنووه أنووز   -عليووك  -نووزل هووذا القوورآن 

توووووارين مووووون لوووووى املخع اخوووووتالط و  امتوووووزاج بوووووني األللهيووووو  والعبلقيووووو .إ ا هنوووووا  إلوووووه واحووووود ينوووووزل الكتوووووه
 عباق .وهنا  عبيد يتلقلن.وهم عبيد ّلِل ولل كانلا أنبياء مرسلني.

عليوك  -اب نزلوه هوذا الكتووهك تقرر وحدة الدين ووحدة احل  الذي تتضمنه الكته املنزل  من عند اّلِل.ف
ُهووودى  »احووودة:و تسوووتهد  غايووو  ا ..مووون التوولراة وا ْنيووول ..وكلهووو« ُمَصووودِِقا  ِلموووا بَووونْيَ يََديْوووهِ « ..»اِبحْلَوو ِِ » -

 « ..لِلنَّاسِ 
ت الويت حلقوحل ات والشوبهابوني احلو  الوذي تضومنته الكتوه املنزلو ،وا حنراف« فرقوان»وهذا الكتواب ا؟ديود 

ملسوويحك ا  عوون الكاتووه مووا نقلنوواّبوا بفعوول األهوولاء والتيووارات الفكريوو  والسياسووي  )الوويت رأينوا  لذجووا منهووا في
 «(.دعلة إىل ا سالمال»سْيت.و.أرنللد يف كتاب 

لرسوا ت اتكذيه أهل الكتاب للرسال  ا؟ديدة.فهك سوائرة علوى  و  لأنه   وجه  -ضمنا  -وهك تقرر 
رسوول موون  لكتووه علووىاقبلها.وكتاّبووا نووزل ابحلوو  كالكتووه املنزلوو .ونزل علووى رسوولل موون البشوور كمووا نزلووحل 

 البشر.
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د نزلوه مون هوا عليه.وقوالذي تضم جلاحن« احل »وهل مصد  ملا بني يديه من كته اّلِل،يضم جناحيه على 
 ناء تصوولراهتمة للبشوور،وبيف وضوع منهوواج احليووا« احلوو »ميلوك تنزيوول الكتووه ..فهوول منووزل مون ا؟هوو  الوويت هلووا 

 ،وكرائعهم وأخالقهم وآقاّبم يف الكتاب الذي ينزله على رسلله.عتقاقي  ا 
لتوه وكودة عوزة اّلِل وقبتلول  هلوم كفوروا آبايت اّلِل،و مث تتضمن اهلي  يف كطرها الثاين التهديد الرعيوه للوذين  

لكتوواب قووه ..وأهوول ااحوود إبنالعذابووه وانتقامووه ..والووذين كفووروا آبايت اّلِل هووم الووذين كووذبلا ّبووذا الوودين الل 
اب لتكوذيه ابلكتووارا  إىل الوذين احنرفولا عون كتواب اّلِل الصووحي  املنوزل إلويهم مون قبل،فقوواقهم هوذا ا حنو

لويهم التهديود نيوني هنوا بصوف  الكفور،وهم أول مون يتلجوه إهوم أول املع -رقان واض  مبوني وهل ف -ا؟ديد 
 الرعيه بعذاب اّلِل الشديد وانتقامه األكيد ..

فوالت إاء عليوه و  ء.فال خفوويف صدق التهديد ابلعذاب وا نتقام ييكد هلم علم اّلِل الذي   ينود عنوه كوك
 ..« ماءِ ِه َكْكء  يف اأْلَْرِم َو  يف السَّ ِإنَّ اّللََّ   َحْفى َعَليْ »منه:

 م ..هوذاايف هوذا املقو -سوبحانه  -وتلكيد العلم املطل  الوذي   حفوى عليوه كوكء،وإيبات هوذ  الصوف  ّلِل 
رعيووه يف ع التهديوود الا يتفوو  مووالتلكيوود يتفوو  أو  مووع وحدانيوو  األللهيوو  والقلاموو  الوويت افتووت  ّبووا السوويا .كم

وووووووماءِ يف اأْلَْرِم َو  يف ال»مووووووون علوووووووم اّلِل « كوووووووكء ».فلووووووون يفلوووووووحل اهليووووووو  السوووووووابق  . ا الشوووووووملل ّبوووووووذ« سَّ
مووون ا؟وووزاء  ك التفلوووحلوا نال .ولووون ميكووون إذن سووو  النووولااي عليوووه،و  إخفووواء الكيووود عنوووه.ولن ميكووون كوووذل

 الدقي ،و  التهرب من العلم اللطي  العمي .
ملشووواعر اء يلموووك اكوووكء يف األرم و  يف السووومويف لوووالل العلوووم اللطيووو  الشوووامل الوووذي   حفوووى عليوووه 

حام،حيوة ه ولوالم األر الم الغيوا نساني  ملس  رفيق  عميق ،تتعل  ابلنشأة ا نساني .النشأة اجملهلل  يف لو
زِيوووُز .  إِلوووَه ِإ َّ ُهوووَل اْلعَ ْيوووَ  َيشووواءُ ْرحووواِم كَ ُهوووَل الَّوووِذي ُيَصووولِِرُُكْم يف اأْلَ »  علوووم لإلنسوووان و  قووودرة و  إقرا :

لرة.وهل يوزة هلوذ  الصواصوائا املما..مينحكم الصلرة اليت يشاء ومينحكم « ُيَصلِِرُُكمْ »....هكذا « احلَِْكيمُ 
« اْلَعزِيووزُ « ..» ُهوولَ لووَه ِإ َّ إِ   « ..»َكْيووَ  َيشوواءُ »الووذي يتوولىل التصوولير، حخ إراقتووه،ومطل  مشووي ته: وحوود 

 صوولر وحلوو  بوواليكمتووه فيمووا ..الووذي يوودبر األموور  « ِكوويمُ احلَْ »..ذو القوودرة والقوولة علووى الصوونع والتصوولير 
 معقه و  كريك.

الووذي صوولر  اّلِل هوولويف هووذ  اللمسوو  عليوو  لشووبهات النصووارى يف عيسووى عليووه السووالم ونشووأته ومللوود .ف
الالهوووليت  هووول األقنووولم ..  أن عيسوووى هووول الووورب.أو هووول اّلِل.أو هووول ا بووون.أو« َكْيوووَ  َيشووواءُ  ..»عيسوووى 
اضوووح  الناصووع  الل  التلحيووود ليت.إىل آخوور موووا انتهووحل إليووه التصووولرات املنحرفوو  الغامضووو  اجملانبوو  لفكوورةالناسوو

 اليسْية التصلر القريب  ا قرا  
بعدئووووذ يكشوووو  الووووذين يف قلوووولّبم زي ،الووووذين ي كوووولن احلقووووائ  القانعوووو  يف آايت القوووورآن انكموووو ،ويتبعلن 

شووووبهات ويصووولر  وووات املوووويمنني حقوووا وإميووواوم ااووووالا النصووولص الووويت هتموووول التأويل،ليصووولغلا حلهلوووا ال
ُهوَل الَّوِذي أَنْووَزَل َعَلْيوَك اْلِكتاَب.ِمْنوُه آايت  حُمَْكموات  »وتسليمهم ّلِل يف كل ما ذتيهم من عنود  بوال جودال:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 610 

.فََأمَّا الَّوووِذيَن يف قُولُووولِّبِْم َزيْوو   فَويَوتَِّبعُووو نَوووِ  َوابِْتغووواَء ُهوونَّ أُُم اْلِكتووواِب،َوأَُخُر ُمَتشوواِّبات  لَن مووا َتشوووابََه ِمْنوووُه ابِْتغوواَء اْلِفتوْ
ُ.َوالرَّاِسُخلَن يف اْلِعْلِم يَوُقلُللَن:آَمنَّا بِِه.ُكل  ِموْن ِعْنوِد  َوموا يَوذَّكَُّر ِإ َّ أُولُولا  -َربِِنوا َشِْويِلِه.َوما يَوْعَلُم َشِْويَلُه ِإ َّ اّللَّ

ُللبَنا بَوْعَد ِإْذ َهوَديْوَتنا،َوَهْه لَنوا ِموْن لَوُدْنَك َرمْحَو  .ِإنََّك أَنْوحَل اْلَلهَّاُب.َربَّنوا ِإنَّوَك جواِمُع َربَّنا   تُزِْغ قوُ  -اأْلَْلباِب 
 « ..النَّاِس لِيَوْلم    َرْيَه ِفيِه،ِإنَّ اّللََّ   ُحِْلُ  اْلِميعاقَ 

 وروحوهف يريودون أن كلم  اّللِ   ألسحل تقلل عن املسي :إنه - -وقد روى أن نصارى ْنران قاللا للرسلل 
 البشور،إ ا هول وأنوه لويك مون - عليوه السوالم -يتخذوا من هذا التعبْي أقاة لتثبيوحل معتقوداهتم عون عيسوى 

ر كوولن اهلايت القانعوو  انكموو  الوويت تقوور بينمووا هووم ي   -لن هووم موون هووذا التعبووْي علووى مووا يفهموو -رو  اّلِل 
  ذ  اهلي ،تكشوهولوحل فويهم والللد يف كل صلرة مون الصولر ..فنز  وحداني  اّلِل املطلق ،وتنفك عنه الشريك

 لقانع .حماولتهم هذ  يف استغالل النصلص اجملازي  املصلرة،وتر  النصلص التجريدي  ا
تواب الوذي هوذا الك على أن نا اهلي  أعم من هذ  املناسب  فهك تصلر ملق  النواس علوى اخوتالفهم مون

أمولرا  حقائ  التصلر ا مياين،ومنهواج احليواة ا سوالمي  ومتضومنا كوذلكتضمنا م - -أنزله اّلِل على نبيه 
ه كثووور  وووا تعطيووو  منهووا أغيبيوو    سوووبيل للعقووول البشووري أن يووودركها بلسوووائله اااصووو ،و  جمووال لوووه ألن يووودر 

 النصلص بذاهتا.
وهوووك  -صووود ملقا،مدركووو  افأموووا األصووولل الدقيقووو  للعقيووودة والشوووريع  فهوووك مفهلمووو  املووودلل ت قانعووو  الد ل 

فقووود  -يسوووى عليوووه السوووالم ومللووود  عومنهوووا نشوووأة  -ات والغيبيوووات وأموووا السووومعي -أصووول هوووذا الكتووواب 
ويصوعه إقرا   «احلو »ر جاءت لللقل  عند مدلل هتا القريب  والتصدي  ّبا ألوا صواقرة مون هوذا املصود

 ماهياهتا وكيفياهتا،ألوا بطبيعتها فل  وسائل ا قرا  ا نساين اندوق.
ذ  اهلايت وتلك.فأمووا الووذين يف هوويف اسووتقبال  -فطوورهتم أو زيغهووا  حسووه اسووتقام  -هنووا حتلوو  النوواس و 

دة عليهوا العقيو لويت تقولماقللّبم زي  واحنورا  وضوالل عون سولاء الفطرة،في كولن األصولل اللاضوح  الدقيقو  
 ميووووان بصوووود  ه علووووى اقوالشووووريع  واملنهوووواج العملووووك للحيوووواة،وارون وراء املتشووووابه الووووذي يعووووِلل يف تصوووودي

ل.كمووا يعوولل دوق اجملاكلووه،بينما ا قرا  البشووري نسوول حموو« احلوو »مصدر ،والتسووليم  نووه هوول الووذي يعلووم 
ه البانول حلو    ذتيونه نزل ابفيه على استقام  الفطرة اليت تدر  اب هلام املباكر صد  هذا الكتاب كله،وأ

املزلزلوو     ابلتووأويالتقواع الفتنووألووم اوودون فيووه جمووا   ي يديووه و  مون خلفووه ..اوورون وراء املتشووابه مون بووني
ا يَوْعلَوُم َومو..»ويله شلفكر يف لللعقيدة،وا ختالفات اليت تنشأ عن بلبل  الفكر،نتيج  إقحامه فيما   جمال 

 « ..َشِْويَلُه ِإ َّ اّللَُّ 
نبيع  التفكْي البشوري،وحدوق اجملوال وأما الراسخلن يف العلم،الذين بل  من علمهم أن يعرفلا جمال العقل و 

آَمنَّوا بِوِه،ُكل  ِموْن ِعْنوِد  :»الذي ميلك العمل فيه بلسائله املمنلح  له ..أما هي ء فيقلللن يف نمأنين  ويقو  
..يووووودفعهم إىل هوووووذ  الطمأنين ،أنوووووه مووووون عنووووود رّبم.فهووووول إذن حووووو  وصووووود .وما يقووووورر  اّلِل صووووواق  « َربِِنوووووا
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قل البشري و  يف نلقه أن يبحة عن أسبابه وعلله،كما أنه لويك يف نلقوه أن بذاته.وليك من وليف  الع
 يدر  ماهيته ونبيع  العلل الكامن  وراء .

ق  فطووورهتم الصووواقن إليوووه بوالراسووخلن يف العلوووم يطم نووولن ابتوووداء إىل صوود  موووا ذتووويهم مووون عنوود اّلِل.يطم نووول 
 لعقول فيمووا  ا  حولم ركلن أن موون العلوم أاللاصول  ..مث   اودون مون عقولهلم كووكا فيوه كوذلك ألووم يود

 جمال فيه للعلم،وفيما   تيهله وسائله وأقواته ا نساني  لعلمه ..
لر دعهم قشووووختوووووهووووذا تصوووولير صووووحي  للراسووووخني يف العلووووم ..فمووووا يتووووبج  وينكوووور إ  السووووطحيلن الووووذين 

ال لووى احلقووائ ،فعقراكهووم إلن العلم،فيتل ولن أوووم أقركوولا كول كووكء،وأن مووا   يودركل    وجوولق لووه أو يفرضو
يوو  هلووم   قوررات عقل  املطلوو يسومحلن هلووا ابللجولق إ  علووى الصولرة الوويت أقركلهوا.ومن مث يقووابللن كوالم اّللِ 
ن عولعقول البشوري ايم بعجوز صاغتها عقلهلم اندوقة  أما العلماء حقا فهم أكثور تلاضوعا،وأقرب إىل التسول

ل صواقق  أن تتصوطورهتم العليها.كموا أووم أصود  فطورة فموا تلبوة ف إقرا  حقائ  كثْية تكث ناقته وترتفع
 ابحل  وتطم ن إليه.

يتووذكروا ..فووإذا احلوو   احلوو  إ  أن اب وإقرا ..وكأنووه لوويك بووني أو  األلبوو« َومووا يَووذَّكَُّر ِإ َّ أُولُوولا اأْلَْلبووابِ »
 املستقر يف فطرهتم امللصلل  ابّلِل،ينبخ ويثز ويتقرر يف األلباب.

 يزيوو  قلوولّبم حلوو ،وأ ادئووذ تنطلوو  ألسوونتهم وقلوولّبم يف قعوواء خاكووع ويف ابتهووال منيووه:أن يثبووتهم علووى عن
عاق الوووذي   يوووه،وامليبعووود اهلووودى،وأن يسوووب  علووويهم رمحتوووه وفضوووله ..ويتوووذكرون يووولم ا؟موووع الوووذي   ريوووه ف

اُب.َربَّنوا ِإنَّوَك جواِمُع   .ِإنََّك أَنْوحَل اْلَلهَّ ْنَك َرمحَْ ْن َلدُ مِ  َربَّنا   تُزِْغ قُوُللبَنا بَوْعَد ِإْذ َهَديْوَتنا.َوَهْه لَنا »خل  له:
 .. «النَّاِس لِيَوْلم    َرْيَه ِفيِه.ِإنَّ اّللََّ   ُحِْلُ  اْلِميعاقَ 

 ووعود  ينو  لقولل اّللِ ن الطمأنموهذا هل حال الراسخني يف العلم مع رّبم وهل احلال الالئ  اب ميان املنبثو  
قوولى املغيووه والت كووم وقوودر لمتووه وعهوود  واملعرفوو  برمحتووه وفضووله وا كووفا  مووع هووذا موون قضووائه انوالثقو  بك

 ر .. ليل أو وايف  تنسى واحلساسي  واليقظ  اليت يفرضها ا ميان على قللب أهله،فال تغفل و  تغ  و 
علووى  سووتقام  ا.قيموو  باوالقلووه املوويمن يوودر  قيموو  ا هتووداء بعوود الضووالل.قيم  الر يوو  اللاضووح  بعوود الغ

 ابلعبلقيوووو  ّللِ    للعبيوووودالووودرب بعوووود احلْية.قيموووو  الطمأنينوووو  للحوووو  بعوووود األرجح .قيمووو  التحوووورر موووون العبلقيوووو
 وحد .

 ميووان  اب منحووه .ويوودر  أن اّللِ قيموو  ا هتمامووات الرفيعوو  الكبووْية بعوود اللهوول اب هتمامووات الصووغْية احلقووْية .
 يم املنووْي أنب املسووتققة إىل الضووالل،كما يشووف  السووائر يف الوودر كوول هووذا الووزاق ..وموون مث يشووف  موون العوول 

 هلجووْي القوووائجاعووولق إىل يعوولق إىل التخووب  يف املنعرجوووات املظلموو .وكما يشوووف  موون ذا  نوووداوة الظووالل أن ي
ينوو  يوورة.ويف نمأنوته املر والشوولاا  ويف بشاكوو  ا ميووان حووالوة   يوودركها إ  موون ذا  جفووا  ا حلوواق وكووقا

 وة   يدركها إ  من ذا  كقلة الشروق والضالل  ا ميان حال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 612 

..وينواقون رمحو  « َربَّنوا   تُوزِْغ قُوُللبَنوا بَوْعوَد ِإْذ َهوَديْوَتنا»ومن مث يتجه امليمنلن إىل رّبم بذلك الدعاء اااكع:
ِموووْن  َوَهوووْه لَنوووا:»اّلِل الوويت أقركوووتهم مووورة ابهلووودى بعوود الضوووالل،ووهبتهم هوووذا العطووواء الوووذي   يعدلووه عطووواء 

ووابُ  ..وهووم بوولحك إميوواوم يعرفوولن أوووم   يقوودرون علووى كووكء إ  بفضوول اّلِل « لَووُدْنَك َرمْحَوو  .ِإنََّك أَنْووحَل اْلَلهَّ
ورمحتووه.وأوم   ميلكوولن قلوولّبم فهووك يف يوود اّلِل ..فيتجهوولن إليووه ابلوودعاء أن ميوودهم ابلعوولن والنجوواة.َعْن أُمِِ 

اَي َرُسووولَل :فَوُقْلوووحلُ ،يَوُقووولَل:اَي ُمَقلِِوووَه اْلُقلُووولِب يَوبِِوووحْل قَوْلوووِل َعلَوووى ِقيِنكَ ، يُْكثِوووُر أَنْ َكوووانَ أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ ،َسوووَلَم َ 
اَي أُمَّ َسوووَلَمَ ِإنَّ قَوْلوووَه ابْوووِن آَقَم بَووونْيَ ُأْصوووبُوَعنْيِ ِموووْن َأَصووواِبِع َربِِ :فَوَقالَ ،َموووا َأْكثَووووَر َموووا تَوووْدُعل ِّبَوووَذا الوووُدَعاِءف،اّللَِّ 

 ..363 ِإَذا َكاَء أَقَاَمُه َوِإَذا َكاَء أَزَاَغُه.اْلَعاَلِمنيَ 
فَوُقْلنَوا اَي :يَوبِِوحْل قَوْلوِل َعلَوى ِقينِوَك . قَواَل ،اَي ُمَقلَِِه اْلُقلُولِب :يُْكِثُر أَْن يَوُقلَل  َكاَن النَِّلُ :وَعْن أََنك  قَاَل  

نَووا ف قَوواَل فَوَهووْل خَتَووا،آَمنَّووا بِووَك َوِ َووا ِجْ ووحَل بِووِه ،َرُسوولَل هللِا  ِإنَّ اْلُقلُوولَب بَوونْيَ ُأْصووبُوَعنْيِ ِمووْن ،نَوَعووْم :فَوَقوواَل :ُ  َعَليوْ
 ..364" َأَصاِبِع هللِا َعزَّ َوَجلَّ يُوَقلِِبُوَها
ْعوووحُل أاََب ِإْقرِيوووَك اْاَوووْلَ ينَّ :قَووواَل ،وَعوووْن ُبْسوووِر بْوووِن ُعبَوْيوووِد هللِا  وووَع النوَّووولَّاَس بْوووَن َ َْعووواَن ، َِ ْعوووحُل :ُقووولُل يوَ ،أَنَّوووُه  َِ َِ 

َوِإْن َكواَء أَزَاَغوُه. قَواَل ،ِإْن َكواَء أَقَاَموُه ،َما ِمْن قَوْله  ِإ َّ َبنْيَ ِإْصبَوَعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع الرَّمْحَِن :يَوُقلُل ،َرُسلَل هللِا 
َواْلِميووزَاُن بِيَووِد الوورَّمْحَِن يَوْرفَووُع :. قَوواَل يَوبِِووحْل قُوُللبَونَووا َعلَووى ِقينِووكَ ،اَي ُمَقلِِووَه اْلُقلُوولِب :يَوُقوولُل ،وََكوواَن َرُسوولُل هللِا :

 ..365 قَوْلم ا َوَحِْفُخ آَخرِيَن ِإىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ .
 رارة.ن اّلِل يف حلتص  بركيومَّت استشعر القله امليمن وقع املشي   على هذا النحل   يكن أمامه إ  أن 

هبوووه،والعطاء ز الوووذي و محتوووه وفضله، سوووتبقاء الكنووووأن يتشوووبة  موووا  يف إصووورار،وأن يتجوووه إليوووه يناكووود  ر 
 الذي أو   

 سنة هللا في أخا الاين هللا روا بانوبهم 13 - 10الدرس الثاني:

ىل م بوووذنلّبم،وإيف أخوووذه بعووود هوووذا البيوووان يتجوووه إىل تقريووور مصوووْي الوووذين كفروا،وسووون  اّلِل الووويت   تتخلووو 
ن ينذرهم،ويوذكرهم موا أ - -ن،ويلقن الرسولل هتديد الذين يكفورون مون أهول الكتواب،ويقفلن هلوذا الودي

ُهْم َكَفووُروا لَوو  لَّووِذينَ اِإنَّ »رأو   عيوونهم يف غووزوة بوودر موون نصوور القلوو  امليمنوو  علووى حشوولق الكووافرين: ْن تُوْغووِبَ َعوونوْ
بُلا َعووووْلَن َوالَّووووذِ ِب آِل ِفرْ اِر.َكووووَدأْ لُق النَّ أَْموووولاهُلُْم َو  أَْو ُقُهووووْم ِمووووَن اّللَِّ َكووووْي ا ،َوأُولِ َك ُهووووْم َوقُوووو يَن ِمووووْن قَوووووْبِلِهْم َكووووذَّ
ُ َكووووِديُد اْلِعقابِ  ُ بِووووُذنُلِّبِْم،َواّللَّ َشوووُروَن ِإىل َجَهوووونََّم َوبِووووْ َك َفُروا.َسووووتُوْغَلُبلَن َوهُْ لَّووووِذيَن كَ .قُوووْل لِ آِبايتِنا،فََأَخوووَذُهُم اّللَّ
َوُْم ِمثْولَوووووْيِهْم رَْأَي  َوأُْخووووورى كووووواِفرَة ،يَوَروْ ِبيِل اّللَِّ  يف َسووووو   تُقاتِووووولُ اْلِمهاُق.قَوووووْد كووووواَن َلُكوووووْم آيَووووو   يف ِف َوتَووووونْيِ اْلتَوَقتا:ِف َووووو
ُ يُوَييُِِد بَِنْصرِِ  َمْن َيشاُء،ِإنَّ يف ذِلَك لَ   « ..ْبصارِ أِلُوِ  اأْلَ  ِعْثَة  اْلَعنْيِ،َواّللَّ

                                                 
 صحي  لغْي  (  19308[)186/ 17املعجم الكبْي للطثاين ] - 363
 صحي  12131( 12107[)289/ 4مسند أمحد )عا  الكته( ] - 364
 ( صحي 943[ )223/ 3ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 365
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فيها لفتووو  بعوودهم.و و بلهم إن هووذ  اهلايت وارقة يف صوودق خطوواب بووب إسوورائيل،وهتديدهم  صووْي الكفووار قوو
أهلوووك آل  بحانه قووودسووولطيفووو  عميقووو  الد لووو  كوووذلك ..فهووول يوووذكرهم فيهوووا  صوووْي آل فرعووولن ..وكوووان اّلِل 
يلصوملا  نو  يعصومهم أفرعلن وأْنى بب إسرائيل.ولكن هذا   مينحهم حقا خاصا إذا هوم ضوللا وكفوروا،

اهم اّلِل لن الووذين أْنوول آل فرعوودنيا واهلخوورة كمووا انابلكفوور إذا هووم احنرفوولا،وأن ينوواللا جووزاء الكووافرين يف الوو
.وإنووه   ن سوون  اّلِل   تتخل ليقوولل هلووم:إ -وهووم كفووار  -موونهم  كووذلك يووذكرهم مصووارع قووريا يف بوودر 

الوو ،و  قى اّلِل يعصومهم عاصووم مون أن ُيوو  علويهم مووا حوو  علوى قريا.فالعلوو  هوك الكفوور.وليك ألحود علوو
 له كفاع  إ  اب ميان الصحي  

ُهْم أَْملاهُلُْم َو  أَوْ »  « ..ُقلُق النَّارِ وَ  َكْي ا ،َوأُولِ َك ُهْم ِمَن اّللَِّ   ُقُهمْ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْن تُوْغِبَ َعنوْ
ه   ريوووه فيه،ألنووو الوووذي   واألمووولال واألو ق مظنووو  محايووو  ووقايووو  ولكنهموووا   يغنيوووان كوووي ا يف ذلوووك اليووولم

« ا نسووووان»ا م كوووول خصووووائ..ّبووووذا التعبووووْي الووووذي يسوووولبه« َوقُوووولُق النَّووووارِ »فيووووه: إخووووال  مليعوووواق اّلِل.وهووووم
 « ..َوُقلُق النَّارِ »و يزاته،ويصلرهم يف صلرة احلطه وااشه وسائر 

َن َوالَّوِذيَن ِموْن آِل ِفْرَعولْ  َكوَدْأبِ »  بل إن األملال واألو ق،ومعهما ا؟وا  والسولطان،  تغوب كويا يف الودنيا:
ُ ِبُذنُلِّبِْم،َواّللَُّ قَوْبِلهِ  بُلا آِبايتِنا،فََأَخَذُهُم اّللَّ  « ..بِ يُد اْلِعقا َكدِ ْم َكذَّ

 يف املكوووذبني ن  اّللِ سووووهووول مثووول مضوووى يف التووواري  مكرورا،وقصووو  اّلِل يف هوووذا الكتووواب تفصووويال:وهل ميثووول 
 آبايته،اريها حية يشاء.فال أمان إذن و  ضمان ملكذب آبايت اّلِل.

آايت الكتاب الذي نزله عليه ابحل ،معرضلن هلوذا املصوْي و  - -ين كفروا وكذبلا بدعلة حممد وإذن فالذ
ن ينوذرهم هوذا املصوْي يف الودارين،وأن يضورب هلوم أ - -يف الدنيا واهلخرة سلاء ..ومون مث يلقون الرسولل 

لَّوِذيَن  قُوْل لِ »شوديد:الاألخوذ املثل بيلم بدر القريه،فلعلهم نسلا مثل فرعلن والذين من قبلوه يف التكوذيه و 
ا:ِفَ    تُقاِتُل يف َسوِبيِل اّللَِّ  يف ِف َوَتنْيِ اْلتَوَقتْم آيَ   كُ َقْد كاَن لَ َكَفُروا:َستُوْغَلُبلَن َوُهَْشُروَن ِإىل َجَهنََّم َوبِْ َك اْلِمهاُق.

 ُ  « ..َلِعْثَة  أِلُوِ  اأْلَْبصارِ  ْن َيشاُء.ِإنَّ يف ذِلكَ مَ بَِنْصرِِ   دُ َييِِ يوُ َوأُْخرى كاِفرَة ،يَوَرْوَوُْم ِمثْوَلْيِهْم رَْأَي اْلَعنْيِ.َواّللَّ
راجعوووووا إىل « يوووورون»مْي ضوووو فإما أن يكوووولنُيتموووول تفسووووْيين:« يوَووووَرْوَوُْم ِمثْولَووووْيِهْم رَْأَي اْلَعوووونْيِ »وقللووووه تعوووواىل:

ملسووولمني اانلا يووورون كوووراجعوووا إىل املسووولمني،ويكلن املعووو  أن الكفوووار علوووى كثووورهتم  « هوووم»الكفار،وضووومْي 
تزلزلحل رة وهووم قلوو ،فملسوولمني كثوو..وكووان هووذا موون توودبْي اّلِل حيووة خيوول للمشووركني أن ا« ِمثْولَووْيِهمْ »القليلووني 

 -هووم « ِمثْولَووْيِهمْ »ملشوركني اقلولّبم وأقوودامهم.وإما أن يكولن العكك،ويكوولن املعوو  أن املسولمني كووانلا يوورون 
 مع هذا يبتلا وانتصروا.و  -م يف حني أن املشركني كانلا يالي  أمثاهل

بيتوووا ثكما أن فيوووه توهتديووود. واملهوووم هووول رجوووع النصووور إىل شييووود اّلِل وتووودبْي  ..ويف هوووذا ختوووذيل للوووذين كفوووروا
 -مهيوود للسوولرة  التكمووا ذكووران يف  -للووذين آمنوولا وهتلينووا موون كووأن أعوودائهم فووال يرهبوولوم ..وكووان امللقوو  

 ا وهنا  ..يقتضك هذا وذا  ..وكان القرآن يعمل هن
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لوووذين  ّبزميووو  ان وعووود اّللِ وموووا يوووزال القووورآن يعمووول  قيقتوووه الكبْية.و وووا يتضووومنه مووون مثووول هوووذ  احلقيقووو  ..إ
ولوول قووول  -يمنوو  لف ووو  امليكفوورون ويكووذبلن وينحرفوولن عووون موونهج اّلِل،قووائم يف كووول حلظ .ووعوود اّلِل بنصوور ا

  قائموو    الووذي يعطيوه موون يشواء حقيقوو ائم كوذلك يف كوول حلظو .وتلق  النصوور علووى شييود اّللِ قوو -عودقها 
 تنس ،وسن  ماضي    تتلق .

يف  موور عدتووه الوويتشخووذ لاولويك علووى الف وو  امليمنوو  إ  أن تطمو ن إىل هووذ  احلقيقوو  وتثوو  يف ذلووك اللعود و
،املودبر يف علوم اّللِ  د املغيوهنلقها كامل  وتصث حَّت ذذن اّلِل و  تستعجل و  تقون  إذا نوال عليهوا األمو

  كمته،امليجل مللعد  الذي ُيق  هذ  احلكم .
ثة،وتعيهوا القلولب.وإ  بر،لتثز العبصوْية تتودو ..و  بد من بصر ينظر « ِإنَّ يف ذِلَك َلِعْثَة  أِلُوِ  اأْلَْبصارِ »

 فالعثة ار يف كل حلظ  يف الليل والنهار .
 أربية القرآن للن س البشرية 17 - 14الدرس الثالث:

را  ها يبودأ ا حنو مون عنودل ال بي  للجماعو  املسولم  يكشو  هلوا عون البلاعوة الفطريو  اافيو  الويتويف جما
هووول خوووْي عنووود اّلِل و  تعلووو   ووواإذا   تضوووب  ابليقظووو  الدائمووو  وإذا   تتطلوووع الووونفك إىل آفوووا  أعلوووى وإذا   ت

 وأزكى.
لقلوووه عووون يشوووغل ا يووو  هووول الوووذيإن ا سوووتغرا  يف كوووهلات الووودنيا،ورغائه النفلس،وقوافوووع امليووولل الفطر 

فووع نهم مووا هوول أر عوو  وُيجووه التبصوور وا عتبووار  ويوودفع ابلنوواس إىل الغوور  يف ؟وو  اللذائووذ القريبوو  انسلسوو
قو  بودور لكبوْية الالئاهتماموات وأعلى ويغلج احلك فيحرمه متع  التطلع إىل ما وراء اللوذة القريبو  ومتعو  ا 

 ريخ.مللك العكذلك  خلل  يستخلفه اّلِل يف هذا ا  ا نسان العظيم يف هذ  األرم والالئق 
 -جوول وعووال  -ي ،ومكلفوو  موون قبوول البووارئ نبيعيوو  وفطر  -مووع هووذا  -وملووا كانووحل هووذ  الرغائووه والوودوافع 

ىل قتلهووا،ولكن إو بكبتهووا  أن توويقي للبشووري  قورا أساسوويا يف حفووج احليوواة وامتووداقها.فإن ا سووالم   يشووْي
 ا،  أن تكوولنصوورفا فيهووهتا وانوودفاعها وإىل أن يكوولن ا نسووان مالكووا هلووا متضووبطها وتنظيمهووا،وختفي  حوود

 مالك  له متصرف  فيه وإىل تقلي  رو  التسامك فيه والتطلع إىل ما هل أعلى.
رهوا يعرم إىل جلاالودافع،و ومن مث يعرم النا القرآين الذي يتلىل هذا التلجيوه ال بولي ..هوذ  الرغائوه و 

فسووهم يف هووذ  ضووبطلن أني موون لذائووذ احلووك والوونفك يف العووا  اهلخر،يناهلووا موون علووى امتووداق البصوور ألوولاان
 ع .احلياة الدنيا عن ا ستغرا  يف لذائذها انبب ،وُيتفظلن إبنسانيتهم الرفي

ويف آيوو  واحوودة امووع السوويا  القوورآين أحووه كووهلات األرم إىل نفووك ا نسان:النسوواء والبنووني واألموولال 
املخصووب  واألنعووام ..وهووك خالصوو  للرغائووه األرضووي .إما بووذاهتا،وإما  ووا تسووتطيع  املكدسوو  واايوول واألرم

أن توولفر  ألصووحاّبا موون لذائووذ أخوورى ..ويف اهليوو  التاليوو  يعوورم لذائووذ أخوورى يف العووا  اهلخر:جنووات عووري 
لذائووذ موون هتهووا األوووار.وأزواج مطهرة.وفلقهووا رضوولان موون اّلِل ..وذلووك كلووه ملوون ميوود ببصوور  إىل أبعوود موون 

زُيِِوَن لِلنَّواِس ُحوُه الشَّوَهلاِت ِموَن النِِسواِء  »األرم،ويصل قلبه ابّلِل.علوى النحول الوذي تعرضوه آيتوان  ليتوان:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 615 

 ِّ احْلَيوووواِة  ..ذلِووووَك َمتوووواعُ َواْلَبِننَي،َواْلَقنوووواِنِْي اْلُمَقْنطَوووورَِة ِمووووَن الووووذََّهِه َواْلِفضَّووووِ ،َواْاَْيِل اْلُمَسوووولََّمِ ،َواأْلَْنعاِم،َواحْلَْر
ِومْ  ُ ِعْنَدُ  ُحْسُن اْلَمآِب.ُقْل:أَأُنَوبُِِ ُكْم خِبَْْي  ِموْن ذِلُكوْمف لِلَّوِذيَن اتوََّقوْلا ِعْنوَد َرّبِِ  َجنَّوات  َعْورِي ِموْن َهِْتَهوا الُدنْيا،َواّللَّ

.َواّللَُّ  -خالِووِديَن ِفيهووا  -اأْلَْووواُر   َبِصووْي  اِبْلِعباِق.الَّووِذيَن يَوُقلُللَن:َربَّنووا ِإنَّنووا آَمنَّووا َوأَْزواج  ُمَطهَّرَة ،َورِْضوولان  ِمووَن اّللَِّ
 « ..رِيَن اِبأْلَْسحارِ فَاْغِفْر لَنا ُذنُلبَنا َوِقنا َعذاَب النَّاِر.الصَّاِبرِيَن َوالصَّاِقِقنَي َواْلقانِِتنَي َواْلُمْنِفِقنَي َواْلُمْستَوْغفِ 

هول حمبوه هوذا امليول ف قود تضومن ل هنا تشْي إىل أن تركيبهم الفطريوصياغ  الفعل للمجهل «.زُيَِِن لِلنَّاسِ »
ن مو،وهول جوزء «تِ الشَّوَهلا»ومزين ..وهذا تقريور لللاقوع مون أحود جانبيوه.ففك ا نسوان هوذا امليول إىل هوذ  

 ري  كووك تتأصووليوواة البشووتكلينووه األصوويل،  حاجوو  إىل إنكووار ،و  إىل اسووتنكار  يف ذاتووه.فهل ضووروري للح
لازن ذلووك يشووهد كووذلك  ن يف فطوورة ا نسووان جانبووا آخوور يوو ولكوون اللاقووع -كمووا أسوولفنا   -رق وتنموول وتطوو

مووووودللهلا  علليووووو  أوامليووووول،وُيرس ا نسوووووان أن يسوووووتغر  يف ذلوووووك ا؟انوووووه وحووووود  وأن يفقووووود قووووولة النفخووووو  ال
د ا عنوود احلووفك ووقفهووإُياءها.هوذا ا؟انووه اهلخور هوول جانوه ا سووتعداق للتسامك،وا سووتعداق لضوب  الوون

اة ورفعهوا  ترقيو  احليوملسوتمر إىلااحلد الباين للنفك وللحياة مع التطلوع «.الشََّهلاتِ »السليم من مزاول  هذ  
اّلِل  هلخوورة ورضوولانوالوودار ا هتتوو  إليووه النفحوو  العلليوو ،ورب  القلووه البشووري ابملووإل األعلووى إىل األفوو  الووذي

   ملأملنوو  الووويتااحلوودوق  ن الشوولائه،واعله يف..هووذا ا سووتعداق الثوواين يهووذب ا سووتعداق األول،وينقيوووه موو
  إىل دة ..وا عووواها البعيووويطغوووى فيهوووا جانوووه اللوووذة احلسوووي  ونزعاهتوووا القريبووو .على الووورو  ا نسووواني  وأكووولاق

 اّلِل،وتقلا ،هل خي  الصعلق والتسامك إىل تلك األكلا  البعيدة.
عبْي    كريهوو .والتسووتقذرة و ب  مسووتلذة وليسووحل م..فهووك كووهلات مسووتح« زُيِِووَن لِلنَّوواِس ُحووُه الشَّووَهلاتِ »

مكاووووووا    وضوووووعها يفيووووودعل إىل اسوووووتقذارها وكراهيتهوووووا إ وووووا يووووودعل فقووووو  إىل معرفووووو  نبيعتهوووووا وبلاعثها،و 
 ضوروري مون تلوكد أخوذ التتعدا ،و  تطغى على ما هل أكرم يف احلياة وأعلى.والتطلع إىل آفوا  أخورى بعو

لاقعها،وحماولو  ي  وقبلهلا بطرة البشر و  إغرا   وهنا ميتاز ا سالم  راعاته للف يف غْي استغرا « الشََّهلاتِ »
 هتذيبها ورفعها،  كبتها وقمعها ..

الوووويت ينشوووو ها الكبووووحل « العقوووود النفسووووي »وأضوووورار ،وعن « الكبووووحل»والووووذين يتحووووديلن يف هووووذ  األايم عوووون 
..وهووول اسوووتقذار قوافوووع « الضوووب »ولووويك هووول « الكبوووحل»والقموووع،يقررون أن السوووبه الرئيسوووك للعقووود هووول 

الووذي كلنووه  -الفطوورة واسووتنكارها موون األسوواس، ا يلقووع الفوورق هووحل ضووغطني متعارضني:ضووغ  موون كووعلر  
 ن قوافع الفطرة قوافع قذرة   اولز وجلقهوا أصوال،فهك خطي و   -ا ُياء أو كلنه الدين أو كلنه العر  

وووا عميقوو  يف الفطرة،وألوووا ذات وليفوو  أصوويل  يف  وقافووع كوويطاين  وضووغ  هووذ  الوودوافع الوويت   تغلووه أل
كيووان احليوواة البشووري ،  تووتم إ  ّبووا،و  حلقهووا اّلِل يف الفطوورة عبثووا ..وعندئووذ ويف لوول هووذا الصووراع تتكوولن 

..فحووَّت إذا سوولمنا جوود  بصووح  هووذ  النظوورايت النفسووي ،فإننا نوورى ا سووالم قوود ضوومن « العقوود النفسووي »
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مووون هوووذا الصووراع بوووني كووطري الووونفك البشوووري .بني نوولازع الشوووهلة واللذة،وأكووولا   سووالم  الكوووائن ا نسوواين
 .366ا رتفاع والتسامك ..وحق  هلذ  وتلك نشانها املستمر يف حدوق التلس  وا عتدال

ضَّووِ  َواْاَْيووِل اْلُمَسوولََّمِ  َواْلفِ  رَِة ِمووَن الووذََّههِ اْلُمَقْنطَوو نوواِنْيِ زُيِِووَن لِلنَّوواِس ُحووُه الشَّووَهلاِت ِمووَن النِِسوواِء َواْلَبنِوونَي َواْلقَ »
 ِّ  ...« ..َواأْلَْنعاِم َواحْلَْر

مووون « رَةِ  اْلُمَقْنطَوووَقنووواِنْيِ الْ »والنسوواء والبنووولن كوووهلة موون كوووهلات الووونفك ا نسووواني  قليوو  ..وقووود قووورن إليهمووا 
إىل املوووال  يووود جمووورق امليووولير لووول كوووان و « اْلَقنووواِنِْي اْلُمَقْنطَووورَةِ »الوووذهه والفضووو  ..وووووم املوووال هووول الوووذي تر وووه 

 لقال:واألملال.
د لتكووديك هم الشووديأو والووذهه والفضوو .ولكن القنووانْي املقنطوورة تلقووك لووال خاصووا هوول املقصوولق.لل الوون

ن موووولصوووواحبه  الووووذهه والفضوووو .ذلك أن التكووووديك ذاتووووه كووووهلة.بغخ النظوووور عمووووا يسووووتطيع املووووال توووولفْي 
اايووووووول الفضووووووو  ..قنوووووووانْي املقنطووووووورة مووووووون الوووووووذهه و الشوووووووهلات األخووووووورى  مث قووووووورن إىل النسووووووواء والبنوووووووني وال

ل شوتهاة.ففك اايول مجوامزينو  حمببو   - يف عصر اهللو  املواقي اليولم وما تزال حَّت -املسلم .واايل كانحل 
يف   شوهدها،ما قامم،يعجبهم وفتلة وانطال  وقلة.وفيهوا ذكواء وألفو  ومولقة.وحَّت الوذين   يركبلووا فروسوي 

.و ووا ياايوول الفتيوو   وقوورن إىل تلووك الشووهلات األنعووام واحلكيوواوم حيليوو  عوويا ملشووهد   يفقوو انن عوواقة ّر
وإن ت والنموواء ..د ا نبوواالووذهن ويف اللاقووع ..األنعووام واحلقوولل املخصووب  ..واحلووّر كووهلة  ووا فيووه موون مشووه

 ة.نعام كهل إليه كهلة امللك،كان احلّر واأل تفت  احلياة يف ذاته ملشهد حبيه فإذا أضيفحل
انبو  ّبووذا  كانوحل رشوهلات الويت ذكورت هنوا هوك  ولذج لشووهلات النفلس،ميثول كوهلات البي و  الويتوهوذ  ال

يف  قيقيو ،لتبقىيمتهوا احلالقرآن ومنها موا هول كوهلة كول نفوك علوى مودار الزموان.والقرآن يعرضوها مث يقورر ق
 .« .نْياذِلَك َمتاُع احْلَياِة الدُ »:مكاوا هذا   تتعدا ،و  تطغى على ما سلا 

ا.  الودني متواع احليواة -ايله من اللذائوذ والشوهلات وسائر ما مي -ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ انبب  
 احلياة الرفيع .و  اهلفا  البعيدة ..متاع هذ  األرم القريه ..

 لونفك ويصولواانوه يرفوع فأما مون أراق الوذي هول خوْي ..خوْي مون ذلوك كلوه.خْي ألنوه أرفوع يف ذاتوه.وخْي أل
هوول خووْي  راق الووذيأن ا سووتغرا  يف الشووهلات،وا نكباب علووى األرم قون التطلووع إىل السووماء ..موون موو

ْن ذِلُكوووْمف ِموووْم خِبَوووْْي  بُِِ كُ قُوووْل:أَأُنوَ »فعنوود اّلِل مووون املتووواع موووا هووول خْي.وفيوووه عووولم كوووذلك عووون تلوووك الشوووهلات:
ِووووْم َجنَّوووات  َعْووورِي ِمووووْن هَْ  َطهَّرَة ،َورِْضووولان  ِمووووَن مُ َوأَْزواج   -يهوووا خالِووووِديَن فِ  -ُر ْوووواِتَهوووا اأْلَ لِلَّوووِذيَن اتوََّقوووْلا ِعْنوووَد َرّبِِ

ُ َبِصْي  اِبْلِعباقِ  ،َواّللَّ  « ..اّللَِّ
أن يبشور بوه املتقني،هول نعويم حسوك يف  - -وهذا املتاع األخوروي الوذي توذكر  اهليو  هنوا،وييمر الرسولل 

اع الودنيا ..إنوه متواع   ينالوه إ  الوذين اتقلا.الوذين كوان عملمه ..ولكن هنالوك فارقوا أساسويا بينوه وبوني متو

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »نمد قطه.« ما نسان بني املاقي  وا سال»يراجع بتلسع كتاب: -  366
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خوول  اّلِل وذكوور  يف قللّبم.وكووعلر التقوولى كووعلر مهووذب للوورو  واحلووك مجيعا.كووعلر ضوواب  للوونفك أن 
تسوووتغرقها الشوووهلات،وأن تنسوووا  فيهوووا كالبهيم .فالوووذين اتقووولا رّبوووم حوووني يتطلعووولن إىل هوووذا املتووواع احلسوووك 

إليوه يف كوفافي  موثأة مون غلظو  احلوك  ويف حساسوي  موثأة مون ّبيميو  الشوهلة   الذي يبشرون به يتطلعولن
 قبل أن ينتهك ّبم املطا  إىل قرب اّلِل .. -وهم يف هذ  األرم  -ويرتفعلن ابلتطلع إليه 

يا اعهم يف الوودنا كووان متووويف هووذا املتوواع النظيوو  العفيوو  عوولم كاموول عوون متوواع الوودنيا ..وفيووه زايقة ..فووإذ
هوم خالودون و ا خالودة طيا رصبا،ففك اهلخرة جنوات كاملو  عوري مون هتهوا األووار.وهك فول  هوذحرت مع

.ويف أزواج مطهوورة ك اهلخوورةفيهووا،  كوواحلّر انوودوق امليقووات  وإذا كووان متوواعهم يف الوودنيا نسوواء وبنني،ففوو
قنطوورة القنووانْي امل موواعام.وأنهارهتووا فضوول وارتفوواع علووى كووهلات األرم يف احليوواة  فأمووا اايوول املسوولم  واألن
ئل جو  إىل اللسواة فوال حامن الذهه والفض .فقد كانحل يف الدنيا وسائل لتحقي  متاع.فأما يف نعيم اهلخر 

يوواة ضوولان يعوودل احلر «.ّللَِّ ارِْضوولان  ِمووَن »لبلوولغ الغوواايت  مث ..هنالووك مووا هوول أكووث موون كوول متوواع ..هنالووك 
 .لله من حنان كل ما يفن.بكل ما يف لفظه من نداوة.وبالدنيا واحلياة األخرى كليهما ..ويرج  ..رضلا

ُ َبِصْي  اِبْلِعباقِ » ل  هلوذ  الفطورة .بصوْي  وا يصولل ونلازع..بصْي  قيق  فطورهتم وموا ركوه فيهوا مون ميو« َواّللَّ
 من تلجيهات وإُياءات.بصْي بتصريفها يف احلياة وما بعد احلياة.

 الَّوووِذينَ »ان:ذا الرضووول هوووع رّبم،احلوووال الووويت اسوووتحقلا عليهوووا مث وصووو  هلوووي ء العباق،يصووولر حوووال املتقوووني مووو
 قانِِتنَي.رِيَن َوالصَّاِقِقنَي.َوالْ اِر.الصَّابِ َب النَّ يَوُقلُللَن:َربَّنا ِإنَّنا آَمنَّا،فَاْغِفْر لَنا ُذنُلبَنا،َوِقنا َعذا

لإلميان،وكوفاع  بوه عنود  هم.فهل إعوالنعن تقلا م..ويف قعائهم ما ين« َواْلُمْنِفِقنَي.َواْلُمْستَوْغِفرِيَن اِبأْلَْسحارِ 
 اّلِل،ونله للغفران،وتل  من النْيان.

 لم :اع  املسويف كل صف  من صفاهتم تتحق     ذات قيم  يف حياة ا نساني  ويف حياة ا؟م
ي  اء لتكوووووواليف الصووووووث ترفووووووع علووووووى األ  واسووووووتعالء علووووووى الشووووووكلى،ويبات علووووووى تكووووووالي  الوووووودعلة،وأق

 ّلِل واستسالم ملا يريد ّبم من األمر،وقبلل حلكمه ورضاء .. احل ،وتسليم
لموو  كضووع  عوون   ويف الصوود  اعتووزاز ابحلوو  الووذي هوول قوولام اللجلق،وترفووع عوون الضووع  فمووا الكووذب إ 

 احل ،اتقاء لضرر أو اجتالاب ملنفع .
ذي    اللاحووود الووولقنووولت ّللِ ويف القنووولت ّلِل أقاء حلووو  األللهيووو  وواجوووه العبلقيووو  وهقيووو  لكرامووو  الووونفك اب

 قنلت لسلا .
ويف ا نفا  هرر من استذ ل املال وانفالت من ربق  الشو  وإعوالء حلقيقو  األخولة ا نسواني  علوى كوهلة 
اللووذة الشخصووي  وتكافوول بووني النوواس يليوو  بعووا  يسووكنه النوواس  وا سووتغفار ابألسووحار بعوود هووذا كلووه يلقووك 

بذاهتا ترسم لالل هوذ  الفو ة مون الليول قبيول الفجور.الف ة « ْسحارِ اِبأْلَ »لال  رفاف  ندي  عميق  ..ولفظ  
الوويت يصووفل فيهووا ا؟وول ويوور  ويسووكن وت قوور  فيهووا خوولانر الوونفك وخلا؟هووا احلبيسوو   فووإذا انضوومحل إليهووا 
صوووولرة ا سووووتغفار ألقووووحل تلووووك الظووووالل املنسوووواب  يف عووووا  الوووونفك ويف ضوووومْي اللجوووولق سوووولاء.وتالقحل رو  
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لن يف ا عوووووووووووووووووووووووووووووووا  لبوووووووووووووووووووووووووووووووارئ الكووووووووووووووووووووووووووووووولن وابرئ ا نسوووووووووووووووووووووووووووووووان.هي ء ا نسووووووووووووووووووووووووووووووان ورو  الكووووووووووووووووووووووووووووووو
 « ..رِْضلان  ِمَن اّللَِّ »الصابرون،الصاققلن،القانتلن،املنفقلن،املستغفرون ابألسحار ..هلم 

 .. كل متاع  وهم أهل هلذا الرضلان:لله الندي ومعنا  احلاين.وهل خْي من كل كهلة وخْي من
ا  ا يف آفوووووّبوووووضوووووعها علوووووى األرم ..وكوووووي ا فشوووووي ا يووووور  وهكوووووذا يبووووودأ القووووورآن ابلووووونفك البشوووووري  مووووون مل 

كاموول اموول فطرهتووا و تبووار  لكوأضوولاء،حَّت ينتهووك ّبووا إىل املووإل األعلووى يف يسوور وهينوو ،ويف رفوو  ورمحوو .ويف اع
 نلازعها.

ن مووا وقووو  كوورا .وقو إويف مراعوواة لضووعفها وعجزهووا،ويف استجاكوو  لطاقاهتووا وأكووولاقها،وقون مووا كبووحل و  
ُ َبِصْي  ..»طرة اّلِل.ومنهج اّلِل هلذ  الفطرة ؟راين احلياة ..ف  « ..اقِ اِبْلِعب َواّللَّ

حيووود الكتووواب لام ،وتل وإىل هنوووا كوووان سووويا  السووولرة يسوووتهد  تقريووور حقيقووو  التلحيد:تلحيووود األللهيووو  والق
هووودق وكتابوووه ..وي ت اّللِ والرسوووال  ..ويصووولر ملقووو  املووويمنني حقوووا واملنحووورفني الوووذين يف قلووولّبم زيووو ،من آاي
هوك طريو  الويت تلوافع الفاملنحرفني  صْي كمصوْي الوذين كفوروا يف املاضوك ويف احلاضور ..مث يكشو  عون الود

 عن ا عتبار  ويصلر حال املتقني مع رّبم والتجاءهم إىل اّلِل ..
قيقووو  أخووورى ..هوووك مقتضوووى احلقيقووو  األوىل ..فحقيقووو  حْنووودان أموووام  -ذا الووودرس هووووإىل وايووو   -فووواهلن 

 ذا الدرس.هثاين من زم مصداقا هلا يف واقع احلياة البشري ،هل الذي يقرر  الشطر الالتلحيد تستل
 -سوبحانه  -شوهاقة اّلِل ب..يبودأ  ومن مث يبدأ إبعاقة تقريور احلقيقو  األوىل لْيتوه عليهوا آترهوا املالزمو  هلوا

 املتعلقوووووو    اّللِ ا صووووووفوكووووووهاقة املالئكوووووو  وأو  العلووووووم ّبووووووذ  احلقيقوووووو .ويقرر معهوووووو« وأنووووووه   إلووووووه إ  هوووووول»
 ابلقلام ،وهك قيامه ابلقس  يف أمر الناس ويف أمر الكلن.

لعبلقيوو  ّلِل ل ا قوورار ابحلقيقوو ،هاومووا قام اّلِل متفوورقا ابألللهيوو  وابلقلاموو  فووإن أول مسووتلزمات ا قوورار ّبووذ  
عهم لكتابووووه ايهم،واتبووووحووود  وهكيموووه يف كوووأن العبيووود كلوووه واستسووووالم العبيووود  هلهم،ونووواعتهم للقيووولم عل

 . - -ولرسلله 
ْسوووالمُ »ويضووومن هوووذ  احلقيقووو  قللووووه تعووواىل: لا  مووون أحوووود  يقبووول قينووووا سووو ..فهووول « ِإنَّ الووودِِيَن ِعْنووووَد اّللَِّ اْ ِ

جمورق  مون النواس هول لوه اّللِ ..ا سالم الذي هل ا ستسالم والطاع  وا تباع ..وإذن فليك الدين الوذي يقب
..هول هكويم  لوك التصولريف القله.إ وا هول القيوام  و  هوذا التصودي  وذتصلر يف العقل و  جمورق تصودي  

 جه.منهج اّلِل يف أمر العباق كله،وناعتهم ملا ُيكم به،واتباعهم لرسلله يف منه
تواِب  ِإىل كِ نَ يُوْدَعلْ »مث وهكذا ..يعجه مون أهول الكتواب ويشوهر  مورهم ..إذ يوِدعلن أووم علوى قيون اّلِل.

ُهْم َوُهْم اّللَِّ لَِيْحُكَم بوَ  نَوُهْم مُثَّ يَوتَوَلىلَّ َفرِي   ِمنوْ  «   نَ ْعرُِضل مُ يوْ
ناعو  و ستسوالم ّلِل ام بغوْي  ا ينقخ قعلى التدين من األسواس.فال قيون يقبلوه اّلِل إ  ا سوالم.و  إسوال 

 لرسلله،واتباع ملنهجه،وهكيم لكتابه يف أملر احلياة ..
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 فوإذا هوك عودم -عبوْي الولاقعك عون عودم ا ميوان بودين اّلِل لوذي هول التا -ويكش  عن عل  هذا ا عرام 
ُووْم قوواُللا:لَ »يف ا؟ووزاء يوولم احلسوواب:« القسوو »ا عتقوواق  ديوو   مووا  َمْعووُدو َنا النَّووارُ ْن َاَسَّووذلِووَك  َِوَّ « قات   ِإ َّ أايَّ

فموا هوم  هوول  ع.وهول غورور خاق ..« ونَ َوَغورَُّهْم يف ِقيوِنِهْم موا كوانُلا يَوْفوو َُ »..معتمودين علوى أووم أهول كتوواب 
 يحكم بيوونهم،مثاّلِل لوو كتاب،ومووا هووم  وويمنني أصووال.وما هووم علووى قيوون اّلِل إنالقووا وهووم يوودعلن إىل كتوواب

 يتلىل فري  منهم وهم معرضلن.
لعبوواق ا .فووال يقبوول موون.التوودين  وّبووذا ا؟ووزم القووانع يقوورر اّلِل سووبحانه يف القوورآن الكوورمي معوو  الوودين وحقيقوو 

.فمون توه واتباعوه . وناعة واحودة انصوع  قانعو  ..الدين:ا سالم.وا سوالم:التحاكم إىل كتواب اّللِ إ  صلر 
قورر   ُيودق  وي.فودين اّللِ   يفعل فليك له قين،ولويك مسولما وإن اقعوى ا سوالم واقعوى أنوه علوى قيون اّللِ 
إن  يشوواء   .بوول رِفووه كموواويفسوور  اّلِل،ولوويك خاضووعا يف تعريفووه وهديوود  ألهوولاء البشوور ..كوول ُيوودق  أو يع

 - كتوواب اّلِل يقوورر السوويا  هووم الووذين   يقبلوولن التحوواكم إىل والكفووار كمووا -الووذي يتخووذ الكفووار أوليوواء 
ىل .جمرق مون يتول .ّلِل يف ككء ينه وبني اب..و  عالق  له ابّلِل يف ككء و  صل  « فَوَلْيَك ِمَن اّللَِّ يف َككء »

وووم علووى قيوون أل اقعوولا الووذين يرفضوولن أن يتحوواكملا إىل كتوواب اّلِل.ولوو وينصوور أو يستنصوور أول ووك الكفووار
لتحووووذير ايا  إىل اّلِل  ويشووووتد التحووووذير موووون هووووذ  الل يوووو  الوووويت تووووذهه ابلوووودين موووون أساسه.ويضووووي  السوووو

ل السووووويد هووووو وحووووود  التبصْي.تبصوووووْي ا؟ماعووووو  املسووووولم   قيقووووو  القووووولى الووووويت تعمووووول يف هوووووذا اللجلق.فووووواّللِ 
 يشواء ..وهوذا ويوذل مون ك،يييت امللك من يشاء،وينزع امللك  ن يشاء،ويعز من يشاءاملتصر ،مالك املل

   النهوار ويول الليول يف التصري  ألمر الناس ليك إ  نرفا من التصوري  ألمور الكولن كلوه.فهل كوذلك يول 
ويف  النواسيف أمور  م ابلقسو النهار يف الليل وحرج احلك من امليحل وحرج امليحل مون احلوك ..وهوذا هول القيوا

 .ل وأو قأمر الكلن،فال قاعك إذن لل ي  غْي  من العباق،مهما يكن هلم من قلة ومن ما
مووا ل  األموور اان عوودم وضوومووويشوك هووذا التحووذير امليكوود املكوورر  وا كووان واقعووا يف ا؟ماعوو  املسوولم  يلموذا  

 ، ا لق يف املدينوموع اليهوو  ومن تشبة بعضوهم بصوالته العائليو  والقلميو  وا قتصواقي  موع املشوركني يف مكو 
لى البشووووري  أير ابلقوووواقتضووووى هووووذا التفسووووْي والتحووووذير.كما أنووووه يشووووك بطبيعوووو  ميوووول الوووونفك البشووووري  إىل التوووو
العقيووودة  يضوووا  أصووولإالظاهرة،وضووورورة توووذكْيها  قيقووو  األمووور وحقيقووو  األمووور وحقيقووو  القووولى،إىل جانوووه 

 ومقتضياهتا يف واقع احلياة.
 ّلِل هووول نريووو يووو  إىل اقانعووو :إن ا سوووالم هووول ناعووو  اّلِل والرسووولل.وإن الطر  وحوووتم الووودرس بكلمووو  حا ووو 

ووووُتمْ   قُووووْل:ِإنْ »ا تبوووواع للرسوووولل.وليك جموووورق ا عتقوووواق ابلقلووووه،و  الشووووهاقة ابللسووووان: َ فَوووواتَِّبُعلين   هُِبُوووولنَ ُكنوْ اّللَّ
 ُ َ َوالرَُّسولَل.فَِإْن توَ ...« »ُُيِْبْبُكُم اّللَّ ..فإموا ناعو  واتبواع ُيبوه « نَ    ُيُِوُه اْلكواِفرِيفَوِإنَّ اّللََّ  َللَّوْلاُقْل:أَِنيُعلا اّللَّ

 اّلِل،وإما كفر يكرهه اّلِل ..وهذا هل مفر  الطري  اللاض  املبني ..
 الاوحيد وا سالا وهللا ر من اأبع غيره 22 - 18الدرس الرابع:
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ُ أَنَّووُه ..»فلنأخووذ يف التفصوويل بعوود هووذا ا مجووال  قائِمووا   -ُ  َوأُولُوولا اْلِعْلووِم َكووَواْلَمالئِ  - ُهووَل   إِلووَه ِإ َّ َكووِهَد اّللَّ
 « ..اِبْلِقْسِ .  إِلَه ِإ َّ ُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

:تلحيوووووود التلحيد هووووووذ  هووووووك احلقيقوووووو  األوىل الوووووويت يقوووووولم عليهووووووا التصوووووولر ا عتقوووووواقي يف ا سووووووالم.حقيق 
َه ِإ َّ ُهوَل احْلَوُك    إِلواّللَُّ »سولرة:.وهك احلقيق  الويت بودأت ّبوا الاألللهي ،وتلحيد القلام  ..القلام  ابلقس  .

 « ..اْلَقُيلمُ 
لكتوواب موون هووا أهوول اوهووك تسووتهد  إقوورار حقيقوو  العقيوودة ا سووالمي  موون جهوو ،وجالء الشووبهات الوويت يلقي

 لشووووبهات يفجهوووو .جالءها عوووون أهوووول الكتوووواب أنفسووووهم،وجالءها عوووون املسوووولمني الووووذين قوووود توووويير هووووذ  ا
 عقيدهتم.

نوه   يكتفووك   هوول ..هوك حسوه كول موون يويمن ابّلِل ..وقود يقال:إإأنوه   إلوه  -سوبحانه  -وكوهاقة اّلِل 
مور أن أل.ولكون واقوع الشهاقة .ابشهاقة اّلِل إ  من ييمن ابّلِل.وأن من ييمن ابّلِل ليك يف حاج  إىل هذ  

هم  ملشووركني أنفسوواا.بل إن علوولن لووه أبنووا وكووريكأهول الكتوواب كووانلا ييمنوولن ابّلِل ولكوونهم يف نفووك اللقووحل ا
قورر هلوي ء  البنات  فوإذاألبناء و كانلا ييمنلن ابّلِل،ولكن الضالل كان اي هم من انحي  الشركاء واألنداق وا

 له إ  هل،فهذا ميير قلي يف تصحي  تصلراهتم.إكهد أنه    -سبحانه  -وهي ء أن اّلِل 
وأق .فوإن كوهاقة  أعمو  مون هوذا -ابع  السيا  كما  بعنوا  فيموا تقودم تكما يبدو من م  -على أن األمر 
ذن إأنووه   يقبوول  إ  هل،مسوولق  هنووا ليسووا  بعوودها مووا هوول موون مسووتلزماهتا وهوول  نووه   إلووه -اّلِل سووبحانه 

 -علرا فحسووه كووو   اعتقوواقا  -موون العبوواق إ  العبلقيوو  ااالصوو  له.املمثلوو  يف ا سووالم  عوو  ا ستسووالم 
  ن هوذ  الناحيوتواب ..وموولكن كذلك عمال وناع  واتباعا للمنهج العملك اللاقعك املتمثل يف أحكوام الك
ملن يو ،حني يتحواك األللهيفْند كثْيين يف كول زموان يقللولن:إوم ييمنولن ابّلِل،ولكونهم يشوركلن معوه غوْي  
زين القويم واملولاو تصولرات لن الإىل كريع  من صنع غْي ،وحني يطيعلن من   يتبع رسولله وكتابوه وحوني يتلقو

 - موع كووهاقة اّللِ   تسوتقيمواألخوال  واهلقاب مون غوْي  ..فهوذ  كلهوا تنوواقخ القولل  ووم ييمنولن ابّلِل.و 
  هل. نه   إله إ  -سبحانه 

 التلقك عوووون اّللِ وحوووودها.و  وأمووووا كووووهاقة املالئكوووو  وكووووهاقة أو  العلم،فهووووك متمثلوووو  يف نوووواعتهم ألواموووور اّللِ 
.وقود سوب  مون عند  التسليم بكل ما اي هم من عنود  بودون تشوكك و  جودال،مَّت يبوحل هلوم أوواوحد ،و 

« بِِنووارَ ا بِووِه،ُكل  ِمووْن ِعْنووِد لُللَن:آَمنَّووِم يَوقُ َوالرَّاِسووُخلَن يف اْلِعْلوو»يف السوولرة بيووان حووال أو  العلووم هووي ء يف قللووه:
 اع .واتباع.واستسالم...فهذ  كهاقة أو  العلم وكهاقة املالئك :تصدي .ون

قووائم  -تعوواىل  -نووه هاقهتم  كوووكووهاقة اّلِل سووبحانه وكووهاقة املالئكوو  وأو  العلووم بلحدانيوو  اّلِل يصوواحبها 
ُ أَنَّووُه   إِلووَه ِإ َّ »بلصووفها حالوو  مالزموو  لاللهيوو . ابلقسوو  قائِمووا   -ُ  َوأُولُوولا اْلِعْلووِم َكووَواْلَمالئِ  - ُهووَل َكووِهَد اّللَّ
 مطلوع يف  الويت ورقت ا  للقلام..فهك حال  مالزم  لاللهي  كما تفيد صياغ  العبارة.وهذا إيض«  ِ اِبْلِقسْ 

ُ   إِلَه ِإ َّ ُهَل احلَُْك اْلَقُيلمُ »السلرة:  لقس .اب..فهك قلام  « اّللَّ
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 املطلو  يف عودللفوال يتحقو  ا -وهول العودل  -وتدبْي اّلِل هلذا الكلن وحليواة النواس متلوبك قائموا ابلقسو  
 ناسو  مطلو  موعور  يف تذحياة الناس،و  تستقيم أملرهم استقام  أمولر الكولن،اليت يويقي كول كوائن معهوا 
وإ  نوه يف كتابووه.لناس،وبياقور كول كوائن آخور ..  يتحقو  هوذا إ  بتحكوويم مونهج اّلِل الوذي اختوار  حليواة 

ل الظلوووم إذن نسوووان.وهة الكووولن وقورة ا فوووال قسووو  و  عووودل،و  اسوووتقام  و  تناسووو ،و  توووال م بوووني قور 
ّلِل ام فيهوا كتواب الويت حكو والتصاقم والتشتحل والضياع  وها حنن أو ء نرى على مودار التواري  أن الفو ات

  بقودر موا تطيوو -لوك وحودها هوك الويت ذا  فيهوا النواس نعوم القس ،واسووتقامحل حيواهتم اسوتقام  قورة الف
الطاعو    ا  والقورب مون هوذا وذلطاعو  وا؟نول  إىل املعصوي ،والتأرج  بونينبيع  البشر املتميزة اب؟نول  إىل ا

نهج آخوور موون مووة النوواس كلمووا قووام موونهج اّلِل،وحكووم يف حيوواة النوواس كتوواب اّلِل.وأنووه حيثمووا حكووم يف حيووا
للم الفوورق ن الصوولر.موصونع البشوور، زمه جهول البشوور وقصولر البشوور.كما  زموه الظلووم والتنواقخ يف صوولرة 

 للم ا؟ماع  للفرق.أو للم نبق  لطبق . للجماع .أو
يوع ء.وهول إلوه مجي مون هي أو للم أم  ألمو .أو للوم جيول ؟يول ..وعودل اّلِل وحود  هول املوثأ مون امليول أل

 العباق.وهل الذي   حفى عليه ككء يف األرم و  يف السماء.
حدة،مصوحلب  بصوف   اهليو  اللايفرة أخورى موللهيو  ..ييكد حقيق  وحودة األ«   إِلَه ِإ َّ ُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ »

يف  ى وضوع األمولريقولم علو العزة وصف  احلكم .والقدرة واحلكم   زمتان كلتا ا للقلام  ابلقس .فالقسو 
 ملاضعها مع القدرة على إنفاذها.

ل أكمووول .وهوووّللِ  سوووالمك وصوووفات اّلِل سوووبحانه تصووولر وتووولحك ابلفاعليووو  ا اابيووو .فال سووولبي  يف التصووولر ا
إراقتوه و لقلوه ابّلِل اا تعلو  تصلر وأصدقه ألنه وص  اّلِل لنفسوه سوبحانه.وقيم  هوذ  الفاعليو  ا اابيو  أوو

 وفعله،فتصب  العقيدة مييرا حيا قافعا   جمرق تصلر فكري ابرق 
حودة.فال وا   ..أللهيو الطبيعيو ويرته على هذ  احلقيق  اليت عاق لتلكيدها مرتني يف اهلي  اللاحودة،نتيجتها 

ْسوو»عبلقيوو  إ  هلووذ  األللهيوو  اللاحوودة: َب ِإ َّ ِمووْن الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتووا ا اْختَولَوو َ الُم.َومَ ِإنَّ الوودِِيَن ِعْنووَد اّللَِّ اْ ِ
نَوُهْم.َوَمْن َيْكُفْر آِبايتِ  ْن َحواُجلَ  فَوُقْل:َأْسوَلْمحُل .فَإِ  َسرِيُع احلِْسابِ فَِإنَّ اّللََّ  اّللَِّ  بَوْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم.بَوْغيا  بَويوْ
وا ْسَلْمُتْمف فَِإْن َأْسوَلمُ يِِنَي:أَأَ اأْلُمِِ وَ َوْجِهَك ّللَِِّ َوَمِن اتوَّبَوَعِن.َوُقْل لِلَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب  لا فَوَقوِد اْهتَوَدْوا.َوِإْن تَوَللَّوْلا فَِإ َّ

ُ َبِصْي  اِبْلِعباقِ   « ..َعَلْيَك اْلَبالُغ،َواّللَّ
 يف لس العبواق و كء يف نفوكأللهي  واحدة ..وإذن فدينلن  واحدة ..واستسالم هلذ  األللهي    يبقى معه 

 حياهتم خارجا عن سلطان اّلِل.
ذ رهووا ويف إنفووايعهم ألمأللهيوو  واحوودة ..وإذن فجهوو  واحوودة هووك صوواحب  احلوو  يف تعبيوود النوواس هلووا ويف تطوول 

م كلهووووا وفوووو  موووو  حيوووواهتملوووولازين هلووووم وأموووورهم ابتباعهووووا ويف إقاكووووريعتها فوووويهم وحكمهووووا ويف وضووووع القوووويم وا
ة ن عباق .عقيوووداّلِل مووو التعليموووات الووويت ترضووواها ..أللهيووو  واحووودة ..وإذن فعقيووودة واحووودة هوووك الووويت يرضووواها

 « ..ْسالمُ اّللَِّ اْ ِ   ِعْندَ ِإنَّ الدِِينَ »التلحيد ااالا الناصع ..ومقتضيات التلحيد هذ  اليت أسلفنا:
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 تصووولرا ن و  حوووَّتم الوووذي هووول لووويك جمووورق قعووولى،وليك جمووورق رايووو ،وليك جمووورق كلمووو  تقوووال ابللسووواا سوووال
يك .. .فهوذا لو والصويام يشتمل عليه القلوه يف سوكلن و  كوعائر فرقيو  ييقيهوا األفوراق يف الصوالة واحلوج

طاعوووووووو  ل سووووووووالم ااب سووووووووالم الووووووووذي   يرضووووووووى اّلِل موووووووون النوووووووواس قينووووووووا سوووووووولا .إ ا ا سووووووووالم ا ستسالم.ا
 .اته بعد قليللقرآين ذاوا تباع.ا سالم هكيم كتاب اّلِل يف أملر العباق ..كما سيجكء يف السيا  

وذات  -سووبحانه  -ّلِل اوا سووالم تلحيوود األللهيوو  والقلاموو  ..بينمووا كووان أهوول الكتوواب حلطوولن بووني ذات 
ذ  هوأيضا ..وحتلفولن فيموا بيونهم علوى ما حلطلن بني إراقة اّلِل وإراقة املسي  ك  -ليه السالم ع -املسي  

 ألهووول الكتووواب ني اّللِ التصووولرات اختالفوووا عنيفوووا يصووول يف أحيوووان كثوووْية إىل حووود القتووول والقتوووال ..هنوووا يبووو
ْعووووِد مووووا جوووواَءُهُم  َّ ِمووووْن بوَ إِ ِكتوووواَب َوَمووووا اْختَولَووووَ  الَّووووِذيَن أُوتُوووولا الْ »وللجماعوووو  املسوووولم  علوووو  هووووذا ا خووووتال :

نَوُهمْ اْلِعْلُم.بَوْغيا  بوَ   «.يوْ
طبيعوو  األللهي .وب ،وتفوورقإنووه لوويك اختالفووا عوون جهوول  قيقوو  األمر.فقوود جوواءهم العلووم القووانع بلحدانيوو  اّللِ 

وونَوُهمْ »البشوري ،وحقيق  العبلقيوو  ..ولكونهم إ ووا اختلفوولا  ن قسوو  اّلِل ينمووا ختلولا عووحداء وللمووا واعتو« بَوْغيوا  بَويوْ
 وعدله الذي تتضمنه عقيدته وكريعته وكتبه.

ت ذ  ا ختالفواهوي  ختلو  قد رأينا فيما نقلنا  عن امليل  املسيحك احلدية كي  كانحل التيارات السياسوو 
اهيو  كانوحل كر    وقد رأينوا كيواملذهبي .وليك هذا إ   لذجوا  وا تكورر وقلعوه يف حيواة اليهلقيو  واملسويحي .

 وذهه آخور   التموذههو لر وك مصر والشام وما إليهما للحكم الروماين سببا يف رفخ املذهه الرومواين ا
ظن أنووه هه وسوو ،يكمووا كووان حوورص بعووخ القياصوورة علووى التلفيوو  بووني أجووزاء  لكتووه سووببا يف ابتووداع مووذ

لبغووك ايو   وهووذا هول   واللننيلفو  بوني األغوورام مجيعوا   كأ وا العقيوودة لعبو  تسوتخدم يف املنوواورات السياسوي
 أكنع البغك.

َ ايِت اّللَِّ ُفووْر آبِ َوَموْن َيكْ »القاصووم يف ملضوعه املناسووه: عون قصوود وعون علووم  ومون مث اووكء التهديود  فَووِإنَّ اّللَّ
حلسواب كوك   اين بسورع  ..وقد عود ا خوتال  علوى حقيقو  التلحيود كفورا وهودق الكوافر « َسرِيُع احلِْسابِ 
 دعاة للجاج  يف الكفر وا نكار وا ختال  ..م -ىل أجل إ -يكلن ا مهال 
ن عوون أهوول الكتوواب واملشووركني مجيعا.ليحسووم األموور معهووم ااطوواب يف ملقفووه موو فصوول - -مث لقوون نبيووه 

ْسوَلْمحُل َوْجِهوَك لَ  فَوُقْل:أَ  َحواجُ فَِإنْ »بين ،ويدع أمرهم بعد ذلك ّلِل،وميضك يف نريقه اللاض  متميزا متفرقا:
وا َعَلْيوَك ف فَوِإْن َأْسوَلُملا فَوَقودِ َأْسوَلْمُتمْ أَ يِِنَي ّللَِِّ َوَمِن اتوَّبَوَعِن.َوُقْل لِلَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب َواأْلُمِِ   اْهتَوَدْوا.َوِإْن تَوَللَّوْلا فَِإ َّ

ُ َبِصْي  اِبْلِعباقِ   « ..اْلَبالُغ.َواّللَّ
 نموووإذن فووال بوود القلاموو ،و إنووه   سووبيل إىل مزيوود موون ا يضووا  بعوود مووا تقوودم.فإما اعوو ا  بلحوودة األللهيوو  

 ومداورة.وإذن فال تلحيد و  إسالم. ا سالم وا تباع.وإما  احك 
فَووووِإْن »كلموووو  واحوووودة تبووووني عقيدتووووه كمووووا تبووووني موووونهج حياتووووه:  - -رسوووولله  -تعوووواىل  -وموووون مث يلقوووون اّلِل 

..والتعبوووووْي « َوَموووووِن اتوَّوووووبَوَعنِ »أان « فَوُقْل:َأْسوووووَلْمحُل َوْجِهوووووَك ّللَِّ » -أي يف التلحيووووود ويف الووووودين  -« َحووووواُجل َ 
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  .فليك هوول جموورق التصوودي .إ ا هوول ا تباع.كمووا أن التعبووْي إبسووالم اللجووه ذو مغووزىاب تبوواع ذو مغووزى هنووا
كووذلك.فليك هوول جموورق النطوو  ابللسووان أو ا عتقوواق اب؟نان.إ ووا هوول كووذلك ا ستسالم.استسووالم الطاعوو  

 وا تباع ..
 نقيوواق الطووائعصوولرة ا  وإسووالم اللجووه كنايوو  عوون هووذا ا ستسووالم.واللجه أعلووى وأكوورم مووا يف ا نسووان.فهك

 اااضع املتبع املستجيه.
سووأل موونهج حياته.واملسوولملن متبعوول  ومقلوودو  يف اعتقوواق  وموونهج حياتووه ..فليو  - -هووذا اعتقوواق حمموود 

ط ضول    اخوتالو رين علوى إذن أهل الكتاب واألميني سيال التبني والتمييز ووضع الشارة املميزة للمعسك
يِِنَي:أَ َوُقْل لِلَِّذيَن أُ »فيه و  اكتبا :  «  ُتْمفَأْسَلمْ وتُلا اْلِكتاَب َواأْلُمِِ

حنا .مدعلون الووذي كوور  فهوم سوولاء.هي ء وهي ء.املشوركلن وأهوول الكتواب هووم مودعلون إىل ا سووالم  عنوا 
 ااضوووووولع قوووووورار إىللإلقوووووورار بتلحيوووووود ذات اّلِل،ووحوووووودة األللهيوووووو  ووحوووووودة القلام .موووووودعلون بعوووووود هووووووذا ا 

  ووجه يف احلياة.ملقتضا .وهل هكيم كتاب اّللِ 
لووووووك م. قيقته تلرة ا سووووووال..فاهلوووووودى يتمثوووووول يف صوووووولرة واحوووووودة.هك صوووووو« فَووووووِإْن َأْسووووووَلُملا فَوَقووووووِد اْهتَووووووَدْوا»

هتووداء ل فيووه ا ونبيعتووه.وليك هنالووك صوولرة أخوورى،و  تصوولر آخوور،و  وضووع آخوور،و  موونهج آخوور يتمثوو
 ..إ ا هل الضالل وا؟اهلي  واحلْية والزي  وا لتلاء ..

ا َعَلْيَك الْوَبالغُ » .وكان هوذا قبول أن ذمور  وينتهوك عملوه عو  الرسولل..فعنود الوبالغ تنتهوك تب« َوِإْن تَوَللَّْلا فَِإ َّ
يوه.وإما فالوذي يتمثول  ع للنظواماّلِل بقتال من   يقبللن ا سوالم حوَّت ينتهلا:إموا إىل اعتنوا  الودين وااضول 

 .عتقاق .اء ا؟زي  ..حية   إكرا  على ا إىل التعهد فق  ابلطاع  للنظام يف صلرة أق
ُ َبِصْي  اِبْلِعباقِ »  ل حال.ليه على كإ..يتصر  يف أمرهم وف  بصر  وعلمه.وأمرهم « َواّللَّ

 اضوووي  أبووودا يفّلِل املاولكنوووه   يووودعهم حوووَّت يبوووني هلوووم مصوووْيهم الوووذي ينتظووورهم وينتظووور أمثووواهلم وفووو  سووون  
،َويَوْقتوُ  ِإنَّ الَِّذينَ  »املكذبني والبغاة: ،َويَوْقتُوُللنَ ِبيِِنَي بِ ُللَن النَّ َيْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ  الَِّذيَن َذُْموُروَن اِبْلِقْسوِ  َغْْيِ َح ِ 

.أُول ِوووَك الَّوووِذيَن َحِبطَوووحلْ  وووْرُهْم بَِعوووذاب  أَلِيم  « ينَ هَلُوووْم ِموووْن انِصووورِ  لوووُدنْيا َواهْلِخرَِة.َومووواهُلُْم يف ا أَْعمووواِمووَن النَّاِس،فَوَبشِِ
عمواهلم نوا .وبطالن ألع هنا وه..فهذا هل املصْي انتلم:عذاب أليم.  ُيدق  ابلدنيا أو ابهلخرة.فهل متلق
 .. اتلن   هلالكهمسملما، يف الدنيا واهلخرة يف تعبْي مصلر.فاحلبلط هل انتفان الداب  اليت ترعى نبتا

  اهلوال   حيوة لوبطالن و ان املويقي إىل اوهكذا أعمال هي ء قد تنتف  وتتضخم يف األعني.ولكنه ا نتف
وموا ميكون  -  حوني بغوْي ينصرهم انصر و  يدفع عنهم حام  وذكور الكفور آبايت اّلِل مصوحلاب بقتول النبيو

موورون ابتبوواع أي الووذين ذ -موورون ابلقسوو  موون النوواس ذوقتوول الووذين  -أن يقتوول نوول مث يكوولن هنووا  حوو  
 للقس  .. منهج اّلِل القائم ابلقس  انق  وحد 

ذكر هذ  الصفات يلحك  ن التهديد كان ملجها لليهلق،فهذ   تهم يف  رحهم يعرفلن ّبوا موَّت ذكورت  
ولكوون هووذا   مينووع أن يكوولن الكووالم ملجهووا للنصووارى كذلك.فقوود كووانلا حووَّت ذلووك التوواري  قتلوولا األلوول  
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ن جواهروا بتلحيود اّلِل تعواىل وبشوري   ا فويهم مو -أصحاب املذاهه املخالف  الدول  الروماني  املسيحي   من
وهووي ء  وون ذموورون ابلقسوو  ..كمووا أنووه هتديوود قائووم لكوول موون يقووع منووه مثوول هووذا  -املسووي  عليووه السووالم 

 الصنيع البشع ..وكثْي ما هم يف كل زمان ..
قصولق فقو  مون امل..فلويك « ِت اّللَِّ الَّوِذيَن َيْكُفوُروَن آِباي»وُيسن أن نتذكر قائما ماذا يعب القورآن بلصو  

لقيووووو  قصووووور العبيعلووووون كلمووووو  الكفر.إ وووووا يووووودخل يف مووووودللل هوووووذا اللصووووو  مووووون   يقووووور بلحووووودة األللهي ،و 
ن قووويم واملووولازيلجيوووه والعليها.وهوووذا يتضووومن بصوووراح  وحووودة ا؟هووو  الووويت تصوووِر  حيووواة العبووواق ابلتشوووريع والت

ان  لوو  موورة ابللسووأقاهلووا  هيتووه.ولل..فموون جعوول لغووْي اّلِل كووي ا موون هووذا ابتووداء فهوول مشوور  بووه أو كووافر  لل 
 وسنرى يف اهلايت التالي  يف السيا  مصدا  هذا الكالم ..

 هللا ر أهل الكااا وبمي مهاعمهم 25 - 23الدرس الخامس:

ونَوُهْم،مُثَّ  تواِب اّللَِّ ِإىل كِ  أَ َْ تَوَر ِإىَل الَّوِذيَن أُوتُولا َنِصويبا  ِموَن اْلِكتواِب يُوْدَعْلنَ » ُهْم َوُهوْم  يوَ لِوَيْحُكَم بَويوْ تَووَلىلَّ َفرِيو   ِمونوْ
ُْم قاُللا:َلْن َاَسََّنا النَّاُر ِإ َّ أَ  ما  ُمْعرُِضلَنف ذِلَك  َِوَّ موا كوانُلا يَوْفَ ُوَن.َفَكْيوَ  ِإذا  ،َوَغرَُّهْم يف ِقيوِنِهمْ َمْعُدوقات   ايَّ

 « ..ُملنَ ْم   يُْظلَ حْلف َوهُ َسبَ مَجَْعناُهْم لِيَوْلم    َرْيَه ِفيِه،َوُوفَِِيحْل ُكُل نَوْفك  ما كَ 
 ن الكتواب.وهلموا نصويبا إنه سيال التعجيه والتشهْي من هذا امللق  املتناقخ الغريه.ملق  الذين أوتل 

ّلِل هول كوول اأن كتواب   مون الكتواب ابعتبوار« نصويه»التولراة لليهولق ومعهوا ا ْنيول للنصوارى.وكل منهموا 
با  اليهولق نصوييقتوه،أويتتوه ووحودة قلامتوه.فهل كتواب واحود يف حقما أنزل علوى رسوله،وقرر فيوه وحودة أللهي

لل الووووودين  امعوووووا ألصووووومنووووه،وأويت النصوووووارى نصووووويبا منوووووه،وأويت املسووووولملن الكتووووواب كلووووه ابعتبوووووار  القووووورآن ج
« ْلِكتووابِ يبا  ِمووَن اوتُوولا َنِصووالَّووِذيَن أُ »كله،ومصوودقا ملووا بووني يديووه موون الكتوواب ..سوويال التعجيووه موون هووي ء 

 ومعاكوهم،فال ون حيواهتميودعلن إىل كتواب اّلِل لويحكم بيونهم يف خالفواهتم،وليحكم بيونهم يف كوي ..مث هوم 
ي ته.األمر الوذ وكوريعيسوتجيبلن مجيعوا هلوذ  الودعلة،إ ا يتخلو  فريو  مونهم ويعورم عون هكويم كتواب اّللِ 
ىَل إِ  أََ ْ تَووورَ »:هوول كتووابيتنوواقخ مووع ا ميووان  ي نصوويه موون كتوواب اّلِل والووذي   يسووتقيم مووع قعوولى أوووم أ

ونَوهُ  لِوَيحْ الَِّذيَن أُوتُلا َنِصيبا  ِمَن اْلِكتواِب يُوْدَعْلَن ِإىل ِكتواِب اّللَِّ  ُهْم َوُهوْم ُمْعرُِضولَنفْم،مُثَّ يَوتَووَلىلَّ َفرِيوُكَم بَويوْ «    ِمونوْ
.. 

يف  عوون ا حتكووام إىل كتوواب اّللِ  -  كلهووم  -هكووذا يعجووه اّلِل موون أهوول الكتوواب حووني يعوورم بعضووهم 
أموولر ا عتقوواق وأموولر احليوواة.فكي   وون يقللوولن:إوم مسوولملن،مث حرجوولن كووريع  اّلِل موون حيوواهتم كلهووا.مث 
يظلووولن يزعمووولن أووووم مسووولملن  إنوووه مثووول يضوووربه اّلِل للمسووولمني أيضوووا كوووك يعلمووولا حقيقووو  الووودين ونبيعووو  

ا هووول اسوووتنكار ملقووو  أهووول ا سوووالم وُيوووذروا أن يكلنووولا ملضوووعا لتعجيوووه اّلِل وتشوووهْي  ّبم.فوووإذا كوووان هوووذ
الكتوووواب الووووذين   يووووِدعلا ا سووووالم،حني يعوووورم فريوووو  موووونهم عوووون التحوووواكم إىل كتوووواب اّلِل،فكيوووو  يكوووولن 

هم الذين يعرضلن هذا ا عرام ..إنه العجه الوذي   ينقضوك،والبالء « اْلُمْسِلُملنَ »ا ستنكار إذا كان 
رمحوو  اّلِل  والعيوواذ ابّلِل  مث يكشوو  عوون علوو   الووذي   يقدر،والغضووه الووذي ينتهووك إىل الشووقلة والطوورق موون
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،َوَغرَُّهْم يف ِقيووِنِهْم مووا  »هوذا امللقوو  املسووتنكر املتنوواقخ: مووا  َمْعووُدوقات  ووَنا النَّوواُر ِإ َّ أايَّ ُووْم قوواُللا:َلْن َاَسَّ ذلِووَك  َِوَّ
 « ..كانُلا يَوْفَ ُونَ 

ى أووم أهول  ميوان وقعول والتنواقخ موع قعولى ا هذا هول السوبه يف ا عورام عون ا حتكوام إىل كتواب اّلِل 
 و  ي  ُيوووووايبكتووووواب ..إنوووووه عووووودم ا عتقووووواق  ديووووو  احلسووووواب يووووولم القيام ،وجديووووو  القسووووو  ا هلوووووك الوووووذ

ما  َمعْ »هذا يف قلهلم: مييل.يتجلى  ..« ُدوقات  َلْن َاَسََّنا النَّاُر ِإ َّ أايَّ
لوووودين وهووووك ان حقيقوووو  اذا وهووووم ينحرفوووولن أصووووال عوووووإ  فلمووووا ذا   اسووووهم النووووار إ  أايمووووا معوووودوقاتف ملوووو

لن أصوال ذا كوانلا ُيسوف بول إا حتكام يف كل ككء إىل كتاب اّلِلف ملاذا إذا كوانلا يعتقودون حقوا بعودل اّللِ 
  دي  لقاء اّلِلف

 ..« ونَ انُلا يَوْف َُ ْم ما كَوَغرَُّهْم يف ِقيِنهِ »إوم   يقلللن إ  اف اء،مث يغرهم هذا ا ف اء:
ميوع يف ء،مع هوذا التذا اللقواهووحقا إنه   اتمع يف قله واحد جديو  ا عتقواق بلقواء اّلِل،والشوعلر  قيقو  

 تصلر جزائه وعدله ..
حتكوووام إىل  ام عووون ا وحقوووا إنوووه   اتموووع يف قلوووه واحووود ااووول  مووون اهلخووورة واحليووواء مووون اّلِل،موووع ا عووور 

 ..كتاب اّلِل،وهكيمه يف كل كأن من كيون احلياة 
يحكم بيوونهم اّلِل لوو ومثوول أهوول الكتوواب هووي ء مثوول موون يزعموولن اليوولم أوووم مسوولملن.مث يوودعلن إىل كتوواب
ن   ضوورورة قيوون  وأ فيتللوولن ويعرضوولن.وفيهم موون يتبجحوولن ويتلقحلن،ويزعموولن أن حيوواة النوواس قنيووا  

عووود بيظلووولن  ل العائليووو ،مثبووو، ا جتماعيووو   قحوووام الووودين يف حيووواة النووواس العمليووو  وارتبانووواهتم ا قتصووواقي  و 
اصوك،مث هوْيا مون املعم إ  تطذلك يزعملن أوم مسلملن  مث يعتقد بعضهم يف غرارة بلهاء أن اّلِل لن يعذّب

 ك الغورور  واي ء،ونفهويساقلن إىل ا؟ن   أليسلا مسلمنيف إنه نفك الظن الوذي كوان يظنوه أهول الكتواب 
 يقتوه الويتقوالصوهم مون حك سلاء يف تنصلهم من أصول الدين،اف و  و  أصل له يف الدين ..وهي ء وأول 

أن موووون كوووويون يف كوووول كوووو يرضوووواها اّلِل:ا سووووالم ..ا ستسووووالم والطاعوووو  وا تبوووواع.والتلقك موووون اّلِل وحوووود 
 ف«ُملنَ َبحْل،َوُهْم   يُْظلَ ْفك  ما َكسَ ُكُل نوَ   َفَكْيَ  ِإذا مَجَْعناُهْم لِيَوْلم    َرْيَه ِفيِه،َوُوفَِِيحلْ »احلياة:

ليووولم اديووو  هوووذا كيووو ف إنوووه التهديووود الرعيوووه الوووذي يشوووف  القلوووه املووويمن أن يتعووورم لوووه وهووول يستشوووعر ج
عوو  ..وهوول فو ايت اااقنلوو  واملوجديو  لقوواء اّلِل،وجديو  عوودل اّلِل و  يتميووع تصولر  وكووعلر  موع األموواين البا
 ُيققولن يف أووم   م سلاء يفبعد هتديد قائم للجميع ..مشركني وملحدين،وأهل كتاب ومدعك إسالم،فه

َوُوفِِيَوووحْل ُكوووُل » ف هلوووك جمووورا ا.وجووورى العووودل « .َفَكْيوووَ  ِإذا مَجَْعنووواُهْم لِيَووووْلم    َريْوووَه ِفيوووهِ »حيووواهتم ا سوووالم  
 اّلِلف ابلن يف حسابأوم   ُي ..كما« َوُهْم   يُْظَلُملنَ »..بال للم و  حماابةف « نَوْفك  ما َكَسَبحلْ 

 وي   بال جلاب ..وقد اهتز القله وارع  وهل يستحضر ا؟لاب سيال يلقى 
 حقيقة ا لوهية في الكون وا نسان 27 - 26الدرس السادس:
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كل مويمن،أن يتجوه إىل اّلِل،مقوررا حقيقو  األللهيو  اللاحدة،وحقيقو  القلامو  و  - -بعدئذ يلقن رسلل اّلِل 
ك ّلِل الويت   كوري للحاكمي ك كلتا ا مظهر لاللهي  و اللاحدة،يف حياة البشر،ويف تدبْي الكلن.فهذ  وتل

ِعُز َمووْن َتشوواُء ُمْلووَك ِ َّووْن َتشوواُء.َوتُ تَوْنووزُِع الْ شوواُء وَ تَ قُووِل:اللَُّهمَّ مالِووَك اْلُمْلووِك:تُوْييت اْلُمْلووَك َمووْن »فيهووا و  كووبيه:
.تُللِ ِديَوتُِذُل َموْن َتشواُء.بَِيِدَ  ااَْْْيُ.ِإنَّوَك َعلوى ُكولِِ َكوْكء  قَو لنَّهواَر يف اللَّْيوِل.َوخُتْرُِج ا يف النَّهواِر َوتُولِلُج ُج اللَّْيولَ ر 

.َوتَوْرُز ُ   « .. ِحساب  شاُء بَِغْْيِ َمْن تَ  احلَْكَّ ِمَن اْلَميِِحِل َوخُتْرُِج اْلَميِِحَل ِمَن احلَْكِِ
كتووواب   لتفا توووه إىلل.ويف ابتهوووانوووداء خاكوووع ..يف تركيبوووه اللفظوووك إيقووواع الووودعاء.ويف لاللوووه املعنليووو  رو  ا 

موولر موولر النوواس وألصووريفه ألالكولن املفتوول  استجاكوو  للمشوواعر يف رفو  وإينوواس.ويف مجعووه بووني تودبْي اّلِل وت
أن وحقيقووو  أن كووو ن والنوواسالكوولن إكوووارة إىل احلقيقووو  الكبْية:حقيقوو  األللهيووو  اللاحووودة القلاموو  علوووى الكووول 

ن  هووك كووأن الكوول   وحوود ّللِ بووْي الووذي يصوورفه اّلِل وأن الدينلنوو  ا نسووان لوويك إ  نرفووا موون كووأن الكوولن الك
مَّ مالِوووَك ِل:اللَّهُ قُووو»كلوووه كموووا هوووك كوووأن النووواس وأن ا حنووورا  عووون هوووذ  القاعووودة كوووذوذ وسوووفه واحنووورا   

 « ..َمْن َتشاءُ  شاُء َوتُِذلُ تَ ِعُز َمْن شاُء.َوتُ اْلُمْلِك.تُوْييت اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َوتَوْنزُِع اْلُمْلَك ِ َّْن تَ 
بوال « موال امللوك»ل لاحود ..هوإوا احلقيقو  الناكو   مون حقيقو  األللهيو  اللاحودة ..إلوه واحود فهول املالوك ال

قها صواحبها اريو  يسو  كريك ..مث هول مون جانبوه ميلوك مون يشواء موا يشواء مون ملكه.ميلكوه إاي  اليوك الع
رة لوووه لكيووو  معوووامهوووا علوووى هلا .إ وووا هوووك  ووون يشووواء عنووود موووا يشووواء.فليك ألحووود ملكيووو  أصووويل  يتصووور  في

ا ملالوك وقوع هوذا لشورط اخاضع  لشروط اململك األصلك وتعليماته فإذا تصر  املسوتعْي فيهوا تصورفا رالفو
رط ورالفتووه لشوو لووى ابنلووهالتصوور  ابنال.وهووتم علووى املوويمنني رق  يف الوودنيا.أما يف اهلخوورة فهوول حماسووه ع

 اململك صاحه امللك األصيل ..
ئه،فهل راق لقضووا هوول يعوز موون يشواء ويووذل مون يشوواء بوال معقووه علوى حكمووه،وبال جموْي عليووه،وبالوكوذلك 

 ن قون اّلِل.تلىل هذا ا ختصاص أحد ميوما الز أن هل اّلِل .. -سبحانه  -صاحه األمر كله  ا أنه 
زع موون يشوواء وينووك ييت امللووويف قلاموو  اّلِل هووذ  ااووْي كوول ااووْي ..فهوول يتل هووا سووبحانه ابلقسوو  والعوودل.ي

حلقيقووك يف ال ااووْي امللوك  وون يشواء ابلقسوو  والعودل.ويعز موون يشوواء ويوذل موون يشواء ابلقسوو  والعودل.فه
« ْْيُ بِيَووِدَ  اْاَووو»كوول حووال:  مجيووع احلووا ت وهووك املشووي   املطلقوو  والقوودرة املطلقوو  علووى هقيوو  هووذا ااووْي يف

 « ..ِإنََّك َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  ..»
ون لكوثى علوى كوي لقلامو  اا  على كيون البشر،وهذا التدبْي ألمورهم اباْي،لويك إ  نرفوا مون وهذ  القلام

ْلَميِِوحِل َوخُتْورُِج اَوخُتْورُِج احْلَوكَّ ِموَن   اللَّْيولِ يف نَّهواَر تُولِلُج اللَّْيوَل يف النَّهواِر َوتُولِلُج ال»الكلن واحلياة علوى ا نوال :
 « ..ُ  َمْن َتشاُء بَِغْْيِ ِحساب  اْلَميِِحَل ِمَن احلَْكِِ َوتَوْرزُ 

والتعبووووْي التصووووليري هلووووذ  احلقيقوووو  الكبووووْية،ميا ّبووووا القلووووه واملشوووواعر والبصوووور واحللاس:هووووذ  احلركوووو  اافيوووو  
املتداخل .حركوو  إيووالج الليوول يف النهووار وإيووالج النهووار يف الليوول وإخووراج احلووك موون امليووحل وإخووراج امليووحل موون 
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يود اّلِل بوال كوبه  و  جودال،مَّت ألقوى القلوه إليهوا انتباهه،واسوتمع فيهوا إىل احلك ..احلرك  الويت تودل علوى 
 صلت الفطرة الصاق  العمي .

ا خوذ ذا  مون هوذن ذا  وأمووسلاء كان مع  إيالج الليل يف النهار وإيالج النهار يف الليل هول أخوذ هوذا 
مسووواء يف األ ه الضوووياءعنووود قورة الفصووولل ..أو كوووان هووول قخووولل هوووذا يف هوووذا عنووود قبيوووه الظلمووو  وقبيووو
 لو  هوذ  الكورةفال ،وتواألصوبا  ..سولاء كوان هوذا أو ذا  فوإن القلوه يكواق يبصور يود اّلِل وهوك هور  األ
 رب غوبا الليولشوي ا يتسوفاملعتم  أمام تلك الكرة املضي  ،وتقله ملاضوع الظلمو  وملاضوع الضوياء ..كوي ا 

ن ل وهوول ذكول مووطوولل الليولظووالم ..كوي ا فشوي ا يإىل وضواءة النهار.وكوي ا فشووي ا يتونفك الصووب  يف غيابو  ا
.وهووذ  أو الصووي  . النهووار يف مقوودم الشتاء.وكووي ا فشووي ا يطوولل النهووار وهوول يسووحه موون الليوول يف مقوودم
اقوول أوووا ععك كووذلك تلووك حركوو    يوودعك ا نسووان أنووه هوول الووذي ميسووك خبيلنهووا اافيوو  الدقيقوو  و  يوود

 اضك هكذا مصاقف  بال تدبْي 
ه املوولت ك يوودب فيوواة وامللت،يوودب أحوود ا يف اهلخوور يف بوو ء وتوودرج.كل حلظوو  اوور علووى احلووكووذلك احليوو

 اي جديوودة فيووهذهه،وخالإىل جانووه احلياة،وذكوول منووه املوولت وتبوو  فيووه احليوواة  خووالاي حيوو  منووه اوولت وتوو
ىل أخورى إ قورة ا يعولق يفتنشأ وتعمل.وما ذهه منوه ميتوا يعولق يف قورة أخورى إىل احلياة.وموا نشوأ فيوه حيو

 حوولل إىل ذراتالاي  تتاملوولت ..هووذا يف كيووان احلووك اللاحوود ..مث تتسووع الوودائرة فيموولت احلووك كلووه،ولكن خوو
ظوو  موون يف كوول حل توودخل يف تركيووه آخوور مث توودخل يف جسووم حووك فتوودب فيهووا احليوواة ..وهكووذا قورة قائبوو 

كوذلك   لو  يوزعم عاقو ا.حلظات الليل والنهار ..و  يدعك ا نسان أنوه هول الوذي يصونع مون هوذا كلوه كوي
خفيو  عميقو   ذلك.حركو أوا تتم هكذا مصاقف  بال تدبْي  حرك  يف كيان الكلن كله ويف كيان كول حوك ك

ر شووك بيوود القوواقتشووري وهووك لطيفوو  هائلوو .تثزها هووذ  ا كووارة القرآنيوو  القصووْية للقلووه البشووري والعقوول الب
ارون رف وأىِن حتووويووو  املووودبا بتووودبْي كوووأوم عووون اللطاملبووودع اللطيووو  املووودبر ..فوووأىن ُيووواول البشووور أن ينعزلووول 

أىن يتخووذ  مث بووْيفألنفسووهم أنظموو  موون صوونع أهوولائهم وهووم قطوواع موون هووذا الكوولن الووذي ينظمووه احلكوويم اا
ْن َتشواُء َموَوتَووْرُزُ  »يه عيال:بعضهم بعضا عبيدا،ويتخذ بعضهم بعضا أراباب،ورز  ا؟ميع بيد اّلِل وكلهم عل

 ..« بَِغْْيِ ِحساب  
 للاحدة.ق  القلام  ااحدة.حقيإوا اللمس  اليت ترق القله البشري إىل احلقيق  الكثى.حقيق  األللهي  الل 
مث حقيقو  عطاء اللاحود.حقيق  الوحقيق  الفاعلي  اللاحدة وحقيق  التدبْي اللاحد.وحقيق  املالكي  اللاحدة و 

بر ألموور الكوولن املانع،املوود حل،املووان ملووذل،انيك املميأن الدينلنوو    تكوولن إ  ّلِل القيلم،مالووك امللووك،املعز ا
 والناس ابلقس  وااْي على كل حال.

 حرمة مواا  الك ار 30 - 28الدرس السابع:

هووذ  اللمسوو  تيكوود ا سووتنكار الووذي سووب  يف الفقوورة املاضووي  مللقوو  الووذين أوتوولا نصوويبا موون الكتوواب،مث هووم 
،املتضوومن ملوونهج اّلِل للبشوور،بينما موونهج اّلِل يوودبر أموور الكوولن  يتللوولن ويعرضوولن عوون التحوواكم إىل كتوواب اّللِ 
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كلووه وأموور البشوور ..ويف اللقووحل ذاتووه اهوود للتحووذير الوولارق يف الفقوورة التاليوو  موون توول  املوويمنني الكووافرين موون 
 قون امليمنني.

  » : قون سولايمننيو  املو ما قام أن   حلل للكافرين يف هذا الكولن و  نولل.واألمر كلوه بيود اّلِل.وهول
 ِإ َّ أَنْ  -يف َكوووْكء   لِوووَك فَولَوووْيَك ِموووَن اّللَِّ ذْن يَوْفَعوووْل نَي.َومَ يَوتَِّخوووِذ اْلُمْيِمنُووولَن اْلكووواِفرِيَن أَْولِيووواَء ِموووْن ُقوِن اْلُموووْيِمنِ 

ُهْم تُقووواة   ُ نَوْفَسوووُه َوِإىَل اّللَِّ الْ َوُُيَووووذُِِر  -تَوتوَُّقووولا ِموووونوْ ورُِكْم أَْو تُوْبووووُدوُ  يَوْعَلْمووووُه خُتُْفووولا مووووا يف ُصووودُ  :ِإنْ َمِصووووُْي.ُقلْ ُكُم اّللَّ
ُ َعلووى ُ،َويَوْعلَووُم مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم،َواّللَّ ووُد ُكووُل نَوْفووْكء  قَووِدير  ُكوولِِ َكوو  اّللَّ ك  مووا َعِملَووحْل ِمووْن .يَوْلَم عَِ

نَوهُ َنهوا وَ َخْْي  حُمَْضرا ،َوما َعِمَلحْل ِمْن ُسلء  تَوَلُق لَوْل أَنَّ بَويوْ  ُ َرُ    اِبْلِعبواقِ ِعيدا .َوُُيَوذِِرُُكُم اّللَُّ  أََمودا  بَ بَويوْ «  نَوْفَسوُه َواّللَّ
.. 

دبْي كلوووه هوووا ّلِل،والتوووالقووولة كللقووود اسوووتجاش السووويا  القووورآين يف الفقووورة املاضوووي  الشوووعلر  ن األمووور كلوووه ّلِل،و 
  ا ميوان ابّلِل لوه واحود حقيقوتموع يف قّلِلف إنه   اّلِل،والرز  كله بيد اّلِل ..فما و ء امليمن إذن ألعداء ا

ر ا التحوذيذهو.ومون مث جواء وملا ة أعدائوه الوذين يودعلن إىل كتواب اّلِل لويحكم بيونهم فيتللولن ويعرضولن .
 يف كوم كتواب اّللِ ضوك أن ُيالشديد،وهذا التقريور احلاسوم خبوروج املسولم مون إسوالمه إذا هول واىل مون   يرت

 انحل امللا ة  لقة القله،أو بنصر ،أو ابستنصار  سلاء:احلياة،سلاء ك
 « .. يف َككء ْل ذِلَك فَوَلْيَك ِمَن اّللَِّ َوَمْن يَوْفعَ ِمِننَي.  يَوتَِّخِذ اْلُمْيِمُنلَن اْلكاِفرِيَن أَْولِياَء ِمْن ُقوِن اْلُميْ  »

عيوود  يوو  ..فهوول ب  و  و   رابطووهكووذا ..لوويك موون اّلِل يف كووكء.  يف صوول  و  نسووب ،و  قيوون و  عقيوودة،و 
 عن اّلِل،منقطع الصل  ااما يف كل ككء تكلن فيه الصالت.

ء لقلوه و  و  و ء ا ويرخا فق  ابلتقي  ملن خا  يف بعخ البلدان واألوقات ..ولكنها تقيو  اللسوان 
  ..فلويك مون التقيو «لويك التقواة ابلعمول إ وا التقواة ابللسوان» -نهما رضك اّلِل ع -العمل.قال ابن عباس 

يف  يم كتواب اّللِ لوذي   يرضوى بتحكواوالكوافر هول  -املرخا فيها أن تقلم امللقة بني امليمن وبني الكوافر 
مون  كموا أنوه لويك  -ا احلياة على ا نال ،كما يدل السيا  هنا ضمنا ويف ملضع آخر من السلرة تصرُي

داع اولز هوذا ااو لتقيو .فماصولرة مون الصولر ابسوم االتقي  املرخا ّبا أن يعواون املويمن الكوافر ابلعمول يف 
،فقود عوالم الغيلب شويتها مونعلى اّلِل  وملا كان األمور يف هوذ  احلالو  م وكوا للضومائر ولتقولى القلولب وخ

ُ ُُيَوووذِِرُكُ وَ » حقوووا:تضووومن التهديووود هوووذير املووويمنني مووون نقمووو  اّلِل وغضوووبه يف صووولرة عجيبووو  مووون التعبوووْي ُم اّللَّ
 « ..ىَل اّللَِّ اْلَمِصْيُ نَوْفَسُه.َوإِ 

:ِإْن خُتُْفوولا قُوولْ :»تابعهوا اّلِل ي مث يتوابع السوويا  التحوذير وملووك القللب،وإكوعارها أن عووني اّلِل عليهوا،وأن علووم
ُ،َويَوْعلَووُم موووا يف  ُ َعلووى ُكوواِت َومووا يف لسَّووماواامووا يف ُصووُدورُِكْم أَْو تُوْبووُدوُ  يَوْعَلْمووُه اّللَّ «  َكووْكء  قَوووِدير  لِِ أْلَْرِم َواّللَّ

ها العلوووووم يت يسووووواند..وهووووول إمعوووووان يف التحوووووذير والتهديد،واستجاكووووو  ااشوووووي  واتقووووواء التعووووورم للنقمووووو  الووووو
 والقدرة،فال ملجأ منها و  نصرة 
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 ينوود فيووه  لب الوذي مث يتوابع السوويا  التحوذير وملووك القلوولب خطولة أخوورى كووذلك ابستحضوار اليوولم املرهوو
وووُد ُكوووُل نوَ  »كووول نفوووك برصوووويدها كلوووه:عمووول و  نيووو  والووووذي تلاجوووه فيووووه   ْْي  َخووووِملَووووحْل ِموووْن ْفووووك  موووا عَ يوَووووْلَم عَِ

نَ  َنها َوبَويوْ  .. «ا  بَِعيدا  ُه أََمدحُمَْضرا ،َوما َعِمَلحْل ِمْن ُسلء  تَوَلُق َلْل أَنَّ بَويوْ
 ه نفسوه وهول.وتصولر لووهك ملاجه  شخذ املسالك على القله البشري،وهاصر  برصيد  من ااْي والسلء

بوني السولء الووذي عملوه أمودا بعيوودا.أو و لوول أن بينوه  - مولقة  ولكوون  ت حوني -يلاجوه هوذا الرصويد،ويلق 
 الص،و ت حونيت حوني خوأن بينه وبني هذا اليلم كله أمدا بعيودا.بينما هول يف ملاجهته،آخوذ خبناقو ،و 

-سووووبحانه  -نفسووووه  نفوووورار  مث يتووووابع السوووويا  احلملوووو  علووووى القلووووه البشووووري،فيكرر هووووذير اّلِل للنوووواس موووو
ُ نَوْفَسووهُ :» ُ َرُ    »وان:قبوول فوولات األ رصوو  متاحوو ..ويووذكرهم رمحتووه يف هووذا التحووذير والف« َوُُيَووذِِرُُكُم اّللَّ َواّللَّ

 ..مح  ابلعباق اْي والر ..ومن رأفته هذا التحذير وهذا التذكْي.وهل قليل على إراقته ا« اِبْلِعباقِ 
اة واقعووا يف حيوو ، ا كووانا ميوواءات وا ُيوواءات واألسوواليه وا كووارات وتشووك هووذ  احلملوو  الضووخم  املنلعوو 

ئهوم صودقائهم وعمالابئهم وأا؟ماع  املسلم  من خطلرة ايع العالقات بوني أفوراق مون املعسوكر املسولم وأقور 
أن  ا سووالم د.علووى حووني يريوويف مكوو  مووع املشووركني ويف املدينوو  مووع اليهلق.هووحل قوافووع القرابوو  أو التجووارة .
عقيودة ثو  مون هوذ  الهج املنبيقيم أساس اجملتمع املسلم ا؟ديد على قاعدة العقيدة وحدها،وعلى قاعدة املن

 ..األمر الذي   يسم  ا سالم فيه ابلتميع واألرجح  إنالقا ..
لتحرر وهوا ،واكذلك يشوك  اجو  القلوه البشوري يف كول حوني إىل ا؟هود الناصوه للوتخلا مون هوذ  األ

 والفرار إىل اّلِل وا رتباط  نهجه قون سلا .من تلك القيلق،
لوول ء ينووه ..ولكوون الووى غووْي قوا سووالم   مينووع أن يعاموول املسوولم ابحلسوو  موون   ُياربووه يف قينووه،ولل كووان ع
 -ّلِل حقوا اب يف قلوه يويمن -ككء آخر غْي املعامل  ابحلس .الل ء ارتبواط وتناصور وتلاق.وهوذا   يكولن 

اعوو  نىل كتابووه يف إتحوواكملن يرتبطوولن معووه يف اّلِل وحضووعلن معووه ملنهجووه يف احليوواة وي إ  للموويمنني الووذين
 واتباع واستسالم.
 ال رق بين ا يمان والك ر حب هللا وطاعة الرسول 32 - 31الدرس الثامن:

ريضو  لعكوث ااطولط ا اثول أوأخْيا اكء ختام هذا الدرس قلاي حازما،حا ا يف القضي  اليت يعا؟هوا،واليت
ني بوفريقوا حا وا .ويفر  تاألساسي  يف السلرة.اكء ليقورر يف كلموات قصوْية حقيقو  ا ميان،وحقيقو  الودين

وووُتْم هُِبُووولَن »ا ميوووان والكفووور يف جوووالء   ُيتمووول الشوووبهات: َ فَووواقُوووْل:ِإْن ُكنوْ ُ َويوَ اتَِّبُعلين ّللَّ ْغِفوووْر َلُكوووْم  ُُيْبِوووْبُكُم اّللَّ
ُ غَ  َ َوالرَُّسل ُذنُلَبُكْم َواّللَّ  « .. اْلكاِفرِينَ فَِإنَّ اّللََّ   ُيُِهُ   تَوَللَّْلاَل:فَِإنْ ُفلر  َرِحيم .ُقْل:أَِنيُعلا اّللَّ

ى ،والسوووْي علووورسووولل اّللِ إن حوووه اّلِل لووويك قعووولى ابللسوووان،و  هياموووا ابللجووودان،إ  أن يصووواحبه ا تبووواع ل
ه ئر تقام.ولكنو،و  كوعات تقوال،و  مشواعر عوياهدا ،وهقي  منهجه يف احلياة ..وإن ا ميوان لويك كلموا

 ناع  ّلِل والرسلل،وعمل  نهج اّلِل الذي ُيمله الرسلل ..
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هذ  اهلي  الكرميو  حاكمو  علوى كول مون اقعوى حمبو  اّلِل »يقلل ا مام ابن كثْي يف التفسْي عن اهلي  األوىل:
بووع الشوورع انموودي والوودين النبوولي يف ولوويك هوول علووى الطريقوو  انمدي .فإنووه كوواذب يف نفووك األموور حووَّت يت

 مجيع أقلاله وأعماله،كما يبحل يف الصحي  َعْن َسْعِد ْبِن ِإبْورَاِهيَم قَاَل َسأَْلحُل اْلَقاِسَم ْبَن حُمَمَّد  َعْن َرُجول  لَوهُ 
َهوووا قَووواَل ُاَْموووُع َذلِوووَك ُكلُوووُه ِ   َمْسوووَكن  َواِحووود  مُثَّ قَووواَل َأْخَثَتْوووِ  َيالَيَوووُ  َمَسووواِكَن فََأْوَصوووى بِثُولُوووِة ُكووولِِ َمْسوووَكن  ِمنوْ

 .367«.َمْن َعِمَل َعَمال  لَْيَك َعَلْيِه أَْمُراَن فَوُهَل َرق  » قَاَل  --َعاِئَشُ  أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ 
َ َوالرَُّسولَل.فَِإْن تَولَ »ويقولل عوون اهليوو  الثانيوو : َ   ُيُِووُه فَوو» -أموور   نعوو.أي ختووالفلا .« لَّووْلاقُووْل أَِنيعُوولا اّللَّ ِإنَّ اّللَّ

 اقعووى وزعووم يف بووذلك،وإن ..فوودل علووى أن رالفتووه يف الطريقوو  كفوور،واّلِل   ُيووه موون اتصوو « اْلكوواِفرِينَ 
 نفسه أنه حمه ّلِل ..

 «:»زاق املعواق يف هودى خوْي العبواق»ويقلل ا مام مشك الدين أبل عبد اّلِل حممد بون قويم ا؟لزيو  يف كتابوه:

وأنه ،ابلرسووال السووْي واألخبووار الثابتوو  موون كووهاقة كثووْي موون أهوول الكتوواب واملشووركني لووه  وَموون شمَّوول مووا  
وأنووووه لوووويك هوووول املعرفوووو  ،علم أنَّ ا سووووالَم أموووور  وراء ذلك،فلم توووودخلهم هووووذ  الشووووهاقة   ا سووووالم،صوووواق 
 368«هرا  وابننا ...والتزام  ناعته وقينه لا،وا نقياقُ ،بل املعرفُ  وا قرارُ ،و  املعرف  وا قرار فق ،فق 

تبووووواع لرسووووولل ّلِل،وا إن هوووووذا الووووودين لوووووه حقيقووووو   يوووووزة   يلجووووود إ  بلجلقهوووووا ..حقيقووووو  الطاعووووو  لشوووووريع  ا
لحيد ا ا سوووالم.تموووا جووواء ّبووواّلِل،والتحووواكم إىل كتووواب اّلِل ..وهوووك احلقيقووو  املنبثقووو  مووون عقيووودة التلحيووود ك

القويم  عها،وتضوع هلومفويهم كر  تطِلعهم ألمرها،وتنفوذاألللهي  الويت هلوا وحودها احلو  يف أن تعبود النواس هلوا،و 
د  يف كميوو  ّلِل وحووعوول احلا واملوولازين الوويت يتحوواكملن إليهووا ويرتضوولن حكمهووا.ومن مث تلحيوود القلاموو  الوويت ع

  قطوواع ما ا نسوان إلن كلووه.و حيواة البشور وارتباناهتووا مجيعا،كموا أن احلاكميوو  ّلِل وحود  يف تودبْي أموور الكو
 الكبْي.من هذا الكلن 

ل ،  مهورب ع  كاملو  كواميف صولرة انصو -كموا رأينوا   -وهذا الدرس األول مون السولرة يقورر هوذ  احلقيقو  
هول  -وحود   -ا م ..وهوذمن ملاجهتها والتسليم ّبوا ملون كواء أن يكولن مسولما.إن الودين عنود اّلِل ا سوال

 كما كرعه اّلِل،  كما تصلر  املف ايت واألوهام ..  ا سالم
 

  

                                                 
 فهل َرق  :أمر  رق  :إذا كان رالف ا ملا عليه الُسن  . - ( 4590[)403/ 11املكنز ] -صحي  مسلم - 367

ْساَلم،َوُهَل ِمْن َجَلاِمع َكِلمه  لنلوي على مسولم ا َرِق ُكِل اْلِبدَع َواْلُمْخَ ََعات .كر  ِإنَُّه َصرِي  يف فَ  َوَهَذا احلَِْدية قَاِعَدة َعِظيَم  ِمْن قَوَلاِعد اْ ِ
[6 /150] 

 [638/ 3ميسس  الرسال ، بْيوت ]-زاق املعاق يف هدي خْي العباق - 368
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 [64إل   33(:اآليات 3]سور  آل عمران ):الوحد  الثانية

 حقيقة قصة مريم وعيس  عليه السالا

َ اْصووطَفى آَقَم َونُلحووا  َوآَل ِإبْووراِهيَم َوآَل ِعْمووراَن َعلَووى اْلعوواَلِمنَي )} ُ 33ِإنَّ اّللَّ ( ُذرِِيَّوو   بَوْعُضووها ِمووْن بَوْعووخ  َواّللَّ
يوووع  َعلِووويم  ) ْذ قالَوووحِل اْمووورََأُت ِعْموووراَن َربِِ ِإيِنِ نَوووَذْرُت لَوووَك موووا يف َبطْوووِب حُمَووورَّرا  فَوتَوَقبَّوووْل ِموووبِِ ِإنَّوووَك أَنْوووحَل ( إِ 34 َِ

وووِميُع اْلَعلِووويُم ) ُ أَْعلَوووُم ِ وووا َوَضوووَعحْل َولَوووْيَك الوووذََّكُر 35السَّ وووا َوَضوووَعْتها قالَوووحْل َربِِ ِإيِنِ َوَضوووْعُتها أُنْثوووى َواّللَّ ( فَوَلمَّ
ُتها َمْرمَيَ َوِإيِنِ أُِعيُذها ِبَك َوُذرِِيوََّتها ِمَن الشَّْيطاِن الورَِّجيِم )كَ  ( فَوتَوَقبوََّلهوا َرُّبوا بَِقبُولل  َحَسون  36اأْلُنْثى َوِإيِنِ َ َّيوْ

ِعْنووَدها رِْزقووا  قوواَل اي َمووْرمَيُ َأىنَّ لَووِك  َوأَنْوبَوَتهووا نَبووا   َحَسوونا  وََكفََّلهووا زََكوورايَّ ُكلَّمووا َقَخووَل َعَلْيهووا زََكوورايَّ اْلِمْحووراَب َوَجوودَ 
َ يوَووْرُزُ  َمووْن َيشوواُء بِغَووْْيِ ِحسوواب  ) ُهنالِووَك َقعووا زََكوورايَّ َربَّووُه قوواَل َربِِ  (37هووذا قالَووحْل ُهووَل ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ

يوُع الوُدعاِء ) ( فَناَقتْوُه اْلَمالِئَكوُ  َوُهوَل قوائِم  ُيَصولِِك يف اْلِمْحوراِب أَنَّ 38َهْه ِ  ِمْن َلُدْنَك ُذرِِيَّ   نَيَِِب   ِإنَّوَك  َِ
ُرَ  بَِيْحىي ُمَصدِِقا  ِبَكِلَم   ِمَن اّللَِّ َوَسيِِدا  َوَحُصلرا  َونَِبي ا ِمَن الصَّاحلِِنَي ) ( قواَل َربِِ َأىنَّ َيُكولُن ِ  39اّللََّ يُوَبشِِ

ُ يَوْفَعووُل مووا َيشوواُء )غُووالم  َوقَووْد بَوَلغَووِبَ اْلِكووَثُ  ( قوواَل َربِِ اْجَعووْل ِ  آيَوو   قوواَل 40 َواْموورََأيت عوواِقر  قوواَل َكووذِلَك اّللَّ
بْ  م  ِإ َّ َرْموووزا  َواذُْكوووْر َربَّوووَك َكثِوووْيا  َوَسوووبِِْ  اِبْلَعِشوووكِِ َواْ ِ ( َوِإْذ قالَوووحِل 41كووواِر )آيَوتُوووَك َأ َّ ُتَكلِِوووَم النَّووواَس َياليَوووَ  أايَّ

ووووَرِ  َواْصووووطَفاِ  َعلووووى ِنسوووواِء اْلعوووواَلِمنَي )اْلمَ  َ اْصووووطَفاِ  َوَنهَّ اي َمووووْرمَيُ اقْونُوووويِت ِلَربِِووووِك  (42الِئَكووووُ  اي َمووووْرمَيُ ِإنَّ اّللَّ
ُقووولَن ( ذلِوووَك ِموووْن أَنْبووواِء اْلَغْيوووِه نُلِحيوووِه إِلَْيوووَك َوموووا ُكْنوووحَل لَوووَدْيِهْم ِإْذ يُولْ 43َواْسوووُجِدي َوارَْكعِوووك َموووَع الووورَّاِكِعنَي )

ووُرِ  44أَْقالَمُهوْم أَيُوُهووْم َيْكُفووُل َموْرمَيَ َومووا ُكْنووحَل لَوَدْيِهْم ِإْذ َحَْتِصووُملَن ) َ يُوَبشِِ ( ِإْذ قالَووحِل اْلَمالِئَكوُ  اي َمووْرمَيُ ِإنَّ اّللَّ
( َويَُكلِِوُم النَّوواَس يف 45َن اْلُمَقورَِّبنَي )ِبَكِلَمو   ِمْنوُه اْ ُوُه اْلَمِسويُ  ِعيَسوى ابْوُن َموْرمَيَ َوِجيهوا  يف الوُدنْيا َواهْلِخورَِة َوِمو

ُ َحْلُوُ  موا 46اْلَمْهِد وََكْهال  َوِمَن الصَّاحلِِنَي ) ( قاَلحْل َربِِ َأىنَّ َيُكلُن ِ  َوَلد  َوَ ْ مَيَْسْسِب َبَشر  قواَل َكوذِلِك اّللَّ
ووا يَوُقوولُل لَووُه ُكووْن فَوَيُكوولنُ  يووَل ) (47) َيشوواُء ِإذا َقضووى أَْموورا  فَِإ َّ ( 48َويُوَعلُِِمووُه اْلِكتوواَب َواحلِْْكَمووَ  َوالتوَّووْلراَة َواْ ِْنِْ

وونِي َكَهيوْ َوو ووُتُكْم آِبيَوو   ِمووْن َربُِِكووْم َأيِنِ َأْخلُووُ  َلُكووْم ِمووَن الطِِ ِ  الطَّووْْيِ فَووأَنْوُفُ  ِفيووِه َوَرُسوول   ِإىل بَووِب ِإْسوورائِيَل َأيِنِ قَووْد ِج وْ
دَِّخُروَن يف ِن اّللَِّ َوأُْبرُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْوَرَص َوأُْحِك اْلَمْلتى إبِِْذِن اّللَِّ َوأُنَوبُِِ ُكْم ِ وا َشُْكلُولَن َوموا تَوفَوَيُكلُن َنْْيا  إبِِذْ 

وووُتْم ُموووْيِمِننَي ) ْلراِة َوأِلُِحووولَّ َلُكوووْم ( َوُمَصووودِِقا  ِلموووا بَووونْيَ يَوووَديَّ ِموووَن التوَّووو49بُويُووولِتُكْم ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   َلُكوووْم ِإْن ُكنوْ
َ َوأَِنيعُوولِن ) ووُتُكْم آِبيَوو   ِمووْن َربُِِكووْم فَوواتوَُّقلا اّللَّ َ َريبِِ َوَرُبُكووْم فَاْعبُووُدوُ  50بَوْعووَخ الَّووِذي ُحووِرَِم َعلَووْيُكْم َوِج وْ ( ِإنَّ اّللَّ

ُهُم اْلُكْفووَر قوواَل َموو51هووذا ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  ) ووا َأَحووكَّ ِعيسووى ِموونوْ ْن أَْنصووارِي ِإىَل اّللَِّ قوواَل احْلَلارِيُوولَن حَنْووُن ( فَوَلمَّ
َربَّنا آَمنَّا ِ وا أَنْوزَلْوحَل َواتوَّبَوْعنَوا الرَُّسولَل فَاْكتُوْبنوا َموَع الشَّواِهِديَن  (52أَْنصاُر اّللَِّ آَمنَّا اِبّللَِّ َواْكَهْد ِ انَّ ُمْسِلُملَن )

ُ َواّللَُّ 53) ُ اي ِعيسووووووى ِإيِنِ ُمتَوَلفِِيووووووَك َوراِفعُووووووَك ِإَ َّ 54 َخووووووْْيُ اْلموووووواِكرِيَن )( َوَمَكوووووُروا َوَمَكووووووَر اّللَّ ( ِإْذ قوووووواَل اّللَّ
ُرَ  ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا َوجاِعُل الَِّذيَن اتوَّبَوُعلَ  فَوْلَ  الَّوِذيَن َكَفوُروا ِإىل يوَوْلِم اْلِقياَموِ  مُثَّ  ِإَ َّ َموْرِجُعُكْم فَوَأْحُكُم َوُمَطهِِ

نَ  ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفلَن )بَويوْ ( فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَُأَعذُِِّبُْم َعذااب  َكِديدا  يف الُدنْيا َواهْلِخرَِة َوما هَلُوْم ِموْن 55ُكْم ِفيما ُكنوْ
ُ   56انِصوورِيَن ) ذلِووَك  (57ُيُِووُه الظَّوواِلِمنَي )( َوأَمَّووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت فَويُوووَلفِِيِهْم أُُجوولَرُهْم َواّللَّ

ُللُ  َعَلْيَك ِمَن اهْلايِت َوالذِِْكِر احلَِْكيِم ) ( ِإنَّ َمثَوَل ِعيسوى ِعْنوَد اّللَِّ َكَمثَوِل آَقَم َخَلَقوُه ِموْن تُوراب  مُثَّ قواَل 58نَوتوْ
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( َفَموْن َحاجَّوَك ِفيوِه ِموْن بَوْعوِد موا جواَءَ  60( احْلَوُ  ِموْن َربِِوَك فَوال َتُكوْن ِموَن اْلُمْموَ ِيَن )59لَوُه ُكوْن فَوَيُكولُن )
َتِهْل فَوَنْجَعوْل َلْعنَوحَل اّللَِّ ِمَن اْلِعْلِم فَوُقْل تَعاَلْلا نَدُْع أَبْناَءان َوأَبْناءَُكْم َوِنساَءان َوِنساءَُكْم َوأَنْوُفَسنا َوأَنْوُفَسُكْم مُثَّ نوَ  بوْ

َ هَلُوَل اْلَعزِيوُز احلَِْكويُم )( ِإنَّ هذا هَلَُل اْلَقصَ 61َعَلى اْلكاِذِبنَي ) ُ َوِإنَّ اّللَّ فَوِإْن  (62ُا احلَُْ  َوما ِموْن إِلوه  ِإ َّ اّللَّ
وَنُكْم َأ َّ نَوْعبُوَد ِإ َّ 63تَوَللَّْلا فَِإنَّ اّللََّ َعِليم  اِبْلُمْفِسِديَن ) َننوا َوبَويوْ  ( ُقْل اي أَْهَل اْلِكتاِب تَعاَلْلا ِإىل َكِلَم   َسولاء  بَويوْ

َ َو  ُنْشوورَِ  بِووِه َكووْي ا  َو  يَوتَِّخووَذ بَوْعُضوونا بَوْعضووا  أَْراباب  ِمووْن ُقوِن اّللَِّ فَووِإْن تَوَللَّووْلا فَوُقللُوولا ا ْكووَهُدوا ِ انَّ ُمْسووِلُملَن اّللَّ
(64) } 

  ورود القصص في القرآن الكريم  -مقدمة الوحد  

ووفد ْنران اليمن:إن هوذا القصوا الوذي ورق يف هوذ   - -تقلل الرواايت اليت تص  املنالرة بني النل 
لووى مووا أراق اء رقا عالسوولرة عوون مللوود عيسووى عليووه السووالم،ومللد أمووه مرمي،ومللوود ُيىي،وبقيوو  القصووا جوو
ىل إكلمو  اّلِل   الم  نوهاللفد إنالقوه مون الشوبهات وهول يسوتند إىل موا جواء يف القورآن عون عيسوى عليوه السو

 ا.وقوود يكوولن هووذب عنهووا .سووأللا عوون أموولر   توورق يف سوولرة موورمي ونلبوولا ا؟وولا موورمي ورو  منووه وأوووم كووذلك
عاموو  يف لقوورآن الصووحيحا ..ولكوون وروق هووذا القصووا يف هووذ  السوولرة علووى هووذا النحوول ميضووك مووع نريقوو  ا

لسولرة الوويت اك ملضولع هوإيوراق القصوا لتقريور حقوائ  معينو  يريود إيضواحها.وغالبا مووا تكولن هوذ  احلقوائ  
 هوا ..فموا مونهوا وُيييالقصا فيسا  القصا ابلقدر وابألسوللب الوذي يركوز هوذ  احلقوائ  ويثز  يرق فيها

 ،عميقووووووو  كوووووووك أن للقصوووووووا نريقتوووووووه اااصووووووو  يف عووووووورم احلقائ ،وإقخاهلوووووووا إىل القلووووووولب،يف صووووووولرة حي
جمورق  مون وقع يف النفك .وهذا أا يقاع،بتمثيل هذ  احلقائ  يف صلرهتا اللاقعي  وهك عري يف احلياة البشري

 عرم احلقائ  عرضا عريداي.
ت ااطووولط فيهوووا ذا وهنوووا ْنووود هوووذا القصوووا يتنووواول ذات احلقوووائ  الووويت يركوووز عليهوووا سووويا  السووولرة،وتظهر

صويال يبقوى عنصورا أو رق فيهوا العريض  فيها.ومن مث يتجرق هذا القصا من املالبسو  اللاقعو  انودوقة الويت و 
 التصلر ا عتقاقي ا سالمك. مستقال يتضمن احلقائ  األصيل  الباقي  يف

يوود ألللهيوو  وتلح.تلحيوود اإن القضووي  األصوويل  الوويت يركووز عليهووا سوويا  السوولرة كمووا قوودمنا هك:قضووي  التلحيد
قيقوو ،وتنفك تيكوود هووذ  احل -لقصووا مكمووال هلووا يف هووذا الوودرس اومووا جوواء موون  -القلامو  ..وقصوو  عيسووى 

بسو  مللود صولرها وتتظهر زي  هذ  الشوبه  وسوخ  فكرة الللد والشريك،وتستبعد ا استبعاقا كامال وت
ه به  يف بشووووريترة أيوووو  كووووموووورمي و رحها،ومللوووود عيسووووى و ريوووو  بعثتووووه وأحدايها،بطريقوووو    توووودع جمووووا   ت
احبحل مللوود  صوور  الوويت الكامل ،وأنووه واحوود موون سووالل  الرسل،كووأنه كووأوم،ونبيعته نبيعتهم،وتفسوور ااوولا

قاي موا نبيعيوا عواألمور فيهغمولم،من كوأنه أن يوري  القلوه والعقل،ويودع ا وسْيته تفسْيا   تعقيد فيه و 
  َخَلَقووُه ِمووْن تُووراب  مُثَّ َمثَووِل آَقمَ ّللَِّ كَ ِإنَّ َمثَووَل ِعيسووى ِعْنووَد ا»  غرابوو  فيووه ..حووَّت إذا عقووه علووى القصوو  بقللووه:

ت حوولل هووذ  لووك الشووبهات..وجوود القلووه بوورق اليقووني والراحوو  وعجووه كيوو  ترت « قوواَل لَووُه:ُكْن.فَوَيُكلنُ 
 احلقيق  البسيط ف
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ين وأنوووووه قيقووووو  الووووودوالقضوووووي  الثانيووووو  الووووويت تنشوووووأ مووووون القضوووووي  األوىل يف سووووويا  السووووولرة كلوووووه هوووووك قضوووووي  ح
ح  ..توورق يف لقصووا واضوواا سووالم.ومع  ا سووالم وأنووه ا تبوواع وا ستسووالم ..وهووذ  توورق كووذلك يف ينووااي 

ي ُحوِرَِم ِحولَّ َلُكوْم بَوْعوَخ الَّوذِ راِة َوأِلُ  التوَّولْ دِِقا  ِلموا بَونْيَ يَوَديَّ ِمونَ َوُمَصو»قلل عيسى عليه السوالم لبوب إسورائيل:
الل ظام،وبيوووووان احلووووو،وتنفيوووووذ ن..ويف هوووووذا القووووولل تقريووووور لطبيعووووو  الرسوووووال ،وأوا شيت  قووووورار منهج« َعلَوووووْيُكمْ 

ع علووووووى لسووووووان وا تبووووووا  واحلرام،ليتبعووووووه امليمنوووووولن ّبووووووذ  الرسووووووال  ويسوووووولملا بووووووه ..مث يوووووورق معوووووو  ا ستسووووووالم
ُهُم اْلُكْفووَر قوواَل:َمْن أَْنصووارِ »احلولاريني: ووا َأَحووكَّ ِعيسووى ِمونوْ ف قوالَ اي ِإىَل فَوَلمَّ ،آَمنَّووا احْلَلارِيُوولَن:حَنُْن أَ  ّللَِّ ْنصوواُر اّللَِّ

،َواْكَهْد ِ انَّ ُمْسِلُملَن.َربَّنا آَمنَّا ِ ا أَنْوزَْلحلَ   « ..شَّاِهِدينَ فَاْكتُوْبنا َمَع ال ُسللَ بَوْعَنا الرَّ  َواتوَّ اِبّللَِّ
رم عوووهووذا القصووا يوموون امللضوولعات الوويت يركووز عليهووا سوويا  السوولرة تصوولير حووال املوويمنني مووع رّبووم ..

ن موذريو  بعضوها  ا وجعلهامجل  صاحل  من هذ  احلال يف سْي هذ  النخب  املختارة من البشر،اليت اصطفاه
ا ..ويف ن وليوووودهترأة عموووران موووع رّبوووا ومناجاتوووه يف كوووأبعخ.وتتمثووول هوووذ  الصووولر اللضوووي   يف حووودية اموووو

 كذا ..م لرّبم ..وهم،وقعائهحدية مرمي مع زكراي.ويف قعاء زكراي وْنائه لربه.ويف رق احللاريني على نبيه
ا يف ائع القصووحووَّت إذا انتهووى القصووا جوواء التعقيووه متضوومنا وملخصووا هووذ  احلقائ ،معتموودا علووى وقوو

  وا راقة ونبيعووووووو  االووووووو - عليوووووووه السوووووووالم -..فيتنووووووواول حقيقووووووو  عيسوووووووى تقريووووووور احلقوووووووائ  الووووووويت يقررهوووووووا 
 ا هلي .واللحداني  ااالص .

ألصوول هووذ   امع كوواملجوووقعوولة أهوول الكتوواب إليهووا.وقعلهتم إىل املباهلوو  عليهووا ..وينتهووك الوودرس ببيووان 
ُيضور،ومن كوان امو  ..مون حضور مونهم املنوالرة ومون   عإىل أهول الكتواب  - -احلقيق  ليتلجه به النل 

َننووووا  َكِلَموووو   َسووووْلا ِإىلاي أَْهووووَل اْلِكتوووواِب تَعووووالَ »مووون ذلووووك ا؟يوووول وموووون اووووكء بعوووود  إىل آخوووور الزمووووان قوووول: لاء  بَويوْ
وووووَنُكْم:َأ َّ نَوْعبُوووووَد ِإ َّ اّللََّ،َو  ُنْشووووورَِ  بِوووووِه َكوووووْي ا ، .فَوووووِإنْ  نا بَوْعضوووووا  أَْراباب  ِمووووونْ  بَوْعُضوووووذَ َو  يَوتَِّخوووووَوبَويوْ  تَوَللَّوووووْلا ُقوِن اّللَِّ

 « ..فَوُقلُللا:اْكَهُدوا ِ انَّ ُمْسِلُملنَ 
ين دق معو  الوودأسواس.وُي ّبوذا ينتهوك ا؟ودل ويتبووني مواذا يريود ا سوالم موون الناس،ومواذا يضوع حليواهتم موون

  مأو أوا إسالومع  ا سالم وتنتفك كل صلرة مشله  أو مدخلل  يدعك هلا أصحاّبا أوا قين.
ضووووا  يف ان وا يائك للوووودرس املاضك،وللسوووولرة كلهووووا كووووذلك،تل ها القصووووا ابلبيوووووهووووذا هوووول اهلوووود  النهوووو

 توووه الووويت هكووومين ونبيعالصووولرة القصصوووي  ا؟ميلووو  ا؟ذابووو  العميقووو  ا ُيووواء ..وهوووذ  وليفووو  القصوووا القووورآ
 أسللبه ونريق  عرضه يف كَّت السلر على وج خاص.

لنصووولص هنوووا وهنوووا  تبووودو زايقة بعوووخ وقوود عرضوووحل قصووو  عيسوووى يف سووولرة مرمي،وعرضوووحل هنا.و راجعوو  ا
احللقووات هنووا،مع اختصووار يف بعووخ احللقووات ..فقوود كووان هنووا  تفصوويل مطوولل يف سوولرة موورمي حللقوو  مللوود 
عيسى.و  تكن هنوا  حلقو  مللود مرمي.وهنوا تفصويل يف رسوال  عيسوى واحلولاريني واختصوار يف قصو  مللود   

ل قضوووي  أمشووول،وهك قضوووي  التلحيووود والووودين كموووا أن التعقيوووه هنوووا أنووولل ألنوووه جووواء بصووودق منوووالرات حووول 
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والوولحك والرسووال ، ا   يكوون ملجوولقا يف سوولرة موورمي .. ووا يكشوو  عوون نبيعوو  األسووللب القوورآين يف عوورم 
 .369القصا،مساوقا ؟ل السلرة اليت يعرم فيها،وملناسبته فيها

 واهلن أنخذ يف استعرام النصلص تفصيال.
  ولاهاقصة واد  مريم وط 37 - 33الدرس ا ول:

نوذ ملودين اللاحود لاحودة ابيبدأ هذا القصا ببيان من اصطفاهم اّلِل من عبواق  واختوارهم حلمول الرسوال  ال
قورر أووم ل والقرون.فير األجيوابدء االيق ،ليكلنلا نالئع امللكه ا مياين يف كَّت مراحلوه املتصول  علوى مودا

 يفإن كووان نسووه ا؟ميووع يلتقووك و  -ذريوو  بعضووها موون بعخ.ولوويك موون الضووروري أن تكوولن ذريوو  النسووه 
ذلووك امللكووه  بطوو  ا صووطفاء وا ختيووار ا هلووك ونسووه هووذ  العقيوودة امللصوولل يففهووك أو  را -آقم ونوول  

َ اْصووووطَفى آَقَم َونُلحووووا ،َوآَل ِإبْووووراِهيمَ »ا ميوووواين الكوووورمي: ْعُضووووها ِموووووْن بوَ ى اْلعاَلِمنَي.ُذرِِيَّوووو   ْمراَن.َعلَووووَوآَل عِ  ِإنَّ اّللَّ
ُ  َِيع  َعِليم  بَوْعخ    « ..،َواّللَّ

ولقووود ذكووور السووويا  آقم ونلحوووا فووورقين وذكووور آل إبوووراهيم وآل عموووران أسرتني.إكوووارة إىل أن آقم بشخصوووه 
ونلحووووا بشخصووووه  ووووا اللووووذان وقووووع عليهمووووا ا صووووطفاء.فأما إبووووراهيم وعمووووران فقوووود كووووان ا صووووطفاء هلمووووا 

قورة عون آل إبراهيم:قاعودة أن ورايو  النبولة والثكو  على القاعدة اليت تقررت يف سلرة الب -ولذريتهما كذلك 
اِعلُوَك يف بيته ليسحل وراي  الدم،إ ا هك وراي  العقيدة:}َوِإِذ ابْوتَوَلى ِإبْوورَاِهيَم َربُوُه ِبَكِلَموات  فَوَأَاَُّهنَّ قَواَل ِإيِنِ جَ 

 ..  370 ( سلرة البقرة124اِلِمنَي{ )لِلنَّاِس ِإَمام ا قَاَل َوِمن ُذرِِيَّيِت قَاَل َ  يَوَناُل َعْهِدي الظَّ 
اسوووووب  لفووووورع ملناوبعووووخ الووووورواايت تووووذكر أن عموووووران موووون آل إبراهيم.فوووووذكر آل عمووووران إذن ختصووووويا هلووووذا 

 كر مووون آلخاصوو ،هك عوورم قصوو  موورمي وقصوو  عيسووى عليوووه السووالم ..كووذلك نالحووج أن السوويا    يووذ 
طرق إىل   هنوووا يسوووت..ذلوووك أن السوووياإبوووراهيم   ملسوووى و  يعقووولب )وهووول إسووورائيل( كموووا ذكووور آل عموووران 

  مناسوب  لوذكر فلوم تكون هنوا - الدرس التا  كما سيأيت يف  -ا؟دل حلل عيسى بن مرمي وحلل إبراهيم 
 ملسى يف هذا املقام أو ذكر يعقلب ..

 حِل اْمووووورََأتُ ْذ قالَوووووإِ »ومووووون هوووووذا ا عوووووالن التمهيووووودي ينتقووووول السووووويا  مباكووووورة إىل آل عموووووران ومللووووود مووووورمي:
وووووِميُع اْلَعِليمُ  ِإنَّوووووَك أَ ْل ِموووووبِِ :َربِِ ِإيِنِ نَوووووَذْرُت لَوووووَك موووووا يف َبطْوووووِب حُمَووووورَّرا  فَوتَوَقبَّوووووِعْمووووورانَ  وووووا َوَضوووووَعْتها نْوووووحَل السَّ .فَوَلمَّ

:ِإيِنِ َوَضوووْعُتها أُنْثوووى  ُ أَ  -قالَوووحْل:َربِِ ُتهووواأْلُنْثى،َوِإيِنِ َ َّ َكوووذََّكُر  َولَوووْيَك الووو -ْعلَوووُم ِ وووا َوَضوووَعحْل َواّللَّ ا َموووْرمَيَ َوِإيِنِ يوْ
.ُكلَّموا  َسن ،َوأَنْوبَوَتها نَبوا   بَِقُبلل  حَ  َرُّبا أُِعيُذها ِبَك َوُذرِِيوََّتها ِمَن الشَّْيطاِن الرَِّجيِم.فَوتَوَقبوََّلها َحَسونا ،وََكفََّلها زََكرايَّ

َ ذاف قالَووحْل:ُهَل ِمووْن ِعْنوودِ ىنَّ لَووِك هووأَ  ْرميَُ َمووَقَخووَل َعَلْيهووا زََكوورايَّ اْلِمْحووراَب َوَجووَد ِعْنووَدها رِْزقا .قوواَل:اي  ،ِإنَّ اّللَّ  اّللَِّ
 « ..يَوْرُزُ  َمْن َيشاُء بَِغْْيِ ِحساب  

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « »يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن« القص  يف القرآن»يراجع فصل:  -  369
 .) السيد رمحه هللا (131 - 112ا؟زء األول ص  -  370
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ا تلجوه إىل رّبو ن إميوان،ومنوموا يعمور  مو -أم مورمي  -« اْمورََأُت ِعْمورانَ »وقص  النذر تكش  لنا عون قلوه 
ر  وموون كوول كوووموون كوول  ا،حمررا موون كوول قيوود عووز مووا الووك.وهل ا؟نووني الووذي هملووه يف بطنها.خالصووا لرّبوو

إ  مووون  افموووا يتحووورر حقوووحووو  ألحووود غوووْي اّلِل سوووبحانه.والتعبْي عووون االووولص املطلووو   نوووه هووورر تعبوووْي مل .
،فال تكووولن لكووول قيمووو و حلوووا ّلِل كلوووه،ويفر إىل اّلِل  ملتوووه وينجووول مووون العبلقيووو  لكووول أحووود ولكووول كوووكء 

نووا حلريوو   وموون ه صوولرة ايفإذن ..ومووا عوودا  عبلقيوو  وإن تووراءت  عبلقيتووه إ  ّلِل وحوود  ..فهووذا هوول التحوورر
ء مووا يف ذات ّلِل بشووكايبوودو التلحيوود هوول الصوولرة املثلووى للتحرر.فمووا يتحوورر إنسووان وهوول يوودين ألحوود غووْي 

 حلياة ..اصر  هذ  تنفسه،أو يف ما جرايت حياته،أو يف األوضاع والقيم والقلانني والشرائع اليت 
سوتمدة مم أو مولازين ع  أو قوي نسوان تعلو  أو تطلوع أو عبلقيو  لغوْي اّلِل.ويف حياتوه كوري  هرر ويف قله ا

 ان ..  ا نسمن غْي اّلِل.وحني جاء ا سالم ابلتلحيد جاء ابلصلرة اللحيدة للتحرر يف عا
يوونم عوون ذلووك  -دها وهوول فلووذة كبوو -وهووذا الوودعاء اااكووع موون اموورأة عمووران، ن يتقبوول رّبووا منهووا نووذرها 

بِِ ِإيِنِ رَ »للوه ورضووا :بتغوواء قباا سوالم ااوالا ّلِل،والتلجووه إليوه كليوو ،والتحرر مون كول قيوود،والتجرق إ  مون 
.ِإنََّك أَنْ   « ..يمُ ِميُع اْلَعلِ حَل السَّ نََذْرُت َلَك ما يف َبْطِب حُمَرَّرا  فَوتَوَقبَّْل ِمبِِ

وووا َوَضوووَعتْ »ولكنهوووا وضوووعتها أنثوووى و  تضوووعها ذكووورا   ُ أَ  -ى ْعُتها أُنْثووويِنِ َوَضوووها قالَوووحْل:َربِِ إِ فَوَلمَّ ْعلَوووُم ِ وووا َواّللَّ
ُتها َمْرمَيَ.َوِإيِنِ َولَْيَك ال -َوَضَعحْل   « ..شَّْيطاِن الرَِّجيمِ َك َوُذرِِيوََّتها ِمَن البِ  أُِعيُذها ذََّكُر َكاأْلُنْثى .َوِإيِنِ َ َّيوْ

لعبواقة ل،وينقطعلا للا اهليكوكون معروفوا إ  للصوبيان،ليخدملقد كانوحل تنتظور ولودا ذكورا فالنوذر للمعابود   ي
.إِ »والتبتل.ولكن ها هك ذي عدها أنثى.فتتلجه إىل رّبا يف نغم  أسيف :  «  ثى َضْعُتها أُنْ يِنِ وَ َربِِ

ُ أَْعلَووُم ِ ووا َوَضووَعحلْ »  هلووا ولوود ذكوور ذر أن   يكوونكأوا تعتوو..ولكنهووا هووك تتجووه إىل رّبووا  ووا وجوودت،و « َواّللَّ
َوِإيِنِ »ال:ر يف هووذا اجملووهخ بووه الووذك..و  توونهخ األنثووى  ووا يوون« َولَووْيَك الووذََّكُر َكوواأْلُنْثى »يوونهخ ابملهموو .

ُتهووا َمووْرميََ  ه منفووورق ة موون يشوووعر أنوويبووو .مناجا..وهوووذا احلوودية علوووى هووذا النحووول فيووه كوووكل املناجوواة القر « َ َّيوْ
لن فيهووا حلوال الوويت يكوفوا.وهك اميلووك تقودميا مباكوورا لطي بربه.ُيديوه  وا يف نفسووه،و ا بوني يديه،ويقوودم لوه موا

كلو  فيهووا تارة،اليت   يط  العبووهوي ء العبواق املختووارون موع رّبم.حووال الولق والقورب واملباكوورة،واملناجاة البسو
 ُيك أنه ُيدّ قريبا وقوقا  يعا جميبا. و  تعقيد.مناجاة من

ة توولقع األم هووديتها بووني خووْية حيووألوهووك الكلموو  ا« ..لشَّووْيطاِن الوورَِّجيمِ َوِإيِنِ أُِعيووُذها ِبَك.َوُذرِِيوََّتهووا ِمووَن ا»
 .. يدي رّبا،وتدعها حلمايته ورعايته،وتعيذها به هك وذريتها من الشيطان الرجيم

تكووولن يف  ا مووون أنوهوووذ  كوووذلك كلمووو  القلوووه ااالا،ورغبووو  القلوووه ااالا.فموووا تووولق للليووودهتا أمووورا خوووْي 
 لرجيم حيان  اّلِل من الشيطان ا

ي يعمووور قلوووه األم،وهوووذا خوووالص الوووذ.جوووزاء هوووذا ا « .فَوتَوَقبوََّلهوووا َرُّبوووا بَِقبُووولل  َحَسووون ،َوأَنْوبَوَتها نَبوووا   َحَسووونا  »
 عليوه السوالم -يسوى أن تلود عالتجرق الكامل يف النذر ..وإعوداقا هلوا أن تسوتقبل نفخو  الرو ،وكلمو  اّلِل،و 

 على غْي مثال من و قة البشر. -
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لقي.من ذريوو  اهليكوول اليهوو كووراي رئوويك..أي جعوول كفالتهووا له،وجعلووه أمينووا عليهووا ..وكووان ز « َلهووا زََكوورايَّ وََكفَّ »
 هارون الذين صارت إليهم سدان  اهليكل.

 اْلِمْحوراَب َوَجوَد ْيهوا زََكورايَّ َل َعلَ ُكلَّموا َقَخو»ونشأت مبارك  جمدوقة.يهيئ هلا اّلِل من رزقه فيضا من فيلضواته:
 « ..َغْْيِ ِحساب  بِ  يَوْرُزُ  َمْن َيشاُء .ِإنَّ اّللََّ ِد اّللَِّ رِْزقا .قاَل:اي َمْرمَيُ َأىنَّ َلِك هذاف قاَلحْل:ُهَل ِمْن ِعنْ ِعْنَدها 

مباركوو   وووا كانووحلو  بوولم حنوون يف صووف  هووذا الوورز  كمووا خاضووحل الوورواايت الكثْية.فيكفووك أن نعوور  أ
مون فويخ  -وهول نول  -يسمى رزقا.حَّت ليعجه كافلها  يفيخ من حلهلا ااْي ويفيخ الرز  من كل ما

  اع افوه بنعموتلاضوعه و و الرز .فيسأهلا:كي  ومن أين هذا كلهف فال تزيد على أن تقلل يف خشولع املويمن 
.ِإنَّ اّللََّ »اّلِل وفضله،وتفليخ األمر إليه كله:  « ..اُء بَِغْْيِ ِحساب  ُ  َمْن َيش يَوْرزُ ُهَل ِمْن ِعْنِد اّللَِّ

ية عوون هووذا يف احلوود وهووك كلموو  تصوولر حووال املوويمن مووع ربه،واحتفالووه ابلسوور الووذي بينووه وبينه.والتلاضووع
اي.هوووك ل اّلِل زكر نوووثوووْي عجووه السوور،  التووونفج بوووه واملباهوواة  كموووا أن ذكووور هووذ  الظووواهرة غوووْي املأللفوو  الووويت ت

 التمهيد للعجائه اليت تليها يف ميالق ُيىي وميالق عيسى ..
 قصة أبشير جهللاريا بيحي  41 - 38الدرس الثاني:

  يف الووونفك يووو  القليوووعندئوووذ هركوووحل يف نفوووك زكراي،الشوووي  الوووذي   يلهوووه ذريووو ،هركحل تلوووك الرغبووو  الفطر 
ذين وهبولا اق الزهاق،الوفولس العبونالبشري .الرغب  يف الذريو .يف ا متوداق.يف االو  ..الرغبو  الويت   اولت يف 

حليووواة يف امتوووداق ا كمووو  عليووواالفطووورة الووويت فطووور اّلِل النووواس عليها،حل أنفسوووهم للعبووواقة ونوووذروها للهيكل.إووووا
يوووُع الووورِِيَّووو   نَ ُدْنَك ذُ ُهنالِوووَك َقعوووا زََكوووورايَّ َربَّوووُه.قاَل:َربِِ َهوووْه ِ  ِمووووْن لَووو»وارتقائهوووا: ُدعاِء ..فَناَقتْووووُه يِِبَوووو  .ِإنََّك  َِ
وووووُرَ  بَِيْحىي،ُمَصوووووأَ  -ُهوووووَل قوووووائِم  ُيَصووووولِِك يف اْلِمْحوووووراِب وَ  -اْلَمالِئَكوووووُ   َ يُوَبشِِ ،َوَسووووويِِدا  دِِقا  ِبَكِلَمووووو   ِموووووَن اّللَِّ نَّ اّللَّ

ُ غَوِبَ اْلِكوَثُ َواْمورَأَ ،َوقَوْد بَولَ  ُغالم  َوَحُصلرا ،َونَِبي ا ِمَن الصَّاحلِِنَي ..قاَل:َربِِ َأىنَّ َيُكلُن ِ   .قاَل:َكوذِلَك اّللَّ يت عاِقر 
م  ِإ َّ َرْموووووز لنَّووووواَس َياللِِوووووَم اَربِِ اْجَعوووووْل ِ  آيَووووو  .قاَل:آيَوُتَك َأ َّ ُتكَ يَوْفَعوووووُل موووووا َيشووووواُء.قاَل: ا  َواذُْكوووووْر َربَّوووووَك  يَوووووَ  أايَّ

ْبكارِ   « ..َكِثْيا ،َوَسبِِْ  اِبْلَعِشكِِ َواْ ِ
تقيووودها  ي ،وعووودموكوووذلك ..ْنووودان أموووام حووواقّ غوووْي عاقي.ُيمووول مظهووورا مووون مظووواهر نالقووو  املشوووي   ا هل

 ّ   اوكء يف كل حواقيفلل  للبشر،الذي ُيسبه البشر قانلان   سبيل إىل إخالفه ومن مث يشكلن ابملأ
ا ْي  فهوووا هووول ذواألسوووان حوودوق هوووذا القوووانلن  فوووإذا   يسوووتطيعلا تكذيبه،ألنوووه واقع،صوواغلا حللوووه اارافوووات

فطريووو  بوووه الرغبووو  اليف قل ياعوووالشوووي  الكبوووْي وزوجوووه العووواقر الووويت   تلووود يف صوووباها ..هوووا هووول ذا « زََكووورايَّ »
منوه  بوه يناجيوه،ويطلهر فيتلجوه إىل  -يديه مرمي البنيو  الصواحل  املرزوقو   وهل يرى بني -العميق  يف اال  

يوُع ِإنََّك  َِ ْنَك ُذرِِيَّو   نَيِِبَو  . ِموْن لَودُ  َهوْه ِ  ُهنالِوَك َقعوا زََكورايَّ َربَّوُه.قاَل:َربِِ »أن يهه له من لدنه ذري  نيبو :
 « ..الُدعاءِ 

 فما الذي كان من هذا الدعاء اااكع احلار املنيهف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 637 

فعول موا تملطلق  اليت ملشي   ااكانحل ا ستجاب  اليت   تتقيد بسن،و  تتقيد  ألل  الناس ألوا تنطل  من 
ووووأَنَّ اّللََّ  -م  ُيَصوووولِِك يف اْلِمْحوووراِب َوُهووووَل قوووائِ  -فَناَقتْووووُه اْلَمالِئَكوووُ  »تريووود: ِبَكِلَموووو   ِمووووَن  ُرَ  بَِيْحىي،ُمَصووودِِقا   يُوَبشِِ

.َوَسيِِدا  َوَحُصلرا  َونَِبي ا ِمَن الصَّاحلِِنيَ   « ..اّللَِّ
لقوود اسووتجيبحل الوودعلة املنطلقوو  موون القلووه الطاهر،الووذي علوو  رجوواء   وون يسوومع الوودعاء وميلووك ا جابوو  

وصووووووفته معروفوووووو   « ُيووووووىي» حووووووني يشاء.وبشوووووورت املالئكوووووو  زكووووووراي  للوووووولق ذكر،ا ووووووه معوووووورو  قبوووووول مللوووووود 
كذلك:سوويدا كرميا،وحصوولرا ُيصوور نفسووه عوون الشووهلات،وميلك زمووام نزعاتووه موون ا نفالت.وميمنووا مصوودقا 

 .ونبيا صاحلا يف ملكه الصاحلني.371بكلم  شتيه من اّللِ 
 -شوووي   اّلِل بلن أن ملقووود اسوووتجيبحل الووودعلة،و  ُيووول قوووووا موووألل  البشووور الوووذي ُيسوووبلنه قوووانلان.مث ُيسووو

   -ن أمورا نسوبيا لقانلن  وكل ما يرا  ا نسان وُيسبه قانلان   حرج عون أن يكول امقيدة ّبذا  -نه سبحا
 حمكووولم بطبيعووو  نسوووان وهووول حمووودوق العمووور واملعرفووو ،وما ميلوووك العقووول وهووولفموووا ميلوووك ا  -مطلقوووا و  وائيوووا 

ن يتووأقب يف نسووان أا  ا نسووان هووذ ،أن يصوول إىل قووانلن وووائك و  أن يوودر  حقيقوو  مطلقوو  ..فمووا أجوودر
 جناب اّلِل.

عوون املمكوون  هل يتحوودّومووا أجوودر  أن يلتووزم حوودوق نبيعتووه وحوودوق جمالووه،فال حووب  يف التيووه بووال قليوول،و 
 مه القليل ل ومن علواملستحيل،وهل يضع ملشي   اّلِل املطلق  إنارا من عاربه هل ومن مقرراته ه

عوور  واكوتا  أن ي -ل زكوراي إ  إنسوان علوى كوول حوال هووو  -ولقود كانوحل ا سوتجاب  مفاجووأة لزكوراي نفسوه 
 من ربه كي  تقع هذ  ااارق  ابلقياس إىل مألل  البشرف

فعووورََأيت قووواَل:َربِِ َأىنَّ َيُكووولُن ِ  غُوووالم  َوقَوووْد بَوَلغَوووِبَ اْلِكوووَثُ َواْمووو» اء  ا؟ووولاب ..جووواء  يف بسوووان  ..وجووو« اِقر 
 ا:  يف كلوته اليت   عسر يف فهمها،و  غرابويسر.يرق األمر إىل نصابه.ويرق  إىل حقيق

ُ يَوْفَعووُل موا َيشوواءُ » ّلِل وفعلووه اق إىل مشووي   اق حووني يور ..كوذلك  فوواألمر موألل  مكوورور معو« قاَل:َكوذِلَك اّللَّ
ون  ،و  يستحضور ون الصونعالذي يتم قائما على هذا النحل ولكن الناس   يتفكرون يف الطريق ،و  يتدبر 

 احلقيق  
كوووث وقوود بلغووه ال اي غالموواّبووذا اليسوور.وّبذ  الطالقوو .يفعل اّلِل مووا يشوواء ..فمووواذا يف أن يهووه لزكوور كذلك.

قيوواس ان  فأمووا ابلنهووا قووانل موامرأتووه عوواقرف إ ووا هووذ  مأللفووات البشوور الوويت يقووررون قلاعوودهم عليها،ويتخووذون 
 القيلق  ق  من كلمطلإىل اّلِل،فال مألل  و  غريه ..كل ككء مرق  إىل تلجه املشي  ،واملشي   

ولكوون زكووراي لشوودة هلفتووه علووى هقوو  البشرى،ولدهشوو  املفاجووأة يف نفسووه،را  يطلووه إىل ربووه أن اعوول لووه 
..هنا يلجهه اّلِل سوبحانه إىل نريو  ا نم نوان احلقيقوك ...« قاَل:َربِِ اْجَعْل ِ  آيَ   »عالم  يسكن إليها:

ُيتبك لسانه يالي  أايم إذا هول اعوه إىل النواس وأن ينطلو  فيخرجه من مأللفه يف ذات نفسه ..إن آيته أن 
                                                 

وليك هنا  ما ُيتم هذا الفهم.) السيد  -عليه السالم  -تذكر بعخ التفاسْي أن املقصلق بتصديقه بكلم  من اّلِل تصديقه بعيسى  - 371
 رمحه هللا (
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م  ِإ َّ َرْمزا .َواذُْكووووْر َربَّووووَك »إذا تلجووووه إىل ربووووه وحوووود  يووووذكر  ويسووووبحه: قاَل:آيَوتُووووَك َأ َّ ُتَكلِِووووَم النَّوووواَس َياليَووووَ  أايَّ
ْبكارِ   « ..َكِثْيا .َوَسبِِْ  اِبْلَعِشكِِ َواْ ِ

  يف حياتووه  املووألل هووذا قوود كووان فعال.فووإذا زكووراي اوود يف ذات نفسووه غووْي ويسووكحل السوويا  هنووا.ونعر  أن
م كو.أي قوانلن ُي.جاة ربوه وحياة غْي  ..لسانه هذا هل لسانه ..ولكنه ُيتبك عن كالم الناس وينطل  ملنا
 .كوذلكذ  الغريبو  .تفسوْي هو هذ  الظاهرةف إنه قوانلن الطالقو  الكاملو  للمشوي   العلليو  ..فبدونوه   ميكون

 رزقه بيحىي وقد بلغه الكث وامرأته عاقر   
 هللاالا المالئكة مريم والدالة عل  الوحي 44 - 42الدرس الثالث:

ْي لووووذي انبثقووووحل منووووه كوووول األسوووواناحلوووواقّ عيسووووى  -يف السوووويا   -وكأ ووووا كانووووحل هووووذ  ااارقوووو  اهيوووودا 
 املسووي  عليووه يف قصوو  دأوالشووبهات ..وإن هوول إ  حلقوو  موون سلسوول  يف لوولاهر املشووي   الطليقوو  ..فهنووا يبوو

 السالم.وإعداق مرمي لتلقك النفخ  العللي  ابلطهارة والقنلت والعباقة ..
َ اْصوطَفاِ  َوَنهَّو» ْرمَيُ اقْونُويِت ِلَربِِووِك َمولوى ِنسواِء اْلعواَلِمنَي.اي اْصووطَفاِ  عَ َرِ  وَ َوِإْذ قالَوحِل اْلَمالِئَكوُ :اي َموْرمَيُ ِإنَّ اّللَّ

 « ..ك َمَع الرَّاِكِعنيَ َواْسُجِدي َوارَْكعِ 
ف وعوورم هووذ  «آقم»قوو :وأي اصووطفاءف  وهوول حتارهووا لتلقووك النفخوو  املباكوورة،كما تلقاهووا أول هووذ  االي
ال شووري  ..وهوول بووريوو  الب ااارقوو  علووى البشووري  موون خالهلووا وعوون نريقهوواف إنووه ا صووطفاء لاموور املفوورق يف 

 جدال أمر عظيم ..
إىل الطهووور هنوووا إكوووارة ذات  كووون تعلوووم ذلوووك األمووور العظووويم  وا كوووارة  ت - حوووَّت ذلوووك احلوووني -ولكنهوووا 

يتووولرع اليهووولق أن يلصوووقلها  ووورمي  مووون كوووبهات   - عليوووه السوووالم -مغزى.وذلوووك ملوووا  بوووك مللووود عيسوووى 
بحهم   يشور  ..قو راء  سوراالطاهرة،معتمدين على أن هذا املللود   مثوال لوه يف عوا  النواس فيزعمولا أن و 

سووولل ا سوووالم ر  - -ظهووور عظمووو  هوووذا الووودين ويتبوووني مصووودر  عووون يقني.فهوووا هووول ذا حممووود اّلِل   وهنوووا ت
لتكووذيه والعنووحل وا؟وودل والشووبهات امووا يلقووى موون  -رى وموونهم النصووا -الووذي يلقووى موون أهوول الكتوواب 

ذي ذا ا نووال  الووّبوو« ِمنيَ ِنسوواِء اْلعووالَ »..هووا هوول ذا ُيوودّ عوون ربووه  قيقوو  موورمي العظيموو  وتفضوويلها علووى 
را ن تعظيمهوا موث يتخوذون موعها إىل أعلى اهلفوا .وهل يف معورم منوالرة موع القولم الوذين يعتوزون  رمي،و يرف

لدين،وصود  در هوذا العدم إمياوم  حمد وابلدين ا؟ديد  أي صود ف وأيو  عظمو ف وأيو  ق لو  علوى مصو
 صاحبه األمني 

 .. ذا اجملالا احل ،يف همن ربه عن مرمي وعن عيسى عليه السالم فيعلن هذ« احل »إنه يتلقى 
َربِِوِك َواْسوُجِدي  اقْونُويِت لِ  َموْرميَُ اي»ولل   يكن رسول  مون اّلِل احلو  موا ألهور هوذا القولل يف هوذا اجملوال  وال  

 عظيم ااطْي ..يدا لامر الّلِل اه..ناع  وعباقة،وخشلع وركلع،وحياة ملصلل  اب« َوارَْكِعك َمَع الرَّاِكِعنيَ 
طوووع موون القصووو ،وقبل الكشووو  عووون احلوودّ الكبوووْي ..يشوووْي السوويا  إىل كوووكء مووون حكمووو  وعنوود هوووذا املق

 وا   يكون حاضور  مون أنبواء الغيوه،يف هوذا  - -مسا  القصوا ..إنوه إيبوات اللحك،الوذي ينبوئ النول 
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الَمُهووْم أَيُوُهووْم َيْكُفووُل َمووْرمَيَف َومووا ذلِووَك ِمووْن أَنْبوواِء اْلَغْيووِه نُلِحيووِه إِلَْيَك.َومووا ُكْنووحَل لَووَدْيِهْم ِإْذ يُوْلُقوولَن أَقْ  »األموور:
 « ..ُكْنحَل َلَدْيِهْم ِإْذ َحَْتِصُملنَ 

ة إىل مهووووا وليوووودوهووووك إكووووارة إىل مووووا كووووان موووون تسوووواب  سوووودن  اهليكوووول إىل كفالوووو  موووورمي،حني جوووواءت ّبووووا أ
د العهوووو» و « لقوووودميالعهوووود ا»اهليكل،وفوووواء لنووووذرها وعهوووودها مووووع رّبووووا.والنا يشووووْي إىل حوووواقّ   يووووذكر  

دن  سوالم ..أقوالم لقواء األقوإاملتداو ن ولكن   بد أنه كان معروفا عند األحبوار والرهبان.حواقّ « ا؟ديد
 علوى أنوه كوان ار وا اعتمواق -اهليكل ..ملعرف  مون تكولن مورمي مون نصويبه.والنا القورآين   يفصول احلواقّ 

فلنووا أن  -لقاقموو  األجيوال رضوها علووى امعروفوا لسووامعيه.أو ألنوه   يزيوود كوي ا يف أصوول احلقيقوو  الويت يريوود ع
ك موون نصوويبه،على حنوول مووا ملعرفوو  موون هوو -ء األقووالم بلاسووط  إلقووا -نفهووم أوووم اتفقوولا علووى نريقوو  خاصوو  

مووع التيووار  ألرقن.فجوورتامثال.وقوود ذكوورت بعووخ الوورواايت أوووم ألقوولا  قالمهووم يف ووور « القرعوو »نصونع يف 
   بينهم.فسلملا  رمي له.إ  قلم زكراي فثبحل.وكانحل هذ  هك العالم
اضر ،و  يبلو  إىل علموه.فر ا كوان مون أسورار اهليكول ح - -وكل ذلك من الغيه الذي   يكن الرسلل 

قلوويال علووى  -تهووا بووار أهوول الكتوواب وقيف ملاجهوو  ك -الوويت   تفشووى و  تبووا  لإلذاعوو  ّبا،فاختووذها القوورآن 
لل  وهوووم قووود دال ؟ووواقهوووذ  احلجووو .ولل كانوووحل ملضوووع جووو وحوووك مووون اّلِل لرسووولله الصووواق .و  يووورق أووووم رِقوا

 جاءوا للجدال 
 خلق عيس  بن مريم ونبوأه 51 - 45الدرس الرابع:

لَوحِل ِإْذ قا »يقو :ي   الطلواهلن ْنكء إىل مللد عيسى:العجيب  الكثى يف عر  الناس،والشأن العاقي للمشو
ووُرِ  ِبكَ  َ يُوَبشِِ ا  يف الووُدنْيا َواهْلِخوورَِة َوِمووَن يَسووى ابْووُن َمْرمَيَ.َوِجيهووْلَمِسوويُ  عِ ْ ُووُه اِلَموو   ِمْنووُه ااْلَمالِئَكووُ :اي َمووْرمَيُ ِإنَّ اّللَّ

د  َوَ ْ مَيَْسْسوووِب َبَشووور ف بِِ َأىنَّ َيُكووولُن ِ  َولَووو.قاَلحْل:رَ احلِِنيَ اْلُمَقووورَِّبنَي،َويَُكلُِِم النَّووواَس يف اْلَمْهوووِد وََكْهوووال  َوِموووَن الصَّووو
وووا يَوُقوووقاَل:َكوووذلِ  ُ َحْلُوووُ  موووا َيشووواُء.ِإذا َقضوووى أَْمووورا  فَِإ َّ تووواَب َواحلِْْكَموووَ  لُن ..َويُوَعلُِِموووُه اْلكِ :ُكْن.فَوَيكُ لُل لَوووهُ ِك اّللَّ

يَل.َوَرُسوول   ِإىل بَووِب ِإْسوورائِيَل َأيِنِ قَوو ووَوالتوَّووْلراَة َواْ ِْنِْ وونِي َكَهيوْ َووِ  ْخلُووُ  َلُكوو   ِمووْن َربُِِكووْم:َأيِنِ أَ ُتُكْم آِبيَووْد ِج وْ ْم ِمووَن الطِِ
إبِِْذِن اّللَِّ َوأُنَوبُِِ ُكْم ِ وا َشُْكلُولَن  بْوَرَص َوأُْحِك اْلَمْلتىَمَه َواأْلَ  اأْلَكْ الطَّْْيِ،فَأَنْوُفُ  ِفيِه فَوَيُكلُن َنْْيا  إبِِْذِن اّللَِّ َوأُْبرِئُ 
وُتْم ُكوْم ِإْن كُ َوما َتدَِّخُروَن يف بُوُيلِتُكْم.ِإنَّ يف ذلِوَك هَليَو   لَ  َديَّ ِموَن التوَّْلراِة،َوأِلُِحولَّ ُمَصودِِقا  ِلموا بَونْيَ يَوْيِمِننَي.وَ مُ نوْ

وُتُكْم آِبيَو   ِموْن َربِِ   َريبِِ َوَرُبُكوْم فَاْعُبُدوُ .هوذا  َوأَِنيعُولِن.ِإنَّ اّللََّ اتوَُّقلا اّللََّ ُكْم،فَوَلُكْم بَوْعَخ الَِّذي ُحِرَِم َعَلْيُكْم،َوِج وْ
 « ..ط  ُمْسَتِقيم  ِصرا

دّ،وها هووك قنوولت والعبوواقة لتلقووك هووذا الفضل،واسووتقبال هووذا احلووابلتطهوور وال -إذن  -لقوود شهلووحل موورمي 
َ ِئَكوووُ :اي َمووورْ ِإْذ قالَووحِل اْلَمال»ريووو  املالئكوو  ابألمووور ااطوووْي:نالتبليوو  عووون  -ألول مووورة  -ذي تتلقووى  مَيُ ِإنَّ اّللَّ

ُرِ  ِبَكِلَم   ِمْنوُه اْ ُو َقورَِّبنَي.َويَُكلُِِم النَّواَس يف َواهْلِخورَِة َوِموَن اْلمُ  لوُدنْياا َوِجيهوا  يف ُه اْلَمِسويُ  ِعيَسوى ابْوُن َمْرمَيَ.يُوَبشِِ
 « ..اْلَمْهِد وََكْهال  َوِمَن الصَّاحلِِنيَ 
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بودل  سوي رمي ..فامليسى بون موإوا بشارة كامل  وإفصا  عن األمر كله.بشارة بكلم  من اّلِل ا ه املسي  ع
 من الكلم  يف العبارة.وهل الكلم  يف احلقيق .فماذا وراء هذا التعبْيف

نوا  عانوحل مون الوذي ك..ر ا   إن هذ  وأمثاهلا،من أملر الغيه اليت   جمال ملعرف  كنهها على وجه التحديد
.فََأمَّا ِب َوأَُخوووِكتووواُم الْ أُ أَنْووووَزَل َعَلْيوووَك اْلِكتووواَب ِمْنوووُه آايت  حُمَْكموووات  ُهووونَّ »اّلِل بقللوووه: لَّوووِذيَن يف اُر ُمَتشووواِّبات 

نَ   إخل....« ِويِلِه ِتغاَء شَْ ِ  َوابْ قُوُللِّبِْم َزْي   فَويَوتَِّبُعلَن ما َتشابََه ِمْنُه ابِْتغاَء اْلِفتوْ
ته ابّلِل،وصوونع صوول القلووهولكوون األموور أيسوور موون هووذا إذا أرقان أن نفهووم نبيعوو  هووذ  احلقيقوو  الفهووم الووذي ي

 ه،ومشي ته الطليق :وقدرت
وسلاء كان قد جبله مباكرة مون الو اب أو جبول  -لقد كاء اّلِل أن يبدأ احلياة البشري  خبل  آقم من تراب 

السووالل  األوىل الوويت انتهووحل إليووه موون تراب،فووإن هووذا   يقوودم و  يوويخر يف نبيعوو  السوور الووذي   يعلمووه إ  
  بسووحل آقم إن كووان خلقووه مباكوورة موون الوو اب امليووحل   اّلِل.سوور احليوواة الوويت   بسووحل أول رلوول  حووك،أو

 ....372وهذ  كتلك يف صنع اّلِل.وليسحل واحدة منهما  وىل من األخرى يف اللجلق والكينلن  
ق امليتوو  يف ئر املوولاموون أيوون جوواءت هووذ  احليوواةف وكيوو  جوواءتف إوووا قطعووا كووكء آخوور غووْي الوو اب وغووْي سووا

 يف موواقة لوو اب و اكء ينشووئ آترا ولوولاهر   تلجوود أبوودا يف هووذ  األرم ..كووكء زائد.وكووكء مغاير.وكوو
 ميت  على ا نال  ..

لن يف ؟اجوو  ل املوواقيهووذا السوور موون أيوون جوواءف إنووه   يكفووك أننووا   نعلووم لكووك ننكوور أو وووذر  كمووا يفعوو
 - بووذلناها و ت الوويتصووغْية   ُي مهووا عاقوول فضووال عوون عووا   حنوون   نعلم.وقوود ذهبووحل سوودى مجيووع انووا

 لسائلنا املاقي  ملعرف  مصدرها.ب -حنن البشر 
إوووا :وهوول يقوولل لنايعلووم .. أو  نشووائها  يوودينا موون املوولات  حنوون   نعلووم ..ولكوون اّلِل الووذي وهووه احليوواة

 « ..ُكْن.فَوَيُكلنُ »نفخ  من روحه.وإن األمر قد مت بكلم  منه.
 امفلى األفهعسر اللطي  ااايف ما هك هذ  النفخ ف وكي  تنف  يف امللات فينشأ فيه هذا ال

قوودرة لاإنه   يلهووه مووا هووكف وكيوو ف هووذا هوول الووذي   حلوو  العقوول البشووري  قراكه،ألنووه لوويك موون كووأنه.
وليفوو   -اّلِل هلووا  لوويت خلقووهعلووى إقراكووه.إن معرفوو  ماهيوو  احليوواة ونريوو  النفخوو    اديووه كووي ا يف وليفتووه ا

يو  النفخو  مون مولات ..فموا قيمو  أن يعور  نبيعو  احلياة،وماه نه لون حلو  حيواة مونإ -ااالف  يف األرم 
 حلي فارو  اّلِل،وكيفي  اتصاهلا آبقم أو  ول سلم احلياة الذي سارت فيه السالل  

حووَّت  -يقوولل:إن النفخوو  موون روحووه يف آقم هووك الوويت جعلووحل لووه هووذا ا متيوواز والكراموو   -سووبحانه  -واّلِل 
لن كووي ا آخوور غووْي جموورق احليوواة امللهلبوو  للوودوق وامليكووروب  وهووذا موووا فووال بوود إذن أن تكوو -املالئكوو   علووى

يقوولقان إىل اعتبوووار  ا نسوووان جنسوووا نشوووأ نشوووأة ذاتيووو ،وأن لوووه اعتبوووار ا خاصوووا يف نظوووام الكووولن،ليك لسوووائر 

                                                 
 ي  حنن نتكلم هنا جد  و  نناقا نظري  النشلء وا رتقاء،فقد كاقت تفقد ركائزها العلمي .وهك جمرق نظر  - 372
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األحيوواء  وعلووى أيوو  حووال فهووذا لوويك ملضوولعنا هنا،إ ووا هووك نوو  يف سوويا  العوورم للتحوورز موون كووبه  قوود 
قارئ ملا عرضونا  جود  حولل نشوأة ا نسوان  املهوم هنوا أن اّلِل حوثان عون نشوأة سور احليواة تقلم يف نفك ال

 وإن   ندر  نبيع  هذا السر وكيفي  نفخه يف امللات ..
نري  اقة النشوأة ا نسواني  نريقوا معينوا.أن اعول  عو -م نشوأة ذاتيو  مباكورة بعود نشوأة آق -وقد كاء اّلِل 

يووو  غوووْي ميتووو  لبليضووو  حع بليضووو  وخليووو  توووذكْي.فيتم ا خصووواب،ويتم ا نسال.واالتقووواء ذكووور وأنثى.واجتموووا 
  هوووذ   أن حووور وااليووو  حيووو  كوووذلك متحرك .ومضوووى موووألل  النووواس علوووى هوووذ  القاعووودة ..حوووَّت كووواء اّللِ 

لهوووا ثوإن   تكووون ماألوىل. القاعووودة املختوووارة يف فووورق مووون بوووب ا نسان.فينشووو ه نشوووأة قريبووو  وكوووبيه  ابلنشوووأة
 نثى فق .تتلقى النفخ  اليت تنشئ احلياة ابتداء.ااما.أ

ن الوويت قوود تكوول  «ُكوونْ » :فتنشووأ فيهووا احليوواة  أهووذ  النفخوو  هووك الكلموو ف آلكلموو  هووك تلجووه ا راقةف آلكلموو
 ينلنتهفحقيق  وقد تكلن كناي  عن تلجه ا راقةف والكلم  هك عيسى،أو هك اليت منها ك

يوواة علووى ن ينشووئ ح..وخالصووتها هووك تلووك:أن اّلِل كوواء أ كوول هووذ   ووّل   نائوول وراءهووا إ  الشووبهات
رها،وْنهووووول .نووووودر  آتغوووووْي مثال.فأنشوووووأها وفووووو  إراقتوووووه الطليقووووو  الووووويت تنشوووووئ احليووووواة بنفخووووو  مووووون رو  اّللِ 

شوواء رم،مووا قام إن  يف األماهيتها.واوه أن ْنهلها.ألوووا   تزيوود مقودرتنا علووى ا ضووطالع بلليفو  ااالفوو
هات  ثووووْي الشووووبيليوووو  ا سووووتخال   واألموووور هكووووذا سووووهل ا قرا .ووقلعووووه   احليوووواة لوووويك قاخووووال يف تك

رة نحل البشوووووواوهكووووووذا بشوووووورت املالئكوووووو  موووووورمي بكلموووووو  موووووون اّلِل ا ووووووه املسووووووي  عيسووووووى بوووووون موووووورمي ..فتضووووووم
لك صوفته بشوارة كوذنلعه،وتضمنحل ا ه ونسبه.ولهر من هذا النسه أن مرجعوه إىل أموه ..مث تضومنحل ال

 « ..يف الُدنْيا َواهْلِخرَِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنيَ َوِجيها  »ومكانه من ربه:
« َكْهووال  َو »ن مسووتقبله:موو..ونوو   «َويَُكلِِووُم النَّوواَس يف اْلَمْهوودِ »كمووا تضوومنحل لوواهرة معجووزة تصوواحه مللوود    

 « ..َوِمَن الصَّاحلِِنيَ »..و ته وامللكه الذي ينتسه إليه:
تتلقاهووا  كمووا ميكوون أن  حل البشووارة ووألل  البشوور يف احلياة،فقوود تلقووفأمووا موورمي الفتوواة الطوواهرة العووذراء املقيوودة 

ىنَّ حْل:َربِِ أَ قالَووو»سوووان:فتاة.واعهوووحل إىل رّبوووا تناجيوووه وتتطلوووع إىل كشووو  هوووذا اللغوووز الوووذي ُيوووْي عقووول ا ن
نهووا البشوور  يغفوول عالبسوويط  الوويت  احلقيقوو ..وجاءهووا ا؟لاب،يرقهووا إىل« َيُكوولُن ِ  َولَوود  َوَ ْ مَيَْسْسووِب َبَشوور ف

ُ اَل:َكووذلِ ق »لطوولل ألفووتهم لاسووباب واملسووببات الظوواهرة لعلمهووم القليل،ومووأللفهم انوودوق: لُووُ  مووا حَْ ِك اّللَّ
ا يَوُقلُل َلُه:ُكْن فَوَيُكلنُ   « ..َيشاُء.ِإذا َقضى أَْمرا  فَِإ َّ

لوى لق ا نسوان عويعو لقلهوحني يرق األمر إىل هذ  احلقيق  األولي  يذهه العجه،وتزول احلْية،ويطم ن ا
ن ينشوئ ان القورآنفسه يسأهلا يف عجه:كي  عجبحل من هذا األمر الفطري اللاض  القريه   وهكذا كو

يت ل الشووبهات الووكووان الو  التصولر ا سووالمك هلوذ  احلقووائ  الكبوْية  ثوول هووذا اليسور الفطووري القريه.وهكوذا
 لاء ..تعقدها الفلسفات املعقدة،ويقر األمر يف القللب ويف العقلل س
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ك سوْيته ال وكيو  ستمضوى غْي مثومث يتابع امللك البشارة ملرمي عن هذا اال  الذي اختارها اّلِل  ْنابه عل
عووووان احوووود،كأ ا يق سوووويا  و يف بووووب إسوووورائيل ..وهنووووا اتووووزج البشووووارة ملوووورمي  قبوووول  ريوووو  املسووووي ،ويلتقيان يف

يلَ راَة وَ ْكَمَ  َوالتوَّلْ َويُوَعلُِِمُه اْلِكتاَب َواحلِْ »اللحظ ،على نريق  القرآن:  « ..اْ ِْنِْ
الكتوواب هوول  فهمووا علووىوالكتوواب قوود يكوولن املووراق بووه الكتابوو  وقوود يكوولن هوول التوولراة وا ْنيوول،ويكلن عط

تباعوه.وهك لصولاب وااعط  بيان.واحلكم  حالو  يف الونفك يتوأيت معهوا وضوع األمولر يف ملاضوعها،وإقرا  
كملو  وإحيواء  ْنيل ت ْنيول.فهك أسواس الودين الوذي جواء بوه.واخْي كثْي.والتلراة كانحل كتواب عيسوى كا

ن املتحوديني عو ثوْيون مونلرو  التلراة،ولرو  الدين اليت نمسوحل يف قلولب بوب إسورائيل.وهذا موا حطوئ الك
هووا ع  الوويت يقوولم عليوفيهووا الشووري - عليووه السووالم -املسوويحي  فيووه فيغفلوولن التوولراة،وهك قاعوودة قيوون املسووي  

وهتووذيه لوورو  الدين، ء وعديوودع و  يعوودل فيهووا ا ْنيوول إ  القليل.أمووا ا ْنيول فهوول نفخوو  إحيووانظوام اجملتموو
 ن جوواء املسووي يه اللووذالضوومْي ا نسووان بلصووله مباكوورة ابّلِل موون وراء النصوولص.هذا ا حيوواء وهووذا التهووذ

 وجاهد هلما حَّت مكروا به كما سيجكء.
وُتُكْم آِبيَو   ِموْن َوَرُسل   ِإىل َبِب ِإْسرائِيَل َأيِنِ » َهيوْ َوِ  الطَّوْْيِ فَوأَنْوُفُ  ِفيوِه ُ  َلُكوْم ِموَن الطِِونِي كَ يِنِ َأْخلُوأَ بُِِكوْم رَ قَوْد ِج وْ

،َوأُْبرُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْوَرصَ  .َوأُنَوبِِ ُ إبِِ  اْلَمْلتى َوأُْحكِ  فَوَيُكلُن َنْْيا  إبِِْذِن اّللَِّ موا تَودَِّخُروَن يف ُكْم ِ ا َشُْكلُولَن وَ ْذِن اّللَِّ
ُتْم ُمْيِمِننيَ   .« .بُوُيلِتُكْم.ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   َلُكْم.ِإْن ُكنوْ

سورائيل،فهل أحود أنبيوائهم.ومن مث كانوحل كانحل لبب إ  - عليه السالم -ويفيد هذا النا أن رسال  عيسى 
تضومن  ا؟ماعو  ا سرائيلي ،وامل فيها الشريع  املنظم  حليواةو  -ليه السالم ع -التلراة اليت نزلحل على ملسى 

الوووورو   من إحيوووواءلقوووولانني التعاموووول والتنظيم،هووووك كتوووواب عيسووووى كذلك،مضووووافا إليهووووا ا ْنيوووول الووووذي يتضوووو
 وهتذيه القله وإيقاا الضمْي.

نف  يف هووك معجووزة الوو إسوورائيل واهليوو  الوويت بشوور اّلِل أمووه موورمي أوووا سووتكلن معووه،واليت واجووه ّبووا ابلفعوول بووب
لغيووه ،وا خبووار ابء األبرصسوور احلياة،وإحيوواء املوولتى موون النوواس،وإبراء املللوولق أعمى،وكووفا املوولات فيدخلووه

 ن الطعام وغْي  يف بيلت بب إسرائيل،وهل بعيد عن ر يته بعينه ..موهل املدخر  -لنسب  له اب -
كموووا هووول مقووودر يف غيوووه اّلِل عنووود   -عليوووه السوووالم  -وحووورص الووونا علوووى أن يوووذكر علوووى لسوووان املسوووي  

أن كووول خارقووو  مووون هوووذ  ااووولار  الووويت جووواءهم  -لبشوووارة ملرمي،وكموووا هقووو  بعووود ذلوووك علوووى لسوووان عيسوووى ا
ّبا،إ ووا جوواءهم ّبووا موون عنوود اّلِل.وذكوور إذن اّلِل بعوود كوول واحوودة منهووا تفصوويال وهديوودا و  يوودع القوولل يووتم 

  إبنشوواء احليوواة أو رقهووا،أو ليووذكر يف وايتووه إذن اّلِل زايقة يف ا حتيوواط  وهووذ  املعجووزات يف عملمهووا تتعلوو
رق العافيوو  وهووك فوورع عوون احلياة.ور يوو  غيووه بعيوود عوون موودى الر يوو  ..وهووك يف صووميمها تتسوو  مووع مللوود 

وإذا كوان اّلِل قواقرا أن اوري  -عليوه السوالم  -عيسى ومنحه اللجلق واحلياة على غوْي مثوال إ  مثوال آقم 
خل  ذلك اللاحد من غوْي مثوال ..و  حاجو  إذن  هذ  املعجزات على يد واحد من خلقه،فهل قاقر على
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لكل الشبهات واألسانْي اليت نشأت عن هذا املللد ااواص موَّت رق األمور إىل مشوي   اّلِل الطليقو  و  يقيود 
  ألل  ا نسان  -سبحانه  -ا نسان اّلِل 

ووُتُكْم ِذي ُحووِرِمَ َخ الَّووْعوَوُمَصودِِقا  ِلمووا بَوونْيَ يَووَديَّ ِمووَن التوَّْلراِة،َوأِلُِحوولَّ َلُكووْم بوَ » يَوو   ِمووْن َربُِِكووْم فَوواتوَُّقلا آبِ  َعَلْيُكْم.َوِج وْ
 .« .ْسَتِقيم  راط  مُ صِ اّللََّ َوأَِنيُعلِن.ِإنَّ اّللََّ َريبِِ َوَرُبُكْم فَاْعُبُدوُ .هذا 

يوون ل يتكشوو  عوون حقووائ  أصوويل  يف نبيعوو  قلبووب إسوورائي - عليووه السووالم -وهووذا ااتووام يف قعوولة عيسووى 
ات قيمووو  وهوووك حقوووائ  ذ -ة والسوووالم علوويهم الصوووال -اّلِل،ويف مفهوولم هوووذا الووودين يف قعووولة الرسووول مجيعوووا 

لذي تر حولل مللود  وحقيقتوه موا تر اابلذات،وهل  - عليه السالم -خاص  حني ترق على لسان عيسى 
 رسلل.و رسلل ني بمن الشبهات،اليت نشأت كلها من ا حنرا  عن حقيق  قين اّلِل اليت   تتبدل 

 ..« ِذي ُحِرَِم َعَلْيُكمْ ْم بَوْعَخ الَّ لَّ َلكُ َوُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يََديَّ ِمَن التوَّْلراِة َوأِلُحِ »فهل إذ يقلل:
وهوووك تتضووومن  - عليوووه السوووالم -يكشووو  عووون نبيعووو  املسووويحي  احلقووو .فالتلراة الووويت تنزلوووحل علوووى ملسوووى 

اصو  خأووا قاينو   ئيل ) واك الزمان،ومالبسوات حيواة بوب إسوراالتشريع املنظم حلياة ا؟ماع  وف  حاجو  ذلو
لسوووالم وجووواءت معتمووودة يف رسوووال  املسوووي  عليوووه ا هوووذ  التووولراة -جململعووو  مووون البشووور يف فووو ة مووون الزموووان( 

لرة عقوولابت صوورميووه يف رسووالته مصوودق  هلووا،مع تعووديالت تتعلوو  إبحووالل بعووخ مووا حوورم اّلِل عليهم،وكووان ه
ت إراقتووه أن م.مث كوواءاحنرافووات،أقّبم اّلِل عليهووا بتحوورمي بعووخ مووا كووان حووال  هلووحلووحل ّبووم علووى معوواص و 

 يرمحهم ابملسي  عليه السالم،فيحل هلم بعخ الذي حرم عليهم.
 يقتصور علووى ظيمووا حليواة النواس ابلتشووريع وأ أن يتضومن تن -أي قيوون  -ومون هوذا يتبووني أن نبيعو  الودين 

ا  الشوعائر وحودهو لعبواقات لى املشاعر اللجداني  وحودها،و  علوى اا؟انه التهذيل األخالقك وحد ،و  ع
رب  حليووواة الوووذي يوووونظوووام ا كذلك.فهوووذا   يكووولن قينا.فموووا الووودين إ  مووونهج احليووواة الوووذي أراق  اّلِل للبشووور

 حياة الناس  نهج اّلِل.
الشوووووورائع  نلقيوووووو ،عو  ميكوووووون أن ينفووووووك عنصوووووور العقيوووووودة ا ميانيوووووو ،عن الشووووووعائر التعبديوووووو ،عن القوووووويم اا

 ملقلمووات يبطوولاال هلووذ  التنظيميوو ،يف أي قيوون يريوود أن يصووِر  حيوواة النوواس وفوو  املوونهج ا هلووك.وأي انفصوو
 .عمل الدين يف النفلس ويف احلياة وحال  مفهلم الدين ونبيعته كما أراق  اّللِ 

حووَّت  -من ز لقلتوو  لوووهووذا مووا حوودّ للمسوويحي .فإوا لعوودة مالبسووات  رحيوو  موون انحيوو  ولكلوووا جوواءت م
لتنظيموك عون ازمنها مون انحيو  ..قود انفصول فيهوا ا؟انوه التشوريعك  مث عاكحل بعد -اكء الدين األخْي 

ه واملسوي  عليو  اليهولقا؟انه الروحاين التعبدي األخالقك ..فقد حدّ أن قامحل العداوة املستحكم  بوني
يووول شوووريع  وا ْنضووومن  للتووولراة املتالسوووالم وأنصوووار  ومووون اتبوووع قينوووه فيموووا بعووود فأنشوووأ هوووذا انفصوووا  بوووني ال

لوزمن خواص    ملقلتو املتضمن لإلحياء الروحك والتهذيه األخالقوك ..كموا أن تلوك الشوريع  كانوحل كوريع
هووووا سووووتجكء يف بشوووري  كلو؟ماعووو  موووون النووواس خاصوووو .وكان يف تقووودير اّلِل أن الشووووريع  الدائمووو  الشووووامل  لل

 ملعدها املقدور.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 644 

ق احليووواة ن أن تقووول حي  إىل أن تكووولن حنلووو  بغوووْي كوووريع .وهنا عجوووزت عووووعلوووى أيووو  حوووال فقووود انتهوووحل املسوووي
  يفسوور اللجوولق ا اعتقوواقايتقتضووك تصوولر   ا جتماعيو  لامووم الوويت عاكووحل عليها.فقيوواقة احليوواة   ا جتماعيو  

 -حتموا  -تضوك يو .مث تقكله،ويفسر حياة ا نسان ومكانه يف اللجلق وتقتضك نظاما تعبداي وقيموا أخالق
دي،ومن هوذ  ام التعبونظم  حلياة ا؟ماع ،مستمدة من ذلك التصلر ا عتقاقي،ومن هذا النظوتشريعات م

 ،ولووه اعثووه املفهلمعك،لووه بل القوويم األخالقي .وهووذا القوولام ال كيوول للوودين هوول الووذي يضوومن قيووام نظووام اجتما
ن نظامووا كوول ن أن تعووضووماانته املكينوو  ..فلمووا وقووع ذلووك ا نفصووال يف الوودين املسوويحك عجووزت املسوويحي  

من يوواهتم كلهوووا،و حمليوو  يف كووامال للحيوواة البشري ،واضووطر أهلهووا إىل الفصوول بوووني القوويم الروحيوو  والقوويم الع
 بينهما النظام ا جتماعك  الذي تقلم عليه هذ  احلياة.

 لاء.أو قاموحلعلقو  يف اهلومهنا  على غْي قاعودهتا الطبيعيو  اللحيودة.فقامحل   ا جتماعي  وقامحل األنظم  
ن  ري ..إ ووووا كوووواري  البشووووء  و  يكوووون هووووذا أموووورا عوووواقاي يف احليوووواة البشووووري ،و  حوووواقت صووووغْيا يف التوووواعرجووووا

ملاقيو  يه احلضوارة افي تتخب  كاري :كاري  ضخم ،تنبع منها الشقلة واحلْية وا حنالل والشذوذ والبالء الذ
اللهوووا مووون   ام ا جتمووواعكهوووك خاليووو  مووون النظوووو  -اليلم.سووولاء يف الوووبالق الووويت   توووزال تعتنووو  املسووويحي  

ن ن أووم مسويحيل حل عنها املسيحي  وهوك يف احلقيقو    تبعود كثوْيا عون الوذين يودعل أو اليت نفض -التشريع 
 ريع  املنظمو ن،هوك الشو..فاملسيحي  كما جاء ّبا السيد املسي ،وكما هك نبيع  كل قين يسوتح  كلمو  قي

وبودون هوذا ذا التصولر ..دة إىل هومن القيم األخالقيو  املسوتنللحياة،املنبثق  من التصلر ا عتقاقي يف اّلِل،و 
م الشوووامل ذا القووولاالقووولام الشوووامل املتكامووول   تكووولن مسووويحي .و  يكووولن قيووون علوووى ا نوووال   وبووودون هووو
ع احليووووواة يلل واقووووواملتكامووووول   يقووووولم نظوووووام اجتمووووواعك للحيووووواة البشوووووري  يلووووول حاجوووووات الووووونفك البشوووووري ،و 

 ي  واحلياة البشري  كلها إىل اّلِل.البشري ،ويرفع النفك البشر 
َديَّ ِموووَن مووا بَووونْيَ يَوولِ دِِقا  َوُمَصووو»وهووذ  احلقيقوو  هوووك أحوود املفووواهيم الوويت يتضووومنها قوولل املسووي  عليوووه السووالم:

 .. ..إخل« التوَّْلراِة َوأِلُِحلَّ َلُكْم بَوْعَخ الَِّذي ُحِرَِم َعَلْيُكمْ 
 به  فيه:لذي   كاالكثى األوىل:حقيق  التلحيد  وهل يستند يف تبلي  هذ  احلقيق  على احلقيق 

َ َوأَِنيُعلِن.إِ » ُتُكْم آِبيَ   ِمْن َربُِِكْم فَاتوَُّقلا اّللَّ  « ..ا ِصراط  ُمْسَتِقيم  َرُبُكْم فَاْعُبُدوُ .هذ َريبِِ وَ نَّ اّللََّ َوِج وْ
ء ّبوا مون م ّبا   اوىيت جاءهات الفهل يعلن حقيق  التصلر ا عتقاقي اليت قام عليها قين اّلِل كله:املعجز 

ّلِل ااء علووى تقوولى قوولم ابتوودعنوود نفسووه.فما لووه قوودرة عليهووا وهوول بشوور.إ ا جوواءهم ّبووا موون عنوود اّلِل.وقعلتووه ت
 وأن يتلجهوولا -إ ووا هوول عبوود و فمووا هوول بوورب  -وناعوو  رسوولله ..مث ييكوود ربلبيوو  اّلِل لووه وهلووم علووى السوولاء 

ناعوووو  رب وعباقته،و تلحيوووود الووووّلِل ..وحووووتم قللووووه ابحلقيقوووو  الشووووامل  ..ف ابلعبوووواقة إىل الوووورب،فال عبلقيوووو  إ 
 ن ..ل قطعا ابلديا .وما هوما عدا  علج واحنر «..هذا ِصراط  ُمْسَتِقيم  »الرسلل والنظام الذي جاء به:

 اأباع الحواريين لميس  عليه السالا 53 - 52الدرس الخامس:
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  ذكوووورت ملحقوووو ،هووووذ  الوووويتصووووفاته ورسووووالته ومعجزاتووووه وكلماتهوموووون بشووووارة املالئكوووو  ملوووورمي اببنهووووا املنتظر،و 
ب إسووورائيل،وإىل نلبوووه ابلكفووور مووون بووو - عليوووه السوووالم -ابلبشوووارة ..ينتقووول السووويا  مباكووورة إىل إحساسوووه 

ُهُم اْلُكْفوَر قوالَ »األنصوار  بوالغ قيون اّلِل: وا َأَحوكَّ ِعيسوى ِمونوْ ف قواَل احْلَلاْنصوارِي ِإىَل :َمْن أَ فَوَلمَّ لَن:حَنُْن رِيُو اّللَِّ
،َواْكَهْد ِ انَّ ُمْسِلُملَن.َربَّ  ،آَمنَّا اِبّللَِّ  «.ُسلَل فَاْكتُوْبنا َمَع الشَّاِهِدينَ زَْلحَل َواتوَّبَوْعَنا الرَّ ا ِ ا أَنوْ نا آَمنَّ أَْنصاُر اّللَِّ

م لم فكلمهوه القوواجهوحل بو وهنا فجلة كبْية يف السيا .فإنه   يوذكر أن عيسوى قود ولود ابلفعول و  أن أموه
لبشووارة ألمووه كوورت يف ايف املهوود و  أنووه قعووا قلمووه وهوول كهوول و  أنووه عوورم علوويهم هووذ  املعجووزات الوويت ذ 

م موووون يف العوووور  )كمووووا جوووواء يف سوووولرة موووورمي( ..وهووووذ  الفجوووولات توووورق يف القصووووا القرآين،لعوووودم التكوووورار
 .  أخرى .جه ،ولالقتصار على احللقات واملشاهد املتعلق   لضلع السلرة وسياقها من جه

تهيووأ لبشوور تم كوول تلووك املعجووزات الوويت   بعوود مووا أراهوو -واهلن لقوود أحووك عيسووى الكفوور موون بووب إسوورائيل 
سوي  ن أن املمو مث علوى الورغمواليت تشوهد  ن اّلِل وراءهوا،وأن قولة اّلِل تييدها،وتييود مون جواءت علوى يود .

 جاء ليخف  عن بب إسرائيل بعخ القيلق والتكالي  ..
ونظامووهف  قعلتووه ومنهجووهيوون اّلِل و ..موون أنصوواري إىل ق« ف«قوواَل:َمْن أَْنصووارِي ِإىَل اّللَِّ »قعلتووه:عندئووذ قعووا 

 من أنصاري إىل اّلِل ألبل  إليه،وأوقي عنهف
إىل  غلووواووا،ويلو  بوود لكوول صوواحه عقيوودة وقعوولة موون أنصووار ينهضوولن معووه،وُيمللن قعلتووه،وُياملن ق

 من يليهم،ويقلملن بعد  عليها ..
الووذي هوول حقيقوو   فووذكروا ا سووالم  عنووا «.لنَ  ُمْسووِلمُ ْد ِ انَّ اَل احْلَلارِيُوولَن:حَنُْن أَْنصوواُر اّللَِّ آَمنَّووا اِبّللَِّ َواْكووهَ قوو»

ه هذا وانتداّبم لنصرة اّلِل ..أي نصورة رسولله وقينو على إسالمهم - عليه السالم -الدين،وأكهدوا عيسى 
 ومنهجه يف احلياة.

زَلْوووحَل َواتوَّبَوْعنَوووا ا ِ وووا أَنوْ نوووا آَمنَّوووَربَّ »رّبوووم يتصوووللن مباكووورة بوووه يف هوووذا األمووور الوووذي يقلمووولن عليوووه: مث اعهووولا إىل
 «.الرَُّسلَل،فَاْكتُوْبنا َمَع الشَّاِهِدينَ 

مَّت قوام داء موع ربوه،و ن هول ابتوويف هذا التلجوه لعقود البيعو  موع اّلِل مباكورة لفتو  ذات قيمو  ..إن عهود املويم
نو  ع فهوك ابقيو  يفع اّلِل،ه فقد انتهحل مهم  الرسولل مون انحيو  ا عتقواق وانعقودت البيعو  موالرسلل إببالغ

تبواع الضومْي ولكنوه اقيودة يف امليمن بعد الرسلل ..وفيه كذلك تعهد ّلِل ابتباع الرسولل.فليك األمور جمورق ع
 ويكورر  بشوَّت -ا رأينوا كمو  -فيه ابلرسلل.وهل املع  الذي يركوز عليوه سويا  هوذ  السولرة  ا قتداء ملنهج،و 

 األساليه.
 اهدينفي كهاقة وأي ك..فأ« نَ فَاْكتُوْبنا َمَع الشَّاِهِدي»مث عبارة أخرى تلفحل النظر يف قلل احللاريني:

إن املسلم امليمن بدين اّلِل مطللب منه أن ييقي كهاقة هلذا الدين.كهاقة تييد ح  هوذا الودين يف البقواء 
لدين للبشر ..وهل   ييقي هوذ  الشوهاقة حوَّت اعول مون نفسوه ومون خلقوه وتييد ااْي الذي ُيمله هذا ا
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ومن سللكه ومن حياته صولرة حيو  هلوذا الدين.صولرة يراهوا النواس فوْيون فيهوا موثال رفيعا،يشوهد هلوذا الودين 
 ابألحقي  يف اللجلق،واباْيي  واألفضلي  على سائر ما يف األرم من أنظم  وأوضاع وتشكيالت.

ع  نفسووه تمعه،وكوريهوذ  الشووهاقة كوذلك حووَّت اعول موون هوذا الوودين قاعودة حياتووه،ونظام جموهول   يوويقي 
م هووووووذا اق  لقيوووووواوقلمووووووه.فيقلم جمتمووووووع موووووون حلله،توووووودبر أموووووولر  وفوووووو  هووووووذا املوووووونهج ا هلووووووك القوووووولمي ..وجهوووووو

يف  قوو  موونهج اّللِ ُيآخوور    اجملتمع،وهقيوو  هووذا املوونهج وإيثووار  املوولت يف سووبيله علووى احليوواة يف لوول جمتمووع
رص عليوووه عوووز موووا ُيوووأحيووواة ا؟ماعووو  البشوووري  ..هووول كوووهاقته  ن هوووذا الووودين خوووْي مووون احليووواة ذاهتوووا وهوووك 

 « ..كهيدا»األحياء  ومن مث يدعى 
ا موون يف أن اعلوول  ويعيوونهم فهووي ء احللاريوولن يوودعلن اّلِل أن يكتووبهم مووع الشوواهدين لدينووه ..أي أن يوولفقهم

ثوول موو  جمتموع يتمياة،وإقاللجهواق يف سووبيل هقيو  منهجوه يف احل أنفسوهم صولرة حيوو  هلوذا الودين وأن يبعووثهم
 لدين.اعلى ح  هذا « الشهداء»فيه هذا املنهج.ولل أقوا مثن ذلك حياهتم ليكلنلا من 

وهل قعاء جدير  ن يتأمله كل من يدعك لنفسه ا سالم ..فهوذا هول ا سوالم،كما فهموه احللاريلن.وكموا 
  وموون   يوويق هووذ  الشووهاقة لدينووه فكتمهووا فهوول آمث قلبووه.فأما إذا اقعووى هوول يف ضوومْي املسوولمني احلقيقيووني

ا سالم مث سار يف نفسوه غوْي سوْية ا سوالم أو حاوهلوا يف نفسوه،ولكنه   ييقهوا يف اجملوال العوام،و  ااهود 
و أقى  قامووو  مووونهج اّلِل يف احليووواة إيثوووارا للعافيووو ،وإيثارا حلياتوووه علوووى حيووواة الدين،فقووود قصووور يف كوووهاقته أ

كووهاقة ضوود هووذا الدين.كووهاقة تصوود اهلخوورين عنووه.وهم يوورون أهلووه يشووهدون عليووه   لووه  وويوول ملوون يصوود 
  373عن نري  اقعائه أنه ميمن ّبذا الدين،وما هل من امليمنني  الناس عن قين اّللِ 

 هللا ين ي عيس  من مكر أعدائه 57 - 54الدرس السادس:

ُ َوَمَكووُروا َوَمَكووَر اّللَُّ »ل:وبووب إسوورائي - عليووه السووالم -ى وميضووك السوويا  إىل خااوو  القصوو  بووني عيسوو  ،َواّللَّ
ُ:اي ِعيسوووى ِإيِنِ ُمتَوَلفِِيَك،َورا وووُرَ  ِموووَن الَّوووِذيَن كَ َ َّ َوُمطَ ِفعُوووَك إِ َخوووْْيُ اْلمووواِكرِيَن.ِإْذ قووواَل اّللَّ َفُروا،َوجاِعوووُل الَّوووِذيَن هِِ

َنُكْم ِفيما كُ ِجُعُكْم فَأَ  َمرْ يَوْلِم اْلِقياَمِ  مُثَّ ِإَ َّ اتوَّبَوُعلَ  فَوْلَ  الَِّذيَن َكَفُروا ِإىل  ُتْم ِفيِه خَتَْتِلُفلَن،فََأمَّوا الَّوِذيَن  ْحُكُم بَويوْ نوْ
الصَّوواحِلاِت نُوولا َوَعِملُوولا يَن.َوأَمَّا الَّووِذيَن آمَ  ِمووْن انِصوورِ مووا هَلُوومْ َكَفووُروا فَُأَعووذُِِّبُْم َعووذااب  َكووِديدا  يف الووُدنْيا َواهْلِخرَِة،وَ 

ُ   ُيُُِه الظَّاِلِمنيَ   « ..فَويُوَلفِِيِهْم أُُجلَرُهْم،َواّللَّ
يخ.فقود قوذفل  مكور نليول عر  -لسالم عيسى عليه ا -واملكر الذي مكر  اليهلق الذين   ييمنلا برسلهلم 

 جيول ..وقودألاناموا توذكر عليه السالم وقذفلا الطاهرة أمه مع يلس  النجار خطيبها الذي   يدخل ّبوا ك
عل ا؟مواهْي يود« مهويج» واقعولا أنوه« بويالنك»اهتمل  ابلكذب والشوعلذة ووكولا بوه إىل احلواكم الرومواين 

ن يتللولا  بويالنك  لالنتقام على احلكلم   وأنه مشعلذ اود  ويفسود عقيودة ا؟مواهْي  حوَّت سولم هلوم
ا مث موع رجول   اود عليوه ريبو  ..وهوذلى احتمال تبعو  هوذا ا ع -هل ويب و  -عقابه  يديهم،ألنه   ار  

 قليل من كثْي ..
                                                 

 السيد رمحه هللا («.) كهاقة احل »يراجع البحة القيم لاستاذ امللقوقي بعنلان: -  373
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ُ َخووْْيُ اْلموواِكرِينَ » ُ.َواّللَّ ا الوويت عمووع بووني توودبْيهم للفووج هووك وحوودههنووا يف ا ..واملشوواكل « َوَمَكووُروا َوَمَكووَر اّللَّ
ن هووم أيبْي اّلِل.فووهووه هوول توودوتوودبْي اّلِل ..واملكوور التوودبْي ..ليسووخر موون مكوورهم وكيوودهم إذا كووان الووذي يلاج

 من اّلِلف وأين مكرهم من تدبْي اّلِلف
الطوو  اّلِل أن يتلفووا ،وأن يرفعووه إليوه،وأن يطوور  موون ر وقتلووه.وأراق - عليووه السوالم -لقود أراقوا صووله عيسووى 

 فووروا إىل يوولمالووذين ك الووذين كفووروا والبقوواء بيوونهم وهووم رجووك وقنووك،وأن يكرمووه فيجعوول الووذين اتبعوول  فوول 
 تَوَلفِِيوووَك َوراِفعُووووَك ِإَ َّ يسووووى ِإيِنِ مُ :اي عِ ِإْذ قووواَل اّللَُّ »  اّلِل.وأبطوووول اّلِل مكووور املوووواكرين:القيامووو  ..وكووووان موووا أراق

ُرَ  ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا،َوجاِعُل الَِّذيَن اتوَّبَوُعلَ  فوَ   «.وا ِإىل يَوْلِم اْلِقياَم ِ ِذيَن َكَفرُ ْلَ  الَّ َوُمَطهِِ
  إعلوم شويلهوا لويت   ي.فهوك أمولر غيبيو  تودخل يف املتشواّبات افأما كي  كانحل وفاتوه،وكي  كوان رفعوه .

عللوووووووووا موووووووواقة اءها،وااّلِل.و  نائووووووول وراء البحووووووووة فيهووووووووا.  يف عقيوووووووودة و  يف كوووووووريع .والذين اوووووووورون ور 
ل يف ون مووا راحوو  ابقيقوو ،وقللجودل،ينتهك ّبووم احلووال إىل املوراء،وإىل التخلووي ،وإىل التعقيوود.قون مووا جوزم  

 ل إىل علم اّلِل.أمر ملكل 
تبعول  هوم افيه.فالوذين  عه القللوأما أن اّلِل جعل الذين اتبعل  فل  الذين كفروا إىل يلم القيام  ..فال يص

ل،وآمن بوه  ه كول رسول بوالذين ييمنولن بودين اّلِل الصوحي  ..ا سوالم ..الوذي عور  حقيقتوه كول نل،وجواء 
كووذلك    ..كمووا أووومزان اّللِ ا إىل يوولم القياموو  يف ميووكول موون آموون حقووا بوودين اّلِل ..وهووي ء فوول  الوذين كفوورو 

اء بوه حد.وقود جواوقيون اّلِل و يف واقع احليواة كلموا واجهولا معسوكر الكفور  قيقو  ا ميان،وحقيقو  ا تبواع ..
م يف اللقووحل هوو - -عيسووى بوون موورمي كمووا جوواء بووه موون قبلووه وموون بعوود  كوول رسوولل.والذين يتبعوولن حمموودا 

 ىل آخر الزمان.إ -ليه السالم ع -كلهم.من لدن آقم ذاته اتبعلا ملكه الرسل  
ذا هوووووز عليهووووا وهووووذا املفهوووولم الشووووامل هوووول الوووووذي يتفوووو  مووووع سوووويا  السوووولرة،ومع حقيقووووو  الوووودين كمووووا يركوووو

عيسووووووى عليووووووه اّلِل ل السوووووويا .فأما وايوووووو  املطووووووا  للموووووويمنني والكافرين،فيقررهووووووا السوووووويا  يف صوووووودق إخبووووووار
ُتمْ مُثَّ ِإَ َّ َمْرِجُعُكْم فَ »السالم: َنُكْم ِفيما ُكنوْ وا فَُأَعوذُِِّبُْم َعوذااب  َكوِديدا  يف .فََأمَّا الَِّذيَن َكَفرُ َتِلُفلنَ ِفيِه ختَْ  َأْحُكُم بَويوْ

وووُه ُجووولَرُهْم.َواّللَُّ احِلاِت فَويُووووَلفِِيِهْم أُ َعِملُووولا الصَّووونُووولا وَ الوووُدنْيا َواهْلِخووورَِة َوموووا هَلُوووْم ِموووْن انِصووورِيَن.َوأَمَّا الَّوووِذيَن آمَ     ُيُِ
 « ..الظَّاِلِمنيَ 

 ..  ا ف اء ألماين و ويف هذا النا تقرير ؟دي  ا؟زاء،وللقس  الذي   مييل كعرة،و  تتعل  به ا
اهلخوورة يف الوودنيا و  ذاب كووديدرجعوو  إىل اّلِل   حميوود عنهووا.وحكم موون اّلِل فيمووا اختلفوولا فيووه   موورق له.وعوو

 للكافرين   انصر هلم منه.
..فحاكوا « اِلِمنيَ ُه الظَّو   ُيُِوَواّللَُّ ..»لاجر للذين آمنلا وعمللا الصاحلات   حماابة فيه و  خبوك  وتلفي 

 ار إ  أايمووواخللا النوووأن يظلوووم وهووول   ُيوووه الظووواملني ..وكووول موووا يقللوووه أهووول الكتووواب إذن مووون أووووم لووون يووود
 ابنول ابنول  اقعو  ..خئوه مون أمواين معدوقات.وكل ما رتبل  على هذا التميوع يف تصولر عودل اّلِل يف جزا

 يقلم على أساس.
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 ال دال والحوار بشأن عبودية عيس  عليه السالا 64 - 58الدرس السابع:

 ا ا؟دل،يبوودأدور حلهلوووعنوود مووا يصوول السوويا  إىل هووذا احلوود موون قصوو  عيسووى الوويت توودور حلهلووا املنووالرة ويوو
ا موو - -لل قووني الرسووالقصووا،وينتهك إىل تل التعقيووه الووذي يقوورر احلقووائ  األساسووي  املسووتفاقة موون هووذا

وما يوودعل جوواء بووه، يلاجووه بووه أهوول الكتوواب ملاجهوو  فاصوول  تنهووك احلوولار وا؟وودل وتسووتقر علووى حقيقوو  مووا
لُوولُ  َعَلْيووَك ِمووَن اهْلايِت َوا »إليووه،يف وضوول  كاموول ويف يقووني:   نَّ َمثَووَل ِعيسووى ِعْنووَد اّللَِّ حلَِْكوويِم.إِ الووذِِْكِر ذلِووَك نَوتوْ

.مُثَّ قاَل َلُه:ُكْن.فَوَيُكلُن.احلَْ َكمَ  يَن.َفَمْن َحاجَّوَك ِفيوِه ال َتُكْن ِموَن اْلُمْمو َِ  َربَِِك فَ ُ  ِمنْ َثِل آَقَم َخَلَقُه ِمْن تُراب 
ُفَسووونا َوأَنْوُفَسوووُكْم،مُثَّ سووواَءان َوِنساءَُكْم،َوأَنوْ اءَُكْم،َونِ َوأَبْن ِموووْن بَوْعوووِد موووا جووواَءَ  ِموووَن اْلِعْلوووِم فَوُقْل:تَعووواَلْلا نَووودُْع أَبْنووواَءان

َتِهْل فَوَنْجَعوْل َلْعنَوحَل اّللَِّ َعلَوى اْلكواِذِبنَي ِإنَّ هوذا هَلُو َ هَلُوَل اْلَعزِيوُز ا،َوموا ِموْن إِلوه  ِإ َّ َصوُا احلَْ ُ َل اْلقَ نَوبوْ ُ.َوِإنَّ اّللَّ ّللَّ
َ َعلِوويم  اِبْلُمْفِسووِدينَ  ووَنُكْم:َأ َّ اِب تَعوواَلْلا ِإىل َكِلَموو   ْهووَل اْلِكتووْل:اي أَ .قُ احلَِْكيُم.فَووِإْن تَوَللَّووْلا فَووِإنَّ اّللَّ َننووا َوبَويوْ  َسوولاء  بَويوْ

.فَووِإنْ ضووا  أَْراباب  نا بَوعْ نَوْعبُووَد ِإ َّ اّللََّ،َو  ُنْشوورَِ  بِووِه َكووْي ا ،َو  يَوتَِّخووَذ بَوْعُضوو  تَوَللَّووْلا فَوُقلُللا:اْكووَهُدوا ِ انَّ  ِمووْن ُقوِن اّللَِّ
 « ..ُمْسِلُملنَ 

لُو»:- -وهكذا ْند هذا التعقيه يتضمن ابتداء صد  اللحك الوذي يولحى إىل حممود  لُ  َعَلْيوَك ذلِوَك نَوتوْ
تلول  اّلِل علوى ك مون اّلِل.يلوه.فهل وحوك..ذلك القصا.وذلك التلجيه القورآين  « ِمَن اهْلايِت َوالذِِْكِر احلَِْكيمِ 

د نبيوهف لتالوة علوى حمموا..فماذا بعد أن يتلىل اّلِل تعاىل ْي مع  التكرمي والقرب واللق ويف التعب - -نبيه 
أسوللب يواة  ونهج و لونفك واحلتوالوة اهلايت والوذكر احلكويم ..وإنوه حلكويم يتولىل تقريور احلقوائ  الكوثى يف ا

عون غوْي  يموا يصودرونريق  ختانوه الفطورة وتتلطو  يف الودخلل عليهوا واللصول  ّبوا بشوكل غوْي معهولق ف
 د.هذا املصدر الفري

مث ُيسوووم التعقيوووه يف حقيقووو  عيسوووى عليوووه السوووالم،ويف نبيعووو  االووو  وا راقة الووويت تنشوووئ كووول كوووكء كموووا 
.مُثَّ قوووواَل لَووووُه:ُكْن  »أنشووووأت عيسووووى عليووووه السووووالم: ِإنَّ َمثَووووَل ِعيسووووى ِعْنووووَد اّللَِّ َكَمثَووووِل آَقَم.َخَلَقووووُه ِمووووْن تُووووراب 

مووألل  البشور.ولكن أيو  غرابوو  فيهوا حوني تقوواس إىل ..إن و قة عيسوى عجيبوو  حقوا ابلقيواس إىل « فَوَيُكولنُ 
 -بسوووبه مللووود   -البشووورف وأهووول الكتووواب الوووذين كوووانلا ينوووالرون واووواقللن حووولل عيسوووى  خلووو  آقم أيب

ويصلغلن حلله األوهام واألسانْي بسبه أنه نشأ من غوْي أب ..أهول الكتواب هوي ء كوانلا يقورون بنشوأة 
 هووك الوويت جعلووحل منووه هووذا الكووائن ا نسوواين ..قون أن يصوولغلا آقم موون الوو اب.وأن النفخوو  موون رو  اّللِ 

حوولل آقم األسووانْي الوويت صوواغلها حوولل عيسووى.وقون أن يقللوولا عوون آقم:إن لووه نبيعوو   هلتيوو .على حووني 
أن العنصوور الووذي بووه صووار آقم إنسوواان هوول ذاتووه العنصوور الووذي بووه ولوود عيسووى موون غووْي أب:عنصوور النفخوو  

وهكووذا تتجلوووى «  فَوَيُكوولنُ »تنشووئ موووا تووراق لووه النشوووأة « ُكوونْ »ك إ  الكلمووو :ا هليوو  يف هووذا وذا   وإن هوو
بسوووان  هوووذ  احلقيقووو  ..حقيقووو  عيسوووى،وحقيق  آقم،وحقيقووو  االووو  كله.وتووودخل إىل الووونفك يف يسووور ويف 
وضووول ،حَّت ليعجوووه ا نسوووان:كي  تر ا؟ووودل حووولل هوووذا احلووواقّ،وهل جوووار وفووو  السووون  الكثى.سووون  
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يف رانبوووو  الفطوووورة ابملنطوووو  الفطووووري الوووولاقعك « الووووذِِْكِر احلَِْكوووويمِ »وهووووذ  هووووك نريقوووو  االوووو  والنشووووأة مجيعووووا  
 البسي ،يف أعقد القضااي،اليت تبدو بعد هذا ااطاب وهك اليسر امليسلر 

ثبتوه علوى احلو  الوذي ي - -وعند ما يصول السويا  ابلقضوي  إىل هوذا التقريور اللاضو  يتجوه إىل الرسولل  
ا توويير يف لذين ر وووييكوود  يف حسووه كمووا ييكوود  يف حووك موون حللووه موون املسوولمني،امعه،والووذي يتلووى عليه،

« ْموووَ ِينَ ْن ِموووَن اْلمُ ال َتُكوووفَووواحْلَوووُ  ِموووْن َربِِوووَك »بعضوووهم كوووبهات أهووول الكتاب،وتلبيسوووهم وتضوووليلهم اابيوووة:
ا هوول وإ وو اي و  كوواكا فيمووا يتلوول  عليووه ربووه،يف حلظوو  موون حلظووات حياتووه .. وو - -..ومووا كووان الرسوولل 

اقهوا يف ذلووك بعوخ أفر  التثبيوحل علوى احل ،نودر  منوه مودى موا كوان يبلغووه كيود أعوداء ا؟ماعو  املسولم  مون
ثبيتهوا علوى توضورورة  احلني.كما ندر  منه مدى موا تتعورم لوه األمو  املسولم  يف كول جيول مون هوذا الكيود

 د.لكيد جدياأساليه احل  الذي معها يف وجه الكائدين واااقعني وهلم يف كل جيل أسللب من 
يلجوووه اّلِل تعووواىل رسووولله الكووورمي إىل أن ينهوووك ا؟ووودل  -وقووود وضوووححل القضوووي  ولهووور احلووو  جليوووا  -وهنوووا 

واملنووالرة حوولل هووذ  القضووي  اللاضووح  وحوولل هووذا احلوو  البووني وأن يوودعلهم إىل املباهلوو  كمووا هووك مبينوو  يف 
فَوُقْل:تَعواَلْلا نَودُْع أَبْنواَءان َوأَبْنواءَُكْم َوِنسواَءان  -َءَ  ِمَن اْلِعْلِم ِمْن بَوْعِد ما جا -َفَمْن َحاجََّك ِفيِه »اهلي  التالي :

َتِهْل فَوَنْجَعْل َلْعَنحَل اّللَِّ َعَلى اْلكاِذِبنيَ   .. 374«َوِنساءَُكْم،َوأَنْوُفَسنا َوأَنْوُفَسُكْم.مُثَّ نَوبوْ
ميوع إىل جتمواع احلاكود،ليبتهل ا؟ن كوانلا ينالرونوه يف هوذ  القضوي  إىل هوذا ا مو - -وقد قعا الرسلل 

كنهم فيموا حلو  واضوحا.ولا .وتبني اّلِل أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقني.فخافلا العاقبو  وأبولا املباهلو
 يسوو  موون سوولطانجووال الكنورق موون الوورواايت   يسوولملا احتفالووا  كووانتهم موون قلمهم،و ووا كووان يتمتووع بووه ر 

 وجا  ومصاحل ونعيم   
صود امع واهلولى ياحل واملطوالبين  هك اليت ُيتاج إليها مون يصودون عون هوذا الودين إ وا هوك املصووما كانحل  

 الناس عن احل  اللاض  الذي   خفاء فيه.
 - متنوواع عنهووا اهلايت التاليوو  قوود نزلووحل بعوود اور ووا كانووحل  -مث ميضووك التعقيووه بعوود الوودعلة إىل املباهلوو  

توولىل عوون ييهوودق موون اللحدانيوو  الوويت يوودور حلهلووا احلوودية و  يقوورر حقيقوو  اللحك،وحقيقوو  القصووا،وحقيق 
َ هَلُووالووه  ِإ َّ إِ مووا ِمووْن ِإنَّ هووذا هَلُووَل اْلَقَصووُا احلَُْ .وَ  »احلوو  ويفسوود يف األرم ّبووذا التوول : ُ.َوِإنَّ اّللَّ َل اْلَعزِيووُز ّللَّ

 «.احلَِْكيُم.فَِإْن تَوَللَّْلا فَِإنَّ اّللََّ َعِليم  اِبْلُمْفِسِدينَ 
                                                 

َموووا َوَقَعاُ َوووا ِإىَل َعَلْيهِ نْوُفَسوووُكْم "  قَورَأََهوووا النَّوووِلُ َعوووِن احلََْسوووِن ،"يف قَوْللِوووِه: " تَوَعووواَلْلا نَووودُْع أَبْونَووواَءاَن َوأَبْونَووواءَُكْم َوِنَسووواَءاَن َوِنَسووواءَُكْم َوأَنْوُفَسوووَنا َوأَ  - 374
َهْلتَوُه بوُوْيَت اِبللَّْعوِن، قَاَل:َفَموا تَووَرى ف َو  تُوَباِهلُوُه فَِإنَّوَك ِإْن ابَ  ْصوَعِد اْ؟َبَولَ اِحِبِه:ااْلُمَباَهَلِ  َوَأَخوَذ بِيَوِد فَاِنَموَ  َواحلََْسوِن َواحلَُْسونْيِ، َوقَواَل َأَحوُدُ َا ِلصَ 

وود :َوُرِوَي َعوونْ قَوواَل:أََرى أَْن نُوْعِطيَووُه اْاَوو ، حنوول ذلك.تفسووْي ابوون أيب حووامت ]ْعَفووِر بْووِن َعلِوو َأيب جَ رَاَج َو  نُوَباِهلُووُه".قَاَل أَبُوول حُمَمَّ ( 3667[)25/ 3كِ 
 صحي  مرسل 

:" " فَوُقوووْل تَوَعووواَلْلا نَووودُْع أَبْونَووواَءاَن َوأَبْونَووواءَُكْم َوِنَسووواَءاَن وَ   َسوووِن َواحلَُْسووونْيِ َوفَاِنَموووَ ،َوقَاَل أَنْوُفَسوووُكْم "  فََأَخوووَذ بِيَوووِد احلَْ وَ َسوووَنا ْم َوأَنْوفُ ِنَسووواءَكُ وَعوووِن الُسووودِِيِِ
:اتْوبَوْعَنا، َفَخرََج َمَعُهْم َوَ ْ َحْرُْج يَوْلَمِ ذ  النََّصاَرى،قَاُللا:ِإانَّ  ْيِِهْم فَوَتَخلَُّفولا، فَوَقواَل َرُسولُل  األَنِْبيَواِء َكغَوَذا ُهَل النَِّلُ َولَْيَك َقْعَلةُ أَْن َيُكلَن هَ   َبَا ُ لَِعِلكِ 

 ( صحي  مرسل3668[)25/ 3يب حامت ]ف ا".تفسْي ابن أمَثَاِننَي أَلْ  :َلْل َخَرُجلا  ْحَ َُقلا، َفَصاحَلُلُ  َعَلى ُصْل   َعَلى أَنَّ َلُه َعَلْيِهمْ اّللَِّ 
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ابئهووا املباهلوو  وإ دعلة إىلواحلقووائ  الوويت تقررهووا هووذ  النصوولص سووب  تقريرهووا.وهك تووذكر هنووا للتلكيوود بعوود الوو
ملفسوووودين اب علوووويم ..إ ووووا ا؟ديوووود هوووول وصوووو  الووووذين يتللوووولن عوووون احلوووو   وووووم مفسوووودون،وهتديدهم  ن اّللِ 

يف  -اق رم الفسووويف األ..والفسووواق الوووذي يتووول   املعرضووولن عووون حقيقووو  التلحيووود فسووواق عظيم.وموووا ينشوووأ 
    قيموو  لووه.و  دة عوون ا عوو ا  ّبووذ  احلقيقوو .  اعوو ا  اللسووان.فاع ا  اللسووانإ  موون احليوو -اللاقووع 

دة عوووون يوووو.إ ووووا هووووك احل.اعوووو ا  القلووووه السوووولل.فهذا ا عوووو ا    ينشووووئ آتر  اللاقعيوووو  يف حيوووواة النوووواس 
تلحيود أن حقيقو  ال موأول موا يوالز واقع احلياة البشري  ..ا ع ا  ّبذ  احلقيق  بكل آترها اليت تالزمها يف 

 فلووويك إ  ّللِ   عووون اّلِل.إ  تلقوووك تتلحووود الربلبي ،فتتلحووود العبلقيووو  ..  عبلقيووو  إ  ّلِل.و  ناعووو  إ  ّلِل.و 
 تكلن العبلقي .

 ك يف القوووووويمتلقشووووووريع،والولوووووويك إ  ّلِل تكوووووولن الطاعوووووو .وليك إ  عوووووون اّلِل يكوووووولن التلقووووووك ..التلقووووووك يف الت
الشور  أو    ..وإ  فهولة البشوريوامللازين،والتلقك يف اهلقاب واألخال .والتلقك يف كل ما يتعل  بنظام احليا

  يف حيوووواة نشوووئ آتر الكفر.مهموووا اع فوووحل األلسوووون ،ومهما اع فوووحل القلوووولب ا عووو ا  السووولل الووووذي   ي
 الناس العام  يف استسالم وناع  واستجاب  وقبلل.

كواَن   لَولْ »أمور :و احد،يودبركلن  ملته   يستقيم أمور  و  يصول  حالوه،إ  أن يكولن هنوا  إلوه و إن هذا ال
ُ َلَفَسوَد  لعبيود والتشوريع هلوم يف بشوري :تعبد ااس إىل ال..وألهور خصوائا األللهيو  ابلقيو« ِفيِهما آهِلَ   ِإ َّ اّللَّ

 ائا األللهيو ه ألهور خصوكله فقد اقعوى لنفسوحياهتم،وإقام  امللازين هلم.فمن اقعى لنفسه كي ا من هذا  
 وأقام نفسه للناس إهلا من قون اّلِل.

س ا يتعبود النوامونحل.عنود وما يقع الفساق يف األرم كما يقع عنود موا تتعودق اهلهلو  يف األرم علوى هوذا ال
لذاتوه لتشوريع يهم حو  افوالناس.عند ما يدعك عبود مون العبيود أن لوه علوى النواس حو  الطاعو  لذاتوه وأن لوه 

أاََن »ا قووال فرعوولن: يقوول كموووأن لووه كووذلك حوو  إقاموو  القوويم واملوولازين لذاته.فهووذا هوول اقعوواء األللهيوو  ولوول  
 فساق.ألرم أقب  اللفساق يف ا..وا قرار به هل الشر  ابّلِل أو الكفر به ..وهل ا« َرُبُكُم اأْلَْعلى 

وحد ،وعووودم  قة اّللِ كلمووو  سووولاء:إىل عبوووا  ومووون مث يتلووول ذلوووك التهديووود يف السووويا  قعووولة أهووول الكتووواب إىل
  لووويت   مصووواحبفاصووول  اا كووورا  بوووه،وأ  يتخوووذ النووواس بعضوووهم بعضوووا أراباب مووون قون اّلِل ..وإ  فهوووك امل

نَ قُوْل:اي أَْهووَل اْلِكتواِب تَعواَلْلا ِإىل َكِلَموو   َسولا»بعودها و  جماقلو : وونَ ء  بَويوْ ،َو  ُنْشورَِ  بِووِه  اّللََّ ُكْم:َأ َّ نَوْعبُوَد ِإ َّ نوا َوبَويوْ
.فَ   « ..ْسِلُملنَ لُللا:اْكَهُدوا ِ انَّ مُ لَّْلا فَوقُ ِإْن تَولَ َكْي ا ،َو  يَوتَِّخَذ بَوْعُضنا بَوْعضا  أَْراباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ

ن يتفضووول علووويهم هووول ومووون معوووه مووون أ - -وإووووا لووودعلة منصوووف  مووون غوووْي كوووك.قعلة   يريووود ّبوووا النووول 
يتعبوود  بعووخ،و  ء يقوو  أمامهووا ا؟ميووع علووى مسووتلى واحوود.  يعلوول بعضووهم علووىاملسوولمني ..كلموو  سوولا

 .بعضهم بعضا.قعلة   ذابها إ  متعنحل مفسد،  يريد أن يفكء إىل احل  القلمي
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عضووا بيتخووذ بعضووهم  إىل أ  إوووا قعوولة إىل عبوواقة اّلِل وحوود    يشووركلن بووه كووي ا.  بشوورا و  حجرا.وقعوولة
اركته يف األللهيو    عنوه،  ملشو للتبليو.  نبيا و  رسل .فكلهم ّلِل عبيد.إ ا اصوطفاهم اّللِ من قون اّلِل أراباب

 والربلبي .
ن ريك.والعبلقي  ّلِل وحوود  قو كوو وحوود  قون بوواقة اّللِ فووإن أبوولا ع«.فَووِإْن تَوَللَّووْلا فَوُقلُللا:اْكووَهُدوا ِ انَّ ُمْسووِلُملنَ »

 لن ..وا  ان مسلمللا اكهدق  العبيد من األللهي  ..إن تلللا فقل كريك.و ا املظهران اللذان يقرران مل 
اسوووم مووون هوووم بلضووول  ح وهوووذ  املقابلووو  بوووني املسووولمني ومووون يتخوووذ بعضوووهم بعضوووا أراباب مووون قون اّلِل،تقووورر
ن عضووا أراباب مووبذ بعضووهم املسلملن.املسوولملن هووم الووذين يعبوودون اّلِل وحوود  ويتعبوودون ّلِل وحوود  و  يتخوو

 .قون اّلِل .
 .البشر مجيعا اهج حياةهذ  هك خصيصتهم اليت ايزهم من سائر امللل والنحل وايز منهج حياهتم من من

ووم مسولملن  اقعلا أ وإما أن تتحق  هذ  ااصيص  فهم مسلملن،وإما أ  تتحق  فما هم  سلمني مهما
ذي ائر الونظم الون بوني سومو  إن ا سالم هل التحرر املطل  من العبلقي  للعبيد.والنظام ا سالمك هل وحود

 ُيق  هذا التحرر ..
رانيات  أرقوى الودميق ع هذا يفإن الناس يف مجيع النظم األرضي  يتخذ بعضهم بعضا أراباب من قون اّلِل ..يق

قامو  الونظم نواس.ح  إكما يقع يف أح  الديكتاتلرايت سلاء ..إن أول خصائا الربلبي  هول حو  تعبود ال
 -لنواس ا  يدعيوه بعوخ   األرضوينني والقويم واملولازين ..وهوذا احلو  يف مجيوع األنظموواملناهج والشرائع والقولا
وهووذ   -ن األوضوواع مووعلووى أي وضووع  -فيووه إىل جمملعوو  موون النوواس  ويرجووع األموور -يف صوولرة موون الصوولر 

ها ي  الووويت يتخوووذب األرضووواجململعووو  الووويت ختضوووع اهلخووورين لتشوووريعها وقيمهوووا وملازينهوووا وتصووولراهتا هوووك األراب
مون  ذلك يعبودووايو ،وهم بوعخ الناس أراباب من قون اّلِل ويسمحلن هلا ابقعاء خصائا األللهي  والربلبب

 .قون اّلِل،وإن   يسجدوا هلا ويركعلا.فالعبلقي  عباقة   يتلجه ّبا إ  ّللِ 
نظم لرات والوولقووى التصووويف النظووام ا سووالمك وحوود  يتحوورر ا نسووان موون هووذ  الربقوو  ..ويصووب  حرا.حوورا يت

.فهل سووان آخوور مثلووهأن كوول إنكووواملنوواهج والشوورائع والقوولانني والقوويم واملوولازين موون اّلِل وحد ،كووأنه يف هووذا 
عضووهم ب  يتخووذ وكوول إنسووان آخوور علووى سوولاء.كلهم يقفوولن يف مسووتلى واحوود،ويتطلعلن إىل سوويد واحوود،و 

 بعضا أراباب من قون اّلِل.
 وهول الوذي جواء بوه كول رسولل مون عنود اّلِل ..لقود أرسول اّللِ لدين عنود اّلِل.هل ا -ذا املع  ّب -وا سالم 

.فموون . عوودل اّلِل لعبوواق إىلاالرسوول ّبووذا الوودين ليخرجوولا النوواس موون عبوواقة العبوواق إىل عبوواقة اّلِل.وموون جوولر 
ْسووَن ِعْنووَد اّللَِّ  الوودِِيِإنَّ ..»توولىل عنووه فلوويك مسوولما بشووهاقة اّلِل.مهمووا أول امليوللن،وضوولل املضوولللن  « المُ  اْ ِ

.. 
 

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 652 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 653 

 [92إل   65(:اآليات 3]سور  آل عمران ):الوحد  الثالثة

 ا سالا هو دين إبراهيم والمرسلين جميما

يووُل ِإ َّ ِمووْن بَوْعووِدِ  أَفَووال توَ }  ( هووا 65) ْعِقلُوولنَ اي أَْهوَل اْلِكتوواِب ِ َ ُهَوواُجلَن يف ِإبْووراِهيَم َومووا أُْنزِلَووحِل التوَّووْلراُة َواْ ِْنِْ
ُ يَوْعلَووُم وَ  أَنْوووُتْم   تَوْعَلُموولَن أَنْوووُتْم هووُي ِء حوواَجْجُتْم ِفيمووا َلُكووْم بِووِه ِعْلووم  فَلِووَم ُهَوواُجلَن ِفيمووا لَووْيَك َلُكووْم بِووِه ِعْلووم  َواّللَّ

( ِإنَّ أَْوىَل 67َن اْلُمْشورِِكنَي )( ما كاَن ِإْبراِهيُم يَوُهلِقاي  َو  َنْصرانِي ا َولِكْن كاَن َحِنيفا  ُمْسِلما  َوموا كواَن ِمو66)
ُ َوِ ُ اْلُموووْيِمِننَي ) ( َوقَّْت نائَِفووو   ِموووْن أَْهوووِل 68النَّووواِس إبِِبْوووراِهيَم لَلَّوووِذيَن اتوَّبَوعُووولُ  َوهوووَذا النَّوووِلُ َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا َواّللَّ

اي أَْهوَل اْلِكتوواِب ِ َ َتْكُفووُروَن آِبايِت اّللَِّ  (69موا َيْشووُعُروَن )اْلِكتواِب لَووْل ُيِضوُللَنُكْم َومووا ُيِضوُللَن ِإ َّ أَنْوُفَسووُهْم وَ 
( 71( اي أَْهوووَل اْلِكتووواِب ِ َ تَوْلِبُسووولَن احْلَووو َّ اِبْلباِنوووِل َوَتْكُتُمووولَن احْلَووو َّ َوأَنْووووُتْم تَوْعَلُمووولَن )70َوأَنْووووُتْم َتْشوووَهُدوَن )

لا اِبلَّوووِذي أُنْوووزَِل َعلَوووى الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوْجوووَه النَّهووواِر َواْكُفوووُروا آِخووورَُ  َلَعلَُّهوووْم َوقالَوووحْل نائَِفووو   ِموووْن أَْهوووِل اْلِكتووواِب آِمنُووو
 ( َو  تُوْيِمنُوولا ِإ َّ ِلَمووْن تَبِووَع ِقيووَنُكْم قُووْل ِإنَّ اهْلُوودى ُهووَدى اّللَِّ أَْن يوُووْيتى َأَحوود  ِمثْووَل مووا أُوتِيووُتْم أَوْ 72يَوْرِجعُوولَن )

ُ واِسوع  َعلِويم  ) ُُياُجلُكْم ِعْندَ  ( َحْوَتُا ِبَرمْحَتِوِه َموْن َيشواُء 73َربُِِكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اّللَِّ يُوْيتِيِه َمْن َيشاُء َواّللَّ
ُ ُذو اْلَفْضووِل اْلَعِظوويِم ) ْم َمووْن ِإْن َشَْمْنووُه َوِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب َمووْن ِإْن َشَْمْنووُه بِِقْنطووار  يوُووَيقِِِ  إِلَْيووَك َوِموونوْهُ  (74َواّللَّ

يِِونيَ  ُوْم قواُللا لَوْيَك َعَلْينوا يف اأْلُمِِ َسوِبيل  َويَوُقللُولَن َعلَوى  ِبِدينار    يُوَيقِِِ  إِلَْيَك ِإ َّ موا ُقْموحَل َعَلْيوِه قائِموا  ذلِوَك  َِوَّ
ووووُه اْلُمتَِّقوووونَي ) ( بَلووووى َمووووْن أَْو  بَِعْهووووِدِ  َواتَّقووووى75اّللَِّ اْلَكووووِذَب َوُهووووْم يَوْعَلُموووولَن ) َ ُيُِ ( ِإنَّ الَّووووِذيَن 76فَووووِإنَّ اّللَّ

 َو  يَوْنظُووُر إِلَووْيِهْم يوَووْلَم َيْشووَ ُوَن بَِعْهووِد اّللَِّ َوأمَْيوواِوِْم مَثَنووا  قَلِوويال  أُول ِووَك   َخووالَ  هَلُووْم يف اهْلِخوورَِة َو  يَُكلُِِمُهووُم اّللَُّ 
ُهْم َلَفرِيقووووا  يَوْلووووُلوَن أَْلِسوووونَوتَوُهْم اِبْلِكتوووواِب لَِتْحَسووووُبلُ  ِمووووَن 77ْم َعووووذاب  أَلِوووويم  )اْلِقياَمووووِ  َو  يوُووووزَكِِيِهْم َوهَلُوووو ( َوِإنَّ ِموووونوْ

 اْلَكووِذَب اْلِكتوواِب َومووا ُهووَل ِمووَن اْلِكتوواِب َويَوُقللُوولَن ُهووَل ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ َومووا ُهووَل ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ َويَوُقللُوولَن َعلَووى اّللَِّ 
ُ اْلِكتاَب َواحْلُْكَم َوالنُوبُوولََّة مُثَّ يَوُقولَل لِلنَّواِس ُكلنُولا ِعبواقا  ِ  ِمو78ْعَلُملَن )َوُهْم يوَ  ْن ( ما كاَن لَِبَشر  أَْن يُوْيتَِيُه اّللَّ

ووُتْم َتْدُرُسوولَن ) ووُتْم تُوَعلُِِموولَن اْلِكتوواَب َوِ ووا ُكنوْ نِيِِوونَي ِ ووا ُكنوْ َو  َذُْموورَُكْم أَْن تَوتَِّخووُذوا  (79ُقوِن اّللَِّ َولِكووْن ُكلنُوولا َرابَّ
ُ ِميثوووواَ  النَِّبيِِوووونَي َلمووووا 80اْلَمالِئَكووووَ  َوالنَِّبيِِوووونَي أَْراباب  أََذُْموووورُُكْم اِبْلُكْفووووِر بَوْعووووَد ِإْذ أَنْوووووُتْم ُمْسووووِلُملَن ) ( َوِإْذ َأَخووووَذ اّللَّ

ووُتُكْم ِمووْن ِكتوواب  َوِحْكَموو   مُثَّ جوواءَُكْم َرُسوولل  ُمَصوودِِ     ِلمووا َمَعُكووْم لَتُوووْيِمُننَّ بِووِه َولَتَوْنُصوورُنَُّه قوواَل أَأَقْوووَرْرمُتْ َوَأَخووْذمُتْ آتَويوْ
( َفَموْن تَووَلىلَّ بَوْعوَد ذلِوَك فَُأول ِوَك 81َعلى ذِلُكْم ِإْصرِي قاُللا أَقْوَرْران قاَل فَاْكَهُدوا َوأاََن َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِديَن )

ُغلَن َوَلُه َأْسَلَم َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم َنْلعا  وََكْرها  َوإِلَْيوِه يُوْرَجعُولَن ( أَفَوَغْْيَ 82ُهُم اْلفاِسُقلَن )  ِقيِن اّللَِّ يَوبوْ
ويتَ باِط َوموا أُ ( ُقْل آَمنَّا اِبّللَِّ َوما أُْنزَِل َعَلْينا َوما أُْنزَِل َعلى ِإْبراِهيَم َوِإْ اِعيَل َوِإْسوحاَ  َويَوْعُقولَب َواأْلَْسو83)

ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُملَن ) ْسوالِم  (84ُملسى َوِعيسى َوالنَِّبُيلَن ِمْن َرّبِِِْم   نُوَفِرُِ  َبنْيَ َأَحد  ِمنوْ تَوِ  َغوْْيَ اْ ِ َوَمْن يَوبوْ
ُ قَوْلمو85ِقينا  فَوَلْن يُوْقَبَل ِمْنوُه َوُهوَل يف اهْلِخورَِة ِموَن اْااِسورِيَن ) ا  َكَفوُروا بَوْعوَد ِإميواِوِْم َوَكوِهُدوا ( َكْيوَ  يَوْهوِدي اّللَّ

ُ   يَوْهوِدي اْلَقوْلَم الظَّواِلِمنَي ) ( أُول ِوَك َجوزاُ ُهْم أَنَّ َعلَوْيِهْم َلْعنَوَ  اّللَِّ 86أَنَّ الرَُّسلَل َح   َوجاَءُهُم اْلبَويِِنواُت َواّللَّ
ُهُم اْلَعوذاُب َو  ُهوْم يُوْنظَوُروَن )( خالِوِديَن ِفيهوا   87َواْلَمالِئَكِ  َوالنَّواِس َأمْجَعِونَي ) ( ِإ َّ الَّوِذيَن 88ُحَفَّوُ  َعونوْ

َ َغُفوولر  َرِحوويم  ) ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا بَوْعووَد ِإميوواِوِْم مُثَّ اْزقاُقوا ُكْفوورا  لَووْن  (89 بُوولا ِمووْن بَوْعووِد ذلِووَك َوَأْصووَلُحلا فَووِإنَّ اّللَّ
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( ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا َوموواتُلا َوُهووْم ُكفَّووار  فَولَووْن يُوْقبَووَل ِمووْن َأَحووِدِهْم ِمووْلُء 90ُم الضَّوواُللَن )تُوْقبَووَل تَوووْلبَوتُوُهْم َوأُول ِووَك ُهوو
ا ( َلْن تَناُللا اْلِثَّ َحَّتَّ تُوْنِفُقولا ِ َّو91اأْلَْرِم َذَهبا  َوَلِل افْوَتدى بِِه أُولِ َك هَلُْم َعذاب  أَلِيم  َوما هَلُْم ِمْن انِصرِيَن )

 { (92هُُِبلَن َوما تُوْنِفُقلا ِمْن َكْكء  فَِإنَّ اّللََّ بِِه َعِليم  )
 جدال أهل الكااا -مقدمة الوحد   

بووني أهوول  املعركوو  هووذا الشوولط موون السوولرة مووا يووزال اووري مووع ااوو  األول األساسووك العووريخ فيهووا ..خوو 
  ومون مكيودة ومون حيلو الودين مون جهود الكتاب وا؟ماع  املسلم  ..معرك  العقيودة،وما يبوذل أعوداء هوذا

ر هلووذ  لشوور والضوووموون خووداع،ومن كووذب،ومن توودبْي،للبك احلوو  ابلبانل،وبووة الريووه والشووكل ،وتبييحل ا
احلوو   ا هووم عليووه موونموو قيقوو   األموو  بووال وانة و  انقطوواع ..مث ..ملاجهوو  القوورآن هلووذا كله،بتبصووْي املوويمنني

عوداء ري  هوي ء األخوْيا بتشوموا يبيتوه هلوم هوي ء األعوداء ..وأ وحقيق  ما عليه أعدا هم مون البانول وحقيقو 
  أعدائها،وفضو ها حقيقو ..نباعهم وأخالقهم وأعماهلم ونياهتم ..على مشهد من ا؟ماعو  املسولم ،لتعريف
مون  يهم،وتنفوْيهمسولمني فما يضفلنه على أنفسهم من مظاهر العلم واملعرف ،وتبديد يقه املخودوعني مون امل

ذا الشولط هو  ويبودأ اط قسائسهم ب كها مكشولف  عولراء،  ختودع أحودا و  تنطلوك علوى أحودحاهلم،وإسق
 - عليوه السوالم -وهوم ُيواجلن يف إبوراهيم  بسوخ  مولقفهم -صوارى اليهلق والن - لاجه  أهل الكتاب 

يوووو  ب  لليهلقراهيم سووووافيوووزعم اليهوووولق أنووووه كووووان يهووولقاي،ويزعم النصووووارى أنووووه كووووان نصووورانيا.على حووووني أن إبوووو
قيقو  موا  يول ..ويقورر حد إىل قلوالنصراني ،ساب  للتلراة وا ْنيل.واحلجاج فيه على هذا النحل مراء   يسوتن
 .ون على وجهلذين يسْي كان عليه إبراهيم ..لقد كان على ا سالم ..قين اّلِل القلمي.وأوليا   هم ا

ل للاصول بوني رسوا سوالم اويتبوني خو   واّلِل و  امليمنني أمجعني ..ومن مث تسق  اقعاءات هي ء وهوي ء
ُ ُعلُ ،َوهووَذا النَِّلُ،وَ ِذيَن اتوَّبوَ يَم لَلَّووِإنَّ أَْوىَل النَّوواِس إبِِبْووراهِ »اّلِل واملوويمنني ّبووم علووى توولا  القوورون: الَّووِذيَن آَمنُوولا.َواّللَّ

 « ..َوِ ُ اْلُمْيِمِننيَ 
 - إبووراهيم اهيم وغووْياراة أهوول الكتوواب يف إبوور يلووك ذلووك يف السوويا  كشوو  اهلوود  األصوويل الكووامن وراء  وو

يكهم يف مللحوو  يف إضووالل املسوولمني عوون قينهم،وتشووكافهوول الرغبوو   - ووا سووب  يف السوولرة و ووا سوويجكء  
 عقيدهتم ..

َل أَْهوووو نْوووووُتْم َتْشووووَهُدوَنف اياّللَِّ َوأَ  آِبايتِ  اي أَْهووووَل اْلِكتوووواِب ِ َ َتْكُفووووُرونَ »وموووون مث يتجووووه ابلتقريووووع إىل املضووووللني:
 « ..ف تَوْعَلُملنَ أَنْوُتمْ وَ اْلِكتاِب ِ َ تَوْلِبُسلَن احلَْ َّ اِبْلباِنِل َوَتْكُتُملَن احلَْ َّ 

مث يطلع ا؟ماع  املسلم  على للن من تبييحل أعدائهم وتدبْيهم،لزعزعو  يقوتهم يف عقيودهتم وقينهم،بطريقو  
 النهووار،مث يكفوروا اب سووالم آخوور  ..كووك يلقوولا يف خبيثو  مووا كوورة ل يموو .ذلك أن يعلنولا إميوواوم اب سووالم أول

أنوووووه ألمووووور ارتووووود أهووووول  -وموووووثلهم ملجووووولق قائموووووا يف كووووول صووووو   -روع غوووووْي املتثبتوووووني يف الصووووو  املسووووولم 
َوقالَووحْل نائَِفووو   ِموووْن أَْهووِل اْلِكتووواِب:آِمُنلا اِبلَّووِذي أُنْوووزَِل َعلَوووى »الكتوواب،اابْيون ابلكتوووه والرسوول والووودايانت:

..وهل كيد خبية ل يم  مث يكش  عن نبيعو  أهول « ُنلا َوْجَه النَّهاِر َواْكُفُروا آِخرَُ  َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلنَ الَِّذيَن آمَ 
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فأموووا الوووبعخ  -علوووى أمانووو  يف بعضوووهم   ينكرهوووا علووويهم  -الكتووواب وأخالقهوووم ونظووورهتم للعهووولق وامللاييووو  
انتهم ويوووووِدعلن هلوووووا سوووووندا مووووون اهلخووووور فوووووال أمانووووو  لوووووه و  عهووووود و  ذمووووو  وهوووووم يفلسوووووفلن جشوووووعهم وخيووووو

ُهْم َمووْن ِإْن :»قينهم،وقيوونهم موون هووذا االوو  بووريء  َوِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب َمووْن ِإْن َشَْمْنووُه بِِقْنطووار  يوُووَيقِِِ  إِلَْيووَك.َوِمنوْ
ُوْم قواُللا يِِونَي َسوِبيل .َويَوُقلُللَن َشَْمْنُه ِبِدينار    يُوَيقِِِ  إِلَْيَك ِإ َّ موا ُقْموحَل َعَلْيوِه قائِما .ذلِوَك  َِوَّ :لَْيَك َعَلْينوا يف اأْلُمِِ

 « ..َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يَوْعَلُملنَ 
ْو  بَِعْهووِدِ  بَلووى َمووْن أَ »ى اّلِل:ويف هوذا امللضووع يبووني نبيعوو  نظوورة ا سووالم األخالقيوو  ومبعثهووا وارتبانهووا بتقوول 

ووووُه اْلُمتَِّقوووونيَ  َ ُيُِ ،أُول ِووووَك   َخووووالَ  هَلُووووْم يف َوأمَْيوووواِوِْم مَثَنووووا  قَ  ْهووووِد اّللَِّ وَن بِعَ .ِإنَّ الَّووووِذيَن َيْشوووو َُ َواتَّقووووى فَووووِإنَّ اّللَّ ِليال 
ُ َو  يَوْنظُُر إِلَْيِهْم يَوْلَم ا  « ..لِيم  كِِيِهْم،َوهَلُْم َعذاب  أَ ِ ،َو  يُوَز ْلِقيامَ اهْلِخرَِة،َو  يَُكلُِِمُهُم اّللَّ

سوه األرم بتغاء مكاآخر من التلاء أهل الكتاب وكوذّبم الورخيا يف أمور الودين،اوميضك يعرم  لذجا 
ُهْم َلَفرِيقوووا  يَوْلوووُلوَن أَْلِسووونَوتَوُهمْ »وهوووك كلهوووا مثووون قليووول: ُهوووَل ِموووَن  ُبلُ  ِموووَن اْلِكتاِب،َومووواتاِب،لَِتْحَسووواِبْلكِ  َوِإنَّ ِمووونوْ

.َوما ُهلَ  .وَ ِمْن ِعْنِد ا اْلِكتاِب.َويَوُقلُللَن:ُهَل ِمْن ِعْنِد اّللَِّ  « ..ْم يَوْعَلُملنَ َلى اّللَِّ اْلَكِذَب َوهُ عَ يَوُقلُللَن ّللَِّ
سوبحانه  - .وينفوك اّللِ .ومن هذا الذي يللون ألسنتهم فيه ما يدعلنوه مون أللهيو  للمسوي  وللورو  القودس 

َشور  أَْن يُوْيتِيَووُه موا كوواَن لِبَ »د جوواءهم ّبوذا يف الكتواب أو أموورهم بوه:قو - عليووه السوالم -ن يكولن املسوي  أ -
ُ اْلِكتووواَب َواحْلُْكوووَم َوالنُوبُوووولََّة،مُثَّ يَوُقووولَل لِلنَّووواِس:كُ  .َولِكوووْن كُ بووواقا  ِ  ِمووولنُلا عِ اّللَّ وووُتْم ْن ُقوِن اّللَِّ نِيِِووونَي ِ وووا ُكنوْ لنُووولا َرابَّ
وُتْم َتْدُرُسولَن.َو  َذُْمورَُكْم أَ  ْراباب .أََذُْمورُُكْم اِبْلُكْفوِر بَوْعوَد ِإْذ ِئَكوَ  َوالنَِّبيِِونَي أَ ُذوا اْلَمالِخوْن تَوتَّ تُوَعلُِِملَن اْلِكتواَب َوِ وا ُكنوْ

 « ..أَنْوُتْم ُمْسِلُملنَ 
  ن يسوولم السووابأ علوويهم وّبووذ  املناسووب  يووذكر حقيقوو  الصوول  بووني ملكووه الرسوول املتتابعوو  ..وهووك عهوود اّللِ 

ُ ِميثوووواَ  النَّ »موووونهم لالحوووو  وينصوووور : ووووُتُكمْ ِبيِِنَي:َلمووووا آتوَ َوِإْذ َأَخووووَذ اّللَّ َرُسوووولل   َوِحْكَموووو  ،مُثَّ جوووواءَُكمْ  ِمووووْن ِكتوووواب   يوْ
اُللا:أَقْوَرْران.قاَل:فَاْكووَهُدوا  َعلووى ذِلُكووْم ِإْصوورِيف ق َوَأَخووْذمتُْ َرْرمتُْ ُمَصودِِ   ِلمووا َمَعُكووْم لَتُوووْيِمُننَّ بِووِه َولَتَوْنُصوورُنَُّه.قاَل:أَأَقوْ 

ينصورو .ولكنهم و رسلل األخوْي يمنلا ابل..ومن مث يتعني على أهل الكتاب أن ي« ينَ َوأاََن َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهدِ 
   يلفلن بعهد اّلِل معهم ومع رسلهم األولني.

ى  احلقيقوو  علوويف..حوورج  ويف لوول هووذا العهوود السوواري يقوورر أن الووذي يبتغووك قينووا غووْي قيوون اّلِل ..ا سووالم
ُغلَن،َولَوأَفَوغَوْْيَ »نظام الكلن كلوه كموا أراق  اّلِل: عوا  وََكْرهوا ف لسَّوماواِت َواأْلَْرِم َنلْ اَم َموْن يف ُه َأْسولَ ِقيوِن اّللَِّ يَوبوْ

ملوونهج اّلِل يف  اعوو  وا تبوواعكله،والط  ..فيبوودو هووي ء الووذين حرجوولن عوون إسووالم أموورهم ّللِ « َوإِلَْيووِه يُوْرَجعُوولَنف
 - -ه الرسوولل الكبووْي  هنووا يلجووخضوولع واستسووالم ..يبوودو هووي ء كووذاذا خووارجني علووى نظووام اللجوولق 

   يقبول مجعوني.وأن اّللِ الرسول أ واملسلمني معه إىل إعالن ا ميان بدين اّلِل اللاحود، ثال يف كول موا جواء بوه
ْسالِم ِقينا  »من البشر مجيعا إ  هذا الدين: َتِ  َغْْيَ اْ ِ « اِسورِينَ َن ااْ ُه،َوُهَل يف اهْلِخرَِة ِموْقَبَل ِمنْ يوُ فَوَلْن  َوَمْن يَوبوْ

.. 
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تلبلا.وأمووا ابووه.إ  أن ياة موون عقفأموا الووذين   ييمنوولن ّبووذا الودين فووال مطمووع هلووم يف هدايو  اّلِل.و  يف النجوو
م وا  وولء األر أن يفتوود الووذين ميلتوولن وهووم كفووار فلوون يوونفعهم أن يكلنوولا قوود بووذللا مووا بووذللا،ولن ينجوويهم

 ذهبا 
 دو  عنووود اّللِ لدنيا،ليجووواينفقووولا  وووا ُيبووولن مووون موووال يف هوووذ  و ناسوووب  البوووذل والفوووداء ُيبوووه للمسووولمني أن 

 «   بِِه َعِليم  لا ِمْن َكْكء  فَِإنَّ اّللََّ ما تُوْنِفقُ ُبلَن.وَ َلْن تَناُللا اْلِثَّ َحَّتَّ تُوْنِفُقلا ِ َّا هُِ »مدخرا يلم القيام :
  الضوخم  املعركو ل كولط يفوهكذا يستعرم هذا الشلط اللاحد هذا احلشد مون احلقوائ  والتلجيهوات.وه
ركو  الودائرة ك ذاهتوا املعلقرون.وهاليت تعرضها السلرة،قائرة بني ا؟ماع  املسلم  وأعداء هذا الدين.من وراء ا

هووا ط.وهووك هووك يف خ.اليوولم،  ختتلوو  فيهووا األهوودا  والغوواايت،وإن اختلفووحل أكووكال اللسووائل واألقوات 
 الطليل املديد ..

 ظرة استيعاب وتفصيل :ن -ا ا مجال ذبعد ه -فلننظر يف النصلص 
 حقيقة دين إبراهيم ون ي نسبة أهل الكااا له 68 - 65:الدرس ا ول

ف أَفَووال تَوْعِقلُوولَنف هووا أَنْوووُتْم يووُل ِإ َّ ِمووْن بَوْعووِد ِ ُة َواْ ِْنِْ لتوَّووْلرااي أَْهووَل اْلِكتوواِب ِ َ ُهَوواُجلَن يف ِإْبراِهيَم،َومووا أُْنزِلَووحِل ا»
ُ يَوْعَلُم َوأَ ْم بِِه ِعلْ ْيَك َلكُ حاَجْجُتْم ِفيما َلُكْم بِِه ِعْلم ،فَِلَم ُهَاُجلَن ِفيما لَ هُي ِء  نْووُتْم   تَوْعَلُملَن.موا كواَن م ف َواّللَّ

لنَّواِس إبِِبْوراِهيَم لَلَّوِذيَن  اُمْشورِِكنَي.ِإنَّ أَْوىَل اَن ِموَن الْ كوا ،َوما  ِإْبراِهيُم يَوُهلِقاي  َو  َنْصرانِي ا،َولِكْن كاَن َحِنيفا  ُمْسوِلم
ُ َوِ ُ الْ   «.نيَ ُمْيِمنِ اتوَّبَوُعلُ ،َوهَذا النَِّلُ،َوالَِّذيَن آَمُنلا.َواّللَّ

،قَووواَل:" اْجَتَمَعوووحْل َنَصووواَرى َْنْووورَاَن َوَأْحبَووواُر يَوُهووولَق ِعْنوووَد َرُسووولِل اّللَِّ  حِل ،فَوتَونَووواَزُعلا ِعْنوووَدُ ،فَوَقالَ َعوووِن ابْوووِن َعبَّاس 
،َوقَالَووووحِل النََّصوووواَرى:َما َكوووواَن ِإبْووووورَاِهيُم ِإ َّ َنْصوووورَانِي ا،فَأَ  ُ َعووووزَّ َوَجوووولَّ اأْلَْحَباُر:َمووووا َكوووواَن ِإبْووووورَاِهيُم ِإ َّ يَوُهلِقاي  نْوَزَل اّللَّ

يووُل ِإ َّ ِمووْن بَوْعووِدِ  أَفَوواَل تَوْعِقلُوولَن قَالَووحِل فِوويِهْم:اَي أَْهووَل اْلِكتَوواِب ِ َ ُهَوواُجلَن يف ِإبْووورَاِهيَم َوَمووا أُْنزِلَووحِل التوَّووْلرَاُة َواْ ِ  ْنِْ
يووووو ُ أَنَّ التوَّوووووْلرَاَة َواْ ِْنِْ ،فَوووووَأْخِثُْهُم اّللَّ َل َموووووا أُنْوووووزَِ  ِإ َّ ِموووووْن النََّصووووواَرى:َكاَن َنْصووووورَانِي ا،َوقَاَلحِل اْليَوُهلُق:َكووووواَن يَوُهلِقاي 

 375َوالنَّْصرَانِيَُّ  " بَوْعِدِ ،َوبَوْعَدُ  َكاَنحِل اْليَوُهلِقيَّ ُ 

قعواءات ألهول قا علوى اوسلاء كانحل هذ  هك مناسب  نزول اهلي  أو   تكن،فظاهر من نصها أووا نزلوحل ر 
ذ  واهلوود  موون هوو - - -لرسوولل اأو مووع بعضووهم الووبعخ يف حضوورة  - -الكتاب،وحجوواج مووع النوول 

 عوول يف بيتووه النبوولة واحتكووار اهلدايوو اأن  -ليووه السووالم ع -ا قعوواءات هوول احتكووار عهوود اّلِل مووع إبووراهيم 
نوه علوى قيون إبوراهيم،وأن املسولمني أ - -كوذيه قعولى النول ت -هذا هل األهوم و  -والفضل كذلك.مث 

 ..م على األقل فلس بعضهنهم وري  احلنيفي  األوىل وتشكيك املسلمني يف هذ  احلقيق .أو بة الريب  يف 
شوو  مووراءهم الووذي   يسووتند إىل قليل.فووإبراهيم سوواب  علووى التوولراة وموون مث ينوودق اّلِل ّبووم هووذا التنديوود ويك

وسووووواب  علوووووى ا ْنيووووول.فكي  إذن يكووووولن يهووووولقايف أو كيووووو  إذن يكووووولن نصووووورانياف إووووووا قعووووولى رالفووووو  

                                                 
 ( فيه جهال  6576) َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ  - 375
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زِلَووحِل اي أَْهووَل اْلِكتوواِب ِ َ ُهَوواُجلَن يف ِإبْووراِهيَم َومووا أُنْ :»للعقل،تبوودو رالفتهووا  جوورق النظوورة األوىل إىل التوواري  
يُل ِإ َّ ِمْن بَوْعِدِ ف أََفال تَوْعِقُللَنف  «.التوَّْلراُة َواْ ِْنِْ

لوى مونهج ععتمواقهم امث ميضك يف التنديد ّبم وإسقاط قيم  ما يدللن بوه مون حجج،وكشو  تعنوتهم وقلو  
ُكوْم اُجلَن ِفيموا لَوْيَك لَ ُهَولِوَم ْلم ،فَ ْم بِوِه عِ ها أَنْوُتْم هوُي ِء حواَجْجُتْم ِفيموا َلُكو:»منطقك سليم يف ا؟دل واحللار 

ُ يَوْعَلُم َوأَنْوُتْم   تَوْعَلُملَنف  «.بِِه ِعْلم ف َواّللَّ
  حوني قعولا إىل لتشوريعي اوقد جاقللا يف أمر عيسى عليه السالم كما يبدو أووم جواقللا يف بعوخ األحكوام 

ن أن األمر،أمووا علموولن مووئوورة مووا يكتوواب اّلِل لوويحكم بيوونهم،مث تللوولا وهووم معرضوولن ..وكووان هووذا وذا  يف قا
 اولول كوان سوند  سوند لوه ااقللا فيما هل ساب  على وجلقهم،ووجلق كتبهم وقايانهتم ..فهل األمر الذي 

 واهللى .. لغرم إذنككليا ..فهل ا؟دل إذن لذات ا؟دل.وهل املراء الذي   يسْي على منهج،وهل ا
لل  حوَّت إذا ال ملوا يقويقلل.بول غوْي جودير اب سوتماع أصوومن كان هوذا حالوه فهول غوْي جودير ابلثقو  فيموا 

حلقيقوو  الوويت ااق يقوورر انتهووى السوويا  موون إسووقاط قيموو  جوودهلم موون أساسووه،ونزع الثقوو  موونهم و ووا يقلللن،عوو
 ك حقيقو  الودينقيق  هذا التواري  البعيود وهول الوذي يعلوم كوذلالذي يعلم ح -سبحانه  -يعلمها اّلِل.فهل 

طان ميواري بوال سولو ن ااقل براهيم.وقلله الفصل الذي   يبقى معه لقائل قلل إ  أالذي نزله على عبد  إ
 « ..نيَ .َوما كاَن ِمَن اْلُمْشرِكِ ا  ُمْسِلما   َحِنيفما كاَن ِإْبراِهيُم يَوُهلِقاي  َو  َنْصرانِي ا.َولِكْن كانَ »و  قليل:

ا كووان يهووولقاي و  نصووورانيا.وما أنزلوووحل مووو -ليوووه السوووالم ع -فييكوود موووا قووورر  موون قبووول ضووومنا مووون أن إبووراهيم 
 ..مسووولما افقد كووان مسوولمالتوولراة وا ْنيوول إ  موون بعوود .ويقرر أنووه كووان مووائال عوون كوول ملوو  إ  ا سووالم.

 ابملع  الشامل لإلسالم الذي مر تفصيله وبيانه ..
..ولكوون « ِلما  َحِنيفووا  ُمْسوو كووانَ لِكووْن  وَ »..وهووذ  احلقيقوو  متضوومن  يف قللووه قبلهووا « َومووا كوواَن ِمووَن اْلُمْشوورِِكنيَ »

 إبرازها هنا يشْي إىل عدة من لطائ  ا كارة والتعبْي :
ن مشوركلن ..وموو - أمورهم إىل تلوك املعتقودات املنحرفو  الوذين انتهوى -يشوْي أو  إىل أن اليهولق والنصوارى 

سووووالم كووووكء ا  ىل أنمث   ميكوووون أن يكوووولن إبووووراهيم يهوووولقاي و  نصوووورانيا.ولكن حنيفووووا مسوووولما  ويشووووْي إ
ن مث   ضوووياته.وموالشووور  كوووكء آخووور.فال يلتقيان.ا سوووالم هووول التلحيووود املطلووو  بكووول خصائصوووه،وكل مقت

 يلتقك مع للن من أللان الشر  أصال.
 ه يف مك  سدن  بيتويشْي تلثا إىل إبطال قعلى املشركني من قريا كذلك أوم على قين إبراهيم،و 

 « َن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َوما كا»فهل حني  مسلم،وهم مشركلن.
كوان حنيفوا مسولما وموا كوان مون املشوركني،فليك ألِي مون اليهولق أو   -عليوه السوالم  -وما قام أن إبوراهيم 

أن يووووودعك ورايتوووووه،و  الل يووووو  علوووووى قينوووووه،وهم بعيووووودون عووووون عقيدتوووووه  -أو املشوووووركني أيضوووووا  -النصوووووارى 
س يف ا سالم.حني   يلتقلن على نسوه و  أرومو  ..والعقيدة هك اللكيج  األوىل اليت يتالقى عليها النا

و  جوونك و  أرم،إذا أنبتووحل تلووك اللكوويج  الوويت يتجمووع عليهووا أهوول ا ميان.فا نسووان يف نظوور ا سووالم 
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إنسووان بروحه.ابلنفخوو  الوويت جعلووحل منووه إنسوواان.ومن مث فهوول يتالقووى علووى العقيوودة أخووا خصووائا الوورو  
يه البهائم من األرم وا؟نك والكا واملرعوى واحلود والسوياج  والل يو  فيه.و  يلتقك على مثل ما تلتقك عل

بوووني فووورق وفووورق،وبني جمملعووو  وجمملعووو ،وبني جيووول مووون النووواس وجيووول،  تووورتكن إىل وكووويج  أخووورى سووولى 
 وكيج  العقيدة.يتالقى فيها امليمن وامليمن.

ن،ومن لزمووان واملكوواحوودوق ا موون وراء وا؟ماعوو  املسوولم  وا؟ماعوو  املسوولم .وا؟يل املسوولم واألجيووال املسوولم 
رائهوووم و  واّلِل مووون و  -دها ابلعقيووودة وحووو -وراء فلاصووول الووودم والنسوووه،والقلم وا؟ووونك ويتجمعووولن أوليووواء 

ُ وَ ِلُ،َوالَّ َذا النَّ ِإنَّ أَْوىَل النَّاِس إبِِْبراِهيَم لَلَِّذيَن اتوَّبَوُعلُ ،َوه»ا؟ميع: ..فالوذين اتبعولا « ِمِننيَ ِ ُ اْلُمويْ ِذيَن آَمنُولا.َواّللَّ
 لوذي يلتقوك معوهنهجوه،واحتكملا إىل سونته هوم أوليوا  .مث هوذا النول اموسواروا علوى  -يف حياتوه  -إبراهيم 

عليوووه  -مووع إبووراهيم  فووالتقلا – -يف ا سووالم بشووهاقة اّلِل أصوود  الشوواهدين.مث الووذين آمنووولا ّبووذا النوول 
  .يف املنهج والطري -السالم 

ُ وَ » تللولن أحودا غوْي .وهم ي ويتلللنوه و ن برايته،..فهم حزبه الذين ينتمولن إليه،ويسوتظلل « ِ ُ اْلُمْيِمِننيَ َواّللَّ
لقلميوووووات امووووون وراء و أسووووورة واحدة.وأمووووو  واحووووودة.من وراء األجيوووووال والقووووورون،ومن وراء املكوووووان واألونوووووان 

يوو  ابلكووائن سوواين تلمووع ا نواألجنوواس،ومن وراء األرومووات والبيوولت  وهووذ  الصوولرة هووك أرقووى صوولرة للتج
للاحود اق.ألن القيود بوال قيول  ا نساين.وايز  من القطيع  كما أوا هك الصلرة اللحيدة اليت تسوم  ابلتجموع

ك بنفسوه فينتهوو حتارهوا فيهوا اختيواري ميكون لكول موون يشواء أن يفكوه عون نفسوه إبراقتووه الذاتيو .فهل عقيودة
 و  ميلووك أن -طوو  التجمووع هووك ا؟وونك إن كانووحل راب -سووه األموور ..علووى حووني   ميلووك الفوورق أن يغووْي جن

طو  التجموع هوك إن كانوحل راب -يغوْي للنوه  و  ميلوك أن -ط  التجمع هك القولم إن كانحل راب -يغْي قلمه 
ه سور أن يغوْي نبقتوو  ميلوك بي -سر أن يغْي لغته إن كانوحل رابطو  التجموع هوك اللغو  و  ميلك بي -الللن 

ات ورايوو   تطيع أن يغْيهووا أصووال إن كانووحل الطبقووبوول قوود   يسوو -مووع هووك الطبقوو  إن كانووحل رابطوو  التج -
كووورة ىل رابطووو  الفإ  تووورق  كموووا يف اهلنووود موووثال.ومن مث تبقوووى احلووولاجز قائمووو  أبووودا قون التجموووع ا نسووواين،ما

لنووه أو ليووْي أصووله أو ،بوودون تغوالعقيوودة والتصوولر ..األموور املوو و  لالقتنوواع الفرقي،والووذي ميلووك الفوورق بذاته
 لغته أو نبقته أن حتار ،وأن ينضم إىل الص  على أساسه.

يزة لوووه مووون صووور ،املموذلوووك فووول  موووا فيوووه مووون تكووورمي لإلنسوووان، عل رابطووو  عمعوووه مسوووأل  تتعلووو   كووورم عنا
ع علوووى زاق الووورو  و ووو  القلوووه أانسوووِك تتجمووو - سوووالم اكموووا يريووودها   -القطيوووع  والبشوووري  إموووا أن تعووويا 

ن ..وكلهووا نك واللوول إمووا أن تعوويا قطعوواان خلوو  سووياج احلوودوق األرضووي ،أو حوودوق ا؟وووعالموو  الشووعلر ..و 
 حدوق  ا يقام للماكي  يف املرعى كك   حتل  قطيع بقطيع   

 من مكائد أهل الكااا  د المسلمين 74 - 69الدرس الثاني:

.ويلاجوووه أهووول مث يكشووو  للجماعووو  املسووولم  عموووا يريووود  ّبوووا أهووول الكتووواب مووون وراء كووول جووودال وكووول مراء
الكتووواب   عيوووبهم وكيووودهم وتووودبْيهم علوووى مووورأى ومسووومع مووون ا؟ماعووو  املسووولم  أيضوووا.وهل ميوووز  عووونهم 
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َوقَّْت نائَِفو   ِموْن أَْهوِل اْلِكتواِب  »األرقي  اليت يتخفلن هتها،فيقفهم أمام ا؟ماع  املسلم  عوراة مفضولحني:
ُهْم َوما َيْشوُعُروَن.اي أَْهوَل اْلِكتواِب ِ َ َتْكُفوُروَن آِبايِت اّللَِّ َوأَنْووُتْم َتْشوَهُدوَنف َلْل ُيِضُللَنُكْم.َوما ُيِضُللَن ِإ َّ أَنْوُفسَ 

ْن أَْهوووووِل اي أَْهوووووَل اْلِكتووووواِب ِ َ تَوْلِبُسووووولَن احْلَووووو َّ اِبْلباِنوووووِل َوَتْكُتُمووووولَن احْلَووووو َّ َوأَنْووووووُتْم تَوْعَلُمووووولَنف َوقالَوووووحْل نائَِفووووو   ِمووووو
َمووْن لَّووِذي أُنْووزَِل َعلَووى الَّووِذيَن آَمنُوولا َوْجووَه النَّهوواِر َواْكُفووُروا آِخوورَُ  َلَعلَُّهووْم يَوْرِجعُوولَن.َو  تُوْيِمنُوولا ِإ َّ لِ اْلِكتوواِب:آِمُنلا ابِ 

قُووْل:ِإنَّ  -ْم أَْن يوُووْيتى َأَحوود  ِمثْووَل مووا أُوتِيووُتْم أَْو ُُيوواُجلُكْم ِعْنووَد َربُِِكوو -قُووْل:ِإنَّ اهْلُوودى ُهووَدى اّللَِّ  -تَبِووَع ِقيووَنُكْم 
ُ ُذو اْلفَ  ُ واِسع  َعِليم .َحَْتُا ِبَرمْحَِتِه َمْن َيشاُء،َواّللَّ  «.ْضِل اْلَعِظيمِ اْلَفْضَل بَِيِد اّللَِّ يُوْيتِيِه َمْن َيشاُء،َواّللَّ

مو    األم يكرهلن هلوذقيدة.إوإن ا حن  اليت يكنها أهل الكتاب للجماع  املسلم  هك ا حن  املتعلق  ابلع
هوولقهم كلهووا جيرصوودون  أن هتتوودي.يكرهلن هلووا أن تفووكء إىل عقيوودهتا اااصوو  يف قوولة ويقوو  ويقووني.ومن مث

 « ..ْل ُيِضُللَنُكمْ اْلِكتاِب لَ   أَْهلِ َوقَّْت نائَِف   ِمنْ » ضالهلا عن هذا املنهج،وا للاء ّبا عن هذا الطري :
 وكوول مراء،وكوول،وكل قس،ا األهوولاء موون وراء كوول كيوودفهوول وق الوونفك ورغبوو  القلووه والشووهلة الوويت هتفوول إليهوو

 جدال،وكل تلبيك.
غبوو  الشووريرة هووذ  الر  وهووذ  الرغبوو  القائموو  علووى اهلوولى واحلقوود والشر،ضووالل   كووك فيووه.فما تنبعووة مثوول

إضووووالل  قون فيهووووااهلمثووو  عوووون خووووْي و  عوووون هوووودى.فهم يلقعوووولن أنفسووووهم يف الضووووالل  يف اللحظوووو  الوووويت يوووول 
َسوووُهْم.َوما  َّ أَنْوفُ إِ ُللَن َوموووا ُيِضووو»ضوووالل املهتووودين إ  ضوووال يهووويم يف الضوووالل البهووويم:املسووولمني.فما ُيوووه إ

 « ..َيْشُعُرونَ 
انه ل.واّلِل سوبحم مون سوبيواملسلملن مكفيلن أمر أعدائهم هي ء ما استقاملا على إسوالمهم وموا هلوم علويه

 سلمني.مقك املسلملن يتعهد هلم أ  يصيبهم كيد الكائدين،وأن يرتد عليهم كيدهم ما ب
ِت اّللَِّ َوأَنْوووووُتْم ُروَن آِباي َتْكُفوووواي أَْهووووَل اْلِكتوووواِب  َِ »هنووووا يقوووورع أهوووول الكتوووواب  قيقوووو  موووولقفهم املريووووه املعيووووه:

 .. « َوأَنْوُتْم تَوْعَلُملَنفلَن احلَْ َّ َتْكُتمُ وَ َتْشَهُدوَنف اي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ تَوْلِبُسلَن احلَْ َّ اِبْلباِنِل 
واضحا يف هوذا الدين.سولاء مونهم  يشهدون احل  -َّت اليلم حوما يزاللن  -لقد كان أهل الكتاب وقتها و 

د موون صوور   ووا اوويوكووان بعضووهم  -املطلعوولن علووى حقيقوو  مووا جوواء يف كتووبهم عنووه موون بشووارات وإكووارات 
 ْيكووذلك غوووسولاء   -هوذا كلووه وبعضوهم يسوولم بنواء علووى هوذا الووذي اوود  يف كتبوه ويشووهد  متحققوا أمامووه 
كفووورون ..  يْي أووووم املطلعني،ولكووونهم اووودون يف ا سوووالم مووون احلووو  اللاضووو  موووا يووودعل إىل ا ميوووان ..غووو

الصووف   ..ألوووا« ابِ  اْلِكتوواي أَْهوولَ »لوونقا يف الوودليل.ولكن للهوولى واملصوولح  والتضووليل ..والقوورآن ينوواقيهم:
 اليت كان من كأوا أن تقلقهم إىل آايت اّلِل وكتابه ا؟ديد.

كووذلك ينوواقيهم موورة أخوورى ليفضوو  مووا يقلموولن بووه موون لووبك احلوو  ابلبانوول  خفائووه وكتمانووه وتضووييعه يف 
سوبحانه  -غمار البانل،على علم وعن عمد ويف قصد ..وهل أمر مستنكر قبي   وهذا الذي ندق اّلِل بوه 

اضورة ..فهوذا من أعمال أهل الكتواب حينوذا ،هل األمور الوذي قرجولا عليوه مون وقتهوا حوَّت اللحظو  احل -
نوووريقهم علوووى مووودار التووواري  ..اليهووولق بووودأوا منوووذ اللحظووو  األوىل.مث  بعهوووم الصوووليبيلن  ويف خوووالل القووورون 
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يف الووو اّ ا سوووالمك مووا   سوووبيل إىل كشوووفه إ   هووود القووورون  ولبسووولا  -موووع األسووو   -املتطاولوو  قسووولا 
 -لا الوذي تكفول اّلِل  فظوه أبود اهلبودين اللهم إ  هذا الكتواب انفو -احل  ابلبانل يف هذا ال اّ كله 
 واحلمد ّلِل على فضله العظيم.

ه لوو قوويخ اّلِل لنبوولي حووَّتقسوولا ولبسوولا يف التوواري  ا سووالمك وأحدايووه ورجاله.وقسوولا ولبسوولا يف احلوودية ا
َّت  حوتفسوْي القورآينلا يف الرجاله الذين حققول  وحوررو  إ  موا نود عون ا؟هود ا نسواين اندوق.وقسولا ولبسو
لوول   .فامل ات واألجووال أيضوواتركوول  تيهووا   يكوواق الباحووة يفووكء فيووه إىل معووا  الطري .وقسوولا ولبسوولا يف الر 

ني الووووذين  صوووولرة املستشووورقني وتالميوووذ املستشووورقيفوموووا يزالووولن  -كوووانلا قسيسووو  علوووى الوووو اّ ا سوووالمك 
ات موووووون .والعشوووووور لملنيشووووووغللن مناصووووووه القيوووووواقة الفكريوووووو  اليوووووولم يف الووووووبالق الوووووويت يقوووووولل أهلهووووووا:إوم مس

لني  الشخصووووووويات املدسلسووووووو  علوووووووى األمووووووو  املسووووووولم  يف صووووووولرة أبطوووووووال مصووووووونلعني علوووووووى عوووووووني الصوووووووهي
 رين يقو  لاهيوالصليبي ،لييقوا ألعداء ا سالم من اادمات ما   ميلك هي ء األعداء أن 

فوولا ا الكتوواب انذليوواذ ّبووومووا يووزال هووذا الكيوود قائمووا ومطرقا.ومووا تووزال مثابوو  األمووان والنجوواة منووه هووك ال
 والعلقة إليه  ستشارته يف املعرك  الناكب  نلال هذ  القرون.

ا  قينها،ورقهووملسوولم  يفكوذلك يعوورم بعووخ انواو ت الوويت يبووذهلا فريوو  مون أهوول الكتوواب لبلبلو  ا؟ماعوو  ا
َن ِذي أُنْوزَِل َعلَوى الَّووِذياِبلَّوِمُنلا ِكتواِب:آَوقالَوحْل نائَِفو   ِموْن أَْهوِل الْ »عون اهلودى،من ذلوك الطريو  املواكر الل ويم:

 ..«  ِلَمْن تَِبَع ِقيَنُكْم . ُنلا ِإ َّ   تُوْيمِ آَمُنلا َوْجَه النَّهاِر َواْكُفُروا آِخرَُ  َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلَن.وَ 
لنفووولس اعوووخ ضوووعا  بوهوووك نريقووو  موووا كووورة ل يمووو  كموووا قلنا.فوووإن إلهوووارهم ا سوووالم مث الرجووولع عنوووه،يلقع 

لعوووووورب ا.وخباصوووووو  املتثبتووووووني موووووون حقيقوووووو  قيوووووونهم ونبيعتووووووه ..يوووووولقعهم يف بلبلوووووو  واضطراب والعقوووووولل وغووووووْي
 مثأوهوم ييمنولن ه.فوإذا ر األميني،الذين كوانلا يظنولن أن أهول الكتواب أعور  مونهم بطبيعو  الودايانت والكت

ني عوواها وشرجحلا بونييرتدون،حسوبلا أووم إ وا ارتودوا بسوبه انالعهوم علووى خبي و  ونقوا يف هوذا الودين.
 فلم يكن هلم يبات على حال.

 س يف كل جيل.ات والناوما تزال هذ  اادع  تتخذ حَّت اليلم.يف كَّت الصلر اليت تناسه تطلر املالبس
  العووا  إىلإلسووالم يفلولقوود يوو ك أعووداء املسوولمني أن تنطلووك اليوولم هووذ  اادعوو ،فلجأت القوولى املناهضوو  

 نر  كَّت،كلها تقلم على تلك اادع  القدمي .
إن هلذ  القلى اليلم يف أحناء العا  ا سالمك جيشوا جورارا مون العموالء يف صولرة أسواتذة وفالسوف  وقكواترة 

ُيملولن أ وواء املسولمني،ألوم احنوودروا مون سووالل   -وأحيوواان كتواب وكووعراء وفنوانني وصووحفيني  -وابحثوني 
لووو  العقيووودة يف النفووولس املسووولمني  هوووذا ا؟ووويا مووون العموووالء ملجوووه الخ« علمووواء»مسووولم   وبعضوووهم مووون 

بشووَّت األسووواليه،يف صوولرة  وووة وعلووم وأقب وفووون وصووحاف .وتلهني قلاعووودها موون األسووواس.والتهلين مووون 
والووودعلة «  رجعيتهوووا»كوووأن العقيووودة والشوووريع  سووولاء.وشويلها وهميلهوووا موووا   تطي .والووود  املتصووول علوووى 

و إكوووفاقا علوووى احليووواة منهوووا  وابتوووداع للتلفوووحل منها.وإبعاقهوووا عووون جموووال احليووواة إكوووفاقا عليهوووا مووون احليووواة أ
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تصوولرات ومثوول وقلاعوود للشووعلر والسوولل  تنوواقخ وهطووم تصوولرات العقيوودة ومثلهووا.وتزيني تلووك التصوولرات 
املبتدع  بقدر تشليه التصولرات واملثول ا ميانيو .وإنال  الشوهلات مون عقاهلوا وسوح  القاعودة االقيو  الويت 

للحل الذي ينثرونه يف األرم نثرا  ويشلهلن التاري  كله وُيرفلنوه  تستلي عليها العقيدة النظيف  لتخر يف ا
كمووا ُيرفوولن النصوولص  وهووم بعوود مسوولملن  أليسوولا ُيملوولن أ وواء املسوولمنيف وهووم ّبووذ  األ وواء املسوولم  

 يعلنلن ا سالم وجه النهار.
لشوكل يتغوْي إ  ا  لقودمي.وّبذ  اناو ت اجملرم  يكفرون آخور  ..ويويقون ّبوذ  وتلوك قور أهول الكتواب ا

ول النهوووار  سوووالم أوا نوووار يف ذلوووك الووودور القووودمي  وكوووان أهووول الكتووواب يقووولل بعضوووهم لبعخ:تظووواهروا اب
 واكفروا آخر  لعل املسلمني يرجعلن عن قينهم.

 « ..ُكمْ تَِبَع ِقينَ   َّ ِلَمنْ ِمُنلا إِ َو  تُويْ :»وليكن هذا سرا بينكم   تبدونه و  شانلن عليه إ  أهل قينكم 
لا يووونكم،و  تفضووون تبوووع قملووووفعووول ا ميوووان حوووني يعوووِدى ابلوووالم يعوووب ا نم نوووان والثقووو .أي و  تطم نووولا إ  

  سراركم إ  هلي ء قون املسلمني 
ذ   جهواز علوى هور ..هول اوعمالء الصهيلني  والصليبي  اليلم كذلك ..إووم متفوا لن فيموا بيونهم علوى أمو

ه ميامرة.ولكنووو عاهووودة أوم  الووويت قووود   تعووولق ..وقووود   يكووولن هوووذا التفووواهم يف العقيووودة يف الفرصووو  السووواحن
إىل بعوخ  ضوك بعضوهمتفاهم العميل موع العميول علوى املهمو  املطللبو  لاصويل  وذمون بعضوهم لوبعخ فيف

 دون وما يبيتلن ..وا؟ول مون حولهلم مهيوأ،واألجهزة مونبغْي ما يري -ألقل بعضهم على ا -..مث يتظاهرون 
ِإ َّ    تُوْيِمنُوولاوَ »قون  م معبووأة ..والووذين يوودركلن حقيقوو  هووذا الوودين يف األرم كلهووا مغيبوولن أو مشوور حوولهل

 « ..ِلَمْن تَِبَع ِقيَنُكمْ 
دى ن يعلوون أن اهلوودى هوول وحوود  هوودى اّلِل وأن موون   يفووكء إليووه لوون اوود اهلووأ - -وهنووا يلجووه اّلِل نبيووه 

 « ..ِإنَّ اهْلُدى ُهَدى اّللَِّ ُقْل::»أبدا يف أي منهج و  يف أي نري  
رَُ  َلَعلَُّهوْم  النَّهواِر َواْكُفوُروا آِخوَمنُولا َوْجوهَ ِذيَن آآِمُنلا اِبلَِّذي أُنْوزَِل َعلَوى الَّو»واكء هذا التقرير رقا على مقالتهم:

ا   هوودال هوودى إ  كلووه.فهووذيرا للمسوولمني موون هقيوو  اهلوود  الل يم.فهوول ااووروج موون هوودى اّللِ « يَوْرِجعُوولنَ 
 وحد .وإ ا هل الضالل والكفر ما يريد  ّبم هي ء املاكرون.

بقيووو   ضوووك يعووورممياوووكء هوووذا التقريووور قبووول أن ينتهوووك السووويا  مووون عووورم مقللووو  أهووول الكتووواب كلهوووا ..مث 
 « ..ْنَد َربُِِكمْ اُجلُكْم عِ ،أَْو ُيُ أَْن يُوْيتى َأَحد  ِمْثَل ما أُوتِيُتمْ :»تمرهم بعد هذا التقرير املع م 

..فهوول احلقوود واحلسوود والنقموو  أن يووييت اّلِل أحوودا موون « َو  تُوْيِمنُوولا ِإ َّ ِلَمووْن تَبِووَع ِقيووَنُكمْ »ّبووذا يعللوولن قوولهلم:
النبووولة والكتووواب موووا آتوووى أهووول الكتووواب.وهل ااووول  أن يكووولن يف ا نم نوووان للمسووولمني وانالعهوووم علوووى 

  -ا الدين،ما يتخذ  املسلملن حجو  علويهم عنود اّلِل  احلقيق  اليت يعرفها أهل الكتاب،مث ينكرووا،عن هذ
وهوك مشواعر   تصودر عون تصولر إميواين  -كأن اّلِل سبحانه   ذخذهم  ج  إ  حج  القلل املسوملع  

ابّلِل وصووفاته و  عوون معرفووو   قيقوو  الرسوووا ت والنبلات،وتكووالي  ا ميووان وا عتقووواق  ويلجووه اّلِل سوووبحانه 
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حقيقوو  فضوول اّلِل حووني يشوواء أن ميوون علووى أموو  برسووال   -ويعلووم ا؟ماعوو  املسوولم   -م رسوولله الكوورمي لوويعلمه
ُ واِسوع  َعِليم .َحْوَتُا ِبَرمْحَتِوِه َموْن َيشواُء،َواّللَُّ »وبرسلل:  ُذو اْلَفْضوِل ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اّللَِّ يُوْيتِيِه َمْن َيشواُء،َواّللَّ
 « ..اْلَعِظيمِ 

ّلِل ونقضولا اعهودهم موع بأن اعل الرسال  والكتاب يف غْي أهل الكتاب بعد موا خاسولا وقد كاءت إراقته 
حكوام كتواّبم أّبوم وتركولا  هوا اّللِ ذم  أبيهم إبراهيم وعرفلا احلو  ولبسول  ابلبانول وختلولا عون األمانو  الويت انن

ه ورجالوه اّلِل وكتابو مونهج مون وكريع  قينهم وكرهلا أن يتحاكملا إىل كتاب اّلِل بينهم.وخلوحل قيواقة البشوري 
ُ و »امليمنني ..عندئذ سلم القياقة،وانط األمان ،ابألم  املسلم .فضوال منوه ومنو . َحْوَتُا « ..»يم  ِسوع  َعلِواَواّللَّ

..ولوويك أعظووم « ِظوويمِ َفْضووِل اْلعَ  ُذو الْ َواّللَُّ ..»..عوون سووع  يف فضووله وعلووم  لاضووع رمحتووه « ِبَرمْحَتِووِه َمووْن َيشوواءُ 
 سلل.ر ثل  يف  على أم  ابهلدى  ثال يف كتاب.واباْي  ثال يف رسال  ..وابلرمح   من فضله

 لفضل.م ّبذا اهواختصاصه إايفإذا  ع املسلملن هذا أحسلا مدى النعم  وقيم  املن  يف اختيار اّلِل هلم،
كائودين لا لكيودوتيقظولا واستمسكلا به يف إعزاز وحرص،وأخذو  بقولة وعزم،وقافعولا عنوه يف صورام  ويقني،

جيوه لامو  ل بيو  والتل ه مواقة اوحقد احلاقدين.وهذا ما كان يربيهم به القرآن الكورمي والوذكر احلكيم.وهول ذاتو
 املسلم  يف كل جيل.
 نقائص أهل الكااا في الامامل والاماقد 77 - 75الدرس الثالث:

صووحيح  لقوويم الويقوورر ا مث ميضووك السوويا  يصوو  حووال أهوول الكتوواب ويبووني مووا يف هووذ  احلووال موون نقووائا
تعاقود التعامول وال لكتواب يفاليت يقلم عليها ا سالم قين املسلمني.ويبدأ فيعرم  لذجني من  اذج أهل ا

ُهْم َموونْ ْيووَك،وَ َوِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب َمووْن ِإْن َشَْمْنووُه بِِقْنطووار  يوُووَيقِِِ  إِلَ :» َك ِإ َّ مووا    يوُووَيقِِِ  إِلَْيوو ِإْن َشَْمْنووُه بِووِدينار  ِمنوْ
ُووووووْم قوووووواُللا:لَْيَك َعَلْينووووووا يف اأْلُ  يِِووووووُقْمووووووحَل َعَلْيووووووِه قائِما .ذلِووووووَك  َِوَّ  اْلَكووووووِذَب َوُهووووووْم ،َويَوُقلُللَن َعلَووووووى اّللَِّ نَي َسووووووِبيل  مِِ

َ ُيُِووهُ  ْهووِد اّللَِّ َوأمَْيوواِوِْم مَثَنووا  قَلِوويال  َ ُوَن بِعَ  الَّووِذيَن َيْشووِقوونَي.ِإنَّ  اْلُمتَّ يَوْعَلُموولَن.بَلى َمووْن أَْو  بَِعْهووِدِ  َواتَّقووى فَووِإنَّ اّللَّ
ُ َو  « زَكِِيِهْم،َوهَلُْم َعوذاب  أَلِويم  َو  يوُو، يوَوْلَم اْلِقياَمو ِ ُر إِلَوْيِهمْ  يَوْنظُوأُولِ َك   َخالَ  هَلُْم يف اهْلِخورَِة،َو  يَُكلُِِمُهوُم اّللَّ

.. 
الكتواب    حوال أهولاوري عليهوا القورآن الكورمي يف وصوإوا خط  ا نصا  واحلو  وعودم الوبخك والغو  

ن ألجيال.ذلوك أ مجيوع االذين كانلا يلاجهلن ا؟ماعو  املسولم  حينوذا  والويت لعلهوا حوال أهول الكتواب يف
  اب؟ماعو روإراقهتم الشوخصولم  أهول الكتواب لإلسوالم واملسلمني،وقسوهم وكيودهم وتودبْيهم املواكر الل ويم،

ا؟ووودل  يف معووورم كووول ذلووك   اعووول القووورآن يوووبخك انسوونني مووونهم حقهم،حوووَّتاملسوولم  وّبوووذا الووودين ..
 وامللاجه .

 :  مغري  فهل هنا يقرر أن من أهل الكتاب انسا أمناء،  ذكللن احلقل  مهما كانحل ضخم
 « ..ْيكَ َوِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َمْن ِإْن َشَْمْنُه بِِقْنطار  يُوَيقِِِ  إِلَ  »
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   وا حلوا بوإ  ابملطال -وإن صوغر  -نو  الطوامعني املمانلني،الوذين   يورقون حقوا ولكن مونهم كوذلك اال 
ُهْم »واملالزموو .مث هووم يفلسوووفلن هووذا االوو  الذميم،ابلكوووذب علووى اّلِل عووون علووم وقصوود : َمْنوووُه شَْ ْن ِإْن َمووَوِمووونوْ

ُو َِ  ِبِدينار    يُوَيقِِِ  إِلَْيوَك ِإ َّ موا ُقْموحَل َعَلْيوِه قائِما .ذلِوكَ  يِِونَي َسوِبيل .َويَوُقلُللَن َعلَوى نوا يف اأْلُمِِ لَْيَك َعَليْ ْم قواُللا:وَّ
 « ..اّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يَوْعَلُملنَ 

ألمانو  بووني تعدقة.فاموهوذ  ابلوذات صوف  يهوولق.فهم الوذين يقللولن هووذا القولل واعلولن لاخووال  مقواييك 
لن كول احلقيقو  يعنو )وهوم يف  وكوانلا يعنولن ّبوم العورباليهلقي واليهلقي.أما غْي اليهلق ويسملوم األميوني

واسوتغالهلم ك عليهم،من سلى اليهلق( فال حرج على اليهلقي يف أكول أملاهلم،وغشوهم وخداعهم،والتودلي
م ّبووذا.وهم هم ذموورهبووال هوورج موون وسوويل  خسيسوو  و  فعوول ذموويم  وموون العجووه أن يزعموولا أن إهلهووم وقيوون

مون  أمولال مجاعو  ن ذكلولا   ذمر ابلفحشواء،و  يبوي  ؟ماعو  مون النواس أيعلملن أن هذا كذب.وأن اّللِ 
لق  يهولق مم.ولكنها يهوج و  تذالناس سحتا وّبتاان،وأ  يرعلا معهم عهدا و  ذم ،وأن يناللا منهم بال هر 

 « ..ُهْم يَوْعَلُملنَ ِذَب وَ  اْلكَ ى اّللَِّ َويَوُقلُللَن َعلَ :»اليت اختذت من عداوة البشري  واحلقد عليها قيدان وقينا 
 وتقوولا  ظرتووه هووذ  ابّللِ .ويرب  نهنووا ْنوود القوورآن الكوورمي يقوورر قاعدتووه االقيوو  اللاحدة،وميزانووه االقووك اللاحوود

،أُول ِوَك  َوأَ  َيْشوَ ُوَن بَِعْهوِد اّللَِّ نَّ الَّوِذينَ ِقونَي.إِ بَلى َمْن أَْو  بَِعْهِدِ  َواتَّقى فَِإنَّ اّللََّ ُيُُِه اْلُمتَّ  :» مْيواِوِْم مَثَنوا  قَِليال 
ُ َو  يَوْنظُرُ   « ..ْم.َوهَلُْم َعذاب  أَلِيم  ْلِقياَمِ ،َو  يُوزَكِِيهِ اِهْم يَوْلَم  إِلَيْ   َخالَ  هَلُْم يف اهْلِخرَِة،َو  يَُكلُِِمُهُم اّللَّ

 كووو ى بعهووود اّللِ ه.ومن اكرموووفهوووك قاعووودة واحووودة مووون راعاهوووا وفووواء بعهووود اّلِل وكوووعلرا بتقووولا  أحبوووه اّلِل وأ
يف  فووال نصوويه لووه -حليوواة الوودنيا أو ابلوودنيا كلهووا وهووك متوواع قليوول اموون عوورم هووذ   -و ميانووه مثنووا قلوويال 

 ليم.لعذاب األاهلخرة.و  رعاي  له عند اّلِل و  قبلل،و  زكاة له و  نهارة.وإ ا هل ا
 .فليك هوول دو أو صووديعوويتغووْي يف التعاموول مووع ونلموو  هنووا أن اللفوواء ابلعهوود موورتب  ابلتقوولى.ومن مث   

 عهم.مسأل  مصلح .إ ا هل مسأل  تعامل مع اّلِل أبدا.قو ا نظر إىل من يتعامل م
  لتعامول هول أو ألخال :ااوهذ  هك نظري  ا سالم األخالقي  بصف  عامو .يف اللفواء ابلعهود ويف سولا  مون 

لوويك هوول  األخالقووك سوخطه ويطلووه بووه رضووا .فالباعةتعامول مووع اّلِل،يلحووج فيووه جنوواب اّلِل،ويتجنووه بووه 
 ،وتووروج ضول وتنحر املصولح  ولويك هوول عور  ا؟ماعو ،و  مقتضوويات لروفهوا القائمو .فإن ا؟ماعوو  قود ت

.و  بود ق علوى السولاءليوه الفور فيها املقاييك البانل .فال بد من مقياس تبحل ترجع إليه ا؟ماع  كما يرجع إ
موووون النوووواس و  اتووووه قوووولة يسووووتمدها موووون جهوووو  أعلووووى ..أعلووووى موووون اصووووطال أن يكوووولن هلووووذا املقيوووواس فوووول  يب

األخوال   ما يرضيه مون   عرف مقتضيات حياهتم املتغْية ..ومن مث ينبغك أن تستمد القيم واملقاييك من اّللِ 
رم أعلووى موون األ إىل أفوو  والتطلووع إىل رضووا  والشووعلر بتقوولا  ..ّبووذا يضوومن ا سووالم تطلووع البشووري  الوودائم

 قها القيم وامللازين من ذلك األف  الثابحل السام  اللضكء.واستمدا
..فالعالقو  « َيْشَ ُوَن بَِعْهِد اّللَِّ َوأمَْيواِوِْم مَثَنوا  قَلِويال  ..»ومن مث اعل الذين حيسلن ابلعهد ويغدرون ابألمان  

يف اهلخوورة عنوود ،أن  يف هووذا بيوونهم وبووني اّلِل قبوول أن تكوولن بيوونهم وبووني النوواس ..وموون هنووا فووال نصوويه هلووم 
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كانلا يبغلن ابلغدر والنكة ابلعهد مثنوا قلويال هول هوذ  املصواحل الدنيليو  الزهيودة  و  رعايو  هلوم مون اّلِل يف 
 يف الدنيا. -وهل عهدهم مع الناس  -اهلخرة جزاء استهانتهم بعهد  

 هلوم وعودم رعايتهم، نوه   وْند هنا أن القرآن قد سلك نريق  التصلير يف التعبْي.وهول يعوث عون إ وال اّللِ 
يكلمهووم و  ينظوور إلوويهم و  يطهوورهم ..وهووك أعوورام ا  ووال الوويت يعرفهووا النوواس ..وموون مث يتخووذها القوورآن 
وسوويل  لتصوولير امللقوو  صوولرة حيوو  توويير يف اللجوودان البشووري أعموو   ووا يوويير التعبووْي التجريوودي.على نريقوو  

 .376القرآن يف لالله وإُياءاته ا؟ميل 
 نماذج من أهل الكااا 80 - 78الرابع:الدرس 

 موواقة توواب اّللِ كمث ميضووك يف عوورم  وواذج موون أهوول الكتوواب فيعوورم  وولذج املضووللني،الذي يتخووذون موون  
لويال ا كلوه مثنوا ق ون ّبوذللتضليل،يللون ألسنتهم به عن ملاضوعه،وييوللن نصلصوه لتلافو  أهولاء معين ،ويشو

داهتم ا حوتا  عتقويوللنوه مو ما يللون ألسنتهم به وُيرفلنوه وي..عرضا من عرم هذ  احلياة الدنيا:ومن بني
ُهْم َوِإنَّ ِموو »ء:كووام سوولاالوويت ابتوودعلها عوون املسووي  عيسووى بوون مرمي، ووا اقتضووته أهوولاء الكنيسوو  وأهوولاء احل نوْ

َل ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ َوموا تواِب،َويَوُقلُللَن:هُ اْلكِ  موا ُهوَل ِمونَ تواِب وَ َلَفرِيقا  يَوْلُلوَن أَْلِسنَوتَوُهْم اِبْلِكتاِب لَِتْحَسوُبلُ  ِموَن اْلكِ 
،َويَوُقللُووولَن َعلَوووى اّللَِّ اْلَكوووِذَب َوُهوووْم يوَ   اْلِكتووواَب َواحْلُْكوووَم َبَشووور  أَْن يُوْيتِيَوووُه اّللَُّ .موووا كووواَن لِ ْعَلُملنَ ُهوووَل ِموووْن ِعْنوووِد اّللَِّ

نِيِِنَي ِ ا ُكنوْ لِكْن ُكلنُل .وَ ُقوِن اّللَِّ َوالنُوبُولََّة،مُثَّ يَوُقلَل لِلنَّاِس.ُكلنُلا ِعباقا  ِ  ِمْن  وُتْم ا َرابَّ ُتْم تُوَعلُِِملَن اْلِكتاَب َوِ ا ُكنوْ
 « ..َد ِإْذ أَنْوُتْم ُمْسِلُملَنفُمرُُكْم اِبْلُكْفِر بَوعْ ْراباب .أَذَْ نَي أَ َتْدُرُسلَن.َو  َذُْمرَُكْم أَْن تَوتَِّخُذوا اْلَمالِئَكَ  َوالنَِّبيِِ 

 دين.وهوووذ رجوووال ال جوووال الووودين حوووني يفسووودون،أن يصوووبحلا أقاة نيعووو  لتزييووو  احلقوووائ  ابسوووم أووووموآفووو  ر 
 ذا.فهم كووانلاهووزماننووا  احلووال الوويت يووذكرها القوورآن عوون هووذا الفريوو  موون أهوول الكتاب،نعرفهووا حنوون جيوودا يف

ا   النصولص،وأوذهوا مدللل ييوللن نصلص كتاّبم،ويللووا ليا،ليصللا منها إىل مقررات معين ،يزعملن أو
ثووورة كمدين علوووى أن  اسوووها.معتاثووول موووا أراق  اّلِل منها.بينموووا هوووذ  املقوووررات تصووواقم حقيقووو  قيووون اّلِل يف أس

ك املقوووررات ،وبني تلوووالسوووامعني   تسوووتطيع التفرقووو  بوووني حقيقووو  الووودين ومووودلل ت هوووذ  النصووولص احلقيقيووو 
 املفتعل  املكذوب  اليت يلج لن إليها النصلص إ؟اء.

ن ُي فووولن لمووا  الووذياليوولم نعوور  هووذا النمووولذج جيوودا يف بعووخ الرجووال الووذين ينسوووبلن إىل الوودين لوحنوون 
م أن حيثموا    هلو األهلاء الدين،ويسخرونه يف تلبي  األهلاء كلها وُيمللن النصلص وارون ّبا وراء هذ 

ص النصووول  ذ هوووهنوووا  مصووولح  تتحقووو ،وأن هنوووا  عرضوووا مووون أعووورام هوووذ  احليووواة الووودنيا ُيصووول  ُيملووولن 
الكلوم  ائدة وُيرفولنهلاء السويلهثلن ّبا وراء تلك األهلاء،ويللون أعنا  هذ  النصلص ليا لتلاف  هذ  األ

 هوودا  هثووا يفيبذللن جعوون ملاضووعه ليلافقوولا بينووه وبووني اعاهووات تصوواقم هووذا الوودين وحقائقووه األساسووي .و 
همهوم سوائدة الويت يهولاء اليو  وهولى مون األالتمحل وتصيد أقىن مالبس  لفظي  ليلافقلا بني مودللل آيو  قرآن

 اليقها ..
                                                 

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« نريق  القرآن»يراجع فصل: -  376
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.وَ » .َوموا ُهوَل ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ ..كموا ُيكوك « َلُمولنَ  اْلَكوِذَب َوُهوْم يَوعْ َن َعلَوى اّللَِّ يَوُقللُول َويَوُقلُللَن ُهوَل ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ
  ا تبتلوى ّبواحودهم.إ و  القرآن عن هذا الفريو  مون أهول الكتواب سولاء.فهك آفو    حوتا ّبوا أهول الكتواب

ء الويت يعولق ن األهولاكل أمو  يورخا قيون اّلِل فيهوا علوى مون ينتسوبلن إليوه حوَّت موا يسواوي إرضواء هولى مو
ب علوووووى اليقهووووا بعووووورم موووون أعووووورام هوووووذ  األرم  وتفسوووود الذمووووو  حوووووَّت مووووا يتحووووورج القلوووووه موووون الكوووووذ

 ..وكأ ووا  صوواقم قيوون اّللِ ت ،اليت ملنحرفوواّلِل،وهريوو  كلماتووه عوون ملاضووعها لتمليوو  عبيوود اّلِل،وجموواراة أهوولائهم ا
ن موومانوو  القيوواقة أ  املسوولم  موون هووذا املزلوو  الووليبء ،الووذي انتهووى بنووزع ُيووذر ا؟ماعوو -سووبحانه  -كووان اّلِل 

 بب إسرائيل.
ل لن يف كتواب اّلِل ا؟موكوانلا يتلمسو  -ن جمملع هذ  اهلايت فيما يبدو م -هذا النملذج من بب إسرائيل 

   توودل عليهووا هووا واسووتخراج موودلل ت منهووا هووكأي يف شويل -جملووازي فيلوولون ألسوونتهم ّبووا ذات التعبووْي ا
عل:هوذا موا ويقللولن ابلف  اء أن هذ  املدلل ت املبتدع  هك من كتاب اّللِ ليل لا الد -بغْي ليها وهريفها 

معوه ليوه السوالم و عيسوى ع لن مون هوذا إىل إيبوات أللهيو وكوانلا يهودف -سبحانه  -قاله اّلِل،وهل ما   يقله 
ر هوووا كائنوووا دس.ابعتبا..وذلوووك فيموووا كوووانلا يزعمووولن مووون األقوووانيم:اهلب وا بووون والووورو  القووو« رو  القووودس»

ذا الوذي هوكلموات تييود   - عليوه السوالم -يسوى ويروون عن ع -عما يصفلن  تعاىل اّللِ  -واحدا هل اّلِل 
يه هلوذا لنبولة ويصوطفابه اّلِل نه ليك من كأن نول حصويدعلنه،فرق اّلِل عليهم هذا التحري  وهذا التأويل، 

ُ َشوور  أَْن يوُ اَن لِبَ كووومووا  »األموور العظوويم أن ذمووور النوواس أن يتخوووذو  إهلووا هووول واملالئك .فهووذا مسوووتحيل: ْيتِيَوووُه اّللَّ
وُتْم تُوَعلُِِمولَن .َولِكوْن ُكلنُولا رَ اّللَِّ   ِموْن ُقونِ بواقا  ِ  اْلِكتاَب َواحْلُْكَم َوالنُوبُولََّة،مُثَّ يَوُقلَل لِلنَّواِس:ُكلنُلا عِ  نِيِِونَي ِ وا ُكنوْ ابَّ

وووُتْم َتْدُرُسووولَن.َو  َذُْمووورَُكْم أَْن تَوتَِّخوووُذو  ُمووورُُكْم اِبْلُكْفوووِر بَوْعوووَد ِإْذ أَنْووووُتْم نَِّبيِِووونَي أَْراباب  أَذَْ ِئَكوووَ  َوالا اْلَمالاْلِكتووواَب َوِ وووا ُكنوْ
 « ..ُمْسِلُملَنف

كوون أن ميعباقهتم.فموا قيتهم وبعبود،وأن اّلِل وحود  هول الرب،الوذي يتجوه إليوه العبواق بعبول  إن النول يولقن أنوه
 ِمووْن ا ِعبوواقا  ِ  ُكلنُوول :»يوودعك لنفسووه صووف  األللهيوو  الوويت تقتضووك موون النوواس العبلقيوو .فلن يقوولل نوول للنوواس

نِيِِووونيَ »..ولكووون قللوووه هلوووم:« ُقوِن اّللَِّ  هلا إليوووه وحووود  ه وعبيووودا،تلجلوووبووواقا لرب،ع..منتسوووبني إىل ا« ُكلنُووولا َرابَّ
نِ »ابلعباقة،وخووذوا عنووه وحوود  موونهج حيوواتكم،حَّت ختلصوولا لووه وحوود  فتكلنوولا  « نِيِِوونيَ َرابَّ ».كلنوولا .« يِِوونيَ َرابَّ
  كم علمكم للكتاب وتدارسكم له.فهذا مقتضى العلم ابلكتاب وقراسته.

راباب،فالنل   ذمر الناس ابلكفور بعود أن يسولملا ّلِل والنل   ذمر الناس أبدا أن يتخذوا املالئك  والنبيني أ
ويستسووولملا ألللهيته،وقووود جووواء ليهوووديهم إىل اّلِل   ليضووولهم،وليقلقهم إىل ا سوووالم   ليكفووورهم  ومووون مث 

كموا يتجلوى الكوذب علوى اّلِل   -عليه السالم  -تتجلى استحال  هذا الذي ينسبه ذلك الفري  إىل عيسى 
من عند اّلِل ..وتسق  يف اللقحل ذاته قيم  كل ما يقللوه هوذا الفريو  وموا يعيود   لقواء  يف اقعائهم أن هذا

الريووووه والشووووكل  يف الصوووو  املسوووولم.وقد عوووورِاهم القوووورآن هووووذ  التعريوووو  علووووى موووورأى ومسوووومع موووون ا؟ماعوووو  
املسوووولم   ومثوووول هووووذا الفريوووو  موووون أهوووول الكتوووواب فريوووو   وووون يوووودعلن ا سووووالم،ويدعلن العلووووم ابلوووودين كمووووا 
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نا.وهم أوىل  ن يلجه إليهم هذا القرآن اليلم.وهم يلولون النصولص القرآنيو  ليا، قامو  أرابب مون قون أسلف
َويَوُقللُوولَن ُهووَل ِمووْن ِعْنووِد »اّلِل يف كووَّت الصوولر.وهم يتصوويدون موون النصوولص مووا يللونووه لتمليووه هووذ  املفوو ايت.

،َويَوُقلُللَن َعَلى اّللَِّ   «  اْلَكِذَب َوُهْم يَوْعَلُملنَ اّللَِّ َوما ُهَل ِمْن ِعْنِد اّللَِّ
 أرابط موهللاب الرسل والرساات 83 - 81الدرس الخامس:

 ب عليوه فسول يثوا ،ينببعد ذلك يصلر حقيق  ال اب  بني ملكه الرسل والرسا ت،على عهد مون اّلِل وم
َذ َوِإْذ َأَخو:»ا نوال  من يتولىل عون اتبواع آخور الرسا ت،وكوذوذ  عون عهود اّلِل وانمولس الكولن كلوه علوى

وووووُتُكْم ِموووووْن ِكتووووواب  َوِحْكَمووووو  ،مُثَّ  ُ ِميثوووواَ  النَِّبيِِنَي:َلموووووا آتَويوْ تُووووووْيِمُننَّ بِوووووِه لَ  ُمَصووووودِِ   ِلموووووا َمَعُكوووووْم ُكْم َرُسووووولل   جوووواءَ اّللَّ
َعُكوْم ِموَن الشَّواِهِديَن.َفَمْن وا َوأاََن مَ دُ قاَل:فَاْكوهَ :أَقْوَرْران.ف قاُللاَولَتَوْنُصرُنَُّه.قاَل:أَأَقْوَرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعلى ذِلُكْم ِإْصرِي

اواِت َواأْلَْرِم َنْلعووا   َأْسووَلَم َمووْن يف السَّوومغُوولَن َولَووهُ  يَوبوْ تَوووَلىلَّ بَوْعووَد ذلِووَك فَُأول ِووَك ُهووُم اْلفاِسووُقلَن.أَفَوَغْْيَ ِقيووِن اّللَِّ 
 « ..وََكْرها ،َوإِلَْيِه يُوْرَجُعلَنف

كوووول   لوووويال كووووان هوووول كوووواهد  وأكووووهد عليووووه رسووووله.مليقا علووووىجقووووا رهيبووووا ملي -سووووبحانه  -لقوووود أخووووذ اّلِل 
ر ،ويتبع بووه وينصوو رسوولل.أنه مهمووا آ   موون كتوواب وحكموو ،مث جوواء رسوولل بعوود  مصوودقا ملووا معووه،أن يوويمن

 قينه.وجعل هذا عهدا بينه وبني كل رسلل.
انبهم لكبووْي حووا ّلِل ا؟ليوولواوالتعبووْي القوورآين يطوولي األزمنوو  املتتابعوو  بووني الرسوول وامعهووم كلهووم يف مشووهد.

 ..وهوم« لوى ذِلُكوْم ِإْصورِيفَخْذمُتْ عَ مُتْ َوأَ قاَل:أَأَقْوَررْ »مجل :هل أقروا هذا امليثا  وأخذوا عليه عهد اّلِل الثقيل:
 : ..فيشهد ا؟ليل على هذا امليثا  ويشهدهم عليه« قاُللا أَقْوَرْران:»ايبلن 

ْي،فيج  له القله واوه ،ير ه التعبل ا؟ليلهذا املشهد اهلائ«:َن الشَّاِهِدينَ قاَل:فَاْكَهُدوا َوأاََن َمَعُكْم مِ »
 وهل يتمثل املشهد  ضرة البارئ ا؟ليل،والرسل جمتمعني ..

احودة للحقيقو  الل  لي، ثالويف لل هذا املشهد يبدو امللكه الكرمي متصال متساندا مستسلما للتلجيه العل
قم عوارم،و  تتصوواا احليوواة البشوري ،و  تنحور ،و  تتعوودق،و  تتتقولم عليهوأن  -سووبحانه  -الويت كواء اّلِل 

حووو  هوووا ألخيوووه الالنفسوووه مع ..إ وووا ينتووودب هلوووا املختوووار مووون عبووواق اّلِل مث يسووولمها إىل املختوووار بعد ،ويسووولم
ل عبووود هووويت.إ وووا بوووه.فما للنووول يف نفسوووه مووون كوووكء وموووا لوووه يف هوووذ  املهمووو  مووون أرب كخصوووك،و  جمووود ذا

يقولق هوذا و ل خطوى هوذ  الودعلة بوني أجيوال البشور هل الذي ينق -سبحانه  -مبل  رتار.واّلِل مصطفى،و 
 امللكه ويصرفه كي  يشاء.

لذاتي .عصوووبي  الرسووولل لشخصه.وعصوووبيته امووون العصوووبي   -ّبوووذا التصووولر و ّبوووذا العهووود  -وحلوووا قيووون اّلِل 
 ّلِل يف هووذا ألموور كلووهاتهم ..وحلووا لقلمه.وعصووبي  أتباعووه لنحلتهم.وعصووبيتهم ألنفسهم.وعصووبيتهم لقوولمي

 الدين اللاحد،الذي تتابع به وتلاىل ذلك امللكه السب الكرمي.
 - -ويف لوووول هووووذ  احلقيقوووو  يبوووودو الووووذين يتخلفوووولن موووون أهوووول الكتوووواب عوووون ا ميووووان ابلرسوووولل األخووووْي 

صوورته،ولكن اب هووا    قيقتهووا فحقيقتهووا توودعلهم إىل ا ميووان بووه ون -ومناصوورته وشييد ،اسووكا بوودايانهتم 
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مع أن رسلهم الذين محللا إلويهم هوذ  الودايانت قود قطعولا علوى  -تعصبا ألنفسهم يف صلرة التعصه هلا  
أنفسووهم عهوودا يقوويال غليظووا مووع رّبووم يف مشووهد مرهوولب جليوول ..يف لوول هووذ  احلقيقوو  يبوودو أول ووك الووذين 

كوذلك عون نظوام الكولن كلوه املستسولم يتخلفلن فسق  عن تعليم أنبيائهم.فسق  عن عهد اّلِل معهم.فسوق   
َفَموْن تَووَلىلَّ بَوْعوَد ذلِوَك فَُأول ِوَك ُهوُم اْلفاِسوُقلَن.أَفَوَغْْيَ ِقيوِن اّللَِّ :»لبارئه،اااضع لناملسه،املدبر  مور  ومشوي ته 

ُغلَن،َوَلُه َأْسَلَم َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم َنْلعا  وََكْرها  َوإِلَْيِه يُوْرَجعُ   « ..لَنفيَوبوْ
هووووذا اللجوووولق  ذ.كوووواذ يفإنووووه   يتوووولىل عوووون اتبوووواع هووووذا الرسوووولل إ  فاسوووو .و  يتوووولىل عوووون قيوووون اّلِل إ  كا

 الكبْي.انكز يف وس  الكلن الطائع املستسلم املستجيه.
خووذ  علووى كوول أ واحوود إن قيوون اّلِل واحوود،جاءت بووه الرسوول مجيعا،وتعاقوودت عليووه الرسوول مجيعا.وعهوود اّللِ 

 لعهود.فمن تولىلافاء ّبوذا ابلدين ا؟ديد واتباع رسلله،ونصرة منهجه على كل منهج،هل الل رسلل.وا ميان 
 عن ا سالم فقد تلىل عن قين اّلِل كله،وقد خاس بعهد اّلِل كله.

ا هووووول انمووووولس هوووووذ - إقامووووو  مووووونهج اّلِل يف األرم واتباعوووووه واالووووولص لوووووه يفالوووووذي يتحقووووو   -وا سوووووالم 
 للجلق.اللجلق.وهل قين كل حك يف هذا ا

 ضمائر ..  هلا الإوا صلرة كامل  عميق  لإلسالم وا ستسالم.صلرة كلني  شخذ ابملشاعر،وترع
 مصْي واحد.واحدة،و  صلرة الناملس القاهر احلاكم،الذي يرق األكياء واألحياء إىل سنن واحد وكرع 

 ؟ليل ..اسيطر املدبر حلاكم امل..فال مناص هلم يف واي  املطا  من الرجلع إىل ا« َوإِلَْيِه يُوْرَجُعلنَ »
و  مناص لإلنسان حني يبتغك سوعاقته وراحتوه ونمأنينو  ابلوه وصوال  حالوه،من الرجولع إىل مونهج اّلِل يف 
ذات نفسووه،ويف نظووام حياتووه،ويف موونهج جمتمعه،ليتناسوو  مووع النظووام الكوولين كلووه.فال ينفوورق  وونهج موون صوونع 

صووونع ابرئوووه،يف حوووني أنوووه مضوووطر أن يعووويا يف انوووار هوووذا نفسوووه،  يتناسووو  موووع ذلوووك النظوووام الكووولين مووون 
الكووولن،وأن يتعامووول  ملتوووه موووع النظوووام الكووولين ..والتناسووو  بوووني نظاموووه هووول يف تصووولر  وكوووعلر ،ويف واقعوووه 
وارتباناتوووه،ويف عملوووه ونشوووانه،مع النظوووام الكووولين هووول وحووود  الوووذي يكفووول لوووه التعووواون موووع القووولى الكلنيووو  

 -علووى كوول حووال  -وهل حووني يصووطدم ّبووا يتمووز  وينسووح  أو   يوويقي اهلائلوو  بوود  موون التصوواقم معهووا.
وليف  ااالف  يف األرم كما وهبهوا اّلِل لوه.وحني يتناسو  ويتفواهم موع نولاميك الكولن الويت هكموه وهكوم 
سووووائر األحيوووواء فيووووه،ميلك معرفوووو  أسرارها،وتسووووخْيها،وا نتفاع ّبووووا علووووى وجووووه ُيقوووو  لووووه السووووعاقة والراحوووو  

مووون ااووول  والقلووو  والتنووواحر ..ا نتفووواع ّبوووا   ليحووو   بنوووار الكووولن،ولكن ليطوووب  ّبوووا  عفيوووهوالطمأنين ،وي
ويسوووتدفئ ويستضوووكء   والفطووورة البشوووري  يف أصووولها متناسوووق  موووع انمووولس الكلن،مسووولم  لرّبوووا إسوووالم كووول 
ككء وكل حوك.فحني حورج ا نسوان بنظوام حياتوه عون ذلوك النواملس   يصوطدم موع الكولن فحسوه،إ ا 

م أو  بفطرتووه الوويت بووني جنبيه،فيشووقى ويتمز ،وُيتووار ويقل .وُييووا كمووا هيووا البشووري  الضووال  النكوودة يصووطد
علوى الورغم مون مجيوع ا نتصوارات العلميو ،ومجيع التسوهيالت احلضواري   -اليلم يف عذاب من هذا ا؟انه 

ليت   تطي  فطرهتا أن تصوث عليهوا املاقي   إن البشري  اليلم تعاين من االاء املرير.خلاء الرو  من احلقيق  ا
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..حقيقوو  ا ميووان ..وخوولاء حياهتووا موون املوونهج ا هلك.هووذا املوونهج الووذي ينسوو  بووني حركتهووا وحركوو  الكوولن 
 الذي تعيا فيه.

لوذي افسواق املقلو  ي.ومن الإوا تعاين من اهلجْي انر  الذي تعيا فيه بعيدا عن ذلك الظل اللار  الند
 لقلووو  واحلوووْيةلشوووقاء واالوووك ااووو  القووولمي والطريووو  املوووأنلس املطووورو   ومووون مث عووود تتمووورغ فيوووه بعيووودا عووون ذ

سووووكرات شوووويا واملوا ضووووطراب وهووووك ااوووولاء وا؟وووولع واحلرمووووان وهتوووورب موووون واقعهووووا هووووذا ابألفيوووولن واحل
اء لوورغم موون الرخوواذلووك علووى و وابلسوورع  اجملنلنوو  واملغووامرات احلمقاء،والشووذوذ يف احلركوو  واللووبك والطعووام  

زايوود كلمووا تزايوود واحلووْية لتت ء والقلوو اقي وا نتوواج الوولفْي واحليوواة امليسوولرة والفووراغ الكثووْي ..  بوول إن ااوولااملوو
 الرخاء املاقي وا نتاج احلضاري واليسر يف وسائل احلياة ومرافقها.

لاء ىل ااوك كوذلك إنها تنتهوإن هذا االاء املرير ليطارق البشوري  كالشوب  املخي .يطارقهوا فتهورب منوه.ولك
ء قولم  حسوه أن هوي األول يف املرير  وما من أحد يزور البالق الغنيو  الثريو  يف األرم حوَّت يكولن ا نطبواع

ملوواقي االرخوواء  هوواربلن  هوواربلن موون أكووبا  تطارقهم.هوواربلن موون ذوات أنفسووهم ..وسوورعان مووا يتكشوو 
وذ والقلووو    والشوووذي  والنفسووويواملتووواع احلسوووك الوووذي يصووول إىل حووود التمووورغ يف اللحووول،عن األمووورام العصوووب

هم  اوودون أنفسوو   إووم واملورم وا؟نوولن واملسوكرات واملخوودرات وا؟رميو .وفراغ احليوواة مون كوول تصولر كوورمي
ذي هج ا هلوووك الووودون املووونألوووم   اووودون غايووو  وجوولقهم احلقيقيووو  ..إووووم   اوودون سوووعاقهتم ألووووم   اوو

ووووم   ألموووأنينتهم وانمووولس اللجووولق ..إووووم   اووودون نينسووو  بوووني حوووركتهم وحركووو  الكووولن،وبني نظوووامهم 
 يعرفلن اّلِل الذي إليه يرجعلن ..

 إيمان أمة ا سالا ب ميع الرسل 85 - 84الدرس السادس: 

هوك األمو  املدركو  حلقيقو  العهود بوني اّلِل  -املسلم  حقا   جغرافيو  و   رحوا   -وملا كانحل األم  املسلم  
 اللاحوود ومنهجه،وحقيقوو  امللكووه السووب الكوورمي الووذي محوول هووذا املوونهج وبلغووه،فإن ورسووله.وحقيق  قيوون اّللِ 

أن يعلووون هوووذ  احلقيقووو  كلهوووا ويعلووون إميوووان أمتوووه  ميوووع الرسوووا ت،واح امها ؟ميوووع  - -اّلِل ذمووور نبيوووه 
،َوما أُنْوزَِل َعَلْينا،َوموا أُنْوزَِل ُقْل:آَمنَّا اِبّللَِّ »الرسل،ومعرفتها بطبيع  قين اّلِل،الذي   يقبل اّلِل من الناس سلا :

ِووْم.  377َعلووى ِإبْووراِهيَم َوِإْ اِعيَل،َوِإْسووحاَ  َويَوْعُقوولَب َواأْلَْسووباِط  ،َومووا أُويتَ ُملسووى َوِعيسووى َوالنَِّبيُوولَن ِمووْن َرّبِِ
تَووِ  َغووْْيَ اْ ِ  ُهْم.َوحَنُْن لَووُه ُمْسووِلُملَن.َوَمْن يَوبوْ ِقينووا  فَولَووْن يُوْقبَووَل ِمْنووُه،َوُهَل يف اهْلِخوورَِة ِمووَن  ْسووالمِ نُوَفووِرُِ  بَوونْيَ َأَحوود  ِموونوْ

 « ..اْااِسرِينَ 
اّلِل   تلحيود  لودين لتوه.ويفهذا هل ا سالم يف سعته ومشلله لكل الرسا ت قبله،ويف و ئوه لكافو  الرسول مح
 عباق .اقها اّلِل لأر    كماكله،ورجعه مجيع الدعلات ومجيع الرسا ت إىل أصلها اللاحد،وا ميان ّبا مجل

                                                 
 األسباط هم أحفاق يعقلب عليه السالم وهم آابء ا يب عشر سبطا اليت يتأل  منها كعه إسرائيل.) السيد رمحه هللا ( -  377
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 -سوولمني أنووزل علووى امل ّلِل وموواو ووا هوول جوودير اب لتفووات يف اهليوو  القرآنيوو  األوىل هنووا هوول ذكرهووا ا ميووان اب
حَنْووووُن لَووووُه وَ »ى سووووائر الرسوووول موووون قبوووول،مث التعقيووووه علووووى هووووذا ا ميووووان بقللووووه:ومووووا أنووووزل علوووو -وهوووول القوووورآن 

 « ..ُمْسِلُملنَ 
ر واتبووواع األمووو والطاعووو  غزا .بعووود بيوووان أن ا سوووالم هووول ا ستسوووالم وااضووولعفهوووذا ا قووورار اب سوووالم لوووه م

واِت َأْسووَلَم َموْن يف السَّووما ُغلَن،َولَوهُ  يَوبوْ أَفَوغَوْْيَ ِقيووِن اّللَِّ »والنظوام واملوونهج والناملس.كموا يتجلووى يف اهليو  قبلهووا 
 « ..َواأْلَْرِم َنْلعا  وََكْرها  َوإِلَْيِه يُوْرَجُعلنَ 

س ..ومووون مث عووو  النوووامل إسوووالم الكائنوووات الكلنيووو  هووول إسوووالم ااضووولع لامر،واتبووواع النظام،ونافظووواهر أن 
ىل ذهون أحود إ سالم وحقيقته يف كل مناسب .كك   يتسورب اببيان مع   -سبحانه  -تتجلى عناي  اّلِل 

الم ملوووونهج تسووووموووون ا س أنووووه كلموووو  تقووووال ابللسووووان،أو تصوووودي  يسووووتقر يف القلووووه،مث   تتبعووووه آتر  العمليوووو 
 اّلِل،وهقي  هذا املنهج يف واقع احلياة.

َتِ  َغوْْيَ »وهك لفت  ذات قيم  قبل التقرير الشامل الدقي  األكيد: َوُهَل ا  فَولَوْن يُوْقبَوَل ِمْنوُه،ْسوالِم ِقينو اْ ِ َوَمْن يَوبوْ
 « ..يف اهْلِخرَِة ِمَن اْااِسرِينَ 

ل حقيقوو  ا سووالم،و  للووِك النصوولص وهريفهووا عوون لتأويوو -ع هووذ  النصوولص املتالحقوو  موو -إنووه   سووبيل 
ظوام لرة خضولع للنصوكله.يف   ملاضعها لتعري  ا سالم بغْي ما عرفه به اّلِل،ا سالم الذي يدين به الكلن

 الذي قرر  اّلِل له وقبر  به.
عناهوووووووا م اّلِل ولووووووون يكووووووولن ا سوووووووالم إذن هووووووول النطووووووو  ابلشوووووووهاقتني،قون أن يتبوووووووع كوووووووهاقة أن   إلوووووووه إ 

اقة أن ن أن يتبوع كوهعا .وقو حقيقتها.وهك تلحيد األللهي  وتلحيد القلام .مث تلحيد العبلقي  وتلحيد ا و 
ريع  ة،واتبوواع الشووبووه للحيار حمموودا رسوولل اّلِل معناهووا وحقيقتهووا.وهك التقيوود ابملوونهج الووذي جوواء بووه موون عنوود 

 اليت أرسله ّبا،والتحاكم إىل الكتاب الذي محله إىل العباق.
ن يتبوع رسوله ..قون أاّلِل و  كلن ا سالم إذن تصديقا ابلقله  قيق  األللهي  والغيه والقيام  وكتهولن ي

 هذا التصدي  مدللله العملك،وحقيقته اللاقعي  اليت أسلفنا ..
.قون أن .ا روحيووا ولوون يكوولن ا سووالم كووعائر وعبوواقات،أو إكووراقات وسووبحات،أو هتووذيبا خلقيووا وإركوواق

ات قلوووولب ابلعبوووواقإليووووه ال   العمليوووو   ثلوووو  يف موووونهج للحيوووواة ملصوووولل ابّلِل الووووذي تتلجووووهيتبووووع هووووذا كلووووه آتر 
لووه يبقوووى إن هووذا كوالشعائر،وا كووراقات والسووبحات،والذي تستشووعر القلووولب تقوولا  فتتهووذب وتركوود ..فووو

ار  النظيووو  اس يف إنووومعطوووال   أيووور لوووه يف حيووواة البشووور موووا   تنصوووه آتر  يف نظوووام اجتمووواعك يعووويا النووو
 لضكء.ال

 ذا أهل الكااا لصدهم عن ا سالا 91 - 86الدرس السابع:

هووذا هووول ا سوووالم كمووا يريووود  اّلِل و  عوووثة اب سوووالم كمووا تريووود  أهووولاء البشووور يف جيوول منكووولق مووون أجيوووال 
الناس  و  كما تصلر  رغائه أعدائه امل بصني به،وعمالئهم هنا أو هنا   فأما الوذين   يقبلولن ا سوالم 
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يف اهلخوورة موون اااسوورين.ولن  حوول الووذي أراق  اّلِل،بعوود مووا عرفوولا حقيقتووه،مث   تقبلهووا أهوولا هم،فهمعلووى الن
ُ قَوْلموووا  َكَفوووُروا بَوْعوووَد ِإمياِوِْم،َوَكوووِهُدوا أَنَّ الرَُّسووولَل »يهوووديهم اّلِل،ولووون يعفووويهم مووون العوووذاب: َكْيوووَ  يَوْهوووِدي اّللَّ

   ُ يَوْهِدي اْلَقوْلَم الظَّاِلِمنَي.أُول ِوَك َجوزاُ ُهْم أَنَّ َعلَوْيِهْم َلْعنَوَ  اّللَِّ َواْلَمالِئَكوِ  َوالنَّواِس َح  ،َوجاَءُهُم اْلبَويِِناُت.َواّللَّ
ُهُم اْلَعذاُب َو  ُهْم يُوْنَظُرونَ   « ..َأمْجَِعنَي.خاِلِديَن ِفيها   ُحَفَُّ  َعنوْ

 خرة سلاء.ا ويف اهلاألمر يف الدنيوهك محل  رعيب  يرج  هلا كل قله فيه ذرة من إميان ومن جدي  
 وهل جزاء ح  ملن تتا  له فرص  النجاة،مث يعرم عنها هذا ا عرام.

لفووه إ  أن تلبوو ،فال يغلقووه يف وجووه ضووال يريوود أن يتوولب و  يكيفووت  ابب ال -مووع هووذا  -ولكوون ا سووالم 
حلا.فيدل يعمول صووا،و يطور  الباب.بول أن يوودل  إليوه فلوويك قونوه حجوواب.وإ  أن يفوكء إىل احلمووى اهلمن

 « ..نَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  َلُحلا فَإِ َك َوَأصْ ِإ َّ الَِّذيَن  بُلا ِمْن بَوْعِد ذلِ :»على أن التلب  صاقرة من قله  ب 
فوور ن يف هووذا الكذين يلجوول فأمووا الووذين   يتلبوولن و  يثلبلن.الووذين يصوورون علووى الكفوور ويووزقاقون كفرا.والوو

 اة.ب  هلم و  ْنء   تل اح ،وينتهك أمد ا ختبار،وذيت قور ا؟زاء.هي ء وهي حَّت تفلحل الفرص  املت
ل  قطلعوا عون الصو،مواقام مولن ينفعهم أن يكلنلا قد أنفقلا ملء األرم ذهبا فيما يظنلن هم أنه خوْي وبر

 ابّلِل.
ا ذهبوا ليفتودو  ملء األر ومن مث فهل غْي ملصلل به و  خالا له بطبيع  احلال.ولن ينجيهم أن يقدملا مو

اِوِْم مُثَّ اْزقاُقوا  ا بَوْعووَد ِإميووَكَفووُرو   ِإنَّ الَّووِذينَ »بووه موون عووذاب يوولم القيام .فقوود أفلتووحل الفرصوو  وأغلقووحل األبوولاب:
بَوَل ِموْن َأَحوِدِهْم ِموْلُء ْن يُوقْ مواتُلا َوُهوْم ُكفَّوار  فَولَوَكَفوُروا وَ   لَّوِذينَ ُكْفرا  َلْن تُوْقَبَل تَوْلبَوتُوُهْم َوأُولِ َك ُهوُم الضَّواُللَن.ِإنَّ ا

 « ..ينَ  ِمْن انِصرِ ما هَلُمْ اأْلَْرِم َذَهبا  َوَلِل افْوَتدى بِِه.أُولِ َك هَلُْم َعذاب  أَلِيم .وَ 
 س يه. يدع ريب  مل  الذي  وهكذا ُيسم السيا  القضي  ّبذا التقرير املروع املفزع،وّبذا التلكيد اللاض

 فقه ا ن اق 92الدرس الثامن:

لبوذل الوذي لفوداء،يبني ا ينفوع ا  ناسب  ا نفا  على غْي قرب اّلِل،ويف غْي سبيله،و ناسب  ا فتداء يولم و 
 « ..ِليم  ء  فَِإنَّ اّللََّ بِِه عَ لا ِمْن َككْ تُوْنِفقُ  َلْن تَناُللا اْلِثَّ َحَّتَّ تُوْنِفُقلا ِ َّا هُُِبلَن.َوما:»يرضا  

 -ْي وهووول مجووواع ااووو - هوووذا التلجيوووه ا هلك،وحرصووولا علوووى أن ينووواللا الوووث وقووود فقوووه املسووولملن وقتهوووا معووو 
 ل.كث وأفضابلنزول عما ُيبلن،ويبذل الطيه من املال،سخي  به نفلسهم يف انتظار ما هل أ

ْلَحوَ  َأْكثَووَر األَْنَصواِر يَوُقولُل َكواَن أَبُول نَ  -رضوى هللا عنوه  -َعْن ِإْسَحاَ  ْبِن َعْبِد اّللَِّ أَنَُّه  ََِع أََنَك ْبَن َمالِوك  
يَوْدُخُلَها  - -اّللَِّ اِبْلَمِديَنِ  َما  ،وََكاَن َأَحوهَّ أَْمَلالِوِه إِلَْيوِه بِوْْيُ َحواَء وََكانَوحْل ُمْسوتَوْقِبَلَ  اْلَمْسوِجَد،وََكاَن َرُسولُل 

 َحوَّتَّ تُوْنِفُقولا ِ َّوا هُِبُولَن ( قَواَم أَبُول نَْلَحوَ  ِإىَل َرُسولِل َوَيْشَرُب ِمْن َماء  ِفيَها نَيِِه  فَوَلمَّا نَوزَلَوحْل ) لَوْن تَونَواُللا الْوِثَّ 
َ تَوَعوواىَل يَوُقوولُل ِ  ِكَتابِووِه ) لَووْن تَونَوواُللا الْووِثَّ َحووَّتَّ تُوْنِفُقوولا ِ َّووا هُِ  - -اّللَِّ  ،ِإنَّ اّللَّ بُوولَن ( َوِإنَّ فَوَقوواَل اَي َرُسوولَل اّللَِّ

َووووا َصوووووَدَق   ّللَِِّ أَْرُجوووول ِبرََّهووووا َوُذْخَرَهوووووا ِعْنووووَد اّللَِّ َفَضوووووْعَها اَي َرُسوووولَل اّللَِّ َحْيوووووةُ َأَحووووهَّ أَْمووووَلاىِل ِإىَلَّ    بِوووووْْيُ َحاَء،َوِإوَّ
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ْعوحُل َموا قُوْلوحَل ِفيَهوا،َوأََرى أَْن َعَْعَلَهوا ِ  األَ » ِكْ حَل،فَوَقاَل  ،َذِلَك َمال  رَاِئ  ،َذلِوَك َموال  رَائِو   .قَوْد  َِ قْووَرِبنَي َب  
ِه «   .378.قَاَل أَفْوَعُل اَي َرُسلَل اّللَِّ .فَوَقَسَمَها أَبُل نَْلَحَ  ِ  أَقَارِبِِه َوَبِ  َعمِِ
إيِنِ ،اَي َرُسولَل هللاِ :فَوَقوالَ وَعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر َمَلَك ِمائََ  َسْهم  ِموْن َخْيوَثَ فَاْسوَتْجَمَعَها فَوأََتى َرُسولَل هللِا   
" اْحووِبِك اأْلَْصووَل َوَسووبِِِل :فَوَقوواَل لَووهُ ،َوقَووْد أََرْقُت أَْن أَتَوَقوورََّب بِوِه إىَل هللِا َعووزَّ َوَجلَّ ،َصوْبحُل َمووا َ ْ ُأِصووْه ِمثْولَووُه َق ُ أَ 

 379الثََّمرََة "
ِإيِنِ َأَصوووْبحُل ،اَي َرُسووولَل هللاِ :فَوَقوووالَ ،يَهافَاْسووَتْأَمرَُ  فِ فَوووأََتى النَّوووِلَّ ،َأَصووواَب ُعَمووُر أَْرض وووا خِبَْيَثَ :قَالَ ،وَعووِن ابْوووِن ُعَمرَ 

" ِإْن ِكوووْ حَل َحَبْسوووحَل َأْصوووَلَها :أَْرض وووا خِبَْيوووَثَ َ ْ ُأِصوووْه َموووا   قَوووُ  أَنْوَفوووَك ِعْنوووِدي ِمْنوووُه َفَموووا َشُْموووُرين بِوووِه ف فَوَقوووالَ 
ْقحَل ِّبَوووا " قَالَ  ُّ " ،لَوووى أَنَّوووُه َ  يُوبَووواَع َأْصوووُلَهافَوَتَصووودََّ  ِّبَوووا ُعَموووُر َرِضوووَك هللاُ َعْنوووُه عَ :َوَتَصووودَّ َوَ  يُلَهوووُه،َوَ  يُووولَر
َ  ُجنَواَ  َعلَوى َموْن ،َوابْوِن السَّوِبيِل َوالضَّوْي ِ ،َويف َسوِبيِل هللاِ ،َوَذِوي اْلُقوْرىَب ويف َوالرِِقَوابِ ،فَوَتَصدَّْ  ِّبَا يف اْلُفَقورَاءِ 

َها اِبْلَمْعُرو ِ   ..  380ويُْطِعَم َصِديق ا َغْْيَ ُمَتَملِِل  ِفيِه "،َولِيَوَها أَْن َذُْكَل ِمنوْ
داهم إىل لوووه،يلم هووووعلوووى هوووذا الووودرب سوووار الكثوووْيون مووونهم يلبووولن تلجيوووه رّبوووم الوووذي هوووداهم إىل الوووث ك

ن يف هووذا ت ويصووعدو ا سووالم.ويتحررون ّبووذ  التلبيوو  موون اسوو قا  املووال،ومن كوو  الوونفك،ومن حووه الووذا
 خفافا نلقاء ..املرتقى السام  اللضكء أحرارا 

  ِإْسرائِيَل ...ال  لَِبِب  كاَن حِ انتهى ا؟زء الثالة ويليه ا؟زء الرابع مبدوءا بقلله تعاىل:ُكُل الطَّعامِ 
  

  

                                                 
 ( 2318[) 380/ 8املكنز ] -صحي  البخارى - 378
 ( صحي  661[)140/ 2كر  مشكل اهلتر ] - 379
 ( صحي  3172[)119/ 5كعه ا ميان ] - 380
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ابع بقي ة سور  آل عمران وأوائل سور  النساء   ال هء الر 

 مقدمة ال هء الرابع

 بسم اّلِل الِرمحن الِرحيم
 ِمووَن اْلُمْحَصووناتُ وَ »عوواىل:زء موون بقيوو  سوولرة آل عمووران،ومن أوائوول سوولرة النسوواء،إىل قللووه تيتووأل  هووذا ا؟وو 

 ...«.النِِساِء 
ي أفضونا يف سولرة،الذوهذ  البقي  من سلرة آل عمران تتأل  مون أربعو  مقوانع رئيسوي ،تكمل خو  سوْي ال

 ْيجع إليه هنا  ..ا   جمال  عاقته هنا،ف  - ا؟زء الثالة يف -احلدية عنه يف مطلعها 
يف تلووك يف املدينوو ، املسوولم  فأمووا املقطووع األول فيمثوول نرفووا موون املعركوو  ا؟دليوو  بووني أهوول الكتوواب وا؟ماعوو 

در يف رمضووان بوو موون بعوود غوزوة -الفو ة الوويت رجحنوا أن السوولرة تناولووحل أحودايها يف حيوواة ا؟ماعوو  املسولم  
ا مور الويت كوغلحل مو   املعركو كولال مون العوام الثالوة ..هوذمن العام الثاين للهجرة إىل ما بعد غزوة أحد يف 

 من السلرة كله.
 يقو  مونهج اّللِ ،وحق«سوالما »،وحقيقو  «الودين»واليت كانحل جما  لتجلي  حقيقو  التصولر ا ميواين وحقيقو  

« هوول الكتووابأ»الووذي جوواء بووه ا سووالم،وجاء بووه موون قبوول كوول رسوولل.كما كانووحل جمووا  لكشوو  حقيقوو  
مووون معوووه وُيووواورووم وكشووو  مووودى احنووورافهم عووون قيووون اّلِل وفضووو  تووودبْيهم و  - -ن النووول الوووذين اووواقلل 

ا كله،بعود ملسولم  مون هوذ؟ماعو  اللجماع  املسلم  يف املدين ،والدوافع الكامن  وراء هذا التودبْي مث هوذير ا
 ا فيه.ألعدائه تسلي  األنلار عليه،وعسيم خطر  على ا؟ماع  املسلم  لل غفلحل عنه،واستجابحل

 معركوو  أخوورى ليسووحل فهوول نقلوو  إىل -اح  كبووْية موون السوولرة كووذلك وهوول يشووغل مسوو -وأمووا املقطووع الثوواين 
وأحوودايها « غووزوة أحوود»ابللسووان والكيوود والتوودبْي فقوو  ولكنهووا كووذلك ابلسووي  والوورم  والسوونان.نقل  إىل 

نوووحل جموووا  ركووو  فكاعوالتعقيبوووات عليهوووا.يف أسوووللب هووول أسوووللب القووورآن وحووود   وقووود نزلوووحل اهلايت بعووود امل
،وعلى ضولء املعركو  سولم  علوىلتجلي  نولا  متعودقة مون التصولر ا ميواين كموا كانوحل جموا  ل بيو  ا؟ماعو  امل

ماعو  تلجيوه ا؟لضلء ما كشفته مون أخطواء يف التصلر،واضوطراب يف التصور ،وخلل يف الصو  ..وفرصو  
 لوووويت اننهووووا اّللِ االضووووخم   ىل مسووووتلى األمانوووو املسوووولم  إىل املضووووك يف نريقها،واحتمووووال تبعاهتا،وا رتفوووواع إ

 ّبا،واللفاء بشكر نعم  اّلِل عليها يف اصطفائها هلذا األمر العظيم.
لوك امللاييو  الويت كوان قود ت - -واملقطع الثالوة عولقة إىل أهول الكتواب،ونكلهلم عون مولاييقهم موع النول 

  مووووع أنبيووووائهم ن اهلتممووووم،وما اج حوووول  عقوووودها معهووووم أول مقدمووووه إىل املدينوووو  والتنديوووود ابحنوووورا  تصوووولراهت
 يف ا بوووتالء  ناهلوووا مووونيكوووذلك.مث هوووذير ا؟ماعووو  املسووولم  مووون متابعتهم،وتثبيوووحل القلووولب امليمنووو  علوووى موووا 
 النفك واملال،وإيذاء أهل الكتاب واملشركني وهتلين كأن أعدائها على كل حال.

بيوه ا ميوان يف قلولّبم حوني يلاجهولن آايت اّلِل واملقطع األخوْي يرسوم صولرة حلوال املويمنني موع رّبم،اثول ق
يف الكلن،ويتجهوولن إىل رّبووم ورب هووذا الكوولن بوودعاء خاكووع واج .واسووتجاب  رّبووم هلووم ابملغفوورة وحسوون 
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الثلاب.مووع التهوولين موون كووأن الكفووار ومووا يناللنووه موون متوواع قليوول يف هووذ  األرم،مث مووأواهم جهوونم وبوو ك 
 للوووذين آمنووولا ..قعووولة إىل الصوووث واملصوووابرة واملرابطووو  والتقووولى لعلهوووم املهووواق ..وختوووتم السووولرة بووودعلة مووون اّللِ 

 يفلحلن ..
ع الووة( وتسووْي موو؟ووزء الثاهووذ  املقووانع األربعوو  املتالمحوو  يف السوويا  تكموول مووا سووب  عرضووه موون السوولرة )يف 
تهوا يف ملاجه خواص عنود خطلنها الرئيسي  العريض  اليت فصلنا احلدية عنها هنوا  ..وسونتناوهلا بتفصويل

 السيا .
يف  - إن كوووواء اّللِ  - فسوووونتحدّ عنوووه -لرة النسووواء وهوووول أوائووول سوووو -أموووا الشوووطر الثوووواين مووون هووووذا ا؟وووزء 

 ملضعه.
 وابّلِل التلفي  ..
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 [120إل   93(:اآليات 3]سور  آل عمران ):الوحد  الرابمة

 أحاير من أهل الكااا ووظي ة ا مة

 
ِحووال  لِبَووِب ِإْسوورائِيَل ِإ َّ مووا َحوورََّم ِإْسوورائِيُل َعلووى نَوْفِسووِه ِمووْن قَوْبووِل أَْن تُونَوووزََّل التوَّووْلراُة قُووْل فَووْأتُلا ُكووُل الطَّعوواِم كوواَن }  

ُتْم صاِقِقنَي ) اِلُملَن ( َفَمِن اْفَ ى َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب ِمْن بَوْعِد ذِلَك فَُأول ِوَك ُهوُم الظَّو93اِبلتوَّْلراِة فَاتْوُللها ِإْن ُكنوْ
ُ فَوواتَِّبُعلا ِملَّوَ  ِإبْووراِهيَم َحِنيفووا  َوموا كوواَن ِمووَن اْلُمْشورِِكنَي )94) ( ِإنَّ أَوََّل بَوْيووحل  ُوِضووَع لِلنَّوواِس 95( قُوْل َصووَدَ  اّللَّ

ووَ  ُمبارَكووا  َوُهوودى  لِْلعوواَلِمنَي ) لَووُه كوواَن آِمنووا  َوّللَِِّ َعلَووى ( ِفيووِه آايت  بَويِِنووات  َمقوواُم ِإبْووراِهيَم َوَمووْن َقخَ 96لَلَّووِذي بَِبكَّ
َ َغوِب  َعوِن اْلعواَلِمنَي ) قُوْل اي أَْهوَل اْلِكتواِب  (97النَّاِس ِحُج اْلبَوْيحِل َمِن اْسَتطاَع إِلَْيِه َسِبيال  َوَموْن َكَفوَر فَوِإنَّ اّللَّ

ُ َكِهيد  َعلى ما تَوْعَمُللَن ) ْل اي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ َتُصُدوَن َعوْن َسوِبيِل اّللَِّ َموْن ( قُ 98ِ َ َتْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ َواّللَّ
ووا تَوْعَملُوولَن ) ُ بِغافِوول  َعمَّ ُغلَوووا ِعَلجووا  َوأَنْوووُتْم ُكووَهداُء َوَمووا اّللَّ ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإْن ُتِطيعُوولا َفرِيقووا  99آَمووَن تَوبوْ

( وََكْيوَ  َتْكُفوُروَن َوأَنْووُتْم تُوْتلوى َعلَوْيُكْم آايُت اّللَِّ 100 بَوْعَد ِإمياِنُكْم كواِفرِيَن )ِمَن الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب يَوُرُقوُكمْ 
َ َحو َّ 101َوِفيُكْم َرُسللُُه َوَمْن يَوْعَتِصوْم اِبّللَِّ فَوَقوْد ُهوِدَي ِإىل ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  ) ( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا اتوَُّقولا اّللَّ

يعا  َو  تَوَفرَُّقلا َواذُْكوُروا نِْعَموحَل اّللَِّ َعلَوْيُكْم  (102  َاُلُتنَّ ِإ َّ َوأَنْوُتْم ُمْسِلُملَن )تُقاتِِه وَ  َواْعَتِصُملا ِ َْبِل اّللَِّ مجَِ
وُتْم َعلوى َكو ُتْم أَْعداء  فَأَلََّ  بَونْيَ قُولُولِبُكْم فََأْصوَبْحُتْم بِِنْعَمتِوِه ِإْخولاان  وَُكنوْ فا ُحْفورَة  ِموَن النَّواِر فَأَنْوَقوذَُكْم ِمْنهوا ِإْذ ُكنوْ

ُ َلُكْم آايتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن ) ُ اّللَّ ( َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمَّ   يَوْدُعلَن ِإىَل اْاَوْْيِ َوَذُْموُروَن اِبْلَمْعوُروِ  103َكذِلَك يُوَبنيِِ
َهوووْلَن َعوووِن اْلُمْنَكوووِر َوأُول ِوووَك ُهوووُم اْلُمْفلِ  ( َو  َتُكلنُووولا َكالَّوووِذيَن تَوَفرَّقُووولا َواْختَوَلُفووولا ِموووْن بَوْعوووِد موووا 104ُحووولَن )َويَونوْ

ووَيُخ ُوُجوول   َوَتْسووَلُق ُوُجوول   فََأمَّووا الَّووِذيَن اْسووَلقَّْت 105جوواَءُهُم اْلبَويِِنوواُت َوأُول ِووَك هَلُووْم َعووذاب  َعِظوويم  ) ( يوَووْلَم تَوبوْ
وُتْم َتْكُفوُروَن )ُوُجلُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بَوْعَد ِإميانِ  ( َوأَمَّوا الَّوِذيَن ابْوَيضَّوحْل ُوُجولُهُهْم َفِفوك 106ُكْم َفُذوُقلا اْلَعذاَب ِ ا ُكنوْ

ُ يُرِيوووُد لُْلموووا  لِْلعووواَلِمنَي  (107َرمْحَووحِل اّللَِّ ُهوووْم ِفيهوووا خالِوووُدوَن ) ُللهوووا َعَلْيوووَك اِبحْلَووو ِِ َوَموووا اّللَّ تِْلوووَك آايُت اّللَِّ نَوتوْ
وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجوووُع اأْلُُمووولُر )( َوّللَِّ 108) وووُتْم َخوووْْيَ أُمَّووو   أُْخرَِجوووحْل 109 موووا يف السَّ ( ُكنوْ

َهوْلَن َعووِن اْلُمْنَكووِر َوتُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َولَوْل آَمووَن أَْهووُل اْلِكتوواِب َلكوا ُهُم َن َخووْْيا  هَلُوولِلنَّواِس َشُْمووُروَن اِبْلَمْعووُروِ  َوتَونوْ ْم ِموونوْ
( لَوووْن َيُضوووُروُكْم ِإ َّ أَذى  َوِإْن يُقووواتُِللُكْم يُوَللُووولُكُم اأْلَْقابَر مُثَّ   يُوْنَصوووُروَن 110اْلُمْيِمنُووولَن َوَأْكثَوووورُُهُم اْلفاِسوووُقلَن )

ِمَن النَّاِس َوابُ  بَِغَضه  ِموَن اّللَِّ َوُضورَِبحْل ( ُضرَِبحْل َعَلْيِهُم الذِِلَُّ  أَْيَن ما يُِقُفلا ِإ َّ ِ َْبل  ِمَن اّللَِّ َوَحْبل  111)
ُووْم كووانُلا َيْكُفووُروَن آِبايِت اّللَِّ َويَوْقتُولُوولَن اأْلَنِْبيوواَء بِغَووْْيِ َحوو ِ  ذلِووكَ   ِ ووا َعَصووْلا وَكووانُلا َعلَووْيِهُم اْلَمْسووَكَنُ  ذلِووَك  َِوَّ

لُووولَن آايِت اّللَِّ آانَء اللَّْيوووِل َوُهوووْم َيْسوووُجُدوَن لَْيُسووولا َسووولاء  ِموووْن أَْهوووِل اْلِكتوووا (112يَوْعتَوووُدوَن ) ِب أُمَّووو   قائَِمووو   يَوتوْ
َهووووْلَن َعووووِن اْلُمْنَكووووِر َوُيسووووارُِعلَن يف اْاَوووو113) ْْياِت ( يُوْيِمنُوووولَن اِبّللَِّ َواْليَوووووْلِم اهْلِخووووِر َوَذُْمووووُروَن اِبْلَمْعووووُروِ  َويَونوْ

ُ َعلِوويم  اِبْلُمتَِّقوونَي )( َوموو114َوأُول ِووَك ِمووَن الصَّوواحلِِنَي ) ( ِإنَّ الَّووِذيَن 115ا يَوْفَعلُوولا ِمووْن َخووْْي  فَولَووْن يُْكَفووُروُ  َواّللَّ
ُهْم أَْمولاهُلُْم َو  أَْو ُقُهوْم ِموَن اّللَِّ َكوْي ا  َوأُول ِوَك َأْصوحاُب النَّواِر ُهوْم ِفيهوا خ ( 116الِوُدوَن )َكَفُروا َلْن تُوْغِبَ َعونوْ

َّ قَووْلم  لََلُمولا أَنْوُفَسوُهْم فََأْهَلَكْتوُه وَ َمَثُل ما يُوْنفِ  موا ُقلَن يف هِذِ  احْلَياِة الُدنْيا َكَمَثِل رِي   ِفيهوا ِصور  َأصواَبحْل َحوْر
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ُ َولِكوْن أَنْوُفَسوُهْم َيْظِلُمولَن )  َذْلُولَنُكْم اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوتَِّخوُذوا ِبطانَو   ِموْن ُقوِنُكوْم   (117لََلَمُهُم اّللَّ
وُتْم َخبا   َوُقوا ما َعِنُتْم َقْد بََدِت اْلبَوْغضاُء ِمْن أَْفلاِهِهْم َوما خُتِْفك ُصوُدورُُهْم َأْكوَثُ قَوْد بَويوَّنَّوا َلُكومُ   اهْلايِت ِإْن ُكنوْ

ْلِكتواِب ُكلِِوِه َوِإذا َلُقولُكْم قواُللا آَمنَّوا َوِإذا َخلَوْلا ( ها أَنْوُتْم أُو ِء هُُِبلَوُْم َو  ُيُُِبلَنُكْم َوتُوْيِمُنلَن ابِ 118تَوْعِقُللَن )
َ َعلِووويم  بِوووذاِت الُصوووُدوِر ) ( ِإْن َاَْسْسوووُكْم 119َعُضووولا َعلَوووْيُكُم اأْلَانِموووَل ِموووَن اْلغَوووْيِج قُوووْل ُملتُووولا بِغَوووْيِظُكْم ِإنَّ اّللَّ

َ ِ وا يَوْعَملُولَن َحَسَن   َتُسْيُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسويَِِ    يَوْفَرُحو لا ِّبوا َوِإْن َتْصوِثُوا َوتَوتوَُّقولا   َيُضورُُكْم َكْيوُدُهْم َكوْي ا  ِإنَّ اّللَّ
 { (120حمُِي   )

 ممرهللاة ال دل والمناظر  مع أهل الكااا -مقدمة الوحد   

 قاخلووو  يفت غووْي ذ  اهلاييف هووذا الوودرس تبلوو  املعركووو  ذروهتا.معركوو  ا؟وودل واملنووالرة موووع أهوول الكتاب.وهوو
 وق  معها،ومكمل  هلا،وامللضلع واحد.ولكنها متسا -رواايت كما ذكرت ال  -نطا  منالرة وفد ْنران 

لجماعووو  لوإن كانوووحل آايت هوووذا الووودرس توووتمحخ للحووودية عووون اليهووولق خاصووو ،وتلاجه كيووودهم وقسوووهم 
يف  د جللوو  قصووْيةعوولسوويا  باملسوولم  يف املدينوو .وتنتهك إىل احلسووم القانع،واملفاصوول  الكاملوو .حية يتجووه ا
ار سو.على حنول موا تكاليفهواهذا الدرس إىل ا؟ماع  املسلم  حانبها وحدها فيبني هلا حقيقتها،ومنهجها،و 
 ه السلر ن.رة تتشابالسيا  يف سلرة البقرة بعد استيفاء احلدية عن بب إسرائيل ..ويف هذ  الظاه

سوه مون قبول أن   موا حورم إسورائيل علوى نفإ -ويبودأ الودرس بتقريور أن كول الطعوام كوان حوال لبوب إسورائيل 
رموات قورآن لوبعخ انا التقرير كان رقا على اع ام بب إسرائيل علوى إابحو  الويبدو أن هذ -تنزل التلراة 

عووووخ بوووو  علووووى باليهلقيوووو  موووون الطعووووام.مع أن هووووذ  انرمووووات إ ووووا حرمووووحل علوووويهم وحوووودهم،يف صوووولرة عقل 
 رالفاهتم.

 سوولرة يفالووذي اسوتغر  مسوواح  واسوع   ذلووك امللضولع -علوى هليوول القبلو  مث يورق كووذلك علوى اع اضووهم 
رم ن الكعبووووو  هوووووك بيوووووحل إبوووووراهيم وهوووووك أول بيوووووحل وضوووووع للنووووواس يف األفيبوووووني هلوووووم أ -البقووووورة مووووون قبووووول 

هم الكتواب لكفور  ندق  هليللعباقة،فا ع ام عليه مستنكر  ن يدعلن وراي  إبراهيم  وعقه هذا البيان 
ا علوى هم يف سيطرهتاء،ورغبتم عن سبيل اّلِل ورفضهم ا ستقام ،وميلهم إىل ااط  العلجآبايت اّلِل،وصده

 احلياة،وهم يعرفلن احل  و  اهللنه.
 ..فإوا الكفر لكتاب ..ومن مث يدعل أهل الكتاب مجل  ويتجه إىل ا؟ماع  املسلم ،ُيذرها ناع  أهل ا

حلوورص قوولى اّلِل،واتلهم إىل هم،وفوويهم رسوولله يعلمهم.ويوودعو  يليوو  ابملسوولمني الكفوور وكتوواب اّلِل يتلووى علي
لوولاء  د صووفلفهم هووحلم،وتلحيووعلووى ا سووالم حووَّت اللفوواة ولقوواء اّلِل.ويووذكرهم نعموو  اّلِل علوويهم بتووألي  قللّب

هووووا اّلِل نقووووذهم منأا سووووالم،بعد مووووا كووووانلا فيووووه موووون فرقوووو  وخصووووام،وهم يلم ووووذ علووووى كووووفا حفوووورة موووون النووووار 
 اب سالم.
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ذيرهم اّلِل،موع هو قيو  مونهجه ن يكلنلا األم  اليت شمر ابملعرو  وتنهى عن املنكر،حمافظ  على وذمرهم 
توذكر واهلخرة ..و   الدنياا ستماع لدسائك أهل الكتاب فيهم،فيهلكلا ابلفرق  كما تفر  هي ء فهلكلا يف

 اليهلق. ّباالرواايت أن هذا التحذير نزل  ناسب  فتن  معين  بني األوس واازرج قام 
وووُتْم َخوووْْيَ كُ »لبشووور:امث يعوووِر  اّلِل املسووولمني حقيقووو  مكووواوم يف هوووذ  األرم،وحقيقووو  قورهوووم يف حيووواة   أُمَّووو   نوْ

َهووووْلَن َعوووووِن اْلمُ  لووووى أصوووووال  ع..فيووووودهلم ّبووووذا « اِبّللَِّ  تُوْيِمنُوووولنَ ْنَكووووِر وَ أُْخرَِجووووحْل لِلنَّوووواِس َشُْموووووُروَن اِبْلَمْعووووُروِ  َوتَونوْ
 جمتمعهم ..قورهم،وعلى    

 مسوتقرا.إ ا لرا  موايلك ذلك التهلين من كأن عدوهم فهوم لون يضوروهم يف قيونهم،ولن يظهوروا علويهم لهو
ب اّلِل اء قووود ضووور هووول األذى يف جهووواقهم وكفووواحهم،مث النصووور موووا اسوووتقاملا علوووى منهجهم.وهوووي ء األعووود

غوْي حو  بتول األنبيواء عصوي  وقم واملعليهم الذل  واملسكن  وابءوا بغضه من اّلِل،بسوبه موا اق فول  مون اهلت
موووور ا يف األ..ويسوووتثب مووون أهووول الكتوووواب نائفووو  جنحوووحل للح ،فآمنحل،واختوووذت موووونهج املسووولمني منهجووو

ذين كفووروا لووويقوورر مصووْي ا« ..نيَ َوأُول ِووَك ِمووَن الصَّوواحلِِ ..»ابملعوورو  والنهووك عوون املنكوور والسووعك يف ااووْيات 
  ق،وعووواقبتهمعووونهم أو    تووونفعهم أمووولال ينفقلووووا،و  تغوووبفلوووم انحووولا لإلسوووالم فهوووم موووأخلذون بكفووورهم،

 البلار.
فوووولاههم ،وتنفووووة أوينتهووووك الوووودرس بتحووووذير الووووذين آمنوووولا موووون اختوووواذ بطانوووو  موووون قووم،يوووولقون هلووووم العنحل
تهم مووون نوووزل بسووواحيالبغضووواء،وما ختفوووك صووودورهم أكث،ويعضووولن علووويهم األانمووول مووون الغيج،ويفرحووولن ملوووا 

وا ألعوووداء مووا صوووث هووي ء ا نووال املووويمنني ..ويعوودهم اّلِل ابلكوووالءة واحلفووج موون كيووودالسوولء ويسوول هم ااوووْي ي
 « ..ِإنَّ اّللََّ ِ ا يَوْعَمُللَن حمُِي   »واتقلا 

هول أنوذا  مون كيود سولم  حيويدل هذا التلجيوه الطليول،املنلِع ا ُيواءات،على موا كانوحل تعانيوه ا؟ماعو  امل
ماعو  إىل  اجو  ا؟ ُيديوه هوذا الودس مون بلبلو .كما أنوه يشوكالكتاب وقسهم يف الصو  املسولم وموا كوان 

انووووحل تربطهووووا كات الوووويت  التلجيووووه القوووولي،كك يووووتم هلووووا التميووووز الكامل،واملفاصوووول  احلا وووو ،من كافوووو  العالقوووو
 ل جيوول مطالبوواكوو ،ويبقى  اب؟اهليوو  و صوودقاء ا؟اهليوو   مث يبقووى هووذا التلجيووه يعموول يف أجيووال هووذ  األموو

 لن سالم التقليديني.وهم هم ختتل  وسائلهم،ولكنهم   حتلفابحلذر من أعداء ا 
 أكايب اليهود في دعاوى حول يمقوا 94 - 93الدرس ا ول:

 -َل التوَّوووْلراُة ِه ِموووْن قَوْبوووِل أَْن تُونَووووزَّ  َعلوووى نَوْفِسووورََّم ِإْسووورائِيلُ ِإ َّ موووا َحووو -ُكوووُل الطَّعووواِم كووواَن ِحوووال  لِبَوووِب ِإْسووورائِيَل »
ووووُتْم صوووواِقِقنَي.َفَمِن اُقْل:فَووووْأتُ  َك فَُأول ِووووَك ُهووووُم اْلَكووووِذَب ِمووووْن بَوْعووووِد ذلِوووو لَووووى اّللَِّ فْووووَ ى عَ لا اِبلتوَّووووْلراِة فَاتْوُللهووووا ِإْن ُكنوْ

 «.الظَّاِلُملنَ 
لقووود كوووان اليهووولق يتصووويدون كووول حجووو ،وكل كوووبه ،وكل حيل ،لينفوووذوا منهوووا إىل الطعووون يف صوووح  الرسوووال  

إكواع  ا ضوطراب يف العقولل والقلولب ..فلموا قوال القرآن:إنوه مصود  ملوا يف انمدي ،وإىل بلبلو  األفكوار و 
التوولراة بوورزوا يقلللن:فمووا ابل القوورآن ُيلوول موون األنعموو  مووا حوورم علووى بووب إسوورائيلف وتووذكر الوورواايت أوووم 
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 ذكروا ابلذات حللم ا بل وألباووا ..وهوك حمرمو  علوى بوب إسورائيل.وهنا  حمرموات أخورى كوذلك أحلهوا اّللِ 
 للمسلمني.

نووه القوورآن موون أ ا جوواء يفموووهنووا يوورقهم القوورآن إىل احلقيقوو  التارحيوو  الوويت يتجاهللوووا للتشووكيك يف صووح  
ك أن  هو .هوذ  احلقيقو .مصد  للتلراة،وأنه مع هذا أحل للمسلمني بعخ ما كوان حمرموا علوى بوب إسورائيل 

وإسورائيل  -راة فسوه مون قبول أن تنوزل التول   ما حورم إسورائيل علوى نإ -كل الطعام كان حال لبب إسرائيل 
 -ايت إنوووه مووورم مرضوووا كوووديدا،فنذر ّلِل لووو ن عافوووا  ليمتووونعن وتقووولل الوووروا - عليوووه السوووالم -هووول يعقووولب 

ن  بووووب سوووبوووول وألباووووا وكانوووحل أحووووه كوووكء إىل نفسوووه.فقبل اّلِل منووووه نوووذر .وجرت عووون حلووولم ا  -تطلعوووا 
م خوورى عقلبوو  هلووأل مطوواعم كووذلك حوورم اّلِل علووى بووب إسوورائيإسوورائيل علووى اتبوواع أبوويهم يف هوورمي مووا حوورم ..

نووا ُكوولَّ ِذي اُقوا َحرَّمْ ِذيَن هووَوَعلَووى الَّوو«:»األنعووام»علووى معصوويات ارتكبلها.وأكووْي إىل هووذ  انرمووات يف آيوو  
،ذلِوَك ا أَِو احْلَولااي أَوْ لُرُ ولَوحْل لُهُ  َّ ما محََ ُكُحلَمُهما إِ  لُُفر ،َوِمَن اْلبَوَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمنا َعَلْيِهمْ   َموا اْخوتَوَلَ  بَِعْظم 

 .. «َجَزيْناُهْم بِبَوْغِيِهْم َوِإانَّ َلصاِقُقلنَ 
 هوذ  يفني أن األصول قيقو ،ليبوكانحل قبل هذا التحرمي حال  لبب إسورائيل.يرقهم اّلِل سوبحانه إىل هوذ  احل

ا هوول األصوول لمني فهووذفووإذا أحلهووا للمسوواملطوواعم هوول احلل،وأوووا إ ووا حرمووحل علوويهم ملالبسووات خاصوو  ّبم.
 ألخْية.الذي   يثْي ا ع ام،و  الشك يف صح  هذا القرآن،وهذ  الشريع  ا هلي  ا

حووووورمي خاصووووو  سوووووباب التويتحوووووداهم أن يرجعووووولا إىل التووووولراة،وأن ذتووووولا ّبوووووا ليقرأوها،وسووووويجدون فيهوووووا أن أ
ُتْم صا ُقْل:فَْأتُلا اِبلتوَّْلراِة فَاتْوُللها»ّبم،وليسحل عام .  .. «ِقِقنيَ ِإْن ُكنوْ

سوه،و  ينصو  ينصو  نف مث يهدق من يف ي الكذب منهم على اّلِل  نوه إذن لوا ،  ينصو  احلقيقو ،و 
رهم.وهم لووذي ينتظوواالناس.وعقوواب الظووا  معرو ،فيكفووك أن يلصووملا ّبووذ  اللصووم ،ليتقرر نوولع العووذاب 

 يف ون الكذب على اّلِل.وهم إليه راجعلن ..
 إبراهيم وبناء الكمبة والحج 97 - 95الثاني:الدرس 

 - -ّلِل الى رسوولل صووكووذلك كووان اليهوولق يبوودئلن ويعيوودون يف مسووأل  هليوول القبلوو  إىل الكعب ،بعوود أن 
ع قود نولقا ا امللضول إىل بيحل املقدس حَّت الشهر الساقس عشر أو السابع عشر من اهلجرة ..ومع أن هذ

ألصووول وهوووول اسووولمني هوووول موووون قبووول،وتبني أن اختوووواذ الكعبووو  قبلوووو  للممناقشووو  كاملوووو  وافيووو  يف سوووولرة البقووورة 
اليهولق  ع هوذا فقود لولينهوا ..مواألوىل،وأن اختاذ بيحل املقدس هذ  الف ة كان حلكم  معين  بينها اّلِل يف ح

 علوى مثوال موا -   الصري يبدئلن يف هذا امللضلع ويعيدون،ابتغاء البلبل  والتشكيك واللبك للح  اللاض
 كيودهم ببيوان   علويهميلم أعداء هذا الدين بكول ملضولع مون ملضولعات هوذا الودين  وهنوا يورق اّللِ يصنع ال
 جديد.
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ُ،فَاتَِّبُعلا ِملَّوَ  ِإبْوراِهيَم َحِنيفا ،َوموا كوا » وَ  .ِإنَّ أَوََّل بَوْيوحل  ُوِضوْلُمْشورِِكنيَ َن ِموَن اُقْل:َصَدَ  اّللَّ َع لِلنَّواِس لَلَّوِذي بَِبكَّ
:َمقوواُم ِإبْووراِهيمَ ُمبارَكووا  َوُهوو لنَّوواِس ِحووُج اْلبَوْيووحِل اَن آِمنووا .َوّللَِِّ َعلَووى َقَخلَووُه كووا ،َوَمنْ دى  لِْلعاَلِمنَي.ِفيووِه آايت  بَويِِنات 

.َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اّللََّ َغِب    « ..اَلِمنيَ ِن اْلععَ َمِن اْسَتطاَع إِلَْيِه َسِبيال 
ُ قُوْل َصودَ »ولعل ا كارة هنوا يف قللوه: لبيوحل بنوا  ،من أن هوذا اهوذا األمور تعوب موا سوب  تقريور  يف..« َ  اّللَّ

ابتبواع   اوكء األمورلى:ومن مثإبراهيم وإ اعيل ليكلن مثاب  للناس وأمنا،وليكلن للميمنني بدينه قبل  ومص
 إبراهيم يف ملته.وهك التلحيد ااالا املثأ من الشر  يف كل صلرة:

 «.راِهيَم َحِنيفا ،َوما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ فَاتَِّبُعلا ِملََّ  ِإبْ »
مليول عون  ابوراهيم وأنوه إيق  قيون واليهلق كانلا يزعملن أوم هم وري  إبراهيم.فها هل ذا القرآن يدهلم على حق

 فما ابهلووم هووومملشووركني.كوول كوور .وييكد هووذ  احلقيقوو  مرتني:موورة  نووه كووان حنيفوووا.ومرة  نووه مووا كووان موون ا
 مشركني  

أموور اّلِل  ا هلا،مووذرر أن ا عووا  للكعبوو  هوول األصوول.فهك أول بيووحل وضووع يف األرم للعبوواقة وخصوومث يقوو
 جعلوووه هووودىو مباركوووا  إبوووراهيم أن يرفوووع قلاعووود ،وأن حصصوووه للطوووائفني والعووواكفني والركوووع السوووجلق.وجعله

ال:إن اهيم ..)ويقووبوور إنووه مقووام للعاملني.اوودون عنوود  اهلوودى بوودين اّلِل ملوو  إبراهيم.وفيووه عالمووات بينوو  علووى أ
أينوواء البناء.وكووان ملصووقا  يقوو  عليووه يف - عليووه السووالم -املقصوولق هوول احلجوور األيووري الووذي كووان إبووراهيم 

الوووذين يطلفووولن بوووه علوووى  حوووَّت   يشووولش -نوووه رضوووك اّلِل ع -ابلكعبووو  فوووأخر  عنهوووا االيفووو  الراكووود عمووور 
ُذوا »املصلني عند .وقد أمر املسلملن أن يتخذو  مصلى بقلله تعاىل:  « ..(َم ُمَصل ىِم ِإْبراِهيْن َمقامِ َواختَِّ

ويذكر من فضائل هذا البيحل أن من قخله كان آمنا.فهل مثاب  األمن لكل خائ .وليك هذا ملكوان آخور 
يف األرم.وقوود بقووك هكووذا مووذ بنووا  إبووراهيم وإ اعيوول.وحَّت يف جاهليوو  العوورب ويف الفوو ة الوويت احنرفوولا فيهووا 

التلحيووود ااوووالا الوووذي ميثلوووه هووذا الووودين ..حوووَّت يف هوووذ  الفووو ة بقيوووحل حرمووو  هوووذا عوون قيووون إبوووراهيم،وعن 
كان الرجل يَوْقُتل فَيَضوع يف ُعُنِقوه صولَف  ويودخل احلورم فيلقوا  :البيحل ساري ،كما قال احلسن البصري وغْي 

النواس مون حللوه ..وكان هذا من تكرمي اّلِل سبحانه لبيتوه هوذا،حَّت و 381ابن املقتلل فال يُوَهيِِْجُه حَّت حرج.
أََوَ ْ يوَوَرْوا أانَّ َجَعْلنوا َحَرموا  آِمنوا  َويُوَتَخطَّوُ  النَّواُس ِموْن »ميول علوى العورب بوه: -سوبحانه  -يف جاهلي   وقال 

 وحَّت إنه من مجل  هرمي الكعب  حرم  اصطياق صيدها وتنفْي  عن أوكار ،وحرم  قطع كجرها ..« َحْلهِلِْمف
ووَ   - -قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  -رضووى هللا عنهمووا  - ويف َعووِن ابْووِن َعبَّوواس    َ ِهْجوورََة َوَلِكووْن » يوَووْلَم فَوووْتِ  َمكَّ

ووَ  « ِجَهوواق  َونِيَّوو  ،َوِإَذا اْسووتُوْنِفْرمُتْ فَوواْنِفُروا  ُ يوَووْلَم َخلَووَ  السَّووَمَلاِت » .َوقَوواَل يوَووْلَم فَوووْتِ  َمكَّ ِإنَّ َهووَذا اْلبَولَووَد َحرََّمووُه اّللَّ
ى،َوَ ْ ُيَِولَّ ىِل ِإ َّ َسواَع   ِموْن َواأَلْرَم،فَوْهَل َحرَام  ِ ُْرَموِ  اّللَِّ ِإىَل يوَوْلِم اْلِقَياَمِ ،َوِإنَّوُه َ ْ ُيَِولَّ اْلِقتَواُل ِفيوِه أَلَحود  قَوْبلِو

َو َ يُونَوفَّووووُر َصووووْيُدُ ،َو َ يَوْلووووَتِقُ  لَُقطَتَووووُه ِإ َّ َمووووْن َوَووووار ،فَوْهَل َحوووورَام  ِ ُْرَمووووِ  اّللَِّ ِإىَل يوَووووْلِم اْلِقَياَمووووِ ، َ يُوْعَضووووُد َكوووولُْكُه،
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ِإ َّ اِ ْذِخوَر » .فَوَقاَل اْلَعبَّاُس اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإ َّ اِ ْذِخَر،فَِإنَّوُه لَِقْيوِنِهْم َولِبُويُولهِتِْم .قَواَل « َعرَّفَوَها،َوَ  ُحْتَوَلى َخالَُ  
»382 . 

ل كراموو .وهل أو ه هووذ  ال  اّلِل للمسوولمني قبلوو  ..هوول بيووحل اّلِل الووذي جعوول لووفهووذا هوول البيووحل الووذي اختووار 
 بيحل أقيم يف األرم للعباقة.وهل بيحل أبيهم إبراهيم.

تجوووووه إليوووووه يوووووحل  ن يوفيوووووه كووووولاهد علوووووى بنووووواء إبوووووراهيم له.وا سوووووالم هووووول ملووووو  إبراهيم.فبيتوووووه هووووول أوىل ب 
 ين. ا أنه مثاب  هذا الداملسلملن.وهل مثاب  األمان يف األرم.وفيه هدى للناس،

 لكفوور الووذي  اإ  فهوول مث يقوورر أن اّلِل فوورم علووى النوواس أن ُيجوولا إىل هووذا البيووحل مووا تيسوور هلووم ذلووك.و 
.وَ  إِلَْيووووهِ َوّللَِِّ َعلَووووى النَّوووواِس ِحووووُج اْلبَوْيووووحِل َمووووِن اْسووووَتطاعَ  »:يضوووور اّلِل كووووي ا  َغووووِب  َعووووِن َمْن َكَفووووَر فَووووِإنَّ اّللََّ  َسووووِبيال 

 «.اَلِمنيَ اْلع
 ن  فيووه أو  إُيوواء..ف« َعلَووى النَّوواسِ »الشووامل يف فرضووي  احلووج: هووذا التعموويم -يف التعبووْي  -ويلفووحل النظوور 

م ى حوني أووم هولصوالة.علاهذا احلج مكتلب على هي ء اليهلق الذين ااقللن يف تلجه املسلمني إليه يف 
يوحل ب،وبلصوفه أول م إبراهيمإليه،بلصوفه بيوحل أبويهأنفسهم مطالبلن من اّلِل ابحلوج إىل هوذا البيوحل والتلجوه 

 ن النووواس مجيعووواملقصووورون العاصووولن  وفيوووه تنيوووا إُيووواء  املنحرفووولن ا -اليهووولق  -وضوووع للنووواس للعبووواقة.فهم 
يوه امليمنولن لوذي يتلجوه إلاحل اّلِل مطالبلن اب قرار ّبذا الدين،وشقي  فرائضه وكعائر ،وا عا  واحلج إىل بيو

 -  موا بوه مون حاجولعاملني.ففهل الكفر.مهما اقعى املدعلن أوم على قين  واّلِل غوب عون ابه ..هذا وإ  
 وحجهم.إ ا هك مصلحتهم وفالحهم اب ميان والعباقة .. إىل إمياوم -سبحانه 

 الطري   سفر وأمنواحلج فريض  يف العمر مرة،عند أول ما تتلافر ا ستطاع .من الصح  وإمكان ال
 تاسوع يف السون  ال -فولق ل  فيه.فالذين يعتمدون رواي  أن هوذ  اهلايت نزلوحل يف عوام الل ووقحل فرضها رت

فقو  بعود  كانوحل  – -رون أن احلج فرم يف هوذ  السن .ويسوتدللن علوى هوذا  ن حجو  رسولل اّلِل ي -
رسولل الالل:إن حجو   مون الظوهذا التاري  ..وقد قلنا عند الكالم على مسأل  هليل القبلو  يف ا؟وزء الثواين

- -    انلا يطلفولن كو قليل فيها علوى شخور فرضوي  احلج.فقود تكولن ملالبسوات معينو .منها أن املشوركني
ن حووالطهم،حَّت نزلووحل سوولرة أ - -ابلبيووحل عرااي،مووا يزالوولن يفعلوولن هووذا بعوود فووت  مكوو .فكر  رسوولل اّلِل 

جتووه يف العووام الووذي يليووه ح - -بووراءة يف العووام التاسووع،وحرم علووى املشووركني الطوولا  ابلبيووحل ..مث حووج 
 ة األوىل موونيف الفوو   ..وموون مث فقوود تكوولن فرضووي  احلووج سووابق  علووى ذلووك التوواري ،ويكلن نووزول هووذ  اهليوو 

 اهلجرة بعد غزوة أحد أو حلاليها.
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/916(]6951) 
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 حو  حوج البيوحل -سوبحانه  -وقد تقررت هذ  الفريض  على كل حال ّبذا النا القانع،الوذي اعول ّلِل 
 استطاع إليه سبيال.من « النَّاسِ »على 

 ه.والوذي بوودأتلودعلة منواحلوج مويار املسولمني السونلي العوام.يتالقلن فيوه عنود البيوحل الوذي صودرت هلوم ا
عموع لوه  توه خالصوا.فهلرم لعباقمنه املل  احلنيفي  على يد أبيهم إبراهيم.والذي جعله اّلِل أول بيحل يف األ

 لعظوويم ..معوو القهم اخبووعوو  الكرمي،الووذي يصوول النوواس مغزا ،ولووه ذكرايتووه هووذ ،اليت تطووِل  كلهووا حوولل امل
سوك أن يليو  ابألان ع  الوذيالعقيدة.استجاب  الرو  ّلِل الذي من نفخ  روحه صار ا نسان إنساان.وهل امل

عوو  علووى هووذا امل ء للتجمووعيتجمعوولا عليووه،وأن يتلافوودوا كوول عووام إىل املكووان املقوودس الووذي انبعووة منووه النوودا
 الكرمي ..
 (99 -98) الثالث الانديد بأهل الكااا لحربهم الحقالدرس 

ن يتجوه إىل أهول الكتواب ابلتنديود والتهديود،على مولقفهم مون احلو  أ - -بعد هذا البيان يلقون الرسولل 
لوووى عن صووودقها الوووذي يعلملنوووه،مث يصووودون عنوووه،ويكفرون آبايت اّلِل.وهوووم كوووهداء علوووى صوووحتها،وهم مووو

،َواّللَُّ قُووْل:اي أَْهووَل اْلِكتوواِب  َِ  »يقووني: اْلِكتووواِب ِ َ  ْعَملُوولَنف قُووْل:اي أَْهوولَ د  َعلووى مووا توَ  َكوووِهي َتْكُفووُروَن آِبايِت اّللَِّ
ُغلَوا ِعَلجا  َوأَنْوتُ  ُ بِغاِفل  َعمَّا تَوعْ اُءف َوَما اْم ُكَهدَتُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ َمْن آَمَن تَوبوْ  « ..َمُللنَ ّللَّ

ل هوونديود موون أيور ه هووذا التيف هوذ  السولرة،ويف سوولر غْيهوا كثووْية.وأول موا ي كووقود تكورر مثوول هوذا التنديوود 
يف  دين،بينما هوومان والتووجماّبتووه أهوول الكتوواب  قيقوو  ملقفهم،ووصووفهم بصووفتهم،اليت يوودارووا  ظهوور ا ميوو
 ه.ر ابلكتاب كل فقد كفحقيقتهم كفار.فهم يكفرون آبايت اّلِل القرآني .ومن يكفر بشكء من كتاب اّللِ 

قيق  الووودين سووولهلم.فحولوول أووووم آمنوولا ابلنصووويه الوووذي معهووم هلمنووولا بكوول رسووولل جووواء موون عنووود اّلِل بعوود ر 
علووى  الم ّللِ واحوودة.من عرفهووا عوور  أن كوول مووا اووكء بووه الرسوول موون بعوود ح ،وأوجووه علووى نفسووه ا سوو

 أيديهم ..وهك حقيق  من كأوا أن هتزهم وأن ختِلفهم عاقب  ما هم فيه.
هم،وهم يورون اوداع عونني من ا؟ماع  املسلم  بكلن هي ء الناس أهول كتاب،يسوق  هوذا امث إن املخدوع

ى بعوود هووذا هوول الكتوواب هي ء،ويوودمغهم ابلكفوور الكاموول الصووري .فال تبقووأيعلوون حقيقوو   -سووبحانه  -اّلِل 
ُ َكووِهيد  َعلووى مووا تَوعْ »لووع القلوولب:حيهوودقهم  ووا  -سووبحانه  -ريبوو  ملسوو يه.وهل  ُ وَ « ..»نَ َملُوول َواّللَّ َمووا اّللَّ
 « ..بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللنَ 

ل الكفووور ا عملوووه هووووهووول هتديووود رعيوووه،حني ُيوووك إنسوووان أن اّلِل يشوووهد عمله.وأنوووه لووويك بغافووول عنوووه.بينم
 وااداع وا فساق والتضليل 

 ..« ْم ُكَهداءُ َوأَنْوتُ »ويسجل اّلِل تعاىل عليهم معرفتهم ابحل  الذي يكفرون به،ويصدون الناس عنه:
وهل أمور بشوع نواس عنوه. ا ازم  وم كانلا على يقني من صد  ما يكِذبلن به،ومن صال  موا يصودون ال

 مستنكر،  يستح  فاعله يق  و  صحب ،و  يستأهل إ  ا حتقار والتنديد 
 لماذا يصد أهل الكااا عن سبيل هللا ؟
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ُغلَوووا ِعَلجووا  اّللَِّ َموونْ  َسووِبيلِ   َتُصووُدوَن َعوونْ  َِ »و  بوود موون وقفوو  أمووام وصووفه تعوواىل هلووي ء القوولم بقللووه:   آَمووَن تَوبوْ
 «...ف

 قيم.وحني يصوودغووْي مسووت إوووا لفتوو  ذات مغووزى كبووْي ..إن سووبيل اّلِل هوول الطريوو  املسووتقيم.وما عوودا  عوولج
كلهووا ن  تها،وامللازيد اسووتقامالنواس عوون سووبيل اّلِل وحووني يصوود امليمنوولن عوون مونهج اّلِل،فووإن األموولر كلهووا تفقوو

 تفقد سالمتها،و  يكلن يف األرم إ  العلج الذي   يستقيم.
د النوواس عوون صوول حصوويل  إنووه الفساق.فسوواق الفطوورة ابحنرافها.وفسوواق احليوواة ابعلجاجهووا ..وهووذا الفسوواق هوو
فسواق ق يف اال .و مْي.وفسواسبيل اّلِل،وصد امليمنني عن منهج اّلِل ..وهل فساق يف التصلر.وفسواق يف الض

خ موووون عضووووهم وبعووووبل .وفسوووواق يف الرواب .وفسوووواق يف املعامالت.وفسوووواق يف كوووول مووووا بووووني النوووواس يف السل
 ارتبانات.

ّلِل فهوووك ى مووونهج اوموووا بيووونهم وبوووني الكووولن الوووذي يعيشووولن فيوووه مووون أواصووور ..وإموووا أن يسوووتقيم النووواس علووو
إ   ر.وليك هنالوكفسواق والشووالصال  وااْي،وإما أن ينحرفلا عنه إىل أي  وجه  فهل العلج والا ستقام  

ن هوذا  ،واحنرا  عوْي والصوالها ن احلالتان،تتعاوران حياة بوب ا نسان:اسوتقام  علوى مونهج اّلِل فهول ااو
 املنهج فهل الشر والفساق 

 أحاير ا مة المسلمة من طاعة أهل الكااا 101 - 100الدرس الرابع:

ا؟ماعوو   يتجووه إىليغفوول كووأوم كله.و وحووني يصوول السوويا  إىل هووذا احلوود ينهووك ا؟وودل مووع أهوول الكتاب،و 
 هجهووا وتصوولرهاقلاعوود منو املسوولم  اباطاب،والتحذير،والتنبيووه والتلجيووه.وبيان خصووائا ا؟ماعوو  املسوولم  

ِطيعُوولا َفرِيقوووا  ِموووَن تُ َمنُووولا ِإْن آلَّوووِذيَن ااي أَيُوَهووا  »وحياهتووا ونبيعووو  وسووائلها لتحقيووو  املووونهج الووذي اننوووه اّلِل ّبوووا:
 آايُت اّللَِّ َوفِووويُكْم أَنْووووُتْم تُوْتلوووى َعلَوووْيُكمْ ْكُفوووُروَن وَ تَ َكْيَ  وتُووولا اْلِكتووواَب يوَوووُرُقوُكْم بَوْعوووَد ِإميووواِنُكْم كووواِفرِيَن.َو الَّوووِذيَن أُ 

 .« .ِقيم  َرُسللُُهف َوَمْن يَوْعَتِصْم اِبّللَِّ فَوَقْد ُهِدَي ِإىل ِصراط  ُمْستَ 
د رقة لاهرة.لقوميزة متفوريقهوا علوى مونهج اّلِل وحود ،متلقد جاءت هذ  األم  املسولم  لتنشوئ يف األرم ن

ا.لقد وجوودت بووه سوولاه انبثوو  وجلقهووا ابتووداء موون موونهج اّلِل لتوويقي يف حيوواة البشوور قورا خاصووا   يوونهخ
ات نصولص إىل حركوفيهوا ال  قرار مونهج اّلِل يف األرم،وهقيقوه يف صولرة عمليو ،ذات معوا  منظولرة،ت جم

 أوضاع وارتبانات.وأعمال،ومشاعر وأخال ،و 
 ي   الفريوودةلرة اللضوووهووك   هقوو  غايوو  وجلقهووا،و  تسووتقيم علووى نريقهووا،و  تنشووئ يف األرم هووذ  الصوو

ا تتلقووا  موون ة البشووري   ووللووحل قيواقتمون احليوواة اللاقعيوو  اااصوو  املتميوزة،إ  إذا تلقووحل موون اّلِل وحوود ،وإ  إذا 
اعووو  أحووود مووون نلبشووور،و  مووون البشووور،و  اتبووواع أحووود مووون ااّلِل وحووود .قياقة البشوووري  ..  التلقوووك مووون أحووود 

 البشر ..إما هذا وإما الكفر والضالل وا حنرا  ..
هووذا مووا ييكوود  القوورآن ويكوورر  يف كووَّت املناسووبات.وهذا مووا يقوويم عليووه مشوواعر ا؟ماعوو  املسوولم  وأفكارهوووا 

نوووووالرة موووووع أهووووول وأخالقهوووووا كلموووووا سووووونححل الفرصووووو  ..وهنوووووا ملضوووووع مووووون هوووووذ  امللاضع،مناسوووووبته هوووووك امل
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الكتاب،وملاجهووو  كيووودهم وتمووورهم علوووى ا؟ماعووو  املسووولم  يف املدينووو  ..ولكنوووه لووويك حمووودوقا  ووودوق هوووذ  
 املناسب ،فهل التلجيه الدائم هلذ  األم ،يف كل جيل من أجياهلا.ألنه هل قاعدة حياهتا،بل قاعدة وجلقها.

لتصوووولها تبوووودهلا و لهليوووو  الوووويت جوووواءت لقوووود وجوووودت هووووذ  األموووو  لقيوووواقة البشووووري .فكي  تتلقووووى إذن موووون ا؟ا
يف هووذ   - ولوويك للجلقهوواابّلِل،ولتقلقهووا  وونهج اّلِلف وحووني تتخلووى عوون مهموو  القيوواقة فمووا وجلقهووا إذن،

 من غاي ف  -احلال 
اال  لقووووووووووود وجووووووووووودت للقياقة:قيووووووووووواقة التصووووووووووولر الصوووووووووووحي .وا عتقاق الصحي .والشوووووووووووعلر الصوووووووووووحي .و  

 أن تنموووووول ..ويف لووووول هووووووذ  األوضوووووواع الصوووووحيح  ميكوووووون الصوووووحي .والنظام الصووووووحي .والتنظيم الصووووووحي 
مدخراتووووه ناقاتووووه و و العقوووولل،وأن تتفووووت ،وأن تتعوووور  إىل هووووذا الكوووولن،وأن تعوووور  أسوووورار ،وأن تسووووخر قوووولا  

   لتهديوودهم ْي البشوور..ولكوون القيوواقة األساسووي  الوويت تسووم  ّبووذا كلووه وتسوويطر علووى هووذا كله،وتلجهووه اوو
  ا ا؟ماعووهوووأن تقوولم عليآرب والشووهلات ..ينبغووك أن تكوولن لإلميووان،اباووراب والوودمار،و  لتسووخْي  يف املوو

 املسلم ،مهتدي  فيها بتلجيه اّلِل.  بتلجيه أحد من عبيد اّلِل.
ء األوضوووواع هووووا  نشوووواوهنوووا يف هووووذا الوووودرس ُيووووذر األموووو  املسوووولم  موووون اتبوووواع غْيهووووا،ويبني هلووووا كووووذلك نريق

  مناص.الكفر   الكتاب،وإ  فسيقلقووا إىل الصحيح  وصيانتها.ويبدأ بتحذيرها من اتباع أهل
ْم كواِفرِيَن.وََكْيَ  َتْكُفوُروَن ُقوُكْم بَوْعوَد ِإميواِنكُ ْلِكتواَب يوَورُ وتُولا ااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإْن ُتِطيُعلا َفرِيقوا  ِموَن الَّوِذيَن أُ »

 «  ُمْسَتِقيم   فَوَقْد ُهِدَي ِإىل ِصراط   ْم اِبّللَِّ ْعَتصِ ف َوَمْن يوَ َوأَنْوُتْم تُوْتلى َعَلْيُكْم آايُت اّللَِّ َوِفيُكْم َرُسللُهُ 
    اهلزميوووووووإن ناعووووووو  أهووووووول الكتووووووواب والتلقوووووووك عنهم،واقتبووووووواس منووووووواهجهم وأوضووووووواعهم،همل ابتوووووووداء معووووووو

 لشوك يف كفايو امل معو  الداخلي ،والتخلك عن قور القياقة الذي من أجله أنش حل األم  املسلم .كما ه
كفوور يف ذاتووه قبيوه البقاء.وهوذا لقيواقة احليوواة وتنظيمهوا والسووْي ّبوا صووعدا يف نريو  النموواء وا رتمونهج اّلِل 

 النفك،وهك   تشعر به و  ترى خطر  القريه.
لووى حرصووهم ع هووذا موون جانووه املسوولمني.فأما موون ا؟انووه اهلخر،فأهوول الكتوواب   ُيرصوولن علووى كووكء

دافعو  لامو  القولة ال صخرة النجاة وخ  الدفاع،ومصودرإضالل هذ  األم  عن عقيدهتا.فهذ  العقيدة هك 
  عوون ليول هوذ  األموسوبيل ه املسولم .وأعدا   يعرفولن هوذا جيدا.يعرفلنوه قودميا ويعرفلنووه حديثا،ويبوذللن يف

  العقيودة اربلا هوذعقيدهتا كل موا يف وسوعهم مون مكور وحيلو ،ومن قولة كوذلك وعودة.وحني يعجوزهم أن ُيو
ن ني املتظوواهرياملنووافق ن.وحني يعيوويهم أن ُياربلهووا  نفسووهم وحدهم،انوودون موونلوواهرين يدسوولن هلووا موواكري
ة موون قاخوول قا جمنوودة،لتنخر هلووم يف جسووم هووذ  العقيوودلإلسووالم،جنل  -زورا  -اب سووالم،أو  وون ينتسووبلن 

 اقهتا ..يوقياقة غْي قالدار،ولتصد الناس عنها،ولتزين هلم مناهج غْي منهجها،وأوضاعا غْي أوضاعها،
هووذا   يسووتخدملنسني اوود أهوول الكتوواب موون بعووخ املسوولمني نلاعيوو  واسووتماعا واتباعووا،فهم و  كووك فحوو

 كفر والضالل.م إىل الكله يف سبيل الغاي  اليت تيرقهم،وسيقلقووم ويقلقون ا؟ماع  كلها من ورائه
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 لَّوووِذيَن أُوتُووولا اْلِكتوووابَ ارِيقوووا  ِموووَن فَ ِطيعُووولا اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإْن تُ »ومووون مث هوووذا التحوووذير احلاسوووم املخيووو :
 « ..يَوُرُقوُكْم بَوْعَد ِإمياِنُكْم كاِفرِينَ 

.وراجعووا إىل يوورى نفسووه منتكسووا إىل الكفوور بعوود ا ميان مووا يفزعووه أن -حينووذا   -ومووا كووان يفووزع املسوولم 
لتحوووذير ّبوووذ  ا كووولن هوووذاالنوووار بعووود ْناتوووه منهوووا إىل ا؟ن .وهوووذا كوووأن املسووولم احلووو  يف كووول زموووان ومووون مث ي

 ذير والتوذكْيابع التحوالصلرة سلنا يلهه الضمْي،ويلقظه بشدة لصلت النذير ..ومع هذا فإن السويا  يتو
.. 
 ناوقواعووك ا ميووورسوولله فيهم.فيووا لووه موون منكوور أن يكفوور الووذين آمنوولا بعوود إميوواوم،وآايت اّلِل تتلووى عليهم، 

 وََكْيووو َ  »نووولر:يوووه هوووذا الالكفووور وا ميوووان مسووول  علحاضووورة،والدعلة إىل ا ميوووان قائمووو ،ومفر  الطريووو  بوووني 
أن يكفووور املووويمن يف لووول هوووذ   ل.إووووا لكبوووْيةأج« ُهفَتْكُفوووُروَن َوأَنْووووُتْم تُوْتلوووى َعلَوووْيُكْم آايُت اّللَِّ َوفِووويُكْم َرُسوووللُ 
ن جلوووه،واختار الرفيووو  األعلى،فوووإقووود اسوووتل  أ - -الظووورو  املعينووو  علوووى ا ميوووان ..وإذا كوووان رسووولل اّلِل 

  ..وحنووووووون اليووووووولم روووووووانبلن ّبوووووووذا القووووووورآن كموووووووا خلنوووووووه بوووووووه اب - -آايت اّلِل ابقي ،وهووووووودى رسووووووولله 
 « ..ِصراط  ُمْسَتِقيم   ُهِدَي ِإىل  فَوَقدْ َوَمْن يَوْعَتِصْم اِبّللَِّ »األوللن،ونري  العصم  بني،وللاء العصم  مرفلع:

 حلك القيلم.ا -انه بحس -أجل.إنه ا عتصام ابّلِل يعتصم.واّلِل سبحانه اب .وهل 
قووك يف كووأن العقيوودة يف أموور التل -علوويهم  رضوولان اّللِ  -تشوودق مووع أصووحابه ي - -ولقوود كووان رسوولل اّلِل 

لتجربووووووو  لمل وكووووووو  واملنهج،بقووووووودر موووووووا كوووووووان يفسووووووو  هلوووووووم يف الووووووورأي والتجربووووووو  يف كووووووويون احليووووووواة العمليووووووو  ا
لر قوووو  هلووووا ابلتصوووو   عاليوووو  البحتوووو  الوووويتواملعرف ،كشوووويون الووووزرع،وخط  القتال،وأمثاهلووووا موووون املسووووائل العمل

فووور  بوووني هووووذا نسوووان ..و ا عتقووواقي،و  ابلنظوووام ا جتمووواعك ،و  اب رتبانوووات اااصووو  بتنظووويم حيووواة ا 
لق جواء ليقو يوا سوالم الوذوذلك بني.فمنهج احلياة ككء،والعللم البحت  والتجريبي  والتطبيقي  كوكء آخر.

  نطوووا  منهجوووهع مووواقي يفوجوووه العقووول للمعرفووو  وا نتفووواع بكووول إبووودا  احليووواة  ووونهج اّلِل،هووول ا سوووالم الوووذي
 للحياة ..

،قَاَل:َجوواَء ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب ِإىَل النَّووِلِِ روى  ،فَوَقوواَل:اَي َرُسوولَل هللِا ِإيِنِ َمووَرْرُت أمحوود َعووْن َعْبووِد هللِا بْووِن َتِبحل 
،قَوواَل َن التوَّووْلرَاِة َأ َ أَْعرُِضووَها َعَلْيووَك ف قَوواَل:فَوتَوَغْيََّ َوْجووُه َرُسوولِل هللِا  َِن  ِ  ِمووْن قُوَرْيظَووَ ،َفَكَتَه ِ  َجَلاِمووَع ِموو

وود  َعْبووُد هللِا:فَوُقْلووحُل لَووُه:َأ َ تَوووَرى َمووا ِبَلْجووِه َرُسوولِل هللِا  ،َواِبِ مِتْسوواَلِم ِقين ا،َوِ َُحمَّ ف فَوَقوواَل ُعَمُر:َرِضوويَنا اِبّللَِّ َراب 
 ََفُسِرَِي َعِن النَِّلِِ َرُسل  ،قَال: مُثَّ قَاَل:َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،َلْل َأْصَبَ  فِويُكْم ُملَسوى مُثَّ اتوَّبَوْعُتُملُ ،َوتَورَْكُتُمولين،

 383َلَضَلْلُتْم،ِإنَُّكْم َحظِِك ِمَن األَُمِم،َوأاََن َحُظُكْم ِمَن النَِّبيِِنَي.

                                                 
 حسن لغْي  15958( 15864[)449/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 383
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ُْم لَوووْن اَل:قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ َعوووْن َجاِبر ،قَ  ىاحلوووافج أبووول يعلووووروى   :  َتْسوووأَُللا أَْهوووَل اْلِكتَووواِب َعوووْن َكوووْكء ،فَِإوَّ
،َوِإنَّووُه َواّللَِّ  ،َوِإمَّووا أَْن َتْكووِذبُلا ِ َ ِ  لَووْل َكوواَن ُملَسووى َحي ووا بَوونْيَ  يَوْهووُدوُكْم َوقَووْد َضووُللا،َوِإنَُّكْم ِإمَّووا أَْن ُتَصوودُِِقلا بَِباِنل 

 ..384ْم َما َحلَّ َلُه ِإ  أَْن يَوتَِّبَعِب".أَْلُهرِكُ 
ُهَموووا قَووواَل قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  ُ َعنوْ  َ َتْسوووأَُللا أَْهوووَل اْلِكتَووواِب َعوووْن :»  --وَعوووْن َجووواِبِر بْوووِن َعْبوووِد اّللَِّ َرِضوووَى اّللَّ

ُْم َلْن يَوْهُدوُكْم َوَقْد َضُللا   .385«َكْىِء،فَِإوَّ
 التلقووك عوونهم يف أي أموور حووتا ابلعقيوودة يف - -ذا هوول هوودى رسوولل اّلِل هووي ء هووم أهوول الكتاب.وهوو

م  هولق البشور كلهو مون ا نتفواع -سالم وتلجيهوه وف  رو  ا  -والتصلر،أو ابلشريع  واملنهج ..و  ضْي 
مون لووا لشوعلر ّبا،وكانحيو  ا يف غْي هذا من العللم البحت ،علما وتطبيقا ..موع ربطهوا ابملونهج ا ميواين:من
 .هلا والرخاء ْي األمنتسخْي اّلِل لإلنسان.ومن انحي  تلجيهها وا نتفاع ّبا يف خْي البشري ،وتلف

ذ  كر  بتلجيوه هووعباقة،وكووكوكر اّلِل علوى نعمو  املعرفو  ونعمو  تسووخْي القولى والطاقوات الكلني .كوكر  ابل
 املعرف  وهذا التسخْي اْي البشري  ..

أنظمتهوا نهج احليواة و مواين.ويف مياين،ويف تفسْي اللجلق،وغاي  اللجلق ا نسوفأما التلقك عنهم يف التصلر ا 
غووْي وجووه تهل الووذي وكوورائعها،ويف موونهج األخووال  والسوولل  أيضووا ..أمووا التلقووك يف كووكء موون هووذا كلووه،ف

   ..يسر ككء منه.وهل الذي حذر اّلِل األم  املسلم  عاقبته.وهك الكفر الصرا أل - -رسلل اّلِل 
أموا حنون الوذين نوزعم أننوا مسولملن،فأراان ف - -ا هول هودى رسولله وهوذ -بحانه س -تلجيه اّلِل هذا هل 

ن املستشوورقني وتالموووذة املستشوورقني  وأراان نتلقوووى عووو - -نتلقووى يف صووميم فهمنوووا لقرآننووا وحووودية نبينووا 
ألوروبيوني والرومان وا :ا غري فلسفتنا وتصلراتنا لللجلق واحلياة من هي ء وهي ء،ومن الفالسف  واملفكرين
ى قلاعوود وأراان نتلقوو ملدخللوو  اواألمريكووان  وأراان نتلقووى نظووام حياتنووا وكوورائعنا وقلانيننووا موون تلووك املصوواقر 
  الودين جملورقة مون رو ملاقيو  اسللكنا وآقابنا وأخالقنا من ذلك املستنقع اهلسن،الذي انتهوحل إليوه احلضوارة ا

ه أيقووول مووون إمث الكفووور الصوووري .فنحن ّبوووذا مسووولملن  وهووول زعوووم إمثوووأننوووا  -اّلِل و  -..أي قيووون ..مث نوووزعم 
 -مثلنوا  -  يزعمولننشهد على ا سالم ابلفشل واملسو .حية   يشوهد عليوه هوذ  الشوهاقة اهلمثو  مون  

،ومن  عتقووواقيأووووم مسووولملن  إن ا سوووالم منهج.وهووول مووونهج ذو خصوووائا متميوووزة:من انحيووو  التصووولر ا
 لم عليهووووا هووووذ ،اليت تقووووبانووووات احليوووواة كلهووووا.ومن انحيوووو  القلاعوووود األخالقيوووو انحيوووو  الشووووريع  املنظموووو   رت

  يووواقة البشوووري ج جووواء لقا رتبانوووات،و  تفارقها،سووولاء كانوووحل سياسوووي  أو اقتصووواقي  أو اجتماعيووو .وهل مووونه
عو  تنواقخ موع نبي .و ا يكلها.فال بد أن تكلن هنا  مجاعو  مون النواس همول هوذا املونهج لتقولق بوه البشوري

   ا؟ماع  التلجيهات من غْي منهجها الذايت ..أن تتلقى هذ -كما أسلفنا   -اقة القي

                                                 
 ( حسن 2135[)354/ 2مسند أيب يعلى امللصلك مشكل ] - 384
 ( حسن3023[)10/ 2املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 385
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.بل ج اليوولم وغووداذا املوونهواووْي البشووري  جوواء هووذا املوونهج يوولم جوواء.واْي البشووري  يوودعل الوودعاة لتحكوويم هوو
  منقوذ يك هنواعواين.ولتليهوا موا األمر اليلم ألزم،والبشري   جملعها تعاين من النظم واملنواهج الويت انتهوحل إ

 مرة أخرى. وينقذها إ  هذا املنهج ا هلك،الذي اه أن ُيتفج بكل خصائصه كك ييقي قور  للبشري 
اع  والطوه ا  الصونعولقد أجرزت البشري  انتصارات كَّت يف جهاقها لتسوخْي القولى الكلنيو .وحققحل يف 

رات جديوودة ..ولكوون مووا أيوور هووذا  مووا تووزال يف نريقهووا إىل انتصوواو  -لنسووب  للماضووك اب -مووا يشووبه ااوولار  
ل وجوودت أنينوو ف هووكلووه يف حياهتوواف مووا أيوور  يف حياهتووا النفسووي ف هوول وجوودت السووعاقةف هوول وجوودت الطم
ميوو  علووى ر والشووذوذ وا؟السووالمف كووال  لقوود وجوودت الشووقاء والقلوو  وااوول  ..واألموورام العصووبي  والنفسي ،

 أوسع نطا   ..
 جولققواس غايو  الل ت..وحوني  لق ا نساين وأهودا  احليواة ا نسواني إوا   تتقدم كذلك يف تصلر غاي  اللج

مك يف هووووذا ر ا سووووالا نسوووواين وأهوووودا  احليوووواة ا نسوووواني  يف ذهوووون الرجوووول املتحضوووور املعاصوووور،إىل التصوووول 
ذا ومقاموه يف هو ان لنفسوها؟انه،تبدو هذ  احلضارة يف غاي  القزام   بل تبودو لعنو  هو  مون تصولر ا نسو

د ق،واحلْية هتووي  املكوودو به،وتصووغر موون اهتماماتووه وموون أكوولاقه  ..وااوولاء ذكوول قلووه البشوور اللجلق،وتسووفل 
 روحها املتعب  ..

،أن هوحل مونهج اّللِ  ه،لل سوارإوا   عد اّلِل ..لقد أبعدهتا عنه مالبسات نكدة.والعلم الذي كان من كأن
 بشوووري  أكووولاناعووود بوووه الذاتوووه الوووذي تباعووول مووون كووول انتصوووار للبشوووري  يف ميدانوووه خطووولة تقرّبوووا مووون اّلِل،هووول 

  فتنطلوو  احلقيقيوو بسووبه انطموواس روحهووا ونكسووتها ..إوووا   عوود النوولر الووذي يكشوو  هلووا غايوو  وجلقهووا
ني حركتهوا الوذي ينسو  بو د املونهجإليها مستعين  ّبذا العلم الذي منحه اّلِل هلا ووهبها ا ستعداق لوه.و  عو

ني ناقاهتوووا بوووذي ينسووو  انلووووا وانمووولس الكووولن.و  عووود النظوووام الووووحركووو  الكلن،وفطرهتوووا وفطووورة الكلن،وق
 ال مرُيا ..يعيا كاموواجباهتا وحقلقها ..تنسيقا نب،وقلاها،وآخرهتا وقنياها،وأفراقها ومجاعاهتا

وهذ  البشري  هك اليت يعمل انس منها على حرماووا مون مونهج اّلِل اهلواقي.وهم الوذين يسوملن التطلوع إىل 
وُيسووبلنه جموورق حنووني إىل فوو ة ذاهبوو  موون فوو ات التوواري  ..وهووم  هووالتهم هووذ  أو « جعيوو  ر »هووذا املوونهج 

بسوووووولء نيووووووتهم ُيرموووووولن البشووووووري  التطلووووووع إىل املوووووونهج اللحيوووووود الووووووذي ميكوووووون أن يقوووووولق خطاهووووووا إىل السووووووالم 
ل.إننا والطمأنين ،كما يقولق خطاهوا إىل النمول والرقوك ..وحنون الوذين نويمن ّبوذا املونهج نعور  إىل مواذا نودع

نووورى واقوووع البشوووري  النكد،ونشوووم رائحووو  املسوووتنقع اهلسووون الوووذي تتمووورغ فيوووه.ونرى.نرى هنالوووك علوووى األفووو  
الصواعد رايوو  النجوواة تلول  للمكوودوقين يف هجووْي الصوحراء انر ،واملرتقووى اللضووكء النظيو  يلوول  للغووارقني 

نريقهووا إىل ا رتكوواس الشووائن لكوول يف املسووتنقع ونوورى أن قيوواقة البشووري  إن   توورق إىل هووذا املوونهج فهووك يف 
 ري  ا نسان،ولكل مع  من معاين ا نسان  وأوىل ااطلات يف الطري  أن يتميوز هوذا املونهج ويتفورق،و  
يتلقووى أصووحابه التلجيووه موون ا؟اهليوو  الطاموو  موون حوولهلم ..كمووا يظوول املوونهج نظيفووا سووليما.إىل أن ذذن اّلِل 

أرحووم بعبوواق  أن يوودعهم ألعووداء البشوور،الداعني إىل ا؟اهليوو  موون هنووا وموون بقياقتووه للبشووري  موورة أخوورى.واّلِل 
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هنا   ..وهذا ما أراق اّلِل سبحانه أن يلقنه للجماع  املسلم  األوىل يف كتابه الكرمي وموا حورص رسولل اّلِل 
- - .. أن يعلمها إاي  يف تعليمه القلمي 

  والاحاير من ال رقةدعو  ا مة لإلعاصاا بحبل هللا 109 - 102الدرس الخامس:

هوا ملسولم  ويلجه؟ماعو  اوبعد هوذا التحوذير مون التلقوك عون أهول الكتواب ونواعتهم واتبواعهم ينواقي اّلِل ا
 كوووك تسوووتطيع أنلد منهموووا إىل القاعووودتني األساسووويتني اللتوووني تقووولم عليهموووا حياهتوووا ومنهجهوووا.واللتني   بووو

زمتووان عوود ن املتال ن القارجهووا لللجوولق موون أجلهووا ..هوواتضووطلع ابألمانوو  الضووخم  الوويت اننهووا اّلِل ّبا،وأخ
  ا:ا ميان.واألخلة ..

؟ماعوو  الوويت ععوول موون ا،تلووك ا ميووان ابّلِل وتقوولا  ومراقبتووه يف كوول حلظوو  موون حلظووات احليوواة.واألخلة يف اّللِ 
ين:قور ري  ا نسووالتوواي ،ويف ااملسوولم  بنيوو  حيوو  قليوو  صووامدة،قاقرة علووى أقاء قورهووا العظوويم يف احليوواة البشوور 

يُوَهووا أَ اي »املنكوور: موون لليوو  األموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكر.وإقاموو  احليوواة علووى أسوواس املعوورو  وتطهْيهووا
َ َحو َّ تُقاتِوِه،َو  َاُولُتنَّ ِإ َّ  يعوا  َو لَن.َواْعَتِصوُملا ِ َْبولِ ُتْم ُمْسِلمُ  َوأَنْووالَِّذيَن آَمنُولا اتوَُّقولا اّللَّ  تَوَفرَّقُولا،َواذُْكُروا  اّللَِّ مجَِ

ووُتْم أَْعووداء ،فَأَلََّ  بَوونْيَ قُولُ  ُتْم َعلووى َكووفا ُحْفوورَة  ِمووَن ْم بِِنْعَمتِووِه ِإْخوولاان  ،فََأْصووَبْحتُ لِبُكمْ نِْعَمووحَل اّللَِّ َعلَووْيُكْم:ِإْذ ُكنوْ .وَُكنوْ
ُ َلُكْم آايتِهِ  ُ اّللَّ مَّو   يَوْدُعلَن ِإىَل ااَْْْيِ،َوَذُْموُروَن وَن.َوْلَتُكْن ِموْنُكْم أُ ُكوْم هَتْتَودُ َلَعلَّ  النَّاِر فَأَنْوَقذَُكْم ِمْنها.َكذِلَك يُوَبنيِِ

َهوووْلَن َعوووِن اْلُمْنَكِر،َوأُول ِوووَك ُهوووُم اْلُمْفِلُحووو ْختَوَلُفووولا ِموووْن بَوْعوووِد موووا الَّوووِذيَن تَوَفرَّقُووولا َواكَ  َتُكلنُووولا  لَن.َو اِبْلَمْعُروِ ،َويَونوْ
ووووووَيخُ جوووووواَءُهُم اْلبَويِِناُت،َوأُ    اْسووووووَلقَّتْ ُوُجل  .فََأمَّووووووا الَّووووووِذينَ  َوَتْسووووووَلقُ  ُوُجوووووول    ول ِووووووَك هَلُووووووْم َعووووووذاب  َعِظيم .يوَووووووْلَم تَوبوْ

وُتْم ُوُجلُهُهْم:َأَكَفْرمُتْ بَوْعَد ِإميواِنُكْمف فَوُذوُقلا اْلَعوذاَب ِ وا كُ  حْل ُوُجولُهُهْم َفِفوك َرمْحَوحِل أَمَّوا الَّوِذيَن ابْوَيضَّوْكُفُروَن.وَ تَ نوْ
 « ُهْم ِفيها خاِلُدونَ اّللَِّ 

نهموا   ارت واحودة م.فوإذا اووإوما ركيز ن تقلم عليهما ا؟ماع  املسلم ،وتيقي ّبما قورها الشا  العظيم
لو  أن تقولى الويت تبو  ..الأتكن هنا  مجاع  مسلم ،و  يكن هنالوك قور هلوا تيقيوه:ركيزة ا ميوان والتقولى 

يبلوو   ات العموور حووَّت  موون حلظوولدائموو  اليقظوو  الوويت   تغفوول و  تفوو  حلظووتووليف  وو  اّلِل ا؟ليوول ..التقوولى ا
 « ..هِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اتوَُّقلا اّللََّ َح َّ تُقاتِ »الكتاب أجله:

ون هديود تودع القلوه جمتهودا يف بللغهوا كموا يتصولرها وهوك هكوذا بود -ن يتقوى أكما ُي  لوه   -اتقلا اّلِل 
قو ب بتقولا   .وكلما اأو غل القله يف هذا الطري  تكشفحل له آفا ،وجِدت له أكلاوكما يطيقها.وكلما 

يقج فيووه قووام الووذي يسووتإىل امل موون اّلِل،توويقج كوولقه إىل مقووام أرفووع  ووا بلوو ،وإىل مرتبوو  وراء مووا ارتقى.وتطلووع
 « ..َو  َاُلُتنَّ ِإ َّ َوأَنْوُتْم ُمْسِلُملنَ »قلبه فال ينام  

نوووذ اللحظووو  ن يكووولن مي إنسوووان موووَّت يدركوووه.فمن أراق أ  ميووولت إ  مسووولما فسوووبيله أواملووولت غيوووه   يووودر 
مسوووووووووووووولما،وأن يكوووووووووووووولن يف كوووووووووووووول حلظوووووووووووووو  مسوووووووووووووولما.وذكر ا سووووووووووووووالم بعوووووووووووووود التقوووووووووووووولى يشووووووووووووووك  عنووووووووووووووا  

قوووورر  ملعوووو  الووووذي تبووووه.وهل االلاسع:ا ستسالم.ا ستسووووالم ّلِل،ناعوووو  لووووه،واتباعا ملنهجووووه،واحتكاما إىل كتا
 ع منها،على حنل ما أسلفنا.السلرة كلها يف كل ملض
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  ذهوإذ أنوه بودون ي قورهوا.هذ  هك الركيوزة األوىل الويت تقولم عليهوا ا؟ماعو  املسولم  لتحقو  وجلقهوا وتويق
هج كولن هنوا  منوا ،إ ا تالركيزة يكلن كل عموع عمعوا جاهليوا.و  يكولن هنوا  مونهج ّلِل تتجموع عليوه أمو

 اهلي .للبشري ،إ ا تكلن القياقة للج جاهلي .و  تكلن هنا  قياقة راكدة يف األرم
اْعَتِصوُملا ِ َْبوِل وَ  »:ّللِ التحقيو  مونهج فأما الركيزة الثاني  فهك ركيزة األخلة ..األخلة يف اّلِل،على منهج اّلِل،

يعوووووا  َو  تَوَفرَّقُووووولا،َواذُْكُروا نِْعَموووووحَل اّللَِّ َعلَوووووْيكُ  وووووُتْم أَْعوووووكُ ْم،ِإْذ  اّللَِّ مجَِ لِبُكْم،فََأْصوووووَبْحُتْم بِِنْعَمتِوووووِه  بَووووونْيَ قُولُ داء ،فَأَلَّ َ نوْ
ُتْم َعلى َكفا ُحْفرَة  ِمَن النَّاِر فَأَنْوَقذَُكْم مِ  ُ ْنها.َكذِإْخلاان .وَُكنوْ ُ َلُكْم آايتِِه ِلَك يُوَبنيِِ  « ..َعلَُّكْم هَتَْتُدونَ لَ  اّللَّ

أي عهود   -ل اّلِل صوام  بواسها ا عتفهك أخلة إذن تنبث  من التقلى وا سالم ..من الركيزة األوىل ..أس
خور آمع علوى أي تصولر آخور،و  علوى أي هود  آخور،و  بلاسوط  حبول عوليسحل جمرق  -ووجه وقينه 

 من حبال ا؟اهلي  الكثْية 
يعا  َو  تَوَفرَُّقلا»  ماعو  ا علوى ا؟نعمو  ميول اّلِل ّبو    بول اّللِ ة املعتصم..هذ  األخل « َواْعَتِصُملا ِ َْبِل اّللَِّ مجَِ

هم كيو   النعم .يوذكر  كرهم هذ املسلم  األوىل.وهك نعم  يهبها اّلِل ملن ُيبهم من عباق  قائما.وهل هنا يذ 
ان يف حليووان العربيوواأحوود.و ا  ..ومووا كووان أعوودى موون األوس وااووزرج يف املدينوو « أَْعووداء  »كوانلا يف ا؟اهليوو  

ني ل روابو  احليوا حوَّت شكوهوذ  العوداوة وينفخولن يف انرهويثرب.ااور ا اليهولق الوذين كوانلا يلقودون حولل 
ب ّلِل بوووني قلووول اعوووه.فأل  مجيعوووا.ومن مث عووود يهووولق جماهلوووا الصووواحل الوووذي   تعمووول إ  فيوووه،و  تعووويا إ  م
بوول مووا كووان إ  حتنافرة.و احليووني موون العوورب اب سووالم ..ومووا كووان إ  ا سووالم وحوود  امووع هووذ  القلوولب امل

 به ا؟ميع فيصبحلن بنعم  اّلِل إخلاان.اّلِل الذي يعتصم 
 ،واألنماع ثارات القبليوحيو ،والوما ميكن أن امع القللب إ  أخلة يف اّلِل،تصغر إىل جانبهوا األحقواق التار 
 الشخصي  والراايت العنصري ،ويتجمع الص  هحل للاء اّلِل الكبْي املتعال ..

ُتْم أَْعداء ،فَأَلَّ   َواذُْكُروا نِْعَمحَل اّللَِّ َعَلْيُكْم،ِإذْ »  « ..ِه ِإْخلاان  ،فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمتِ  قُوُللِبُكمْ َ  َبنْيَ ُكنوْ
نوار نقواذهم مون الا فيها،إويذكرهم كذلك نعمته عليهم يف إنقاذهم من النوار الويت كوانلا علوى وكوك أن يقعول 

 -خووولاان م،فأصوووبحلا بنعمووو  اّلِل إابلتوووألي  بوووني قللّبو  -وىل الركيوووزة األ -ّبووودايتهم إىل ا عتصوووام  بووول اّلِل 
ُتمْ :»-الركيزة الثاني    «.ْنهاَعلى َكفا ُحْفرَة  ِمَن النَّاِر فَأَنْوَقذَُكْم مِ  وَُكنوْ

املكمون   ا ينفوذ إىل  بينكم.إ..فال يقلل:فأل« اْلَقْلهِ »والنا القرآين يعمد إىل مكمن املشاعر والرواب :
ثاقه.كووذلك علووى عهوود  وميد اّلِل و فيصوولر القلوولب حزموو  ميلفوو  متآلفوو  بيوو« فَووأَلََّ  بَوونْيَ قُولُوولِبُكمْ »العميوو :

ووُتْم عَ وَكُ »يرسوم الونا صوولرة ملوا كووانلا فيوه.بل مشوهدا حيووا متحركوا تتحوور  معوه القلولب: رَة  ِمووَن لوى َكووفا ُحْفونوْ
بوول ذ  وحدر  وتنقووتووّلِل،وهووك ا..وبينمووا حركوو  السووقلط يف حفوورة النووار متلقعوو ،إذا ابلقلوولب توورى يوود « النَّووارِ 

تبعوه القلولب تتحور  حوك اّلِل وهل ميتد ويعصم.وصلرة النجاة وااالص بعد ااطر وال قه  وهول مشوهد م
 واجف  خافق ،وتكاق العيلن تتمال  من وراء األجيال 
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وذلوك أن رجوال ،أن هوذ  اهليو  نزلوحل يف كوأن األوس واازرج:وقد ذكر حممد بن إسحا  بن َيسوار وغوْي  
فبعة رجوال معوه وأموور  أن ،فسواء  موا ُهووْم عليوه مون ا تفوا  واألْلَفو ،ا مون األوس واازرجمون اليهولق َمورَّ  و

فلم يزل ذلك قأبُوه حوَّت محيوحل ،ففعل،الك بينهم ويذكرهم  ما كان من حروّبم يلم بُوَعاّ وتلك احلروب
 وتلاعدوا إىل،وانقوا بشووووووعارهم ونلبوووووولا أسوووووولحتهم،وتثوووووواوروا،نفوووووولس القوووووولم وغضووووووه بعضووووووهم علووووووى بعخ

"أبِووَدْعَلى ا؟َاِهِليَّووِ  وأاََن بَوونْيَ أْلُهوورُِكْمف" وتووال علوويهم :فووأ هم فجعوول ُيسووكِِنهم ويقللفبلو  ذلووك النوول ،احلرة
رضوك هللا عونهم وذكور ِعْكرِمو  أن ،وألقلا السال ،واصوطلحلا وتعوانقلا،فنودملا علوى موا كوان منهم،هذ  اهلي 

 .386 أعلم.ذلك نزل فيهم حني تثاوروا يف قضي  ا ْفك.وهللا
" قَوِدَم ُسوَلْيُد بْووُن َصواِمحل  َأُخول بَووِب :قَوواُللا ،ِموْن قَوْلِموِه ،َعوْن َأْكووَيان  ،وعون َعاِصوَم بْووِن ُعَموَر بْوِن قَوتَوواَقَة اْلَموَدينِِ 

ووا أَْو ُمْعَتِموور ا . قَوواَل  ووَ  َحاج  يِه قَوْلُمووُه :َعْموورِو بْووِن َعووْل   َمكَّ َووا ُيَسوومِِ فِوويِهُم اْلَكاِمووَل ِ؟َلَووِدِ  َوِكووْعرِِ  وََكوواَن ُسووَلْيد  ِإ َّ
ووَع بِووَه فَوَتَصوودَّى لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ :قَوواَل ،َوَنَسووِبِه َوَكووَرِفِه  ْسوواَلِم ،ِحوونَي  َِ قَوواَل ،فَووَدَعاُ  ِإىَل اّللَِّ َعووزَّ َوَجوولَّ َوِإىَل اْ ِ

" َوَموا الَّوِذي َمَعوَك ف " :فَوَقواَل لَوُه َرُسولُل اّللَِّ :قَواَل ،ك فَوَلَعلَّ الَّوِذي َمَعوَك ِمثْوُل الَّوِذي َمعِو:فَوَقاَل َلُه ُسَلْيد  :
" ِإنَّ :فَوَقواَل ،" اْعرِْضوَها َعلَوكَّ " فَوَعَرَضوَها َعَلْيوِه :قَاَل جِمَلَُّ  لُْقَماَن يَوْعوِب ِحْكَموَ  لُْقَمواَن فَوَقواَل لَوُه َرُسولُل اّللَِّ 

ُ َعلَووكَّ ُهوود ى َونُوولر  " َمعِووك أَْفَضووُل ِموو،َهووَذا اْلَكوواَلَم َحَسوون   فَوووَتاَل َعَلْيووِه َرُسوولُل اّللَِّ :قَوواَل ،ْن َهووَذا قُوووْرآن  أَنْوزَلَووُه اّللَّ
 ْسوواَلِم َعووْد ِمْنووُه ،اْلُقوْرآَن َوَقَعوواُ  ِإىَل اْ ِ َوقَووِدَم اْلَمِدينَووَ  ،ِإنَّ َهوَذا اْلَقووْلَل َحَسوون  مُثَّ اْنَصوَرَ  َعْنووُه :َوقَوواَل ،فَولَوْم يَوبوْ
ّ  ،قَووْد قُتِووَل َوُهووَل ُمْسووِلم  :فَووِإْن َكوواَن قَوْلُمووُه لَيَوُقللُوولَن ،ْم يَوْلبَووْة أَْن قَوتَوَلْتووُه اْاَووْزرَُج فَولَوو، لُووُه قَوْبووَل يوَووْلِم بُوَعووا وََكوواَن قَوتوْ
"387.  
ووِد بْووِن ِإْسووَحاَ    بْووِن ُمَعوواذ  َأَحووُد بَووِب َعْبووِد يووب احْلَُسوونْيُ بْووُن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعْموورِو بْووِن َسووْعِد :قَوواَل ،وَعووْن حُمَمَّ

ووَ  :قَوواَل ،اأْلَْكوَهِل أَنَّ حَمُْموولَق بْوَن َأَسوود  َأَحوَد بَووِب َعْبوِد اأْلَْكووَهِل  وا قَووِدَم أَبُول اْ؟َووْيِا أَنَوُك بْووُن رَافِوع  َمكَّ َوَمَعووُه ،َلمَّ
َي   ِمْن َبِب َعْبِد اأْلَْكَهِل ِفيِهْم ِإاَيُس ْبُن ُمَعاذ   وَع ِّبِوْم ،ِمُسلَن احْلَِلَ  ِمْن قُوَرْيا  َعَلى قَوْلم  ِمَن اْاَْزرَِج يَوْلتَ ،ِفتوْ َِ 

وُتْم لَوُه ف " قَواُللا :فَوَقاَل ،فََأَ ُهْم َفَجَلَك إِلَْيِهْم ،َرُسلُل اّللَِّ  " :َوَموا َذاَ  ف قَواَل :" َهوْل َلُكوْم ِإىَل َخوْْي  ِ َّوا ِج وْ
َ َوَ  ُيْشوورُِكلا بِووِه َكوويوْ  ا  أاََن َرُسوولُل اّللَِّ بَوَعثووب ِإىَل  َوأَنْوووَزَل َعلَووكَّ اْلِكتَوواَب " ،اْلِعبَوواِق أَْقعُوولُهْم ِإىَل اّللَِّ أَْن يَوْعبُووُدوا اّللَّ

ْسوواَلَم ، َهووَذا َواّللَِّ ،ِم َأْي قَووولْ :وََكوواَن ُغاَلم ووا َحووَدت  ،فَوَقوواَل ِإاَيُس بْووُن ُمَعوواذ  ،َوتَوواَل َعلَووْيِهُم اْلُقووْرآَن ،مُثَّ ذََكووَر هَلُووُم اْ ِ
ُتْم َلُه  فََأَخَذ أَبُل اْ؟َْيِا أََنُك ْبُن رَاِفع  ِحْفَن   ِمَن اْلَبْطَحواِء َفَضوَرَب ِّبَوا َوْجوَه ِإاَيِس بْوِن ُمَعواذ  :قَاَل ،َخْْي  ِ َّا ِج وْ

َنا لِغَوْْيِ َهوَذا ،َقْعَنا ِمْنَك :َوقَاَل ، ُهْم  َوقَواَم َرُسولُل اّللَِّ ،ِإاَيُس بْوُن ُمَعواذ  َفَصوَمحَل :قَواَل ،فَوَلَعْمرِي َلَقْد ِج وْ َعونوْ
ّ  َبنْيَ اأْلَْوِس َواْاَوْزرَِج ،َواْنَصَرُفلا ِإىَل اْلَمِديَنِ  ، مُثَّ َ ْ يَوْلبَوْة ِإاَيُس بْوُن ُمَعواذ  أَْن َهلَوَك :قَواَل ،وََكاَنحْل َوقْوَعُ  بُوَعا

ُ ِإْلَهواَر ِقي:قَواَل  وا أَرَاَق اّللَّ اْلَمْلِسوَم الَّوِذي َلِقووَك  َخورََج َرُسولُل اّللَِّ ،َوِإْْنَوواَز َمْلِعوِدِ  لَوُه ،َوِإْعوزَاَز نَِبيِِوِه ،نِوِه فَوَلمَّ
نَووا ُهووَل ِعْنووَد ،ِفيووِه النوَّْفووَر ِمووَن اأْلَْنَصوواِر يَوْعووِرُم نَوْفَسووُه َعلَووى قَوَبائِووِل اْلَعووَرِب َكَمووا َكوواَن َيْصووَنُع يف ُكوولِِ ُملِسووم   فَوبَويوْ
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ُ هَلُووْم َخووْْي ا ،َقبَووِ  اْلعَ  ووُد بْووُن ِإْسووَحاَ  :قَوواَل َسووَلَمُ  :قَوواَل ابْووُن مُحَْيوود  ،ِإْذ َلِقووَك َرْهط ووا ِمووَن اْاَووْزرَِج أَرَاَق اّللَّ قَوواَل حُمَمَّ
َيِب ُعَمَر ْبِن قَوَتاَقَة َعْن َأْكَياَء ِمْن قَوْلِمِه : " َموْن أَنْووُتْم ف " قَواُللا :قَاَل هَلُْم  َلمَّا َلِقيَوُهْم َرُسلُل اّللَِّ :قَاُللا ،َفَحدَّ
" أَفَوواَل َعِْلُسوولَن َحووَّتَّ أَُكلَِِمُكووْم ف " قَوواُللا :قَوواَل ،نَوَعووْم :َوأَِمووْن َمووَلاِ  يَوُهوولَق ف " قَوواُللا :قَوواَل ،نَوَفوور  ِمووَن اْاَووْزرَِج :
ْسوواَلَم فَووَدَعاُهْم ِإىَل اّللَِّ َوَعووَرَم عَ ،َفَجَلُسوولا َمَعووُه :قَوواَل ،بَولَووى : وََكوواَن ِ َّووا :قَوواَل ،َوتَوواَل َعلَووْيِهُم اْلُقووْرآَن ،لَووْيِهُم اْ ِ

ْسوواَلِم أَْن يَوُهوولَق َكووانُلا َمَعُهووْم بِووِباَلِقِهْم  ُ هَلُووْم بِووِه يف اْ ِ وََكووانُلا أَْهووَل ِكووْر   ،وََكووانُلا أَْهووَل ِكتَوواب  َوِعْلووم  ،َصووَنَع اّللَّ
ونَوُهْم َكوْكء  ،ْد َغوَزْوُهْم بِوِباَلِقِهْم وََكانُلا قَو،َأْصَحاَب أَْوَتن   ّ  :قَواُللا هَلُوْم ،َفَكوانُلا ِإَذا َكواَن بَويوْ عُول ِإنَّ نَِبي وا اهْلَن َمبوْ

َقَعواُهْم ِإىَل اّللَِّ َعوزَّ وَ ،أُولَ ِوَك النوَّْفوَر فَوَلمَّا َكلََّم َرُسولُل اّللَِّ ،َقْد أََللَّ َزَمانُُه نَوتَِّبُعُه َونَوْقتُوُلُكْم َمَعُه قَوْتَل َعاِق َوِإَرم  
َوَ  َيْسوووِبَقنَُّكْم إِلَْيوووِه ،اَي قَووووْلُم تَوْعَلُمووولَن َواّللَِّ ِإنَّوووُه لَلنَّوووِلُ الَّوووِذي تُلِعووودُُكْم بِوووِه يَوُهووولُق :قَووواَل بَوْعُضوووُهْم لِوووبَوْعخ  ،َوَجووولَّ 

ُقلُ  ، ْسوواَلِم َوقَِبلُوولا مِ ،فََأَجووابُلُ  ِفيَمووا َقَعوواُهْم إِلَْيووِه ِ َْن َصوودَّ ِإانَّ قَووْد تَورَْكنَووا :َوقَوواُللا لَووُه ،ْنووُه َمووا َعووَرَم َعلَووْيِهْم ِمووَن اْ ِ
وووونَوُهْم ،قَوْلَمنَووووا  وووورِِ َمووووا بَويوْ وووونَوُهْم ِمووووَن اْلَعووووَداَوَة َوالشَّ ُ بِووووَك ،َوَ  قَوووووْلَم بَويوْ َوَسوووونَوْقُدُم َعلَووووْيِهْم ،َوَعَسووووى أَْن َاَْمَعُهووووُم اّللَّ

نَواَ  إِلَْيوِه ِموْن َهوَذا الودِِيِن ،َ  فَوَنْدُعَلُهْم ِإىَل أَْمرِ ، ُ َعَلْيوِه ،َونَوْعِرَم َعلَوْيِهُم الَّوِذي َأَجبوْ فَواَل َرُجوَل ،فَوِإْن َاَْمَعُهوُم اّللَّ
ُقلا ،رَاِجِعنَي ِإىَل ِباَلِقِهْم ،أََعُز ِمْنَك مُثَّ اْنَصَرُفلا َعْن َرُسلِل اّللَِّ  َر ِ  ِسوتَُّ  نَوَفور  َوُهْم ِفيَما ذُكِ ،َقْد آَمُنلا َوَصدَّ

ووا قَووِدُملا اْلَمِدينَووَ  َعلَووى قَوووْلِمِهْم :قَوواَل ، ْسوواَلِم ،ذََكووُروا هَلُووْم َرُسوولَل اّللَِّ ،فَوَلمَّ َحووَّتَّ َفَشووا فِوويِهْم ،َوَقَعووْلُهْم ِإىَل اْ ِ
َواَ  اْلَمْلِسوَم ،َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن اْلَعواُم اْلُمْقبِوُل   فَوَلْم يَوْبَ  َقار  ِمْن ُقوِر اأْلَْنَصاِر ِإ َّ َوِفيَهوا ذِْكور  ِموْن َرُسولِل اّللَِّ ،

َعووِ  النَِِسوواِء فَوبَووايَوُعلا َرُسوولَل اّللَِّ ،َوِهووَك اْلَعَقبَووُ  اأْلُوىَل ،فَوَلَقووْلُ  اِبْلَعَقبَووِ  ،ِمووَن اأْلَْنَصوواِر ايْونَووا َعَشووَر َرُجووال   َعلَووى بَويوْ
 .388ُم احْلَْرُب ".َوَذِلَك قَوْبَل أَْن تُوْفَ ََم َعَلْيهِ ،

ُ َكووذ »يوو :وكووذلك بووني اّلِل هلووم فاهتوودوا،وح  فوويهم قوولل اّلِل سووبحانه يف التعقيووه يف اهل ُ َلُكووْم ِلَك يُوبَوونيِِ  اّللَّ
 «.آايتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ 

 يفاقة البشووري  نهجووه،لقيفهووذ  صوولرة موون جهوود يهوولق لتقطيووع حبوول اّلِل بووني املتحووابني فيووه،القائمني علووى م
لوى مونهج عا عمعوحل ريقه ..هذ  صلرة من ذلك الكيد الذي تكيد  يهلق قائموا للجماعو  املسولم ،كلمن

كفووارا يضوورب   األولووني اّلِل واعتصوومحل  بله.وهووذ  مثوورة موون مثووار ناعوو  أهوول الكتاب.كوواقت توورق املسوولمني
  اهليوووو  ذ  صووول  هوووبعضوووهم رقووواب بعخ.وتقطوووع بيووونهم حبووول اّلِل املتني،الووووذي يتوووآخلن فيوووه جمتمعني.وهوووذ

 ابهلايت قبلها يف هذا السيا .
 -مووع مووا قبلهووا يف السوويا  ومووا بعوودها  -علووى أن موودللل اهليوو  أوسووع موودى موون هووذ  احلاقيوو .فهك تشووك 

 نووه كانووحل هنووا  حركوو  قائبوو  موون اليهوولق لتمزيوو  مشوول الصوو  املسوولم يف املدينوو ،وإترة الفتنوو  والفرقوو  بكوول 
يووو  مووون إناعووو  أهووول الكتووواب،ومن ا سوووتماع إىل كيووودهم وقسوووهم،ومن اللسوووائل.والتحذيرات القرآنيووو  املتلال

التفوور  كموووا تفرقووولا ..هووذ  التحوووذيرات تشوووك بشوودة موووا كانوووحل تلقووا  ا؟ماعووو  املسووولم  موون كيووود اليهووولق يف 
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املدينوو ،ومن بووذرهم لبووذور الشووقا  والشووك والبلبلوو  ابسووتمرار ..وهوول قأب يهوولق يف كوول زمووان.وهل عملهووا 
 املسلم،يف كل مكان اليلم وغدا يف الص  

لضوووروري  ا .هووذ  اللليفوو فأمووا وليفوو  ا؟ماعوو  املسووولم  الوويت تقوولم علووى هووواتني الركيووزتني لكووك توونهخ ّبوووا .
 شوور ..هووذ لوااْي علووى ا قاموو  موونهج اّلِل يف األرم،ولتغليووه احلوو  علووى البانوول،واملعرو  علووى املنكوور،

ا اهليو  ك الويت تقررهوهجه ..فهو وعلى عينه،ووف  مناللليف  اليت من أجلها أنش حل ا؟ماع  املسلم  بيد اّللِ 
َهوووووْلَن َعوووووِن اْلُمنْ  ْلَمْعوووووُرو ِ ُروَن ابِ َولْوووووَتُكْن ِموووووْنُكْم أُمَّووووو   يَوووووْدُعلَن ِإىَل ااَْْْيِ،َوَذُْمووووو»التاليووووو : َكِر،َوأُول ِوووووَك ُهوووووُم َويَونوْ

 « ..اْلُمْفِلُحلنَ 
 ألرم تودعل إىللط  يف اسوعن املنكر.  بد مون  فال بد من مجاع  تدعل إىل ااْي،وشمر ابملعرو  وتنهى

 ه.القرآين ذات للل الناااْي وشمر ابملعرو  وتنهى عن املنكر.والذي يقرر أنه   بد من سلط  هل مد
أن  نكوور.وإذا أمكوونعوون امل« وووك»ابملعرو .وهنووا  « أموور»إىل ااووْي.ولكن هنووا  كووذلك « قعوولة»فهنووا  

 ..  يقلم ّبما إ  ذو سلطان « األمر والنهك»يقلم ابلدعلة غْي ذي سلطان،فإن 
ة إىل ااوْي لوى الودعل عهذا هول تصولر ا سوالم للمسوأل  ..إنوه   بود مون سولط  شمور وتنهوى ..سولط  تقولم 

اتني هوط  تقلم على  ..سلوالنهك عن الشر ..سلط  تتجمع وحداهتا وترتب   بل اّلِل وحبل األخلة يف اّللِ 
 إىل ااوووْي« لةقعووو»قتضوووك ي  مووونهج اّلِل يف حيووواة البشووور ..وهقيووو  هوووذا املووونهج الركيوووزتني جمتمعتوووني لتحقيووو

طوواع املنكوور ..فت عوون« وتنهووى»ابملعوورو  « شموور»يعوور  منهووا النوواس حقيقوو  هووذا املنهج.ويقتضووك سوولط  
اق م ليك جمرق وعوج وإركو األر يف .فمنهج اّللِ « .َوما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسلل  ِإ َّ لُِيطاَع إبِِْذِن اّللَِّ »..واّلِل يقلل:

ن نفوك املنكور موملعورو  و اوبيان.فهذا كطر.أما الشطر اهلخر فهل القيام بسلط  األمر والنهك،على هقيو  
ة وكووول ذي ل ذي كوووهل احليوواة البشري ،وصووويان  تقاليووود ا؟ماعووو  ااووْية مووون أن يعبوووة ّبوووا كوول ذي هووولى وكووو

ْي ن هوذا هول ااو،زاعما أامورئ برأيوه وبتصولر  مصلح ،وضمان  هذ  التقاليد الصاحل  من أن يقلل فيها كل
تكليووو  لووويك  -مووون مث  -واملعووورو  والصووولاب  والووودعلة إىل ااوووْي واألمووور ابملعووورو  والنهوووك عووون املنكووور 

حل بعضووووووهم هتم،ومصوووووواابهلووووووني و  ابليسووووووْي،إذا نظووووووران إىل نبيعتووووووه،وإىل اصووووووطدامه بشووووووهلات النوووووواس ونزوا
 ومنافعهم،وغرور بعضهم وكثايئهم.

كور  ك الوذي يخوفيهم املسو  ا؟بار الغاكم.وفيهم احلاكم املتسل .وفيهم اهلاب  الذي يكور  الصوعلق. وفيهم
الوووذي يكووور   املنحووور  ا كوووتداق.وفيهم املنحووول الوووذي يكووور  ا؟ووود.وفيهم الظوووا  الوووذي يكووور  العووودل.وفيهم

 ..ا ستقام  
  أن يسووووولق بشوووووري ،إ  تفلووووو  الوفووووويهم وفووووويهم  ووووون ينكووووورون املعرو ،ويعرفووووولن املنكووووور.و  تفلووووو  األمووووو ،و 

نهوى عرو  شمور وتخْي وللمااْي،وإ  أن يكلن املعرو  معروفا،واملنكر منكرا ..وهذا ما يقتضك سلط  لل
.. 

 وتطاع ..
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هوذا األموور  .لتقولم علوىة يف اّللِ ومون مث فوال بود مون مجاعوو  تتالقوى علوى هواتني الركيزتني:ا ميوان ابّلِل واألخوول 
لووذي هووذا الوودور ا ن ضورورات ميوان والتقوولى مث بقوولة احلووه واأللفو ،وكلتا ا ضوورورة مووالعسوْي الشووا  بقوولة ا

ال عووون الوووذين لفال .فقوووااننوووه اّلِل اب؟ماعووو  املسووولم ،وكلفها بوووه هوووذا التكلي .وجعووول القيوووام بوووه كوووريط  
 « ..َوأُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ »ينهضلن به:

ي يتونفك فيوه للسو  الوذاا هلوك ذاته.فهوذ  ا؟ماعو  هوك  إن قيام هذ  ا؟ماع  ضرورة من ضرورات املنهج
فيوه هول  اْي.املعرو ى قعلة اهذا املنهج ويتحق  يف صلرته اللاقعي .هل اللس  ااْي املتكافل املتعاون عل
ر موون اووْي فيووه أيسوو..عموول ا ااووْي والفضوويل  واحلوو  والعوودل.واملنكر فيووه هوول الشوور والرذيلوو  والبانوول والظلووم

لوم أنفوع مون الظ لعودل فيوهلفضيل  فيه أقل تكوالي  مون الرذيلو .واحل  فيوه أقولى مون البانل.واعمل الشر.وا
نوووا قيمووو  هوووذا ..ومووون ه ..فاعووول ااوووْي فيوووه اووود علوووى ااوووْي أعلاان.وصوووانع الشووور فيوووه اووود مقاومووو  وخوووذ ان

 التجمع ..
 ينمول  عاونوه.واليت حللوه ي نإنه البي   اليت ينمل فيها ااْي واحلو  بوال كبوْي جهود،ألن كول موا حللوه وكول مو

 فيها الشر والبانل إ  بعسر ومشق ،ألن كل ما حلله يعارضه ويقاومه.
  ا.حتل  يف هوذألكخاص .والتصلر ا سالمك عن اللجلق واحلياة والقيم واألعمال واألحداّ واألكياء وا

ا التصولر فيوه هوذ اكله عن التصلرات ا؟اهليو  اختالفوا جولهراي أصويال.فال بود إذن مون وسو  خواص يعوي
 ؟اهلي .بكل قيمه اااص .  بد له من وس  غْي اللس  ا؟اهلك،ومن بي   غْي البي   ا

سوه الطبيعيو  نفك أنفاهذا اللس  اااص يعيا ابلتصولر ا سوالمك ويعويا لوه فيحيوا فيوه هوذا التصولر،ويت
ني تلجوود هوووذ  اوموووه.وحتق يف نالقوو  وحريوو ،وينمل  ووول  الووذايت بوووال علائوو  مووون قاخلووه توويخر هوووذا النموول أو

يت تصوود ة الغامشوو  الوولجوود القوول تالعلائوو  تقابلهووا الوودعلة إىل ااووْي واألموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكوور.وحني 
 عن سبيل اّلِل عد من يدافعها قون منهج اّلِل يف احلياة.

د تصولرها ّلِل كوك يتلحو ميان ابهذا اللس  يتمثل يف ا؟ماع  املسلم  القائم  على ركيزيت ا ميان واألخلة.ا
ا قوِلم بوه كول مووتان واحود لللجولق واحليواة والقويم واألعموال واألحوداّ واألكوياء واألكووخاص،وترجع إىل ميوز 
موو  علووى لقيوواقة القائلووه إىل ايعوورم هلووا يف احلياة،وتتحوواكم إىل كووريع  واحوودة موون عنوود اّلِل،وتتجووه بل ئهووا ك

 يفللوووذين ختتفوووك لتكافووول ا.كوووك يقووولم كياووووا علوووى احلوووه واهقيووو  مووونهج اّلِل يف األرم ..واألخووولة يف اّللِ 
م ن ارة،املطر املندفع يف حوولالهلمووا مشوواعر األيرة،وتتضوواع  ّبمووا مشوواعر ا يثار.ا يثووار املنطلوو  يف يسوور،

 اللاي  املر  .
 علووووى هووواتني الركيوووزتني ..علوووى ا ميوووان ابّلِل:ذلووووك -يف املدينووو   -وهكوووذا قاموووحل ا؟ماعووو  املسووولم  األوىل 

واِثل صفاته يف الضمائر وتقلا  ومراقبته،واليقظو  واحلساسوي  إىل  -سبحانه  -ا ميان املنبث  من معرف  اّلِل 
حوووووود غووووووْي معهوووووولق إ  يف النوووووودرة موووووون األحوووووولال.وعلى احله.احلووووووه الفيووووووام الرائ ،واللق.الوووووولق العووووووذب 

مبلغووا،لل  أنووه وقع،لعوود موون  ا؟ميل،والتكافل.التكافوول ا؟وواق العميوو  ..وبلغووحل تلووك ا؟ماعوو  يف ذلووك كلووه
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أحووالم احلوواملني  وقصوو  املياخوواة بووني املهوواجرين واألنصووار قصوو  موون عووا  احلقيقوو ،ولكنها يف نبيعتهووا أقوورب 
 - 106إىل الر ى احلامل   وهك قص  وقعحل يف هوذ  األرم.ولكنهوا يف نبيعتهوا مون عوا  االود وا؟نوان  

 منهج اّلِل يف األرم يف كل زمان .. وعلى مثل ذلك ا ميان ومثل هذ  األخلة يقلم
  ن محلوولا أمانووقبوو  الووذيوموون مث يعوولق السوويا  فيحووذر ا؟ماعوو  املسوولم  موون التفوور  وا خووتال  وينووذرها عا

ملسوولم  اختلفوولا،فنزع اّلِل الرايوو  منهم،وسوولمها للجماعوو  امث تفرقولا و  -اب موون أهوول الكتوو -مونهج اّلِل قبلهووا 
َفرَّقُوووولا الَّووووِذيَن توَ لنُوووولا كَ َو  َتكُ »العووووذاب،يلم تبوووويخ وجوووول  وتسوووولق وجوووول : املتآخيوووو  ..فوووول  مووووا ينتظوووورهم موووون

وَيُخ ُوُجول   َوَتْسوَلقُ توَ يم .يوَوْلَم ذاب  َعظِ َواْختَوَلُفلا ِمْن بَوْعِد ما جاَءُهُم اْلبَويِِناُت َوأُولِ َك هَلُْم عَ   ُوُجل  .فََأمَّوا الَّوِذيَن بوْ
ُتْم تَ ذاَب  ِ بَوْعَد ِإمياِنُكْمف َفُذوُقلا اْلعَ  اْسَلقَّْت ُوُجلُهُهْم:َأَكَفْرمتُْ  يَن ابْوَيضَّوحْل ُوُجولُهُهْم َفِفوك ْكُفُروَن.َوأَمَّا الَّذِ ا ُكنوْ

 « ..َرمْحَحِل اّللَِّ ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 
  شوهد هلل.هولل نحن يف موهنا يرسم السيا  مشهدا من املشاهد القرآنيو  الفائضو  ابحلركو  واحليليو  ..فو

رقحل كوأهوذ  وجول  قود يف ألفاا و  يف أوصا .ولكن يتمثل يف آقميوني أحيواء.يف وجول  و وات .. يتمثل
غثت مووووون ابلنلر،وفاضوووووحل ابلبشر،فابيضوووووحل مووووون البشووووور والبشاكووووو ،وهذ  وجووووول  كمووووودت مووووون احلوووووزن،وا

لتبكيوووووووحل الغم،واسووووووولقت مووووووون الكآبووووووو  ..وليسوووووووحل موووووووع هوووووووذا م وكووووووو  إىل موووووووا هوووووووك فيه.ولكنوووووووه اللوووووووذع اب
 ..« ْكُفُروَن ُتْم تَ َفْرمُتْ بَوْعَد ِإمياِنُكْمف َفُذوُقلا اْلَعذاَب ِ ا ُكنوْ َأكَ »والتأنيه:

كوو  ينووبخ املشووهد ابحليوواة واحلر  هكووذا«.ُدونَ يهووا خالِووفِ َوأَمَّووا الَّووِذيَن ابْوَيضَّووحْل ُوُجوولُهُهْم َفِفووك َرمْحَووحِل اّللَِّ ُهووْم »
لفرقووووو  حوووووذير مووووون ااملسووووولم  معووووو  التواحلووووولار ..علوووووى نريقووووو  القرآن.وهكوووووذا يسوووووتقر يف ضووووومْي ا؟ماعووووو  

 وا ختال .ومع  النعم  ا هلي  الكرمي  ..اب ميان وا ئتال .
كووووك   تطيعهم. وهكووووذا توووورى ا؟ماعوووو  املسوووولم  مصووووْي هووووي ء القوووولم موووون أهوووول الكتاب،الووووذين هووووِذر أن

 تشاركهم هذا املصْي األليم يف العذاب العظيم.يلم تبيخ وجل ،وتسلق وجل  ..
 ،يتضومن إيبواتالعريض  ى هوذا البيوان ملصوائر الفوريقني تعقيبوا قرآنيوا يتمشوى موع خطولط السولرةويعقه علو

 خرة. الدنيا واهليفم اّلِل صد  اللحك والرسال .وجدي  ا؟زاء واحلساب يلم القيام .والعدل املطل  يف حك
ُللهوا اْلوَك آايُت تِ »ال:ل حووملكي  اّلِل املفرقة ملا يف السماوات وما يف األرم.ورجع  األمر إليوه يف كو ّللَِّ نَوتوْ

ُ يُرِيُد لُْلما  لِْلعاَلِمنَي.َوّللَِّ  ،َوَما اّللَّ  « .. اّللَِّ تُوْرَجُع اأْلُُملرُ  َوما يف اأْلَْرِم.َوِإىَل  السَّماواتِ  ما يف َعَلْيَك اِبحلَْ ِِ
يموا فحل .فهك ح  عليك اب لهاتلك الصلر.تلك احلقائ .تلك املصائر ..تلك آايت اّلِل وبيناته لعباق :نتل

نزيلهووا تن ميلووك  ووتقوورر  موون مبوواقئ وقوويم وهووك حوو  فيمووا تعرضووه موون مصووائر وجزاءات.وهووك تتنووزل ابحلوو  
اق للمووا.فهل ن يلقووع ابلعبوواّلِل أ و وون لووه احلوو  يف تقريوور القيم،وتقريوور املصووائر،وتلقيع ا؟زاءات.ومووا يريوود ّبووا

يووه مصووْي ألرم.وإلااألرم.ولكوول مووا يف السووماوات ومووا يف احلكووم العوودل.وهل املالووك ألموور السووماوات و 
؟ووود ضوووك األمووولر ابدل،وأن ااألملر.إ وووا يريووود اّلِل ب تيوووه ا؟وووزاء علوووى العمووول أن ُيووو  احلووو ،وأن اوووري العووو
 ات  ما معدوقالالئ   الل اّلِل ..  كما يدعك أهل الكتاب أوم لن اسهم النار إ  أاي
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  ة ا مة المسلمة وعداو  أهل الكااا لهاوظي 117 - 110الدرس السادس:

و   -لكتوواب ا أهول اهلووبعدئوذ يصو  األموو  املسولم  لنفسووها  ليعرفهوا مكاوووا وقيمتهوا وحقيقتهووا مث يصو  
ن جانوووه لمني موووويطمووو ن املسووو -يبخسوووهم قووودرهم،إ ا يبوووني حقيقوووتهم ويطمعهوووم يف يووولاب ا ميوووان وخوووْي  

النوووار يف  نهم عووذابموووم،ولن ينصووروا عليهم.وللوووذين كفووروا عوودوهم.فهم لووون يضووروهم يف كيووودهم هلووم وقتووواهل
ووووو »اهلخووووورة،  يووووونفعهم فيوووووه موووووا أنفقووووولا يف احليووووواة الووووودنيا بوووووال إميوووووان و  تقووووولى: أُْخرَِجوووووحْل  ْْيَ أُمَّووووو   ُتْم َخوووووُكنوْ

َهووْلَن َعووِن اْلُمْنَكِر،َوتوُ  .ْيِمنُوولنَ لِلنَّوواِس.َشُْمُروَن اِبْلَمْعُروِ ،َوتَونوْ ُهُم ْهووُل اْلِكتوواأَ َن َولَووْل آَموو اِبّللَِّ ِب َلكوواَن َخووْْيا  هَلُْم.ِموونوْ
َر مُثَّ   يُوْنَصُروَن.ُضوووورَِبحْل ْم يُوَللُوووولُكُم اأْلَْقاب يُقوووواتُِللكُ ى ،َوِإنْ اْلُمْيِمنُوووولَن َوَأْكثَووووورُُهُم اْلفاِسووووُقلَن.َلْن َيُضووووُروُكْم ِإ َّ أَذ

،َوُضوورَِبحْل َعلَووْيِهُم َوابُ  بِغَ  - ِمووَن النَّوواسِ  ْبوول  ِمووَن اّللَِّ َوَحْبوول   َّ ِ َ إِ  -َعلَووْيِهُم الذِِلَّووُ  أَيْووَن مووا يُِقُفوولا  َضووه  ِمووَن اّللَِّ
،َويوَ  ُووووووْم كووووووانُلا َيْكُفووووووُروَن آِبايِت اّللَِّ .ذلِووووووَك ِ وووووو اأْلَنِْبيووووووْقتُولُوووووولنَ اْلَمْسووووووَكَنُ .ذِلَك  َِوَّ ا َعَصووووووْلا وَكووووووانُلا اَء بِغَووووووْْيِ َح ِ 

ُجُدوَن.يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ انَء اللَّْيووِل َوُهووْم َيْسووآِت اّللَِّ لُوولَن آاياء .ِمْن أَْهووِل اْلِكتوواِب أُمَّوو   قائَِموو   يَوتوْ يَوْعَتُدوَن.لَْيُسوولا َسوول 
َهووْلَن َعووِن الْ  حلِِنَي.َوما َك ِمووَن الصَّوواَن يف ااَْْْياِت،َوأُول ِووَوُيسووارُِعل  ُمْنَكوورِ َواْليَوووْلِم اهْلِخِر،َوَذُْمووُروَن اِبْلَمْعووُروِ  َويَونوْ

ُ َعِليم  اِبْلُمتَّقِ  ُهْم أَْملاهُلُْم َو  أَْو ُقُهوْم ِموَن اّللَِّ َكَفُروا َلْن تُوْغِبَ عَ    الَِّذينَ نَي.ِإنَّ يَوْفَعُللا ِمْن َخْْي  فَوَلْن يُْكَفُروُ ،َواّللَّ نوْ
 رِيووو   ِفيهوووا حْلَيووواِة الوووُدنْيا َكَمثَووولِ يف هوووِذِ  ا لنَ ِفُقوووَكوووْي ا ،َوأُولِ َك َأْصوووحاُب النَّووواِر ُهوووْم ِفيهوووا خالِوووُدوَن.َمَثُل موووا يُونْ 

َّ قَوْلم  لََلُملا أَنْوُفَسُهْم فََأْهَلَكْتُه.َوما  ُ وَ َلَمُهمُ لَ ِصر ،َأصاَبحْل َحْر  « ..لنَ لِكْن أَنْوُفَسُهْم َيْظِلمُ  اّللَّ
ا مويقيال،بقودر  واجبوا رمإن كطر اهلي  األوىل يف هوذ  اجململعو  يضوع علوى كاهول ا؟ماعو  املسولم  يف األ

وووتُ  :»يكووورم هوووذ  ا؟ماعووو  ويرفوووع مقامها،ويفرقهوووا  كوووان خووواص   تبلووو  إليوووه مجاعووو  أخووورى مَّووو   ْم َخوووْْيَ أُ ُكنوْ
َهْلَن َعِن اْلمُ   ..«.اِبّللَِّ  تُوْيِمُنلنَ ْنَكِر،وَ أُْخرَِجحْل لِلنَّاِس،َشُْمُروَن اِبْلَمْعُروِ  َوتَونوْ

ليووووود املووووودبرة كووووواق يشوووووك اباملبوووووب لغوووووْي الفاعووووول،تعبْي يلفوووووحل النظر.وهووووول ي« أُْخرَِجوووووحلْ »إن التعبوووووْي بكلمووووو  
ي لسوتار السورمدن وراء االلطيف ،خترج هذ  األم  إخراجا وتدفعها إىل الظهلر قفعوا مون للموات الغيوه،وم
 ىحركووو  ختووورج علوووالدبيه. الوووذي   يعلوووم موووا وراء  إ  اّلِل ..إووووا كلمووو  تصووولر حركووو  خفيووو  املسووورى،لطيف 

 لجلق أم .أم  ذات قور خاص.هلا مقام خاص،وهلا حساب خاص:مسر  ال
ووووووُتْم َخووووووْْيَ أُمَّوووووو   أُْخرَِجووووووحْل لِلنَّوووووواسِ » قيقتهووووووا حسوووووولم  لتعوووووور  األموووووو  امل ..وهووووووذا مووووووا ينبغووووووك أن تدركووووووه« ُكنوْ

كوولن ت يريوود أن أموو .واّللِ  وقيمتهووا،وتعر  أوووا أخرجووحل لتكوولن نليعوو ،ولتكلن هلووا القياقة، ووا أوووا هووك خووْي
ا ا؟اهليووو .إ  ا مووون أمووومللخوووْي   للشووور يف هوووذ  األرم.ومووون مث   ينبغوووك هلوووا أن تتلقوووى مووون غْيهووو القيووواقة

ن ا عتقووواق موووا تعطيوووه ينبغوووك قائموووا أن تعطوووك هوووذ  األموووم  وووا لوووديها.وأن يكووولن لوووديها قائموووا موووا تعطيوووه.م
ي  ..هووذا حعلم الصووالصحي ،والتصولر الصووحي ،والنظام الصووحي ،واال  الصوحي ،واملعرف  الصووحيح ،وال

 واجبها الذي ُيتمه عليها مكاوا،وهتمه عليها غاي  وجلقها.
واجبها أن تكلن يف الطليع  قائما،ويف مركز القياقة قائما.وهلذا املركز تبعاته،فهل   ييخذ اقعواء،و  يسولم 

عليهووا هلوا بوه إ  أن تكولن هوك أهوال لوه ..وهووك بتصولرها ا عتقاقي،وبنظامهوا ا جتمواعك  أهول لوه.فيبقى 
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أهوال لوه كوذلك ..ومون هوذا يتبوني أن  -قياموا  و  ااالفو   -أن تكلن بتقدمها العلمك،وبعمارهتا لوارم 
املنهج الذي تقلم عليه هذ  األم  يطالبها ابلشكء الكثْي ويودفعها إىل السوب  يف كول جموال ..لول أووا تتبعوه 

 وتلتزم به،وتدر  مقتضياته وتكاليفه.
 ا القوولة الوويتهلووأن تكوولن كووان،أن تقوولم علووى صوويان  احليوواة موون الشوور والفسوواق ..و ويف أول مقتضويات هووذا امل

 و حموواابة،و أجماملوو   اكنهووا موون األموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكوور فهووك خووْي أموو  أخرجووحل للنوواس.  عوون
 ختصاصووات والكرامووات  اولوويك تلزيووع  -عوون ذلووك كلووه علوولا كبووْيا  تعوواىل اّللِ  -عوون مصوواقف  أو جووزا  

ايب حلفووج احليوواة العموول ا اوو   إ ووا هوول..كووال« حَنْووُن أَبْنوواُء اّللَِّ َوَأِحبَّوواُ  ُ »كووان أهوول الكتوواب يقللوولن:كمووا  
ْلَمْعوووُروِ  ُمووُروَن ابِ شَْ »نكووور:البشووري  موون املنكر،وإقامتهوووا علووى املعرو ،موووع ا ميووان الووذي ُيووودق املعوورو  وامل

َهْلَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُوْيِمُنلَن ابِ   « ..ّللَِّ َوتَونوْ
قهوووا مووون ا يف نريموووفهووول النهووولم بتكوووالي  األمووو  ااْية،بكووول موووا وراء هوووذ  التكوووالي  مووون متاعه،وبكووول 

هووذا متعووه  اق ..وكوولأكوولا  ..إنووه التعوورم للشوور والتحووريخ علووى ااووْي وصوويان  اجملتمووع موون علاموول الفسوو
يهوا  أن تكولن عله اّللِ  ُيكا ،ولكنه كذلك ضروري  قام  اجملتمع الصاحل وصيانته ولتحقي  الصلرة اليت

 احلياة ..
ال  نكر.فوإن اصوطعورو  واملو  بد من ا ميوان ابّلِل ليلضوع امليوزان الصوحي  للقيم،والتعريو  الصوحي  للم

 تصولر تبوحل لرجولع إىلاا؟ماع  وحد    يكفك.فقد يعم الفساق حَّت تضطرب امللازين وختتل.و  بد من 
لنواس يف جيول ااصوطال   معرو  واملنكر.يسوتند إىل قاعودة أخورى غوْيللخْي وللشر،وللفضيل  والرذيلو ،ولل

 من األجيال.
ق  ومركووووز  غايوووو  وجوووول وهووووذا مووووا ُيققووووه ا ميان،إبقاموووو  تصوووولر صووووحي  لللجوووولق وعالقتووووه خبالقه.ولإلنسووووان و 

 لووى إرضوواء اّللِ عالباعووة  احلقيقووك يف هووذا الكوولن ..وموون هووذا التصوولر العووام تنبثوو  القلاعوود األخالقيوو .ومن
موع عته يف اجملتلطان كوريتلقك غضبه يندفع الناس لتحقيو  هوذ  القلاعود.ومن سولطان اّلِل يف الضمائر،وسوو 

 تقلم احلراس  على هذ  القلاعد كذلك.
يف هوذا  نكور،أن ميضولان عون املمث   بد من ا ميان أيضا ليملك الودعاة إىل ااْي،اهلمورون ابملعرو ،النواهل 

ن نوووواغلت ،ويلاجهل .وهم يلاجهووولن نووواغلت الشوووور يف عنفلانوووه وجثوتوووهالطريووو  الشوووا ،وُيتمللا تكاليفووووه
 مع ..الشهلة يف عرامتها وكدهتا،ويلاجهلن هبلط األروا ،وكلل العزائم،ويقل  املطا

وزاقهم هل ا ميان،وعدهتم هك ا ميان.وسندهم هل اّلِل ..وكل زاق سلى زاق ا ميان ينفود.وكل عودة سولى 
ْي سند اّلِل ينهار  وقد سب  يف السيا  األمر التكليفك للجماعو  املسولم  أن عدة ا ميان تفِل،وكل سند غ

ينتوودب موون بينهووا موون يقلموولن ابلوودعلة إىل ااْي،واألموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكر،أمووا هنووا فقوود وصووفها 
م  اّلِل سوووبحانه  ن هوووذ  صوووفتها.ليدهلا علوووى أووووا   تلجووود وجووولقا حقيقيوووا إ  أن تتووولافر فيهوووا هوووذ  السووو

األساسي ،اليت تعر  ّبوا يف اجملتموع ا نسواين.فإما أن تقولم ابلودعلة إىل ااوْي واألمور ابملعورو  والنهوك عون 
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فهووووك ملجوووولقة وهووووك مسوووولم .وإما أن   تقوووولم بشووووكء موووون هووووذا فهووووك غووووْي  -مووووع ا ميووووان ابّلِل  -املنكوووور 
 ملجلقة،وغْي متحقق  فيها صف  ا سالم.

فوو  صوواحل  موون كووذلك نائ  تقوورر هووذ  احلقيق ،نوودعها مللاضووعها.ويف السوون ويف القوورآن الكوورمي ملاضووع كثووْية 
 تلجيهاته نقتط  بعضها:و  - -أوامر الرسلل 

ل ،فَوَقووووواَل:اَي َعوووووْن َأيب َسوووووِعيد ،قَاَل:َأْخرََج َموووووْرَواُن اْلِمْنوووووَثَ يف يوَوووووْلِم ِعيد ،َوبَوووووَدأَ اِبْاُْطبَوووووِ  قَوْبوووووَل الصَّوووووالَِة،فَوَقاَم َرجُ 
َوَ ْ َيُكوووْن اَلْفوووحَل الُسووونََّ ،َأْخَرْجحَل اْلِمْنوووَثَ يف يوَوووْلِم ِعيووود ،َوَ ْ َيُكوووْن َحْرُُج،َوبَوووَدْأَت اِبْاُْطبَوووِ  قَوْبوووَل الصَّوووالَِة،َمْرَواُن،خَ 

،قَوواَل أَبُوول َسووِعيد :أَمَّا َهووَذا فَوَقوودْ   َقَضووى َمووا َعَلْيووِه.زَاَق يُوْبووَدأُ ِّبَا،فَوَقوواَل أَبُوول َسووِعيد :َمْن َهووَذا ف قَوواُللا:ُفاَلُن بْووُن ُفاَلن 
َُ  بِيَووووِدِ  ِإْسووووَحاُ : َِْعحُل َرُسوووولَل هللِا  ُْ  بِيَووووِدِ ،فَِإْن َ ْ َيْسووووَتِطْع أَنَّ يُوغَووووْيِِ ،يَوُقوووولُل:َمْن رََأى ِمووووْنُكْم ُمْنَكوووور ا فَوْليُوغَووووْيِِ

 389فَِبِلَسانِِه،فَِإْن َ ْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه،َوَذِلَك َأْضَعُ  اِ ميَاِن."
ُهْم ُعَلَموووووواُ ُهْم،فَوَلْم وَعووووووْن َعْبووووووِد هللِا،قَاَل:قَوووووواَل َرُسوووووولُل هللِا  ووووووا َوقَوَعووووووحْل بَونُوووووول ِإْسوووووورَائِيَل يف اْلَمَعاِصووووووك،َوَتوْ :َلمَّ

تَوُهلا،َفَجاَلُسوووولُهْم يف جَمَاِلِسووووِهْم،قَاَل يَزِيُد:َأْحِسووووُبُه قَاَل:َوَأْسووووَلاِقِهْم،َوَواَكُللُهْم َوَكاَربُلُهْم،َفَضوووو ُ قُولُوووولَب يَونوْ َرَب اّللَّ
،َوَلَعنَوُهْم َعلَوى ِلَسواِن َقاُوَق،َوِعيَسوى ابْوِن َمْرمَيَ،َذلِوَك ِ َوا َعَصوْلا وََكوانُلا يَوْعتَوُدوَن،وَكَ  اَن َرُسولُل هللِا بَوْعِضِهْم بِبَوْعخ 

 َْأي تعطفلهم وترقوهم. 390 ِِ أَْنر ا."ُمتَِّك  ا،َفَجَلَك،فَوَقاَل:َ ،َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،َحَّتَّ َشْنُُروُهْم َعَلى احل 
هللاُ َوَرُسوللُُه :" َهْل تَوْدُروَن ِفيَموا َسوِخَ  هللاُ َعلَوى بَوِب ِإْسورَائِيَل ف " قَواُللا:قَاَل َرُسلُل هللِا :قَالَ ،وَعْن َعْبِد هللاِ 

ُهْم َعلَوووى َمْعِصوووَي   :قَوووالَ ،أَْعَلمُ  َهووواُ  بَوْعوووَد النوَّْهوووكِ " ِإنَّ الرَُّجوووَل َكووواَن يوَوووَرى الرَُّجوووَل ِمووونوْ مُثَّ يَوْلَقووواُ  بَوْعوووُد فَوُيَصووواِفُحُه ،فَويَونوْ
ُهْم َضوَرَب ،َكأَنَُّه  َْ يَورَُ  َعَلى َمْعِصَيِتِه َحَّتَّ َكثُوَر َذلِوَك ِفيِهمْ ،َويُوَلاِكُلُه َوُيَشارِبُهُ  فَوَلمَّوا رََأى هللا َعوزَّ َوَجولَّ َذلِوَك ِمونوْ

َذلِوووووَك ِ َوووووا َعَصوووووْلا وََكوووووانُلا ، َلَعووووونَوُهْم َعلَوووووى ِلَسووووواِن َقاُوَق َوِعيَسوووووى ابْوووووِن َمْرميََ مُثَّ ،بُِقلُووووولِب بَوْعِضوووووِهْم َعلَوووووى بَوْعوووووخ  
َهووُلنَّ َعووِن اْلُمْنَكرِ ،َوالَّووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  لَتَووْأُمُرنَّ اِبْلَمْعُرو ِ ،يَوْعَتُدونَ  َولََتْأنُرُنَّووُه ،َولََتْأُخووُذنَّ َعلَووى يَووَدِي الظَّا ِِ ،َولَتَونوْ

َلُكمْ َعلَ   391" ى احلَْ ِِ أَْنر ا،أَْو لََيْضرَِبنَّ هللاُ بُِقُللِب بَوْعِضُكْم َعَلى بَوْعخ  مُثَّ يَوْلَعَنُكْم َكَما َلَعَن َمْن قَوبوْ
َهوووو،" َوالَّووووِذي نَوْفِسووووك بِيَووووِد ِ :قَووووالَ أَنَّ َرُسوووولَل هللِا ،وَعووووْن ُحَذيْوَفووووَ  بْووووِن اْلَيَمووووانِ  ُلنَّ َعووووِن لََتْأُمُرنَّ اِبْلَمْعووووُروِ  َولَتَونوْ

َعَة َعَلْيُكْم ِعَقااب  ِمْنهُ ،اْلُمْنَكرِ     392مُثَّ َتْدُعلنَُه َفاَل َيْسَتِجيُه َلُكْم "،أَْو لَُيلِكَكنَّ هللاُ أَْن يَوبوْ
َمووْن َكووِهَدَها ِإَذا ُعِملَووحِل ااَِْطي َووُ  ِ  اأَلْرِم َكوواَن » قَوواَل  --وَعووِن اْلعُووْرِس بْووِن َعِمووْيََة اْلِكْنووِدىِِ َعووِن النَّووِبِِ 

َهوووا فَوَرِضووويَوَها َكووواَن َكَموووْن َكوووِهَدَها «.» أَْنَكَرَهوووا » َوقَووواَل َمووورَّة  «.َفَكرَِهَهوووا  َهوووا َوَموووْن َغووواَب َعنوْ َكَموووْن َغووواَب َعنوْ
.»393. 

                                                 
 (307( )542/  1) -( وصحي  ابن حبان  186) -املكنز  -صحي  مسلم -  389
 شنر:تعطفه عليه وتلجهه إليه-( حسن 1337()47/  2) -كته( مسند أمحد )عا  ال -  390
 ( حسن 7139( )45/  10) -كعه ا ميان  -  391
 ( صحي  لغْي 7152( )54/  10) -كعه ا ميان  -  392
 ( حسن 4347) -املكنز  -سنن أيب قاوق  - 393
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» أَْو «.ْلطَان  َجوائِر  أَْفَضُل ا؟َِْهاِق َكِلَمُ  َعوْدل  ِعْنوَد ُسو»  --وَعْن َأىِب َسِعيد  اْاُْدرِىِِ قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 
 .394«أَِمْي  َجائِر  

ُ َعْنوووُه،َعِن النَّوووِلِِ  قَاَل:َسووويُِِد الُشوووَهَداِء مَحْوووزَُة بْوووُن َعْبوووِد اْلُمطَِّلِه،َوَرُجووول  قَووواَل ِإىَل ِإَموووام  وَعوووْن َجووواِبر  َرِضوووَك اّللَّ
 ..395َجائِر ،فََأَمرَُ  َوَوَاُ  فَوَقتَوَلُه "
رر أصووال  هووذ  السووم  يف اجملتمووع املسلم،وضووروراهتا هلووذا اجملتمووع أيضووا.وهك هتوولي وغْيهووا كثووْي ..وكلهووا تقوو

موواقة تلجيووه وتربيوو  منهجيوو  ضووخم .وهك إىل جانووه النصوولص القرآنيوو  زاق حنوون غووافللن عوون قيمتووه وعوون 
 396حقيقته 

َن َخووووْْيا  توووواِب َلكوووواْلكِ ا أَْهووووُل َولَووووْل آَموووونَ ..»مث نعووولق إىل الشووووطر اهلخوووور موووون اهليوووو  األوىل يف هووووذ  اجململعوووو   
ُهُم اْلُمْيِمُنلَن َوَأْكثَورُُهُم اْلفاِسُقلنَ  ان.فهل خْي هلم.خوْي هلوم يف تاب يف ا ميألهل الك ..وهل ترغيه« هَلُْم.ِمنوْ

زال ،والووويت موووا تووو  عتقاقيووو اهوووذ  الدنيا،يستعصوووملن بوووه مووون الفرقووو  واهللهلووو  الووويت كوووانلا عليهوووا يف تصووولراهتم 
اهتم،فتقلم اعك  حليوذ تعجوز هوذ  التصولرات عون أن تكولن قاعودة للنظوام ا جتموهرمهم عمع الشخصي .إ

عك   س،عرجاء أو معلقوو  يف اهلوولاء ككوول نظووام اجتموواعلووى غووْي أسووا -موون مث  -  ا جتماعيوو  أنظمووتهم 
 نسووان يف ا،ومقام يقوولم علووى أسوواس اعتقوواقي كووامل،وعلى تفسووْي كاموول لللجلق،ولغايوو  اللجوولق ا نسوواين

 ن ..وخْي هلم يف اهلخرة يقيهم ما ينتظر غْي امليمنني من مصْي.هذا الكل 
ُهُم اْلُمْيِمنُ »:مث هل بيان كذلك حلاهلم،  يبخك الصاحلني منهم حقهم  «  ْلفاِسُقلنَ ْكثَورُُهُم الَن َوأَ ِمنوْ

علبوو  بوون عبيد،وي وقوود آموون موون أهوول الكتوواب مجاعوو  وحسوون إسووالمهم.منهم عبوود اّلِل بوون سالم،وأسوود بوون
 نأموا األكثورو  -يو  ابلتفصويل ويف آيو   ل -،وكعه بن مالوك ..وإىل هوي ء تشوْي اهليو  هنوا اب مجوال كعب 

عود ،وأن به الوذي اوكء نهم  خيفقد فسقلا عن قين اّلِل،حني   يفلا  يثا  اّلِل مع النبيني:أن ييمن كل م
بووووووب  موووووون غووووووْي ر الرسوووووولينصر .وفسووووووقلا عوووووون قيوووووون اّلِل وهووووووم ذبوووووولن ا ستسووووووالم  راقتووووووه يف إرسووووووال آخوووووو

 ناس أمجعني.راقها للإسرائيل،واتباع هذا الرسلل وناعته وا حتكام إىل آخر كريع  من عند اّلِل،أ
لق حووَّت ذلووك انووحل لليهووكوملووا كووان بعووخ املسوولمني مووا يزالوولن علووى صووالت منلعوو  ابليهوولق يف املدينوو ،وملا  

ن كوووأن آن بتهوووليني،فقد تكفووول القووور احلوووني قووولة لاهرة:عسوووكري  واقتصووواقي  ُيسوووه حسووواّبا بعوووخ املسووولم
 اوم،وتفرقهممهم وعصويهي ء الفاسقني يف نفلس املسلمني،وإبراز حقيقوتهم الضوعيف  بسوبه كفورهم وجورائ

 كيعا وفرقا،وما كته اّلِل عليهم من الذل  واملسكن .

                                                 
 ( صحي  لغْي  4346) -املكنز  -سنن أيب قاوق  -  394
 صحي  (4884املستدر  للحاكم) - 395
 ) السيد رمحه هللا ( و قار الشر «.قبل أن تدعلا فال أجيه»نمد قطه فصل:« قبسات من الرسلل»يراجع بتلسع كتاب: -  396
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 - الذِِلَّووُ  أَيْووَن مووا يُِقُفوولا ُروَن،ُضوورَِبحْل َعلَووْيِهمُ   يُوْنصَ  ْقابَر،مُثَّ لَووْن َيُضووُروُكْم ِإ َّ أَذى ،َوِإْن يُقوواتُِللُكْم يُوَللُوولُكُم اأْلَ  »
ُوووْم كوووانُلا  َعلَوووْيِهُم اْلَمْسوووَكَن ُ ،َوُضووورَِبحلْ َضوووه  ِموووَن اّللَِّ َوابُ  بِغَ  -ِإ َّ ِ َْبووول  ِموووَن اّللَِّ َوَحْبووول  ِموووَن النَّووواِس  .ذِلَك  َِوَّ

،َويَوْقتُوُللَن اأْلَ  ،َيْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ  «.كانُلا يَوْعَتُدونَ َصْلا َو ذِلَك ِ ا عَ نِْبياَء بَِغْْيِ َح ِ 
ي ء،وهم هوووووعووووودائهم  ّبوووووذا يضووووومن اّلِل للمووووويمنني النصووووور وسوووووالم  العاقب ،ضووووومان  صووووورُي  حيثموووووا التقووووولا 

 «.ْنَصُرونَ ْقابَر مُثَّ   يوُ ُم اأْلَ ْم يُوَلُللكُ اتُِللكُ َلْن َيُضُروُكْم ِإ َّ أَذى .َوِإْن يُق»معتصملن بدينهم ورّبم يف يقني:
ها مون لم ،ولن الياع  املسفلن يكلن ضررا عميقا و  أصيال يتناول أصل الدعلة،ولن ييير يف كينلن  ا؟م
ني لن موع املسولمني يشوتبكاألرم ..إ ا هل األذى العارم يف الصدام،واأل  الوذاهه موع األايم ..فأموا حو

م علووى املوويمنني،و  انصوور هلووم كووذلك و  هلوووالنصوور لوويك  - النهايوو  يف -يف قتال،فاهلزميوو  مكتلبوو  علوويهم 
ذللن،  يووم يف كوول أرم م مصوْيا.فهوكتبوحل هلوو« ُضوورَِبحْل َعلَوْيِهُم الذِِلَّوو ُ »عاصوم موون املويمنني ..ذلووك أنوه قوود 

   ذموووووووتهم فتعصوووووووم قمووووووواءهم وأمووووووولاهلم إيفحوووووووني يووووووودخللن  -تعصووووووومهم إ  ذمووووووو  اّلِل وذمووووووو  املسووووووولمني 
هولق يملسولمني.ولكن لق منذ ذلك احلني األمن إ  يف ذم  او  تعر  يه -نيلهم األمن والطمأنين   قها،وت

هم ُيملولن جعولا مون رحلوتر ..كأ ا  «َوابُ  بَِغَضه  ِمَن اّللَِّ ..»  تعاق أحدا يف األرم عداءها للمسلمني  
 ..مشاعرهم  وتكمن يفتعيا يف ضمائرهم « َوُضرَِبحْل َعَلْيِهُم اْلَمْسَكَن ُ »هذا الغضه.

يهوا كتوه اّلِل ف  كتواب إ ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هوذ  اهليو .فما كانوحل معركو  بوني املسولمني وأهول ال
وكتووه  -يوواهتم لووى قيوونهم واستمسووكلا بعقيوودهتم،وأقاملا موونهج اّلِل يف حمووا حووافظلا ع -للمسوولمني النصوور 

 نهم.لن عن قيمني أو أن يتخلى املسلمألعدائهم املذل  واهللان إ  أن يعتصملا بذم  املسل
ر  علوى  نطبو  آتتويكش  القرآن عن سبه هذا القدر املكتلب على يهلق.فإذا هول سوبه عوام ميكون أن 

ُوووووومْ »كوووووول قلم،مهمووووووا تكوووووون قعوووووولاهم يف الدين:إنووووووه املعصووووووي  وا عتووووووداء: آِبايِت  َيْكُفووووووُرونَ   كووووووانُلاذلِووووووَك  َِوَّ
،َويَوْقتُوُللَن اأْلَنِْبياءَ  .ذِلَك ِ ا َعَصْلا َو اّللَِّ  «.ْعَتُدونَ يوَ كانُلا  بَِغْْيِ َح ِ 
وقتوووول  -حليوووواة اهووووا أصووووال،أو عوووودم ا حتكووووام إليهووووا وتنفيووووذها يف واقووووع سوووولاء إبنكار  -فووووالكفر آبايت اّلِل 

والعصوويان  -  السوولرةيفاألنبيوواء بغووْي ح .وقتوول الووذين ذموورون ابلقسوو  موون النوواس كمووا جوواء يف آيوو  أخوورى 
 وا عتداء ..

لبقوااي افر اليولم يف لويت تتولااهذ  هك امليهالت لغضه اّلِل،وللهزمي  والذل  واملسوكن  ..وهوذ  هوك املويهالت 
هوووووك  مسووووولمني  هوووووذ  -بغوووووْي حوووو   -الشووووارقة يف األرم مووووون ذراري املسووووولمني.الذين يسووووملن أنفسوووووهم 

  والذلوو  هوولق موون اهلزميووى اليعلوو املوويهالت الوويت يتقوودملن ّبووا إىل رّبووم اليلم،فينوواللن عليهووا كوول مووا كتبووه اّللِ 
:مووووا هووووول ن يقلهلاأواملسووووكن .فإذا قووووال أحوووود منهم:ملوووواذا نغلووووه يف األرم وحنوووون مسوووولملنف فلينظوووور قبوووول 

 ا سالم،ومن هم املسلملنف  مث يقلل 
وإنصافا للقلو  ااوْية مون أهول الكتواب،يعلق السويا  علويهم اب سوتثناء،فيقرر أن أهول الكتواب ليسولا كلهوم 

مليمنلن.يصلر حاهلم مع رّبم،فإذا هك حال امليمنني الصاققني.ويقرر جزاءهم عنود  فوإذا هول سلاء.فهنا  ا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 698 

ُللَن آايِت اّللَِّ آانَء اللَّْيووووووووِل َوُهووووووووْم  »جووووووووزاء الصوووووووواحلني. لَْيُسوووووووولا َسوووووووولاء .ِمْن أَْهووووووووِل اْلِكتوووووووواِب أُمَّوووووووو   قائَِموووووووو  ،يَوتوْ
َهووووووووووووْلَن َعووووووووووووِن اْلُمْنَكِر،َوُيسووووووووووووارُِعلَن يف َيْسووووووووووووُجُدوَن.يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَوووووووووووووْلِم اهْلِخِر، َوَذُْمووووووووووووُروَن اِبْلَمْعُروِ ،َويَونوْ

ُ َعِليم  اِبْلُمتَِّقنيَ   « ..ااَْْْياِت.َوأُولِ َك ِمَن الصَّاحلِِنَي.َوما يَوْفَعُللا ِمْن َخْْي  فَوَلْن يُْكَفُروُ ،َواّللَّ
،وانضوووملا ال كامالان صووواققا عميقا،وكووواموهوووك صووولرة وضوووي   للمووويمنني مووون أهووول الكتاب.فقووود آمنووولا إميوووا

 للص  املسلم،وقاملا على حراس  هذا الدين ..
خوْي  -ليهوا لويت انضوملا إملسلم  ااآمنلا ابّلِل واليلم اهلخر ..وقد وضلا بتكالي  ا ميان،وحققلا    األم  

 أمروا ابملعرو  وولا عن املنكر ..ف -أم  أخرجحل للناس 
من مث هووذ  اووْيات،و اْي مجلوو ،فجعلل  اهلوود  الووذي يسووابقلن فيه،فسووارعلا يف وقوود رغبووحل نفلسووهم يف ااوو

 الشهاقة العللي  هلم أوم من الصاحلني.
علوم  -سوبحانه  - أن اّللِ  وهذا اللعد الصاق  هلم أوم لن يبخسلا حقوا،ولن يكفوروا أجرا.موع ا كوارة إىل

فسوه  قها يف ذات نلعود،ليحقلشوهاقة،ويف هوذا الأوم من املتقني ..وهك صلرة ترفوع أموام الوراغبني يف هوذ  ا
 كل من يشتا  إىل نلرها اللضكء يف أفقها املنْي.

فعهم  قهوم ولون تونم و  أو هذا يف جانه ..ويف ا؟انه اهلخر،الكافرون.الكافرون الذين لن تنفعهم أمولاهل
يم.ااْي لثابووحل املسووتقاووْي اا نفقوو  ينفقلوووا يف الوودنيا،ولن ينوواهلم كووكء منهووا يف اهلخوورة ألوووا   تتصوول خبوو 

 ارضو    يبواتعْي نوزوة املنبث  من ا ميان ابّلِل،على تصولر واضو ،وهد  تبوحل،ونري  ملصولل.وإ  فواا
 ستقيم ..ممل كامل هلا،وجنل  يصرِفه اهللى،و  يرجع إىل أصل واض  مدر  مفهلم،و  إىل منهج كا

اُب النَّوووواِر ُهووووْم ِفيهووووا  َكووووْي ا .َوأُولِ َك َأْصووووحِمووووَن اّللَِّ   ُقُهوووومْ ْم أَْموووولاهُلُْم َو  أَوْ ِإنَّ الَّووووِذيَن َكَفووووُروا لَووووْن تُوْغووووِبَ َعوووونوْهُ  »
َّ قَوووْلم  لََلُمووهووا ِصر ،َأصوويوو   ِفيرِ خالِووُدوَن.َمَثُل مووا يُوْنِفُقوولَن يف هووِذِ  احْلَيوواِة الووُدنْيا َكَمثَووِل  لا أَنْوُفَسووُهْم اَبحْل َحووْر

ُ،َولِكووْن أَنْوُفَسووُهْم َيْظِلُمولنَ فََأْهَلَكْتوُه.َوما لََلَمُهوو   حلقيقو  يف مشووهد ينووبخ ابحلركووترتسووم هووذ  ا وهكووذا«..ُم اّللَّ
،و  تصول  تهم مون اّللِ سحل  انعويفيخ ابحلياة على نريق  التعبْي القرآين ا؟ميل ..إن أملاهلم وأو قهم لي

 فدي  هلم من العذاب،و  تنجيهم من النار ..
نوه خوْيا.فال يموا يظنل فا ينفقلنوه مون أمولاهلم فهول ذاهوه هالوك،حَّت ولول أنفقول  وهم أصحاب النار وكول مو

م عث.إ وووا يرسووونكوووذا كموووا خوووْي إ  أن يكووولن ملصووول  اب ميان،وانبعوووا مووون ا ميوووان.ولكن القووورآن   يعوووث ه
 مشهدا حيا انبضا ابحلياة ...

.مث إذا العا صف  هته.إووا عاصوف  ابرقة يلجيو  إننا ننظر فإذا حنن أمام حقل قد هتيأ لإلخصاب.فهل حّر
حمرقوو   هوور  هووذا احلووّر  ووا فيهووا موون صووِر.واللفظ  ذاهتووا كأوووا مقووذو  يلقووى بعن ،فيصوولر معنووا   رسووه 
النفوواذ.وإذا احلووّر كلووه موودمر خووراب  إوووا حلظوو  يووتم فيهووا كوول كووكء.يتم فيهووا الوودمار واهلووال .وإذا احلووّر  

 -ولوول كووان ينفوو  فيمووا لوواهر  ااووْي والووث  - هووذ  الوودنيا كلووه يبوواب  ذلووك مثوول مووا ينفوو  الووذين كفووروا يف
ومثل ما  يديهم من نعم األو ق واألملال ..كلها إىل هال  وفنواء ..قون موا متواع حقيقوك وقون موا جوزاء 
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ُ َولِكووووْن أَنْوُفَسووووُهْم َيْظِلُموووولنَ و .. .فهووووم الووووذين تنكبوووولا املوووونهج الووووذي امووووع مفوووورقات ااووووْي  «مووووا لََلَمُهووووُم اّللَّ
الث،فيجعلهووا خطووا مسووتقيما تبتووا وأصووال.له هوود  مرسوولم،وله قافووع مفهلم،ولووه نريوو  معلوولم ..فووال يوو   و 

 للنزوة العارض ،والرغب  الغامض ،والفلت  اليت   ترجع إىل منهج تبحل مستقيم ..
ه ه عملهوم كلو.فإذا ذهوهم الذين اختاروا ألنفسهم الشروق والضالل وا نفالت من عصوم  احلبول املمودوق

ريهم كلوه الوودمار،فلم يغون عوونهم موال و  ولوود وإذا أصواب حوو -لنوه فيمووا لواهر  ااووْي حوَّت مووا ينفق -هبواء 
م مووون تنكوووه للمهوووم ألنفسوووهم، ا اختوووارو  ألنفسوووه هلم.إ وووا هووول -تعووواىل  -..فموووا يف هوووذا للوووم مووون اّلِل 

 وكروق.
ثووه أن يكوولن ابع ان وإ هج ا ميوووهكووذا يتقوورر أن   جووزاء علووى بووذل وأن   قيموو  لعموول إ  أن يوورتب   وون
اقللن يف اور إ  الوذين ذا القوراها ميان ..يقلل اّلِل هذا ويقرر  فال تبقى بعد  كلم   نسان و  ااقل يف 

 آايت اّلِل بغْي علم و  هدى و  كتاب منْي ..
 أحاير ا مة من مواا  ا عداء 120 - 118الدرس السابع:

داهلم موووون جووووملووووا يف  أ بيوووواان ملووووا يف سوووولل  أهوووول الكتوووواب موووون احنرا ،وكشووووفاويف وايوووو  الوووودرس الووووذي ابتوووود
قوك ها،قون أن تلبتكاليف مغالط ،وفضحا ملا يريدونه ابملسلمني من سلء،وتلجيها للجماع  املسلم  لتنهخ

 رة كلهوواطليوول موون السوول ملقطووع الاب  إىل اجملوواقلني املنحوورفني الفاسووقني ..يف وايوو  هووذا الدرس،ووايوو  هووذا ا
أمنوواء علووى  عوول موونهماووكء التحووذير للجماعوو  املسوولم  موون أن تتخووذ موون أعوودائها الطبيعووني بطانوو ،وأن ع

زال نووورى نوووالووودة،ما أسووورارها ومصووواحلها،وهم للوووذين آمنووولا عووودو ..اوووكء هوووذا التحوووذير يف صووولرة كوووامل  خ
ن.فأصواّبم رآذا القمصداقها يف كل وقحل،ويف كول أرم.صولرة ر هوا هوذا القورآن احلك،فغفول عنهوا أهول هو

  ا ِبطانَو   ِموْن ُقوِنُكوْم  تَوتَِّخوُذو َمنُولا  اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آ»من غفلوتهم وموا يوزال يصويبهم الشور واألذى واملهانو :
.َوُقوا ما َعِنُتْم.َقْد بََدِت اْلبَوْغضاُء ِمنْ  بَويوَّنَّوا َلُكوُم اهْلايِت .قَوْد ِفك ُصوُدورُُهْم َأْكَثُ ِهْم،َوما ختُْ أَْفلاهِ  َذُْللَنُكْم َخبا  

ُتْم تَوْعِقُللَن.ها أَنْوُتْم أُو ِء هُُِبلَوُْم َو  ذا َلُقولُكْم قاُللا:آَمنَّوا،َوِإذا َخلَوْلا َن اِبْلِكتواِب ُكلِِوِه،َوإِ ،َوتُوْيِمُنل لَنُكمْ ُيُِبُ  ِإْن ُكنوْ
َسْسووووُكْم َحَسووووَن   اَْ  بِووووذاِت الُصووووُدوِر.ِإْن َعلِوووويم   ِإنَّ اّللََّ ْم،َعُضوووولا َعلَووووْيُكُم اأْلَانِمووووَل ِمووووَن اْلَغْيِج.قُووووْل:ُملتُلا بِغَووووْيِظكُ 
َ ِ ووووا يَوْعَملُوووولَن رُُكْم َكْيووووُدُهْم َكووووْي ا  ُقوووولا   َيُضووووا َوتَوتوَّ َتُسووووْيُهْم،َوِإْن ُتِصووووْبُكْم َسوووويَِِ    يَوْفَرُحوووولا ِّبووووا.َوِإْن َتْصووووِثُو  .ِإنَّ اّللَّ

 «..حمُِي   
ا نفعا ت لباننوو ،و انق  بوودخائل النفلس،وكوولاهد املالم ،تسووجل املشوواعر إوووا صوولرة كاملوو  السوومات،ان

  كل مكان.زمان ويف الظاهرة،واحلرك  الذاهب  اهلئب .وتسجل بذلك كله  لذجا بشراي مكرورا يف كل
 يف سووواع  قووولة - ونستعرضوووها اليووولم وغووودا فووويمن حووولل ا؟ماعووو  املسووولم  مووون أعوووداء.يتظاهرون للمسووولمني

لوم الووولق ذّبم كووول خا؟ووو  وكووول جارح .وينخووودع املسووولملن ّبوووم فيمنحوووابمللقة.فتكووو -بوووتهم املسووولمني وغل
 نثور الشول  يفو ملسولمني اوالثق ،وهم   يريدون للمسلمني إ  ا ضوطراب واابوال،و  يقصورون يف إعنوات 

 نريقهم،والكيد هلم والدس،ما وأتتهم الفرص  يف ليل أو وار.
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داء علوى أهول نطبو  ابتوتر ها القرآن الكرمي هذا الرسوم العجيه،كانوحل  وما من كك أن هذ  الصلرة اليت
 رونه لإلسووالمانلا يضوومكووالكتوواب اجملوواورين للمسوولمني يف املدينوو  وترسووم صوولرة قليوو  للغوويج الكظوويم الووذي  
ا خ املسوولمني مووي كووان بعووواملسلمني،وللشوور املبيووحل،وللنلااي السووي   الوويت عوويا يف صوودورهم يف اللقووحل الووذ

اعووو  ى أسووورار ا؟ممووونهم علووودوعا يف أعوووداء اّلِل هي ء،وموووا يوووزال يفضوووك إلووويهم ابمللقة،وموووا يوووزال ذيوووزال رووو
رار ..فجوواء ائل األسوواملسوولم  ويتخووذ موونهم بطانوو  وأصووحااب وأصوودقاء،  حشووى مغبوو  ا فضوواء إلوويهم بوودخ

لوذين   الطبيعيني،ا هاأعودائ هذا التنلير،وهذا التحذير،يبصور ا؟ماعو  املسولم   قيقو  األمر،ويلعيهوا لكيود
ذا التحووذير تنوولير وهووحلصوولن هلووا أبوودا،و  تغسوول أحقوواقهم موولقة موون املسوولمني وصووحب .و  اووىء هووذا ال

موا   هوذا فيا.كما نرى مصودليكلن مقصلرا على ف ة  رحي  معين ،فهل حقيق  قائم ،تلاجه واقعا قائما .
 بني أيدينا من حاضر مكشل  مشهلق ..

ملونهج  احلقيقو  واقوووم يف ل  عن أمر رّبم:أ  يتخذوا بطان  من قووم.بطان  مون انس هومواملسلملن يف غف
مون  م هوذا يتخوذونأمر رّبو واللسيل .وأ  اعللهم ملضع الثق  والسر وا ستشارة ..املسلملن يف غفل  عن

  وكوووول نريوووو أمثووووال هووووي ء مرجعووووا يف كوووول أمر،وكوووول كووووأن،وكل وضووووع،وكل نظام،وكوووول تصوووولر،وكل منهج،
 رهم وقللّبم.هلم صدو  واملسلملن يف غفل  من هذير اّلِل هلم،يلاقون من حاق اّلِل ورسلله ويفتحلن

نِووُتْم قَووْد ُقوا مووا عَ وَ »ي جيوول:واّلِل سووبحانه يقوولل للجماعوو  املسوولم  األوىل كمووا يقوولل للجماعوو  املسوولم  يف أ
 .. «ْم َأْكَثُ بََدِت اْلبَوْغضاُء ِمْن أَْفلاِهِهْم َوما خُتِْفك ُصُدورُهُ 

ُقولُكْم قاُللا:آَمنَّوا،َوِإذا ْلِكتاِب ُكلِِِه،َوِإذا لَ ْيِمُنلَن ابِ ُكْم،َوتوُ ها أَنْوُتْم أُو ِء هُُِبلَوُْم َو  ُيُُِبلنَ  :»واّلِل سبحانه يقلل 
 « ..َخَلْلا َعُضلا َعَلْيُكُم اأْلَانِمَل ِمَن اْلَغْيجِ 

 « ..ُحلا ِّباَ    يَوْفرَ ُكْم َسيِِ ْسُكْم َحَسَن   َتُسْيُهْم،َوِإْن ُتِصبْ ِإْن َاْسَ :»واّلِل سبحانه يقلل 
لووبك واملوويامرة ت املكيوودة وموورة بعوود موورة تصووفعنا التجووارب املرة،ولكننووا   نفيوو  ..وموورة بعوود موورة نكشوو  عوون

 بذلوهيّبوا وق يوذهه  الويت   أزايء رتلف  ولكننوا   نعتث.ومورة بعود مورة تنفلوحل ألسونتهم فتونم عون أحقواقهم
يف  ذ مونهم رفقواءبنوا ونتخواملسلملن،و  تغسلها  احو  يعلمهوا هلوم الودين ..وموع ذلوك نعولق،فنفت  هلوم قلل 

كوى ذكرهوا،ويف قيودتنا فنتحاعملهم يف احلياة والطري   ..وتبل  بنا اجملامل ،أو تبل  بنا اهلزمي  الروحيو  أن ْنوا
  ذكور أي صودام نتقوك فيوه تزوير  رحنا ونمك معامله ككمنهج حياتنا فال نقيمه على أساس ا سالم،ويف 

نوا نوذل هر اّلِل.ومون ني عون أموكان بني أسالفنا وهي ء األعداء امل بصني  ومن مث ُيل علينوا جوزاء املخوالف
يف صوفلفنا  ي يدسولنهونضع  ونستخذي.ومن هنا نلقى العنحل الذي يلق  أعدا ان لنا،ونلقى اابال الوذ

.. 
دهم،ونوووووودفع كيوووووو  نتقووووووك كي  -ماعوووووو  املسوووووولم  األوىل كمووووووا علووووووم ا؟  -اّلِل يعلمنووووووا  وهووووووا هوووووول ذا كتوووووواب

لا   وا َوتَوتوَُّقوووَتْصوووثُِ  َوِإنْ »أذاهم،وننجووول مووون الشووور الوووذي تكنوووه صووودورهم،ويفلحل علوووى ألسووونتهم منوووه كووولاا:
َ ِ ا يَوْعَمُللَن حمُِي     ..« َيُضرُُكْم َكْيُدُهْم َكْي ا .ِإنَّ اّللَّ
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ريووو  اللقيعووو  نن سووولكلا إزم والصوووملق أموووام قووولهتم إن كوووانلا أقووولايء وأموووام مكووورهم وكيووودهم فهووول الصوووث والعووو
م ا اتقوووواء لشوووورهأو بعضوووه وااداع.الصوووث والتماسووووك   ا ويوووار والتخوووواذل و  التنووووازل عووون العقيوووودة كلهووووا

الويت  تقلى اّللِ .هل .ته وحد  املتلقع أو كسبا للقهم املدخلل ..مث هل التقلى:اال  من اّلِل وحد .ومراقب
ّلِل ابيتصول القلوه  ه ..وحونيترب  القللب ابّلِل،فال تلتقك مع أحد إ  يف منهجه،و  تعتصم  بل إ  حبلو

ّلِل لاق من حواق ايه،و  يفإنه سيحقر كل قلة غْي قلته وستشد هذ  الرابط  من عزميته،فال يستسلم من قر 
.وموا ام  بول اّللِ وا عتصو  :الصوث والتقولى ..التماسوكورسلله،نلبا للنجواة أو كسوبا للعوزة  هوذا هول الطري

ا هووووا ..إ  عووووزو يوووواهتم كلاستمسووووك املسوووولملن يف  رحهووووم كلووووه بعووووروة اّلِل وحوووودها،وحققلا موووونهج اّلِل يف ح
  رحهوووم كلوووه سووولملن يفوانتصوووروا،ووقاهم اّلِل كيووود أعووودائهم،وكانحل كلموووتهم هوووك العليا.وموووا استمسوووك امل

ا منهم لرهتم،واختذو ا إىل مشيني،الذين ُياربلن عقيدهتم ومنهجهم سرا وجهرا،واستمعل بعروة أعدائهم الطبيع
ل ئهم فوووويهم،وأذكن ألعووودابطانووو  وأصووودقاء وأعووولاان وخوووثاء ومستشووووارين ..إ  كتوووه اّلِل علووويهم اهلزميووو ،وم

 رقاّبم،وأذاقهم وابل أمرهم ..
 يف املشوووهلقة ن سووون  اّللِ انفوووذة.فمن عموووك عووووالتووواري  كلوووه كووواهد علوووى أن كلمووو  اّلِل خالووودة وأن سووون  اّلِل 
 األرم،فلن ترى عينا  إ  آايت الذل  وا نكسار واهللان ..

ملعركوو  وقموو  اىل ذروة إّبووذا ينتهووك هووذا الوودرس وينتهووك كووذلك املقطووع األول يف السوولرة.وقد وصوول السوويا  
 املفاصل  الكامل  الشامل .

 سماحة ا سالا في وجه هللال هاا المداء

 عداء.ل هذا الكبل أن ننهك هذا الدرس أن نقرر حقيق  أخرى،عن  اح  ا سالم يف وجه  وُيسن ق
 قووود والكراهيووو لغووول واحلافهووول ذمووور املسووولمني أ  يتخوووذوا بطانووو  مووون هي ء.ولكنوووه   ُيرضوووهم علوووى مقابلووو  
رق لم  ..جمووواملسووو للكينلن والووودس واملكووور  ثلها.إ وووا هوووك جمووورق اللقايووو  للجماعووو  املسووولم  وللصووو  املسووولم،و 

ع النواس موسوالم يتعامول ماح  ا اللقاي  وجمرق التنبيه إىل ااطر الذي ُييطها به اهلخرون ..أما املسلم فبسو
ه   ك الكيود ولكنوويعوا يتقومجمجيعوا وبنظافو  ا سوالم يعامول النواس مجيعوا و حبو  ااووْي الشوامل يلقوى النواس 

 يل اّللِ بوأن يصوود عوون سووينووه،وأن يفوول يف عقيدتووه،يكيد،وُيووذر احلقوود ولكنووه   ُيقوود.إ  أن ُيووارب يف ق
 ومنهجه.

ل اّلِل،وعوون س عوون سووبيفحين ووذ هوول مطالووه أن ُيووارب،وأن مينووع الفتنوو ،وأن يزيوول العقبووات الوويت تصوود النووا
ى الوذين ر   حقودا علوْي البشوهقي  منهجه يف احلياة.ُيارب جهاقا يف سوبيل اّلِل   انتقاموا لذاتوه.وحبا او

ا سووووتغالل سووووتعالء و للحوووولاجز احلائلوووو  قون إيصووووال هووووذا ااووووْي للنوووواس.  حبووووا للغلووووه وا آذو .وهطيمووووا 
اء لميوووو  و  لبنوووويووووز رايوووو  قللنظووووام القوووولمي الووووذي يسووووتمتع ا؟ميووووع يف للووووه ابلعوووودل والسووووالم.  ل ك ..وإقاموووو 

املسووولم  ماعووو  ريووو  ا؟امثانلريووو   هوووذ  حقيقووو  تقررهوووا النصووولص الكثوووْية مووون القووورآن والسووون  وي مجهوووا  
 األوىل،وهك تعمل يف األرم وف  هذ  النصلص.
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 تطوووارقهم،حَّت ك هلووا أنإن هووذا املوونهج خْي.وموووا يصوود البشووري  عنووود إ  أعوودى أعووداء البشوووري .الذين ينبغوو
موووا يكووولن  مووورة خوووْي تقصووويهم عووون قياقهتوووا ..وهوووذا هووول اللاجوووه الوووذي انتووودبحل لوووه ا؟ماعووو  املسووولم ،فأقته

 األقاء.
 ..أقائه،وا؟هاق مام إىل يلم القيام  ..هحل هذا الللاء  وهك مدعلة قائما إىل
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 [179إل   121(:اآليات 3]سور  آل عمران ):الوحد  الخامسة

 غهو  أحد

  
يوتواِل َواَوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهلِوَك تُوبَوولُِِئ اْلُموْيِمِننَي َمقاِعوَد لِْلقِ }  َِ  ُ حْل نائَِفتواِن ِموْنُكْم ( ِإْذ َ َّو121ع  َعلِويم  )ّللَّ

ووِل الْ  ُ َولِيُوُهمووا َوَعلَوى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ َ ( وَ 122لَن )ُمْيِمنُوأَْن تَوْفَشوال َواّللَّ ُ بِبَووْدر  َوأَنْووُتْم أَِذلَّوو   فَوواتوَُّقلا اّللَّ َلَقووْد َنَصورَُكُم اّللَّ
الِئَكوووِ  َثاليَوووِ  آ    ِموووَن اْلمَ  َرُبُكوووْم بِ َيُكْم أَْن مُيِووودَُّكمْ ْكِفووو( ِإْذ تَوُقووولُل لِْلُموووْيِمِننَي أَلَوووْن يَ 123َلَعلَُّكوووْم َتْشوووُكُروَن )

زَِلنَي ) َن اْلَمالِئَكوِ  ُبُكوْم خِبَْمَسوِ  آ    ِموِدقُْكْم رَ ْلرِِهْم هوذا مُيْو( بَلى ِإْن َتْصوِثُوا َوتَوتوَُّقولا َوَذْتُولُكْم ِموْن فَوو124ُمنوْ
 اّللَِّ اْلَعزِيووِز لنَّْصووُر ِإ َّ ِمووْن ِعْنوودِ اْم بِووِه َوَمووا ِ نَّ قُولُوولبُكُ  ِإ َّ ُبْشوورى َلُكووْم َولَِتْطَمووَومووا َجَعلَووُه اّللَُّ  (125ُمَسوولِِِمنَي )
اأْلَْمووِر  ( لَووْيَك لَووَك ِموونَ 127نَي )ِلبُوولا خووائِبِ تَوُهْم فَويَونوْقَ ( لِيَوْقطَووَع َنَرفووا  ِمووَن الَّووِذيَن َكَفووُروا أَْو َيْكبِوو126احلَِْكوويِم )
ُْم لواِلُملنَ َكْكء  أَ  ْن ّللَِِّ موا يف السَّوماواِت َوموا يف اأْلَْرِم يَوْغِفوُر ِلَمو( وَ 128) ْو يَوُتلَب َعلَوْيِهْم أَْو يُوَعوذَِِّبُْم فَوِإوَّ

ُ َغُفوولر  َرِحوويم  ) ضوواَعَف   افا  مُ لا َأْضووعَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   َشُْكلُوولا الرِِبَوو( اي أَيوُ 129َيشوواُء َويُوَعووذُِِب َمووْن َيشوواُء َواّللَّ
َ َوالرَُّسولَل َلَعلَُّكوْم ( وَ 131يِت أُِعدَّْت لِْلكواِفرِيَن )َواتوَُّقلا النَّاَر الَّ  (130َواتوَُّقلا اّللََّ َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلَن ) أَِنيعُولا اّللَّ

( 133 )ُم أُِعودَّْت لِْلُمتَِّقونيَ اُت َواأْلَرْ او ْرُضوَها السَّوم( َوسارُِعلا ِإىل َمْغِفرَة  ِموْن َربُِِكوْم َوَجنَّو   عَ 132تُوْرمَحُلَن )
ووورَّاِء َوالضَّوورَّاِء َواْلكووواِلِمنَي اْلغَووو ووواْلعووواِفنَي َعووْيَج وَ الَّووِذيَن يُوْنِفُقووولَن يف السَّ ُ ُيُِ ( 134ُه اْلُمْحِسوووِننَي )ِن النَّووواِس َواّللَّ
َ ُروا اَوالَّووِذيَن ِإذا فَوَعلُووولا فاِحَشووو   أَْو لََلُمووولا أَنْوُفَسوووُهْم ذََكوو ُ َوَ ْ وا لِوووُذنُلِّبِْم َوَموووْن يوَ اْسوووتَوْغَفرُ فَ ّللَّ ْغِفوووُر الوووُذنُلَب ِإ َّ اّللَّ

ِوْم َوَجنَّوات   أُولِ َك َجزاُ ُهمْ  (135ُيِصُروا َعلى ما فَوَعُللا َوُهْم يَوْعَلُملَن ) َهِْتَهوا اأْلَْوواُر  َعْورِي ِمونْ  َمْغِفرَة  ِموْن َرّبِِ
َكْيوَ  كواَن   ِم فَواْنظُرواِلُكْم ُسوَنن  َفِسوْيُوا يف اأْلَرْ ( َقْد َخَلحْل ِمْن قَوبْ 136ْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنَي )خاِلِديَن ِفيها َونِ 

  هَتِنُووولا َو  َهَْزنُووولا َوأَنْووووُتُم ( وَ 138 لِْلُمتَِّقووونَي )( هوووذا بَيوووان  لِلنَّووواِس َوُهووودى  َوَمْلِعظَووو   137عاِقبَوووُ  اْلُمَكوووذِِِبنَي )
ووُتْم ُمووْيِمِننَي )اأْلَْعلَوو ُم نُووداِوهُلا بَوونْيَ ُه َوتِْلووَك اَقووْد َمووكَّ اْلَقووْلَم قَووورْ   ِمثْولُووفوَ ( ِإْن مَيَْسْسووُكْم قَووورْ   139ْلَن ِإْن ُكنوْ  أْلَايَّ

ُ الَّووِذيَن آَمنُوولا َويَوتَِّخووَذ ِمووْنُكْم ُكوو ُ   َهداَء وَ النَّوواِس َولِوويَوْعَلَم اّللَّ ُ الَّووِذيَن وَ  (140ُه الظَّوواِلِمنَي )ُيُِوواّللَّ َا اّللَّ لِووُيَمحِِ
ُتْم أَْن تَوووْدُخُللا ا141آَمنُووولا َومَيَْحوووَ  اْلكووواِفرِيَن ) وووا يَوْعلَوووِم ( أَْم َحِسوووبوْ ُ الَّوووذِ اْ؟َنَّوووَ  َوَلمَّ لَوووَم يَن جاَهوووُدوا ِموووْنُكْم َويَوعْ ّللَّ

ووُتْم َاَنوَّووْلَن اْلَمووْلَت ِمووْن قَوْبوولِ 142الصَّوواِبرِيَن ) ( َومووا 143وَن )ُتُموولُ  َوأَنْوووُتْم تَوْنظُوورُ فَوَقووْد رَأَيوْ  ْن تَوْلَقووْل ُ أَ  ( َوَلَقووْد ُكنوْ
وود  ِإ َّ َرُسوولل  قَووْد َخلَووحْل ِمووْن قَوْبلِووِه الُرُسووُل أَفَووِإْن موو ووُتْم َعلووى أَْعقوواِبُكمْ قُتِووَل انْوقَ  اَت أَوْ حُمَمَّ َقلِووْه َعلووى َلبوْ  َوَمووْن يَونوْ

َ َكووْي ا  َوَسوو ُ الشَّوواِكرِ َعِقبَوْيووِه فَولَووْن َيُضوورَّ اّللَّ ( َومووا كوواَن لِوونَوْفك  أَْن َاُوولَت ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ ِكتووااب  144يَن )َيْجزِي اّللَّ
 (145لشَّاِكرِيَن )اْيتِِه ِمْنها َوَسَنْجزِي هْلِخرَِة نوُ ايَلاَب  ُمَيجَّال  َوَمْن يُرِْق يَلاَب الُدنْيا نُوْيتِِه ِمْنها َوَمْن يُرِقْ 

ُ ُيُِوُه َنِلِ  قاَتَل َمَعُه رِبُِِيلَن َكِثْي  َفما َوَهُنلا ِلما َأصاَّبُْم يف َسِبيِل اّللَِّ َوما َضُعُفلا َوَما اْسوَتكانُلا وَ وََكأَيِِْن ِمْن  اّللَّ
ان َويَوبِِوحْل أَقْوداَمنا َواْنُصوْران ( َوما كاَن قَوْلهَلُْم ِإ َّ أَْن قاُللا َربوََّنا اْغِفْر لَنوا ُذنُلبَنوا َوِإْسورافَنا يف أَْمورِ 146الصَّاِبرِيَن )

ُ ُيُِوُه اْلُمْحِسوِننَي )147َعَلى اْلَقْلِم اْلكاِفرِيَن ) ُ يَلاَب الُدنْيا َوُحْسَن يَولاِب اهْلِخورَِة َواّللَّ ( 148( َفآ ُهُم اّللَّ
َقِلبُوووولا خاِسوووورِيَن )اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا ِإْن ُتِطيعُوووولا الَّووووِذيَن َكَفووووُروا يوَووووُرُقوُكْم َعلووووى أَ  ُ 149ْعقوووواِبُكْم فَوتَونوْ ( بَووووِل اّللَّ
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َسوونُوْلِقك يف قُولُوولِب الَّووِذيَن َكَفووُروا الُرْعووَه ِ ووا َأْكوورَُكلا اِبّللَِّ مووا َ ْ يُونَوووِزِْل بِووِه  (150َمووْل ُكْم َوُهووَل َخووْْيُ النَّاِصوورِيَن )
ُ َوْعوَدُ  ِإْذ َهُُسولَوُْم إبِِْذنِوِه َحوَّتَّ ِإذا 151ِلِمنَي )ُسْلطاان  َوَمْأواُهُم النَّاُر َوبِْ َك َمثْووَلى الظَّوا ( َوَلَقوْد َصوَدَقُكُم اّللَّ

ُتْم ِمْن بَوْعِد ما أَراُكْم ما هُُِبلَن ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الُدنْيا وَ  ِمْنُكْم َموْن يُرِيوُد اهْلِخورََة َفِشْلُتْم َوتَناَزْعُتْم يف اأْلَْمِر َوَعَصيوْ
ُ ُذو َفْضول  َعلَوى اْلُموْيِمِننَي )مُثَّ  َتِلَيُكْم َوَلَقوْد َعفوا َعوْنُكْم َواّللَّ ُهْم لِيَوبوْ ( ِإْذ ُتْصوِعُدوَن َو  تَوْلوُلوَن 152 َصَرَفُكْم َعنوْ

وا بِغَومِ  ِلَكوْيال َهَْزنُولا َعلوى موا فواَتكُ  ُ َعلى َأَحد  َوالرَُّسلُل يَْدُعلُكْم يف أُْخراُكْم فَوَأتَبُكْم َغم  ْم َو  موا َأصواَبُكْم َواّللَّ
ُهْم 153َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللَن ) ( مُثَّ أَنْوَزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَوْعِد اْلَغمِِ أََمَن   نُعاسوا  يَوْغشوى نائَِفو   ِموْنُكْم َونائَِفو   قَوْد َأَ َّوتوْ

لُللَن َهْل لَنا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن َكْكء  ُقْل ِإنَّ اأْلَْموَر ُكلَّوُه ّللَِِّ ُحُْفولَن أَنْوُفُسُهْم َيظُُنلَن اِبّللَِّ َغْْيَ احلَْ ِِ َلنَّ اْ؟اِهِليَِّ  يَوقُ 
ووُتْم يف   بُويُوولِتُكْم يف أَنْوُفِسووِهْم مووا   يُوْبووُدوَن لَووَك يَوُقللُوولَن لَووْل كوواَن لَنووا ِمووَن اأْلَْمووِر َكووْكء  مووا قُِتْلنووا هاُهنووا قُووْل لَووْل ُكنوْ

َا مووا يف قُولُوولِبُكْم َواّللَُّ لَووَثََز الَّووِذيَن ُكتِووهَ  ُ مووا يف ُصووُدورُِكْم َولِووُيَمحِِ َتلِووَك اّللَّ   َعلَووْيِهُم اْلَقْتووُل ِإىل َمضوواِجِعِهْم َولِيَوبوْ
ُُم الشَّووْيطانُ 154َعلِوويم  بِووذاِت الُصووُدوِر ) َووا اْسووتَوَزهلَّ  بِووبَوْعِخ مووا ( ِإنَّ الَّووِذيَن تَوَللَّووْلا ِمووْنُكْم يوَووْلَم اْلتَوَقووى اْ؟َْمعوواِن ِإ َّ

َ َغُفلر  َحِليم  ) ُهْم ِإنَّ اّللَّ ُ َعنوْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا   َتُكلنُولا َكالَّوِذيَن َكَفوُروا َوقواُللا  (155َكَسُبلا َوَلَقْد َعَفا اّللَّ
ْخلاِوِْم ِإذا َضَربُلا يف اأْلَْرِم أَْو كانُلا غُوز ى لَوْل كوانُلا ِعْنوَدان موا مواتُلا ُ ذلِوَك َحْسورَة  يف  ِ ِ َوموا قُِتلُولا لَِيْجَعوَل اّللَّ

ُ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْي  ) ُ ُُيْيِووك َومُيِيووحُل َواّللَّ ( َولَووِ ْن قُِتْلووُتْم يف َسووِبيِل اّللَِّ أَْو ُمووُتْم َلَمْغِفوورَة  ِمووَن اّللَِّ 156قُولُوولِّبِْم َواّللَّ
ىَل اّللَِّ ُهَْشوُروَن )( 157َوَرمْحَ   َخْْي  ِ َّا َاَْمعُولَن ) ( فَِبموا َرمْحَو   ِموَن اّللَِّ لِْنوحَل هَلُوْم 158َولَوِ ْن ُموُتْم أَْو قُِتْلوُتْم َ ِ

ُهْم َواْستَوْغِفْر هَلُْم َوكواِوْرُهْم يف اأْلَ  ْموِر فَوِإذا َعَزْموحَل َوَلْل ُكْنحَل َفظ ا َغِليَج اْلَقْلِه  نْوَفُضلا ِمْن َحْلِلَك فَاْعُ  َعنوْ
وووُه اْلُمتَوووولَكِِِلنَي ) َ ُيُِ وووْل َعلَوووى اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ ُ فَوووال غالِوووَه َلُكوووْم َوِإْن َحْوووُذْلُكْم َفَموووْن َذا 159فَوتَولَكَّ ( ِإْن يَوْنُصووورُْكُم اّللَّ

ووِل اْلُمْيِمنُولَن ) أَْن يَوغُولَّ َوَمووْن يَوْغلُوْل َذِْت ِ ووا َوموا كوواَن لِنَوِلِ   (160الَّوِذي يَوْنُصورُُكْم ِمووْن بَوْعوِدِ  َوَعلَوى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ
( أََفَمووِن اتوَّبَووَع رِْضوولاَن اّللَِّ َكَمووْن ابَء 161َغوولَّ يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  مُثَّ توُووَل َّ ُكووُل نَوْفووك  مووا َكَسووَبحْل َوُهووْم   يُْظَلُموولَن )

ُ َبِصْي  ِ وا يَوْعَملُولَن )( ُهْم قَ 162ِبَسَخ   ِمَن اّللَِّ َوَمْأواُ  َجَهنَُّم َوبِْ َك اْلَمِصُْي ) ( 163َرجات  ِعْنَد اّللَِّ َواّللَّ
لُولا َعلَوْيِهْم آايتِوِه َويوُوزَكِِ  ُ َعَلى اْلُمْيِمِننَي ِإْذ بَوَعَة ِفيِهْم َرُسول   ِموْن أَنْوُفِسوِهْم يَوتوْ يِهْم َويُوَعلُِِمُهوُم اْلِكتواَب َلَقْد َمنَّ اّللَّ

ُتْم ِمثْوَلْيهوا قُوْلوُتْم َأىنَّ 164ْبوُل َلِفوك َضوالل  ُمبِوني  )َواحلِْْكَمَ  َوِإْن كانُلا ِموْن قوَ  وا َأصوابَوْتُكْم ُمِصويَب   قَوْد َأَصوبوْ ( أََوَلمَّ
َ َعلووى ُكووولِِ َكووْكء  قَووِدير  ) َومووا َأصوواَبُكْم يوَووْلَم اْلتَوَقووى اْ؟َْمعووواِن  (165هووذا قُووْل ُهووَل ِمووْن ِعْنووِد أَنْوُفِسووُكْم ِإنَّ اّللَّ

( َولِيَوْعَلَم الَِّذيَن انفَوُقلا َوِقيَل هَلُْم تَعاَلْلا قواتُِللا يف َسوِبيِل اّللَِّ أَِو اْقفَوعُولا قواُللا 166 َولِيَوْعَلَم اْلُمْيِمِننَي )فَِبِإْذِن اّللَِّ 
ميوواِن يَوُقللُوولَن ِ َفْوو ُهْم ِلإْلِ ُ لَووْل نَوْعلَووُم ِقتووا    توَّبَوْعنوواُكْم ُهووْم لِْلُكْفووِر يَوْلَم ِووذ  أَقْوووَرُب ِموونوْ لاِهِهْم مووا لَووْيَك يف قُولُوولِّبِْم َواّللَّ

ْخلاِوِْم َوقَوَعُدوا َلْل أَناُعلان ما قُِتُللا ُقْل فَاْقَرُ ا َعْن أَنْوُفِسُكُم اْلَموْلَت 167أَْعَلُم ِ ا َيْكُتُملَن ) ( الَِّذيَن قاُللا ِ ِ
ُتْم صاِقِقنَي ) ِوْم يُوْرَزقُولَن ) ( َو  َهَْسَ َّ الَِّذيَن قُِتُللا168ِإْن ُكنوْ ( 169يف َسِبيِل اّللَِّ أَْملا   بَوْل َأْحيواء  ِعْنوَد َرّبِِ

ُ ِمووْن َفْضووِلِه َوَيْستَوْبِشووُروَن اِبلَّووِذيَن َ ْ يَوْلَحُقوولا ِّبِووْم ِمووْن َخْلِفِهووْم َأ َّ َخوولْ     َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم فَوورِِحنَي ِ ووا آ ُهووُم اّللَّ
َ   ُيِضووووويُع َأْجوووووَر اْلُموووووْيِمِننَي )َيْستَوْبِشووووو (170َُيَْزنُووووولَن ) ( الَّووووووِذيَن 171ُروَن بِِنْعَمووووو   ِموووووَن اّللَِّ َوَفْضووووول  َوأَنَّ اّللَّ

ُهْم َواتوََّقْلا َأْجر  َعِظيم   ( الَّوِذيَن قواَل 172 )اْسَتجابُلا ّللَِِّ َوالرَُّسلِل ِمْن بَوْعِد ما َأصاَّبُُم اْلَقرُْ  لِلَِّذيَن َأْحَسُنلا ِمنوْ
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ُ َونِْعوَم اْللَكِ هلَُ  ( فَوانْوَقَلُبلا 173يوُل )ُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعلا َلُكْم فَاْخَشْلُهْم َفزاَقُهْم ِإمياان  َوقاُللا َحْسوبُوَنا اّللَّ
ُ ُذو َفْضووووول   وووووا ذِلُكوووووُم 174 َعِظوووويم  )بِِنْعَموووو   ِموووووَن اّللَِّ َوَفْضوووول  َ ْ مَيَْسْسوووووُهْم ُسوووولء  َواتوَّبَوعُووووولا رِْضوووولاَن اّللَِّ َواّللَّ ( ِإ َّ

وووُتْم ُموووْيِمِننَي ) وووْيطاُن ُحَووولُِِ  أَْولِيووواَءُ  فَوووال خَتووواُفلُهْم َوخووواُفلِن ِإْن ُكنوْ َو  َُيْزُنْوووَك الَّوووِذيَن ُيسوووارُِعلَن يف  (175الشَّ
ُ َأ َّ َاَْعَل هَلُمْ  ُْم َلْن َيُضُروا اّللََّ َكْي ا  يُرِيُد اّللَّ ( ِإنَّ الَّوِذيَن 176 َحظ ا يف اهْلِخرَِة َوهَلُْم َعذاب  َعِظويم  )اْلُكْفِر ِإوَّ

َ َكوْي ا  َوهَلُووْم َعوذاب  أَلِوويم  ) مْيواِن لَووْن َيُضووُروا اّللَّ وا ُ ْلِووك هَلُووْم 177اْكوَ َُوا اْلُكْفووَر اِبْ ِ ( َو  َُيَْسووَ َّ الَّوِذيَن َكَفووُروا أَ َّ
ووا  ُْ  ُ لِيَووَذَر اْلُمووْيِمِننَي َعلووى مووا 178لِووك هَلُووْم لِيَوووْزقاُقوا ِإمْثووا  َوهَلُووْم َعووذاب  ُمِهووني  )َخووْْي  أِلَنْوُفِسووِهْم ِإ َّ ( مووا كوواَن اّللَّ

ُ لِوُيْطِلَعُكْم َعلَوى اْلَغْيوِه َولِكونَّ اّللََّ  ُسوِلِه َموْن َاْتَوِل ِموْن رُ  أَنْوُتْم َعَلْيِه َحوَّتَّ مَيِيوَز اْاَِبيوَة ِموَن الطَّيِِوِه َوموا كواَن اّللَّ
 { (179َيشاُء َفآِمُنلا اِبّللَِّ َوُرُسِلِه َوِإْن تُوْيِمُنلا َوتَوتوَُّقلا فَوَلُكْم َأْجر  َعِظيم  )

 مقدمة الوحد :أمقيب القرآن عل  غهو  أحد 

  إىل ينتقول السويا - السولرة فيما سب  من -من معرك  ا؟دل واملنالرة،والبيان والتنلير،والتلجيه والتحذير 
 رك  يف امليدان ..معرك  أحد ..املع

داوا يووم.كانووحل معركوو  وغووزوة أحوود   تكوون معركوو  يف امليوودان وحوود  إ ووا كانووحل معركوو  كووذلك يف الضوومْي .
.ميودان .ذي قارت فيوه هلائول الوأوسع املياقين.ألن ميدان القتال فيها   يكن إ  جانبا واحدا مون ميوداوا ا

آن ..وكوووان القووور  ى العمووولمماعها وكوووهلاهتا،وقوافعها وكلا هوووا،علالووونفك البشري ،وتصووولراهتا ومشووواعرها،وأن
نصوور زال  وكووان الم يف النووهنا .يعووا  هووذ  الوونفك  لطوو  وأعم ،و فعوول وأمشوول مووا يعووا  انوواربلن أقووراو

ح  والر يوو  فوو  اللاضوور .انتصووار املعأو ،وكانووحل اهلزميوو  تنيا،وكووان ا نتصووار الكبووْي فيهووا بعوود النصوور واهلزميوو  .
 يقني.تقرار الاملستنْية للحقائ  اليت جالها القرآن واستقرار املشاعر على هذ  احلقائ  اس

غووبا  ثووْي موونمتحووررة موون ك -بعوود ذلووك  -واحوويا النفوولس،واييز الصووفل ،وانطال  ا؟ماعوو  املسوولم  
ىل حوووووود   الصوووووو  إالتصوووووولر،وايع القوووووويم،وشرج  املشوووووواعر،يف الصوووووو  املسوووووولم.وذلك بتميووووووز املنووووووافقني يف

لي  وضووول  تكووواكبْي،ووضووول   وووات النفوووا  و وووات الصووود ،يف القووولل والفعووول،ويف الشوووعلر والسلل .و 
ا سووووووتعداق ملعرف ،و ا ميان،وتكووووووالي  الوووووودعلة إليه،واحلركوووووو  به،ومقتضوووووويات ذلووووووك كلووووووه موووووون ا سووووووتعداق اب

ل خطوولة حوود ،يف كوو و ل علووى اّللِ ابلتجرق،وا سووتعداق ابلتنظيم،والتووزام  الطاعوو  وا تبوواع بعوود هووذا كلووه،والتلك
كووول    كووول أمووور ويفحليووواة،ويفمووون خطووولات الطريووو ،ورق األمووور إىل اّلِل وحووود  يف النصووور واهلزميووو ،ويف املووولت وا

 اعا .
وكانحل هذ  احلصيل  الضخم  اليت اسوتقرت يف ا؟ماعو  املسولم  مون وراء األحوداّ،ومن وراء التلجيهوات 

من حصيل  النصور والغنيمو  ..لول عواق املسولملن مون  - ا   يقاس  -القرآني  بعد األحداّ،أكث وأخطر 
الغوووزوة ابلنصووور والغنيمووو  ..وقووود كانوووحل ا؟ماعووو  املسووولم  إذ ذا  أحووولج موووا تكووولن هلوووذ  احلصووويل  الضوووخم  
..كانحل أحلج إليها أل  مرة من حصيل  النصر والغنيم .وكان الرصويد البواقك منهوا لامو  املسولم  يف كول 

النصور والغنيمو .وكان تودبْي اّلِل العلولي مون وراء موا بودا يف امللقعو  مون  جيل أهم وأبقى كذلك من حصويل 
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للاهر النقا والضع  والتميوع والغوبا يف الصو  املسولم،ومن وراء اهلزميو  الويت نشوأت عون هوذ  الظولاهر 
..كووووووان توووووودبْي اّلِل العلوووووولي موووووون وراء هووووووذا الووووووذي وقووووووع وفوووووو  سوووووون  اّلِل ا؟اري ،حسووووووه أسووووووبابه الطبيعيوووووو  

تووووودبْيا كلوووووه ااوووووْي للجماعووووو  املسووووولم  يف ذلوووووك احلني،لتنوووووال هوووووذ  احلصووووويل  الضوووووخم  مووووون العوووووثة الظاهرة،
وال بيووو ،واللعك والنضوووج،والتمحيا والتميز،والتنسوووي  والتنظيم.وليبقوووى لامووو  املسووولم  يف أجياهلوووا املتعاقبووو  

من هووول النصووور هوووذا الرصووويد مووون التجوووارب واحلقوووائ  والتلجيهوووات الووويت   تقووودر بثمن.ولووول كوووان هوووذا الوووث
والغنيمووو   لقووود انتهوووحل املعركووو  يف ميووودان األرم،ليبووودأها القووورآن يف ميوووداوا األكث:ميووودان النفك،وميووودان 
احليووواة الشووووامل  للجماعوووو  املسلم .وصووونع ّبووووذ  ا؟ماعوووو  موووا تصوووونعه يوووود اّلِل،عووون علووووم وعوووون حكموووو ،وعن 

 ا بوووتالء يم،من وراء الضووور واألذى و خوووثة،وعن بصوووْية.وكان موووا كووواء  اّلِل وموووا قبر .وكوووان فيوووه ااوووْي العظووو
 الشا  املرير.

 بوني اسوتعرام ج العجيوهولعل  ا يلفحل النظور يف التعقيوه القورآين علوى أحوداّ املعركو  هول ذلوك ا زقوا 
قوو  ألخوورى املتعلاتلجيهووات مشوواهدها ووقائعها،والتلجيهووات املباكوورة علووى هووذ  املشوواهد واللقووائع ..وبووني ال

م طوووووووامع،ولالا مووووووون غوووووووبا التصووووووولر،وهريرها مووووووون ربقووووووو  الشوووووووهلات،ويقل  املبتصوووووووفي  النفلس،وختليصوووووووه
 األحقاق،وللم  ااطي  ،وضع  احلرص والش .والرغبات الدفين .

لنهووك عنووه،وعن عوون الووراب وا -قيووه علوى معركوو  حربيوو  يف صوودق التع -ولعول  ووا يلفووحل النظوور أكثوور،الكالم 
سوع  معركو   مث ..لسوي   للاعقبات لاهري  يف النتوائج الشلرى واألخذ ّبا،على الرغم  ا كان للشلرى من م

  دق نقووووو  احلركووووواني ،وتعاملسووووواح  الووووويت يعمووووول فيهوووووا املووووونهج القووووورآين يف الووووونفك البشوووووري ،ويف احليووووواة ا نسووووو
 فيها،وتداخلها،وتكاملها العجيه ..

سووع ،وهذا لااج وهووذ  ولكوون الووذين يوودركلن نبيعوو  هووذا املوونهج الوورابين   يعجبوولن لشووكء موون ذلووك ا زقو 
ورجوووال وعووودة  لح  وخيووولالتداخل،وهوووذا التكامل.فاملعركووو  احلربيووو  يف احلركووو  ا سوووالمي  ليسوووحل معركووو  أسووو
عا  ا  الضومْي،و عوكوثى يف وعتاق،وتدبْي حريب فحسه ..فهذ  املعرك  ا؟زئي  ليسحل منعزل  عن املعركو  ال

صووووووووووووووووفاء ذلووووووووووووووووك التنظوووووووووووووووويم ا جتموووووووووووووووواعك  للجماعوووووووووووووووو  املسوووووووووووووووولم  ..إوووووووووووووووووا ذات ارتبوووووووووووووووواط وييوووووووووووووووو  ب
 ون الفوورار إىلقعد بووه قالضمْي،وخللصووه،وعرق ،وهرر  موون األوهووا  والقيوولق الوويت تطمووك علووى كووفافيته،وت

مونهج  املسولم ،وف  ا؟ماعو  اّلِل  وكذلك هك ذات ارتباط ويي  ابألوضاع التنظيمي  اليت تقلم عليهوا حيواة
 وعلوووى النظوووام - يف نظوووام احلكوووم وحووود    -اّلِل القووولمي.املنهج الوووذي يقووولم علوووى الشووولرى يف احليووواة كلهوووا 

سولم ،على إيور ا؟ماعو  امل ان يعا التعاوين   النظام الربلي.والتعاون والراب   اتمعان يف نظام  والقرآن ك
 عرك  يف ميدان القتال وحد .م -ما قلنا ك  -معرك    تكن 

احليوواة اللاقعيو  ..وموون مث عوورج علووى الووراب إ وا كانووحل معركوو  يف امليوودان األكث.ميودان الوونفك البشووري ،وميدان 
فنهى عنه وعرج على ا نفا  يف السراء والضراء فحوخ عليوه وعورج علوى ناعو  اّلِل ورسولله فجعلهوا منواط 
 الرمح  وعورج علوى كظوم الغويج والعفول عون النواس،وعلى ا حسوان والتطهور مون ااطي و  اب سوتغفار،والتلب 
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ولوني  - -رضلان.كما عرج علوى رمحو  اّلِل املتمثلو  يف رمحو  الرسولل وعدم ا صرار فجعلها كلها مناط ال
 قلبه للناس.وعلى مبدأ الشلرى وتقرير  يف أحرج األوقات.وعلى األمان  اليت انع الغللل.

 ايت ..وعلى البذل والتحذير من البخل يف واي  ما نزل يف التعقيه على الغزوة من آ
ضووومن املعركووو  ع الوووذي يتا؟ماعووو  املسووولم  للمعركووو  يف نطاقهوووا اللاسوووعووورج علوووى هوووذا كله.ألنوووه مووواقة إعوووداق 

شوهلات لونفك والا ا نتصوار علوىاحلربي  يف إنار  و  يقتصر عليها.معرك  التعب   الكاملو  لالنتصوار الكبْي.
 ل .ع  الشامواملطامع واألحقاق،وا نتصار يف تقرير القيم واألوضاع السليم  حلياة ا؟ما

ىل إلوه.ورق  كلوه نشوانها كو له ليشْي إىل وحدة هذ  العقيدة يف ملاجه  الكينلن  البشوري  وعرج على هذا ك
 اهليمنو  يفمونهج اّلِل  إىل وحودةحملر واحد:حملر العباقة ّلِل،والعبلقي  له،والتلجوه إليوه يف حساسوي  وتقولى.و 

ل يف لوول هووذا األحوولا  علووى الكينلنوو  البشووري  كلهووا،يف كوول حووال موون أحلاهلووا.وإىل الوو اب  بووني مجيووع هووذ
يوو  لنفك،وكول جزئحركوات ا املونهج.وإىل وحودة النتوائج النهائيوو  للنشواط ا نسواين كلووه،وشيْي كول حركو  موون

 من جزئيات التنظيم يف هذ  النتائج النهائي .
 ربيووو  إ  حووونيعركووو  احلوإذن فهوووذ  التلجيهوووات الشوووامل  ليسوووحل  عوووزل عووون املعركووو .فالنفك   تنتصووور يف امل

اسووتزهلم  إ ووا« أحوود» ؟معووان يف املعووار  الشووعلري  واألخالقيوو  والنظامي ،والووذين تللوولا يوولم التقووى اتنتصوور يف
ا م الووذين بوودأو بيووائهم هووالشوويطان بووبعخ مووا كسووبلا موون الذنلب.والووذين انتصووروا يف معووار  العقيوودة وراء أن

ن ذنلب إذلووووووالتطهووووور مووووون ا.املعركووووو  اب سوووووتغفار مووووون الوووووذنلب،وا لتجاء إىل اّلِل،وا لتصوووووا  بركنوووووه الركني
ىل إنظووام الربوولي انوورا  الو وا لتصووا  ابّلِل،والرجوولع إىل كنفووه موون عوودة النصر،وليسووحل  عووزل عوون امليوودان  

العفوول و .وكظم الغوويج ع الربووليالنظووام التعوواوين موون عوودة النصوور واجملتمووع التعوواوين أقوورب إىل النصوور موون اجملتموو
اجملتمووووع  لتوووولاق يففك قوووولة موووون قوووولى املعرك ،والتضووووامن واعوووون النوووواس موووون عوووودة النصر،فالسوووويطرة علووووى الوووون

 املتسام  قلة ذات فاعلي  كذلك.
ليووه .ورق األموور إدر اّللِ كووذلك كووان موون احلقووائ  الوويت اتكووأ عليهووا السوويا  موون بدئووه إىل وايتووه ..حقيقوو  قوو

 مجل .
 ترتيووووه  يفاّللِ  وتصووووحي  التصوووولر يف هووووذ  النقطوووو  تصووووحيحا حا ووووا جازمووووا.ويف اللقووووحل ذاتووووه تقريوووور سوووون 

اعتهم العلاقوووووووه الووووووويت هووووووول ابلبشووووووور علوووووووى موووووووا يصووووووودر مووووووون سوووووووعيهم ونشوووووووانهم،وخط هم وإصوووووووابتهم،ون
را مون للمشي  ،وقد رة،وأقاةومعصيتهم،واسكهم ابملنهج وتفريطهم فيه.واعتبار هم بعد هذا كله ستارا للقد

 قدر اّلِل ُيق  به ما يشاء سبحانه.
لم  أن لووويك هلوووا مووون أمووور النصووور كوووكء.إ ا هووول تووودبْي اّلِل لتنفيوووذ مث ..يف النهايووو  ..إكوووعار ا؟ماعووو  املسووو

قدر ،من خالل جهاقها.وأجرها هك على اّلِل.وليك هلوا مون مثوار النصور كوكء مون أكوياء هوذ  األرم.و  
حلسووووواّبا ااووووواص ييتيهوووووا اّلِل النصووووور إذ يشووووواء.إ ا حلسووووواب األهووووودا  العليوووووا الووووويت يشوووووا ها اّلِل.وكوووووذلك 

 تقوع بنواء علوى جوراين سون  اّلِل،وفو  موا يقوع مون ا؟ماعو  املسولم  مون تقصوْي وتفري ،إ وا اهلزمي .فإوا حوني
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تقووع لتحقيوو  غوواايت يقوودرها اّلِل  كمتووه وعلمووه لتمحوويا النفوولس،واييز الصووفل ،وعلي  احلقووائ ،وإقرار 
 القيم،وإقام  امللازين،وجالء السنن للمستبصرين ..

قوووم هوووذا كلوووه يي موووا   النتصوووار العسوووكري أو السياسوووك أو ا قتصووواقو  قيمووو  و  وزن يف نظووور ا سوووالم ل
  ة.وتقرير احلوولووى الشووهل ععلووى أسوواس املوونهج الوورابين،يف ا نتصووار علووى النفك،والغلبوو  علووى اهللى،والفوولز 
 د يف سووووبيل اّللِ لن كوووول جهووووالووووذي أراق  اّلِل يف حيوووواة النوووواس.ليكلن كوووول نصوووور نصوووورا ّلِل وملوووونهج اّلِل.وليكوووو

 .ومنهج اّللِ 
و    رتفووع رايوو  احلووتاووْي أن وإ  فهووك جاهليوو  تنتصوور علووى جاهليوو .و  خووْي فيهووا للحيوواة و  للبشووري .إ ا ا

نوه مونهج هللا   يتعودق .إ حلو  واحودخْي فيها للحياة و  للبشري  .إ ا ااْي أن ترتفع راي  احل  لوذا حل  .وا
ام شووري  .ويف نظوولوونفك البَّت يووتم أو  يف ميوودان اوحوود  .و  حوو  يف هووذا الكوولن غووْي  .وانتصووار    يووتم حوو

مووون أقراووووا و لاهتا , احليووواة اللاقعيووو  .وحوووني ختلوووا الووونفك مووون حوووج ذاهتوووا يف ذاهتوووا , ومووون مطامعهوووا وكوووه
    .وحوني تنسولواألوهوا وأحقاقها , ومن قيلقها وأصفاقها .وحوني تفور إىل هللا متحوررة مون هوذ  األيقوال

حلركوو  موون ا؟هوود وا بلاجبهووا باّبا , لتكوول األموور كلووه إىل هللا , بعوود اللفوواءموون قلهتووا وموون وسووائلها وموون أسوو
حووني يووتم هووذا  تصووارها ..وحووني هكووم موونهج هللا يف األموور كلووه , وتعوود هووذا التحكوويم هوول غايوو  جهاقهووا وان
ل  فهووووان هللا .وإ .يف ميووووز  كلووووه ُيتسووووه ا نتصووووار يف املعركوووو  احلربيوووو  أو السياسووووي  أو ا قتصوووواقي  انتصووووارا

 انتصار ا؟اهلي  على ا؟اهلي  , الذي   وزن له عند هللا و  قيم    
م أحوود , يف قارت يوول  وموون مث كووان ذلووك ا زقواج , وكووان ذلووك الشووملل , يف التعقيووه علووى املعركوو  الوويت

 ة .ذلك امليدان الفسي  , الذي يعد ميدان القتال جانبا واحدا من جلانبه الكثْي 
ّ غووزوة لجز أحوودام ذلووك التعقيووه القوورآين علووى أحووداّ املعركوو  ُيسوون أن موووقبوول أن أنخووذ يف اسووتعرا

قرا  , يوووه حووو  ا أحووود نلخوووا وقائعهوووا كموووا ورقت يف رواايت السوووْية ل لنووودر  ملاضوووع التعقيوووه والتلج
 :ّولنراقه نريق  ال بي  ا هلي  ابلقرآن الكرمي , يف تناول اللقائع واألحدا

 : يف زاد اةكاد قال الكممة ابن القيم رله ه
ورََأَس فووويهم أبووول سوووفياَن بوووُن حووورب  ،وُأصووويُبلا  صووويب     ُيصوووابُلا  ثلهوووا،وملوووا قتووول هللا أكوووراَ  قوووريا  ببدر" 

ووولي ،لِوووذهاب أكابرهم أخذ يُيلِِوووُه ،و  يَونَوووْل موووا   نفسوووه،وجووواء كموووا ذكوووران إىل أنوووراِ  املدينووو    غوووزوة السَّ
فجموووووووووووووع قريبوووووووووووووا  ِمووووووووووووون ياليوووووووووووووِ  آ    موووووووووووووون ،ع ا؟ملعَ وامِِ ،وعلوووووووووووووى املسووووووووووووولمنيعلوووووووووووووى رسووووووووووووولل هللا 

فنزل قريبووا  ،مث أقبوول ّبووم حنووَل املدينوو ،وليحوواملا عوونهن،وجووا وا بنسووائهم لووِ ال يَِفُروا،واألحابيا،واحللفاء،قريا
َننْيِ :من جبل أُُحد  كان يقال لهُ  ه وذلك   كلَّال ِمن السن  الثالثِ ،واستشوار رسولُل هللا ،َعيوْ أصوحاَبمت 

قوواتلهم ،فووإن قخللها،وأن يتحصَّووُنلا ّبا،أم ميكووُة   املدينوو  ف وكووان رأُيُووه أ  حرُجوولا موون املدينوو ،ج إلوويهمَأحوورُ 
وكووان هووول ،ووافقووه علووى هووذا الووورأى عبووُد هللا بوون ُأىَبِ ،والنِِسوواء ِمووون فوول  البيلت،املسوولملن علووى أفوولا  األزق 

وَأحلُوولا عليووه   ،وأكوواروا عليووه اباروج،ُج يوولم بدرفبوواقر مجاعوو   ِموون ُفضووالء الصووحاب   وون فاتووه ااوورو ،الرأىَ 
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قووام   املدين ،ذلك
ُ
فأحلَّ أول ووك علووى رسوولل ،و بعووه علووى ذلووك بعووُخ الصووحاب ِ ،وأكووار عبوود هللا بوون ُأىَبِ ابمل

علوى أْكَرْهنَوا َرُسولَل هللِا :وقاللا،وقد انثو  عوزُم أُول ك،وخرج عليهم،ولَِبَك أْلَمَتهُ ،فنهخ وقخل بيته،هللا 
"َموا يَنَبغِوى لِنَوِبِ  إَذا :فقوال رسولل هللا ،اي رسولَل هللامل إن أحببوحَل أن َاُْكوَة   املدينو  فافَعلْ :فقاللا،ااُروج

َنُه وَبنْيَ عدِوِ ".  لَِبَك أْلَمَتُه أَْن َيَضَعَها َحَّتَّ َُيُْكَم هللاُ بَويوْ
ووِد بْووِن ِإْسووَحاَ   ووُد بْوونُ :قَوواَل ،َعووْن حُمَمَّ ووُد بْووُن َُيْووىَي بْووِن ، ُمْسووِلِم بْووِن ُعبَوْيووِد اّللَِّ بْووِن ِكووَهاب  الُزْهوورُِي يووب حُمَمَّ َوحُمَمَّ

َواحْلَُصوونْيِ بْووُن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعْموورِو بْووِن َسووْعِد بْووِن ُمَعوواذ  َوَغووْْيُُهْم ِمووْن ،َوَعاِصووُم بْووُن ُعَمووَر بْووِن قَوتَوواَقَة ،ِحبَّوواَن 
َوَذلِووَك يوَووْلَم اْ؟ُُمَعووِ  ِحوونَي ،َقَخووَل فَولَووِبَك أَلَْمتَووُه ،رَاَ  ِحوونَي َصوولَّى اْ؟ُُمَعووَ  ِإىَل أُُحوود  لَل اّللَِّ أَنَّ َرُسوو:ُعَلَمائِنَووا 

ْيِهْم مُثَّ َخوورََج َعلَوو،َفَصوولَّى َعَلْيووِه َرُسوولُل اّللَِّ ،َوقَووْد َموواَت يف َذلِووَك اْليَوووْلِم َرُجوول  ِمووَن اأْلَْنَصوواِر ،فَووورََغ ِمووَن الصَّوواَلِة 
َبغِووك لِنَووِلِ  ِإَذا لَووِبَك أَلَْمتَووُه أَْن َيَضووَعَها َحووَّتَّ يُوَقاتِووَل " ِقيووَل :َوقَوواَل  َوِإْن َكوواَن ُخُروُجووُه لِْلَقووْلِم ِإنَّ النَّووِلَّ :" َمووا يَونوْ

ووا فَولَووْم َيُكووْن تَوْبِلئَوتُووُه لِْلُمووْيِمِننَي َمَقاِعووَدُهْم لِْلِقتَوواِل ِعْنووَد ُخُروِجوو بَووْل َكوواَن َذلِووَك قَوْبووَل ُخُروِجووِه لِِقتَوواِل ،ِه َكوواَن َرواح 
فَأَقَوواُملا بِووِه َذلِووَك اْليَوووْلَم َويوَووْلَم ،َعووُدِوِِ  مل َوَذلِووَك أَنَّ اْلُمْشوورِِكنَي نَوزَلُوولا َمْنووزهَِلُْم ِمووْن أُُحوود  ِفيَمووا بَوَلَغنَووا يوَووْلَم اأْلَْربَِعوواِء 

فََأْصووَبَ  ،إِلَووْيِهْم يوَووْلَم اْ؟ُُمَعووِ  بَوْعووَد َمووا َصوولَّى  َِْصووَحابِِه اْ؟ُُمَعووَ  ُسوولُل اّللَِّ َحووَّتَّ رَاَ  رَ ،اْاَِموويِك َويوَووْلَم اْ؟ُُمَعووِ  
يَوَنا بِووَذِلَك ابْووُن مُحَْيوود   ووْبحِل لِلنِِْصووِ  ِمووْن َكوولَّال  َحوودَّ ووْعِه ِمووْن أُُحوود  يوَووْلَم السَّ َعووِن ابْووِن ،ينووا َسووَلَمُ  :قَوواَل ،اِبلشِِ

وووُد بْوووُن ُمْسوووِلم  الُزْهووورُِي يوووب:قَووواَل ،ِإْسوووَحاَ   وووُد بْوووُن َُيْوووىَي بْوووِن ِحبَّووواَن ، حُمَمَّ َوَعاِصوووُم بْوووُن ُعَموووَر بْوووِن قَوتَووواَقَة ،َوحُمَمَّ
ا قَوْبوووَل وََكْيوووَ  َكانَوووحْل تَوْبِلئَوتُوووُه اْلُموووْيِمِننَي َمَقاِعوووَد لِْلِقتَووواِل َغوووَدوْ :َواحْلَُصووونْيُ بْوووُن َعْبوووِد الووورَّمْحَِن َوَغوووْْيُُهْم . فَوووِإْن قَووواَل 

َاُذ اْلَمْلِضِع ف ِقيَل ،ُخُروِجِه  ُهوْم َذلِوَك قَوْبوَل ُمَناَهَضوِتِه َعوُدوَُّ  ِعْنوَد :َوَقْد َعِلْمحَل أَنَّ التوَّْبِلئََ  اختِِ َكاَنحْل تَوْبِلئَوتُوُه ِإايَّ
ووووَع بِنُوووووُزوِل لِووووَك أَنَّ َرُسوووولَل اّللَِّ َوذَ ،َمُشوووولَرتِِه َعلَووووى َأْصووووَحابِِه اِبلوووورَّْأي الَّووووِذي َرآُ  هَلُووووْم بِيَوووووْلم  أَْو يوَووووْلَمنْيِ  ووووا  َِ َلمَّ

ا"  .397اْلُمْشرِِكنَي ِمْن قُوَرْيا  َوأَتْوَباِعَها أُُحد 
وكان ،دينوو ة  وون بقووى   املواسووتعمل ابووَن أُمِِ مكتُوولم علووى الصووال،  ألوو  موون الصحاب فخوورج رسوولُل هللِا 

  قرع   وأنووووه أقخوووول يوووود، تُذب ورأى أن بقوووورا  ،ْلَموووو   رأى أن   سوووويِفه يوُ ،وهوووول ابملدينوووو ِ ،رسوووولُل هللا رأى ر اي
وشوَّل ،يُقتلوولن ر  موون أصووحابه بِنَوَفوووشوَّل البقوورَ ،فتأوَّل الثُلموو    سوويفه برجوول ُيصوواب ِموون أهوول بيتووه،َحِصووين   

 الدِِرع ابملدين .
َعوْن ،ْكوُهر  ِموْن َوقْوَعوِ  بَوِب النَِّضوِْي قَواَل الُزْهورُِي َكاَنحْل َوقْوَعُ  أُُحود  يف َكولَّال  َعلَوى رَْأِس ِسوتَِّ  أَ :وَعْن ُعْرَوَة قَاَل 
ُتْم ِموْن بَوْعوِد َموا أَرَاُكوْم َموا هُِبُولَن ِإنَّ النَّوِلَّ :ُعْرَوَة يف قَوْللِِه  قَواَل يوَوْلَم أُُحود  ِحونَي َغوزَا أَبُول ُسوْفَياَن وَُكفَّواُر َوَعَصويوْ

َعِتُكْم ،فََأوَّْلتُوَهووا اْلَمِدينَووَ  ،ْسووحُل ِقْرع ووا َحِصوويَن   ِإيِنِ رَأَيْووحُل َكووَأيِنِ لَبِ :قُوووَرْيا   َوقَوواتُِللا ِمووْن َورَائَِهووا ،فَاْجِلُسوولا يف َضوويوْ
َياِن َفِهَك َكاحلِْْصِن ، ْج بِنَوا اَي َرُسلَل اّللَِّ اْخورُ :فَوَقاَل َرُجل  ِ َّْن َ ْ َيْشَهْد بَْدر ا ،وََكاَنحِل اْلَمِديَنُ  َقْد ُكبَِِكحْل اِبْلبُونوْ

ِإانَّ َواّللَِّ َموا نوَووَزَل بِنَوا َعووُدُو ،نَوَعوْم َواّللَِّ اَي نَووِلَّ اّللَِّ َموا رَأَيْووحُل :إِلَوْيِهْم فَوْلنُوَقواتِْلُهْم َوقَوواَل َعْبوُد اّللَِّ بْووُن ُأيبَِِ بْوِن َسووُللل  

                                                 
 ( صحي  مرسل 7028َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )- 397
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َنا يف اْلَمِدي،فََأَصاَب ِفيَنا ،َقُ  َفَخَرْجَنا إِلَْيِه  َفَكلََّموُه أاَُنس  ِموَن ،َوقَاتَوْلَنا ِمْن َورَائَِها ِإ َّ َهَزْمَنا َعوُدُواَن ،َنِ  َوَ  تَونَويوْ
" َموا أَلُوُن الصَّوْرَعى ِإ َّ :مُثَّ قَواَل ،َفَدَعا ِبَاَْمِتِه فَوَلِبَسوَها ،بَوَلى اَي َرُسلَل اّللَِّ اْخرُْج بَِنا إِلَْيِهْم :اْلُمْسِلِمنَي فَوَقاُللا 

ُهْم  َسووَتْكثُورُ  اَي َرُسوولَل اّللَِّ :َواّللَِّ خِبَووْْي  " فَوَقوواَل َرُجوول  ،" بَوَقوور  :ِإيِنِ أََرى يف النوَّووْلِم َمْنُحوولرَة  " فَووأَُقلُل ،ِمووْنُكْم َوِموونوْ
َبغِوك لِنَوِلِ  ِإَذا لَوِبَك أَلَْمتَوُه أَْن َيَضو: َِيب أَْنحَل َوأُمِِك فَاْجِلْك بَِنا فَوَقاَل  فَوَهوْل ،َعَها َحوَّتَّ يَوْلَقوى النَّواَس " ِإنَّوُه َ  يَونوْ

ُء بَونْيَ يََديْوِه  َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن اِبلشَّوْلِط ِموَن ،ِمْن َرُجل  يَُدلَُنا الطَّرِيَ  َعَلى اْلَقْلِم ِمْن َكَثه  ف " فَاْنطََلَقحْل بِِه اأْلَِق َّ
َحوَّتَّ َلُقولُهْم ِ ُُحود  فَواْنطََلَ  النَّوِلُ ،ْيِا أَْو َقرِيوه  ِموْن يُولُوِة اْ؟َوْيِا اْبََزَل َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُأيبَِ  بِثُوُلِة ا؟َْ ،اْ؟َبَّانَِ  

بَوعُووولُهْم ،َعِهووَد ِإىَل َأْصوووَحابِِه ِإْن ُهوووْم َهَزُموولُهْم أَْن َ  يَوووْدُخُللا هَلُووْم َعْسوووَكر ا َوقَوووْد َكوواَن النَّوووِلُ ،َوَصوواُفلُهْم  َوَ  يَوتوْ
َتلِويِهْم ،َوَعَصوُلا النَّوِلَّ ،ا َهَزُملا فَوَلمَّا اْلتَوَقلْ  ُهْم لِيَوبوْ ُ َعونوْ ُ ،َوتَونَواَزُعلا َواْختَوَلُفولا مُثَّ َصوَرفَوُهُم اّللَّ َوأَقْوبَوَل ،َكَموا قَواَل اّللَّ

َوَأَصوواَّبُْم ِجوورَا   ،نَي َرُجووال  اْلُمْشوورُِكلَن َوَعلَووى َخووْيِلِهْم َخالِووُد بْووُن اْلَللِيووِد بْووِن اْلُمغِووْيَِة فَوَقتَووَل ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي َسووْبعِ 
وود  قَوواَل ،َحووَّتَّ َصوواَ  الشَّووْيطَاُن ِ َْعلَووى َصووْلتَِه ،َوَقِمووَك َوْجُهووُه وَُكِسووَرْت ُراَبِعيَّووُ  َرُسوولِل اّللَِّ ،َكووِديَدة   قُتِووَل حُمَمَّ

نَوْيوو،َفُكْنووحُل أَوََّل َمووْن َعووَرَ  النَّووِلَّ :َكْعووُه بْووُن َمالِووك   فَوَناَقيْووحُل ِبَصووْليت اأْلَْعلَووى ،ِه ِمووْن َورَاِء اْلِمْغَفووِر َعَرفْووحُل َعيوْ
ُ اْلُمْشوورِِكنَي ،فََأَكوواَر ِإَ َّ أَِن اْسووُكحْل ،َهووَذا َرُسوولُل اّللَِّ : فَونَوواَقى أَبُوول ،َوَأْصووَحابُُه ُوقُوول   َوالنَّووِلُ ،وََكوو َّ اّللَّ

ُهْم َمْن بُِقَر َبْطنُوُه ،َوُجِدُعلا ، اّللَِّ ُسْفَياَن بَوْعَدَما ُمثَِِل بِبَوْعِخ َأْصَحاِب َرُسللُ  ِإنَُّكوْم :فَوَقواَل أَبُول ُسوْفَياَن ،َوِمنوْ
اْعوُل :مُثَّ قَواَل أَبُول ُسوْفَياَن ،فَِإنَّ َذِلَك َ ْ َيُكوْن َعوْن َذِوي رَأَيْونَوا َوَ  َسواَقتَِنا ،َسَتِجُدوَن يف قَوْتاَلُكْم بَوْعَخ اْلَمَثِل 

ُ أَْعلَوووى َوَأَجوووُل فَوَقووواَل :َموووُر بْوووُن ااَْطَّووواِب ُهبَوووْل فَوَقووواَل عُ  ن وووا :اّللَّ لَوووى بَوووْدر  فَوَقووواَل ُعَموووُر ،أُْنِعْموووحَل َعيوْ لَوووى بَِقتوْ َ  :قَوتوْ
لَووى  نَووا ِإذ ا :َوقَوووْتاَلُكْم يف النَّوواِر فَوَقوواَل أَبُوول ُسووْفَياَن ،قَوووْتاَلاَن يف اْ؟َنَّووِ  ،َيْسووَتِلي اْلَقتوْ َرُفلا رَاِجعِوونَي مُثَّ اْنَصوو،َلَقووْد ِخبوْ

وََكواَن فِويَمْن نَلَوبَوُهْم يَوْلَم ِوذ  َعْبوُد اّللَِّ ،َحوَّتَّ بَوَلغُولا َقرِيب وا ِموْن مَحْورَاِء اأْلََسوِد ،َأْصَحابَُه يف نَلَوِبِهْم َونََدَب النَِّلُ ،
ُ ،ْبُن َمْسُعلق   النَّواَس قَوْد مَجَعُولا َلُكوْم فَاْخَشوْلُهْم فَووزَاَقُهْم ِإميَواان   الَّوِذيَن قَواَل هَلُوُم النَّواُس ِإنَّ :َوَذلِوَك ِحونَي قَواَل اّللَّ

ُ َونِْعَم اْللَِكيُل"  .398َوقَاُللا َحْسبُوَنا اّللَّ
وووووووْلط بَووووووونْيَ املدينوووووووِ  وأُُحووووووود،فخووووووورج يووووووولم ا؟معووووووو  ابَزَل عبوووووووُد هللا ابووووووون ُأىَبِ بنحووووووول يُلوووووووِة ،فلما صوووووووار ابلشَّ

هم ،بعهم عبُد هللا بن عمرو بن حرامفت،خُتالف  وتسَمُع ِمن غْيى:وقال،العسكر والد جابر بون عبود هللا يولخبِِ
  ،لل نَعلَوووووووُم أنكوووووووم تُقووووووواتللن:أو اقفعلا.قووووووواللا،تَعووووووواَلْلا قووووووواتُِللا   سوووووووبيل هللا:ويقلل،وُيُضوووووووهم علوووووووى الرجلع

  وسوولك حوورَّة بوو،فأىب،وسووأله قوولم موون األنصووار أن يسووتعينلا ُ لفووائهم ِموون يهلق،وسبَّهم،فرجووع عنهم،نرجع
" ف:وقال،حاريوو  فخوورج بووه بعووُخ األنصوواِر حووَّت سووَلك   حووائ  ،"َمْن َرُجوول  َحْوورُُج بِنَووا َعلَووى الَقووْلِم ِمووْن َكثَووه 

  أُِحووووُل لووووَك أن توووودُخَل   :فقووووام ُيثوووول الوووو اَب   وجوووول  املسوووولمني ويقوووولل،وكووووان أعمى،لِووووبعخ املنافقني
 399"  تقُتلل  فهذا أعمى القله أعمى البصِر".:فقال،فابتدر  القلُم لِيقتلل ،حائطى إن كنحَل رسلَل هللاِ 

                                                 
 رسل( صحي  م 9434ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوَْعاينِِ )- 398
 [471/ 1[ و ري  الرسل وامللل  ]16/ 4ملاف  للمطبلع ] -[ والبداي  والنهاي   بن كثْي حمق  64/ 2سْية ابن هشام ] - 399
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وووعَه ِمووون أُُحووود   عُوووْدَوِة الَلاِقىونفوووذ رسووولُل هللا  ِن َعوووووى النووواَس ،هووورَ  إىل أُُحووودلوجعوووَل ،حوووَّت نوووزَل الشِِ
واسووتعمل ،مخسوولن فارسا   فيهم،ائ وهل   سووبِعم،تَوَعبَّ للقتووال،فلمووا أصووبَ  يوولَم السووبحل،الِقتَووال حووَّت ذمرهمْ 

ولل رأى الطووَْي ، ل وأ  يُفووارقُ ،مركووزهم وأموور  وأصووحابَه أن يَلزُموولا،ى الُرموواة وكووانلا مخسووني عبووَد هللا بوون ُجبْيعلوو
شرِِكنَي اب،وكانلا خلَ  ا؟يا،تتخطُ  العسكر

ُ
ْسِلِمنَي ِمْن َورَ لَِ ال ذتُل ،لنوَّْبلِ وأمَرُهم أْن يَوْنَضُحلا امل

ُ
 ائِِهم.ا امل

تَونْيِ الووزبَْي دى اجمَلنِِبوَ وجعول علوى إحوو،مْيوأعطى اللِِوولاء ُمْصوَعَه بووَن عُ ،ِقرَعونْي يلم ِوذ   بَوونْيَ فظواهر رسولُل هللا 
نووذَر بووَن عمرو،بووَن العوولام

ُ
وكووان ،ر  عوون القتالن استصووغفرقَّ َموو،واسووتعرم الشووباَب يلم ووذ  ،وعلى األخوورى امل
ُد بووووون وزيووووو،د بووووون أرقموزيووووو،ازبعبووووون  والوووووثاءُ ،وأَُسوووووْيُد بووووون َلِهْي  ،وأُسووووواَم  بووووون زيد،مووووونهم عبوووووُد هللا بوووووُن عمر

ورافُع بوووون ،َدب  رَُة بووووُن ُجْنووووهم َ ُوووووكووووان ِموووون،وأجوووواَز َموووون رآُ  ُمِطيقا  ،وعموووورو بووووُن َحْزم  ،وَعرَابووووُ  بوووون أوس،تبحل
وونِِ مخووك عشوورة:وهلما مخووَك عْشوورة سوون .فقيل،َخووديج  ِلصووغر  قَّ َموون َرقَّ ور ،سوون    أجاز َموون أجوواز لبللغووه ابلسِِ

يوَْي للبلولغ وعدِموه شو  ،م إناقتوهقَّ لِعودورقَّ َمون رَ ،إ ا أجاَز َمْن أجاز  ناقته:وقالحل نائف ،عن ِسنِِ البُوُللغ
 "."فلمَّا َرآىن ُمِطيقا  َأَجاَزىن:و  بعخ ألفاا حدية ابن عمر:  ذلك قاللا

وعلى ،دن اللليوالوَد بوخيمنوتهم فجعللا علوى م،وفويهم مائتوا فوارس  ،وهم   ياليِ  آ    ،وتعبَّحْل قريا  للقتال
بطووال   وكان ُكووجاعا  ،اِ  بوون َخَرَكوو َ سوويَفه إىل أىب ُقَجانَوو  ِ َوووقفَع رسوولُل هللا ،امليسورِة ِعكرمووَ  بووَن أىب جهوول

 َحَْتاُل ِعند احلرب.
وكان ُيسوووووومَّى ،وا ه عبوووووود َعْموووووورِو بوووووون َصووووووْيِفى،وكووووووان أوََّل َمووووووْن بَووووووَدر ِموووووون املشووووووركني أبوووووول عووووووامر الفاِسوووووو ُ 

وجاَهَر ،َكوورَِ  بووه،فلما جوواء ا سالمُ ،وكان رأس األوس   ا؟اهليوو ،الفاِسوو َ ا  رسوولل هللا فسوومَّ ،"الرَّاهَه"
وُيُضوووووهم علوووووى وذهه إىل قُوووووريا يوُوووووَللِِبُوُهم َعلَوووووى َرُسووووولِل هللِا ،فخرج ِموووووَن املدينووووو ،ابلَعوووووَداوةرسووووولَل هللا 

وتعرَّ  ،فناقى قلَمووووه،َمووووْن َلِقووووَى املسوووولمنيَ فكان أوَّل ،وموووواُللا معووووه،ووعووووَدهم  ن قلَمووووه إذا رأو  أناُعل ،ِقتاله
مث قاتوول املسوولمني ِقتووا   ،لقد أصوواَب قوولمى بعوودى كوور  :فقال،  أنعووم هللاُ بووَك عينووا  اَي فَاِسوو ُ :فَوَقوواُللا لووه،إليهم
ْسِلِمنَي يَوْلَمِ ذ  ،كديدا  

ُ
 .400أَِمحلْ :وكان ِكعاُر امل

وعلُى ،بود املطَّلوهعه محزُة بوُن سُد رسللوأسُد هللا وأ،هللا ونلحُ  بُن عبيد،وأبلى يلم ذ أبل ُقَجانََ  األنصارىُ 
 وسعُد بُن الربيع.،وأنُك بن النضر،بُن أىب ناله

وولَّوووووولا ُمووووووْدِبريَن حووووووَّت انتَوَهووووووْلا إىل ،فوووووواوزم عوووووودُو هللاِ ،وكانووووووحل الدولووووووُ  أوََّل النهوووووواِر للمسوووووولمني علووووووى الكفَّار
اي قووووووووولُم :وقاللا، فظوووووووووهَكوووووووووَزهم الوووووووووذى أمووووووووورهم رسووووووووولُل هللا تركووووووووولا مر ،فلما رأى الرَُمووووووووواُة هزميَتهم،ِنسوووووووووائهم
فووذهُبلا   نلووه ،ولنلا أن لوويك للمشووركني رجع   ،فلووم يسوومُعلا،فووذكَّرهم أمووْيُهم عهووَد رسوولل هللا ،الغنيم َ 
وَاكَُّنلا حوَّت ،فجواُزوا منوه،قود خوال ِمون الُرماة،فلجدوا الثوَّْغور خاليا  ،وكرَّ فُرَساُن املشركني،وأْخُللا الثوَّْغرَ ،الغنيم ِ 

وتلىلَّ الصَّوَحاب ،وخَلَا ،وهم سوبعلن،فأكرم هللاُ َمْن  أكرَم مونهم ابلشوهاقة،فأحانُلا ابملسلمني،أقبل آِخرُهم
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وَهَشوووُملا البيضووو  علوووى ،وكانوووحل الُسفلى،وكسوووروا َرابِعيوَّتَوووه الُيْم ،فجرُحووولا وجَههاملشوووركلن إىل رسووولِل هللا 
وسووق    ُحفوورة ِموون احلَُفووِر الووَّت كووان أبوول عووامر الفاِسووُ  َيكيووُد ّبووا ،قووع ِلشقهرأسووه ورَمووْلُ  ابحِلَجووارة حووَّت و 

وُعتُوبَوُ  بوُن ،َعْموُرو بوُن َقِمَ  َ وكوان الوذى تولىلَّ أذا  ،واحتضنه نلحُ  بُن ُعبيد هللا،فأخذ علُى بيد ،املسلمني
 هل الذى كجَُّه.،زهرىعِم حممد بن مسلم بن كهاب ال،إن عبد هللا بن كهاب الزهرىَّ :وقيل،أىب وقاص

  املِْغَفوِر   تَواِن ِمون حلوَحَلقَ  ونشوبحل،فودفع اللِِولاء إىل علوىِِ بون أىب ناله،وقُِتَل مصعُه بن عمْي بني يديه
ِصوووووِهَما   دَِّة غل وعخَّ عليهموووووا حوووووَّت سوووووقطحل ينيتوووووا  ِمووووون كووووو،فانتزعهما أبووووول عبيووووودة بووووون ا؟ووووورَّا ،وجهوووووه
َم ِمووون وجنتهوامتاَّ َمالوووُك بوووُن سووونان والووود أ،وْجِهوووهِ  ُدوَن موووا هللاُ ملشوووركلن يُريوووأقركوووه او ،ىب سوووعيد ااووودرى الووودَّ

 أجهضووهم دهم نلحووُ  حووَّتمث جالوو،افحال ُقونَووه نفوور  ِموون املسوولمني حنوول عشوورة حووَّت قُِتلُوول ،حائوول  بيوونَوُهم وبينَووه
بووووون  قتووووواقة لم وووووذ عووووونيُ وأصووووويبحل ي،وهل   يتحرَّ ،والنبووووول يقوووووع فيوووووه،وترََّس أبووووول ُقجانووووو  عليوووووه بظهر ،عنوووووه

علووى  وصوورن الشوويطاُن ،سَنهماوكاَنحْل أصوو َّ عينيووه وأح،فرقَّهووا عليووه بيوود ،فووأتى ّبووا رسوولَل هللا ،النعمان
  قدرا  مقدورا .وكان أمُر هللا،كثرُهموفرَّ أ،ووقع ذلك   قللب كثْي  من املسلمني،إنَّ حممدا  َقد قُِتلَ :صلتِهِ 

سوووولُل هللِا قُتِووووَل ر :اللاَن ف فقما تنتِظووووُرو :فقال،ا  يووووديهموموووور أنووووُك بووووُن النَّضوووور بقوووولم موووون املسوووولمني قوووود ألَقوووول 
،قى سووعَد بووَن ول،بَل النوواسَ مث اسووتق،موا َتْصوونَوُعلَن   احليوواة بعوود  ف قلُموولا فملتُوولا علووى موا َموواَت عليووه:فقال

سووبعلَن َضوورب ،وُجرَِ  ه بوووُوِجووَد ،ِتلَ حووَّت قُ  فقاتل،اَي َسووْعُدمل إىن أَلِجووُد رِيووَ  ا؟َنَّووِ  ِمووْن ُقوِن أُُحوود:معوواذ فقووال
 يلم ذ عبد الرمحن بن عل  حنلا  من عشريَن ِجراح .

ُ َعْنووُه  ووك أَنَووُك بْووُن النَّْضووِر َعووْن ِقتَوواِل بَووْدر  :قَوواَل ،َعووْن أَنَووك  َرِضووَك اّللَّ " اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِغْبووحُل :فَوَقوواَل ،َغوواَب َعمِِ
ْشرِِكنَي 

ُ
ُ َموا َأْصوَنُع " لَِ نِ ،َعْن أَوَِّل ِقَتال  قَاتَوْلحَل امل ْشورِِكنَي لَوَْيََينَّ اّللَّ

ُ
ُ َأْكوَهَدين ِقتَواَل امل وا َكواَن يوَوْلُم أُُحود  ، اّللَّ فَوَلمَّ

ْسووِلُملَن ،
ُ
ا َوأَبْووورَأُ إِلَْيووَك ِ َّوو -يَوْعووِب َأْصووَحابَُه  -" اللَُّهوومَّ ِإيِنِ أَْعتَووِذُر إِلَْيووَك ِ َّووا َصووَنَع َهووُيَ ِء :قَوواَل ،َواْنَكَشووَ  امل
ْشورِِكنَي  -،َصَنَع َهوُيَ ِء 

ُ
ا؟َنَّوَ  ،" اَي َسوْعُد بْوَن ُمَعواذ  :فَوَقواَل ،فَاْسوتَوْقبَوَلُه َسوْعُد بْوُن ُمَعواذ  ،مُثَّ تَوَقودََّم "  -يَوْعوِب امل

قَوواَل أَنَووك  ،ّللَِّ َمووا َصوَنَع َفَموا اْسووَتطَْعحُل اَي َرُسولَل ا:قَوواَل َسووْعد  ،َوَربِِ النَّْضوِر ِإيِنِ َأِجووُد رَُِيَهوا ِمووْن ُقوِن أُُحود  " 
أَْو َرْميَوو   ِبَسووْهم  َوَوَجووْداَنُ  قَووْد قُتِووَل َوقَووْد َمثَّووَل بِووِه ،فَوَلَجووْداَن بِووِه ِبْضووع ا َومَثَوواِننَي َضووْربَ   اِبلسَّووْيِ  أَْو نَْعنَوو   بِوورُْم   :

ْشووورُِكلَن 
ُ
" ُكنَّوووا نوُوووَرى أَْو َنظُوووُن أَنَّ َهوووِذِ  اهليَوووَ  نَوزَلَوووحْل ِفيوووِه َويف :أَنَوووك  َفَموووا َعَرفَوووُه َأَحووود  ِإ َّ أُْختُوووُه بِبَوَنانِوووِه قَووواَل ،امل

ْيِمِننَي رَِجال  َصَدُقلا َما َعاَهُدوا اّللََّ َعَلْيِه ِإىَل آِخِر اهليَِ  ":َأْكَباِهِه 
ُ
 401ِمَن امل
" لَووِ ْن أَرَاين :َقوواَل َعووْن أَوَِّل َمْشووَهد  َكووِهَدُ  النَّووِلُ فوَ ،أَنَّ أَنَووَك بْووَن النَّْضووِر تَوَغيَّووَه َعووْن ِقتَوواِل بَووْدر  ،وَعووْن َتبِووحل  

ُ َما َأْصَنُع , فَوَلمَّا َكاَن يَوْلُم أُُحد  اْوََزَم َأْصَحاُب َرُسولِل اّللَِّ  ُ ِقَتا   َلَْيَينَّ اّللَّ . أَقْوبَوَل فَوورََأى َسوْعَد بْوَن ُمَعواذ  اّللَّ
َهزِم ا  فَوَقاتَوَل :ر و َوأَيْوَن ف أَيْوَن ف َوالَّوِذي نَوْفِسوك بِيَوِدِ  ِإيِنِ أَلَِجوُد رِيوَ  اْ؟َنَّوِ  ُقوَن أُُحود  , قَواَل أاََب َعْمو:فَوَقواَل ،ُمنوْ

انِووِه َواّللَِّ َمووا َعَرفْووحُل َأِخووك ِإ َّ بِبَونَ :فَوَقالَووحل أُْختُووُه ،اَي َرُسوولَل اّللَِّ َمووا أَنَْقووحُل َمووا أَنَوواَ  :َحووَّتَّ قُتِووَل . فَوَقوواَل َسووْعد  
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ُ تَوبَواَرَ  َوتَوَعواىَل ،َونَْعنَو   بِورُْم   َوَرْميَو   ،فَوُلِجوَد ِفيوِه ِبْضوع  َومَثَوانُلَن َضوْربَ   ِبَسوْي   ،وََكاَن َخِشوَن اْلبَونَواِن ، فَوأَنْوَزَل اّللَّ
 402ِمَن اْلُمْيِمِننَي رَِجال  َصَدُقلا َما َعاَهُدوا اّللََّ َعَلْيِه . " اهْليََ .:

اي :علووى صوولته فصواَ  ،ُه بوون مالكوكان أوَّل َموون عرفوه هووحَل املِْغَفوِر كعوو،حنوَل املسوولمنيهللِا وأقبول رسوولُل 
ىل إليوه املسولملَن ووُضولا معوه إ واجتمع،فأكوار إليوه أن اْسوُكحل،معشَر املسلمنيمل أَْبِشُروا هوذا رسولُل هللِا 

ووعه الووذى نووزل فيووه وو،وعلى،وعمر،وفيهم أبوول بكر،الشِِ ندوا فلمووا اسووت،همارى وغْيُ مَّ  األنصووواحلوواّر بووُن الصِِ
سولَل ر نه يقتُول عليوه زعم عدُو هللِا أ،ذالَعلْ :ُأىُب بُن َخَل  على جلاق له يُقال لهأقرَ  رسلَل هللا ،إىل ا؟بل

ومَّ تناول رسلُل هللا ،فلما اق ب منه،هللا   فكرَّ ،ُقلتِوهِ فطعَنه ّبوا فجواءت   تَورْ ، ِ احلربَ  ِمن احلاّر بون  الصِِ
َجازِ ا ىب  هوِل ذِ ل كوان مووهللِا لو:فقوال،وهللِا موا بوك مون  س  :فقوال لوه املشوركلن،عدُو هللا منهزَِما  

َ
ملواتُلا ،ى امل

ْل أاَن أَقْوتُولُووه إْن "بَوو:فقال، سوولَل هللافبل  ذلووك ر ،أقْوتُووُل عليووه حمموودا  :وكوواَن يَوْعلِووُ  فرَسووه  كووَ  ويقللُ ،أمجُعلن
فموات منوه   ،ذلك ا؟ر  نه مقتلل ِمنأيقن  ف،"أان قاتِلُه":َتذكَّر عدُو هللا قلله،عَنهَكاَء هللاُ تَوَعاىَل" فلما ن

 نريقه ِبَسِرَ  َمْرِجَعُه إىل مكََّ .
ووَ  لَيَوْقووتُوَلنَّ رَ ،َأُخوول بَووِب مُجَووَ  ،َكوواَن ُأيَبُ بْووُن َخلَوو   :قَوواَل ،فَعووْن عُووْرَوَة بْووِن الووزَُبْْيِ  ُسوولَل اّللَِّ قَووْد َحلَووَ  َوُهووَل ِ َكَّ

، َِّووا بَوَلغَووحْل َرُسوولَل اّلل ُ " :َحْلَفتُووُه قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ فَوَلمَّ فَأَقْوبَووَل ُأيَب  ُمتَوَقنِِع ووا يف ،" بَووْل أاََن أَقْوتُولُووُه ِإْن َكوواَء اّللَّ
وود  :احْلَِديووِد َوُهووَل يَوُقوولُل  لَووُه  َفَحَمووَل َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ ،ِإْن َْنَووْلُت َ  َْنَووا حُمَمَّ فَاْسووتَوْقبَوَلُه ُمْصووَعُه بْووُن ،يُرِيووُد قَوتوْ

اِر ،ُعَمْْي   تَوْرقُووَلِة َوأَْبَصوَر َرُسولُل اّللَِّ ،فَوُقتِوَل ُمْصوَعُه بْوُن ُعَموْْي  ،بِنَوْفِسوِه يَِقوك َرُسولَل اّللَِّ ،َأُخل َبِب َعْبِد الدَّ
َفطََعنَوُه ِ َْربَتِوِه فَوَلقَوَع ُأيَب  َعوْن فَوَرِسوِه َوَ ْ َحْورُْج ِموْن نَْعَنتِوِه ،رِْع َواْلبَوْيَضوِ  ُأيبَِِ ْبِن َخلَو   ِموْن فُوْرَجو   بَونْيَ َسوابَِغِ  الودِِ 

َوا ُهوَل َخوْدش  :فَوَقواُللا ،فََأَ ُ  َأْصَحابُُه فَاْحَتَمُللُ  َوُهَل َحُلُر ُخوَلاَر الثوَّوْلِر ،َقم    فَوذََكَر هَلُوْم قَووْللَ ،َموا َأْجَزَعوَك ف ِإ َّ
لَووْل َكوواَن َهووَذا الَّووِذي يب ِ َْهووِل ِذي اْلَمَجوواِز ،َوالَّووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  :مُثَّ قَوواَل ،" أاََن أَقْوتُووُل أُبَوي ووا " :َرُسوولِل اّللَِّ 

 403َفُسْحق ا أِلَْصَحاِب السَِّعِْي "،َفَماَت ِإىَل النَّاِر ،َلَماتُلا َأمْجَُعلَن 
وصووووهَّ علووووى ،وغسوووول عوووون وجهووووه الدم،فرق ،فلجوووود  آجنا  ،ليشوووورب منه وووواء وجوووواَء علووووِى إىل رسوووولل هللا 

قَاَل ،فجلك نلحوُ  هتَوه حوَّت َصووِعَدَها،فلم َيْسوَتِطع ِلموا بووه،أن يعلُوَل صووخرة  ُهنالوكفأراق رسولُل هللا ،رأسوه
ا ِموْن اْ؟ِورَاِ  الِويِت َأَصوابَوْتُه َوَصوِلى َصِلى الِظْهَر يَوْلَم أُُحود  قَاأَِن الِنِلِ :َوذََكَر ُعَمُر َمْلىَل ُغْفرََة :اْبُن ِهَشام   ِعود 

 ،404اْلُمْسِلُملَن َخْلَفُه قُوُعلق ا".
                                                 

َماَمِ  َوتَوْرتِيُه ااِْاَلَف ِ  - 402  ( صحي  لغْي   39أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ ) تَوْثِبيحُل اْ ِ
ووَجاَعِ  َوالنَّْجوودَ   ووَجاَعِ  مَجَاَعوو   فَولَووْيَك َأَحوود  ا َكوورََكُه يف اِة .فَووِإذَ فَوَهووُيَ ِء َوَأْكووَباُهُهْم ِ َّووْن َ ْ نَووْذُكْرُهْم ِمووْن أَْهووِل الشَّ  أَْوىَل اِبْلَفْضووِل ِمووَن اهْلَخووِر،ِمْن أَنَّ لشَّ
،َوَما َأْسنَ الَّ  ُ َعْنُه ِمَن اْلَفَضاِئِل َمْقُبلل  َهوا،اْخُتاَّ ِّبَوا ُقوِن ُكولِِ اْلَفَضواِئِل ِ َّوا َ ْ نَوْذُكْرهَ وَ َن اْلَمَناقِوِه ْدتُُه مِ ِذَي ذََكْرتُُه لَِعِلكِ  َرِضَك اّللَّ ا َأْكثَووُر َوأَْوفَووُر ِمنوْ

دِِي ُ َأَحد ،َوِمنوَْها َما ُكلرَِ  ِفيَها .َوأَمَّا ا ُ د  .َفِموْن َذلِوَك قَوْللُوُه  َعْنوُه َموا َيْشورَُكُه ِفيَهوا َأَحوْكور  َرِضوَك اّللَُّ  أَبُل بَ اَْْصَلُ  الَّيِت اْخُتاَّ ِّبَا الصِِ :" َذْىَب اّللَّ
ُ َعْنُه َوأَْرَضا ُ   َواْلُمْيِمُنلَن ِإ َّ أاََب َبْكر  " َرِضَك اّللَّ

 ( صحي  لغْي  1122ْلبَويوَْهِقكِِ )َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِ  - 403
 [ضعي 86/ 2سْية ابن هشام ] - 404
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   ذلك اليلم هحَل ِللاء األنصار.وصار رسلُل هللِا  
َيِب َُيْوىَي بْوُن َعبَّواِق بْوِن َعْبوِد هللِا بْوِن الوزَُبْْيِ ،َعِن اْبِن ِإْسَحاَ  و  ْعوحُل َرُسولَل :قَواَل ، َعوْن َجودِِ ِ ،َعوْن أَبِيوِه ،َحودَّ َِ 

َحووَّتَّ انْوتَوَهووى بَوْعُضووُهْم ِإىَل ُقوِن اأَلْعوورَاِم َعلَووى َجبَوول  َوقَووْد َكوواَن النَّوواُس اْوََزُموولا َعووْن َرُسولِل هللِا :يَوُقولُل ،هللِا 
 َعواِمر  اْلتَوَقوى ُهوَل َوأَبُول ُسوْفَياَن بْوُن َحوْرب  َوَقْد َكاَن َحْنظََلُ  بْوُن َأيب مُثَّ َرَجُعلا ِإىَل َرُسلِل هللِا ،بَِناِحَيِ  اْلَمِديَنِ  

اُق بْوُن اأَلْسوَلِق ، اق  اِبلسَّوْيِ  َحوَّتَّ قَوتَولَوُه ،فَوَلمَّا اْستَوْعالَُ  َحْنظََلُ  َرآُ  َكدَّ َوقَوْد َكواَق يَوْقتُوُل أاََب ُسوْفَياَن ،فَوَعوالَُ  َكودَّ
ووُلُه اْلَمالَِئَكووُ  ِإنَّ َصوواِحَبُكْم َحْنظَلَوو:فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا ، َخوورََج َوُهووَل ُجنُووه  :فَوَقالَووحْل ،َفَسووُللا َصوواِحبَوَتُه ،َ  تُوَغسِِ

 .405َفَذاَ  َقْد َغسََّلْتُه اْلَمالَِئَكُ .:فَوَقاَل َرُسلُل هللِا ،َلمَّا  ََِع اهْلَائَِعَ  
َيِب َُيْوىَي بْوُن َعبَّواِق بْوِن َعْبوِد اّللَِّ :وقَاَل اْبُن ِإْسَحاَ     َكواَن َحْنظَلَوُ  :َعوْن َجودِِِ  قَواَل ،َعوْن أَبِيوِه ، بْوِن الوزَُبْْيِ َحدَّ

اُق بْووُن اأْلَْوِس َو  ووا َعوواَلُ  َحْنظَلَووُ  َرآُ  َكوودَّ َكوواَن يُوَقوواُل لَووُه أَبُوول بْووُن َأيب َعوواِمر  الثوََّقِفووُك تَوبَوواَرَز ُهووَل َوأَبُوول ُسووْفَياَن فَوَلمَّ
اق  اِبلسَّو،َكُعلب   وُلُه :ْيِ  فَوَقتَولَوُه َوقَوْد َكواَق يَوْقتُوُل أاََب ُسوْفَياَن فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ فَوَعواَلُ  َكودَّ ِإنَّ َصواِحَبُكْم لَتُوَغسِِ

ووووَع اهْلَائَِعووووَ  . فَوَقوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ :اْلَماَلِئَكووووُ  َفَسووووأَُللا َصوووواِحبَوَتُه فَوَقالَووووحْل  ووووا  َِ ووووَلْتُه :َخوووورََج َوُهووووَل ُجنُووووه  َلمَّ َغسَّ
يلَوَ  بِْنوحَل :اَلِئَكُ  َوذََكَر اْلَلاِقِدُي ِقصََّ  َحْنظََلَ  ِبزاَِيَقِة أَْلف اا  . قَاَل اْلمَ  َكاَن َحْنظَلَوُ  بْوُن َأيب َعواِمر  قَوْد تَووَزوََّج مجَِ

َلِ  الَّيِت َصوِبيَحتُوَها ِقتَو وََكواَن قَوِد اْسوَتْأَذَن َرُسولَل اّللَِّ ،اُل أُُحود  َعْبِد اّللَِّ ْبِن َأيبِ  اْبِن َسُللَل َوأُْقِخَلحْل َعَلْيِه يف اللَّيوْ
 َّووا َصوولَّى الُصووْبَ  َغووَدا يُرِيووُد النَّووِل يلَووُ  فَوَعوواَق َفَكوواَن َمَعَهووا فََأْجنَووَه أَْن يَِبيووحَل ِعْنووَدَها فَووَأِذَن لَووُه فَوَلمَّ فَوَلزَِمْتووُه مجَِ

َها مُثَّ أَرَاَق اْاُُروَج َوَقْد أَْرَسَلحْل قَوبْ  َفِقيوَل هَلَوا ،َل َذِلَك ِإىَل أَْربَوَع   ِمْن قَوْلِمَها فََأْكَهَدهْتُْم َعَلْيِه أَنَُّه َقْد َقَخوَل ِّبَوا ِمنوْ
ووَهاَقُة :رَأَيْووحُل َكووَأنَّ السَّووَماَء فُرَِجووحْل لَووُه فَووَدَخَل ِفيَهووا مُثَّ أُْنِبَقووحْل فَوُقْلووحُل :ِ َ َأَكووَهْدِت َعَلْيووِه ف قَالَووحْل : َهووِذِ  الشَّ

ووا قُتِووَل َحْنظَلَووُ  أَتَوووْلُ  َوُهووَل مَ فََأْكوو ْقتُوولل  ِإىَل َجْنووِه َهْدُت َعَلْيووِه أَنَّووُه َقَخووَل يب َوَعلَّْقووحُل بَِعْبووِد اّللَِّ بْووِن َحْنظَلَووَ  فَوَلمَّ
وُل َحْنظَلَوَ  " إِ :فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ ،مَحْزََة ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِه ُمثَِِل  َِْصَحابِِه َوَ ْ مُيَثَّْل بِِه  يِنِ رَأَيْوحُل اْلَماَلِئَكوَ  تُوَغسِِ

فَوَنظَوْراَن فَوِإَذا :ُي ْبَن َأيب َعاِمر  َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِم ِ َاِء اْلُمْزِن يف ِصَحاِ  اْلِفضَِّ  " . قَاَل أَبُل أَُسْيد  السَّواِعدِ 
فََأْخَثْتُوُه فََأْرَسوَل ِإىَل اْمرَأَتِوِه َفَسوَأهَلَا فََأْخَثَتْوُه أَنَّوُه َخورََج حُل ِإىَل النَّوِلِِ فَوَرَجْعو:رَْأُسُه يَوْقطُوُر َمواء  . قَواَل أَبُول أَُسوْيد  

 406َوُهَل ُجُنه  ".
 الئك .يُغسَّل اقتداء  ابمل،أن الشهيَد إذا قُِتَل ُجنبا  ،وجعل الفقهاُء هذا ُحج 

َعْن َعْبوووِد ،حَّت اجتمعووولا إليوووه،َعْمووورَُة بنوووحُل علقموووَ  احلارِيِيَّووو فرفَوَعْتُه هلوووم ،وقتووول املسووولملن حاِموووَل لووولاِء املشوووركنيَ 
َبُ  بِْنووحُل َكْعووه  :الوورَّمْحَِن بْووِن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َأيب َصْعَصووَعَ  قَوواَل  َكووِهَدْت :" قَالَووحْل أُُم ُعَمووارََة ُنَسوويوْ

لَووَ  َعْقووَد النَّووِلِِ  َعووَ  لَووُه لَيوْ ووُد بْووُن ُعَمووَر َواْلبَويوْ لَووَ  َمووَع اْلَقووْلِم " . قَوواَل حُمَمَّ َكووِهَدْت أُُم :اْلَعَقبَووِ  َواَبيَوَعووحْل تِْلووَك اللَّيوْ
َها َوَخَرَجوحْل َمَعُهوْم ِبَشونِ  هَلَوا يف أَوَّ  ا َمَع َزْوِجَها َغزِيََّ  ْبِن َعْمر و َوابْونَويوْ ْن ِل النوََّهواِر تُرِيوُد أَ ُعَمارََة بِْنحُل َكْعه  أُُحد 

ووا بَوونْيَ نَْعنَوو   بِوورُمْ     أَْو َضووْربَ   َتْسووِقَك اْ؟َْرَحووى فَوَقاتَولَووحْل يَوْلَم ِووذ  َوأَبْولَووحْل بَوواَلء  َحَسوون ا َوُجرَِحووحِل ايْووَبْ َعَشووَر ُجْرح 
                                                 

 ( صحي 7025[)495/ 15ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 405
 ( صحي  405َقَ ِئُل النُوبُولَِّة أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ )  - 406
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َها فَوُقْلوحُل َحودِِيِيِب َخو:َفَكاَنحْل أُُم َسْعِد بِْنحُل َسْعِد ْبِن َربِيع  تَوُقلُل ،ِبَسْي    قَالَوحْل ،َثَِ  يوَوْلَم أُُحود  َقَخْلحُل َعَليوْ
 َرُسولِل اّللَِّ َوُهوَل َخَرْجحُل أَوََّل النوََّهاِر ِإىَل أُُحد  َوأاََن أَْنظُُر َما َيْصَنُع النَّاُس َوَمِعك ِسَقاء  ِفيوِه َمواء  فَانْوتَوَهْيوحُل ِإىَل :

ووا اْوَووزَ  َم اْلُمْسووِلُملَن احْنَووْزُت ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ َفَجَعْلووحُل أاَُبِكووُر اْلِقتَوواَل يف َأْصووَحابِِه َوالُدَولَووُ  َوالوورِِيُ  لِْلُمْسووِلِمنَي فَوَلمَّ
وا :قَالَوحْل ،َوأَُذُب َعْن َرُسلِل اّللَِّ اِبلسَّْيِ  َوأَْرِمك اِبْلَقْلِس َحَّتَّ َخَلَصحْل ِإَ َّ اْ؟َرَّاُ   فَورَأَيْوحُل َعلَوى َعاتِِقَهوا ُجْرح 

أَقْوبَوَل ابْوُن ُقَميوْ َوَ  َوقَوْد َوىلَّ النَّواُس َعوْن َرُسولِل :اَي أُمَّ ُعَمارََة َمْن َأَصواَبِك َهوَذا ف قَالَوحْل :حُل َلُه َغْلر  َأْجَلُ  فَوُقلْ 
ووود  فَووواَل َْنَوووْلُت ِإْن َْنَوووا فَووواْعَ ََم لَوووُه ُمْصوووَعُه بْوووُن ُعَموووْْي  َواَنس  َمَعوووُه فَ   ُكْنوووحُل فِووويِهمْ اّللَِّ َيِصووويُ  ُقلُووولين َعلَوووى حُمَمَّ

َفَكوواَن َضووْمرَُة بْووُن َفَضووَرَبِب َهووِذِ  الضَّووْربََ  َوَلَقووْد َضووَربْوُتُه َعلَووى َذلِووَك َضووَراَبت  َوَلِكوونَّ َعووُدوَّ اّللَِّ َكوواَن َعَلْيووِه ِقْرَعوواِن 
ا َتْسِقك اْلَماَء  تِِه وََكاَنحْل َقْد َكِهَدْت أُُحد  ُّ َعْن َجدَّ يَوُقولُل ،ْعحُل َرُسولَل اّللَِّ  َِ :قَاَلحْل ،َسِعيد  اْلَماِزينُ ُُيَدِِ

َبَ  بِْنووحِل َكْعووه  اْليَوووْلَم َخووْْي  ِمووْن َمَقوواِم فُوواَلن  َوفُوواَلن  " . وََكوواَن يَورَاَهووا يَوْلَم ِووذ  تُوَقاتِوولُ :  َأَكوودَّ اْلِقتَوواِل " َلَمَقوواُم ُنَسوويوْ
َوا حَلَوواِجزَة  يَوْلَّبَوا َعلَووى َوَسووِطَها َحوَّتَّ ُجرَِحووحْل َياَليَوَ   ووا وََكانَوحْل تَوُقوولُل َوِإوَّ ِإيِنِ أَلَْنظُوُر ِإىَل ابْووِن ُقَميوْ َووَ  :َعَشووَر ُجْرح 

 مَحْوورَاَء اأْلََسووِد َوُهووَل َيْضوورُِّبَا َعلَووى َعاتِِقَهووا وََكوواَن أَْعظَووَم ِجرَاِحَهووا َفَداَوتْووُه َسووَن   مُثَّ اَنَقى ُمنَوواِقي َرُسوولِل اّللَِّ ِإىَل 
َهووا يَِياَّبَووا َفَموو ووا َفَشوودَّْت َعَليوْ ووُد اْ؟َوورَّاَ  َحووَّتَّ َأْصووَبْحَنا فَوَلمَّ َلتَونَووا نَُكمِِ ِم َوَلَقووْد َمَكثْونَووا لَيوْ ا اْسووَتطَاَعحْل ِمووْن نوَووْزِ  الوودَّ

َهوا َعْبوَد اّللَِّ بْو َمواِزينِِ َيْسوَأُل َن َكْعوه  الْ َرَجَع َرُسلُل اّللَِّ ِمْن احْلَْمرَاِء َما َوَصَل َرُسلُل اّللَِّ ِإىَل بَوْيِتِه َحَّتَّ أَْرَسَل إِلَيوْ
َها فَوَرَجَع إِلَْيِه ُحِْثُُ  ِبَساَلَمِتَها َفُسرَّ ِبَذِلَك النَِّلُ   .407َعنوْ

 َقْد رَأَيْوُتِب َواْنَكَشَ  النَّاُس َعْن َرُسولِل اّللَِّ َفَموا بَِقوَك ِإ َّ يف نُوَفوْْي  :قَاَلحْل أُُم ُعَمارََة :وَعْن ُعَمارََة ْبِن َغزِيََّ  قَاَل 
َهووزِِمنَي  َوَرآين َ  توُووْرَس َمعِووك َمووا يُِتُموولَن َعْشوورَة  َوأاََن َوابْونَوواَي َوَزْوِجووك بَوونْيَ يََديْووِه نَووُذُب َعْنووُه َوالنَّوواُس مَيُووُروَن بِووِه ُمنوْ

اتِوووُل فَوووأَْلَقى تُوْرَسوووُه فََأَخْذتُوووُه أَلْوووِ  تُوْرَسوووَك ِإىَل َموووْن يُوقَ :فَوَقووواَل ِلَصووواِحِه الوووُ ِْس ،فَوووورََأى َرُجوووال  ُمَللِِي وووا َمَعوووُه توُوووْرس  
َا فَوَعَل بَِنا اأْلَفَاِعيُل َأْصوَحاُب اْاَْيوِل لَوْل َكوانُلا َرجَّ  َناُهْم ِإْن َفَجَعْلحُل أََتَ َُّس بِِه َعْن َرُسلِل اّللَِّ َوِإ َّ الَو   ِمثْوَلنَوا َأَصوبوْ

ُ فَويُوْقبِووُل َرُجوول  َعلَووى فَوووَرس  َفَضووَرَبِب وَ  ُفُه َكوويوْ  ا َوَوىلَّ َوَأْضووِرُب ُعْرقُوولَب فَوَرِسووِه َكوواَء اّللَّ َتَ َّْسووحُل لَووُه فَولَووْم َيْصووَنْع َسوويوْ
فَوَعاَوَنِب َعَلْيِه َحوَّتَّ أَْوَرْقتَوُه :قَاَلحْل ،أُُمَك أُُمَك " :" اَي اْبَن أُمِِ ُعَمارََة :َيِصيُ  فَوَلَقَع َعَلى َلْهرِِ  َفَجَعَل النَِّلُ 

 408َكُعلَب ".
قوذ  هللاُ ،فلما كوان يوَوْلَم أُُحد  ،كان عمرو بن تبحِل املعروُ  ابأُلَصوْْيم مون بو  عبود األكوهل ذىب ا سوالمَ و 

و  ،فَقاتول فأُيْبِوحَل اب؟ِورَا ِ ،وحلََِ  ابلنوب ،فأسولم وأخوذ سويَفه،ا سالَم   قلبه للُحْسو  الوَّت سوبقحل لوه منه
فلَجوودوا اأُلَصووْْيَم ،يلتِمُسوولن قتالهم،د األكووهل   القتلىنووا  بنوول عبوو،فلمووا اْنلووحل احلرب،يعلووم أحوود   مر 
مث سووألل  مووا ،ما جوواء بووه ف لقوود تركنووا  وإنووه َلُمْنِكوور  هلووذا األموور،وهللِا إن هووذا األصووْيمَ :فقاللا،وبووِه َرَموو   يسووْي

 ابهلِل آمنحلُ ،بوووول رغبوووو     ا سووووالم:أم رغبوووو     ا سووووالم ف فقال،الَّووووِذى جوووواء بووووك ف َأَحووووَدب  َعلووووى قَوْلِمووووكَ 

                                                 
 ( فيه ضع  10359الطَّبَوَقاُت اْلُكْثَى ِ ْبِن َسْعد )  - 407
 ( فيه ضع 10360الطَّبَوَقاُت اْلُكْثَى ِ ْبِن َسْعد  )  - 408
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"ُهَل :فقوال،فوذكرو  لرسولل هللا ،وموات مون وقته،حوَّت أصواب  موا تَوَرْونَ مث قاتلحُل مع رسلل هللا ،ورسلله
 .409و  ُيَصلِِ هلِل َصالَة  َق ُ :ِمْن أَْهِل ا؟َنَِّ  ".قال أبل هريرة

ُن أىب بوواأفيُكُم :فقووال،يُبل ُ أفيُكم حمموود ف فلووم اُ :فنوواقى،أكوور  أبوول سووفيان علووى ا؟بل،وملووا انقَضووحِل احلربُ 
الثالي  لِعلمه وِعلوم   عن هي ءَأْل إ َّ و  َيسْ ،أفيُكم ُعمُر بُن ااطاب ف فلم ايبل :ُقَحاف  ف فلم ُايبل .فقال
 َعووُدوَّ هللِامل إنَّ ايَ :فَسووه أن قووالنُعَموور  فلم مَيلِووكُ ،فقوود ُكفيُتموولهم،أمَّووا َهي ء:فقال،قلمووه أن قِووَلاَم ا سووالم ّبم

مث ،و  تسووْيىن،  آُموور ّبووا قوولم ُمثْولَوو   ن   الَقْد كووا:فقال،وقوود أبقووى هللاُ لَووَك مووا َيُسوولُء َ ،ِذيَن ذكوورهَتُْم أحياء  الَّوو
لَنَوووا :مث قال،"لَوووى وَأَجووولُ هللاُ أَعْ :"ُقلُللا:القوووموووا نُقووولُل ف :"أ  عُِيُبلنَوووه" ف فَوَقاُللا:أْعوووُل ُهَبُل.فقوووال النوووب :قال

هم  َو َ َموووْلىَل َلكوووم" فوووأمر  َموووْلَ انَ هللاُ :ُللا"قل :موووا نقوولل ف قوووال:"أ  عُِيُبلنَوووه" ف قاُللا:لكم.قوووالالعُووزَّى و  عُوووزَّى 
وأنووه   ،انبهجوقلِة ،سوولملنعبوود  امل وإعالما  بعووزة َموونْ ،وِبشوورِْكِه تعظيمووا  للتلحيوود، لابووه عنوود افتخووار  آبهلته

م عمور حافو  ف أفويكقُ بوُن أىب أفيكم حممود ف أفويكم ا:لو  ذمرهم إبجابته حني قوا،وحنن حزبُه وُجند ،يُغله
وانُر ،لووه القوولمبَوْعووُد   ن ن بوَووَرقَ ألن َكْلَمُهووْم   يكوو،"  ُعيبوول ":وقال،ف بوول قوود ُروى أنووه ووواهم عوون إجابتووه

واكووتد غضووُبه ،ااطاب محَى عموور بوونُ ،أما هووي ء فقوود ُكفيتموولهم:فلما قووال ألصووحابه،غوويظهم بعوود متلقِِوودة
لعوودو االتعوورِ  إىل و ،ُ؟ وعدِم ا،والشووجاع ،فكووان   هووذا ا عووالم موون ا ذ ل،حل اي عوودوَّ هللاكووذبْ :وقال

ديرون بعودم ااولِ  جووأنه وقلَموه ،ْضوُعُفلاوأوم   يَِهنُولا و  يَ ،ما يُلِذُوم بقلة القولم وَبسوالتهم،  تلك احلال
ولوونِِ قلمووه    بعوود لنَّووهِ اليوو  وهلووبقوواء هووي ء الثوكووان   ا عووالم ب،وقوود أبقووى هللاُ هلووم مووا يسوول ُهم منهم،منهم

نهم عووابووه حووني سووأل يك   جل والفحلِِ   َعُضووِدِ  مووا لوو،وغيج العوودو وِحزبِووهِ ،أوووم قوود ُأصوويبلا موون املصوولح 
ل   حوووَّت اسوووتُب لوووه النووو فصوووث،ونعوووُيهم لِقلموووه آِخووور سوووهام العووودو وكيد ،فكان سووويالُه عنهم،واحووودا  واحووودا  

 وذكر  تنيووووووا  ،ليووووووه أحسوووووونعوكان توووووورُ  ا؟وووووولاِب أو   ،فوووووورق ِسووووووَهام كيووووووِدِ  عليووووووه،َمرُ مث انتوووووودب لووووووه عُ ،كيوووووود 
ولنَّ ،منفُسووه موولهتَ  منَّتووه فلما،وتصووغْيا  لشووأنه،وأيضووا  فووإن   توور  إجابتووه حووني سووأل عوونهم إهانوو   له،أحسن

يكون  و ،وإذ ل  ،وهقْي  ،هكان   جلابوه إهانو   لو،وحصول بوذلك مون الِكوث واألكور موا حصول،أوم قد قِتُللا
يكم فووالن  ف أفيكم حمِموود  ف أفوو:فإنووه إ ووا وووى عوون إجابتووه حووني سووأل،"  عُِيُبل ":هووذا رالفووا  لقوولل النووب 

جابتووه سووَن موون توور  إفال أح،وبكوول حووال،فَقوود قُِتُللا،أمووا هي ء:أفوويكم فووالن  ف و  ينووه عوون إجابتووه حووني قال
 و  أحسَن من إجابته تنيا .،أو   

َوقَوْتالُكْم   ،قَوْتالاَن   ا؟َنَّوو ِ ، َ َسووَلاء:فأجابه ُعَمووُر فقووال،واحلَْرُب ِسووَجال  ،يَوْلم  بِيوولم بَووْدر  :أبوول سووفيان مثَّ قووال
 ..410النَّارِ 

ُ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل يف َمْلِنن  :أَنَُّه قَاَل ،وَعِن اْبِن َعبَّاس   فَوأَْنَكْراَن َذلِوَك :َكَموا َنَصوَر يوَوْلَم أُُحود  . قَواَل ،َما َنَصَر اّللَّ
َ َعوزَّ َوَجولَّ يَوُقولُل يف يوَوْلِم أُُحود  ،بَوْيِب َوَبنْيَ َمِن اْنَكَر َذِلَك ِكتَواُب هللِا تَوبَواَرَ  َوتَوَعواىَل :فَوَقاَل اْبُن َعبَّاس  ، ِإنَّ اّللَّ

                                                 
 (.101، 3/100انظر:السْية النبلي   بن هشام ) - 409
 ( صحي  5488[)177/ 4مسند أيب علان  مشكال ] -  410
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ُ َوْعووَدُ  ِإْذ َهُُسوولَوُْم إبِِْذنِووِه{ : }َحووَّتَّ ِإَذا َفِشووْلُتْم{ ،اْلَقْتووُل :َواحْلَووُك :ُن َعبَّوواس  يَوُقوولُل ابْوو،}َوَلَقووْد َصووَدَقُكِم اّللَّ
ُ ُذو َفْضووول  َعلَوووى اْلُموووْيِمِننَي{ ،ِإىَل قَوْللِوووِه ، َوووا َعوووَ  ِّبَوووَذا الُرَمووواَة ،}َوَلَقوووْد َعَفوووا َعوووْنُكْم َواّللَّ َوَذلِوووَك أَنَّ النَّوووِلَّ ،َوِإ َّ
  َوِإْن رَأَيْوُتُمولاَن قَوْد َغِنْمنَوا فَوال ،فَوال تَوْنُصوُرواَن ،فَوِإْن رَأَيْوُتُمولاَن نُوْقتَوُل ،لا لُُهولَراَن امحُْ :مُثَّ قَاَل ،أَقَاَمُهْم يف َمْلِضع

ووا َغووِنَم النَّووِلُ  يع ووا ،َوأاََبُحوولا َعْسووَكَر اْلُمْشوورِِكنَي ،ُتْشوورُِكلاَن فَوَلمَّ َهبُوولَن ،َأَكووهَّ الُرَموواُة مجَِ فَووَدَخُللا يف اْلَعْسووَكِر يَونوْ
ووا َأَخوولَّ ،َواْلتَوَبُسوولا ،َوَكووبََّك بَوونْيَ َأَصوواِبِع يََديْووِه ،فَوُهووْم َكووَذا ،َوقَووِد اْلتَوَقووحْل ُصووُفلُ  َأْصووَحاِب َرُسوولِل هللِا ، فَوَلمَّ

َفَضوَرَب بَوْعُضوُهْم ، َقَخَلحِل اْاَْيُل ِمْن َذِلَك اْلَمْلِضوِع َعلَوى َأْصوَحاِب النَّوِلِِ ،الُرَماُة تِْلَك اْاَلََّ  الَّيِت َكانُلا ِفيَها 
ْسووِلِمنَي اَنس  َكثِووْي  ،َواْلتَوَبُسوولا ،بَوْعض ووا 

ُ
َحووَّتَّ قُتِووَل ،َوَأْصووَحابِِه أَوَُّل النوََّهوواِر َوقَووْد َكوواَن ِلَرُسوولِل هللِا ،َوقُتِووَل ِمووَن امل

َع    ُلغُولا َحْيوُة يَوُقولُل ،ْللَو   حَنْوَل اْ؟َبَوِل َوَجواَل اْلُمْسوِلُملَن جَ ،أَْو ِتْسوَع   ،ِمْن َأْصَحاِب لِوَلاِء اْلُمْشورِِكنَي َسوبوْ َوَ ْ يَوبوْ
َووا َكووانُلا َهْووحَل اْلِمْهوورَاِس ،النَّوواُس اْلغَوواَر  وود  :َوَصوواَ  الشَّووْيطَاُن ،ِإ َّ َفَمووا زِْلنَووا ،فَولَووْم ُيَشووكَّ ِفيووِه أَنَّووُه َحوو   ،قُتِووَل حُمَمَّ

فَوَفرِْحنَوا :قَواَل ،بَونْيَ السَّوْعَدْيِن نَوْعرِفُوُه بَِتَكُف ِوِه ِإَذا َمَشوى لَوَع َرُسولُل هللِا َحوَّتَّ نَ ،َكَذِلَك َما َنُشُك أَنَُّه َقْد قُِتَل 
َنا َما َأَصابَوَنا  اْكوَتدَّ َغَضوُه هللِا َعلَوى قَووْلم  َقمَّوْلا َوْجوَه َرُسوللِِه :َوُهَل يَوُقولُل ،فَوَرِقَك حَنَْلاَن :قَاَل ،َحَّتَّ َكأَنَُّه  َْ ُيِصبوْ

نَوا . َفَمَكوَة َسواَع   :َويَوُقلُل َمرَّة  أُْخَرى : قَالَ  فَوِإَذا أَبُول ُسوْفَياَن ،اللَُّهمَّ ِإنَّوُه لَوْيَك هَلُوِم أْن يَوْعلُولاَن َحوَّتَّ انْوتَوَهوى إِلَيوْ
يْوَن ابْوُن َأيب ُقَحافَوَ  ف أَيْوَن ابْوُن أَيْوَن ابْوُن َأيب َكْبَشوَ  ف أَ ،يَوْعوِب آهِلَتَوُه ،َمرََّتنْيِ ،اْعُل ُهَبُل :َيِصيُ  يف َأْسَفِل اْ؟ََبِل 
ووا قَوواَل :َأ َ أُِجيبُووُه ف قَوواَل ،اَي َرُسوولَل هللِا :ااَْطَّوواِب ف فَوَقوواَل ُعَمووُر  ُ أَْعلَووى :قَوواَل ُعَمووُر ،اْعووُل ُهبَووُل :بَولَووى فَوَلمَّ اّللَّ

نُوَهوووا ِإنَّوووهُ ،اَي ابْوووَن ااَْطَّووواِب :فَوَقووواَل أَبُووول ُسوووْفَياَن :َوَأَجوووُل . قَووواَل  َهوووا ، قَوووِد انْوَعَموووحْل َعيوْ َهوووا ،فَوَعووواِق َعنوْ أَْو فَوَعووواِل َعنوْ
َوَهوَذا ،َهَذا َرُسلُل هللِا :أَْيَن اْبُن َأيب َكْبَشَ  ف أَْيَن اْبُن َأيب ُقَحاَفَ  ف أَْيَن اْبُن ااَْطَّاِب ف فَوَقاَل ُعَمُر :فَوَقاَل ،

ُم ُقَول  ،يَوْلم  بِيَووْلِم بَوْدر  :فَوَقاَل أَبُل ُسْفَياَن :َوَها أاََن َذا ُعَمُر . قَاَل ،أَبُل َبْكر   َوِإنَّ احْلَوْرَب ِسوَجال  . قَواَل ،اأَلايَّ
نَوووا ِإَذْن ،ِإنَُّكووْم لَتَوْزُعُموولَن َذلِووَك :َوقَوووْتالُكْم يف النَّووواِر . قَوواَل ،قَوووْتالاَن يف اْ؟َنَّووِ  ، َ َسووَلاء  :فَوَقوواَل ُعَمووُر : َلَقووْد ِخبوْ

َوَ ْ َيُكووْن َذاَ  َعووْن رَْأِي َسوورَاتَِنا . ،أََمووا ِإنَُّكووْم َسووْلَ  عَِووُدوَن يف قَوووْتالُكْم ُمووْثال  : . مُثَّ قَوواَل أَبُوول ُسووْفَياَن َوَخِسووْرانَ 
يَُّ  اْ؟َاِهِليَِّ  :قَاَل   ...411َو َْ َنْكَرْههُ ،أََما ِإنَُّه َقْد َكاَن َذاَ  :فَوَقاَل :قَاَل ،مُثَّ أَْقرََكْتُه محَِ

ِ  قليوووول علوووووى رب وعنووووود ااوووول   احلوووو والنعاسُ ،وأنووووزل هللاُ علوووويهم الُنعوووواَس أمنووووو   ِمْنووووُه   َغووووزاِة بووووودر  وأُُحوووود  
 و  الصَّالة وجماِلك الذكر والِعلم ِمن الشيطان.،وهل من هللا،األمنِ 

ووا َمووَع النَّووِلِِ  ُووْم َكووانُلا ُجُللس  ْصووِل اْ؟َبَووِل َحووَّتَّ أَْرَسووَل َعلَووْيِهُم النُوَعوواَس أََمنَوو   ِمْنووُه يوَووْلَم أُُحوود  يف أَ  فَعووِن الُزْهوورِيِ  َأوَّ
َتِطُ  يف أَْيِديِهْم َواْلَعُدُو َهْتَوُهْم " ُْم لََيِغُطلَن َحَّتَّ ِإنَّ َحَجَفُهْم لَتَونوْ  .412َأوَّ

                                                 
 ( صحي 2609[)741/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] -  411
احْلجَفووو  :الوووُ ُْس وهوول الووودرع املصووونلع موون ا؟لووولق القليووو  أو  -  مرسوول ( صوووحي 408[) 7/ 2ق ئوول النبووولة أليب نعوويم األصوووبهاين ] - 412
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 -رضوى هللا عنوه  -اص  َعوْن َسوْعِد بْوِن َأىِب َوقَّو ففوى "الصوحي ،وقاتلحل املالئكُ  يولَم أُُحود  عون رسولل هللا 
َكَأَكوودِِ اْلِقتَوواِل ،َعَلْيِهَمووا يِيَوواب  بِوويخ  ،َوَمَعووُه َرُجوواَلِن يُوَقوواِتاَلِن َعْنووُه ،يوَووْلَم أُُحوود   - -قَوواَل رَأَيْووحُل َرُسوولَل اّللَِّ 

 .413َما رَأَيْوتُوُهَما قَوْبُل َوَ  بَوْعُد .،
َع   ِمَن األَْنَصواِر َوَرُجلَونْيِ  --لَل اّللَِّ َعْن أََنِك ْبِن َماِلك  أَنَّ َرسُ  و  "صحي  مسلم" أُْفرَِق يَوْلَم أُُحد  ِ  َسبوْ

فَوتَوَقودََّم َرُجول  ِموَن األَْنَصواِر «. َمْن يَوُرُقُهْم َعنَّا َوَلُه اْ؟َنَُّ  أَْو ُهَل َرِفيِقوى ِ  اْ؟َنَّوِ  » ِمْن قُوَرْيا  فَوَلمَّا َرِهُقلُ  قَاَل 
فَوتَوَقوودََّم َرُجوول  «. َمووْن يوَووُرُقُهْم َعنَّووا َولَووُه اْ؟َنَّووُ  أَْو ُهووَل َرِفيِقووى ِ  اْ؟َنَّووِ  » تِووَل مُثَّ َرِهُقوولُ  أَْيض ووا فَوَقوواَل فَوَقاتَووَل َحووَّتَّ قُ 

َعُ  فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  ووبوْ َمووا » ِلَصوواِحبَوْيِه  --ِمووَن األَْنَصوواِر فَوَقاتَووَل َحووَّتَّ قُتِووَل فَولَووْم يوَووَزْل َكووَذِلَك َحووَّتَّ قُتِووَل السَّ
 .414«أَْنَصْفَنا َأْصَحابَوَنا 

أصووحابنا" "اء ورفووع وفت  الفوو،بسووكلن الفوواء ونصووِه "أصووحابنا" علووى املفعلليوو :وهووذا يُووروى علووى وجهني 
و  حووووورج ،لا قُِتلُوووووأن األنصوووووار ملوووووا خرُجووووولا للقتوووووال واحووووودا  بعووووود واحووووود حوووووَّت:علوووووى الفاعلي .ووجوووووه النصوووووه

 فحل قريا  األنصار.ما أنص:أى،قال ذلك،القركيان
ا  فَوُقِتُللا واحود،َق   النفر القليلحَّت أُْفرِ الذين فُروا عن رسلل هللا ،أن يكلن املراق ابألصحاب:ووجه الرفع
 وَمْن يبحل معه.فلم يُوْنِصُفلا رسلل هللا ،بعد واحد

ُ :قَاَلحْل ،َعْن َعاِئَشَ  و  "صحي  ابن حبان"  وا ُصوِرَ  النَّواُس يوَوْلَم أُُحود  َعوْن :َعْنُه قَاَل أَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ َلمَّ
َفَجَعْلوووحُل أَْنظُوووُر ِإىَل َرُجووول  بَووونْيَ يََديْوووِه يُوَقاتِوووُل َعْنوووُه َوَُيِْميوووِه :قَووواَل ،ُكْنوووحُل أَوََّل َموووْن َجووواَء النَّوووِلَّ َرُسووولِل هللِا 

وووك :َفَجَعْلوووحُل أَقُووولُل ، فَولَوووْم ،مُثَّ َنظَوووْرُت ِإىَل َرُجووول  َخْلِفوووك َكأَنَّوووُه نَوووائِر  :قَووواَل ، َمووورََّتنْيِ ،ُكوووْن نَْلَحوووَ  فِوووَداَ  َأيب َوأُمِِ
َوِإَذا نَْلَحوووُ  بَووونْيَ يََديْوووِه َصووورِيع  ،فَوَقووواَل ،فَوووَدفَوْعَنا ِإىَل النَّوووِلِِ ،فَوووِإَذا أَبُووول ُعبَوْيوووَدَة بْوووُن اْ؟َووورَّاِ  ،أَْنَشوووْه أَْن أَْقرََكوووِب 

: َهتِووِه َوَوْجَنتِوِه :قَواَل ،ْوَجووَه فَوَقوْد أَ ،ُقوَنُكوْم َأُخوولُكْم َهتِووِه ،َوقَووْد رُِموَك يف َجبوْ فََأْهَليْووحُل ِإىَل السَّوْهِم الَّووِذي يف َجبوْ
ووْهَم فََأَخووَذ أَبُوول ُعبَوْيوودَ ،َفَ َْكتُووُه :قَوواَل ،َنَشووْدُتَك اِبّللَِّ اَي أاََب َبْكوور  ِإ َّ تَووورَْكَتِب :فَوَقوواَل ِ  أَبُوول ُعبَوْيووَدَة ،ألَْنزَِعووُه  َة السَّ
وووْهِم الَّووِذي يف َوَجَنتِوووِه ،مُثَّ اْسووتَولَُّه بِِفيوووِه ،َوَيْكوورَُ  أَْن يوُوووْيِذَي النَّووِلَّ ،َفَجَعووَل يُوَنْضِنُضوووُه ،بِِفيووِه  مُثَّ أَْهَليْووحُل ِإىَل السَّ

َوَيْكورَُ  ،َوَجَعوَل يُوَنْضِنُضوُه ،فََأَخوَذ السَّوْهَم بِِفيوِه ،ِب َنَشْدُتَك اِبّللَِّ اَي أاََب َبْكِر ِإ َّ تَورَْكتَ :فَوَقاَل أَبُل ُعبَوْيَدَة ،ألَْنزَِعُه 
َوقَوْد َكواَن ،َأَكودَّ ِمْنوُه وََكواَن نَوِلُ هللِا ،وََكاَن نَْلَحُ  َأَكدَّ َوَْك   ِمْن َرُسلِل هللِا ،مُثَّ اْستَولَُّه ،أَْن يُوْيِذَي النَِّلَّ 

 .415َن َبنْيَ نَْعَن   َوَضْربَ   َوَرْمَي  .َأَصاَب نَْلَحَ  َبْضَع   َوَيالَيُل 
" :ِلَسوْعد  فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ ،ملَّا َكاَن يَوْلُم أُُحود  َصوِعَد اْلُمْشورُِكلَن َعلَوى أُُحود  :قَاَل ،َعْن حُمَمَِّد ْبِن اْلُمْنَكِدِر و 

ُهْم اَي َسْعُد يَوُقلُل اْرُقْقُهْم " قَاَل  مثَّ َعاَق فَوَقاَل ِمثْوَل ذلِوَك :ْم اَي َرُسلَل اّللَِّ َوْحِدي ف قَاَل وََكْيَ  َأْحتُوتوْهُ :اْحتُوتوْ
ُهْم َوأاََن أَقُوولُل َمووا أَقُوولُل :يَوُقوولُل َرُسوولُل اّللَِّ :مُثَّ قَوواَل َسووْعد  ،فَوَقوواَل َسووْعد  ِمثْووَل ذلِووَك ، لَووِ ْن أََعوواَق الثَّالِثَووَ  ،اْحتُوووتوْ

                                                 
  ( 4054[)423/ 13املكنز ] -صحي  البخارى - 413
 ( 4742[) 031/ 12املكنز ] -صحي  مسلم - 414
 ( صحي 6980[)437/ 15ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 415
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ُهمْ :أَلَفْوَعلَوونَّ . فَوَقوواَل  ووك " قَوواَل  " اْحتُوووتوْ فَأَخووْذُت َسووْهم ا ِمووْن ِكنَوواَنيِت فَوَرَمْيووحُل بِووِه رُجووال  :اَي َسووْعُد فِووَداَ  َأيب َوأُمِِ
ُهْم فَقتَوْلتُووُه  مُثَّ رُِميووحُل ِبَسووْهِمك أَْعرِفُووُه ،مُثَّ َرَمْيووحُل بِووِه َرُجووال  آَخووَر فَوَقتَوْلتُووُه ،فَورُِميووحُل ِبَسووْهِمك فَأَخْذتُووُه أَْعرِفُووُه ،ِموونوْ

َهووَذا َسووْهم  :فَوُقْلووحُل ،ورُِميووحُل ِبَسووْهِمك فأَخْذتُووُه أَْعرِفُووُه فَوَهَبطُوولا ِمووْن مَكوواِوِْم ،مُثَّ َرَمْيووحُل آَخووَر فَوَقتَوْلتُووُه ،تُووُه فَأَخذْ 
 .416 "مُثَّ َهَلَك بَوْعدُ ،مُثَّ ِعْنَد بَِنيِه ،فَكاَن ِعْنَد َسْعد  َحَّتَّ َماَت ،ُمَباَر   ِبَدِمك َفَحَمْلُتُه يف ِكَناَنيِت 

ووَع َسووْهَل بْووَن َسووْعد  و  "الصووحيحني"  فَوَقوواَل  - -َوْهووَل ُيْسووَأُل َعووْن ُجوورِْ  َرُسوولِل اّللَِّ ،َعووْن َأىِب َحووازِم  أَنَّووُه  َِ
 -قَواَل  -َى َوَمْن َكاَن َيْسوُكُه اْلَمواَء َوِ َوا ُقووِ  - -أََما َواّللَِّ ِإىنِِ أَلْعِرُ  َمْن َكاَن يَوْغِسُل ُجرَْ  َرُسلِل اّللَِّ 

ووواَلُم  -َكانَووحْل فَاِنَموووُ   َهوووا السَّ وووا ،تَوْغِسووُلُه َوَعلِوووى  َيْسوووُكُه اْلَمووواَء اِبْلِمَجووونِِ  - -بِْنوووحُل َرُسووولِل اّللَِّ  -َعَليوْ فَوَلمَّ
َها فَاْسَتْمَسوووَك فََأْحَرقوَ ،رََأْت فَاِنَموووُ  أَنَّ اْلَمووواَء  َ يَزِيوووُد الووودََّم ِإ َّ َكثْوووورَة  َأَخوووَذْت ِقْطَعووو   ِموووْن َحِصوووْي   َهوووا َوأَْلَصوووَقتوْ توْ

ُم   .417وَُكِسَرِت اْلبَوْيَضُ  َعَلى رَْأِسِه .،َوُجرَِ  َوْجُهُه ،وَُكِسَرْت َراَبِعيَوُتُه يَوْلَمِ ذ  ،الدَّ
َعوووَل َيْسوووُلحُل ُكِسوووَرْت َراَبِعيَوتُوووُه يوَوووْلَم أُُحووود  َوُكوووجَّ ِ  رَْأِسوووِه َفجَ   --َعوووْن أَنَوووك  أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ  و  "الصووحي "

ُ َعوزَّ «. َكْيوَ  يُوْفلِوُ  قَووْلم  َكوُجلا نَبِويوَُّهْم وََكَسوُروا َراَبِعيَوتَوُه َوُهوَل يَوْدُعلُهْم ِإىَل اّللَِّ » َعْنوُه َويَوُقولُل  الدَّمَ  فَوأَنْوَزَل اّللَّ
ُْم لَاِلُملَن{ ]آل عمران}لَْيَك َلَك ِمَن اأَلْمِر َكْىء  أَْو يَوُتلَب َعَلْيِهْم أَْو يُوَعذَِِّبُْم :َوَجلَّ   .418[128:فَإوَّ

ُ َعْنُه أَنَّ َعمَُّه َغاَب َعْن بَْدر  و  ُ َموَع ،ِغْبحُل َعْن أَوَِّل ِقَتاِل النَِّلِِ :فَوَقاَل ،َعْن أََنك  َرِضَك اّللَّ لَوِ ْن َأْكوَهَدين اّللَّ
ُ َموا أُِجووُد النَّوِلِِ  " اللَُّهوومَّ ِإيِنِ أَْعتَوِذُر إِلَْيووَك ِ َّوا َصووَنَع َهووُيَ ِء :فَوَقواَل ،فَوُهووزَِم النَّوواُس ، فَوَلِقوَك يوَووْلَم أُُحود  ،لَووَْيََينَّ اّللَّ

َم ِبَسْيِفِه فَوَلِقوَك َسوْعَد بْوَن ُمَعوا، ْشرُِكلَن " فَوتَوَقدَّ
ُ
ْسِلِمنَي َوأَبْورَأُ إِلَْيَك ِ َّا َجاَء بِِه امل

ُ
أَيْوَن اَي َسوْعُد :فَوَقواَل ،ذ  يَوْعِب امل

َوبِووِه ِبْضووع  ،َفَمووا عُووِرَ  َحووَّتَّ َعَرفَوْتووُه أُْختُووُه ِبَشوواَم   أَْو بِبَوَنانِووِه ،َفَمَضووى فَوُقتِووَل ، َأِجووُد رِيووَ  ا؟َنَّووِ  ُقوَن أُُحوود  ِإيِنِ ،
 ..419َومَثَانُلَن ِمْن نَْعَن   َوَضْربَ   َوَرْمَي   ِبَسْهم  "

وا َكواَن يوَو ْلَم أُُحود  ُهوزَِم اْلُمْشورُِكلَن َفَصواَ  ِإبْلِويُك َأْى ِعبَواَق اّللَِّ أُْخورَاُكْم . َعْن َعاِئَشوَ  رضوى هللا عنهوا قَالَوحْل َلمَّ
فَوَنظَوَر ُحَذيْوَفوُ  فَوِإَذا ُهوَل ِ َبِيوِه اْلَيَمواِن فَوَقواَل َأْى ِعبَواَق اّللَِّ َأىِب َأىِب . ،فَوَرَجَعحْل أُوَ ُهْم فَاْجتَوَلَدْت ِهَى َوأُْخرَاُهْم 

ُ َلُكْم . قَواَل عُوْرَوُة َفَموا زَالَوحْل ِ  ُحَذيْوَفوَ  ِمْنوُه بَِقيَّوُ  َخوْْي  ،اْحَتَجُزوا َحَّتَّ قَوتَوُللُ  فَوَلاّللَِّ َما  فَوَقاَل ُحَذيْوَفُ  َغَفَر اّللَّ
 . 420َحَّتَّ حلََِ  اِبّللَِّ 

َفَصاَ  ِإبْلِويُك َأْى ِعبَواَق اّللَِّ ،زميَ   بَويَِِن   وَعْن َعاِئَشَ  رضى هللا عنها قَاَلحْل َلمَّا َكاَن يَوْلُم أُُحد  ُهزَِم اْلُمْشرُِكلَن هَ 
فَوِإَذا ُهوَل ِ َبِيوِه فَونَواَقى َأْى ِعبَواَق ،فَوَنظَوَر ُحَذيْوَفوُ  ،فَاْجتَوَلَدْت أُْخورَاُهْم ،فَوَرَجَعحْل أُوَ ُهْم َعَلى أُْخرَاُهْم ،أُْخرَاُكْم 
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ُ َلُكوْم . قَواَل َأىِب فَووَلاّللَِّ َموا زَالَوحْل ،ْحَتَجُزوا َحَّتَّ قَوتَوُللُ  َأىِب َأىِب . فَوَقاَلحْل فَوَلاّللَِّ َما ا،اّللَِّ  فَوَقاَل ُحَذيْوَفُ  َغَفوَر اّللَّ
َ َعزَّ َوَجلَّ  َها بَِقيَُّ  َخْْي  َحَّتَّ َلِقَى اّللَّ  .  421ِ  ُحَذيْوَفَ  ِمنوْ

َوقَواَل ،يوَوْلَم أُُحود  ِلطَلَوِه َسوْعِد بْوِن الرَّبِيوِع ِب َرُسولُل اّللَِّ بَوَعثَو:قَواَل ،َعوْن أَبِيوِه ،َعْن َخارَِجَ  ْبِن َزْيِد بْوِن َتبِوحل  
َفَجَعْلوحُل أَنُولُ  بَونْيَ :َكْيوَ  عَِوُدَ  ف قَواَل :يَوُقلُل َلَك َرُسولُل اّللَِّ :َوُقْل َلُه ،ِإْن رَأَيْوَتُه فَأَْقرِْئُه ِمبِِ السَّالَم :ِ  

ُتُه َوُهَل يف  َلى فََأَصبوْ ُعلَن َضْربَ   َما َبنْيَ نَْعَن   ِبرُْم   َوَضوْربَ   ِبَسوْي   َوَرْميَو   ِبَسوْهم  اْلَقتوْ فَوُقْلوحُل ، آِخِر َرَم   َوبِِه َسبوْ
ْين َكْيوَ  عَِوُدَ  ف قَواَل :َويَوُقلُل َلَك ،يَوْقرَأُ َعَلْيَك السَّالَم ِإنَّ َرُسلَل اّللَِّ ،اَي َسْعُد :َلُه  اّللَِّ َعلَوى َرُسولِل :َخوثِِ

 َ عُووْذَر :َوقُووْل لَِقووْلِمك األَْنَصوواِر ،َأِجووُدين َأِجووُد رِيووَ  اْ؟َنَّووِ  ،اَي َرُسوولَل اّللَِّ :قُووْل لَووُه ،َوَعَلْيووَك السَّووالُم ،السَّووالُم 
ُ"َوفَاَضحْل نَوفْ :قَاَل ،َوِفيُكْم ُكْفر  َيْطِرُ  َلُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَْن َحُْلَا ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ   .422ُسُه َرمِحَُه اّللَّ

وي    أَنَّ َرُجوال  ِموَن اْلُمَهواِجرِيَن َمورَّ َعلَوى َرُجول  ِموَن اأْلَْنَصواِر َوُهوَل يَوَتَشوحَُّ  يف َقِموِه ،َعوْن أَبِيوِه ،وَعِن اْبِن َأيب ْنَِ
ا ،اَي فُووواَلُن :فَوَقوواَل لَوووُه ، ووود  ووود  قَوووْد قُتِوووَل فَوَقوووْد بَولَّوووَ  :ارُِي قَوووْد قُتِوووَل ف فَوَقووواَل اأْلَْنَصوووَأَكوووَعْرَت أَنَّ حُمَمَّ ِإْن َكووواَن حُمَمَّ
  423َوَما حُمَمَّد  ِإ َّ َرُسلل  َقْد َخَلحْل ِمْن قَوْبِلِه الُرُسُل اهْليََ  ":فَونَوَزَل ،فَوَقاتُِللا َعْن ِقيِنُكْم ،

يَووُه أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ ،ر  أَنَّ ُسووَلْيَماَن بْووَن أاََبَن بْووِن َأيب ُحووَديْ ،وَعووْن َسووِعيِد بْووِن َأيب ِهوواَلل   ووا َخوورََج ِإىَل بَووْدر  َحدَّ َلمَّ
يع وا  َثَمَ  َوأَبُولُ  أَْن َحُْرَجوا مجَِ فَاْسوتَوَهَما ،فََأَمَرُ َوا أَْن َحْورَُج َأَحوُدُ َا ،فَوذُِكَر َذلِوَك ِلَرُسولِل اّللَِّ ،أَرَاَق َسْعُد ْبُن َخيوْ

َوا اْ؟َنَّوُ  :تُوْييُِرين ِّبَا اَي ُبَبَّ ف فَوَقاَل َسوْعد  أَ :فَوَقاَل ،َفَخرََج َسْهُم َسْعد  ، َفَخورََج ،َولَوْل َكواَن َغْْيََهوا هَليَوْرتُوَك بِوِه ،ِإوَّ
َثَمُ  ِمَن اْلَعاِم اْلُمْقِبِل يَوْلَم أُُحد  ".،فَوُقِتَل يَوْلَم بَْدر  ،َسْعد  َمَع النَِّلِِ   424مُثَّ قُِتَل َخيوْ
ووا بوَووَرَز َرُسوولُل اّللَِّ :قَوواَل ،وَعووِن الُسوودِِيِِ  أََمووَر الُرَموواَة فَوَقوواُملا  -يَوْعووِب ِإىَل اْلُمْشوورِِكنَي  -يوَووْلَم أُُحوود  إِلَووْيِهْم " َلمَّ

فَوِإانَّ لَوْن نوَوزَاَل ،" َ  َتْثَُحولا َمَكواَنُكْم ِإْن رَأَيْوُتُمولاَن قَوْد َهَزْمنَواُهْم :َوقَواَل ، َِْصِل اْ؟َبَوِل يف َوْجوِه َخْيوِل اْلُمْشورِِكنَي 
مُثَّ َكوودَّ الووزَُبْْيُ بْووُن اْلَعوولَّاِم ،َغووالِِبنَي َمووا يَوبَوووتَّْم َمَكوواَنُكْم " َوأَمَّووَر َعلَووْيِهْم َعْبووَد اّللَِّ بْووَن ُجبَووْْي  َأَخووا َخوولَّاِت بْووِن ُجبَووْْي  

ووا رََأى ،َوَأْصووَحابُُه َل النَّووِلُ َومَحَوو،فَوَهَزَموواُهْم ،َواْلِمْقووَداُق بْووُن اأْلَْسووَلِق َعلَووى اْلُمْشوورِِكنَي  فَوَهَزُموولا أاََب ُسووْفَياَن مل فَوَلمَّ
وا َنظَوَر الُرَمواُة ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ ،فَوَرَمْتُه الُرَمواُة فَوانْوَقَمَع ،َذِلَك َخاِلُد ْبُن اْلَللِيِد َوُهَل َعَلى َخْيِل اْلُمْشرِِكنَي َقِدَم  فَوَلمَّ
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،َعْن َرُجل  ِمْن َبِب َمازِن  أَنَُّه بَوَلَغُه أَنَّ َرُسل  َرُجل  َذْتِيِب خِبََثِ َسْعِد بْوِن الرَّبِيِع،فَوِإنَّ آِخوَر  ُحد  فَوَقاَل :" َأَ  قَاَم يَوْلَم أُ  َل اّللَِّ َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب ِهاَلل 
ة ،فََأْخَثَُ  ،فَواْنطََلَ  فَوَلَجوَدُ  َهْوحَل َكوَجرَ اِر،فَوَقاَل :أاََن اَي َرُسولَل اّللَِّ  ِموَن اأْلَْنَصوَقواَم فَوَّت  َعْهِدي ِبِه َأيِنِ رَأَيْوُتُه ِ اََلِذ اْ؟ََبِل،َوَقْد ُكرَِعحْل إِلَْيِه الِرَِمواُ  " فوَ 

َهوا،َواقْورَأْ َعلَوى قَوْلِموَك السَّواَلَم،َوُقْل هَلُوْم   ،َوقَوْد أُْنِفوَذْت َمَقواتِِلك ُكلُ َعْشوَرَة َنْعنَ   يِْنويَتْ ااََْثَ،فَوَقاَل اقْوورَأْ َعلَوى َرُسولِل اّللَِّ السَّواَلَم،َوَأْخِثُْ  َأيِنِ قَوْد نُِعْنوحلُ 
َقوى ِموْنُكْم َأَحد ،َوُأِصويَه َسوْعد  فََأْوَصوى ِإىَل َأيب َبْكور  الَحوّللَِّ اُقولُل َلُكوْم :ِإنَّوُه َ  ُعوْذَر َلُكوْم ِإْن قُتِوَل َرُسولُل ِإنَّ َسْعَد ْبَن الرَّبِيوِع يوَ  ودِِيِ  َّتَّ َ  يَوبوْ صِِ

 َهِذِ  ف قَواَل :َ ،بَوِل ابْونَوُ  َرُجول   َخِليَفَ  َرُسلِل اّللَِّ،ابْونَوُتكَ َها فَوَقاَل :ايَ َيُشمُ  لَ َرِضَك اّللَُّ َعْنُه،َفَدَخَل َرُجل  َعَلى َأيب َبْكر  َوبِْنحُل َسْعد  َعَلى َبْطِنِه َوهُ 
،قَاَل الرَُّجُل :َمْن َهَذا الَِّذي ُهَل َخْْي  ِمْنَك بَوْعَد َرُسلِل اّللَِّ  َد بَوْدر ا،َوقُِتَل ْلَم اْلَعَقَبِ ،َوَكهِ اَل :َسْعُد ْبُن الرَّبِيِع،َكاَن ِمَن النُوَقَباِء يوَ ف قَ  ُهَل َخْْي  ِمبِِ

 ( فيه جهال  2656يَوْلَم ُأُحد "ُسَنُن َسِعيِد ْبِن َمْنُصلر  )
 يتشح  :يتخب  ويتمرغ ويضطرب - ( صحي  مرسل 1105َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )  - 423
 ( فيه ضع  2381ُسَنُن َسِعيِد ْبِن َمْنُصلر  ) - 424
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 َْتِهُبلنَووُه َوَأْصووَحابِِه يف َجوول َ  نَووْ ُُ  أَْمووَر َرُسوولِل اّللَِّ :فَوَقوواْل بَوْعُضووُهْم ،اَبَقُروا اْلَغِنيَمووَ  ،ِ  َعْسووَكِر اْلُمْشوورِِكنَي يَونوْ
 ووا رََأى َخالِوود  ِقلَّووَ  الُرَموواِة َقتَووَل الُرَموواَة مُثَّ مَحَووَل فوَ ،َصوواَ  يف َخْيلِووِه ،فَوواْنطََلَ  َعووامَّتُوُهْم فَوَلِحُقوولا اِبْلَعْسووَكِر مل فَوَلمَّ
َلُهْم تُوَقاتِوووُل ،َومَحَوووَل َعلَوووى َأْصوووَحاِب النَّوووِلِِ ، وووا رََأى اْلُمْشووورُِكلَن أَنَّ َخووويوْ تُوبَووواَقُروا َفَشوووُدوا َعلَوووى اْلُمْسوووِلِمنَي ،فَوَلمَّ

ِّ بْووِن عَ ،فَوَهَزُموولُهْم َوقَوتَولُوولُهْم  فَوَرَمووى َرُسوولَل اّللَِّ ،ْبووِد َمنَوواِ  بْووِن ِكَنانَووَ  فَووأََتى ابْووُن ُقَميوْ َووَ  احْلَووارِِيُك َأَحووُد بَووِب احْلَوواِر
 َوَقَخوووَل بَوْعُضووُهُم اْلَمِدينَوووَ  ،َوتَوَفوورََّ  َعْنوووُه َأْصووَحابُُه ،َوَكوووجَُّه يف َوْجِهووِه فَأَيْوَقلَوووُه ،ِ ََجوور  َفَكَسووَر أَنْوَفوووُه َوَراَبِعيَوتَووُه
َها ،ِة َواْنطََلَ  بَوْعُضُهْم فَوْلَ  اْ؟ََبِل ِإىَل الصَّْخرَ ، " ِإَ َّ ِعبَواَق اّللَِّ :يَوْدُعل النَّواَس َوَجَعوَل َرُسولُل اّللَِّ ،فَوَقاُملا َعَليوْ

فَوَلْم يَِقوْ  َأَحود  ِإ َّ نَْلَحوُ  َوَسوْهُل بْوُن ،َفَجَعُللا َيِسْيُوَن َبنْيَ يََدْيِه ،ِإَ َّ ِعَباَق اّللَِّ " فَاْجَتَمَع إِلَْيِه َياَليُلَن َرُجال  
َوقَووْد َحلَووَ   -َوأَقْوبَووَل ُأيَبُ بْووُن َخلَوو   اْ؟َُمِحووُك ،فَورُِمووَك ِبَسووْهم  يف يَووِدِ  فَيِبَسووحْل يَووُدُ  ،َفَحَموواُ  نَْلَحووُ  ،ْيوو   ُحنوَ 

اُب أَيْوَن تَِفوُر ف َفَحَمولَ :فَوَقواَل  -" بَوْل أاََن أَقْوتُولُوَك " :فَوَقواَل النَّوِلُ ،لَيَوْقتُوَلنَّ النَّوِلَّ   َعَلْيوِه َفطََعنَوُه النَّوِلُ اَي َكوذَّ
 قَواَل ،لَْيَك ِبَك ِجرَاَحوَ  :فَاْحَتَمُللُ  َوقَاُللا ،فَوَلَقَع َحُلُر َخَلرَاَن الثوَّْلِر ،َفُجرَِ  ُجْرح ا َخِفيف ا ،يف َجْنِه الدِِرِْع
َوَ ْ يَوْلبَووْة ِإ َّ يَوْلم ووا أَْو بَوْعووَخ يوَووْلم  َحوووَّتَّ ،تَوْلووتُوُهْم أَلَقْوتُوَلنَّووَك ف لَووْل َكانَووحْل ِ؟َِميووِع َربِيَعووَ  َوُمَضووَر َلقَ :أَلَووْيَك قَوواَل :

لَْيوحَل لَنَوا :فَوَقواَل بَوْعوُخ َأْصوَحاِب الصَّوْخرَِة ،قَوْد قُتِوَل َوَفَشوا يف النَّواِس أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ ،َماَت ِمْن َذِلَك اْ؟َورِْ  
ا قَوْد قُتِوَل فَوَنأْ ،َرُسل   ِإىَل َعْبوِد اّللَِّ بْوِن ُأيبَِ   فَواْرِجُعلا ِإىَل قَووْلِمُكْم ،ُخوَذ لَنَوا أََمنَو   ِموْن َأيب ُسوْفَياَن اَي قَووْلُم ِإنَّ حُمَمَّود 

ووود  قَوووْد قُتِوووَل :قَوْبوووَل أَْن َذْتُووولُكْم فَويَوْقتُولُووولُكْم قَووواَل أَنَوووُك بْوووُن النَّْضوووِر  ووود  َ ْ يوُ ،اَي قَووووْلُم ِإْن َكووواَن حُمَمَّ ْقتَوووْل فَوووِإنَّ َربَّ حُمَمَّ
َوأَبْوورَأُ إِلَْيوَك ِ َّوا َجواَء بِوِه َهوُيَ ِء ،اللَُّهومَّ ِإيِنِ أَْعتَوِذُر إِلَْيوَك ِ َّوا يَوُقولُل َهوُيَ ِء فَوَقاتُِللا َعَلى َما قَاتَوَل َعَلْيوِه حُمَمَّود  ،
النَّوواَس َحووَّتَّ انْوتَوَهووى ِإىَل َأْصووَحاِب الصَّووْخرَِة مل  يَووْدُعلَواْنطَلَووَ  َرُسوولُل اّللَِّ ،مُثَّ َكوودَّ ِبَسووْيِفِه فَوَقاتَووَل َحووَّتَّ قُتِووَل ،

وووا رَأَْوُ  َوَضوووَع َرُجووول  َسوووْهم ا يف قَوْلِسوووِه فَوووَأرَاَق أَْن يَوْرِميَوووُه  فَوَفرُِحووولا ِحووونَي َوَجوووُدوا ،" أاََن َرُسووولُل اّللَِّ " :فَوَقووواَل ،فَوَلمَّ
وا اْجَتَمعُولا َوفِويِهْم َرُسولُل اّللَِّ ِحنَي رَ َوَفرَِ  َرُسلُل اّللَِّ ،َحي ا َرُسلَل اّللَِّ  َأى أَنَّ يفَ َأْصوَحابِِه َموْن مَيَْتنِوُع . فَوَلمَّ

، ُهُم احْلُوْزُن ُ َعوزَّ ،فَوأَقْوبَوُللا يَوْذُكُروَن اْلَفوْتَ  َوَموا فَواهَتُْم ِمْنوُه َويَوْذُكُروَن َأْصوَحابَُه الَّوِذيَن قُِتلُولا ،َذَهَه َعنوْ فَوَقواَل اّللَّ
ا قَوْد قُتِوَل فَواْرِجُعلا ِإىَل قَووْلِمُكْم :لِلَّوِذيَن قَواُللا َوَجلَّ  َوَموا حُمَمَّود  ِإ َّ َرُسولل  قَوْد َخلَوحْل ِموْن قَوْبلِوِه الُرُسوُل :ِإنَّ حُمَمَّود 

َقلِوووْه َعلَوووى َعِقبَوْيوووِه فَولَوووْن َيُضووورَّ  وووُتْم َعلَوووى أَْعَقووواِبُكْم َوَموووْن يَونوْ ُ  أَفَوووِإْن َمووواَت أَْو قُتِوووَل انْوَقَلبوْ َ َكووويوْ  ا َوَسوووَيْجزِي اّللَّ اّللَّ
 ..425الشَّاِكرِيَن "

رَأَيْوحُل يفَ النوَّوْلِم قَوْبوَل :َوقَواَل َعْبوُد اّللَِّ بْوُن َعْمورِو بْوِن َحورَام  :قَواُللا ،َعوْن ُكوُيلِخِه ،وعن حُمَمََّد بْوِن ُعَموَر اْلَلاقِوِديِِ 
م  :ِذِر يَوُقلُل ِ  أُُحد  وََكَأيِنِ رَأَْيحُل َحَبَا ْبَن َعْبِد اْلُمنْ  نَوا يف أايَّ يف :َوأَيْوَن أَنْوحَل ف قَواَل :فَوُقْلوحُل ،أَنْوحَل قَواِقم  َعَليوْ

مُثَّ أُْحِييوحُل . فَوذُِكَر َذلِوَك ِلَرُسولِل ،بَولَوى :أََ ْ تُوْقتَوْل يوَوْلَم بَوْدر  ف قَواَل :قُوْلوحُل لَوُه ،َنْسرَُ  ِفيَها َكْيَ  َنَشواُء ،اْ؟َنَِّ  
  426" َهِذِ  الشََّهاَقُة اَي أاََب َجاِبُر ":اَل فَوقَ اّللَِّ 

                                                 
 ( حسن مرسل 7237ُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )َجامِ  - 425
 ( ضعي  1106َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 426
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َثَموَ   َثَمَ  َأيب َسوْعِد بْوِن َخيوْ " َعَسوى :يف اْاُوُروِج ِإىَل أُُحود  ِفيَموا قَواَل ِلَرُسولِل اّللَِّ ،َوذََكَر اْلَلاِقِدُي يف ِقصَِّ  َخيوْ
ُ أَْن يُْظِفوووَراَن ِّبِوووْم  وووَهاَقُة ،َداَن فَِتْلوووَك َعووواَقُة اّللَِّ ِعْنووو،اّللَّ َلَقوووْد َأْخطَوووأَْتِب َوقْوَعوووُ  بَوووْدر  ،أَْو َتُكووولُن اأْلُْخوووَرى َفِهوووَك الشَّ

َهووا َحرِيص ووا ، ووَهاَقَة ،َحووَّتَّ َسوواَ ْحُل ابْووِب يف اْاُووُروِج ،وَُكْنووحُل َواّللَِّ َعَليوْ َوقَووْد رَأَيْووحُل ابْووِب ،َفَخوورََج َسووْهُمُه فَوووُرزَِ  الشَّ
فَوَقوووْد ،احْلَوووْ  بِنَوووا تُورَاِفْقنَوووا يف اْ؟َنَّوووِ  :ِم يف َأْحَسوووِن ُصووولرَة  َيْسووورَُ  يف مثَووواِر اْ؟َنَّوووِ  َوَأْوَارَِهوووا َويَوُقووولُل اْلَبارَِحوووَ  يف النوَّووولْ 

َوقَووْد َكوووِثَْت ،نَّوووِ  َوقَووْد َواّللَِّ اَي َرُسووولَل اّللَِّ َأْصووَبْححُل ُمْشوووَتاق ا ِإىَل ُمرَافَوَقتِووِه يف ا؟َْ ،َوَجووْدُت َموووا َوَعووَدين َريبِِ َحق وووا 
ووَهاَقَة َوُمرَافَوَقووَ  َسووْعد  يف اْ؟َنَّووِ  ،َوَأْحبَوْبووحُل لَِقوواَء َريبِِ ،َوَر َّ َعْظِمووك ،ِسووبِِ  َ اَي َرُسوولَل اّللَِّ أَْن يوَووْرزَُقِب الشَّ فَوواقُْع اّللَّ

ا "،ِبَذِلَك َفَدَعا َلُه َرُسلُل اّللَِّ ،   427فَوُقِتَل ِ ُُحد  َكِهيد 
ا :قَوواَل َعْبووُد اّللَِّ بْووُن َجْحووا  :قَوواَل ،ْن َسووِعيِد بْووِن اْلُمَسوويِِِه وَعوو " اللَُّهوومَّ ِإيِنِ أُْقِسووُم َعَلْيووَك أَْن أَْلَقووى اْلَعووُدوَّ َغوود 

ُقووُروا َبطْووِب ،فَويَوْقتُولُوولين  ِفيووَك " . قَوواَل َسووِعيُد بْووُن : ِ َووا َذاَ  ف فَووأَُقللُ :مُثَّ َتْسووأَُلِب ،َوَاْووَدُعلا أَْنِفووك َوأُُذين ،مُثَّ يَوبوْ
ُ آِخَر َقَسِمِه َكَما أَبَورَّ أَوََّلُه " :اْلُمَسيِِِه   . 428ِإيِنِ أَلَْرُجل أَْن َيَثَّ اّللَّ

َيِ  َوالِوِدى ِإْسوَحاُ  بْوُن َيَسووار  َعوْن َأْكوَيان  ِموْن بَوِ  َسوَلَمَ  قَواُللا  بْووُن  َكواَن َعْموُرو:وَعوِن ابْوِن ِإْسوَحاَ  قَواَل َحودَّ
وا أَرَاَق َرُسولُل  --اْ؟َُملِ  أَْعرََج َكِديَد اْلَعرَِج وََكاَن َلُه أَْربَوَعُ  بَوُنلَن َكَباب  يَوْغُزوَن َمَع َرُسولِل اّللَِّ  ِإَذا َغوزَا فَوَلمَّ

َ َعوزَّ َوَجولَّ قَوْد َجَعوَل لَوكَ  --اّللَِّ  ُرْخَصو   فَولَول قَوَعوْدَت فَووَنْحُن َنْكِفيوَك  يَوتَوَلجَُّه ِإىَل أُُحد  قَاَل لَوُه بَونُولُ  ِإنَّ اّللَّ
ُ َعْنووَك ا؟َِْهوواَق فَووأََتى َعْمووُرو بْووُن اْ؟َُموولِ  َرُسوولَل اّللَِّ  اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإنَّ بَووِ َّ َهووُيَ ِء :فَوَقوواَل  --فَوَقووْد َوَضووَع اّللَّ

-َسَتْشووَهَد فََأنَووأَ بِعُووْرَجَِّت َهووِذِ  ِ  اْ؟َنَّووِ . فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ مَيْنَوعُوولىِن أَْن َأْخوورَُج َمَعووَك َواّللَِّ ِإىنِِ أَلْرُجوول أَْن أُ 
-  «: َعْنوَك ا؟َِْهوواَق ُ َ َعووزَّ َوَجوولَّ :» َوقَوواَل لَِبِنيوِه «. أَمَّوا أَنْووحَل فَوَقوْد َوَضووَع اّللَّ َوَمووا َعلَوْيُكْم أَْن تَووْدُعلُ  َلَعولَّ اّللَّ

وووَهاَقَةف  ا --َفَخووورََج َموووَع َرُسووولِل اّللَِّ «. يَوْرزُقُوووُه الشَّ قَووواَل ،. وَعوووِن ابْوووِن ِإْسوووَحاَ  429فَوُقتِوووَل يوَوووْلَم أُُحووود  َكوووِهيد 
َيِب اْلَقاِسُم ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن رَاِفع  : انْوتَوَهى أََنُك ْبُن النَّْضِر َعوُم أَنَوِك :قَاَل ،َأُخل َبِب َعِديِِ ْبِن النَّجَّاِر ،َحدَّ

قَوووْد أَْلَقوووْلا ،يف رَِجوووال  ِموووَن اْلُمَهووواِجرِيَن َواأْلَْنَصووواِر ،َونَْلَحوووَ  بْوووِن ُعبَوْيوووِد اّللَِّ ،الِوووك  ِإىَل ُعَموووَر بْوووِن ااَْطَّووواِب بْوووِن مَ 
فَوُقلُمولا َفُملتُولا ،َدُ  َموا َتْصونَوُعلَن اِبحْلَيَواِة بَوْعو:فَوَقواَل ،قُتِوَل َرُسولُل اّللَِّ :َما ُاِْلُسُكْم ف فَوَقواُللا :فَوَقاَل ،ِ َْيِديِهْم 

َك أََنُك ْبُن َماِلك  "،مُثَّ اْستَوْقَبَل اْلَقْلَم فَوَقاَتَل َحَّتَّ قُِتَل ،َعَلى َما َماَت َعَلْيِه َرُسلُل اّللَِّ   .430َوبِِه  ُِِ
ووَ  لَيَوْقووتُوَلنَّ َرُسوولَل اّللَِّ َكوواَن ُأيَبُ بْووُن َخلَوو   َأُخوول بَووِب مُجَووَ  َحلَووَ  َوُهوو:وَعووْن عُووْرَوَة بْووِن الووزَُبْْيِ قَوواَل  ووا َل ِ َكَّ فَوَلمَّ
ُ فَأَقْوبَوَل ُأيَبُ ُمَقنوَّع وا يف احْلَِديوِد يَوُقولُل :قَاَل َرُسلُل اّللَِّ بَوَلَغحْل َحْلَفُتُه َرُسلَل اّللَِّ  َ  :" أاََن أَقْوتُولُوُه ِإْن َكواَء اّللَّ

وود  َفَحَمووَل َعلَووى  اِر َرُسوولِل اّللَِّ َْنَووْلُت ِإْن َْنَووا حُمَمَّ لَووُه فَاْسووتَوْقبَوَلُه ُمْصووَعُه بْووُن ُعَمووْْي  َأُخوول بَووِب َعْبووِد الوودَّ يُرِيووُد قَوتوْ
                                                 

 ( ضعي  1107َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 427
 ( صحي  مرسل 1108َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 428
 ( حسن18277[)24/ 9املكنز ] -ثى للبيهقكالسنن الك - 429
 ( حسن مرسل 024َقَ ِئُل النُوبُولَِّة أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ )  و(  1099َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )  - 430

تَوَغِطك ابلسال  أو الذي على رأسه ااَلذة ألنَّ الرأس ملضع القِ 
ُ
َقنَّع ابحلديد :هلامل

ُ
ني يغورة النحور والعوات  و وا ة :عظم  مشرف  بالَ ْقُولَ يناع امل

 ترقل ن ياالار :الصيا  يا؟زع :اال  والفزع وعدم الصث واحلزن

This file was downloaded from QuranicThought.com



 723 

تَوْرقُوووَلَة ُأيبَِِ بْووِن َخلَوو   ِمووْن فُوْرَجوو   بَوونْيَ بِنَوْفِسووِه فَوُقتِووَل ُمْصووَعُه بْووُن ُعَمووْْي  َوأَْبَصووَر َرُسوولُل اّللَِّ يَِقووك َرُسوولَل اّللَِّ 
فَووأَتَوْلُ  َأْصووَحابُُه فَوواْحَتَمُللُ  ،الوودِِرِْع َواْلبَوْيَضووِ  َفطََعنَووُه ِ َْربَتِووِه فَوَلقَووَع ُأيَب  َعووْن فَوَرِسووِه َوَ ْ َحْوورُُج ِمووْن نََعْنتِووِه َقم   َسووابَِغ ِ 

َا ُهَل َخْدش  . َفذََكَر هَلُْم قوَ :َوُهَل َحُلُر ُخَلاَر الثوَّْلِر فَوَقاُللا  َوالَّوِذي :أَقْوتُوُل أُبَوي وا مُثَّ قَواَل ْلَل النَّوِلِِ َما َأْجَزَعَك ِإ َّ
 .431 نَوْفِسك بَِيِدِ  َلْل َكاَن الَِّذي يب ِ َْهِل ِذي اْلَمَجاِز َلَماتُلا َأمْجَِعنَي َفَماَت ".

ِإيِنِ أَلَِسووُْي بِووَبْطِن رَابِووَ  بَوْعووَد َهووِليِ  فَو،َموواَت ُأيَبُ بْووُن َخلَوو   بِووَبْطِن رَابِووَ  :وََكوواَن ابْووُن ُعَمووَر يَوُقولُل :قَواَل اْلَلاقِووِدُي  
تُوَهووا  ووُج ِ  َفِهبوْ َهووا يف ِسْلِسووَل   َاْتَووِذُّبَا َيِصوويُ  ،ِمووَن اللَّْيووِل ِإَذا اَنر  َشَجَّ َوِإَذا َرُجوول  ،اْلَعطَووَا :َوِإَذا َرُجوول  َحْوورُُج ِمنوْ

 432َهَذا ُأيَبُ ْبُن َخَل   "، فَِإنَّ َهَذا قَِتيُل َرُسلِل اّللَِّ ،َ  َتْسِقِه :يَوُقلُل 
ا فَوَنَظْرُت ِإىَل النوَّْبِل َذْيت ِموْن ُكولِِ : َِْعحُل َرُجال  ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن يَوُقلُل :وَعْن اَنِفِع ْبِن ُجَبْْي  قَاَل  َكِهْدُت أُُحد 

ْد رَأَيْوووحُل َعْبوووَد اّللَِّ بْوووَن ِكوووَهاب  الُزْهووورِيَّ يَوُقووولُل َوَلَقووو،ُكوووُل َذلِوووَك ُيْصوووَرُ  َعْنوووُه ،َوْسوووَطَها َوَرُسووولُل اّللَِّ ،اَنِحيَووو   
وود  :يَوْلَم ِووذ   مُثَّ َجوواَوزَُ  فَوَعاتَوبَووُه يف ،ِإىَل َجْنبِووِه َمووا َمَعووُه َأَحوود  َوَرُسوولُل اّللَِّ ،فَوواَل َْنَووْلُت ِإْن َْنَووا ،ُقلُوولين َعلَووى حُمَمَّ

َخَرْجنَوا أَْربَوَعو   فَوتَوَعاَهوْداَن َوتَوَعاقَوْداَن َعلَوى قَوْتلِوِه ،َأْحلِوُ  اِبّللَِّ ِإنَّوُه ِمنَّوا َ ْنُولع  ،يْوتُوُه َواّللَِّ َموا رَأَ :َذِلَك َصوْفَلاُن فَوَقواَل 
َوالَّوِذي ،َ  ابْوُن َقِمي َو:َوالثوَّْبوحُل ِعْنوَداَن أَنَّ الَّوِذي َرَموى يف َوْجنَويَتِ النَّوِلِِ :فَوَلْم َبُْلْا ِإىَل َذِلَك " قَواَل اْلَلاقِوِدُي ،

َبُ  ْبُن َأيب َوقَّاص  ":َرَمى َكَفتَوْيِه َوَأَصاَب َراَبِعيَوَتُه   ..433ُعتوْ
َخَرْجحُل أاََن َوُعبَوْيُد هللِا ْبُن َعِديِِ ْبِن نَوْلَفِل ْبِن َعْبوِد َمنَوا   يف :قَاَل ،وَعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمرِو ْبِن أَُميََّ  الضَّْمرِيِِ 

وا قَوَفْلنَوا َوَرْقاَن مِحْوَا ،فََأْقَربْونَوا َموَع النَّواِس ،َزَمِن ُمَعاِويََ   َفَكواَن َوْحِشوك  َموْلىَل ُجبَوْْيِ بْوِن ُمْطعِوم  قَوْد َسوَكنَوَها ،فَوَلمَّ
أََلُه َعوْن مَحْوزََة َكْيوَ  َهوْل لَوَك يف أَْن أَنْيتَ َوْحِشوي ا فَوَنْسو:قَاَل ِ  ُعبَوْيُد هللِا ْبُن َعِديِ  ،فَوَلمَّا َقِدْمَناَها ،َوأَقَاَم ِّبَا ،

لُووُه لَووُه ف قَوواَل  نَوواُ  :َكوواَن قَوتوْ ووا ،َوِإَذا ُهووَل َكووْي   َكبِووْي  ،فَووِإَذا ُهووَل بِِفنَوواِء َقارِِ  َعلَووى ِنْنِفَسوو   ،َفَخَرْجنَووا َحووَّتَّ ِج وْ فَوَلمَّ
َنا إِلَْيِه َسلَّْمَنا َعَلْيِه  قَواَل ،نَوَعوْم :ابْون  لَِعوِديِِ بْوِن اْاِيَواِر ف قَواَل :قَواَل ،ْبِن َعِديِ  فَوَرَفَع رَْأَسُه ِإىَل ُعبَوْيِد هللِا ،انْوتَوَهيوْ

ووْعِديََّ  الَّوويِت أَْرَضووَعْتَك بِووِذي نُوول ى : َ  َوِهووَك َعلَووى ،أََمووا َواّللَِّ َمووا رَأَيْوتُووَك ُمْنووُذ اَنَوْلتُووَك أُمَّووَك السَّ فَووِإيِنِ اَنَوْلتُوَهووا ِإايَّ
َهووووا فوَ ،فََأَخووووَذْتَك ،بَِعْيَِهووووا  فَوووووَلاّللَِّ َمووووا ُهووووَل ِإ َّ أَْن َوقَوَفووووحْل َعلَووووكَّ فَورَأَيْوتُوَهووووا ،َلَمَعووووحْل ِ  قَووووَدَماَ  ِحوووونَي َرفَوَعْتووووَك إِلَيوْ

نَوواَ  لُِتَحوودِِيَوَنا َعووْن قَوْتووِل مَحْووزََة َكْيووَ  قَوتَوْلتَووُه ف قَوواَل :فَوَعَرفْوتُوَها.َفَجَلْسووَنا إِلَْيووِه فَوُقْلنَووا  يُُكَما َكَمووا أََمووا ِإيِنِ َسووُأَحدِِ :ِج وْ
ْيحُل َرُسلَل هللِا  وََكواَن َعُموُه ،ُكْنوحُل ُغاَلم وا ِ؟ُبَوْْيِ بْوِن ُمْطعِوِم بْوِن َعوِديِِ بْوِن نَوْلفَول  ،ِحنَي َسأََلِب َعْن َذلِوَك َحدَّ

ووا َسوواَرْت قُوووَرْيا  ِإىَل أُُحوود  ،نَُعْيَمووُ  بْووُن َعووِديِ  قَووْد ُأِصوويَه يوَووْلَم بَووْدر   ِإْن قَوتَوْلووحَل :بَووْْيُ بْووُن ُمْطعِووم  قَوواَل ِ  جُ ،فَوَلمَّ
وود   ووك نَُعْيَمووَ  فَأَنْووحَل َعِتيوو   مَحْووزََة َعوومَّ حُمَمَّ َفَخَرْجووحُل وَُكْنووحُل َحَبِشووي ا أَقْووِذُ  اِبحْلَْربَووِ  قَووْذَ  احْلََبَشووِ  :قَوواَل ،بَِعمِِ

ووا اْلتَوَقووى النَّوواُس ،قَولََّمووا أُْخِطووُئ ِّبَووا َكوويوْ  ا ، ظُووُر مَحْووزََة َحووَّتَّ رَأَيْوتُووُه يف َعووَرِم النَّوواِس ِمثْووَل اْ؟ََمووِل َخَرْجووحُل أَنْ ،فَوَلمَّ
ِإْذ تَوَقودََّمِب إِلَْيوِه ،َوأََشَىنَّ َعْجوز ا ،فَووَلاّللَِّ ِإيِنِ أَلَهَتَيَّوأُ لَوُه أُرِيوُدُ  ،َما يَوُقلُم لَوُه َكوْكء  ،يَوُهُز النَّاَس ِبَسْيِفِه َهز ا ،اأَلْوَرِ  

                                                 
 ( صحي  لغْي   1122[)  290/ 3ق ئل النبلة للبيهقك ] -  431
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َعوِ  اْلُبظُولِر :قَاَل ،فَوَلمَّا َرآُ  مَحْزَُة ،ِد اْلُعزَّى ِسَباُع ْبُن َعبْ  َوا َأْخطَوأَ ،مُثَّ َضوَربَُه :قَواَل ،َهلُومَّ اَي ابْوَن ُمَقطِِ فَووَلاّللَِّ َلَكَأ َّ
َها ،َوَهَزْزُت َحْرَبيِت :قَاَل ،رَْأَسُه  ِتِه َحَّتَّ َخَرَجحْل بَونْيَ رِْجَلْيوِه فَوَلقَوَعحْل يف يُونَّ ،َقفَوْعتُوَها َعَلْيِه ،َحَّتَّ ِإَذا َرِضيحُل ِمنوْ

َهووا َحووَّتَّ َموواَت ،فَوُغلِووَه ،فَووَذَهَه لِيَونُوولَء حَنْووِلي ، تُووُه فََأَخووْذُت َحووْرَبيِت ،َوتَورَْكتُووُه َوِإايَّ مُثَّ َرَجْعووحُل ِإىَل النَّوواِس ،مُثَّ أَتَويوْ
 .434فَوَلمَّا َقِدْمحُل َمكََّ  ُعِتْقحلُ ،ا قَوتَوْلُتُه أِلُْعَتَ  ِإ ََّ ،َوَ ْ َيُكْن ِ  بَوْعَدُ  َحاَج   ،فَوَقَعْدُت يف اْلَعْسَكِر 

فَوَلمَّوا ،َخَرْجوحُل َموَع ُعبَوْيوِد هللِا بْوِن َعوِديِِ بْوِن اْاِيَواِر ِإىَل الشَّواِم :قَواَل ،وَعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمرِو ْبِن أَُميََّ  الضَّْمرِيِِ 
وََكووواَن :قَووواَل ،نَوَعوووْم :ْل لَوووَك يف َوْحِشوووكِ  َنْسوووأَلُُه َعوووْن قَوْتوووِل مَحْوووزََة ف قُوْلوووحُل َهووو:قَووواَل ِ  ُعبَوْيوووُد هللِا ،قَوووِدْمَنا مِحْوووَا 

يووحل  ،ُهووَل َذاَ  يف ِلوولِِ َقْصوورِِ  :َفِقيووَل لَنَووا ،َفَسووأَْلَنا َعْنووُه :قَوواَل ،َوْحِشووك  َيْسووُكُن مِحْووَا  نَووا :قَوواَل ،َكأَنَّووُه محَِ َفِج وْ
نَوْيووُه َورِْجَلْيووِه :قَوواَل ،ْمَنا فَوووَرقَّ السَّواَلَم َفَسوولَّ ،َحوَّتَّ َوقَوْفنَووا َعَلْيوِه  َوُعبَوْيوُد هللِا ُمْعَتِجوور  بِِعَماَموو   َموا يوَووَرى َوْحِشوك  ِإ َّ َعيوْ

أَنَّ َعوِديَّ بْوَن اْاِيَواِر   َ َواّللَِّ ِإ َّ َأيِنِ أَْعلَومُ :أَتَوْعورُِفِب ف فَوَنظَوَر إِلَْيوِه َوقَواَل ،اَي َوْحِشوُك :فَوَقاَل َلُه ُعبَوْيُد هللِا :قَاَل ،
وَ  فَاْسَ َْضوَعُه ،أُُم اْلِقَتاِل بِْنحُل َأيب اْلِعيِا :تَوَزوََّج اْمرَأَة  يُوَقاُل هَلَا  َفَحَمْلوحُل َذلِوَك اْلغُواَلَم ،فَوَلَلَدْت َلُه ُغاَلم ا ِ َكَّ
  ُ ووِه فَوَناَوْلتُوَهووا ِإايَّ َأ َ خُتْووِثاَُن :َفَكَشووَ  ُعبَوْيووُد هللِا َعووْن َوْجِهووِه مُثَّ قَوواَل :قَوواَل ،َمْيَك فَوَلَكووَأيِنِ َنظَووْرُت ِإىَل قَوودَ ،َمووَع أُمِِ

فَوَقوواَل ِ  َمووْلَ َي ُجبَووْْيُ بْووُن :قَوواَل ،ِإنَّ مَحْووزََة قَوتَووَل نَُعْيَمووَ  بْووَن َعووِديِِ بْووِن اْاِيَوواِر بِبَووْدر  ،نَوَعووْم :بَِقْتووِل مَحْووزََة ف قَوواَل 
ووك فَأَنْووحَل ُحوور  ِإْن قَوتَوْلوو:ُمْطَعووم   نَوونْيِ :قَوواَل ،حَل مَحْووزََة بَِعمِِ نَوونْيُ َجبَوول  :قَوواَل ، -َفَمووا أَْن َخوورََج النَّوواُس َعوواَم َعيوْ َوَعيوْ

َنُه َواق  ،َهْحَل أُُحد   َنُه َوبَويوْ اع  أَبُول َخورََج ِسوبَ ،فَوَلمَّا اْصوطَُفلا لِْلِقتَواِل ،َفَخَرْجحُل َمَع النَّاِس ِإىَل اْلِقَتاِل :قَاَل ، -بَويوْ
َعووِ  اْلُبظُووولِر ،اَي ابْووَن أُمِِ أَْ َووار  ،اَي ِسوووَباُع :فَوَقوواَل ،َفَخوورََج إِلَْيووِه مَحْوووزَُة بْووُن َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه :قَوواَل ،نِيَووار   اَي ابْووَن ُمَقطِِ

اِهِه ،مُثَّ َكدَّ َعَلْيِه :ُهَاُق اّللََّ َوَرُسلَلُه ف قَاَل ، وا ،َواْنَكَمْنوحُل حِلَْموزََة َحوَّتَّ َمورَّ َعلَوكَّ : قَالَ ،َفَكاَن َكَأْمِك الذَّ فَوَلمَّ
ُتُه ِ َْرَبيِت  وا ،َفَكواَن َذلِوَك اْلَعْهوُد بِوِه :قَواَل ،فََأَضوُعَها يف يُونَّتِوِه َحوَّتَّ َخَرَجوحْل ِموْن بَونْيَ َورَِكْيوِه ،أَْن َقاَن ِمبِِ َرَميوْ فَوَلمَّ

وَ  َحوَّتَّ َنَشوأَ ِفيَهوا اِ ْسواَلُم فَأََقْمو،َرَجْعحُل َمَعُهْم ،َرَجَع النَّاُس  َوأَْرَسوُللا :قَواَل ،مُثَّ َخَرْجوحُل ِإىَل الطَّواِئِ  ،حُل ِ َكَّ
َفِجْ حُل ِفيِهْم َحَّتَّ قَوِدْمحُل َعلَوى َرُسولِل هللِا :قَاَل ،ِإنَُّه  َ يَِهيُج الُرُسَل :َوِقيَل َلُه :قَاَل ،ُرُسال  ِإىَل َرُسلِل هللِا 

ين َرُسلُل هللِا فَوَلمَّا َرآ، قَوْد َكواَن :قُوْلوحُل :أَْنحَل قَوتَوْلحَل مَحْزََة ف قَواَل :قَاَل ،نَوَعْم :أَْنحَل َوْحِشك  ف قُوْلحُل :قَاَل
وا توُولُ ،َفَخَرْجوحُل :أََما َتْسوَتِطيُع أَْن تُوَغيِِوَه َعوبِِ َوْجَهوَك ف قَواَل :فَوَقاَل َرُسلُل هللِا ،ِمَن اأَلْمِر َما بَوَلَغَك  َ فَوَلمَّ يِفِ

قَواَل ،فَُأَكواِفَئ بِوِه مَحْوزََة ،أَلَْخُرَجنَّ ِإىَل ُمَسْيِلَمَ  َلَعلِِك أَقْوتُوُلُه :قُوْلحُل :قَاَل ،َخرََج ُمَسْيِلَمُ  اْلَكذَّاُب َرُسلُل هللِا 
ْلَموِ  ِجوَدار  َكأَنَّوُه مَجَول  أَْوَرُ  َمووا َوِإَذا ُرَجْيول  قَوائِم  يف يوَ :قَواَل ،َفَكواَن ِموْن أَْمورِِهْم َموا َكوواَن ،َفَخَرْجوحُل َموَع النَّواِس :

َوَقبَّ َرُجوول  ِمووَن :قَوواَل ،َحووَّتَّ َخَرَجووحْل ِمووْن بَوونْيِ َكِتَفْيووِه ،فََأَضووُعَها بَوونْيَ يَْديَوْيووِه ،فََأْرِميووِه ِ َووْرَبيِت :قَوواَل ،نوَووَرى رَْأَسووُه 
وَع َعْبوَد ،َوَأْخوَثَين ُسوَلْيَماُن بْوُن َيَسوار  ، هللِا ْبُن اْلَفْضوِل َفَضَربَُه اِبلسَّْيِ  َعَلى َهاَمِتِه. قَاَل َعْبدُ ،األَْنَصاِر  أَنَّوُه  َِ

   435ِإنَّ أَِمَْي اْلُمْيِمِننَي قَوتَوَلُه اْلَعْبُد اأَلْسَلُق.:قَاَلحْل َجارِيَ   َعَلى َلْهِر اْلبَوْيحِل :يَوُقلُل ،هللِا ْبَن ُعَمَر 
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 ِّ يَُه ،َمَر ْبَن السَّاِئِه أَنَّ عُ ،وعن َعْمَرو ْبِن احْلَاِر وا أاََب َأيب َسوِعيد  اْاُوْدرِيِِ ،َحدَّ وا ُجورَِ  ،أَنَّوُه بَوَلغَوُه أَنَّ َماِلك  َلمَّ
مُثَّ أَْقبوَوَر ،ا َ  َواّللَِّ َ  َأجُمُوُه أَبَود  :فَوَقواَل ،جُمَُّه :َفِقيَل َلُه ،َوَ َ  أَبْوَيَخ ،يَوْلَم أُُحد  َماَّ ُجْرَحُه َحَّتَّ أَنْوَقاُ  النَِّلُ 
  436فَاْسُتْشِهَد "،" َمْن أَرَاَق أَْن يَوْنظَُر ِإىَل َرُجل  ِمْن أَْهِل اْ؟َنَِّ  فَوْليَوْنظُْر ِإىَل َهَذا :فَوَقاَل النَِّلُ ،يُوَقاِتُل 

فَوَلَجوَدُ  بِووَبْطِن الْووَلاِقي ،اْلُمطِلِووِه يَوْلوَتِمُك مَحْووزََة بْووَن َعْبوِد ،ِفيَموا بَوَلغَووِب َوَخوورََج َرُسوولُل اّللِِ :قَواَل ابْووُن إْسوَحاَ  
أَِن َرُسوولَل اّللِِ :َبْْيِ قَووْد بُِقووَر َبْطنُووُه َعووْن َكبِووِدِ  َوُمثِووَل بِووِه َفُجوودَِع أَنْوُفووُه َوأُُذاَنُ  . َفَحووِدَيِب حُمَِمووُد بْووُن َجْعَفووِر بْووِن الووزِ 

 َحوووَِّت َيُكووولَن يف ِبطُووولِن ،َوَيُكووولُن ُسوووِن   ِموووْن بَوْعوووِدي َلَ َْكتوووه ، لَوووْلَ  أَْن َهْوووَزَن َصوووِفِي ُ :قَووواَل ِحووونَي رََأى َموووا رََأى
َوَغْيظَُه َعَلى َموْن فَوَعوَل بَِعِموِه َموا فَوَعوَل الِسَباِع َوَحَلاِصِل الِطْْيِ َولَِ ْن أَْلَهرين اّلِلُ َعَلى قُوَرْيا  ُحْزَن َرُسلِل اّللِِ 

 ِّبِْم يَوْلم ا ِمْن الوِدْهِر لَُنَموثِوَلِن ِّبِوْم ُمثْولَو   َ ْ مُيَثِوْلَهوا َأَحود  ِموْن اْلَعوَرِب . قَواَل ابْوُن ِهَشوام  َوَاّللِِ لَِ ْن أَْلَفَراَن اّللُِ :قَاُللا 
ا َموا َوقَوْفوحُل َمْلِقف وا قَوِ  أَْغوَيَج إَ ِ ِموْن َهوَوَلِما َوَقَ  َرُسلُل اّللِِ : َذا مُثِ َعَلى مَحْزََة قَاَل َلْن ُأَصواَب ِ ِْثلِوك أَبَود 

ُة بْووُن َعْبووِد قَوواَل َجوواَءين ِجْثِيووُل فَووَأْخَثَين أَِن مَحْووزََة بْووَن َعْبووِد اْلُمطِلِووِه َمْكتُوولب  يف أَْهووِل الِسووَمَلاِت الِسووْبِع مَحْووزَ 
إْخوَلة  ِموْن الِرَضواَعِ  ،ِد اأْلََسوِد َومَحْوزَُة َوأَبُول َسوَلَمَ  بْوَن َعْبوَأَسُد اّللِِ َوَأَسُد َرُسوللِه وََكواَن َرُسولُل اّللِِ ،اْلُمطِِلهِ  

ُهْم َمْلَ ة  أِلَيب هَلَه  .  437أَْرَضَعتوْ
فَولَوْل َحَلْفوحُل ،ُاِْهوْزَن َعلَوى َجْرَحوى اْلُمْشورِِكنَي ،أَنَّ النَِِساَء ُكنَّ يَوْلَم أُُحود  َخْلوَ  اْلُمْسوِلِمنَي ،وَعِن اْبِن َمْسُعلق  

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ ،ِإنَّووُه لَووْيَك َأَحوود  ِمنَّووا يُرِيووُد الووُدنْوَيا :يَوْلَم ِووذ  َرَجووْلُت أَْن أَبوَوورَّ  }ِمووْنُكْم َمووْن يُرِيووُد الووُدنْوَيا :َحووَّتَّ أَنْوووَزَل اّللَّ
ووا َخوواَلَ  َأْصووَحاُب النَّوِلِِ ،َوِموْنُكْم َمووْن يُرِيووُد اهلِخوورََة  َتلِووَيُكْم{ فَوَلمَّ ُهْم لِيَوبوْ أُِمووُروا بِووِه َوَعَصووْلا َمووا ،مُثَّ َصووَرَفُكْم َعونوْ

َع   ِمَن األَْنَصاِر :يف ِتْسَع   أُْفرَِق َرُسلُل هللِا ، َرِحوَم :قَاَل ،فَوَلمَّا َرِهُقلُ  ،َوَرُجَلنْيِ ِمْن قُوَرْيا  َوُهَل َعاِكرُُهْم ،َسبوْ
ُ َرُجال  َرقَُّهْم َعنَّا  وا َرِهُقولُ  أَْيض وا ، قُتِوَل فَوَقاَتَل َساَع   َحَّتَّ ،فَوَقاَم َرُجل  ِمَن األَْنَصاِر :قَاَل ،اّللَّ يوَوْرَحُم :قَواَل ،فَوَلمَّ
ُ َرُجووال  َرقَُّهووْم َعنَّووا  َعُ  ،فَولَووْم يوَووَزْل يَوُقوولُل َذا ،اّللَّ ووبوْ َمووا أَْنَصووْفَنا َأْصووَحابَوَنا :ِلَصوواِحبَوْيِه فَوَقوواَل النَّووِلُ ،َحووَّتَّ قُتِووَل السَّ
ُ أَْعلَووى َوَأَجووُل :فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا ،اْعووُل ُهبَووُل :فَوَقوواَل ،َفَجوواَء أَبُوول ُسووْفَياَن  ُ أَْعلَووى َوَأَجووُل :فَوَقوواُللا ،ُقللُوولا اّللَّ اّللَّ

ُ َموْلَ اَن :فَوَقواَل َرُسولُل هللِا ،َو َ عُوزَّى َلُكوْم ،لَنَوا عُوزَّى :فَوَقاَل أَبُل ُسوْفَياَن ، َواْلَكواِفُروَن  َ َموْلىَل هَلُوْم ،ُقللُولا اّللَّ
نَوا ،يوَوْلم  بِيَووْلِم بَوْدر  يوَوْلم  لَنَوا :أَبُول ُسوْفَياَن  مُثَّ قَوالَ ، َوفُوواَلن  ،َحْنظَلَوُ  ِ َْنظَلَوَ  ،َويوَوْلم  ُنَسوُر ،َويوَوْلم  ُنَسواُء ،َويوَووْلم  َعَليوْ

بُلَن ، أَمَّوا قَووْتاَلاَن فََأْحيَواء  يُوْرَزقُولنَ ، َ َسوَلاء  :فَوَقواَل َرُسولُل هللِا ،َوُفاَلن  بُِفواَلن  ،بُِفاَلن   َوقَووْتالَُكْم يف النَّواِر يُوَعوذَّ
َو َ ،َموووا أََموووْرُت َو َ َوَْيوووحُل ،َوِإْن َكانَوووحْل َلَعوووْن َغوووْْيِ َموووَامت  ِمنَّوووا ،قَوووْد َكانَوووحْل يف اْلَقوووْلِم ُمثْولَووو   :قَووواَل أَبُووول ُسوووْفَياَن ،

َوَأَخووَذْت ِهْنووُد َكبِووَدُ  ،وا فَووِإَذا مَحْووزَُة قَووْد بُِقووَر َبْطنُووُه فَوَنظَوورُ :قَوواَل ،َو َ َسوورَّين ،َو َ َسوواَءين ،َو َ َكرِْهووحُل ،َأْحبَوْبووحُل 
َهوووا  ُ : َ . قَووواَل :أََأَكلَوووحْل ِمْنوووُه َكووويوْ  ا قَووواُللا :فَوَقووواَل َرُسووولُل هللِا ،فَولَوووْم َتْسوووَتِطْع أَْن َشُْكَلَهوووا ،َفالََكتوْ َموووا َكووواَن اّللَّ

فَوُلِضوَع ،َوِجوكَء ِبَرُجول  ِموَن األَْنَصواِر ،َفَصولَّى َعَلْيوِه ،مَحْوزََة ،َضوَع َرُسولُل هللِا فَولَ ،لُِيْدِخَل َكويوْ  ا ِموْن مَحْوزََة النَّواَر 

                                                 
436 -  (  ( صحي  مرسل1135َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ
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مُثَّ ِجووكَء آِبَخوَر فَوَلَضووَعُه ِإىَل َجْنوِه مَحْووزََة َفَصولَّى َعَلْيووِه ،َوتُوورَِ  مَحْوزَُة ،فَورُفِووَع األَْنَصوارُِي ،َفَصوولَّى َعَلْيوِه ،ِإىَل َجْنبِوِه 
 .438َوتُرَِ  مَحْزَُة َحَّتَّ َصلَّى َعَلْيِه يَوْلَمِ ذ  َسْبِعنَي َصالَة  "،َع مُثَّ رُفِ ،

وِد بْوِن َُيْوىَي بْوِن َحبَّواَن ،َوَعاِصِم ْبِن ُعَمَر ْبِن قَوَتاَقَة ،وَعْن حُمَمَِّد ْبِن ُمْسِلِم ْبِن ِكَهاب  الُزْهرِيِِ  َواحْلَُصونْيِ ،َوحُمَمَّ
ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ بِوووِه ،َكووواَن يوَوووْلُم أُُحووود  يوَوووْلَم بَووواَلء  َوَاِْحووويا  :قَووواُللا ،َسوووْعِد بْوووِن ُمَعووواذ  بْوووِن َعْبوووِد الووورَّمْحَِن بْوووِن  اْختَوووَثَ اّللَّ

ْسوواَلَم بِِلَسووانِِه َوُهووَل ُمْسووَتْخ   اِبْلُكْفووِر ،اْلُمووْيِمِننَي  ُ ِفيووِه َويوَووْلَم َأْكووَرمَ ،َوحَمَووَ  بِووِه اْلُمنَوواِفِقنَي ِ َّووْن َكوواَن يُْظِهووُر اْ ِ  اّللَّ
َفَكاَن ِ َّوا نوَوَزَل ِموَن اْلُقوْرآِن يف يوَوْلِم أُُحود  ِسوُتلَن آيَو   ِموْن آِل ِعْمورَاَن ،َمْن أَرَاَق َكرَاَمَتُه اِبلشََّهاَقِة ِمْن أَْهِل وَِ يَِتِه 

ُهْم ،ِفيَها ِصَفُ  َما َكاَن يف يَوْلِمِه َذِلَك ، ُ َعوزَّ َوَجولَّ لَِنِبيِِوِه يوَ ،َوُمَعاتَوَبُ  َمْن َعاتَوَه ِمونوْ َوِإْذ َغوَدْوَت ِموْن :ُقولُل اّللَّ
يوع  َعلِويم  " مُثَّ ذََكوَر ابْوُن ِإْسوَحاَ  َعوَدَق َموْن  َِ  ُ قُتِوَل ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي أَْهلِوَك تُوبَوولُِِئ اْلُموْيِمِننَي َمَقاِعوَد لِْلِقتَواِل َواّللَّ

 440 .".439يَوْلَم أُُحد  "

                                                 
 ( حسن لغْي  4414[)204/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 438

ري ة جووابر عنوود البخوواتدللا  ووديوأكثوور أهوول العلووم علووى أنووه   يصوولى علووى الشووهيد، وهوول قوولل أهوول املدينوو ، وبووه قووال الشووافعك وأمحد.واسوو 
 ائهم، و  يصل عليهم، و  يغسللا.( أنه عليه الصالة والسالم أمر بشهداء أحد فدفنلا بدم4079)

 سحا .إ، وبه قال وذهه قلم من أهل العلم إىل أنه يصلى عليه حلدية أمحد هذا وكلاهد ، وهل قلل الثلري وأصحاب الرأي
 ليه.قال السندي:قلله:اهزن:يف "القاملس ":َجَهز على ا؟ري ، كمنع، وأجهز:أيبحل قتله، وأسرعه، وام ع

حل ابرِا  لول حلفوحل عليوه لكنوالودنيا، ف دار الوِث يف احلَلِو  علوى الظن:وكنوحل ألون يلم وذ أنوه لويك أحود يف الصوحاب  يريودفلل حلفحُل:يريد أن م
 ا.ن األنصار، فقتلل ملهم خرجلا كفيه.يَرِهُقل ، أي:املشركلن غشل .يما أنصفنا:بسكلن الفاء، أي:حية ما خرج من املهاجرين أحد، بل  

مني لعلمووواء مووون املتقوووداه مجووواهُْي فيوووه:ما أنصوووْفنا، إبسوووكان الفووواء، وأصحابنا:منصووولب مفعووولل بوووه، هكوووذا ضوووبط قوووال النلوي:الروايووو  املشوووهلرة
ب .وذكر القاضوك )يعود بعود واحودواملتأخرين.ومعنا :ما أنصوفحل قوريا األنصوار، لكولن القركويني   حرجوا للقتوال، بول خرجوحل األنصوار واحو

 مووا منووا، ا لفوورارهم.يعن غووْيم   ينصووفل الفواء، واملووراق علووى هووذا الووذين فووروا موون القتوال، فووإو عيوام( وغووْي  أن بعضووهم روا :مووا أنصووَفنا بفووت 
 [421/ 7ل  ]أي:غْي تشاور من أكرافنا ومجاعتنا. بُِقر، أي:ُك  وفُت .يفالكتها، أي:مضغتها.مسند أمحد ط الرسا

ا  َياَن:ِإيِنِ أُرِيوُد أَْن أاَُبيِوعَ  أِلَيب ُسوفْ د  قَالَوحْل ِهْنوَة، َعوْن أَبِيوِه، قَاَل:وكذلك فإن هند بنوحل عتبو  أسولمحل وحسون إسوالمها،فَعْن ِهَشواِم بْوِن ُعوْروَ  حُمَمَّود 
 َلِ ، َوهللِا ِإْن َذْتُولا ِإ َّ بْ ِعَباَقتِِه يف َهَذا اْلَمْسِجِد قوَ   ُعِبَد َح َّ أَْيحُل هللاَ رَ ، قَاَل:َقْد رَأَيْوُتِك َتْكُفُر ِمْن َهَذا احلَِْديِة أَْمِك، قَاَلحْل:ِإيِنِ َوهللِا َما َل اللَّيوْ

،فَوَذَهَه َمَعَهوا، فَاْسوَتْأَذَن ِك َمَعوِك، فَوَذَهَبحْل َموَع ُعْثَمانَ ُجول  ِموْن قَوْلَموَهِل ِبرَ ُمَصلِِنَي ِقَيام ا َورُُكلع ا َوُسُجلق ا، قَاَل:فَِإنَِّك َقْد فَوَعْلوحِل َموا فَوَعْلحِل:فَواذْ 
َهووْل تَوووْزين احْلُوورَُّة ف قَوواَل:" َوَ  ِقك، َوَ  تَوووْزين " فَوَقاَلحْل:أَوَ   ا، َوَ  َتْسوورِ هلِل َكوويوْ ْسووتَوْفِتَي  ، فَوَقوواَل:" تُوبَوواِيِعيِب َعلَووى أَْن َ  ُتْشوورِِكك ابِ هَلَووا َوَقَخلَووحْل َوِهووَك مُ 

نَوواُهْم ِصووَغار ا، َوقَوتَوْلووتَوُهْم ِكبَووار ا،  ووا فَووورََغ ِمووَن اهْليَوو ِ ُهُم هللاُ اَي هِ :" قَوووتَولَ قَووالَ تَوْقتُلِووك َولَووَدِ  " فَوَقالَووحْل:ِإانَّ َربوَّيوْ  اَبيَوَعْتووُه، فَوَقالَووحْل:اَي َرُسوولَل هللِا، ِإيِنِ ْنووُد " فَوَلمَّ
ْن َغوْْيِ ِعْلِموِه، قَواَل:" َموا تَوُقولُل اَي ْذُت ِمْنوُه ِموِفيوِب ِإ َّ َموا َأَخوْعِطيوِب َموا َيكْ  َوَ  يوُ اَبيَوْعُتَك َعَلى أَْن َ  َأْسرَِ ، َوَ  أَْزينَ، َوِإنَّ أاََب ُسْفَياَن َرُجول  خِبَْيول  

ووا فَوواَل، َوأَمَّووا َرِنب ووا فَُأِحلُووو يَوْتِب ُه، قَالَ أاََب ُسووْفَياَن ف " فَوَقوواَل أَبُوول ُسووْفَياَن:أَمَّا اَيِبس  اَل هَلَووا:" ُخووِذي َمووا َيْكِفيوووِك ، قَووَعاِئَشووُ ، أَنَّ َرُسوولَل هللِا  :َفَحوودَّ
وَياَ  ِإ َّ َعْبوَد هللاِ َوَولَوَدِ   ا َسواَقُه َهووَذا السِِ ْفَياَن َرُجوول  َكوِحي   ".معرفوو  َشوام  َعلَووى قَوْلهِلَوا:ِإنَّ أاََب ُسوَصووَر َأْصوَحاُب هِ ، َواقْوتَ اِبْلَمْعوُروِ  " َ  أَْعلَووُم َأَحود 

[ 9/ 8ات الكوووثى  بووون سوووعد ][ والطبقووو341/ 23يسسووو  الرسوووال  ]م -( وتفسوووْي الطوووثي  7868[)3460/ 6الصوووحاب  أليب نعووويم ]
 [98/ 8[ واألعالم للزركلك ]72/ 4وا صاب  يف معرف  الصحاب  ]

439 -  (  ( صحي  مرسل1145َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ
حل ّبووا  وخرجووحل أخاقيثووه وزقت بعضووها وأتيوو (  نقلتووه كووامال لتووتم الصوولرة اامووا  211-192/  3) -زاق املعوواق يف هوودي خووْي العبوواق  -  440
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فََأوَّلْوحُل أَنَّ ،َورَأَْيحُل بَوَقور ا ُمَنحَّورَة  ،رَأَْيحُل َكَأيِنِ يف ِقرْع  َحِصيَن   :قَاَل  أَنَّ َرُسلَل هللِا ،َعْبِد هللِا وَعْن َجاِبِر ْبِن 
َقْمنَوا اِبْلَمِدينَوِ  فَوِإْن َقَخلُولا لَوْل أانَّ أَ :فَوَقاَل أَلْصَحابِِه :قَاَل ،َواّللَِّ َخْْي  ،َوأَنَّ اْلبَوَقَر نَوَفر  ،الدِِرَْع احلَِْصيَنَ  اْلَمِديَنُ  

َنا ِفيَها قَاتَوْلَناُهْم  َنا ِفيَها يف اْ؟َاِهِليَّوِ  ،اَي َرُسلَل هللِا :فَوَقاَللا ،َعَليوْ نَوا ِفيَهوا ،َواّللَِّ َما ُقِخَل َعَليوْ َفَكْيوَ  يُوْدَخُل َعَليوْ
 َرَقْقاَن َعلَووى َرُسوولِل هللِا :فَوَقالَووحِل األَْنَصوواُر :قَوواَل ،َك أَلَمتَووُه فَولَووبِ :قَوواَل ،َكووْأَنُكْم ِإذ ا :يف اِ مِتْسوواَلِم ف فَوَقوواَل 

  ِإنَّوُه لَوْيَك لِنَوِلِ  ِإَذا لَوِبَك أَلَمتَوُه أَْن َيَضوَعَها َحوَّتَّ يُوَقاتِوَل.:فَوَقواَل ،َكوْأَنَك ِإذ ا ،اَي نَوِلَّ هللِا :فَوَقاَللا ،َفَجاُ وا ،رَأْيَُه 
441 
َوَسوواَر أَبُوول ،َوَرَجَعووحْل قُوووَرْيا  فَاْسووَتْجَلُبلا َمووِن اْسووَتطَاُعلا ِمووْن ُمْشوورِِكك اْلَعووَرِب :قَوواَل ،ُعْقبَووَ  وَعووْن ُملَسووى بْووِن   

َحووَّتَّ نََلعُوولا ِمووْن بِْ ووِر ،َوَذلِووَك يف َكوولَّال  ِمووَن اْلَعوواِم اْلُمْقبِووِل ِمووْن َوقْوَعووِ  بَووْدر  ،ُسووْفَياَن بْووُن َحووْرب  يف مَجْووِع قُوووَرْيا  
وََكاَن رَِجال  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َ ْ َيْشَهُدوا بَْدر ا نَوِدُملا َعلَوى َموا ،مُثَّ نَوزَُللا بَِبْطِن اْلَلاِقي الَِّذي قَوْبَل أُُحد  ،َماَوْيِن احلِْ 

لُوووولا َمووووا أَبْولَووووى ِإْخووووَلاُوُْم يوَوووولْ ،فَوووواهَتُْم ِمووووْن َسووووابَِقِ  بَووووْدر   ووووا نوَووووَزَل أَبُوووول ُسووووْفَياَن ،َم بَووووْدر  َوَاَنوَّووووْلا لَِقوووواَء اْلَعووووُدوِِ َولِيُوبوْ فَوَلمَّ
ُ :َوقَوواُللا ،َواْلُمْشوورُِكلَن  َِْصووِل أُُحوود  فَوورَِ  اْلُمْسووِلُملَن الَّووِذيَن َ ْ َيْشووَهُدوا بَووْدر ا بُِقووُدوِم اْلَعووُدوِِ َعلَووْيِهْم  قَووْد َسوواَ  اّللَّ

نَووا ِ ُْمِنيَِّتنَووا  لَووَ  اْ؟ُُمَعووِ  ُرْ اَي أُرِ مُثَّ ِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ ،إِلَيوْ " رَأَيْووحُل :فََأْصووَبَ  َفَجوواَءُ  نَوَفوور  ِمووْن َأْصووَحابِِه فَوَقوواَل ،َي لَيوْ
ُ َخوْْي   َورَأَيْوحُل َسوْيِفَك َذا اْلَفَقواِر انْوَفَصوَم ِموْن  -بَوَقور ا تُوْذَبُ  :َويف رَِوايَوِ  ابْوِن فُولَوْي    -اْلَبارَِحَ  يف َمَناِمك بَوَقر ا َواّللَّ

وا " ،َورَأَيْوحُل َأيِنِ يف ِقرْع  َحِصويَن    -َوُ َوا ُمَضوبوَّبَوَتاِن ،بِِه فُوُللل  َفَكرِْهُتُه :أَْو قَاَل  -ِد لَُبِتِه ِعنْ  َوَأيِنِ ُموْرِق   َكْبش 
" أَوَّْلحُل اْلبَوَقَر الَّوِذي رَأَيْوحُل :قَاَل  َماَذا أَوَّْلحَل ُرْ اَيَ  ف،اَي َرُسلَل اّللَِّ :ِبُرْ اَيُ  قَاُللا فَوَلمَّا َأْخَثَُهْم َرُسلُل اّللَِّ ،

وََكووواَن الَّوووِذي رََأى ِبَسووْيِفِه الَّوووِذي َأَصووواَب :َويَوُقووولُل رَِجووال  ،وََكرِْهوووحُل َموووا رَأَيْووحُل ِبَسوووْيِفَك " ،نَوَفوور ا ِفينَوووا َويف اْلَقووْلِم 
بَوُ  بْوُن ،َوَخَرقُولا َكوَفَتُه ،َراَبِعيَوتَوُه َوَفَصوُملا ،فَِإنَّ اْلَعُدوَّ َأَصوابُلا َوْجَهوُه يَوْلَم ِوذ  ،َوْجَهُه  يَوْزُعُمولَن أَنَّ الَّوِذي َرَمواُ  ُعتوْ

" أَوَّْلحُل اْلَكْبَا أَنَّوُه َكوْبُا َكِتيبَوِ  اْلَعوُدوِِ فَوَقتَولَوُه :َوقَاَل ،وََكاَن اْلبَوَقُر َمْن قُِتَل يَوْلَمِ ذ  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ،َأيب َوقَّاص  
ُ " : ابْوووِن فُولَوووْي   َويف رَِوايَووو ِ  - فَووواْمُكثُلا َواْجَعلُووولا الوووذَّرَارِيَّ يف ،َوأَوَّلْوووحُل الووودِِرَْع احلَِْصووويَنَ  اْلَمِدينَوووَ   -" يَوْقتُولُوووُه اّللَّ

َنا اْلَقوْلُم يف اأْلَزِقَّوِ  قَاتَوْلنَواُهْم َورُُمولا ِموْن فَووْلِ  اْلُبيولِت " ،اهْلنَاِم  ْد َكوُكلا أَزِقَّوَ  اْلَمِدينَوِ  وََكوانُلا قَو،فَِإْن َقَخَل َعَليوْ
يَوواِن َحووَّتَّ َكانَووحْل كاحلِْْصووِن  َ :فَوَقوواَل الَّووِذيَن َ ْ َيْشووَهُدوا بَووْدر ا ،اِبْلبُونوْ ُكنَّووا اَي نَووِلَّ اّللَِّ نَوَتَموو َّ َهووَذا اْليَوووْلَم َونَووْدُعل اّللَّ

نَووا َوقَووورََّب اْلَمِسووَْي . َوقَووالَ ، ُ إِلَيوْ َمووََّت نُوَقوواتُِلُهْم اَي نَووِلَّ اّللَِّ ِ َ نُوَقوواتِْلُهْم ِعْنووَد :رَِجووال  ِمووَن اأْلَْنَصوواِر  فَوَقووْد َسوواَقُه اّللَّ
َّ يوُوْزرَُع ف َوقَواَل رَِجوال  قَووْل   َصوَدُقلا بِوِه َوَمَضوْلا َعَلْيوِه :ِكْعِبَنا ف َوقَواَل رَِجوال   ُهْم ،َمواَذا َ ْنَوُع ِإَذا َ ْ َ ْنَوِع احْلَوْر ِمونوْ

ُْم . َوقَوواَل يَوْعَمووُر بْووُن َمالِووِك بْووِن يَوْعَلبَووَ  :بْووُن َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه قَوواَل  مَحْووزَةُ : َوالَّووِذي أَنْوووَزَل َعَلْيووَك اْلِكتَوواَب لَُنَجالِووَدوَّ
" :فَوَقواَل لَوُه َرُسولُل اّللَِّ ،نوََّهوا فَوَلالَِّذي نَوْفِسوك بِيَوِدِ  أَلَْقُخلَ ،َ  َهْرِْمَنا اْ؟َنََّ  ،اَي َنِلَّ اّللَِّ :َوُهَل َأَحُد َبِب َسا ِ  ،

َ َوَرُسلَلُه :ِِبَ ف " قَاَل  فَاْسُتْشوِهَد ،" َصوَدْقحَل " :فَوَقواَل لَوُه َرُسولُل اّللَِّ ،َوَ  أَفِوُر يوَوْلَم الزَّْحوِ  ، َِيِنِ أُِحُه اّللَّ
َولَوووْل َرُضووولا ،َورَأْيِوووِه َوَ ْ يَوتَونَووواَهْلا ِإىَل قَووووْلِل َرُسووولِل اّللَِّ ،َعوووُدوِِ يَوْلَم ِوووذ  . َوَأىَب َكثِوووْي  ِموووَن النَّووواِس ِإ َّ اْاُوووُروَج ِإىَل الْ 
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َوَعامَّوُ  َموْن َأَكواَر َعَلْيوِه اِبْاُوُروِج رَِجوال  َ ْ َيْشوَهُدوا ،َوَلِكْن َغلَوَه اْلَقَضواُء َواْلَقوَدُر ،اِبلَِّذي أََمَرُهْم بِِه َكاَن َذِلَك 
ووا َصوولَّى َرُسوولُل اّللَِّ ،لا الَّووِذي َسووَبَ  أِلَْصووَحاِب بَووْدر  ِمووَن اْلَفِضوويَلِ  قَووْد َعِلُموو،بَووْدر ا  اْ؟ُُمَعووَ  َوَعووَج النَّوواَس فَوَلمَّ

ووَرُهْم  َْمووِ  فَوَلِبَسووَها ،َوأََمووَرُهْم اِبْ؟َوودِِ َوا؟َِْهوواِق ،َوذَكَّ ذََّن يف النَّوواِس مُثَّ أَ ،مُثَّ اْنَصووَرَ  ِمووْن ُخْطَبتِووِه َوَصوواَلتِِه فَووَدَعا اِبلاَّ
ووا رََأى َذلِووَك رَِجووال  ِمووْن َذِوي الوورَّْأِي قَوواُللا  فَووِإْن َقَخووَل ،أَْن َ ُْكووَة اِبْلَمِدينَووِ  أََمووَراَن َرُسوولُل اّللَِّ :اِبْاُوُروِج . فَوَلمَّ

َنا اْلَعوُدُو قَاتَوْلنَواُهْم يف اأْلَزِقَّوِ   اَي نَوِلَّ :مُثَّ َأْكَخْصوَناُ  ،يوُد َوَذْتِيوِه الْوَلْحُك ِموَن السَّوَماِء َوُهوَل أَْعلَوُم اِبّللَِّ َوَموا يُرِ ،َعَليوْ
َبغِوك لِنَوِلِ  ِإَذا َأَخوَذ أَلَْموَ  احْلَوْرِب َوآَذَن اِبْاُوُروِج ِإىَل اْلَعوُدوِِ :قَاَل َرُسلُل اّللَِّ ،اْمُكْة َكَما أََمْرتَوَنا ،اّللَِّ  " َما يَونوْ

ُتْم ِإ َّ اْاُووُروَج ،اتِووَل أَْن يَوْرِجوَع َحوَّتَّ يُوقَ  فَوَعلَوْيُكْم بِتَوْقووَلى اّللَِّ َوالصَّوْثِ ِعْنووَد ،َوقَوْد َقَعووْلُتُكْم ِإىَل َهوَذا احْلَووِديِة فَوأَبَويوْ
َن َفَسَلُكلا َعلَوى اْلبَوَدائِِع َواْلُمْسِلُمل َفَخرََج َرُسلُل اّللَِّ ،ِإَذا َلِقيُتُم اْلَعُدوَّ اْنظُُروا َما آُمرُُكْم بِِه فَافْوَعُللُ  " ،اْلَبْأِس 

َوَرَجوَع َعْنوُه َعْبوُد اّللَِّ بْووُن ،َحوَّتَّ نوَوَزَل ِ ُُحود  َفَمَضوى َرُسوولُل اّللَِّ ،َواْلُمْشورُِكلَن َياَليَوُ  آَ    ،َوُهوْم أَلْوُ  َرُجول  ،
 فَوَقاَل َكْعُه ْبُن َماِلك  اأْلَْنَصارُِي :،ائَ   يف َسْبِعمِ فَوَبِقَك َرُسلُل اّللَِّ ،ُأيبَِ  اْبُن َسُللَل يف َياَلمثِائَ   

 أَْقَشُعلاْيل  فَ بِلَ  ِإانَّ ِّبََذا ا؟ِْْذِع َلْل َكاَن أَْهُلُه ِسَلااَن َلَقْد َساُروا
ن ا لَ  ِّ َ  تَوَرى َعَلى َهاِلك  َعيوْ   َتْدَمعُ لدَّْهرَ اَنا ِجاَلق  َعَلى َرْيِه احْلََلاِق

ُّ ِمِيني  ِإْن َكثُوْراَن وَ َياَليَُ  آَ    َوحنَْ   َبعُ أَرْ ُن َنِصيَّ   َياَل
ُْم َغَمام  َهرَاَقحْل َماَءَها  ْقِلعُ يُ  توُ الرِِ  فَورَاُحلا ِسرَاع ا ُملِجِفنَي َكَأوَّ
 لُلَّعُ  َش َ َوُرْحَنا َوأُْخرَااَن ِبطَاء  َكأَنوََّنا أُُسلق  َعَلى حلَْم  بِِبي

ووا َرَجووَع َعْبوووُد اّللَِّ  َوُ َوووا ،َوَ َّتَوووا أَْن تَوْقتَووِتاَل ،ُسوووِقَ  يف أَيْووِدي الطَّوووائَِفَتنْيِ ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي ،بْووُن ُأيبَِ  اِبلثَّاَلمثِائَوو   فَوَلمَّ
َن َوَصووو َّ اْلُمْشووورُِكل ،َواْلُمْسوووِلُملَن  َِْصوووِل أُُحووود  َوَصووو َّ َرُسووولُل اّللَِّ ،بَونُووول َحارِيَوووَ  َوبَونُووول َسوووِلَمَ  َكَموووا يُوَقووواُل :

َوَجَعوَل اْلُمْشورُِكلَن َعلَوى َخوْيِلِهْم َخالِوَد بْوَن اْلَللِيوِد بْوِن اْلُمغِوْيَِة ،َوتَوَعبَّأَ اْلَفرِيَقاِن لِْلِقَتاِل ،اِبلسََّبَخِ  الَّيِت ِقَبَل أُُحد  
اِر َوَحاِموووُل لِوووَلاِء اْلُمْشووورِكِ ،َولَوووْيَك َموووَع اْلُمْسوووِلِمنَي فَووووَرس  ،َوَمَعُهوووْم ِمائَوووُ  فَووووَرس  ، َواْكوووَتَكى ،نَي ِموووْن بَوووِب َعْبوووِد الووودَّ

َبَ  بْووِن ُعْثَموواَن  فَوَقوواَل أَبُوول ،وََكانَووحْل هَلُووُم احلَِْجابَووُ  َوالنَّووْدَوُة َواللِِووَلاُء ،َصوواِحُه لِووَلائِِهْم نَْلَحووُ  بْووُن ُعْثَموواَن َأُخوول َكوويوْ
َوأََرى أَْن أَُعارَِضوُهْم بِلِوَلاء  آَخوَر ،قُتِوَل َحْللَوُه َموْن قَوْد َعِلْموُتْم  ِإنَّ اللِِوَلاَء َضواَع يوَوْلَم بَوْدر  َحوَّتَّ :ُسْفَياَن بْوُن َحوْرب  

اِر َواأْلَْحاَلُ  ، ُتْم فَاْرفَوُعلا ِلَلاء  آَخَر :فَوَقاَل بَوُنل َعْبِد الدَّ اِر ،ِإْن ِك وْ َوَلِكْن َ  يَوْرفَوُعُه ِإ َّ َرُجول  ِموْن بَوِب َعْبوِد الودَّ
مَخِْسونَي َرُجوال  ِموَن الُرَمواِة َفَجَعَلُهوْم َبْل َعَلْيُكْم بِِلَلاِئُكْم فَاْصِثُوا ِعْنَدُ  . َوأََمَر َرُسلُل اّللَِّ :اَن فَوَقاَل أَبُل ُسْفيَ ،

ِإَذا َأَخوْذاَن ،يُوَهوا الُرَمواُة " أَ :َوقَواَل هَلُوْم ،َوأَمََّر َعَلْيِهْم َعْبَد اّللَِّ ْبَن ُجبَوْْي  َأَخوا َخولَّاِت بْوِن ُجبَوْْي  ،حَنَْل َخْيِل اْلَعُدوِِ 
ُم إِلَوْيُكْم ،فَواَل َتْ ُُكولا َمنَوازَِلُكْم ،َمَنازِلََنا ِمَن اْلِقَتاِل فَِإْن رَأَيْوُتْم َخْيَل اْلُمْشرِِكنَي َهَرََّكحْل َواْوََزَم أَْعوَداُء اّللَِّ  ِإيِنِ أَتَوَقودَّ

َوِمووْن حَنْووِلِهْم َكوواَن الَّووِذي نوَووَزَل اِبلنَّووِلِِ ،فَوووَلَعَز إِلَوْيِهْم فَووأَبْوَلَ  ، َواْكُفوولين اْاَْيووَل " أَْن َ  يُوَفوارَِقنَّ َرُجوول  ِمووْنُكْم َمَكانَووهُ 
 ُووا َعِهووَد النَّووِل وََكوواَن َحاِمووَل لِووَلاِء اْلُمَهوواِجرِيَن ،ِإىَل َأْصووَحابِِه َعْهووَدُ  يف اْلِقتَوواِل يَوْلَم ِووذ  َوالَّووِذي َأَصووابَُه . فَوَلمَّ

ُ ِلَمووا َمعِوك :فَوَقواَل ،َرُجول  ِمووْن َأْصوَحاِب َرُسوولِل اّللَِّ  يَوْعوِب نَْلَحووَ   -فَوَقوواَل لَوُه نَْلَحووُ  ،أاََن َعاِصووم  ِإْن َكواَء اّللَّ
ْيِ  َعلَوى رَْأِس فَوبَوَدرَُ  َذلِوَك الرَُّجوُل َفَضوَرَب اِبلسَّو،نَوَعوْم :َهوْل لَوَك اَي َعاِصوُم يف اْلُمبَواَرزَِة ف قَواَل : -ْبَن ُعْثَماَن 
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ِإيِنِ َفَكاَن قَوْتُل َصاِحِه ِلَلاِء اْلُمْشرِِكنَي َتْصوِديق ا لَوُرْ اَي َرُسولِل اّللَِّ ،نَْلَحَ  َحَّتَّ َوَقَع السَّْيُ  يف حِلَْيِتِه فَوَقتَوَلُه 
َفَجاُسولا اْلَعوُدوَّ ،َوَصواُروا َكَتائِوَه ُمتَوَفرِِقَو   ، َوَأْصوَحابُهُ فَوَلمَّا ُصورَِع َصواِحُه اللِِوَلاِء انْوَتَشوَر النَّوِلُ ،ُمْرِق   َكْبش ا 

َّ َمورَّات  ُكوُل َذلِوَك تُوْنَضوُ  ،َضْراب  َحَّتَّ َأْجَهُضلُهْم َعْن أَيْوَقاهِلِْم  َومَحََلحْل َخْيوُل اْلُمْشورِِكنَي َعلَوى اْلُمْسوِلِمنَي يَواَل
َ َعووزَّ َوَجوولَّ قَووْد ،لَن فَونَوَهُكوولُهْم قَوووْتال  َومَحَووَل اْلُمْسووِلمُ ،اِبلنوَّْبووِل َفَ ِْجووُع َمْغُلللَوو    ووا أَْبَصووَر الُرَموواُة اْاَْمُسوولُن أَنَّ اّللَّ فَوَلمَّ

ْخووَلاِوِْم  ُ اْلَعووُدوَّ ،َواّللَِّ َمووا َْنْلِووُك َهاُهنَووا ِلَشووْكء  :قَوواُللا ،فَوووَتَ  ِ ِ َوِإْخَلانُونَووا يف َعْسووَكِر اْلُمْشوورِِكنَي ،قَووْد أَْهلَووَك اّللَّ
ُهْم ، ُ اْلَعُدوَّ :َوقَاَل َنَلاِئُ  ِمنوْ َأ َّ َيْ ُُكلَهوا َفَ َُكلا َمَنازهَِلُُم الَّيِت َعِهَد إِلَْيِهُم النَّوِلُ ،َعَلى َما َنُصُ  َوَقْد َهَزَم اّللَّ
ووا أَْبَصووُروا ،اَن َعووامَّتُوُهْم يف اْلَعْسووَكِر وََكوو،فََأْوَجَفووحِل اْاَْيووُل فِوويِهْم قَوووْتال  ،َوَعَصووَلا الرَُّسوولَل ،َوتَونَوواَزُعلا َوَفَشووُللا ، فَوَلمَّ

قُتِوَل ،أُْخورَاُكْم أُْخورَاُكْم :َوَصرََن َصوارِن  ،َذِلَك الِرَِجاُل اْلُمتَوَفرَِِقُ  أَنَّ اْاَْيَل َقْد فَوَعَلحْل َما فَوَعَلحِل اْجَتَمُعلا َوأَقْوبَوُللا 
ُهْم َمووْن قُتِووَل َفُسووِقَ  يف أَيْووِدي اْلُمْسوولِ ،َرُسوولُل اّللَِّ  ُ ِ َيْووِدي اْلُمْشوورِِكنَي ،ِمنَي فَوُقتِووَل ِموونوْ َوَأْصووَعَد ،َوَأْكووَرَمُهُم اّللَّ

ووْعِه َ  يَوْلووُلوَن َعلَوى َأَحوود   ُ َعووزَّ َوَجولَّ النَّووِلَّ ،النَّواُس يف الشِِ ِحوونَي اْنَكَشووَ  َعْنوُه َمووِن اْنَكَشووَ  ِمووْن َويَوبَّووحَل اّللَّ
وْعِه ،ْدُعلُهْم يف أُْخورَاُهْم َوُهَل يَ ،َأْصَحابِِه  ُهْم ِإىَل َقرِيوه  ِموَن اْلِمْهورَاِس يف الشِِ فَوَلمَّوا ،َحوَّتَّ َجواَءُ  َموْن َجواَءُ  ِمونوْ

ُهْم فُِقَد َرُسلُل اّللَِّ  نُولَنُكْم قَوْبولَ ِإنَّ َرُسولَل اّللَِّ :قَاَل َرُجل  ِمنوْ  أَْن َذْتُولُكْم قَوْد قُتِوَل فَواْرِجُعلا ِإىَل قَووْلِمُكْم فَويُوَيمِِ
ُْم َقاِخلُوولَن اْلُبيوولَت ،فَويَوْقتُولُوولُكْم  ُهْم ،فَووِإوَّ َوقَوواَل ،لَووْل َكوواَن لَنَووا ِمووَن اأْلَْمووِر َكووْكء  َمووا قُِتْلنَووا َهاُهنَووا :َوقَوواَل َرُجوول  ِموونوْ
َ وَ ،أََفاَل تُوَقاتُِللَن َعْن ِقيوِنُكْم ،َقْد قُِتَل ِإْن َكاَن َرُسلُل اّللَِّ :آَخُروَن  َعلَوى َموا َكواَن َعَلْيوِه نَبِوُيُكْم َحوَّتَّ تَوْلَقوُلا اّللَّ

ُهْم  َأَحووُد بَووِب ُقَشووْْي  :َويُوَقوواُل ،َكووِهَد لَووُه ِّبَووا َسووْعُد بْووُن ُمَعوواذ  ِعْنووَد َرُسوولِل اّللَِّ ،أَنَووُك بْووُن النَّْضووِر :ُكووَهَداَء ف ِموونوْ
فَوِإَذا اْلُمْشورُِكلَن ،يَوْلوَتِمُك َأْصوَحابَُه َموا قُِتْلنَوا َهاُهنَوا . َوَمَضوى النَّوِلُ  َلْل َكاَن لَنَوا ِموَن اأْلَْموِر َكوْكء  :الَِّذي قَاَل 

ووا َرآُهووْم َرُسوولُل اّللَِّ ،حَنْووَل َوْجِهووِه َعلَووى َنرِيِقووِه  " اللَُّهوومَّ ِإْن َتَشووْأ َ  يَوْغِلبُووَك َأَحوود  يف :قَووِد اْسووتَوْقبَوُللُ  قَوواَل فَوَلمَّ
ا يف ،يَوووْدُعل َأْصوووَحابَُه فَاْنَصوووَرَ  اْلُمْشووورُِكلَن َوالنَّوووِلُ ،" اللَُّهووومَّ ِإْن َتَشوووْأ َ  تُوْعبَوووُد " :َل َوقَوووا،اأْلَْرِم "  ُمْصوووِعد 

وووْعِه َمَعوووُه ِعَصوووابَ   َصوووَثُوا َمَعوووُه  ُهْم ،الشِِ ى اْلَموووْلِت َواَبيَوعُووولُ  َعلَووو،َوالوووزَُبْْيُ بْوووُن اْلَعووولَّاِم ،نَْلَحوووُ  بْوووُن ُعبَوْيوووِد اّللَِّ :ِمووونوْ
َع   ،َوَجَعلُولا َيْسووُ ُونَُه ِ َنْوُفِسووِهْم َويُوَقوواتُِللَن َمَعووُه َحووَّتَّ قُِتلُوولا ، َوُهووْم َمووَع َذلِووَك مَيُْشوولَن َحووْلَل ،ِإ َّ ِسووتََّ  نَوَفوور  أَْو َسووبوْ

ِحووونَي فُِقوووَد ِموووْن َورَاِء اْلِمْغَفوووِر ، َكووواَن َكْعوووُه بْوووُن َمالِوووك  أَوََّل َموووْن َعوووَرَ  َعووونْيَ َرُسووولِل اّللَِّ :َويُوَقووواُل ،اْلِمْهووورَاِس 
ُ َأْكَثُ َهَذا َرُسلُل اّللَِّ :فَوَناَقى ِبَصْلتِِه اأْلَْعَلى  َوُجورَِ  ،أَِن اْسوُكحْل  -َزَعُمولا َرُسولَل اّللَِّ  -فََأَكواَر إِلَْيوِه اّللَّ

ووا : بْووُن َخلَوو   قَوواَل ِحوونَي افْوتَووَدى وَُكِسووَرْت َراَبِعيَوتُووُه . وََكوواَن ُأيَبُ ،يف َوْجِهووِه َرُسوولُل اّللَِّ  َواّللَِّ ِإنَّ ِعْنووِدي َلَفَرس 
ا ،أَْعِلُفَهووا ُكوولَّ يوَووْلم  فَوووْرَ  ُذرَة   وود  َهووا حُمَمَّ " بَووْل أاََن أَقْوتُولُووُه ِإْن :َحْلَفتُووُه فَوَقوواَل فَوبَوَلغَووحْل َرُسوولَل اّللَِّ ،َوأَلَقَوووتُوَلنَّ َعَليوْ

ُ " . فَأَقْوبَووولَ  ووود  :ُأيَب  ُمَقنوَّع وووا يف احْلَِديوووِد َعلَوووى فَوَرِسوووِه تِْلوووَك يَوُقووولُل  َكووواَء اّللَّ َفَحَموووَل َعلَوووى ،َ  َْنَوووْلُت ِإْن َْنَوووا حُمَمَّ
لَوُه . قَواَل ُملَسوى بْوُن ُعْقبَوَ  َرُسلِل اّللَِّ   فَواْعَ ََم لَوُه رَِجوال  ِموَن اْلُموْيِمِننيَ :قَواَل َسوِعيُد بْوُن اْلُمَسويِِِه :يُرِيُد قَوتوْ

اِر يَِقوووك َرُسووولَل اّللَِّ ،َفَخلَّوووْلا َنرِيَقوووُه فَوووَأَمَرُهْم َرُسووولُل اّللَِّ ، َواْسوووتَوْقبَوَلُه ُمْصوووَعُه بْوووُن ُعَموووْْي  َأُخووول بَوووِب َعْبوووِد الووودَّ
،  َوأَْبَصوَر َرُسولُل اّللَِّ ،فَوُقِتَل ُمْصَعُه ْبُن ُعَمْْي ََسوابَِغِ  اْلبَوْيَضوِ  َوالودِِرِْع تَوْرقُووَلَة ُأيبَِِ بْوِن َخلَو   ِموْن فُوْرَجو   بَونْي 
َفِفوك ،َفَكَسوَر ِضوْلع ا ِموْن َأْضواَلِعِه :َوَ ْ َحْرُْج ِمْن نَْعَنِتِه َقم  . قَاَل َسِعيُد ،فَوَلَقَع ُأيَبُ َعْن فَوَرِسِه ،َفطََعَنُه ِ َْربَِتِه ،
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َ َرَمو:َذلِوَك نوَووَزَل  َمووا َجَزعُووَك :فَووَأَ ُ  َأْصووَحابُُه َوُهوَل َحُوولُر ُخووَلاَر الثوَّوْلِر فَوَقوواُللا ،ى َوَمووا َرَمْيوحَل ِإْذ َرَمْيووحَل َوَلِكوونَّ اّللَّ
َا ُهَل َخْدش  ، لَوْل َكواَن ،َوالَّوِذي نَوْفِسوك بِيَوِدِ  :مُثَّ قَواَل ،" بَوْل أاََن أَقْوتُوُل أُبَوي وا " :َفذََكَر هَلُْم قَووْلَل َرُسولِل اّللَِّ ،ِإ َّ

وووووَ  ،ِل اْلَمَجووووواِز َلَمووووواتُلا َأمْجَعُووووولَن َهووووَذا الَّوووووِذي يب ِ َْهووووو وووووا حَلِوووووَ  َرُسووووولُل اّللَِّ ،َفَموووواَت ُأيَبُ قَوْبوووووَل أَْن يَوْقوووووَدَم َمكَّ فَوَلمَّ
 ومَِّ  ،َوَسوْهُل بْوُن ُحنَوْيو   ،َوالوزَُبْْيُ ،نَْلَحوُ  :َوَمَعوُه ،َأْصوَحابَُه َوَنظَوُروا إِلَْيوِه ُّ بْوُن الصِِ اِر َأُخول بَوِب النَّجَّو،َواحْلَواِر
فَوَأرَاَق أَْن يَوْرِموَك ،فَوَلَضوَع َأَحوُدُهْم َسوْهم ا َعلَوى َكبِوِد قَوْلِسوِه ،أَنَّ النوََّفوَر ِموْن َعوُدوِِِهْم َلنَّ َأْصَحاُب َرُسلِل اّللَِّ ،
ووا َتَكلَُّموولا َواَنَقاُهووْم َرُسوولُل اّللَِّ ، ُهْم بَوواَلء  يف أَنوْ ،َعَرفُوولُ  فَوَلمَّ ُفِسووِهْم قَووُ  ِحوونَي َعَرفُوولا َرُسوولَل اّللَِّ َفَكأَنَّووُه َ ْ ُيِصووبوْ
، َنَمووا ُهووْم َكووَذِلَك ِإْذ َعووَرَم هَلُووُم الشَّووْيطَاُن نَوْفَسووُه َوَوْسَلَسووُتُه َوَهْزِينَووُه ِحوونَي أَْبَصووُروا َعووُدوَُّهْم قَووَد انْوَفَرُجوولا فَوبَويوْ

ُهْم  َنَمووا ُهووْم َكووَذِلَك يَووْذُكُروَن قَوووْتاَلُهْم َوِإْخوو،َعوونوْ يِمووِه فَوبَويوْ فَوُيْخووِثُ بَوْعُضووُهْم بَوْعض ووا ،َلاَوُْم َوَيْسووَأُل بَوْعُضووُهْم َعووْن محَِ
ُهووْم ِّبِووْم ،اْكووَتدَّ ُحووْزُوُْم :َوقَوواَل ،بَِقووْتاَلُهْم  ُ َعلَووْيِهُم اْلُمْشوورِِكنَي َوَغمَّ ُهْم ،أَْقبوَووَر اّللَّ فَووِإَذا ،لِيُووْذِهَه بِووَذِلَك احْلُووْزَن َعوونوْ

ُ َعوزَّ َوَجولَّ َعلَوى ،فَوَنُسولا ِعْنوَد َذلِوَك احْلُوْزَن َواهْلُُمولَم َعلَوى ِإْخوَلاِوِْم ،بَوِل قَوْد َعلَوْلُهْم َعُدُوُهْم فَووْلَ  ا؟َْ  مُثَّ أَنْووَزَل اّللَّ
وا يَوْغَشوى نَائَِفو   ِموْنُكْم  ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،نَائَِف   ِمْن بَوْعِد اْلَغمِِ أََمَن   نُوَعاس  ُهْم أَنْوُفُسوُهْم َونَائَِفو   :َكَموا قَواَل اّللَّ  قَوْد َأَ َّوتوْ

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ َيظُنُوولَن اِبّللَِّ َغووْْيَ احْلَوو ِِ لَوونَّ اْ؟َاِهِليَّووِ  يَوُقللُوولَن لَووْل َكوواَن لَنَووا ِمووَن اأْلَْمووِر َكووْكء  َمووا قُِتْلنَووا هَ  اُهنَووا قَوواَل اّللَّ
ُتْم يف بُوُيلِتُكْم ِإىَل قَوْللِِه : َواْلغَوُم اأْلَوَُّل ِحونَي ،فَوَهوَذا اْلغَوُم اهْلِخوُر :وََكااَن َغمَّنْيِ ،َذاِت الُصُدوِر َعِليم  بِ :ُقْل َلْل ُكنوْ

َهووزِِمنَي  ووْعِه ُمنوْ " :َوقَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،فَأَْنَسوواُهُم اهْلَزميَووَ  َمووا َحَوواُفلَن ِمووْن نَلَووِه اْلَعووُدوِِ َوِقتَوواهِلِْم ،ُأْصووِعُدوا يف الشِِ
ُهْم ِعَصووووابَ   ،َونَووووَدَب َأْصووووَحابَُه مُثَّ َقَعووووا َرُسوووولُل اّللَِّ ،ُه لَووووْيَك هَلُووووْم أَْن يَوْعلُوووولاَن اْليَوووووْلَم " اللَُّهوووومَّ ِإنَّوووو فَانْوتَووووَدَب ِموووونوْ

ووَلاِء  ووْعِه َحووَّتَّ َكووانُلا ُهووْم َواْلَعووُدُو َعلَووى السَّ أَْهَبطُوولُهْم َعووِن َونَوواَعُنلُهْم َحووَّتَّ ،فَورَاَمووْلُهْم اِبلنوَّْبووِل ،فََأْصووَعُدوا يف الشِِ
لَوووى اْلُمْسوووِلِمنَي َفَمثوَّلُووولا ِّبِوووْم ،اْ؟َبَوووِل  ُهْم ِإىَل قَوتوْ َواْلُفوووُروَج ،َواأْلُنُووولَ  ،يَوْقطَعُووولَن اهْلَذاَن :َواْنَكَفوووى اْلُمْشووورُِكلَن َعووونوْ

ُقوووُروَن اْلُبطُووولَن ، ُوووْم قَوووْد َأَصوووابُلا النَّوووِلَّ ،َويَوبوْ ُوووْم قَوووِد اْجَتَمعُووولا َوَصوووُفلا ، َأْصوووَحابِِه َوَأْكووورَا َ َوُهوووْم َيظُنُووولَن َأوَّ مُثَّ ِإوَّ
ِإ َّ أَنَُّكْم َسَتِجُدوَن يف قَوْتاَلُكْم َكيوْ  ا ِموْن ُمثْولَو   ،َواحْلَْرُب ِسَجال  ،يَوْلم  بِيَوْلِم بَْدر  :فَوَقاَل أَبُل ُسْفَياَن ،ُمَقاتَِلتَوُهْم 

اْ َوْع اَي َرُسولَل اّللَِّ َموا يَوُقولُل :فَوَقواَل ُعَموُر ،يَوْفَخوُر آِبهِلَتِوِه ،اْعُل ُهَبُل :مُثَ قَاَل ،ْهُه َوَ ْ َأْكرَ ،َوِإيِنِ  َْ آُمْر ِبَذِلَك ،
ُ أَْعَلى َوَأَجُل :" اَنِقِ  فَوُقِل :فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ ،َعُدُو اّللَِّ  النَّواِر " َوقَووْتاَلُهْم يف ،قَوْتاَلاَن يف اْ؟َنَِّ  :َ  َسَلاء  ،اّللَّ

ُ َموووْلَ اَن :قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ،َوَ  عُوووزَّى َلُكوووْم ،ِإنَّ لَنَوووا اْلعُوووزَّى :قَووواُللا ، ا ،َوَ  َموووْلىَل َلُكوووْم " ،" اّللَّ ووود  مُثَّ اَنَقْوا حُمَمَّ
ِه  ُوْم َأْحيَواء  َواَنَقْوا رَِجا   ِمْن َأْصَحاِب َرُسلِل اّللَِّ ،فَوَلمَّا َعِلُملا أَنَُّه َحك  ،اِب ِْ ُ ،َأْكورَاف ا فَوَعِلُمولا َأوَّ َكبَووتَوُهُم اّللَّ

" ِإْن رَأَيْوُتُمووولُهْم رَِكبُووولا َوَجَعلُووولا :فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ،َ  يَوووْدرِي اْلُمْسوووِلُملَن َموووا يُرِيوووُدوَن ،فَووواْنَكَفُ لا ِإىَل أَيْوَقووواهِلِْم 
َبُع آَتَر اْاَْيِل فَوُهْم  َوأُْقِسوُم اِبّللَِّ ،يُرِيُدوَن أَْن يَْدنُلا ِمَن اْلُبيولِت َواهْلنَواِم الَّويِت ِفيَهوا الوذَّرَارُِي َوالنَِِسواُء اأْلَيْوَقاَل تَوتوْ

ووا أَْقبوَووُروا ،َوِإْن َكووانُلا رَِكبُوولا اأْلَيْوَقوواَل َوَجنوَّبُوولا اْاَْيووَل فَوُهووْم يُرِيووُدوَن اْلِفوورَاَر " ،لَووِ ْن فَوَعلُوولا أَلَُواِقَعوونوَُّهْم يف َجْلِفَهووا  فَوَلمَّ
فَوواْنطََلَ  َسووْعد  َيْسووَعى َحووَّتَّ ،" اْعلَووْم لَنَووا أَْموَرُهْم " :فَوَقوواَل ،َسووْعَد بْووَن َأيب َوقَّواص  يف آَترِِهووْم بَوَعوَة َرُسوولُل اّللَِّ 

َلُهْم َتْضووِرُب ِ َْذاَنِّبَووا جَمُْنلبَوو   :مُثَّ َرَجووَع فَوَقوواَل ،َعلِووَم ِعْلَمُهووْم  َورَأَيْووحُل اْلَقووْلَم قَووْد َهَمَّلُوولا َعلَووى ، ُمووْدِبرَة  رَأَيْووحُل َخوويوْ
بَوعُولَن قَوووْتاَلُهْم ،اأْلَيْوَقواِل َسوائِرِيَن . َفطَابَوحْل أَنْوَفوُك اْلَقووْلِم لِوَذَهاِب اْلَعوُدوِِ  وُدوا قَتِويال  ِإ َّ قَووْد ،َوانْوَتَشوُروا يَوتوْ فَولَوْم اَِ
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َوَزَعُموولا أَنَّ أاََبُ  َوقَوووَ  َعَلْيوووِه قَتِووويال  ،َكووواَن أَبُووولُ  َمووَع اْلُمْشووورِِكنَي فَوووُ َِ  لَوووُه ،َعووواِمر  ِإ َّ َحْنظَلَوووَ  بْووَن َأيب ،َمثوَّلُوولا بِوووِه 
تُوُهَما :فَوَدَفَع َصوْدرَُ  ِبرِْجلِووِه مُثَّ قَواَل ،  َوَلَعْمووُرو اّللَِّ ،قَووْد تَوَقودَّْمحُل إِلَْيووَك يف َمْصوَرِعَك َهووَذا اَي ُقبوَوْيُك ،َذنْوبَوواِن َأَصوبوْ

لَووحْل ،قَووْد بُِقووَر َبْطنُووُه بوَوور ا اِبْلَلالِووِد . َوَوَجووُدوا مَحْووزََة بْووَن َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه َعوومَّ النَّووِلِِ ،ِإْن ُكْنووحَل َلَلاِصووال  لِلوورَِّحِم  َومحُِ
بَوَ  يف ،َوُهَل قَوتَوُلُه ،اْحَتَمَلَها َوْحِشك  ،َكِبُدُ    نَوْذر  نََذَرتْوُه ِحونَي قَوتَوَل أاََبَهوا يوَوْلَم يَْذَهُه ِبَكبِوِدِ  ِإىَل ِهْنوِد بِْنوحِل ُعتوْ
ِإَذا رُِفَعووحْل ِإىَل رَْأِسووِه بَووَدْت ،َوأَقْوبَووَل اْلُمْسووِلُملَن َعلَووى قَوووْتاَلُهْم يَووْدِفُنلَوُْم فَووُدِفَن مَحْووزَُة يف َ ِوورَة  َكانَووحْل َعَلْيووِه ،بَووْدر  

َفَجَعلُولا أَْعووَلاق ا ِموْن َكوَجِر َوِحَجووارَة  فَوَلَضوُعلَها َعلَووى َقَدَمْيوِه َوَغطَّووْلا ،َوْجُهووُه َوِإَذا أُْنزِلَوحْل ِإىَل رِْجَلْيووِه بَوَدا ،قَوَدَماُ  
ووا فَووورََغ َرُسوولُل اّللَِّ :قَوواَل ابْووُن ِكووَهاب  :َوْجَهووُه . قَوواَل ُملَسووى  وورَاِحِهْم :لِووَدْفِن الُشووَهَداَء قَوواَل فَوَلمَّ لُوولُهْم ِ ِ " َزمِِ

مُثَّ قَواَل ،َورُيُوُه رِيوُ  اْلِمْسوِك " ،َلْلنُُه َلْلُن الدَِّم ،م  يُْكَلُم يف اّللَِّ ِإ َّ َوُهَل َذْيت يَوْلَم اْلِقَياَمِ  يَْدَمى فَِإنَُّه لَْيَك َكلْ ،
نَوْيوِه يُوْدفَوُنلَن عَ مُثَّ قَواَم َرُسولُل اّللَِّ ،" أاََن الشَِّهيُد َعلَوى َهوَذا يوَوْلَم اْلِقَياَموِ  " :َرُسلُل اّللَِّ  وْلُهْم ،لَوى َعيوْ َوَ ْ يُوَغسِِ

ُهْم َكَموا ُيَصولِِك َعلَوى اْلَموْلَتى  ُهْم يف َغوْْيِ يِيَواِّبُِم الَّويِت قُِتلُولا ِفيَهوا . قَواَل ،َو َْ ُيَصلِِ َعلَوى َأَحود  ِمونوْ َوُهوْم ،َوَ ْ يَوْدِفنوْ
ُهْم " َأُي َهووُيَ  :يَووْدِفُنلَن الوورَّْهَ  يف احْلُْفوورَِة اْلَلاِحووَدِة  ا لِْلُقووْرآِن ف " فَووِإَذا أُِكووَْي ِإىَل الرَُّجووِل ِمووونوْ ِء َكوواَن َأْكثَووووَر َأْخووذ 

َحوَّتَّ فَوورََغ ِموْن َقفْوِنِهْم . َوَخورََج ِنَسواء  ِموَن اْلُمَهواِجرَاِت َواأْلَْنَصواِر َُيِْمْلوَن َعلَوى ،َقدََّمُه يف اللَّْحوِد قَوْبوَل َأْصوَحابِِه 
ووا رََأْت أاََبَهووا َوالَّووِذي بِووِه ِمووَن الوودَِِماِء ،َوَخَرَجووحْل فِوويِهْم فَاِنَمووُ  بِْنووحُل َرُسوولِل اّللَِّ ،طََّعوواَم لُُهوولرِِهنَّ اْلَموواَء َوال فَوَلمَّ

َوْجوَه  " اْكوَتدَّ َغَضوُه اّللَِّ َعلَوى قَووْلم  َقمَّوْلا:يَوُقولُل َوَرُسولُل اّللَِّ ،َوَجَعلَوحْل َاَْسوُ  الودَِِماَء َعوْن َوْجِهوِه ،اْعتَونَوَقْتُه 
قَواَل َرُسولُل :َواْكَتدَّ َغَضُه اّللَِّ َعَلى َرُجل  قَوتَولَوُه َرُسولُل اّللَِّ " . َوقَواَل َسوْهُل بْوُن َسوْعد  السَّواِعِدُي ،َرُسلِل اّللَِّ 

ُْم َ  يَوْعَلُمووولَن " . قَووواَل ُملَسوووى بْوووُن ُعْقبَوووَ  :اّللَِّ  َرَموووى يَوْلَم ِوووذ  :ابْوووُن ِكوووَهاب  قَووواَل :" اللَُّهووومَّ اْغِفوووْر لَِقوووْلِمك فَوووِإوَّ
ِّ ْبِن َعْبِد َمَناَة َرُسلَل اّللَِّ  بَوُ  بْوُن َأيب َوقَّواص  :َويُوَقواُل ،اْبُن َقِم َوَ  :يُوَقاُل َلُه ،َرُجل  ِمْن َبِب احْلَاِر بَوْل َرَمواُ  ُعتوْ

ُ َعْنووُه ِإىَل الْ :قَوواَل ، أَْمِسووِكك َهووَذا السَّووْيَ  َغووْْيَ :ِمْهوورَاِس َوقَوواَل لَِفاِنَمووَ  َوَسووَعى َعلِووُك بْووُن َأيب نَالِووه  َرِضووَك اّللَّ
" َهوووَذا َمووواء  آِجووون  " :أَْن َيْشوووَرَب ِمْنوووُه فَوَلَجوووَد لَوووُه رُي وووا فَوَقووواَل فَوووَأرَاَق َرُسووولُل اّللَِّ ،فَوووأََتى ِ َووواء  يف جِمَنَّووو   ،َذِميَمووو   

ووا رََأى َرُسوولُل اّللَِّ ،يَهووا َوَغَسووَلحْل فَاِنَمووُ  َعووْن أَبِ ،َفَمْضووَمَخ ِمْنووُه ، " ِإْن :َسووْيَ  َعلِووكِ  ُرَضَّووب ا َقم ووا قَوواَل َوَلمَّ
ووومَِّ  ،َتُكوووْن َأْحَسوووْنحَل اْلِقتَووواَل فَوَقوووْد َأْحَسوووَن َعاِصوووُم بْوووُن َتبِوووحِل بْوووِن َأيب اأْلَقْولَوووِ   ُّ بْوووُن الصِِ َوَسوووْهُل بْوووُن ،َواحْلَووواِر

ِإنَّ :فَوَقووواَل ،َكَفوووَر َعوووامَّتُوُهْم :َوأَيْوووَن َذَهبُووولا ف " قَووواُللا ،َموووا فَوَعلُووولا : َعوووِن النَّووواِس " َأْخوووِثُوين :مُثَّ قَووواَل ،ُحنَوْيووو   " 
َوقَوْد َكواَن أَبُوول ُسوْفَياَن اَنَقاُهوْم َواْلُمْشوورُِكلَن ،اْلُمْشورِِكنَي َ ْ ُيِصويُبلا ِمنَّوا ِمثْوَلَهووا َحوَّتَّ نُبِويَحُهْم مُثَّ أَقْوبَولُوولا ِإىَل ُقورِِهوْم 

" :فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ ،َوِهَك ُسل   َكاَنحْل تَوُقلُم بَِبْدر  ُكلَّ َعام  ،نَي اْرَهَُللا أَنَّ َمْلِعدَُكَم اْلَمْلِسُم َمْلِسُم بَْدر  حِ 
َكواَن َعوَرَم يَوْلَم ِوذ   اّللَِّ َفَذِلَك اْلَمْلِعُد . َوَزَعُمولا أَنَّ َرُسوللَ :َقْد فَوَعْلَنا " . قَاَل أَبُل ُسْفَياَن ،نَوَعْم :ُقلُللا هَلُْم 

َفُه فَوَقاَل  فَوَقواَل ُعَموُر ،" َيْضوِرُب بِوِه ِإَذا َلِقوَك اْلَعوُدوَّ " :َوَما َحُقُه ف قَواَل :" َمْن َذُْخُذ َهَذا ِ َقِِِه ف " قَاُللا :َسيوْ
فَوَلَجوَد ُعَموُر ،فَوَأْعَرَم َعْنوُه ،أاََن آُخوُذُ  :فَوَقواَل الوزَُبْْيُ ،مُثَّ َعَرَضُه الثَّانِيَوَ  ،فََأْعَرَم َعْنُه ،أاََن آُخُذُ  : -َزَعُملا  -

فَوَقواَل أَبُول ُقَجانَوَ  ِ َواُ  بْوُن َخَرَكوَ  َأُخول بَوِب ،مُثَّ َعَرَضوُه الثَّالِثَوَ  بِوَذِلَك الشَّوْرِط ،َوالزَُبْْيُ يف أَنْوُفِسِهَما ِموْن َذلِوَك 
ووِه أاََن آُخووُذُ  اَي َرُسوول :َسوواِعَدَة  ووِه . ،َفَصووَدَ  بِووِه ِحوونَي َلِقووَك اْلَعووُدوَّ ،َفَدفَوَعووُه إِلَْيووِه ،َل اّللَِّ ِ َقِِ َوأَْعطَووى السَّووْيَ  ِ َقِِ
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لَوووى ،ُكْنوووحُل فِووويَمْن َخووورََج ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنَي :َوَزَعُمووولا أَنَّ َكْعوووَه بْوووَن َمالِوووك  قَووواَل  وووا رَأَيْوووحُل ُمثَوووَل اْلُمْشووورِِكنَي بَِقتوْ فَوَلمَّ
َْموَ  َاُولُز اْلُمْسوِلِمنَي َويَوُقولُل ،ْسِلِمنَي ُقْمحُل فَوَتَجواَوْزُت اْلمُ  اْستَوْلِسوُقلا َكَموا :فَوِإَذا َرُجول  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي مَجَوَع الاَّ

َتِظوورُُ  َوَعَلْيووِه أَلَْمتُووُه :قَوواَل ،َتْستَوْلِسووُ  ُجووْرُق اْلغَووَنِم  َفَمَضووْيحُل َحووَّتَّ ُكْنووحُل ِمووْن ،َوِإَذا َرُجوول  ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي قَووائِم  يَونوْ
فَولَووْم أََزْل أَنْوَتِظُرُ َووا :قَوواَل ،فَووِإَذا اْلَكوواِفُر أَْفَضووُلُهَما عُوودَّة  َوَهيوْ َوو   ،مُثَّ ُقْمووحُل أُقَوودُِِر اْلُمْسووِلَم َواْلَكوواِفَر بَِبَصوورِي ،َورَائِوِه 

مُثَّ َكَشوَ  ،َوتَوَفرََّ  ِفْرقَوَتنْيِ ،اتِِقِه َضْربَ   اِبلسَّْيِ  بَوَلَغحْل َورَِكُه َفَضَرَب اْلُمْسِلُم اْلَكاِفَر َعَلى َحْبِل عَ ،َحَّتَّ اْلتَوَقَيا 
وا َقَخوَل النَّوِلُ ،َكْيَ  تَوَرى اَي َكْعُه :اْلُمْسِلُم َعْن َوْجِهِه فَوَقاَل  أَزِقَّوَ  اْلَمِدينَوِ  ِإَذا النوَّوْلُ  أاََن أَبُول ُقَجانَوَ  . فَوَلمَّ

َوأَقْوبَولَووحِل اْموورَأَة  :قَوواَل ،َهووِذِ  ِنَسوواُء اأْلَْنَصوواِر يَوْبِكوونَي قَوووْتاَلُهْم :" َمووا َهووَذا ف " قَوواُللا :فَوَقوواَل ،الووُدوِر َواْلُبَكوواُء يف 
ُهَمووا ِ َْبوول   نَوُهَمووا ،َهِْمووُل ابْونَوَهووا َوَزْوَجَهووا َعلَووى بَعِووْي  قَووْد َرَبطَتوْ لَووى فَوودُ ،مُثَّ رَِكبَووحْل بَويوْ ُهْم قَوتوْ ووَل ِموونوْ ِفُنلا يف َمَقوواِبِر َومحُِ

ووَع َوقَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،" َواُروُهووْم َحْيووُة ُأِصوويُبلا " :َعووْن مَحِْلِهووْم َوقَوواَل فَونَوَهوواُهْم َرُسوولُل اّللَِّ ،اْلَمِدينَووِ   ِحوونَي  َِ
َوُمَعوواُذ ،َوَسوْعُد بْووُن ُعبَواَقَة ،بْوُن ُمَعوواذ  َفَسوِمَع َذلِوَك َسووْعُد ،َواْسوتَوْغَفَر لَووُه ،" َلِكونَّ مَحْووزََة َ  بوَوَلاِكَك لَووُه " :اْلُبَكواَء 

َواّللَِّ :فَوَقواُللا ،َفَجَمُعلا ُكلَّ اَنِئَحو   َواَبِكيَو   َكانَوحْل اِبْلَمِدينَوِ  ،َفَمَشْلا يف ُقورِِهْم ،َوَعْبُد اّللَِّ ْبُن َرَواَحَ  ،ْبُن َجَبل  
َلى اأْلَْنَصاِر َحَّتَّ تَوْبِكنَي  َوَزَعُمولا أَنَّ ،فَِإنَّوُه قَوْد ذََكوَر أَْن َ  بوَوَلاِكَك لَوُه اِبْلَمِدينَوِ  ،َعمَّ َرُسولِل اّللَِّ َ  تَوْبِكنَي قَوتوْ

" َما َهَذا ف " فَوُأْخِثَ ِ َوا فَوَعلَوحِل :اْلُبَكاَء قَاَل فَوَلمَّا  ََِع َرُسلُل اّللَِّ ،الَِّذي َجاَء اِبلنوََّلاِئِ  َعْبُد اّللَِّ ْبُن َرَواَحَ  
َوَوَووى َعْنووُه ،َوَمووا أُِحووُه اْلُبَكوواَء " ،" َمووا َهووَذا أََرْقُت :َوقَوواَل ،فَاْسووتَوْغَفَر هَلُووْم َوقَوواَل هَلُووْم َخووْْي ا ،اأْلَْنَصوواُر بِِنَسووائِِهْم 

ّ  ِمووْن َعَمووِل اْ؟َاِهِليَّووِ  لَووْن تَووْ َُكُهنَّ أُمَّوويِت :َوقَوواَل النَّووِلُ ، َوالطَّْعووُن يف النََّسووِه ،ْلَمووْلَتى النَِِياَحووُ  َعلَووى ا:" يَوواَل
َووا ُهووَل َعطَوواُء اّللَِّ َورِْزقُووُه " . َوَأَخووَذ اْلُمنَوواِفُقلَن ِعْنووَد بَُكوواِء ،َولَووْيَك بِنَوووْلء  ،َوِقيووُل َهووَذا اْلَمطَووُر بِنَوووْلِء َكووَذا وََكووَذا ، ِإ َّ

َوفَووواَرِت اْلَمِدينَوووُ  ،َوَلَهوووَر ِغوووُا اْليَوُهووولِق ،َوَهْوووزِيِن اْلُموووْيِمِننَي اْلُمْسوووِلِمنَي يف اْلَمْكوووِر َوالتوَّْفرِيوووِ  َعوووْن َرُسووولِل اّللَِّ 
لَوْل :َوقَالَوحِل اْليَوُهولُق ،َوأَْلَهُروا النَِِفاَ  َواْلِغاَّ ِعْنَد بَُكاِء اْلُمْسِلِمنَي َما َكوانُلا ُمْسوَتْخِفنَي ،اِبلنَِِفاِ  فَوْلَر اْلِمْرَجِل 
ْولَووُ  َمورَّة  َوَعَلْيووِه َموورَّة  ،َوَ  ُأِصوويَه ِمْنوُه َمووا ُأِصوويَه ،ا َعَلْيووِه َكواَن نَِبي ووا َمووا َلَهوُرو  َوَلِكنَّوُه نَالِووُه ُمْلووك  َتُكولُن لَووُه الدَّ

وُتْم أَنَْعُتُمولاَن َموا   لَولْ :َوقَواُللا لِْلُمْسوِلِمنَي ،َوقَاَل اْلُمنَواِفُقلَن حَنْوَل قَووْلهِلِْم ،وََكَذِلَك أَْهُل نََلِه الُدنْوَيا بَِغْْيِ نُوبُولَّة  ، ُكنوْ
وووَ  َعلَوووى َرُسووولِل اّللَِّ  فَاْسوووَتْخَثَُ  َعوووْن َأيب ُسوووْفَياَن ،َأَصوووابُلا الَّوووِذي َأَصوووابُلا ِموووْنُكْم . َوقَوووِدَم َرُجووول  ِموووْن أَْهوووِل َمكَّ

ُتْم َكولَْكَ  اْلَقوْلِم ،َ ْ َتْصونَوُعلا َكويوْ  ا :ْعخ  اَنزَْلتُوُهْم َفَسِمْعتُوُهْم يَوَتاَلَوُملَن يَوُقلُل بَوْعُضُهْم لِوبوَ :فَوَقاَل ،َوَأْصَحابِِه  َأَصوبوْ
ُهْم  ُهْم ُرُءوس  َاَْمعُوولَن َلُكووْم ،َوَحوودَّ َأْصووَحابَُه َوِّبِووْم َأَكووُد َوأََمووَر النَّووِلُ ،مُثَّ تَورَْكُتُموولُهْم َوَ ْ تَووْثُوُهْم مل فَوَقووْد بَِقووَك ِموونوْ

فَوَقوواَل َعْبووُد اّللَِّ بْووُن ،" َ  يوَووْنطَِلَقنَّ َمعِوك ِإ َّ َمووْن َكووِهَد اْلِقتَواَل " :َوقَوواَل ،ُعلا بِووَذِلَك اْلَقورِْ  ِبطَلَووِه اْلَعووُدوِِ لَِيْسومَ 
ُ فَوَقواَل ،فَواْنطََلُقلا ،فَاْسَتَجابُلا ّللَِِّ َوَرُسللِِه َعَلى الَِّذي ِّبِْم ِمَن الْوَباَلِء ،" َ  " :فَوَقاَل ،أاََن رَاِكه  َمَعَك :ُأيبَِ   اّللَّ

ُهْم َواتوََّقوْلا :َعزَّ َوَجلَّ يف ِكَتابِِه  َأْجور  الَِّذيَن اْسَتَجابُلا ّللَِِّ َوالرَُّسلِل ِمْن بَوْعِد َما َأَصاَّبُُم اْلَقورُْ  لِلَّوِذيَن َأْحَسوُنلا ِمونوْ
َعووِب َوقَووْد ،اَي َرُسولَل اّللَِّ :فَوَقوواَل  َوأَقْوبَووَل َجواِبُر بْووُن َعْبووِد اّللَِّ الُسوَلِمُك ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ :َعِظويم  . قَوواَل  ِإنَّ َأيب َرجَّ

َا أَرَاَق ِحونَي أَْوَصواين اِبلُرُجولِع ،َواَنَكَدين أَْن َ  أَتْوُرَ  ِنَساَءاَن ،اْرِجْع :فَوَقاَل ،َخَرْجحُل َمَعَك أِلَْكَهَد اْلِقَتاَل  َوِإ َّ
ُ ،ْتوِل َرَجاَء الَّوِذي َكواَن َأَصوابَُه ِموَن اْلقَ  وا ِإ َّ ،فَوَأرَاَق يبَ اْلبَوَقواَء ِلَ َِكتِوِه ،فَاْسَتْشوَهَدُ  اّللَّ وَه َوْجه  َوَ  أُِحوُه أَْن تَوتَوَلجَّ
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َفطَلَووَه ،فَووَأِذَن لَوُه َرُسولُل اّللَِّ ،فَوْأَذْن ِ  ،َوقَوْد َكرِْهووحُل أَْن يُْطلَوَه َمَعوَك ِإ َّ َمووْن َكوِهَد اْلِقتَواَل ،ُكْنوحُل َمَعوَك 
َوتَوْعزِيَوووِ  ،َونَِفووواِ  َموووْن اَنفَوووَ  ،َونوَوووَزَل اْلُقوووْرآُن يف نَاَعوووِ  َموووْن أَنَووواَع ،اْلَعوووُدوَّ َحوووَّتَّ بَولَوووَ  مَحْووورَاَء اأْلََسوووِد ُسوولُل اّللَِّ رَ 

َوِإْذ َغووَدْوَت ِمووْن أَْهلِووَك : فَوَقوواَل َجوولَّ يَونَوواُ  ُ ،ِإَذا َغووَدا َوَرْوورَِج َرُسوولِل اّللَِّ ،اْلُمْسووِلِمنَي َوَكووْأِن َمووَلاِنِنِهْم ُكلَِِهووا 
يووع  َعلِويم   َِ  ُ ِإنَّ الَّوِذيَن تَوَللَّووْلا :مُثَّ َموا بَوْعووَد اهْليَوِ  يف ِقصَّووِ  أَْمورِِهْم َحوَّتَّ بَولَووَ  ،تُوبَوولُِِئ اْلُموْيِمِننَي َمَقاِعووَد لِْلِقتَواِل َواّللَّ

َووا اْسوتَوَزهلَُّ  َ َغُفولر  َحلِوويم  ِموْنُكْم يوَوْلَم اْلتَوَقوى اْ؟َْمَعواِن ِإ َّ ُهْم ِإنَّ اّللَّ ُ َعونوْ ُم الشَّوْيطَاُن بِوبَوْعِخ َموا َكَسووُبلا َوَلَقوْد َعَفوا اّللَّ
َوَأُخوولُ  ُعْقبَووُ  بْوووُن ،َسووْعُد بْوووُن ُعْثَموواَن :َوالووورَّْهُ  الَّووِذيَن تَوَللَّووْلا َرُجوواَلِن ِموووْن بَووِب ُزَريْوو   ،َمووَع َسووْبِع آاَيت  بَوْعووَدَها ،

مُثَّ َعَفوا  -َويف رَِوايَِ  اْبِن فُوَلْي   ِإىَل اْ؟َْلَعوِه  -تَوَللَّْلا َحَّتَّ انْوتَوَهْلا ِإىَل بِْ ِر َحْزم  ،َرُجل  ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن وَ ،ُعْثَماَن 
ُهْم  ُ َعوونوْ ْد َكووانُلا َأَصووابُلا يوَووْلَم بَووْدر  ِمووَن َوقَوو،مُثَّ ِإنَّ اْلُمْسووِلِمنَي اْسووَتْكثَوُروا الَّووِذي َأَصوواَّبُْم ِمووَن الْووَباَلِء يوَووْلَم أُُحوود  ،اّللَّ

ُ َعوزَّ َوَجولَّ يف َذلِوَك ،اْلُمْشورِِكنَي ِضوْعَ  َذلِوَك  َهوا قُوْلوُتْم َأىنَّ :فَوأَنْوَزَل اّللَّ ُتْم ِمثْوَليوْ وا َأَصوابَوْتُكْم ُمِصويَب   قَوْد َأَصوبوْ أََوَلمَّ
َ َعَلى   َوآاَيت  َمَعَها بَوْعَدَها . مُثَّ َ َّوى ُملَسوى بْوُن ُعْقبَوَ  ،ُكلِِ َكْكء  َقِدير  َهَذا ُقْل ُهَل ِمْن ِعْنِد أَنْوُفِسُكْم ِإنَّ اّللَّ

َحِليوو   هَلُووْم ،َواْ ُووُه ُحَسووْيُل بْووُن ُجبَووْْي  ،اْلَيَموواَن أاََب ُحَذيْوَفووَ  :َوذََكووَر فِوويِهُم ،يوَووْلَم أُُحوود  َموْن قُتِووَل َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ 
فَوَتَصودََّ  ُحَذيْوَفوُ  ِبَدِموِه َعلَوى ،َ  يَْدُروَن َمْن َأَصابَُه ،يف اْلَمْعرََكِ   -َزَعُملا  - اْلُمْسِلُملَن ِمْن َبِب َعْبك  َأَصابَهُ 

َأْخطَووأَ بِووِه اْلُمْسووِلُملَن يَوْلَم ِووذ  :قَوواَل عُووْرَوُة بْووُن الووزَُبْْيِ :قَوواَل ابْووُن ِكووَهاب  :َمووْن َأَصووابَُه . قَوواَل ُملَسووى بْووُن ُعْقبَووَ  
َحووَّتَّ فَوَرغُوولا ِمْنووُه ،فَولَووْم يَوْفَقُهوولا قَوْللَووُه ،َأيب َأيب :َوِإنَّ ُحَذيْوَفووَ  لَيَوُقوولُل ،فَوتَوَلكَّووُقلُ   َِْسووَياِفِهْم َُيَْسووُبلنَُه ِمووَن اْلَعووُدوِِ 

ُ َلُكووْم :قَوواَل ُحَذيْوَفووُ   ُ َلُكووْم ،يَوْغِفووُر اّللَّ َوزَاَق ُحَذيْوَفووُ  ،َوَوَقاُ  َرُسوولُل اّللَِّ :اَل قَوو،َوُهووَل أَْرَحووُم الوورَّامِحِنَي ،يَوْغِفووُر اّللَّ
يُع َموِن اْسُتْشوِهَد ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي يوَوَلَم أُُحود  ِموْن قُووَرْيا  َواأْلَْنَصواِر ِتْسوَع   َوأَْربَوعُولَن َرُجوال  :ِعْنَدُ  َخْْي ا . قَاَل  َومجَِ

 442 َر َرُجال  ".َوقُِتَل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي يَوْلَم أُُحد  ِستََّ  َعشَ ،
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ِرِيوو  يالذُ لبوو  السووي  :نرفووه احلوواق يالوودِِرْع :الزََّرِقيَّوو  وهووك قموويا موون حلقووات موون احلديوود متشووابك  يُوْلووَبك وقايوو   موون السووال  يأرقفووه :تَِبَعووُه  

ْي والسوفر :اسم  َاْمُع َنسل ا نسان من ذََكر  وأنَوَثى وقود تطلو  علوى الزوجو  ي اهلنوام :مجوع أنم،وهوك األبنيو  املرتفعو  انصون  ي املسوْي :السو
:السوحاب  ي الشعه :الطري  يف ا؟بل أو ا نفراج بني ا؟بلني ي الزح  :ا؟هواق ولقواء العودو يف احلورب ي ا؟وذع :سوا  النخلو  ي الغموام
جوه واملقبوول ي ي اللولاء :الرايوو  أو الَعلَوم واملووراق أنوه يعوور  بعالمو   يووزة ي اللولاء :الَعلَووم وهول قون الرايوو  ي يلولي :مييوول ويعطو  ي املصووعد :املتل 

يف الفوك األعلوى ورابعيتوان يف العصاب  :ا؟ماَعُ  من النواس مون الَعَشوَرة إىل األْربَعوني ي الرابعيو  :السون بوني الثنيو  والنواب وهوك أربوع رابعيتوان 
تَوَغِطك ابلسال  أو الذي على رأسه ااَلذة ألنَّ الرأس ملضوع الِقنواع ي الَ ْقُووَلة :عظمو 

ُ
َقنَّع ابحلديد :هلامل

ُ
مشورف  بوني يغورة  الفك األسفل ي امل

  ي ا؟زع :اال  والفزع وعودم الصوث واحلوزن ي النحر والعات  و ا ترقل ن ي البيض  :االذة اليت يغطك ّبا انارب رأسه  ي االار :الصيا 
وَمورَّة احلميم :خاصَّ  ا نسان ومن يَوْقُرب منه ي  التمثيل :جدع األنرا  أو قطعها أو تشليه ا؟سد والتنكيل به ي احلرب سجال :َمورَّة لنوا 

ْثلو  :جودع األنورا  أو قطعهوا أو تشوليه ا؟
ُ
سود تنكويال ي انكفوأ :رجوع ياألذانب :مجوع ذنوه وهول علينا ونصرهتا متداول  بوني الفوريقني ي امل

باع املعروف ، واِحُدها : َِر.والنموار أيضوا :كوُل مَشْلَو   ُرَطَّطو  مون َمو آزِر وسوراويل األعوراب الذيل ي بقر :َك َّ ي النمار :جللق الُنملر، وهك السِِ
ق كلوولم وهوول ا؟وور  ي كلووم :جوور  وخوودش ي الووره  :ا؟ماعوو  موون الرجووال قون فهووك َ ِوورة، ومجُعهووا :ِ ووار.ي زمَّلووه :غطووا  ولفَّووه ي الَكْلووم :مفوور 

العشوورة ي الاموو  :الوودرع وقيوول السووال ،وألم  احلوورب أقاتووه ي األجوورق :الووذي   كووعر علووى جسوود  ي حبوول العووات  :هوول ملضووع الوورقاء مووون 
اكيو  علوى امليوحل  وزع وعليول هلوا أو لغْيهوا ي النياحو  العن ،أو هل عر  أو عصوه يف العنو  يالعوات  :موا بوني املنكوه والعنو  ي النائحو  :الب

ل  ونُللع َرقيبهوا :البكاء  زع وعليل ي األنلاء :مثان وعشرون َمْنزل  ، ينزل الَقَمر كلَّ ليل  يف منزل  منها وكانحل العرب تزُعم أن مع ُسقلط املنزِ 
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لَووى لِيُووْدفَوُنلا اِبْلَبِقيووِع فَونَوواَقى ُمنَوواِقى َرُسوولِل اّللَِّ :وَعووْن َجوواِبِر بْووِن َعْبووِد اّللَِّ قَوواَل  ووَل اْلَقتوْ ووا َكوواَن يوَووْلُم أُُحوود  محُِ -َلمَّ
-  َِِّإنَّ َرُسوولَل اّلل--  َلَووى ِ  َمَضوواِجِعِهْم بَوْعوود ووى َأىِب َوَخوواىِل َعووِديَلنْيِ  َذُْموورُُكْم أَْن تَووْدِفُنلا اْلَقتوْ َمووا مَحَلَووحْل أُمِِ

 443لَِتْدِفنَوُهْم ِ  اْلَبِقيِع فَوُرُقوا.
ُ َعْنوُه َوقَودْ ِ َ  --َلمَّا َكاَن يَوْلُم أُُحود  َمورَّ َرُسولُل اّللَِّ :وَعْن أََنِك قَاَل   ُجودَِع ْموزََة بْوِن َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه َرِضوَى اّللَّ

وَباِع ِمْن بُطُلِن الطَّوْْيِ وَ  رَُ  اّللَُّ  َُيْشُ َلْل َ أَْن عََِد َصِفيَُّ  تَورََكُتُه َحَّتَّ :» َل َوُمثَِِل بِِه فَوَقا، َفَكفَّنَوُه ِ  َ ِورَة  ِإَذا «. السِِ
َر رَْأُسُه بََدْت رِْجالَُ   َر رِْجالَُ  بََدا رَأْ ،مخُِِ مُثَّ ،ُحود  ِموَن الُشوَهَداِء َغوْْيِِ  لَوى أُ َوَ ْ ُيَصولِِ عَ ،ُه مََّر رَْأسَ ُسُه َفخَ َوِإَذا مخُِِ

 َأيُ  َقْث  َواِحد  َوَيْسَألُ  يْوَننْيِ ِ  يََ  َوا ِ وََكاَن َاَْمُع الثَّالَ «. أاََن َكاِهد  َعَلْيُكُم اْليَوْلَم :» قَاَل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            

ان ِمن حناس وغْي ،وله صلت عند غليان املاء فيه ي توثوهم :تتعرضولا هلوم يكلن َمطر ي الفلر :الغليان ي املرجل :إانء يغلى فيه املاء،سلاء ك
 ي القر  :ا؟را  وآ مها أو القتل وكدته ي احللي  :املتعاهد واملتعاقد على التَّعاُضد والتَّساُعد وا ِتفا 
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 444445". وََكفََّن الرَّْجَلنْيِ َوالثَّالَيََ  ِ  الثوَّْلِب اْلَلاِحدِ ،ُهْم َأْكثَوُر قُوْرآان  فَويُوَقدُِِمُه ِ  اللَّْحِد 
هووذ  بعووخ اللقطووات موون املعركوو  الوويت عوواور فيهووا النصوور واهلزميوو ،  تفوور  بينهمووا إ  حلظوو  موون الزمووان،وإ  

  موون اهلوولى،وإ  لفتوو  موون الشووهلة  والوويت عوواورت فيهووا القوويم العاليوو  والسووفل  رالفوو  عوون األموور،وإ  حركوو
اهلابط   والنمواذج الفريودة يف  ريو  ا ميوان والبطللو ،ويف  ريو  النفوا  واهلزميو   وهوك جمملعو  تكشو  عون 
حالوووو  موووون عوووودم التناسوووو  يف الصوووو  حينووووذا ،كما تكشوووو  عوووون حالوووو  موووون الغووووبا يف تصوووولرات بعووووخ 

هووووذ  النتووووائج الوووويت ذاقهووووا املسوووولملن وهووووذ   -وفوووو  سوووون  اّلِل وقوووودر   -وهووووذ  وتلووووك أنشووووأت املسوووولمني ..
والوووويت   كووووك أن  - -التضووووحيات ا؟سووووام،اليت توووو اءى علووووى قمتهووووا تلووووك الوووويت أصووووابحل رسوووولل اّلِل 

                                                 
 ( صحي 4670[ ) 10/ 4نز ]املك -السنن الكثى للبيهقك - 444
 ( صحي 4261الطَّبَوَقاُت اْلُكْثَى ِ ْبِن َسْعد  ) - 445
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الصووحاب  حووني ذا  كووانلا ُيسوولوا بعموو  وعن ،ويرووووا أكوود مووا انهلووم موون اهل م.وقوود قفعوولا الووثمن غاليووا 
تلقوولا الوودرس عاليووا،وليمحا اّلِل القلوولب ومييووز الصووفل ،وليعد ا؟ماعوو  املسوولم  للمهموو  العظمووى الوويت لي

اننهووا ّبا:مهمووو  القيوواقة الراكووودة للبشووري ،وإقرار مووونهج اّلِل يف األرم يف صوولرته املثاليووو  اللاقعيوو  ..فلننظووور 
 إذن كي  عا  القرآن الكرمي امللق  بطريق  القرآن.

 خووولا  القلووولبو النفووولس  ين   يتتبوووع أحوووداّ املعركووو  للروايووو  والعووورم ولكنوووه يتتبوووع قخائووولإن الووونا القووورآ
 ويتخذ من األحداّ ماقة تنبيه وتنلير وتلجيه ..

ص بيو  واسوتخالثة وال  وهل   يعرم احللاقّ عرضا  رحيا مسلسال بقصد التسجيل إ ا هل يعرضها للع
ها والسونن لوذي صواحبلنفلس،وخلجوات القللب،وتصولير ا؟ول االقيم الكامن  وراء احلولاقّ ورسوم  وات ا

ثوووروة قطووو  ارتكووواز لنلرا أو الكلنيووو  الووويت هكمهوووا واملبووواقئ الباقيووو  الووويت تقررها.وبوووذلك تسوووتحيل احلاقيووو  حمووو
  يعوولق إليهووامثق حلهلووا ضووخم  موون املشوواعر والسوومات،والنتائج وا سووتد  ت.يبدأ السوويا  منهووا مث يسووتطر 

   احلووواقّ إىلهوووك بروايووو  الضووومائر،ويف أغووولار احليووواة ويكووورر هوووذا مووورة بعووود مووورة،حَّت ينتمث اووولل يف أعموووا
يل  حلواقّ إ  وسوان روايو  وايتها وقد ضم جناحيوه علوى حفول مون املعواين والود ئل والقويم واملبواقئ،  تكو

بيلووووووووه يف إليها،ونقطوووووووو  ارتكوووووووواز تتجمووووووووع حلاليهووووووووا.وحَّت يكوووووووولن قوووووووود تنوووووووواول مالبسووووووووات احلوووووووواقّ وعقا
و   ك فيهوا لبسواقوا،و  هوائر،فجالها.ونقاها،وأراحها يف ملاضعها،فال عد الونفك منهوا حوْية و  قلالضم

 قخال ..
رقعووووو  التعقيوووووه  مث ينظووووور إىل -نلعوووووه علوووووى سوووووعته وت -وينظووووور ا نسوووووان يف رقعووووو  املعركووووو ،وما وقوووووع فيهوووووا 

،وأعمو  بوألصو  ابلقلل زمن،القرآين،وما تناوله من جلانوه فوإذا هوذ  الرقعو  أوسوع مون تلوك،وأبقى علوى ال
عورم تيف كول ملقو  تيف النفلس،وأقدر على تلبي  حاجات الونفك البشوري ،وحاجات ا؟ماعو  ا سوالمي ،
قئ زائلووو ،واملباحوووداّ اللوووه يف هوووذا اجملوووال،على تتوووابع األجيوووال.فهك تتضووومن احلقوووائ  الباقيووو  مووون وراء األ

غووخ ب للتووزوق حلوالرصوويد الصوواوراء الظوولاهر العارض ،املطلقوو  موون وراء احلوولاقّ املفوورقة،والقيم األصوويل  موون 
 كول قلوه يتفوت للقرآنيو  االنظر عون اعتبوار ات الزموان واملكوان ..وهوذ  احلصويل  الباقيو  تودخرها النصولص 

 اب ميان،يف أي زمان ويف أي مكان ..
 عد استعراضها متفرق  يف النصلص ..ب -ن كاء اّلِل إ -وسنعرم هلا متجمع  

 آن  حداث غهو  أحدممال ة القر

 الخروج إل  أحد 122 - 121الدرس ا ول: 

ُ  َِ ِقتَواِل وَ َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُوبَولُِِئ اْلُمْيِمِننَي َمَقاِعوَد لِلْ »   حْل نَائَِفتَواِن ِموْنُكْم ( ِإْذ َ َّو121يوع  َعلِويم  )اّللَّ
ُ َولِيُوُهَما َوَعَلى اّللَِّ   « ..آل عمران [ ]( 122ُنلَن )ْلُمْيمِ  فَوْليَوتَولَكَِّل اأَْن تَوْفَشاَل َواّللَّ

وقوود كووان قريبووا موون نفوولس املخووانبني األولووني  -هكووذا يبوودأ ابسووتعاقة املشووهد األول للمعركوو  واستحضووار  
ّبذا القرآن ومن ذاكرهتم.ولكن ابتداء احلدية علوى هوذا النحل،واستحضوار املشوهد األول ّبوذا الونا،من 
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الوذي يعرفلنوه  -شهد بكل حرارته وبكل حيليته وأن يضي  إليوه موا وراء املشوهد املنظولر كأنه أن يعيد امل
معهم،و عوووه  -سوووبحانه  -مووون حقوووائ  أخووورى   يتضووومنها املشوووهد املنظلر.وأوهلوووا حقيقووو  حضووولر اّلِل  -

رهووا وعلمووه بكوول مووا كووان ومووا قار بينهم.وهووك احلقيقوو  الوويت هوورص ال بيوو  القرآنيوو  علووى استحضووارها وتقري
وتلكيووودها وتعميقهوووا يف التصووولر ا سوووالمك.وهك هوووك احلقيقووو  األساسوووي  الكبْية،الووويت أقوووام عليهوووا ا سوووالم 
منهجه ال بلي.واليت   يستقيم ضمْي على املنهج ا سالمك،بكل تكاليفه،إ  أن تستقر فيه هوذ  احلقيقو  

يوع  َعلِويم  َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن أَْهِلَك تُوبوَ »بكل قلهتا،وبكل حيليتها كذلك: َِ  ُ لُِِئ اْلُمْيِمِننَي َمقاِعَد لِْلِقتاِل ..َواّللَّ
وقوود لووبك ألمتووه وقرعووه  -رضووك اّلِل عنهووا  -موون بيووحل عائشوو   - -..وا كووارة هنووا إىل غوودو النوول ..« 

 بعد التشاور يف األمر،وما انتهى إليه من عزم على ااروج من املدين  للقاء املشركني خارجها ..وموا أعقوه
 للصفل ،ومن أمر للرماة ابختاذ ملقفهم على ا؟بل .. - -هذا من تنظيم الرسلل 

 «  يع  َعِليم    َِ َواّللَُّ »وهل مشهد يعرفلنه،وملق  يتذكرونه ..ولكن احلقيق  ا؟ديدة فيه هك هذ :
  روعووو  هووو إذن ومووون واي لوووه مووون مشوووهد،اّلِل حاضووور   واي لوووه مووون ملقووو ،اّلِل كووواهد   واي هلوووا مووون رهبووو 
ا لسوون  ويعلووم مووقللووه األبووه،وختال  كوول مووا قار فيووه موون تشاور.والسوورائر مكشوولف  فيووه ّلِل.وهوول يسوومع مووا ت

 هتمك به الضمائر.
  مون املسولمنيب نائفتنيواللمس  الثاني  يف هذا املشهد األول،هك حرك  الضع  والفشل اليت راوقت قلل 

فصوووول بثلووووة حووووني ان« لد اّلِل بوووون أيب بوووون سوووولل عبوووو»بعوووود تلووووك احلركوووو  ااائنوووو  الوووويت قووووام ّبووووا رأس النفووووا  
لووول نعلوووم قتوووا  » ذخوووذ برأيه،واسوووتمع إىل كوووباب أهووول املدينووو   وقوووال:  - -ا؟يا،مغضوووبا أن الرسووولل 

يف ذلوووك  لبوووه،ويطغىقفووودل ّبوووذا علوووى أن قلبوووه   حلوووا للعقيووودة وأن كخصوووه موووا يوووزال ميوووا «  تبعنووواكم 
ن ريكا  فإمووا أا فيووه كووتموول كوورك  يف قلووه صوواحبها،و  تطيوو  هلووالقلووه علووى العقيوودة ..العقيوودة الوويت   ه

ُ َولِيُوُهموا،َوَعلَ تَوْفَشوال،وَ  ُكْم أَنْ ِإْذ َ َّوحْل نائَِفتواِن ِمونْ »حلا هلا وحدها،وإما أن عانبه هوك وعتليوه   ى اّللَِّ اّللَّ
 « ..فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ 

يوووو  وبنوووول  ووووا بنوووول حار  -موووون حوووودية سووووفيان بوووون عيينوووو   -مووووا ورق يف الصووووحي  ك  -وهووووا ن الطائفتووووان 
طوووولة يف خ،من أول سوووولم .أيرت فيهمووووا حركوووو  عبوووود اّلِل بوووون أيِب،ومووووا أحديتووووه موووون رجوووو  يف الصوووو  املسوووولم

ُ »لوونا القوورآين:اخووث هووذا أاملعركوو .فكاق  تفشووالن وتضووعفان.لل  أن أقركتهمووا و يوو  اّلِل وتثبيتووه،كما  َواّللَّ
 « ..َولِيُوُهما
يَوُقولُل ِفينَوا نَوزَلَوحْل ) ِإْذ َ َّوحْل نَائَِفتَواِن ِموْنُكْم أَْن  -رضوى هللا عنهموا  - َعْمر و  َِْعحُل َجواِبَر بْوَن َعْبوِد اّللَِّ قَالَ 

ُ َولِيُوُهَما ( قَاَل حَنُْن الطَّائَِفَتاِن بَونُول َحارِيَوَ  َوبَونُول َسوِلَمَ ،َوَما حنُِوُه  َياُن َمورَّة  َوَموا َيُسوُرىِن َوقَواَل ُسوفْ  -تَوْفَشاَل َواّللَّ
ُ َولِيُوُهَما (  )روا  البخاري( - َزْل لَِقْلِل اّللَِّ ) َواّللَّ َا  َْ تُونوْ  ..446َأوَّ

                                                 
 ( 4558) -املكنز  -صحي  البخارى -  446
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دورهم حلظو  صوحوا  يف  وهكذا يكش  اّلِل املخبلء يف مكنلانت الضومائر والوذي   يعلموه إ  أهلوه،حني
داّ تعاقة أحوووووووو،فمضوووووووولا يف الصوووووووو  ..يكشووووووووفه  سوووووووومث وقوووووووواهم اّلِل إاي ،وصوووووووورفه عنهم،وأيوووووووودهم بل يته

 حضوووووووولر اّللِ  املعرك ،واسووووووووتحياء وقائعهووووووووا ومشوووووووواهدها.مث ..لتصوووووووولير خلجووووووووات النفلس،وإكووووووووعار أهلهووووووووا
يوع  َعلِويم  :»كموا قوال هلوم  -معهم،وعلمه  كنلانت ضومائرهم  َِ  ُ يقهوا يف حلقيقو  وتعمالتلكيود هوذ   -« َواّللَّ

لضوع ،ويدب ايودركهم  وإكوعارهم عولن اّلِل وو يتوه ورعايتوه حوني حسهم.مث لتعوريفهم كيو  كانوحل النجواة
ههم هوووذا ن مث يووولجفوويهم الفشووول،ليعرفلا أيوون يتلجهووولن حوووني يستشووعرون كوووي ا موون هوووذا وأيووون يلتج وولن.وم

 « ..ِمُنلنَ َوَعَلى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُميْ »اللجه الذي   وجه غْي  للميمنني:
إ  هوووذا  - مننيإن كوووانلا موووي  -اّلِل وحووود  فليتلكوول امليمنووولن.فليك هلوووم علووى وجوووه القصووور واحلصووور ..علوووى 

 السند املتني.
التوووولجيهني  لها،هووووذينوهكووووذا ْنوووود يف اهليتووووني األوليني،اللتووووني يستحضوووور ّبمووووا القوووورآن مشووووهد املعركوووو  وج

ُ »الكبْيين األساسيني يف التصلر ا سالمك،ويف ال بي  ا سالمي :  .. «ِليم  يع  عَ  َِ َواّللَّ
ووووِل اْلُمْيِمنُوووولنَ » سووووه حيووووة يلقيووووان كوووول جل ووووا املنا ناسووووه،ويف..ْنوووود ا يف أواومووووا امل« َوَعلَووووى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ

يتبووني ا نطبوواع ..و و سووتجاب  إيقاعاهتما،وكوول إُياءاهتمووا،يف امللعوود املناسووه وقوود هتيووأت القلوولب للتلقووك وا 
 ن استحياء القللب وتلجيههوا وتربيتهوا ابلتعقيوه علوىآكي  يتلىل القر   - من هذين النصني التمهيديني -

اقر الوويت قوود ائر املصووسوواألحووداّ،وهك سوواخن   ويتبووني الفوور  بووني روايوو  القوورآن لاحووداّ وتلجيههووا،وبني 
اب حياء تووووووووروي األحووووووووداّ بتفصوووووووويل أكثوووووووور ولكنهووووووووا   تسووووووووتهد  القلووووووووه البشووووووووري،واحلياة البشووووووووري ،

 تهدفها القرآن الكرمي، نهجه القلمي.وا ستجاك ،وابل بي  والتلجيه.كما يس
 أاهللاير بمم ه  النصر في بدر 129 - 123الدرس الثاني: 

تغليوووه ب وهوووك قووود بووودأت -وقووود كووواقوا  -هكوووذا يبووودأ احلووودية عووون املعركووو  الووويت   ينتصووور فيهوووا املسووولملن 
لا عوووه الوووذين غلبووواركتوووه أتبحا عتبوووار ات الشخصوووي  علوووى العقيووودة عنووود املنووواف  عبووود اّلِل بووون أيب و بعوووه يف 

 انتهوحل سولمني.مثاعتبار ه الشخصك علوى عقيدهتم.وابلضوع  الوذي كواق يودر  نوائفتني صواحلتني مون امل
 الوويت علووحل يف العاليوو  ابملخالفوو  عوون ااطوو  العسووكري  هووحل مطووار  الطمووع يف الغنيموو   فلووم تغوون النموواذج

 صلر ..يف الت ه ذلك الغبااملعرك ،عن املصْي الذي انتهحل إليه،بسبه ذلك االل يف الص ،وبسب
وقبووول أن ميضوووك يف ا سوووتعرام والتعقيوووه علوووى أحوووداّ املعركووو  الووويت انتهوووحل ابهلزمي ،يوووذكرهم ابملعركووو  الووويت 

لتكووولن هووذ  أموووام تلك،جمووا  للملازنووو  وشمووول األسووباب والنتوووائج ومعرفووو   -معركوو  بووودر  -انتهووحل ابلنصووور 
ليكوولن اليقوووني مووون أن  -بعوود ذلوووك  -هلزميووو .مث موولانن الضوووع  وموولانن القلة،وأسوووباب النصوور وأسوووباب ا

النصووور واهلزميووو  كليهموووا قووودر مووون أقووودار اّلِل حلكمووو  تتحقووو  مووون وراء النصووور كموووا تتحقووو  مووون وراء اهلزميووو  
ُ بِبَووْدر   »سوولاء.وأن موورق األموور يف النهايوو  إىل اّلِل علووى كووال احلووالني،ويف مجيووع األحوولال:  -َوَلَقووْد َنَصوورَُكُم اّللَّ

َ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن.ِإْذ تَوُقولُل لِْلُموْيِمِننَي:أََلْن َيْكِفوَيُكْم أَْن مُيِودَُّكْم َرُبُكوْم بَِثال -ْم أَِذلَّ   َوأَنْوتُ  يَوِ  آ    ِموَن فَاتوَُّقلا اّللَّ
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زَِلنَيف بَلى ِإْن َتْصِثُوا َوتَوتوَُّقلا َوَذْتُلُكْم ِمْن فَوْلرِِهْم هذا،مُيْدِ  قُْكْم َرُبُكْم خِبَْمَسوِ  آ    ِموَن اْلَمالِئَكوِ  اْلَمالِئَكِ  ُمنوْ
ُ ِإ َّ ُبْشووووووورى َلُكْم،َولَِتْطَموووووووِ نَّ قُولُووووووولبُُكْم بِوووووووِه.َوَما النَّْصوووووووُر ِإ َّ ِموووووووْن ِعْنوووووووِد ا ّللَِّ اْلَعزِيوووووووِز ُمَسووووووولِِِمنَي.َوما َجَعلَوووووووُه اّللَّ

َقِلُبلا خائِِبنَي احلَِْكيِم.لِيَوْقَطَع َنَرفا  ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا،أَْو يَ  أَْو يَوتُولَب  -لَْيَك لَوَك ِموَن اأْلَْموِر َكوْكء   -ْكِبتَوُهْم فَويَونوْ
ووووماواِت َومووووا يف اأْلَْرِم،يَوْغِفووووُر ِلَمووووْن َيشوووواُء،وَ  ُْم لوووواِلُملَن.َوّللَِِّ مووووا يف السَّ يُوَعذُِِب َمووووْن َعلَووووْيِهْم أَْو يُوَعووووذَِِّبُْم فَووووِإوَّ

ُ َغُفلر  َرحِ   « ..يم  َيشاُء،َواّللَّ
فووو  ملاقيووو  املألل أقاة مووون األقوات ا فقووود مت بغوووْي -كموووا أسووولفنا   -والنصووور يف بووودر كوووان فيوووه رائحووو  املعجوووزة 

شووركلن   قووريبتني موون التلازن.كووان املمتوولازنتني و  - واملشووركني بووني املوويمنني -للنصوور.  تكوون الكفتووان فيهووا 
لعوووووووودة زوقين ابفلوووووووو  الوووووووويت كانووووووووحل معووووووووه،محوووووووولا  أل ،خرجوووووووولا نفووووووووْيا  سووووووووتغاي  أيب سووووووووفيان،حلماي  القا

الطائفو   لا لقتوال هوذ ،  حرجووالعتاق،واحلرص على األملال،واحلمي  للكرام .وكان املسلملن حولا  يالمثائو 
علوى قلو   -كون معهوم ييهوا فلوم ذات الشلك ،إ ا خرجلا لرحل  هين .ملقابل  القافل  العز ء وأخذ الطريو  عل

افقلن هلووووووم ة.وكان وراءهووووووم يف املدينوووووو  مشووووووركلن   تووووووزال هلووووووم قلهتم،ومنووووووإ  القليوووووول موووووون العوووووود -العوووووودق 
الشور  يف و ن الكفور ممكانتهم،ويهلق ي بصلن ّبم ..وكانلا هم بعد ذلك كله قل  مسلم  يف وس  خضم 
ن  ء املهواجريآووا هوي  ا؟زيرة.و  تكن قد زالحل عنهم بعد صوف  أووم مهواجرون مطوارقون مون مك ،وأنصوار

ر صونويورق ذلوك ال -سوبحانه  -يزالولن نبتو  غوْي مسوتقرة يف هوذ  البي و   فبهوذا كلوه يوذكرهم اّلِل ولكنهم ما 
ُ بَِبْدر  »إىل سببه األوىل يف وس  هذ  الظرو :  « ..ُكْم َتْشُكُرونَ .فَاتوَُّقلا اّللََّ َلَعلَّ ْم أَِذلَّ   .َوأَنْوتُ َوَلَقْد َنَصرَُكُم اّللَّ

م مووون  انصووور هلوووحلكمووو  نوووا عليهوووا يف جمملعووو  هوووذ  اهلايت.وهوووم   إن اّلِل هووول الوووذي نصووورهم ونصووورهم
لوك القولة ميزميو  والوذي لنصر واهلاأنفسهم و  من سلاهم.فإذا اتقلا وخافلا فليتقلا وليخافلا اّلِل،الذي ميلك 

لووى  ّلِل علوويهم عاا بنعموو  وحوود  والسوولطان.فلعل التقوولى أن تقوولقهم إىل الشووكر وأن ععلووه كووكرا وافيووا  ئقوو
 حال. كل

يف  ك صووووولرهتاهووووذ  هووووك اللمسوووو  األوىل يف تووووذكْيهم ابلنصووووور يف بوووودر ..مث يستحضوووور مشووووهدها ويسووووتحي
َن اْلَمالِئَكوِ  ِموُبُكْم بَِثاليَوِ  آ    دَُّكْم رَ ميُِ ْم أَْن ِإْذ تَوُقلُل لِْلُمْيِمِننَي:أََلْن َيْكِفَيكُ  »:حسنهم،كأوم اللحظ  فيها

ووووزَِلنَيف بَلووووى ِإْن َتْصووووثُِ     ِمووووَن اْلَمالِئَكووووِ   َرُبُكووووْم خِبَْمَسووووِ  آ مُيْووووِدقُْكمْ  ِهْم هووووذاوا َوتَوتوَُّقوووولا َوَذْتُوووولُكْم ِمووووْن فَوووووْلرِ ُمنوْ
 « ..ُمَسلِِِمنيَ 

يووووولم بدر،للقلووووو  املسووووولم  الووووويت خرجوووووحل معوووووه والووووويت رأت نفوووووْي  - -وكانوووووحل هوووووذ  كلموووووات رسووووولل اّلِل 
ملتووواجر،  لتلقوووى نائفووو  النفوووْي املووولقرة ابلسوووال   وقووود املشوووركني،وهك خرجوووحل لتلقوووى نائفووو  العوووْي املووولقرة اب

موا بلغوه يلمهوا ربوه،لتثبيحل قلولّبم وأقودامهم،وهم بشور ُيتواجلن إىل العولن يف صولرة  - -أبلغهم الرسولل 
قريبوو  موون مشوواعرهم وتصوولراهتم ومأللفوواهتم ..وأبلغهووم كووذلك كوورط هووذا املوودق ..إنووه الصووث والتقوولى الصووث 
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بَلى ِإْن َتْصوِثُوا َوتَوتوَُّقولا َوَذْتُولُكْم »م،والتقلى اليت ترب  القله ابّلِل يف النصر واهلزمي :على تلقك صدم  اهلجل 
 ..447«ِمْن فَوْلرِِهْم هذا مُيِْدقُْكْم َرُبُكْم خِبَْمَسِ  آ    ِمَن اْلَمالِئَكِ  ُمَسلِِِمنيَ 

ك إ  الئكو  لويوأن نوزول امل -سوبحانه  -ه فاهلن يعلمهم اّلِل أن مورق األمور كلوه إليوه،وأن الفاعليو  كلهوا منو
ال بودر  وإراقتوه متعل  بقوبشرى لقللّبم لتأنك ّبوذا وتستبشور،وتطم ن بوه وتثبحل.أموا النصور فمنوه مباكورة،و 

ُ ِإ َّ ُبْشوورى َلُكْم،َولِ »واسووط  و  سووبه و  وسوويل :  ِمووْن ِعْنووِد  َّ إِ ُكْم بِووِه،َوَما النَّْصووُر نَّ قُولُوولبُ َتْطَموو ِ َومووا َجَعلَووُه اّللَّ
 « ..اّللَِّ اْلَعزِيِز احلَِْكيمِ 

يشووولب هوووذ   ملسووولم مووواوهكوووذا ُيووورص السووويا  القووورآين علوووى رق األمووور كلوووه إىل اّلِل،كوووك   يعلووو  بتصووولر ا
تنحي  ر  املباكوووووور.و اعل ،وقوووووودالقاعووووودة األصوووووويل :قاعدة رق األموووووور مجلوووووو  إىل مشوووووي   اّلِل الطليق ،وإراقتووووووه الف

 ا تريد .ق  ّبا متكلن هك الفاعل .وإ ا هك أقاة هركها املشي  .وه األسباب واللسائل عن أن
لووى تقريووور هووذ  القاعووودة يف رآن الكووورمي عقووود حوورص القوو..و « َوَمووا النَّْصووُر ِإ َّ ِموووْن ِعْنووِد اّللَِّ اْلَعزِيوووِز احلَِْكوويمِ  »

 ألقوات عون أنائل والسوالتصلر ا سالمك،وعلى تنقيتها من كل كائب ،وعلى تنحي  األسوباب الظواهرة وال
  و .بووال حوولاجز قوودر اّللِ تكوولن هووك الفاعلوو  ..لتبقووى الصوول  املباكوورة بووني العبوود والوورب.بني قلووه املوويمن و 

 علائ  و  وسائل و  وسائ .كما هك يف عا  احلقيق  ..
ق القيقوو  يف أخووت هووذ  احلو ثوول هووذ  التلجيهووات املكووررة يف القرآن،امليكوودة بشووَّت أسوواليه التلكيد،اسووتقر 

 املسلمني،على حنل بديع،هاقئ،عمي ،مستنْي.
للسووووووائل أوووووووم مووووووأملرون موووووون قبوووووول اّلِل ابختوووووواذ ا وعرفوووووولا كووووووذلك -وحوووووود   -عرفوووووولا أن اّلِل هوووووول الفاعوووووول 

ك ن كوووعلري وحركووو،يف تووولاز واألسوووباب،وبذل ا؟هووود،واللفاء ابلتكوووالي  ..فاسوووتيقنلا احلقيقووو ،وأناعلا األمووور
 عجيه 

لوووى األحوووداّ لتعقيووه ع،وموووع األحوووداّ،ومع ال بيوو  ابألحداّ،وال بيووو  ابولكوون هوووذا إ ووا جووواء مووع الزمن
 ..كهذا التعقيه،ونظائر  الكثْية،يف هذ  السلرة ..
عوووودهم املالئكوووو  موووودقا موووون عنوووود اّلِل إذا هووووم ي - -ويف هووووذ  اهلايت يستحضوووور مشووووهد بوووودر والرسوووولل 

 ا ..مث حوثهملن علويهم مون وجههوم هوذني يطلع املشوركح -استمسكلا ابلصث والتقلى والثبات يف املعرك  
  لوووذي تتعلووو  األمووولر كلهوووا إبراقتوووه،ويتحقوهووول اّلِل.ا -ل املالئكووو  مووون وراء نوووزو  - قيقووو  املصووودر الفاعووول 

 النصر بفعله وإذنه.
 سلرة آل عمران (126} َوَما النَّْصُر ِإ َّ ِمْن ِعنِد اّللِِ اْلَعزِيِز احلَِْكيِم{ )

در  وفووو  لوووذي اوووري قوووا« احلَِْكووويمِ »السووولطان القووواقر علوووى هقيووو  النصووور.وهل  القووولي ذو« فهووول العزيوووز» 
 حكمته.والذي ُيق  هذا النصر ليحق  من ورائه حكم  ..

                                                 
 مسلمني:أي معلمني هلم عالم  ايزهم.) السيد رمحه هللا ( -فلرهم هذا:أي من جهتهم هذ   -  447
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ا  ِموَن ْقطَوَع َنَرفولِيوَ  »كء:مث يبني حكم  هذا النصر ..أي نصر ..وغاايته اليت ليك ألحد من البشر منهوا كو
َقِلُبلا خائِِبنَي الَِّذيَن َكَفُروا.أَْو َيْكِبتَوُهْم فوَ  ُْم أَْو يَوتُولبَ  -ْكء  اأْلَْموِر َكو ِمونَ  لَْيَك لَوكَ  -يَونوْ  َعلَوْيِهْم.أَْو يُوَعوذَِِّبُْم فَوِإوَّ

 « ..لاِلُملنَ 
  للمجاهوودين معووه يف النصوور موون غايوو  و  - -إن النصوور موون عنوود اّلِل.لتحقيوو  قوودر اّلِل.ولوويك للرسوولل 

 هقو  ّبوم موا ر القودرةو  هلم قخل يف هقيقوه،وإن هوم إ  سوتا ذاتي  و  نصيه كخصك.كما أنه ليك له
در اّلِل  وووا هووول قوووتشوواء  فوووال هوووم أسوووباب هوووذا النصوور وصوووانعل  و  هوووم أصوووحاب هوووذا النصوور ومسوووتغلل   إ

َن الَّوووِذيَن   َنَرفوووا  ِمووويَوْقطَوووعَ لِ »يتحقوو   ركووو  رجاله،وابلتأييووود مووون عنووود .لتحقي  حكمووو  اّلِل موون ورائوووه وقصووود :
 « ..واَكَفرُ 

موون  ،أو يوونقافيوونقا موون عوودقهم ابلقتوول،أو يوونقا موون أرضووهم ابلفووت ،أو يوونقا موون سوولطاوم ابلقهوور
 « ..ئِِبنيَ َقِلُبلا خاْم فَويَونوْ أَْو َيْكِبتَوهُ »أملاهلم ابلغنيم ،أو ينقا من فاعليتهم يف األرم ابهلزمي   

 أي يصرفهم مهزومني أذ ء،فيعلقوا خائبني مقهلرين.
ان هم إىل ا ميووووة،وقوووود يقوووولقفووووإن انتصووووار املسوووولمني قوووود يكوووولن للكووووافرين عظوووو  وعث  «َعلَووووْيِهمْ أَْو يَوتُوووولَب »

 والتسليم،فيتلب اّلِل عليهم من كفرهم،وحتم هلم اب سالم واهلداي  ..
ُْم لاِلُملنَ » ينتهوك لى الكفر الوذي عم.أو  لهتم .أو  سره..يعذّبم بنصر املسلمني عليهم« أَْو يُوَعذَِِّبُْم فَِإوَّ

يف  ابلفسووووووواق ّبووووووم إىل العووووووذاب ..جوووووووزاء هلووووووم علوووووووى للمهووووووم ابلكفوووووور،وللمهم بفتنووووووو  املسوووووولمني،وللمهم
آخوور صوونل   مووه ..إىلاألرم،وللمهووم  قاوموو  الصووال  الووذي ميثلووه موونهج ا سووالم للحيوواة وكووريعته ونظا

 الظلم الكامن  يف الكفر والصد عن سبيل اّلِل.
رجوه الونا مون جموال ح - -بشور منهوا كوكء ..حوَّت رسولل اّلِل وعلى أي  حال فهك حكم  اّلِل،ولويك ل

 للهي  املتفرقة بال كريك.فهل كأن األ -سبحانه  -هذا األمر،ليجرق  ّلِل وحد  
ن الكوث طوامنلن موبذلك ينسل  املسلملن  كخاصوهم مون هوذا النصور:من أسوبابه ومون نتائجوه  وبوذلك ي

م وأوقاجهووم  ه أرواحهووبطوور والعجووه والزهوول الووذي تنووتف  بووالووذي يثووْي  النصوور يف نفوولس املنتصوورين،ومن ال
 يشعرون أن ليك هلم من األمر ككء،إ ا األمر كله ّلِل أو  وأخْيا. وبذلك

ذ  هوسبحانه.كوأن  -هوذا الشوأن كوأن اّلِل وحود  إىل اّلِل.ف -يهم نوائعهم وعاصو -وبذلك يرق أمر الناس 
لوويك للموويمنني معووه إ  و  - -سوولاء ..ولوويك للنوول الوودعلة وكووأن هووي ء النوواس معها:نووائعهم وعاصوويهم 

 اء.ء،وعلى األقعلى الل أن ييقوا قورهم،مث ينفضلا أيديهم من النتائج،وأجرهم من اّلِل على اللفاء،و 
فسوْيق يف السويا  قولل « لَوْيَك لَوَك ِموَن اأْلَْموِر َكوكء »ومالبس  أخرى يف السويا  اقتضوحل هوذا التنصويا:

..ليقولل « َلْل كاَن لَنا ِمَن اأْلَْمِر َكوْكء  موا قُِتْلنوا هاُهنوا.»..وقلهلم:«  اأْلَْمِر ِمْن َككء فَهْل لَنا ِمنَ »بعضهم:
هلم:إن أحدا ليك له من األمور مون كوكء.  يف نصور و  يف هزميو .إ ا الطاعو  واللفواء واألقاء هوك املطللبو  
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 حوووَّت لرسووولل اّلِل ..فهوووك احلقيقووو  مووون الناس.وأموووا األمووور بعووود ذلوووك فكلوووه ّلِل.لووويك ألحووود منوووه كوووكء.و 
 األصيل  يف التصلر ا سالمك.

 ار ات ..وإقرارها يف النفلس أكث من األكخاص وأكث من األحداّ،وأكث من كَّت ا عتب
 أحريم الربا ودعو  إل  محاسن ا خالق قبيل الممرهللاة 136 - 130الدرس الثالث:

ا حقيقو  يت ترجوع إليهولشامل  الوااألصيل  يف التصلر،ابحلقيق  وحتم هذا التذكْي ببدر،وهذا التقرير للحقائ  
األمور ّلِل  لكبْي:وهول أنايور أصوله أن أمر النصر واهلزميو  مورق  إىل حكمو  اّلِل وقودر  ..حوتم هوذا التقريور بتقر 

يف موووا سَّووماواِت وَ ا يف الموووَوّللَِِّ »يف الكوولن كلووه،ومن مث يغفووور ملوون يشوواء ويعوووذب موون يشوواء وفووو  مووا يشوواء:
ُ َغفُ   « ..يم  لر  َرحِ اأْلَْرِم.يَوْغِفُر ِلَمْن َيشاُء َويُوَعذُِِب َمْن َيشاُء،َواّللَّ

مللكيو  ملوا ق، كم هوذ  اأن العبافهك املشي   املطلق ،املستندة إىل امللكي  املطلق .وهل التصر  املطل  يف ك
ب.إ ا يقضوووك  العوووذايفغفووورة أو يف السوووماوات وموووا يف األرم.ولووويك هنالوووك للوووم و  حمووواابة للعبووواق،يف امل

 َغُفووولر  َواّللَُّ »فوورة:غالرمحوو  وامل -سووبحانه  -األموور يف هووذا الشووأن ابحلكموو  والعدل،وابلرمحوو  واملغفرة.فشووأنه 
 « ..َرِحيم  

ملفروم،وتور  قاء اللاجوه اله لوه،وأوالباب مفتل  أمام العباق ليناللا مغفرته ورمحته،ابلعلقة إليه،ورق األمر ك
 ذلك حلكمته وقدر  ومشي ته املطلق  من وراء اللسائل واألسباب.ما وراء 

 لوووووى وقائعهووووواعوالتعقيبوووووات  -معركووووو  أحووووود  -وقبووووول أن يووووودخل السووووويا  يف صوووووميم ا سوووووتعرام للمعركووووو  
يف أعموا   ليها.املعركو إاحلودية  وأحدايها ..عكء التلجيهات املتعلق  ابملعرك  الكثى،اليت أملعنا يف مقدمو 

ناعتوووه وناعووو  و ى اّلِل ي  احليووواة ..اوووكء احلووودية عووون الوووراب واملعوووامالت الربليووو  وعووون تقووول الووونفك ويف حمووو
عن كظووم لي امللعوولن.و ظووام الربوورسوولله.وعن ا نفووا  يف السووراء والضووراء،والنظام التعوواوين الكوورمي املقابوول للن

 ىل اّلِل وعوودمإالرجوولع الغوويج والعفوول عوون النوواس وإكوواع  احلسوو  يف ا؟ماعوو .وعن ا سووتغفار موون الووذنه و 
َ لَ عافا  ُمضوووووواعَ بَوووووولا َأْضوووووواي أَيُوَهووووووا الَّووووووِذيَن آَمنُوووووولا   َشُْكلُوووووولا الرِِ  »ا صوووووورار علووووووى ااطي وووووو : َعلَُّكووووووْم َف  ،َواتوَُّقلا اّللَّ

َن.َوسوووارُِعلا ِإىل َمْغِفووورَة  ِموووْن مَحُل ُسووولَل َلَعلَُّكوووْم تُورْ  َوالرَّ ُعلا اّللََّ تُوْفِلُحلَن.َواتوَُّقووولا النَّووواَر الَّووويِت أُِعووودَّْت لِْلكووواِفرِيَن.َوأَِني
ووووماواُت َواأْلَْرُم أُِعوووودَّْت لِْلُمتَّ  وووورَّاِء نْ الَّووووِذيَن يوُ ِقنَي:َربُِِكووووْم َوَجنَّوووو   َعْرُضووووَها السَّ الضَّوووورَّاِء،َواْلكاِلِمنَي وَ ِفُقوووولَن يف السَّ

وووُه اْلُمْحِسوووِننَي. ُ ُيُِ َ لُووولا فاِحَشووو   أَْو لََلُمووول َن ِإذا فَوعَ الَِّذيوَ اْلَغْيَج،َواْلعووواِفنَي َعوووِن النَّووواِس.َواّللَّ ا أَنْوُفَسوووُهْم ذََكوووُروا اّللَّ
ُف َوَمْن يَوغْ  -فَاْستَوْغَفُروا ِلُذنُلِّبِْم  ْعَلُملَن.أُول ِوَك َجوزاُ ُهْم لوى موا فَوَعلُولا َوُهوْم يوَ عَ ُروا َوَ ْ ُيِصو -ِفُر الوُذنُلَب ِإ َّ اّللَّ
 .. «ْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنيَ َن ِفيها.َونِ خاِلِدي َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْوارُ َمْغِفرَة  ِمْن َرّبِِِْم وَ 

لاص هوووذ  صوووي  مووون خوووعوووكء هوووذ  التلجيهوووات كلهوووا قبووول الووودخلل يف سووويا  املعركووو  احلربيووو  لتشوووْي إىل خا
 العقيدة:

ورق  كلووه إىل حموولر واحوود:حملر اللحوودة والشووملل يف ملاجهوو  هووذ  العقيوودة للكينلنوو  البشووري  ونشووانها كلووه 
العبووواقة ّلِل والعبلقيووو  له،والتلجوووه إليوووه ابألمووور كله.واللحووودة والشوووملل يف مووونهج اّلِل وهيمنتوووه علوووى الكينلنووو  
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البشووري  يف كوول حووال موون أحلاهلووا،ويف كوول كووأن موون كوويووا،ويف كوول جانووه موون جلانووه نشووانها.مث تشووْي 
كوول ألولان النشوواط ا نسواين وشيووْي هوذا الوو اب  يف النتووائج   تلوك التلجيهووات بتجمعهوا هووذا إىل الو اب  بووني

 األخْية لسعك ا نسان كله،كما أسلفنا.
ني هوذا ا؟موع بو  .ومن مثواملنهج ا سوالمك ذخوذ الونفك مون أقطارهوا،وينظم حيواة ا؟ماعو  مجلو    تفواري

األهوووووولاء  طرة علووووووىلسوووووويا عووووووداق وا سووووووتعداق للمعركوووووو  احلربيوووووو  وبووووووني تطهووووووْي النفوووووولس ونظافوووووو  القللب،وا
تفصويل كول تعرم ابلوالشهلات،وإكاع  اللق والسماح  يف ا؟ماع  ..فكلها قريه من قريه ..وحوني نسو

ماعووووو  يووووواة ا؟  ووووو  مووووون هوووووذ  السووووومات،وكل تلجيوووووه مووووون هوووووذ  التلجيهوووووات،يتبني لنوووووا ارتبانهوووووا اللييووووو  
ا   َشُْكلُوولا الرِِبَوولا ِذيَن آَمنُوول َهووا الَّوواي أَيوُ »املسوولم ،وبكل مقوودراهتا يف ميوودان املعركوو  ويف سووائر ميوواقين احليوواة  

َ َلَعلَُّكووْم تُوْفِلُحلَن.َواتوَُّقو َ َوالرَُّسولَل َلَعلَُّكووْم أُِعودَّْت لِْلكوواِفرِيَن.وَ  اَر الَّويِت لا النَّووَأْضوعافا  ُمضواَعَف  ،َواتوَُّقلا اّللَّ أَِنيُعلا اّللَّ
 « ..تُوْرمَحُلنَ 

فووال نكوورر  448والنظووام الربوولي ابلتفصوويل يف ا؟ووزء الثالووة موون هووذ  الظووالل ولقوود سووب  احلوودية عوون الووراب 
احلدية عنه هنا ..ولكن نق  عند األضعا  املضاعف .فإن قلما يريدون يف هذا الزمان أن يتولاروا خلو  
هوووذا النا،ويتوووداروا بوووه،ليقلللا:إن انووورم هووول األضوووعا  املضووواعف .أما األربعووو  يف املائووو  واامسووو  يف املائووو  
والسووبع  والتسووع  ..فليسووحل أضووعافا مضاعف .وليسووحل قاخلوو  يف نطووا  التحوورمي  ونبوودأ فنحسووم القوولل  ن 
األضووعا  املضوواعف  وصوو  للاقع،وليسووحل كوورنا يتعلوو  بووه احلكم.والوونا الووذي يف سوولرة البقوورة قووانع يف 

  فوإذا انتهينوا مون تقريور املبودأ ..أاي كوان« َوَذُروا موا بَِقوَك ِموَن الوِراب»بال هديود و  تقييود: -حرم  أصل الراب 
فرغنووا هلووذا اللصوو ،لنقلل:إنه يف احلقيقوو  لوويك وصووفا  رحيووا فقوو  للعمليووات الربليوو  الوويت كانووحل واقعوو  يف 
ا؟زيووورة،واليت قصووود إليهوووا النهوووك هنوووا ابلوووذات.إ ا هووول وصووو  موووالزم للنظوووام الربووولي املقيوووحل،أاي كوووان سوووعر 

 الفائدة.
سووحل ت الربليوو  لين العمليوواأقورة املووال كلهووا علووى هووذ  القاعوودة.ومع  هووذا إن النظووام الربوولي معنووا  إقاموو  

زمن لوافهك تنشوئ موع عمليات مفرقة و  بسيط .فهك عمليات متكررة من انحي ،ومركب  من انحي  أخرى.
 والتكرار وال كيه أضعافا مضاعف  بال جدال.

 انوحل متبعو  يفكات الويت  را علوى العمليوإن النظام الربلي ُيق  بطبيعته قائما هذا اللص .فليك هل مقصول 
 جزيرة العرب.إ ا هل وص  مالزم للنظام يف كل زمان.
كموا أن مون   -الوة لك يف ا؟وزء الثكما فصلنا ذ  -ومن كأن هذا النظام أن يفسد احلياة النفسي  واالقي  

   عالقتوه  يواة األمومون مث تتبوني و  -لوك أيضوا كما فصولنا ذ  -كأنه أن يفسد احلياة ا قتصاقي  والسياسي  
 كلها،وشيْي  يف مصائرها مجيعا.

                                                 
 ( من ا؟زء الثالة ) السيد رمحه هللا 328إىل ص  318ص  -  448
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ا ا نظافوو  احليوواة النفسووي  واالقيوو ،كما كووان يريوود هلووكووان يريوود هلوو  -موو  املسوولم  وهوول ينشووئ األ -وا سووالم 
لنهك موو  معرو .فووالضووها األسووالم  احليوواة ا قتصوواقي  والسياسووي .وأير هووذا وذا  يف نتووائج املعووار  الوويت خت

بصوْي هج الشوامل الهوذا املون  سيا  التعقيه علوى املعركو  احلربيو  أمور يبودو إذن مفهلموا يفالراب يف عن أكل
.. 

أموووا للكوووافرين .. لووويت أعووودتأموووا التعقيوووه علوووى هوووذا النهوووك ابألمووور بتقووولى اّلِل رجووواء الفوووال  واتقووواء النوووار ا
 التعقيه ّباتني اللمستني فمفهلم كذلك وهل أنسه تعقيه:

من راب إنسوووان يوووي ذكووول الووو يتقوووك اّلِل وحوووا  النوووار الووويت أعووودت للكوووافرين ..و  إنوووه   ذكووول الوووراب إنسوووان
ذي اع للموونهج الووا هول اتبووابّلِل،ويعوزل نفسووه موون صوفل  الكووافرين ..وا ميووان لوويك كلمو  تقووال ابللسووان إ وو

كيي  حيوواة اللاقعيوو ،وت  احليواةجعلوه اّلِل ترمجوو  عمليوو  واقعيو  هلووذا ا ميان.وجعوول ا ميوان مقدموو  لتحقيقووه يف
 اجملتمع وف  مقتضياته.

لو  هوذا الودين مج اوروج موناوحمال أن اتمع إميان ونظام ربلي يف مكان.وحيثما قام النظام الربولي فهنوا  
 وهنا  النار اليت أعدت للكافرين  

 عوون أكوول الووراب ني النهووكواملماحكوو  يف هووذا األموور   ختوورج عوون كلوووا  احكوو  ..وا؟مووع يف هووذ  اهلايت بوو
ر هووذ  يووإ ا هوول لتقر مصوواقف . لوودعلة إىل تقوولى اّلِل،وإىل اتقوواء النووار الوويت أعوودت للكووافرين،ليك عبثووا و وا

 احلقيق  وتعميقها يف تصلرات املسلمني.
ّلِل يف تحقيو  مونهج التقلى،وللوكذلك رجواء الفوال  بو   الوراب وبتقولى اّلِل ..فوالفال  هول الثمورة الطبيعيو  

يف  يالته البشووع بشووري ،وو حلوودية يف ا؟ووزء الثالووة عوون فعوول الووراب ابجملتمعووات الحيوواة النوواس ..ولقوود سووب  ا
 املقيحل  لنظام الربليه ب   احياة ا نساني .فلنرجع إىل هذا البيان هنا .لندر  مع  الفال  هنا،واق ان

َ َوالرَُّسووووووولَل َلَعلَُّكووووووووْم توُ »مث اوووووووكء التلكيووووووود األخووووووووْي: ام ابلطاعوووووووو  ّلِل عووووووووهووووووول أموووووووور ..« ْرمَحُووووووولنَ َوأَِنيعُووووووولا اّللَّ
نوه   لو  خاصو .هك ألراب ق والرسلل،وتعلي  الرمح  ّبذ  الطاع  العام .ولكن للتعقيه به على النهك عن ا
صولرة  كول الوراب يفذيف قلوه  ناع  ّلِل وللرسلل يف جمتمع يقولم علوى النظوام الربولي و  ناعو  ّلِل وللرسولل

 يدا بعد تلكيد ..من صلر  ..وهكذا يكلن ذلك التعقيه تلك
بوووني األمووور و  - - وذلوووك فووول  العالقووو  اااصووو  بوووني أحوووداّ املعركووو  الووويت خللووو  فيهوووا أمووور رسووولل اّللِ 

 ابلطاع  ّلِل وللرسلل،بلصفها وسيل  الفال ،وملضع الرجاء فيه ..
سووووويا  هنوووووا  اموووووع بوووووني احلووووودية عووووون أن رأينوووووا ال -ثالوووووة يف ا؟وووووزء ال -مث لقووووود سوووووب  يف سووووولرة البقووووورة 

 قتصووواقي ا النظوووام يف  ا جتماعيووو  ،واحلووودية عووون الصدق .بلصوووفهما الووولجهني املتقوووابلني للعالقوووات الراب
ذلك ْنود وين ..فهنوا كوام التعواوبلصفهما السمتني البارزتني لنلعني متباينني مون النظم:النظوام الربلي.والنظو
 هذا ا؟مع يف احلدية عن الراب واحلدية عن ا نفا  يف السراء والضراء ..
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 رجووواء الرمحووو   التقووولىفبعووود النهوووك عووون أكووول الراب،والتحوووذير مووون النوووار الووويت أعووودت للكافرين،والووودعلة إىل
رم )أعوووودت وات واألوالفووووال  ..بعوووود هووووذا اووووكء األموووور ابملسووووارع  إىل املغفوووورة وإىل جنوووو  عرضووووها السووووما

 للمتقني( ..
ملقابووول للوووذين افهوووم الفريووو   -« اءِ الضَّووورَّ رَّاِء وَ الَّوووِذيَن يُوْنِفُقووولَن يف السَّووو»مث يكووولن اللصووو  األول للمتقوووني هووول:

بُِِكْم،َوَجنَّوو   رَة  ِمووْن رَ َوسووارُِعلا ِإىل َمْغِفوو»  الصووفات والسوومات:مث عووكء بقيوو -ذكلوولن الووراب أضووعافا مضوواعف  
اِلِمنَي اْلَغْيَج.َواْلعوواِفنَي َوالضَّوورَّاِء.َواْلكاِء  يف السَّوورَّ ْنِفُقوولنَ َعْرُضووَها السَّووماواُت َواأْلَْرُم أُِعوودَّْت لِْلُمتَِّقنَي:الَّووِذيَن يوُ 

ُ ُيُُِه اْلُمْحِسوِننَي.َوالَِّذيَن ِإذا فَوَعلُول  اّللََّ،فَاْسوتَوْغَفُروا لِوُذنُلِّبِْم  ُمولا أَنْوُفَسوُهْم ذََكوُروا   أَْو لَلَ ا فاِحَشوَعِن النَّاِس.َواّللَّ
ُف َوَمْن يَوْغِفُر الُذنُ  -  ..«َلُملَن َ ْ ُيِصُروا َعلى ما فَوَعُللا َوُهْم يَوعْ وَ  -لَب ِإ َّ اّللَّ

ائزة جووووهوووود  أو  والتعبووووْي هنووووا يصوووولر أقاء هووووذ  الطاعووووات يف صوووولرة حسووووي  حركيوووو  ..يصوووولر  سووووباقا إىل
غفرة امل..سوارعلا فهوك هنوا :« ْرمُ واُت َواأْلَ السَّوما َوَجنَّو   َعْرُضوَها« ..»َوسارُِعلا ِإىل َمْغِفرَة  ِمْن َربُِِكومْ »تنال:
 « ..أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ ..»وا؟ن  

بتوولن علووى البذل،ماضوولن ..فهووم ت« ءِ لضَّوورَّاالَّووِذيَن يُوْنِفُقوولَن يف السَّوورَّاِء َوا»مث ذخووذ يف بيووان صووفات املتقووني:
 تضوووووووجرهم الضوووووووراء  علوووووووى الووووووونهج،  تغوووووووْيهم السوووووووراء و  تغوووووووْيهم الضراء.السوووووووراء   تبطووووووورهم فتلهيهم.و 

دفع يوتقولا  ..وموا اّلِل و   ا هل الشعلر ابللاجه يف كل حال والتحرر من الشو  واحلورص ومراقبو فتنسيهم.إ
لى ،إ  قافوع أقوو كول حوالالونفك الشوحيح  بطبعها،انبو  للموال بفطرهتوا ..موا يودفع الونفك إىل ا نفوا  يف

ي تشوو  بووه ،الووذعمي موون كووهلة املال،وربقوو  احلرص،ويقلوو  الشوو  ..قافووع التقلى.ذلووك الشووعلر اللطيوو  ال
 الرو  وختلا،وتنطل  من القيلق واألغالل ..

 نفوووا  دية عووون اولعووول للتنليوووه ّبوووذ  الصوووف  مناسوووب  خاصووو  كوووذلك يف جووول هوووذ  املعركووو .فنحن نووورى احلووو
مكووووررا   -رآين  السوووويا  القووووكمووووا سوووويأيت يف  -يتكوووورر فيها،كمووووا نوووورى التنديوووود ابملمتنعووووني واملووووانعني للبووووذل 

ا  يف ىل ا نفووإت خاصوو  يف جوول الغزوة،وملقوو  بعووخ الف ووات موون الوودعلة كووذلك. ا يشووْي إىل مالبسووا
 سبيل اّلِل.

بلاعووة ونفووك حلقوول،بنفك الاى يف هووذا ..كووذلك تعموول التقوول « َواْلكوواِلِمنَي اْلغَووْيَج َواْلعوواِفنَي َعووِن النَّوواسِ »
ن يت التكووووووول املييرات.فوووووووالغيج انفعوووووووال بشري،تصووووووواحبه أو تالحقوووووووه فووووووولرة يف الووووووودم فهووووووول إحووووووودى قفعوووووووا

إ  را  التقووولى و ثوو  موون إكووالبشووري،وإحدى ضووروراته.وما يغلبووه ا نسووان إ  بتلووك الشووفافي  اللطيفوو  املنبع
 .الضروراتو بتلك القلة الروحي  املنبثق  من التطلع إىل أف  أعلى وأوسع من آفا  الذات 

غن يضووووطحقوووود و وكظووووم الغوووويج هوووول املرحلوووو  األوىل.وهووووك وحوووودها   تكفك.فقوووود يكظووووم ا نسووووان غيظووووه لي
والغضوووه  إن الغووويجفيتحووولل الغووويج الفوووائر إىل إحنووو  غوووائرة ويتحووولل الغضوووه الظووواهر إىل حقووود قفوووني ..و 
لكظوويم يف اك الغوويج ألنظوو  وأنهوور موون احلقوود والضووغن ..لووذلك يسووتمر الوونا ليقوورر النهايوو  الطليقوو  لووذل

 نفلس املتقني ..إوا العفل والسماح  وا نطال  ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 748 

صوف  تأموا حوني تكظموه وكولاا يلفو  القلوه وقخوان يغشوى الضومْي ..ف إن الغيج وقر على الونفك حوني
 يفقله،والسوووالم ق يف الالوونفك ويعفوول القلووه،فهل ا نطوووال  موون ذلووك اللقر،والرفرفووو  يف آفووا  النوولر،والث 

 الضمْي.
ووووُه اْلُمْحِسووووِننيَ » ُ ُيُِ ابلعفوووول  لقونلن.والذين اووووضووووراء حمسوووون..والووووذين اوووولقون ابملووووال يف السووووراء وال« َواّللَّ

اين ْي الوولقوق احلووا هوول التعبووانسوونني ..واحلووه هنوو« ُيُِووهُ »والسووماح  بعوود الغوويج والكظووم حمسوونلن ..واّلِل 
 املشر  املنْي،الذي يتناس  مع ذلك ا؟ل اللطي  اللضكء الكرمي ..

دافعووو  يف لرغبووو  الوموون حوووه اّلِل لإلحسوووان وللمحسوونني،ينطل  حوووه ا حسوووان يف قلوولب أحبائوووه.وتنبث  ا
بهوووا ماعووو  الووويت ُيْي  وا؟هووذ  القلووولب ..فلووويك هوول جمووورق التعبوووْي امللحك،ولكنهووا احلقيقووو  كوووذلك وراء التعبوو

مجاعووووو   هوووووكضوووووغان ..اّلِل،وهوووووه اّلِل ..والووووويت تشووووويع فيهوووووا السوووووماح  واليسووووور والطالقووووو  مووووون ا حووووون واأل
حليواة علوى املعركو  يف ايودان و ملمتضام ،ومجاع  متآخي ،ومجاع  قلي .ومن مث عالقو  هوذا التلجيوه ابملعركو  يف ا

 السلاء يف هذا السيا  
َ َلُمووولا أَنوْ لَ    أَْو َوالَّوووِذيَن ِإذا فَوَعلُووولا فاِحَشووو»مث ننتقووول إىل صوووف  أخووورى مووون صوووفات املتقوووني: ُفَسوووُهْم ذََكوووُروا اّللَّ

ُف َوَمْن يَوغْ  -فَاْستَوْغَفُروا ِلُذنُلِّبِْم   « ..ْعَلُملنَ لى ما فَوَعُللا َوُهْم يوَ عَ ُروا َوَ ْ ُيصِ  -ِفُر الُذنُلَب ِإ َّ اّللَّ
 يطلعهوم علوى اس إىل السوماح  فيموا بيونهم حوَّت  يودعل النو -سوبحانه  -اي لسماح  هذا الودين  إن اّلِل 

 عهم.ليتذوقلا ويتعلملا ويقتبسلا:م -بحانه وتعاىل س -جانه من  احته 
اق املتقوووني سووولك يف عووودتالووودين ورمحتوووه ابلبشووور إن املتقوووني يف أعلوووى مراتوووه املووويمنني ..ولكووون  احووو  هوووذا 

َ فَ الَّوووِذيَن ِإذا فَوَعلُووولا فاِحَشووو   أَْو لََلُمووولا أَنْوُفَسوووُهْم ذََكوووُروا ا» شووو  أبشوووع الوووذنلب ..والفاح« وا لِوووُذنُلِّبِمْ اْسوووتَوْغَفرُ ّللَّ
.قافلو  .القافلو   ذيول علهوم يفوأكثها.ولكن  اح  هذا الدين   تطرق من يهلون إليها،من رمح  اّلِل.و  ع

  عوون نبيعوو  حد.كوورط يكشوو..علووى كوورط وا« املتقووني»املوويمنني ..إ ووا ترتفووع ّبووم إىل أعلووى مرتبوو  ..مرتبوو  
 هذا الدين ووجهته ..

لا ابملعصوي   ،وأ  يتبجحوه ااطي وأن يذكروا اّلِل فيستغفروا لذنلّبم،وأ  يصروا على ما فعللا وهم يعلملن أنو
.فيظللا يف  ه يف النهايو لوستسالم بعبارة أخرى أن يكلنلا يف انار العبلقي  ّلِل،وا يف غْي هرج و  حياء ..و 

 كن  اّلِل ويف حمي  عفل  ورمحته وفضله.
إن هوووووذا الووووودين ليووووودر  ضوووووع  هوووووذا املخلووووول  البشوووووري الوووووذي هتوووووب  بوووووه يقلووووو  ا؟سووووود أحيووووواان إىل قر  

ى الشووهلة،وتدفعه نزواتووه وكووهلاته وأنماعووه الفاحشوو ،وهتيج بووه فوولرة اللحووم والوودم فينووزو نووزوة احليوولان يف محوو
ورغباتووه إىل املخالفوو  عوون أموور اّلِل يف محووى ا ندفاع.يوودر  ضووعفه هووذا فووال يقسوول عليووه،و  يبوواقر إىل نوورق  
من رمح  اّلِل حني يظلم نفسه.حني يرتكه الفاحش  ..املعصي  الكبْية ..وحسبه أن كعل  ا ميان موا توزال 

وة ا ميووان مووا تووزال يف قلبووه   عوو ،وأن صوولته ابّلِل مووا تووزال حيوو    تذبل،وأنووه يف روحووه   تنطفووئ،وأن نوودا
يعر  أنه عبد حطئ وأن له راب يغفور ..وإذن فموا يوزال هوذا املخلول  الضوعي  ااوانئ املوذنه خبوْي ..إنوه 
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ن سووووائر يف الوووودرب   ينقطووووع بووووه الطري ، سووووك ابلعووووروة   ينقطووووع بووووه احلبوووول،فليعثر مووووا كوووواء لووووه ضووووعفه أ
يعثر.فهل واصل يف النهاي  ما قامحل الشعل  معه،واحلبل يف يد .ما قام يذكر اّلِل و  ينسا ،ويستغفر  ويقور 

 ابلعبلقي  له و  يتبج   عصيته.
يدعووه   التيووه  و حووائرا يف إنووه   يغلوو  يف وجووه هووذا املخلوول  الضووعي  الضووال ابب التلبوو ،و  يلقيووه منبوولذا

تووه ش ،ويسوند خطل   املرتعنووه يطمعوه يف املغفرة،ويدلوه علووى الطري ،وذخوذ بيوودمطوروقا خائفوا موون املوآب ..إ
 املتعثرة،وينْي له الطري ،ليفكء إىل احلمى اهلمن،ويثلب إىل الكن  األمني.

 يف روحوووه ذلوووك .موووا قامكوووكء واحووود يتطلبوووه:أ  اووو  قلبوووه،وتظلم روحه،فينسوووى اّلِل ..وموووا قام يوووذكر اّللِ 
 ر.فسويطلع النول .ى البليول ضمْي  ذلك اهلوات  احلاقي.موا قام يف قلبوه ذلوك النوداملشعل اهلاقي.ما قام يف 

 جديد. يف روحه من جديد،وسييوب إىل احلمى اهلمن من جديد،وستنبحل البذرة اهلامدة من
يف الووودار ..سوووْيو  آبقوووا كوووارقا   يثووولب إىل  -  سووولا   -إن نفلوووك الوووذي حطوووىء ويعووور  أن السووولط 

ان يعلووووم أن إىل جانووووه السوووولط يوووودا حانيوووو ،تربحل علووووى ضووووعفه حووووني يعتووووذر موووون الوووودار أبوووودا.فأما إذا كوووو
الذنه،وتقبل عذر  حني يستغفر من ااطي   ..فإنه سيعلق  وهكوذا ذخوذ ا سوالم هوذا املخلول  البشوري 

قلة،و انووه الثقلوو  رفرفوو ،و انه النووزوة  الضووعي  يف حلظووات ضووعفه ..فإنووه يعلووم أن فيووه  انووه الضووع 
لاقا رابني  ..فهل يعط  عليه يف حلظ  الضع  ليأخذ بيد  إىل مراقوك الصوعلق،ويربحل عليوه يف احليلاني  أك

حلظوو  العثوورة ليحلوو  بووه إىل األفوو  موون جديوود.ما قام يووذكر اّلِل و  ينسووا ،و  يصوور علووى ااطي وو  وهوول يعلووم 
وودِِيِ  قَواَل قَوواَل َرُسولُل اّللَِّ  َموا َأَصوورَّ َموِن اْسووتَوْغَفَر َوِإْن َعواَق ِ  اْليَوووْلِم »  --أووا ااطي و    َعووْن َأىِب َبْكور  الصِِ

 .449«َسْبِعنَي َمرَّة  
ملسووتنقع  كمووا اير اهلوواب ،و  يهتوو  لووه  مووال او  ميجوود العووإىل الوو خا، -ّبووذا  -وا سووالم   يوودعل  

جيا فيهوا تجاء،كموا يسوإ ا هل يقيل عثورة الضع ،ليسوتجيا يف الونفك ا نسواني  الر «  اللاقعي »هتت  
ْي مووووع،وتثْي ا سووووتغفار و  تثووووختجوووول و  تط -ذنلب إ  اّلِلف وموووون يغفوووور الوووو -احليوووواء  فوووواملغفرة موووون اّلِل 

 ا ستهتار.
ا اموووع ار  وهكووذفأمووا الووذين يسووته ون ويصوورون،فهم هنالووك خوووارج األسلار،ملصوودة يف وجوولههم األسوول 

مهووا ابب هووا.ويفت  أماعلووم ناقتذ  البشووري  الوويت يا سووالم بووني اهلتووا  للبشووري  إىل اهلفووا  العلى،والرمحوو  ّبوو
 هي ء املتقلن ما هلمف«....الرجاء أبدا،وذخذ بيدها إىل أقصى ناقتها

 «  ْجُر اْلعاِمِلنيَ أَ خاِلِديَن ِفيها.َونِْعَم  اأْلَْوارُ  ِتَهاهَْ أُولِ َك َجزاُ ُهْم َمْغِفرَة  ِمْن َرّبِِِْم َوَجنَّات  َعْرِي ِمْن »
يسووولا سووولبيني اب سوووتغفار مووون املعصوووي .كما أووووم ليسووولا سووولبيني اب نفوووا  يف السوووراء والضوووراء،وكظم فهوووم ل

..املغفورة مون رّبم،وا؟نو  عوري مون هتهوا « َونِْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنيَ »الغيج والعفل عن الناس ..إ ا هم عامللن.
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هنالوووك عمووول يف لووواهر احلياة.وكال وووا األووووار بعووود املغفووورة وحوووه اّلِل ..فهنالوووك عمووول يف أغووولار النفك،و 
 عمل،وكال ا حرك ،وكال ا  اء.

وهنالك الصل  بني هوذ  السومات كلهوا وبوني معركو  امليودان الويت يتعقبهوا السويا  ..وكموا أن للنظوام الربولي 
ت أيوور  يف حيوواة ا؟ماعوو  املسوولم  وعالقتووه ابملعركوو  يف امليدان،فكووذلك هلووذ  السووما -أو النظووام التعوواوين  -

النفسوووي  وا؟ماعيووو  أيرهوووا الوووذي أكوووران إليوووه يف مطلوووع احلووودية ..فا نتصوووار علوووى الش ،وا نتصوووار علوووى 
الغيج،وا نتصووووار علووووى ااطي  ،والرجعوووو  إىل اّلِل ونلووووه مغفرتووووه ورضووووا  ..كلهووووا ضووووروري  لالنتصووووار علووووى 

والتوبج   وهوم إ وا كوانلا أعوداء  األعداء يف املعرك .وهم إ ا كانلا أعداء ألوم ميثللن الش  واهللى وااطي و 
ألوووم   حضووعلن ذواهتووم وكووهلاهتم ونظووام حيوواهتم ّلِل ومنهجووه وكووريعته.ففك هووذا تكوولن العووداوة،ويف هووذا 

 450تكلن املعرك ،ويف هذا يكلن ا؟هاق.
  د ّللِ   ّلِل،وااهو،ويعوار وليك هنالك أسباب أخرى يعاقي فيها املسلم ويعار  وااهد.فهل إ ا يعواقي ّللِ 
وييقوو    .كمووا أن الصوول.فالصوول  وييقوو  بووني هووذ  التلجيهووات كلهووا وبووني اسووتعرام املعركوو  يف هووذا السوويا  
مون نموع و  - -ل اّلِل بينها وبني املالبسات اااص  اليت صواحبحل هوذ  املعركو .من رالفو  عون أمور رسول 

 عه.ن أيِب ومن مّلِل ابد ايف الغنيم  نشأت عنه املخالف .ومن اعتزاز ابلذات واهللى نشأ عنه ختل  عب
لتصوولر نشووأ عنووه اوموون غووبا يف  -السوويا   كمووا سووْيق يف  -وموون ضووع  ابلووذنه نشووأ عنووه توول  موون توولىل 

كوواَن لَنوا ِمووَن   لَولْ »بعضووهم: ف وقولل« َهوْل لَنووا ِموَن اأْلَْمووِر ِموْن َكووكء»عودم رق األموولر إىل اّلِل،وسويال بعضووهم:
 .« .اأْلَْمِر َكْكء  ما قُِتْلنا هاُهنا

لنفوولس ملسووات اا،ويلمك والقوورآن يتنوواول هووذ  املالبسووات كلها،واحوودة واحوودة،فيجللها،ويقرر احلقووائ  فيهوو
 السيا . ملحي  تستجيشها وهييها ..على هذا النحل الفريد الذي نرى  اذج منه يف هذا
لخى موا يوزال يتو نهاهتا،ولكذبعد ذلك يبدأ السيا  يف الفقرة الثالث  من ا ستعرام فيلمك أحداّ املعرك  

إليووووه هووووذ   لر توووورتكنتقريوووور احلقووووائ  األساسووووي  األصوووويل  يف التصوووولر ا سووووالمك،واعل األحووووداّ جموووورق حموووو
 احلقائ .

شووركني يف ن انتصووار املمسوولمني إويف هووذ  الفقوورة يبوودأ اب كووارة إىل سوون  اّلِل ا؟اريوو  يف املكووذبني،ليقلل لل
ىل الصوووث إيووودعلهم  قّ عوووابر،وراء  حكمووو  خاصووو  ..مثهوووذ  املعركووو  لووويك هووول السووون  الثابتووو ،إ ا هووول حوووا

ا   ذاهتا.وإ وووو املعركوووويفوا سووووتعالء اب ميان.فووووإن يكوووون أصووووابتهم جوووورا  وآ م فقوووود أصوووواب املشووووركني مثلهووووا 
هداء ختوواذ الشووهنالووك حكموو  وراء مووا وقووع يكشوو  هلووم عنها:حكموو  اييووز الصووفل ،واحيا القللب،وا

 يزنلا وعووولقهمتمنلنوووه،لسووولمني أموووام املووولت وجهوووا للجوووه وقووود كوووانلا يالوووذين ميلتووولن قون عقيووودهتم ووقووو  امل
 وأمانيهم  يزان واقعك 

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « ..»السالم العاملك وا سالم»يف كتاب:« سالم الضمْي»يراجع بتلسع فصل: -  450
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يووا موون كموو  العل.وإذن فهووك احلمث يف النهايوو  حموو  الكافرين،إبعووداق ا؟ماعوو  املسوولم  ذلووك ا عووداق املتووني . 
 وراء األحداّ كلها سلاء كانحل هك النصر أو هك اهلزمي .

 والامحيص والاداول ااباالء سنة هللا في  143 - 137الدرس الرابع:

لنَّواِس َوُهودى  لِ ْلُمَكذِِِبنَي،هذا بَيوان  اَن عاِقَبُ  ْيَ  كاكَ َقْد َخَلحْل ِمْن قَوْبِلُكْم ُسَنن ،َفِسْيُوا يف اأْلَْرِم،فَاْنظُروا  »
ووتُ  -ْلَن أْلَْعلَوواَوَمْلِعظَوو   لِْلُمتَِّقوونَي ..َو  هَتِنُوولا َو  َهَْزنُوولا َوأَنْوووُتُم  ْسووُكْم قَووورْ   فَوَقووْد َمووكَّ ِإْن مَيْسَ  -ْم ُمووْيِمِننَي ِإْن ُكنوْ
ُم نُوداِوهُلا بَونْيَ النَّوا ُ   ُيُِوُه  الَّوِذيَن آَمُنلا،َويوَ ْعَلَم اّللَُّ ِس.َولِيوَ اْلَقْلَم قَورْ   ِمثْولُوُه.َوتِْلَك اأْلَايَّ تَِّخوَذ ِموْنُكْم ُكوَهداَء،َواّللَّ

ُ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َومَيَْحوووَ  اْلكوووافِ الظَّووواِلِمنَي.َولِ  َا اّللَّ تُ رِيَن.أَ ُيَمحِِ ُ الَّوووِذيَن ْم أَْن تَوووْدُخُللا اْ؟َنَّوووْم َحِسوووبوْ وووا يَوْعلَوووِم اّللَّ َ  َوَلمَّ
ُتْم َاَنوَّلْ   «. رَأَيْوُتُملُ  َوأَنْوُتْم تَوْنظُُرونَ ْبِل أَْن تَوْلَقْلُ ،فَوَقدْ ْلَت ِمْن قوَ َن اْلمَ جاَهُدوا ِمْنُكْم َويَوْعَلَم الصَّاِبرِيَنف َوَلَقْد ُكنوْ

داوم أصوويبلا يف أبوورواحهووم و ألقوود أصوواب املسوولمني القوور  يف هووذ  الغزوة،وأصوواّبم القتوول واهلزمي .أصوويبلا يف 
كووووووووووج وجهه،وأرهقووووووووووه و  - - ذى كثْي.قتوووووووووول موووووووووونهم سووووووووووبعلن صحابيا،وكسوووووووووورت رابعيوووووووووو  الرسوووووووووولل 

عو    تكون متلق م  لعلهواج هذا كله هوزة يف النفلس،وصوداملشركلن،وأيخن أصحابه اب؟را  ..وكان من نتائ
   عوري األمولروكي« ذافهَأىنَّ »بعد النصر العجيه يف بدر،حَّت لقال املسلملن حني أصاّبم ما أصاّبم:

ألصولل ام.يورقهم إىل يف األر  معنا هكذا وحنن املسلملنف  والقرآن الكرمي يورق املسولمني هنوا إىل سونن اّللِ 
األموولر     تتخل ،و يوواة جاريووا األموولر.فهم ليسوولا بوودعا يف احليوواة فووالنلاميك الوويت هكووم احلالوويت عووري وفقهوو

كموو  موون تكشووفحل هلووم احل  اضووك جزافا،إ ووا هووك تتبووع هووذ  النلاميك،فووإذا هووم قرسوولها،وأقركلا مغازيها،
عوووووووووه تبم الووووووووذي توراء األحووووووووداّ،وتبينحل هلووووووووم األهووووووووودا  موووووووون وراء اللقائع،وانمووووووووأنلا إىل يبوووووووووات النظووووووووا

ان يف ماضوك كوضلء ما   األحداّ،وإىل وجلق احلكم  الكامن  وراء هذا النظام.واستشرفلا خ  السْي على
أوهلوا  اب النصر،ويفخذ  سبالطري .و  يعتمدوا على جمرق كلوم مسلمني،ليناللا النصر والتمكني بدون األ

 ناع  اّلِل وناع  الرسلل.
داولو  ر التاري .ومعلوى مودا أبصوارهم إليهوا هك:عاقبو  املكوذبني والسنن اليت يشْي إليهوا السويا  هنا،ويلجوه

  النصووووور د،واسوووووتحقالتمحووووويا السووووورائر،وامتحان قووووولة الصوووووث علوووووى الشدائ ا بتالء األايم بوووووني النووووواس.و 
 للصابرين وان  للمكذبني.

أسوووي  والت الشدة،يفويف خوووالل اسوووتعرام تلوووك السووونن هفووول اهلايت ابلتشوووجيع علوووى ا حتمال،وامللاسووواة 
م عقيوووووودة علووووووى القر ،الووووووذي   يصووووووبهم وحوووووودهم،إ ا أصوووووواب أعوووووودائهم كووووووذلك،وهم أعلووووووى موووووون أعوووووودائه

 منهم نريقا ومنهجا،والعاقب  بعد هلم،والدائرة على الكافرين. وهدفا،وأهدى
 لِلنَّووواِس ِبنَي.هوووذا بَيوووان  اْلُمَكذِِ  اَن عاِقبَووو ُ َكْيوووَ  كووو  قَوووْد َخلَوووحْل ِموووْن قَووووْبِلُكْم ُسَنن ،َفِسوووْيُوا يف اأْلَْرِم،فَووواْنظُروا »

 « ..َوُهدى  َوَمْلِعظَ   لِْلُمتَِّقنيَ 
 ستقبلها.له إىل مكإن القرآن لْيب  ماضك البشري   اضرها،وحاضرها  اضيها،فيشْي من خالل ذلك  
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قبوول  -ن عوارّبم م،و  تكووهوي ء العورب الوذين وجوه إلويهم القولل أول موورة   تكون حيواهتم،و  تكون معوارفه
بووه  الووذي أنشووأهم -آن وكتابووه القوور  -ثوول هووذ  النظوورة الشووامل .لل  هووذا ا سووالم لتسووم  هلووم   -الم ا سوو

 اّلِل نشأة أخرى،وخل  به منهم أم  تقلق الدنيا ..
مووا ان ا؟زيوورة و   بووني سووكإن النظووام القبلووك الووذي كووانلا يعيشوولن يف للووه،ما كووان ليقوولق تفكووْيهم إىل الوورب

اّ ني األحووودبووورب  بوووني سوووكان هوووذ  األرم وأحدايها،فضوووال علوووى الووورب  جووورايت حيووواهتم فضوووال علوووى الووو
تنشووأ موون  ن البي وو ،و  تنبووع مووالعامليوو  والسوونن الكلنيوو  الوويت عووري وفقهووا احليوواة مجيعووا ..وهووك نقلوو  بعيوودة  

 رتقووووحل ّبووووم إىلليهووووا  وامقتضوووويات احليوووواة يف ذلووووك الزمووووان  إ ووووا محلتهووووا إلوووويهم هووووذ  العقيوووودة.بل محلووووتهم إ
ْي فو  مون التفكوو هوذا األها،يف ربوع قورن مون الزموان.على حوني أن غووْيهم مون معاصوريهم   يرتفعولا إىلمسوتلا

.فلمووا .جيووال وأجيووال   بعوود أالعوا  إ  بعوود قوورون وقوورون و  يهتودوا إىل يبووات السوونن والنوولاميك الكلنيو ،إ
ألموولر ا تصووْي وأنووه إىل اّللِ ي ،اهتوودوا إىل يبووات السوونن والنوولاميك نسوولا أن معهووا كووذلك نالقوو  املشووي   ا هل

 ازن بووني يبوواتسووها التوول ..فأمووا هووذ  األموو  املختووارة فقوود اسووتيقنحل هووذا كله،واتسووع لووه تصوولرها،ووقع يف ح
إىل  -بعود هوذا  -ن ا نم نواالسنن ونالقو  املشي  ،فاسوتقامحل حياهتوا علوى التعامول موع سونن اّلِل الثابتو  و 

 « ..ِلُكْم ُسَنن  َقْد َخَلحْل ِمْن قَوبْ »مشي ته الطليق   
ثلوه مموانكم فسويقع ز يف غوْي  وهك هك اليت هكم احلياة.وهك هك اليت قررهتوا املشوي   الطليقو .فما وقوع منهوا

 ما انطب  منها على مثل حالكم فهل كذلك سينطب  على حالكم.يف زمانكم،و  -شي   اّلِل   -
يهوووا  رم واحليووواة فبشوووري .واألمسووور  للحيووواة ال..فووواألرم كلهوووا وحووودة.واألرم كلهوووا « َفِسوووْيُوا يف اأْلَْرمِ »

 كتاب مفتل  تتمال  األبصار والبصائر.
ا سوْيهم الويت ألرم،وتشوهد ّبواترهوم يف آ..وهوك عاقبو  تشوهد ّبوا « فَاْنظُروا َكْيَ  كواَن عاِقبَوُ  اْلُمَكوذِِِبنيَ »

 ملاضووع منووه يفاهلتر  يتناقلهووا خلفهووم هنووا  ..ولقوود ذكوور القوورآن الكوورمي كثووْيا موون هووذ  السووْي وموون هووذ 
 متفرق .بعضها حدق مكانه وزمانه وكخلصه.

إىل نتيجووو   يصووول منهووواوبعضوووها أكوووار إليوووه بووودون هديووود و  تفصووويل ..وهنوووا يشوووْي هوووذ  ا كوووارة اجململووو  ل
 جممل :

اعووو  لووولب ا؟مإن موووا جووورى للمكوووذبني ابألموووك سووويجري مثلوووه للمكوووذبني اليووولم وغووودا.ذلك كوووك تطمووو ن ق
الوك موا يودعل د كوان هن  من جه .وكك هوذر ا نوز   موع املكوذبني مون جهو  أخرى.وقواملسلم  إىل العاقب

 .إىل الطمأنين  وما يدعل إىل التحذير.ويف السيا  سْيق من هذ  الدواعك الكثْي
ى  َوَمْلِعظَوو   نَّاِس،َوُهووديووان  لِلهووذا بَ »وعلووى إيوور بيووان هووذ  السوون  يتجوواوب النووداء للعظوو  والعووثة ّبووذا البيووان:

 « ..ْلُمتَِّقنيَ لِ 
 ائفوو هلوواقي.ولكن ناالبيووان  هووذا بيووان للنوواس كافوو .فهل نقلوو  بشووري  بعيوودة مووا كووان النوواس ببالغيهووا لوول  هووذا

 « ..تقنيامل»ائف  خاص  هك اليت عد فيه اهلدى،وعد فيه امللعظ ،وتنتفع به وتصل على هدا  ..ن
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القلوووه  نتفوووع ّبوووا إ يالغووو      للهدى.والعظووو  البإن الكلموو  اهلاقيووو    يستشووورفها إ  القلوووه املووويمن املفتووول 
ن والضووالل ..إ ،وابهلوودىالتقووك الووذي حفوو  هلووا ويتحوور  ّبووا ..والنوواس قلمووا ينقصووهم العلووم ابحلوو  والبانل

بوووووو  يف نوووووواس الرغاحلوووووو  بطبيعتووووووه موووووون اللضوووووول  والظهوووووولر  يووووووة   ُيتوووووواج إىل بيووووووان نليل.إ ووووووا توووووونقا ال
ميوان،و   هما إ  ا ه   ينشووالرغبو  يف احلو  والقودرة علوى اختيوار نريقواحل ،والقدرة على اختيوار نريقوه ..

  هووذا الكتووابأن مووا يف ُيفظهمووا إ  التقوولى ..وموون مث تتكوورر يف القوورآن أمثووال هووذ  التقريوورات.تنا علووى
التقوولى  ووا  ميووان و موون حوو ،ومن هوودى،ومن نوولر،ومن ملعظوو ،ومن عووثة ..إ ووا هووك للموويمنني وللمتقني.فا

نووولر ار اهلووودى والقلوووه اختيووويشووورحان القلوووه للهووودى والنووولر وامللعظووو  والعثة.و وووا اللوووذان يزينوووان لل اللوووذان
رق سووأل  ..  جموول لووه املهوووا نتفوواع ابمللعظوو  والعووثة ..واحتمووال مشووقات الطريوو  ..وهووذا هوول األمر،وهووذا 
لة   اووودي ضوولعا لشوووهخالعلووم واملعرفووو  ..فكوووم  وون يعلمووولن ويعرفووولن،وهم يف محووأة البانووول يتمرغلن.إموووا 

 معها العلم واملعرف ،وإما خلفا من أذى ينتظر محل  احل  وأصحاب الدعلة 
َزنُوووولا َوأَنْوووووُتُم لا َو  هَْ   هَتِنُوووووَ »وبعوووود هووووذا البيووووان العووووريخ يتجووووه إىل املسوووولمني ابلتقليوووو  والتأسووووي  والتثبيووووحل:

وووُتْم ُموووْيِمِننيَ   -ا فووواتكم ملوووو ملوووا أصوووابكم  -و  هزنووولا  -لهن والضوووع  ن الووومووو -..  هتنووولا « اأْلَْعلَوووْلَن.ِإْن ُكنوْ
بعخ مون لقوه أو لوخوأنتم األعللن ..عقيدتكم أعلى فأنتم تسوجدون ّلِل وحود ،وهم يسوجدون لشوكء مون 
ع خلو  هج مون صونخلقه  ومونهجكم أعلى.فوأنتم تسوْيون علوى مونهج مون صونع اّلِل،وهوم يسوْيون علوى مون

 نوهم كوووارقون عوووري  كلهوووا،علوووى هوووذ  البشوووري  كلها،اهلوووداة هلوووذ  البشووواّلِل  وقوركوووم أعلى.فوووأنتم األوصوووياء 
ا،وهم إىل اّلِل ّبوووو النهج،ضوووواللن عوووون الطري .ومكووووانكم يف األرم أعلووووى،فلكم ورايوووو  األرم الوووويت وعوووودكم

 ال هتنووولا و فووونني حقوووا الفنووواء والنسووويان صوووائرون ..فوووإن كنوووتم مووويمنني حقوووا فوووأنتم األعلووولن.وإن كنوووتم مووويم
 بوووووووتالء ا ؟هووووووواق و اهوووووووك سووووووون  اّلِل أن تصوووووووابلا وتصووووووويبلا،على أن تكووووووولن لكوووووووم العقوووووووب بعووووووود هزنلا.فإ وووووووا 
ُ الَّوِذيَن ُم نُوداِوهُلا بَونْيَ النَّوَك اأْلَايَّ ُه.َوتِلْ ِإْن مَيَْسْسُكْم قَورْ   فَوَقْد َمكَّ اْلَقْلَم قَورْ   ِمثْولُو»والتمحيا: اِس.َولِيَوْعَلَم اّللَّ

ُ   ُيُُِه الظَّاِلِمنيَ آَمُنلا،َويَوتَِّخَذ ِمْنُكمْ  َا اّللَُّ .َولِيُ  ُكَهداَء.َواّللَّ  « ..َحَ  اْلكاِفرِينَ  الَِّذيَن آَمُنلا َوميَْ َمحِِ
وذكر القر  الذي أصاّبم وأصاب املكذبني قر  مثله،قود يكولن إكوارة إىل غوزوة بدر.وقود موك القور  فيهوا 

.وقوود انتصوور فيهووا املسوولملن يف أول األموور.حَّت املشووركلن وسوولم املسوولملن.وقد يكوولن إكووارة إىل غووزوة أحد
هزم املشركلن وقتل منهم سبعلن،و بعهم املسلملن يضربلن أقفيتهم حَّت لقد سق  علوم املشوركني يف ينوااي 
املعركوووو  فلووووم يتقوووودم إليووووه موووونهم أحوووود.حَّت رفعتووووه هلووووم اموووورأة فاليوووولا ّبووووا وعمعوووولا عليهووووا ..مث كانووووحل الدولوووو  

واختلفوووولا فيمووووا بينهم.فأصوووواب املسوووولمني مووووا  - -علووووى أموووور رسوووولل اّلِل  للمشووووركني،حينما خوووورج الرموووواة
أصووواّبم يف وايووو  املعركوووو .جزاء وفاقوووا هلووووذا ا خوووتال  وذلوووك ااروج،وهقيقووووا لسووون  موووون سووونن اّلِل الوووويت   
تتخلوو ،إذ كووان اخووتال  الرموواة وخووروجهم انكوو ني موون الطمووع يف الغنيموو .واّلِل قوود كتووه النصوور يف معووار  

ملووون ااهووودون يف سوووبيله،  ينظووورون إىل كوووكء موون عووورم هوووذ  الووودنيا الزهيووود.وهقيقا كوووذلك لسووون  ا؟هوواق 
 -وفقووا ملووا يبوودو موون عموول النوواس ونيووتهم  -أخوورى موون سوونن اّلِل يف األرم،وهووك مداولوو  األايم بووني النوواس 
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ألخطواء.وينجلك فتكولن هلوي ء يلموا وألول وك يلموا.ومن مث يتبوني امليمنولن ويتبوني املنافقلن.كموا تتكشو  ا
 الغبا.

ُم نُداوِ َك اأْلَ ِإْن مَيَْسْسُكْم قَورْ   فَوَقْد َمكَّ اْلَقْلَم قَورْ   ِمثْوُلُه.َوتِلْ » ُ الَِّذيَن آَمُنلاهُلا َبنْيَ النَّاِس .َولِ ايَّ  « ..يَوْعَلَم اّللَّ
لقللب،وقرجو  ا ،ونبوائعإن الشدة بعد الرخاء،والرخاء بعد الشودة، ا اللوذان يكشوفان عون معواقن النفلس

م فيهووا رجوو  ا ستسوواللقنلط،وقالغووبا فيهووا والصووفاء،وقرج  اهللووع فيهووا والصووث،وقرج  الثقوو  فيهووا ابّلِل أو ا
ء ر هوي ء وهوي قني،ويظهلقدر اّلِل أو الثم به وا؟مل   عندئذ يتميز الص  ويتكشو  عن:مويمنني ومنواف

خلوو  تلووك االل عوون الصوو  ذلووك الوودخل و علووى حقيقتهم،وتتكشوو  يف قنيووا النوواس قخائوول نفلسووهم.ويزو 
لووووم املوووويمنني بحانه يعسووووالوووويت تنشووووأ موووون قلوووو  التناسوووو  بووووني أعضووووائه وأفووووراق ،وهم رتلطوووولن مبهموووولن  واّلِل 
  ني النواس تكشوبواألايم  واملنافقني.واّلِل سوبحانه يعلوم موا تنطولي عليوه الصودور.ولكن األحوداّ ومداولو 

إىل تصوووور   فووووا  كووووذلكلل ا ميووووان إىل عموووول لوووواهر،وهلل الناملخبلء،وععلووووه واقعووووا يف حيوووواة النوووواس،وه
 ن أموورهم ولكوونيعلمووه موو لوواهر،ومن مث يتعلوو  بووه احلسوواب وا؟زاء.فوواّلِل سووبحانه   ُياسووه النوواس علووى مووا

 ُياسبهم على وقلعه منهم.
 لشدة. هذا كايفومداول  األايم،وتعاقه الشدة والرخاء،حمك   حطئ،وميزان   يظلم.والرخاء 

يت تصوووث نووو  هوووك الوووم مووون نفووولس تصوووث للشووودة وتتماسوووك،ولكنها ت اخوووى ابلرخووواء وتنحووول.والنفك امليموكوو
 ن اّلِل. والشر فبإذمن ااْي للضراء و  تستخفها السراء،وتتجه إىل اّلِل يف احلالني،وتلقن أن ما أصاّبا

لشودة اب ا بوتالء رابهوا ّبوذا ف -ع خطلاهتوا لقيواقة البشوري  وهك يف مطال -وقد كان اّلِل يريب هذ  ا؟ماع  
د وهووذ  قوو وإن يكوون هووذا -لعجيووه ابلنصوور ا ا بووتالء ابهلزميوو  املريوورة بعوود  ا بتالء ابلرخوواء،و  ا بووتالء بعوود 

سووووووباب النصوووووور ؟ماعوووووو  أوقعوووووا وفوووووو  أسووووووباّبما ووفوووووو  سووووونن اّلِل ا؟اريوووووو  يف النصوووووور واهلزميوووووو .لتتعلم هوووووذ  ا
 اليقني. كاليفه معرف ملنهج وت،والتصاقا بركنه.ولتعر  نبيع  هذا اواهلزمي .ولتزيد ناع  ّلِل،وتلكال عليه

 ،وفيما ّ املعركوووميضووك السوويا  يكشوو  لاموو  املسوولم  عوون جلانووه موون حكموو  اّلِل فيمووا وقووع موون أحوودا
 « ..ْم ُكَهداءَ ِخَذ ِمْنكُ َويَوتَّ :»وراء مداول  األايم بني الناس،وفيما بعد اييز الصفل ،وعلم اّلِل للميمنني

،ويتخوووذهم ختارون.حتوووارهم اّلِل مووون بوووني اجملاهدينملإن الشوووهداء  -وهووول تعبوووْي عجيوووه عووون معووو  عميووو  
ا هول اختيوار إذن و  خسارة أن يستشهد يف سبيل اّلِل مون يستشوهد.إ  فما هك رزي  -سبحانه  -لنفسه 

 -ه سوووتخلصوووهم لنفليسوانتقووواء،وتكرمي واختصووواص ..إن هوووي ء هوووم الوووذين اختصوووهم اّلِل ورزقهوووم الشهاقة،
 وحصهم بقربه. -سبحانه 

مث هووووم كووووهداء يتخووووذهم اّلِل،ويستشووووهدهم علووووى هووووذا احلوووو  الووووذي بعووووة بووووه للناس.يستشووووهدهم فيوووويقون 
الشهاقة.ييقووا أقاء   كبه  فيه،و  مطعن عليه،و  جدال حلله.ييقووا  هواقهم حوَّت املولت يف سوبيل 

مووونهم أقاء هوووذ  الشوووهاقة،على أن موووا  -سوووبحانه  -اّلِل  إحقوووا  هوووذا احلووو ،وتقرير  يف قنيوووا الناس.يطلوووه
جاءهم من عند  احل ،وعلى أوم آمنلا به،وعرقوا له،وأعزو  حوَّت أرخصولا كول كوكء قونوه وعلوى أن حيواة 
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النوواس   تصوول  و  تسووتقيم إ  ّبووذا احلوو  وعلووى أوووم هووم اسووتيقنلا هووذا،فلم ذلوولا جهوودا يف كفووا  البانوول 
،وإقرار هووذا احلوو  يف عوواملهم وهقيوو  موونهج اّلِل يف حكووم النوواس ..يستشووهدهم اّلِل ونوورق  موون حيوواة النوواس

علوووى هوووذا كلوووه فيشوووهدون.وتكلن كوووهاقهتم هوووك هوووذا ا؟هووواق حوووَّت املووولت.وهك كوووهاقة   تقبووول ا؟ووودال 
إ  وانال  وكل من ينط  ابلشهاقتني:كهاقة أن   إله إ  اّلِل وأن حممدا رسلل اّلِل.  يقال لوه إنوه كوهد،

أن يوويقي موودللل هووذ  الشووهاقة ومقتضوواها.ومدللهلا هوول أ  يتخووذ إ  اّلِل إليهووا.ومن مث   يتلقووى الشووريع  
اّلِل.فوووووأخا خصوووووائا األللهيووووو  التشوووووريع للعبووووواق وأخوووووا خصوووووائا العبلقيووووو  التلقوووووك مووووون اّلِل  إ  مووووون

تمد مصدرا آخور للتلقوك إ  هوذا ..ومدللهلا كذلك أ  يتلقى من اّلِل إ  عن حممد  ا أنه رسلل اّلِل.و  يع
 املصدر ..

 - -د لغهوووا حمموووومقتضوووى هوووذ  الشوووهاقة أن ااهووود إذن لتصوووب  األللهيووو  ّلِل وحووود  يف األرم،كموووا ب
ل املوووووونهج السووووووائد والغالووووووه هوووووو - -فيصووووووب  املوووووونهج الووووووذي أراق  اّلِل للناس،والووووووذي بلغووووووه عنووووووه حمموووووود 

 بال استثناء. واملطاع،وهل النظام الذي يصِر  حياة الناس كلها
ذ  الشووهاقة هوويووه أقاء فووإذا اقتضووى هووذا األموور أن ميوولت يف سووبيله،فهل إذن كووهيد.أي كوواهد نلووه اّلِل إل

 ..«.ْم ُكَهداَء ِخَذ ِمْنكُ َويَوتَّ :»فأقاها.واختذ  اّلِل كهيدا ..ورزقه هذا املقام.هذا فقه ذلك التعبْي العجيه
  ليوووه مووودللل هوووذإا انتهوووى دا رسووولل اّلِل،ومقتضوووا  ..  مووووهووول مووودللل كوووهاقة أن   إلوووه إ  اّلِل وأن حممووو

ُ   ُيُُِه الظَّاِلِمنيَ »الشهاقة من الرخا والتفاه  والضياع    .. «َواّللَّ
ووْرَ  َلظُْلووم  »والظلووم كثووْيا مووا يووذكر يف القوورآن ويووراق بووه الشر .بلصووفه أللووم الظلووم وأقبحووه.ويف القوورآن: ِإنَّ الشِِ

َيِ  َواِصوول  َعووْن َأىِب َوائِوول  َعووْن َعْبووِد اّللَِّ  ..ويف الصووحيحني« َعِظوويم   رضووى هللا عنووه  -َعووْن َعْبووِد اّللَِّ .قَوواَل َوَحوودَّ
ْنِه ِعْنوووَد اّللَِّ َأْكوووَثُ قَووواَل  - - -أَْو ُسوووِ َل َرُسووولُل اّللَِّ  -قَووواَل َسوووأَْلحُل  - ا َوْهوووَل » َأُى الوووذَّ أَْن َعَْعوووَل ّللَِِّ نِووود 

أَْن توُوووزَاىِنَ » مُثَّ أَْن تَوْقتُوووَل َولَوووَدَ  َخْشوووَيَ  أَْن َيْطَعوووَم َمَعوووَك .قُوْلوووحُل مُثَّ َأى  قَووواَل » حُل مُثَّ َأى  قَووواَل .قُوْلووو« َخَلَقوووَك 
ّللَِّ ِإهَل ووا ) َوالَّووِذيَن  َ يَووْدُعلَن َمووَع ا - -.قَوواَل َونَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَووُ  َتْصووِديق ا لَِقووْلِل َرُسوولِل اّللَِّ « ِ َِليلَووِ  َجووارَِ  

ُ ِإ َّ اِبحلَْ ِِ (  ... 451آَخَر َوَ  يَوْقتُوُللَن النوَّْفَك الََِّّت َحرََّم اّللَّ
كيوود يف املني.فهل تل ُيووه الظوو وقوود أكووار السوويا  موون قبوول إىل سوون  اّلِل يف املكووذبني فوواهلن يقوورر أن اّلِل  

لظواملني،يثْي اّلِل   ُيوه   ن اّلِل.والتعبوْيصلرة أخورى حلقيقو  موا ينتظور املكوذبني الظواملني الوذين   ُيوبهم ا
ستشوهاق،هلا هواق وا يف نفك املويمن بغوخ الظلوم وبغوخ الظاملني.وهوذ  ا ترة يف معورم احلودية عون ا؟
هووووول مقوووووام  رهه.وهوووووذامناسوووووبتها احلاضووووورة.فامليمن إ وووووا يبوووووذل نفسوووووه يف مكافحووووو  موووووا يكرهوووووه اّلِل ومووووون يك

 من هي ء يتخذ اّلِل الشهداء ..ا ستشهاق،ويف هذا تكلن الشهاقة و 
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م  واحيصووها موو  املسوولمث ميضووك السوويا  القوورآين يكشوو  عوون احلكموو  الكامنوو  وراء األحووداّ،يف تربيوو  األ
 هووووووال  يفلقدرتووووووه  وإعووووووداقها لوووووودورها األعلى،ولتكوووووولن أقاة موووووون أقوات قوووووودر  يف حموووووو  الكافرين،وسووووووتارا

ُ الَِّذيَن آَمنُ »املكذبني: َا اّللَّ  « ..نَ لا َومَيَْحَ  اْلكاِفرِيَولُِيَمحِِ
ْي ..إوووا نوولن الضووموالتمحوويا قرجوو  بعوود الفوورز والتمييووز.التمحيا عمليوو  تووتم يف قاخوول الوونفك،ويف مك

الوودغل الوودخل و  عمليوو  كشوو  ملكنوولانت الشخصي ،وتسوولي  الضوولء علووى هووذ  املكنلانت.اهيوودا  خووراج
 و  ضباب ..واألوكاب،وتركها نقي  واضح  مستقرة على احل ،بال غبا 

قيق  موا ها وقلهتا،وحقيق  ضعفحوكثْيا ما اهل ا نسان نفسه،وراب ها وقروّبا ومنحنياهتا.وكثْيا ما اهل 
 داولوو   -سووبحانه  - اسووتكن فيهووا موون رواسووه،  تظهوور إ   ثووْي  ويف هووذا التمحوويا الووذي يتوول   اّللِ 

 بووول هوووذا انوووكقيعلملنوووه  أنفسوووهم موووا   يكلنووولااألايم بوووني النووواس بوووني الشووودة والرخووواء،يعلم امليمنووولن مووون 
 املرير:حمك األحداّ والتجارب وامللاق  العملي  اللاقعي .

ا هول يكشو  ..مث إذ ولقد يظن ا نسان يف نفسه القدرة والشجاع  والتجرق وااالص مون الشو  واحلورص
بيووول   احا.وأنوووه   ن يف نفسوووه عقاأ -لوووى ضووولء التجربووو  العمليووو ،ويف ملاجهووو  األحوووداّ اللاقعيووو  ع -

 سووبكها موون ناولوو  يفاملثوول هووذا املسووتلي موون الضووغلط  وموون ااووْي أن يعلووم هووذا موون نفسووه،ليعاوق  يتهيووأ
يها هوذ  لويت تقتضواجديد،على مستلى الضغلط اليت تقضيها نبيع  هذ  الدعلة،وعلى مسوتلى التكوالي  

ذ  لقيوواقة البشوووري ،وكان يريوود ّبوووا أموورا يف هووو ان يووريب هوووذ  ا؟ماعوو  املختوووارةكووو  -بحانه سوو -العقيوودة  واّلِل 
ملقودر الودور ا األرم.فمحصها هذا التمحيا،الوذي تكشوفحل عنوه األحوداّ يف أحود،ل تفع إىل مسوتلى

مو  البانول ابحلو  ا لسونته يف ق..هقيقو «َومَيَْحَ  اْلكاِفرِينَ »هلا،وليتحق  على يديها قدر اّلِل الذي اننه ّبا:
 ن الشلائه ابلتمحيا مَّت استعلن احل ،وخلا م

 واهلزميو ،ويف يف النصورويف سويال اسوتنكاري يصوح  القورآن تصولرات املسولمني عون سون  اّلِل يف الودعلات،و 
لتموب ا ،وليك زاق  ا  الطريوالعمل وا؟زاء.ويبني هلم أن نري  ا؟ن  حمفل  ابملكار ،وزاق  الصث على مشو

ُتْم أَ »لتمحويا:واألمواين الطوائرة الويت   تثبوحل علوى املعواانة وا  الَّوِذيَن َ ،َوَلمَّا يَوْعلَوِم اّللَُّ ُللا اْ؟َنَّوْن تَوْدخُ أَْم َحِسوبوْ
ُتْم َاَنوَّْلنَ   « ..رَأَيْوُتُملُ  َوأَنْوُتْم تَوْنظُُرونَ  ِل أَْن تَوْلَقْلُ .فَوَقدْ َت ِمْن قَوبْ  اْلَملْ جاَهُدوا ِمْنُكْم َويَوْعَلَم الصَّاِبرِيَن.َوَلَقْد ُكنوْ

ان ه يكفوك ا نسو:تصولر أنوسيال ا ستنكاري  يقصد ّبا إىل التنبيه بشودة إىل خطوأ هوذا التصلرإن صيغ  ال
كوووووالي  ن يووووويقي تأن يقلهلوووووا كلمووووو  ابللسان:أسووووولمحل وأان علوووووى اسوووووتعداق للملت.فيبلووووو  ّبوووووذ  الكلمووووو  أ

هواق ومالقواة ل ا؟.وإ ا هن العملكا ميان،وأن ينتهك إىل ا؟ن  والرضلان  إ ا هك التجرب  اللاقعي ،وا متحا
 البالء،مث الصث على تكالي  ا؟هاق،وعلى معاانة البالء.

ُ الَِّذيَن جاهَ »ويف النا القرآين لفت  ذات مغزى:  .« .يَوْعَلَم الصَّاِبرِينَ وَ « ..»ْنُكمْ ُدوا مِ َوَلمَّا يَوْعَلِم اّللَّ
ا.التكالي  املسووتمرة املتنلعوو  فووال يكفووك أن ااهوود امليمنلن.إ ووا هوول الصووث علووى تكووالي  هووذ  الوودعلة أيضوو

اليت   تق  عند ا؟هاق يف امليدان.فر ا كان ا؟هاق يف امليدان أخ  تكالي  هذ  الودعلة الويت يطلوه هلوا 
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علوووووووى أفووووووو  ا سوووووووتقام  الصوووووووث،وحتث ّبوووووووا ا ميان.إ وووووووا هنالوووووووك املعووووووواانة اليلميووووووو  الووووووويت   تنتهك:معووووووواانة 
شووعلر والسلل ،والصووث يف أينوواء ذلووك علووى الضووع  ا نسوواين:يف ا ميان.وا سووتقرار علووى مقتضووياته يف ال

النفك ويف الغْي، ن يتعامل معهم امليمن يف حياته اليلمي .والصوث علوى الفو ات الويت يسوتعلك فيهوا البانول 
وينوووتفا ويبووودو كاملنتصووور  والصوووث علوووى نووولل الطريووو  وبعووود الشوووق  وكثووورة العقبات.والصوووث علوووى وسلسووو  

نفك هلا يف زمح  ا؟هود والكورب والنضال.والصوث علوى أكوياء كثوْية لويك ا؟هواق يف امليودان الراح  وهفلة ال
 إ  واحدا منها،يف الطري  انفل  ابملكار .نري  ا؟ن  اليت   تنال ابألمايِن وبكلمات اللسان 

ُتْم َاَنوَّوْلَن اْلَموْلَت ِموْن قَوْبوِل أَْن تَوْلَقْلُ .فوَ » هكوذا يقفهوم السويا  وجهوا ..و « أَنْووُتْم تَوْنظُوُرونَ ُتُمولُ  وَ يوْ َقوْد رَأَ َوَلَقْد ُكنوْ
سووهم يلازنلا يف حلقوواء .ل للجووه موورة أخوورى أمووام املوولت الووذي واجهوول  يف املعرك ،وقوود كووانلا موون قبوول يتمنوولن
ل  بلا حسوووااب لكوووا أن ُيسوووبوووني وزن الكلمووو  يقلهلوووا اللسوووان،ووزن احلقيقووو  يلاجههوووا يف العيوووان.فيعلمهم ّبوووذ

قيقتهوا حوني حجهل  مون ا ألسنتهم،ويزنلا حقيق  رصيدها اللاقعك يف نفلسهم،على ضلء ما واكلم  تطلقه
ن أ  مث يعلمهوم ع الثقيولضولء اللاقو واجهوتهم  وبوذلك يقودرون قيمو  الكلم ،وقيمو  األمني ،وقيمو  اللعود،يف

،وعسوووووويم  يوووووو  الكلمليسووووووحل الكلمووووووات الطائرة،واألموووووواين املرفرفوووووو  هووووووك الوووووويت تووووووبلغهم ا؟نوووووو ،إ ا هوووووول هق
النواس  ولقود   ائنا يف قنياواقعا ك األمني ،وا؟هاق احلقيقك،والصث على املعاانة.حَّت يعلم اّلِل منهم ذلك كله

بووال  لحظوو  األوىل،و ن ميوون  النصوور لنبيووه ولدعلتووه ولدينووه وملنهجووه منووذ القوواقرا علووى أ -سووبحانه  -كووان اّلِل 
وتووووودمر علوووووى  -أو بووووودووم  -ئكووووو  تقاتووووول معهوووووم كووووود مووووون املووووويمنني و  عناء.وكوووووان قووووواقرا أن ينوووووزل املال

 املشركني،كما قمرت على عاق ومثلق وقلم للط ..
البشوري  ة البشوري  ..سولم قيواقولكن املسأل  ليسحل هك النصر ..إ ا هك تربي  ا؟ماعو  املسولم ،اليت تعود لتت

 راكوودة تقتضووك قيوواقة ابكوول ضووعفها ونقصووها وبكوول كووهلاهتا ونزواهتووا وبكوول جاهليتهووا واحنرافهووا ..وقياقهتوو
فوو  ملعاانة،ومعر اصووث علووى اسووتعداقا عاليووا موون القوواقة.وأول مووا تقتضوويه صووالب  يف اال ،ويبووات علووى احل ،و 
 وسووائل العووالجحنرا ،و  وولانن الضووع  وموولانن القوولة يف الوونفك البشووري ،وخثة  وولانن الزلوول وقواعووك ا 

 ع مرير  ..لم ذ  ذ ة بعد الرخاء.ونعمها ي..مث صث على الرخاء كالصث على الشدة.وصث على الشد
وهوووذ  ال بيووو  هوووك الووويت ذخوووذ اّلِل ّبوووا ا؟ماعووو  املسووولم  حوووني ذذن بتسوووليمها مقاليووود القياقة،ليعووودها ّبوووذ  

أن اعول هوذا  -سوبحانه  -ال بي  للودور العظويم اهلائول الشوا ،الذي ينلنوه ّبوا يف هوذ  األرم.وقود كواء 
ذي استخلفه يف هذا امللك العريخ  وقودر اّلِل يف إعوداق ا؟ماعو  املسولم  ال« ا نسان»الدور من نصيه 

للقيوواقة ميضووك يف نريقه،بشوووَّت األسووباب واللسائل،وكووَّت املالبسوووات واللقووائع ..ميضووك أحيووواان عوون نريووو  
وعووورب لوووذة  -يف لووول العووولن ا هلوووك  -النصوور احلاسوووم للجماعووو  املسلم ،فتستبشووور،وترتفع يقتهوووا بنفسوووها 

صث على نشلته،وعرب مقدرهتا على مغالب  البطر والزهل واايالء،وعلى التزام  التلاضع والشوكر النصر،وت
ّلِل ..وميضك أحياان عون نريو  اهلزميو  والكورب والشودة.فتلجأ إىل اّلِل،وتعور  حقيقو  قلهتوا الذاتي ،وضوعفها 

لووك علووى البانل، ووا عنوودها حووني تنحوور  أقىن احنوورا  عوون موونهج اّلِل.وعوورب موورارة اهلزميوو  وتسووتعلك مووع ذ
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موون احلوو  اجملوورق وتعوور  ملاضووع نقصووها وضووعفها،ومداخل كووهلاهتا،ومزال  أقوودامها فتحوواول أن تصوول  موون 
هذا كله يف ا؟للو  القاقمو  ..وختورج مون النصور ومون اهلزميو  ابلوزاق والرصويد ..وميضوك قودر اّلِل وفو  سونته   

 يتخل  و  ُييد ..
علوى حنول  -    املسولميد معرك  أحد الوذي ُيشود  السويا  القورآين للجماعووقد كان هذا كله نرفا من رص

 .خر لكل مجاع  مسلم  ولكل جيل من أجيال املسلمنيوهل رصيد مد -ما نرى يف هذ  اهلايت 
حقذذذائق الاصذذذور ا سذذذالمي حذذذول المذذذوت وا جذذذل  148 - 144الذذذدرس الخذذذامس:

 وال هاد والصبر

  ّبوووذ  احلقوووائ املسووولم  صووولر ا سوووالمك الكبوووْية ويف تربيووو  ا؟ماعووو مث ميضوووك السووويا  يف تقريووور حقوووائ  الت
املونهج  ا علوى نريقو ملسولم  ّبومتخذا من أحداّ املعرك  حملرا لتقرير تلوك احلقوائ  ووسويل  ل بيو  ا؟ماعو  ا

وتُ اَت موُل.أَفَِإْن  الُرُسوَوما حُمَمَّد  ِإ َّ َرُسلل  َقْد َخَلحْل ِموْن قَوْبلِوهِ  »القرآين الفريد: ْم َعلوى أَْعقواِبُكْمف أَْو قُتِوَل انْوَقَلبوْ
َ َكْي ا  َوَسيَ  َقِلْه َعلى َعِقبَوْيِه فَوَلْن َيُضرَّ اّللَّ أَْن َاُولَت ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ   ِكرِيَن.َوما كاَن لِونَوْفك   الشَّا ْجزِي اّللَُّ َوَمْن يَونوْ

َنْجزِي الشَّواِكرِيَن.وََكأَيِِْن ِخورَِة نُوْيتِوِه ِمْنهوا َوَسويَولاَب اهْل   يُورِقْ ِه ِمْنهوا،َوَمنْ ِكتااب  ُمَيجَّال  َوَمْن يُرِْق يَلاَب الوُدنْيا نُوْيتِو
وووُه ا،َومووا َضوووُعُفلا َوَمووا  َسوووِبيِل اّللَِّ ْم يف ِمووْن نَوووِلِ  قاتَووَل َمَعوووُه رِبِِيُووولَن َكِثْي ،َفمووا َوَهنُووولا ِلمووا َأصووواّبَُ  ُ ُيُِ ْسوووَتكانُلا،َواّللَّ

حْل أَْقداَمنا،َواْنُصوووْران َعلَوووى رافَنا يف أَْمران،َويَوبِِووولبَنوووا َوِإْسووونوووا ُذنُ لَ .َوما كووواَن قَووووْلهَلُْم ِإ َّ أَْن قاُللا:َربوَّنَوووا اْغِفوووْر الصَّووواِبرِينَ 
ُ يَلاَب الُدنْيا َوُحْسَن يَلا اْلَقْلمِ   ..« ُيُُِه اْلُمْحِسِننيَ رَِة،َواّللَُّ ِب اهْلخِ اْلكاِفرِيَن.َفآ ُهُم اّللَّ

شووو  لهووور حوووني انك إن اهليووو  األوىل يف هوووذ  الفقووورة تشوووْي إىل واقعووو  معين ،حوووديحل يف غوووزوة أحووود.ذلك
لرسوولل سوورت رابعيو  اسلمني،وكاملسولمني بعود أن توور  الرمواة أمواكنهم موون ا؟بل،فركبوه املشوركلن،وأوقعلا ابمل

-  خوور م مكووان اهلكوج وجهووه،ونزفحل جراحوه وحووني اختلطووحل األمولر،وتفر  املسوولملن،  يوودري أحودهو
 ملسلمني...حين ذ انقى مناق:إن حممدا قد قتل ..وكان هلذ  الصيح  وقعها الشديد على ا
أن  ئسووني ..لووول ملعركوو  ايافانقلووه الكثووْيون موونهم عائوودين إىل املدين ،مصوووعدين يف ا؟بوول منهووزمني، ركني 

منقلبوووولن،حَّت فوووواءوا  تلووووك القلوووو  موووون الرجووووال وجعوووول ينوووواقي املسوووولمني وهووووم يف - -يبووووحل رسوووولل اّلِل 
 .. إليه،ويبحل اّلِل قللّبم،وأنزل عليهم النعاس أمن  منه ونمأنين  ..كما سيجكء

تصوولر ريوور حقووائ  الاسووب  لتقفهووذ  احلاقيوو  الوويت أذهلووتهم هووذا الذهلل،يتخووذها القوورآن هنووا موواقة للتلجيه،ومن
ميوووان وملاكوووه ريووو  ا يف  ا سوووالمك واعلهوووا حمووولرا  كوووارات ملحيووو  يف حقيقووو  املووولت وحقيقووو  احليووواة،و 

ووُتْم عَ ِإْن موواَت أَ ُسووُل.أَفَ َومووا حُمَمَّود  ِإ َّ َرُسوولل  قَووْد َخلَوحْل ِمووْن قَوْبلِوِه الرُ »املويمنني: لوى أَْعقوواِبُكْمف َوَمووْن ْو قُتِوَل انْوَقَلبوْ
َقِلْه َعلى َعِقبَوْيِه فَوَلْن َيُضرَّ اّللََّ َكْي ا .َوَسَيْجزِي ا ُ ايَونوْ  .. «لشَّاِكرِينَ ّللَّ

 .. رسل قبلهإن حممدا ليك إ  رسل .سبقته الرسل.وقد مات الرسل.وحممد سيملت كما مات ال
هذ  حقيق  أولي  بسويط .فما ابلكوم غفلوتم عنهوا حينموا وواجهوتكم يف املعركو ف  إن حممودا رسولل مون عنود 

بغوووك أن يرتووود امليمنووولن علووووى اّلِل،جووواء ليبلووو  كلمووو  اّلِل.واّلِل اب    ميلت،وكلمتوووه ابقيووو    اوووولت ..وموووا ين
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أعقاّبم إذا مات النل الوذي جواء ليوبلغهم هوذ  الكلمو  أو قتول ..وهوذ  كوذلك حقيقو  أوليو  بسويط  غفلولا 
عنهووووا يف زمحوووو  اهللل.ومووووا ينبغووووك للموووويمنني أن يغفلوووولا عوووون هووووذ  احلقيقوووو  األوليوووو  البسوووويط   إن البشوووور إىل 

قل يف ذاته عن الذين ُيمللنه وييقونوه إىل النواس،من الرسول فناء،والعقيدة إىل بقاء،ومنهج اّلِل للحياة مست
وقود كوان أصوحابه ُيبلنوه احلوه الوذي  - -والدعاة على مدار التاري  ..واملسلم الوذي ُيوه رسولل اّلِل 

  تعر  له النفك البشري  يف  رحها كله نظْيا.احله الذي يفدونه معه  ياهتم أن تشولكه كولك .وقد رأينوا 
يووو س عليوووه بظهووور  والنبووول يقوووع فيوووه و  يتحووور   ورأينوووا التسوووع  الوووذين أفووورق فووويهم ينوووافحلن عنوووه أاب قجانووو  

ويستشوووهدون واحووودا إيووور واحووود ..وموووا يوووزال الكثوووْيون يف كووول زموووان ويف كووول مكوووان ُيبلنوووه ذلوووك احلوووه 
..هووذا املسوولم الووذي  - -العجيووه بكوول كياوم،وبكوول مشوواعرهم،حَّت ليأخووذهم اللجوود موون جموورق ذكوور  

والعقيووودة الووويت أبلغهوووا وتركهوووا  - -حممووودا ذلوووك احلوووه،مطللب منوووه أن يفووور  بوووني كوووخا حممووود  ُيوووه
 للناس من بعد ،ابقي   تدة ملصلل  ابّلِل الذي   ميلت.

 « ..ِه الُرُسلُ ْن قَوْبلِ َوما حُمَمَّد  ِإ َّ َرُسلل  َقْد َخَلحْل مِ »إن الدعلة أقدم من الداعي :
دئو  لتاري ،املبتمنابوحل ا لن هوذ  الودعلة الضوارب  يف جوذور الزمن،العميقو  يفقد خلحل من قبلوه الرسول ُيملو

 مع البشري ،هدو هلا ابهلدى والسالم من مطالع الطري .
ل ى األجيووووووواوهوووووووك أكوووووووث مووووووون الداعيووووووو ،وأبقى مووووووون الداعي .فووووووودعاهتا اي ووووووولن ويوووووووذهبلن،وتبقى هوووووووك علووووووو

يتلجوووه  -سوووبحانه  - ّبوووا الرسووول،وهل اب  والقرون،ويبقووى أتباعهوووا ملصوووللني  صووودرها األول،الوووذي أرسوول
 إليه امليمنلن ..

وموووووا اووووولز أن ينقلوووووه أحووووود مووووونهم علوووووى عقبيه،ويرتووووود عووووون هووووودى اّلِل.واّلِل حوووووك   ميووووولت:ومن مث هوووووذا 
َقلِوهْ »ا ستنكار،وهذا التهديد،وهذا البيان املنوْي: وُتْم َعلوى أَْعقواِبُكْمف َوَموْن يَونوْ  َعلوى أَفَوِإْن مواَت أَْو قُتِوَل انْوَقَلبوْ

ُ الشَّاِكرِينَ   .. 452«َعِقبَوْيِه فَوَلْن َيُضرَّ اّللََّ َكْي ا .َوَسَيْجزِي اّللَّ

                                                 
نَووا ُهووْم يف َصوواَلِة اْلَفْجووِر يوَووْلَم ا ِ  - 452 :أَنَّ اْلُمْسووِلِمنَي بَويوْ ،قَوواَل:َوَأْخَثَين أَنَووُك بْووُن َمالِووك  يْونَوونْيِ َوأَبُوول َبْكوور  ُيَصوولِِك ِّبِووْم،َ ْ يَوْفَجووْأُهْم ِإ َّ َعووِن الُزْهرِيِِ

وووَم َفَضووو َصووواَلهِتِْم،مُثَّ َعاِئَشوووَ ،فَوَنَظَر إِلَوووْيِهْم َوُهوووْم ُصوووُفل   يف  َوقَوووْد َكَشوووَ  ِسوووْ َ ُحْجوووَرةَ َرُسووولُل هللِا  ِقبِوووِه لَِيِصوووَل ِحَك،فَوَنَكَا أَبُووول َبْكووور  َعلَوووى عَ  تَوَبسَّ
،َوَلنَّ أَنَّ َرُسولَل هللِا  :وَ الصَّو َّ وا ِبَرُسولِل هللِا ِتنُولا يف َصواَلهتِِ َهومَّ اْلُمْسوِلُملَن أَْن يَوْفتَ يُرِيوُد أَْن َحْورَُج ِإىَل الصَّواَلِة.قَاَل أََنك  رَأَْوُ ،فََأَكواَر  ِحونيَ ْم فَوَرح 

نَوُهمْ أَِن اْقُضلا َصالََتُكْم،مُثَّ َقَخَل احلُْْجَرَة،َوأَْرَخى السِِ إِلَْيِهْم َرُسلُل هللِا  َنُه َوبَويوْ َ ْ َ بَويوْ :أَنَّوُه َك اْليَوْلَم.قَاَل الُزْهورُِي:َوَأْخَثَين أَ َذلِ ،َوتُوُليفِِ نَوُك بْوُن َماِلك 
َ َرُسوولُل هللِا  ووا تُوووُليفِِ ا يَوُقوول قَوواَم ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب يف النَّوواِس َخِطيب ا،فَوَقووالَ َلمَّ وود  : َ َأْ ََعوونَّ َأَحوود  ا ا ُل:ِإنَّ حُمَمَّ وود  مَيُووحْل،َوَلِكْن   َْ قَووْد َموواَت،ِإنَّ حُمَمَّ

 يوَْل  .َل ِإىَل ُملَسى،فَوَلِبَة َعْن قَوْلِمِه أَْربَِعنَي لَ أَْرَسَل إِلَْيِه َربُُه َكَما أَْرسَ 
ُمولَن أَيْوِدي رَِجوال  َوأَْرُجَلُهوْم يَوْزعُ  ْرُجل أَْن يُوَقطَِِع َرُسولُل هللاِ أَلَ ْطَبِتِه:ِإيِنِ اَل يف خُ قَاَل الُزْهرُِي:َوَأْخَثَين َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِِه،أَنَّ ُعَمَر ْبَن ااَْطَّاِب قَ 

 أَنَُّه َماَت.
،أَنَّ َعا ْخَثَتْوُه:أَنَّ أاََب َبْكور  أَقْوبَوَل َعلَوى فَووَرس  ِموْن َمْسوَكِنِه اِبلُسوْنِ  َحوَّتَّ أَ َج النَّوِلِِ ِئَشوَ  َزوْ قَاَل الُزْهرُِي:َأْخَثَين أَبُل َسَلَمَ  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْل  

َسوج ى بِوُثَْقَة ِحَثَة ،َفَكَشوَ  َعوْن َوْجِهوِه،فََأَكهَّ َعَلْيوِه مُ َوُهوَل ُل هللِا َم َرُسول َلْم ُيَكلِِِم النَّواَس َحوَّتَّ َقَخوَل َعلَوى َعاِئَشوَ ،فَوتَوَيمَّ نَوَزَل،َفَدَخَل اْلَمْسِجَد،فوَ 
ُ َعَلْيَك َملْ  ا،أَمَّا الْ  أَ تَوَتنْيِ فَوَقبوََّلُه َوَبَكى،مُثَّ قَاَل: َِيب أَْنحَل،َواّللَِّ  َ َاَْمُع اّللَّ  َقْد ُمتوََّها.ُملَتُ  الَّيِت ُكِتَبحْل َعَلْيَك فوَ َبد 
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وووُتْم َعلوووى أَْعقووواِبُكمْ »ويف التعبوووْي تصووولير حوووك لالرتوووداق: قَ َوَمووو« ..»انْوَقَلبوْ فهوووذ  احلركووو  «.ِقبَوْيوووهِ لِوووْه َعلوووى عَ ْن يَونوْ
 صوال لويك حركو ملقصلق أأنه منظر مشهلق،وااحلسي  يف ا نقالب عسم مع  ا رتداق عن هذ  العقيدة،ك

 :إن موووا هتووو  اهلووواتبتها حينا رتووداق احلسوووي  ابهلزميووو  يف املعركووو ،ولكن حركوو  ا رتوووداق النفسوووي  الووويت صوواح
أمور هوذا  مود انتهوىحممودا قود قتل،فوأحك بعوخ املسولمني أن   جودوى إذن مون قتوال املشوركني،و لت حم

علوى  حركو  ارتوداق ا،فيصولرهافهوذ  احلركو  النفسوي  اسومها التعبوْي هنالدين،وانتهى أمر ا؟هاق للمشوركني  
 األعقاب،كارتداقهم يف املعرك  على األعقاب  

قَاَل اْبُن إْسوَحاَ :َوَحِدَيِب اْلَقاِسوُم بْوُن َعْبوِد  -رضك اّلِل عنه  -وهذا هل الذي حذرهم إاي  النضر بن أنك 
،إىَل ُعَمووَر بْووِن الووِرمْحَِن بْووِن رَافِووع َأُخوول بَووِب َعوودِ  ِي بْووِن الِنِجوواِر قَوواَل انْوتَوَهووى أَنَووُك بْووُن الِنْضووِر،َعِم أَنَووِك بْووِن َمالِووك 

اَل َمووا ُاِْلُسووُكْم ف ااَْطِاِب،َونَْلَحووُ  بْووُن ُعبَوْيووِد اّللِِ،يف رَِجووال  ِمووْن اْلُمَهوواِجرِيَن َواأْلَْنَصوواِر،َوَقْد أَْلَقووْلا ِ َيْووِديِهْم فَوَقوو
قَاَل َفَمواَذا َتْصونَوُعلَن اِبحْلَيَواِة بَوْعوَدُ  ف ) ُقلُمولا ( َفُملتُولا َعلَوى َموا َمواَت َعَلْيوِه َرُسولُل اّللِِ َل َرُسلُل اّللِِ قَاُللا:قُتِ 

 َُْيود الِطِليوُل َعوْن مُثِ اْستَوْقَبَل اْلَقْلَم فَوَقاَتَل َحَِّت قُِتَل َوبَْه ُ َِك أَنَوُك بْوُن َمالِوك  .قَواَل ابْوُن إْسوَحاَ :َفَحِدَيِب مح
،قَاَل َلَقْد َوَجْداَن ِ ََنِك ْبِن الِنْضِر يَوْلمِ ذ  َسْبِعنَي َضْربَ   َفَما َعَرَفُه إِ  أُْخُتُه عَ   . 453هِ نَرفَوْتُه بِبَوَناأََنِك ْبِن َماِلك 

يَوَنا زايَ  يَوَنا َعْمووُرو بْووُن ُزرَارََة َحوودَّ ووا . َحوودَّ َيِ  مُحَْيوود  الطَِّليووُل َعووْن أَنَووك  وَعووْن مُحَْيوود  قَوواَل َسووأَْلحُل أََنس   -ق  قَوواَل َحوودَّ
وى أَنَوُك بْوُن النَّْضوِر َعوْن ِقتَواِل بَوْدر  فَوَقواَل اَي َرُسولَل اّللَِّ  -رضى هللا عنه  ِغْبوحُل َعوْن أَوَِّل ِقتَوال  ،قَاَل َغواَب َعمِِ

ُ َأْكووَهَدىِن ِقتَوواَل اْلُمْشوو،قَاتَوْلووحَل اْلُمْشوورِِكنَي  ُ َمووا َأْصووَنُع لَووِ ِن اّللَّ ووا َكوواَن يوَووْلُم أُُحوود  َواْنَكَشووَ  ،رِِكنَي لَووَْيََينَّ اّللَّ فَوَلمَّ
« َوأَبْوورَأُ إِلَْيوَك ِ َّوا َصوَنَع َهوُيَ ِء  -يَوْعوِ  َأْصوَحابَُه  -اللَُّهمَّ ِإىنِِ أَْعَتِذُر إِلَْيَك ِ َّا َصَنَع َهوُيَ ِء » اْلُمْسِلُملَن قَاَل 

َوَربِِ النَّْضووِر ِإىنِِ ،اْ؟َنَّووَ  ،فَوَقوواَل اَي َسووْعُد بْوَن ُمَعوواذ  ،فَاْسوتَوْقبَوَلُه َسووْعُد بْووُن ُمَعواذ  ،مُثَّ تَوَقوودََّم  -رِِكنَي يَوْعوِ  اْلُمْشوو -
 بِوِه ِبْضووع ا َأِجوُد رَُِيَهوا ِموْن ُقوِن أُُحود  . قَواَل َسوْعد  َفَموا اْسووَتطَْعحُل اَي َرُسولَل اّللَِّ َموا َصوَنَع . قَواَل أَنَوك  فَوَلَجوْدانَ 

                                                                                                                                            

:أَنَّ أاََب َبْكوور  َخوورَجَ  َأىَب أَْن ْن َاِْلَك،فَوَقاَل:اْجِلْك،فَوواَس،فَوَقاَل:اْجِلْك،فَووَأىَب ُعَمووُر أَ ُيَكلِِووُم النَّ   َوُعَموورُ قَوواَل الُزْهرُِي:قَوواَل أَبُوول َسووَلَمَ :َأْخَثَين ابْووُن َعبَّوواس 
َد أَبُل َبْكر ،َفَماَل النَّاُس إِلَْيِه،َوتَورَُكلا ُعَمَر،فَوَقاَل:أَيوُ  ا،فَِإنَّ حمَُ ُس َموْن َكواَن ِموَها النَّاَاِْلَك،فَوَتَشهَّ ا ْنُكْم يَوْعبُوُد حُمَمَّود  قَوْد َمواَت،َوَمْن َكواَن يَوْعبُوُد اّللََّ مَّود 

ُ تَوبَواَرَ  َوتَوَعاىَل:}َوَموا حُمَمَّود  ِإ َّ  فَِإنَّ اّللََّ َحك   َ مَيُلُت.قَالَ  وُتْم َعلَوى أَْعَقواِبُكْم َوَموْن ْبلِوِه الُرُسوُل أَفَوِإْن َمواَت أَوْ قوَ ْد َخلَوحْل ِموْن قَو َرُسولل  اّللَّ  قُتِوَل انْوَقَلبوْ
ُ الشَّواِكرِي َقِلْه َعَلى َعِقبَوْيوِه فَولَوْن َيُضورَّ اّللََّ َكويوْ  ا َوَسوَيْجزِي اّللَّ لا أَنَّ اّللََّ َجولَّ َوَعوالَ أَنْووَزَل َهوِذِ  اهليَوَ   النَّواَس َ ْ َيُكلنُولا يَوْعَلُموَكوَأنَّ َواّللَِّ لَ { .قَواَل:نَ يَونوْ
  يَوتوُْللَها.َشر ا ِإ َّ بَ ِإ َّ ِحنَي َتاَلَها أَبُل َبْكر ،فَوتَوَلقَّاَها ِمْنُه النَّاُس ُكُلُهْم،فَوَلْم َتْسَمْع 

ْعووووحُل أاََب َبْكوووور  َتالَ  َمووووا ُهووووَل ِإ َّ اَل:َواّللَِّ َأْخَثَين َسووووِعيُد بْووووُن اْلُمَسوووويِِِه،أَنَّ ُعَمووووَر بْووووَن ااَْطَّوووواِب قَووووقَوووواَل الُزْهوووورُِي:وَ  َهووووا ُعِقووووْرُت َحووووَّتَّ َمووووا تُِقلُووووِب  أَْن  َِ
ْعُتُه َتاَلَها أَنَّ َرُسللَ   اَت.مَ َقْد  هللاِ  رِْجاَلَي،َوأَْهَلْيحُل ِإىَل اأَلْرِم،َوَعَرْفحُل ِحنَي  َِ
َع ُعَمَر ْبَن ااَْطَّابِ  ،أَنَُّه  َِ ، َواْسوتَوَلى أَبُول َبْكور  َعلَوى  هللاِ  أَبُول َبْكور  يف َمْسوِجِد َرُسولِل ِد ِحنَي بُلِيعَ ِمَن اْلغَ  قَاَل الُزْهرُِي:َوَأْخَثَين أََنُك ْبُن َماِلك 

يِنِ َواّللَِّ َموا َوَجوْدهُتَا يف  الَو   َ ْ َتُكْن،َكَموا قُوْلوحُل،َوإِ َلُكوْم أَْموِك َمقَ  ُد،فَِإيِنِ قَوْد قُوْلوحلُ َد قَوْبوَل َأيب َبْكور ،مُثَّ قَاَل:أَمَّوا بَوْعوقَواَم ُعَمُر،فَوَتَشوهَّ ِمْنَثِ َرُسلِل هللِا 
 - َيُكوولَن آِخووَراَن يَوُقوولُل َحووَّتَّ  - َحووَّتَّ يَووْدبُوَرانَ أَْرُجوول أَْن يَعِوويَا َرُسوولُل هللِا ْنووحُل ، َوَلِكووبِِ كُ ِكتَوواب  أَنْوزَلَووُه اّللَُّ،َو َ يف َعْهوود  َعِهووَدُ  ِإَ َّ َرُسوولِل هللِا 

ُ َجوولَّ َوَعووالَ لَِرُسووللِِه  ُ بِووِه رَ الَّووِذي ِعْنووَدُ  َعلَووى الَّووِذي ِعْندَُكْم،َوَهووفَاْختَوواَر اّللَّ ُ بِووِه ا بِووِه هَتْتَووُدو ، َفُخووُذو ُسوولَلُه َذا ِكتَوواُب هللِا َهووَدى اّللَّ ا ِ َووا َهووَدى اّللَّ
 3668و 3667[)427/ 12املكنوز ] -( وصوحي  البخوارى6620[)587/ 14رسال  ]ميسس  ال 2ط -.صحي  ابن حبانَرُسلَلُه 

 ( رتصرا
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َفَموا َعَرفَوُه ،َوَوَجوْداَنُ  قَوْد قُتِوَل َوقَوْد َمثَّوَل بِوِه اْلُمْشورُِكلَن ،َومَثَاِننَي َضْربَ   اِبلسَّوْيِ  أَْو نَْعنَو   بِورُْم   أَْو َرْميَو   ِبَسوْهم  
َهووِذِ  اهليَووَ  نَوزَلَووحْل ِفيووِه َوِ  َأْكووَباِهِه ) ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي َأَحوود  ِإ َّ أُْختُووُه بِبَوَنانِووِه . قَوواَل أَنَووك  ُكنَّووا نوَووَرى أَْو َنظُووُن أَنَّ 

 . . 454رَِجال  َصَدُقلا َما َعاَهُدوا اّللََّ َعَلْيِه ( ِإىَل آِخِر اهليَ ِ 
َ َكووْي ا  » َقلِووْه َعلووى َعِقبَوْيووِه فَولَووْن َيُضوورَّ اّللَّ يوو  ذي نفسووه فيتنكووه الطر اسوور،الذي يووي  ووا هوول اا..فإ« َوَمووْن يَونوْ

 كورع هلوم هوذا -عبواق لرمحو  منوه اب -..وانقالبه لن يضر اّلِل كي ا.فاّلِل غوب عون النواس وعون إمياوم.ولكنوه 
ه ة يف ذات نفسوة واحلوْي املنهج لسعاقهتم هم،واْيهم هم.وما يتنكبه متنكه حوَّت يالقوك جوزاء  مون الشوقل 

نووواس وابل يوووذو  الألمووولر كلها،و وفووويمن حللوووه.وحَّت يفسووود النظوووام وتفسووود احليووواة ويفسووود اال ،وتعووولج ا
 د الفطوورة يفلنفلس،وعوواأموورهم يف تنكووبهم للموونهج اللحيوود الووذي تسووتقيم يف للووه احلياة،وتسووتقيم يف للووه 

 لله السالم مع ذاهتا،والسالم مع الكلن الذي تعيا فيه.
ووووواِكرِينَ » ُ الشَّ طوووووائهم هوووووذا بووووواق  يف إعلع حهوووووا اّللِ ..الوووووذين يعرفووووولن مقووووودار النعمووووو  الووووويت من« َوَسوووووَيْجزِي اّللَّ

زاء جوووج فيكوولن هوووذا ن ابملووونهاملنهج،فيشووكرووا ابتبووواع املنهج،ويشووكرووا ابلثنووواء علووى اّلِل،ومووون مث يسووعدو 
 نيبا على ككرهم،مث يسعدون  زاء اّلِل هلم يف اهلخرة،وهل أكث وأبقى ..

لشووديد بشوووخا اعوون تعلقهووم  ،وّبووذ  اهليوو ،أن يفطوووم املسوولمني ّبووذ  احلاقي -سووبحانه  -وكأ ووا أراق اّلِل 
لكووون جووواء و  - -هووول حووك بيووونهم.وأن يصوولهم مباكووورة ابلنبع.النبوووع الووذي   يفجووور  حمموود و  - -النوول 

 ا القافلووو  إىلرسووول،وقعل فقووو  ليووولمئ إليه،ويووودعل البشووور إىل فيضوووه املتووودف ،كما أوموووأ إليوووه مووون قبلوووه مووون ال
الوويت    ديهم،فيصوولها مباكوورة ابلعووروة الووليقى.العروة ي أن ذخووذ -بحانه سوو -ا رتوولاء منووه  وكأ ووا أراق اّلِل 

   ووا جووواء ليعقوود ّبوووا أيووودي البشوور،مث يووودعهم عليهووا وميضوووك وهووم ّبوووا مستمسوووكلنإ - -يعقوودها حممووود 
دهم موووووع اّلِل بووووواط املسووووولمني اب سوووووالم مباكووووورة،وأن اعووووول عهوووووأن اعووووول ارت -سوووووبحانه  -وكأ وووووا أراق اّلِل 

   ملباكووورة،اليتاتبعوووتهم  هوووذا العهووود أموووام اّلِل بوووال وسوووي .حَّت يستشوووعروا مباكووورة،وأن اعووول مسووويوليتهم يف
و يقتول،فهم إ وا ابيعولا اّلِل.وهوم أموام اّلِل مسويوللن  وكأ وا كوان اّلِل أ - -حليهم منها أن ميولت الرسولل 

لووم يع -سووبحانه  -وهوول  -ني تقووع حوو -  املسوولم  لتلقووك هووذ  الصوودم  الكووثى يعووِد ا؟ماعوو -بحانه سوو -
ل،وبدعلتووه هصوولهم بووه يأن وقعهووا علوويهم يكوواق يتجوواوز ناقتهم.فشوواء أن يوودرّبم عليهووا هووذا التوودريه،وأن 

 الباقي ،قبل أن يستبد ّبم الدها والذهلل.
كواهرا  -نوه رضوك اّلِل ع -هلل.حَّت لقود وقو  عمور ابلودها والوذ -لفعول حني وقعحل اب -ولقد أصيبلا 

 ،وبقدر اّللِ ه بصوواحبهت  و  يثبووحل إ  أبوول بكر،امللصوولل القلووسوويفه،يهدق بووه موون يقوولل:إن حمموودا قوود مووا
هوك النوداء  -لني ذكور ّبوا املدهلكوني الوذاهحوني ذكرهوا و  -فيه،ا تصال املباكر الليي .وكانحل هوذ  اهليو  

 ا هلك املسملع،فإذا هم يثلبلن ويرجعلن 
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اول ،عن اطرق ذلوك ملحيو ،تمث يلمك السيا  القرآين مكمن اال  مون املولت يف الونفك البشري ،ملسو  
،ومن   ّلِل وتوودبْيت موون حكموونريوو  بيووان احلقيقوو  الثابتوو  يف كووأن املوولت وكووأن احلياة،ومووا بعوود احليوواة واملوول 

.َوَمْن يُورِْق يَولاَب توااب  ُموَيجَّ  كِ َوموا كواَن لِونَوْفك  أَْن َاُولَت ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ »ابتالء للعبواق وجوزاء: ِمْنهوا  لوُدنْيا نُوْيتِوهِ اال 
 « ..نَ َوَمْن يُرِْق يَلاَب اهْلِخرَِة نُوْيتِِه ِمْنها.َوَسَنْجزِي الشَّاِكرِي

اال  ملرسوولم.فاإن لكوول نفووك كتووااب موويجال إىل أجوول مرسوولم.ولن اوولت نفووك حووَّت تسووتليف هووذا األجوول 
 كووووان را.فالتقصوووور عموووو واهللووووع،واحلرص والتخلوووو ،  تطيوووول أجال.والشووووجاع  والثبووووات وا قوووودام واللفوووواء  
 حقيقوو  األجوول لك تسووتقرا؟وو ،و  انمووحل أعووني ا؟بناء.واألجوول املكتوولب   يوونقا منووه يوولم و  يزيوود  بووذ
كوالي  توزام ات والتاء اب ليف النفك،فت   ا كوتغال بوه،و  ععلوه يف احلسواب،وهك تفكور يف األقاء واللفو

سوووتقيم تع.وبووذلك ااووول  والفز ا مياني .وبووذلك تنطلوو  مووون عقووال الشووو  واحلرص،كمووا ترتفووع علوووى وهلوو  
 .اهلجال وحد  لذي ميلكاعلى الطري  بكل تكاليفه وبكل التزام اته،يف صث ونمأنين ،وتلكل على اّلِل 

 كتلاب،واألجوولالعموور م مث ينتقوول ابلوونفك خطوولة وراء هووذ  القضووي  الوويت حسووم فيهووا القوولل ..فإنووه إذا كووان
 ميووان،وأن اتكوالي   اذا تريوود ..أتريود أن تقعود عونمرسولما ..فلتنظور نفوك موا قوودمحل لغود ولتنظور نفوك مو

أعلوووى،وإىل  إىل أفووو  هصووور  هوووا كلوووه يف هوووذ  األرم،وأن تعووويا هلوووذ  الووودنيا وحووودهاف أم تريووود أن تتطلوووع
لعمووور ابموووا حوووتا اهتماموووات أرفوووع،وإىل حيووواة أكوووث مووون هوووذ  احليووواةف ..موووع تسووواوي هوووذا اهلوووم وذلوووك في

 «.ْيتِِه ِمْنهاهْلِخرَِة نوُ يَلاَب ا لُدنْيا نُوْيتِِه ِمْنها.َوَمْن يُرِقْ َوَمْن يُرِْق يَلاَب ا»واحلياةف  
 -لعموور واألجوول انتيجوو  ابلقيوواس إىل مووع اهوواق ال -وكوتان بووني حيوواة وحيوواة  وكووتان بووني اهتمووام واهتمووام  

م  ألنعوالودواب واديودان واوالذي يعيا هلوذ  األرم وحدها،ويريود يولاب الودنيا وحودها ..إ وا ُييوا حيواة ال
« ا نسوان»يواة حا ُييوا مث ميلت يف ملعود  املضوروب  جلوه املكتلب.والوذي يتطلوع إىل األفو  اهلخور ..إ و

طلووع توولب والووذي يتجلووه املكالوذي كرمووه اّلِل واسووتخلفه وأفوورق  ّبووذا املكووان مث ميولت يف ملعوود  املضووروب  
ت يف ملكوووان مث ميووول اق  ّبوووذا اسوووتخلفه وأفووور إىل األفووو  اهلخووور ..إ وووا ُييوووا حيووواة "ا نسوووان" الوووذي كرموووه هللا و 

 « ..ااب  ُمَيجَّال  اّللَِّ ِكت إبِِْذنِ  َوما كاَن لِنَوْفك  أَْن َاُلَت ِإ َّ ....»ملعد  املضروب  جله املكتلب 
وووواِكرِينَ » ان ارج احليوووول دمووووفْيتفعلن عوووون ..الووووذين يوووودركلن نعموووو  التكوووورمي ا هلووووك لإلنسووووان،« َوَسووووَنْجزِي الشَّ

 ّلِل على تلك النعم ،فينهضلن بتبعات ا ميان ..ويشكرون ا
   مووووا يريدونووووهحيوووواء،وفوهكووووذا يقوووورر القوووورآن حقيقوووو  املوووولت واحلياة،وحقيقوووو  الغايوووو  الوووويت ينتهووووك إليهووووا األ
الوونفك موون  ذلك ينقوولألنفسووهم،من اهتمووام قريووه كاهتمووام الوودوق،أو اهتمووام بعيوود كاهتمووام ا نسووان  وبوو

إىل  -يوواة كووي ا يف كووأن املوولت واحل وهووك   الووك -زع موون التكووالي  ا نشووغال اباوول  موون املوولت وا؟وو
أو ختتوووووار  ر الووووودنياا نشوووووغال  وووووا هووووول أنفوووووع للووووونفك،يف احلقووووول الوووووذي الكوووووه،والك فيوووووه ا ختيار.فتختوووووا

 اهلخرة.وتنال من جزاء اّلِل ما ختتار 
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ل ملمتوود علووى نوول لالحووه ان امث يضوورب اّلِل للمسوولمني املثوول موون إخوولاوم املوويمنني قووبلهم.من ملكووه ا ميووا
ا عنود هم،فلم ازعول ع أنبيوائموالطري ،الضارب يف جذور الزمان ..من أول ك الذين صدقلا يف إمياوم،وقاتللا 

يودوا اين يف هذا املقام ..مقوام ا؟هواق ..فلوم يز ابألقب ا مي -لى امللت عوهم مقدملن  -وشقبلا  ا بتالء 
 رّبوووم الثبوووات يطلبووولا مووون يف أمووورهم.وأن« ِإْسووورافا  »طووواءهم فْيوهوووا علوووى أن يسوووتغفروا رّبوووم وأن اسوووملا أخ

م يف ملقوو  ،وإحسوواووالنصوور علووى الكفووار ..وبووذلك انلوولا يوولاب الوودارين،جزاء إحسوواوم يف أقب الدعاء
َأصوواَّبُْم يف  َهنُوولا ِلموواَكِثْي ،َفمووا وَ   رِبِِيُوولنَ   َمَعووهُ وََكووأَيِِْن ِمووْن نَووِلِ  قاتَوولَ »ا؟هاق.وكووانلا مووثال يضووربه اّلِل للمسوولمني:

وووووُه الصَّووووو ُ ُيُِ ،َوموووووا َضوووووُعُفلا َوَموووووا اْسوووووَتكانُلا.َواّللَّ لا:َربوَّنَوووووا اْغِفوووووْر لَنوووووا ْلهَلُْم ِإ َّ أَْن قالُ .َوما كووووواَن قَوووووواِبرِينَ َسوووووِبيِل اّللَِّ
ُ يَوكافِ ْلِم الْ لَوى اْلَقوُذنُلبَنا،َوِإْسرافَنا يف أَْموران َويَوبِِوحْل أَقْوداَمنا َواْنُصوْران عَ  لاَب الوُدنْيا َوُحْسوَن يَولاِب رِيَن.فَوآ ُهُم اّللَّ

ُ ُيُُِه اْلُمْحِسِننيَ   «  اهْلِخرَِة.َواّللَّ
عا  قليوول بوودر وهووم ضووب،هووك أول هزميوو  تصوودم املسوولمني،الذين نصوورهم اّلِل «أحوود»لقوود كانووحل اهلزميوو  يف 

  ء  بوتاللج لا ابهم أحود،ف.فلما أن صودمتفكأ ا وقر يف نفلسهم أن النصر يف كل ملقع  هول السون  الكلنيو 
خووذ رق السوويا  ذمي.واسووتطكووأوم   ينتظرونووه  ولعلووه هلووذا نووال احلوودية حوولل هووذ  اللاقعوو  يف القوورآن الكر 
هم،وتصووووووووووحيحا يوووووووووو  لنفلساملسوووووووووولمني ابلتأسووووووووووي   رة،واب سووووووووووتنكار  رة،وابلتقريوووووووووور  رة،وابملثوووووووووول  رة،ترب

 لتصلرهم،وإعداقا هلم.
 لن له عظيم.لذي يندبم نليل،والتجارب أمامهم كاق ،والتكالي  عليهم ابهظ ،واألمر افالطري  أمامه

ان م  لكوووه ا ميوووا يوووربطهواملثووول الوووذي يضوووربه هلوووم هنوووا مثووول عوووام،  ُيووودق فيوووه نبيوووا،و  ُيووودق فيوووه قلما.إ ووو
ربطهم يووووو يف كوووول قيوووون كأنووووه األموووور املطوووورق يف كوووول قعوووولة و   ا بووووتالء ويعلمهووووم أقب املوووويمنني ويصوووولر هلووووم 

قيودة كلوه م أن أمور الع أخالقهو سالفهم من أتباع األنبياء ليقرر يف حسهم قراب  امليمنني للميمنني ويقر يف
 واحد.

صواَّبُْم يف َسوِبيِل ِثْي .َفموا َوَهنُولا ِلموا أَ بِِيُولَن كَ َعوُه رِ وََكأَيِِْن ِمْن َنِلِ  قاَتَل مَ »وأوم كتيب  يف ا؟يا ا مياين الكبْي:
هم ملوووا موووا ضوووعفحل نفلسوووت كثْية.ف....وكوووم مووون نووول قاتلوووحل معوووه مجاعوووا«  َوموووا َضوووُعُفلا َوَموووا اْسوووَتكانُلااّللَِّ 

ا استسوولملا لكفا ،ومووأصوواّبم موون الووبالء والكوورب والشوودة وا؟را .ومووا ضووعفحل قوولاهم عوون ا سووتمرار يف ا
 للجزع و  لاعداء ..فهذا هل كأن امليمنني،املنافحني عن عقيدة وقين ..

ُ ُيُُِه الصَّاِبرِينَ َوا»   يسوتكينلن ني عوزائمهم،و هم،و  تلو..الذين   تضع  نفلسوهم،و  تتضعضوع قولا« ّللَّ
 أو يستسلملن ..

سوووووو  علووووووى ؟را ،ومياوالتعبوووووْي ابحلووووووه مووووون اّلِل للصووووووابرين.له وقعه.ولوووووه إُيووووووا  .فهل احلوووووه الووووووذي ذسووووول 
 القر ،ويعلم ويربل عن الضر والقر  والكفا  املرير 

.فهول ميضوك ا بوتالء هنا كان السيا  قد رسم الصلرة الظاهرة هلي ء املويمنني يف مولقفهم مون الشودة و  وإىل
بعووودها لْيسوووم الصووولرة الباننووو  لنفلسوووهم ومشاعرهم.صووولرة األقب يف حووو  اّلِل،وهوووم يلاجهووولن اهلووولل الوووذي 
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ن التلجووه إىل اّلِل ..  يووذهل النفلس،ويقيوودها اباطوور الراهوو    تتعدا .ولكنووه   يووذهل نفوولس املوويمنني عوو
ولكون لتطلوه العفول واملغفورة،ولتع    -وهل ما يتبواقر عواقة إىل النفولس  -لتطله النصر أول ما تطله 

َوموا كواَن قَووْلهَلُْم ِإ َّ أَْن قاُللا:َربوَّنَوا اْغِفوْر لَنوا  »ابلذنه وااطي  ،قبل أن تطله الثبوات والنصور علوى األعوداء:
..إوووم   يطلبوولا نعموو  و  يراء.بوول   « يف أَْمران،َويَوبِِووحْل أَْقداَمنا،َواْنُصووْران َعلَووى اْلَقووْلِم اْلكوواِفرِينَ  ُذنُلبَنا،َوِإْسوورافَنا

يطلبلا يلااب و  جزاء ..  يطلبولا يولاب الودنيا و  يولاب اهلخرة.لقود كوانلا أكثور أقاب موع اّلِل،وهوم يتلجهولن 
إ  غفوران الوذنلب،وتثبيحل األقودام ..والنصور  -سبحانه  -لا منه إليه،بينما هم يقاتللن يف سبيله.فلم يطلب

علوووى الكفوووار.فحَّت النصووور   يطلبلنوووه ألنفسوووهم إ وووا يطلبلنوووه هزميووو  للكفووور وعقلبووو  للكفوووار ..إنوووه األقب 
 الالئ  ابمليمنني يف ح  اّلِل الكرمي.

ل مووا يتمنووا  كوون عنوود   هم موووهووي ء الووذين   يطلبوولا ألنفسووهم كووي ا،أعطاهم اّلِل موون عنوود  كوول كووكء.أعطا
 يَووووولاَب ُهُم اّللَُّ فَوووووآ »نوووووالب الووووودنيا وزايقة.وأعطووووواهم كوووووذلك كووووول موووووا يتمنوووووا  نوووووالب اهلخووووورة ويرجلنوووووه:

 « ..الُدنْيا،َوُحْسَن يَلاِب اهْلِخرَةِ 
كووث موون د أحسوونلا األقب وأحسوونلا ا؟هوواق،وأعلن حبووه هلم.وهوول أاب حسووان.فق -سووبحانه  -وكووهد هلووم 

ُ ُيُُِه اْلُمْحِسِننيَ »من الثلاب:النعم  وأكث   « ..َواّللَّ
سووالمك.وقد تصوولر ا وهكووذا تنتهووك هووذ  الفقوورة يف ا سووتعرام وقوود تضوومنحل تلووك احلقووائ  الكبووْية يف ال

 جيل .. م  يف كلأقت هذا الدور يف تربي  ا؟ماع  املسلم .وقد اقخرت هذا الرصيد لام  املسل
 الممرهللاة وأصحيح الاصور أهم أحداث 158 – 149الدرس السادس:

 مقدمة الدرس:
ى ّبوا تصوحي  بوات،يتلخمث ميضك السيا  خطلة أخرى يف اسوتعرام أحوداّ املعركو  واختاذهوا حمولرا للتعقي

يوود،وما سوولم  موون الكماعوو  املالتصوولر،وتربي  الضوومائر،والتحذير موون مزالوو  الطري ،والتنبيووه إىل مووا ُيووي  اب؟
 يبيته هلا أعدا ها امل بصلن:

ختلوا بعود  حل املدينو   ين .وكانقد كانحل اهلزمي  يف أحد جما  لدسائك الكفار واملنافقني واليهلق يف املدول
بسوووياج موووون « بووودر»تهوووا لإلسوووالم بووول   يوووزال املسووولملن فيهوووا نبتووو  غريبووو  إىل حووود كبْي.نبتووو  غريبووو  أحان

كبوووْي وسووونححل   إىل حووود مللقووو الرهبووو ، ا كوووان فيهوووا مووون النصووور األبلج.فلموووا كانوووحل اهلزميووو  يف أحووود تغوووْي ا
الوويت   جوول الفجووائعاوودوا يف الفرصوو  هلووي ء األعووداء امل بصووني أن يظهووروا أحقوواقهم،وأن ينفثوولا  وولمهم وأن

موا يسواعد  -الشهداء ومن أصابتهم ا؟را  املثخن   وخباص  بيلت -قخلحل كل بيحل من بيلت املسلمني 
 فل .على ترويج الكيد والدس والبلبل  يف األفكار والص

 -وهوووك اثووول جسوووم املعركووو  وأضوووخم مشووواهدها  -ويف هوووذ  الفقووورة التاليووو  مووون ا سوووتعرام القووورآين امللجوووه 
يعووودهم  -سوووبحانه  -نسووومع اّلِل سوووبحانه يووودعل الوووذين آمنووولا ليحوووذرهم مووون ناعووو  الوووذين كفوووروا ونسووومعه 

ملعرك ،حسوه وعود  النصر علوى عودوهم،وإلقاء الرعوه يف قلبوه ويوذكرهم ابلنصور الوذي حققوه هلوم يف أول ا
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مث يستحضوور مشووهد  - -هلووم والووذي إ ووا أضوواعل  هووم بضووعفهم ونووزاعهم وخالفهووم عوون أموور رسوولل اّلِل 
املعركوو  بشووطريه،يف صوولرة فائضوو  ابحليليوو  واحلركوو .مث مووا أعقووه اهلزميوو  والفووزع،من إنووزال الطمأنينوو  يف قلوولب 

نافقني،الوذين سواء لونهم ابّلِل سبحانه.ويكشوو  املويمنني مونهم بينموا القلو  واحلوْية واحلسوورة شكول قلولب امل
هلم كذلك عن جانه من حكمته اافي  وتدبْي  اللطي ،يف سْي األحداّ سوْيهتا تلوك،مع تقريور حقيقو  
قدر اّلِل يف آجال العباق.وُيذرهم يف واي  هذ  الفقرة مون ضوالل التصولرات الويت يشويعها الكفوار يف قضوي  

حقيقووووو  البعوووووة،اليت ينتهوووووك إليهوووووا النووووواس ..مووووواتلا أو قتلووووولا ..وإىل أووووووم وا ستشوووووهاق.ويرقهم إىل  املووووولت
اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإْن ُتِطيعُووولا الَّوووِذيَن َكَفوووُروا يوَوووُرُقوُكْم َعلوووى أَْعقووواِبُكْم »:مرجلعووولن إىل اّلِل علوووى كووول حوووال

ُ َمووْل ُكْم َوُهووَل َخووْْيُ ال َقِلبُوولا خاِسوورِيَن ..بَووِل اّللَّ نَّاِصرِيَن.َسوونُوْلِقك يف قُولُوولِب الَّووِذيَن َكَفووُروا الُرْعووَه ِ ووا َأْكوورَُكلا فَوتَونوْ
 ُ َوْعوووَدُ  ِإْذ َهُُسووولَوُْم اِبّللَِّ موووا َ ْ يُونَووووِزِْل بِوووِه ُسوووْلطاان  َوَموووْأواُهُم النَّووواُر،َوبِْ َك َمثْووووَلى الظَّووواِلِمنَي  َوَلَقوووْد َصوووَدَقُكُم اّللَّ

ُتْم ِمْن بَوْعِد موا أَراُكوْم موا هُِبُولَن:ِمْنُكْم َموْن يُرِيوُد الوُدنْيا وَ إبِِْذنِِه،َحَّتَّ ِإذا  ِموْنُكْم َفِشْلُتْم،َوتَناَزْعُتْم يف اأْلَْمِر،َوَعَصيوْ
ُ ُذو َفْضول  َعلَوى اْلُمو َتِلَيُكْم،َوَلَقْد َعفا َعوْنُكْم،َواّللَّ ُهْم لِيَوبوْ ْيِمِننَي.ِإْذ ُتْصوِعُدوَن َو  َمْن يُرِيُد اهْلِخرََة،مُثَّ َصَرَفُكْم َعنوْ

،ِلَكووووْيال َهَْزنُوووولا َعلووووى مووووا فوووواَتُكمْ  ووووا بَِغمِ   َو  مووووا تَوْلووووُلوَن َعلووووى َأَحد ،َوالرَُّسوووولُل يَووووْدُعلُكْم يف أُْخووووراُكْم فَووووَأتَبُكْم َغم 
ُ َخبِووْي  ِ ووا تَوْعَملُوولَن.مُثَّ أَنْوووَزَل َعلَووْيُكْم ِمووْن بَوْعووِد اْلغَوو مِِ أََمَن  ،نُعاسووا  يَوْغشووى نائَِفوو   ِمْنُكْم،َونائَِفوو   قَووْد َأصوواَبُكْم،َواّللَّ

ُهْم أَنْوُفُسُهْم،َيظُُنلَن اِبّللَِّ َغْْيَ احلَْ ِِ َلنَّ اْ؟اِهِليَِّ ،يَوُقلُللَن:َهْل لَنا ِمَن اأْلَْمِر ِمنْ  َككء ف ُقْل:ِإنَّ اأْلَْموَر ُكلَّوُه  َأَ َّتوْ
.ُحُْفلَن يف أَنْوُفِسهِ  وُتْم يف ّللَِِّ ْم ما   يُوْبُدوَن َلَك.يَوُقلُللَن:َلْل كاَن لَنوا ِموَن اأْلَْموِر َكوْكء  موا قُِتْلنوا هاُهنا.قُوْل:َلْل ُكنوْ

ُ موا يف ُصوُدورُِكْم،َولِيُ  َتِلَك اّللَّ َا موا يف قوُ بُوُيلِتُكْم َلَثََز الَِّذيَن ُكِتَه َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإىل َمضواِجِعِهْم.َولِيَوبوْ لُولِبُكْم َمحِِ
ُُم ا َوا اْسوتَوَزهلَّ ُ َعِليم  ِبذاِت الُصُدوِر.ِإنَّ الَِّذيَن تَوَللَّْلا ِمْنُكْم يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعواِن ِإ َّ لشَّوْيطاُن بِوبَوْعِخ موا َكَسوُبلا َواّللَّ

ُهْم،ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َحِليم .اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُو ُ َعنوْ ْخولاِوِْم َوَلَقْد َعَفا اّللَّ ِإذا  -لا   َتُكلنُولا َكالَّوِذيَن َكَفُروا،َوقواُللا ِ ِ
ُ ذلِوووووَك َحْسووووورَة  يف -َضوووووَربُلا يف اأْلَْرِم أَْو كوووووانُلا غُوووووز ى  :لَوووووْل كوووووانُلا ِعْنوووووَدان موووووا مووووواتُلا َوموووووا قُِتُللا،لَِيْجَعوووووَل اّللَّ

ُ ِ ا تَوْعمَ  ُ ُُيِْيك َومُيِيحُل،َواّللَّ لُولَن َبِصوْي .َولَِ ْن قُِتْلوُتْم يف َسوِبيِل اّللَِّ أَْو ُموُتْم َلَمْغِفورَة  ِموَن اّللَِّ َوَرمْحَو   َخوْْي  قُوُللِّبِْم.َواّللَّ
ىَل اّللَِّ ُهَْشُرونَ   « ..ِ َّا َاَْمُعلَن.َولَِ ْن ُمُتْم أَْو قُِتْلُتْم َ ِ

ن موشود ضوخم حلاحنهوا علوى وحني ننظر يف هوذ  اجململعو  مون اهلايت نظورة فاحصو  ْنودها قود ضومحل ج
ويف نسووواني . ويف احليووواة ااملشووواهد الفائضووو  احليليووو ،ومن احلقوووائ  الكبوووْية األصووويل  يف التصووولر ا سوووالمك،

 نهووا جانبووا إ ال توودع مالسوونن الكلنيوو  ..ْنوودها تصوولر املعركوو  كلهووا بلمسووات سووريع  حيوو  متحركوو  عميقوو ،ف
   لهوا ا للمعركوكك أكد حيلي  وأكد استحضوار  سجلته تسجيال يستجيا املشاعر واالانر وهك بدون

خور روق آ .مون كول تصولير.ومالبساهتا ووقائعها،وبكل االجات النفسي  واحلركات الشوعلري  ملصواحب  هلوا 
م جلاحنهوووا علووى ذلوووك احلشوود مووون احلقوووائ  يف مث ْنوودها تضووو -تشوووعبها علوووى نلهلووا و  -يف رواايت السووْية 

 باني  للتصلر الصحي .صلرهتا احلي  الفاعل  يف النفلس،ال
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 -العبوارات أللفواا و اوما من كك أن احتشاق هوذ  املشواهد كلها،وهوذ  احلقوائ  كلهوا،يف هوذا القودر مون 
  ذلوووك مووون لق يف التعبوووْي البشوووري.يدر أمووور غوووْي معهووو -موووع حيليتهوووا وحركتهوووا وإُيائهوووا علوووى هوووذا النحووول 

 ر األقاء نلن أسراهم التعبْي،ويعايدركلن أسرار األساليه،وناقات األقاء،وخباص  من يعا؟لن من
َقِلبُولا خاِسورِ لوى أَْعقوابِ وُكْم عَ اي أَيُوَها الَّوِذيَن آَمنُولا ِإْن ُتِطيعُولا الَّوِذيَن َكَفوُروا يوَوُرقُ » ُ َموْل ُكْم َوُهوَل ُكْم فَوتَونوْ يَن.َبِل اّللَّ

 « ..َخْْيُ النَّاِصرِينَ 
ثبطوووولا توووول والقر ،ليميوووو  والقمووووا أصوووواب املسووولمني موووون اهلز  لقووود انتهووووز الكفووووار واملنووووافقلن واليهووولق يف املدينوووو 

 ع مشوركك قورياكوتبا  موعزائمهم،وحلفلهم عاقب  السْي مع حممد،ويصلروا هلم راو  القتال،وعلاقه ا 
اقة لثقو  يف القيوع  عودم اوحلفائهم ..وجل اهلزمي  هل أصل  األجلاء لبلبل  القللب،وخلخل  الصفل ،وإكا

ا  ملنتصورين فيهومسوامل  ا صورار علوى املعركو  موع األقولايء وتوزيني ا نسوحاب منها،و والتشكيك يف جودوى ا
دة،مث م كيوووان العقيووو ،مث هلووودموووع إترة امللاجوووع الشخصوووي  واهل م الفرقيووو  وهليلهوووا كلهوووا هلووودم كيوووان ا؟ماعووو

فووروا كاعوو  الووذين  .فطذين كفروالاقوولايء الغووالبني  وموون مث ُيووذر اّلِل الووذين آمنوولا أن يطيعوولا الوو لالستسووالم
إموا أن  لكفر.فوامليمناب إىل اعاقبتها ااسارة امليكدة،وليك فيها رب  و  منفع .فيها ا نقالب على األعق

والعيواذ  -كوافرا   لوى عقبيوهعميضك يف نريقه ااهود الكفور والكفار،ويكواف  البانول واملبطلني،وإموا أن يرتود 
يوول إليووه هووذا ..ح لووى ملقفووه،وحمتفظا بدينووه ..إنووه قوود حيوولحمووال أن يقوو  سوولبيا بووني بني،حمافظووا عو  -ابّلِل 

لبني ألقولايء الغوااعركو  موع إليه يف أعقاب اهلزمي ،وهحل ونوأة ا؟ور  والقر ،أنوه مسوتطيع أن ينسوحه مون امل
  ر فالوذي   يتحوهوم كبْي.و وأن يساملهم ويطيعهم،وهل مع هذا حمتفج بدينوه وعقيدتوه وإميانوه وكيانوه  وهول 

الل والبانوووول الشوووور والضووووو يف هووووذا اجملووووال   بوووود أن يرتوووود إىل اللراء،والووووذي   يكوووواف  الكفوووور إىل األمووووام 
ل والطغيوووان  ل والبانووووالطغيوووان،  بووود أن يتخووواذل ويتقهقووور ويرتووود علوووى عقبيوووه إىل الكفووور والشووور والضوووال
يف  -يتنووازل م ّبوو،والثقوو  والووذي   تعصوومه عقيدتووه و  يعصوومه إميانووه موون ناعوو  الكافرين،وا سووتماع إليهم

 ن عقيدته وإميانه منذ اللحظ  األوىل ..ع -احلقيق  
م،وأن يطيووووع  وسلسوووتهإووووا اهلزميووو  الروحيووو  أن يوووركن صووواحه العقيووودة إىل أعوووداء عقيدتوووه،وأن يسوووتمع إىل

 تلجيهاهتم ..
ك يف ُيوولكفر،ولوول   يووه إىل ااهلزميوو  ابقئ ذي بوودء.فال عاصووم لووه موون اهلزميوو  يف النهاي ،وا رتووداق علووى عقب

ن ياقتوووه،غناء عوووقدتوووه،ويف خطلاتوووه األوىل أنوووه يف نريقوووه إىل هوووذا املصوووْي البوووائك ..إن املووويمن اووود يف عقي
ب ق علووى األعقوواا رتوودا مشوولرة أعووداء قينووه وأعووداء قياقتووه.فإذا اسووتمع إىل هووي ء موورة فقوود سووار يف نريوو 

 اي أَيُوَهوووا»سوووم ا ميوووان:اقيهم ابهوووا،وهل ينووو..حقيقووو  فطريووو  وحقيقووو  واقعي ،ينبوووه اّلِل املووويمنني هلا،وُيوووذرهم إاي
 « ..ِلُبلا خاِسرِينَ ْم فَوتَونوْقَ ْعقاِبكُ الَِّذيَن آَمُنلا ِإْن ُتِطيُعلا الَِّذيَن َكَفُروا يَوُرُقوُكْم َعلى أَ 

عووود خسوووارة يتحقووو  ب وأيوو  خسوووارة بعووود خسوووارة ا رتووداق علوووى األعقووواب،من ا ميوووان إىل الكفوورف وأي ربووو 
 ا ميانف
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لسوويا  ا فهل وهم،يضووربان مبعووة امليوول إىل ناعوو  الووذين كفووروا هوول رجوواء احلمايوو  والنصوورة عنوودهم،وإذا كوو
ُ َمْل ُكْم،َوُهلَ »صفحا عنه،ليذكرهم  قيق  النصرة واحلماي :  «.لنَّاِصرِينَ اَخْْيُ  َبِل اّللَّ

 مل  ،فمووووا اّللِ كووووان   فهوووذ  هووووك ا؟هوووو  الوووويت يطلوووه امليمنوووولن عنوووودها الل يوووو ،ويطلبلن عنووودها النصوووورة.ومن
 عبيدفحاجته بل ي  أحد من خلقهف ومن كان اّلِل انصر  فما حاجته بنصرة أحد من ال

ّلِل اب بسووبه إكووراكهممث ميضووك السوويا  يثبووحل قلوولب املسلمني،ويبشوورهم إبلقوواء الرعووه يف قلوولب أعدائهم،
 قُولُولِب َسونُوْلِقك يف »لظواملني:لما   ينزل به سلطاان،و  اعل له قولة وقودرة.وذلك فول  عوذاب اهلخورة املهيوأ 

 « .. َمثْوَلى الظَّاِلِمنيَ ْأواُهُم النَّاُر،َوبِْ كَ ْلطاان .َومَ  بِِه سُ الَِّذيَن َكَفُروا الُرْعَه ِ ا َأْكرَُكلا اِبّللَِّ ما  َْ يُونَوِزِلْ 
مان   املعرك ،وضووويوووفيووول بنهاواللعووود مووون اّلِل ا؟ليووول القووواقر القاهر،إبلقووواء الرعوووه يف قلووولب الوووذين كفروا،ك

 هلزمي  أعدائه ونصر أوليائه ..
منوووولا حووووَّت الووووذين آ وهوووول وعوووود قووووائم يف كوووول معركوووو  يلتقووووك فيهووووا الكفوووور اب ميان.فمووووا يلقووووى الووووذين كفووووروا
يف قلوووووولب  ا ميووووووان حووووووافلهم،ويتحر  الرعووووووه امللقووووووى موووووون اّلِل يف قلوووووولّبم.ولكن املهووووووم أن تلجوووووود حقيقوووووو 

ك يف أن ل كوائب  مون كوكوتجرق من  وحد ،والثق  املطلق  ّبذ  الل ي ،وال امليمنني.حقيق  الشعلر بل ي  اّللِ 
 ّلِل رم و  سووابقنين يف األجنوود اّلِل هووم الغووالبلن،وأن اّلِل غالووه علووى أموور ،وأن الووذين كفووروا غووْي معجووزي

 سبحانه 
در  البشور وتقو يولنعا تورا   ووالتعامل مع وعود اّلِل هوذا،مهما تكون لولاهر األمولر ختالفه،فلعود اّلِل أصود  

إوم إىل ذي قولة. قولة و  عقلهلم  إنه الرعه ألن قللّبم خاوي  من السوند الصوحي .ألوم   يسوتندون إىل
 أكركلا ابّلِل آهل    سلطان هلا،ألن اّلِل   مينحها سلطاان.

بوووه اهلهلووو   رة تلصووو ثْيا.موووالقووورآن ك ذو معووو  عمي ،وهووول يصووواقفنا يف« موووا َ ْ يُونَووووِزِْل بِوووِه ُسوووْلطاان  »والتعبوووْي:
 املدعاة،ومرة تلص  به العقائد الزائف  ..وهل يشْي إىل حقيق  أساسي  عميق :

إن أيوو  فكوورة،أو عقيوودة،أو كخصووي ،أو منظموو  ..إ ووا هيووا وتعموول وتوويير  قوودار مووا هموول موون قوولة كامنوو  
ن تلافووو  موووع أي  قووودار موووا فيهوووا مووو« احلووو »وسووولطان قاهر.هوووذ  القووولة تتلقووو  علوووى مقووودار موووا فيهوووا مووون 

القاعووودة الووويت أقوووام اّلِل عليهوووا الكلن،وموووع سووونن اّلِل الووويت تعمووول يف هوووذا الكلن.وعندئوووذ مينحهوووا اّلِل القووولة 
والسوولطان احلقيقيووني الفوواعلني املووييرين يف هووذا اللجوولق.وإ  فهووك زائفوو  ابنلوو  ضووعيف  واهيوو ،مهما بوودا فيهووا 

ويقوولم الشوور  ابتووداء  -يف صوولر كووَّت  - آهلوو  أخوورى موون قوولة والتموواع وانتفوواش  واملشووركلن يشووركلن مووع اّللِ 
كوي ا موا مون خصوائا األللهيو  ومظاهرهوا.ويف مقدمو  هوذ  ااصوائا  -سوبحانه  -على إعطواء غوْي اّلِل 

حوو  التشوووريع للعبوواق يف كووويون حيوواهتم كلهوووا وحووو  وضووع القووويم الوويت يتحووواكم إليهووا العبووواق يف سوووللكهم ويف 
بواق وإلووزامهم ابلطاعوو  لتلوك التشووريعات وا عتبوار  هلووذ  القوويم ..مث شيت جمتمعواهتم وحوو  ا سوتعالء علووى الع

مسووأل  العبوواقة الشووعائري  ضوومن إعطوواء هووذ  ااصووائا لغووْي اّلِل سووبحانه،وواحدة منهووا  فموواذا هموول هووذ  
 اهلهلوو  موون احلوو  الووذي أقووام اّلِل عليووه الكوولنف إن اّلِل اللاحوود خلوو  هووذا الكوولن لينتسووه إىل خالقووه اللاحوود
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وخلوو  هووذ  ااالئوو  لتقوور لووه ابلعبلقيوو  وحوود  بووال كووريك ولتتلقووى منووه الشووريع  والقوويم بووال منووازع ولتعبوود  
وحوووود  حوووو  عباقتووووه بووووال أنووووداق ..فكوووول مووووا حوووورج علووووى قاعوووودة التلحيوووود يف معناهووووا الشووووامل،فهل زائوووو  

،و  ميلووك أن ابنل،منوواقخ للحوو  الكووامن يف بنيوو  الكوولن.ومن مث فهوول وا  هزيوول،  ُيموول قوولة و  سوولطاان
ييير يف جمرى احلياة بل   ميلك عناصر احلياة و  ح  احلياة  وموا قام أول وك املشوركلن يشوركلن ابّلِل موا   
ينزل به سولطاان مون اهلهلو  والعقائود والتصولرات فهوم يرتكنولن إىل ضوع  وخولاء،وهم أبودا خولارون ضوعفاء 

 إىل احل  ذي السلطان .. وهم أبدا يف رعه حيثما التقلا ابمليمنني املرتكنني
ا ابلسووال  انول مودججوإننوا لنجود مصودا  هووذا اللعود كلموا التقوى احلوو  والبانول ..وكوم مون موورة وقو  الب

 -لت صووركوو  وكوول أمووام احلوو  األعزل.ومووع ذلووك كووان البانوول ُيتشوود احتشوواق املرعلب،ويرعوو  موون كوول ح
ا ضووطراب يف الشووتات و لووذعر والفووزع و وهوول يف حشوود  املسوول  انشوولق  فأمووا إذا أقوودم احلوو  وهوواجم فهوول ا

لِب ِقك يف قُولُووَسوونُولْ :»صووفل  البانوول ولوول كانووحل لووه احلشوولق،وكان للحوو  القل ،تصووديقا للعوود اّلِل الصوواق 
 « ..ْلطاان   بِِه سُ الَِّذيَن َكَفُروا الُرْعَه ِ ا َأْكرَُكلا اِبّللَِّ ما  َْ يُونَوِزِلْ 

 ظاملني.املصْي انزن البائك الذي يلي  ابل ذلك يف الدنيا.فأما يف اهلخرة ..فهنا 
 « ..َوَمْأواُهُم النَّاُر.َوبِْ َك َمثْوَلى الظَّاِلِمنَي »

 ئلها.لساح  يف أواالنصر ا وهنا يرقهم السيا  إىل مصدا  وعد اّلِل هذا يف غزوة أحد ذاهتا.فقد كان هلم
لرفعووه  فلووم اتوود يوود   لوولا همهووم الغنائم،وسووقولقوود اسووتحر القتوول يف املشووركني حووَّت ولوولا األقابر،وتركوولا وراء

 غنوائمموام إغوراء الأالرمواة  حَّت رفعته هلم امرأة  ..و  ينقله النصر هزمي  للمسلمني إ  حني ضعفحل نفلس
بويهم وقائوودهم ..وهنووا يورقهم السوويا  إىل صووميم ن - -وتنوازعلا فيمووا بينهم،وخووالفلا عون أموور رسوولل اّلِل ،

ُ وَ َدَقُكمُ صَ َوَلَقْد  »:فها وأحدايها ومالبساهتا،يف حيلي  عجيب املعرك  ومشاهدها وملاق  ْعوَدُ ،ِإْذ َهُُسولَوُمْ  اّللَّ
ُكْم َموووْن يُرِيوووُد الوووُدنْيا راُكوووْم موووا هُِبُووولَن:ِمنْ أَ موووا  ِموووْن بَوْعووودِ  -ُتْم إبِِْذنِوووِه،َحَّتَّ ِإذا َفِشوووْلُتْم َوتَنووواَزْعُتْم يف اأْلَْمِر،َوَعَصووويوْ 

َتلِ  َوِموووْنُكمْ  ُهْم لِيَوبوْ ُ ُذو فَ  َلَقوووْد َعفووواَيُكْم.وَ َموووْن يُرِيوووُد اهْلِخووورََة.مُثَّ َصوووَرَفُكْم َعووونوْ ْضووول  َعلَوووى اْلُموووْيِمِننَي.ِإْذ َعوووْنُكْم،َواّللَّ
،ِلَكوْيال هَْ غَ  فَوَأتَبُكمْ راُكْم،ُتْصِعُدوَن َو  تَوْلُلوَن َعلى َأَحد ،َوالرَُّسلُل يَوْدُعلُكْم يف أُخْ  وا بَِغمِ  َزنُولا َعلوى موا فواَتُكْم م 

ُ َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللَن.مُثَّ أَنْوَزَل عَ  يَوْغشوى نائَِفو   ِمْنُكْم،َونائَِفو    اْلَغمِِ أََمَن   نُعاسوا   ِمْن بَوْعدِ  َلْيُكمْ َو  ما َأصاَبُكْم.َواّللَّ
ُهْم أَنْوُفُسُهْم َيظُُنلَن اِبّللَِّ َغْْيَ احلَْ ِِ لَ  أْلَْموِر ِموْن َكوكء ف قُوْل:ِإنَّ اأْلَْموَر  ُقلُللَن:َهْل لَنا ِموَن ااِهِليَِّ ،يوَ ؟ْ نَّ اَقْد َأَ َّتوْ

.ُحُْفوولَن يف أَنْوُفِسووِهْم مووا   يُوْبووُدوَن لَووَك.يَوُقللُ  ِتْلنووا هاُهنا.قُووْل:َلْل  َن اأْلَْمووِر َكووْكء  مووا قُ كوواَن لَنووا ِموو  لَن:َللْ ُكلَّووُه ّللَِِّ
ووُتْم يف بُويُوولِتُكْم لَووَثَزَ  ُ مووا يف ضوواِجِعِهْم.وَ ِإىل مَ   الَّووِذيَن ُكتِووَه َعلَووْيِهُم اْلَقْتوولُ ُكنوْ َتِلَك اّللَّ َا مووا لِيَوبوْ  ُصووُدورُِكْم.َولُِيَمحِِ

ُ َعلِووويم  بِوووذاِت الُصوووُدوِر.ِإنَّ الَّوووِذيَن تَولَ  ُمُ َم اْلتَوَقوووى اْ؟َْمعووواِن إِ ْنُكْم يوَووولْ ِمووولَّوووْلا يف قُولُووولِبُكْم،َواّللَّ َوووا اْسوووتَوَزهلَّ وووْيطاُن   َّ الشَّ
ُهْم.ِإنَّ اّللََّ َغفُ  ُ َعنوْ  « ..يم  لر  َحلِ بِبَوْعِخ ما َكَسُبلا.َوَلَقْد َعَفا اّللَّ

إن التعبوْي القوورآين هنووا لْيسوم مشووهدا كووامال ملسور  املعرك ،ولتووداول النصوور واهلزمي .مشوهدا   يوو   حركوو  يف 
يف الضوووومائر،إ  ويثبتهووووا ..وكووووأن العبووووارات امليوووودان،و  خووووانرة يف النفوووولس،و   وووو  يف اللجوووول ،و  خا؟وووو  
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كري  مصلر مير ابلبصر،وُيمل يف كل حركو  صولرا جديودة انبض .وخباصو  حوني يصولر حركو  ا صوعاق يف 
للفوووووووووارين املرتووووووووودين عووووووووون املعرك ،املصوووووووووعدين  - -ا؟بووووووووول،واهلروب يف قهوووووووووا وذعر،وقعووووووووواء الرسووووووووولل 

 لا  وخلانر وانفعا ت ومطامع ..للهرب.يصحه ذلك كله حرك  النفلس،وما يدور فيها من خ
ز ّبووا أسوووللب لوويت يتميووواومووع هووذا احلشووود موون الصوولر احليووو  املتحركوو  النابضوو ،تلك التلجيهوووات والتقريوورات 

ُ َوْعَد ُ »القرآن،ومنهج القرآن ال بلي العجيه:  « .. إبِِْذنِهِ ُسلَوُمْ  ِإْذ هَُ َوَلَقْد َصَدَقُكُم اّللَّ
أصوووللن م،أو يست ،حية بووودأ املسووولملن ُيسووولن املشوووركني،أي حمووودون حسوووهوكوووان ذلوووك يف مطوووالع املعركووو

« لكووم النصوور مووا صووثمت»د قووال هلووم:قوو - -كووأفتهم.قبل أن يلهوويهم الطمووع يف الغنيموو .وكان رسوولل اّلِل 
 فصدقهم اّلِل وعد  على لسان نبيه.

ُتْم ِمْن » رِيوُد الوُدنْيا َوِموْنُكْم َموْن يُ هُِبُولَن:ِمْنُكْم َموْن  أَراُكوْم موا ْعوِد موابوَ َحَّتَّ ِإذا َفِشْلُتْم َوتَناَزْعُتْم يف اأْلَْمِر َوَعَصيوْ
 « ..يُرِيُد اهْلِخرَةَ 

طاعو   مون يورون اليونهم وبونيبوهل تقرير حلال الرماة.وقد ضع  فريو  مونهم أموام إغوراء الغنيمو  ووقوع النوزاع 
عيوووونهم نالئووووع النصوووور الووووذي عد مووووا رأوا  وانتهووووى األموووور إىل العصوووويان.ب - -املطلقوووو  ألموووور رسوووولل اّلِل 

لصوو  الوولب فلووم يعوود لزعووحل القُيبلنووه.فكانلا فريقني:فريقووا يريوود غنيموو  الوودنيا،وفريقا يريوود يوولاب اهلخرة.وت
ركوووو  نووووه يف معموحوووودة،و  يعوووود اهلوووود  واحدا.وكووووابحل املطووووامع جووووالء ا خووووالص والتجوووورق الووووذي   بوووود 

عركوو  م انتصوار يف لضوومْي.و ا معركوو  يف امليودان ومعركو  يف االعقيدة.فمعركو  العقيودة ليسووحل ككول معركو .إو
 له. خلصحل نفلسهم ا إ  منامليدان قون ا نتصار يف معرك  الضمْي.إوا معرك  ّلِل،فال ينصر اّلِل فيه

لرايووو  الووويت صوووهم وحمضووهم ل إذا حمومووا قامووولا يرفعووولن رايوو  اّلِل وينتسوووبلن إليها،فوووإن اّلِل   ميوونحهم النصووور إ 
انول عولن رايو  البلوذين يرفافعلها كك   يكلن هنا  غا و  قخول و  اليوه ابلراي .ولقود يغلوه املبطلولن ر 

ص رفعوولن رايوو  العقيوودة و  حلصوولن هلووا إخووالأمووا الووذين ي -ا اّلِل حلكموو  يعلمهوو -صوورُي  يف بعووخ املعووار  
ل  لقوورآن أن الوواا يريوود موو.وهووذا التجوورق،فال ميوونحهم اّلِل النصوور أبوودا،حَّت يبتلوويهم فيتمحصوولا ويتمحضوولا .
اعوو  مجأن يعلمووه لل -سووبحانه  -للجماعوو  املسوولم  ّبووذ  ا كووارة إىل موولقفهم يف املعرك ،وهووذا مووا أراق اّلِل 
 َموْن يُرِيوُد الوُدنْيا ِموْنُكمْ »ج   ب املتأر املسلم ،وهك تتلقى اهلزمي  املريرة والقر  األليم مثرة هلذا امللق  املضطر 

لملن أنفسووهم مووا كووان املسوو قلوولب،اليت..والقوورآن يسوول  األضوولاء علووى خفووااي ال« ْن يُرِيووُد اهْلِخوورَةَ َوِمووْنُكْم َموو
 يعرفلن وجلقها يف قللّبم ..

ا ِموووْن َأْصوووَحاِب َرُسووولِل اّللَِّ  يُرِيوووُد الوووُدنْوَيا َحوووَّتَّ  - -َعوووْن َعْبوووِد اّللَِّ بْوووِن َمْسوووُعلق  قَاَل:َموووا ُكْنوووحُل أََرى أَنَّ َأَحووود 
..وبوذلك 455أْلَْوَسو ِ َلحْل ِفيَنا يَوْلَم أُُحد :ِمْنُكْم َموْن يُرِيوُد الوُدنْوَيا َوِموْنُكْم َموْن يُرِيوُد اهْلِخورََة .َرَواُ  الطَّوَثَاينُ يف انَوزَ 

يضع قللّبم أمامهم مكشلف   ا فيها ويعرفهم من أين جاءهتم اهلزمي  ليتقلها  ويف اللقحل ذاته يكشو  هلوم 
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اّلِل وتووودبْي  وراء هوووذ  اهل م الوووويت تعرضووولا هلوووا ووراء هوووذ  األحوووداّ الووويت وقعووووحل عووون نووور  مووون حكمووو  
َتِلَيُكمْ » سباّبا الظاهرة: ُهْم لِيَوبوْ  « ..مُثَّ َصَرَفُكْم َعنوْ

لهتم و سووووهم قووو  اّلِل لقووود كوووان هنوووا  قووودر اّلِل وراء أفعوووال البشووور.فلما أن ضوووعفلا وتنوووازعلا وعصووولا صووور 
 ا ابلفرار ..ان،فالذو   الرماة عن يغرة ا؟بل،وصر  املقاتلني عن امليدوانتباههم عن املشركني،وصر 

زميوو  وااوول  واهل م ابلشوودةوقووع كوول هووذا مرتبووا علووى مووا صوودر موونهم ولكوون موودبرا موون اّلِل ليبتلوويهم ..ليبتلوويه
يز فووولس،وايوالقتووول والقووور  وموووا يتكشووو  عنوووه هوووذا كلوووه مووون كشووو  مكنووولانت القلووولب،ومن احووويا الن

 ا سيجكء.كم  -الصفل  
 ني هذا وذا .تعارم ب وهكذا تقع األحداّ مرتب  على أسباّبا،وهك يف اللقحل ذاته مدبرة  ساّبا.بال

 فلكل حاقّ سبه،ووراء كل سبه تدبْي ..من اللطي  اابْي ..
موا وقوع مونكم ععفوا كوذلك ..عفا عما وقع منكم من ضع  ومن نزاع ومن عصيان و « َوَلَقْد َعفا َعْنُكمْ »

  تصواحبه نيو ي الوذي  وانقالب وارتداق ..عفا عنكم فضوال منوه ومنو ،وعاوزا عون ضوعفكم البشور  من فرار
م ،وا ستسووالميووان ابّللِ سووي   و  إصوورار علووى ااطي وو  ..عفووا عوونكم ألنكووم ختط وولن وتضووعفلن يف قائوورة ا 

ُ ُذو َفْضل  َعَلى اْلُمْيِمِننيَ »له،وتسليم قياقكم ملشي ته:  « ..َواّللَّ
لن موووون ه   يوووودعضووووله علوووويهم أن يعفوووول عنهم،مووووا قاموووولا سووووائرين علووووى منهجووووه،مقرين بعبوووولقيتهم لوووووموووون ف

ا   منووه ..فووإذإلازينهم مووخصووائا األللهيوو  كووي ا ألنفسووهم،و  يتلقوولن وجهووم و  كووريعتهم و  قوويمهم،و  
 الء بوووتا بعووود  وقعوووحل مووونهم ااطي ووو  وقعوووحل عووون ضوووع  وعجوووز أو عووون نووويا وقفعووو  ..فيتلقووواهم عفووول اّللِ 

 والتمحيا وااالص ..
 .. «ْدُعلُكْم يف أُْخراُكمْ الرَُّسلُل يَ َحد ،وَ ِإْذ ُتْصِعُدوَن َو  تَوْلُلوَن َعلى أَ »ويستحضر صلرة اهلزمي  حي  متحرك :

من الضووع  شووأ عنهووا،كووك يعموو  وقووع املشووهد يف حسووهم ويثووْي ااجوول واحليوواء موون الفعل،ومقدماتووه الوويت ن
الئوووول ..فهووووم ألفوووواا ق لعبووووارة ترسووووم صوووولرة حووووركتهم احلسووووي  وحووووركتهم النفسووووي  يفوالتنووووازع والعصوووويان ..وا

د مونهم ايوه أحو مصعدون يف ا؟بل هراب،يف اضطراب ورعه وقها،  يلتفحل أحود مونهم إىل أحود  و 
 دعلهم ليطم ونهم علوى حياتوه بعود موا صوا  صوائ :إن حممودا قود قتول،فزلزلي - -قاعك أحد  والرسلل 

 امهم ..إنه مشهد كامل يف ألفاا قالئل ..ذلك قللّبم وأقد
بفرارهم،غمووا ميووا نفلسووهم  - -وكانووحل النهايوو  أن اووزيهم اّلِل علووى الغووم الووذي تركوول  يف نفووك الرسوولل 

 -وهوول تبووحل قووم،وهووم عنووه فووارون  -علووى مووا كووان منهم،وعلووى تووركهم رسوولهلم احلبيووه يصوويبه مووا أصووابه 
أصاّبم.فهذ  التجرب  اليت مورت ّبم،وهوذا األ  الوذي أصواب نبويهم  ذلك كك   ُيفللا كي ا فاهتم و  أذى

وذلووك النوودم الووذي سوواور نفلسووهم،وذلك الغووم الووذي أصوواّبم  -وهوول أكوو  علوويهم موون كوول مووا نووزل ّبووم  -
ووا  :»..كوول ذلووك سيصووغر يف نفلسووهم كووِل مووا يفوولهتم موون عرم،وكوول مووا يصوويبهم موون مشووق   فَووَأتَبُكْم َغم 
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،ِلَكْيال هَْ  ..واّلِل املطلوع علوى اافوااي،يعلم حقيقو  أعموالكم،وقوافع « َزنُلا َعلى ما فاَتُكْم َو  ما َأصواَبُكمْ بَِغمِ 
ُ َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللنَ »حركاتكم:  « ..َواّللَّ

ن تبوولا نني الووذيولقوود أعقووه هوولل اهلزميوو  وذعرها،وهرجهووا ومرجها،سووكلن عجيه.سووكلن يف نفوولس املوويم
ة ن هووذ  الظوواهر لتعبووْي عووبيهم.لقوود مشلهووم نعوواس لطيوو  يستسوولملن إليووه مطم نووني  واإىل رّبم،وتبوولا إىل ن

ْم ِموْن بَوْعوِد َزَل َعلَوْيكُ  أَنْوومُثَّ »العجيب  يش  وير  وينعم،حَّت ليصولر  رسوه وللوه ذلوك ا؟ول املطمو ن اللقيوع:
 « ..اْلَغمِِ أََمَن   نُعاسا  يَوْغشى نائَِف   ِمْنُكمْ 

 دين املوووورهقنيم ابجملهوووومحوووو  اّلِل الوووويت هوووو  بعبوووواق  املوووويمنني فالنعوووواس حووووني يلوووووهووووك لوووواهرة عجيبوووو  تشووووك بر 
ّبم ه يف قلوووووول املفزعني،ولوووووول حلظوووووو  واحوووووودة،يفعل يف كيوووووواوم فعوووووول السووووووحر،ويرقهم خلقووووووا جديدا،ويسووووووك

بتووه يف حلظوو   ا وقوود جر الطمأنينوو ،كما يسووكه يف كيوواوم الراح .بطريقوو  جمهللوو  الكنووه والكيوو   أقوولل هووذ
 كرب وكدة.

حسسووحل فيووه رمحوو  اّلِل النديوو  العميقوو  بصوولرة تعجووز عوون وصووفها العبووارة البشووري  القاصوورة  روى ال مووذي فأ
ُهْم يَوْلَم ِووذ  َأَحوود  ِإ َّ   مَيِيووُد َهْووحَل َعووْن أَنَووك  َعووْن َأىِب نَْلَحووَ  قَوواَل َرفَوْعووحُل رَْأِسووى يوَووْلَم أُُحوود  َفَجَعْلووحُل أَْنظُووُر َوَمووا ِموونوْ

 .456َعاِس َفَذِلَك قَوْللُُه َعزَّ َوَجلَّ )مُثَّ أَنْوَزَل َعَلْيُكْم ِمْن بَوْعِد اْلَغمِِ أََمَن   نُوَعاس ا (.َحَجَفِتِه ِمَن النوُ 
يَوَنا أََنك  أَنَّ أاََب نَْلَحَ  قَاَل َغِشيَوَنا النُوَعاُس َوحَنُْن ِ  َمَصوافَِِنا يوَوْلَم أُُحود  ويف رواي  أخرى  قَواَل  -َعْن قَوَتاَقَة َحدَّ

 ..457َوَيْسُقُ  َوآُخُذُ  .،َجَعَل َسْيِفى َيْسُقُ  ِمْن يَِدى َوآُخُذُ  فَ  -
لصوووولا موووون خوالووووذين   يتأمووووا الطائفوووو  األخوووورى فهووووم ذوو ا ميووووان املزعزع،الووووذين كووووغلتهم أنفسووووهم وأ تهم،

إىل  متطمو ن قلولّب قودر ،و لتصلرات ا؟اهلي ،و  يسلملا أنفسهم كلها ّلِل خالصو ،و  يستسولملا بكليوتهم 
سوبحانه  -ضواء منوه قائوه،و  أن ما أصاّبم إ ا هل ابوتالء للتمحيا،ولويك ختليوا مون اّلِل عون أوليائوه ألعد

ْْيَ َغووُهْم،َيظُُنلَن اِبّللَِّ ُهْم أَنْوُفُسووَونائَِفوو   قَووْد َأَ َّووتوْ  »نوول ابلغلبوو  األخووْية والنصوور الكاموول:للكفوور والشوور والبا -
 .« .كء فكَ ِ .يَوُقلُللَن:َهْل لَنا ِمَن اأْلَْمِر ِمْن احلَْ ِِ َلنَّ اْ؟اِهِليَّ 

أوووم حووني و  أنفسووهم كووكء،فهم كلهووم ّلِل يفأن لوويك هلووم  -فيمووا تعلووم  -إن هووذ  العقيوودة تعلووم أصووحاّبا 
هوووووذا  واهتم يفحرجووووولن للجهووووواق يف سوووووبيله حرجووووولن لوووووه،ويتحركلن لوووووه،ويقاتللن لوووووه،بال هووووود  آخووووور لوووووذ

،كائنا هوووذا يف تسوووليمو لقووودر ،فيتلقلن موووا ذتووويهم بوووه هوووذا القووودر يف رضوووى  ا؟هووواق،وأوم يسووولملن أنفسوووهم
 القدر ما يكلن.

فأما الذين هتمهم أنفسهم،وتصب  حملر تفكْيهم وتقديرهم،وحملر اهتمامهم وانشوغاهلم ..فهوي ء   تكتمول 
يف هوووذا يف نفلسوووهم حقيقووو  ا ميوووان.ومن هوووي ء كانوووحل تلوووك الطائفووو  األخووورى الووويت يتحووودّ عنهوووا القووورآن 
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امللضووع.نائف  الووذين كووغلتهم أنفسووهم وأ ووتهم،فهم يف قلوو  ويف أرجح ،ُيسوولن أوووم مضوويعلن يف أموور غووْي 
واضووو  يف تصووولرهم،ويرون أووووم قفعووولا إىل املعركووو  قفعوووا و  إراقة هلوووم فيهوووا وهوووم موووع ذلوووك يتعرضووولن للوووبالء 

اّلِل علوى حقيقتوه،فهم يظنولن ابّلِل غوْي  املرير،وييقون الثمن فاقحا من القتل والقر  واأل  ..وهم   يعرفولن
مضوووويعهم يف هووووذ   -سووووبحانه  -احل ،كمووووا تظوووون ا؟اهليوووو .ومن الظوووون غووووْي احلوووو  ابّلِل أن يتصوووولروا أنووووه 

املعرك ،اليت ليك هلم من أمرها ككء،وإ ا قفعلا إليها قفعا ليملتلا وارحلا،واّلِل   ينصورهم و  ينقوذهم إ وا 
 ساءللن:يدعهم فريس  ألعدائهم،ويت

 «.هل لنا من األمر من ككء ف»
اوووروج مووون ايهوووم عوودم وتتضوومن قوووللتهم هووذ  ا عووو ام علوووى خطوو  القيووواقة واملعركوو  ..ولعلهوووم  ووون كووان رأ

 حل ..ت وانمأناملدين   ن   يرجعلا مع عبد اّلِل بن أيب ..ولكن قللّبم   تكن قد استقر 
تسوواءللن يقوو  فيمووا تصووحي  األموور وتقريوور احلقيوقبوول أن يكموول السوويا  عوورم وساوسووهم ولنلوم،يبوواقر ب

 «.هل لنا من األمر من ككء ف»فيه،ويرق على قللتهم:
لويك لوك مون » - -يوه ال اّلِل لنبقم.ومن قبل ..فال أمر ألحد.  هلم و  لغْيه« ُقْل:ِإنَّ اأْلَْمَر ُكلَُّه ّللَِّ  »

ه ..كلهووا موون القلوولب لوو ه يف األرم،وهدايوو فووأمر هووذا الوودين،وا؟هاق  قامتووه وتقريوور نظاموو«.األموور كووكء 
يووو  شوووا   اّلِل ككووولن موووا يأمووور اّلِل،ولووويك للبشووور فيهوووا مووون كوووكء،إ  أن يووويقوا واجبهم،ويفووولا ببيعوووتهم،مث ي

ا نْوُفِسوِهْم مو يف أَ ُحُْفولنَ »يكلن  ويكش  كذلك خبي   نفلسوهم قبول أن يكمول عورم وساوسوهم ولنولوم:
 « ..  يُوْبُدوَن َلكَ 
ألموور ال لنووا موون هوو»وا حتجاجووات وسووياهلم:ع اضووات اى ابللسوواوس واهللاجك،حافلوو  اب فنفلسووهم موو
  اقة،وأوم لوول  سوولء القيوو..حفووك وراء  كووعلرهم  وووم قفعوولا إىل مصووْي   حتووارو   وأوووم ضووحي« موون كووكء 

 كانلا هم الذين يديرون املعرك  ما  قلا هذا املصْي.
 النفووولس الووويت   يفذي اووويا لووووهووول اهلووواجك ا« ..ْموووِر َكوووْكء  موووا قُِتْلنوووا هاُهنوووايَوُقلُللَن:لَوووْل كووواَن لَنوووا ِموووَن اأْلَ »

ا  لوووثمن أفووود   وووني تووورى اختلوووا للعقيووودة،حينما تصوووطدم يف ملقعووو  ابهلزميووو ،وحينما تعووواين آ م اهلزميووو   حووو
  واضووحا و  رى األمووركانووحل تظوون وأن الثموورة أكوود موورارة  ووا كانووحل تتلقووع وحووني تفووتا يف ضوومائرها فووال توو
  مون األمور لول يف ْنولة مستقرا وحني تتخيول أن تصور  القيواقة هول الوذي ألقوى ّبوا يف هوذ  املهلكو ،وكانحل

ّلِل وراء األحووووداّ،و  أن توووورى يوووود ا - التصوووولر يفّبووووذا الغووووبا  -كووووان أمرهووووا يف يوووودها  وهووووك   ميكوووون 
ياع يف ضوياع  هنوا ايو هم سارة يف خسارة  وضوخ -ا يف اعتبار ه -.إ ا املسأل  كلها ا بتالء حكمته يف 

وووقُوووْل:َلْل كُ »:بوووتالء ا التصوووحي  العميووو  لامووور كلوووه.ألمر احليووواة واملووولت.وألمر احلكمووو  الكامنووو  وراء  ُتْم يف نوْ
َتِلكَ ِهْم.وَ بُويُووووولِتُكْم لَوووووَثََز الَّوووووِذيَن ُكتِوووووَه َعلَوووووْيِهُم اْلَقْتوووووُل ِإىل َمضووووواِجعِ  ُ موووووا يف ُصوووووُدورُِكمْ  لِيَوبوْ َا موووووا يف ،َولُِيَمحِِ اّللَّ

ُ َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ   « ..قُوُللِبُكْم،َواّللَّ
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لوذين كتوه ركم ..لوثز الوه لتقوديكقل لل كنتم يف بيلتكم و  خترجولا للمعركو  تلبيو  لنوداء القياقة،وكوان أموركم  
ضووووجعا هنالووووك م علوووويهم القتوووول إىل مضوووواجعهم ..إن هنالووووك أجووووال مكتوووولاب   يسووووتقدم و  يسووووتأخر.وإن

جاء إىل يووه إليووه،و   بوود أن اووكء إليووه صوواحبه فيضووجع فيووه  فووإذا حووم األجل،سووعى صوواحبه بقدممقسوولما 
للتعبووووْي  سوووولم  وايمضووووجعه برجليووووه،  يسوووولقه أحوووود إىل أجلووووه املرسوووولم،و  يدفعووووه أحوووود إىل مضووووجعه املق

ن فيوووه ؟نلب،وتسووك..فهوول مضووجع إذن ذلووك الووورمك الووذي تسوو ي  فيووه ا« ِإىل َمضوواِجِعِهمْ ..»العجيووه 
ل هولكلنوه،إ ا ميلنوه و  ااطى،وينتهك إليه الضواربلن يف األرم ..مضوجع ذتولن إليوه بودافع خفوك   يدرك
ي  للضومْي  لونفك،وأر ليدركهم وميلكهم ويتصر  يف أمورهم كموا يشاء.وا ستسوالم لوه أرو  للقله،وأهودأ 

 إنه قدر اّلِل.ووراء  حكمته:
ُ ما يف ُصُدورُِكمْ » َتِلَك اّللَّ َا ما يف قُوُللبِ َولِيَوبوْ  « ..ُكمْ ،َولُِيَمحِِ

يكشوووفها الرايء،و و فلووويك كاننووو  حموووك يكشووو  موووا يف الصدور،ويصوووهر موووا يف القلووولب،فينفك عنهوووا الزيووو  
لتطهوووْي اقيقتوووه،وهل حوا ختيوووار ملوووا يف الصووودور،ليظهر علوووى  ا بوووتالء علوووى حقيقتهوووا بوووال نوووالء ..فهووول 

يوه غوبا و  فال يبقوى .وهول التصوحي  والتجليو  للتصولر فووالتصفي  للقلولب،فال يبقوى فيهوا قخول و  زي 
ُ َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ »خلل:  «.َواّللَّ

  تبارحهوووووا و ا،اليت  وذات الصووووودور هوووووك األسووووورار اافيووووو  املالزمووووو  للصووووودور،املختب   فيها،املصووووواحب  هلووووو
كشوفها للناس،ويكشوفها ريود أن يي -بحانه سو -تتكش  يف النلر  واّلِل عليم بذات الصدور هذ .ولكنه 

لوووم اّلِل عم  ولقووود ألصوووحاّبا أنفسوووهم،فقد   يعلملووووا مووون أنفسوووهم،حَّت تنفضوووها األحوووداّ وتكشوووفها هلووو
ظلوحل   ارتكبلهوا فسوبه معصويقخيل  الذين هزمولا وفوروا يولم التقوى ا؟معوان يف الغوزوة.إوم ضوعفلا وتللولا ب

 تَوَللَّووْلا نَّ الَّووِذينَ إِ »قطلا:ذ،واسووتزهلم فزلوولا وسوونفلسوهم مزعزعوو  بسووببها،فدخل علوويهم الشوويطان موون ذلووك املنف
ُُم الشَّْيطانُ  َا اْستَوَزهلَّ ُ ِخ موا َكَسوبُ  بِبَوعْ ِمْنُكْم يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعاِن ِإ َّ َ َغُفولر  َحلِويم  َعولا.َوَلَقْد َعَفوا اّللَّ ُهْم،ِإنَّ اّللَّ « نوْ

.. 
ا كموا جوال فيهو  الغنيمو  لوذين جوال يف نفلسوهم الطموع يفوقد تكلن ا كارة يف هذ  اهليو  خاصو  ابلرمواة ا

 ه لشيطان بأن رسلل اّلِل سيحرمهم أنصبتهم.فكان هذا هل الذي كسبل ،وهل الذي استزهلم ا
 ا،ويضوع  ابّللِ ا يف قلهتولكنها يف عملمها تصولير حلالو  الونفك البشوري  حوني ترتكوه ااطي  ،فتفقود يقتهو

 ويقتهوووا لتها ابّللِ صوووا،وتصووب  عرضووو  لللسوواوس واهللاجك،بسوووبه ختلخوول ارتبانها،وحتوول تلازووووا وااسكه
موى بعيودة عون احل لزل ،وهكمن رضا   وعندئذ اد الشيطان نريقه إىل هذ  النفك،فيقلقها إىل الزل  بعد ا

 اهلمن،والركن الركني.
 يف ملاجهووو  نيع النبيوووموووومووون هنوووا كوووان ا سوووتغفار مووون الوووذنه هووول أول موووا تلجوووه بوووه الرِبيووولن الوووذين قووواتللا 

 األعداء.
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سود ا اللساوس،وييطرق عنهوا ستغفار الذي يرقهم إىل اّلِل،ويقلي صلتهم به،ويعفك قللّبم من األرجح ،و 
ا فيوزل لويت يودخل منهواالثغورة  الثغرة اليت يدخل منها الشويطان،يغرة ا نقطواع عون اّلِل،والبعود عون محا .هوذ 

  اهلم فيهعيدا بعيدا عن احلمى الذي   ينأقدامهم مرة ومرة،حَّت ينقطع ّبم يف التيه،ب
 -سووبحانه  -فسووه عوورفهم بنوُيووديهم اّلِل أن رمحتووه أقركووتهم،فلم يوودع الشوويطان ينقطووع ّبم،فعفووا عوونهم ..وي

علوم صوال بوه و  ييه،وا تفهل غفلر حليم.  يطرق ااطاة و  يعجل عليهم مَّت علوم مون نفلسوهم التطلوع إل
  منها التمرق والتفلحل وا اب 

ر،منواقاي عن هوذا األم ملنافقنيويتم السيا  بيان حقيق  قدر اّلِل يف امللت واحلياة،وزي  تصلرات الكفار وا
م أخووورى وإىل   إىل قووويالوووذين آمنووولا ابلتحوووذير مووون أن تكووولن تصووولراهتم كتصووولرات هوووي ء.ويرقهم يف النهايووو

ْخوولاوِِ ِذيَن َكفَ لا َكالَّو  َتُكلنُواي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا »اعتبوار ات تورج  اهل م والتضوحيات: ِإذا  -ْم ُروا،َوقواُللا ِ ِ
ُ ذلِوووووَك َحْسوووووقُِتُللا.لِيَ  ِعْنوووووَدان موووووا مووووواتُلا َوموووووا :لَوووووْل كوووووانُلا-َضوووووَربُلا يف اأْلَْرِم أَْو كوووووانُلا غُوووووز ى  رَة  يف ْجَعوووووَل اّللَّ

ُ ِ ا تَوْعَملُول  ُ ُُيِْيك َومُيِيحُل.َواّللَّ  ْو ُموُتْم َلَمْغِفورَة  ِموَن اّللَِّ َوَرمْحَو   َخوْْي  ْم يف َسوِبيِل اّللَِّ أَ ِ ْن قُِتْلوتُ .َولَ َن َبِصوْي  قُوُللِّبِْم.َواّللَّ
ىَل اّللَِّ هُْ   «  َشُرونَ ِ َّا َاَْمُعلَن.َولَِ ْن ُمُتْم أَْو قُِتْلُتْم َ ِ

عوووولا قبوووول لووووذين رجفقني اولوووواهر موووون مناسووووب  هووووذ  اهلايت يف سوووويا  املعركوووو ،أن هووووذ  كانووووحل أقوووولال املنووووا
م عالقوات سولمني وبيونهل بوني املاملعرك ،واملشركني من أهل املدين  الذين   يدخللا يف ا سالم ولكن ما تزا

 وقراابت ..
ى علوووى سوووواستجاكووو  األوأووووم اختوووذوا مووون مقاتووول الشوووهداء يف أحووود،ماقة  ترة احلسووورة يف قلووولب أهليهم،

 وامللاجووع قاميوو   ووا يوو   يف و ووا   كووك فيووه أن مثوول هووذ  الفتنوو  -جوو  اووروجهم نتي -فقوودهم يف املعركوو  
لكيود ات،ورق هوذا اوالتصولر  الص  املسلم االخل  والبلبل .ومن مث جواء هوذا البيوان القورآين لتصوحي  القويم

 إىل حنلر كائديه.
ألساسوك يف تصولر صواحه ..ليكش  عن الفوار  ا« َلْل كانُلا ِعْنَدان ما ماتُلا َوما قُِتُللا»إن قلل الكافرين:

العقيدة وتصلر انروم منها،للسونن الويت تسوْي عليهوا احليواة كلهوا وأحدايها:سورا ها وضورا ها ..إن صواحه 
العقيوودة موودر  لسوونن اّلِل،متعوور  إىل مشووي   اّلِل،مطموو ن إىل قوودر اّلِل.إنووه يعلووم أن يصوويبه إ  مووا كتووه اّلِل 

أ    يكون ليصويبه.ومن مث   يتلقوى الضوراء اب؟وزع،و  يتلقوى له،وأن ما أصابه   يكن ليخط ه،وأن ما أخطو
السووراء ابلزهوول،و  تطووْي نفسووه هلووذ  أو لتلووك و  يتحسوور علووى أنووه   يصوونع كووذا ليتقووك كووذا،أو ليسووتجله  
كذا،بعد وقولع األمور وانتهائوه  فمجوال التقودير والتودبْي والورأي واملشولرة،كله قبول ا قودام واحلركو  فأموا إذا 

فكوول مووا يقووع موون النتووائج،فهل  -يف حوودوق علمووه ويف حوودوق أموور اّلِل وويووه  -عوود التقوودير والتوودبْي هوور  ب
يتلقا  ابلطمأنين  والرضوى والتسوليم ملقنوا أنوه وقوع وفقوا لقودر اّلِل وتودبْي  وحكمتوه وأنوه   يكون بود أن يقوع  

 ا اابيو  والتلكل،يسوتقيم عليوه كما وقع ولل أنه هل قودم أسوبابه بفعلوه  ..تولازن بوني العمول والتسوليم،وبني
ااطل،ويس ي  عليه الضمْي ..فأموا الوذي يفورغ قلبوه مون العقيودة يف اّلِل علوى هوذ  الصولرة املسوتقيم ،فهل 
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يف تربيتوه للجماعوو   -واّلِل «  وا أسوفا »و« اي ليوحل»و« لول »و« لوول»أبودا مسوتطار،أبدا يف قلو   أبودا يف 
ُيووذرهم أن يكلنوولا كالووذين كفروا.أول ووك الووذين  -ل املسوولمني فيهووا املسوولم ،ويف لووالل غووزوة أحوود ومووا ان

تصويبهم احلسورات،كلما موات هلوم قريوه وهول يضورب يف األرم ابتغواء الورز ،أو قتول يف ينوااي املعركو  وهوول 
ْخلاِوِْم ِإذا َضورَ »ااهد: بُلا يف اأْلَْرِم أَْو كوانُلا ُغز ى:لَوْل  اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   َتُكلنُلا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوقاُللا ِ ِ

 « ..كانُلا ِعْنَدان ما ماتُلا َوما قُِتُللا
ن إ  ي.فهم   يورو ل موا اور كويقلللوا لفساق تصلرهم حلقيق  ما اري يف الكلن،وحلقيقو  القولة الفاعلو  يف  

 ياة.ي يف احلار األسباب الظاهرة واملالبسات السطحي ،بسبه انقطاعهم عن اّلِل،وعن قدر  ا؟
ُ ذِلَك َحْسرَة  يف قُوُللِّبِمْ » رم يف نلوه الورز  يضوربلا يف األلإخلاوم  ..فإحساسهم  ن خروج« لَِيْجَعَل اّللَّ

 فيملتلا،أو ليغزوا ويقاتللا فيقتللا ..
ن ااوروج  نعولهم موإحساسهم  ن هذا ااوروج هول علو  املولت أو القتل،يوذهه  نفسوهم حسورات أن   مي

ياة،موا  املولت واحليف،وسونته كانلا يدركلن العل  احلقيقيو  وهوك اسوتيفاء األجل،ونوداء املضوجع،وقدر اّللِ ولل  
ُ ُيُْ »صابرين،ولفاءوا إىل اّلِل راضني: ا بتالء هسروا.ولتلقلا   « ..يحلُ ِيك َوميُِ َواّللَّ

ان النووواس يف كووولم،سووولاء  فبيووود  إعطووواء احلياة،وبيووود  اسووو قاق موووا أعطوووى،يف امللعووود املضوووروب واألجووول املرس
 ،عن خووثة وعووند  العوولمبيوولهتم وبووني أهلهووم،أو يف ميوواقين الكفووا  للوورز  أو للعقيدة.وعنوود  ا؟زاء،وعنوو

ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي  »علم وعن بصر:  ..« ..َواّللَّ
  موام ليسوحل خوْييف األر  أن األمر   ينتهك ابملولت أو القتول فهوذ  ليسوحل وايو  املطوا .وعلى أن احليواة
اّللَِّ  يف َسووِبيلِ  - ْن قُِتْلوُتمْ َولَوو ِ :»مينحوه اّلِل للنواس موون عطاء.فهنوا  قويم أخرى،واعتبووار ات أرقوى يف ميوزان اّللِ 

ىَل لَِ ْن ُمتُ ْو ُمُتْم َلَمْغِفرَة  ِمَن اّللَِّ َوَرمْحَ   َخْْي  ِ َّا َاَْمُعلَن.وَ أَ  -  « ..نَ اّللَِّ ُهَْشُرو  ْم أَْو قُِتْلُتْم َ ِ
س يف اة،وخْي  ووا امعووه النوواخووْي موون احليوو -ار  وّبووذا ا عتبووّبووذا القيد، -فووامللت أو القتوول يف سووبيل اّلِل 

رة اّلِل ه مووون مغفووواحليووواة مووون أعراضوووها الصوووغار:من موووال ومووون جوووا  ومووون سووولطان ومووون متووواع.خْي  وووا يعقبووو
.إنووه    املوويمنني .كوول اّللِ يذ  الرمحوو  ورمحتووه،وهك يف ميووزان احلقيقوو  خووْي  ووا امعوولن.وإىل هووذ  املغفوورة وهوو

يعلو  خصوي ،و  إىل اعتبوار ات بشوري .إ ا يكلهوم إىل موا عنود اّلِل،و إىل أجمواق ك -ام يف هوذا املقو -يكلهوم 
 ن أعرام ..مالقللب  قللّبم برمح  اّلِل.وهك خْي  ا امع الناس على ا نال ،وخْي  ا تتعل  به

ون إليووووه علووووى كوووول حال.موووواتلا علووووى فراكووووهم أو موووواتلا وهووووم يضووووربلن يف وكلهووووم مرجلعوووولن إىل اّلِل،حمشوووولر 
األرم،أو قتللا وهم ااهدون يف امليدان.فما هلم مرجع سلى هذا املرجع وما هلم مصوْي سولى هوذا املصوْي 
..والتفوواوت إذن إ ووا يكوولن يف العموول والنيوو  ويف ا عا ،وا هتمووام ..أمووا النهايوو  فلاحوودة:ملت أو قتوول يف 

د انتلم،واألجووول املقسووولم.ورجع  إىل اّلِل وحشووور يف يووولم ا؟موووع واحلشووور ..ومغفووورة مووون اّلِل ورمحووو ،أو امللعووو
غضوووه مووون اّلِل وعوووذاب ..فوووأمح  احلمقوووى مووون حتوووار لنفسوووه املصوووْي البوووائك.وهل ميوووحل علوووى كووول حوووال  

مووا كووان موون  بووذلك تسووتقر يف القلوولب حقيقوو  املوولت واحلياة،وحقيقوو  قوودر اّلِل.وبووذلك تطموو ن القلوولب إىل
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موون جووزاء ..وبووذلك تنتهووك هووذ   ا بووتالء ابووتالء جوورى بووه القوودر وإىل مووا وراء القوودر موون حكموو ،وما وراء 
 ا؟لل  يف صميم أحداّ املعرك ،وفيما صاحبها من مالبسات ..

 حقيقة الرسول وقيمة هاه الحقيقة في حيا  ا مة 164 - 159الدرس السابع:

حقيقتوه النبليو  الكرميو  و  - -  جديدة.جللو  حملرهوا كوخا رسولل اّلِل مث ميضك السيا  القرآين يف جلل
..وحولل   ّبوذ  األمو محو  اّللِ وقيم  هذ  احلقيق  الكبْية يف حياة األم  املسلم  ومدى ما يتجلى فيهوا مون ر 

لتنظوويم وموون اأسووك هووذا هووذا انوولر خيوولط أخوورى موون املوونهج ا سووالمك يف تنظوويم حيوواة ا؟ماعوو  املسلم ،و 
ف  ة البشوري  بصووج يف حيواتصولر ا سوالمك واحلقوائ  الويت يقوولم عليهوا،ومن قيمو  هوذا التصولر وذلووك املونهال

ُهْم،َواْسوتَوْغِفْر نْوَفُضلا ِمْن َحْلِلَك.فَ ْلَقْلِه َ  ِليَج افَِبما َرمْحَ   ِمَن اّللَِّ لِْنحَل هَلُْم.َوَلْل ُكْنحَل َفظ ا غَ »عام : اْعُ  َعنوْ
وووْل َعلَوووى اّللَِّ هَلُْم،َوكووواِوْرُهمْ  ووو،ِإنَّ  يف اأْلَْمِر.فَوووِإذا َعَزْموووحَل فَوتَولَكَّ َ ُيُِ ُ فَوووال غالِوووَه ُه اْلُمتَوووولَكِِِلنَي.إِ  اّللَّ ْن يَوْنُصووورُْكُم اّللَّ

ووووِل اْلُمْيِمنُ ى اّللَِّ فوَ ف َوَعلَووووَلُكووووْم،َوِإْن َحْووووُذْلُكْم َفَمووووْن َذا الَّووووِذي يَوْنُصوووورُُكْم ِمووووْن بَوْعووووِد ِ  .َومووووا كوووواَن لِنَووووِلِ  أَْن لنَ ْليَوتَولَكَّ
ُمولَن.أََفَمِن اتوَّبَوَع رِْضولاَن َكَسوَبحْل َوُهوْم   يُْظلَ    نَوْفوك  موا َّ ُكولُ يَوُغلَّ.َوَمْن يَوْغُلْل َذِْت ِ ا َغلَّ يَوْلَم اْلِقياَموِ ،مُثَّ توُولَ 

،َوَموووووْأواُ  َجَهووووونَُّم َوبِوووووْ كَ  ،َواّللَُّ ف ُهوووووْم َقرَ ْيُ اْلَمِصووووو اّللَِّ َكَموووووْن ابَء ِبَسوووووَخ   ِموووووَن اّللَِّ  َبِصوووووْي  ِ ووووووا جوووووات  ِعْنوووووَد اّللَِّ
ُ َعَلى اْلُمْيِمِننَي ِإْذ بَوَعوَة فِويهِ  ُللا َعلَوْيهِ    ِموْن أَنوْ ْم َرُسول يَوْعَمُللَن.َلَقْد َمنَّ اّللَّ ْم آايتِوِه َويوُوزَكِِيِهْم،َويُوَعلُِِمُهُم ُفِسوِهْم،يَوتوْ

 .. «ْن قَوْبُل َلِفك َضالل  ُمِبني  اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ ،َوِإْن كانُلا مِ 
 -ميوو  لنبليوو  الكر ا وهووك احلقيقوو  -وننظور يف هووذ  الفقوورة،ويف احلقووائ  الكثووْية األصوويل  املشوودوقة إىل حملرهووا 

 -  أخووال  النووليفملتمثلوو  فنجوود كووذلك أصوول  كبووْية هتليهووا عبووارات قصووْية ..ْنوود حقيقوو  الرمحوو  ا هليوو  ا
-  هلا النفلس ..ن تتجمع عليها القللب وتتأل  حل ألاهلين  اللين ،املعدة  ونبيعته ااْية الرحيم 

لضوع الوذي ملايويمر بوه يف  -وهول الشولرى  -وْند أصل النظام الذي تقلم عليه احلياة ا؟ماعي  ا سالمي  
بعود الشولرى  -  وْند مع مبدأ الشلرى مبودأ احلوزم واملضوك نتائج مريرة -مر يف لاهر األ -كان للشلرى 

ألسوك احيوة تتكامول  -شلرى واملضواء إىل جانه ال - مضاء وحسم.وْند حقيق  التلكل على اّلِل يف -
  غْيهووا يف لوويت   فاعليووافاعليتووه التصووليري  واحلركيوو  والتنظيمي .وْنوود حقيقوو  قوودر اّلِل،ورق األموور كلووه إليووه و 
  بوني تفرقو  احلا و.وْنود الالغنيم تصري  األحداّ والنتائج.وْند التحذير مون اايانو  والغلولل والطموع يف 

ة لكسووه وااسووار ار ات واموون اتبووع رضوولان اّلِل وموون ابء بسووخ  موون اّلِل،تووثز منهووا حقيقوو  القوويم وا عتبوو
ىل هووذ  األم ،املنوو  الوويت تتضوواءل إىل إ - -..وختووتم الفقوورة اب كوواقة ابملنوو  ا هليوو  املمثلوو  يف رسووال  النوول 

قالئوووووول هلايت الاىل جانبهووووووا اهل م سوووووولاء  هووووووذا احلشوووووود كلووووووه يف تلووووووك جانبهووووووا الغنائم،كمووووووا تتضوووووواءل إ
 املعدوقات 

ُهْم،َواْسووتَوْغِفْر ُضوولا ِمووْن َحْلِلَك.فَوواْع ُ ْلووِه َ نْوفَ َج اْلقَ فَِبمووا َرمْحَوو   ِمووَن اّللَِّ لِْنووحَل هَلُْم.َولَووْل ُكْنووحَل َفظ ووا َغلِووي»   َعنوْ
 «.ُه اْلُمتَولَكِِِلنيَ  اّللََّ ُيُِ .ِإنَّ ْمحَل فَوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ هَلُْم،َوكاِوْرُهْم يف اأْلَْمِر.فَِإذا َعزَ 
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يف نفسووووه كوووكء موووون القوووولم همسووولا للخووووروج،مث اضووووطربحل و  - -إن السووويا  يتجووووه هنوووا إىل رسوووولل اّلِل 
فلا أمووووووام إغووووووراء عوووووون أمر ،وضووووووع -بعوووووود ذلووووووك  -صووووووفلفهم،فرجع يلووووووة ا؟وووووويا قبوووووول املعركوووووو  وخووووووالفلا 

يوووثخن  لقليووول،وتركل النفووور ا ام إكووواع  مقتلوووه،وانقلبلا علوووى أعقووواّبم مهزومني،وأفووورقو  يفالغنيمووو ،ووهنلا أمووو
طيووه قلبووه،وإىل ي - -اب؟وورا  وهوول صووامد يوودعلهم يف أخووراهم،وهم   يلوولون علووى أحوود ..يتلجووه إليووه 

الووووذي حيم،لكووورمي الر  خلقوووه ااملسووولمني يشوووعرهم نعمووو  اّلِل علوووويهم به.ويوووذكر  ويوووذكرهم رمحووو  اّلِل املمثلوووو  يف
تغلووه علووى مووا أتر  تصوورفهم فيووه ف - -تتجمووع حللووه القلوولب ..ذلووك ليسووتجيا كوولامن الرمحوو  يف قلبووه 

.وأن اّلِل هلوووم . ،ويسوووتغفروليحسووولا هوووم حقيقووو  النعمووو  ا هليووو  ّبوووذا النووول الووورحيم.مث يووودعل  أن يعفووول عنهم
ة اسوووك يف احليوووادأ األسهوووذا املبووو يشووواورهم يف األمووور كموووا كوووان يشووواورهم غوووْي متوووأير بنتوووائج امللقووو   بطوووال

 ا سالمي .
 « ..لا ِمْن َحْلِلكَ ِه َ نْوَفضُ  اْلَقلْ فَِبما َرمْحَ   ِمَن اّللَِّ لِْنحَل هَلُْم َوَلْل ُكْنحَل َفظ ا َغِليجَ »

حيما ّبم،لينا معهم.ولل كان فظا غليج القله موا شلفوحل ر  - -فهك رمح  اّلِل اليت انلته وانلتهم فجعلته 
وإىل بشاكوو    فائقو ،رعايو ه القلولب،و  عمعوحل حللوه املشواعر.فالناس يف حاجوو  إىل كنو  رحويم،وإىلحللو

هم و  بووْي يعطوويك حوو ،وإىل وق يسووعهم،وحلم   يضووي   هلهووم وضووعفهم ونقصووهم ..يف حاجوو  إىل قلووه  
ايووو  والعطووو  رعتموووام والُيتووواج مووونهم إىل عطووواء وُيمووول  ووولمهم و  يعنووويهم ّبموووه واووودون عنووود  قائموووا ا ه

هكذا كانحل حياتوه موع الناس.موا غضوه و  - -والسماح  واللق والرضاء ..وهكذا كان قله رسلل اّلِل 
أعطواهم   حلياة،بوللنفسه ق .و  ضا  صدر  بضعفهم البشوري.و  احتجوز لنفسوه كوي ا مون أعورام هوذ  ا

م عاكوور  احود مونهو ن كول موا ملكوحل يوودا  يف  احو  ندي .ووسوعهم حلمووه وبور  وعطفوه ووق  الكرمي.وموا موو
 من نفسه الكبْية الرحيب . - -أو رآ  إ  امتا قلبه  به نتيج  ملا أفام عليه 

 -سووبحانه  -ريوود  يليهووا موا وكوان هووذا كلووه رمحو  موون اّلِل بووه و متوه ..يووذكرهم ّبووا يف هوذا امللق .لْيتووه ع
ُهْم،َواْستَوْغِفْر هَلُْم،وَ »حلياة هذ  األم  من تنظيم:  .. « اأْلَْمرِ ُهْم يف كاِورْ فَاْعُ  َعنوْ

سولل حوَّت وحممود ر  -احلكوم  أ يف نظوام..يقورر ا سوالم هوذا املبود« َوكاِوْرُهْم يف اأْلَْمرِ »وّبذا النا ا؟ازم:
اسووك،  ل الووذي يتل  .وهوول نووا قووانع   يوودع لاموو  املسوولم  كووكا يف أن الشوولرى مبوودأ أسهوو - -اّلِل 

لر قابلووو  ا،فهوووذ  أمووو..أموووا كوووكل الشلرى،واللسووويل  الووويت تتحقووو  ّبيقووولم نظوووام ا سوووالم علوووى أسووواس سووولا  
 -الشولرى  ا حقيقو ّبوللتحلير والتطلير وف  أوضواع األمو  ومالبسوات حياهتا.وكول كوكل وكول وسويل ،تتم 

 فهك من ا سالم. -  مظهرها 
ئهوووا اان مووون جر كووولقووود جووواء هوووذا الووونا عقوووه وقووولع نتوووائج للشووولرى تبووودو يف لاهرهوووا خطوووْية مريووورة  فقووود  
 املدينوو  يفملسوولملن الوواهراي وقوولع خلوول يف وحوودة الصوو  املسوولم  اختلفووحل اهلراء.فوورأت جمملعوو  أن يبقووى 

ء ااووروج للقووا خوورى فوورأتحمتمووني ّبووا،حَّت إذا هووامجهم العوودو قوواتلل  علووى أفوولا  األزق .وهمسووحل جمملعوو  أ
 املشركني.
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ل بثلووة  بوون سوولل د اّلِل بوون أيبوكووان موون جووراء هووذا ا خووتال  ذلووك االوول يف وحوودة الصوو .إذ عوواق عبوو
ااطوو  الوويت نفووذت    كووذلك بوودا أن  -وخلوول ريوو   وهوول حوودّ ضووخم -ا؟يا،والعوودو علووى األبوولاب 

الودفاع عون  يف« للسولاب »ن الناحيو  العسوكري .إذ أووا كانوحل رالفو  مأسلم ااط   -يف لاهرها  -تكن 
 يف ن عكسوها يف غوزوة األحوزاب التاليو ،فبقلا فعوالقود اتبوع املسولمل و  -ما قال عبد اّلِل ابن أيب ك  -املدين  

 -ل اّلِل و  يكون رسول  يف أحود  املدين ،وأقاملا ااند ،و  حرجلا للقاء العدو.منتفعني ابلدرس الذي تلقل 
- ائج ااطْية اليت تنتظر الص  املسلم من جراء ااروج.اهل النت 

ل قتويال مون أهو د شوهلواا،واليت يعور  مودى صودقها.وقفقد كان لديه ا رهواص مون ر اي  الصواقق ،اليت رآهو
  ه األمور نتيجوسوتقر عليوابيته،وقتلى من صحابته،وشول املدين  قرعا حصين  ..وكان من حقه أن يلغوك موا 

يم املبوودأ،وتعل ن إقوورارللشوولرى ..ولكنووه أمضوواها وهوول يوودر  مووا وراءهووا موون اهل م وااسووائر والتضووحيات.أل
 أكث من ااسائر اللقتي .ا؟ماع ،وتربي  األم ،

يف  تووه موون انقسوواممووا أحدي ولقوود كووان موون حوو  القيوواقة النبليوو  أن تنبووذ مبوودأ الشوولرى كلووه بعوود املعركوو .أمام
 الم كوووان ينشوووئلكووون ا سوووالصوووفل  يف أحووورج الظووورو  وأموووام النتوووائج املريووورة الووويت انتهوووحل إليهوووا املعركووو   و 

ة الركويدة،أن داقها للقيواقألموم وإعويعلم أن خْي وسيل  ل بيو  ا أم ،ويربيها،ويعدها لقياقة البشري .وكان اّللِ 
 -ريووورة مطوووأ جسووويما وذا نتوووائج مهموووا يكووون اا -تووورىب ابلشووولرى وأن تووودرب علوووى محووول التبعووو ،وأن ختطوووئ 

زاولووحل  إ  إذا لتعوور  كيوو  تصووح  خطأهووا،وكي  هتموول تبعووات رأيهووا وتصوورفها.فهك   تووتعلم الصوولاب
 ااطأ ..

م إذا كانوووحل احلصووويل  هوووك إنشووواء األمووو  املدربووو  املدركووو  املقووودرة للتبع .واختصوووار األخطووواء وااسوووائر   هتووو
والعثرات وااسوائر يف حيواة األمو  لويك فيهوا كوكء مون الكسوه هلوا،إذا كانوحل نتيجتوه أن تظول هوذ  األمو  

ا ختسور قاصرة كالطفل هحل اللصاي .إوا يف هذ  احلال  تتقوك خسوائر ماقيو  وهقو  مكاسوه ماقيو .ولكنه
نفسها،وختسوور وجلقها،وختسوور تربيتها،وختسوور توودريبها علووى احليوواة اللاقعيوو .كالطفل الووذي مينووع موون مزاولوو  

لتووولفْي العثووورات واابطوووات،أو تووولفْي احلوووذاء  كوووان ا سوووالم ينشوووئ أمووو  ويربيها،ويعووودها  -موووثال  -املشوووك 
اللصوواي  يف حركووات حياهتووا العمليوو  للقيوواقة الراكوودة.فلم يكوون بوود أن ُيقوو  هلووذ  األموو  ركوودها،ويرفع عنهووا 

وإبكووووورافه.ولل كوووووان وجووووولق القيووووواقة الراكووووودة مينوووووع  - -اللاقعيووووو ،كك تووووودرب عليهوووووا يف حيووووواة الرسووووولل 
كمعركوو  أحوود الوويت قوود تقوورر   -الشوولرى،ومينع توودريه األموو  عليهووا توودريبا عمليووا واقعيووا يف أخطوور الشوويون 

وُيول للقيواقة  -ا العوداوات واألخطوار مون كول جانوه مصْي األمو  املسولم  وائيوا،وهك أمو  انكو   هوي  ّبو
لووول كووان وجووولق القيوواقة الراكووودة يف األموو  يكفوووك ويسوود مسووود  -أن تسووتقل ابألموور ولوووه كوول هوووذ  ااطوولرة 

كافيوا   -ومعوه الولحك مون اّلِل سوبحانه وتعواىل  - -مزاول  الشلرى يف أخطور الشويون،لكان وجولق حممود 
وخباصوو  علووى ضوولء النتووائج املريوورة الوويت صوواحبتها يف  -ن حوو  الشوولرى  حلرمووان ا؟ماعوو  املسوولم  يلمهووا موو

ومعووه الوولحك ا هلووك  - -ضوولل املالبسووات ااطووْية لنشووأة األموو  املسوولمي .ولكن وجوولق حمموود رسوولل اّلِل 
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يعلوم أن   بود مون  -سوبحانه  -ووقلع تلك األحداّ،ووجلق تلوك املالبسوات،  يلو  هوذا احلو .ألن اّلِل 
أخطوور الشوويون،ومهما تكوون النتائج،ومهموووا تكوون ااسووائر،ومهما يكوون انقسووام الصووو ،ومهما  مزاولتووه يف

ألن هووذ  كلهووا جزئيووات   تقوولم أمووام إنشوواء األموو   تكوون التضووحيات املريرة،ومهمووا تكوون األخطووار انيطوو  
عموول ..وموون هنووا الراكوودة،املدرب  ابلفعوول علووى احليوواة املدركوو  لتبعووات الوورأي والعمل،اللاعيوو  لنتووائج الوورأي وال

ُهْم،َواْستَوْغِفْر هَلُْم،َوكاِوْرُهْم يف اأْلَْمرِ »جاء هذا األمر ا هلك،يف هذا اللقحل ابلذات:  « ..فَاْعُ  َعنوْ
سولم  اة األمو  املار يف حيوليقرر املبدأ يف ملاجه  أخطر األخطار الويت صواحبحل اسوتعماله وليثبوحل هوذا القور 

 حيواة يفهوذا املبودأ  ار  بطوالالتطبيو  وليسوق  احلجو  اللاهيو  الويت تثوأاي كانحل األخطار اليت تقع يف أيناء 
الصوو ،كما  ل انقسوواماألمو  املسوولم ،كلما نشووأ عوون اسووتعماله بعووخ العلاقووه الوويت تبوودو سووي  ،ولل كووان هوو

 ألمو  الراكودةابودأ.ووجلق والعودو علوى األبولاب ..ألن وجولق األمو  الراكودة مرهولن ّبوذا امل« أحود»وقع يف 
حوَّت  ضوك    تكمول كول خسوارة أخورى يف الطريو   علوى أن الصولرة احلقيقيو  للنظوام ا سوالمك  أكث مون

اّلِل  ن التلكول علوى كوذلك عومع بقي  اهلي  فنرى أن الشلرى   تنتهوك أبودا إىل األرجحو  والتعليو ،و  تغوب
.ِإنَّ اّللََّ »يف واي  املطا :  « ..ِلنيَ  اْلُمتَولَكِِ هُ  ُيُِ فَِإذا َعَزْمحَل فَوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ

ذا هومور إىل ألفإذا انتهوى اإن مهم  الشلرى هك تقليه أوجه الرأي،واختيار اعا  من ا عاهات املعروضو ،
قودر ،يصول األمور بلوى اّللِ احلد،انتهى قور الشلرى وجواء قور التنفيوذ ..التنفيوذ يف عوزم وحسوم،ويف تلكول ع

 شاء.اّلِل،ويدعه ملشي ته تصلغ العلاقه كما ت
مال تبعتوه رسوه النبولي الرابين،وهول يعلوم األمو  الشولرى،ويعلمها إبوداء،الرأي،واحتق - -وكما ألقى النل 

 ى،ويف التلكوولعوود الشوولر ببتنفيووذ ،يف أخطوور الشوويون وأكثهووا ..كووذلك ألقووى عليهووا قرسووه الثوواين يف املضوواء 
األمور يف ااروج،وقخول بيتوه فلوبك  أمضوىف -لوى علوم  جورا  واعاهوه ع -على اّلِل،وإسالم الونفك لقودر  

م وتضووحيات  أيون هوول مام،ومووا الووذي ينتظوور  وينتظور الصووحاب  معووه موون آ وهوول يعلووم إىل -قرعوه وألمتووه 
لوى موا   ع - - ..وحَّت حني أتيححل فرص  أخرى ب قق املتحمسني،وخلفهم مون أن يكلنولا اسوتكرهل 

 ألنوووه أراق أنا لْيجع.حوووحل هوووذ  الفرصووو    ينتهزهووويريووود،وتركهم األمووور لوووه ليخووورج أو يبقوووى ..حوووَّت حوووني أتي
أن   .وأن يعلمهومالم لقودر يعلمهم الدرس كله.قرس الشلرى.مث العزم واملضوك.مع التلكول علوى اّلِل وا ستسو
 .للشلرى وقتها،و  جمال بعدها لل قق والتأرج  ومعاوقة تقليه الرأي من جديد

وتلكل علوووى م ومضووواء.تهوووك ..إ وووا هووول رأي وكووولرى.وعز فهوووذا مآلووو  الشووولل والسووولبي  والتوووأرج  الوووذي   ين
َ ُيُُِه اْلُمتَولَكِِِلنيَ »اّلِل،ُيبه اّلِل: ُيورص  لها هك اال  الويت ينبغوك أنّلِل وُيه أه ُيبها ا..واال  اليت« ِإنَّ اّللَّ

 عليها امليمنلن.بل هك اليت ايز امليمنني ..
يوووواة المك ويف احلصوووولر ا سووووهل خوووو  التوووولازن األخووووْي يف التوالتلكوووول علووووى اّلِل،ورق األموووور إليووووه يف النهايوووو ،

 ا سالمي .
 ريد ..ال ملا يوهل التعامل مع احلقيق  الكبْية:حقيق  أن مرق األمر كله ّلِل،وأن اّلِل فع
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صويد جيول لهوا،وليك ر كالكبار.هل رصيد األم  املسلم  يف أجياهلوا  « أحد»لقد كان هذا قرسا من قروس 
 زمان ..بعينه يف زمن من األ

يف  لقووولة الفاعلووو ايقووورر أن فولتقريووور حقيقووو  التلكووول علوووى اّلِل،وإقامتهوووا علوووى أصووولهلا الثابت ،ميضوووك السووويا  
يكوولن  لتلجوه،وعليهاا يكولن االنصور وااوذ ن هوك قوولة اّلِل،فعنودها يلوتمك النصور،ومنها تتقووى اهلزميو ،وإليه

 فَووووال غالِووووَه ُكُم اّللَُّ يَوْنُصووووْر  ِإنْ »ا بقوووودر اّلِل:التلكل،بعوووود اختوووواذ العوووودة،ونفخ األيوووودي موووون العلاقه،وتعليقهوووو
 « ..لنَ ْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمنُ ى اّللَِّ فوَ ف َوَعلَ َلُكْم،َوِإْن َحُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يَوْنُصرُُكْم ِمْن بَوْعِد ِ 

وهقو  هوذا  -سوبحانه  -اّلِل  إن التصلر ا سالمك يتسم ابلتولازن املطلو  بوني تقريور الفاعليو  املطلقو  لقودر
تووائج ي ب تيووه النّلِل عوور االقوودر يف احليوواة ا نسوواني  موون خووالل نشوواط ا نسووان وفاعليتووه وعملووه ..إن سوون  

 على األسباب.
باب ائج علوى األسويرتوه النتو النتائج.فالفاعل امليير هل اّلِل.واّللِ « تنشئ»ولكن األسباب ليسحل هك اليت 
در توزام اته.وبقويفوك ابل ىل ا نسان أن ييقي واجبه،وأن يبذل جهود ،وأنبقدر  ومشي ته ..ومن مث يطله إ

 وقودر .هل  شوي   اّللِ  ه متعلقو ما يليف بذلك كله يرته اّلِل النتائج وُيققها ..وهكذا تظل النتائج والعلاق
 ه.فهل يعموولسوولم وعملوووحوود  الووذي ذذن هلووا ابللجوولق حووني يشوواء،وكيفما يشوواء ..وهكووذا يتوولازن تصوولر امل

توائج صولر  بوني النتتميو  يف ويبذل ما يف نلقه وهل يتعل  يف نتيج  عمله وجهد  بقودر اّلِل ومشوي ته.و  ح
 -كو  ني للمعر توبلصوفهما نتيجواألسباب.فهل   ُيوتم أمورا بعينوه علوى اّلِل  وهنوا يف قضوي  النصور وااذ ن،

 غالوووه صووورهم اّلِل فوووالاّلِل وقدرتوووه:إن ين رق املسووولمني إىل قووودر اّلِل ومشوووي ته ويعلقهوووم إبراقةيووو -أيووو  معركووو  
 قولة  حيوة   قولة إاللجلق. هلم.وإن حذهلم فال انصر هلم من بعد  ..وهك احلقيق  الكلي  املطلق  يف هوذا

 اّلِل،و  قدرة إ  قدرته،و  مشي   إ  مشي ته.
ن اتبوووواع مووووسوووولمني ملوعنهووووا تصوووودر األكووووياء واألحووووداّ ..ولكوووون هووووذ  احلقيقوووو  الكليوووو  املطلقوووو    تعفووووك ا
 َوَعلَووووى اّللَِّ :»لووووى اّللِ املنهج،وناعوووو  التلجيووووه،والنهلم ابلتكالي ،وبووووذل ا؟هوووود،والتلكل بعوووود هووووذا كلووووه ع

قلبوه مباكورة  اّلِل ويتصول ن عند غْيم..وبذلك حلا تصلر املسلم من التماس ككء « فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ 
يووو  لنصووورة واحلمالبانلووو  ل  مووون كووول األكوووبا  الزائفووو  واألسوووباب اابلقووولة الفاعلووو  يف هوووذا اللجووولق فيووونفخ يووود

كء اوتوه،وتقبل موا ألمور  كمايف إحداّ النتائج،وهقي  املصواير،وتدبْي  وا لتجاء ويتلكل على اّلِل وحد 
 . يف ا سالملبشري إ ابه قدر اّلِل يف انم نان أاي كان.إنه التلازن العجيه،الذي   يعرفه القله 

لنهك ه لامانو ،وا التلجيويفإىل احلدية عن النبلة وخصائصوها االقيو  ليمود مون هوذا انولر خيلنوا  مث يعلق
يَوْغلُووْل َذِْت ِ ووا  غُوولَّ.َوَمنْ أَْن يوَ  َومووا كوواَن لِنَووِلِ  »عوون الغللل،والتووذكْي ابحلسوواب،وتلفي  النفوولس قون إجحووا :

 « ..ُملنَ   يُْظلَ  ما َكَسَبحْل،َوُهمْ َغلَّ يَوْلَم اْلِقياَمِ .مُثَّ تُوَل َّ ُكُل نَوْفك  
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 - م رسولل اّللِ هلو  يقسوم أولقد كان من بني العلامل اليت جعلحل الرماة يزايللن مكاوم من ا؟بول،خلفهم 
- فووحل و  ن الغنووائم  كووذلك كووان بعووخ املنووافقني قوود تكلموولا  ن بعووخ غنووائم بوودر موون قبوول قوود اختموو

 اجملال.يف هذا  - -يستحلا أن يهمسلا اب ه 
ال ي ا موون األموول تجووزوا كووُيفهنووا ذيت السوويا   كووم عووام ينفووك عوون األنبيوواء عاموو  إمكووان أن يغلوولا ..أي أن 

 «  لَّ  أَْن يَوغُ  لَِنِلِ  َوما كانَ »والغنائم أو يقسملا لبعخ ا؟ند قون بعخ،أو حلنلا إمجا  يف ككء:
 لع الفعل.مكان وقفالنفك هنا نفك  ما كان له.فهل ليك من كأنه أصال و  من نبعه و  من خلقه.

تووداء ..ويف هووا الغلوولل ابن يقووع منولوويك نفيووا حللووه أو جلاز .فطبيعوو  النوول األمينوو  العاقلوو  العفيفوو    يتووأيت أ
فيكوولن باعووه كووي ا ..فووك عنووه أتعلووى بنوواء الفعوول لغووْي الفاعوول.أي   اوولز أن حووان.و  أن ح« يَوغُوولَّ »قووراءة:

 ي.ككء.وهل يتمشى مع عجز اهلي .وهك قراءة احلسن البصر  ويا عن خيان  النل يف
لُوْل َذِْت َوَموْن يَوغْ :»د املخيو مث يهدق الذين يغللن،وحفلن كي ا من املوال العوام أو مون الغنائم،ذلوك التهديو

 « ..يُْظَلُملنَ  ُهْم  ِ ا َغلَّ يَوْلَم اْلِقياَمِ .مُثَّ تُوَل َّ ُكُل نَوْفك  ما َكَسَبحْل،وَ 
َرُجال  ِموَن اأَلْزِق يُوَقواُل لَوُه ابْوُن الُلْتِبيَّوِ   - -قَاَل اْستَوْعَمَل النَِّبُ  -رضى هللا عنه  -َأىِب مُحَْيد  السَّاِعِدىِِ  َعنْ 

وا قَووِدَم قَواَل َهووَذا َلُكوْم ،َعلَوى الصَّووَدَقِ   ووِه فَوَهووالَّ َجلَوَك ِ  بَوْيووحِل أَبِيوهِ » َوَهووَذا أُْهووِدَى ىِل . قَواَل ،فَوَلمَّ  أَْو بَوْيووحِل أُمِِ
َياَمووِ  َُيِْملُووُه َعلَووى فَويَوْنظُووَر يُوْهووَدى لَووُه أَْم  َ َوالَّووِذى نَوْفِسووى بِيَووِدِ   َ َذُْخووُذ َأَحوود  ِمْنووُه َكوويوْ  ا ِإ َّ َجوواَء بِووِه يوَووْلَم اْلقِ ،

َعُر  ِإْن َكاَن بَِعْي ا َلُه ُرَغاء  أَْو بَوَقرَة  هَلَا ُخَلار  أَْو َكاة  ،َرقَوَبِتِه  اللَُّهومَّ  -َحوَّتَّ رَأَيْونَوا ُعْفورََة ِإْبطَْيوِه ،مُثَّ َرفَوَع بِيَوِدِ   -تَويوْ
 .   458«َهْل بَولَّْغحُل اللَُّهمَّ َهْل بَولَّْغحُل َياَلت  

 َ أُْلِفونَيَّ »  أَْمورَُ  مُثَّ قَواَل َذاَت يَوْلم  َفذََكَر اْلُغلُولَل فَوَعظََّموُه َوَعظَّومَ  --َعْن َأىِب ُهَريْورََة قَاَل قَاَم ِفيَنا َرُسلُل اّللَِّ 
ىُء يَوْلَم اْلِقَياَمِ  َعَلى َرقَوَبِتِه بَِعْي  َلُه ُرَغاء  يَوُقلُل اَي َرُسولَل اّللَِّ أَِغثْوِ . فَوأَُقللُ   َ أَْملِوُك لَوَك َكويوْ  ا قَوْد  َأَحدَُكْم اَِ

ىُء يَوْلَم الْ  ِقَياَمِ  َعَلى َرقَوَبِتِه فَوَرس  لَوُه مَحَْحَمو   فَويَوُقولُل اَي َرُسولَل اّللَِّ أَِغثْوِ . فَوأَُقلُل أَبْوَلْغُتَك. َ  أُْلِفنَيَّ َأَحدَُكْم اَِ
ىُء يَوْلَم اْلِقَياَمِ  َعَلى َرقَوَبِتِه َكاة  هلََ  َل ا يُوغَواء  يَوُقولُل اَي َرُسول َ  أَْمِلُك َلَك َكيوْ  ا َقْد أَبْوَلْغُتَك.  َ أُْلِفنَيَّ َأَحدَُكْم اَِ
وىُء يوَوْلَم اْلِقَياَمو ِ  َعلَوى َرقَوَبتِوِه نَوْفوك  هَلَوا اّللَِّ أَِغْثِ . فَأَُقلُل َ  أَْمِلُك َلَك َكيوْ  ا قَوْد أَبْوَلْغتُوَك.  َ أُْلِفونَيَّ َأَحودَُكْم اَِ

وووىُء يوَوووْلَم ِصوووَيا   فَويَوُقووولُل اَي َرُسووولَل اّللَِّ أَِغثْوووِ . فَوووأَُقلُل  َ أَْملِوووُك لَوووَك َكووويوْ  ا قَوووْد أَبوْ  َلْغتُوووَك.  َ أُْلِفووونَيَّ َأَحووودَُكْم اَِ
ْد أَبْوَلْغتُوَك.  َ أُْلِفونَيَّ اْلِقَياَمِ  َعَلى َرقَوَبِتِه رِقَاع  خَتِْفوُ  فَويَوُقولُل اَي َرُسولَل اّللَِّ أَِغثْوِ . فَوأَُقلُل  َ أَْملِوُك لَوَك َكويوْ  ا قَو

ووىُء يوَووْلَم اْلِقَياَمووِ  َعلَووى  َرقَوَبتِووِه َصوواِمحل  فَويَوُقوولُل اَي َرُسوولَل اّللَِّ أَِغثْووِ  فَووأَُقلُل  َ أَْملِووُك لَووَك َكوويوْ  ا قَووْد َأَحوودَُكْم اَِ
 ..459«.أَبْوَلْغُتَك 

                                                 
 (4843[)226/ 12املكنز ] -( وصحي  مسلم 2597[)356/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 458
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،قَاَل:قَاَل َرُسولُل هللِا  :اَي أَيُوَهوا النَّواُس َموْن َعِموَل ِموْنُكْم لَنَوا وروى ا مام أمحد َعْن َعوِديِِ بْوِن َعِموْيََة اْلِكْنوِديِِ
،َفَكَتَمنَووووا ِمْنووووُه ِرَْيط ووووا َفَمووووا فَوْلقَووووُه،فَوُهَل غُوووول ،َذْيت بِووووِه يوَووووْلَم اْلِقَياَمووووِ  قَاَل:فَوَقوووواَم َرُجوووول  ِموووونَ عَ   األَْنَصوووواِر لَووووى َعَمل 

َعَمَلَك،فَوَقاَل:َوَموا َذاَ  ف  َأْسَلُق،قَاَل جُمَاِلد :ُهَل َسْعُد بْوُن ُعَباَقَة،َكوَأيِنِ أَْنظُوُر إِلَْيوِه،قَاَل:اَي َرُسولَل هللِا،اقْوبَوْل َعوبِِ 
،فَوْلَيِجْئ بَِقلِ  ْعُتَك تَوُقلُل:َكَذا وََكَذا،قَاَل:َوأاََن أَُقلُل َذِلَك اهلَن،َمْن اْستَوْعَمْلَناُ  َعلَوى َعَمول  يلِوِه وََكِثْيِِ ،َفَموا قَاَل: َِ

أُويتَ ِمْنُه َأَخَذُ ،َوَما وَُِك َعْنُه انْوتَوَهى.
460.. 

حووَّت  ماعوو  املسوولم ربيوو  ا؟ت  القرآنيوو  الكرميوو  واألحاقيووة النبليوو  الشووريف  عملهووا يف وقوود عملووحل هووذ  اهليوو
ن الغلولل يف التحرج موو أتحل ابلعجه العجاب وحَّت أنشأت جمملع  من الناس تتمثل فيهم األمان  واللرع 

سوولمني ن املالنوواس موو أيوو  صوولرة موون صوولر ،كما   تتمثوول قوو  يف جمملعوو  بشووري .وقد كووان الرجوول موون أفنوواء
نطبو  نه،خشوي  أن يمسوه بشوكء يقع يف يد  الثمني من الغنيم ،  يرا  أحود،فيأيت بوه إىل أموْي ،  هديوه نف

ليهوا عر  أن يلقوا  الويت حوذ عليه النا القرآين املرهلب،وخشي  أن يلقوى نبيوه علوى الصولرة املفزعو  املخجلو 
يوورى صوولرته  اقعا،وكوواناهلخوورة يف حسووه و يوولم القياموو   فقوود كووان املسوولم يعوويا هووذ  احلقيقوو  فعال.وكانووحل 

خرة  وهرجووه.فاهل   وخشويتهتلوك أموام نبيوه وأموام ربووه،فيتلقاها ويفوزع أن يكولن فيها.وكوان هوذا هوول سور تقولا
موووا   فوووك سوووتل نكانوووحل حقيقووو  يعيشوووها،  وعووودا بعيووودا  وكوووان علوووى يقوووني   حا؟وووه الشوووك مووون أن كووول 

 كسبحل،وهم   يظلملن ..
يف  رحوووووه قال:ملوووووا هوووووب  املسووووولملن املووووودائن،ومجعلا األقبام،أقبووووول رجووووول  ووووو  روى ابووووون جريووووور الطوووووثي 

معه،فدفعوووووه إىل صووووواحه األقبام.فقوووووال والوووووذين معوووووه:ما رأينوووووا مثووووول هوووووذا ق ،موووووا يعدلوووووه موووووا عنووووودان و  
يقاربه.فقاللا:هل أخوذت منوه كوي اف فقال:أموا واّلِل لول  اّلِل موا أتيوتكم بوه.فعرفلا أن للرجول كوأان.فقاللا:من 

نوووحلف فقوووال:  واّلِل   أخوووثكم لتحمووودوين،و  غوووْيكم ليقرلووولين  ولكوووب أمحووود اّلِل وأرضوووى بثلابوووه.فأتبعل  أ
 .. 461رجال حَّت انتهى إىل أصحابه،فسأل عنه فإذا عامر بن عبد قيك 

  ،وفيها  ج كسوورى وإيلانووه   يقلمووان بووثمنبعوود القاقسووي -نووه رضووك اّلِل ع -وقوود محلووحل الغنووائم إىل عموور 
 « ..إن قلما أقوا هذا ألمْيهم ألمناء»ا؟ند يف غبط  وقال: إىل ما أقا  -نه رضك اّلِل ع -ر ..فنظ

 ْي. األسانوهكذا رىب ا سالم املسلمني تلك ال بي  العجيب  اليت تكاق أخبارها هسه يف

                                                                                                                                            

محل الوَّت غلهوا يالصوا قيول الثيوابالثغاء :صيا  الغنم ياحلمحم  :صلت الفرس قون الصهيل يرقاع :ما عليه من احلقل  مكتلبو    رقواع و 
 هل احليلان:الذهه والفض  خال  النان  و 

 صحي  17869( 17717[ )82/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 460
 عظويم القليول مون الغللل.ي"فموا أويتت:ا برة.ي"فليجوىء بقليلوه وكثوْي " فيوه 6/522قلله:"ريطا " قال القاضك عيام كما يف "كر  األيب"  

 سابقته. منه أخذ" ذلك على قدر ما يرا  ا مام من استحقاقه يف عمله أوحاجته أو
 .16ص  4 ري  الطثي جزء   - 461
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ليو  يو  الويت يلقيم ..القيم احلقيقيلازن بني ا -دية عن الغنائم والغللل يف معرم احل -مث يستطرق السيا  
،َوَمووأْ َمووْن ابَء بِ  كَ أََفَمووِن اتوَّبَووَع رِْضوولاَن اّللَِّ »أن يلتفووحل إليهووا القلووه املوويمن،وأن يشووغل ّبووا: واُ  َسووَخ   ِمووَن اّللَِّ

ُ بَ  ،َواّللَّ  « ..لنَ ا يَوْعَملُ ِصْي   ِ َجَهنَُّم َوبِْ َك اْلَمِصُْيف ُهْم َقَرجات  ِعْنَد اّللَِّ
 سوو  موون ملسوواترام.وهووك مليف للهووا الغنائم،ويصووغر يف للهووا التكفووْي يف هووذ  األعإوووا النقلوو  الوويت تصووغر 

 يفبا  احلقيقوووك لها ابلسووواملووونهج القووورآين العجيوووه يف تربيووو  القللب،ورفوووع اهتماماهتا،وتلسووويع آفاقهوووا وكوووغ
 امليدان األصيل.

 « ..بِْ َك اْلَمِصْيُ وَ  َجَهنَُّم وا ُ َمأْ أََفَمِن اتوََّبَع رِْضلاَن اّللَِّ َكَمْن ابَء ِبَسَخ   ِمَن اّللَِّ وَ »
تان بوني مون سارة.وكوهذ  هك القيم،وهذا هل جمال الطمع  وجمال ا ختيار.وهوذا هول ميودان الكسوه واا

 املصْي  م ..وب كيتبع رضلان اّلِل فيفلز به،ومن يعلق ويف ونابه سخ  اّلِل  يذهه به إىل جهن
لوم لسوتحقا ،فال ال قرجتوه اب..وكول ينو« َقَرجوات  ِعْنوَد اّللَِّ ُهوْم »هذ  قرجو  وهوذ  قرجو  ..وكوتان كوتان:

ُ َبِصْي  ِ ا يَوْعَمُللنَ »و  إجحا ،و  حماابة و  جزا     « ..َواّللَّ
 »وعظم املنو  ّبوا علوى املويمنني. ورسالته - -مث حتم الفقرة ابلرجلع إىل حملرها األصيل:كخا الرسلل 

ُ َعَلى اْلمُ  يُوزَكِِيِهْم،َويُوَعلُِِمُهُم اْلِكتواَب ُللا َعلَوْيِهْم آايتِوِه،وَ ُفِسوِهْم،يَوتوْ ْن أَنوْ ِموْيِمِننَي ِإْذ بَوَعَة فِويِهْم َرُسول   َلَقْد َمنَّ اّللَّ
 « ..َواحلِْْكَمَ ،َوِإْن كانُلا ِمْن قَوْبُل َلِفك َضالل  ُمِبني  

ا الذاتيوووو ،وعظم املنوووو  ا هليوووو  وقيمتهوووو - -إن ختووووام هووووذ  الفقوووورة ّبووووذ  احلقيقوووو  الكبْية.حقيقوووو  الرسوووولل 
احلكموو  و  إىل العلووم ل املبوونيّبا،وقورهووا يف إنشوواء هووذ  األموو  وتعليمهووا وتربيتهووا وقياقهتا،ونقلهووا موون الضووال

 والطهارة ..إن هذا ااتام يتضمن ملسات قرآني  كثْية منلع  عميق :
ن صووووغْي،الذي كوووواألموووور الّبووووذا ا إوووووا عووووكء ابتووووداء تعقيبووووا علووووى الغنووووائم والطمووووع فيهووووا والغللل،وا نشووووغال

ملسوووولمني  ،وفعل ابا نشووووغال بووووه هوووول السووووبه املباكوووور الووووذي قلووووه امللقوووو  يف املعرك ،وبوووودل النصوووور هزميوووو
سوات ال بيو  عميقو  مون مل يها،ملسو األفاعيل ..فا كارة إىل حقيقو  الرسوال  الكبْية،واملنو  العظيمو  املتمثلو  ف

هوا لها،كوي ا  فاألرم ك ألرم كلها،وأسوالب األرم كلهوا،وأعرامالقرآني  الفريدة.تبدو يف للهوا غنوائم ا
ضووال عوون أن ر فيووه  فزهيوودا،  يووذكر و  يقدر.كووي ا ختجوول الوونفك امليمنوو  أن تووذكر ،بل تسووتحك أن تفكوو

م  ؟ماعوو  املسوولأصووابحل ا تشووغل بووه  وهووك عووكء يف سوويا  احلوودية عوون اهلزميوو  والقوور  واأل  وااسووارة الوويت
 يف املعرك  ..

  بيوووو  القرآنيووووسووووات ال   كووووارة إىل تلووووك احلقيقوووو  الكبْية،ومووووا اثلووووه موووون منوووو  عظيم ،ملسوووو  عميقوووو  موووون ملفا
 على حوووووووني تعظووووووومالعجيب ،تصووووووغر يف للهوووووووا اهل م وااسائر،وتصوووووووغر إىل جانبهوووووووا ا؟ووووووورا  والتضوووووووحيات.

 املن ،ويتجلى العطاء الذي يرج  كل ككء يف حياة األم  املسلم  على ا نال .
لُووولا َعلَوووْيِهْم آايتِوووِه َويوُوووزَكِِيِهْم َويُوَعلُِِمُهوووُم اْلِكتووواَب »ارة إىل آتر هوووذ  املنووو  يف حيووواة األمووو  املسووولم  مث ..ا كووو يَوتوْ

..وهووك تشووك ابلنقلوو  موون حووال إىل حووال،ومن وضووع إىل « َواحلِْْكَمووَ ،َوِإْن كووانُلا ِمووْن قَوْبووُل َلِفووك َضووالل  ُمبِووني  
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سلم   ا وراء هذ  النقل  من قودر اّلِل الوذي يريود ّبوذ  األمو  أمورا وضع،ومن عهد إىل عهد.فتشعر األم  امل
فمووا  - -ضووخما يف  ريوو  األرم،ويف حيوواة البشوور،والذي يعوودها هلووذا األموور الضووخم إبرسووال الرسوولل 

ينبغك ألم  هوذا كوأوا،أن تشوغل ابهلوا ابلغنوائم الويت تبودو  فهو  زهيودة يف لول هوذا اهلود  الضوخم،و  أن 
لتضووحيات واهل م،الووويت تبوودو هينوو  يسوووْية يف لوول هووذ  الغايوو  الكبوووْية ..هووذ  بعووخ اللمسوووات عووزع موون ا

املسووووتفاقة موووون ذكوووور هووووذ  املنوووو  يف هووووذا السوووويا .نذكرها ابختصووووار وإمجال،لنلاجووووه الوووونا القوووورآين احلافوووول 
ُ َعَلى اْلُمْيِمِننَي ِإْذ بَوَعَة ِفيِهْم َرسُ :»اب ُياءات والظالل   « ..ل   ِمْن أَنْوُفِسِهمْ َلَقْد َمنَّ اّللَّ

 ايوو  موون اّللِ ..إن العن« نْوُفِسووِهمْ ِمووْن أَ »إوووا املنوو  العظمووى أن يبعووة اّلِل فوويهم رسوول ،وأن يكوولن هووذا الرسوولل 
  ا هلك.املنوو يخ الكوورما؟ليل،إبرسووال رسوولل موون عنوود  إىل بعووخ خلقووه،هك املنوو  الوويت   تنبثوو  إ  موون فوو

الوو ،حَّت ام هووي ء جانووه البشوور.وإ  فموون هووم هووي ء النوواس،ومن هوو ااالصوو  الوويت   يقابلهووا كووكء موون
ل  موووون سوووور أن يرسوووول هلووووم يووووذكرهم اّلِل هووووذا الووووذكر،ويع  ّبووووم هووووذ  العنايوووو ف ويبلوووو  موووون حفوووواوة اّلِل ّبووووم،

قووه بووال سووبه  أن كوورم اّلِل يفوويخ بووال حسوواب،ويغمر خالئوكلماتووه،لل  -سووبحانه  -عند ،ُيووديهم آبايتووه 
 فمنهم و  مقابل

 ِموووونْ »لقوووورآين إن للتعبووووْي افوووو« مووونهم»..  يقوووول « ِمووووْن أَنْوُفِسووووِهمْ »وتتضووواع  املنوووو   ن يكوووولن هووووذا الرسووولل 
فك،    الوونفك ابلوونسوولل هووك صووللووال  عميقوو  ا ُيوواء والد لوو  ..إن الصوول  بووني املوويمنني والر « أَنْوُفِسووِهمْ 

 صل  الفرق اب؟نك.
 فعوولن إىل هووذ ميووان يرتعموو  موون ذلووك وأرقووى.مث إوووم اب فليسووحل املسووأل  أنووه واحوود موونهم وكفى.إ ووا هووك أ

، ثل   فاملنو  مضواعفيمنني ..الصل  ابلرسلل،ويصللن إىل هذا األف  من الكرام  علوى اّلِل.فهول منو  علوى املو
 بيه.لنحل احلايف إرسال الرسلل،ويف وصل أنفسهم بنفك الرسلل،ونفك الرسلل  نفسهم على هذا 

لُووول »اين:هوووم ا نسووولليووو  يف آترهوووا العمليووو  ..يف نفلسوووهم وحيووواهتم و رحمث تتجلوووى هوووذ  املنووو  الع ا َعلَوووْيِهْم يَوتوْ
رسووال اليهووا.يف تكوورمي اّلِل هلم.إب  يف أكووث جمهووذ  املنوو ..تتجلووى« آايتِووِه،َويُوزَكِِيِهْم،َويُوَعلُِِمُهُم اْلِكتوواَب َواحلِْْكَموو َ 

ُللا »رسلل من عند  حانبهم بكالم اّلِل ا؟ليل:  .« .َعَلْيِهْم آايتِهِ يَوتوْ
 ّلِل،حووَّت وهوولاتووه أمووام ولوول شموول ا نسووان هووذ  املنوو  وحوودها لراعتووه وهزتووه حووَّت مووا يتمالووك أن ينصووه قام

 ته.حانبوهافيخانبوه بكلميتكورم عليه، -سوبحانه  -يق  أمامه للشكر والصالة  ولول شمول أن اّلِل ا؟ليول 
 -ن كووأنه هوول عووه ليحديووه األللهيوو  وخصائصووها.مث حانبوليحديوه عوون ذاتووه ا؟ليلوو  وصوفاته وليعرفووه  قيقوو  

عن خلا؟ووووه،وعن حركاتووووه وسووووكناته.حانبه وعوووون حياتووووه،و  -صووووغْي الضوووو يل هوووول العبوووود ال -هوووول ا نسووووان 
 وات واألرم.ها السماليدعل  إىل ما ُيييه،ولْيكد  إىل ما يصل  قلبه وحاله،ويهت  به إىل جن  عرض

 ي ّبذ  املن ،وهذا التفضل،وهذا العطاءففهل هل إ  الكرم الفائخ الذي ار 
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فوول ل الووذي ُيهوو .ولكوون ا؟ليوولإن اّلِل ا؟ليوول غووب عوون العوواملني.وإن ا نسووان الضوو يل هلوول الفقووْي انوولوج .
يوا كورر قعلتوه  فيودعل  ويو هذا الض يل،ويتلمسوه بعنايته،ويتابعوه بدعلتوه  والغوب هول الوذي حانوه الفقوْي 

 « يِهمْ َويُوزَكِِ »ل والعطاء الذي   كفاء له من الشكر واللفاء  للكرم  واي للمن   واي للفض
 هتم.اضهم وصاليطهرهم ويرفعهم وينقيهم.يطهر قللّبم وتصلراهتم ومشاعرهم.ويطهر بيلهتم وأعر 

يف  لرة،وما تبثوه  واألسوطويطهر حيواهتم وجموتمعهم وأنظموتهم ..يطهورهم مون أرجواس الشور  واللينيو  واارافو
 طهوورهم موون قنووكيته ..ويم وكووعائر وعوواقات وتقاليوود هابطوو  مزريوو  اب نسووان و عوو  إنسوواناحليوواة موون مراسوو

 .احلياة ا؟اهلي ،وما تلّل به املشاعر والشعائر والتقاليد والقيم واملفاهيم
 وقد كان لكل جاهلي  من حلهلم أرجاسها،وكان للعرب جاهليتهم وأرجاسها.

لوه وهول ُيودّ ْناكوك احلبشو  يف ملاجهو  رسول  قوريا من أرجاسها هذا الذي وصفه جعفور بون أيب نا
 إليه،وقد جاءا إليوه ليسولمهما املهواجرين مون املسولمني عنود  ..َعوْن أُمِِ َسوَلَمَ  ابْونَوِ  َأيب أَُميَّوَ  بْوِن اْلُمغِوْيَِة،َزْوجِ 

وووووا نَوزَْلنَوووووا أَْرَم احْلََبَشووووو ِ النَّوووووِلِِ  َ  َ َجاَوْراَن ِّبَوووووا َخوووووْْيَ َجا،،قَاَلحْل:َلمَّ ،أَِمنَّا َعلَوووووى ِقيِنَنا،َوَعبَوووووْداَن اّللَّ ر ،النََّجاِكوووووكَّ
َعثُوووووولا ِإىَل النََّجاِكوووووكِِ فِ  وووووا،ائْوَتَمُروا أَْن يَوبوْ ينَووووووا َرُجلَوووووونْيِ نوُوووووْيَذى،َو َ َنْسووووووَمُع َكووووويوْ  ا َنْكَرُهووووووُه،فَوَلمَّا بَولَوووووَ  َذلِووووووَك قُوَرْيش 

َهوووا إِلَْيوووِه  َجْلوووَدْيِن،َوأَْن يُوْهوووُدوا لِلنََّجاِكوووكِِ َهوووَداايَ  وووَ ،وََكاَن ِموووْن أَْعَجوووِه َموووا َذْتِيوووِه ِمنوْ ِ َّوووا ُيْسوووَتْطَرُ  ِموووْن َمتَووواِع َمكَّ
 بْوِن  بَوَعثُولا بِوَذِلَك َموَع َعْبوِد هللاِ اأَلَقُم،َفَجَمُعلا َلُه أََقم ا َكِثْي ا،َو َْ َيْ ُُكلا ِمْن َبطَارِقَِتِه ِبْطرِيق ا ِإ َّ أَْهَدْوا َلُه َهِديَّ  ،مُثَّ 

،َوأََمُروُ َا أَْمَرُهْم، ،وَعْمرِو ْبِن اْلَعاِص بْوِن َوائِول  السَّوْهِمكِِ َوقَواُللا هَلَُموا:اْقفَوُعلا ِإىَل َأيب َربِيَعَ  ْبِن اْلُمِغْيَِة اْلَمْخُزوِمكِِ
لِلنََّجاِكووكِِ َهووَدااَيُ ،مُثَّ َسووُللُ  أَْن ُيْسووِلَمُهِم إلَووْيُكْم  ُكوولِِ ِبْطرِيوو   َهِديوَّتَووُه،قَوْبَل أَْن ُتَكلُِِموولا النََّجاِكووكَّ فِوويِهْم،مُثَّ قَوودُِِملا

،َوحَنُْن ِعْنووَدُ  خِبَووْْيِ َقار ،َوِعْنووَد َخووْْيِ َجوو ار ،فَوَلْم يَوْبووَ  ِمووْن قَوْبووَل أَْن يَُكلَِِمُهْم،قَاَلحْل:َفَخَرَجووا فَوَقووِدَما َعلَووى النََّجاِكووكِِ
ُهْم:ِإنَّوُه قَوْد َصوَبا ِإىَل بوَ َبطَارِقَِتِه ِبْطرِي   ِإ َّ َقفَوَعا  ،مُثَّ قَا َ ِلُكلِِ ِبْطرِي   ِمنوْ لَوِد إِلَْيِه َهِديوََّتُه قَوْبَل أَْن يَُكلَِِما النََّجاِككَّ

تَوودَع    نَوْعرِفُووُه حَنْووُن َو َ  َ اْلَملِووِك ِمنَّووا ِغْلَمووان  ُسووَفَهاُء،فَاَرُقلا ِقيووَن قَوووْلِمِهْم َوَ ْ يَووْدُخُللا يف ِقيِنُكْم،َوَجوواُ وا بِووِدين  ُمبوْ
يِهْم،فَوُتِشووْيُوا َعَلْيووِه ِ َْن أَنْوُتْم،َوقَووْد بَوَعثَونَووا ِإىَل اْلَملِووِك فِوويِهِم أْكوورَاُ  قَوووْلِمِهْم لِنَوووُرقَُّهِم إلَْيِهْم،فَووِإَذا َكلَّْمنَووا اْلَملِووَك فِ 

َنا َو َ يَُكلَِِمُهْم،فَوِإنَّ قَووْلَمُهْم أََعلَوى ِّبِو َُموا قَوورَّاَب ُيْسِلَمُهِم إلَيوْ ن وا،َوأَْعَلُم ِ َوا َعوابُلا َعَلْيِهْم،فَوَقواُللا هَلَُموا:نَوَعْم،مُثَّ ِإوَّ ْم َعيوْ
ُهَموووا،مُثَّ َكلََّماُ ،فَوَقوووا  لَوووُه:أَيُوَها اْلَمِلُك،ِإنَّوووُه قَوووْد َصوووَبا ِإىَل   بَولَوووِدَ  ِمنَّوووا ِغْلَموووان  َهوووَدااَيُهِم إىَل النََّجاِكوووكِِ فَوَقِبَلَهوووا ِمنوْ

َتدَع   َ نَوْعرِفُُه حَنُْن َو َ أَ سُ  ْنحَل،َوَقْد بَوَعثَونَوا إِلَْيوَك َفَهاُء،فَاَرُقلا ِقيَن قَوْلِمِهْم،َو َْ يَْدُخُللا يف ِقيِنَك،َوَجاُ وا ِبِدين  ُمبوْ
ن ووا،َوأَْعَلُم ِ َووا َعووابُلا فِوويِهِم أْكوورَاُ  قَوووْلِمِهْم ِمووْن آاَبئِِهْم،َوأَْعَموواِمِهْم َوَعَشووائِرِِهْم،ِلَ ُقَُّهِم إلَووْيِهْم، فَوُهْم أََعلَووى ِّبِووْم َعيوْ

اْلَعوواِص ِمووْن أَْن  َعلَووْيِهْم َوَعوواتَوُبلُهْم ِفيووِه .قَالَووحْل:َوَ ْ َيُكووْن َكووْكء  أَبْوغَووَخ ِإىَل َعْبووِد هللِا بْووِن َأيب َربِيَعووَ ،َوَعْمرِو بْوونِ 
ن وا،َوأَْعَلُم ِ َوا َعوابُلا َيْسَمَع النََّجاِكُك َكالَمُهْم،فَوَقاَلحْل َبطَارِقَوتُوهُ   َحْلَلُه:َصوَدُقلا أَيُوَهوا اْلَملِوُك،قَوْلُمُهْم أََعلَوى ِّبِوْم َعيوْ

فَوَغِضووووووووووَه َعَلْيِهْم،فََأْسووووووووووِلْمُهِم إلَْيِهَمووووووووووا،فَوْلَْيُقَّاُهِم إىَل ِبالِقِهووووووووووْم َوقَوْلِمِهْم،قَاَلحل:فَوَغِضووووووووووَه النََّجاِكووووووووووُك،مُثَّ قَاَل:
ُروين :َ  َها هللِا،امْيُ هللِا ِإَذْن  َ أُْسِلُمُهْم إِلَْيِهَما،َو َ أَُكواُق قَوْلم وا َجواَوُروين،َونَوزَُللا ِبالِقي،َواْختَواالنََّجاِكُك،مُثَّ قَالَ 

ْسوَلْمتُوُهِم الَْيِهَموا َعَلى َمْن ِسوَلاَي َحوَّتَّ أَْقعُوَلُهْم فََأْسوَأهَلُْم َمواَذا يَوُقولُل َهوَذاِن يف أَْمرِِهْم،فَوِإْن َكوانُلا َكَموا يَوُقول ِن أَ 
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ُهَما،َوَأْحَسوووْنحُل ِجوووَلاَرُهْم َموووا َجووواَورُ  وين .قَالَوووحْل:مُثَّ َوَرَقْقهُتُوووِم اىَل قَووووْلِمِهْم،َوِإْن َكوووانُلا َعلَوووى َغوووْْيِ َذلِوووَك َمنَوْعوووتُوُهْم ِمنوْ
وا َجواَءُهْم َرُسوللُُه اْجتَ أَْرَسَل ِإىَل َأْصَحاِب َرُسلِل هللِا  :َموا تَوُقللُولَن ،فَوَدَعاُهْم فَوَلمَّ َمعُولا،مُثَّ قَواَل بَوْعُضوُهْم لِبَوْعخ 

ُتُموولُ  ف قَوواُللا:نَوُقلُل َواّللَِّ َمووا َعلََّمَنا،َوَمووا أََمووَراَن بِووِه نَِبيُونَووا  ووا لِلرَُّجووِل ِإَذا ِج وْ ،َكوواِئن  يف َذلِووَك َمووا ُهووَل َكوواِئن  .فَوَلمَّ
،فَوَنَشووُروا َمَصوواِحَفُهْم َحْلَلُه،َسووَأهَلُْم فَوَقاَل:َمووا َهووَذا الوودِِيُن الَّووِذي فَوواَرقْوُتْم ِفيووِه َجاُ وُ ،َوقَووْد َقَعووا النََّجاِكووُك َأَساِقَفَتهُ 

ُر بْوووُن َأيب قَووووْلَمُكْم،َوَ ْ تَوووْدُخُللا يف ِقيوووِب َو َ يف ِقيوووِن َأَحووود  ِموووْن َهوووِذِ  األَُموووِم ف قَاَلحْل:َفَكووواَن الَّوووِذي َكلََّموووُه َجْعَفووو
،فَوَقوواَل لَوو تَووَ  َوأَنْيت اْلَفَلاِحَا،نَاِله  َونَوْقطَووُع ُه:أَيُوَها اْلَمِلُك،ُكنَّووا قَوْلم ووا أَْهووَل َجاِهِليَّوو   نَوْعبُووُد اأَلْصووَناَم،َوأَنُْكُل اْلَميوْ

ُ إِلَيوْ  نَووا َرُسوول   ِمنَّووا نَوْعووِرُ  اأَلْرَحاَم،َوُنِسووكُء اْ؟ِووَلاَر َذُْكووُل اْلَقووِلُي ِمنَّووا الضَّووِعيَ ،َفُكنَّا َعلَووى َذلِووَك َحووَّتَّ بَوَعووَة اّللَّ
َدُ ،َونَوْعبُووَدُ ،َوَبَْلَع َمووا ُكنَّووا نَوْعبُوودُ   حَنْووُن َوآاَبُ اَن ِمووْن ُقونِووِه ِمووَن َنَسَبُه،َوِصووْدَقُه،َوأََمانَوَتُه،َوَعَفاَفُه،َفَدَعااَن ِإىَل هللِا لِنُوَلحِِ

َقاِء اأَلَمانَِ ،َوِصوووووووَلِ  الرَِّحِم،َوُحْسوووووووِن اْ؟ِوووووووَلاِر ،َواْلَكووووووو ِِ َعوووووووِن احِلَجوووووووارَِة َواأَلْوَتِن،َوأََموووووووَراَن ِبِصوووووووْدِ  احْلَوووووووِديِة،َوأَ 
َ اْلَمَحارِِم،َوالوودَِِماِء،َوَوَااَن َعووِن اْلَفَلاِحِا،َوقَوووْلِل الُزوِر،َوَأْكووِل َموواَل اْلَيِتيِم،َوقَووْذِ  اْلُمْحَصووَنِ ،َوأَ  َمَراَن أَْن نَوْعبُووَد اّللَّ

قْوَناُ  َوآَمنَّو َوْحَدُ   َ ُنْشرُِ  بِهِ  َق َعَلْيِه أُُمولَر اِ مِتْسالِم،َفَصودَّ َياِم،قَاَل:فَوَعدَّ ا بِوِه َكيوْ  ا،َوأََمَراَن اِبلصَّالِة،َوالزََّكاِة،َوالصِِ
َ َوْحوووَدُ ،فَوَلْم ُنْشووورِْ  بِوووِه َكووويوْ  ا،َوَحرَّْمَنا َموووا َحووورََّم عَ  َنا،َوَأْحَلْلنَوووا َموووا َأَحووولَّ َواتوَّبَوْعنَووواُ  َعلَوووى َموووا َجووواَء بِِه،فَوَعبَوووْداَن اّللَّ َليوْ

بُلاَن َوفَوتَوُنلاَن َعْن ِقيِنَنا ِلَْيُُقواَن ِإىَل ِعَباَقِة اأَلْوَتِن ِمْن ِعبَ  َنا قَوْلُمَنا،فَوَعذَّ اَقِة هللِا،َوأَْن َنْسوَتِحلَّ َموا ُكنَّوا لََنا،فَوَعَدا َعَليوْ
وووووووووا قَوَهوووووووووُرواَن َولَلَ  نَونَوووووووووا َوبَووووووووونْيَ ِقيِنَنا،َخَرْجنَوووووووووا ِإىَل َنْسوووووووووَتِحُل ِموووووووووَن ااََباِئِة،فَوَلمَّ َنا،َوَحووووووووواُللا بَويوْ ُملاَن،َوَكوووووووووُقلا َعَليوْ

َنا يف ِجَلارَِ ،َوَرَجووْلاَن أَْن  َ نُْظلَووَم ِعْنووَدَ  أَيُوَهووا اْلَمِلكُ  ،قَاَلحْل:فَوَقوواَل لَووُه بَولَووِدَ ،َواْخَ اَْنَ  َعلَووى َمووْن ِسووَلاَ ،َوَرِغبوْ
:نَوَعْم،فَوَقوواَل لَووُه النََّجاِكووُك:فَاقْورَأُْ  النََّجاِكوُك:َهْل َمَعووَك  ِ َّووا َجوواَء بِووِه َعووِن هللِا ِمووْن َكووْكء  ف قَاَلحْل:فَوَقوواَل لَووُه َجْعَفر 

،فَوَقوورَأَ َعَلْيووِه َصووْدر ا ِمووْن كهيعا،قَالَووحْل:فَوَبَكى َواّللَِّ النََّجاِكووُك َحووَّتَّ َأْخَضووَل حِلْيَوتَووُه،َوَبَكحْل َأَسوو َّتَّ اِقَفُتُه َحووَعَلكَّ
ِه ُملَسوى لََيْخورُُج َأْخَضُللا َمَصاِحَفُهْم ِحنَي  َُِعلا َما َتال َعَلْيِهْم،مُثَّ قَواَل النََّجاِكوُك:ِإنَّ َهوَذا َواّللَِّ َوالَّوِذي َجواَء بِو

ا،َو َ أَُكاُق،قَالَوووووحْل  أُُم َسوووووَلَمَ :فَوَلمَّا َخَرَجوووووا ِموووووْن ِموووووْن ِمْشوووووَكاة  َواِحوووووَدة ،اْنطَِلَقا فَووووووَلاّللَِّ  َ أُْسوووووِلُمُهِم الَوووووْيُكِم ابَووووود 
ووبَوُهْم ِعْنووَدُهْم،مُثَّ َأْسَتْأِصووُل بِووِه َخْضوورَاءَ  ا َعيوْ ُهْم،قَاَلحْل:فَوَقاَل لَووُه ِعْنووِدِ ،قَاَل َعْمووُرو بْووُن اْلَعوواِص:َواّللَِّ  نَوبِِ َووونوَُّهْم َغوود 

ا: َ تَوْفَعووْل فَووِإنَّ هَلُووِم اْرَحام ووا،َوِإْن َكووانُلا قَووْد َخوواَلُفلاَن .قَوواَل:َواّللَِّ َعْبووُد هللِا بْووُن َأيب َربِيَعووَ ،وََكاَن أَتْوَقووى الوورَُّجَلنْيِ ِفينَوو
ُوْم يَوْزُعُمولَن أَنَّ ِعيَسوى ابْوَن َموْرمَيَ َعْبوود ،قَاَلحْل:مُثَّ َغوَدا َعَلْيوِه اْلغَوَد،فَوَقاَل لَوُه:أَيوُ  ُْم يَوُقللُوولَن  ْخِثَنَّوُه َأوَّ َها اْلَملِوُك،ِإوَّ

ووووا يَوُقللُوووولَن ِفيِه،قَاَلحْل:فََأْرَسووووَل إِلَووووْيِهمْ يف عِ   َيْسووووَأهُلُْم يَسووووى ابْووووِن َمووووْرمَيَ قَوووووْل   َعِظيم ا،فََأْرِسووووِل الَووووْيِهْم فَاْسووووَأهْلُْم َعمَّ
:َمواَذا تَوُقللُولَن يف   ِعيَسوى ِإَذا َسوأََلُكْم َعْنوُه ف َعْنُه،قَاَلحْل:َو َْ يَوْنزِْل بَِنا ِمثْوُلُه،فَاْجَتَمَع اْلَقْلُم،فَوَقاَل بَوْعُضُهْم لِبَوْعخ 

وا  ُ ،َوَما َجاَء بِِه نَِبيُوَنا َكائِن ا يف َذِلَك َموا ُهوَل َكاِئن ،فَوَلمَّ َقَخلُولا َعَلْيوِه،قَاَل هَلُْم:َموا قَاُللا:نَوُقلُل َواّللَِّ ِفيِه َما قَاَل اّللَّ
:نَوُقلُل ِفيووِه الَّووِذي َجوواَء بِووِه نَِبيُونَووا:ُهَل َعْبووُد هللِا تَوُقللُوولَن يف ِعيَسووى ابْووِن َمووْرمَيَ ف فَوَقوواَل لَووُه َجْعَفووُر  بْووُن َأيب نَالِووه 

َهوا َوَرُسللُُه،َوُروُحُه وََكِلَمتُوُه أَْلَقاَهوا ِإىَل َموْرمَيَ اْلَعوْذرَاِء اْلبَوُتلِل،قَاَلحْل:َفَضوَرَب النََّجاِكوُك يَوَدُ  إِ  ىَل اأَلْرِم،فََأَخوَذ ِمنوْ
ا َعووووَدا ِعيَسووووى ابْووووُن َمووووْرمَيَ َمووووا قُوْلوووووحَل َهووووَذا اْلُعلَق،فَوتَونَوووواَخَرْت َبطَارِقَوتُووووُه َحْللَووووُه ِحوووونَي قَوووواَل َموووووا عُوووولق ا،مُثَّ قَاَل:َموووو

ْم َم،مُثَّ َموووووْن َسوووووبَّكُ قَاَل،فَوَقووووواَل:َوِإْن َبَوووووْرمُتْ َواّللَِّ اْذَهُبلا،فَوووووأَنْوُتْم ُسوووووُيلم  ِ َْرِضك،َوالُسوووووُيلُم:اهلِمُنلَن،َمْن َسوووووبَُّكْم غُووووورِِ 
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بْوُر بِِلَسووووواِن احْلََبَشوووووِ :اْ؟ََبلُ  ،ُرُقوا َعَلْيِهَموووووا ُغِرَِم،َفَموووووا أُِحوووووُه أَنَّ ِ  َقبْوووووور ا َذَهب وووووا،َوَأيِنِ آَذيْوووووحُل َرُجوووووال  ِمْنُكْم،َوالووووودَّ
ُ ِموبِِ الِرِْكوَلَة ِحونَي َرقَّ َعلَوكَّ   ُمْلِكك،َفآُخوَذ الِرِْكوَلَة ِفيوِه َوَموا أَنَواَع َهَدااَيُ َا،َفال َحاَجَ  لََنا ِّبَا،فَوَلاّللَِّ َما َأَخوَذ اّللَّ

َقْمَنا ِعْنوَدُ  خِبَوْْيِ َقار  النَّاَس يفَّ،فَُأِنيَعُهْم ِفيِه .قَاَلحْل:َفَخَرَجا ِمْن ِعْنِدِ  َمْقُبلَحنْيِ َمْرُقوق ا َعَلْيِهَما َموا َجواَءا بِوِه،َوأَ 
ى َذلِووَك ِإْذ نوَووَزَل بِووِه،يَوْعِب َمووْن يُوَنازِعُووُه يف ُمْلِكووِه،قَاَل:فَوَلاّللَِّ َمووا َعِلْمنَووا ُحووْزان  َمووَع َخووْْيِ َجووار  .قَالَووحْل:فَوَلاّللَِّ ِإانَّ َعلَوو

،فَوَيْأيتَ َرُجوول   ُ  ِعْنووَد َذِلَك،خَتَُلف ووا أَْن َيْظَهووَر َذلِووَك َعلَووى النََّجاِكووكِِ   َ يَوْعووِرُ  ِمووْن قَووُ  َكوواَن َأَكوودَّ ِمووْن ُحووْزن  َحووزانَّ
نَوُهَمووا عُووْرُم النِِيِل،قَاَلحْل:فَوَقوواَل َأْصووحَ َحقِِنَوو اُب ا َمووا َكوواَن النََّجاِكووُك يَوْعووِرُ  ِمْنووُه .قَاَلحْل:َوَسوواَر النََّجاِكووُك َوبَويوْ

ْْيُ بْووووووُن :َمووووووْن َرُجوووووول  َحْوووووورُُج َحووووووَّتَّ َُيُْضووووووَر َوقْوَعووووووَ  اْلَقووووووْلِم مُثَّ َذْتِيَونَووووووا اِبْاَووووووَثِ ف قَاَلحْل:فَوَقوووووواَل الووووووزُبَ َرُسوووووولِل هللِا 
ِّ اْلَقوْلِم ِسون ا،قَاَلحْل:فَونَوَفُخلا لَوُه ِقْربَو  ،َفَجَعَلَها يف َصوْدرِِ  مُثَّ  َهوا َحوَّتَّ اْلَعلَّاِم:أاََن،قَاَلحْل:وََكاَن ِمْن َأْحوَد  َسوَبَ  َعَليوْ

َ لِلنََّجاِكوكِِ اِبلُظُهولِر َخرََج ِإىَل اَنِحيَوِ  النِِيوِل الَّويِت ِّبَوا ُمْلتَوَقوى اْلَقوْلِم،مُثَّ اْنطَلَوَ  َحوَّتَّ َحَضو َرُهْم .قَالَوحْل:َوَقَعْلاَن اّللَّ
،َحَّتَّ قَووِدْمَنا َعلَووى َعلَووى َعووُدِوِِ ،َوالتَّْمِكنِي لَووُه يف ِبالِقِ ،َواْستَوْلَسووَ  َعَلْيووِه أَْمووُر احْلََبَشووِ ،َفُكنَّا ِعْنووَدُ  يف َخووْْيِ َمْنووزِ  ل 

 462،َوُهَل ِ َكََّ ."َرُسلِل هللِا 
وهوك تصولر أنولاع ا تصوال بوني ا؟نسوني يف ا؟اهليو    -رضوك اّلِل عنهوا  -أرجاسها ما حكته عائش   ومن

 - -كمووا جوواء يف صووحي  البخوواري َعووِن ابْووِن ِكووَهاب  قَوواَل َأْخووَثَىِن عُووْرَوُة بْووُن الووزَُبْْيِ أَنَّ َعاِئَشووَ  َزْوَج النَّووِبِِ 
َهوووا ِنَكووواُ  النَّووواِس اْليَوْلَم،َحْطُوووُه الرَُّجوووُل ِإىَل َأْخَثَتْوووُه أَنَّ النَِِكووواَ  ِ  اْ؟َاهِ  ِليَّوووِ  َكووواَن َعلَوووى أَْربَوَعوووِ  َأحْنَووواء  فَِنَكوووا   ِمنوْ

ْمِثَهووا َذا َنُهووَرْت ِمووْن نَ الرَُّجووِل َولِيوَّتَووُه أَِو ابْونَوَتُه،فَوُيْصووِدقُوَها مُثَّ يَوْنِكُحَها،َوِنَكووا   آَخووُر َكوواَن الرَُّجووُل يَوُقوولُل ِ ْمرَأَتِووِه إِ 
َ مَحُْلَهو ا،َحَّتَّ يَوتَوبَونيَّ ا ِموْن َذلِوَك الرَُّجوِل الَّوِذى أَْرِسِلى ِإىَل ُفاَلن  فَاْستَوْبِضِعى ِمْنُه .َويَوْعَتزهُِلَا َزْوُجَها،َوَ  مَيَُسَها أَبَود 

َوو ،َوِإ َّ َ مَحُْلَهووا َأَصوواَّبَا َزْوُجَهووا ِإَذا َأَحهَّ ا يَوْفَعووُل َذلِووَك َرْغبَوو   ِ  َْنَابَووِ  اْلَللَووِد،َفَكاَن َهووَذا َتْستَوْبِضووُع ِمْنووُه،فَِإَذا تَوبَوونيَّ
ُكُلُهووْم ُيِصوويبُوَها   النَِِكوواُ  ِنَكوواَ  اِ ْسِتْبَضوواِع،َوِنَكا   آَخووُر َاَْتِمووُع الوورَّْهُ  َمووا ُقوَن اْلَعَشوورَِة فَويَووْدُخُللَن َعلَووى اْلَمووْرأَةِ 

ُهْم أَْن مَيَْتنِوَع .فَِإَذا مَحََلحْل َوَوَضَعحْل،َوَمرَّ َعَليوْ  َها لََياىِلَ بَوْعَد أَْن َتَضَع مَحَْلَها،أَْرَسَلحْل إِلَْيِهْم فَوَلْم َيْسوَتِطْع َرُجول  ِمونوْ
ى َموْن فُواَلُن .ُتَسومِِ  َحَّتَّ َاَْتِمُعلا ِعْنَدَها تَوُقلُل هَلُْم َقْد َعَرفْوُتُم الَِّذى َكواَن ِموْن أَْمرُِكْم،َوقَوْد َولَوْدُت فَوُهوَل ابْونُوَك ايَ 

ِه،فَويَوْلَحُ  بِِه َوَلُدَها، َ َيْسَتِطيُع أَْن مَيَْتِنَع بِِه الرَُّجُل .َوِنَكاُ  الرَّابِوِع َاَْتِموعُ  النَّواُس اْلَكثِوُْي فَويَوْدُخُللَن  َأَحبَّحْل اِب ِْ
َعَلى أَبْوَلاِّبِنَّ رَااَيت  َتُكلُن َعَلم ا َفَمْن أَرَاَقُهونَّ َقَخوَل َعَلى اْلَمْرأَِة َ  َاَْتِنُع ِ َّْن َجاَءَها َوُهنَّ اْلبَوَغااَي ُكنَّ يَوْنِصْ َ 

ُعلا هَلَا َوَقَعْلا هَلُُم اْلَقاَفَ  مُثَّ َأحْلَُقلا وَ  َلَدَها اِبلَِّذى يوَوَرْوَن فَاْلتَواَط َعَلْيِهنَّ،فَِإَذا مَحََلحْل ِإْحَداُهنَّ َوَوَضَعحْل مَحَْلَها مجُِ
وا بُعِوَة حُمَمَّود  بِِه،َوُقِعَى ابْوَنهُ  اِبحْلَو ِِ َهوَدَم ِنَكواَ  اْ؟َاِهِليَّوِ  ُكلَّوُه،ِإ َّ ِنَكواَ  النَّواِس  - -  َ مَيَْتِنُع ِمْن َذِلَك،فَوَلمَّ

 ..463اْليَوْلَم ."
وق لوو  هووذ  الصوولرة علووى هبوولط التصوولر ا نسوواين وّبيميتووه   هتوواج إىل تعليوو .ويكفك تصوولر الرجوول،وهل 

لتووأيت لووه منووه بللووود ْنيه.اامووا كمووا يرسوول انقتووه أو فرسووه أو ّبيمتووه إىل الفحووول « فووالن» يرسوول امرأتووه إىل
                                                 

 ( حسن1740()539/  1) -مسند أمحد )عا  الكته(  -  462
 التاط:التص  به-(  5127) -املكنز  -صحي  البخارى -  463
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يودخللن إىل املورأة جمتمعوني  -موا قون العشورة   -النجيه،لتأيت له منه بنتاج جيد  ويكفوك تصولر الرجوال 
فهوول  -بعوو  وهوول الصوولرة الرا -..مث ختتووار هووك أحوودهم لتلحوو  بووه ولوودها  أمووا البغوواء « كلهووم يصوويبها » -

البغوووواء  يزيوووود عليووووه إحلووووا  نتاجوووووه برجوووول موووون البغوووواة    اوووود يف ذلوووووك معوووورة  و  ميتنووووع موووون ذلووووك  إنوووووه 
غوارقني إىل األذقوان فيوه  و  يكون  -لول  ا سوالم  -اللحل.الذي نهر ا سالم منه العرب.وزكاهم.وكوانلا 

ملووورأة يف ا؟اهليووو .يقلل األسوووتاذ أبوووول هوووذا اللحووول يف العالقوووات ا؟نسوووي  إ  نرفوووا مووون النظووورة اهلابطووو  إىل ا
 «:ماذا خسر العا  ابحنطاط املسلمني»احلسن الندوي يف كتابه القيم:

وكانوحل املوورأة يف اجملتمووع ا؟وواهلك عرضوو  غوو  وحي ،تيكوول حقلقهووا،وتبتز أملاهلووا،وهرم موون إريها،وتعضوول »
.عون ابون 465املتواع أو الدابو  وتولّر كموا يولّر،464بعد الطال  أو وفاة الزوج من أن تنك  زوجوا ترضوا  

وا" اهليو  كان الرجول إذا موات أبول  :قال،عباس يف قلله:"اي أيها الذين آمنلا   ُيُل لكم أن تريلا النساء كره 
أو اولت فيوذهه  اهلوا ،أو ُيبسها حَّت تفتدي منه بصداقها،إن كاء أمسكها،فهل أح  ابمرأته،أو محيمه

أن أهول ا؟اهليوو  كوانلا إذا هلووك الرجوُل فوو   امورأة حبسووها :راب فووأخثين عطواء بوون أيب ،ي قوال ابون جريج
ووا" اهليوو  ي قووال ابوون جريج،أهلووُه علووى الصوولِِ يكوولن فيهم وقووال ،فنزلووحل:"  ُيوول لكووم أن تريوولا النسوواء كره 

أو يُنكحهوا إن كواء ،ينكحها إن كواء إذا   يكون ابنهوا،كوان أحو  ابمرأتوه،كان الرجل إذا توليف أبل :جماهد
تووليِف ،من األوس،وقوال عكرموو  نزلوحل يف كبيشو  بنوحل معون بون عاصوم،ابون أخيوه ي قوال ابون جريج أخوا  أو

و  أان ،  أان وريوحل زوجوك،اي نل هللا:فقالحلفجاءت النل ،فجن  عليها ابنه،عنها أبل قيك بن األسلحل
 ..466تُركحل فأنك   فنزلحل هذ  اهلي .

:أَمَّا قَوْللُووُه:َ  ُيَِووُل و   ووا،" فَووِإنَّ الرَُّجووَل يف اْ؟َاِهِليَّووِ  َكوواَن مَيُوولُت أَبُوولُ  أَْو َعووِن الُسوودِِيِِ َلُكووْم أَْن َترِيُوولا النَِِسوواَء َكْره 
َهوا يَوْلبَوُه فَوُهوَل  ُّ اْلَميِِوحِل فَوأَْلَقى َعَليوْ َحَهوا َأَحوُ  ِّبَوا أَْن يَوْنكِ َأُخلُ  أَِو ابْوُنُه،فَِإَذا َمواَت َوتَووَرَ  اْمرَأَتَوُه،فَِإْن َسوَبَ  َواِر

.وكانووحل 467َها "ِ َْهووِر َصوواِحِبِه أَْو يُوْنِكَحَهووا فَوَيْأُخووَذ َمْهرَُهووا،َوِإْن َسووبَوَقْتُه فَووَذَهَبحْل ِإىَل أَْهِلَهووا فَوُهووْم َأَحووُ  بِنَوْفِسوو
املووورأة يف ا؟اهليووو  يطفووو  معهوووا الكيووول،فيتمتع الرجووول  قلقوووه و  تتمتوووع هوووك  قلقها،ييخوووذ  وووا تووويتى مووون 

.وتالقوووووووك مووووووون بعلهوووووووا نشووووووولزا أو إعراضوووووووا،وت   يف بعوووووووخ األحيوووووووان  468عتوووووووداءمهر،واسوووووووك ضووووووورارا لال

                                                 
ونَوُهم اِبْلَمْعوُروِ  َذلِوَك يُولَعُج بِوِه َمون َكواَن ِمونُكْم }َوِإَذا نَلَّْقُتُم النَِِساء فَوبَوَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفالَ تَوْعُضُللُهنَّ أَن يَونِكْحَن أَْزَواَجُهونَّ ِإَذا  -  464 تَورَاَضوْلاْ بَويوْ

 ( سلرة البقرة232) تَوْعَلُملَن{ أَنُتْم  َ وَ يُوْيِمُن اِبّلِلِ َواْليَوْلِم اهلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوأَْنَهُر َواّلِلُ يَوْعَلُم 
ُتُمووولُهنَّ ِإ َّ أَن َذْتِووو}اَي أَيُوَهووا الَّوووِذيَن آَمنُووولاْ  َ ُيَِووو -  465 وووا َو َ تَوْعُضووُللُهنَّ لِتَوووْذَهُبلاْ بِوووبَوْعِخ َموووا آتَويوْ نَي ِبَفاِحَشووو   ُمبَويِِنَووو   ُل َلُكوووْم أَن َترِيُووولاْ النَِِسووواء َكْره 

 ( سلرة النساء19َكِثْي ا{ )   ِفيِه َخْْي اَعَل اّللُِ َوَعاِكُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِ  فَِإن َكرِْهُتُملُهنَّ فَوَعَسى أَن َتْكَرُهلاْ َكيوْ  ا َواَْ 
 ( حسن وحسن مرسل 8873[)106/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 466
 (  حسن مرسل 8122) 308/  4َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ    -  467
 فَوَقووْد فََأْمِسووُكلُهنَّ ِ َْعووُرو   أَْو َسووِرُِحلُهنَّ ِ َْعووُرو   َو َ ُاِْسووُكلُهنَّ ِضوورَار ا لَّتَوْعتَووُدواْ َوَموون يَوْفَعووْل َذلِووكَ }َوِإَذا نَلَّْقووُتُم النََّسوواء فَوووبَوَلْغَن َأَجَلُهوونَّ   - 468

وَن اْلِكتَواِب َواحلِْْكَمو ِ  ُكمْ ا أَنوَزَل َعلَويْ ْيُكْم َوَمولََلَم نَوْفَسُه َوَ  تَوتَِّخُذَواْ آاَيِت اّلِلِ ُهُزو ا َواذُْكُرواْ نِْعَمحَل اّلِلِ َعلَو يَِعُظُكوم بِوِه َواتوَُّقولاْ اّلِلَ َواْعَلُمولاْ أَنَّ اّلِلَ  مِِ
 ( سلرة البقرة231ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم { )
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.وكوان يسولغ للرجول أن يتوزوج 470.ومون املوأكل ت موا هول خوالا للوذكلر وحمورم علوى ا ان469ّكاملعلق 
 .471ما يشاء من غْي هديد

لوولأق  ن اأ - عنووه امليووداين علووى مووا حكووا  -وقوود بلغووحل كراهوو  البنووات إىل حوود الوولأق.ذكر اهليووثم بوون عوودي »
نحل موذاهه سوالم،وكاكوان مسوتعمال يف قبائول العورب قانبو ،فكان يسوتعمله واحود وي كوه عشورة.فجاء ا 
عوووووار ّبوووووم مووووون حلووووول  ال العووووورب رتلفووووو  يف وأق األو ق.فمووووونهم مووووون كوووووان ي ووووود البنوووووات ملزيووووود الغوووووْية ورافووووو 
( أو كسوحاء )برصواءء أجلهن.ومنهم من كان ي د من البنات من كانحل زرقاء.أو كيماء )سلقاء( أو بركوا
 .الفقر . )عرجاء( تشا ما منهم ّبذ  الصفات.ومنهم كان يقتل أو ق  خشي  ا نفا ،وخل 

وكووووانلا يقتلوووولن البنووووات وي وووودوون بقسوووولة انقرة يف بعووووخ األحيان،فقوووود يتووووأخر وأق املوووول قة لسووووفر اللالوووود »
مبكيات.وقوووود كووووان وكووووغله،فال ي وووودها إ  وقوووود كثت،وصووووارت تعقل.وقوووود حكوووولا يف ذلووووك عوووون أنفسووووهم 

 .. 472« بعضهم يلقك األنثى من كاه 
الشوور  واللينيوو  اهلابطوو  السوواذج :كما يصوولرها يف إمجووال  -وأصوول هووذ  األرجوواس مجيعووا  -وموون أرجاسووها 

انغمسووحل األموو  يف اللينيوو  وعبوواقة األصوونام  بشووع أكووكاهلا.فكان  »األسووتاذ أبوول احلسوون النوودوي يف كتابووه:
ن ،صنم خاص،بل كان لكل بيحل صنم خصلصوك.قال الكلل:كوان ألهول كول لكل قبيل  أو انحي  أو مدي

قار موون مكووو  صووونم يف قارهووم يعبدونوووه،فإذا أراق أحووودهم السووفر،كان آخووور موووا يصوونع يف منزلوووه أن يتمسووو  
.واسووته ت العوورب يف 473«بوه،وإذا قوودم موون سووفر  كووان أول مووا يصوونع إذا قخوول منزلووه أن يتمسوو  بووه أيضووا

اختووذ بيتووا،ومنهم موون اختووذ صوونما وموون   يقوودر عليووه و  علووى بنوواء بيووحل نصووه  عبوواقة األصوونام،فمنهم موون
.َعوْن َعْبوِد اّللَِّ 474حجرا أموام احلرم،وأموام غوْي   وا استحسون،مث نوا  بوه كطلافوه ابلبيحل،و لهوا األنصواب

ُ َعْنووووووهُ  ووووووَ  يوَووووووْلَم اْلَفْت ِ َقَخَل َرُسوووووولُل اّللَِّ :قَالَ ،بْوووووِن َمْسووووووُعلق  َرِضووووووَك اّللَّ َوَحووووووْلَل اْلبَوْيووووووحِل َيالمُثِائَوووووو   َوِسووووووُتلَن ،َمكَّ
ا ِإنَّ اْلَباِنووووَل َكوووواَن َزُهلق ا{]سوووولرة ،}َجاَء احْلَووووُ  َوَزَهووووَ  اْلَباِنوووولُ :َويَوُقللُ ،َفَجَعَل َيْطَعنُوَهووووا بَِقِضوووويه  َمَعووووهُ ،َصووووَنم 

   475[ 81ا سراء آي  

                                                 
ا َكاْلُمَعلََّقوِ  َوِإن ُتْصوِلُحلاْ َوتَوتوَُّقوولاْ فَوِإنَّ اّلِلَ َكواَن َغُفوولر ا }َولَون َتْسوَتِطيُعلاْ أَن تَوْعووِدُللاْ بَونْيَ النَِِسواء َولَووْل َحَرْصوُتْم فَوالَ َاِيلُوولاْ ُكولَّ اْلَمْيوِل فَوتَووَذُروهَ   - 469

 ( سلرة النساء129رَِّحيم ا{ )
ا ِبغَوْْيِ ِعْلووم  َوَحرَُّمولاْ َموا َرَزقَوُهوُم اّلِلُ افْووِ َاء َعلَوى اّللِِ  -  470 ( سوولرة 140َوَمووا َكوانُلاْ ُمْهتَوِديَن{ )  قَوْد َضوُللاْ }قَوْد َخِسوَر الَّوِذيَن قَوتَولُوولاْ أَْوَ َقُهوْم َسوَفه 

 األنعام
َّ َوُراَبَع فَوو -  471 ووَن النَِِسوواء َمثْووَ  َويُوواَل ِإْن ِخْفووُتْم َأ َّ تَوْعووِدُللاْ فَوَلاِحووَدة  أَْو َمووا }َوِإْن ِخْفووُتْم َأ َّ تُوْقِسووُطلاْ يف اْليَوتَوواَمى فَووانِكُحلاْ َمووا نَوواَب َلُكووم مِِ

 ( سلرة النساء3َذِلَك أَْقىَن َأ َّ تَوُعلُللْا{ )َمَلَكحْل أمَْيَاُنُكْم 
 بللغ األرب يف أحلال العرب ) السيد رمحه هللا ( -  472
 كتاب األصنام.) السيد رمحه هللا (  -  473
 كتاب األصنام.) السيد رمحه هللا (  -  474
 ( صحي  5432مسند أيب علان  ) -  475
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البخووواري عووون أيب َرَجووواء  اْلُعطَوووارِِقىِِ وتووودرجلا مووون عبووواقة األصووونام واألوتن إىل عبووواقة جووونك احلجوووارة.روى 
ودْ :قال َناُ  َوَأَخوْذاَن اهلَخَر،فَوِإَذا َ ْ ْنَِ  َحَجور ا مَجَْعنَوا ُجثْووَلة  ُكنَّا نَوْعُبُد احلََْجَر،فَِإَذا َوَجْداَن َحَجر ا ُهَل َأْخَْيُ ِمْنُه أَْلَقيوْ

نَوواُ  َعَلْيووهِ  وواِة َفَحَلبوْ نَووا اِبلشَّ ،مُثَّ ِج وْ ووُل اأَلِسوونَِّ  .فَووالَ نَوودَُع ِمووْن توُوورَاب  ،مُثَّ نُْفنَووا بِووِه،فَِإَذا َقَخووَل َكووْهُر َرَجووه  قُوْلنَووا ُمَنصِِ
َناُ  َكْهَر َرَجه  .  .476ُرحْم ا ِفيِه َحِديَدة  َوَ  َسْهم ا ِفيِه َحِديَدة  ِإ َّ نَوَزْعَناُ  َوأَْلَقيوْ

ار،فنظر إىل أحسووونها،فاختذ  راب،وجعووول وقوووال الكلل:كوووان الرجووول إذا سوووافر فنوووزل منز ،أخوووذ أربعووو  أحجووو
 .477ارهل تركه يالّ أتيِف لقدر ،وإذا

املالئكوووووو  وا؟وووووون  آهلوووووو  كووووووَّت موووووون -شوووووورك  يف كوووووول زمووووووان ومكووووووان مكووووووأن كوووووول أموووووو   -وكووووووان للعوووووورب »
للن ّبوم بدووم،ويتلسوّلِل،ويعاوالكلاكه.فكانلا يعتقدون أن املالئك  بنات اّلِل فيتخذووم كفعاء هلوم عنود 

 .عند اّللِ 
.قال الكلل:كانوحل بنول ملوي  مون 478واختذوا كذلك معه ا؟ن كركاء ّلِل،وآمنلا بقدرهتم وشيْيهم،وعبدوهم

.وقووال صوواعد:كانحل محووْي تعوود الشوومك.وكنان  القموور.وايم الوودبران.وام وجووذام 479خزاعوو  يعبوودون ا؟وون
 .480«املش ي.ونك سهيال.وقيك الشعري العبلر.وأسد عطارقا

نشوور  يف تجووك كانووحل ر ان هووذ  الصوولرة البدائيوو  الغليظوو  موون اللينيوو ،ليعر  أي ويكفووك أن يتصووف  ا نسوو
 والطهووووارة الوووويتم للقلم،القلوووولب والتصوووولرات ويف واقووووع احليوووواة  ويوووودر  النقلوووو  الضووووخم  الوووويت نقلهووووا ا سووووال
،الوويت   ماعيوو  ا جت  و أسووبغها علووى تصوولراهتم وعلووى حيوواهتم سوولاء.ومن هووذ  األرجوواس تلووك األقواء االقيوو

القمووار إىل  اموور إىلانووحل يف اللقووحل ذاتووه موون مفوواخرهم يف أكووعارهم  وموون مفوواخراهتم يف أسوولاقهم  موون كا
 :اندوقة انلي  الثارات القبلي  الصغْية،اليت تشغل اهتماماهتم،فال ترتفع على تلك التصلرات

رب بوني احلو وقعوحل هانحل عليهم احلرب وإراق  الدماء حوَّت كانوحل تثْيهوا حاقيو  ليسوحل بوذات خطر.فقود»
ئويك معود،رمى ر ن كليبوا أبكر وتغله ابب وائل،ومكثحل أربعوني سون  أريقوحل فيهوا قمواء غزيرة،وموا ذا  إ  

ب بوني بكور بكحل احلور ضرع انق  البسلس بنحل منقذ فاختل  قمها بلبنها وقتل جساس بن مورة كليبا،واكوت
موووولع   و ق.قت،ويتم األقوووود فووووب احلياة،ويكلووووحل األمهووووا»وتغله.وكووووان كمووووا قووووال املهلهوووول أخوووول كليووووه:

 «.ترقأ،وأجساق   تدفن
 رهووان سووابقا يف وكووذلك حوورب قاحووك والغثاء.فمووا كووان سووببها إ  أن قاحسووا فوورس قوويك بوون زهْي،كووان»

 ه اايل.له،ففاتتبني قيك بن زهْي وحذيف  بن بدر،فعارضه أسدي إبيعاز من حذيف ،فلطم وجهه وكغ

                                                 
 املنصل:ررج األسن  من أماكنها-كلم  ا؟ثلة:ال (  4376) -املكنز  -صحي  البخارى -  476
 كتاب األصنام.) السيد رمحه هللا (  -  477
 كتاب األصنام.) السيد رمحه هللا (  -  478
 كتاب األصنام.) السيد رمحه هللا (  -  479
 نبقات األمم لصاعد.) السيد رمحه هللا (  -  480

This file was downloaded from QuranicThought.com



 791 

ئووووول ألبنائها،وأسووووور،ونز  للقبائل،وقتووووول يف ذلوووووك ألووووول  مووووون وتوووووال ذلوووووك قتووووول،مث أخوووووذ ابلثأر.ونصووووور القبا
 .481«الناس

ات هوذ  املالبسوو لطاقوو  يفوكوان ذلوك عالموو  فوراغ احليواة موون ا هتماموات الكبْية،الويت تشووغلهم عون تفريو  ا
 .. هذا السفسا  شغلهم عنالصغْية.إذ   تكن هلم رسال  للحياة،و  فكرة للبشري ،و  قور لإلنساني ،ي

ن غووْي كوولن النوواس مووالذميموو  ..وموواذا ي  ا جتماعيوو  هنووا  عقيوودة تطهوورهم موون هووذ  األرجوواس و  تكوون 
 عقيدة إهلي ف

 ماذا تكلن اهتماماهتمف وماذا تكلن تصلراهتمف وماذا تكلن أخالقهمف
 ملكان.فحيثموووالزموووان واإن ا؟اهليووو  هوووك ا؟اهليووو .ولكل جاهليووو  أرجاسوووها وأقانسوووها.  يهوووم ملقعهوووا مووون ا

هكوووم  -ذ  العقيووودة منبثقووو  مووون هووو -النووواس مووون عقيووودة إهليووو  هكوووم تصووولراهتم،ومن كوووريع   خلوووحل قلووولب
 شووووري  اليوووولم يفتموووورغ البتحيوووواهتم،فلن تكوووولن إ  ا؟اهليوووو  يف صوووولرة موووون صوووولرها الكثووووْية ..وا؟اهليوووو  الوووويت 
ء يف أحنووواصووورهتا الووويت عا وحلهوووا،  ختتلووو  يف نبيعتهوووا عووون تلوووك ا؟اهليووو  العربيووو  أو غْيهوووا مووون ا؟اهليوووات

 األرم،حَّت أنقذها منها ا سالم ونهرها وزكاها.
إن البشووووري  اليوووولم تعوووويا يف موووواخلر كبووووْي  ونظوووورة إىل صووووحافتها وأفالمهووووا ومعووووارم أزايئها.ومسووووابقات 
مجاهلا،ومراقصوووها،وحاانهتا.وإذاعاهتا.ونظرة إىل سوووعارها اجملنووولن للحوووم العاري،واألوضووواع املثْية،وا ُيووواءات 

قب والفوون وأجهووزة ا عووالم كلهووا ..إىل جانووه نظامهووا الربلي،ومووا يكموون وراء  موون سووعار املريضوو ،يف األ
..وإىل  482للمال،ووسووائل خسيسوو  ؟معووه وتثمْي ،وعمليووات نصووه واحتيووال وابتووزاز تلووبك يوولب القووانلن 

جانووه التوودهلر االقووك وا حنووالل ا جتموواعك ،الووذي أصووب  يهوودق كوول نفووك وكوول بيحل،وكوول نظام،وكوول 
اين ..نظرة إىل هذا كله تكفك للحكم على املصْي البائك الذي تدل  إليه البشري  يف لول هوذ  عمع إنس
 ا؟اهلي .

ه ،لتلحوووو  بعاملوووواحليلان إن البشووووري  تتآكوووول إنسووووانيتها،وتتحلل آقميتهووووا،وهك تلهووووة وراء احليوووولان،ومثْيات
سون كوهلات شسون كموا  شاهلاب   واحليلان أنظو  وأكور  وأنهر.ألنوه حمكولم بفطورة حازمو    تتميوع،و 

،واليت   اّلِل منهووالوويت أنقووذا نسووان حووني ينفلووحل موون رابط العقيوودة،ومن نظووام العقيدة،ويرتوود إىل ا؟اهليوو  ا
 « ..َواحلِْْكَم َ  ُم اْلِكتابَ لُِِمهُ َويُوعَ »ميل اّلِل على عباق  امليمنني بتطهْيهم منها يف تلك اهلي  الكرمي :

أميووني جها .أميوو  القلم،وأميوو  العقوول سوولاء.وما كووان هلووم موون املعرفوو  كووكء ذو وكووان املخووانبلن ّبووذ  اهليوو  
قيمووو  ابملقووواييك العامليووو  للمعرفووو ،يف أي ابب مووون األبلاب.وموووا كوووان هلوووم يف حيووواهتم مووون  ووولم كبوووْية تنشوووئ 
معرفووووو  ذات قيمووووو  عامليووووو  يف أي ابب مووووون األبلاب.فوووووإذا هوووووذ  الرسوووووال  هووووويلهم أسووووواتذة الووووودنيا،وحكماء 

                                                 
 هللا (.) السيد رمحه 34كتاب:ماذا خسر العا  ابحنطاط املسلمني ص    -  481
ويراجع كتاب:الراب للسيد أيب األعلى امللقوقي أمْي ا؟ماع   283 - 318يراجع ما جاء عن الراب يف ا؟زء الثالة من الظالل ص  - 482

 ا سالمي  يف ابكستان.) السيد رمحه هللا (
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 ،وأصحاب املنهج العقيدي والفكري وا جتماعك  والتنظيمك،الذي ينقذ البشوري  كلهوا مون جاهليتهوا العا
 نقووووواذ البشوووووري  مووووورة أخووووورى مووووون  -إبذن اّلِل  -يف ذلوووووك الزمان.والوووووذي يرتقوووووه قور  يف ا؟للووووو  القاقمووووو  

  ا جتماعيووو  قيووو  و جاهليتهوووا احلديثووو ،اليت تتمثووول فيهوووا كووول خصوووائا ا؟اهليووو  القدميووو  مووون النووولاحك األخال
وتصووووولر أهووووودا  احليووووواة ا نسووووواني  وغاايهتوووووا كوووووذلك  علوووووى الووووورغم مووووون فتلحوووووات العلوووووم املووووواقي وا نتووووواج 

 «.َوِإْن كانُلا ِمْن قَوْبُل َلِفك َضالل  ُمِبني  »الصناعك،والرخاء احلضاري  
يف العوواقات  اللا ،وضووضووالل يف التصوولر وا عتقاق،وضووالل يف مفهلمووات احلياة،وضووالل يف الغايوو  وا ع

 والسلل .وضالل يف األنظم  واألوضاع،وضالل يف اجملتمع واألخال  ..
م،ويعرفلن وأوضوواعه ماضووك حيوواهتم -و  كووك  -والعوورب الووذين كووانلا حووانبلن ّبووذ  اهليوو  كووانلا يووذكرون 

ريو  بوب  قة يف ْي معهول غوهك نقلو  نبيع  النقل  اليت نقلهم إليها ا سالم،وما كانلا ببالغيها بغْي ا سالم و 
 ا نسان.

هووووووم موووووون نوووووولر القبيلوووووو ،واهتمامات هوووووول الووووووذي نقل -د  وا سووووووالم وحوووووو -كووووووانلا يوووووودركلن أن ا سووووووالم 
هيوود يتوودخل ة وموون غووْي اعلووى حووني فجووأ -القبيلوو ،وترات القبيلوو ،  ليكلنوولا أموو  فحسووه.ولكن ليكلنوولا 

 غوْي معهولقة يف وأنظمتهوا كوذلك،يف صولرةمو  تقولق البشري ،وترسوم هلوا مثلها،ومنواهج حياهتا،أ -فيه الزمن 
  ري  البشري  الطليل.

هم وجوولقهم القلمك،ووجوولقهم السياسووك هوول الووذي موونح -د  وا سووالم وحوو -كووانلا يوودركلن أن ا سووالم 
 هم،ويكِرمإنسوانيت ووجلقهم الدو  ..وقبل كل كوكء وأهوم مون كول كوكء ..وجولقهم ا نسواين،الذي يرفوع

 ّبم الكرمي.ر من لدن  م كله على أساس هذا التكرمي،الذي جاءهم هدي  ومن آقميتهم،ويقيم نظام حياهت
 اّلِل.غوْي كرموه بتكورميوت« ا نسوان»والذي أفاضل  هوم علوى البشوري  كلهوا بعود ذلك،وعلملهوا كيو  هو م 

 نووور  مووون« لشووولرىا»  إىل مسوووبلقني يف هوووذا،  يف ا؟زيووورة العربيووو ،و  يف أي مكوووان ..ويف اللفتووو  السوووابق
 ذا املنهج ا هلك،الذي كانلا يدركلن فيه عظم املن  عليهم من اّلِل.ه

ة هلوم رسوال  يقودملوا للعا ،ونظريو  للحيوا هول الوذي جعول -د  وا سوالم وحو -وكانلا يدركلن أن ا سالم 
  نظريوووو إ  برسوووال    الكبوووْيالبشوووري ،ومذهبا  يوووزا للحيووواة ا نسووواني  ..واألمووو    تلجووود يف احلقووول ا نسووواين

 ومذهه،تقدمه للبشري ،لتدفع ابلبشري  إىل األمام.
 بشووووري ،ومنهجهلحيوووواة الوقووود كووووان ا سالم،وتصوووولر  لللجلق،ورأيووووه يف احلياة،وكووووريعته للمجتمع،وتنظيمووووه ل

 بطاقو »ذ  هول هوم خبصائصوه ..كان ا سوال« ا نسان»املثا  اللاقعك ا اايب  قام  نظام يسعد يف لله 
 ا العرب للعا ،فعرفهم،واح مهم،وسلمهم القياقة.اليت تقدم ّب« الشخصي 

ا أن لعوووا .وهم إموووا إىل اوهوووم اليووولم وغووودا   ُيملووولن إ  هوووذ  البطاق .ليسوووحل هلوووم رسوووال  غْيهوووا يتعرفووولن ّبووو
د،و  حوووو  يعووورفهم أ -كموووا كوووانلا   -ُيمللهوووا فتعووورفهم البشوووري  وتكوووورمهم وإموووا أن ينبوووذوها فيعووولقوا  ووووال 

 ل فالذي يقدملنه للبشري  حني   يتقدملن إليها ّبذ  الرسايع   ّبم أحد  وما 
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ل.والبشووري  ذ  احلقل هوويقوودملن هلووا عبقوورايت يف اهلقاب والفنوولن والعلوولمف لقوود سووبقتهم كووعلب األرم يف 
 رايت مون هنوا إىل عبقو تغا ابلعبقرايت يف هذ  احلقولل الفرعيو  للحياة.وليسوحل يف حاجو  و  يف انتظوار

ب لوووووووه تفووووووول ،تنحرعيووووووو  للحيووووووواة  يقووووووودملن هلوووووووا عبقووووووورايت يف ا نتووووووواج الصوووووووناعك امليف هوووووووذ  احلقووووووولل الف
ة،يف يووودها علب كثوووْي ا؟بوووا ،ويغرقلن بوووه أسووولاقها،ويغطلن بوووه علوووى موووا عنووود  مووون إنتووواجفف لقووود سوووبقتهم كووو

نع تنظيمي  مون صوتصاقي  و عجل  القياقة يف هذا املضمار  يقدملن هلا فلسف  مذهبي  اجتماعي ،ومناهج اق
 .وتشووقى ّبووا ج األرضيم،ومن وحووك أفكووارهم البشووري ف إن األرم تعووج ابلفلسووفات واملووذاهه واملنوواهأيووديه

 وا متيازف والتفل  مجيعا غاي  الشقاء  ماذا إذن يقدملن للبشري  لتعرفهم به،وتع   هلم ابلسب 
م اّلِل الوويت اختوواره  ذ  املنووهوو  كووكء إ  هووذ  الرسووال  الكبووْية.  كووكء إ  هووذا املوونهج الفريوود.  كووكء إ  
،وهك ا تكوولن إليهووام أحوولج مووهلووا،وأكرمهم ّبا،وأنقووذ ّبووا البشووري  كلهووا علووى أيووديهم ذات يلم.والبشووري  اليوول 

ميا قودملا ّبوا قودتي  الويت بطاقو  الشخصو -وحودها  -ت قى يف هاوي  الشقاء واحلْية والقل  وا فالس  إوا 
 نقاذ.الص وا دملها هلا اليلم،فيكلن فيها االلبشري ،فأحنحل هلا هامتها.واليت ميكن أن يق

 .دم أكث منهجاليت تق إن لكل أم  من األمم الكبْية رسال .وأكث أم  هك اليت همل أكث رسال .وهك
 وهك اليت تتفرق يف األرم  رفع مذهه للحياة.

يطان اي تورى أي كوفو -الء،وغْيهم مون الشوعلب هوم كوركاء وهوم فيهوا أصو -والعرب ميلكلن هذ  الرسوال  
ا الرسوولل ألموو  ّبووذيصوورفهم عوون هووذا الرصوويد الضووخمف أي كوويطانف  لقوود كانووحل املنوو  ا هليوو  علووى هووذ  ا
مووون رّبوووا  هوووك مكلفووو وّبوووذ  الرسوووال  عظيمووو  عظيمووو .وما ميكووون أن يصووورفها عووون هوووذ  املنووو  إ  كووويطان ..و 

  طارقة الشيطان 
  مسؤولية أحداث أحد وحكماها 168 - 165الدرس الثامن:

رت إليووه م ملووا صووا ميضووك السوويا  خطوولة يف اسووتعرام أحووداّ املعركوو ،والتعقيه عليهووا فيعوورم قهشووتهمث
 اج  تصلرهم لامور يلموذا  قبول أن ا يشك بسذ -ن وهم املسلمل  -األملر،واستغراّبم للقلع ما وقع ّبم 

اللاقووع الووذي  هوذاجدي  تطحونهم التجرب ،وتصوولغهم صوياغ  واقعيوو ،تتعامل مووع واقوع األمر،ونبيعوو  السوونن،و 
مث  العقيوودة  ومووناحليوواة و   ُيووايب أحوودا   ذخووذ ابلسوونن،و  يسووتقيم مووع ا؟وود الصووارم يف نبيعوو  الكوولن و 

ة الطبيعيووو  ان الثمووور يقفهوووم علوووى األرم الصووولب  املكشووولف  وهووول يبوووني هلوووم أن موووا أصووواّبم كوووان بفعلهم،وكووو
 لتصرفهم  ..

بوول يصوولهم  -انووحل حقيقوو  إ  أوووا ليسووحل وايوو  احلقيقوو  الوويت وإن ك -ولكنووه   يوو كهم عنوود هووذ  النقطوو  
بقووودر اّلِل مووون وراء األسوووباب والنتوووائج و شوووي   اّلِل الطليقووو  مووون وراء السووونن والقووولانني فيكشووو  هلوووم عووون 
حكموو  مووا وقووع،وعن توودبْي اّلِل فيووه ليحقوو  موون ورائووه ااووْي هلم،وللوودعلة الوويت ااهوودون يف سووبيلها وليعوودهم 

بعوودها،وليمحا قلوولّبم،ومييز صوفلفهم،من املنووافقني الوذين كشووفتهم األحووداّ.فاألمر يف  ّبوذ  التجربوو  ملوا
النهايوو  مرجعووه إىل قوودر اّلِل وتوودبْي  ..وبووذلك تتكاموول احلقيقوو  يف تصوولرهم ومشوواعرهم موون وراء هووذا البيووان 
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ُتْم ِمثْولَ » القرآين الدقي  العمي : َهوا قُوْلوُتْم َأىنَّ َهوَذا قُوْل ُهوَل ِموْن ِعْنوِد أَنْوُفِسوُكْم أََوَلمَّا َأَصابَوْتُكْم ُمِصيَب   َقْد َأَصبوْ يوْ
( 166( َوَما َأَصاَبُكْم يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمَعاِن فَِبِإْذِن اّللَِّ َولِويَوْعَلَم اْلُموْيِمِننَي )165ِإنَّ اّللََّ َعَلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  )
 تَوَعاَلْلا قَاتُِللا يف َسِبيِل اّللَِّ أَِو اْقفَوعُولا قَواُللا لَوْل نَوْعلَوُم ِقتَوا   َ توَّبَوْعنَواُكْم ُهوْم لِْلُكْفوِر َولِيَوْعَلَم الَِّذيَن اَنفَوُقلا َوِقيَل هَلُمْ 

ُ أَْعلَوُم ِ َوا َيكْ  ُهْم ِلإْلِميَاِن يَوُقلُللَن ِ َفْوَلاِهِهْم َما لَْيَك يف قُولُولِّبِْم َواّللَّ ( الَّوِذيَن قَواُللا 167)ُتُمولَن يَوْلَمِ ذ  أَقْوَرُب ِمنوْ
ووُتْم َصوواِقِقنيَ  ْخووَلاِوِْم َوقَوَعووُدوا لَووْل أَنَوواُعلاَن َمووا قُِتلُوولا قُووْل فَوواْقَرُءوا َعووْن أَنْوُفِسووُكُم اْلَمووْلَت ِإْن ُكنوْ ( ]آل 168 )ِ ِ

 [ « ..168-165عمران:
لنصوور بكمووال هووذا الوو  علقوود كتووه اّلِل علووى نفسووه النصوور ألوليائه،محلوو  رايته،وأصووحاب عقيدتووه ..ولكنووه 
 لعووودة الووويت يفاسوووتكمال حقيقووو  ا ميوووان يف قلووولّبم وابسوووتيفاء مقتضووويات ا ميوووان يف تنظووويمهم وسوووللكهم واب

ن يف موا حوني يقصورو حودا ..فأناقتهم،وببذل ا؟هد الذي يف وسعهم ..فهذ  سون  اّلِل.وسون  اّلِل   هوايب أ
السوونن هلووم  قتضووك خوور إن كوولوم مسوولمني   يأحوود هووذ  األملر،فووإن علوويهم أن يتقبلوولا نتيجوو  التقصووْي.ف

 رهتم كلهوا موعلحلن بفطوإبطال الناملس.فإ ا هم مسلملن ألوم يطابقلن حياهتم كلها على السنن،ويصط
 الناملس ..

يتووه،وعزمهم لهووم لراولكوون كوولوم مسوولمني   يووذهه هوودرا كووذلك،و  يضوويع هباء.فووإن استسووالمهم ّلِل،ومح
 بعود اسوتيفاء -   النهايو..من كأنه أن يورق أخطواءهم وتقصوْيهم خوْيا وبركو  يف على ناعته،والتزام  منهجه

ارب،تزيوود يف األخطوواء ونتائجهووا قروسووا وع وأن اعوول موون -مووا ي تووه عليهووا موون التضووحي  واأل  والقوور  
 ك  ..ْي والث نقاء العقيدة،واحيا القللب،وتطهْي الصفل  وتيهل للنصر امللعلق وتنتهك ابا

  ن الوووث  واألموووا ميسوووهم ق املسووولمني مووون كنووو  اّلِل ورعايتوووه وعنايتوووه.بل اووودهم بوووزاق الطري .مهموووو  تطووور 
 والضي  يف أيناء الطري .

كشو  ا  وا وقوع ويا وقهشوتهوّبذا اللضل  والصرام  معا ذخذ اّلِل ا؟ماع  املسلم  وهول يورق علوى تسوا هل
فقني اويلاجوه املنو -سوبحانه  -عيودة مون قودر  عن السبه القريه من أفعاهلا كموا يكشو  عون احلكمو  الب

تُ قَ ِصيَب   أََوَلمَّا َأصابَوْتُكْم مُ  » قيق  امللت،اليت   يعصم منها حذر و  قعلق:  هوذاف ْم ِمثْوَلْيها قُوْلوُتْم َأىنَّ ْد َأَصبوْ
 « ..ير  ُقْل ُهَل ِمْن ِعْنِد أَنْوُفِسُكْم.ِإنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقدِ 

يت   واهل م الووْي ا؟وورا غوون الووذين أصوويبلا يف أحوود  ووا أصوويبلا والووذين فقوودوا سووبعني موون كووهدائهم واملسوولمل 
بيل سوااهودون يف  لملن،وهمعانلها يف هذا اليلم املرير والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصواّبم،وهم املسو

أصوابلا  نأقود سوب  هلوم  ب ،كانصوياّلِل،وأعدا هم هم املشركلن أعداء اّلِل ..املسلملن الذين أصيبلا ّبوذ  امل
 مطلوووووع لم أحووووود يفمثليها:أصوووووابلا مثلهوووووا يووووولم بووووودر فقتلووووولا سوووووبعني مووووون صوووووناقيد قريا.وأصوووووابلا مثلهوووووا يووووو

قبول أن يضوعفلا أموام إغوراء الغنائم.وقبول  و - -املعرك ،حينما كانلا مستقيمني على أمر اّلِل وأمر رسولله 
 هووذا كلووه،وهل رهم اّللِ هتجووك يف ضوومائر املوويمنني  ويووذكأن هتجووك يف أنفسووهم ااوولانر الوويت   ينبغووك أن 

 « ..نْوُفِسُكمْ ْن ِعْنِد أَ :ُهَل مِ ُقلْ »يرق على قهشتهم املتسائل ،فْيجع ما حدّ هلم إىل سببه املباكر القريه:
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ط رسولله ّلِل وكور اأنفسكم هك اليت ختلخلحل وفشلحل وتنازعحل يف األمر.وأنفسكم هك اليت أخلحل بشورط 
- - وخطتوه  عصوحل أمور رسولل اّللِ هك الويت خا؟تهوا األنمواع واهللاجك.وأنفسوكم هوك الويت وأنفسكم 

ا  سوون  كم،ابنطبللمعركوو  ..فهووذا الووذي تسووتنكرون أن يقووع لكم،وتقلللن:كيوو  هووذاف هوول موون عنوود أنفسوو
لما  نطبو  عليه،مسووبود أن ت اّلِل عليكم،حوني عِرضوتم أنفسوكم هلا.فا نسووان حوني يعوِرم نفسوه لسوون  اّلِل  

 ابتووداء  ى سوون  اّللِ كووان أو مشووركا،و  تنخوور  حموواابة لووه،فمن كمووال إسووالمه أن يلافوو  نفسووه علووى مقتضوو
 « ..ِإنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  »

أ  تتعطوول إراقتووه،و وموون مقتضووى قدرتووه أن تنفووذ سوونته،وأن ُيكووم انملسووه،وأن اضووك األموولر وفوو  حكمووه و 
 ياة واألحداّ.سننه اليت أقام عليها الكلن واحل

ّ،ومن ء كول أمور ُيودا مون وراومع هذا فقد كان قدر اّلِل من وراء األمور كلوه حلكمو  يراها.وقودر اّلِل قائمو
.« عواِن فَبِوِإْذِن اّللَِّ ..َقى اْ؟َمْ َم اْلتوَ َوما َأصاَبُكْم يَولْ »وراء كل حرك  وكل أنم ،وكل انبثاق  يف هذا الكلن كله:

ذا الكوولن تصووميم هوو ،و  يقووع عبثووا و  سوودى.فكل حركوو  حمسوولب حسوواّبا يف..  يقووع مصوواقف  و  جزافووا
خوور  توو  الوويت   تنوفوو  السوونن والقوولانني الثاب ومووع جرايوووا -ومقوودر هلووا علتهووا ونتائجهووا وهووك يف جمملعهووا 

 جمملعوه  إن يفالنهوائك للكولن « التصوميم»الكامنو  وراءهوا وتكمول  هقو  احلكمو  -و  تتعطل و  هوايب 
 ري   ريو  البشولر آخور يفلر ا سالمك يبل  من الشملل والتلازن يف هوذ  القضوي ،ما   يبلغوه أي تصوالتص

لووو  ومشوووي   راقة فاعإهنالوووك انمووولس تبوووحل وسووونن حتميووو  ..وهنوووا  وراء النووواملس الثابوووحل والسووونن احلتميووو  
 نليق .

م كوالنواملس يوتحاقها .. نطوهنا  وراء الناملس والسنن وا راقة واملشي   حكم  مدبرة اري كل ككء يف
عوووورم هلووووذ  السوووونن  ركاتووووه ا راقيوووو  وا نسووووان يت - نسووووان وموووون بينهووووا ا -والسوووونن عووووري يف كوووول كووووكء 

ا لووه يقووع ملافقووكلكوون هووذا  املختارة،وبفعلووه الووذي ينشوو ه حسووه تفكووْي  وتوودبْي ،فتنطب  عليووه،وتيير فيووه ..و 
توه هوك حركتوه وفاعليتفكوْي  و ير  ..وإراقة ا نسوان و لقودر اّلِل ومشوي ته وُيقو  يف اللقوحل ذاتوه حكمتوه وتقود

نهوا  .فليك كوكء م  وتودبْي جزء من سنن اّلِل وانملسه يفعل ّبا ما يفعل،وُيق  ّبا ما ُيق  يف نطوا  قودر 
ر  قة اّلِل وقوودضووعلن إرايخارجووا علووى السوونن والنوواملس.و  مقووابال هلووا ومناهضووا لفعلها،كمووا يتصوولر الووذين 

مك لتصوولر ا سووالكوذا يف اهة ا نسووان وفاعليتوه يف الكفوو  املقابلوو  ..كال.لويك األموور يف كف ،ويضوعلن إراق
قتوه ه وفكور  وإرانسان كينلنتحني وهه ا  -سبحانه  -..فا نسان ليك ندا ّلِل،و  عدوا له كذلك.واّلِل 

و   - سووووبحانه -ته وتقوووودير  وتوووودبْي  وفاعليتووووه يف األرم،  اعوووول كووووي ا موووون هووووذا كلووووه متعارضووووا مووووع سوووون
ولكون جعول مون لكبوْي ..امناهضا ملشي ته،و  خارجا كذلك عن احلكم  األخْية وراء قدر  يف هذا الكولن 
زاء جويوه وأن يلقوى تنطبو  علسنته وقدر  أن يقدر ا نسان ويدبر وأن يتحر  ويويير وأن يتعورم لسون  اّلِل ف
لتعوووورم ء هووووذا اتحقوووو  موووون وراهووووذا التعوووورم كووووامال موووون لووووذة وأ ،وراحوووو  وتعه،وسووووعاقة وكووووقاوة ..وأن ي

 بكل ككء،يف تناس  وتلازن .. ونتيجته،قدر اّلِل اني 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 796 

 فقود عور  اّللِ الكامل. وهذا الذي وقع يف غزوة أحد،مثل هلذا الذي نقلله عن التصولر ا سوالمك الشوامل
لا ي تعرضوقور  الوذا  واللواملسلمني سنته وكرنه يف النصر واهلزمي .فخالفلا هوم عون سونته وكرنه،فتعرضولا 

ملوويمنني موون ا يف اييووز قوودر اّللِ  لووه ..ولكوون األموور   ينتووه عنوود هووذا احلد،فقوود كووان وراء املخالفوو  واأل  هقيوو 
 لر ..صومن ضع  أو قاملنافقني يف الص ،واحيا قللب امليمنني وعلي  ما فيها من غبا يف التصلر،

ن فوو  سوون  اّلِل كووذلك.فموقوود انلول  و  -والضوور  ن وراء األ مو -وهوذا بوودور  خووْي ينتهوك إليووه أموور املسوولمني 
ن عاهم،واعووول موووّلِل وير اسووونته أن املسووولمني الوووذين يسووولملن  ووونهج اّلِل ويستسووولملن لوووه يف عملموووه،يعينهم 

يا   وسيل  من وسوائل التمحوألن هذا األ -غبتها من األ  ولل ذاقلا م -أخطائهم وسيل  اْيهم النهائك 
 وال بي  وا عداق.

لووو  و  قرجحووو  و  هوووذا امللقووو  الصوووله املكشووول  تسووو ي  أقووودام املسووولمني وتطمووو ن قلووولّبم،بال أوعلوووى 
 م يف أنفسوووهمّبووو يصووونع حوووْية،وهم يلاجهووولن قووودر اّلِل،ويتعوووامللن موووع سووونته يف احليووواة وهوووم ُيسووولن أن اّللِ 

وكول موا  -وصولاّبم  أن خطأهموفيمن حلهلم ما يريد ،وأوم أقاة من أقوات القدر يفعل ّبا اّلِل ما يشاء،و 
موووا قامووولا يف  در اّلِل وحكمته،وصوووائر ّبوووم إىل ااوووْيمتسووواو  موووع قووو -يلقلنوووه مووون نتوووائج اطووو هم وصووولاّبم 

ِذيَن انفَوُقلا،َوِقيوووووَل ِمِننَي،َولِيَوْعَلَم الَّووووواْلُمووووويْ  .َولِووووويَوْعَلمَ .َوموووووا َأصووووواَبُكْم يوَوووووْلَم اْلتَوَقوووووى اْ؟َْمعووووواِن فَبِوووووِإْذِن اّللَِّ »الطريووووو :
ُهْم توَّبَوْعنوووواُكْم.ُهْم لِْلكُ ُم ِقتووووا   َ   نَوْعلَوووو:تَعوووواَلْلا قوووواتُِللا يف َسووووِبيِل اّللَِّ أَِو اْقفَوُعلا،قوووواُللا:َللْ هَلُمْ  ْفووووِر يَوْلَم ِووووذ  أَقْوووووَرُب ِموووونوْ

 « ..ُتُملنَ ُم ِ ا َيكْ  أَْعلَ ِلإْلِمياِن.يَوُقلُللَن ِ َْفلاِهِهْم ما لَْيَك يف قُوُللِّبِْم.َواّللَُّ 
 « ..يَن انفَوُقلاالَّذِ :»ْي يف هذ  اهلي  إىل ملق  عبد اّلِل بن أيب بن سللل،ومن معه،ويسميهموهل يش

ْفووِر ُهووْم لِْلكُ :»م يلمووذا وقوود كشووفهم اّلِل يف هووذ  امللقعوو ،وميز الصوو  ا سووالمك منهم.وقوورر حقيقوو  موولقفه
ُهْم ِلإْلِميوانِ  يعلمولن أن هنوا   عولن ألووم  ووم يرجم  ..وهوم غوْي صواققني يف احتجواجه« يَوْلَمِ ذ  أَقْووَرُب ِمونوْ

للُووولَن قُ يوَ »وإ وووا هوووم:قتوووا  سووويكلن بوووني املسووولمني واملشوووركني.فلم يكووون هوووذا هووول السوووبه يف حقيقووو  األمر،
عقيوودة،وإ ا اعوول لهووا خالصوو  للذي   اع..فقوود كووان يف قلوولّبم النفا ،الوو« ِ َفْوولاِهِهْم مووا لَووْيَك يف قُولُوولِّبِمْ 

أن رسولل  -أيب  نعبود اّلِل بو -اهتا فل  العقيدة واعتبار اهتا.فالذي كان بورأس النفوا  أكخاصهم واعتبار 
ىل املدينوو  ابلرسووال  ا هليوو  إ - - ذخووذ برأيووه يوولم أحد.والووذي كووان بووه قبوول هووذا أن قدومووه   - -اّلِل 

ي كوان   ..فهوذا الوذينذا الودهوحرمه ما كانلا يعدونه له من الرايس  فيهم،وجعل الرايس  لدين اّلِل،وحلامول 
  سوتجاب  إىلايرفضولن  يف قللّبم،والذي جعلهم يرجعولن يولم أحد،واملشوركلن علوى أبولاب املدينو ،وجعلهم

حمتجوني «  أَِو اْقفَوعُولاِبيِل اّللَِّ ا يف َسوتَعواَلْلا قواتُِلل »املسلم الصاق  عبد اّلِل بن عمرو بن حرام،وهول يقولل هلوم:
ُ أَ َوا»   وهذا ما فضحهم اّلِل به يف هذ  اهلي : وم   يعلملن أن هنا  قتا  « ..َيْكُتُملنَ  ْعَلُم ِ اّللَّ

ْخوالَّوِذيَن قوواُلل »مث مضوى يكشو  بقيوو  مولقفهم يف حماولوو  خلخلو  الصوفل  والنفوولس:  -َوقَوَعووُدوا  -لاِوِْم ا ِ ِ
 « ..َلْل أَناُعلان ما قُِتُللا
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ذا التخلو  مون رجو  وزلزلو  يف الصوفل  وموا ُيديوه هو -لاب املعركو  علوى األبوو  -فهم   يكتفولا ابلتخلو  
اّلِل  عود،و  يدمغوهبم نفاقوه والنفلس،وخباص  أن عبد اّلِل بن أيب،كان ما يزال سويدا يف قلموه،و  يكشو  هلو

 يف قلوولب أهوول واحلسوورة ّبووذا اللصوو  الووذي يهووز مقامووه يف نفوولس املسوولمني منهم.بوول راحوولا يثووْيون الزلزلوو 
 « ..َلْل أَناُعلان ما قُِتُللا»م بعد املعرك ،وهم يقلللن:الشهداء وأصحاّب

اتباعوه مغرموا ومضورة.وأكثر مون و  - -فيجعللن من ختلفهم حكم  ومصلح ،واعللن من ناع  الرسلل 
ا ياة،وتعلقهمووملوولت واحلاهووذا كلووه يفسوودون التصوولر ا سووالمك الناصووع لقوودر اّلِل،وحلتميوو  األجل،وحلقيقوو  

ح  التصووولر حي ،ويصوووان.ومووون مث يبووواقرهم ابلووورق احلاسوووم الناصوووع،الذي يووورق كيووودهم مووون بقووودر اّلِل وحووود  .
ووُتمْ إِ َمووْلَت ُقْل:فَوواْقَرُ ا َعووْن أَنْوُفِسووُكُم الْ »ا سووالمك والوول عنووه الغووبا موون انحيوو : ..فووامللت « صوواِقِقنيَ  ْن ُكنوْ

ل ..واللاقوع هو   قعلقو  يصيه اجملاهد والقاعد،والشجاع وا؟بان.و  يرق  حرص و  حذر.و  ييجله ج 
ويقور احلو  يودهم الل يم،كمي،فْيق  الثهان الذي   يقبل املراء ..وهذا اللاقع هل الذي ابههم بوه القورآن الكور 

 يف نصابه،ويثبحل قللب املسلمني.ويسكه عليها الطمأنين  والراح  واليقني ..
بوود حواقّ نكوولل ع -ّ كوور هوذا احلوواقو وا يلفووحل النظور يف ا سووتعرام القورآين ألحووداّ املعركو ،شخْي  ذ 

ضوع مون إىل هوذا املل  ول أحودايها وقبول ابتودائها ..شخوْي أوقود وقوع يف  -اّلِل ابن أيب ومن معه عن املعركو  
 السيا  ..

ي  قلاعوود األساسوومجلوو  ال وهووذا التووأخْي ُيموول  وو  موون  ووات موونهج ال بيوو  القرآنيوو  ..فقوود أخوور  حووَّت يقوورر
حووَّت يضووع تلووك و  أقرهوا رهوا وحووَّت يقوور يف األخووالق مجلو  املشوواعر الصووحيح  الوويتللتصولر ا سووالمك الوويت قر 

هم فوفعلووووتهم وتصوووور «.فَوُقوووولاانالَّووووِذيَن »املوووولازين الصوووواقق  للقوووويم الوووويت وضووووعها ..مث يشووووْي هووووذ  ا كووووارة إىل 
لتصوووولر را  عوووون ابعدها،وقوووود هتيووووأت النفوووولس  قرا  مووووا يف هووووذ  الفعلوووو  ومووووا يف هووووذا التصوووور  موووون احنوووو

 يفم ا ميانيو  ات والقوي ،وعن القيم الصحيح  يف امليوزان الصوحي  ..وهكوذا ينبغوك أن تنشوأ التصولر الصحي
عموال لقويم،ووزن األصولرات واالنفك املسلم ،وأن تلضع هلا املولازين الصوحيح  الويت تعولق إليهوا  ختبوار الت

املسوووووتنْي تحكم عليهوووووا احلكوووووم فووووو -عووووود ذلوووووك ب -واألكوووووخاص،مث تعووووورم عليهوووووا األعموووووال واألكوووووخاص 
 الصحي ،بذلك احلك ا مياين الصحي  ..

ولعل هنالك لفت  أخرى من لفتات املنهج الفريد.فعبود اّلِل بون أيِب كوان إىل ذلوك احلوني موا يوزال عظيموا يف 
ألن إقورار مبودأ الشوولرى وإنفواذ  اقتضووى  -  ذخوذ برأيووه وقود ورم أنفوه ألن النوول  -كموا أسوولفنا   -قلموه 

وقود أحودّ تصور  هوذا املنواف  الكبوْي  -ر الذي بودا رجحوان ا عوا  إليوه يف ا؟ماعو  األخذ ابلرأي اهلخ
رج  يف الص  املسولم،وبلبل  يف األفكار،كموا أحوديحل أقاويلوه بعود ذلوك عون القتلوى حسورات يف القلولب 

رام وبلبل  يف االانر ..فكان من حكم  املنهج إلهار ا ستهان  به وبفعلته وبقلله وعدم تصدير ا سوتع
القرآين ألحداّ الغزوة بذلك احلاقّ الذي وقع يف أوهلا وشخْي  إىل هذا امللضع املتوأخر مون السويا .مع 

والتعجيوووه مووون أمووورهم يف هوووذ  الصووويغ  « الَّوووِذيَن انفَوُقووولا»وصووو  الف ووو  الووويت قاموووحل بوووه بلصوووفها الصوووحي :
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« الَّووِذيَن انفَوُقوولا»هم أو كخصووه،ليبقى نكوورة يف:،وعوودم إبووراز اسووم كبووْي «أََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن انفَوُقوولاف»اجململوو :
كما يستح  من يفعل فعلته،وكما تساوي حقيقته يف ميزان ا ميان ..ميزان ا ميان الوذي أقاموه فيموا سوب  

 من السيا  ..
 يف  قودر اّلِل على حقيقووبعد أن تس ي  القللب،وتستقر الضمائر على حقيقو  السونن ا؟اريو  يف الكولن،و 

تلب،واملوووولت جوووول املكوعلى حقيقوووو  حكموووو  اّلِل موووون وراء التقوووودير والتوووودبْي ..مث علووووى حقيقوووو  األاألموووولر،
 ْي ..املقدور،الذي   ييجله قعلق،و  يقدمه خروج،و  مينعه حرص و  حذر و  تدب

 الشهاد  في سبيل هللا 175 - 169الدرس الااسع:

قيقو  أن ترهوا ..حيف ذاهتوا وضوخم  يف آبعد ذلك ميضك السيا  يف بيان حقيق  أخرى ..حقيقو  ضوخم  
ماعووو  عووون حيووواة ا؟  ينقطعووولاقتلووولا يف سوووبيل اّلِل ليسووولا أمووولا  بووول أحياء.أحيووواء عنووود رّبوووم يرزقووولن   الوووذين

 اة.م خصائا احليلتأير أهاملسلم  من بعدهم و  عن أحدايها،فهم متأيرون ّبا،مييرون فيها،والتأيْي وا
 مث ينتقول إىلط حمكوم،ركو  أحود وبوني األحوداّ الويت تلوحل استشوهاقهم بورابويرب  بني حياة الشهداء يف مع

خرجووحل تتعقووه القر ،و  تصوولير ملقوو  العصووب  امليمنوو ،اليت اسووتجابحل ّلِل والرسوولل بعوود كوول مووا أصوواّبا موون
 تلكلوو  علووى اّللِ ع قريا،مقريشووا بعوود ذهاّبووا خلفووا موون كوورة قووريا علووى املدينوو ،و  تبووال ختليوو  النوواس  موول 

ْحيواء  ِعْنوَد  اّللَِّ أَْملا  ،بَوْل أَ ا يف َسِبيلِ قُِتُلل  َو  َهَْسَ َّ الَِّذينَ »قق  ّبذا امللق  مع  ا ميان وحقيقته:وحد ،حم
ُ ِموووْن َفْضِلِه،َويَ  ِوووْم يُوْرَزقُووولَن.َفرِِحنَي ِ وووا آ ُهوووُم اّللَّ ِهوووْم:َأ َّ َخوووْل   ْم ِموووْن َخْلفِ ِذيَن َ ْ يَوْلَحُقووولا ِّبِوووُروَن اِبلَّوووْستَوْبِشوووَرّبِِ
،َوأَنَّ ا َوَفضْ َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلَن.َيْستَوْبِشُروَن بِِنْعَم   ِمَن اّللَِّ  َ   ُيِضيُع َأْجَر ال  ْلُمْيِمِننَي.الَّوِذيَن اْسوَتجابُلا ّللَِِّ ّللَّ

هُ ِموَوالرَُّسلِل،ِمْن بَوْعِد ما َأصاَّبُُم اْلَقرُْ ،لِلَّوِذيَن َأْحَسوُنلا  َل هَلُوُم النَّواُس:ِإنَّ النَّواَس ْجور  َعِظيم .الَّوِذيَن قوااتوََّقوْلا أَ وَ ْم نوْ
ِنْعَمووو   ِموووَن اّللَِّ َوَفْضووول  َ ْ ْللَِكيُل،فَوووانْوَقَلُبلا بِ ا َونِْعوووَم ا اّللَُّ قَوووْد مَجَعُووولا َلُكوووْم فَاْخَشوووْلُهْم،َفزاَقُهْم ِإمياان ،َوقاُللا:َحْسوووبُونَ 

ُ ُذو َفْضوول  عَ مَيَْسْسووُهْم ُسوولء ،َواتوَّ  ،َواّللَّ ووا ذلِ ِظوويم  .بَوُعلا رِْضوولاَن اّللَِّ أَْولِيوواَءُ ،َفال خَتوواُفلُهْم  ُم الشَّووْيطاُن ُحَوولِِ ُ ُكوو.ِإ َّ
ُتْم ُمْيِمِننيَ   « ..َوخاُفلِن ِإْن ُكنوْ

  افقلن موون كووكل بثووه املنوولقوود كوواء اّلِل بعوود أن جووال يف قلوولب املوويمنني حقيقوو  القوودر واألجل،وهوودى مووا ي
ْن أَنْوُفِسوووُكُم اْقَرُ ا َعوووقُوووْل فَووو»م:فقوووال يتحوووداه« لَوووْل أَنووواُعلان موووا قُِتلُووولا»وبلبلووو  وحسووورات بقووولهلم عووون القتلوووى:

ُتْم صاِقِقنيَ   « ..اْلَمْلَت ِإْن ُكنوْ
كووواء اّلِل بعووود أن أرا  القلووولب امليمنووو  علوووى صووودر هوووذ  احلقيقووو  الثابتووو  ..أن يزيووود هوووذ  القلووولب نمأنينووو  

وليك هنالوك كوهداء إ  الوذين يقتلولن  -ن مصْي الشهداء:الذين قتللا يف سبيل اّلِل وراح .فكش  هلا ع
فوإذا هوي ء الشوهداء أحيواء،هلم كول  -يف سبيل اّلِل خالص  قللّبم هلذا املع ،جمرقة من كل مالبس  أخورى 

بشوورون  صووائر عنوود رّبم.وهووم فرحوولن  ووا آ هووم اّلِل موون فضووله.وهم يست« يُوْرَزقُوولنَ »خصووائا األحيوواء.فهم 
مووون وراءهوووم موووون املووويمنني.وهم ُيفلوووولن األحوووداّ الوووويت اووور  ووون خلفهووووم مووون إخوووولاوم ..فهوووذ  خصووووائا 
األحياء:من متاع واستبشار واهتمام وشير وشيْي.فما احلسرة على فوراقهمف وهوم أحيواء ملصولللن ابألحيواء 
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واملكانوو ف ومووا هووذ  الفلاصوول الوويت وابألحووداّ،فل  مووا انهلووم موون فضوول اّلِل،وفوول  مووا لقوولا عنوود  موون الوورز  
يقيمها الناس يف تصلراهتم بني الشهيد احلك ومن خلفه من إخلانهف واليت يقيملوا بني عا  احلياة وعوا  موا 

 بعد احلياةف و  فلاصل و  حلاجز ابلقياس إىل امليمنني،الذين يتعامللن هنا وهنا  مع اّلِل ..ف
تصوولر  -ء ابوول تنشووئ إنشوو -موو  ضووخم  يف تصوولر األملر.إوووا تعووِدل إن جووالء هووذ  احلقيقوو  الكبووْية ذو قي

او  لويك املولت خاتنقطوع ف املسلم للحرك  الكلني  اليت تتنلع معها صولر احليواة وأوضواعها،وهك ملصولل   
ر،ذات آتر ذا األموواملطووا  بوول لوويك حوواجزا بووني مووا قبلووه ومووا بعوود  علووى ا نووال   إوووا نظوورة جديوودة هلوو

  .امليمنني،واستقباهلم للحياة وامللت،وتصلرهم ملا هنا وما هناضخم  يف مشاعر 
ِوووَأْحيووواء   َو  َهَْسوووَ َّ الَّوووِذيَن قُِتلُووولا يف َسوووِبيِل اّللَِّ أَْمووولا   بَووولْ » يووو  نوووا يف النهوووك عووون ..واهل« ْم يُوْرَزقُووولنَ  ِعْنوووَد َرّبِِ

ك ات ..ونوا كوذلاس ..أمول عون أعوني النوحسبان أن الذين قتلولا يف سوبيل اّلِل،وفوارقلا هوذ  احلياة،وبعودوا 
ِوومْ « ..»َأْحيوواء  »يف إيبووات أوووم  ئا ا هلووم موون خصوواموويبات،وصوو  مث يلووك هووذا النهووك وهووذا ا «.ِعْنووَد َرّبِِ

 « ..يُوْرَزُقلنَ »احلياة.فهم 
يف  احليوواة الوويت ُيياهووا الشووهداء،إ  مووا يبلغنووا موون وصووفها   نعوور  نوولع -نيوو  يف هووذ  الفا -ومووع أننووا حنوون 

 اهيمنوا للمولتيغوْي مف حاقية الصحا  ..إ  أن هذا النا الصاق  من العليم اابْي كفيول وحود   ناأل
يف  ليسوحل كموا هوك حقيقتهوا واحلياة،وما بينهما من انفصال والت ام.وكفيل وحود   ن يعلمنوا أن األمولر يف

ها.  هر الوويت نوودركىل الظوولاللاهرهووا الوويت نوودركها وأننووا حووني ننشووئ مفاهيمنووا للحقووائ  املطلقوو  اب سووتناق إ
 اىل.ن سبحانه وتعلك البياننتهك إىل إقرا  حقيقك هلا وأنه أوىل لنا أن ننتظر البيان يف كأوا  ن مي

و لنووووووا موووووون كمووووووا تبوووووود  فهووووووي ء انس منا،يقتللن،وتفووووووارقهم احليوووووواة الوووووويت نعوووووور  للاهرها،ويفووووووارقلن احليوووووواة
لصوغْية واتصولحل ام ا؟زئيو  اام واألعر وعرقوا له من كل األعر « قُِتُللا يف َسِبيِل اّللَِّ »لاهرها.ولكن ألوم:

 ثاووووحووووثان يف ا -سووووبحانه  -أرواحهووووم ابّلِل،فجوووواقوا  رواحهووووم يف سووووبيله ..ألوووووم قتلوووولا كووووذلك،فإن اّلِل 
قولن رزقوه يرزقلن.فيتل د ،وأومالصاق ،أوم ليسلا أملا .وينهاان أن حنسبهم كذلك،وييكد لنا أوم أحياء عن

 هلم استقبال األحياء.
 ..«  َفْضِلهِ  ِمنْ َفرِِحنَي ِ ا آ ُهُم اّللَُّ »وحثان كذلك  ا هلم من خصائا احلياة األخرى:
لا يف   وهووم قوود قتلوول قليوول رضوواعليهم.فهوو« ِمووْن َفْضووِلهِ »فهووم يسووتقبللن رز  اّلِل ابلفوور  ألوووم يوودركلن أنووه 
 الذي يتمثل فيه رضا ف سبيل اّلِل.فأي ككء يفرحهم إذن أكثر من رزقه

ملوووويمنني اّلِل عووون مث هوووم مشوووغلللن  ووون وراءهوووم موووون إخووولاوم وهوووم مستبشووورون هلوووم ملووووا علمووول  مووون رضوووى ا
َزنُلَن.َيْستَوْبِشووُروَن    َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم ُيَْ َأ َّ َخوولْ  ْلِفِهوومْ َوَيْستَوْبِشووُروَن اِبلَّووِذيَن َ ْ يَوْلَحُقوولا ِّبِووْم ِمووْن خَ  »:اجملاهوودين

،َوأَنَّ اّللََّ   ُيِضيُع َأْجَر اْلمُ بِ   «.ْيِمِننيَ ِنْعَم   ِمَن اّللَِّ َوَفْضل 
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« َأْحيوواء  »صووالهتم.إوم    تنقطووع ّبوومو « ِفِهوومْ اِبلَّووِذيَن َ ْ يَوْلَحُقوولا ِّبِووْم ِمووْن َخلْ »إوووم   ينفصووللا موون إخوولاوم 
  ُهوووْم لَوووْيِهْم وَ عَ َخوووْل    َأ َّ »هم هلوووم:كوووذلك معهم،مستبشووورون  وووا هلوووم يف الووودنيا واهلخرة.ملضوووع استبشوووار 

 « ..َُيَْزنُلنَ 
ِوومْ »وقوود عرفوولا هووذا واسووتيقنل  موون حيوواهتم  ومن ن نعموو  وفضوول،ضووه علوويهم موووموون تلقوويهم ملووا يفي« ِعْنووَد َرّبِِ

 .. يقينهم  ن هذا كأن اّلِل مع امليمنني الصاققني.وأنه   يضيع أجر امليمنني
وموووا الوووذي  -الووذين قتلووولا يف سوووبيل اّلِلف  -يووواة غوووْي متحقووو  للشوووهداء فمووا الوووذي يبقوووى مووون خصووائا احل

يفصلهم عن إخلاوم الذين   يلحقلا ّبوم مون خلفهومف وموا الوذي اعول هوذ  النقلو  ملضوع حسورة وفقودان 
ووحش  يف نفك الذين   يلحقلا ّبم من خلفهم وهك أوىل أن تكلن ملضع غبط  ورضوى وأنك،عون هوذ  

مووَّت كووان يف  -ّلِل،مووع هووذا ا تصووال ابألحيوواء واحليوواة  إوووا تعووديل كاموول ملفهوولم املوولت الرحلوو  إىل جوولار ا
وللمشوووووواعر املصوووووواحب  لووووووه يف نفوووووولس اجملاهوووووودين أنفسووووووهم،ويف النفوووووولس الوووووويت حلفلوووووووا موووووون  -سووووووبيل اّلِل 

ورائهم.وإفسووا  جملووال احليوواة ومشوواعرها وصوولرها، ية تتجوواوز نطووا  هووذ  العاجلوو ،كما تتجوواوز مظوواهر 
احلياة الزائل .وحية تستقر يف جمال فسوي  عوريخ،  تع ضوه احلولاجز الويت تقولم يف أذهاننوا وتصولراتنا عون 
هووذ  النقلوو  موون صوولرة إىل صوولرة،ومن حيوواة إىل حيوواة  ووفقووا هلووذا املفهوولم ا؟ديوود الووذي أقامتووه هووذ  اهليوو  

يف  -رام يف نلووه الشوووهاقة ونظائرهووا موون القوورآن الكوورمي يف قلوولب املسلمني،سوووارت خطووى اجملاهوودين الكوو
احلوودية عوون هووذ  الغزوة.فْيجووع  وكانووحل منهووا تلووك النموواذج الوويت ذكووران بعضووها يف مقوودمات -سووبيل اّلِل 
 .483إليها هنا 

ل مودخر مللقع   ا هالشهداء يف الذين يستبشر ا« اْلُمْيِمِننيَ »وبعد تقرير هذ  احلقيق  الكبْية يتحدّ عن 
 َوالرَُّسوولِل ابُلا ّللَِّ  اْسوَتجالَّوِذينَ »دق خصائصوهم وصوفاهتم وقصوتهم موع رّبوم:هلوم عنود رّبم،فيعوني مون هوم وُيو

ُهْم َواتوَّ  نَّواُس:ِإنَّ النَّواَس قَوْد مَجَعُولا .الَّوِذيَن قواَل هَلُوُم الْجور  َعِظيم  أَ َقْلا ِمْن بَوْعِد ما َأصاَّبُُم اْلَقرُْ  لِلَِّذيَن َأْحَسُنلا ِمنوْ
ُ َونِ َلُكووووْم فَاْخَشووووْلُهْم،َفز  اّللَِّ َوَفْضوووول  َ ْ مَيَْسْسووووُهْم  نْوَقَلُبلا بِِنْعَموووو   ِموووونَ لَِكيُل.فَوووواْعووووَم الْ اَقُهْم ِإمياان .َوقاُللا:َحْسووووبُوَنا اّللَّ

ُ ُذو َفْضل  َعِظيم    « ..ُسلء ،َواتوَّبَوُعلا رِْضلاَن اّللَِّ َواّللَّ
   املريرة.غداة املعرك إىل ااروج معه كرة أخرى - -إوم أول ك الذين قعاهم الرسلل 

وهووووم مثخنوووولن اب؟وووورا .وهم انجوووولن بشوووو  األنفووووك موووون املوووولت أمووووك يف املعركوووو .وهم   ينسوووولا بعوووود هوووولل 
الدعكوو ،ومرارة اهلزمي ،وكوودة الكرب.وقوود فقوودوا موون أعووزائهم موون فقوودوا،فقل عوودقهم،فل  مووا هووم مثخنوولن 

ألحد ختل  عن الغزوة أن حورج معهوم قعاهم.وقعاهم وحدهم.و  ذذن  - -اب؟را   ولكن رسلل اّلِل 
وهوك  - -فاسوتجابلا ..اسوتجابلا لودعلة الرسولل  -ليقليهم ويكثر عدقهم كما كان ميكن أن يقال   -
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فاسوتجابلا ّبوذا ّلِل والرسولل  -كما يقرر السويا  وكموا هوك يف حقيقتهوا ويف مفهولمهم كوذلك   -قعلة اّلِل 
 نزل ّبم الضر،وأيخنتهم ا؟را .،و «ِمْن بَوْعِد ما َأصاَّبُُم اْلَقرْ ُ »

 قعاهم وحدهم.وكانحل هذ  الدعلة وما تالها من اسوتجاب  همول إُيواءاتو  - -لقد قعاهم رسلل اّلِل 
 كَّت،وتلمئ إىل حقائ  كثى،نشْي إىل ككء منها:

اء أ  يكوووولن آخوووور مووووا تنضووووم عليووووه جوووولان  املسوووولمني ومشوووواعرهم،هل كووووعلر كوووو - -فلعوووول رسوووولل اّلِل 
ا عربوووووووو  قهووووووووم أوووووووووآ م الووووووووث  والقوووووووور  فاستنهضووووووووهم ملتابعوووووووو  قريا،وتعقبهووووووووا،كك يقوووووووور يف أخالاهلزميوووووووو ،و 

هوووك واحووودة  فاء،إ اوابتالء،وليسوووحل وايووو  املطوووا .وأوم بعووود ذلوووك أقووولايء،وأن خصووولمهم املنتصووورين ضوووع
 ل. والرسل واضك،وهلم الكرة عليهم،مَّت نفضلا عنهم الضع  والفشل،واستجابلا لدعلة اّللِ 

 اء يف ا؟انوووه اهلخووور أ  اضوووك قوووريا،ويف جلاحنهوووا ومشووواعرها أخيلووو  النصوووركووو - -لل اّلِل ولعووول رسووو
ملسووولمني اتنووول مووون  ومذاقاته.فمضوووى خلووو  قوووريا ابلبقيووو   ووون حضوووروا املعركووو  أموووك يشوووعر قريشوووا أووووا  

 منا .وأنه بقك هلا منهم من يتعقبها ويكر عليها ..
 ْية.وقد هققحل هذ  وتلك كما ذكرت رواايت الس

يقووو  اء أن يشوووعر املسووولمني،وأن يشوووعر الووودنيا كلهوووا مووون ورائهم،بقيوووام هوووذ  احلقكووو - -ولعووول رسووولل اّلِل 
 صحاّبا.أا؟ديدة اليت وجدت يف هذ  األرم ..حقيق  أن هنا  عقيدة هك كل ككء يف نفلس 

وحوودها،فال  اعيشوولن هلوولوويك هلووم موون أرب يف الوودنيا غْيهووا،وليك هلووم موون غايوو  يف حيوواهتم سوولاها.عقيدة ي
وا ا،و  يقودمل هلوبوذللوا يبقى هلم يف أنفسهم ككء بعدها،و  يسوتبقلن هوم ألنفسوهم بقيو  يف أنفسوهم   ي

 فداها ..
بعوود أن  -رم كلهووا لقوود كووان هووذا أموورا جديوودا يف هووذ  األرم يف ذلووك احلووني.و  يكوون بوود أن تشووعر األ

 قيق  الكبْية.قيام هذا األمر ا؟ديد،وبلجلق هذ  احلب -يشعر امليمنلن 
د موا الرسولل مون بعوو لا ّلِل و  يكن أقلى يف التعبْي عن ميالق هذ  احلقيق  من خروج هي ء الوذين اسوتجاب

املبوا ة   وحود  وعودمعلى اّللِ  أصاّبم القر .ومن خروجهم ّبذ  الصلرة الناصع  الرائع  اهلائل :صلرة التلكل
ملنووافقلن يف وكمووا هووِلل ا -مووا أبلغهووم رسوول أيب سووفيان ك  - قالوو  النوواس وختووليفهم هلووم موون مجووع قووريا هلووم 

زاَقُهْم لا َلُكوْم فَاْخَشووْلُهْم فَوو قَوْد مَجَعُووِذيَن قوواَل هَلُووُم النَّواُس:ِإنَّ النَّوواسَ الَّو»:-أمور قووريا وهول مووا   بود أن يفعلوولا 
ُ َونِْعَم اْللَِكيلُ   « ..ِإمياان  َوقاُللا:َحْسبُوَنا اّللَّ

ْي إليوه ذا بعوخ موا تشوة.وكوان هواهلائل  كانحل إعالان قلاي عن ميالق هوذ  احلقيقو  الكبْي  هذ  الصلرة الرائع 
 ااط  النبلي  احلكيم  ..

 وهدينا بعخ رواايت السْية عن صلر من ذلك القر  ومن تلك ا ستجاب :
،َعْن َأيب الِساِئِه َموْلىَل َعاِئَشوَ  بِْنوحِل ُعْثَمواَن قَاَل اْبُن إْسَحاَ :َفَحِدَيِب َعْبُد اّللِِ ْبُن َخارَِجَ  ْبِن َزْيِد ْبِن َتِبحل  

ا َمووَع َرُسوولِل اّللِِ قَوواَل َكووِهْدُت أَِن َرُجووال  ِمووْن َأْصووَحاِب َرُسوولِل اّللِِ  ِمووْن بَووِب َعْبووِد اأْلَْكووَهِل،َكاَن َكووِهَد أُُحوود 
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ا َمووَع َرُسوولِل اّللِِ  اِبْاُووُروِج يف نَلَووِه اْلَعووُدِو  فَوَلِمووا أَِذَن ُمووَيِذُن َرُسوولِل اّللِِ أاََن َوَأن  ِ ،فَوَرَجْعنَووا َجوورَُِينْيِ أُُحوود 
ف َوَاّللِِ َما لََنا ِمْن َقابِ   نَورَْكبُوَها،َوَموا ِمنِوا إِ  َجورِي   يَِقيول  قُوْلحل أِلَِخك أَْو قَاَل ِ :أَتَوُفلتُوَنا َغْزَوة  َمَع َرُسلِل اّللِِ 

نَوا إىَل َموا  َفَخَرْجَنا َمَع َرُسلِل اّللِِ  وَُكْنوحل أَْيَسوَر ُجْرح ا،َفَكواَن إَذا ُغلِوَه مَحَْلتوه ُعْقبَو   َوَمَشوى ُعْقبَو   َحوَِّت انْوتَوَهيوْ
 انْوتَوَهى إلَْيِه اْلُمْسِلُملن.

ْميَوال  َواْسوتَوْعَمَل أَ انِيَوِ  ى مثََ رَاِء اأْلََسوِد   اْلَمِدينَوِ  َعلَوَحوَِّت انْوتَوَهوى إىَل مَحْوقَاَل ابْوُن إْسوَحاَ :َفَخرََج َرُسولُل اّللِِ  
:قَالَ  ،ِفيَمووا قَوواَل ابْووُن ِهَشووام  الووِثاَلَتَء َواأْلَْربَِعوواَء مُثِ قَاَم ِّبَووا اِ يْونَوونْيِ وَ ْسووَحاَ :فَأَ إ ابْووُن َعلَووى اْلَمِدينَووِ  ابْووَن أُِم َمْكُتلم 

 َرَجَع إىَل اْلَمِديَنِ  .
انَوووحْل ُخزَاَعُ ،ُمْسوووِلُمُهْم ْعبَووود  اْاُزَاِعِك،وَكَ َأيب مَ  َمْعبَوووُد بْووونُ ُد اّللِِ بْوووُن َأيب َبْكر ،قَووواَل َوقَوووْد َموووِر بِوووِه َكَموووا َحوووِدَيِب َعْبووو
َبَ  ُنْص   ِلَرُسلِل اّللِِ      ْلَم ِوذ  ُمْشورِ َوَمْعبَود  يوَ َكواَن ِّبَا،  ْم َمَعوُه َ  ُحُْفولَن َعْنوُه َكويوْ  ابِِتَهاَموَ  َصوْفَقتُوهُ َوُمْشرُِكُهْم َعيوْ

َنا َموا َأَصواَبك ِ َْمورَاِء َخورََج َوَرُسولُل اّللِِ  ّلِلَ َعافَوا  فِويِهْم مثُِ اْقاَن أَِن ،َوَلَلقِ فَوَقاَل اَي حُمَِمُد أََما َوَاّللِِ َلَقْد َعِز َعَليوْ
َوَأْصووَحابِِه لِل اّللِِ لِرْجَعووَ  إىَل َرُسووعُوولا اَوقَووْد َأمجَْ  ْوَحوواءِ اأْلََسووِد َحووَِّت َلِقووَك أاََب ُسووْفَياَن بْووَن َحووْرب   َوَمووْن َمَعووُه اِبلرِ 

َنا َحووِد َأْصوووَحابِِه َوَأْكوورَافَوُهْم َوقَووواَقهَتُْم مثُِ  ِن َعلَوووى بَِقيِووِتِهْم فَوَلنَوْفوووُرَغِن  َنْسَتْأِصوووَلُهْم لََنُكوورَ  قَوْبووَل أَنْ نَوْرِجووعُ  َوقَاُللا:َأَصووبوْ
ا،قَالَ  ُهْم .فَوَلِمووا رََأى أَبُول ُسووْفَيانَ  َمْعبَوود  ْصووَحابِِه َيْطلُووُبُكْم يف ِموود  قَووْد َخورََج يف أَ حمَُ ُد ف قَواَل  َمْعبَووَموا َورَاَء  ايَ  ِمونوْ

يوَوْلِمُكْم َونَوِدُملا َعلَوى َمووا  َكواَن خَتَلِوَ  َعْنوُه يف   َمَعوُه َموونْ  ْجَتَموعَ امَجْوع  َ ْ أََر ِمثْولَوُه َقِ ،يَوَتَحرِقُولَن َعلَوْيُكْم َهَرِق ا،قَوْد 
 َمووا أََرى أَْن تَوْرهَِووَل ا تَوُقوولُل ف قَوواَل َوَاّللِِ َل َوُْيووك َمووِ  مل قَوواِمووْن احْلَنَووِ  َعلَووْيُكْم َكووْكء  َ ْ أََر ِمثْولَووُه قَوو َصوونَوُعلا،ِفيِهمْ 

يِن َأْوَووا  َعووْن َذلِووَك اَل فَووإِ قَووَنْسَتْأِصووَل بَِقيِوووتَوُهْم لَووْيِهْم لِ عَ َكوورَِة َحووَِّت أََرى نَوَلاِصووَك اْاَْيووِل قَوواَل فَوووَلَاّللِِ َلَقووْد َأمْجَْعنَووا الْ 
 103اَل قُوْلوحل:] ص ر  قَواَل َوَموا قُوْلوحل ف قَو   ِموْن ِكوعْ أَبْويَوا قَاَل َوَاّللِِ َلَقْد مَحََلِب َما رَأَْيحُل َعَلى أَْن قُوْلحُل ِفيِهمْ 

] 
 يلِ  اأْلَاَببِ ْ؟ُْرقِ َكاَقْت هُتَِد ِمْن اأْلَْصَلاِت رَاِحَليِت ...إْذ َساَلحْل اأْلَْرُم ابِ 

 يلِ  َمَعازِ تَوْرِقى ِ ُْسد  َكرَام  َ  تَوَنابَِل   ...ِعْنَد الِلَقاِء َوَ  ِميل  
 ُذولِ ْْيِ رَْ غَ َفظَْلحُل َعْدو ا أَُلِن اأْلَْرَم َمائَِل   ...َلِما َ َْلا ِبَرئِيك  

 يلِ اُء اِب؟ِْ فَوُقْلحل:َوْيَل اْبِن َحْرب  ِمْن لَِقاِئُكْم ...إَذا تَوَغطمطحل اْلَبْطحَ 
ُهمْ   ُقللِ  َوَمعْ إيِن نَِذير  أِلَْهِل اْلَبْسِل َضاِحَي   ...ِلُكِل ِذي إْربَ   ِمنوْ

 ْلِقيلِ ابِ َذْرُت ِمْن َجْيِا َأمْحََد َ  َوَخا  تَوَنابَِل   ...َولَْيَك يُلَصُ  َما أَنْ 
 فَوَثَ  َذِلَك أاََب ُسْفَياَن َوَمْن َمَعُه .

اُللا:نُرِيُد اْلِموْيََة قَواَل فَوَهوْل يَنَ  ف قَاَل َوِ َ ف قَ رِيُد اْلَمدِ اُللا:نُ اْلَقْيِك،فَوَقاَل أَْيَن تُرِيُدوَن ف قَ  َوَمِر بِِه رَْكه  ِمْن َعْبدِ 
ا رَِسوواَل   أُْرِسووُلُكْم ِّبَووا إلَْيوو ا َزبِيب ووا بِعُ  ُل َلُكوومْ ِه َوُأمَحِووأَنْوووُتْم ُمبَوِلغُوولَن َعووِب حُمَِموود  ُتُملَهووا ف قَوواُللا َكوواا  إَذا وَ َهووِذِ  َغوود  افَويوْ
ُتُموولُ  فَووَأْخِثُوُ  أاَِن قَووْد َأمْجَعْ  َتْأِصووَل بَِقيِوووتَوُهْم َفَمووِر الرِْكووُه َوِإىَل َأْصووَحابِِه لَِنسْ  ْْيَ إلَْيووهِ نَووا الِسوونَوَعووْم ف قَوواَل فَووِإَذا َوافَويوْ

 لَِكيُل .ْسبُوَنا اّلِلُ َونِْعَم الْ َن فَوَقاَل حَ أَبُل ُسْفَيا الَ قَ َوُهَل ِ َْمرَاِء اأْلََسِد فََأْخَثُوُ  اِبَِلِذي ِبَرُسلِل اّللِِ 
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:َحِديَوَنا أَبُوووول ُعبَوْيووووَدَة أَِن أاََب ُسووووْفَياَن بْووووَن َحووووْرب   َلِمووووا اْنَصووووَرَ  يوَووووْلَم أُُحوووود ،أَرَاَق الِرُجوووو  لَع إىَل قَوووواَل ابْووووُن ِهَشووووام 
:َ  تَوْفَعُللا،فَوِإِن اْلَقوْلَم قَوْد  اْلَمِديَنِ ،لَِيْسَتْأِصَل بَِقِيَ  َأْصَحاِب َرُسلِل اّللِِ  فَوَقاَل هَلُْم َصْفَلاُن ْبُن أَُمِيَ  ْبِن َخلَو  

َوُهووَل ِ َْموورَاِء اأْلََسووِد َحرِبُلا،َوقَووْد َخِشوويَنا أَْن َيُكوولَن هَلُووْم ِقتَووال  َغووْْيُ الِووِذي َكوواَن فَوواْرِجُعلا،فَوَرَجُعلا .فَوَقوواَل النِووِلِ 
ْم َ ِوولا اِبلِرْجَعووِ  َواَلِووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  َلَقووْد ُسووِلَمحْل هَلُووْم ِحَجووارَة  لَووْل ُصووِبُحلا ِّبَووا َلَكووانُلا َكووَأْمِك ِحوونَي بَوَلغَووُه َأِوُوو

  484الِذاِهِه".
 .الكبْية سيف تلك النفل وهكذا تتضافر مثل هذ  الصلر الرفيع  على إعالن ميالق تلك احلقيق  الكبْية،

ل يف   الشوودة،وتقل ه يف سوواعبوواّلِل وكيال،وترضووى بووه وحوود  وتكتفك،وتووزقاق إميوواان  النفوولس الوويت   تعوور  إ 
ُ،َونِْعَم اْللَِكيلُ »ملاجه  ختلي  الناس هلم ابلناس:  .« .َحْسبُوَنا اّللَّ

ِموَن  ا بِِنْعَمو   ل فَوانْوَقَلبُ »:املتجرقين لهمث تكلن العاقب  كما هل املنتظر من وعد اّلِل للمتلكلني عليه،املكتفني به،
ن وانلووولا رضوووولا -لء   ميسسوووهم سووو -النجووواة  .فأصوووابلا«اّللَِّ َوَفْضووول  َ ْ مَيَْسْسوووُهْم ُسووولء  َواتوَّبَوعُووولا رِْضووولاَن اّللَِّ 

 « ..بِِنْعَم   ِمَن اّللَِّ َوَفْضل  »اّلِل.وعاقوا ابلنجاة والرضى.
ع،فإنووه لقفهم الرائ وولتنليووه .ومع افهنووا يوورقهم إىل السووبه األوىل يف العطاء:نعموو  اّلِل وفضووله علووى موون يشوواء

إ   ا مولقفهم ذا ل فضول،وميرق األمر إىل نعم  اّلِل وفضله،ألن هذا هل األصل الكبْي،الذي يرجوع إليوه كو
ُ ُذو َفْضل  َعِظيم  »نر  من هذا الفضل ا؟زيل    « ..َواّللَّ

رهتم كله،صوووووول   لكوووووولنّبووووووذا يسووووووجل اّلِل هلووووووم يف كتابووووووه ااالوووووود،ويف كالمووووووه الووووووذي تتجوووووواوب بووووووه جلانووووووه ا
 هذ ،وملقفهم هذا،وهك صلرة رفيع ،وهل ملق  كرمي.

بوووني يووولم  تبووودل موووا وينظووور ا نسوووان يف هوووذ  الصووولرة ويف هوووذا امللقووو ،فيحك كوووأن كيوووان ا؟ماعووو  كلوووه قووود
ت رها.وأخذوليل .نضجحل.وتناسووووقحل.وانمأنحل إىل األرم الوووويت تقوووو  عليهوووووا.واْنلى الغووووبا عوووون تصووووول 

صوووووولرات ك األرجحوووووو  والقلقلوووووو ،اليت حووووووديحل ابألمووووووك فقوووووو  يف التاألموووووور جوووووودا كله.وخلصووووووحل موووووون تلوووووو
مووووك قفهوووا ابألوالصوووفل .فما كانوووحل سوووولى ليلووو  واحووودة هووووك الووويت تفووور  بووووني ملقووو  ا؟ماعووو  اليوووولم ومل 

 ..والفار  هائل واملساف  بعيدة ..
،ويبوحل قللب،وأيقج الار الغوبالقد فعلحل التجرب  املريرة فعلها يف النفلس وقود هزهتوا احلاقيو  هوزا عنيفا.أنو
 ير ..املر  ء ا بتالاألقدام،وما النفلس ابلعزم والتصميم ..نعم.وكان فضل اّلِل عظيما يف 

وأخووْيا حووتم هووذ  الفقوورة ابلكشوو  عوون علوو  ااوول  والفووزع وا؟ووزع ..إنووه الشوويطان ُيوواول أن اعوول أوليوواء  
طووون امليمنووولن إىل مكووور مصووودر خووول  ورعوووه،وأن حلوووع علووويهم  ووو  القووولة واهليبووو  ..ومووون مث ينبغوووك أن يف

الشوويطان،وأن يبطلوولا حماولتووه.فال حووافلا أوليوواء  هووي ء،و  حشوولهم.بل حووافلا اّلِل وحوود .فهل وحوود  القوولي 
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ووُتْم »القوواهر القاقر،الووذي ينبغووك أن حووا : ووا ذِلُكووُم الشَّووْيطاُن ُحَوولُِِ  أَْولِيوواَءُ .َفال خَتوواُفلُهْم َوخوواُفلِن ِإْن ُكنوْ ِإ َّ
 «.ُمْيِمِننيَ 

لب أوووم ذوو يف القلوو إن الشوويطان هوول الووذي يضووخم موون كووأن أوليائه،ويلبسووهم لبوواس القوولة والقوودرة،ويلقع
شور يف األرم   ّبوم الحلل ونولل،وأوم ميلكولن النفوع والضور ..ذلوك ليقضوك ّبوم لباانتوه وأغراضوه،وليحق

يفكوور أحوود  نكووار و والفساق،وليخضووع هلووم الرقوواب ويطوولع هلووم القلوولب،فال يرتفووع يف وجوولههم صوولت اب 
 يف ا نتقام عليهم،وقفعهم عن الشر والفساق.

ا بطاكووا قرا قوواهر والشوويطان صوواحه مصوولح  يف أن ينووتفا البانوول،وأن يتضووخم الشوور،وأن يتبوودى قوولاي قووا
يطان صواحه لوه ..الشوجبارا،  تق  يف وجهه معارض ،و  يصمد له مدافع،و  يغلبوه مون املعارضوني غا

وليوا   يف أطا،يفعول مر هكذا.فتححل ستار اال  والرهبو ،ويف لول ا رهواب والبمصلح  يف أن يبدو األ
لن الضووالل،وحفتالبانوول و األرم مووا يقوور عينووه  يقلبوولن املعوورو  منكرا،واملنكوور معروفا،وينشوورون الفسوواق و 

أن اووور   ْي ..قونصووولت احلووو  والركووود والعووودل،ويقيملن أنفسوووهم آهلووو  يف األرم هموووك الشووور وتقتووول ااووو
  أحووود ون أن اووور علوووى مناهضووتهم واللقووول  يف وجههم،ومطووارقهتم ونووورقهم موون مقوووام القياقة.بوول قأحوود 

 على تزيي  البانل الذي يروجلن له،وجالء احل  الذي يطمسلنه ..
توووووانلن ين   ُيوالشووووويطان مووووواكر خووووواقع غووووواقر،حتفك وراء أوليائه،وينشووووور ااووووول  مووووونهم يف صووووودور الوووووذ

  :يمنني احلقيقيعر  املويلقفه عاراي   يس   يلب من كيد  ومكر .و للسلسته ..ومن هنا يكشفه اّلِل،
هم وهول أضوع  افلهم.فحقيق  مكور  ووسلسوته،ليكلنلا منهوا علوى حوذر.فال يرهبولا أوليواء الشويطان و  حو

لويت   هوك القولة اشوى وختواختمن أن حافهم ميمن يوركن إىل ربه،ويسوتند إىل قلتوه ..إن القولة اللحيودة الويت 
لى وا وحوودها أقوووحووني حشوول  النفووع والضوور.هك قوولة اّلِل.وهووك القوولة الووويت حشوواها امليمنوولن ابّلِل،وهوومالووك 

.َوخواُفلِن ِإْن  خَتاُفلُهمْ  فَوال»ان:األقلايء.فال تق  هلم قلة يف األرم ..  قلة الشيطان و  قولة أوليواء الشويط
ُتْم ُمْيِمِننيَ   « ..ُكنوْ

 ا  بمد أحداث أحدأسلية ومواس 179 - 176الدرس الماشر:

سووليه وييسوويه عمووا يقووع يف قلبووه ي - -وأخووْيا يتجووه السوويا  يف ختووام ا سووتعرام والتعقيووه،إىل الرسوولل 
 هوود   فووإن سووبا  إىل الكوورمي موون األسووى واحلووزن،من مسووارع  الكفووار إىل الكفار،ونشووانهم فيووه كووأوم يف

ا يووويهلهم مووومووورهم وكفووورهم  موون أم،فقووود علوووم اّللِ هووذا لووون يضووور اّلِل كوووي ا.وإ ا هووك فتنووو  اّلِل هلم،وقووودر اّلِل ّب
كفوور لافووآيروا عليووه و  هلم،للحرمووان يف اهلخوورة فوو كهم يسووارعلن يف الكفوور إىل وايتووه  وقوود كووان اهلوودى مبووذ

 الرخاء. مالء يفف كلا يسارعلن يف الكفر.وأملك هلم ليزقاقوا إمثا مع ا مالء يف الزمن وا 
ل وابل عليهم وبالء ..وحتم ا ستعرام بكش  حكم  اّلِل وتدبْي  مون وراء فهذا ا مهال وا مالء إ ا ه

ا بوتالء األحداّ كلها:من وراء ابتالء امليمنني وإمهال الكافرين.إووا اييوز اابيوة مون الطيه،اب ختبوار و 
ا الغيوه ،فقد كان أمر القللب غيبا  ا يستأير اّلِل به،و  يطلع النواس عليه،فشواء سوبحانه أن يكشو  هوذ
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للمووووووووويمنني وا مهوووووووووال  ا بوووووووووتالء ابلصووووووووولرة املناسوووووووووب  للبشر،وابللسووووووووويل  الووووووووويت يووووووووودركها البشووووووووور ..فكوووووووووان 
للكافرين،ليتكشوو  املخبوولء يف القلوولب،ويتميز اابيووة موون الطيووه ويتبووني امليمنوولن ابّلِل ورسووله علووى وجووه 

ُ َأ َّ َاَْعوَل هَلُوْم َحظ وا َو  َُيْزُْنَك الَِّذيَن ُيسارُِعلَن يف اْلُكْفِر، »القطع واليقني: َ َكْي ا ،يُرِيُد اّللَّ ُْم َلْن َيُضُروا اّللَّ ِإوَّ
َ َكوووْي ا ،َوهلَُ  مْيووواِن لَوووْن َيُضوووُروا اّللَّ ْم َعوووذاب  أَلِووويم .َو  يف اهْلِخووورَِة،َوهَلُْم َعوووذاب  َعِظووويم .ِإنَّ الَّوووِذيَن اْكوووَ َُوا اْلُكْفوووَر اِبْ ِ

ا ُ ْلِووك هَلُووْم لِيَوووْزقاُقوا ِإمْثووا ،َوهَلُْم َعووذاب  ُمِهني .َُيَْسووَ َّ الَّووِذي ووا ُ ْلِووك هَلُووْم َخووْْي  أِلَنْوُفِسووِهْم،ِإ َّ ُ َن َكَفووُروا أَ َّ مووا كوواَن اّللَّ
ُ لِووُيطْ  ِلَعُكْم َعلَوى اْلَغْيووِه،َولِكنَّ لِيَوَذَر اْلُمووْيِمِننَي َعلوى مووا أَنْووُتْم َعَلْيووِه،َحَّتَّ مَيِيوَز اْاَِبيووَة ِموَن الطَّيِِِه،َومووا كواَن اّللَّ
 « ..يم  اّللََّ َاَْتِل ِمْن ُرُسِلِه َمْن َيشاُء،َفآِمُنلا اِبّللَِّ َوُرُسِلِه،َوِإْن تُوْيِمُنلا َوتَوتوَُّقلا فَوَلُكْم َأْجر  َعظِ 
 منهوا الويت رجوع صواب  و اإن هذا ااتام هل أنسه ختام  ستعرام الغزوة اليت أصيه فيها املسلملن هذ  
 ر أو األمنيووو عوووخ الصووودو املشوووركلن ابلنصووور والغلبووو  ..فهنوووا  قائموووا تلوووك الشوووبه  الكاذبووو  الووويت هيوووك يف ب
ثوول فيهووا احلوو    .مث يعوولقالعاتبوو  الوويت هتمووك يف بعووخ القللب،أمووام املعووار  الوويت تنشووه بووني احلوو  والبانوول

اذا اي   العاتبوو :ملو األمنيووالكاذبوو ،أهووذ  ا صوواب ،ويعلق منهووا البانوول ذا صوولل  وجللوو   هنووا  قائمووا الشووبه  
حلو   ا   ينتصور اف وملوا ذربف ملاذا يصواب احلو  وينجول البانولف ملواذا يبتلوى أهول احلو  وينجول أهول البانول

انول فويم تكولن للبو ينتصرف  كلما التقى مع البانل،ويعلق ابلغلب  والغنيم ف أليك هل احل  الذي ينبغك أن
 ةف  ولقوود وقووعلقلولب وهووز موون صوودامه مووع احلو  ّبووذ  النتيجوو ،وفيها فتنوو  لهوذ  الصوولل ف وفوويم يعوولق البانول 

 « ..َأىنَّ هذاف »ابلفعل أن قال املسلملن يلم أحد يف قهش  واستغراب:
ل خوانرة تعبو ،والل كوقلولب املففوك هوذا املقطوع ااتوامك اوكء ا؟ولاب األخْي،والبيوان األخْي.ويوري  اّلِل ال

ا م وغوودا وحيثموومك واليوول احيوو ،ويبني سوونته وقوودر  وتوودبْي  يف األموور كلووه:أتتدسووك إىل القلوولب موون هووذ  الن
 التقى احل  والبانل يف معرك  فانتهحل  ثل هذ  النهاي :

ركووه،أو أن اّلِل   يك معنووا إن ذهوواب البانوول انجيووا يف معركوو  موون املعار .وبقوواء  منتفشووا فوو ة موون الزمووان،ل
 حل  ضررا ابقيا قاضيا ..أنه من القلة  ية   يغله،أو  ية يضر ا

 نوووا  أن اّللِ ن،ليك معوإن ذهووواب احلووو  مبتلوووى يف معركووو  مووون املعار ،وبقووواء  ضوووعي  احلووولل فووو ة مووون الزموووا
 جمافيه أو انسيه  أو أنه م و  للبانل يقتله ويرقيه ..

ه أبشووووع   ولْيتكووووكال.إ ووووا هووووك حكموووو  وتوووودبْي ..هنووووا وهنووووا  ..ميلووووى للبانوووول ليمضووووك إىل وايوووو  الطريوووو
يووووووة موووووون ميز اابهلتم،وليحموووووول أيقوووووول األوزار،ولينووووووال أكوووووود العووووووذاب ابسووووووتحقا   ..ويبتلووووووى احلوووووو ،ليا

ا هوذا لبانل،مضواعفلويثبحل ..فهول الكسوه للحو  وااسوار  ا بتالء األجر ملن ميضك مع  الطيه،ويعظم
ُْم َو  َُيْزُنْووَك الَّووِذيَن ُيسووارُِعلَن يف اْلُكْفووِر،إِ »وذا   هنووا وهنووا    َ َكووْي ا ،يُرِيُد   َيُضووُروانْ لَوووَّ ُ َأ َّ َاَْعووَل هَلُووْم ااّللَّ ّللَّ

 « ..َحظ ا يف اهْلِخرَِة،َوهَلُْم َعذاب  َعِظيم  
ويووودفع عنوووه احلوووزن الوووذي يسووواور خوووانر  وهووول يووورى املغوووالني يف الكفر،يسوووارعلن  - -إنوووه يلاسوووك النووول 

هلوووم يسوووارعلن إىل بللغوووه  وهووول تعبوووْي  فيه،وميضووولن بعنووو  وانووودفاع وسووورع ،كأ ا هنالوووك هووود  منصووولب
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مصوولر حلالوو  نفسووي  واقعيوو .فبعخ النوواس يوورى مشووتدا يف نريوو  الكفوور والبانوول والشوور واملعصووي  كأنووه اهوود 
لنيل السب  فيه  فهل ميضك يف عن  واندفاع ومحاس  كوأن هنوا  مون يطوارق  مون االو ،أو مون يهتو  لوه 

حسوورة علووى هووي ء العبوواق الووذين  - -ر قلووه رسوولل اّلِل موون األمووام،إىل جووائزة تنووال  وكووان احلووزن يسوواو 
يوراهم مشومرين سواعني إىل النوار،وهل   ميلووك هلوم رقا،وهوم   يسومعلن لوه نووذارة  وكوان احلوزن يسواور قلبووه  
كذلك ملا يثْي  هي ء املشمرون إىل النار املسارعلن يف الكفر،من الشر واألذى يصويه املسلمني،ويصويه 

بني ا؟ماهْي،اليت كانوحل تنتظور نتوائج املعركو  موع قوريا لتختوار الصو  الوذي تنحواز إليوه  قعلة اّلِل،وسْيها
يف النهاي  ..فلما أسلمحل قوريا واستسولمحل قخول النواس يف قيون اّلِل أفلاجوا ..و وا   كوك فيوه أنوه كوان 

س  عنه احلوزن ويلاسك قلبه،ومي - -هلذ  ا عتبار ات وقعها يف قله الرسلل الكرمي.فيطم ن اّلِل رسلله 
 الذي يساور .

ُْم َلْن َيضُ »  « ..ا  ّللََّ َكْي ُروا اَو  َُيْزُْنَك الَِّذيَن ُيسارُِعلَن يف اْلُكْفِر.ِإوَّ
ريود اّلِل سوبحانه بيان.إ وا ي تواج إىلوهي ء العباق املهازيل   يبلغلن أن يضروا اّلِل كي ا.واألمر يف هوذا   ُي

رفووع عووهء هووذ  ريوود أن يته هوول وأن اعوول املعركوو  مووع املشووركني معركتووه هل.ويأن اعوول قضووي  العقيوودة قضووي
عوات  املسولمني مجلو  ..فالوذين يسوارعلن يف الكفور و  - -العقيدة وعهء هذ  املعرك  عن عوات  الرسولل 

  هوووذ  لوووولن يضوووروا محُيووواربلن اّلِل،وهوووم أضوووع  مووون أن يضوووروا اّلِل كوووي ا ..وهوووم إذن لووون يضوووروا قعلتوووه.
 هما سارعلا يف الكفر،ومهما أصابلا أولياء اّلِل ابألذى.الدعلة.م

 نفإذن ملاذا ي كهم اّلِل يذهبلن انجني،وينتفشلن غالبني،وهم أعدا   املباكرو 
ُ َأ َّ َاَْعَل هَلُمْ »ألنه يدبر هلم ما هل أنكى وأخزى    « .. اهْلِخرَةِ َحظ ا يف  يُرِيُد اّللَّ
ني ميضولا مسوارع كلوه،وأن  ه وأن ُيملولا وزرهوم كلوه،وأن يسوتحقلا عوذاّبميريد هلم أن يسوتنفدوا رصويدهم كلو

 « ..َوهَلُْم َعذاب  َعِظيم  »يف الكفر إىل واي  الطري   
 ان.ر اب ميوملا ذا يريد اّلِل ّبم هذ  النهاي  الفظيع ف ألوم استحقلها بشرائهم الكف

مْياِن لَ »  « ..َعذاب  أَلِيم    ا  َوهَلُمْ  َكيْ ْن َيُضُروا اّللََّ ِإنَّ الَِّذيَن اْكَ َُوا اْلُكْفَر اِبْ ِ
ئموو  .وأماراتووه قا  الفطرةولقوود كووان ا ميووان يف متنوواول أيديهم.ق ئلووه مبثليوو  يف صووفحات الكوولن،ويف أعمووا

رة الفطووو« تصوووميم»هوووذا اللجووولق العجيوووه،ويف تناسوووقه وتكاملوووه الغريه،وقائمووو  كوووذلك يف « تصوووميم»يف 
ىل ا ميوان إن الودعلة إ ارعو  ..مثمع هذا اللجلق،وكعلرها ابليد الصانع ،وبطابع الصنع  الباملباكرة،وعاوّبا 

 سان الرسول،وقائم  يف نبيعو  الودعلة وموا فيهوا مون تلبيو  الفطورة،ومن مجوالقائم  على ل -عد هذا كله ب -
 التناس ،ومن صالحي  للحياة والناس ..

به الكفر،على علم وعن بين ،ومن هنا اسوتحقلا أن يو كهم اّلِل  أجل كان ا ميان مبذو  هلم،فباعل  واك وا
يسارعلن يف الكفر،ليستنفدوا رصيدهم كله،و  يستبقلا هلوم حظوا مون يولاب اهلخورة.ومن هنوا كوذلك كوانلا 
أضووع  موون أن يضووروا اّلِل كووي ا.فهم يف ضووالل  كاملوو  لوويك معهووم موون احلوو  كووكء.و  ينووزل اّلِل ابلضووالل  
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عووووول يف البانووووول قووووولة.فهم أضوووووع  مووووون أن يضوووووروا أوليووووواء اّلِل وقعلته،ّبوووووذ  القووووولة الضووووو يل  سووووولطاان و  ا
..أكود إيالموا « َوهَلُوْم َعوذاب  أَلِويم  »اهلزيل ،مهما انتفشحل،ومهما أوقعحل ابمليمنني من أذى وقويت إىل حوني  

  ا ميلكلن إيقاعه ابمليمنني من آ م  - ا   يقاس  -
وا ُ ْلِوك هَلُوْم َخوْْي  أِلَ َو  َُيَْسَ َّ الَّذِ » ا  ُْ نْوُفِسوهِ يَن َكَفوُروا أَ َّ ..ويف « ِإمْثوا .َوهَلُْم َعوذاب  ُمِهوني   لِوك هَلُوْم لِيَووْزقاُقواْم.ِإ َّ

خ لل يف بعووووووهووووووذ  اهليوووووو  يصوووووول السوووووويا  إىل العقوووووودة الوووووويت هيووووووك يف بعووووووخ الصدور،والشووووووبه  الوووووويت عوووووو
  ذخوووذهم  ،م وكنيك تووورى أعوووداء اّلِل وأعوووداء احلووو القللب،والعتووواب الوووذي عووويا بوووه بعوووخ األروا ،وهووو

ب النوواس لّبم ويف قلوول نوو  يف قلووالعووذاب، تعني يف لوواهر األمر،ابلقوولة والسوولط  واملووال وا؟ووا    ووا يلقووع الفت
 -حاكوووا   - ن أن اّللِ مووون حووولهلم و وووا اعووول ضوووعا  ا ميوووان يظنووولن ابّلِل غوووْي احلووو  لووون ا؟اهليووو  ُيسوووبل 

 -سوبحانه  - لن أن اّللِ لشر وا؟حلق والطغيوان،فيملك لوه ويرخوك لوه العنوان  أو ُيسوبيرضى عن البانل وا
ن أو ُيسووبلن أ لنصوورته    يتوودخل يف املعركوو  بووني احلوو  والبانل،فيوودع للبانوول أن ُيطووم احلوو ،و  يتوودخل
ه علووى أن يغلو ن البانولهوذا البانول حو ،وإ  فلوم تركوه اّلِل ينمول ويكووث ويغلوهف  أو ُيسوبلن أن مون كوأ

   الطغووووووواةاحلووووووو  يف هوووووووذ  األرم،وأن لووووووويك مووووووون كوووووووأن احلووووووو  أن ينتصووووووور  مث ..يووووووودع املبطلوووووووني الظلمووووووو
سووووووتقام األموووووور قوووووود املفسوووووودين،يلجلن يف عتلهم،ويسووووووارعلن يف كفرهم،ويلجوووووولن يف نغيوووووواوم،ويظنلن أن ا

 هلم،وأن ليك هنالك من قلة تقلى على اللقل  يف وجههم   
ذين  عواىل ُيوذر الوبحانه وتسوْي احلو ،واألمر لويك كوذلك.وها هول ذا اّلِل وهذا كله وهم ابنل،ولن ابّلِل غو 

هم إذا كووان يعطوويلن فيووه،و كفووروا أن يظنوولا هووذا الظوون ..إنووه إذا كووان اّلِل   ذخووذهم بكفوورهم الووذي يسووارع
هوول  ووا هووك الفتنوو  وإ ،فإ وواء ا بووتالحظووا يف الوودنيا يسووتمتعلن بووه ويلهوولن فيووه ..إذا كووان اّلِل ذخووذهم ّبووذا 

وَو  َُيَْسوَ َّ الَّوِذيَن َكَفو »الكيد املتني،وإ ا هول ا سوتدراج البعيود: وا ُ ْلِوك هَلُوْم َخوْْي  أِلَنْوُفِسوهِ  ا ُ ْلِوكُروا أَ َّ ْم ..ِإ َّ
لقج، بتالهم املوووو  بتالء النعموووو ،اب ولوووول كووووانلا يسووووتحقلن أن حوووورجهم اّلِل موووون غموووورة«  هَلُووووْم لِيَوووووْزقاُقوا ِإمْثووووا  

ا ه  فلووووم يعوووولقو تهوووودوا فيوووو  يريوووود ّبووووم خْيا،وقوووود اكوووو وا الكفوووور اب ميان،وسووووارعلا يف الكفوووور واج ..ولكنووووه
« ني  َوهَلُوْم َعوذاب  ُمِهو»   بوتالء اب -مورة النعمو  والسولطان غ -يسوتحقلن أن يولقظهم اّلِل مون هوذ  الغمورة 

 ..وا هان  هك املقابل ملا هم فيه من مقام ومكان  ونعماء.
صوووووابحل أاْي.فوووووإذا امووووون اّلِل نعمووووو    تصووووويه إ  مووووون يريووووود لوووووه اّلِل بوووووه  ا بوووووتالء ن وهكوووووذا يتكشووووو  أ

فهنوا   -ي ء األوليواء هوم تبوا علوى تصورفات  ا بوتالء لل وقع و  -أولياء ،فإ ا تصيبهم اْي يريد  اّلِل هلم 
 احلكم  املغيب  والتدبْي اللطي ،وفضل اّلِل على أوليائه امليمنني.

مك اللاضوو  لر ا سووالقلوولب،وتطم ن النفلس،وتسووتقر احلقووائ  األصوويل  البسوويط  يف التصوووهكووذا تسووتقر ال
 املستقيم.
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ولقووود كووواءت حكمووو  اّلِل وبووور  ابملووويمنني،أن مييوووزهم مووون املنافقني،الوووذين اندسووولا يف الصوووفل ،هحل شيوووْي 
بسووبه  -يف أحوود  - ا بووتالء .فووابتالهم اّلِل هووذا 485مالبسووات كَّت،ليسووحل موون حووه ا سووالم يف كووكء

ُ لِيَووَذَر اْلُمووْيِمِننَي َعلووى مووا »موون تصوورفاهتم وتصوولراهتم،ليميز اابيووة موون الطيووه،عن هووذا الطريوو : مووا كوواَن اّللَّ
ُ لِوُيْطِلَعُكْم َعلَوى اْلَغْيوِه.َولِكنَّ اّللََّ  ُسوِلِه َموْن َاْتَوِل ِموْن رُ  أَنْوُتْم َعَلْيوِه َحوَّتَّ مَيِيوَز اْاَِبيوَة ِموَن الطَّيِِِه.َوموا كواَن اّللَّ

 « ..َيشاُء.َفآِمُنلا اِبّللَِّ َوُرُسِلِه.َوِإْن تُوْيِمُنلا َوتَوتوَُّقلا فَوَلُكْم َأْجر  َعِظيم  
ن فعووول ضووى أللهيتووه،وليك مووولوويك موون مقت -سووبحانه  -ويقطووع الوونا القوورآين  نووه لوويك موون كوووأن اّلِل 

،بينما مومظهر ا سوال ميوان،راء قعلى اسنته،أن يدع الص  املسلم رتلطا غْي  يز يتلارى املنافقلن فيه و 
  ي قورا كلنيووووالم  لتوووويققلوووولّبم خاويوووو  موووون بشاكوووو  ا ميووووان،ومن رو  ا سووووالم.فقد أخوووورج اّلِل األموووو  املسوووو
لووودور الكبوووْي ا..وهوووذا  كبْيا،ولتحمووول منهجوووا إهليوووا عظيما،ولتنشوووئ يف األرم واقعوووا فريووودا،ونظاما جديووودا

خووووول ق بنائوووووه سك،ويقتضوووووك أ  يكووووولن يف الصووووو  خلووووول،و  يفيقتضوووووك التجووووورق والصوووووفاء والتميوووووز والتما
لووذي قوودر  الوودور ا ..وبتعبوْي رتصوور يقتضووك أن تكولن نبيعوو  هووذ  األموو  مون العظموو   يووة تسووامك عظمو 

 اّلِل هلا يف هذ  األرم وتسامك املكان  اليت أعدها اّلِل هلا يف اهلخرة ..
تسوول   عيف .وأنضووغ  لتتهواوى اللبنووات الضووكول هوذا يقتضووك أن يصوهر الصوو  ليخورج منووه اابوة.وأن ي

يووة مووون بأن مييووز اا -سوووبحانه  -عليووه األضوولاء لتتكشووو  الوودخائل والضوومائر ..ومووون مث كووان كووأن اّلِل 
ك مووا كووان موون يموو   كووذلالطيووه،و  يكوون كووأنه أن يووذر املوويمنني علووى مووا كووانلا عليووه قبوول هووذ  الرجوو  العظ

الغيه،الوووذي اسوووتأير بوووه،فهم ليسووولا مهي وووني بطبيعوووتهم الووويت لوووى عأن يطلوووع البشووور  -بحانه سووو -كوووأن اّلِل 
ى أسوواس علوو« مصوومما»فطورهم عليهووا لالنووالع علوى الغيه،وجهووازهم البشووري الوذي أعطووا  اّلِل هلووم لويك 
 رم.ف  يف األاستقبال هذا الغيه إ   قدار.وهل مصمم هكذا  كم .مصمم ألقاء وليف  ااال

 األنووووه لوووويك معوووودل فووووت  ا؟هوووواز ا نسوووواين علووووى الغيووووه لتحطم.وهووووك   هتوووواج لالنووووالع علووووى الغيووووه.ول
ه حووني لوو وأبسوو  مووا يقووع سووتقباله إ  ابملقوودار الووذي يصوول روحووه خبالقه،ويصوول كيانووه بكيووان هووذا الكلن.
ية   املصووائر، غل  ّبووذيعلووم مصووائر  كلهووا،أ  ُيوور  يوودا و  رجووال يف عمووارة األرم،أو أن يظوول قلقووا مشوو

ضوووووى  مووووون مقتموووووارة األرم  مووووون أجووووول ذلوووووك   يكووووون مووووون كوووووأن اّلِل سوووووبحانه،و   تبقوووووى فيوووووه بقيووووو  لع
 حكمته،و  من جمرى سنته أن يطلع الناس على الغيه.

ريد  موون ملسوولم،وعاإذن كيوو  مييووز اّلِل اابيووة موون الطيووهف وكيوو  ُيقوو  كووأنه وسوونته يف تطهووْي الصوو  
 هخ بهفسلم  لتنأخرج األم  امل الغبا،واحيصه من النفا ،وإعداق  للدور الكلين العظيم،الذي

َ َاَْتِل ِموْن ُرُسوِلِه َموْن َيشواءُ » ..وعون نريو  الرسوال ،وعن نريو  ا ميوان ّبوا أو الكفور،وعن نريو  « َولِكنَّ اّللَّ
ألصوحاّبم يف نريو  ا؟هواق ..عون نريو  هوذا   ا بوتالء جهاق الرسل يف هقي  مقتضى الرسال ،وعن نريو  

                                                 
 من ا؟زء األول من الظالل.) السيد رمحه هللا ( 31ص  - 485
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اابيووة مون الطيوه،وميحا القلولب،ويطهر النفولس ..ويكوولن  قو  سونته،ومييز اّللِ كلوه يوتم كوأن اّلِل،وتتح
 من قدر اّلِل ما يكلن ..

قيقوو  علووى هووذ  احل وهكووذا يرفووع السووتار عوون جانووه موون حكموو  اّلِل،وهووك تتحقوو  يف احليوواة وهكووذا تسووتقر
 أرم صلب  مكشلف  منْية ..

للل ا ميووووان واهتووووم موووودذين آمنوووولا ليحققوووولا يف ذوأمووووام مشووووهد احلقيقوووو  متجليوووو  بسوووويط  مرُي ،يتجووووه إىل الوووو
 ومقتضا ،ويلل  هلم بفضل اّلِل العظيم،الذي ينتظر امليمنني.

 « ..ِظيم  ْجر  عَ أَ َفآِمُنلا اِبّللَِّ َوُرُسِلِه.َوِإْن تُوْيِمُنلا َوتَوتوَُّقلا فَوَلُكْم »
األحوداّ يف  سوتعراماو   فيكلن هذا التلجيه وهذا ال غيه،بعد ذلوك البيوان وذلوك ا نم نوان،خْي خا

 والتعقيه على هذ  األحداّ ..« أحد»
 دروس وعبر من غهو  أحد

ا مث ه إحصوووا هوبعووود ..فقووود اخضوووحل املعركووو  والتعقيوووه القووورآين عليهوووا عووون حقوووائ  ضوووخم  منلع ،يصوووع
س اوأبرزها،ليقو  أمشلهواإيفا ها حقها من البس  والعرم يف هذا السويا  مون الظالل.فنكتفوك اب كوارة إىل

 ل:عليه سائر ما يف الغزوة كما عرضها القرآن الكرمي من ملاضع للعثة وا ستد 
دين النيذ  هنيو ةكر ة والتكقيب علي نيا عنين حقيقنية أالاالنيية  بنيرية يف  بيكنية هنيذا النيلقد مت ض  ا - 1

كن ا  لينية بسنييطة،ولقيقنية أو حاةن   اعهلي للحياة البشرية،ويف  ريقتنيه يف الكلنيل يف حينياة البشنير.وهي 
ذا هني النظنير جد جسنييم يف ثريا ما تنسى،أو ال تدر  ابتداب،فينشنيأ عنين  سنيياهنا أو عنيدن جدرا  نيا ىلطنيأ 

 .. غدااليون و الدين:يف حقيقته ويف واقكه التارخيي يف حياة اع سا ية،ويف دورش أما و 
البشوور  يوواةحأن يعموول يف  -ملوونهج ا هلووك للحيوواة البشووري  مووا قام هوول ا -إن بعضوونا ينتظوور موون هووذا الوودين 

ن أيووو  مرحلوو  مووو ملوواقي،يفابطريقوو  سووحري  خارقووو   قون اعتبووار  لطبيعوو  البشووور،ولطاقتهم الفطريوو ،وللاقعهم 
وق ل يعموول يف حوود،وإ ا هوومراحوول  وولهم،ويف أيوو  بي وو  موون بي وواهتم  وحووني يوورون أنووه   يعموول ّبووذ  الطريقوو 

يف  ،فيتأيران بوووهعالن معوووهاللاقوووع يتفووواالطاقووو  البشوووري ،وحدوق اللاقوووع املووواقي للبشووور.وأن هوووذ  الطاقووو  وهوووذا 
 ات أخوورى فووضوواقا يف مفوو ات شيوورا واضووحا،أو يووييران يف موودى اسووتجاب  النوواس له،وقوود يكوولن شيووْي  ووا 
قووه   معووه يف نريو ا عووافتقعوود ابلنوواس يقلوو  الطني،وجاذبيوو  املطووامع والشووهلات،قون تلبيوو  هتووا  الوودين أ

دين لواموا قام هوذا  -لقعلووا  فإوم يصابلن خبيبو  أمول   يكلنولا يتاعاها كامال ..حني يرون هذ  الظلاهر 
ك يف و يصوابلن ابلشولخلو  يف يقوتهم  ديو  املونهج الوديب للحيواة وواقعيتوه  أأو يصوابلن خب -من عنود اّلِل 

ذا هوووو  نبيعوووو  الوووودين إنالقووووا  وهووووذ  السلسوووول  موووون األخطوووواء تنشووووأ كلهووووا موووون خطووووأ واحوووود،هل عوووودم إقرا
 ،أو نسيان هذ  احلقيق  األولي  البسيط .الدين،ونريقته
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يبدأ قو  البشوري ،و دوق الطاحوإن هذا الدين منهج للحياة البشري ،يتم هقيقه يف حياة البشر  هد بشري،يف 
يف ايوو  الطريوو ،م إىل وّبوويف العموول موون النقطوو  الوويت يكوولن البشوور عنوودها ابلفعوول موون واقعهووم املاقي،ويسووْي 

 غه.م من بلل البشري ،ويبل  ّبم أقصى ما اكنهم ناقتهم وجهده حدوق جهدهم البشري وناقتهم
حدوق  نسوووووان،و اوميزتوووووه األساسوووووي  أنوووووه   يغفووووول حلظووووو ،يف أيووووو  خطووووو ،ويف أيووووو  خطووووولة،عن نبيعووووو  فطووووورة 

 لف ات،وكمووااك فعووال يف بعووخ كمووا هقوو  ذلوو  -ناقته،وواقعووه املوواقي أيضووا.وأنه يف اللقووحل ذاتووه يبلوو  بووه 
ر ر مون صونع البشووما   يبلغه أي منهج آخ ما   يبلغه -لما بذلحل حماول  جاقة ميكن أن يتحق  قائما ك

 على ا نال .
 نتظوار ااولار اا قرا  لطبيع  هذا الودين أو نسوياوا ومون  ينشأ من عدم -كما تقدم   -ولكن ااطأ كله 

ه قووو  هلوووا بفطرتوووعال ى، الوويت   تووورتكن علوووى اللاقووع البشوووري والووويت تبووودل فطوورة ا نسان،وتنشووو ه نشوووأة أخوور 
اقرة نوود القوولة القووينووا موون عقوميللووه واسووتعداق  وناقاته،وواقعووه املوواقي كلووه  ألوويك هوول موون عنوود اّلِلف ألوويك 
شوري ىل ا؟هود البإا ُيتواج ذاليت   يعجزها ككء ف فلما ذا إذن يعمل فق  يف حدوق الطاق  البشري ف وملا 

واللاقوع  طبع والشوهلاتيقل  ال حابه قائماف ملاذا تغله عليهليعملف مث ملاذا   ينتصر قائماف و  ينتصر أص
 املاقي أحياانف وملا ذا يغله أهل البانل على أصحابه وهم أهل احل  أحياانف

ذا الووودين هوووت تنبوووع مووون عووودم إقرا  احلقيقووو  األوليووو  البسووويط  لطبيعووو  أسووو ل  وكوووبها -كموووا نووورى   -وكلهوووا 
الودين أو مون غوْي  عن نري  هذا -طرة ا نسان على تبديل ف -ا بعن -ونريقته أو نسياوا  إن اّلِل قاقر 

ّبووووذ   لووووى أن حلقووووه منووووذ البوووودء بفطوووورة أخوووورى ..ولكنووووه كوووواء أن حلوووو  ا نسووووانعوكووووان قوووواقرا  -نريقووووه 
التلقوووووووك للجهوووووود و  الفطرة.وكوووووواء أن اعووووووول هلووووووذا ا نسوووووووان إراقة واستجاب .وكوووووواء أن اعووووووول اهلوووووودى مثووووووورة

تم هقيوووو  كوووواء أن يووووة ا نسووووان قائمووووا،و  احووووى،و  تبوووودل،و  تعطل.و وا ستجاب .وكوووواء أن تعموووول فطوووور 
يبلووووو   .وكووووواء أنمنهجوووووه للحيووووواة يف حيووووواة البشووووور عووووون نريووووو  ا؟هووووود البشوووووري،ويف حووووودوق الطاقووووو  البشري 

  .من هذا كله بقدر ما يبذل من ا؟هد يف حدوق مالبسات حياته اللاقع« ا نسان»
هوووذاف موووا قام أن أحووودا مووون خلقوووه لووويك إهلوووا  ولووويك لديوووه  ولووويك ألحووود مووون خلقوووه أن يسوووأله:ملاذا كووواء

العلوووووم،و  إمكوووووان العلم،ابلنظوووووام الكلوووووك للكلن،و قتضووووويات هوووووذا النظوووووام يف نبيعووووو  كووووول كوووووائن يف هوووووذا 
 -يف هوووذا املقوووام  -« ملوووا ذاف»ااووواص  و« التصوووميم»اللجلق،وابحلكمووو  املغيبووو  وراء خلووو  كووول كوووائن ّبوووذا 

 -سوووأله كوووذلك ملحووود جووواق ..املووويمن   يسوووأله،ألنه أكثووور أقاب موووع اّلِل سووويال   يسوووأله مووويمن جووواق،و  ي
وأكثوووور معرفوووو   ن ا قرا  البشووووري   يهيووووأ للعموووول يف هووووذا اجملووووال  -الووووذي يعرفووووه قلبووووه  قيقتووووه وصووووفاته 

سووبحانه  -..والكووافر   يسووأله،ألنه   يعوو   ابّلِل ابتووداء.فإن اعوو    للهيتووه عوور  معهووا أن هووذا كووأنه 
تضى أللهيتوه  ولكنوه سويال قود يسوأله هوازل موائع.  هول مويمن جواق،و  هول ملحود جواق ..ومون مث ومق -

  ينبغوووك ا حتفوووال بوووه و  ا؟ووود يف أخوووذ   وقووود يسوووأله جاهووول  قيقووو  األللهيووو  ..فالسوووبيل  جابووو  هوووذا 
أو ينكرهوا فهول حوَّت يعرفهوا فهول مويمن، -ا؟اهل ليك هل ا؟لاب املباكور.إ ا هول تعريفوه  قيقو  األللهيو  
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 -سووبحانه  -ملحوود ..وّبووذا ينتهووك ا؟وودل إ  أن يكوولن مووراء  لوويك ألحوود موون خلوو  اّلِل إذن أن يسووأله 
ملوواذا كوواء أن حلوو  الكووائن ا نسوواين ّبووذ  الفطوورةف وملووا ذا كوواء أن تبقووى فطرتووه هووذ  عاملوو ،  احووى،و  

حياتوووه عووون نريووو  ا؟هووود البشوووري،ويف تعووودل،و  تعطووول  وملوووا ذا كووواء أن اعووول املووونهج ا هلوووك يتحقووو  يف 
 حدوق الطاق  البشري ف

 لتووواري ا ،ويفسووور ولكووون لكووول أحووود مووون خلقوووه أن يووودر  هوووذ  احلقيقووو  ويراهوووا وهوووك تعمووول يف واقوووع البشري
 خرى.أن انحي  مالبشري على ضلئها فيفقه خ  سْي التاري  من انحي ،ويعر  كي  يلجه هذا اا  

 يتحقوووو  يف األرم يف قنيووووا   - -مووووا جوووواء بووووه حمموووود ك  -سووووالم هووووذا املوووونهج ا هلووووك الووووذي ميثلووووه ا 
لوى حنول قهور ا هلوك عتحقو  ابليالناس، جرق تنزله من عنود اّلِل.و  يتحقو   جورق إبالغوه للنواس وبيانوه.و  

تحقوو  عيوو  ..إ ووا يا الطبيمووا ميضووك اّلِل انملسووه يف قورة الفلووك وسووْي الكلاكه،وترتووه النتووائج علووى أسووباّب
ا   حياهتووععلوه وليفو - بقودر ناقتهوا -مله جمملع  مون البشور،تيمن بوه إميواان كامال،وتسوتقيم عليوه  ن ه

 لغايوو   يووة  اهوود هلووذ  وغايوو  آماهلووا وعهوود لتحقيقووه يف قلوولب اهلخوورين ويف حيوواهتم العمليوو  كووذلك وعا
وأنفوووك  أنفسوووها تسوووتبقك جهووودا و  ناقووو  ..عاهووود الضوووع  البشوووري،واهللى البشوووري،وا؟هل البشوووري يف

 اهلخرين.
 - بعوود ذلووك كلووه -  وعاهود الووذين يوودفعهم الضووع  واهلوولى وا؟هوول لللقوول  يف وجووه هووذا املوونهج ..وتبلوو

قطو  لبشور مون النن تبودأ ابأمن هقي  هذا املنهج ا هلك إىل احلود واملسوتلي الوذي تطيقوه فطورة البشور.على 
تابعهوووا ..مث ملووونهج وتاللاقوووع،يف سوووْي مراحووول هوووذا الووويت هوووم فيهوووا فعوووال و  تغفووول واقعهم،ومقتضووويات هوووذا ا

س ها أو موع نفول   موع نفسوتنتصر هذ  اجململع  على نفسها وعلى نفلس النواس معهوا  رة وتنهوزم يف املعركو
 الناس  رة.

ه هوذ  األسوالي  اختيواربقدر ما تبذل من ا؟هد وبقدر ما تتخذ من األساليه العملي  وبقودر موا تلفو  يف
.. 

ذا هلوجململعو  ا،وقبل كول جهود،وقبل كول وسويل  ..هنالوك عنصور آخر:هول مودى عورق هوذ  وقبل كل كوكء
 ملنهج،ويقتهواااحه هوذا صوالغرم.ومدى اثيلها حلقيق  هذا املنهج يف ذات نفسوها ومودى ارتبانهوا ابّلِل 

 به،وتلكلها عليه.
 هذ  هك حقيق  هذا الدين ونريقته،وهذ  هك خطته احلركي  ووسيلته ..

يوه أحود وابلتعق داّ معركو احلقيقو  الويت كواء اّلِل أن يعلمهوا للجماعو  املسولم ،وهل يربيهوا  حووهذ  هوك 
 على هذ  األحداّ ..

حينموووا قصووورت يف اثيووول حقيقووو  هوووذا الووودين يف ذات نفسوووها يف بعوووخ ملاقووو  املعركووو .وحينما قصووورت يف 
ألوليوو  أو نسوويتها وفهمووحل أنووه اختوواذ اللسووائل العمليوو  يف بعووخ ملاقفها.وحينمووا غفلووحل عوون تلووك احلقيقوو  ا

حين ووذ تركهووا اّلِل تالقووك  -موون مقتضووى كلوووا مسوولم  أن تنتصوور حتمووا بغووخ النظوور عوون تصوولرها وتصوورفها 
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ووا َأصووابَوْتُكْم ُمِصوويَب   قَووْد »اهلزميوو  وتعوواين آ مهووا املريوورة.مث جوواء التعقيووه القوورآين يرقهووا إىل تلووك احلقيقوو : أََوَلمَّ
ُتْم ِمثْوَلْيها قُولْ  َ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  َأَصبوْ  « ..ُتْم:َأىنَّ هذاف ُقْل ُهَل ِمْن ِعْنِد أَنْوُفِسُكْم.ِإنَّ اّللَّ

سولمني عنود هوذ  النقطو ،بل يصولهم بقودر   يو   امل -سيا  ا ستعرام للنصلص  كما قلنا يف  -ولكنه 
ه ذي وقوووع  سوووباب،الوووتالء  بوووااّلِل مووون وراء األسوووباب والنتوووائج ويكشووو  هلوووم عووون إراقة ااوووْي ّبوووم مووون وراء 

 الظاهرة من تصرفاهتم اللاقع  ..
.هوول خووْي يف .ر إزاء  إن توور  املوونهج ا هلووك يعموول ويتحقوو  عوون نريوو  ا؟هوود البشووري،ويتأير بتصوور  البشوو
ويرقهوووا إىل  ويلقظهوووا عملموووه،فهل يصووول  احليووواة البشوووري  و  يفسووودها أو يعطلهوووا ويصووول  الفطووورة البشوووري 

 سلائها ..
م ميان.جماهوودهتر هووذا ا حقيقوو  ا ميووان   يووتم اامهووا يف قلووه حووَّت يتعوورم جملاهوودة النوواس يف أمووذلووك أن 

.وحووَّت لة الباغيوو  .لنه ابلقووابللسووان ابلتبليوو  والبيووان وجماهوودهتم ابليوود لوودفعهم موون نريوو  اهلوودى حووني يع ضوو
لوى زمي ،والصوث ععلوى اهل يتعرم يف هذ  اجملاهدة لالبتالء والصوث علوى ا؟هد،والصوث علوى األذى،والصوث

لقلوووووه،ويتميز اوحووووَّت يوووووتمحا  -لنصووووور أكوووو  مووووون الصووووث علوووووى اهلزميووووو  افالصووووث علوووووى  -النصوووور أيضوووووا 
 الص ،وتستقيم ا؟ماع  على الطري ،واضك فيه راكدة صاعدة،متلكل  على اّلِل.

ه أو  نوه ااهود نفسو ميان.ألحقيق  ا ميان   يتم اامها يف قله حَّت يتعرم جملاهدة النواس يف أمور هوذا ا
ني لووه ا  وتتبووسو وهل قاعوود آموونيف أينواء جماهدتووه للنواس وتتفووت  لووه يف ا ميوان آفووا    تكوون لتتفوت  لووه أبودا،

 شووووواعر  و ل بنفسوووووه هوووووحقوووووائ  يف النووووواس،ويف احليووووواة،  تكووووون لتتبوووووني لوووووه أبووووودا بغوووووْي هوووووذ  اللسووووويل  ويبلووووو  
   املريرة.لتجرب  الشاقادون هذ  ا   يكن ليبلغه أبدا،بوتصلراته،وبعاقاته ونباعه،وابنفعا ته واستجاابته،م

رق َّت يتعوور  كوول فوو،وحووالء ا بووتوحقيقوو  ا ميووان   يووتم اامهووا يف مجاعوو ،حَّت تتعوورم للتجربوو  وا متحووان و 
نها.موودى م تتووأل  فيهووا علووى حقيقوو  ناقتووه،وعلى حقيقوو  غايتووه مث تتعوور  هووك علووى حقيقوو  اللبنووات الوويت

 دى ااسك هذ  اللبنات يف ساع  الصدام.احتمال كل لبن ،مث م
وابلتعقيووه « حوودأ»جماعوو  املسوولم ،وهل يربيهوا ابألحووداّ يف أن يعلموه لل -سووبحانه  -وهوذا مووا أراق اّلِل 

ْم موا َأصواَبكُ وَ »صواّبا:أعلى هذ  األحوداّ يف هوذ  السولرة.وهل يقولل هلا،بعود بيوان السوبه الظواهر يف موا 
،َولِووويَوْعَلَم اْلُموووْيِمنِ يوَوووْلَم اْلتَوَقوووى اْ؟َْمعووواِن فَ  ُ لِيَوووَذَر »ل:..وهووول يقووول « ِذيَن انفَوُقووولايَوْعَلَم الَّووونَي َولِوووبِوووِإْذِن اّللَِّ موووا كووواَن اّللَّ

توه مون وراء ل يورقهم إىل قودر اّلِل وحكممث ..وهو«.هِ الطَّيِِو اْلُمْيِمِننَي َعلى ما أَنْوُتْم َعَلْيِه َحَّتَّ مَيِيَز اْاَِبيَة ِمنَ 
ا يف الوووووونفك سووووووتقرارهابائع مجيعووووووا فووووووْيقهم إىل حقيقوووووو  ا ميووووووان الكووووووثى الوووووويت   يووووووتم إ  األسووووووباب واللقوووووو

ُ الَّوووِذيَن ُم نُوووداِوهُلا بَووونْيَ النَّوووَك اأْلَايَّ ،َوتِلْ ِإْن مَيَْسْسوووُكْم قَوووورْ   فَوَقوووْد َموووكَّ اْلَقوووْلَم قَوووورْ   ِمثْولُوووهُ »امليمنووو : اِس.َولِيَوْعَلَم اّللَّ
ُ   ُيُُِه الظَّاِلِمنيَ آَمُنلا،َويَوتَِّخَذ ِمْنكُ  َا اّللَُّ ،َولِيُ ْم ُكَهداَء.َواّللَّ  « ..َحَ  اْلكاِفرِينَ  الَِّذيَن آَمُنلا َوميَْ َمحِِ
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اص واحلركوات تودبْي  وحكمتوه،من وراء األسوباب واألحوداّ واألكوخقودر اّلِل و  -يف النهاي   -وإذن فهل 
نوْي علوى هوذ  عقيه املك مون وراء األحوداّ،والت..وهل التصولر ا سوالمك الشوامل الكامل،يسوتقر يف الونف

 األحداّ.
شنيرية و بيكنية ر ة والتكقيب علي نيا عنين حقيقنية أالاالنيية  بنيرية عنين  بيكنية النينفا البومت ض  اةك - 2

 :اعهلي اةن   الفطرة اع سا ية،و بيكة اجل د البشر ،ومد  ما ميكن أن يبلغه يف حتقيا
للقووحل ذاتووه قابلوو  للنموول وا رتقوواء،حَّت تبلوو  ولكنهووا يف ا -عهووا  واقيف -إن الوونفك البشووري  ليسووحل كاملوو  

 أقصى الكمال املقدر هلا يف هذ  األرم.
ماعوو  الوويت اثوول  ووثال يف ا؟ -الطبيعوو   كمووا هوول وعلووى  -وهووا حنوون أو ء نوورى قطاعووا موون قطاعووات البشووري  

وووُتْم َخوووْْيَ أُمَّووو   أُْخرَِجوووحْل لِ »قمووو  األمووو  الووويت يقووولل اّلِل عنهوووا: ملثووول ا - -مووود .وهوووم أصوووحاب حم« .اسِ لنَّوووُكنوْ
هم لضووووع  وفووووياالكاموووول للوووونفك البشووووري  علووووى ا نووووال  ..فموووواذا نوووورىف نوووورى جمملعوووو  موووون البشوووور،فيهم 

َا اْستوَ  َم اْلتَوَقىُكْم يَولْ ِإنَّ الَِّذيَن تَوَللَّْلا ِمنْ »النقا،وفيهم من يبل  أن يقلل اّلِل عنهم: ُُم الشَّويْ اْ؟َْمعاِن ِإ َّ طاُن َزهلَّ
ُهمْ  ُ َعوووونوْ ْم يف ذا َفِشووووْلُتْم َوتَنوووواَزْعتُ َحووووَّتَّ إِ »م:ّلِل عوووونهاوموووون يبلوووو  أن يقوووولل «.بِووووبَوْعِخ مووووا َكَسووووُبلا َوَلَقووووْد َعَفووووا اّللَّ

ُتْم ِموووْن بَوْعوووِد موووا أَراُكوووْم موووا هُِبُووولَن،ِمْنُكْم َمووو ،مُثَّ َصوووَرَفُكْم هْلِخووورَةَ اا َوِموووْنُكْم َموووْن يُرِيوووُد يوووُد الوووُدنْيْن يُرِ اأْلَْمِر،َوَعَصووويوْ
ُهمْ  ووِل  َولِيُوُهموا،َوَعَلى اّللَِّ ال،َواّللَُّ ْن تَوْفَشوأَ ِإْذ َ َّوحْل نائَِفتواِن ِموْنُكْم »..وفويهم مون يقولل اّلِل عونهم:« َعونوْ  فَوْليَوتَولَكَّ

ُدوَن َو  ْصوعِ ِإْذ تُ »قللوه:ب سوبحانه ..وفيهم من ينهزم وينكش ،وتبل  منهم اهلزمي  موا وصوفه اّللِ « اْلُمْيِمُنلنَ 
ووووتَوْلووووُلوَن َعلووووى َأَحد ،َوالرَُّسوووولُل يَووووْدُعلُكْم يف أُْخراُكْم.فَووووَأتَبكُ  فوووواَتُكْم َو  مووووا  َكووووْيال َهَْزنُوووولا َعلووووى موووواا بِغَوووومِ  لِ ْم َغم 

 « ..َأصاَبُكمْ 
 انلالين.ولكنهم كوويوو  والتكوووكوول هووي ء ميمنوولن مسوولملن ولكوونهم كووانلا يف أوائوول الطري .كووانلا يف قور ال ب

  يطوورقهم اّللِ  .ومن مث جوواقين يف أخووذ هووذا األمر،مسوولمني أموورهم ّلِل،مرتضووني قياقته،ومستسوولمني ملنهجووه
ن يعفوووول عنهم،ويسووووتغفر هلم،وأموووور  أن يشوووواور فك أ - -موووون كنفووووه،بل رمحهووووم وعفووووا عوووونهم وأموووور نبيووووه 

ذوقلن يووركهم توو -سووبحانه  -األمر،بعوود كوول مووا وقووع منهم،وبعوود كوول مووا وقووع موون جووراء املشوولرة  نعووم إنووه 
 ،و  يقووول م خوووارج الصوووالشوووا  املريووور ..ولكنوووه   يطووورقه ا بوووتالء عاقبووو  تصووورفاهتم تلوووك،وابتالهم ذلوووك 

..لقود قبول  ا والضوع هلم:إنكم   تصلحلن لشكء من هذا األمر،بعد ما بدا منكم يف التجربو  مون الونق
فيووه موون عووث  جيووه إىل مووا،والتل بووتالء ا ،مث رابهووم ابلتعقيووه علووى  بووتالء ضووعفهم هووذا ونقصووهم،ورابهم اب

ا عرفلا ويوودركل لنووار،ليوعظوات.يف رمحوو  ويف عفوول ويف  احو  كمووا يربووحل الكبوْي علووى الصووغار وهوم يكتوولون اب
ُيملهوم موا ْيهقهم و لوينضجلا.وكش  هلم ضعفهم،وربآت نفلسهم،  يفضحهم ّبا،ويرذهلم،وُيقرهم،و  

   ييأسووولا مووونو تقروهوووا لحك إلووويهم أن يثقووولا  نفسوووهم و  ُي  يطيقووولن لوووه محال.ولكووون ليأخوووذ  يوووديهم،وي
 اللصلل ما قاملا ملصللني  بل اّلِل املتني.
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يوولم لوإذا هووم يف امعوودوقة. مث وصووللا ..وصووللا يف النهايوو ،وغلبحل فوويهم النموواذج الوويت كانووحل يف أول املعركوو 
ليو  النواس ختمو ققين و  وجلوني مون  غوْي هيِوابني و  - -التا  للهزمي  والقر ،حرجولن موع رسولل اّلِل 

َقُهْم َلُكووووْم فَاْخَشووووْلُهْم،َفزا ْد مَجَعُوووولاقَوووولنَّوووواَس الَّووووِذيَن قوووواَل هَلُووووُم النَّوووواُس ِإنَّ ا»هلووووم حووووَّت اسووووتحقلا تنليووووه اّلِل ّبووووم:
ُ َونِْعَم اْللَِكيلُ   « ..ِإمياان ،َوقاُللا:َحْسبُوَنا اّللَّ

 بعوود مووا كووانلاالكبار. معاملتهم،وحلسووبلا كمووا ُياسووه الرجووال وملووا كووثوا بعوود ذلووك كووي ا فشووي ا ..تغووْيت
لقالئول ارسلله للنفور و ة اّلِل يربتلن هنا كما يربحل األنفال  والذي يراجع غزوة تبل  يف سلرة براءة ومياخذ

ا هليو   راحول ال بيو ماضوحا يف املتخلفني،تلك املياخذة العسْية،اد الفر  واضحا يف املعامل  واد الفر  و 
 هليو  م ال بيو  ان بلغوحل ّبوالعجيب .كما اد الفار  بني القلم يلم أحد،والقلم يلم تبول  ..وهوم هوم ..ولكو

ل فوويهم  لوطأ.ولكن هوذا املسوتلي السوام  ..ولكوونهم موع هوذا للولا بشوورا.ولل فويهم الضوع ،والنقا،واا
 كذلك ا ستغفار والتلب  والرجلع إىل اّلِل.

.وإن بلو  ّبوا ا موا   تطيو   ُيملهوفج عليها هذا املنهج و  يبدهلا أو يعطلها،و إوا الطبيع  البشري  اليت ُيا
 أقصى الكمال املقدر هلا يف هذ  األرم.

 يد.نهج الفر يف لل هذا املوهذ  احلقيق  ذات قيم  كبْية يف إعطاء األمل الدائم للبشري ،لتحاول وتبل ،
ذ  تقطهوا منه.وهو  الوذي البودأت تنهود إليهوا مون السوففهذ  القمو  السوامق  الويت بلغتهوا تلوك ا؟ماعو ،إ ا 

كووول كوووكء.على   تخلفووو  يفااطوووى املتعثووورة يف الطريووو  الشوووا  زوالتهوووا مجاعووو  بشوووري  متخلفووو  يف ا؟اهلي .م
 إمكوووان يف كبووْيا النحوول الووذي عرضووونا  وواذج منووه يف سووويا  هووذا الوودرس ..وكووول ذلووك يعطووك البشوووري  أمووال

عدة،فيجعلها اعوو  الصووامهما تكوون قابعوو  يف السووف .و  يعووزل هووذ  ا؟ماللصوولل إىل ذلووك املرتقووى السووامك،
  ك،الووذي يتحقوونهج ا هلوليوودة معجووزة خارقوو    تتكرر.فهووك ليسووحل وليوودة خارقوو  عابرة.إ ووا هووك وليوودة املوو

بكول  ا املونهج يبودأشوري  كموا نورى قابلو  للكثوْي  هوذوالطاقو  الب -اب؟هد البشري،يف حدوق الطاق  البشوري  
دأ بتلوووك بوووعدا كموووا صووومووون النقطووو  الووويت هووك فيهوووا،ومن اللاقوووع املووواقي الووذي هوووك فيوووه.مث ميضوووك ّبووا  مجاعوو 

ن موووبلووو  ربووع قووورن تجيوووزة   ا؟ماعوو  مووون ا؟اهليووو  العربيوو  السووواذج  ..مووون السووف  ..مث انتهوووى ّبوووا يف فوو ة و 
 الزمان،إىل ذلك األوج السام  ..

 ه.وأن تستسولمن تويمن بوشوري  قياقهوا هلوذا املونهج.أكرط واحود   بود أن يتحقو  ..أن تسولم ا؟ماعوات الب
 يل ..له.وأن تتخذ  قاعدة حياهتا،وكعار حركتها،وحاقي خطاها يف الطري  الشا  الطل 

 بنيني يف منين   اّللّ  ة مت ض  عن ا اةكر ة والتكقينيب علي نيا ..حقيقنية االرتبنياط الوثينياوحقيقة اثلث - 3
ط ينينيدان.االرتباميف أ    نيل مكر نية ختوينيني ا منيع أعنيدائ ا  واقنيع النينفا اةسنيللة واجللاعنينية اةسنيللة،وبني

.وبنيني النصنير .جتلنياعي  واخللنيا والسنيلو  والتنظنييم السياالنيي واالقتصنياد  واال بني الكقينيدة والتصنيور
 زمي ...فكل هذ  علامل أساسي  فيما يصيبها من نصر أو ه أو اهلزمية يف  ل مكر ة
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يف الووووونفك ا نسووووواني  ويف احليووووواة البشري .مسووووواح   اح  هائلووووو يعمووووول يف مسووووو -ن مث مووووو -واملووووونهج ا هلوووووك 
ها االوووول ط  يصوووويبمتداخلووو  السوووواحات والووونق  وااطوووولط واايلط،متكاملوووو  يف اللقوووحل ذاتووووه وكوووامل .واا
وهووذ  ميووزة ايوولط ..والفشوول حووني حتوول الوو اب  والتناسوو  بووني هووذ  السوواجات كلهووا والوونق  وااطوولط وا

يواة ول الونفك واحلالذي يتنوااحلياة مجل ،و  ذخذها مزقا وتفاري .و ذلك املنهج الكلك الشامل،الذي ذخذ 
 ة متناسوووق ، ركووو  واحووودحمووون أقطارهوووا مجيعوووا،ويلم خيلنهوووا املتشوووابك  املتباعووودة،يف قبضوووته،فيحركها كلهوووا 

 تصيه النفك ابلفصام،و  تصيه احلياة ابلتمز  وا نقسام.
عووووون  - لقووووورآينايف التعقيوووووه  -  الكثوووووْية حديثوووووه ومووووون  ووووواذج هوووووذا التجميع،وهوووووذ  ا رتبانوووووات املتداخلووووو

ين سوتغل ضوع  الوذاان الوذي ااطي  ،وأيرها يف النصر واهلزمي .فهل يقورر أن اهلزميو  كانوحل ملصولل  ابلشويط
ُُم الشَّويْ ْمعاِن ِإ ََّ ى ا؟َْ ِإنَّ الَِّذيَن تَوَللَّْلا ِمْنُكْم يَوْلَم اْلتَوقَ »تلللا بسبه  ا كسبلا: « ُن بِوبَوْعِخ موا َكَسوُبلاطاا اْسوتَوَزهلَّ

 -ه بوو ا قتووداء ني الووذي يطلووه إىل املوويمن وهووم النموولذج -..كمووا يقوورر أن الووذين قوواتللا مووع األنبيوواء ووفوولا 
اَّبُْم يف ْي ،َفموووا َوَهنُوولا ِلموووا َأصووويُوولَن َكثِ َعوووُه رِبِِ وََكوووأَيِِْن ِمووْن نَوووِلِ  قاتَووَل مَ  »بوودأوا املعركووو  اب سووتغفار مووون الووذنلب:

،َومووا َضووُعُفلا َوَمووا اْسووَتكانُلا َسووبِ  ُ ُيُِوو -يِل اّللَِّ ُللا:َربوَّنَووا اْغِفووْر لَنووا ْلهَلُْم ِإ َّ أَْن قاَومووا كوواَن قَووو -َن ُه الصَّوواِبرِيَواّللَّ
لاَب الوُدنْيا َوُحْسوَن يَوولاِب  يَورِيَن.فَوآ ُهُم اّللَُّ ْلِم اْلكافِ لَوى اْلَقوُذنُلبَنا،َوِإْسورافَنا يف أَْمران،َويَوبِِوحْل أَْقداَمنا،َواْنُصوْران عَ 

وووُه اْلُمْحِسوووِننيَ  ُ ُيُِ الووولهن واحلوووزن يف  ويوووه هلوووا عووون سووولم  يسوووب ..ويف تلجيهاتوووه للجماعووو  امل« اهْلِخووورَِة.َواّللَّ
ووووماواُت َواَجنَّوووو   َعرْ ُكْم،وَ َوسووووارُِعلا ِإىل َمْغِفوووورَة  ِمووووْن َربِِ »املعركوووو ،تلجيهها للتطهوووور وا سووووتغفار: ُم أْلَرْ ُضووووَها السَّ

ووووورَّاِء َوالضَّووووورَّ  وووووُه اْلَغْيَج،َواْلعووووواِفنَي َعووووو اْلكاِلِمنيَ اِء،وَ أُِعووووودَّْت لِْلُمتَِّقنَي،الَّوووووِذيَن يُوْنِفُقووووولَن يف السَّ ُ ُيُِ ِن النَّووووواِس،َواّللَّ
ِفوُر الوُذنُلَب َوَموْن يَوغْ  -ِّبِْم ْغَفُروا لِوُذنُل  فَاْسوتوَ َكُروا اّللََّ ُهْم،ذَ اْلُمْحِسِننَي،َوالَِّذيَن ِإذا فَوَعُللا فاِحَش   أَْو لََلُملا أَنْوُفسَ 

 ُ لوووو  أهوووول الكتوووواب ذل يووووذكر عوووون سووووبه ..وموووون قبوووو« ُروا َعلووووى مووووا فَوَعلُوووولا َوُهووووْم يَوْعَلُموووولنَ َوَ ْ ُيِصوووو -ِإ َّ اّللَّ
 -ِموَن النَّواِس   ِموَن اّللَِّ َوَحْبول  ل  ْبوِإ َّ ِ َ  -ِقُفولا ُضرَِبحْل َعَلْيِهُم الذِِلَّوُ  أَيْوَن موا يُ »وانكسارهم:ا عتداء واملعصي :

ُو َِ َوابُ  بَِغَضه  ِمَن اّللَِّ َوُضورَِبحْل َعلَوْيِهُم اْلَمْسوَكَنُ .ذِلَك  ،ْم كوانُلا يَ وَّ  اأْلَنِْبيواَء بِغَوْْيِ َويَوْقتُولُولنَ ْكُفوُروَن آِبايِت اّللَِّ
،ذِلَك ِ ا َعَصْلا وَكانُلا يَوْعَتُدونَ   « ..َح ِ 

م عووون د الكوووالْنوووحلووودية عووون ااطي ووو  والتلبووو ،يتخلل التعقيوووه علوووى أحوووداّ الغزوة،كموووا وكوووذلك ْنووود ا
لسولرة كلهوا بوني جول ا وتصلير حا ت املتقني،يتخلل سويا  السولرة كلهوا بولفرة ملحللو .ويرب « التقلى»
 إىل.كما ْنوود الوودعلة إىل توور  الووراب،وإىل ناعوو  اّلِل والرسوولل،و وجوول املعركوو  -لووى اخووتال  ملضوولعاهتا ع -

  عيوووووو  ا جتما العفوووووول عوووووون النوووووواس،وكظم الغيج،وا حسووووووان،..وكلها تطهووووووْي للوووووونفك وللحيوووووواة ولاوضوووووواع
 ..والسلرة كلها وحدة متماسك  يف التلجيه إىل هذا اهلد  األساسك اهلام.

وحقيقة رابكة ..عن  بيكة من   ال بية اعالممي ..ف و أيىلذ اجللاعة اةسنيللة ابةحنيدال،وما  - 4
النفنينيوس منينين مشنينياعر وا فكنينياالت واالنينيتهناابت،ت أيىلنينيذهم ابلتكقينينيب علنينيى اةحنينيدال ..علنينيى تنشنيني ه يف 

..وهول يف التعقيوه يوتلمك كول جانوه مون جلانوه  النحو الذ  ميثله التكقيب القرآين علنيى غنيزوة أحنيد
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الونفك البشوري  شيور ابحلاقي ،ليصوح  شير ،ويرسوه فيوه احلقيقو  الويت يريود هلوا أن تسوتقر وتسو ي   وهوول   
يووووووودع جانبوووووووا مووووووون ا؟لانوووووووه،و  خوووووووانرة مووووووون ااووووووولانر،و  تصووووووولرا مووووووون التصووووووولرات،و  اسوووووووتجاب  مووووووون 
ا ستجاابت،حَّت يلجه إليهوا األنظار،ويسول  عليهوا األنلار،ويكشو  عون املخبولء منهوا يف قروب الونفك 
البشوووووري  ومنحنياهتوووووا الكثْية،ويقووووو  الووووونفك عاههوووووا مكشووووولف  عاريووووو  وبوووووذلك ميحوووووا الووووودخائل،وينظفها 

طهرها يف وض  النلر ويصح  املشاعر والتصلرات والقيم ويقر املباقئ اليت يريود أن يقولم عليهوا التصولر وي
ا سووالمك املتووني،وأن تقوولم عليهووا احليوواة ا سووالمي  املسووتقرة .. ووا يلهووم وجوولب اختوواذ األحووداّ الوويت تقووع 

 للجماع  املسلم  يف كل مكان وسيل  للتنلير وال بي  على أوسع نطا  ..
 ،وكوووول ل كووول ملقوننظووور يف التعقيوووه علوووى غوووزوة أحد،فنجووود الدقووو  والعمووو  والشوووملل ..الدقووو  يف تنووواو 
الوووونفك  ل ؟لانووووهحركوووو ،وكل خا؟وووو  والعموووو  يف التدسووووك إىل أغوووولار الوووونفك ومشوووواعرها الدفينوووو  والشوووومل 

 لفاعلووو  يفدقة امووول املتعووووجلانوووه احلاقّ.وْنووود التحليووول الووودقي  العميووو  الشوووامل لاسوووباب والنتائج.والعلا
تعبووْي ملشواعر مووع الاتتموواوج  امللق ،املسوْية للحاقّ،كمووا ْنوود احليليو  يف التصوولير وا يقوواع وا ُيواء  يووة

هل وصووووووو  والتصووووووولير ااوجوووووووا عميقوووووووا عنيفوووووووا،و  الوووووووك أن تقووووووو  جامووووووودة أموووووووام اللصووووووو ،والتعقيه.ف
كوعاع النافوذ،وا ُياء يشويع حلهلوا النشواط املويير وا و  -موا لول كانوحل تتحور  ك  -حك،يستحضر املشواهد 

 املثْي.
 شنياب آاثرش يفة  نيذلك ..عنين واقكينية اةنين   اعهلنيي ..فلنين والنيائل هنيذا اةنين   ع وحقيقة ىلامس - 5

ول ننينيه يطبنينيا وينينيزاة ..ولكعنينيامح الواقع،مزاولتنينيه ابلفكنينيل،ف و ال يقنينيدن مبنينياد   ظرينينية،وال توجي نينيات جمنينيرد
  ظرايته وتوجي اته.

 ذ  الغزوة،هل ملقفه إزاء مبدأ الشلرى ..وألهر مثل على واقعي  املنهج يف ه
 -أن انه ا؟ماع  املسلم  تلك التجربو  املريورة،اليت تعرضوحل هلوا  - -لقد كان يف استطاع  رسلل اّلِل 

نقوولل كووان يف  -وهووك بعوود انكوو   وحمانوو  ابألعووداء موون كوول جانه،والعوودو رابووخ يف قاخوول أسوولارها ذاهتووا 
ا؟ماعوو  املسوولم  تلووك التجربوو  املريوورة الوويت تعرضووحل هلووا،لل أنووه قضووى أن انووه  - -اسووتطاع  رسوولل اّلِل 

برأيوووه يف خطووو  املعرك ،مسوووتندا إىل ر اي  الصووواقق  وفيهوووا موووا يشوووْي إىل أن املدينووو  قرع حصوووين  و  يستشووور 
أصحابه،أو   ذخذ ابلرأي الذي اْنلحل املشلرة عن رجحانه يف تقدير ا؟ماع   أو لل أنه رجع عون الورأي 

موووا سووونححل لوووه فرصووو  الرجلع،وقووود خووورج مووون بيتوووه،فرأى أصوووحاب هوووذا الووورأي انقموووني أن يكلنووولا قووود عنووود 
أنفووووذ الشوووولرى.وأنفذ مووووا اسووووتقرت  -وهوووول يقوووودر النتووووائج كلهووووا  -اسووووتكرهل  علووووى غووووْي مووووا يريوووود  ولكنووووه 

عليووووه،ذلك كووووك عابوووووه ا؟ماعوووو  املسووووولم  نتووووائج التبعوووو  ا؟ماعيووووو ،وتتعلم كيوووو  هتمووووول تبعوووو  الرأي،وتبعووووو  
ويف تقوووودير املوووونهج ا سووووالمك الووووذي ينفووووذ ،أهم موووون اتقوووواء ااسووووائر  - -العموووول.ألن هووووذا يف تقوووودير  

ا؟سيم ،ومن عنيه ا؟ماعو  تلوك التجربو  املريرة.فتجنيوه ا؟ماعو  التجربو  معنوا  حرماووا ااثة،وحرماووا 
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تثبيتوا للمبودأ يف ملاجهو   -  كوذلك بعد املعرك -املعرف ،وحرماوا ال بي   مث اكء األمر ا هلك له ابلشلرى 
 نتائجه املريرة.فيكلن هذا أقلى وأعم  يف إقرار  من انحي ،ويف إيضا  قلاعد املنهج من انحي  ..

ولتوه إ  إذا عد أبودا ملزاا لون تسوتإن ا سالم   ييجل مزاولو  املبودأ حوَّت تسوتعد األمو  ملزاولتوه  فهول يعلوم أوو
الويت  ئج املريورةكر من النتا -ى كمبدأ الشلر   -اول  مباقئ حياهتا األساسي  زاولته فعال،وأن حرماوا من مز 

 اء ،بول    توثر إلغ -ن ا؟سوام  مهموا بلغوحل مو -تتعرم هلا يف بودء اسوتعماله،وأن األخطواء يف مزاولتوه 
لغوواء إل تكالي .بوول هوويوواة والتووثر وقفووه فوو ة موون اللقحل، نووه إلغوواء أو وقوو  لنملهووا الووذايت،و ل خثهتووا ابحل

 يفتوائج الشولرى ان مون نبعود كول موا كو -للجلقها كأم  إنالقا  وهذا هل ا ُياء املستفاق من قللوه تعواىل 
ُهْم،َواْستَوْغِفْر هَلُْم،َوكاِوْرُهْم يف اأْلَمْ »املعرك :  «.رِ فَاْعُ  َعنوْ

أن يعووولق إىل عنووود موووا رفوووخ  - -كموووا أن املزاولووو  العمليووو  للمبووواقئ النظريووو  تتجلوووى يف تصووور  الرسووولل 
ن لشوولرى ذاتووه،م  مبوودأ االشوولرى بعوود العووزم علووى الوورأي املعني،واعتبووار ه هووذا توورققا وأرجحوو .وذلك لصوويان

ألمتووه  لنوول أن يضووع مووا كووان:»أن يصووب  وسوويل  للتووأرج  الدائم،والشوولل احلركك.فقووال قللتووه ال بليوو  املووأيلرة
يف املونهج  -..فتطواب  « لَوى اّللَِّ لَكَّْل عَ ِإذا َعَزْمحَل فَوتوَ فَ »..مث جاء التلجيه ا هلك األخْي:« حَّت ُيكم اّلِل له

 التلجيه والتنفيذ .. -
النييت انياحب   أىلرية  تكلل ا منين التكقينيب القنيرآين علنيى مواقنيف اجللاعنية اةسنيللة وهنا  حقيقة - 6

ننيا جد   ريقاليت متثنيل أ نيرن رجنيال هنيذش اةمنية علنيى اّلّل ..وهنيي حقيقنية انفكنية لننيا يفو  - -رالول اّلّل 
 االت نال حياة جالممية بكون اّلّل ..

ن يف ط وولن ويصوويبل ملنهج،وحاإن موونهج اّلِل تبحل،وقيمووه وملازينووه تبت ،والبشوور يبعوودون أو يقربوولن موون هووذا 
ه قيمه وملازينل مغْيا قلاعد التصلر وقلاعد السلل .ولكن ليك ككء من أخطائهم حمسلاب على املنهج،و 

 الثابت .
م إنوووووه يصووووووفهفر يف التصووووولر أو السووووولل ،فإنه يصووووووفهم اباطوووووأ.وحني ينحرفووووولن عنوووووه وحوووووني حطوووووئ البشووووو

 اب حنرا .
و  ينحوور  هوول ليجوواري احنوورافهم   -مهمووا تكوون منووازهلم وأقوودارهم  -و  يتغاضووى عوون خطوو هم واحنوورافهم 

ن تبقوى ونتعلم حنون مون هوذا،أن تثئو  األكوخاص   تسواوي تشوليه املونهج  وأنوه مون ااوْي لامو  املسولم  أ
مبواقئ منهجهووا سوليم  انصووع  قانعو ،وأن يلصوو  املخط ولن واملنحرفوولن عنهوا ابللصوو  الوذي يسووتحقلنه 

وأ  توووثر أخطوووا هم واحنرافووواهتم أبووودا،بتحري  املنهج،وتبوووديل قيموووه وملازينه.فهوووذا التحريووو   -أاي كوووانلا  -
 حنوورا  ..فوواملنهج أكووث والتبووديل أخطوور علووى ا سووالم موون وصوو  كبووار الشخصوويات املسوولم  اباطووأ أو ا

وأبقووووى موووون األكووووخاص.واللاقع التووووارحك لإلسووووالم لوووويك هوووول كوووول فعوووول وكوووول وضووووع صوووونعه املسوووولملن يف 
 رحهم.وإ ا هل كل فعول وكول وضوع صونعل  ملافقوا اوام امللافقو  للمونهج ومباقئوه وقيموه الثابتو  ..وإ  فهول 

إ ا ُيسه على أصحابه وحدهم،ويلصو  خطأ أو احنرا    ُيسه على ا سالم،وعلى  ري  ا سالم 
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« ا سووالم»أصوحابه ابللصو  الوذي يسوتحقلنه:من خطوأ أو احنوورا  أو خوروج علوى ا سوالم ..إن  ريو  
هووول  ريووو  « ا سوووالم»ولووول كوووانلا مسووولمني اب سوووم أو ابللسوووان  إن  ريووو  « املسووولمني»لووويك هووول  ريووو  

يف أوضوواع حياهتم،ونظووام جمتمعوواهتم ..فا سووالم التطبيوو  احلقيقووك لإلسووالم،يف تصوولرات النوواس وسووللكهم،و 
 حملر تبحل،تدور حلله حياة الناس يف انار تبحل.

 م يلم وووذف وموووام وموووا هلوووفوووإذا هوووم خرجووولا عووون هوووذا ا نوووار،أو إذا هوووم تركووولا ذلوووك انووولر بتا ،فموووا لإلسوووال
 ووووم  صوووفلنم يل هووولتصووورفاهتم وأعمووواهلم هوووذ  هسوووه علوووى ا سوووالم،أو يفسووور ّبوووا ا سوووالمف بووول موووا هلوووم 

ذا هووم يطبقلن ألمسلمني  مسلملن إذا خرجلا على منهج ا سالم،وأبلا تطبيقه يف حياهتم،وهم إ ا كانلا
أراق  وهوذا موا  إوم مسولملنفاملنهج يف حياهتم،  ألن أ اءهم أ اء مسلمني،و  ألووم يقللولن  فولاههم:

طوواء ا؟ماعوو  املسلم ،ويسووجل عليهووا الوونقا ن يعلمووه لاموو  املسوولم ،وهل يكشوو  أخأ -بحانه سوو -اّلِل 
كووون يابه.وإن والضوووع ،مث يرمحهوووا بعووود ذلوووك ويعفووول عنها،ويعفيهوووا مووون جرائووور الووونقا والضوووع  يف حسووو

  ا بتالء أذاقها جرائر هذا النقا والضع  يف ساح  
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 [189إل   180(:اآليات 3]سور  آل عمران ):الوحد  السادسة

 اليهود هللاشف بمي جرائم

 
ُ ِمووْن َفْضوو}  َسووُيَطلَُّقلَن مووا خبَِلُوولا بِووِه  ْم بَووْل ُهووَل َكوور  هَلُوومْ َخووْْيا  هَلُو ِلِه ُهوولَ َو  َُيَْسوَ َّ الَّووِذيَن يَوْبَخلُوولَن ِ ووا آ ُهووُم اّللَّ

 ُ ُّ السَّووماواِت َواأْلَْرِم َواّللَّ وَع اّللَُّ 180)ْي  َملُوولَن َخبِووا تَوعْ ِ ويوَوْلَم اْلِقياَمووِ  َوّللَِِّ ِمووْيا  قَوووْلَل الَّووِذيَن قوواُللا ( َلَقووْد  َِ
لَ  ( 181وقُولا َعوذاَب احْلَرِيوِ  )غَوْْيِ َحو ِ  َونَوُقولُل ذُ نِْبيواَء بِ ُهُم اأْلَ ِإنَّ اّللََّ َفِقْي  َوحَنُْن أَْغِنيواُء َسوَنْكُتُه موا قواُللا َوقَووتوْ

َ لَوووْيَك بِ  َ َعِهوووَد إِلَْينوووا َأ َّ نوُوووْيِمَن ( الَّوووِذي182)َعِبيوووِد ظَوووالَّم  لِلْ ذلِوووَك ِ وووا قَووودََّمحْل أَيْوووِديُكْم َوأَنَّ اّللَّ َن قووواُللا ِإنَّ اّللَّ
لَّوِذي قُوْلوُتْم فَلِوَم قَوتَوْلُتُمولُهْم ْبلِوك اِبْلبَويِِنواِت َوابِ ُسول  ِموْن قوَ ءَُكْم رُ ِلَرُسلل  َحَّتَّ َذْتَِينا بُِقوْرابن  َشُْكلُوُه النَّواُر قُوْل قَوْد جوا

و بُلَ  فَوَقووْد ُكووذَِِب ُرُسوول  ِموو183ُتْم صوواِقِقنَي )ِإْن ُكنوْ نِووِْي الزُبُووِر َواْلِكتوواِب اْلمُ بَويِِنوواِت وَ ْن قَوْبلِووَك جوواُ  اِبلْ ( فَووِإْن َكووذَّ
وا تُوَلفوَّوْلَن أُُجولرَُكمْ   (184) ْقِخوَل اْ؟َنَّوَ  فَوَقوْد  َوأُ َموْن ُزْحوزَِ  َعوِن النَّوارِ ْلِقياَموِ  فَ يوَوْلَم ا ُكُل نَوْفك  ذائَِقُ  اْلَمْلِت َوِإ َّ

لَووولُ 185فووواَز َوَموووا احْلَيووواُة الوووُدنْيا ِإ َّ َمتووواُع اْلغُوووُروِر ) لَّوووِذيَن أُوتُووولا اَمُعنَّ ِموووَن نَّ يف أَْمووولاِلُكْم َوأَنْوُفِسوووُكْم َولََتْسووو( لَتُوبوْ
( 186َعووْزِم اأْلُُموولِر ) ُقوولا فَووِإنَّ ذلِووَك ِموونْ وا َوتَوتوَّ ثُِ ِإْن َتْصوواْلِكتوواَب ِمووْن قَوووْبِلُكْم َوِمووَن الَّووِذيَن َأْكوورَُكلا أَذى  َكثِووْيا  وَ 

ُ ِميثوواَ  الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب لَتُوبَويِِنُونَّوو راَء لُُهوولرِِهْم َواْكووَ َْوا بِووِه مَثَنووا  ْكُتُملنَووُه فَونَوبَووُذوُ  وَ اِس َو  تَ ُه لِلنَّووَوِإْذ َأَخووَذ اّللَّ
ال فَوووُدوا ِ وووا َ ْ يَوْفَعلُووولا َن أَْن ُُيَْمووولَن ِ وووا أَتَووووْلا َوُيُِبُووول (   َهَْسوووَ َّ الَّوووِذيَن يَوْفَرُحووو187قَلِووويال  فَبِوووْ َك موووا َيْشوووَ ُوَن )

ْكء   َعلوى ُكولِِ َكوَوّللَِِّ ُمْلوُك السَّوماواِت َواأْلَْرِم َواّللَُّ  (188َهَْسبَونوَُّهْم ِ َفازَة  ِمَن اْلَعذاِب َوهَلُوْم َعوذاب  أَلِويم  )
 { (189)َقِدير  

 جو نهول اآليات -مقدمة الوحد  

ولكوووون املعركوووو  الدائبوووو  بووووني ا؟ماعوووو  املسوووولم   -معركوووو  أحوووود  - 486انتهووووى ا سووووتعرام القوووورآين للمعركوووو  
  تكوووووووون قوووووووود انتهووووووووحل بعد.معركوووووووو  ا؟وووووووودل  -وخباصوووووووو  اليهوووووووولق  -وأعوووووووودائها انيطووووووووني ّبووووووووا يف املدينوووووووو  

والتدبْي ..هذ  املعرك  الويت اسوتغرقحل الشوطر األكوث مون  واملراء،والتشكيك والبلبل ،والكيد والدس،وال با
 هذ  السلرة.

ر عقوه غووزوة بوود -د أجلووى بوب قينقوواع عون جوولار  يف املدين ،بعود مووا كوان موونهم قو - -وكوان رسوولل اّلِل 
عنووود مقدموووه إىل  - -يج وكيووود،وهرش ابملسووولمني،ونقخ للملاييووو  الووويت عقووودها معهوووم النووول غووومووون  -

 ن كووووان بقووووك موووونرج ..ولكووولدولوووو  املسوووولم  برايسووووته مرتكنووو  إىل املسوووولمني موووون األوس وااووووز املدينووو ،وقيام ا
لن م ي اسووووووووولحللووووووووه:بنل النضوووووووووْي،وبنل قريظوووووووو ،وغْيهم مووووووووون يهوووووووولق خيوووووووووث وسوووووووولاهم يف ا؟زيووووووووورة ..وكلهوووووووو

كيودا   دون للمسولمنيين ،ويكيويتجمعلن،ويتصللن ابملنافقني يف املدين ،وابملشركني يف مك  وفيما حلل املد
   ينقطع و  يك .

                                                 
هنالك رواي  أن اهلي  األوىل يف هذا الدرس وهك اام ستني آي  نزلوحل يف غوزوة أحود.ولكننا نورى أووا ألصو  ّبوذا الودرس فأحلقناهوا بوه  - 486
 ) السيد رمحه هللا (..
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 »املشووركني: مووا أصوواب وقوود ورق يف أوائوول سوولرة آل عمووران هووذير لليهوولق أن يصوويبهم علووى أيوودي املسوولمني
ُل يف تَونْيِ اْلتَوَقتا.ِف َو   تُقاتِوكاَن َلُكْم آيَ   يف ِف وَ   ِمهاُق.َقدْ ْ َك الْ ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا َستُوْغَلُبلَن َوُهَْشُروَن ِإىل َجَهنََّم َوبِ 
ُ يُويَ نْيِ،وَ َسوووِبيِل اّللَِّ َوأُْخوووورى كووواِفرَة ،يَوَرْوَوُْم ِمثْولَووووْيِهْم رَْأَي اْلَعوووو ُء ِإنَّ يف ذلِووووَك َلعِووووْثَة  أِلُوِ  يِِوووُد بَِنْصوووورِِ  َمووووْن َيشوووااّللَّ

نهم لووذي جوواء رقا علووى أفوواعيلهم ومووا بوودا مووا -ر هووذا التحووذي - -..فلمووا أبلغهووم رسوولل اّلِل « اأْلَْبصووارِ 
ك مون نفسوك أن م يف اسوتقباله وقواللا:اي حممود.  يغرنوأساءوا أقّبو -من الغيج والدس والكيد عقه بدر 

إنوك   تلو  حنون الناس،و  عرفوحل أانقتلحل نفرا من قريا كانلا أغمارا   يعرفلن القتال.إنك واّلِل لل قاتلتنوا ل
بووونقخ موووا  هوووى أمووورهم كوووَّت،حَّت انتمثلنوووا.مث مضووولا يف قسوووهم وكيدهم،الوووذي روت هوووذ  السووولرة منوووه ألووولاان

َّت نزلوولا علووى حكمووه،فأجالهم عوون املدينوو  حوو - -ن العهد.فحاصوورهم النوول موو - -بيوونهم وبووني النوول 
 -يف الظوواهر  - ى عهوود اإىل أذرعووات ..وبقيووحل الطائفتووان األخراين:بنوول قريظوو  وبنوول النضووْي ابملدينوو  علوو

سووجله رحهوا كله،و هوولق يف  لفتنوو  ..وسوائر موا برعووحل فيوه يموع الكيود والوودس والتلبويك والتضووليل والبلبلو  وا
يف هوووذا األرم كلهم،عووون ذلوووك ا؟ووونك امللعووولن  و  وتعارفوووه أهووول -كتووواب اّلِل   -عليهوووا السوووجل الصووواق  

بعووود سووولء  -سوووبحانه  -الووودرس اسوووتعرام لوووبعخ أفاعيووول يهووولق وأقاويلها.يبووودو فيوووه سووولء األقب موووع اّلِل 
َ َفِقوْي  » يزيودون فيقللولن:مث - -ابللفاء بتعهداهتم املالي  للرسولل الفعل مع املسلمني.وهم يبخللن  ِإنَّ اّللَّ

هوووذا    إلووويهم وكوووذبم امللجهوووويبووودو فيوووه التعلووول اللاهك،الوووذي يووودفعلن بوووه قعووولة ا سوووال«  َوحَنْوووُن أَْغِنيووواءُ 
 التعلل،ورالفته للاقعهم التارحك املعرو .

ذ  وراء مووون احل ،ونبووو  ببيانوووه معهم،وبكتمووواوم ملوووا أمووورهم اّللِ هوووذا اللاقوووع الوووذي ينضووو   خوووالفتهم لعهووود اّللِ 
م لبلها،وجوواءوهنر  الوويت لهلرهم،وكوورائهم بووه مثنووا قليال.وبقووتلهم أنبيوواءهم بغووْي ح ،وقوود جوواءوهم اباوولا

 ابلبينات فرفضلها.
قتضويه سولء ي يألمر الذاوهذا الكش  املخجل ألفاعيل اليهلق مع أنبيائهم،وأقاويلهم على رّبم،كان هل 

ا كانووحل للمسوولمني.كم -ن هووم واملشووركل  -موولقفهم موون ا؟ماعوو  املسوولم ،وشيْي كيوودهم وقسووهم وإيووذائهم 
رم الويت فهم نبيعو  األهلم وتعور تقتضيه تربيو  اّلِل للجماعو  املسولم  تربيو  واعيو  تبصورهم  وا حولهلم،و ن حول 

 ري  ..ة هلم يف الطاملرصلق  م والتضحياتيعمللن فيها،ونبيع  العقبات والفخان املنصلب  هلم،ونبيع  اهل
علوه م يف مك .ولشوركني هلووقد كان الكيد اليهلقي للجماع  املسلم  يف املدين  أقسى وأخطر مون عوداوة امل
 ما يزال أخطر ما يرصد للجماعات املسلم  يف كل مكان،على مدار التاري  ..

 ينوااي ا سوتعرام املثوْي ..ْنود تولجيههم إىل حقيقو  ومن مث ْند التلجيهات الرابني  تتلاىل على املسلمني يف
القيم الباقي  والقيم الزائل .فاحلياة يف هذ  األرم حمدوقة  جل.وكل نفوك ذائقو  املولت علوى كول حال.إ وا 

يوواُة الووُدنْيا ِإ َّ َفَمووْن ُزْحووزَِ  َعووِن النَّوواِر َوأُْقِخووَل اْ؟َنَّووَ  فَوَقووْد فاَز.َوَمووا احلَْ »ا؟ووزاء هنا ،والكسووه وااسووارة هنووا .
 ..وهم مبتللن يف أملاهلم وأنفسوهم،واألذى سويناهلم مون أعودائهم املشوركني وأهول الكتواب.فال« َمتاُع اْلُغُرورِ 

عاصم هلم إ  الصث والتقلى،واملضك مع املنهج،الذي يزحوزحهم عون النوار  وهوذا التلجيوه ا هلوك للجماعو  
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ا اليولم وغدا،يبصور كول مجاعو  مسولم  تعتوزم سولل  الطري ، عواقة املسولم  يف املدينو  موا يوزال هول هل،قائمو
وهووووم هووووم مشووووركني  -نشووووأة ا سووووالم و سووووت نا  حيوووواة إسووووالمي  يف لوووول اّلِل ..يبصوووورها بطبيعوووو  أعوووودائها 

ويبصووورها بطبيعووو  العقبوووات  -الصوووهيلني  العامليووو  والصوووليبي  العامليووو  والشووويلعي    -وملحووودين وأهووول كتووواب 
.ويعلووو  قللّبوووا وأبصوووارها  وووا ا بوووتالء يف نريقها،وبطبيعووو  اهل م والتضوووحيات واألذى و  والفخوووان املرصووولقة

كمووا انقى ا؟ماعوو    -هنالك. ووا عنوود اّلِل.ويهووِلن عليهووا األذى واملوولت والفتنوو  يف الوونفك واملال.ويناقيهووا 
ا تُوَلفوَّوْلَن أُُجولَر :»-املسلم  األوىل  ُكْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ .َفَمْن ُزْحوزَِ  َعوِن النَّواِر َوأُْقِخوَل ُكُل نَوْفك  ذائَِقُ  اْلَمْلِت،َوِإ َّ

لَووُلنَّ يف أَْموولاِلُكْم َوأَنْوُفِسووُكْم َولَتَ  ْسووَمُعنَّ ِمووَن الَّووِذيَن أُوتُوولا اْ؟َنَّووَ  فَوَقووْد فاَز.َوَمووا احْلَيوواُة الووُدنْيا ِإ َّ َمتوواُع اْلُغُروِر.لَتُوبوْ
 « .. الَِّذيَن َأْكرَُكلا أَذى  َكِثْيا .َوِإْن َتْصِثُوا َوتَوتوَُّقلا فَِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُملرِ اْلِكتاَب ِمْن قَوْبِلُكْم َوِمنَ 

 .نيوقائدها األموالقرآن هل القرآن.كتاب هذ  األم  ااالد.وقستلرها الشامل.وحاقيها اهلاقي.
 وأعدا ها هم أعدا ها ..والطري  هل الطري  ..

 هللااا اليهود وسوء أدبهم مع هللا 184 - 180الدرس ا ول:

ُ ِمْن َفْضلِ » ،َسُيَطلَُّقلَن موا خبَِلُولا بِوِه يوَوْلَم ْم،َبْل ُهَل َكر  هَلُمْ َخْْيا  هلَُ  ِه ُهلَ َو  َُيَْسَ َّ الَِّذيَن يَوْبَخُللَن ِ ا آ ُهُم اّللَّ
 ُ ُّ السَّووماواِت َواأْلَْرِم،َواّللَّ ُ قَوووْلَل َخِبْي .َلَقوو َملُوولنَ ِ ووا تَوعْ اْلِقياَمووِ .َوّللَِِّ ِمووْيا ووَع اّللَّ َ َفِقووْي  اْد  َِ لَّووِذيَن قوواُللا:ِإنَّ اّللَّ

َلُهُم اأْلَنِْبيووواَء بِغَووو ،َونَوُقوووللُ ْْيِ حَ َوحَنْوووُن أَْغِنياُء.َسوووَنْكُتُه موووا قووواُللا َوقَووووتوْ .ذلِوووَك ِ وووا قَووودََّمحْل  ُذوقُووولا َعوووذاَب احْلَرِي ِ  ِ 
م  لِْلَعِبيِد.الَِّذيَن قالُ أَْيِديُكْم،َوأَنَّ اّللََّ  َ عَ لا:ِإنَّ  لَْيَك ِبَظالَّ  َن ِلَرُسولل  َحوَّتَّ َذْتَِينوا بُِقوْرابن  َشُْكلُوهُ ِهَد إِلَْينا َأ َّ نُوْيمِ  اّللَّ

ووُتمْ تَوْلُتُموولُهْم،إِ قوَ ُتْم،فَِلَم ِذي قُوْلووالنَّاُر.ُقْل:قَوْد جوواءَُكْم ُرُسوول  ِمووْن قَوْبلِووك اِبْلبَويِِنوواِت َواِبلَّو بُلَ  ْن ُكنوْ  صوواِقِقنَيف فَووِإْن َكووذَّ
 .. «اْلُمِنْيِ  ْلِكتابِ فَوَقْد ُكذَِِب ُرُسل  ِمْن قَوْبِلَك جاُ  اِبْلبَويِِناِت َوالزُبُِر َوا

قياموو  لوعاقبوو  يولم ام البخل،  تورق يف اهليو  األوىل موون هوذ  اجململعوو  روايو  ميكودة،عمن تعنوويهم،ومن هوذره
قووبحهم  - ليهوولق.فهماالسوويا  يوورج  أوووا متصوول   ووا بعوودها موون اهلايت،يف كووأن ..ولكوون وروقهووا يف هووذا 

سولل حوَّت ذتينوا ا أ  نويمن لر إن اّلِل فقوْي وحنون أغنيواء.وهم الوذين قواللا:إن اّلِل عهود إلينو الذين قواللا -اّلِل 
 بقرابن شكله النار.

عوووون  اليوووو  الناكوووو  هتووووم املافوووواء ابلتووووزام والظوووواهر أن اهلايت يف عملمهووووا نزلووووحل  ناسووووب  قعوووولة اليهوووولق إىل الل 
 وا نفا  يف سبيل اّلِل. - -قعلهتم كذلك إىل ا ميان ابلرسلل و  - -معاهدهتم مع الرسلل 

رقا علوى موا بودا  - -وقد نزل هذا التحذير التهديدي،مع فض  تعوالت اليهولق يف عودم ا ميوان  حمود 
عوون تكووذيبهم، ا وقووع  - -عووه امللاسوواة للرسوولل موون سوولء أقّبووم مووع رّبم،وموون كووذب تعالهتووم ونزلووحل م

للرسل قبله مع أقلامهم.ومنهم أنبياء بب إسرائيل،الذين قتللهم بعد ما جاءوهم ابلبينات وااولار  كموا هول 
ُ ِمْن َفْضِلِه ُهَل َخْْيا  »معرو  يف  ري  بب إسرائيل: هَلُْم،بَوْل ُهوَل َكور   َو  َُيَْسَ َّ الَِّذيَن يَوْبَخُللَن ِ ا آ ُهُم اّللَّ

ُ ِ ا تَوْعَمُللنَ  ُّ السَّماواِت َواأْلَْرِم.َواّللَّ  « .. َخِبْي  هَلُْم،َسُيَطلَُّقلَن ما خبَُِللا بِِه يَوْلَم اْلِقياَمِ .َوّللَِِّ ِمْيا
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ا إن مدللل اهليو  عوام.فهل يشومل اليهولق الوذين خبلولا ابللفواء بتعهوداهتم،كما يشومل غوْيهم  ون يبخلولن  و
 آ هم اّلِل من فضله وُيسبلن أن هذا البخل خْي هلم،ُيفج هلم أملاهلم،فال تذهه اب نفا .

ل موو  انرا ..وهوولم القياوالوونا القوورآين ينهوواهم عوون هووذا احلسووبان الكوواذب ويقوورر أن مووا كنووزو  سوويطلقلنه يوو
ُ ِمو ُهوا آيَوْبَخلُولَن ِ و»هتديد مفزع ..والتعبْي يزيد هذا البخول كوناع  حوني يوذكر أووم  ..فهوم « ْن َفْضوِلهِ ُم اّللَّ

 موون   فووآ هم اّللِ لوولقهم ..  يبخلوولن  ووال أصوويل هلم.فقوود جوواءوا إىل هووذ  احليوواة   ميلكوولن كووي ا ..و  ج
ا عليهم.وخبلوووول  فضوووول اّللِ  كووووي ا   يووووذكروا« ِمووووْن َفْضووووِلهِ »فضووووله فأغنوووواهم.حَّت إذا نلووووه إلوووويهم أن ينفقوووولا 

 كول  وراءهم.فواّللِ ذاهبولن و ر  - بعود هوذا كلوه -ا هلم.وهول كور فظيوع.وهم ابلقليل،وحسبلا أن يف كنوز  خوْي 
: ُّ السَّوماواِت َواأْلَْرمِ »هل الولاّر ىل اّلِل.و  يبقوى  يعولق كلوه إمود قصوْي.مثأ..فهوذا الكنوز إىل « َوّللَِِّ ِموْيا

 قهم إاي  يوووولمطوووول ن أن يهلووووم منووووه إ  القوووودر الووووذي أنفقوووول  ابتغوووواء مرضوووواته،فيبقى موووودخرا هلووووم عند ،بوووود  موووو
 القيام  

هم أغنيوواء فحسووبلا أنفسوو -ّلِل موون فضووله االووذي آ هووم  -مث ينوودق ابليهوولق الووذين وجوودوا يف أيووديهم املووال  
وهوول مووا  -بيله بووذل يف سوويعوون اّلِل،  حاجوو  ّبووم إىل جزائووه،و  إىل األضووعا  املضوواعف  الوويت يعوودها ملوون 

ن نقرضوووه مووون أللا يف وقاحووو :ما ابل اّلِل يطلوووه إلينوووا قووواو  -يسوووميه تفضوووال منوووه ومنووو  إقراضوووا لوووه سوووبحانه 
ا العوه ابأللفواف  وهول تمالنا.ويعطينا عليه األضعا  املضاعف ،وهل ينهى عن الراب واألضعا  املضواعف 

ُ قَوْلَل الَّذِ »ينم عن القح  وسلء األقب يف ح  اّلِل: ِنياُء.َسوَنْكُتُه أَغْ  َفِقوْي  َوحَنْوُن لا:ِإنَّ اّللََّ يَن قوالُ َلَقْد  ََِع اّللَّ
،َونَوُقووولُل ُذوقُووولا  َلُهُم اأْلَنِْبيووواَء بِغَوووْْيِ َح ِ  َ لَوووْيَك َك ِ وووا قَووودََّمحْل أَيْوووِديكُ رِيِ .ذلِوووذاَب احلَْ َعوووموووا قووواُللا  َوقَووووتوْ ْم،َوأَنَّ اّللَّ

م  لِْلَعِبيدِ   «.ِبَظالَّ
لر مون سولء التصو غوا عظيمواتبلو  مبلوسلء تصلر اليهلق للحقيق  ا هلي  كائع يف كتوبهم انرفو .ولكن هوذ  

 ..« قاُللا َسَنْكُتُه ما »ومن سلء األقب معا ..ومن مث يستحقلن هذا التهديد املتالح :
وهووك آتم  - السووابق  لنحاسووبهم عليووه،فما هوول  وو و  و  منسووك و  مهموول ..وإىل جانبووه تسووجيل آتمهووم

َلُهُم اأْلَ »عصي  وا مث:كلهم جبل  واحدة يف املف -جنسهم وأجياهلم متضامن  فيه   « ..َغْْيِ َح ِ  نِْبياَء بِ َوقَوتوْ
 عليوووه السوووالم ل املسوووي وقووود حفوووج  ريووو  بوووب إسووورائيل سلسووول  أييمووو  يف قتووول األنبياء،آخرهوووا حمووواولتهم قتووو

 ..وهم يزعملن أوم قتلل ،متباهني ّبذا ا؟رم العظيم .. 
ك العوووووووذاب ق لتبشووووووويع ذلوووووووهنوووووووا مقصووووووول « احْلَرِيووووووو ِ »..والووووووونا علوووووووى « َونَوُقووووووولُل ُذوقُووووووولا َعوووووووذاَب احْلَرِيووووووو ِ »

 ألنبيوواء بغووْيع :قتل اوتفظيعه.ولتجسوويم مشووهد العووذاب ّبللووه وشججووه وضوورامه ..جووزاء علووى الفعلوو  الشووني
 ح .وجزاء على القلل  الشنيع :إن اّلِل فقْي وحنن أغنياء.

م  لِْلَعِبيدِ بِ  لَْيَك نَّ اّللََّ َوأَ »..جزاء وفاقا،  للم فيه،و  قسلة:« ذِلَك ِ ا َقدََّمحْل أَْيِديُكمْ »  « ..َظالَّ
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د يف ّلِل تعوواىل.وهل يزيوو ابلقيوواس إىل -العبيوود  وهووم عبيوود موون -والتعبووْي ابلعبيوود هنووا،إبراز حلقيقوو  وضووعهم 
َ فَ »كناع  ا؟رم،وفظاع  سلء األقب.الوذي يتجلوى يف قولل العبيود: لوى  والوذي يتج« يواءُ حَنْوُن أَْغنِ ِقوْي  وَ ِإنَّ اّللَّ

 كذلك يف قتل األنبياء ..
يمنووولن يمووولن أووووم   لوووذين يزعاهوووي ء الوووذين قووواللا:إن اّلِل فقوووْي وحنووون أغنياء،والوووذين قتلووولا األنبيووواء ..هوووم 

رسوووولل،حَّت ذتوووويهم بقوووورابن يقدملنووووه،فتقع لأ  ييمنوووولا  -بووووزعمهم  -ن اّلِل عهوووود إلوووويهم أل - - حموووود 
م د   يقوودم هلووا قام حمموومعجووزة بعووخ أنبيوواء بووب إسوورائيل.وماملعجووزة،وهتب  انر شكلووه،على حنوول مووا كانووحل 

 هذ  املعجزة فهم على عهد مع اّلِل  
بلهوووا لار  الووويت نلوهم اباوووهنوووا اوووبههم القووورآن بووولاقعهم التوووارحك ..لقووود قتلووولا هوووي ء األنبيووواء الوووذين جووواء

َ َعِهوووَد إِلَيْ  »وجووواءوهم آبايت اّلِل بينوووات: ،َحَّتَّ َذْتَِينوووا نوُوووْيِمَن لِ نوووا َأ َّ الَّوووِذيَن قووواُللا:ِإنَّ اّللَّ بُِقوووْرابن  َشُْكلُوووُه  َرُسووولل 
تُ قوَ ُتْم،فَِلَم ِذي قُولْ النَّاُر.ُقْل َقْد جاءَُكْم ُرُسل  ِمْن قَوْبِلك اِبْلبَويِِناِت َواِبلَّ   «.ْم صاِقِقنَيفتَوْلُتُملُهْم ِإْن ُكنوْ

ائهم علووى لوك وافو  ذالكفور،وتبجحهم بعود  وهوك جماّبو  قلي ،تكشو  عون كوذّبم والتولائهم وإصوورارهم علوى
 اّلِل 

سووليا ملاسوويا،مهلان عليووه مووا يلقووا  منهم،وهوول مووا لقيووه إخلانووه الكوورام موون م - -وهنووا يلتفووحل إىل الرسوولل 
بُلَ  فَوَقوووْد ُكوووذَِِب ُرُسووول  ِموووْن قوَ »الرسووول علوووى تووولا  العصووولر: اِب تووونووواِت َوالزُبُوووِر َواْلكِ اُ  اِبْلبَويِِ ْبِلَك،جوووفَوووِإْن َكوووذَّ

تلقووولا  -رائيل ب إسووووخباصووو  مووون بووو -فموووا هووول أول رسووولل يتلقوووى ابلتكوووذيه.واألجيال املتعاقبووو  «.اْلُمنِوووْيِ 
وهووك  -يوو  هووات ا هلابلتكووذيه رسووال جوواءوهم ابلبينووات واالار ،وجوواءوهم ابلصووحائ  املتضوومن  للتلجي

اء نوع.وموا فيوه مون والرسوا ت . جاءوهم ابلكتاب املنْي كالتلراة وا ْنيل ..فهذا هل نريو  الرسولو  -الزبر 
 ومشق .وهل وحد  الطري .

 حقيقة الموت والن ا  ومشقة الطريق 186 - 185الدرس الثاني:

ليها،وتضووحك ن هوورص عأبعوود ذلووك يتجووه السوويا  إىل ا؟ماعوو  املسوولم  ُيووديها عوون القوويم الوويت ينبغووك هلووا 
 مال:العزم وا حتالتقلى و ا إىل الصث و من أجلها وُيديها عن أكلا  الطري  ومتاعبها وآ مها،ويهيه ّب

ا تُوَلفوَّْلَن أُُجلرَُكْم يَولْ » أُْقِخوَل اْ؟َنَّوَ  فَوَقوْد فاَز،َوَموا  ُزْحزَِ  َعِن النَّاِر وَ ياَمِ ،َفَمنْ َم اْلقِ ُكُل نَوْفك  ذائَِقُ  اْلَمْلِت،َوِإ َّ
لَووُلنَّ يف  يَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِمووْن قَوووْبِلُكْم نَّ ِمووَن الَّووذِ َولََتْسووَمعُ نْوُفِسُكْم،ْم َوأَ  أَْموولاِلكُ احْلَيوواُة الووُدنْيا ِإ َّ َمتوواُع اْلُغُروِر.لَتُوبوْ

 « ..َعْزِم اأْلُُملرِ   ذِلَك ِمنْ ا فَِإنَّ َوِمَن الَِّذيَن َأْكرَُكلا أَذى  َكِثْيا ،َوِإْن َتْصِثُوا َوتَوتوَُّقل 
 دوقة  جوول مثلقلت ،حموومأن احليوواة يف هووذ  األرم  إنووه   بوود موون اسووتقرار هووذ  احلقيقوو  يف النفك:حقيقوو 

ن ل ميلت املسوتعللقاعودون.شيت وايتها حتموا ..ميولت الصواحللن وميولت الطواحللن.ميلت اجملاهودون وميولت ا
حليواة ريصولن علوى ابناء احلابلعقيدة وميلت املستذللن للعبيد.ميلت الشجعان الذين ذبلن الضيم،وميلت ا؟

ع لن فقو  للمتوا لوذين يعيشوا هتماموات الكبوْية واألهودا  العاليو ،وميلت التوافهلن ا ي مثن ..ميلت ذوو 
 الرخيا.
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ار  فويواة ..  حلوتفار  هوذ  ا..كول نفوك توذو  هوذ  ا؟رعو ،« ُكوُل نَوْفوك  ذائَِقوُ  اْلَموْلتِ ..»الكل ميولت 
كء كوووو  يف فووووار بووووني نفووووك ونفووووك يف تووووذو  هووووذ  ا؟رعوووو  موووون هووووذ  الكووووأس الوووودائرة علووووى ا؟ميع.إ ووووا ال

ووا تُوَلفوَّووْلَن »آخر.الفووار  يف قيموو  أخرى.الفووار  يف املصووْي األخووْي: ِن َعووِقياَمووِ .َفَمْن ُزْحووزَِ  ْم يوَووْلَم الْ ُجوولرَكُ أُ َوِإ َّ
 « ..النَّاِر َوأُْقِخَل اْ؟َنََّ  فَوَقْد فازَ 

اقيو  ن.القيمو  البالن عون فهذ  هوك القيمو  الويت يكولن فيهوا ا ف ا .وهوذا هول املصوْي الوذي يفو   فيوه فوال
ْحوزَِ  َعوِن َموْن زُ فَ »اليت تستح  السعك والكد.واملصْي املخل  الوذي يسوتح  أن ُيسوه لوه ألو  حسواب:

 « ..النَّاِر َوأُْقِخَل اْ؟َنََّ  فَوَقْد فازَ 
ن تشوود إليهووا موو نووار جاذبيوو بذاتووه يصوولر معنووا   رسه،ويرسووم هي تووه،ويلقك للووه  وكأ ووا لل« ُزْحووزِ َ »ولفووج 

مو   بيتهوا املنهل ه مون جاذب منها،ويدخل يف جماهلا  فهل يف حاج  إىل من يزحزحه قلويال قلويال ليخلصويق  
 .فمن أمكن أن يزحز  عن جماهلا،ويستنقذ من جاذبيتها،ويدخل ا؟ن  ..فقد فاز .

ذبيوو   للنار جاصوولرة قليوو .بل مشووهد حك.فيووه حركوو  وكوود وجووذب  وهوول كووذلك يف حقيقتووه ويف نبيعتووه.ف
 ف بلووى    املعصويلمعصوي  جاذبيو ف أليسوحل الوونفك يف حاجو  إىل مون يزحزحهوا زحزحوو  عون جاذبيوأليسوحل ل

صورا يف يظول أبودا مق -اولو  واليقظو  الدائمو  حوَّت موع ان -وهذ  هك زحزحتهوا عون النوار  ألويك ا نسوان 
ضووووول  نسوووووان فاالعمووووول ..إ  أن يدركوووووه فضووووول اّلِلف بلوووووى  وهوووووذ  هوووووك الزحزحووووو  عووووون النوووووار حوووووني يووووودر  

 « ..ورِ َوَما احْلَياُة الُدنْيا ِإ َّ َمتاُع اْلُغرُ »اّلِل،فيزحزحه عن النار  
ا نسوان  اع الوذي حودعرور.املتوإوا متاع.ولكنه ليك متاع احلقيق ،و  متاع الصحل واليقظ  ..إوا متواع الغ

 سوووتح  ا؟هووود يفي يع الوووذفيحسوووبه متاعوووا.أو املتووواع الوووذي ينشوووئ الغووورور وااوووداع  فأموووا املتووواع احل .املتوووا 
 هصيله ..فهل ذا  ..هل الفلز اب؟ن  بعد الزحزح  عن النار.

حكايو   ن حسواّبامووعند ما تكلن هذ  احلقيق  قد استقرت يف النفك.عند ما تكلن النفك قد أخرجوحل 
سوواّبا حكايوو  متوواع وأخرجووحل موون ح -ائقوو  املوولت علووى كوول حووال إذ كوول نفووك ذ -احلوورص علووى احليوواة 

 ك.وقووود اسوووتعدتل واألنف..عندئوووذ ُيووودّ اّلِل املووويمنني عموووا ينتظووورهم مووون بوووالء يف األمووولا الغووورور الزائووول
لَووُلنَّ يف أَْموولاِلُكْم َوأَنْوُفِسُكْم،َولََتْسوومَ »نفلسووهم للووبالء: ْبِلُكْم َوِمووَن الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِمووْن قَووو َن الَّووِذينَ ُعنَّ ِموولَتُوبوْ

 « ..ِم اأْلُُملرِ ْن َعزْ ْصِثُوا َوتَوتوَُّقلا فَِإنَّ ذِلَك مِ َأْكرَُكلا أَذى  َكِثْيا .َوِإْن تَ 
ومو  مون صوث ومقا ك،و  بودإوا سن  العقائد والدعلات.  بد من بالء،و  بد مون أذى يف األمولال واألنفو
 شهلات.واعتزام.إنه الطري  إىل ا؟ن .وقد حفحل ا؟ن  ابملكار .بينما حفحل النار ابل

هووا.نري  فوتنهخ بتكاليي   نريوو  غْي ، نشوواء ا؟ماعوو  الوويت هموول هووذ  الوودعلة،مث إنووه هوول الطريوو  الووذ
لتكووالي  لوو  العمليوو  ل  املزاو ال بيوو  هلووذ  ا؟ماعوو  وإخووراج مكنلانهتووا موون ااووْي والقوولة وا حتمووال.وهل نريوو
ء قا.فهوي ّبا عل صوله أصوحاواملعرف  اللاقعي  حلقيقو  النواس وحقيقو  احلياة.ذلوك ليثبوحل علوى هوذ  الودعلة أ

 هم الذين يصلحلن حلملها إذن والصث عليها ..فهم عليها ميانلن.
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موا يضوحلن  ء،وبقدروذلك لكك تعز هذ  الدعلة عليهم وتغلل،بقدر ما يصيبهم يف سبيلها من عنحل وبال
 يف سبيلها من عزيز وغال.فال يفرنلا فيها بعد ذلك،مهما تكن األحلال.

وعمعهووووا  ،وتنميهاة.فاملقاوموووو  هووووك الوووويت تسووووتثْي القوووولى الكامنوووو وذلووووك لكووووك يصووووله عوووولق الوووودعلة والدعا
 وتلجهها.

نيو    ااصوب  الغل ابل بووالدعلة ا؟ديودة يف حاجو  إىل اسوتثارة هوذ  القلى،لتتأصول جوذورها وتتعمو  وتتصو
 يف أعما  الفطرة ..

مليووو  علووو  مزاو  وذلوووك لكوووك يعووور  أصوووحاب الووودعلة حقيقوووتهم هوووم أنفسوووهم وهوووم يزاولووولن احليووواة وا؟هووواق
صوووطرع ت وهم يووورون كيووو واقعيووو .ويعرفلا حقيقووو  الووونفك البشوووري  وخباايها.وحقيقووو  ا؟ماعوووات واجملتمعوووات.

ىل هوووووووذ  إمبووووووواقئ قعلهتم،موووووووع الشوووووووهلات يف أنفسوووووووهم ويف أنفوووووووك النووووووواس.ويعرفلن موووووووداخل الشووووووويطان 
  بوود فيهووا موون  ايوو  أنووهالنفلس،ومزالوو  الطري ،ومسووارب الضووالل  مث ..لكووك يشووعر املعارضوولن هلووا يف النه
ئوذ قود ينقلوه ن ..فعندخْي،و  بد فيها من سر،اعل أصحاّبا يالقلن يف سبيلها موا يالقولن وهوم صوامدو 

ق  ا فيهووا موون مشووث علووى موواملعارضوولن هلووا إليهووا ..أفلاجووا ..يف وايوو  املطووا   إوووا سوون  الوودعلات.وما يصوو
  اّلِل  ييوأس مون رمحوعتوداء و تودي وهول يورق ا وُيافج يف ينااي الصوراع املريور علوى تقولى اّلِل،فوال يشو  فيع

 ايء :زم األقل ويقطع أمله يف نصر  وهل يعاين الشدائد ..ما يصث على ذلك كله إ  أولل الع
ا سولم  يف املدينو  موا ينتظرهوماعو  امل؟ا.وهكوذا علموحل « .َوِإْن َتْصِثُوا َوتَوتوَُّقلا فَِإنَّ ذلِوَك ِموْن َعوْزِم اأْلُُمولرِ  »

هلووا.ومن اب موون حل يات وآ م.ومووا ينتظرهووا موون أذى وبووالء يف األنفووك واألموولال.من أهوول الكتووموون تضووح
حل ا ..لقود كانولوى أعقاّبوعاملشركني أعدائها ..ولكنها سارت يف الطريو .  تتخواذل،و  ت اجوع،و  تونكا 
قود أقخل ا؟نو  فو ن النار عتستيقن أن كل نفك ذائق  امللت.وأن تلفي  األجلر يلم القيام .وأنه من زحز  
ا حل تقوو  ويف هووذشوولف  كانووفوواز.وأن احليوواة الوودنيا مووا هووك إ  متوواع الغوورور ..علووى هووذ  األرم الصوولب  املك

يف كووول    الووودعلةالطريووو  القاصووود اللاصووول كانوووحل ختطووول ..واألرم الصووولب  املكشووولف  ابقيووو  ألصوووحاب هوووذ
اىل القووورون  ها،تتل لة هوووم أعووودازموووان.والطري  القاصووود اللاصووول مفتووول  يووورا  كووول إنسوووان.وأعداء هوووذ  الووودع

 قرآن ..واألجيال وهم ماضلن يف الكيد هلا من وراء القرون واألجيال ..والقرآن هل ال
سلم ،ووسووائل ؟ماعو  املوالفتنو  ابخوتال  الزمووان وختتلو  وسوائل الدعايوو  ضود ا ا بووتالء وختتلو  وسوائل 

لَووُلنَّ يف لَتُوبوْ »احوودة:و القاعوودة  وأغراضووها ..ولكوونإيوذائها يف  عتهووا ويف مقِلماهتووا ويف أعراضووها ويف أهوودافها 
ولقوود «  لا أَذى  َكثِووْيا   َوِمووَن الَّووِذيَن َأْكوورَكُ ْن قَوووْبِلُكمْ توواَب ِمووأَْموولاِلُكْم َوأَنْوُفِسووُكْم َولََتْسووَمُعنَّ ِمووَن الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلكِ 

 .التشكيكلبلبل  و حفلحل السلرة بصلر من مكايد أهل الكتاب واملشركني وصلر من قعايتهم ل
أحيوواان يف أصووولل الووودعلة وحقيقتها،وأحيووواان يف أصوووحاّبا وقياقهتا.وهووذ  الصووولر تتجووودق موووع الزموووان.وتتنلع 

،وإىل ا؟ماعووو  املسووولم  عتقاقيووو  اببتوووداع وسوووائل الدعايووو  ا؟ديدة،وتلجوووه كلهوووا إىل ا سوووالم يف أصووولله ا 
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  اّلِل عنهووووا للجماعوووو  املسوووولم  األوىل،وهوووول والقيوووواقة ا سووووالمي .فال ختوووورج علووووى هووووذ  القاعوووودة الوووويت كشوووو
 يكش  هلا عن نبيع  الطري ،ونبيع  األعداء الراصدين هلا يف الطري  ..

يو  أن هواول هقلعقيودة،و اويبقى هذا التلجيه القرآين رصيدا للجماعو  املسولم  كلموا  وحل أن تتحور  ّبوذ  
ليه ديث ،لتشووووووووووسووووووووووائل الدعايووووووووو  احلمووووووووونهج اّلِل يف األرم فتجمعووووووووووحل عليهوووووووووا وسووووووووووائل الكيووووووووود والفتن ،وو 

عووو  الدعلة،ونبي بيعووو  هوووذ أهووودافها،وازي  أوصووواهلا ..يبقوووى هوووذا التلجيوووه القووورآين حاضووورا الووول ألبصوووارها ن
 ذا  ا  مون وعود اّللِ ل موا تلقونريقها.ونبيع  أعدائها الراصدين هلا يف الطري .ويبة يف قلبهوا الطمأنينو  لكو

 الفتنو  ..أوواو  بوتالء ا ني تعولي حلهلوا ابلدعايو ،وحني يصويبها فتعر  حني تتناوكوها الوذائب ابألذى،وحو
نول عليهوا ا قعواء الباالفتن  و و واألذى   بتالء سائرة يف الطري ،وأوا ترى معا  الطري   ومن مث تستبشر اب

ّلِل ا   الويت وصوفهايف الطريو كلوه،ألوا تسوتيقن منوه أووا ماضوي   وإ اعها ما يكر  وما ييذي ..تستبشر ّبوذا
يصووووغر عنوووودها لبلبلوووو  و هلووووا موووون قبل.وتسووووتيقن أن الصووووث والتقوووولى  ووووا زاق الطري .ويبطوووول عنوووودها الكيوووود وا

 ..يف عزم أكيد تقلى ..و  واألذى واضك يف نريقها امللعلق،إىل األمل املنشلق ..يف صث ويف ا بتالء 
 بيان مسؤولية الملماء وهللاامان أهل الكااا للحق 189 - 187الدرس الثالث:

  هم الكتاب.هم يلم آمث ميضك السيا  القرآين يفض  ملق  أهل الكتاب يف رالفتهم عن عهد اّلِل مع
ُ مِ اَوِإْذ َأَخووووووَذ  »ونبووووووذهم لووووووه.وكتماوم ملووووووا ائتموووووونهم عليووووووه منووووووه،حني يسووووووأللن عنووووووه: يَن أُوتُوووووولا يثوووووواَ  الَّووووووذِ ّللَّ

.فَبِوووْ َك موووا َيْشوووَ ُونَ َ َْوا بِوووِه مَثَنووا  قَلِ لرِِهْم،َواْكووواَء لُهُ نَوبَوووُذوُ  َور اْلِكتاَب:لَتُوبَويِِنُونَّووُه لِلنَّووواِس َو  َتْكُتُملنَُه.فوَ  وقووود «  يال 
ألفاعيول وأبورز هوذ  ا -لق وخباصو  اليهو -تضمن سيا  السولرة الكثوْي مون أفاعيول أهول الكتواب وأقواويلهم 

يف فهولم الودين،و اب يف مطر واألقاويل كتماوم للحو  الوذي يعلملنه،ولبسوه ابلبانل، حوداّ البلبلو  وا ضو
نوحل قها لوه ..وكاا وتصوديصح  ا سالم،ويف وحدة األسك واملباقئ بينه وبني األقاين قبله،ويف تصديقه هل
اة م منوه التولر لوذي جواءهتاالتلراة بني أيديهم يعلمولن منهوا أن موا جواء بوه حممود حو  وأنوه مون ذات املصودر 

.. 
قووود أخوووذ  -سوووبحانه  -شووواع  حوووني ينكشووو  أيضوووا أن اّلِل فووواهلن يبووودو هوووذا امللقووو  مووونهم بشوووعا غايووو  الب

لنوواس،ويبلغل ،و  يكتموول  أو حفوول .وأوم نبووذوا هووذا أن يبينوول  ل -لكتوواب اوهوول يعطوويهم  -علوويهم العهوود 
وأوووم «  لرِِهمْ ُ  َوراَء لُُهووفَونَوبَووُذو »سووم إ وواهلم وإخالفهووم للعهوود فيمثلووه يف حركوو :والتعبووْي ا -العهوود مووع اّلِل 

 «.يال  َواْكَ َْوا بِِه مَثَنا  قَلِ »هذ  الفعل  الفاضح ،ابتغاء مثن قليل:فعللا 
لل كوان ن قليول،و هل عرم من أعرام هوذ  األرم،ومصولح  كخصوي  لاحبوار أو قلميو  لليهولق  وكلوه مثو

قواس يع متاعوا حوني ذا املتوا هوملك األرم كلها نلال الدهلر  فما أقل هذا الثمن مثنا لعهود اّلِل  وموا أقول 
 « فَِبْ َك ما َيْشَ ُونَ » ا عند اّلِل  

وقد ورق يف رواي  للبخاري عون علقمو  بون وقواص،أَنَّ َموْرَواَن قَواَل لِبَولَّابِوِه اْذَهوْه اَي رَافِوُع ِإىَل ابْوِن َعبَّواس  فَوُقوْل 
َبنَّ َأمْجَُعلَن.فَوَقواَل ابْوُن َعبَّواس  َوَموا لَِ ْن َكاَن ُكُل اْمورِئ  فَورَِ  ِ َوا أُوِتَى،َوَأَحوهَّ أَْن ُُيَْموَد ِ َوا َ ْ يَوْفعَ  ،لَنُوَعوذَّ ْل،ُمَعذَّاب 
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َا َقَعا النَِّبُ  ُ ،َوَأْخوَثُوُ  بَِغْْيِِ ،فَوَأَرْوُ  أَْن قَوِد اْسوَتْحَمُدوا إِلَْيوِه َلُكْم َوهِلَِذِ  ِإ َّ يَوُهلَق َفَسَأهَلُْم َعْن َكْىء ،َفَكَتُملُ  ِإايَّ
ُ ِميثَوِ َا َأْخَثُوُ   اَ  الَّوِذيَن أُوتُولا َعْنُه ِفيَما َسَأهَلُْم،َوَفرُِحلا ِ َوا أُوتُولا ِموْن ِكْتَمواِوِْم،مُثَّ قَوورَأَ ابْوُن َعبَّواس  )َوِإْذ َأَخوَذ اّللَّ

 ..487ُللا(.اْلِكَتاَب( َكَذِلَك َحَّتَّ قَوْللِِه )يَوْفَرُحلَن ِ َا أَتَوْلا َوُيُُِبلَن أَْن ُُيَْمُدوا ِ َا  َْ يَوْفعَ 
 َعبَوواس  فَوُقووْل لَووِ ْن وعوون مُحَْيووَد بْووَن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   َأْخووَثَُ  أَنَّ َمووْرَواَن قَوواَل اْذَهووْه اَي رَافِووُع لِبَولَّابِووِه ِإىَل ابْوونِ 

َبنَّ َأمْجَُعلَن.فَوَقواَل ابْوُن َعبَواس  َوَموا َكاَن ُكُل اْمرِئ  ِمنَّا َفرَِ  ِ َوا أُوتِوَى َوَأَحوهَّ أَْن ُُيَْموَد ِ َوا َ ْ يَوْفَعوْل ُمَعو ذَّاب  لَنُوَعوذَّ
ُ ِميثَوواَ  الَّوو َووا نَوزَلَووحْل َهووِذِ  ِ  أَْهووِل اْلِكتَوواِب مُثَّ تَووالَ ابْووُن َعبَوواس  )َوِإْذ َأَخووَذ اّللَّ ِذيَن أُوتُوولا اْلِكتَوواَب َلُكووْم َوَهووِذِ  ِإ َّ

تَوووالَ ابْوووُن َعبَووواس  ) َ َهَْسوووَ َّ الَّوووِذيَن يَوْفَرُحووولَن ِ َوووا أَتَووووْلا َوُيُِبُووولَن أَْن ُُيَْموووُدوا ِ َوووا َ ْ لَتُوبَويِِنُونَّوووُه لِلنَّووواِس( َهوووِذِ  اهليَوووَ  وَ 
:َسووَأهَلُُم النَّووِبُ  ُ  , َوَأْخووَثُوُ  بِغَووْْيِِ  , َفَخَرُجوولا قَووْد أََرْو ُ يَوْفَعلُوولا( َوقَوواَل ابْووُن َعَباس   أَْن قَووْد َعووْن َكووْىء  َفَكَتُموولُ  ِإايَّ

  ُ  488َما َسَأهَلُْم َعْنُه.َأْخَثُوُ  ِ َا َسَأهَلُْم َعْنُه , َواْسَتْحَمُدوا ِبَذِلَك إِلَْيِه َوَفرُِحلا ِ َا أَتَوْلا ِمْن ِكْتَماِوِْم ِإايَّ
َكووانُلا ِإَذا َعْهووِد َرُسوولِل اّللَِّ ويف روايوو  أخوورى للبخوواري َعووْن َأىِب َسووِعيد  اْاُووْدرِىِِ أَنَّ رَِجووا   ِمووَن اْلُمنَوواِفِقنَي يف 

اْعتَوووَذُروا إِلَْيوووِه فَوووِإَذا قَوووِدَم النَّوووِلُ ِإىَل اْلغَوووْزِو خَتَلَُّفووولا َعْنوووُه َوَفرُِحووولا ِ َْقَعوووِدِهْم ِخووواَلَ  َرُسووولِل اّللَِّ َخووورََج النَّوووِلُ 
زَلَووحْل ) َ َهَْسووَ َّ الَّووِذيَن يَوْفَرُحوولَن ِ َووا أَتَوووْلا َوُيُِبُوولَن أَْن ُُيَْمووُدوا ِ َووا َ ْ َوَحَلُفوولا َوَأَحبُوولا أَْن ُُيَْمووُدوا ِ َووا َ ْ يَوْفَعلُوولا فَونوَ 
 489يَوْفَعُللا َفالَ َهَْسبَونوَُّهْم ِ ََفازَة  ِمَن اْلَعَذاِب(.

ق اع هول ا ستشوهالذي وقو ومسأل  نزول آي  بعينها يف مسأل  بعينها ليسحل قطعي  يف هذا.فكثْيا ما يكلن
ا يقووال كووذلك:إوحلاقيوو  فابهليوو  علووى حاقيوو  بعينهووا.فْيوى أوووا نزلووحل فيهووا.أو تكوولن اهليوو  منطبقوو  علووى ا

 نزلحل فيها ..ومن مث   ْنزم يف الروايتني بقلل.
 ّلِل عليووووه موووونئتموووونهم اافأموووا إذا كانووووحل األوىل،فهنووووا  مناسووووب  يف السووويا  عوووون أهوووول الكتاب،وكتموووواوم ملوووا 

ااووداع،حَّت  الكووذب و يفو  يكتملنووه.مث هووم يكتملنووه.ويقلللن غووْي احلوو  وميضوولن الكتوواب ليبيننووه للنوواس 
ية ا  السوولرة حوود ،ففك سوويليطلبوولا أن ُيموودوا علووى بيوواوم الكوواذب ورقهووم املفوو ي  وأمووا إذا كانووحل الثانيوو

 -رسوولل ى عهوود العوون املنووافقني يصوول  أن تلحوو  بووه هووذ  اهليوو .وهك تصوولر  لذجووا موون النوواس يلجوود علوو
- وتكووووووووالي  لجوووووووود يف كوووووووول مجاعوووووووو . لذج الرجووووووووال الووووووووذين يعجووووووووزون عوووووووون احتمووووووووال تبعوووووووو  الرأيوي،

لا سوووووهم ومشخوووووالعقيدة،فيقعووووودون متخلفوووووني عووووون الكفا .فوووووإن غلوووووه املكوووووافحلن وهزمووووولا رفعووووولا هوووووم ر و 
بنا ملا،فوووإن أصوووحافحلن وغن نلفهم،ونسوووبلا إىل أنفسوووهم التعقووول واحلصووواف  واألانة ..أموووا إذا انتصووور املكوووا

   ن ُيمودوا  واأ،وُيبلن ظاهرون  وم كانلا من مييدي خطتهم وينتحللن ألنفسهم يدا يف النصورهي ء يت
أو  رآين يف ملسوووو عبووووْي القوووويفعلوووولا  إنووووه  وووولذج موووون  وووواذج البشووووري  يقتووووات ا؟وووو  وا قعوووواء. لذج ير ووووه الت

 ن.رآملستني.فإذا مالحمه واضح  للعيان،و اته خالدة يف الزمان ..وتلك نريق  الق
                                                 

 (4568)6/50اري ( وأخرجه البخ6813( )537/  9) -املسند ا؟امع  - 487
 ( 4568) -املكنز  -( وصحي  البخارى6814( )754/  9) -املسند ا؟امع  - 488
 (7134)8/121(،وُمْسلم 4567)6/50( وأخرجه الُبَخارِي 4621( )847/  6) -املسند ا؟امع  - 489
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وم   ْناة هلم من العوذاب.وأن الوذي ينتظورهم عوذاب ألويم   مفور أ - -هي ء الناس ييكد اّلِل للرسلل 
 «. أَلِيم  ْم َعذاب  َفال َهَْسبَونوَُّهْم ِ َفازَة  ِمَن اْلَعذاِب َوهلَُ :»هلم منه و  معني 

ذنف وكيووو  فوووازة إفأين املوالوووذي يتلعووودهم بوووه هووول اّلِل.مالوووك السوووماوات واألرم.القووواقر علوووى كووول كوووكء.
ُ َعلى ُكلِِ »  النجاةف  « ..ِدير  َكْكء  قَ  َوّللَِِّ ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم،َواّللَّ
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 [200إل   190(:اآليات 3]سور  آل عمران ):الوحد  السابمة

 من ص ات أولي ا لباا وطبيمة طريق الحق

  
يَن يَووْذُكُروَن ( الَّووذِ 190 اأْلَْلبوواِب )ايت  أِلُوِ  هوواِر هَل اأْلَْرِم َواْخووِتالِ  اللَّْيووِل َوالنَّ ِإنَّ يف َخْلووِ  السَّووماواِت وَ } 

ووووُروَن يف َخْلوووو َ ِقيامووووا  َوقُوعُوووولقا  َوَعلووووى ُجنُوووولِّبِْم َويَوتَوَفكَّ وووواّللَّ هووووذا ابِنووووال   ْرِم َربَّنووووا مووووا َخَلْقووووحلَ ماواِت َواأْلَ ِ  السَّ
ِلِمنَي ِموووْن أَْنصوووار  َوموووا لِلظَّوووا لنَّووواَر فَوَقوووْد َأْخَزيْوتَوووهُ ( َربَّنوووا ِإنَّوووَك َموووْن تُوووْدِخِل ا191النَّووواِر )ُسوووْبحاَنَك َفِقنوووا َعوووذاَب 

ْعنا ُمنواِقاي  يُنواِقي ِلإْلِميواِن أَْن آِمنُو192) يِِ اتِنا ُذنُلبَنوا وََكفِِوْر َعنَّوا َسو نَّوا َربَّنوا فَواْغِفْر لَنواُكْم َفآمَ لا بِوَربِِ ( َربَّنا ِإنَّنا  َِ
اَق نَّووَك   خُتْلِووُ  اْلِميعووإِ  اْلِقياَمووِ  ُسووِلَك َو  خُتْووزان يوَووْلمَ ( َربَّنووا َوآتِنووا مووا َوَعووْدتَنا َعلووى رُ 193َوتَوَلفَّنووا َمووَع اأْلَبْووراِر )

خ  فَالَّوِذيَن ُضوُكْم ِموْن بَوْعوأُنْثوى بَوعْ  ذََكور  أَوْ  ُكْم ِمونْ فَاْسَتجاَب هَلُْم َرُّبُْم َأيِنِ   ُأِضيُع َعَمَل عاِمول  ِمونْ  (194)
وووَوقُِتلُووو هووواَجُروا َوأُْخرُِجووولا ِموووْن ِقايرِِهوووْم َوأُوُذوا يف َسوووِبيِلك َوقووواتَوُللا ُهْم َسووويِِ اهتِِ لا أَلَُكفِِ ْم َوأَلُْقِخلَووونوَُّهْم َجنَّوووات  َرنَّ َعووونوْ

َك تَوَقلُوُه الَّوِذيَن َكَفوُروا (   يَوُغرَّنَّو195ثَّولاِب )ُ  ُحْسوُن الْنودَ  عِ َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر يَولااب  ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ َواّللَُّ 
ُووْم هَلُووْم َجنَّووات  ( ل197ْلِمهوواُق )ا( َمتوواع  قَِليوول  مُثَّ َمووْأواُهْم َجَهوونَُّم َوبِووْ َك 196يف الْووِبالِق ) ِكووِن الَّووِذيَن اتوََّقووْلا َرّبَّ

( َوِإنَّ ِمووْن أَْهووِل 198) ّللَِّ َخووْْي  ِلْاَبْوورارِ مووا ِعْنووَد اّللَِّ وَ ايَن ِفيهووا نوُووُز   ِمووْن ِعْنووِد َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر خالِوودِ 
أُول ِوَك  آِبايِت اّللَِّ مَثَنوا  قَلِويال  نَي ّللَِِّ   َيْشَ ُونَ ْيِهْم خاِكعِ َل إِلَ اْلِكتاِب َلَمْن يُوْيِمُن اِبّللَِّ َوما أُْنزَِل إِلَْيُكْم َوما أُْنزِ 
َ َسرِيُع احلِْساِب ) َ راِبطُولا َوااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا اْصوِثُوا َوصواِبُروا وَ  (199هَلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم ِإنَّ اّللَّ توَُّقولا اّللَّ

 { (200َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلَن )
 الكون هللاااا م او  -مقدمة الوحد   

ت التصولر ن مقِلمواة اليت ضمحل ذلك احلشد الضخم الوذي استعرضونا :مهذا هل الدرس األخْي يف السلر 
 يف ا؟ودل موع لكتواب،مثاا سالمك.وتقرير هوذ  املقِلموات وعليتهوا مون الغوبا واللوبك يف ا؟ودل موع أهول 

  املسوولم   تعليم ا؟ماعووألمولال.و املنوافقني واملشووركني.وبيان نبيعو  هووذا املوونهج ا هلوك وتكاليفووه يف األنفووك وا
يووووودة هلووووذ  العق ابلسووووراء والضووووراء،وكي  تتجوووورق ا بووووتالء   توووونهخ ّبووووذ  التكووووالي ،وكي  تسووووتقبل كيوووو

ة ؟وزئني الثالواضونا  يف وتكاليفها الضخم  يف األنفك واألملال ..إىل آخر ما ضومه سويا  السلرة،واستعر 
 والرابع من هذ  الظالل ..

متناسووق  يف ملضوولعها ويف  -اعووات األخووْية أو هووذ  ا يق -فوواهلن اووكء هووذا ا يقوواع األخووْي يف السوولرة 
أسللّبا مع ذلك احلشد من ا يقاعات من انحي  امللضلع ومن انحي  األقاء عكء  قيقو  عميقو :إن هوذا 
الكلن بذاته كتاب مفتل ،ُيمل بذاتوه ق ئول ا ميوان وآايتوه ويشوك وراء  مون يود تودبر   كمو  ويولحك  ن 

ااب وجووووزاء ..إ ووووا يوووودر  هووووذ  الوووود ئل،ويقرأ هووووذ  اهلايت،ويوووورى هووووذ  وراء هووووذ  احليوووواة الوووودنيا آخرة،وحسوووو
موون الناس،الووذين   ميوورون ّبووذا الكتوواب املفتل ،وّبووذ  « أولوولا األلبوواب»احلكم ،ويسوومع هووذ  ا ُيوواءات 

اهلايت الباهرة مغمضك األعني غْي واعوني  وهوذ  احلقيقو  اثول أحود مقلموات التصولر ا سوالمك عون هوذا 
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والتفوواهم الووداخلك اللييوو  بووني فطوورة الكوولن وفطوورة « ا نسووان»ل  اللييقوو  بينووه وبووني فطوورة والصوو« الكوولن»
ا نسووان وق لوو  هووذا الكوولن بذاتووه علووى خالقووه موون جهوو  وعلووى النوواملس الووذي يصوورِفه ومووا يصوواحبه موون 

مون « ا نسوان»مون جهو  أخورى ..وهوك ذات أ يو  ابلغو  يف تقريور ملقو  « قصد»و« حكم »و« غاي »
 .490 الكلن سبحانه وتعاىل.فهك ركيزة من ركائز التصلر ا سالمك لللجلق « إله»و« نالكل »

ء خاكوع سوبحانه بودعا لجهولا إليوهتوقود « أِلُوِ  اأْلَْلبوابِ »يلك هذ  احلقيق  يف سيا  الدرس اسوتجاب  اّلِل 
ن الغوواايت لحك بووه موومنيووه،وهم يتوودبرون كتوواب الكوولن املفتل ،ويتووأمللن مووا ينطوو  بووه موون اهلايت،ومووا يوو

  هووووووذا م بتكووووووالي..اسووووووتجابته هلووووووم اسووووووتجاب  تلجيهيوووووو  إىل العموووووول وا؟هوووووواق والتضووووووحي  والصووووووث،والنهل 
وا أن الووذين كفوور لين موون كووا ميان،الووذي تبوولا بووه موون جووللتهم اااكووع  يف كتوواب الكوولن املفتوول  ..مووع التهوو

ُيفول ّبوا  ليت ينبغوك أنخروي،ااء األوما قد يستمتعلن به من أعرام هذ  احلياة.وإبراز القيم الباقي  يف ا؟ز 
 امليمنلن األبرار.

هووذا القطوواع  ق هنووا يفوعطفووا علووى احلوودية الطليوول يف السوولرة عوون أهوول الكتوواب وموولاقفهم موون املوويمنني،ير 
ع مشووهد أو  مووتتناسوو   األخووْي ذكوور الفريوو  املوويمن،وجزا   املناسووه،ويثز موون صووفاهتم صووف  ااشوولع،اليت

مثنوووا  شووو وا آبايتوووه أن يلن املفتل ،وقعوووائهم اااكوووع املنيه.وصوووف  احليووواء مووون اّللِ األلبووواب أموووام كتووواب الكووو
 قليال،كأول ك الذين كفروا من أهل الكتاب،وتقدم وصفهم يف السلرة.

ها للبووو ،وتكاليفصوووها املطمث عووكء اهليووو  ااااووو  تلخوووا التلجيهوووات ا هليووو  للجماعووو  املسووولم ،واثل خصائ
« ُكووْم تُوْفِلُحوولنَ ،َواتوَُّقلا اّللََّ،َلَعلَّ راِبطُلاَوصوواِبُروا،وَ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا اْصِثُوا،»لفووال :انوودقة،واليت ّبووا يكوولن ا

  تسا ...وهل ختام يناسه حملر السلرة األصيل،وملضلعاهتا الرئيسي ،ويتس  معها كل ا
 أوجيه القلوا إل  أص ح هللاااا الكون 198 - 190الدرس ا ول: 

َ ِقيامووا   اأْلَْلباِب.الَّووِذيَن يَووايت  أِلُوِ  هوواِر،هَل  َخْلووِ  السَّووماواِت َواأْلَْرِم،َواْخووِتالِ  اللَّْيووِل َوالنَّ ِإنَّ يف » ْذُكُروَن اّللَّ
.ُسووبْ ِم:َربَّنووا موواأْلَرْ َوقُوعُوولقا  َوَعلووى ُجنُوولِّبِْم،َويَوتَوَفكَُّروَن يف َخْلووِ  السَّووماواِت وَ  َك  َفِقنووا حانَ ا َخَلْقووحَل هووذا ابِنال 

ْعنوا ُمنواِقاي  يُنواِقي إِ نَي ِموْن أَْنصوار .َربَّنا لِلظَّواِلمِ  ُه،َوماَعوذاَب النَّاِر.َربَّنوا ِإنَّوَك َموْن تُوْدِخِل النَّواَر فَوَقوْد َأْخَزيْوتَو نَّنوا  َِ
نا َموَع اأْلَْبراِر.َربَّنوا َوآتِنوا موا َوَعوْدتَنا نَّا َسويِِ اتِنا،َوتَوَلفَّ ،وََكفِِْر عَ نُلبَناِلإْلِمياِن:أَْن آِمُنلا ِبَربُِِكْم.َفآَمنَّا.َربَّنا فَاْغِفْر لَنا ذُ 

 ..« ..يعاَق .َعلى ُرُسِلَك،َو  خُتْزان يَوْلَم اْلِقياَمِ ،ِإنََّك   خُتِْلُ  اْلمِ 
اب لبوءى ألو  األليت ت ااما اهلايت اليت يف خل  السماوات واألرم واختال  الليل والنهارف ما اهلايت 

لوى ما وقعولقا وعّلِل قيااعند ما يتفكرون يف خل  السماوات واألرم واختال  الليل والنهار،وهم يذكرون 
ن كيوو  ينتهوولن موونوولّبمف و جنوولّبمف ومووا عالقوو  التفكوور يف هووذ  اهلايت بووذكرهم اّلِل قيامووا وقعوولقا وعلووى ج

« ا َعووذاَب النَّووارِ اَنَك  َفِقنو ُسووْبحابِنووال   َربَّنوا مووا َخَلْقووحَل هوذا»التفكور فيهووا إىل هووذا الودعاء اااكووع اللاجوو :
 ..إىل واي  ذلك الدعاءف

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.ر الشرو قا«.»فكرة ا سالم عن اّلِل والكلن واحلياة وا نسان»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته  - 490
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ي  مون سليم.وصلرة حقرا  الإن التعبْي يرسم هنا صلرة حي  من ا ستقبال السليم للمييرات الكلني  يف ا 
 النهار.و ،ابلليل ا ستجاب  السليم  هلذ  املييرات املعروض  لانظار واألفكار يف صميم الكلن

فتوووأ صوووفحاته لوووذي   تالقووورآن يلجوووه القلووولب واألنظوووار تلجيهوووا مكوووررا ميكووودا إىل هوووذا الكتووواب املفتووول  وا
 ملسوووووتقر يفاتقله،فتتبووووودى يف كووووول صوووووفح  آيووووو  ملحي ،تسوووووتجيا يف الفطووووورة السوووووليم  إحساسوووووا ابحلووووو  

 هوووذا ل ،وملقعوووههوووذا البناء،ورغبووو  يف ا سوووتجاب  اوووال  هوووذا اا« تصوووميم»صوووفحات هوووذا الكتووواب،ويف 
 احل ،مع احله له وااشي  منه يف ذات األوان    

   و  يقيموووولن الكلنيوووووأولوووول األلبوووواب ..أولوووول ا قرا  الصووووحي  ..يفتحوووولن بصووووائرهم  سووووتقبال آايت اّللِ 
لوووووى موووووا وقعووووولقا وعلّبم قيااحلووووولاجز،و  يغلقووووولن املنافوووووذ بيووووونهم وبوووووني هوووووذ  اهلايت.ويتلجهووووولن إىل اّلِل بقلووووو

در  غايوووووو  إاي ،وتووووو تشووووو  مداركهم،وتتصوووووول  قيقووووو  الكووووولن الوووووويت أوقعهوووووا اّللِ جنووووولّبم،فتتفت  بصائرهم،و 
 جلق.هذا الل  وجلق ،وعل  نشأته،وقلام فطرته.اب هلام الذي يصل بني القله البشري ونلاميك

قراكنوووا.لل للبنوووا وإومشوووهد السوووماوات واألرم،ومشوووهد اخوووتال  الليووول والنهوووار.لل فتحنوووا لوووه بصوووائران وق
 .لق التكرار . ل ،ومختتفت  عليه العيلن أول مرة.لل استنقذان حسنا من  لق ا تلقينا  كمشهد جديد

 د تنسو  ووراءيو بود مون  رتعشحل له ر اان،و  هتزت لوه مشاعران،وألحسسونا أن وراء موا فيوه مون تناسو   
كلوه   .وأن هوذا. يتخلو  ما فيه من نظام   بد من عقل يدبر ووراء ما فيه من إحكام   بد من انملس  
   ميكن أن يكلن خداعا،و  ميكن أن يكلن جزافا،و  ميكن أن يكلن ابنال.

تان موووون قورة  ن انكوووو و  يوووونقا موووون اهتووووزازان للمشووووهد الكوووولين الرائووووع أن نعوووور  أن الليوووول والنهار،لوووواهر 
ْي غوووووأو « ذبيوووو ا؟ا»األرم حوووولل نفسووووها أموووووام الشوووومك.و  أن تناسوووو  السوووووماوات واألرم مرتكووووز إىل 

بال هووووذ  يف اسووووتق   ..هووووذ  فووووروم تصوووو  أو   تصوووو ،وهك يف كلتووووا احلووووالتني   تقوووودم و  توووويخرا؟اذبيوووو
أاي كوووان  -ك ي.وهوووذ  النووولامالعجيبووو  الكلني ،واسوووتقبال النووولاميك اهلائلووو  الدقيقووو  الووويت هكمهوووا وهفظهوووا .

رم واخوتال  رة،وآيو  احلو ،يف خلو  السوماوات واألهوك آيو  القد -ا ها عند الباحثني مون بوب ا نسوان 
 الليل والنهار.

والسووووووويا  القووووووورآين هنوووووووا يصووووووولر خطووووووولات احلركووووووو  النفسوووووووي  الووووووويت ينشووووووو ها اسوووووووتقبال مشوووووووهد السوووووووماوات 
واألرم،واخووووتال  الليوووول والنهووووار يف مشوووواعر أو  األلبوووواب تصووووليرا ققيقووووا،وهل يف اللقووووحل ذاتووووه تصوووولير 

لتخانوه معوه بلغتوه،والتجاوب موع إُيائك،يلفحل القلولب إىل املونهج الصوحي ،يف التعامول موع الكولن،ويف ا
لإلنسوووان « معرفووو »فطرتوووه وحقيقتوووه،وا نطباع إبكووواراته وإُياءاتوووه.واعل مووون كتووواب الكووولن املفتووول  كتووواب 

 .491امليمن امللصلل ابّلِل،و ا تبدعه يد اّللِ 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»فكرة ا سالم عن اّلِل والكلن واحلياة وا نسان»كتاب خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته   - 491
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..وبوني التفكور يف « ى ُجنُولِّبِمْ ا  َوَعلوِقياموا  َوقُوعُولق»وإنه يقورن ابتوداء بوني تلجوه القلوه إىل ذكور اّلِل وعباقتوه:
ه جانبوا مون قة،واعلوخل  السماوات واألرم واختال  الليول والنهوار ..فيسولك هوذا التفكور مسولك العبا

 مشهد الذكر ..فيلحك ّبذا ا؟مع بني احلركتني  قيقتني هامتني.
هك هووور  بدعووو ،و  املبوووع يوود اّللِ احلقيقوو  األوىل:أن التفكووور يف خلوو  اّلِل،والتووودبر يف كتووواب الكوولن املفتل ،وتت

ميم  موووون صووووهووووذا الكلن،وتقلووووه صووووفحات هووووذا الكتوووواب ..هوووول عبوووواقة ّلِل موووون صووووميم العبوووواقة،وذكر ّللِ 
لا  نه،ويف قوووووووالوووووووذكر.ولل اتصووووووولحل العلووووووولم الكلنيووووووو ،اليت تبحوووووووة يف تصوووووووميم الكووووووولن،ويف نلاميسوووووووه وسووووووون

شووعلر  اللووه ،والذكر و ومدخراتووه،ويف أسوورار  وناقاتووه ..لوول اتصوولحل هووذ  العلوولم بتووذكر خووال  هووذا الكوولن 
 - ّبووووذ  العلوووولم -وفضووووله.لتحللحل موووون فلرهووووا إىل عبوووواقة اووووال  هووووذا الكوووولن وصالة.و سووووتقامحل احليوووواة 

 واعهحل إىل اّلِل.
زليوو  واحلقيقوو  األ الكلنيوو  ولكوون ا عووا  املوواقي الكووافر،يقطع مووا بووني الكوولن وخالقووه،ويقطع مووا بووني العلوولم

 نسوووان،وهيل حياتوووه إىل العنووو  تطوووارق  -مووون اّلِل لإلنسوووان  مجووول هبووو أ -األبديووو  ومووون هنوووا يتحووولل العلوووم 
واحلقيقوو   - 191بوار  جحويم منكورة،وإىل حيواة قلقو  مهودقة،وإىل خوولاء روحوك يطوارق ا نسوان كاملوارق ا؟

 لعابدة.لذاكرة ااالثاني :أن آايت اّلِل يف الكلن،  تتجلى على حقيقتها امللحي ،إ  للقللب 
اوات واألرم يف خلوو  السووم وهووم يتفكوورون -ن اّلِل قيامووا وقعوولقا وعلووى جنوولّبم وأن هووي ء الووذين يووذكرو 

لسووووماوات افووووت  لبصووووائرهم احلقووووائ  الكووووثى املنطليوووو  يف خلوووو  هووووم الووووذين تت -واخووووتال  الليوووول والنهووووار 
ْي النجوواة وااوو مللصوول إىلاوالنهووار،وهم الووذين يتصووللن موون ورائهووا ابملوونهج ا هلووك  واألرم واخووتال  الليوول

بودون  -لكلنيو  القولى ا لصال  ..فأما الذين يكتفلن بظاهر مون احليواة الدنيا،ويصوللن إىل أسورار بعوخوا
لللن حيوواهتم حليوواة ويوودمرون أنفسووهم  ووا يصووللن إليووه موون هووذ  األسوورار،وُيافهووم يوودمرون  -هووذا ا تصووال 

أموووووران    فهمووووواا إىل جحووووويم نكووووود،وإىل قلووووو  خوووووان .مث ينتهووووولن إىل غضوووووه اّلِل وعذابوووووه يف وايووووو  املطووووو
ا سوووووتجاب  و سوووووتقبال متالزمان،تعرضوووووهما هوووووذ  الصووووولرة الووووويت ير هوووووا القووووورآن ألو  األلبووووواب يف حلظووووو  ا 

 وا تصال.
لتوأير تجاب  واسوكموا اثول ا إوا حلظ  اثل صفاء القله،وكفافي  الرو ،وتفت  ا قرا ،واسوتعداق  للتلقك.

 وا نطباع ..
عداق فيهووا لن ا سووتحلظوو  اتصووال،وحلظ  اسووتقبال.فال عجووه أن يكوو إوووا حلظوو  العبوواقة.وهك ّبووذا اللصوو 

لليوووووول اخوووووتال  او  قرا  اهلايت الكلنيووووو  أكوووووث وأن يكوووووولن جمووووورق التفكووووور يف خلوووووو  السوووووماوات واألرم 
صوووووويل  حلاوموووووون مث تكوووووولن والنهار،ملهمووووووا للحقيقوووووو  الكامنوووووو  فيهووووووا،و قرا  أوووووووا   ختلوووووو  عبثووووووا و  ابنال.

 املباكرة،للخط  اللاصل .
.احل  كون ليكولن حقوواابنال.ول ..موا خلقوحل هوذا الكولن ليكولن« َربَّنوا موا َخَلْقوحَل هوذا ابِنوال  ُسوْبحاَنَك »

 قلامه.واحل  قانلنه.واحل  أصيل فيه.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 833 

موولس،فليك انكمووا تقوولل بعووخ الفلسووفات  وهوول يسووْي وفوو  « عوودما»إن هلووذا الكوولن حقيقوو ،فهل لوويك 
يف غايتوووه و  حركتوووه للمصووواقف .وهل حمكووولم يف وجووولق  ويف م وكوووا للفلضوووى.وهل ميضوووك لغايووو ،فليك م وكوووا

 ابحل    يتلبك به البانل.
ت واألرم لوووو  السووووماواخموووون التفكوووور يف « أِلُوِ  اأْلَْلبووووابِ »هووووذ  هووووك اللمسوووو  األوىل،الوووويت اووووك قلوووولب 

 يف حلو  األصويلع حسوهم ابواختال  الليل والنهار بشعلر العباقة والذكر وا تصال.وهك اللمس  اليت تطب
َلْقووحَل َربَّنووا مووا خَ »ابنووال: تصووميم هووذا الكلن،فتطلوو  ألسوونتهم بتسووبي  اّلِل وتنزيهووه عوون أن حلوو  هووذا الكوولن

.ُسْبحاَنَك   « ..هذا ابِنال 
 َك َمووْن تُووْدِخِل النَّووارَ َربَّنووا ِإنَّوولنَّاِر.اَفِقنووا َعووذاَب »...مث تتوولاىل احلركووات النفسووي ،عا  ملسووات الكوولن وإُياءاتووه.

ا يف خلووو  السوووماوات مووو ،بني إقرا    اللجدانيووو..فموووا العالقووو...« َأْخَزيْوتَوووُه.َوما لِلظَّووواِلِمنَي ِموووْن أَْنصوووار   فَوَقووودْ 
لاجووو  مووون اوووائ  الاواألرم واخوووتال  الليووول والنهوووار مووون حووو ،وبني هوووذ  ا رتعاكووو  املنطلقووو  ابلووودعاء 

 النارف
يرا أن هنوووا  تقووود -نووود أو  األلبووواب ع -إن إقرا  احلووو  الوووذي يف تصوووميم هوووذا الكووولن ويف للاهر ،معنوووا  

 بود إذن مون لكلكوه.و وتدبْيا،وأن هنا  حكمو  وغايو ،وأن هنوا  حقوا وعود  وراء حيواة النواس يف هوذا ا
يهوا احلو  فر يتحقو  حساب ومن جزاء على ما يقدم النواس مون أعموال.و  بود إذن مون قار غوْي هوذ  الودا

 والعدل يف ا؟زاء.
لك تقفووز لسووريع.لذارة والبداه ،تتووداعى حلقاهتووا يف حسووهم علووى هووذا النحوول فهووك سلسوول  موون منطوو  الفطوو

حلووو  احه  قرا  اول،املصوووإىل خيووواهلم صووولرة النوووار،فيكلن الووودعاء إىل اّلِل أن يقووويهم منهوووا،هل ااوووانر األ
 .الكامن يف هذا اللجلق ..وهك لفت  عجيب  إىل تداعك املشاعر عند ذوي البصائر

 يقاع م العووووذب،واالطليل،اااكووووع اللاجوووو  الراجوووو  املنيووووه،ذي الوووونغ الوووودعاءمث تنطلوووو  ألسوووونتهم بووووذلك 
ىل رّبووم إوهووم يتجهوولن    األوىلاملنسوواب،واحلرارة الباقيوو  يف املقووانع واألنغووام  و  بوود موون وقفوو  أمووام الرجفوو

َوموووا « ..»ْخَزيْوتَوووهُ أَ  اَر فَوَقووودْ ِخِل النَّوووَربَّنوووا ِإنَّوووَك َموووْن تُووودْ »ليقووويهم عوووذاب النوووار ..  بووود مووون وقفووو  أموووام قووولهلم:
موون ااووزي  -قبوول كوول كووكء  - ..إوووا تشووك  ن خوولفهم موون النار،إ ووا هوول خوول « لِلظَّوواِلِمنَي ِمووْن أَْنصووار  

نوووال أهووول ي الوووذي يالوووذي يصووويه أهووول النار.وهوووذ  الرجفووو  الووويت تصووويبهم هوووك أو  رجفووو  احليووواء مووون ااوووز 
ك بشوعلر كموا أووا تشو  ع النار هم أكد حساسي  به من لذ النار.فهك ارعاف  ابعثها األكث احلياء من اّلِل،ف

 القلي  نه   انصر من اّلِل،وأن الظاملني ما هلم من أنصار ..
ْعنا ُمناِقاي  يُن»مث  ضك مع الدعاء اااكع الطليل: نَّا.َربَّنوا فَواْغِفْر  آِمنُولا ِبَربُِِكْم.َفآمَ ميواِن:أَنْ اِقي ِلإْلِ َربَّنا ِإنَّنا  َِ

 « ..ُذنُلبَنا،وََكفِِْر َعنَّا َسيِِ اتِنا َوتَوَلفَّنا َمَع اأْلَْبرارِ لَنا 
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ول موا أة،فتبحة فهك قللب مفتلحو  موا إن تتلقوى حوَّت تسوتجيه.وحَّت تسوتيقج فيهوا احلساسوي  الشوديد
 ت،واللفاة موع السوي اتبحة عن تقصْيها وذنلّبا ومعصويتها،فتتجه إىل رّبوا تطلوه مغفورة الوذنلب وتكفوْي

 ر.األبرا
 طهوور موون الووذنهفار والتويتسوو  لوول هووذ  الفقوورة يف الوودعاء مووع لووالل السوولرة كلهووا،يف ا عووا  إىل ا سووتغ
ار   علووى ا نتصوولوويت يتلقووواملعصووي ،يف املعركوو  الشووامل  مووع كووهلات الوونفك ومووع الووذنه وااطي  .املعركوو  ا

املووو  لهووا وحووودة متككالسووولرة  ن ..و فيهووا ابتوووداء كوول انتصوووار يف معووار  امليووودان،مع أعووداء اّلِل وأعوووداء ا ميووا
 متناسق  ا يقاعات والظالل.

موا َوَعوْدتَنا َعلوى  نوا َوآتِنواَربَّ »عواق:وختام هذا الدعاء.تلجه ورجاء.واعتمواق واسوتمداق مون الثقو  بلفواء اّلِل ابملي
 « ..ُرُسِلَك،َو  خُتْزان يَوْلَم اْلِقياَمِ ،ِإنََّك   خُتِْلُ  اْلِميعاقَ 

اء موون جوواء يف ا عفوويعاق،ور للعوود اّلِل،الووذي بلغتووه الرسوول،ويق  بلعوود اّلِل الووذي   حلوو  امل فهوول اسووتنجاز
زي،وكوودة ن هووذا اامووااووزي يوولم القيام ،يتصوول ابلرجفوو  األوىل يف هووذا الدعاء،ويوودل علووى كوودة ااوول  
 تها وتقلاهوافيتهوا وكوفاتذكر  واستحضار  يف مطلع الودعاء ويف ختاموه. ا يشوك  ساسوي  هوذ  القلولب ورق

 وحيائها من اّلِل.
 لكوووامن فيوووه،يفااع احلووو  والووودعاء يف جمملعوووه ميثووول ا سوووتجاب  الصوووناقق  العميقووو ، ُياء هوووذا الكووولن وإيقووو

 القللب السليم  املفتلح  ..
 قاء ..و  بد من وقف  أخرى أمام هذا الدعاء،من جانه ا؟مال الفب والتناس  يف األ

هك ا يف الشووعر،فالقوورآن غْيهوو والقوولايف يف -لووه فيهووا قافيوو  معينوو  هلايهتووا إن كوول سوولرة موون سوولر القوورآن تغ
« .َحِكيم .ُمِبني .ُمرِيه  َبِصوووووووووووووووووووْي  »مثووووووووووووووووووول: -ليسوووووووووووووووووووحل حرفوووووووووووووووووووا متحووووووووووووووووووودا،ولكنها إيقووووووووووووووووووواع متشوووووووووووووووووووابه 

 ..إخل.« ْي ا  .كَ  ي اَخِفي ا.َكِقي ا.َكْرقِ « ..»اأْلَْلباِب،اأْلَْبصاِر.النَّاَر.َقرار  ..»
 ع احلكاي .يف ملاض  يف ملاضع التقرير.والثاني  يف ملاضع الدعاء.والثالث وتغله القافي  األوىل

 فيهو وائل السلرة ما يف أوسلرة آل عمران تغله فيها القافي  األوىل.و  تبعد عنها إ  يف ملضعني:أوهل
ذا املود .فهوالقورآين . التعبوْي قعاء.والثاين هنا عند هوذا الودعاء ا؟ديود ..وذلوك مون بودائع التناسو  الفوب يف
 مين  الدعاء رن  رخي ،وعذوب  صلتي .تناسه جل الدعاء والتلجه وا بتهال.

وهنووووووا  لووووووواهرة فنيووووووو  أخووووووورى ..إن عووووووورم هوووووووذا املشهد:مشوووووووهد التفكووووووور والتووووووودبر يف خلووووووو  السوووووووماوات 
واألرم،واختال  الليل والنهار،يناسبه قعاء خاكع مرتل نليل النغم،عمي  النثات.فيطلل بذلك عورم 

إُياءاتووه ومييراتووه،على األعصوواب واأل وواع واايووال،فييير يف اللجوودان، ا فيووه موون خشوولع وتنغوويم املشووهد و 
وتلجووه وارعووا  ..وهنووا نووال املشووهد بعباراتووه ونووال بنغماتووه  ووا يوويقي غرضووا أصوويال موون أغوورام التعبووْي 

فَاْسوَتجاَب هَلُوْم َرُّبُوْم »القرآين،وُيق     فني  أصيل  من  اتوه.مث ..نوال ابلورق عليوه وا سوتجاب  لوه كوذلك:
فَالَّووِذيَن هوواَجُروا،َوأُْخرُِجلا ِمووْن  -بَوْعُضووُكْم ِمووْن بَوْعووخ   -َأيِنِ   ُأِضوويُع َعَمووَل عاِموول  ِمووْنُكْم ِمووْن ذََكوور  أَْو أُنْثووى 
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ُهْم َسوويِِ اهِتِْم،وَ  أَلُْقِخَلنوَُّهْم َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر ِقايرِِهووْم،َوأُوُذوا يف َسووِبيِلك،َوقاتَوُللا َوقُِتلُوولا،أَلَُكفَِِرنَّ َعوونوْ
ُ ِعْنوووَدُ  ُحْسوووُن الثَّووولاِب ..  يَوُغرَّنَّوووَك تَوَقلُوووُه الَّوووِذيَن َكَفوووُروا يف اْلِبالقِ  .َمتووواع  قَِليووول  مُثَّ ..يَووولااب  ِموووْن ِعْنوووِد اّللَِّ َواّللَّ

ُووْم هَلُووْم َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيهووا،نُوُز   َمووْأواُهْم َجَهوونَُّم َوبِووْ َك اْلِمهوواُق.لِكِن  الَّووِذيَن اتوََّقووْلا َرّبَّ
.َوما ِعْنَد اّللَِّ َخْْي  ِلْاَْبرارِ   « ..ِمْن ِعْنِد اّللَِّ

تطلبوات وهك استجاب  مفصل ،وتعبْي مطلل،يتناس  مع السم  الفني  للتعبْي القرآين وف  مقتضى احلال،وم
 .492امللق ،من ا؟انه النفسك والشعلري

نبيعو   لماتوه،مث علوىهلوك ومقمث بلا نتلايت هذ  ا ستجاب  ا هلي ،وق لتها على نبيع  هوذا املونهج ا 
 منهج ال بي  ا سالمي  وخصائصه ..

تلقلا مووون  ر،و ل والنهووواإن أو  األلبووواب هوووي ء،تفكروا يف خلووو  السوووماوات واألرم،وتووودبروا اخوووتال  الليووو
كوع الودعاء ااا ّبوم بوذلكر كتاب الكلن املفتل ،واستجابحل فطرهتم  ُياء احلو  املسوتكن فيوه،فاعهلا إىل 
فمواذا  لا اللقوق ..ئهم املخاللاج  الطليل العمي  ..مث تلقلا ا ستجاب  من رّبم الكرمي الرحيم،على قعا

 كانحل ا ستجاب ف
 َرُّبُووْم َتجاَب هَلُوومْ فَاْسوو»ن:آت هووذا املوونهج ا هلووك وتكاليفووه يف لقوود كانووحل قبوول  للوودعاء،وتلجيها إىل مقلمووا

 ..« ْن بَوْعخ  ُضُكْم مِ َأيِنِ   ُأِضيُع َعَمَل عاِمل  ِمْنُكْم ..ِمْن ذََكر  أَْو أُنْثى بَوعْ 
فووووْي ىل اّلِل لتك عوووا  إإنوووه لووويك جموووورق التفكووور وجمووورق التوووودبر.وليك جمووورق ااشووولع وا رعووووا .وليك جمووورق ا

هوووووذا  ي ينشووووأ عووووونالعموووول ا اايب،الوووووذ«.العمووووول»سووووي ات والنجووووواة موووون ااوووووزي وموووون النوووووار ..إ وووووا هوووول ال
م عتووث  ا سوووالل الوووذي يالتلقووك،وعن هووذ  ا سوووتجاب ،وعن هووذ  احلساسوووي  املمثلوو  يف هوووذ  ا رعافوو .العم

لووذي ااء.بوول العموول جليووه ابلر عبوواقة كعبوواقة التفكوور والتدبر،والووذكر وا سووتغفار،واال  موون اّلِل،والتلجووه إ
فرقو  انكو   مون توإانت بال  ع:ذكراانيعتث  ا سالم الثمرة اللاقعي  املرجلة هلذ  العباقة،والذي يقبل من ا؟مي

 اختال  ا؟نك.
 كلهم سلاء يف امليزان ..و  -عضهم من بعخ ب -فكلهم سلاء يف ا نساني  

 ملنهج،ونبيعوو انووه نبيعوو  واملووال كمووا تتبووني ممث تفصوويل للعموول،تتبني منووه تكووالي  هووذ  العقيوودة يف الوونفك 
 ئ ،وتكسووووْيبوووو  العلااألرم الوووويت يقوووولم عليها،ونبيعوووو  الطريوووو  ومووووا فيووووه موووون علائوووو  وأكلا ،وضوووورورة مغال
 كانوووووووووحل حيات،وأاياألكووووووووولا ،واهيد ال بووووووووو  للنبتووووووووو  الطيبووووووووو ،والتمكني هلوووووووووا يف األرم،أاي كانوووووووووحل التضووووووووو

ُهْم ا َوقُِتلُووووووووولا.أَلَُكفَِِرنَّ ك،َوقاتَوُلل  َسوووووووووِبيلِ لا ِموووووووووْن ِقايرِِهوووووووووْم،َوأُوُذوا يف فَالَّوووووووووِذيَن هووووووووواَجُروا،َوأُْخرِجُ »العقبوووووووووات:  َعووووووووونوْ
ُ عِ عِ لااب  ِمْن ْواُر.يَ َسيِِ اهِتِْم،َوأَلُْقِخَلنوَُّهْم َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَ  ،َواّللَّ  «.ْنَدُ  ُحْسُن الثَّلابِ ْنِد اّللَِّ
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رجلا مووون مكووو ،وأخ  املخوووانبني ّبوووذا القووورآن أول مرة.الوووذين هووواجروا مووونوقووود كانوووحل هوووذ  صووولرة الوووداعني
حاب صوأولكنهوا صولرة قتلولا ..و قايرهم،يف سبيل العقيدة،وأوذوا يف سبيل اّلِل   يف أي غاي  سولا ،وقاتللا 

 -أيو  جاهليو   -هليو  هذ  العقيدة يف صميمها ..يف كل أرم ويف كول زموان ..صولرهتا وهوك تنشوأ يف ا؟ا
لصوودور،وتتأذى ّبووا فتضووي  ّبووا ا -أي قوولم  -ملعوواقين اوبووني القوولم  -أيوو  أرم  -ألرم املعاقيوو  هلووا يف ا

..مث تنمووول  قلووو  مستضوووعف  -ر يف أول األمووو -األنمووواع والشوووهلات،وتتعرم لووواذى واملطارقة،وأصوووحاّبا 
 الووك الصووملق ن األذى،وعلووى الوورغم موون املطووارقة،مثعلووى الوورغم موو -ن تنموول كمووا   بوود أ  -النبتوو  الطيبوو  

 يوور يكوولن تكفووْيشووا  املر واملقاوموو  والوودفاع عوون نفسووها.فيكلن القتووال،ويكلن القتوول ..وعلووى هووذا ا؟هوود ال
 السي ات،ويكلن ا؟زاء ويكلن الثلاب.

يوووواة اب؟هوووود واقووووع احل هووووذا هوووول الطريوووو  ..نريوووو  هووووذا املوووونهج الرابين،الووووذي قوووودر اّلِل أن يكوووولن هققووووه يف
 .بتغاء وجه اّللِ اّلِل.ا هد،وابلقدر الذي يبذله امليمنلن اجملاهدون يف سبيلالبشري،وعن نري  هذا ا؟

وهوووووذ  هوووووك نبيعووووو  هوووووذا املنهج،ومقلماته،وتكاليفوووووه ..مث هوووووذ  هوووووك نريقووووو  املووووونهج يف ال بي ،ونريقتوووووه يف 
يب وفوو  التلجيووه،لالنتقال موون مرحلوو  التووأير اللجووداين ابلتفكوور والتوودبر يف خلوو  اّلِل إىل مرحلوو  العموول ا اووا

 .493هذا التأير هقيقا للمنهج الذي أراق  اّللِ 
ن ملوونهج اّلِل صوواة واملعوواقيفووار والعمث التفاتوو  واقعيوو  إىل الفتنوو  املسووتكن  يف املتوواع املتووا  يف هووذ  األرم للك

لن ،مث كوك   يكوألصحابه ..التفات   عطاء هذا املتاع وزنه الصحي  وقيمته الصحيح ،حَّت   يكلن فتن 
لُوُه الَّووِذيَن  َك تَوقَ   يَوُغرَّنَّوو»لميمنني،الووذي يعوانلن مووا يعوانلن،من أذى وإخووراج مون الووداير،وقتل وقتوال:فتنو  ل

ُوو ِمهوواُق.لِكنِ ْ َك الْ َكَفووُروا يف اْلِبالِق.َمتوواع  قَِليوول  ..مُثَّ َمووْأواُهْم َجَهوونَُّم َوبِوو ْم هَلُووْم َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن الَّووِذيَن اتوََّقووْلا َرّبَّ
.َوما هَْ   « ..ِلْاَْبرارِ   َخْْي  ْنَد اّللَِّ عِ ِتَها اأْلَْواُر،خاِلِديَن ِفيها نُوُز   ِمْن ِعْنِد اّللَِّ

سووولطان،وهل كانووو  والوتقلوووه الوووذين كفوووروا يف البالق،مظهووور مووون مظووواهر النعمووو  واللجووودان،ومن مظووواهر امل
لشوووظ  عوووانلن ايمنني وهوووم يمظهووور ُييوووك يف القلووولب منوووه كوووكء   حمالووو .ُييك منوووه كوووكء يف قلووولب املووو

نمووووا أصووووحاب أهلال،بيو واحلرمان،ويعووووانلن األذى وا؟هوووود،ويعانلن املطووووارقة أو ا؟هوووواق ..وكلهووووا مشووووقات 
أهلوه يعوانلن و رى احلو  البانل ينعملن ويسوتمتعلن  ..وُييوك منوه كوكء يف قلولب ا؟مواهْي الغافلو ،وهك تو

م بطلوني أنفسوهضوالني امليوك منوه كوكء يف قلولب الهذا العناء،والبانول وأهلوه يف منجاة،بول يف مسوالة  وُي
 فيزيدهم ضال  وبطرا و؟اجا يف الشر والفساق.

ُم َوبِووووْ َك يوووول .مُثَّ َمووووْأواُهْم َجَهوووونَّ .َمتوووواع  قَلِ ْلِبالقِ   يَوُغرَّنَّووووَك تَوَقلُووووُه الَّووووِذيَن َكَفووووُروا يف ا»هنووووا شيت هووووذ  اللمسوووو :
  .وب ك املهاق.ما املأوى الدائم ااالد،فهل جهنم متاع قليل ..ينتهك ويذهه ..أ«.اْلِمهاقُ 
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« أْلَْووووووارُ ا َهِْتَهووووا رِي ِمووووونْ َجنَّوووووات  َعْوووو:»ويف مقابوووول املتوووواع القليووووول الووووذاهه جنوووووات.وخللق.وتكرمي موووون اّلِل 
 « ..ارِ  ِلْاَْبر  َخْْي  َوما ِعْنَد اّللَِّ « ..»نُوُز   ِمْن ِعْنِد اّللَِّ « ..»خاِلِديَن ِفيها..»
.وموا تبقوى  لابراريشك أحود يضوع ذلوك النصويه يف كف ،وهوذا النصويه يف كفو ،أن موا عنود اّلِل خوْيوما 

 يف قق ذو عقوول يووزان.ومووا يف القلوه كووبه  يف أن كفوو  الووذين اتقوولا أرجوو  موون كفوو  الووذين كفووروا يف هووذا املي
يووو ،ويف جموووال بال   يف ملضوووع -سوووبحانه  -اختيوووار النصووويه الوووذي حتوووار  ألنفسوووهم أولووول األلبووواب  إن اّلِل 

 ر األعوووداء،و عووودهم بقهووويإقووورار القووويم األساسوووي  يف التصووولر ا سوووالمك   يعووود املووويمنني هنوووا ابلنصووور،و  
 ملاضووووع يفعوووودهم بووووه يعوووودهم ابلتمكووووني يف األرم،و  يعوووودهم كووووي ا موووون األكووووياء يف هووووذ  احليوووواة .. ووووا ي

 أخرى،و ا يكتبه على نفسه ألوليائه يف صراعهم مع أعدائه.
نطوال  هوك نقطو  ا  دعلة.وهوذ فهذا هل األصل يف هوذ  ال«.ما ِعْنَد اّللَِّ »نه يعدهم هنا كي ا واحدا.هل إ

يف غلبو   يمنحوَّت رغبو  املو -يف هذ  العقيدة:التجرق املطل  من كل هد  ومن كول غايو ،ومن كول مطموع 
،ويكلوولا نهووا امليمنلنأن يتجوورق م َّت هووذ  الرغبوو  يريوود اّللِ حوو -عقيدتووه وانتصووار كلموو  اّلِل وقهوور أعووداء اّلِل 

:عطاء ووفواء العقيودة أمرها إليوه،وتتخلا قلولّبم مون أن تكولن هوذ  كوهلة هلوا ولول كانوحل   ختصوها  هوذ 
سووتعالء اكووني واو وأقاء ..فق .وبووال مقابوول موون أعوورام هووذ  األرم،وبووال مقابوول كووذلك موون نصوور وغلبوو  

ك قاخووال يف ن هووذا لوويكني،ويقووع ا سووتعالء ..ولكوو..مث انتظووار كوول كووكء هنووا   مث يقووع النصوور،ويقع التم
 البيع .ليك جزءا من الصفق .

 .. ا بتالء .و .ليك يف الصفق  مقابل يف هذ  الدنيا.وليك فيها إ  األقاء واللفاء والعطاء 
 النصور ّلِل املسولمني ميون  اعلى هذا كانحل البيع  والدعلة مطارقة يف مك  وعلى هذا كوان البيوع والشوراء.و 
ذا هووولتجرق،ووفوولا وا هووذا اوالتمكووني وا سووتعالء و  يسوولمهم مقاليوود األرم وقيوواقة البشووري ،إ  حووني عوورق

 اللفاء :
وا َجواَءِت اأْلَْنَصواُر َوَعوَدُهُم النَّوِلُ :َعِن الشَّْعِلِِ قَالَ  اْلَعَقبَوَ  , فَوَأَ ُهْم َوَمَعوُه اْلَعبَّواُس َرِضوَك هللاُ َعْنوُه , فَوَقواَل َلمَّ

َنا ُعُيلان  " فَوَقواَل أَبُول أَُماَموَ  َأْسوَعُد بْوُن ُزرَا:َرُسلُل هللِا  رََة َرِضوَك " اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر َتَكلَُّملا َوأَْوِجُزوا فَِإنَّ َعَليوْ
ُط ِلَريبِِ أَْن تَوْعُبُدوُ  َوَ  ُتْشورُِكلا " َأْك َِ :اْكَ ِْط ِلَربَِِك َواْكَ ِْط لِنَوْفِسَك َواْكَ ِْط أِلَْصَحاِبَك , فَوَقاَل :هللاُ َعْنهُ 

أَيْووووِديُكْم " مُثَّ بِووووِه َكوووويوْ  ا , َولِنَوْفِسووووك أَْن َاْنَوعُوووولين ِ َّووووا َاْنَوعُوووولَن ِمْنووووُه أَنْوُفَسووووُكْم , َوأِلَْصووووَحايب اْلُمَسوووواَواَة يف َذاِت 
وويُه ُخْطبَوو    اْبُسووْ  يَووَدَ  فَووَأاَن :" اْ؟َنَّووُ  " قَالَ :َفَمووا لَنَووا قَووالَ :ِمثْوَلَهووا قَالَ َخطَووَه ُخْطبَوو   َ ْ َحْطُووِه اْلُمووْرُق َوَ  الشِِ

ا :فَوَقوواَل يَوْعووِب أاََب أَُماَمووَ  َرِضووَك هللاُ َعْنهُ :أَوَُّل َمووْن اَبيِعُووَك .مُثَّ َرَجْعنَووا ِإىَل َحووِديِة َجوواِبر  َرِضووَك هللاُ َعْنووُه قَالَ  ُرَويْوود 
, َوِإنَّ ِإْخرَاَجوُه اْليَووْلَم ُمَفاَرقَوُ  َ ْ َنْضِرْب إِلَْيِه َأْكَباَق اْلَمِطكِِ ِإ َّ َوحَنُْن نَوْعَلُم أَنَّوُه َرُسولُل هللِا  اَي أَْهَل يَوْثِرَب , ِإانَّ 

َهوا  ِإَذا َمسَّوْتُكْم َوقُتِوَل ِخيَوارُُكْم اْلَعَرِب َكافَّ   َوقَوْتُل ِخَيارُِكْم َوأَْن تَوَعضَُّكُم الُسُيلُ  , فَِإمَّوا أَنْووُتْم قَووْلم  َتْصوِثُوَن َعَليوْ
فَووَذُروُ  فَوُهووَل أَْعووَذُر  َوُمَفاَرقَووُ  اْلَعووَرِب َكافَّوو   َفُخووُذوُ  َوَأْجوورُُكْم َعلَووى هللِا , َوِإمَّووا أَنْوووُتْم خَتَوواُفلَن َعلَووى أَنْوُفِسووُكْم ِخيَفوو   
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َعووَ  َوَ  َنْسووَتِقيُلَها , قَالَ  َلُكووْم ِعْنووَد هللِا , فَوَقوواُللا اَي َأْسووَعُد أَِمووْ  َعْنووُه يَووَد َ  فَوُقْمنَووا إِلَْيووِه :فَوووَلهللِا َ  نَووَذُر َهووِذِ  اْلبَويوْ
َنا ِبَشْرِط اْلَعبَّاِس َرِضَك هللاُ َعْنُه َويُوْعِطيَنا َعَلى َذِلَك اْ؟َنََّ  ."  494َرُجال  َرُجال  َذُْخُذ َعَليوْ

 واملال..والقياقة.للحدة.والقلة.والتمكني..وا؟ن  فق     يقل:النصر والعز وا« ا؟ن ..»هكذا 
رج عون الصووفق   وهكووذا ..ربوو  البيووع و  فووذلك كلووه خووا -ّلِل وأجوورا  علوى أيووديهم  ووا موونحهم ا -والرخواء 

 نقيل و  نستقيل ..لقد أخذوها صفق  بني متبايعني أوك أمرها،وأمضك عقدها.
يت قوودر أن يضووع يف يوودها مقاليوود األرم،وزمووام و  تعوود هنووا  مسوواوم  حلهلووا  وهكووذا رىب اّلِل ا؟ماعوو  الوو

القياقة،وسلمها األمان  الكثى بعد أن عرقت من كل أنماعها،وكل رغباهتا،وكل كوهلاهتا،حَّت موا حوتا 
منهوووا ابلووودعلة الووويت هملهوووا،واملنهج الوووذي هققه،والعقيووودة الووويت اووولت مووون أجلها.فموووا يصووول  حلمووول هوووذ  

 .495سه يف نفسه،أو بقيحل فيه بقي    تدخل يف السلم كاف لنف األمان  الكثى من بقك له أرب
 أعباء المنهج وشرط الطريق 200 - 199الدرس الثاني:

م إىل لمني،وقد انضوان املسووقبل ختام السلرة يعلق السيا  إىل أهل الكتاب،فيقرر أن فريقا منهم ييمن إميو
 اِبّللَِّ َوموا أُنْوزَِل َموْن يوُوْيِمنُ تواِب لَ أَْهوِل اْلكِ  َوِإنَّ ِمونْ »ملكه ا سالم معهم.وسار سوْيهتم.وله كوذلك جوزا هم:

،  َيْشوووَ ُوَن آبِ  .أُول ِوووَك هَلُووومْ  مَثَنوووا  ايِت اّللَِّ إِلَْيُكْم،َوموووا أُنْوووزَِل إِلَْيِهْم.خاِكوووِعنَي ّللَِِّ َ   قَِليال  ِوووْم.ِإنَّ اّللَّ َأْجووورُُهْم ِعْنوووَد َرّبِِ
 «.َسرِيُع احلِْسابِ 

الكثْي.ففوك  ن السولرةمع أهل الكتاب.وقد ذكر مون نولائفهم ومولاقفهم فيموا سوب  مو إنه احلساب ااتامك
ري ،وانتهولا لكلا الطمعرم ا ميان،ويف مشهد الدعاء وا ستجاب ،يذكر كذلك أن من أهل الكتاب من س

ا أنوزل إلويهم  ورسوله.آمنلا   أحود مونإىل النهاي .فآمنلا ابلكتاب كله،و  يفرقلا بني اّلِل ورسوله،و  يفرقولا بوني
 ان نظوورة القوورب  العقيوودة الوويت تنظوور إىل ملكووه ا ميوووهووذ   وو  هووذ -موون قبوول،وآمنلا  ووا أنووزل للمسوولمني 

ن  وات موشوامل ،ويثز كليته الو واللق وتنظر إىل خ  العقيدة ملصل  ابّلِل،وتنظر إىل منهج اّلِل يف وحدته 
فل  صووقهم ّبوذا مون  ..ليفور رائهم آبايتوه مثنوا قلويالاملويمنني مون أهول الكتاب: و  ااشولع ّلِل و و  عودم كوو

اء أعورام ايت اّلِل،لقوكتموان هلأهل الكتاب،و تهم األصيل  هك التبج  وقل  احليواء مون اّلِل.مث التزويور وال
 ِإنَّ اّللََّ   » -حاكوووا   -عوووه احليووواة الرخيصووو   ويعووودهم أجووور املووويمنني عنووود اّلِل.الوووذي   ميطووول املتعووواملني م

 « ..احلِْسابِ َسرِيُع 
ا الَّوووِذيَن اي أَيُوَهووو» :رط الطريووومث اوووكء ا يقووواع األخوووْي،يف نوووداء اّلِل للوووذين آمنووولا،وتلخيا أعبووواء املنهج،وكووو

َ َلَعلَُّكْم   « ..نَ ْفِلُحل توُ آَمُنلا اْصِثُوا،َوصاِبُروا،َوراِبطُلا،َواتوَُّقلا اّللَّ
 ألعباء.عليهم هذ  ا ليت تلقكبطهم  صدر النداء.واإنه النداء العللي للذين آمنلا.ندا هم ابلصف  اليت تر 

                                                 
 ( صحي  لغْي  4025( )232/  4) -أخبار مك  للفاكهك  - 494
ْلِم َكافَّ   اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اْقُخُللا »من ا؟زء الثاين يف تفسْي قلله تعاىل: 122 - 206راجع ص  - 495  السيد رمحه هللا () «.يف السِِ
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ِذيَن يُوَهوووووا الَّووووواي أَ »اء:والووووويت تووووويهلهم للنوووووداء وتووووويهلهم لاعبووووواء،وتكرمهم يف األرم كموووووا تكووووورمهم يف السوووووم
 النداء هلم.للصث واملصابرة،واملرابط ،والتقلى ..«.آَمُنلا

ا  السوولرة ني ..وسوويقين،ويووذكران جمتمعوووسوويا  السوولرة حافوول بووذكر الصووث وبووذكر التقوولى ..يووذكران مفر 
ن مث والبلبلوو ،وم اهلزميوو  حافوول كووذلك ابلوودعلة إىل ا حتمووال واجملاهوودة وقفووع الكيوود وعوودم ا سووتماع لوودعاة

 ام.أنسه خت ختتم السلرة ابلدعلة إىل الصث واملصابرة،وإىل املرابط  والتقلى،فيكلن هذا
وش ابلوودماء كوولا ،مفر   نليوول كووا ،حافل ابلعقبووات واألوالصووث هوول زاق الطريوو  يف هووذ  الدعلة.إنووه نريوو

ا ئبها،وأنماعهوولوونفك ورغا..الصووث علووى أكووياء كثْية:الصووث علووى كووهلات ا ا بووتالء واألكووالء،واب يذاء و 
عفهم نقصووهم وضووو ومطاحمها،وضوعفها ونقصووها،وعجلتها ومالهلووا موون قريووه  والصووث علووى كووهلات النوواس 

الصووووث علووووى لثمووووار  و ل اعهم،وأيرهتم،وغرورهم،والتلائهم،واسووووتعجاهلموجهلهووووم وسوووولء تصوووولرهم،واحنرا  نب
 يالء  تنفج البانل،ووقاح  الطغيان،وانتفاش الشر،وغلب  الشهلة،وتصعْي الغرور واا

 ضي   لكرب والوالصث على قل  الناصر،وضع  املعني،ونلل الطري ،ووساوس الشيطان يف ساعات ا
من األ  ،وما تثووووووووووْي  يف الوووووووووونفك موووووووووون انفعووووووووووا ت متنلعوووووووووو .والصووووووووووث علووووووووووى موووووووووورارة ا؟هوووووووووواق هلووووووووووذا كلووووووووووه

والسووأم  بشووري  وامللووللفطوورة الوالغيج،واحلن ،والضي ،وضووع  الثقوو  أحيوواان يف ااْي،وقلوو  الرجوواء أحيوواان يف ا
 واليأس أحياان والقنلط  

تلاضووع اء يف بال الرخوووالصووث بعوود ذلووك كلووه علووى ضووب  الوونفك يف سوواع  القوودرة وا نتصووار والغلب ،واسووتق
 داء  وككر،وبدون خيالء وبدون اندفاع إىل ا نتقام،وعاوز القصاص احل  إىل ا عت

 خشلع ..أنين  ويق  و له يف نمكوالبقاء يف السراء والضراء على صل  ابّلِل،واستسالم لقدر ،ورق األمر إليه  
حقيقوو     تصوولر لسووالك يف هووذا الطريوو  الطليوول .. ووا يصوواق  ا -وعلووى مثلووه  -والصووث علووى هووذا كلووه 

 الكلمات.
توذوقها قات الطريو  و عواىن مشو فالكلمات   تنقل املدللل احلقيقك هلذ  املعاانة.إ ا يدر  هذا املدللل من

 انفعا ت وعارب ومرارات  
.كانلا   هوذا النوداءعور   وذاوالذين آمنلا كانلا قد ذاقلا جلانه كثْية من ذلك املودللل احلقيقك.فكوانلا أ

  الصث الذي يطله اّلِل إليهم أن يزاولل  ..يعرفلن مع 
دين ُيواوللن جاهو اء الذينواملصابرة ..وهك مفاعل  من الصث ..مصابرة هذ  املشاعر كلها،ومصابرة األعد
 اهدة.نلل اجمل أن يفللا من صث امليمنني ..مصابرهتا ومصابرهتم،فال ينفد صث امليمنني على

 لاء.الناس س أعدائهم من كلامن الصدور،وأعدائهم من كراربل يظللن أصث من أعدائهم وأقلى:
فكأ ووا هوول رهووان وسووبا  بيوونهم وبووني أعدائهم،يوودعلن فيووه إىل مقابلوو  الصووث ابلصووث،والدفع ابلدفع،وا؟هوود 
اب؟هد،وا صوورار اب صوورار ..مث تكوولن هلووم عاقبوو  الشوولط  ن يكلنوولا أيبووحل وأصووث موون األعووداء.وإذا كووان 

 وميضك يف الطري ،فما أجودر احلو  أن يكولن أكود إصورارا وأعظوم صوثا علوى املضوك يف البانل يصر ويصث
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الطريووو   واملرابطووو  ..ا قامووو  يف ملاقوووع ا؟هووواق،ويف الثغووولر املعرضووو  هلجووولم األعوووداء ..وقووود كانوووحل ا؟ماعووو  
ل أعبووواء املسوولم    تغفووول عيلووووا أبووودا،و  تستسووولم للرقووواق  فموووا هاقووووا أعووودا ها ق ،منوووذ أن نلقيوووحل حلمووو

الدعلة،والتعرم ّبا للناس.وما يهاقوا أعدا ها ق  يف أي زمان أو يف أي مكان وموا تسوتغب عون املرابطو  
للجهاق،حيثموا كانوحل إىل آخور الزموان  إن هوذ  الودعلة تلاجوه النواس  ونهج حيواة واقعوك.منهج يووتحكم يف 

م.منهج خووووووووْي عوووووووواقل ضوووووووومائرهم،كما يووووووووتحكم يف أملاهلم،كمووووووووا يووووووووتحكم يف نظووووووووام حيوووووووواهتم ومعايشووووووووه
ا سووتقام  مسووتقيم.ولكن الشوور   يسوو ي  للموونهج ااووْي العوواقل املسووتقيم والبانوول   ُيووه ااووْي والعوودل و 

والطغيان   يسلم للعدل واملساواة والكرام  ..ومن مث ينهد هلذ  الدعلة أعداء من أصحاب الشور والبانول 
 يريودون أن يتخلولا عون ا سوتنفاع وا سوتغالل.وينهد والطغيان.ينهد حلرّبوا املسوتنفعلن املسوتغللن الوذين  

حلرّبووا الطغوواة املسووتكثون الووذين   يريوودون أن يتخلوولا عوون الطغيووان وا سووتكبار.وينهد حلرّبووا املسووته ون 
املنحلوولن،ألوم   يريووودون أن يتخلوولا عووون ا حنووالل والشوووهلات ..و  بوود مووون جماهوودهتم مجيعوووا.و  بوود مووون 

  بووووود مووووون املرابطووووو  واحلراسووووو .كك   تيخوووووذ األمووووو  املسووووولم  علوووووى غووووورة مووووون أعووووودائها الصوووووث واملصوووووابرة.و 
 الطبيعيني،الدائمني يف كل أرم ويف كل جيل ..

ألرم منهجهووا قوويم يف اهووذ  نبيعوو  هووذ  الدعلة،وهووذا نريقهووا ..إوووا   تريوود أن تعتوودي ولكوون تريوود أن ت
لة نريقهوا ابلقو من يقو  يفاملونهج وهوذا النظوام.و القلمي ونظامها السليم ..وهك واجدة أبدا من يكر  ذلك 

 كووولبووول املعركووو  با أن تقهلووووالكيووود.ومن يووو با ّبوووا الووودوائر.ومن ُيارّبوووا ابليووود والقلوووه واللسوووان ..و  بووود 
 تكاليفها،و  بد هلا أن تراب  وهرس و  تغفل حلظ  و  تنام  

أن يضوع   ل وُيرسوه ُيرسوه أن يغفووالتقلى ..التقلى تصاحه هذا كلوه.فهك احلوارس الويقج يف الضومْي 
 وُيرسه أن يعتدي وُيرسه أن ُييد عن الطري  من هنا ومن هنا .

ضوو  ا ت املتناق ا نفعووو  يوودر  احلاجوو  إىل هووذا احلووارس الوويقج،إ  موون يعوواين مشووا  هووذا الطريوو  ويعووا 
 املتكايرة املتلاكب  يف كَّت احلا ت وكَّت اللحظات ..

اع التكوالي  كلها،ومجو  السولرة الويت حولت ذلوك احلشود مون ا يقاعوات.وهل مجاعهواإنه ا يقواع األخوْي يف 
  يف لط ّبووا الفووالطليوول وينووالوويت تفرضووها هووذ  الوودعلة يف عملمهووا ..وموون مث يعلوو  اّلِل ّبووا عاقبوو  الشوولط ال

 وصد  اّلِل العظيم ..«.َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ »هذا املضمار:
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 مدني ة وآياأها ست  وسبمون ومائة ساء( سور  الن  4)

 الامريف بسور  النساء

 بسم اّلّل الّرلن الّرحيم
النوووووزول بعووووود سووووولرة  وترتيبهوووووا يف -بقووووورة بعووووود سووووولرة ال -هوووووذ  السووووولرة مدنيووووو ،وهك أنووووولل سووووولر القووووورآن 

زوة غو زل يفوبعضوها نوللهجرة، املمتحن ،اليت تقلل الرواايت:إن بعضها نزل يف غوزوة الفوت  يف السون  الثامنو 
 احلديبي  قبلها يف السن  الساقس .

ول يف ا؟وزء األ مطالع الكالم علوى سولرة البقورة كما بينا يف  -ولكن األمر يف ترتيه السلر حسه النزول 
ت تتنوزل مون يك قطعيا.كما أن السلرة   تكن تنزل كلهوا قفعو  واحودة يف زمون واحد.فقود كانوحل اهلايل -

  -علوى هوذا  -اللاحودة  ،بلضع كل منها يف ملضعه من سولرة بذاهتا،والسولرةسلر متعدقة مث ذمر النل 
انووحل كرة البقوورة  فوو ة موون الزمووان تطوولل أو تقصوور.وقد اتوود عوودة سوونلات.ويف سوول « مفتلحوو »كانووحل تظوول 

 هنا  آايت من أوائل ما نزل يف املدين ،وآايت من أواخر ما نزل من القرآن.
  لسووون  الثامنووو سووو  ويف انوووزل بعووود سووولرة املمتحنووو  يف السووون  الساق وكوووذلك الشوووأن يف هوووذ  السووولرة.فمنها موووا

 كذلك.
ايت هووذ  آل أن يكوولن نووزو  -علووى كوول حووال  -ولكوون منهووا الكثووْي نووزل يف أوائوول العهوود ابهلجرة.واملنتظوور 

قدموو   ،حني نزلووحل م  الثامنووالسوولرة قوود امتوود موون بعوود غووزوة أحوود يف السوون  الثالثوو  اهلجريوو ،إىل مووا بعوود السوون
 ملمتحن .سلرة ا

يت َذْتِوونَي اْلفاِحَشووَ  ِمووْن »ونووذكر علووى سووبيل املثووال اهليوو  الوولارقة يف هووذ  السوولرة عوون حكووم الزانيووات: َوالووالَّ
ْو نَّ اْلَموووْلُت أَ ِنسووواِئُكْم فَاْسَتْشوووِهُدوا َعلَوووْيِهنَّ أَْربَوَعووو   ِموووْنُكْم فَوووِإْن َكوووِهُدوا فََأْمِسوووُكلُهنَّ يف اْلبُويُووولِت،َحَّتَّ يَوتَوَلفَّووواهُ 

ُ هَلُوووونَّ َسووووِبيال   ..فموووون املقطوووولع بووووه أن هووووذ  اهليوووو  نزلووووحل قبوووول آيوووو  سوووولرة النوووولر الوووويت بينووووحل حوووود « َاَْعووووَل اّللَّ
ُهموووا ِمائَوووَ  َجْلوووَدة ،َو  َشُْخوووْذُكْم ِّبِموووا رَأْفَووو   يف ِقيوووِن اّللَِّ »الوووزان: وووُتْم الزَّانِيَوووُ  َوالوووزَّاين فَاْجلِوووُدوا ُكووولَّ واِحووود  ِمنوْ ،ِإْن ُكنوْ

..وهذ  اهليو  األخوْية نزلوحل بعود حودية « ْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر،َوْلَيْشَهْد َعذاَّبُما نائَِف   ِمَن اْلُمْيِمِننيَ توُ 
-َعوْن ُعبَواَقَة بْوِن الصَّواِمحِل قَواَل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ فا فك يف السن  ااامس  )أو يف السن  الرابعو  علوى روايو ( 

-  « ُهَلُونَّ َسوِبيال  اْلِبْكوُر اِبْلِبْكوِر َجْلوُد ِمائَو   َونَوْفوُى َسوَن   َوالثوَّيِِوهُ ُخذ ُ  اِبلثوَّيِِوِه وا َع ِِ ُخُذوا َع ِِ قَوْد َجَعوَل اّللَّ
 ..وكان السبيل هل هذا احلكم الذي تضمنته آي  النلر.496«َجْلُد ِمائَ   َوالرَّْجُم 

دل علوى تولاري  نزوهلوا علوى وجوه التقريوه.على النحول الوذي بينوا  ويف السولرة  واذج كثوْية كهوذا النملذج،تو
 .. 497يف مطالع الكالم عن سلرة البقرة 

                                                 
 ( 5094) -املكنز  -صحي  مسلم - 496
 ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء األول. 27ص  - 497
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سوالمك ء اجملتموع ا م ،وإنشواهذ  السلرة اثل جانبا من ا؟هد الذي أنفقوه ا سوالم يف بنواء ا؟ماعو  املسل
نبثو  ؟ديد،الوذي ااجملتمع رآن يف اويف محاي  تلك ا؟ماع ،وصيان  هذا اجملتمع.وتعرم  لذجا من فعل الق

  هوووذا ذلوووك نبيعوووأصوووال مووون خوووالل نصلصوووه،والذي نشوووأ ابتوووداء مووون خوووالل املووونهج الرابين.وتصووولر ّبوووذا و 
فاعلووه الوورابين ..ت ع املوونهجاملوونهج يف تعاملووه مووع الكووائن ا نسوواين كمووا تصوولر نبيعوو  هووذا الكووائن وتفاعلووه موو

رحلوو  م.خطوولة خطلة،و سووف  اهلوواب ،إىل القموو  السووامق  .معووه وهوول يقوولق خطووا  يف املرتقووى الصوواعد،من ال
طولة ختلول منهوا خ الويت   مرحل  ..بني تيارات املطامع والشهلات واملخاو  والرغائه وبني أكلا  الطريو 
رة وسوولرة قوويف سوولرة الب -واحوودة وبووني األعووداء امل بصووني علووى نوولل الطريوو  الشووائك  وكمووا رأينووا موون قبوول 

ملونهج اوبيوان نبيعو   البسات انيط  بنشأة ا؟ماع  املسلم  يف املدينو قرآن لكل اململاجه  ال -آل عمران 
،والقيم صولر ا سوالمكليها التالرابين الذي تنشأ ا؟ماع  على أساسه وتقرير احلقائ  األساسي  اليت يقلم ع

 انوووو  يف األرممذ  األّبووووواملووولازين الوووويت تنبثوووو  مووون هووووذا التصوووولر وإبوووراز التكووووالي  الوووويت يقتضووويها النهوووولم 
ها موون وسووائل م،وهووذير وتصوولير نبيعوو  أعووداء هووذا املوونهج وأعووداء هووذ  ا؟ماعوو  الوويت تقوولم عليووه يف األر 

والتوولاء  م موون خسوو أول ووك األعووداء وقسائسووهم وبيووان مووا يف عقائوودهم موون زيوو  واحنرا ،ومووا يف وسووائله
 البسات واحلقائ  ..لاجه مجل  هذ  املي - هذ  السلرة يف -...إخل ...فكذلك نرى القرآن 

ا ليوه ملضولعاهتإلوذي تشود إ  أن لكل سلرة من سلر القرآن كخصيتها اااص ،ومالحمها املميزة،وحملرهوا ا
لرهوا يف   حولل حممجيعا ..ومن مقتضيات الشخصي  اااصو  أن تتجموع امللضولعات يف كول سولرة وتتناسو

موع  -الم ،وهل مات واملاحلك املميز الس نظام خاص ّبا،تثز فيه مالحمها،وتتميز به كخصيتها.كالكائن
أووووووا كوووووائن  -ونكووووواق حنوووووك  -ه علوووووى العمووووولم  وحنووووون نووووورى يف هوووووذ  السووووولرة واحووووود مووووون جنسووووو -هوووووذا 

كلمووات يف ايت والحك،يسووتهد  غرضووا معينا،واهوود لووه،ويتلخى هقيقووه بشووَّت اللسووائل ..والفقوورات واهل
ل سوولرة موون ا  كووعووكمووا نستشووعر   -عر عاههووا السوولرة،هك اللسووائل الوويت تبلوو  ّبووا مووا تريوود  وموون مث نستشوو

ن  والتجوووووووواوب مووووووووع الكووووووووائن احلك،املعوووووووورو  السوووووووومات،املميز إحسوووووووواس التعووووووووا -سوووووووولر هووووووووذا القوووووووورآن 
مول  ود لسولرة تعااملالم ،صاحه القصد واللجه ،وصاحه احلياة واحلرك ،وصاحه احلك والشوعلر  إن 

ويف تكييو   ونبوذ رواسوبه -جململعو  املسولم  لوذي منوه التقطوحل اا -وجهد يف حمل مالم  اجملتمع ا؟اهلك 
 مالم  اجملتمع املسلم،وتطهْي  من رواسه ا؟اهلي  فيه،وجالء كخصيته اااص .

الوووذي منوووه    املووونهجكموووا تعمووول  ووود وجهووود يف استجاكوووته للووودفاع عووون كينلنتوووه املميزة،وذلوووك ببيوووان نبيعووو
أهووول الكتووواب و  مووون املشوووركني -ه مووون حللوووه انبثقوووحل هوووذ  الكينلنووو  املميزة،والتعريووو   عدائوووه الراصووودين لووو

م وحوووبلهم وكشووو  وسوووائله -ميوووان واملنوووافقني مووون ضوووعا  ا  -تميعوووني فيوووه وأعدائوووه امل -وخباصووو  اليهووولق 
نظم هوذا كلوه ت الويت توومكايدهم،وبيان فساق تصلراهتم ومناهجهم ونرائقهم.موع وضوع األنظمو  والتشوريعا

 وهدق ،وتصبه يف القاله التنفيذي املضبلط.
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ا عتبار ات ؟ديووودة،و ويف اللقوووحل ذاتوووه نلمووو  رواسوووه ا؟اهليووو ،وهك تتصوووارع موووع املووونهج ا؟ديووود،والقيم ا
 املعركوو  الوويت ل .ونشووهدا؟ديوودة.ونرى مالموو  ا؟اهليوو  وهووك هوواول نمووك املالموو  ا؟ديوودة اللضووي   ا؟مي

 عركو   سوع ،عن املو   عمقوا حلضها املونهج الورابين ّبوذا القورآن يف هوذا امليودان.وهك معركو    تقول كودة و 
 يفنووودق  النظووور  يوووه  وحووونيفالووويت حلضوووها يف امليووودان اهلخر،موووع األعوووداء الراصووودين لوووه واألعوووداء املتميعوووني 
انووه ذ  السوولرة جل تعووا  هوو الرواسووه الوويت محلهووا اجملتمووع املسوولم موون اجملتمووع ا؟وواهلك الووذي منووه جوواء،واليت

لودها لعمو  هوذ  الرواسوه،حَّت لتظول تغالوه اقود ينالنوا  -ما تعا  سولر كثوْية جلانوه أخورى ك  -منها 
ذ  الرواسووه ن تظوول هلوونوولال هووذ  الفوو ة الوويت رجحنووا أن آايت السوولرة كانووحل تتنووزل فيهووا ..وموون العجووه أ
تهووى فيعوو  الوويت انامق  الر صووالبتها حووَّت ذلووك اللقووحل املتووأخر ..مث ينالنووا الوودها كووذلك للنقلوو  البعيوودة السوو

لوك ت،الوذي اثلوه   اهلاب ه الفريد،اب؟ماعو  املسولم .وقد التقطهوا مون ذلوك السوفإليها هذا املنهج العجيو
بشووري  رتوو  إليهووا اللوويت   تاالرواسووه،فارتقى ّبووا يف ذلووك املرتقووى الصوواعد إىل تلووك القموو  السووامق  ..القموو  

ري  مون   البشوالكينلنو ق ،إ  على حداء ذلوك املونهج العجيوه الفريود.املنهج الوذي ميلوك وحود  أن يلوتق 
ل متناسووو  ،ويف خطووذلووك السووف ،فْيتقك ّبوووا إىل تلووك القم ،رويوودا رويووودا،يف يسوور ورفوو ،ويف يبوووات وصووث

يف  ن حكمو  اّللِ ه جانوه موملزون  والذي يدق  النظر يف هذ  الظواهرة الفريودة يف  ريو  البشوري ،يتجلى لو
    ا؟اهليووفحيووة ميثلوولن سوويموو  ..يف ا؟زيوورة العربيوو ،يف ذلووك احلني،هلووذ  الرسووال  العظ« األميووني»اختيووار 

اقي  ،وا قتصوووو عيوووو  ا جتماو  والتصوووولري ،والعقلي  والفكري ،واألخالقيوووو  عتقاقيوووو  الكاملوووو ،بكل مقلماهتا.ا 
يت ّبووا  ميلووك أن ذ ،اليت  والسياسووي ،ليعر  فوويهم أيوور هووذا املنهج،وليتبووني فوويهم كيوو  تووتم املعجووزة ااارقوو

مووون  -احلوووه ن مناهج،ولْيتسوووم فووويهم خووو  هوووذا املنهج،بكووول مر مووونهج آخووور،يف كووول موووا عرفوووحل األرم مووو
نهج الووذي أيون عود املو -ه يف عمرهوا كلو -،وبكول عاربوه،ول ى البشووري  وبكول للاهر  -السوف  إىل القمو  

 ذخذ بيدها إىل القم  السامق ،أاي كان ملقفها يف املرتقى الصاعد.
ج تبوحل ن هوذا املونهإ«  األميوني»الوتق  منوه سلاء كانوحل يف قرجو  مون قرجاتوه،أم كانوحل يف سوفحه الوذي 

هوووووا كينلنووووو  يتبووووودل من ولإلنسوووووان كينلنووووو  تبتووووو ،فهل  «.ا نسوووووان»يف أصووووولله ومقلماته،ألنوووووه يتعامووووول موووووع 
لووه نتووه،و  هلِ موون كينل  أخرى.وكوول التحوولرات والتطوولرات الوويت تالبووك حياتووه   تغووْي موون نبيعتووه،و  تبوودل

  ،بل   تووييرتووه املائيووسووطحي ،كاألملاج يف ااضووم،  تغووْي موون نبيعخلقووا آخر.إ ووا هووك تغووْيات وتطوولرات 
تووو ،تلك قرآنيووو  الثابلنصووولص اليف تياراتوووه التحتيووو  الدائم ،انكلمووو  بعلامووول نبيعيووو  تبتووو   ومووون مث تلاجوووه ا

ه بظروفهوووووا اجوووووه حياتوووووالكينلنووووو  البشوووووري  الثابتووووو .وألوا مووووون صووووونع املصووووودر الوووووذي صووووونع ا نسوووووان،فإوا تل 
ا غْية،وأنلارهوووووحليووووواة املتلووووورو  ا« ا نسوووووان»،وأنلارهوووووا املتجووووودقة،بنفك املرونووووو  الووووويت يلاجوووووه ّبوووووا املتغْية

 املتجدقة،وهل حمافج على مقلماته األساسي  ..مقِلمات ا نسان ..
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ارهووووا،وهك حليوووواة وأنل هووووذا ا سووووتعداق،وهذ  املرونوووو ،وإ  مووووا اسووووتطاع أن يلاجووووه لوووورو  ا« ا نسووووان»ويف 
مووون  ر كم أنوووه صووواق.ويف املووونهج الووورابين امللضووولع هلوووذا ا نسوووان،ذات ااصوووائا،ليسوووحل تبتووو  مووون حللوووه

 لزمان.ااملصدر الذي صدر منه ا نسان،وملقع خصائصه ذاهتا،ومعِد للعمل معه إىل آخر 
ملعوووو  لووووتق  اجملتوهكوووذا يسووووتطيع ذلوووك املنهج،وتسووووتطيع هوووذ  النصوووولص،أن تلوووتق  الفوووورق ا نسووواين،وأن 

 لقموو  السووامق ا إىل ا،ومن أيوو  قرجوو  موون قرجووات املرتقووى الصوواعد،فينتهك بووه وّبووا نسوواني ،من أي مسووتلى
.. 

نوه   يضوي  ملرتقى.كموا أسوفل يف اأإنه   يرق  و  يرقها أبدا إىل اللراء،و  يهب  به أو ّبا أبودا إىل قرجو  
 تموووع البووودائكحي   اجملبوووه و  ّبوووا،و  يعجوووز عووون رفعوووه ورفعهوووا،أاي كوووان مكانوووه أو مكاووووا مووون السوووف  السووو

ريكووك يف ألوريب واألمجملتمع ااملتخلوو  كوواجملتمع العووريب يف ا؟اهليوو  القدميوو ،واجملتمع الصووناعك املتحضوور،كا
ا د  موون هووذيووبذخووذ  واوود موونا؟اهليوو  احلديثوو  ..كال ووا اوود يف املوونهج الوورابين والنصوولص القرآنيوو  مكانه،

لتواري  فو ات ا نمويف ف ة حي  مق ،اليت حققها ا سالم،املكان،فْيقى به يف املرتقى الصاعد،إىل القم  السا
 ا نساين ..

 لبشر.لقي  البشر لل فيه عبإن ا؟اهلي  ليسحل ف ة ماضي  من ف ات التاري .إ ا ا؟اهلي  كل منهج تتمث
قهووووا البشووووري  لوووويت تعتنوهووووذ  اااصووووي  تتمثوووول اليوووولم يف كوووول منوووواهج األرم بووووال اسووووتثناء.ففك كوووول املنوووواهج ا

ع انني،واألوضوووووا ئع والقل م،ذخوووووذ البشووووور عووووون بشووووور مثلهم:التصووووولرات واملبووووواقئ،وامللازين والقيم،والشووووورااليل 
 والتقاليد.

عضوا تعبود بعضوهم بشر،حية يوهذ  هك ا؟اهلي  بكل مقلماهتا.ا؟اهلي  اليت تتمثل فيها عبلقي  البشر للب
 من قون اّلِل.

ن التصووولرات م يتلقووول لبشووور مووون عبلقيووو  البشووور.ألووا سوووالم هووول مووونهج احليووواة اللحيد،الوووذي يتحووورر فيوووه ا
فوووووإذا أحنووووولا  -سوووووبحانه  -ّلِل واملبووووواقئ،وامللازين والقيم،والشووووورائع والقلانني،واألوضووووواع والتقاليووووود،من يووووود ا
م فإ وووا خضوووعلا للنظوووا حووود ،وإذارءوسوووهم فإ وووا ُينلووووا ّلِل وحووود ،وإذا أنووواعلا الشووورائع فإ وووا يطيعووولن اّلِل و 

ا ّلِل بوووال لهوووم عبيووودك.ومن مث يتحوووررون حقوووا مووون عبلقيووو  العبيووود للعبيووود،حني يصوووبحلن  حضوووعلن ّلِل وحووود 
 كريك.

م.وهذ  السولرة تتولىل رسوم وبوني ا سوال -ن صولرها ميف كل صلرة  -وهذا هل مفر  الطري  بني ا؟اهلي  
 مفر  الطري  ابلدق  وابللضل  الذي   تبقى معه ريب  ملس يه.

أو تلجيوووووووه ورق يف القوووووورآن الكرمي،كوووووووان يلاجوووووووه حالووووووو  واقعووووووو  يف اجملتموووووووع ومفهوووووولم أن كووووووول أمووووووور أو ووووووووك 
ا؟اهلك،وكووان يتوولخى إمووا إنشوواء حالوو  غووْي قائموو ،وإما إبطووال حالوو  قائموو  ..وذلووك قون إخووالل ابلقاعوودة 

..وموع مالحظو  أن النصولص القرآنيو  جواءت « العثة بعملم اللفوج   خبصولص السوبه»األصللي  العام :
يوول ويف كوول بي وو  كمووا أسوولفنا.ويف هووذا اكوون املعجزة.فهووذ  النصوولص الوويت جوواءت لتلاجووه لتعموول يف كوول ج
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أحوووولا  بعينهووووا،هك ذاهتووووا الوووويت تلاجووووه ا؟ماعوووو  ا نسوووواني ،يف أي نوووولر موووون أنلارهووووا.واملنهج الووووذي الووووتق  
ج أاي كوووان ملقفهوووا علوووى الووودر  -اجململعووو  املسووولم  مووون سوووف  ا؟اهليووو ،هل ذاتوووه الوووذي يلوووتق  أيووو  جمملعووو  

مث يبلوو  ّبووا إىل القموو  السووامق ،اليت بلوو  إليهووا ابجململعوو  األوىل،يوولم التقطهووا موون ذلووك السووف   -الصوواعد 
السحي   ومن مث فنحن حوني نقورأ القورآن نسوتطيع أن نتبوني منوه مالمو  اجملتموع ا؟واهلك،من خوالل أوامور  

ن ينشووو ها،وأن يثبتهوووا يف اجملتموووع ونلاهيوووه وتلجيهاتوووه كموووا نسوووتطيع أن نتبوووني املالمووو  ا؟ديووودة الووويت يريووود أ
 ا؟ديد ..

تمووووع ا؟وووواهلك الوووويت للووووحل راسووووب  يف ا؟ماعوووو  موووون مالموووو  اجمل -رة يف هووووذ  السوووول  -فموووواذا حنوووون واجوووودون 
لوويت اموو  ا؟ديوودة موون املال املسوولم ،منذ أن التقطهووا املوونهج الوورابين موون سووف  ا؟اهليوو ف وموواذا حنوون واجوودون

وخباصوو   -أليتووام يووه حقوول  افا؟ديوود وتثبيتهووا  إننووا ْنوود جمتمعووا تيكوول يووراق إنشووا ها يف اجملتمووع ا سووالمك 
هووا اب سوورا  هوول واألوليوواء واألوصياء،ويسووتبدل اابيووة منهووا ابلطيه،ويعموول فييف حجوولر األ -اليتموات 

األوليوووواء  ،ليتخووووذهنوالطمع،خيفوووو  أن يكووووث اليتووووامى فيسوووو قوها  وهووووبك فيووووه الصووووغْيات موووون ذوات املال
عووا اووار فيووه ْنوود جمتمو  موواهلن   رغبوو  فوويهن  أو يعطووني ألنفووال األوليوواء للغوورم ذاتووه  زوجات،نمعووا يف

ه  عظووم يووفإ ووا يسووتأير علووى الصووغار والضووعا  والنسوواء فووال يسوولم هلووم فيووه بنصوويبهم احلقيقووك موون املْياّ.
 لفتات.اال ك  الرجال األقلايء،القاقرون على محل السال  و  ينال الضعا  فيه إ  

 ه،وُيبسون علوىن مون أجلالفتات الذي تناله اليتيمات الصغْيات والنسلة الكبْيات،هول الوذي ُيتجوز  وهذا
 لغوورابء  وْنوودذهه يف ايوواألنفووال موون الووذكلر أو علووى الشوويلن موون األوليوواء.كك   حوورج املووال بعيوودا و  
كمووا   -هووا املووْياّ ُيرمهتا.جمتمعووا يضووع املوورأة ملضووعا غووْي كرمي،ويعاملهووا ابلعسوو  وا؟وولر.يف كوول أقوار حيا

قك عليهوا جواء وليوه،فأل ا يناهلوا منع،ويلرِيهوا للرجول كموا يلريوه املتواع  فوإذا موات زوجهواأو ُيبسوها ملو -قلنا 
 ها زوجهوا إذاا  ويعضوليلبه،فيعر  أوا حمجلزة له.إن كاء نكحها بغوْي مهور،وإن كواء زوجهوا وأخوذ مهرهو

ا تضوطرب د جمتمعوفتودي نفسوها منوه وتفوك أسورها  وْنونلقها،فيدعها   هك زوج ،و  هك مطلق ،حَّت ت
ع موء،واصوطدامها  والل فيه قلاعد األسورة بسوبه هبولط مركوز املورأة فيوه،عالوة علوى اضوطراب قلاعود التبوب

تصووووا ت اية تووووروج قلاعووود القرابوووو  والنسووووه،فل  موووا فيووووه موووون فلضوووى يف العالقووووات ا؟نسووووي  والعائليووو .ح
 السفا  واملخاقن .

 ت.د فيه األماانقل .وعحتيكل فيه األملال ابلبانل يف املعامالت الربلي .وتغتصه فيه احلوْند جمتمعا 
وتكثر فيه الغارات على األملال واألروا .ويقول فيوه العودل فوال ينالوه إ  األقلايء.كموا   تنفو  فيوه األمولال 

فا  ما ينال األقولايء األغنيواء  إ  رائء الناس،اجتالاب للمفاخر،و  ينال الضعا  اناويج فيه من هذا ا ن
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ووراءهووا مووا صووولرته  -وهووك الووويت تصوودت هلووا هووذ  السوولرة  -وليسووحل هووذ  سوولى بعووخ مالموو  ا؟اهليوو  
 ..498 «السلر األخرى،وما هفل به أخبار هذ  ا؟اهلي  يف العرب،وفيمن حلهلم من األمم

يوووأ ّبوووا  سوووتقبال هوووذ  الرسوووال  تمعوووا بوووال فضوووائل.فقد كانوووحل لوووه فضوووائله،اليت هتجم -طعوووا ق -إنوووه   يكووون 
 الكثى.

 -م لوول  ا سووال -كانووحل ولكوون هووذ  الفضووائل إ ووا اسووتنقذها ا سووالم اسووتنقاذا،ووجهها اللجهوو  البناءة.و 
لتقووودم  ذ  األمووو مضووويع  هوووحل ركوووام هوووذ  الرذائل،مفرقووو  غوووْي متجمع ،وضوووائع  غوووْي ملجهووو .وما كانوووحل هووو

مو  أو يثبوحل مال ه ،وينشوئجعول ميحول مالمو  ا؟اهليو  الشائ للبشري  كي ا ذا قيم ،لل  هذا املنهج،الوذي
ئر أموم  هوذا كوأن سوايفة،كأوا ا سالم اللضي  ،ويستنقذ فضائل هذ  األم  املضيع  املطملرة املفرق  املبدق
هليو ،اليت مون تلوك ا؟ا ا عقيودة ا؟اهلي  اليت عاصورهتا،واليت انوديرت كلها،ألووا   تودركها رسوال  و  تنشو ه

،فكلن قيوواقة البشوور ن يسوولمهابعووخ مالحمهووا،التق  ا سووالم اجململعوو  الوويت قسووم اّلِل هلووا ااْي،وقووِدر أ هووذ 
لبشوووري  ا   تبلغهووا لقموو  الووويتامنهووا ا؟ماعوو  املسلم ،وأنشوووأ ّبووا اجملتمووع املسووولم.ذلك اجملتمووع الوووذي بلوو  إىل 

 ي .اج الطر م على انتهق ،واليت ما تزال أمال للبشري ،ميكن أن هاوله،حني يص  منها العز 
م،بعد جملتموع املسوولتهووا يف اويف هوذ  السولرة ْنوود بعوخ املالمو  الوويت يتولخى املوونهج ا سوالمك إنشواءها وتثبي
بيتهوا املالمو  وتث اي  هوذ محتطهْي  من رواسه ا؟اهلي ،وإنشاء األوضاع والتشريعات التنفيذي ،اليت تكفل 

 يف اللاقع ا جتماعك .
نوووه لوووذي أنشوووأها ماة أصووولها يووورا حلقيقووو  الربلبيووو  ووحدانيتها،وحلقيقووو  ا نسووواني  ووحووودْنووود يف مسوووتهلها تقر 

ب  كلهووووا يف ذ  الووووروارّبا،وحلقيقوووو  قيامهووووا علووووى قاعوووودة األسرة،واتصوووواهلا بلكوووويج  الرحم،مووووع استجاكوووو  هوووو
  يوووه عووون نريووولضوووعفاء فاالضووومْي البشوووري،واختاذها ركيوووزة لتنظووويم اجملتموووع ا سوووالمك علوووى أساسوووها،ومحاي  

تنظوويم لووم والفتنوو  و حشوو  والظالتكافوول بووني األسوورة اللاحوودة،ذات ااووال  اللاحد،ومحايوو  هووذا اجملتمووع موون الفا
 أَيُوَهوا اي»ة البشوري :لبيو  ووحوداملسولم  واجملتموع املسولم،واجملتمع ا نسواين كلوه،على أسواس وحودة الرب األسورة

ُهموووووا رِجوووووا   ْنهوووووا َزْوَجهَلَ  مِ ْفوووووك  واِحوووووَدة ،َوخَ النَّووووواُس اتوَُّقووووولا َربَُّكوووووُم الَّوووووِذي َخَلَقُكوووووْم ِموووووْن نوَ  َكثِوووووْيا    ا،َوبَوووووةَّ ِمنوْ
َ الَّوووِذي َتسوووائَوُللَن بِوووِه َواأْلَْرحووواَم.ِإنَّ  قيقووو  الكبوووْية الووويت ..وهوووذ  احل« ُكْم َرِقيبوووا   كووواَن َعلَووويْ  اّللََّ َوِنسووواء ،َواتوَُّقلا اّللَّ
عورم نعيو .نرجل أن يواة ا؟ماا سالمك،تقلم عليهوا احلتتضمنها آي  ا فتتا  اثل قاعدة أصيل  يف التصلر 

 هلا ابلتفصيل يف مكاوا من سيا  السلرة.
مى ْنوود محايوو  اليتووا ركيوزة:يفوْنود التشووريعات العمليوو  لتحقيو  البنوواء التكووافلك للجماعو  مسووتندة إىل تلووك ال

ُللا اْاَِبيووووَة توَ هَلُْم،َو  أَْمووولا مىَوآتُووولا اْلَيتوووا»التلجيوووه امللحك،والتحوووذير املخي ،والتشوووريع انووودق األصوووولل: تَوبَووودَّ
 ( ..2ي  َكِبْيا  )آ   ُحلاب  اِبلطَّيِِِه َو  َشُْكُللا أَْملاهَلُْم ِإىل أَْملاِلُكْم ِإنَُّه كانَ 

                                                 
ُ َعلَوى اْلُموْيِمِننَي ِإْذ بَوَعو»يراجع موا سوب  تفصويله مون مالمو  ا؟اهليو  العربيو  يف هوذا ا؟وزء عنود تفسوْي قللوه تعواىل: - 498 َة فِويِهْم َلَقوْد َمونَّ اّللَّ

 ه هللا () السيد رمح 508ص ...« َرُسل   ِمْن أَنْوُفِسِهْم يَوتوُْللا َعَلْيِهْم آايتِِه َويُوزَكِِيِهْم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 847 

ُهْم َوابْوتَولُووووولا اْلَيتووووووامى،َحَّتَّ ِإذا بَوَلغُووووولا النِِكوووووواَ  فَوووووِإْن آَنْسووووووُتْم ِموووووو ْم َو  َشُْكُللهووووووا أَْموووووولاهلَُ فَوُعلا إِلَوووووْيِهْم ْكووووودا  فَوووووواقْ رُ نوْ
ُروِ .فَووِإذا َقفَوْعووُتْم إِلَووْيِهْم ا  فَوْلَيْأُكووْل اِبْلَمعْ  كوواَن َفِقووْي ْ ،َوَمنْ ِإْسوورافا ،َوِبدارا  أَْن َيْكووَثُوا.َوَمْن كوواَن َغِني ووا فَوْلَيْسووتَوْعفِ 

 ِضوعافا  ْم ُذرِِيَّو   َولْوَيْخَا الَّوِذيَن لَوْل تَورَُكولا ِموْن َخْلِفِهو».. (6)آيو  « أَْملاهَلُْم فََأْكِهُدوا َعَلْيِهْم.وََكفوى اِبّللَِّ َحِسويبا  
ا َذُْكُللَن يف بُطُولِوِْم  ُللَن أَْملاَل اْلَيتامىَن َذْكُ يِإنَّ الَّذِ خاُفلا َعَلْيِهْم.فَوْليَوتوَُّقلا اّللََّ،َوْليَوُقلُللا قَوْل   َسِديدا . لُْلما  ِإ َّ

 ( ..10 - 9« )ِعْيا  انرا ،َوَسَيْصَلْلَن سَ 
وحفوج حقهون مجيعوا يف املوْياّ،ويف  -يتيمات صغْيات ونسواء مستضوعفات  -ويف محاي  ا انّ خاص  

الكسووه،ويف حقهوون يف أنفسهن،واسووتنقاذهن موون عسوو  ا؟اهلي ،وتقاليوودها الظاملوو  املهينوو  ..ْنوود أمثووال 
 َّ تُوْقِسووطُلا يف اْلَيتووامى فَوواْنِكُحلا مووا نوواَب َلُكووْم َوِإْن ِخْفووُتْم أَ »هووذ  التلجيهووات والتشووريعات املنلعوو  الكثووْية:

َّ َوُرابَع،فَوووووِإْن ِخْفوووووُتْم َأ َّ تَوْعوووووِدُللا َفلاِحوووووَدة ،أَْو موووووا َمَلَكوووووحْل أمَْيانُُكْم،ذلِوووووَك أَقْ  ىن َأ َّ ِموووووَن النِِسووووواِء،َمْث  َويُوووووال
( 4 - 3« ..) َلُكْم َعْن َكْكء  ِمْنُه نَوْفسا  َفُكُللُ  َهِني وا  َمرِي وا  .َوآتُلا النِِساَء َصُدقاهِتِنَّ حِنَْل  ،فَِإْن ِنْ َ 499تَوُعلُللا
.ِ َّووا قَوولَّ ِمْنووُه أَْو لِلِرِجوواِل َنِصوويه  ِ َّووا تَوووَرَ  اْللالِووداِن َواأْلَقْوَربُلَن،َولِلنِِسوواِء َنِصوويه  ِ َّووا تَوووَرَ  اْللالِووداِن َواأْلَقْوَربُلنَ ..»

ووُل َلُكووْم أَْن َترِيُوولا النِِسوواَء َكْرهووا ،َو  تَوْعُضووُللُهنَّ ( ..»7)آيوو   «َكثوُووَر َنِصوويبا  َمْفُروضووا   اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   ُيَِ
ُتُمووولُهنَّ  َوعاِكوووُروُهنَّ اِبْلَمْعوووُروِ  فَوووِإْن َكرِْهُتُمووولُهنَّ  -ِإ َّ أَْن َذْتِووونَي بِفاِحَشووو   ُمبَويِِنَووو    -لِتَوووْذَهُبلا بِوووبَوْعِخ موووا آتَويوْ

،وَ  ُ ِفيوووِه َخوووْْيا  َكثِوووْيا .َوِإْن أََرْقمُتُ اْسوووِتْبداَل َزْوج  َمكووواَن َزْوج  وووُتْم ِإْحوووداُهنَّ فَوَعسوووى أَْن َتْكَرُهووولا َكوووْي ا ،َوَاَْعَل اّللَّ آتَويوْ
 َوقَووووْد أَْفضووووى بَوْعُضوووووُكْم ِإىل ِقْنطووووارا  فَووووال َشُْخووووُذوا ِمْنووووُه َكووووْي ا .أََشُْخُذونَُه ُّبْتوووواان  َوِإمْثووووا  ُمِبينووووا ف وََكْيووووَ  َشُْخُذونَووووهُ 

،َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثاقا  َغِليظا ف  َوَيْستَوْفُتلَنَك يف النِِساِء.( ..»21 - 19« ..)بَوْعخ 
ُ يُوْفتِووووويُكْم ِفيِهنَّ،َوموووووا يُوْتلووووووى َعلَوووووْيُكْم يف اْلِكتووووواِب  يت   تُوْيتُووووولَوُنَّ  ى النِِسوووووواءِ  يَتوووووامَ يف قُوووووِل:اّللَّ   موووووا ُكتِووووووهَ الوووووالَّ

ِ .َوما تَوْفَعلُوولا ِمووْن َخووْْي  لُموولا لِْلَيتووامى اِبْلِقْسوو،َوأَْن تَوقُ ِللْوودانِ هَلُنَّ،َوتَوْرَغبُوولَن أَْن تَوْنِكُحلُهنَّ.َواْلُمْسَتْضووَعِفنَي ِمووَن الْ 
َ كاَن بِِه َعِليما    ( ..127..)آي  « فَِإنَّ اّللَّ

ة،وتولفْي احلمايو  هلوا مون شيوْي املالبسوات ويف تنظيم األسرة،وإقامتها علوى أسواس تبوحل مون ملحيوات الفطر 
..تورق مثول هوذ  التلجيهوات والتلجيهوات والتنظيموات   ا جتماعيو  العارض  يف جل احلياة الزوجيو  واحليواة 

َو  تَوْنِكُحوولا مووا َنَكووَ  آاب ُُكووْم :»-اب ضوواف  إىل مووا ورق منهووا يف ينووااي احلوودية عوون اليتيمووات واملطلقووات  -
.ُحِرَِمحْل َعلَووووووووووووْيُكْم ِمووووووووووووَن النِِسوووووووووووواِء إِ   َّ مووووووووووووا قَووووووووووووْد َسووووووووووووَلَ .ِإنَُّه كوووووووووووواَن فاِحَشوووووووووووو   َوَمْقتووووووووووووا  َوسوووووووووووواَء َسووووووووووووِبيال 

يت أُمَّهاُتُكْم،َوبَناُتُكْم،َوَأَخلاُتُكْم،َوَعمَّاُتُكْم،َوخا ُتُكْم،َوبَنوووووووووووووواُت اأْلَِن،َوبَنوووووووووووووواُت اأْلُْخحِل،َوأُمَّهوووووووووووووواُتُكُم الووووووووووووووالَّ 
يت َقَخْلوُتْم  أَْرَضْعَنُكْم،َوَأَخلاُتُكْم ِمنَ  يت يف ُحُجلرُِكْم ِمْن ِنساِئُكُم الالَّ الرَّضاَعِ ،َوأُمَّهاُت ِنساِئُكْم،َوَرابئُِبُكُم الالَّ

لا َوَحالئِووُل أَبْنوواِئُكُم الَّووِذيَن ِمووْن َأْصووالِبُكْم،َوأَْن َعَْمعُوو -فَووِإْن َ ْ َتُكلنُوولا َقَخْلووُتْم ِّبِوونَّ فَووال ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم  -ِّبِوونَّ 
َ كووواَن َغُفووولرا  َرِحيما .َواْلُمْحَصوووناُت ِموووَن النِِسووواِء  -بَووونْيَ اأْلُْختَووونْيِ ِإ َّ موووا قَوووْد َسوووَلَ   ِإ َّ موووا َمَلَكوووحْل  -ِإنَّ اّللَّ
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تَوغُووووووولا ِ َْمووووووولاِلُكْم حُمِْصووووووونِ  -موووووووا َوراَء ذِلُكوووووووْم  -ِكتووووووواَب اّللَِّ َعَلْيُكْم.َوأُِحووووووولَّ َلُكوووووووْم   -أمَْيوووووووانُُكْم  نَي َغوووووووْْيَ أَْن تَوبوْ
ُتمْ  ُهنَّ فَووآتُلُهنَّ أُُجوولَرُهنَّ َفرِيَضوو  ،َو  ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم ِفيمووا َتراَضوويوْ بِووِه ِمووْن بَوْعووِد  ُمسوواِفِحنَي.َفَما اْسووَتْمتَوْعُتْم بِووِه ِموونوْ

ُ بَوْعَضوُهْم الِرِجواُل قَولَّاُمولَن َعلَوى النِِسواءِ ( ..»24 - 22« )اْلَفرِيَضِ .ِإنَّ اّللََّ كاَن َعِليما  َحِكيما   ،ِ ا َفضَّوَل اّللَّ
يت خَتووو ُ َوالوووالَّ ،َوِ وووا أَنْوَفُقووولا ِموووْن أَْملاهِلِْم.فَالصَّووواحِلاُت قانِتوووات  حاِفظوووات  لِْلَغْيوووِه ِ وووا َحِفوووَج اّللَّ اُفلَن َعلوووى بَوْعخ 

َ كوواَن ُنُشوولَزُهنَّ َفِعظُوولُهنَّ،َواْهُجُروُهنَّ يف اْلَمضاِجِع،َواْضوورِبُلُهنَّ.فَِإْن أَنَْعوونَ  ،ِإنَّ اّللَّ غُوولا َعلَووْيِهنَّ َسووِبيال  ُكْم فَووال تَوبوْ
ُ َعِلي ا َكِبْيا .َوِإْن ِخْفُتْم ِكقاَ  بَوْيِنِهما فَابْوَعثُلا َحَكما  ِمْن أَْهلِوِه َوَحَكموا  ِموْن أَْهِلهوا،ِإْن يُرِيودا إِ  ْصوالحا  يُوَلفِِوِ  اّللَّ

َ كوواَن َعِليمووا  َخبِووْيا   نَوُهمووا،ِإنَّ اّللَّ َوِإِن اْموورَأَة  خافَووحْل ِمووْن بَوْعِلهووا ُنُشوولزا  أَْو ِإْعراضووا  فَووال ( ..»35 - 34« ..)بَويوْ
نَوُهمووا ُصْلحا ،َوالُصووْلُ  َخْْي ،َوأُْحِضووَرِت اأْلَنْوُفووُك الُشوو َّ،َوِإْن ُهِْسووُنلا َوتوَ  توَُّقوولا فَووِإنَّ ُجنوواَ  َعَلْيِهمووا أَْن ُيْصووِلحا بَويوْ

َ كاَن ِ ا تَوْعَمُللنَ   َخِبْيا . اّللَّ
اْلُمَعلََّقوووِ  َوِإْن ُتْصوووِلُحلا  اْلَمْيوووِل فَوتَوووَذُروها كَ يلُووولا ُكووولَّ ،َفال اَِ َولَوووْن َتْسوووَتِطيُعلا أَْن تَوْعوووِدُللا بَووونْيَ النِِسووواِء َولَوووْل َحَرْصوووُتمْ 

َ كوواَن َغُفوولرا  َرِحيموا .َوِإْن يَوتَوَفرَّقووا يوُ   128« ..) واِسووعا  َحِكيمووا   َسووَعِتِه،وَكاَن اّللَُّ ِمونْ   ُكووال  ْغووِن اّللَُّ َوتَوتوَُّقولا فَووِإنَّ اّللَّ
- 130.. ) 

لا متعاقودين اء الوذين كوانواألوليو ويف تنظيم عالقات املْياّ والتكافل بني أفراق األسورة اللاحودة وبوني املولا 
دقة،ذات يعات انووووقبوووول نووووزول تشووووريعات النسووووه،وإبطال التبب،توووورق هووووذ  املبوووواقئ ا؟امعوووو  وهووووذ  التشوووور 

تَووووَرَ   لِلنِِسووواِء َنِصووويه  ِ َّووواقْوَربُلَن،وَ اِن َواأْلَ لِلِرِجووواِل َنِصووويه  ِ َّوووا تَووووَرَ  اْللالِووود»البعيووودة:  ا جتماعيووو  دا  األهووو
ُ يف أَْو قُِكْم:لِلوووذَّ ايُلِصووويُكُم »( ..7 )آيووو  ْفُروضوووا  اْللالِوووداِن َواأْلَقْوَربُلَن،ِ َّوووا قَووولَّ ِمْنوووُه أَْو َكثوُوووَر َنِصووويبا  مَ  َكِر ِمثْوووُل ّللَّ
النِِْصوُ .َوأِلَبَوَلْيِه ِلُكولِِ  ْن كانَوحْل واِحوَدة  فَوَلَهواتَووَرَ ،َوإِ  ُلثوا موايوُ َحجِِ اأْلُنْوثَوَينْيِ.فَِإْن ُكنَّ ِنساء  فَوْلَ  ايْونَوتَونْيِ فَوَلُهونَّ 

ُهَما الُسوُدُس ِ َّوا تَووَرَ   وِه الثُوُلُة.فَوِإْن كواَن د  َوَورِيَوُه أَبَولاُ  فَ َولَوَيُكوْن لَوُه  فَوِإْن  َْ  -ُه َولَود  ِإْن كواَن لَو -واِحد  ِمنوْ ِاُمِِ
ِه الُسُدُس  وَن أَيُوُهوْم أَقْووَرُب َلُكوْم أَبْنوا ُُكْم   تَوْدرُ آاب ُُكوْم وَ  -يْون  َوِصيَّ   يُلِصك ِّبا أَْو قَ  ِمْن بَوْعدِ  -َلُه ِإْخَلة  َفِاُمِِ

  َ ،ِإنَّ اّللَّ  -ُكووْن هَلُوونَّ َولَوود  ِإْن َ ْ يَ  - أَْزواُجُكووْم ُ  مووا تَوووَر َ ُكْم ِنْصووكوواَن َعِليمووا  َحِكيمووا .َولَ نَوْفعا .َفرِيَضوو   ِمووَن اّللَِّ
 نْ إِ  -لرُبُوُع ِ َّوا تَوورَْكُتْم َوهَلُونَّ ا - ِّبوا أَْو َقيْون  يَّ   يُلِصونيَ َوِصو ِموْن بَوْعودِ  -فَِإْن كاَن هَلُنَّ َوَلد  فَوَلُكُم الرُبُُع ِ َّوا تَوورَْكَن 

َوِإْن   -ُصولَن ِّبوا أَْو َقيْون  َوِصويَّ   تُل  ِموْن بَوْعودِ  -ا تَوورَْكُتْم َلُكْم َوَلد  فَوَلُهنَّ الُثُمُن ِ َّو فَِإْن كانَ  - َْ َيُكْن َلُكْم َوَلد  
،فَلِ  ُّ َكاللَوو  ،أَِو اْمرَأَة ،َولَووُه َأن  أَْو أُْخحل  هُ ُكوولِِ و كوواَن َرُجوول  يُوولَر ا َأْكثَوووَر ِمووْن ذلِووَك .فَِإْن كووانُل َمووا الُسووُدسُ اِحوود  ِمنوْ

ُ َعلِويم  َحلِويم  َوِصويَّ   ِمو - ْْيَ ُمَضوارِ  َوِصويَّ   يُلصوى ِّبوا أَْو َقيْون  َغو ِموْن بَوْعودِ  -فَوُهْم ُكرَكاُء يف الثُوُلِة  « َن اّللَِّ َواّللَّ
ُ يُوْفتِوويُكْم يف اْلَكاللَووِ :ِإنِ َيْسوو( ..»12 - 11..) ْخووحل  فَوَلهووا ْيَك لَووُه َوَلد ،َولَووُه أُ    َهلَووَك لَوواْموورُ  تَوْفُتلَنَك.ُقِل اّللَّ

تَووَرَ .َوِإْن كوانُلا ِإْخوَلة  رِجوا    َلُهَما الثُوُلثاِن ِ َّانَوَتنْيِ فوَ نَوَتا ايوْ ِنْصُ  ما تَوَرَ .َوُهَل يَرِيُها ِإْن  َْ َيُكْن هَلا َوَلد .فَِإْن كا
ُ لَ َوِنسووووواء  فَِللوووووذََّكِر ِمثْوووووُل َحوووووجِِ اأْلُنْوثوَ  ُ اّللَّ ُ بِ  َتِضوووووُللا،ُكوووووْم أَنْ َينْيِ.يُوبَووووونيِِ ( 176..)آيووووو  « لِووووويم  ُكووووولِِ َكوووووْكء  عَ َواّللَّ

َ كووواَن ْت أمَْيوووانُُكْم فَوووآتُلُهمْ ِذيَن َعَقووودَ َن،َوالَّووَوِلُكوولِ  َجَعْلنوووا َمووولاِ َ ِ َّوووا تَووووَرَ  اْللالِوووداِن َواأْلَقْوَربُل ..»  َنِصووويبَوُهْم.ِإنَّ اّللَّ
 ( ..33..)آي  « ْكء  َكِهيدا  َعلى ُكلِِ كَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 849 

يت َوالووالَّ »مووات:  التنظيويف محايوو  اجملتمووع موون الفاحشوو ،وتلفْي أسووباب ا حصووان واللقايوو  ..ْنوود مثوول هووذ
ِت َحوووَّتَّ  يف اْلبُويُووول  َكوووِهُدوا فََأْمِسوووُكلُهنَّ ْنُكْم فَوووِإنْ َعووو   ِموووَذْتِووونَي اْلفاِحَشوووَ  ِموووْن ِنسووواِئُكْم فَاْسَتْشوووِهُدوا َعلَوووْيِهنَّ أَْربوَ 

.َوالَّ  ُ هَلُووووونَّ َسوووووِبيال  اب َوَأْصوووووَلحا فََأْعرُِضووووولا ْنُكْم َفآُذوُ ا،فَوووووِإْن  تِياِووووووا ِموووووذاِن ذَْ يَوتَوَلفَّووووواُهنَّ اْلَموووووْلُت،أَْو َاَْعوووووَل اّللَّ
َ كوواَن تَووولَّااب  َرِحيمووا   ُهموا،ِإنَّ اّللَّ ناِت ِكَ  اْلُمْحَصوو أَْن يوَوونْ ْن َ ْ َيْسووَتِطْع ِمووْنُكْم نَووْل   َوَموو( ..»16 - 15« ..)َعنوْ
ُ أَعْ ِمنوووووووواِت.وَ أمَْيووووووووانُُكْم ِمووووووووْن فَوَتيوووووووواِتُكُم اْلُميْ  اْلُمْيِمنوووووووواِت َفِمووووووووْن مووووووووا َمَلَكووووووووحلْ  ْم ِمووووووووْن لَووووووووُم إبِِمياِنُكْم،بَوْعُضووووووووكُ اّللَّ

.فَووووواْنِكُحلُهنَّ إبِِْذِن أَْهِلِهنَّ،َوآتُووووولُهنَّ أُُجووووولَرُهنَّ ابِ  ُمتَِّخوووووذاِت   ُمسووووواِفحات  َو ات  َغوووووْْيَ وِ ،حُمَْصووووونْلَمْعرُ بَوْعخ 
.فَِإذا أُْحِصنَّ فَِإْن أََتنْيَ بِفاِحَش   فَوَعَلْيِهنَّ ِنصْ  ِلَموْن َخِشوَك  ناِت ِموَن اْلَعوذاِب.ذِلكَ لَوى اْلُمْحَصوُ  موا عَ َأْخدان 
ُ َغُفوووولر  رَ  َ َلُكْم،َويَوْهوووو رِيووووُد اّللَُّ ِحيم .يُ اْلَعنَووووحَل ِمووووْنُكْم.َوأَْن َتْصووووِثُوا َخووووْْي  َلُكووووْم،َواّللَّ ِدَيُكْم ُسووووَنَن الَّووووِذيَن ِمووووْن لِيُوبَوووونيِِ

ُ َعِليم  َحِكيم    ( ..26 - 25..) «قَوْبِلُكْم،َويَوُتلَب َعَلْيُكْم َواّللَّ
لوووووووووووو احم ويف تنظوووووووووووويم العالقووووووووووووات بووووووووووووني أفووووووووووووراق اجملتمووووووووووووع املسوووووووووووولم كلووووووووووووه وإقامتهووووووووووووا علووووووووووووى التكافوووووووووووول وا

 إىل جانوه موا -ات كَّت ان ..ترق تلجيهات وتشريعوالتناص ،واألمان ،والعدل،والسماح  وامللقة،وا حس
ن ا يف مكاووا مونا على سبيل املثال بضع   اذج و  نستقصويها فسوتأيت كلهونذكر منها ه -ذكران من قبل 
لُهْم َوُقللُوولا هَلُووْم اْرزُُقلُهْم ِفيهووا َواْكُسووْم ِقيامووا ،وَ  َلُكووَو  تُوْيتُوولا الُسووَفهاَء أَْموولاَلُكُم الَّوويِت َجَعووَل اّللَُّ »سوويا  السوولرة:

 ( ..5)آي  « قَوْل   َمْعُروفا  
( 8..)آيوو  «  َمْعُروفووا  ُه َوُقللُوولا هَلُووْم قَوووْل   ُقلُهْم ِمْنوو فَوواْرزُ َوِإذا َحَضووَر اْلِقْسووَمَ  أُولُوولا اْلُقووْرىب َواْلَيتووامى َواْلَمسوواِكنيُ  »
وووَنُكْم ابِ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   َشُْكلُووولا أَْمووولاَلُكْم بوَ » َو   -رام  ِموووْنُكْم َتُكووولَن ِعوووارَة  َعوووْن تَووو ِإ َّ أَنْ  - ْلباِنووولِ يوْ

َ كوواَن ِبُكووْم َرِحيمووا .َوَمْن يَوْفَعوو  انرا ،وَكوواَن ذلِووَك لُْلمووا  َفَسووْلَ  ُنْصووِليهِ وَ  عُووْدواان  ْل ذلِووكَ تَوْقتُولُوولا أَنْوُفَسووُكْم،ِإنَّ اّللَّ
ُ بِووِه بَوْعَضووُكْم َعلووى بَوعْ .»( .30 - 29« ..)َعلَوى اّللَِّ َيِسووْيا   .لِلرِِ َو  تَوَتَمنوَّووْلا مووا َفضَّووَل اّللَّ جوواِل َنِصوويه  ِ َّووا خ 

 َ َ كوواَن ِبُكوولِِ َكووْكء  ِلِه.ِإنَّ اْن َفْضووِموواْكَتَسووُبلا َولِلنِِسوواِء َنِصوويه  ِ َّووا اْكَتَسْ َ.َوْسوو َوُللا اّللَّ ( 32..)آيوو  « َعِليمووا   ّللَّ
«.. َ اِكنِي،َواْ؟اِر ِذي ْرىب،َواْلَيتوووووامى َواْلَمسوووووَوِبِذي اْلقُ ْحسووووواان ،َو  ُتْشووووورُِكلا بِوووووِه َكوووووْي ا .َواِبْللاِلَدْيِن إِ َواْعبُوووووُدوا اّللَّ

ووِبي َ   َلَكووحْل أمَْيوومَ ِل،َوما اْلُقْرىب،َواْ؟وواِر اْ؟ُُنِه،َوالصَّوواِحِه اِبْ؟َْنووِه،َواْبِن السَّ ووانُُكْم ِإنَّ اّللَّ تووا   ُه َمووْن كوواَن رُْ ُيُِ
ُ ِمووْن َفْضووِلِه،َوأَعْ امووا آ ُهووُم  ُتُملنَ َفُخلرا .الَّووِذيَن يَوْبَخلُوولَن َوَذُْمووُروَن النَّوواَس اِبْلُبْخووِل،َوَيكْ  َتْدان لِْلكوواِفرِيَن َعووذااب  ّللَّ

وووْيطاُن لَوووُه َقرِينوووا  ِم اهْلِخوووِر،َومَ  اِبْليَوووولْ ّللَِّ َو ابِ ِمنُووولَن ُمِهينا ،َوالَّوووِذيَن يُوْنِفُقووولَن أَْمووولاهَلُْم رائَء النَّووواِس،َو  يُويْ  ْن َيُكوووِن الشَّ
ِس أَْن ا َحَكْموُتْم بَونْيَ النَّواْهِلهوا،َوِإذأَ ُمورُُكْم أَْن توُوَيُقوا اأْلَمواانِت ِإىل ِإنَّ اّللََّ ذَْ ( ..»38 - 36« ..)َفساَء َقرِينا  

وووا يَِعُظُكوووْم بِوووِه.إِ  َ نِِعمَّ يعوووا  بَ  كوووانَ نَّ اّللََّ َهُْكُمووولا اِبْلَعوووْدِل.ِإنَّ اّللَّ  َيْشوووَفْع َكوووفاَع   َمووونْ ( ..»58..)آيووو  « ِصوووْيا    َِ
ُ َعلوووى ُكوووُه ِكْفووول  مِ ُكوووْن لَووويَ َحَسوووَن   َيُكوووْن لَوووُه َنِصووويه  ِمْنهوووا َوَموووْن َيْشوووَفْع َكوووفاَع   َسووويَِِ     لِِ َكوووْكء  ْنهوووا وَكووواَن اّللَّ

 - 85« ..)َحِسووويبا    كووواَن َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  ا ِإنَّ اّللََّ ُرُقوهوو ْحَسوووَن ِمْنهوووا أَوْ ُمِقيتووا .َوِإذا ُحيِِيوووُتْم بَِتِحيَّووو   َفَحيُووولا  َِ 
 ..«َوما كاَن ِلُمْيِمن  أَْن يَوْقُتَل ُمْيِمنا  ِإ َّ َخطَأ  ( ..»86
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ووودا  َفَجوووزاُ ُ  َجَهووونَُّم خالِووودا  فِ » « دَّ لَوووُه َعوووذااب  َعِظيموووا  َلَعَنُه،َوأََعوووَعَلْيوووِه وَ  ِضوووَه اّللَُّ يها،َوغَ َوَموووْن يَوْقتُوووْل ُمْيِمنوووا  ُمتَوَعمِِ
،يُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُكلنُوولا قَووولَّاِمنَي اِبْلِقْسِ ،ُكووهَ اي أَ ( ..»93- 92..) ِو اْللالِووَدْيِن نْوُفِسووُكْم أَ أَ َولَووْل َعلووى داَء ّللَِِّ

ُ أَْوىل ّبِِ  َ  َوِإْن تَوْلوولُ ا اهْلَوولى أَْن تَوْعووِدُللا. تَوتَِّبعُوول المووا.فَ َواأْلَقْوووَرِبنَي.ِإْن َيُكووْن َغِني ووا أَْو َفِقووْيا  فَوواّللَّ وا أَْو تُوْعرُِضوولا فَووِإنَّ اّللَّ
ُ ا؟َْ ( ..»135..)آيوو  « كوواَن ِ ووا تَوْعَملُوولَن َخبِووْيا   ُ لُ ِإ َّ َمووْن  ْهووَر اِبلُسوولِء ِمووَن اْلَقووْللِ   ُيُِووُه اّللَّ ِلَم.وَكوواَن اّللَّ
يعا  َعِليما .ِإْن تُوْبُدوا   ( ..149 - 148« ..) كاَن َعُفل ا َقِديرا  فَِإنَّ اّللََّ ْن ُسلء ،َخْْيا  أَْو خُتُْفلُ  أَْو تَوْعُفلا عَ  َِ

تناصووووو  احم والإىل جانوووووه ذلوووووك اهلووووود  الكبوووووْي يف تنظووووويم اجملتموووووع املسووووولم علوووووى أسووووواس التكافووووول والووووو  
يووووحل وإنشووواء وتثب ؟اهليوووو ه مووون اوالتسوووام ،واألمان  والعووودل واملوووولقة والطهوووارة وحموووول الرواسوووه املتخلفووو  فيوووو

إن   يكون  -املسولم  اجملتموع املالم  ا؟ديدة اللضي   ..ْند هدفا آخر   يقل عنوه عمقوا و  أيورا يف حيواة
 د معووووو  الدين،وحووووود ا ميان،وكووووورطذلوووووك هووووول هديووووو -هووووول األسووووواس الوووووذي يقووووولم عليوووووه اهلووووود  األول 

  انووووودق ذلك املعوووووالفووووورق وحيووووواة اجملتموووووع بووووو ا سوووووالم،ورب  كووووول األنظمووووو  والتشوووووريعات الووووويت هكوووووم حيووووواة
 للدين،وهذا التعري  املضبلط لإلميان وا سالم.

 برمتهووا نشوواط احليوواة سووْي عليووهيإن الودين هوول النظووام الووذي قوورر  اّلِل للحيوواة البشووري   ملتهووا،واملنهج الووذي 
نيوو  لقيواقة الرابالطاعو  لواّلِل وحود  هول صواحه احلو  يف وضوع هوذا املونهج بوال كوريك.والدين هول ا تبواع و 

تمع سوالم ..فواجمللن ا ستاليت هلا وحدها ح  الطاع  وا تباع،ومنها وحدها يكولن التلقك،وهلوا وحودها يكو
  متمثلو  يف رسولل اّلِل قيواقة رابنيو -ة خاصو  وتصولر خواص كموا لوه عقيود  -املسلم جمتمع له قياقة خاص  

- - قة هوك موع هلوذ  القيواريع  اّلِل ومنهجه.وتبعيو  هوذا اجملتل اب  بعود  مون كووفيما يبلغه عن ربه  وا هو
« مسووولما»ن قووو    يكووول وبغوووْي هوووذ  التبعيووو  املطل«.جمتمعوووا مسووولما»الووويت انحوووه صوووف  ا سوووالم وععووول منوووه 

ه وتنفيوذ  ضى  كوم رسولل،والر  ال.وكرط هذ  التبعي  هل التحاكم إىل اّلِل والرسلل،ورق األمر كله إىل اّللِ 
 لتسليم.مع القبلل وا

ل للجووودال ا،  سوووبيوتبلووو  نصووولص السووولرة يف بيوووان هوووذ  احلقيقووو ،وتقرير هوووذا األصووول،مبلغا حا وووا جازمووو
تقريوور بوول ا؟وودال  و يووة   تقفيووه،أو ا حتيووال عليووه،أو اليهووه وتلبيسووه،ألوا موون القوولة واللضوول  واحلسووم  
تفصوويلك يف اضووها الجكء استعر هووذا املبوودأ األساسووك يتمثوول يف نصوولص كثووْية كثوورة واضووح  يف السلرة.وسووي

فتتووووا  يف آيوووو  ا  مكاوووووا موووون السوووويا .فنكتفك هنووووا بووووذكر بعضووووها إمجووووا  :يتمثوووول علووووى وجووووه ا مجووووال يف
 مثووول هوووذ  .كموووا يتمثووول يف...« اِحوووَدة  و نَوْفوووك   اي أَيُوَهوووا النَّووواُس اتوَُّقووولا َربَُّكوووُم الَّوووِذي َخَلَقُكوووْم ِمووونْ »السووولرة:
وَن قُ يَوْغِفوُر موا    يَوْغِفوُر أَْن ُيْشوَرَ  بِوِه وَ ِإنَّ اّللََّ .».( 36)آيو  ...« َو  ُتْشرُِكلا بِِه َكوْي ا   َواْعُبُدوا اّللََّ »اهلايت:

 ( ..48..)آي  « ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ 
َ َوأَِنيعُووول »ويتمثووول علوووى وجوووه التخصووويا والتحديووود يف مثووول قللوووه تعووواىل: ا اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا أَِنيعُووولا اّللَّ

ووووُتْم تُويْ  ِمنُوووولَن اِبّللَِّ َواْليَوووووْلِم الرَُّسوووولَل َوأُوِ  اأْلَْمووووِر ِمْنُكْم،فَووووِإْن تَنوووواَزْعُتْم يف َكووووْكء  فَوووووُرُقوُ  ِإىَل اّللَِّ َوالرَُّسوووولِل،ِإْن ُكنوْ
ُووْم آَمنُوو .أََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن يَوْزُعُموولَن َأوَّ لا ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك َومووا أُنْووزَِل ِمووْن قَوْبلِووَك اهْلِخِر.ذلِووَك َخووْْي  َوَأْحَسووُن َشِْويووال 
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ووووْيطاُن أَْن ُيِضوووولَُّهْم َضووووال    -َوقَووووْد أُِمووووُروا أَْن َيْكُفووووُروا بِووووِه  -يُرِيووووُدوَن أَْن يَوَتحوووواَكُملا ِإىَل الطَّوووواُغلِت  َويُرِيووووُد الشَّ
ُ وَ   - 59« ..)ِإىَل الرَُّسلِل رَأَيْوحَل اْلُمنواِفِقنَي َيُصوُدوَن َعْنوَك ُصوُدوقا  بَِعيدا .َوِإذا ِقيَل هَلُْم:تَعاَلْلا ِإىل ما أَنْوَزَل اّللَّ

َفال َوَربَِِك   يُوْيِمُنلَن َحوَّتَّ ُُيَكُِِمولَ  ( ..»64..)آي  « َوما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسلل  ِإ َّ لُِيطاَع إبِِْذِن اّللَِّ ( ..»61
وُدوا يف  ونَوُهْم،مُثَّ   اَِ َموْن يُِطوِع ( ..»65..)آيو  « أَنْوُفِسوِهْم َحَرجوا  ِ َّوا َقَضوْيحَل َوُيَسولُِِملا َتْسوِليما   ِفيما َكَجَر بَويوْ

 -َوَمووْن ُيشوواِقِ  الرَُّسوولَل ( ..»80..)آيوو  « الرَُّسوولَل فَوَقووْد أَنوواَع اّللََّ،َوَمووْن تَوووَلىلَّ َفمووا أَْرَسووْلناَ  َعلَووْيِهْم َحِفيظووا  
َ لَووُه اهْلُووو ،َوُنْصوووِلِه َجَهوونََّم َوسووواَءْت َمِصوووْيا   -دى ِمووْن بَوْعوووِد مووا تَوبَووونيَّ « َويَوتَّبِووْع َغوووْْيَ َسووِبيِل اْلُمْيِمِننَي،نُوَللِِوووِه مووا تَوَلىلَّ

 ( ..115..)آي  
 حلياة.انهجه يف وهكذا يتحدق مع  الدين،وحد ا ميان،وكرط ا سالم،ونظام اجملتمع املسلم،وم

جمورق كووعائر  عارات،و يعولق ا سووالم جمورق كلموات وكوووهكوذا   يعولق ا ميووان جمورق مشواعر وتصوولرات و  
قيووواقة يتحكم،و  تعبديووو  وصوووللات ..إ وووا هووول إىل جانوووه هوووذا وذلك،وقبووول هوووذا وذلك.نظوووام ُيكم،ومووونهج

ن،و  يكوولن كوولن إميووايتطاع،ووضووع يسووتند إىل نظووام معني،وموونهج معني،وقيوواقة معينوو .وبغْي هووذا كلووه   
  ا سالم.إسالم،و  يكلن جمتمع ينسه نفسه إىل

 ْي:ا األصل الكبت على هذوت ته على إقرار هذا املبدأ األساسك تلجيهات كثْية يف السلرة.كلها تفريعا
 -لشووعائر التعبديوو  كووأوا كووأن ا -كلهووا يف اجملتمووع    ا جتماعيوو  عليووه أن تكوولن التنظيمووات  ي تووه - 1

ذا النحووول هوووالم،على ميان،وكووورط ا سووومرتكنووو  إىل هوووذا األصووول الكبْي،مسوووتندة إىل معووو  الدين،وحووود ا 
  ميوان ابّللِ اك مقتضوى هوالذي قررته تلك النماذج اليت أسلفنا.فهك ليسحل جمورق تنظيموات وتشوريعات.إ ا 

ات التشوووريع لومووون مث نووورى كووووا عووو ا   للهيتوووه ،وإفوووراق  ابألللهيووو ،والتلقك مووون القيووواقة الووويت ُيووودقها ..
تتووا  يق :آيو  ا فهوذ  احلق إىل هوذ  ا؟هو ،وينا يف أعقاّبوا نصوا علوىوالتنظيموات الويت أكوران إليهوا تسوتند 

تهووا يمووات الوويت تلئر التنظالوويت تقوورر وحوودة البشووري ،وتدعل النوواس إىل رعايوو  وكوويج  الرحم،وتعوود مقدموو  لسووا
َربَُّكوُم ُقولا لنَّواُس اتوَّ ايُوَهوا أَ اي »يف السلرة ..تبدأ بودعلة النواس إىل تقولى رّبوم الوذي خلقهوم مون نفوك واحودة:

«  كووواَن َعلَوووْيُكْم َرِقيبوووا  ِإنَّ اّللََّ »رقابتوووه: ..وتنتهوووك إىل تقلا ،وهوووذيرهم مووون« الَّوووِذي َخَلَقُكوووْم ِموووْن نَوْفوووك  واِحوووَدة  
 لتوووذكْي ابّللِ ابم تنتهوووك ..واهلايت الووويت هوووخ علوووى رعايووو  أمووولال اليتوووامى،وتبني نريقووو  التصووور  يف أمووولاهل

 « ..با  وََكفى اِبّللَِّ َحِسي:»وحسابه 
ُ يف »وتلزيووع أنصووب  املووْياّ يف األسوورة اووكء وصووي  موون اّلِل: « َفرِيَضوو   ِمووَن اّللَِّ » ...«قُِكووْم  أَْو يُلِصوويُكُم اّللَّ

،َوَمْن يُطِ »..وتنتهك تشريعات ا ّر ّبذا التعقيه: رِي ِموْن ُه يُْدِخْلوُه َجنَّوات  َعْو َوَرُسوللَ ِع اّللََّ تِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ
َ وَ ْن يَوْعوواِ ِتَهووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيها،َوذلِووَك اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم.َومَ هَْ  وَقُ  يُْدِخْلووُه انرا  خالِوودا  َرُسوولَلُه،َويَوتَوَعدَّ ُحوودُ  اّللَّ

 « ..ِفيها َوَلُه َعذاب  ُمِهني  
ُروُهنَّ َوعاِكوووووو»ويف تشووووووريعات األسوووووورة وتنظوووووويم املهوووووولر والطووووووال  ومووووووا إليهووووووا توووووورق مثوووووول هووووووذ  التعقيبووووووات:

ُ ِفيِه َخوْْيا  َكثِوْيا   َواْلُمْحَصوناُت ِموَن النِِسواِء « ..»اِبْلَمْعُروِ ،فَِإْن َكرِْهُتُملُهنَّ فَوَعسى أَْن َتْكَرُهلا َكْي ا  َوَاَْعَل اّللَّ
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َ َلُكوووومْ ..« ..»ِإ َّ مووووا َمَلَكووووحْل أمَْيووووانُُكْم ..ِكتوووواَب اّللَِّ َعلَووووْيُكْم  ُ لِيُوبَوووونيِِ  َويَوْهووووِدَيُكْم ُسووووَنَن الَّووووِذيَن ِمووووْن يُرِيووووُد اّللَّ
ُ َعِليم  َحِكيم   َ كواَن َعِلي وا َكبِوْيا  « ..»قَوْبِلُكْم،َويَوُتلَب َعَلْيُكْم،َواّللَّ .ِإنَّ اّللَّ ُغلا َعَلْيِهنَّ َسوِبيال  « فَِإْن أَنَْعَنُكْم َفال تَوبوْ

.. 
َ َو  ُتْشوورُِكلا بِووِه َكووْي ا  » دين وذي القوورىب واليتووامى ان إىل اللالووي  اب حسوو اهليوو  اللصوو..تسووب  يف« َواْعبُووُدوا اّللَّ

لهوا رجع األمولر كريعته،وتكوواملساكني ..إخل وهكذا ترتب  سائر التنظيمات والتشريعات ابّلِل،وتسوتمد مون 
 إىل هذ  القياقة اليت هلا وحدها ح  الطاع  وا تباع.

للولا مليمنو .فال يتملويمنني لقيواقهتم و؟مواعتهم اي ته على إقرار ذلك األصول الكبوْي أن يكولن و ء او  - 2
عالقو    موا كانوحل الهتم.كائنوأحدا   ييمن إمياوم،و  يتبع منهجهم،و  حضع لنظوامهم،و  يتلقوى مون قياق

فووووا ،وهل   أو النالوووويت تووووربطهم ّبووووذا األحد.عالقوووو  قرابوووو .أو جوووونك.أو أرم أو مصوووولح .وإ  فهوووول الشوووور 
َ َلُه ما تَوبَ  ِمْن بَوْعدِ  -َوَمْن ُيشاِقِ  الرَُّسلَل »كل حال:ااروج من الص  املسلم على   َغوْْيَ  َويَوتَّبِوعْ  -هْلُودى انيَّ

،َوُنْصووِلِه َجَهنََّم،َوسوواءَ  َ   يَوْغِفووُر أَْن يُ ْيا .ِإنَّ اْت َمِصووَسووِبيِل اْلُمووْيِمِننَي نُوَللِِووِه مووا تَوَلىلَّ ْشووَرَ  بِووِه،َويَوْغِفُر مووا ُقوَن ّللَّ
وو( ..»116 - 115)« ..يوودا   َيشوواُء،َوَمْن ُيْشوورِْ  اِبّللَِّ فَوَقووْد َضوولَّ َضووال   بَعِ ذلِووَك ِلَموونْ  ِر اْلُمنوواِفِقنَي ِ َنَّ َبشِِ

فووإن العووزة هلل  نَي.أيبتغوولن عنوودهم العووزة   اْلُمْيِمنِ ْن ُقونِ ِمووهَلُووْم َعووذااب  أَلِيما .الَّووِذيَن يَوتَِّخووُذوَن اْلكوواِفرِيَن أَْولِيوواَء 
رِيوُدوَن أَْن  ُقوِن اْلُموْيِمِننَي أَتُ ْولِيَواَء ِمونْ أَ ْلَكواِفرِيَن ا[ ..} اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا َ  تَوتَِّخوُذوا  139آي   مجيعا(..]

ووو اِر َولَووونْ ِقنَي يف الووودَّْرِ  اأْلَْسوووَفِل ِموووَن النَّووو( ِإنَّ اْلُمنَوووافِ 144َعَْعلُووولا ّللَِِّ َعلَوووْيُكْم ُسوووْلطَاان  ُمِبين وووا ) َد هَلُوووْم َنِصوووْي ا عَِ
ُمووْيِمِننَي َوَسووْلَ  يوُووْيِت  فَُأولَ ِووَك َمووَع الْ ّللَِّ ا ِقيونَوُهْم ْخَلُصوول ( ِإ َّ الَّوِذيَن َ بُوولا َوَأْصووَلُحلا َواْعَتَصووُملا اِبّللَِّ َوأَ 145)

ُ اْلُمْيِمِننَي َأْجر ا َعِظيم ا )  ..146 - 144:( { ]النساء146اّللَّ
وهووك كوول قار   تقوولم فيهووا كووريع  ا سووالم  -جوولب هجوورة املسوولمني موون قار احلوورب وي تووه عليووه و  - 3

ليلحقوولا اب؟ماعوو  املسوولم  مووَّت قامووحل يف األرم وأصووب  هلووا قيوواقة وسوولطان  -و  توودين للقيوواقة السووملم  
  فهول وإ -وهوك كول رايو  غوْي رايو  ا سوالم  -وليستظللا برايه القيواقة املسولم  و  حضوعلا لرايو  الكفور  -

ُ :النفوووا  أو الكفووور لوهووول ااوووروج مووون الصووو  املسووولم علوووى كووول حوووال } َفَموووا َلُكوووْم يف اْلُمنَووواِفِقنَي ِف َوتَووونْيِ َواّللَّ
وووَد لَوووُه َسوووِبيال   ُ فَولَوووْن عَِ ُ َوَموووْن ُيْضوووِلِل اّللَّ ا لَوووْل ( َوُقو 88 )أَرَْكَسوووُهْم ِ َوووا َكَسوووُبلا أَتُرِيوووُدوَن أَْن هَتْوووُدوا َموووْن َأَضووولَّ اّللَّ

ُهْم أَْولَِياَء َحَّتَّ يُوَهواِجُروا يف َسوِبيِل اّللَِّ  فَوِإْن تَوَللَّوْلا َفُخوُذوُهْم  َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَوَتُكلنُلَن َسَلاء  َفاَل تَوتَِّخُذوا ِمنوْ
ُهْم َولِي وووا َوَ  َنِصوووْي ا ) [..}ِإنَّ الَّوووِذيَن 88،89:{ ]النسووواء(89َواقْوتُولُووولُهْم َحْيوووُة َوَجوووْدُاُلُهْم َوَ  تَوتَِّخوووُذوا ِمووونوْ

ووُتْم قَوواُللا ُكنَّووا ُمْسَتْضووَعِفنَي يف اأْلَْرِم قَوواُللا أََ ْ َتُكووْن أَْرُم اّللَِّ  تَوَلفَّوواُهُم اْلَماَلِئَكووُ  لَوواِلِمك أَنْوُفِسووِهْم قَوواُللا فِوويَم ُكنوْ
( ِإ َّ اْلُمْسَتْضوَعِفنَي ِموَن الِرَِجواِل َوالنَِِسواِء 97َسواَءْت َمِصوْي ا )َواِسَع   فَوتُوَهواِجُروا ِفيَهوا فَُأولَ ِوَك َموْأَواُهْم َجَهونَُّم وَ 

ُ َعُفوول ا 98َواْلِللْووَداِن َ  َيْسووَتِطيُعلَن ِحيلَوو   َوَ  يَوْهتَووُدوَن َسووِبيال  ) ُهْم وََكوواَن اّللَّ ُ أَْن يَوْعُفووَل َعوونوْ ( فَُأولَ ِووَك َعَسووى اّللَّ
وا َكثِوْي ا َوَسوَع   َوَموْن َحْورُْج ِموْن بَوْيتِوِه ُمَهواِجر ا ِإىَل  ( َوَمْن يُوَهاِجرْ 99َغُفلر ا ) وْد يف اأْلَْرِم ُمرَاَغم  يف َسوِبيِل اّللَِّ اَِ
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ووا ) ُ َغُفوولر ا َرِحيم   - 97:( { ]النسوواء100اّللَِّ َوَرُسووللِِه مُثَّ يُْدرِْكووُه اْلَمووْلُت فَوَقووْد َوقَووَع َأْجوورُُ  َعلَووى اّللَِّ وََكوواَن اّللَّ
100..] 

 يسووتطيعلن أن يقاتوول املسوولملن  سووتنقاذ الضووعا  موون إخوولاوم املسوولمني , الووذين   وي تووه عليووه - 4
ن   يفتنوولا عووو الم , كووكاهلجوورة موون قار احلوورب ورايوو  الكفوور , وضووومهم إىل ا؟ماعوو  املسوولم  يف قار ا سوو

ام ا ابلنظووول مث لكوووك يتمتعووو.نظاموووه  قيووونهم , و  يسوووتظللا برايووو  غوووْي رايووو  ا سوووالم , و  حضوووعلا لنظوووام غوووْي
ن حرموان مو هواحلرموان منو ا سالمك الرفيع , وابحلياة يف اجملتمع ا سالمك النظي  .وهل ح  كول مسولم ,

 ّللَِّ َواْلُمْسَتْضووَعِفنيَ  َسووِبيِل اُللَن يف }َوَمووا َلُكووْم َ  تُوَقوواتِ :أكووث نعووم هللا يف األرم , وموون أفضوول نيبووات احلياة
 أَْهُلَهوا َواْجَعوْل لَنَوا ِموْن لَوُدْنَك ِذِ  اْلَقْريَوِ  الظَّوا ِِ َهوْجَنا ِموْن ا َأْخرِ اِل َوالنَِِساِء َواْلِلْلَداِن الَِّذيَن يَوُقلُللَن َربوَّنَ ِمَن الِرِجَ 

 [..75:({ ]النساء75َولِي ا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصْي ا )
املبط ووووني و ملعوووولقني هوووواق ابلوووونفك واملووووال , والتنديوووود ابويسووووتتبع هووووذا األموووور محلوووو  ضووووخم  للحووووخ علووووى ا؟

 ئوو  األنفوواس  رة اهلاقوالقاعوودين .وهووك محلوو  تسووتغر  قطاعووا كبووْيا موون السوولرة , يرتفووع عنوودها نووبخ السوول 
 ويشتد إيقاعها , وهمى لذعاهتا يف التلجيه والتنديد  
فنودع  -اء معوني تيوه أ يو  خاصو  وإُيوهلوذا ال  و  -و   لك هنا استعرام هذا القطواع ب تيبوه يف السويا  

 هذا إىل مكانه من السيا  .ونكتفك  قتطفات من هذا القطاع:
يع ووووِو اْنِفوووواَي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا ُخووووُذوا ِحووووْذرَُكْم فَوووواْنِفُروا يُوبَووووات  أَ  ووووَ نَّ فَووووِإْن ( َوِإنَّ ِمووووْنُكْم لَ 71ا )ُروا مجَِ َمووووْن لَيُوَبطِِ

ُ َعَلكَّ ِإْذ َ ْ أَ َأَصابَوْتُكْم ُمِصيَب    ا )َعُهْم َكِهيُكْن مَ  قَاَل َقْد أَنْوَعَم اّللَّ ْم َفْضل  ِموَن اّللَِّ لَيَوُقولَلنَّ  ( َولَِ ْن َأَصاَبكُ 72د 
َتِب ُكْنحلُ  َنُه َمَلقَّة  اَي لَيوْ َنُكْم َوبَويوْ وا )فَوو فَأَُفلَز َمَعُهمْ  َكَأْن  َْ َتُكْن بَويوْ ْل يف َسوِبيِل اّللَِّ الَّوِذيَن َقاتِو( فَوْليوُ 73ْلز ا َعِظيم 

ووا ) أَْو يَوْغلِووْه َفَسوْلَ  نوُ  فَويُوْقتَولْ ِل اّللَِّ َيْشوُروَن احْلَيَواَة الووُدنْوَيا اِبهْلِخورَِة َوَمووْن يُوَقاتِوْل يف َسووِبي ( 74ْيتِيووِه َأْجور ا َعِظيم 
ِذيَن يَوُقللُولَن َربوَّنَوا َأْخرِْجنَوا َسواِء َواْلِللْوَداِن الَّوَجواِل َوالنِِ الرِِ  نَ ِموَوَموا َلُكوْم َ  تُوَقواتُِللَن يف َسوِبيِل اّللَِّ َواْلُمْسَتْضوَعِفنَي 
( الَّووِذيَن آَمنُوولا 75ْي ا )ْل لَنَووا ِمووْن لَووُدْنَك َنِصووي ووا َواْجَعووَك َولِ ِمووْن َهووِذِ  اْلَقْريَووِ  الظَّووا ِِ أَْهُلَهووا َواْجَعووْل لَنَووا ِمووْن لَووُدنْ 

ْيطَاِن ِإنَّ َكْيووَد الشَّووْيطَاِن  َقوواتُِللا أَْولِيَوواَء الشَّوولطَّوواُغلِت فوَ ِبيِل اَسوو َوالَّووِذيَن َكَفووُروا يُوَقوواتُِللَن يف يُوَقوواتُِللَن يف َسووِبيِل اّللَِّ 
ِم اْلُمووْيِمِننَي ْفَسووَك َوَحوورِِ تِووْل يف َسووِبيِل اّللَِّ َ  ُتَكلَّووُ  ِإ َّ نوَ [..)فَوَقا76 - 71( ]النسوواء:76َكوواَن َضووِعيف ا )

ُ َأَكوووووُد َعَسووووى  ُ أَْن َيُكووووو َّ َ َْس الَّوووووِذيَن َكَفوووووُروا َواّللَّ وووووا وَ  َْ اّللَّ ...)َ  [(.84(  ]النسووووواء:84ِكووووويال  )َأَكوووووُد تَونْ س 
ُ ْم َوأَنْوُفِسووِهمْ ِبيِل اّللَِّ ِ َْمووَلاهلِِ ُدوَن يف َسووْلُمَجاِهووَيْسووَتِلي اْلَقاِعووُدوَن ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي َغووْْيُ أُوِ  الضَّووَرِر َوا  َفضَّووَل اّللَّ
ُ احْلُْسووَ  َوَفضَّوو ال  َوَعوودَ َجوو   وَُكوواْلُمَجاِهووِديَن ِ َْمووَلاهِلِْم َوأَنْوُفِسووِهْم َعلَووى اْلَقاِعووِديَن َقرَ  ُ اْلُمَجاِهووِديَن َعلَووى اّللَّ َل اّللَّ

[ 95،96( ]النسواء:96)ا َرِحيم ا  َغُفلر     وََكاَن اّللَُّ ( َقَرَجات  ِمْنُه َوَمْغِفرَة  َوَرمحَْ 95اْلَقاِعِديَن َأْجر ا َعِظيم ا )
.. 
ُ َوَ  َتُكوووووووْن لِلْ  ا أَرَا َ نَّووووووواِس ِ َووووووِإانَّ أَنْوزَْلنَووووووا إِلَْيوووووووَك اْلِكتَووووووواَب اِبحْلَوووووو ِِ لِوووووووَتْحُكَم بَووووووونْيَ ال}   {َخوووووووائِِننَي َخِصووووووويم ا اّللَّ

 [..105]النساء:
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 سوووالم" اني "قار عوووامالت الدوليووو  بوووويف ينوووااي هوووذ  احلملووو  للحوووخ علوووى ا؟هووواق تلضوووع بعوووخ قلاعووود امل
 واملعسكرات املتعدقة اليت تدور معها املعامالت , وااالفات:

واملنووافع  دينوو  للتجووارةخللن امليف التعقيوه علووى انقسووام املسوولمني ف تووني ورأيووني يف أموور املنووافقني , الووذين يوود
 َمووووا َلُكووووْم يف )فَ :قللعووووداء , يوا تصووووال مووووع أهلهووووا , حووووَّت إذا خرجوووولا منهووووا عوووواقوا موووولالني ملعسووووكرات األ

ُ أَرَْكَسُهْم ِ َا َكَسُبلا أَتُرِ  ُ َوَمو ْن هَتْوُدوايوُدوَن أَ اْلُمَناِفِقنَي ِف َوَتنْيِ َواّللَّ ُ فَولَوْن عَِوَد لَوُه َسوِبيال  َموْن َأَضولَّ اّللَّ ْن ُيْضوِلِل اّللَّ
ُهمْ تَِّخذُ توَ َلاء  َفاَل ( َوُقوا َلْل َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا فَوَتُكلنُلَن سَ 88) ُروا يف َسوِبيِل اّللَِّ فَوِإْن أَْولَِياَء َحَّتَّ يُوَهاجِ  وا ِمنوْ

ُهْم َولِ ِمووِخووُذوا تَوَللَّووْلا َفُخووُذوُهْم َواقْوتُولُوولُهْم َحْيووُة َوَجووْدُاُلُهْم َوَ  تَوتَّ   َّ الَّووِذيَن َيِصووُللَن ِإىَل ( إِ 89ي ووا َوَ  َنِصووْي ا )نوْ
وووَنكُ  ووونَوُهْم ِميثَوووا   أَْو َجووواُءوُكْم َحِصوووَرْت ُصوووُدورُ قَووووْلم  بَويوْ ُ لُكْم أَْو يُوَقووواتُِللا قَوووولْ ْن يُوَقووواتِلُ ُهْم أَ ْم َوبَويوْ َمُهْم َولَوووْل َكووواَء اّللَّ

ُ َلُكوْم َعلَوْيِهْم َسوِبيال  َفَموا  َقْلا إِلَوْيُكُم السَّوَلمَ لُكْم َوأَلْ َقاتِلُ يوُ َلَسلََّطُهْم َعَلْيُكْم فَوَلَقاتَوُللُكْم فَِإِن اْعتَوزَُللُكْم فَوَلْم  َجَعوَل اّللَّ
نَوووِ  أُ ُكووولَّ َموووا رُ   ْلَمُهمْ ( َسوووَتِجُدوَن آَخووورِيَن يُرِيوووُدوَن أَْن َذَْمنُووولُكْم َوَذَْمنُووولا قَوووو90) رِْكُسووولا ِفيَهوووا فَوووِإْن َ ْ ُقوا ِإىَل اْلِفتوْ

وووَلَم َوَيُكُفووولا أَيْوووِديوَ  لُهْم َوأُولَوووِ ُكْم َجَعْلنَوووا َلُكوووْم لُووولُهْم َحْيوووُة يَِقْفُتُمووووُهْم َواقْوتوُ َفُخوووذُ  ُهمْ يَوْعَتزِلُووولُكْم َويُوْلُقووولا إِلَوووْيُكُم السَّ
 فَوتَوبَويوَّنُوولا  َسووِبيِل اّللَِّ يُوَهووا الَّوِذيَن آَمنُوولا ِإَذا َضووَربْوُتْم يف [..)اَي أَ 91 - 88(  ]النسوواء:91َعلَوْيِهْم ُسووْلطَاان  ُمِبين ووا )
تَوغُوول لَووْيُكُم السَّوواَلَم َلْسووحَل ُمْيِمن ووا توَ َوَ  تَوُقللُوولا ِلَمووْن أَْلَقووى إِ  َد اّللَِّ َمغَوواِحُ َكثِووْيَة  َكووَذِلَك  يَوواِة الووُدنْوَيا َفِعْنووَن َعووَرَم احلَْ بوْ

ُ َعَلْيُكْم فَوتَوبَويوَُّنلا ِإنَّ اّللََّ  ُتْم ِمْن قَوْبُل َفَمنَّ اّللَّ   [(.94:َمُللَن َخِبْي ا  ]النساءَن ِ َا تَوعْ  َكاُكنوْ
الو  األمون ااول  وح عكء يف ينااي احلدية عون ا؟هواق بعوخ األحكوام اااصو  ابلصوالة يف حالو وكذلك 

 لَوْيَك َعلَوْيُكْم ُجنَوا   اأْلَْرِم فوَ  ُتْم يف )َوِإَذا َضوَربوْ :ل مع تلصيات هللا للميمنني وهذيرهم من أعدائهم امل بصوني
( َوِإَذا  101َعوُدو ا ُمِبين وا ) َكواِفرِيَن َكوانُلا َلُكومْ وا ِإنَّ الْ َن َكَفورُ تِوَنُكُم الَّوِذيأَْن تَوْقُصُروا ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم أَْن يَوفْ 

ا َسووَجُدوا فَوْلَيُكلنُوولا ِمووْن ُذوا َأْسووِلَحتَوُهْم فَووِإذَ  َوْلَيْأُخووْم َمَعووكَ ُكْنووحَل فِوويِهْم فَأََقْمووحَل هَلُووُم الصَّوواَلَة فَوْلووتَوُقْم نَائَِفوو   ِموونوْهُ 
ْم َوقَّ الَّوووِذيَن َكَفوووُروا لَوووْل ِحوووْذَرُهْم َوَأْسوووِلَحتَوهُ  ْلَيْأُخوووُذواَعوووَك وَ ْلتَوووْأِت نَائَِفووو   أُْخوووَرى َ ْ ُيَصوووُللا فَوْلُيَصوووُللا مَ َورَاِئُكوووْم وَ 

لَووتَوْغُفلُوولَن َعووْن َأْسووِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعووِتُكْم فَوَيِميلُوولَن َعلَووْيُكمْ  ْن َكوواَن ِبُكووْم أَذ ى ِمووْن إِ َوَ  ُجنَوواَ  َعلَووْيُكْم     َواِحووَدة   َميوْ
ُتْم َمْرَضوى أَْن َتَضوُعلا َأْسوِلَحَتُكْم َوُخوُذوا ِحوذْ  ( فَوِإَذا 102َذااب  ُمِهين وا )أََعودَّ لِْلَكواِفرِيَن َعو نَّ اّللََّ رَُكْم إِ َمَطر  أَْو ُكنوْ

َ ِقَيام ووا َوقُوعُوولق ا َوَعلَووى جُ  ُتُم الصَّوواَلَة فَوواذُْكُروا اّللَّ ُتْم فَووأَِقيُملا فَووِإَذا انْ ْم نُوولِبكُ َقَضوويوْ لصَّوواَلَة ِإنَّ الصَّوواَلَة َكانَووحْل اَمووْأنَونوْ
 [..103-101( ]النساء:103َعَلى اْلُمْيِمِننَي ِكَتااب  َمْلُقل   )

ا هتووتبوني كيفيا اال  , وتدل هذ  اهلايت على مكان الصالة من احلياة ا سالمي  ل حَّت لتذكر يف مقام
متابعو  حا هتوا ل و  ي  يف كولعلى تكامول هوذا املونهج , يف ملاجهو  احليواة ا نسوان يف هذا املقام ل كما تدل

 الفرق املسلم وا؟ماع  املسلم  يف كل حلظ  ويف كل حال ..
ويسوووتتبع األمووور اب؟هووواق كوووذلك محلووو  ضوووخم  علوووى املنوووافقني وعلوووى مووولا هتم لليهووولق يف املدينووو  بينموووا هوووم 

  , وللقياقة املسلم  كيدا كديدا .وعلوى أ عيوبهم يف الصو  املسولم يكيدون لدين هللا , وللجماع  املسلم
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, وايوويعهم للقوويم والوونظم .ويف اهلايت الوويت اقتطفناهووا موون قطوواع ا؟هوواق نوور  موون احلملوو  علووى املنووافقني , 
 نضم إليه هذا القطاع املصلر حلاهلم وصفاهتم , الكاك  لطبيعتهم ووسائلهم:

ُهمْ  ا بوَوَرُزوا ِموْن ِعْنوِدَ  بَويَّوحَل نَائَِفو   )َويَوُقلُللَن نَاَع   فَِإذَ   ُ َيكْ  َغوْْيَ الَّوِمونوْ تُوُه َموا يُوبَويِِتُولَن فَوَأْعِرْم ِذي تَوُقولُل َواّللَّ
ُهْم َوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ وََكَفى اِبّللَِّ وَِكيال  ) ّللَِّ َلَلَجوُدوا ِفيوِه اْنوِد َغوْْيِ اَل يَوَتَدبوَُّروَن اْلُقوْرآَن َولَوْل َكواَن ِموْن عِ ( أَفَ 81َعنوْ

ىَل أُوِ  اأْلَْموِر وُ  ِإىَل الرَُّسولِل َوإِ ِه َولَوْل َرقُ ْاَوْلِ  أََذاعُولا بِوا( َوِإَذا َجاَءُهْم أَْمر  ِمَن اأْلَْمِن أَِو 82اْخِتاَلف ا َكِثْي ا )
ُهْم َولَوووْلَ  َفْضووو ُهْم َلَعِلَموووُه الَّوووِذيَن َيْسوووتَوْنِبطُلنَُه ِمووونوْ وووْيطَاَن ِإ َّ قَلِووويال  ) َوَرمْحَتُوووُه َ توَّبَوْعوووتُ  َعلَوووْيُكمْ ُل اّللَِّ ِمووونوْ ( 83ُم الشَّ

 [ «83 - 81]النساء:
ُ لِيوَ اُقوا ُكْفوورا   اْزقِإنَّ الَّوِذيَن آَمنُولا مُثَّ َكَفووُروا.مُثَّ آَمنُولا مُثَّ َكَفوُروا،مُثَّ » ووِر ْغِفوَر هَلُووْم َو  لِيَوْهوِديَوُهْم َسِبيال   َ ْ َيُكوِن اّللَّ .َبشِِ

تَوغُوولَن ِعْنووَدُهُم اْلعِووزََّةف َء ِمووْن ُقوِن اْلُمْيِمِننيَ يَن أَْولِيوواْلكوواِفرِ اْلُمنوواِفِقنَي ِ َنَّ هَلُووْم َعووذااب  أَلِيما .الَّووِذيَن يَوتَِّخووُذوَن ا .أَيَوبوْ
يعا .َوقَوْد نوَوزََّل َعلَوْيُكْم يف اْلكِ  ُر ِّبوا َوُيْسوتَوْهزَأُ ِّبوا،َفال تَوْقعُوُدوا ُتْم آايِت اّللَِّ يُْكَفوْعو ِإذا  َِ تواِب أَنْ فَِإنَّ اْلعِوزََّة ّللَِِّ مجَِ

َ جووووووامِ  ْم.ِإنَّ َمَعُهووووووْم َحووووووَّتَّ َحُلُضوووووولا يف َحووووووِدية  َغووووووْْيِِ .ِإنَُّكْم ِإذا  ِمووووووثْوُلهُ  ِفرِيَن يف َجَهوووووونََّم ُع اْلُمنوووووواِفِقنَي َواْلكووووووااّللَّ
يعا .الَّووِذيَن َيَ َبَُّصوولَن ِبُكْم،فَووِإنْ  كوواَن لِْلكوواِفرِيَن َنِصوويه     َنُكووْن َمَعُكووْمف َوِإنْ قوواُللا:أَ َْ  اّللَِّ   كوواَن َلُكووْم فَوووْت   ِموونَ مجَِ

ووَنُكْم يوَووْلَم اْلِقي،َُيُْكمُ ف فَوواّللَُّ قوواُللا:أََ ْ َنْسووَتْحِلْذ َعلَووْيُكْم َوَ ْوونَوْعُكْم ِمووَن اْلُمووْيِمِننيَ  ُ لِْلكوواِفرِ  بَويوْ يَن اَمووِ ،َوَلْن َاَْعووَل اّللَّ
 َ .ِإنَّ اْلُمنوواِفِقنَي ُحوواِقُعلَن اّللَّ قوواُملا ُكسوواىل يُووراُ َن  ذا قوواُملا ِإىَل الصَّووالةِ ِقُعُهْم،َوإِ ُهووَل خوواوَ َعلَووى اْلُمووْيِمِننَي َسووِبيال 

.ُمَذْبَذِبنَي َبنْيَ  ُ فَوَلْن عَِوَد لَوُه ،َوَمْن ُيضْ   ِإىل هُي ءِ وَ ىل هُي ِء إِ ِلَك،  ذالنَّاَس،َو  يَْذُكُروَن اّللََّ ِإ َّ قَِليال  ِلِل اّللَّ
.اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا اْلكووواِفرِيَن أَوْ  ْن َعَْعلُووولا ّللَِِّ َعلَوووْيُكْم أَ ُمْيِمِننَي.أَتُرِيوووُدوَن ْن ُقوِن الْ لِيووواَء ِموووَسوووِبيال 

 ( ..145 - 137« ..)َد هَلُْم َنِصْيا  ،َوَلْن عَِ لنَّارِ اْسَفِل ِمَن ُسْلطاان  ُمِبينا ف ِإنَّ اْلُمناِفِقنَي يف الدَّْرِ  اأْلَ 
ب املشووبلب  علووى ا؟ماعوو  نلتقووك ابحلوور  -القطاعووات األخوورى يف السوولرة  ويف غووْي  موون -ويف قطوواع ا؟هوواق 

 -ق ل وخباصووووو  اليهووووو -املسووووولم ،وعلى العقيووووودة ا سوووووالمي ،والقياقة ا سوووووالمي  كوووووذلك،من أهووووول الكتووووواب 
 سوولرة لتقينووا ّبووا يفب الوويت اموون املنووافقني يف املدين ،واملشووركني يف مكوو ،وما حلهلمووا ..وهووك احلوور  وحلفووائهم

عووو  املسووولم  يووود ا؟مابالبقووورة،ويف سووولرة آل عموووران،من قبووول ..ونلتقوووك كوووذلك ابملووونهج الرابين.وهووول ذخوووذ 
بيعوووووووووو  نهلووووووووووا كشوووووووووو  السووووووووووائرة بووووووووووني األكوووووووووولا  اابيثوووووووووو ،واألحابيل املاكرة،يقلقها،ويلجهها،وُيذرها،وي

 بيث .نبها اااوزواايها وجل أعدائها،ونبيع  املعرك  اليت ختلضها،ونبيع  األرم اليت تدور فيها املعرك ،
ومن عالمات ا عجاز يف هذا القرآن،أن هذ  النصلص اليت نزلحل لتلاجه معرك  معين ،ما توزال هوك بوذاهتا 

  يف كوووول مكووووان،وعلى توووولا  األجيووووال،وبني تصوووولر نبيعوووو  املعركوووو  الدائموووو  املتجوووودقة بووووني ا؟ماعوووو  املسوووولم
أعوودائها التقليووديني الووذين مووا يزالوولن هووم هم،ومووا تووزال حوولافزهم هووك هووك يف أصوولها،وإن اختلفووحل أكووكاهلا 
وللاهرها وأسوباّبا القريبو ،وما توزال أهودافهم هوك هوك يف نبيعتهوا وإن اختلفوحل أقواهتوا ووسوائلها،وما توزال 

شووووكيك يف القيوووواقة الرابنيوووو ،هك األهوووودا  الوووويت تصوووولب إليهووووا نلقوووواهتم زلزلوووو  العقيدة،وزعزعوووو  الص ،والت
املاكرة،لللصوولل موون ورائهووا إىل ا سووتيالء علووى مقاليوود ا؟ماعوو  املسلم ،والتصوور  يف مقاقيرها،واسووتغالل 
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أرضها وجهدها وغالهتا وقلاها وناقاهتا،كما كانحل يهلق تسوتغل األوس وااوزرج يف املدينو ،قبل أن يعوزهم 
 وامعهم اب سالم،وابلقياقة املسلم ،وابملنهج الرابين.اّلِل 

يت   تنقطوع امرات الووقد حفلحل هذ  السلرة كما حفلحل سلر  البقورة وآل عموران ابحلودية عون تلوك املوي 
ص مشووروح  ذ  النصوول هووموون اليهوولق ضوود ا؟ماعوو  املسوولم ،اب تفا  مووع املنووافقني ومووع املشركني.وسووتجكء 

 لعنيف :يف السيا .فنكتفك هنا إبيبات نر  من هذ  احلمل  ا عند استعراضها يف مكاوا
وووووَلَ ،َويُرِ  الضَّوووووالأََ ْ تَووووووَر ِإىَل الَّوووووِذيَن أُوتُووووولا َنِصووووويبا  ِموووووَن اْلِكتووووواِب َيْشوووووَ ُونَ » ُ أَْعلَوووووُم يُدوَن أَْن َتِضوووووُللا السَّ ِبيَل،َواّللَّ

ْعنا مَ رِِفُووولَن اْلَكلِوووَم َعوووْن َن هووواُقوا ُيَُ الَّوووِذي َنِصوووْيا .ِمنَ  ِ َْعوووداِئُكْم،وََكفى اِبّللَِّ َولِي وووا وََكفوووى اِبّللَِّ  لاِضوووِعِه،َويَوُقلُللَن: َِ
،َوراِعنا  ُووووو -ِن ا  يف الووووودِِيْلِسوووووَنِتِهْم َونَْعنووووولَي وووووا  َِ  -َوَعَصوووووْينا،َواْ َْع َغوووووْْيَ ُمْسوووووَمع  ْعنوووووا َوأَنَْعنوووووا َولَوووووْل َأوَّ ْم قاُللا: َِ

.اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن أُوتُوولا ِهْم فَووال يُوْيِمنُوولَن ِإ َّ  ِبُكْفوورِ ُم اّللَُّ ،َلكوواَن َخووْْيا  هَلُووْم َوأَقْوووَلَم.َولِكْن َلَعوونَوهُ ،َواْ َْع،َواْنظُْران  قَلِوويال 
ا،أَْو نَوْلَعونَوُهْم َكموا هو فَونَوُرقَّهوا َعلوى أَْقابرِ ِموَك ُوُجلهوا  ْن َنطْ اْلِكتاَب آِمُنلا ِ ا نَوزَّْلنا ُمَصودِِقا  ِلموا َمَعُكْم،ِموْن قَوْبوِل أَ 

.ِإنَّ اّللََّ  ووووْبحِل،وَكاَن أَْمووووُر اّللَِّ َمْفعُوووول   ا ُقوَن ذلِووووَك ِلَمووووْن مووووُيْشووووَرَ  بِووووِه،َويَوْغِفُر  ْغِفووووُر أَنْ    يوَ َلَعنَّووووا َأْصووووحاَب السَّ
يُوزَِكِووك َمووْن َيشوواُء،َو   َبِل اّللَُّ يُوزَُكوولَن أَنْوُفَسوُهْم، ىَل الَّووِذينَ تَووَر إِ  َيشواُء،َوَمْن ُيْشوورِْ  اِبّللَِّ فَوَقووِد افْوَ ى ِإمْثووا  َعِظيمووا .أَ َْ 

.اْنظُووْر َكْيووَ  يَوْفووَ ُوَن َعلَووى اّللَِّ اْلَكووِذبَ  لَّووِذيَن أُوتُوولا َنِصوويبا  ِمووَن اِبينووا .أََ ْ تَوووَر ِإىَل مُ ِه ِإمْثووا  بِوو،وََكفى يُْظَلُموولَن فَِتيال 
.أُولِ َك ْهووودى ِموووَن الَّوووِذيَن آَمنُووول ا:هوووُي ِء أَ َكَفُرو   اُغلِت،َويَوُقلُللَن لِلَّوووِذينَ اْلِكتووواِب يُوْيِمنُووولَن اِبْ؟ِْبوووحِل َوالطَّووو ا َسوووِبيال 

ُ فَوَلْن عََِد َلهُ  ُ،َوَمْن يَوْلَعِن اّللَّ  ِإذا    يُوْيتُولَن النَّواَس نَِقوْيا ف أَمْ  َنِصيه  ِمَن اْلُمْلوِك فَو.أَْم هَلُمْ َنِصْيا   الَِّذيَن َلَعنَوُهُم اّللَّ
ُ ِموووْن َفْضوووِلِهف فَوَقوووْد آتَويْ  تَوْينووواُهْم ُمْلكوووا  ْلِكتووواَب َواحلِْْكَموووَ  َوآبْوووراِهيَم اإِ نوووا آَل َُيُْسوووُدوَن النَّووواَس َعلوووى موووا آ ُهوووُم اّللَّ

ُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه،وََكفى ُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمنوْ  ( ..55 - 44..« ..) َم َسِعْيا  ِ ََهنَّ  َعِظيما .َفِمنوْ
:نُوْيِمُن بِووووووبَوْعخ  َوَنْكُفوووووووُر  َوُرُسوووووووِلِه،َويَوُقلُللنَ بَوووووونْيَ اّللَِّ  َفرِِقُوووووولا الَّووووووِذيَن َيْكُفووووووُروَن اِبّللَِّ َوُرُسوووووووِلِه،َويُرِيُدوَن أَْن يوُ ِإنَّ  »

.أُولِ َك ُهووو ،َويُرِيوووُدوَن أَْن يَوتَِّخوووُذوا بَووونْيَ ذلِوووَك َسوووِبيال  « يَن َعوووذااب  ُمِهينوووا  اِفرِ ا،َوأَْعتَوووْدان لِْلكووواِفُروَن َحق  ُم اْلكوووبِبَوْعخ 
(..150 - 151.. ) 
َ لا ُملسوى َأْكوَثَ ِموْن ذلِ َقْد َسوأَلُ ماِء.فوَ َيْس َوُلَك أَْهُل اْلِكتاِب أَْن تُونَووِزَِل َعلَوْيِهْم ِكتوااب  ِموَن السَّو» َك،َفقواُللا:أَراَِن اّللَّ

َووُذوا  َفْلان َعووْن ذِلَك،َوآتَوْينووا اَءهْتُُم اْلبَويِِنوواُت،فَوعَ جوو بَوْعووِد مووا ْجووَل ِموونْ اْلعِ َجْهرَة ،فََأَخووَذهْتُُم الصَّوواِعَقُ  ِبظُْلِمِهووْم،مُثَّ اختَّ
نووا هَلُووْم   تَوْعووُدوا يف لا اْلبوواَب ُسووجَّدا  َوقُولْ ُم:اْقُخلُووهلَُ قُوْلنووا ُملسووى ُسووْلطاان  ُمِبينا .َوَرفَوْعنووا فَوووْلقَوُهُم الطُوولَر ِ ِيثاِقِهْم،وَ 

ُهْم  ووووووْبحِل،َوَأَخْذان ِموووووونوْ ،َوقَوووووووْتِلِهمُ ُكْفرِِهْم آبِ قَوُهْم،َو ِميثاقووووووا  َغِليظا .فَِبمووووووا نَوْقِضووووووِهْم ِميثوووووواالسَّ  اأْلَنِْبيوووووواَء بِغَووووووْْيِ ايِت اّللَِّ
ُ َعَلْيهووا ِبُكْفوو .بَووْل نَبَووَع اّللَّ ،َوقَوووْلهِلِْم قُوُللبُنووا ُغْل   اُقوا ِبظُْلم  ِمووَن الَّووِذيَن هووفَوو« ...»لَن ِإ َّ قَلِوويال  ال يُوْيِمنُوورِِهْم فَووَح ِ 
قَوْد ُوُولا َعْنوُه،َوَأْكِلِهْم أَْمولاَل .َوَأْخوِذِهُم الرِِبَولا وَ  َكِثْيا  يِل اّللَِّ َحرَّْمنا َعَلْيِهْم نَيِِبوات  أُِحلَّوحْل هَلُْم،َوِبَصودِِِهْم َعوْن َسوبِ 
ُهْم َعذااب  أَلِيم  (.161 - 153« ..)ا  النَّاِس اِبْلباِنِل،َوأَْعَتْدان لِْلكاِفرِيَن ِمنوْ

ن هووذ  املقتطفووات تتبووني بعووخ أفاعيوول اليهوولق،اليت يتصوودى هلووا القوورآن ابلكشوو  والتنديوود وابلتكووذيه وموو
،تشووك بشوودة مووا كانووحل «أعووداء»والتفنيوود ..وهووذ  احلمل ،وتسوومي  اليهوولق فيهووا ابلكافرين،ووصووفهم  وووم 
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  مووا ورائهووا موون تلقووا  ا؟ماعوو  املسوولم  موون هووذ  األفاعيل،وبضوورورة التعوورم هلووا ابلتفنيوود والتكذيه،وكشوو
أهوودا  خبيثوو ،وبلاعة خبيثوو ،من هووذ  ا؟بلوو  اابيثوو  الوويت   تستسوولم أبوودا للهوودى يف  رحهووا الطليوول،و  
 -تسووتقم علووى اهلوودى إ  ريثمووا تنحوور  وتقتوول أنبياءهووا بغووْي احلوو .واليت كووان يوودفعها احلقوود واحلسوود للنوول 

-   أن مجعهوووم اّلِل علوووى اهلووودى فتكيووود هلوووم هوووذا  وللمسووولمني -وهووول مووون غوووْيهم  -أن آ   اّلِل الرسوووال
الكيوود الووذي   ينقطووع منووذ أن اقووتحم ا سووالم املدينوو  علوويهم،إىل يلمنووا هذا.والووذي مووا يووزال هوول هوول اليوولم 
وغووودا يتلقوووى كووول عموووع إسوووالمك،وكل حركووو  إسوووالمي ،وكل بعوووة إسوووالمك،على مووودار القووورون  ولقووود كوووان 

اهلد  األول حلمالت اليهلق الوذي يسوهل بعود بللغوه هليول ورسالته،هل  - -التشكيك يف نبلة حممد 
بعووووود هوووووليلهم عووووون عقيووووودهتم القلميووووو .ومن مث يسوووووهل تفتيوووووحل الصووووو   -املسووووولمني عووووون قيووووواقهتم األمينووووو  

املسلم،وإيهان ااسكه.فهذا التماسك حلل العقيدة القلمي  والقياقة األمين ،هل الذي يتعه اليهلق وأعوداء 
وهوووول الووووذي يكلفهووووم ا؟هوووود واملشووووق .ومن مث تتجووووه جهوووولقهم أو   -ل زمووووان يف كوووو -ا؟ماعوووو  املسوووولم  

لتحطيمه.وتسووليم مقوواقة املسوولمني إىل اهلوولى وا؟اهليوو  موون جديوود  وموون مث ْنوود يف السوولرة بيوواان للحقيقوو  
الرسوووا ت و  غريبووو  مووون الغرائوووه،اليت   عهووود  فهوووك ليسوووحل بووودعا مووون - -البسووويط  يف رسوووال  النووول 

  عهوود ّبووا لبووب إسوورائيل أنفسووهم.إ ا هووك حلقوو  موون سلسوول  احلجوو  الوويت ذخووذها اّلِل علووى  لووارم ّبووا أو
 العباق قبل احلساب.فقد أوحى إليه كما أوحى إىل الرسل من قبله.

ياقتوه،و  غرابو   غرابو  يف قسوالته،و وقد آ   اّلِل النبلة واحلكم،كما آتى أنبياء بب إسرائيل  فوال غرابو  يف ر 
م   ،وكل كوبهاهتمور كاذبويته.وكلها موألل  يف عوا  الرسوا ت.وكل تعوالت بوب إسورائيل يف هوذا األيف حاكم

 د ،وخباصو  موعهم مون بعكذلك ابنل .وهلم سلاب  مثلهوا موع نبويهم األكوث ملسوى عليوه السوالم،ومع أنبيوائ
 عيسى عليه السالم،ومن مث   الز أن يلقك ابله إليها أحد من املسلمني.

لهوا مشووروح  كَّت عوكء  حووت كثوْية يف السولرة بيووان هوذ  احلقيقو .نقتط  بعضووها يف هوذا اجملمول وتتولىل آاي
ىل ِإبْووووراِهيَم إِ ْن بَوْعووووِدِ .َوأَْوَحْينا ِموووونَِّبيِِوووونَي ل   َوالِإانَّ أَْوَحْينووووا إِلَْيووووَك َكمووووا أَْوَحْينووووا ِإىل نُوووو»يف مكاوووووا موووون السوووويا :

َق َزبُلرا .َوُرُسوال  ُسوَلْيماَن َوآتَوْينوا قاوُ َوهواُروَن وَ  يُولُنكَ اأْلَْسباِط،َوِعيسوى َوأَيُولَب وَ َوِإْ اِعيَل َوِإْسحاَ  َويَوْعُقلَب وَ 
وووووورِيَن  ُملسووووووى َتْكِليما .ُرُسووووووال  لََّم اّللَُّ ْيووووووَك،وَكَ قَووووووْد َقَصْصووووووناُهْم َعَلْيووووووَك ِمووووووْن قَوْبُل،َوُرُسووووووال  َ ْ نَوْقُصْصووووووُهْم َعلَ   ُمَبشِِ

وو   بَوْعوووَد اَوُمْنووِذرِيَن،لَِ الَّ يَ  ُ َيْشوووَهُد ِ ووا أَنْووووَزَل  َعزِيوووزا  َحِكيمووا .لِكنِ ،وَكاَن اّللَُّ لُرُسوولِ ُكووولَن لِلنَّوواِس َعلَوووى اّللَِّ ُحجَّ  اّللَّ
 ( ..166 - 163« ..)يدا   َكهِ إِلَْيَك،أَنْوزََلُه بِِعْلِمِه.َواْلَمالِئَكُ  َيْشَهُدوَن.وََكفى اِبّللَِّ 

َ َيْسووأَُلَك أَْهووُل اْلِكتَووابِ   أَْن تُونَوووِزَِل َعلَووْيِهْم ِكتَووااب  ِمووَن السَّووَماِء فَوَقووْد َسووأَُللا ُملَسووى َأْكووَثَ ِمووْن َذلِووَك فَوَقوواُللا أَراَِن اّللَّ
َووُذوا اْلِعْجووَل ِمووْن بَوْعووِد َمووا َجوواَءهْتُُم اْلبَويِِنَوواُت فَوَعَفوو نَووا ْلاَن َعووَجْهوورَة  فََأَخووَذهْتُُم الصَّوواِعَقُ  ِبظُْلِمِهووْم مُثَّ اختَّ ْن َذلِووَك َوآتَويوْ

ا َوقُوْلنَووا هَلُووْم َ  153ُملَسووى ُسووْلطَاان  ُمِبين ووا ) ( َوَرفَوْعنَووا فَوووْلقَوُهُم الطُوولَر ِ ِيثَوواِقِهْم َوقُوْلنَووا هَلُووُم اْقُخلُوولا اْلبَوواَب ُسووجَّد 
ُهْم ِميثَاق وووا َغِليظ وووا ) وووْبحِل َوَأَخوووْذاَن ِمووونوْ يثَووواقَوُهْم وَُكْفووورِِهْم آِباَيِت اّللَِّ َوقَووووْتِلِهُم ( فَِبَموووا نَوْقِضوووِهْم مِ 154تَوْعووُدوا يف السَّ

َهوا ِبُكْفورِِهْم فَواَل يُوْيِمنُولَن ِإ َّ  ُ َعَليوْ ( َوِبُكْفورِِهْم 155 قَلِويال  )اأْلَنِْبَياَء بَِغْْيِ َح ِ  َوقَوْلهِلِْم قُوُللبُوَنا ُغْل   بَوْل نَبَوَع اّللَّ
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( َوقَوْلهِلِْم ِإانَّ قَوتَوْلَنا اْلَمِسيَ  ِعيَسى ابْوَن َموْرمَيَ َرُسولَل اّللَِّ َوَموا قَوتَولُولُ  َوَموا 156يم ا )َوقَوْلهِلِْم َعَلى َمْرمَيَ ُّبَْتاان  َعظِ 
َوَموا قَوتَولُولُ  تِِبَواَع الظَّونِِ َصَلُبلُ  َوَلِكْن ُكوبَِِه هَلُوْم َوِإنَّ الَّوِذيَن اْختَوَلُفولا ِفيوِه َلِفوك َكوكِ  ِمْنوُه َموا هَلُوْم بِوِه ِموْن ِعْلوم  ِإ َّ ا

ُ َعزِيز ا َحِكيم ا )157يَِقين ا ) ُ إِلَْيِه وََكاَن اّللَّ  [..«158- 153( ]النساء:158( َبْل َرفَوَعُه اّللَّ
ُ ِموْن َفْضوِلِهف فَوَقودْ »  ُمْلكوا  َ ،َوآتَوْيناُهمْ ِهيَم اْلِكتواَب َواحلِْْكَموا آَل ِإبْورا آتَوْينوأَْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعلوى موا آ ُهوُم اّللَّ

ُهْم َمْن َصدَّ َعْنُه  ُهْم َمْن آَمَن بِِه َوِمنوْ  ( ..55 - 54)..« ..َعِظيما .َفِمنوْ
،وحود ن معو  الدينليو  وبيواوكما تتلىل السلرة نصيبها من تنظويم اجملتموع املسولم وتطهوْي  مون رواسوه ا؟اه

بصوف   سولفنا بياوواالويت أ لجيهواتا ميان،وكرط ا سالم وترته على هذا البيان مقتضياته من املبواقئ والت
لىل بيوان فهوك كوذلك تتو -يتعلو  بصوح  الرسوال   وخباص  فيموا -عام  وتتلىل قفع كبهات اليهلق وكيدهم 

موون  -ب هوول الكتوواأبعووخ مقلمووات التصوولر ا سووالمك األساسووي ،وعلل عنهووا الغبا.وتبووني مووا يف عقيوودة 
هرة،وتقرر ذبووو  عووون عيسووى عليوووه السوووالم وأموووه الطوووان غلل،بعووود قفوووع املقوول ت اليهلقيووو  الكامووو -النصووارى 

عالقتووووه بقوووودر و   األجوووول وحوووودة األللهيوووو  وحقيقوووو  العبلقيوووو ،وتبني حقيقوووو  قوووودر اّلِل وعالقتووووه خبلقه،وحقيقوووو
ذ  هووو...إىل آخووور  وا؟وووزاء اّلِل،وحووودوق موووا يغفووور  اّلِل مووون الذنلب،وحووودوق التلبووو  وحقيقتها،وقلاعووود العمووول

 ل .وذلك يف مثل هذ  النصلص :األصي عتقاقي  املقلمات ا 
َا التوَّْلبَُ  َعَلى اّللَِّ لِلَِّذيَن يَوْعَمُللَن الُسلَء ِ َ  » .فَُأول ِوكَ  يَوُتلبُ مُثَّ هاَل   ِإ َّ ُ لَن ِمْن َقرِيه  ُ َعَلْيِهْم،وَكواَن اّللَّ  يَوتُولُب اّللَّ

اَل:ِإيِنِ تُوْبوحُل اهْلَن  قوَضوَر َأَحوَدُهُم اْلَموْلُت َّتَّ ِإذا حَ  اِت،حَ لسَّيِِ َعِليما  َحِكيما .َولَْيَسحِل التوَّْلبَُ  لِلَِّذيَن يَوْعَمُللَن ا
.أُولِ َك أَْعَتْدان هَلُْم عَ   (.18 - 17« ..)لِيما  ذااب  أَ َوَ  الَِّذيَن مَيُلتُلَن َوُهْم ُكفَّار 

َ َلُكْم،َويَوْهوووِدَيُكْم ُسوووَنَن الَّوووِذيَن ِمووونْ » ُ لِيُوبَووونيِِ ُ عَ ُكْم،َويَوتُووول لِ  قَوبْ يُرِيوووُد اّللَّ ُ يُرِيوووُد أَْن َب َعلَوووْيُكْم،َواّللَّ لِووويم  َحِكووويم .َواّللَّ
ووووَهلاِت أَْن اَِ  ُ أَْن حَُ ْيال  َعِظيَمووووويلُوووولا يَوتُوووولَب َعَلْيُكْم،َويُرِيووووُد الَّووووِذيَن يَوتَِّبعُووووولَن الشَّ ووووَ  َعْنُكْم،َوُخلِوووووَ  ما .يُرِيووووُد اّللَّ فِِ

ْنسانُ   ..( 28 - 26«..)َضِعيفا   اْ ِ
َهْلَن َعْنُه نَُكفِِْر َعْنُكْم َسيِِ »  ( ..31.)آي  .« ُكْم ُمْدَخال  َكرميا  ْم،َونُْدِخلْ  اِتكُ ِإْن َعَْتِنُبلا َكبائَِر ما تُونوْ
 ( ..40.).« ُدْنُه َأْجرا  َعِظيما  ْيِت ِمْن لَ ْفها،َويوُ ِإنَّ اّللََّ   َيْظِلُم ِمْثقاَل َذرَّة ،َوِإْن َتُك َحَسَن   ُيضاعِ »
وووا ُكتِووهَ الَة َوآتُوول ُملا الصَّوووأََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن ِقيوووَل هَلُووْم ُكُفووولا أَيْووِدَيُكْم،َوأَِقي »  َعلَوووْيِهُم اْلِقتوواُل ِإذا َفرِيووو   ا الزَّكاَة.فَوَلمَّ

ُهْم َحَْشووْلَن النَّوواَس َكَخْشووَيِ  اّللَِّ أَْو َأَكوودَّ َخْشووَي  ،وَ  نَووا اْلِقتوواتَوْبووكَ   َربَّنا  َِ قاُللا:ِموونوْ ْرتَنووا ِإىل َأَجوول  حَل َعَليوْ َلف لَووْل  َأخَّ
.أَيْوَنمووا َتُكلنُوولاْظَلُموولَن فَ ى،َو  تُ َقرِيووه   ُقْل:َمتوواُع الووُدنْيا قَِليوول ،َواهْلِخرَُة َخووْْي  ِلَمووِن اتَّقوو  -يُووْدرِْكُكُم اْلَمووْلُت  ِتيال 

ووُتْم يف بوُووُروج  ُمَشوويََّدة   هُ ِذِ  ِمووْن ِعْنووْم َحَسووَن   يَوُقلُللا:هووِإْن ُتِصووبوْهُ وَ  -َولَووْل ُكنوْ .َوِإْن ُتِصووبوْ ْم َسوويَِِ    يَوُقلُللا:هووِذِ  ِد اّللَِّ
،َفموا هِلوُي ِء اْلَقوْلِم  ْن َحَسوَن   َفِموَن لَن َحوِديثا .ما َأصواَبَك ِمووَن يَوْفَقُهو َيكواقُ  ِمْن ِعْنِدَ   ُقْل:ُكل  ِمْن ِعْنوِد اّللَِّ

،َوما َأصاَبَك ِمنْ   ( ..79 - 77« ..)َسيَِِ    َفِمْن نَوْفِسكَ  اّللَِّ
َ   يَوْغِفووُر أَْن ُيْشووَرَ  بِووِه َويَوْغِفووُر مووا ُقوَن ذلِووكَ » « َضوولَّ َضووال   بَِعيوودا   ُيْشوورِْ  اِبّللَِّ فَوَقوودْ  شوواُء.َوَمنْ يَ ِلَمووْن  ِإنَّ اّللَّ
(116.. ) 
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وووووْد لَوووووُه ِموووووْن ُقوِن اَز بِوووووِه،َو لءا  ُاْووووويَوْعَموووووْل ُسووووولَوووووْيَك ِ َموووووانِيُِِكْم َو  أَمووووواينِِ أَْهوووووِل اْلِكتووووواِب.َمْن » ّللَِّ َولِي وووووا َو   اَِ
َو  يُْظَلُموولَن  ْدُخُللَن اْ؟َنَّوو َ يَووفَُأول ِووَك  -ن  مِ َوُهووَل ُموويْ  -َنِصووْيا .َوَمْن يَوْعَمووْل ِمووَن الصَّوواحِلاِت ِمووْن ذََكوور  أَْو أُنْثووى 

 ( ..124 - 123« ..)نَِقْيا  
ُتْمف وَكاَن اما يَوْفَعُل » ُ بَِعذاِبُكْم ِإْن َكَكْرمُتْ َوآَمنوْ ُ كا اّللَّ  ( ..147« ..)ا  ِكرا  َعِليمّللَّ
:نُوْيِمُن بِووووووبَوْعخ  َوَنْكُفوووووووُر  َوُرُسوووووووِلِه،َويَوُقلُللنَ بَوووووونْيَ اّللَِّ  َفرِِقُوووووولاِإنَّ الَّووووووِذيَن َيْكُفووووووُروَن اِبّللَِّ َوُرُسوووووووِلِه،َويُرِيُدوَن أَْن يوُ  »

،َويُ  .أُولِ َك ُهووووووبِبَوْعخ  يَن َعووووووذااب  ا،َوأَْعتَووووووْدان لِْلكوووووواِفرِ اِفُروَن َحق  ُم اْلكوووووورِيووووووُدوَن أَْن يَوتَِّخووووووُذوا بَوووووونْيَ ذلِووووووَك َسووووووِبيال 
ُهمْ نْيَ َأَحووُمِهينا .َوالَّووِذيَن آَمنُوولا اِبّللَِّ َوُرُسووِلِه،َوَ ْ يُوَفرِِقُوولا بَوو ُ َغُفوولرا  ْم أُُجوولَرُهْم وَكوواَن ،أُول ِووَك َسووْلَ  يوُووْيتِيهِ د  ِمنوْ اّللَّ

 ( ..152 - 150« ..)َرِحيما  
َوووا اْلَمِسووويُ  ِعيَسووو احلَْ َّ  ِإ َّ اي أَْهوووَل اْلِكتووواِب   تَوْغلُووولا يف ِقيوووِنُكْم،َو  تَوُقللُووولا َعلَوووى اّللَِّ » ى ابْوووُن َموووْرمَيَ َرُسووولُل ،ِإ َّ

،وََكِلَمتُووووُه أَْلقاهووووا ِإىل َمووووْرمَيَ،َوُرو   ِمْنووووُه،َفآِمُنلا ابِ  ُ إِلووووه    تَوُقلُللا:َياليَوووو  .انْوتوَ ُرُسووووِلِه،وَ وَ ّللَِّ اّللَِّ َووووا اّللَّ ُهلا َخووووْْيا  َلُكْم.ِإ َّ
وووماواِت َومووو .َلنْ ْرِم،وَكَ ا يف اأْلَ واِحد .ُسوووْبحانَُه أَْن َيُكووولَن لَوووُه َولَووود   لَوووُه موووا يف السَّ َيْسوووتَوْنِكَ   فوووى اِبّللَِّ وَكِووويال 

َتْكِثْ َفَسَيْحُشوورُُهْم إِلَْيووِه ِكْ  َعووْن ِعباَقتِووِه َوَيْسووْن َيْسووتَونْ لَن َوَموو َوَ  اْلَمالِئَكووُ  اْلُمَقرَّبُوواْلَمِسوويُ  أَْن َيُكوولَن َعْبوودا  ّللَِّ 
يعا .فََأمَّوووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا َوَعِملُوووولا الصَّوووواحِلاِت فَويُوووووَلفِِيهِ  تَوْنَكُفلا أَمَّا الَّووووِذيَن اْسووووزِيووووُدُهْم ِمووووْن َفْضووووِلِه.وَ لَرُهْم،َويَ ْم أُجُ مجَِ

ُدوَن هَلُْم   ( ..173 - 171« ..)لِي ا َو  َنِصْيا   اّللَِّ وَ ْن ُقونِ مِ َواْسَتْكَثُوا فَويُوَعذُِِّبُْم َعذااب  أَلِيما ،َو  اَِ
هورة مجن هوذ  األسوك ة تعورم مومث األسك األخالقي  الرفيع ،اليت يقام عليها بناء اجملتموع املسولم ..والسولر 

ك،ويف كيوان ا سوالم رة إىل بعضها.فالعنصر األخالقك أصيل وعمي  يف كيوان التصولرصاحل .سبقحل ا كا
نووا اب كووارة نكتفووك ه اجملتمووع املسوولم  يووة   حلوول منووه جانووه موون جلانووه احليوواة ونشووانها كلووه ..وحنوون
  سوولم  اب ضووافماعوو  املالسووريع  اجململوو  إىل بعووخ األسووك املسووتمدة موون هووذا العنصوور األصوويل يف حيوواة ا؟

 إىل ما سبقحل ا كارة إليه من حمتلايت السلرة ..
 آيوو  صوولرة موون لعبيوود،يفلإنووه جمتمووع يقوولم علووى العبلقيوو  ّلِل وحوود  فهوول جمتمووع متحوورر إذن موون كوول عبلقيوو  
 يو د فيوه األللهلوذي تتلحوصلر العبلقي ،املتحقق  يف كل نظام على وجه األرم،ما عودا النظوام ا سوالمك ا

عبيوود   س ألحوود موونخاصووي  موون خلاصووها علووى أحوود موون عبوواق  و  يوودين ّبووا النوواوتووتمحخ ّلِل فووال ختلووع 
ن ابتغوواء رضوولا يعووا إىل..وموون هووذ  احلريوو  تنطلوو  الفضووائل كلهووا،وتنطل  األخالقيووات كلهووا،ألن مرجعهووا مج

ّلِل وجوووه ا تطلوووع إىل غوووْيرايء،والاّلِل،ومرتقاهوووا  تووود إىل التحلوووك  خوووال  اّلِل،وهوووك موووثأة إذن مووون النفوووا  وال
 ..وهذا هل األصل الكبْي يف أخالقي  ا سالم،ويف فضائل اجملتمع املسلم ..

.فهووول جمتموووع يف السووولرة . -ك األصووول الكبوووْي إىل جانوووه ذلووو -مث توورق بعوووخ مفووورقات العنصووور األخالقوووك 
ر و .وعودم ا؟هو يف معر يقلم على األمان .والعدل.وعودم أكول األمولال ابلبانل.وعودم النجولى والتوآمر إ 

 ن .واملخاق  وهرمي السفا لسلء من القلل إ  من للم.والشفاع  احلسن .والتحي  احلسن .ومنع الفاحش .اب
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ن والتناصوووو  والتعوووواو  وعوووودم ا ختيووووال والفخر،والوووورايء والبخل،واحلسوووود والغوووول ..كمووووا يقوووولم علووووى التكافوووول
 والتسام ،والنخلة والنجدة،وناع  القياقة اليت هلا وحدها ح  الطاع  ..إخل.

 ملضوعها عراضوها يفقد سب  ذكر معظم النصلص اليت تشْي إىل هذ  األسك ..وسْيق تفصيلها عنود استو 
ا  تتطلوووع إليهوووامق ،اليتمووون السووويا  ..فنكتفوووك هنوووا اب كوووارة إىل احلووواقّ الفذ،الوووذي يشوووْي إىل القمووو  السووو

لفريود يف لول هوذا املونهج ا  إ -إليهوا قو   كموا   تبلو   -أنظار ا نساني ،وتظل تتطلع،و  تبل  إليهوا أبودا 
سولم وقياقتوه للصو  املالعجيه :..يف اللقحل الذي كانحل يهلق تكيد ذلك الكيد ا؟اهود لإلسوالم ونبيه،و 

ىل القمو  إوإجراءاهتوا  ،ونظامهوا..كان القرآن يصنع األم  املسلم  على عني اّلِل،فْيتفوع بتصولراهتا وأخالقها
 السامق  ..

مانوو  املسوولم  ابأل موور األموو فرق،هووذا العووالج الووذي سوونذكر  ..كووان اّلِل ذ وكووان يعووا  حوواقت يتعلوو  بيهوولقي
م ياهتم وأونووواوائووودهم،وقلم..النووواس علوووى اخوووتال  أجناسوووهم وعق« بَووونْيَ النَّووواسِ »املطلق ،وابلعووودل املطلووو  

َ َذُْموووورُُكْم أَْن توُووووَيُقوا اأْلَموووواانِت إِ »..كووووان يقوووولل هلووووم: ْن َهُْكُموووولا أَ َكْمووووُتْم بَوووونْيَ النَّوووواِس حَ ِلهووووا،َوِإذا ىل أَهْ ِإنَّ اّللَّ
 ( ..58آي  « ..)ِصْيا  بَ يعا   َِ اِبْلَعْدِل.ِإنَّ اّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِِه  ِإنَّ اّللََّ كاَن 

أَِو اْللالِوووَدْيِن  ُفِسوووُكمْ ،َولَوووْل َعلوووى أَنوْ َهداَء ّللَِّ ْسوووِ  ُكووواي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ُكلنُووولا قَوووولَّاِمنَي اِبْلقِ »وكوووان يقووولل هلوووم:
ُ أَْوىل ّبِِ  َ  َوِإْن تَوْلوولُ ا اهْلَوولى أَْن تَوْعووِدُللا، تَوتَِّبعُوول مووا.َفالَواأْلَقْوووَرِبنَي،ِإْن َيُكووْن َغِني ووا أَْو َفِقووْيا  فَوواّللَّ وا أَْو تُوْعرُِضوولا فَووِإنَّ اّللَّ

 « ..كاَن ِ ا تَوْعَمُللَن َخِبْيا  
جهتووه إليووه ام لا ،و موون القوورآن تتنووزل  نصووا  يهوولقي ..فوورق ..موون اهتوومث ..كانووحل اهلايت ذوات العوودق 

ن لوا نفلسوهم موعود،و  ختعصب  من املسلمني من األنصار، ن   ترس  يف قللّبم هذ  املباقئ السوامق  ب
اليهووولقي   هتوووام هوووذارواسوووه ا؟اهليووو  كووول االلص.فووودفعتهم عصوووبي  الووودم والعشوووْية إىل تثئووو  أحووودهم اب

َّت كوواق أن يقضوووك حوو - -مووام النووول أ - حوواقّ سوورق  قرع يف -اهتامه،والشووهاقة ضووود   والتلانووي علووى
 - -للنول  تواب كوديدعليه  د السرق ،ويثئ الفاعل األصلك  تنزلحل هذ  اهلايت ذوات العودق،فيها ع

 نصوووافاوعوووزرو  ونصووورو  ..إ - -وفيهوووا إحنووواء ابلالئمووو  علوووى العصوووب  مووون أهووول املدينووو  الوووذين آووا النووول 
كود ا يذاء،وتنصوه لدعلته،وتكيود لوه وللمسولمني أ - -ليهلقي،من تلك الف و  الويت تويذي رسولل اّلِل 

تلوك  -مون مث  -هوا ري ا.وفيبهذا الكيد الل يم  وفيها هتديد وإنذار ملون يكسوه خطي و  أو إمثوا مث يرموك بوه 
 د.ى الصاعرتقالنقل  العجيب ،إىل تلك القم  السامق ،وتلك ا كارة اللضي   إىل ذلك امل
ِإانَّ أَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك اْلِكتوواَب اِبحْلَوو ِِ } لقوود تنزلووحل هووذ  اهلايت كلهووا يف حوواقّ ذلووك اليهوولقي ..موون يهوولق ..

ُ،َو  َتُكووْن لِْلخووائِِننَي َخِصوويما   َ كوواَن َغُفوولرا  رَ 500لِوَتْحُكَم بَوونْيَ النَّوواِس ِ ووا أَراَ  اّللَّ ِحيمووا .َو  .َواْسووتَوْغِفِر اّللََّ،ِإنَّ اّللَّ
وووووُه َموووووْن كووووواَن َخووووولَّاان  أَيِيما .َيْسوووووَتْخُفلَن ِموووووَن النَّووووو َ   ُيُِ اِس َو  ُعووووواِقْل َعوووووِن الَّوووووِذيَن َحْتوووووانُلَن أَنْوُفَسوووووُهْم،ِإنَّ اّللَّ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (خصيما:حماميا  ومدافعا   - 500
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ِ وا يَوْعَملُولَن حمُِيطا .هوا أَنْووُتْم  ِإْذ يُوبَويِِتُولَن موا   يَوْرضوى ِموَن اْلَقْلِل،وَكواَن اّللَُّ  -َوُهَل َمَعُهوْم  -َيْسَتْخُفلَن ِمَن اّللَِّ 
ُهْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ ف أَْم َموْن َيُكولُن عَ  َ َعونوْ ُهْم يف احْلَيواِة الوُدنْيا،َفَمْن ُاواِقُل اّللَّ ف َوَموْن هُي ِء جواَقْلُتْم َعونوْ لَوْيِهْم وَكِويال 

 َ وووا َيْكِسوووُبُه َعلوووى يَوْعَموووْل ُسووولءا  أَْو َيْظلِوووْم نَوْفَسوووُه مُثَّ َيْسوووتَوْغِفِر اّللَّ َ َغُفووولرا  َرِحيموووا .َوَمْن َيْكِسوووْه ِإمْثوووا  فَِإ َّ وووِد اّللَّ اَِ
ُ َعِليمووووا  َحِكيمووووا .َوَمْن َيْكِسووووْه َخِطي َوووو   أَْو ِإمْثووووا ،مُثَّ يوَووووْرِم بِووووِه بَرِي ا ،فَوَقووووِد اْحَتَمووووَل  ُّبْتوووواان  َوِإمْثووووا  نَوْفِسووووِه،وَكاَن اّللَّ

ُهْم أَْن ُيِضووُللَ ،َوما ُيِضووُللَن ِإ َّ أَنْوُفَسووُهْم،َوما َيُضووُروَنَك ُمِبينوا .َوَلْل  َفْضووُل اّللَِّ  ووحْل نائَِفوو   ِموونوْ  َعَلْيووَك َوَرمْحَتُووُه هَلَمَّ
ُ َعَلْيَك اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ ،َوَعلََّمَك ما  َْ َتُكْن تَوْعَلُم،وَكاَن َفْضُل اّللَِّ َعَليْ   يما .َك َعظِ ِمْن ككء،َوأَنْوَزَل اّللَّ

  ماعوأن يلوتق  ا؟ -وحود   -فماذا   ماذا ميلك ا نسان أن يقلل   أ  أنه املنهج الفريود , الوذي ميلوك 
 تلووووك القموووو    ّبووووا إىلالبشووووري  , موووون سووووف  ا؟اهليوووو  ذا  ل فْيتقووووك ّبووووا يف ذلووووك املرتقووووى الصوووواعد ل فيبلوووو

 السامق  , يف مثل هذا الزمن القصْي   
شوووود موووون  ذلووووك احلللسوووولرة , وملضوووولعاهتا , وخوووو  سووووْيها ..وقوووود أكووووران إىلواألن نكتفووووك ّبووووذ  التقدموووو  

ي ا يف كوو .عسووى أن نبلوو احلقووائ  والتصوولرات , والتلجيهووات والتشووريعات , الوويت تتضوومنها ..جموورق إكووارة .
 .بياوا التفصيلك , عند استعرام النصلص يف مكاوا من السيا  ..وامللف  هل هللا
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 ]   14 – 1سور  النساء  [  ل  الوحد  ا و

 الوصية با قارا وا رحاا وا يااا ونأاا المواريث

 بسم ه الرلن الرحيم
 

َهوا َزْوَجَهوا َوبَوةَّ َدة  َوَخلَو َ ك  َواِحو} اَي أَيُوَها النَّواُس اتوَُّقولا َربَُّكوُم الَّوِذي َخَلَقُكوْم ِموْن نَوْفو ُهَموا رَِجوا   َكثِوْي ا  ِمنوْ  ِمنوْ
َ الَّوووِذي َتَسووواَءُللَن بِوووِه َواأْلَْرَحووواَم إِ َوِنَسووو تُووولا اْليَوتَووواَمى أَْموووَلاهَلُْم َوَ  ( َوآ1لَوووْيُكْم َرِقيب وووا ) َكووواَن عَ نَّ اّللََّ اء  َواتوَُّقووولا اّللَّ

ُللا اْاَِبيَة اِبلطَّيِِِه َوَ  َشُْكُللا أَْمَلاهَلُْم إِ  ( َوِإْن ِخْفوُتْم َأ َّ تُوْقِسوطُلا يف 2)  َكبِوْي انَّوُه َكواَن ُحولاب  َلاِلُكْم إِ ىَل أَْموتَوتَوَبدَّ
ا فَوَلاِحوَدة  أَْو َموا َمَلَكوحْل ِخْفوُتْم َأ َّ تَوْعوِدُلل  اَبَع فَِإنْ َّ َورُ اْليَوَتاَمى فَاْنِكُحلا َما نَاَب َلُكْم ِمَن النَِِساِء َمْثَ  َوُياَل 

وا َفُكلُوول ُ ْم َعووْن َكوكْ ُدقَاهِتِنَّ حِنْلَوو   فَوِإْن ِنووْ َ َلُكولا النَِِسوواَء َصو( َوآتُو3أمَْيَوانُُكْم َذلِوَك أَْقىَن َأ َّ تَوُعللُوولا )  ء  ِمْنووُه نَوْفس 
ُ َلُكوو ( َوَ  تُوْيتُوولا الُسووَفَهاَء أَْمووَلاَلُكُم الَّوويِت 4َهِني  ووا َمرِي  ووا ) ُسوولُهْم َوُقللُوولا هَلُووْم اْرزُقُوولُهْم ِفيَهووا َواكْ ْم ِقَيام ووا وَ َجَعووَل اّللَّ

ُهمْ نَِِكوواَ  فَووِإْن آَنْسوو( َوابْوتَولُوولا اْليَوتَوواَمى َحووَّتَّ ِإَذا بَوَلغُوولا ال5   َمْعُروف ووا )قَووولْ  ا فَوواْقفَوُعلا إِلَوويْ ُتْم ِموونوْ ِهْم أَْمووَلاهَلُْم َوَ   ُرْكوود 
ْأُكوْل اِبْلَمْعوُروِ  فَوِإَذا َقفَوْعوُتْم َفِقوْي ا فَوْليَ َموْن َكواَن ْسوتَوْعِفْ  وَ ا فَوْليَ َشُْكُللَها ِإْسرَاف ا َوِبَدار ا أَْن َيْكَثُوا َوَمْن َكاَن َغِني  
 َولِلنَِِسوواِء لِلِرَِجوواِل َنِصويه  ِ َّووا تَووَرَ  اْلَلالِووَداِن َواأْلَقْوَربُولنَ  (6يب ا )إِلَوْيِهْم أَْموَلاهَلُْم فََأْكووِهُدوا َعلَوْيِهْم وََكَفووى اِبّللَِّ َحِسو

َضوَر اْلِقْسوَمَ  أُولُول اْلُقوْرىَب حَ ( َوِإَذا 7ا َمْفُروض وا )ثوُوَر َنِصويب   أَْو كَ قْوَربُولَن ِ َّوا قَولَّ ِمْنوهُ َنِصيه  ِ َّا تَوَرَ  اْلَلاِلَداِن َواأْلَ 
ُذرِِيَّوو   َولْووَيْخَا الَّووِذيَن لَووْل تَورَُكوولا ِمووْن َخْلِفِهووْم  (8ْعُروف ووا )ْل   مَ َواْليَوتَوواَمى َواْلَمَسوواِكنُي فَوواْرزُُقلُهْم ِمْنووُه َوُقللُوولا هَلُووْم قَووو
َ َوْليَوُقللُووولا قَووووْل    َوووا ا( ِإنَّ 9ا )َسوووِديد   ِضوووَعاف ا َخووواُفلا َعلَوووْيِهْم فَوْليَوتوَُّقووولا اّللَّ وووا ِإ َّ لَّوووِذيَن َذُْكلُووولَن أَْموووَلاَل اْليَوتَووواَمى لُْلم 

ُ يف أَْوَ  ( يُلِصيكُ 10َذُْكُللَن يف بُطُلِوِْم اَنر ا َوَسَيْصَلْلَن َسِعْي ا ) نْوثَويَونْيِ فَوِإْن ُكونَّ  َحوجِِ اأْلُ قُِكْم لِلذََّكِر ِمْثلُ ُم اّللَّ
ُهَموا الُسوُدُس ْصوُ  َوأِلَبَوَليْوِه ِلُكوفَوَلَهوا النِِ  اِحوَدة  وَ ِنَسواء  فَووْلَ  ايْونَوتَونْيِ فَوَلُهونَّ يُوُلثَوا َموا تَووَرَ  َوِإْن َكانَوحْل  لِِ َواِحود  ِمنوْ

وِه الثُولُوُة فَوِإْن  بوَوَلاُ  َفِاُ أَ رِيَوُه  َيُكوْن لَوُه َولَود  َووَ ِ َّا تَوَرَ  ِإْن َكاَن َلُه َوَلد  فَِإْن  َْ  وِه الُسوُدُس ِموْن َكومِِ اَن لَوُه ِإْخوَلة  َفِاُمِِ
َ َكواَن رِيَضو   ِموَن اّللَِّ فَ  أَقْووَرُب َلُكوْم نَوْفع وا وَن أَيُوُهومْ  تَوْدرُ بَوْعِد َوِصيَّ   يُلِصك ِّبَوا أَْو َقيْون  آاَب ُُكوْم َوأَبْونَوا ُُكْم َ    ِإنَّ اّللَّ

ُم الرُبُوُع ِ َّوا اَن هَلُونَّ َولَود  فَوَلُكوَكولَود  فَوِإْن  وَ  َيُكْن هَلُونَّ ( َوَلُكْم ِنْصُ  َما تَوَرَ  أَْزَواُجُكْم ِإْن  َْ 11َعِليم ا َحِكيم ا )
ْم َولَود  فَوِإْن َكواَن َلُكوْم َولَود  فَوَلُهونَّ ْم ِإْن َ ْ َيُكوْن َلُكوا تَوورَْكتُ بُُع ِ َّ تَورَْكَن ِمْن بَوْعِد َوِصيَّ   يُلِصنَي ِّبَا أَْو َقْين  َوهَلُنَّ الرُ 
ُّ َكاَللَو   أَ ِإْن َكواَن رَ يْون  وَ الوُثُمُن ِ َّوا تَوورَْكُتْم ِموْن بَوْعوِد َوِصويَّ   تُلُصولَن ِّبَوا أَْو قَ  ِو اْمورَأَة  َولَوُه َأن  أَْو أُْخووحل  ُجول  يُولَر

ُهَما الُسُدُس فَِإْن َكوانُلا َأْكثَووَر ِموْن َذلِوفَِلُكلِِ َواِحد  مِ  ِصويَّ   يُلَصوى ِّبَوا أَْو  الثُولُوِة ِموْن بَوْعوِد وَ يف  ُكورََكاُء َك فَوُهومْ نوْ
ُ َعِليم  َحِليم   َ َوَرُسوللَ ( تِ 12) َقْين  َغْْيَ ُمَضارِ  َوِصيَّ   ِمَن اّللَِّ َواّللَّ ُه َجنَّوات  ُه يُْدِخْلوْلَك ُحُدوُق اّللَِّ َوَمْن يُِطِع اّللَّ

َ َوَرُسوولَلُه َويَوتَوَعوودَّ ُحووُدوَقُ  ( وَ 13يُم ) اْلَعِظووَعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْوَوواُر َخالِووِديَن ِفيَهووا َوَذلِووَك اْلَفووْلزُ  َمووْن يَوْعووِا اّللَّ
ا ِفيَها َوَلُه َعَذاب  ُمِهني  )  [14 - 1( ]النساء:14يُْدِخْلُه اَنر ا َخاِلد 

 د  مقدمة الوح
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مووا ال  واحوود ل كاحوود , وخووو هووذا الشوولط األول يف السوولرة يبوودأ آبيوو  ا فتتووا  , الوويت توورق "النوواس" إىل رب 
 ,ع هوك األسورة ة اجملتمترقهم إىل أصل واحد , وأسرة واحدة , وععل وحدة ا نساني  هك "النفك" ووحد

التكافوول  ل تكوالي الكبوْي كوووتسوتجيا يف الونفك تقوولى الورب , ورعايوو  الورحم ..لتقوويم علوى هوذا األصوول 
يت التشووووريعات الووووو تنظيمووووات والوووو احم يف األسوووورة اللاحوووودة , مث يف ا نسوووواني  اللاحوووودة .وتوووورق إليووووه سووووائر ال

 تتضمنها السلرة .
 ألسوووورة ويفاوهووووذا الشوووولط يضووووم موووون تلووووك التكووووالي  وموووون هووووذ  التشووووريعات , مووووا يتعلوووو  ابلضووووعا  يف 

ني أفوراق بوقوال املوْياّ ريقو  انتقيام علويهم وعلوى أمولاهلم كموا تونظم نا نساني  من اليتامى , وتنظم نريق  ال
ذا  هووة ..وهووك توورق املتعوودق األسوورة اللاحوودة , وأنصووباء األقوورابء املتعوودقي الطبقووات وا؟هووات , يف احلووا ت
 عووخ اهلايت أوب مطووالع كلووه إىل األصوول الكبووْي الووذي تضوومنته آيوو  ا فتتووا  , مووع التووذكْي ّبووذا األصوول يف

ي ني األصووول الوووذعات , وبوووناايهوووا , أو يف خلاتيمهوووا , تلييقوووا لالرتبووواط بوووني هوووذ  التنظيموووات والتشووورييف ي
شووريع   ينبثوو  كوول تمنووه وحوود تنبثوو  منووه , وهوول الربلبيوو  , الوويت هلووا حوو  التشووريع والتنظوويم , هووذا احلوو  الووذي

 وكل تنظيم.
 أاهللاير ا نسانية بأصلها الواحد 1الدرس ا ول:

َهووا َزْوَجَهووا َوبَووةَّ  ة  َوَخلَوو َ  َواِحوودَ نَّوواُس اتوَُّقوولا َربَُّكووُم الَّووِذي َخَلَقُكووْم ِمووْن نَوْفووك  )اَي أَيُوَهووا ال ُهَمووا رَِجووا   َكثِووْي ا  ِمنوْ ِمنوْ
َ الَِّذي َتَساَءُللَن بِِه َواأْلَْرَحاَم إِ   ( ..1َلْيُكْم َرِقيب ا ) َكاَن عَ نَّ اّللََّ َوِنَساء  َواتوَُّقلا اّللَّ

)موون نفووك  ذي خلقهوومب "للنوواس" ..بصووفتهم هووذ  , لوورقهم مجيعووا إىل رّبووم الووذي خلقهووم ..والووإنووه ااطووا
 واحدة(..)وخل  منها زوجها .وبة منهما رجا  كثْيا ونساء(..

اس" نوولل القوى "ال  جدا ..إن هذ  احلقائ  الفطري  البسيط  هلك حقائ  كبْية جدا , وعميق  جدا , ويقيل
أو مون  -هليو  مون ا؟ا انوحل كفيلو  إبحوداّ تغيوْيات ضوخم  يف حيواهتم وبونقلهمأ اعهم وقللّبم إليهوا لك

لوونفك" ابلنوواس" و "اب"والركوود واهلوودى , وإىل احلضووارة احلقيقيوو  الالئقوو   إىل ا ميووان -ا؟اهليووات املختلفوو  
 والالئق  ابال  الذي ربه وخالقه هل هللا ..

 تأمالت كَّت:إن هذ  احلقائ  علل للقله والعني جما  فسيحا ل
شوأهم يف هووذ  تووذكر "النواس"  صوودرهم الوذي صوودروا عنوه ل وتوورقهم إىل خوالقهم الووذي أن إووا أبتوداء - 1

   عدها أمرباألرم ..هذ  احلقيق  اليت ينساها "الناس" فينسلن كل ككء   و  يستقيم هلم 
  أوووم   اي وولا إليووه إبراقهتووم إن النوواس جوواءوا إىل هووذا العووا  بعوود أن   يكلنوولا فيووه ..فموون الووذي جوواء ّبووم 

 -عدما   إراقة له ..  إراقة له تقورر اجملوكء أو عودم اجملوكء .فوإراقة أخورى  -قبل أن اي لا  -.فقد كانلا 
هوووك الووويت قوووررت أن  -غوووْي إراقهتوووم  -غوووْي إراقهتوووم , هوووك الووويت جووواءت ّبوووم إىل هنوووا ..إراقة أخووورى  -إذن 

هووك الوويت ر ووحل هلووم الطريوو  , وهووك الوويت اختووارت هلووم خوو  احليوواة  -غووْي إراقهتووم  -ختلقهووم .إراقة أخوورى 
هوووك الووويت منحوووتهم وجووولقهم ومنحوووتهم خصوووائا وجووولقهم , ومنحوووتهم  -غوووْي إراقهتوووم  -..إراقة أخووورى 
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استعداقاهتم وملاهبهم , ومنحتهم القودرة علوى التعامول موع هوذا الكولن الوذي جوكء ّبوم إليوه مون حيوة   
 , إ  ا ستعداق الذي منحتهم إاي  تلك ا راقة اليت تفعل ما تريد .يشعرون   وعلى غْي استعداق 

 طري  ..ن أول الولل تذكر الناس هذ  احلقيق  البديهي  اليت يغفللن عنها لثابلا إىل الركد م
رة علوووى دومنحوووتهم القووو ,إن هووذ  ا راقة الووويت جووواءت ّبوووم إىل هوووذا العوووا  , وخطوووحل هلووم نريووو  احليووواة فيوووه 

وهووك  كوول كووكء ,  , هلووك وحوودها الوويت الووك هلووم كوول كووكء , وهووك وحوودها الوويت تعوور  عوونهمالتعاموول معووه 
يوواهتم , وأن حم منبووع هلوووحوودها الوويت توودبر أموورهم خووْي توودبْي .وإوووا هلووك وحوودها صوواحب  احلوو  يف أن ترسووم 

ا هجهوهوا وإىل منرجعولن إليوقلانينهم،وأن تضع هلم قيمهم وملازينهم.وهك وحدها الويت ي تشرع هلم أنظمتهم
هج اللاحووود إىل الووون وكوووريعتها وإىل قيمهوووا وملازينهوووا عنووود ا خوووتال  يف كوووأن مووون هوووذ  الشووويون،فْيجعلن

 الذي أراق  اّلِل رب العاملني.
لتقك يف حك  ن هوووذ  البشوووري  الووويت صووودرت مووون إراقة واحدة،تتصووول يف رحوووم واحووودة،وتكموووا أووووا تووول   - 2

الَّووووِذي  لا َربَُّكووومُ ُس اتوَُّقووواي أَيُوَهوووا النَّووووا »واحووود: وكووويج  واحووودة،وتنبث  موووون أصووول واحد،وتنتسوووه إىل نسووووه
هُ   « ..ِنساء  وَ  َكِثْيا  ما رِجا   َخَلَقُكْم ِمْن نَوْفك  واِحَدة ،َوَخَلَ  ِمْنها َزْوَجها،َوَبةَّ ِمنوْ

  حيوووووواهتميفولوووووول تووووووذكر النوووووواس هووووووذ  احلقيق ،لتضوووووواءلحل يف حسووووووهم كوووووول الفوووووورو  الطارئوووووو ،اليت نشووووووأت 
ئو  موا كوان البسوات نار ماللاحدة،ومزقحل وكائج الرحم اللاحدة.وكلها « النفك» أبناء متأخرة،ففرقحل بني

يف  ربلبيو  وحقهوا،وصول  الالز أن تطغى على ملقة الرحم وحقها يف الرعاي ،وصل  الونفك وحقهوا يف امللقة
 التقلى.

ال ذاقحل،وموا تووز  موا بشوري واسوتقرار هوذ  احلقيقو  كوان كفويال ابسوتبعاق الصووراع العنصوري،الذي ذاقوحل منوه ال
يم  ناصووور،وتقعوتفر  بوووني التتجووورع منوووه حوووَّت اللحظووو  احلاضووورة يف ا؟اهليووو  احلديثووو ،اليت تفووور  بوووني األلووولان،

 اني  اللاحووودةىل ا نسوووإكياووووا علوووى أسووواس هوووذ  التفرق ،وتوووذكر النسوووب  إىل ا؟ووونك والقلم،وتنسوووى النسوووب  
 والربلبي  اللاحدة.

نووود والصوووراع وينيووو  اهل كوووذلك ابسوووتبعاق ا سوووتعباق الطبقوووك السوووائد يفواسوووتقرار هوووذ  احلقيقووو  كوووان كفووويال  
اعوودة قديثوو  تعتووث  هليوو  احلالطبقك،الووذي تسوويل فيووه الوودماء أوووارا،يف الوودول الشوويلعي ،والذي مووا تووزال ا؟ا

 لوونفك اللاحوودةاة،انسووي  فلسووفتها املذهبي ،ونقطوو  انطالقهووا إىل هطوويم الطبقووات كلها،لتسووليد نبقوو  واحد
 انبث  منها ا؟ميع،والربلبي  اللاحدة اليت يرجع إليها ا؟ميع اليت 

.كانوحل  « .هوا َزْوَجهواَخلَوَ  ِمنْ »خورى الويت تتضومنها ا كوارة إىل أنوه مون الونفك اللاحودة واحلقيق  األ - 3 
 رأةها تلك األخطاء األليمو ،اليت تورقت فيهوا،وهك تتصولر يف املوأن تلفر علي -لبشري  الل أقركتها  -كفيل  

ك األوىل مووون الووونف كوووَّت التصووولرات السوووخيف ،وتراها منبوووع الووورجك والنجاس ،وأصووول الشووور والوووبالء ..وهوووك
رة،إ وا األصول والفط فوار  يف فطرة ونبعا،خلقها اّلِل لتكلن هلوا زوجا،وليبوة منهموا رجوا  كثوْيا ونسواء،فال

 الفار  يف ا ستعداق واللليف  ..
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 ة مووون حقلقهوووا.فو .جرقت املووورأة مووون كووول خصوووائا ا نسووواني  ولقووود خبطوووحل البشوووري  يف هوووذا التيوووه نوووليال
حل يف الضوف  نيع اكوتطالزمان.هحل شيْي تصلر سخي    أصل لوه.فلما أن أراقت معا؟و  هوذا ااطوأ الشو

موول ،وكووطر مكاألخرى،وأنلقووحل للموورأة العنان،ونسوويحل أوووا إنسووان خلقووحل  نسووان،ونفك خلقووحل لنفك
  ا  ا زوجان متكامالن.لشطر،وأوما ليسا فرقين متمايلني،إ

 د ..ل البعيواملنهج الرابين القلمي يرق البشري  إىل هذ  احلقيق  البسيط  بعد ذلك الضال
ألرم   النبتو  يف اهلي   ن قاعدة احلياة البشوري  هوك األسورة.فقد كواء اّلِل أن تبودأ هوذكذلك تلحك ا  - 4

ا    ُهموا رِجوَوبَوةَّ ِمنوْ »فكانوحل أسورة مون زوجوني. سرة واحدة.فخل  ابتداء نفسا واحدة،وخل  منها زوجها.
كوَّت مون  ونسواء،وزوجهم،فكانلا أسورا رجوا  كثوْيا -أة يف أول النشو -..ولل كواء اّلِل الو  « َكِثْيا  َوِنساء  

 ل  اللاحد.اقة اااأول الطري .  رحم بينها من مبدأ األمر.و  رابط  تربطها إ  صدورها عن إر 
 ج.فيبدألموه وحلكمو  يقصودها،أن يضواع  اللكوائكواء ألمور يع -سبحانه  -.ولكنه وهك اللكيج  األوىل

يج  الرحم،فتقوولم األسوورة األوىل موون مث يثووب بلكوو -ل اللكووائج وهووك أصوول وأو  -ّبووا موون وكوويج  الربلبيوو  
سوورة األوىل بيووحل رجووا   وموون هووذ  األ -احوودة ونبيعوو  واحوودة وفطوورة واحوودة و  ووا موون نفووك  -ذكوور وأنثووى 

م سووورة.اليت يقووول كووويج  األنسووواء،كلهم يرجعووولن ابتوووداء إىل وكووويج  الربلبيووو ،مث يرجعووولن بعووودها إىل و كثوووْيا و 
 عليها نظام اجملتمع ا نساين.بعد قيامه على أساس العقيدة.

هووا موون ا،ومحايتوتثبيووحل بنياووموون مث هووذ  الرعايوو  لاسوورة يف النظووام ا سووالمك،وهذ  العنايوو  بتلييوو  عراها،
ل سووتعداقات الرجوووااملووييرات جمانبوو  الفطرة،وعاهوول  ويف أول هووذ  -يت توولهن هووذا البنووواء مجيووع املووييرات الوو

 ن ذكر وأنثى.ماألسرة  واستعداقات املرأة وتناس  هذ  ا ستعداقات مع بعضها البعخ،وتكاملها  قام 
ك ..ومووا  ويف هوذ  السوولرة ويف غْيهوا موون السولر حشوود موون مظواهر تلووك العنايو  ابألسوورة يف النظوام ا سووالم

كان ميكن أن يقلم لاسرة بناء قولي،واملرأة تلقوى تلوك املعاملو  ا؟ائرة،وتلوك النظورة اهلابطو  الويت تلقاهوا يف 
ومووون مث كانوووحل عنايووو  ا سوووالم بووودفع تلوووك املعاملووو  ا؟وووائرة ورفوووع هوووذ  النظووورة  -كووول جاهليووو    -ا؟اهليووو  
 .501اهلابط 

بعوود بووثهم موون نفووك واحوودة وأسوورة  -اق واسووتعداقهتم وأخووْيا فووإن نظوورة إىل التنوولع يف خصووائا األفوور  - 5
على هذا املدى اللاسع،الذي   يتمايل فيه فورقان قو  اوام التمايول،على تولا  العصولر،وفيما    -واحدة 

ُيصووى عووودق  موون األفوووراق يف مجيووع األجيوووال ..التنوولع يف األكوووكال والسوومات واملالم .والتنووولع يف الطبووواع 
اعر.والتنلع يف ا سوتعداقات وا هتماموات والللوائ  ..إن نظورة إىل هوذا التنولع واألمزج  واألخال  واملش

املنبثوو  موون ذلووك التجمووع لتشووك ابلقوودرة املبدعووو  علووى غووْي مثال،املوودبرة عوون علووم وحكموو ،وتطل  القلوووه 
والعني ال ن يف ذلك املتحو  احلوك العجيه،يتمليوان ذلوك احلشود مون النمواذج الويت   تنفود،واليت قائموا 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو « ..»سالمالسالم العاملك وا »يف كتاب « سالم البيحل»يراجع بتلسع فصل  - 501
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تتجدق،واليت   يقدر عليها إ  اّلِل،و  ار  أحد علوى نسوبتها لغوْي اّلِل.فوا راقة الويت   حود ملوا تريود،واليت 
تفعل ما تريد،هك وحدها اليت الك هوذا التنليوع الوذي   ينتهوك،من ذلوك األصول اللاحود الفريود  والتأمول 

 األنك واملتاع،فل  زاق ا ميان والتقلى ..على هذا النحل كفيل  ن مين  القله زاقا من « النَّاسُ »يف 
شوولق موون هووذ  احل وهوول كسووه فوول  كسووه،وارتفاع بعوود ارتفوواع  ويف ختووام آيوو  ا فتتووا  الوويت توولحك بكوول

ليهووا لويت يرجعولن إاى األرحووام إىل تقولى اّلِل،الووذي يسوأل بعضوهم بعضووا بوه،وإىل تقول « النَّواسُ »ااولانر،يرِق 
 « ..ِذي َتسائَوُللَن بِِه َواأْلَْرحامَ َواتوَُّقلا اّللََّ الَّ »مجيعا:

وُيل  بعضوووكم ء اب وووه،واتقووولا اّلِل الوووذي تتعاهووودون اب ه،وتتعاقووودون اب ه،ويسوووأل بعضوووكم بعضوووا اللفوووا
 لبعخ اب ه ..اتقل  فيما بينكم من اللكائج والصالت واملعامالت.

.يلقك لاللووووه ْي عجيوووهفهك تعبووو..وتقووولى اّلِل مفهلمووو  ومعهووولقة لتكرارهووووا يف القرآن.أموووا تقووولى األرحووووام،
م رهفلا مشوواعركألرحووام.أالشووعلري  يف الوونفك،مث   يكوواق ا نسووان اوود مووا يشوور  بووه تلووك الظووالل  اتقوولا ا

لا أن ها ..تلقولإلحساس بلكائجها.وا حساس  قها.وتلقك هضومها وللمهوا،والتحرج مون خدكوها ومسو
 داها وللهوووا.مثكم إىل نووو،وتلقْيكم هلوووا،وحنينتيذوهوووا،وأن عرحلهوووا،وأن تغضوووبلها ..أرهفووولا حساسووويتكم ّبوووا

َ كاَن َعَلْيُكْم َرِقي»رقاب  اّلِل حتم ّبا اهلي  امللحي :  « ..با  ِإنَّ اّللَّ
  ختفوى  اابوْي الوذي ل العليموما أهلهلا رقاب   واّلِل هل الرقيه  وهل الرب ااال  الذي يعلم من خل ،وه

  خفااي القللب.عليه خافي ،  يف للاهر األفعال و  يف
 أحكاا وأوجيهات اجاماعية لألسر  ولألمة المسلمة 6 - 2الدرس الثاني:

خوذ اسوك الكبْي،ذصول األسمن هذا ا فتتا  القلي امليير،ومن هذ  احلقائ  الفطري  البسيط ،ومن هذا األ
قول  ،والرعايو  حل وا؟ماع يف إقامو  األسوك الويت يونهخ عليهوا نظوام اجملتموع وحياتوه:من التكافول يف األسورة

ّ علووى اوتلزيع املووْي عملمهووا، الضووعا  فيها،والصوويان  حلوو  املوورأة وكرامتها،وانافظوو  علووى أموولال ا؟ماعوو  يف
 اللري  بنظام يكفل العدل لافراق والصال  للمجتمع ..

حوولا نكلركوود.وأ  يالغوولا سوون ويبوودأ فيووأمر األوصووياء علووى اليتووامى أن يوورقوا هلووم أموولاهلم كاملوو  سووامل  مووَّت ب
لمووال،إذا هووم تالفهووم لإالقاصوورات اللوولايت هووحل وصووايتهم نمعووا يف أملاهلن.أمووا السووفهاء الووذين حشووى موون 

ملون  لز أن تسولمهح ،فال اوتسلمل ،فال يعطى هلوم املال،ألنوه يف حقيقتوه موال ا؟ماعو ،وهلا فيوه قيوام ومصول
 يفسد فيه،وأن يراعلا العدل واملعرو  يف عشرهتم للنساء عام .

ُللا اْاَِبيوَة اِبلطَّيِِوِه،َو  َشُْكلُولا أَْمولاهَلُْم ِإىل أَْملاِلُكْم.ِإنَّوهُ َوآ» كواَن ُحولاب  َكبِوْيا .َوِإْن   تُلا اْلَيتامى أَْملاهَلُْم،َو  تَوتَوبَودَّ
َّ َورُ  ابَع،فَوِإْن ِخْفوُتْم َأ َّ تَوْعوِدُللا ِخْفُتْم َأ َّ تُوْقِسطُلا يف اْلَيتامى فَاْنِكُحلا ما ناَب َلُكوْم ِموَن النِِسواِء َمثْو  َويُوال

َلُكووْم َعووْن َكووْكء   َفلاِحووَدة ،أَْو مووا َمَلَكووحْل أمَْيانُُكْم،ذلِووَك أَْقىن َأ َّ تَوُعلُللا.َوآتُوولا النِِسوواَء َصووُدقاهِتِنَّ حِنْلَوو  ،فَِإْن ِنووْ َ 
ُ َلُكوووووْم ِقياموووووا ،َواْرزُُقلُهْم ِفيهوووووا ِمْنوووووُه نَوْفسوووووا  َفُكلُووووولُ  َهِني وووووا  َمرِي وووووا .َو  تُوْيتُووووولا الُسوووووَفهاَء أَ  ْمووووولاَلُكُم الَّووووويِت َجَعوووووَل اّللَّ

هُ  ْم ُرْكووودا  فَووواْقفَوُعلا َواْكُسووولُهْم،َوُقلُللا هَلُوووْم قَووووْل   َمْعُروفوووا .َوابْوتَوُللا اْلَيتوووامى،َحَّتَّ ِإذا بَوَلغُووولا النِِكاَ ،فَوووِإْن آَنْسوووُتْم ِمووونوْ
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هوووا ِإْسووورافا  َوبِووودارا  أَْن َيْكوووَثُوا.َوَمْن كووواَن َغِني وووا فَوْلَيْسوووتَوْعِفْ ،َوَمْن كووواَن َفِقوووْيا  فَوْلَيْأُكوووْل إِلَوووْيِهْم أَْمووولاهَلُْم،َو  َشُْكُلل 
 « ..اِبْلَمْعُروِ .فَِإذا َقفَوْعُتْم إِلَْيِهْم أَْملاهَلُْم فََأْكِهُدوا َعَلْيِهْم،وََكفى اِبّللَِّ َحِسيبا  

عووووا يف ا؟اهليوووو  العربيوووو  موووون تضووووييع حلقوووول   ووووا كووووان واق -نووووا قل كمووووا  -وتشووووك هووووذ  التلصوووويات املشوووودقة 
 -تموع املسولم   يف اجملالضعا  بصف  عام .واأليتام والنساء بصف  خاص  ..هذ  الرواسوه الويت للوحل ابقيو

رات   املسولم  تصول رآن يذيبها ويزيلها،وينشئ يف ا؟ماعوحَّت جاء الق -املقتطع أصال من اجملتمع ا؟اهلك 
 جديدة،وعرفا جديدا،ومالم  جديدة.جديدة،ومشاعر 

ُللا اْاَِبيَة اِبلطَّيِِ »  « ..ْم،ِإنَُّه كاَن ُحلاب  َكِبْيا  ْملاهَلُْم ِإىل أَْملاِلكُ أَ َشُْكُللا  ِه،َو َوآتُلا اْلَيتامى أَْملاهَلُْم،َو  تَوتَوَبدَّ
وا أرضووووهم أن شخووووذد.كأعطوووولا اليتووووامى أموووولاهلم الوووويت هووووحل أيووووديكم،و  تعطوووولهم الوووورقيء يف مقابوووول ا؟يوووو
يوووود ذو ؟ويف النقووود ا -ا؟يدة،وتبووودللهم منهووووا مووون أرضووووكم الرقي ووو ،أو ماكوووويتهم،أو أسوووهمهم،أو نقوووولقهم 

وكوذلك   فيوه الورقيء ..ن أنلاع املال،فيه ا؟يد و أو أي نلع م -القيم  العالي  والرقيء ذو القيم  اهلابط  
هووذا   ُيووذركم موونْيا.واّللِ ..إن ذلووك كلووه كووان ذنبووا كبوو شكلوولا أموولاهلم بضوومها إىل أملالكم،كلهووا أو بعضووها

 الذنه الكبْي ..
 نووه كووان ملجهوواب يشووك  فلقوود كووان هووذا كلووه يقووع إذن يف البي وو  الوويت خلنبووحل ّبووذ  اهليوو  أول مرة.فااطووا

  يقووع يوو.ويف كوول جاهلإىل رووانبني فوويهم موون تقووع منووه هووذ  األموولر.وهك أيوور مصوواحه موون آتر ا؟اهليوو  .
 امى تيكووول بشوووَّتلال اليتووووحنن نووورى أمثالوووه يف جاهليتنوووا احلاضووورة يف املووودن والقرى.وموووا توووزال أمووومثووول هوووذا.

ي ووووات ومن رقابوووو  اهلالطر ،وكووووَّت احليوووول،من أكثوووور األوصووووياء،على الوووورغم موووون كوووول ا حتيانووووات القانلنيوووو ،
لنيووو ،و  قانريعات الاحلكلميووو  املخصصووو  لإلكووورا  علوووى أمووولال القصووور.فهذ  املسوووأل    تفلووو  فيهوووا التشووو

 الرقاب  الظاهري  ..
مائر،فتصوووب  علوووى الض كوووال   يفلووو  فيهوووا إ  أمووور واحووود ..التقووولى ..فهوووك الووويت تكفووول الرقابووو  الداخليووو 
يم عون لولا موال اليتوء أن يعز للتشريع قيمتوه وأير .كموا وقوع بعود نوزول هوذ  اهليو ،إذ بلو  التحورج مون األوصويا

،الووذي حووذرهم نه العظيمالتحوورج والتوولقك موون اللقوولع يف الووذموواهلم،ويعزللا نعامووه عوون نعامهم،مبالغوو  يف 
 « ..ِإنَُّه كاَن ُحلاب  َكِبْيا  »اّلِل منه وهل يقلل:

ضوومْي لتنفيووذ لى يف الإن هووذ  األرم   تصوول  ابلتشووريعات والتنظيمات.مووا   يكوون هنووا  رقابوو  موون التقوو
ن إ  حووووني تكوووول  -والتنظيمووووات ا  التشووووريعات عوووو -التشووووريعات والتنظيمووووات ..وهووووذ  التقوووولى   عوووويا 

تهوووا  وهوول يهوووم ابن -ق صوواقرة مووون ا؟هوو  املطلعووو  علووى السووورائر،الرقيب  علوووى الضوومائر ..عندئوووذ ُيووك الفووور 
ذ  وعلوووى فعلوووه هووو،ويعصوووك أمر ،ويصووواقم إراقتوووه وأن اّلِل مطلوووع علوووى نيتوووه أنوووه حووولن اّللِ  -حرمووو  القوووانلن 

 ا  ....وعندئذ تتزلزل أقدامه،وترع  مفاصل ،وعيا تقل 
ومووون مث جعووول  -وهووول خلقهوووم  -إن اّلِل أعلووم بعبووواق ،وأعر  بفطووورهتم،وأخث بتكووولينهم النفسوووك والعصووول 

التشوووريع تشوووريعه،والقانلن قانلنوووه،والنظام نظاموووه،واملنهج منهجوووه،ليكلن لوووه يف القلووولب وزنوووه وأيووور  ورافتوووه 
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هووذ  ا؟هوو  الوويت ختشوواها وترجلهووا أنووه   يطوواع أبوودا كوورع   يوورتكن إىل  -سووبحانه  -ومهابتووه ..وقوود علووم 
القللب،وتعر  أوا مطلع  على خفوااي السورائر وخبوااي القللب.وأنوه مهموا أنواع العبيود تشوريع العبيود،هحل 
شيْي البطا وا رهاب،والرقاب  الظاهريو  الويت   تطلوع علوى األف ودة،فإوم   بود متفلتولن منهوا كلموا غوافللا 

 كعلرهم قائما ابلقهر والكبحل والتهيي لالنتقام .. الرقاب ،وكلما وأتتهم احليل .مع
َّ َوُرابعَ ِموووَن النِِسوووا ُتْم َأ َّ تُوْقِسوووطُلا يف اْلَيتوووامى فَووواْنِكُحلا موووا نووواَب َلُكووومْ َوِإْن ِخْفووو» - 3 .فَوووِإْن ِء َمثْووو  َويُوووال

 « ..لُللاَأ َّ تَوعُ  َك أَْقىنِخْفُتْم َأ َّ تَوْعِدُللا َفلاِحَدة ،أَْو ما َمَلَكحْل أمَْيانُُكْم،ذلِ 
ِخْفوووُتْم أَْن  َ  َعوووِن ابْوووِن ِكوووَهاب  قَووواَل َأْخوووَثَىِن عُوووْرَوُة بْوووُن الوووزَُبْْيِ أَنَّوووُه َسوووَأَل َعاِئَشوووَ  َعوووْن قَووووْلِل اّللَِّ تَوَعووواىَل ) َوِإنْ 

ْجِر َولِيَِِها،َتْشرَُكُه ِ  َمالِِه َويُوْعِجبُوُه َماهُلَوا تُوْقِسطُلا ِ  اْليَوَتاَمى ( .فَوَقاَلحْل اَي اْبَن أُْخَِّت،َهِذِ  اْلَيِتيَمُ  َتُكلُن ِ  حَ 
ا َغْْيُُ ،فَونُوُهوولا َعووْن أَْن َومَجَاهُلَا،َفُْيِيووُد َولِيُوَهووا أَْن يَوتَوَزوََّجَهووا،بَِغْْيِ أَْن يُوْقِسووَ  ِ  َصووَداِقَها،فَويُوْعِطيَوَها ِمثْووَل َمووا يُوْعِطيَهوو

ُلغُولا هَلُونَّ أَْعلَوى ُسونَِّتِهنَّ ِ  الصَّوَداِ ،فَأُِمُروا أَْن يَوْنِكُحولا َموا نَواَب هَلُوْم ِموَن يَوْنِكُحلُهنَّ،ِإ َّ أَْن يُوْقِسطُلا  هَلُنَّ،َويَوبوْ
 ) بَوْعوَد َهوِذِ  اهليَوِ  فَوأَنْوَزَل اّللَُّ  - -النَِِساِء ِسَلاُهنَّ .قَاَل ُعْرَوُة قَاَلحْل َعاِئَشوُ  َوِإنَّ النَّواَس اْسوتَوْفتَوْلا َرُسولَل اّللَِّ 

لُهنَّ ( َرْغبَوووُ  َوَيْسوووتَوْفُتلَنَك ِ  النَِِسووواِء ( قَالَوووحْل َعاِئَشوووُ  َوقَووووْلُل اّللَِّ تَوَعووواىَل ِ  آيَووو   أُْخوووَرى ) َوتَوْرَغبُووولَن أَْن تَوْنِكُحووو
لا َعوْن َموْن َرِغبُولا ِ  َمالِوِه َومَجَالِوِه َأَحدُِكْم َعْن يَِتيَمِتِه ِحنَي َتُكلُن قَِليَلَ  اْلَماِل َواْ؟ََمواِل قَالَوحْل فَونُوُهولا أَْن يَوْنِكُحو

ُهنَّ ِإَذا ُكنَّ قَِلياَلِت اْلَماِل َواْ؟ََماِل   . 502ِ  يَوَتاَمى النَِِساِء،ِإ َّ اِبْلِقْسِ ،ِمْن َأْجِل َرْغَبِتِهْم َعنوْ
ن التصووووولرات والتقاليووووود الووووويت كانوووووحل سوووووائدة يف مووووويصووووولر جانبوووووا  -نهوووووا رضوووووك اّلِل ع -وحووووودية عائشووووو  

ويكل هووات الرفيعوو ،  التلجيا؟اهليوو ،مث بقيووحل يف اجملتمووع املسوولم،حَّت جوواء القوورآن ينهووى عنهووا وميحلها،ّبووذ
وتقوولى وخوول   رجفهووك مسووأل  هوو« ..تووامى َوِإْن ِخْفووُتْم َأ َّ تُوْقِسووطُلا يف اْليَ »الضوومائر،وهل يقوولل: األموور إىل

طللب ع العودل،فاملدق ملاضوا اهليو  مطلو    ُيومن اّلِل إذا تلقع الل  أ  يعدل موع اليتيمو  يف حجور ،ون
ار  علو   ي اعتبوفيما يت هل العدل يف كل صلر  وبكل معانيه يف هذ  احلال ،سلاء فيما حتا ابلصدا ،أو

 عشووووورهتا نفسوووووي  يف آخر.كووووأن ينكحهوووووا رغبوووو  يف ماهلوووووا،  ألن هلووووا يف قلبوووووه مووووولقة،و  ألنووووه يرغوووووه رغبوووو 
رام تهووا هووك يف إبووعوواة لرغببووْي موون السوون   تسووتقيم معووه احليوواة،قون مرالووذاهتا.وكأن ينكحهووا وهنووا  فووار  ك

ه لفوحل عون إراقتوذا هوك خاهذا النكا ،هذ  الرغب  اليت قد   تفص  عنها حياء أو خلفا مون ضوياع ماهلوا إ
رسووا،والتقلى لضوومْي حا..إىل آخوور تلووك املالبسووات الوويت حشووى أ  يتحقوو  فيهووا العوودل ..والقوورآن يقوويم ا

« لَوْيُكْم َرِقيبوا   كواَن عَ ِإنَّ اّللََّ »د أسل  يف اهلي  السابق  اليت رته عليها هوذ  التلجيهوات كلهوا قللوه:رقيبا.وق
.. 

فعند ما   يكلن األولياء وايقني من قودرهتم علوى القسو  موع اليتيموات اللولايت يف حجلرهم،فهنوا  النسواء 
ِخْفوُتْم َأ َّ تُوْقِسوطُلا يف اْلَيتوامى فَواْنِكُحلا موا نواَب َوِإْن »غْيهن،ويف اجملوال متسوع للبعود عون الشوبه  واملظنو :
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َّ َوُرابَع.فَوووِإْن ِخْفووُتْم َأ َّ تَوْعوووِدُللا َفلاِحوووَدة  أَْو مووا َمَلَكوووحْل أمَْيانُُكْم.ذلِووو َك أَْقىن َأ َّ َلُكووْم ِموووَن النِِسووواِء َمثْوو  َويُوووال
 « ..تَوُعلُللا

ذ  هوووواحوووودة يف خوووول  العجووووز عوووون العوووودل،وا كتفاء بل  وهووووذ  الرخصوووو  يف التعوووودق،مع هووووذا الووووتحفج عنوووود
 احلال ،أو  ا ملكحل اليمني ..

حلكمو  والصوال  فيهوا.يف زموان جعول النواس يتعوامللن فيوه ُيسن بيوان ا -فج مع هذا التح -هذ  الرخص  
لقهم   بصووور خووواعلوووى رّبوووم الوووذي خلقهم،ويووودعلن ألنفسوووهم بصووورا  يووواة ا نسوووان وفطرتوووه ومصووولحته فووول 

ضوووورورات البسووووات و يقللوووولن يف هووووذا األموووور وذا  ابهلوووولى والشووووهلة،واب؟هال  والعمى.كووووأن مسووووبحانه  و 
س لم كورِع للنووار ،يو  يف تقوودي -سوبحانه  -جوِدت اليلم،يودركلوا هووم ويقودرووا و  تكوون يف حسواب اّلِل 

 هذ  الشرائع    
ن الكفوور مووا فيهووا در موووهووك قعوولى فيهووا موون ا؟هالوو  والعمى،بقوودر مووا فيهووا موون التووبج  وسوولء األقب،بقوو

هووم ضووالل عنهوا  و لكفوار الوالضوالل   ولكنهوا تقووال،و  عود موون يورق ا؟هووال العموك املتبجحوني املتوولقحني ا
 آمنني سووووواملنيومنهجوووووه، يتبجحووووولن علوووووى اّلِل وكوووووريعته،ويتطاوللن علوووووى اّلِل وجاللوووووه،ويتلقحلن علوووووى اّللِ 

عوووودق ت مسووووأل  إابحوووو  -لوووودين  وهووووذ  املسووووأل  غا ني،مووووأجلرين موووون ا؟هووووات الوووويت يهمهووووا أن تكيوووود هلووووذا ا
ذ بيسوووور ووضوووول  وحسووووم وأن تعوووور  ُيسوووون أن تيخوووو -الزوجووووات بووووذلك الووووتحفج الووووذي قوووورر  ا سووووالم 

 املالبسات احلقيقي  واللاقعي  اليت هي  ّبا ..
،َعْن أَبِيِه:أَنَّ َغوْياَلَن بْوَن َسوَلَمَ  الثوََّقِفوكَّ َأْسوَلَم َوَهْتَوُه َعْشورُ  ُهنَّ  ِنْسوَلة ،فَوَقاَل لَوُه َرُسولُل هللِا َعْن َسا ِ  :اْخوَ ْ ِمونوْ

وووَم َمالَوووُه بَووونْيَ بَِنيوووِه فَوبَولَوووَ  َذلِوووَك ُعَموووَر فَوَلِقيَووو وووا َكووواَن يف َعْهوووِد ُعَموووَر نَلَّوووَ  ِنَسووواَءُ  َوَقسَّ ُه،فَوَقاَل:ِإيِنِ أَلُوووُن أَْربَوع ا،فَوَلمَّ
ووو وووَمِع  َِ وووْيطَاَن ِفيَموووا َيْسوووَ ُِ  ِموووَن السَّ َع ِ َْلتِوووَك فَوَقَذفَوووُه يف نَوْفِسوووَك،َوَلَعلََّك أَْن  َ َاُْكوووَة ِإ َّ قَلِووويال  َوامْيُ هللِا الشَّ

.َلَ ُقَّنَّ ِنَساَءَ  َوَلَ ِْجَعنَّ يف َماِلِك أَْو أَلَُورِِيُوُهنَّ ِمْنَك،َوهَلُمَرنَّ بَِقْثَِ  َفُْيَْجُم َكَما ُرجِ   ..503َم َقْثُ َأيب رَِغال 
ِّ بْوووِن قَووووْيك  ابْوووِن ُعَمْْيََة.اأَلَسوووِدىِِ ور  قَووواَل َأْسوووَلْمحُل َوِعْنوووِدى مَثَووواُن ِنْسوووَلة  فَوووذََكْرُت  -وى أبوول قاوق َعوووِن احْلَووواِر

ُهنَّ أَْربَوع ا »  --فَوَقاَل النَِّبُ  --َذِلَك لِلنَِّبِِ   .504«اْخَ ْ ِمنوْ
 --قَاَل:َأْسَلَم َجدِِى َوِعْنوَدُ  مَثَواِن ِنْسوَلة  فَوذََكَر َذلِوَك لِلنَّوِبِِ الشافعك يف مسند  َعْن قَوْيِك ْبِن الرَّبِيِع وروى 
ُهنَّ أَْربَوع ا أَيوَّتَوُهنَّ ِكْ حَل :» فَوَقاَل   .. 505«.اْخَ ْ ِمنوْ

فجوواء ليقوولل  -قيوود  بوودون حوود و  -فقوود جوواء ا سووالم إذن،وهووحل الرجووال عشوور نسوولة أو أكثوور أو أقوول 
وإ   -عوووودل هووول إمكوووان ال -دا وإن هنووووا  قيووو -هووول أربوووع  -يتجوووواوز  املسووولم  للرجوووال:إن هنوووا  حووودا  

 فلاحدة ..أو ما ملكحل أميانكم ..
                                                 

 ( صحي 4156[ )464/ 9ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 503
 [ صحي 923/ 2املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 504
 ( فيه جهال 14435[) 184/ 7املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 505
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لعوووودل.وإ  لتعوووودق ابجوووواء ا سووووالم   ليطلوووو ،ولكن ليحوووودق.و  ليوووو   األموووور هلوووولى الرجوووول،ولكن ليقيوووود ا
 امتنعحل الرخص  املعطاة  ولكن ملاذا أاب  هذ  الرخص ف
 جات في ا سالاالحكمة من أمدد الهو

  مووووع واقعوووووه ه،ويتلافإن ا سووووالم نظووووام لإلنسووووان.نظام واقعووووك إاووووايب.يتلاف  موووووع فطوووورة ا نسووووان وتكلينوووو
 لال.كَّت األحوضروراته،ويتلاف  مع مالبسات حياته املتغْية يف كَّت البقاع وكَّت األزمان،و 
ْيتفع بووه يف ل عليووه،لهووالووذي إنووه نظووام واقعووك إاووايب،يلتق  ا نسووان موون واقعووه الووذي هوول فيووه،ومن ملقفووه 
يف غوْي و عوه أو إ وال فوال للاقاملرتقى الصاعد،إىل القم  السامق .يف غْي إنكوار لفطرتوه أو تنكور ويف غوْي إغ

ئع و  علوووى ظووور  املووواعنووو  يف قفعوووه أو اعتسوووا   إنوووه نظوووام   يقووولم علوووى احلذلقووو  ا؟لفووواء و  علوووى الت
 بسوووات حياتوووه،مثاقعوووه ومال ،اليت تصوووطدم بفطووورة ا نسوووان وو الفارغووو  و  علوووى األمنيوووات احلاملووو« املثاليووو »

اقي،من كووأنه موواء واقووع تتبخور يف اهلوولاء  وهوول نظووام يرعووى خلوو  ا نسووان،ونظاف  اجملتمووع،فال يسووم  إبنشوو
 ائموا أن ينشوئيتولخى ق احنالل اال ،وتللية اجملتمع،هحل مطار  الضرورة الويت تصوطدم بوذلك اللاقع.بول

 مع.له اجملتن  اال ،ونظاف  اجملتمع،مع أيسر جهد يبذله الفرق ويبذواقعا يساعد على صيا
عودق الزوجوات ت مسوأل  فإذا استصحبنا معنا هذ  ااصائا األساسي  يف النظوام ا سوالمك،وحنن ننظور إىل

 ..فماذا نرىف
دق ايقة عوووتبووودو فيهوووا ز  -ضووورة  رحيووو  وحا -نووورى ..أو  ..أن هنوووا  حوووا ت واقعيووو  يف جمتمعوووات كثوووْية 

ي الل الوذي يعو  ذا ا خوتالنساء الصواحلات للزواج،علوى عودق الرجوال الصواحلني للوزواج ..واحلود األعلوى هلو
 وقها.ما يف حدبعخ اجملتمعات   يعر   رحيا أنه عاوز نسب  أربع إىل واحد.وهل يدور قائ

 ففيه ا نكار ادي   فكي  نعا  هذا اللاقع،الذي يقع ويتكرر وقلعه،بنسه رتلف .هذا اللاقع الذي
تفوني   ُيول ن هوز الكإنعا؟ه ّبز الكتفنيف أو ن كه يعا  نفسه بنفسوهف حسوه الظورو  واملصواقفاتف  
 نفسووه،وُي م اق،ُي مجوومشووكل   كمووا أن توور  اجملتمووع يعووا  هووذا اللاقووع حسووبما اتفوو    يقوولل بووه إنسووان 

 .. ا؟نك البشري  و  بد إذن من نظام،و  بد إذن من إجراء
 وعندئذ ْند أنفسنا أمام احتمال من يالي  احتما ت:

حسووه  -ر رجوول صوواحل للووزواج اموورأة موون الصوواحلات للووزواج ..مث تبقووى واحوودة أو أكثوو أن يتووزوج كوول - 1
  تعر  الرجال   -و حياهتن أ -قضك حياهتا بدون زواج،ت -قرج  ا ختالل اللاقع  

احوودة أو قوو  زواجووا كوورعيا نظيفووا.مث حوواقن أو يسوواف  و ن يتووزوج كوول رجوول صوواحل للووزواج واحوودة فأ - 2 
ام لوويال يف احلوور خدينا أو أكثوور،من هووي ء اللوولايت لوويك هلوون مقابوول يف اجملتمووع موون الرجووال.فيعرفن الرجوول خوو

 والظالم 
أكثوووور موووون واحوووودة.وأن تعوووور  املوووورأة األخوووورى  -كلهووووم أو بعضووووهم   -أن يتووووزوج الرجووووال الصوووواحللن  - 3 

وضووووو  النووووولر   خدينوووووو  و  خليلووووو  يف احلووووورام والظوووووالم  ا حتموووووال األول ضوووووود  الرجل،زوجووووو  كوووووريف ،يف
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الفطرة،وضوود الطاقوو ،ابلقياس إىل املوورأة الوويت   تعوور  يف حياهتووا الرجووال.و  يوودفع هووذ  احلقيقوو  مووا يتشوود  
بووووه املتشوووودقلن موووون اسووووتغناء املوووورأة عوووون الرجوووول ابلعموووول والكسه.فاملسووووأل  أعموووو  بكثووووْي  ووووا يظنووووه هووووي ء 

طحيلن املتحووذلقلن املتظرفوولن ا؟هووال عوون فطوورة ا نسووان.وأل  عموول،وأل  كسووه   تغووب املوورأة عوون السوو
حاجتهووا الفطريوو  إىل احليوواة الطبيعيوو  ..سوولاء يف ذلووك مطالووه ا؟سوود والغريزة،ومطالووه الوورو  والعقوول،من 

عى للحصولل السكن واألنك ابلعشْي ..والرجل اد العمل واود الكسوه ولكون هوذا   يكفيوه،فْيو  يسو
فهمووا موون نفووك واحوودة  وا حتمووال الثوواين ضوود اعووا  ا سووالم  -يف هووذا  -علووى العشووْية،واملرأة كالرجوول 

النظيوو  وضوود قاعوودة اجملتمووع ا سووالمك العفيوو  وضوود كراموو  املوورأة ا نسوواني .والذين   ُيفلوولن أن تشوويع 
ن علوووى كوووريعته.ألوم   اووودون مووون الفاحشووو  يف اجملتموووع،هم أنفسوووهم الوووذين يتعوووامللن علوووى اّلِل،ويتطووواولل 

يرقعهم عن هذا التطاول.بل ادون من الكائدين هلذا الدين كول تشوجيع وتقودير  وا حتموال الثالوة هول 
الوووذي حتوووار  ا سوووالم.حتار  رخصووو  مقيدة.مللاجهووو  اللاقوووع الوووذي   ينفوووع فيوووه هوووز الكتفوووني و  تنفوووع فيوووه 

بفطرتوووه ولووورو   -ه ا اابيووو ،يف ملاجهووو  ا نسوووان كموووا هووول احلذلقووو  وا قعاء.حتوووار  متمشووويا موووع واقعيتووو
ومووع رعايتووه للخلو  النظيوو  واجملتمووع املتطهر،وموع منهجووه يف التقوواط ا نسوان موون السووف ،والرقك  -حياتوه 

بوووه يف الووودرج الصوووواعد إىل القمووو  السووووامق .ولكن يف يسووور ولووووني وواقعيووو   مث نوووورى ..تنيوووا ..يف اجملتمعووووات 
ديثا.وابألمك واليوولم والغوود.إىل آخوور الزمان.واقعووا يف حيوواة النوواس،  سووبيل إىل إنكووار   ا نسوواني .قدميا وحوو
 كذلك أو عاهله.

رأة عنوود سوون قوو  يف املوونوورى أن فوو ة ا خصوواب يف الرجوول اتوود إىل سوون السووبعني أو مووا فلقها.بينمووا هووك ت
ابول هلوا يف جول   مقالر اامسني أو حلاليها.فهنا  يف املتلس  عشرون سن  من سوب ا خصواب يف حيواة 

 حياة املرأة.
ال،وعمران ب وا نسووما مون كوك أن مون أهودا  اخوتال  ا؟نسوني مث التقائهما،امتوداق احليواة اب خصوا

ع ة عووون ا نتفوووا كوو  احليوووااألرم ابلتكوواير وا نتشوووار.فليك  وووا يتفوو  موووع هوووذ  السوون  الفطريووو  العامووو  أن ن
امللضوولع  -يع سوون التشوور ا يتفوو  مووع هووذا اللاقووع الفطووري أن يبفوو ة ا خصوواب الزائوودة يف الرجووال.ولكن  وو
،ولكن علووى ا لووزام الفوورقي   علووى سووبيل -هووذ  الرخصوو   -لكافوو  البي ووات يف مجيووع األزمووان واألحوولال 

.وهول د ا قتضواء .فوع بوه عنوسبيل إاواق اجملوال العوام الوذي يلول هوذا اللاقوع الفطري،ويسوم  للحيواة أن تنت
شوريعات ة يف التق  يتولافر عوافطورة وبوني اعوا  التشوريع ملحولا قائموا يف التشوريع ا هلوك.تلاف  بوني واقوع ال

  تنظور مون   والبعيودة،و ت القريبوالبشري ،ألن املالحظ  البشري  القاصرة   تنتبه له،و  تودر  مجيوع املالبسوا
 مجيع الزوااي،و  تراعك مجيع ا حتما ت.

  اان موووون رغبووو  الووووزوج يف أقاء اللليفووووموووا نوووورا  أحيووو -ابحلقيقووو  السووووالف    املرتبطوووو -ومووون احلووووا ت اللاقعيووو  
وجني كليهمووا يف اسووتدام  مووع رغبوو  الووز  -سوون أو موون املوورم لعووائ  موون ال -الفطريوو ،مع رغبوو  الزوجوو  عنهووا 

 كي  نلاجه مثل هذ  احلا تفف -العشرة الزوجي  وكراهي  ا نفصال 
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  الفارغوووو  ابحلذلقوووو حووووب  رأسووووه يف ا؟وووودارف  أو نلاجههووووا نلاجههووووا ّبووووز الكتفووووني وتوووور  كوووول موووون الووووزوجني
 والتظر  السخي ف

 ة ا نساني ، .واحلذلق  والتظر    يتفقان مع جدي  احليا  ُيل مشكل -كما قلنا   -إن هز الكتفني 
 ت:من يالي  احتما  أمام احتمال -مرة أخرى  -ومشكالهتا احلقيقي  ..وعندئذ ْند أنفسنا 

لوه:عيه اي  ي بقلة التشوريع وقولة السولطان  ونقولللرجل ونصد  عن مزاول  نشانه الفطر أن نكبحل ا - 1
 رجل  إن هذا   يلي ،و  يتف  مع ح  املرأة اليت عند  و  مع كرامتها 

 ن نطل  هذا الرجل حاقن ويساف  من يشاء من النساء أ - 2 
 ى نال  الزوج  األوىل ..قونتل  -ف  ضرورات احلال و  -ن نبي  هلذا الرجل التعدق أ - 3 

إذا حنون  -ريبو  رته القا حتمال األول ضد الفطرة،وفل  الطاق ،وضود احتموال الرجول العصول والنفسوك.ومث
يم نحل،ومعواانة جحوحليواة الزوجيو  الويت تكلفوه هوذا العهوك كراهيو  ا -أكرهنا   كم التشريع وقلة السولطان 

 سا.نسا ولباعل من البيحل سكنا،ومن الزوج  أهذ  احلياة ..وهذ  ما يكرهه ا سالم،الذي ا
ها وتطهْيهووووا ري ،ورفعوا حتمووووال الثوووواين ضوووود اعووووا  ا سووووالم االقك،وضوووود منهجووووه يف ترقيوووو  احليوووواة البشوووو

لول وحود  الوذي ي لثالة هولاوتزكيتها،كك تصب   ئق  اب نسان الذي كرمه اّلِل على احليلان  وا حتمال 
غبوو  ر زوجيوو ،وُيق  رعايوو  الموونهج ا سووالم االقووك،وُيتفج للزوجوو  األوىل ب ضوورورات الفطوورة اللاقعيوو ،ويلل

رفووو  ويسووور  لصووواعد يفالوووزوجني يف ا بقووواء علوووى عشووورهتما وعلوووى ذكرايهتما،وييسووور علوووى ا نسوووان ااطووول ا
 وواقعي .

ريقووان   نن أمامووه وكووكء كهووذا يقووع يف حالوو  عقووم الزوجوو ،مع رغبوو  الووزوج الفطريوو  يف النسوول.حية يكوول 
 لة هلما:ت
 يستبدل ّبا زوج  أخرى تلل رغب  ا نسان الفطري  يف النسل.أن يطلقها ل - 1
 و أن يتزوج  خرى،ويبقك على عشرته مع الزوج  األوىل.أ - 2

 -يو  األول.ولكوِن تسوعا وتسوعني زوجو  إبيثوار الطر  -قات ومون املتحوذل -وقد يهوذر قولم مون املتحوذلقني 
  الووذي ُيطووم هن ابللعنوو  إىل موون يشووْي علووى الووزوج ّبووذا الطريوو   الطريووجموون كوول مائوو  سوويتل  -علووى األقوول 

د وكثووْيا مووا عوو -لعقوويم وقوود تبووني عقمهووا راغبووا يف الووزواج فقلمووا عوود ا -علوويهن بيوولهتن بووال عوولم منظوولر 
 مفيماون علوويهن زوجهووا،الزوجوو  العوواقر أنسووا واسوو واحا يف األنفووال الصووغار،عكء ّبووم الزوجوو  األخوورى موو

 حرك  وّبج  أاي كان ابت اسها حلرماوا اااص.الدار 
وهكووووذا حيثمووووا ذهبنووووا نتأموووول احليوووواة اللاقعيوووو   البسوووواهتا العمليوووو ،اليت   تصووووغك للحذلقوووو ،و  تسووووتجيه 
للهوووذر،و  تسووو و  للهوووزل السوووخي  والتميوووع املنحووول يف ملاضوووع ا؟ووود الصوووارم ..وجووودان مظووواهر احلكمووو  

َّ  -فَووواْنِكُحلا مووا نوواَب َلُكوووْم ِمووَن النِِسووواِء »ك القيوود:العلليوو ،يف سوون هوووذ  الرخصوو ،مقيدة بوووذل َمثْوو  َويُوووال
فالرخص  تلل واقع الفطرة،وواقع احليواة وهموك اجملتموع مون ا؟نول  « فَِإْن ِخْفُتْم َأ َّ تَوْعِدُللا َفلاِحَدة   -َوُرابَع 
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ل ..والقيد ُيمك احليواة الزوجيو  إىل ا حنالل أو املال -هحل ضغ  الضرورات الفطري  واللاقعي  املتنلع   -
مووون الفلضوووى وا ختالل،وُيموووك الزوجووو  مووون ا؟ووولر والظلوووم وُيموووك كرامووو  املووورأة أن تتعووورم للمهانووو  بووودون 

 ضرورة ملج   واحتياط كامل.ويضمن العدل الذي هتمل معه الضرورة ومقتضياهتا املريرة.
 ن ضووورورة موووثر مووولب لذاته،مسوووتحه بوووالإن أحووودا يووودر  رو  ا سوووالم واعاهوووه،  يقووولل:إن التعووودق مطلووو

 قوووول االيوووول بووووني،كمووووا يتنفطريوووو  أو اجتماعيوووو  وبووووال قافووووع إ  التلووووذذ احليوووولاين،وإ  التنقوووول بووووني الزوجات
 االيالت.

النظوووام    حووود يفو إ وووا هووول ضووورورة تلاجوووه ضووورورة،وحل يلاجوووه مشوووكل .وهل لووويك م وكوووا للهووولى،بال قيووود 
 حلياة.ا سالمك،الذي يلاجه كل واقعيات ا

  فرصو  ذ  الرخصوهوفإذا احنر  جيول مون األجيوال يف اسوتخدام هوذ  الرخصو .إذا را  رجوال يتخوذون مون 
ني نقووول االيووول بوووت كموووا يت حالووو  احليووواة الزوجيووو  مسووورحا للوووذة احليلانيووو .إذا أمسووولا يتنقلووولن بوووني الزوجوووا

 االيالت.
ذين ميثلووولن ي ء هووم الووو سووالم ولووويك هووويف هووذ  الصووولرة املريبووو  ..فلوويك ذلوووك كوووأن ا« احلووورمي»إذا أنشوو لا 

 الكرمي. روحه النظي   يدركلاا سالم ..إن هي ء إ ا احندروا إىل هذا الدر  ألوم بعدوا عن ا سالم،و 
عليوووه سووولط     تقووولم والسوووبه أووووم يعيشووولن يف جمتموووع   ُيكموووه ا سوووالم،و  تسووويطر فيوووه كوووريعته.جمتمع

  .وتقاليد الناس بتلجيهات ا سالم وقلانينه،وآقابه مسلم ،تدين لإلسالم وكريعته وشخذ
 لل فلضوى.هل املسون هوذ  الإن اجملتمع املعاقي لإلسالم املتفلحل من كريعته وقانلنوه،هل املسو لل األول عو

 يمي .ّبي  مسر  لذة ياة الزوجيف صلرته اهلابط  املريب .هل املس لل األول عن اختاذ احل« احلرمي»األول عن 
ْيقهم إىل  سوووالم فوووايصووول  هوووذ  احلوووال فلوووْيق النووواس إىل ا سالم،وكوووريع  ا سوووالم،ومنهج  فمووون كووواء أن

ئيوو  يف هووذ  ا؟ز   سووالم  اوا عتوودال ..موون كوواء ا صووال  فلووْيق النوواس إىل ا سووتقام  النظافوو  والطهووارة و 
 .. ولكن يف منهج احلياة كلها.فا سالم نظام متكامل   يعمل إ  وهل كامل كامل

دل املطللب هل العدل يف املعامل  والنفق  واملعاكرة واملباكرة.أما العودل يف مشواعر القلولب وأحاسويك والع
النفولس،فال يطالووه بووه أحوود موون بووب ا نسووان،ألنه خوارج عوون إراقة ا نسووان ..وهوول العوودل الووذي قووال اّلِل 

فَووال َاِيلُوولا  -َولَووْل َحَرْصووُتْم  -لا بَوونْيَ النِِسوواِء َولَووْن َتْسووَتِطيُعلا أَْن تَوْعووِدلُ »عنووه يف اهليوو  األخوورى يف هووذ  السوولرة:
..هووذ  اهليووو  الوويت ُيوواول بعووخ النوواس أن يتخوووذوا منهووا قلوويال علووى هووورمي « ُكوولَّ اْلَمْيِل،فَوتَووَذُروها َكاْلُمَعلََّقوو ِ 

لصوولرة التعوودق.واألمر لوويك كذلك.وكووريع  اّلِل ليسووحل هازلوو ،حَّت تشوورع األموور يف آي ،وهرمووه يف آي ،ّبووذ  ا
الووويت تعطوووك ابليموووني وتسوووله ابلشووومال  فالعووودل املطلووولب يف اهليووو  األوىل والوووذي يتعوووني عووودم التعووودق إذا 
خيوووو  أ  يتحقوووو  هوووول العوووودل يف املعاملوووو  والنفقوووو  واملعاكوووورة واملباكرة،وسووووائر األوضوووواع الظاهرة، يووووة   

ا ..علوى حنول موا كوان ينقا إحودى الزوجوات كوكء منهوا و يوة   تويير واحودة قون األخورى بشوكء منهو
وهل أرفع إنسان عرفته البشري ،يقلم به.يف اللقحل الذي   يكن أحد اهول مون حللوه و  مون  - -النل 
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ويييرهوووووا بعانفووووو  قلبيووووو  خاصووووو ،  تشووووواركها فيهوووووا غْيهوووووا  -رضوووووك اّلِل عنهوووووا  -نسوووووائه،أنه ُيوووووه عائشووووو  
الوورمحن يقلبهووا كيوو  يشوواء .. َعووْن ..فووالقللب ليسووحل ملكووا ألصووحاّبا.إ ا هووك بووني أصووبعني موون أصووابع 

" اللُهومَّ إنَّ َهوِذِ  ِقْسوَميِت ِفيَموا أَْملِوُك فَواَل تَوُلْموِب ِفيَموا :َكاَن يَوْقِسُم َبنْيَ ِنَسائِِه َويَوُقوللُ أَنَّ َرُسلَل هللِا ،َعاِئَش َ 
 .. 506َاِْلُك َوَ  أَْمِلُك "

 وووا مووور ابلتعووودق إ .و  ذينشوووئ التعووودق إ ووا حووودق ونعوولق فنكووورر قبووول أن نتجووواوز هووذ  النقطووو ،أن ا سوووالم  
ني .هذ  ة ا نسووووارخووووا فيووووه وقيد .وأنووووه رخووووا فيووووه مللاجهوووو  واقعيووووات احليوووواة البشري ،وضوووورورات الفطوووور 
ا غْيهوووا لن وراءهوووالضووورورات وتلوووك اللاقعيوووات الووويت ذكوووران بعوووخ موووا تكشووو  لنوووا حوووَّت اهلن منها.وقووود يكووو

جواء بوه  أو تلجيوه لورو  أخورى كوذلك.كما يقوع يف كول تشوريعتظهر  أنلار احليواة يف أجيوال أخورى،ويف 
ن حكموووو  وراء  موووو هووووذا املوووونهج الرابين،وقصوووور البشوووور يف فوووو ة موووون فوووو ات التوووواري ،عن اسووووتيعاب كوووول مووووا

 ومصلح .
ة مون كل ا،يف فو  م   يودر أفاحلكم  واملصلح  مف ضتان وواقعتان يف كول تشوريع إهلك،سولاء أقركهموا البشور 

ي تونا ء الثواين الوذىل ا جوراإا نساين القصْي،عن نري  ا قرا  البشري اندوق  مث ننتقل ف ات التاري  
.أي « .ا َمَلَكوحْل أمَْيوانُُكمْ َدة ،أَْو مولا َفلاحِ فَِإْن ِخْفُتْم َأ َّ تَوْعِدلُ »عليه اهلي  عند اال  من عدم هق  العدل:

 اوزها.  از عو ا قتصار على واحدة   إنه إن خي  عدم العدل يف التزوج  كثر من واحدة تعني
 من ا ماء زواجا أو تسراي،فالنا   ُيدق.« ما َمَلَكحْل أمَْيانُُكمْ »أو 

 ااسامااع با ماء خاصةوق ة حول 

.فلعلوه ُيسون 507ولقد سب  أن وقفنا يف ا؟زء الثاين من هذ  الظوالل وقفو  قصوْية أموام مسوأل  الور  إمجوا 
 تمتاع اب ماء خاص .هنا أن نلم  سأل  ا س

سوولها حريوور هلووا ولنهالت التإن الووزواج موون  للكوو  فيووه رق  عتبووار هووا وكرامتهووا ا نسوواني .فهل ميهوول موون مووي 
وميتنووع « أم ولوود»لم الووذي تلوود فيووه تسوومى فهووك منووذ اليوو -عتقهووا حلظوو  الووزواج يحووَّت ولوول    -موون سوويدها 

 حر منذ مللد . على سيدها بيعها وتصب  حرة بعد وفاته.أما ولدها فهل
ة رة بعوووود وفوووواوامتنووووع بيعها،وصووووارت حوووو« أم ولوووود»وكووووذلك عنوووود التسووووري ّبا.فإوووووا إذا ولوووودت أصووووبححل 

 سيدها.وصار ولدها منه كذلك حرا إذا اع   بنسبه،وهذا ما كان ُيدّ عاقة.
يف  فالزواج والتسوري كال وا نريو  مون نور  التحريور الويت كورعها ا سوالم وهوك كثوْية ..علوى أنوه قود ُييوك

كمووا بينووا   -الوونفك كووكء موون مسووأل  التسووري هذ .فيحسوون أن نتووذكر أن قضووي  الوور  كلهووا قضووي  ضوورورة 
وأن الضوورورة الوويت اقتضووحل إابحوو  ا سوو قا  يف احلوورب الشوورعي  الوويت يعلنهووا ا مووام املسوولم املنفووذ  -هنووا  

احلرائووور العفيفوووات حوووني  لشووريع  اّلِل،هوووك ذاهتوووا الوويت اقتضوووحل إابحووو  التسووري اب مووواء ألن مصوووْي املسوولمات
                                                 

 ( صحي  232( )214/  1) -كر  مشكل اهلتر  - 506
 ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء الثاين. 231 - 230صفح   - 507
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ييسوورن كووان كوورا موون هووذا املصووْي  علووى أنووه ُيسوون أ  ننسووى أن هووي ء األسووْيات املسوو قات،هلن مطالووه 
فطريو    بود أن ُيسوه حسواّبا يف حيوواهتن،و  ميكون إغفاهلوا يف نظوام واقعووك يراعوك فطورة ا نسوان وواقعووه 

أن توووتم عووون نريووو  تسوووري السووويد،ما قام نظوووام  ..فإموووا أن توووتم تلبيووو  هوووذ  املطالوووه عووون نريووو  الزواج،وإموووا
ا س قا  قائما،كك   ينشرن يف اجملتمع حال  من ا حنالل االقك،والفلضك ا؟نسوي ،  ضواب  هلوا،حني 

 يلبني حاجتهن الفطري  عن نري  البغاء أو املخاقن ،كما كانحل احلال يف ا؟اهلي .
  وعمويعهن راء وااطو  والنخاسوعون نريو  الشو -ء أما ما وقع يف بعخ العصلر من ا ستكثار من ا موا

ربوودة ان ا ماء،وعبووني قطعوو يف القصوولر،واختاذهن وسوويل  لاللتووذاذ ا؟نسووك البهيمك،واضووي  الليووا  احلمووراء
ذا كلوه هولسولاء ..أموا ايهوا علوى فالسكر والرقا والغناء ..إىل آخر ما نقلته إلينا األخبار الصواقق  واملبوال  

م لوووووى النظووووواع.وليك مووووون فعووووول ا سوووووالم،و  إُيووووواء ا سوووووالم.و  اووووولز أن ُيسوووووه فلووووويك هووووول ا سوووووالم
 ا سالمك،و  أن يضا  إىل واقعه التارحك ..

 ينه.هوذا وحود رعته وملاز هل الذي ينشأ وف  أصلل ا سالم وتصلراته وك« ا سالمك»إن اللاقع التارحك 
ا علووى أصوولله سووالم،خارجع الووذي ينتسووه إىل ا ..أمووا مووا يقووع يف اجملتموو« ا سووالمك»هوول اللاقووع التووارحك 

 وملازينه،فال الز أن ُيسه منه،ألنه احنرا  عنه.
الم م،إ ا ا سوولا ا سووالإن لإلسووالم وجوولق  املسووتقل خووارج واقووع املسوولمني يف أي جيل.فاملسوولملن   ينشوو 
إن موا يصونعه فومن مث .و هل الذي أنشأ املسلمني.ا سالم هل األصل،واملسولملن فورع عنوه،ونتاج مون نتاحوه

سووك.إ  أن م األساالنوواس أو مووا يفهملنووه لوويك هوول الووذي ُيوودق أصوول النظووام ا سووالمك أو مفهوولم ا سووال
واقوع النواس  قواس إليوهييكلن مطابقا لاصل ا سالمك الثابحل املستقل عن واقوع النواس ومفهلمهم،والوذي 

 .يف كل جيل ومفهلمهم،ليعلم كم هل مطاب  أو منحر  عن ا سالم
ا الويت يضوعلو املوذاهه إن األمر لويك كوذلك يف الونظم األرضوي  الويت تنشوأ ابتوداء مون تصولرات البشور،ومن

ن ،فمظهر ا ميوواتوودون إىل ا؟اهليوو  ويكفوورون ابّلِل مهمووا اقعوولا أوووم ييمنوولن بووهوذلووك حووني ير  -ألنفسووهم 
ذلوووك أن  -بوووْية عووودة الكالقا األول ابّلِل هووول اسوووتمداق األنظمووو  مووون منهجوووه وكوووريعته،و  إميوووان بغوووْي هوووذ 

ملووووذاهه الوووويت اق مفهوووولم املفهلمووووات املتغووووْية للنوووواس حين ذ،واألوضوووواع املتطوووولرة يف أنظمتهم،هووووك الوووويت هوووود
 وضعلها ألنفسهم،ونبقلها على أنفسهم.

فأمووا يف النظووام ا سووالمك الووذي   يصوونعه النوواس ألنفسووهم،إ ا صوونعه للنوواس رب النوواس وخووالقهم ورازقهووم 
فأموووا يف هوووذا النظوووام فالنووواس إموووا أن يتبعووول  ويقيمووولا أوضووواعهم وفقوووه فووولاقعهم إذن هووول اللاقوووع وموووالكهم ..

وإموووا أن ينحرفووولا عنوووه أو اوووانبل  كليووو ،فليك هوووذا واقعوووا  رحيوووا لإلسوووالم.إ ا هووول « ا سوووالمك»التوووارحك 
 سووالمك.فعلى هووذا احنوورا  عوون ا سووالم  و  بوود موون ا نتبووا  إىل هووذا ا عتبووار  عنوود النظوور يف التوواري  ا

ا عتبوووار  تقووولم النظريووو  التارحيووو  ا سوووالمي ،وهك ختتلووو  ااموووا موووع سوووائر النظووورايت التارحيووو  األخووورى،اليت 
النظريوووو  أو « تطوووولر»تعتووووث واقووووع ا؟ماعوووو  الفعلك،هوووول التفسووووْي العملووووك للنظريوووو  أو املووووذهه،وتبحة عوووون 
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املفهلموات املتغوْية هلوذ  النظريو  يف فكور ا؟ماعو   املذهه يف هوذا اللاقوع الفعلوك للجماعو  الويت تعتنقوه،ويف 
وتطبيوووو  هووووذ  النظوووورة علووووى ا سووووالم ينووووايف نبيعتووووه املتفرقة،ويوووويقي إىل أخطووووار كثووووْية،يف هديوووود املفهوووولم 

 ا سالمك احلقيقك.
 َّ لِووَك أَْقىن أَ ذ:»لعوودل اوأخووْيا تفصوو  اهليوو  عوون حكموو  هووذ  ا جووراءات كلهووا ..إوووا اتقوواء ا؟وولر وهقيوو  

مووون  ونكووا  غووْيهن -تقسووطلا يف اليتووامى  إن خفووتم أ  -..ذلووك ..البعوود عوون نكووا  اليتيمووات « تَوُعللُوولا
ميوووانكم أأو موووا ملكوووحل  -تعووودللا  إن خفوووتم أ  -دة فقووو  ونكوووا  اللاحووو -رابع و مثووو  ويوووالّ  -النسووواء 

 ..أي ذلك أقرب أ  تظلملا وأ  علروا.« ذِلَك أَْقىن َأ َّ تَوُعلُللا..»
 ه ..ن جزئياتيتبني أن البحة عن العدل والقس ،هل رائد هذا املنهج،وهد  كل جزئي  م وهكذا

والعوودل أجوودر أن يراعووك يف انضوون الووذي يضووم األسوورة.وهك اللبنوو  األوىل للبنوواء ا جتموواعك  كله،ونقطوو  
،فوإن   يقووم العام ،وفيووه تودرج األجيوال وهوك لدنوو  رخصو  قابلو  للتكي   ا جتماعيو  ا نطوال  إىل احليواة 

 .508على العدل واللق والسالم،فال عدل و  وق يف اجملتمع كله و  سالم
قبوول أن  -هون ن صودر هوذ  السوولرة و اهوا اب وقود أفوورق هلو -مث يسوتطرق السويا  يف تقريور حقوول  النسواء 

 ِنوْ َ َلُكووْم َعوْن َكووْكء   ِإنْ لَو  .فَ نَّ حِنْ َوآتُولا النِِسواَء َصووُدقاهتِِ »الكوالم عوون رعايو  اليتوامى الوويت بودأ فيهووا: يسوتكمل
صوداقها.وتنبئ  وا   حقا كخصويا،يفا صورُيا،و ..وهذ  اهلي  تنشوئ للمورأة حقو« ِمْنُه نَوْفسا ،َفُكُللُ  َهِني ا  َمرِي ا  

لوول  هلووذا ايف قووبخ  كووان واقعووا يف اجملتمووع ا؟وواهلك موون هضووم هووذا احلوو  يف صوولر كووَّت.واحدة منهووا كانووحل
ر.وهل أن اج الشووغاا هوك صوفق  بيووع هول صواحبها  وواحوودة منهوا كانوحل يف زو الصودا  وأخوذ  لنفسوه وكأ وو

دة ذا اهلخر.واحوووهووو و يووو  يوووزوج الووول  املووورأة الووويت يف و يتوووه،يف مقابووول أن يزوجوووه مووون ذخوووذها امووورأة هوووك يف
ليو  كهوذا الوزواج   ا سوالم بلاحدة.صفق  بني اللليني   حج فيها للمرأتني.كما تبدل ّبيمو  ببهيمو   فحورم

حوتم خوذ  الول   و ا و  ذجعل الزواج التقاء نفسني عن رغب  واختيار،والصدا  حقا للمرأة شخذ  لنفسوهو 
« لو حن»قيه الوزوج جه أن يي تسمي  هذا الصدا  وهديد ،لتقبضه املرأة فريض  هلا،وواجبا   ختل  فيه.وأو 

قي اهلبوو  واملنحوو .فإذا أن ييقيووه عوون نيووه نفك،وارتيووا  خانر.كمووا يووي و  -  خالصوو  لصوواحبتها أي هبوو -
لشوأن يف فهوك صواحب  ا - كلوه أو بعضوه  -نابحل نفك الزوج  بعد ذلوك لزوجهوا عون كوكء مون صوداقها 

 نه،وأكلوووهعهوووذا تفعلوووه عووون نيوووه نفك،وراحووو  خوووانر والوووزوج يف حووول مووون أخوووذ موووا نابوووحل نفوووك الزوجووو  
ختيووووووار امل،وا لكحووووووال  نيبووووووا هني ووووووا مري ا.فالعالقووووووات بووووووني الووووووزوجني ينبغووووووك أن تقوووووولم علووووووى الرضووووووى ا

 ن هنا .املطل ،والسماح  النابع  من القله،واللق الذي   يبقى معه حرج من هنا أو م
وّبوووذا ا جوووراء اسوووتبعد ا سوووالم ذلوووك الراسوووه مووون رواسوووه ا؟اهليووو  يف كوووأن املووورأة وصوووداقها،وحقها يف 

رجلهووا موون صووالت،و  يقمهووا نفسووها ويف ماهلا،وكرامتهووا ومنزلتهووا.ويف اللقووحل ذاتووه   افوو  مووا بووني املوورأة و 
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علوووووى جمووووورق الصووووورام  يف القوووووانلن بووووول تووووور  للسوووووماح  وال اضوووووك واملووووولقة أن شخوووووذ جمراهوووووا يف هوووووذ  احليووووواة 
 املش ك ،وأن تبلل بنداوهتا جل هذ  احلياة.

 هن مون النسواءيه احلدية عن الوزواج مون اليتيموات ومون غوْي الذي قعا إل -فإذا انتهى من هذا ا ستطراق 
لوورق االسوولرة مبوودأ  هليوو  الثانيوو  موونا أموولال اليتووامى يفصوول يف أحكووام رقهووا إليهم،بعوود أن قوورر يف عوواق إىل -

 على وجه ا مجال.
موووال ا؟ماعووو ،أعطاها اّلِل إاي  لتقووولم بوووه وهوووك  -قبووول هوووذا  -إن هوووذا املوووال،ولل أنوووه موووال اليتوووامى،إ  أنوووه 

  هووك املالكوو  ابتووداء للمووال العام،واليتووامى أو متكافلوو  يف ا نتفوواع ّبووذا املووال علووى أحسوون اللجل .فا؟ماعوو
ويظلوولن ينتفعوولن بووه وينفعوولن ا؟ماعوو   -إبذن موون ا؟ماعوو   -ملريوولهم إ ووا ميلكوولن هووذا املووال  سووتثمار  

وامللكيو  الفرقيو   قلقهوا وقيلقهوا  -معهم،ما قاملا قاقرين على تكثْي  وتثمْي  راكدين يف تصوريفه وتودبْي  
أما السفهاء من اليتوامى ذوي املال،الوذين   ُيسونلن تودبْي املوال وتثموْي ،فال  - 509ر قائم  يف هذا ا نا

إ وا  -وإن بقيحل هلم ملكيتهم الفرقي  فيوه   تنوزع مونهم  -يسلم هلم،و  ُي  هلم التصر  فيه والقيام عليه 
لقرابووووو  يعووووولق التصووووور  يف موووووال ا؟ماعووووو  إىل مووووون ُيسووووون التصووووور  فيوووووه مووووون ا؟ماعووووو .مع مراعووووواة قرجووووو  ا

لليتيم،هقيقووا للتكافووول العائلك،الووذي هووول قاعووودة التكافوول العوووام بووني األسووورة الكوووثى  وللسووفيه حووو  الووورز  
ُ َلُكوْم ِقيامووا ،َواْرزُُقلُهْم ِفيهووا »والكسولة يف مالووه موع حسوون معاملتووه: َو  تُوْيتُولا الُسووَفهاَء أَْمولاَلُكُم الَّوويِت َجَعووَل اّللَّ

 « ..ْم قَوْل   َمْعُروفا  َواْكُسلُهْم،َوُقلُللا هلَُ 
ديووود مفهلموووه الركووود   حفووى عووواقة،و  ُيتوواج إىل هو وأمووور السووفه  -بعووود البلوولغ  -ويتبووني السوووفه والركوود 

 ختفووى منهمووا   ابلنصوولص.فالبي   تعوور  الراكوود موون السووفيه وشنووك ركوود هووذا وسووفه ذا ،وتصوورفات كوول
للليفوو  الوويت اوهوول « ا النكوو» عنووه الوونا بكلموو :علووى ا؟ماعوو  فا ختبووار يكوولن ملعرفوو  البللغ،الووذي يعووث

لَووْيِهْم أَْموولاهَلُْم،َو  ُهْم ُرْكوودا  فَوواْقفَوُعلا إِ ْسووُتْم ِموونوْ ِإْن آنَ َوابْوتَولُوولا اْلَيتووامى،َحَّتَّ ِإذا بَوَلغُوولا النِِكاَ ،فَوو»ييهوول هلووا البلوولغ:
ْل اِبْلَمْعُروِ .فَوِإذا َقفَوْعوُتْم  كواَن َفِقوْيا  فَوْلَيْأُكوْعِفْ ،َوَمنْ َيْسوتوَ فَولْ  َشُْكُللها ِإْسرافا  َوِبدارا  أَْن َيْكَثُوا.َوَمْن كاَن َغِني ا
 « ..ا  إِلَْيِهْم أَْملاهَلُْم فََأْكِهُدوا َعَلْيِهْم،وََكفى اِبّللَِّ َحِسيب

كذلك يبووودو د الركووود.ويبووودو مووون خوووالل الووونا الدقووو  يف ا جوووراءات الووويت يتسووولم ّبوووا اليتوووامى أمووولاهلم عنووو
 موتسوليمها هلو -بعود البلولغ  -ديد يف وجلب املسارع  بتسليم أملال اليتامى إليهم، جرق تبني الركد التش

كووووث را  قبوووول أن يهووووا اب سووووكاملوووو  سووووامل ،وانافظ  عليهووووا يف أينوووواء القيووووام عليها،وعوووودم املبوووواقرة إىل أكل
 - غنيووا ذا كووان الوول إ -أصووحاّبا فيتسوولملها  مووع ا سووتعفا  عوون أكوول كووكء منهووا مقابوول القيووام عليهووا 

كهاق يف حمضور التسوليم ..وختوام ومع وجلب ا  -  حمتاجا إذا كان الل  -واألكل منها يف أضي  احلدوق 
 « ..وََكفى اِبّللَِّ َحِسيبا  »اهلي :التذكْي بشهاقة اّلِل وحسابه:
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ن مودا يف البي و  سوائكوان   كل هذا التشديد،وكل هذا البيان املفصل،وكل هذا التذكْي والتحذير ..يشوك  وا
يد لسووائد موون تشوودالعوور  ا ا؟وولر علووى أموولال اليتووامى الضووعا  يف اجملتمع،و ووا كووان ُيتوواج إليووه تغيووْي هووذا

 وتلكيد،ومن بيان وتفصيل،  يدع جما  للتالعه عن أي نري  ..
ات  ووميحول   سوالممعوا  ا وهكذا كان املنهج الرابين ينس  معوا  ا؟اهليو  يف النفولس واجملتمعات،ويثبوحل

ر  يووووووود ومشووووووواعا؟اهليووووووو  يف وجوووووووه اجملتمع،ويثبوووووووحل مالمووووووو  ا سوووووووالم.وهكذا كوووووووان يصووووووولغ اجملتموووووووع ا؟د
  ضوومان يووذ التشووريع.و خووْي لتنفوتقاليد ،وكوورائعه وقلانينووه،يف لووالل تقوولى اّلِل ورقابتووه،واعلها الضوومان األ

 « ..ِسيبا  ّللَِّ حَ وََكفى ابِ »ألي تشريع يف األرم بغْي هذ  التقلى وبدون هذ  الرقاب :
 أوجيهات في الاوريث والوصية والاوجيع 10 - 7الدرس الثالث:

هوي ء   .ألن هوي ء و لقليولاإ  التافه  -يف الغاله  -ولقد كانلا يف ا؟اهلي    يلريلن البنات و  الصبي  
 -ىب مجيعوووا ر ذوي القوووحقوووا لوو -يف أصوووله  -يركبوولن فرسوووا،و  يوورقون عووواقاي  فوووإذا كووريع  اّلِل ععووول املووْياّ 

رة ني أفوراق األسوع نظريو  ا سوالم يف التكافول بومووذلوك اشويا  -حسه مراتبهم وأنصبتهم املبين  فيموا بعود 
قريبوووووه إذا  لووووو  إعالوووو اللاحوووودة،ويف التكافوووول ا نسووووواين العام.وحسووووه قاعووووودة:الغنم ابلغوووورم ..فالقريووووه مك

إن توور   -ه ن أن يريووات عنوود ا؟ر ،فعوودل إذاحتاج،والتضووامن معووه يف قفووع الوودايت عنوود القتوول والتعليضوو
 اسوقه واضوحا يفرابته وتكليفه به.وا سالم نظام متكافل متناسو .ويبدو تكاملوه وتن سه قرج  ق -ما  

 تلزيع احلقل  واللاجبات ..
،  يهوووذ  هوووك القاعووودة يف ا ّر بصوووف  عامووو  ..وقووود نسووومع هنوووا وهنوووا  لغطوووا حووولل مبووودأ ا  ثوووْي  إ  ّر

إقرا  األسووك  بيعوو  ا نسان،ومالبسوات حياتووه اللاقعيوو   إنموع ا؟هوول بط -سووبحانه  -ى اّلِل التطواول علوو
   ..اليت يقلم عليها النظام ا جتماعك  ا سالمك،يضع حدا هلذا اللغ  على ا نال

م أن يقولم عوى ا سوالإن قاعدة هذا النظام هك التكافول ..ولكوك يقولم هوذا التكافول علوى أسوك ونيودة را
فطرة،إ وووا  عبثوووا يف القهوووا اّللِ اس امليووولل الفطريووو  الثابتووو  يف الووونفك البشوووري .هذ  امليووولل الووويت   حلعلوووى أسووو

 خلقها لتيقي قورا أساسيا يف حياة ا نسان.
حقيقيووو    يصووطنعها جيووول موون األجيوووال و   روابووو  فطريوو  -بعيوودة القريبووو  وال -وملووا كانووحل روابووو  األسوورة 

رفوووع احليووواة  أيرهوووا يفاحلوووال  وا؟ووودال يف جديووو  هوووذ  الووورواب  وعمقهوووا و  تصوووطنعها مجيوووع األجيوووال بطبيعووو 
موور كووذلك جعوول كووان األ  وصوويانتها وترقيتهووا كووذلك   يزيوود علووى أن يكوولن مووراء   يسووتح  ا حوو ام ..ملووا

ل ا ّر لعام.وجعوووا ا سوووالم التكافووول يف حموووي  األسووورة هووول حجووور األسووواس يف بنووواء التكافووول ا جتمووواعك 
قتصوواقي نظووام ا هر ذلووك التكافوول يف حمووي  األسوورة.فل  مووا لووه موون ولووائ  أخوورى يف المظهوورا موون مظووا

 وا جتماعك  العام.
فووإذا عجووزت هووذ  ااطوولة أو قصووورت عوون اسووتيعاب مجيووع احلوووا ت انتاجوو  إىل التكافوول جوواءت ااطووولة 

ور الدولو  املسولم  لتتولىل  التالي  يف حمي  ا؟ماع  انلي  املتعارف ،لتكملها وتقليها.فإذا عجوزت هوذ  جواء ق
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كوول موون قصوورت يف إعووالتهم وكفووالتهم الكاملوو ،جهلق األسوورة،وجهلق ا؟ماعوو  انليوو  انوودوقة ..وبووذلك   
يلقى العهء كله على عات  ا؟هواز العوام للدولو  ..أو  ألن التكافول يف حموي  األسورة أو يف حموي  ا؟ماعو  

 -فضووائل التعووواون والتجووواوب  ووولا نبيعيوووا غوووْي مصوووطنع  الصووغْية حلووو  مشووواعر لطيفووو  رحيمووو ،تنمل حلهلوووا
أموا التكافول يف حموي  األسورة  -فضال على أن هذ  املشاعر كسه إنساين   يرفضوه إ  ل ويم نكود خبيوة 

بصووف  خاصووو  فينشووئ آترا نبيعيووو  تالئوووم الفطوورة ..فشوووعلر الفوورق  ن جهووود  الشخصوووك سوويعلق أيووور  علوووى 
فوووووز  إىل مضووووواعف  ا؟هووووود،فيكلن نتاجوووووه للجماعووووو  عووووون نريووووو  غوووووْي ُي -وخباصووووو  ذريتوووووه  -ذوي قرابتوووووه 

مباكوووور.ألن ا سووووالم   يقوووويم الفلاصوووول بووووني الفوووورق وا؟ماعوووو .فكل مووووا ميلووووك الفوووورق هوووول يف النهايوووو  ملووووك 
 للجماع  كلها عند ما هتاج ..

ا ل جهووده و  يبووذالسوطحي  علووى تلريووة موون   يتعووع اضووات وهوذ  القاعوودة األخووْية تقضووك علووى كوول ا 
هول امتوداق للمولّر مون جهو ،مث هول كافول هوذا املولّر لول كوان هوذا حمتاجوا  فهذا الولاّر -ما يقال  ك  -

 فل العام.دة التكاوذا  ذا مال.مث يف النهاي  هل وما ميلك للجماع  عند ما هتاج.اشيا مع قاع
ذا حنوون قطعنووا ورايوو  يسووحل مقصوولرة علووى املال.فووإل -يوو  وخباصوو  الذر  -مث إن العالقوو  بووني املوولّر والوولاّر 

 املال،فما حنن  ستطيعني أن نقطع اللكائج األخرى،واللراتت األخرى بينهما.
يولوم كوذلك حود .إ ا يلر املوال و  إن اللالدين واألجداق واألقرابء عام ،  يلريلن أبناءهم وأحفاقهم وأقوارّبم
قام ،واحلسووووون وا ست وا حنرا ا سوووووتعداقات ااوووووْية والشريرة،وا سوووووتعداقات اللراييووووو  للمووووورم والصوووووح ،

لهوووا كهم مووون عقابي،و  تووو  والقب ،والوووذكاء والغبووواء ..إخل.وهوووذ  الصوووفات تالحووو  الووولاريني وتووويير يف حيووواهتم
 -لوو    الووك الدو الغبوواء،و أبوودا.فمن العوودل إذن أن يلريوولهم املووال.وهم   يعفوولوم موون املوورم وا حنوورا  و 

 ت.ن تعفيهم من هذ  اللراتأ -بكل وسائلها 
وموون أجووول غْيهووا وهوول كثووْي موون املصووواحل  -موون أجوول هووذ  اللاقعيووات الفطريووو  والعمليوو  يف احليوواة البشووري  

 :510كرع اّلِل قاعدة ا ّر  -األخرى   ا جتماعي  
 ِمْنووُه أَْو  ِ َّووا قَولَّ  -َربُولَن أْلَقوْ َرَ  اْللالِووداِن َواتَوويه  ِ َّوا سواِء َنِصوولِلِرِجواِل َنِصويه  ِ َّووا تَووَرَ  اْللالِووداِن َواأْلَقْوَربُلَن،َولِلنِِ »

 « ..َكثُوَر َنِصيبا  َمْفُروضا  
 نموو –رجووال ا ّر كال منووذ أربعوو  عشوور قران،حوو « النسوواء»هووذا هوول املبوودأ العام،الووذي أعطووى ا سووالم بووه 

ن ا؟اهليو   قل  الصوغار الوذين كانوحل ا؟اهليو  تظلمهوم وشكول حقولقهم.ألحكما حفج به   -انحي  املبدأ 
نظور جوه الرابين،يجواء  نهفنحل تنظر إىل األفراق حسه قيمتهم العمليو  يف احلورب وا نتاج.أموا ا سوالم كا
ال موووون حوووو نسوووواني .وهك القيموووو  األساسووووي  الوووويت   تفارقووووه يف حسووووه قيمتووووه ا -أو   -« ا نسووووان»إىل 

 ماع .حمي  ا؟اللاقعي  يف حمي  األسرة ويف  حسه تكاليفه -بعد ذلك  -األحلال  مث ينظر إليه 
                                                 

نموود قطوووه.ويراجع فصووول التكافووول ا جتمووواعك يف  « ا نسوووان بوووني املاقيووو  وا سوووالم»يراجووع بتلسوووع فصووول:الفرق واجملتموووع يف كتوواب: - 510
 ( هللامحه ) السيد ر «.ر الشرو قا»كتاب العدال  ا جتماعي .ويف كتاب قراسات إسالمي  للميل .وفصل سياس  املال يف كتاب العدال .
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،ولكنهم خ ذوي القورىب بعضوا،فيلجد ذوو قرابو ُيجوه فيوه بعو -كما سويجكء    -وملا كان نظام التلرية 
إذا  -دق  قوا   ُيو  يريلن،ألن من هوم أقورب مونهم سوبقلهم فحجبلهم،فوإن السويا  يقورر للمحجولبني ح

واب  لن،واحتفالووووووا ابلوووووور طييبووووووا اووووووانرهم،كك   يووووووروا املووووووال يفوووووور  وهووووووم حمرومت -هووووووم حضووووووروا القسووووووم  
دة التكافووووول ا موووووع قاعوووووالعائليووووو ،وامللقات القلبي .كوووووذلك يقووووورر لليتوووووامى واملسووووواكني مثووووول هوووووذا احلووووو  اشوووووي

..وقوود « ْل   َمْعُروفووا  قَووو ِمْنووُه،َوُقلُللا هَلُووْم اْرزُُقلُهمْ اِكنُي،فَ َوِإذا َحَضووَر اْلِقْسووَمَ  أُولُوولا اْلُقووْرىب َواْلَيتووامى َواْلَمسوو»العووام:
اّ انوودقة ايت املووْي قت يف هووذ  اهليوو  رواايت كووَّت عوون السوول .ما بووني قوولهلم إوووا منسلخ ،نسووختها آور 

ا نابووحل بووه مووه مسووتحه لانصووب ،وقلهلم:إوا حمكموو .وما بووني قوولهلم:إن موودللهلا واجووه مفروم،وقلهلم:إنوو
ا ت الووويت احلووول هوووذ  أنفوووك اللريووو  ..وحنووون   نووورى فيهوووا قلووويال للنسووو ،ونرى أووووا حمكمووو  وواجبووو .يف مثووو
هوو  أخوورى افوول موون جذكران.معتموودين علووى إنووال  الوونا موون جهوو ،وعلى ا عووا  ا سووالمك العووام يف التك

 ..وهك ككء آخر غْي أنصب  اللري  اندقة يف اهلايت التالي  على كل حال.
  هووذ ق إليووه يفمى ..يعوول وقبوول أن ذخووذ السوويا  يف هديوود أنصووب  اللريوو ،يعلق ليحووذر موون أكوول أموولال اليتووا
 ي علوووى الذريووو ا  الفطووور املووورة لووويلمك القلووولب ملسوووتني قليتني:أو  وووا اوووك مكمووون الرمحووو  األبليووو  وا كوووف
 سووعْي،يف مشووهدل  موون الالضووعا  وتقوولى اّلِل احلسوويه الرقيه.والثانيوو  اووك مكووان الرهبوو  موون النووار،واا

َوْليَوُقللُووولا قَووووْل    ِهْم.فَوْليَوتوَُّقووولا اّللََّ اُفلا َعَليْ خوووعافا  ِضووويَّووو   َولْوووَيْخَا الَّوووِذيَن لَوووْل تَورَُكووولا ِموووْن َخْلِفِهووْم ُذرِِ »حسووك مفوووزع:
ا ..وهكوذا اوك « َن َسِعْيا  لِوِْم انرا ،َوَسَيْصَللْ لَن يف بُطُ َذُْكلُ  َسِديدا .ِإنَّ الَِّذيَن َذُْكُللَن أَْملاَل اْلَيتامى لُْلما  ِإ َّ

ا  ذريوتهم الضوع ار.بتصلراملرهف  احلساسي  عا  ذريتهم الصغ اللمس  األوىل كغا  القللب.قللب اهلابء
لووويهم إين وكلوووحل مكسووولري ا؟نوووا ،  راحوووم هلوووم و  عاصوووم.كك يعطفهوووم هوووذا التصووولر علوووى اليتوووامى الوووذ

ا ن األحياء،كمومون بعودهم موأقدارهم،بعد أن فقدوا اهلابء.فهم   يدرون أن تكلن ذريتهم غدا ملكلل  إىل 
 أن لصووغار،لعل اّللِ يهم موون اهووي ء ..مووع تلصويتهم بتقوولى اّلِل فوويمن و  هووم اّلِل علوو وكلوحل إلوويهم هووم أقوودار

 كووأن اليتووامى قللوولا يفيهيووئ لصووغارهم موون يتوولىل أموورهم ابلتقوولى والتحوورج واحلنان.وتلصوويتهم كووذلك  ن ي
 قل  سديدا،وهم يربلوم ويرعلوم كما يرعلن أملاهلم ومتاعهم ..

ذا ملطووا  ..إن هووا وايوو  لرة مفزع :صوولرة النووار يف البطوولن ..وصوولرة السووعْي يفأمووا اللمسوو  الثانيوو ،فهك صوو
لن وتشووووولي شووووولي البطووووواملووووال ..انر ..وإووووووم ليوووووأكللن هوووووذ  النوووووار.وإن مصوووووْيهم  ىل النووووار فهوووووك النوووووار ت

ا  لتكواق تراهولولق،وحَّتا؟للق.هك النار من ابنون ولواهر.هك النوار جمسوم  حوَّت لتكواق هسوها البطولن وا؟
لهوا يف   العميقو  فعا العنيفلن،وهك تشلي البطلن وا؟للق  ولقد فعلحل هذ  النصلص القرآني ،إبُياءاهتالعي

اعحل فيهوا رواسه.وأكوا؟اهليو .هزهتا هوزة عنيفو  ألقوحل عنهوا هوذ  ال نفلس املسلمني.خلصتها من رواسوه
 هوا النوار الويتيورون في امى ..كوانلا ملال اليت -أي مساس  -اال  والتحرج والتقلى واحلذر من املساس 

ا بوووالغلن يف هوووذسووولها ويميحوووديهم اّلِل عنهوووا يف هوووذ  النصووولص القليووو  العميقووو  ا ُياء.فعووواقوا افلووولن أن 
 ا جفال 
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ُ َعووزَّ َوَجوولَّ )َو َ تَوْقَربُوولا َموواَل اْلَيتِوويِم ِإ َّ اِبلَّووَِّت ِهووَى َأحْ   ووا أَنْوووَزَل اّللَّ َو )ِإنَّ الَّووِذيَن  َسووُن(َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  قَوواَل َلمَّ
ووا( اهليَووَ  اْنطَلَووَ  َمووْن َكوواَن ِعْنووَدُ  يَتِوويم  فَوَعووَزَل نََعاَمووُه ِمووْن نََعاِمووِه وَ  َكوورَابَُه ِمووْن َكوورَابِِه َذُْكلُوولَن أَْمووَلاَل اْليَوتَوواَمى لُْلم 

-َتدَّ َذلِوَك َعلَوْيِهْم فَوذََكُروا َذلِوَك ِلَرُسولِل اّللَِّ َفَجَعَل يَوْفُضُل ِمْن نََعاِمِه فَوُيْحَبُك َلُه َحَّتَّ َذُْكلَوُه أَْو يَوْفُسوَد فَاْكو
-  َْعزَّ َوَجلَّ ) َوَيْسأَُللَنَك َعِن اْليَوَتاَمى ُقْل ِإْصواَل   هَلُوْم َخوْْي  َوِإْن خُتَواِلطُلُهْم فَوِإخ ُ َلانُُكْم( َفَخَلطُولا فَأَنْوَزَل اّللَّ

 ...511ابِهِ نََعاَمُهْم ِبطََعاِمِه َوَكرَاَّبُْم ِبَشرَ 
  ذلوووك ا؟اهليووو وكوووذلك رفوووع املووونهج القووورآين هوووذ  الضووومائر،إىل ذلوووك األفووو  اللضوووكء ونهرهوووا مووون غوووبا

 التطهْي العجيه ..
 أنصبة ومقادير الميراث 12 - 11الدرس الرابع:

.حيووة يبوودأ بلصووي  اّلِل لللالوودين يف أو قهووم فتوو  -ه للصووي  علووى أنوودل هووذ  اواهلن ْنووكء إىل نظووام التلاّر
 رق  إىل اّللِ أعوودل موون اللالوودين مووع أو قهووم كمووا توودل علووى أن هووذا النظووام كلووه مووأرحووم وأبوور و  -ه سووبحان

 ن يتلقوووولا منووووهم إ  أهلووووسووووبحانه فهوووول الووووذي ُيكووووم بووووني اللالوووودين وأو قهم،وبووووني األقوووورابء وأقووووارّبم.وليك 
انوه وهديود   هوا ببية كلالوذي تعو  السولر « الودين»سبحانه،وأن ينفذوا وصيته وحكمه ..وأن هذا هل معو  

: ُ »كمووووا أسوووولفنا ..كووووذلك يبوووودأ بتقريوووور املبوووودأ العووووام للتوووولاّر َكِر ِمثْووووُل َحووووجِِ قُِكووووْم لِلووووذَّ  أَْو يف يُلِصوووويُكُم اّللَّ
 « ..اأْلُنْوثَوَينْيِ 

  هوذا عوام ..ويسوتغر ملبودأ المث ذخذ يف التفريع،وتلزيع األنصب ،يف لول تلوك احلقيقو  الكليو ،ويف لول هوذا ا
مث يووو  والكاللووو .ت الزوجيتني:أو  وووا خاصووو  ابللريووو  مووون األصووولل والفروع،والثانيووو  خاصووو   وووا التفصووويل آ

ضووووها يف   )وسنعر عووووكء بقيوووو  أحكووووام اللرايوووو  يف آخوووور آيوووو  يف السوووولرة اسووووتكما  لووووبعخ حووووا ت الكاللوووو
ُ يف أَْو قُِكْم:لِلووذََّكِر ِمثْووُل َحووجِِ اأْلُ »ملضووعها(: نْيِ فَوَلُهوونَّ يُوُلثووا مووا نَّ ِنسوواء  فَوووْلَ  ايْونَوتَووُكووفَووِإْن  نْيِ.نْوثَويَ يُلِصوويُكُم اّللَّ

ُهَما السُ اِحد  مِ و تَوَرَ .َوِإْن كاَنحْل واِحَدة  فَوَلَها النِِْصُ .َوأِلَبَوَلْيِه ِلُكلِِ  فَوِإْن  -ُه َولَود  ِإْن كواَن لَو -ُدُس ِ َّوا تَووَرَ  نوْ
و وِه الُسوُدُس  ُه ِإْخوَلة   كواَن لَوِه الثُوُلُة.فَوِإنْ  َْ َيُكْن َلُه َوَلد ،َوَورِيَوُه أَبَلاُ ،َفِاُمِِ َوِصويَّ   يُلِصوك ِّبوا أَْو  ِموْن بَوْعودِ  -َفِاُمِِ

َ  .َفرِيَضو   ِموأَبْنا ُُكْم   َتْدُروَن أَيُوُهْم أَقْووَرُب َلُكوْم نَوْفعا  آاب ُُكْم وَ  -َقْين   اَن َعِليموا  َحِكيموا  ..َوَلُكوْم كوَن اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ
َوِصويَّ    ِموْن بَوْعودِ  -رَْكَن َلُكُم الرُبُُع ِ َّا توَ فوَ هَلُنَّ َوَلد   فَِإْن كانَ  -ُكْن هَلُنَّ َوَلد  ِإْن َ ْ يَ  -ْصُ  ما تَوَرَ  أَْزواُجُكْم نِ 

ْن كوواَن َلُكووْم َولَوود  فَوَلُهوونَّ الووُثُمُن ِ َّووا إِ فَوو -لَوود  ُكووْن َلُكووْم وَ ِإْن َ ْ يَ  -لرُبُووُع ِ َّووا تَووورَْكُتْم َوهَلُوونَّ ا -يُلِصوونَي ِّبووا أَْو َقيْوون  
ُّ َكال َوِإْن كووووووانَ  -َوِصوووووويَّ   تُلُصوووووولَن ِّبووووووا أَْو َقيْوووووون   ِمووووووْن بَوْعوووووودِ  -تَووووووورَْكُتْم   َأن  أَْو لَوووووو  ،أَِو اْمرَأَة ،َولَووووووهُ َرُجوووووول  يُوووووولَر

ُهَموووا الُسوووُدُس.فَِإْن كوووانُلا َأْكثَووووَر ِمووونْ  ،فَِلُكووولِِ واِحووود  ِمنوْ َوِصووويَّ    ِموووْن بَوْعووودِ  -ُء يف الثُولُوووِة ُهوووْم ُكووورَكا فوَ ذلِوووكَ  أُْخحل 
ُ َعِليَغْْيَ ُمضَ  -يُلصى ِّبا أَْو َقْين   ،َواّللَّ  .« .م  َحِليم  ارِ ،َوِصيَّ   ِمَن اّللَِّ

ُ يُوْفتِوووويكُ »هوووا ن اهليتان،مضووووافا إليهموووا اهليوووو  الثالثوووو  الووويت يف وايوووو  السلرة،ونصوووها: ْم يف َيْسووووتَوْفُتلَنَك.ُقِل:اّللَّ
،فَوَلها ِنْصُ  ما تَوَرَ .َوُهَل يَرِيُها  فَوِإْن   -ِإْن َ ْ َيُكوْن هَلوا َولَود   -اْلَكالَلِ :ِإِن اْمُر   َهَلَك لَْيَك َلُه َوَلد ،َوَلُه أُْخحل 
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ُ َلُكوْم كانَوَتا ايْونَوَتنْيِ فَوَلُهَما الثُوُلثاِن ِ َّا تَوَرَ .َوِإْن كانُلا ِإْخوَلة  رِجوا   َوِنسواء ،فَِللذَّ  ُ اّللَّ َكِر ِمثْوُل َحوجِِ اأْلُنْوثَوَينْيِ.يُوبَونيِِ
ُ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم    « ..أَْن َتِضُللا،َواّللَّ

ات فقود جواءت الِسون  أموا التفريعو -اّ أي علوم املوْي  -هذ  اهلايت الثالّ تتضمن أصولل علوم الفورائخ 
 هوووذ  يفالووودخلل  صووولل.وليك هنوووا جموووالببعضوووها نصوووا،واجتهد الفقهووواء يف بقيتهوووا تطبيقوووا علوووى هوووذ  األ

بتفسووووووووْي هوووووووووذ   -رآن يف لووووووووالل القووووووووو -فووووووووك تنكف -التفريعووووووووات والتطبيقووووووووات فمكاووووووووووا كتووووووووه الفقوووووووووه 
ثْوُل لِلوذََّكِر مِ ْو قُِكْم:أَ  يف يُلِصويُكُم اّللَُّ ..»النصلص،والتعقيه على ما تتضمنه مون أصولل املونهج ا سوالمك 

 ..« ..َحجِِ اأْلُنْوثَوَينْيِ 
الوويت صوودرت  لووذي ترجووع إليووه هووذ  الفوورائخ،وإىل ا؟هوو إىل األصوول ا -كمووا ذكووران   - فتتووا  يشووْي وهووذا ا

ل خوْي فورم هلوم موا هويم فإ وا منها،كما يشْي إىل أن اّلِل أرحوم ابلنواس مون اللالودين ابألو ق،فوإذا فورم هلو
  ا يريد  اللالدون ابألو ق ..وكال املعنيني مرتبطان ومتكامالن ..

ذي لووواكموووا أنوووه هووول   -هووول الوووذي يلصوووك،وهل الوووذي يفرم،وهووول الوووذي يقسوووم املوووْياّ بوووني النووواس  إن اّللِ 
ظيموووات  تووورق التنومووون عنووود اّللِ  -يلصوووك ويفووورم يف كووول كوووكء،وكما أنوووه هووول الوووذي يقسوووم األرزا  مجلووو  
 تركووواهتم بووونيو مووولاهلم وهووول تلزيوووع أ -والشووورائع والقووولانني،وعن اّلِل يتلقوووى النووواس يف أخوووا كووويون حيووواهتم 

 م كلهووا موون اّللِ ين.فليك هنووا  قيوون للنوواس إذا   يتلقوولا يف كوويون حيوواهتوهووذا هوول الوود -ذريووتهم وأو قهووم 
إ وا .مون مصودر آخر -جل أو حقر  -وحد  وليك هنا  إسالم،إذا هم تلقلا يف أي أمر من هذ  األملر 

 .اة الناسيكلن الشر  أو الكفر،وتكلن ا؟اهلي  اليت جاء ا سالم ليقتلع جذورها من حي
وهل قسوووم  لووو   خوووا كووويووم،ومنوووه موووا يتع -وإن موووا يلصوووك بوووه اّلِل،ويفرضوووه،وُيكم بوووه يف حيووواة النووواس 

ونه نفسوووهم،وحتار ألنوواس وأنفووع هلم، وووا يقسووملنه هووم هلوول أبووور ابل -أموولاهلم وتركوواهتم بووني ذريوووتهم وأو قهووم 
 -ل فول  أنوه ابنو -ا نا ..فهذأعر   صاحللذرايهتم ..فليك للناس أن يقلللا:إ ا بتار ألنفسنا.وإ ا حنن 

 هلل جهل يف اللقحل ذاته تلق ،وتبج ،وتعا  على اّلِل،واقعاء   يزعمه إ  متلق  
وا نَوزَلَوحِل اْلَفو:َعِن اْبِن َعبَّاس  قَوْلَلهُ   ُ يف أَْو قُِكوْم لِلوذََّكِر ِمثْوُل َحوجِِ األُنْوثَويَونْيِ "  َوَذلِوَك َلمَّ رَاِئُخ " " يُلِصيُكُم اّللَّ

ُ ِفيَهووا َمووا فَوووَرَم لِْلَللَووِد الووذِِْكِر َواألُنْوثَووى َواألَبَوَلْينِ  نُوْعِطك اْلَمووْرأََة :َوقَاُللا،َكرَِهَهووا النَّوواُس أَْو بَوْعُضووُهمْ ،الَّوويِت فَوووَرَم اّللَّ
ْن َهووُي ِء َأَحوود  يُوَقاتِووُل اْلَقووْلَم َو  َُيُوولُز َولَْيَك ِموو،َونُوْعِطك اْلغُووالَم الصَّووِغْيَ ،َونُوْعِطووك ا بْونَووَ  النِِْصوو َ ،الرُبُووَع َوالثََّمنَ 

اَي َرُسووولَل :فَوَقووواَل بَوْعُضوووُهمْ ،يَوْنَسووواُ  أَْو نَوُقووولُل لَوووُه فَوُيِغْيَ اْسوووُكُتلا َعوووْن َهوووَذا احْلَوووِديِة َلَعووولَّ َرُسووولَل اّللَِّ ،اْلَغِنيَم َ 
َونُوْعِطك الصَّووووووِلَّ ،َسووووووحْل تَورَْكووووووُه اْلَفووووووَرَس َو  تُوَقاتِووووووُل اْلَقووووووْلمَ َولَيْ ،أَنُوْعِطووووووك اْ؟َارِيَووووووَ  ِنْصووووووَ  َمووووووا تَوووووووَرَ  أَبُلَها،اّللَِّ 

 َّ َّ ِإ  ِلَمْن قَاَتَل اْلَقلْ ،اْلِمْيَا َويُوْعطُلنَوُه ،مَ َولَْيَك يَوْعِب َكْي ا ،وََكانُلا يَوْفَعُللَن َذِلَك يف اْ؟َاِهِليَِّ    يُوْعطُلَن اْلِمْيَا
 ..512ابن أيب حامت اأَلْكَثَ فَاأَلْكَثَ"...روا 

                                                 
 ( فيه ضع 4940( )94/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 512

This file was downloaded from QuranicThought.com



 883 

ضووو  اّلِل ريوهوووك تلاجوووه ف -فهوووذا كوووان منطووو  ا؟اهليووو  العربي ،الوووذي كوووان ُييوووك يف بعوووخ الصووودور اليووولم 
وهووك تلاجووه  -اليوولم  وقسوومته العاقلوو  احلكميوو  ..ومنطوو  ا؟اهليوو  احلاضوورة الووذي ُييووك يف بعووخ الصوودور

ن   ملو  نعطك املوال لي  العربي .فيقلل:كيعله حتل  كثْيا أو قليال عن منط  ا؟اهل -فريض  اّلِل وقسمته 
قب وكال ووا لتووزم األييكوود فيووه ويتعووه موون الووذراريف وهووذا املنطوو  كووذا  ..كال ووا   يوودر  احلكموو ،و  

 « ..نْيِ لِلذََّكِر ِمْثُل َحجِِ اأْلُنْوثَويَ »امع من مث بني ا؟هال  وسلء األقب  
للبنوحل  اس أن ،على أسوّ،فإوم ذخوذون مجيوع ال كووحني   يكلن للميحل واّر إ  ذريته من ذكلر وإان

 نصيبا واحدا،وللذكر نصيبني اينني.
بوواء الووذكر ل،بني أعولوويك األموور يف هووذا أموور حموواابة ؟وونك علووى حسوواب جنك.إ ووا األموور أموور توولازن وعوود

تهوا إعال أة،ويكلو توزوج امر يوأعباء األنثوى يف التكولين العوائلك،ويف النظوام ا جتمواعك  ا سوالمك:فالرجل 
ن ا فق ،وإمووا ألم بنفسووهوإعالو  أبنائهووا منووه يف كوول حالو ،وهك معووه،وهك مطلقوو  منووه ..أمووا هوك فإمووا أن تقوو

..فالرجووول   أي حووواليقووولم ّبوووا رجووول قبووول الوووزواج وبعووود  سلاء.وليسوووحل مكلفووو  نفقووو  للوووزوج و  لابنووواء يف
ا جتمواعك  ا سوالمك.ومن مث  ع  أعباء املرأة يف التكلين العائلك،ويف النظامض -لى األقل ع -مكل  

لزيووع م يف هووذا التو كوول كوواليبوودو العوودل كمووا يبوودو التناسوو  بووني الغوونم والغوورم يف هووذا التلزيووع احلكيم.ويبوود
 تسووتقيم  األسوورِي و  جهالوو  موون انحيوو  وسوولء أقب مووع اّلِل موون انحيوو  أخرى،وزعزعوو  للنظووام ا جتموواعك 

 معها حياة.
 ثووا مووا تَوووَرَ ،َوِإْن كانَووحلْ َلُهوونَّ يُولُ تَوونْيِ فوَ فَووِإْن ُكوونَّ ِنسوواء  فَوووْلَ  ايْونوَ »األصوولل: ويبوودأ التقسوويم بتلريووة الفووروع عوون

ه بنوحل واحودة لوثان.فوإن كوان لهون الثلففإذا   يكن له ذري  ذكلر،وله بنتان أو أكثر «.واِحَدة  فَوَلَها النِِْص ُ 
و و األن ألب.ألشوقي .أ.أو األن افلها النص  ..مث ترجع بقي  ال ك  إىل أقرب عاصه لوه:األب أو ا؟ود

 العم.أو أبناء األصلل ..
إذا كون فول   -ثلثني للبنوات ل.وهذا يثبحل ا« .َر َ توَ فَِإْن ُكنَّ ِنساء  فَوْلَ  ايْونَوَتنْيِ فَوَلُهنَّ يُوُلثا ما »والنا يقلل:

 اهليوو  الوويت يف يفلثلثووني للبنتووني فقوو  فقوود جوواء موون السوون  وموون القيوواس علووى األختووني أمووا إيبووات ا -اينتووني 
 آخر السلرة.

َهوووووا ِموووووْن فأموووووا السووووون  فقووووود روى َعوووووْن َجووووواِبر  قَاَل:َجووووواَءْت اْمووووورَأَُة َسوووووْعِد بْوووووِن الرَّبِيوووووِع ِإىَل َرُسووووولِل هللِا  اِببْونَوتَويوْ
ا،َوِإنَّ َعمَُّهَموا َأَخوَذ َسْعد ،فَوَقاَلحْل:اَي َرُسولَل هللِا،َهواَ ِن ابْونَوتَوا َسوْعِد بْوِن الرَّبِيِع،قُتِوَل أَبُلُ َوا َمَعوَك يف أُُحود    َكوِهيد 

ُ يف َذِلَك،قَا ،قَاَل:فَوَقاَل:يَوْقِضووووك اّللَّ َل:فَونَوزَلَووووحْل آيَووووُ  َماهَلَُمووووا،فَوَلْم يَوووودَْع هَلَُمووووا َمووووا  ،َو َ يُوْنَكَحوووواِن ِإ َّ َوهَلَُمووووا َمال 
،فََأْرَسووووَل َرُسوووولُل هللِا  ِّ ِهَما،فَوَقوووواَل:أَْعِ  ابْونَوووواْلِمْيَا يَتْ َسوووووْعد  الثُوُلَثنْيِ،َوأُمَُّهَمووووا الُثُمَن،َوَمووووا بَِقووووَك فَوُهوووووَل ِإىَل َعمِِ

 ..513َلَك.
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ذ  لبنتووووني ابلثلثني.فوووودل هووووذا علووووى أن البنتووووني فأكثر،هلمووووا الثلثووووان يف هوووول - -فهووووذ  قسووووم  رسوووولل اّلِل 
 احلال .

نْيِ فَوَلُهَمووا نَوتَووا ايْونَوتَووكاِإْن  فَوو»وهنووا  أصوول آخوور هلووذ  القسووم  وهوول أنووه ملووا ورق يف اهليوو  األخوورى عوون األختووني:
ليحل البنووحل ألختني.وقوود سوواسووا علووى ا..كووان إعطوواء البنتووني الثلثووني موون ابب األوىل،قي« الثُوُلثوواِن ِ َّووا تَوووَر َ 

 اللاحدة ابألخحل اللاحدة كذلك يف هذ  احلال .
 ملختلف .ت ايف احلا  - عند وجلق ا -وبعد ا نتهاء من بيان نصيه الذري  اكء بيان نصيه األبلين 

ُهَما »مع وجلق الذري  ومع عدم وجلقها: فَوِإْن  -ُه َولَود  ِإْن كواَن لَو -َ  ِ َّا تَوورَ  لُسُدسُ اَوأِلَبَوَلْيِه ِلُكلِِ واِحد  ِمنوْ
ِه الثُوُلُة.فَِإنْ  ِه الُسُدسُ  ُه ِإْخَلة   كاَن لَ  َْ َيُكْن َلُه َوَلد  َوَورِيَُه أَبَلاُ  َفِاُمِِ  ..« َفِاُمِِ

هموووا السووودس واحووود من واألبووولان هلموووا يف ا ّر أحلال:احلوووال األول:أن اتمعوووا موووع األو ق،فيفووورم لكووول
كووون ني.فوووإذا   يج األنثيوالبقيووو  للللووود الوووذكر أو للللووود الوووذكر موووع أختوووه األنثوووى أو أخلاته:للوووذكر مثووول حووو

هلخور اب السودس ألالنص ،ولابلين لكل واحد منهما السودس.وأخذ ا للميحل إ  بنحل واحدة فرم هلا
ر فتأخوووذان تووان فوووأكثابلتعصوويه،فيجمع لوووه يف هووذ  احلالووو  بووني الفووورم والتعصووويه.أما إذا كووان للميوووحل بن

 الثلثني،وذخذ كل واحد من األبلين السدس.
م اّ.فيفوووورم لوووواان ابملْي واحلووووال الثوووواين:أ  يكوووولن للميووووحل ولوووود و  إخوووولة و  زوج و  زوجوووو ،وينفرق األبوووول 

ين زوج أو موع األبول  الباقك ابلتعصويه،فيكلن قود أخوذ مثول حوج األم مرتني.فلول كوانالثلة،وذخذ األب 
د لوة البواقك بعوولهوا أو يزوجو  أخوذ الوزوج النصو ،أو الزوجو  الربع.وأخوذت األم الثلووة )إموا يلوة ال كو  ك
لوى لتعصويه عابعود األم بفريض  الزوج أو الزوج  على خال  بني األقلال الفقهي ( وأخذ األب موا يتبقوى 

 أ  يقل نصيبه عن نصيه األم.
فوإوم  -ن األم مون األبلين أو مون األب،أو مسلاء كانلا  -واحلال الثالة:هل اجتماع األبلين مع ا خلة 

 -مووع هوووذا  -نهم   يريوولن مووع األب كوووي ا،ألنه مقوودم علوويهم وهووول أقوورب عاصووه بعووود الللوود الووذكر ولكووو
ل كو .إن بقوى مون اهوم السودس فق .وذخوذ األب موا تُيجبلن األم عن الثلوة إىل السودس.فيفرم هلوا مع

 عوه،كما لول  ما الثلوة   يكن هنا  زوج أو زوج .أما األن اللاحد فال ُيجه األم عن الثلوة،فيفرم هلو
ِد ِمووْن بَوْعوو»ين:  أو الووديكوون هنووا  ولوود و  إخوولة.ولكن هووذ  األنصووب  كلهووا إ ووا عووكء بعوود اسووتيفاء اللصووي

 « ..ْو َقْين  َوِصيَّ   يُلِصك ِّبا أَ 
وذلك عنوود إمعووان ،أن الوودَّْين مقوودم علووى اللصووي :أمجووع العلموواء سوولف ا وخلف ووا» قووال ابوون كثووْي يف التفسووْي:

..وتقدمي الودين مفهولم واضو .ألنه يتعلو   و  اهلخورين.فال بود  514«النظر يفهم من َفْحَلى اهلي  الكرمي .
ما ،تلفيو   و  الدائن،وتثئو  لذمو  املدين.وقود  من استيفائه من مال املولّر الوذي اسوتدان،ما قام قود تور 

                                                 
 [228/ 2قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 514
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كووودق ا سوووالم يف إبوووراء الذمووو  مووون الووودين كوووك تقووولم احليووواة علوووى أسووواس مووون هووورج الضووومْي،ومن الثقووو  يف 
 املعامل ،ومن الطمأنين  يف جل ا؟ماع ،فجعل الدين يف عن  املدين   تثأ منه ذمته،حَّت بعد وفاته:

،َعْن أَبِيِه،أَنَّووووُه قَاَل:َجوووواَء َرُجوووول  ِإىَل َرُسوووولِل هللِا َعووووْن َعْبووووِد هللِا بْووووِن َأيب    ،فَوَقوووواَل:اَي َرُسوووولَل  قَوتَوووواَقَة األَْنَصووووارِيِِ
ُ َعبِِ َخطَو لُل هللِا ااَيَي ف فَوَقواَل َرُسوهللِا،أَرَأَْيحَل ِإْن قُِتْلحُل يف َسِبيِل هللِا َصاِبر ا حُمَْتِسب ا ُمْقِبال  َغْْيَ ُمْدِبر  يَُكفُِِر اّللَّ

 وووووا أَْقبوَوووووَر اَنَقاُ  َرُسووووولُل هللِا :َكْيوووووَ  قُوْلوووووحَل ف فََأَعووووواَق ،أَْو أََموووووَر بِوووووِه فَوُنلِقَي،فَوَقووووواَل َرُسووووولُل هللِا :نَوَعْم،فَوَلمَّ
 .515:نَوَعْم،ِإ َّ الدِِيَن َكَذِلَك قَاَل ِ  ِجْثِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم.قَوْلَلُه،فَوَقاَل النَِّلُ 

،لُِيَصولَِِك َعَلْيِه،فَوَقاَل:َصوُللا َعلَوى َصواِحِبُكْم فَوِإنَّ هللِا ْبِن َأيب قَوَتاَقَة،َعْن أَبِيِه،أَنَّ َرُجال  ُأيتَ بِِه النَّوِلَّ  وَعْن َعْبدِ 
 -،وََكاَن َعَلْيِه مَثَانِيَوَ  َعَشوَر ْيِه َعَلْيِه َقيْون ا فَوَقاَل أَبُل قَوَتاَقَة:أاََن َأْكُفُل بِِه قَاَل:اِبْلَلفَاِء ف قَاَل:اِبْلَلفَاِء،َفَصلَّى َعلَ 

َعَ  َعَشَر ِقْرَ  ا   516.-أَْو َسبوْ
 517قَاَل:نَوْفُك اْلُمْيِمِن ُمَعلََّق   َما َكاَن َعَلْيِه َقْين .وَعْن َأيب ُهَريْورََة،أَنَّ َرُسلَل هللِا 

جووه فيهوووا ت الووويت ُياحلووا وأمووا اللصوووي  فووان إراقة امليوووحل تعلقووحل ّبا.وقووود جعلووحل اللصوووي  لووتاليف بعوووخ 
القوات بيونهم لييو  العتبعخ اللري  بعضا.وقد يكلن انجلبلن معولزين أو تكولن هنوا  مصولح  عائليو  يف 

 ثلة.ي  يف غْي الّ.و  وصوبني اللري  وإزال  أسباب احلسد واحلقد والنزاع قبل أن تنبحل.و  وصي  للار 
  .ويف هذا ضمان أ  اح  امللّر ابللري  يف اللصي

ُهووووْم أَقْوووووَرُب َلُكووووْم ْدُروَن أَيوُ تَووووُكْم   آاب ُُكووووْم َوأَبْنوووواُ  »ويف وايوووو  اهليوووو  عووووكء هووووذا اللمسووووات املتنلعوووو  املقاصوووود:
َ كاَن َعِليما  َحِكيما   .ِإنَّ اّللَّ  « ..نَوْفعا .َفرِيَض   ِمَن اّللَِّ

ىل إتهم األبليوو  هم عووانفن توودفعواللمسوو  األوىل لفتوو  قرآنيوو  لتطييووه النفوولس عووا  هووذ  الفرائخ.فهنالووك موو
ر لضووع  ابملشوواعاالووه هوذا إيثوار األبنوواء علوى اهلابء،ألن الضووع  الفطووري عوا  األبنوواء أكث.وفويهم موون يغ

ألقيب ري والشوعلر اضوع  الفطواألقبيو  واألخالقيو  فيميول إىل إيثوار اهلابء.وفويهم مون ُيتوار ويتوأرج  بوني ال
 يع ا ّر يوولمعضووهم تشوور اعاهووات معينوو  كتلووك الوويت واجووه ّبووا ب ..كوذلك قوود تفوورم البي وو   نطقهووا العووريف

ليم الرضوى والتسو لها راحو نزل،وقد أكران إىل بعضها من قبل ..فأراق اّلِل سبحانه أن يسكه يف القللب ك
فعوووا،و  أي نء أقووورب هلوووم ي األقووورابألمووور اّلِل،وملوووا يفرضوووه اّلِل إبكوووعارها أن العلوووم كلوووه ّلِل وأووووم   يووودرون أ

 « ..ُكْم نَوْفعا  لَ قْوَرُب آاب ُُكْم َوأَبْنا ُُكْم   َتْدُروَن أَيُوُهْم أَ »قسم أقرب هلم مصلح :ال
ن ك مسووأل  الوودي .إ ا هووواللمسوو  الثانيوو  لتقريوور أصوول القضي .فاملسووأل  ليسووحل مسووأل  هوولى أو مصوولح  قريبوو

 « ..َفرِيَض   ِمَن اّللَِّ »ومسأل  الشريع :

                                                 
 ( صحي 4654[)511/ 10ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 515
 ( صحي 3060[)331/ 7ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 516
 زايقة مب – ( صحي 3061[)331/ 7ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 517
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وهووول ل الوووذي يفرم،هووو.واّلِل ء واألبنووواء.واّلِل هووول الوووذي أعطوووى األرزا  واألمووولالفووواّلِل هووول الوووذي خلووو  اهلاب
م   م،كمووووا أوووووالووووذي يقسووووم،وهل الووووذي يشوووورع.وليك للبشوووور أن يشوووورعلا ألنفسووووهم،و  أن ُيكموووولا هلاه

َ كاَن َعِليما  َحِكيما  »يعرفلن مصلحتهم    « ..ِإنَّ اّللَّ
ألصووول موووع أنوووه هووول ا -س شوووعر القلووولب  ن قضووواء اّلِل للنووواوهوووك اللمسووو  الثالثووو  يف هوووذا التعقيوووه.عكء لت

وهوم    -نوه علويم صولح  املبنيو  علوى العلوم واحلكمو .فاّلِل ُيكوم ألفهل كوذلك امل -الذي   ُيل هلم غْي  
 هم يتبعلن اهللى.و  -اّلِل يفرم ألنه حكيم و  -يعلملن 

صووووويل.حملر  لر  األحمووووورق األمووووور إىل وهكوووووذا تتووووولاىل هوووووذ  التعقيبوووووات قبووووول ا نتهووووواء مووووون أحكوووووام املْياّ،لووووو
   َفرِيَضو»كموه: نه.والرضوى فهل ا حتكام إىل اّلِل.وتلقك الفرائخ م« الدين»ا عتقاقي.الذي ُيدق مع  

َ كاَن َعِليما  َحِكيما   .ِإنَّ اّللَّ  « ..ِمَن اّللَِّ
هَلُونَّ َولَود   فَوِإْن كوانَ  -لَود  وَ ْن هَلُونَّ ُكوَ ْ يَ  ِإنْ  -َوَلُكوْم ِنْصوُ  موا تَووَرَ  أَْزواُجُكوْم »مث ميضك يبني بقيو  الفورائخ:

 -ُكوْن َلُكوْم َولَود  ِإْن َ ْ يَ  -ُتْم  الرُبُوُع ِ َّوا تَوورَكْ ْين .َوهَلُونَّ َوِصويَّ   يُلِصونَي ِّبوا أَْو قَ  ِموْن بَوْعودِ  -فَوَلُكُم الرُبُُع ِ َّوا تَوورَْكَن 
 « .. -لَن ِّبا أَْو َقْين  ِصيَّ   تُلصُ وَ  ِمْن بَوْعدِ  -ُمُن ِ َّا تَورَْكُتْم فَِإْن كاَن َلُكْم َوَلد  فَوَلُهنَّ الثُ 

فأموا إذا   - ىذكورا أو أنثو -والنصلص واضح  وققيق  فللزوج نص  ترك  الزوجو  إذا ماتوحل ولويك هلوا ولود 
ن موجبولن الوزوج ل كو .وأو ق البنوني للزوجو  ُيافللوزوج ربوع  -ى،واحدا أو أكثر ذكرا أو أنث -كان هلا ولد 

بوع ..وتقسووم إىل الر  النصو  إىل الربوع كأو قها.وأو قهووا مون زوج آخور ُيجبوولن الوزوج كوذلك موون النصو 
 ال ك  بعد اللفاء ابلدين مث اللصي .كما سب .

ى.واحووودا أو ذكووورا أو أنث -لووود و فوووإن كوووان لوووه  -بوووال ولووود  إن موووات عنهوووا -والزوجووو  توووّر ربوووع تركووو  الوووزوج 
ن ..واللفوواء بهووا موون الربووع إىل الووثمفووإن هووذا ُيج -غْيها.وكووذلك أبنوواء ابوون الصووله متعوودقا.منها أو موون 

 ابلدين مث اللصي  مقدم يف ال ك  على اللري  ..
 .والزوجتان والثالّ واألربع كالزوج  اللاحدة،كلهن كريكات يف الربع أو الثمن

ُّ َكاللَو   َوِإْن كواَن رَ »واحلكم األخْي يف اهلي  الثاني  حكوم مون يولّر كاللو : أَِو اْمورَأَة  َولَوُه َأن  أَْو  -ُجول  يُولَر
ُهَما الُسُدُس.فَِإْن كوانُلا َأْكثَووَر ِموْن ذلِوَك فَوُهوْم ُكورَكاُء يف الثُولُوِة ِموْن بَوْعوِد َوِصويَّ     يُلصوى أُْخحل  فَِلُكلِِ واِحد  ِمنوْ

  مون أصولله و  مون فروعوه  -يوحل مون حلاكويه ..واملقصولق ابلكاللو  مون يوّر امل« ِّبا أَْو َقْين  َغْْيَ ُمَضوارِ  
وووْعِلِِ , قَاَل:َكووواَن أَبُووول َبْكووور  يَوُقووولُل:"  - عووون صووول  ضوووعيف  بوووه ليسوووحل مثووول صووول  األصووولل والفوووروع.َعِن الشَّ

لَوُه " .فَوَلمَّوا نُعِوَن ُعَموُر , اْلَكاَلَلُ  ِمْن َ  َوَلَد َلُه , َوَ  َواِلَد " , قَاَل:وََكاَن ُعَمُر يَوُقولُل:" اْلَكاَللَوُ  ِموْن َ  َولَوَد 
 .. 518قَاَل:" ِإيِنِ أَلَْسَتْحِيك اّللََّ أَْن أَُخاِلَ  أاََب َبْكر  أََرى اْلَكاَلَلَ  َما َعَدا اْلَلَلَد َواْلَلاِلَد "

                                                 
 ( صحي  مرسل 18981ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوَْعاينِِ ) - 518
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وصو  عون غوْي وجوه عون عبود هللا ،وهكذا قال علك بن أيب ناله وابن مسعلق »قال ابن كثْي يف التفسْي:
واحلكم.وبووه ،وجابر بوون زيد،وقتاقة،واحلسوون البصووري،وبووه يقوولل الشووعل والنخعك،يوود بوون تبحلوز ،بوون عباس

يقولل أهول املدينوو  والكلفو  والبصورة.وهل قوولل الفقهواء السوبع  واألئموو  األربعو  ومجهولر السوول  واالو  بوول 
 .. 519«مجيعهم.وقد حكى ا مجاع على ذلك غْي واحد 

ُّ َكالَل   » ُهَموا الُسوُدُس.فَ أَْو أُْخوحل  فَِلُكولِِ واِحو َولَوُه َأن   -ة  أَِو اْمورَأَ  - َوِإْن كاَن َرُجل  يُلَر ِإْن كوانُلا َأْكثَووَر د  ِمنوْ
ن األب موألبولين أو ا فلول كواان مون -أي مون األم  -..وله أن أو أخوحل « ِمْن ذِلَك فَوُهْم ُكرَكاُء يف الثُوُلةِ 

ء  نهموا سولام   السودس لكولة للذكر مثل حج األنثيني:وحد  للرت وف  ما ورق يف اهلي  األخْية من السلر 
الوذكر  نالسودس لكول مو -كان ذكرا أم أنثى.فهذا احلكم خاص اب خلة مون األم.إذ أووم يريولن ابلفورم 

َر ِمووْن كووانُلا َأْكثَووو  فَووِإنْ »،وهل أخووذ ال كوو  كلهووا أو مووا يفضوول منهووا بعوود الفوورائخ:  ابلتعصوويه -أو األنثووى 
يف الثلووة  ل أوووم يريوولنعموولل بووه هوو..مهمووا بلوو  عوودقهم ونلعهم.والقوولل امل« كاُء يف الثُولُووةِ ذلِووَك فَوُهووْم ُكووَر 

.ولكن ثلة:للوووذكر مثووول حوووج األنثيووونييريووولن يف ال -حين وووذ  -علوووى التسووواوي.وإن كوووان هنوووا  قووولل  ووووم 
ُهَمووا لِِ واِحووِلُكووفَ »ألنثووى:األول ألهوور ألنووه يتفوو  مووع املبوودأ الووذي قررتووه اهليوو  نفسووها يف تسوولي  الووذكر اب د  ِمنوْ

 « ..الُسُدسُ 
   اللري  من وجل :بقي -ن مث م -وا خلة ألم حالفلن 

 أحدها:أن ذكلرهم وإانيهم يف املْياّ سلاء.
 ن.د و  ولد ابد و  ولجوالثاين:أوم   يريلن إ  أن يكلن ميتهم يلّر كالل .فال يريلن مع أب و  

 إن كثر ذكلرهم وإانيهم.أوم   يزاقون على الثلة و :والثالة
إلضوورار ابللريوو .لتقام تكوولن اللصووي  ل ..هووذيرا موون أن« ارِ  َغووْْيَ ُمَضوو -ِمووْن بَوْعووِد َوِصوويَّ   يُلصووى ِّبووا أَْو َقيْوون  »

 ا ..ما أسلفنعلى العدل واملصلح .مع تقدمي الدين على اللصي .وتقدميهما معا على اللري  ك
ُ مِ َوِصيَّ   :»-ما جاء يف اهلي  األوىل ك  -مث اكء التعقيه يف اهلي  الثاني   .َواّللَّ  « ..ِليم  َحِليم  عَ َن اّللَِّ

نوه ومرقهوا مصواقرة « ِموَن اّللَِّ  َوِصويَّ   »وهكذا يتكرر مدللل هذا التعقيوه لتلكيود  وتقريور  ..فهوذ  الفورائخ 
ن املصووودر موووصووواقرة ا إليوووه.  تنبوووع مووون هووولى،و  تتبوووع اهللى.صووواقرة عووون علوووم ..فهوووك واجبووو  الطاعووو  ألوووو
د الووذي عنوود  در اللحيوواللحيوود الووذي لووه حوو  التشووريع والتلزيووع.وهك واجبوو  القبوولل ألوووا صوواقرة موون املصوو

 العلم األكيد.
 قاعد  الالقي من هللا وحده 14 - 13الدرس الخامس:

ر فهوووول الكفوووو حوووود ،وإ تلكيوووود بعوووود تلكيوووود للقاعوووودة األساسووووي  يف هووووذ  العقيدة.قاعوووودة التلقووووك موووون اّلِل و 
 والعصيان وااروج من هذا الدين.

                                                 
 [023/ 2قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 519
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اّلِل  خ.حيوووة يسوووميهاوالفرائ وهووذا موووا تقووورر  اهليتووان التاليتوووان يف السووولرة تعقيبووا وائيوووا علوووى تلووك اللصوووااي
َ َوَرُسووووولَلُه يُْدخِ »ابحلووووودوق: .َوَموووووْن يُِطوووووِع اّللَّ ِديَن اُر خالِوووووي ِموووووْن َهِْتَهوووووا اأْلَْوووووونَّوووووات  َعْووووورِ ْلوووووُه جَ تِْلوووووَك ُحوووووُدوُق اّللَِّ

َ َوَرُسلَلُه وَ  « يها،َولَوُه َعوذاب  ُمِهوني  ْدِخْلوُه انرا  خالِودا  فِ يُ  ُحُدوَقُ  يَوتَوَعدَّ ِفيها.َوذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظيُم.َوَمْن يَوْعِا اّللَّ
.. 

 ظيم العالقوواتمتووه،ولتنتلووك الفرائخ،وتلووك التشووريعات،اليت كوورعها اّلِل لتقسوويم ال كووات،وف  علمووه وحك
لوويت حوودوق اّلِل ا« ..اّللَِّ  َك ُحووُدوقُ تِْلوو..»يف اجملتمووع  ا جتماعيوو   األسوورة،والعالقات ا قتصوواقي  و العائليو  يف

 سيم.أقامها لتكلن هك الفيصل يف تلك العالقات،ولتكلن هك احلكم يف التلزيع والتق
 ا وعصوويان اّللِ يهعلووى تعوود وي تووه علووى ناعوو  اّلِل ورسوولله فيهووا ا؟نوو  واالوولق والفوولز العظيم.كمووا ي تووه

 ورسلله فيها النار وااللق والعذاب املهني ..
 ع املووْياّ ويفئووك كتشووريملوا ذاف ملوواذا ت تووه كوول هووذ  النتووائج الضووخم  علوى ناعوو  أو معصووي  يف تشووريع جز 

 جزئي  من هذا التشريع،وحد من حدوق ف
 ..ي  إن اهلتر تبدو أضخم من الفعل ..ملن   يعر  حقيق  هذا األمر وأصله العم

عريووو  ّبوووذ  قدمووو  التمإن هوووذا األمووور تتووولىل بيانوووه نصووولص كثوووْية يف السووولرة سوووتجكء.وقد أكوووران إليهوووا يف 
نسووتعجل  لوويت تبووني معوو  الدين،وكوورط ا ميان،وحوود ا سووالم.ولكن    س أناوهووك النصوولص  -السوولرة 

ا التعقيوووه علوووى آيووويت ناسوووب  هووواتني اهليتوووني ااطْيتوووني،يف هوووذ  -مجوووال علوووى وجوووه ا  -بيوووان هوووذا األمووور 
 امللارية:

فجوور التوواري   ّلِل كلووه منووذ أن أرسوول رسووله للنوواس منووذبوول يف قيوون ا -ا سووالم  -إن األموور يف هووذا الوودين 
 ء الناسفعلى هي  ..إن األمر يف قين اّلِل كله هل:ملن األللهي  يف هذ  األرمف وملن الربلبي 

ء يف أموور ن.وكل كووكتووه كوول كووكء يف أموور هووذا الووديوعلووى ا جابوو  عوون هووذا السوويال يف صوويغتيه هاتني،ي  
 الناس أمجعني  ملن األللهي ف وملن الربلبي ف

إذن،وهول ا سوالم،وهل الدين.لشوركاء مون خلقوه معوه،أو  فهول ا ميوان -خلقوه  بال كوريك مون -ّلِل وحد  
 لشركاء من خلقه قونه،فهل الشر  إذن أو الكفر املبني.

لنوواس ّلِل لعبلقيوو  موون اد .وهك ايوو  ّلِل وحوود ،فهك الدينلنوو  موون العبوواق ّلِل وحووفأمووا إن تكوون األللهيوو  والربلب
لوذي  وحود  هول اك ..فواّللِ وحد .وهك الطاع  مون البشور ّلِل وحود ،وهك ا تبواع ملونهج اّلِل وحود  بوال كوري
نوواس ذي يضووع للد  هوول الوحتوار للنوواس موونهج حيواهتم.واّلِل وحوود  هوول الوذي يسوون للنوواس كورائعهم.واّلِل وحوو

كوكء مون هوذا  -اعوات أفوراقا أو مج -ملازينهم وقويمهم وأوضواع حيواهتم وأنظمو  جمتمعواهتم ..ولويك لغوْي  
نووودق رها البوووارز البيووو .ومظهاب رتكوووان إىل كوووريع  اّلِل.ألن هوووذا احلووو  هووول مقتضوووى األللهيووو  والرب احلووو  إ 

 اصائصها املميزة.
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  فهوك الدينلنو -ونوه  ق أو أصوال  مون كرك  مع اّللِ  -اّلِل  وأما إن تكن األللهي  أو الربلبي  ألحد من خل 
 تبووواع ّلِل.وذلوووك اباشووور لغوووْي مووون العبووواق لغوووْي اّلِل.وهوووك العبلقيووو  مووون النووواس لغوووْي اّلِل.وهوووك الطاعووو  مووون الب
تواب ك وضوعها إىل  سوتندون يفللمناهج واألنظم  والشرائع والقيم وامللازين،اليت يضوعها انس مون البشور،  ي

  ،و  إميوووان،و فوووال قيووون وسووولطانه إ وووا يسوووتندون إىل أسوووناق أخرى،يسوووتمدون منهوووا السووولطان ..ومووون مث اّللِ 
 إسالم.

 يسووتلي أن مثه ..وموون إ ووا هوول الشوور  والكفوور والفسوول  والعصوويان ..هووذا هوول األموور يف مجلتووه ويف حقيقتوو
علووى  -الوودين  لاحوود هوولال يكوولن ااووروج علووى حوودوق اّلِل يف أموور واحوود،أو يف الشووريع  كلهووا ..ألن األموور

الص لنواس ..أهوك إخوها هك الدين ..فالعثة ابلقاعدة اليت تستند إليها أوضواع اوالشريع  كل -ذلك املع  
د موووون خلقووووه معووووه.أو اسووووتقالل خلقووووه قونووووه أو إكوووورا  أحوووو - بكوووول خصائصووووها -األللهيوووو  والربلبيوووو  ّلِل 

ققت ألسونتهم ر   ومهموا م من الدخلل يف الدينابألللهي  والربلبي  بعضهم على بعخ.مهما اقعلا ألنفسه
  هووذ  هوك احلقيقو  الكبْية،الوويت يشوْي إليهوا هووذا التعقيه،الوذي يورب  بووني أووم مسولملن -ون واقعهوم ق -

ن هتهوا موني جن  عوري رسلله.وبو تلزيع أنصب  من ال ك  على اللري ،وبني ناع  اّلِل ورسلله،أو معصي  اّلِل 
يهوووا نصووولص  تتكوووئ عل انر خالووودة وعوووذاب مهوووني  وهوووذ  هوووك احلقيقووو  الكبْية،الووويتاألووووار خالووودين فيهوووا و 

 لتأويل.اكثْية،يف هذ  السلرة،وتعرضها عرضا صرُيا حا ا،  يقبل املماحك ،و  يقبل 
ن هوم رم لوْيوا أيو هوذ  األوهذ  هك احلقيق  الويت ينبغوك أن يتبينهوا الوذين ينسوبلن أنفسوهم إىل ا سوالم يف

 ظوام ا ّر يفملو  عون نم،وأين حياهتم من هذا الدين  مث   بد كذلك من إضواف  كلمو  جممن هذا ا سال
ِصوويه  ِ َّووا نَ لِلِرِجوواِل »أ العووام:ا سووالم بعوود مووا ذكووران  عوون هووذا النظووام عنوود مووا تعرضوونا لآليوو  الوويت تقوورر املبوود

 « ..ْثُل َحجِِ اأْلُنْوثَوَينْيِ لذََّكِر مِ لِ »ن مبدأ:ع..وما ذكران  كذلك « اْكَتَسُبلا َولِلنِِساِء َنِصيه  ِ َّا اْكَتَسْ َ 
ئليووو  احليووواة العا واقعيوووات إن هوووذا النظوووام يف التلريوووة هووول النظوووام العووواقل املتناسووو  موووع الفطووورة ابتوووداء وموووع

هليتهوووووا ي  يف جاوا نسووووواني  يف كووووول حال.يبووووودو هوووووذا واضوووووحا حوووووني نلازنوووووه  ي نظوووووام آخر،عرفتوووووه البشووووور 
 حلديث ،يف أي  بقع  من بقاع األرم على ا نال .القدمي ،أو جاهليتها ا

 ألسوورة يف هووذاافوورق يف  إنووه نظووام يراعووك معوو  التكافوول العووائلك كووامال،ويلزع األنصووب  علووى قوودر واجووه كوول
لك ألوووم هووم كوووذ -لفووروم كاللالوود واللالووودة بعوود أصوووحاب ا -التكافل.فعصووب  امليووحل هووم أوىل مووون يريووه 

 ل.يف الدايت واملغارم.فهل نظام متناس ،ومتكام أقرب من يتكفل به،ومن ييقي عنه
أة أو رق أنوه امور صوغْيا جملو وهل نظام يراعك أصل تكولين األسورة البشوري  مون نفوك واحودة.فال ُيورم امورأة و 

بووودأ اللحوووودة يف يرعووووى كوووذلك م -الفقووورة األوىل  كمووووا بينوووا يف  -صوووغْي.ألنه موووع رعايتووووه للمصووواحل العمليووو  
 . ا جتماعكو جنسا على جنك إ  بقدر أعبائه يف التكافل العائلك النفك اللاحدة.فال مييز 
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  يف ا ّر دم الذريووووهووول نظوووام يراعوووك نبيعووو  الفطووورة احليووو  بصوووف  عامووو ،وفطرة ا نسوووان بصوووف  خاصووو .فيق
ن مو - وىل ابلرعايو لع.فهل أعلى األصلل وعلى بقي  القراب .ألن ا؟يل الناكئ هل أقاة ا متداق وحفج الن

 كل نصيبه.ُيرم األصلل،و  ُيرم بقي  القراابت.بل جعل ل ومع هذا فلم -الفطرة احلي   وجه  نظر
 مع مراعاة منط  الفطرة األصيل.

يف أن    -سووان وخباصوو  ا ن -وهوول نظووام يتمشووى مووع نبيعوو  الفطوورة كووذلك يف تلبيوو  رغبوو  الكووائن احلووك 
 طم ن ا نسووانلرغبوو ،ويام الووذي يلوول هووذ  تنقطووع صوولته بنسووله،وأن ميتوود يف هووذا النسوول.ومن مث هووذا النظووا

أن جهوود  العموول،و  الووذي بووذل جهوود  يف اقخووار كووكء موون مثوورة عملووه،إىل أن نسووله لوون ُيوورم موون مثوورة هووذا
مون  -يف جمملعهوا  -فائودة سْييه أهله من بعد . ا يدعل  إىل مضاعف  ا؟هد،و ا يضمن لامو  النفوع وال

 ذا النظام.هلقلي يف ادأ التكافل ا جتماعك  العام الصري  هذا ا؟هد املضاع .مع عدم ا خالل  ب
وأخووْيا فهوول نظووام يضوومن تفتيووحل الثووروة املتجمعوو ،على رأس كوول جيل،وإعوواقة تلزيعهووا موون جديوود.فال يوودع 

كمووا يقووع يف األنظموو  الوويت ععوول املووْياّ ألكووث ولوود   -جمووا  لتضووخم الثووروة وتكدسووها يف أيوود قليلوو  تبتوو  
وهووووول مووووون هوووووذ  الناحيووووو  أقاة متجووووودقة الفاعليووووو  يف إعووووواقة التنظووووويم  -نبقوووووات قليلووووو  ذكووووور،أو هصووووور  يف 

ا قتصووواقي يف ا؟ماعووو ،ورق  إىل ا عتووودال،قون تووودخل مباكووور مووون السووولطات ..هوووذا التووودخل الوووذي   
تسوو ي  إليووه الوونفك البشووري  بطبيعوو  مووا ركووه فيهووا موون احلوورص والشوو .فأما هووذا التفتيووحل املسووتمر والتلزيووع 

دق فيتم والنفك به راضي ،ألنه مياكك فطرهتا وحرصها وكوحها  وهوذا هول الفوار  األصويل بوني تشوريع املتج
 520اّلِل هلذ  النفك وتشريع الناس    

 
 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو »يف كتاب:العدال  ا جتماعي  يف ا سالم.« املالسياس  »يراجع بتلسع فصل: - 520
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 [23إل   15(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  الثانية

 أطهير الم امع ا سالمي من ال احشة وأحديد المحرمات

  
ْمِسوُكلُهنَّ يف اْلبُويُولِت ْنُكْم فَوِإْن َكوِهُدوا فَأَ ْربَوَعو   ِموأَ ْيِهنَّ ِتنَي اْلفاِحَشَ  ِمْن ِنسواِئُكْم فَاْسَتْشوِهُدوا َعلَوَوالالَّيت ذَْ }

ُ هَلُووونَّ َسوووِبيال   حا ِإْن  اب َوَأْصووولَ الَّوووذاِن َذْتِياِووووا ِموووْنُكْم َفآُذوُ وووا فَووو( وَ 15) َحوووَّتَّ يَوتَوَلفَّووواُهنَّ اْلَموووْلُت أَْو َاَْعوووَل اّللَّ
َ كاَن تَولَّااب  َرِحيما  ) ُهما ِإنَّ اّللَّ  ِ َهالَو   مُثَّ يَوُتلبُولنَ  لَن الُسولءَ ا التوَّْلبَُ  َعلَوى اّللَِّ لِلَّوِذيَن يَوْعَملُو( ِإ ََّ 16فََأْعرُِضلا َعنوْ

ُ َعِلي ُ َعَلْيِهْم وَكاَن اّللَّ ْيَسحِل التوَّْلبَُ  لِلَِّذيَن يَوْعَملُولَن السَّويِِ اِت ( َولَ 17يما  )َحكِ ما  ِمْن َقرِيه  فَُأولِ َك يَوُتلُب اّللَّ
ْعتَووْدان هَلُووْم َعووذااب  ُهووْم ُكفَّووار  أُول ِووَك أَ وَ مَيُلتُوولَن  لَّووِذينَ اَحووَّتَّ ِإذا َحَضووَر َأَحووَدُهُم اْلَمووْلُت قوواَل ِإيِنِ تُوْبووحُل اهْلَن َو  

وووُل َلُكووووْم أَْن َترِ ( اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووو18أَلِيموووا  ) لا بِووووبَوْعِخ مووووا تَوْعُضووووُللُهنَّ لِتَووووْذَهبُ   َكْرهوووا  َو يُوووولا النِِسوووواءَ لا   ُيَِ
ُتُمووولُهنَّ ِإ َّ أَْن َذْتِووونَي بِفاِحَشووو   ُمبَويِِنَووو   َوعاِكوووُروهُ  سوووى أَْن َتْكَرُهووولا َكوووْي ا  ِإْن َكرِْهُتُمووولُهنَّ فَوعَ فَوووْلَمْعوووُروِ  نَّ ابِ آتَويوْ

ُ ِفيووِه َخووْْيا  َكثِووْيا  )َوَاَْعووَل  ووُتمْ َوِإْن أََرْقمُتُ اْسووِتبْ  (19اّللَّ ْنطووارا  فَووال َشُْخووُذوا قِ ِإْحووداُهنَّ  داَل َزْوج  َمكوواَن َزْوج  َوآتَويوْ
 ِمووْنُكْم خ  َوَأَخوْذنَ ْعوَ  َشُْخُذونَوُه َوقَوْد أَْفضوى بَوْعُضوُكْم ِإىل بوَ ( وََكْيوو20ِمْنوُه َكوْي ا  أََشُْخُذونَوُه ُّبْتواان  َوِإمْثوا  ُمِبينوا  )

سواَء كواَن فاِحَشو   َوَمْقتوا  وَ   َلَ  ِإنَّوهُ ِء ِإ َّ موا قَوْد َسو( َو  تَوْنِكُحلا ما َنَكَ  آاب ُُكْم ِمَن النِِسوا21ِميثاقا  َغِليظا  )
بَناُت اأْلُْخوحِل ُتُكْم َوبَناُت اأْلَِن وَ ا اُتُكْم َوخُكْم َوَعمَّ ( ُحِرَِمحْل َعَلْيُكْم أُمَّهاُتُكْم َوبَناُتُكْم َوَأَخلاتُ 22َسِبيال  )

يت يف ُحُجووولرُِكْم ِموووْن ُكْم َوَرابئِوووُبُكُم الوووالَّ هووواُت ِنسوووائِ  َوأُمَّ َوأُمَّهووواُتُكُم الوووالَّيت أَْرَضوووْعَنُكْم َوَأَخووولاُتُكْم ِموووَن الرَّضووواَع ِ 
بْنووواِئُكُم الَّوووِذيَن ِموووْن  َعلَوووْيُكْم َوَحالئِوووُل أَ  فَوووال ُجنوووا َ ِّبِووونَّ  ُتمْ ِنسووواِئُكُم الوووالَّيت َقَخْلوووُتْم ِّبِووونَّ فَوووِإْن َ ْ َتُكلنُووولا َقَخْلووو
َ كانَ  َ  ِإنَّ َأْصالِبُكْم َوأَْن َعَْمُعلا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ ِإ َّ ما َقْد َسلَ   { (23 َغُفلرا  َرِحيما  )اّللَّ

  اهليةأنأيم حيا  الم امع المسلم واسان اذه من رواسب ال -مقدمة الوحد   

 اهليوو  إبقاموو واسووه ا؟ر مضووى الشوولط األول موون السوولرة،يعا  تنظوويم حيوواة اجملتمووع املسوولم واسووتنقاذ  موون 
ي  توولاّر يف انووونظووام ال الضووماانت لليتووامى وأموولاهلم وأنفسووهم يف حمووي  األسوورة،ويف حمووي  ا؟ماعوو ،يعا 

شووووور،وربلبيته  للبل أللهيوووو  اّللِ العووووائلك،ويرق تلووووك الضوووووماانت وهووووذا النظوووووام إىل مصوووودر  ووووا األساسوووووك:وه
س سورة،وعلى أسوااعودة األللناس،وإراقته من خلقهم مجيعا من نفك واحدة،وإقام  اجملتمع ا نساين على ق
اعتوه يف هوذا  نلوى أسواس التكافل.ورقهم يف كل كويون حيواهتم إىل حودوق اّلِل وعلموه وحكمتوه،وجمازاهتم ع

 كله أو معصيته.
ك يف تنظيم حياة اجملتموع املسلم،واسوتنقاذ  مون رواسوه ا؟اهليو ،بتطهْي هوذا فأما هذا الشلط الثاين فيمض

اجملتمع من الفاحشو ،وعزل العناصور امللليو  الويت تقارفهوا،من الرجوال والنسواء،مع فوت  ابب التلبو  ملون يشواء 
حل توورز  موون هووذ  العناصوور أن يتوولب ويتطهر،ويرجووع إىل اجملتمووع نظيفووا عفيفووا ..مث ابسووتنقاذ املوورأة  ووا كانوو

هتوه يف ا؟اهليوو  موون خسوو  وهوولان،ومن عسوو  وللم،حووَّت تقوولم األسوورة علووى أسوواس سووليم ركووني،ومن مث 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 892 

على أرم صلب  ويف جل نظي  عفي  ..وأخوْيا يونظم جانبوا مون حيواة  -وقاعدته األسرة  -يقلم اجملتمع 
 األسرة،ببيان انرمات يف الشريع  ا سالمي  وبيان ما وراءهن من احلالل.

 ا البيان ينتهك هذا الشلط،وينتهك هذا ا؟زء كذلك.وّبذ
 16-15حكم النساء الالأي يأأين ال احشة  -الدرس ا ول 

يت َذْتِووووونَي اْلفاِحَشوووووَ  ِموووووْن ِنساِئُكْم،فَاْسَتْشوووووِهُدوا َعلَووووو» ْمِسوووووُكلُهنَّ يف ْنُكْم.فَوووووِإْن َكوووووِهُدوا فَأَ ْربَوَعووووو   مِ أَ ْيِهنَّ َوالوووووالَّ
ُ هَلُوووونَّ اْلبُويُووولِت،َحَّتَّ يوَ  .َوالَّذا َسوووِبيتَوَلفَّووواُهنَّ اْلَموووْلُت،أَْو َاَْعوووَل اّللَّ آُذوُ ا.فَوووِإْن  اب َوَأْصووووَلحا ِن َذْتِياِووووا ِموووْنُكْم فَ ال 

َ كاَن تَولَّااب  َرِحيما   ُهما.ِإنَّ اّللَّ  « ..فََأْعرُِضلا َعنوْ
عوووووزل  -ر يف أول األموووو -ار إن ا سووووالم ميضوووووك هنووووا علوووووى نريقووووه،يف تطهوووووْي اجملتمووووع وتنظيفوووووه وقوووود اختووووو

ال،الوووذين ذاء الرجالفاحشوووات مووون النسووولة،وإبعاقهن عووون اجملتموووع،مَّت يبوووحل علووويهن ارتكووواب الفاحشووو .وإي
 -فيموووا بعووود  -ختوووار اذتووولن الفاحشووو  الشووواذة،ويعمللن عمووول قووولم لووولط.و  ُيووودق نووولع ا يوووذاء ومووودا .مث 

نوولر،وهك يوو  سوولرة الآالووزان كمووا ورق يف وعقوواب الرجووال أيضووا عقلبوو  واحوودة هووك حوود  عقوواب هووي ء النسوولة
جملتمووع موون صوويان  ا ا؟لوود وكمووا جوواءت ّبووا السوون  أيضووا،وهك الرجم.واهلوود  األخووْي موون هووذ  أو تلووك هوول

،وانافظ  عليه نظيفا عفيفا كريفا.  التلّل
ذ ااطووأ واألخووالظلووم و  ويف كوول حالوو  ويف كوول عقلبوو  يوولفر التشووريع ا سووالمك الضووماانت،اليت يتعووذر معهووا

 ابلظن والشبه  يف عقلابت خطْية،تيير يف حياة الناس شيْيا خطْيا.
يت َذِْتنَي اْلفاِحَشوَ  ِموْن ِنسواِئُكْم فَاْسَتْشوِهُدوا َعلَو» ْمِسوُكلُهنَّ يف اْلبُويُولِت ْنُكْم.فَوِإْن َكوِهُدوا فَأَ ْربَوَعو   مِ أَ ْيِهنَّ َوالالَّ

ُ هَلُنَّ َسِبيال  َحَّتَّ يَوتَوَلفَّاُهنَّ اْلَمْلُت أَْو َاْعَ  للولايت ااط ابلغوان.فهل ُيودق النسواء لنا ققو  واحتيوا..ويف « َل اّللَّ
لرجوال الوذين يستشوهدون علوى وقولع وُيودق نولع ا - أي املسولمات -« ِمْن ِنسواِئُكمْ »ينطب  عليهن احلد:

إذا يبوووحل  نا يتعووني موون تلقووع علوويهن العقلبوو فحسووه هووذا الوو - أي املسوولمني -« ِمووْن رِجوواِلُكمْ »الفعوول:
 الفعل.ويتعني من تطله إليهم الشهاقة على وقلعه.

سوولمني.بل   بوود موون رجووا  غووْي م -ااطي وو   حووني يقعوون يف -إن ا سووالم   يستشووهد علووى املسوولمات 
هم قياقتوه،ويهم ،ويتبعلنأربع  رجال مسلمني.منكم.من هذا اجملتمع املسلم.يعيشلن فيه،وحضعلن لشوريعته

ن علوووى عووورم غوووْي موووأمل  ومووون فيوووه.و  عووولز يف هوووذا األمووور كوووهاقة غوووْي املسووولم،ألنهأمر ،ويعرفووولن موووا فيوووه 
علوى  مع وعفته،و ذا اجملتهاملسلم ،وغْي مليل   مانته وتقلا ،و  مصلح  له و  غْية كذلك على نظاف  

 .. د أو الرجمهل ا؟ل إجراء العدال  فيه.وقد بقيحل هذ  الضماانت يف الشهاقة حني تغْي احلكم،وأصب 
 شانا ..و  يزاولن ن يتزوجن، و  يللينه،و ..  حتلطن ابجملتمع،« فَِإْن َكِهُدوا فََأْمِسُكلُهنَّ يف اْلبُوُيلتِ »
 البيلت.  مسا  يفا..فينتهك أجلهن،وهن على هذ  احلال من « َحَّتَّ يَوتَوَلفَّاُهنَّ اْلَمْلتُ »
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ُ هَلُنَّ َسِبيال  » شواء .. وا يشوعر أن ي أمرهن  ا يف،أو يتصر  ما ّبن،أو يغْي عقلبتهن..فيغْي « أَْو َاَْعَل اّللَّ
ور أنه يتلقوع صودع خاصو .و هذا ليك احلكم النهائك الدائم،وإ ا هل حكم فو ة معين ،ومالبسوات يف اجملتمو

 حكم آخر تبحل قائم.
إن   و  - -ل اّلِل وهذا هول الوذي وقوع بعود ذلوك،فتغْي احلكوم كموا ورق يف سولرة النولر،ويف حودية رسول 

 تتغْي الضماانت املشدقة يف هقي  ا؟رمي .
ُ هَلُونَّ َسوِبيال  اْلِبْكوُر »  --َعْن ُعَباَقَة ْبِن الصَّاِمحِل قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  ُخُذوا َعو ِِ ُخوُذوا َعو ِِ قَوْد َجَعوَل اّللَّ

 .521«يِِِه َجْلُد ِمائَ   َوالرَّْجُم اِبْلِبْكِر َجْلُد ِمائَ   َونَوْفُى َسَن   َوالثوَّيُِِه اِبلثوَّ 
ِإَذا أُنْووزَِل َعَلْيووِه َكووْرب  ِلَذِلَك،َوتَوَربَّووَد لَووُه َوْجُهووُه،فَأُْنزَِل َعَلْيووِه وَعووْن ُعبَوواَقَة بْووِن الصَّوواِمحِل قَاَل:َكوواَن َرُسوولُل هللِا  

،فَوَلمَّا ُسِرَِي َعْنُه،قَاَل  ،قَوْد َجَعوَل اّللَُّ َذاَت يَوْلم   هَلُونَّ َسوِبيال  الثوَّيِِوُه اِبلثوَّيِِوِه،َواْلِبْكُر اِبْلِبْكِر،الثوَّيِِوُه :ُخُذوا َعبِِ
 522اِبلثوَّيِِِه َجْلُد ِمائَ   مُثَّ َرْجم  اِبحلَِْجارَِة،َواْلِبْكُر اِبْلِبْكِر َجْلُد ِمائَ   مُثَّ نَوْفُك َسَن  ..

رمجهموا  - -يف صوحي  مسولم:أن النول وقد ورق عن السن  العملي  يف حواقّ مواعز والغامديو  كموا ورق 
و  الد ا.وكووذلك يف حوواقّ اليهوولقي واليهلقيوو  اللووذين حكووم يف قضيتهما،فقضووى برمجهمووا و  الوود ا 

وَع َعْبوَد اّللَِّ بْونَ  بَوَ  أَنَّوُه  َِ اس  يَوُقولُل قَواَل ُعَموُر َعبَّو ..فَعِن اْبِن ِكَهاب  قَاَل َأْخَثَىِن ُعبَوْيُد اّللَِّ ْبُن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعتوْ
ا  --بْوووُن ااَْطَّووواِب َوُهوووَل َجووواِلك  َعلَوووى ِمْنوووَثِ َرُسووولِل اّللَِّ  ووود  َ قَوووْد بَوَعوووَة حُمَمَّ اِبحْلَووو ِِ َوأَنْووووَزَل َعَلْيوووِه  --ِإنَّ اّللَّ

َناَهووا َوعَ  َوَرمَجْنَووا بَوْعووَدُ   --َقْلَناَهووا فَوووَرَجَم َرُسوولُل اّللَِّ اْلِكتَوواَب َفَكوواَن ِ َّووا أُنْووزَِل َعَلْيووِه آيَووُ  الوورَّْجِم قَورَْأاَنَهووا َوَوَعيوْ
ووُد الوورَّْجَم ِ  ِكتَوواِب اّللَِّ فَوَيِضووُللا بِووَ ِْ  فَ  ُ فََأْخَشووى ِإْن نَوواَل اِبلنَّوواِس َزَمووان  أَْن يَوُقوولَل قَائِوول  َمووا ْنَِ رِيَضوو   أَنْوَزهَلَووا اّللَّ

 َعلَوى َموْن َزىَن ِإَذا َأْحَصوَن ِموَن الِرَِجواِل َوالنَِِسواِء ِإَذا قَاَموحِل اْلبَويِِنَوُ  أَْو َكواَن احْلَبَووُل َوِإنَّ الورَّْجَم ِ  ِكتَواِب اّللَِّ َحو   
 523أَْو اِ ْعِ َاُ .

ى َرُجووول  ِموووَن اَل أَتَوووىِب ُهَريْوووورََة أَنَّوووُه قَووويَِّه َعوووْن أَ اْلُمَسووو وَعوووْن َأىِب َسوووَلَمَ  بْوووِن َعْبوووِد الووورَّمْحَِن بْوووِن َعوووْل   َوَسوووِعيِد بْووونِ 
 .ىنِِ َزنَوْيحلُ ُهَل ِ  اْلَمْسِجِد فَوَناَقاُ  فَوَقاَل اَي َرُسلَل اّللَِّ إِ وَ  --اْلُمْسِلِمنَي َرُسلَل اّللَِّ 

ووى تِْلَقوواَء َوْجِهووِه فَوَقوواَل لَووُه اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإىنِِ َزنَوْيحُل.فَووَأْعَرَم َعْنووُه َحووَّتَّ يَووَ   َذلِووَك َعَلْيووِه أَْربَووَع  فَووَأْعَرَم َعْنووُه فَوتَوَنحَّ
» قَواَل َ .قَواَل «.أَبِوَك ُجنُولن  » فَوَقواَل  --َمرَّات  فَوَلمَّا َكِهَد َعَلى نَوْفِسِه أَْربََع َكوَهاَقات  َقَعواُ  َرُسولُل اّللَِّ 

 524«.اْذَهُبلا بِِه فَاْرمُجُلُ  »  --قَاَل نَوَعْم.فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ «.فَوَهْل َأْحَصْنحَل 
ْرىِن.فَوَقواَل  --ْن ُسَلْيَماَن ْبِن بُوَرْيَدَة َعْن أَبِيِه قَاَل َجاَء َماِعُز ْبُن َماِلك  ِإىَل النَّوِبِِ وعَ  فَوَقواَل اَي َرُسولَل اّللَِّ َنهِِ
َ َوتُووْه إِلَْيووِه »  ْرىِن.فَوَقوواَل قَوواَل فَوَرَجووَع َغووْْيَ بَِعيوود  مُثَّ َجوواَء فَوَقوواَل ايَ «.َوُْيَووَك اْرِجووْع فَاْسووتَوْغِفِر اّللَّ  َرُسوولَل اّللَِّ َنهِِ

                                                 
 ( 4509[) 053/ 11املكنز ] -صحي  مسلم - 521
 ( صحي 4443[)291/ 10ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 522
 ( 4513[)310/ 11املكنز ] -صحي  مسلم - 523
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َ َوُتْه إِلَْيِه »  --َرُسلُل اّللَِّ  قَاَل فَوَرَجَع َغْْيَ بَِعيود  مُثَّ َجواَء فَوَقواَل اَي َرُسولَل اّللَِّ «.َوُْيََك اْرِجْع فَاْستَوْغِفِر اّللَّ
ْرىِن.فَوَقاَل النَِّبُ  وُرَ  »  --الرَّابَِعُ  قَاَل لَوُه َرُسولُل اّللَِّ ِمْثَل َذِلَك َحَّتَّ ِإَذا َكاَنحِل  --َنهِِ فَوَقواَل «.فِويَم أَُنهِِ

.فَوَقووواَل «.أَبِووِه ُجنُوولن  »  --ِمووَن الِزىَِن.َفَسووَأَل َرُسووولُل اّللَِّ  فَوَقووواَم «.َأَكووِرَب مَخْوور ا » فَوووُأْخِثَ أَنَّووُه لَووْيَك ِ َْجُنلن 
وْد ِمْنوُه رِ  فَوَقواَل نَوَعْم.فَوَأَمَر بِوِه فَووُرِجَم «.أََزنَوْيوحَل »  --يوَ  مَخْر .قَواَل فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ َرُجل  فَاْسوتَوْنَكَهُه فَولَوْم اَِ

بَوو   أَْفَضووَل ِمووْن َفَكوواَن النَّوواُس ِفيووِه فِووْرقَوَتنْيِ قَائِوول  يَوُقوولُل َلَقووْد َهلَووَك َلَقووْد َأَحانَووحْل بِووِه َخِطي َوتُووُه َوقَائِوول  يَوُقوولُل َمووا تَولْ 
فَوَلِبثُوولا بِوووَذِلَك  -قَوواَل  -فَوَلَضووَع يَوووَدُ  ِ  يَووِدِ  مُثَّ قَوواَل اقْوتُوْلووِ  اِبحلَِْجووارَِة  --ِعز  أَنَّووُه َجوواَء ِإىَل النَّووِبِِ تَوْلبَووِ  َمووا

َموواِعِز بْوِن َمالِووك  اْسوتَوْغِفُروا لِ » َوُهوْم ُجلُوولس  َفَسولََّم مُثَّ َجلَووَك فَوَقواَل  --يوَوْلَمنْيِ أَْو َيالَيَو   مُثَّ َجوواَء َرُسولُل اّللَِّ 
.». ُ ِلَماِعِز ْبِن َماِلك  َلَقْد َ َب تَوْلبَ   لَوْل ُقِسوَمحْل بَونْيَ »  --فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ  -قَاَل  -قَاَل فَوَقاُللا َغَفَر اّللَّ

ُهْم  ْرىِن.فَوَقوووواَل قَوووواَل مُثَّ َجاَءتْووووُه اْموووورَأَة  ِمووووْن َغاِمووود  ِمووووَن اأَلْزِق فَوَقالَووووحْل ايَ «.أُمَّووو   َلَلِسووووَعتوْ َوُْيَووووِك »  َرُسوووولَل اّللَِّ َنهِِ
َ َوتُوولىِب إِلَْيووِه  .قَوواَل «.اْرِجعِووى فَاْسووتَوْغِفرِى اّللَّ َوَمووا » فَوَقالَووحْل أَرَاَ  تُرِيووُد أَْن توُووَرقَِِقىِن َكَمووا َرقَّْقَت َموواِعَز بْووَن َماِلك 

َلى ِمَن الِزاَِن.فَوَقاَل «.َذاِ   َا ُحبوْ قَواَل «.َحَّتَّ َتَضِعى َموا ِ  َبْطنِوِك » قَاَلحْل نَوَعْم.فَوَقاَل هَلَا «.حِل آنْ » قَاَلحْل ِإوَّ
ِإذ ا  َ » فَوَقواَل قَوْد َوَضوَعحِل اْلَغاِمِديَّوُ .فَوَقاَل  --َفَكَفَلَها َرُجل  ِموَن األَْنَصواِر َحوَّتَّ َوَضوَعحْل قَواَل فَوأََتى النَّوِبَّ 

.قَواَل «.ْيَك َلُه َمْن يُوْرِضوُعُه نَوْرمُجََها َونَدََع َوَلَدَها َصِغْي ا لَ  فَوَقواَم َرُجول  ِموَن األَْنَصواِر فَوَقواَل ِإىَلَّ َرَضواُعُه اَي نَوِبَّ اّللَِّ
 .525فَوَرمَجََها

ا فَوواْنطََلَ  َرُسوولُل أُتِووَى بِيَوُهوولِقىِ  َويَوُهلِقيَّوو   قَووْد َزنَويَوو --وَعووْن اَنفِووع  أَنَّ َعْبووَد اّللَِّ بْووَن ُعَمووَر َأْخووَثَُ  أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ 
ُلُهَمووا «.َمووا عَِووُدوَن ِ  التوَّووْلرَاِة َعلَووى َمووْن َزىَن » َحووَّتَّ َجوواَء يَوُهوولَق فَوَقوواَل  --اّللَِّ  قَوواُللا ُنَسوولُِِق ُوُجلَهُهَمووا َوحُنَمِِ

تُ » َوُبَاِلُ  َبنْيَ ُوُجلِهِهَما َويُطَاُ  ِّبَِما.قَاَل  َفَجواُءوا ِّبَوا فَوَقَرُءوَهوا َحوَّتَّ ِإَذا «.ْم َصواِقِقنَي فَْأتُلا اِبلتوَّْلرَاِة ِإْن ُكنوْ
رَاَءَهوا فَوَقواَل لَوُه َعْبوُد اّللَِّ َمُروا آِبيَِ  الرَّْجِم َوَضَع اْلَفََّت الَِّذى يَوْقرَأُ يََدُ  َعَلى آيَِ  الرَّْجِم َوقَوورَأَ َموا بَونْيَ يَوَديْوَها َوَموا وَ 

-ُمووْرُ  فَوْلَْيْفَوْع يَووَدُ  فَوَرفَوَعَهووا فَوِإَذا َهْتَوَهووا آيَووُ  الورَّْجِم فَووَأَمَر ِّبَِمووا َرُسوولُل اّللَِّ  --ّللَِّ بْوُن َسوواَلم  َوْهووَل َموَع َرُسوولِل ا
-  ِ526ِه.فَوُرمِجَا.قَاَل َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُعَمَر ُكْنحُل ِفيَمْن َرمَجَُهَما فَوَلَقْد رَأَيْوُتُه يَِقيَها ِمَن احلَِْجارَِة بِنَوْفس 

ْن  اب َوَأْصوووَلحا آُذوُ ا.فَوووإِ ْنُكْم فَ ِموووَوالَّوووذاِن َذْتِياِووووا :»سووونته العمليووو  علوووى أن هوووذا هووول احلكوووم األخوووْي فووودلحل 
َ كاَن تَولَّااب  َرِحيما   ُهما ِإنَّ اّللَّ  «.فََأْعرُِضلا َعنوْ

شوو  الشوواذة.وهل يووان الفاحذت ا الوورجالن وو...« َوالَّووذاِن َذْتِياِوووا ِمووْنُكْم »واألوضوو  أن املقصوولق بقللووه تعوواىل:
 هوول الشووتم والتعيووْي«:َفآُذوُ ووا»اس وسووعيد بوون جبووْي وغْي ووا:وقووال ابوون عبوو -نووه رضووك اّلِل ع -قوولل جماهوود 

ُهما»والضرب ابلنعال    « ..فَِإْن  اب َوَأْصَلحا فََأْعرُِضلا َعنوْ

                                                 
 ( استنكه:كم ري  فمه  4527[)325/ 11املكنز ] -صحي  مسلم - 525
 هذ  األحاقية زايقة مب للتلضي   ( 4533[)332/ 11املكنز ] -صحي  مسلم - 526
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العمووول والطريووو  و يف الشخصوووي  والكينلنووو  واللجهووو   تعوووديل أساسوووك -كموووا سووويأيت   -فالتلبووو  وا صوووال  
ا عوورام  .وهذا هوولوالسوولل .ومن مث تقوو  العقلبوو ،وتك  ا؟ماعوو  عوون إيووذاء هووذين املنحوورفني الشوواذين

 عنهما يف هذا امللضع:أي الك  عن ا يذاء.
َ كاَن تَولَّااب  َرِحيما  »وا مياءة اللطيف  العميق :  « ..ِإنَّ اّللَّ

ألمور كوكء النواس مون ا عنود التلبو  وا صوال .ليك لوهل الذي كرع العقلب ،وهل الوذي ذمور ابلكو  عنهو
 .هل تلاب رحيمتلجيهه.و يف األوىل،وليك هلم من األمر ككء يف األخْية.إ ا هم ينفذون كريع  اّلِل و 

 يقبل التلب  ويرحم التائبني.
هم ّبووذا يوونعاموول فيموا ب والتواللمسو  الثانيوو  يف هوذ  ا ميوواءة،هك تلجيوه قلوولب العبوواق لالقتبواس موون خلو  اّللِ 

نه الووذي اء أمووام الووذاحمني رمحوواالوو .وإذا كووان اّلِل توولااب رحيمووا،فينبغك هلووم أن يكلنوولا هووم فيمووا بيوونهم متسوو
 تسوووام  و  .فهنا  سووول ،وأعقبه التلبووو  وا صوووال .إنه لووويك تسووواحما يف ا؟رميووو ،وليك رمحووو  ابلفاحشوووني

 وا كوان  هم وتعيوْيهمعودم توذكْي م يف اجملتمع،و رمح .ولكن  اح  ورمح  ابلتائبني املتطهرين املصلحني،وقبلهل
اسوت نا   ىمسواعدهتم علو -حين وذ  -منهم من ذنه  بلا عنه،وتطهروا منه،وأصلحلا حاهلم بعد ،فينبغك 

ا قوود تمووع ّبووا  وواجهوولا اجملو حيوواة نيبوو  نظيفوو  كرمي ،ونسوويان جوورميتهم حووَّت   تثووْي يف نفلسووهم التووأذي كلمووا 
لووووووووووودنيا وا رتكاس،واللجووووووووووواج يف ااطي  ،وخسوووووووووووارة أنفسوووووووووووهم يف اُيمووووووووووول بعضوووووووووووهم علوووووووووووى ا نتكووووووووووواس 

 واهلخرة.وا فساق يف األرم،وتللية اجملتمع،والنقم  عليه يف ذات األوان.
،قَاَل:قَووواَل َرُسووولُل هللِا  -فيموووا بعووود  -وقووود عووودلحل هوووذ  العقلبووو  كوووذلك  فوووروى أهووول السووونن َعوووِن ابْوووِن َعبَّاس 

 َفَاقْوتُوُللا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعلَل بِهِ :َمْن َوَجْدُاُلُ  يَوْعَمُل َعم،  ..527َل قَوْلِم ُللط 
د جوواءت هووذ  احشوو  ولقوووتبوودو يف هووذ  األحكووام عنايوو  املوونهج ا سووالمك بتطهووْي اجملتمووع املسوولم موون الف
هوووا اّلِل،وتتل  لوووى كوووريع عالعنايووو  مبكرة:فا سوووالم   ينتظووور حوووَّت تكووولن لوووه قولووو  يف املدين ،وسووولط  تقووولم 

 .ابلتنفيذ
كموا ورق « َوسواَء َسوِبيال   اَن فاِحَشو   نَّوُه كوإِ َو  تَوْقَربُولا الوِزىن »فقد ورق النهك عن الزان يف سلرة ا سراء املكي :

ِهْم ُهووووْم لُِفووووُروجِ  َوالَّووووِذينَ »« ...ِكووووُعلنَ ْم خاقَووووْد أَفْولَووووَ  اْلُمْيِمنُوووولَن الَّووووِذيَن ُهووووْم يف َصووووالهتِِ »يف سوووولرة امليمنوووولن:
 لرة املعارج...وكرر هذا القلل يف س« نيَ ْْيُ َمُللمِ ْم غَ  َعلى أَْزواِجِهْم أَْو ما َمَلَكحْل أمَْياُوُْم فَِإوَُّ حاِفظُلَن.ِإ َّ 

ولكن ا سالم   تكون لوه يف مكو  قولو ،و  تكون لوه فيهوا سولط  فلوم يسون العقولابت هلوذ  ا؟رميو  الويت ووى 
   يف املدين ،و  يعتث النولاهك والتلجيهوات وحودها كافيو عنها يف مك ،إ  حني استقامحل له الدول  والسلط

                                                 
 ( صحي 2732[)769/ 1( ومسند أمحد )عا  الكته( ]6588[)491/ 9املسند ا؟امع ] - 527

ووَن أَْو َ ْ ُيُْ َم َأْحَصوورََأى بَوْعُضووُهْم أَنَّ َعَلْيووِه الوورَّجْ َواْختَولَووَ  أَْهووُل اْلِعْلووِم ِ  َحوودِِ اللُوولِنىِِ فَووو اِفِعىِِ َوَأمْحَووَد َوِإْسووَحاَ .َوقَاَل ِصووْن َوَهووَذا قَوووْلُل َمالِووك  َوالشَّ
 قَوواُللا َحووُد اللُوولِنىِِ َحووُد الووزَّاىِن َوُهووَل اُء بْووُن َأىِب َراَب   َوَغووْْيُُهمْ طَوولنََّخعِووُى َوعَ رَاِهيُم ابَوْعووُخ أَْهووِل اْلِعْلووِم ِمووْن فُوَقَهوواِء التَّوواِبِعنَي ِموونوُْهُم احلََْسووُن اْلَبْصوورُِى َوِإبْووو

 [40/ 6ملكنز ]ا -قَوْلُل الثوَّْلرِىِِ َوأَْهِل اْلُكلَفِ .سنن ال مذى
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.ألن ا سالم قين واقعك،يدر  أن النلاهك والتلجيهات وحودها  ملكافح  ا؟رمي ،وصيان  اجملتمع من التلّل
  تكفك،ويوودر  أن الوودين   يقوولم بوودون قولوو  وبوودون سوولط .وأن الوودين هوول املوونهج أو النظووام الووذي تقوولم 

س العملي ،وليك جمرق مشاعر وجداني  تعويا يف الضومْي.بال سولط  وبوال تشوريع،وبال مونهج عليه حياة النا
حمدق،وقستلر معللم  ومنذ أن استقرت العقيدة ا سالمي  يف بعخ القللب يف مك ،أخذت هوذ  العقيودة 

  تقولم تكاف  ا؟اهلي  يف هذ  القللب،وتطهرها وتزكيها.فلما أن أصوبححل لإلسوالم قولو  يف املدين ،وسولط
 على كريع  معللم .

  عوون نريوو  ن الفاحشووموووهقوو  يف األرم موونهج اّلِل يف صوولرة حمدقة،أخووذ يووزاول سوولطته يف صوولن اجملتمووع 
ا قلنوووا لووويك جمووورق اعتقووواق وجوووداين يف فا سوووالم كمووو -تلجيوووه وامللعظووو  إىل جانوووه ال -العقلبووو  والتأقيوووه 
احليواة ذلوك ا عتقواق اللجوداين،و  يقولم أبودا  لطان ينفوذ يف واقوعسو -ىل جانه ذلوك إ -الضمْي،إ ا هل 

 على سا  واحدة.
قايان ن هنوا  أأوكذلك كان كل قين جاء من عنود اّلِل.علوى عكوك موا رسو  خطوأ يف بعوخ األذهوان مون 

 قعك عملك..منهج وا اوي  جاءت بغْي كريع ،وبغْي نظام،وبغْي سلطان ..كال  فالدين منهج للحياة
،كما يم األخالقيووو اقي والقووود ،ويتلقلن فيوووه مووون اّلِل وحووود .يتلقلن التصووولر ا عتقووويووودين النووواس فيوووه ّلِل وحووو

اة لسوولطان يف حيوواها بقوولة يتلقولن الشوورائع الوويت تونظم حيوواهتم العمليوو .وتقلم علووى هوذ  الشوورائع سوولط  تنفوذ
  ّلِل الدينلنووووووو النووووووواس،وتيقب ااوووووووارجني عليهوووووووا وتعووووووواقبهم،وهمك اجملتموووووووع مووووووون رجوووووووك ا؟اهليووووووو .لتكلن

آهلووووو  تشووووورع  -لصووووولر ايف صووووولرة مووووون  -حووووود ،ويكلن الووووودين كلوووووه ّلِل.أي   تكووووولن هنوووووا  آهلووووو  غوووووْي  و 
عوووى ميا رلووول  اقا كلوووه.وأللناس،وتضوووع هلوووم القووويم وامللازين،والشووورائع واألنظم .فا لوووه هووول الوووذي يصووونع هوووذ

ّلِل يسوم  امون عنود  لنفسه احل  يف كوكء مون هوذا فقود اقعوى لنفسوه األللهيو  علوى النواس ..وموا مون قيون
عنووود اّلِل  ن قيووون مووونلبشووور أن يكووولن إهلوووا،وأن يووودعك لنفسوووه هوووذ  الدعلى،ويباكووورها ..ومووون مث فإنوووه موووا مووو

    اكء اعتقاقا وجدانيا صرفا،بال كريع  عملي ،وبال سلطان ينفذ به هذ  الشريع
عقلبو  التنفيذ،والو  التشوريع وهكذا أخذ ا سالم يف املدين  يوزاول وجولق  احلقيقوك بتطهوْي اجملتموع عون نريو 
رت بعود،مث اسوتق دلحل فيمواعوالتأقيه.على حنل ما رأينا يف هذ  األحكام اليت تضمنتها هذ  السلرة،واليت 

 على ذلك التعديل.كما أراقها اّلِل.
و  عجه يف هذ  العناي  الظواهرة بتطهوْي اجملتموع مون هوذ  الفاحشو  والتشودق الظواهر يف مكافحتهوا بكول 

 -كموا نورى يف جاهليتنوا احلاضورة الويت تعوم وجوه األرم   -يف كول زموان  - للجاهلي  وسيل .فالسم  األوىل
هووووك الفلضووووى ا؟نسووووي ،وا نطال  البهيمووووك،بال ضوووواب  موووون خلوووو  أو قانلن.واعتبووووار  هووووذ  ا تصووووا ت 

  يقو  يف وجههوا إ  متعنوحل  و  حورج عليهوا « احلريو  الشخصوي »ا؟نسي  الفلضلي  مظهرا مون مظواهر 
« البهيميو »كلهوا،و  يتسواحملن يف حوريتهم « ا نسواني »زمحل  ولقد يتسوام  ا؟واهليلن يف حورايهتم إ  مت

هذ   وقد يتنازللن عن حرايهتم تلوك كلهوا،ولكنهم يهبولن يف وجوه مون يريود أن يونظم هلوم حوريتهم البهيميو  
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خالقيووو ،وعلى إفسووواق ويطهرهوووا  ويف اجملتمعوووات ا؟اهليووو  تتعووواون مجيوووع األجهوووزة علوووى هطووويم احلووولاجز األ
الضووولاب  الفطريووو  يف الووونفك ا نسووواني ،وعلى توووزيني الشوووهلات البهيميووو  ووضوووع العنووواوين الثي ووو  هلوووا،وعلى 
إهاج  السعار ا؟نسك بشَّت اللسوائل،وقفعه إىل ا فضواء العملوك بوال ضواب ،وعلى تولهني ضولاب  األسورة 

فطريووووو  السوووووليم  الووووويت تشوووووم ز مووووون الشوووووهلات ورقابتها،وضووووولاب  اجملتموووووع ورقابتوووووه،وعلى ترذيووووول املشووووواعر ال
الشوووهلات واجيووود العوووري العوووانفك وا؟سووودي والتعبوووْيي  كووول هوووذا مووون  وووات  العاريووو ،وعلى اجيووود هوووذ 

 ا؟اهلي  اهلابط  اليت جاء ا سالم ليطهر املشاعر البشري  واجملتمعات البشري  منها.
ا نظوائر يف عورب اود هلوالقويك يف جاهليو  الوهك هك بعينها    كل جاهلي  ..والوذي يراجوع أكوعار امورئ 

يف جاهليو   نولن املعاصورةقاب والفأكعار ا؟اهلي  ا غريقي  وا؟اهليو  الرومانيو  ..كموا اود هلوا نظوائر يف اهل
ملرأة،وجموووولن ،وتبووووذل االعوووورب وا؟اهليووووات األخوووورى املعاصوووورة أيضووووا  كمووووا أن الووووذي يراجووووع تقاليوووود اجملتمع

بوع ط ،واودها تنبها ورابمجيع ا؟اهليات قدميها وحوديثها اود بينهوا كلهوا كو العشا ،وفلضى ا ختالط يف
 من تصلرات واحدة،وتتخذ هلا كعارات متقارب  

كموا وقوع يف   -ومع أن هذا ا نطال  البهيمك ينتهك قائما بتدمْي احلضارة وتدمْي األمو  الويت يشويع فيهوا  
وكمووا يقووع اليوولم يف احلضووارة األوربيوو  ويف  -لفارسووي  قوودميا احلضووارة ا غريقي ،واحلضووارة الروماني ،واحلضووارة ا

احلضووارة األمريكيوو  كذلك،وقوود أخووذت تتهوواوى علووى الوورغم موون مجيووع مظوواهر التقوودم السوواح  يف احلضووارة 
 وووم أعجووز موون  -كمووا يبوودو موون أقوولاهلم   -الصووناعي .األمر الووذي يفووزع العقووالء هنووا .وإن كووانلا يشووعرون 

   528املدمر اللقل  يف وجه التيار
اهلاويوو ،ويقبللن أن  ينوودفعلن إىل -يف كوول مكووان و يف كوول زمووان  -مووع أن هووذ  هووك العاقبوو ،فإن ا؟وواهليني 

 ريوووووو  حووووووريتهمكلهووووووا أحيوووووواان،و  يقبلوووووولن أن يقوووووو  حوووووواجز واحوووووود يف ن« ا نسوووووواني »يفقوووووودوا حوووووورايهتم 
هووووول لووووويك لاين  و يوووووويرضووووولن أن يسوووووتعبدوا اسوووووتعباق العبيووووود،و  يفقووووودوا حووووو  ا نطوووووال  احل«.البهيميووووو »

حليلان ل هوم أضول  فووابهيمو   بوانطالقوا،وليك حريو .إ ا هوك العبلقيو  للميول احليولاين وا نتكواس إىل عوا  ال
يلان،وععلهووووا رة،اليت ععوووول لللليفوووو  ا؟نسووووي  ملاسووووم   تتعووووداها يف احلبقووووانلن الفطوووو -يف هووووذا  -حمكوووولم 

 يهووواجم خصووواب،و ى الوووذكر إ  يف ملسوووم ا مقيووودة قائموووا  كمووو  ا خصووواب وا نسوووال.فال تقبووول األنثووو
نطلوو  قيدتووه.فمَّت اعقلووه بع الوذكر األنثووى إ  وهووك علووى اسووتعداق  أمووا ا نسووان فقوود تركووه اّلِل لعقلووه وضووب 

يانووه.ومن مث لقوو  يف كموون العقيدة،ضووع  عقلووه أمووام الضووغ ،و  يصووب  قوواقرا علووى كووب  مجووا  النووزوة املنط
وسوولطان ابلزمام، وجووه اجملتمووع موون هووذا الوورجك،إ  بعقيوودة اسووكيسووتحيل ضووب  هووذا ا نوودفاع وتطهووْي 

ن البشووري بوول رق الكووائيسووتمد موون هووذ  العقيدة،وسوولط  شخووذ ااووارجني املتبجحووني ابلتأقيووه والعقلبوو .وت
 الكرمي على اّلِل.« ا نسان»ترفعه من قر  البهيم  إىل مقام 

                                                 
 () السيد رمحه هللا للسيد أبل األعلى امللقوقي أمْي ا؟ماع  ا سالمي  بباكستان.« احلجاب»يراجع كتاب  - 528
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 لعقيودة،ومن مثلوى هوذ  اعتعيا بوال سولط  تقولم  وا؟اهلي  اليت تعيا فيها البشري ،تعيا بال عقيدة،كما
ائرة يف نووولكلموووات  يصووورن العقوووالء يف ا؟اهليوووات الغربيووو  و  يسوووتجيه هلوووم أحووود ألن أحووودا   يسوووتجيه

م   يسوتجيه هلوالدين و  اهللاء ليك وراءها سلط  تنفيذي  وعقلابت شقيبي .وتصرن الكنيس  ويصرن رجال
 ئعها  وتنودفعهتوا وكورائع  ليك وراءهوا سولط  هميها،وتنفوذ تلجيهاأحد ألن أحدا   يستجيه لعقيدة ضا

لشوريع  الويت ن العقيودة وا ضواب  موالبشري  إىل اهلاوي  بغْي ضاب  من الفطرة اليت أوقعها اّلِل احليلان  وبغوْي
ارب البشوووووري  ا كوووول عوووووأعطاهووووا اّلِل ا نسوووووان  وتوووودمْي هوووووذ  احلضوووووارة هوووول العاقبووووو  امليكوووودة،اليت تووووولحك ّبووووو

 -بوال كوك  -« نسوانفا »سابق .مهما بدا من متان  هوذ  احلضارة،وضوخام  األسوك الويت تقولم عليهوا.ال
نتوواج    علووى ا قموور ا نسووان،فلن تقوولم احلضووارة علووى املصووانع وحوودها،و  هوول أضووخم هووذ  األسووك.ومَّت

حلمايو  شو  لوى الفاحوحني ندر  عم  هذ  احلقيق ،ندر  جانبوا مون عظمو  ا سوالم،يف تشوديد عقلابتوه ع
  جانبووا موون ل.كما نوودر موون التوودمْي كووك تقوولم احليوواة ا نسوواني  علووى أساسووها ا نسوواين األصووي« ا نسووان»

  مون هلات البهيميونال  الشوجرمي  األجهزة اليت تدمر أسك احلياة ا نساني  بتمجيد الفاحش  وتزيينهوا،وإ
وسووائل  ن.وكوول وسوويل  موو« .لتقدميوو اب»وأحيوواان « ابحلريوو »وأحيوواان « ابلفوون»عقاهلا،وتسوومي  ذلووك أحيوواان 

وجووه هووذ   العقلبوو  يفو ينبغووك تسووميتها اب هووا ..جرميوو  ..كمووا ينبغووك اللقوول  ابلنصوو  « ا نسووان»توودمْي 
 ا؟رمي   ..

 .529وهذا ما يصنعه ا سالم.وا سالم وحد   نهجه الكامل املتكامل القلمي
 الاوبة 17الدرس الثاني:

ن أراقوا أن جملتمووووع إا وجووووه ااووووان ني وااان ووووات،و  يطوووورقهم موووون علووووى أن ا سووووالم   يغلوووو  األبوووولاب يف
 ع أن اعول اّللِ ن التشوجييعلقوا إليه متطهرين  ئبني،بل يفس  هلم الطري  ويشجعهم علوى سوللكه.ويبل  مو

حانه يكتبووه علووى نفسووه بقللووه الكوورمي.وليك وراء هووذا حقووا عليووه سووب -يهووا فمووَّت أخلصوولا  -قبوولل توولبتهم 
 ملستزيد. الفضل زايقة

َا التوَّْلبَُ  َعَلى اّللَِّ لِلَِّذيَن يَوْعَملُولَن الُسولَء ِ َ » .فَُأول ِوكَ  يَوُتلبُومُثَّ هالَو   ِإ َّ ُ لَن ِموْن َقرِيه  ُ َعَلْيِهْم.وَكواَن اّللَّ  يَوتُولُب اّللَّ
وووويِِ  اَل:ِإيِنِ تُوْبووووحُل َر َأَحووووَدُهُم اْلَمووووْلُت قووووِإذا َحَضووووَّتَّ  اِت،حَ َعِليمووووا  َحِكيما .َولَْيَسووووحِل التوَّْلبَووووُ  لِلَّووووِذيَن يَوْعَملُوووولَن السَّ

.أُولِ َك أَْعَتْدان هلَُ   «.ا  ذااب  أَلِيمْم عَ اهْلَن،َوَ  الَِّذيَن مَيُلتُلَن َوُهْم ُكفَّار 
َعلُوولا فوَ ِذيَن ِإذا َوالَّوو»ن:ولقوود سووب  يف هووذا ا؟ووزء حوودية عوون التلبوو .يف لووالل قللووه تعوواىل يف سوولرة آل عموورا

َ فَاْستَوْغَفُروا لِ  فاِحَش    لتعبوْي يف  ملته يص  نقله هنوا  ولكون ا وهل...« ْم ُذنُلّبِِ أَْو لََلُملا أَنْوُفَسُهْم ذََكُروا اّللَّ
 هذ  السلرة يستهد  غرضا آخر ..يستهد  بيان نبيع  التلب  وحقيقتها :
در مون النفك،فتودل علوى أن إن التلب  اليت يقبلها اّلِل،والويت تفضول فكتوه علوى نفسوه قبلهلوا هوك الويت تصو

هذ  النفك قد أنش حل نشأة أخرى.قد هزها الندم من األعما ،ورجها رجا كديدا حَّت اسوتفاقحل فثابوحل 
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وأانبحل،وهك يف فسح  من العمر،و بلح  من األمل،واسوتجدت رغبو  حقيقيو  يف التطهر،ونيو  حقيقيو  يف 
َوووا التوَّْلبَوووُ  َعلَوووى اّللَِّ لِ ..»سووولل  نريووو  جديووود  لَّوووِذيَن يَوْعَملُووولَن الُسووولَء ِ َهالَووو   مُثَّ يَوُتلبُووولَن ِموووْن َقرِيوووه  فَُأول ِوووَك ِإ َّ

ُ َعِليما  َحِكيما   ُ َعَلْيِهْم.وَكاَن اّللَّ  « ..يَوُتلُب اّللَّ
ا ن ا؟هالوو  هنووأاع علوى والوذين يعملوولن السولء  هالوو  هوم الووذين يرتكبولن الووذنلب ..وهنوا  مووا يشوبه ا مجوو

سوووتمر حووووَّت تبلووو  الوووورو  احللقوووولم تموووا قامووووحل    -م قصوووور نوووال أموووودها أ -عووون اهلوووودى معناهوووا الضووووالل  
وُيسولا ا يف سكراته،ت،ويودخلل ..والذين يتلبلن مون قريوه:هم الوذين يثلبولن إىل اّلِل قبول أن يتبوني هلوم املل 

 صووواحلالعمووول ال لنيووو  علوووىأووووم علوووى عتباته.فهوووذ  التلبووو  حين وووذ هوووك تلبووو  النووودم،وا بالع مووون ااطي  ،وا
 والتكفْي.

ُ َعِليموا  وَكو« ..»ِهمْ  َعلَويْ فَُأول ِوَك يَوتُولُب اّللَُّ ..»وهك إذن نشأة جديدة للنفك،ويقظ  جديدة للضومْي  اَن اّللَّ
،و  صووو  الطووواهر..يتصووور  عووون علوووم وعووون حكمووو .ومين  عبووواق  الضوووعا  فرصووو  العووولقة إىل ال« َحِكيموووا  

 لرحيم.يقي  يف احلمى اهلمن والكن  ايطرقهم أبدا وراء األسلار،وهم راغبلن رغب  حق
 أوجيهات وأشريمات  نصاف المرأ  ورفع الألم عنها 22 - 19الدرس الثالث: 

غووب  -سووبحانه  -اق  الضووعا ،و  يطوورقهم مووَّت  بوولا إليووه وأانبلا.وهوول   يطووارق عبوو -سووبحانه  -إن اّلِل 
ن فيووه.ومن لووذي يعيشول اوحيوواة اجملتموع عنهم،وموا تنفعووه تولبتهم،ولكن توونفعهم هوم أنفسهم،وتصوول  حيواهتم 

 مث يفس  هلم يف العلقة إىل الص   ئبني متطهرين.
 «.اهْلنَ  َمْلُت قاَل:ِإيِنِ تُوْبحلُ َحَدُهُم الْ أَ َحَضَر  َولَْيَسحِل التوَّْلبَُ  لِلَِّذيَن يَوْعَمُللَن السَّيِِ اِت َحَّتَّ ِإذا»

   يعووود لديوووه توولب ألنوووهحل بووه ااطي  .تلبووو  الوووذي يفهووذ  التلبووو  هوووك تلبوو  املضوووطر،؟حل بوووه الغلايووو ،وأحان
قلوه صوالحا يف ال   تنشوئ متسع  رتكواب الوذنلب،و  فسوح  ملقارفو  ااطي  .وهوذ    يقبلهوا اّلِل،ألووا

 و  صالحا يف احلياة،و  تدل على تبدل يف الطبع و  تغْي يف ا عا .
تيووه  ون أنفسووهم موونن،فيسوو قلشووارقون إىل احلمووى اهلموالتلبوو  إ ووا تقبوول ألوووا البوواب املفتوول  الووذي يلجووه ا

م  هلوإن قودر اّللِ  -احلا الضالل،وتس قهم البشري  من القطيع الضوال هوحل رايو  الشويطان،ليعمللا عموال صو
دوق ان األجول انوكوايو  علوى الغلايو .إن  انتصوار اهلد -على األقول  -أو ليعلنلا  -امتداق العمر بعد املتاب 

   يشعرون أنه هلم ابللصيد ..ينتظرهم،من حية 
ج ،وضوويعلا كوول مووا لتلبوو  موون وكيانهم وبووني ..وهووي ء قوود قطعوولا كوول مووا بيوو« َوَ  الَّووِذيَن مَيُلتُوولَن َوُهووْم ُكفَّووار  »

 بينهم وبني املغفرة من فرص  ..
ار   ُيتووواج إىل  نتظووواضووور يف اح  ..فهووول أعتووودان :أي أعووودقان  وهيوووأان«.أُول ِوووَك أَْعتَوووْدان هَلُوووْم َعوووذااب  أَلِيموووا  »

اعيه لباب علوى مصور ه يفت  اإعداق أو إحضار  وهكذا يشتد املنهج الرابين يف العقلب ،ولكنه يف اللقحل ذات
ن يفعوول ألووك موونهج آخوور مووا   ميكللتلبوو .فيتم التوولازن يف هووذا املوونهج الوورابين الفريد،وينشووئ آتر  يف احليوواة  

 يف القدمي وا؟ديد ..
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 هذا الدرس هل ملضلع املرأة .. وامللضلع الثاين يف
 ة معاملوو  سووي   .. تعاموول املوورأ -ئر ا؟اهليووات موون حوولهلم كمووا كانووحل سووا  -ولقوود كانووحل ا؟اهليوو  العربيوو  

ع  منهوووووا به ابلسووووولتعووووور  هلوووووا حقلقهوووووا ا نسووووواني ،فتنزل ّبوووووا عووووون منزلووووو  الرجووووول نوووووزو  كووووونيعا،يدعها أكووووو
غراء لنفووووووولس،وإمتعووووووو  ّبيميووووووو ،وتطلقها فتنووووووو  لاب نسووووووان.وذلك يف اللقوووووووحل الوووووووذي تتخوووووووذ منهوووووووا تسوووووولي  و 

وووا رقها إىل مكاا كلووه،ويللغرائز،وموواقة للتشووهك والغووزل العوواري املكشوول  ..فجوواء ا سووالم لْيفووع عنهووا هووذ
لعووام مووع املبوودأ ا لووذي يتفوو االطبيعووك يف كيووان األسوورة وإىل قورهووا ا؟وودي يف نظووام ا؟ماعوو  البشووري .املكان 

ُهموا رِجواِمْنها َزوْ  ،َوَخَل َ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَوْفك  واِحَدة  :»سلرة الذي قرر  يف مفتت  هذ  ال     َجها،َوَبةَّ ِمنوْ
هلووواب  إىل الي احليووولاين مووون املسوووت ..مث لْيفوووع مسوووتلى املشووواعر ا نسووواني  يف احليووواة الزوجيووو « َكثِوووْيا  َوِنسووواء  

ائج،فال لرواب  واللكواوليلي   التعان  والتجملاملستلي ا نساين الرفيع،ويظللها بظالل ا ح ام وامللقة و 
وووواي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووو»تنقطووووع عنوووود الصوووودم  األوىل،وعنوووود ا نفعووووال األول:  أَْن َترِيُوووولا النِِسوووواَء  ُل َلُكوووومْ لا   ُيَِ

ُتُموووووولُهنَّ  نَّ َوعاِكووووووُروهُ  -فاِحَشوووووو   ُمبَويِِنَوووووو   تِوووووونَي بِ ذَْ  ِإ َّ أَنْ  -َكْرهووووووا ،َو  تَوْعُضووووووُللُهنَّ لِتَووووووْذَهُبلا بِووووووبَوْعِخ مووووووا آتَويوْ
ُ فِ َاَْعلَ اِبْلَمْعُروِ ،فَِإْن َكرِْهُتُملُهنَّ فَوَعسى أَْن َتْكَرُهلا َكْي ا ،وَ   أََرْقمُتُ اْسوِتْبداَل َزْوج  َمكواَن يِه َخْْيا  َكثِوْيا .َوِإنْ  اّللَّ

ُتْم ِإْحداُهنَّ ِقْنطوارا  فَوال َشُْخوُذوا ِمْنوهُ  ،َوآتَويوْ وََكْيوَ  َشُْخُذونَوُه َوقَوْد أَْفضوى  تواان  َوِإمْثوا  ُمِبينوا فُه ّبُْ أََشُْخُذونَ  َكوْي ا .َزْوج 
،َوَأَخوووْذَن ِموووْنُكْم ِميثاقوووا  َغِليظوووا ف َو  تَونْ  ْد ِإ َّ موووا قَووو - ُُكوووْم ِموووَن النِِسووواِء ا َنَكوووَ  آابِكُحووولا موووبَوْعُضوووُكْم ِإىل بَوْعخ 

 «..َمْقتا  َوساَء َسِبيال  ُه كاَن فاِحَش   وَ ِإنَّ  -َسَلَ  
م إىل مسووتلا  ل ا سووالم العوورب موون هووذ  اللهوودة ويوورفعهقبوول أن ينتشوو -كووان بعضووهم يف ا؟اهليوو  العربيوو  

ء بعضوهم  وكات  إن كواجل منهم فأوليا   أح  ابمرأته،يريلوا كما يريلن البهائم واملإذا مات الر  -الكرمي 
ضووووللها وإن كووواءوا ع -مووووا يبيعووولن البهوووائم وامل وكووووات  ك  -تزوجهوووا،وإن كووواءوا زوجلهووووا وأخوووذوا مهرهوووا 

 وأمسكلها يف البيحل.قون تزويج،حَّت تفتدي نفسها بشكء ..
وكووان بعضووهم إذا تووليف عوون املوورأة زوجهووا جوواء وليووه فووألقى عليهووا يلبووه،فمنعها موون الناس،وحازهووا كمووا ُيوولز 

حوَّت اولت فْييهوا،أو تفتودي نفسوها  السله والغنيم   فإن كانحل مجيل  تزوجها وإن كانحل قميمو  حبسوها
منووه  ووال  فأمووا إذا فاتتووه فانطلقووحل إىل بيووحل أهلهووا قبوول أن يوودركها فيلقووك عليهووا يلبه،فقوود ْنووحل وهووررت 
ومحووحل نفسووها منووه  وكووان بعضووهم يطلوو  املرأة،ويشوو ط عليهووا أ  توونك  إ  موون أراق حووَّت تفتوودي نفسووها 

هم إذا موات الرجول حبسولا امرأتوه علوى الصول فويهم حوَّت منه، ا كان أعطاها ..كله أو بعضوه  وكوان بعضو
يكوووث فيأخوووذها  وكوووان الرجووول تكووولن اليتيمووو  يف حجووور  يلوووك أمرها،فيحبسوووها عووون الوووزواج،حَّت يكوووث ابنوووه 
الصغْي ليتزوجها،وذخذ ماهلا  وهكذا.وهكذا. ا   يتف  مع النظورة الكرميو  الويت ينظور ّبوا ا سوالم لشوقك 

ب  إبنساني  املرأة وإنساني  الرجول علوى السولاء ..وُييول العالقو  بوني ا؟نسوني عالقو  النفك اللاحدة و ا يه
عووووار،أو عالقوووو  ّبووووائم  وموووون هووووذا الوووودر  اهلوووواب  رفووووع ا سووووالم تلووووك العالقوووو  إىل ذلووووك املسووووتلي العووووا  

الم عوون الكرمي،الالئوو  بكراموو  بووب آقم،الووذين كوورمهم اّلِل وفضوولهم علووى كثووْي موون العوواملني.فمن فكوورة ا سوو
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ا نسووان،ومن نظوورة ا سووالم إىل احليوواة ا نسوواني ،كان ذلووك ا رتفاع،الووذي   تعرفووه البشووري  إ  موون هووذا 
 .530املصدر الكرمي

ة أة،ويتخوووذ أقاامه املر حووورم ا سوووالم ورايووو  املووورأة كموووا تووولّر السووولع  والبهيمووو ،كما حووورم العضووول الوووذي تسووو
 وجعووول للمووورأة -ذلك قبووول أن يتقووورر حووود الوووزان املعووورو    يف حالووو  ا تيوووان ابلفاحشووو ،و إ -لإلضووورار ّبوووا 

عشوورة وجها.وجعوول الز   عنهووا حريتهووا يف اختيووار موون تعاكوور  ابتووداء أو اسووت نافا.بكرا أم ييبووا مطلقوو  أو متوول 
ونسووم  -تعووذرة كراهيوو  الووزوج لزوجتووه مووا   تصووب  العشوورة م  حووَّت يف حالوو  -ابملعورو  فريضوو  علووى الرجووال 

ج  ول،فيبووحل وكوووينفعالووه األاالرجووواء يف غيووه اّلِل ويف علووم اّلِل.كووك   يطووواوع املوورء يف هووذ  احلالوو  نسووم  
 الزوجي  العزيزة.

زوجووه  عالوه واسووتبقىكظووم انف  فموا يدريووه أن هنالوك خووْيا فيمووا يكر ،هول   يدريووه.خْيا ربولءا كامنا،لعلووه إن
ووووُل َلُكووووْم أَْن َترِ »سوووويالقيه: ُبلا بِووووبَوْعِخ مووووا   تَوْعُضووووُللُهنَّ لِتَووووْذهَ  َكْرهووووا ،وَ لنِِسوووواءَ يُوووولا ااي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا   ُيَِ

ُتُموووووولُهنَّ  َعسووووووى أَْن َتْكَرُهوووووولا .فَووووووِإْن َكرِْهُتُموووووولُهنَّ فوَ ْلَمْعُرو ِ َذْتِوووووونَي بِفاِحَشوووووو   ُمبَويَِِن  .َوعاِكووووووُروُهنَّ ابِ  ِإ َّ أَنْ  -آتَويوْ
ُ ِفيِه َخْْيا  َكِثْي   « ..ا  َكْي ا ،َوَاَْعَل اّللَّ

الكووور  ،حوووَّت  أ مووون حوودةوهووذ  اللمسووو  األخووْية يف اهليووو ،تعل  الوونفك ابّلِل،وهتووودئ موون فووولرة الغضووه،وتفث
ربلنو  العوورى ماي .فهووك يعواوق ا نسوان نفسووه يف هودوء وحووَّت   تكولن العالقوو  الزوجيو  ريشوو  يف مهوه الر 

 رى وأبقاها.وي  الع،وهك أابلعروة الليقى.العروة الدائم .العروة اليت ترب  بني قله امليمن وربه
قة ني بلصوفها مول ني الوزوجبووا سالم الذي ينظر إىل البيحل بلصفه سكنا وأمنوا وسوالما،وينظر إىل العالقو  

 التحاب ..لتعان  و ورمح  وأنسا،ويقيم هذ  اهلصرة على ا ختيار املطل ،كك تقلم على التجاوب وا
ُ ِفيوِه َخوْيْ ا َكوْي ا  وَ ْكَرُهول تَ ُتُمولُهنَّ فَوَعسوى أَْن فَِإْن َكرِهْ »هل ا سالم ذاته الذي يقلل لازواج: « ا  َكثِوْيا  َاَْعوَل اّللَّ

.. 
ول تنفووووك أل كووووك يسووووتأين بعقوووودة الزوجيوووو  فووووال تفصووووم ألول خووووانر،وكك يستمسووووك بعقوووودة الزوجيوووو  فووووال

اقوو  قلب ،ومح  املتة العانفوونزوة،وكووك ُيفووج هلووذ  امليسسوو  ا نسوواني  الكووثى جووديتها فووال اعلهووا عرضوو  لنووزو 
 امليل الطائر هنا وهنا  ..

« ألنووووه   ُيبهووووا»ن يطلوووو  زوجووووه لرجوووول أراق أ -نووووه رضووووك اّلِل ع -ومووووا أعظووووم قوووولل عموووور بوووون ااطوووواب 
 « ..وُيك  أ  ت  البيلت إ  على احلهف فأين الرعاي  وأين التذممف..»

لن بووووه نووووزوة العانفوووو  وهووووم يعنوووو« احلووووه»ومووووا أتفووووه الكووووالم الوووورخيا الووووذي ينعوووو  بووووه املتحووووذلقلن ابسووووم 
بوول خيانوو  الزوجوو  لزوجهووا   -وهطوويم امليسسوو  الزوجيوو   -  انفصووال الووزوجني  -املتقلبوو ،ويبيحلن اب ووه 

أليسحل   هبهف  وخيان  الزوج لزوجته  أليك أنه   ُيبهاف  وموا يهجوك يف هوذ  النفولس التافهو  الصوغْية 
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ة امليل احليلاين املسوعلر.ومن امليكود أنوه   حطور هلوم أن يف مع  أكث من نزوة العانف  الصغْية املتقلب ،ونزو 
احليوواة موون املووروءة والنبوول والتجموول وا حتمال،مووا هوول أكووث وأعظووم موون هووذا الووذي يتشوودقلن بووه يف تصوولر 

 هاب  هزيل ..ومن امليكد نبعا أنه   حطر هلم خانر ..
ْن َكرِْهُتُمولُهنَّ فَوإِ »لمويمنني:اّلِل ل قلولّبم موا يقللوه اّلِل ..فهم بعيدون عنه يف جواهليتهم املزِوقو   فموا تستشوعر

ُ ِفيِه َخْْيا  َكِثْيا    « ..فَوَعسى أَْن َتْكَرُهلا َكْي ا  َوَاَْعَل اّللَّ
زوة نسووواني  عووون نوووحليووواة ا إن العقيووودة ا ميانيووو  هوووك وحووودها الووويت ترفوووع النفلس،وترفوووع ا هتماموووات،وترفع ا

 الفارغ البهيم ،ونمع التاجر،وتفاه  
ن موووووووووه   بووووووووود فوووووووووإذا تبوووووووووني بعووووووووود الصوووووووووث والتجمووووووووول واناولووووووووو  والرجووووووووواء.أن احليووووووووواة غوووووووووْي مسوووووووووتطاع ،وأن

مووال،   وريووحل موون ا نفصال،واسووتبدال زوج مكووان زوج،فعندئووذ تنطلوو  املوورأة  ووا أخووذت موون صوودا ،وما
َوِإْن :»يوه ف كوبه   الز اس قاق ككء منه،ولل كان قنطوارا مون ذهه.فأخوذ كوكء منوه إمث واضو ،ومنكر 

ُتْم ِإْحداُهنَّ ِقنْ  ،َوآتَويوْ  «.ُذونَُه ُّبْتاان  َوِإمْثا  ُمِبينا فوا ِمْنُه َكْي ا .أََشْخُ ال َشُْخذُ طارا  فَ أََرْقمُتُ اْسِتْبداَل َزْوج  َمكاَن َزْوج 
ْيووووَ  وَكَ »جيووووه:عوموووون مث ملسوووو  وجدانيوووو  عميقوووو ،ولل موووون لووووالل احليوووواة الزوجيوووو  وريوووو ،يف تعبووووْي موووول  

،َوَأَخوووْذَن ِموووْنُكْم  بوووال « أفضوووى»ويووودع الفعووول:« ..ِليظوووا فغَ يثاقوووا  مِ َشُْخُذونَوووُه َوقَوووْد أَْفضوووى بَوْعُضوووُكْم ِإىل بَوْعخ 
قوو  عنوود تووه.و  يمفعوولل حمدق.يوودع اللفووج مطلقا،يشووع كوول معانيووه،ويلقك كوول لالله،ويسووكه كوول إُياءا

سوووووووووووورار ت والتصلرات،واألحوووووووووووودوق ا؟سوووووووووووود وإفضوووووووووووواءاته.بل يشوووووووووووومل العلانوووووووووووو  واملشوووووووووووواعر،واللجداان
اة املشو ك  تلك احليوواهلملم،والتجاوب يف كل صلرة من صلر التجاوب.يدع اللفج يرسم عشرات الصلر ل
..ويف كووول  ن الزموووانموووآانء الليووول وأنووورا  النهار،وعشووورات الوووذكرايت لتلوووك امليسسووو  الووويت ضووومتهما فووو ة 

أو أموول  ا  يف أ إفضواء،ويف كوول اكوو  اختالجو  حووه إفضوواء.ويف كول نظوورة وق إفضوواء.ويف كول ملسوو  جسووم 
يف  ل التقووواءإفضووواء.ويف كووو إفضوواء.ويف كووول تفكووور يف حاضووور أو مسوووتقبل إفضووواء.ويف كوول كووول  إىل خلووو 

لووك التعبووْي ذ  ير ووه وليوود إفضوواء ..كوول هووذا احلشوود موون التصوولرات والظووالل واألنووداء واملشوواعر والعلانوو
عوووووو  املوووووواقي ر  ذلووووووك امل..فيتضوووووواءل إىل جوووووولا« ْعووووووخ  َوقَووووووْد أَْفضووووووى بَوْعُضووووووُكْم ِإىل بوَ  »املوووووولحك العجيووووووه:

ن موووك احلشووود الصوووغْي،وحجل الرجووول أن يطلوووه بعوووخ موووا قفع،وهووول يسوووتعرم يف خيالوووه ويف وجدانوووه ذلووو
الوذكرايت و ن الصولر صلر املاضك،وذكرايت العشرة يف حلظو  الفورا  األسوي   مث يضوم إىل ذلوك احلشود مو

 .« . ِمْنُكْم ِميثاقا  َغِليظا  َوَأَخْذنَ »واملشاعر عامال آخر،من للن آخر:
مووويمن وهوووول  رمتووووه قلوووههووول ميثوووا  النكا ،ابسوووم اّلِل،وعلووووى سووون  اّلِل ..وهووول ميثووووا  غلووويج   يسوووتهني  

 حانه الذين آمنلا،ويدعلهم ّبذ  الصف  أن ُي ملا هذا امليثا  الغليج.
نك  األبنووواء موووا نكووو  آاب هوووم مووون ن يوووأ -ع التفظيوووع والتبشووويع مووو -ويف وايووو  هوووذ  الفقووورة ُيووورم هرميوووا اب  

 النساء.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 903 

 فيتووزوج كووث الصووليوقوود كووان ذلووك يف ا؟اهليوو  حال .وكووان سووببا موون أسووباب عضوول النسوواء أحيوواان،حَّت 
 ذا األمووور أكووودم ُيووورم هوووامووورأة أبيوووه،أو إن كوووان كبوووْيا تزوجهوووا ابللرايووو  كموووا يووولّر الشوووكء   فجووواء ا سوووال

سووواَء  فاِحَشووو   َوَمْقتوووا  وَ ِإنَّوووُه كوووانَ  -َ  ْد َسووولَ ِإ َّ موووا قَووو - ُُكوووْم ِموووَن النِِسووواِء َو  تَوْنِكُحووولا موووا َنَكوووَ  آاب»التحووورمي:
 ي  بكول حكمو حنوالبشور    وإن كنا حنون -..ويبدو لنا من حكم  هذا التحرمي يالي  اعتبار ات « َسِبيال  

هلوووووووذ   راكنووووووواإق التشوووووووريع،و  يتلقووووووو  خضووووووولعنا له،وتسوووووووليمنا به،ورضوووووووا ان إاي  علوووووووى إقراكنوووووووا أو عووووووودم
 احلكم ،فحسبنا أن اّلِل قد كرعه،لنستيقن أن وراء  حكم ،وأن فيه املصلح .

 :ألم.والثاين  مكان انقلل:يبدو لنا من حكم  هذا التحرمي يالي  اعتبار ات:األول أن امرأة األب يف
يكر  أاب  رة ونبعوا،ففطو توه األولأ  حل  ا بن أاب  فيصب  يف خياله ندا له.وكثْيا ما يكر  الوزوج زوج امرأ

   اهليو .وهل معوا يف ا؟وميقته  والثالة:أ  تكولن هنوا  كوبه  ا ّر لزوجو  األب.األمور الوذي كوان سوائد
 خر بال مراء.هان  لآلكريه يهب  إبنساني  املرأة والرجل سلاء.و ا من نفك واحدة،ومهان  أحد ا م

مووول كووونيعا غايووو  الشوووناع  جعووول هوووذا الع -ني لنوووا لغْيهوووا  وووا يكووولن   يتبوووو  -هلوووذ  ا عتبوووار ات الظووواهرة 
ه يف د سوووول  منوووو..جعلووووه فاحشوووو .وجعله مقتووووا:أي بغضووووا وكراهي .وجعلووووه سووووبيال سووووي ا ..إ  مووووا كووووان قوووو

 نه ..ا؟اهلي ،قبل أن يرق يف ا سالم هرميه.فهل معفل عنه.م و  أمر  ّلِل سبحا
 سائر المحرمات من النساء – 23 -الدرس الرابع

ويف نظوويم األسوورة،طوولة يف تثالثوو  يف هووذا الوودرس،تتناول سووائر أنوولاع انرمووات موون النسوواء.وهك خوالفقوورة ال
َوبَنووووواُت َعمَّاُتُكْم،َوخا ُتُكْم،لاُتُكْم،وَ ْم،َوَأخَ ُحِرَِموووووحْل َعلَوووووْيُكْم أُمَّهاُتُكْم،َوبَناُتكُ »تنظووووويم اجملتموووووع علوووووى السووووولاء:

يت أَْرَضوْعَنُكْم،َوأَ اأْلَِن،َوبَناُت اأْلُْخحِل،َوأُمَّهاُتُكُم ال يت ضواَعِ ،َوأُمَّهاُت ِنسوائِ ْم ِموَن الرَّ َخلاُتكُ الَّ ُكْم،َوَرابئُِبُكُم الوالَّ
يت َقَخْلووُتْم ِّبِوونَّ  َحالئِووُل وَ  -لَووْيُكْم ْم ِّبِوونَّ فَووال ُجنوواَ  عَ نُوولا َقَخْلووتُ َتُكل  فَووِإْن  َْ  -يف ُحُجوولرُِكْم ِمووْن ِنسوواِئُكُم الووالَّ

 كووووواَن َغُفوووووولرا  ِإنَّ اّللََّ  -ْد َسوووووَلَ  ِإ َّ مووووووا قَووووو -ْختَووووونْيِ الَّوووووِذيَن ِموووووْن َأْصووووووالِبُكْم،َوأَْن َعَْمعُووووولا بَووووونْيَ اأْلُ أَبْنووووواِئُكُم 
 ُكووْم مووا َوراَء ذِلُكوومْ َوأُِحوولَّ لَ  -ْيُكْم  َعلَووِكتوواَب اّللَِّ   - َرِحيما .َواْلُمْحَصووناُت ِمووَن النِِسوواِء ِإ َّ مووا َمَلَكووحْل أمَْيووانُُكمْ 

.. »... 
 ديع األمم،البدائي  وامل قي  على السلاء.وقمعروف  يف مج -رم الزواج منهن ُيأي الللايت  -وانارم 

ئيوو ،مث ضوواقحل لب البداتعوودقت أسووباب التحرمي،ونبقووات انووارم عنوود كووَّت األمم،واتسووعحل قائرهتووا يف الشووع
 يف الشعلب امل قي .

ا ..وبعضوها ي  اليت بعودهلها،واهلبين  يف هذ  اهلي  واهلي  اليت قبوانرمات يف ا سالم هك هذ  الطبقات امل
 رضاع ،وبعضوهابسوبه ال حمرم  هرميا ميبدا،وبعضها حمرم  هرميوا ميقتوا ..وبعضوها بسوبه النسه،وبعضوها

 بسبه املصاهرة.
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لويت ترجوع إىل وقد ألغى ا سالم كل أنلاع القيلق األخرى،اليت عرفتها اجملتمعوات البشوري  األخرى.كوالقيلق ا
اخووووووتال  األجنوووووواس البشووووووري  وأللاوووووووا وقلمياهتووووووا.والقيلق الوووووويت ترجووووووع إىل اخووووووتال  الطبقووووووات ومقاماهتووووووا 

 .. 531يف ا؟نك اللاحد واللنن اللاحد   ا جتماعي  
 واحملرمات ابلقرابة يف  ريكة اعالمن أربع  بقات :

ه مهموووا ن جهووو  أمووومووون جهووو  أبيوووه أو أو هوووا :أصووولله مهموووا علووولا.فيحرم عليوووه التوووزوج مووون أموووه وجداتوووه مووو
 « ..ُحِرَِمحْل َعَلْيُكْم أُمَّهاُتُكمْ »عللن:

 هما نزللا :إانيهم مو وتنيتها:فروعه مهما نزللا.فيحرم عليه التزوج ببناته وبنات أو ق  ذكلرهم 
 « ..َوبَناُتُكمْ »

لتوووه نوووات أو ق إخلاتوووه وببوتلثتهوووا:فروع أبليوووه مهموووا نزلووولا.فيحرم عليوووه التوووزوج  ختوووه وببنوووات إخلتوووه وأخ
 « ..َوبَناُت اأْلَِن،َوبَناُت اأْلُْخحلِ « ...»َوَأَخلاُتُكمْ »وأخلاته:

د  ألبيوووووه أو جووووويووووه وعمووووو  ورابعتهووووا:الفروع املباكووووورة ألجوووووداق .فيحرم عليووووه التوووووزوج بعمتوووووه وخالته،وعمووووو  أب
ووواُتُكْم َوخوووا ُتُكمْ ..»أمه،وعمووو  أموووه وعمووو  جدتوووه ألبيوووه أو أموووه  اجوووداق لْي املباكووورة غوووموووا الفوووروع ..أ« َوَعمَّ

 ا ت.خلال واافيحل الزواج ّبم.ولذلك يبا  التزاوج بني أو ق األعمام والعمات وأو ق األ
 واحملرمات ابةصاهرة مخا :

أو مون جهو   مهما عللن.فيحرم علوى الرجول الوزواج  م زوجته،وجوداهتا مون جهو  أبيهوا أصلل الزوج  - 1
 زوج أم  ا التحووووووورمي  جووووووورق العقووووووود علوووووووى الزوج :سووووووولاء قخووووووول ّبوووووووا الوووووووأمهوووووووا مهموووووووا عللن.ويسوووووووري هوووووووذ

 « ..َوأُمَّهاُت ِنساِئُكمْ »:يدخل
ت كووانلا أم إان  مهمووا نزلن.فيحوورم علووى الرجوول الووزواج ببنووحل زوجتووه،وبنات أو قهووا،ذكلرا فووروع الزوجوو  - 2

يت ا َوَرابئِووُبُكمُ »مهمووا نزلوولا.و  يسووري هووذا التحوورمي إ  بعوود الوودخلل ابلزوجوو : ُكْم ِمووْن ِنسوواِئُكُم  يف ُحُجوولِر لووالَّ
يت َقَخْلُتْم ِّبِنَّ.فَِإْن  َْ َتُكلنُلا َقَخْلُتْم ِّبِنَّ فَ   « ..َ  َعَلْيُكمْ ال ُجنا الالَّ

لرجوول الووزواج بزوجوو  أبيه،وزوجوو  فيحوورم علووى ا -مهمووا علوولا  -األجووداق موون ا؟هتووني و زوجووات األب  - 3
..أي «  موا قَوْد َسوَل َ نِِسواِء ِإ َّ  ِموَن الَو  تَوْنِكُحولا موا َنَكوَ  آاب ُُكومْ ..»ا علولا أحد أجداق  ألبيه أو أمه مهم

 ما سل  يف ا؟اهلي  من هذا النكا  وقد كانحل عيز  ..
ابوون  ن صوولبه،وامرأةموواء،وأبنوواء األو ق مهمووا نزلوولا.فيحرم علووى الرجوول الووزواج ابموورأة ابنووه زوجووات األبن - 4

يف هورمي    لعاقة ا؟اهليو ..وذلك إبطا «ِبُكمْ َوَحالِئُل أَبْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصال»هما نزل:ابنه،أو ابن بنته م
 رة األحزاب.ل سكما جاء يف   -زوج  ا بن املتب .وهديد  اببن الصله.وقعلة أبناء التبب إىل آابئهم 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (.56ص  - 26للدكتلر علك عبد اللاحد وايف ص « األسرة واجملتمع»راجع كتاب: - 531
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م هوول ا؟مووع  عصووم  الرجوول.وانر خووحل الزوجوو  ..وهووذ  هوورم هرميووا ميقتا،مووا قامووحل الزوجوو  حيوو  ويفأ - 5
ا سول  مون هوذا النكوا  مو..أي « َل َ ا قَوْد َسومَوأَْن َعَْمُعلا َبنْيَ اأْلُْخَتنْيِ ِإ َّ »بني األختني يف وقحل واحد:

 يف ا؟اهلي  وقد كانحل عيز  ..
 وُيرم من الرضاع  ما ُيرم من النسه والصهر.وهذ  تشمل تسع حمارم :

يت أَْرَضْعَنُكمْ »للن:عأصلهلا مهما األم من الرضاع و  - 1  «.َوأُمَّهاُتُكُم الالَّ
وهووك يف  رضوواع وبناهتووا مهمووا نووزلن )وبنووحل الرجوول موون الرضوواع هووك موون أرضووعتها زوجتووهالبنووحل موون ال - 2

 عصمته(.
 «.َوَأَخلاُتُكْم ِمَن الرَّضاَع ِ »رضاع،وبناهتا مهما نزلن األخحل من ال - 3
ك أخوووحل )وااالووو  مووون الرضووواع هوووك أخوووحل املرضوووع.والعم  مووون الرضووواع هووو الرضووواع العمووو  وااالووو  مووون - 4

 زوجها(.
 للن.عن الرضاع )وهك اليت أرضعحل الزوج  يف نفللتها( وأصلل هذ  األم مهما أم الزوج  م - 5

 ما يف النسه.ك  -ويسري هذا التحرمي  جرق العقد على املرأة 
ات أو قهوا أرضعتها قبل أن تتوزوج ابلرجول( وبنونحل الزوج  من الرضاع )وهك من كانحل الزوج  قد ب - 6

 مهما نزللا.و  يسري هذا التحرمي إ  بعد الدخلل ابلزوج .
 جته.و ا؟د من الرضاع مهما عال )واألب من الرضاع هل من رضع الطفل من زو زوج  األب أ - 7

لك الووزواج ليووه كووذع فووال ُيوورم علووى هووذا الطفوول الووزواج  وون أرضووعته فحسووه،وهك أمووه موون الرضوواع.بل ُيوورم
 بضرهتا اليت تعتث زوج  أبيه من الرضاع(.

   ا بن من الرضاع مهما نزل.زوج - 8
ا؟موع بووني املورأة وأختهووا مون الرضوواع،أو عمتهووا أو خالتهوا موون الرضواع،أو أيوو  امورأة أخوورى ذات رحووم  - 9

 .. 532حمرم منها من انحي  الرضاع 
هرميهمووا نصووا يف اهليوو .أما سووائر هووذ  انرمووات فهووك تطبيوو  والنوولع األول والثالووة موون هووذ  انرمووات ورق 

فَوُقْلووحُل للحوودية النبوولي َعووْن َعاِئَشووَ  قَالَووحْل ِإنَّ أَفْولَووَ  َأَخووا َأىِب اْلُقَعووْيِك اْسووَتْأَذَن َعلَووىَّ بَوْعووَد َمووا نوَووَزَل احلَِْجوواُب 
ِإنَّ َأَخوووا َأىِب اْلُقَعوووْيِك لَوووْيَك ُهوووَل أَْرَضوووَعِ ،َوَلِكْن أَْرَضوووَعْتِ  فَووو - -َواّللَِّ  َ آَذُن لَوووُه َحوووَّتَّ َأْسوووَتْأِذَن َرُسووولَل اّللَِّ 

فَوُقْلووحُل اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإنَّ الرَُّجووَل لَووْيَك ُهووَل أَْرَضووَعِ ،َوَلِكْن  - -اْموورَأَُة َأىِب اْلُقَعووْيِك .فَووَدَخَل َعلَووىَّ َرُسوولُل اّللَِّ 
.قَواَل عُوْرَوُة فَبِوَذِلَك َكانَوحْل َعاِئَشوُ  تَوُقولُل َحِرُِمولا « اْئَذىِن َلُه،فَِإنَُّه َعُمِك،َترَِبحْل مَيِينُوِك  »أَْرَضَعْتِ  اْمرَأَتُُه .قَاَل 

 .. 533ِمَن الرََّضاَعِ  َما َُيْرُُم ِمَن النََّسِه..)أخرجه الشيخان(

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.األسرة واجملتمع»اقتبسحل هذ  التفصيالت  ا جاء يف كتاب الدكتلر علك عبد اللاحد وايف: - 532
 ( 3652[)303/ 9املكنز ] -( وصحي  مسلم 6156[ )337/ 20املكنز ] -صحي  البخارى - 533
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َا َأْخَثَْتُه أَنَّ َعمََّها ِموَن الرََّضواَعِ   َهوا َفَحَجبَوْتوُه فَوَأْخَثَْت َرُسولَل  -ُيَسومَّى أَفْولَوَ   -وَعْن َعاِئَشَ  َأوَّ اْسوَتْأَذَن َعَليوْ
 534«.َ  َهَْتِجِب ِمْنُه فَِإنَُّه َُيْرُُم ِمَن الرََّضاَعِ  َما َُيْرُُم ِمَن النََّسِه » فَوَقاَل هَلَا  --اّللَِّ 

فكوول مووا  -  خاصوو   عاموو  و  -رمي هووذ  هووك انرمووات يف الشووريع  ا سووالمي ،و  يووذكر الوونا علوو  للتحوو
 يذكر من علل،إ ا هل استنباط ورأي وتقدير ..

علول   وقود تكولن هنوافقد تكلن هنا  عل  عام .وقد تكلن هنا  علل خاص  بكل نلع من أنولاع انارم.
 مش ك  بني بعخ انارم.
 وعلى سبيل املثال يقال :

للراييووو  قووود الضوووع  ا امتوووداق الوووزمن.ألن اسوووتعداقات إن الوووزواج بوووني األقوووارب يضووولي الذري ،ويضوووعفها موووع
يدة،تضووا  جنبيوو  جدأت كووز وتتأصوول يف الذريوو .على عكووك مووا إذا تركووحل الفرصوو  للتلقووي  الوودائم بوودماء 

 استعداقاهتا املمتازة،فتجدق حيلي  األجيال واستعداقاهتا.
األن وبنوات  ت وبنواتااوا أو يقال:إن بعخ الطبقات انرم  كاألمهوات والبنوات واألخولات والعموات و 
يووراق أن  -جوولر الرابئووه واحل -األخحل.وكووذلك نظووائرهن موون الرضوواع .وأمهات النسوواء،وبنات الزوجووات 

الزوجيووو  مووون   احليووواةتكووولن العالقووو  ّبووون عالقووو  رعايووو  وعطووو ،واح ام وتووولقْي،فال تتعووورم ملوووا قووود اووود يف
عر الوويت يووراق هلووا فتخوودش املشووا -صووال ع رواسووه هووذا ا نفموو -خالفووات توويقي إىل الطووال  وا نفصووال 

 الدوام ..
أو يقال:إن بعخ هذ  الطبقات كالرابئه يف احلجلر،واألخوحل موع األخوحل،وأم الزوجو  وزوجو  األب ..  
يووووراق خوووودش املشوووواعر البنليوووو  أو األخليوووو  فيها.فوووواألم الوووويت هووووك أن ابنتهووووا قوووود تزامحهووووا يف زوجها،والبنووووحل 

الثي وو  عووا  بنتهووا الوويت تشوواركها حياهتووا،أو أختهووا الوويت تتصوول ّبووا،أو واألخووحل كووذلك،  تسووتبقك عانفتهووا 
أمهوووا،وهك أمهوووا  وكوووذلك األب الوووذي يشوووعر أن ابنوووه قووود حلفوووه علوووى زوجتوووه.وا بن الوووذي يشوووعر أن أاب  
الراحووووووول أو املطلووووووو  غووووووورمي له،ألنوووووووه سوووووووبقه علوووووووى زوجتوووووووه  ومثلوووووووه يقوووووووال يف حالئووووووول األبنووووووواء الوووووووذين مووووووون 

بووني ا بوون واألب موون عالقوو    اوولز أن تشوواب  أو يقووال:إن عالقوو  الووزواج جعلووحل األصالب،ابلنسووب  ملووا 
لتلسوويع نطووا  األسوورة،ومدها إىل مووا وراء رابطوو  القرابوو .ومن مث فووال ضوورورة هلووا بووني األقووارب األقربني،الووذين 

قريبووات إ  تضوومهم آصوورة القرابوو  القريبوو .ومن مث حوورم الووزواج موون هووي ء  نتفوواء احلكموو  فيووه،و  يووب  موون ال
 .535من بعدت صلته،حَّت ليكاق أن يفلحل من رابط القراب 

أو  .وسوولاء علمنووايووه مصلح وأاي مووا كانووحل العلوو ،فنحن نسوولم  ن اختيووار اّلِل   بوود وراء  حكموو ،و  بوود ف
ان القبلل.فا ميوالرضوى و  جهلنا،فإن هذا   ييير يف األمر كوي ا،و  يونقا مون وجولب الطاعو  والتنفيوذ،مع

 ا تسليما.ويسلم ّب ق  يف قله،ما   ُيتكم إىل كريع  اّلِل،مث   اد يف صدر  حرجا منها  يتح
                                                 

 ( 5236[)303/ 9املكنز ] -صحي  مسلم - 534
 السيد رمحه هللا () «.حقائ  ا سالم وأابنيل خصلمه»تابه:كما يقلل األستاذ العقاق يف ك  - 535
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 مث تبقى كلم  أخْية عام  عن هذ  انارم،ونا التشريع القرآين املبني هلا :
ء مووووون لتني اينتني:موووووا نكووووو  اهلابفيموووووا عووووودا حوووووا -إن هوووووذ  انرموووووات كانوووووحل حمرمووووو  يف عووووور  ا؟اهليووووو  

 ن اجملتمع ا؟اهلك ..على كراه  م -ني األختني.فقد كانتا جائزتني النساء،وا؟مع ب
 عوووور  ا؟اهليوووو  يف هرميها.إ ووووا حرمهووووا   يسووووتند إىل -  انووووارم كلهووووا وهوووول ُيوووورم هووووذ -ولكوووون ا سووووالم 

 « ...إخلُكْم ..ُحِرَِمحْل َعَلْيُكْم أُمَّهاتُ »ابتداء،مستندا إىل سلطانه اااص.وجاء النا:
ذا ر هول إقرا  هلوهوذا األمو ليك أمر ككليات إ ا هل أمر هوذا الودين كلوه.وإقرا  العقودة يفواألمر يف هذا 

 الدين كله،ولاصل الذي يقلم عليه:أصل األللهي  وإخالصها ّلِل وحد  ..
 للهي .صائا األإن هذا الدين يقرر أن التحليل والتحرمي هل من كأن اّلِل وحد ،ألوما أخا خ

نواس ،وُيرم علوى الللنواس موا ُيول هول الوذي ُيول -وحود   -غْي سولطان مون اّلِل.فواّلِل فال هرمي و  هليل ب
راق  ااموا ن هوذا موما ُيرم.وليك ألحد غْي  أن يشرع يف هذا وذا ،ولويك ألحود أن يودعك هوذا احلو .أل

 لدعلى األللهي  
 ليا،غْي قابووولان أصوووطوووالبومووون مث فوووإن ا؟اهليووو  هووورم أو هلل،فيصووودر هوووذا التحووورمي والتحليووول عنهوووا ابنوووال 
 رمووحل،فهل ُيكوومليوو  أو حللتصووحي ،ألنه   وجوولق لووه منووذ ا بتووداء.فإذا جوواء ا سووالم إىل مووا أحلووحل ا؟اه
ألوووا  -لووك إصوودار  هوو    اابتووداء ببطالنووه كليوو  بطووالان أصووليا،ويعتث  كلووه غووْي قائم. ووا أنووه صوواقر موون ج

حوورم كووي ا   ا أحوول كووي ا كانووحل ا؟اهليوو  هلووه،أو ذخووذ هوول يف إنشوواء أحكامووه إنشوواء.فإذمث -ليسووحل إهلووا 
لوويت م ا؟اهليوو  اقا ألحكوواكانووحل ا؟اهليوو  هرمووه،فهل ينشووئ هووذ  األحكووام ابتووداء.و  يعتووث هووذا منووه اعتمووا
 .وهك اّلِل ألحكام .أبطلها كلها،ألوا هك ابنل ،  تصدر من ا؟ه  اليت الك وحدها إصدار هذ  ا

 ن نطاقهووا كووكءعوو  حوورج ل واحلرموو  تشوومل كوول كووكء يف احليوواة ا نسوواني ،و هووذ  النظريوو  ا سووالمي  يف احلوو
  كوووراب،و  يفام،و  يفيف هوووذ  احليووواة ..إنوووه لووويك ألحووود غوووْي اّلِل أن ُيووول أو ُيووورم،يف نكوووا ،و  يف نعووو
   يف وضووع ..إ عوور ،و لبوواس،و  يف حركوو ،و  يف عموول،و  يف عقوود،و  يف تعاموول،و  يف ارتبوواط،و  يف

 ستمد سلطانه من اّلِل،حسه كريع  اّلِل.أن ي
الان ا ابنلووو  بطوووتصووودر أحكامهووو -كوووث أم صوووغر   -وكووول جهووو  أخووورى هووورم أو هلووول كوووي ا يف حيووواة البشووور 

حا واعتمواقا مي  تصوحيأصليا،غْي قابل للتصحي  املستأن .وليك جمكء هوذ  األحكوام يف الشوريع  ا سوال
ميلووووك إنشوووواء  صوووودر الووووذيتوووودأ هلووووذ  األحكام،مسووووتند إىل اململووووا كووووان منهووووا يف ا؟اهليوووو .إ ا هوووول إنشوووواء مب

 األحكام.
كووووذا نظووووم نظمته.وهوهكووووذا أنشووووأ ا سووووالم أحكامووووه يف احلوووول واحلرم ،وهكووووذا أقووووام ا سووووالم أو ضوووواعه وأ

 ا سالم كعائر  وتقاليد .مستندا يف إنشائها إىل سلطانه اااص.
اهليني يف كوول مووا حرموول  ومووا حللوول  ..عووب بتقريوور لقود عووب القوورآن بتقريوور هووذ  النظريوو ،وكرر ا؟وودل مووع ا؟و

« قُوووووْل:َمْن َحووووورََّم زِينَوووووَ  اّللَِّ الَّووووويِت َأْخووووورََج لِِعبووووواِقِ  َوالطَّيِِبووووواِت ِموووووَن الوووووِرِْزِ ف»املبووووودأ.فكان يسوووووأل يف اسوووووتنكار:
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َك ِإَ َّ حُمَرَّموا  َعلوى نواِعم  َيْطَعُموُه ِإ َّ أَْن قُوْل:  َأِجوُد يف موا أُوِحو« ..»ُقْل:تَعاَلْلا أَْتُل ما َحرََّم َرُبُكْم َعَلْيُكمْ ..»
َت   أَْو َقما  َمْسُفلحا  أَْو حلََْم ِخنزِير  ...إخل  « ..َيُكلَن َميوْ

التحليوول هوول لتحوورمي و اوكووان يوورقهم ّبووذ  ا سووتنكارات إىل ذلووك املبوودأ األساسووك.وهل أن الووذي ميلووك حوو  
 نإ  بسوولطان موومجعووني ..  فوورق و  نبقوو  و  أموو ،و  النوواس أاّلِل وحوود .وليك ذلووك ألحوود موون البشوور ..
ل لوووذي ُيلووووهل الدين.فاهووول الشوووريع ، - ابحووو  أي احلظووور وا -اّلِل.وفووو  كوووريع  اّلِل ..والتحليووول والتحووورمي 

يووودينلن  لنووواس إذنوُيووورم هووول صووواحه الووودين الوووذي يووودين الناس.فوووإن كوووان الوووذي ُيووورم وُيلووول هووول اّلِل،فا
حود وهوم ينلن هلوذا األاس إذن يودقيون اّلِل.وإن كوان الوذي ُيورم أو ُيلول أحودا غوْي اّلِل،فالنوّلِل،وهم إذن يف 

 إذن يف قينه   يف قين اّلِل.
سوووأل  موووه.وهك مواملسوووأل  علوووى هوووذا اللضوووع هوووك مسوووأل  األللهيووو  وخصائصوووها.وهك مسوووأل  الووودين ومفهل 

م لودينف وأيون هوان هوم مون ذا األمورف أيوا ميان وحدوق  ..فلينظر املسلملن يف أحناء األرم أين هم من هو
 من ا سالم ..إن كانلا ما يزاللن يصرون على اقعائهم لإلسالم   

 لنساء.انتهى ا؟زء الرابع ويليه ا؟زء ااامك مبدوءا بقلله تعاىل:وانصنات من ا
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 ]بقية سور  النساء[ ال هء الخامس ]الم لد الثاني [

 الخامس مقدمة ال هء

 بسم اّلّل الّرلن الّرحيم
 ضك مع سلرة النساء يف هذا ا؟زء،الذي يتضمن معظوم أهودا  السولرة وملضولعاهتا،اليت أمجلنوا ا كوارة 

 .536إليها يف مطالعها يف ا؟زء الرابع
 ثْية :كوْند يف هذا ا؟زء من األهدا  األساسي  للسلرة وامللضلعات الرئيسي  عناصر  

فطووورة لحيوووات المول بقيووو  مووون تنظووويم كووويون األسووورة وإقامتهوووا علوووى أسووواس تبوووحل مووون ْنووود يف الووودرس األ
ن تموووع معهوووا مووومحايووو  اجملو ومحايتهوووا مووون شيوووْي املالبسوووات العارضووو  يف جووول احليووواة الزوجيووو  ومحايتهوووا كوووذلك 

 انتشار الفاحش ،وا ستهتار ابحلرمات،ووهن الرواب  العائلي .
اول اريو ،كما تتنواليو  والتجوا قتصواقي .تتناول العالقوات امل  عيو  ا جتماكذلك ْند بقيو  مون التنظيموات 

 بعخ أحكام املْياّ،وحقل  امللكي  للجنسني يف اجملتمع ..
املسولم مون النظوام ا؟واهلك  نقول اجملتموع -مطالع السلرة  كما قلنا يف  -وهذ  التنظيمات وتلك تستهد  

وا رتفاع مي  ا؟ديوودة،  ا سوواليوو  امل سووب ،وتثبيحل املالمووإىل النظووام ا سووالمك للحيوواة وحموول املالموو  ا؟اهل
عدا يف املرتقووووى صووووواملضووووك ّبووووا  -ا املوووونهج الوووورابين موووون سووووف  ا؟اهليوووو  الوووويت التقطهوووو -اب؟ماعوووو  املسوووولم  

 الصاعد.إىل القم  السامق .
 سالم ..ا  ان وكرطمث ْند يف الدرس الثاين علقة إىل تقرير أصلل التصلر ا سالمك تبني حد ا مي

 .التكافل  ا؟ماعوووليقووولم هوووذا التقريووور املسوووتأن  قاعووودة لوووبعخ تنظيموووات أخووورى للتكافووول ا جتمووواعك  يف
ر لهووا،ومع األموو؟ماعوو  كالووذي يبوودأ موون أضووي  احلوودوق يف األسوورة،مث ميتوود ليشوومل انتوواجني والضووعا  يف ا

  ا نفا .يفالرايء نعم ،و ابلبذل والتكافل ْند تقبي  البخل ابملال،وا ختيال ابلثراء،وكتمان ال
ااموور   ائها،واعتبووارتطهر ألقكمووا ْنوود يف هووذا الوودرس جانبووا موون ال بيوو  النفسووي  ابلعبوواقة الوويت بوودأ ّبووا،وال

 حلكيم.ل بلي اقنسا   يتف  مع حال العباقة ..وذلك كخطلة يف نري  هرميها ..وف  املنهج ا
هودافهم ألمن كشوفا   ملقفوا موع أهول الكتواب يتضوويف الدرس الثالة ْند من ملضلعات السلرة األساسي

هوم عودوا  مرهم،واعتبوارأجيبوا مون اابيث  ونياهتم املاكرة اب؟ماع  املسلم ،وبياان لطبيع  كيدهم ومكرهم،وتع
 للمسلمني.وهتديدهم بسلء املصْي والعذاب األليم.

ياان حا ووا جازما.يكشوو  أمووا الوودرس الرابووع فيسووتهد  بيووان معوو  الدين،وكوورط ا ميان،وحوود ا سووالم.ب
عووون نبيعووو  النظوووام ا سوووالمك،ومنهج املسووولمني يف الطاعووو  وا تبووواع والتلقوووك مووون اّلِل وحووود ،والتحاكم إىل 
موونهج اّلِل وحوود ،واتباع حكوووم رسوولله وناعتوووه ..كمووا يكشوو  عووون تكووالي  املسووولمني يف األرم يف أقاء 

ابعتبوار  هوذا كلوه كورنا  -ج اّلِل يف حياة النواس األماانت إىل أهلها،واحلكم بني الناس ابلعدل،وإقام  منه
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موع التعجيوه مون أمور الوذين يودعلن ا ميوان،مث   ُيققولن كورنه األول مون التحواكم إىل  -لتحق  ا ميان 
 -مهموا اقعوا  املودعلن  -اّلِل ورسلله،مع الرضى والتسليم املطل  ..والتلكيد بعد التلكيد علوى أنوه   إميوان 

 شرط اللاض  الصري .إ  بتحق  هذا ال
نديوود ال قونه،والتضو  ابلقتووومون مث ْنوود يف الودرس ااووامك تلجيوه ا؟ماعوو  املسولم  حلمايوو  هوذا املوونهج اللا
تنقاذ   القتال، سوويان أهووداابملعوولقني واملنووافقني الووذين يبط وولن عوون ا؟هاق.واستجاكوو  الضوومائر امليمنوو ،بب

ج الرفيوووووع لوووووك املووووونهذالم،واتيعهم ابحليووووواة يف لووووول الضوووووعا  مووووون املووووويمنني مووووون قار الكفووووور إىل قار ا سووووو
 - -ر للنول لودرس  مواالكرمي،وبيان حقيق  األجل والقدر،لتطهْي القللب من اال  والفوزع ..وينتهوك 
هلوك ن،وللمنهج ا ذا الوديأن ميضك إىل ا؟هاق،ولل   اد إ  نفسه  فال مناص مون املضوك فيوه للتمكوني هلو

 القلمي.
سوالمك املعسوكر ا  وليو ،بنيل ْند يف الدرس السواقس بيواان للكثوْي مون قلاعود املعوامالت الدو ناسب  القتا

 ه أموور ملاجهوو غله،ولكنووو وكووَّت املعسووكرات املناوئوو  له،واملهاقن ،واملعاهوودة،فليك األموور أموور قوولة وبطووا 
 .. ا عا  لللاقع مع إقام  احلدوق املنظم  للعالقات ا نساني ،يف املعسكرات املختلف 

 عون اهلجورة يف لقاعودينويف الدرس السابع ْند احلدية عون ا؟هواق ابألمولال واألنفوك،يف صودق التنديود اب
ذا هوو  ..وينتهووك زيووزة كرميووعقار الكفر،حيووة يفتنوولن عوون قينهم،بينمووا قار ا سووالم قائم ،ورايوو  الوودين فيهووا 
ان حقيقووو  بهم،وبيوووهن يف نلالووودرس أيضوووا ابلتحضووويخ للمووويمنني علوووى القتال،ومتابعووو  أعدائهم،وعووودم الووول 

 ملق  امليمنني وملق  أعدائهم،واختال  وجهتهم ومصائرهم وجزائهم.
ويف الوووودرس الثووووامن نستشوووور  تلووووك القموووو  السووووامق  يف العوووودل ا سووووالمك،يف قصوووو  اليهوووولقي الووووذي اهتووووم 

ا كانوحل للما،وقامحل الشهاقات امللفق  ضد ،فنزل القرآن من املا األعلى يثئ هذا اليهلقي ..مع كول مو
تكيوووود  يهوووولق لإلسووووالم واملسوووولمني.ولكن العوووودل ا سووووالمك ا هلووووك هوووول العوووودل الووووذي   يتووووأير ابملوووولقة أو 

 .537الشنآن.وهل القم  السامق  اليت   تبل  إليها البشري  ق  إ  يف لالل هذا املنهج الرفيع الفريد
ت ال ،والتصوولراائر الضاء الشووعوالوودرس التاسووع جللوو  مووع الشوور  واملشووركني،وخرافات الشوور  وآتر  يف إنشوو

اين لعمول   األموالوى أسواس السوخيف   موع تصوحي  األوهوام واألمواين الزائفو  عون عودل اّلِل.وتقريور ا؟وزاء ع
 واألوهام.وتلكيد أن ا سالم هل وحد  الدين،وهل مل  إبراهيم.

عفني موون الللوودان حقوول  املستضوو  -امى موونهن وخباصوو  اليتو -ويعولق الوودرس العاكوور إىل النسواء وحقوولقهن 
ءات الوويت يعووا  ّبووا ملقوو  النشوولز وا عوورام موون وإىل ا جوورا -هوول امللضوولع الووذي بوودأت بووه السوولرة و  -

دونوه،ويكلن بالعشورة  جانه الزوج.مع بيان حدوق العدل املطللب يف معاكرة الزوجات،والذي   تسوتقيم
 خْيا منها الفرق ،عند ما يتعذر ا صال  ..
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التلجيهووووات ألحكووووام و ألحكووووام املتعلقوووو  ابألسوووورة،والعدل يف املعاكوووورة يوووورب  هووووذ  اوالتعقيووووه علووووى هووووذ  ا
ام  فيدل على ضوخ -م ّبابّلِل،وملكيته للسماوات واألرم وقدرته على الذهاب ابلناس واستبدال غْيهم 

الوذين ة تطرق إىل قعول مائر ويسواألمر،وعالقته  قيق  األللهي  اهلائل  ..ومن مث يستجيا تقولى اّلِل يف الضو
ن موو ا سووتطراق يفالقوورآن  آمنوولا إىل العوودل املطلوو  يف معووامالهتم كلهووا،ويف أحكووامهم مجيعهووا ..علووى نريقوو 

 القطاع الضي  اااص،إىل اني  الشامل العام.
 نوووافقني وقعووولةفوووا  واملمث اوووكء الووودرس األخوووْي يف هوووذا ا؟زء.وهووول يكووواق يكووولن مقصووولرا علوووى التنديووود ابلن

اااصو ،ومن  لم  وقياقهتوااعو  املسون ا؟اق اللاض  املستقيم وهذيرهم مون الول ء لغوْي ا؟مامليمنني إىل ا ميا
داء هوذا ملنافقني وأعولحي  مع اأو املص  ا جتماعي  التهاون وال اخك يف قينهم جمامل  أو مراعاة للعالقات 

 الدين.
 فرين.يتلللن الكا م الذيننافقلن هفهذ     من  ات النفا ،واملنافقلن يف الدر  األسفل من النار.وامل

 عقابوه ق ،واحلكمو  يفقته بعباوحتم الدرس،وحتم ا؟زء معه بتقرير حقيق  مييرة عن صف  اّلِل سبحانه،وعال
 يَوْفَعووُل اّللَُّ  مووا»ىل عقوواب راليقووه لوول آمنوولا وكووكروا:إ  حاجوو  بووه  -سووبحانه  -للمنحوورفني والضووالني.وهل 

ُ كاِكرا  َعِليمبَِعذاِبُكْم ِإْن َكَكْرمتُْ  ُتْمف وَكاَن اّللَّ  « ..ا   َوآَمنوْ
املا علووى نوواس،لل اسووتقعوون تعووذيه ال -سووبحانه  -وهوول تعبووْي عجيووه يوولحك للقلووه برمحوو  اّلِل،واسووتغنائه 

لكفوووور نفسووووهم ابمنهجه،وكووووكروا فضووووله يف هووووذا املوووونهج ومنتووووه ..ولكوووونهم هووووم الووووذين يشوووو ون العووووذاب أل
 . احلياةحلق من فساق يف األرم،وفساق يف النفك،وفساق يفوا؟حلق،وما ينش ه الكفر وا؟

كوولاط دى موون األوهكووذا يضووم ا؟ووزء جناحيووه علووى هووذا احلشوود موون األهوودا  وامللضوولعات،وعلى هووذا املوو
   لك بتلفي  اّللِ يلص فيما واألبعاق ..فنكتفك يف التقدمي له ّبذ  ا كارات ااانف ،ريثما نستعرم النص
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 [35إل   24(:اآليات 4]سور  النساء ):حد  الثالثةالو

 من أحكاا أنأيم ا سر  والم امع ا سالمي إداريا وأخالقيا وماليا

  
تَوغُوولا أُِحوولَّ َلُكووْم مووا َوراَء ذلَووْيُكْم وَ عَ اّللَِّ  َواْلُمْحَصووناُت ِمووَن النِِسوواِء ِإ َّ مووا َمَلَكووحْل أمَْيووانُُكْم ِكتووابَ }  ِلُكووْم أَْن تَوبوْ
هُ ْموولاِلُكْم حُمِْصووِننَي َغووْْيَ ُمسوواِفِحنَي َفَمووا اْسووَتْمتَوْعُتْم بِووهِ  َِ  َو  ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم ِفيمووا  نَّ أُُجوولَرُهنَّ َفرِيَضوو   نَّ فَووآتُلهُ  ِموونوْ

َ كووواَن َعِليموووا   ُتْم بِوووِه ِموووْن بَوْعوووِد اْلَفرِيَضوووِ  ِإنَّ اّللَّ ُكْم نَوووْل   أَْن يوَوووْنِكَ   َيْسوووَتِطْع ِمووونْ ( َوَموووْن  َْ 24)ِكيموووا  حَ َتراَضووويوْ
ُ أَْعلَووُم إبِِميوو ْلُمْيِمنوواتِ ِتُكُم ااْلُمْحَصووناِت اْلُمْيِمنوواِت َفِمووْن مووا َمَلَكووحْل أمَْيووانُُكْم ِمووْن فَوَتيووا اِنُكْم بَوْعُضووُكْم ِمووْن َواّللَّ

ُمتَِّخووووذاِت  ت  َغووووْْيَ ُمسوووواِفحات  َو َصووووناوِ  حمُْ ْلَمْعوووورُ بَوْعووووخ  فَوووواْنِكُحلُهنَّ إبِِْذِن أَْهِلِهوووونَّ َوآتُوووولُهنَّ أُُجوووولَرُهنَّ ابِ 
ِلَموْن َخِشوَك  ناِت ِموَن اْلَعوذاِب ذلِوكَ لَوى اْلُمْحَصوُ  موا عَ َأْخدان  فَِإذا أُْحِصنَّ فَِإْن أََتنْيَ بِفاِحَش   فَوَعَلْيِهنَّ ِنْصو
ُ َغُفولر  رَ  َ َلُكوْم َويَوْهوِدَيُكْم ُسوَنَن الَّوِذيَن  (25ِحويم  )اْلَعَنحَل ِمْنُكْم َوأَْن َتْصِثُوا َخْْي  َلُكوْم َواّللَّ ُ لِيُوبَونيِِ ْن ِمويُرِيوُد اّللَّ

ُ َعلِويم  َحِكوويم  ) ِبعُولَن الشَّووَهلاِت لَّووِذيَن يَوتَّ  يُرِيوُد أَْن يَوتُولَب َعلَووْيُكْم َويُرِيوُد ا( َواّللَُّ 26قَووْبِلُكْم َويَوتُولَب َعلَووْيُكْم َواّللَّ
ُ أَْن ُحَفِِووَ  َعوونْ 27أَْن َاِيلُوولا َمووْيال  َعِظيمووا  ) ْنسوواُن َضوو( يُرِيووُد اّللَّ أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا  اي (28ِعيفا  )ُكْم َوُخلِووَ  اْ ِ

َنُكْم اِبْلباِنِل ِإ َّ أَْن َتُكلَن ِع  َ كوانَ ْنُكْم َو  تَوْقتُوُللا أَ ْن َترام  مِ عَ ارَة    َشُْكُللا أَْملاَلُكْم بَويوْ ِبُكوْم  نْوُفَسوُكْم ِإنَّ اّللَّ
ْن ( إِ 30ى اّللَِّ َيِسووْيا  )اَن ذلِووَك َعلَوويِه انرا  وَكوو( َوَمووْن يَوْفَعووْل ذلِووَك عُووْدواان  َولُْلمووا  َفَسووْلَ  ُنْصوولِ 29َرِحيمووا  )

َهوْلَن َعْنوُه نَُكفِِوْر َعوْنُكْم َسويِِ اتِ  ُ  توَ ( َو 31ْدَخال  َكرميوا  )ُموْدِخْلُكْم ُكْم َونُوَعَْتِنُبلا َكبوائَِر موا تُونوْ َتَمنوَّوْلا موا َفضَّوَل اّللَّ
َ ِموْن َفْضوِلِه ِإنَّ ا اْكَتَسوْ َ َوْسو َوُللا اِصويه  ِ َّونَ نِِسواِء بِِه بَوْعَضُكْم َعلوى بَوْعوخ  لِلِرِجواِل َنِصويه  ِ َّوا اْكَتَسوُبلا َولِل ّللَّ

َ كوواَن ِبُكوولِِ َكووْكء  َعِليمووا  ) ُكْم الَّووِذيَن َعَقووَدْت أمَْيووانُ قْوَربُوولَن وَ َ  اْللالِووداِن َواأْلَ ا تَووورَ ( َوِلُكوولِ  َجَعْلنووا َموولاِ َ ِ َّوو32اّللَّ
َ كووواَن َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  َكوووِهيدا  ) ُ الِرِجووواُل قَولَّاُمووولَن َعلَوووى النِِسووواِء ِ وووا َفضَّووولَ  (33فَوووآتُلُهْم َنِصووويبَوُهْم ِإنَّ اّللَّ  اّللَّ

 َوالوووالَّيت لِْلَغْيوووِه ِ ووا َحِفووَج اّللَُّ  ات  حاِفظووات  ُت قانِتووْم فَالصَّوواحِلابَوْعَضووُهْم َعلووى بَوْعووخ  َوِ وووا أَنْوَفُقوولا ِمووْن أَْمووولاهلِِ 
َ  عَ نَْعَنُكْم فَوال تَوبوْغُولا أَ نَّ فَِإْن ْضرِبُلهُ خَتاُفلَن ُنُشلَزُهنَّ َفِعظُلُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ يف اْلَمضاِجِع َوا لَوْيِهنَّ َسوِبيال  ِإنَّ اّللَّ

ْن أَْهِلهوووا ِإْن يُرِيووودا ِه َوَحَكموووا  ِمووولا َحَكموووا  ِموووْن أَْهلِووو( َوِإْن ِخْفوووُتْم ِكوووقاَ  بَوْيِنِهموووا فَوووابْوَعثُ 34كووواَن َعِلي وووا َكبِوووْيا  )
َ كاَن َعِليما  َخبِ  نَوُهما ِإنَّ اّللَّ ُ بَويوْ  { (35ْيا  )ِإْصالحا  يُوَلفِِِ  اّللَّ

 أنأيم ا سر  عل  قواعد ال طر  -مقدمة الوحد  

ا  بعوود يو  يعوولق السووجوواء يف هووذ  السوولرة عوون تنظوويم األسوورة،على قلاعوود الفطوورة، هووذا الوودرس تكملوو  ملووا
ي تووه علووى  ام،الووذيذلووك إ  يف ملضووعني لبيووان بعووخ األحكووام التكميليوو  يف هووذا امللضوولع األساسووك اهل

 يف فهووا عنووه فسوواقلووى احنراعتنظيمووه جووراين احليوواة ا نسوواني  يف جمراهووا الفطووري اهلوواقئ الصوواحل،كما ي تووه 
 األرم كبْي.

وهوووذا الووودرس يتضووومن تكملووو  لبيوووان انرموووات مووون النسووواء.مث ُيووودق الطريقووو  الووويت ُيوووه اّلِل أن اتموووع عليوووه 
الرجوووووال والنسووووواء يف ميسسووووو  األسووووورة النظيف .ويكشووووو  عموووووا يف هوووووذ  الطريقووووو  مووووون تيسوووووْي علوووووى النووووواس 
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عليهووووووا تلووووووك امليسسوووووو   وختفيوووووو ،إىل جانووووووه نظافتهووووووا ونهارهتووووووا.ويقرر القلاعوووووود التنظيميوووووو  الوووووويت تقوووووولم
 األساسي ،واحلقل  واللاجبات امللقاة على عات  الطرفني املتعاقدين فيها.

لال سولم يف األموتموع املوإىل جانه هذا التنظيم يف األسرة يتطر  إىل ككء من التنظيم لوبعخ عالقوات اجمل
.ومووا يتبووع كووذلك   مووا كووان موون  تصووفييف فيبووني حقوول  الرجووال والنسوواء،يف املووال املكتسووه،واملال امللرّو

 عقلق التلاّر ابلل ء بني غْي األقارب.
 األصوول رب  ربطووا ققيقووا بووني هووذ  التنظيمووات واألحكووام وبوونيأن السوويا  يوو -بلجووه عووام  -و ووا يالحووج 

هيتوووه.فأخا قتضوووى ألل األول الكبوووْي لإلميوووان:وهل أن هوووذ  التنظيموووات واألحكوووام صووواقرة مووون اّلِل.وهوووك م
،والتشووريع للبشر،ووضووع األسووك هوول احلاكمي  -ذلووك يف مطلووع السوولرة  رانكمووا كوور   -خصووائا األللهيوو  

 اليت تقلم عليها حياهتم وارتباناهتم.
ويكرر كووذلك ألللهيوو .اوالسويا  مووا يووب يكوورر هوذا ا رتبوواط الوودقي  وينبووه إىل هووذ  اااصوي  موون خصووائا 

  هوذا املونهجاألمر يفزى ..فوا كارة إىل صودور هوذ  التنظيموات عون العلويم احلكويم ..وهوك إكوارة ذات مغو
يو  اصوائا ا هلاة ..هوذ  ا هلك كله هل قبل كل ككء أمر العلم الشوامل الكامل،واحلكمو  املدركو  البصوْي 

نوووا كوووقلة هان  ومووون الووويت يفقووودها ا نسوووان،فال يصووول  بعووودها أبووودا للضوووع املووونهج األساسوووك حليووواة ا نسووو
هلوه م أنوه قاقر، ليول،ويزعق،ورا  حب  يف التيه بوال ا نسان يف األرم كلما حاق عن منهج العليم احلكيم

 ونيشه وهلا ،أن حتار لنفسه وحلياته خْيا  ا حتار  اّلِل    
واألمر اهلخر الذي ييكد  سيا  الدرس ويكرر :هل أن مونهج اّلِل هوذا أيسور علوى ا نسوان وأخو  وأقورب 

موون رمحوو  اّلِل بضووع  ا نسووان أن يشوورع لووه هووذا إىل الفطوورة،من املنوواهج الوويت يريوودها البشوور ويهلووا،وأنووه 
 .538املنهج،الذي تكلفه احليدة عنه عنتا ومشق ،فل  ما تكلفه من هبلط وارتكاس

حلقيقووو  يف واقوووع البشووور التوووارحك وهوووك مصووودا  هوووذ  ا -النصووولص ابلتفصووويل  عنووود اسوووتعرام -وسووونرى 
اهليوو  علووى رين ا؟تووعيلن،عنوود مووا حقيقوو  واضووح  يف هووذا اللاقع،لوول  أن اهلوولى يطمووك القلوولب،ويعمك ال

 القللب والعيلن 
 من أحكاا النكا  28-24الدرس ا ول:

تَوغُوولا َواْلُمْحَصووَناُت ِمووَن النَِِسوواِء ِإ َّ َمووا َمَلَكووحْل أمَْيَووانُُكْم ِكتَوواَب اّللَِّ َعلَووْيُكْم َوأُِحوولَّ َلُكووْم َمووا َورَاَء ذَ »  ِلُكووْم أَْن تَوبوْ
ُهنَّ فَووآتُلُهنَّ أُُجوولَرُهنَّ َفرِيَضوو   َوَ  ُجنَوواَ  َعلَووْيُكْم ِفيَموواِ َْمووَلاِلُكْم حُمِْصووِننيَ    َغووْْيَ ُمَسوواِفِحنَي َفَمووا اْسووَتْمتَوْعُتْم بِووِه ِموونوْ

وووا ) وووا َحِكيم  َ َكووواَن َعِليم  ُتْم بِوووِه ِموووْن بَوْعوووِد اْلَفرِيَضوووِ  ِإنَّ اّللَّ  يوَوووْنِكَ  ( َوَموووْن َ ْ َيْسوووَتِطْع ِموووْنُكْم نَوووْل   أَنْ 24تَورَاَضووويوْ
ُ أَْعلَووُم إبِِميَووا ِنُكْم بَوْعُضووُكْم ِمووْن اْلُمْحَصووَناِت اْلُمْيِمنَوواِت َفِمووْن َمووا َمَلَكووحْل أمَْيَووانُُكْم ِمووْن فَوتَويَوواِتُكُم اْلُمْيِمنَوواِت َواّللَّ

ْْيَ ُمَسوووواِفَحات  َوَ  ُمتَِّخووووَذاِت بَوْعووووخ  فَوووواْنِكُحلُهنَّ إبِِْذِن أَْهِلِهوووونَّ َوآتُوووولُهنَّ أُُجوووولَرُهنَّ اِبْلَمْعووووُروِ  حُمَْصووووَنات  َغوووو
                                                 

ا سوالم :»يف كتواب « ختوب  واضوطراب»وفصول:« تصولر ا سوالمك ومقلماتوهخصوائا ال»يف كتاب:« الرابني »يراجع بتلسع فصل: - 538
 السيد رمحه هللا () «قار الشرو «.»ومشكالت احلضارة
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ِلَموْن َخِشوَك َأْخَدان  فَِإَذا أُْحِصنَّ فَِإْن أََتنْيَ بَِفاِحَش   فَوَعَلْيِهنَّ ِنْصوُ  َموا َعلَوى اْلُمْحَصوَناِت ِموَن اْلَعوَذاِب َذلِوَك 
ُ َغُفولر  َرِحويم  ) َ َلُكوْم َويَوْهوِدَيُكْم ُسوَنَن الَّوِذيَن ِموْن 25اْلَعَنحَل ِمْنُكْم َوأَْن َتْصِثُوا َخْْي  َلُكوْم َواّللَّ ُ لِيُوبَونيِِ ( يُرِيوُد اّللَّ

ُ َعلِويم  َحِكوويم  ) ُ يُرِيوُد أَْن يَوتُولَب َعلَووْيُكْم َويُرِيوُد الَّووِذيَن يَوتَِّبعُولَن الشَّووَهَلاِت 26قَووْبِلُكْم َويَوتُولَب َعلَووْيُكْم َواّللَّ ( َواّللَّ
ْنَساُن َضِعيف ا )27ا )أَْن َاِيُللا َمْيال  َعِظيم   ُ أَْن ُحَفَِِ  َعْنُكْم َوُخِلَ  اْ ِ  [«28-24(]النساء:28( يُرِيُد اّللَّ

ْنِكُحولا موا َو  توَ »عواىل: قللوه تلقد سب  يف واي  ا؟زء الرابع بيان انرمات مون النسواء حرمو  ذاتيو .وذلك يف
.ُحِرَِمحْل َعلَوووو فاِحَشوووو   َوَمْقتووووا  َوسوووواِإنَّووووُه كووووانَ  -  َّ مووووا قَووووْد َسووووَل َ إِ  -َنَكووووَ  آاب ُُكووووْم ِمووووَن النِِسوووواِء  ْيُكْم َء َسووووِبيال 

يت أَْرَضووْعَنُكْم اُت اأْلُْخحِل،َوأُمَّهوواُتكُ أْلَِن،َوبَنووابَنوواُت أُمَّهاُتُكْم،َوبَناُتُكْم،َوَأَخلاُتُكْم،َوَعمَّاُتُكْم،َوخا ُتُكْم،وَ  ُم الووالَّ
يت امَّهاُت ِنسواِئُكْم،َوَرابئُِبُكُم ،َوَأَخلاُتُكْم ِموَن الرَّضواَعِ ،َوأُ   -يت َقَخْلوُتْم ِّبِونَّ ُكْم ِموْن ِنسواِئُكُم الوالَّ يف ُحُجولِر  لوالَّ

َمعُولا بَونْيَ َوأَْن عَْ  -ْن َأْصوالِبُكْم الَّوِذيَن ِمو -نواِئُكُم بْ أَ َوَحالئِوُل  -فَِإْن  َْ َتُكلنُلا َقَخْلُتْم ِّبِنَّ َفال ُجناَ  َعلَوْيُكْم 
 «.نَّ اّللََّ كاَن َغُفلرا  َرِحيما  إِ  -ْد َسَلَ  ِإ َّ ما قَ  -أْلُْخَتنْيِ ا

م  رجوووووووال وووووووون يف عصوووووووفتتعلووووووو  ابنرموووووووات أل ...«َواْلُمْحَصوووووووناُت ِموووووووَن النِِسووووووواِء »أموووووووا هوووووووذ  التكملووووووو :
قووووا ذلووووك هقيآخرين.حمصوووونات ابلووووزواج موووونهم:فهن حمرمووووات علووووى غووووْي أزواجهوووون.  ُيوووول نكوووواحهن ...و 

  جملتمع،وصووويانا وحووودة ااألوىل يف نظوووام اجملتموووع ا سوووالمك،من قياموووه علوووى قاعووودة األسووورة،وجعله للقاعووودة
و ينشوأ ل ا؟نسوك،أا تصوا« كويلعي »هذ  األسرة من كل كائب ،ومن كل اختالط يف األنساب،ينشأ مون 

 من انتشار الفاحش ،وتلّل اجملتمع ّبا.
وهول  -فيوه امورأة بعينهوا لرجول بعينوه،ويتم بوه ا حصوان واألسرة القائم  على الزواج العلب،الذي تتخصا 

وحاجاتووووه احلقيقي ،الناكوووو   موووون كلنووووه « ا نسوووان»هووووك أكموووول نظوووام يتفوووو  مووووع فطوووورة  -احلفوووج والصوووويان  
وُيقوو   -وإن كانووحل تتضوومن هووذ  الغايوو  يف يناايهووا  -إنسوواان،حلياته غايوو  أكووث موون غايوو  احليوواة احليلانيوو  

ما يضمن هلوذا اجملتموع السولم املطم ن :سولم الضمْي.وسولم البيحل.وسولم اجملتموع أهدا  اجملتمع ا نساين،ك
 .539يف واي  املطا 

فول أي تواج إليهوا نُية الويت واملالحج بصف  لاهرة،أن الطفل ا نساين ُيتاج إىل ف ة رعاي  أنلل من الف  
 نسووووواني  حليووووواة ااات حيووووولان آخر.كموووووا أن ال بيووووو  الووووويت ُيتووووواج إليهوووووا ليصوووووب  قووووواقرا علوووووى إقرا  مقتضوووووي

 تد إىل ف ة نليل  أخرى.ا -ا ا نسان ّباليت يتميز  -امل قي    ا جتماعي  
وإذا كانووحل غايوو  امليوول ا؟نسووك يف احليوولان تنتهووك عنوود هقيوو  ا تصووال ا؟نسووك والتناسوول وا كثار،فإوووا يف 

ل ا رتبوواط الوودائم بووني الووذكر ا نسووان   تنتهووك عنوود هقيوو  هووذا اهلوود ،إ ا هووك اتوود إىل هوود  أبعوود هوو
ليوووتم إعوووداق الطفووول ا نسووواين حلمايووو  نفسوووه وحفوووج حياتوووه،وجله نعاموووه  -بوووني الرجووول واملووورأة  -واألنثوووى 

تربيوو  هووذا الطفوول وتزويوود   -وهووذا هوول األهووم ابلنسووب  ملقتضوويات احليوواة ا نسوواني   -وضوورورايته،كما يووتم 

                                                 
 السيد رمحه هللا ( ) «.قار الشرو «.»السالم العاملك وا سالم»من كتاب « سالم اجملتمع»و« سالم الضمْي»تراجع بتلسع فصلل: - 539
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  ييهلووه للمسووا   يف حيوواة اجملتمووع ا نساين،واملشووارك  يف برصوويد موون التجووارب ا نسوواني  واملعرفوو  ا نسوواني
 محل تبعته من انراق ال قك ا نساين عن نري  األجيال املتتابع .

يل  ا هوووك جمووورق وسووونسوووان إ وووومووون مث   تعووود اللوووذة ا؟نسوووي  هوووك املقووولم األول يف حيووواة ا؟نسوووني يف عوووا  ا 
نوراق  ول ملشوارك  يف اام بلاجوه لل بعد ا تصال ا؟نسك للقياركبتها الفطرة فيهما ليتم ا لتقاء بينهما ويط

كووووم هووووول ى.إ ووووا احلالشخصوووووك هوووول احلكووووم يف بقووووواء ا رتبوووواط بووووني الوووووذكر واألنث« اهلوووولى»النوووولع.و  يعوووود 
اين الووذي تمووع ا نسوو...واجووه النسوول الضووعي  الووذي اووكء مثوورة لاللتقوواء بينهما،وواجووه اجمل« اللاجووه»

  غايو  نسواني ،وهقيتبعو  ا لنسل إىل احلد الذي يصب  معه قاقرا على النهولم ابلُيتم عليهما تربي  هذا ا
 اللجلق ا نساين.

الصووحي .كما  م اللحيوودوكول هووذ  ا عتبووار ات ععوول ا رتبواط بووني ا؟نسووني علووى قاعودة األسوورة،هل النظووا
« اجووهالل »عول اععول ختصويا اموورأة لرجول هوول اللضوع الصووحي  الوذي تسوتمر معووه هوذ  العالق .والووذي 

 مشووووكل  تقووووع يف عا؟وووو  كوووول  جموووورق اللووووذة و  جموووورق اهللى،هوووول احلكووووم يف قيامهووووا،مث يف اسووووتمرارها،مث يف م
 أينائها،مث عند فصم عقدهتا عند الضرورة القصلى.

ل  حوووال« اللاجووه»وهووول  -وأي هتوولين موون كوووأن روابوو  األسوورة،وأي تووولهني لاسوواس الوووذي تقوولم عليووه 
شووويع الفلضوووى ،  ألوووا تا؟احمووو  حملووه،هك حماولووو  آمثووو « الشوووهلة»العارضوو ،و« زوةالنووو»املتقلوووه،و« اهلوولى»

ي م األسواس الوذتموع وهتودوالفاحش  وا حنالل يف اجملتمع ا نساين فحسه،بل كذلك ألوا هطوم هوذا اجمل
 يقلم عليه.

لتصوغْي بو  األسرة،وااتولهني رو ومن هنا نودر  مودى ا؟رميو  الويت تزاوهلوا األقوالم واألجهوزة الدنس ،املسوخرة ل
هلووووولى الووووى جمووووورق عموووون كوووووأن الووووورابط الزوجك،وتشووووليهه وهقوووووْي ،لإلعالء مووووون كووووأن ا رتبانوووووات القائمووووو  

موووا كابط الزوجوووك     مووون الووور املتقله،والعانفووو  اهلائجووو ،والنزوة ا؟احم .واجيووود هوووذ  ا رتبانات،بقووودر احلووو
ن يطلووووو  لرجووووول أراق أ -عنوووووه ضوووووك اّلِل ر  -نووووودر  مووووودى احلكمووووو  والعمووووو  يف قووووولل عمووووور بووووون ااطووووواب 

ايوووو ف وأيوووون أين الرعوُيووووك  أ  توووو  البيوووولت إ  علووووى احلووووهف فوووو»زوجتووووه،معلال ذلووووك  نووووه   يعوووود ُيبهووووا:
ن مووولة املختوووارة تلوووك الصوووفمسوووتمدا قللتوووه هوووذ  مووون تلجيوووه اّلِل سوووبحانه وتربيووو  القووورآن الكووورمي ل«..التوووذممف
 ..وذلوك« ثوْياكيوه خوْيا  هولا كوي ا واعول اّلِل فوعاكوروهن ابملعورو  فوإن كرهتمولهن فعسوى أن تكر »عباق :

لصوول  ات القللب،وعالجهووا حووَّت تفووكء ،وعوودم بووحل هووذ  اومقاوموو  نووزو  -مووا أمكوون  -لإلمسووا  ابلبيوولت 
العانفووو   مووون هوووزات إ  حوووني تفلوووك اجملووواق ت كلها،رعايووو  للجيووول الناكوووئ يف هوووذ  البيووولت وصووويان  هلوووا

 مع الري   املتقلب ،والنزوة ا؟احم ،واهللى الذاهه 
ويف لوول هووذ  النظوورة السووامي  العميق ،تتبوودى التفاهوو  والسووطحي  فيمووا ينعوو  بووه اليوولم أول ووك املووائعلن،وهم 
ميجدون كل ارتبواط إ  ا رتبواط الوذي ُيكوم اللاجه،والوذي يرعوى أمانو  ا؟ونك البشوري كلوه،وهك تنشو   

هوووذ  األجيوووال،  مصووولح  العلانووو  أجيوووال تووونهخ  قتضووويات احليووواة ا نسووواني  امل قيووو ،وهكيم مصووولح  
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اللقتيوو  الزائلوو   إن أقالمووا قنسوو  رخيصوو  وأجهووزة خبيثوو  ل يموو  توولحك لكوول زوجوو  ينحوور  قلبهووا قلوويال عوون 
بينموووا يسوووملن ارتبانهوووا «  رابنوووا مقدسوووا»زوجهوووا أن تسوووارع إىل خووودين ويسوووملن ارتبانهوووا خبووودينها هوووذا 

وانصووونات مووون »يف بيوووان انرموووات مووون النسووواء:واّلِل سوووبحانه يقووولل:«  عقووود بيوووع للجسووود»بوووذلك الوووزوج 
هووذا قوولل اّلِل.وذلووك قوولل املووائعني املسووخرين لتحطوويم هووذا اجملتمووع ونشوور «.حمرمووات»..فوويجعلهن « النسوواء

 «.واّلِل يقلل احل  وهل يهدي السبيل...»الفاحش  فيه 
امو  ا اّلِل.و ق يريودهيتإن جهلقا منظم  ملجه  تبذل  نشاء ملازين وقيم وتصلرات للمجتمع غْي تلوك الو

  ..ليت قررها اّللِ اجه  غْي و أسك للحياة وا رتبانات غْي تلك اليت أقامها اّلِل.ولتلجيه الناس واحلياة 
مني يف  حيواة املسولمك،وتدمْيوامللجهلن هلذ  ا؟هلق ُيسبلن أوم ينتهلن إىل هطويم قلاعود اجملتموع ا سوال

عوود أن تنهووار ألونان،بم حوولاجز تصوود أنموواعهم القدميوو  يف هووذ  ااألونووان ا سووالمي ،حَّت   تبقووى أمووامه
تموع اعود اجملل ق.إوا هطيم .عقائدها،وتنهار أخالقها،وتنهار جمتمعاهتا ..ولكن الكاري  أبعد من هذا مدى 

ان الفطرة اليت تقلم عليها حيواة ا نسوان.وحرم هطيم قلاعد - سالمك وحد  ا  اجملتمع  -ا نساين كله 
 انوووه مووونيووو .وذلك  رم  امل قموووع البشوووري مووون العناصووور الووويت همووول أمانتوووه الكثى.أمانووو  احليووواة ا نسوووانياجملت

لبو  النزوات املتقة اهلاقئ،املطم ن،اهلمن من علاصو  الشوهلات ا؟احمو ،و يف جل األسر  -األنفال امليهلني 
ناسووول غوووْي جمووورق الت لنهووولم  مانووو  ا؟ووونك البشوووري كلوووه.وهك كوووكء آخووورل -واهلووولى الوووذاهه موووع الوووري  

طموووو ن امل« اللاجووووه»وحدها،وتنحيوووو  « العلانوووو »احليوووولاين  وغووووْي جموووورق ا لتقوووواء الشووووهلاين علووووى أسوووواس 
؟يوول احلاضوور ويوودمر ا الثابووحل اهلوواقئ  وهكووذا هوو  اللعنوو  علووى ا؟وونك البشووري كلووه،إذ ُيطووم نفسووه بنفسووه

اّلِل  نو .وه  كلمو مو  اللعألجيوال القاقمنه مستقبل األجيال القاقم .لتحقي  لذاته هل،وكهلاته هل،وعلى ا
ّلِل ا إ  أن يرمحووووهعلووووى ااووووارجني علووووى كلمتووووه وفطرتووووه وتلجيهه.ويووووذو  ا؟وووونك البشووووري كلووووه وابل أموووور .

ملواح  هم مون الشور اهوا وتعصومابلعصب  امليمن  اليت تقر كلم  اّلِل ومنهجه يف األرم،وشخوذ بيود النواس إلي
ا هولتنهار حلاجز سوالمي ،م ُيسوبلن أووم فقو  إ وا ُيطمولن األونوان ا الذي يهي لنه ألنفسوهم  يوديهم.وه

 ا.نان ذاهتبتلك ا؟هلق امللجه  اابيث   اليت تتل ها أقالم وأجهزة من قاخل هذ  األو 
ييخوذن لسوبااي اللولايت كون تثناء يتعل  ابوهذا ا س..«.َلَكحْل أمَْيانُُكْم ِإ َّ ما مَ  -َواْلُمْحَصناُت ِمَن النِِساِء »

ن ع عالقوووواهتأسووووْيات يف حووووروب ا؟هوووواق ا سووووالمك وهوووون متزوجووووات يف قار الكفوووور واحلرب.حيووووة تنقطوووو
  زواجهن الكفار،ابنقطاع الدار.ويصبحن غْي حمصنات.

لوول أرحووامهن خهوور منهووا فووال أزواج هلوون يف قار ا سووالم.ومن مث يكفووك اسووتثاء أرحووامهن  يضوو  واحوودة يظ
هن مووون غوووْي عقووود أو أن يباكووور  - سوووالم اإن قخلووون يف  -حوووال  مووون احلمل.ويصوووب  بعووودها نكووواحهن 

 نكا  من يقعن يف سهمه،ابعتبار هن ملك ميني.سلاء أسلمن أم   يسلمن.
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 540ولقوووود سووووب  لنووووا يف ا؟ووووزء الثوووواين موووون هووووذ  الظالل،بيووووان ملقوووو  ا سووووالم موووون مسووووأل  الوووور   ملتهووووا 
ُتُموولُهْم َفُشووُدوا الْووَلتَ  فَِإمَّووا َمن ووا بَوْعووُد َوِإمَّووا َحووَّتَّ ِإذ»..كووذلك ورق بيووان آخوور عنوود تفسووْي قللووه تعوواىل: ا أَْيَخنوْ

يف ا؟ووووزء السوووواقس والعشوووورين فْيجووووع إليهمووووا يف « حمموووود»..يف سوووولرة « فِووووداء  َحووووَّتَّ َتَضووووَع احْلَووووْرُب أَْوزاَرهووووا
 ملاضعهما.

األسورى يف احلورب كموا ونكتفك هنا ابلقلل: ن املعسكر ا سالمك كان يعامل أعداء  يف مسأل  اس قا  
يعامللنوه مون حيووة مبودأ الر ،ويفضولهم يف نوولع معاملتوه للرقيوو  ويف اعتبوار  إنسوانيته فضووال كبوْيا.و  يكوون 
له بود مون ذلك.حيوة كوان اسو قا  األسورى نظاموا عامليوا   ميلوك ا سوالم إبطالوه مون جانوه واحود.وإ   

ن الكفووووار يصووووبحلن أحوووورارا.ف ج  كفوووو  كووووان األسوووورى موووون املسوووولمني يصووووبحلن رقيقووووا بينمووووا األسوووورى موووو
املعسكرات الكافرة علوى املعسوكر ا سوالمك،وتطمع هوذ  املعسوكرات يف مهامجتوه وهوك آمنو  مطم نو  مون 
علاقوووه اهلجلم،بووول وهوووك را ووو  غا ووو   ومووون مث   يكووون بووود مووون أن تكووولن هنوووا  سوووبااي كووولافر يف اجملتموووع 

ذكلون ويشوربن.فهنا  حاجو  فطريو  أخورى   بود هلون املسلم.فكي  يصنع ّبنف إن الفطرة   تكتفوك  ن 
مووووون إكوووووباعها وإ  التمسووووونها يف الفاحشووووو  الووووويت تفسووووود اجملتموووووع كلوووووه وتدنسوووووه  و  اووووولز للمسووووولمني أن 

 541ينكحلهن وهن مشركات.لتحرمي ا رتباط الزوجك بني مسلم ومشرك  
م عوووود اسووووتثاء أرحوووواب -فووووال يبقووووى إ  نريوووو  واحوووود هوووول إحووووالل وونوووو هن بووووال نكووووا  مووووا قموووون مشووووركات 

 املتزوجات منهن،وانقطاع صلتهن  زواجهن يف قار الكفر واحلرب.
مي والتحليووول صووول التحووور وقبووول أن ميضوووك السووويا  القووورآين يف تقريووور موووا ُيووول بعووود تلوووك انرموووات،يرب  بوووني أ

م حيواهتيف أمولر  نواس كوي اومصدر التحرمي والتحليل.املصدر الذي ليك لغْي  أن ُيورم أو ُيلول،أو يشورع لل
ع،أو عرفووا   هوولى يتبوول.فليسووحل املسووأ...هووذا عهوود اّلِل علوويكم وميثاقووه وكتابووه « ِكتوواَب اّللَِّ َعلَووْيُكمْ »مجيعووا:

 يطاع،أو ملروتت بي   تتحكم ..
ضووه ترعوولن مووا يفر احلرموو  و و إ ووا هوول كتوواب اّلِل وعهوود  وميثاقووه ..فهووذا هوول املصوودر الووذي تتلقوولن منووه احلوول 

 لبلن  ا كته عليكم وما عهد إليكم كذلك.عليكم وما يكتبه،وتطا
كوون ي؟اهليوو  و  رموو  يف او ووا يالحووج أن معظووم انرمووات الوويت حرمهووا القوورآن يف اهلايت السووابق ،كانحل حم

ه ا؟واهلك ذاتو لعور اعلوى كور  مون  -يبا  منها يف عر  ا؟اهلي  إ  ما نكو  اهلابء،وا؟موع بوني األختوني 
قورر حرمو  اء القورآن يجونسب  إىل املقحل  ولكون ملوا « مقيتا»يسمى عندهم لنكا  زوجات اهلابء.وقد كان 

 «  َلْيُكمْ عَ اَب اّللَِّ ِكت»انه:هذ  انرمات،  يرجع يف هرميها إىل عر  ا؟اهلي  هذا،إ ا قال اّلِل سبح
ل يق  األصووووووهووووووذ  ملسوووووو  تقتضووووووك اللقوووووول  أمامهووووووا لبيووووووان حقيقوووووو  األصوووووول ا عتقوووووواقي يف ا سووووووالم،وحق

 .فهذا البيان يفيدان يف أملر كثْية يف حياتنا اللاقعي :الفقهك
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نووه هوول ه.ابعتبار  أ وإذنووإن ا سووالم يعتووث أن األصوول اللحيوود الووذي يقوولم عليووه التشووريع للنوواس هوول أموور اّللِ 
 ليا،غْي قابولطوالان أصوبمصدر السلطان األول واألخْي.فكل ما   يقم ابتداء على هذا األصول فهول ابنول 

لك األصول ذك كل وضع   يستمد وجلق  من وا؟اهلي  ه -تأن .فا؟اهلي  بكل ما فيها للتصحي  املس
ئعها تقاليودها وكورا أصليا.ابنل  بكل تصلراهتا وقيمها وملازينهوا وعرفهوا و ابنل  بطالان -اللحيد الصحي  

ء  فيسوق  ابتودا  ألمور مجلواوقلانينها.وا سالم حني يسيطر علوى احليواة ويصورفها،ذخذ احليواة مجل ،وذخوذ 
ابوول للتصووحي  قليا غووْي كوول أوضوواع ا؟اهليوو  وكوول قيمها،وكوول عرفها،وكوول كوورائعها ألوووا ابنلوو  بطووالان أصوو

 املستأن  ..
قوورر  يصوول.إ ا هوول  هووذا األفووإذا أقوور عرفووا كووان سووائدا يف ا؟اهليوو ،فهل   يقوور   صووله ا؟وواهلك مسووتندا إىل

لق   يعوود لووه وجووقوود سووق  و فأما ذلووك الووذي كووان يف ا؟اهليوو  ابتووداء بسوولطانه املسووتمد موون أموور اّلِل وإذنووه.
 من الناحي  الشرعي .

ان مون بتوداء سولطاايف بعوخ املسوائل فهول ميون  العور  « العور »كذلك حني ُييل الفقوه ا سوالمك علوى 
،اسووتمداقا موون سوولطان الشووارع قوولة الشريع  -ائل يف هووذ  املسوو - فتصووب  للعوور  - موور اّلِل  -عنوود  هوول 

فليك تلاضووع موون النوواس وموون البي وو  الوويت تلاضووعحل علووى هووذا العوور  موون قبوول.   اسووتمداقا -ل اّلِل وهوو -
ع عتبوار  الشوار طان هول االبي و  علوى هوذا العور  هول الوذي مينحوه السولطان ..كوال ..إ وا الوذي مينحوه السول

 إاي  مصدرا يف بعخ املسائل.
يقوولل عمووا   لطان.وهل.وهوول وحوود  مصوودر السوووإ  بقووك علووى بطالنووه األصوولك،ألنه   يسووتمد موون أموور اّللِ 

فيشوْي « فموا َ ْ َذَْذْن بِوِه اّللَُّ  َن الودِِينِ ِموهَلُوْم  أَْم هَلُوْم ُكورَكاُء َكوَرُعلا»كانحل ا؟اهلي  تشورعه  وا   ذذن بوه اّلِل:
 فإىل أن اّلِل وحد  هل الذي يشرع.فهل هلم آهل  كرعحل هلم ما   ذذن به اّللِ 

يف   لقرآنيو كود  النصولص اقورر  وتي ت« ِكتواَب اّللَِّ َعلَوْيُكمْ »كبْي،الذي تشوْي إليوه هوذ  اللمسو :هذا األصل ال
ذا التشوووريع ي اعوول هلوووكوول مناسوووبات التشووريع،فما مووون موورة ذكووور القووورآن تشووريعا إ  أكوووار إىل املصوودر الوووذ

 سلطاان.
ُ ِّبوا ما أَنْوَزلَ »بقلله:أما حني يشْي إىل كرائع ا؟اهلي  وعرفها وتصلراهتا فهل يرقفها غالبا  « ا ِموْن ُسوْلطان  ّللَّ

 لحيد الصحي .ملصدر اللتحريرها من السلطان ابتداء،وبيان عل  بطالوا،وهك كلوا   تصدر من ذلك ا
ن األصول يف مك.من أوهذا األصل الذي نقرر  هنا هل ككء آخر غْي األصول املعورو  يف التشوريع ا سوال

 .اّلِل وإذنه ذلك  مرميها نا.فكلن األصل يف األكياء احلل،إ ا هل كاألكياء احلل،ما   يرق بتحر 
ا ن رجولع إىل مونفسوها قو فهل راجع إىل األصل الوذي قورران  ذاتوه.إ ا حنون نتحودّ عموا تشورعه ا؟اهليو  ل

كتسوه ه مون جديد،فيقرير  منتكرعه اّلِل.وهذا األصل فيه البطالن مجل  وكلي ،حَّت يقرر كرع اّلِل ما يرى 
 منذ أن يرق يف كرع اّلِل املشروعي  والسلطان.
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لنوواس اذي ميلوك فيوه جملوال الوافوإذا انتهوى السويا  مون بيوان انرمات،وربطهوا  موور اّلِل وعهد ،أخوذ يف بيوان 
لبيلت،وإقامو  انسني لتكولين فراق ا؟أن يلبلا قوافع فطرهتم يف التزاوج،والطريق  اليت ُيه اّلِل أن يلتقك ّبا أ

مووا  -ْم أُِحوولَّ َلُكوووَ »لعظوويم:سوورة،واملتاع ّبووذا ا لتقوواء يف نظافوو  ونهوور وجوود تليوو  ّبووذا األموور اميسسووات األ
توَ  -َوراَء ذِلُكْم  ُهنَّ  ..َفَموا اْسوُغلا ِ َْملاِلُكْم ..حُمِْصوِننَي َغوْْيَ ُمسواِفِحنيَ أَْن تَوبوْ  - فَوآتُلُهنَّ أُُجولَرُهنَّ َتْمتَوْعُتْم بِوِه ِمونوْ

ُتْم بِِه ِمْن بَوْعِد اْلَفرِيضَ فِ ناَ  َعَلْيُكْم َو  جُ  -َفرِيَض     « .. كاَن َعِليما  َحِكيما  ِ .ِإنَّ اّللََّ يما َتراَضيوْ
أي ألقاء  -ملاهلم لنسوووواء، ففيمووووا وراء هووووذ  انرمووووات املووووذكلرة فالنكووووا  حالل،وللووووراغبني فيووووه أن يبتغوووولا ا

 « ..ساِفِحنيَ حُمِْصِننَي َغْْيَ مُ »مث قال: لشراء أعراضهن ابألملال من غْي نكا   ومن   -صداقهن 
وجعلهووا قيوودا وكوورنا لالبتغوواء ابألملال،قبوول أن يووتم ا؟ملوو ،وقبل أن ميضووك يف احلوودية.و  يكتوو  بتقريوور 

زايقة « غوْي مسوافحني»بول أرقفهوا بنفوك الصولرة األخورى:« حمصونني»هذا القيود يف صولرته ا اابيو  املثبتو :
رم التشووريع والتقنووني ..مث لكووك يرسووم صوولرة لطبيعوو  العالقوو  األوىل الوويت ُيبهووا يف التلكيوود وا يضووا ،يف معوو

ويريدها ..عالق  النكا  ..وصلرة لطبيع  العالق  األخرى اليت يكرههوا وينفيهوا ..عالقو  املخاقنو  أو البغواء 
 ِكوَهاب  قَواَل ..وقد كانحل هذ  وتلوك معروفو  يف جمتموع ا؟اهليو ،ومع فا ّبوا كوذلك مون اجملتموع   َعوِن ابْونِ 

َأْخَثَتْووُه أَنَّ النَِِكوواَ  ِ  اْ؟َاِهِليَّووِ  َكوواَن َعلَووى أَْربَوَعووِ  َأحْنَوواء   - -َأْخووَثَىِن عُووْرَوُة بْووُن الووزَُبْْيِ أَنَّ َعاِئَشووَ  َزْوَج النَّووِبِِ 
َها ِنَكاُ  النَّاِس اْليَوْلَم،َحُْطُه الرَُّجوُل ِإىَل الرَُّجوِل  َولِيوَّتَوُه أَِو ابْونَوَتُه،فَوُيْصوِدقُوَها مُثَّ يَوْنِكُحَها،َوِنَكوا   آَخوُر فَِنَكا   ِمنوْ

هُلَووا َزْوُجَهووا،َو َ َكوواَن الرَُّجووُل يَوُقوولُل ِ ْمرَأَتِووِه ِإَذا َنُهووَرْت ِمووْن َنْمِثَهووا أَْرِسووِلى ِإىَل فُوواَلن  فَاْستَوْبِضووِعى ِمْنووُه .َويَوْعَتزِ 
 َ ا،َحَّتَّ يَوتَوبَووونيَّ َ مَحُْلَهوووا َأَصووواَّبَا َزْوُجَهوووا ِإَذا مَيَُسوووَها أَبَووود   مَحُْلَهوووا ِموووْن َذلِوووَك الرَُّجوووِل الَّوووِذى َتْستَوْبِضوووُع ِمْنوووُه،فَِإَذا تَوبَووونيَّ

َوووا يَوْفَعوووُل َذلِوووَك َرْغبَووو   ِ  َْنَابَوووِ  اْلَللَوووِد،َفَكاَن َهوووَذا النَِِكووواُ  ِنَكووواَ  اِ ْسِتْبَضووواِع،َوِنَكا    ،َوِإ َّ َتِموووُع  آَخوووُر اَْ َأَحهَّ
َهوا لَيَواىِلَ بَوْعوَد أَْن الرَّْهُ  َما ُقوَن اْلَعَشرَِة فَوَيْدُخُللَن َعَلى اْلَمْرأَِة ُكُلُهْم ُيِصويبُوَها .فَوِإَذا مَحَلَوحْل َوَوَضوَعحْل،َوَمرَّ َعلَ  يوْ

ُهْم أَْن مَيَْتِنَع َحوَّتَّ  َاَْتِمعُولا ِعْنوَدَها تَوُقولُل هَلُوْم قَوْد َعوَرفْوُتُم الَّوِذى  َتَضَع مَحَْلَها،أَْرَسَلحْل إِلَْيِهْم فَوَلْم َيْسَتِطْع َرُجل  ِمنوْ
وِه،فَويَوْلَحُ  بِوِه َولَوُدَها ، َ َيْسوَتِطيُع أَْن َكاَن ِمْن أَْمرُِكْم،َوَقْد َوَلْدُت فَوُهَل ابْوُنَك اَي فُواَلُن .ُتَسومِِى َموْن َأَحبَّوحْل اِب ِْ

 َاَْتِموُع النَّواُس اْلَكثِووُْي فَويَوْدُخُللَن َعلَوى اْلَموْرأَِة  َ َاَْتنِوُع ِ َّوْن َجاَءَهوا َوُهونَّ اْلبَوغَووااَي مَيَْتنِوَع بِوِه الرَُّجوُل .َوِنَكواُ  الرَّابِوعِ 
ووا َفَموووْن أَرَاَقُهوونَّ َقَخووَل َعَلْيِهنَّ،فَوووِإَذا مَحَلَووحْل ِإْحوودَ  حْل اُهنَّ َوَوَضوووعَ ُكوونَّ يَوْنِصووْ َ َعلَووى أَبْووووَلاِّبِنَّ رَااَيت  َتُكوولُن َعَلم 

ُعلا هَلَا َوَقَعْلا هَلُُم اْلَقاَفَ  مُثَّ َأحْلَُقلا َوَلَدَها اِبلَِّذى يَوَرْوَن فَاْلَتاَط بِِه،َوُقِعَى ا بْوَنُه  َ مَيَْتِنُع ِموْن َذِلَك،فَوَلمَّوا مَحَْلَها مجُِ
 542َ  النَّاِس اْليَوْلَم ."اِبحلَْ ِِ َهَدَم ِنَكاَ  اْ؟َاِهِليَِّ  ُكلَُّه،ِإ َّ ِنَكا  - -بُِعَة حُمَمَّد  

واألول هوول  -اء خاقنوو  والبغووسوولاء منووه امل -فالنلعووان الثالووة والرابووع  ووا السووفا  الووذي يوونا علووى نفيووه  
 ا حصان الذي ينا على نلبه ..أما الثاين فما ندري كي  نسميه    

 ي  ..امحاي  ووق .هلوالقرآن يصلر نبيع  النلع الذي يريد  اّلِل ..فهل إحصان ..هل حفج وصيان  .
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 ى:ر ويف قراءة أخبصيغ  اسم الفاعل،« حمصنني»هل إحصان للرجل وإحصان للمرأة.ففك هذ  القراءة 
ان فيفو .وهل إحصوقلميو  العبصيغ  اسم املفعلل.وكال املعنيوني يتحقو  يف هوذ  الصولرة النظيفو  ال« حمصنني»

 نيدة.و   راسخ  ذا األساس تبتللبيحل واألسرة واألنفال.إحصان هلذ  امليسس  اليت تقلم على ه
واهلخر:سوووفا  ..مفاعلووو  مووون السوووف ،وهل إراقووو  املووواء يف املنحووودر الووولانئ  مسوووافح  يشووو   فيهوووا الرجووول 
واملرأة،فْييقووان موواء احلياة،الووذي جعلووه اّلِل  متووداق النلع،ورقيووه،عن نريوو  اكوو ا  الرجوول واملوورأة يف إْنوواب 

ا  ا يريقانه للذة العابرة،والنزوة العارضو .يريقانه يف السوف  الولانئ  الذري  وتربيتها وحضانتها وصيانتها.فإذ
فووال ُيصوونهما موون الوودنك،و  ُيصوون الذريوو  موون التلوو ،و  ُيصوون البيووحل موون البوولار  وهكووذا يرسووم التعبووْي 
القووووورآين صووووولرتني كووووواملتني لنووووولعني مووووون احليووووواة يف كلمتوووووني اينتني.ويبلووووو  غايتوووووه مووووون هسوووووني الصووووولرة الووووويت 

،وتبشيع الصلرة اليت   يرتضيها،بينما هل يقرر حقيق  كل من الصلرتني يف واقوع احلياة.وذلوك مون يرتضيها
 .543بدائع التعبْي يف القرآن

ُهنَّ تَوْعُتمْ مْ َفَمووا اْسووتَ »فووإذا انتهووى موون هووذا القيوود لالبتغوواء ابألملال.عوواق ليقوورر كيوو  يبتغووى ابألموولال:  بِووِه ِموونوْ
 «.   َفآتُلُهنَّ أُُجلَرُهنَّ َفرِيضَ 

وهون موا  -احلالئول  مرأة مونفهل اعل صدا  املرأة فريض  هلا مقابل ا ستمتاع ّبا.فمن أراق أن يستمتع اب
لنكووا  )الووزواج(   عوون أي اأي عوون نريوو   -بتغا هووا لإلحصووان افووالطري  هوول  -وراء ذلكووم موون انرمووات 

،فهل حو  هلوا عوا منوه،و  إحسواانعليه أن ييقي هلا صداقها حتما مفروضا،  انفل ،و  تطل و  -نري  آخر 
ولويك  -اهليو  يف بعوخ األحولال يف ا؟ كموا كوان يقوع  -عليه مفروم.وليك له أن يريها وراي  بوال مقابول 

جووول امووورأة يف توووزوج الر يلوووه أن يقوووايخ عليهوووا مقايضووو  كموووا كوووان يقوووع يف زواج الشوووغار يف ا؟اهليووو .وهل أن 
  للمووووورأة ر هوووووذا احلوووووّبيمتوووووان  أو كوووووي ان  وبعووووود تقريووووومقابووووول أن يووووودفع للليهوووووا امووووورأة مووووون عنووووود   كأوموووووا 

شووو ك ،ووف  هتموووا املوفرضووويته،يدع البووواب مفتلحوووا ملوووا ي اضوووى عليوووه الزوجوووان بينهموووا وفووو  مقتضووويات حيا
ُتمْ َو  ُجناَ  َعَلْيُكْم ِفيما َتر »مشاعر  ا وعلانفهما أحد ا عا  اهلخر:  «.ْعِد اْلَفرِيَض ِ بوَ  بِِه ِمْن اَضيوْ

هديد .وبعوود أن أصووب  بعوود بيانووه و  - كلووه أو بعضووه  -عليهمووا يف أن تتنووازل الزوجوو  عوون مهرهووا  فووال حوورج
زيودها الوزوج ييهموا يف أن و  جنوا  عل -حقا هلوا خالصوا تتصور  فيوه كموا تتصور  يف سوائر أملاهلوا  ريو  

  اح . حري  و على املهر،أو يزيدها فيه.فهذا كأنه اااص.وهذا كأوما معا ي اضيان عليه يف
م  البصوْية كو ،واحلكمث اكء التعقيه.يرب  هذ  األحكام  صدرها ويكش  عما وراءها من العلم الكا

َ كاَن َعِليما  َحِكيما  :»  « ..ِإنَّ اّللَّ
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يوون أسولم مون فهول الوذي كورع هووذ  األحكوام.وهل الوذي كورعها عوون علوم وعون حكمو  ..فيعوور  ضومْي امل
ا مووويطموو ن إىل  -لووذي بينووه وبووني زوجووه اوأخصووها هووذا  -ياتووه يتلقووى األحكووام يف كوول كووأن موون كوو لن ح

َ كاَن عَ »يتلقا  من هذ  األحكام،الصاقرة عن العلم وعن احلكم    « ...ِكيما  ِليما  حَ ِإنَّ اّللَّ
 الهواج من ا ماء وعقوباهن عند المخال ة 25الدرس الثاني:

اج ا لوه يف الوزو ا،فقد رخونها احلريو  وتصولوفإذا كانحل لرو  املسلم هلل بينه وبني الزواج مون حورة هصو
 الفتن : من غْي احلرة،إذا هل   يصث حَّت يستطيع الزواج من حرة،وخشك املشق  أو خشك

  ِموووْن فَوتَويَووواِتُكمُ َموووا َمَلَكوووحْل أمَْيَوووانُُكمْ  نَووواِت َفِمووونْ ْلُمْيمِ }َوَموووْن َ ْ َيْسوووَتِطْع ِموووْنُكْم نَوووْل   أَْن يوَوووْنِكَ  اْلُمْحَصوووَناِت ا
ُ أَْعلَوووُم إبِِميَووواِنُكْم بَوْعُضوووُكْم ِموووْن بَوْعوووخ   نَّ أُُجووولَرُهنَّ اِبْلَمْعوووُروِ  ْذِن أَْهِلِهووونَّ َوآتُووولهُ ُحلُهنَّ إبِِ فَووواْنكِ  اْلُمْيِمنَووواِت َواّللَّ

 ِنْصووُ  َمووا َعلَووى  فَوَعلَووْيِهنَّ  بَِفاِحَشوو   ِإْن أَتَوونْيَ فَووْحِصوونَّ حُمَْصووَنات  َغووْْيَ ُمَسوواِفَحات  َوَ  ُمتَِّخووَذاِت َأْخووَدان  فَووِإَذا أُ 
ُ َغُفول ْصوِثُوا َخوْْي  أَْن تَ وَ اْلُمْحَصوَناِت ِموَن اْلَعووَذاِب َذلِوَك ِلَموْن َخِشووَك اْلَعنَوحَل ِمووْنُكْم  ({ 25ر  َرِحوويم  ) َلُكووْم َواّللَّ

 [ 25:]النساء
دوق ه،ويف حووواقعوووو يف حووودوق فطرتوووه،ويف حووودوق ناقتوووه.ويف حووودوق « ا نسوووان»إن هوووذا الووودين يتعامووول موووع 

    يواة ا سوالميرتقوى احلمحاجاته احلقيقي  ..وحني ذخذ بيد  لْيتفع به من حضويخ احليواة ا؟اهليو  إىل 
إنوه فقو  قوى الصواعد ..ىل املرتيغفل فطرته وناقته وواقعه وحاجاته احلقيقي ،بل يلبيها كلها وهل يف نريقه إ

البشوري    سوالم لْيفوعقود جواء ا.فلاقع ا؟اهليو  هاب ،و   يعتث واقع ا؟اهلي  هل اللاقع الذي   فكا  منه
 من وهدة هذا اللاقع  
 ن هوووذا اللاقوووعقووك واقوووع مووويف فطرتووه وحقيقتوووه ..واقتووودار ا نسوووان علوووى ال  « ا نسوووان»إ ووا هووول يعتوووث واقوووع 

ا  وو -قدرتووه مقووع كووذلك ..فلوويك اللاقووع فقوو  هوول جموورق تلبطووه يف وحوول ا؟اهليوو  ..أيوو  جاهليوو  ..فموون اللا
م هووول الوووذي يعلووو -سوووبحانه  -التسوووامك عووون ذلوووك اللحووول أيضوووا  واّلِل و علوووى الصوووعلق  -ركوووه يف فطرتوووه 

فسووه تلسوولس بووه ن كلهووا.هل الووذي خلقووه ويعلووم مووا« حقيقوو  ا نسووان»كله،ألنووه يعلووم « واقووع ا نسووان»
 ف«َأ  يَوْعَلُم َمْن َخَلَ  َوُهَل اللَِّطيُ  اْاَِبْيُ ..»

ه إبنووال  سووراح ر  ..إمووالم األول رقيوو  يتخلوو  موون احلووروب ريثمووا يووتم توودبْي أموووقوود كووان يف اجملتمووع املسوو
حسووووه  -بوووول مووووال امتنوووواان عليووووه بووووال مقابل.وإمووووا فووووداء مقابوووول إنووووال  سوووورا  أسووووارى املسوووولمني،أو مقا

إبابحو   م هوذا اللاقوعسوالوقد عوا  ا  -املالبسات والظرو  املنلع  فيما بني املسلمني وأعدائهم اناربني 
ينه.مللاجهوووو  واقووووع فطوووورهتن كمووووا ميملوووون هوووون ملووووك  -هليوووو  السووووابق  اكمووووا جوووواء يف   -اكوووورة ملووووك اليمووووني مب

 ج،بعود اسوتثاء أرحوام املتزوجوات مونهنأو بغوْي زوا  -ت إن كون ميمنوا -أسلفنا.مباكرهتن إما بوزواج مونهن 
نريوووو   عوووون ن ذلووووكيف قار احلرب، يضوووو  واحوووودة ..ولكنووووه   يووووب  لغووووْي سوووواقهتن مباكوووورهتن إ  أن يكوووول 

ن هوذ  جملتموع يوزاولهتن يف االزواج.  يب  هلن أن يبعن أعراضهن يف اجملتموع لقواء أجور و  أن يسورحهن سواق
 الفاحش  حلساّبم كذلك  
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 نَوووْل   أَْن ِطْع ِموووْنُكمْ  َيْسوووتَ َوَموووْن  َْ  »ويف هوووذ  اهليووو  يووونظم نريقووو  نكووواحهن والظووورو  املبيحووو  هلوووذا النكوووا :
 « ..ْيِمناتِ اِتُكُم اْلمُ ْن فَوَتيِت اْلُمْيِمناِت،َفِمْن ما َمَلَكحْل أمَْيانُُكْم مِ يَوْنِكَ  اْلُمْحَصنا

ة هصونها ذلوك أن احلور  -لوى نكوا  احلورة أي القودرة ع -إن ا سالم ييير الزواج من حورة يف حالو  الطولل 
    عووووو  -هنوووووا « حمصووووونات»احلريووووو  وتعلمهوووووا كيووووو  هفوووووج عرضوووووها،وكي  تصووووولن حرمووووو  زوجهوووووا.فهن 

على الضومْي  رائر،حمصنات ابحلري  وما تسبغهحولكن  ع   -متزوجات،فقد سب  هرمي نكا  املتزوجات 
ك ختشوووى كفيهوووا،وهيمووون كرامووو ،وما تووولفر  للحيووواة مووون ضوووماانت.فاحلرة ذات أسووورة وبيوووحل و عووو  وهلوووا مووون 

.ومن ه لغوْي احلورةكلو  ن هوذاالعار،ويف نفسها أنف  ويف ضمْيها عزة،فهك شىب السفا  وا حندار.و  ككء مو
ا الصولن  يكولن هلومث فهك ليسحل حمصن ،وحَّت إذا تزوجحل،فإن رواسه من عهد الر  تبقى يف نفسها،فال

هووذا كلوووه أن  ضووافا إىلوالعفوو  والعووزة الوويت للحرة.فضووال علوووى أنووه لوويك هلووا كوور  عوووائلك ختشووى تلليثووه ..م
ن مولور  يف صولرة م هجنو  اّبواحلرائر.فتعلو  نسلها من زوجها كان اجملتمع ينظور إلويهم نظورة أقىن مون أو ق 

  ا عتبووار ات   ..هلووذ الصوولر ..وكوول هووذ  ا عتبووار ات كانووحل قائموو  يف اجملتمووع الووذي تشوورع لووه هووذ  اهليوو
زواج مووووون طاعلا الوووووكلهوووووا آيووووور ا سوووووالم للمسووووولمني األحووووورار أ  يتزوجووووولا مووووون غوووووْي احلرائووووور،إذا هوووووم اسوووووت

كن إذا وجودت نتظوار.وليف حالو  عودم الطلل.موع املشوق  يف ا احلرائر.وجعل الوزواج مون غوْي احلورة رخصو  
م عون اليسور هم يوذوقهاملشق ،وخا  الرجال العنحل.عنحل املشق  أو عنوحل الفتنو .فإن الودين   يقو  أموام

 اهلخرين. مليمنات غْي احلرائر الللايت يف ملكالزواج من ا -إذن  -والراح  والطمأنين .فهل ُيل 
لويت رضويها هتوا الصولرة ار،وهك ذاليت يرضاها للعالق  بني الرجال األحرار وغْي احلرائويعني الصلرة اللحيدة ا

« ِتُكُم اْلُمْيِمنواتِ ِموْن فَوَتيوا انُُكمْ َفِموْن موا َمَلَكوحْل أمَْيو »من قبل يف زواج احلرائر:فأو  اوه أن يكون ميمنوات:
.. 

 .«ُجلَرُهنَّ ُهنَّ أُ َوآتُل »الا.وتنيا:اه أن يعطني أجلرهن فريض  هلن   لساقهتن.فهذا حقهن اا
 رة نكا .وتلثا:اه أن تكلن هذ  األجلر يف صلرة صدا :وأن يكلن ا ستمتاع ّبن يف صل 

ت  َغووووووْْيَ حُمَْصوووووونا»   راقنوووووو  و  سووووووفا :واملخاقن  أن تكوووووولن للاحد.والسووووووفا  أن تكوووووولن لكوووووول موووووون أراق
 «.ُمساِفحات  َو  ُمتَِّخذاِت َأْخدان  

ن حووودية مووا سووول  مووع إذ ذا  يعوور  هوووذ  األنوولاع موون ا تصوووال ا؟نسووك بوووني احلرائوور كوقوود كووان اجملتمووو
  كوذلك بوني غوْي احلرائور أنلاعوا مون البغاء.وقود كوان سواقة مون كموا كوان يعور   -نهوا رضك اّلِل ع -عائش  

 ن لعبود اّللِ قهتن.وكاأكرا  القلم يرسوللن رقيقواهتم يكسو   جسوامهن يف هوذا السوبيل القذر،حلسواب سوا
كسووو  لوووه مووون هوووذا أربوووع جووولار ي -ني يف املدينووو  وهووول مووون سووواقة قلموووه رأس املنوووافق -بووون أيب بووون سوووللل 

مووا هم ويزكيهم،كهووا،ويطهر السوبيل  وكانووحل هووذ  بقووااي أو حووال ا؟اهليوو ،اليت جواء ا سووالم لْيفووع العوورب من
 يرفع منها سائر البشري  كذلك  
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يوووو  ،هووووك نر «اتالفتيوووو»رجووووال األحوووورار وهووووي ء وكووووذلك جعوووول ا سووووالم نريقووووا واحوووودة للمعاكوووورة بووووني ال
ال  هلات انطووووالنكا ،الووووذي تتخصووووا فيووووه اموووورأة لرجوووول لتكوووولين بيووووحل وأسوووورة،  الووووذي تنطلوووو  فيووووه الشوووو

و سووووفا  أراقنوووو   البهائم.وجعوووول األموووولال يف أيوووودي الرجووووال لتوووويقى صووووداقا مفروضووووا،  لتكوووولن أجوووورا يف
يووه البشووري   في تتلووب  قيوو  موون وحوول ا؟اهلي ،الووذ..وكووذلك نهوور ا سووالم هووذ  العالقووات حووَّت يف قنيووا الر 

  يفالويت ترتفووع  اهليو  هوككلموا ارتكسوحل يف ا؟اهليو   والوذي تتلووب  فيوه اليولم يف كول مكووان،ألن راايت ا؟
 كل مكان،  راي  ا سالم 

 في ا سالا المالقات ا نسانية بين ا حرار والرقيق

نبغوك أن نقو  أموام تعبوْي القورآن عون حقيقو  العالقوات ي -بل أن نتجاوز هذا امللضوع مون اهليو  ق -ولكن 
عنود موا  ىل هوذا األمورإا الودين ا نساني  اليت تقلم بني األحرار والرقي  يف اجملتمع ا سوالمك،وعن نظورة هوذ

 «.فتيات»هن  ا يسميواجهه اجملتمع ا سالمك.إنه   يسمك الرقيقات:رقيقات.و  جلاري.و  إماء.إ
غْي األحرار تفرق  عنصوري  ني األحرار و ب  يفر   ..وهل« حْل أمَْيانُُكْم ِمْن فَوَتياِتُكُم اْلُمْيِمناتِ َفِمْن ما َمَلكَ »

إ ووا  -لموذا  يعتقواقات وا عتبووار ات السوائدة يف األرم كلهووا كموا كانووحل ا   -تتنواول األصول ا نسوواين 
ُ أَ »رتبوووووواط:ا حموووووولر ا يووووووذكر ابألصوووووول اللاحوووووود،واعل اهلصوووووورة ا نسوووووواني  واهلصوووووورة ا ميانيوووووو   وووووو ْعلَووووووُم َواّللَّ

ْنِكُحلُهنَّ فَوا«:»هالأ»إ ا يسميهم ..وهل   يسمك من هن ملك هلم ساقة.« إبِِمياِنُكْم،بَوْعُضُكْم ِمْن بَوْعخ  
 «.إبِِْذِن أَْهِلِهنَّ 

ا لووه له.فهووذكن كسوبها  أوهول   اعوول مهوور الفتواة لسوويدها.فمهرها إ ووا هول حوو  هلا.لووذلك حورج موون قاعوودة 
 « ..َوآتُلُهنَّ أُُجلَرُهنَّ »ليك كسبا،إ ا هل ح  ارتبانها برجل:

نات  َغوووْْيَ حُمَْصوو:»وهوول يكوورمهن عوون أن يكوون ابئعووات أعوورام بووثمن موون املال،إ ووا هوول النكووا  وا حصووان
 « ..ُمساِفحات  َو  ُمتَِّخذاِت َأْخدان  

للضووع،الذي ايف هووذا  فتيووات،حَّت وهوونوكلهووا ملسووات واعتبووار ات هموول نووابع التكوورمي  نسوواني  هووي ء ال
 اقتضته مالبسات وقتي ،  تطعن يف أصل الكرام  ا نساني .

مانوه  الرقي ،وحر لنظورة إىلوحني يقاس هذا التكرمي إىل ما كان سائدا يف جاهلي  األرم كلهوا يلموذا  مون ا
دو موودى ..يبوو« ني سوواا ن»السوواقة  وسووائر احلقوول  الوويت ت تووه علووى هووذ  « إنسوواني »حوو  ا نتسوواب إىل 

ات ر عون املالبسول،بغخ النظووهل يرعاها يف مجيوع األحولا« ا نسان»النقل  اليت نقل ا سالم إليها كرام  
 الطارئ  اليت هد من أوضاع بعخ األانسك،كلضع ا س قا .

صونعه ويبدو مدى النقل  البعيدة حني يقاس صنيع ا سالم هذا،وتنظيموه ألوضواع هوذ  احلالو  الطارئو   وا ت
أو « ال فيووه»ا؟يوولش الفاهوو  يف هووذ  ا؟اهليوو  احلديثوو  بنسوواء وفتيووات الووبالق املفتلحوو .وكلنا يعوور  حكايوو  

قصوو  اللحوول الووذي تلوو  فيووه جيوولش ا؟اهليوو  الفاهوو  يف كوول مكووان  وختلفووه وراءهووا للمجتمووع حووني ترحوول 
ه الفاحشو  مون هوي ء الفتيوات يعاين منه السونلات الطولال  مث يقورر ا سوالم عقلبو  رففو  علوى مون ترتكو
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بعوووووووود إحصووووووووواوا ابلزواج،واضوووووووووعا يف حسوووووووووابه واقعهوووووووووا ولروفهوووووووووا الووووووووويت ععلهوووووووووا أقووووووووورب إىل السوووووووووقلط يف 
الفاحش ،وأضووع  يف مقاوموو  ا غووراء موون احلرة،مقوودرا أن الوور  يقلوول موون احلصووان  النفسووي ،ألنه يغووخ موون 

كمووا يقوودر احلالوو    -ا ابء يف نفووك احلوورة وكال ووا كووعلر يثووْي  -الشووعلر ابلكرام ،والشووعلر بشوور  العائلوو  
وا قتصوواقي ،واختالفها بووني احلوورة واألموو ،وأيرها يف جعوول هووذ  أكثوور تسوواحما يف عرضووها،وأقل   ا جتماعيوو  

 -مقاوم   غراء املال وإغراء النسوه  ون يراوقهوا عون نفسوها  يقودر ا سوالم هوذا كلوه فيجعول حود األمو  
 صن  ابحلري  قبل زواجها.نص  حد احلرة ان -بعد إحصاوا 

نصوو  ومفهوولم أن ال«.َن اْلَعووذابِ ْحَصووناِت ِموولَووى اْلمُ فَووِإذا أُْحِصوونَّ.فَِإْن أَتَوونْيَ بِفاِحَشوو  ،فَوَعَلْيِهنَّ ِنْصووُ  مووا عَ »
 جم.يكلن من العقلب  اليت هتمل القسم .وهك عقلب  ا؟لد.و  يكلن يف عقلب  الر 

عقلبو   رة البكر.أمواه بوه احلو  امليمن  املتزوج  علقبحل بنص  ما تعاقوإذ   ميكن قسمتها  فإذا زنحل ا؟اري
رة البكور لوى احلوعوهول نصو  موا  -ا؟اري  البكر فمختل  عليها بوني الفقهاء.هول تكولن هوذا احلود نفسوه 

يف كتووه  يتوول   ا مووامف أم تكوولن شقيبووا يتوول   سوويدها وقون النصوو  موون احلوودف وهوول خووال  يطلووهو  -
 الفقه.

راعاة هوذا الودين للاقوع النواس ولوروفهم،يف اللقوحل الوذي ذخوذ فنق  أمام م - لالل القرآن يف -أما حنن 
  يديهم يف املرتقى الصاعد النظي .

حوول ابسووم هووذا يتلبطوولن يف الل  قون أن يوودعهمواقووع النوواس، -كمووا قلنووا   -إن هووذا الوودين ذخووذ يف اعتبووار  
أضوع  مون  -وجو  ز ولول كانوحل مت -مييرات.ععول اللاحودة  اللاقع  وقد علم اّلِل ما ُيي   ياة الرقي  مون

ك   رة.ولكن كووذلعقلبوو  احلوومقاوموو  ا غووراء واللقوولع يف ااطي وو .فلم يغفوول هووذا اللاقووع ويقوورر هلووا عقلبوو  ك
 اعل هلذا اللاقع كل السلطات،فيعفيها وائيا من العقلب .

 مضواعف  يفقي  سوببا احنطاط قرج  الر قلام وس .يلحج كل املييرات وكل املالبسات.كذلك   اعل من 
قيو  الطبقوات الراملنحطو  و االعقلب ،كما كانحل قلانني ا؟اهلي  السائدة يف األرم كلها تصونع موع الطبقوات 

 أو مع اللضعاء واألكرا  ختف  عن األكرا ،وتقسل على الضعا .
وموون »الطبقوو .فكان يقوولل:كووان املعموولل بووه يف القووانلن الروموواين الشووهْي أن تشوودق العقلبوو  كلمووا احنطووحل 

مصوواقرة نصوو  مالووه.وإن كووان موون  -إن كووان موون بي وو  كرميوو   -يسووتهل أرملوو  مسووتقيم  أو عذراء،فعقلبتووه 
 .544«بي   ذميم  فعقلبته ا؟لد والنفك من األرم

أن « منلكاسوو »وهوول القووانلن املعوورو  ابسووم « منوول»وكووان املعموولل بووه يف القووانلن اهلنوودي الووذي وضووعه 
سووتح  القتول،فال اوولز للحواكم إ  أن ُيلوو  رأسوه.أما غووْي  فيقتول  وإذا موود أحود املنبوولذين إىل الث وك إن ا

  545بر ك يدا أو عصا ليبطا به قطعحل يد  ...إخل 
                                                 

 ) السيد رمحه هللا (مدون  جلستنيان ترمج  عبد العزيز فهمك.  - 544
 ) السيد رمحه هللا ( (07/  1) -ماذا خسر العا  ابحنطاط املسلمني   - 545
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وا َأَ َُّهوْم َكوْأُن اْلَموْرأَِة اْلَمْخُزوِميَّوِ  الَّوَِّت َسوَرَقحْل،فَوَقاَل َوَمو -َعْن َعاِئَشَ  و  ْن يَُكلِِوُم ِفيَهوا رضوى هللا عنهوا أَنَّ قُوَرْيش 
،َفَكلََّموُه أَُسواَمُ ،فَوَقاَل - -فَوَقواُللا َوَموْن َاْوَ ُِئ َعَلْيوِه ِإ َّ أَُسواَمُ  بْوُن َزيْود ،ِحُه َرُسولِل اّللَِّ  - -َرُسلَل اّللَِّ 
َلُكْم » ،مُثَّ قَواَل .مُثَّ قَاَم فَاْخَتطَوهَ « أََتْشَفُع ِ  َحدِ  ِمْن ُحُدوِق اّللَِّ »  - -َرُسلُل اّللَِّ  َوا أَْهلَوَك الَّوِذيَن قَووبوْ ِإ َّ

ُْم َكانُلا ِإَذا َسوَرَ  فِويِهُم الشَّورِيُ  تَورَُكولُ ،َوِإَذا َسوَرَ  فِويِهُم الضَّوِعيُ  أَقَواُملا َعَلْيوِه احْلَودَّ،َوا ،لَوْل أَنَّ فَاِنَموَ  َأوَّ مْيُ اّللَِّ
 . 546« ا ابْوَنَ  حُمَمَّد  َسَرَقحْل َلَقطَْعحُل يََدهَ 

 وليجعوول«.للاقووعا»ار ات وجوواء ا سووالم ليضووع احلوو  يف نصووابه وليأخووذ ا؟وواين ابلعقلبوو ،مراعيا مجيووع اعتبوو
ة قبوول ا حصووان.فال يوو خا فيعفيهووا موون العقلبوو ،واعل نصوو  حوود احلوور  - بعوود ا حصووان -حوود األموو  

عهووا كووذلك غفوول واقي  إراقهتووا ملغوواة كليوو  موون ارتكوواب الفعوول هووحل ونووأة الظرو .فهووذا خووال  اللاقووع.و 
ضوووعا  قون لووو  عووون واقوووع احلووورة.و  يتشووودق تشووودق ا؟اهليووو  موووع الوواقعهوووا حت -فيعاقبهوووا عقووواب احلووورة 

 األكرا     
تغفر   العنصوووري ،و   التفرقووووموووا توووزال ا؟اهليووو  احلديثووو  يف أمريكوووا ويف جنووولب إفريقيووو  ويف غْيهوووا توووزاول هوووذ

م هوول كانحل.وا سووال  وا؟اهليوو  هووك ا؟اهليوو  حيووة« لننيامللوو»مووا   تغفوور  للضووعا  « البوويخ»لاكوورا  
 ا سالم ..حية كان ..

يف غوْي  -طاع الصوث .فمن استمث تنتهك اهلي  ببيان أن الزواج من ا ماء رخص  ملن حشى املشق  أو الفتن 
ِشووَك ْن خَ لِووَك ِلَمووذ»أسوولفنا  موون املالبسووات الوويت هووي  ابلووزواج موون ا موواء: فهوول خْي.ملووا -مشووق  و  فتنوو  

ُ َغُفلر  رَ   .« .ِحيم  اْلَعَنحَل ِمْنُكْم.َوأَْن َتْصِثُوا َخْْي  َلُكْم.َواّللَّ
إن اّلِل   يريوود أن يعنووحل عبوواق ،و  أن يشوو  علوويهم.و  أن يوولقعهم يف الفتنوو .وإذا كووان قينووه الووذي اختووار  

حووودوق فطووورهتم ا نسووواني ،ويف  هلم،يريووود مووونهم ا سوووتعالء وا رتفووواع والتسوووامك،فهل يريووود مووونهم هوووذا كلوووه يف
حووووودوق نوووووواقتهم الكامنووووو ،ويف حوووووودوق حاجوووووواهتم احلقيقيووووو  كووووووذلك ..وموووووون مث فهووووول موووووونهج ميسوووووور،يلحج 
 -الفطرة،ويعر  احلاج ،ويقدر الضرورة.كل ما هنالوك أنوه   يهتو  للهوابطني ابهلبولط،و  يقو  أموامهم 

مون ا؟هود يف حماولو  التسوامك،أو مون يبار  هبلنهم،وميجد سقلنهم.أو يعفويهم  -وهم غارقلن يف اللحل 
التبعوو  يف قلوو  مقاوموو  ا غووراء  وهوول هنووا يهيووه ابلصووث حووَّت تتهيووأ القوودرة علووى نكووا  احلرائوور فهوون أوىل أن 
تصان نفلسهن ابلزواج،وان تقولم علويهن البيولت،وأن ينجو  كورام األبنواء،وأن ُيسون ا كورا  علوى ا؟يول 

ا إذا خشووك العنحل:عنووحل املشووق  عنوود الصووث،وعنحل الفتنوو  الوويت   الناكووئ،وأن ُيفظوون فووراش األزواج ..فأموو
« فتيووواتكم»تقاوم،فهنووا  الرخصووو ،واناول  لرفووع مسوووتلى ا ماء،بوووذلك التكوورمي الوووذي يضووفيه علووويهن.فهن 

وا؟ميووع بعضووهم موون بعووخ يووربطهم ا ميووان.واّلِل أعلووم اب ميووان.وهلن مهوولرهن فريضوو .وهل «.أهلهوون»وهووم 

                                                 
 ( 3475) -املكنز  -صحي  البخارى - 546
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 سووفا  ..وهوون مسوويو ت إن وقعوون يف ااطي وو  ..ولكوون مووع الرفوو  والتخفيوو  ومراعوواة نكووا    راقنوو  و 
ُ َغُفلر  َرِحيم  »الظرو :  « ..َواّللَّ

 ملضووعها يفء ..وهووك يعقووه ّبووا علووى ا ضووطرار لنكووا  غووْي احلرائر.ويعقووه ّبووا علووى ختفيوو  عقلبوو  ا مووا
 وراء كل اضطرار.املناسه عقه هذ  وتلك.فمغفرة اّلِل ورمحته وراء كل خطي  ،و 

 بين إراد  هللا وإراد  أصحاا الشهوات 28 - 26الدرس الثالث:

 رة يف املوونهج لاسوومث اووكء التعقيووه الشووامل علووى تلووك األحكووام وعلووى تلووك التنظيمووات الوويت كوورعها اّللِ 
فسوووووك واالقوووووك تلا  النا سوووووالمك،لْيفع ّبوووووا اجملتموووووع املسووووولم مووووون وهووووودة احليووووواة ا؟اهليووووو  ولْيفوووووع ّبوووووا مسووووو

  للجماعوووو  قيووووه ليكشوووووا جتموووواعك  إىل القموووو  السووووامق  النظيفوووو  اللضووووي   الوووويت رفعووووه إليهووووا.اكء التع
قو  موا يموات وعون حقيت والتنظاملسلم  عن حقيق  ما يريد  اّلِل هلا ّبوذا املونهج وبتلوك األحكوام والتشوريعا

ُ »:يريد  ّبا الذين يتبعولن الشوهلات وُييودون عون مونهج اّللِ  َ لِ يُرِيوُد اّللَّ َن ِموْن ْهوِدَيُكْم ُسوَنَن الَّوِذي َلُكْم،َويوَ يُوبَونيِِ
ُ يُرِ  ُ َعِليم  َحِكيم .َواّللَّ َن يَوتَِّبُعلَن الشَّوَهلاِت أَْن َاِيلُولا َلْيُكْم،َويُرِيُد الَِّذي يَوُتلَب عَ يُد أَنْ قَوْبِلُكْم،َويَوُتلَب َعَلْيُكْم،َواّللَّ

ُ أَْن حَُ   « ..ِعيفا  ْنساُن ضَ فَِِ  َعْنُكْم،َوُخِلَ  اْ ِ َمْيال  َعِظيما .يُرِيُد اّللَّ
املونهج الوذي  اق  فيبوني هلوم حكمو  تشوريعاته هلم،ويطلعهوم علوى موا يفيتلطو  موع عبو -سبحانه  -إن اّلِل 

ذي ُيووديهم ىل هووذا األف .األفوو  الووإوهوول يوورفعهم  -سووبحانه  -يريوود  حليوواهتم موون خووْي ويسوور.إنه يكوورمهم 
 يشرعه هلم وليقلل هلم:إنه يريد:أن يبني هلم .. فيه،ليبني هلم حكم  ما

َ َلُكوووومْ » ُ لِيُوبَوووونيِِ حلكموووو ،وأن ن تووووروا هووووذ  اريوووود لكووووم أ..يريوووود اّلِل ليكشوووو  لكووووم عوووون حكمتووووه وي« يُرِيووووُد اّللَّ
 ازا وهوك ليسوحلو  ألغو تتدبروها،وأن تقبللا عليها مفتلحك األعني والعقولل والقلولب فهوك ليسوحل معميوات

كوووورمي تكووووم ..وهوووول لو  غايوووو  وأنووووتم أهوووول  قرا  حكمتهووووا وأهوووول لبيووووان هووووذ  احلكموووو  هكمووووا   علوووو  لووووه 
   الكرمي.ذا التلطلإلنسان،يدر  مدا  من ُيسلن حقيق  األللهي  وحقيق  العبلقي ،فيدركلن مدى ه

مجيعووا.وهل موونهج نني ذي سوونه للموويماّلِل الوو ..فهووذا املوونهج هوول موونهج« َويَوْهووِدَيُكْم ُسووَنَن الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلُكمْ »
قبوووول وموووون  يمنوووو  موووونتبووووحل يف أصوووولله،ملجد يف مباقئووووه،مطرق يف غاايتووووه وأهدافووووه ..هوووول موووونهج العصووووب  امل

 بعد.ومنهج األم  اللاحدة اليت امعها ملكه ا ميان على مدار القرون.
زموان   يف كولنهج اّللِ موبذلك امع القرآن بني املهتدين إىل اّلِل يف كول زموان ومكوان ويكشو  عون وحودة 

شوعر ل.وهك لفتو  تحوه الطليوومكان ويرب  بني ا؟ماع  املسلم  وامللكه ا مياين امللصلل،يف الطريو  الال
 آصوووورة املوووونهج ،عمعهووووااملسوووولم  قيقوووو  أصووووله وأمتووووه ومنهجووووه ونريقووووه ..إنووووه موووون هووووذ  األموووو  امليمنوووو  ابّللِ 

ني يف  رسوولم  للموويمن املهووا سوون  اّللِ ا هلك،علووى اخووتال  الزمووان واملكووان،واختال  األونووان واأللوولان وتربط
 كل جيل،ومن كل قبيل.

كم ...ليأخوووذ هووديكم سوونن الوووذين موون قبلكم،لووْيمحيبووني لكوووم وي -سووبحانه  -..فهووول « َويَوتُوولَب َعلَووْيُكمْ »
 فيه .. لى السْيبيدكم إىل التلب  من الزلل،والتلب  من املعصي .ليمهد لكم الطري ،ويعينكم ع
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ُ َعلِوووويم  َحِكوووو» ذ  حلكموووو  عووووكء هووووالعلووووم وا ...فعوووون العلووووم واحلكموووو  تصوووودر هووووذ  التشووووريعات.ومن« يم  َواّللَّ
   املونهج ويفيف نبيعو التلجيهوات.العلم بنفلسوكم وأحولالكم.والعلم  وا يصول  لكوم وموا يصولحكم.واحلكم 

ُ يُرِيووووُد أَْن يَوتُوووولَب َعلَووووْيُكْم َويُرِ ...»تطبيقاتووووه علووووى السوووولاء  ووووَهلاِت أَْن اَِ بِ ِذيَن يَوتَّ يووووُد الَّووووَواّللَّ يلُوووولا َمووووْيال  عُوووولَن الشَّ
ا موويقته،وحقيقوو  نهجووه ونر ..وتكشوو  اهليوو  اللاحوودة القصووْية عوون حقيقوو  مووا يريوود  اّلِل للنوواس  « َعِظيمووا  

 إ ووووا يتبووووع عووون موووونهج اّللِ  وكووول موووون ُييوووود -يريووود  ّبووووم الووووذين يتبعووولن الشووووهلات،وُييدون عوووون موووونهج اّلِل 
هول إ  هوولى  وا لتوزام ،وكول موا عودا  إنا سوتقام  هج واحود هول ا؟وود و نفلويك هنالوك إ  مو -الشوهلات 

ويشوووورع هلووووم م منهجه،يتبع،وكوووهلة تطوووواع،واحنرا  وفسوووول  وضووووالل.فماذا يريوووود اّلِل ابلنووواس،حني يبووووني هلوووو
 سنتهف إنه يريد أن يتلب عليهم.يريد أن يهديهم.

 لسامق .القم  ا قى الصاعد إىليريد أن انبهم املزال .يريد أن يعينهم على التسامك يف املرت
 ق فيشرعها لعبا ّلِل،و اوماذا يريد الذين يتبعلن الشهلات،ويزينلن للناس منابع ومذاهه   ذذن ّبا 
 ملستقيم.الطري  اإوم يريدون هلم أن مييللا ميال عظيما عن املنهج الراكد،واملرتقى الصاعد و 

لصولرة تموع وهديود اهوْي اجملسابق :ميدان تنظويم األسورة وتطويف هذا امليدان اااص الذي تلاجهه اهلايت ال
ا لصلر،وتبشووويعهاداها مووون عوووالنظيفووو  اللحيووودة،اليت ُيوووه اّلِل أن يلتقوووك عليهوووا الرجوووال والنسووواء وهووورمي موووا 
تبعوولن ريوود  الووذين ييمووا الووذي وتقبيحهووا يف القلوولب والعيوولن ..يف هووذا امليوودان ااوواص مووا الووذي يريوود  اّلِل و 

 الشهلاتف
إراقة قة التطهوووووووْي،و ظووووووويم،وإرافأموووووووا موووووووا يريووووووود  اّلِل فقووووووود بينتوووووووه اهلايت السوووووووابق  يف السووووووولرة.وفيها إراقة التن

 التيسْي،وإراقة ااْي اب؟ماع  املسلم  على كل حال.
ك اجتمواع قوك،أو،أو أخالوأما ما يريد  الذين يتبعلن الشوهلات فهول أن يطلقولا الغرائوز مون كول عقوال:قيب

  نمولم الوذي ا.السعار ل  السعار ا؟نسك انملم بال حاجز و  كاب ،من أي للن كان..يريدون أن ينط
م معوووووه يقوووور معوووووه قلوووووه،و  يسوووووكن معوووووه عصوووووه،و  يطمووووو ن معوووووه بيوووووحل،و  يسووووولم معوووووه عووووورم،و  تقووووول 

ب  ضوواب  إ  ضووا انّ بووالأسوورة.يريدون أن يعوولق اهلقميوولن قطعوواان موون البهووائم،ينزو فيهووا الووذكران علووى ا 
 -احلريوو ،وهك  لشوور ابسوومأو احليلوو  أو مطلوو  اللسوويل   كوول هووذا الوودمار،وكل هووذا الفسوواق،وكل هووذا ا القوولة

 ّلِل املويمننيام آخور للشوهلة والنوزوة  وهوذا هول امليول العظويم الوذي ُيوذر ليسحل سولى اسو -يف هذا اللضع 
إىل  تمووع املسوولمرق اجملم لووإاي ،وهوول ُيووذرهم مووا يريوود  هلووم الووذين يتبعوولن الشووهلات.وقد كووانلا يبووذللن جهووده

ل ذاتوه موا مي النظي .وهوهلوك القول ا؟اهلي  يف هذا اجملال األخالقك،الذي تفلقلا فيه وتفورقوا بفعول املونهج ا 
  ع قون ا نطوووال اجملتموووتريووود  اليووولم األقوووالم اهلابطووو  واألجهوووزة امللجهووو  لتحطووويم موووا بقوووك مووون احلووولاجز يف

 اّلِل. م إن كاء،حني تقر  العصب  امليمن  يف األر البهيمك،الذي   عاصم منه،إ  منهج اّللِ 
 نهج وأحكام.مه له من واللمس  األخْية يف التعقيه تتلىل بيان رمح  اّلِل بضع  ا نسان،فيما يشرع

 والضرار.   والضرروالتخفي  عنه  ن يعلم ضعفه،ومراعاة اليسر فيما يشرع له،ونفك احلرج واملشق
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ُ أَْن ُحَفِِ » ْنساُن َضِعيفا  يُرِيُد اّللَّ  .. «َ  َعْنُكْم،َوُخِلَ  اْ ِ
هات،فوووإراقة ام وتلجيفأموووا يف هوووذا اجملوووال الوووذي تسوووتهدفه اهلايت السوووابق ،وما فيهوووا مووون تشوووريعات وأحكووو
ا يف اجملوووال ي  ناقتهوووالتخفيووو  واضوووح  تتمثووول يف ا عووو ا  بووودوافع الفطووورة،وتنظيم ا سوووتجاب  هلوووا وتصووور 

 املشوق  يف كبتهوا حوَّت اق  عنتوال الطاهر النظي  الرفيع قون أن يكل  اّلِل عبالطيه املأملن املثمر،ويف ا؟
 والفتن  وقون أن يطلقهم كذلك ينحدرون يف ا ستجاب  هلا بغْي حد و  قيد.

ح  بووودو كوووذلك واضووولتخفيووو  توأموووا يف اجملوووال العوووام الوووذي ميثلوووه املووونهج ا هلوووك حليووواة البشووور كلهوووا فوووإراقة ا
ا اج الوووذي يقيهووووضوووع السوووين،وناقته،وحاجاته احلقيقيووو  وإنوووال  كووول ناقاتوووه الباني .و  راعووواة فطووورة ا نسوووا

كووا   -؟نسووني القووات اوخباصوو  يف ع -التبوودق وسوولء ا سووتعمال  وكثووْيون ُيسووبلن أن التقيوود  وونهج اّلِل 
ات مون كول   الشوهل جمهد.وا نطال  موع الوذين يتبعولن الشوهلات ميسور موري   وهوذا وهوم كبوْي ...فوإنال

الووذي   مكووان لووه إذا كانووحل « اللاجووه»إقصوواء و يف كوول تصوور   -ا واللووذة وحووده -يوود وهووري اللووذة ق
ه ن علوى موا يطلو ا نسوااللذة وحودها هوك احلكوم األول واألخوْي وقصور الغايو  مون التقواء ا؟نسوني يف عوا 
  مومن كوول التووزاأخالقووك، موون مثوول هووذا ا لتقوواء يف عووا  البهووائم والتجوورق يف عالقووات ا؟نسووني موون كوول قيوود
 يف .وعقابيلها جهود ويقلواجتماعك ..إن هذ  كلها تبدو يسرا وراح  وانطالقا.ولكنها يف حقيقتها مشق  و 

 قابيل ميذي  مدمرة ماحق  ..ع -ل يف حياة كل فرق ب -حياة اجملتمع 
هوووووذ   يف  واحليووووواء مووووون قيووووولق الووووودين واألخوووووال« هوووووررت »والنظووووور إىل اللاقوووووع يف حيووووواة اجملتمعوووووات الووووويت 

؟نسووي  العالقووات العالقوو ،يكفك  لقوواء الرعووه يف القللب.لوول كانووحل هنالووك قلوولب  لقوود كانووحل فلضووى ا
 رومانيو  وحطومضوارة الهك املعلل األول الذي حطوم احلضوارات القدميو .حطم احلضوارة ا غريقيو  وحطوم احل
د لهووورت آتر هنووو  وقووورااحلضوووارة الفارسوووي .وهذ  الفلضوووى ذاهتوووا هوووك الووويت أخوووذت هطوووم احلضوووارة الغربيووو  ال

ر يف أمريكوا تر تظهووبودأت هوذ  اهل التحطيم كوبه كاملو  يف اويوارات فرنسوا الويت سوبقحل يف هوذ  الفلضوى
 والسليد واْنل ا،وغْيها من قول احلضارة احلديث .

ضوتها منوذ ل حورب خاوقد لهرت آتر هوذ  الفلضوى يف فرنسوا مبكرة، وا جعلهوا تركوع علوى أقودامها يف كو
خ األمووارات د.وهذ  بعووىل اليوولم،وهك يف نريقهووا إىل ا ويووار التام،كمووا توودل مجيووع الشوولاهإ 1870سوون  

 اليت أخذت تبدو واضح  من بعد احلرب العاملي  األوىل:
إن أول مووووا قوووود جوووور علووووى الفرنسوووويني اكوووون الشووووهلات منهم:اضوووومحالل قوووولاهم ا؟سوووودي ،وتدرجها إىل »

هوون أعصوواّبم وتعبوود الشووهلات يكوواق ذيت علووى قوولة صووثهم الضووع  يلمووا فيلما.فووإن اهليوواج الوودائم قوود أو 
وجلدهم ونغيان األمورام السوري  قود أجحو  بصوحتهم.فمن أوائول القورن العشورين   يوزال حكوام ا؟ويا 
الفرنسوك حفضولن موون مسوتلى القوولة والصوح  البدنيوو  املطلولب يف املتطلعوو  للجنود الفرنسووك،على فو ة كوول 

ني ابملستلى الساب  من القلة والصح    يزال يقل ويندر يف األمو  علوى بضع سنني.ألن عدق الشبان اللاف
علووووى كيفيوووو   -يف الصووووح  والتوووودقي   -مسووووْي األايم ..وهووووذا مقيوووواس أمني،يوووودلنا كد لوووو  مقيوووواس احلوووورارة 
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.ومووون أهوووم علامووول هوووذا ا ضووومحالل:األمرام السوووري  547اضووومحالل القووولى ا؟سووودي  يف األمووو  الفرنسوووي 
لووك أن كووان عوودق ا؟نوولق الووذين اضووطرت احلكلموو  إىل أن تعفوويهم موون العمل،وتبعووة الفتاك .يوودل علووى ذ

ّبووووووم إىل املستشووووووفيات،يف السوووووونتني األوليووووووني موووووون سووووووب احلوووووورب العامليوووووو  األوىل،لكوووووولوم مصووووووابني  وووووورم 
جنوداي يف آن واحود يف يكنو  متلسط .وتصولر  242الزهري،مخس  وسبعني ألفا.وابتلك ّبوذا املورم وحود  

يف املضووي  احلوورج بووني احليوواة  - انووه  -حووال هووذ  األموو  البائسوو  يف اللقووحل الووذي كانووحل فيووه  -ابّلِل  -
وامللت،فكانووحل أحوولج مووا تكوولن إىل جماهوودة كوول واحوود موون أبنائهووا انوواربني لسووالمتها وبقائها.وكووان كوول 

لقوحل وسوائر فرنك مون يروهتوا  وا يضون بوه ويولفر وكانوحل احلوال تودعل إىل بوذل أكثور موا ميكون مون القولة وال
 األقوات واللسائل يف سبيل الدفاع.

نغماسوهم باب الوذين تعطول آ   مونهم عون أعموال الودفاع،من جوراء اأبنا هوا الشو - انه آخر  -وكان 
جهووم،يف تلووك ا يف عاليف اللووذات ومووا كفووى أمووتهم ذلووك خسووراان،بل ضوويعلا جانبووا موون يووروة األموو  ووسووائله

 األوضاع احلرج .
هري،ومووا سووم  ابلز ناسووك يوودعى الوودكتلر لْييه:إنووه ميوولت يف فرنسووا ياليوولن ألوو  يقوولل نبيووه فرنسووك نط»

عوووود محووووى فرنسووووي  بيتبعووووه موووون األموووورام الكثووووْية يف كوووول سوووون .وهذا املوووورم هوووول أفتووووك األموووورام ابألموووو  ال
 «.الد »

 .548«وهذ  جريرة مرم واحد من األمرام السري  اليت فيها عدا هذا أمرام كثْية أخرى 
لعالقوووات ك،وفلضوووى ايتنووواقا تعوووداقها بشوووكل خطْي:ذلوووك أن سوووهلل  تلبيووو  امليووول ا؟نسواألمووو  الفرنسوووي  

بعووو     حتموووال تقرارها و ا؟نسوووي  والوووتخلا مووون األجنووو  وامللاليووود،  تووودع جموووا  لتكووولين األسووورة،و   سوووت
سوووا تتدحرج فرنلتناسووول،و األنفوووال الوووذين يللووودون مووون ا لتقووواء ا؟نسوووك العوووابر.ومن مث يقووول الزواج،ويقووول ا

 منحدرة إىل اهلاوي .
أن تقوودر موون  ليلم.ولووكاسووبع  أو مثانيوو  يف األلوو  هوول معوودل الرجووال والنسوواء الووذين يتزوجوولن يف فرنسووا »

لوووذين يعقووودون اقليووول مووون هوووذا املعووودل املووونخفخ كثووورة النفووولس الووويت   تتوووزوج مووون أهاليهوووا.مث هوووذا النوووزر ال
كول غورم سولى   قصودون بوهي  الوثة الصواحل  بول هوم الزواج،قل فيهم من ينلون به التحصن والتزام  املعيشو

بول قد ولدتوه أموه ل الوذي قوهذا الغرم.حَّت إنه كثْيا ما يكلن من مقاصد زواجهم أن ُيللولا بوه الللود النغو
ن  يف فرنسوا أقو  العواملنيمون العواقة ا؟اريو  يف نب«:بولل بيولرو»ولودا كورعيا  فقود كتوه  النكا   ويتخذو 

بول قالوذي ولدتوه  خذ ولودهاا ميثاقا قبول أن يعقود بينهموا النكوا ،أن الرجول سويتاملرأة منهم شخذ من خدو
 النكا  ولدا كرعيا له.

                                                 
) السوويد يف سوون التجنيد.وسوون  اّلِل   تتخلوو . مثوول ذلووك يقووع اهلن يف أمريكووا حيووة   يصوول  للجنديوو  سووت  موون كوول سووبع   وون هووم - 547

 رمحه هللا (
 ) السيد رمحه هللا (.141 - 113كتاب احلجاب للسيد أيب األعلى امللقوقي أمْي ا؟ماع  ا سالمي  بباكستان ص    - 548
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ين   لنكووا   اوجوواءت اموورأة يف حمكموو  احلقوول   دينوو  سووني  فصوورححل:إنب كنووحل قوود آذنووحل بعلووك عوون 
يا ن أعاكوور  وأعووا أ .وأمووأقصوود ابلووزواج إ  اسووتحالل األو ق الووذين ولوودهتم نتيجوو  اتصووا  بووه قبوول النكا 

 متاليولم الوذي  يف أصيل معه كزوج ،فما كان يف نييت عند ذا ،و  هل يف نييت اهلن.ولذلك اعتزلحل زوجك
 .رة زوجي فيه زواجنا،و  ألت  به إىل هذا اليلم،ألين كنحل   أنلي ق  أن أعاكر  معاك

بعقوود النكووا  اسووتخدام بغووك يف قووال عميوود كليوو  كووهْية يف ابريووك لبوولل بيوولرق:إن عاموو  الشووباب يريوودون »
بيووتهم أيضووا.ذلك أوووم يظلوولن موودة عشوور سوونني أو أكثوور يهيموولن يف أوقيوو  الفجوولر أحوورارا نلقوواء.مث ذيت 
عليهم حني من قهرهم ميلولن تلوك احليواة الشوريدة املتقلقلو ،فيتزوجلن ابمورأة بعينهوا،حَّت امعولا بوني هودوء 

 .549«بيحل البيحل وسكينته،ولذة املخاقن  احلرة خارج ال
ن عووضووارة مث وهكووذا توودهلرت فرنسووا.وهكذا هزمووحل يف كوول حوورب خاضووتها،وهكذا تتوولارى عوون مسوور  احل

 بعووووخ لوووودوران يفامسوووور  اللجوووولق يلمووووا بعوووود يوووولم.حَّت هوووو  سوووون  اّلِل الوووويت   تتخلوووو  وإن بوووودت بطي وووو  
لوودمار اا آتر هور فيأو   تظهوواألحيوان  ابلقيواس إىل تعجوول ا نسوان  أموا يف الوودول الويت   تووزال تبودو فتيو ،

 واضح  بعد،فهذ   اذج  ا اري فيها:
اء ،وعن الرخوووحريووو  احلوووه يف السوووليد»يقووولل صوووحفك  ووون زاروا السوووليد حوووديثا ..بعووود أن يتحووودّ عووون 

 يف جمتمعها ا ك اكك النملذجك:  ا جتماعي  املاقي،والضماانت 
لار  بوووني نزيووول الفووو قي املمتووواز وأنإذا كانوووحل أقصوووى أحالمنوووا أن حنقووو  للشوووعه هوووذا املسوووتلي ا قتصوووا »

يتصولر  مون  ي عقول أنأالطبقات ّبوذا ا عوا  ا كو اكك النواج  وأن نويمن املولانن ضود كول موا يسوتطيع 
هقيقوه  كانياتنوا إىللاان وإمقوأنلاع العقبات يف احليواة ..إذا وصولنا إىل هوذا احللوم البهويج الوذي نسوعى بكول 

ل نقبووول ملثوووا ف هوووهووول نقبووول ا؟انوووه األسووولق مووون هوووذا اجملتموووع ايف مصووور ..فهووول نرضوووى نتائجوووه األخووورىف 
 وآترها ااطْية على كيان األسرةف« حري  احله»
ن حليوووواة،وتكليمووووع وجوووولق كوووول هووووذ  املشووووجعات علووووى ا سووووتقرار يف ا»  ...«قعوووولان نتحوووودّ ابألرقووووام »

إعانو   تكفول للفتواة   اليتولأسرة،فإن اا  البياين لعدق سكان السليد مييل إىل ا نقرام  ..مع وجلق الد
دم عوووالطريووو  إىل  ليدي  يفزواج مث تكفووول لطفلهوووا احليووواة اجملانيووو  حوووَّت يتخووورج يف ا؟امعووو ،فإن األسووورة السووو

يف نسووب   فوواع مسووتمريقابوول هووذا ابفووام مسووتمر يف نسووب  املتزوجني.وارت»إْنوواب أنفووال علووى ا نووال   
 لن أبدا.نات   يتزوج ق والباملائ  من البالغني األو  عدق امللاليد غْي الشرعبني.مع مالحظ  أن عشرين يف

 -نسووب  األمهووات  .كانووحل1870لقوود بوودأ عهوود التصوونيع.وبدأ معووه اجملتمووع ا كوو اكك يف السووليد عووام »
 يف 16إىل  1920يف املائوووووووو ،وارتفعحل هووووووووذ  النسووووووووب  يف عووووووووام  7م يف ذلووووووووك العووووووووا -غووووووووْي املتزوجووووووووات 

 .عليها.ولكنها و  كك مستمرة يف الزايقةاملائ .وا حصاءات بعد ذلك   أعثر 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( .117 - 115املصدر الساب   - 549
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 جوول تبوودأنهووا أن الر ميف السووليد،فتبني « احلووه احلوور»وقوود أجوورت املعاهوود العلميوو  عوودة استفسووارات عوون »
 املائووو  مووون يف 95.وأن عالقاتووه ا؟نسوووي  بووودون زواج يف سوون الثامنووو  عشووورة.والفتاة يف سووون ااامسوو  عشووورة

فإننوووا   ريووو  احله،وإذا أرقان تفصووويالت تقنوووع املطوووالبني»   سووون  هلوووم عالقوووات جنسوووي 21الشوووبان يف سووون 
يف  58ا موع حبيبوات  ويف املائو  منهو 35يف املائ  من هذ  العالقات ا؟نسي  مع خطيبات،و 7نقلل:إن 

بوووول سوووون ابلرجوووول ق وإذا سووووجلنا النسووووه عوووون عالقوووو  املوووورأة ا؟نسووووي »املائوووو  منهووووا مووووع صووووديقات عووووابرات  
يف  64ا مووع خطيووه  ويف املائوو  منهوو 27ائوو  موون هووذ  العالقووات مووع أزواج.ويف امل 3العشوورين.وجدان أن 

ء السوليد مارسون عالقوات يف املائو  مون نسوا 80وتقلل األ اّ العلميو :إن »املائ  منها مع صدي  عابر  
اج يعووو  احلوووال إىل الوووزو وأقت حريووو  احلوووه بطب»يف املائووو  بقوووني بوووال زواج   20جنسوووي  كاملووو  قبووول الوووزواج و

 قلحل. ر،وإىل ااطب  الطليل  األجل.مع زايقة عدق األنفال غْي الشرعيني كمااملتأخ
« حلوووهاحريووو  »ن عووووالنتيجووو  الطبيعيووو  بعووود ذلوووك أن يزيووود تفكوووك األسووورة ..إن أهووول السوووليد يووودافعلن »

 دن آخوور  وهووذاتمووع متمووبقوولهلم:إن اجملتمووع السووليدي ينظوور نظوورة احتقووار إىل اايانوو  بعوود الزواج،كووأي جم
سوب  ناملروعو  يف  الوزايقة ننكر   ولكونهم   يسوتطيعلن الودفاع عون ا عوا  إىل انقورام النسول.مث صحي   
 الطال .

و سوووبع أ كوول سووحل إن نسووب  الطووال  يف السووليد هووك أكووث نسووب  يف العووا .إن نالقووا واحوودا ُيوودّ بووني»
غْية،وهك   بووودأت صوووسوووبابلسليد.والن  ا جتماعيووو  زاات،نبقوووا لإلحصووواءات الووويت أعووودهتا وزارة الشووويون 

ارتفووع  -كان ألوو  موون السوو 100نالقووا بووني كوول  26كووان ُيوودّ   1925مسووتمرة يف الووزايقة ..يف عووام 
 .1954يف عام  114،مث ارتفع إىل 1952يف عام  104هذا الرقم إىل 

 مل الفتاة.هيف املائ  من الزاات تتم اضطرارا هحل ضغ  الظرو ،بعد أن  30وسبه ذلك أن »
قووووانلن طووووال  أن ال  يوووودوم بطبيعوووو  احلووووال كووووالزواج العاقي.ويشووووجع علووووى ال« الضوووورورة» والووووزواج  كووووم

هل جوودا،وإذا سوو.فوواألمر السووليدي   يضووع أيوو  عقبوو  أمووام الطووال  إذا قوورر الزوجووان أومووا يريوودان الطال 
حلووه نووحل حريوو  اوإذا كا»نلووه أحوود ا الطال .فووإن أي سووبه بسووي  يقدمووه،ميكن أن يووتم بووه الطووال   

  لقود  ميوان ابّللِ اريو  عودم   يف السليد ..فهنا  حري  أخرى يتمتع ّبا غالبيو  أهول السوليد ..إووا حمكفلل
ق الوو ويج اهرة تسوول انتشوورت يف السووليد احلركووات التحرريوو  موون سوولطان الكنيسوو  علووى ا نال .وهووذ  الظوو

 شباب.لل الناء واليف عق اوالد ر  أيضا.املدرسلن يف املدارس واملعاهد يدافعلن عن هذ  احلري  ويبثلو
 سوكندانفيا.إنقوك قول اوا؟يل ا؟ديد ينحر  ..وهذ  لاهرة جديودة هتودق ا؟يول ا؟ديود يف السوليد واب»

نفوووال أ .وقووود قووودر عووودق.افتقووواقهم لإلميوووان اووورفهم إىل ا حنووورا ،وإىل ا قموووان علوووى املخووودرات واامووولر 
موولع أنفووال العووائالت  يف املائوو  موون جم 10لازي ألفووا.أي مووا يوو 175العووائالت الوويت هلووا أب موودمن  وولا  

 كلها.
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الوو  سووكر يدي يف حوإقبووال املووراهقني علووى إقمووان ااموور يتضوواع  ..إن موون يقووبخ علوويهم البوولليك السوول 
 15ك السوبه منوذ يولازي ياليو  أمثوال عودق املقبولم علويهم بونف 17و 15كديد من املراهقني بني سون 

 ق  رهيب .ذلك حقي راهقات تسْي من سىيء إىل أسلأ ..ويتبععاما.وعاقة الشرب بني املراهقني وامل
 ء السليد:قلل أنباإن عشر الذين يصللن إىل سن البللغ يف السليد يتعرضلن  ضطراابت عقلي   وي»

ن التمواقي أ .و  كوك يف املائ  من مرضاهم يعانلن من اضطراابت عقلي  توالزم أمراضوهم ا؟سودي 50إن 
 سورة.ويقرّبمك تفكوك األميوان سيضواع  هوذ  ا حنرافوات النفسوي ،ويزيد مون قواعو ري  عودم ا  يف التمتع

 ...«إىل هلة انقرام النسل 
حل اوووووا   تتلفوووويف عنفل  واحلووووال يف أمريكووووا   تقوووول عوووون هووووذ  احلال.ونووووذر السوووولء تتلاىل.واألموووو  األمريكيوووو 

رع ، ا يشووك تعموول بسووو ظوواهري للنووذر.ولكن علاموول التوودمْي تعموول يف كياوووا،على الوورغم موون هووذا الوورواء ال
رار أمريكووا بيعوولن أسوويبسوورع  الوودمار الووداخلك علووى الوورغم موون كوول الظوولاهر ااارجيوو     لقوود وجوود الووذين 

ر ،انكوو ا موون آتذا جنسياوبريطانيووا العسووكري  ألعوودائهم،  ألوووم يف حاجوو  إىل املووال.ولكن ألن ّبووم كووذو 
 الفلضى ا؟نسي  السائدة يف اجملتمع.

ميلف  مووون وضوووع البووولليك األمريكوووك يووود  علوووى عصووواب  ضوووخم  ذات فوووروع يف مووودن كوووَّت. وقبووول سووونلات
اق دة األزواج والزوجوات علوى الطوال  إباومهمتهوا مسواع -لطبق  املثقف  أي من قم  ا -انامني واألنباء 

ع قيورط لقبولل تل هوذا الشو الزوج أو الزوج  يف حال  تلبك ابلزان،وذلوك ألن بعوخ الول ايت   توزال تشو ط
لعصواب  اريو  هوذ  الطال   ومن مث يستطيع الطر  الكار  أن يرفوع قعولى علوى كوريكه بعود ضوبطه عون ن

ن الزوجوات البحوة عو متلبسا،وهك اليت أوقعته يف حبائلها  كذلك من املعرو  أن هنوا  مكاتوه مهمتهوا
 لق فيجود زوجتوهسويعكوان   اهلارابت والبحوة عون األزواج اهلواربني  وذلوك يف جمتموع   يودري فيوه الوزوج إن

با  سويعلق ج يف الصويف الدار أم ادها قد نوارت موع عشوي   و  تودري الزوجو  إن كوان زوجهوا الوذي خور 
 لقلو  الوذي  ثول هوذا امإليها أم ستخطفه أخرى أمجل منها أو أكد جاذبي   جمتمع تعيا البيلت فيوه يف 

مريكووا   ن كووباب أمووت  موون كوول سووبع  يوودع عصووبا يسوو ي     وأخووْيا يعلوون رئوويك الوول ايت املتحوودة أن سوو
 يعلقوا يصلحلن للجندي  بسبه ا حنالل االقك الذي يعيشلن فيه.
 وقد كتبحل إحدى اجملالت األمريكي  منذ أكثر من ربع قرن تقلل:

 ألرم،أوهلا: ألهل اعلامل كيطاني  يالي  ُيي  تلليها بدنياان اليلم.وهك مجيعها يف تسعْي سعْي»
 يب .ىل( بسرع  عجي  )األو ليع الذي   يفتأ يزقاق يف وقاح  ورواجه بعد احلرب العاملاألقب الفاحا اا

والثووواين األفوووالم السوووينمائي  الووويت   توووذكك يف النووواس علانووو  احلوووه الشوووهلاين فحسوووه،بل تلقووونهم قروسوووا 
 عمليوووووو  يف اببووووووه.والثالة احنطوووووواط املسووووووتلي االقووووووك يف عاموووووو  النسوووووواء،الذي يظهوووووور يف مالبسووووووهن،بل يف
عريهن،ويف إكثارهن من التدخني،واختالنهن ابلرجال بوال قيود و  التوزام  ..هوذ  املفاسود الوثالّ فينوا إىل 
الووزايقة وا نتشووار بتوولا  األايم.و  بوود أن يكوولن مآهلووا زوال احلضووارة وا جتموواع النصوورانيني وفناء ووا آخوور 
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اّبا لتوواري  الرومووان،ومن تووبعهم موون سووائر األمر.فووإن حنوون   حنوود موون نغياوووا،فال جوورم أن ذيت  رحنووا مشوو
األمم،الووذين قووود أورقهوووم هووذا ا تبووواع لاهووولاء والشووهلات مووولارق اهللكووو  والفنوواء،مع موووا كوووانلا فيووه مووون مخووور 

 .550«ونساء،أو مشاغل رقا وهلل وغناء
اضووك يف  امووا وهووكاوالووذي حوودّ أن أمريكووا   هوود موون نغيووان هووذ  العلاموول الثاليوو ،بل استسوولمحل هلووا 

يطانيووا ريكووا وبر لطريوو  الووذي سووار فيووه الرومووان  ويكتووه صووحفك آخوور عوون ملجوو  احنوورا  الشووباب يف أما
 وفرنسا،ليهلن من احنالل كبابنا 

،أنوه  ي  نيليلر ن حاكم و انتشرت ملج  ا جرام بني املراهقني واملراهقات من كباب أمريكا.وأعل»يقلل: 
 ي :صال  الذي يقلم به يف الل سل  اعل عالج هذا ا حنرا  على رأس برانمج ا 

ن ولكنوه أعلون أ»« ي  ..إخلالتهذيبيو  واألنديو  الرايضو« ا صوالحيات»وعمد احلواكم إىل إنشواء املوزارع و »
هووووا بصووووف  خاصوووو  بووووني نلبوووو  ونالبووووات ا؟امعووووات ومن الوووويت انتشوووورت -عووووالج ا قمووووان علووووى املخوووودرات 

ْنلووو ا فقووود  اوأموووا يف »  أمووور  للسووولطات الصوووحي    يووودخل يف برانجمه،وأنوووه يووو    -احلشووويا والكلكوووايني  
الريووو .ويف  ت يف نوور كثوورت يف العووامني األخووْيين جوورائم ا عتووداء علوووى النسوواء وعلووى الفتيووات الصووغْيا
 نوووو  الفتوووواة أوموووود إىل خمعظووووم احلووووا ت كووووان املعتوووودي أو اجملوووورم غالمووووا مراهقووووا.ويف بعضووووها كووووان اجملوووورم يع

 يك.ال البلل تفشك سر ،أو تتعر  عليه،إذا عرضه عليها رجالطفل ،وتركها جث  هامدة،حَّت  
وهووحل  -الطريوو   ومنووذ كووهرين اينووني كووان كووي  عجوولز يف نريقووه إىل القري ،عنوود مووا أبصوور علووى جانووه»

 .غالما يضاجع فتاة . -كجرة 
ريوو  الطرتكابووه يف  اوولز اواقوو ب الشووي  منهمووا،ووكز الغووالم بعصووا  وزجوور  ووخبووه،وقال لووه:إن مووا يفعلووه  »

 ووخ الفَّت،وركل الشي  بكل قلته يف بطنه ...ووقع الشي .»العام  
  م يف ااامسوووكووان الغووال»وهنووا ركلووه الفووَّت يف رأسووه  ذائووه ...واسووتمر يركلووه بقسوولة حووَّت هتشووم الوورأس  »

حالو    تعو   راقبو يكيو  الويتوقود قوررت ؟نو  األربعو  عشور األمر « عشرة،والفتاة يف الثالث  عشرة من عمرهوا 
بل وجولق الفتاك  )وذلك ق يف املائ  من الشعه األمريكك مصابلن ابألمرام السري  90البالق االقي  أن 

دسووك  دينووو  لقاضووك لنااملركبووات احلديثوو  موون مضوواقات احليوولايت كالبنسوولني وا س يبتلمايسووني ( وكتووه 
ريوول يف  لكسوويك كالعوواملك أأنووه موون كوول حوواليت زواج تعوورم قضووي  نووال   وكتووه الطبيووه العووا  ا« قنفوور»

 «:ا نسان ذلك اجملهلل»كتابه:
ابلوورغم موون أننووا بسووبيل القضوواء علووى إسووهال األنفووال والسوول والوودف اي واحلمووى التيفلقيوو .إخل فقوود حلووحل  »

حملها أمرام الفساق وا حنالل.فهنا  عدق كبْي من أمرام ا؟هواز العصول والقولى العقليو  ...ففوك بعوخ 
عووودق اجملوووانني الوووذين يلجووودون يف املصوووحات علوووى عووودق املرضوووى امللجووولقين يف مجيوووع  و ايت أمريكوووا يزيووود

                                                 
 السيد رمحه هللا () .129،130نقال عن كتاب احلجاب للملقوقي ص  - 550
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املستشووفيات األخرى.وكا؟نلن،فووإن ا ضووطراابت العصووبي  وضووع  القوولى العقليوو  آخووذ يف ا زقايق.وهووك 
أكثووور العناصووور نشوووانا يف جلوووه التعاسووو  لافوووراق،وهطيم األسووور ..إن الفسووواق العقلوووك أكثووور خطووولرة علوووى 

 « ..من األمرام املعدي ،اليت قصر علماء الصح  واألنباء اهتمامهم عليها حَّت اهلن  احلضارة
  لن الشووهلات و ذين يتبعوهوذا نور   وا تتكلفوه البشووري  الضوال ،يف جاهليتهوا احلديثو ،من جووراء ناعتهوا للو
ن الضووووعي  نسوووا  علوووى ا يريووودون أن يفي ووولا إىل مووونهج اّلِل للحيووواة.املنهج امللحووولا فيووووه اليسووور والتخفيووو

لبووووو  والصوووووال  إىل الت وصووووويانته مووووون نزواته،ومحايتوووووه مووووون كوووووهلاته،وهدايته إىل الطريووووو  اهلمن،واللصووووولل بوووووه
ُ يُرِيوووُد أَْن يَوتُووولَب َعلَوووْيُكْم َويُرِيوووُد الَّوووِذينَ »والطهوووارة: وووهَ يَوتَّبِ  َواّللَّ ُ أَْن لاِت أَْن َاِيلُووولا َموووْيال  عُووولَن الشَّ  َعِظيما .يُرِيوووُد اّللَّ

ْنساُن َضِعيفا    َ  َعْنُكمْ ُحَفِِ   «.َوُخِلَ  اْ ِ
 النهي عن أهللال المال بالباطل 31 - 29الدرس الرابع:

لتعاموول يف ا،لتنظيم نور  ع املسولموالفقورة الثانيو  يف هوذا الودرس،تتناول جانبوا مون العالقوات املاليو  يف اجملتمو
  -مللوك والكسوه اجوال يف النسواء كالر  هذا ا؟انه،لضمان نهارة التعامل بني األفراق عام  مث لتقريور حو 

ويف القسوووم  يم التعامووول يف عقووولق الووول ء الووويت كانوووحل سووواري  يف ا؟اهليووو وأخوووْيا لتنظووو -كووول حسوووه نصووويبه 
 ايَ  »ا؟ديودة: ق الول ءاألول من صدر ا سالم،لتصوفي  هوذا النظام،وختصويا املوْياّ ابألقوارب ومنوع عقول 

َنُكْم اِبلْ أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا َ  َشُْكلُ  رَام  ِموْنُكْم َوَ  تَوْقتُولُولا أَنْوُفَسوُكْم َتُكلَن ِعَارَة  َعْن توَ  ِإ َّ أَنْ  َباِنلِ لا أَْمَلاَلُكْم بَويوْ
ووا ) َ َكوواَن ِبُكووْم َرِحيم  ووا َفَسووْلَ  ُنْصووِليهِ ( َوَمووْن يَوْفَعووْل َذلِووَك عُووْدَوا29ِإنَّ اّللَّ اّللَِّ اَن َذلِووَك َعلَووى  اَنر ا وََكووان  َولُْلم 

ووو30َيِسوووْي ا ) َهوووْلَن َعْنوووُه نَُكفِِ ( َوَ  31رمي وووا )َونُوووْدِخْلُكْم ُموووْدَخال  كَ  يَِِ اِتُكمْ ْر َعوووْنُكْم َسووو( ِإْن َعَْتِنبُووولا َكبَوووائَِر َموووا تُونوْ
ُ بِِه بَوْعَضُكْم َعَلى بَوْعخ  لِلِرَِجا ِصيه  ِ َّا اْكَتَسْ َ َواْسوأَُللا لنَِِساِء نَ َتَسُبلا َولِ ه  ِ َّا اكْ ِل َنِصيتَوَتَمنوَّْلا َما َفضََّل اّللَّ
وا ) َ َكاَن ِبُكولِِ َكوْكء  َعِليم  قْوَربُولَن َوالَّوِذيَن َداِن َواأْلَ ِلُكولِ  َجَعْلنَوا َموَلاِ َ ِ َّوا تَووَرَ  اْلَلالِووَ ( 32اّللََّ ِمْن َفْضِلِه ِإنَّ اّللَّ

َ َكاَن َعَلىَعَقَدْت أمَْيَانُُكْم َفآتُلُهْم َنِصيبَوُهْم ِإنَّ   [ « ..33 - 29(  ]النساء:33ا )ْكء  َكِهيد  ُكلِِ كَ    اّللَّ
الزمووان ا سووالمك مت  املوونهجإوووا حلقوو  يف سلسوول  ال بي ،وحلقوو  يف سلسوول  التشووريع ..وال بيوو  والتشووريع يف

يوواة يون احلنظوويم كوويووه إىل تأو متووداخالن أو متكووامالن ..فالتشووريع منظوولر فيووه إىل ال بيوو  كمووا هوول منظوولر ف
ن تنفيوذ فيها إىل حسو نه منظلراللاقعي  والتلجيهات املصاحب  للتشريع منظلر فيها إىل تربي  الضمائر كما أ

حه لتلجيووه املصوواتشووريع واالتشووريع،وانبعاّ التنفيووذ عوون كووعلر  ديوو  هووذا التشووريع وهقوو  املصوولح  فيه.وال
 در هذا املنهج املتكامل من التشريع والتلجيه ىل رب  القله ابّلِل،وإكعار   صإ -عا م -منظلر فيهما 

قعي ،ويصووول  يووواة اللاوهوووذ  هوووك خاصوووي  املووونهج الووورابين للحيووواة البشوووري  ..هوووذا التكامووول الوووذي يصووول  احل
 الضمْي البشري يف ذات األوان ..

للورب  يف وبيان اللجوه احلوالل  -وهنا يف هذ  الفقرة ْند النهك للذين آمنلا عن أكل أملاهلم بينهم ابلبانل 
وْنوود إىل جانبووه تصوولير أكول األموولال ابلبانوول  نووه قتوول لانفووك وهلكوو   -وهوول التجووارة  -توداول األموولال 

وبلار.وْنووود إىل جانبوووه كوووذلك التحوووذير مووون عوووذاب اهلخووورة،ومك النوووار  ..ويف اللقوووحل ذاتوووه ْنووود التيسوووْي 
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ك ْنود تربيو  النفولس علوى عودم واللعد ابملغفرة والتكفْي،والعلن علوى الضوع  والعفول عون التقصوْي ..كوذل
وسوووويال موووون بيوووود  الفضوووول  -صوووواحه العطوووواء  -التطلووووع إىل مووووا أنعووووم اّلِل علووووى البعخ،والتلجووووه إىل اّلِل 

والعطاء.وذلووك التلجيووه مصوواحه لتقريوور حوو  الرجووال ونصوويبهم فيمووا اكتسووبلا،وح  النسوواء ونصوويبهن فيمووا 
..كموووووا أن بيووووان التصووووور  يف عقووووولق اكتسوووو ،وهذا وذلوووووك مصووووحلب  ن اّلِل كوووووان بكوووول كوووووكء عليمووووا 

الل ء،واألمر ابللفاء ّبا ْند  مصحلاب  ن اّلِل كان علوى كول كوكء كوهيدا ..وهوك ملسوات وجدانيو  موييرة 
مصوواحب  للتشووريع،وتلجيهات تربليوو  موون صوونع العلوويم اب نسووان،وتكلينه النفسك،ومسووالك نفسووه وقروّبووا 

 الكثْية.
ووَنُكمْ اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َ  »  ْن تَووورَام  ِمووْنُكْم َوَ  تَوْقتُولُوولا أَْن َتُكوولَن ِعَووارَة  َعوو اِنووِل ِإ َّ  اِبْلبَ  َشُْكلُوولا أَْمووَلاَلُكْم بَويوْ

ووا ) َ َكوواَن ِبُكووْم َرِحيم  ووا َفَسووْلَ  ُنْصوو( َوَمووْن يَوْفَعووْل ذَ 29أَنْوُفَسووُكْم ِإنَّ اّللَّ َك َكوواَن َذلِووَو ِليِه اَنر ا لِووَك عُووْدَواان  َولُْلم 
 ( «.30َعَلى اّللَِّ َيِسْي ا )

 النداء للذين آمنلا،والنهك هلم عن أكل أملاهلم بينهم ابلبانل.
َنُكْم ابِ » اسوه احليواة وا عمليو  تطهوْي لبقوااي رو   ا يلحك «.ْلباِنلِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   َشُْكُللا أَْملاَلُكْم بَويوْ

سوتحياء ..وا« آمنولا هوا الوذيناي أي»تجاك  ضومائر املسولمني ّبوذا النوداء:ا؟اهلي  يف اجملتمع ا سالمك واس
 نل.بينهم ابلبا أملاهلم مقتضيات ا ميان.مقتضيات هذ  الصف  اليت يناقيهم اّلِل ّبا،لينهاهم عن أكل
ا الغوو ى عنها،ومنهووا،أو ووووأكوول األموولال ابلبانوول يشوومل كوول نريقوو  لتووداول األموولال بيوونهم   ذذن ّبووا اّللِ 
و   -دمتها قوووووالوووراب يف م -والركووولة والقموووار واحتكوووار الضووورورايت  غالئهووووا،ومجيع أنووولاع البيووولع انرمووو  
هيودا له،فقود كوان اد نوزل قبنستطيع أن ْنزم إن كان هذا النا قد نوزل بعود هورمي الوراب أو قبلوه فوإن كوان قو

يموا يشومل مون فل يشومله نوزل بعود ،فهللنهك عنه.فالراب أكد اللسائل أكال لامولال ابلبانول.وإن كوان قود 
 أللان أكل أملال الناس ابلبانل.

« َعوْن تَورام  ِموْنُكمْ  لَن ِعوارَة  ْن َتُكوِإ َّ أَ »واستث  العمليات التجاري  اليت تتم عن ترام بني البائع والشواري:
نا السوواب  لوو  يف الوو..وهوول اسووتثناء منقطووع ..شويلووه:ولكن إذا كانووحل عووارة عوون توورام موونكم فليسووحل قاخ

يت موول األخوورى،اللر التعا..ولكوون جمي هووا هكووذا يف السوويا  القرآين،يوولحك بنوولع موون املالبسوو  بينهووا وبووني صوو
ن عوآايت النهك  ا ورق يفتلص   وا أكل ألملال الناس ابلبانل ..وندر  هذ  املالبس  إذا استصحبنا م

َووا اْلبَوْيووُع ِمثْووُل الووِراب»:ن قوولل املوورابني يف وجووه هوورمي الوورابموو - سوولرة البقوورة يف -الووراب  ..ورق اّلِل علوويهم يف  «ِإ َّ
ُ اْلبَوْيووووَع َوَحوووورََّم الووووِراب»اهليوووو  نفسووووها: دافعلن عوووون نظووووامهم غووووالطلن،وهم يووووملرابوووولن ي..فقوووود كووووان ا« َوَأَحوووولَّ اّللَّ

ن مث موو -ايقة يف األموولال ورب .فهوول تنشووأ عنهووا ز  - وهوول التجووارة -ا قتصوواقي امللعلن.فيقللوولن:إن البيووع 
ليووات لتجاريوو  والعماثوول الووراب.فال معوو   حووالل البيووع وهوورمي الووراب  والفوور  بعيوود بووني نبيعوو  العمليووات م -

التجوارة  به الوراب علوىالوذي يصو الربلي  أو ،وبني اادمات الويت تيقيهوا التجوارة للصوناع  وللجمواهْي والوبالء
 وعلى ا؟ماهْي.
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 سووينها وتيسووْيموون مث هتهلك تقوولم بوو ويج البضوواع  وتسووليقها و فالتجووارة وسووي  انفووع بووني الصووناع  واملسوو
لوى املهوارة عمود كوذلك احلصلل عليهوا معوا.وهك خدمو  للطرفني،وانتفواع عون نريو  هوذ  اادمو .انتفاع يعت

 وا؟هد ويتعرم يف اللقحل ذاته للرب  وااسارة ..
ضوووا  إىل أصووول التكوووالي  ويثقووول والوووراب علوووى الضووود مووون هوووذا كلوووه.يثقل الصوووناع  ابلفلائووود الربليووو  الووويت ت

كمووا علووى ذلووك   -التجووارة واملسووتهلك  قاء هووذ  الفلائوود الوويت يفرضووها علووى الصووناع .وهل يف اللقووحل ذاتووه 
يلجوووه الصوووناع  وا سوووتثمار كلوووه وجهووو    مراعووواة فيهوووا لصووواحل  -يف النظوووام الرأ وووا  عنووود موووا بلووو  أوجوووه 

هلوووود  األول فيهووووا زايقة الوووورب  لللفوووواء بفلائوووود القووووروم الصووووناع  و  لصوووواحل ا؟موووواهْي املسووووتهلك  وإ ووووا ا
الصوووووناعي .ولل اسوووووتهلكحل ا؟مووووواهْي مووووولاق الووووو   و  عووووود الضووووورورايت  ولووووول كوووووان ا سوووووتثمار يف أحووووو  
املشروعات املثْية للغرائز،انطم  للكيان ا نساين ..وفل  كل ككء ..هذا الورب  الودائم لورأس املوال وعودم 

وقلوووو  اعتموووواق  علووووى ا؟هوووود البشووووري،الذي يبووووذل حقيقوووو  يف  -كالتجووووارة   -ة مشوووواركته يف نوووولابت ااسووووار 
التجارة ..إىل آخر قائم  ا هتام السلقاء اليت هي  بعن  النظام الربلي وتقتضك احلكم عليه اب عودام كموا 

  551حكم عليه ا سالم
ة  َعوْن تَورام  ُكولَن ِعوارَ تَ   أَنْ ِإ َّ » -فهذ  املالبس  بني الراب والتجارة،هك اليت لعلها جعلوحل هوذا ا سوتدرا  

  وَ »لنحليولن  موا يقولل اكاكء عقه النهك عن أكل األملال ابلبانل.وإن كوان اسوتثناء منقطعوا  « ِمْنُكمْ 
َ كاَن ِبُكْم َرِحيما    « ..تَوْقتُوُللا أَنْوُفَسُكْم.ِإنَّ اّللَّ

كووول األمووولال نشووو ها أدمرة الووويت يتعقيوووه اوووكء بعووود النهوووك عووون أكووول األمووولال ابلبانووول فيووولحك ابهلتر املووو
ا  وإوووا  ينهوواهم عنهوومنهووا،حني ابلبانوول يف حيوواة ا؟ماعوو  إوووا عمليوو  قتوول ..يريوود اّلِل أن يوورحم الووذين آمنوولا

 وا حتكار.لكذلك.فما تروج وسائل أكل األملال ابلبانل يف مجاع :ابلراب.والغا.والقمار.
 لذم ..وبيع ما ليك يباع:كالعرم.واوالتدليك.وا ختالس.وا حتيال.والركلة.والسرق 

موووا توووروج هوووذ  اللسوووائل يف  - وووا تعوووج بوووه ا؟اهليوووات القدميووو  واحلديثووو  سووولاء  -والضووومْي.واال .والدين  
مجاع ،إ  وقود كتوه عليهوا أن تقتول نفسوها،وت قى يف هاويو  الودمار  واّلِل يريود أن يورحم الوذين آمنولا مون 

  للنفووولس وهوووذا نووور  مووون إراقة التخفيووو  عووونهم ومووون تووودار  ضوووعفهم هوووذ  املقتلووو  املووودمرة للحياة،املرقيووو
ا نساين،الذي يرقيهم حني يتخللن عن تلجيه اّلِل،إىل تلجيه الذين يريدون هلم أن يتبعلا الشهلات  ويلوك 
ذلك التهديد بعذاب اهلخرة،هتديد الذين ذكللن األمولال بيونهم ابلبانل،معتودين لاملني،هتديودهم بعوذاب 

عوود هوووذيرهم موون مقتلووو  احليوواة الووودنيا وقمارها.اهلكوول فووويهم واملووأكلل فا؟ماعووو  كلهووا متضوووامن  يف اهلخوورة ب
التبعوو  ومووَّت تركووحل األوضوواع املعتديوو  الظاملوو ،اليت تيكوول فيهووا األموولال ابلبانوول تووروج فيهووا فقوود حقووحل عليهووا  

                                                 
ويراجوع بتلسوع موا كتبوه األسوتاذ أبول األعلوى املولقوقي أموْي  328ص  - 318يراجوع موا كتبنوا  يف الظوالل يف ا؟وزء الثالوة مون ص  - 551

 السيد رمحه هللا () «الراب»ا؟ماع  ا سالمي  بباكستان يف كتابه 
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َفَسوووْلَ  ُنْصوووِليِه انرا ،وَكووواَن ذلِوووَك َعلَوووى اّللَِّ َوَموووْن يَوْفَعوووْل ذلِوووَك عُوووْدواان  َولُْلما ،»كلمووو  اّلِل يف الووودنيا واهلخووورة:
 «.َيِسْيا  

 ا ويلجههوا ويقويموهول يشورع هلو -اهلخرة يف الدنيا و  -وهكذا ذخذ املنهج ا سالمك على النفك أقطارها 
ا علووى بعووخ اعوو  بعضووهموون الوونفك حارسووا حووذرا يقظووا علووى تلبيوو  التلجيه،وتنفيووذ التشووريع ويقوويم موون ا؟م

اهلوا وتور  هلخورة علوى إ اسوه يف اا كلها مسيول  وكلها نصيبها املقتل  والودمار يف الودنيا،وكلها هرقيبا ألو
ونوه حائول،و  قنع،و  ُيولل نوع منوه موافموا مي« وَكواَن ذلِوَك َعلَوى اّللَِّ َيِسوْيا  ..»األوضاع البانل  تعيا فيهوا 

 يتخل ،مَّت وجدت أسبابه،عن اللقلع 
اوز  برمحته،وغفرانوه،وع يعودهم اّللِ  -ألمولال بيونهم ابلبانول ومنها أكل ا -« ئرالكبا»ويف مقابل اجتناب  

م وعوولان هلووم هم،وتطمينووا لقلوولّبوتيسووْيا علي -سووبحانه  -عمووا عوودا الكبووائر مراعوواة لضووعفهم الووذي يعلمووه 
،نَُكفِِْر َعووووْنُكْم هُ َهووووْلَن َعْنوووومووووا تُونوْ  ِإْن َعَْتِنبُوووولا َكبووووائِرَ »علووووى التحوووواجز عوووون النووووار ابجتنوووواب الفوووولاحا الكبووووار:

 «.َسيِِ اِتُكْم،َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخال  َكرميا  
طهوووور لسوووومل والأ  مووووا أ وووو  هووووذا الوووودين  ومووووا أيسوووور منهجووووه  علووووى كوووول مووووا فيووووه موووون هتووووا  ابلرفعوووو  وا

فولس زكيو  ّبا إنشاء ن ليت يراقوالنظاف ،والطاع .وعلى كل ما فيه من التكالي  واحلدوق،واألوامر والنلاهك،ا
 ناهرة وإنشاء جمتمع نظي  سليم.

وقصووولر  و  تتجووواوز بوووه  ضوووع  ا نسوووان -توووه يف اللقوووحل ذا -إن هوووذا اهلتا ،وهوووذ  التكوووالي ،  تغفووول 
نحنياهتووا نفسووه وم حوودوق ناقتووه وتكلينووه و  تتجاهوول فطرتووه وحوودوقها وقوافعهووا و  عهوول كووذلك قروب

.وبني افع والكوولاب بني الوودو األكوولا  والضورورات.و  الكثوْية.ومن مث هووذا التولازن بووني التكليوو  والطاقو .وبني
يو  يف ا نمواع العمملعصي  و ااألوامر والزواجر.وبني ال غيه وال هيه.وبني التهديد الرعيه ابلعذاب عند 

 العفل واملغفرة ..
ا ،وأن تبووذل ذا ا عووهووإنووه حسووه هووذا الوودين موون الوونفك البشووري  أن يووتم اعاههووا ّلِل وأن ختلووا حقووا يف 

عط  رحم الضوع ،وتاّلِل تو ي  ا؟هد يف ناعته ورضا  ..فأما بعد ذلك ..فهنوا  رمحو  اّلِل ..هنوا  رمحو غا
 نواس ويف تكورميين،يف إيعلى القصلر وتقبل التلب ،وتصف  عن التقصْي وتكفر الذنه وتفت  البواب للعائود

.. 
 م  ابرزة  خوهوك واضوح  ضو -ر وآي  بذل الطاقو  اجتنواب كبوائر موا ووى اّلِل عنوه.أما مقارفو  هوذ  الكبوائ

  و  اولو  املطللبوبوذل انتترتكبها النفك وهك جاهل  هلا أو غْي واعيو   فهوك قليول علوى أن هوذ  الونفك   
يت  محوو  اّلِل الووقبللوو  بر متسووتنفد الطاقوو  يف املقاوموو  ..وحووَّت هووذ  فالتلبوو  منهووا يف كوول وقووحل مووع ا خووالص 

َ فَاْسوولا أَنْوُفَسووْو لََلُموولَّووِذيَن ِإَذا فَوَعلُوولا فَاِحَشوو   أَ كتبهووا علووى نفسووه ..وقوود قووال فيهووا :}َوا تَوْغَفُروا ُهْم ذََكووُروا اّللَّ
ُ َوَ ْ ُيِصوووووووووُرو  آل ({ ]135ُهوووووووووْم يَوْعَلُمووووووووولَن )وَ ا فَوَعلُووووووووولا َموووووووووا َعلَوووووووووى لِوووووووووُذنُلِّبِْم َوَموووووووووْن يَوْغِفوووووووووُر الوووووووووُذنُلَب ِإ َّ اّللَّ

 «.املتقني»[..وعدهم من 135:عمران
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 بووائر وهووذا هوولتنبووحل الكي حنوون بصوودق  هنووا هوول تكفووْي السووي ات والووذنلب مباكوورة موون اّلِل،مووَّت اجإ ووا الووذ
 وعد اّلِل هنا وبشرا  للميمنني.

حتولاء كول اوذلوك بودليل  -ا و  تستقصويه -أما ما هك الكبائر ..فقد ورقت أحاقية تعودق أنلاعوا منهوا 
فتووذكر  ت واقعو حاقيوة كانوحل تعوا  حوا حودية علوى جمملعو  تزيود أو تونقا  وا يودل علوى أن هوذ  األ

« الكبووائر» البسوو  احلاضرة،واملسوولم   يعسوور عليووه أن يعلووممووا يناسووه امل -يف كوول حوودية  -موون الكبووائر 
عن عمور بون  هنا قص  من الذنلب.وإن كانحل ختتل  عدقا ونلعا بني بي   وبي  ،وبني جيل وجيل  ونذكر

 تشدق الشديد احلساسي  ابملعصي .امل وهل املتحرج -ضك اّلِل عنه ر  -ااطاب 
كيوو  قووِلم ا سوووالم حسووه املره ،وكيوو  جعوول امليوووزان احلسوواس يعتوودل يف يووود    -مووع ذلووك كلوووه  -تبووني 

ووا , َلَقووْلا َعْبووَد اّللَِّ بْووَن َعْموور و ِ ِْصووَر ,  ويسووتقيم وهوول يعووا  أموولر اجملتمووع وأموولر النفوولس:َعِن احلََْسووِن:أَنَّ اَنس 
 يف َذلِوَك ْكَياَء ِمْن ِكَتاِب اّللَِّ أُِمَر أَْن يُوْعَمَل ِّبَا , َ  يُوْعَمُل ِّبَا , فَوَأَرْقاَن أَْن نَوْلَقوى أَِموَْي اْلُموْيِمِننيَ فَوَقاُللا:نَوَرى أَ 

ُ َعْنوووُه , فَوَقووواَل:َمََّت قَوووِدْمحَل ف قَاَل:ُمْنوووُذ َكوووَذا َو  َكوووَذا قَووواَل:أإبِِْذن  ف فَوَقوووِدَم َوقَوووِدُملا َمَعوووُه , فَوَلِقيَوووُه ُعَموووُر َرِضوووَك اّللَّ
ووا َلَقووْلين ِ ِْصووَر , فَوَقوواُللا:ِإانَّ نوَووَرى  قَووِدْمحَل ف قَوواَل:َفاَل أَْقرِي َكْيووَ  َرقَّ َعَلْيووِه , فَوَقوواَل:اَي أَِمووَْي اْلُمووْيِمِننِي , ِإنَّ اَنس 

 يُوْعَموووووُل ِّبَوووووا , فَوووووَأَحُبلا أَْن يَوْلَقوووووْلَ  يف َذلِوووووَك َأْكوووووَياَء ِموووووْن ِكتَووووواِب اّللَِّ تَوبَووووواَرَ  َوتَوَعووووواىَل أََموووووَر أَْن يُوْعَموووووَل ِّبَوووووا َوَ  
:أَلُنُوووووُه قَووووواَل يف َوَووووور   -.فَوَقووووواَل:امْجَْعُهْم ِ  .قَووووواَل:َفَجَمْعتُوُهْم لَوووووُه  فََأَخوووووَذ أَْقاَنُهوووووْم َرُجوووووال  ,  -قَووووواَل ابْوووووُن َعْلن 

ْساَلِم َعَلْيوَك ,  َتُه يف نَوْفِسوَك ف فَوَقاَل:أَْنُشدُُكْم اِبّللَِّ َوِ َ ِِ اْ ِ أَقْوورََأَت اْلُقوْرآَن ُكلَّوُه ف قَواَل:نَوَعْم قَاَل:فَوَهوْل َأْحَصويوْ
َتُه يف َلْفِظوَك ف  -قَاَل:َوَلْل قَواَل نَوَعوْم اَََصوَمُه  -قَاَل:اللَُّهمَّ َ  . َتُه يف َبَصورَِ  ف َهوْل َأْحَصويوْ .قَاَل:فَوَهوْل َأْحَصويوْ

َتُه يف أَيَرَِ  ف قَاَل:مُثَّ تَوتَوبوََّعُهْم َحَّتَّ أََتى َعَلى آِخرِِهْم , فَوَقاَل:َيِكَلحْل ُعَمَر أُُمُه , أَُتَكلُِِفلنَوُه أَْن يُِقويَم  َهْل َأْحَصيوْ
َهووْلَن َعْنووُه َر َمووا توُ النَّوواَس َعلَووى ِكتَوواِب اّللَِّ ف قَووْد َعلِووَم َربُونَووا أَْن َسووَتُكلُن لَنَووا َسوويَِِ ات  .قَوواَل:َوَتاَل:ِإْن َعَْتِنبُوولا َكبَووائِ  نوْ
 َأَحود  ِ َوا قَوِدْمُتْم ف نَُكفِِْر َعْنُكْم َسيَِِ اِتُكْم َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخاَل َكرمي ا َهْل َعِلَم أَْهُل اْلَمِديَنِ  ف أَْو قَاَل:" َهْل َعِلمَ 

 .552قَاُللا:َ  .قَاَل:َلْل َعِلُملا َلَلَعْظحُل ِبُكْم "

                                                 
( قال ابن كثْي:"إسناق صحي  ومل حسن،وإن كانحل رواي  احلسن عن عمر،وفيهوا  8443يِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطَّثَِ  - 552

 انقطاع،إ  أن مثل هذا اكتهر،فتكفك كهرته".وقال السيلنك:"أخرج ابن جرير بسند حسن".
ْن َلْن ه تعاىل:"َعَلم أنه قلله،ومب"أحصى الشكء":أحاط به وحفظه،يعب:هل استلفيتم القيام بكل أمر به يف ذلك وحفظتمل  وضبطتم العمل 

م مووون يقووول  كووه يف األر "األير":موووا ت-ل فخصووومته":أي غلبتووه ابحلجووو ."خاصوومحل الرجووو -ُهُْصوولُ  فَوتَووواَب َعلَوووْيُكْم" أي:أن تطيقوولا القيوووام بوووه.
 يف األرم. ام حية سعل خطا  عليها،وأراق به هنا:السعك يف األرم.كالذي يف قلله تعاىل:"ونكته ما قدملا وآترهم"،أي خطاه
 على مصر،وتشودقوا كاة عاملهموقلله:"للعظحل بكم"،أي:ألنزلحل بكم من العقلب ،ما يكلن عظ  لغْيكم من الناس.وذلك أوم جاءوا يف ك
الفوول  هللا بووه.وذلك موون ،وما أموورهمو  ييسووروا،وأراقوا أن يسووْي يف النوواس  ووا   يطيقوولن هووم يف أنفسووهم موون ا حانوو  بكوول أعمووال ا سووالم

إ ا قلوحل أحكوام ا سوالم.و  يتهواون يف كبوْية.و  يريودوا لواهر ا سوالم وأحكاموه،وإ ا أراقوا بعوخ موا أقب هللا بوه خلقوه.وعمر أجول مون أنال
برة مون مور الطغواة وا؟بواأا،كما هول ّبهذا وكرحته،راف  أن ُيتج به حمتج من ذوي السلطان وا؟ثوت،يف إابح  تر  أحكام هللا غْي معملل 

 (255/  8) -يسس  الرسال  م -ني يف زماننا هذا.تفسْي الطثي احلاكم
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واجملتموع وقود قوِلم القورآن حسوه وأعطوا   يسولس القلولب -احلساسوي  لشوديد املتحورج ا -فهكذا كان عمر 
ل   إ وا املعول بوه أن نكولنر ولون نكولن غوْي موا علوم « قد علم ربنا أن ستكلن لنا سوي ات ..»امليزان الدقي  

ن إنوه التولاز ذا اللفاء ..هد يف هعليه هل القصد والتصليه واناول  والرغب  يف اللفاء اب لتزام ات،وبذل ا؟
 وا؟د واليسر وا عتدال.
 أنأيم الصالت بين الرجال والنساء 33 - 32الدرس الخامس:

ات اء مون ارتبانوال والنسوويف سيا  احلدية عن األملال،وتوداوهلا يف ا؟ماعو ،عكء تكملو  فيموا بوني الرجو
أوائوووول يف    تفصوووويلهومعامالت.وفيمووووا كووووان موووون عقوووولق الوووول ء وعالقاهتووووا بنظووووام التلريووووة العام.الووووذي سووووب

ُ بِوِه بَوْعَضوُكْم َعلَوى بوَ  »السلرة: لِلنَِِسواِء َنِصويه  ِ َّوا يه  ِ َّوا اْكَتَسوُبلا وَ ِرَِجواِل َنِصوْعوخ  لِلَوَ  تَوَتَمنوَّْلا َموا َفضَّوَل اّللَّ
َ َكوواَن ِبُكوولِِ  َ ِمووْن َفْضووِلِه ِإنَّ اّللَّ ووا ) َكووْكء  اْكَتَسووْ َ َواْسووأَُللا اّللَّ َلاِ َ ِ َّووا تَوووَرَ  اْلَلالِووَداِن َجَعْلنَووا َموو( َوِلُكوولِ  32 َعِليم 

َ َكوووووووْم ِإنَّ َواأْلَقْوَربُووووووولَن َوالَّوووووووِذيَن َعَقوووووووَدْت أمَْيَوووووووانُُكْم فَوووووووآتُلُهْم َنِصووووووويبَوهُ  ا )اَن َعلَوووووووى ُكووووووولِِ َكوووووووْكء  َكوووووووهِ  اّللَّ (  33يد 
 [32،33]النساء:

فو  ضويل،يف الللياع التفن أي أنول والنا عام يف النهك عن اب ما فضل اّلِل بعخ امليمنني على بعخ ..مو
 ياة ..ب  يف هذ  احليه األنصفواملكان ،ويف ا ستعداقات وامللاهه،ويف املال واملتاع ..ويف كل ما تتفاوت 

اوت طلوع إىل التفوت يف التوالتلجه ابلطله إىل اّلِل،وسياله من فضله مباكرة بد  من إضاع  النفك حسرا
لضوياع ابمون كوعلر  التطلع من حسود وحقود ومون حنو  كوذلك ونقمو ،أووبد  من املشاعر املصاحب  هلذا 

 ّلِل وسولء لونلء لون ابسوواحلرمان،والتهاوي والتهافحل أمام هذا الشعلر ..وموا قود ينشوأ عون هوذا كلوه مون 
سوووتهلك النكووود وتو بعدالووو  التلزيوووع ..حيوووة تكووولن القاصوووم ،اليت توووذهه بطمأنينووو  النفك،وتووولّر القلووو  

لتلجوه ،هل ابتوداء اضل اّللِ فيث ،ويف اعاهات كذلك خبيث .بينما التلجه مباكرة إىل الطاق  يف وجداانت خب
امحني علووووى ني املتووووز إىل مصوووودر ا نعووووام والعطاء،الووووذي   يوووونقا مووووا عنوووود   ووووا أعطووووى،و  يضووووي  ابلسووووائل

 يف بوذل ا؟هود سوباب،بدلاألبلاب  وهل بعد ذلك ملئل الطمأنين  والرجاء ومبعة ا اابي  يف تلموك األ
موووووون  لضووووووعه هنووووووامالتحووووور  والغوووووويج أو التهوووووواوي وا حنووووووالل  الووووونا عووووووام يف هووووووذا التلجيووووووه العوووووام.ولكن 

ضووويال عينا،وتفمالسووويا ،وبعخ الووورواايت عووون سوووبه النزول،قووود ختصوووا مووون هوووذا املعووو  الشوووامل تفووواو  
هول واضو  كموا لنسواء ..معينا،هل الذي نزل هذا الونا يعا؟وه ..هول التفاضول يف أنصوب  الرجوال وأنصوب  ا

قو  بوني كوطري لكوثى يف تنظويم العالاعلى أ يتوه  -من سيا  اهلي  يف عملمها بعد ذلك ..وهذا ا؟انه 
  اجملتموعيفيف البيولت و  -مون مث  -النفك البشري  وإقامتها علوى الرضوا وعلوى التكامول وإكواع  هوذا الرضوا 

 هام ..املسلم كله إىل جانه إيضا  الللائ  املنلع  فيه بني ا؟نسني وامل
لتفاسوووووْي هوووووذا ا؟انوووووه علوووووى أ يتوووووه هوووووذ    ينفوووووك عمووووولم الووووونا موووووع خصووووولص السوووووبه ..وهلوووووذا روت ا

 املأيلرة،هذا املع  وذا :
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وإ ووا لنووا نصوو  املووْياّ  فنزلووحل:"و  ،تغووزو الرجووال و  نغزو:اي رسوولل هللا:قالحل أم سوولم :قال،عوون جماهوود
  ووووووا اكَتَسووووووبلا وللنسوووووواء نصوووووويه   ووووووا تتمنوووووولا مووووووا فضَّوووووول هللا بووووووه بعضووووووكم علووووووى بعووووووخ للرجووووووال نصوووووويه  

 .553[35:ونزلحل:) ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت ( ]سلرة األحزاب،اكتس "
َو  نَوْقطَووووووُع ،"  نُوَقاتِووووووُل فَوُنْسَتْشووووووَهدُ :اَي َرُسوووووولَل اّللَِّ :قَاَلحْل أُُم َسووووووَلم َ :قَالَ ،وروا  ابوووووون أيب حووووووامت  َعووووووْن جُمَاِهوووووود  

 َّ ُ بِووِه بَوْعَضووُكْم َعلَووى بَوْعووخ  لِلِرَِجوواِل َنِصوويه  ِ َّووا اْكَتَسووُبلا َولِلنَِِسوواِء :حلْ فَونَوزَلَوو،اْلِمْيَا " َو  تَوَتَمنوَّووْلا َمووا َفضَّووَل اّللَّ
 .554َنِصيه  ِ َّا اْكَتَسْ َ "  مُثَّ نَوزََلحْل  " َأيِنِ   ُأِضيُع َعَمَل َعاَمل  ِمْنُكْم ِمْن ذََكر  أَْو أُنْوَثى " ".

فوإن الرجوال قاللا:"نريود أن يكولن لنوا ،ي قلله:"و  تتمنولا موا فضول هللا بوه بعضوكم علوى بعخ"عن السد  
فنريد أن يكووووولن لنوووووا يف األجووووور ،كما لنوووووا يف السوووووهام سوووووهمان،مووووون األجووووور الضوووووعُ  علوووووى أجووووور النسووووواء

علينوا ولل كتوه ،فإان   نسوتطيع أن نقاتول،أجران".وقالحل النساء:"نريد أن يكلن لنا أجر  مثل أجر الرجال
 ..555وهل خْي لكم،يرزقكم األعمال،سللا هللا من فضله:وقال هلم،القتال لقاتلنا"  فأنزل هللا تعاىل اهلي 

 .وروي مثل ذلك عن قتاقة ..كذلك ورقت رواايت أخرى إبنال  مع  اهلي :
ُ بِووِه بَوعْ :قللووه:عن ابوون عباس،وقووال علووك بوون أيب نلحوو  َضووُكْم َعلَووى بَوْعووخ  { قووال } َو  تَوَتَمنوَّووْلا َمووا َفضَّووَل اّللَّ
ولكن يسوووأل هللا مووون ،"ليوووحل لووول أن   موووال فوووالن وأهلوووه " فنهوووى هللا عووون ذلوووك:و  يتمووو  الرجووول فيقلل

 .556فضله.وكذا قال حممد بن سْيين واحلسن والضحا  وعطاء حنل ذلك  وهل الظاهر من اهلي  "
د ْنون روابو  كموا لنسواء موني الرجوال واوْند يف األقلال األوىل لال  من رواسوه ا؟اهليو  يف تصولر موا بو 

سووالم لوويت علمهووا ا ؟ديوودة اروائوو  للتنووافك بووني الرجووال والنسوواء،لعلها قوود أترهتووا تلووك احلوورايت واحلقوول  ا
بقو  وكول أحود يوه وكول نفللمرأة،اشيا مع نظريته الكلي  يف تكرمي ا نسان  نسويه،ويف إنصوا  كول جونك 

 بيه ....إنصافه حَّت من نفسه اليت بني جن
 الحكمة من أوجيع الوظائف وااخاصاصات بين الرجال والنساء

اب  .  حلسووووولكوووون ا سووووالم إ ووووا كووووان يسووووتهد  موووون هووووذا كلووووه هقيوووو  منهجووووه املتكاموووول بكوووول حووووذافْي 
حلسوووواب االوووو  و « اجملتمووووع املسوووولم»وحلسوووواب « ا نسووووان»الرجوووال،و  حلسوووواب النسوووواء  ولكوووون حلسوووواب 

 سباب.مه.وحساب العدل املطل  املتكامل ا؟لانه واألوالصال  وااْي يف إنالقه وعمل 
بتوداء اء.والفطرة اال والنسوإن املنهج ا سوالمك يتبوع الفطورة يف تقسويم الللوائ  وتقسويم األنصوب  بوني الرجو
 لائ  معين  منهما و  جعلحل الرجل رجال واملرأة امرأة وأوقعحل كال منهما خصائصه املميزة لتنلط بكل

                                                 
 ( صحي  9237[)261/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 553
 ( صحي 5266[ ) 132/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 554
 ( حسن مرسل 9246[)264/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 555
 [728/ 2قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 556
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ي  الووووووويت حلسووووووواب جووووووونك منهموووووووا بذاتوووووووه.ولكن حلسووووووواب هوووووووذ  احليووووووواة ا نسوووووووان   حلسوووووووابه ااووووووواص.و 
عون  -ااالفو    األرم وعبواقة اّلِل ّبوذ يفمون ااالفو   -تقلم،وتنتظم،وتسوتليف خصائصوها،وهق  غايتهوا 

لع نريووووووو  تنووووووو نريووووووو  هوووووووذا التنووووووولع بوووووووني ا؟نسوووووووني،والتنلع يف ااصوووووووائا والتنووووووولع يف الللوووووووائ  ..وعووووووون
رك  شووووحلسوووواب تلووووك ال ،ينشووووأ تنوووولع التكووووالي ،وتنلع األنصووووب ،وتنلع املراكووووز ..ااصوووائا،وتنلع الللائ

 الكثى وامليسس  العظمى ..املسماة ابحلياة ..
طري الوونفك ات بووني كوووحووني يوودرس املوونهج ا سووالمك كلووه ابتووداء،مث يوودرس ا؟انووه ااوواص منووه اب رتبانوو

ل ذلك للجوووووودكووووووذ  الوووووورواايت،و   اللاحوووووودة،  يبقووووووى جمووووووال ملثوووووول ذلووووووك ا؟وووووودل القوووووودمي الووووووذي ترويووووووه هوووووو
كوم وا؟واقات   ا؟واقين احلدية،الذي ميا حيواة الفوارغني والفارغوات يف هوذ  األايم.ويطغوى أحيواان علوى

مللاقووو  جل فيوووه االضوووجيج العوووام  إنوووه عبوووة تصووولير امللقووو  كموووا لووول كوووان معركووو  حووواقة بوووني ا؟نسني،تسووو
بها،وإلصووا   ويل« ملوورأةا»الكتوواب ا؟وواقين توونقا وا نتصووارات ..و  يرتفووع علووى هووذا العبووة حماولوو  بعووخ 

معركو  علوى  أل  ليسوحلكل كائن  ّبا ..سولاء كوان ذلوك ابسوم ا سوالم أو ابسوم البحوة والتحليول ..فاملسو
 ا نال   إ ا هك تنليع وتلزيع.وتكامل.وعدل بعد ذلك كامل يف منهج اّلِل.

فووو  هلاهوووا و ء نفسوووها شوووئ أنظمتهوووا مووون تلقوووااووولز أن تكووولن هنوووا  معركووو  يف اجملتمعوووات ا؟اهليووو  الووويت تن
تقا موون حقوول  موون مث تنووومصوواحلها الظوواهرة القريبوو .أو مصوواحل نبقووات غالبوو  فيهووا،أو بيوولت،أو أفووراق ..و 

اقي  يف صاحل ا قتصواب من املاملرأة ألسباب من ا؟هال  اب نسان كله،وبلليف  ا؟نسني يف احلياة،أو ألسب
  و حقول  التصور ملوْياّ،أار الرجول العامول يف نفوك مهنتهوا.أو يف تلزيوع حرمان املرأة العاملو  مون مثول أجو

 ما هل احلال يف اجملتمعات ا؟اهلي  احلديث   ك  -يف املال 
  نعووم للحملوو لوودنيا.و افأمووا يف املوونهج ا سووالمك فووال ..  لوول للمعركوو .و  معوو  للتنووافك علووى أعوورام 

لظون ل مكوان كوذلك صوه  ..و ل مون أحد ا،ويلبوه،وتتبع نقائعلى املرأة أو احلمل  على الرجل وحماول  النيو
  آتر لوووه يفللوووائ .و  ن هوووذا التنووولع يف التكووولين وااصوووائا،  مقابووول لوووه مووون التنووولع يف التكليووو  وال

حلقيقوو  سووالمك و التنوولع يف ا ختصاصووات واملراكووز ..فكوول ذلووك عبووة موون انحيوو  وسوولء فهووم للموونهج ا 
ان كوبوه ..وهول موا  ومون يلا ننظر يف أمر ا؟هاق وا ستشهاق ونصويه املورأة منوهوليف  ا؟نسني من انحي   و 

م بشوو لن هووذ  وهوول يقوول  يشووغل ابل الصوواحلات موون النسوواء يف ا؟يوول الصوواحل،الذي يتجووه بكليتووه إىل اهلخوورة
دميا ..ومووا النسوواء قووو الوودنيا ..ويف أموور ا ّر ونصوويه الووذكر واألنثووى منه.وقوود كووان يشووغل بعووخ الرجووال 

 هل وأمثاله يشغل رجا  ونساء يف هذ  األايم .. يزال
،    حاجووو  إليهوووااحوووني تكووولن هنووو -إن اّلِل   يكتوووه علوووى املووورأة ا؟هووواق و  ُيرموووه عليهوووا و  مينعهوووا منوووه 

لاسووووويات و  ممقووووواتالت    -غووووازي ا سوووووالمي  آحوووواقا مووووون النسوووواء وقوووود كوووووهدت امل -يسوووودها الرجوووووال 
وعلووى أيوو  ونوودرة  سووه احلاجوو  والضوورورة و  يكوون هوول القاعوودة .. لووى قلوو عوكووان ذلووك  -حوامالت أزواق 

 حال،فإن اّلِل   يكته على املرأة ا؟هاق كما كتبه على الرجال.
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إن ا؟هووووواق   يكتوووووه علوووووى املرأة،ألووووووا تلووووود الرجوووووال الوووووذين ااهووووودون.وهك مهيوووووأة ملووووويالق الرجوووووال بكووووول 
أقودر وأنفوع  -يف هوذا احلقول  -حيواة سولاء.وهك تكلينها،العضلي والنفسك ومهيأة  عداقهم للجهواق ولل

..هووك أقوودر ألن كوول خليوو  يف تكلينهووا معوودة موون الناحيوو  العضوولي  والناحيوو  النفسووي  هلووذا العموول وليسووحل 
كوول خليوو  منووذ تلقووي    -وعلووى وجووه التحديوود  -املسووأل  يف هووذا مسووأل  التكوولين العضوولي الظوواهر بوول هووك 

مث يلوووك ذلوووك تلوووك الظووولاهر  - 557سوووبحانه  -مووون لووودن ااوووال   البليضووو ،وتقرير أن تكووولن أنثوووى أو ذكووورا
 -ابلنظر اللاسع إىل مصلح  األمو  علوى املودى الطليول  -العضلي ،والظلاهر النفسي  الكثى ..وهك أنفع 

فوواحلرب حووني هصوود الرجووال وتسووتبقك ا انّ توودع لاموو  مراكووز إنتوواج للذريوو  تعوولم الفراغ.واألموور لوويك  
يف  -أو حووَّت حووني هصوود النسوواء وتسووتبقك الرجووال  فرجوول واحوود  -والرجووال كووذلك حووني هصوود النسوواء 

ميكووون أن اعووول نسووواء أربعوووا  -وعنووود احلاجووو  إىل اسوووتخدام كووول رخصوووه وإمكانياتوووه  -النظوووام ا سوووالمك 
ينووتجن،وميان الفووراغ الووذي ت كووه املقتلوو  بعوود فوو ة موون الزمووان.ولكن ألوو  رجوول   ميلكوولن أن اعلوولا اموورأة 

ر  ا تنتج من رجل واحد،لتعليخ ما وقع يف اجملتمع مون اختالل.ولويك ذلوك إ  اباب واحودا مون تنتج أكث
أبوولاب احلكموو  ا هليوو  يف إعفوواء املوورأة موون فريضوو  ا؟هوواق ...ووراء  أبوولاب كووَّت يف أخووال  اجملتمووع ونبيعوو  

هتوواج إىل  ووة خوواص  تكلينه،واسووتبقاء ااصووائا األساسووي  لكووال ا؟نسووني،  يتسووع هلووا اجملووال هنا،ألوووا
عليه،فحسووه كوول إنسووان أن ُيسوون فيمووا وكوول إليووه  ..وأمووا األجوور والثلاب،فقوود نمووأن اّلِل الرجووال والنسوواء

 ليبل  مرتب  ا حسان عند اّلِل على ا نال  ..
فللووذكر مثوول حووج »واألموور يف املووْياّ كووذلك ..ففووك اللهلوو  األوىل يبوودو أن هنووا  إيثووارا للرجوول يف قاعوودة:

..ولكن هوذ  النظورة السوطحي    تفتوأ أن تتكشو  عون وحودة متكاملو  يف أوضواع الرجول واملورأة « األنثيني
وتكاليفهموووا ..فوووالغنم ابلغرم،قاعووودة تبتووو  متكاملووو  يف املووونهج ا سوووالمك ..فالرجووول يووويقي للمووورأة صوووداقها 

ذا التكلي ،ولول  ابتداء و  تيقي هك لوه صوداقا.والرجل ينفو  عليهوا وعلوى أو قهوا منوه،وهك معفواة مون هو
والرجوول  -وأقوول مووا يصوويه الرجوول موون هووذا التكليوو  أن ُيووبك فيووه إذا مانوول    -كووان هلووا مووال خوواص 

عليه يف الدايت واألرش )التعليخ عن ا؟راحات( متكوافال موع األسورة،واملرأة منهوا معفاة.والرجول عليوه يف 
واملورأة معفواة مون  -ألقورب فواألقرب ا -النفق  على املعسورين والعواجزين والعولاجز عون الكسوه يف األسورة 

فريضو  التكافول العوائلك العووام ..حوَّت أجور رضوواع نفلهوا مون الرجول وحضووانته عنود اف اقهموا يف املعيشوو ،أو 
عند الطال ،يتحملها الرجل،وييقيها هلا كنفقتها هك سلاء بسلاء ..فهل نظام متكامل تلزيع التبعوات فيوه 

لرجول مون التبعوات أيقول مون نصويبه يف املْياّ.ومنظولر يف هوذا إىل هل الذي ُيدق تلزيع املْياّ.ونصويه ا
نبيعتوووه وقدرتووووه علوووى الكسووووه وإىل تووولفْي الراحوووو  والطمأنينوووو  الكاملووو  للمرأة،لتقوووولم علوووى حراسوووو  الرصوووويد 

                                                 
 «قار الشرو «.»ا سالم ومشكالت احلضارة»يف كتاب « املرأة وعالقات ا؟نسني»يراجع فصل: - 557
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البشووري الثمووني الووذي   يقووِلم  ووال،و  يعدلووه إنتوواج أيوو  سوولع  أو أيوو  خدموو  أخوورى للصوواحل العووام  وهكووذا 
 لتلازن الشامل،والتقدير الدقي  يف املنهج ا سالمك احلكيم،الذي كرعه احلكيم العليم ..ْند معا  ا

ا اْكَتَسوُبلا ِصويه  ِ َّونَ ِرِجواِل لِل»ونسجل هنا ما منحه ا سالم للمورأة يف هوذا الونا مون حو  امللكيو  الفرقيو :
 -اهليوات القدميو  ؟كغْيها مون ا  -لعربي  لي  ا..وهل احل  الذي كانحل ا؟اه« َولِلنِِساِء َنِصيه  ِ َّا اْكَتَسْ َ 

رأة تووال لالعتووداء عليووه.إذ كانووحل املووو  تفتووأ ه -ت انقرة إ  يف حووا  -هيوو  عليووه و  تعوو   بووه للموورأة 
نحوحل مووا الويت توزعم أ -ديثو  ذاهتا  ا يستلىل عليه ابللراي ،كاملتاع  وهل احلو  الوذي للوحل ا؟اهليوات احل

ن ألكووث واّر موو ها اعوول املووْياّتتحيفووه فبعضوو -وا حوو ام مووا   مينحووه هلووا موونهج آخوور املوورأة موون احلقوول  
 لكول الزوج ضوروراي اعل إذنالذكلر.وبعضها اعل إذن الل  ضروراي لتلقيع أي تعاقد للمرأة بشأن املال و 

اق أ عنهوا مون فسوشنْية وما تصر  ما  من الزوج  يف ماهلا اااص  وذلك بعد يلرات املرأة وحركاهتا الكث
 يف نظام املرأة كله،ويف نظام األسرة،ويف ا؟ل األخالقك العام.

لي ،وبدون عيوات نسوومجفأموا ا سوالم فقود منحهووا هوذا احلو  ابتووداء وبودون نلوه منها،وبوودون يلرة،وبودون 
لونفك تكورمي كوقك ا لو  وإىلعضلي  برملان   منحها هذا احل  اشيا مع نظرته العامو  إىل تكورمي ا نسوان مج

لووولق وانبووو  ألسووورة اباللاحووودة وإىل إقامووو  نظاموووه ا جتمووواعك  كلوووه علوووى أسووواس األسووورة وإىل حيانووو  جووول ا
 والضماانت لكل فرق فيها على السلاء.

 العام.   املبدأومن هنا كانحل املساواة يف ح  التملك وح  الكسه بني الرجال والنساء من انحي
 ا سووالم يفضووع املوورأة و لفتوو  ققيقوو  إىل « حقوول  ا نسووان»اب وقوود أورق الوودكتلر عبوود اللاحوود وايف يف كتوو

 ووضعها يف الدول الغربي  جاء فيه:
املوورأة  وقود سوولى ا سووالم كوذلك بووني الرجوول واملوورأة أموام القووانلن،ويف مجيووع احلقوول  املدنيو  سوولاء يف ذلووك»

غرب املسيحك،يف أنه   يفقود املتزوج  وغْي املتزوج .فالزواج يف ا سالم حتل  عن الزواج يف معظم أمم ال
املورأة ا هوا و  كخصوويتها املدنيو ،و  أهليتهوا يف التعاقوود،و  حقهوا يف التملك.بول تظوول املورأة املسولم  بعوود 
زواجها حمتفظ  اب ها واسم أسرهتا،وبكامل حقلقها املدني  و هليتها يف همل ا لتوزام ات،وإجوراء رتلو  

ووصوووي  وموووا إىل ذلوووك وحمتفظووو   قهوووا يف التملوووك الكوووا مسوووتقال عووون العقووولق،من بيوووع وكوووراء ورهووون وهبووو  
غْيها.فللمرأة املتزوج  يف ا سالم كخصيتها املدني  الكامل ،ويروهتا اااصو  املسوتقل  عون كخصوي  زوجهوا 

 َزْوج  َوِإْن أََرْقمُتُ اْسوِتْبدالَ »قوال تعواىل: -قول ذلوك أو كثور  -ويروته.و  الز للزوج أن ذخذ كي ا من ماهلوا 
وُتْم ِإْحوداُهنَّ ِقْنطوارا  فَوال َشُْخوُذوا ِمْنوُه َكوْي ا .أََشُْخُذونَُه ُّبْتواان  َوِإمْثوا  ُمِبينوا ف  ،َوآتَويوْ وََكْيوَ  َشُْخُذونَوُه َوقَوْد َمكاَن َزْوج 

،َوَأَخوْذَن ِموْنُكْم ِميثاقوا  َغِليظوا ف ُتُمولُهنَّ َو  ُيَِوُل لَ »..وقوال:« أَْفضى بَوْعُضُكْم ِإىل بَوْعخ  ُكوْم أَْن َشُْخوُذوا ِ َّوا آتَويوْ
..وإذا كووان   اوولز للووزوج أن ذخووذ كووي ا  ووا سووب  أن آ   لزوجتووه فووال اوولز لووه موون ابب أوىل أن « َكووْي ا  

ذخووذ كووي ا موون ملكهووا األصوويل إ  أن يكوولن هووذا أو ذا  برضوواها،وعن نيووه نفووك منهووا.ويف هووذا يقوولل 
و  ُيوول « َء َصووُدقاهِتِنَّ حِنْلَوو   فَووِإْن ِنووْ َ َلُكووْم َعووْن َكووْكء  ِمْنووُه نَوْفسووا ،َفُكُللُ  َهِني ووا  َمرِي ووا  َوآتُوولا النِِسووا»اّلِل تعوواىل:
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للوووزوج كوووذلك أن يتصووور  يف كوووكء مووون أملاهلوووا،إ  إذا أذنوووحل لوووه بوووذلك،أو وكلتوووه يف إجوووراء عقووود ابلنيابووو  
 كاءت.عنها.ويف هذ  احلال  الز أن تلغك وكالته،وتلكل غْي  إذا 

 ديث .لدميقراني  احلني يف أرقى األمم اأحدّ القلان -بعد  -وهذ  املنزل  من املساواة   يصل إىل مثلها »
الوو  الوور  أكووبه كووكء   -ىل اللقووحل احلاضوور إبوول   تووزال  -فحالوو  املوورأة يف فرنسووا كانووحل إىل عهوود قريووه 

ابع  ك املواقة السونا علوى ذلواملدنيو ،كما تواملدين.فقد نزع منها القانلن صف  األهلي  يف كثْي مون الشو لن 
ائمووا قزواجهوا  حوَّت ولوول كوان - املوورأة املتزوجو »عشورة بعود املووائتني مون القوانلن املوودين الفرنسوك.إذ تقورر أن:

ا،و  أن أن هتوووه،و  أن تنقووول ملكيتهووو   اووولز هلوووا -علوووى أسووواس الفصووول بوووني ملكيتهوووا وملكيووو  زوجهوووا 
 « لافقو  كتابيو ه عليوه معلم،بدون اكو ا  زوجهوا يف العقود،أو ملافقتو ترهن،و  أن اتلك بعلم أو بغْي

 ..وأورق نصها الفرنسك ...
ضوع ال مالزموا لل هوا   يوز ومع ما أقخل على هذ  املاقة مون قيولق وتعوديالت،فيما بعود،فإن كثوْيا مون آتر »

ة الغربيو  تقورر وم علوى املورأاملفور  ر املرأة الفرنسي  من الناحي  القانلني  إىل اللقحل احلاضر ..وتلكيدا هلذا ال
فالنو   ىفال تعولق تسومأسورهتا، قلانني األمم الغربي ،ويقضك عرفها،أن املرأة  جرق زواجها تفقود ا هوا واسوم

ه،بد  مون وجهوا وأسورتز أو تتبع ا ها ابسم « مدام فالن»بنحل فالن بل همل اسم زوجها وأسرته فتدعى 
ىل فقووووودان ك يرموووووز إقووووودان اسوووووم املرأة،ومحلهوووووا  سوووووم زوجها،كووووول ذلوووووأن تتبعوووووه ابسوووووم أبيهوووووا وأسووووورهتا ..وف

 الشخصي  املدني  للزوج ،واندماجها يف كخصي  الزوج.
 -حوووَّت يف هوووذا النظوووام ا؟وووائر  -ومووون الغريوووه أن الكثوووْي مووون سووويداتنا ُيووواولن أن يتشوووبهن ابلغربيوووات  »

ابسووم زوجهووا أو تتبووع ا هووا ابسووم ويرتضووني ألنفسووهن هووذ  املنزلوو  اللضوويع  فتسوومك اللاحوودة موونهن نفسووها 
زوجها وأسرته،بد  من أن تتبعه ابسوم أبيهوا وأسورهتا،كما هول النظوام ا سوالمك،وهذا هول أقصوى موا ميكون 
أن تصول إليووه اناكوواة العميواء  وأغوورب موون هووذا كلوه أن الوواليت ُيوواكني هوذ  اناكوواة،هن املطالبووات  قوول  

ن بتصورفهن هوذا يفورنن يف أهوم حو  منحوه ا سوالم هلون ورفوع بوه النساء،ومساواهتن ابلرجال و  يدرين أو
 558« كأون،وسلاهن فيه ابلرجال

قحل أحكوووام الووويت سوووب واهلن ْنوووكء إىل الووونا األخوووْي يف هوووذ  الفقووورة وهووول يووونظم التصووور  يف عقووولق الووول ء
يف غوووْي ذلك كوووععلهوووا   املْياّ.هوووذ  األحكوووام الووويت حصووورت املوووْياّ يف القرابووو .بينما عقووولق الووول ء كانوووحل

ْت أمَْيوانُُكْم فَوآتُلُهْم َربُولَن َوالَّوِذيَن َعَقودَ ِن َواأْلَقوْ ْللالِوداَوِلُكلِ  َجَعْلنا َملاِ َ ِ َّا تَوَرَ  ا»القراب  على ما سيأيت بيانه:
اء نصويبا كتسبلا،وللنسوا ل نصويبا  وا أن للرجوا ..بعود أن ذكور« َنِصيبَوُهْم.ِإنَّ اّللََّ كاَن َعلى ُكلِِ َكْكء  َكوِهيدا  

ل لكوول موولا  ر وا انّ يف املووْياّ ..ذكوور أن اّلِل جعووأنصووب  الووذكل  -فيمووا سوول   - ووا اكتسوو  ..وبووني 
 من قرابته يريلنه.يريلنه  ا آل إليه من اللالدين واألقربني ..

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (( من هذا ا؟زء651،652)ص  - 558
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م يهكتسوبلن مث يور يايهم موا فاملال يظل يتداول ّبذا ا ّر جيال بعد جيل.يّر اللاريلن مث يضملن إىل مْي 
   عنوود جيوول و ا   تقووموون يلوولوم موون األقووربني ..وهووك صوولرة اثوول قورة املووال يف النظووام ا سووالمك وأووو

تبعهووا موون لدائبوو  ومووا يلتلزيووع ات كووز يف بيووحل و  فوورق ..إ ووا هوول التوولاّر املسووتمر،والتداول املسووتمر،وحرك  ا
 تعديل يف املالكني،وتعديل يف املقاقير،بني احلني واحلني ..

 ء .. غْي األقرابحياان إىلط  على العقلق،اليت أقرهتا الشريع  ا سالمي  واليت ععل ا ّر يذهه أمث ع
 وهك عقلق امللا ة ..وقد عر  اجملتمع ا سالمك أنلاعا من هذ  العقلق:

  يف أسورة مول  ل نزل  العضو -بعد عتقه  -األول عقد و ء العت ،وهل النظام الذي يصب   قتضا  الرقي  
ن ال أقرابئوه موك حيوكموا يفعول ذلو  -)ملىل العت ( فيدفع عنه املولىل الديو ،إذا ارتكوه جنايو  تلجوه الديو  

 يريه إذا مات و  ي   عصب  ..و  -النسه 
قود أن يورتب  بع -اربوه ه واّر مون أقلإذا   يكن  -والثاين عقد امللا ة.وهل النظام الذي يبي  لغْي العريب 

نايو  إذا ارتكوه ج - ىل الديو ا ة(.فيصب   نزل  عضل يف أسرة مل  .يودفع عنوه املول مع عريب هل )ملىل املل 
 ويريه إذا مات. -تلجه الدي  

ول العهووود ابملدينووو ،بني املهووواجرين واألنصوووار.فكان املهووواجر أ - -والنووولع الثالوووة،هل الوووذي عقووود  النووول 
 شركني فصلحل بينهم وبينه العقيدة ..و قون أهله إن كانلا مأ -لاحد منهم ك  -يّر األنصاري،مع أهله 

..عوون قتوواقة قلله:"والووذين « وتووريب وأريووك»والنوولع الرابووع ..كووان يف ا؟اهلي ،يعاقوود الرجوول الرجوول،ويقلل:
ا" كان الرجول يعاقود الرجول يف ا؟اهليو  ،عاقدت أميانكم فآتلهم نصيبهم إن هللا كان على كول كوكء كوهيد 

وتطلووه يب وأنلووه بك".فجعوول لووه السوودس موون مجيووع ،يب وأريكوتر ،وَهووَدمك َهووَدمك،فيقوولل:"قمك قُمك
مث يقسوووم أهووول املوووْيات مْيايهم.فنسووو  ذلوووك بعووود يف"سووولرة األنفوووال" فقوووال هللا:) َوأُولُووول ،املوووال يف ا سوووالم

 .559[6:األْرَحاِم بَوْعُضُهْم أَْوىَل بِبَوْعخ  يف ِكَتاِب اّللَِّ ( ]سلرة األنفال
  .سببه القراب املْياّ لق وخباص  النلعني الثالة والرابع.بتقرير أنوقد جعل ا سالم يصفك هذ  العق

قال اّلِل سوووووولاها.و  والقرابووووو  وحدها.ولكنوووووه   يبطووووول العقووووولق الوووووويت سوووووب  عقدها.فأمضووووواها علوووووى أ  اووووودق
 «.َوالَِّذيَن َعَقَدْت أمَْيانُُكْم َفآتُلُهْم َنِصيبَوُهمْ »سبحانه:

َ كاَن عَ »على التصر  فيه:وكدق يف هذا وأكهد اّلِل على العقد و   « ..يدا   َكْكء  َكهِ لى ُكلِِ ِإنَّ اّللَّ
.فَوَقواَل «  َ ِحْلوَ  ِ  اِ ْسواَلِم » قَواَل  - -عن َعاِصَم قَاَل قُوْلوحُل ألَنَوك  رضوى هللا عنوه أَبَوَلغَوَك أَنَّ النَّوِبَّ 

 .  560رِىَبنْيَ قُوَرْيا  َواألَْنَصاِر ِ  َقا - -َقْد َحاَلَ  النَِّبُ 
 َ ِحْلووَ  ِ  اِ ْسوواَلِم َوأمَُيَووا ِحْلوو   َكوواَن ِ  اْ؟َاِهِليَّووِ  َ ْ »  --وَعووْن ُجبَووْْيِ بْووِن ُمْطعِووم  قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 

 .561«يَزِْقُ  اِ ْساَلُم ِإ َّ ِكدَّة  
                                                 

 ( صحي  مرسل 9269[)275/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 559
 (6626[)318/ 16املكنز ] -( وصحي  مسلم 2294[)337/ 8املكنز ] -صحي  البخارى - 560
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بوودون  -اليوو ،يف عالجووه هلووا وقوود سووار ا سووالم يف تصووفي  هووذ  العقوولق سووْيته يف كوول مووا يتعلوو  ابألنظموو  امل
 فهكذا صنع يف الراب حني أبطله.أبطلوه منوذ نوزول النا،وتور  هلوم موا سول  منوه و  ذمور بورق -أير رجعك 

الفلائد الربلي .وإن كان   يصح  العقلق السابق  على النا،ما   يكن قد مت قبخ تلك الفلائود.فأما هنوا 
موون ارتبانووات  -فوول  ا؟انووه املووا   -يوود.ملا يتعلوو  ّبووا فقوود احوو م تلووك العقوولق علووى أ  ينشووأ منهووا جد

أخذت نوابع العضولي  العائليو  بتشوابكاهتا الكثوْية املعقودة.ف   هوذ  العقولق القائمو  تنفوذ وكودق يف اللفواء 
ّبا وقطع الطري  على ا؟ديد منها قبل أن ت توه عليوه أيو  آتر هتواج إىل عوالج  ويف هوذا التصور  يبودو 

يبوودو العموو  وا حانوو  واحلكموو  والشووملل،يف عووالج األموولر يف اجملتمع.حيووة كووان ا سووالم التيسووْي،كما 
 562 يصلغ مالم  اجملتمع املسلم يلما بعد يلم وميحل ويلغك مالم  ا؟اهلي  يف كل تلجيه وكل تشريع 

 أنأيم مؤسسة ا سر  35 - 34الدرس السادس:

زيووووووووووع سووووووووورة وضوووووووووب  األموووووووووولر فيهوووووووووا وتل وامللضووووووووولع األخوووووووووْي يف هووووووووووذا الووووووووودرس،هل تنظووووووووويم ميسسوووووووووو  األ
افظو  عليهووا سسو  وانا ختصاصوات،وهديد اللاجبوات وبيوان ا جووراءات الويت تتخوذ لضوب  أموولر هوذ  املي 

اُمولَن َعلَوى ِرَِجواُل قَولَّ ال »طاع:من زعازع األهلاء وااالفوات واتقواء عناصور التهودمي فيهوا والتدمْي،جهود املسوت
ات  َحاِفظَووات  لِْلَغْيووِه ِ َووا ْم فَالصَّوواحِلَاُت قَانِتَوو أَْمووَلاهلِِ ُقوولا ِموونْ  بَوْعَضووُهْم َعلَووى بَوْعووخ  َوِ َووا أَنْوفَ النَِِسوواِء ِ َووا َفضَّووَل اّللَُّ 

يت خَتَوواُفلَن ُنُشوولَزُهنَّ َفِعظُوولُهنَّ َواْهُجوو ُ َوالووالَّ غُوولا ْن أَنَْعووَنُكْم فَوواَل اِجِع َواْضوورِبُلُهنَّ فَووإِ يف اْلَمَضوو ُروُهنَّ َحِفووَج اّللَّ  تَوبوْ
وا خِ ( َوِإْن 34َعَلْيِهنَّ َسِبيال  ِإنَّ اّللََّ َكاَن َعِلي وا َكبِوْي ا ) وا ِموْن وَ ْن أَْهلِوِه ِموْفوُتْم ِكوَقاَ  بَوْيِنِهَموا فَوابْوَعثُلا َحَكم  َحَكم 

نَوُهَما ِإنَّ  ُ بَويوْ َ كَ اأَْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصاَلح ا يُوَلفِِِ  اّللَّ  [ « 34،35( ]النساء:35ِبْي ا )ا خَ اَن َعِليم  ّللَّ
مون بيوان  -  ا جتماعيو  قبل الدخلل يف تفسْي هذ  النصلص القرآني ،وبيان أهدافها النفسي  و  -و  بد 

جممووول لنظووورة ا سوووالم إىل ميسسووو  األسووورة،ومنهجه يف بنائهوووا وانافظووو  عليها،وأهدافوووه منهوووا ..بيوووان جممووول 
 :563إىل  ة مطلل خاص بقدر ا مكان،إذ أن التفصيل فيه ُيتاج 

َوِموْن  »ذا اللجولق:هكأنه كأن كل ككء خلقه يف « الزوجي »إن الذي خل  هذا ا نسان جعل من فطرته 
 « ..ُكلِِ َكْكء  َخَلْقنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

ُم الَّووِذي َخَلَقُكووْم َربَُّكوو ُقوولااُس اتوَّ اي أَيُوَهووا النَّوو»مث كوواء أن اعوول الووزوجني يف ا نسووان كووطرين للوونفك اللاحوودة:
 « ..ِمْن نَوْفك  واِحَدة ،َوَخَلَ  ِمْنها َزْوَجها
فيموا أراق،أن يكولن هوذا اللقواء سوكنا للنفك،وهودوءا  -بعود ذلوك  -وأراق ابلتقاء كطري الونفك اللاحودة 

حليواة،مع للعصه،ونمأنين  للرو ،وراحو  للجسود ..مث سو ا وإحصواان وصويان  ..مث مزرعو  للنسول وامتوداق ا

                                                                                                                                            
 ( 6628[)320/ 16املكنز ] -صحي  مسلم - 561
) يف رواي  عن ابون عبواس يف تفسوْي هوذا النا،أنوه منوع اللرايو  إ  للقراب ،واسوتبقك للوذين عقودت أميواوم النصورة والرفواقة والنصويح .  - 562

 السيد رمحه هللا (
 ) السيد رمحه هللا (لى امللقوقي أمْي ا؟ماع  ا سالمي  بباكستانيراجع كتاب احلجاب وكتاب تفسْي سلرة النلر لاستاذ أبل األع  - 563
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َوِمووْن آايتِووِه أَْن َخلَووَ  َلُكووْم ِمووْن »ترقيهووا املسووتمر،يف رعايوو  انضوون السوواكن اهلوواقئ املطموو ن املسووتلر املصوولن:
َنُكْم َمَلقَّة  َوَرمْحَ     « ..أَنْوُفِسُكْم أَْزواجا  لَِتْسُكُنلا إِلَْيها َوَجَعَل بَويوْ

 .« .ُهنَّ لِباس  َلُكْم َوأَنْوُتْم لِباس  هَلُنَّ »
ُتْم،َوَقدِِمُ » ّ  َلُكْم فَْأتُلا َحْرَيُكْم َأىنَّ ِك وْ  « ..اتوَُّقلا اّللََّ ُفِسُكْم،وَ لا أِلَنوْ ِنسا ُُكْم َحْر
 « ..احلِْجارَةُ النَّاُس وَ  ُقلُقَهااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ُقلا أَنْوُفَسُكْم َوأَْهِليُكْم انرا  وَ »
،َأحْلَْقنا ِّبِْم ُذرِِيوَّتَوُهْم،َوما أَلَْتناُهْم َوالَِّذيَن آَمُنلا،َواتوَّبَوَعتوْهُ  »  «  ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َككء  564ْم ُذرِِيوَّتُوُهْم إبِِميان 

كوووورمي ذلووووك الت وموووون تسوووواوي كووووطري الوووونفك اللاحوووودة يف ملقفهمووووا موووون اّلِل،وموووون تكرميووووه لإلنسووووان،كان
،ويفالتملوووووك وا  للمرأة،وتلوووووك املسووووواواة يف حقووووول  األجووووور والثووووولاب عنووووود اّلِل،ويف حقووووول  اسوووووتقالل  ّر

 الشخصي  املدني  ..اليت هدينا عنها يف الصفحات السابق  من هذا الدرس.
 س  أو :ذ  امليسهومن أ ي  التقاء كطري النفك اللاحدة، نشاء ميسس  األسرة.ومن ضخام  تبع  
اموول ا نسوواين بعل  اجملتمووع يف توولفْي السووكن والطمأنينوو  والسوو  وا حصووان للوونفك بشووطريها،وتنيا:يف إمووداق

 لن هووووذ  كوووزئيوووو  مووون ا متوووداق وال قوووك ...كانوووحل تلووووك التنظيموووات الدقيقووو  انكموووو  الووويت تتنووواول كووول ج
حات يف الصوووف امليسسووو  ..وقووود احتووولت هوووذ  السووولرة جانبوووا مووون هوووذ  التنظيموووات هووول الوووذي استعرضووونا 

ا البقووورة جانبووو لت سووولرةرابوووع ..واحتوووالسوووابق  مووون أول هوووذا ا؟وووزء تكملووو  ملوووا استعرضووونا  منهوووا يف ا؟وووزء ال
النوولر يف  خووا سوولرةآخر،هوول الووذي استعرضوونا  يف ا؟ووزء الثوواين.واحتلت سوولر أخوورى موون القرآن،وعلووى األ

رة ة الطووال  وسوول رين وسوولر ا؟ووزء الثووامن عشوور وسوولرة األحووزاب يف ا؟ووزءين احلوواقي والعشوورين والثوواين والعشوو
سووتلرا كووامال قرى تيلوو  أخوورى متفرقوو  يف السوولر،جلانه أخوو التحوورمي يف ا؟ووزء الثووامن والعشوورين ..وملاضووع

الويت  مودى األ يو  لهلوا،علىكوامال ققيقوا لنظوام هوذ  امليسسو  ا نسواني  وتودل بكثرهتوا وتنلعهوا وققتهوا ومش
قوووارئ هوووذ   أن يكووولن يعقووودها املووونهج ا سوووالمك للحيووواة ا نسووواني  علوووى ميسسووو  األسووورة ااطوووْية  ونرجووول

يف  هونلهلا،وحاجتسب  يف صوفحات هوذا ا؟وزء نفسوه عون نفللو  الطفول ا نسواين،الصفح  على ذكر  ا 
 ابل بيووو ،إىلن تيهله،خالهلوووا إىل بي ووو  هميوووه أو  حوووَّت يسوووتطيع أن يكسوووه رزقوووه للمعووواش وأهوووم مووون هوووذا أ

 ه ،حني جوواء إليوو ووا تسوولمه والنهوولم بنصوويبه يف ترقيوو  اجملتمووع ا نسوواين،وتركه خووْيا  ا جتماعيوو  وليفتووه 
يوو  لائفها،والغامك إىل و فهووذا الكووالم ذو أ يوو  خاصوو  يف بيووان قيموو  ميسسوو  األسوورة ونظوورة املوونهج ا سووال
 منها واهتمامه بصيانتها،وحيانتها من كل علامل التدمْي من قريه ومن بعيد ..

ويف لوووول هووووذ  ا كووووارات اجململوووو  إىل نبيعوووو  نظوووورة ا سووووالم لاسوووورة وأ يتهووووا وموووودى حرصووووه علووووى توووولفْي 
اانت البقاء وا ستقرار واهلدوء يف جلها ..إىل جانه ما أورقان  من تكورمي هوذا املونهج للمورأة ومنحهوا ضم

  حموواابة لووذاهتا ولكوون لتحقيوو  أهدافووه  -اسووتقالل الشخصووي  واح امهووا واحلقوول  الوويت أنشووأها هلووا إنشوواء 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (نقصناهم. - 564
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عوون الوونا األخووْي يف هووذا  نسووتطيع أن نتحوودّ -الكووثى موون تكوورمي ا نسووان كلووه ورفووع احليوواة ا نسوواني  
 الدرس،الذي قدمنا للحدية عنه ّبذا ا يضا :

نوع ا حتكوا  يم امليسسو  الزوجيو  وتلضوي  ا ختصاصوات التنظيميو  فيهوا مليف سبيل تنظو -إن هذا النا 
مو  لاُيودق أن الق -شخصويات فيها بني أفراقها،برقهم مجيعا إىل حكم اّلِل   حكم اهللى وا نفعوا ت وال

ه موو ،وما تتطلبووات القلاذ  امليسسوو  للرجوول ويووذكر موون أسووباب هووذ  القلام :تفضوويل اّلِل للرجوول  قلموويف هوو
،ُيووودق  مووو  للرجلمووون خصوووائا وقربووو ،و..تكلي  الرجووول ا نفوووا  علوووى امليسسووو .وبناء علوووى إعطووواء القلا

نريقوو    و ت العارضووكووذلك اختصاصووات هووذ  القلاموو  يف صوويان  امليسسوو  موون التفسوو  ومحايتهووا موون النووزوا
الوويت  -ااارجيوو   -ا جووراءات  وأخووْيا يبووني -لم  يف حوودوق مرسوو -حووني تعوورم  -عووالج هووذ  النووزوات 
الوونفك  تضووم كووطري ا جووراءات الداخليوو ،ويلل  كووب  ااطوور علووى امليسسوو ،اليت   تتخووذ عنوود مووا تفشوول

ء كول نظر فيما ورافلندمار.اللاحدة فحسه،ولكن تضم الفران ااضر،الناك   يف انضن.املعرض  للبلار وال
ِء.ِ ا لَووى النِِسوواعَ اُموولَن الِرِجوواُل قَولَّ :»إجووراء موون هووذ  ا جووراءات موون ضوورورة،ومن حكم ،بقوودر مووا نسووتطيع 

ُ بَوْعَضُهْم َعلى بَوْعخ  َوِ ا أَنْوَفُقلا ِمْن أَْملاهلِِ   « ..مْ َفضََّل اّللَّ
يت اني .األوىل موون انحيوو  أوووا نقطوو  البوودء الووك امليسسوو  األوىل يف احليوواة ا نسووهوو -مووا قلنووا ك  -إن األسوورة 

هل أكورم ر ا نسواين،و    العنصوتيير يف كل مراحل الطري .واألوىل من انحي  األ ي  ألوا تزاول إنشاء وتنش
 ،واألرخاعناصوووووور هووووووذا الكوووووولن،يف التصوووووولر ا سووووووالمك.وإذا كانووووووحل امليسسووووووات األخوووووورى األقوووووول كووووووأان

 لتجاري  ...سعرا:كامليسسات املالي  والصناعي  وا
لا رع علميووا،وقربملركووحني هلووا  وون ختصصوولا يف هووذا الفووإ  ألكفووأ ا -عوواقة  -ومووا إليهووا ...  يلكوول أمرهووا 

 عليه عمليا،فل  ما وهبلا من استعداقات نبيعي  لإلقارة والقلام  ...
ة يف قاعووودع هوووذ  الإذا كوووان هوووذا هووول الشوووأن يف امليسسوووات األقووول كوووأان واألرخوووا سوووعرا ..فوووأوىل أن تتبووو

 ميسس  األسرة،اليت تنشئ أمثن عناصر الكلن ..العنصر ا نساين ..
ملنلنو  اء الللوائ  النفك ألقاواملنهج الرابين يراعك هذا.ويراعك به الفطرة،وا ستعداقات امللهلب  لشطري 

نفك كووووطري الوووو بكوووول منهمووووا وفوووو  هووووذ  ا سووووتعداقات،كما يراعووووك بووووه العدالوووو  يف تلزيووووع األعبوووواء علووووى
ته توووه واسوووتعداقاا مووون فطر والعدالووو  يف اختصووواص كووول منهموووا بنووولع األعبووواء املهيوووأ هلا،املعوووان عليهووواللاحدة.

 املتميزة املتفرقة ..
  يريوود أن يظلووم أحوودا موون  -سووبحانه  -واملسوولم بووه ابتووداء أن الرجوول واملوورأة كال ووا موون خلوو  اّلِل.وأن اّلِل 

ات الالزم   حسان هذ  اللليفو   وقود خلو  اّلِل خلقه،وهل يهي ه ويعد  للليف  خاص ،ومينحه ا ستعداق
الناس ذكرا وأنثى ..زوجني على أسواس القاعودة الكليو  يف بنواء هوذا الكولن ..وجعول مون ولوائ  املورأة أن 
هموووول وتضووووع وترضووووع وتكفوووول مثوووورة ا تصووووال بينهووووا وبووووني الرجوووول ..وهووووك ولووووائ  ضووووخم  أو  وخطووووْية 

بووودون إعوووداق عضووولي ونفسوووك وعقلوووك عميووو  غوووائر يف كيوووان  تنيا.وليسوووحل هينووو  و  يسوووْية، ية تووويِقى
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توولفْي احلاجووات الضووروري .وتلفْي احلمايوو    -الرجوول  -األنثووى  فكووان عوود  كووذلك أن ينوولط ابلشووطر الثوواين 
كووذلك لانثووى كووك تتفوورغ للليفتهووا ااطووْية و  ُيموول عليهووا أن هموول وتضووع وترضووع وتكفوول ..مث تعموول 

هووا يف آن واحوود  وكووان عوود  كووذلك أن ميوون  الرجوول موون ااصووائا يف وتكوود وتسووهر حلمايوو  نفسووها ونفل
تكلينووه العضوولي والعصوول والعقلووك والنفسووك مووا يعينووه علووى أقاء ولائفووه هووذ .وأن اوون  املوورأة يف تكلينهووا 
العضوولي والعصوول والعقلووك والنفسووك مووا يعينهووا علووى أقاء وليفتهووا تلك.وكووان هووذا فعووال ..و  يظلووم ربووك 

ابلرقووووو  والعط ،وسووووورع  ا نفعوووووال  -فيموووووا زوقت بوووووه مووووون ااصوووووائا  -زوقت املووووورأة  أحووووودا ..ومووووون مث
ألن الضوورورات ا نسوواني  العميقوو    -بغووْي وعووك و  سوواب  تفكووْي  -وا سووتجاب  العاجلوو  ملطالووه الطفللوو  

  توو   ألرجحوو  الوولعك والتفكووْي وبط ووه،بل جعلووحل ا سووتجاب  هلووا غووْي  -حووَّت يف الفوورق اللاحوود  -كلهووا 
اقي   لتسهل تلبيتها فلرا وفيما يشبه أن يكولن قسورا.ولكنه قسور قاخلوك غوْي مفوروم مون ااوارج ولذيوذ إر 

مهمووا  -ومسوتحه يف معظوم األحيوان كوذلك،لتكلن ا سوتجاب  سوريع  مون جهو  ومرُيو  مون جهو  أخورى 
 يكن فيها من املشق  والتضحي   صنع اّلِل الذي أتقن كل ككء.

 لمرأة ..النفسك لل هك غائرة يف التكلين العضلي والعصل والعقلك و وهذ  ااصائا ليسحل سطحي .ب
،الويت اليو  األوىلا تكولين بل يقولل كبوار العلمواء املختصوني:إوا غوائرة يف تكولين كول خليو .ألوا عميقو  يف

ن موو فيمووا زوق بووه -يكوولن موون انقسووامها وتكايرهووا ا؟نني،بكوول خصائصووه األساسووي   وكووذلك زوق الرجوول 
احلركوووو   اشوووولن  والصووووالب ،وب ء ا نفعووووال وا سووووتجاب  واسووووتخدام الوووولعك والتفكووووْي قبوووولاب -ااصووووائا 

 القتووال الووذي يوواة إىلوا سووتجاب .ألن ولائفووه كلهووا موون أول الصوويد الووذي كووان ميارسووه يف أول عهوود  ابحل
كلهووا   ن ولائفووه..أل  احليوواةيفميارسووه قائمووا حلمايوو  الووزوج واألنفووال.إىل توودبْي املعوواش ..إىل سووائر تكاليفووه 
 يف .وكلهوا عميقو .جوه عوام  هتاج إىل قدر من ال وي قبل ا قدام وإعمال الفكر،والب ء يف ا سوتجاب  بل 

 تكلينه عم  خصائا املرأة يف تكلينها ..
وهوول فوورع موون  -نفووا  وهووذ  ااصووائا ععلووه أقوودر علووى القلام ،وأفضوول يف جماهلووا ..كمووا أن تكليفووه اب 

اخوول يف هووذ  علووه بوودور  أوىل ابلقلاموو ،ألن توودبْي املعوواش للميسسوو  وموون فيهووا قا -تلزيووع ا ختصاصووات 
 القلام  وا كرا  على تصري  املال فيها أقرب إىل نبيع  وليفته فيها ..

يف اجملتموووووع  ى النسووووواءوهوووووذان  وووووا العنصوووووران اللوووووذان أبرز وووووا الووووونا القرآين،وهووووول يقووووورر قلامووووو  الرجوووووال علووووو
 ا سالمك.

ّبا مون ات.وهلا أسوباا ختصاصواّبا من التكلين وا ستعداق.وهلا أسباّبا من تلزيع الللوائ  و قلام  هلا أسب
يسور له،والوذي هول معوان اب؟انوه امل -زيوع يف هوذا التل  -العدال  يف التلزيع من انحيو  وتكليو  كول كوطر 

 عليه من الفطرة.
هووولم ّبوووا  سوووباّبا ..ألن امليسسووو    وأفضوووليته يف مكاووووا ..يف ا سوووتعداق للقلامووو  والدربووو  عليهوووا ..والن

وألن أحد كطري النفك البشري  مهيوأ  -كسائر امليسسات األقل كأان واألرخا سعرا   -تسْي بال قلام  
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هلا،معووان عليهووا،مكل  تكاليفها.وأحوود الشووطرين غووْي مهيووأ هلووا،و  معووان عليهووا ..وموون الظلووم أن ُيملهووا 
.وإذا هووول هوووىيء هلوووا اب سوووتعداقات الكامنووو ،وقرب عليهوووا وُيمووول تكاليفهوووا إىل جانوووه أعبائوووه األخووورى .

ابلتوووودريه العلمووووك والعملك،فسوووود اسووووتعداق  للقيووووام ابللليفوووو  األخوووورى ..وليفوووو  األملموووو  ..ألن هلووووا هووووك 
األخرى مقتضياهتا واستعداقاهتا.ويف مقودمتها سورع  ا نفعوال،وقرب ا سوتجاب .فل  ا سوتعداقات الغوائرة 

صل وآترها يف السلل  وا ستجاب   إوا مسائل خطْية ..أخطور مون أن توتحكم يف التكلين العضلي والع
فيهووا أهوولاء البشوور ..وأخطوور موون أن توو   هلووم حبطوولن فيهووا خووب  عشوولاء ..وحووني تركووحل هلووم وألهوولائهم يف 
ا؟اهليات القدمي  وا؟اهليات احلديث ،هدقت البشري  هتديودا خطوْيا يف وجلقهوا ذاتوه ويف بقواء ااصوائا 

 ا نساني ،اليت تقلم ّبا احلياة ا نساني  وتتميز.
 بوووووب يفملتحكمووووو  اولعووووول مووووون الووووود ئل الووووويت تشوووووْي ّبوووووا الفطووووورة إىل وجلقهوووووا وهكمهوووووا ووجووووولق قلانينهوووووا 

 ا نسان،حَّت وهم ينكرووا ويرفضلوا ويتنكرون هلا ..
 ديود ابلوودمارر ومون هتيوالعول مون هوذ  الوود ئل موا أصواب احليواة البشووري  مون ختوب  وفسواق،ومن توودهلر واو
ملهووا.أو اأو اختلطووحل معوالبوولار،يف كوول موورة خللفووحل فيهووا هووذ  القاعوودة.فاهتزت سوولط  القلاموو  يف األسوورة.
امو  يوام هوذ  القل قهتوا إىل كذت عن قاعدهتا الفطري  األصيل   ولعول مون هوذ  الود ئل تلقوان نفوك املورأة ذا

 يا موع رجول، ند ما تعوعالنقا والقل  وقل  السعاقة على أصلها الفطري يف األسرة.وكعلرها ابحلرمان و 
َّت   تسولم ّبوا حوقو  ملحللويزاول مهام القلام  وتنقصه صفاهتا الالزمو  فيكول إليهوا هوك القلامو   وهوك حقي

يسسو  عائليو  ن يف مالوذين ينشوأو  -املنحرفات ااابطات يف الظالم  ولعول مون هوذ  الود ئل أن األنفوال 
ا ألنووه تسوويطر.وإمو ضووعي  الشخصووي ، ية تووثز عليووه كخصووي  األم  .إمووا ألنووهالقلاموو  فيهووا ليسووحل لاب

أسووولايء.وقل أ  ينحرفووولا إىل كوووذوذ موووا،يف  قلموووا ينشوووأون -ق أب كووورعك  أو لعووودم وجووول  -مفقلق:للفاتوووه 
 تكلينهم العصل والنفسك،ويف سللكهم العملك واالقك ..
لقهووا وهكمهووا،ووجلق قلانينهووا املتحكموو  يف بووب فهووذ  كلهووا بعووخ الوود ئل،اليت تشووْي ّبووا الفطوورة إىل وج

يف سويا   -ا نسان،حَّت وهوم ينكروووا ويرفضولوا ويتنكورون هلوا  و  نسوتطيع أن نسوتطرق أكثور مون هوذا 
عوون قلاموو  الرجووال ومقلماهتووا ومثراهتا،وضوورورهتا وفطريتهووا كووذلك ..ولكوون ينبغووك أن نقوولل:إن  -الظووالل 

اء كخصوووي  املووورأة يف البيوووحل و  يف اجملتموووع ا نسووواين و  إلغووواء وضوووعها هوووذ  القلامووو  لووويك مووون كوووأوا إلغووو
 قارة هووذ  امليسسوو   -قاخوول كيووان األسوورة  -وإ ووا هووك وليفوو   -كمووا بينووا ذلووك موون قبوول  -« املوودين»

ااطْية،وصوويانتها ومحايتهووا.ووجلق القوويم يف ميسسوو  مووا،  يلغووك وجوولق و  كخصووي  و  حقوول  الشوووركاء 
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 يف ولائفها.فقووود حووودق ا سوووالم يف ملاضوووع أخووورى صوووف  قلامووو  الرجووول وموووا يصووواحبها مووون فيها،والعووواملني
 .565عط  ورعاي ،وصيان  ومحاي ،وتكالي  يف نفسه وماله،وآقاب يف سللكه مع زوجه وعياله

صووواحل  ة امليمنووو  العووو  املووورأوبعووود بيوووان واجوووه الرجووول وحقوووه والتوووزام اتوووه وتكاليفوووه يف القلامووو ،اكء بيوووان نبي
،حاِفظا»ا وتصرفها ا مياين يف حمي  األسرة:وسللكه  « ..ِفَج اّللَُّ ْيِه ِ ا حَ ت  لِْلغَ فَالصَّاحِلاُت قانِتات 

 .قانت  ..ن تكلن .فمن نبيع  امليمن  الصاحل ،ومن صفتها املالزم  هلا، كم إمياوا وصالحها،أ
وموووون مث  معاللوووو  وتفلووووحل و  مطيع .والقنلت:الطاعوووو  عوووون إراقة وتلجووووه ورغبوووو  وحمبوووو ،  عوووون قسوووور وإرغووووام

يليوو   ي.وهووذا هوول الووذقال:قانتووات.و  يقوول نائعووات.ألن موودللل اللفووج األول نفسووك،ولالله رخيوو  نديوو  .
ل    ،ويطبعهم  وعوى الناكوابلسكن وامللقة والس  والصيان  بني كطري النفك اللاحدة.يف انضن الوذي ير 

ها  مياوووا وصووالحإا، كم هلووحل ،ومن صووفتها املالزموو  وأنفاسووه ولاللووه وإيقاعاتووه  وموون نبيعوو  امليمنوو  الصووا
فووال  -ضوولر  ح وابألوىل يف -كووذلك،أن تكوولن حافظوو  حلرموو  الوورابط املقوودس بينهووا وبووني زوجهووا يف غيبتووه 

شوطر اهلخور  كوم أنوه ال -  لوه هول إما   يبوا   -احلرم  بله العرم و  -تبي  من نفسها يف نظرة أو نثة 
..فلوويك « َحِفووَج اّللَُّ  ِ ووا»انه:يبووا ،  تقوورر  هووك،و  يقوورر  هل:إ ووا يقوورر  اّلِل سووبحللوونفك اللاحوودة.وما   

ل هووومووا   يغضووه  -يف حضوولر   يف غيبتوووه أو -األموور أموور رضوواء الووزوج عووون أن تبووي  زوجتووه موون نفسووها 
 له.أو ما ميليه عليه وعليها اجملتمع  إذا احنر  اجملتمع عن منهج اّلِل ..

لقورآين ا..والتعبوْي  «اّللَُّ  ِ وا َحِفوجَ »حدا يف حدوق هذا احلفوج فعليهوا أن هفوج نفسوها إن هنالك حكما وا
فووج  ووا حفووج هووذا احل   يقوولل هووذا بصوويغ  األمر.بوول  ووا هوول أعموو  وأكوود تلكيوودا موون األمر.إنووه يقوولل:إن

 اّلِل،هل من نبيع  الصاحلات،ومن مقتضى صالحهن 
 مع املنحر .غ  اجملتضهزومات من املسلمني واملسلمات.أمام وعندئذ تتهاوى كل أعذار املهزومني وامل

 ك اللقوق ..ائع الراضمع القنلت الط« ِ ا َحِفَج اّللَُّ »وتثز حدوق ما هفظه الصاحلات ابلغيه:
 رم( وهوك صولرةز مون األفأما غْي الصاحلات ..فهن الناكزات.)من اللقل  على النشز وهل املرتفع البوار 

 ال  نفسي .فالناكز تثز وتستعلك ابلعصيان والتمرق ..حسي  للتعبْي عن ح
واملوونهج ا سووالمك   ينتظوور حووَّت يقووع النشوولز ابلفعوول،وتعلن رايوو  العصوويان وتسووق  مهابوو  القلاموو  وتنقسووم 
امليسسوو  إىل معسووكرين ..فووالعالج حووني ينتهووك األموور إىل هووذا اللضووع قلمووا اوودي.و  بوود موون املبوواقرة يف 

بل استفحاله.ألن مآله إىل فسواق يف هوذ  املنظمو  ااطوْية،  يسوتقر معوه سوكن و  عالج مباقئ النشلز ق
نمأنينوو ،و  تصوول  معووه تربيوو  و  إعووداق للناكوو ني يف انضوون ااطْي.ومآلووه بعوود ذلووك إىل تصوودع واويووار 

                                                 
ا سوالم »يف كتواب:« املورأة وعالقوات ا؟نسوني»ولزايقة ا يضا  يف مجيع املسائل اليت تناولتها هذ  الفقرة من امللضلع يراجع:فصول: - 565

حقووول  »،وكتووواب «تموووعاألسووورة واجمل»لاسوووتاذ امللقوقي.وكتووواب « تفسوووْي سووولرة النووولر» وكتووواب« احلجووواب»،وكتووواب «ومشوووكالت احلضوووارة
 د رمحه هللا (السي) «الشرو  قار...»نمد قطه « ا نسان بني املاقي  وا سالم»للدكتلر علك عبد اللاحد وايف.وكتاب « ا نسان
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سووي  وقمووار للميسسوو  كلهووا وتشوورق للناكوو ني فيهووا أو تووربيتهم بووني علاموول هداموو  مفضووي  إىل األموورام النف
 والعصبي  والبدني  ...وإىل الشذوذ ..

لول  شولز منوذ أن تموات النفاألمر إذن خطوْي.و  بود مون املبواقرة ابختواذ ا جوراءات املتدرجو  يف عوالج عال
أن يوووزاول  ول عنهوووامووون بعيووود ..ويف سوووبيل صووويان  امليسسووو  مووون الفسووواق،أو مووون الووودمار،أبي  للمسووو لل األ

  .ولكون لإلصواللتعوذيه .لت كثوْية ..  لالنتقوام،و  لإلهانو ،و  بعخ أنلاع التأقيه املصلح  يف حا 
يت خَتوووواُفلَن ُنُشوووو »ورأب الصوووودع يف هووووذ  املرحلوووو  املبكوووورة موووون النشوووولز: .َواْهُجُروُهنَّ يف ،َفِعظُلُهنَّ لَزُهنَّ َوالووووالَّ
ُغلا َعَلْيِهنَّ   « ..ا   كاَن َعِلي ا َكِبْي .ِإنَّ اّللََّ ال   َسِبياْلَمضاِجِع.َواْضرِبُلُهنَّ.فَِإْن أَنَْعَنُكْم َفال تَوبوْ

ن صووووفتها انبعوووو  موووو واستحضووووار مووووا سووووب  لنووووا بيانووووه موووون تكوووورمي اّلِل لإلنسووووان بشووووطريه.ومن حقوووول  للموووورأة
 ا نساني  ..

 لرجول عليهوا  ان قلامو  أومن احتفاا للمورأة املسولم  بشخصويتها املدنيو  بكامول حقلقهوا ..اب ضواف  إىل 
إىل آخور هوذ  اهلوا ...تيوار كوريك حياهتوا والتصور  يف أمور نفسوها والتصور  يف أمور متفقدها حقها يف اخ

 املقلمات البارزة يف املنهج ا سالمك ..
هوووم علنوووا نفاستحضوووار هوووذا الوووذي سوووب  كلوووه واستحضوووار موووا قيووول عووون أ يووو  ميسسووو  األسووورة كوووذلك ..ا

عحل هووذ  ا جووراءات التأقيبيوو  اذا كوور ملوو -ني   تنحوور  القلوولب ابهلوولى والوورءوس ابلكووث  حوو -بلضوول  
 أو .والصلرة اليت اه أن تيقى ّبا تنيا ..

صوال  النفولس واألوضواع،  لوزايقة إفسواق للمبواقرة إب -شولز عنود خول  الن -إوا كرعحل كوإجراء وقوائك 
بووووني الرجوووول  سووووحل معركوووو القللب،ومل هووووا ابلووووبغخ واحلنوووو ،أو ابملذلوووو  والرضوووولن الكظوووويم  إوووووا ..أبوووودا ..لي

سوجلر  ل  كالكلوه املىل السلسوإة.يراق هلا ّبذ  ا جراءات هطيم رأس املرأة حوني هتوم ابلنشولز ورقهوا واملرأ
« ا نسووان» مووع هوولان إن هووذا قطعووا ..لوويك هوول ا سووالم ..إ ووا هوول تقاليوود بي يوو  يف بعووخ األزمان.نشووأت
الصولرة.ويف و الشوكل  كله.  هلان كطر منه بعينه ..فأما حني يكولن هول ا سوالم،فاألمر رتلو  جودا يف

 اهلد  والغاي  ..
يت خَتوواُفلَن ُنُشوولَزُهنَّ َفِعظُوولُهنَّ » أول واجبووات القوويم  ظوو  ..وهووذا هوولل ..امللع..هووذا هوول ا جووراء األو « َوالووالَّ

أَْهلِوووووويُكْم وَ نْوُفَسووووووُكْم أَ لا قُوووووولا اي أَيُوَهووووووا الَّووووووِذيَن آَمنُووووو»ورب األسووووورة.عمل هتووووووذيل.مطللب منووووووه يف كووووول حالوووووو :
عني.هوول عووالج ممعينووا هلوود   تجووه اعاهووااحلالوو  ابلذات،ي ..ولكنووه يف هووذ « ،َوُقلُقَهووا النَّوواُس َواحلِْجووارَةُ انرا  

نفعوووا  االبوووا،أو أعووورام النشووولز قبووول أن تسوووتفحل وتسوووتعلن.ولكن العظووو  قووود   تنفوووع.ألن هنوووا  هووولى غ
يف    أوووا كووريك ك الزوجوو.تنسووجاحمووا،أو اسووتعالء  مووال.أو  ووال.أو  ركووز عووائلك ..أو  ي قيموو  موون القيم

 ميسس ،وليسحل ندا يف صراع أو جمال افتخار  ..
  أو مجوال وجاذبيو ملرأة مناهنا اكء ا جراء الثاين ..حرك  استعالء نفسي  من الرجل على كل ما تدل به 
 قيم أخرى،ترفع ّبا ذاهتا عن ذاته،أو عن مكان الشريك يف ميسس  عليها قلام .
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كووز املتعاليو  قموو  املورأة النا تبلو  فيهووا ..واملضووجع ملضوع ا غووراء وا؟اذبيو ،اليت« يف اْلَمضواِجعِ َواْهُجوُروُهنَّ »
 الناكووز أمضوووى د املووورأةسوولطاوا.فإذا اسووتطاع الرجووول أن يقهوور قوافعوووه عووا  هوووذا ا غراء،فقوود أسووق  مووون يوو

ملق موووووون ام هووووووذا الصوووووو اجووووووع واملالينووووو ،أمأميوووووول إىل ال -يف الغالووووووه  -أسووووولحتها الوووووويت تعتووووووز ّبا.وكانوووووحل 
 قاب معينووا يفن هنووا  أأرجلها،وأمووام بووروز خاصووي  قوولة ا راقة والشخصووي  فيووه،يف أحوورج ملاضووعها  ..علووى 
 الووزوجني ..  كوان خلولةهوذا ا جوراء ..إجوراء اهلجور يف املضواجع ..وهول أ  يكوولن هجورا لواهرا يف غوْي م

  أو يسوووتثْي  ذل الزوجوووجووورا أموووام الغووورابء يووويكوولن هجووورا أموووام األنفوووال،يلّر نفلسوووهم كووورا وفسوواقا ..و  ه
بوودو ي وكووال اهلوودفنينفووال  ..كرامتهوا،فتزقاق نشلزا.فاملقصوولق عووالج النشوولز   إذ ل الزوجوو  و  إفسوواق األ

 أنه مقصلق من هذا ا جراء ..
 -  ولول أنوه أعنو - ولكن هذ  ااطلة قد   تفل  كذلك ..فهل ت   امليسسو  توتحطمف إن هنوا  إجوراء

ابق  كلهوا عواين السو..واستصوحاب امل« واضوربلهن»ه أهلن وأصوغر مون هطويم امليسسو  كلهوا ابلنشولز:ولكن
تشوفك.ومينع تقوام والواستصحاب اهلد  من هذ  ا جراءات كلهوا مينوع أن يكولن هوذا الضورب تعوذيبا لالن

 ضوواها ..وُيوودقر يشوو    تأن يكوولن إهانوو  لووإلذ ل والتحقْي.ومينووع أن يكوولن أيضووا للقسوور وا رغووام علووى مع
 لوه املوريب موعكموا يزاو و أن يكلن ضرب شقيه،مصحلب بعانف  املويقب املوريب كموا يزاولوه األب موع أبنائوه 

 الشووريكني راءات كلهووا   ملضووع هلووا يف حالوو  اللفووا  بوونيأن هووذ  ا جوو -ابلضوورورة  -تلميووذ  ..ومعوورو  
ا  موووا هووول هنوووا  احنووور و   تكووولن إ  يف امليسسووو  ااطْية.وإ وووا هوووك مللاجهووو  خطووور الفسووواق والتصووودع.فهك 

 الذي تعا؟ه هذ  ا جراءات ..
لع آخور،ومن نورا  مون وحني   عدي امللعظ ،و  ادي اهلجر يف املضاجع ..  بد أن يكلن هوذا ا حنو

واملالحظوات اللاقع، مستلى آخر،  عدي فيه اللسوائل األخورى ..وقود عودي فيوه هوذ  اللسويل   وكولاهد
را  نفسووك كووباع احنووأنوولاع ا حنرا ،تقوولل:إن هووذ  اللسوويل  تكوولن أنسووه اللسووائل   النفسووي ،على بعووخ

ذا ن هنوووا  هووومعني،ونصوووال  سووولل  صووواحبه ..وإرضوووائه ..يف اللقوووحل ذاتوووه  علوووى أنوووه مووون غوووْي أن يكووول 
ت الونفك مسولما يورات علوما حنرا  املرضك،الذي يعينه علم النفك التحليلك اب سم إذ حنن   أنخذ تقر 

كوان مون   ،فر وا«اريولكألكسويك  »ابملع  العلمك،كما يقلل الدكتلر « علما»فهل   يصب  بعد ،«علمي »
 قهرهوا عضوليا   حوني يالنساء من   هك قلة الرجل الذي هه نفسها أن ععله قيما وترضى به زوجوا،إ

املرحلو   ذ اج إىل هووليسحل هذ  نبيع  كل امرأة.ولكن هذا الصن  من النسواء ملجلق.وهول الوذي قود ُيتو
 األخْية ..ليستقيم.ويبقك على امليسس  ااطْية ..يف سلم ونمأنين  

وعلووى أيوو  حال،فالووذي يقوورر هووذ  ا جراءات،هوول الووذي خل .وهوول أعلووم  وون خل .وكوول جوودال بعوود قوولل 
العليم اابوْي مهواترة وكول اورق علوى اختيوار ااوال  وعودم تسوليم بوه،مفخ إىل ااوروج مون جموال ا ميوان كلوه 

يقررهووا،يف جوول ويف مالبسووات هوودق صووفتها،وهدق النيوو  املصوواحب  هلا،وهوودق الغايوو   -سووبحانه  -هوول ..و 
من ورائها. ية   ُيسه على منهج اّلِل تلك املفهلمات ااان   للنواس يف عهولق ا؟اهليو  حوني يتحولل 
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ل الرجووول امووورأة أو حوووني يتحووول  -ابسوووم الووودين   -وتتحووولل املووورأة رقيقوووا  -ابسوووم الووودين   -الرجووول جوووالقا 
ابسووم التطوولر يف فهووم  -وتتحوولل املوورأة رجووال أو يتحوولل كال ووا إىل صوون  تلووة مووائع بووني الرجوول واملوورأة 

فهووذ  كلهووا أوضوواع   يصووعه اييزهووا عون ا سووالم الصووحي  ومقتضووياته يف نفوولس املوويمنني  وقوود  -الودين 
أحيطوووحل ابلتحوووذيرات مووون سووولء و  -قبووول اسوووتفحاهلا  -أبيحوووحل هوووذ  ا جوووراءات ملعا؟ووو  أعووورام النشووولز 

بسنته العمليو  يف بيتوه موع أهله،وبتلجيهاتوه الكالميو   - -استعماهلا،فلر تقريرها وإابحتها.وتلىل الرسلل 
 عالج الغلل هنا وهنا ،وتصحي  املفهلمات يف أقلال كثْية:

ل  َمووا َحووُ  اْلَمووْرأَِة َعلَووى الووزَّْوِج ف قَاَل:ُتْطِعُمَهووا ِإَذا قَاَل:َسووأََلُه َرُجووَعووْن َحِكوويِم بْووِن ُمَعاِويَووَ ،َعْن أَبِيووِه،َعِن النَّووِلِِ 
  566نَِعْمحَل،َوَتْكُسلَها ِإَذا اْكَتَسْيحَل،َوَ  َتْضِرِب اْلَلْجَه،َو َ تُوَقبِِْ ،َوَ  هَتُْجْر ِإ َّ يف اْلبَوْيحِل.

رِبُلا ِإَموواَء هللِا قَاَل:فَووَذئَِر النَِِسوواُء َوَسوواَءْت َأْخالَقُوُهوونَّ : َ َتْضووَعووْن ِإاَيِس بْووِن َأيب ُذاَبب  قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل هللِا و 
ْيوووحَل َعوووْن َعلَوووى أَْزَواِجِهووونَّ فَوَقووواَل ُعَموووُر بْوووُن ااَْطَّووواِب:َذئَِر النَِِسووواُء َوَسووواَءْت َأْخالَقُوُهووونَّ َعلَوووى أَْزَواِجِهووونَّ ُمْنوووُذ وََ 

لَوَ  فَوأََتى ِنَسواء  َكثِوْي  َيْشوَتِكنَي الضَّوْرَب فَوَقواَل :فَاْضرِبُلا فَ َضْرِّبِنَّ فَوَقاَل النَِّلُ  َضوَرَب النَّواُس ِنَسواَءُهْم تِْلوَك اللَّيوْ
ُعلَن اْموورَأَة  ُكُلُهوونَّ َيْشووَتِكنَي الضَّووْرَب َوامْيُ هللِا  َ النَّووِلُ  لَووَ  َسووبوْ وود  اللَّيوْ  عَِووُدوَن ،ِحوونَي َأْصووَبَ :َلَقْد نَوواَ  آِبِل حُمَمَّ
 567ِ َك ِخَيارُُكْم.أُولَ 
:أََموا َيْسووَتْحِيك َأَحوودُُكْم أَْن َيْضووِرَب اْمرَأَتَووُه َكَمووا َيْضووِرُب َعوْن ِهَشوواِم بْووِن عُووْرَوَة،َعْن أَبِيووِه،قَاَل:قَاَل َرُسوولُل اّللَِّ و 

 .568اْلَعْبَد،َيْضرُِّبَا أَوََّل النوََّهاِر،مُثَّ ُيَضاِجُعَها آِخرَُ ،أََما َيْسَتْحِيك "
ووَع النَّووِبَّ وعوون هِ  َحْطُووُه َوذََكووَر النَّاقَووَ  َوالَّووِذى َعَقووَر  - -َشوواَم َعووْن أَبِيووِه أَنَّووُه َأْخووَثَُ  َعْبووُد اّللَِّ بْووُن َزْمَعووَ  أَنَّووُه  َِ

ِمثْووُل َأىِب ، َرْهِطووِه َمِنيووع  ِ  ،ِإِذ انْوبَوَعووَة َأْكووَقاَها ( انْوبَوَعووَة هَلَووا َرُجوول  َعزِيووز  َعووارِم  » )  - -فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 
« . فَوَلَعلَّوُه ُيَضواِجُعَها ِموْن آِخوِر يَوْلِموِه ،يَوْعِمُد َأَحدُُكْم َاِْلُد اْمرَأَتَُه َجْلَد اْلَعْبِد » َوذََكَر النَِِساَء فَوَقاَل « . َزْمَعَ  

 .   569«ْم ِ َّا يَوْفَعُل ِ َ َيْضَحُك َأَحدُكُ » مُثَّ َوَعَظُهْم ِ  َضِحِكِهْم ِمَن الضَّْرنَِ  َوقَاَل 
:َخووووْْيُُكْم َخووووْْيَُكْم أَلْهلِووووِه،َوأاََن َخووووْْيُُكْم أَلْهلِووووك،َوِإَذا َموووواَت َصوووواِحُبُكْم وَعووووْن َعاِئَشووووَ  قَاَلحْل:قَوووواَل َرُسوووولُل هللِا 

 ..570َفَدُعلُ ."
ليو  موع ومثل هذ  النصولص والتلجيهوات واملالبسوات الويت أحانوحل ّبوا ترسوم صولرة لصوراع الرواسوه ا؟اه

تلجيهوات املونهج ا سوالمك،يف اجملتموع املسوولم،يف هوذا اجملوال.وهك تشوبه صوولرة الصوراع بوني هوذ  الرواسووه 

                                                 
 ( صحي 20262( 20013[))724/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 566
 ( صحي 4189[)500/ 9ميسس  الرسال  ] 2ط -ابن حبان صحي  - 567
 ( صحي  مرسل17944مصن  عبد الرزا  ) - 568
 العارم :الصعه على من يقصد  كثْي الشهام  والشر- (2494[)360/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 569
 ( صحي 4177( )485/  9) -صحي  ابن حبان  - 570
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وهوووذ  التلجيهوووات يف كوووَّت جموووا ت احليوووواة األخرى.قبووول أن تسوووتقر األوضووواع ا سوووالمي  ا؟ديوووودة،وتعم  
 جذورها الشعلري  يف أعما  الضمْي املسلم يف اجملتمع ا سالمك ..

ن عنووود مرحلووو  مووو -لغايووو  موووَّت هققوووحل ا -يووو  حوووال فقووود جعووول هلوووذ  ا جوووراءات حووود تقووو  عنووود  وعلوووى أ
ُغلا توَ فَِإْن أَنَْعَنُكْم َفال »مراحل هذ  ا جراءات.فال تتجاوز إىل ما وراءها:  « ..ِبيال  َلْيِهنَّ سَ عَ بوْ

لقة.وهك ناعووو  ك املقصوووهووو - غايووو  الطاعووو  -فعنووود هقووو  الغايووو  تقووو  اللسووويل . ا يووودل علوووى أن الغايووو  
 ؟ماع .اا ستجاب    ناع  ا رغام.فهذ  ليسحل ناع  تصل  لقيام ميسس  األسرة،قاعدة 
 وز.ويشْي النا إىل أن املضك يف هذ  ا جراءات بعد هق  الطاع  بغك وهكم وعا

غُووووولا َعلَوووووْيِهنَّ َسوووووِبيال  » من تتطوووووا بوووووْي ..كوووووكلعلوووووك الك..مث يعقوووووه علوووووى هوووووذا النهوووووك ابلتوووووذكْي اب« فَوووووال تَوبوْ
القورآن يف  لى نريقو القللب،وتعنل الر وس،وتتبخور مشواعر البغوك وا سوتعالء،إن نافوحل بوبعخ النفولس:ع

َ كوواَن َعِلي ووا َكبِووْيا  »ال غيووه وال هيووه. ى بلاقر .فأمووا إذا  لز،وإ ا تتقووتعلن النشوو..ذلووك حووني   يسوو« ِإنَّ اّللَّ
ع ا هوك إذن صوورا رة.وإ ووذ   قيمو  هلوا إذن و  مثكوان قود اسووتعلن،فال تتخوذ تلوك ا جووراءات الويت سوولفحل.إ

رئوك أن  كوذلك إذاوحرب بني خصمني لويحطم أحود ا رأس اهلخور  وهوذا لويك املقصولق،و  املطلولب ..و 
     اايولط الويتميوز  بقيواستخدام هذ  ا جراءات قد   ادي،بل سيزيد الشق  بعدا،والنشلز استعالان و 

ت كلهووا يشوووْي   احلوووا ام تلوووك اللسووائل ابلفعووول إىل غووْي نتيجووو  ..يف هووذتووزال مربلنووو .أو إذا أقى اسووتخد
 فخ يديوووه منهوووابووول أن يوووناملووونهج ا سوووالمك احلكووويم إبجوووراء أخوووْي  نقووواذ امليسسووو  العظيمووو  مووون ا ويار.ق

ا ِإْصووالحا  ِلهووا.ِإْن يُرِيوودِمووْن أَهْ  ِه َوَحَكمووا   أَْهلِووَوِإْن ِخْفووُتْم ِكووقاَ  بَوْيِنِهما،فَووابْوَعثُلا َحَكمووا  ِموونْ »ويوودعها تنهووار:
َ كاَن َعِليما  َخِبْيا   نَوُهما.ِإنَّ اّللَّ ُ بَويوْ  « ..يُوَلفِِِ  اّللَّ

قوودة سووارع  بفصووم عإىل امل وهكووذا   يوودعل املوونهج ا سووالمك إىل ا ستسووالم لبوولاقر النشوولز والكراهيوو  و 
و  يود و   لوذين   ذنوه هلوما -النكا ،وهطيم ميسس  األسرة على ر وس من فيها مون الكبوار والصوغار 

للبنوووووات ابرة عزيووووزة علوووووى ا سووووالم بقوووودر خطلرهتوووووا يف بنوووواء اجملتموووووع،ويف إمووووداق  فميسسوووو  األسووووو -حيلوووو  
 ا؟ديدة،الالزم  لنمل  ورقيه وامتداق .
فيباقر قبل وقلع الشقا  فعال ..يبعوة حكوم  -عند خل  الشقا   -إنه يلجأ إىل هذ  اللسيل  األخْية 

رتضوويه،وحكم موون أهلووه يرتضوويه.اتمعان يف هدوء.بعيوودين عوون ا نفعووا ت النفسي ،والرواسووه موون أهلهووا ت
الشعلري ،واملالبسوووات املعيشوووي ،اليت كووودرت صوووفل العالقوووات بوووني الوووزوجني.نليقني مووون هوووذ  املوووييرات الووويت 

مول الطيبو  كبْية تغطك علوى كول العلا  -لقرّبا من نفسك الزوجني  -تفسد جل احلياة،وتعقد األملر،وتبدو 
األخوورى يف حياهتما.حريصووني علووى  عوو  األسوورتني األصليتني.مشووفقني علووى األنفووال الصووغار.بري ني موون 

راغبووني يف  -كمووا قوود يكوولن احلووال مووع الووزوجني يف هووذ  الظوورو    -الرغبوو  يف غلبوو  أحوود ا علووى اهلخوور 
ا ميانوووووان علوووووى أسووووورار خوووووْي الوووووزوجني وأنفاهلموووووا وميسسوووووتهما املهووووودقة ابلووووودمار ...ويف اللقوووووحل ذاتوووووه  ووووو

الزوجني،ألومووا موون أهلهمووا:  خوول  موون تشووهْي ا ّبووذ  األسوورار.إذ   مصوولح  هلمووا يف التشووهْي ّبا،بوول 
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مصوووولحتهما يف قفنهووووا ومووووداراهتا  اتمووووع احلكمووووان ناولوووو  ا صووووال .فإن كووووان يف نفسووووك الووووزوجني رغبوووو  
،فإنوووه  سووواعدة الرغبووو  القليووو  يف حقيقيووو  يف ا صوووال ،وكان الغضوووه فقووو  هووول الوووذي ُيجوووه هوووذ  الرغب 

نَوُهمووا»نفووك احلكمني،يقوودر اّلِل الصووال  بينهمووا والتلفيوو : ُ بَويوْ ..فهمووا يريوودان « ِإْن يُرِيوودا ِإْصووالحا  يُوَلفِِووِ  اّللَّ
 ا صال ،واّلِل يستتجيه هلما ويلف  ..

 قوو  مووا يقووع يفلووذي ُيل اوهووذ  هووك الصوول  بووني قلوولب النوواس وسعيهم،ومشووي   اّلِل وقوودر  ..إن قوودر اّلِل هوو
 .نيكلن ما يكل  -بعد ذلك  -حياة الناس.ولكن الناس ميلكلن أن يتجهلا وأن ُياوللا وبقدر اّلِل 

َ كاَن َعِليما  خَ :»ويكلن عن علم ابلسرائر وعن خثة ابلصلاحل   «.ِبْيا  ِإنَّ اّللَّ
املووورأة وعالقوووات ا؟نسوووني دى ا؟ديووو  وااطووولرة يف نظووورة ا سوووالم إىل مووو - هوووذا الووودرس يف -وهكوووذا نووورى 

مك بتنظوويم نهج ا سووال..ونوورى موودى اهتمووام املوو  ا جتماعيوو  وميسسوو  األسوورة،وما يتصوول ّبووا موون الوورواب  
وهول نهج العظيم،ه هوذا املوهذا ا؟انه ااطْي من احليواة ا نسواني .ونطلع علوى  واذج مون ا؟هود الوذي بذلو

لصوواعد إىل القموو  السووامق  ايف املرتقووى  -ا؟اهليوو   لوويت التقطهووا موون سووف ا -ذخووذ بيوود ا؟ماعوو  املسوولم  
 على هدى اّلِل.الذي   هدى سلا  ..
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 [43إل   36(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  الرابمة

 وا ن اق   ااجاماعية أوجيهات في المالقات 

 
َ َوَ  ُتْشرُِكلا بِِه َكيوْ  ا َواِبْلَلالِ }  ْلَمَسواِكنِي َواْ؟َواِر ِذي اْلُقوْرىَب ُقوْرىَب َواْليَوتَواَمى َوا َوبِوِذي الْ ْحَسواان  َدْيِن إِ َواْعُبُدوا اّللَّ

ووِبيِل َوَمووا  َ َ  ُيُِوهُ  مْيَووانُُكمْ أَ َلَكوحْل مَ َواْ؟َواِر اْ؟ُنُووِه َوالصَّواِحِه اِبْ؟َْنووِه َوابْوِن السَّ َمووْن َكواَن ُرْتَووا   َفُخوولر ا  ِإنَّ اّللَّ
ان لِْلكوواِفرِيَن َعووذااب   ِمووْن َفْضووِلِه َوأَْعتَوودْ  ُهووُم اّللَُّ آلَن مووا َن يَوْبَخلُوولَن َوَذُْمووُروَن النَّوواَس اِبْلُبْخووِل َوَيْكُتُموو( الَّووِذي36)

َيُكووِن الشَّووْيطاُن لَووُه  نْ اِبْليَوووْلِم اهْلِخووِر َوَموو ّللَِّ َو ابِ يُوْيِمنُوولَن  ( َوالَّووِذيَن يُوْنِفُقوولَن أَْموولاهَلُْم رائَء النَّوواِس َو 37ُمِهينووا  )
ُ وَكوأَنْوَفُقولا ِ َّوَواْليَوْلِم اهْلِخِر وَ  ( َوما ذا َعَلْيِهْم َلْل آَمُنلا اِبّللَِّ 38َقرِينا  َفساَء َقرِينا  ) ُ ِّبِوْم َعِليموا  ا َرَزقَوُهوُم اّللَّ اَن اّللَّ

َ   َيْظلِووُم ِمْثقوواَل َذرَّة  َوِإْن تَووُك َحَسوونَ 39) َفَكْيووَ   (40 )ْن َلُدنْووُه َأْجوورا  َعِظيمووا  َويوُووْيِت ِموو اِعْفها   ُيضوو( ِإنَّ اّللَّ
( يَوْلَم ِوذ  يوَوَلُق الَّوِذيَن َكَفوُروا َوَعَصوُلا الرَُّسولَل 41يدا  )ِإذا ِجْ نا ِمْن ُكلِِ أُمَّ   ِبَشِهيد  َوِجْ نا ِبَك َعلى هوُي ِء َكوهِ 

َ َحووِديثا  ) لَووْل ُتَسوولَّى ِّبِووُم اأْلَْرُم َو  َيْكُتُموولنَ  ُسووكارى  َة َوأَنْوووُتمْ  أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَوْقَربُوولا الصَّووال( اي42اّللَّ
ووُتْم َمْرضووى أَْو عَ َتِسووُللا َوإِ  تَوغْ َحووَّتَّ تَوْعَلُموولا مووا تَوُقللُوولَن َو  ُجُنبووا  ِإ َّ عوواِبرِي َسووِبيل  َحووَّتَّ  لووى َسووَفر  أَْو جوواَء ْن ُكنوْ

ُحلا ِبُلُجلِهُكْم َوأَيْوِديُكْم َصِعيدا  نَيِِبا  فَاْمسَ  تَوَيمَُّملاا ماء  فوَ غاِئِ  أَْو  َمْسُتُم النِِساَء فَوَلْم عَُِدو َأَحد  ِمْنُكْم ِمَن الْ 
َ كاَن َعُفل ا َغُفلرا  )  { (43ِإنَّ اّللَّ

 أنأيم حيا  الم امع المسلم -مقدمة الوحد  

ا األساسوي  ،وملضولعاهتالودرس وبوني حمولر السولرة كلهاهنا  أكثر من مناسب  واحدة،ترب  بني مطلع هوذا 
 من انحي  وبينه وبني ملضلعات الدرس الساب  يف هذا ا؟زء من انحي  أخرى.

يحل املالمووو  ليووو ،وتثبفهوووذا الووودرس بووودء جللووو  يف تنظووويم حيووواة اجملتموووع املسووولم وختليصوووه مووون رواسوووه ا؟اه
ليوه مون كورونكر وموا وموا جبلولا ع -يهولق ابملدينو  هوم الو  -ا؟ديدة والتحذير من أهل الكتواب  ا سالمي 

ناحيووووووو  لوخباصوووووو  موووووون ا -ينفثلنووووووه يف اجملتمووووووع املسووووووولم،وما يبذللنووووووه موووووون جهووووووولق لتعليوووووو   وووووول  وتكاملوووووووه 
 ؟ديد ..جملتمع اااألخالقي ،وانحي  التكافل والتعاون،اللتني  ا ملضع القلة النامي  يف هذا 

قاعووودة  -ملسووولم جملتموووع اابلقاعووودة األوليووو  الووويت يقووولم عليهوووا ا وألن الووودرس ا؟ديووود جللووو  جديدة،فقووود بووودأ
  كل اعا .نها حياته وينبث  منها منهج هذ  احلياة،يف كل جانه،ويفماليت تنبث   -التلحيد ااالا 

وقوود سووب  هووذا الوودرس أكوولاط منلعوو  يف التنظوويم العووائلك،والتنظيم ا جتموواعك .وكووان احلوودية يف الوودرس 
وتنظيمهووا ووسووائل صوويانتها،والرواب  الوويت تشوودها وتليوو  بناءهووا ..فجوواء هووذا الوودرس السوواب  عوون األسوورة 

أوسووووووع موووووودى موووووون عالقووووووات األسوووووورة ومتصوووووول  ّبووووووا   -يف اجملتمووووووع املسوووووولم  -يتنوووووواول عالقووووووات إنسوووووواني  
كذلك.متصوول  ّبووا ابحلووودية عوون اللالدين.ومتصووول  ّبووا يف تلسوووعها بعوود عالقووو  اللالدين،لتشوومل عالقوووات 

علر ّبوووا موون املشووواعر الوولقوق الطيبووو  الووويت تنشووأ يف جووول األسوورة املتحابووو  حووَّت تفووويخ علوووى أخوورى ينبوووع الشوو
يف جوووول األسوووورة احلوووواين وحمضووووونها  -أول موووووا يتعلمهووووا  -جلانووووه ا نسوووواني  األخوووورى ويتعلمهووووا ا نسووووان 
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  الرفيوو .ومن هنووا  يتلسووع يف عالقاتووه  سوورة ا نسوواني  كلهووا بعوود مووا بووذرت بووذورها يف حسووه أسوورته اااصوو
 القريب .

 -ا نسووواني   - بوووْيةواألسووورة الك -العائلووو   -وألن يف الووودرس ا؟ديووود تلجيهوووات إىل رعايووو  األسووورة القريبووو  
تنبثوو   ألساسووي  الوويتلقاعوودة اوإقاموو  قوويم وموولازين يف هووذا احلقل،للبوواذلني وللبوواخلني ..فقوود ابتوودأ الوودرس اب

لتلحيووود وهوووك قاعووودة ا -ة كلوووه يف اجملتموووع املسووولم موووا ينبثووو  منهوووا مووونهج احليووواك  -منهوووا كووول القووويم واملووولازين 
نشوووواط  غايوووو  كوووول ..وربوووو  كوووول حركوووو  وكوووول نشوووواط،وكل خا؟وووو  وكوووول انفعووووال  عوووو  العبوووواقة ّلِل.الوووويت هووووك

 إنساين،يف ضمْي املسلم ويف حياته ..
الثانيوو  يف الوودرس تبووني  جوواءت الفقوورة -لشووامل يف حميطهووا ا -وبسووبه موون احلوودية عوون عبوواقة اّلِل وحوود  

ابعتبوار   -رموحل بعود حو  تكون قود  -عخ أحكام الصالة والطهوارة وتتخوذ خطولة يف نريو  هورمي اامور ب
عالقتهووا   ليوود.وابعتبارتمووع الل هووذ  ااطوولة جووزءا موون بوورانمج ال بيوو  ا سووالمي  العاموو  الدائبوو  ااطووى يف اجمل

 ابلعباقة والصالة والتلحيد ..
 الساب .ومع حملر السلرة كذلك.حلقات متماسك  بعضها مع بعخ.ومع الدرس 

 وا ن اق  ااجاماعية أنأيم المالقات  42 - 36الدرس ا ول:

ِكنِي،َواْ؟اِر ِذي اْلُقوْرىب ْرىب َواْلَيتوامى َواْلَمسوا ِبِذي اْلُقوْحسواان ،وَ َواْعُبُدوا اّللََّ َو  ُتْشورُِكلا بِوِه َكوْي ا .َواِبْللاِلَدْيِن إِ  »
ووووِبيِل،َوما مَ َواْ؟وووواِر اْ؟ُنُووووِه وَ  ووووُه َموووووإِ مْيووووانُُكْم َلَكوووووحْل أَ الصَّووووواِحِه اِبْ؟َْنووووِه،َواْبِن السَّ َ   ُيُِ ْن كوووواَن ُرْتوووووا   نَّ اّللَّ

ُ ِمووْن َفْضووِلِه.َوأَعْ امووا آ ُهووُم  ُتُملنَ َفُخلرا ،الَّووِذيَن يَوْبَخلُوولَن َوَذُْمووُروَن النَّوواَس اِبْلُبْخووِل،َوَيكْ  ذااب  َتْدان لِْلكوواِفرِيَن َعووّللَّ
وووْيطاُن لَوووُه َقرِينوووا   اِبْليَووووْلِم اهْلِخوووِر.َومَ ّللَِّ َو ابِ ِمنُووولَن ُمِهينا .َوالَّوووِذيَن يُوْنِفُقووولَن أَْمووولاهَلُْم رائَء النَّووواِس،َو  يُويْ  ْن َيُكوووِن الشَّ
ُ،َو ِ َّوأَنْوَفُقولا وَ هْلِخوِر اَفساَء َقرِينا   َوما ذا َعلَوْيِهْم لَوْل آَمنُولا اِبّللَِّ َواْليَووْلِم  َ   ا َرَزقَوُهوُم اّللَّ ُ ِّبِوْم َعِليموا .ِإنَّ اّللَّ كواَن اّللَّ

ا ِموووْن ُكووولِِ أُمَّووو   ِظيموووا .َفَكْيَ  ِإذا ِجْ نووو َأْجووورا  عَ َلُدنْوووهُ  َيْظلِوووُم ِمْثقووواَل َذرَّة ،َوِإْن تَوووُك َحَسوووَن   ُيضووواِعْفها،َويُوْيِت ِمووونْ 
ى ِّبِوُم اأْلَْرُم،َو  ُلا الرَُّسولَل لَوْل ُتَسولَّ ُروا َوَعَصويَن َكَفويَوْلَم ِوذ  يوَوَلُق الَّوذِ  ِبَشِهيد ،َوِجْ نا ِبَك َعلوى هوُي ِء َكوِهيدا ف

 « ..َيْكُتُملَن اّللََّ َحِديثا  
رب  بوني هوذا يور  عطو   وهذ  الفقورة تبودأ ابألمور بعبواقة اّلِل وحود ،والنهك عون إكورا  كوكء بوه ..تبودأ 

ني بوو ل هووذا الوورب ملاضووك.فيداااصوو  بتنظوويم األسوورة يف أواخوور الوودرس ااألمر،وهووذا النهك،واألواموور السووابق  
ْي سوتكن يف الضومعقيودة ت امللضلعني على اللحدة الكلي  الشامل  املتكامل  يف هوذا الودين.فليك هول جمورق
إ وا هول التعبديو  .. ابلشوعائرو  جمرق كعائر تقام وعباقات و  جمرق تنظيم قنيولي منقطوع الصول  ابلعقيودة و 

 يد اّلِل..وهل تلحنهج يشمل هذا النشاط كله،ويرب  بني جلانبه،ويشدها مجيعا إىل األصل األصيلم
حيد  إهلوووا معبلقا.وتلحيووود  مصووودرا للتلجيوووه قون سووولا .تل  -اط كلوووه يف هوووذا النشووو -والتلقوووك منوووه وحووود  

 قيووون اّللِ  ويف -يف ا سوووالم  -والتشوووريع لكووول النشووواط ا نسووواين أيضوووا.  ينفوووك هوووذا التلحيووود عووون ذا  
 الصحي  على ا نال .
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ة ااص ،واألسور ااألسورة  ويلك األمر ابلتلحيد والنهك عون الشور ،األمر اب حسوان إىل تلوك اجململعوات مون
ن لاء كوامون أي نولع سو - ا نساني  وتقبي  البخل واايالء والفخور وأمور النواس ابلبخل،وكتموان فضول اّللِ 

ا فيووه موون خووزي ير موون اتبوواع الشوويطان والتلوولي  بعووذاب اهلخرة،ومووالتحووذو  -موون املووال أم موون العلووم والوودين 
 شر  به كي ا.ي و  وافتضا  ..لرب  هذا كله ابلتلحيد وهديد املصدر الذي يتلقى منه من يعبد اّللِ 

  د يف األللهيوشواركه أحووهل مصدر كذلك واحود   يتعودق و  يشواركه أحود يف التلجيوه والتشوريع كموا   ي
 له بال كريك.وعباقة الناس 

َ َو  ُتْشوورُِكلا بِووِه َكووْي ا .َواِبْللاِلَدْيِن ِإحْ » ِكنِي،َواْ؟اِر ِذي اْلُقووْرىب ْرىب َواْلَيتووامى َواْلَمسووا ِبِذي اْلُقووسوواان .وَ َواْعبُووُدوا اّللَّ
 ..«..مْيانُُكْم َلَكحْل أَ َواْ؟اِر اْ؟ُُنِه َوالصَّاِحِه اِبْ؟َْنِه.َواْبِن السَِّبيِل،َوما مَ 

 لها من أصل واحد،وترتكز على ركيزة واحدة.كإ ا تنبث    - يف منهج اّللِ  -إن التشريعات والتلجيهات 
بوبعخ   يتصل بعضوهامثة ..ومن إوا تنبث  من العقيدة يف اّلِل،وترتكز على التلحيد املطل     هذ  العقيد

ن قصوو  بوودو أي منهووا انويتناسوو  بعضووها مووع بعووخ ويصووعه فصوول جزئيوو  منهووا عوون جزئيوو  وتصووب  قراسوو  
ا  بتحقيو  و خور غوْي الرجلع إىل أصلها الكبْي الذي تلتقك عند  ويصوب  العمول ببعضوها قون الوبعخ اهل

 صف  ا سالم كما أنه غْي وا  بتحقي  مثار املنهج ا سالمك يف احلياة.
رات ي .تلك التصوول نوا نسووا موون العقيوودة يف اّلِل تنبووع كوول التصوولرات األساسووي  للعالقووات الكلنيوو  واحليليوو 

عالقووات  اليت توويير يفالعامليوو .و وا قتصوواقي  والسياسووي  واألخالقيوو  و   ا جتماعيوو  الوويت تقوولم عليهووا املنوواهج 
قووع اجملتمووع لفوورق ووااالنوواس بعضووهم بووبعخ،يف كوول جمووا  النشوواط ا نسوواين يف األرم والوويت تكليوو  ضوومْي 

امالت اعودة للمعووالعبواقات ق -ملونهج اّلِل ومراقبو  اّلِل ا فيهوا مون اتبواع   -واليت ععل املعامالت عباقات 
 حليوواة يف النهايوو  وحوودة متماسووك  تنبثوو  موون املوونهجاوالوويت هيوول  -ا فيهووا موون تطهووْي للضوومْي والسوولل   وو -

 .الرابين،وتتلقى منه وحد  قون سلا ،وععل مرقها يف الدنيا واهلخرة إىل اّللِ 
نوا يف   كلوه،تثز ه الصوحيسوالمي ،ويف املونهج ا سوالمك،ويف قيون اّللِ هذ  السم  األساسوي  يف العقيودة ا 

كموا أسولفنا   -حيود  ّلِل وتل تصدير آي  ا حسان إىل اللالودين واألقوربني،وغْيهم مون نلائو  الناس.بعبواقة ا
  حيووداقة اّلِل وتل  يف ا؟مووع بووني قرابوو  اللالدين،وقرابوو  هووذ  الطلائوو  موون الناس،متصوول  هووذ  وتلووك بعبوومث -
جعل هذ  العباقة وهوذا التلحيود واسوط  موا بوني قسوتلر األسورة القريبو  يف وايو   وذلك بعد أن -ذلك ك  -

 -ا موون قبوول لووذي بينووعلووى النحوول ا -الوودرس املاضك،وقسووتلر العالقووات ا نسوواني  اللاسووع  يف هووذا الوودرس 
كووأن هووذ   يلجووه يفو ع ليصوولها مجيعووا بتلووك اهلصوورة الوويت تضووم األواصوور مجيعووا وليلحوود املصوودر الووذي يشوور 

 األواصر مجيعا ..
َ ..َو  ُتْشوورُِكلا بِووِه َكووْي ا  » معووه  -..األموور األول بعبوواقة اّلِل ..والنهووك الثوواين لتحوورمي عبوواقة أحوود « َواْعبُووُدوا اّللَّ
كائنوا مووا  ..كوي ا  « َو  ُتْشورُِكلا بِوِه َكوْي ا  »سولا .ويا اب ،كوامال،لكل أنولاع املعبولقات الويت عرفتهوا البشوري : -
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أو ملووك أو كوويطان ..فكلهووا  ووا يوودخل يف موودللل كلموو  كووكء،عند  كووان،من موواقة أو حيوولان أو إنسووان
 إنال  التعبْي على هذا املنلال ..

 - علووووى التعموووويم - ولووووذوي القووووريب - علووووى التخصوووويا -مث ينطلوووو  إىل األموووور اب حسووووان إىل اللالوووودين 
قود كوان إىل الذريو  ف تغفل تلجيه اللالودين وإن كانحل   -ين ومعظم األوامر تتجه إىل تلصي  الذري  ابللالد

يههووووا للووووث إىل تلج اّلِل أرحووووم ابلووووذراري موووون آابئهووووم وأمهوووواهتم يف كوووول حال.والذريوووو  بصووووف  خاصوووو  أحوووولج
 ابللالدين.اب؟يل املدبر املل .

ا؟يوول الووذي  ىللنتهم كلهووا،وبعلانفهم ومشوواعرهم واهتماموواهتم إيتجهوولن بكينوو -يف الغالووه  -إذ األو ق 
 ن التلفوووحل إىلعووو،غوووافللن حلفهوووم   ا؟يووول الوووذي خلفهوووم  وبينموووا هوووم مووودفلعلن يف تيوووار احليووواة إىل األمام

يو  و  ي   ينسوى ذر لقا،والوذاللراء،عي هم هوذ  التلجيهوات مون الورمحن الرحيم،الوذي   يو   والودا و  ملل
 - هوذ  اهليو  ك يلحوج يفذريو  أو والودين  كوذل والدين والذي يعلم عباق  الرمح  بعضهم ببعخ،ولل كوانلا

ا ويتسووع مث ميتوود منهوو -و عاموو  أقرابوو  خاصوو   -ىل الووث يبوودأ بووذوي القووريب إأن التلجيووه  -ويف كثووْي غْيهووا 
 ْية.نطاقه من حملرها،إىل بقي  انتاجني إىل الرعاي  من األسرة ا نساني  الكب

.يف ها.فعانف  الرمح ،ووجودان املشوارك ،يبدآن أو  يف البيوحلر موع الفطورة ويسواي -و  أ -وهذا املنهج يتفو  
 ان يف انضوونذا اللجوودهوواألسوورة الصووغْية.وقلما ينبثقووان يف نفووك   تووذ  نعووم هووذ  العانفوو  و  عوود مووِك 

ا قامووحل لووك و  ضووْي مووذو   س موون  -فطوورة ونبعووا  -األول.والوونفك كووذلك أميوول إىل البوودء ابألقووربني 
موع نريقو   -تنيوا  -املونهج  لسوع يف الودائرة مون هوذ  النقطو  ومون هوذا انولر ..مث يتفو تلجه قائموا إىل الت

  ا؟ماعو .كك  يف حموي  التنظيم ا جتماعك  ا سالمي :من جعل الكافل يبدأ يف حموي  األسورة مث ينسوا 
 -ة املباكورة ْي عجوز األجهوزة الصوغتإ  عنود موا  -يركز عمليات التكافل يف يد األجهزة احلكلمي  الضخم  

م يسور.ويف توراحو  سوهلل  فالل حودات انليو  الصوغْية أقودر علوى هقيو  هوذا التكافول:يف وقتوه املناسوه ويف
ىل ذوي إ ويتلسووووع منهموووواووق اعووول جوووول احليوووواة  ئقووووا ببووووب ا نسووووان  وهنووووا يبوووودأ اب حسووووان إىل اللالدين.

ووم أكود حاجوو  أبعود مكواان مون ا؟ار.ذلووك لوول أووم قود يكلنوولن أو  -القوريب.ومنهم إىل اليتوامى واملسواكني 
ربووه ألن ا؟ووار ق -لصوواحه املرافوو  امقوودمني علووى  -القرابوو .فا؟ار األجنوول  مث ا؟ووار ذو -وأوىل ابلرعايوو  

فسووووْي  أنووووه ا؟لوووويك يف توقوووود ورق يف  -ملرافوووو  مث الصوووواحه ا -قائم،أمووووا الصوووواحه فلقووووا   علووووى فوووو ات 
ذين جعلوووووتهم يل.العابر املنقطوووووع عووووون أهلوووووه ومالوووووه.مث الرقيووووو  الووووو ابووووون السوووووبمث -احلضووووور،الرفي  يف السوووووفر 

 أمجعني. ولكنهم يتصللن آبصرة ا نساني  الكثى بني بب آقم« ملك اليمني»املالبسات 
ويعقه على األمور اب حسوان،بتقبي  ا ختيوال والفخر،والبخول والتبخيل،وكتموان نعمو  اّلِل وفضوله،والرايء 

 »هذا كله،وهل عودم ا ميوان ابّلِل واليولم اهلخر،واتبواع الشويطان وصوحبته:يف ا نفا  والكش  عن سبه 
َ   ُيُِووُه َمووْن كوواَن ُرْتووا   َفُخلرا .الَّووِذيَن يَوْبَخلُوولَن َوَذُْمووُروَن النَّوواَس اِبْلُبْخووِل،َوَيْكُتُملَن  ُ ِمووْن ِإنَّ اّللَّ مووا آ ُهووُم اّللَّ
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ااب  ُمِهينا .َوالَّوووووِذيَن يُوْنِفُقووووولَن أَْمووووولاهَلُْم رائَء النَّووووواِس،َو  يُوْيِمنُووووولَن اِبّللَِّ َو  اِبْليَووووووْلِم َفْضوووووِلِه.َوأَْعَتْدان لِْلكووووواِفرِيَن َعوووووذ
 « ...اهْلِخِر.َوَمْن َيُكِن الشَّْيطاُن َلُه َقرِينا  َفساَء َقرِينا  

لل ،وكل ر السوظواهوهكذا تتض  مرة أخرى تلك اللمسو  األساسوي  يف املونهج ا سوالمك.وهك ربو  كول م
ان إىل ،يتبعوه ا حسولتلقكابلعبواقة وا -سوبحانه  -قوافع الشعلر،وكل عالقات اجملتمع ابلعقيودة.فإفراق اّلِل 

  مون رز  إعبود   ينفو     ن الالبشر،ابتغاء وجه اّلِل ورضا ،والتعل  بثلابه يف اهلخرة يف أقب ورف  ومعرف
تيووال والفخوور يصواحبه ا خ لم اهلخووراء اّلِل ..والكفوور ابّلِل وابليواّلِل.فهول   حلوو  رزقوه،و  ينووال إ  مون عطوو

ا  طوواء أو ا نفووسووان أو ع،والبخول واألموور ابلبخل،وكتمووان فضول اّلِل ونعمتووه  يووة   تظهوور آترهوا يف إح
كوووذا  العبووواق  وهيالء بووونيرايء وتظووواهرا نلبوووا للمفخووورة عنووود النووواس إذ   إميوووان  وووزاء آخووور غوووْي الفخووور وااووو

هل ،واال  الطيووه..أخووال  ا ميووان.وأخال  الكفوور ..فالباعووة علووى العموول الطيووه،« األخووال » تتحوودق
حبه جووزاء   ينتظوور صووا عووة رفيووعا ميووان ابّلِل واليوولم اهلخر،والتطلووع إىل رضوواء اّلِل ..وجووزاء اهلخرة.فهوول اب

ة ،وتتحوودق بلاعوووجهه تغووىموون النوواس،و  يتلقووا  ابتووداء موون عوور  النوواس  فووإذا   يكوون هنووا  إميووان ابلووه يب
ل القويم س إىل نيوا.اعوه هوم النوالعمل ابلرغب  يف رضا .وإذا   يكون هنوا  اعتقواق بيولم آخور يوتم فيوه ا؟وزاء .

ن أن يكولن ة،فضوال عواألرضي  املستمدة من عر  الناس.وهذ    ضاب  هلا يف جيل واحود يف رقعو  واحد
ج  نوووا  التوووأر هوووك بووولاعثهم للعمل.وكوووان ههلوووا ضووواب  تبوووحل يف كووول زموووان ويف كووول مكوووان  وكانوووحل هوووذ  

ذميموو  موون لصووفات الاملسووتمر كتووأرج  أهوولاء النوواس وقوويمهم الوويت   تثبووحل علووى حووال  وكووان معهووا تلووك ا
  »ّلِل ين يقوولل:إن اْي القوورآالفخوور واايالء،والبخوول والتبخيوول،ومراءاة النوواس   التجوورق وا خووالص  والتعبوو

 ينفعل انفعال الكر  واحله.   -ه سبحان -هي ء ..واّلِل « ُيه
أَْعتَووووْدان وَ »؟ووووزاء:اإ ووووا املقصوووولق مووووا يصوووواحه هووووذا ا نفعووووال يف مووووألل  البشوووور موووون الطوووورق واألذى وسوووولء 

 -رآين يلقوك لاللوه التعبوْي القو يالء.ولكن..وا هانو  هوك ا؟وزاء املقابول للفخور وااو« لِْلكاِفرِيَن َعوذااب  ُمِهينوا  
  التصوورفات  ك لووالل مقصوولقة تثووْي يف النفوولس الكوور  هلووذ  الصووفات،وهلذهووو  -إىل جوولار املعوو  املقصوولق 

طاُن لَووُه  الشَّوويْ نِ َوَمووْن َيُكوو»كمووا تثووْي ا حتقووار وا مش زاز.وخباصوو  حووني يضووم إليهووا أن الشوويطان هوول قوورينهم:
  تنطبوووهووك صووفات ملدينوو  ..اوقوود ورق أن هووذ  النصوولص نزلووحل يف مجاعوو  موون يهوولق «  َقرِينووا  َفسوواَء َقرِينووا  

د ك احلوووني ..وقووولم يف ذلووعلووى اليهلق،كموووا تنطبوو  علوووى املنووافقني ..وكال وووا كووان ملجووولقا يف اجملتمووع املسووو
تووبهم عرفلوووا يف كيئ  الوويت تكوولن ا كووارة إىل كتموواوم مووا آ هووم اّلِل موون فضووله،تعب كووذلك كتموواوم للحقووا

عاملوو .فأوىل ل وابمل حسووان ابملوواعوون هووذا الوودين،وعن رسوولله األمووني ..ولكوون الوونا عام،والسوويا  بصوودق ا
 أن ن   مفهلمه عاما.ألنه األقرب إىل نبيع  السيا .

ليوولم ّلِل واوحووني ينتهووك موون عوورم سوولءات نفلسووهم وسوولءات سووللكهم وموون عوورم أسووباّبا موون الكفوور اب
 هني ..ملوهل العذاب ااهلخر،وصحب  الشيطان واتباعه ومن ا؟زاء املعد املهيأ ألصحاب هذ  السلءات،
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،َواْليَوو»عندئوذ يسوأل يف اسوتنكار: ُ ِّبِووْم َفُقوولا ِ َّوا َرَزقَوُهوُم اِخِر،َوأَنوْ ْلِم اهْل َومواذا َعلَووْيِهْم لَوْل آَمنُولا اِبّللَِّ ُف وَكواَن اّللَّ ّللَّ
 « ..يما  ْجرا  َعظِ  ِمْن َلُدْنُه أَ ْفها،َويُوْيتِ  ُيضاعِ َعِليما .ِإنَّ اّللََّ   َيْظِلُم ِمْثقاَل َذرَّة ،َوِإْن َتُك َحَسَن   

لويم ّبوم  وا عّلِل.واّلِل امون رز   أجل  ماذا عليهمف ما الذي حشلنه من ا ميان ابّلِل واليلم اهلخر،وا نفوا 
اقهم.و  ميواوم وإنفوإبن ا؟هول مأنفقلا و ا استقر يف قللّبم من بلاعة.واّلِل   يظلم مثقال ذرة فال خشي  

اّلِل بوووال  ة مووون فضووولنوووا  الفضووول والزايقة، ضووواعف  احلسوونات،والزايقخوول  مووون الظلوووم يف جوووزائهم ..بوول ه
 حسابف

لوورب  املووواقي اوحووَّت  سوواب  -علووى كوول احتمووال و علووى كوول حووال  -إن نريوو  ا ميووان أضوومن وأكسووه 
ا ضوومن وهوول األربوو   فموواذا علوويهم لوول آمنوول يبوودو هوول األ -رة يف هووذ  الصوول  -وااسووارة املاقيوو ،فإن ا ميووان 

ل رز  اّلِل هوم خلقوا إ وا   ألنفسوهاهلخر،وأنفقلا  ا رزقهم اّلِلف إووم   ينفقولن مون كوكء خلقول  ابّلِل واليلم
كورم  واي   فيالوه مون يضاع  هلم احلسون  ويزيودهم مون فضوله.وهم مون رزقوه ينفقولن ويعطولن  هلم.ومع ذلك

ك،والتحضوويخ نلاهوال لووه موون فوويخ  واي هلووا موون صووفق    يقعوود عنهووا إ  جاهوول خسووران  مث حووتم األواموور
ا كاخصووو  اعر كأوووووال غيه، شوووهد مووون مشووواهد القيامووو  اسوووم مووولقفهم فيه،ويرسوووم حركووو  النفووولس واملشووو

د ،َوِجْ نا بِووَك َعلووى    ِبَشووِهيلِِ أُمَّووَفَكْيووَ  ِإذا ِجْ نووا ِمووْن ُكوو»متحركوو  ..علووى نريقوو  القوورآن يف مشوواهد القياموو :
َ َحِديثا  ُم اأْلَْرُم،َو  َيْكتُ ّبِِ ْل ُتَسلَّى ُسلَل لَ ِذيَن َكَفُروا َوَعَصُلا الرَّ هُي ِء َكِهيدا   يَوْلَمِ ذ  يَوَلُق الَّ   « ..ُملَن اّللَّ

انووه قيوود   مييوول ميز  طلوو  الووذيإنووه ميهوود ملشووهد القياموو ، ن اّلِل   يظلووم مثقووال ذرة ..وإذن فهوول العوودل امل
ن يسوتحقلن   إذن ملونوه عظيموا ..فهوك الرمحوكعرة ..وأنه يضاع  احلسنات ويييت فضال عنها أجرا مون لد

 الرمح  والفضل املطل  ملن كانلا يرجلن الفضل،اب ميان والعمل ..
سولء العمول إ  الكفور و   يقودملافأما هي ء.هي ء الوذين   يقودملا إميواان،و  يقودملا عموال ..هوي ء الوذين  

ي يشوهد ذهول نبيهوا الو -أمو  بشوهيد  ..فكي  يكلن حاهلم يلمذا ف كي  يكلن احلال،إذا ج نا من كل
 بك على هي ء كهيداف وج نا -عليها 

عماهلووا   كوهيد  وعندئوذ يرتسوم املشوهد كاخصوا ..سوواح  العورم اللاسوع .وكل أمو  حاضوورة.وعلى كول أمو
 يبتغووولا اءون الوووذين  ،املووور ..وهوووي ء الكوووافرون املختووواللن الفخووولرون البووواخللن املبخللن،الكووواالن لفضووول اّللِ 

 للشووهاقة سوولل نتوودب الر اّلِل ..هووي ء هووم نكوواق نووراهم موون خووالل التعبووْي  واقفووني يف السوواح  وقوود ا وجوه
لولا وا.بكول موا خبموا افتخر هي ء هوم بكول موا أضومروا وألهروا.بكول موا كفوروا وموا أنكروا.بكول موا اختواللا و 
 ي كتمووولا فضووولهراز  الوووذوخبللا.بكووول موووا راءوا وتظووواهروا ..هوووي ء هوووم يف حضووورة ااوووال  الوووذي كفوووروا بوووه،ال

ذي عصووووول  لرسووووولل الووووووخبلووووولا اب نفوووووا   وووووا أعطووووواهم.يف اليووووولم اهلخووووور الوووووذي   ييمنووووولا بوووووه.يف ملاجهووووو  ا
 ..فكي ففف

 ر ..إوا املهان  واازي،وااجل والندام  ..مع ا ع ا  حية   جدوى من ا نكا
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تتضو  ّبوذا كلوه وترتسوم حلاليهوا « صلرة نفسوي »والسيا  القرآين   يص  هذا كله من الظاهر.إ ا يرسم 
يَوْلَم ِووذ  يوَووَلُق الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَعَصووُلا الرَُّسوولَل لَووْل »تلووك الظووالل كلهووا.لالل ااووزي واملهانوو ،وااجل والنداموو :

َ َحوووِديثا   كووول ومووون خوووالل اللمسوووات املعوووثة يف الصووولرة احليووو ،حنك ب«  ُتَسووولَّى ِّبِوووُم اأْلَْرُم،َو  َيْكُتُمووولَن اّللَّ
تلووك املعاين،وبكوول تلووك ا نفعووا ت،وهك تتحوور  يف هووذ  النفوولس ..حنووك ّبووا عميقوو  حيوو  مييرة.كمووا   
حنووك موون خووالل أي تعبووْي آخوور ..وصووفك أو هليلووك ..وتلووك نريقوو  القوورآن يف مشوواهد القياموو ،ويف غْيهووا 

 .571من ملاضع التعبْي ابلتصلير
قة.ويف  عو  العبوا الشوعائر ا  كوكء بوه ..والصوالة أموكِ وقد بدأ الدرس ابألمور بعبواقة اّلِل والنهوك عون إكور 

 تَوْقَربُوولا الصَّووالَة َن آَمنُوولا  الَّووِذي اي أَيُوَهووا »اهليوو  التاليوو  بيووان لووبعخ أحكامها،وأحكووام الطهووارة املمهوودة هلووا:
وُتْم َمْرضوى َحَّتَّ تَوغْ  -  َّ عاِبرِي َسِبيل  إِ  - َو  ُجُنبا   -َلُملا ما تَوُقلُللَن َحَّتَّ تَوعْ  -َوأَنْوُتْم ُسكارى  َتِسُللا.َوِإْن ُكنوْ

ووووسوووواَء فَولَووووْم ُم النِِ أَْو َعلووووى َسووووَفر ،أَْو جوووواَء َأَحوووود  ِمووووْنُكْم ِمووووَن اْلغوووواِئِ ،أَْو  َمْسووووتُ  ُموووول عَِ ا َصووووِعيدا  ُدوا موووواء  ،فَوتَوَيمَّ
َ كاَن َعفُ   « ..لرا  فُ ل ا غَ نَيِِبا ،فَاْمَسُحلا ِبُلُجلِهُكْم َوأَْيِديُكْم.ِإنَّ اّللَّ

اهليو  مك مون سوف  ا؟ا املونهج ا سوالالويت التقطهو -إوا حلق  يف سلسل  ال بي  الرابنيو  للجماعو  املسولم  
.كموا هلوذا اجملتمع كانحل اامر إحدى تقاليد اجملتمع ا؟اهلك األصيل  الشوامل  وإحودى الظولاهر املميوزةو  -

موع  يوزة للمجت نوحل لواهرةحلودية أيضوا ..اامور كاأوا تكاق تكلن لواهرة  يوزة لكول جاهليو  يف القودمي وا
ع األوريب ة للمجتمووووالروموووواين يف أوج جاهليتووووه وللمجتمووووع الفارسووووك أيضووووا.وكذلك هووووك اليوووولم لوووواهرة  يووووز 

؟اهليو  ملتخلف  مون افريقك اواجملتمع األمريكك يف أوج جاهليته  والشأن أيضا كذلك يف جاهلي  اجملتمع ا 
لوو  يف النصوو  األول كانووحل كوول عائ  -رقووى أو موون أرقووى أمووم ا؟اهليوو  احلديثوو  أوهووك  -األوىل  يف السووليد 

ا.وأحسوووحل شوورين ل  عموون القوورن املاضووك تعوود اامووور اااصوو  ّبا.وكووان متلسوو  موووا يسووتهلكه الفرق،حوولا  
د ا سوتهال  لر،وهديواحلكلم  خطلرة هذ  احلال،وما ينشر  من إقموان فاعهوحل إىل سياسو  احتكوار اام

  قليلو   فوأبي نوذ أعولاممنع كرب ااملر يف انال العام  ..ولكنها عاقت فخففحل هوذ  القيولق الفرقي،وم
عامووو ،حَّت نوووال الكووورب اامووور يف املطووواعم بشووورط تنووواول الطعوووام.مث أبيحوووحل اامووور يف عووودق حمووودوق مووون ا

 نينووود املوووراهقعفحسوووه  وإقموووان اامووور « النبيوووذ والبوووْية»منتصووو  الليووول فقووو   وبعووود ذلوووك يبوووا  كووورب 
 يتضاع  .. 

أموووا يف أمريكا،فقووود حاولوووحل احلكلمووو  األمريكيووو  مووورة القضووواء علوووى هوووذ  الظووواهرة فسووونحل قوووانلان يف سووون  
ابامور  وقود لول هوذا القوانلن « الوري»مون ابب الوتهكم عليه،ألنوه مينوع «  ا؟فوا » ك قانلن  1919

كانووحل قوود اسوووتخدمحل .و 1933قائمووا موودة أربعوو  عشووور عامووا،حَّت اضووطرت احلكلموو  إىل إلغائوووه يف سوون  
مجيووووع وسووووائل النشوووور وا ذاعوووو  والسووووينما واناضوووورات للدعايوووو  ضوووود اامر.ويقوووودرون مووووا أنفقتووووه الدولوووو  يف 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»مشاهد القيام  يف القرآن»وكتاب:« لقرآنالتصلير الفب يف ا»يراجع بتلسع كتاب:-  571
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الدعاي  ضد اامر  ا يزيد علوى سوتني مليولان مون الودو رات.وأن موا نشورته مون الكتوه والنشورات يشوتمل 
مي يف مودة أربعو  عشور عاموا   يقول عون على عشرة باليني صوفح .وما هملتوه يف سوبيل تنفيوذ قوانلن التحور 

 16نفسا.وبلغحل الغراموات  335،532نفك وسجن كذلك  300مليلن جنيه.وقد أعدم فيها  250
مليولن وأربعوو  باليوني جنيووه ..وبعود ذلووك كلوه اضووطرت  400مليولن جنيه.وصوواقرت مون األمووال  موا يبلوو  

 .572إىل ال اجع وإلغاء القانلن
 رآن.ت من القلظاهرة العميق  يف اجملتمع ا؟اهلك ..ببضع آايفأما ا سالم فقضى على هذ  ا

يوو  لومنوواهج ا؟اهج اّلِل،وهووذا هوول الفوور  يف عووالج الوونفك البشووري ،ويف عووالج اجملتمووع ا نسوواين ..بووني موونه
ر عولق إىل الشوعن،اوه أن قدميا وحديثا علوى السولاء  ولكوك نودر  تغلغول هوذ  الظواهرة يف اجملتموع ا؟اهلك

ن عناصور صور أساسوك موعنصرا أساسويا مون عناصور املواقة األقبيو  كموا أنوه عن« اامر»ة ْند ا؟اهلك حي
 احلياة كلها.

 :قلل لبيدلقد بل  من كيلع عارة اامر،أن أصبححل كلم  التجارة،مراقف  لبيع اامر ..ي
 قد بحل سامرها وغاي   جر وافيحل إذ رفعحل وعز مدامها

 ويقلل عمرو بن قمي  :
 واملروط إىل أقين عاري وأنفخ اللمما إذ أسحه الري 

 ووص  جمالك الشراب،واملفاخرة ّبا تزحم الشعر ا؟اهلك،وتطبعه نابعا لاهرا.
 يقلل امر  القيك:

 وأصبححل وقعحل الصبا غْي أنب أراقه خاِلت من العيا أربعا
 فمنهن قل  للندامى:ترفقلا يداجلن نشاجا من اامر م عا

 لقنا يباقرن سراب آمنا أن يفِزعاومنهن ركخ اايل ترجم اب
 ...إخل ويقلل نرف  بن العبد:

 فلل  يالّ هن من عيش  الفَّت وجد    أحفل مَّت قام عِلقي
 فمنهن سبقك العاذ ت بشرب  كميحل مَّت ما تعل ابملاء تزبد
 وما زال تشرايب ااملر ولذيت وبذ  وإنفاقك نريفك و لدي

 قت إفراق البعْي املعبدإىل أن هامتب العشْية كلها وأفر 
 ويقلل األعشى:

 فقد أكرب الرا  قد تعلمني يلم املقام ويلم الظعن
 وأكرب ابلري  حَّت يقال قد نال ابلري  ما قد قجن

                                                 
) السوويد للسوويد النوودوي.« موا ذا خسوور العووا  ابحنطوواط املسوولمني»عون كتوواب تنقيحووات للسوويد أيب األعلووى املوولقوقي.نقال عوون كتوواب: - 572

 رمحه هللا (
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 ويقلل املنخل اليشكري:
 ولقد كربحل من املدا م  ابلصغْي وابلكبْي
 573فإذا سكرت فإنب رب االرن  والسدير 

 البعْيوإذا صحلت فإنب رب الشليه  و 
 وغْي هذا كثْي يف الشعر ا؟اهلك ...

 لا أبطوووال هوووذ لوووذين كوووانوروايووو  احلووولاقّ الووويت صووواحبحل مراحووول هووورمي اامووور يف اجملتموووع املسووولم،والرجال ا
 .. ن الرجالاحللاقّ ..وفيهم عمر،وعلك،ومحزة،وعبد الرمحن بن عل  ..وأمثال هذا الطراز م

 فصل:العربي .وتكفك عن اللص  املطلل املتشك  دى تغلغل هذ  الظاهرة يف ا؟اهلي  
ْ لَنَوا يف اْاَْموِر بَويَواان  َكو اِفي ا،فَونَوزََلحْل َهوِذِ  اهليَوُ  فَعْن ُعَمَر ْبِن ااَْطَّاِب،قَاَل:َلمَّا نَوَزَل َهْرمُِي اْاَْمِر،قَواَل:اللَُّهمَّ بَونيِِ

ِر َواْلَمْيِسوووووِر قُوووووْل ِفيِهَموووووا ِإمْث  َكِبْي {،قَاَل:فَوووووُدِعَك ُعَموووووُر فَوُقرِئَوووووحْل الَّووووويِت يف ُسووووولرَِة اْلبَوَقرَِة:}َيْسوووووأَُللَنَك َعوووووِن اْاَْمووووو
ْ لَنَووا يف اْاَْمووِر بَويَوواان  ِكووَفاء ،فَونَوزََلحِل اهليَووُ  الَّوويِت يف ُسوولرَِة النَِِسوواِء:}ايَ   أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا  َ َعَلْيووِه،فَوَقاَل:اللَُّهمَّ بَوونيِِ

ِإَذا أَقَووواَم الصَّوووالَة اَنَقى:أَْن  َ يَوْقوووَرَبنَّ الصَّوووالَة َة َوأَنْووووُتْم ُسوووَكاَرى{ َفَكووواَن ُمنَووواِقي َرُسووولِل هللِا تَوْقَربُووولا الصَّوووال
ْ لَنَوووووا يف اْاَْموووووِر بَويَووووواان  ِكوووووَفاء ،فَونَوزََلحِل اهليَووووو يف ُ  الَّووووويِت َسوووووْكرَاُن فَوووووُدِعَك ُعَموووووُر فَوُقرِئَوووووحْل َعَلْيوووووِه،فَوَقاَل:اللَُّهمَّ بَووووونيِِ

تَوُهلَن{ قَاَل:فَوَقاَل ُعَمُر انْوتَوَهيوْ  َنااْلَمائَِدِة،َفُدِعَك ُعَمُر فَوُقرَِئحْل َعَلْيِه،فَوَلمَّا بَوَلَ  }فَوَهْل أَنْوُتْم ُمنوْ  .. 574"َنا انْوتَوَهيوْ
 يف يتوان يشو  تورق روا« كارى أَنْووُتْم ُسوالَة وَ اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوْقَربُولا الصَّو»ويف سبه نزول هذ  اهليو :

 أحدايهما علك وعبد الرمحن بن عل  من املهاجرين.وسعد بن معاذ من األنصار.
فََأَكْلَنا َوَكوووورِبْوَنا َحووووَّتَّ ،َصووووَنَع َرُجوووول  ِمووووَن األَْنَصووووارِ ،"نَوزََلحْل يفَّ أَْربَووووُع آاَيت  :قَالَ ،روى ابوووون أيب حووووامت َعووووْن َسووووْعد  

َوَذلِووَك قَوْبووَل أَْن ،َفَكاَن َسووْعد  َمْغووُروُز األَْن ِ ، يف حِلَووى بَعِووْي  فَوغَووَرَز بِووِه أَنْووَ  َسووْعد  مُثَّ افْوَتَخووْراَن فَوَرفَووَع َرُجوول  ،َسووَكْرانَ 
 .575" اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوْقَربُلا الصَّالَة َوأَنْوُتْم ُسَكاَرى " ".:فَونَوزََلحلْ ،ُُيَِرَِم اْاَْمرَ 

"َصووَنَع لَنَووا َعْبووُد الوورَّمْحَِن بْووُن َعووْل   نََعامووا  فَووَدَعااَن َوَسووَقااَن :يب نَالِووه  قَالَ وروى ابوون أيب حووامت َعووْن َعلِووكِِ بْووِن أَ 
" قُووْل اَي أَيُوَهووا اْلَكوواِفُروَن أَْعبُووُد َمووا :فَوَقرَأَ :فَوَقدَُّملا ُفالان ،قَووالَ ،َوَحَضووَرِت الصَّووالةُ ،فََأَخووَذِت اْاَْمووِر ِمنَّا،ِمووَن اْاَْمرِ 

ُ تَوَعوواىَل :ُن نَوْعبُووُد َمووا تَوْعبُووُدوَن قَالَ تَوْعبُووُدوَن َوحَنْوو اَي أَيُوَهووا الَّووِذيُن آَمنُوولا   تَوْقَربُوولا الصَّووالَة َوأَنْوووُتْم ُسووَكاَرى :فَووأَنْوَزَل اّللَّ
 576َحَّتَّ تَوْعَلُملا َما تَوُقلُللَن " ".

انووحل ؟وواهلك.فهك كا جملتموعاو  حنتواج إىل مزيوود مون األمثلوو  والوورواايت لنودلل علووى تغلغول لوواهرة ااموور يف 
 وامليسر،الظاهرتني البارزتني املتداخلتني،يف تقاليد هذا اجملتمع ..

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (اهلي .قصران للنعمان بن املنذر كانحل تتحدّ ّبما العرب يف ا؟ - 573
 ( صحي 378()189/  1) -مسند أمحد )عا  الكته(   - 574
 ( صحي 5392( )171/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 575
 ( صحي 5391( )170/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 576
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قولم معهوا يفو ،اليت     هوذ  اهلفماذا صنع املنهج الرابين ملقاوم  هوذ  الظواهرة املتغلغلو ف مواذا صونع ملكافحو
تقاليوووود  عل  ّبوووواتجمتمووووع جوووواق صوووواحل مسووووتقيم واع أبووووداف موووواذا صوووونع ليقوووو  يف وجووووه عوووواقة أصوووويل  قدميوووو ،ت

 اجتماعي  كما تتعل  ّبا مصاحل اقتصاقي ف
 ه املعرك .تيقة.وكسو لقد عا  املنهج الرابين هذا كله ببضع آايت من القرآن وعلى مراحل،ويف رف  

ت منهووا  هووا وجرعوواقون حوورب.وقون تضووحيات.وقون إراقوو  قموواء ..والووذي أريوو  فقوو  هوولقانن ااموور وزقاق
فلاههم.و  يبلعلها.كموا سويجكء   يف فمجلها من أ -ني  علا آي  التحرمي ح -كانحل يف أفلا  الشاربني 

رآن املكووك تلميحوو  ورقت يف القوو -إلسووالم قولوو  و  سوولطان ..إ  سوولطان القوورآن لحيووة   يكوون  -مكوو  
 سريع  إىل نظرة ا سالم للخمر.تدر  من ينااي العبارة.وهك جمرق إكارة:

« سوكرال»..فلضع « ْزقا  َحَسنا  َسَكرا  َورِ   ِمْنهُ اِت النَِّخيِل َواأْلَْعناِب تَوتَِّخُذونَ َوِمْن مَثَر »جاء يف سلرة النحل:
سوون  ملمحووا لوورز  احلاوهوول الشووراب املسووكر الووذي كووانلا يتخذونووه موون مثوورات النخيوول واألعنوواب،يف مقابوول 

مْي عيووود للضووون بموووكوووكء آخووور ..وكانوووحل جمووورق ملسووو  « احلسووون»ّبوووذا التقابووول إىل أن السوووكر كوووكء.والرز  
ة   مووووون عووووواقفقووووود كوووووان أعمووووو - عووووو  أق   -املسووووولم اللليووووود  ولكووووون عووووواقة الشوووووراب،أو تقليووووود الشوووووراب 

السوووريع     اللمسووو فرقيووو .كان تقليووودا اجتماعيا،لوووه جوووذور اقتصووواقي  ..كوووان أعمووو  مووون أن تووويير فيوووه هوووذ
دولوو  اموور بقوولة الرمي اهوو البعيوودة ..ويف املدينوو  حيووة قامووحل لإلسووالم قولوو  وكووان لووه سوولطان ..  يلجووأ إىل

 وسي  السلطان.إ ا كان أو  سلطان القرآن ..
 ..  عي  ا جتماوبدأ املنهج عمله يف رف  ويف يسر،ويف خثة ابلنفك البشري ،واألوضاع 
 ..  ي  ا جتماعبدأ املنهج عمله يف رف  ويف يسر،ويف خثة ابلنفك البشري ،واألوضاع 

لَنَك َعوِن َيْس َولُ »سر:مر وامليتدل على فجر اليقظ  يف الضمْي املسلم ضد اابدأ آبي  البقرة رقا على أس ل  
 ..«َثُ ِمْن نَوْفِعِهما مْثُُهما َأكْ  ..َوإِ اْاَْمِر َواْلَمْيِسِر.ُقْل:ِفيِهما ِإمْث  َكِبْي ،َوَمناِفُع لِلنَّاسِ 

ضمْي ا سوالمك.ويف املنطو  وكانحل هك الطرق  األوىل،ذات الصلت املسملع ..يف احلك ا سالمك،ويف ال
الفقهك ا سالمك ..فمدار احلل واحلرمو  ..أو الكراهيو  ..علوى رجحوان ا مث أو رجحوان ااوْي،يف أمور مون 
األملر ..وإذا كان إمث اامر وامليسر أكث من نفعهما ..فهذا مفور  الطريو  ..ولكون األمور كوان أعمو  مون 

وووا نوَوووَزَل َهْووورمُِي اْاَْموووِر : قَوووالَ ،َعوووْن ُعَموووَر بْوووِن ااَْطَّووواِب  هوووذا .. ْ لَنَوووا يف اْاَْموووِر بَويَووواان  َكووواِفي ا :قَووواَل ،َلمَّ اللَُّهووومَّ بَووونيِِ
فَوُدِعَك :قَواَل ،}َيْسأَُللَنَك َعِن اْاَْمِر َواْلَمْيِسِر قُوْل ِفيِهَموا ِإمْث  َكبِوْي { :فَونَوزََلحْل َهِذِ  اهليَُ  الَّيِت يف ُسلرَِة اْلبَوَقرَِة ،

ْ لََنا يف اْاَْمِر بَوَياان  ِكَفاء  :فَوَقاَل ،ُر فَوُقرَِئحْل َعَلْيِه ُعمَ  }اَي أَيُوَهوا :فَونَوزََلحِل اهليَوُ  الَّويِت يف ُسولرَِة النَِِسواِء ،اللَُّهمَّ َبنيِِ
أَْن  َ :أَقَووواَم الصَّوووالَة اَنَقى  ِإَذاالَّوووِذيَن آَمنُووولا  َ تَوْقَربُووولا الصَّوووالَة َوأَنْووووُتْم ُسوووَكاَرى{ َفَكووواَن ُمنَووواِقي َرُسووولِل هللِا 

ْ لَنَوا يف اْاَْموِر بَويَواان  ِكوَفاء  :فَوَقواَل ،يَوْقَرَبنَّ الصَّالَة َسوْكرَاُن فَوُدِعَك ُعَموُر فَوُقرِئَوحْل َعَلْيوِه  فَونَوزَلَوحِل اهليَوُ  ،اللَُّهومَّ بَونيِِ
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تَوُهووولَن{ قَووواَل فَولَ ،فَوووُدِعَك ُعَموووُر فَوُقرِئَوووحْل َعَلْيوووِه ،الَّووويِت يف اْلَمائِوووَدِة  وووا بَولَوووَ  }فَوَهوووْل أَنْووووُتْم ُمنوْ نَوووا :مَّ فَوَقووواَل ُعَموووُر انْوتَوَهيوْ
َنا  ...577انْوتَوَهيوْ

هوا كواليت روينا  -ّ عمر    وهذا وحود  يكفوك لبيوان عمو  هوذا التقليود يف نفوك العوريب  مث حوديحل أحودا
 « ..لنَ َّتَّ تَوْعَلُملا ما تَوُقللُ ْم ُسكارى،حَ َوأَنْوتُ  اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوْقَربُلا الصَّالةَ »نزلحل هذ  اهلي :و  -

 وأخذ املنهج البصْي الرفي  يعمل ..
 التحوووورمي فعهووووا،وبنينلقووود كانووووحل هوووذ  هووووك املرحلووو  اللسوووويط ،بني التنفووووْي مووون ااموووور،ألن إمثهوووا أكووووث مووون 

أو « بلشورااقة اعوقطوع »البات،ألوا رجك من عمول الشويطان.وكانحل وليفو  هوذ  املرحلو  اللسويط :هك 
لوووووى مووووودار ..وذلووووك  ظووووور الشووووراب قووووورب أوقوووووات الصووووالة.وأوقات الصوووووالة ملزعوووو  ع« كسوووور ا قموووووان»

ن السوووكر الغلووويج  حوووَّت مووومث ا فاقووو   -ملووودمنني الوووذي يرضوووك ا -النهار.وبينهوووا فووو ات   تكفوووك للشوووراب 
..صووباحا  ل والغبوو يعلموولا مووا يقللوولن  فضووال علووى أن للشووراب كووذلك أوقووا  وملاعيوود خاصوو  موون الصووبل 
ة وبووني لووذة اء الصووالومسوواء ..وهووذ  تتخللهووا وتعقبهووا أوقووات الصووالة ..وهنووا يقوو  ضوومْي املسوولم بووني أق

 الشراب ..وكان هذا الضمْي قد بل  أن تكلن الصالة عند  عماق احلياة ..
 ..« امرانا بياان كافيا يف لاللهم بني » -وهل عمر     -ومع ذلك ..فقد قال عمر رضك اّلِل عنه 

 ووو .فنزلحل للضوورب  احلا -ملووونهج وفوو  ترتيووه ا -مث مضووى الزمن.ووقعووحل األحوووداّ.وجاء اللعوود املناسوووه 
َوووا اْاَْموووُر َواْلَمْيِسوووُر َواأْلَْنصووواُب َواأْلَ »اهليتوووان يف املائووودة: وووْيطاِن،فَاجْ  رِْجوووك  ِمووونْ ْز مُ ِإ َّ َتِنُبلُ  َلَعلَُّكوووْم  َعَموووِل الشَّ
ووا يُرِيووودُ  ووَنُكُم اْلَعوووداتُوْفِلُحلَن.ِإ َّ ،َوَيُصوودَُّكْم َعوووْن ذِْكوووِر اّللَِّ  اْاَْموووِر َواْلَمْيِسرِ ْلبَوْغضوواَء يف َوَة َوا الشَّووْيطاُن أَْن يُلقِوووَع بَويوْ

تَوُهلَنف  « ..َوَعِن الصَّالِة،فَوَهْل أَنْوُتْم ُمنوْ
 ر ..اع األم وانتهى املسلملن كاف .وأريقحل زقا  اامر،وكسرت قانوا يف كل مكان .. جرق 

هووووك يف   يبلعلهووووا و حووووني  عوووولا و  -ومووووج الووووذين كووووان يف أفوووولاههم جرعووووات موووون ااموووور مووووا يف أفوووولاههم 
 أفلاههم.وهم كاربلن ..

ان هوذاف  دم السولطان    ولكون كيو  كوقون أن يسوتخ -لقد انتصور القورآن.وأفل  املنهج.وفورم سولطانه 
ني يعات والقووولانيووو  التشووور ثيووول هلوووا يف  ر كيووو  اوووحل هوووذ  املعجوووزة،اليت   نظوووْي هلوووا يف  ريووو  البشووور و  م

 وا جراءات احلكلمي  يف أي مكان،و  يف أي زمانف
خشويته اّلِل و  ن.أخوذها بسولطالقد احل املعجزة،ألن املنهج الرابين،أخذ النفك ا نسواني ،بطريقته اااصو  .

ا مجلووو    ن ..أخوووذه الوووك الغفلووو  عنوووه حلظووو  مووون زموووا فيهوووا حضووولرا  -سوووبحانه  -ومراقبته،و ضووولر اّلِل 
 تفاري  ..وعا  الفطرة بطريق  خال  الفطرة ..

                                                 
 ( صحي 378[)189/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 577
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ا مون ر،وما يصواحبه ت السوكلقد ما فراغها ابهتمامات كبْية   تدع فيها فراغا الي  بنشلة اامر،وخيوا
ن شووارقة كلهووا،ملضووال  الامفوواخرات وخوويالء ..يف اهلوولاء ..مووا فراغهووا ابهتمامات.منها:نقوول هووذ  البشووري  

،إىل رايم قها ااووووووان املتلظى،ولالمهووووووا الوووووودامك،وعبلقيتها املذل ،وضووووووي ا؟اهليوووووو  األجرق،وهجْيهوووووواتيووووووه 
موووا و يا واهلخووورة  شووومل الووودنا سوووالم البديع ،ولاللوووه النديووو ،ونلر  اللضوووكء ،وحريتوووه الكرمي ،وسوووعته الووويت ت

فلم تعود يف حاجو  إىل  ميان.ّبوذا ا حسواس النودي الرضوك ا؟ميول البهويج.اب -هوم وهذا هل األ -فراغها 
 ألعلوووى اللضوووكءاملوووا ا نشووولة اامر،هلووو  ّبوووا يف خيوووا ت كاذبووو  و ووواقير  وهوووك تووور  اب ميوووان املشوووع إىل
رفخ مخارهووا شوولهتا وتوو..وتعوويا بقوورب اّلِل ونوولر  وجاللووه ..وتووذو  نعووم هووذا القوورب،فتمج نعووم ااموور ون

تحهووووووا اهليوووووو  وفالفطوووووورة موووووون ركووووووام ا؟وصووووووداعها وتسووووووتقذر لليتهووووووا ومخلقهووووووا يف النهايوووووو   إنووووووه اسووووووتنقذ 
ر ا ..ينشوووووووووو فتاحها،الووووووووووذي   تفووووووووووت  بغووووووووووْي  واشووووووووووى يف حناايهووووووووووا وأوصوووووووووواهلا ويف مسووووووووووالكها وقروّبوووووووووو

 يفْي،وااالفووووووووووو  عمووووووووووول الكبالنلر،واحلياة،والنظاف ،والطهر،واليقظ ،واهلم ،وا نووووووووووودفاع للخوووووووووووْي الكبوووووووووووْي وال
 ونلر  اّلِل وكرنه،وعلى هدى األرم،على أصلهلا،اليت قررها العليم اابْي،وعلى عهد

يف ا هتموووام  وا سووورا « األلعووواب الرايضوووي »ي  املالهك.كوووا؟نلن  وووا يسوووملنه كامليسووور.كبق  -إن اامووور 
.كووووا؟نلن « .تقوووواليعوال« »ابملوووولقات» شوووواهدها ..كووووا؟نلن ابلسوووورع  ..كووووا؟نلن ابلسووووينما ..كووووا؟نلن 

 هليوووو  احلديثوووو يف ا؟ا غشووووى حيوووواة القطعووووان البشووووري  صووووارع  الثووووْيان ..كووووا؟نلن ببقيوووو  التفاهووووات الوووويت ت
  ن ا ميوووان أو روحوووك ..مووواليلم،جاهليووو  احلضوووارة الصوووناعي   إن هوووذ  كلهوووا ليسوووحل إ  تعبوووْيا عووون ااووولاء ال
 ذ  احلضووارة يفإفووالس هوو ..وموون ا هتمامووات الكبووْية الوويت تسووتنفد الطاقوو  تنيووا ..وليسووحل إ  إعووالان عوون

يسوور  ااموور واملقوولقان إىليريقوو  سوولي  ..ذلووك ااوولاء وهووذا ا فووالس  ووا اللووذان إكووباع الطاقووات الفطريوو  بط
« نووولنا؟»قان إىل لوووذان يقووول ملووولء الفراغ،كموووا يقووولقان إىل كووول أنووولاع ا؟نووولن الووويت ذكوووران ..و وووا بوووذاهتما ال

 املعرو ،وإىل املرم النفسك والعصل ..وإىل الشذوذ ..
كلموات متنوه هج هوذ  الاملعجوزة الفريودة ..إ وا كوان منهج.مونإوا   تكن كلموات ..هوك الويت حققوحل تلوك 

ا يتخوذ  بوني كول موو وأصله.منهج من صنع رب النواس.  مون صونع النواس  وهوذا هول الفوار  األصويل بينوه 
ن مود يكته فوالن كثْي.وق  البشر من مناهج،  تيقي إىل كثْي  إنه ليسحل املسأل  أن يقال كالم  فالكالم

ا منمقووا يكتووه كالموو أو فووالن موون املفكوورين.أو فووالن موون السووالنني  قوود الشووعراءالفالسووف .أو فووالن موون 
سوولطان.ألنه  لقووا ،بالمجوويال يبوودو أنووه ييلوو  منهجووا،أو مووذهبا،أو فلسووف  ..إخل ..ولكوون ضوومائر النوواس تت

ُ ِّبووا ِمووْن ُسووْلطان  » بيعوو  ن يفوذلووك فوول  مووا لسوولطان ..فمصوودر الكلموو  هوول الووذي مينحهووا ا«  مووا أَنْوووَزَل اّللَّ
ط  مون قو  البسوياملنهج البشري ذاته من ضع  ومون هولى ومون جهول ومون قصولر  فموَّت يودر  هوذ  احلقي

 ُياوللن أن يضعلا حلياة الناس مناهج،غْي منهج العليم اابْيف
قمهووووا ااووووال  يعووووا    وأن يشووورعلا للنوووواس قلاعوووود غووووْي الوووويت كوووورعها احلكووويم البصووووْيف وأن يقيموووولا للنوووواس م

  ينتهلن عن هذا الغرورفففمَّتف مَّت القديرف

This file was downloaded from QuranicThought.com



 969 

َحووَّتَّ  -الَة َوأَنْوووُتْم ُسووكارى َربُوولا الصَّوو  تَوقْ  اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا»ونعوولق موون هووذا ا سووتطراق إىل اهليوو  الكرميوو :
 ...«َّتَّ تَوْغَتِسُللا حَ  -رِي َسِبيل  ِإ َّ عابِ  - َو  ُجُنبا   -تَوْعَلُملا ما تَوُقلُللَن 
كووذلك   -ا يقللوولن مووحووَّت يعلموولا  -لصووالة وهووم سووكارى أن يقربوولا ا -لووذين آمنوولا ا -كمووا منعووحل اهليوو  

 َّت يغتسللا ..ح -  عابري سبيل إ -منعتهم من الصالة وهم جنه 
 ك عنه ..صالة املنهكما ختتل  يف مع  قرب ال« عاِبرِي َسِبيل  »وختتل  األقلال يف املقصلق من 

كوولن عووابرا ي.إ  أن ،أو املكوة فيهووا،ملن كووان جنبوا،حَّت يغتسوولفقولل:إن املقصوولق هوول عودم قوورب املسوواجد
هووول و  - -رسوولل ابملسووجد جموورق عبلر.وقووود كووان مجاعووو  موون الصوووحاب  أبوولاب بيووولهتم تفووت  يف مسوووجد ال

و  الصوالة  - املسوجد   ابملكوة يف -وهوم جنوه  -نريقهم من وإىل هذ  البيلت.فرخا هلم يف املرور 
 غتسال.إ  بعد ا  -بطبيع  احلال 

 سافرا.ما   يكن م -غتسال إ  بعد ا  -وقلل:إن املقصلق هل الصالة ذاهتا.والنهك عن أقائها للجنه 
لغسوول م.الووذي يسود مسود اولكون ابلتيم -بووال اغتسوال  -فيحول لوه عندئوذ أن يقصوود املسوجد وأن يصولك 

 ما يسد مسد اللضلء ..ك  -عندئذ  -
ا بعووووود يووووو  نفسوووووهذكووووورت يف اهل -حالووووو  السوووووفر  -لووووو  الثانيووووو  والقووووولل األول يبووووودو ألهووووور وأوجوووووه.ألن احلا

وُتْم َوِإْن كُ »لوه: للحكوم يف اهليو  اللاحودة،  ضورورة ينشوىء تكوراراابملسافرين، -ذلك.فتفسْي عابري سبيل  نوْ
ووو - النِِسووواَء َمْسوووُتمُ َمْرضوووى،أَْو َعلوووى َسوووَفر ،أَْو جووواَء َأَحووود  ِموووْنُكْم ِموووَن اْلغووواِئِ ،أَْو   ُمووو -وا مووواء  دُ فَولَوووْم عَِ لا فَوتَوَيمَّ

 « ..را  ُفل ا َغُفل كاَن عَ   َصِعيدا  نَيِِبا .فَاْمَسُحلا ِبُلُجلِهُكْم َوأَْيِديُكْم.ِإنَّ اّللََّ 
ل أو ه حووودّ أكوووث فيكووولن جنبوووا يف حاجووو  إىل الغسوووعنووود موووا يصووويب -فهوووذا الووونا يشووومل حالووو  املسوووافر 

 حدّ أصغر،فيكلن يف حاج  إىل اللضلء،ألقاء الصالة.
لغوووائ  اجووواء مووون  الووونا يسوووليه يف هوووذ  احلالووو   ووون كوووان مريضوووا،فأ  بوووه حووودّ أكوووث أو أصوووغر.أو  ووونو 

فأصووابه  ن الفعوول()والغوائ  مكووان موونخفخ كوانلا يقضوولن حوواجتهم فيووه،فك  عون الفعوول ابجملووكء مون مكووا
 حدّ أصغر يقتضك اللضلء.أو  ن  مك النساء ..

 ..أقلال كذلك:«  مستم النساء»ويف 
 نملوووك أي جوووزء موووه كنايووو  عووون ا؟مووواع ..فهوول يسوووتلجه الغسووول.وقلل:إنه يعوووب حقيقوو  اللموووك ..قلل:إنوو

تفصويالت بعضها.ب جسم الرجل ؟سم املرأة ..وهول يسوتلجه اللضولء يف بعوخ املوذاهه،و  يسوتلجبه يف
 تطله يف كته الفروع نذكر منها إمجا :

 اللمك يلجه اللضلء إنالقا.« أ »
لملسوو  ا كانووحل املإذا كووان الالمووك  وون تثوولر الشووهلة يف نفسووه ابللمووك.وإذاللمووك يلجووه اللضوولء « ب»

  ن تثْي الشهلة ابللمك.
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ترت أن اللمسو  أ - كول حالو  يفحسه تقدير   -اللمك يلجه اللضلء إذا أحك الالمك نفسه « ج»
 يف نفسه حرك .

 اللمك   يلجه اللضلء إنالقا،و  العنا  و  التقبيل للزوج  ..« ق»
 ي  يف الفروع...على نريق  ا ختالفات الفقهقلل سند  من أفعال أو من أقلال الرسلل  ولكل

أنه كناي  عون الفعول الوذي يسوتلجه الغسول.وبذلك نسوتغب « أَْو  َمْسُتُم النِِساءَ »والذي نرجحه يف مع  
 .. 578هنا عن كل ااالفات يف مسأل  اللضلء
 صالة ..للضلء للحل احلال  تستلجه الغسل أو تستلجه اويف مجيع هذ  احلا ت املذكلرة،سلاء كان

يغووب عوون  -لجوود ولكوون اسووتعماله يكوولن ضووارا أو غووْي مقوودور عليووه وكووذلك حووني ي -حووني   يلجوود املوواء 
 الغسل واللضلء:التيمم.وقد جاء ا ه من نا اهلي .

األرم  ا كووان موون جوونكيد كوول مووصووع..أي فاقصوودوا صووعيدا نيبووا ..نوواهرا ..وال« فَوتَوَيمَُّموولا َصووِعيدا  نَيِِبووا  »
لوووو اب ن ذرات اموووون تووووراب.أو حجوووور.أو حووووائ .ولل كووووان الوووو اب  ووووا علووووى لهوووور الدابوووو .أو يف الفووووراش موووو

 املتطاير.مَّت كان هنا  تراب يتطاير عند ضرب اليدين به.
ونريق  التيمم:إما خبط  واحدة ابلكفني على الصعيد الظاهر.مث نفضهما.مث مس  اللجوه.مث مسو  اليودين 

..و  قاعووك هنووا  579إىل املوورفقني ّبمووا ..وإمووا خبطتان:خبطوو  ميسوو  ّبووا اللجه،وخبطوو  ميسوو  ّبووا الووذراعان
لذكر ااالفات الفقهي  الدقيقو  فيموا وراء هوذا ..فهوذا الودين يسور،ويف كورعي  التويمم يتجلوى معو  التيسوْي 

َ كاَن َعُفل ا َغُفلرا  »واضحا:  « ..ِإنَّ اّللَّ
 لتقصْي ..غفرة يف اابلتيسْي.وابلعط  على الضع ،وابملساحم  يف القصلر.واملوهل التعقيه امللحك 

 القصْية: ذ  اهلي هوقبل أن ننهك احلدية عن هذ  اهلي  وعن هذا الدرس ..نق  أمام بضع ملسات يف 
 حناول استيضا  ما ييسر  لنا اّلِل من حكمتها ..«.حكم  التيمم»نق  أمام 

ذ  األحكوووام تعليوول هوو تشووريعات والعبوواقات ا سووالمي ،يندفعلن أحيوواان يفإن بعووخ البوواحثني يف حكموو  ال
ليم يف سوونهج غووْي مووبصوولرة توولحك  وووم استقصوولا هووذ  احلكموو  فلووم يعوود وراء مووا استقصوول  كووكء   وهووذا 
ىل:أن نقولل صوا ..وأو نملاجه  النصلص القرآني  واألحكام التشريعي  ..ما   يكن قود نوا علوى حكمتهوا 

 قائما:

                                                 
ي األخوووذ ّبوووذين القوووللني فوووال حووورج  و  إمث  وهووول مووون أاب  والتوووابعني حمتملووو  هلوووذا وذا  فوووالنصووولص يف القووورآن والسووون  وأقووولال الصوووح  - 578

 اجع كتايب السن  النبلي  وأيرها يف اختال  الفقهاءر  -اختال  التنلع 
 1املكنووووز ] -السوووونن الكووووثى للبيهقووووك"   ِإىَل اْلِمووووْرفَوَقنْيِ َعووووِن ابْووووِن ُعَمووووَر أَنَّووووُه َكوووواَن يَوُقوووولُل:التوََّيُمُم َضْربَوَتاِن:َضووووْربَ   لِْلَلْجِه،َوَضووووْربَ   لِْلَكفَّوووونْيِ  - 579
 ( صحي 1035[)207/
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ار مووون نالوووك أسووور موووا اسوووتطعنا أن نستشووورفه مووون حكمووو  الووونا أو احلكم.وأنوووه قووود تكووولن قائموووا ه إن هوووذا
األحكوام و  أموام النصولص -يف مكانوه  -احلكم    يويذن لنوا يف اسوتجالئها  وبوذلك نضوع عقلنوا البشوري 

 ا هلي .بدون إفراط و  تفري  ..
النصووووووولص واألحكوووووووام ا سوووووووالمي  بووووووولن أن يقووووووودملا ُي -مووووووونهم املخلصووووووولن و  -أقووووووولل هوووووووذا،ألِن بعضووووووونا 

وهوذا «  ديةالعلوم احلو»للناس،ومعها حكم  حمدقة،مستقاة  ا عرفه البشر من واقعهوم أو  وا كشو  عنوه 
 ك احلدوق اليت أكران إليها يف الفقرة السابق .ه -لكن يف حدوق و  -حسن 

 وا النظاف  ..أ -بل الصالة ق -وكثْيا ما ذكر عن حكم  اللضلء 
 ْي.هوووول املوووونهج غوووو.املعوووو  مقصوووولقا يف اللضوووولء.ولكن ا؟ووووزم  نووووه هوووول ..وهوووول قون غووووْي   وقوووود يكوووولن هووووذا

قووووو  ذ  الطريهوووووالسوووووليم.وغْي املوووووأملن أيضوووووا:فقد جووووواء وقوووووحل قوووووال بعوووووخ املمووووواحكني:  حاجووووو  بنوووووا إىل 
حكمووو  »ذ  هوووك هوووإذا كانوووحل اعللووووا يف بووورانمج حيووواهتم اليلمك.فووو البدائي :فالنظافووو  اهلن ملفلرة.والنووواس

حكمووو  »ا ذكووور عوون فووال قاعوووك لللضوولء إذن للصووالة  بووول ..  قاعووك للصووالة أيضوووا   وكثووْيا موو« ءاللضوول 
 يف لنظوووووووام:أو ا... رة أووووووووا حركووووووات رايضوووووووي  تشوووووووغل ا؟سووووووم كلوووووووه و رة  ووووووووا تعليوووووود علوووووووى « الصووووووالة

الوووودعاء   يفصووووال ابّللِ وووووا ا تأملاقيتها.وتنيووووا يف حركاهتا.وتلثووووا يف نظووووام الصووووفل  وا ماموووو  ...إخل.و رة 
حكمووو  »ذلوووك هووول  والقوووراءة ..وهوووذا وذا  وذلوووك قووود يكووولن مقصووولقا ..ولكووون ا؟وووزم  ن هوووذا أو ذا  أو

 يتجاوز املنهج السليم واحلد املأملن.« الصالة
لتدريبات ايضوووي .فاوقووود جووواء حوووني مووون الووودهر قوووال بعضوووهم فيه:إنوووه   حاجووو  بنوووا إىل حركوووات الصوووالة الر 

اجووو  بنوووا إىل حضوووهم:و  بعووود أن أصوووبححل الرايضووو  فنوووا مووون الفنووولن  وقوووال بع الرايضوووي  املنلعووو  كفيلووو  ّبوووذا
 يم  حاجوو  لتحتوواألكث.وفيهووا غنوواء  وقووال بعضووهم: جمووال النظووام -الصووالة لتعوولق النظام.فعنوودان ا؟نديوو  

ل ،اليت قود تعطوا؟ولار  ككل هذ  الصالة.فا تصوال ابّلِل ميكون أن يوتم يف خلولة وْنولة بعيودا عون حركوات
 وفو  عللوه تعلويالحكم  كول عباقة.وحكمو  كول حكم.ون« حندق»تشرا  الروحك  وهكذا ..إذا رحنا ا س
عوون املوونهج  نبعوود كثووْيا مث ْنووزم  ن هووذا هوول املقصوولق ..فإننووا« العلووم احلوودية»أو وفوو  « العقوول البشووري»

ئموووووا االبووووواب ق السوووووليم يف ملاجهووووو  نصووووولص اّلِل وأحكاموووووه.كما نبعووووود كوووووذلك عووووون احلووووود املوووووأملن.ونفت 
يثبوحل  والعلوم قلوه  للمماحكات.فل  موا هتملوه تعليالتنوا مون خطوأ جسيم.وخباصو  حوني نربطهوا ابلعلم.

يبوودو أن  -م ملضوولع التوويم -علووى حووال.وهل كوول يوولم يف تصووحي  وتعووديل  وهنووا يف ملضوولعنا احلاضوور 
 النظاف .« جمرق»حكم  اللضلء أو الغسل،ليسحل هك 
« أخوورى»موون حكموو   فووال بوود إذن«  احلكموو »ليهمووا،  ُيقوو  هووذ  وإ  فووإن البووديل موون أحوود ا أو موون ك

 « ..التيمم»لللضلء أو الغسل.تكلن متحقق  كذلك يف 
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تعداق سوووكانوووحل هووك ا   -ر ووا  -و  نريوود حنوون أن نقوووع يف الغلطوو  نفسووها فنجوووزم  ولكننووا نقووولل فق :إوووا 
.وموون مث .عظوويم الكوورمي لقوواء ال ،وبني الالنفسوك للقوواء اّلِل،بعموول ما،يفصوول بووني كوولاغل احليواة اليلميوو  العاقيوو

 كان الغسل أو مكان اللضلء ..م - هذا ا؟انه يف -يقلم التيمم 
ا إ  ليت   يعلمهووقروّبووا،او ويبقووى وراء هووذا علووم اّلِل الكاموول الشووامل اللطيوو  بوودخائل النفلس،ومنحنياهتووا 

 .لكبْي .اظيم العلك اللطي  اابْي ..ويبقى أن نتعلم حنن كي ا من األقب مع ا؟ليل الع
 .ار واملعلقاتيع األعذونق  مرة أخرى أمام حرص املنهج الرابين على الصالة وعلى إقامتها يف وجه مج
د لهمووا معا،عنوووغسووول،أو حموتووذليل هووذ  املعِلقات.والتيسوووْي البوواقي يف إحوووالل التوويمم حمووول اللضوولء،وحمل ال

وكوذلك  رايت احليواة(شورب وضورو   إىل املواء القليول للتعذر وجلق املاء أو عند التضرر ابملاء )أو عند احلاج
 عند السفر )حَّت مع وجلق املاء يف أقلال( ..

يف ميوودان  -  مووا سوويأيت يف السوولرة موون بيووان كيفيوو  الصووالة عنوود ااوول اب ضوواف  إىل -إن هووذا كلووه يوودل 
سووبه موون نهووا لد موون املوونهج الرابين،علووى الصووالة .. يووة   ينقطووع املسوولم ععلووى حوورص كوودي -القتووال 

و موووون األسووووباب )ويبوووودو ذلووووك كووووذلك يف املوووورم حيووووة توووويقى الصووووالة موووون قعوووولق،أو موووون اضووووطجاع،أ
بووني العبوود  ذ  الصوول نلم.وتوويقى  ركووات موون جفووب العووني عنوود مووا يشوو  هريووك ا؟سووم واألنوورا  ( إوووا هوو

 ذا العبووود.فاّللِ هلووو ايعلوووم ضووورورهت -سوووبحانه  -والرب.الصووول  الووويت   ُيوووه اّلِل للعبووود أن ينقطوووع عنها.ألنوووه 
ن يف الصووالة مووا اوودو  سووبحانه غووب عوون العوواملني.و  ينالووه موون عبوواقة العبوواق كووكء.إ  صووالحهم هووم.وإ 

 واحهم.وا تصال ابّلِل،من العلن على تكاليفهم،وا س وا  لقللّبم،وا نم نان ألر 
 فطرهتم ..ل تصل  اليت وا كرا  يف كياوم والشعلر  وم يف كن  اّلِل،وقربه،ورعايته،ابلطريق 

 ابْي.االلطي   واّلِل أعلم بفطرهتم هذ ،و ا يصل  هلا وما يصلحها ..وهل أعلم  ن خل .وهل
 ونق  كذلك أمام بعخ التعبْيات الرائق  يف هذا النا القصْي :

قوولل:إذا يفووال ..« اِئ ِ َن اْلغووِمووأَْو جوواَء َأَحوود  ِمووْنُكْم »ذلووك حووني يعووث عوون قضوواء احلاجوو  يف الغووائ  بقللووه:
 ند الفعوول إىلذا   يسووعملووتم كووذا وكووذا ..بوول يكتفووك ابلعوولقة موون هووذا املكان،كنايوو  عمووا مت فيووه  ومووع هوو

 املخانبني.
اطواب،ولط  ايقة يف أقب از « اِئ ِ أَْو جاَء َأَحد  ِموْنُكْم ِموَن اْلغو»فال يقلل:أو ج تم من الغائ .بل يقلل:

املووورأة و ني الرجووول حوووني يتخوووانبلن  وحوووني يعوووث عموووا يكووولن بوووالكنايووو .ليكلن هوووذا األقب  لذجوووا للبشووور 
للفعول أو  تكولن مقدمو  دواملالمسو  قو -والتعبْي ابملالمس  أر  وأحشوم وأرقوى « أَْو  َمْسُتُم النِِساءَ »بقلله:

.عند مووا   ل فهوول أقب يضووربه اّلِل للنوواس،يف احلوودية عوون مثوول هووذ  الشوويونوعلووى أيوو  حووا -تعبووْيا عنووه 
 قتخ للتعبْي املكشل .يكلن هنا  م

 بية ..خن النجك وحني يعث عن الصعيد الطاهر، نه الصعيد الطيه.ليشْي إىل أن الطاهر نيه.وأ
 س وهل إُياء لطي  املدخل إىل النفلس ..وسبحان خال  النفلس.العليم ّبذ  النفل 
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 [57إل   44(:اآليات 4الوحد  الخامسة ]سور  النساء )

 ال ماعة المسلمة في مواجهة ال اهلية المحيطة بهاممرهللاة 

  
ُ أَْعلَوُم 44ِبيَل )يوُدوَن أَْن َتِضوُللا السَّوَلَ  َويُرِ َن الضَّوالأَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُولا َنِصويبا  ِموَن اْلِكتواِب َيْشوَ ُو }  ( َواّللَّ

ُقللُوولَن لاِضووِعِه َويوَ ِمووَن الَّووِذيَن هوواُقوا ُُيَرِِفُوولَن اْلَكلِووَم َعووْن مَ  (45َنِصووْيا  )ِ َْعووداِئُكْم وََكفووى اِبّللَِّ َولِي ووا وََكفووى اِبّللَِّ 
ْعنووا َوَعَصووْينا َواْ َووْع َغووْْيَ ُمْسووَمع  َوراِعنووا لَي ووا ِ َْلِسوونَ  ُوومْ  نَْعنووا  يف وَ ِتِهْم  َِ ْعنووا َوأَنَْعنووا َواْ َووْع  الوودِِيِن َولَووْل َأوَّ قوواُللا  َِ

( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن أُوتُوولا 46)ْيِمنُوولَن ِإ َّ قَلِوويال  ِهْم فَووال يوُ ِبُكْفوورِ  َلكوواَن َخووْْيا  هَلُووْم َوأَقْوووَلَم َولِكووْن َلَعوونَوُهُم اّللَُّ َواْنظُووْران 
هوا أَْو نَوْلَعونَوُهْم َكموا رِ  فَونَوُرقَّهوا َعلوى أَْقابِموَك ُوُجلهوا  ْن َنطْ اْلِكتاَب آِمُنلا ِ ا نَوزَّْلنوا ُمَصودِِقا  ِلموا َمَعُكوْم ِموْن قَوْبوِل أَ 

َ   يَوْغِفوُر أَْن ُيْشوَرَ  بِوِه َويَوغْ  ( ِإنَّ 47َلَعنَّا َأْصحاَب السَّْبحِل وَكواَن أَْموُر اّللَِّ َمْفعُول   ) لِوَك ِلَموْن ذِفوُر موا ُقوَن اّللَّ
ُ يوُ بَووىَل الَّووِذيَن يُوزَُكوولَن أَنْوُفَسووُهْم َ ْ تَوووَر إِ أَ  (48َيشوواُء َوَمووْن ُيْشوورِْ  اِبّللَِّ فَوَقووِد افْووَ ى ِإمْثووا  َعِظيمووا  ) زَِكِووك َموووْن ِل اّللَّ

 ( أََ ْ تَوووَر ِإىَل 50ينووا  )ِإمْثووا  ُمبِ  ّللَِّ اْلَكووِذَب وََكفووى بِووهِ ا( اْنظُووْر َكْيووَ  يَوْفووَ ُوَن َعلَووى 49َيشوواُء َو  يُْظَلُموولَن فَتِوويال  )
ِء أَْهودى ِموَن الَّوِذيَن  لِلَّوِذيَن َكَفوُروا هوُي َويَوُقللُولنَ  اُغلتِ لَن اِبْ؟ِْبوحِل َوالطَّوالَِّذيَن أُوتُولا َنِصويبا  ِموَن اْلِكتواِب يُوْيِمنُو

ُ َوَمووْن يَولْ 51آَمنُوولا َسووِبيال  ) ُ فَولَوونْ ( أُول ِووَك الَّووِذيَن َلَعوونَوُهُم اّللَّ ووَد لَووهُ َعووِن اّللَّ ِصوويه  ِمووَن نَ ( أَْم هَلُووْم 52َنِصووْيا  )  عَِ
ُ ِمووْن َفْضوواأَْم َُيُْسووُدوَن  (53يُوْيتُوولَن النَّوواَس نَِقووْيا  ) اْلُمْلووِك فَووِإذا    تَوْينووا آَل ِلِه فَوَقووْد آلنَّوواَس َعلووى مووا آ ُهووُم اّللَّ

ُهْم َمووْن َصوودَّ  (54ِإبْووراِهيَم اْلِكتوواَب َواحلِْْكَمووَ  َوآتَوْينوواُهْم ُمْلكووا  َعِظيمووا  ) ُهْم َمووْن آَمووَن بِووِه َوِموونوْ ْنووُه وََكفووى عَ َفِموونوْ
ْلناُهْم ُجلُوووَنِضوووَجحْل ُجلُووو ِليِهْم انرا  ُكلَّموووا( ِإنَّ الَّوووِذيَن َكَفوووُروا آِبايتِنوووا َسوووْلَ  ُنْصووو55َهووونََّم َسوووِعْيا  )ِ َ  لقا  لُقُهْم بَووودَّ

ات  ُلُهْم َجنَّوخِ ( َوالَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت َسوُندْ 56َغْْيَها لَِيُذوُقلا اْلَعذاَب ِإنَّ اّللََّ كاَن َعزِيزا  َحِكيموا  )
 { (57ِليال  ) َونُْدِخُلُهْم ِلال  لَ  ُمَطهَّرَة  أَْزواج   َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها أَبَدا  هَلُْم ِفيها

 جوانب أ وق الم امع المسلم عل  ال اهلية -مقدمة الوحد  

ها القوورآن اب؟ماعوو  املسوولم ،يف ملاجهوو  ا؟اهليوو  ابتووداء موون هووذا الوودرس يف السوولرة،تبدأ املعركوو  الوويت حلضوو
تلووك املعركوو  الوويت كووهدان ملاقعهووا وجما هتووا يف سووولريت  -واليهوولق موون أهوول الكتوواب خاصووو   -انيطوو  ّبووا 

البقوورة وآل عمووران موون قبوول ..وهووك هووك ..واملعسووكرات املعاقيوو  هووك هووك كووذلك  املعسووكرات الوويت هوودينا 
  582،ويف تقدمي هذ  السلرة كذلك581ويف تقدمي سلرة آل عمران ،580عنها يف تقدمي سلرة البقرة 

 هلا ..عاقي  من حل سكرات املابتداء من هذا الدرس تبدأ املعرك  ااارجي .معرك  ا؟ماع  املسلم  مع املع
وا قتصواقي    ا جتماعيو  ولكن هذا يف احلقيق  ليك بدء املعرك .فكل ما سب  يف السولرة مون التنظيموات 

يف اجملتموووع املسووولم الوووذي التقطوووه املووونهج الووورابين مووون سوووف   -واألخالقيووو  وحمووول املالمووو  ا؟اهليووو   والعائليووو 
وختطووي  وتثبيوووحل املالموو  ا سووالمي  ا؟ديووودة يف هووذا اجملتموووع ..كوول ذلووك   يكووون بعيوودا عووون  -ا؟اهليوو  

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (.35 - 27ا؟زء األول ص  - 580
 ) السيد رمحه هللا (.356 - 349ا؟زء الثالة ص   - 581
 ) السيد رمحه هللا (.571 - 554ا؟زء الرابع:ص  - 582
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إ وا كوان التمهيود احلقيقوك املعرك  ااارجي  مع أعداء ا؟ماع  املسولم  يف املدينو  خاصو  ويف ا؟زيورة عامو  ..
هلا،وا سوتعداق احلقيقوك مللاجهتهوا ..كانوحل تلوك معركو  البناء.بنواء هوذا اجملتموع ا؟ديود،على أسوك املوونهج 

 ا سالمك ا؟ديد كك يستطيع أن يلاجه اجملتمعات املعاقي  من حلله،ويتفل  عليها.
يدتوووه اخلوووه.بناء عقتموووع مووون قبنووواء هوووذا اجملوكموووا رأينوووا يف سووولريت البقووورة وآل عموووران العنايووو  تتجوووه أو  إىل 

ء عوون نبيعوو  م  كوول كووكوتصوولراته،وأخالقه ومشاعر ،وتشووريعاته وأوضوواعه،إىل جانووه تعلوويم ا؟ماعوو  املسوول
 ،وعيلن لب مطم نوووووأعدائها،ووسوووووائلهم،وهذيرها مووووون كيووووودهم ومكرهم،وتلجيههوووووا إىل املعركووووو  معهوووووم بقلووووو

يف هوووووذ   ألمووووور هنووووواكووووو  ونبيعووووو  األعوووووداء ..كوووووذلك ْنووووود امفتلحووووو ،وإراقات حمشووووولقة،ومعرف  بطبيعووووو  املعر 
 السلرة،سلاء بسلاء.

يف الضوومائر  ن حلضووهالقوود كووان القوورآن فيهووا مجيعووا،حلم املعركوو  اب؟ماعوو  املسوولم ،يف كوول جبهوو  ..كووا
 مولازين م فيهوايدا،ويقيواملشاعر،حية ينشىء فيها عقيدة جديدة،ومعرف  برّبا جديدة،وتصلرا لللجلق جد

يوو  يف الوونفك   ا؟اهلينشووىء فيهووا قيمووا جديوودة ويسووتنقذ فطرهتووا موون ركووام ا؟اهليوو  وميحوول مالمووجديدة،و 
بصوني ّبوا عودائها امل  ركو  موع أواجملتمع وينشىء ويثبحل مالم  ا سالم اللضوي   ا؟ميلو  ..مث يقلقهوا يف املع
 تانوو   التفل  علوويهمقووائهم،و ليف الووداخل وااووارج ..اليهوولق واملنووافقني واملشووركني ..وهووك علووى أمت اسووتعداق ل

 بنائها الداخلك ا؟ديد:ا عتقاقي واألخالقك وا جتماعك  والتنظيمك سلاء ..
 مووع اليهوولقت ووا فيهووا جم -ولقوود كووان التفوول  احلقيقووك للمجتمووع املسوولم علووى اجملتمعووات ا؟اهليوو  موون حللووه 

 بفضوول املوونهج -تموواعك  والتنظيمووك ل تفلقووه يف البنوواء الروحووك واالقووك وا جهوو -القووائم يف قلووه املدينوو  
ل   يكوون قووو  هووتفلقووا عسووكراي أو اقتصوواقاي أو موواقاي علووى العموولم  بوول  قبوول أن يكوولن -القوورآين الوورابين 

وأقلى اء املعسووووكر ا سووووالمك قائمووووا أكثوووور عوووودقا،فقوووود كووووان أعوووود -موووواقاي  -تفلقووووا عسووووكراي واقتصوووواقاي 
مون ز  خارجهوا يف بيو ،أو يفلاء يف قاخول ا؟زيورة العر عدة،وأغ  ما ،وأوفر مقودرات ماقيو  علوى العمولم  سو

ا جتموواعك  االقووك و و الفتلحووات الكووثى بعوود ذلووك ..ولكوون التفوول  احلقيقووك كووان يف ذلووك البنوواء الروحووك 
 لذي أسسه ا سالم  نهجه الرابين املتفرق.ا -ن مث السياسك والقياقي وم -

سوووووك اومووووون مث السي -حوووووك واالقوووووك وا جتمووووواعك  وّبوووووذا التفووووول  السووووواح  علوووووى ا؟اهليووووو  يف بنائهوووووا الرو 
انوولريتني نيووا يف ا مث م ا؟اهليوو  ..اجتاحهووا أو  يف ا؟زيوورة العربيوو .واجتاحها تاجتووا  ا سووال -والقيوواقي 

خرى.سووولاء  ألرم األالعظيمتوووني املمتووودتني حللوووه:إمثانلرييت كسووورى وقيصووور ..مث بعووود ذلوووك يف جلانوووه ا
ارقوو  تلوك اا مصوح  وأذان  ولوول  هوذا التفول  السواح  مووا وقعوحل كوان معوه جويا وسووي ،أم كوان معوه

لتواري  ا  التتوار يف هْية.كزحاليت   يعر  هلا التواري  نظْيا.حوَّت يف ا كتسواحات العسوكري  التارحيو  الشو
 القدمي.وزح  ا؟يلش اهلتلري  يف التاري  احلدية ..

ا عقيداي.يقافيا.حضواراي كوذلك  يتجلوى ذلك أنه   يكون اكتسواحا عسوكراي فحسوه.ولكنه كوان اكتسواح
عقائود الشوعلب ولغاهتا،وتقاليودها وعاقاهتوا ..األمور  -مون غوْي إكورا   -فيه التفل  السواح  الوذي يطولي 
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« إنسوانيا»الذي   نظْي له على ا نال  يف أي اكتسا  عسكري آخر،قودميا أو حوديثا  لقود كوان تفلقوا 
 مقلماهتا.كان ميالقا آخر لإلنسان.و « ا نساني »كامال.تفلقا يف كل خصائا 

الوويت غمرهووا    الووبالقموويالق إنسووان جديوود غووْي الووذي تعرفووه األرم علووى وجووه اليقووني والتأكيوود.ومن مث صووب
كوحل عشورات الويت عا هذا املد بصبغته وتر  عليها نابعه اااص ونغى هوذا املود علوى رواسوه احلضوارات

 يف األكووووووولرينيو يووووووو  يف مصر.وحضوووووووارة البوووووووابليني القووووووورون مووووووون قبووووووول يف بعوووووووخ البالق.كاحلضوووووووارة الفرعلن
 يف   وأوسووع جمووا ة البشووريالعرا ،وحضووارة الفينيقيووني والسووراين يف الشووام.ألنه كووان أعموو  جووذورا يف الفطوور 

 ت.احلضارا النفك ا نساني ،وأضخم قلاعد وأمشل اعاهات يف حياة بب ا نسان،من كل تلك
البحووووة  سووووتحقه موووونتذ  البالق،لوووواهرة عجيبوووو ،  تسووووتل  مووووا وغلبوووو  اللغوووو  ا سووووالمي  واسووووتقرارها يف هوووو

نوو  موو  يف الكينل   موون العوالدراسوو  والتأموول،وهك يف نظووري أعجووه موون غلبوو  العقيوودة واسووتقرارها.إذ أن اللغوو
املوو   ولوويك حوول معجووزة ك، يووة يعوود تغيْيهووا علووى هووذا الن ا جتماعيوو  البشووري  وموون التشووابك مووع احليوواة 

ي أاملعجوووزة يف  تصووونع هوووذ  فاللغووو  العربيووو  كانوووحل قائمووو  ولكنهوووا  «.اللغووو  العربيووو »األمووور يف هوووذا هووول أمووور 
فوالقلة ا؟ديودة الويت تللودت « اللغ  ا سوالمي »ها ومن مث  يت - قبل ا سالم -مكان على لهر األرم 

 كوووووذلك اعهوووووحلقطعوووووا  و « ا سوووووالم»يف اللغووووو  العربيووووو ،وألهرت هوووووذ  املعجوووووزة علوووووى يوووووديها،كانحل هوووووك 
   -اهتوا عون ذ التعبوْي عهوحل إىلاايت الكامن  يف البالق املفتلحو  )املفتلحو  للحريو  والنولر والطالقو ( العبقر 

قول حاللغو  يف كول  ا؟ديدة.لغو  هوذا الدين.اللغو  ا سوالمي .وأنتجحل ّبوذ  ولكون ابللغو  -بلغاهتا األصولي  
غوْي  - لغو  غريبو  يفلتعبوْي ان معواانة من حقلل الثقاف  نتاجا تبدو فيه األصال  و  يلل  عليوه ا حتبواس مو

 ن الرصوويد الووذيأللغوو  ا سووالمي  هووك اللغوو  األم فعووال هلووذ  العبقوورايت ..ذلووك لقوود أصووبححل ا -اللغوو  األم 
لنفوولس وأعموو  رب إىل امحلتووه هووذ  اللغوو  كووان موون الضووخام  أو  وموون مالصووق  الفطوورة تنيووا  يووة كووان أقوو

ر عقيووودة والتصووول رصووويد ال القدميووو  أيضوووا  لقووود كوووان هوووذا الرصووويد هووول فيهوووا،من يقافاهتوووا القدميووو .ومن لغاهتوووا
ان  ة وجيزة.وكوومك يف فووورصوويد البنوواء الروحووك والعقلووك واالقووك وا جتموواعك  الووذي أنشووأ  املوونهج ا سووال

قاوم.كمووا أموود بسوولطان   ي - لغوو  ا سووالم -موون الضووخام  والعموو  واللصوول  ابلفطرة، يووة أموود اللغوو  
الظواهرة  قاوم كذلك  وبغْي هذا التفسْي يصعه أن نعلول تلوكبسلطان   ي - سالم جيلش ا -ا؟يلش 

 ا  الظالل ..ح  يف سيالتارحي  الفريدة.وعلى أي  حال فهذا ملضلع يطلل كرحه.فحسبنا منه هذ  اللم
لناكوو   ا   ا سووالمي اب؟ماعو منوذ هووذا الودرس يف هووذ  السولرة تبوودأ املعركوو  موع املعسووكرات املعاقيو  امل بصوو 

يت وا؟ماعو  الو ن ا؟ديوديف املدين  ..ففك هذا الدرس تعجيه من حوال اليهولق وتصورفاهتم يف ملاجهو  الودي
 اثله 

ويف الوودرس الووذي يليووه بيووان للليفوو  ا؟ماعوو  املسوولم ،ونبيع  منهجها،وحوود ا سالم،وكوورط ا ميان،الووذي 
قعووولة هلوووذ  ا؟ماعووو  للوووذوق عووون منهجهوووا يتميوووز بوووه منهجهوووا وحياهتوووا ونظامهوووا ..ويف الووودرس الوووذي يليوووه 

ووضعها ووجلقها وكش  للمنافقني املندسني فيها وبيان لطبيع  امللت واحليواة وقودر اّلِل الوذي اوري ّبموا 
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وهول جوزء مون تربيو  هوذ  ا؟ماع ،وإعوداقها للليفتهوا وللمعركو  موع أعودائها ..ويف الودرس الوذي يليوه مزيود 
لجماعوو  املسوولم  موون ا نقسووام يف كووأوم،أو الوودفاع عوون تصوورفاهتم.مث موون احلوودية عوون املنووافقني وهووذير ل

أي لقلاعووود قوووانلن  -تفصووويل لإلجوووراءات الووويت تلاجوووه ّبوووا ا؟ماعووو  املسووولم  كوووَّت املعسوووكرات مووون حلهلوووا 
ويف الودرس الوذي يليوه ْنود  لذجوا لرفعو  ا سوالم يف معاملتوه ليهولقي فورق يف اجملتموع  -املعامالت الدوليو  

..والووودرس الوووذي يليوووه جللووو  موووع الشووور  واملشوووركني،وتلهني لاسوووك الووويت يقووولم عليهوووا اجملتموووع  ا سوووالمك 
املشوور  يف ا؟زيوورة ..ويتلسوو  هووذ  املعركوو  نوو  موون التنظوويم الووداخلك،ترتب   وائوول السوولرة يف كووأن األسوورة 

لوودر  األسووفل موون خاصووا ابلنفووا  واملنووافقني يهووب  ّبووم إىل ا -يف هووذا ا؟ووزء  -..مث اووكء الوودرس األخووْي 
يف الووداخل وااووارج  -النووار  وهووذ  ا كووارات ااانفوو  تبووني لنووا نبيعوو  جمووا ت املعركوو  وجلانبهووا املتعوودقة 

..ونبيع  التلاف  والتكامل،بني املعرك  الداخلي  واملعركو  ااارجيو  يف حيواة اجملتموع ا سوالمك األول ..وهوك 
  أساسها وحقيقتها.هك بذاهتا معرك  األم  املسلم  اليلم وغدا يف

 من أحري ات اليهود وعداوأهم للمسلمين 46 - 44الدرس ا ول:

ووووَلَ ،َويُرِ َن الضَّووووالأََ ْ تَوووووَر ِإىَل الَّووووِذيَن أُوتُوووولا َنِصوووويبا  ِمووووَن اْلِكتاِب،َيْشووووَ ُو  » ُ أَْعلَووووُم يُدوَن أَْن َتِضووووُللا السَّ ِبيَلف َواّللَّ
ْعنا مَ رُِِفلَن اْلَكلِوووَم َعوووْن َن هووواُقوا،ُيَُ الَّوووِذي ي وووا،وََكفى اِبّللَِّ َنِصوووْيا .ِمنَ ِ َْعوووداِئُكْم،وََكفى اِبّللَِّ َولِ  لاِضوووِعِه.َويَوُقلُللَن: َِ

ُوووْم قاُلل ي وووا ِ َْلِسوووَنِتِهْم،َونَْعنا  يف الووودِِ َوراِعنا.لَ  -َمع  َغوووْْيَ ُمْسووو -َوَعَصوووْينا،َواْ َْع  ْعنوووا َوأَنَْعنوووا،وَ يِن.َوَلْل َأوَّ اْ َْع ا: َِ
 « ..ْيِمُنلَن ِإ َّ قَِليال  ِهْم،َفال يوُ ِبُكْفرِ  َواْنظُْران،َلكاَن َخْْيا  هَلُْم َوأَقْوَلَم.َولِكْن َلَعنَوُهُم اّللَُّ 

يلجووه  -موون اليهوولق  -الكتوواب  موون ملقوو  أهوول -تعجيبووات الكثووْية موون سلسوول  ال -إنووه التعجيووه األول 
 ن يرى هذا امللق  العجيه املستنكر :أو إىل كل م - -ااطاب فيه إىل الرسلل 

 « ..سَِّبيلَ رِيُدوَن أَْن َتِضُللا الالَلَ .َويُ وَن الضَّ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُلا َنِصيبا  ِمَن اْلِكتاِب ..َيْش َُ »
يووه يوودي ملسووى عل لراة،علىلقوود كووان موون كووأن أن ييتوولا نصوويبا موون الكتوواب ..اهلدايوو  ..فقوود آ هووم اّلِل التوو

 .ويشووو ون ن اهلدايالسوووالم،لتكلن هدايووو  هلوووم مووون ضووواللتهم األوىل ..ولكووونهم يووودعلن هوووذا النصووويه.يدعل 
خووذون م ي كلنووه وذدى ولكوونهالضووالل   والتعبووْي ابلشووراء يعووب القصوود والنيوو  يف املباقلوو   ففووك أيووديهم اهلوو

 مور عجيووهأوهول  الضوالل .فكأ ا هوك صوفق  عون علووم وعون قصود وعمود.  عون جهوول أو خطوأ أو سوهل 
 مستنكر،يستح  التعجيه منه وا ستنكار.

ولكنهم   يقفولن عنود هوذا األمور العجيوه املسوتنكر.بل هوم يريودون أن يضوللا املهتدين.يريودون أن يضوللا 
املسلمني ..بشَّت اللسائل وكَّت الطر .اليت سب  ذكرها يف سلريت البقرة وآل عموران والويت سويجكء نور  

ذلك ..فهووم   يكتفوولن بضووالل أنفسووهم الووذي يشوو ونه بوول ُيوواوللن نمووك معووا  منهووا يف هووذ  السوولرة كوو
اهلوووووودى موووووون حوووووولهلم حووووووَّت   يكوووووولن هنووووووا  هوووووودى و  مهتوووووودون  ويف هووووووذ  اللمسوووووو :األوىل،والثاني ،تنبيه 
للمسوولمني وهووذير موون أ عيووه اليهوولق وتوودبْيهم ..واي لووه موون توودبْي  وإترة كووذلك لنفوولس املسوولمني ضوود 

هلووم الضووالل  بعوود اهلدى.وقوود كووان املسوولملن يعتووزون ّبووذا اهلوودى ويعوواقون موون ُيوواول رقهووم الووذين يريوودون 
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عنه إىل جاهليتهم اليت عرفلها وعرفلا ا سالم.فكرهلها وأحبلا ا سالم  وكرهلا كل من ُيواول رقهوم إليهوا 
األمووووور  يف قليووووول أو كثوووووْي ..وكوووووان القووووورآن حوووووانبهم هكوووووذا،عن علوووووم مووووون اّلِل، وووووا يف صووووودورهم مووووون هوووووذا

الكبووْي.ومن مث يعقووه علووى إبووراز هووذ  اناولوو  موون اليهلق،ابلتصووري   ن هووي ء أعووداء للمسوولمني.وبتطمني 
ُ أَْعلَووُم ِ َْعووداِئُكْم.وََكفى اِبّللَِّ َولِي ووا.وََكفى اِبّللَِّ »ا؟ماعوو  املسوولم  إىل و يوو  اّلِل ونصوور ،إزاء تلووك اناولوو : َواّللَّ

 « ..َنِصْيا  
 ط ..دق ااطل ر  العداء ويستعلن،بني ا؟ماع  املسلم  واليهلق يف املدين  ..وتتحوهكذا يص

 ولكون السويا  -م أن املعنيوني هوم يهولق املدينو  وكوان املفهول  -وقد كوان التعجيوه مون أهول الكتواب عامو  
 - -لرسولل اقّبوم موع أ  يكتفك ّبذا املفهلم.بل ميضك فيعني اليهلق.مث يص  حاهلم وتصرفاهتم وسولء 
الَّوِذيَن  ِمونَ »ملدينو :تهم يف ايف هذ  الف ة اليت يبدو أوا كانوحل يف أوائول سونلات اهلجرة،قبول أن ختضود كولك

ْعنوووا َوعَ  ي وووا ِ َْلِسوووَنِتِهْم َوراِعنوووا لَ  -ع  مَ َغوووْْيَ ُمْسووو -َواْ َْع َصوووْينا.هووواُقوا،ُُيَرُِِفلَن اْلَكلِوووَم َعوووْن َملاِضوووِعِه َويَوُقلُللَن: َِ
 « .. يف الدِِيِن.َونَْعنا  

ك األرج  أن ذلووصوولق بووه.و لقوود بلوو  موون التلائهم،وسوولء أقّبووم مووع اّلِل عووز وجوول:أن ُيرفوولا الكووالم عوون املق
ألخووْية لوى الرسوال  اق ئوول ع يعوب شويلهوم لعبوارات التوولراة بغوْي املقصولق منها.وذلووك كوك ينفولا مووا فيهوا مون

للاحوود اى املصوودر وتوودل وحوودهتا يف الكتووابني علوووموون أحكووام كووذلك وتشووريعات يصوودقها الكتوواب األخووْي 
.وهريو  الكلوم عون املقصولق بوه،ليلاف  األهلاء،لواهرة ملحللو  يف   -وتبعا هلذا على صح  رسوال  النول 

يف كووول  السوولطان كوول رجووال قيووون ينحرفوولن عووون قينهم،ويتخذونووه حرفوو  وصوووناع ،يلافقلن ّبووا أهووولاء ذوي
هوذا  ان يف زماننوالوك.وإن كولوحل مون الودين ..واليهولق أبورع مون يصونع ذزمان وأهلاء ا؟ماهْي اليت تريود التف

لو  مون التولائهم وسولء أقّبوم موع باليهولق  مث  -ل  يف هوذ  ااصو -من حم  يف قين املسلمني مون ينافسولن 
 ن يقلللا له: عنا اي حممد ما تقلل.أ - -رسلل اّلِل 

  حل مبكر،حيوةدل علوى أن هوذ  اهلايت نزلوحل يف وقوا ي  -ولكننا عصينا  فال نيمن و  نتبع و  نطيع  
 يضويفلن إىل التوبج  سولء األقب واالو  وا لتولاء مث - -كانحل لليهلق هوذ  ا؟ورأة علوى ملاجهو  النول 

لفوج أووم يقلللن:ا وع .ففوك لواهر ال« .َوراِعنوا -َمع  َغوْْيَ ُمْسو -َواْ َوْع »:- -أيضا.إذ يقللولن للرسولل 
ظووورة اهتموووام نظر إلينوووا نظووورة رعايووو  حلالنوووا أو نوراعنوووا:أي:ا -)وهوووك صووويغ  شقب( غوووْي موووأملر ابلسووومع  -

هم لووذي يللونوووه،فا اللووِك يفللضووعنا. ا أوووم أهووول كتوواب،فال ينبغووك أن يووودعلا إىل ا سووالم كاملشووركني  أموووا 
 « الرعلنوووو »(.وراعنووووا مييللوووووا إىل وصوووو  )أخووووزاهم اّللِ  -كنووووحل سووووامعا       عووووحل،و  -يقصوووودون:ا ع 

 .. وهكذا ..تبج  وسلء أقب،والتلاء ومداهن ،وهري  للكلم عن ملاضعه وعن معانيه
 إوا يهلق    

وبعووود أن ُيكوووك القووورآن هوووذا عووونهم يقووورر املووونهج الالئووو   هووول الكتووواب واألقب ا؟ووودير  ووون أوتووولا نصووويبا 
لوول تبوولا إىل الطريوو  يف اهلدايوو  وا؟ووزاء احلسوون والفضوول وااووْي موون اّلِل. -بعوود ذلووك كلووه  -منووه.ويطمعهم 
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ْعنووووووا »القلمي.وذلووووووك مووووووع بيووووووان حقيقوووووو  نبيعتهم.وأوووووووا هكووووووذا كانووووووحل وهكووووووذا تكوووووولن: ُووووووْم قاُللا: َِ َولَووووووْل َأوَّ
ُ ِبُكْفووورِِهْم،َفال يُوْيِمنُووولَن إِ  .فهوووم   .«  َّ قَلِووويال  َوأَنَْعنوووا،َواْ َْع َواْنظُْران،َلكووواَن َخوووْْيا  هَلُوووْم َوأَقْووووَلَم،َولِكْن َلَعووونَوُهُم اّللَّ

يلاجهوولن احلوو  ّبووذ  الصووراح  وهووذ  النصوواع  وهووذ  ا سووتقام .ولل أوووم واجهوول  هكووذا ابأللفوواا الصوورُي  
ْعنوووووا َوأَنَْعنوووووا،َواْ َْع َواْنظُوووووْران»الووووويت   التووووولاء فيهوووووا: لكوووووان هوووووذا خوووووْيا هلم،وأقووووولم لطبيعوووووتهم وأنفسوووووهم «. َِ

 من هداي  اّلِل.فال ييمن منهم إ  القليل.مطروقون  -بسبه كفرهم  -وحاهلم.ولكن واقع األمر أوم 
م ن اليهوولق. ن قسووم اّلِل هلوومووإ  القليوول  -لطليوول يف  رحووه ا -وصوود  قوولل اّلِل ..فلووم يوودخل يف ا سووالم 

ربعوو  عشووور ألووحل نووولال لااووْي،وأراق هلووم اهلووودى ابجتهوواقهم للخووْي وسوووعيهم للهوودى.أما كتلووو  اليهلق،فقوود 
اضووووورة.وكيدهم لحظووووو  احلمني.منذ أن جووووواورهم ا سوووووالم يف املدينووووو  إىل القران،حوووووراب علوووووى ا سوووووالم واملسووووول

لووووولان كوووووكال واأللإلسوووووالم كوووووان هووووول الكيووووود اللاصوووووه الوووووذي   ينقطع،العنيووووود الوووووذي   يك ،املنووووولع األ
الصوووليبي   يوودك ووا يف ذلوووك   -والفنلن،منووذ ذلووك احلوووني  ومووا مووون كيوود كوواق  أحووود لإلسووالم يف  رحوووه كلووه 

  رائه اليهلق.أو كان لليهلق فيه نصيهو إ  كان من  -ار بشَّت أككاله العاملي  وا ستعم
 أهديد اليهود إن لم يؤمنوا وبيان حدود المغ ر  47الدرس الثاني:

ا بوني أيوديهم كتواب املصود  ملوقعولة إىل ال -اليهولق  -بعد ذلك يتجوه ااطواب إىل الوذين أوتولا الكتواب  
لتلحيود  حنورا  عون الشور  واابن وراء عنواقهم وأفاعيلهم.وقمغوا هلوم وهتديدا هلم ابملس  واللعن املتلقعني م

اسووع  املغفوورة الل  ام حلوودوقعووااالا،الووذي عليووه قيوونهم،واّلِل   يغفوور أن يشوور  بووه ..ويف اللقووحل ذاتووه بيووان 
موا زَّْلنا،ُمَصودِِقا  لِ ا نوَ َب آِمنُولا ِ وا اْلِكتوااي أَيُوَهوا الَّوِذيَن أُوتُول  »وبشاع  الشر  حَّت إنه ليخرج مون هوذ  احلودوق:

وْلَعونَوُهْم كَ ،أَْو نوَ َمَعُكْم،ِمْن قَوْبِل أَْن َنْطِمَك ُوُجلها  فَونَوُرقَّهوا َعلوى أَْقابرِهوا ْبحِل ..وَكواَن أَْموُر موا َلَعنَّوا َأْصوحاَب السَّ
.ِإنَّ اّللََّ   يَوْغِفُر أَْن ُيْشَرَ  بِِه،َويَوْغفِ  رِْ  اِبّللَِّ فَوَقوِد افْوَ ى ِإمْثوا  َوَموْن ُيْشو -َمْن َيشاُء لِ  وَن ذِلكَ ُر ما قُ اّللَِّ َمْفُعل  

 .. «َعِظيما  
ن كووأنه أن موولووذي كووان اإنووه نووداء هلووم ابلصووف  الوويت كووان موون كووأوا أن يكلنوولا أول املسووتجيبني وابلسووبه 

 « ..ا  ِلما َمَعُكمْ قْلنا،ُمَصدِِ ا نَوزَّ اي أَيُوَها الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب،آِمُنلا  ِ »يكلنلا أول املسلمني:
ميوان علهم إىل ا الوذي يود فهم أوتلا الكتاب،فليك غريبا عليهم هذا اهلودى.واّلِل الوذي آ هوم الكتواب هول
  ا أنزل مصدقا ملا معهم.فليك غريبا عليهم كذلك.وهل مصد  ملا معهم ..

حل هلووا مصوواحل هوولق كانوون يولوول كووان ا ميووان ابلبينوو .أو ابألسووباب الظاهرة.هلمنووحل يهوولق أول موون آمن.ولكوو
التوووولراة  عوووث عووونهمومطام .وكانوووحل هلوووا أحقووواق وعناق.وكانوووحل هوووك بطبعهوووا منحرفوووو  صووولب  الرقبووو  ..كموووا ت

َنْطِموَك  قَوْبوِل أَنْ  ِمونْ »سوك:ومنثم   تيمن.ومن مث اي ها التهديود العنيو  القا«.كعه صله الرقب  » وم:
 « ..   اَن أَْمُر اّللَِّ َمْفُعل لسَّْبحِل.وَكْصحاَب اَعنَوُهْم َكما َلَعنَّا أَ ُوُجلها  فَونَوُرقَّها َعلى أَْقابرِها.أَْو نَولْ 

ونمووك اللجوول  إزالوو  معاملهووا املميووزة هلقميتهووا ورقهووا علووى أقابرها،قفعهووا ألن اشووك القهقوورى ..وقوود يكوولن 
لن كووذلك املقصوولق هوول التهديوود  عنووا  املوواقي الووذي يفقوودهم آقميووتهم ويوورقهم ميشوولن علووى أقابرهووم ويكوو
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اللعن الذي أصاب أصحاب السبحل )وهم الذين احتاللا على صيد السمك يلم السوبحل،وهل حمورم علويهم 
يف كريعتهم( هل مسخهم ابلفعل قرقة وخنازير ..كما قد يكولن املقصولق نموك معوا  اهلودى والبصوْية يف 

ا ميان،واهلوووووودى بعوووووود نفلسوووووهم،ورقهم إىل كفوووووورهم وجاهليتهم،قبووووول أن يوووووويتيهم اّلِل الكتوووووواب.والكفر بعووووود 
 الضالل،نمك لللجل  والبصائر،وارتداق على األقابر قونه كل ارتداق.

لق ا؟اسووي  طبيعوو  يهوووسوولاء كووان هووذا هوول املقصوولق أو ذا  ..فهوول التهديوود الرعيووه العنيوو  الووذي يليوو  ب
 فأسلم: حبارد:كعه األالغليظ  كما يلي  بفعاهلم الل يم  اابيث   وقد كان  ن ارتدع ّبذا التهدي

وََكوواَن يَوُللُمووُه ،"َكوواَن أَبُوول ُمْسووِلم  ُمَعلِِووَم َكْعه  :َعووْن َأيب ِإْقرِيووَك َعائِووِذ اّللَِّ اْاَووْل ينِِ قَالَ  583أخوورج ابوون أيب حووامت
فَِإَذا َ ل  يَوْقورَأُ اْلُقوْرآَن ،َمِدينَو َ َحَّتَّ أَتَوْيوحُل الْ :بَوَعثَُه إِلَْيِه لِيَوْنظَُر أَُهوَل ُهوَل ف قَوالَ :قَالَ َعَلى ِإْبطَائِِه َعْن َرُسلِل اّللَِّ 

لهوووا  "  " اَي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن أُوتُووولا اْلِكتَووواَب آِمنُووولا ِ َوووا نَوزَّْلنَوووا ُمَصووودِِقا  ِلَموووا َمَعُكوووْم ِموووْن قَوْبوووِل أَْن َنْطِموووَك ُوجُ :يَوُقوووللُ 
 .584يُْطَمَك مُثَّ َأْسَلْمحُل".فَوَباَقْرُت اْلَماَء اْغَتِسُل َوَأيِنِ ألِمُك َوْجِهك َرَاَفَ  أَْن 

 « ..وَكاَن أَْمُر اّللَِّ َمْفُعل   »والتعقيه على هذا التهديد:
 فيه تلكيد للتهديد،يناسه كذلك نبيع  اليهلق 

    أبوولاب الرمحوور .مع فووتمث اووكء تعقيووه يتضوومن هتديوودا آخوور يف اهلخرة.هتديوودا بعوودم املغفوورة ؟رميوو  الشوو
َ إِ »هليو .ان الووذنلب:وهك تبوب إسووالمه كوذلك علووى  اعوه هلووذ  ا هليو  كلهووا ملوا قون ذلووك مو  يَوْغِفووُر  نَّ اّللَّ

 « ..ِد اْفَ ى ِإمْثا  َعِظيما  رِْ  اِبّللَِّ فَوقَ َوَمْن ُيشْ  -ُء ِلَمْن َيشا -أَْن ُيْشَرَ  بِِه َويَوْغِفُر ما ُقوَن ذِلَك 

                                                 
 ( وعمرو بن واقد م و 5254) (187/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 583
) املشووهلر أن كعبووا أسوولم يف أايم عموور بوون ااطاب.وهنووا  روايوو  أخوورى أخرجهووا ابوون جريوور عوون إسووالمه يف أايم عموور لعلهووا األويوو  .. - 584

 السيد رمحه هللا (
نَووا اْلَعبَّوواُس بْوو ْم يَوْنزُِعوولَن ِضووَك هللاُ َعْنووُه يف َزْمووَزَم، َوُهوواْلُمطَّلِووِه رَ  ُن َعْبوودِ قلووحل :الصوولاب يف قصوو  إسووالمه مووا جوواء َعووْن َسووِعيِد بْووِن اْلُمَسوويِِِه قَاَل:بَويوْ

اَل اْلَعبَّوواُس َجوولَّ الووُرَواَء "، فَوَقوووَ  َأِجووُدَها يف ِكتَوواِب هللِا َعووزَّ بِيَووِدِ ، ِإيِنِ  ي نَوْفِسووكَوَحَوواُفلَن أَْن تَوْنووزَِ ، َفَجوواَء َكْعووه  فَوَقوواَل:" اْنزُِعوولا، َوَ  هَتَووابُلا مل فَوَلالَّووذِ 
َك هللاُ َعْنوُه:َمْن أَنْوحَل ف قَواَل:" َدْقحَل، فَوَقواَل لَوُه اْلَعبَّواُس َرِضوْجوِر "، قَاَل:َصوبَوِل احلِْ َرِضَك هللُا َعْنُه:فََأُي ُعُيلِوَا أَْغَزُر ف قَاَل:" اْلَعنْيُ الَّيِت َعْورِي ِموْن قِ 

ُه ف قَواَل:" ِإنَّ َأيب  َرِضوَك هللاُ َعْنو ِضوَك هللاُ َعْنوُه َحوَّتَّ َأْسوَلْمحَل َعلَوى َعْهوِد ُعَمورَ َوَأيب َبْكر  رَ َعَلى َعْهِد النَِّلِِ  أاََن َكْعه  "، قَاَل:َما َمنَوَعَك أَْن ُتْسِلمَ 
وا  َخوَذ َعلَوكَّ ِ َو ِِ اْلَلالِوِد َعلَوَوأَ ِر ُكُتبِوِه، لَوى َسوائِ عَ َكَتَه ِ  ِكتَوااب  ِموَن التوَّوْلرَاِة َوَقفَوَعوُه ِإَ َّ َوقَاَل:اْعَموْل ِّبَوَذا، َوَخوَتَم  ى َولَوِدِ  َأ َّ أَفُوخَّ اْاَوامَتَ، قَاَل:فَوَلمَّ

ْساَلَم َيْظَهُر، قَاَلحْل ِ  نَوْفِسك:َلَعلَّ أاََبَ  َغيََّه  ا َكَتَمَك، فوَ ْنَك ِعلْ عَ َكاَن اهْلَن فَورَأَْيحُل اْ ِ أْتُُه، فَوَلَجْدُت ِفيِه ِصَفَ   فَوَقرَ َلْل قَورَأَْتُه، فَوَفَضْضحُل اْاَامتََ م 
ا "أخبار مك  للفاكهك ]حُمَمَّد  النَِّلِِ   ( حسن  1083[)30/ 2َوأُمَِّتِه، َفِجْ حُل اهْلَن ُمْسِلم 

،  فقال:أسولم كعوه يف زموان عمور،وقد  موِر فد بيوحل املقودس، يوأقبول وهول ير  ورق عون عيسوى بون املغوْية قال:توذاكران عنود إبوراهيم إسوالَم كعوه 
ُللا لى املدين ، فخرج إليه عمر فقال:اي كعه، أسلم  قال:ألستم تقرأون يف كتابكم:) َمَثُل الَِّذينَ ع َماِر َُيِْموُل  َ ْ َُيِْمُللَها َكَمَثِل احلِْ التوَّْلرَاَة مُثَّ  محُِِ

ا وهووول أهلهوووا حزين ووو فسووومع رجوووال مووونال:[ف وأان قووود محلوووحل التووولراة  قال:ف كوووه.مث خووورج حوووَّت انتهوووى إىل محوووا، ق5َأْسوووَفار ا ( ]سووولرة ا؟معووو :
كعوه:اي رب   رهوا"، اهليو .فقالا علوى أقابيقلل:"اي أيها الذين أوتلا الكتاب آمنلا  ا نزلنا مصدق ا ملا معكم من قبول أن نطموك وجلهوا فنرقهو

/  8) -ل  ميسسو  الرسوا -ي لطوث اآمنحل، اي رب أسلمحل  راف  أن تصيبه اهلي ، مث رجع فوأتى أهلوه ابلويمن، مث جواء ّبوم مسلمني."تفسوْي 
 (  وفيه ضع ،لكنه أقلى من األول بال ريه . 9725( )446
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لقولل ا و  يذكر هناالتلحيد. ا ميان ااالا و وسيا  اهلي  هكذا يتضمن اهتام اليهلق ابلشر  وقعلهتم إىل
عوووونهم  ى القوووورآنأو الفعوووول الووووذي يعوووود  علوووويهم كووووركا ..وقوووود ورق يف ملاضووووع أخوووورى تفصوووويل هلذا:فقوووود رو 

ى عون هوي ء ه  كوذلك رو وهل كور    كوك فيو«.املسي  ابن اّللِ »كقلل النصارى « عزير ابن اّللِ »قلهلم:
َوُذوا َأْحبواَرهُ »وهوي ء أووم  ان.إ ووا  كلنولا يعبودون األحبوار والرهب..وهوم   ي«  اّللَِّ ْم َورُْهبواَوُْم أَْراباب  ِموْن ُقونِ اختَّ

ل مووووون هووووو  التشوووووريع.ح  التحليووووول والتحرمي.احلووووو  ااووووواص ابّلِل،والوووووذي يقووووورون هلوووووم  ووووو -فقووووو   -كوووووانلا 
لر ا سووالمك تصوويف ال خصووائا األللهيوو .ومن مث اعتووثهم القوورآن مشووركني ..وهلووذا ا عتبووار  قيموو  خاصوو 

 ما سيجكء يف سيا  السلرة ابلتفصيل.ك  -الصحي  حلد ا سالم وكرط ا ميان 
  عون لينيات،منحرفوافل  ابلوعلى أي  حال فاليهلق على عهد الرسال  انمدي  كانحل عقائدهم يف ا؟زيرة ح

 م  يف إمثاه   يتسووولكنوو -ملوون يشوواء  -التلحيد.والتهديوود هنووا ملجووه إلوويهم  ن اّلِل يغفوور مووا قون الشوور  
 .الشر  العظيم.و  مغفرة عند  ملن لقيه مشركا به   يرجع يف الدنيا عن كركه

إن الشووور  انقطووواع موووا بوووني اّلِل والعبووواق.فال يبقوووى هلوووم معوووه أمووول يف مغفووورة.إذا خرجووولا مووون هوووذ  الووودنيا وهوووم 
ى هووذا الشوور  حووَّت ختوورج موون مشووركلن.مقطلعل الصوول  ابّلِل رب العاملني.ومووا تشوور  الوونفك ابّلِل،وتبقووى علوو

موا تفعول الونفك هوذا وفيهوا عنصور  -وأمامها ق ئل التلحيد يف صوفح  الكولن ويف هدايو  الرسول  -الدنيا 
موون عناصوور ااووْي والصووالحي .إ ا تفعلووه وقوود فسوودت فسوواقا   رجعوو  فيووه  وتلفووحل فطرهتووا الوويت برأهووا اّلِل 

؟حوووووويم  أمووووووا مووووووا وراء هووووووذا ا مث املبووووووني اللاضوووووو  عليها،وارتوووووودت أسووووووفل سووووووافلني،وهتيأت بووووووذاهتا حليوووووواة ا
ملوون  -فووإن اّلِل يغفوور   -والكبووائر  -الظوواهر،والظلم العظوويم الوولق  ا؟وواهر ..أمووا مووا وراء ذلووك موون الووذنلب 

 -بتلب  أو من غوْي تلبو  كموا تقولل بعوخ الورواايت املوأيلرة الولارقة  -فهل قاخل يف حدوق املغفرة  -يشاء 
ّلِل ويرجوول مغفرتووه ويسووتيقن أنووه قوواقر علووى أن يغفوور لووه وأن عفوول    يقصوور عوون ذنبووه مووا قام العبوود يشووعر اب

..وهذا منتهى األمد يف تصلير الرمح  اليت   تنفد و  هد واملغفرة الويت   يلصود هلوا ابب و  يقو  عليهوا 
لَو -رضى هللا عنه  -بِلاب  أخرج البخاري ومسلم َعْن َأىِب َذرِ      ِموَن اللَّيَواىِل فَوِإَذا َرُسولُل اّللَِّ قَاَل َخَرْجوحُل لَيوْ

- -   َفَجَعْلوحُل  -قَواَل  -َفظَنَوْنحُل أَنَّوُه َيْكورَُ  أَْن مَيِْشوَى َمَعوُه َأَحود   -قَاَل  -مَيِْشى َوْحَدُ ،َولَْيَك َمَعُه ِإْنَسان
ُ فِوَداَءَ  .قَواَل .قُوْلو« َمْن َهوَذا » أَْمِشى ِ  ِللِِ اْلَقَمِر فَاْلتَوَفحَل فَوَرآىِن فَوَقاَل  اَي أاََب َذرِ  » حُل أَبُول َذرِ  َجَعلَوِ  اّللَّ

ُ » .قَووواَل َفَمَشووووْيحُل َمَعوووُه َسووواَع   فَوَقوووواَل « تَوَعالَوووْه  ِإنَّ اْلُمْكثِووورِيَن ُهووووُم اْلُمِقلُووولَن يوَوووْلَم اْلِقَياَمووووِ ،ِإ َّ َموووْن أَْعطَوووواُ  اّللَّ
» .قَووواَل َفَمَشووْيحُل َمَعوووُه َسووواَع   فَوَقووواَل ىِل «  َوبَووونْيَ يََديْوووِه َوَورَاَءُ ،َوَعِموووَل ِفيووِه َخوووْْي ا َخْْي ا،فَووونَوَفَ  ِفيوووِه مَيِينَوووُه َومِشَالَووهُ 

.قَواَل « اْجِلْك َها ُهَنا َحَّتَّ أَْرِجوَع إِلَْيوَك » .قَاَل فََأْجَلَسِ  ِ  قَاع  َحْلَلُه ِحَجارَة  فَوَقاَل ىِل « اْجِلْك َها ُهَنا 
ْعُتُه َوْهَل ُمْقِبل  َوْهوَل يَوُقولُل فَاْنطََلَ  ِ   َوِإْن َسوَرَ  َوِإْن » احْلَرَِّة َحَّتَّ  َ أَرَاُ  فَوَلِبَة َع ِِ فََأنَاَل الُلْبَة،مُثَّ ِإىنِِ  َِ

ُ ِفَداَءَ  َمْن تُ « َزىَن  ْعوحُل .قَاَل فَوَلمَّا َجاَء َ ْ َأْصِثْ َحَّتَّ قُوْلحُل اَي َنِبَّ اّللَِّ َجَعَلِ  اّللَّ َكلُِِم ِ  َجاِنِه احْلَورَِّة َموا  َِ
ا يَوْرِجُع إِلَْيَك َكيوْ  ا .قَاَل  وْر أُمَّتَوَك  -َعَلْيوِه السَّواَلُم  -َذِلَك ِجْثِيُل » َأَحد  َعوَرَم ىِل ِ  َجانِوِه احْلَرَِّة،قَواَل َبشِِ
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ْلحُل اَي ِجْثِيوُل َوِإْن َسوَرَ  َوِإْن َزىَن قَواَل نَوَعوْم .قَواَل قُوْلوحُل َوِإْن أَنَُّه َموْن َمواَت َ  ُيْشورُِ  اِبّللَِّ َكويوْ  ا َقَخوَل اْ؟َنَّوَ ،قوُ 
 .. 585«َسَرَ  َوِإْن َزىَن قَاَل نَوَعْم،َوِإْن َكِرَب اْاَْمَر 

ْشورُِ  اِبّللَِّ َكوْي ا  "َما ِمْن نَوْفك  َاُولُت   تُ :قَاَل َرُسلُل اّللَِّ :وأخرج ابن أيب حامت َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ قَالَ 
َّبَا ُ َعووذَّ َ   يَوْغِفووُر أَْن ُيْشووَرَ  بِووِه َويَوْغِفووُر َمووا ،ِإ  َحلَّووحْل هَلَووا اْلَمْغِفوورَُة ِإْن َكوواَء اّللَّ ُ َغَفووَر هَلَووا  " ِإنَّ اّللَّ َوِإْن َكوواَء اّللَّ

 ..586ُقوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء " ".
"  َنُشوووُك يف قَاتِوووِل اْلُموووْيِمِن َوآكِوووِل َمووواَل ُكنَّوووا َأْصوووَحاَب النَّوووِلِِ : قَالَ وأخووورج ابووون أيب حوووامت َعوووِن ابْوووِن ُعَمووورَ 

َ   يَوْغِفووُر أَْن ُيْشووَرَ  بِووِه َويَوْغِفووُر َمووا :َوَكووَهاَقِة الووُزوِر َحووَّتَّ نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَوو ُ ،َوقَووْذِ  اْلُمْحَصَناتِ ،اْلَيِتيمِ  " ِإنَّ اّللَّ
 .587َعِن الشََّهاَقِة"َيَشاُء "  فََأْمَسَك َأْصَحاُب النَِّلِِ ُقوَن َذِلَك ِلَمْن 

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ ،َعْن َرُسوولِل اّللَِّ ،وروى الطووثاين َعووِن ابْووِن َعبَّوواس   َمْن َعلِووَم َأيِنِ ُذو قُووْدرَة  َعلَووى َمْغِفوورَِة :قَاَل:قَوواَل اّللَّ
 588رِْ  يب َكيوْ  ا.َو  أاَُبِ  َما  َْ ُيشْ ،الُذنُلِب َغَفْرُت َلهُ 

ومون وراء  -سوبحانه  -توه ويف هذا احلدية األخْي ن  كاكف  ..فواملهم هول كوعلر القلوه ابّلِل علوى حقيق
هووول للتقووولى لسووومات تي اهوووذا الشوووعلر ااْي.والرجاء.واال .واحليووواء ..فوووإذا وقوووع الوووذنه،فمن ورائوووه هوووذ  

 وتيهل للمغفرة.
 ليهود  ن سهم ودفمهم بالكااأم يب من أههللاية ا 50 - 49الدرس الثالث:

هووي ء  يعجووه موون أموور -عركوو  اب؟ماعوو  املسوولم  مووع اليهوولق يف املدينوو  وهوول حوولم امل -مث ميضووك القوورآن 
ن عوورفوولن الكلووم نمووا هووم ُياالوو  الووذين يزعموولن أوووم كووعه اّلِل املختووار ويثنوولن علووى أنفسووهم ويزكلوووا بي

كمووووا   -يمنوووولن اب؟بووووحل والطوووواغلت وبينمووووا هووووم ي -  مووووا سووووبك  -ملاضووووعه،ويتطاوللن علووووى اّلِل ورسوووولله 
ا مووووون ّلِل يف توووووزكيتهم ألنفسوووووهم،ويف زعمهوووووم أووووووم مقربووووولن إليوووووه مهموووووا عملووووول اكووووواذبني علوووووى   -سووووويجكء  
.اْنظُوورْ اُء،َو  يُْظَلُموولَن فَِتيك َمووْن َيشوو يُوزَِكِووأََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن يُوزَُكوولَن أَنْوُفَسووُهْمف بَووِل اّللَُّ »السوولء :  َكْيووَ  يَوْفووَ ُوَن ال 

 « ..َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب  وََكفى بِِه ِإمْثا  ُمِبينا  
وقعوولى اليهوولق أوووم كووعه اّلِل املختووار هووك قعوولاهم موون قدمي.وقوود اختووارهم اّلِل فعووال حلموول األمانوو  وأقاء 

قدسو  ..ولكونهم الرسال ،وفضلهم على العاملني يف ذلك األوان وأهلك هلم فرعولن وما ،وأوريهوم األرم امل
هووووم احنرفوووولا بعوووود ذلووووك عوووون موووونهج اّلِل وعتوووولا يف األرم عتوووولا كبْيا،واج حوووولا السووووي ات الوووويت تضووووج منهووووا 
األرم،وأحل هلم أحبارهم ما حرم اّلِل وحرملا عليهم ما أحله هلم،واتبعولهم و  ينكوروا علويهم حو  األللهيو  

ل هووي ء األحبووار يف كووريع  اّلِل،لْيضوولا ذوي وقوود بوود -ّبووذا التحوورمي والتحليوول  -هووذا الووذي اقعوول  عمليووا 

                                                 
 ( 2352[)285/ 6املكنز ] -( وصحي  مسلم 6443[)305/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 585
 ( حسن لغْي 5464[)  191/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 586
 ( حسن5465[)  192/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 587
 ( حسن 11451[)440/ 9عجم الكبْي للطثاين ]امل - 588
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السووولطان والشوووورفاء وليملقوووولا كووووذلك رغبووووات ا؟موووواهْي وأهلاءهم.وبووووذلك اختووووذوا أحبووووارهم أراباب موووون قون 
وغوْي    -اّلِل.وأكللا الراب ..ووهنحل عالقتهم بدين اّلِل وكتابه الذي أنزله عليهم ..وعل الرغم مون ذلوك كلوه 

أوم أبناء اّلِل وأحبا  .وأن النوار لون اسوهم إ  أايموا معدوقة.وأنوه   يهتودي و  فقد لللا يزعملن  -كثْي 
تعوواىل عوون  -يقبوول عنوود اّلِل إ  موون كووان هوولقا  كووأن املسووأل  مسووأل  قرابوو  ونسووه وحموواابة بيوونهم وبووني اّلِل 

ق  بووه العقيوودة فوواّلِل   تصوول بينووه وبووني أحوود موون خلقووه قرابوو  و  نسووه إ ووا توورب  عبووا -ذلووك علوولا كبووْيا 
على منهج اّلِل ..فمن أخل ّبذا فقد غضوه اّلِل عليه.ويشوتد غضوبه ا ستقام  املستقيم  والعمل الصاحل،و 

 إذا كان قد آتى الضالني اهلدى فاحنرفلا عنه  
أن اّلِل   و  - -  حممود وما كأن هي ء اليهلق إ  كأن من يزعملن ا سالم اليلم،وُيسبلن أووم مون أمو

 الووذي هوول قيوون اّللِ  هم،وررج هلووم اليهوولق موون أرضووهم ..بينمووا هووم ينسوولخلن انسووالخا كووامال موونبوود انصوور 
  يف  اقتصوواقهم،و هم و  يفمنهجوه للحيواة فينبذونووه مون حيوواهتم و  يتحواكملن إىل كتوواب اّلِل   يف أقضويت
رم  أيف  وووم ولوودواوأ لمني اجتموواعهم،و  يف آقاّبووم،و  يف تقاليوودهم.وكل مووا هلووم موون ا سووالم أ وواء املسوو

اّلِل يعجوووه حليووواة  و اكوووان املسووولملن يسوووكنلوا ذات يووولم  ويقيمووولن فيهوووا قيووون اّلِل،وُيكمووولن منهجوووه يف 
أكود إترة املعاصورين أعجه،و « املسلمني»ن أمر أول ك اليهلق الذين يزكلن أنفسهم.وأمر م - -رسلله 

ب موون اّلِل   والقوور ويشووهدون هلووا ابلصووال للتعجيووه والتعجووه   إنووه لوويك النوواس هووم الووذين يزكوولن أنفسووهم
،إذا هوم م النواس كوي ا.ولن يظلوواختيار اّلِل.إ ا اّلِل هل الذي يزكوك مون يشواء.فهل أعلوم ابلقلولب واألعموال

وهوووووم سووووواكتلن  -العمووووول.  إىل ا قعووووواء.فل ن عملووووولا  واعهووووولا إىل -سوووووبحانه  -تركووووولا هوووووذا التقووووودير اّلِل 
خك م عمول ولون يوبهلند اّلِل ولن ينسى عفلن يغبنلا  -دون تزكي  و  اقعاء متلاضعلن يف حياء من اّلِل،وب

 هلم ح .
يفووو ون  -فسوووهم ويووودعلن أن اّلِل رام عووونهم إذ يزكووولن أن -يهووولق أووووم يشوووهد علوووى ال -سوووبحانه  -واّلِل 

 اّللَِّ  َن َعلَوووووووىْفوووووووَ ُو يوَ اْنظُْر.َكْيوووووووَ  »عليوووووووه الكذب.ويشووووووونع بفعلوووووووتهم هذ ،ويلجوووووووه األنظوووووووار إىل بشووووووواعتها:
 «.اْلَكِذَب.وََكفى بِِه ِإمْثا  ُمِبينا  

 نها املسولملن  سالم ألننا حنمل أ اء املسلمني،ونعيا يف أرم كان يسوكاالذين ندعك  -وما أرى أننا 
الم،فنشووول  دعك ا سبينموووا حنووون   ْنعووول ا سوووالم يف كوووكء مووون منهجنوووا يف احليووواة ..موووا أحسوووبنا وحنووون نووو

 -حممود  نا ألننوا أمو ل رتار ا ونيقي ضد  كهاقة منفرة منه  مث وحنن ندعك أن اّللِ ا سالم بصلرتنا وواقعن
- مللضووع،الذي ينمووا قيوون حمموود ومنهجووه مطووروق موون واقووع حياتنووا نوورقا ..مووا أحسووبنا إ  يف مثوول هووذا اب

مث علوى اّلِل،وارتكواب هوذا ا  ويودم  أصوحابه ابفو اء الكوذب - -منه رسولله  -انه سبح -يعجه اّلِل 
قرب موون اّلِل  احليوواة.واليفاملوونهج  املبووني  والعيوواذ ابّلِل  إن قيوون اّلِل موونهج حياة.وناعوو  اّلِل هووك هكوويم هووذا

   يكلن إ  بطاعته ..
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 مون ين يعجوه اّللِ يهلق،الوذفلننظر أين حنن مون اّلِل وقينوه ومنهجوه ..مث لننظور أيون حنون مون حوال هوي ء ال
يك هووك احلوووال.ول ة.واحلالليووه يف تووزكيتهم ألنفسووهم  فالقاعوودة هووك القاعوودحاهلم،ويوودمغهم إبمث ا فوو اء ع

 ألحد عند اّلِل نسه و  صهر و  حماابة   
 من ص ات اليهود الاميمة وأفمالهم المرذولة 55 - 51الدرس الرابع:

 حكوامانول وابألنولن ابلبوميضك السيا  يف التعجيه من أمر أول ك الذين يزكلن أنفسهم ..بينما هوم ييم 
وبينمووا هووم  «الطوواغلتو ا؟بووحل »الوويت   تسووتند إىل كوورع اّلِل،ولوويك هلووا ضوواب  منووه يعصوومها موون الطغيووان:

بعوود  -لوويهم عه،وُيمل يشووهدون للشوور  واملشووركني  وووم أهوودى موون املوويمنني بكتوواب اّلِل ومنهجووه وكووريعت
من نبواعهم يدا ويظهور كوالو  عنيفو  ويورذهلم تورذيال كودمح -التعجيه من أمرهم،وذكر هذ  املخازي عنهم 

م عووون قيووون احنووورافه مووون احلسووود والبخووول واألسوووباب احلقيقيووو  الووويت ععلهوووم يقفووولن هوووذا امللقووو  إىل جانوووه
 «.ِعْيا  وََكفى ِ ََهنََّم سَ »حلمل  بتهديدهم  هنم.وينهك هذ  ا -اب نتساب إليه  الذي يفخرون -إبراهيم 

ِذيَن َكَفُروا:هوُي ِء أَْهودى اُغلِت،َويَوُقلُللَن لِلَّوْبوحِل َوالطَّو اِب؟ِْ  ِمَن اْلِكتواِب،يُوْيِمُنلنَ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُلا َنِصيبا  »
.ُ وووَد لَوووُه َنِصوووِن اّللَُّ َوَموووْن يَوْلَعوووِموووَن الَّوووِذيَن آَمنُووولا َسوووِبيال   أُول ِوووَك الَّوووِذيَن َلَعووونَوُهُم اّللَّ ْيا .أَْم هَلُوووْم َنِصووويه  ِموووَن  فَولَوووْن عَِ

ُ ِموْن َفْضوِلِهف فوَ  ى موا آ ُهومُ اَس َعلوْلِكف فَِإذا    يُوْيتُلَن النَّاَس نَِقوْيا .أَْم َُيُْسوُدوَن النَّواْلمُ  َقوْد آتَوْينوا آَل ِإبْوراِهيَم اّللَّ
ُهْم َمْن  ُهمْ َمَن بِهِ آاْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ  َوآتَوْيناُهْم ُمْلكا  َعِظيما .َفِمنوْ  « ..َهنََّم َسِعْيا  فى ِ َ َمْن َصدَّ َعْنُه وَكَ   َوِمنوْ

مون  قوهر  الذي يعتنروا ابلشلقد كان الذين أوتلا نصيبا من الكتاب،أوىل الناس أن يتبعلا الكتاب وأن يكف
ه بوو ذذن  وهوول كوول كوورع  -ت   ذهتووم موون اّلِل هوودى وأن ُيكموولا كتوواب اّلِل يف حيوواهتم،فال يتبعوولا الطوواغل 

م يزكولن أنفسوهم،ويتباهلن  وو الوذين كوانلا - ولكون اليهولق - سوند اّلِل،وكل حكم ليك له مون كوريع  اّللِ 
ر لكهوووان واألحبووواالقوووحل ذاتوووه يتبعووولن البانووول والشووور  ابتبووواعهم للكهانووو  وتوووركهم كوووانلا يف ال  -أحبووواء اّلِل 

اّلِل  لوى غوْي كوريع ي يقولم عيشرعلن هلم موا   ذذن بوه اّلِل.وكوانلا ييمنولن ابلطواغلت وهول هوذا احلكوم الوذ
 -  وهوووك احلاكميووو -سوووان إحووودى خصوووائا األللهيووو  ابقعووواء ا ن -.وهووول نووواغلت ملوووا فيوووه مووون نغيوووان .

ن بووه واملتبعوول  امليمنوولنو وبعوودم انضووبانه  وودوق موون كوورع اّلِل،تلزمووه العوودل واحل .فهوول نغيووان،وهل نوواغلت 
  وووا أوتووول  مووون يلتزمووولا له،مشوووركلن أو كوووافرون ..يعجوووه اّلِل مووون أمرهم،وقووود أوتووولا نصووويبا مووون الكتووواب،فلم

فار،ضوووود ركني الكالكتوووواب  ولقوووود كووووانلا يضوووويفلن إىل ا ميووووان اب؟بووووحل والطوووواغلت،ملقفهم يف صوووو  املشوووو
 « .. الَِّذيَن آَمُنلا َسِبيال   أَْهدى ِمنَ ا:هُي ءِ َويَوُقلُللَن لِلَِّذيَن َكَفُرو »امليمنني الذين آ هم اّلِل الكتاب أيضا:

وسوالم ،حيك بون أخطه:لا األحوزاب مون قوريا وغطفوان وبوب قريظو كان الذين َحزَّب:عن ابن عباس قالو 
وهلذة بوون قوويك ي ،بوون أيب احلقيوو  أبوول رافع،والربيووع بوون الربيووع بوون أيب احلقي ،وأبوول عمووار،وَوْحَل  بوون عووامر

وكوووان سوووائرهم مووون بوووب النضوووْي ي فلموووا قووودملا علوووى قوووريا ،فمن بوووب وائل،فأموووا وحووول  وأبووول عموووار وهووولذة
أقينكم خوووووووووْي أم قيووووووووون حممووووووووودف :فاسوووووووووأللهم،يهووووووووولق وأهووووووووول العلوووووووووم ابلكتوووووووووه األَول هي ء أحبوووووووووار:قووووووووواللا
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وأنتم أهوودى منووه و وون اتبعووه  فووأنزل هللا فوويهم:"أ  توور إىل الووذين ،بل قيوونكم خووْي موون قينووه:فقاللا،فسووأللهم
 ..589إىل قلله:"وآتيناهم ملك ا عظيم ا"،أوتلا نصيب ا من الكتاب ييمنلن اب؟بحل والطاغلت"

 م،وإخبار  نه   انصر هلم يف الدنيا و  يف اهلخرة.وهذا لعن هل 
اءوا د أجابلهم،وجووصوورهتم.وقنألوووم إ ووا ذهبوولا يستنصوورون ابملشووركني.وإ ا قوواللا هلووم ذلووك ليسووتميللهم إىل 

ُ »أصوووحابه حووولل املدينووو  اانووود ،وكفى اّلِل كووورهم و  - -معهوووم يووولم األحوووزاب حوووَّت حفووور النووول  َوَرقَّ اّللَّ
ُ االَِّذيَن كَ  ُ َقِلاي  ِننَي اْلِقتْلُمْيمِ َفُروا بَِغْيِظِهْم  َْ يَناُللا َخْْيا .وََكَفى اّللَّ  «. َعزِيزا  اَل،وَكاَن اّللَّ

هوودى سووبيال أملشووركني وكووان عجيبووا أن يقوولل اليهوولق:إن قيوون املشووركني خووْي موون قيوون حمموود وموون معووه،وإن ا
ا مون ليك ابلعجيوه مون اليهولق ..إنوه مولقفهم قائموولكن هذا  - -من الذين آمنلا بكتاب اّلِل ورسلله 

قواق عتودل،وذوو أحلاء   تاحل  والبانل،ومن أهل احل  وأهل البانل ..إوم ذوو أنماع   تنتهك،وذوو أه
   تزول  

دون العوولن م.إ ووا اوووهووم   اوودون عنوود احلوو  وأهلووه عوولان هلووم يف كووكء موون أنموواعهم وأهوولائهم وأحقاقه
هول احلو   أالبانل وأهلوه.ومن مث يشوهدون للبانول ضود احلو  وألهول البانول ضود  عند -قائما  -والنصرة 

ى وا:هوي ء أهودلوذين كفر هذ  حال قائم ،سببها كذلك قائم ..وكان نبيعيا منهم ومنطقيا أن يقللولا عون ا
 من الذين آمنلا سبيال  

جحو  انركو  إسوالمي  هم كول حأيدي وهم يقلللوا اليلم وغدا.إوم يشلهلن بلسائل الدعاي  وا عالم اليت يف
ن مشووركك انلا يعينوول كووابلضووب  كمووا   -علووى لهوور األرم ويعينوولن عليهووا أهوول البانوول لتشووليهها وهطيمهووا 

 ك  ا سالمي  األوىل وهطيمها.لتشليه احلر  -قريا ويستنصرون ّبم يف اللقحل ذاته 
 يناء مكشولفا قد   يثنلن -ر احلدية بثهم ولتمرسهم ابحليل املاكرة وملالبسات العصا -ولكنهم أحياان 

ن ينووواءهم أحقه.ذلك علووى البانووول وأهلوووه.بل يكتفووولن بتشوووليه احلووو  وأهلووه.ليعينلا البانووول علوووى هدموووه وسووو
بهات حوولل حلفووائهم املسووتلرين،الذين يعملوولن وقوود يثووْي الشووأصووب  متهما، -ان يف هووذا الزموو -املكشوول  

وا ان،أن يتظواهر ذ  أحيوا..بل لقد يبلو  ّبوم املكور واحلو حلساّبم،يف سح  احلركات ا سالمي  يف كل مكان
اء موووون اذبوووو  جلفووووبعووووداوة وحوووورب حلفائهم،الووووذين يسووووحقلن هلووووم احلوووو  وأهلووووه.ويتظاهروا كووووذلك  عركوووو  ك

لن لكونهم   يكفوبعيودة  و الكالم.ليبعدوا الشبه  ااما عون أخلوا حلفائهم،الوذين ُيققولن هلوم أهودافهم ال
 ألي بعووووة ه ..ألن حقوووودهم علووووى ا سووووالم،وعلى كوووول كووووب  موووون بعيوووودأبوووودا عوووون تشووووليه ا سووووالم وأهلوووو

 إسالمك،أضخم من أن يدارو  ..ولل للخداع والتمليه 

                                                 
كوواكر (  469/  8( ولووه كوواهد موون مرسوول عكرموو  :ف عنوود ابوون جريوور )  9792[)469/ 8ميسسوو  الرسووال  ] -تفسووْي الطووثي  - 589

 فيحسن به  وإسناق  رجاله كلهم يقات على كرط مسلم
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ان والطرق،وفقوود ابللعنوو  إوووا جبلوو  واحدة،وخطوو  واحدة،وغايوو  واحوودة ..هووك الوويت موون أجلهووا اووبههم اّللِ  
هووم لووه انصوور ألرم كللوول كووان أهوول االنصووْي.والذي يفقوود نصوورة اّلِل فمووا لووه موون انصوور ومووا لووه موون معووني و 

ُ.َوَمْن يَوْلَعِن ا:»وكلهم له معني  ُ فوَ أُولِ َك الَِّذيَن َلَعنَوُهُم اّللَّ  « ..ُه َنِصْيا  لَ َلْن عََِد ّللَّ
لعوون يعوونهم،وأن موون ل  نووه ولقوود يهللنووا اليوولم أن ْنوود قول الغوورب كلهووا نصووْيا لليهلق.فنسووأل:وأين وعوود اّللِ 

 ْيافاّلِل فلن عد له نص
   والصلاري .يدروجينيولكن الناصر احلقيقك ليك هل الناس.ليك هل الدول.ولل كانحل الك القنابل األ

الصولاري   و أليدروجينيو  لقنابول اإ ا الناصر احل  هل اّلِل.القاهر فل  عباق :ومن هي ء العباق من ميلكلن ا
ُ َمْن يَونْ ..»واّلِل انصر من ينصر   ميوان،ويتبع منهجوه حو  يمن بوه حو  ا معني من يو واّللِ « ُصرُ ُ َولَيَوْنُصَرنَّ اّللَّ

 ا تباع ويتحاكم إىل منهجه يف رضى ويف تسليم ..
ريعته.وكان كووولكوووالم أمووو  ميمنووو  به،متبعووو  ملنهجه،حمتكمووو  إىل احانوووه ّبوووذا  -سوووبحانه  -ولقووود كوووان اّلِل 

   -اليهووولق  -صووور علووويهم ألووووم انصوووريهم.وكان يعووود املسووولمني النو  -ليهووولق ا -يهوووِلن مووون كوووأن عووودوها 
يودي أحقو  إ  علوى ذي   يتنصْي هلم.وقد حق  اّلِل هلم وعد .وعود  الوذي   ينالوه إ  امليمنولن حقا.والو

 العصب  امليمن  حني تقلم.
لووى ن ينصوورووم ع كوول زمووافووال يهللننووا مووا نلقووا  موون نصوورة امللحوودين واملشووركني والصووليبيني لليهوولق.فهم يف

ذا األموور هووا يتحقوو  سوولمني ..فليسووحل هووذ  هووك النصوورة ..ولكوون كووذلك   حوودعننا هووذا.فإ ا سووالم وامل
لمني.مث سووأن يكلنوولا م -موورة واحوودة  -للمسوولمني  يوولم يكلنوولن مسوولمني  وليحوواول املسوولملن أن اربوولا 

 يروا  عينهم إن كان يبقى لليهلق نصْي.
هم وااوووذ ن لعنووو  علووويفهم وقووولهلم وإعوووالن الأو أن يووونفعهم هوووذا النصوووْي  وبعووود التعجيوووه مووون أمووورهم ومووولق

املسلمني وغيظهم من أن مين اّلِل عليهم هذ  املن  ..منو  و  - -..ذخذ يف استنكار ملقفهم من الرسلل 
نوودهم كووي ا  لهم موون عالوودين والنصوور والتمكني.وحسوودهم هلووم علووى مووا أعطوواهم اّلِل موون فضووله.وهم   يعطوو

 د أفوام علويهماّلِل قو يعوتهم واسوتكثار أي عطواء ينالوه غوْيهم موع أنويكش  يف اللقحل ذاتوه عون كوزازة نب
َن ْم َنِصووويه  ِموووأَْم هَلُووو:»وعلوووى آابئهم،فلوووم يعلمهوووم هوووذا الفووويخ السوووماح  و  ميووونعهم مووون احلسووود والكنووولق 

َقوْد آتَوْينوا آَل ِإبْوراِهيَم  ِموْن َفْضوِلِهف فوَ  اّللَُّ لى ما آ ُهومُ اَس عَ اْلُمْلِكف فَِإذا    يُوْيتُلَن النَّاَس نَِقْيا   أَْم َُيُْسُدوَن النَّ 
 « ..اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ ،َوآتَوْيناُهْم ُمْلكا  َعِظيما  

 -كا   هوووول هووووم كوووور اي عجبووووا  إوووووم   يطيقوووولن أن يوووونعم اّلِل علووووى عبوووود موووون عبوووواق  بشووووكء موووون عنوووود  ..ف
بكوووزازهتم  -صووويه لضووونلا ل هلوووم نصووويه يف ملكه،الوووذي ميووون  منوووه ويفووويخف لووول كوووان هلوووم نهووو -سوووبحانه  
  كوووزازة يهووولق وهوووذ    تسوووم -نووواس نقوووْيا ..والنقوووْي النقووورة تكووولن يف لهووور النووولاة أن يعطووولا ال -وكوووحهم 

صوويه ا يف امللووك نن لوويك هلوووأيرهتووا البغيضوو  أن تعطيهووا للنوواس،لل كووان هلووا يف امللووك نصوويه  واحلموود ّلِل أ
  ..وإ  هللك الناس مجيعا وهم   يعطلن حَّت النقْي  
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املسلمني،على ما آ هم اّلِل من فضله ..من هوذا الودين الوذي و  - -أم لعله احلسد ..حسد رسلل اّلِل  
لر والثقووو  هوووبهم النوووأنشوووأهم نشوووأة أخووورى ووهوووه هلوووم مووويالقا جديووودا،وجعل هلوووم وجووولقا إنسوووانيا متميوووزا وو 

 والطمأنين  واليقني كما وهبهم النظاف  والطهر،مع العز والتمكنيف
رب ا؟وواهلني علووى العوو للحسوود موون يهلق.مووع تفليووحل أنماعهووا يف السووياقة األقبيوو  وا قتصوواقي  وإنووه فعووال

 املتفرقني املتخاصمني ..يلم أن   يكن هلم قين ..
 يفوهوم غوارقلن   األرمفولكون ملواذا ُيسودون النواس علوى موا آ هوم اّلِل مون فضوله مون النبولة والتمكوني يف

 كوذلك  كوآ هوم امللو -وهوك النبولة  -آ   اّلِل وآلوه الكتواب واحلكمو  فضول اّلِل مون عهود إبوراهيم ..الوذي 
ْي غوونهم فريوو  موون موو،بل كووان والسووياقة.وهم   يرعوولا الفضوول و  ُيتفظوولا ابلنعموو ،و  يصوولنلا العهوود القوودمي

 امليمنني.
ِكتوواَب يَم الْ بْووراهِ نووا آَل إِ فَوَقووْد آتَويْ »وموون يوويت هووذا الفضوول كلووه   يليوو  أن يكوولن موونهم جاحوودون كووافرون  

ُهْم َمْن آَمَن بِهِ   «. َعْنهُ ْم َمْن َصدَّ ،َوِمنوْهُ َواحلِْْكَمَ  َوآتَوْيناُهْم ُمْلكا  َعِظيما .َفِمنوْ
 ذيلوو   أمووا أنر سوود منووه إنووه ملوون أألم احلسوود:أن ُيسوود ذو النعموو  امللهوولب  لقوود ُيسوود انووروم ويكوولن احل

ن   وموون مث يكوول ز الفريوودل العميوو   كوور يهوولق  املتميووُيسوود اللاجوود املغموولر ابلنعم ،فهووذا هوول الشوور األصووي
 « ..َسِعْيا   وََكفى ِ ََهنَّمَ  »التهديد ابلسعْي،هل ا؟زاء املقابل هلذا الشر النكْي:

 القاعد  الشاملة لل هاء 57 - 56الدرس الخامس:

 عقووه ابلقاعوودةبراهيم،يإوعنوود مووا يبلوو  السوويا  هووذا املقطووع موون ذكوور ا ميووان والصوودوق عوون ا ميووان يف آل 
رم  كل حوني ويعول قين ويفكالشامل  للجزاء.جزاء املكذبني،وجزاء امليمنني ..هي ء وهي ء أمجعني ..يف  

ا َسووْلَ  ُنْصووِليِهْم وا آِبايتِنووَن َكَفوورُ ِإنَّ الَّووِذي»:هووذا ا؟ووزاء يف صوولرة مشووهد موون مشوواهد القياموو  العنيفوو  الرعيبوو 
ْلناُهْم ُجلُولقا  َغْْيَهوا لِيَوانرا ،ُكلَّما َنِضَجحْل ُجُللُقُهْم بَو َ كواَن َعزِيوزا  حَ ْلَعوذاَب.ِإنَّ اُذوُقلا دَّ ِكيما .َوالَّوِذيَن آَمنُولا  اّللَّ

ا أَْزواج  ِفيهووووووا أَبَوووووودا ،هَلُْم ِفيهوووووو ُر،خالِووووووِدينَ أْلَْوااَوَعِملُوووووولا الصَّوووووواحِلاِت َسووووووُنْدِخُلُهْم َجنَّووووووات  َعْوووووورِي ِمووووووْن َهِْتَهووووووا 
ْلناُهمْ بَ لُقُهْم ُكلَّما َنِضَجحْل ُجلُ « .....»ِخُلُهْم ِلال  لَِليال  ُمَطهَّرَة ،َونُدْ   « ...ُقلا اْلَعذابَ ُجُللقا  َغْْيَها لَِيُذو  دَّ

وللهولل ه اهللل.إنه مشهد   يكاق ينتهك.مشهد كاخا متكرر.يشوخا لوه اايوال،و  ينصور  عنوه  إنو
يفووا نعوير ووه كووذلك « ..كلمووا..»بلفووج واحوود  جاذبيوو  آسوورة قوواهرة  والسوويا  يرسووم ذلووك املشووهد ويكوورر 

  ا؟ملووووو  ..وير وووووه عجيبوووووا خارقوووووا للموووووألل  بتكملووووو« كلموووووا نضوووووجحل جلووووولقهم..»مفزعوووووا بشوووووطر مجلووووو  
ْلناُهمْ ..»   تزيووود   كوورني  واحووودة لوووه يف مجلووو ك..وامووول اهلووولل الرهيووه املفوووزع العنيوو    «ُجلُووولقا  َغْْيَهووا بَوودَّ

« لِيَووُذوُقلا اْلَعوووذابَ :»هل جووزاء وفوووا  وهووول مقصوولق.و  -ا ميووان  أت أسوووبابوقوود هتيوو -ذلووك جووزاء الكفووور 
 « ..يما  زا  َحكِ ِإنَّ اّللََّ كاَن َعزِي»..ذلك،أن اّلِل قاقر على ا؟زاء.حكيم يف تلقيعه:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 988 

 لحل.ليعلقد.كلموا نضوجحل بوويف مقابل هوذا السوعْي املتوأجج.ويف مقابول ا؟لولق الناضوج  املشولي  املعذبو  .
نُوولا الَّوِذيَن آمَ »  ..ْنود د.ويعلق األ  مون جديود.يف مقابول هوذا املشوهد املكوروب امللهول ا حو ا  مون جديو
 « :ارُ َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَوْ  »يف جنات ندي :« َوَعِمُللا الصَّاحِلاتِ 

أزواجووا  وْنوود يف ا؟نووات واالوود الوودائم« خالِووِديَن ِفيهووا أَبَوودا  »وْنوود يف املشووهد يبووا  وخلوولقا مطم نووا أكيوودا:
وورَة  »مطهوورة: َونُووْدِخُلُهْم ِلووال  :»..وْنوود رو  الظووالل النديوو  يوور  علووى مشووهد النعوويم « هَلُووْم ِفيهووا أَْزواج  ُمَطهَّ
مشوواهد »..تقابوول كاموول يف ا؟ووزاء.ويف املشوواهد.ويف الصوولر.ويف ا يقوواع ..علووى نريقوو  القوورآن يف « لَلِوويال  
 .590ذات ا ُياء القلي النافذ العمي « القيام 

 
 

                                                 
 محه هللا (السيد ر ) «.قار الشرو «.»مشاهد القيام  يف القرآن»يراجع كتاب  - 590
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 [70إل   58(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  السادسة

 نأاا ا مة ا ساسي وشرط ا يمان وحد ا سالا

 
َ َذُْمووورُُكْم أَْن توُوووَيُقوا اأْلَمووواانِت ِإىل أَْهِلهوووا وَ }  وووا ا اِبْلَعوووْدِل ِإنَّ اّللََّ  النَّووواِس أَْن َهُْكُمووول ْموووُتْم بَووونْيَ ِإذا َحكَ ِإنَّ اّللَّ  نِِعمَّ

يعوووا  َبِصوووْيا  ) َ كووواَن  َِ َ َوأَِني( اي أَيُوَهوووا ا58يَِعُظُكوووْم بِوووِه ِإنَّ اّللَّ  َوأُوِ  اأْلَْموووِر عُووولا الرَُّسوووللَ لَّوووِذيَن آَمنُووولا أَِنيعُووولا اّللَّ
وُتمْ ُسولِل إِ ِمْنُكْم فَِإْن تَناَزْعُتْم يف َكوْكء  فَووُرُقوُ  ِإىَل اّللَِّ َوالرَّ  ْليَووْلِم اهْلِخوِر ذلِوَك َخوْْي  َوَأْحَسوُن ِمنُولَن اِبّللَِّ َواتُويْ  ْن ُكنوْ

ُوْم آَمنُو59َشِْويال  ) رِيوُدوَن أَْن يَوَتحواَكُملا يُ موا أُنْوزَِل ِموْن قَوْبلِوَك  إِلَْيوَك وَ لا ِ وا أُنْوزِلَ ( أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن يَوْزُعُملَن َأوَّ
ِإذا ِقيوَل هَلُوْم تَعواَلْلا ( وَ 60ْم َضوال   بَِعيودا  )ْن ُيِضولَّهُ طاُن أَ َيْكُفوُروا بِوِه َويُرِيوُد الشَّويْ  ِإىَل الطَّاُغلِت َوقَوْد أُِموُروا أَنْ 

ُ َوِإىَل الرَُّسلِل رَأَْيحَل اْلُمناِفِقنَي َيصُ  ُهْم ُمِصويَب   ِ وا ( َفَكْيوَ  ِإذا َأصوا61ا  )ْنَك ُصُدوقعَ ُدوَن ِإىل ما أَنْوَزَل اّللَّ بَوتوْ
ُ موووا يف أُول ِوووَك الَّووو (62ْلِفيقوووا  )ْحسووواان  َوتوَ  َّ إِ إِ حْل أَيْوووِديِهْم مُثَّ جووواُ َ  َُيِْلُفووولَن اِبّللَِّ ِإْن أََرْقان قَووودَّمَ  ِذيَن يَوْعلَوووُم اّللَّ

ُهْم َوِعْظُهْم َوُقْل هَلُْم يف أَنْوُفِسهِ  ُسولل  ِإ َّ لُِيطواَع إبِِْذِن ْن رَ ( َوموا أَْرَسوْلنا ِمو63) بَِليغوا  ْم قَوْل   قُوُللِّبِْم فََأْعِرْم َعنوْ
ُوْم ِإْذ لََلُمولا أَنْوُفَسوُهْم جواُ َ  فَاْسوتَوْغَفرُ  َ تَوولَّااب  َرِحيموا  )َفَر هَلُوُم الرَُّسولُل لَ  َواْسوتَوغْ وا اّللََّ اّللَِّ َوَلْل َأوَّ ( 64َلَجوُدوا اّللَّ
ونَوُهمْ َفال َوَربَِِك   يُوْيِمنُولَن َحوَّتَّ ُُيَكُِِمولَ  ِفيموا َكوَجرَ  وُدوا  مُثَّ  بَويوْ ا َقَضوْيحَل َوُيَسولُِِملا ِ َّويف أَنْوُفِسوِهْم َحَرجوا     اَِ

ُهْم َولَوْل ايرُِكوْم موا فَوَعلُولُ  ِإ َّ قِ ُرُجولا ِموْن َسوُكْم أَِو اخْ ( َوَلْل أانَّ َكتَوْبنوا َعلَوْيِهْم أَِن اقْوتُولُولا أَنْوفُ 65َتْسِليما  )  قَِليول  ِمونوْ
ُووْم فَوَعلُوول   (67ا  هَلتَوْينوواُهْم ِمووْن لَووُدانَّ َأْجوورا  َعِظيمووا  )( َوِإذ66 )ْثِبيتووا  ا مووا يُلَعظُوولَن بِووِه َلكوواَن َخووْْيا  هَلُووْم َوَأَكوودَّ توَ َأوَّ

َ َوالرَّ 68َوهَلَووَديْناُهْم ِصوورانا  ُمْسووَتِقيما  ) ِبيِِوونَي ْم ِمووَن النَّ  َعلَووْيهِ أَنْوَعووَم اّللَُّ  ُسوولَل فَُأول ِووَك َمووَع الَّووِذينَ ( َوَمووْن يُِطووِع اّللَّ
وووودِِيِقنَي َوالُشووووَهداِء َوالصَّوووواحلِِنَي َوَحُسووووَن أُول ِووووَك َرِفيقوووو لِووووَك اْلَفْضووووُل ِمووووَن اّللَِّ وََكفووووى اِبّللَِّ َعِليمووووا  ذ( 69ا  )َوالصِِ

(70) } 
 إنشاء القرآن لألمة المسلمة -مقدمة الوحد   

ل بيووان كووورط نه يتنوواو حيوواة األموو  املسوولم .إ هووذا الوودرس يتنوواول ملضوولعا خطووْيا ..امللضوولع األساسوووك يف
امتزاجوه قو  ارتبانوه و ،ومن نريا ميان وحِد  متمثال يف النظام األساسك هلوذ  األمو  ..ومون امللضولع يف ذاتوه

 ابلنظام األساسك لام ،يستمد خطلرته وخطر  ..
ا قووال اّلِل تعوواىل يف هوول حرجهووا إىل اللجوولق إخراجا.كمووو  -ذ  األموو  وينشوو ها وهوول ينشووىء هوو -إن القوورآن 

ُتْم َخْْيَ أُمَّ   أُْخرَِجحْل لِلنَّاسِ »التعبْي القرآين الدقي :  .« .ُكنوْ
َخوْْيَ أُمَّو   »إن القرآن وهل ينشىء هذ  األم  من حية   تكن وينشو ها لتصوب  أمو  فريودة يف  ريو  البشور:

ضووك يف احلدية:حقيقوو  إنشوواء القوورآن ..واووه أن نيكوود هووذ  احلقيقوو  ونلضووحها قبوول امل« أُْخرَِجووحْل لِلنَّوواسِ 
إنشواء وتنشو  ،كانحل مويالقا جديودا لامو  بول  -علوى التحقيو   -هلوذ  األمو  وتنشو تها معوا ..فقود كانوحل 

يف صوووولرة جديوووودة  و  تكوووون مرحلوووو  يف نريوووو  النشووووأة و  خطوووولة يف سووووبيل « لإلنسووووان»موووويالقا جديوووودا 
لامو  « مويالقا»و«  نشوأة» -علوى وجوه التحديود  -التطلر،و  حَّت ويب  من ويبات النهض   إ ا كانوحل 
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وهوول  -والنتوو  األخوورى موون املووأيلرات ا؟اهليوو   -العربيوو  ولإلنسووان كلووه  وحووني ننظوور إىل الشووعر ا؟وواهلك 
قيلان العرب،الذي تضمن أعلى وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة واللجلق،والكولن وا نسوان واالو  

م،ومكنلن مشوووواعرهم،وجمملع تصوووولراهتم ولبوووواب يقووووافتهم وحضووووارهتم والسوووولل  كمووووا تضوووومن معووووا  حيوووواهت
 وكينلنتهم كلها اب ختصار ..

ه رآن وموا تضومن لول القويفحني ننظور إىل جمملعو  الثقافوات والتصولرات والقويم الويت يتضومنها هوذا الوديلان 
 تموع ومون تصوولرلمجظوام لنمون نظورة لللجولق واحليواة،وللكلن وا نسووان ومون قويم يف احليواة ا نسواني  وموون 

 لغاي  اللجلق ا نساين.ومن تنظيم واقعك يقلم على أساس هذا التصلر ..
يف  .مثل يف قيلاووالويت تتمثوامث ننظر إىل واقع العرب قبل ا سالم وبعد  ..يف لل تلك التصلرات ا؟اهلي  

 لل هذ  التصلرات القرآني  اليت اثل املنهج الرابين ..
نوا علوى وجوه مي :يتبني لاة ا سوالملوأيلر واحليواة اللاقعيو  ..يف لول القورآن وواقوع احليوحني ننظور إىل الوديلان ا

  مون صونع اّللِ « إخراجوا» التأكيد والتحديد ..أوا كانوحل نشوأة و  تكون خطولة و  مرحلو  و  ويبو   كانوحل
 -يمووا نعلووم ف -األخووْية كتعبووْي القوورآن الوودقي  ..وكانووحل أعجووه نشووأة وأغوورب إخووراج ..فهووك املوورة األوىل و 

عجووه    ولكوون  فيهووا حيوواة موون خووالل الكلمووات« ختوورج»الوويت تنبثوو  فيهووا أموو  موون بووني قفوويت كتوواب  و
 ..فهذ  الكلمات ..كلمات اّلِل ..

ن كلماتوووه وقبووول أاّلِل ب« حرجهوووا»ومووون أراق اجملاقلووو  واملماحلووو ،فليقل لنوووا أيووون كانوووحل هوووذ  األمووو  قبووول أن 
 ينش ها اّلِل بقرآنهف

انووحل يف سووجل كف أيوون  «ينا نسووا»ا كانووحل يف ا؟زيوورة العربيوو   ولكوون أيوون كانووحل يف اللجوولق إننووا نعوور  أووو
وموواذا     ا نسوواني فالعامليوو احلضووارة البشووري ف أيوون كانووحل يف التوواري  العوواملكف أيوون كانووحل علووك علووى املائوودة

 كانحل تقدم على هذ  املائدة،فيعر  اب ها وُيمل نابعهاف
ها وقوواقت وقوواقت نفسوو ا ّبووذا الوودين ونشوو حل تنشوو تها ّبووذا املوونهج القوولميهووذ  األموو  نشووأهت« نشووأت»لقوود 

.وأمامنوووا .شوووكء آخووور البشوووري  بعووود ذلوووك بكتووواب اّلِل الوووذي يف يدها،و نهجوووه الوووذي نبوووع حياهتوووا ..  ب
 ف«لنَ أََفال تَوْعِقلُ ْكرُُكْم ..اب  ِفيِه ذِ ْم ِكتاَلَقْد أَنْوزَْلنا إِلَْيكُ »التاري   وقد صدقها اّلِل وعد  وهل يقلل للعرب:

وجوووولق »فبسوووبه مووون هوووذا الكتووواب ذكوووورت هوووذ  األمووو  يف األرم وكوووان هلوووا قورهووووا يف التووواري  وكوووان هلوووا 
ابتداء،وحضارة عامليو  تنيوا ..ذلوك بينموا يريود مجاعو  مون احلمقوى أن يرفضولا نعمو  اّلِل هوذ  علوى « إنساين

ة ألهوووول األرم قانبوووو  يف العوووورب وبلسوووواوم األموووو  العربيوووو  واحوووودوا فضوووول اّلِل يف أن جعوووول كلمتووووه األخووووْي 
يريوودون أن حلعوولا هووذا الوورقاء الووذي ألبسووهم اّلِل إاي   -..وموون مث جعوول هلووم وجوولقا وذكوورا و رحووا وحضووارة 

وأن ميزقوولا هووذ  الرايوو  الوويت قووواقهتم إىل الووذكر واجملوود ..بوول إىل اللجوولق يووولم أخوورج اّلِل موونهم األموو  املسووولم   
..وحطوووو  ويثبووووحل مالموووو  ا سووووالم « ينشوووو ها»هووووذ  األموووو  و« ينشووووى ء» كووووان نقوووولل ..إن القوووورآن حووووني
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ويطموووك وميحووول مالمووو  ا؟اهليووو  يف  -الووويت التقطهوووا مووون سوووف  ا؟اهليووو   -ا؟ديووودة،يف ا؟ماعووو  املسووولم  
 على أساس امليالق ا؟ديد .. -أو يقيمه ابتداء  -حياهتا ونفلسها ورواسبها ..وينظم جمتمعها 

فوات ضواعها مون رللسوها وأو ؟ماع  املسلم  املعرك  يف ملاجه  ا؟اهلي  الراسوب  يف نفوحني كان حلم اب
لق  ثلووو  يف يهووو -هلوووا ا ومووون حل البي ووو  الووويت التقطهوووا املووونهج الووورابين منهوووا ويف ملاجهووو  ا؟اهليووو  الرابضووو  فيهووو

ن ني كووان القوورآ  حوولصووللتان يف الزمووان واملكووانمواملعركتووان  -املدينوو  ومنافقيهووا ومشووركك مكوو  ومووا حلهلووا 
حوِد ا سوالم  ميوان و يصنع ذلك كلوه ..كوان يبودأ فيقويم للجماعو  املسولم  تصولرها الصوحي ،ببيان كورط ا

اسوك،الذي مييوز وجلقهوا مون وجولق ا؟اهليو  نظامهوا األس -ط  ابلوذات يف هذ  النق -ويرب  ّبذا التصلر 
  ..وتقلقهم إىل اّللِ حلهلا ويفرقها خبصائا األم  اليت أخرجحل للناس،لتبني للناس،

شورط للر ا سوالمك مون التصو نظامها الرابين ..وهذا الدرس يتلىل بيان هذا النظام األساسوك،قائما ومنبثقوا
 ا ميان وحِد ا سالم 

 نهج الوذيتلقوى ّبوا واملوتقو  الويت إنه يتلىل هديد ا؟ه  اليت تتلقوى منهوا األمو  املسولم  مونهج حياهتوا والطري 
لط  ام فيهوا والسولو  األفهوى،وترق إليه ما اوِد مون مشوكالت وأقضوي    يورق فيهوا نوا وختتتفهم به ما تتلق

 م ..  ا سالاليت تطيعها وعل  ناعتها ومصدر سلطاوا ..ويقلل:إن هذا هل كرط ا ميان وحدِ 
  أ و  تفووو  دة   تتجوووز هلوووذ  األمووو  ابلعقيووودة الووويت تووويمن ّبوووا ..يف وحووو« النظوووام األساسوووك»وعندئوووذ يلتقوووك 

 عناصرها ..
يت تبدو،بعود لقضوي  الواوهذا هل امللضولع ااطوْي الوذي الول  هوذا الودرس جوالء ققيقوا كوامال ..وهوذ  هوك 

 :إن مووو  املسووولمفيهوووا  إنوووه يقووولل لا« مسووولم»مطالعووو  هوووذا الدرس،بديهيووو  يعجوووه ا نسوووان كيووو  اووواقل 
 «لُِيطواَع إبِِْذِن اّللَِّ  أَْرَسْلنا ِموْن َرُسولل  ِإ َّ َوما » جملرق ا بالغ وا قناع:  -ذن اّلِل إب -الرسل أرسلحل لتطاع 

.. 
 -سوولل يف حيوواة الر  -كملا إىل موونهج اّلِل  ووثال إ  أن يتحووا  -ابتووداء  -ويقوولل هلووا:إن النوواس   ييمنوولن 

ليحسوبلا  -لا إليوه ن يتحاكميف أحكام الرسلل.وابقيا بعد  يف مصدريه القرآن والسن  ابلبداه  و  يكفك أ
كُِِمولَ  ِفيموا َن ..َحوَّتَّ ُيَُ فَوال َوَربِِوَك ..  يُوْيِمنُول »أن يتلقلا حكمه مسولمني راضوني: بل   بد من -يمنني م

ووُدوا يف أَنْوُفِسووِهْم َحَرجووا  ِ َّووا َقَضوو وونَوُهْم،مُثَّ   اَِ  ميووان وحوود ..فهووذا هوول كوورط ا« ْسووِليما  تَ ُيَسوولُِِملا ْيحَل وَ َكووَجَر بَويوْ
 ا سالم.
 م زعمهوم  يقبول مونه -ريع  اّلِل كوأي إىل غْي  -:إن الذين يريدون أن يتحاكملا إىل الطاغلت ويقلل هلا

إىل  أن يتحوواكملا م يريوودونأوووم آمنوولا  ووا أنووزل إىل الرسوولل ومووا أنووزل موون قبلووه.فهل زعووم كاذب.يكذبووه أِووو
ُووْم آَمنُوولا ِ ووا»الطوواغلت: ،يُرِيووُدوَن أَْن يَوَتحوواَكُملا مووا أُنْووزَِل ِمووْن قَوْبِلكَ  إِلَْيووَك وَ نْووزِلَ أُ  أََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن يَوْزُعُموولَن َأوَّ

 «.ُهْم َضال   بَِعيدا  لشَّْيطاُن أَْن ُيِضلَّ َويُرِيُد ا -ُروا أَْن َيْكُفُروا بِِه َوَقْد أُمِ  -ِإىَل الطَّاُغلِت 
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ِإذا ِقيووَل وَ »لل اّلِل:إىل رسوو التحوواكمويقوولل هلووا:إن عالموو  النفووا  أن يصوودوا عوون التحوواكم إىل مووا أنووزل اّلِل و 
ُ َوِإىَل الرَُّسلِل،رَأَْيحَل ا  «.وَن َعْنَك ُصُدوقا  ِقنَي َيُصدُ ْلُمنافِ هَلُْم:تَعاَلْلا ِإىل ما أَنْوَزَل اّللَّ

وأن تطيوع  -ن آيف هوذا القور  -عوز وجول  -ويقلل هلا:إن منهجها ا مياين ونظامها األساسك،أن تطيع اّلِل 
اي »من امليمنني الداخلني يف كورط ا ميوان وحود ا سوالم معكوم: وأو  األمر - سنته يف - - رسلل اّللِ 

 « ..ُكمْ ْمِر ِمنْ وِ  اأْلَ أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا أَِنيُعلا اّللََّ،َوأَِنيُعلا الرَُّسلَل.َوأُ 
تورق فيهوا  قضوي  الويت  دقة،واألويقلل هلا:إن املرجع،فيما ختتل  فيه وجهات النظر يف املسائل الطارئ  املتج
كوكء،فَوُرُقوُ  ِإىَل  َزْعُتْم يف ْن تَنوافَوإِ »أحكام نصي  ..إن املرجوع هول اّلِل ورسولله ..أي كوريع  اّلِل وسون  رسولله:

 « ..اّللَِّ َوالرَُّسللِ 
يف بوود الوودهر،  كذلك،أوّبووذا يبقووى املوونهج الوورابين مهيمنووا علووى مووا يطوورأ علووى احليوواة موون مشووكالت وأقضووي

لم  ،و  تكولن مسو  إ  بوهحياة األم  املسلم  ..واثل هذ  القاعدة نظامها األساسك،الذي   تكلن ميمن
 هوات النظوور إىلفيهووا وج إ  بتحقيقوه ..إذ هول اعوول الطاعو  بشورونها تلووك،ورق املسوائل الوويت عود وختتلو 

وووإِ »اّلِل ورسووولله ..كووورط ا ميوووان وحووود ا سوووالم ..كووورنا واضوووحا ونصوووا صووورُيا: ّللَِّ َواْليَووووْلِم ْيِمنُووولَن ابِ ُتْم توُ ْن ُكنوْ
 « ..اهْلِخرِ 

 «  شاءُ  ما ُقوَن ذِلَك ِلَمْن يَ ِه،َويَوْغِفرُ َرَ  بِ ِإنَّ اّللََّ   يَوْغِفُر أَْن ُيشْ »و  ننك ما سب  بيانه عند قلله تعاىل:
 -دوهم   ألووم عبو - ن اّللِ و من أن اليهلق وصملا ابلشر  ابّلِل،ألوم كانلا يتخذون أحبوارهم أراباب مون ق
 -د أنفسوهم نوابتوداء مون ع -ولكون ألووم قبلولا مونهم التحليول والتحورمي ومنحولهم حو  احلاكميو  والتشوريع 

سووور .وإن  ن زىن وإنوإ..»فجعلووولا بوووذلك مشوووركني ..الشووور  الوووذي يغفووور اّلِل كووول موووا عووودا .حَّت الكبوووائر 
 من مث إفوراق  ابحلاكميو .فهك أخواابألللهيو .و  -بحانه سو -..فورق األمور كلوه إىل إفوراق اّلِل « كرب اامر

 غفور لوه ذنلبوهطمع أن يخصائا األللهي .وقاخل هذا النطا  يبقوى املسولم مسولما ويبقوى املويمن ميمنوا.وي
د ميووان وحوو .إذ هوول كوورط اومنهووا كبووائر  ..أمووا خووارج هووذا النطووا  فهوول الشوور  الووذي   يغفوور  اّلِل أبوودا .

تُ »ا سالم.  ..«ْم تُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر ِإْن ُكنوْ
 .لم  يف األرمم  املسهذا هل امللضلع ااطْي الذي يتناوله هذا الدرس.اب ضاف  إىل بيان وليف  األ

ىل ِت إِ ْن توُوَيُقوا اأْلَمواانُمورُُكْم أَ  ذَْ ِإنَّ اّللََّ »من إقرار مباقئ العدل واال  على أساس منهج اّلِل القلمي السوليم:
وو.ِإنَّ اّللََّ .أَْهِلهووا.َوِإذا َحَكْمووُتْم بَوونْيَ النَّوواِس أَْن َهُْكُموولا اِبْلَعووْدِل  يعووا  َبِصووْيا  ا يَِعُظُكووْم بِووِه ..ِإنَّ  نِِعمَّ َ كوواَن  َِ «  اّللَّ

.. 
 وقد أملمنا به إمجا .فنأخذ يف ملاجه  النصلص تفصيال ..

 الحكم بالمدلواجب ا مة:رد ا مانة و 58الدرس ا ول:

َ َذُْمووورُُكْم أَْن توُوووَيُقوا اأْلَمووواانِت ِإىل أَْهِلهوووا وَ » وووا  النَّووواِس أَْن َهُْكُمووول ْموووُتْم بَووونْيَ ِإذا َحكَ ِإنَّ اّللَّ َ نِِعمَّ ا اِبْلَعوووْدِل.ِإنَّ اّللَّ
يعا  َبِصْيا   َ كاَن  َِ  « ..يَِعُظُكْم بِِه.ِإنَّ اّللَّ
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 «.الناس»كم بني ذا هل خلقها:أقاء األماانت إىل أهلها.واحلهذ  هك تكالي  ا؟ماع  املسلم  وه
 ابلعدل.على منهج اّلِل وتعليمه.

واألماانت تبدأ من األمان  الكثى ..األمان  اليت انط اّلِل ّبا فطرة ا نسان والويت أبوحل السوماوات واألرم 
عرفو  وا ميوان ابّلِل عون قصود وإراقة ..أمان  اهلداي  وامل« ا نسان»وا؟بال أن ُيملنها وأكفقن منها،ومحلها 

وجهوود واعا .فهووذ  أمانوو  الفطوورة ا نسوواني  خاصوو .فكل مووا عوودا ا نسووان أهلمووه ربووه ا ميووان به،وا هتووداء 
إليه،ومعرفته،وعباقته،وناعته.وألزموووه ناعووو  انملسوووه بغوووْي جهووود منوووه و  قصووود و  إراقة و  اعا .وا نسوووان 

ىل عقلووه،وإىل معرفتووه،وإىل إراقتووه،وإىل اعاهووه،وإىل جهوود  الووذي يبذلووه وحوود  هوول الووذي وكوول إىل فطرتووه،وإ
..وهوووذ  أمانووو  محلهوووا وعليوووه أن « َوالَّوووِذيَن جاَهوووُدوا ِفينوووا لَنَوْهوووِديَونوَُّهْم ُسوووبُوَلنا»لللصووولل إىل اّلِل،بعووولن مووون اّلِل:

 .591ييقيها أول ما ييقي من األماانت
 اليت ذمر اّلِل أن تيقى:ومن هذ  األمان  الكثى،تنبث  سائر األماانت،

 نفك حووَّت تكوولنجاهوودة الوووموون هووذ  األماانت:أمانوو  الشووهاقة هلووذا الوودين ..الشووهاقة لووه يف الوونفك أو   
 لللا:لنفك.فيقاترمج  له.ترمج  حي  يف كعلرها وسللكها.حَّت يرى الناس صلرة ا ميان يف هذ  

الكمووال  و ن االوو  ه علووى هووذا املثووال موومووا أنيووه هووذا ا ميووان وأحسوونه وأزكووا  وهوول يصوولغ نفوولس أصووحاب
ضوله فإليوه،وبيان  لة النواسفتكلن هذ  كهاقة هلذا الدين يف النفك يتوأير ّبوا اهلخورون ..والشوهاقة لوه بودع

يووويقي املووويمن الشوووهاقة  فموووا يكفوووك أن -ا الفضووول وهوووذ  املزيووو  يف نفوووك الداعيووو  بعووود اثووول هوووذ -ومزيتوووه 
والتبليوووو     الوووودعلةيهووووا النوووواس كووووذلك،وما يكوووولن قوووود أقى أمانوووولإلميووووان يف ذات نفسووووه،إذا هوووول   يوووودع إل

 والبيان.وهك إحدى األماانت ..
مث الشووهاقة هلووذا الوودين  حاولوو  إقوورار  يف األرم منهجووا للجماعوو  امليمنوو  ومنهجووا للبشووري  مجيعووا ..اناولوو  

يف حيوواة البشوور هوول   بكوول مووا ميلووك الفوورق موون وسوويل ،وبكل مووا الووك ا؟ماعوو  موون وسوويل .فإقرار هووذا املوونهج
 »كوووثى األمووواانت بعووود ا ميوووان الوووذايت.و  يعفوووى مووون هوووذ  األمانووو  األخوووْية فووورق و  مجاعووو  ..ومووون مث   

 على هذا األساس ..أقاء  حدى األماانت .. 592«ا؟َِْهاُق َمام  ِإىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ  

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»حقيق  ا نسان»فصل:« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع بتلسع كتاب  - 591
ُ َ  ُتكَ  -َعوووْن َعلِوووكِ  َوَجووواِبر  قَاَ :قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  - 592 ْسووواَلُم َعلَوووى َياَليَووو  :أَْهُل َ  إِلَوووَه ِإ َّ اّللَّ وووُروُهْم بِوووَذْنه  َوَ  َتْشوووَهُدوا َعلَوووْيِهْم :" بُوووِبَ اْ ِ فِِ

،َوَمْعرَِفُ  اْلَمَقوواِقيِر َخْْيَِهووا َوَكووِرَِها ِمووَن اّللَِّ،َوا؟َِْهواُق َمووام  إِ  ا اْلِقَياَمووِ  ُموو ىَل يوَووْلمِ ِبِشوْر   وود  ُ حُمَمَّ ِإىَل آِخووِر ِعَصووابَ   ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي،َ   - -ْذ بَوَعوَة اّللَّ
 (  وفيه متهم  4931[) 488/ 10ِلَك َجْلُر َجائِر  َوَ  َعْدُل َعاِقل  " .املعجم األوس  للطثاين ]يَونوُْقُخ ذَ 

ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ   ّ  مِ » : --ولكنه ورق َعْن أََنِك ْبِن َماِلك  َرِضَى اّللَّ وْن قَواَل  َ إِلَوَه َياَل ُ ْن َأْصِل اِ ميَاِن اْلَكوُ  َعمَّ  ُيَكفِِورُُ   َ ِإ َّ اّللَّ
اَل  َ يُوْبِطلُوُه َجوْلُر َجوائِر  َو َ َعووْدُل ْن يُوَقاتِوَل آَخوُر أُمَّوَِّت الودَّجَّ َوَجولَّ ِإىَل أَ   َعووزَّ بِوَذْنه  َو َ ُحْرُِجوُه ِموَن اِ ْسواَلِم ِبَعَمول  َوا؟َِْهواُق َموام  ُمْنوُذ بَوَعثَوِ  اّللَُّ 

(  372[ )432/ 1السونن الولارقة يف الفول للوداين ]و ( 18947[)156/ 9املكنوز ] -السونن الكوثى للبيهقوك«.ألَقْوَداِر َعاِقل  َواِ ميَواُن ابِ 
 حسن لغْي 
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ع النووواس ورق أمووواانهتم إليهم:أمانووو  مانووو  التعامووول موووأ -لداخلووو  يف ينوووااي موووا سوووب  ا -ومووون هوووذ  األمووواانت 
أمان  ال الناكوووو  .و لووووى األنفووووعاملعووووامالت واللقائووووع املاقي .وأمانوووو  النصوووويح  للراعووووك وللرعي .وأمانوووو  القيووووام 
التكوالي  ن اللاجبوات و لورابين موانافظ  على حرمات ا؟ماع  وأملاهلا ويغراهتوا ...وسوائر موا الول  املونهج ا

ذا هوواملهووا الوونا ن توويقى و ه ا مجووال ..فهووذ  موون األموواانت الوويت ذموور اّلِل أيف كوول جمووا  احليوواة علووى وجوو
 ا مجال ..

بووني  يعووا.  عوود مج« بووني النوواس»فووالنا يطلقووه هكووذا عوود  كووامال « النوواس»فأمووا احلكووم ابلعوودل بووني 
 ل حووو  لكووولهووواملسووولمني بعضوووهم وبعوووخ فحسوووه.و  عووود  موووع أهووول الكتووواب،قون سوووائر النووواس ..وإ وووا 

هج توووه عليهوووا حووو  العووودل يف املووونهوووك الووويت ي   -صوووف  النووواس  -فهوووذ  الصوووف  «.إنسووواان»بلصوووفه إنسوووان 
اب ر سووووووولقا وبيضوووووووا.عالرابين.وهوووووووذ  الصوووووووف  يلتقوووووووك عليهوووووووا البشووووووور مجيعوووووووا:ميمنني وكفارا.أصووووووودقاء وأعداء.

لوذي هوذا العودل ا -أمورهم  مَّت حكمحل يف -وعجما.واألم  املسلم  قيم  على احلكم بني الناس ابلعدل 
 سوووالم،وإ  يف حكوووم املسووولمني،وإ  يف عهوووود اإ  علوووى يووود  -رة يف هوووذ  الصووول  -  تعرفوووه البشوووري  قووو  

ثول منعموا قو ،يف  م توذ  لوهالقياقة ا سالمي  للبشري  ..والذي افتقدته من قبل ومن بعود هوذ  القيواقة فلو
ا األصووول ائووودة عووون هوووذز   أليووو  صوووف  أخووورى «  انس»هوووذ  الصووولرة الكرميووو  الووويت تتوووا  للنووواس مجيعوووا.ألوم 

هوك  -ا بكول مودلل هت -وذلك هل أساس احلكم يف ا سوالم كموا أن األمانو  «  الناس»الذي يش   فيه 
 أساس احلياة يف اجملتمع ا سالمك.

 -ّلِل نوه مون وعوج التوذكْي  اوالتعقيه على األمر  قاء األماانت إىل أهلها واحلكم بني الناس ابلعدل هل 
 « ..هِ بِ ِإنَّ اّللََّ نِِعمَّا يَِعُظُكْم »جه:ه.ونعم ما يعج اّلِل به ويل وتلجيه -سبحانه 

 بوه موا يعظكوم اّللِ  :إنه نعومونق  حلظ  أمام التعبْي من انحي  أسللب األقاء فيه.فاألصل يف تركيه ا؟مل 
خووث »ن كوواعلقاهتووا،يف مومت« نعمووا»واعوول نعووم مووا « اسووم إن»..ولكوون التعبووْي يقوودم لفووج ا؟الل ،فيجعلووه 

 .عظهم به .وهذا الذي ي -سبحانه  -بعد حذ  ااث ..ذلك ليلحك بشدة الصل  بني اّلِل « إن
لقله،وأسوورع   أبلوو  إىل ا..ولكون التعبووْي يسووميه عظوو .ألن العظوو« أموورا»إ ووا كانووحل « عظوو »مث إووا   تكوون 

هليووو  اه األخوووْي يف ء التعقيوووإىل اللجووودان،وأقرب إىل التنفيوووذ املنبعوووة عووون التطووولع والرغبووو  واحليووواء  مث اوووك
يعا  بَ »يعل  األمر ابّلِل ومراقبته وخشيته ورجائه: َ كاَن  َِ  .. «ِصْيا  ِإنَّ اّللَّ

 بوووني كووولن اّللِ النووواس و  والتناسووو  بوووني املوووأملر بوووه مووون التكوووالي  وهووول أقاء األمووواانت واحلكوووم ابلعووودل بوووني
 لعووووودل وقضووووواايايسووووومع ويبصر،قضوووووااي مناسوووووب  واضوووووح  ولطيفووووو  معوووووا ..فووووواّلِل «  يعوووووا بصوووووْيا»سوووووبحانه 

البسووووووات راعووووواة املاألمان .والعووووودل كوووووذلك يف حاجوووووو  إىل ا سوووووتماع البصووووووْي وإىل حسووووون التقوووووودير،وإىل م
 لسووميع البصووْيايصوودر عوون  املالبسووات والظوولاهر.وأخْيا فووإن األموور ّبمووا والظوولاهر،وإىل التعموو  فيمووا وراء

 بكل األملر.
 ورسوله ورد ا مر إل  هللا ورسوله :الميهان طاعة هللا59الدرس الثاني 
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ة،ويف  ال يف احليواجموف يف كول وبعد فاألمان  والعدل ..ما مقياسهماف ما منهج تصلر ا وهديود ا وتنفيوذ ا
 كل نشاط للحياةف

إىل مووا هكووم الحهمف و أنوو   موودللل األمانوو  والعوودل ووسووائل تطبيقهمووا وهقيقهمووا إىل عوور  النوواس واصووط
 لا همفأو أه -به عقلهلم 

هوذا  ذا حو  ..ولكوننسان ..هوإن للعقل البشري وزنه وقيمته بلصفه أقاة من أقوات املعرف  واهلداي  يف ا 
 .لووويك هنوووا  مووواييرات .العقوول البشوووري هووول عقووول األفوووراق وا؟ماعوووات يف بي ووو  موون البي ات،متوووأيرا بشوووَّت املووو

قووولل هوووذ  ن وعالن،وعكمووودللل مطلووو   إ وووا هنوووا  عقلوووك وعقلك،وعقووول فوووال« العقووول البشوووري»يسووومى 
يول ا مون هنا،واّبوَّت ايل اجململع  من البشر،يف مكان ما ويف زمان ما ..وهذ  كلها واقع  هحل مييرات ك
 اطوأ والصولابانود  مودى ّبا من هنا  ..و  بد من ميزان تبحل،ترجع إليه هذ  العقلل الكثوْية فتعور  ع

رات.وقيم  م والتصوول  والقصوولر يف هووذ  األحكووايف أحكامهووا وتصوولراهتا.ومدى الشووط  والغلوول،أو التقصووْي
 ان ..امليوووووزانذا امليوووووز هوووووالعقووووول البشوووووري هنوووووا هووووول أنوووووه األقاة املهيوووووأة لإلنسوووووان،ليعر  ّبوووووا وزن أحكاموووووه يف 

 الثابحل،الذي   مييل مع اهللى،و  يتأير بشَّت املييرات ..
لقويم ا.فتختول مجيوع ن ذاهتاملولازيو  عثة  ا يضعه البشور أنفسوهم مون مولازين ..فقود يكولن االول يف هوذ  ا

 ..ما   يرجع الناس إىل ذلك امليزان الثابحل القلمي.
ل كوونشوواط،يف  لوسووائر أوجووه اواّلِل يضووع هووذا امليووزان للبشوور،لامان  والعدل،ولسووائر القيم،وسووائر األحكام،

َ َوأَ »حقل من حقلل احلياة: ْم ..فَوِإْن تَنواَزْعُتْم أُوِ  اأْلَْمِر ..ِمْنكُ الرَُّسلَل،وَ  ِنيُعلااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا أَِنيُعلا اّللَّ
ُتْم تُوْيِمُنلنَ   « ..َأْحَسُن َشِْويال  ِم اهْلِخِر.ذِلَك َخْْي  وَ  َواْليَولْ اِبّللَِّ  يف ككء،فَوُرُقوُ  ِإىَل اّللَِّ َوالرَُّسلِل.ِإْن ُكنوْ

 ن وحد ا سالم.يف اللقحل الوذي يبوني فيوه قاعودةاكرط ا مي -بحانه س -ويف هذا النا القصْي يبني اّلِل 
 ك عنوود التلقووكدأ وتنتهووالنظووام األساسووك يف ا؟ماعوو  املسوولم  وقاعوودة احلكم،ومصوودر السوولطان ..وكلهووا تبوو

ى يوواة النوواس علووعوورم يف حموون اّلِل وحوود  والرجوولع إليووه فيمووا   يوونا عليووه نصووا،من جزئيووات احليوواة الوويت ت
ه يوووالوووذي ترجوووع إلالثابحل، لعقووولل واهلراء واألفهوووام ..ليكووولن هنالوووك امليوووزانمووودى األجيوووال  وووا ختتلووو  فيوووه ا

 العقلل واهلراء واألفهام 
ن واّلِل قود سو -ما ق ،وما كث منها وموا صوغر و ما جل منها  -ّلِل وحد  يف حياة البشر « احلاكمي »إن  

ن مث كووريع  موون موو - -ته كووريع  أوقعهووا قرآنه.وأرسوول ّبووا رسوول  يبينهووا للنوواس.و  ينطوو  عوون اهللى.فسوون
 كريع  اّلِل.

واّلِل واجه الطاعو .ومن خصوائا أللهيتوه أن يسون الشريع .فشوزيعته واجبو  التنفيوذ.وعلى الوذين آمنولا أن 
فطاعتووه إذن  - وا لووه موون هوذ  الصف .صووف  الرسوال  موون اّلِل  -وأن يطيعولا الرسوولل  -ابتووداء  -يطيعولا اّلِل 

جوزء مون  -علوى هوذا  -  الشريع ،وببياوا للناس يف سنته ..وسونته وقضوا   من ناع  اّلِل،الذي أرسله ّبذ
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ِإْن »بونا القورآن: -ّبوذ  الطاعو  وهوذا التنفيوذ  -وجلقا وعدما  -الشريع  واجه النفاذ ..وا ميان يتعل  
ُتْم تُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخرِ   ..فأما أولل األمر فالنا يعني من هم.« ُكنوْ

ملبوووني يف حووود ا سوووالم او ط ا ميوووان أي مووون املووويمنني ..الوووذين يتحقووو  فوويهم كووور  ..«أُوِ  اأْلَْمووِر ..ِموووْنُكْم وَ »
لنوووواس ابتووووداء لحوووو  التشوووريع ابحلاكميوووو  و  -سوووبحانه  -اهليووو  ..موووون ناعوووو  اّلِل وناعووو  الرسوووولل وإفووووراق اّلِل 

  فيوه العقولل واألفهوام واهلراء، وا  الرجولع إليوه أيضوا فيموا ختتلو و  -يموا نوا عليوه ف -والتلقك منه وحود  
    رسوولله أصووالصووال وناعوويوورق فيووه نووا لتطبيوو  املبوواقئ العاموو  يف النصوولص عليووه.والنا اعوول ناعوو  اّلِل أ

 و  األمور ..مونكم ..تبعوا لطاعو  اّلِل وناعو  رسولله.فال يكوررأواعل ناعو   -ل منه  ا أنه مرس -كذلك 
يقوورر أن نوواعتهم مسووتمدة موون ناعوو  اّلِل ل - -د ذكوور الرسوولل لفووج الطاعوو  عنوود ذكرهم،كمووا كررهووا عنوو

 بقيد ا ميان وكرنه ..« منكم»عد أن قرر أوم ب -وناع  رسلله 
وناعوو  أو  األموور ..موونكم ..بعوود هووذ  التقريوورات كلهووا،يف حوودوق املعوورو  املشووروع موون اّلِل،والووذي   يوورق 

قئ كوريعته،عند ا خوتال  فيوه ..والسون  تقورر حودوق نا  رمته و  يكولن مون انورم عنود موا يورق إىل مبوا
 - -َعووِن النَّووِبِِ  -رضووى هللا عنووه  -هووذ  الطاعوو ،على وجووه ا؟ووزم واليقووني:يف الصووحيحني َعووْن َعْبووِد اّللَِّ 

ِصووَي  ،فَِإَذا أُِمووَر ِ َْعِصووَي   فَووالَ َ ْووَع السَّووْمُع َوالطَّاَعووُ  َعلَووى اْلَمووْرِء اْلُمْسووِلِم،ِفيَما َأَحووهَّ وََكرَِ ،َمووا َ ْ يوُووْيَمْر ِ َعْ » قَوواَل 
 . 593«َوَ  نَاَعَ  

َوأََموووَرُهْم أَْن ،َسووورِيَّ   فَاْسوووتَوْعَمَل َرُجوووال  ِموووَن األَْنَصووواِر  - -قَووواَل بَوَعوووَة النَّوووِبُ  -رضوووى هللا عنوووه  -َعوووْن َعلِوووىِ  و 
أَْن ُتِطيعُوووولىِن . قَوووواُللا بَولَووووى . قَوووواَل فَووووامْجَُعلا ىِل َحطَب ووووا .  - -فَوَغِضووووَه فَوَقوووواَل أَلَووووْيَك أََموووورَُكُم النَّووووِبُ ،يُِطيعُوووولُ  
َويَوُقللُوولَن ،َوَجَعووَل بَوْعُضووُهْم مُيِْسووُك بَوْعض ووا ،فَوَقوواَل اْقُخُللَهووا . فَوَهُموولا ،فَوَقوواَل أَْوقِووُدوا اَنر ا . فََأْوقَووُدوَها ،َفَجَمعُوولا 

» فَوَقواَل  - -فَوبَولَوَ  النَّوِبَّ ،َفَسوَكَن َغَضوُبُه ،. َفَما زَالُولا َحوَّتَّ مَخَوَدِت النَّواُر  ِمَن النَّارِ  - -فَوَرْراَن ِإىَل النَِّبِِ 
َها ِإىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ    . 594«الطَّاَعُ  ِ  اْلَمْعُروِ  ،َلْل َقَخُللَها َما َخَرُجلا ِمنوْ

ْعووحُل َجوودَِّتى ُهَوودِِ  َعووحِل النَّووِبَّ وأخوورج َعووْن َُيْووىَي بْووِن ُحَصوونْي  قَوواَل  َِ َووا  َِ ووِ  الْووَلَقاِع  --ُّ َأوَّ َحْطُووُه ِ  َحجَّ
 .595«َوَلِل اْستُوْعِمَل َعَلْيُكْم َعْبد  يَوُقلقُُكْم ِبِكَتاِب اّللَِّ فَاْ َُعلا َلُه َوأَِنيُعلا » َوُهَل يَوُقلُل 

ْعووحلُ  تَوُه قَاَلحْل: َِ ووَع َجدَّ َحْطُووُه بَِعَرفَووات  َوُهوَل يَوُقلُل:َولَووْل اْسووتُوْعِمَل  َرُسولَل هللِا وعون َُيْووىَي بْوِن احْلَُصوونْيِ،أَنَُّه  َِ
ْعووحُل َأيب يَوُقوولُل:ِإيِنِ  أَلَرى لَووُه السَّووْمَع َعلَووْيُكْم َعْبوود  يَوُقوولقُُكْم ِبِكتَوواِب هللِا فَوواْ َُعلا لَووُه َوأَِنيُعلا،قَوواَل َعْبووُد هللِا:و َِ

 .596،َواْلَمْنَشِ  َواْلَمْكرَ ِ َوالطَّاَعَ  يف اْلُعْسِر َواْلُيْسرِ 

                                                 
 (8159[)1259/ 10( وأخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ] 7144[) 363/ 23املكنز ] -صحي  البخارى - 593
 ( 4871[)255/ 12املكنز ] -( وصحي  مسلم 4340[)562/ 14املكنز ] -صحي  البخارى - 594
 (4864[)248/ 12املكنز ] -صحي  مسلم - 595
 صحي  27812( 27269[)809/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ] - 596

 هللا . فالعثة هك احلكم  ا أنزل هللا ليك إ ،و  قيم  ألي حاكم مهما عال كعبه إذا   ُيكم  ا أنزل
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لوى نفسوه قينوه.أمينا عانوه هول و ّبذا اعل ا سالم كل فورق أمينوا علوى كوريع  اّلِل وسون  رسولله.أمينا علوى إمي
تسوومع أو موون هنوا ف ر مون هنواوعقلوه.أمينا علوى مصووْي  يف الودنيا واهلخورة ..و  اعلووه ّبيمو  يف القطيوع تزجوو

  ة   تتعوودق،و تبوع واحووداعو  واضح .والشووريع  الوويت تطواع والسوون  الوويت توتطيوع  فوواملنهج واضوو ،وحدوق الط
الوذي  فيه نا.وأما ي   يرقتتفر ،و  يتل  فيها الفرق بني الظنلن  ذلك فيما ورق فيه نا صري .فأما الذ

 هو  يكوولن فيوو -يعوورم موون املشووكالت واألقضووي ،على موودى الزمووان وتطوولر احلاجووات واخووتال  البي ووات 
فإنووه    -فهوام راء واألأو   يكوولن فيوه نووا علوى ا نووال  .. وا ختتلوو  يف تقودير  العقوولل واهلنوا قوانع،

 ي   كذلك تيها.و  ي   بال ميزان.
  ،وحودق   ودوقتهواق كلهو  يو   بوال مونهج للتشوريع فيوه والتفريوع ..ووضوع هوذا الونا القصوْي،منهج ا ج

 .الذي ُيكم منهج ا جتهاق أيضا« األصل»وأقام 
..رقو  إىل النصولص الويت تنطبو  عليوه ضومنا.فإن   تلجود « فَِإْن تَناَزْعُتْم يف َكْكء  فَووُرُقوُ  ِإىَل اّللَِّ َوالرَُّسوللِ »

النصووولص الووويت تنطبووو  علوووى هوووذا النحووول،فرقو  إىل املبووواقئ الكليووو  العامووو  يف مووونهج اّلِل وكوووريعته ..وهوووذ  
الوويت تتيووه فيهووا العقوولل كمووا ُيوواول بعووخ املخوواقعني أن ليسووحل عائموو ،و  فلضووى،و  هووك موون اجملهووالت 

مبووووواقئ أساسوووووي  واضوووووح  كووووول اللضووووول ،تغطك كووووول جلانوووووه احليووووواة  -يف هوووووذا الووووودين  -يقلل.وهنوووووا  
 .597 يزان هذا الدين األساسي ،وتضع هلا سياجا خرقه   حفى على الضمْي املسلم املضبلط

ووُتْم تُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلمِ » ئمني املوويمنني القووا وألو  األموورطاعوو  للرسوولل،ّلِل وال ..تلووك الطاعوو «  اهْلِخوورِ ِإْن ُكنوْ
ّلِل واليولم ط ا ميوان ابوتلوك كور  على كريع  اّلِل وسن  الرسولل ..ورق موا يتنوازع فيوه إىل اّلِل والرسولل ..هوذ 
..و   الشوورط مفقوولق ذاداء وهوواهلخر.كمووا أوووا مقتضووى ا ميووان ابّلِل واليوولم اهلخوور ..فووال يلجوود ا ميووان ابتوو

 يلجد ا ميان،مث يتخل  عنه أير  األكيد.
 غيوووه وال« لعظووو ا»وبعووود أن يضوووع الووونا املسوووأل  يف هوووذا اللضوووع الشووورنك،يقدمها مووورة أخووورى يف صووولرة 

ْحَسووُن  َخووْْي  َوأَ ذلِووكَ »يووه:والتحبيووه علووى حنوول مووا صوونع يف األموور ابألمانوو  والعوودل مث التحبيووه فيهووا وال غ
لوودنيا وأحسوون امووآ  يف  ..ذلووك خووْي لكووم وأحسوون مووآ .خْي يف الوودنيا وخووْي يف اهلخرة.وأحسوون «َشِْويووال  

وهوول  -اب اهلخورة ّلِل ويول موآ  يف اهلخورة كوذلك ..فليسوحل املسوأل  أن اتبواع هووذا املونهج يويقي إىل رضواء ا
 لقريب .اة ق  خْي الدنيا وحسن مآل الفرق وا؟ماع  يف هذ  احلياُيولكنه كذلك  -أمر هائل،عظيم 

البصوْي  حلكويم العلويما الصوانع  وزااي مونهج يضوعه لوه اّلِل ..اّللِ « ا نسان»إن هذا املنهج معنا :أن يستمتع 
ج   ان ..مووونهاابوووْي ..مووونهج بوووريء مووون جهووول ا نسوووان،وهلى ا نسان،وضوووع  ا نسان.وكوووهلة ا نسووو

و  ا؟ميوع، ب.ألن اّلِل ر شور علوى جيول .حماابة فيه لفرق،و  لطبق ،و  لشعه،و  ؟ونك،و  ؟يول مون الب
 ة لفرق،أو نبق ،أو كعه،أو جنك،أو جيل.كهلة انااب -ىل عن ذلك عللا كبْيا سبحانه وتعا -ختا؟ه 
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 حلقيقيو  هلوذ حلاجات اومنهج من مزااي ،أن صانعه هول صوانع هوذا ا نسوان ..الوذي يعلوم حقيقو  فطرتوه،وا
 عوون ىلسووبحانه وتعووا -ا ووسووائل خطاّبووا وإصووالحها،فال حووب  الفطرة،كمووا يعلووم منحنيووات نفسووه وقروّبوو

رب ارب  ثوووووا عووووون مووووونهج يلافووووو .و  يكلووووو  البشووووور مثووووون هوووووذ  التجوووووايف تيوووووه التجووووو -ذلوووووك علووووولا كبوووووْيا 
.فهل قي موا يشواءونداع املواالقاسي ،حني حبطلن هم يف التيه بال قليل  وحسوبهم أن اربولا يف ميودان ا بو

يوودر  و املوونهج  لبشري.وحسووبهم كووذلك أن ُيوواول هووذا العقوول تطبيوو  ذلووكجمووال فسووي  جوود فسووي  للعقوول ا
 ملاضع القياس وا جتهاق فيما تتنازع فيه العقلل.

ان منهجوا من لإلنسوومنهج من مزااي  أن صانعه هل صانع هوذا الكلن،الوذي يعويا فيوه ا نسوان.فهل يضو
 اققها،وينتفعليها،ويصوإيورو  يتعور  تتالءم قلاعد  مع نلاميك الكلن فوال يورو  يعوار  هوذ  النلاميك.بول 

 ّبا ..واملنهج يهديه يف هذا كله وُيميه.
يكرموه وُي موه واعول لعقلوه مكواان  -يف اللقحل الوذي يهودي فيوه ا نسوان وُيميوه  -ومنهج من مزااي  أنه 

 للعمووول يف املووونهج ..مكوووان ا جتهووواق يف فهوووم النصووولص الووولارقة.مث ا جتهووواق يف رق موووا  يووورق فيوووه نوووا إىل
النصوولص أو إىل املبوواقئ العاموو  للوودين ..ذلووك إىل اجملووال األصوويل،الذي ُيكمووه العقوول البشووري،ويعلن فيووه 

 .. 598سياقته الكامل :ميدان البحة العلمك يف الكلن وا بداع املاقي فيه 
 ..وصد  اّلِل العظيم.« ذِلَك َخْْي  َوَأْحَسُن َشِْويال  »

 طاغوتالاحاهللام إل  ال 65 - 60الدرس الثالث:

 نظووام األساسووكم،ويف الوحوني ينتهووك السوويا  موون تقريور هووذ  القاعوودة الكليوو ،يف كوورط ا ميوان وحوود ا سووال
 - يزعموولن لقاعوودة مثالاموو  املسوولم ،ويف موونهج تشووريعها وأصوولله ..يلتفووحل إىل الووذين ينحرفوولن عوون هووذ  

ىل غوووْي إأن يتحووواكملا  ووووم ميمنووولن  وهووم ينقضووولن كووورط ا ميوووان وحوود ا سوووالم.إذ يريووودونأ -بعوود ذلوووك 
 ..« ِإىَل الطَّاُغلِت َوَقْد أُِمُروا أَْن َيْكُفُروا بِهِ ..»كريع  اّلِل 

شووووووويطان ّبوووووووم مووووووون إراقة ال -وأمثووووووواهلم  -يلتفوووووووحل إلووووووويهم ليعجوووووووه مووووووون أمووووووورهم ويسوووووووتنكر ..وليحوووووووذرهم 
 ق نفاقا.كموادو هوذا الصو الضالل.ويص  حاهلم حني يدعلن إىل ما أنزل اّلِل وإىل الرسلل فيصدون.ويعتث

كموووا يصووو    -ل فيوووه ابتوووداء بووول وعووودم قخووول  -اعتوووث إراقهتوووم التحووواكم إىل الطووواغلت خروجوووا مووون ا ميوووان 
ا كلووه كوال ..ومووع هوذابل والنمعواذيرهم اللاهيو  الكاذبوو  يف اتبواع هوذ  ااطوو  املسوتنكرة،حني عور علوويهم الول 

سوبحانه  -طوع كلوه ببيوان موا أراق  اّلِل ىل النصو  هلوم ومولعظتهم ..وحوتم املقإ - -فهل يلجه رسولل اّلِل 
رة أخوورى مون إرسوال الرسول ..وهول أن يطواعلا ..مث بونا صوري  جوازم يف كورط ا ميوان وحود ا سوالم مو -
.. 
ُووووْم آَمنُوووولا ِ ووووا أُنْووووزَِل إِلَْيووووَك َومووووا أُنْووووزَِل ِمووووْن قَوْبِلَك.يُرِيووووُدوَن أَْن  » َتحوووواَكُملا ِإىَل يوَ أََ ْ تَوووووَر ِإىَل الَّووووِذيَن يَوْزُعُموووولَن َأوَّ

َويُرِيُد الشَّْيطاُن أَْن ُيِضلَُّهْم َضال   بَِعيودا .َوِإذا ِقيوَل هَلُْم:تَعواَلْلا ِإىل موا  -َوَقْد أُِمُروا أَْن َيْكُفُروا بِِه  -الطَّاُغلِت 
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ُ َوِإىَل الرَُّسوووولِل،رَأَْيحَل اْلُمنوووواِفِقنَي َيُصووووُدوَن َعْنووووَك ُصووووُدوقا .َفكَ  ُهْم ُمِصوووويَب   ِ ووووا قَوووودََّمحْل أَنْوووووَزَل اّللَّ ْيَ  ِإذا َأصووووابَوتوْ
 موووا يف قُوُللِّبِْم.فَوووَأْعِرْم أَيْوووِديِهْم،مُثَّ جووواُ َ ،َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ ِإْن أََرْقان ِإ َّ ِإْحسووواان  َوتَوْلِفيقا .أُول ِوووَك الَّوووِذيَن يَوْعلَوووُم اّللَُّ 

ُهْم،َوِعْظُهْم،َوقُوووْل هَلُوووْم يف أَنْوُفِسوووِهْم  ُوووْم َعنوْ .َولَوووْل َأوَّ ِإْذ  -قَووووْل   بَِليغا .َوموووا أَْرَسوووْلنا ِموووْن َرُسووولل  ِإ َّ لُِيطووواَع إبِِْذِن اّللَِّ
َ تَوووولَّااب  َرِحيمووووا  ..فَوووال َوَربِِووووَك    -لََلُمووولا أَنْوُفَسووووُهْم  جاُ َ ،فَاْسوووتَوْغَفُروا اّللََّ،َواْسووووتَوْغَفَر هَلُوووُم الرَُّسوووولُل،َلَلَجُدوا اّللَّ

ُدوا يف أَنْوُفِسِهْم َحَرجا  ِ َّا َقَضْيحَل َوُيَسلُِِملا َتسْ يُوْيِمنُ  نَوُهْم.مُثَّ   اَِ  « ..ِليما  لَن َحَّتَّ ُُيَكُِِملَ  ِفيما َكَجَر بَويوْ
ان هلجرة.يولم كوابل العهود إن هذا التصلير هلذ  اجململع  اليت تصفها النصلص،يلحك  ن هذا كوان يف أوائو

 لة ..ق -ون مع املنافقني الذين يتباقللن التعا -للنفا  صلل  وكان لليهلق 
قني اعو  مون املنوافقود يكلنولن مج - إىل الطواغلت -وهي ء الذين يريدون أن يتحاكملا إىل غْي كريع  اّلِل 

اعوو  موون اليهوولق الووذين كووانلا مجوقوود يكلنوولن  -مووا صوور  بلصووفهم يف اهليوو  الثانيوو  موون هووذ  اجململعوو  ك  -
إىل كتووواب اّلِل فيهوووا  إىل التحووواكم -ع بعضوووهم الوووبعخ أو أهووول املدينووو  قضوووي  موووحوووني عوووِد هلوووم أ -يووودعلن 

حووواكملن إىل فْيفضووولن ويت -عوووخ األقضوووي  بكموووا وقوووع يف   -..التووولراة أحيووواان،وإىل حكوووم الرسووولل أحيووواان 
 العر  ا؟اهلك الذي كان سائدا ..

ُْم آَمُنلا »ولكننا نرج  الفرم األول لقلله فيهم: .واليهولق « .أُنْوزَِل ِموْن قَوْبلِوكَ  لَْيوَك َومواإِ نْوزَِل ِ وا أُ يَوْزُعُملَن َأوَّ
ن أوووم الووذين يزعموول  افقلن هووم  يكلنوولا يسوولملن أو يزعموولن أوووم آمنوولا  ووا أنووزل إىل الرسوولل.إ ا كووان املنوو
 (.ابلرسل كلهم ا ميان آمنلا  ا أنزل إليه وما أنزل من قبله )كما هل مقتضى العقيدة ا سالمي  من

وقبول ظو  ويف خيث.بوب قري ذا   يكن يقع إ  يف السنلات األوىل للهجرة.قبل أن ختضد كلك  اليهولق يفوه
ن   اجململعوو  موود يف هووذْنووأن يتضوواءل كووأن املنووافقني ابنتهوواء كووأن اليهوولق يف املدينوو   علووى أيوو  حووال حنوون 
ن م إميووان الووذيّلِل بعوودموون ااهلايت،هديوودا كووامال ققيقووا حا ووا لشوورط ا ميووان وحوود ا سووالم،وْند كووهاقة 

 -د قسوووما مووون اّلِل سوووبحانه ْنوووكموووا « ا بِوووهِ ْكُفوووُرو يَ َوقَوووْد أُِموووُروا أَْن « »يُرِيوووُدوَن أَْن يَوَتحووواَكُملا ِإىَل الطَّووواُغلتِ »
 أقضويتهم.مث يف - -للن يف ا ميان و  ُيسبلن ميمنني حَّت ُيكملا الرسولل أوم   يدخ -بذاته العلي  

جوووووووزا عسوووووووليم،  فوووووووذوا قضووووووواء .ناع  الرضوووووووى،وتنفيذ ا رتيوووووووا  القلووووووول الوووووووذي هووووووول التيطيعووووووولا حكمه،وين
 واضطرارا.ولكن نمأنين  وارتضاء ..

ُووووْم آَمنُوووولا ِ ووووا أُنْووووزِ  » وَن أَْن يَوَتحوووواَكُملا ِإىَل زَِل ِمووووْن قَوْبِلَك.يُرِيوووودُ َك َومووووا أُنْووووَل إِلَْيووووأََ ْ تَوووووَر ِإىَل الَّووووِذيَن يَوْزُعُموووولَن َأوَّ
 « ..ال   بَِعيدا  لشَّْيطاُن أَْن ُيِضلَُّهْم ضَ َويُرِيُد ا -ُروا أَْن َيْكُفُروا بِِه َوَقْد أُمِ  -لِت الطَّاغُ 

يَوْزُعُمولَن »أ  تر إىل هذا العجه العاجوه ..قولم ..يزعمولن ..ا ميوان.مث يهودملن هوذا الوزعم يف آنف  قولم 
ُْم آَمُنلا ِ ا أُْنزَِل إِلَْيَك َوما أُْنزِلَ  مث   يتحواكملن إىل موا أنوزل إليوك وموا أنوزل مون قبلوكف إ وا «. ِمْن قَوْبِلكَ َأوَّ

يريووووودون أن يتحووووواكملا إىل كوووووكء آخووووور،وإىل مووووونهج آخووووور،وإىل حكوووووم آخووووور ..يريووووودون أن يتحووووواكملا إىل 
..الطواغلت ..الووذي   يسووتمد  ووا أنووزل إليووك ومووا أنوزل موون قبلووك.و  ضوواب  لووه و  ميزان، ووا أنووزل إليووك 
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موون قبلووك ..وموون مث فهوول ..نوواغلت ..نوواغلت ابقعائووه خاصووي  موون خوولاص األللهيوو .وناغلت  ومووا أنووزل
  نه   يق  عند ميزان مضبلط أيضا  

لطواغلت حمورم ا،أن هوذا وهم   يفعللن هذا عون جهول،و  عون لون ..إ وا هوم يعلمولن يقينوا ويعرفولن ااموا
 والقصد. .بل هل العمدل  و  لن.فليك يف األمر جها.« َوَقْد أُِمُروا أَْن َيْكُفُروا بِهِ »التحاكم إليه:

ذي ل الشويطان الووهوك  إ ووا ومون مث   يسوتقيم ذلوك الووزعم.زعم أووم آمنولا  ووا أنوزل إليوك وموا أنووزل مون قبلو
 يريد ّبم الضالل الذي   يرجى منه مآب ..

ووووووْيطاُن أَْن ُيِضوووووولَُّهْم َضووووووال   بَِعيوووووودا  » م التحوووووواكم إىل   وراء إراقهتووووووالكامنوووووو لوووووو ..فهووووووذ  هووووووك الع« َويُرِيووووووُد الشَّ
اكم إىل هتووووم التحووووالطاغلت.وهووووذا هوووول الوووودافع الووووذي يوووودفعهم إىل ااووووروج موووون حوووود ا ميووووان وكوووورنه إبراق

 تعر  من ُيور ملسلم ،لالطاغلت  هذا هل الدافع يكشفه هلم.لعلهم يتنبهلن فْيجعلا.ويكشفه للجماع  ا
 هي ء ويق  وراءهم كذلك.
ذي بلوه ..ذلوك الونوزل مون قأحاهلم إذا موا قعولا إىل موا أنوزل اّلِل إىل الرسولل وموا  وميضك السيا  يف وص 
ُ وَ َوِإذا ِقيووَل هَلُْم:تَعوواَلْلا ِإىل مووا أَنْوووَزَل ا »يزعموولن أوووم آمنوولا بووه:  َيُصووُدوَن َعْنووَك لِل،رَأَْيحَل اْلُمنوواِفِقنيَ ِإىَل الرَُّسووّللَّ

 يهيات املنطوووو ينوووواقخ بوووود إ  أن يكشوووو  نفسووووه  وذىب إ  أناي سووووبحان اّلِل  إن النفووووا  ذىب «.ُصوووُدوقا  
 الفطري ..وإ  ما كان نفاقا ...

ه .فإذا زعووم أنوون آموون بووهمووإن املقتضووى الفطووري البووديهك لإلميووان،أن يتحوواكم ا نسووان إىل مووا آموون بووه،وإىل 
ه ىل أمووور  وكووورعيتحاكم إآمووون ابّلِل وموووا أنزل،وابلرسووولل وموووا أنوووزل إليوووه.مث قعوووك إىل هوووذا الوووذي آمووون بوووه،ل

ديهيووووو  ال  البحوووووومنهجوووووه كانوووووحل التلبيووووو  الكاملووووو  هوووووك البديهيووووو  الفطريووووو .فأما حوووووني يصووووود وذىب فهووووول 
هيو  الفطريو  ذ  البديهوالفطري .ويكش  عن النفا .وينبء عن كوذب الوزعم الوذي زعموه مون ا ميوان  وإىل 

مث   يتحووووواكملن إىل مووووونهج اّلِل ول وووووك الوووووذين يزعمووووولن ا ميوووووان ابّلِل ورسووووولله.أ -بحانه سووووو -ُيووووواكم اّلِل 
ا  يف اهر النفووورسوولله.بل يصوودون عوون ذلووك املوونهج حووني يوودعلن إليووه صوودوقا  مث يعوورم مظهوورا موون مظوو

سوبه ب الرسولل أو ّلِل وإىلسللكهم حني يقعلن يف ورن  أو كاري  بسبه عدم تلبيتهم للدعلة إىل ما أنوزل ا
هُ ْيوَ  ِإذَفكَ »لوك.وهك معواذير النفوا :ميلهم إىل التحاكم إىل الطاغلت.ومعاذيرهم عنود ذ ْم ُمِصويَب   ا َأصوابَوتوْ

:ِإْن أََرْقان ِإ َّ ِإْحسامُثَّ جاُ  َ  -ا َقدََّمحْل أَْيِديِهْم  ِ  -  « ..ان  َوتَوْلِفيقا   َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ
حيووووة  -يلمووووذا   -وهووووذ  املصوووويب  قوووود تصوووويبهم بسووووبه انكشووووا  أموووورهم يف وسوووو  ا؟ماعوووو  املسوووولم  

لن معرضووني للنبووذ واملقانعوو  وا زقراء يف اللسوو  املسوولم.فما يطيوو  اجملتمووع املسوولم أن يوورى موون بينووه يصووبح
انسووا يزعموولن أوووم آمنوولا ابّلِل ومووا أنزل،وابلرسوولل ومووا أنووزل إليووه مث مييلوولن إىل التحوواكم لغووْي كووريع  اّلِل أو 

ع   إسوالم لووه و  إميان.وكول مووا لووه التحوواكم إليهوا ..إ ووا يقبول مثوول هوذا يف جمتموو يصودون حووني يودعلن إىل
من ا ميوان زعوم كوزعم هوي ء وكول موا لوه مون ا سوالم قعولى وأ واء  أو قود تصويبهم املصويب  مون للوم يقوع 
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ّبوووم نتيجووو  التحووواكم إىل غوووْي نظوووام اّلِل العووواقل ويعووولقون ابايبووو  والندامووو  مووون ا حتكوووام إىل الطووواغلت يف 
 ب  ابتالء من اّلِل هلم.لعلهم يتفكرون ويهتدون ..قضي  من قضاايهم.أو قد تصيبهم املصي

لقون إىل   كيوو  يعوووأايمووا كووان سووبه املصوويب  فووالنا القرآين،يسووأل مسووتنكرا:فكي  يكوولن احلووال حين ووذ
 ..« .اِبّللَِّ ِإْن أََرْقان ِإ َّ ِإْحساان  َوتَوْلِفيقا   َُيِْلُفلنَ »:- -الرسلل 

قيقووو    - -لرسووولل ا فعلووولا ...غوووْي قووواقرين علوووى ملاجهووو  اإووووا حوووال رزيووو  ..حوووني يعووولقون كووواعرين  ووو
ا هووول وقووود يكووولن هنووو -ت قوافعهوووم.ويف اللقوووحل ذاتوووه ُيلفووولن كووواذبني:أوم موووا أراقوا ابلتحووواكم إىل الطووواغل 

حتكووام إىل ا حسووان والتلفيوو   وهووك قائمووا قعوولى كوول موون ُييوودون عوون ا  إ  رغبوو  يف -عوور  ا؟اهليوو  
ريع  كو حتكوام إىل نشوأ مون ايريدون اتقاء ا ككا ت واملتاعه واملصواعه،اليت ت منهج اّلِل وكريعته:أوم

  الوووذين فووو  ..إووووا حجووود املختلاّلِل  ويريووودون التلفيووو  بوووني العناصووور املختلفووو  وا عاهوووات املختلفووو  والعقائووو
 -واّلِل  قني امللتوولين ..هووك هووك قائمووا ويف كوول حووني وحجوو  املنوواف -نني وهووم غووْي موويم -يزعموولن ا ميووان 

قووو  موووا تنطووولي عليوووه أنوووه يعلوووم حقي،- -كشووو  عووونهم هوووذا الووورقاء املسوووتعار.وحث رسووولله ي -سوووبحانه 
يَوْعلَووُم  َك الَّووِذينَ أُول ِوو:»جلاحنهم.ومووع هووذا يلجهووه إىل أخووذهم ابلرف ،والنصوو  هلووم ابلكوو  عوون هووذا ا لتوولاء

ُهْم َوِعْظُهْم،وَ  ُ ما يف قُوُللِّبِْم.فََأْعِرْم َعنوْ  « ..   بَِليغا  ُفِسِهْم قَولْ  أَنوْ يف ُقْل هَلُْم اّللَّ
علوووم ذير.واّلِل يذ  املعووواأول ووك الوووذين حفووولن حقيقووو  نوولاايهم وبووولاعثهم وُيتجووولن ّبوووذ  احلجج،ويعتووذرون ّبووو

  موع املنوافقني -حل يف ذلوك اللقو -خبااي الضمائر ومكنلانت الصدور ..ولكون السياسو  الويت كانوحل متبعو  
 ،وأخذهم ابلرف ،وانراق امللعظ  والتعليم ..كانحل هك ا غضاء عنهم

قووولل يووولقع مباكووورة يف ر ..كأ وووا العبوووْي مصووول ت«.َوقُوووْل هَلُوووْم ..يف أَنْوُفِسوووِهْم ..قَووووْل   بَِليغوووا  »والتعبوووْي العجيوووه:
 األنفك،ويستقر مباكرة يف القللب.

نهم مود كول موا بودا لله ..بعوسووا نم نوان إىل كنو  اّلِل وكنو  ر ا سوتقام  وهل يورغبهم يف العولقة والتلبو  و 
ني يودعلن إىل التحواكم إىل اّلِل حو - -من امليل إىل ا حتكام إىل الطواغلت ومون الصودوق عون الرسولل 

،واسوووتغفار  مووون الذنهفارهم اّللِ والرسووولل ..فالتلبووو  ابّبوووا مفتل ،والعووولقة إىل اّلِل   يفوووحل أواووووا بعووود واسوووتغ
 الرسلل هلم،فيه القبلل  

   حوال  عون -إبذنوه  -لا كله يقرر القاعدة األساسي :وهك أن اّلِل قد أرسل رسله ليطاعولكنه قبل هذا  
ُووُيطوواَع إبِِ لِ  ِإ َّ َومووا أَْرَسووْلنا ِمووْن َرُسوولل  »أموورهم.و  ليكلنوولا جموورق وعوواا  وجموورق مركوودين   .َولَووْل َأوَّ ْم ِإْذ ْذِن اّللَِّ

َ تَولَّااب  َرحِ ُسلُل،َلَلجَ ُم الرَّ ّللََّ،َواْستَوْغَفَر هلَُ لََلُملا أَنْوُفَسُهْم جاُ َ ،فَاْستَوْغَفُروا ا  « ..يما  ُدوا اّللَّ
بوووال  - يف اهلووولاء يلقوووك كلمتوووه وميضوووك.لتذهه« واعوووج»وهوووذ  حقيقووو  هلوووا وزووووا ..إن الرسووولل لووويك جمووورق 

ل موولن موودلل خوواقعلن عوون نبيعوو  الوودين ونبيعوو  الرسوول أو كمووا يفهووم الووذين   يفهكمووا يقوولل امل  -سوولطان 
 «.الدين»
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قها ها،وأخالإن الووووووووووودين موووووووووووونهج حيوووووووووووواة.منهج حيوووووووووووواة واقعي .بتشووووووووووووكيالهتا وتنظيماهتا،وأوضوووووووووووواعها،وقيم
ان ُيقوووووووو  وآقاّبا.وعباقاهتووووووووا وكووووووووعائرها كذلك.وهووووووووذا كلووووووووه يقضووووووووك أن يكوووووووولن للرسووووووووال  سلطان.سوووووووولط

 املنهج،وختضع له النفلس خضلع ناع  وتنفيذ ..
هج الوووودين.منهج اّلِل الووووذي أراق  يف هقيوووو  موووون -ق كوووورعه ذنووووه ويف حوووودو إب -واّلِل أرسوووول رسووووله ليطوووواعلا 

رسووول يّلِل ..و   عتوووه ناعووو لتصوووري  هوووذ  احلياة.وموووا مووون رسووولل إ  أرسوووله اّلِل،ليطووواع،إبذن اّلِل.فتكووولن نا
 موون مووع حكموو  اّللِ   يسووتقيمالرسوول جملوورق التووأير اللجداين،والشووعائر التعبديوو  ..فهووذا وهووم يف فهووم الوودين  

يهوا فليفو  الرسولل نيوا كول و وهك إقام  منهج معني للحياة،يف واقع احلياة ..وإ  فموا أهولن قإرسال الرسل.
 بتذللن    تذهلا املأن يق  واعظا.  يعنيه إ  أن يقلل كلمته وميضك.يسته  ّبا املسته ون،ويب

ن رسولل عو بعود ذلوك ومن هنا كان  ري  ا سالم كموا كوان ..كوان قعولة وبالغا.ونظاموا وحكما.وخالقو 
ي    للرسولل.وهققلم بقلة الشريع  والنظام،على تنفيذ الشوريع  والنظوام.لتحقي  الطاعو  الدائموت - -اّلِل 

 الووودين.إ  أنقوووال هلا:إراقة اّلِل مووون إرسوووال الرسلل.وليسوووحل هنالوووك صووولرة أخووورى يقوووال هلا:ا سوووالم.أو ي
أصوولها  لوو  ويبقووىاللضووع مووا ختت تكوولن ناعوو  للرسوولل،حمقق  يف وضووع ويف تنظوويم.مث ختتلوو  أكووكال هووذا

كووريع   .وهوواكم إىلسوولل اّللِ ر الثابحل.وحقيقتهووا الوويت   تلجوود بغْيهووا ..استسووالم ملوونهج اّلِل،وهقيوو  ملوونهج 
( ومون مث  إلوه إ  اّللِ كوهاقة أن  ابألللهيو  ) -سوبحانه  -اّلِل.وناع  للرسلل فيموا بلو  عون اّلِل،وإفوراق ّلِل 

 لت.ام إىل الطاغعدم احتكعل التشريع ابتداء حقا ّلِل،  يشاركه فيه سلا .و إفراق  ابحلاكمي  اليت ع
لطارئوو  ادة،واألحلال  املسووتجيف كثووْي و  قليوول.والرجلع إىل اّلِل والرسوولل،فيما   يوورق فيووه نووا موون القضووااي

 حني ختتل  فيه العقلل ..
رسولل  ليهوا علوى عهودنوافقني إا اّلِل امل يلهم عن هذا املنهج،الفرص  اليت قع« للملا أنفسهم»وأمام الذين 

 ورغبهم فيها .. -اّلِل،
ُووْم  » َ تَووولَّااب  َرِحيمووا  هَلُووُم الرَُّسوولُل،َلَلَجدُ  تَوْغَفُروا اّللََّ،َواْسووتَوْغَفرَ جاُ َ ،فَاْسوو -لا أَنْوُفَسووُهْم ِإْذ لََلُموو -َولَووْل َأوَّ « وا اّللَّ

 -سووبحانه  -هوول رحوويم يف كوول وقووحل علووى موون ييوب.و ..واّلِل توولاب يف كوول وقووحل علووى موون يتوولب.واّلِل 
..والووووذين    الرمحوووو يصوووو  نفسووووه بصووووفته.ويعد العائوووودين إليه،املسووووتغفرين موووون الووووذنه،قبلل التلبوووو  وإفاضوووو

قود انقضوحل فرصوتها.وبقك ابب اّلِل و  - -يتناوهلم هذا النا ابتداء،كان لديهم فرص  اسوتغفار الرسولل 
 خ.فمن أراق فليقدم.ومن عزم فليتقدم ..مفتلحا   يغل .ووعد  قائما   ينق

حَّت  يويمن موويمن، ،أنووه  بذاتوه العلي -سووبحانه  -وأخوْيا اوكء ذلووك ا يقواع احلاسووم ا؟وازم.إذ يقسوم اّلِل 
   أمور  كلوه.مث ميضوك راضويا  كمه،مسولما بقضوائه.ليك يف صودر  حورج منوه،و يف - -ُيكم رسولل اّلِل 

و َ  ِفيموابَِِك   يُوْيِمنُولَن َحوَّتَّ ُُيَكُِِمول َفال َورَ »يف نفسه تلجلج يف قبلله: وُدوا يف َكوَجَر بَويوْ  أَنْوُفِسوِهْم نَوُهْم.مُثَّ   اَِ
 « ..َحَرجا  ِ َّا َقَضْيحَل،َوُيَسلُِِملا َتْسِليما  
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بقووى ياتوه.فال ذويقسوم عليووه بومورة أخورى ْنوودان أموام كوورط ا ميوان وحووِد ا سوالم.يقرر  اّلِل سووبحانه بنفسه.
 لك قلل لقائل يف هديد كرط ا ميان وحِد ا سالم،و  شويل مليول.بعد ذ

ئفووو  مووون   علوووى نااللهوووم إ   احكووو    تسوووتح  ا حووو ام ..وهوووك أن هوووذا القووولل مرهووولن بزموووان،وملقل 
قيقو   حكثْيا.فهوذ    لويال و قالناس  وهذا قلل مون   يودر  مون ا سوالم كوي ا و  يفقوه مون التعبوْي القورآين 

م أو جموال للوله حقوائ  ا سوالم جواءت يف صولرة قسوم ميكود مطلقو  مون كول قيود ..ولويك هنوا مون  كلي 
ل هكوووويم كخصووووه.إ ا هوووول هكوووويم كووووريعته ومنهجووووه.وإ    يبوووو  هوووو - -ا يهووووام  ن هكوووويم رسوووولل اّلِل 

 -كود املرتودين ارتوداقا علوى عهود أيب بكور أوذلوك قولل  - -لشريع  اّلِل وسون  رسولله مكوان بعود وفاتوه 
دم ْي.وهول جمورق عوتلهم عليوه قتوال املرتودين:بل قواتلهم علوى موا هول قونوه بكثوهل الوذي قوا -رضك اّلِل عنه 

 اة  الطاع  ّلِل ورسلله،يف حكم الزكاة وعدم قبلل حكم رسلل اّلِل فيها،بعد اللف
يكفووك يف   له ..فإنووه أن يتحوواكم النوواس إىل كووريع  اّلِل وحكووم رسوول « ا سووالم»وإذا كووان يكفووك  يبووات 

ل م نوان  هوذا هونوان،يف انهوذا،ما   يصوحبه الرضوى النفسوك،والقبلل القلل،وإسوالم القلوه وا؟« ا ميان»
الم ل اقعاء ا سوميان  قبا سالم ..وهذا هل ا ميان ..فلتنظر نفك أين هك من ا سالم وأين هك من ا 

 واقعاء ا ميان 
 وثواا الملاها بهايسر الاكاليف الشرعية  68 - 66الدرس الرابع:

قبوول الرضووى والتسووليم بقضووائه،يعلق ليقوولل:إن و  - -وبعوود أن يقوورر أن   إميووان قبوول هكوويم رسوولل اّلِل  
 وهووذا القضوواء -  لسوولاها  -هووذا املوونهج الووذي يوودعلن إليووه وهووذ  الشووريع  الوويت يقووال هلم:هوواكملا إليهووا 

  يكلفهووم  يم ..إنووهوكووريع   ح ،وقضوواء رحووالووذي يتحووتم علوويهم قبللووه والرضوواء بووه ...إنووه موونهج ميسر،
 يعلووم ضووع  م ..فوواّللِ كووي ا فوول  نوواقتهم و  يكلفهووم عنتووا يشوو  علوويهم و  يكلفهووم التضووحي  بعزيووز علوويه

يريود  نهم ..وهول  م  قليل إا نسان ويرحم هذا الضع .واّلِل يعلم أوم لل كلفلا تكالي  كاق ،ما أقاها 
نهم موعل الكثوْيين  ،وما يودقعولا يف املعصوي  ..ومون مث   يكتوه علويهم موا يشوهلم العنحل،و  يريد هلوم أن ي

 للتقصْي واملعصي .
ّبووا لنوواللا  يعظهووم اّللِ  عظوو  الوويتولوول أوووم اسووتجابلا للتكووالي  اليسووْية الوويت كتبهووا اّلِل علوويهم واسووتمعلا للمل 
عوووزم والقصووود لهووودى ابللااهووود خوووْيا عظيموووا يف الووودنيا واهلخووورة وألعووواوم اّلِل ابهلووودى،كما يعوووني كووول مووون 

رُِكوْم موا فَوَعلُولُ  ،أَِو اْخُرُجولا ِموْن ِقايأَنْوُفَسوُكمْ  قْوتُوُللااَوَلْل أانَّ َكتَوْبنا َعَلْيِهْم أَِن »:والعمل وا راقة،يف حدوق الطاق 
ُهْم إِ  - ذا  هَلتَوْينواُهْم ِموْن لَوُدانَّ َأْجورا  َوَأَكودَّ تَوْثِبيتوا  َوإِ  مْ ْم فَوَعُللا ما يُلَعظُلَن بِوِه،َلكاَن َخوْْيا  هَلُوَوَلْل َأوَُّ  - َّ قَِليل  ِمنوْ

 « ..َعِظيما  َوهَلََديْناُهْم ِصرانا  ُمْسَتِقيما  
إن هذا املنهج ميسر لينهخ به كل ذي فطرة سلي .إنه   ُيتاج للعزائم ااارق  الفائق ،اليت   تلجود عواقة 

ىء هلووووووووذ  القلوووووووو  القليل .إنووووووووه جوووووووواء للنوووووووواس مجيعا.والنوووووووواس إ  يف القلوووووووو  موووووووون البشوووووووور.وهذا الوووووووودين   اوووووووو
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معاقن،وأللان،ونبقووات.من انحيوو  القوودرة علووى النهوولم ابلتكالي .وهووذا الوودين ييسوور هلووم مجيعووا أن يوويقوا 
 الطاعات املطللب  فيه،وأن يكفلا عن املعاصك اليت وى عنها.

إ  قليوووول  مووووا فعلهووووا لوووول كتبووووحل علوووويهموقتوووول النفك،وااووووروج موووون الووووداير ..مووووثالن للتكووووالي  الشوووواق ،اليت 
نهوووا عامووو  ن ينكووول عمنهم.وهوووك   تكتوووه ألنوووه لووويك املوووراق مووون التكوووالي  أن يعجوووز عنهوووا عامووو  النووواس وأ

 الناس.
قيو  السولي  العا ل النفولسكوبل املراق أن ييقيها ا؟ميوع،وأن يقودر عليهوا ا؟ميوع،وأن يشومل ملكوه ا ميوان  

ا مجيعوووووا أن ينميهووووونفلس،ونبقوووووات اهلمم،ونبقوووووات ا سوووووتعداقات و وأن ينوووووتظم اجملتموووووع املسووووولم نبقوووووات ال
 ويرقيها،يف أيناء سْي امللكه احلافل الشامل العريخ 

ملووا نزلوحل:"ولل أان كتبنووا علوويهم أن اقتلوولا أنفسوكم أو اخرجوولا موون قايركووم مووا :عون أيب إسووحا  السووبيعك قال
إِن موون :فقوواللووذي عافوواان  فبلوو  ذلووك النوول واحلموود هلل ا،لل أمووران لفعلنا:قووال رجوول،فعلوول  إ  قليوول منهم"

 599أميت َلرِجا  ا ميان أيبحل يف قللّبم من ا؟بال الرَّواسك.
يَووهُ ،وَعووِن ابْووِن ِكووَهاب   َعِن الووزَُبْْيِ بْووِن اْلَعلَّاِم"أَنَّووُه َخاَصووَم ،أن عبوود هللا بوون الووزبْي حديووه،أَنَّ عُووْرَوَة بْووَن الووزَُبْْيِ َحدَّ

فَوَقواَل ،يف ِكورَاج  ِموَن احْلَورَِّة َكوااَن َيْسوِقَياِن بِوِه ِكالُ َوا النَّْخلَ َصاِر َقْد َكوِهَد بَوْدرا  َموَع َرُسولِل اّللَِّ َرُجال ِمَن األَنْ 
فَوَغِضووووووَه ، َ مُثَّ أَْرِسووووووْل ِإىَل َجارِ ،اْسووووووِ  اَي زُبَووووووْْيُ :فَوَقاَل َرُسوووووولُل اّللَِّ ،فَووووووَأىَب َعَلْيووووووهِ ،َسوووووورِِِ  اْلَموووووواَء مَيُرُ :األَْنَصارِيُ 
مُثَّ اْحوِبِك ،اْسوِ  اَي زُبَوْْيُ :مُثَّ قَالَ ،فَوتَوَللََّن َوْجوُه َرُسولِل اّللَِّ ،اَي َرُسلَل اّللَِّ أَْن َكاَن اْبُن َعمَّتِوكَ :َوقَالَ ،األَْنَصارِيُ 

قَوْبوَل َذلِوَك َأَكواَر َعلَوى الوزَُبْْيِ اَن َرُسولُل اّللَِّ وَكَ ،يف الوزَُبْْيِ َحقَّوهُ َواْسَ َْعى َرُسولُل اّللَِّ ،اْلَماَء يَوْرِجُع ِإىَل ا؟ِْْدرِ 
ووووَعَ  لَووووُه َوِلاَْنَصووووارِيِِ  األَْنَصووووارِيَّ اْسووووَ َْعى لِلووووزَُبْْيِ َحقَّووووُه يف َصوووورِيِ  فَوَلمَّا َأْحَفووووَج َرُسوووولُل اّللَِّ ،َأْي أَرَاَق ِفيوووِه السَّ

ِ  اهليَووَ  ِإ  نَوزَلَووحْل  " فَووال َوَربِِووَك   يُوْيِمنُوولَن َحووَّتَّ ُُيَكُِِموولَ  ِفيَمووا َكووَجَر َوَمووا َأْحِسووُه َهووذِ :فَوَقوواَل الزَُبْْيُ ،احْلُْكمِ 
وووووُدوا يف أَنْوُفِسوووووِهْم َحَرجوووووا  ِ َّوووووا َقَضوووووْيحَل َوُيَسووووولُِِملا َتْسوووووِليما  "  َأَحوووووُدُ َا يُرِيوووووُد َعلَوووووى َصوووووو ووووونَوُهْم مُثَّ   اَِ اِحِبِه بَويوْ

 600ِبَذِلَك".
أُْنزَِلحْل يف الووووزَُبْْيِ بْووووِن اْلَعوووولَّاِم :قَالَ :" " فَووووال َوَربِِووووَك   يُوْيِمنُوووولَن "  اهليَوووو َ :اْلُمَسوووويِِِه يف قَوْللِووووهِ  وَعووووْن َسووووِعيِد بْوووونِ 

 .601أَْن َيْسِقَك اأَلْعَلى مُثَّ اأَلْسَفُل"فَوَقَضى النَِّلُ ،َوَحاِنِه ْبِن َأيب بَوْلتَوَعَ  اْخَتَصَما يف َماء  
نَوُهَما،"اْخَتَصووَم َرُجووالِن ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ :َلِق قَالَ وَعووْن َأيب اأَلْسوو ُرقَّاَن ِإىَل :فَوَقوواَل الَّووِذي َقَضووى َعَلْيووهِ ،فَوَقَضووى بَويوْ

وووا أَتَويَوووا ُعَموووَر قَووواَل الرَُّجووولُ ،اْنطَِلَقوووا ِإىَل ُعَمرَ ،نَوَعمْ :فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ،ُعَموووَر بْوووِن ااَْطَّابِ  طَّووواِب اَي ابْوووَن ااَْ :فَوَلمَّ
َنُكَموووووووا:فَوَقالَ ،َعلَووووووى َهوووووووَذاَقَضووووووى ِ  َرُسوووووولُل اّللَِّ  َفَخرََج ،ُرقَّاَن ِإىَل ُعَمووووووَر َحووووووَّتَّ َأْخووووووورَُج إِلَْيُكَمووووووا فَأَْقِضووووووَك بَويوْ

ا  ِإىَل َرُسوووولِل اّللَِّ َوأَْقبَوَر اهلَخووووُر فَووووارِ ،ُرقَّاَن ِإىَل ُعَمووووَر فَوَقتَولَووووهُ :ُمْشووووَتِمال َعلَووووى َسووووْيِفِه َفَضووووَرَب الَّووووِذي قَووووالَ ،إِلَْيِهَما
                                                 

 ( صحي  لغْي  9921[)526/ 8ميسس  الرسال  ] -[ وتفسْي الطثي 352/ 2قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 599
 ( صحي 5595[)231/ 4حامت ] تفسْي ابن أيب - 600
 ( صحي 5596[)232/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 601
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، َفَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ ،قَوَتَل ُعَمُر َواّللَِّ َصاِحِل َوَلْل َما َأيِنِ أَْعَجْزتُُه َلَقتَوَلِب ،اَي َرُسلَل اّللَِّ :فَوَقال: َموا ُكْنوحُل أَلُوُن
ُ تَوَعاىَل ،َاَْ ُِئ ُعَمُر َعَلى قَوْتِل ُمْيِمَننْيِ  ونَوُهْم مُثَّ " فَوال وَ :فَأَنْوَزَل اّللَّ َربِِوَك   يُوْيِمنُولَن َحوَّتَّ ُُيَكُِِمولَ  ِفيَموا َكوَجَر بَويوْ

ووووُدوا يف أَنْوُفِسووووِهْم َحَرجووووا  ِ َّووووا َقَضووووْيحَل َوُيَسوووولُِِملا َتْسووووِليما  "  فَوَهووووَدَر َقَم َذلِووووَك الرَُّجووووِل َوبَوووورَِئ ُعَموووو ُر ِمووووْن   اَِ
ُ أَْن َيُسنَّ َذِلَك بوَ ،قَوْتِلهِ  َنا َعَلْيِهُم أَِن اقْوتُوُللا أَنْوُفَسُكْم أَِو اْخُرُجلا ِمْن ِقاَيرُِكوْم َموا :فَوَقالَ ،ْعدُ َفَكرَِ  اّللَّ " َوَلْل أانَّ َكتَوبوْ

ُهْم  "  ِإىَل قَوْللِِه  "  َوَأَكدَّ تَوْثِبيتا  " "  .602فَوَعُللُ  ِإ  قَِليل  ِمنوْ
ووا تَووال َرُسوولُل اّللَِّ :وَعووْن ُكووَرْيِ  بْووِن ُعبَوْيوود  قَالَ  نَووا َعلَووْيِهْم أَِن اقْوتُولُوولا أَنْوُفَسووُكْم أَِو :َهووِذِ  اهليَوو َ  َلمَّ " " َولَووْل أانَّ َكتَوبوْ

ُهْم "  َأَكوواَر بِيَووِدِ  ِإىَل َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َرَواَحوو َ  َ َكتَووَه :فَوَقالَ ،اْخُرُجوولا ِمووْن ِقاَيرَُكووْم َمووا فَوَعلُوولُ  ِإ  قَِليوول  ِموونوْ َلْل أَنَّ اّللَّ
 .603َن َهَذا ِمْن أُولَِ َك اْلَقِليِل يَوْعِب اْبَن َرَواَحَ "َذِلَك َلَكا

ووا نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَووُ  َعلَوى َرُسوولِل اّللَِّ :وَعوِن احلََْسووِن قَالَ  نَووا َعلَووْيِهْم أَِن اقْوتُولُوولا أَنْوُفَسووُكْم أَِو :َلمَّ " " َولَووْل أانَّ َكتَوبوْ
ُهْم "  قَواَل أاَُنس  ِمووْن َأْصوَحاِب النَّوِلِِ  اْخُرُجولا ِموْن ِقاَيرُِكووْم َموا فَوَعلُولُ  ِإ  فَوبَوَلَ  ،لَووْل فَوَعوَل َربُونَوا َلَفَعْلنَووا:قَِليوول  ِمونوْ

 604اِ ميَاُن أَيْوَبحُل يف قُوُللِب أَْهِلِه ِمَن اْ؟َِباِل الُرَواِسك".:فَوَقاَل النَِّلُ ،النَِّلَّ 
ووا نَوزَلَووحلْ :ْْيِ قَالَ وَعووْن َعوواِمِر بْووِن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن الووزُبَ  نَووا َعلَووْيِهْم أَِن اقْوتُولُوولا أَنْوُفَسووُكْم "  قَوواَل أَبُوول :َلمَّ " " َولَووْل أانَّ َكتَوبوْ

 605َصَدْقحَل اَي أاََب َبْكر ".:اَي َرُسلَل اّللَِّ َواّللَِّ َلْل أََمْرَتِب أَْن أَقْوُتَل نَوْفِسك َلَفَعْلحُل.قَالَ :َبْكر  
نَوا َعلَوْيِهْم أَِن اقْوتُولُولا أَنْوُفَسوُكْم أَِو :ُسوِ َل ُسوْفَياُن َعوْن قَوْللِوهِ :قَالَ ،ُعَمَر اْلَعَدينِِ  وعن حُمَمََّد ْبِن َأيب  " " َولَوْل أانَّ َكتَوبوْ

ُهْم "  قَاَل النَِّلُ  ُهْم".َلْل نَوزََلحْل َكاَن اْبُن أُمِِ َعْبد  مِ :اْخُرُجلا ِمْن ِقاَيرُِكْم َما فَوَعُللُ  ِإ  قَِليل  ِمنوْ  606نوْ
عوور  رجالووه معرفووو  وييقوو  عميقوو  ققيقوو  ويعوور  مووون خصووائا كوول موونهم موووا  ي - -وكووان رسوولل اّلِل  

 يعرفه كل منهم عن نفسه  و
كوول واحوود موون رجالووه وخثتووه كووذلك ب - -يف السووْية موون هووذا الكثووْي موون الشوولاهد علووى خووثة الرسوولل 

.  ققو  عجيبوو  . للوه ..يفحبصووْي بكول موا حللوه ومون ابلرجوال والقبائول الويت كانوحل هاربوه ..خوثة القائود ال
 تدرس بعد الدراس  اللاجب .

كوان يعور  أن يف أمتوه مون يونهخ ابلتكوالي    - -وليك هذا ملضلعنا.ولكن ملضولعنا أن رسولل اّلِل 
الشوووواق  لوووول كتبووووحل عليهم.ولكنووووه كووووان يعوووور  كووووذلك أن الوووودين   اووووىء هلووووذ  القلوووو  املمتووووازة يف البشووووري   

الووذي خلقووه وحوودوق ناقتووه فلووم يكتووه علووى « ا نسووان»يعلووم نبيعوو  هووذا  -سووبحانه  -ن اّلِل كلها.وكووا

                                                 
 ( حسن مرسل 5597[)  233/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 602
 ( صحي  مرسل5601[)234/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 603
 ( صحي  مرسل5602[)235/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 604
 مرسل ( حسن5603[)235/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 605
 هنا  زايقات من عندي -( فيه انقطاع 5604[)235/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 606
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النووووواس يف الووووودين الوووووذي جووووواء للبشووووور أمجعوووووني،إ  موووووا هووووول ميسووووور للجميوووووع حوووووني تصووووو  العزمي ،وتعتووووودل 
 الفطرة،وينلي العبد الطاع ،و  يسته  و  يستهني.

 ا حنووووالل نسووووان إىلعلات اهلداموووو  الوووويت توووودعل ا وتقريوووور هووووذ  احلقيقوووو  ذو أ يوووو  خاصوووو  يف ملاجهوووو  الوووود
حوودوق ناقتووه  و ته وفطرتووه ا نسووان،ونبيع« واقووع»واحليلانيوو ،والتلب  يف اللحوول كالوودوق   جوو  أن هووذا هوول 

     يطيقولن رق،فوإن مائوف  عوىء لتحقو  يف واقوع األرم وإذا ووخ بتكاليفهوا « مثاليو »وأن الدين قعلة 
ه منوووه موووا يعلمووو و  تعلوووم «ا نسوووان»قعووو  تنيوووا وجاهلووو  تلثوووا ..ألووووا   تفهوووم هوووذ  قعووولى كاذبووو  أو  وخا

 مقووووودور ا نسوووووان يفأووووووا قاخلووووو   -سوووووبحانه  -خالقه،الوووووذي فووووورم عليوووووه تكوووووالي  الووووودين وهووووول يعلوووووم 
وإخوووالص  -اقي العووو عزميووو  الفووورق -العووواقي.ألن الووودين   اوووىء للقالئووول املمتوووازين  وإن هوووك إ  العزميووو  

ُوو»ء يف الطري .وعندئووذ يكوولن مووا يعوود اّلِل بووه العوواملني:الني .والبوود ا  لَعظُوولَن بِووِه َلكوواَن َخووْيْ َعلُوولا مووا يُ ْم فوَ َولَووْل َأوَّ
 « ..ناُهْم ِصرانا  ُمْسَتِقيما  .َوهَلََديْ َعِظيما   هَلُْم َوَأَكدَّ تَوْثِبيتا .َوِإذا  هَلتَوْيناُهْم ِمْن َلُدانَّ َأْجرا  

بعوه اهلدايو  ر العظيم.وتتبعه األجمن اّلِل.ويتبعه التثبيحل على املضك يف الطري .ويت فمجرق البدء،يتبعه العلن
ا   عودهم وعودعبواق  و  ي -ىل سوبحانه وتعوا -إىل الطري  املستقيم ..وصد  اّلِل العظيم ..فموا حودع اّلِل 

 ف«ومن أصد  من اّلِل حديثا..»يفك هلم به و  ُيديهم إ  حدية الصد  
يك هول عميوع الورخا كلهوا يف هوذا الودين هول ال خا.لو -هج يف هوذا املون -ته ليك اليسور يف اللقحل ذا

ارئووووو  بسوووووات الطوجعلهوووووا مووووونهج احلياة.فهوووووذا الووووودين عوووووزائم ورخا.والعوووووزائم هوووووك األصووووول والووووورخا للمال
« رخاالوووو»إىل  ..وبعووووخ املخلصووووني حسووووب الني ،الووووذين يريوووودون قعوووولة النوووواس إىل هووووذا الدين،يعموووودون

 الودين  وبعوخ ل ميسر هذاللناس،على أوا هك هذا الدين.ويقلللن هلم:انظروا كم ه ويقدملوافيجمعلوا 
الل شووهلات موون خووهلووذ  ال« منافووذ»الووذين يتملقوولن كووهلات السوولطان أو كووهلات ا؟موواهْي،يبحثلن عوون 

 األحكام والنصلص واعللن هذ  املنافذ هك الدين  
لفووووورق ر عليوووووه اته.برخصوووووه وعزائمه.ميسووووور للنووووواس يقووووودوهوووووذا الووووودين لووووويك هوووووذا ولووووويك ذا .إ وووووا هووووول  مل
ام كمالوووه الوووذايت يف كموووا يبلووو  اووو  -يته يف حووودوق بشووور  -العووواقي،حني يعزم.ويبلووو  فيوووه اوووام كمالوووه الوووذايت 

 عوم واحود ..و نلهوا ذات كاحلديق  اللاحدة:العنه واالن والكمثرى والتولت والتوني والقثواء ..و  تكولن  
 يقال عن أحدها:

ه أقوول مرتبوو  موون النوولع اهلخوور  يف حديقوو  هووذا إذا كووان نعمو -جه الووذايت حووني يبلوو  نضوو -ضووج إنوه غووْي ان
وينضوج  ه والتوني ...نبوحل العنوالودين ينبوحل البقول والقثواء وينبوحل الزيتولن والرمان،وينبوحل التفوا  والثقل ،وي

 كله رتلف  نعلمه ورتبه ..ولكنه كله ينضج.ويبل  كماله املقدر له ..
 .. 607 ..يف حقل اّلِل ..برعاي  اّلِل ..وتيسْي اّلِل إوا زرع  اّللِ 

 الصالحون مع الصالحين في ال نة 70 - 69الدرس الخامس:
                                                 

 السيد رمحه هللا () «قار الشرو «.»هذا الدين»يف كتاب:« منهج ميسر»يراجع فصل: - 607
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ا  لتلوولي  لووارو لقلوولب وااويف وايوو  هووذ  ا؟لل ،ووايوو  هووذا الوودرس،يعلق السوويا  إىل ال غيووه واستجاكوو  
 حلني.والشهداء والصاابملتاع احلبيه ..متاع الصحب  يف اهلخرة للنبيني والصديقني 

َ َوالرَُّسووووووولَل،فَُأولِ َك َموووووووَع الَّوووووووِذيَن أَنْوَعوووووووَم » ُ عَ اَوَموووووووْن يُِطوووووووِع اّللَّ ووووووودِِ لَوووووووْيِهْم ِموووووووّللَّ يِقنَي َوالُشوووووووَهداِء َن النَِّبيِِووووووونَي َوالصِِ
 « ..ا  ِليماِبّللَِّ عَ  ،وََكفىَوالصَّاحلِِنَي.َوَحُسَن أُولِ َك َرِفيقا   ذِلَك اْلَفْضُل ِمَن اّللَِّ 

ة مون التطلوع فيوه أتر إوا اللمس  اليت تستجيا مشواعر كول قله،فيوه ذرة مون خوْي وفيوه بوذرة مون صوال  و 
ن موووي ..إ وووا هووك ه  العلوول إىل مقووام كووورمي يف صووحب  كرميووو ،يف جوولار اّلِل الكووورمي ..وهووذ  الصوووحب  هلووذا الووور 

فوائخ سوع الغوامر الضول اللاا هول الففضل اّلِل.فما يبل  إنسان بعملوه وحود  وناعتوه وحودها أن يناهلوا ..إ و
 العميم.

هوم يتشوولقلن إىل صوحبته يف اهلخورة وفوويهم و  - -وُيسون هنوا أن نعوويا حلظوات موع صووحاب  رسولل اّلِل 
ني لهرانيهم.فتنوزل هوذ  اهلي :فتنودي بو - -من يبل  به اللجد أ  ميسك نفسه عند تصلر فراقوه ..وهول 

 بيل.واللهف  الشفيف  :هذا اللجد وتبل هذ  اللهف  ..اللجد الن
َهووا  -َعووْن َعاِئَشووَ   ُ َعنوْ ،ِإنَّووَك أَلََحووُه ِإَ َّ  - -قَاَلحْل:َجوواَء َرُجوول  ِإىَل النَّووِلِِ  -َرِضووَك اّللَّ فَوَقوواَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ

ِمووْن َولَووِدي،َوِإيِنِ أَلَُكوولُن يف اْلبَوْيووحِل ِمووْن نَوْفِسووك ] َوِإنَّووَك أَلََحووُه ِإَ َّ ِمووْن أَْهلِووك َوَموواِ  [،َوِإنَّووَك أَلََحووُه ِإَ َّ 
حَل اْ؟َنَّوَ  رُِفْعوحَل َموَع فََأذُْكُرَ  َفَما َأْصِثُ َحَّتَّ آيتَ فَأَْنظَُر إِلَْيَك،َوِإَذا ذََكْرُت َمْليت َوَمْلَتَك،َعَرْفحُل أَنَّوَك ِإَذا َقَخْلو

 -َكوويوْ  ا َحووَّتَّ نوَووَزَل ِجْثِيووُل  - -أَْن َ  أَرَاَ  .فَولَووْم يوَووُرقَّ َعَلْيووِه النَّووِلُ  النَِّبيِِوونَي،َوَأيِنِ ِإَذا َقَخْلووحُل اْ؟َنَّووَ  َخِشوويحلُ 
وووواَلُم  ُ َعلَووووْيِهْم ِمووووَن النَِّبيِِوووو -َعَلْيووووِه السَّ َ َوالرَُّسوووولَل فَُأولَ ِووووَك َمووووَع الَّووووِذيَن أَنْوَعووووَم اّللَّ نَي ِّبَووووِذِ  اهْليَووووِ  ) َوَمووووْن يُِطووووِع اّللَّ

دِِيقِ   608نَي َوالُشَهَداِء َوالصَّاحلِِنَي ( .َرَواُ  الطََّثَاينُ يف الصَِّغِْي َواأْلَْوَس ِ َوالصِِ
لووه قوود علمنووا أن النوول :قاللاإن أصووحاب النوول :قال،اهلي ،عوون الربيووع قللووه:"ومن يطووع هللا والرسوولل" و 

لا يف ا؟نووو  أن يووورى فكي  هلوووم إذا اجتمعووو، ن اتبعوووه وصووودقه،فضوووله علوووى مووون آمووون بوووه يف قرجوووات ا؟نووو 
بعضوووهم بعض ووواف فوووأنزل هللا يف ذلك.يقوووال:إن األعلَوووني ينحووودرون إىل مووون هوووم أسوووفل مووونهم فيجتمعووولن يف 

وينزل هلم أهل الدرجات فيسوعلن علويهم  وا يشوتهلن وموا ،فيذكرون ما أنعم هللا عليهم ويثنلن عليه،رايضها
 609فهم يف َرْوضه ُيثون ويتنعَّملن فيه.،يدعلن به

اَي َرُسوولَل اّللَِّ , ِإيِنِ أُلِحبُووَك َحووَّتَّ ِإيِنِ أَلذُْكووُرَ  , فَولَووْل  َأيِنِ :, فَوَقووالَ ابْووِن َعبَّوواس  أَنَّ َرُجووال أَتَووى النَّووِلَّ وَعووِن 
َك يف اْلَمْنزِلَووِ  َفَشوو َّ َأِجووكُء فَووأَْنظُُر إِلَْيووَك لَنَوْنووحُل أَنَّ نَوْفِسووك خَتْوورُُج , فَووَأذُْكُر َأيِنِ ِإْن َقَخْلووحُل اْ؟َنَّووَ  ِصووْرُت ُقونَوو

َرَجوِ  , فَولَوْم يوَوُرقَّ َرُسولُل اّللَِّ  ُ َعوزَّ َوَجولَّ َذِلَك َعَلكَّ , َوأُِحوُه أَْن َأُكولَن َمَعوَك يف الدَّ "َوَمْن :َكويوْ  ا , فَوأَنْوَزَل اّللَّ

                                                 
 ( حسن52[)53/ 1( واملعجم الصغْي للطثاين ] 484[)483/ 1املعجم األوس  للطثاين ] - 608
 ( حسن مرسل 9928[) 535/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 609
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ُ َعَليْ  َ َوالرَُّسووولَل فَُأولَ ِوووَك َموووَع الَّوووِذيَن أَنْوَعوووَم اّللَّ , فَوَتالَهوووا [ , فَوووَدَعاُ  َرُسووولُل اّللَِّ 69ِهْم"]النسووواء آيووو  يُِطوووِع اّللَّ
 610َعَلْيِه.

وووْعِلِِ  أَلَنْوووحَل َأَحووووُه ِإَ َّ ِموووْن نَوْفِسوووك َوَولَووووِدي :فَوَقالَ َجاَء َرُجووول  ِمووووَن اأْلَْنَصووواِر ِإىَل َرُسووولِل هللِا :قَالَ ،وَعوووِن الشَّ
" َموا أَْبَكواَ  ف :فَوَقاَل لَوُه النَّوِلُ ،َوَبَكى اأْلَْنَصوارِيُ ،اَ  لظننحل َأيِنِ َسوَأُملتُ َوَلْلَ  َأيِنِ آتَِيَك فََأرَ ،َوأَْهِلك َوَماِ  

فَوَلْم ُحْوووِثُْ  النَّوووِلُ ،َوحَنُْن ِإْن َقَخْلنَوووا اْ؟َنَّوووَ  ُكنَّوووا ُقونَوووكَ ،ذََكْرُت أَنَّوووَك َسوووَتُملُت َوَ ُووولُت َفُ ْفَوووُع َموووَع النَِّبيِِووونيَ :" قَوووالَ 
 ْفَأَنْوَزَل هللاُ َعوزَّ َوَجولَّ َعلَوى َرُسوللِِه ،ء  ِبَشوك: َوَموْن يُِطوِع هللاَ َوالرَُّسولَل فَُأولَ ِوَك َموَع الَّوِذيَن أَنْوَعوَم هللاُ َعلَووْيِهْم {

 611" أَْبِشْر ":فَوَقاَل َلُه النَِّلُ ،[11:} َعِليم ا { ]النساء:[ ِإىَل قَوْللِهِ 69:ِمَن النَِّبيِِنَي { ]النساء
مووا  ،اي فالن:فقووال لووه النوول ،وهوول حمزونجوواء رجوول موون األنصووار إىل النوول :سووعيد بوون جبووْي قال وعوون

ف قال ننظور يف وجهوك ،حنن نغدو عليك ونرو :ما هلف قال:ككء فكرت فيه  فقال،اي نل هللا:أرا  حمزوان 
ا ترفوووع موووع النبيوووني فوووال نصووول إليوووك  فلوووم يووورِق النووول ،وْنالسوووك عليوووه السوووالم ّبوووذ   كوووي  ا.فأ   جثيووولغد 

اهليووووو :"ومن يطوووووع هللا والرسووووولل فأول وووووك موووووع الوووووذين أنعوووووم هللا علووووويهم مووووون النبيوووووني والصوووووديقني والشوووووهداء 
 612فبشر .فبعة إليه النل :والصاحلني وحسن أول ك رفيق ا".قال

ُ َعلَووْيِهْم ِموو:وَعووْن َمْسووُرو   يف قَوْللِووهِ   وود  :َن النَِّبيِِوونَي "  قَالَ " " فَُأولَ ِووَك َمووَع الَّووِذيَن أَنْوَعووَم اّللَّ اَي :قَوواَل َأْصووَحاُب حُمَمَّ
َبِغك لََنا أَْن نُوَفارَِقكَ ،َرُسلَل اّللَِّ  ُ َعوزَّ َوَجولَّ :قَالَ ،فَِإنََّك َلْل َقِدْمحَل َلرُِفْعحَل فَوْلقَوَنا َوَ ْ نَوَر َ ،َما يَونوْ " َوِموْن :فَأَنْوَزَل اّللَّ

َ َوالرَُّسوولَل فَُأولَ ِوكَ  وودِِيِقنَي َوالُشوَهَداِء َوالصَّوواحلِِنَي َوَحُسووَن  يُِطوِع اّللَّ ُ َعلَووْيِهْم ِموَن النَِّبيِِوونَي َوالصِِ َمووَع الَّووِذيَن أَنْوَعوَم اّللَّ
 613أُولَِ َك َرِفيقا  " ".

َويَوْلَم اْلِقَياَموووووِ    ،ُدنْوَياِإنَّ لَنَوووووا ِمْنوووووَك َنظْووووورَة  يف الووووو،"اَي نَوووووِلَّ اّللَِّ :فَوَقوووووالَ ،أََتى فَوووووَّت  النَّوووووِلَّ :وَعوووووْن ِعْكرَِموووووَ  قَوووووالَ 
ُ َعلَووْيِهْم ِمووَن النَِّبيِِوونَي :فَووأَنْوَزَل َعووزَّ َوَجوولَّ ،ألَنَّووَك يف اْ؟َنَّووِ  يف الوودََّرَجاِت اْلُعَلى،نَورَا َ  " فَُأولَ ِووَك َمووَع الَّووِذيَن أَنْوَعووَم اّللَّ

دِِيِقنَي َوالُشَهَداِء َوالصَّاحلِِنَي َوَحُسَن أُولَ ِ  أَنْوحَل َمعِوك يف اْ؟َنَّوِ  ِإْن َكواَء :َك َرِفيقا  "،فَوَقاَل َلُه َرُسلُل اّللَِّ َوالصِِ
."ُ  614اّللَّ

ذكور لنوا أن رجوا  ،وعن قتاقة قلله:"ومن يطوع هللا والرسولل فأول وك موع الوذين أنعوم هللا علويهم مون النبيني"
   فوووأنزل هللا:"ومووون يطوووع هللا والرسووولل" إىل فأما يف اهلخووورة فْيفوووع فوووال نووورا،هوووذا نووول هللا نووورا  يف الووودنيا:قاللا

 615قلله:"رفيق ا".

                                                 
 ( حسن 12394[)234/ 10املعجم الكبْي للطثاين ] - 610
 ( صحي  مرسل 1317[) 504/ 2كعه ا ميان ] - 611
 ( حسن مرسل 9924[)534/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 612
 ( صحي  مرسل5614[) 239/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 613
 ( حسن مرسل5615[)  240/ 4حامت ] تفسْي ابن أيب - 614
 ( صحي  مرسل9926[) 534/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 615
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قال انس موووون :قال،وعوووون السوووودي:"ومن يطووووع هللا والرسوووولل فأول ووووك مووووع الووووذين أنعووووم هللا علوووويهم" اهليوووو   
فكي  نصوونعف فوووأنزل ،وحنن نشووتا  إليوووك،إذا أقخلوووك هللا ا؟نوو  فكنوووحل يف أعالهووا،اي رسوولل هللا:األنصووار

 616رسلل".هللا"ومن يطع هللا وال
َ َوالرَُّسوولَل اهْليَووُ  , قَوواَل:ِإنَّ َأْصووَحاَب النَّووِلِِ  لَووُه قَاُللا:قَووْد َعِلْمنَووا أَنَّ النَّووِلَّ وَعووِن الرَّبِيووِع , قَوْللُووُه:َوَمْن يُِطووِع اّللَّ

َقُه , َفَكْيوو َ   هَلُووْم ِإَذا اْجَتَمعُوولا يف اْ؟َنَّووِ  أَْن يوَووَرى َفْضوول  َعلَووى َمووْن آَمووَن بِووِه يف َقَرَجوواِت اْ؟َنَّووِ  ِ َّووِن اتوَّبَوَعووُه َوَصوودَّ
ُ يف َذلِوَك فَوَقواَل:ِإنَّ اأْلَْعلَونْيَ يَوْنَحوِدُروَن ِإىَل َموْن ُهوْم َأْسوَفَل فَوَيْجتَ  ِمعُولَن يف راَِيِضوَها بَوْعُضُهْم بَوْعض ا ف فَأَنْوَزَل اّللَّ

ُ َعلَووْيِهْم , َويوُ  ثْونُوولَن َعَلْيووِه , َويُونَوووِزُِل هَلُووْم أَْهووَل الوودََّرَجاِت , فَوَيْسووَعْلَن َعلَووْيِهْم ِ َووا َيْشووتَوُهلَن , فَويَوْذُكُروَن َمووا أَنْوَعووَم اّللَّ
 617َوَما يَْدُعلَن بِِه , فَوُهْم يف َرْوَض   ُُيَْثُوَن َويَوتَونَوعَُّملَن ِفيِه "

تُووُه ِبَلُضوولئِِه  --َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ  ويف صووحي  مسوولم عوون َربِيَعووَ  بْووِن َكْعووه  اأَلْسووَلِمىِِ قَوواَل ُكْنووحُل أَبِيووحلُ  فَأَتَويوْ
» قُوْلوحُل ُهوَل َذاَ .قَواَل «.أََوَغوْْيَ َذلِوَك » فَوُقْلوحُل َأْسوأَُلَك ُمرَافَوَقتَوَك ِ  اْ؟َنَّوِ .قَاَل «.َسْل » َوَحاَجِتِه فَوَقاَل ىِل 

 618«.فََأِع ِِ َعَلى نَوْفِسَك ِبَكثْورَِة الُسُجلِق 
َوأَقُوولُم لَووُه يف َحَلاِئِجووِه َوَووارِي،َأمْجََع َحووَّتَّ ُيَصوولَِِك َرُسوولُل ِن َكْعووه  قَاَل:ُكْنووحُل َأْخووُدُم َرُسوولَل هللِا وَعووْن َربِيَعووَ  بْوو

َّ ِلَرُسووولِل هللِا هللِا  تَوووُه أَُقلُل:َلَعلََّهوووا أَْن َهْوووُد أَزَاُل  َحاَجووو   َفَموووااْلِعَشووواَء اهلِخووورََة فَوووَأْجِلَك بَِبابِوووِه،ِإَذا َقَخوووَل بَويوْ
:ُسووْبَحاَن هللِا،ُسووْبَحاَن هللِا،ُسووْبَحاَن هللِا َوِ َْمووِدِ ،َحَّتَّ أََموولَّ فَووَأْرِجَع،أَْو تَوْغِلبَووِب َعْيووِب َأْ َعُووُه يَوُقوولُل َرُسوولُل هللِا 

ُ :َسووْلِب ايَ  َربِيَعووُ  أُْعِطَك،قَاَل:فَوُقْلووحُل:أَْنظُُر يف  فََأْرقُووَد،قَاَل:فَوَقاَل ِ  يَوْلم ووا ِلَمووا يوَووَرى ِمووْن ِخفَّوويِت َلُه،َوِخووْدَميِت ِإايَّ
َقِطَعوو   زَائِ  لَوو  ،َوأَنَّ ِ  ِفيَهووا أَْموورِي اَي َرُسوولَل هللِا مُثَّ أُْعِلُمووَك َذِلَك،قَوواَل:فَوَفكَّْرُت يف نَوْفِسووك فَوَعَرفْووحُل أَنَّ الووُدنْوَيا ُمنوْ

هلِخوووَريت فَِإنَّوووُه ِموووَن هللِا َعوووزَّ َوَجووولَّ اِبْلَمْنوووزِِل الَّوووِذي ُهوووَل َرُسووولَل هللِا رِْزق وووا َسوووَيْكِفيِب َوَذْتِيِب،قَاَل:فَوُقْلحُل:َأْسوووَأُل 
ِإىَل َربِِوووَك  بِوووِه،قَاَل:َفِجْ حُل فَوَقاَل:َموووا فَوَعْلوووحَل اَي َربِيَعوووُ  ف قَاَل:فَوُقْلوووحُل:نَوَعْم اَي َرُسووولَل هللِا،َأْسوووأَُلَك أَْن َتْشوووَفَع ِ  

 اَل:فَوَقوواَل:َمْن أََمووَرَ  ِّبَوَذا اَي َربِيَعووُ  ف قَاَل:فَوُقْلووحُل: َ َواّللَِّ الَّووِذي بَوَعثَوِك اِبحْلَوو ِِ َمووا أََمووَرين بِووهِ فَويُوْعِتَقوِب ِمووَن النَّاِر،قَ 
ووا قُوْلووحَل َسووْلِب أُْعِطووَك وَُكْنووحَل ِمووَن هللِا اِبْلَمْنووزِِل الَّووِذي أَنْووحَل بِووِه َنظَووْرُت يف أَْمرِي، َرفْووحُل أَنَّ َوعَ َأَحوود ،َوَلِكنََّك َلمَّ

                                                 
 ( حسن مرسل9927[) 534/ 8ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 616
 ( صحي  مرسل  9076َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ  ) - 617

ُ َعلَووْيهِ  الرَُّسوولَل َمووعَ اّللََّ وَ  ِلَك اْلَفْضووُل ِمووَن اّللَِّ فَِإنَّووُه يَوُقلُل:َكووْلُن َمووْن أَنَوواعَ وقال:َوأَمَّووا قَوْللُووُه:ذَ   وودِِيِقنَي َوالُشووَهَداِء الَّووِذيَن أَنْوَعووَم اّللَّ ْم ِمووَن النَِّبيِِوونَي َوالصِِ
هَلُوووْم .فَووِإْن قَوواَل قَائِوول :أََو لَوووْيَك  اِّبِْم َذلِووَك ِلَسوواِبَق   َسووبَوَقحلْ ،َ  .اِبْسووِتيجَ َعلَوووْيِهمْ  ُهووْم َوَفْضووُلهُ َوالصَّوواحِلِنَي اْلَفْضووُل ِمووَن اّللَِّ يَوُقوولُل َذلِوووَك َعطَوواُء اّللَِّ ِإايَّ 

ُْم  َْ  بِووِه َعلَووْيِهْم فَوَهووَداُهْم بِووِه ِلطَاَعتِووِه،َفُكُل  الَّووِذي تَوَفضَّوولَ  ِإ َّ ِبَفْضووِلهِ   يف الووُدنْوَيايُِطيُعوول ُ  اِبلطَّاَعووِ  َوَصووُللا ِإىَل َمووا َوَصووُللا إِلَْيووِه ِمووْن َفْضووِلِه ف ِقيووَل لَووُه:ِإوَّ
وووا يَوُقووولُل:" َوحَ  وووا ِبطَاَعووو بَووواِق اِبّللَِّ ْسوووُه اْلعِ َذلِوووَك َفْضووول  ِمْنوووُه تَوَعووواىَل ذِْكووورُُ  .َوقَوْللُوووُه:وََكَفى اِبّللَِّ َعِليم  َيِ  ِ  اْلُمِطيوووِع ِمووونوُْهْم َوَمْعِصوووالَّوووِذي َخَلَقُهوووْم َعِليم 

يَعُهْم،فَوَيْجووزَِي اْلُمحْ ظُووُه َحووَّتَّ ُاَوو َوَُيْفَ اْلَعاِصووك،فَِإنَُّه َ  َحَْفووى َعَلْيووِه َكووْكء  ِمووْن َذلِووَك َوَلِكنَّووُه ُُيِْصوويِه َعلَووْيِهمْ  ْحَساِن،َواْلُمِسووكَء ازَِي مجَِ ِسووَن ِموونوُْهْم اِبْ ِ
َساَءِة،َويَوْعُفل َعمَّْن َكاَء ِمْن أَهْ   ِل التوَّْلِحيِد".ِمنوُْهْم اِبْ ِ

 ( 1122[) 344/ 3املكنز ] -صحي  مسلم - 618
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َقِطَعوو   َوزَائِلَوو   َوأَنَّ ِ  ِفيَهووا رِْزق ووا َسووَيْأتِيِب فَوُقْلحُل:َأْسووَأُل َرُسوولَل هللِا  هلِخَريت،قَاَل:َفَصووَمحَل َرُسوولُل هللِا الووُدنْوَيا ُمنوْ
.619َنِليال  مُثَّ قَاَل ِ :ِإيِنِ فَاِعل  فََأِعبِِ َعَلى نَوْفِسَك ِبَكثْورَِة الُسُجلِق 

رضى هللا عنه َجواَء َرُجول  ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ  -صحي  البخاري َعْن َأىِب َواِئل  قَاَل قَاَل َعْبُد اّللَِّ ْبُن َمْسُعلق  ويف 
- -  َِّفَوَقووواَل اَي َرُسووولَل اّللَِّ َكْيوووَ  تَوُقووولُل ِ  َرُجووول  َأَحوووهَّ قَوْلم وووا َوَ ْ يَوْلَحوووْ  ِّبِوووْم فَوَقووواَل َرُسووولُل اّلل- -  «
 ... 620«َمْرُء َمَع َمْن َأَحهَّ الْ 

ووواَعُ  قَووواَل  --وَعوووْن أَنَوووِك بْوووِن َمالِوووك  قَووواَل َجووواَء َرُجووول  ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ  َوَموووا » فَوَقووواَل اَي َرُسووولَل اّللَِّ َموووََّت السَّ
ووواَعِ   قَووواَل أَنَوووك  َفَموووا َفرِْحنَوووا بَوْعوووَد «. فَِإنَّوووَك َموووَع َموووْن َأْحبَوْبوووحلَ » قَووواَل ُحوووهَّ اّللَِّ َوَرُسوووللِِه قَووواَل «.أَْعوووَدْقَت لِلسَّ

َ َوَرُسولَلُه َوأاََب «.فَِإنََّك َموَع َموْن َأْحبَوْبوحَل »  --اِ ْساَلِم فَوَرح ا َأَكدَّ ِمْن قَوْلِل النَِّبِِ  قَواَل أَنَوك  فَوَأاَن أُِحوُه اّللَّ
 621ِ َْعَماهِلِْم.َبْكر  َوُعَمَر فََأْرُجل أَْن َأُكلَن َمَعُهْم َوِإْن َ ْ أَْعَمْل 

َنَمووا أاََن َوَرُسوولُل اّللَِّ  يَوَنا أَنَووُك بْووُن َمالِووك  قَوواَل بَويوْ َخووارَِجنْيِ ِمووَن اْلَمْسووِجِد  --وَعووْن َسووا ِِ بْووِن َأىِب اْ؟َْعووِد َحوودَّ
ِة اْلَمْسووِجِد فَوَقوواَل اَي َرُسوولَل اّللَِّ َمووََّت السَّوواَعُ  قَوواَل رَ  َمووا أَْعووَدْقَت هَلَووا »  --ُسوولُل اّللَِّ فَوَلِقينَووا َرُجووال  ِعْنووَد ُسوودَّ

َصوَدَق   َوَلِكوو ِِ  قَواَل َفَكوَأنَّ الرَُّجووَل اْسوَتَكاَن مُثَّ قَوواَل اَي َرُسولَل اّللَِّ َمووا أَْعوَدْقُت هَلَوا َكبِووَْي َصوالَة  َو َ ِصووَيام  َو َ «.
 .622«فَأَْنحَل َمَع َمْن َأْحبَوْبحَل » أُِحُه اّللََّ َوَرُسلَلُه.قَاَل 

وإنوه    يف الودنيا عوم الصوحبلقد كان األمر يشغل قللّبم وأرواحهم ..أمر الصحب  يف اهلخرة ..وقد ذاقلا ن
 لر ...أنين  ونألمر يشغل كل قله ذا  حمب  هذا الرسلل الكرمي ..ويف احلدية األخْي أمل ونم
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 [86إل   71(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  السابمة

 جيهات أربوية جهاديةأو

  
يعوووا   اْنِفووورُ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ُخوووُذوا ِحوووْذرَُكْم فَووواْنِفُروا يُبوووات  أَوِ } وووَ نَّ فَوووِإْن ( َوِإنَّ ِموووْنُكْم َلَمووو71) وا مجَِ ْن لَيُوَبطِِ

ُ َعَلكَّ ِإْذ َ ْ َأكُ  َفْضل  ِموَن اّللَِّ لَيَوُقولَلنَّ   ( َولَِ ْن َأصاَبُكمْ 72 )ُهْم َكِهيدا  ْن َمعَ َأصابَوْتُكْم ُمِصيَب   قاَل َقْد أَنْوَعَم اّللَّ
َتِب ُكْنحُل  َنُه َمَلقَّة  اي لَيوْ َنُكْم َوبَويوْ اتِوْل يف َسوِبيِل اّللَِّ الَّوِذيَن ( فَوْلُيق73زا  َعِظيموا  )أَُفلَز فَوولْ فَوَعُهْم مَ َكَأْن  َْ َتُكْن بَويوْ

( 74يووِه َأْجوورا  َعِظيمووا  )ْو يَوْغلِووْه َفَسووْلَ  نُوْيتِ يُوْقتَووْل أَ ّللَِّ فوَ ا َوَمووْن يُقاتِووْل يف َسووِبيِل َيْشووُروَن احْلَيوواَة الووُدنْيا اِبهْلِخوورَةِ 
 يَوُقللُوولَن َربَّنووا َأْخرِْجنووا اِء َواْلِللْووداِن الَّووِذينَ اِل َوالنِِسوو الِرِجووَومووا َلُكووْم   تُقوواتُِللَن يف َسووِبيِل اّللَِّ َواْلُمْسَتْضووَعِفنَي ِموونَ 

الَّووِذيَن آَمنُوولا  (75) نووا ِمووْن لَووُدْنَك َنِصووْيا  لَ ا َواْجَعووْل َولِي وو  هووِذِ  اْلَقْريَووِ  الظَّووا ِِ أَْهُلهووا َواْجَعووْل لَنووا ِمووْن لَووُدْنكَ ِموونْ 
طاِن ِإنَّ َكْيووَد الشَّووْيطاِن  قوواتُِللا أَْولِيوواَء الشَّوويْ طَّوواُغلِت فَ ِبيِل اليُقوواتُِللَن يف َسووِبيِل اّللَِّ َوالَّووِذيَن َكَفووُروا يُقوواتُِللَن يف َسوو

ووا ُكتِووَه َعلَووْيِهُم َة َوآتُوولا الزَّكوواَة فَولَ يُموولا الصَّووالِدَيُكْم َوأَقِ ( أََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن ِقيووَل هَلُووْم ُكُفوولا أَيْوو76كوواَن َضووِعيفا  ) مَّ
ُهْم َحَْشوووْلَن النَّووواَس َكَخْشوووَيِ  اّللَِّ  نَوووا اْلِقتووواَل لَوووْل  َوقووواُللا َربَّنوووا ِ َ َكتوَ  دَّ َخْشوووَي   َكوووْو أَ أَ اْلِقتووواُل ِإذا َفرِيووو   ِمووونوْ ْبوووحَل َعَليوْ
( أَيْوَنموا َتُكلنُولا 77يال  )قوى َو  ُتْظَلُمولَن فَتِو ِلَموِن اتَّ ُة َخوْْي  َأخَّْرتَنا ِإىل َأَجل  َقرِيه  ُقْل َمتاُع الُدنْيا قَِليل  َواهْلِخورَ 

وتُ  ُهمْ ْم يف بوُوُروج  ُمَشويََّدة  َوِإْن تُ يُْدرِْكُكُم اْلَمْلُت َوَلْل ُكنوْ ُهْم َسويَِِ     ُقللُولا هوِذِ  ِموْن ِعْنودِ  َحَسوَن   يوَ ِصوبوْ اّللَِّ َوِإْن ُتِصوبوْ
( موا َأصواَبَك 78ا  )كواُقوَن يَوْفَقُهولَن َحوِديثَقوْلِم   يَ  ِء الْ يَوُقلُللا هِذِ  ِمْن ِعْنِدَ  ُقْل ُكل  ِمْن ِعْنِد اّللَِّ َفموا هِلويُ 

( 79ّللَِّ َكوِهيدا  )لنَّواِس َرُسول   وََكفوى ابِ َسوْلناَ  لِ َك َوأَرْ ْن َحَسَن   َفِموَن اّللَِّ َوموا َأصواَبَك ِموْن َسويَِِ    َفِموْن نَوْفِسومِ 
َ َوَمْن تَوَلىلَّ َفما أَْرسَ  اَعو   فَوِإذا بوَوَرُزوا ِموْن َويَوُقلُللَن ن (80ِفيظا  )َلْيِهْم حَ عَ ْلناَ  َمْن يُِطِع الرَُّسلَل فَوَقْد أَناَع اّللَّ
ُ َيكْ  ُهْم َغْْيَ الَِّذي تَوُقلُل َواّللَّ ُهْم َوتوَ يُوبَويُِِتلنَ  ُتُه ماِعْنِدَ  بَويَّحَل نائَِف   ِمنوْ لَكَّوْل َعلَوى اّللَِّ وََكفوى اِبّللَِّ  فََأْعِرْم َعونوْ

( َوِإذا جواَءُهْم 82يوِه اْخِتالفوا  َكثِوْيا  )َلَلَجوُدوا فِ  ْْيِ اّللَِّ َغو( أََفال يَوَتَدبوَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْل كاَن ِموْن ِعْنوِد 81وَِكيال  )
ُهْم لَ أُ لِل َوِإىل  الرَُّسووأَْموور  ِمووَن اأْلَْمووِن أَِو اْاَووْلِ  أَذاعُوولا بِووِه َولَووْل َرُقوُ  ِإىَل  َعِلَمووُه الَّووِذيَن َيْسووتَوْنِبطُلنَُه وِ  اأْلَْمووِر ِموونوْ

ُهْم َولَووْل  َفْضووُل اّللَِّ  ِبيِل اّللَِّ   ُتَكلَّووُ  ِإ َّ ( َفقاتِووْل يف َسوو83لِوويال  )َن ِإ َّ قَ لشَّووْيطاا َعلَووْيُكْم َوَرمْحَتُووُه  توَّبَوْعووُتُم ِموونوْ
ُ أَْن َيُكو َّ َ َْس الَّوو ( َمووْن 84 )َكووُد تَوْنِكوويال   َأَكووُد َ ْسوا  َوأَ َفووُروا َواّللَُّ ِذيَن كَ نَوْفَسوَك َوَحوورِِِم اْلُمووْيِمِننَي َعَسووى اّللَّ

ُ َعلوى ُكولِِ ْن لَوُه ِكْفول  ِمْنهوا وَكويَِِ    َيُكوَسوفاَع   َيْشَفْع َكفاَع   َحَسَن   َيُكْن َلُه َنِصيه  ِمْنها َوَمْن َيْشَفْع كَ  اَن اّللَّ
َحِسوويبا    كوواَن َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  وهووا ِإنَّ اّللََّ ِمْنهووا أَْو ُرقُ  َوِإذا ُحيِِيووُتْم بَِتِحيَّوو   َفَحيُوولا  َِْحَسوونَ  (85َكووْكء  ُمِقيتووا  )

(86) } 
 منهج القرآن في الامامل مع الضمف البشري -مقدمة الوحد   

نوورج  أن تكوولن جمملعوو  هووذ  اهلايت الوولارقة يف هووذا الوودرس،نزلحل يف وقووحل مبكوور ..ر ووا كووان ذلووك بعوود 
حك ّبوذا.تلحك بلجولق غزوة أحد،وقبل ااند .فصلرة الص  املسلم اليت تبدو من خوالل هوذ  اهلايت تول 

مجاعووات منلعوو  يف قاخوول الصوو  ،  تنضووج بعوود أو   توويمن إ ووا هووك تنوواف   وتوولحك  ن الصوو  كووان يف 
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حاج  إىل جهلق ضخم  من ال بي  والتلجيوه،ومن ا سوتنهام والتشوجيع،لينهخ ابملهمو  الضوخم  امللقواة 
أو يف  عتقاقيوووو  ء يف التصوووولرات ا علووووى عووووات  ا؟ماعوووو  املسوووولم  وا رتفوووواع إىل مسووووتلى هووووذ  املهم .سوووولا

 خلم املعرك  مع املعسكرات املعاقي .
ملسوولم  موون لنموواذج ااوهووذا الووذي نقوورر    يطعوون يف احلقيقوو  األخرى.حقيقوو  أنووه كووان يف هووذا الصوو  موون 
الصوو  »ن نتحوودّ عوو اسووتلى علووى القموو  السووامق  وصووعد املرتقووى إىل هووذ  القموو  ..ووصوول ..ولكننووا إ ووا

هوود لتسووليته ؟هوود ا؟اوكبنوواء رووتل  ولكنووه غووْي متجووانك وهوول يف هووذ  احلالوو  ُيتوواج إىل اككل.« املسوولم
 وتنسيقه  ا هل لاهر يف هذ  التلجيهات القرآني  الكثْية.

ا لم ،يف صوولرهتاعوو  املسوووالتوودقي  يف املالموو  الوويت تبوودو موون خووالل هووذ  التلجيهات،اعلنووا نعوويا مووع ا؟م
 لقوورآن حوولميوو  كووان اونوورى فيهووا ملاضووع الضووع  وملاضووع القوولة.ونرى ك البشووري  الوويت كثووْيا مووا ننسوواها 

نرى موونهج حل واحوود.و املعركوو  مووع الضووع  البشووري ومووع رواسووه ا؟اهليوو  ومووع املعسووكرات املعاقيوو  يف وقوو
بذلوه  ن ا؟هد امللصلل الوذيونرى نرفا م -النفلس احلي  يف عا  اللاقع  وهل يعمل يف -القرآن يف ال بي  

بتووداء موون سووف  ادرجات،املختلفوو  السوومات،امللتقط  املختلفوو  ال -هج،حووَّت انتهووى ّبووذ  اجململعوو  هووذا املن
قووودر موووا ب - -ناسووو  والتكامووول وا رتفاع،الوووذي نشوووهد  يف أواخووور أايم الرسووولل إىل ذلوووك الت -ا؟اهليووو  

 تسم  به الفطرة البشري  كذلك  وهذا يفيدان ..يفيدان كثْيا ..
 لة.متمثلوو  يفاقات القالوونفك البشووري ،وما هملووه موون اسووتعداقات الضووع  واسووتعد يفيوودان يف إقرا  نبيعوو 

 ابملنهج القرآين .. - -خْي ا؟ماعات ..ا؟ماع  اليت رابها رسلل اّلِل 
 ان يتلطوو  هلوواكوولس وكيوو   ويفيوودان يف إقرا  نبيعوو  املوونهج القوورآين يف ال بيوو  وكيوو  كووان ذخووذ هووذ  النفوو

عوا   يعمول يف ُيتلي على  اذج كَّت مون مسوتلايت كوَّت.حية نورا  وهول وكي  كان ينس  الص ،الذي
 اللاقع ..على الطبيع  .. 

؟ماعووو  ا  ثل  يف تلوووكويفيووودان يف أن نقووويك حالنوووا وحوووال اجململعوووات البشوووري  علوووى واقوووع الووونفك البشوووري ،
ى   وكوك   تبقولو اناو املختارة ..كك   نيأس من أنفسنا حني نطلع على ملاضع الضع ،فن   العوالج و 

ئر يف خيالنووووا،  مطمووووع لنووووا يف حماولوووو  السووووْي علووووى جموووورق حلووووم نووووا -ا علووووى كوووول فضووووله -ا؟ماعوووو  األوىل 
موون  -رج ّبوا ة،حوني بووخطاهوا.من السوف  اهلوواب ،يف املرتقوى الصواعد،إىل القموو  السوامق   وكوول هوذ  ذخْي 

 .. كلن قد جنينا خْيا كثْيا إن كاء اّللِ ن -احلياة يف لالل القرآن 
  :لم يلمذاإن من خالل هذ  اجململع  من آايت هذا الدرس يبدو لنا أنه كان يف الص  املس

 حوووورج  نيموووو  إذا غ،وموووون يبطووووىء غووووْي .مث ُيسووووبها منينينينين يبطنينينينيىب  فسنينينينيه عنينينينين اجل نينينينياد يف النينينينيبيل اّللّ « أ »
يكون لوه  نه  سولملن،ألفسلم،على حني أصابحل املسولمني مصويب   كموا يعودها خسوارة إذا   حورج فغونم امل

 سهم يف الغنيم   وبذلك يش ي الدنيا ابهلخرة 
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وان وهوم يف خوذهم احلماسو  للقتوال وقفوع العودو ون كانوحل ش - و ان فيه من اة نياجرين أ فسني م« ب» 
  لوول أن اّللِ ؟ووزع حينمووا كتووه علوويهم القتووال يف املدينوو  ويتموو موون ذخووذهم ا -مكوو ،مكفلفلن عوون القتووال 
 عليهم القتال اهلن  أمهلهم إىل أجل،و  يكته

 -إىل النوول  -ني تصوويبه حوو -يرجووع السووي   إىل اّلِل و  - ني تصنينييبهحنيني -ومنينين  نينيان يرجنينيع احلسنينينة « ج» 
- ميانه ابّلِل نبعا ولكن لتجري  القياقة والتطْي ّبا   لشدة إ 
إذا خوورج بيووحل هوول وموون لوو  لفووه غووْي الووذي فوو - - ومنينين  نينيان يقول: اعنينية،يف حضنينيرة الرالنينيول« د» 

 يقلل 
 قبل أن يتثبووحلالبلبلوو ، ،فيووذيع ّبووا يف الصوو  حموودت ّبووا مووا ُيديووه موونومنينين  نينيان يتننينياول الشنينيائكات« نيهنيني» 

 منها،من القياقة اليت يتبعها  
بعضوها مون  ه.ويظن أنهذ  األوامر والتلجيهات كلها هل اّلِل سوبحان ومن  ان يشك يف أن مصدر« و»

 ه به    ا أوحك ل - -عند النل 
؟ماعو  احوَّت لتنقسوم  - مطلع الودرس التوا  كما سيأيت يف  - يدافع عن بكض اةنافقنيومن  ان « ز» 

حيو  عودم قياقي )مون انلتنظيم اليف أمرهم ف تني .. ا يلحك بعدم التناس  يف التصلر ا مياين ويف ا املسلم 
 فهم اجململع للليف  القياقة وعالقتهم ّبا يف مثل هذ  الشيون( ..

 ان،الووووذين  عا  ا مييعووووا جمملعوووو  واحوووودة موووون املنووووافقني أو جمملعتني:املنافقني.وضوووووقوووود يكوووولن هووووي ء مج
هووواتني  هم مووون املهووواجرين ..ولكووون وجووولق تلوووك اجململعووو  أوولووول كوووان بعضووو -تنضوووج كخصووويتهم ا ميانيووو  

ويف مكوووو  موووون لعووووداوات انيطوووو  بووووه يف املدينوووو  موووون اليهوووولق،وهوووول يلاجووووه ا -اجملموووولعتني يف الصوووو  املسوووولم 
يوو  توواج إىل ترب الصوو  هيفكني،ويف ا؟زيوورة العربيوو  كلهووا موون امل بصووني ..موون كووأنه أن ُيوودّ خلخلوو  املشوور 

.وعالجا لكول ال بيو  نليل ،وإىل جهاق نليل  وحنن نورى يف هوذا الودرس  واذج مون هوذا ا؟هواق،ومن هوذ 
ائوود هووذا ق - - خبي وو  يف الوونفك أو يف الصوو .يف ققوو ،ويف عموو ،ويف صووث كووذلك،يتمثل يف صووث النوول

 الص ،الذي يتلىل تربيته ابملنهج القرآين:
« يبوات» .بل حرجولن م ا؟هاقيونرى األمر ابحلذر،فال حرج اجملاهدون امليمنلن فراقى،للسرااي أو املها« أ»

وات حوولهلم   والعوداأي سورااي أو فصوائل ..أو حرجولن مجيعووا يف جويا متكامول.ألن األرم حوولهلم ملغمو 
ء عيووولن األعووودا ليهووولق مووونكووولن كامنوووا بيووونهم مووون املنوووافقني،أو  ووون يووويويهم املنوووافقلن واكوووَّت،والكمني قووود ي

 امل بصني  
حوووال إىل  التلووولن مووونو ونووورى تصوووليرا منفووورا للمبط وووني يبووودو فيوووه سوووقلط اهلمووو  وحوووه املنفعووو  القريبووو  « ب»

 مكي الووتححال،حسووه اخووتال  األحوولال  وكووذلك نوورى التعجيووه موون حووال أول ووك الووذين كووانلا كووديد
 يف مك  للقتال،فلما كته عليهم يف املدين  عراهم ا؟زع.
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 َسووِبيِل  يُقاتِووْل يف َوَموونْ »ني:ونوورى وعوود اّلِل ملوون يقوواتللن يف سووبيل اّلِل،ابألجوور العظيم،وإحوودى احلسووني« ج»
 .« .اّللَِّ فَويُوْقَتْل أَْو يَوْغِلْه َفَسْلَ  نُوْيتِيِه َأْجرا  َعِظيما  

 إليه .. ذي يدفعهمر  القصد،وارتفاع اهلد ،ونبل الغاي ،يف القتال الونرى تصلير القرآن لش« ق»
ْجنوووا ِموووْن هوووِذِ  اْلَقْريَوووِ   يَوُقلُللَن:َربَّنوووا َأْخرِ اِن،الَّوووِذينَ اْلِلْلديف َسوووِبيِل اّللَِّ َواْلُمْسَتْضوووَعِفنَي ِموووَن الِرِجووواِل َوالنِِسووواِء وَ  »

 « ..ْيا  ُدْنَك َنصِ ا ِمْن لَ ْنَك َولِي ا َواْجَعْل لَنالظَّا ِِ أَْهُلها،َواْجَعْل لَنا ِمْن َلدُ 
  جانووه بطووالنالسووند إىل كمووا نوورى تصوولير القوورآن ألحقيوو  الغايوو  الوويت ااهوود هلووا الووذين آمنوولا وقوولة« وهوو»

 َسوِبيِل قواتُِللَن يف يَن َكَفوُروا يُ ،َوالَّوذِ يِل اّللَِّ الَِّذيَن آَمُنلا يُقاتُِللَن يف َسوبِ »غاي  الذين كفروا وضع  سندهم فيها:
 « ..يفا  اَن َضعِ كالطَّاُغلِت.َفقاتُِللا أَْولِياَء الشَّْيطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطاِن  

لسووووولل  لفاسووووودة وااونووووورى معا؟ووووو  املووووونهج القووووورآين للتصووووولرات الفاسووووودة،اليت تنشوووووأ عنهوووووا املشووووواعر « و»
حقيقوووووووو  و حقيقوووووووو  الوووووووودنيا ..موووووووورة يف بيووووووووان  عتقاقيوووووووو  الضووووووووعي .وذلك بتصووووووووحي  هووووووووذ  التصوووووووولرات ا 

ميوو  املوولت ..وموورة يف تقريوور حت« تِوويال  ْظَلُموولَن فَ ،َو  تُ ُقْل:َمتوواُع الووُدنْيا قَِليوول ،َواهْلِخرَُة َخووْْي  ِلَمووِن اتَّقووى»اهلخوورة:
ْكُكُم لنُوووولا يُووووْدِر َنمووووا َتكُ أَيوْ »ونفوووواذ املقوووودر فيووووه مهمووووا يتخووووذ املوووورء موووون ا حتياط،ومهمووووا ينكوووول عوووون ا؟هوووواق:

ُتْم يف بُوُروج  ُمَشيََّدة  اْلَمْلُت،  « ..َوَلْل ُكنوْ
ُهْم َحَسوَن   »ومورة يف تقريوور حقيقو  قوودر اّلِل وعمول ا نسووان: .َوِإْن ُتِصووبوْ عِ :هووِذِ  ِموْن ُقلُللايوَ َوِإْن ُتِصووبوْ ُهْم ْنووِد اّللَِّ

. لَن َحوِديثا ف موا َأصواَبَك ِم   َيكاُقوَن يَوْفَقُهوْلَقلْ  اءِ َفما هِلُي َسيَِِ    يَوُقلُللا:هِذِ  ِمْن ِعْنِدَ .ُقْل:ُكل  ِمْن ِعْنِد اّللَِّ
،َوما َأصاَبَك ِمْن َسيَِِ    َفِمْن نَوْفسِ   « ..كَ ِمْن َحَسَن   َفِمَن اّللَِّ

ناعتوه.ويقرر  أن ناعتوه مونو  - -رسولله و  -بحانه سو -ونرى القورآن ييكود حقيقو  الصول  بوني اّلِل « ز»
ِطوِع َموْن يُ »صودر :ى وحودة مهم إىل تودبر اللحودة الكاملو  فيه،الدالو  علوأن هذا القرآن كله من عند  ويدعل 

 «.وا ِفيِه اْخِتالفا  َكِثْيا  ِد َغْْيِ اّللَِّ َلَلَجدُ َن ِمْن ِعنْ َلْل كاوَ أََفال يَوَتَدبوَُّروَن اْلُقْرآَنف « ..»الرَُّسلَل فَوَقْد أَناَع اّللََّ 
لطريووو  األسووولم،املتف  موووع قاعووودة ايووولجههم إىل  -نبووواء عووود أن يصووو  حوووال املووورجفني ابألب -مث نووورا  «  »

ُهْم،اأْلَْموو َولَووْل َرُقوُ  ِإىَل الرَُّسوولِل َوِإىل أُوِ  »التنظوويم القيوواقي للجماعوو : ُهمْ لَّووِذيَن َيْسووتوَ َلَعِلَمووُه اِر ِمنوْ « ْنِبطُلنَُه ِمووونوْ
 َعلَوْيُكْم ْضوُل اّللَِّ فَ لَوْل  وَ »هم:وُيذرهم من عاقبو  هوذا الطري ،وهول يوذكرهم فضول اّلِل علويهم يف هودايت« ط»

 « ..َوَرمْحَُتُه َ توَّبَوْعُتُم الشَّْيطاَن ِإ َّ قَِليال  
ج يت كانوحل هتوا سولم  والوونستطيع أن ندر  مدى االخل  اليت كانوحل تنشو ها هوذ  الظولاهر يف ا؟ماعو  امل

ن   - -ذموووور نبيووووه  -انه بحسوووو -إىل مثووول هووووذا ا؟هوووود امللصوووولل،املنلع األسوووواليه ..حووووني نسوووومع اّلِل 
يمنني على القتال.فيكلن مس ل  عون نفسوه فحسوه:واّلِل يتولىل وأن ُيرم امل -دا ولل كان وحي -ااهد 
ُ أَْن َيُكوْلُمْيِمِننيَ َوَحورِِِم ا - ِإ َّ نَوْفَسوَك   ُتَكلَّ ُ  -َفقاِتْل يف َسِبيِل اّللَِّ »املعرك :    َّ َ َْس الَّوِذينَ ،َعَسوى اّللَّ

ُ َأَكووُد َ ْسووا  َوَأَكووُد تَوْنِكوويال   القللب،واسووتثارة اهلمووم  ه موون استجاكوو للب مووا فيوو..ويف هووذا األسوو« َكَفووُروا َواّللَّ
 بقدر ما فيه من استجاك  األمل يف النصر،والثق  ببأس اّلِل وقلته ..
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اجك لونفك ضود اهلول ان اميود لقود كوان القورآن حولم املعركو  اب؟ماعو  املسولم  يف ميواقين كثْية.وكوان أوهلوا
  أو كوون صوواقرا عوون نفووايحووَّت ولوول    -واللسوواوس وسوولء التصوولر ورواسووه ا؟اهلي ،والضووع  البشووري 

 الصوووووو   نهجووووووه الوووووورابين لتصوووووول إىل مرتبوووووو  القوووووولة،مث إىل مرتبوووووو  التناسوووووو  يف وكووووووان يسلسووووووها -احنوووووورا  
يهوووا هوووذا،إذا ة،  يغنكووول القووول املسووولم.وهذ  غايووو  أبعووود وأنووولل أمدا.فا؟ماعووو  حوووني يلجووود فيهوووا األقووولايء  

هووك تلاجووه لايت ..و وجوودت اللبنووات املخلخلوو  يف الصوو  بكثوورة ..و  بوود موون التناسوو  مووع اخووتال  املسووت
 املعار  الكبْية.

 واهلن أنخذ يف ملاجه  النصلص ملاجه  تفصيلي :
 أوجيهات جهادية والحار من المثبطين 73 - 71الدرس ا ول:

،أَوِ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آمَ » يعووا   اْنِفوورُ نُوولا ُخووُذوا ِحووْذرَُكْم.فَاْنِفُروا يُبووات  يُوَبطَِِ نَّ.فَووِإْن َأصووابَوْتُكْم .َوِإنَّ ِمووْنُكْم َلَمووْن لَ وا مجَِ
،ِإْذ َ ْ َأُكوْن َمَعُهوْم  ُ َعَلكَّ َتُكوْن  َكوَأْن  َْ   -  لَيَوُقولَلنَّ َبُكْم َفْضول  ِموَن اّللَِّ اَولَِ ْن َأصوِهيدا .َكوُمِصيَب   قاَل:َقْد أَنْوَعَم اّللَّ

َنُه َمَلقَّة   َنُكْم َوبَويوْ َتِب  -بَويوْ  .« . َعِظيما   ُكْنحُل َمَعُهْم،فَأَُفلَز فَوْلزا  اي لَيوْ
 نسوووان االطريوو .وإن  تبووني هلووومإوووا اللصووي  للوووذين آمنلا:اللصووي  مووون القيوواقة العليوووا،اليت ترسووم هلوووم املنهج،و 

ااطووو   -بعوووا بصوووف  عامووو  ن -لكتووواب يرسوووم للمسووولمني ليعجوووه،وهل يراجوووع القووورآن الكووورمي فيجووود هوووذا ا
يُوَهووا اي أَ »آمنولا: قولل للوذينففوك اهليو  األخورى ي«.اسو اتيجي  املعركو »العامو  للمعركو  وهوك موا يعور  ابسوم 

ركووووو  عامووووو  للحفْيسوووووم ااطووووو  ال«.   يُكْم ِغْلظَوووووفِوووووِجوووووُدوا الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا قووووواتُِللا الَّوووووِذيَن يَولُووووولَنُكْم ِموووووَن اْلُكفَّاِر،َوْليَ 
يعوووا  ِو اْنِفوووُرو أَ يُبوووات   ُخوووُذوا ِحوووْذرَُكْم فَووواْنِفُروا»ا سوووالمي .ويف هوووذ  اهليووو  يقووولل للوووذين آمنووولا: وهوووك تبوووني « ا مجَِ

ا فَِإمَّوو»ايت:ذلك يف اهلويف سوولرة األنفوال جلانووه كوو«.التاكتيووك»انحيو  موون ااطوو  التنفيذيوو  أو موا يسوومى 
 «..اهلايتكَُّروَن ..ْم يَذَّ ْق ِّبِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَّهُ تَوثْوَقَفنوَُّهْم يف احْلَْرِب َفَشرِِ 

األخوووال  و اهلقاب  وهكوووذا ْنووود هوووذا الكتووواب   يعلوووم املسووولمني العبووواقات والشوووعائر فحسوووه و  يعلمهوووم
ويعرم لنوواس الوودين ذلووك التصوولر املسووكني  إ ووا هوول ذخووذ حيوواهتم كلهووا مجلوو .كمووا يتصوولر ا  -فحسووه 

علوووى  اموو اللصووواي  الت - وو   -اة النوواس مووون مالبسووات واقعيووو  ..وموون مث يطلوووه لكوول مووا تتعووورم لووه حيووو
ن صونع توه  ملتهوا موتكولن حيا و  يقبل من الفرق املسولم و  مون اجملتموع املسولم،أقل مون أن احلياة البشري 

أن  لمع املسوموو  مون اجملتهذا املنهج،وهحل تصرفه وتلجيهه.وعلى وجه التحديد   يقبل من الفورق املسولم،
  ت،واألخالاعوووووووول حلياتووووووووه منوووووووواهج متعوووووووودقة املصوووووووواقر:منهجا للحيوووووووواة الشخصي ،وللشووووووووعائر والعبوووووووواقا

 السياسووووووووووي و   ا جتماعيوووووووووو  واهلقاب،مسووووووووووتمدا موووووووووون كتوووووووووواب اّلِل.ومنهجووووووووووا للمعووووووووووامالت ا قتصوووووووووواقي  و 
 والدولي ،مستمدا من كتاب أحد آخر أو من تفكْي بشري على ا نال  

ن تسووتنب  موون كتوواب اّلِل منهجووه أحكامووا تفصوويلي  تطبيقيوو  ألحووداّ احليوواة إن مهموو  التفكووْي البشووري أ 
و  كوكء وراء  -ابلطريق  اليت ر ها اّلِل يف الدرس الساب  مون هوذ  السولرة  -املتجدقة،وأقضيتها املتطلرة 

بعود يف  ذلك.وإ  فال إميان أصال و  إسالم.  إميوان ابتوداء و  إسوالم،ألن الوذين يفعلولن ذلوك   يودخللا
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ا ميووان،و  يع فوولا بعوود  ركووان ا سووالم.ويف أوهلا:كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل،الوويت ينشووأ منهووا أن   حوواكم إ  
 اّلِل،وأن   مشرع إ  اّلِل.

.ولل لقفهم حينووذا ناسووب  ملوووهووا هوول ذا كتوواب اّلِل يرسووم للمسوولمني جانبووا موون ااطوو  التنفيذيوو  للمعركوو  امل
اي »:ذرهم ابتووداءخل.وهل ُيووالكثووْية يف ااارج.واملنووافقني وحلفووائهم اليهوولق يف الوودا جوولقهم بووني العووداوات

الصووفل  موون  املندسووني يف عا.وخباصوو ..خووذوا حووذركم موون عوودوكم مجي« أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُخووُذوا ِحووْذرَُكمْ 
 .. «عا  يفَاْنِفُروا يُبات  أَِو اْنِفُروا مجَِ »املبط ني،الذين سْيق ذكرهم يف اهلي :

غْية،أو ملعوووات صووويبوووات.مجيع يبووو :أي جمملعووو  ..واملقصووولق   خترجووولا للجهووواق فوووراقى.ولكن اخرجووولا جم
 ل مكان.يلن يف كا؟يا كله ..حسه نبيع  املعرك  ..ذلك أن اهلحاق قد يتصيدهم األعداء،املبثل 

ثلني يف لك، كوووووذ  وخباصووووو  إذا كوووووان هوووووي ء األعوووووداء منبثوووووني يف قلوووووه املعسوووووكر ا سوووووالمك ..وهوووووم كوووووانلا
 املنافقني،ويف اليهلق،يف قله املدين .

ْن َمَعُهوووْم َكووووِهيدا .َولَِ ْن  َعلَوووكَّ ِإْذ َ ْ َأُكووونْوَعوووَم اّللَُّ أَ اَل:قَووووْد قَوِإنَّ ِموووْنُكْم َلَموووْن لَيُوَبطَِِ نَّ.فَوووِإْن َأصوووابَوْتُكْم ُمِصووويَب    »
وووَنُكْم َوبوَ َأْن  َْ َكووو  -َأصووواَبُكْم َفْضووول  ِموووَن اّللَِّ لَيَوُقووولَلنَّ  نَوووُه َموووَلقَّ  َتُكوووْن بَويوْ تَوووِب  -ة  يوْ  ُكْنوووحُل َمَعُهوووْم فَوووأَُفلَز فَووووْلزا  اي لَيوْ

 « ..َعِظيما  
وخوووذوا  -كموووا هووول واقوووع   -انفوووروا مجاعوووات نظاميووو .أو انفوووروا مجيعوووا.و  ينفووور بعضوووكم ويتثاقووول بعضوووكم 
خوووذلني سووولاء كوووانلا يبط ووولن حوووذركم.  مووون العووودو ااوووارجك وحووود  ولكووون كوووذلك مووون املعووولقني املبط وووني امل

أو يبط وولن غووْيهم معهووم وهول الووذي يقووع عوواقة موون املخووِذلني املثبطووني   -أي يقعوودون متثوواقلني  -أنفسوهم 
رتارة هنا بكل ما فيها من يقل وتعثور وإن اللسوان ليتعثور يف حروفهوا وجرسوها،حَّت ذيت « ليبط ن»ولفظ  

نفسوي  املصواحب  هلوا تصوليرا كوامال ّبوذا التعثور والتثاقول على آخرها،وهل يشودها كودا وإووا لتصولر احلركو  ال
 .623يف جرسها.وذلك من بدائع التصلير الفب يف القرآن،الذي يرسم حال  كامل  بلفظ  واحدة

ووَ نَّ »وكووذلك يشووك تركيووه ا؟ملوو  كلهووا: موون  وهووم معوودوقون -ملبط ووني ان هووي ء ، «َوِإنَّ ِمووْنُكْم َلَمووْن لَيُوَبطِِ
 جتهواقا ..وذلوككامل ،ويصرون عليها إصرارا،واتهدون فيهوا ا  يزاوللن عملي  التبط  « منكم» -املسلمني 

يرهوا تبط  ،وكودة أ  علوى ال سللب التلكيد بشَّت امليكدات يف ا؟مل    ا يلحك بشدة إصرار هذ  اجململع
قخيلووو  ى ليهم،وعلووويف الصووو  املسووولم وكووودة موووا يلقوووا  منهوووا  ومووون مث يسووول  السووويا  األضووولاء الكاكوووف  ع

 نريق  القرآن التصليري  العجيب : نفلسهم ويرسم حقيقتهم املنفرة،على
  لاعني،كمواء مكشولفنيفها هوم أو ء،بكول بلاعثهم،وبكول نبيعوتهم وبكول أعمواهلم وأقولاهلم ..هواهم أو 
 .لل كانلا قد وضعلا هحل جمهر،يكش  النلااي والسرائر ويكش  البلاعة والدوافع

                                                 
 هللا (السيد رمحه ) «قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« التناس  الفب»يراجع فصل  - 623
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كموووا يكلنووولن يف كووول زموووان وكووول مكان.هوووا هوووم و  - -لرسووولل انلا علوووى عهووود كموووا كوووا  -هوووا هوووم أو ء 
شخصوووك احلهم الصوووأو ء.ضوووعافا منوووافقني ملتووولين صوووغار ا هتماموووات أيضوووا:  يعرفووولن غايووو  أعلوووى مووون 

م هوذا ر واحود.وهم هوعلوى حمول  املباكر،و  أفقا أعلى مون ذواهتوم انودوقة الصوغْية.فهم يوديرون الودنيا كلهوا
طها كموووا عصوووا مووون وسووو  ينسووولنه حلظووو   إووووم يبط ووولن ويتلكوووأون،و  يصارحلن،ليمسوووكلا الانووولر الوووذي 

 ار:يقال  وتصلرهم للرب  وااسارة هل التصلر الذي يلي  ابملنافقني الضعا  الصغ
يف بعووخ  -ين ه اجملاهوودالووذي يصووي ا بووتالء يتخلفوولن عوون املعركوو  ..فووإن أصووابحل اجملاهوودين حمنوو ،وابتللا 

ُكْم ِإْن َأصوووابَوتْ فَووو»نعمووو : ا بوووتالء هاق،وْنووواهتم مووون ر  املتخلفووولن وحسوووبلا أن فووورارهم مووون ا؟فووو -األحوووايني 
ُ َعَلكَّ ِإْذ  َْ َأُكْن َمَعُهْم   .. «ِهيدا  كَ ُمِصيَب   قاَل:َقْد أَنْوَعَم اّللَّ

فلا عوون .اّلِل الووذي خووالّللِ أن ينسووبلها  -ذ  النجوواة مووع التخلوو  نعموو  وهووم يعوودون هوو -إوووم   حجلوولن 
 .ولل كووان نووال ابملخالفووتّلِل   أموور  فقعوودوا  والنجوواة يف هووذ  املالبسوو    تكوولن موون نعموو  اّلِل أبدا.فنعموو  ا

.و  اذا خلقهووم اّللِ دركلن ملوولاهرهووا ْنوواة  إوووا نعموو   ولكوون عنوود الووذين   يتعووامللن مووع اّلِل.عنوود موون   يوو
فوووا  أعلوووى مووون آعووولن إىل ياة.نعمووو  عنووود مووون   يتطليعبووودون اّلِل ابلطاعووو  وا؟هووواق لتحقيووو  منهجوووه يف احل

 ويف يف سوووبيل اّللِ  -مووولانىء األقووودام يف هوووذ  األرم ..كالنموووال ..نعمووو  عنووود مووون   ُيسووولن أن الوووبالء 
  يشوواء موون عبوواق يووار موون اّلِل،حووتا بووه موونهوول فضوول واخت -ا؟هوواق لتحقيوو  موونهج اّلِل وإعووالء كلموو  اّلِل 

ا فيعوو ،ميلكلون حيوواة ر ى ضووعفهم البشووري،ويطلقهم موون إسوار األرم يستشوورفل لوْيفعهم يف احليوواة الوودنيا علو
 لشهداء ا منازل و  الكهم.ولييهلهم ّبذا ا نطال  وذلك ا رتفاع للقرب منه يف اهلخرة ..يف

..وهوووذا « يستشوووهدون»ذين هوووم وحووودهم الووو - يف سوووبيل اّللِ  -إن النووواس كلهوووم ميلتووولن  ولكووون الشوووهداء 
 م.فضل من اّلِل عظي

هلوم ه اّلِل ..وانبوذتويهم  فأما إذا كانحل األخورى ..فانتصور اجملاهودون الوذين خرجولا مسوتعدين لقبولل كول موا
را وووو   سوووووه    را وووو  فضوووول موووون اّلِل ابلنصوووور والغنيمووووو  ..نوووودم املتخلفوووولن أن   يكلنوووولا كوووووركاء يف معركوووو

 مفهلمهم القريه الصغْي للرب  وااسارة 
،لَيَوُقلَلنَّ َولَِ ْن َأصاَبُكْم َفْضل  »  َتِب  -َنُه َمَلقَّة  َنُكْم َوبَويوْ َتُكْن بَويوْ  َكَأْن  َْ   - ِمَن اّللَِّ  ُكْنحُل َمَعُهْم فَوأَُفلَز فَووْلزا  اي لَيوْ

 يكوور  املوويمن  و  «فولزا عظيمووا»إوووا أمنيوو  الفولز الصووغْي ابلغنيموو  وا ايب،هووك الويت يقللوولن عنهووا:«.َعِظيموا  
نوه أن ء بل مطلولب مقلع البالو مطللب منه أن يرجل  من اّلِل.وامليمن   يتم  الفلز اب ايب والغنيم  بل 

  الف وو  القوورآين هلووذ التعبووْي يسووأل اّلِل العافيوو  ..ولكوون التصوولر الكلووك للموويمن غووْي هووذا التصوولر،الذي ير ووه
 ر ا مستنكرا منفرا ..

خورج يسوأل  -غْي متثاقل  -للجهاق خرج إن امليمن   يتم  البالء بل يسأل اّلِل العافي .ولكنه إذا ندب 
اّلِل إحووووودى احلسنيني:النصووووور أو الشوووووهاقة ..وكال وووووا فضووووول مووووون اّلِل وكال وووووا فووووولز عظيم.فيقسوووووم لوووووه اّلِل 
الشهاقة،فإذا هل رام  ا قسم اّلِل أو فور   قوام الشوهاقة عنود اّلِل.ويقسوم لوه اّلِل الغنيمو  وا ايب،فيشوكر 
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ّلِل.  جملرق النجاة  وهذا هل األف  الوذي أراق اّلِل أن يرفوع املسولمني إليوه وهول اّلِل على فضله،ويفر  بنصر ا
وهووول يكشووو  هلوووم عووون املندسوووني يف الصووو  موووون « موووونهم»يرسوووم هلوووم هوووذ  الصووولرة املنفووورة لوووذلك الفريووو  

املعلقني،ليأخووووذوا موووونهم حووووذرهم كمووووا ذخووووذون حووووذرهم موووون أعوووودائهم  وموووون وراء التحووووذير وا سووووتنهام 
سوولم  يف ذلووك الزمان،يرتسووم  وولذج إنسوواين متكوورر يف بووب ا نسووان،يف كوول زمووان ومكوووان،يف للجماعوو  امل

هذ  الكلمات املعدوقة مون كلموات القورآن  مث تبقوى هوذ  احلقيقو  تتمالهوا ا؟ماعو  املسولم  أبودا.وهك أن 
والتلجيوه  الص  قد يلجد فيه أمثال هي ء.فال يي ك من نفسه.ولكن ذخوذ حوذر  وميضوك.وُياول ابل بيو 

 وا؟هد،أن يكمل النقا،ويعا  الضع ،وينس  ااطى واملشاعر واحلركات 
 حث عل  القاال وأرغيب فيه 74الدرس الثاني:

إىل  حسوهم التطلوع يولقج يف مث ميضك السيا  ُياول أن يرفوع ويطلو  هوي ء املبط وني املثقلوني ابلطوني  وأن 
 يفك فضوول اّلِل م علووى ذلووع الوودنيا وكووراء اهلخرة.ويعوودهمووا هوول خووْي وأبقووى ..اهلخوورة ..وأن يوودفعهم إىل بيوو
وَن احْلَيوووووواَة الووووووُدنْيا ِذيَن َيْشوووووورُ  الَّووووووفَوْلُيقاتِووووووْل يف َسووووووِبيِل اّللَِّ  »احلالتني،وإحوووووودى احلسنيني:النصوووووور أو الشووووووهاقة:
،فَويُوْقَتْل أَْو يَوْغلِ   « ..َأْجرا  َعِظيما   هِ َ  نُوْيتِيْه،َفَسلْ اِبهْلِخرَِة.َوَمْن يُقاِتْل يف َسِبيِل اّللَِّ

عوور  يللغنيموو  و   يعوور  قتووا  إ  يف هووذا السووبيل.  يعوور  القتووال فا سووالم   -فليقاتوول يف سووبيل اّلِل 
 لووى األرم و سووتيالء عالقتووال للسوويطرة.و  يعوور  القتووال للمجوود الشخصووك أو القوولمك  إنووه   يقاتوول لال

س األموولال أو لوور و  ت للصناعات،واألسوولا  للمنتجوواتلالسووتيالء علووى السووكان ..  يقاتوول ليجوود ااامووا
 د نبقوو .و يووحل.و  جملووبيسووتثمرها يف املسووتعمرات وكووبه املسووتعمرات  إنووه   يقاتوول جملوود كووخا.و  جملوود 

كوني منهجوه  األرم.ولتميف  اّلِل جملد قول ،و  جملد أم ،و  جملد جنك.إ ا يقاتل يف سبيل اّلِل. عالء كلم
 يف  كل فورق حورا مع تر « اسبني الن».ولتمتيع البشري  خبْيات هذا املنهج،وعدله املطل  من تصري  احلياة

 .. ك العاماختيار العقيدة اليت يقتنع ّبا ..يف لل هذا املنهج الرابين ا نساين العامل
 ..ياة.مث يقتل ه يف احلوحني حرج املسلم ليقاتل يف سبيل اّلِل،بقصد إعالء كلم  اّلِل،واكني منهج

   -د  غوووْي هوووذا اهلووو -يكووولن كوووهيدا.وينال مقوووام الشوووهداء عنووود اّلِل ..وحوووني حووورج ألي هووود  آخووور 
 ه ..والوووذينلوووو  ينتظووور أجووور  عنووود اّلِل،بووول عنووود صووواحه اهلووود  اهلخووور الوووذي خووورج « كوووهيدا»يسووومى 

اّلِل  ك بوووهغووْي موووا يزكووبيفووو ون علووى اّلِل الكوووذب ويزكوولن أنفسووهم أو غوووْيهم « كووهيد»يصووفلنه حين ووذ  نوووه 
شووو وا ّبوووا عووولا الووودنيا ليد ..موون يريووودون أن يبيّبوووذا التحديووو -النوواس.اف اء علوووى اّلِل  فليقاتووول يف سوووبيل اّلِل 

 يف ومون يغلوه  عظويم يف كلتوا احلالتني:سولاء مون يقتول يف سوبيل اّللِ فضل مون اّللِ  -حين ذ  -اهلخرة.وهلم 
 « ..تِيِه َأْجرا  َعِظيما  ْو يَوْغِلْه،َفَسْلَ  نُويْ أَ فَويُوْقَتْل  -  َسِبيِل اّللَِّ يف  -َوَمْن يُقاِتْل »سبيل اّلِل أيضا:

ّبوذ  اللمسوو  يتجوه املوونهج القوورآين إىل رفوع هووذ  النفولس وإىل تعليقهووا ابلرجوواء يف فضول اّلِل العظوويم،يف كلتووا 
يمو    تسواوي احلالتني.وأن يهِلن عليها ما ختشا  من القتل،وموا ترجول  مون الغنيمو  كوذلك  فاحليواة أو الغن

كي ا إىل جانه الفضول العظويم مون اّلِل.كموا يتجوه إىل تنفْيهوا مون الصوفق  اااسورة إذا هوك اكو ت الودنيا 
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ابهلخرة و  تش  اهلخرة ابلودنيا )ولفوج يشوري مون ألفواا الضود فهوك غالبوا  عو  يبيوع( فهوك خاسورة سولاء 
ةف وأيون غنيمو  املوال مون فضول اّلِلف وهول ُيتولي غنملا أو   يغنملا يف معار  األرم.وأين الدنيا من اهلخور 

 وُيتلي سلا ف  -فيما ُيتليه  -املال 
 الاصور ا سالمي للبلد وا رض والوطن 75الدرس الثالث:

ىل أسووللب إملبط ووني امث يلتفووحل السوويا  إىل املسوولمني.يلتفحل موون أسووللب احلكايوو  والتصوولير عوون أول ووك  
  لقلوووووولب عوووووواإليهووووووا  ستجاكوووووو  مووووووروءة النفلس،وحساسووووووي  اااطوووووواب للجماعوووووو  املسوووووولم  كلها.يلتفووووووحل 

 يوودي املشووركنيلن علووى أاملستضووعفني موون الرجووال والنسوواء والللوودان الووذين كووانلا يقاسوولن يف مكوو  مووا يقاسوو
اّلِل  االص،ويودعلنلن إىل اغْي قاقرين على اهلجرة إىل قار ا سالم والفورار بودينهم وعقيودهتم وهوم يتطلعو

ملقصد،وكوور  هم بسوومل اموون قار الظلووم والعوودوان ..يلتفووحل هووذ  ا لتفاتوو  ليوولحك إلوويأن اعوول هلووم ررجووا 
 ني.وذلوووووك يف و  مبط الغايووووو ،ونبل اهلووووود ،يف هوووووذا القتال،الوووووذي يووووودعلهم أن ينفوووووروا إليوووووه،غْي متثووووواقلني

 ْضوَعِفنَي ِمووَن الِرِجووالِ تَ ،َواْلُمسْ ِل اّللَِّ َومووا َلُكوْم   تُقوواتُِللَن يف َسووِبي»أسوللب هضيضووك يسووتنكر الوب ء والقعوولق:
لَنوا ِموْن لَوُدْنَك َولِي ا،َواْجَعوْل  ا ِِ أَْهُلها،َواْجَعولْ َقْريَِ  الظَّ ِذِ  الْ هَوالنِِساِء َواْلِلْلداِن.الَِّذيَن يَوُقلُللَن:َربَّنا َأْخرِْجنا ِمْن 

 « ..لَنا ِمْن َلُدْنَك َنِصْيا ف
ي ء والللودانف هو والنسواء نقاذ هوي ء املستضوعفني مون الرجوالوكي  تقعدون عن القتال يف سبيل اّلِل واست

 ال فني  على ا ن  ا نساالذين ترتسم صلرهم يف مشهد مثْي حلمي  املسلم،وكرام  امليمن،ولعانف  الرمح
 نوو  يف العقيوودةقينهم.وان لفتنوو  يفهووي ء الووذين يعووانلن أكوود اننوو  والفتنوو  ألوووم يعووانلن اننوو  يف عقيدهتم،وا

سوواين،الذي جوولق ا نأكوود موون اننوو  يف املووال واألرم والوونفك والعرم،ألوووا حمنوو  يف أخووا خصووائا الل 
هد مووويير لضعي ،مشووواتتبعوووه كرامووو  الووونفك والعرم،وحووو  املوووال واألرم  ومشوووهد املووورأة الكسوووْية والللووود 

لووودين اعووون كووولن الووودفع يوخباصووو  حوووني  -مثوووْي.  يقووول عنوووه مشوووهد الشووويلن الوووذين   ميلكووولن أن يووودفعلا 
 هذا املشهد كله معروم يف جمال الدعلة إىل ا؟هاق.و  -والعقيدة 

ع،بعيود ميو  اللقعوهل وحد  يكفك.لذلك يستنكر القعلق عن ا ستجاب  هلذ  الصرخات ..وهول أسوللب 
 الغلر يف مسارب الشعلر وا حساس.

الووويت « ْهُلهووواأَ الظَّوووا ِِ  َقْريَووو ِ الْ  هوووِذ ِ »و  بووود مووون لفتووو  هنوووا إىل التصووولر ا سوووالمك للبلووود واألرم والووولنن:إن 
أن يقاتوووووووول املسوووووووولملن  سووووووووتنقاذ املسوووووووولمني  قار حرب،اووووووووه -ا  يف ملضووووووووعها ذ -يعوووووووودها ا سووووووووالم 

شووووركني  قتووووال املونوووون املهاجرين،الووووذين يوووودعلن هووووذ  الوووودعلة احلووووارة إىل« مكوووو »املستضووووعفني منهووووا،هك 
 لخروج منه فيها.ويدعل املسلملن املستضعفلن هذ  الدعلة احلاقة ل

حوني   تقوم فيهووا كوريع  اّلِل ومنهجوه وحووني فول فيهووا  -إن كلووا بلودهم   يغووْي وضوعها يف نظور ا سووالم  
..قار « قار حوووورب»امليمنوووولن عوووون قينهم،وعووووذبلا يف عقيوووودهتم ..بوووول اعتووووثت ابلنسووووب  هلووووم هووووم أنفسووووهم 

هتم املسوولمني منهووا ..إن رايوو  حورب،هم   يوودافعلن عنهووا،وليك هووذا فحسووه بوول هوم ُياربلوووا  نقوواذ إخوول 
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املسوولم الوويت ُيووامك عنهووا هووك عقيدته.ووننووه الووذي ااهوود موون أجلووه هوول البلوود الووذي تقووام كووريع  اّلِل فيووه 
اليت تتخذ املنهج ا سالمك منهجا للحياة ..وكل تصولر آخور « قار ا سالم » وأرضه اليت يدفع عنها هك

 ،و  يعرفه ا سالم.لللنن هل تصلر غْي إسالمك،تنض  به ا؟اهليات
 الاصور الحقيقي ل رض ال هاد 76الدرس الرابع:

الغووووووواايت القووووووويم و  مث ملسووووووو  نفسوووووووي  أخرى، سوووووووتنهام اهلمم،واستجاكووووووو  العوووووووزائم،وإانرة الطري ،وهديووووووود
َسوووِبيِل  اتُِللَن يف َن َكَفوووُروا يُقووو َوالَّوووِذيِل اّللَِّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا يُقووواتُِللَن يف َسوووِبي»واألهووودا ،اليت يعمووول هلوووا كووول فريووو :

 « ..يفا  اَن َضعِ كالطَّاُغلِت.َفقاتُِللا أَْولِياَء الشَّْيطاِن.ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطاِن  
نقسوووم اطلط.ويويف ملسووو  واحووودة يقووو  النووواس علوووى مفووور  الطريووو .ويف حلظووو  ترتسوووم األهدا ،وتتضووو  ا

 « ..ِبيِل اّللَِّ  يف سَ يُقاتُِللنَ الَِّذيَن آَمُنلا »الناس إىل فريقني اينني هحل رايتني متميزتني:
 لتحقيوو  منهجووه،وإقرار يف سووبيل اّللِ  ا يقوواتللن..الووذين آمنوول « َوالَّووِذيَن َكَفووُروا يُقوواتُِللَن يف َسووِبيِل الطَّوواُغلتِ »

ومون  حود  هول ا لوهن اّلِل و  ابسم اّلِل.  هحل أي عنلان آخر.اع افوا « بني الناس»كريعته،وإقام  العدل 
 احلاكم: مث فهل

 -ع كووَّت وإقوورار كوورائ - غووْي موونهج اّللِ  -والووذين كفووروا يقوواتللن يف سووبيل الطوواغلت،لتحقي  منوواهج كووَّت 
كووَّت غووْي ميووزان اّلِل  ويقوو   ونصووه موولازين -ن ّبووا اّلِل غووْي الوويت أذ -َّت كوووإقاموو  قوويم  -غووْي كووريع  اّلِل 

 الذين آمنلا مستندين إىل و ي  اّلِل ومحايته ورعايته.
هم،وكووووَّت َّت كرائعالووووذين كفووووروا مسووووتندين إىل و يوووو  الشوووويطان بشووووَّت راايهتم،وكووووَّت مناهجهم،وكوووو ويقوووو 

 نرائقهم،وكَّت قيمهم،وكَّت ملازينهم ...فكلهم أولياء الشيطان.
لا أَْولِيووواَء َفقووواتِلُ »ان:كووور الشووويطوذمووور اّلِل الوووذين آمنووولا أن يقووواتللا أوليووواء الشووويطان و  حشووولا مكووورهم و  م

 «.،ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطاِن كاَن َضِعيفا  الشَّْيطانِ 
 ان  ووووووموهكوووووذا يقووووو  املسووووولملن علوووووى أرم صلب ،مسوووووندين لهووووولرهم إىل ركووووون كوووووديد.مقتنعك اللجووووود

نسووهم،و  م،و  ؟حلضوولن معركوو  ّلِل،لوويك ألنفسووهم منهووا نصوويه،و  لووذواهتم منهووا حج.وليسووحل لقوولمه
موووا أهووول ابنووول اجهووولن قل  ،وملنهجوووه وكوووريعته.وأوم يل لقووورابتهم وعشوووْيهتم منهوووا كوووكء ..إ وووا هوووك ّلِل وحد

لبشووور وكووول منووواهج ا -  يقووواتللن لتغليوووه البانووول علوووى احلووو .ألوم يقووواتللن لتغليوووه منووواهج البشووور ا؟اهليووو
علوى اّلِل  -لبشور جاهليو  وكول كورائع ا -نهج اّلِل ولتغليوه كورائع البشور ا؟اهليو  على كريع  م -جاهلي  

،الوووذي هوووم موووأملرون أن علوووى عووودل اّللِ  -م للبشووور مووون قون اّلِل للوووم حكووو وكووول -ولتغليوووه للوووم البشووور 
 ُيكملا به بني الناس ..

 لووويهم فهوووم إذنلشووويطان و كوووذلك حلضووولن املعركووو ،وهم يلقنووولن أن اّلِل ولووويهم فيهوووا.وأوم يلاجهووولن قلما،ا
 ضعا  ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا ..
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د عود ذلوك استشوه.وسلاء بتتحدق وايتها.قبل أن يدخللهاومن هنا يتقرر مصْي املعرك  يف حك امليمنني،و 
لووه،ورأى بعينيووه النصوور فهوول وايوو  موون األجوور غأم بقووك حووَّت  -النتيجوو   فهوول وايوو  موون -املوويمن يف املعركوو  

 العظيم.
يف  من هذا التصلر احلقيقك لامور يف كلتوا حالتيوه،انبثقحل تلوك ااولار  الكثوْية الويت حفظهوا  ريو  ا؟هواق

 يف حيووواة ا؟ماعووو  املسووولم  األوىل والووويت تنوووايرت علوووى مووودى التووواري  يف أجيوووال كثْية.وموووا بنوووا أن سوووبيل اّللِ 
نضوورب هلووا هنووا األمثووال فهووك كثووْية مشووهلرة ..ومووون هووذا التصوولر كووان ذلووك املوود ا سووالمك العجيوووه،يف 

نهج الوورابين أقصوور فوو ة عرفووحل يف التوواري  فقوود كووان هووذا التصوولر جانبووا موون جلانووه التفوول  الووذي حققووه املوو
للجماعوووووو  املسوووووولم ،على املعسوووووووكرات املعاقيوووووو  ..ذلوووووووك التفوووووول  الووووووذي أكوووووووران إليووووووه مووووووون قبوووووول يف هوووووووذا 

.وبنووواء هوووذا التصووولر ذاتوووه كوووان نرفوووا مووون املعركووو  الكليووو  الشوووامل  الووويت خاضوووها القووورآن يف نفووولس 624ا؟وووزء
ل ولكونهم يف هوذا ا؟انوه كوانلا امليمنني،وهل حلم ّبم املعرك  مع أعدائهم املتفلقني يف العدق والعدة واملوا

متخلفني فأمسلا مهزومني  وها حنن أو ء نرى ا؟هد الذي بذله املونهج يف إنشواء هوذا التصولر وتثبيتوه.فلم 
يكوون األموور هينووا.و  يكوون جموورق كلموو  تقال.ولكنووه كووان جهوودا ملصوول ،ملعا؟  كوو  النفك،وحرصووها علووى 

  وااسارة ..ويف الدرس بقي  من هذا العالج،وذلوك ا؟هود وسلء التصلر حلقيق  الرب - ي مثن  -احلياة 
 امللصلل.

 مقدمة الدرس أحقيق ال ئة المقصود  باآليات:الدرس الخامس

م قيوول إن بعضووه -موون أموور نائفوو  أو أكثوور موون املسوولمني  إىل التعجيووه -بعوود هووذا  -إن السوويا  ميضووك 
 ليويذن هلوم يف -يلقولن األذى وا ضوطهاق  هوم يف مكو و  -من املهاجرين،الذين كانحل تشتد ّبوم احلماسو  

فوا يت قود نصويه نر كم  الويت يعلمهوا اّلِل والويف قتال،للح -بعد  -قتال املشركني.حية   يكن مأذوان هلم 
ّلِل املدينو ،وعلم ولو  يف اقمن معرفتها فيما سنذكر  بعد ..فلما كته عليهم القتال،بعود أن قاموحل لإلسوالم 

ِ  اّللَِّ أَْو النَّوواَس َكَخْشوويَ  َحَْشووْلنَ » -لقوورآن اكمووا يصوولرهم   -وللبشووري  ..إذا هووم  أن يف هووذا ا ذن خووْيا هلووم
نَووا اْلِقتووواَل  لَووو ْرتَنوووا إِ ْل  أَ َأَكوودَّ َخْشوووَي    َوقاُللا:َربَّنوووا ِ َ َكتَوْبوووحَل َعَليوْ ا أصوووابتهم احلسووون   ووون إذ« ىل َأَجوول  َقرِيوووه  خَّ

ن يقلللن:ناعو  حوَّت إذا :هوذ  مون عنود .و لسوي   قواللا للرسولل قاللا:هذ  مون عنود اّلِل.وإن أصوابتهم ا
يووحل نائفوو  مووونهم غووْي الووذي تقوولل.و ن إذا جووواءهم أموور موون األمووون أو ب - -خرجوولا موون عنوود الرسووولل 

 اال  أذاعلا به ...
ميضووك السوويا  ليعجووه موون كووأن هووي ء،يف األسووللب القوورآين الووذي يصوولر حالوو  النفك،كمووا لوول كانووحل 

سووولء التصووولر وا قرا  حلقوووائ  املووولت واحلياة،واألجووول  -ولغوووْيهم  -وُيوووك  ويصوووح  هلوووم مشوووهدا يووورى 
والقووودر،وااْي والشووور،والنفع والضرر،والكسوووه وااسوووارة،وامللازين والقووويم ويبوووني هلوووم حقائقهوووا يف أسوووللب 

لا أَيْووِدَيُكْم،َوأَِقيُملا الصَّووالَة َوآتُووولا أََ ْ تَووووَر ِإىَل الَّووِذيَن ِقيووَل هَلُْم:ُكُفوو »:يصوولر احلقووائ  يف صوولرهتا امللحيوو  املووييرة
                                                 

 .673ص - 624

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1022 

ُهْم َحَْشوووْلَن النَّووواَس َكَخْشوووَيِ  اّللَِّ أَْو َأَكووودَّ َخْشووو وووا ُكتِوووَه َعلَوووْيِهُم اْلِقتووواُل ِإذا َفرِيووو   ِمووونوْ َي  .َوقاُللا:َربَّنا ِ َ الزَّكاَة.فَوَلمَّ
ْرتَنووووا ِإىل َأَجوووو نَووووا اْلِقتوووواَلف لَووووْل  َأخَّ ل  َقرِيووووه   ُقْل:َمتوووواُع الووووُدنْيا قَِليوووول ،َواهْلِخرَُة َخووووْْي  ِلَمووووِن اتَّقووووى،َو  َكتَوْبووووحَل َعَليوْ

ُتْم يف بُوُروج  ُمَشيََّدة   .أَيْوَنما َتُكلنُلا يُْدرِْكُكُم اْلَمْلُت.َوَلْل ُكنوْ  «.ُتْظَلُملَن فَِتيال 
.َوِإنْ » ُهْم َحَسووَن   يَوُقلُللا:هووِذِ  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ ِدَ .ُقْل:ُكل  ِمووْن ِعْنووِد يَوُقللُوولا هووِذِ  ِمووْن ِعْنوو ْم َسوويَِِ    ِصووبوْهُ  تُ َوِإْن ُتِصووبوْ

.َفمووا هِلووُي ِء اْلَقووْلِم   َيكوواُقوَن يَوْفَقُهوولَن َحووِديثا ف مووا  .َومووا َأصووابَ  ْن َحَسووَن   ِمووصوواَبَك أَ اّللَِّ َك ِمووْن َسوويَِِ    َفِمووَن اّللَِّ
،وََكفى اِبّللَِّ َكوووهِ َفِموووْن نَوْفِسَك.َوأَْرَسوووْلناَ  لِلنَّووواِس رَ   َوَموووْن تَووووَلىلَّ َفموووا ُسووولَل فَوَقوووْد أَنووواَع اّللََّ  يُِطوووِع الرَّ يدا .َمنْ ُسووول  

 «.أَْرَسْلناَ  َعَلْيِهْم َحِفيظا  
ُ يَ  -تَوُقووولُل  ْْيَ الَّوووِذيُهْم َغووَويَوُقلُللَن:ناَعوو  .فَِإذا بوَوووَرُزوا ِمووْن ِعْنوووِدَ  بَويَّوووحَل نائَِفوو   ِمووونوْ »  –موووا يُوبَويِِتُووولَن ْكتُووُه َواّللَّ

،وََكفوى اِبّللَِّ وَكِويال   فََأْعِرمْ  ُهْم،َوتَولَكَّوْل َعلَوى اّللَِّ ْن ِعْنوِد َغوْْيِ اّللَِّ َلَلَجوُدوا ِمو اْلُقوْرآَنف َولَوْل كواَن تَوَدبوَُّرونَ .أََفال يوَ َعنوْ
لرَُّسوولِل َوِإىل أُوِ  اأْلَْمووِر .َوَلْل َرُقوُ  ِإىَل اذاعُوولا بِووهِ أَ  ْاَووْل ِ َوِإذا جوواَءُهْم أَْموور  ِمووَن اأْلَْمووِن أَِو ا»ِفيووِه اْخِتالفووا  َكثِووْيا .

ُهْم ..َوَلْل  َفضْ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَوْنِبطُلنَُه ِمنوْ  « ..ُتُم الشَّْيطاَن ِإ َّ قَِليال  ْم َوَرمْحَُتُه َ توَّبَوعْ  َعَلْيكُ ُل اّللَِّ ِمنوْ
هووديحل  هم الووذينعووات األربووع موون اهلايت قوود يكلنوولن هووم أنفسووهووي ء الووذين تتحوودّ عوونهم هووذ  اجململ 
ووَ نَّ »عوونهم جمملعوو  سووابق  يف هووذا الوودرس: حلوودية كلووه عوون ات ...ويكوولن ...اهلاي «َوِإنَّ ِمووْنُكْم َلَمووْن لَيُوَبطِِ

 تلك الطائف  من املنافقني اليت تصدر منها هذ  األعمال وهذ  األقلال كلها.
ر هووذ  لها.وصوودو كمالموو  النفووا  واضووح ،فيما تصووفه هووذ  اجململعووات   وقوود كوودان نوورج  هووذا الوورأي ألن

 سوووولابقهم  عوووتهم،وإىلاألعموووال وهوووذ  األقووولال عووون نلائووو  املنووووافقني يف الصووو  املسووولم،أمر أقووورب إىل نبي
 كذلك.ونبيع  السيا  القرآين كديدة ا لتحام بني اهلايت مجيعا ..

 َوأَِقيُمولا الصَّوالَة أَيْوِدَيُكمْ  :ُكُفولادّ عون الوذين:)ِقيَل هَلُمْ ولكن اجململع  األوىل من هذ  اجململعات اليت تتح
ن عتبار  اهلايت كلهوا حوديثا عوا ن قق يف ايت جعلتنَوآتُلا الزَّكاَة.فَوَلمَّا ُكِتَه َعَلْيِهُم اْلِقتاُل ...اهلايت( هك ال

ل إىل وجعلتنوووا  يووو -اق  إن بووودت فيهوووا صوووفات املنوووافقني وبووودت فيهوووا حلمووو  السووويا  واسوووتطر و  -املنوووافقني 
 والضووع  قريووه -ن غووْي منووافقني ضووعا  ا ميووا -اعتبووار  هووذ  اجململعوو  وارقة يف نائفوو  موون املهوواجرين 

ئفو  بعينهووا عو  أخورى مون هووذ  اجململعوات األربوع ر وا كانووحل تصو  ناوأن كوول جممل  -املالمو  مون النفوا  
هووك تعوودق مووا و ني عاموو  كلهووا وصووفا للمنووافق  موون نلائوو  املنافقني،املندسووني يف الصوو  املسوولم.ور ا كانووحل

 يصدر عنهم من أقلال وأفعال.
عا  ملهواجرين الضوئف  مون اوالسبه يف وقلفنا هذا امللق  أمام آايت اجململع  األوىل ولننا أوا تص  نا

 عقلهلم ..و قللّبم  ا ميان أو الذين   ينضج بعد تصلرهم ا مياين و  تتض  معا  ا عتقاق يف
وهوم يف  -ني ذى املشوركهل أن املهاجرين هم الذين كان بعضهم شخذ  احلماس  وا ندفاع،لودفع أالسبه 
 « ..َة َوآتُلا الزَّكاةَ ُفلا أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُملا الصَّالكُ »فقيل هلم: -كن مأذوان هلم يف القتال يف وقحل   ي -مك  
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 - -الثانيوو  ا ينووان والسووبعلن علووى النوول  وحووَّت لوول أخووذان يف ا عتبووار  مووا عرضووه أصووحاب بيعوو  العقبوو 
 625«إننووا   نويمر بقتووال»ورق  علويهم: - -لوول أمورهم الرسوولل  -أي قوتلهم  -مون مويلهم علووى أهول موو  

                                                 
،َأُخول بَوِب َسوِلمَ  - 625 َيِب َمْعبَوُد بْوُن َكْعوِه بْوِن َمالِوِك بْوِن َأيب َكْعوِه بْوِن اْلَقنْيِ ،وََكواَن َعِن اْبِن ِإْسَحاَ ،قَاَل :َفَحودَّ َ ،أَنَّ َأَخواُ  ُعبَوْيوَد هللِا بْوَن َكْعه 

يَُه أَنَّ أاََبُ  َكْعوووَه  ،وََكووواَن َكْعوووه  ِ َّوووْن َكوووِهَد اْلَعَقبَوووَ ،َواَبَيَع َرُسووولَل هللِا ِموووْن أَْعلَوووِم األَْنَصووواِر،َحدَّ ووواِج قَوْلِمنَوووا ِموووَن بْوووَن َماِلك  ِّبَا،قَووواَل :َخَرْجنَوووا يف ُحجَّ
ْهنَو ا تَوَلجَّ َنا َوَفِقْهنَووا َوَمَعنَوا الْووَثَاُء بْووُن َمْعوُرور  َكبِووْياَُن َوَسوويُِِداَن،فَوَلمَّ ا ِلَسووَفراَِن َوَخَرْجنَووا ِموَن اْلَمِدينَووِ ،قَاَل الْووَثَاُء لَنَوا :اَي َهووُيَ ِء،ِإيِنِ قَووْد اْلُمْشورِِكنَي،َوَقْد َصوولَّيوْ

،َوِإيِنِ َواّللَِّ َموووا أَْقرِي تُوَلاِفُقوووولين َعَلْيوووِه أَْم َ ،قَووواَل :قُوْلنَووووا لَوووُه :َوَموووا َذاَ  ف  َهووووِذِ  اْلَبِنيَّوووِ  ِموووبِِ ِبَظْهوووور ،يَوْعِب قَوووواَل :قَوووْد رَأَيْوووحُل أَْن  َ أَقََع رَأَيْوووحُل َواّللَِّ رَْأاي 
وو لَووُه اِم،َوَما نُرِيووُد أَْن ُبَالَِفووُه،فَوَقاَل :ِإيِنِ ُأَصوولِِك إِلَيوَْها،قَوواَل :فَوُقْلنَووا اْلَكْعبَووَ ،َوأَْن ُأَصوولَِِك إِلَيوَْها،قَوواَل :فَوُقْلنَووا :َواّللَِّ َمووا بَوَلَغنَووا أَنَّ نَِبيوَّنَووا ُيَصوولِِك ِإ َّ ِإىَل الشَّ

َنا ِإىَل الشَّاِم َوَصلَّى ِإىَل اْلَكْعَبِ ،َحَّتَّ َقِدْمنَ  َنا َعَلْيِه َما َصوَنَع،َوَأىَب ِإ َّ :َلِكنَّا  َ نَوْفَعُل،َفُكنَّا ِإَذا َحَضَرِت الصَّاَلُة َصلَّيوْ َ ،قَاَل َأِخك :َوَقْد ُكنَّا ِعبوْ ا َمكَّ
و ا قَووِدْمَنا َمكَّ وا َصوونَوْعحُل يف َسووَفرِي َهَذا،فَِإنَّوُه َواّللَِّ قَووْد َوقَووَع يف نَوْفِسووك َ  قَوواَل :اَي ابْووَن َأِخوك اْنطَلِووْ  ِإىَل َرُسوولِل هللِا اِ مِتقَاَموَ  َعَلْيووِه،فَوَلمَّ ،فَاْسووأَْلُه َعمَّ

َي ِفيوووِه،قَاَل :َفَخَرْجنَوووا َنْسوووَأُل َعوووْن َرُسووولِل هللاِ  وووا رَأَيْوووحُل ِموووْن ِخالَِفُكوووْم ِإايَّ ،وَُكنَّوووا  َ نَوْعرِفُوووُه َ ْ نوَوووَرُ  قَوْبوووَل َذِلَك،فَوَلِقيَونَوووا َرُجووول  ِموووْن أَْهوووِل  ِمْنوووُه َكوووْكء  َلمَّ
َ ،َفَسأَْلَناُ  َعْن َرُسلِل هللِا  وُه ف قوُ َمكَّ ا :نَوَعْم،قَواَل :وَُكنَّوا ْلنَو،فَوَقاَل :َهْل تَوْعرِفَانِِه ف قَواَل :قُوْلنَوا :َ ،قَواَل :فَوَهوْل تَوْعرِفَواِن اْلَعبَّواَس بْوَن َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه َعمَّ

نَووا َ ِجوور ا ،قَوواَل :فَووِإَذا َقَخْلُتَمووا اْلَمْسووِجَد فَوُهووَل الرَُّجووُل ا ْ؟َوواِلُك َمووَع اْلَعبَّاِس،قَوواَل :فَووَدَخْلَنا اْلَمْسووِجَد فَووِإَذا نَوْعووِرُ  اْلَعبَّاَس،َكوواَن  َ يوَووزَاُل يَوْقووَدُم َعَليوْ
،َوَرُسوولُل هللِا  لِْلَعبَّوواِس :َهووْل تَوْعووِرُ  َهووَذْيِن الوورَُّجَلنْيِ اَي أاََب اْلَفْضووِل ف قَوواَل َعووُه َجوواِلك  َفَسوولَّْمَنا،مُثَّ َجَلْسووَنا إِلَْيووِه،فَوَقاَل َرُسوولُل هللِا مَ اْلَعبَّوواُس َجاِلك 

،قَاَل :فَوَلاّللَِّ  :الشَّواِعُر ف قَواَل :نَوَعْم،قَواَل :فَوَقواَل الْوَثَاُء بْوُن  َما أَْنَسى قَوْلَل َرُسلِل هللِا :نَوَعْم َهَذا اْلَثَاُء ْبُن َمْعُرور  َسيُِِد قَوْلِمِه،َوَهَذا َكْعُه ْبُن َماِلك 
ُ ِلإِلمِتْسوواَلِم،فَورَأَْيحُل أَْن  َ َأْجَعووَل  َفَصوولَّْيحُل إِلَيوَْها،َوقَووْد َخوواَلَفِب َهووِذِ  اْلَبِنيَّووَ  ِمووبِِ ِبَظْهر ،َمْعووُرور  :اَي نَووِلَّ هللِا ِإيِنِ َخَرْجووحُل يف َسووَفرِي َهَذا،َوَهووَداين اّللَّ

َهووا قَوواَل :فَوَرَجووَع َأْصووَحايب يف َذلِووَك،َحَّتَّ َوقَووَع يف نَوْفِسووك ِمووْن َذلِووَك َكووْكء ،َفَماَذا تَوووَرى اَي َرُسوولَل هللِا ف قَوواَل :َلَقووْد ُكْنووحَل عَ  لَوو   لَووْل َصووَثَْت َعَليوْ لَووى ِقبوْ
لَووِ  َرُسوولِل هللاِ  وواِم،قَاَل :َوأَْهلُووُه يَوْزُعُموولَن أَنَّووُه َصوولَّى ِإىَل اْلَكْعبَووِ  َحووَّتَّ َموواَت،َولَْيَك َذلِووَك كَ  الْووَثَاُء ِإىَل ِقبوْ َمووا قَوواُللا،حَنُْن أَْعلَووُم بِووِه َفَصوولَّى َمَعنَووا ِإىَل الشَّ

،فَوَلاَعووْداَن َرُسوولَل هللِا  لَووُ  الَّوويِت َوَعووْداَن َرُسوولَل هللِا اْلَعَقبَووَ  ِمووْن أَْوَسووِمنوُْهْم،قَوواَل :َوَخَرْجنَووا ِإىَل احلَْجِِ ،وََكانَووحِل اللَّيوْ ا فَوَرْغنَووا ِمووَن احلَْجِِ ِم التَّْشوورِيِ ،فَوَلمَّ ِ  أايَّ
 َْشوورِِكنَي أَْموَراَن َفَكلَّْمَناُ ،َوقُوْلنَوا لَووُه :اَي أاََب ْلِمنَوا ِموَن اْلمُ ،َوَمَعنَوا َعْبوُد هللِا بْوُن َعْموورِو بْوِن َحورَام  أَبُوول َجواِبر  َسويِِد  ِموْن َسوواَقتَِنا،وَُكنَّا َنْكوُتُم َموْن َمَعنَووا ِموْن قو

ووا أَنْووحَل ِفيووِه أَْن َتُكوولَن حَ  ا،مُثَّ َقَعْلتُووُه ِإىَل اِ مِتْسوواَلِم،َوَأْخثَْ َجاِبر ،ِإنَّووَك َسوويِِد  ِمووْن َساَقتَِنا،َوَكوورِي   ِمووْن َأْكوورَاِفَنا،َوِإانَّ نَوْرَغووُه بِووَك َعمَّ تُُه طَب ووا لِلنَّوواِر َغوود 
لَوَ  َموَع قَوْلِمنَووا يف رَِحالِنَوا َحوِ ِيَعواِق َرُسولِل هللِا  َّتَّ ِإَذا َمَضوى يُولُووُة اللَّْيوِل َخَرْجنَوا ِمووْن ،فََأْسوَلَم َوَكووِهَد َمَعنَوا اْلَعَقبَوَ ،وََكاَن نَِقيب ا،قَواَل :فَِنْمنَووا تِْلوَك اللَّيوْ

ْعِه ِعْنَد اْلَعَقَبِ ،َوحَنُْن َسبوُْعلَن َرُجال ،َوَمَعَنا امْ ،نَوَتَسلَُّل رَِحالَِنا ِلِميَعاِق َرُسلِل هللِا  رَأََ ِن ِمْن ِنَسائِِهْم ُمْسَتْخِفنَي َتَسُلَل اْلَقطَا َحَّتَّ اْجَتَمْعَنا يف الشِِ
اِر،َوَأْ َووواُء بِْنووو حُل َعْمووورِو بْوووِن َعوووِديِِ بْوووِن َتبِوووحل  ِإْحوووَدى ِنَسووواِء بَوووِب َسوووِلَمَ ،َوِهَك أُُم َنِسوويَبُ  بِْنوووحُل َكْعوووه  أُُم ُعَمووواَرَة ِإْحوووَدى ِنَسووواِء بَوووِب َموووازِِن بْوووِن النَّجَّ

َتِظُر َرُسلَل هللِا  ْعِه نَونوْ ،قَاَل :فَاْجَتَمْعَنا اِبلشِِ يوِن قَوْلِموِه،ِإ َّ أَنَّوُه ،َحَّتَّ َجاَءاَن َوَمَعُه يَوْلَمِ ذ  َعُمُه اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلُمطَّلِوِه،َوُهَل يَوْلَم ِوذ  َعلَوى قِ َمِنيع 
ا َجَلْسَنا َكاَن اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه أَ  ،فَوَقواَل :اَي َمْعَشوَر اْاَْزرَِج،قَواَل :وََكانَوحِل اْلَعوَرُب َأَحهَّ أَْن َُيُْضَر أَْمَر اْبِن َأِخيِه،َويَوتَوَليَُّ  َلُه،فَوَلمَّ وََّل ُمَتَكلِِم 

ا ِمنَّووا َحْيووُة قَووْد َعِلْمُتْم،َوقَووْد َمنَوْعنَووِ َّووا ُيَسووُملَن َهووذَ  وود  اُ  ِمووْن قَوْلِمنَووا ِ َّووْن ُهووَل َعلَووى ِمثْووِل رَأْيِنَووا ا احْلَووكَّ ِمووَن األَْنَصوواِر اْاَووْزرََج أَْوَسووَها َوَخْزَرَجَهووا،ِإنَّ حُمَمَّ
ْعنَووا َمووا قُوْلووحَل،فَوَتَكلَّْم اَي َرُسوولَل هللِا،َفُخووْذ لِنَوْفِسووَك،َولَِربَِِك َمووا َأْحبَوْبحَل،قَوواَل :فَوووَتَكلََّم ِفيووِه،َوُهَل يف ِعووزِ  ِمووْن قَوْلِمِه،َوَمنَوَعوو   يف بَولَووِدِ ،قَاَل :فَوُقْلنَوو ا :قَووْد  َِ

ا َاْنَوُعولَن ِمْنوُه ِنَسواءَُكْم،َوأَبْوَناءَُكْم قَواَل :فََأَخوَذ ،فَوَتاَل َوَقَعوا ِإىَل هللِا َعوزَّ َوَجولَّ َوَرغَّوَه يف اِ مِتْسواَلِم ،قَواَل :أاَُبِيُعُكوْم َعلَوى أَْن َاْنَوُعولين ِ َّوَرُسلُل هللِا 
وِب،َوأَْهووووُل ُزَراَن،فَوَباِيْعنَووووا اَي َرُسوووولَل هللِا،فَوووووَنْحُن أَْهووووُل احْلُرُ الْووووَثَاُء بْووووُن َمْعووووُرور  بِيَووووِدِ  مُثَّ قَوووواَل :نَوَعووووْم َوالَّووووِذي بَوَعثَووووَك اِبحْلَوووو ِِ لََنْمنَوَعنَّووووَك ِ َّووووا َ ْنَووووُع ِمْنووووُه أُ 

وَثِم بْوُن التوَّيَِِهواِن َحِليوُ  بَوِب َعْبوِد اأَلْكوَهِل،فَوَقاَل :اَي َرُسولَل احْلَْلَقِ ،َورِيْوَناَها َكاِبر ا َعْن َكاِبر ،قَاَل :فَواْعَ ََم اْلَقوْلَل،َواْلَثَاُء ُيَكلِِوُم َرُسولَل هللِا  أَبُول اهْلَيوْ
نَوَنا َوَبنْيَ الِرِجَ  ُ أَ هللِا،ِإنَّ بَويوْ ْن تَوْرِجوَع ِإىَل قَوْلِمَك،َوتَوَدَعَنا ف قَواَل اِل ِحَبا  ،َوِإانَّ قَاِنُعلَها،يَوْعِب اْلُعُهلَق،فَوَهْل َعَسْيحَل ِإْن حَنُْن فَوَعْلَنا َذِلَك،مُثَّ أَْلَهَرَ  اّللَّ
ووَم َرُسوولُل هللِا  َم،َواهْلَووْدَم اهْلَووْدمَ :فَوتَوَبسَّ َم الدَّ أاََن ِمْنُكْم،َوأَنْوووُتْم ِمووبِِ ُأَحوواِرُب َمووْن َحاَربْوُتْم،َوُأَسوواِ ُ َمووْن َسوواَلْمُتْم،َوَقْد قَوواَل َرُسوولُل هللِا  ،مُثَّ قَوواَل :بَووِل الوودَّ

  ْسَع   ِمَن اْاَْزرَِج،َوَيالَيَ   ِمَن اأَلْوِس َوأَمَّا َمْعبَوُد ا ِمنوُْهْم تِ :َأْخرُِجلا ِإَ َّ ِمْنُكْم اْيَبْ َعَشَر نَِقيب ا َيُكلنُلَن َعَلى قَوْلِمِهْم،فََأْخَرُجلا ِمنوُْهْم اْيَبْ َعَشَر نَِقيب
،قَوواَل :َكوواَن أَوََّل َمووْن َضووَرَب َعلَووى يَوو َيِب يف َحِديثِووِه،َعْن َأِخيووِه،َعْن أَبِيووِه َكْعووِه بْووِن َماِلك  الْووَثَاُء بْووُن َمْعووُرور ،مُثَّ تَوتَوواَبَع ِد َرُسوولِل هللِا بْووُن َكْعووه  َفَحوودَّ

ووا اَبيَوَعنَووا َرُسوولُل هللِا الْ  ْعتُووُه قَووُ  :اَي أَْهووَل اْ؟َُباِجِه،َواْ؟َُباِجووُه :اْلمَ َقْلُم،فَوَلمَّ ووْيطَاُن ِمووْن رَْأِس اْلَعَقبَووِ  ِ َبْوَعووِد َصووْلت   َِ َنازُِل،َهووْل َلُكووْم يف َصوورََن الشَّ
:َهوَذا أََزُب اْلَعَقبَوِ  َهوَذا ،قَاَل َعِلك ،يَوْعِب اْبَن ِإْسوَحاَ  َموا يَوُقللُوُه َعوُدُو هللِا حُمَمَّود  ،فَوَقواَل َرُسولُل هللِا ُمَذمَّم  َوالُصَباُة َمَعُه ف َقْد َأمْجَُعلا َعَلى َحْرِبُكمْ 

َحاِلُكْم قَواَل :فَوَقواَل لَوُه اْلَعبَّواُس بْوُن ُعبَواَقَة بْوِن َنْضوَلَ  :َوالَّوِذي :اْرفَوُعلا ِإىَل رِ اْبُن أَْزَيَه،اْ َْع َأْي َعُدوَّ هللِا أََما َواّللَِّ،ألَفْوُرَغنَّ َلَك مُثَّ قَاَل َرُسلُل هللِا 
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يف  -أصووووحاب بيعوووو  العقبوووو   -..فووووإن هووووذا   اعلنووووا نوووودمج هووووذ  اجململعوووو  موووون السووووابقني موووون األنصووووار 
 يف الضووعا  الووذين تصووفهم اجململعوو  األوىل.فإنووه   يعوور  املنافقني،الووذين تتحوودّ عوونهم بقيوو  اهلايت.و 

 عن هي ء الصفلة نفا  و  ضع  رضك اّلِل عنهم مجيعا.
 -فلسوهم ن ضوعفحل نفأقرب ا حتموا ت هول أن تكولن هوذ  اجململعو  وارقة يف بعوخ مون املهاجرين،الوذي

وارقة  لن بقيوووو  األوصووووا ن تكووووالي  القتووووال ..وأ  تكووووعوووو -وقوووود أمنوووولا يف املدينوووو  وذهووووه عوووونهم األذى 
هواجر أن نسوم أي م -ن لولاهر الضوع  البشوري ممهما عرفنا  -فيهم،بل يف املنافقني.ألنه يصعه علينا 

   أو قلل الطاع  وتبييحل غْيها ..قون احلسن  - -من هي ء السابقني بسم  رق السي   إىل الرسلل 
دل علوى عودم هوذ  قود تو األمون أو ااول .ألنوإن كنا   نستبعد أن تلجد فيهم صف  ا ذاع  ابألمر من 

 الدرب  على النظام،و  تدل على النفا  ..
 رقةلك ا؟زم فيه بشوكء.والرواايت الولا يف ملق     -ايت كلها أمام هذ  اهل -واحل  ..أننا ْند أنفسنا 

ن  مون املهواجري  يف نائفو عنها ليك فيهوا جوزم كوذلك بشوكء ..حوَّت يف آايت اجململعو  األوىل.الويت ورق أووا
ات التبط وووو  رين موووون  ووووكمووووا ورق أوووووا يف نائفوووو  موووون املنووووافقني  وموووون مث أنخووووذ ابألحوووولط يف تثئوووو  املهوووواج

 وا بالع  ا يصيه امليمنني من ااْي والشر.
ون احلسوون ،ورق هووذ  وحوودها إىل ق - -الوويت ورقت يف اهلايت السووابق .ومن  وو  إسووناق السووي   للرسوولل 

 سوهل  علوى مون نحل ليسحلييحل غْي الطاع  ..وإن كانحل عزئ  سيا  اهلايت على هذا الاّلِل  ومن    تب
 ْي القرآني     واّلِل املعني.نريق  التعب - بطلل الصحب  -يتابع السيا  القرآين،ويدر  

 حكمة عدا فرض ال هاد في مكة 78 - 77الدرس الخامس:

وا ُكتِووالَة َوآتُوول ُملا الصَّوا أَيْوِدَيُكْم،َوأَِقيأََ ْ تَووَر ِإىَل الَّوِذيَن ِقيوَل هَلُْم:ُكُفوول  » َه َعلَوْيِهُم اْلِقتواُل ِإذا َفرِيوو   ا الزَّكواَة ..فَوَلمَّ
ُهْم َحَْشووْلَن النَّوواَس َكَخْشووَيِ  اّللَِّ أَْو َأَكوودَّ َخْشووَي  .وَ  نَووا اْلِقتووالَ كَ بَّنووا ِ َ  رَ قاُللا ِموونوْ ْرتَنووا ِإىل َأَجووتَوْبووحَل َعَليوْ ل  ف لَووْل  َأخَّ
.أَيْوَنمووا َتُكلنُوولاْظَلُموولَن فَ ى َو  تُ َقرِيووه   ُقْل:َمتوواُع الووُدنْيا قَِليوول .َواهْلِخرَُة َخووْْي  ِلَمووِن اتَّقوو يُووْدرِْكُكُم اْلَمْلُت،َولَووْل   ِتيال 

ُتْم يف بُوُروج  ُمَشيََّدة    ...«ُكنوْ

                                                                                                                                            

ا  َِْسوَياِفَنا،قَاَل :فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا  ا :َ ْ أُ َمووْر بِووَذِلَك قَوواَل :فَوَرَجْعنَووا فَِنْمنَووا َحووَّتَّ بَوَعثَوَك اِبحْلَوو ِِ لَووِ ْن ِكووْ حَل لََنِموويَلنَّ َعلَووى أَْهووِل ِموو   َغوود   َأْصووَبْحَنا،فَوَلمَّ
َنا ُجلَُّ  قُوَرْيا  َحَّتَّ َجاُ واَن يف َمَنازِلَِنا،فَوَقالُلا :اَي َمْعَشَر اْاَْزرَِج،ِإنَّهُ قَ  ُتْم ِإىَل َصاِحِبَنا َهَذا َتْسَتْخرُِجلنَُه ِمْن َأْصَبْحَنا َغَدْت َعَليوْ ْد بَوَلَغَنا أَنَُّكْم َقْد ِج وْ

نَونَوا َبنْيِ أَْلُهراَِن،َوتُوبَ  نَوا أَْن تَوْنَشوَه احْلَوْرُب بَويوْ نَوُه ِمْنُكْم،قَواَل :فَانْوبَوَعوَة َموْن ُهَنالِوَك ِموْن اِيُعلنَُه َعَلى َحْربَِنا،َواّللَِّ ِإنَُّه َما ِمَن اْلَعوَرِب َأَحود  أَبْوغَوَخ إِلَيوْ َوبَويوْ
،قَواَل :َوقَواُمْشرِِكك قَوْلِمَنا،َُيِْلُفلَن هَلُْم اِبّللَِّ َما َكاَن ِمْن َهَذا كَ  َم ْكء ،َوَما َعِلْمَناُ ،َوقَوْد َصوَدُقلا َ ْ يَوْعَلُمولا َموا َكواَن ِمنَّا،قَواَل :فَوبَوْعُضوَنا يَوْنظُوُر ِإىَل بَوْعخ 

ُّ بْوُن ِهَشواِم بْوِن اْلُمغِوْيَِة اْلَمْخُزوِمُك،َوَعَلْيوِه نَوْعواَلِن َجِديوَداِن،قَاَل :فَوُقْلوحلُ  ِلَمو   َكوَأيِنِ أُرِيوُد أَْن ُأْكورَِ  اْلَقوْلَم ِّبَوا ِفيَموا قَواُللا :َموا كَ   اْلَقْلُم َوفِويِهُم احْلَواِر
ُّ َفَخَلَعُهَما،مُثَّ َرَمىَتْسَتِطيُع اَي أاََب َجاِبر ،َوأَْنحَل َسيِِد  ِمْن َساَقتَِنا أَْن تَوتَِّخَذ نَوْعَلنْيِ ِمْثَل نَوْعَلْك َهَذا اْلَفََّت ِمْن  ،َفَسِمَعَها احْلَاِر ِّبَِما ِإَ َّ،فَوَقاَل  قُوَرْيا 

َتِعَلنوَُّهَمووا قَوواَل :يَوُقوولُل أَبُوول َجوواِبر  :َأْحَفْظحَل،َواّللَِّ،اْلَفََّت،فَوواْرُقْق َعَلْيووِه نَوْعَلْيووِه،قَا َل :فَوُقْلووحُل :َواّللَِّ  َ أَُرقَُّ َا،فَووْأل  َواّللَِّ َصوواحلْ ،َواّللَِّ لَووِ ْن َصووَدَ  :َواّللَِّ لَتَونوْ
 بَونَُّه.اْلَفْأُل أَلْسلُ 

 صحي  15891 (15798[ )425/ 5لكته( ]فَوَهَذا َحِديُة َكْعِه ْبِن َماِلك  َعِن اْلَعَقَبِ  َوَما َحَضَر ِمنوَْها.مسند أمحد )عا  ا
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  إىل القتوال ويسوتعجللنه وهوم ن أمور هوي ء النواس الوذين كوانلا يتودافعلن محاسومو -بحانه س -يعجه اّلِل 
يت ال للحكموو  الوويف القتوو يف مكوو ،يتلقلن األذى وا ضووطهاق والفتنوو  موون املشووركني.حني   يكوون مووأذوان هلووم

 -قتوال كتوه علويهم الناسوب  و يريدها اّلِل.فلما أن جاء اللقوحل املناسوه الوذي قودر  اّلِل وهتيوأت الظورو  امل
وهووم  -قتوواهلم ب؟زع،كووديد الفووزع،حَّت ليخشووى النوواس الووذين أمووروا ذا فريوو  موونهم كووديد اإ -يف سووبيل اّلِل 

أو أكود ..»حود أالقهار ا؟بار،الوذي   يعوذب عذابوه أحود،و  يليو  وتقوه  كخشي  اّللِ   -انس من البشر 
نَووا اْلِقتووواَلفَربَّنووا  َِ » -  وجوووزع يف حسووورة وخوول  -وإذا هوووم يقللوولن «   خشووي  ل سووويال ..وهوو«  َكتَوْبوووحَل َعَليوْ
يضوووا الووودين أ مووون ميمن.وهووول ق لووو  علوووى عووودم وضووول  تصووولر  لتكوووالي  هوووذا الووودين وللليفووو  هوووذا غريوووه

ْرتَنوووووا ِإىل َأَجووووو»..ويتبعووووولن ذلوووووك التسوووووا ل، مني  حسوووووْية مسوووووكين    ا بعوووووخ وأمهلتنووووو« ه  ل  َقرِيووووولَوووووْل  َأخَّ
 قوود يكلنوولن هووموهتلرا، اللقحل،قبوول مالقوواة هووذا التكليوو  الثقيوول املخيوو   إن أكوود النوواس محاسوو  وانوودفاعا

ك أن القاعودة  ذلو قود تكولن أكد الناس جزعا واويارا وهزمي  عند ما اد ا؟ود،وتقع اللاقعو  ..بول إن هوذ 
 تكوووالي .  عووونقيقووو  الا نووودفاع والتهووولر واحلماسووو  الفائقووو  غالبوووا موووا تكووولن منبعثووو  عووون عووودم التقووودير حل

  األذى واهلزميوالضوي  و  حتمال.قل  احتموالكجاع  واحتمال وإصرار.كما أوا قد تكلن منبعث  عن قل  ا 
 حلركو  والودفعتكوالي  الفتدفعهم قل  ا حتمال،إىل نله احلرك  والودفع وا نتصوار  ي كوكل.قون تقودير 
  انلا أول الصووصوولروا.فكوا نتصووار ..حووَّت إذا ووجهوولا ّبووذ  التكووالي  كانووحل أيقوول  ووا قدروا،وأكوو   ووا ت

ي  واألذى تمللن الضوويثبووحل أول ووك الووذين كووانلا ميسووكلن أنفسووهم،وُيجزعووا ونكوول  واويووارا ..علووى حووني 
 فوووووولس هلووووووذ بعوووووخ اللقووووووحل ويعووووودون لاموووووور عدتوووووه،ويعرفلن حقيقوووووو  تكوووووالي  احلرك ،وموووووودى احتموووووال الن

 التكالي .فيصثون ويتمهللن ويعدون لامر عدته ..
م ووزووم لامولر  ويف املعركو  واملتهلرون املندفعلن املستحمسلن ُيسبلوم إذ ذا  ضعافا،و  يعجبهم اهلهو

يتبني أي الفريقني أكثر احتما  وأي الفريقني أبعد نظرا كوذلك  وأغلوه الظون أن هوذا الفريو  الوذي تعنيوه 
هوووذ  اهلايت كوووان مووون ذلوووك الصووون ،الذي يلذعوووه األذى يف مكووو  فوووال يطيقوووه و  يطيووو  اهلووولان وهووول ذو 

يتبوع يف هوذا  - -ذى،أو حفوج الكرام .والرسولل أن ذذن لوه بودفع األعزة.فيندفع يطله من الرسولل 
وا عووداق،وارتقاب األموور يف اللقووحل املقوودر املناسووه.فلما أن أموون هووذا  أموور ربووه ابل يووة وا نتظار،وال بيوو 

الفريوو  يف املدينوو  و  يعوود هنووا  أذى و  إذ ل،وبعوود لسووع احلوولاقّ عوون الووذوات واألكووخاص   يعوود يوورى 
ُهْم »قوول   يعوود يوورى للمسووارع  بووه ضوورورة  للقتووال مووثرا أو علووى األ ووا ُكتِووَه َعلَووْيِهُم اْلِقتوواُل ِإذا َفرِيوو   ِموونوْ فَوَلمَّ

نَوووووا اْلِقتووووواَلف لَوووووْل  َأخَّ  ْرتَنوووووا ِإىل َأَجووووول  َحَْشوووووْلَن النَّووووواَس َكَخْشوووووَيِ  اّللَِّ أَْو َأَكووووودَّ َخْشوووووَي  ،َوقاُللا:َربَّنا ِ َ َكتَوْبوووووحَل َعَليوْ
هوذا الفريو  ميمنوا فعال.بودليل اعواههم إىل اّلِل يف ضوراع  وأسوى  وهوذ  الصولرة ينبغوك وقد يكولن «.َقرِيه  

أن تكلن يف حسوابنا.فا ميان الوذي   ينضوج بعود والتصولر الوذي   تتضو  معاملوه و  يتبوني صواحبه وليفو  
ووووووا يف وأووووووا أكوووووث مووووون محايووووو  األكوووووخاص،ومحاي  األقلام،ومحايووووو  األونوووووان،إذ أ -هوووووذا الووووودين يف األرم 

صووميمها إقوورار موونهج اّلِل يف األرم،وإقاموو  نظامووه العوواقل يف ربوولع العووا  وإنشوواء قوولة عليووا يف هووذ  األرم 
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ذات سووولطان،مينع أن تغلووو  احلووودوق قون قعووولة اّلِل ومينوووع أن ُيوووال بوووني األفوووراق وا سوووتماع للووودعلة يف أي 
 ي  -ا هوول اختووار  بكاموول حريتووه مكووان علووى سووط  األرم ومينووع أن يفوول أحوود موون األفووراق عوون قينووه إذ

وهوذ  كلهوا مهوام خارجو  عون  -ومنهوا أن يطوارق يف رزقوه أو يف نشوانه حيوة هول  -للن مون ألولان الفتنو  
حووَّت علووى فوورم  -وقوولع أذى علووى أكووخاص بعيوونهم أو عوودم وقلعووه ..وإذن فلووم يكوون األموون يف املدينوو  

هووى عوون ا؟هوواق  ا ميووان الووذي   ينضووج بعوود لينهووك مهموو  املسوولمني هنووا  وين -وجوولق  كووامال غووْي مهوودق 
ليبل  ابلنفك إىل إخراج ذاهتا من األمر وا ستماع فق  إىل أمر اّلِل واعتبوار ه هول العلو  واملعللل،والسوبه 

والتصووولر الوووذي   تتضووو   -سووولاء عووور  املكلووو  حكمتهوووا أم   تتضووو  لوووه  -واملسوووبه،والكلم  األخوووْية 
بلصوووفه قووودرا مووون قووودر  -املووويمن  -ذا الووودين يف األرم ومهمتوووه هووول معاملوووه بعووود ليعووور  املووويمن مهمووو  هووو

اّلِل،ينفذ به اّلِل ما يشا   يف هذ  احلياة ..  جرم ينشأ عنه مثل هذا امللق ،الوذي يصولر  السويا  القورآين 
يف  -هووذا التصوولير ويعجووه منووه هووذا التعجيووه  وينفوور منووه هووذا التنفْي.فأمووا ملوواذا   ذذن اّلِل للمسوولمني 

 اب نتصار من الظلم والرق على العدوان وقفع األذى ابلقلة .. -ك  م
 اعني ..الصاع ص وكثْيون منهم كان ميلك هذا فلم يكن ضعيفا و  مستضعفا و  يكن عاجزا عن رق

 مهما يكن املسلملن يف ذلك اللقحل قل  ..
 الحكمة من عدا فرض القاال في المهد المكي

..حووَّت وبعووخ  ا حتمووالو القتال،وإقاموو  الصووالة وإيتوواء الزكاة،والصووث  أمووا حكموو  هووذا،واألمر ابلكوو  عوون
ينه.وبعضوهم فول عون قاملسلمني يلقى من األذى والعذاب ما   يطا ،وبعضوهم يتجواوز العوذاب ناقتوه في

   ُيتمل ا ستمرار يف العذاب فيملت هحل ونأته ..
فورم ا مون حكمو  ونيبوني لنو  علوى اّلِل موا  أما حكم  هوذا فلسونا يف حول مون ا؟وزم ّبا.ألننوا حين وذ نتوأىل

كوولن وراءهووا ن،ولكن يعلووى أواموور  أسووبااب وعلال،قوود   تكوولن هووك األسووباب والعلوول احلقيقيوو .أو قوود تكوول 
ل كووأن هووْي واملصوولح  ..وهووذا أن فيهووا ااوو -سووبحانه  -أسووباب وعلوول أخوورى   يكشوو  لنووا عنهووا،ويعلم 
فمهموووا  -ا وووا ح سوووببه حمووودقا جازموووا   يبوووني اّللِ  -  اّلِل املووويمن أموووام أي تكليووو .أو أي حكوووم يف كوووريع

 و نريقوو  أقاءاحلكووم أ خطوور لووه موون األسووباب والعلوول هلووذا احلكووم أو لووذلك التكليوو  أو لكيفيوو  تنفيووذ هووذا
مهموووا  -زم اوومووال.و  ذلووك التكلي ، ووا يدركووه عقلوووه وُيسوون فيووه ..فينبغوووك أن يعتووث هووذا كلووه جمووورق احت

نصوا اقهوا اّلِل ..ل حكمو  هول احلكمو  الويت أر هو ن موا رآ   -قلوه وتودبر  ألحكوام اّلِل بلغحل يقتوه بعلموه وع
مووووووع  ..ولووووويك وراءهوووووا كووووووكء،وليك مووووون قووووووووا كوووووكء   فوووووذلك التحوووووورج هووووول مقتضووووووى األقب اللاجوووووه

 يق .الطبيع  واحلق اّلِل.ومقتضى ما بني علم اّلِل ومعرف  ا نسان من اختال  يف
حكمو  عودم فورم ا؟هواق يف مكو  وفرضويته يف املدينو  ..نوذكر موا يو اءى لنوا وّبذا األقب اللاجه نتناول 

مووون حكمووو  وسوووبه ..علوووى أنوووه جمووورق احتموووال ..ونووودع موووا وراء  ّلِل.  نفووورم علوووى أمووور  أسوووبااب وعلوووال،  
يعلمهوووا إ  هووول ..و  ُيووودقها هووول لنوووا ويطلعنوووا عليهوووا بووونا صوووري   إووووا أسوووباب ..اجتهاقيووو  ..ختطوووىء 
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وتزيووود.و  نبغوووك ّبوووا إ  جمووورق تووودبر أحكوووام اّلِل.وفووو  موووا تظهووور  لنوووا األحوووداّ يف جمووورى وتصووويه.وتنقا 
 الزمان:

 نني،وسوو  لوورو  ،لقلم معير ووا كووان ذلووك ألن الفوو ة املكيوو  كانووحل فوو ة تربيوو  وإعووداق يف بي وو  معينوو« أ »
لوى موا ع علوى الصوث عريبرق المعين .ومن أهدا  ال بي  وا عداق يف مثل هذ  البي   ابلذات،تربي  نفك الف

ق مون صوه،ويتجر   يصث عليه عاقة من الضيم يقع على كخصه أو على من يلولذون بوه.ليخلا مون كخ
علووى  ك.وتربيتووه كووذلحياتووه . ذاتووه،و  تعوولق ذاتووه و  موون يلوولذون بووه،حملرا حليوواة يف نظر ،وقافووع احلركوو  يف

هتواج ألول مهيج.ليوتم ا عتودال يف نبيعتوه يو   -ما هك نبيعته ك  -ضب  أعصابه فال يندفع ألول ميير 
تصور  حياتوه و  ي مون أمولر وحركته ..وتربيته على أن يتبع جمتمعا منظموا لوه قيواقة يرجوع إليهوا يف كول أمور

هووول حجووور األسووواس يف إعوووداق  وقووود كوووان هوووذا -الفوووا ملأللفوووه وعاقتوووه مهموووا يكووون ر -إ  وفووو  موووا شمووور  
 .جك أو القبلكر،غْي اهلماااضع لقياقة ملجه  امل قك املتحض« لماجملتمع املس»كخصي  العريب، نشاء 

عنجهيووو  ريا ذات الور وووا كوووان ذلوووك أيضوووا،ألن الووودعلة السووولمي  أكووود أيووورا وأنفوووذ،يف مثووول بي ووو  قووو« ب »
  لعنوواق وإىل نشووأة ترات قمليووإىل زايقة ا -لفوو ة ايف مثوول هووذ   -والشوور  والوويت قوود يوودفعها القتووال معهووا 

،تفانحل  أعلاموا نليلو -ات العرب املعروف ،اليت أترت حرب قاحك والغثاء،وحورب البسولس جديدة،كثار 
عوود بالم.فال هتوودأ لثووارات ا؟ديوودة مرتبطوو  يف أذهوواوم وذكوورايهتم اب سوووتكوولن هووذ  ا -فيهووا قبائوول برمتهووا 

مبدئوه،فال   ،وهل يفذلك أبودا.ويتحلل ا سوالم مون قعولة،إىل ترات وذحولل تنسوى معهوا فكرتوه األساسوي
 تذكر أبدا 

لط  كووون هنوووا  سوووتور وووا كوووان ذلوووك أيضوووا،اجتنااب  نشووواء معركووو  ومقتلووو  يف قاخووول كووول بيوووحل.فلم « ج» 
،يعذبلنووووه هووووم ء كوووول فرقنظاميووو  عاموووو ،هك الوووويت تعووووذب املوووويمنني وتفتنهم.إ ووووا كووووان ذلووووك ملكوووول  إىل أوليووووا

  ومقتلوو  يف كوول بيووحل أن تقووع معركوو -   مثوول هووذ  البي وويف -ومعوو  ا ذن ابلقتووال «  ييقبلنووه»ويفتنلنووه و
 ..مث يقال:هذا هل ا سالم  ولقد قيلحل حَّت وا سالم ذمر ابلك  عن القتال 

لود فور  بوني اللاحممودا ي فقد كانحل قعاي  قريا يف امللسم،يف أوسواط العورب القواقمني للحوج والتجوارة:إن 
.يف  .بقتول الول   ،وامللىللود بقتول اللالودوولد  فول  تفريقوه لقلموه وعشوْيته  فكيو  لول كوان كوذلك ذمور الل 

 كل بيحل وكل حمل ف
عوون  ائوول املسوولمنييفتنوولن أو  ور ووا كووان ذلووك أيضووا،ملا يعلمووه اّلِل موون أن كثووْيين موون املعانوودين الووذين« ق »

.أ  يكووون قاقتووه . قينهم،ويعووذبلوم ويوويذووم هوووم  نفسووهم سوويكلنلن مووون جنوود ا سووالم املخلا،بووول موون
 من بني هي ءف  عمر ابن ااطاب 

ور وووا كوووان ذلك،أيضوووا،ألن النخووولة العربيووو ،يف بي ووو  قبليووو ،من عاقهتوووا أن تثووولر للمظللم،الوووذي ُيتمووول « وهووو»
األذى،و  ي اجووع  وخباصوو  إذا كووان األذى واقعووا علووى كوورام النوواس فوويهم ..وقوود وقعووحل لوولاهر كثووْية تثبووحل 

يهواجر  -وهول رجول كورمي  -ن يو   أاب بكور فوابن الدغنو    يورم أ -يف هوذ  البي و   -صوح  هوذ  النظورة 
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نقوخ  وحرج من مك ،ورأى يف ذلك عارا على العرب  وعرم عليه جلار  ومحايته ...وآخور هوذ  الظولاهر
صحيف  احلصار لبب هاكم يف كعه أيب ناله،بعد ما نال عليهم ا؟ولع واكوتدت اننو  ..بينموا يف بي و  

لوويت موورقت علووى الذل،قوود يكوولن السووكلت علووى األذى موودعاة أخوورى موون البي ووات ذات احلضووارة القدميوو  ا
 للهزء والسخري  وا حتقار من البي   وتعظيم امليذي الظا  املعتدي 

دعلة إىل  تبلووو  الوووور وووا كوووان ذلوووك أيضوووا،لقل  عووودق املسووولمني حينذا ،واحنصوووارهم يف مكووو .حية  « و» 
يا اخليو  بوني قور معركو  ق تقو  علوى احليواق،من بقي  ا؟زيرة.أو بلغحل أخبارها متنوايرة حيوة كانوحل القبائول

ىل   انوودوقة،إك املعركوووبعووخ أبنائهووا،حَّت توورى موواذا يكوولن مصووْي امللقوو  ..ففووك مثوول هووذ  احلالوو  قوود تنتهوو
،وتنمحك ويبقووى الشوور  -لا هووم أضووعا  موون سوويقتل موونهم حووَّت ولوول قتلوو -قتوول اجململعوو  املسوولم  القليلوو  

ج اء ليكولن مونههول قيون جولإلسالم نظام،و  وجد له كيوان واقعوك ..و  ا؟ماع  املسلم .و  يقم يف األرم
 حياة،وليكلن نظاما واقعيا عمليا للحياة.

ابلقتوووال  لهوووا،واألمركيف اللقوووحل ذاتوووه   يكووون هنوووا  ضووورورة قووواهرة ملحووو ،لتجاوز هوووذ  ا عتبوووار ات  « ز »
ققا ..هوذا األمور األساسوك هول وحم -قتها و  -وقفع األذى.ألن األمر األساسك يف هذ  الدعلة كان قائما 

كخصه يف محاي  سيل  بوب هاكوم،فال اتود إليوه و  - -..وجلقها يف كخا الداعي  « وجلق الدعلة»
موووع بوووب  ع يف حوووربيووود إ  وهوووك مهووودقة ابلقطوووع  والنظوووام القبلوووك السوووائد اعووول كووول قبيلووو  ختشوووى أن تقووو

فيوو  ..وكوووان ن مث حمميووا محايوو  كافكووان كووخا الداعيوو  موو - -هاكووم،إذا هووك امتوودت يوودها إىل حمموود 
مهووووا،و  ل  بوووب هاكووووم ومقتضوووويات النظوووام القبلووووك،و  يكتيف محايوووو  سووووي -إذن  -الداعيووو  يبلوووو  قعلتوووه 

  جبول الصووفا  ،ومن فول حفيهوا،و  اور  أحود علوى منعوه مون إبالغهووا وإعالووا،يف نودوات قوريا يف الكعبو
  و  اور  أو قتلوه اور  أحود علوى خطفوه وسوجنه ويف اجتماعات عام  ..و  ار  أحد على سد فموه و 

حني نلبولا بعضوها.و  أحد على أن يفرم عليه كالما بعينه يقلله يعلن فيه بعخ حقيق  قينه ويسكحل عن
م يووون آابئهوووإليوووه أن يكووو  عووون سوووه آهلوووتهم وعيبهوووا   يكووو .وحني نلبووولا إليوووه أن يسوووكحل عووون عيوووه ق

جوواملل   ن املهم فيإليووه أن يوودهن فيوودهنلا.أي أن اوووأجووداقهم وكوولوم يف جهوونم   يسووكحل.وحني نلبوولا 
« هووووواوجلق»لة يتبوووووع بعوووووخ تقاليووووودهم ليتبعووووولا هوووووم بعوووووخ عباقتوووووه،  يووووودهن ...وعلوووووى ا؟ملووووو  كوووووان للووووودع

دعلة ربووه كاملوو  يف كوول لووويف إبالغووه  -روسووا بسوويل  بووب هاكووم حم - -الكاموول،يف كووخا رسوولل اّلِل 
هووذ   لكوووالتغاضووك عوون  الضوورورة القوواهرة  سووتعجال املعرك ،مكووان ويف كوول صوولرة ..وموون مث   تكوون هنووا  

 البي  . ا عتبار ات البي ي  اليت هك يف جمملعها،مساندة للدعلة ومساعدة يف مثل هذ 
أن ذمووور  -معوووه  -كانوووحل بعوووخ موووا اقتضوووحل حكمووو  اّلِل   -فيموووا حنسوووه  -كلهوووا   -هوووذ  ا عتبوووار ات 

لزكووواة ..لتوووتم توووربيتهم وإعوووداقهم،ولينتفع بكووول إمكانيوووات املسووولمني بكووو  أيديهم.وإقامووو  الصوووالة وإيتووواء ا
ااطوو  يف هووذ  البي وو  وليقوو  املسوولملن يف انتظووار أموور القيوواقة،يف اللقووحل املناسووه.وليخرجلا أنفسووهم موون 
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وهوك « وجلقهوا»املسأل  كلها،فال يكلن لذواهتم فيها حج.لتكلن خالص  ّلِل.ويف سبيل اّلِل ..والدعلة هلوا 
 مي  وحمروس  ...قائم  وميقاة وحم

 ى اللحظو  الويتفوتهم علوهلوأاي ما كانحل حكم  اّلِل من وراء هذ  ااط ،فقد كان هنا  املتحمسولن يبودون 
وووا ُكتِوووَه َعلَوووْيِهُم اْلِقتووواُل،ِإذا َفرِيووو   »يووويذن هلوووم فيهوووا ابلقتوووال: هُ فَوَلمَّ  أَْو َأَكووودَّ  النَّووواَس َكَخْشوووَيِ  اّللَِّ ْم َحَْشوووْلنَ  ِمووونوْ

َنا اْلِقتاَلف َلْل  َأخَّ َخْشَي  .وَ   «.َقرِيه   ِإىل َأَجل   ْرتَناقاُللا:َربَّنا ِ َ َكتَوْبحَل َعَليوْ
 عودم التناسو  حال  مون وكان وجلق هذ  الطائف  يف الص  املسلم ينشئ فيه حال  من االخل  وينشئ فيه

الي  ملسوووتقبل  لتكووواطم نووو  ملبوووني هوووذ  الطائفووو  ا؟وووزوع اهللووولع،وبني الرجوووال املووويمنني،ذوي القلووولب الثابتووو  ا
الثقووو  والعوووزم واحلماسووو  أيضوووا.ولكن يف ملضوووعها و ابلطمأنينووو   -يهوووا مووون مشوووق  علوووى كووول موووا ف -ا؟هووواق 

 مر،فقوود تكوولن  قبوول األاملناسه.فاحلماسوو  يف تنفيووذ األموور حووني يصوودر هووك احلماسوو  احلقيقيوو .أما احلماسوو
 جمرق اندفاع وهتلر يتبخر عند ملاجه  ااطر 

ْظَلُمولَن ْْي  ِلَموِن اتَّقوى،َو  تُ هْلِخرَُة َخويول ،َواُقْل:َمتواُع الوُدنْيا قَلِ »رآن يعا  هوذ  احلالو   نهجوه الورابين:وكان الق 
ُتْم يف  .أَيْوَنما َتُكلنُلا يُْدرِْكُكُم اْلَمْلُت،َوَلْل ُكنوْ  ..« َشيََّدة  ُروج  مُ بوُ فَِتيال 
 عوخ اللقوحل ومودأمهلهوم ب حسورة مسوكين   لول كوان اّلِل قودإوم حشلن امللت،ويريدون احلياة.ويتمنلن يف 

ملولت التصولر حلقيقو  حليواة  والقورآن يعوا  هوذ  املشواعر يف منابتهوا والول غوبا ايف املتواع اب -كوي ا  -هلم 
ع،أو كووهلر،أو ايم،أو أسووابي.فمووا ابل أ..متوواع الوودنيا كله.والوودنيا كلها« قُووْل َمتوواُع الووُدنْيا قَِليوول  ..»واألجوول 

ذي لوويالف  مووا الووق مجلتووه ننيف مووا قيموو  هووذا ا مهووال ألجوول قصووْي.إذا كووان متوواع احليوواة الوودنيا بطلهلووا يفسوو
 يل فيا بطلهلا قلله والدنكميلكلن هقيقه من املتاع يف أايم،أو أسابيع،أو كهلر،أو سنني.ومتاع الدنيا  

ا مرحلوووو    املطووووا  و  وايوووو  الرحلوووو  ..إوووووسووووحل وايوووولي -و  أ -..فالوووودنيا « َواهْلِخوووورَُة َخووووْْي  ِلَمووووِن اتَّقووووى »
ْْي  َخو« ..»َخوْْي  »فهوك  -املتواع فيهوا نليول كثوْي  فضوال علوى أن -..ووراءها اهلخرة واملتواع فيهوا هول املتواع 

 تقى،وهوول الووذيي.فهوول الووذي ..وتووذكر التقوولى هنووا وااشووي  وااوول  يف ملضووعها.التقلى ّللِ « ِلَمووِن اتَّقووى 
والووذي  -  أو أكوود خشووي  -اس الووذين سووب  أن قووال:إوم حشوولوم كخشووي  اّلِل حشووى.وليك النوواس ..النوو

ّلِل   الووه إذا كووان  اذا ميلووكيتقووك اّلِل   يتقووك الناس.والووذي يعموور قلبووه ااوول  موون اّلِل   حووا  أحوودا.فم
 يريدف

ة.وهنووا  .فهنا  اهلخر اتوواع الوودنيم..فووال غوو  و  ضووْي و  ْنووك إذا فوواهتم كووكء موون « َو  ُتْظَلُموولَن فَتِوويال  »
 عووا  ولكوون بعووخخوورة مجيا؟ووزاء األو  الووذي   يبقووى معووه للووم و  ْنووك يف احلسوواب ااتووامك للوودنيا واهل

هلخرة،وهوول لل بوه يف هووذ  األرم  حوَّت وهول يويمن ابإىل أايم تطو -مووع هوذا كلوه  -النواس قود هتفول نفسوه 
كء طائفوو   هنووا عووا هووذ  النيوو  الوويت كانووحل فيهووينتظوور جزاءهووا ااووْي ..وخباصوو  حووني يكوولن يف املرحلوو  ا ميا

قوو  هووذا كلووه قوودر وعالاللمسوو  األخرى.اللمسوو  الوويت تصووح  التصوولر عوون حقيقوو  املوولت واحلياة،واألجوول وال
 بتكلي  القتال،الذي جزعلا له هذا ا؟زع،وخشلا الناس فيه هذ  ااشي  
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ُتمْ »  القو  لوه علت حوتم يف ملعود  املقودر.و  ..فامل« َدة  ُمَشيَّ  يف بُوُروج   أَيْوَنما َتُكلنُلا يُْدرِْكُكُم اْلَمْلُت،َوَلْل ُكنوْ
 يخر  أن يوويخريوونته.و  ابحلوورب والسوولم.و  عالقوو  لووه  صووان  املكووان الووذي ُيتمووك بووه الفوورق أو قلوو  حصووا
ذا أمور وذا  لعود  ..هومعنهم تكلي  القتال إذن و  هذا التكلي  والتعرم للناس يف ا؟هاق يعجله عن 

لوووك ّلِل وحلووولل ذاذي قووودر  و  عالقووو  بينهموووا ..إ وووا العالقووو  هنوووا  بوووني املووولت واألجووول.بني امللعووود الووو أمووور
 شوي  النواس يفاعو  إذن امللعد ..وليسحل هنالك عالق  أخرى ..و  مع  إذن لتمب شجيول القتوال.و  م

ألمور اانر عون هوذا ك يف ااوهجوقتال أو يف غْي قتال  وّبوذ  اللمسو  الثانيو  يعوا  املونهج القورآين كول موا ي
 وكل ما ينش ه التصلر املضطرب من خل  ومن ذعر ..

 .هب  ووقاي  .تعداق وأإنه ليك مع  هذا أ  ذخذ ا نسان حذر  وحيطته وكل ما يدخل يف نلقه من اس
ويف سووولر ة ااووول .فقووود سوووب  أن أمووورهم اّلِل  خوووذ احلوووذر.ويف ملاضوووع أخووورى أمووورهم اب حتيووواط يف صوووال

آخور ..إن  ل بوه كوكءى أمرهم ابستكمال العدة واألهب  ..ولكون هوذا كلوه كوكء،وتعلي  املولت واألجوأخر 
 اّلِل ..وإن ء  تووودبْيأخوووذ احلوووذر واسوووتكمال العووودة أمووور اوووه أن يطاع،ولوووه حكمتوووه الظووواهرة واافيووو ،وورا

أموور آخوور  - داق واحتيوواطرغووم كوول اسووتع -التصوولر الصووحي  حلقيقوو  العالقوو  بووني املوولت واألجوول املضووروب 
 اه أن يطاع وله حكمته الظاهرة واافي ،ووراء  تدبْي اّلِل ..

 تلازن واعتدال.وإملام  ميع األنرا .وتناس  بني مجيع األنرا  ..
 هذا هل ا سالم.وهذا هل منهج ال بي  ا سالمك،لافراق وا؟ماعات ..

 أصحيح نأر  بمضهم للخير والشر 80 - 78الدرس السادس:

ن الطلائوو  مووفوو  أخوورى  ووا ينتهووك احلوودية عوون تلووك الطائفوو  موون املهاجرين.ويبوودأ احلوودية عوون نائوّبووذا ر 
ن السوووويا    ا وإن كوووااملنبثووو  يف اجملتموووع ا سووووالمك،واليت يتوووأل  منهوووا الصوووو  املسووولم ومووون سوووولاها ..هوووذ
الطائفوو   ذ هوودية عوون انقطواع فيووه،و  فصوول،و  وقفوو  تنووبء  ن احلوودية اهليت عون نائفوو  أخوورى،وأن احلوو

ُهْم »قووود انتهوووى ..ولكننوووا  ضوووك موووع ا عتبوووار ات الووويت أسووولفناها: ِ  ِموووْن ِعْنوووِد ُقلُللا:هوووذِ يوَ َسوووَن   حَ َوِإْن ُتِصوووبوْ
ُهْم َسوويَِِ    يَوُقلُللا:هووِذِ  ِمووْن ِعْنووِدَ   ُقلْ  .َوِإْن ُتِصووبوْ .َفمووا هِلووُي ِء اْلَقووْن ِعْنووِد ا:ُكوول  ِموواّللَِّ َقُهوولَن ْلِم   َيكوواُقوَن يَوفْ ّللَِّ

.وََكفى ِسَك.َوأَْرَسوْلناَ  لِلنَّوَفِموْن نَوفْ  يَِِ    سَ َحِديثا ف  ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَن   َفِمَن اّللَِّ َوما َأصاَبَك ِمْن  اِس َرُسول  
 .« .َحِفيظا  ناَ  َعَلْيِهْم ما أَْرَسلْ فَ َلىلَّ توَ اِبّللَِّ َكِهيدا .َمْن يُِطِع الرَُّسلَل فَوَقْد أَناَع اّللََّ،َوَمْن 

 - - ضور إىل النولهم من الإن الذين يقلللن هذا القلل،وينسبلن ما يصيبهم من ااْي إىل اّلِل،وما يصيب
 ُيتمل فيهم وجل :

مووون قبلوووه.فإن  ذتوويهم السووولءكووويما عليهم. -حاكوووا   -يظنلنوووه ف - -اللجووه األول:أووووم يتطوووْيون ابلنوول 
أمووا حووني يصوويبهم ااووْي ف - -يبلا يف ملقعوو  تطووْيوا ابلرسوولل أجوودبحل السوون ،و  تنسوول املاكووي ،أو إذا أصوو

 فينسبلن هذا إىل اّلِل 
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لصووا مون التكووالي  الوويت ذموورهم ّبا.وقوود خت - -اللجوه الثوواين:أوم يريوودون عاموودين عوري  قيوواقة الرسوولل  
يقللوووووولا:إوم ضووووووعا  حشوووووولن ملاجهوووووو   فبوووووود  موووووون أن -أو أخصووووووها  -يكوووووولن تكليوووووو  القتووووووال منهووووووا 

م إ  مون سولء   ايو ه،وإن الال،يتخذون ذلك الطري  امللتلي اهلخر  ويقلللن:إن ااْي ذتيهم من اّللِ القت
 من أوامر .وهم يعنلن اباْي أو السلء النفع أو الضر القريه الظاهر و  - -قبل الرسلل 

 .ته  شي   اّللِ قاة،وعالواللجه الثالة:هل سلء التصلر فعال حلقيق  ما اري هلم وللناس يف هذ  احلي 
 م وحقيق  صل  الرسلل ابّلِل سبحانه وتعاىل ..هل - -ونبيع  أوامر النل 

الووذين كووان  ابال ألن يلسووم بووه ذلووك الفريوو  موون املهوواجرينر ووا يكوولن قوو -إذا صوو   -وهووذا اللجووه الثالووة 
   َِ َربَّنووا »لن:للي .ويقسوولء تصوولرهم حلقيقوو  املوولت واألجوول،اعلهم حشوولن النوواس كخشووي  اّلِل أو أكوود خشوو

َنا اْلِقتاَلف َلْل  َأخَّْرتَنا ِإىل َأَجل  َقرِيه   هنوا  إىل اعتبار  املتحودّ عونهم زال  يلن .غْي أننا ما.« َكتَوْبحَل َعَليوْ
 .. نائف  أخرى ..عتمع فيها تلك األوجه كلها أو بعضها.وهذا اللجه الثالة منها

ريوووو  ا؟وووودل وفوووو  يف  جانووووه موووون قضووووي  كبووووْية ..القضووووي  املعر إن القضووووي  الوووويت تتناوهلووووا هووووذ  اهلايت،هووووك 
ينواء حكايو  أ .وقود ورقت يف« .ا؟وث وا ختيوار»أو « قضي  القضاء والقودر»والفلسف  يف العا  كله ابسم 

يهوا     تعقيود فان  واضوحذلك الفري  من الناس مث يف الرق عليهم،وتصحي  تصلرهم.والقرآن يتناوهلوا ببسو
 و  غملم ..

ُهْم َحَسووونَ »لنعرضوووها كموووا ورقت وكموووا رق عليهوووا القووورآن الكووورمي:ف .َوِإْن ُللا:هوووِذِ  ِمووو   يَوُقل َوِإْن ُتِصوووبوْ ْن ِعْنوووِد اّللَِّ
ُهْم َسويَِِ    يَوُقللُولا هوِذِ  ِموْن ِعْنوِدَ .ُقْل:ُكل  ِموْن ِعْنو « فَن يَوْفَقُهولَن َحوِديثا   ِء اْلَقوْلِم   َيكواُقو .َفموا هِلويُ ِد اّللَِّ ُتِصبوْ

يقوووووع مووووون  لناس،وموووووا..إن اّلِل هووووول الفاعووووول األول،والفاعووووول اللاحووووود،لكل موووووا يقوووووع يف الكلن،وموووووا يقوووووع ل
 راقة مون اّللِ إب   يكولن إ  -أي فعول  -الناس.فالناس ميلكلن أن يتجهلا وأن ُيواوللا.ولكن هقو  الفعول 
 -بشور مونهم رلول  موثلهم وهول  - -وقدر.فنسب  إنشاء احلسن  أو إنشاء السي  ،وإيقاعها ّبم،للرسلل 

 نسب  غْي حقيقي  تدل على عدم فقههم لشكء ما يف هذا امللضلع.
  ااووْي ْي.ولكن هقووهقوو  ااوو إن ا نسووان قوود يتجووه وُيوواول هقيوو  ااووْي ابللسووائل الوويت أركوود اّلِل إىل أوووا

موا  ياء واألحوداّ وهقو نشوئ األكوت - غوْي قودرة اّللِ  -فعال ينم إبراقة اّلِل وقدر .ألنه ليسوحل هنوا  قودرة 
 عووا  ا نسووان اختووذها ا نسووان واببلسووائله الوويت -يقووع يف هووذا الكوولن موون وقووائع.وإذن يكوولن هقوو  ااووْي 

 مال من أعمال القدرة ا هلي .ع -وجهد  
سووووولء وقووووولع ال وإن ا نسوووووان قووووود يتجوووووه إىل هقيووووو  السووووولء.أو يفعووووول موووووا مووووون كوووووأنه إيقووووواع السووووولء.ولكن

يف  ياء واألحووداّنشوو   لاكوويووتم إ  بقوودرة اّلِل وقوودر اّلِل.ألنووه لوويك هنووا  قوودرة مفعال،ووجوولق  أصووال،  
 هذا الكلن غْي قلة اّلِل.

 ألوىل ..اويف احلالتني يكلن وجلق احلدّ وهققه من عند اّلِل ..وهذا ما تقرر  اهلي  
،َوما َأصابَ »أما اهلي  الثاني :  ...«ْن نَوْفِسَك يَِِ    َفمِ سَ ِمْن َك ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَن   َفِمَن اّللَِّ
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نظوورة اق آخوور ..والوووا يف و فإووا تقوورر حقيقوو  أخرى.ليسووحل قاخلوو  و  متداخلوو  موع جمووال احلقيقوو  األوىل ..إ
مون الشوور  ،وكورع نريقوا،وقل علووى ااْي،وحوذرقود سوون منهجا -سوبحانه  -إن اّلِل :فيهوا مون زاويو  أخوورى

ه علووى ن اّلِل يعينوولشوور ..فووإ يف هووذا الطري ،وُيوواول ااْي،وُيووذر ا..فحووني يتبووع ا نسووان هووذا املنهج،ويسووْي
  ..و  يهووم أن تكوولن ن ابحلسونا.ويظفور ا نسوو« .َوالَّووِذيَن جاَهوُدوا ِفينووا لَنَوْهوِديَونوَُّهْم ُسووبُوَلنا»اهلودى كمووا قوال:

لن مون عواىل ..وتكو تزان اّللِ من الظلاهر اليت ُيسبها الناس من ااوارج كسوبا ..إ وا هوك احلسون  فعوال يف ميو
حووني   يتبووع الشوور ..و  سوون املوونهج وكوورع الطريوو  وقل علووى ااووْي وحووذر موون عنوود اّلِل.ألن اّلِل هوول الووذي

 ليووه،و  ُيووذرذي قلووه عا نسووان موونهج اّلِل الووذي سوونه،و  يسوولك نريقوو  الووذي كوورعه،و  ُيوواول ااووْي الوو
معووا  خوورة أو فيهموواو يف اهلأسوولاء يف الوودنيا الشوور الووذي حووذر  منووه ..حين ووذ تصوويبه السي  .السووي   احلقيقي .

 ..ويكلن هذا من عند نفسه.ألنه هل الذي   يتبع منهج اّلِل ونريقه ..
 سه ..وهذا مع  غْي املع  األول،وجمال غْي اجملال األول ..كما هل واض  فيما حن

عهموا   يوتم إ  بقودرة اّلِل و  يغوْي هوذا مون احلقيقو  األوىل كوي ا.وهك أن هقو  احلسون ،وهق  السوي   ووقل 
وقدر .ألنه املنشئ لكول موا ينشوأ.اندّ لكول موا ُيودّ.ااال  لكول موا يكولن ..أاي كانوحل مالبسو  إراقة 

 626الناس وعملهم يف هذا الذي ُيدّ،وهذا الذي يكلن 
ىل ملقو  النواس منه،وملقفوه مون النواس.ويرق األمور كلوه إو وعملوه  - -مث يبني هلم حدوق وليف  الرسولل 

.وََكفى اِبّللَِّ َكوو»اّلِل يف النهايوو : .َوَمووْن تَوووَلىلَّ َفمووا لرَُّسوولَل فَوَقووْد أَنوواَع اّللََّ ْن يُِطووِع اِهيدا .مَ َوأَْرَسووْلناَ  لِلنَّوواِس َرُسوول  
 « ..أَْرَسْلناَ  َعَلْيِهْم َحِفيظا  

 -كموا سول    - مور اّللِ أإن وليف  الرسلل هك أقاء الرسال .  إحداّ ااْي و  إحداّ السلء.فهذا مون 
 « ..وََكفى اِبّللَِّ َكِهيدا  »لليف  ألقاء هذ  ال - -واّلِل كهيد على أنه أرسل النل 

 ن من أناعه فقد أناع اّلِل.فال تفرق  بني اّلِل ورسلله.أ - -وأمر الناس مع الرسلل 
  يرسول ابه وجزائوه.و حيو  حسون انو  بني قلل اّلِل وقلل رسلله ..ومن تلىل معرضوا مكوذاب فوأمر  إىل اّلِل مو

فهذا يجووث  علووى اهلدى،ويكرهووه علووى الوودين،وليك موولكال  فظووه موون العصوويان والضووالل.ل - -الرسوولل 
 ليك قاخال يف وليف  الرسلل و  قاخال يف قدرة الرسلل.

قوودر .وما ّبووذا البيووان يصووح  تصوولرهم عوون حقيقوو  مووا يقووع هلووم ..فكلووه   ينشووأ و  يتحقوو  إ  إبراقة اّلِل و 
 ي معووو  مووون معووواين احلسووون  أو السي  ،سووولاء حسوووه موووا يرونوووه هوووم يف  -يصووويبهم مووون حسووون  أو سوووي   

                                                 
موا أما القضي  اليت اثل هذ  النصلص جانبا منها،أو الويت توذكر ّبوا،وهك قضوي  ا؟وث وا ختيوار،وإىل أي حود تعمول إراقة ا نسوان في - 626

ا نسووان  ُيدّ،ومنوه إراقة شو   لكوول مواُيودّ منوه أو ُيوودّ لوهف وكيو  تكوولن لوه إراقة يقولم عليهووا احلسواب وا؟وزاء بينمووا إراقة اّلِل هوك املن
:إن لل يف اللقوووحل ذاتوووهوقووودر .وتق نفسوووه واعاهوووه وعملوووه ...إىل آخووور هوووذ  القضوووي  ..فالنصووولص القرآنيووو  تقووولل:إن كووول موووا ُيووودّ إبراقة اّللِ 

عينو  متكولن هنوا  نسوب   بود إذن أن ن يريد ويعمل وُياسه على إراقته وعملوه ..والقورآن كلوه كوالم اّلِل.ولون يعوارم بعضوه بعضوا.فالا نسا
ل تعووارم هووذا مووع جموواه،قون أن يبووني هووذا القوولل وذا .و  بوود إذن أن يكوولن هنووا  جمووال  راقة ا نسووان وعملووه يكفووك حلسووابه عليووه وجزائوو

 ه هللا () السيد رمح ّلِل ايفيات عمل قدر ا هلك.كي ف هذا ما   سبيل لبيانه،ألن العقل البشري غْي ك ء  قرا  كا راقة الرابني  وال
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فهوول موون عنوود اّلِل.ألنووه   ينشووئ كووي ا و  ُيديووه و  حلقووه  -الظوواهر،أو مووا هوول يف حقيقوو  األموور واللاقووع 
مون عنود اّلِل،ألنوه بسوبه منهجوه  فهل -يف ميزان اّلِل  -ويلجد  إ  اّلِل ..وما يصيبهم من حسن  حقيقي  

فهول مون عنود أنفسوهم،ألنه بسوبه تنكوبهم عون  -يف ميوزان اّلِل  -وهدايته.وما يصويبهم مون سوي   حقيقيو  
 منهج اّلِل وا عرام عن هدايته ..

اصوي  خ تعواىل يف شوار  اّللِ يوالرسلل وليفته األوىل واألخْية أنه رسلل.  ينشىء و  ُيدّ و  حل .و  
ه إذن فيموا ذمور بو ،فطاعتوهلهي  هذ :وهك اال  وا نشاء وا حداّ.وهل يبل  ما جاء به مون عنود اّللِ األل

 ن ُيودّ اهلودىمكلفوا أ هك ناع  ّلِل.وليك هنا  نري  آخر لطاع  اّلِل غْي ناع  الرسلل.والرسلل لويك
 .للمعرضني املتللني،و  أن ُيفظهم من ا عرام والتل .بعد البالغ والبيان .

 يم اّلِل هلوذ ،بين  صرُي  تبب التصلر،وتري  الشعلر واضك كولنا موع تعلوواضح  مرُي  -هكذا  -حقائ  
 ا؟ماع ،وإعداقها لدورها الكبْي ااطْي ..

 ظاهر  الاناسق وعدا ااخاالف في القرآن الكريم 81الدرس السابع:

لعلهوووا هوووك نائفووو  املنوووافقني  مأ - الصووو  املسووولم يف -بعووود ذلوووك ُيكوووك السووويا  عووون حوووال نائفووو  أخووورى 
ه علووويم والتلجيووونفوووْي التيوووذكر عنهوووا فعوووال جديدا،وفصوووال جديووودا  وموووع احلكايووو  التنفوووْي مووون الفعلووو  وموووع الت

ْنوِدَ  بَويَّوحَل نائَِفو   ُزوا ِموْن عِ ذا بوَورَ َويَوُقلُللَن:ناَعو  .فَإِ »:والتنظيم ..كول ذلوك يف آايت قليلو ،وعبارات معودوقة
ُهْم َغووْْيَ الَّووذِ  ُ يَ  -ي تَوُقوولُل ِموونوْ ُهْم،َوتوَ عَ فَووَأْعِرْم  -ْكتُووُه مووا يُوبَويِِتُوولَن َواّللَّ ،وَكَ نوْ ووْل َعلَووى اّللَِّ .أََفال لَكَّ فووى اِبّللَِّ وَكِوويال 

 « ..ا  َكِثْيا  يِه اْخِتالفُدوا فِ يَوَتَدبوَُّروَن اْلُقْرآَنف َوَلْل كاَن ِمْن ِعْنِد َغْْيِ اّللَِّ َلَلجَ 
سوووومع منووووه القوووورآن ومووووا فيووووه موووون التكووووالي  ي - -اس إذا كووووان عنوووود رسوووولل اّلِل إن هووووذا الفريوووو  موووون النوووو

تيضوووا  و  ام و  اس..قاللهوووا هكوووذا جامعووو  كوووامل .ناع  مطلقووو .  اعووو ام و  اسوووتفه« ناعووو »..قووواللا:
 تبيحل نائف  منهم غْي الذي تقولل وتورو  يف حَّت - -استثناء  ولكن ما إن حرجلا من عند رسلل اّلِل 

 ها تتآمر على عدم التنفيذ وعلى اختاذ خط  للتخلا من التكلي .ما بين
اص،والتصور  لشوأن اااأم لعل النا يصلر حال ا؟ماع  املسلم  كلها ويستثب منها هوذ  الطائفو  ذات 

ئفوووو  اوهووووك هووووذ  الط -ااوووواص ..ويكوووولن املعوووو  أن املسوووولمني يقلللن:ناعوووو . ملتهم.ولكن نائفوووو  موووونهم 
يف الصووو   ْي موووا قووواللا ..وهوووك صووولرة ترسوووم تلوووك االخلووو  بعينهوووابيوووحل أفراقهوووا غووو إذا خرجوووحل -املنافقووو  

ا؟ماعو  حلخلوه و و املسلم.فإن هي ء مندسلن فيه على كل حال.وتصرفهم علوى هوذا النحول يويذي الصو  
املخلصوني يف و  - - يطم ن النول -سبحانه  -املسلم  ختلم املعرك  يف كل مياقينها وبكل قلهتا  واّلِل 

يتوني  علوى املبن عوني اّللِ  .يطم نهم  ن عينه على هذ  الطائف  الويت تبيوحل واكر.وكوعلر املسولمني  الص
.مث هوك رهوا وتبييتهواي ا بتآماملاكرين يثبحل قللّبم،ويسكه فيها الطمأنين  إىل أن هذ  الطائف  لن تضرهم ك

 « ..بَويُِِتلنَ ْكُتُه ما يوُ  يَ َواّللَُّ »:هتديد ووعيد للمتآمرين املبيتني فلن يذهبلا مفلحني،ولن يذهبلا انجني
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   قيقوووو   - معاملوووو  املنووووافقني،هك أخووووذهم بظوووواهرهم يف - -وكانووووحل ااطوووو  الوووويت وجووووه اّلِل إليهووووا نبيووووه 
وجعلحل لتغاضووووك عمووووا يبوووودر موووونهم ..وهووووك خطوووو  فتلووووتهم يف النهاي ،وأضووووعفتهم،وا عوووورام وا -نوووولاايهم 

 «.فأعرم عنهم»ن هذ  ااط :بقاايهم تتلارى ضعفا وخجال ..وهنا نر  م
 ..وََكفووى اِبّللَِّ  َعلَوى اّللَِّ تَولَكَّولْ وَ »وموع هوذا التلجيوه اب غضواء عنهم،التطموني بكووالءة اّلِل وحفظوه  وا يبيتولن:

 حل و  مكيدة و  تبيي ..نعم ..وكفى ابّلِل وكيال.  يضار من كان وكيله و  يناله تمر« وَِكيال  
فووإذا « ناعوو »ع القووائلني:موو - -  الطائفوو  إىل أن تقوولل يف حضوورة الرسوولل وكأ ووا كووان الووذي يوودفع هووذ

 - -لرسوولل اخرجوحل بيتوحل غوْي الوذي تقوولل ..كأ وا كوان هوذا بسوبه كووكهم يف مصودر موا ذمورهم بوه 
تكليووو  ألموور والولوونهم أن هووذا القوورآن موون عنوود   وحووني يلجوود مثووول هووذا الشووك حلظوو  يتوولارى سوولطان ا

 ينطو  عون   - -،و نوه د كله من ا عتقاق ا؟ازم الكامل، ن هذا كالم اّللِ مجل .فهذا السلطان مستم
 اهللى ..ومن مث كان هذا التلكيد الشديد ا؟ازم املكرر على هذ  احلقيق  ..

عقوووووول نسووووووان والوهنووووووا يعوووووورم علوووووويهم القوووووورآن خطوووووو ،هك غايوووووو  مووووووا يبلغووووووه املوووووونهج الوووووورابين موووووون تكوووووورمي ا 
 أمور م ا حتكوام يفعرم علويهلبشري وإقراكه،الذي وهبوه لوه ااوال  املنوان.يا نساين،واح ام هذا الكائن ا

  لظوواهرة الوويت ني هلووم االقوورآن إىل إقراكهووم هووم وتوودبر عقوولهلم ..ويعووني هلووم موونهج النظوور الصووحي  كمووا يعوو
قول البشوري ميكون للعو ختطىء إذا اتبعها ذلك املنهج.وهك لاهرة واضح  كل اللضل  يف القرآن مون جهو  

ْلُقوْرآَنف َولَوْل كواَن َدبوَُّروَن اال يَوتَوأَفَو»كها من جه  أخرى ..وق لتها على أنه من عنود اّلِل ق لو    اوارى:إقرا 
 « ..ِمْن ِعْنِد َغْْيِ اّللَِّ َلَلَجُدوا ِفيِه اْخِتالفا  َكِثْيا  

كموووا أن فيوووه   -كموووا قلنوووا   -ويف هوووذا العرم،وهوووذا التلجيوووه،منتهى ا كووورام لإلنسوووان وإقراكوووه وكخصووويته 
  اتووه ذات ق لووذ اللقووحل يفمنتهووى النصووف  يف ا حتكووام إىل هووذا ا قرا  يف لوواهرة   يعييووه إقراكهووا.وهك 

 التناسوو  املطلوو  الشووامل الكاموول هوول الظوواهرة الوويت   حط هووا موون يتوودبر هووذا  اووارى  و  -مووا أسوولفنا ك  -
جيول  ن كول عقول وكولداها.ولكجيال يف إقرا  موالقرآن أبدا ..ومستلايهتا وجما هتا، ا ختتل  العقلل واأل

فو  اكه،يف حمي  يتكيو   ودى القودرة والثقاما ميلك إقر  -يقافته وعربته وتقلا  و  سه قدرته  -اد منها 
 والتجرب  والتقلى.

أن  -فوو  موونهج مسووتقيم و عنوود التوودبر  -وموون مث فووإن كوول أحوود،وكل جيل،رانووه ّبووذ  اهلي .ومسووتطيع 
 قدرتووه ويقافتووه وعربتووه مووا هتي ووه لووه - خووتال ،أو لوواهرة التناسوو  لوواهرة عوودم ا -هرة يوودر  موون هووذ  الظووا

 وتقلا  ..
وقها هووووا يف حوووودوتلوووك الطائفوووو  يف ذلووووك ا؟يوووول كانووووحل ختانووووه بشوووكء تدركووووه،والك التحقوووو  منووووه إبقراك

 اااص .
القووورآين مووون انحيووو  تتجلووى هوووذ  الظاهرة.لووواهرة عووودم ا خوووتال  ..أو لووواهرة التناسووو  ..ابتوووداء يف التعبوووْي 

األقاء ونرائقوووه الفنيووو  ..ففوووك كوووالم البشووور تبووودو القموووم والسوووفل  التلفيووو  والتعثر.القووولة والضوووع .التحلي  
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واهلبلط.الرفرف  والثقل .ا كرا  وا نطفاء ..إىل آخر الظلاهر اليت تتجلى معها  ات البشر.وأخصوها  و  
ال.يبوووودو ذلووووك يف كووووالم البشر،واضووووحا عنوووود مووووا وا خووووتال  املسووووتمر الوووودائم موووون حووووال إىل ح« التغووووْي»

تسووووتعرم أعمووووال األقيووووه اللاحوووود،أو املفكوووور اللاحوووود،أو الفنووووان اللاحوووود،أو السياسووووك اللاحوووود،أو القائوووود 
العسووووووووووووكري اللاحوووووووووووود ..أو أِي كووووووووووووان يف صووووووووووووناعته الوووووووووووويت يبوووووووووووودو فيهووووووووووووا اللسووووووووووووم البشووووووووووووري واضووووووووووووحا 

 ..وهل:التغْي،وا ختال  ..
 -عكسوووها وهل:الثبات،والتناسووو ،هل الظووواهرة امللحللووو  يف القووورآن هوووذ  الظووواهرة واضووو  كووول اللضووول  أن 

فهنووا  مسوتلى واحوود يف هووذا الكتوواب  -وحنون نتحوودّ فقوو  عون انحيوو  التعبووْي اللفظوك واألقاء األسوولليب 
ولكووون يتحووود مسوووتلا  وأفقوووه،والكمال يف  -ختتلووو  أللانوووه ابخوووتال  امللضووولعات الووويت يتناوهلوووا  -املعجوووز 

اخووتال  موون مسووتلى إىل مسووتلى ..كمووا هوول احلووال يف كوول مووا يصوونع ا نسووان ..إنووه  األقاء بووال تغووْي و 
ُيموول نووابع الصوونع  ا هليوو  ويوودل علووى الصووانع.يدل علووى امللجوولق الووذي   يتغووْي موون حووال إىل حووال،و  

 .627تتلاىل عليه األحلال 
ج الوووذي ت املووونهاذوتتجلوووى لووواهرة عووودم ا خوووتال  ..والتناسووو  املطلووو  الشوووامل الكامووول ..بعووود ذلوووك يف 

نهج ا املوووحمتوولايت هووذ -بشووري  العبارات.وييقيووه األقاء ..موونهج ال بيوو  للوونفك البشووري  واجملتمعووات ال هملووه
 وجلانبه الكثْية

يت املالبسوات الوه و وكوَّت ا؟لانو -ومنهج التنظيم للنشاط ا نساين لافراق وللمجتموع الوذي يضوم األفوراق 
َّت كووذاتووه وتنوواول  مي لووإلقرا  البشووريوموونهج التقوول  -لووى توولا  األجيووال تطورأ يف حيوواة اجملتمعووات البشووري  ع

يف مجيووع  - ملتووه  ي  بووني الكووائن ا نسواينوموونهج التنسو -قولا  وناقاتووه وإعماهلووا معوا يف عمليوو  ا قرا   
موووا يشوووتجر يف كووولن الوووذي يعووويا فيوووه مث بوووني قنيوووا  وآخرتوووه و وبوووني هوووذا ال -جمتمعاتوووه وأجيالوووه ومسوووتلايته 

ذا الكوولن يعوويا يف هوو وهوول« ا نسووان»قوو  بينهمووا موون مالبسووات   هصووى يف عووا  كوول فوورق ويف عووا  العال
 بشكل عام ..

وإذا كووان الفووار  بوووني صوونع  اّلِل وصووونع  ا نسووان واضووحا كووول اللضوول  يف جانوووه التعبووْي اللفظوووك واألقاء 
ريوو  بشووري ،وما موون مووذهه الفب،فإنووه أوضوو  موون ذلووك يف جانووه التفكووْي والتنظوويم والتشووريع.فما موون نظ

بشووري،إ  وهوول ُيموول الطووابع البشووري ..جزئيوو  النظوور والر يوو  ..والتووأير الوولقيت ابملشووكالت اللقتيوو  ..وعوودم 
إن عواجال وإن  -ر ي  املتناقضات يف النظري  أو املذهه أو ااط  اليت تيقي إىل ا صطدام بني مكِلانهتوا 

الشخصوووي  البشوووري  اللاحووودة الووويت   ُيسوووه حسووواب  كموووا تووويقي إىل إيوووذاء بعوووخ ااصوووائا يف  -آجوووال 
بعضووها أو يف جمملعوو  الشخصوويات الووذين   ُيسووه حسوواب كوول واحوودة منهووا ..إىل عشوورات وم ووات موون 
النقوووائا وا ختال ،الناكوووو   مووون نبيعوووو  ا قرا  البشووووري انووودوق،ومن ا؟هوووول البشوووري  ووووا وراء اللحظوووو  
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وعكوك ذلوك كلوه هول موا  -يف أيو  حلظو  حاضورة   -رة احلاضرة،فل  جهله بكل مكلانت اللحظ  احلاض
يتسووم بووه املوونهج القوورآين الشووامل املتكامل،الثابووحل األصوولل يبووات النوولاميك الكلنيوو  الووذي يسووم  ابحلركوو  

كما تسم  ّبا النولاميك الكلنيو   وتودبر هوذ  الظواهرة،يف آفاقهوا هذ ،قود   يتسو    -مع يباته  -الدائم  
ل جيل.بووول امليكووود أن كووول إقرا  سووويتفاوت موووع اهلخووور يف إقراكهوووا وكووول جيووول لكووول إقرا ،و  يتسووو  لكووو

سيأخذ بنصيبه يف إقراكها ويدع آفاقا منها لاجيال امل قي ،يف جانه من جلانوه املعرفو  أو التجربو  ..إ  
كاختالفوه الكثوْي يف كول كوكء   -أنه يتبقى من وراء كل ا ختال  البشوري الكثوْي يف إقرا  هوذ  الظواهرة 

بقي  يلتقك عليها كل إقرا ،ويلتقك عليها كل جيول ..وهوك أن هوذ  الصونع  كوكء وصونع  البشور  -آخر  
ككء آخر.وأنه   اختال  يف هوذ  الصونع  و  تفاوت،وإ وا وحودة وتناسو  ..مث حتلو  النواس بعود ذلوك 

 .628ما حتلفلن يف إقرا  آماق وآفا  وأبعاق وأنلاع ذلك التناس  
ل أحوود،وكل لووك الطائفوو ،كما يكوول كوويكوول اّلِل ت -حووني يتوودبر  -ذي   حط ووه متوودبر وإىل هووذا القوودر الوو

م بنواء اعتقواقهو القورآن  مجاع ،وكل جيل.وإىل هذا القدر من ا قرا  املشو   يكول إلويهم احلكوم علوى هوذا
 يف أنه من عند اّلِل.و  ميكن أن يكلن من عند غْي اّلِل.

 م ال إدراك المقل البشري  

نقووو  هنوووا وقفووو  قصوووْية،لتحديد جموووال ا قرا  البشوووري يف هوووذا األمووور ويف أمووور الووودين كلوووه.فال  وُيسووون أن
يكلن هذا التكرمي الذي كرمه اّلِل لإلنسان ّبذا التحكيم،سبيال إىل الغرور،وعاوز احلود املوأملن وا نطوال  

آن الكوووورمي يسوووواء موووون السووووياج احلووووافج موووون املضووووك يف التيووووه بووووال قليوووول  إن مثوووول هووووذ  التلجيهووووات يف القوووور 
إىل إعطواء ا قرا   -قودميا وحوديثا  -إقراكها،وإقرا  مداها.فيوذهه ّبوا مجاعو  مون املفكورين ا سوالميني 

نودا لشورع اّلِل.بول اعللنوه هول املسويطر علوى  البشري سلط  احلكوم النهائيو  يف أمور الودين كلوه.واعللن منوه
هوووك بوووال كوووك  -أقاة ا قرا  البشوووري  -لعظيمووو  كووورع اّلِل  األمووور لووويك كوووذلك ..األمووور أن هوووذ  األقاة ا

ومون مث يكوول إليهوا إقرا  احلقيقو  األوىل:حقيقوو  أن هوذا الوودين مون عنوود اّلِل.ألن  -ملضوع التكورمي موون اّلِل 
علوى أن هوذا  -ق لو  هوذا ا قرا  البشوري ذاتوه  -هنا  للاهر يسهل إقراكها وهوك كافيو  بوذاهتا للد لو  

َّت أصووبححل هووذ  القاعوودة الكبووْية مسوولما ّبا،أصووب  موون منطوو  هووذا ا قرا  ذاتووه الوودين موون عنوود اّلِل ..وموو
  يهوم عندئوذ أن يودر  حكمتوه اافيو  أو  -تلقائيوا بكول موا ورق يف هوذا الودين  -بعود ذلوك  -أن يسلم 

متحققو  فيوه يف « املصولح »  يدركها.فاحلكم  متحقق  حتما ما قام من عند اّلِل.و  يهم عندئذ أن يورى 
 -للحظوو  احلاضرة.فاملصوولح  متحققوو  حتمووا مووا قام موون عنوود اّلِل ..والعقوول البشووري لوويك نوودا لشووريع  اّلِل ا

ألنه   يدر  إ  إقراكا انقصوا يف املودى انودوق ويسوتحيل أن ينظور  -فضال على أن يكلن احلاكم عليها 
بينمووا كووريع  اّلِل تنظوور  -اري  كلووه   يف اللحظوو  اللاحوودة و  يف التوو -موون مجيووع الووزوااي وإىل مجيووع املصوواحل 
                                                 

فكول منهووا « هوذا الودين»وكتواب:« ضووارةا سوالم ومشوكالت احل»وكتواب:«.خصوائا التصولر ا سووالمك ومقلماتوه»يراجوع كتواب:  - 628
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو »يتناول جانبا من جلانه هذ  احلقيق  الكبْية.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1037 

هووذ  النظوورة فووال ينبغووك أن يكوولن احلكووم فيهووا،أو يف حكووم تبووحل قطعووك موون أحكامهووا ملكوول  إىل ا قرا  
البشووري ..وأقصووى مووا يتطلووه موون ا قرا  البشووري أن يتحوورى إقرا  ق لوو  الوونا وانطباقووه   أن يتحوورى 

أصال بلجلق النا من قبول اّلِل تعواىل ..إ وا يكولن هوذا  املصلح  أو عدم املصلح  فيه  فاملصلح  متحقق 
فيمووا   نووا فيووه، ا اووِد موون األقضووي  وهووذا سووب  بيووان املوونهج فيووه،وهل رق  إىل اّلِل والرسوولل ..وهووذا هوول 
جمال ا جتهاق احلقيقك.إىل جانه ا جتهاق يف فهم النا،واللقل  عند ،  هكويم العقول البشوري يف أن 

صوولح  أو   ُيملهووا    إن جمووال العقوول البشووري األكووث يف معرفوو  نوولاميك الكوولن وا بووداع مدلللوه ُيموول امل
يف عا  املاقة ..وهل ملك عريخ    اه أن حنو م ا قرا  البشوري ابلقودر الوذي أراق  اّلِل لوه مون التكورمي 

.إ  قلويال يهجوم علوى مث   نتجاوز به هذا اجملوال.كك    ضوك يف التيوه بوال قليول -يف جماله الذي ُيسنه 
    629ما   يعر  من جماهل الطري  ..وهل عندئذ أخطر من املضك بال قليل

 النهي عن إشاعة ا خبار والاوجيه لحسن الامامل ممها 83الدرس الثامن:

 ِإذا جوواَءُهمْ وَ »سوولم:وميضوك السوويا  يصوولر حووال نائفو  أخوورى.أو يصوو  فعلوو  أخورى لطائفوو  يف اجملتمووع امل 
ُهْم،لَ أُ لِل َوِإىل  الرَُّسوواأْلَْمووِن أَِو اْاَووْلِ  أَذاعُوولا بِووِه.َوَلْل َرُقوُ  ِإىَل  أَْموور  ِموونَ  َعِلَمووُه الَّووِذيَن َيْسووتَوْنِبطُلنَُه وِ  اأْلَْمووِر ِمنوْ

ُهْم.َوَلْل  َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َ توَّبَوْعُتمُ   « ..ِليال  قَ طاَن ِإ َّ الشَّيْ  ِمنوْ
كلا نظوام و  يودر فلسوهم الناليت ير ها هذا النا،هك صلرة مجاع  يف املعسكر ا سالمك،  شل   والصلرة

ىل إ  يرتفعوولا  م  ألووومقيموو  ا كوواع  يف خلخلوو  املعسووكر ويف النتووائج الوويت ت تووه عليها،وقوود تكوولن قاصوو
ه علووووى العلاقوووو نمسووووتلى األحووووداّ و  يوووودركلا جديوووو  امللقوووو  وأن كلموووو  عووووابرة وفلتوووو  لسووووان،قد عوووور موووو

ألووم  -ر وا  -ال  أو  والشخا ذاته،وعلى مجاعته كلها ما   حطر له ببوال وموا   يتودار  بعود وقلعوه 
  أخووذ كول كووائع مون جوراء   يشوعرون ابلول ء احلقيقووك الكامول هلوذا املعسووكر وهكوذا   يعنوويهم موا يقوع لووه

اع  خوول  موون أو إكووأسوولاء كانووحل إكوواع  وا؟ووري ّبووا هنووا وهنا ،وإذاعتهووا،حني يتلقاهووا لسووان عوون لسان.
.. 

ه مسوتيقج مور األمون موثال يف معسوكر متأهوفوإن إكواع  أ -فكلتا ا قد يكولن  كواعتها خطولرة مودمرة  
مهموا تكون  -ل اخوك امتلقع حلرك  مون العودو ..إكواع  أمور األمون يف مثول هوذا املعسوكر هودّ نلعوا مون 

لووك ألواموور  ويف ذاْي اليقظوو  النابعوو  موون جموورق تحفووز للخطوور غووألن اليقظوو  النابعوو  موون ال -األواموور ابليقظوو  
 ال اخك قد تكلن القاضي   ..

كوووذلك إكووواع  أمووور ااووول  يف معسوووكر مطمووو ن لقلتوووه،تبحل األقووودام بسوووبه هوووذ  الطمأنين .وقووود هووودّ 
إكواع  أموور ااول  فيووه خلخلوو  وارتباكا،وحركوات   ضوورورة هلووا  تقواء مظووان ااوول  ..وقود تكوولن كووذلك 

لقاضي   وعلى أي  حال فهوك  و  املعسوكر الوذي   يكتمول نظاموه أو   يكتمول و    لقياقتوه.أو  وا معوا ا
                                                 

السويد ) «قار الشورو « »التولازن»وفصول « الثبوات»وفصول « الرابنيو »فصول « خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع كتاب  - 629
 رمحه هللا (
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..ويبووودو أن هوووذ  السوووم  وتلوووك كانتوووا واقعتوووني يف اجملتموووع املسووولم حينوووذا  ابحتلائوووه علوووى نلائووو  رتلفووو  
الووول ء ...وهووذ  االخلوو  هوووك املسووتلايت يف ا ميان،ورتلفوو  املسوووتلايت يف ا قرا ،ورتلفوو  املسووتلايت يف 

 اليت كان يعا؟ها القرآن  نهجه الرابين.
ُهْم،َلعَ َوِإىل أُوِ   رَُّسووللِ َولَووْل َرُقوُ  ِإىَل ال»والقوورآن يوودل ا؟ماعوو  املسوولم  علووى الطريوو  الصووحي : ِلَمووُه  اأْلَْمووِر ِمنوْ

ُهمْ  ن  إ - -لرسوولل او ااوول  إىل أاألموون  أنبوواء أي لوول أوووم رقوا مووا يووبلغهم موون«.الَّووِذيَن َيْسووتَوْنِبطُلنَُه ِموونوْ
 اسووتخراجها مووونحلقيقوو  و كووان معهووم،أو إىل أمووورائهم املوويمنني،لعلم حقيقتووه القووواقرون علووى اسووتنباط هوووذ  ا

 ينااي األنباء املتناقض ،واملالبسات امل اكم .
حوني يبلو   - ِد ن ذا  وحبشرط ا ميا -فمهم  ا؟ندي الطيه يف ا؟يا املسلم،الذي يقلق  أمْي ميمن 

هلووم  ني موون   كووأنبووالئووه أو إىل أذنيووه خووث،أن يسووارع فيخووث بووه نبيووه أو أمووْي .  أن ينقلووه ويذيعووه بووني زم
حووَّت  -اعوو  ااووث ح  يف إذبووه.ألن قياقتووه امليمنوو  هووك الوويت الووك اسووتنباط احلقيقوو ،كما الووك تقوودير املصوول

 ..أو عدم إذاعته  -بعد يبلته 
 دة ..  يف آي  واحم ا؟ندي ..فيغرس ا ميان والل ء للقياقة امليمن  ويعلم نظاوهكذا كان القرآن يريب

ملووه واووري ال ،فيحبول بعووخ آيو  ..فصوودر اهليو  يرسووم صولرة منفوورة للجنودي وهوول يتلقوى نبووأ األمون أو ا
 يمم ذلوك التعلوسوطها يعلومتنقال،مذيعا له،من غْي تثبحل،ومن غْي احيا،ومن غْي رجع  إىل القيواقة ..وو 
،وُيذرها موون ذا الفضوولهوو..وآخرهووا يوورب  القلوولب ابّلِل يف هذا،ويووذكرها بفضووله،وُيركها إىل الشووكر علووى 
ّللَِّ َعلَووْيُكْم   َفْضووُل اَولَوولْ »ه:اتبوواع الشوويطان اللاقوو  ابملرصوواق الكفيوول إبفسوواق القلوولب لوول  فضوول اّلِل ورمحتوو

تنوواول القضووي  موون أنرافهووا شووحن  كلهووا وتموول هووذ  ال..آيوو  واحوودة ه« ال  َوَرمْحَتُووُه َ توَّبَوْعووُتُم الشَّووْيطاَن ِإ َّ قَلِووي
ِعْنوِد َغوْْيِ  ْل كواَن ِمونْ َولَو..» وتتعم  السوريرة والضومْي وهوك تضوع التلجيوه والتعلويم    ذلوك أنوه مون عنود اّللِ 

 « ..اّللَِّ َلَلَجُدوا ِفيِه اْخِتالفا  َكِثْيا  
 قاالأحريي المؤمنين عل  ال 84الدرس الااسع:

 - احليوواة ؟هوواق ويفوحووني يصوول السوويا  إىل هووذا احلوود موون تقوولمي عيوولب الصوو  الوويت توويير يف ملقفووه يف ا
لقتوال الوذي اإىل قمو  التحضويخ علوى  عندئوذ ينتهوك -ومنذ أول الدرس وهذا التقلمي مطرق هلوذ  العيولب 

 ل،و  خلول يف  ختوذيو   جاء ذكر  يف ينااي الدرس.قم  التكلي  الشخصك،الذي   يقعد الفورق عنوه تبط و
 -دا ولووول كوووان وحيووو -ن يقاتووول   - -الصوو ،و  وعووولرة يف الطري .حيوووة يلجوووه ااطووواب إىل الرسوولل 

 ته ُيرم امليمنني على القتال ..ويف اللقحل ذا - -فإنه   ُيمل يف ا؟هاق إ  تبع  كخصه 
أكووود  أكووود  سوووا و  .واّللِ ىل املعركووووكوووذلك يووولحك إىل النفووولس ابلطمأنينووو  ورجووواء النصووور:فاّلِل هووول الوووذي يتووول 

ُ أَْن َيُكو َّ ْلُمْيِمِننيَ َوَحرِِِم ا - ِإ َّ نَوْفَسَك   ُتَكلَّ ُ  -َفقاِتْل يف َسِبيِل اّللَِّ »تنكيال:  َ َْس الَّوِذيَن  .َعَسوى اّللَّ
ُ َأَكُد َ ْسا  َوَأَكُد تَوْنِكيال    « ..َكَفُروا.َواّللَّ
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ما مو  كثوْية يف ا؟ماعو  املسولم  يلموذا .كتوثز لنوا مال -اف  إىل موا قبلهوا ضاب  -ومن خالل هذ  اهلي  
 تثز لنا مالمج كثْية يف النفك البشري  يف كل حني:

ل  َّت لتكولن وسويحوثبوي  فيوه يثز لنا مدى االخل  يف الص  املسلم وعم  آتر التبط و  والتعليو  والت« أ»
لووويك  -  ولووول كوووان وحووود -أن يقاتووول يف سوووبيل اّلِل  - -ا سوووتنهام وا ستجاكووو ،هك تكليووو  النووول 

 تجابتهم  ولولو عودم اسوأعليه إ  نفسه مع هريخ امليمنني.غْي متلق  مضيه يف ا؟هاق على استجابتهم 
بوراز هوذا .ولكن وضوع املسوأل  هوذا اللضوع يودل علوى ضورورة إأمور   يكولن -مجل   -أن عدم استجابتهم 

موون  -نبعووا  -ا   النفوولس لووه هووذ  ا ستجاكوو .فل  مووا ُيملووه الوونالتكليوو  علووى هووذا النحوول واستجاكوو
 حقيق  أساسي  تبت  يف التصلر ا سالمك.وهك أن كل فرق   يكل  إ  نفسه ..

صوى موا ق.حوَّت ليكولن أكما يثز لنا مدى املخاو  واملتاعه يف التعرم لقتال املشوركني يلموذا  .« ب»
توه يف  ن سوتارا لقدر املسولمل  ل سوبحانه كو   س الوذين كفوروا فيكولنيعل  اّلِل به رجاء امليمنني:أن يتولىل هو

.وإُيوواء هووذ  سووا وأكوود تنكوويال .وأنووه أكوود   -سووبحانه  -كوو   سووهم عوون املسوولمني ..مووع إبووراز قوولة اّلِل 
 ر وا كوان هووذاسولم ..و الكلموات واضو  عون قولة  س الوذين كفوروا يلموذا  واملخواو  املبثليو  يف الصو  امل

د ملنافقني،وكيووونووو  بوووني اد .فهوووذ  أخووورج األوقوووات الووويت مووورت ّبوووا ا؟ماعووو  املسووولم  يف املديبوووني أحووود واان
 ملسلمني اليهلق،وهفز املشركني  وعدم اكتمال التصلر ا سالمك ووضلحه وتناسقه بني ا

دة ا رتبواط يهوا،إىل كوكذلك تثز لنا حاج  النفك البشري  وهك تدفع إىل التكوالي  الويت تشو  عل« ج» 
ذ  هوتقليو  غوْي ل.فكول وسوائل ابوه وكودة الثقو  بقدرتوه وقلتوه . ا سوتعان   وكدة الطمأنينو  إليوه وكودة ابّللِ 

لووذي خلوو  هووذ   هوول ا  عوودي حووني يبلوو  ااطوور قمته.وهووذ  كلهووا حقووائ  يسووتخدمها املوونهج الوورابين واّللِ 
 النفلس.

 وهل الذي يعلم كي  ترىب وكي  تقِلى وكي  تستجاش وكي  تستجيه ..
 قاعد  عامة في الش اعة 86 - 85درس الماشر:ال

 ال الذي ورق األمر به آخر الدرس.للميمنني على القت - -و ناسب  هريخ الرسلل 
 :نص  والتعاونتلجيه والوهك تشمل ال -وذكر املبط ني املثبطني يف أوله،يقرر قاعدة عام  يف الشفاع  

ُ    َيُكووْن لَووُه ِكْفوول  ِمنْ َع   َسوويِِ َ َفْع َكووفاَنِصوويه  ِمْنهووا،َوَمْن َيْشووَمووْن َيْشووَفْع َكووفاَع   َحَسووَن   َيُكووْن لَووُه » ها،وَكوواَن اّللَّ
 « ..َعلى ُكلِِ َكْكء  ُمِقيتا  

 وآترها.   الدعلةفالذي يشجع وُيرم ويعاون على القتال يف سبيل اّلِل،يكلن له نصيه من أجر هذ
 رها.تكفل  رائمتلحك  نه « كفل»ا ..وكلم  والذي يبطىء ويثب  تكلن له تبع  فيها ويف آتره

يقو  ااصو ،على نر املالبسو  واملبدأ عام يف كول كوفاع  خوْي،أو كوفاع  سولء.وقد ذكور املبودأ العوام  ناسوب  ا
 العام كذلك. فرقة ابملبدأاقع  املاملنهج القرآين،يف إعطاء القاعدة الكلي  من خالل احلاقي  ا؟زئي ،ورب  الل 
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موو  لكوهل مووا يفسوور  ابّلِل،الووذي يوورز  بكوول كووكء.أو الووذي ميوون  القوودرة علووى كوول كووكء. وربوو  األموور كلووه
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  ُمِقي»يف قلله تعاىل يف التعقيه:« مقيحل»  «.تا  وَكاَن اّللَّ

ع عالقوو  يوو  يف اجملتمووها.والتحمث اسووتطرق السوويا  بعوود ذكوور الشووفاع  إىل األموور بوورق التحيوو  خبووْي منهووا أو  ثل
 -ينهووا اسووب  قريبوو  ب..واملن القووات الوويت توودور ّبووا عجلوو  احليوواة يف يسور،إذا اتبووع األقب اللاجووه فيهووامون الع

ْحَسووووَن ِمْنهووووا،أَْو  َِ    َفَحيُوووولا َوِإذا ُحيِِيوووُتْم بَِتِحيَّوووو»  الووويت سووووب  التلجيووووه فيهووووا:وبووووني الشووووفاع -يف جووول اجملتمووووع 
َ كوواَن َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  َحِسوو ايووز اجملتمووع املسوولم  اااصوو ،اليت م بتحيتووه..وقوود جوواء ا سووال« يبا  ُرُقوهووا،ِإنَّ اّللَّ

زة   تنووودغم و  تضووويع يف  ووووات متفووورقة متميوووو -ليلميوووو  العاقيووو  احوووَّت السووومات  -وععووول كووول  ووو  فيووووه 
 أو«   اّللِ علوويكم ورمحوو السووالم»أو « السووالم علوويكم»اجملتمعووات األخوورى ومعاملهووا ..جعوول ا سووالم هيتووه:

لثوو  مووا عوودا الثا - ى كوول منهووا..والوورق عليهووا  حسوون منهووا ابلووزايقة علوو« يكم ورمحوو  اّلِل وبركاتووهالسووالم علوو»
م السوالم وعلويك»لثانيو  األوىل )وعليكم السالم ورمح  اّلِل( والرق على فالرق على ا -فلم تب  زايقة ملستزيد 

..وهكووذا .ف ق  ثلهووا زايقات،كوول الوو  ورمحوو  اّلِل وبركاتووه(.والرق علووى الثالثوو  )وعلوويكم ..( إذا أوووا اسووتلفحل
 ..روي عن النل 

 و قف أمان الللسات الكامنة يف آية التحية هذش :
تلووك السووم  املتفوورقة،اليت ُيوورص املوونهج ا سووالمك علووى أن يطبووع ّبووا اجملتمووع املسوولم  يووة  -أو   -إوووا 

وقوود سووب  أن  -ونظامووه ااوواص كمووا أن لووه كوورائعه اااصوو    -تكوولن لووه مالحمووه اااصوو ،وتقاليد  اااصوو  
هوودينا عوون هووذ  اااصووي  ابلتفصوويل عنوود الكووالم عوون هليوول القبلوو ،وايز ا؟ماعوو  املسوولم  بقبلتها،كتميزهووا 

 .630بعقيدهتا.وذلك يف سلرة البقرة من قبل يف الظالل
..وإفشوووواء اناولوووو  الدائموووو  لتلييوووو  عالقووووات املوووولقة والقوووورىب بووووني أفووووراق ا؟ماعوووو  املسوووولم   -تنيووووا  -وهووووك 

السالم،والرق على التحي   حسن منها،من خْي اللسائل  نشاء هوذ  العالقوات وتلييقهوا.َعْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن 
ُتْطعِوووُم الطََّعووواَم،َوتَوْقرَأُ » َأُى اِ ْسووواَلِم َخوووْْي  قَووواَل  - -أَنَّ َرُجوووال  َسوووَأَل النَّوووِبَّ  -رضوووى هللا عنهموووا  -َعْمووور و 

...هووذا يف إفشوواء السووالم بووني ا؟ماعوو  املسوولم  ابتووداء.وهل  631«ى َمووْن َعَرفْووحَل َوَمووْن َ ْ تَوْعووِرْ  السَّوواَلَم َعلَوو
سون .أما الورق عليهوا فهول فريضوو  ّبوذ  اهليو  ..والعنايو  ّبوذا األموور تبودو قيمتهوا عنود املالحظو  اللاقعيوو  هلتر 

ل  بووني املتصوولني ..وهووك لوواهرة يوودركها  هووذا التقليوود يف إصووفاء القللب،وتعووار  غووْي املتعووارفني وتلييوو  الصوو
نسوم  رخيو   -تلثوا  -كل من يالحج آتر مثل هذا التقليد يف اجملتمعات،ويتدبر نتائجها العجيب   وهوك 

يف وسوو  آايت القتووال قبلهووا وبعوودها ..لعوول املووراق منهووا أن يشووار إىل قاعوودة ا سووالم األساسووي  ..السووالم 
 ل إ   قرار السالم يف األرم، عنا  اللاسع الشامل...فا سالم قين السالم.وهل   يقات

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (الثاين من ا؟زء 127 - 126ص  - 630
 ( 12) -املكنز  -صحي  البخارى - 631
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 .632السالم الناكئ من استقام  الفطرة على منهج اّللِ 
 

 
 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو »يراجع بتلسع كتاب:السالم العاملك وا سالم.  - 632

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1042 

 [94إل   87(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  الثامنة

 أوجيهات في الامامل مع أطراف الممسكرات المادية

  
ُ   إِلووَه ِإ َّ ُهووَل لََيْجَمَعوو}  ( َفمووا َلُكووْم 87ِديثا  )َحووْن َأْصووَدُ  ِمووَن اّللَِّ َه ِفيووِه َوَموو   َريْوونَُّكْم ِإىل يوَووْلِم اْلِقياَموو ِ اّللَّ

ُ أَرَْكَسووُهْم ِ ووا َكَسووُبلا أَتُ  ُ وَ أَْن هَتْوودُ  رِيووُدونَ يف اْلُمنوواِفِقنَي ِف َوتَوونْيِ َواّللَّ ُ فَولَووْن عَِووَد وا َمووْن َأَضوولَّ اّللَّ لَووُه َمووْن ُيْضووِلِل اّللَّ
ُهمْ  فَوال تَوتَِّخو( َوُقوا َلْل َتْكُفُروَن َكموا َكَفوُروا فَوَتُكلنُولَن َسولاء  88َسِبيال  ) ُروا يف َسوِبيِل  أَْولِيواَء َحوَّتَّ يُهواجِ ُذوا ِمونوْ

ُهْم َولِي ووووا  تَوتَِّخووووُذو ُهْم َو اّللَِّ فَووووِإْن تَوَللَّووووْلا َفُخووووُذوُهْم َواقْوتُولُوووولُهْم َحْيووووُة َوَجووووْدُاُل  ( ِإ َّ الَّووووِذيَن 89ِصووووْيا  )َو  نَ ا ِموووونوْ
نَوُهْم ِميثا   أَْو جا ُُكْم َحصِ  َنُكْم َوبَويوْ تُِللا قَووْلَمُهْم َولَوْل كواَء ْن يُقواتُِللُكْم أَْو يُقواُدورُُهْم أَ َرْت صُ َيِصُللَن ِإىل قَوْلم  بَويوْ

ُ َلَسوولََّطُهْم َعلَووْيُكْم فَوَلقوواتَوُللُكْم فَووِإِن اْعتَوزَلُوولُكْم  ُ َلُكووْم َعلَووْيِهْم أَْلَقووْلا إِلَووْيُكُم السَّوووَ قوواتُِللُكْم لَووْم يُ فوَ اّللَّ َلَم َفمووا َجَعووَل اّللَّ
نَوِ  أُ رُ ُهْم ُكلَّموا َمنُولا قَووْلمَ ( َسَتِجُدوَن آَخرِيَن يُرِيوُدوَن أَْن َذَْمنُولُكْم َوذَْ 90َسِبيال  ) رِْكُسولا ِفيهوا فَوِإْن َ ْ ُقوا ِإىَل اْلِفتوْ
وووَلَم َوَيُكُفووولا أَيْوووِديَوُهمْ يَوْعَتزِلُووولُكمْ  لُهْم َوأُولوووِ ُكْم َجَعْلنوووا َلُكوووْم لُووولُهْم َحْيوووُة يَِقْفُتُمووووُهْم َواقْوتوُ  َفُخوووذُ  َويُوْلُقووولا إِلَوووْيُكُم السَّ

قَوبَوو   َخطَووأ  فَوَتْحرِيووُر رَ ِمنووا   قَوتَووَل ُميْ ْيِمنووا  ِإ َّ َخطَووأ  َوَموونْ َومووا كوواَن ِلُمووْيِمن  أَْن يَوْقتُووَل مُ  (91َعلَووْيِهْم ُسووْلطاان  ُمِبينووا  )
ُقلا  ْيِمن  فَوَتْحرِيووُر َرقَوبَوو   ُمْيِمنَوو   م  َعووُدوِ  َلُكووْم َوُهووَل ُمووَن ِمووْن قَووولْ ِإْن كووافَووُمْيِمنَوو   َوِقيَوو   ُمَسوولََّم   ِإىل أَْهلِووِه ِإ َّ أَْن َيصَّوودَّ

نَوُهْم ِميثا   َفِديَ   ُمَسلَّ  َنُكْم َوبَويوْ وْد َفِصوياُم َكوْهَرْيِن َهْرِيُر َرقَوَب   ُمْيمِ وَ ىل أَْهِلِه َم   إِ َوِإْن كاَن ِمْن قَوْلم  بَويوْ َن   َفَمْن َ ْ اَِ
ُ َعِليمووا  َحِكيموا  ) وودا  َفَجوزاُ ُ  َجَهونَُّم خالِو( َوَمو92ُمَتتوابَِعنْيِ تَوْلبَو   ِموَن اّللَِّ وَكواَن اّللَّ دا  ِفيهووا ْن يَوْقتُوْل ُمْيِمنوا  ُمتَوَعمِِ

 فَوتَوبَويوَّنُولا ِبيِل اّللَِّ ( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِإذا َضوَربْوُتْم يف َسو93 َعَلْيوِه َوَلَعنَوُه َوأََعودَّ لَوُه َعوذااب  َعِظيموا  )َوَغِضَه اّللَُّ 
 َمغوواِحُ َكثِووْيَة  َكووذِلَك  اِة الووُدنْيا َفِعْنووَد اّللَِّ َرَم احْلَيووَعووتَوغُوولَن َو  تَوُقللُوولا ِلَمووْن أَْلقووى إِلَووْيُكُم السَّووالَم َلْسووحَل ُمْيِمنووا  تَوبوْ 

ُ َعَلْيُكْم فَوتَوبَويوَُّنلا ِإنَّ اّللََّ  ُتْم ِمْن قَوْبُل َفَمنَّ اّللَّ  { (94ُللَن َخِبْيا  ) ِ ا تَوْعمَ  كانَ ُكنوْ
 أسس الممامالت الدولية -مقدمة الوحد  

بوب ي ابألللهيو  مث -سوبحانه  -يبدأ هذا الدرس بقاعدة التصلر ا سالمك األساسوي  ..التلحيود وإفوراق اّلِل 
ام لتنديوود ابنقسووفوو  بعوود اعلووى هووذ  القاعوودة أحكامووا كووَّت يف معاملوو  اجملتمووع املسوولم مووع املعسووكرات املختل

افقني مووون غوووْي اعووو  خاصووو  مووون املنووومجويبووودو أووووا  -الصووو  املسووولم إىل ف توووني ورأيوووني،يف معاملووو  املنوووافقني 
األصويل ،اليت يقولم عليهوا بنواء  علوى قاعودهتا -نديد أيضا توهذا ال -تقلم هذ  األحكام ف -سكان املدين  

 لجيه.ريع أو تالنظام ا سالمك كله ..واليت يتكرر ذكرها كلما اعه املنهج الرابين إىل تش
 ألول مورة يف - سوالم اهذ  األحكام يف معامل  املعسكرات املختلف ،هك نر  من القلاعود الويت أنشوأها 

نط  كويم السوي ،ومعامالت الدولي  واختاذ قلاعود أخورى هلوذ  املعوامالت،غْي همللتنظيم ا - ري  البشري  
 القلة،وكريع  الغاب.

  تبوودأ يف هووذا ا عووا  إ  يف القوورن  -وكوول مووا تفوورع عنووه موون املنظمووات الدوليوو   -إن أوراب بقانلوووا الوودو  
حوثا علوى ور  و  توزل  - مجلتوه يف -السابع عشر امليالقي )احلاقي عشر اهلجري(.و  يوزل هوذا القوانلن 
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أقوات ختتفك وراءها األنماع الدوليو  ومنوابر للحورب البوارقة  وليسوحل أقاة  -يف مجلتها  -هذ  املنظمات 
 حقووا  حوو  و  لتحقيوو  عوودل  وقوود قعووحل إليهووا منازعووات بووني قول متكاف وو  القوولى.ولكن كلمووا اختوول 

املوونهج  -للمنظمووات الدوليوو  عموول ذو قيموو   أمووا ا سووالم هووذا التكووافي   يعوود للقوولانني الدوليوو  قيموو ،و  
فقوود وضووع أسووك املعووامالت الدوليوو  يف القوورن السووابع املوويالقي )األول اهلجري(.ووضووعها  -الوورابين للبشوور 

موووون عنووووود نفسوووووه قون أن تضوووووطر  إىل ذلوووووك مالبسووووات القووووولى املتكاف ووووو .فهل كوووووان يضوووووعها ليسوووووتخدمها 
ه موع املعسوكرات األخورى علوى أساسوها.لْيفع للبشوري  رايو  العدالو ،وليقيم هل،وليقيم اجملتموع املسولم عالقاتو

  تعامول اجملتموع املسولم بتلوك املبواقئ موون  -ا؟اهليوو   -هلوا معوا  الطري .ولول كانوحل املعسوكرات األخورى 
 جانبها ..فلقد كان ا سالم ينشىء هذ  املباقئ إنشاء وللمرة األوىل ..

هوا يلو  يف جمملعآن،وهوك تولي  متفرق  يف ملاضعها ومناسوباهتا مون سولر القر وهذ  القلاعد للمعامالت الد
 سوووالمك ملعسووكر ااقووانلان كووامال للتعامووول الدو .يضووم حكمووا لكووول حالوو  موون احلوووا ت الوويت تعوورم بوووني 

د ال ،أو حمايووواقن،أو حموووواملعسووكرات األخرى:حمارب .ومهاقن .وحمالف .وحمايدة.ومرتبطووو  مووع حموووارب،أو مهوو
 .....إخل 

 يف  متخصوووا ولووويك بنوووا هنوووا أن نسوووتعرم هوووذ  املبووواقئ واألحكوووام )فهوووك جوووديرة ببحوووة مسوووتقل يتووول 
هوووك تتعلووو  لووودرس ..و القوووانلن الووودو (.ولكننا نسوووتعرم موووا جووواء يف هوووذ  اجململعووو  مووون اهلايت يف هوووذا ا

 ابلتعامل مع الطلائ  التالي :
 املنافقني غْي املقيمني يف املدين .« أ»
 لن بقلم بينهم وبني املسلمني ميثا  ..الذين يرتبط« ب»
 ى قينهم.انايدين الذين تضي  صدورهم  رب املسلمني أو حرب قلمهم كذلك.وهم عل« ج »
 .اقوا إىل مك علكفر إذا ااملتالعبني ابلعقيدة الذين يظهرون ا سالم إذا قدملا املدين  ويظهرون « ق»
 قلام ..العمد على اختال  امللانن واألحا ت القتل ااطأ بني املسلمني والقتل « وه»

 انووي  لتعاموول يفاوسوونجد أحكامووا صوورُي  واضووح  يف مجيووع هووذ  احلووا ت الوويت تكووِلن جانبووا موون مبوواقئ 
 الدو .كأوا كأن بقي  األحكام،اليت تتناول كَّت العالقات األخرى.

 ا لوهية أساس الم امع ا سالمي(87(: الدرس ا ول

ظوووام لوووه.وبناء الن سوووالم كسووويا  القووورآين ابلقاعووودة األوليووو  الووويت يقووولم عليهوووا بنووواء اونبووودأ مووون حيوووة بووودأ ال
ُ   إِلَه ِإ َّ ُهَل،لََيْجَمَعنَُّكْم »:ا سالمك يف كَّت جلانبه ْصوَدُ  ِموَن اّللَِّ أَ ِ    َريْوَه ِفيوِه.َوَمْن ِم اْلِقياَموىل يوَولْ إِ اّللَّ

يو  سولاء يف ترب -هج الورابين وإفوراق  ابألللهيو  تبودأ خطولات املون -بحانه سو -إنوه مون تلحيود اّلِل « َحِديثا ف
ك لنظووام الووداخلتعلقوو  ابالنفوولس أم يف إقاموو  اجملتمع،ووضووع كوورائعه وتنظيمووه وسوولاء كانووحل هووذ  الشوورائع م
 مثاألخورى.ومن  جملتمعواتللمجتمع املسولم،أم ابلنظوام الدو ،الوذي يتعامول هوذا اجملتموع علوى أساسوه موع ا

 لي  أيضا.ي  والداخا فتتا  جململع  اهلايت املتضمن  لطائف  من قلاعد التعامل ااارجْند هذا 
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موون  م يف الوودنياا أ   هلووكووذلك موون ا عتقوواق يف اهلخرة،ومجووع اّلِل اللاحوود لعباق ،ليحاسووبهم هنووا  علووى موو
ت ا  التشووريعاعوو سووي  فيهووا،تبوودأ خطوولات هووذا املوونهج يف تربيوو  النفوولس،وإترة احلساا بووتالء فوورص العموول و 

احلسواب يف الودنيا و  والكبوْية يف الصغْية ا بتالء والتلجيهات وعا  كل حرك  من حركاهتا يف احلياة ..فهل 
  يف نوه كوامن هنواألنظمو  ألعلى الصوغْية والكبوْية يف اهلخورة ..وهوذا هول الضومان األويو  لنفواذ الشورائع وا

 -سووبحانه  -ّلِل ء ويغفوول السوولطان  هووذا حوودية اأعمووا  النفك،حووارس عليها،سووهران حيووة يغفوول الرقبووا
 « ..َوَمْن َأْصَدُ  ِمَن اّللَِّ َحِديثا   »وهذا وعد :

 إنكار الاميع في الموقف من المنافقين 89 - 88الدرس الثاني:

قالووو  علوووى   ،كما هوووكوبعووود هوووذ  اللمسووو  للقلووولب،وهك اللمسووو  الدالووو  علوووى نريقووو  هوووذا املووونهج يف ال بيووو
  عتقاقي العملك يف حياة ا؟ماع  املسلم  ..أساس التصلر ا

 حلسووم يف ملضووعاني وقلوو  بعوود هووذ  اللمسوو  يبوودأ يف اسووتنكار حالوو  موون التميووع يف ملاجهوو  النفووا  واملنووافق
مووون  -ملنوووافقني ئفووو  مووون ااحلسوووم يف معاملووو  ا؟ماعووو  املسووولم  هلوووم وانقسوووام هوووذ  ا؟ماعووو  ف توووني يف أمووور نا

  ن عودم التناسو مويشك هذا ا ستنكار  ا كوان يف اجملتموع املسولم يلم وذ  ةحي -خارج املدين  كما سنبني 
نظورة ملنوافقينل الاعامل مع كما يشك بتشدق ا سالم يف ضرورة هديد األملر وحسمها،وكراه  التميع يف الت

 ِف َوتَوونْيِف ْلُمنوواِفِقنيَ اْم يف َفمووا َلُكوو»إلوويهم وا رتكووان إىل لوواهرهم ..مووا   يكوون ذلووك عوون خطوو  مقووررة هاقفوو :
ُ أَرَْكَسوووُهْم ِ وووا َكَسوووُبلا أَتُرِيوووُدوَن أَْن هَتْوووُدوا َموووْن أَ  ُ فَولَوووْن ف َوَمووونْ َضووولَّ اّللَُّ َواّللَّ ووو ُيْضوووِلِل اّللَّ .َوُقوا لَوووْل عَِ َد لَوووُه َسوووِبيال 

ُهمْ  .فَووووِإْن تَوَللَّووووْلا هوووواِجُروا يف َسووووِبيِل اّللَِّ اَء َحووووَّتَّ يُ أَْولِيوووو َتْكُفووووُروَن َكمووووا َكَفووووُروا فَوَتُكلنُوووولَن َسوووولاء .َفال تَوتَِّخووووُذوا ِموووونوْ
 « ..ِصْيا  ي ا َو  نَ ُهْم َولِ َفُخُذوُهْم،َواقْوتُوُللُهْم َحْيُة َوَجْدُاُلُهْم،َو  تَوتَِّخُذوا ِمنوْ 

 :633توقد ورقت يف كأن هي ء املنافقني رواايت،أ ها روااي
ُّ َعْن َزيْود  يَوْعوِب ابْوَن َتبِوحل   َِْعحُل َعْبَد اّللَِّ :قَالَ ،َعْن َعِديِِ ْبِن َتِبحل   "أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ : ْبَن َزْيد  األَْنَصارِيَّ ُُيَدِِ

 ُوووووووا َخووووووورََج ِإىَل أُُحووووووود  َرَجَعوووووووحْل نَائَِفووووووو   ِ َّوووووووْن َكووووووواَن َمَعوووووووه ِفْرقَووووووو   ،فِووووووويِهْم ِفْرقَوَتانِ وََكاَن َأْصوووووووَحاُب النَّوووووووِلِِ ،َلمَّ
ُ أَرَْكَسووُهْم ِ َووا َكَسووُبلا "  :فَونَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَوو ُ ، : تَوُقللُ َوِفْرقَوو   ،نَوْقتُوُلُهمْ :تَوُقللُ  " َفَمووا َلُكووْم يف اْلُمنَوواِفِقنَي ِف َوتَوونْيِ َواّللَّ

 634اهليََ  ُكلََّها".
َفَموا َلُكوْم يف اْلُمنَواِفِقنَي ِف َوتَونْيِ  " ":أُْنزَِلحْل ِفينَوا،َواْلَلْجُه الثَّاين:َعِن اْبِن َسْعِد ْبِن ُمَعاذ  األَْنَصوارِيِِ أَنَّ َهوِذِ  اهليَو َ 

ُ أَرَْكَسُهْم ِ َا َكَسُبلا "  َفَخطَوَه َرُسولُل اّللَِّ  فَوَقواَم ،َمْن ِ  ِ َوْن يوُوْيِذيِب َوَاَْموُع يف بَوْيتِوِه َموْن يُوْيِذيِب :َوقَوالَ ،َواّللَّ
فَوَقواَم ،َوِإْن َكاَن ِمْن ِإْخَلانِنَوا ِموَن اْاَوْزرَِج أََمْرتَونَوا فََأنَْعَنا َ ، َرُسلَل اّللَِّ ِإْن َكاَن ِمنَّا قَوتَوْلَناُ  ايَ :فَوَقالَ ،َسْعُد ْبُن ُمَعاذ  

فَوَقووواَم أَُسوووْيُد بْوووُن ،َوَلِكْن َعَرفْوووحُل َموووا ُهوووَل ِمْنكَ ،َموووا بِوووَك نَاَعوووُ  َرُسووولِل اّللَِّ اَي ابْوووَن ُمَعووواذ  :فَوَقالَ ،َسوووْعُد بْوووُن ُعَباَقةَ 

                                                 
 التفصيل من عندي لزايقة الفائدة والتلضي   - 633
 ( صحي 5774( )280/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 634

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1045 

اْسُكُتلا أَيُوَها النَّواُس فَوِإنَّ :فَوَقاَم حُمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَ  فَوَقالَ ، اْبَن ُعَباَقَة ِإنََّك ُمَناِف   هُُِه اْلُمَناِفِقنيَ ايَ :ُحَضْْي  فَوَقالَ 
ُفُذ أَلْمرِ ِ  ُ تَوَعاىَل ،ِفيَنا َرُسلُل اّللَِّ فَوُهَل َذُْمُر فَويَونوْ  635نَي ِف َوَتنْيِ " "." َفَما َلُكْم يف اْلُمَناِفقِ :فَأَنْوَزَل اّللَّ

ووَ  قَووْد :َعِن ابْووِن َعبَّوواس  قَوْللَووهُ :َواْلَلْجووُه الثَّالِووةُ  " " َفَمووا َلُكووْم يف اْلُمنَوواِفِقنَي ِف َوتَوونْيِ "  َوَذلِووَك أَنَّ قَوْلمووا  َكووانُلا ِ َكَّ
ِإْن َلِقينَوا َأْصوَحاَب :فَوَقواُللا، َيْطُلبُولَن َحاَجو   هَلُمْ َفَخَرُجلا ِمْن َمكَّ َ ،وََكانُلا يُظَاِهُروَن اْلُمْشرِِكنيَ ،َتَكلَُّملا اِبِ ْسالمِ 

نَوووووا فِووووويِهْم َ ْس   ووووود  فَولَوووووْيَك َعَليوْ ووووو َ ،حُمَمَّ ُوووووْم قَوووووْد َخَرُجووووولا ِموووووْن َمكَّ وووووا أُْخوووووِثُوا َأوَّ قَاَلحْل ِف َووووو   ِموووووَن ،فَوووووِإنَّ اْلُموووووْيِمِننَي َلمَّ
ثَوووووووووواِء فَاقْوتوُ :اْلُمْيِمِننيَ  ُْم يُظَوووووووووواِهُروَن َعلَوووووووووْيُكْم َعووووووووووَدَقُهمْ ،ُللُهمْ ارَْكبُووووووووولا ِإىَل اْاَبوْ َوقَاَلحْل ِف َوووووووووو   أُْخووووووووووَرى ِمووووووووووَن ،فَووووووووووِإوَّ
ُووْم َ ْ يُوَهوواِجُروا :أَْو َكَمووا قَوواُللا،ُسووْبَحاَن اّللَِّ :اْلُمْيِمِننيَ  تَوْقتُوُللَن قَوْلمووا  قَووْد َتَكلَُّموولا ِمثْووَل َمووا َتَكلَّْمووُتْم بِووِه ِمووْن َأْجووِل َأوَّ
َهوى َواِحودا  ِموَن اْلَفورِيَقنْيِ ،ِقاَيَرُهْم ُتْسَتَحُل أَْمَلاهُلُْم َوِقَمائُوُهمْ َوَيْ ُُكلا  َفَكانُلا َكَذِلَك ِف َوَتنْيِ َوالرَُّسلُل ِعْنَدُهْم   يَونوْ

 636" َفَما َلُكْم يف اْلُمَناِفِقنَي ِف َوَتنْيِ " ".:فَونَوزََلحلْ ،َعْن َكْكء  
يَوهُ ،يِد ْبِن َكِثْي  َعِن اْلَللِ :َواْلَلْجُه الرَّاِبعُ  َيِب ِإْ َاِعيُل ْبُن ُعبَوْيِد اّللَِّ ْبِن َأيب ُسوْفَياَن،أَنَّ ابْوَن ِكوَهاب  َحدَّ أَنَّ أاََب ،َحدَّ

يَُه"أَنَّ نَوَفرا  ِمْن َنَلاِئِ  اْلَعوَرِب َهواَجُروا ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ  ُ َفَمَكثُولا َمَعو،َسَلَمَ  ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن َحدَّ ُه َموا َكواَء اّللَّ
فَوَعَرفُولُهْم َفَسوأَُللُهْم َموا َرقَُّكوْم فَوَرَجُعلا ِإىَل قَوْلِمِهْم فَوَلُقلا َسرِيَّ   ِمْن َأْصَحاِب َرُسولِل اّللَِّ ،أَْن مَيُْكثُلا مُثَّ اْرَتَكُسلا

" :بَوْعُخ َذِلَك َحَّتَّ َفَشا ِفيِهُم اْلَقْلُل فَونَوزََلحْل َهوِذِ  اهليَو ُ  فَوَلْم يَوَزلْ ،اَنفَوْقُتمْ :فَوَقاَل بَوْعُخ اْلَقْلِم هَلُمْ ،ف فَاْعتَوُللا هَلُمْ 
 637َوالُسدِِيِِ حنل ذلك.،َفَما َلُكْم يف اْلُمَناِفِقنَي ِف َوَتنْيِ " ".َوُرِوَي َعِن الُزْهرِيِِ 

َأَخوَذ أاَُنس  ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي أَْموَلا  ِموَن : "  قَالَ " " َفَموا َلُكوْم يف اْلُمنَواِفِقنَي ِف َوتَونْيِ :َعْن ِعْكرَِمو َ :َواْلَلْجُه اْاَاِمكُ 
َلْل َلِقينَووووواُهْم قَوتَوْلنَووووواُهْم َوَأَخوووووْذاَن َموووووا يف :فَوَقالَوووووحْل نَائَِفووووو   ،فَووووواْختَوَلَ  اْلُمْسوووووِلُملَن ِفيِهمْ ،اْلُمْشووووورِِكنَي فَووووواْنطََلُقلا ِّبَا

 638 ِإْخَلاِنُكُم اْنطََلُقلا ُعَّارا ،فَونَوزََلحْل َهِذِ  اهليَُ ".  َيْصُلُ  َلُكْم َذِلكَ :َوقَاَل بَوْعخ  ،أَْيِديِهمْ 
ووواِقسُ  وووَ َحَّتَّ َجووواُءوا :َعْن جُمَاِهووود  قَوْللَوووهُ :َواْلَلْجوووُه السَّ " " َفَموووا َلُكوووْم يف اْلُمنَووواِفِقنَي ف توووني "  قَووووْلم  َخَرُجووولا ِموووْن َمكَّ

ُووووْم ُمَهوووواِجُرونَ  ووووَ لَِيْأتُلا بَِبَضووووائَِع يَوتَِّجووووُروَن فَاْسووووَتْأَذنُلا النَّووووِلَّ ،اْرتَووووُدوا بَوْعووووَد َذِلكَ  مُثَّ ،اْلَمِدينَووووَ  يَوْزُعُموووولَن َأوَّ ِإىَل َمكَّ
ُ نَِفاقَوُهمْ ،ُهْم ُمْيِمُنلنَ :َوقَاِئل  يَوُقللُ ،ُمَناِفُقلنَ :فَوَقاِئل  يَوُقللُ ،فَاْختَوَلَ  ِفيِهُم اْلُمْيِمُنلنَ ،ِفيَها َ اّللَّ ِلِهْم فَوَأَمَر بَِقوتْ ،فَوَبنيَّ

َنُه َوبَونْيَ حُمَمَّود  ِحْل   ،َفَجاُءوا بَِبَضائَِع يُرِيُدوَن ِهالَل ْبَن عُوَلميِْر  اأَلْسوَلِمكَّ  ُوْم يُِيُمولَن ِهوالل  ،َوبَويوْ ُهْم  َِوَّ فَوَدَفَع َعونوْ
َنُه َوَبنْيَ حُمَمَّد  َعْهد ".  639َوبَويوْ

،اب سوتناق خرىاأل تأننوا نورج  مضوملن الوروااي ومع أن الرواي  األوىل أوي  من انحيو  السوند وا خوراج إ 
أو يقتلهم.إ وا   - -إىل اللاقع التوارحك فالثابوحل أن منوافقك املدينو    يورق أمور بقتواهلم و  يقواتلهم الرسولل 

                                                 
 ( حسن5775( )281/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 635
 ( ضعي 5776( )282/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 636
 ( صحي  لغْي 7757( )283/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 637
 ( صحي  مرسل5778( )283/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 638
 ( صحي  مرسل5779( )284/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 639
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كانوووووحل هنوووووا  خطووووو  أخووووورى مقوووووررة يف التعامووووول معهم.هوووووك خطووووو  ا غضووووواء عنهم،وتووووور  اجملتموووووع نفسوووووه 
مون املدينو  أو .مث مون  -وهم الذين يغورووم وميلولن هلوم  -بطرق اليهلق  ينبذهم،وتقطيع األسناق من حلهلم

ا؟زيرة العربيو  كلهوا أخوْيا ..أموا هنوا فونحن ْنود أمورا جازموا  خوذهم أسورى،وقتلهم حيوة وجودوا: ا يقطوع 
ط  وم جمملع  أخرى غْي جمملع  املنافقني يف املدين  ..وقد يقوال:إن األمور  خوذهم أسورى وقوتلهم مشورو 

ُهْم أَْولِيووواَء َحوووَّتَّ يُهوواِجُروا،يف َسوووِبيِل اّللَِّ فَوووِإْن تَوَللَّووْلا َفُخوووُذوُهْم َواقْوتُولُووولُهْم َحْيوووةُ »بقللووه تعووواىل:  فَوووال تَوتَِّخووُذوا ِمووونوْ
هووذا األموور  - -..فهوول هتديوود ليقلعوولا عمووا هووم فيووه ..وقوود يكلنوولن أقلعوولا فلووم ينفووذ الرسوولل « َوَجووْدُاُلُهمْ 

 وم ليسلا من أهل املدينو .وأن املقصولق هول أن  -يف هذ  الف ة  -تقطع « يهاجروا»  فيهم ..ولكن كلم
كوان حمودقا  نوه اهلجورة مون قار   -قبول الفوت   -يهاجروا إىل املدين  فقد كان هذا قبل الفت .ومع  اهلجورة 

أو النفوووووا   الكفووووور إىل قار ا سوووووالم وا نضووووومام للجماعووووو  املسووووولم  وااضووووولع لنظامهوووووا.وإ  فهووووول الكفووووور
بغوووْي عوووذر مووون  -تنديووود كوووديد  لقووو  الوووذين بقووولا  -يف الووودرس التوووا   -..وسووويجكء يف سووويا  السووولرة 

 -ولل كانلا من أهلها ومولاننني فيهوا   -من املسلمني يف مك  قار الكفر واحلرب ابلنسب  هلم  -الضع  
يقللولن   -أو  ون حلهلوا  -  مون مكو  وكل هوذا يييود تورجي  الروايو  الثانيو .وأن هوي ء املنوافقني كوانلا مجاعو

 كلم  ا سالم  فلاههم،ويظاهرون عدو املسلمني  عماهلم.
ْن هَتْووُدوا َمووْن أَ ا َكَسووُبلاف أَتُرِيووُدوَن َكَسووُهْم ِ وو أَْر َفمووا َلُكووْم يف اْلُمنوواِفِقنَي ِف َوتَوونْيِ َواّللَُّ  »ونعوولق إىل الوونا القوورآين:

ُف َوَمْن ُيْضِللِ  .وَ  َأَضلَّ اّللَّ ُ فَوَلْن عََِد َلُه َسِبيال  ُهْم َن َكما َكَفُروا فَوَتُكلنُ ْل َتْكُفُرو ُقوا لَ اّللَّ لَن َسلاء .َفال تَوتَِّخوُذوا ِمونوْ
.فَِإْن تَوَللَّْلا َفخُ  ُهْم َولِي وا َو  ُذوا َو  تَوتَِّخو َحْيُة َوَجوْدُاُلُهْم،مْ َواقْوتُوُللهُ ُذوُهْم،أَْولِياَء َحَّتَّ يُهاِجُروا يف َسِبيِل اّللَِّ ِمونوْ

 « ..َنِصْيا  
مللقوو  ختوواذهم هووذا اجبووا موون اإننووا ْنوود يف النصوولص اسووتنكارا  نقسووام املوويمنني ف تووني يف أموور املنووافقني وتع

 كذلك.  ملنافقنيوكدة وحسما يف التلجيه إىل تصلر امللق  على حقيقته،ويف التعامل مع أول ك ا
لنظوورة إىل التميووع يف ا - ايوول  ويف كوول ملقوو  -م حينووذا  وكوول ذلووك يشووك خبطوور التميووع يف الصوو  املسوول

عوووووو  موووووون قوووووولل مجا النفووووووا  واملنووووووافقني ألن فيهووووووا ايعووووووا كووووووذلك يف الشووووووعلر  قيقوووووو  هووووووذا الوووووودين.ذلك أن
  ا قوود تكلموولا  ثوول مووا تكلمووتم بووه موون أجوول أوووم أتقتلوولن قلموو -ا أو كمووا قووالل  -سووبحان اّلِل  »املوويمنني:

من أنووه كووالم ذا النحوول،..وتصوولرهم لاموور علووى هوو« هم،نسووتحل قموواءهم وأموولاهلمفيهوواجروا و  ي كوولا قاير 
 اب حممود فلويكقينوا أصوحلإن »مثل ما يتكلم املسلملن  مع أن كلاهد احلال كلها وقلل هي ء املنوافقني:

م لامور علوى ..تصولره« يظواهرون عودوكم»..وكهاقة الف   األخرى من امليمنني وقلهلم:« علينا منهم  س
 انع.فووإن كلموو حلسووم القا النحوول فيووه اييووع كبووْي حلقيقوو  ا ميووان،يف لوورو  تسووتدعك اللضوول  الكامل،واهووذ

ملضووع هنووا  فاقووا.و تقووال ابللسووان مووع عموول واقعووك يف مسوواعدة عوودو املسوولمني الظوواهرين،  تكوولن إ  ن
 للتسام  أو لإلغضاء.ألنه اييع للتصلر ذاته ..

 .لقرآين ابلعجه وا ستنكار والتشديد البنيوهذا هل ااطر الذي يلاجهه النا ا
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..ولكون  نهوي ء منوافقل و  يكن احلال كذلك يف ا غضاء عن منافقك املدين .فقد كان التصولر واضوحا ..
 هنا  خط  مقررة للتعامل معهم.هك أخذهم بظاهرهم وا غضاء إىل حني.

 لملن.ي يقلله املسما كالذم قاللا كالوهذا أمر آخر غْي أن يناف  مجاع  من املسلمني عن املنافقني.ألو
مني  مووون أعوووداء املسووول يظووواهرون وأِقوا  لسووونتهم كوووهاقة أن   إلوووه إ  اّلِل وأن حممووودا رسووولل اّلِل.بينموووا هوووم

 لص  املسلم،افقني يف أجل هذا التميع يف فهم ف   من املسلمني،ومن أجل ذلك ا ختال  يف كأن املنا
 املنافقني: لق  هي ءممطلع اهلي  ..مث تبعه ا يضا  ا هلك حلقيق  كان هذا ا ستنكار الشديد يف 

ُ أَرَْكَسُهْم ِ ا َكَسُبلا» يوه بسوبه سولء نيوتهم ففيموا هوم  مواّلِل أوقعهو..موا لكوم ف توني يف كوأن املنوافقني.« َواّللَّ
  ووا عملوولا موونو أضوومروا  وسوولء عملهوومف وهووك كووهاقة موون اّلِل حا وو  يف أموورهم. وم واقعوولن يف السوولء  ووا

 سلء.
ُف»مث استنكار آخر: .موا يشوْي ..املتسوام    .قلل الفريو   له كان يف..ولع« أَتُرِيُدوَن أَْن هَتُْدوا َمْن َأَضلَّ اّللَّ

 يف ن يوولقعهم اّللِ سووتحقلا أاإىل إعطووائهم فرصوو  ليهتوودوا،وي كلا اللجلجوو   فاسووتنكر اّلِل هووذا يف كووأن قوولم 
 كر أعماهلم وسلء مكاسبهم.

ُ فَوَلْن عََِد َلُه َسِبيال  » الضوالل  حوني يتجهولن هوم  أي ميود هلوم يفالضوالني. ..فإ وا يضول اّللِ « َوَمْن ُيْضِلِل اّللَّ
ا لا غووْي نريقهوونها،وسوولك هوودهم ونيووتهم إىل الضووالل .وعندئذ تغلوو  يف وجوولههم سووبل اهلدايوو   ووا بعوودوا ع

ملنوووافقني شووو  ملقووو  اكحطووول السووويا  خطووولة أخووورى يف  ونبوووذوا العووولن واهلووودى،وتنكروا ملعوووا  الطريووو   مث 
ا م فحسووه ..إ ووهم ونيووته..إوووم   يضووللا أنفسووهم فحسووه و  يسووتحقلا أن يوولقعهم اّلِل يف الضووالل  بسووعي

 ..« لَن َسلاء  َتُكلنُ َوُقوا َلْل َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا فوَ »هم كذلك يبتغلن إضالل امليمنني:
لعمول انطقوا يكذبوه  لشوهاقتنيمن أوم تكلملا  وا تكلوم بوه املسولملن،ونطقلا اب إوم قد كفروا ..على الرغم

 ي  للجووولق فووور   يسووويف مظووواهرة أعوووداء املسووولمني ..وهوووم   يريووودون أن يقفووولا عنووود هوووذا احلد.فالوووذي يك
ملسوولمني إىل اكيود لورق و ا ميوان يف األرم ووجولق املويمنني.و  بود لوه مون عمول وسوعك،و  بود لوه مون جهود 

 لكفر.ليكلنلا كلهم سلاء.ا
 تميووع يف تصوولريرفووع ال هووذا هوول ا يضووا  األول حلقيقوو  ملقوو  أول ووك املنووافقني ..وهوول ُيموول البيووان الووذي

  ان،وحلهلا هوذموات اللسوا ميان ويقيمه على أساس واض  من القلل والعمل متطابقني.وإ  فال عثة بكل
،وهووول يقووولل فزعووو  هلممشووواعر املووويمنني ملسووو  قليووو  القووورائن الووويت تشوووهد ابلكوووذب والنفوووا :والقرآن يلموووك م

 « ..َوُقوا َلْل َتْكُفُروَن َكما َكَفُروا فَوَتُكلنُلَن َسلاء  »هلم:
فقوووود كووووانلا حووووديثك عهووووود بتووووذو  حووووالوة ا ميوووووان بعوووود موووورارة الكفر.وابلنقلووووو  الضووووخم  الوووويت اووووودووا يف 

ا سووووالم.وكان الفوووور  واضووووحا ابرزا يف أنفسووووهم،بني مشوووواعرهم ومسووووتلاهم وجمووووتمعهم يف ا؟اهليوووو  ..مث يف 
مشووواعرهم ويف واقعهم،تكفوووك ا كوووارة إليوووه  سوووتثارة عوووداوهتم كلهوووا ملووون يريووود أن يووورقهم إىل ذلوووك السوووف  
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الووذي الووتقطهم منووه ا سووالم فسووار ّبووم صووعدا يف املرتقووى الصوواعد،حنل القموو   -سووف  ا؟اهليوو   -اهلوواب  
 السامق .

بوووا  لتحفوووز وا نتلتووولفز واهوووذ  احلقيقووو  فيلجوووه إلووويهم األمووور يف حلظووو  ا ومووون مث يتكوووىء املووونهج القووورآين علوووى
ُهمْ »للخطوور البشووع الفظيووع الووذي يتهوودقهم موون قبوول هووي ء: هوواِجُروا يف َسووِبيِل اَء َحووَّتَّ يُ أَْولِيوو فَووال تَوتَِّخووُذوا ِموونوْ

.فَِإْن تَوَللَّْلا َفُخُذوُهْم َواقْوتُوُللُهْم َحْيُة َوَجْدُاُل  ُهْم َولِي ا َو  نَ  تَوتَِّخُذو ُهْم،َو اّللَِّ  « ..ِصْيا  ا ِمنوْ
 يف القبليوو  بقوواايو لعائليوو  اوحنووك موون النهووك عوون اختوواذ أوليوواء موونهم ..أنووه كانووحل مووا تووزال للوورواب  واللكووائج 

القووورآين يعوووا  هوووذ   وكوووان املووونهج -لمصووواحل ا قتصووواقي  أيضوووا ور وووا كوووان ل -نفووولس املسووولمني يف املدينووو  
 ه.للقحل ذاتام  املسلم  قلاعد ارتباناهتا.كما يقرر قلاعد تصلرها يف االرواسه ويقرر ل

اة يف أرم و روابو  احليولقراب .أكان يعلمها أن األم    تقلم على رواب  العشْية والقبيل ،أو رواب  الدم وا
لوووى مووو  عتقووولم األ ة ..إ ووواواحووودة أو مدينووو  واحووودة،أو روابووو  املصووواحل ا قتصووواقي  يف التجوووارة وغوووْي التجوووار 

 العقيدة وعلى النظام ا جتماعك  املنبث  من هذ  العقيدة.
 قار احلوورب هوووكحلووورب ..و وموون مث فوووال و يوو  بوووني املسوولمني يف قار ا سوووالم،وبني غووْيهم  ووون هووم يف قار ا

 سووووالم بكلموووو  ا يلم ووووذ مكوووو  موووولنن املهوووواجرين األول ..  و يوووو  حووووَّت يهوووواجر أول ووووك الووووذين يتكلموووولن
ل رهتم ّلِل ويف سووبيل اّلِل.موون أجووحيووة تكوولن هجوو -  املسوولم  أي إىل األموو -تمووع املسوولم وينضووملا إىل اجمل

 ألي غورم   سوالمك عقيدهتم،  من أجل أي هد  آخر و قام  اجملتمع املسلم الذي يعويا ابملونهج ا
 آخر ..ّبذ  النصاع .

هودا  أخورى أخورى،أو احل أوّبذا احلسم.وّبذا التحديد الذي   يقبل أن ختتل  به كلائه أخرى،أو مص
ا سالم،ليعيشووول  قار ا ..فوووإن هوووم فعللا.ف كووولا أهلهوووم وونووونهم ومصووواحلهم ..يف قار احلووورب ..وهووواجروا إىل

ا فهووم هووم فعلوولا هووذ مي  ..إنابلنظووام ا سووالمك،املنبث  موون العقيوودة ا سووالمي ،القائم علووى الشووريع  ا سووال
تقوووال  عوووثة بكلموووات جووورة،فالسووولم .وإن   يفعلووولا وأبووولا اهلأعضووواء يف اجملتموووع املسووولم،ملاننلن يف األمووو  امل

هُ َجووْدُاُلهُ وَ َحْيووُة  فَووِإْن تَوَللَّووْلا َفُخووُذوُهْم )أي أسوورى( َواقْوتُولُوولُهمْ »:فتكووذّبا األفعووال ْم َولِي ووا َو  ْم،َو  تَوتَِّخووُذوا ِموونوْ
 «.َنِصْيا  

ا هووم منووافقك املدينوو .إذ قوود اتبعووحل موووع ل الووذي يوورج  عنووودان،أوم   يكلنوول هوو -مووا قلنووا ك  -وهووذا احلكووم 
 منافقك املدين  سياس  أخرى.

حوَّت  -ه.وهلم ا  عقيدتوإن ا سالم يتسام  مع أصحاب العقائود املخالفو  لوه فوال يكورههم أبودا علوى اعتنو
 قعوولة للمسوولمني عتقووداهتم املخالفوو  لإلسوالم.يف غووْي موواأن اهووروا   -وهوم يعيشوولن يف لوول نظامووه وقولتوه 

دع جمووا  يوواب مووا   يف الدين.فقوود ورق يف القوورآن موون اسووتنكار مثوول هووذا الطعوون موون أهوول الكتووو  نعوون 
سولن حقائقوه ويلب وميلهولن للشك يف أن ا سالم   يدع غْي املعتنقني له  ن يعيشلن يف للوه يطعنولن فيوه

 احل  ابلبانل كما تقلل بعخ اهلراء املائع  يف زماننا هذا  
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ائهم وأنوووه اهلم وقمووورههم علوووى اعتنوووا  عقيدته.وأنوووه ُيوووافج علوووى حيووواهتم وأمووول وحسوووه ا سوووالم أنوووه   يكووو
 ىل كووريعتهم يفإتحوواكملن يميووتعهم خبووْي الوولنن ا سووالمك بووال اييووز بيوونهم وبووني أهوول ا سووالم وأنووه يوودعهم 

 غْي ما يتعل   سائل النظام العام.
    هووذا التسووام يتسووام يوودة ..ولكنووه إن ا سووالم يتسووام  هووذا التسووام  مووع رالفيووه جهووارا وووارا يف العق

حووودون اّلِل :إوم يل موووع مووون يقللووولن ا سوووالم كلمووو  ابللسوووان تكوووذّبا األفعوووال.  يتسوووام  موووع مووون يقللووولن
يع للنواس اكميو  والتشور هي ،كاحلويشهدون أن   إله إ  اّلِل.مث يع فلن لغْي اّلِل خباصي  من خصوائا األلل 

رمي ..  املسوي  ابون موو ن اّلِل م اختذوا أخبارهم ورهباوم أراباب من قو فيصم أهل الكتاب  وم مشركلن،ألو
  يف   هوذا التسوام  يتسوامو ألوم عبدوهم.ولكن ألوم أحللا هلوم احلالل،وحرمولا علويهم احلورام فواتبعلهم  
قوولا يف ب سوولل اّلِل.مثحمموودا ر  وصوو  مجاعوو  موون املنووافقني  وووم ميمنوولن.ألوم كووهدوا أن   إلووه إ  اّلِل،وأن

 قار الكفر،يناصرون أعداء املسلمني 
 «.التميع»دة ليك عقي ذلك أن التسام  هنا ليك تساحما.إ ا هل ايع.وا سالم عقيدة التسام .ولكنه

 إنه تصلر جاق.ونظام جاق.وا؟د   ينايف التسام .ولكنه ينايف التميع.
 وبالغ ..سلم  األوىل،بيان،ويف هذ  اللفتات واللمسات من املنهج القرآين للجماع  امل

 أوجيه للامامل مع المحايدين من الكافرين 90الدرس الثالث:

ن املنافقني،الووووذين يعينوووولن أعووووداء مووووهلووووذا الصوووون   -القتوووول حكووووم األسوووور و  -مث اسووووتث  موووون هووووذا احلكووووم 
 -و عهوود ذموو  أعهوود مهاقنو   -ىل معسووكر بينووه وبوني ا؟ماعوو  ا سوالمي  عهوود موون يلجوأون إ -املسولمني 

ىل قَووووْلم  َيِصوووُللَن إِ  لَّووِذينَ اِإ َّ »ففووك هوووذ  احلالوو  ذخوووذون حكوووم املعسووكر الوووذي يلتج وولن إليه،ويتصوووللن بوووه:
نَوُهْم ِميثا    َنُكْم َوبَويوْ  « ..بَويوْ

 ه األساسوك.منمع منهجو ويبدو يف هذا احلكم اختيار ا سالم للسلم،حيثما وجد جما  للسلم   يتعارم
سووولمني وعووودم ألمووون للميوووار وعووودم اللقووول  يف وجوووه الووودعلة،ابلقلة موووع كفالووو  احريووو  ا بوووالغ وحريووو  ا خت

 تعريضهم للفتن ،أو تعريخ الدعلة ا سالمي  ذاهتا للتجميد وااطر.
كووأنه كووأن  -هوود هدنوو  ععهوود ذموو  أو  -وموون مث اعوول كوول موون يلجووأ ويتصوول ويعوويا بووني قوولم معاهوودين 

 ام.ثل هذ  األحكا  يف متهم.وهك رو  سلمي  واضح  املعالقلم املعاهدين.يعامل معاملتهم،ويسا  مسامل
ريوود أن تقوو  تات الوويت كووذلك يسووتثب موون األسوور والقتوول مجاعوو  أخرى.هووك األفووراق أو القبائوول أو اجململعوو

مني موووووع لا املسووووولعلووووى احلياق،فيموووووا بووووني قووووولمهم وبوووووني املسوووولمني مووووون قتووووال.إذ تضوووووي  صووووودورهم أن يقوووواتل
به هوووذا ريقني بسووواتللا قووولمهم موووع املسووولمني.فيكفلا أيوووديهم عووون الفوووقلمهم.كموووا تضوووي  صووودورهم أن يقووو
 .« . يُقاتُِللا قَوْلَمُهمْ ُللُكْم أَوْ ْن يُقاتِ أَْو جا ُُكْم،َحِصَرْت ُصُدورُُهْم أَ »التحرج من املساس ّبي ء أو هي ء:

تعوووورم وواضوووو  كووووذلك يف هووووذا احلكووووم الرغبوووو  السوووولمي  يف اجتنوووواب القتووووال حيثمووووا كوووو  اهلخوووورون عوووون ال
للمسلمني وقعلهتم واختاروا احلياق بينهم وبني اناربني هلم.وهي ء الذين يتحرجلن أن ُيواربلا املسولمني أو 
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ُيوووواربلا قوووولمهم ..كووووانلا ملجوووولقين يف ا؟زيوووورة ويف قووووريا نفسووووها و  يلووووزمهم ا سووووالم أن يكلنوووولا معووووه أو 
 .. 640عليه.فقد كان حسبه أ  يكلنلا عليه 

لل رجهم مون الودخالويت هو مون أمورهم أن ينحوازوا إىل ا سوالم،حينما توزول املالبسوات كما أنه كوان املرجول
 فيه كما وقع ابلفعل.

ملمكون فورم الثواين ام عن الوُيبه اّلِل املسلمني يف انتهاج هذ  ااط  مع انايدين املتحرجني.فيكش  هل
ّلِل علوى أن يسولطهم ا -حورجني دل أن يقفولا هكوذا علوى احليواق متبو -يف امللق   فلقد كوان مون املمكون 

 املسلمني فيقاتللهم مع أعدائهم اناربني  
 َلَسولََّطُهْم ْل كواَء اّللَُّ َولَو»بيل:فأما وقد كفهم اّلِل عنهم على هذا النحل،فالسلم أوىل،وتركهم وكأوم هل السو

 « .. َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيال   السََّلَم.َفما َجَعَل اّللَُّ ا إِلَْيُكمُ َقلْ أَلْ َعَلْيُكْم فَوَلقاتَوُللُكْم.فَِإِن اْعتَوزَُللُكْم فَوَلْم يُقاتُِللُكْم،وَ 
مللقوو  موون اضوولن هووذا وهكووذا يلمووك املوونهج ال بوولي احلكوويم نفوولس املسوولمني املتحمسووني،الذين قوود   ير 

 األذى كوووانو العووداء  هووذا الفري .يلمسووه  وووا يف هووذا امللقووو  موون فضووول اّلِل وتوودبْي  وموون كووو  ؟انووه مووون
نبلا الشور فضول ،واتالعهء علوى عوات  املسولمني.ويعلمهم أن ذخوذوا ااوْي الوذي يعورم فوال ير  سيضاع 

قيوونهم،و    كووكء موونيفالووذي ذخووذ نريقووه بعيوودا عوونهم،فال يناوكوول  ..ناملووا أن لوويك يف هووذا كلووه تفووري  
لرخيصو .ألنه السولم ن ااييع لشكء من عقيدهتم و  رضى ابلدنيو  يف نلوه السولم الرخيصو   لقود وواهم عو
حيوو  حقووا موون يت   تتلوويك الكوو  عوون القتووال  ي مثوون هوول غايوو  ا سووالم ..إ ووا غايوو  ا سالم:السوولم الوو

الووذي  ا املونهجحقول  الودعلة،و  موون حقول  املسوولمني ..  حقول  أكخاصووهم وذواهتوم ولكوون حقول  هووذ
 ُيمللنه ويسملن به مسلمني.

ااي زاويو  مون زو  ناس يف كولكلها من نري  إبالغ قعلته وبيانه للوإن من ح  هذا املنهج أن تزال العقبات  
فوال يضوار و  يويذى يف كول زاويو   أن يدخل فيه -لدعلة ا ن بلغتهم  -األرم.وأن يكلن لكل من كاء 

يف صولرة  -ة جوه الودعل و من زوااي األرم.وأن تكلن هنا  القلة اليت حشاها كل من يفكر يف اللقول  يف 
لسوولم قاعوودة.وا؟هاق وبعوود ذلووك فا -لوولان املضووارة أي لوولن موون أ -ضووارة موون يوويمن ّبووا أو م -موون الصوولر 

 مام إىل يلم القيام .
 أمر بقاال المحاربين 91الدرس الرابع:

ولكووون هنوووا  نائفووو  أخووورى،  يتسوووام  معهوووا ا سوووالم هوووذا التسوووام .ألوا نائفووو  منافقووو  كوووريرة كالطائفووو  
ل  بقوولم هلووم ميثا .فا سووالم إزاءهووا إذن نلي .ذخووذها  ووا أخووذ بووه األوىل.وليسووحل مرتبطوو   يثووا  و  متصوو

نَووِ  أُرِْكُسوولا »نائفوو  املنووافقني األوىل: َسووَتِجُدوَن آَخرِيَن،يُرِيووُدوَن أَْن َذَْمنُوولُكْم َوَذَْمنُوولا قَوْلَمُهْم.ُكلَّمووا ُرُقوا ِإىَل اْلِفتوْ

                                                 
) السويد رمحوه أنوه   ميكون أن يتعوايا قينوان يف ا؟زيورة. -بعود التجوارب العمليو   -تلبو ،حني تقورر عدلحل هذ  األحكام يف آايت ال - 640
 هللا (
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ووووَلَم،َوَيُكُفلا أَيْووووِديَوُهْم َفُخووووُذوُهْم،َواقْوتُوُللُهْم َحْيووووُة يَِقْفُتُموووولُهْم،َوأُولِ ُكْم ِفيها.فَووووِإْن َ ْ يَوْعَتزِلُوووولُكْم َويُوْلُقوووولا إِلَوووويْ  ُكُم السَّ
 « ..َجَعْلنا َلُكْم َعَلْيِهْم ُسْلطاان  ُمِبينا  

ووَ  َذْتُوولَن " يُرِيووُدوَن أَْن َذَْمنُولُكْم َوَذَْمنُوولا قَووْلَمُهْم "  أانَ   -":حكوى ابوون جريور َعووْن جُمَاِهود  قَوْللَووهُ  س  ِمووْن أَْهوِل َمكَّ
تَوغُوووولَن بِووووَذِلَك ُهنَووووا َوَهووووا ُهَنا،َفَْيَْتِكُسوووولَن يف اأَلْوَتنِ ،مُثَّ يَوْرِجعُوووولَن ِإىَل قُوَرْيا  ،فَوُيْسووووِلُملَن راَِيء  النَّووووِلَّ  فَووووأُِمَر ،يَوبوْ

 .641بِِقَتاهِلِْم ِإْن  َْ يَوْعَتزُِللا َوُيْصِلُحلا"
ووَلَم )امل فَووِإْن َ ْ يَوْعَتزِلُوولُكْم َويُوْلُقوولا»عوواىل:وهلووذا قووال ت -صوولحلا عتزلوولا ويإن   ي -فووأمر بقووتلهم  هاقنوو  إِلَووْيُكُم السَّ

ِقْفُتُموووولُهْم )أي حيووووة ْم َحْيووووُة يَ قْوتُولُوووولهُ والصوووول ( َوَيُكُفوووولا أَيْووووِديَوُهْم )أي عوووون القتووووال( َفُخووووُذوُهْم )أسووووراء( َوا
 «.َعَلْيِهْم ُسْلطاان  ُمِبينا   وجدالهم( َوأُولِ ُكْم َجَعْلنا َلُكمْ 

لك يف لضوعها،وتوهكذا نرى صفح  من حسم ا سالم وجديتوه،إىل جانوه  احتوه ونغاضويه ..هوذ  يف م
 ملضعها.ونبيع  امللق ،وحقيق  اللاقع ،هك اليت هدق هذ  وتلك ..

كموا تنشوئ التولازن فيل   ن تنشئ التولازن يف كوعلر املسولم  ك  -حل على هذا الن -ور ي  هاتني الصفحتني 
كء املتشودقون فيأخوذون األمور كلوه عنفوا فأموا حوني او -سي  األصيل  السم  األسا -يف النظام ا سالمك 

هواق عتوذرون عون ا؟ققولن املومحاس  وكدة واندفاعا فليك هذا هل ا سالم  وأما حوني اوكء املتميعولن امل  
لووه علوولن األموور كطووْي  فيجعوون املووتهم الفاتووك اا يف ا سووالم،كأن ا سووالم يف قفووا ا هتووام وهووم ي افعوولن

ن ولويك قفعوا عو -  اح  وسلما وإغضواء وعفولا وجمورق قفواع عون الولنن ا سوالمك وعون مجاعو  املسولمني
ألرم   مون زوااي اكول زاويو  حري  الدعلة وإبالغها لكل زاوي  يف األرم بال عقبو .وليك شمينوا ألي فورق يف

 للوووه،من س كلهوووم يفوليك سوووياقة لنظوووام فاضووول وقوووانلن فاضووول ذمووون النوووايريووود أن حتوووار ا سوووالم عقيووودة.
 اختار عقيدته ومن   ح ها سلاء ..فأما حين ذ فليك هذا هل ا سالم.

 ويف هذ  الطائف  من أحكام املعامالت الدولي  بالغ وبيان ..
 من أحكاا القال الخطأ وجريمة القال الممد 94 - 92الدرس الخامس:

همووووا م ببعخ،مت املسوووولمني مووووع املعسووووكرات األخرى.فأمووووا يف عالقووووات املسوووولمني بعضووووهذلووووك يف عالقووووا
 فوال قتول و  -قوحل كموا يف كول وقوحل كوان هنوا  مسولملن يف كوَّت الوداير ويف ذلوك الل  -اختلفحل الداير 

 املسوولم ل  مووا بوونيقتووال ..  قتوول إ  يف حوود أو قصوواص ..فإنووه   يلجوود سووبه يبلوو  موون ضووخامته أن يفوو
لرابطووووو  اهموووووا هوووووذ  ن وكووووويج  العقيووووودة.ومن مث   يقتووووول املسووووولم املسووووولم أبدا.وقووووود ربطوووووحل بينواملسووووولم مووووو

ال  لقتول العمود فوم.فأموا االلييق .اللهم إ  أن يكولن ذلوك خطوأ ..وللقتول ااطوأ تلضوع التشوريعات واألحكا
 كفارة له.ألنه وراء احلسبان  ووراء حدوق ا سالم  

 َل ُمْيِمن ا ِإ َّ َخطَأ  َوَمْن قَوَتَل ُمْيِمن ا َخطَأ  فَوَتْحرِيُر َرقَوَب   ُمْيِمنَو   َوِقيَو   ُمَسولََّم   ِإىَل أَْهلِوهِ َوَما َكاَن ِلُمْيِمن  أَْن يَوْقتُ  »
ُقلا فَوووِإْن َكووواَن ِموووْن قَووووْلم  َعوووُدوِ  َلُكوووْم َوُهوووَل ُموووْيِمن  فَوَتْحرِيوووُر َرقَوبَووو   ُمْيِمنَووو   َوِإْن َكوووانَ  وووَنُكْم ِمووونْ  ِإ َّ أَْن َيصَّووودَّ  قَووووْلم  بَويوْ

                                                 
 ( صحي  مرسل10078[)27/ 8ميسس  الرسال  ] -( وتفسْي الطثي 5804[) 291/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 641
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ووْد َفِصووَياُم َكووْهرَ  ونَوُهْم ِميثَووا   َفِديَوو   ُمَسوولََّم   ِإىَل أَْهلِووِه َوَهْرِيووُر َرقَوبَوو   ُمْيِمنَو   َفَمووْن َ ْ اَِ ْيِن ُمتَوتَووابَِعنْيِ تَوْلبَوو   ِمووَن اّللَِّ َوبَويوْ
ُ َعِليم ا َحِكيم ا ) ُ َعَلْيوِه َوَلَعنَوُه ( َوَمْن يَوْقُتْل ُمْيِمن ا ُمتوَ 92وََكاَن اّللَّ ا ِفيَهوا َوَغِضوَه اّللَّ ا َفَجزَاُ ُ  َجَهنَُّم َخاِلد  َعمِِد 
ووا ) ( اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُووولا ِإَذا َضووَربْوُتْم يف َسووِبيِل اّللَِّ فَوتَوبَويوَّنُوولا َوَ  تَوُقللُوولا ِلَمووْن أَْلَقوووى 93َوأََعوودَّ لَووُه َعووَذااب  َعِظيم 

وُتْم ِموْن قَوْبولُ إِلَْيُكُم السَّاَلمَ  تَوُغلَن َعَرَم احْلََياِة الُدنْوَيا َفِعْنوَد اّللَِّ َمغَواِحُ َكثِوْيَة  َكوَذِلَك ُكنوْ ُ  َلْسحَل ُمْيِمن ا تَوبوْ  َفَمونَّ اّللَّ
َ َكاَن ِ َا تَوْعَمُللَن َخِبْي ا )  « ..(  ]النساء[ 94َعَلْيُكْم فَوتَوبَويوَُّنلا ِإنَّ اّللَّ

ل وقلعوه بوني نتمووهول األمور ا -ربع حا ت:يالّ منها من حا ت القتول ااطوأ وهذ  األحكام تتناول أ
ابعو  حالو  القتول واحلال  الر  -تلف  بني كَّت األقلام رأو يف قاير  - قار ا سالم -املسلمني يف قار واحدة 

  احليوواة  هووذيف.إذ لوويك العموود.وهك الوويت يسووتبعد السوويا  القوورآين وقلعهووا ابتووداء.فليك موون كووأوا أن تقووع
لهووا مووا موون كالوودنيا   الوودنيا كلهووا مووا يسوواوي قم مسوولم يريقووه مسوولم عموودا.وليك يف مالبسووات هووذ  احليوواة

ني ها ا سووالم بوولوويت أنشووأاكووأنه أن يوولهن موون عالقوو  املسوولم ابملسوولم إىل حوود أن يقتلووه عمدا.وهووذ  العالقوو  
ذا م أن ختوودش هووم ا سوواليووة   يفوو  املسوولم واملسوولم موون املتانوو  والعموو  والضووخام  والغووالوة وا عووزاز  

ُمْيِمنوووا  ِإ َّ  ْن يَوْقتُووولَ أَ ْيِمن  َوموووا كووواَن ِلُموو»ااوودش ااطوووْي أبوودا.ومن مث يبووودأ حديثوووه عوون أحكوووام القتووول ااطووأ:
 « ..َخطَأ  

وجوولق مسوولم  قووع ..فووإنفهووذا هوول ا حتمووال اللحيوود يف احلووك ا سووالمك ..وهوول ا حتمووال احلقيقووك يف اللا
دم مسوولم لر أن يقوومسووأل  كبْية.كبووْية جدا.ونعموو  عظيم .عظيموو  جوودا.ومن العسووْي تصوو إىل جوولار مسوولم

ر ..املسولم ذا العنصوهوعلى إزالو  هوذ  النعمو  عون نفسوه وا قودام علوى هوذ  الكبوْية عون عمود وقصود ..إن 
 نفمون العسوْي أمثلوه .. ..عنصر عزيز يف هذ  األرم ..وأكد الناس كعلرا إبعزاز هذا العنصور هول املسولم

  مهووم اّلِل إايم.وقد عليقوودم علووى إعدامووه بقتلووه ..وهووذا أموور يعرفووه أصووحابه.يعرفلنه يف نفلسووهم ومشوواعره
 ّبذ  العقيدة.

 ترتقووك فووتجمعهم يف اّلِل سووبحانه الووذي مث - -وّبوذ  اللكوويج .وّبذ  القرابوو  الوويت عمعهووم يف رسوولل اّلِل 
 أل  بني قللّبم.ذلك التألي  الرابين العجيه.

 ا هنا:ذا وقع القتل خطأ فهنا  تلك احلا ت الثالّ،اليت يبني السيا  أحكامهفأما إ
   هريووور رقبووو ذ  احلالوووهووواحلالووو  األوىل:أن يقوووع القتووول علوووى مووويمن أهلوووه ميمنووولن يف قار ا سوووالم.واه يف 

  منووقتول نفووك مي  ملسوولم عووناميمن ،وقيو  تسوولم إىل أهلوه ..فأمووا هريوور الرقبو  امليمنوو ،فهل تعووليخ للمجتموع 
ء النفلس،وكورا  لثائرةابستحياء نفك ميمن .وكذلك هل هرير الرقاب يف حك ا سالم.وأما الدي  فتسكني

م ألهووول ل  ا سووالاوولانر املفجلعني،وتعووليخ هلوووم عوون بعوووخ مووا فقوودوا مووون نفووع املقتووولل ..ومووع هووذا يلووو
م  يف اجملتموووووع نوووووه أقووووورب إىل جووووول التعوووووان  والتسووووواأل -فلسوووووهم إليوووووه نإذا انمأنوووووحل  -القتيووووول ابلعفووووول 

ُقلا ِإ َّ أَنْ  -ىل أَْهِلِه إِ لََّم   َوِقيَ   ُمسَ َوَمْن قَوَتَل ُمْيِمنا  َخطَأ  فَوَتْحرِيُر َرقَوَب   ُمْيِمَن  ،»املسلم.  « ..َيصَّدَّ
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ه ذ  احلالووو  اوووهوووب ..ويف واحلالووو  الثانيووو :أن يقوووع القتووول علوووى مووويمن وأهلوووه حمووواربلن لإلسوووالم يف قار احلووور 
يوووو  لقلمووووه قلز أقاء اووووميمنوووو  لتعووووليخ الوووونفك امليمنوووو  الوووويت قتلحل،وفقوووودها ا سووووالم.ولكن   هريوووور رقبوووو  

مووولقهتم،فهم  تيووول وكسوووهاناربني،يسوووتعينلن ّبوووا علوووى قتوووال املسووولمني  و  مكوووان هنوووا  س ضووواء أهووول الق
 حماربلن،وهم عدو للمسلمني.

كولن   و  يونا علوى -نو  أو عهود ذمو  هود هدع -واحلال  الثالث :أن يقع القتل على ميمن قلموه معاهودون 
رى احلكوووم نالقوووه.ويإاملقتووولل ميمنوووا يف هوووذ  احلالووو . ا جعووول بعوووخ املفسووورين والفقهووواء يووورى الووونا علوووى 

ل املويمنني اعو يمنوا.ألن عهودهم موعمولل   يكون  -املعاهدين  -بتحرير رقب  ميمن  وقي  مسلم  إىل أهله 
َومووا  »يمن.ى قتوول املووظهوور لنووا أن الكووالم ابتووداء منصووه علووقموواءهم مصوولن  كوودماء املسوولمني.ولكن الووذي ي

 « ..كاَن ِلُمْيِمن  أَْن يَوْقُتَل ُمْيِمنا  ِإ َّ َخطَأ  
فَوِإْن كواَن »ثانيو  فقوال:حلالو  الامث بيان للحا ت املتنلع  اليت يكلن فيها القتيل ميمنا.وإذا كان قد نا يف 

قوووولم  مالبسووو  أنوووه مووون فقووود كوووان هوووذا ا حووو از مووورة أخووورى بسوووبه« ُهوووَل ُموووْيِمن  وَ  -ِموووْن قَووووْلم  َعوووُدوِ  َلُكوووْم 
ن ن القتيووول مووويميووولحك   عدو.ويييووود هوووذا الفهوووم الووونا علوووى هريووور رقبووو  ميمنووو  يف هوووذ  احلالووو  الثالثووو . ا
 ..فأعتقحل رقب  ميمن  تعليضا عنه.وإ  لكفى عت  رقب  إنالقا قون كرط ا ميان 

:ولكون   يورق عتو  رقواب ميمنو  بعودقهم. ا 642تلى من املعاهودينوقى بعخ الق - -وقد ورق أن النل 
  ّبووذ  اهليوو .وأن  - -يودل علووى أن اللاجوه يف هووذ  احلالوو  هول الديوو .وأن هوذا يبووحل بعموول رسولل اّلِل 

احلوا ت الوويت تتناوهلووا هووذ  اهليو  كلهووا هووك حووا ت وقولع القتوول علووى ميمن.سوولاء كوان موون قوولم موويمنني يف 
ن قوولم حموواربني عوودو للمسوولمني يف قار احلوورب،أو موون قوولم بيوونهم وبووني املسوولمني ميثووا  قار ا سووالم،أو موو

 ..ميثا  هدن  أو ذم  ..وهذا هل األلهر يف السيا .
  عتو  و فور عنهوا قيو  يت   تكذلك القتل ااطأ.فأما القتل العمد،فهل الكبْية اليت   ترتكه مع إميوان والو

وودا  فَ َوَمووْن يَوْقتُووْل ُمْيِمنووا  ُمتَوعَ »ّلِل:رقبوو  وإ ووا ييكوول جزا هووا إىل عووذاب ا ُ َهوونَُّم خالِوودا  ِفيها،َوغَ َجووزاُ ُ  جَ مِِ ِضووَه اّللَّ
 « ..َعَلْيِه َوَلَعَنُه.َوأََعدَّ َلُه َعذااب  َعِظيما  

                                                 
 5املكنوووز ] -.سووونن ال موووذى-- ِبِديَوووِ  اْلُمْسوووِلِمنَي وََكووواَن هَلَُموووا َعْهووود  ِموووْن َرُسووولِل اّللَِّ َوَقى اْلَعووواِمرِيَّنْيِ  --َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  أَنَّ النَّوووِبَّ  - 642
 ( ضعي  1465[)441/

 «.ِبَكاِفر   َ  يُوْقَتُل ُمْسِلم  » قَاَل  --وَعْن َعْمرِو ْبِن ُكَعْيه  َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِِ  أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ 
  بْوِن َعْمور و ِ  َهوَذا اْلبَوابِ ى َحوِديُة َعْبوِد اّللَِّ قَاَل أَبُل ِعيَسو«.ِقيَُ  َعْقِل اْلَكاِفِر ِنْصُ  ِقيَِ  َعْقِل اْلُمْيِمِن » اَل قَ  --َناِق َعِن النَِّبِِ َوِّبََذا اِ سْ  

-رَاىِنِِ ِإىَل َموا ُرِوَى َعوِن النَّوِبِِ  ِ  ِقيَوِ  اْليَوُهولِقىِِ َوالنَّْصوأَْهوِل اْلِعْلومِ  َه بَوْعوخُ فَوَذهَ َحِدية  َحَسن .َواْختَوَلَ  أَْهوُل اْلِعْلوِم ِ  ِقيَوِ  اْليَوُهولِقىِِ َوالنَّْصورَاىِنِِ 
-. َبَول  ِلِم.َوِّبََذا يوَ ُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيوِز ِقيَوُ  اْليَوُهولِقىِِ َوالنَّْصورَاىِنِِ ِنْصوُ  ِقيَوِ  اْلُمْسوَوقَاَل ُعم  َعوْن ُعَموَر بْوِن ااَْطَّواِب أَنَّوُه قَواَل َوُرِوىَ  ُقولُل َأمْحَوُد بْوُن َحنوْ

.َوِّبَوواُ ِائَووِقيَووُ  اْليَوُهوولِقىِِ َوالنَّْصوورَاىِنِِ أَْربَوَعووُ  آَ ِ  ِقْرَهووم  َوِقيَووُ  اْلَمُجلِسووىِِ مثََ  وواِفِعُى َوِإْسووَحاُ .َوقَاَل بَوْعووُخ أَْهووِل َذا يَوُقوولُل َمالِووُك بْووُن أَنَووك  وَ ِ  ِقْرَهم  الشَّ
 ِل اْلُكلَفِ .ثوَّْلرِىِِ َوأَهْ ْفَياَن الِعْلِم ِقيَُ  اْليَوُهلِقىِِ َوالنَّْصرَاىِنِِ ِمْثُل ِقيَِ  اْلُمْسِلِم.َوُهَل قَوْلُل سُ الْ 

 (  1476-1475[)457/ 5املكنز ] -سنن ال مذى
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 بيبو  الكرميو جرميو  قتول لللكويج  العزيوزة احل ولكنها كوذلك -بغْي ح   -إوا جرمي  قتل   لنفك فحسه 
 سها.عقيدة نفليت أنشأها اّلِل بني املسلم واملسلم.إوا تنكر لإلميان ذاته وللالعظيم ،ا

لبو  منهوا ..ولكون تإىل أنوه    -بواس ومونهم ابون ع -ومن مث قرنحل ابلشر  يف ملاضع كثْية واعوه بعضوهم 
َ   يَوْغِفوووُر أَْن ُيْشووورَ »الوووبعخ اهلخووور اسوووتند إىل قللوووه تعووواىل: « وَن ذلِوووَك ِلَموووْن َيشووواءُ قُ   مووواَويَوْغِفرُ َ  بِوووِه،ِإنَّ اّللَّ

 ..فرجا للقاتل التائه املغفرة ..وفسر االلق  نه الدهر الطليل.
 -بوول إسووالمهم ق -إخوولاوم،والووذين تربوولا يف مدرسوو  ا سووالم األوىل،كووانلا يوورون قوواتلك آابئهووم وأبنووائهم و 

ج مون املورارة.ولكنهم   يهويج يف نفولس بعضوهم موا يهويف -قود قخلولا يف ا سوالم و  -ميشلن علوى األرم 
ولووووذعا   ت وجوووودايفكوووورون يف قووووتلهم.  يفكوووورون موووورة واحوووودة و  حطوووور هلووووم هووووذا ااووووانر يف أكوووود احلووووا

 .ا سالم ومرارة.بل إوم   يفكروا يف إنقاصهم حقا واحدا من حقلقهم اليت حلهلا هلم
   ّلِل،ويفإيهووا كووكء يكوولن فواح اسووا موون وقوولع القتوول ولوول كووان خطووأ وتطهووْيا لقلوولب اجملاهوودين حووَّت مووا 

ن يكتفولا بظواهر  يتبينلا وأقتله حَّت سبيل اّلِل ..ذمر اّلِل املسلمني إذا خرجلا غزاة،أ  يبدأوا بقتال أحد أو
 ا سالم يف كلم  اللسان )إذ   قليل هنا يناقخ كلم  اللسان(.

وووووالَم َلْسوووووحَل لُووووولا ِلَموووووْن أَْلقوووووى إِلَوووووْيكُ ا َو  تَوُقل بَويوَّنُووووول  فَوتوَ اي أَيُوَهوووووا الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا ِإذا َضوووووَربْوُتْم يف َسوووووِبيِل اّللَِّ  » ُم السَّ
تَوُغلَن َعووَرَم احْلَيوواِة الُدنْيا.َفِعْنووَد اّللَِّ َمغوواحُِ  ووُتْم ِمووْن قَوْبووُل،َفمَ ْيَة .َكووذِلكَ  َكثِ ُمْيِمنووا .تَوبوْ ُ َعَلْيُكْم.فَوتَوبَويوَّنُوولا.ِإنَّ  ُكنوْ نَّ اّللَّ

َ كاَن ِ ا توَ   « ..ْعَمُللَن َخِبْيا  اّللَّ
 وقد ورقت رواايت كثْية يف سبه نزول اهلي :

،قَوووواَل:َمرَّ َرُجوووول  ِمووووْن بَووووِب ُسووووَلْيم  َعلَووووى نَوَفوووور  ِمووووْن َأْصووووَحاِب َرُسوووولِل هللِا  َوَمَعووووُه َغَنم ،َفَسوووولََّم َعووووِن ابْووووِن َعبَّاس 
ِمْنُكْم،فَوَعووووَدْوا َعَلْيووووِه،فَوَقتَوُللُ  َوَأَخووووُذوا َغَنَمووووُه،فَأَتَوْلا ِّبَووووا َرُسوووولَل هللِا  َعَلْيِهْم،فَوَقوووواُللا َمووووا َسوووولََّم َعلَووووْيُكْم ِإ َّ لِيَوتَوَعوووولَّذَ 

اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإَذا َضَربْوُتْم يف َسِبيِل هللِا فَوتَوبَويوَُّنلا{ ]النساء[،ِإىَل آِخِر اهل{ ُ  643يَِ .،فَأَنْوَزَل اّللَّ
ِإىَل هللِا بْووووِن َأيب َحووووْدَرق ،َعْن أَبِيووووِه َعْبووووِد هللِا بْووووِن َأيب َحووووْدَرق  قَاَل:بَوَعثَونَووووا َرُسوووولُل هللِا وَعووووِن اْلَقْعَقوووواِع بْووووِن َعْبووووِد 

،َوحُمَلَُّم بْوُن َجثَّاَمو َ  ُّ بْوُن رِْبعِوكِ  ،َفَخَرْجحُل يف نَوَفر  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِفيِهْم أَبُول قَوتَواَقَة احْلَواِر ،َفَخَرجْ ِإَضم  نَوا  بْوِن قَوْيك 
وا َمورَّ بَِنا،َسولََّم َحَّتَّ ِإَذا ُكنَّا بَِبْطِن ِإَضم  َمرَّ بَِنا َعاِمر  اأَلْكوَجِعُك َعلَوى قَوُعلق ،لَوُه َمَعوُه ُمتَويِِوع  َوَونْوه  ِموْن َلَ    ،فَوَلمَّ

َنا،فََأْمَسوووْكَنا َعْنوووُه،َومَحََل َعَلْيوووِه حُمَلَّوووُم بْوووُن َجثَّاَمَ ،فَوَقتَولَوووُه ِبَشوووْكء  َكووو َنُه،َوَأَخوووَذ بَعِوووْيَُ  َوُمتَويَِِعوووُه،فَوَلمَّا َعَليوْ نَوووُه َوبَويوْ اَن بَويوْ
،َوَأْخوووَثاَْنُ  ااََْثَ،نوَوووَزَل ِفينَوووا اْلُقوووْرآُن:}اَي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإَذا َضوووَربْوُتْم يف َسوووِبيِل هللِا قَوووِدْمَنا َعلَوووى َرُسووولِل هللِا 
تَوغُوولَن َعووَرَم احْلَيَوواِة الووُدنْوَيا َفِعْنووَد هللِا َمغَوواِحُ َكثِووْيَة  فَوتَوبَويوَّنُوولا َو َ تَوُقللُوولا ِلَمووْن أَ  ْلَقووى إِلَووْيُكُم السَّوواَلَم َلْسووحَل ُمْيِمن ووا تَوبوْ

َ َكاَن ِ َا تَوْعَمُللَن َخِبْي ا{ ُ َعَلْيُكْم فَوتَوبَويوَُّنلا ِإنَّ اّللَّ ُتْم ِمْن قَوْبُل َفَمنَّ اّللَّ  .644َكَذِلَك ُكنوْ

                                                 
 ( صحي 4752[) 59/ 11ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 643
 ( حسن24378( 23881[))912/ 7] مسند أمحد )عا  الكته( - 644
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بْووووووِن ُجَبْْي ،قَوووووواَل:َخرََج اْلِمْقووووووَداُق بْووووووُن اأَلْسووووووَلِق يف َسوووووورِيَّ  ،َفَمُروا ِبَرُجوووووول  يف ُغنَوْيَموووووو   لَووووووُه،فََأرَاُقوا وَعووووووْن َسووووووِعيِد 
ُ،فَوَقووووواَل اْلِمْقوووووَداُق:َوقَّ لَوووووْل فَوووووورَّ ِ َْهلِوووووِه َوَمالِوووووِه،قَاَل:فَوَلمَّا قَوووووِدُملا لَوووووُه،فَوَقاَل: َ إِلَوووووَه ِإ َّ اّللَّ َذلِوووووَك لِلنَّوووووِلِِ ،ذََكُروا قَوتوْ

 ِلَوْيُكُم السَّواَلَم َلْسوحَل ،فَونَوزََلحْل:}اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإَذا َضَربْوُتْم يف َسِبيِل هللِا فَوتَوبَويوَّنُولا،َو َ تَوُقللُولا ِلَموْن أَْلَقوى إ
تَوغُوووووولَن َعووووووَرَم احْلَيَوووووواِة الوووووُدنْوَيا{ قَاَل:اْلَغِنيَمُ ،}فَوَعنووووووَد هللاِ  ووووووُتْم ِمووووووْن قَوْبووووووُل{ ُمْيِمن وووووا تَوبوْ  َمغَوووووواِحُ َكثِووووووْيَة  َكوووووَذِلَك ُكنوْ

ُ َعلَووْيُكْم{ فَووَأْلَهَر اِ ْسوواَلَم،}فَوتَوبَويوَُّنلا{ َوِعيوود   ا ِمووَن هللِا،}ِإنَّ قَوواَل:َتْكُتُملَن ِإميَوواَنُكْم ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي،}َفَمنَّ اّللَّ
َ َكاَن ِ َا تَوْعَمُللَن َخِبْي ا{.  645اّللَّ

ْعووحُل أَُسوواَمَ  بْووَن َزيْوود ،يَوُقلُل:بَوَعثَوَنا َرُسوولُل هللِا وعوون أيب لَبوْ  َنَ ،َفَصووبَّْحَنا اْلَقووْلَم َياَن،قَاَل: َِ ِإىَل احْلَُرقَووِ  ِمووْن ُجَهيوْ
وووا َغِشووويَناُ  قَووواَل: َ إِلَوووَه ِإ َّ  ُهْم،فَوَلمَّ ُ،َفَكووو َّ َعْنوووُه فَوَهَزْمَناُهْم،قَاَل:َوحَلِْقوووحُل أاََن،َوَرُجووول  ِموووَن األَْنَصووواِر َرُجوووال  ِمنوْ  اّللَّ

ُتُه ِبُرحمِْك فَوَقتَوْلُتُه،فَوَلمَّا قَوِدْمَنا بَولَوَ  َذلِوَك النَّوِلَّ  ،فَوَقواَل:اَي أَُسواَمُ  قَوتَوْلُتُه،بَوْعوَدَما قَواَل  َ إِلَوَه ِإ َّ األَْنَصارُِي َونََعنوْ
َوووووووا قَووووووواَل ُمتَوَعلِِذ   ُ ف قَاَل:قُوْلوووووووحُل:اَي َرُسووووووولَل هللِا،ِإ َّ ُ ف َفَموووووووا زَاَل اّللَّ تَوووووووُه بَوْعوووووووَدَما قَووووووواَل  َ إِلَوووووووَه ِإ َّ اّللَّ ا،فَوَقاَل:نََعنوْ

   646يَُكِرِرَُها،َحَّتَّ َاَنوَّْيحُل أَْن  َْ َأُكْن َأْسَلْمحُل قَوْبَل َذِلَك اْليَوْلِم.
ع يف ب  مووون نموووومووون مث نزلوووحل اهليووو ،هرج علوووى مثووول هوووذا التصووور  وتووونفخ عووون قلووولب املووويمنني كووول كوووائ

   أو تسرع يف احلكم ..وكال ا يكرهه ا سالم.الغنيم
اّلِل.إنوووه  يف سوووبيل إن عووورم احليووواة الووودنيا   اووولز أن يووودخل للمسووولمني يف حسووواب إذا خرجووولا ااهووودون

كووولن قم مسووولم ني.وقوود يلوويك الووودافع إىل ا؟هوواق و  الباعوووة عليووه ..وكوووذلك التسووورع إبهوودار قم قبووول التب
 عزيز،  الز أن يرا .

ن نموع ا كوان فيهوا مورعلنو  وموحانه يذكر الذين آمنولا  واهليتهم القريبو  وموا كوان فيهوا مون تسورع و واّلِل سب
مووا  كيوواة الوودنيا  ء عوورم احليف الغنيموو .ومين علوويهم أن نهوور نفلسووهم ورفووع أهوودافهم،فلم يعوولقوا يغووزون ابتغووا

م وىل هوك احلكويجو  األهلكانلا يف جاهليتهم.ومين عليهم أن كرع هلم حودوقا وجعول هلوم نظاموا فوال تكولن ا
 اهلخر.

 -سوالمهم إا حفولن كما كوانلا يف جواهليتهم كوذلك ..وقود يتضومن الونا إكوارة إىل أووم هوم كوذلك كوانل 
القتيوول   اوول ،فال يظهرونووه إ  عنوود األموون مووع املسوولمني،وأن ذلووك الرجوولموون الضووع  وا -علووى قوولمهم 

وُتْم َكوذِلَك كُ ».املسلمني سالمه وأقرأهم سالمكان حفك إسالمه على قلمه،فلما لقك املسلمني ألهر هلم إ نوْ
َ كانَ  ُ َعَلْيُكْم.فَوتَوبَويوَُّنلا.ِإنَّ اّللَّ  «.ِبْيا  ْعَمُللَن خَ ِ ا توَ  ِمْن قَوْبُل.َفَمنَّ اّللَّ

سووووووي  ذ  احلساهوووووووهكووووووذا يلمووووووك املوووووونهج القوووووورآين القلوووووولب لتحيووووووا وتتحوووووورج وتتووووووذكر نعموووووو  اّلِل ..وعلووووووى 
 كام بعد بياوا وإيضاحها.والتقلى،يقيم الشرائع واألح

                                                 
 ( فيه انقطاع29543[)580/ 14قار القبل  ]-مصن  ابن أيب كيب   - 645
 الرواايت من عندي أكار إليها السيد رمحه هللا فق   – ( صحي 4751[)57/ 11ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 646
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ثل هوووذ  للضووول ،وماوهكوووذا يتنووواول هوووذا الووودرس تلوووك ا؟لانوووه مووون قلاعووود املعوووامالت الدوليووو   ثووول هوووذا 
 النظاف .منذ أربع  عشر قران ..
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 [104إل   95(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  الااسمة

 اله ر  إل  دار ا سالا

 
ْم َوأَنْوُفِسوِهْم َفضَّوَل َسوِبيِل اّللَِّ ِ َْمولاهلِِ  اِهوُدوَن يف َواْلُمج ُدوَن ِموَن اْلُموْيِمِننَي َغوْْيُ أُوِ  الضَّوَررِ   َيْسَتِلي اْلقاِعو} 

ُ اْلُمجاِهِديَن ِ َْملاهِلِْم َوأَنْوُفِسِهْم َعَلى اْلقاِعِدينَ  ُ احْلُْس  وَ  وَُكال  وَ َقَرَج    اّللَّ  اْلُمجاِهوِديَن َعلَوى َفضََّل اّللَُّ َعَد اّللَّ
ُ َغُفوولرا  ( َقَرجووات  ِمْنووُه َوَمْغِفوورَة  َوَرمْحَوو95اْلقاِعووِديَن َأْجوورا  َعِظيمووا  ) اُهُم فَّوو( ِإنَّ الَّووِذيَن تَولَ 96 َرِحيمووا  )   وَكوواَن اّللَّ

ووُتْم قوواُللا ُكنَّووا  ْن أَْرُم اّللَِّ واِسووَع   ْرِم قوواُللا أََ ْ َتُكوواأْلَ ِفنَي يف ْسَتْضووعَ مُ اْلَمالِئَكووُ  لوواِلِمك أَنْوُفِسووِهْم قوواُللا فِوويَم ُكنوْ
لْوداِن سواِء َواْللِ ( ِإ َّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الِرِجاِل َوالنِِ 97فَوُتهاِجُروا ِفيها فَُأولِ َك َمْأواُهْم َجَهنَُّم َوساَءْت َمِصْيا  )

ُهْم وَكوووانَ ول ِوووَك َعَسووو( فَأُ 98  َيْسوووَتِطيُعلَن ِحيلَووو   َو  يَوْهتَوووُدوَن َسوووِبيال  ) ُ أَْن يَوْعُفوووَل َعووونوْ ُ َعُفووو ى اّللَّ ل ا َغُفووولرا  اّللَّ
ووْد يف اأْلَْرِم ُمراَغمووا   (99) ُمهوواِجرا  ِإىَل اّللَِّ  َمووْن َحْوورُْج ِمووْن بَوْيتِووهِ َوَسووَع   وَ  َكثِووْيا    َوَمووْن يُهوواِجْر يف َسووِبيِل اّللَِّ اَِ

ُ  وَكووْلُت فَوَقووْد َوقَووَع َأْجوورُُ  َعلَووى اّللَِّ َوَرُسووللِِه مُثَّ يُْدرِْكووُه اْلَموو ذا َضووَربْوُتْم يف اأْلَْرِم ( َوإِ 100ُفوولرا  َرِحيمووا  )غَ اَن اّللَّ
ُدو ا كاِفرِيَن كوانُلا َلُكوْم َعولَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ الْ ْفِتَنُكُم اأَْن يوَ  فَوَلْيَك َعَلْيُكْم ُجنا   أَْن تَوْقُصُروا ِمَن الصَّالِة ِإْن ِخْفُتمْ 

ُهْم َمَعووو ُقْم نائَِفووو   ( َوِإذا ُكْنوووحَل فِووويِهْم فَأََقْموووحَل هَلُوووُم الصَّوووالَة فَوْلوووتوَ 101ُمِبينوووا  ) تَوُهْم فَوووِإذا َك َوْلَيْأُخوووُذوا َأْسوووِلحَ ِمووونوْ
ْذَرُهْم َوَأْسوِلَحتَوُهْم َوقَّ ُخوُذوا ِحولا َمَعَك َوْلَيأْ فَوْلُيَصلُ  َصُللايُ َسَجُدوا فَوْلَيُكلنُلا ِمْن َوراِئُكْم َوْلَتْأِت نائَِف   أُْخرى َ ْ 
لَوو   واِحووَدة  وَ يلُوولَن َعلَوويْ  فَوَيمِ الَّووِذيَن َكَفووُروا لَووْل تَوْغُفلُوولَن َعووْن َأْسووِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعووِتُكمْ    ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم ِإْن كوواَن ُكْم َميوْ

ُتْم َمْرضوى أَْن َتَضوُعلا َأْسوِلحَ  َ أََعودَّ ُذوا ِحوْذرَكُ ْم َوُخوَتكُ ِبُكْم أَذى  ِمْن َمَطر  أَْو ُكنوْ ْلكواِفرِيَن َعوذااب  ُمِهينوا  لِ ْم ِإنَّ اّللَّ
َ ِقيامووا  َوقُوعُوولقا  102) ُتُم الصَّووالَة فَوواذُْكُروا اّللَّ ُتْم فَوو ُجنُوولِبُكمْ   َوَعلووى( فَووِإذا َقَضوويوْ أَِقيُملا الصَّووالَة ِإنَّ فَووِإَذا اْنَمووْأنَونوْ

ُْم  ا َشَْلُمووولنَ نُووولا يف ابِْتغووواِء اْلَقوووْلِم ِإْن َتُكلنُووول ( َو  هتَِ 103ِننَي ِكتوووااب  َمْلقُووول   )الصَّوووالَة كانَوووحْل َعلَوووى اْلُموووْيمِ  فَوووِإوَّ
 { (104ا  َحِكيما  ) َعِليمكاَن اّللَُّ َذَْلُملَن َكما َشَْلُملَن َوتَوْرُجلَن ِمَن اّللَِّ ما   يَوْرُجلَن َو 

 ال هاد واله ر  -مقدمة الوحد   

لضولعي  مل تكملو  لودرس وييو  الصل ،كوديد اللحمو  ابلودرس السواب  والودرس الوذي قبلوه كوذلك.فههذا ا
 -سووووالم  اكمووووا يقررهووووا   -مللضوووولع الدرسووووني السووووابقني.ولل  الرغبوووو  يف إقوووورار مبوووواقئ املعووووامالت الدوليوووو  

  عتثان ا معا مع هذا الدرس قرسا واحدا متصال.إ ا هك حلقات يف خ  واحد.
األساسك هل اهلجرة إىل قار ا سالم واحلوة علوى انضومام املسولمني املتخلفوني يف قار الكفور  إن ملضلعه

واحلرب إىل الص  املسولم اجملاهود يف سوبيل اّلِل ابلونفك واملوال.وانرا  الراحو  النسوبي  واملصولح  كوذلك يف 
  َيْسوَتِلي »هوذا الودرس: البقاء  ك ،إىل جلار األهل واملال  ولعل هذا هول املقصولق بقللوه تعواىل يف مطلوع

ُ  -َغووووْْيُ أُوِ  الضَّووووَرِر  -اْلقاِعووووُدوَن ِمووووَن اْلُمووووْيِمِننَي  َواْلُمجاِهووووُدوَن يف َسووووِبيِل اّللَِّ ِ َْموووولاهِلِْم َوأَنْوُفِسِهْم.َفضَّووووَل اّللَّ
ُ احْلُْسوو  وَُكووال  َوَعوو -اْلُمجاِهووِديَن ِ َْموولاهِلِْم َوأَنْوُفِسووِهْم َعلَووى اْلقاِعووِديَن َقَرَجوو    ُ اْلُمجاِهووِديَن  -َد اّللَّ َوَفضَّووَل اّللَّ
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إ  املنوووافقني املعووولقني الوووذين هووودّ  -..فموووا كوووان يف املدينووو  قاعووودون ...« َعلَوووى اْلقاِعوووِديَن َأْجووورا  َعِظيموووا  
 عنهم بلهج  غْي هذ  اللهج  يف الدرس املاضك 

وهوووم  -فووور  قار الكيظلووولن قاعووودين هنالوووك يفوقووود توووال هوووذ  الفقووورة فقووورة أخووورى فيهوووا هوووذير وهتديووود ملووون 
واُهْم أْ َموفَُأول ِوَك »« ..لواملك أنفسوهم»املالئك   حَّت تتلفاهم -قاقرون على اهلجرة منها بدينهم وعقيدهتم 

 « ..َجَهنَُّم َوساَءْت َمِصْيا  
موووون  فيهووووا لوووويت حوووورجمث تلتهووووا فقوووورة أخوووورى عوووون ضوووومان اّلِل سووووبحانه ملوووون يهوووواجر يف سووووبيله،منذ اللحظوووو  ا

لوى عي  وهوك تقودم فك البشور بيته،قاصدا اهلجرة إىل اّلِل خالص .عا  فيها كل املخاو  اليت هتجوك يف الون
 هذ  املخانرة،انفلف  اباطر،الكثْية التكالي  يف اللقحل ذاته ..

يوو  بقو قار اهلجورة  سولمني يففاحلودية مطورق عون ا؟هواق واهلجورة إىل قار اجملاهوودين،وأحكام التعامول بوني امل
 احلدية ملصلل.و  -ملسلملن الذين   يهاجروا ا ا يف ذلك  -الطلائ  خارج هذ  الدار 

وتودل  -هلجورة قتوال أو يف أينواء نريو  ايف ميودان ال -كذلك يلم هذا الدرس بكيفي  الصالة عنود ااول  
كمووا   -سوولفنا كمووا أ  -الة هووذ  العنايوو  ابلصووالة يف هووذ  اهلونوو  احلرجوو ،على نبيعوو  نظوورة ا سووالم إىل الصوو
ئها سوولم  موون أعووداماعوو  امليهووىيء  اوواق حالوو  تعب وو  نفسووي  كاملوو  يف ملاجهوو  ااطوور احلقيقووك انوود  اب؟

 الذين ي بصلن ّبا حلظ  غفل  أو غرة  
تاعووه ه اهل م وامل يف وجوووينتهوك الوودرس بلمسوو  قليوو  عميقوو  التووأيْي يف التشووجيع علووى ا؟هوواق يف سووبيل اّللِ 

فور  اربني علوى مائهم انوهدين.وذلك يف تصلير انصع حلال امليمنني اجملاهودين،وحال أعوداليت تصيه اجملا
ُْم ذَْ لَن فَووإِ َو  هَتِنُوولا يف ابِْتغوواِء اْلَقووْلِم ..ِإْن َتُكلنُوولا َشَْلُموو»الطريوو : تَوْرُجوولَن ِمووَن اّللَِّ مووا   َلُموولَن َكمووا َشَْلُملَن.وَ وَّ
 ..«يَوْرُجلَن 

للشوووعلر  بقوووى جمووواليفووو   نريقوووان ويوووثز منهجوووان ويصوووغر كووول أ ،وهتووولن كووول مشوووق .و  وّبوووذا التصووولير ي
 -هوذا الودرس  ن  ويرسومابلض  وابلكوالل ..فواهلخرون كوذلك ذملولن.ولكنهم يرجولن مون اّلِل موا   يرجول 

ماعوووو  ل يف جسووووم ا؟مووووا كووووان يعتموووو - ملوووو  امللضوووولعات الوووويت يعا؟هووووا،وبطرائ  العووووالج الوووويت يسوووولكها 
 النفولس مون يشوتجر يف م ،وهك تلاجه مشا  التكلين اللاقعي  ومشكالت التكولين العمليو .وما كواناملسل

لتكووالي  اك تلاجووه علاموول الضووع  البشووري وموون رواسووه املاضووك ا؟وواهلك،ومن نبيعوو  الفطوورة البشووري  وهوو
سووتثْيها ك يلفوواء كووذل شوواقها وآ مهووا مووع مووا يصوواحه هووذ  املشووا  واهل م موون أكوولا  وموون تطلووع إىل ال

 املنهج احلكيم،ويستجيشها يف الفطرة لتنهخ ّبذا األمر العظيم.
ملعا؟و  ن خوالل اونرى ذلك كله مرتسما من خالل اللص  لللاقع ومون خوالل التشوجيع وا ستجاكو  ومو

إىل  -اصوووو  خابلصووووالة للمخوووواو  الفطريوووو  واهل م اللاقعيوووو  وموووون خووووالل التسوووولي  يف املعركوووو  ابلصووووالة  و 
لنووه للخووارجني مان  اّلِل للمهاجرين،ويلابووه للمجاهدين،وعضوووابلثقوو  يف  -ابلعوودة واليقظوو  جانووه التسوول  

 يف سبيله،وما أعد  للكافرين من عذاب مهني.
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ا؟ماعو    التعامول موعضوعفها ويفو ونرى نريق  املنهج القرآين الرابين يف التعامل مع النفك البشري  يف قلهتا 
  احوود ويف اهليووللقووحل الل اجها.ونرى كووَّت اايوولط الوويت يشوودها منهووا يف ا نسوواني  يف أينوواء تكلينهووا وإنضووا

 اللاحدة ..
ي ميووا اعر ا؟ماعوو  املسوولم  ابلتفوول  علووى عوودوها،يف اللقووحل الووذكيوو  ميووا مشوو  -علووى األخووا  -ونوورى 

لضووووع  اى موووولانن نفلسووووها ابحلووووذر واليقظوووو  والتهيووووي الوووودائم للخطوووور،ويف اللقووووحل الووووذي يوووودهلا كووووذلك علوووو
 التقصْي،وُيذرها إايها أكد التحذير. فيها،وملاضع

يف اللمسووو    يلمسوووهاإنوووه مووونهج عجيوووه يف تكاملوووه ويف تقابلوووه موووع الووونفك البشوووري  ويف عووودق األو ر الووويت
 اللاحدة ،وعدق اايلط اليت يشدها يف هذ  النفك،فتصلت كلها وتستجيه 

لظواهر األمور البوارز اليوه هول ي قوام علقد كان التفل  يف منهج ال بي ،والتفل  يف التنظيم ا جتماعك  الوذ 
رز هووول كوووذلك فووول  البوووافيموووا بوووني اجملتموووع املسووولم وسوووائر اجملتمعوووات حللوووه مووون فووورو  ..ولقووود كوووان هوووذا الت

 حياتوه مون يفبكول موا كوان  -جملتموع الناكوئ الشواب لوتمكن هوذا ا -لبشور االيت يراها  -أوض  األسباب 
معركوو   اجملتمعووات األخرى،والغلبوو  عليهووا.  غلبوو ن نووك تلووك موو -مالبسووات وموون ضووع  أحيوواان وتقصووْي 

  لذج موونابلسووال  فحسووه ولكوون غلبوو  حضووارة فتيوو  علووى حضووارات كوواخحل.غلب  موونهج علووى منوواهج،و 
 احلياة على  اذج ومللد عصر جديد على مللد إنسان جديد ..

 ونكتفك ّبذا القدر حَّت نلاجه النصلص ابلتفصيل:
 ين عل  القاعدينفضل الم اهد 96 - 95الدرس ا ول:

اهِلِْم  َسوووووووِبيِل اّللَِّ ِ َْمووووووول ُدوَن يف َواْلُمجاِهووووووو - الضَّوووووووَرِر َغوووووووْْيُ أُوِ   -  َيْسوووووووَتِلي اْلقاِعوووووووُدوَن ِموووووووَن اْلُموووووووْيِمِننَي  »
ُ اْلُمجاِهِديَن ِ َْملاهِلِْم َوأَنْوُفسِ  ُ َوَعودَ  يَن َقَرَجو  ،وَُكال  ى اْلقاِعدِ ِهْم َعلَ َوأَنْوُفِسِهْم.َفضََّل اّللَّ ُ احْلُْسو  .َوَفضَّوَل اّللَّ  اّللَّ

 « ..ِحيما   َغُفلرا  رَ وَكاَن اّللَُّ َوَرمْحَ  . ْغِفرَة  اْلُمجاِهِديَن َعَلى اْلقاِعِديَن َأْجرا  َعِظيما .َقَرجات  ِمْنُه َومَ 
ذا خاصو  يف هوالو  يعا  ح إن هذا النا القرآين كان يلاجه حال  خاص  يف اجملتمع املسلم وما حلله وكان

تكووالي  ا؟هوواق ابألموولال واألنفك.سوولاء كووان يف النهوولم ب -ر  موون بعووخ عناصوو -اجملتمووع موون ال اخووك 
مول ملهواجر أن ُي ن يسومحلناملقصلق أول ك الذين ختلفلا عون اهلجورة احتفالوا  مولاهلم،إذ   يكون املشوركل 

 كووولن املسوووولمنيركلن ي    يكووون املشووومعوووه كوووي ا مووون مالوووه أو تووولفْيا لعنووواء اهلجووورة وموووا فيهوووا مووون روووانر،إذ 
يووو  نهم نإذا عرفووولا مووو - إيوووذائهم بتعبوووْي أق  أو يزيووودون يف -يهووواجرون،وكثْيا موووا كوووانلا ُيبسووولوم ويووويذووم 

صوولق أو كووان املق -ه وهوول مووا نرجحوو -اهلجوورة ..سوولاء كووان املقصوولق هووم أول ووك الووذين ختلفوولا عوون اهلجوورة 
 فقني املبط وونياموون غووْي املنوو -ينشووطلا للجهوواق ابألموولال واألنفووك بعووخ املسوولمني يف قار ا سووالم،الذين   

ألموووولال ابصوووولق هووووي ء وهووووي ء  وووون   ينشووووطلا للجهوووواق أو كووووان املق -الووووذين ورق ذكوووورهم يف قرس سوووواب  
 واألنفك يف قار احلرب وقار ا سالم سلاء.
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قهووا موون قيوولق اموو  يطلعدة إن هووذا الوونا كووان يلاجووه هووذ  احلالوو  اااصوو  ولكوون التعبووْي القوورآين يقوورر قاعوو
 -ل مكوان ل زموان ويف كونني يف كوالزمان،ومالبسات البي   واعلها هك القاعدة اليت ينظر اّلِل ّبوا إىل املويم

 رر الووذينضووغووْي أو  ال -قاعوودة عوودم ا سووتلاء بووني القاعوودين موون املوويمنني عوون ا؟هوواق ابألموولال واألنفووك 
ء عودم ا سووتلا -املووال الفقور والعجوز عوون ا؟هواق ابلونفك و  يقعودهم العجوز عوون ا؟هواق ابلونفك،أو يقعوودهم

َتِلي   َيْسو»نوال :على ا  بني هي ء القاعدين واهلخرين الذين ااهدون  ملاهلم وأنفسهم ..قاعدة عام 
 « ..ُفِسِهمْ اهِلِْم َوأَنوْ  ِ َْمل ُدوَن يف َسِبيِل اّللَِّ َواْلُمجاهِ  - الضََّرِر َغْْيُ أُوِ   -اْلقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْيِمِننَي 

 َفضَّووووَل اّللَُّ »فووووريقني:و  ي كهووووا هكووووذا مبهموووو ،بل يلضووووحها ويقررهووووا،ويبني نبيعوووو  عوووودم ا سووووتلاء بووووني ال
 « ..اْلُمجاِهِديَن ِ َْملاهِلِْم َوأَنْوُفِسِهْم َعَلى اْلقاِعِديَن َقَرَج   

 يف مقامهم يف ا؟ن .وهذ  الدرج  ميثلها رسلل اّلِل 
َموووووووْن آَموووووووَن اِبّللَِّ َوَرُسوووووووللِِه،َوأَقَاَم الصَّالََة،َوَصووووووواَم » قَووووووواَل  - -حي  َعوووووووْن َأىِب ُهَريْوووووووورََة َعوووووووِن النَّوووووووِبِِ يف الصووووووو

،أَْو َجلَوَك ِ  أَْرِضوِه الَّوَِّت  .قَواُللا « ُولِوَد ِفيَهوا َرَمَضاَن،َكاَن َحق ا َعَلى اّللَِّ أَْن يُْدِخَلُه اْ؟َنََّ  َهاَجَر،ِ  َسِبيِل اّللَِّ
ُ لِْلُمَجاِهوِديَن ِ  َسوِبيِلِه،ُكُل » اَي َرُسلَل اّللَِّ أََفاَل نُونَوبُِِئ النَّاَس ِبَذِلَك .قَاَل  ِإنَّ ِ  اْ؟َنَِّ  ِمائََ  َقَرَجو   أََعودََّها اّللَّ

وووَماِء َواأَلْرِم،فَوووِإَذا َسوووأَْلُتُم اّللََّ  نَوُهَموووا َكَموووا بَووونْيَ السَّ  َفَسوووُللُ  اْلِفْرَقْوَس،فَِإنَّوووُه أَْوَسوووُ  اْ؟َنَّوووِ  َوأَْعلَوووى َقَرَجتَووونْيِ َموووا بَويوْ
 . .. 647«اْ؟َنَِّ ،َوفَوْلَقُه َعْرُش الرَّمْحَِن،َوِمْنُه تَوَفجَُّر َأْوَاُر اْ؟َنَِّ  

َرَجووُ  ف ،اَي َرُسوولَل اّللَِّ :ُجوول  "َمووْن بَولَووَ  ِبَسووْهم  فَولَووُه َقَرَجوو  .فَوَقاَل رَ :قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ :قَالَ ،وَعووْن َعْبووِد اّللَِّ  َوَمووا الدَّ
َا لَْيَسحْل بَِعتَوَبِ  أُمِِكَ :قَالَ  "،أََما َأوَّ  .648َما َبنْيَ الدََّرَجَتنْيِ ِمائَُ  َعام 
ْمِ ،قَاَل:قُوْلَنا ِلَكْعِه ْبِن ُمرََّة:اَي َكْعُه،َحودِِيْوَنا َعوْن َرُسولِل هللِا   َذْر،فَوَقاَل: َِْعحُل َواْحووَعْن ُكَرْحِبيَل ْبِن السِِ

وواِم:ايَ َرُسوولَل هللِا  ُ بِووِه َقَرَجوو   لَووُه،فَوَقاَل لَووُه َعْبووُد الوورَّمْحَِن بْووُن النَّحَّ  َرُسوولَل يَوُقوولُل:َمْن بَولَووَ  اْلَعووُدوَّ ِبَسووْهم  َرفَووَع اّللَّ
َك َما َبنْيَ  َا لَْيَسحْل بَِعتَوَبِ  أُمِِ ."هللِا،َوَما الدََّرَجُ  ف قَاَل:أََما ِإوَّ  649 الدََّرَجَتنْيِ ِمائَُ  َعام 

ا بعوود الووذي عرفنووا  موون ،حنسووه أننووا اليوولم أقوودر علووى تصوولرهوهووذ  املسووافات الوويت ميثوول ّبووا رسوولل اّلِل 
ان الووذين    وقوود كووبعوخ أبعوواق الكوولن.حَّت إن الضوولء ليصوول موون ْنووم إىل كلكوه يف م ووات السوونني الضوولئي

علوى  - فول  ا ميوان -در ر ا كنوا أقو -كما قلحل   -لكنا صدقلنه  ا يقلل.و ي - -يسمعلن رسلل اّلِل 
 يفهوذا الفوار   عود تقريورتصلر هذ  األبعاق  ا عرفنوا  مون بعوخ أبعواق الكولن العجيوه  مث يعولق السويا  ب

وعوود  مولاهلم وأنفسوهم،فيقرر أن اّللِ  واجملاهودين  -ضورر غوْي أو  ال -املسوتلي بوني القاعودين مون املويمنني 
ُ احْلُْس  »:مجيعهم احلس   « ..وَُكال  َوَعَد اّللَّ

                                                 
 ( 7423) -املكنز  -صحي  البخارى - 647
 ( صحي  لغْي 5885( )317/  4) -تفسْي ابن أيب حامت  - 648
 -من إضافيت  – ( صحي  لغْي 4616( )477/  10) -صحي  ابن حبان  - 649
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تكووالي  بالنهوولم  فلإلميووان وزنووه وقيمتووه علووى كوول حووال مووع تفاضوول أهلووه يف الوودرجات وفوو  تفاضوولهم يف
عودين ن هوي ء القاهوم منوه أا ميان فيموا يتعلو  اب؟هواق ابألمولال واألنفوك ..وهوذا ا سوتدرا  هول الوذي نف

ذا هوا قصورت يف هولصو  ولكنا هم نائف  أخرى صواحل  يف الصو  املسولم ورليسلا هم املنافقني املبط ني.إ 
 .ن تستجيها؟انه والقرآن يستحثها لتاليف التقصْي وااْي مرجل فيها،واألمل قائم يف أ

غيووه عنووا يف ال    عرضووها يففووإذا انتهووى موون هووذا ا سووتدرا  عوواق لتقريوور القاعوودة األوىل ميكوودا هلا،متلسووعا 
ُ اْلُمجاِهوووِديَن َعلَوووى اْلقاِعووو»أجووور عظووويم:فيموووا وراءهوووا مووون  رَة  .َقَرجوووات  ِمْنوووُه َوَمْغِفووورا  َعِظيما  ِديَن َأْجوووَوَفضَّوووَل اّللَّ

ُ َغُفلرا  َرِحيما    «.َوَرمْحَ  .وَكاَن اّللَّ
ا موالتلولي  بكول عودين ..و وهذا التلكيد ..وهذ  اللعلق ..وهذا التمجيد للمجاهدين ..والتفضيل على القا

  ..ب والتقصْينفك امليمن من قرجات األجر العظيم ..ومن مغفرة اّلِل ورمحته للذنل هتفل له 
 هذا كله يشك  قيقتني هامتني:

سوووولفنا م  كمووووا أاحلقيقوووو  األوىل:هووووك أن هووووذ  النصوووولص كانووووحل تلاجووووه حووووا ت قائموووو  يف ا؟ماعوووو  املسوووول
ا مهموا البشوري ،وأو ؟ماعواتطبيع  اوتعا؟ها.وهذا كفيل  ن اعلنا أكثر إقراكوا لطبيعو  الونفك البشوري ،ول

أ عليهوووا مووون ج موووا يطووور بلغوووحل يف جمملعهوووا مووون التفووول  يف ا ميوووان وال بيووو  فهوووك قائموووا يف حاجووو  إىل عوووال
ألنفك،مووع موولال واالضووع  واحلوورص والشوو  والتقصووْي يف ملاجهوو  التكالي ،وخباصوو  تكووالي  ا؟هوواق ابأل

والتقصوْي  حلرص والشو من الضع  وا -صائا البشري  خللص النفك ّلِل،ويف سبيل اّلِل.ولهلر هذ  اا
اصوور ا خوووالص  يوودعل لليووأس موون الوونفك أو ا؟ماعوو ،و  إىل نفوووخ اليوود منها،وازقرائهووا ناملووا أن عن  -

ك أو ل إقورار الونفهوعو  هوذا موا؟د والتعل  ابلص  والرغب  يف التعامل مع اّلِل ملفلرة فيهوا ..ولكون لويك 
ار  السوف ،ابعتب نبطوا  يفها من الضع  واحلرص والش  والتقصوْي واهلتوا  هلوا اب ا؟ماع  على ما بدا من
 املرتقووى اء لتسووْي يفبوول   بوود هلووا موون اهلتووا  لتوونهخ موون السووف  واحلوود«  واقعهووا»أن هووذا كلووه جووزء موون 

 ين احلكيم.هج الرابالصاعد،إىل القم  السامق .بكل أللان اهلتا  واحلداء ..كما نرى هنا يف املن
ذا هووولووودين وأصوووال  اات هوووذا  احلقيقووو  الثانيووو :هك قيمووو  ا؟هووواق ابألمووولال واألنفوووك يف ميوووزان اّلِل واعتبوووارو 

شوور   ونبيعوو  البطريووموون نبيعوو  ال -سووبحانه  -العنصوور يف نبيعوو  هووذ  العقيوودة وهووذا النظام.ملووا يعلمووه اّلِل 
 ونبيع  املعسكرات املعاقي  لإلسالم يف كل حني.

لودعلة  الركوه هوذ   سو  نارئو  مون مالبسوات تلوك الف ة.إ وا هول ضورورة مصواحب لويك مالب« ا؟هاق»إن 
شوووأ يف عصووور ا مثانووولرايت فانووودس يف نأن ا سوووالم  -خ املخلصوووني كموووا تووولهم بعووو  -وليسوووحل املسوووأل  

 -م مون قولة قواهرة حلفوج التولازن  هوذ  املقوررات تشوهد أنوه   بود هلو -حولهلم  اقتباسا  ا -أهله  تصلرات
 ت والظنلن.نبيع  ا سالم األصيل  لنفلس هي ء القائلني ّبذ  التكهنا بقل  مالبس  -قل على األ
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كتوواب اّلِل   ل مون صوولهلول كووان ا؟هواق مالبسوو  نارئو  يف حيوواة األمو  املسوولم  مووا اسوتغر  كوول هوذ  الفصوول 
هووذا يف مثوول و  - -يف مثوول هووذا األسووللب  وملووا اسووتغر  كووذلك كوول هووذ  الفصوولل موون سوون  رسوولل اّلِل 

 األسللب ..
تلووووك الكلموووو  الشووووامل  لكوووول مسوووولم إىل قيووووام  - -لوووول كووووان ا؟هوووواق مالبسوووو  نارئوووو  مووووا قووووال رسوووولل اّلِل 

ّْ بِِه نَوْفَسُه َماَت َعلَوى ُكوْعَب   »  --َعْن َأىِب ُهَريْورََة قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ ف،الساع  َمْن َماَت َوَ ْ يَوْغُز َوَ ْ ُُيَدِِ
 . .650«ِمْن نَِفا   

رق يف حووووا ت فرقيووووو  بعووووخ اجملاهوووودين،لظرو  عائليووووو  هلووووم خاصوووو ،كالذي جووووواء يف  - -ولوووو ن كووووان 
،فَقوواَل:اَي َرُسوولَل هللِا أَُجاِهووُد ف فَقاَل:لَووَك الصوحي  َعووْن َعْبووِد هللِا بْووِن َعْمر و،قَاَل:َجوواَء َرُجوول  ِإىَل َرُسوولِل هللِا 

..لووو ن كوووان ذلوووك فإ وووا هوووك حالووو  فرقيووو    تووونقخ القاعووودة  651َفَجاِهوووْد." أَبوَوووَلاِن ف قَاَل:نَوَعْم،قَاَل:َفِفيِهَموووا
على عاقته يف معرف  كول لورو  جنولق  فورقا  - -العام  وفرق واحد   ينقا اجملاهدين الكثْيين.ولعله 

 فرقا،كان يعلم من حال هذا الرجل وأبليه،ما جعله يلجهه هذا التلجيه ..
 ا بد من ال هاد في سبيل هللا

هوووواق مالبسوووو  نارئوووو  بسووووبه لرو .وقوووود تغووووْيت هووووذ  إ ووووا كووووان ا؟ -بسووووبه ذلووووك  -يقووووللن أحوووود  فووووال
  ولكوون ه الوور وسالظوورو   ولوويك ذلووك ألن ا سووالم اووه أن يشووهر سوويفه وميشووك بووه يف الطريوو  يقطووع بوو

ل حووني  إن ذر  يف كووألن واقووع حيوواة النوواس ونبيعوو  نريوو  الوودعلة تلزمووه أن ميسووك ّبووذا السووي  وذخووذ حوو
 علم أن هذا أمر تكرهه امللل   ي -بحانه س - اّللِ 

لوووويك منهجهم. ويعلووووم أن   بوووود ألصووووحاب السوووولطان أن يقاومل .ألنووووه نريوووو  غووووْي نووووريقهم،ومنهج غووووْي
 ابألمك فق .ولكن اليلم وغدا.ويف كل أرم،ويف كل جيل 

 -ااوْي ينمول  يعلم أن الشور متوبج ،و  ميكون أن يكولن منصوفا.و  ميكون أن يودع -سبحانه  -وإن اّلِل  
فووإن جموورق  وول ااووْي ُيموول ااطوولرة علووى الشوور.وجمرق  -مهمووا يسوولك هووذا ااووْي موون نوور  سوولمي  ملاقعوو   

وجلق احل  ُيمل ااطر على البانل.و  بد أن ان  الشر إىل العدوان و  بد أن يدافع البانول عون نفسوه 
يوو  ...هووذ  فطوورة  وليسووحل حالوو  نارئوو   حاولوو  قتوول احلوو  وخنقووه ابلقوولة  هووذ  جبلوو   وليسووحل مالبسوو  وقت

...ومن مث   بد من ا؟هاق ..  بد منوه يف كول صولرة ..و  بود أن يبودأ يف عوا  الضومْي.مث يظهور فيشومل 
عوووا  احلقيقووو  واللاقوووع والشوووهلق.و  بووود مووون ملاجهووو  الشووور املسووول  اباوووْي املسووول .و  بووود مووون لقووواء البانووول 

ة ..وإ  كوان األمور انتحوارا.أو كوان هوز    يليو  ابملويمنني  و  بود مون املت س ابلعدق ابحل  املتلك  ابلعد
بذل األملال واألنفك.كما نله اّلِل من امليمنني.وكما اك ى منهم أنفسهم وأملاهلم  ن هلم ا؟ن  ..فأموا 

وذلووك قوودر  املصووحلب  كمتووه  -سووبحانه  -أن يقوودر هلووم الغلووه أو يقوودر هلووم ا ستشووهاق فووذلك كووأنه 
                                                 

 ( 0405) -املكنز  -صحي  مسلم - 650
 (420( )164/  2) -( وصحي  ابن حبان 5972) -املكنز  -صحي  البخارى - 651
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 ما هم فلهم إحدى احلسنيني عند رّبم ..والناس كلهم ميلتلن عند ما ُيني األجول ..والشوهداء وحودهم..أ
 هم الذين يستشهدون ..

 نبيعوو  هووذا رسوولم،ويفهنووا  نقوو  ارتكوواز أصوويل  يف هووذ  العقيوودة،ويف منهجهووا الوولاقعك،ويف خوو  سووْيها امل
 اا  وحتمياته الفطري ،اليت   عالق  هلا بتغْي الظرو .

.ا؟هواق .ن الظرو .ومن هذ  الونق  مهحل أي لر   -وهذ  النق    الز أن تتميع يف حك امليمنني 
ا وحودها ..وهوذ حل رايتوه..الذي يتحدّ عنوه اّلِل سوبحانه هوذا احلودية ..ا؟هواق يف سوبيل اّلِل وحود .وه

 . .ويتلقاهم املا األعلى ابلتكرمي« كهداء»هل ا؟هاق الذي يسمى من يقتللن فيه 
 ذا القاعدين عن اله ر  ما  فانوا 97الدرس الثاني:

رون اسوك   يهواج بعد ذلك يتحدّ عن فري  من القاعدين أول ك الذين يظلولن قاعودين يف قار الكفور
ل لووهوم قواقرون  -ريو  ّبم أملاهلم ومصاحلهم،أو ميسك ّبم ضعفهم عن ملاجهو  متاعوه اهلجورة وآ م الط

تحووووودّ عووووونهم يهووووواجروا ..حوووووَّت ُيوووووني أجلهوووووم وشيت املالئكووووو  لتتلفاهم.ي نأ -أراقوا واعتزمووووولا التضوووووحي  
ه مووون هوووذا   عنووود ربووفيصوولرهم صووولرة زريوو  منكووورة تسووتنهخ كووول قاعوود مووونهم للفوورار بدينوووه وعقيدته،و صووْي 

ووووِسووووِهْم ..قوووواك أَنْوفُ ِإنَّ الَّووووِذيَن تَوَلفَّوووواُهُم اْلَمالِئَكووووُ  لوووواِلمِ »امللقوووو  الووووذي ير ووووه هلووووم: :ُكنَّوووووا ُتْمف قاُللاُللا:ِفيَم ُكنوْ
َهنَُّم،َوسوووواَءْت جَ هووواف فَُأول ِووووَك َموووْأواُهْم هوووواِجُروا ِفي   فَوتُ ُمْسَتْضوووَعِفنَي يف اأْلَْرِم.قووواُللا:أََ ْ َتُكووووْن أَْرُم اّللَِّ واِسوووعَ 
.فَُأولِ َك  ،َو  يَوْهتَوووُدونَ  ِحيلَووو   ْسوووَتِطيُعلنَ يَ داِن،  َمِصوووْيا .ِإ َّ اْلُمْسَتْضوووَعِفنَي ِموووَن الِرِجووواِل َوالنِِسووواِء َواْلِللْووو َسوووِبيال 

ُ َعُفل ا َغُفلرا   ُهْم،وَكاَن اّللَّ ُ أَْن يَوْعُفَل َعنوْ  ..« َعَسى اّللَّ
 - -لل اّلِل بعود هجورة رسو -ها يف مك  وغْي  -لقد كان هذا النا يلاجه حال  واقع  يف ا؟زيرة العربي  
حيووة   يكوون  -حلهم جروا.حبسووتهم أموولاهلم ومصوواوقيووام الدولوو  املسوولم .فقد كووان هنووا  مسوولملن   يها
 -هلجوورة فاقهم وخوولفهم موون مشووا  اأو حبسووهم إكوو -املشوركلن يوودعلن مهوواجرا ُيموول معووه كووي ا موون مالوه 

 م.ومجاعووو  حبسوووهحيوووة   يكووون املشوووركلن يووودعلن مسووولما يهووواجر حوووَّت مينعووول  ويرصووودوا لوووه يف الطريووو  .
ة سوبيال للهجور    اودونلذين   يستطيعلن حيلو  للهورب و عجزهم احلقيقك،من الشيلن والنساء والللدان ا

.. 
 - -ل ا  الرسوووول وقوووود اكووووتد أذى املشووووركني هلووووي ء البوووواقني موووون أفووووراق املسوووولمني بعوووود عجووووزهم عوووون إقر 
رة قوووريا يف لم  لتجووواوصووواحبه،ومنعهما مووون اهلجرة.وبعووود قيوووام الدولووو  املسووولم .وبعد تعووورم الدولووو  املسووو

 فووو  ألووولاان مووون  املتخل نتصوووار احلاسوووم.فأخذ املشوووركلن يسووولملن هوووذ  البقيوووبدر،وانتصوووار املسووولمني ذلوووك ا
 العذاب والنكال،ويفتنلوم عن قينهم يف غيج كديد.

 باقهتم ..شركني عوقد فل بعضهم عن قينهم فعال واضطر بعضهم إىل إلهار الكفر تقي ،ومشارك  امل
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 امفأمووا بعوود قيوو -ا مووَّت اسووتطاعل  -رون إليهووا وكانووحل هووذ  التقيوو  جووائزة هلووم يوولم أن   تكوون هلووم قولوو  يهوواج
ا؟هووووووووور و اهلجوووووووورة  الدولوووووووو ،ووجلق قار ا سووووووووالم،فإن ااضوووووووولع للفتنوووووووو ،أو ا لتجووووووووواء للتقيوووووووو ،ويف اللسووووووووع

 اب سالم،واحلياة يف قار ا سالم ..أمر غْي مقبلل.
مون مشوا   و إكوفاقاوهكذا نزلحل هذ  النصلص تسمك هي ء القاعدين حمافظ  على أمولاهلم ومصواحلهم،أ

اة يف لهووا احليووم. ووا أوووم حر « .لوواِلِمك أَنْوُفِسووِهمْ »اهلجوورة ومتاعووه الطريوو  ..حووَّت ُيووني أجلهووم ..تسووميهم:
لوووك احليووواة قار الكفووور ت حليووواة يفقار ا سوووالم،تلك احليووواة الرفيعووو  النظيفووو  الكرميووو  احلووورة الطليقووو .وألزملها ا

لووذين اوووا تعوو  أ . ووا يوودل علووى.« ُم َوسوواَءْت َمِصووْيا  َجَهوونَّ »الذليلوو  ااانسوو  الضووعيف  املضووطهدة،وتلعدهم 
ة،ويصوولر يف يعووث يف صلر  -لقوورآن علووى أسووللب ا -عوون قيوونهم ابلفعوول هنووا   ولكوون التعبووْي القوورآين  فتنوولا

وووُتمْ ِهْم ..قووواُللا:ِفيَم كُ ِمك أَنْوُفِسووو ..لوووالِ ِإنَّ الَّوووِذيَن تَوَلفَّووواُهُم اْلَمالِئَكووو ُ »:مشوووهد حوووك انبوووخ ابحلركووو  واحلووولار ف نوْ
 ف  ..«ُتهاِجُروا ِفيها واِسَع  ،فوَ  اّللَِّ قاُللا:ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي يف اأْلَْرِم  قاُللا:أََ ْ َتُكْن أَْرمُ 

لامول إىل مطوارقة عو زة فيهوا إن القرآن يعا  نفلسا بشري  ويهد  إىل استجاكو  عناصور ااوْي واملوروءة والعو
هوووذ   ه يسوووتخدمرسوووم هوووذا املشوووهد ..إنوووه يصووولر حقيق .ولكنوووالضوووع  والشووو  واحلووورص والثقلووو  ..لوووذلك ي

 احلقيق  يف ملضعها أحسن استخدام،يف عالج النفك البشري  ..
الئكووو  يف لهار املومشوووهد ا حتضوووار بذاتوووه مشوووهد ترعووو  لوووه الووونفك البشوووري ،وتتحفز لتصووولر موووا فيوووه.وإ

 املشهد يزيد النفك ارعافا وهفزا وحساسي .
م.وهذا ا أنفسووهم.وقد حضوورت املالئكوو  لتتلفوواهم وهووذا حوواهلم ..لوواملك أنفسووهلموول ل -القاعوودون  -وهووم 

 ل لووا  لنفسووهتلفووا  وهووتوحوود  كفيوول بتحريووك الوونفك وارعافهووا.إذ يكفووك أن يتصوولر املوورء نفسووه واملالئكوو  
 وليك أمامه من فرص  أخرى  نصا  نفسه،فهذ  هك اللحظ  األخْية.

قلبووووولن ماضيهم،ويسوووووتنكرون أمووووورهم  يف صووووومحل.بل ي -فسوووووهم املك أنلووووو -ولكووووون املالئكووووو    يتلفووووولوم 
ُتمْ قاُللا:فِ »ويسأللوم:فيم أضاعلا أايمهم ولياليهمف وماذا كان كغلهم و هم يف الدنيا:  « ..فيَم ُكنوْ

ظو  تضورون،يف حلي ء انهوفإن ما كانلا فيه ضياع يف ضياع كأن   يكن هلم كغل إ  هذا الضياع  وايوه 
 ذل .ما ا ستنكار،جلااب كله مذل ،وُيسبلنه معذرة على ما فيه من ا حتضار،على هذ

ألرم    لووك انووا أذ ء يف ألقلايء.ك..كنووا مستضعفني.يستضووعفنا ا« قاُللا:ُكنَّووا ُمْسَتْضووَعِفنَي يف اأْلَْرمِ »
ذا ن يكوولن هووأنفووك موون  موون أمووران كووي ا.وعلى كوول مووا يف هووذا الوورق موون مهانوو  توودعل إىل الزرايوو  وتنفوور كوول

كوووولن هووووي ء كووو    ي  ملقفهوووا يف حلظوووو  ا حتضوووار،بعد أن يكوووولن هوووذا ملقفهووووا نوووولال احليووواة ..فووووإن املالئ
 ائم :ل ،والفرص  قم اناو املستضعفني الظاملك أنفسهم.بل ابهلوم ابحلقيق  اللاقع  ويينبلوم على عد

 « ..قاُللا:أَ َْ َتُكْن أَْرُم اّللَِّ واِسَع   فَوُتهاِجُروا ِفيهاف »
علوى قبولل الوذل واهلولان وا ستضوعا ،والفتن  عون  -إذن  -إنه   يكن العجز احلقيقك هل الذي ُيملهم 

ا ميووووان ..إ ووووا كووووان هنووووا  كووووكء آخوووور ..حرصووووهم علووووى أموووولاهلم ومصوووواحلهم وأنفسووووهم ميسووووكهم يف قار 
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هووووا مسووووتطاع  مووووع الكفر،وهنووووا  قار ا سالم.وميسووووكهم يف الضووووي  وهنووووا  أرم اّلِل اللاسووووع .واهلجرة إلي
 احتمال اهل م والتضحيات.

 « ..ْيا  ساَءْت َمصِ نَُّم،وَ فَُأولِ َك َمْأواُهْم َجهَ »وهنا ينهك املشهد امليير،بذكر النهاي  املخيف :
 قار يفن موون احليوواة واحلرمووا مث يسووتثب موون   حيلوو  هلووم يف البقوواء يف قار الكفوور والتعوورم للفتنوو  يف الوودين

 رمحته.بسبهمغفرته و و لضعا ،والنساء واألنفال فيعلقهم ابلرجاء يف عفل اّلِل ا سالم من الشيلن ا
لَو   َو  داِن،  َيْسوَتِطيُعلَن ِحيِء َواْلِللْوالنِِسواوَ ِإ َّ اْلُمْسَتْضوَعِفنَي ِموَن الِرِجواِل »عذرهم البني وعجزهم عن الفورار:

ُ أَْن يَوْعفُ  .فَُأولِ َك َعَسى اّللَّ ُهْم،َو يَوْهَتُدوَن َسِبيال   « ..ا َغُفلرا   َعُفل  كاَن اّللَُّ َل َعنوْ
  ريوووو  يفهووووا الوووونا وميضووووك هووووذا احلكووووم إىل آخوووور الزمووووان متجوووواوزا تلووووك احلالوووو  اااصوووو  الوووويت كووووان يلاجه

الوه م واسوكه أمل  أيو  أر يفمعني،ويف بي   معين  ..ميضك حكما عاما يلح  كل مسلم تناله الفتن  يف قينه 
أي  يف األرم يف -نوووا  اقاته أو إكوووفاقه مووون آ م اهلجووورة ومتاعبهوووا.مَّت كوووان هومصووواحله،أو قراابتوووه وصووود

ي  يوا حيواة إسوالمذمون فيهوا علوى قينوه،واهر فيهوا بعقيدتوه،وييقي فيهوا عباقاتوه وُي قار لإلسوالم -مكوان 
 يف لل كريع  اّلِل،ويستمتع ّبذا املستلي الرفيع من احلياة ..

 اجر ولو مات قبل الوصول:قبول ه ر  المه-100الدرس الثالث 

أما السيا  القرآين فيمضك يف معا؟  النفلس البشري  اليت تلاجه مشا  اهلجورة ومتاعبهوا وراوفهوا وتشوف  
موون التعوورم هلا.وقوود عا؟هووا يف اهلايت السووابق  بووذلك املشووهد املثووْي لالمش ووزاز وااوول  معووا.فهل يعا؟هووا 

يف حالو  اهلجورة  -هواجر إىل وجهتوه أو موات يف نريقوه سولاء وصول امل -بعود ذلوك ببوة علامول الطمأنينو  
يف سووبيل اّلِل وبضوومان اّلِل للمهوواجر منووذ أن حوورج موون بيتووه مهوواجرا يف سووبيله.ووعد  ابلسووع  واملتوونفك يف 

وْد يف اأْلَْرِم ُمراَغمو -يف َسوِبيِل اّللَِّ  -َوَموْن يُهواِجْر »األرم واملنطل ،فال تضوي  بوه الشوعاب والفجواج: ا  اَِ
فَوَقووووْد َوقَووووَع َأْجوووورُُ  َعلَووووى  -مُثَّ يُْدرِْكووووُه اْلَمووووْلُت  -َكثِووووْيا  َوَسووووَع  .َوَمْن َحْوووورُْج ِمووووْن بَوْيتِووووِه ُمهوووواِجرا  ِإىَل اّللَِّ َوَرُسووووللِِه 

ُ َغُفلرا  َرِحيما   .وَكاَن اّللَّ  ..652« اّللَِّ

                                                 
وووَ  َرُجووول  يُوَقووواُل لَ  - 652 ، قَاَل:"َكووواَن ِ َكَّ وووَ ، فَوووِإيِنِ َأِجوووُد َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  ُه:َضوووْمَرُة ِموووْن بَوووِب َبْكووور ، وََكووواَن َمرِيضوووا ،فَوَقاَل أَلْهلِوووِه:اْخرُِجلين ِموووْن َمكَّ

.فَوَقوواُللا:أَْيَن ُبْرَِجووَك ف فََأَكوواَر بِيَووِدِ  حَنْووَل اْلَمِدينَووِ  يَوْعِب.َفَمووا َهوواِجرا  ِإىَل اّللَِّ َوَرُسووللِِه مُثَّ يُْدرِْكووُه مُ ْيتِووِه ُ : " َوَمووْن َحْوورُْج ِمووْن بوَ لَووحْل َهووِذِ  اهليَووَت، فَونَوزَ احْلَرَّ
 ( صحي  5921[)327/ 4اْلَمْلُت فَوَقْد َوَقَع َأْجرُُ  َعَلى اّللَِّ " ".تفسْي ابن أيب حامت ]

يَّ   يف الطَّرِيِ  َفَماَت، فَونَوزََلحْل ِفيوِه:  أَْرِم احْلََبَشِ ، فَوَنِهَشْتُه حَ  ِحزَام  ِإىَل نُ بْ  َخاِلُد وَعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَبِيِه، أَنَّ الُزَبْْيَ ْبَن اْلَعلَّاِم قَاَل:"َهاَجرَ 
ُ َغُفوو َوقَووَع َأْجوورُ ُ ْلُت فَوَقوودْ " َوَمووْن َحْوورُْج ِمووْن بَوْيتِووِه ُمَهوواِجرا  ِإىَل اّللَِّ َوَرُسووللِِه مُثَّ يُْدرِْكووُه اْلَموو َرِحيمووا  "  قَوواَل الُزَبْْيُ:وَُكْنووحُل أَتَوَلقوَُّعووُه  لرا   َعلَووى اّللَِّ وََكوواَن اّللَّ

َرْيا  ِإ  َمَعوُه بَوْعوُخ أَْهلِوِه أَْو ِذي قُووُه قَولَّ َأَحود  َموْن َهواَجَر ِموْن بَوَلغَوِب، ألَنَّو تُوُه ِحونيَ َوأَنْوَتِظُر ُقُدوَمُه َوأاََن ِ َْرِم احْلََبَشِ ، َفَما َأْحَزَنِب َكْكء  ُحْزين َوفَا
 ( صحي  5922[)328/ 4 ]فسْي ابن أيب حامتْْيَُ ".تِه، َو َْ َيُكْن َمِعك َأَحد  ِمْن َبِب َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى َو  أَْرُجل غَ َرمِحِ 

حْل: " َوَمووْن َحْوورُْج ِمووْن بَوْيتِووِه ، فَونَوزَلَووَل ِإىَل النَّووِلِِ الطَّرِيوِ  قَوْبووَل أَْن َيِصوو َفَموواَت يف وَعوِن ابْووِن َعبَّوواس  قَوواَل:"َخرََج َضووْمَرُة بْووُن ُجْنووُدب  ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ 
 ( صحي  5923[)328/ 4ابن أيب حامت ] اهليََ ".تفسْي  "ى اّللَِّ ُمَهاِجرا  ِإىَل اّللَِّ َوَرُسللِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْلُت فَوَقْد َوَقَع َأْجرُُ  َعلَ 

وا نَوزَلَوحْل:" " ِإ  اْلُمسْ وَعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْْي ، َعوْن أَ  وَ ، فَوَلمَّ َتْضوَعِفنَي ِموَن الِرَِجواِل يب َضوْمَرَة بْوِن اْلعِويِا الزَّْرقِوكِِ الَّوِذي َكواَن ُمَصواُب اْلَبَصوِر وََكواَن ِ َكَّ
، فََأْقرََكووُه اْلَمووْلُت اِبلتوَّْنعِوويِم، فَونَوزَلَووحْل َهووِذِ  يلَوو  ، قَوواَل:فَوَتَجهََّز يُرِيووُد النَّووِلَّ َوالنَِِسوواِء َواْللِلْووَداِن   َيْسووَتِطيُعلَن ِحيلَوو   "  فَوُقْلووحُل:ِإنَِّب َلغَووِبُ َوِإيِنِ لَووُذو حِ 
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مثول تلوك  نر اهلجورة يفاجوه رواع  وهك تل إن املنهج الرابين القرآين يعا  يف هذ  اهلي  راو  النفك املتنل 
 . كل حنييفالظرو  اليت كانحل قائم  واليت قد تتكرر بذاهتا أو  ا يشاّبها من املخاو  

كووي ا موون  اري عنهواوهول يعووا  هوذ  الوونفك يف وضول  وفصوواح  فوال يكووتم عنهووا كوي ا موون املخواو  و  يوود
الطمأنين   قائ  أخورى وبضومان  اّلِل سوبحانه لكنه يسكه فيها و  -ا يف ذلك خطر امللت   -األخطار 
 وتعاىل ..

ثوراء،أو ليسحل هجورة للا سالم.ف ..وهذ  هك اهلجرة املعتثة يف« يف سبيل اّللِ »فهل أو  ُيدق اهلجرة  وا 
ومن احليوووواة. هجووورة للنجووواة مووون املتاعووووه،أو هجووورة للذائوووذ والشوووهلات،أو هجوووورة ألي عووورم مووون أعووورام

 يعووودم م فسوووح  ومنطلقوووا فوووال تضوووي  بوووه األرم،و اووود يف األر  -يف سوووبيل اّلِل  -يهووواجر هوووذ  اهلجووورة 
 « ..َسَع   ْرِم ُمراَغما  َكِثْيا  وَ ْد يف اأْلَ  اَِ َوَمْن يُهاِجْر يف َسِبيِل اّللَِّ »احليل  واللسيل .للنجاة وللرز  واحلياة:

قيوووودة    رم،وموالرز ،مرهلنووووإ وووا هووول ضوووع  الوووونفك وحرصوووها وكوووحها حيووول إليهووووا أن وسوووائل احليووواة 
 بظرو ،ومرتبط   البسات لل فارقتها   عد للحياة سبيال.

تقبوول الووذل  ل النفوولسوهووذا التصوولر الكوواذب حلقيقوو  أسووباب الوورز  وأسووباب احليوواة والنجوواة هوول الووذي اعوو
ئكووو  املال تتلفووواهم والضيم،وتسوووكحل علوووى الفتنووو  يف الووودين مث تتعووورم لوووذلك املصوووْي البائك.مصوووْي الوووذين

نطلقوووا أرم اّلِل م سووويجد يف لووواملك أنفسوووهم.واّلِل يقووورر احلقيقووو  امللعووولقة ملووون يهووواجر يف سوووبيل اّلِل ..إنوووه
 وسيجد فيها سع .وسيجد اّلِل يف كل مكان يذهه إليه،ُيييه ويرزقه وينجيه ..

   -  السولرة ياسو كموا تقودم يف  -ولكن األجل قد يلايف يف أيناء الرحل  واهلجورة يف سوبيل اّلِل ..واملولت 
 نم أم هاجر،فووإسوولاء أقوواعالقوو  لووه ابألسووباب الظوواهرة إ ووا هوول حووتم حمتوولم عنوود مووا ُيووني األجوول املرسلم.و 

 األجل   يستقدم و  يستأخر.
ا؟وه.فيعطك راعوك هوذا ويعاملونهج يغْي أن النفك البشري  هلا تصلراهتا وهلا شيراهتا ابملالبسوات الظواهرة ...و 

ْن َحْورُْج ِموْن َوَمو»ورسولله: ىل اّللِ إألجر على اّلِل منذ ااطولة األوىل مون البيوحل يف اهلجورة ضمان  اّلِل بلقلع ا
 « ..رُُ  َعَلى اّللَِّ َع َأجْ فَوَقْد َوقَ  -ْكُه اْلَمْلُت مُثَّ يُْدِر  -بَوْيِتِه ُمهاِجرا  ِإىَل اّللَِّ َوَرُسللِِه 

اّلِل  اذا بعوود ضوومانالم ..فمووالم واحليوواة يف قار ا سووأجوور  كلووه.أجر اهلجوورة والرحلوو  واللصوولل إىل قار ا سوو
 من ضمانف

 .ق  األوىلومع ضمان  األجر التللي  ابملغفرة للذنلب والرمح  يف احلساب.وهذا فل  الصف
ُ َغُفلرا  َرِحيما  »  -اطولة األوىل من كلوه منوذ اهواجر الوثإوا صفق  را   قون كك.يقبخ فيها امل«.وَكاَن اّللَّ

  يتأخر.والوذي  ملولت.يف ملعود  الوذي  وامللت هل ا -وج من البيحل مهاجرا إىل اّلِل ورسلله خطلة اار 
 عالق  له ّبجرة أو إقام .

                                                                                                                                            

( 5924[)329/ 4ابون أيب حوامت ]ُ  َعَلى اّللَِّ " ".تفسوْي اهليَُ : " َوَمْن َحْرُْج ِمْن بَوْيِتِه ُمَهاِجرا  ِإىَل اّللَِّ َوَرُسللِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْلُت فَوَقْد َوَقَع َأْجرُ 
 صحي  مرسل
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رة و  أجوور و  مغفوو ا وو .فالولوول أقووام املهوواجر و  حوورج موون بيتووه ؟وواء  املوولت يف ملعد .واسوور الصووفق  الر 
مصوووْي  و ني مصوووْي بووون بوووني صوووفق  وصوووفق   وكوووتان رمحووو .بل هنالوووك املالئكووو  تتلفوووا  لاملوووا لنفسوووه  وكوووتا

عووووودة اعتبوووووار  -لضوووووع إىل هوووووذا امل -وحلوووووا لنوووووا مووووون هوووووذ  اهلايت الووووويت استعرضوووووناها مووووون هوووووذا الووووودرس 
 ات،ْنملها قبل أن نعث إىل بقي  الدرس وبقي  ما فيه من ملضلعات:

ضووومام للصووو  عووون ا ن حلوووا لنوووا منهوووا مووودى كراهيووو  ا سوووالم للقعووولق عووون ا؟هووواق يف سوووبيل اّلِل والقعووولق
يلوو   يسووتطيعلن ح اهلجوورة  املسوولم اجملاهوود ..اللهووم إ  موون عووذرهم اّلِل موون أو  الضوورر،ومن العوواجزين عوون

 و  يهتدون سبيال ..
وحلوووا لنوووا منهووووا مووودى عمووو  عنصوووور ا؟هووواق وأصوووالته يف العقيوووودة ا سوووالمي ،ويف النظوووام ا سووووالمك،ويف 

وهلووووم موووون قوووولة  -ابين ..وقوووود عدتووووه الشوووويع  ركنووووا موووون أركووووان ا سووووالم املقتضووويات اللاقعيوووو  هلووووذا املوووونهج الوووور 
رضوى هللا عنهموا  -َعوِن ابْوِن ُعَموَر  النصلص ومن قلة اللاقع ما يفسور اعواههم هوذا.لل  موا ورق يف حودية

ا َرُسوولُل اّللَِّ بُووِ َ اِ ْسوواَلُم َعلَووى مَخْووك  َكووَهاَقِة أَْن  َ إِلَووَه ِإ َّ »  - -قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  - وود  ُ َوأَنَّ حُمَمَّ  اّللَّ
 . 653«َوَصْلِم َرَمَضاَن ،َواحلَْجِِ ،َوِإيَتاِء الزََّكاِة ،َوِإقَاِم الصَّالَِة ،
يف كوول وقووحل  وز ضوورورتهولكوون قوولة التكليوو  اب؟هوواق وأصووال  هووذا العنصوور يف خطوور احليوواة ا سووالمي  وبوور  

ذا الشووعلر كلهووا تييوود هوو  -تضوويات فطريوو    مالبسووات زمنيوو  لضوورورة الوويت تسووتند إىل مقا -ويف كوول أرم 
 العمي   دي  هذا العنصر وأصالته.

ا  أمووام عاب،أو ختوووحلووا لنووا كووذلك أن الوونفك البشووري  هووك الوونفك البشووري  وأوووا قوود هجووم أمووام الصوو
ل الو ،ليك هواحل ج يف هوذ املخانر،وتكسل أمام العقبات،يف خْي األزمن  وخْي اجملتمعات.وأن منهج العال

ا املوونهج د.وف  هووذاليووأس موون هووذ  النفوولس.ولكن استجاكتها،وتشووجيعها،وهذيرها،ونمأنتها يف آن واحوو
 القرآين الرابين احلكيم.

يف كول  -املعركو   لم وحولموأخْيا حلوا لنوا كيو  كوان هوذا القورآن يلاجوه واقوع احليواة ويقولق اجملتموع املسو
لك موووووون الوووووونفك البشوووووري  ونبائعهوووووا الفطري ،ورواسووووووبها كوووووذ أول هوووووذ  امليوووووواقين هووووول ميووووودانو  -مياقينهوووووا 

 .لدعلة إىل اّللِ النفك ابا؟اهلي .وكي  ينبغك أن نقرأ القرآن،ونتعامل معه وحنن نلاجه واقع احلياة و 
 قصر الصال  عند الس ر أو الخوف 101الدرس الرابع:

لو  لتجوارة.يف حااق أو لرم للجهوبعد ذلك يسوتطرق إىل رخصو ،يبيحها اّلِل للمهواجرين،أو الضواربني يف األ
وهول غوْي  -لصوالة خلفهم أن ذخذهم الذين كفوروا أسوارى.فيفتنلهم عون قينهم.وهوك رخصو  القصور مون ا

 .صفهذا قصر خا -القصر املرخا به للمسافر إنالقا سلاء خا  فتن  الذين كفروا أو   ح  
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ِإْن ِخْفوُتْم أَْن يَوْفتِوَنُكُم الَّوِذيَن َكَفوُروا  -ا   أَْن تَوْقُصوُروا ِموَن الصَّوالِة َوِإذا َضَربْوُتْم يف اأْلَْرِم،فَوَلْيَك َعلَوْيُكْم ُجنو»
 .. 654«ِإنَّ اْلكاِفرِيَن كانُلا َلُكْم َعُدو ا ُمِبينا   -

عدتووووه  يووووه،وتكملفإن الضووووارب يف األرم يف حاجوووو  ماسوووو  إىل الصوووول  الدائموووو  بربه،تعينووووه علووووى مووووا هوووول 
ة .وهوك العودت إىل اّللِ ،وما هل مرصولق لوه يف الطريو  ..والصوالة أقورب الصوالوسالحه فيما هل مقدم عليه

قوووووال  أو مشوووووق  الووووويت يووووودعى املسووووولملن لالسوووووتعان  ّبوووووا يف الشووووودائد وامللمات.فكلموووووا كوووووان هنوووووا  خووووول 
ليهووا قووحل احلاجوو  إملناسووه،ويف و إابوووا ا ..وموون مث اووكء ذكرهووا هنووا يف« َواْسووَتِعيُنلا اِبلصَّووْثِ َوالصَّووالةِ »هلووم:

ىل جر موون أرضووه إلج املهوواوا ضووطرار.فما أحوولج ااووائ  يف الطريوو  إىل أن يطموو ن قلبووه بووذكر اّلِل.ومووا أحوو
قووود تعووول   -قيوووام وركووولع وسوووجلق  وموووا فيهوووا مووون -أن يلتجوووىء إىل محوووى اّلِل ..غوووْي أن الصوووالة الكاملووو  

 الضارب يف األرم عن ا فالت من كمني قريه.
ومون مث هوذ  يأخوذو  ..ففيعرفول .أو قود اكون هلوم منوه وهول راكوع أو سواجد أو قد تلفوحل إليوه أنظوار عودو  

 الرخص  للضارب يف األرم أن يقصر من الصالة عند راف  الفتن .
وهوول أنووه لوويك القصوور يف 655واملعوو  الووذي بتووار  يف القصوور هنووا هوول املعوو  الووذي اختووار  ا مووام ا؟صوواص 

عي .فهوووذا مووورخا بووووه للمسوووافر إنالقووووا،بال ختصووويا حالوووو  عووودق الركعوووات  علهووووا اينتوووني يف الصووووالة الراب
 يوة    -يف كول سوفر كفعول رسولل اّلِل   -اال  من الفتن .بل هذا هول املختوار يف الصوالة للمسوافر 

 الز إكمال الصالة يف السفر يف أرج  األقلال.
                                                 

واِر َرُسولَل اّللَِّ  - 654 ،قَاَل:َسَأَل قَوْلم  ِموَن الُتجَّ ْيوَ  ُنَصولِِك ف فَوأَنْوَزَل اّللَُّ:َوِإَذا َضوَربْوُتْم , فَوَقواُللا:اَي َرُسولَل اّللَِّ،ِإانَّ َنْضوِرُب يف اأْلَْرِم،َفكَ َعْن َعِلكِ 
وووا َكووواَن بوَ لْوووَلْحك .فوَ يف اأْلَْرِم فَولَوووْيَك َعلَوووْيُكْم ُجنَوووا   أَْن تَوْقُصوووُروا ِموووَن الصَّووواَلِة مُثَّ انْوَقطَوووَع ا ،َغزَا النَّوووِلُ َلمَّ , َفَصووولَّى الُظْهَر،فَوَقووواَل  ْعوووَد َذلِوووَك ِ َوووْلل 

وود  َوَأْصووَحابُُه ِمووْن ُلُهوولرِِهْم َهوواَل َكووَدْقمتُْ اْلُمْشوورُِكلَن:لَ  ُ تَوبَوواَرَ  ل  ِموونوُْهْم:ِإنَّ هَلُووْم ُأْخووَرى مِ ْم .فَوَقوواَل قَائِوو َعلَووْيهِ َقْد أَْمَكووَنُكْم حُمَمَّ ثْوَلَهووا يف أَيَرَِهووا .فَووأَنْوَزَل اّللَّ
:ِإْن ِخْفوُتْم أَْن يَوْفتِوَنُكُم الَّو يِهْم فَأََقْموحَل هَلُوُم الصَّواَلَة فَوْلوتَوُقْم نَائَِفو    َعوُدو ا ُمِبين وا َوِإَذا ُكْنوحَل فِوَن َكوانُلا َلُكومْ ْلَكواِفرِيِذيَن َكَفوُروا ِإنَّ اَوتَوَعاىَل َبنْيَ الصَّاَلَتنْيِ

ل  ِلآْليَوِ  َحَسون  لَوْل َ ْ َيُكوْن يف اْلَكواَلِم اَل أَبُل َجْعَفر :َوَهوَذا َشِْويو" قَ  ُة اْاَْل ِ َلحْل َصاَل ِمنوُْهْم َمَعَك ِإىَل قَوْللِِه:ِإنَّ اّللََّ أََعدَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذااب  ُمِهين ا فَونَوزَ 
َلَها،َوَلْل َ ْ يَ  ،َعْن َأيب لتَّْأِويولِ ااَن َمْعوَ  اْلَكواَلِم َعلَوى َهوَذا كَ ْلَكاَلِم ِإَذا  ُكْن يف اِإَذا،َوِإَذا تُوْيِذُن اِبْنِقطَاِع َما بَوْعَدَها َعْن َمْعَ  َما قَوبوْ  الَّوِذي َرَواُ  َسوْي  

:ِإْن ِخْفووُتْم أَيُوَهووا اْلُمْيِمنُوولَن أَْن يَوْفتِووَنُكُم الَّووِذيَن َكَفووُروا يف َصوواَل  ووُد،فَأََقْمحَل هَلُووُم الصَّوواَل ْنحَل فِوويِهْم ايَ ِتُكْم،وَكُ َرْو   َة،فَوْلتَوُقْم نَائَِفوو   ِموونوُْهْم َمَعَك،اهْليَووُ   حُمَمَّ
:" َوِإَذا َضووَربْوتُ .َوبَوْعووُد،فَِإنَّ  َن الصَّوواَلِة أَْن يَوْفتِووَنُكُم الَّووِذيَن  لَووْيُكْم ُجنَووا   أَْن تَوْقُصووُروا ِمووعَ ْرِم فَولَووْيَك ْم يف اأْلَ  َذلِووَك ِفيَمووا ذُكِووَر يف قِوورَاَءِة ُأيبَِِ بْووِن َكْعووه 

 فيه جهال   (  9422َكَفُروا "َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )
ْجَناَن،فَوتَوَلافَوُقلا َفَصوولَّى النَّووِلُ ِبُعْسَفاَن،َواْلُمْشوورُِكلَن ِبَضوو  َكوواَن النَّووِلُ لَووحْل يوَووْلمَ وَعووْن جُمَاِهد ،قَوْللَووُه:فَوَلْيَك َعلَووْيُكْم ُجنَووا   أَْن تَوْقُصووُروا ِمووَن الصَّوواَلِة أُْنزِ 

 َى أَْمِتَعوِتِهْم َوأَيْوَقواهلِِْم ".تَوْفِسوُْي ابْوِن ِه اْلُمْشرُِكلَن أَْن يُغِوْيُوا َعلَويع ا فَوَهمَّ بِ َمع ا مجَِ  ات  رُُكلَعُهْم َوُسُجلَقُهْم َوِقَياَمُهمْ  َِْصَحاِبِه َصاَلَة الُظْهِر أَْرَبَع رََكع
 ( صحي  مرسل 5930َأيب َحامتِ  )

َواْلُمْشووووووورُِكلَن  ِبُعْسوووووووَفانَ يوَوووووووْلَم َكووووووواَن النَّوووووووِلُ  ُروا:" نَوزَلَوووووووحلْ ِذيَن َكَفوووووووْم أَْن يَوْفتِوووووووَنُكُم الَّووووووووَعوووووووِن ابْوووووووِن ُجوووووووَرْيج  قَاَل:قَووووووواَل جُمَاِهووووووود  يف قَوْللِوووووووِه:ِإْن ِخْفوووووووتُ 
يُكلُعُهْم َوُسُجلُقُهْم َوِقَياُمُهْم وَ  َِْصَحاِبِه َصاَلَة الُظْهِر أَْربَوع ا،ُر ِبَضْجَناَن،فَوتَوَلافَوُقلا،َفَصلَّى النَِّلُ  ْن يُِغْيُوا َعَلى ،فَوَهمَّ ِّبُِم اْلُمْشرُِكلَن أَ ع ااِحد  َمع ا مجَِ

ُ تَوَعووووواىَل َعَلْيووووِه فَوْلوووووتَوُقْم نَائَِف    يع ا،َفَسووووَجَد اأْلَوَّلُووووولَن اْلَعصْ لنَّوووووِلُ ا،َفَصوووولَّى أَْمِتَعووووِتِهْم َويُوَقاتُِللَوُْم،فَووووأَنْوَزَل اّللَّ َر،َوَصوووو َّ َأْصوووووَحابَُه َصووووفَّنْيِ،وََكثََّ ِّبِوووووْم مجَِ
مُ َوالصَّوووُ  اأْلَ ُسوووُجلِقِ ،َواهْلَخُروَن ِقيَوووام  َ ْ َيْسوووُجُدوا،َحَّتَّ قَووواَم النَّوووِلُ بِ  يع ا،فَوتَوَقووودَّ ُر،َواْسوووَتْأَخُروا الصَّوووُ  لا الصَّوووُ  اهْلخَ وَُّل،مُثَّ َكوووثََّ ِّبِوووْم َورََكُعووولا مجَِ

 ي  مرسل( صح 4099اينِِ )َة اْلَعْصِر رَْكَعَتنْيِ " ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوْعَ َصاَل ة ،َوَقَضى النَِّلُ اأْلَوَُّل،فَوتَوَعاقَوُبلا الُسُجلَق َكَما فَوَعُللا أَوََّل َمرَّ 
 ) السيد رمحه هللا (.307،308أحكام القرآن للجصاص.ا؟زء الثاين نبع  املطبع  البهي  ص  - 655
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القصوور املوورخا تعووب معو  جديوودا غووْي جمورق  - 656يف حالوو  خوول  الفتنو  -وإذن فهوذ  الرخصوو  ا؟ديودة 
بوووه لكووول مسوووافر.إ ا هووول قصووور يف صوووف  الصوووالة ذاهتا.كالقيوووام بوووال حركووو  و  ركووولع و  سوووجلق و  قعووولق 

 للتشهد.حية يصلك الضارب يف األرم قائما وسائرا وراكبا،ويلمىء للركلع والسجلق.
مون   ،وذخوذ حوذر  املعركوكذلك   ي   صلته ابّلِل يف حال  ااول  مون الفتنو ،و  يودع سوالحه األول يف

 «.ِإنَّ اْلكاِفرِيَن كانُلا َلُكْم َعُدو ا ُمِبينا  »عدو :
 صال  الخوف 103 - 102الدرس الخامس:

ة ااول  حكوم صوال و ناسب  احلدية عون صوالة الضوارب يف األرم،ااوائ  مون فتنو  الوذين كفروا،اوكء
 ربلي  كَّت:يف أرم املعرك  وهتشد جنبات هذا احلكم الفقهك بلمسات نفسي  وت

هُ َوِإَذا ُكْنووحَل فِوويِهْم فَأََقْمووحَل هَلُووُم الصَّوواَلَة فَوْلووتَوُقْم نَائَِفوو     فَووِإَذا َسووَجُدوا فَوْلَيُكلنُوولا ْلَيْأُخووُذوا َأْسووِلَحتَوُهمْ ْم َمَعووَك وَ  ِموونوْ
تَوُهْم َوقَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا لَوْل ا ِحوْذَرُهْم َوَأْسوِلحَ ُذو َك َوْلَيْأُخولا َمَعوِمْن َورَاِئُكوْم َوْلتَوْأِت نَائَِفو   أُْخوَرى َ ْ ُيَصوُللا فَوْلُيَصولُ 

لَووتَوْغُفلُوولَن َعووْن َأْسووِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعووِتُكْم فَوَيِميلُوولَن َعلَووْيُكمْ  ْن َكوواَن ِبُكووْم أَذ ى ِمووْن إِ َوَ  ُجنَوواَ  َعلَووْيُكْم     َواِحووَدة   َميوْ
ُتْم َمْرَضوى أَْن َتَضوُعلا َأْسوِلحَ  ( فَوِإَذا 102َذااب  ُمِهين وا )أََعودَّ لِْلَكواِفرِيَن َعو نَّ اّللََّ رَُكْم إِ َتُكْم َوُخوُذوا ِحوذْ َمَطر  أَْو ُكنوْ

َ ِقَيام ووا َوقُوعُوولق ا َوَعلَووى جُ  ُتُم الصَّوواَلَة فَوواذُْكُروا اّللَّ ُتْم فَووأَِقيُملاْم فَووِإَذا انُوولِبكُ َقَضوويوْ الصَّوواَلَة ِإنَّ الصَّوواَلَة َكانَووحْل  ْنَمووْأنَونوْ
 [ « ..102،103( ]النساء:103اْلُمْيِمِننَي ِكَتااب  َمْلُقل   ) َعَلى

اللفتوات  ع علوى عجوه مونفيوه،يطل إن املتأمل يف أسرار هذا القرآن ويف أسرار املنهج الرابين لل بيو ،املتمثل
 صالة ..  إىل الالنفسي ،النافذة إىل أعما  الرو  البشري .ومنها هذ  اللفت  يف ساح  املعرك

ل .ولكنوووه   صووالة اايف صوووف« الفقهووك»سوويا  القوورآين   اوووكء ّبووذا الووونا هنووا جملووورق بيووان احلكوووم إن ال
 ملسلم .لجماع  اُيشد هذا النا يف محل  ال بي  والتلجيه والتعليم وا عداق للص  املسلم ول

 عتبوار  وأول ما يلفحل النظر هل احلرص على الصالة يف ساح  املعرك   ولكن هوذا نبيعوك بول بوديهك يف ا
ا ميووواين.إن هوووذ  الصوووالة سوووال  مووون أسووولح  املعركووو .بل إووووا السوووال   فوووال بووود مووون تنظووويم اسوووتخدام هوووذا 

الووذين تربوولا ابلقوورآن وفوو   -السووال ، ا يتناسووه مووع نبيعوو  املعركوو ،وجل املعركوو   ولقوود كووان أول ووك الرجووال 
أي سوووال .لقد كوووانلا متفووولقني يف يلقووولن عووودوهم ّبوووذا السوووال  الوووذي يتفلقووولن فيوووه قبووول  -املووونهج الووورابين 

إميووواوم إبلوووه واحووود يعرفلنوووه حووو  املعرفووو  ويشوووعرون أنوووه معهوووم يف املعركووو .متفلقني كوووذلك يف إميووواوم ّبووود  

                                                 
لَِّذيَن َكَفُروا { فقد يكلن هذا ُخرِِج ررج الغاله حال نزول هذ  اهلي ، فإن يف مبودأ ا سوالم بعود وأما قلله:} ِإْن ِخْفُتْم أَْن يَوْفِتَنُكُم ا - 656

ا سوووالم وأهلوووه،  ألحيوووان حووورباهلجووورة كوووان غالوووه أسوووفارهم رلفووو ، بووول موووا كوووانلا ينهضووولن إ  إىل غوووزو عوووام، أو يف سوووري  خاصووو ، وسوووائر ا
[، 33َرْقَن َهَُصوون ا { ]النوولر:ْلِبغَوواِء ِإْن أَ ْم َعلَووى اال مفهوولم لووه، كقللووه } َو  ُتْكرُِهوولا فَوتَويَوواِتكُ واملنطوول  إذا خوورج روورج الغالووه أو علووى حاقيوو  فوو

 [ .23( } َوَراَبئُِبُكُم الاليت يف ُحُجلرُِكْم ِمْن ِنَساِئُكُم { اهلي  ]النساء:2وكقلله:)
ْفتِوَنُكُم الَّوِذيَن َكَفوُروا{ َوقَوْد ِموَن الصَّوالِة ِإْن ِخْفوُتْم أَْن يوَ  أَْن تَوْقُصُروا ْم ُجَنا   اَْطَّاِب قُوْلحُل:}لَْيَك َعَلْيكُ وَعْن يَوْعَلى ْبِن أَُميََّ ،قَاَل:َسأَْلحُل ُعَمَر ْبَن ا

ُ النَّووووواَس ف فَوَقووووواَل ِ  ُعَمُر:َعِجْبوووووحُل ِ َّوووووا َعِجْبوووووحَل ِمْنُه،َفَسوووووأَْلحُل َرُسووووو ُ ِّبَوووووا َعَلْيُكْم،فَووووواقْوبَوُللا َعوووووْن َذِلَك،فَوَقالَ لَل هللِا آَموووووَن اّللَّ َ  اّللَّ :َصوووووَدَق   َتَصووووودَّ
 [394/ 2ار نيب  ]ق -فسْي ابن كثْي ت-( صحي   174[)128/ 1َصَدقَوَتُه.مسند أمحد )عا  الكته( ]
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يقووواتللن مووون أجلوووه ويشوووعرون أنوووه أرفوووع األهووودا  مجيعوووا.متفلقني أيضوووا يف تصووولرهم للكووولن واحليووواة ولغايووو  
ك  الناكووئ موون تفوول  موونهجهم الوورابين ..وكانووحل الصووالة وجوولقهم ا نسوواين،تفلقهم يف تنظوويمهم ا جتموواع

 رمزا هلذا كله،وتذكْيا ّبذا كله.ومن مث كانحل سالحا يف املعرك .
 وحيوو  الكاملوو عب وو  الر بوول كانووحل هووك السووال   واألموور الثوواين الووذي يلفووحل النظوور يف هووذا الوونا هوول هووذ  الت

احوودة عوون و ظوو  غفلوو  الووذي يوو با ّبووم حلعووا  العدو.وهووذا احلووذر الووذي يلصووى امليمنوولن بووه عووا  عوودوهم 
م بيووحل إذ حووثهني والتثأسوولحتهم وأمتعتهم،ليميوول علوويهم ميلوو  واحوودة  ومووع هووذا التحووذير والتخليوو ،التطم

َ أََعوودَّ لِ »أوووم إ ووا يلاجهوولن قلمووا كتووه اّلِل علوويهم اهلوولان:  ..وهووذا التقابوول بووني« ِهينووا  مُ يَن َعووذااب  ْلكوواِفرِ ِإنَّ اّللَّ
ملوونهج يف اابع هووذا نووالتطمووني وهووذا التوولازن بووني اسووتثارة حاسوو  احلووذر وسووكه فوويخ الثقوو  هوول التحووذير و 

تختلو  فصالة اال   ما كيفي أتربي  النفك امليمن  والص  املسلم،يف ملاجه  العدو املاكر العنيد الل يم  
لكيفيووات اصوويل  تفيففيهووا آراء الفقهاء،أخووذا موون هووذا النا،ولكننووا نكتفووك ابلصووف  العاموو ،قون قخوولل 

 املتنلع .
ُهمْ  َوِإذا ُكْنحَل ِفيِهْم فَأََقْمحَل هَلُُم الصَّالَة،فَوْلتَوُقْم نائَِف    » وا فَوْلَيُكلنُولا فَِإذا َسوَجدُ َيْأُخُذوا َأْسوِلَحتَوُهْم،َمَعَك َولْ  ِمنوْ

 « ..ُهمْ ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحتوَ  اْأُخُذو َوْليَ َمَعَك. ِمْن َوراِئُكْم.َوْلَتْأِت نائَِف   أُْخرى  َْ ُيَصُللا فَوْلُيَصُللا
علووى حووني تقوو  األوىل. واملعوو :إذا كنووحل فوويهم فووأ تهم يف الصووالة،فلتقم نائفوو  موونهم تصوولك معووك الركعوو 
عوووحل فأخوووذت ألوىل رجانائفووو  أخووورى  سووولحتها مووون ورائكوووم حلمايتكم.فوووإذا أاوووحل الطائفووو  األوىل الركعووو  

ا يسوولم ذلك.)وهنكووحل يف احلراسوو  و  تصل.فلتصوول معووك ركعوو   مكووان احلراسوو ،وجاءت الطائفوو  الوويت كانوو
 ا مام إذ يكلن قد أمت صالته ركعتني(.

ائفوو  ا الطبينمووا هرسووه -سوولم عندئووذ عووكء الطائفوو  األوىل فتقضووك الركعوو  الثانيوو  الوويت فاتتهووا مووع ا مام.وت
 .ما هرسها الطائف  األوىل .ينب - عكء الثاني  فتقضك الركع  األوىل اليت فاتتها وتسلم مث -الثاني  

كوووذلك موووع خلفائوووه وأمرائوووه،وأمراء املسووولمني و  - -وبوووذلك تكووولن الطائفتوووان قووود صووولتا إبمامووو  الرسووولل 
 )منهم( يف كل معرك .

لَو   كُ ْسوِلَحِتُكْم َوأَْمِتَعتِ أَ لُولَن َعوْن ْل تَوْغفُ َوْلَيْأُخُذوا ِحوْذَرُهْم َوَأْسوِلَحتَوُهْم.َوقَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا لَو» ْم،فَوَيِميلُولَن َعلَوْيُكْم َميوْ
فتيكوووود هووووذ  والقرون ار،..وهووووك رغبوووو  يف نفوووولس الكفووووار عووووا  املوووويمنني قائم .والسوووونلن تتوووولاىل،« واِحووووَدة  

ما يضووع مو  للمعركوو .كطوو  العااحلقيقو ،اليت وضووعها اّلِل يف قلولب اجململعوو  امليمنو  األوىل.وهوول يضووع هلوا اا
 هذا النحل الذي رأينا يف صالة اال .هلا ااط  احلركي  أحياان.على 

ه أن يلقووووع ك مووون كوووأنعلوووى أن هوووذا احلذر،وهوووذ  التعب ووو  النفسوووي ،وهذا ا سوووتعداق ابلسوووال  املسوووتمر،لي
ْن َمطَوور ،أَْو  ِمووُكووْم أَذى  بِ ْن كوواَن إِ َو  ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم  »املسوولمني يف املشووق .فهم ذخووذون منووه بقوودر الطاقوو :

وووُتْم َمْرضوووى،أَنْ  ذ احلوووذر فيووود.ويكفك أخوووييشووو ،و   فحمووول السوووال  يف هوووذ  احلالووو « َتَضوووُعلا َأْسوووِلَحَتُكمْ  ُكنوْ
 « ..نا  ذااب  ُمِهيعَ ِفرِيَن َوُخُذوا ِحْذرَُكْم.ِإنَّ اّللََّ أََعدَّ لِْلكا»وتلقع علن اّلِل ونصر :
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 لوذي أعود  اّللِ اهوني امل ولعل هوذا ا حتياط،وهوذ  اليقظ ،وهوذا احلوذر يكولن أقاة ووسويل  لتحقيو  العوذاب
لنصور والثقو  يف ا لوك احلوذرللكافرين.فيكلن امليمنلن هم ستار قدرته وأقاة مشوي ته ..وهوك الطمأنينو  موع ذ

ُتُم الصَّووالَة فَوواذْكُ ..»علووى قوولم أعوود اّلِل هلووم عووذااب مهينووا  ُكْم.فَووِإَذا َوقُوعُوولقا  َوَعلووى ُجُنلبِ   ِقيامووا  ُروا اّللََّ فَووِإذا َقَضوويوْ
ُتْم فَأَِقيُملا الصَّالَة.ِإنَّ الصَّالَة كاَنحْل َعَلى اْلمُ اْنَمْأنوَ   « ..ْلُقل    ِكتااب  مَ ْيِمِننيَ نوْ

 ةفهوووذ  هوووك العووودوهكوووذا يووولجههم إىل ا تصوووال ابّلِل يف كووول حوووال،ويف كووول وضوووع،إىل جانوووه الصوووالة ..
 الكثى،وهذا هل السال  الذي   يبلى ..

عنوه  لوذي هوديناقصور ااول  ا - ..أقيملهوا كاملو   مو  بوال قصور« الةَ فَأَِقيُملا الصَّو»فأما حني ا نم نان 
ىل هوووك فريضووو  ذات وقوووحل حمووودق ألقائهوووا.ومَّت زالوووحل أسوووباب الرخصووو  يف صوووف  مووون صوووفاهتا عووواقت إف -

 صفتها املفروض  الدائم .
ريوو  رأيهووم يف عوودم قضوواء الظاه..ذخووذ  «قُوول   ِإنَّ الصَّووالَة كانَووحْل َعلَووى اْلُمووْيِمِننَي ِكتووااب  َملْ »وموون قللووه تعوواىل:

.فموووووَّت فوووووات ا املعنيالفائتووووو  مووووون الصوووووالة ألووووووا   عوووووزي و  تصووووو .ألن الصوووووالة   تصووووو  إ  يف ميقاهتووووو
ْي يف ني التبكوووووامليقووووات،فال سووووبيل  قاموووو  الصووووالة ..وا؟مهوووولر علووووى صووووح  قضوووواء الفلائووووحل.وعلى هسوووو

 ت الفروع ..األقاء،والكراهي  يف التأخْي ..و  ندخل بعد هذا يف تفصيال
 الاش يع عل  المضي في ال هاد 104الدرس السادس:

مليمنوو  ا ويلمووك القلوولبوحووتم هووذا الوودرس ابلتشووجيع علووى املضووك يف ا؟هوواق مووع األ  والضوو  والكووالل ..
غوووووووواايت ملسوووووووو  عميقوووووووو  ملحيوووووووو ،اك أعمووووووووا  هووووووووذ  القلوووووووولب،وتلقك الضوووووووولء القوووووووولي علووووووووى املصووووووووائر وال

ُْم ذَْ ُمولَن فَوابِْتغاِء اْلَقوْلِم.ِإْن َتُكلنُولا َشْلَ  َو  هَتُِنلا يف »وا عاهات: .َوتَوْرُجولَن ِموَن اّللَِّ موا   َلُمولَن َكموا َشَْلُملنَ ِإوَّ
ُ َعِليما  َحِكيما    « ..يَوْرُجلَن.وَكاَن اّللَّ

 ..  الصراعإون كلمات معدوقات.يضعن ااطلط احلا  ،ويكشفن عن الشق  البعيدة،بني جبهيت
لك ذكو.إن أعوداءهم  .تمللنوه ُييمنني ُيتمللن األ  والقر  يف املعركو  ..ولكونهم ليسولا وحودهم الوذين إن امل

 لن إىل اّللِ ني يتلجهوووووويتووووووأمللن وينوووووواهلم القوووووور  والوووووواواء ..ولكوووووون كووووووتان بووووووني هووووووي ء وهووووووي ء ..إن املوووووويمن
رتقبوولن عنوود  ي،و  ّللِ  هوواقهم،ويرتقبلن عنوود  جووزاءهم ..فأمووا الكفووار فهووم ضووائعلن مضوويعلن،  يتجهوولن 

 كي ا يف احلياة و  بعد احلياة ..
ل الكفوووووار إذا احتموووووفووووإذا أصووووور الكفووووار علوووووى املعركووووو ،فما أجوووودر املووووويمنني أن يكلنوووولا هوووووم أكووووود إصوووورارا،و 

 لا عوون ابتغوواءن   يكفووآ مها،فمووا أجوودر املوويمنني ابلصووث علووى مووا ينوواهلم موون آ م.ومووا أجوودرهم كووذلك أ
 .ن الدين ّللِ تن  ويكل ل،وتعقه آترهم،حَّت   تبقى هلم قلة،وحَّت   تكلن فالقلم ومتابعتهم ابلقتا

ويربل علوى الطاقو ، ا املشوق وإن هذا هلل فضل العقيدة يف اّلِل يف كل كفا .فهنوا  اللحظوات الويت تعلول فيهو
ن هووووووذا املوووووودق موووووو األ  علووووووى ا حتمال.وُيتوووووواج القلووووووه البشووووووري إىل موووووودق فووووووائخ وإىل زاق.هنالووووووك ذيت

 عني،وذيت الزاق من ذلك الكن  الرحيم.امل
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الفوريقني  يقني.ألن كوالمون الفور  ولقد كان هذا التلجيه يف معرك  مكشلف  متكاف  .معرك  ذ  فيها املتقاتللن
 ُيمل سالحه ويقاتل.

 غْي.لقاعدة   تتا..ولكن  ولر ا أتحل على العصب  امليمن  ف ة   تكلن فيها يف معرك  مكشلف  متكاف  
مون و قضوه الوداخلك ه.من تنالبانل   يكلن بعافيو  أبودا،حَّت ولول كوان غالبوا  إنوه يالقوك اهل م مون قاخلوفا

 صراع بعضه مع بعخ.ومن صراعه هل مع فطرة األكياء ونبائع األكياء.
 .وها كذلك ذ ،فإن عدوسبيل العصب  امليمن  حين ذ أن هتمل و  تنهار.وأن تعلم أوا إن كانحل ش 

 وهوووذا هووول مفووور اء العمي .ز .وهوووذا هووول العووو.« َوتَوْرُجووولَن ِموووَن اّللَِّ موووا   يَوْرُجووولنَ ..»أنووولاع.والقر  ألووولان واأل  
ُ َعِليما  َحِكيما  ..»الطري   طوه هلوا يصو  للونفك موا القللب.وي ..يعلم كي  تعوتلج املشواعر يف« وَكاَن اّللَّ

 من األ  والقر  ..
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 [113إل   105(:اآليات 4  النساء )]سور:الوحد  الماشر 

 ا نصاف والحكم بالمدل

 
( 105نَي َخِصووويما  ) َو  َتُكوووْن لِْلخوووائِنِ ا أَراَ  اّللَُّ اِس ِ وووِإانَّ أَنْوزَْلنوووا إِلَْيوووَك اْلِكتووواَب اِبحْلَووو ِِ لِوووَتْحُكَم بَووونْيَ النَّووو} 

َ كاَن َغُفلرا  َرِحيموا  )    ُيُِوُه َموْن  ِإنَّ اّللََّ  اِقْل َعوِن الَّوِذيَن َحْتوانُلَن أَنْوُفَسوُهمْ ( َو  ُعو106َواْستَوْغِفِر اّللََّ ِإنَّ اّللَّ
ضوى ْذ يُوبَويِِتُولَن موا   يَورْ َل َمَعُهوْم إِ ُفلَن ِموَن اّللَِّ َوُهو( َيْسوَتْخُفلَن ِموَن النَّواِس َو  َيْسوَتخْ 107كاَن َخلَّاان  أَيِيما  )

ُ ِ وو ُهْم يف احْلَيوواةِ ( هووا أَنْوووتُ 108ا يَوْعَملُوولَن حمُِيطووا  )ِموَن اْلَقووْلِل وَكوواَن اّللَّ َمووْن ُاوواِقُل الووُدنْيا فَ  ْم هووُي ِء جوواَقْلُتْم َعوونوْ
ُهْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  أَْم َمْن َيُكلُن َعلَوْيِهْم وَكِويال   َ ِر اَوَموْن يَوْعَموْل ُسولءا  أَْو َيْظلِوْم نَوْفَسوُه مُثَّ َيْسوتَوْغفِ  (109 )اّللََّ َعنوْ ّللَّ

ِد اّللََّ َغُفلرا  َرِحيما  ) ُ عَ ا َيْكِسُبُه َعلى نَوْفِسوِه َو ( َوَمْن َيْكِسْه ِإمْثا  فَِإ َّ 110اَِ ( 111ِليموا  َحِكيموا  )كواَن اّللَّ
لَووْل  َفْضووُل اّللَِّ َعَلْيووَك وَ ( 112) َوِإمْثووا  ُمِبينووا  َل ُّبْتوواان   اْحَتَمووَوَمووْن َيْكِسووْه َخِطي َوو   أَْو ِإمْثووا  مُثَّ يوَووْرِم بِووِه بَرِي ووا  فَوَقوودِ 

ُهْم أَْن ُيِضووُللَ  َومووا ُيِضووُللنَ  ووحْل نائَِفوو   ِموونوْ ُ َعَلْيووَك  َومووا َيُضووُروَنَك ِمووْن َكووأَنْوُفَسووُهمْ   ِإ َّ َوَرمْحَتُووُه هَلَمَّ ْكء  َوأَنْوووَزَل اّللَّ
 { (113ِظيما  )عَ  َعَلْيَك  اّللَِّ َفْضلُ  اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ  َوَعلََّمَك ما  َْ َتُكْن تَوْعَلُم وَكانَ 

 عدل ا سالا –مقدمة الوحد   

 -وحوودها  -.وتشووهد .هووذ  اهلايت هكووك قصوو    تعوور  هلووا األرم نظووْيا،و  تعوور  هلووا البشووري  كووبيها 
م،ومهما صوفحل صولرهتمهموا ارتفوع  - ن هذا القرآن وهذا الدين   بد أن يكلن من عند اّلِل ألن البشر 

سووتلي الووذي تشوووْي إىل هووذا امل - نفسووهم  -رتفعووولا ي  ميكوون أن  -حهم،ومهمووا اسووتقامحل نبووائعهم أروا
 -  إليوه البشوري   تصوعد إليه هوذ  اهلايت إ  بولحك مون اّلِل ..هوذا املسوتلي الوذي يرسوم خطوا علوى األفو 

 اللقووحل الووذي  يفإنووه صووعلق إليووه أبوودا إ  يف لوول هووذا املوونهج كووذلك  و  الووك ال -إ  يف لوول هووذا املوونهج 
لمني  سوالم واملسوايمو ،على كان اليهلق يف املدين  يطلقلن كل سهامهم املسملم ،اليت هليها جعبوتهم الل 

ملسوولم ..يف  الصوو  اوالوويت حكووحل هووذ  السوولرة وسوولرة البقوورة وسوولرة آل عمووران جانبووا منهووا وموون فعلهووا يف
هلوووم الطريووو   ،وير لنني ويشوووجعلن املنوووافقنياللقوووحل الوووذي كوووانلا فيوووه ينشووورون األكاذيوووه وييلبووولن املشووورك

لن رسوال  وُيواوللولحك والويطلقلن ا كاعات ويظلللن العقولل ويطعنولن يف القيواقة النبلي ،ويشوككلن يف ا
 رج من ااا تفسي  اجملتمع املسلم من الداخل،يف اللقحل الذي ييلبلن عليه خصلمه ليهامجل 

  بوني قوريب واملصولحوكوائج الو ي  موا يوزال هلوا آترهوا يف النفولس وا سالم انكىء يف املدين ،ورواسه ا؟اهل
لصو  املسولم اى ااسوك بعخ املسلمني وبعخ املشوركني واملنوافقني واليهولق أنفسوهم،اثل خطورا حقيقوا علو

 علوى رسولل اّللِ ا تتنزل،وتناسقه ..يف هذا اللقحل احلرج،ااطر،الشديد ااطولرة ..كانوحل هوذ  اهلايت كلهو
- - علوووووى  لتووووودين الوووووذين تمووووورواو ماعووووو  املسلم ،لتنصووووو  رجوووووال يهووووولقاي،اهتم للموووووا بسووووورق  وعلوووووى ا؟

جنوود ،يف مقاوموو  هووذا و  - -اهتامووه،وهم بيووحل موون األنصووار يف املدين .واألنصووار يلم ووذ هووم عوودة الرسوولل 
 الكيد الناصه من حلله،ومن حلل الرسال  والدين والعقيدة ا؟ديدة ... 
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عدالوو  والتسووامك  مث أي كوالم ميكوون أن يرتفووع ليصو  هووذا املسووتليف وكوول  أي مسوتلى هووذا موون النظافو  وال
كالم،وكل تعلي ،وكل تعقيه،يتهاوى قون هذ  القم  السامق  اليت   يبلغها البشور وحودهم.بل   يعرفهوا 
البشوور وحوودهم.إ  أن يقوواقوا  وونهج اّلِل،إىل هووذا األفوو  العلوولي الكوورمي اللضووكء ف  والقصوو  الوويت رويووحل موون 

َعِن اْبِن َعبَّاس  , قَوْللُُه:ِإانَّ أَنْوزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب اِبحلَْ ِِ لِوَتْحُكَم بَونْيَ فمصاقر يف سبه نزول هذ  اهلايت  عدة
ُ َوَ  َتُكْن لِْلَخائِِننَي َخِصيم ا َوَذِلَك أَنَّ نَوَفر ا ِمَن اأْلَْنَصاِر َغَزْوا َمَع النَّو يف بَوْعوِخ َغَزَواتِوِه ِلِِ النَّاِس ِ َا أَرَاَ  اّللَّ

, فَوَقوواَل:ِإنَّ , َفُسوورَِقحْل ِقرْع  أِلََحووِدِهْم , فَووَأَلنَّ ِّبَووا َرُجووال  ِمووَن اأْلَْنَصوواِر , فَووأََتى َصوواِحُه الوودِِرِْع َرُسوولَل اّللَِّ 
َهوا فَأَْلَقاَهوا يف بَوْيوحِل , فَوَلمَّا رََأى نُْعَمَ  ْبَن أَُبْْيِ   َسَرَ  ِقْرِعك .فَأيت بِِه َرُسلُل اّللَِّ  السَّارُِ  َذِلَك , َعَمَد إِلَيوْ

تُوَهوووا يف بَوْيوووحِل فُووواَلن  , َوَسوووتُ  لَجُد ِعْنووووَدُ  َرُجووول  بَووورِيء  , َوقَووواَل لِنَوَفووور  ِموووْن َعِشوووْيَتِِه:ِإيِنِ قَوووْد َغيوَّْبوووحُل الووودِِرَْع َوأَْلَقيوْ
لا:اَي نَوِلَّ اّللَِّ ِإنَّ َصواِحبَوَنا بَورِيء  , َوِإنَّ َسوارَِ  الودِِرِْع فُواَلن  , َوقَوْد َأَحْطنَوا لَوْيال  , فَوَقوالُ .فَاْنطََلُقلا ِإىَل َنِلِِ اّللَِّ 

ُ بِووكَ  ووا , فَاْعووُذْر َصوواِحبَوَنا َعلَووى ُرُءوِس النَّوواِس َوَجوواِقْل َعْنووُه , فَِإنَّووُه ِإْن َ ْ يَوْعِصووْمُه اّللَّ يَوْهلِووْك .فَقوواَم  بِووَذِلَك ِعْلم 
ُ:ِإانَّ أَنْوزَْلنَوا إِلَْيوَك اْلِكتَواَب اِبحْلَو ِِ لِوَتْحكُ ّللَِّ َرُسلُل ا َم بَونْيَ النَّواِس َفَثَّأَُ  َوَعوَذرَُ  َعلَوى ُرُءوِس النَّواِس , فَوأَنْوَزَل اّللَّ

وونَوُهْم ِ َووا أَنْوووَزَل ا ُ َوَ  َتُكووْن لِْلَخووائِِننَي َخِصوويم ا يَوُقوولُل:" اْحُكووْم بَويوْ َ ِ َوا أَرَاَ  اّللَّ ُ إِلَْيووَك يف اْلِكتَوواِب َواْسووتَوْغِفِر اّللَّ ّللَّ
وووا َوَ  ُعَووواِقْل َعوووِن الَّوووِذيَن َحْتَوووانُلَن أَنْوُفَسوووُهْم اهْليَوووُ  , مُثَّ قَووواَل لِلَّوووذِ  َ َكووواَن َغُفووولر ا َرِحيم  يَن أَتَووووْلا َرُسووولَل اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ

 َْيْسووَتْخُفلَن ِمووَن النَّوواِس َوَ  َيْسووَتخ: ُفلَن ِمووَن اّللَِّ ِإىَل قَوْللِووِه:أَْم َمووْن َيُكوولِن َعلَووْيِهْم وَكِوويال  يَوْعووِب الَّووِذيَن أَتَوووْلا لَْيال 
تَوواان  ُمْسووَتْخِفنَي اِبْلَكووِذِب .مُثَّ قَوواَل:َوَمْن َيْكِسووْه َخِطي َوو   أَْو ِإمْث ووا مُثَّ يوَووْرِم بِووِه بَرِي  ووا فَوَقووِد اْحَتَمووَل ّبُْ َرُسوولَل اّللَِّ 

 .657ا ُمِبين ا يَوْعِب:السَّارَِ  َوالَِّذيَن ُاَاِقُللَن َعِن السَّارِِ  "َوِإمْث  
وابن زيود وغوْيهم يف هووذ  اهليو  أووا أنزلوحل يف سوار  بوب أبووْي  ،والسودى،وقتاقة،وعكرم ،وكوذا ذكور جماهد

 658وهك متقارب .،على اختال  سياقاهتم
،وََكاَن ُبَشوْْي  َرُجوال   وَعْن قَوَتاَقَة ْبِن النُوْعَماِن،قَاَل:َكاَن أَْهلُ  ور  بَوْيحل  ِمنَّوا يُوَقواُل هَلُْم:بَونُول أُبَوْْيِ   ِبْشور  َوُبَشوْْي  َوُمَبشِِ

وووْعَر يَوْهُجووول بِوووِه َأْصوووَحاَب َرُسووولِل اّللَِّ  مُثَّ يَوْنَحلُوووُه بَوْعوووَخ الَعوووَرِب مُثَّ يَوُقلُل:قَووواَل فُووواَلن  َكوووَذا ُمَناِفق وووا يَوُقووولُل الشِِ
وْعَر ِإ َّ َهوَذا ااَِبيوُة،أَْو َكَموا َع َأْصَحاُب َرُسلِل اّللَِّ وََكَذا،فَِإَذا  َِ  وْعَر قَواُللا:َواّللَِّ َموا يَوُقولُل َهوَذا الشِِ َذلِوَك الشِِ

ْسوواَلِم،وََكاَن النَّوواُس قَوواَل الرَُّجُل،َوقَوواُللا:اْبُن األُبَووْْيِِ  قَاهَلَا،قَاَل:وََكووانُلا أَْهووَل بَوْيووحِل َحاَجوو   َوفَاقَوو  ،يف ا؟َاِهِليَّووِ  َوا ِ 
ووووِعُْي،وََكاَن الرَُّجووووُل ِإَذا َكوووواَن لَووووُه َيَسووووار  فَوَقووووِدَمحْل َضوووواِفطَ   ِموووونَ  َِدينَووووِ  التَّْمووووُر َوالشَّ

َووووا نََعوووواُمُهْم اِبمل وووواِم ِمووووَن ِإ َّ  الشَّ
َو َها َفَخواَّ ِّبَوا نَوْفَسوُه،َوأَمَّا الِعيَواُل فَِإ َّ ا نََعواُمُهُم التَّْموُر َوالشَّوِعُْي،فَوَقِدَمحْل َضواِفطَ   ِموَن الدَّْرَمِك،ابْوَتاَع الرَُّجُل ِمنوْ

ْشوووورُبَِ  ِسوووو
َ
ْرَمِك َفَجَعلَووووُه يف َمْشووووَربَ   لَووووُه،َويف امل ووووك رِفَاَعووووُ  بْووووُن َزيْوووود  مِحْووووال  ِمووووَن الوووودَّ وووواِم فَابْوتَوووواَع َعمِِ اَل   َوِقرْع  الشَّ

،فَوُعِدَي َعَلْيووووِه ِمووووْن َهْووووحِل البَوْيحِل،فَونُ  ووووك َوَسووووْي   وووواَلُ ،فَوَلمَّا َأْصووووَبَ  أََ ين َعمِِ َْشوووورُبَُ ،َوأُِخَذ الطََّعوووواُم َوالسِِ
ِقبَووووحْل امل

َلِتنَوووا َهوووِذِ ،فَوُنِقَبحْل َمْشوووَربَوتُوَنا فَوووُذِهَه ِبطَ  نَوووا يف لَيوْ َعاِمنَوووا َوِسووواَلِحَنا رِفَاَعوووُ ،فَوَقاَل:اَي ابْوووَن َأِخوووك ِإنَّوووُه قَوووْد عُوووِدَي َعَليوْ
                                                 

 ( فيه ضع  9494َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )  - 657
 (405 / 2) -قار نيب   -تفسْي ابن كثْي  - 658
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لَووِ ،َوَ  نوَووَرى ِفيَموو.قَاَل:فَوَتَحسَّْسوَنا  اِر َوَسووأَْلَنا َفِقيووَل لََنا:قَووْد رَأَيْونَووا بَووِب أُبَووْْيِ   اْسووتَوْلَقُدوا يف َهووِذِ  اللَّيوْ ا نوَووَرى يف الوودَّ
اِر:َواّللَِّ َمووا نوُووَرى َصوو اِحَبُكْم ِإ َّ لَِبيووَد ِإ َّ َعلَووى بَوْعووِخ نََعاِمُكْم،قَاَل:وََكوواَن بَونُوول أُبَووْْيِ   قَوواُللا َوحَنْووُن َنْسووَأُل يف الوودَّ

َفُه َوقَوواَل:أاََن َأْسوورُِ  ف فَوووَلاّللَِّ  ووَع لَِبيوود  اْخووَ ََط َسوويوْ ،َرُجل  ِمنَّووا لَووُه َصوواَل   َوِإْسوواَلم ،فَوَلمَّا  َِ  لَُيَخوواِلطَنَُّكْم بْووَن َسووْهل 
َهوا  اِر َحوَّتَّ َهَذا السَّْيُ  أَْو لَتُوبَويُِِننَّ َهِذِ  السَّورَِقَ ،قَاُللا:إِلَْيَك َعنوْ أَيُوَهوا الرَُّجوُل َفَموا أَنْوحَل ِبَصاِحِبَها،َفَسوأَْلَنا يف الودَّ

وووووك:اَي ابْوووووَن َأِخوووووك لَوووووْل أَتَوْيوووووحَل َرُسووووولَل اّللَِّ  ُوووووْم َأْصوووووَحاُّبَا،فَوَقاَل ِ  َعمِِ فَوووووذََكْرَت َذلِوووووَك لَوووووُه،قَاَل َ ْ َنُشوووووكَّ َأوَّ
وووك رِفَاَعوووَ  بْوووِن َزيْووود  فَونَوَقبُووولا فَوُقْلوووحُل:إِ قَوَتاَقُة:فَأَتَوْيوووحُل َرُسووولَل اّللَِّ  نَّ أَْهوووَل بَوْيوووحل  ِمنَّوووا أَْهوووَل َجَفاء ،َعَموووُدوا ِإىَل َعمِِ

َنا ِساَلَحَنا،فََأمَّا الطََّعواُم فَواَل َحاَجوَ  لَنَوا فِ  :" " يوِه،فَوَقاَل النَّوِلُ َمْشَربَ   َلُه،َوَأَخُذوا ِساَلَحُه َونََعاَمُه،فَوْلَْيُُقوا َعَليوْ
ُهْم يُوَقواُل َلُه:أَُسوْْيُ بْوُن عُوْرَوَة َفَكلَُّمولُ  َسآمُ  يف َذِلَك،فَواْجَتَمَع ُر يف َذِلَك " "،فَوَلمَّا  ََِع بَوُنل أَُبْْيِ   أَتَوْلا َرُجال  ِمونوْ

اِر،فَوَقاُللا:اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإنَّ قَوَتاَقَة ْبَن النُوْعَماِن َوَعمَّ  ُه َعَموَدا ِإىَل أَْهوِل بَوْيوحل  ِمنَّوا أَْهوِل يف َذِلَك اَنس  ِمْن أَْهِل الدَّ
،قَوواَل قَوَتاَقُة:فَأَتَوْيووحُل َرُسوولَل اّللَِّ  ،يَوْرُملَوُْم اِبلسَّوورَِقِ  ِمووْن َغووْْيِ بَويِِنَوو   َوَ  يَوَبحل  َفَكلَّْمتُووُه،فَوَقاَل:" "  ِإْسوواَلم  َوَصوواَل  

ُهْم ِإْسوووووووواَلم  وَ  وووووووورَِقِ  َعلَووووووووى َغووووووووْْيِ يَوبَووووووووحل  َوبَويِِنَوووووووو   َعَمووووووووْدَت ِإىَل أَْهووووووووِل بَوْيووووووووحل  ذُكِووووووووَر ِموووووووونوْ َصوووووووواَل   تَوووووووووْرِميِهْم اِبلسَّ
ووك رِفَاَعووُ  "،قَاَل:فَوَرَجْعووحُل،َوَلَلِقْقُت َأيِنِ َخَرْجووحُل ِمووْن بَوْعووِخ َموواِ  َوَ ْ أَُكلِِووْم َرُسوولَل اّللَِّ  يف َذِلَك،فَووَأَ ين َعمِِ

ْسووتَوَعاُن،فَوَلْم يَوْلبَووْة أَْن نوَووَزَل ُه ِ َووا قَوواَل ِ  َرُسوولُل اّللَِّ فَوَقوواَل:اَي ابْووَن َأِخووك َمووا َصوونَوْعحَل ف فََأْخَثْتُوو
ُ
ُ امل ،فَوَقوواَل:اّللَّ

ُ َوَ  َتُكوْن لِْلَخو  ائِِننَي َخِصويم ا بَوِب أُبَوْْيِ   الُقْرآُن ِإانَّ أَنْوزَْلَنا إِلَْيَك الِكتَواَب اِبحلَو ِِ لِوَتْحُكَم بَونْيَ النَّواِس ِ َوا أَرَاَ  اّللَّ
َ َكاَن َغُفلر ا َرِحيم ا َوَ  ُعَاِقْل َعوِن الَّوِذيَن حَْ  َ َ  َواْستَوْغِفِر اّللََّ َأْي ِ َّا قُوْلحَل لَِقَتاَقَة ِإنَّ اّللَّ تَوانُلَن أَنْوُفَسوُهْم ِإنَّ اّللَّ

ووا َيْسووَتْخُفلَن ِمووَن النَّوواِس َوَ  َيْسووَتْخُفلَن ِموونَ  َغُفوولر ا  -ِإىَل قَوْللِووِه  - اّللَِّ َوُهووَل َمَعُهووْم ُيُِووُه َمووْن َكوواَن َخوولَّاان  أَيِيم 
َووا َيْكِسووُبُه َعلَووى نَوْفِسووِه  َ َلَغَفووَر هَلُووْم َوَمووْن َيْكِسووْه ِإمْث ووا فَِإ َّ ووا َأْي:لَووْل اْسووتَوْغَفُروا اّللَّ َوِإمْث ووا ُمِبين ووا  -ِإىَل قَوْللِووِه  -َرِحيم 

ووا نوَووَزَل الُقووْرآُن أَتَووى  -ِإىَل قَوْللِووِه  -َعَلْيووَك َوَرمْحَتُووُه قَوووْلهَلُْم لَِلِبيوود  َولَووْلَ  َفْضووُل اّللَِّ  ووا فَوَلمَّ َفَسووْلَ  نُوْيتِيووِه َأْجوور ا َعِظيم 
وواَلِ ،وََكاَن َكووْيخ ا قَووْد َعَشووا َرُسوولُل اّللَِّ  ووك اِبلسِِ ووا أَتَوْيووحُل َعمِِ وواَلِ  فَوووَرقَُّ  ِإىَل رِفَاَعووَ ،فَوَقاَل قَوَتاَقُة:َلمَّ أَْو  -اِبلسِِ

وووواَلِ  قَوووواَل:اَي ابْووووَن َأِخك،ُهووووَل يف َسووووبِ  -ا َعَسوووو تُووووُه اِبلسِِ ،فَوَلمَّا أَتَويوْ يِل يف ا؟َاِهِليَّووووِ ،وَُكْنحُل أَُرى ِإْسوووواَلُمُه َمووووْدُخل  
ْشورِِكنَي،فَونَوَزَل َعلَوو

ُ
،فَوَعَرفْوحُل أَنَّ ِإْسواَلَمُه َكواَن َصووِحيح ا،فَوَلمَّا نوَوَزَل الُقوْرآُن حَلِووَ  ُبَشوْْي  اِبمل ى ُسواَلَفَ  بِْنوحِل َسووْعِد اّللَِّ

َ لَوُه اهلُوَدى َويَوتَّبِوْع َغوْْيَ َسوبِ  ُ َوَمْن ُيَشاِقِ  الرَُّسلَل ِمْن بَوْعِد َما تَوبَونيَّ وْيِمِننَي نُوَللِِوِه َموا تَووَلىلَّ اْبِن ُ َيََّ  فَأَنْوَزَل اّللَّ
ُ
يِل امل

َ َ  يَوْغفِ  ُر أَْن ُيْشَرَ  بِِه َويَوْغِفُر َما ُقوَن َذِلَك ِلَموْن َيَشواُء َوَموْن ُيْشورِْ  اِبّللَِّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصْي ا ِإنَّ اّللَّ
ووا نوَووَزَل َعلَووى ُسوواَلَفَ  َرَماَهووا َحسَّوواُن بْووُن َتبِووحل  ِ َبْويَووات  ِمووْن ِكووْعر ،فََأَخذَ  ا فَوَلمَّ ْت َرْحلَووُه فَوَقووْد َضوولَّ َضوواَل   بَِعيوود 

ووواَن ف َموووا ُكْنوووحَل فَوَلَضوووَعْتُه َعلَوووى رَْأِسوووهَ  ا مُثَّ َخَرَجوووحْل بِوووِه فَوَرَموووحْل بِوووِه يف األَْبطَوووِ ،مُثَّ قَاَلحْل:أَْهوووَدْيحَل ِ  ِكوووْعَر َحسَّ
 659َشْتِيِب خِبَْْي  ."

                                                 
ِْمِذيِِ و اْ؟َاِمُع الصَِّحيُ  << ) - 659  ( وصح  إرساله 3109ُسَنُن ال ِِ

حول :أى سوى :ضوع  بصور  يينم وغوْي  يعالدرمك :الدقي  ااالا املنقَّى األبيخ ياملشرب  :الغرف  العالي  يالضافط  :القولم البولن الطعوا
 ينسبه إىل بعخ العرب
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را ئوو  بووريء أموووإن كانووحل تث  -إن املسووأل    تكوون جموورق تثئوو  بووريء ،تموورت عليووه عصووب  لتلقعووه يف ا هتووام 
 ذي   مييوول مووعكووث موون ذلك.كانووحل هووك إقاموو  امليووزان الووإ ووا كانووحل أ -اّلِل هووائال يقيوول الوولزن يف ميووزان 

 ألحلال.اهللى،و  مع العصبي ،و  يتأرج  مع امللقة والشنآن أاي كانحل املالبسات وا
واسووه ع عووالج ر موووكانووحل املسووأل  هووك تطهووْي هووذا اجملتمووع ا؟ديوود وعووالج عناصوور الضووع  البشووري فيووه 

 -بوووني النووواس  صووولرها حوووَّت يف صووولرة العقيووودة،إذا تعلووو  األمووور إبقامووو  العووودل ليف كووو -ا؟اهليووو  والعصوووبي  
الووويت    صووولب  املتينووو نظيفووو  الوإقامووو  هوووذا اجملتموووع ا؟ديد،الفريووود يف  ريووو  البشوووري ،على القاعووودة الطيبووو  ال

ان ت  ولقووود كووووالشوووهلا تدنسوووها كووولائه اهلووولى واملصووولح  والعصوووبي ،واليت   ت جووورج موووع األهووولاء وامليووولل
ميوووع هكوووذا ؟ هنوووا  أكثووور مووون سوووبه لإلغضووواء عووون احلووواقّ،أو عووودم التشوووديد فيوووه والتنديووود بوووه وكشوووفه

 لى هذا النحل العني  املكشل  ..ع -األبصار.بل فضحه بني الناس 
لازين ل كانووحل مووكووان هنووا  أكثوور موون سووبه،لل كانووحل ا عتبووار ات األرضووي  هووك الوويت تووتحكم وهكم.ولوو

م ه.أن هوووذا املوووترجوووع إليهوووا هوووذا املووونهج  كوووان هنوووا  سوووبه واضووو  عوووريخ .البشووور ومقاييسوووهم هوووك الووويت ي
رب ا سووووالم حوووو..يهوووولق الوووويت   توووودع سووووهما مسووووملما الكووووه إ  أنلقتووووه يف « يهوووولق»..موووون « يهوووولقي»

  ( لوك يف كول حقبون يكولن ذوأهله.يهلق الويت يوذو  منهوا املسولملن األمورين يف هوذ  احلقبو  )ويشواء اّلِل أ
عامول خوال  يف التن قويم األحقوا و  عود  و  نصوف ،و  تقويم اعتبوار ا لقيمو  واحودة مو يهلق اليت   تعر 

 مع املسلمني على ا نال  
لجووود هوووذا يلذين قووود وكوووان هنالوووك سوووبه آخووور وهووول أن األمووور يف األنصار.األنصوووار الوووذين آووا ونصوووروا.وا

ب  الشووقا   ي،يبعوود كووإىل يهلقاحلوواقّ بووني بعووخ بيوولهتم مووا يلجوود موون الضووغائن.بينما أن اعووا  ا هتووام 
 وهل أن بعضووهموكووان هنالووك سووبه تلووة.هل عوودم إعطوواء اليهوولق سووهما جديوودا يلجهلنووه إىل األنصووار.

ن لكون األمور كواو لتغريور  يسر  بعضا،مث يتهملن اليهلق  وهم   يدعلن هذ  الفرص  تفلحل للتشهْي ّبوا وا
ان أموور  سووالم.كاْية.الصووغْية يف حسوواب أكووث موون هووذا كلووه.كان أكووث موون كوول هووذ  ا عتبووار ات الصغ

فوو   تقوولم اباال ري .وهك تربيوو  هووذ  ا؟ماعوو  ا؟ديوودة لتوونهخ بتكاليفهووا يف خالفوو  األرم ويف قيوواقة البشوو
بشوري  وحوَّت تعور  ال يف األرم و  تنهخ بقياقة البشوري  حوَّت يتضو  هلوا مونهج فريود متفول  علوى كول موا

ي ووو  مووون نوووه كووول خبع.وحَّت ميحوووا كياووووا احيصوووا كوووديدا وتووونفخ يثبوووحل هوووذا املووونهج يف حياهتوووا اللاقعيووو 
جموورقا موون  - النوواس لووتحكم بووه بووني -ضووع  البشوور وموون رواسووه ا؟اهليوو .وحَّت يقووام فيهووا ميووزان العوودل 

يقووودرون  ي ا كبوووْيا  النووواس كوو مجيووع ا عتبوووار ات األرضي ،واملصوواحل القريبووو  الظاهرة،واملالبسوووات الوويت يراهوووا
لق الويت يوذو  ذاتوه،يف ميقاتوه ..موع يهولقي ..مون يهوبهذا احلاقّ  -سبحانه  -ار اّلِل على عاهله  واخت

صود كول موا ملنافقني،وتر بيونهم ا منها املسلملن األمرين إذ ذا  يف املدين  والويت تيلوه علويهم املشوركني،وتييد
ت ين ،والعوووداواديف امل يف جعبتهووا مووون مكووور وعربووو  وعلوووم هلوووذا الوودين  ويف فووو ة حرجووو  مووون حيووواة املسووولمني

 هي  ّبم من كل جانه.
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للجماعو   -سوبحانه  -يوه ووراء كل هذ  العداوات يهلق  اختار اّلِل هوذا احلواقّ يف هوذا الظر ،ليقولل ف
  ال للباقوووو   و هنووووا  جموووو املسوووولم  مووووا أراق أن يقلل،وليعلمهووووا بووووه مووووا يريوووود هلووووا أن تووووتعلم  وموووون مث   يكوووون

ال ملصوولح  جمووكوون هنووا  ييف إخفوواء مووا ُيرج،وتغطيوو  مووا يسوولء  و   للكياسوو   و  للسياسوو   و  للمهووارة
تمووول خالصووا،  ُي ألمووور جووداا؟ماعوو  املسوولم  الظاهريوو   ومراعووواة الظوورو  اللقتيوو  انيطووو  ّبووا  هنووا كووان ا

 الدهان و  التمليه  وكان هذا ا؟د هل أمر هذا املنهج الرابين وأصلله.
لوذي ذا املسوتلي اهولعودل يف املونهج وتنشور .وأمر العودل بوني الناس.ا وأمر هذ  األم  اليت تعد لتنهخ ّبوذا

   بلحك من اّلِل،وعلن من اّلِل.إ -الناس  بل   يعرفه -  يرتفع إليه الناس 
فْياهوا  -لزموان اموم علوى مودار يف مجيوع األ -وينظر ا نسان من هذ  القم  السامق  على السفل  اهلابط  

 ،هنا لرا م قيوووو..ويوووورى بووووني تلووووك القموووو  السووووامق  والسووووفل  اهلابطوووو  صووووخهنالووووك ..هنالووووك يف السووووفل  
ح    اللنن،ومصوولل ،ومصوولحوهنووا ،من الدهاء،واملراء،والسياس ،والكياس ،والثاع ،واملهارة،ومصوولح  الدو 
نظور يو .الودوق ..   .ن هتهوا ما؟ماع  ..إىل آخر األ اء والعنلاانت ..فإذا قق  ا نسان فيها النظر رأى 

تنوواير علووى سووف  إىل القموو  ..تصوواعدة موون ال -وحوودها  - نسووان موورة أخوورى فووْيى  وواذج األموو  املسوولم  ا
 مدار التاري ،وهك تتطلع إىل القم ،اليت وجهها إليها املنهج الفريد.

،يف ع عنوه الغطوواءتح  أن نرفويف أموم ا؟اهليوو  الغوابرة واحلاضورة،فال يسوو« العدالو »أموا العفون الوذي يسووملنه 
 ذا ا؟ل النظي  الكرمي ..واهلن نلاجه نصلص الدرس ابلتفصيل:مثل ه

 ذا السارق والنهي عن الدفاع عنه(109 -105:) الدرس ا ول

،لَِتْحُكَم بَوونْيَ النَّوو » َ  نَي َخِصيما .َواْسووتَوْغِفرِ ،َو  َتُكووْن لِْلخووائِنِ ا أَراَ  اّللَُّ اِس ِ ووِإانَّ أَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك اْلِكتوواَب اِبحْلَوو ِِ اّللَّ
َ كووووواَن َغُفووووولرا  َرِحيموووووا .َو  ُعووووواِقْل َعوووووِن الَّوووووِذيَن َحْتووووو وووووُه َموووووِإنَّ اّللََّ نْوُفَسوووووُهْم،انُلَن أَ ِإنَّ اّللَّ ْن كووووواَن َخووووولَّاان     ُيُِ

.وَ  وَكوواَن  -َن اْلَقووْلِل ْرضووى ِمووبَويِِتُوولَن مووا   يوَ ُهووْم ِإْذ يوُ ُهووَل َمعَ أَيِيما .َيْسووَتْخُفلَن ِمووَن النَّوواِس َو  َيْسووَتْخُفلَن ِمووَن اّللَِّ
ُ ِ وا يَوْعَملُوولَن حمُِيطا .هوا أَنْوووُتْم هووُي ِء جواَقْلُتْم َعوونوْهُ  ُهْم يوَووْلَم اْلِقياَمووِ ف أَْم نْيا،َفَمْن ُاوواِقُل اّللََّ حْلَيواِة الوودُ ْم يف ااّللَّ  َعونوْ

ف  «.َمْن َيُكلُن َعَلْيِهْم وَِكيال 
ايت وتفوويخ  جوول اهليفالغضووه للحوو ،والغْية علووى العوودل وتشوويع  إننووا حنووك يف التعبووْي صوورام ،يفل  منهووا

 منها:
تنزيووول الكتووواب إليوووه ابحلووو  لووويحكم بوووني النووواس  وووا أرا  ب - -وأول موووا يبووودو هوووذا يف توووذكْي رسووولل اّلِل 

ر اّلِل جيهوه  سوتغفااقل.وتل اّلِل.وإتباع هذا التذكْي ابلنهك عن أن يكلن خصيما للخائنني،يدافع عنهم وا
.َو  َتُكووْن  النَّوواِس ِ ووا أَراَ  اّللَُّ ْحُكَم بَوونْيَ ِإانَّ أَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك اْلِكتوواَب اِبحْلَوو ِِ لِووتَ »اقلوو .عوون هووذ  اجمل -حانه سووب -

َ كاَن َغُفلرا    « ..ا   َرِحيملِْلخائِِننَي َخِصيما .َواْستَوْغِفِر اّللََّ ِإنَّ اّللَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1078 

ووووم حتوووانلن أنفسوووهم.وتعليل   - -الوووذين جووواقل عووونهم مث تكووورار هوووذا النهوووك ووصووو  هوووي ء ااائنني،
َ   ُيُِوهُ َن أَنْوُفَسوهُ توانُل حَْ َو  ُعواِقْل َعوِن الَّوِذيَن «:»ذلك  ن اّلِل   ُيوه مون كوان خولاان أييموا  َموْن  ْم.ِإنَّ اّللَّ

 «.كاَن َخلَّاان  أَيِيما  
الويت  جها،ومباقئهوااع  ومنهم.فقد خانلا ا؟موهم خانلا غْيهم يف الظاهر.ولكنهم يف احلقيق  خانلا أنفسه

لرة أنفسوووهم يف صووو حتوووانلن ايزهوووا وتفرقها.وخوووانلا األمانووو  امللقووواة علوووى ا؟ماعووو  كلهوووا،وهم منهوووا ..مث هوووم
 .هم  ا أمثلا،ويعاقبأخرى.صلرة تعريخ أنفسهم لإلمث الذي اازون عليه كر ا؟زاء.حية يكرههم اّللِ 

نيسووها ألنفووك وتد..وصوولرة تلثوو  ايووانتهم ألنفسووهم،هك تلليووة هووذ  اوهووك خيانوو  للوونفك موون غووْي كووك 
َ   ُيُُِه َمْن كاَن َخلَّاان  »ابمليامرة والكذب واايان .  «..أَيِيما   ِإنَّ اّللَّ

ن    اووولز أبهم اّللِ وهوووذ  عقلبووو  أكوووث مووون كووول عقلبووو  ..وهوووك تلقوووك إىل جانبهوووا إُيووواء آخر.فالوووذين   ُيووو
يانو  اب مث واا عقوه اللصو أن ُيامك عونهم أحد.وقود كورههم اّلِل لوإلمث واايانو   ويااقل عنهم أحد،و  

ُهووْم ِإْذ َوُهووَل َمعَ  -ّللَِّ اُفلَن ِمووَن َيْسووَتخْ  َيْسووَتْخُفلَن ِمووَن النَّوواِس َو »تصوولير منفوور لسوولل  هووي ء االنوو  اهلمثووني:
 «...يُوبَويُِِتلَن ما   يَوْرضى ِمَن اْلَقْللِ 

ن موويبيتولن  اوهم يبيتولن مويو  قاعيو  إىل ا حتقووار والسوخري .زري   وا فيهوا مون ضووع  والتولاء،وهوك صولرة زر 
ميلووك  ا.بينما الووذيا و  ضوور الكيوود واملوويامرة واايانوو  ويسووتخفلن ّبووا عوون الناس.والنوواس   ميلكوولن هلووم نفعوو

زورون موون يوووهم فلن.النفووع والضوور معهووم وهووم يبيتوولن مووا يبيتوولن مطلووع علوويهم وهووم حفوولن نيوواهتم ويسووتخ
 لق فالقلل ما   يرضا   فأي ملق  يدعل إىل الزراي  وا ستهزاء أكثر من هذا امل

ُ ِ ا يَوْعَمُللَن حمُِيطا  »  معهوم إذ يبيتولن.واّلِل بكول بيتولن.واّللِ لن  وا يإمجا  وإنالقا ..فأين يوذهب«...وَكاَن اّللَّ
 ككء حمي  وهم هحل عينه ويف قبضتهف

ُهْم ِء جواَقْلتُ ْم هوُي هوا أَنْووتُ  »ليت يفل  منها الغضه علوى كول مون جواقل عون ااوائنني:وتستمر احلمل  ا ْم َعونوْ
ُهْم يَوْلَم اْلِقيا َ َعنوْ فْم َمْن َيكُ َمِ ف أَ يف احْلَياِة الُدنْيا.َفَمْن ُااِقُل اّللَّ  .«.لُن َعَلْيِهْم وَِكيال 

لوك تودفع عونهم ذ ا وهوك  وى ا؟ودال عونهم يف الودنيواللهم   جماقل عنهم يلم القيامو  و  وكيل.فموا جود
 اليلم الثقيلف

 قواعد في ا دانة والاوبة 112 - 110الدرس الثاني:

يووور لني.اكء تقر واجملووواق وبعووود هوووذ  احلملووو  الغاضوووب  علوووى االنووو  األمثووو ،والعتاب الشوووديد للمنوووافحني عووونهم
  الووويت قاعووودة العاقلوووعام .ال اء.ولقاعووودة ا؟وووزاءالقلاعووود العامووو  هلوووذ  الفعلووو  وآترها.وللحسووواب عليهوووا وا؟ز 

 -  اّلِل يتخلقووولا خبلووو يووونهم،وأنبيعامووول ّبوووا اّلِل العباق.ويطلوووه إلووويهم أن ُيووواوللا حماكاهتوووا يف تعووواملهم فيموووا 
و يَوْعَمْل ُسولءا  أَْو َيْظلِوْم نَوْفَسوُه،مُثَّ َيْسوتَوْغفِ َوَمنْ »فيها: -خل  العدل  َ اَِ َ َغُفوِر اّللَّ يموا .َوَمْن َيْكِسوْه لرا  َرحِ ِد اّللَّ

ُ َعِليمووا  َحكِ  ووا َيْكِسووُبُه َعلووى نَوْفِسووِه.وَكاَن اّللَّ بِووِه بَرِي ووا  فَوَقووِد  مُثَّ يوَووْرمِ ْه َخِطي َوو   أَْو ِإمْثووا ،َمووْن َيْكِسوويمووا  ..وَ ِإمْثووا  فَِإ َّ
 .. «اْحَتَمَل ُّبْتاان  َوِإمْثا  ُمِبينا  
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عضوهم بعضوا بأن يعوامللا  ك العبواقي  الويت يعامول ّبوا اّلِل عبواق  والويت ميلوإوا آايت يالّ تقرر املباقئ الكل
 ّبا،ويعامللا اّلِل على أساسها فال يصيبهم السلء.

ئووه يف العفوول مووذنه   اهليوو  األوىل تفووت  ابب التلبوو  علووى مصووراعيه،وابب املغفوورة علووى سووعته وتطمووع كوول
ِد اّللََّ ِر اّللََّ ْفَسُه،مُثَّ َيْستَوْغفِ َوَمْن يَوْعَمْل ُسلءا  أَْو َيْظِلْم نوَ »والقبلل:  «.. َغُفلرا  َرِحيما   اَِ

ظلووووم رة والرمحوووو  حيثمووووا قصووود  مسووووتغفر منيووووه ..والوووذي يعموووول السوووولء يملجوووولق للمغفووو -سووووبحانه  -إنوووه 
 ل.وعلوووى أيووو  حووواغوووْي .ويظلم نفسوووه.وقد يظلوووم نفسوووه وحووودها إذا عمووول السوووي   الووويت   تتعووودى كخصوووه .

  ذا بووال قيوود و ئبني.هكوو سووتقبل املسووتغفرين يف كوول حووني ويغفوور هلووم ويوورمحهم مووَّت جوواءو  فووالغفلر الوورحيم ي
 حيما ..كرط و  حجاب و  بِلاب  حيثما جاءوا  ئبني مستغفرين وجدوا اّلِل غفلرا ر 

يف كول  تثوْي ا؟وزاء،واليت سوالمك يفواهلي  الثاني  تقرر فرقي  التبع .وهك القاعدة اليت يقولم عليهوا التصولر ا 
 موووووول تبعوووووو ُيقلوووووه كووووووعلر ااوووووول  وكووووووعلر الطمأنينوووووو .اال  مووووون عملووووووه وكسووووووبه.والطمأنين  موووووون أن   

ا َيْكِسُبُه َعلى نَوْفِسِه.وَكانَ »غْي .  «..ِكيما  َعِليما  حَ  اّللَُّ  َوَمْن َيْكِسْه ِإمْثا  فَِإ َّ
ا أنووه ليسووحل هنووا   ليسووحل هنووا  خطي وو  ملرويوو  يف ا سووالم،كاليت تتحوودّ عنهووا تصوولرات الكنيسوو .كم

كفوارة غوْي الكفوارة الويت تيقيهوا الونفك عون نفسوها ..وعندئوذ تنطلو  كول نفوك حوذرة  وا تكسوه.مطم ن  
إىل أووووا   هاسوووه إ  علوووى موووا تكسوووه ..تووولازن عجيوووه،يف هوووذا التصووولر الفريووود.هل إحووودى خصوووائا 

طلو  املطلولب أن ُياكيوه الويت تطمو ن الفطرة،وهقو  العودل ا هلوك امل،660التصلر ا سالمك وأحد مقلماته 
 بنل ا نسان.

لعصواب  اقو  علوى حالو    املنطبواهلي  الثالث  تقرر تبع  من يكسوه ااطي و  مث يرموك ّبوا الوثيء ..وهوك احلالو
 «مْثا  ُمِبينا  إِ وَ َقِد اْحَتَمَل ُّبْتاان   بَرِي ا ،فوَ ْرِم بِهِ َوَمْن َيْكِسْه َخِطيَ    أَْو ِإمْثا ،مُثَّ يوَ »اليت يدور عليها الكالم:

 ا معه.وكأ ااحتملهم البهتان يف رميه الثيء.وا مث يف ارتكابه الذنه الذي رمى به الثيء ..وقد
 .661 ا محل ُيمل.على نريق  التجسيم اليت تثز املع  وتيكد  يف التعبْي القرآين املصلر

يوودع اجملوورم  جوو  .و اعلووى مووا وّبووذ  القلاعوود الووثالّ يرسووم القوورآن ميووزان العدالوو  الووذي ُياسووه كوول فوورق 
رب مصوراعيه ويضو غفورة علوىميضك انجيا إذا ألقى جرمه على سلا  ..ويف اللقحل ذاته يفت  ابب التلب  وامل

ل حني.بووول كووولتوووائبني املسوووتغفرين،الذين يطرقووولن األبووولاب يف  ليف كووول حلظووو   -سوووبحانه  -ملعووودا موووع اّلِل 
 يلجلوا بال است ذان فيجدون الرمح  والغفران 

 فضل هللا في إن اء الرسول من الدفاع عن اآلثمين 113الدرس الثالث:

أن عصوومه موون ا نسويا  وراء املتووآمرين املبيتووني فأنلعووه علووى موويامراهتم  - -وأخوْيا ميوون اّلِل علووى رسوولله  
 -وهول معهوم إذ يبيتولن موا   يرضوى مون القولل  -اليت يستخفلن ّبا من الناس و  يستخفلن ّبوا مون اّلِل 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»ر ا سالمك ومقلماتهخصائا التصل »يراجع كتاب: - 660
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يراجع كتاب: - 661
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مث ميوول عليووه املنوو  الكووثى يف إنووزال الكتوواب واحلكموو  وتعليمووه مووا   يكوون يعلووم ..وهووك املنوو  علووى البشووري   
وووحْل نائَِفووو   »كلها، ثلووو  ابتوووداء يف كوووخا أكرمهوووا علوووى اّلِل وأقرّبوووا ّلِل: َولَوووْل  َفْضوووُل اّللَِّ َعَلْيوووَك َوَرمْحَتُوووُه هَلَمَّ

ُهْم أَْن ُيِضوووووووُللَ .َوما ُيِضوووووووُلل  ُ َعَلْيوووووووَك اْلِكتووووووواَب ِمووووووونوْ َن ِإ َّ أَنْوُفَسوووووووُهْم.َوما َيُضوووووووُروَنَك ِموووووووْن َكوووووووكء .َوأَنْووووووووَزَل اّللَّ
 . «َواحلِْْكَمَ .َوَعلََّمَك ما  َْ َتُكْن تَوْعَلُم.وَكاَن َفْضُل اّللَِّ َعَلْيَك َعِظيما  

لل عووداء هووذا الرسووبذلووه أا إن هووذ  اناولوو  ليسووحل إ  واحوودة موون حموواو ت كثْية،كووَّت األلوولان واألنوولاع  وو
 يف كل مرة. فضله ورمحتهبكان يتل     -سبحانه  -الكرمي ليضلل  عن احل  والعدل والصلاب.ولكن اّلِل 

افلوو  بتلووك ح - -ّلِل وكووان الكائوودون املتووآمرون هووم الووذين يضووللن ويقعوولن يف الضووالل  ..وسووْية رسوولل ا
 .اناو ت وْناته وهدايته وضالل املتآمرين وخيبتهم

ن ه كي ا.بفضول موفضوله ورمحتوه هوذ  ويطم نوه يف اللقوحل ذاتوه أووم   يضورونميل عليه ب -سبحانه  -واّلِل 
 اّلِل ورمح .

ريء وتثئووو  م لظلوووم بوووو ناسوووب  املنووو  يف حفظوووه مووون هوووذ  املووويامرة األخوووْية وصووويان  أحكاموووه مووون أن تتعووور 
 َعَلْيووَك اْلِكتوواَب َزَل اّللَُّ َوأَنْووو» :ى ..منوو  الرسووالجارم،وكشوو  احلقيقوو  لووه وتعريفووه ابملوويامرة ..عووكء املنوو  الكووث 

 «. َعِظيما  َعَلْيكَ  َواحلِْْكَمَ  َوَعلََّمَك ما َ ْ َتُكْن تَوْعَلُم.وَكاَن َفْضُل اّللَِّ 
.ونشوووأ ّبوووا القا جديدايف هوووذ  األرم.املنووو  الووويت ولووود ا نسوووان معهوووا موووي« ا نسوووان»وهوووك منووو  اّلِل علوووى 

 أول مرة بنفخ  الرو  األوىل .. كما نشأ« ا نسان»
يوو  لسووامق .عن نر ا القموو  املنوو  الوويت التقطووحل البشووري  موون سووف  ا؟اهليوو ،ل قى ّبووا يف الطريوو  الصوواعد،إىل
 -ر  ا؟اهليووو  سوووالم وعووواملووونهج الووورابين الفريووود العجيوووه ..املنووو  الووويت   يعووور  قووودرها إ  الوووذي عووور  ا 

 وذا  ا؟اهلي  ..ذا  ا سالم و  -جاهلي  الغابر واحلاضر 
انووووووه هوووووول أول موووووون عرفهووووووا وذاقهووووووا.وأكث موووووون عرفهووووووا ف - -وإذا كانووووووحل منوووووو  يووووووذكر اّلِل ّبووووووا رسوووووولله 

 «.َلْيَك َعِظيما   اّللَِّ عَ اَن َفْضلُ َوَعلََّمَك ما  َْ َتُكْن تَوْعَلُم.وَك..»وذاقها.وأعر  من عرفها وذاقها 
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 [126إل   114(:اآليات 4النساء )]سور  :الوحد  الحادية عشر  

 أساطير ال اهلية المربية وأصوراأها

  
ْن يَوْفَعوووْل ذلِوووَك ْصوووال   بَووونْيَ النَّووواِس َوَموووو   أَْو إِ ْو َمْعووورُ   َخوووْْيَ يف َكثِوووْي  ِموووْن َْنْووولاُهْم ِإ َّ َموووْن أََموووَر ِبَصوووَدَق   أَ } 

َ ( وَ 114 َعِظيمووا  )ابِْتغوواَء َمْرضوواِت اّللَِّ َفَسووْلَ  نُوْيتِيووِه َأْجوورا   دى  لَووُه اهْلُووَمووْن ُيشوواِقِ  الرَُّسوولَل ِمووْن بَوْعووِد مووا تَوبَوونيَّ
   يَوْغِفووُر أَْن ُيْشووَرَ  ( ِإنَّ اّللََّ 115ْت َمِصووْيا  )نََّم َوسوواءَ ِه َجَهوَويَوتَّبِوْع َغووْْيَ َسووِبيِل اْلُمووْيِمِننَي نُوَللِِوِه مووا تَوووَلىلَّ َوُنْصوولِ 

َن ِمونْ  ُقونِوِه ( ِإْن يَوْدُعل 116ِعيودا  ) َضوال   بَ َقوْد َضولَّ فوَ ذِلَك ِلَمْن َيشاُء َوَموْن ُيْشورِْ  اِبّللَِّ بِِه َويَوْغِفُر ما ُقوَن 
وَذنَّ ِموْن ِعبواِقَ  ( َلَعنَوهُ 117ِإ َّ ِإانت  َوِإْن يَْدُعلَن ِإ َّ َكْيطاان  َمرِيدا  ) ُ َوقواَل أَلَختَِّ  (118وضوا  )ِصويبا  َمْفرُ نَ  اّللَّ

ُْم فَوَليُوبَووتُِِكنَّ وَ  ُْم فَوَليُوغَو اأْلَْنعوامِ   آذانَ أَلُِضلَّنوَُّهْم َوأَلَُمنِِيَوونوَُّهْم َوهَلُموَروَّ ُنَّ َخْلوَ  اّللَِّ َوَموْن يَوتَِّخوِذ الشَّوْيطاَن َوهَلُموَروَّ لِي وا وَ ْيِِ
وووْيطانُ مُيَنِِوووي( يَعِوووُدُهْم وَ 119ِموووْن ُقوِن اّللَِّ فَوَقوووْد َخِسوووَر ُخْسوووراان  ُمِبينوووا  ) ( 120را  )ِإ َّ غُوووُرو  ِهْم َوموووا يَعِوووُدُهُم الشَّ

ووُدوَن َعْنهووا حمَِيصووا  ) ات  ِخُلُهْم َجنَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َسووُندْ ( َوالَّوو121أُول ِوَك َمووْأواُهْم َجَهوونَُّم َو  اَِ
( لَوْيَك ِ َموانِيُِِكْم 122َدُ  ِموَن اّللَِّ قِويال  )َوَموْن َأْصو  َحق وااّللَِّ َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيهوا أَبَودا  َوْعوَد 

َوَموْن يَوْعَموْل  (123ِصوْيا  ) اّللَِّ َولِي وا َو  نَ ُه ِمْن ُقونِ ْد لَ َو  أَماينِِ أَْهِل اْلِكتاِب َمْن يَوْعَمْل ُسلءا  ُاَْز بِِه َو  اَِ 
( َوَموْن َأْحَسوُن 124  يُْظَلُملَن نَِقوْيا  )وَ اْ؟َنََّ   ْدُخُللنَ أَْو أُنْثى َوُهَل ُمْيِمن  فَُأولِ َك يَ ِمَن الصَّاحِلاِت ِمْن ذََكر  

ُ إِ راِهيَم َحنِ َ  ِإبْوِقينا  ِ َّْن َأْسوَلَم َوْجَهوُه ّللَِِّ َوُهوَل حُمِْسون  َواتوَّبَوَع ِملَّو َوَذ اّللَّ  موا يف ( َوّللَِّ 125بْوراِهيَم َخلِويال  )يفوا  َواختَّ
ُ ِبُكلِِ َكْكء  حمُِيطا  )  { (126السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم وَكاَن اّللَّ

 ربط الوحد  بما قبلها -مقدمة الوحد  

ا علووووى ا وتعقيبوووويتصوووول هووووذا الوووودرس ابلوووودرس السوووواب ، كثر موووون صوووول .فهل أو  نزلووووحل بعووووخ آايتووووه تعليقوووو
علقتووه إىل و  - -ومشوواقته للرسوولل « ْي بوون أبووْي بشوو»األحووداّ الوويت تلووحل حوواقّ اليهوولقي.من ارتووداق 

هووا  ر الشوويطان فييطان،وقو ا؟اهليوو  الوويت هوودّ هووذا الوودرس عنهووا،وعن تصوولراهتا ومحاقاهتووا وعالقاهتووا ابلشوو
ن النجووولى ل تنيوووا يتحووودّ عوووملووون يشووواء.وه -ويقووورر أن اّلِل   يغفووور أن يشووور  بوووه،ويغفر موووا قون ذلوووك 

لاع جلا.وُيووودق أنووواقّ وتناا يتنووواجلن بوووه،من أمثوووال موووا بيتووولا يف ذلوووك احلووووالتوووآمر وأنوووه   خوووْي يف كثوووْي  ووو
رر جوووزاء هوووذ  لنووواس.ويقاالنجووولى الووويت ُيبهوووا اّلِل وهوووك التنووواجك يف فعووول ااوووْي واملعووورو  وا صوووال  بوووني 

بعو  يسوحل  لعموال وأووا  علوى األالنجلى وتلك عند اّلِل ..وأخْيا يقورر القلاعود العاقلو  الويت اوازي ّبوا اّللِ 
ّلِل جووع إىل عوودل اا هووك تر لرغبووات أحوود موون النوواس وانيوواهتم.  أموواين املسوولمني و  أموواين أهوول الكتاب.إ وو

 املطل  وإىل احل  الذي لل اتبع أهلاءهم لفسدت السماوات واألرم ..
 فالدرس كله،ملضلعا واعاها،ملصلل األسباب ابلدرس الساب  من هذ  الناحي  ..

املوونهج ال بوولي احلكوويم،يف إعووداق هووذ  ا؟ماعوو  لتكوولن األموو  الوويت تقوولق البشووري  مث هوول حلقوو  موون حلقووات  
بتفلقهووا ال بوولي والتنظيمووك وليعووا  فيهووا ملاضووع الضووع  البشووري ورواسووه اجملتمووع ا؟وواهلك وليخوولم ّبووا 
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ين كلووه املعركوو  يف مياقينهووا كلهووا ..وهوول اهلوود  الووذي تتلخووا  السوولرة بشووَّت ملضوولعاهتا،ويتل   املوونهج القوورآ
.. 

 الن وى ال ا لة النافمة 114الدرس ا ول:

ْن يَوْفَعوْل ذلِوَك ابِْتغواَء ْصوال   بَونْيَ النَّواِس.َومَ و   أَْو إِ ْو َمْعرُ   َخْْيَ يف َكِثْي  ِمْن َْنْلاُهْم.ِإ َّ َمْن أََمَر ِبَصَدَق   أَ »
،َفَسْلَ  نُوْيتِيِه َأْجرا  َعِظيما    « ..َمْرضاِت اّللَِّ

ن القيوواقة ملسوولم  وعوواتكوورر يف القوورآن النهووك عوون النجوولى وهووك أن عتمووع نائفوو  بعيوودا عوون ا؟ماعوو  لقوود 
سوووان ن ذيت كووول إنأمك كوووذلك املسووولم ،لتبيحل أمووورا ..وكوووان اعوووا  ال بيووو  ا سوووالمي  واعوووا  التنظووويم ا سوووال

أن يشويع عنوه كوكء   يريود  مسوارة إن كوان أمورا كخصويا - - شكلته أو  لضلعه،فيعرضه علوى النول 
صويات هوذا حل مون خصل يف الناس.أو مساءل  علني  إن كان من امللضلعات ذات الصوبغ  العامو ،اليت ليسو

 الشخا.
ا ملعوووووات منهوووووجميف ا؟ماعووووو  املسووووولم  وأ  تنعوووووزل « جيووووولب»واحلكمووووو  يف هوووووذ  ااطووووو ،هل أ  تتكووووولن 

اجوه بوه مورا بليل،وتل أملسولم  ن ا؟ماعو  ابتصلراهتا ومشكالهتا،أو  فكارهوا واعاهاهتوا.وأ  تبيوحل جمملعو  مو
تفوك بوه عون خت وإن كانوحل   -ا؟ماع  أمرا مقررا من قبل أو ختفيه عن ا؟ماع  وتسوتخفك بوه عون أعينهوا 

 اّلِل وهل معهم إذ يبيتلن ما   يرضى من القلل.
  ماعوو  املسوولمزل عوون ا؟وهووذا امللضووع أحوود امللاضووع الوويت ورق فيهووا هووذا النهووك عوون التنوواجك والتبييووحل  عوو

 وقياقهتا ..
 وكووان اجملتمووعاحلياة. ولقوود كووان املسووجد هوول نوودوة ا؟ماعوو  املسوولم ،تتالقى فيووه وتتجمووع للصووالة ولشوويون

حل هوا والويت ليسوسورار للقيواقة يف املعوار  وغْي الويت ليسوحل   -املسلم كلوه جمتمعوا مفتلحوا تعورم مشوكالته 
ملفتول  مون مث اكوان هوذا اجملتموع عرضوا عاما.و  -أللسون  سائل كخصي   ت    ُيه أصحاّبا أن تللكها ا

باقئوه لوى مبودأ مون معليه  أو عجمتمعا نظيفا نل  اهللاء.  يتجنبه ليبيحل من وراء لهر ،إ  الذين يتآمرون 
 كذلك اق نحل النجلى ابملنافقني يف معظم امللاضع.و  -ن املنافقني غالبا م -

 ق  إليوووه وإىلرجوووع أفووورايأن يكووولن بري وووا مووون هوووذ  الظووواهرة،وأن  وهوووذ  حقيقووو  تنفعنا.فووواجملتمع املسووولم اوووه
  والوونا و مشووكالتأقيوواقهتم العاموو   ووا حطوور هلووم موون ااوولانر،أو  ووا يعوورم هلووم موون خطوو  واعاهووات 

َموَر ِبَصوَدَق    َّ َموْن أَ إِ »كلها:القرآين هنا يستثب نلعا من النجلى ..هل يف احلقيق  ليك منها،وإن كان له ك
،أَْو ِإْصال   َبنْيَ النَّاسِ أَْو   « ..َمْعُرو  

وذلك أن اتمع الرجل ااْي ابلرجل ااْي،فيقلل له:هلم نتصد  على فالن فقود علموحل حاجتوه يف خفيو  
عن األعني.أو هلم إىل معرو  معني نفعله أو حنخ عليه.أو هلم نصل  بوني فوالن وفوالن فقود علموحل أن 

ن ااوووْيين ألقاء أمووور مووون هوووذ  األملر،وتتفووو  فيموووا بينهوووا سووورا علوووى بينهموووا نزاعوووا ..وقووود تتكووولن العصوووب  مووو
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وإن كوان لوه كوكل النجولى،يف مسوارة « أمورا»النهلم ّبوذا األمر.فهوذا لويك ْنولى و  تمورا.ومن مث  وا  
 الرجل ااْي للخْيين أمثاله  مر يف معرو  يعلمه أو خطر له ..

 َفَسووْلَ  نُوْيتِيووِه ْرضوواِت اّللَِّ ِتغوواَء مَ َوَمووْن يَوْفَعووْل ذلِووَك ابْ »علووى كوورط أن يكوولن الباعووة هوول ابتغوواء مرضوواة اّلِل:
هر   يكولن ليشوتن وعوالن.و ..فال يكولن هلولى يف الصودق  علوى فوالن،أو ا صوال  بوني فوال« َأْجرا  َعِظيما  
لصوودق  واملعرو ،ويسووعى يف ا صووال  بووني النوواس  و    ُيووخ علووى ا -يووه نواّلِل رجوول  -الرجوول  نووه 

ملوورء لعموول يعملووه ااريوو  بووني هنووا  كووائب  تعكوور صووفاء ا عووا  إىل اّلِل،ّبووذا ااْي.فهووذا هوول مفوور  الط تكوولن
  سجل السي ات به له يففْيضى اّلِل عنه ويثيبه به.والعمل نفسه يعمله املرء فيغضه اّلِل عليه،ويكت

 هللا ر المرأد وعدا المغ ر  له 116 - 115الدرس الثاني:

َ لَووُه اهْلُوودى  ِمووْن بَوْعوودِ  -رَُّسوولَل َوَمووْن ُيشوواِقِ  ال»  ،َوُنْصووِلِه يِل اْلُمْيِمِننَي،نُوَللِِووَغووْْيَ َسووبِ  َويَوتَّبِووعْ  -مووا تَوبَوونيَّ ِه مووا تَوَلىلَّ
َ   يَوْغِفوُر أَْن ُيْشوَرَ  بِوهِ  ّللَِّ ْ  ابِ َوَموْن ُيْشورِ  -ُء ِلَموْن َيشوا - ذلِوَك ِفُر موا ُقونَ ،َويَوغْ َجَهنََّم َوساَءْت َمِصوْيا .ِإنَّ اّللَّ

 «.فَوَقْد َضلَّ َضال   بَِعيدا  
 شركني ..تح  ابملوقد ذكر يف سبه نزول هذ  اجململع  من اهلايت.أن بشْي بن أبْي  قد ارتد وال

َ َلُه اهْلُدى » .ولكون الونا .يل املويمنني تبع غوْي سوبا..فقد كان يف صفل  املسلمني،مث « ِمْن بَوْعِد ما تَوَبنيَّ
مشواقته كفور وكور  ورقة،ينطبوو  و  - -حال ،ويلاجوه كول حالو  مون مشواق  الرسولل عوام،ينطب  علوى كول 

 عليها ما ينطب  على ذلك احلاقّ القدمي.
هول  - -ل رء كقا مقوابال للشو  الوذي ذخوذ  اهلخر.والوذي يشوا  الرسول أن ذخذ امل -لغ   -واملشاق  

معوو  هووذا أن و  - -خووذ  النوول الووذي ذخووذ لووه كووقا وجانبووا وصووفا غووْي الصوو  وا؟انووه والشوو  الووذي ذ
اء ُيمول مون جو - -ل يتخذ لوه منهجوا للحيواة كلهوا غوْي منهجوه،وأن حتوار لوه نريقوا غوْي نريقه.فالرسول 
ام لشووريع  والنظوواتمل علووى عنوود اّلِل منهجووا كووامال للحيوواة يشووتمل علووى العقيوودة والشووعائر التعبديوو ،كما يشوو

نهج رو  هوذا املو يوة تزهو تلوك كلتا وا جسوم هوذا املنهج، اللاقعك ؟لانه احلياة البشري  كلها ..وهوذ  و 
ل كووول موون ينكووور منهجوووه هووو - -إذا كووطر جسووومه فأخوووذ منووه كووو  ونووور  كوو   والوووذي يشوووا  الرسوولل 

اس،أ  ُيو   ابلنومجل ،أو ييمن ببعخ ويكفور ببعخ،فيأخوذ بشو  منوه ويطور  كوقا  وقود اقتضوحل رمحو  اّللِ 
 هلم.وبعوود أن أن يبووني ا،إ  بعوود أن يرسوول إلوويهم رسوول .وبعدعلوويهم القوولل،و  يصووللا جهوونم وسوواءت مصووْي 

تبووني لووه  الضووعي .فإذا املخلوول  يتبينوولا اهلوودى.مث حتوواروا الضووالل .وهك رمحوو  اّلِل اللاسووع  احلانيوو  علووى هووذا
،و  يتبعوووه ويطعوووه،و  يووورم فيوووه - -اهلووودى.أي إذا علوووم أن هوووذا املووونهج مووون عنووود اّلِل.مث كوووا  الرسووولل 

كفوووار ا،ويلحقوووه ابليت تل ه الوووذي تبوووني له،فعندئوووذ يكتوووه اّلِل عليوووه الضوووالل،ويلليه اللجهووو  الووو ووونهج اّللِ 
 ِموْن بَوْعودِ  -َل ِ  الرَُّسول ْن ُيشواقِ َوَمو»واملشركني الوذين تلجوه إليهم.وُيو  عليوه العوذاب املوذكلر يف اهليو  بنصوه:

َ َلُه اهْلُدى  ،وَ مِمِننَي نُوَللِِِه يَوتَِّبْع َغْْيَ َسِبيِل اْلُميْ وَ  -ما تَوَبنيَّ  « .. َمِصْيا  ُنْصِلِه َجَهنََّم.َوساَءتْ ا تَوَلىلَّ
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أن يشور  بوه  كء ..إ تتنواول كول كو -سوبحانه  -ويعلل الونا هوذا املصوْي البوائك السويئ، ن مغفورة اّلِل 
َ   يَوْغِفووُر أَْن ُيْشووَر َ  »..فهووذ    مغفوورة ملوون مووات عليهووا:  -ُء ِلَمووْن َيشووا -وَن ذلِووَك ا قُ ْغِفُر مووبِووِه.َويوَ  ِإنَّ اّللَّ

 « ..َوَمْن ُيْشرِْ  اِبّللَِّ فَوَقْد َضلَّ َضال   بَِعيدا  
ّلِل ذ آهلو  موع ايتحقو  ابختوا - هذا ا؟زء عند تفسْي مثل هذ  اهلي  مون قبول يفكما أسلفنا   -والشر  ابّلِل 

 دم إفوووراق اّللِ عوووكموووا يتحقووو  ب  -ميووو  اختووواذا صووورُيا علوووى نريقووو  ا؟اهليووو  العربيووو  وغْيهوووا مووون ا؟اهليوووات القد
ا  القورآن ى الوذي حكواألللهي  وا ع ا  لبعخ البشر ّبذ  ااصائا.كإكرا  اليهلق والنصوار  خبصائا
َوووُذوا َأْحبووواَرُهْم َورُْهبووواَوُْم أَْراباب  ِموووْن ُقوِن اّللَِّ »مووون أووووم   هم موووع اّلِل.ولكووون كوووانلا فقووو  يكلنووولا عبووودو و « اختَّ

صوي  مون ا.ومنحلهم خاهم يف هوذ  التشريع هلم من قون اّلِل.فحرملا عليهم وأحللا هلم.فواتبعل اع فلا هلم  
ُروا َوموا أُِمو»د ن التلحيوخصائا األللهي   فح  عليهم وص  الشر .وقيل عنهم إوم خالفلا ما أمروا به م

 «.ِإ َّ لِيَوْعُبُدوا ِإهلا  واِحدا  
ه بموَّت موات صواح -ه الشر  د  الشرائع واألوامر.و  غفران لذنفيقيملا له وحد  الشعائر،ويتلقلا منه وح

يم جرميوووو  ملغفوووورة مفتوووول  لكوووول ذنووووه سوووولا  ..عنوووود مووووا يشوووواء اّلِل ..والسووووبه يف تعظووووبينمووووا ابب ا -عليووووه 
مووا وتفسوود كوول صووال  ااالشوور ،وخروجها موون قائوورة املغفوورة،أن موون يشوور  ابّلِل حوورج عوون حوودوق ااووْي وال

 « ..بَِعيدا   َوَمْن ُيْشرِْ  اِبّللَِّ فَوَقْد َضلَّ َضال   »بدا:فطرته  ية   تصل  أ
 بساع  .. بل امللتولل بقك خي  واحد صاحل من خيلط الفطرة لشد  إىل الشعلر بلحداني  ربه ولل ق

َوُنْصووووِلِه َجَهنََّم.َوسوووواَءْت »موووور  وحوووو  عليووووه القوووولل:فقوووود انتهووووى أ -ر  وهوووول علووووى الشوووو -فأمووووا وقوووود غرغوووور 
 «.َمِصْيا  

 أوهاا ال اهلية المربية في شرهللاها 122 - 117الدرس الثالث:

وحولل  - هون املالئكو  -ات مث يص  بعخ أوهام ا؟اهلي  العربي  يف كركها.وأسانْيها حلل اختاذ اّلِل بن
كووعائرهم يف  كمووا يصوو  بعووخ  -مووا عبوودوا املالئكوو  وااييلهووا األصوونام وقوود عبوودو  ك -عبوواقهتم للشوويطان 
للفطوورة  .وهوول رووال شوور  ابّللِ   آذان األنعووام املنووذورة لآلهلوو   ويف تغيووْي هووم خلوو  اّلِل.والتقطيووع أو تشووقي

ُ  َكووووووْيطاان  َمرِيدا ،َلعَ لَن ِإ َّ َوِإْن يَووووووْدعُ ِإْن يَووووووْدُعلَن ِمووووووْن ُقونِووووووِه ِإ َّ ِإانت ،»الوووووويت فطوووووور اّلِل النوووووواس عليهووووووا: نَووووووُه اّللَّ
وووَذنَّ ِموووْن ِعبووواِقَ  َنِصووو ُْم فَولَ َمنِِيَونوَّ ْم،َوأَلُ يبا  َمْفُروضا ،َوأَلُِضووولَّنوَّهُ َوقاَل:أَلَختَِّ ُْم ُهْم،َوهَلُمَروَّ يُوبَووووتُِِكنَّ آذاَن اأْلَْنعووواِم َوهَلُموووَروَّ

ُنَّ َخْلووَ  اّللَِّ ..َوَمووْن يَوتَِّخووِذ الشَّووْيطاَن َولِي ووا ُهْم َومُيَنِِوويِهْم َومووا ينا .يَعِوودُ َقووْد َخِسووَر ُخْسووراان  ُمبِ فوَ وِن اّللَِّ ِمووْن قُ  فَوَليُوغَووْيِِ
 «.يَِعُدُهُم الشَّْيطاُن ِإ َّ ُغُرورا  

ملالئكوووو  بنووووات اّلِل.مث يتخووووذون هلووووذ  املالئكوووو  ااييوووول يزعموووولن أن ا - يف جوووواهليتهم -لقوووود كووووان العوووورب 
َت.َواْلُعزَّى.َوَمنوواةَ »يسووملوا أ وواء ا انّ: لبنووات  يوولبلصووفها ااي -نام هووذ  األصوو وأمثاهلووا مث يعبوودون« الالَّ

أصووووووووول  إىل اّلِل زلفوووووووووى ..كوووووووووان هوووووووووذا علوووووووووى األقووووووووول يف مبووووووووودأ األمووووووووور ..مث ينسووووووووولن يتقربووووووووولن ّبوووووووووا -اّلِل 
 .ء الرابعاألسطلرة،ويعبدون األصنام ذاهتا،بل يعبدون جنك احلجر،كما بينا ذلك يف ا؟ز 
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 .. دون ا؟نكذلك كان بعضهم يعبد الشيطان نصا ..قال الكلل:كانحل بنل ملي  من خزاع  يعب
ا الشوويطان ن منه:هووذلووى أن الوونا هنووا أوسووع موودلل ،فهم يف كووركهم كلووه إ ووا يوودعلن الشيطان،ويسووتمدو ع

د  بعوود لوو  موون حقووبصوواحه القصوو  مووع أبوويهم آقم الووذي لعنووه اّلِل،بسووبه معصوويته وعدائووه للبشوور.والذي 
ْن إِ  »محوى اّلِل: لي مون البشور كول مون   يلجوأ إىلإذان  ن يغو -سبحانه  -نرق  ولعنته،أن ذخذ من اّلِل 

وَذنَّ ،َلَعَنُه اَمرِيدا   يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه ِإ َّ ِإانت ،َوِإْن يَْدُعلَن ِإ َّ َكْيطاان   ُ َوقاَل:أَلَختَِّ «  ِموْن ِعبواِقَ  َنِصويبا  َمْفُروضوا  ّللَّ
صوور  سووتمدون منووه هووذا الضووالل.ذلك الشوويطان الووذي لعنووه اّلِل.والووذي ويسوولحلنه وي -دوهم القوودمي عوو -

اقة ذة كاذب ،وسووعلوولايوو ،من بنيتووه يف إضووالل فريوو  موون أبنوواء آقم،وانيووتهم ابألمنيووات الكاذبوو  يف نريوو  الغ
بيح ،وكوووعائر ق أفعوووال ملهلمووو ،وْناة مووون ا؟وووزاء يف وايووو  املطوووا   كموووا صووور  بنيتوووه يف أن يووودفع ّبوووم إىل

 -هوا حراموا ،أو أكللوك حرامواسخيف ،من نسج األسانْي.كتمزي  آذان بعخ األنعام،ليصب  ركلّبا بعد ذ
ان كلها يف احليوول كوولوو  اّلِل وفطرتووه بقطووع بعووخ أجووزاء ا؟سوود أو تغيووْي وموون تغيووْي خ -قون أن ُيرمهووا اّلِل 

  سالم.ي حرمه اأو ا نسان،كخصاء الرقي ،ووكم ا؟للق ..وما إليها من التغيْي والتشليه الذ
ي ذموووور ّبووووذا الشوووور  وتلابعووووه موووون الشووووعائر ذهوووول الوووو -دو  القوووودمي عوووو -وكووووعلر ا نسووووان  ن الشوووويطان 

املعركووو   فووو  الوووذي نصوووبه العدو.وقووود جعووول ا سوووالماحلوووذر مووون ال -علوووى األقووول  -اللينيووو ،يثْي يف نفسوووه 
ه يف األرم لووذي ينشوو االرئيسووي  بووني ا نسووان والشوويطان.ووجه قوولى املوويمن كلهووا لكفووا  الشوويطان والشوور 

يطان ارهوا.ألن الشوتضوع أوز  الشيطان وحزبه:وهك معرك  قائم    واللقل  هحل راي  اّلِل وحزبه،يف ملاجه 
ه إموا .وهل يعلوم أنوسوحه منهوا  ميل هذ  احلرب اليت أعلنها منذ لعنه ونرق .وامليمن   يغفول عنهوا،و  ين

 فسوه وموا يبثوهنتمثول يف أن يكلن وليا ّلِل،وإما أن يكولن وليوا للشويطان ولويك هنالوك وسو  ..والشويطان ي
افحوه يف ذات ملسولم يكمن كهلات ونزوات ويتمثول يف أتباعوه مون املشوركني وأهول الشور عام .وا يف النفك

 نفسه،كما يكافحه يف أتباعه ..معرك  واحدة متصل  نلال احلياة.
ْيطاَن ِخوِذ الشَّوَوَموْن يَوتَّ  »ومن اعل اّلِل مل   فهول انج غواح.ومن اعول الشويطان مول   فهول خاسور هالوك:

 « .. ُقوِن اّللَِّ فَوَقْد َخِسَر ُخْسراان  ُمِبينا  َولِي ا ِمنْ 
،َوموووا يَعِوووُدُهُم مُيَنِِيِهمْ ُدُهْم وَ يَعِووو»ويصووولر السووويا  القووورآين فعووول الشووويطان موووع أوليائوووه،يف مثووول حالووو  ا سوووتهلاء.

والتلحيوود،إىل ان ري  عوون ا ميووطوورة البشووإوووا حالوو  اسووتهلاء معينوو  هووك الوويت تنحوور  ابلف«.الشَّووْيطاُن ِإ َّ غُووُرورا  
فطوووووورة هوووووواقي ال الكفوووووور والشوووووور .ولل  هووووووذا ا سووووووتهلاء ملضووووووحل الفطوووووورة يف نريقها،ولكووووووان ا ميووووووان هوووووول

    حسوونا  ويعوودملووه،فْياعوحاقيها.وإوووا حالوو  اسووتهلاء معينوو  هووك الوويت يووزين فيهووا الشوويطان لإلنسووان سوولء 
عمووول فيطمووو ن بووو  موووا يمووون عاق الكسوووه والسوووعاقة يف نريووو  املعصوووي ،فيعدو معوووه يف الطريووو   ومينيوووه النجووواة

 « ..َوما يَِعُدُهُم الشَّْيطاُن ِإ َّ ُغُرورا  »وميضك يف نريقه إىل املهلك   
وحووني يرتسووم املشووهد علووى هووذا النحل،والعوودو القوودمي يفتوول احلبال،ويضووع الف ،ويسووتدرج الفريسوو ،  تبقووى 

تتلفوحل و  هواول أن تعور  إىل أي إ  ا؟بالت امللكلسو  املطملسو  هوك الويت تظول سواقرة   تسوتيقج،و  
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نريوو  تسووا ،وإىل أيوو  هوولة تسووتهلى  وبينمووا هووذ  اللمسوو  امللقظوو  تفعوول فعلهووا يف النفلس،وتصوولر حقيقوو  
املعرك ،وحقيقوووووووووو  امللقوووووووووو ،اكء التعقيووووووووووه ببيووووووووووان العاقبوووووووووو  يف وايوووووووووو  املطا :عاقبوووووووووو  موووووووووون يسووووووووووتهليهم 

الشووووريرة ..وعاقبوووو  موووون يفلتوووولن موووون  الشيطان،ويصوووود  علوووويهم لنه،وينفووووذ فوووويهم مووووا صوووور  بووووه موووون نيتووووه
وهوول  -لعنوو  اّلِل عليووه  -حبالتووه،ألوم آمنوولا ابّلِل حقووا .وامليمنلن ابّلِل حقووا يف ْنوولة موون هووذا الشوويطان ألنووه 

يسووتأذن يف إغوولاء الضووالني،  يوويذن لووه يف املسوواس بعبوواق اّلِل املخلصووني.فهل إزاءهووم ضووعي  ضووعي  كلمووا 
وووْيطاَن َولِي ووووا ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ فَوَقوووْد َخِسووووَر ُخْسووووراان   »تووووني:اكوووتدت قبضووووتهم علوووى حبوووول اّلِل امل َوَموووْن يَوتَِّخووووِذ الشَّ

ووُدوَن عَ  ْنهووا حمَِيصووا .َوالَِّذيَن ُمِبينا .يَعِووُدُهْم َومُيَنِِيِهْم،َومووا يَعِووُدُهُم الشَّووْيطاُن ِإ َّ ُغُرورا .أُول ِووَك َمووْأواُهْم َجَهوونَُّم،َو  اَِ
ْن لا الصَّوواحِلاِت َسووُنْدِخُلُهْم َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْواُر،خالِووِديَن ِفيهووا أَبَدا ،َوْعووَد اّللَِّ َحق ووا،َومَ آَمنُوولا َوَعِملُوو

ف  « ..َأْصَدُ  ِمَن اّللَِّ ِقيال 
 ..وعووود وليووواء اّللِ فهوووك جهووونم و  حمووويا عنهوووا ألوليووواء الشووويطان ..وهوووك جنوووات االووود   خوووروج منهوووا أل

اقع،واألموواين الكاذبوو  ل الغوورور ااهنووا يقابوو والصوود  املطلوو  يف قوولل اّللِ  ف«َوَمووْن َأْصووَدُ  ِمووَن اّللَِّ قِوويال  »:اّللِ 
  يف قلل الشيطان هنا   وكتان بني من يث  بلعد اّلِل،ومن يث  بتغرير الشيطان

 قاعد  الممل وال هاء والثواا والمقاا 126 - 123الدرس الرابع:

ىل إلويك ملكول   والعقواب قاعودة ا سوالم الكوثى يف العمول وا؟وزاء ..إن ميوزان الثولابمث يعقه السويا  ب
فلوويك  -ألمووم أمامووه ا األماين.إنووه يرجووع إىل أصوول تبحل،وسوون    تتخل ،وقووانلن   ُيايب.قووانلن تسووتلي

 ر  لووووووه القاعوووووودة،وختال  موووووون أجلووووووهولوووووويك أحوووووود ختوووووو -أحوووووود ميووووووحل إىل اّلِل سووووووبحانه بنسووووووه و  صووووووهر 
 .و  ى ابحلسووونويعطل حلسوووابه القوووانلن ..إن صووواحه السووولء جموووزى ابلسووولء وصووواحه احلسووون  جموووز السووون ،

ووْد لَووُه ِمووْن  ْل ُسوولءا  ُاْووَز بِووِه،َو .َمْن يَوْعَمووْلِكتووابِ الَووْيَك ِ َمووانِيُِِكْم َو  أَموواينِِ أَْهووِل »حموواابة يف هووذا و   وواراة: اَِ
ْدُخُللَن يَووفَُأول ِووَك  -نْثووى َوُهووَل ُمووْيِمن  أَْو أُ  ِموْن ذََكوور   - َمووْن يَوْعَمووْل ِمووَن الصَّوواحِلاتِ ُقوِن اّللَِّ َولِي وا َو  َنِصووْيا  ..وَ 

اتوَّبَووووَع ِملَّووووَ  ِإبْووووراِهيَم وَ  -ِسوووون  َوُهووووَل حمُْ  - ْجَهووووُه ّللَِّ َلَم وَ اْ؟َنَّووووَ ،َو  يُْظَلُموووولَن نَِقووووْيا  َوَمووووْن َأْحَسووووُن ِقينووووا  ِ َّووووْن َأْسوووو
ُ ِإْبراِهيَم َخِليال  َحِنيفا ،َوا  «.ختَََّذ اّللَّ

ووَنا النَّوواُر ِإ َّ لَوو»لا يقللوولن:..وكووان« حَنْووُن أَبْنوواُء اّللَِّ َوَأِحبَّوواُ  ُ »ولقوود كووان اليهوولق والنصووارى يقللوولن: مووا  ْن َاَسَّ  أايَّ
راوق  كانوووحل توووسوولمنيعوول بعوووخ امل..وكوووان اليهوولق و  يزالووولن يقللوولن:إوم كوووعه اّلِل املختوووار  ول« َمْعووُدوَقة  

 .. وم املسلملن.. ا أ نفلسهم كذلك فكرة أوم خْي أم  أخرجحل للناس.وأن اّلِل متجاوز عما يقع منهم
 احود.هل إسوالمو  ميوزان فجاء هذا النا يرق هوي ء وهوي ء إىل العمل،والعمول وحود .ويرق النواس كلهوم إىل

 م.إبراهيم الذي اختذ  اّلِل خليال ..اتباع مل  إبراهيم وهك ا سالو  -ع ا حسان م -اللجه ّلِل 
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أَْن تَوْعبُوَد  ..وا حسوان« ا حسوان»وأحسون العمول هول  -ملو  إبوراهيم  -فأحسن الدين هول هوذا ا سوالم 
وقوود كتووه ا حسووان يف كوول كووكء حووَّت يف إراحوو  الذبيحوو  662هللاَ َكأَنَّووَك تَورَاُ ،فَووِإْن َ ْ َتُكووْن تَووورَاُ  فَِإنَّووُه يوَوورَاَ  

 663وحد الشفرة،حَّت   تعذب وهك تذب  عند ذ ها،
يوووه كووورط فكموووا أن   ويف الووونا تلوووك التسووولي  بوووني كوووقك الووونفك اللاحووودة،يف ملقفهموووا مووون العمووول وا؟وووزاء 

 -ِمن  َوُهوووَل ُمووويْ  -نْثوووى َكووور  أَْو أُ ذَ ِت ِموووْن َوَموووْن يَوْعَموووْل ِموووَن الصَّووواحِلا»ا ميوووان لقبووولل العمووول،وهل ا ميوووان ابّلِل:
 « ..ُللَن اْ؟َنََّ  َو  يُْظَلُملَن نَِقْيا  فَُأولِ َك يَْدخُ 

نوا  نثى.كموا هولمون ذكور أو أ -وهل نا صوري  علوى وحودة القاعودة يف معاملو  كوقك الونفك اللاحودة 
 ن.و  يصووواحبهن ا ميووواعوووصوووري  يف اكووو اط ا ميوووان لقبووولل العمل.وأنوووه   قيمووو  عنووود اّلِل لعمووول   يصووودر 

صوولر معووني صوودر عوون تيميووان ابّلِل هوول الووذي اعوول العموول الصوواحل ا ميان.وذلووك نبيعووك ومنطقووك ألن ا 
قووولم علوووى برة   توقصووود معلووولم كموووا اعلوووه حركووو  نبيعيووو  مطووورقة،  اسوووتجاب  هلووولى كخصوووك،و  فلتووو  عوووا

 قاعدة ..
زء  يف تفسووْي جوومحووه اّللِ وهووذ  األلفوواا الصوورُي  ختووال  مووا ذهووه إليووه األسووتاذ ا مووام الشووي  حمموود عبوود  ر 

شومل املسولم وغوْي يعملمه هذا ل .إذ رأى النا« .َفَمْن يَوْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّة  َخْْيا  يَورَ ُ »قلله تعاىل:عند « عم»
 املسلم.

وقوود رمحووه اّلِل. -ملراغووك بينمووا النصوولص الصوورُي  األخوورى تنفووك هووذا ااما.وكووذلك مووا رآ  األسووتاذ الشووي  ا
 لظالل(.أكران إىل هذ  القص  يف جزء عم )ا؟زء الثاليني من ا

وودْ َمووْن يَوْعَمووْل ُسوولءا  ُاْووَز بِووِه،وَ »ولقوود كوو  علووى املسوولمني قوولل اّلِل هلووم: « َنِصووْيا   وِن اّللَِّ َولِي ووا َو قُ  لَووُه ِمووْن   اَِ
ما عملوحل همهما صولححل،وم..فقد كانلا يعرفلن نبيع  النفك البشري  ويعرفلن أوا   بد أن تعمل سولءا.

 من حسنات.
م  يعرفولن أنفسوهم ..  حودعلا أنفسوهوكوانلا مون مث -قيقتها كما هك يف ح  -ك البشري  كانلا يعرفلن النف

أو  ،و  ينكورواع  أحيواانضوعن حقيقتها و  حفلا عن أنفسهم سي اهتا و  يتجاهللا ما يعتلر نفلسوهم مون 
 زون به.ا يعمللنه يغطلا هذا الضع  الذي ادونه.ومن مث ارعفحل نفلسهم،وهم يلاجهلن  ن كل سلء
ة علووى هووذا لا اهلخوور ارعفووحل نفلسووهم كالووذي يلاجووه العاقبوو  فعووال ويالمسووها،وهذ  كانووحل ميووزهتم.أن ُيسوو

تهم مث كانحل رجفو حسه  ومنالنحل،ويعيشلا فيها فعال  شاعرهم كأوم فيها.  كأوا آتي    ريه فيها ف
 املزلزل  هلذا اللعيد األكيد  

                                                 
 (10441[ )964/ 13أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ] - 662
،أَنَّ َرُسوولَل هللِا  - 663 اِق بْووِن أَْوس  لَووَ ،َوِإَذا َذَ ْووُتْم قَوواَل:ِإنَّ اّللََّ َعووزَّ وَ َعووْن َكوودَّ َجوولَّ َكتَووَه اِ مِتْحَسوواَن َعلَووى ُكوولِِ َكووْكء ،فَِإَذا قَوتَوْلووُتْم فََأْحِسووُنلا اْلِقتوْ

 ( صحي 17258( 17128[))836/ 5لكته( ]امحد )عا  فََأْحِسُنلا الذِِْ ََ ،َوْلُيِحدَّنَّ َأَحدُُكْم َكْفَرَتُه،َوْلُْيِْ  َذبِيَحَتُه.مسند أ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1088 

وووا:َعوووْن َأيب ُهَريْوووورََة قَالَ  [ َكوووقَّحْل َعلَوووى اْلُمْسوووِلِمنَي , 123:} َموووْن يَوْعَموووْل ُسووولء ا ُاْوووَز بِوووِه { ]النسووواء:نَوزَلَوووحلْ  َلمَّ
َلغ وا :َويف رَِوايَو ِ  -:فَوَقوالَ َفَسوأَُللا النَّوِلَّ  " قَوارِبُلا َوَسوودُِِقوا , :, فَوَقواَل َرُسولُل هللِا  -بَوَلَغحْل ِموَن اْلُمْسووِلِمنَي َمبوْ

 664بِِه اْلُمْسِلُم َكفَّارَة  , َحَّتَّ الشَّلَْكَ  ُيَشاُكَها , أَِو النَّْكَبَ  يُوْنَكبُوَها " َرَواُ  ُمْسِلم    َفِفك ُكلِِ َما ُيَصابُ 
دِِيِ  , أَنَُّه قَالَ   } َموْن يَوْعَموْل ُسولء ا َاُوَز بِوهِ :اَي َرُسلَل هللِا , َكْيَ  الصَّاَلُ  بَوْعوَد َهوِذِ  اهْليَو ِ :وَعْن َأيب َبْكر  الصِِ

اَي َرُسولَل هللِا , َكْيوَ  الصَّواَلُ  :قُوْلوحلُ :[ َفُكُل َسْلء  َعِمَلُه ُاَْزى بِِه , َويف رَِوايَوِ  ُسوْفَياَن قَالَ 123:{ ]النساء
ُسولُل هللِا [ َفُكُل َسْلء  َعِمْلَناُ  ُجزِيَنا بِوِه .فَوَقواَل رَ 123:} َمْن يَوْعَمْل ُسلء ا َاَُز بِِه { ]النساء:بَوْعَد َهِذِ  اهْليَ ِ 

: ,  أََلْسوحَل َاْوَرُم , أََلْسوحَل َهْوَزُن , أََلْسوحَل تَوْنِصوُه , أََلْسوحَل  -قَالَوُه يَواَلت   -" َغَفَر هللاُ لَوَك اَي أاََب َبْكور ,
" فَوُهوَل َموا ُعْوَزْوَن بِوِه يف :لَ نَوَعْم .قَا:" َفَذاَ  َما ُعَْزْوَن بِِه " َويف رَِوايَِ  قُوْلحلُ :بَوَلى .قَالَ :ُيِصيُبَك اْلَباَلُء ف " قَالَ 

 665الُدنْوَيا "
ِإانَّ لَُنْجوَزى ِ َوا َعِمْلنَوا ف :[ فَوَقوالَ 123:} َمْن يَوْعَمْل ُسولء ا َاُوَز بِوِه { ]النسواء:وَعْن َعاِئَشَ  , أَنَّ َرُجال  , َتاَل 

بِِه اْلُمْيِمُن يف الُدنْوَيا ُمِصيبَوُتُه يف َجَسِدِ  َوَمالِوِه َوِفيَموا " نَوَعْم , ُاَْزى :قَالَ َهَلْكَنا ِإذ ا .فَوبَوَلَ  َذِلَك َرُسلَل هللِا 
 666يُوْيِذيِه "  

نَووا أَبُوول َبْكوور  َمووَع النَّووِلِِ :وَعووْن أَنَووك  , قَالَ  [ 8:} َفَمووْن يَوْعَمووْل ِمثْوَقوواَل َذرَّة  { ]الزلزلوو :ِإَذا نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهْليَوو ُ بَويوْ
اَي َرُسوولَل هللِا , ِإيِنِ لَوورَاء  َمووا َعِمْلووحُل ِمووْن :َمووْل ِمثْوَقوواَل َذرَّة  َكوور ا يوَوورَُ  فَوَرفَووَع أَبُوول َبْكوور  يَووَدُ  فَوَقووالَ َخووْْي ا يوَوورَُ  َوَمووْن يَوعْ 

ا َتْكووورَُ  " َموووا لَوووَك اَي أاََب َبْكووور  , أَرَأَيْوووحَل َموووا تَووووَرى يف الوووُدنْوَيا ِ َّووو:ِمثْوَقووواِل َذرَّة  ِموووْن َكووورِ  .فَوَقووواَل لَوووُه َرُسووولُل هللِا 
 667َفَمثَاِقيُل َذرِِ الشَّرِِ , َويَدَِّخُر هللاُ َلَك َمثَاِقيَل َذرِِ ااَْْْيِ , َحَّتَّ تُوَلاِفَيُه يَوْلَم اْلِقَياَمِ  "

َاُوووَز بِوووِه {  } َموووْن يَوْعَموووْل ُسووولء ا:َسوووأَْلحُل َعاِئَشوووَ  َعوووْن قَووووْلِل هللِا َعوووزَّ َوَجووولَّ :وَعوووْن أَُميَّوووَ  بِْنوووحِل َعْبوووِد هللِا , قَاَلحلْ 
َلَقْد َسأَلَْتِب َعْن َكْكء  َما َسأََلِب َعْنُه َأَحد  ُمْنُذ َسوأَْلحُل َعْنوُه َرُسولَل هللِا :فَوَقاَلحلْ  -[251]-[ 123:]النساء

 َوِه " َهِذِ  ُمَعاتَوَبُ  هللِا لِْلَعْبِد ِ َّا ُيِصيُبُه ِمَن احْلُمَّى , َواحْلََزِن , َوالنَّْكَبِ  َحوَّتَّ :فَوَقال  اْلِبَضواَعَ  َيَضوُعَها يف يَوِد ُكمِِ
ْثُ اأْلَمْحَووُر ِمووَن اْلِكووِْي فَويَوْفِقووُدَها فَويَوْفووزَُع هَلَووا فَوَيِجووُدَها يف َجْيبِووِه , َحووَّتَّ ِإنَّ اْلَعْبووَد لََيْخوورُُج ِمووْن ُذنُلبِووِه َكَمووا َحْوورُُج التِِوو

"668 
َيِب ابْوُن أَ  ِإيِنِ أَلَْعلَوُم َأَكودَّ آيَو   يف اْلُقوْرآِن , قَووْلُل هللِا :قَالَوحْل َعاِئَشو ُ :يب ُمَلْيَكوَ  قَالَ وَعْن َأيب َعاِمر  اْاَوزَّاِز , َحودَّ

" اَي َعاِئَشووُ  , ِإنَّ اْلُمْسووِلَم :[ , فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا 123:} َمووْن يَوْعَمووُل ُسوولء ا َاُووَز بِووِه { ]النسوواء:َعووزَّ َوَجوولَّ 
 669 الُدنْوَيا " , َفذََكَر اْلَمَرَم , َوَأْكَياَء َحَّتَّ ذََكَر النَّْكَبَ  آِخَر َذِلَك"ُاَْزى  َِْسَلِإ َعَمِلِه يف 

                                                 
 ( 6734) -املكنز  -( وصحي  مسلم 9347()246/  12) -ميان كعه ا  - 664
 (  صحي  لغْي    9348()246/  12) -كعه ا ميان  - 665
 ( صحي  9349()248/  12) -كعه ا ميان  - 666
 ( حسن لغْي  9351( )250/  12) -كعه ا ميان  - 667
 ( حسن 9352( )250/  12) -كعه ا ميان  - 668
 هذ  الرواايت زقهتا للتلضي  -( صحي   9353( )251 / 12) -كعه ا ميان  - 669
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ذات أ يوو   وا؟ووزاء. علووى أيوو  حووال لقوود كانووحل هووذ  حلقوو  يف إنشوواء التصوولر ا ميوواين الصووحي  عوون العموول 
ذ  اهليووو   هوووزت هوووقووود كوووثى يف اسوووتقام  التصووولر مووون انحي ،واسوووتقام  اللاقوووع العملوووك مووون انحيووو  أخرى.ول
ويعيشولن هوذا  حقا.كياوم،ورجفحل هلوا نفلسوهم،ألوم كوانلا ذخوذون األمور جودا.ويعرفلن صود  وعود اّللِ 

 اللعد ويعيشلن اهلخرة وهم بعد يف الدنيا.
 اواتل موا يف السومان،برق كوويف ااتام اكء التعقيه على قضي  العمل وا؟زاء،وقضوي  الشور  قبلهوا وا ميو

ا يف اأْلَْرِم،وَكواَن ماواِت َوموا يف السَّوَوّللَِِّ مو:»ان  اّلِل بكل ككء يف احلياة وما بعد احلياة واألرم ّلِل،وإح
ُ ِبُكلِِ َكْكء  حمُِيطا    «.اّللَّ

والسووووولطان  -وإفوووووراق اّلِل سوووووبحانه ابألللهيووووو  يصووووواحبه يف القووووورآن كثوووووْيا إفوووووراق  سوووووبحانه ابمللوووووك واهليمنووووو  
جموورق تلحيوود ذات اّلِل.وإ ووا هوول تلحيوود إاايب.تلحيوود الفاعليوو  والتووأيْي يف  والقهر،فالتلحيوود ا سووالمك لوويك

 670الكلن،وتلحيد السلطان واهليمن  أيضا 
عون علموه  ينود كوكء ومَّت كعرت الونفك أن ّلِل موا يف السوملات وموا يف األرم.وأنوه بكول كوكء حموي ، 

رضوووائه إىل حماولووو  إلعبووواقة و ابألللهيووو  واو  عووون سووولطانه ..كوووان هوووذا ابعثهوووا القووولي إىل إفوووراق اّلِل سوووبحانه 
  وبعووووخ ابتبوووواع منهجووووه وناعوووو  أموووور  ..وكوووول كووووكء ملكووووه.وكل كووووكء يف قبضووووته.وهل بكوووول كووووكء حمووووي

نوه بعضوها ينفوك عالعلم.و  الفلسفات تقورر وحدانيو  اّلِل.ولكون بعضوها ينفوك عنوه ا راقة.وبعضوها ينفوك عنوه
ذا هو .ومون مث يصوب .« فلسفات »ركام الذي يسمى السلطان.وبعضها ينفك عنه امللك ..إىل آخر هذا ال

 ه يف مشووواعرهملووو  قيمووو  التصووولر سووولبيا   فاعليووو  لوووه يف حيووواة النووواس،و  أيووور لوووه يف سوووللكهم وأخالقهوووم و 
 مالوك كول كوكء ألرم.فهولاوواقعهم ..كالم  جمرق كوالم  إن اّلِل يف ا سوالم،له موا يف السوملات وموا يف 

 ..وهل بكل ككء حمي .
 ..احلياة  من على كل ككء ..ويف لل هذا التصلر يصل  الضمْي.ويصل  السلل .وتصل فهل مهي

 
 

                                                 
 «.قار الشرو »القسم األول.« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع فصل ا اابي  يف كتاب  - 670
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 [134إل   127(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  الثانية عشر 

 أوجيهات بشأن ا سر  وا ط ال والمرأ 

 
ُ يُوْفتِوويُكْم فِوويِهنَّ وَ }  نِِسوواِء الووالَّيت    اْلِكتوواِب يف يَتوواَمى اللَووْيُكْم يف عَ يُوْتلووى  موواَوَيْسووتَوْفُتلَنَك يف النِِسوواِء قُووِل اّللَّ

ُمولا لِْلَيتوامى اِبْلِقْسوِ  َوموا  اْلِللْوداِن َوأَْن تَوُقل َعِفنَي ِمونَ ُمْسَتْضوتُوْيتُلَوُنَّ ما ُكِتَه هَلُونَّ َوتَوْرَغبُولَن أَْن تَوْنِكُحولُهنَّ َوالْ 
نوواَ  جُ ْعراضووا  فَووال ْموورَأَة  خافَووحْل ِمووْن بَوْعِلهووا ُنُشوولزا  أَْو إِ ا( َوِإِن 127 كوواَن بِووِه َعِليمووا  )تَوْفَعلُوولا ِمووْن َخووْْي  فَووِإنَّ اّللََّ 

نَوُهما ُصْلحا  َوالُصْلُ  َخوْْي  َوأُْحِضو َ كواَن  َّ َوِإْن ُهِْسوُنلا وَ نْوُفوُك الُشوَرِت اأْلَ َعَلْيِهما أَْن ُيْصِلحا بَويوْ تَوتوَُّقولا فَوِإنَّ اّللَّ
تَوَذُروها  يلُولا ُكولَّ اْلَمْيوِل فوَ اَِ َرْصوُتْم فَوال نْيَ النِِسواِء َولَوْل حَ ( َوَلْن َتْسوَتِطيُعلا أَْن تَوْعوِدُللا بَو128ْعَمُللَن َخِبْيا  )ِ ا توَ 

َ كاَن َغفُ  ُ ُكال  ِموْن َسوَعِتِه وَكواَن َوِإْن يَوتَوَفرَّقا يُوغْ  (129ِحيما  )لرا  رَ َكاْلُمَعلََّقِ  َوِإْن ُتْصِلُحلا َوتَوتوَُّقلا فَِإنَّ اّللَّ ِن اّللَّ
ُ واِسوووعا  َحِكيموووا  ) وووماواِت َوموووا يف اأْلَ 130اّللَّ  أُوتُووولا اْلِكتووواَب ِموووْن َنا الَّوووِذينَ ْرِم َوَلَقوووْد َوصَّووويوْ ( َوّللَِِّ موووا يف السَّ

َ َوِإْن َتْكُفوووُروا فَوووِإنَّ  ُكوووْم أَِن اتوَُّقووولا اّللَّ وووموووا يف  ّللَِّ  قَووووْبِلُكْم َوِإايَّ يووودا   ماواِت َوموووا يف اأْلَْرمِ  السَّ ُ َغِني وووا محَِ وَكووواَن اّللَّ
وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم وََكفوووى اِبّللَِّ  (131) َشوووْأ يُوووْذِهْبُكْم أَيُوَهوووا النَّووواُس ( ِإْن يَ 132كِووويال  )َو َوّللَِِّ موووا يف السَّ

ُ َعلى ذِلَك َقِديرا  ) يا َواهْلِخورَِة لاُب الوُدنْ رِيُد يَلاَب الُدنْيا َفِعْنَد اّللَِّ يَوَمْن كاَن يُ ( 133َوَذِْت آِبَخرِيَن وَكاَن اّللَّ
يعا  َبِصْيا  ) َِ  ُ  { (134وَكاَن اّللَّ

  عالج رواسب ال اهلية فيما يخاص بالمرأ  وا سر   -مقدمة الوحد  

أة واألسوورة تا ابملوور حووهووذا الوودرس تكملوو  ملووا بوودأت بووه السوولرة موون عووالج رواسووه اجملتمووع ا؟اهلك،فيمووا 
 هوووذ  الرواسوووه ملسووولم مووونوفيموووا حوووتا  عاملووو  الضوووعا  يف اجملتموووع كاليتوووامى واألنفال.وتنقيووو  اجملتموووع ا

يووو  روابووو  عا ،وتقل وإقامووو  البيوووحل فيوووه علوووى أسووواس مووون كرامووو  كوووطري الووونفك اللاحووودة ورعايووو  مصووواحلهما م
،وهطيم الورواب  قي إىل تقطيوع هوذ األسرة وإصال  ما يشجر يف جلها من خال ،قبل أن يسوتفحل،فيي 

ع كوووذلك علوووى   اجملتموووالبيووولت علوووى مووون فيها،وخباصووو  علوووى الذريووو  الضوووعيف  الناكووو   يف اناضووون ..وإقامووو
م  وهوذا لويت توتحكأساس من رعاي  الضعا  فيه كوك   يكولن األمور لاغلوه وتكولن كوريع  الغواب هوك ا

هلايت،أن نووه ّبووذ  اكلووه .. ووا يشووعر معووه املخاالوودرس يعووا  بعووخ هووذ  الشوويون،ويربطها بنظووام الكوولن  
 موور خطووْي كبووْيأحقيقتووه  أمور النسوواء والبيوولت واألسوورة والضووعا  يف اجملتمع،هوول أموور خطوْي كبووْي ..وهوول يف

.. 
سووالم إىل عوون نظوورة ا  الكفايوو  وقوود هوودينا يف ينووااي هووذا ا؟ووزء،ويف مقوودمات السوولرة يف ا؟ووزء الرابع، ووا فيووه

  اومن رفوع مسوتل ؟اهليو ،ملبوذول يف هوذا املونهج لتخلويا اجملتموع املسولم مون رواسوه ااألسرة وعون ا؟هود ا
تمووع آخوور   لى كوول جمالنفسووك وا جتموواعك  واالقك، ووا يكفوول تفلقووه علووى اجملتمعووات كلهووا موون حللووه،وع

 يدين ّبذا الدين،و  ي ىب ّبذا املنهج،و  حضع لنظامه الفريد.
 ابلتفصيل:واهلن نلاجه نصلص هذا الدرس  

 حول الهواج من اليايمة وبيان حقوقها (127)الدرس ا ول 
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ُ يُوْفتِووويُكْم ِفيِهنَّ،َوموووا» يت    اْلِكتووواِب يف يَتووواَمى اللَوووْيُكْم يف عَ يُوْتلوووى  َوَيْسوووتَوْفُتلَنَك يف النِِسووواِء.ُقِل:اّللَّ نِِسووواِء الوووالَّ
ُمولا لِْلَيتوامى اِبْلِقْسوِ .َوما  اْلِللْوداِن َوأَْن تَوُقل َعِفنَي ِمونَ ُمْسَتْضوْنِكُحلُهنَّ،َوالْ تُوْيتُلَوُنَّ ما ُكِتَه هَلُونَّ َوتَوْرَغبُولَن أَْن توَ 

َ كاَن بِِه َعِليما    « ..تَوْفَعُللا ِمْن َخْْي  فَِإنَّ اّللَّ
 ون ..ولوواهرة بعووخ كووألقوود أترت اهلايت الوويت نزلووحل يف أوائوول السوولرة عوون النسوواء أسوو ل  واسووتفتاءات يف

 اكووووئ ويف رغبوووو سوووولم النملسوووولمني واسووووتفتائهم يف بعووووخ األحكام،لوووواهرة هلووووا ق لتهووووا يف اجملتمووووع املسوووويال ا
إىل  موون ا؟اهليوو  ا النقلوو املسوولمني يف معرفوو  أحكووام قيوونهم يف كوويون حياهتم.فقوود كانووحل اهلووزة الوويت أحووديته

 نووووووه يفتل ا سووووووالم يف نفلسووووووهم هووووووزة عميقوووووو ، ية أصووووووبحلا يشووووووكلن ويشووووووفقلن موووووون كوووووول أموووووور كووووووانلا ذ
  كول موا يعورم سوالم يفا؟اهلي ،راف  أن يكلن ا سالم قد نسوخه،أو عدلوه.ويتطلبلن أن يعرفولا حكوم ا
 م ا سوووالم،هكم ألحكووواهلوووم يف حيووواهتم اليلميووو  مووون الشووويون.وهذ  اليقظووو  وهوووذ  الرغبووو  يف مطابقووو  أحووولاهل

 غبوتهمفاملهم هول ر  -يف حياهتم  لى الرغم من بقاء بعخ رواسه ا؟اهلي ع -العنصر البارز يف هذ  الف ة 
رق الورو .  جملوو كوام ّبوذ احلقيقيو  القليو  يف مطابقو  أحولاهلم ألحكووام ا سوالم وا ستفسوار عون بعووخ األح

تاءات  لقود  ايم مون اسوتف هوذ  األيفا ستفتاء و  جملرق العلم واملعرف  والثقاف   كمعظم موا يلجوه إىل املفتوني 
رة كانحل ّبوم حورا؟ديودة.و احكام قينهم،ألوا هك اليت تكِلن نظام حيواهتم كانحل ابلقلم حاج  إىل معرف  أ

موون  م ابووالعّبووهم.وكووان هلووذ  املعرفوو .ألن الغوورم منهووا هوول إاوواق التطوواب  بووني واقووع حيوواهتم وأحكووام قين
بقيموو   إحساسووهم ا؟اهلي ،وإكووفا  موون كوول مووا كووان فيهووا موون تقاليوود وعوواقات وأوضوواع وأحكووام.مع كوودة

ولودو   ا؟ديود الوذي املويالق  الكامول الوذي أنشوأ  ا سوالم يف حيواهتم.أو بتعبوْي أق  بقيمو  هوذاهذا التغيْي
 على يدي ا سالم.

ّلِل الوه عنايو  مون كزاء هوذا  جووهنا ْند جزاء تطلعهم ّلِل،وجزاء حرارهتم،وصد  عزميتهم على ا تباع ..ْند 
ُ َوَيْسوتَوْفُتلَنَك يف النِِ »فيموا يسوتفتلن فيوه:تولىل إفتواءهم ي -ذاتوه العليو  ب -ورعاي  .. نه سبحانه  سواِء.ُقِل اّللَّ

 - -للنول  يتفضول فيقولل -سوبحانه  -واّلِل  - -..فهوم كوانلا يسوتفتلن الرسولل ...« يُوْفِتيُكْم فِويِهنَّ 
در،يف تقو متهوا الويت    هلوا قيقل:إن اّلِل يفتيكم فويهن ويف بقيو  الشويون الويت جواء ذكرهوا يف اهليو .وهك لفتو
،وفيما ا فيموا تسوتفيته ويفتيهوعط  اّلِل سبحانه،وتكرميه للجماع  املسلم  وهل حانبها بذاته ويرعاها بعين

 هتاج إليه حياهتا ا؟ديدة.
الوورابين  لتقطووه املوونهج  الوويت اوقوود تناولووحل الفتوولى هنووا تصوولير اللاقووع امل سووه يف اجملتمووع املسوولم موون ا؟اهليوو

ُ يوُ قُووو»رواسووه:املطللب،لرفووع حيووواة اجملتموووع املسوولم وتطهْيهوووا مووون المنها.كمووا تناولوووحل التلجيوووه  ْفتِووويُكْم ِل اّللَّ
ْرَغبُووووولَن أَْن نَّ موووووا ُكتِوووووَه هَلُنَّ،َوتوَ  تُوْيتُووووولوَُ يت  فِووووويِهنَّ َوموووووا يُوْتلوووووى َعلَوووووْيُكْم يف اْلِكتووووواِب يف يَتووووواَمى النِِسووووواِء الوووووالَّ 

 ..«. ى اِبْلِقْس ِ ْلَيتامِلْلداِن.َوأَْن تَوُقلُملا لِ تَوْنِكُحلُهنَّ.َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الْ 
" الواليت   تُوْيتُولَوُنَّ َموا ُكتِوَه هَلُونَّ َوتَوْرَغبُولَن أَْن تَوْنِكُحولُهنَّ "،َفَكواَن :قَوْلَلُه يف يَوَتاَمى النَِِسواءِ ،َعِن اْبِن َعبَّاس    

َهووا يَوْلبَووُه فَووِإَذا فَوَعووَل َذلِووَك ِّبَووا َ ْ يَوْقووِدْر َأَحوود  أَْن يَوتَوَزوََّجَهووا ، ُ الرَُّجووُل يف اْ؟َاِهِليَّووِ  َتُكوولُن ِعْنووَدُ  اْلَيِتيَموو فَويُوْلِقك َعَليوْ
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ا يلَوو   َوَهِليَوَهووا تَوَزوََّجَهووا َوَأَكووَل َماهَلَووا،أَبَوود  ا َحووَّتَّ َاُلتَ ،فَِإْن َكانَووحْل مجَِ فَووِإَذا ،َوِإْن َكانَووحْل َقِميَموو   َمنَوَعَهووا الِرَِجوواَل أَبَوود 
ُ َذِلَك َوَوَى َعْنُه"مَ   ...671اَتحْل َورِيَوَها َفَحرََّم اّللَّ

وَغاَر َو  اْلبَوَناتِ  ،وَعوِن ابْوِن َعبَّواس   َوَذلِووَك ،" َواْلُمْسَتْضوَعِفنَي ِموَن اْلِللْوَداِن "،َفَكوانُلا يف اْ؟َاِهِليَّوِ    يُوَلرِِيُولَن الصِِ
ُ َعْن َذِلكَ "   تُوْيتُلَوُنَّ َما كُ :يف قَوْللِِه تَوَعاىَل  َ ِلُكلِِ ِذي َسْهم  َسوْهَمهُ ،ِتَه هَلُنَّ "،فَونَوَهى اّللَّ " :فَوَقاَل تَوَعواىَل ،َوَبنيَّ

 ..672لِلذََّكِر ِمْثُل َحجِِ األُنْوثَوَينْيِ "،َصِغْي ا أَْو َكِبْي ا".
َكانَووووحْل َذاَت مَجَووووال  َوَمووووال  َنَكْحتَوَهووووا   " َوأَْن تَوُقلُموووولا لِْليَوتَوووواَمى اِبْلِقْسووووِ  "،َكَمووووا ِإَذا ،وَعووووْن َسووووِعيِد بْووووِن ُجبَووووْْي  

 .673فَاْنِكْحَها َواْسَتْأيِْر ِّبَا".،َكَذِلَك ِإَذا  َْ َتُكْن َذاَت مَجَال  َو  َمال  ،َواْسَتْأيَوْرَت ِّبَا
ُ يُوْفتِويُكْم فِويِهنَّ  -رضى هللا عنها  -َعْن َعاِئَشَ  و  ( ِإىَل قَوْللِوِه ) َوتَوْرَغبُولَن أَْن  ) َوَيْستَوْفُتلَنَك ِ  النَِِساِء قُوِل اّللَّ

.قَالَووووحْل ُهووووَل الرَُّجووووُل َتُكوووولُن ِعْنووووَدُ  اْلَيِتيَمووووُ ،ُهَل َولِيُوَهووووا َوَوارِيُوَها،فََأْكوووورََكْتُه ِ  َمالِووووِه َحووووَّتَّ ِ   674تَوْنِكُحوووولُهنَّ (
ْشورَُكُه ِ  َمالِوِه ِ َوا َكورَِكْتُه فَويَوْعُضوَلَها فَونَوزَلَوحْل َهوِذِ  اهليَوُ  اْلِعْذِ ،َفَْيَْغُه أَْن يَوْنِكَحَها،َوَيْكرَُ  أَْن يُوَزوَِِجَها َرُجال ،فَويَ 

 .675.)أخرجه البخاري(
:َوِإْن ِخْفووُتْم وَعوِن ابْوِن ِكووَهاب  , قَواَل:َأْخَثَين عُووْرَوُة بْوُن الووزَُبْْيِ , أَنَّوُه َسوَأَل َعاِئَشووَ  َزْوَج النَّوِلِِ  , َعووْن قَووْلِل اّللَِّ

 ْقِسووطُلا يف اْليَوتَووواَمى فَووواْنِكُحلا َموووا نَوواَب َلُكوووْم ِموووَن النَِِسووواِء قَالَوووحْل:اَي ابْووَن أُْخووويِت , ِهوووَك اْلَيِتيَموووُ  َتُكووولُن يف َأَ  توُ 
ْْيِ أَْن يُوْقِسووووَ  يف غَووووِحْجووووِر َولِيَِِهووووا , ُتَشووووارُِكُه يف َمالِووووِه , فَويُوْعِجبُووووُه َماهُلَووووا َومَجَاهُلَووووا , َفُْيِيووووُد َولِيُوَهووووا أَْن يَوتَوَزوََّجَهووووا بِ 

ُلغُوولا ِّبِوونَّ أَْعلَووى َصووَداِقَها , فَويُوْعِطيَوَهووا ِمثْووَل َمووا يُوْعِطيَوَهووا َغووْْيُُ  , فَونُوُهوولا أَْن يَوْنِكُحوولُهنَّ ِإ َّ أَْن يُوْقِسووطُلا هَلُوونَّ َويوَ  بوْ
َسواِء ِسوَلاُهنَّ .قَواَل ُعْرَوُة:قَالَوحْل َعاِئَشوُ :مُثَّ ِإنَّ ُسنَِّتِهنَّ ِمَن الصَّوَداِ  , َوأُِموُروا أَْن يَوْنِكُحولا َموا نَواَب هَلُوْم ِموَن النِِ 

ُ يُوْفتِويُكْم فِويِهنَّ النَّاَس اْستَوْفتَوْلا َرُسلَل اّللَِّ  ُ:َوَيْسوتَوْفُتلَنَك يف النَِِسواِء قُوِل اّللَّ بَوْعَد َهِذِ  اهْليَِ  ِفيِهنَّ , فَوأَنْوَزَل اّللَّ
لَوووى َعلَوووْيُكْم يف الْ  يت َ  تُوْيتُووولَوُنَّ َموووا ُكتِوووَه هَلُووونَّ َوتَوْرَغبُووولَن أَْن تَوْنِكُحووولُهنَّ َوَموووا يُوتوْ ِكتَووواِب يف يَوتَووواَمى النَِِسووواِء الوووالَّ

لَووى يف اْلِكتَوواِب اهْليَووُ  اأْلُوىَل الَّوويِت قَوواَل ِفيَهووا:َوِإْن ِخْفووُتْم َأَ   ُ أَنَّووُه يُوتوْ ْليَوتَوواَمى تُوْقِسووطُلا يف ا قَاَلحْل:َوالَّووِذي ذََكووَر اّللَّ
َيِب اْلُمثَووو َّ , قَاَل:ينوووا أَبُووول َصووواِل   , قَووواَل:يب اللَّْيوووُة , قَوووالَ  :يب فَووواْنِكُحلا َموووا نَووواَب َلُكوووْم ِموووَن النَِِسووواِء " َحووودَّ

الَّويِت ذََكْراَنَهوا َموا الَّويِت يُلُنُك , َعِن اْبِن ِكَهاب  , َعْن ُعْرَوَة , َعْن َعاِئَشَ  , ِمثْوَلُه .فَوَعَلى َهِذِ  اأْلَقْوَلاِل الثَّاَليَوِ  
لَووى َعلَووْيُكْم يف َمْلِضووِع َخْفووخ  ِ َْعووَ  اْلَعطْووِ  َعلَووى اهْلَوواِء َوالنُوولِن الَّوويِت يف قَوْللِووِه: يُوْفِتيُكْم فِوويِهنَّ يف قَوْللِووِه:َوَما يُوتوْ

ُ يُوْفتِويُكْم أَيُوَهوا  ُْم َوجَُّهلا َشِْويَل اهْليَوِ :ُقِل اّللَّ لَوى َعلَوْيُكْم يف اْلِكتَواِب , َوقَواَل َفَكَأوَّ النَّواُس يف النَِِسواِء , َوِفيَموا يُوتوْ

                                                 
 ( حسن6059[)376/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 671
 ( حسن 6061[)377/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 672
 ( صحي  مرسل6065) [378/ 4تفسْي ابن أيب حامت ] - 673
 ) السيد رمحه هللا (أي يرغه عن نكاحها و  يريد أن يتزوجها لدمامتها. - 674
 الَعذ :النخل -(  4600) -املكنز  -صحي  البخارى - 675
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يف قَووْلم  ِموْن َأْصوَحابِِه َسوأَُللُ  َعوْن َأْكوَياَء ِموْن أَْموِر النَِِسواِء , َوتَورَُكولا آَخُروَن:نَوزََلحْل َهِذِ  اهْليَُ  َعَلى َرُسولِل اّللَِّ 
ُ ِفيَما َسأَُللا َعْنُه َوِفيَما تَورَُكلا اْلَمْسأََلَ  َعْنهُ اْلَمْسأََلَ  َعْن َأْكَياَء أُ   .676َخَر َكانُلا يَوْفَعُللَوَا , فَأَفْوَتاُهُم اّللَّ

 «.م،هنهمن أجل رغبت -إ  ابلقس   -فنهلا أن ينكحلا من رغبلا يف ماهلا ومجاهلا من يتامى النساء 
لفتيووووات حوووتا اب احلووووال يف ا؟اهليووو  فيمووووا ولووواهر مووون هووووذ  النصووولص،ومن الوووونا القرآين.موووا كووووان عليوووه

إن هووول  -هرهوووا غ  يف ماليتيمات.فقووود كانوووحل اليتيمووو  تلقوووى مووون وليهوووا الطموووع والغ :الطموووع يف ماهلوووا،وال
حووَّت  نعها أن تتووزوجوذكوول ماهلوا.والغ  إن   يتزوجهووا كراهيوو  هلوا ألوووا قميمو .وم فيأكوول مهرهوا -تزوجهوا 

إذ كووووانلا والنسوووواء، موووون ماهلووووا  كووووذلك كووووان احلووووال يف الللوووودان الصووووغار  يشووواركه زوجهووووا فيمووووا هووووحل يوووود  
 حو  هلووم  حمواربني،فالأوووم غوْي ُيرمولوم مون املوْياّ ألوووم   ميلكولن القولة الويت يوودفعلن ّبوا عون موْيايهم أو

ء للضوووعا   ء.و  كوووكيف املْياّ،هوووحل شيوووْي الشوووعلر القبلك،الوووذي اعووول للمحووواربني يف القبيلووو  كووول كوووك
  تعوود  نسوواني  راقيوو إتقاليوود  تقاليوود الشووائه  البدائيوو ،هك الويت أخووذ ا سووالم يبدهلا،وينشووىء مكاوواوهوذ  ال

و وضووووووو ،يف اجملتموووووووع العريب.إ وووووووا هوووووووك يف حقيقتهوووووووا نشوووووووأة أخووووووورى،وميالق جمووووووورق ويبووووووو ،أ -موووووووا قلنوووووووا ك  -
ن هوذ  النشوأة أجله:هل جديد،وحقيق  أخرى هلذ  األم  غْي حقيقتها ا؟اهليو   واملهوم الوذي اوه أن نسو

يوواة حغووْي فجووأة يف ع موواقي تا؟ديوودة،  تكوون تطوولرا  مسووبلقا   يوو  خطوولات اهيديوو  لووه أو أنووه انبثوو  موون واقوو
لووى أسوواس قامتهووا عهووذا الشووعه  فالنقلوو  موون إقاموو  حقوول  ا ّر وامللووك علووى أسوواس حوو  انووارب إىل إ

لنقلو  اربني  هوذ  اصوفتهم حموب نسواني ،  احل  ا نسواين،وإعطاء الطفول واليتيمو  واملورأة حقولقهم بصوفتهم ا
علوووى احلقووول   ن مث قضوووى  تنشوووأ ألن اجملتموووع قووود انتقووول إىل أوضووواع مسوووتقرة   قيمووو  فيهوووا للمحووواربني.وم
يموتهم  قلعهود ا؟ديود بني يف ااملكتسب  للمحاربني،ألنه   يعد يف حاج  إىل اييزهم  كال  فقود كوان للمحوار 

   ولكن كان هنا  ..كلها وكانحل احلاج  إليهم ماس 
 مون خوالل مونهجل كتواب و ا سالم ..كان هنا  هذا امليالق ا؟ديد لإلنسان.امليالق الذي انبثو  مون خوال

 نتووواج   يف ا فأقوووام جمتمعوووا جديووودا وليووودا.على نفوووك األرم.ويف ذات الظرو .وبووودون حووودّو انقوووالب
 د.مليالق ا؟ديث  منه اهل الذي انب وأقواته  و  يف املاقة وخلاصها  وإ ا جمرق انقالب يف التصلر

  النفووووووووولسوحقيقووووووووو  أن املووووووووونهج القووووووووورآين قووووووووود كاف .وكووووووووواف  نوووووووووليال.لطمك وحمووووووووول معوووووووووا  ا؟اهليووووووووو  يف
 اسووه ا؟اهليوو لك أن رو واألوضوواع،وختطي  وتثبيووحل املعووا  ا سووالمي  يف النفوولس واألوضوواع ..وحقيقوو  كووذ

لر كووَّت صووفسوها يف ن  أو هوواول أن تعوث عوون للوحل تقوواوم وللوحل تعوواوق الظهولر يف بعووخ احلووا ت الفرقيو
.. 

ولكن املهم هنا:هل أن املنهج املتنوزل مون السماء،والتصولر الوذي أنشوأ  هوذا املونهج كوذلك،هل الوذي كوان 
الكوامن فيوه أو  677« النقويخ»ويعدله ويبدله ..و  يكن قو  أن اللاقوع املواقي أو « اللاقع املاقي»يكاف  

                                                 
 ( صحي  9619َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 676
 ) السيد رمحه هللا ( غْيات التارحي  تعبْي املاقي  ا؟دلي ،الذي تفسر به الت - 677
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هول الوذي اقتضوى تغيوْي التصولرات ومنواهج «  اهلولس املاركسوك»مون هوذا  تبدل وسائل ا نتاج ..أو كوكء
احلياة،وأوضواعها،لتالئم هوذا التبودل الوذي تفرضوه وسوائل ا نتوواج  كوان هنوا  فقو  كوكء جديود واحوود يف 
حيوواة هووذا الشووعه ..كووكء هووب  عليووه موون املووا األعلووى ..فاسووتجابحل لووه نفلس،ألنووه حانووه فيهووا رصوويد 

ا؟ديوود لإلنسووان.امليالق الووذي  اّلِل فيهووا ..وموون مث وقووع هووذا التغيْي.بوول مت هووذا املوويالقالفطرة،الووذي أوقعووه 
تغْيت فيه مالم  احلياة كلها ..يف كل جانوه مون جلانبهوا ..عون املالمو  املعهولقة يف ا؟اهليو     ومهموا 

آ م للمخوام يكن هنا  من صراع قد وقع بني املالمو  ا؟ديودة واملالمو  القدميو .ومهما يكون هنوا  مون 
وتضحيات ..فقدمت هذا كله.ألن هنا  رسال  عللي  وتصلرا اعتقاقاي هل الوذي كوان لوه األيور األول واأليور 
األخوووْي يف هوووذا املووويالق ا؟ديد.الوووذي   تقتصووور ملجتوووه علوووى اجملتموووع ا سوووالمك ولكووون تعدتوووه كوووذلك إىل 

 .678اجملتمع ا نساين كله 
 أموور يف - -لل فيووه الرسوو يفوويت فيووه اّلِل امليمنني،فيمووا يسووتفتلنوموون مث ينتهووك هووذا الوونا القوورآين الووذي 

ذ  حلقوووول  وهووووالنسوووواء،ويقا علوووويهم حقوووول  اليتيمووووات،وحقل  الللوووودان الضووووعا  ..ينتهووووك بوووورب  هووووذ  ا
«  كواَن بِوِه َعِليموا  فَوِإنَّ اّللََّ   َخوْْي  َوموا تَوْفَعلُولا ِمونْ »التلجيهات كلها،ابملصدر الذي جاء من عنود  هوذا املونهج:

 ّلِل.ا..فهل غْي جمهلل،وهل غْي ضائع ..وهل مسجل عند اّلِل.ولن يضيع خْي سجل عند 
 جهد .ها يف نيته و تعامل معوهذا هل املرجع األخْي الذي يعلق إليه امليمن بعمله،وا؟ه  اللحيدة اليت ي

  النفووولس،ويفسووولطانه يفوقووولة هوووذا املرجع،وسووولطانه،هك الووويت ععووول هلوووذ  التلجيهوووات وهلوووذا املووونهج قلتوووه و 
 األوضاع ويف احلياة.

رتكن سولطان الوذي توهم هل الإنه ليك املهم أن تقال تلجيهات وأن تبتدع مناهج وأن تقام أنظم  ..إ ا امل
 يتهوووا يف نفووولسهوووا وفاعلإليووه تلوووك التلجيهوووات واملنووواهج واألنظم .السوولطان الوووذي تسوووتمد منوووه قلهتووا ونفاذ

 البشر ..
ت ومنووواهج ،وتلجيهانظوووم يتلقاهوووا البشووور مووون اّلِل ذي ا؟وووالل والسووولطانوكوووتان بوووني تلجيهوووات ومنووواهج و 

خورى ويف  أكول صوف    ونظم يتلقلوا من العبيود أمثواهلم مون البشور  ذلوك علوى فورم تسواوي هوذ  وتلوك يف
ن صودرت ر ا سوتحال .أ  إنوه ليكفوك أن أكوعر  ووهول فورم لواه -كل  و  وبللغهموا معوا أوجوا واحودا 

العلوووك  لمووو  اّللِ كيف نفسوووك موووا تسوووتحقه مووون مكوووان ..ولتفعووول يف نفسوووك موووا تفعلوووه  هوووذ  الكلمووو ،ألعطيها 
 األعلى.أو كلم  ا نسان ابن ا نسان 

 عالج حالة نشوج الهوج والمدل المن ي 130 - 128الدرس الثاني:

يف هوذا اجملتموع الوذي كوان ا سوالم  -يف حموي  األسورة  -مث  ضك خطولة أخورى موع التنظويم ا جتمواعك  
َوِإِن اْمورَأَة  »ش ه، نهج اّلِل املتنزل من املا األعلى،  بعلامل التغْي األرضي  يف عا  املواقة أو قنيوا ا نتواج:ين

                                                 
السيد رمحه هللا ) «.قار الشرو »ا؟زء الثاليلن.« عبك»تفسْي سلرة « يف لالل القرآن»كذلك يراجع «.هذا الدين»يراجع كتاب: - 678
) 
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نَوُهمووا ُصْلحا .َوالُصووْلُ  َخْْي .َوأُحْ  ِضووَرِت خافَووحْل ِمووْن بَوْعِلهووا ُنُشوولزا  أَْو ِإْعراضووا ،َفال ُجنوواَ  َعَلْيِهمووا أَْن ُيْصووِلحا بَويوْ
َ كواَن ِ ووا تَوْعَملُولَن َخبِووْيا .َوَلْن َتْسووَتِطيُعلا أَْن تَوْعوِدُللااأْلَنْوُفو  -بَوونْيَ النِِسوواِء  ُك الُشوو َّ.َوِإْن ُهِْسوُنلا َوتَوتوَُّقوولا فَووِإنَّ اّللَّ

َ كواَن َغُفولرا  َرِحيموا .َوِإْن َفال َاِيُللا ُكلَّ اْلَمْيِل،فَوَتَذُروها َكاْلُمَعلََّقوِ .َوِإْن ُتْصوِلُحلا َوتَوتوَُّقولا فَو -َوَلْل َحَرْصُتْم  ِإنَّ اّللَّ
ُ واِسعا  َحِكيما   ُ ُكال  ِمْن َسَعِتِه.وَكاَن اّللَّ  «.يَوتَوَفرَّقا يُوْغِن اّللَّ

فظو  علوى كيوان من انحي  الزوج  وا جراءات اليت تتخذ للمحا حال  النشلز -من قبل  -لقد نظم املنهج 
ا موون انحيوو  شووى وقلعهوون يوونظم حالوو  النشوولز وا عوورام حووني حاألسوورة )وذلووك يف أوائوول هووذا ا؟ووزء( فوواهل

 سوالمعر تتغْي.وا إن املشواالزوج،فتهدق أمن املرأة وكرامتها،وأمن األسورة كلهوا كوذلك.إن القلولب تتقلوه،و 
ع تصوميم اجملتمواهاتوه و منهج حياة يعوا  كول جزئيو  فيهوا،ويتعرم لكول موا يعورم هلوا يف نطوا  مباقئوه واع

 ينش ه وف  هذا التصميم.الذي ير ه و 
أو  -ىل اّلِل إالل وهول أبغوخ احلو -فإذا خشيحل املرأة أن تصب  جمفلة وأن تيقي هذ  ا؟فولة إىل الطوال  

  علووووى عليهووووا و  إىل ا عرام،الووووذي ي كهووووا كاملعلقوووو .  هووووك زوجوووو  و  هووووك مطلقوووو ،فليك هنالووووك حوووورج
فقتهوا نا أو كال من   له جزءضها احليلي .كأن ت  زوجها،أن تتنازل له عن ككء من فرائضها املالي  أو فرائ

د فقووودت قوووكانوووحل هوووك اللاجبووو  عليوووه.أو أن تووو   لوووه قسووومتها وليلتهوووا،إن كانوووحل لوووه زوجووو  أخووورى يييرها،و 
هوا ا ؟ميوع لروفرهوا وتقوديرهبكامول اختيا -حيليتها للعشرة الزوجي  أو جاذبيتها ..هذا كلوه إذا رأت هوك 

ا اضووا  فَوال ُجنواَ  َعَلْيِهمووا  أَْو ِإْعر رَأَة  خافَووحْل ِموْن بَوْعِلهوا ُنُشولز َوِإِن اْمو»قهوا:أن ذلوك خوْي هلوا وأكوورم مون نال -
نَوُهما ُصْلحا    ..هل هذا الصل  الذي أكران إليه ..« أَْن ُيْصِلحا بَويوْ

 « ..ْلُ  َخْْي  َوالصُ » :مث يعقه على احلكم  ن الصل  إنالقا خْي من الشقا  وا؟فلة والنشلز والطال
 إبقوواء الصوول  لرغبوو  يففينسووم علووى القلوولب الوويت قبووحل فيهووا ا؟فوولة وا؟فا ،نسووم  موون النوودي وا يناس،وا

 الزوجي ،والرابط  العائلي .
 أن يرفوووع هوووذ  -ملوووييرة ابكووول وسوووائله  -إن ا سوووالم يتعامووول موووع الووونفك البشوووري  بلاقعهوووا كلوووه.فهل ُيووواول 

دوق هوووذ  حووويتجاهووول  ا ..ولكنوووه يف اللقوووحل ذاتوووه  الووونفك إىل أعلوووى مسوووتلى هتي هوووا لوووه نبيعتهوووا وفطرهتووو
ائ   وسوكم يف احلور :اضوربلا الطبيع  والفطرة و  ُياول أن يقسرها على ما ليك يف ناقتها و  يقولل للناس
تبقوى لنفك البشوري  يهتو  للو فأان أريد منكم كذا والسالم  سلاء كنتم تستطيعلنه أو   تسوتطيعلنه  إنوه  

 جو  أن  - يف الطوني  ينشود هلوا أانكويد التمجيود وهوك تتلوب  يف اللحول،وتتمرغعلى ضعفها وقصولرها و 
لاء توأرج  يف اهلوت،ويودعها هذا واقع هذ  النفك  ولكنه كذلك   يعلقها من رقبتهوا يف حبول ابملوا األعلى

 اليووو .إنوووه املث.الفطووورة  ألن قووودميها غوووْي مسوووتقرتني علوووى األرم. جووو  الرفعووو  والتسوووامك  إنوووه اللسووو  ..إنوووه
 اللاقعي .أو اللاقعي  املثالي  ..إنه يتعامل مع ا نسان، ا هل إنسان.

وا نسووان رلوول  عجيووه.هل وحوود  الووذي يضووع قدميووه علووى األرم وينطلوو  بروحووه إىل السووماء.يف حلظوو  
يف  -واحوودة   تفووار  فيهووا روحووه جسوود  و  ينفصوول إىل جسوود علووى األرم ورو  يف السووماء  وهوول هنووا 
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َوأُْحِضووَرِت »يتعاموول مووع هووذا ا نسووان.وينا علووى خصيصوو  موون خصائصووه يف هووذا اجملووال: -هووذا احلكووم 
أي أن الشووووو  حاضووووور قائموووووا يف األنفك.وهووووول قائموووووا قوووووائم فيها.الشووووو   نلاعه.الشووووو  «.اأْلَنْوُفوووووُك الُشووووو َّ 

 ابملال.والش  ابملشاعر.
ك الووووووزوج عووووووا  سووووووباب تسووووووتثْي هووووووذا الشوووووو  يف نفووووووأ -و تعوووووورم أ -وقوووووود ت سووووووه يف حيوووووواة الووووووزوجني 

ل،تسووتبقك لشوو  ابملااإرضوواء هلووذا  -زوجتووه.فيكلن تنازهلووا لووه عوون كووكء موون موويخر صووداقها أو موون نفقتهووا 
عود تواألوىل    -وجو  أخورى أيوْية لديوه ز إن كانوحل لوه  -معوه عقودة النكوا   وقود يكولن تنازهلوا عون ليلتهوا 

ى كووول حوووال األمووور علوووقووودة النكوووا   و فيهوووا حيليووو  أو جاذبيووو  إرضووواء هلوووذا الشووو  ابملشاعر،تسوووتبقك معوووه ع
يوز هلوا ولكنوه فقو  ا ين بشوكءم و  يف هوذا للزوجو  وتقوديرها ملوا تورا  مصولح  هلوا ..  يلزمهوا املونهج الوراب

 يف أمرها وف  ما ترا . التصر ،ومينحها حري  النظر والتدبر
كول جلانوه   عتبوار هواويف اللقحل الوذي يتعامول املونهج ا سوالمك موع نبيعو  الشو  هوذ ،  يقو  عنودها اب

َ كواَن ِ وا تَوتوَُّقولا فَوِسوُنلا وَ َوِإْن هُْ »النفك البشري .بل هل يهتو  هلوا هتافوا آخر،ويعوز  هلوا نغمو  أخورى: ِإنَّ اّللَّ
 «.تَوْعَمُللَن َخِبْيا  

 خبوووْي  وووا ،فإن اّللِ فا حسوووان والتقووولى  وووا منووواط األمووور يف النهايووو .ولن يضووويع منهموووا كوووكء علوووى صووواحبه
اّلِل  داء هلووا ابسوومقلى،والنوونفووك خبووْي ببلاعثووه وكلامنووه ..واهلتووا  للوونفك امليمنوو  اب حسووان والت تعملووه كوول

 جاب.اء املستاابْي  ا تعمل،هتا  ميير،ونداء مستجاب ..بل هل وحد  اهلتا  امليير والند
اقعي  بشووري ،ابلل ال ت احليوواةوموورة أخوورى ْنوودان أمووام املوونهج الفريوود،وهل يلاجووه واقووع الوونفك البشووري  ومالبسووا

َتِطيُعلا أَْن َولَوووْن َتْسووو:»جيوووه فريوووداملثاليوو ،أو املثاليووو  اللاقعيووو ،ويع    وووا هووول كوووامن يف تركيبهووا مووون ازقواج ع
َ  ِلُحلا َوتَوتوَّ اْلُمَعلََّقوِ .َوِإْن ُتْصووكَ لا ُكولَّ اْلَمْيوِل فَوتَووَذُروها  فَوال َاِيلُوو -ْصووُتْم َولَوْل َحرَ  -تَوْعوِدُللا بَونْيَ النِِسوواِء  ُقولا فَووِإنَّ اّللَّ

ُ ُكال  ِمْن سَ   «. واِسعا  َحِكيما  كاَن اّللَُّ َعِتِه َو كاَن َغُفلرا  َرِحيما .َوِإْن يَوتَوَفرَّقا يُوْغِن اّللَّ
يوولل هلووذ  امل اومن مث أعطاهووإن اّلِل الووذي فطوور الوونفك البشووري ،يعلم موون فطرهتووا أوووا ذات ميوولل   الكهووا.

 شوري إىل إحودىلقلوه البافق ،  ليعدمها ويقتلها  من هذ  امليلل أن مييل  خطاما.خطاما لينظم حركتها
ه يول   حيلو  لوت.وهوذا مالزوجات ويييرها على األخرايت.فيكلن ميله إليها أكثور مون األخورى أو األخراي
قبووه عايعوول هووذا إمثووا ه و  افيووه و  ميلووك حموول  أو قتلووه ..فموواذاف إن ا سووالم   ُياسووبه علووى أموور   ميلكوو
دللا تطيعلا أن يعووم لوون يسووعليووه فيدعووه ملزعووا بووني ميوول   ميلكووه وأموور   يطيقووه  بوول إنووه يصووار  النوواس  ووو

اقهتم.هنوا  ارج عون إراقهتوم ..ولكون هنالوك موا هول قاخول يف إر ألن األمور خو -ولل حرصولا  -بني النساء 
يف   حَّت ا بتسوووام  كلهوووا،الزوجيووو العووودل يف املعامل .العووودل يف القسوووم .العدل يف النفق .العووودل يف احلقووول 

موه ك امليل.لينظيقولق ذلو اللجه،والكلمو  الطيبو  ابللسوان ..وهوذا موا هوم مطوالبلن به.هوذا هول ااطوام الوذي
 « ..َفال َاِيُللا ُكلَّ اْلَمْيِل فَوَتَذُروها َكاْلُمَعلََّق ِ »  ليقتله  
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  تكووولن زوجووو  و  لقهوووا فوووالي ُيووورم األخووورى حقفهوووذا هووول املنهوووك عنوووه.امليل يف املعاملووو  الظاهرة،وامليووول الوووذ
 ق  ا نسان.يك يف ناتكلن مطلق  ..ومعه اهلتا  امليير العمي  يف النفلس امليمن  والتجاوز عما ل

َ كاَن َغُفلرا  َرِحيما  »  «.َوِإْن ُتْصِلُحلا َوتَوتوَُّقلا فَِإنَّ اّللَّ
ن الطوووني القبضووو  مووو موووزاج فريووود ميلووو  مووونوألن ا سوووالم يتعامووول موووع الووونفك البشوووري   ملووو  موووا فيهوووا مووون 

قعيوو ،اليت ثاليتهووا اللاماليوو ،أو والنفخوو  موون رو  اّلِل.و ملوو  مووا فيهووا موون اسووتعداقات وناقات.وبلاقعيتهووا املث
 تضع قدميها على األرم،وتر  بروحها إىل السماء،قون تناقخ وقون انفصام.

هوووا مووون املووو  لإلنسووواني  حوووني تبلووو  أوجهووول الصووولرة الك - -ألن ا سوووالم كوووذلك ..كوووان نووول ا سوووالم 
 ان.رة ا نسالكمال فتنمل فيها مجيع ااصائا والطاقات  لا متلازان متكامال يف حدوق فط

وهووول يقسووم بوووني نسووائه فيموووا ميلك،ويعوودل يف هوووذ  القسووم ،  ينكووور أنووه يووويير  - -وكووان هوووذا الرسوولل 
َكوووواَن يَوْقِسووووُم بَوووونْيَ ِنَسووووائِِه نَّ َرُسوووولَل هللِا أَ ،َعْن َعاِئَشوووو َ فبعضووووهن علووووى بعووووخ.وأن هووووذا خووووارج عمووووا ميلووووك.

ل " اللُهوومَّ إنَّ َهووِذِ  ِقْسووَميِت ِفيَمووا أَْملِووُك فَوواَل تَوُلْمووِب ِفيَمووا َاْلِووُك َوَ  أَْملِووُك " يَوْعووِ  اْلَقْلَه.)أخرجووه أبوو:َويَوُقووللُ 
 .. 679قاوق(

  حلياة،فوالتفر يم معوه الوزوجني موا تسوتقفأما حني ع  القلولب،فال تطيو  هوذ  الصول  و  يبقوى يف نفولس ا
ة سوووكهم ابملووولقميل إ وووا إذن خوووْي.ألن ا سوووالم   ميسوووك األزواج ابلسالسووول واحلبوووال،و  ابلقيووولق واألغوووال

،فإنوه   لب املتنافرةالج القلووالرمح  أو ابللاجه والتجمل.فإذا بل  احلال أن   تبل  هذ  اللسوائل كلهوا عو
 قيقك  حمن الكراهي  والنفرة أو يف رابط لاهري وانفصام ُيكم عليها أن تقيم يف سجن 

« ُ ُ ُكوال  ِموْن َسوَعِتِه.وَكاَن اّللَّ ه مون فضوله اّلِل يعود كوال منهموا أن يغنيو..فو« ِكيموا  اِسوعا  حَ و َوِإْن يَوتَوَفرَّقا يُوْغوِن اّللَّ
 ووا  ه وعلمووهيلسووع علوويهم  ووا يشوواء يف حوودوق حكمتوويسووع عبوواق  و  -سووبحانه  -هل،و ووا عنوود  هوول وهوول 

 يصل  لكل حال.
 ها الكلي   واقعيتيفإن قراس  هذا املنهج،وهل يعا  مشاعر النفلس،وكلامن الطباع،وأوضاع احلياة 

                                                 
 ( صحي  232( )214/  1) -( وكر  مشكل اهلتر  2136) -املكنز  -سنن أيب قاوق  - 679

ْكوَفاِ  َوالرَّ  ْنوَداَن َوهللاُ عِ َ  َذلِوَك يف َذِلَك إْذ َكاَن َذِلَك ِ َّا َ  ِفْعَل َلُه ِفيِه َفَكواَن َمْعوَوُهَل َغْْيُ َمُللم   مْحَوِ  ِمْنوُه َعَلْيوِه السَّواَلُم ِموَن هللِا أَْن أَْعلَوُم َعلَوى اْ ِ
وونَوُهنَّ،َوِإْن َكوواَن َ ْ َحْوو ْل ِ ِْثلِووِه إىَل بَِقيَِّتِهنَّ،َوَذلِووَك ِ َّووا ُهووَل مَيِووْلبِووِه إىَل بَوْعِضووِهنَّ ِ َووا َ ْ  َمووْيال  ِمووْن قوَ  اْلَعووْدلِ رُْج ِفيَهووا َعوونِ َيُكوولَن قَووْد َعلِووَم ِمْنووُه يف ِقْسووَمِتِه بَويوْ

َلْيوِه السَّواَلُم:" عَ اَل َرُسولُل هللِا َذلِوَك ،فَعوْن َأيب ُهَريْووَرَة، قَواَل قَو التَّْحوِذيِر ِموْن ِمثْولِ  يف َمْنِهك  َعْنُه َوِ َّا اْلِعَباُق ِفيِه َسَلاء  َكَما َقْد ُرِوَي َعْن َرُسولِل هللِا 
ِويوِل قَووْلِل هللِا َوقَوْد ُرِوَي يف شَْ  ْيِه َمائِول ، أَْو قَاَل:َسواِق   "ِ  َوَأَحوُد ِكوقَّ اْلِقَياَمو َمْن َكاَنحْل َلُه َزْوَجَتاِن َفَكاَن مَيِيُل َمَع إْحوَداُ َا َعوِن اأْلُْخوَرى َجواَء يوَوْلمَ 

نَّ َذلِووووَك أُرِيووووَد بِووووِه َمووووا يَوَقووووُع يف قُولُوووولِبُكْم لِبَوْعِضووووِهنَّ ُقوَن [ .أَ 129اء:تَوَعوووواىَل:} َولَووووْن َتْسووووَتِطيُعلا أَْن تَوْعووووِدُللا بَوووونْيَ النَِِسوووواِء َولَووووْل َحَرْصووووُتْم { ]النسوووو
،َوَذِلَك َمْعُفل  هَلُوْم َعْنوُه إْذ َ  َيْسوَتِطيُعلَن  َاَْتِلبُولُ  إىَل قُولُولِّبِْم َفَكواَن الَّوِذي   ْن َيُكولَن يَزِيوُد َعلَوى َذلِوَك َموا قَوْد َاُولُز أَ ْْيَ أَنَّوهُ َقفْوَعوُه َعوْن قُولُولِّبِْم َغوبَوْعخ 

ْكوَفا ْد َيْسوَتِطيُع َرقَُّ  َعْنوُه َموَع قُوْربِوِه ِموْن َغَلَبتِوِه ا َيْسوِبُ  إىَل قَوْلبِوِه ِ َّوا قَوالرَّْهبَوِ  ِ َّو ِ  َوَعلَوىَكاَن ِمْن َرُسلِل هللِا َعَلْيوِه السَّواَلُم ِ َّوا أَرَاَقُ  ِموْن َربِِوِه َعلَوى اْ ِ
ُ  أَْن َيْدُعَل بِ ُسلُل هللِا ْد َعلََّمُه رَ قَ  ِ َّا َعَلْيِه،َوَهَذا ِعْنَداَن َوهللاُ أَْعَلُم ِمْثُل الَِّذي يف َحِديِة ُحَصنْي  اْاُزَاِعكِِ  بَُّه تَوَعاىَل أَْن يَوْغِفوَر لَوُه َموا َأْخطَوَأ، ِه رَ إايَّ
ا َخاَ  َعَلْيِه أَْن يَ  وَدُ  َوقَوْد َرَويْونَوا َهوَذا احْلَوتوَ ُربُُه ِ َّوا ُكلَن تَوقَ َوَما تَوَعمََّد، َوَما َأْخطََأُ  فَوُهَل َغْْيُ َمْأُخلذ  ِبِه َلمَّ َم ِمنَّوا يف ِكَتابِنَوا َهوَذا،َعمَّ  ِديَة ِفيَموا تَوَقودَّ

 حي ص( 234- 233()215/  1) -َوهللَا َنْسأَلُُه التوَّْلِفيَ  .كر  مشكل اهلتر 
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تكشوو  عوون عجووه   ينقضووك،من تنكوور النوواس هلووذا املوونهج ..هووذا املوونهج امليسر،امللضوولع للبشوور،الذي 
  السوووامق  وفووو  فطووورهتم واسوووتعداقاهتم و  يقووولق خطووواهم مووون السوووف  اهلووواب ،يف املرتقوووى الصووواعد،إىل القمووو

يفووورم علووويهم أمووورا مووون ا رتفووواع والتسوووامك،إ  ولوووه وتووور يف فطووورهتم يلقوووع عليوووه ولوووه اسوووتعداق يف نبيعوووتهم 
إىل موا   يبلغووه ّبوم موونهج  -بعود هووذا كلوه  -يستجيشوه ولوه جووذر يف تكولينهم يسووتنبته ..مث هول يبلو  ّبووم 

 .680واقعي  ..هك صلرة نب  األصل من تكلين هذا الكائن الفريدآخر ..يف واقعي  مثالي .أو مثالي  
 الربط بين أحكاا هللا وملكه السموات وا رض(134 -131) :الدرس الثالث

ن هووذا يوواة كلهووا وألنظوويم احلوألن هووذ  األحكووام اااصوو  بتنظوويم احليوواة الزوجيوو ،قطاع موون املوونهج الوورابين لت
كولن،وفطرة طورة اّلِل للاف  مع فالذي أراق  اّلِل للكلن كله،فهل يتل املنهج  ملته قطاع من الناملس الكلين،

الشوووووامل  ا املووووونهجاّلِل لإلنسوووووان،الذي يعووووويا يف هوووووذا الكووووولن ..ألن هوووووذ  هوووووك احلقيقووووو  العميقووووو  يف هوووووذ
لطان لكولين كلوه وسولنظوام االكبْي،اكء يف سيا  السلرة بعد األحكام اااص  بتنظيم األسرة،ما يربطهوا اب

يوولاب و  كتبووه كلهووا يفا النوواس الكوولن كله،وملكيوو  اّلِل للكوولن كله.ووحوودة اللصووي  الوويت وصووى اّلِل ّبوواّلِل يف 
 موا يف َوّللَِّ »التقولى:و والعودل  الدنيا ويلاب اهلخرة ..وهك القلاعد اليت يقولم عليهوا املونهج كله.قلاعود احلو 

َنا الَّووِذيَن  ُكووْم:أَِن اتوَُّقووْن قَوووْبِلكُ ِكتوواَب ِمووأُوتُوولا الْ السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم.َوَلَقووْد َوصَّوويوْ لا اّللََّ.َوِإْن َتْكُفووُروا ْم َوِإايَّ
ُ غَ  مووا يف اأْلَْرِم وََكفووى  مووا يف السَّووماواِت وَ يوودا ،َوّللَِّ ِني ووا محَِ فَووِإنَّ ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم وَكوواَن اّللَّ

.ِإْن َيشَ  ُ َعلى ذِلَك َقِديرا  اَخرِيَن.وَكاَن َوَذِْت آبِ  -نَّاُس أَيُوَها ال -ْأ يُْذِهْبُكْم اِبّللَِّ وَِكيال  .َمْن كواَن يُرِيوُد يَولاَب ّللَّ
يعا   الُدنْيا َفِعْنَد اّللَِّ يَلاُب الُدنْيا َواهْلِخرَِة.وَكاَن اّللَُّ   «. َبِصْيا   َِ

رم ات ومووا يف األ السووماو اموور والنوولاهك  ن ّلِل مووا يفويكثوور يف القوورآن التعقيووه علووى األحكووام،وعلى األو 
ه سولطان يف ملكوصواحه ال أو  ن ّلِل ملك السماوات واألرم.فاألمران متالزمان يف احلقيق .فاملالك هول

احه صوووهوول وحوود  فوهوول صوواحه حوو  التشوووريع ملوون ُيتووليهم هوووذا امللووك.واّلِل وحوود  هوول املالوووك،ومن مث 
 األمران متالزمان.السلطان الذي يشرع به للناس.ف
وذلووك بعوود علوويهم كتووااب ..اللصووي  ابلتقلى، لكوول موون أنووزل -سووبحانه  -كووذلك يووثز هنووا موون وصووي  اّلِل 

وووماواِت وَ ا يف الَوّللَِِّ مووو»تعيوووني مووون لوووه ملكيووو  السوووماوات واألرم،ومووون لوووه حووو  اللصوووي  يف ملكوووه: موووا يف سَّ
َنا الَِّذيَن أُوتُلا الْ   «.اتوَُّقلا اّللََّ  ُكْم أَنِ ْم َوِإايَّ ِكتاَب ِمْن قَوْبِلكُ اأْلَْرِم.َوَلَقْد َوصَّيوْ

رصووها لقللب،وحفصوواحه السوولطان احلقيقووك هوول الووذي حشووى وحووا .وتقلى اّلِل هووك الكفيلوو  بصووال  ا
هم عليوووه ل أن أمووور علوووى منهجوووه يف كووول جزئياته.كوووذلك يبوووني ملووون يكفووورون ضوووآل  كوووأوم يف ملوووك اّلِل وهووو

ووووومّللَِِّ مووووو َوِإْن َتْكُفوووووُروا فَوووووِإنَّ :»ّبوووووم واجملوووووكء بغوووووْيهم سوووووبحانه وقدرتوووووه علوووووى الوووووذهاب  اواِت َوموووووا يف ا يف السَّ
يوودا .َوّللَِِّ مووا يف السَّووماواتِ  ُ َغِني ووا محَِ .وََكفووى اِبّللَِّ  اأْلَْرِم،َومووا يف  اأْلَْرِم،وَكوواَن اّللَّ  -ْذِهْبُكْم يُووِإْن َيَشووْأ  وَكِوويال 

ُ َعلى ذِلَك َقِديرا  آبِ َوَذِْت  -أَيُوَها النَّاُس   « ..َخرِيَن.وَكاَن اّللَّ
                                                 

 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك»يف كتاب:« اللاقعي »وفصل « هذا الدين»يراجع كتاب: - 680
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 ،وأن تقووووولا ،  يعنيوووووه يف كووووكء و  يضووووور  يف كوووووكء أ  يسووووومعلا اللصووووويإذ يلصووووويهم ب -سوووووبحانه  -فهوووول 
وهول قواقر علوى « مِ يف اأْلَرْ  واِت َومافَِإنَّ ّللَِِّ ما يف السَّما..»يكفروا.فإن كفرهم لن ينقا من ملكه كي ا 

 حاهلم. ويستبدل قلما غْيهم،إ ا هل يلصيهم ابلتقلى لصالحهم هم،ولصال  أن يذهه ّبم
 يف الكلن  م،وكل منوبقدر ما يقرر ا سالم كرام  ا نسان على اّلِل وتكرميه على كل ما يف األر 

 حو  ..فهوذ   لهيو  بغوْيبقدر ما يقرر هول أنوه علوى اّلِل حوني يكفور بوه،ويعتل ويتجث،ويودعك خصوائا األل
 ك يف التصلر ا سالمك،ويف حقيق  األمر واللاقع كذلك ..كفاء تل

دنيا لوا.فعنود  يولاب  أوسوع .وحتم هذا التعقيه بتلجيه القللب الطامع  يف الدنيا وحودها،إىل أن فضول اّللِ 
ْي خوون ذملوولا يف راءهووا وأو واهلخوورة ..ويف اسووتطاع  الووذين يقصوورون  هووم علووى الوودنيا،أن يتطلعوولا  نظووارهم 

يعووا  َبِصووْيا   هْلِخوورَِة ..وَكوواَن اّللَُّ لووُدنْيا َواايَوولاُب  َمووْن كوواَن يُرِيووُد يَوولاَب الُدنْيا،َفِعْنووَد اّللَِّ »ْي اهلخوورة.الوودنيا وخوو َِ  »
اهلخوورة معووا و الوودنيا  ..وإنووه ليكوولن موون احلم ،كمووا يكوولن موون سووقلط اهلموو ،أن ميلووك ا نسووان التطلووع إىل

مث  -اقعك املثووا  هووذا مووا يكفلووه املوونهج ا سووالمك املتكاموول الوول و  -وإىل يوولاب الوودنيا ويوولاب اهلخوورة مجيعووا 
يعوووويا   ميلووووك أن يكتفووووك بطلووووه الدنيا،ويضووووع فيهووووا  ووووه ويعوووويا كوووواحليلان والوووودواب واهلوووولام بينمووووا هوووول
وميلووك  ذ  األرمكا نسووان  قوودم توودب علووى األرم ورو  توور  يف السووماء.وكيان يتحوور  وفوو  قوولانني هوو

 ع املا األعلى  يف اللقحل ذاته أن يعيا م
ّلِل يوو  يف كووريع  االصوول  اللييقوو  بووني األحكووام ا؟زئ كمووا توودل علووى  -وأخووْيا فووإن هووذ  التعقيبووات املتنلعوو  

َّت لْيبطهوا حل ذاتوه علوى خطولرة كوأن األسورة يف حسواب ا سوالم.حتدل يف اللقو -واملنهج الكلك للحياة 
ه ر علوى أن يوذهاّلِل قواقفولواقاين مجيعوا وإ  ّبذ  الشيون الكثى ويعقه عليها بلصوي  التقولى الشوامل  

 األسورة كوذلك ى أن أمرابلناس وذيت بغْيهم يتبعلن وصيته ويقيملن كريعته ..وهل تعقيه خطْي.يدل عل
 خطْي يف حساب اّلِل.ويف منهجه للحياة ..
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 [147إل   135(:اآليات 4]سور  النساء ):الوحد  الثالثة عشر  

  يمان والواء وذا المنافقين لمواأهم الكافرينالمدل وا

  
َدْيِن َواأْلَقْووَرِبنَي ِإْن َيُكوْن أَنْوُفِسوُكْم أَِو اْللالِو َولَوْل َعلوى  ّللَِّ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ُكلنُولا قَوولَّاِمنَي اِبْلِقْسوِ  ُكوَهداءَ } 

ُ أَْوىل ِّبِموووا فَوووال توَ  َ كوواَن ِ وووا تَوْعَملُووولَن ْن تَوْلووُلوا أَْو تُوْعرُِضوووْعوووِدُللا َوإِ أَْن توَ  تَِّبعُوولا اهْلَووولىَغِني ووا أَْو َفِقوووْيا  فَوواّللَّ لا فَوووِإنَّ اّللَّ
تواِب الَّوِذي أَنْووَزَل زََّل َعلى َرُسللِِه َواْلكِ ِب الَِّذي نوَ ِه َواْلِكتا( اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا آِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسللِ 135َخِبْيا  )

( ِإنَّ الَّووِذيَن 136ِعيوودا  )بَ ِخووِر فَوَقووْد َضوولَّ َضووال   يَوووْلِم اهْل ِه َوالْ قَوْبووُل َوَمووْن َيْكُفووْر اِبّللَِّ َوَمالِئَكتِووِه وَُكُتبِووِه َوُرُسوولِ  ِموونْ 
وووِر 137لِيَوْهوووِديَوُهْم َسوووِبيال  )  َو  لِيَوْغِفوووَر هَلُوومْ  َيُكوووِن اّللَُّ را   َْ آَمنُوولا مُثَّ َكَفوووُروا مُثَّ آَمنُووولا مُثَّ َكَفووُروا مُثَّ اْزقاُقوا ُكْفووو ( َبشِِ

تَوغُولَن ِعْنوَدُهمُ اْلُموْيِمِننيَ  وَن اْلكواِفرِيَن أَْولِيواَء ِموْن ُقونِ ( الَِّذيَن يَوتَِّخوذُ 138اْلُمناِفِقنَي ِ َنَّ هَلُْم َعذااب  أَلِيما  )   أَيَوبوْ
يعووا  ) ْعووُتْم آنوَووزََّل َعلَووَوقَووْد  (139اْلعِووزََّة فَووِإنَّ اْلعِووزََّة ّللَِِّ مجَِ  ْكَفووُر ِّبووا َوُيْسووتَوْهزَأُ يُ ايِت اّللَِّ ْيُكْم يف اْلِكتوواِب أَْن ِإذا  َِ

َ جواِمُع اذا  ِمووثْوُلهُ ُكووْم إِ ِّبوا فَووال تَوْقعُوُدوا َمَعُهووْم َحووَّتَّ َحُلُضولا يف َحووِدية  َغوْْيِِ  ِإنَّ  ْلُمنوواِفِقنَي َواْلكوواِفرِيَن يف ْم ِإنَّ اّللَّ
يعوووا  ) َجَهووونَّمَ  ْن كووواَن َ ْ َنُكوووْن َمَعُكوووْم َوإِ  قووواُللا أَ ُكوووْم فَووووْت   ِموووَن اّللَِّ ( الَّوووِذيَن َيَ َبَُّصووولَن ِبُكوووْم فَوووِإْن كووواَن لَ 140مجَِ

واْلُموْيِمنِ  ْم ِمونَ لِْلكاِفرِيَن َنِصيه  قاُللا أََ ْ َنْسوَتْحِلْذ َعلَوْيُكْم َوَ ْونَوْعكُ  ُ َُيُْكوُم بَويوْ ْلَم اْلِقياَموِ  َولَوْن َاَْعوَل َنُكْم يوَونَي فَواّللَّ
ُ لِْلكووووواِفرِيَن َعلَوووووى اْلُموووووْيِمِننَي َسوووووِبيال  ) َ َوُهوووووَل خووووواِقُعهُ ( ِإنَّ اْلُمنوووووا141اّللَّ ُملا ِإىَل ْم َوِإذا قووووواِفِقنَي ُحووووواِقُعلَن اّللَّ

َ ِإ َّ  بْووَذِبنَي بَوونْيَ ذلِووَك   ِإىل هووُي ِء َو  ( ُمذَ 142ال  ) قَلِوويالصَّووالِة قوواُملا ُكسوواىل يُووراُ َن النَّوواَس َو  يَووْذُكُروَن اّللَّ
ُ فَولَوْن عَِوَد لَوُه َسوِبيال  ) يواَء ِموْن رِيَن أَْولِ  أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوتَِّخوُذوا اْلكوافِ اي( 143ِإىل هُي ِء َوَموْن ُيْضوِلِل اّللَّ

ِإنَّ اْلُمنووواِفِقنَي يف الووودَّْرِ  اأْلَْسوووَفِل ِموووَن  (144ِبينوووا  )مُ طاان  لَوووْيُكْم ُسووولْ ُقوِن اْلُموووْيِمِننَي أَتُرِيوووُدوَن أَْن َعَْعلُووولا ّللَِِّ عَ 
َك َموَع ِقيونَوُهْم ّللَِِّ فَُأول ِو َوَأْخَلُصولا َأْصوَلُحلا َواْعَتَصوُملا اِبّللَِّ ( ِإ َّ الَّوِذيَن  بُولا وَ 145النَّاِر َوَلْن عََِد هَلُْم َنِصْيا  )

ُ اْلُموْيِمِننَي َأْجورا  َعِظيموا  اْلُمْيِمِننَي وَ  وُتْم َو يوَ ( موا 146)َسوْلَ  يوُوْيِت اّللَّ ُ بَِعوذاِبُكْم ِإْن َكوَكْرمُتْ َوآَمنوْ كواَن ْفَعوُل اّللَّ
ُ كاِكرا  َعِليما  )  { (147اّللَّ

 الاربية المنه ية لل ماعة المؤمنة -مقدمة الوحد   

ال اّلِل قوواألموو  الوويت     خووراجتللتهووا يوود الرعايوو  ا هليوو هووذا الوودرس حلقوو  موون سلسوول  ال بيوو  املنهجيوو  ،الوويت
 :فيها
ُتْم َخْْيَ أُمَّ   أُْخرَِجحْل لِلنَّواسِ » سولم األهودا  ملعا؟و  ق ااطل،املر ابوحل املطور ..وهوك حلقو  مون املونهج الث« ُكنوْ

،البصوووْي اّبا ومنحنياهتاابوووْي بووودرو  -سوووبحانه  -الووونفك البشوووري  ابلووودواء الوووذي صووونعه صوووانع هوووذ  الووونفك 
 بطبيعتها وحقيقتها،العليم بضروراهتا وأكلاقها،و قدراهتا وناقاهتا ..

وهذ  احللق  كما ترسوم قلاعود املونهج واعاهاتوه الثابت ،امللضولع  للنواس مجيعوا،يف أجيواهلم كلهوا،ل فعهم مون 
  ق  ..هووكوتعوورج ّبووم يف املرتقووى الصوواعد،إىل القموو  السووام -حسووه مكوواوم يف الوودرج  -سووفل  ا؟اهليوو  

ترتسم فيهوا حوال ا؟ماعو  املسولم  األوىل،املخانبو  ّبوذا القورآن وتوثز مون بوني  -يف اللقحل ذاته  -كذلك 
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بكووول موووا فيهوووا مووون بشوووري .وبكل موووا يف بشوووريتها مووون  -كموووا هوووك   -السوووطلر صووولرة هلوووذ  ا؟ماعووو  إذ ذا  
عالجهوووا وتقليتهوووا  ضوووع  وقووولة ومووون رواسوووه جاهليووو  ومشووواعر فطريووو  ..وتوووثز كوووذلك نريقووو  املووونهج يف

 وتثبيتها على احل  الذي اثل  بكل ما يف وقفتها مع احل  من جهد وتضحي .
حوول لنوواس علووى الندل بووني اويبوودأ الوودرس بنووداء ا؟ماعوو  امليمنوو  إىل النهوولم بتكووالي  قورهووا،يف إقاموو  العوو

لصو   مباكورة متخاّللِ  تعامول فيوه ا؟ماعو  موعتالعدل الوذي  -الفريد الذي   يقم إ  على يد هذ  ا؟ماع  
 -   ا يسوومى مصوولح  ا؟ماعوو  أو األموو  أو الدولووموو ووا يف ذلووك  -موون كوول عانفوو  أو هوولى أو مصوولح  

لووك  الوودرس العمجووا منووه يفمتجوورقة موون كوول اعتبووار  آخوور غووْي تقوولى اّلِل ومرضوواته ..العوودل الووذي رأينووا  لذ
وعلووى ا؟ماعوو  املسوولم  يف حوواقّ اليهوولقي  - -ذاتووه العليوو  علووى النوول ب -بحانه سوو -الووذي ألقووا  اّلِل 

 الذي سل  ذكر .
جملاهودة ايعلوم حقيقو   ا القورآنيبدأ الدرس بنداء الذين آمنلا ليقيملا هذا العدل ..بصلرته هذ  ..ومنِزل هذ

 علانفهوووا عوووا ملعرو ،و الشووواق ،اليت تتكلفهوووا إقامووو  العووودل علوووى هوووذا النحووول.ويف الووونفك البشوووري  ضوووعفها ا
ا  الفقوْي األقربني،وعوللالودين و ااألقارب وعا  الضعا  مون املتقاضوني وعوا  األقولايء أيضوا.عا  ذاهتا وعا  

 ىلإجهاق للصوعلق هواق كوا .جوالغب عا  امللقة وعا  الشنآن ..ويعلوم أن التجورق مون هوذا كلوه ُيتواج إىل 
 هذ  القم  على سفل  ملساء    تتعل  فيها النفك بشكء إ   بل اّلِل.

خر.ولكول له واليولم اهلكتبوه ورسوو يدعلهم قعلة تني  إىل ا ميوان بعناصور ا ميوان الشوامل.ابّلِل ومالئكتوه  مث
  سووالمك،املتفل تصوولر ا عنصوور موون هووذ  العناصوور قيمتووه يف تكوولين العقيوودة ا ميانيوو  وقيمتووه يف تكوولين ال

تفول  الوذي انبعوة وهل ذاتوه ال - بل ا سالم وبعد ق -على مجيع التصلرات األخرى،اليت عرفتها البشري  
ي ُيمول عنصور وىل.والوذمنه كل تفل  آخر أخالقك أو اجتماعك أو تنظيمك،يف حياة ا؟ماع  املسلم  األ
يوة ومون عليها.ح  األرمالتفل  قائما لكل مجاع  تيمن به حقا وتعمل  قتضوياته كاملو  إىل أن يوّر اّللِ 

ُ لِْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْيِمِننيَ َولَ » - هذا الدرس نفسه يف -ه  كلم  اّلِل   « .. َسِبيال  ْن َاَْعَل اّللَّ
لوى حالوو  ع مون بقوك مونهم -وبعود هوذين النوداءين ذخوذ السويا  يف محلو  منلعو  األسوواليه علوى املنوافقني 

م فيهوووا صووولرا يهوووا نبيعووو  املنافقني،ويرسوووم هلووومحلووو  يصووولر ف -النفوووا ،ومن أعلووون كفووور  بعووود إعوووالن إسوووالمه 
م يلقووولن لظوورو .وهامن واقووع مووا يقلمووولن بووه يف الصوو  املسووولم وموون واقووع موولاقفهم املتللنووو  حسووه زريوو ،

م بووودعلاهم أووووو -كووووذلك   إذا انتصوووروا -فووووا .ويلقلن الوووذين كفووووروا ابمللووو  والن - إذا انتصووووروا -املسووولمني 
 ء و  إىل  إىل هوي  سبه انتصارهم  وهم يقلملن للصالة كسواىل يوراءون النواس.وهم مذبوذبلن بوني ذلوك 

 هي ء.
وتووورق يف ينوووااي هوووذ  احلملووو  تلجيهوووات للمووويمنني وهذيرات.تووودل علوووى مووودى موووا كوووان ألفاعيووول املنوووافقني يف 

مووون آتر،وعلوووى مووودى ضوووخام  ا؟بهووو  املنافقووو  وتغلغلهوووا يف حيووواة ا؟ماعووو   -حينوووذا   -الصووو  املسووولم 
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املسولمني خطولة خطولة يف ا بتعواق عون  يلم ذ،وأخوذ« اللاقع»املسلم   ا استدعى هذ  احلمل ،مع مراعاة 
 املنافقني واجتناّبم.

 ذموورهم تهزاء ّبووا.و  وا سوومون ذلووك أموورهم ابجتنوواب جمووالك املنووافقني الويت يتووداوللن فيهووا الكفوور آبايت اّللِ 
نووووافقني البتوووو . ا يوووودل علووووى أن جبهوووو  النفووووا  كانووووحل ضووووخم  ومتغلغلوووو  بصوووولرة  قانعوووو  امل -ينووووذا  ح -

لنفوووا  ن  وووات ااملسووولمني مقوووانعتهم  كوووذلك تووورق يف يناايهوووا هوووذيرات للمسووولمني مووو يصوووعه فيهوووا علوووى
   لقلة ّبمومقدماته كك   يقعلا فيها.وأخصها ملا ة الكافرين،وابتغاء العزة عندهم،وا

ر موووع رسوووم الصووول  بيال،وذلكسوووعلوووى املووويمنني  وشميووونهم  ن العوووزة ّلِل مجيعوووا،و ن اّلِل لووون اعووول للكوووافرين
 ن النار.مللمنافقني يف الدنيا ويف اهلخرة.وتقرير أن مكاوم يف الدر  األسفل البشع  

ملنهج يف عالج النفلس واألوضاع وتغيوْي اتشك بطريق   -ب ّبذا األسلل  -وهذ  التلجيهات والتحذيرات 
ر آخوووو« واقوووع»  يوووا وإقامووواللاقوووع يف حووودوق الطاقووو  واملالبسوووات القائمووو  كووووذلك،حَّت ينتهوووك إىل تغيوووْي  وائ

 جديد.
نتني يف حوورب املتعوواو  كمووا تشووك  الوو  ا؟ماعوو  املسوولم  حينووذا  وملقفهووا موون جبهوو  الكفوور وجبهوو  النفووا 

 ا؟ماع  املسلم  والدين ا؟ديد.
يه نبيع  األسوالملسولم ،و اومن خالل هذ  وتلك تتبني نبيع  املعركو  الويت كوان القورآن حولم ّبوا ا؟ماعو  

ل زمووان ؟اهليوو  يف كووسووالم وافوولس ..وهووك املعركوو  الدائموو  املتصوول  بووني ا املنهجيوو  يف قياقتووه للمعركوو  وللن
ْي نبيعوووتهم ن   تتغووووكوول مكوووان.وبني ا؟ماعووو  املسووولم  وأعووودائها الوووذين تتغووْي أكخاصوووهم ووسوووائلهم ولكووو

 ومباقئهم.
 يك ابألموووكملسووولم .لاوموون خوووالل هوووذا كلووه توووثز حقيقووو  هووذا الكتووواب ..القووورآن ..وقور  يف قيوواقة األمووو  

،يف مجيوووع لق جوويال قون جيل.إ وووا جوواء ليقووولق هووذ  األمووو ،وليكلن مركوودها وهاقيهوووافموووا جوواء ليقووو -فقوو  
 األجيال والدهلر ..

 بوواق ..فهووول  ععوون تعووذيه ال -سووبحانه  -ويف وايوو  الوودرس عووكء تلووك اللفتوو  العجيبووو  إىل اسووتغناء اّلِل 
ل لصووال  هوولووك إ ووا وم وكووكرهم.ولكن ذيطلووه موونهم إ  أن ييمنوولا ويشووكروا.وهل سووبحانه غووب عوون إميووا

سولا فإ وا رتكسولا وانتكإذا هم احاهلم،وارتقاء مستلاهم حَّت يتأهللا حلياة اهلخرة،ومستلى النعيم يف ا؟ن .ف
لووووودَّْرِ  يف ا»ت ييهلوووولن أنفسوووووهم ملسووووتلى العوووووذاب يف ا؟حيم.حيوووووة يسووووق  املنوووووافقلن إىل أحوووو  الووووودركا

 « ..اأْلَْسَفِل ِمَن النَّارِ 
 ا مر بالمدل في الحكم والقضاء 135رس ا ول:الد

ِإْن  -َدْيِن َواأْلَقْوووَرِبنَي أَنْوُفِسووُكْم أَِو اْللالِوو َولَووْل َعلووى - ّللَِّ  اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُكلنُوولا قَووولَّاِمنَي اِبْلِقْسووِ  ُكووَهداءَ »
ُ أَْوىل ِّبِما َفال تَوتَّ  َ كاَن ِ وا تَوْعَملُولَن لا.َوِإْن تَوْلُلوا أَْو توُ ْن تَوْعِدلُ أَ هْلَلى ِبُعلا اَيُكْن َغِني ا أَْو َفِقْيا  فَاّللَّ ْعرُِضلا فَِإنَّ اّللَّ

 « ..َخِبْيا  
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خورى نشو لا نشوأة أيت ّبوا أإنه نداء للوذين آمنلا.نوداء هلوم بصوفتهم ا؟ديودة.وهك صوفتهم الفريدة.صوفتهم الو
املهمووو   لووودت معهوووموولدت مبووواقئهم وأهدافهم،وو وولووودوا مووويالقا آخر.ولووودت أرواحهم،وولووودت تصووولراهتم،

 النواس ي ،واحلكم بونيلوى البشور عا؟ديدة الويت تنواط ّبم،واألمانو  العظيمو  الويت وكلوحل إلويهم ..أمانو  القلامو  
فبسووبه موون « آَمنُوولا ... لَّووِذينَ ااي أَيُوَهووا »ابلعوودل ..وموون مث كووان للنووداء ّبووذ  الصووف  قيمتووه وكووان لووه معنووا :

ان التهيووي كوو  الصووف   الصووف ،كان التكليوو  ّبووذ  األمانوو  الكثى.وبسووبه موون اتصووافهم ّبووذ اتصووافهم ّبووذ 
 وا ستعداق للنهلم ّبذ  األمان  الكثى ..

اِمنَي لا قَووووووولَّ ُكلنُوووووو »وهووووووك ملسوووووو  موووووون ملسووووووات املوووووونهج ال بوووووولي احلكوووووويم تسووووووب  التكليوووووو  الشووووووا  الثقيوووووول:
ُ أَْوىل ِّبِماْن َيُكْن َغِني ا أَْو فَ قْوَرِبنَي.إِ ِسُكْم أَِو اْللاِلَدْيِن َواأْلَ َلْل َعلى أَنْوفُ وَ  -اِبْلِقْسِ ،ُكَهداَء ّللَِِّ   « ..ِقْيا  فَاّللَّ

نوووع البغوووك   الوووذي ميإووووا أمانووو  القيوووام ابلقسووو  ..ابلقسووو  علوووى إنالقوووه.يف كووول حوووال ويف كووول جمال.القسووو
كوووول ذي حوووو  حقووووه موووون   والووووذي يعطووووك -ني النوووواس بوووو -الووووذي يكفوووول العوووودل و  - األرم يف -والظلووووم 

صوو  ق كمووا رأينووا يف  -يمنني املسوولمني وغووْي املسوولمني ..ففووك هووذا احلوو  يتسوواوى عنوود اّلِل امليمنوولن وغووْي املوو
 الفقراء ..قارب واألابعد.ويتساوى األصدقاء واألعداء.ويتساوى األغنياء و ويتساوى األ -اليهلقي 

د مون املشوهلق هلوم أو .  حلساب أحوباكرا معهم.حسب  ّلِل.وتعامال .« ُكلنُلا قَولَّاِمنَي اِبْلِقْسِ ،ُكَهداَء ّللَِّ »
ن عناصوووور ي عنصوووور مووووعلوووويهم.و  ملصوووولح  فوووورق أو مجاعوووو  أو أموووو .و  تعووووامال مووووع املالبسووووات انيطوووو   
 ،ومن كوول كوول مصوولح  القضووي .ولكن كووهاقة ّلِل،وتعووامال مووع اّلِل.وعوورقا موون كوول ميوول،ومن كوول هوولى،ومن

 ..« أَنْوُفِسُكْم أَِو اْللاِلَدْيِن َواأْلَقْوَرِبنيَ  َوَلْل َعلى.»اعتبار 
األقووربني   اللالوودين و و ،وعوواوهنووا ُيوواول املوونهج عنيوود الوونفك يف وجووه ذاهتووا،ويف وجووه علانفها،عووا  ذاهتووا أ

لعقوووول ..إن ابموووودللهلا تنيووووا ..وهووووك حماولوووو  كوووواق  ..أكوووو  كثووووْيا موووون نطقهووووا ابللسووووان،ومن إقرا  معناهووووا و 
ن يووزاول هووذ  ُيوواول أ ليووا كووكء آخوور غووْي إقراكهووا عقليووا.و  يعوور  هووذا الووذي نقللووه إ  موونمزاولتهووا عم

د أن بوووأن تلجووود.   ا   بووودالتجربووو  واقعيوووا ..ولكووون املووونهج انووود الووونفك امليمنووو  هلوووذ  التجربووو  الشووواق .ألو
 تلجد يف األرم هذ  القاعدة.و  بد أن يقيمها انس من البشر.

و عليوووه ملشوووهلق لوووه أحوووني يكووولن ا  ا جتماعيووو  يف وجوووه مشووواعرها الفطريووو  أو مث هووول انووود الووونفك كوووذلك 
موودعاة  كوولن فقوور فقْيا،تشووف  الوونفك موون كووهاقة احلوو  ضوود ،وتلق أن تشووهد لووه معاونوو  لضووعفه.أو موون ي

وحني يكوولن ا؟اهليوو . كمووا هوول احلووال يف اجملتمعووات   ا جتماعيوو  للشووهاقة ضوود   كووم الرواسووه النفسووي  
الووونفك ضووود   نوووا  وتبطووور جماملتوووه.أو قووود يثوووْي غ  ا جتماعيووو  و عليوووه غنيوووا تقتضوووك األوضووواع املشوووهلق لوووه أ

لنوواس يف لاجههووا افتحوواول أن تشووهد ضوود   وهووك مشوواعر فطريوو  أو مقتضوويات اجتماعيوو  هلووا يقلهووا حووني ي
 ني.ين واألقربه اللالدعا  اللاقع ..واملنهج اند النفك عاهها كذلك كما جندها عا  حه الذات،وح

ُ أَْوىل ِّبِموووا» ..وهوووك حماولووو  كووواق  ..و  نفتوووأ نكووورر أووووا حماولووو  كووواق  ..وأن « ِإْن َيُكوووْن َغِني وووا أَْو َفِقوووْيا  فَووواّللَّ
إىل هووذ  الووذروة،اليت تشووهد ّبووا عووارب اللاقووع الوويت  -يف عووا  اللاقووع  -ا سووالم حووني قفووع نفوولس املوويمنني 
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يف عوا  البشووري .معجزة   تقووع إ  يف لوول هووذا املوونهج ا هلووك كووان ينشووئ معجووزة حقيقيوو    -وعاهوا التوواري  
..واهلووولى صوونل  كوووَّت ذكووور منهوووا بعضوووها ..حوووه الوووذات « فَوووال تَوتَِّبعُووولا اهْلَووولى أَْن تَوْعوووِدُللا»العظوويم القووولمي.

هلى.وجماملوو   -يف موولنن الشووهاقة واحلكووم  -هلى.وحووه األهوول واألقووربني هلى.والعطوو  علووى الفقووْي 
يف ملضووووع الشووووهاقة  -ارته هلى.والتعصووووه للعشووووْية والقبيلوووو  واألموووو  والدولوووو  والوووولنن الغووووب هلى.ومضوووو

هوولى ..وأهوولاء  -يف موولنن الشووهاقة واحلكووم  -هلى.وكراهوو  األعووداء ولوول كووانلا أعووداء الوودين  -واحلكووم 
حل كَّت الصنل  واأللولان ..كلهوا  وا ينهوى اّلِل الوذين آمنولا عون التوأير ّبا،والعودول عون احلو  والصود  هو

 شيْيها.
 تَوْلوُلوا َوِإنْ ..»يهوا لتلجيوه فوأخْيا اكء التهديد وا نذار واللعيد من هريو  الشوهاقة،وا عرام عون هوذا ا

َ كوواَن ِ ووا تَوْعَملُوولَن َخبِووْيا    ّلِل خبووْي  ووا يعمل،ليستشووعراملوويمن أن ا أن يتووذكر ..ويكفووك« أَْو تُوْعرُِضوولا فَووِإنَّ اّللَّ
 خطْي،يرع  له كيانه ..ماذا وراء هذا من هتديد 

 فقد كان اّلِل حانه ّبذا القرآن امليمنني 
،قَاتَووووووووووَل أَْهووووووووووَل َخْيووووووووووَثَ َحووووووووووَّتَّ َأْ؟َووووووووووَأُهْم ِإىَل َقْصوووووووووورِِهْم فَوَغلَووووووووووَه َعلَووووووووووى َعووووووووووِن ابْووووووووووِن ُعَمووووووووووَر،أَنَّ َرُسوووووووووولَل هللِا 

َهووووووا  الصَّووووووْفرَاُء َوهَلُووووووْم َمووووووا مَحَلَووووووحْل رَِكاُّبُْم،َوِلَرُسوووووولِل هللِا اأَلْرِم،َوالزَّرِْع،َوالنَّْخِل،َفَصوووووواحَلُلُ  َعلَووووووى أَْن ُاْلَووووووْلا ِمنوْ
َها،فَاْكووووووَ ََط َعلَووووووْيِهْم أَْن  َ َيْكُتُموووووولا َو َ يُوَغيِِبُوووووولا َكوووووويوْ  ا،فَِإْن فَوَعلُوووووولا،َفالَ   ِذمَّووووووَ  هَلُووووووْم َو َ َواْلبَوْيَضوووووواُء،َوَحُْرُجلَن ِمنوْ

َوُحلِوووووك  حِلُيَوووووكِِ بْوووووِن َأْخَطَه،َكووووواَن اْحَتَملَوووووُه َمَعوووووُه ِإىَل َخْيَثَ،ِحووووونَي أُْجِليَوووووحِل ِعْصوووووَمَ ،فَوَغيوَُّبلا َمْسوووووك ا ِفيوووووِه َموووووال  
:َمووووا فَوَعووووَل َمْسووووُك ُحيَووووكِ  الَّووووِذي َجوووواَء بِووووِه ِمووووَن النَِّضووووِْي ف فَوَقاَل:أَْذَهبَوْتووووُه النَِّضووووُْي،فَوَقاَل َرُسوووولُل هللِا  لَِعوووومِِ ُحَيكِ 
،ِإىَل الووووزَُبْْيِ بْووووِن :اْلَعْهووووُد َقرِيووووه  َواْلَموووواُل َأْكثَوووووُر ِمووووْن َذِلَك،َفَدفَوَعووووُه َرُسوووولُل هللِا َل النوََّفَقوووواُت َواحْلُووووُروُب فَوَقووووا

،َوقَوووْد َكووواَن ُحيَوووك  قَوْبوووَل َذلِوووَك قَوووْد َقَخوووَل َخرِبَ  ،فَوَقاَل:قَوووْد رَأَيْوووحُل ُحيَوي وووا َيطُووول ُ  وووُه بَِعَذاب   يف َخرِبَووو   اْلَعلَّاِم،َفَمسَّ
اْبَبْ َأيب َحِقي   َوَأَحُدُ َا َزْوُج َصوِفيََّ  بِْنوحِل َذَهُبلا َفطَاُفلا،فَوَلَجُدوا اْلَمْسَك يف َخرِبَ   فَوَقَتَل َرُسلُل هللِا َهاُهَنا،فَ 

ثُولُ ،َوأَرَاَق أَْن ُاْلِويَوُهُم ِنَساَءُهْم َوَذرَارِيوَُّهْم،َوَقَسَم أَْمَلاهَلُْم لِلنَّْكوِة الَّوِذي َنكَ ُحَيكِِ ْبِن َأْخَطَه،َوَسَب َرُسلُل هللِا 
َهوووووا َوَ ْ َيُكوووووْن ِلَرُسووووولِل هللاِ  وووووُد َقْعنَوووووا َنُكووووولُن يف َهوووووِذِ  اأَلْرِم ُنْصوووووِلُحَها،َونَوُقلُم َعَليوْ َها،فَوَقووووواُللا:اَي حُمَمَّ ،َو َ  ِمنوْ

َها َفَكانُلا َ  يَوتَوَفرَُّغلَن أَْن يَوُقل  ُملا،فََأْعطَاُهْم َخْيَثَ َعلَوى أَنَّ هَلُوُم الشَّوْطَر ِموْن ُكولِِ أَلْصَحابِِه ِغْلَماُن يَوُقلُملَن َعَليوْ
نُوُهُم َزرْع  َوَبْل  َوَكْكء  َما بََدا ِلَرُسلِل هللِا  .وََكاَن َعْبُد هللِا ْبُن َرَواَحَ  َذْتِيِهْم ُكلَّ َعام  َحُْرُصوَها َعلَوْيِهْم،مُثَّ ُيَضومِِ

َة َخْرِصووووووووِه،َوأَرَاُقوا أَْن يَوْرُكوووووووولُ ،فَوَقاَل:اَي أَْعووووووووَداَء هللِا أَُتْطِعُموووووووولين َرُسوووووووولِل هللِا الشَّْطَر،قَاَل:َفَشووووووووَكْلا ِإىَل  ِكوووووووودَّ
ِتُكْم ِمونَ  ُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأَحهِِ النَّاِس ِإَ َّ،َوأَلَنْوُتْم أَبْوَغُخ َإَ َّ ِمْن ِعدَّ ،َو َ  اْلِقوَرَقِة َواْاَنَوازِيرِ الُسْححَل،َواّللَِّ َلَقْد ِج وْ

ُ  َعَلى أَْن  َ أَْعِدَل َعَلْيُكْم،فَوَقاُللا:ِّبََذا قَاَموحِل السَّوَماَواُت وَ  ُكْم َوُحلِِ ِإايَّ اأَلْرُم.قَواَل:َورََأى َُيِْمُلِب بُوْغِضك ِإايَّ
:َكوواَن رَْأِسووك يف ِحْجووِر بْووِن َأيب بَِعْيووَبْ َصووِفيََّ  ُخْضوورَة ،فَوَقاَل:اَي َصووِفيَُّ  َمووا َهووِذِ  اْاَُضوورَُة ف فَوَقاَلحلْ َرُسوولُل هللِا 

 َملِووووَك يَوثْووووِرَب ف  َحِقيوووو   َوأاََن اَنئَِموووو  ،فَورَأَْيحُل َكووووَأنَّ َقَموووور ا َوقَووووَع يف ِحْجرِي،فََأْخَثْتُووووُه بِووووَذِلَك فَوَلَطَمِب،َوقَوووواَل:َاَنَّنْيَ 
ْوِجوك َوَأيب َوَأِخك،َفَموا زَاَل يَوْعتَوِذُر ِإَ َّ،َويَوُقولُل:ِإنَّ أاََبِ  ِموْن أَبْوغَوِخ النَّواِس ِإَ َّ قَوتَوَل زَ قَاَلحْل:وََكاَن َرُسولُل هللِا 
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يُوْعِطوك ُكولَّ اْمورَأَة  ِموْن ِنَسوائِِه أَلََّه َعَلكَّ اْلَعَرَب َوفَوَعوَل َوفَوَعوَل َحوَّتَّ َذَهوَه َذلِوَك ِموْن نَوْفِسوك،وََكاَن َرُسولُل هللِا 
ام  َوِعْشووووورِيَن َوْسوووووق ا ِموووووْن َكوووووِعْي .فَوَلمَّا َكووووواَن َزَموووووَن ُعَموووووَر بْوووووِن ااَْطَّاِب،َغُشووووولا مَثَووووواِننَي َوْسوووووق ا ِموووووْن َاْووووور  ُكووووولَّ َعووووو

،فَوَقوواَل ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب:َمْن َكوواَن لَووُه َسووْهم  ِمووْن َخْيَثَ  ،فَوْلَيْحُضووْر اْلُمْسووِلِمنَي،َوأَْلَقْلا ابْووَن ُعَمووَر ِمووْن فَوووْلِ  بَوْيحل 
نوَ  نَوُهْم،فَوَقوواَل َرئِيُسووُهْم: َ خُتْرِْجنَوا َقْعنَووا َنُكوولُن ِفيَهوا َكَمووا أَقَووورَّاَن َرُسوولُل هللاِ َحوَّتَّ نَوْقِسووَمَها بَويوْ  ُهْم،فَوَقَسووَمَها ُعَموُر بَويوْ

 َوأَبُووول َبْكر ،فَوَقووواَل ُعَموووُر ِلَرئِيِسوووِهْم:أَتَورَاُ  َسوووَقَ  َعوووبِِ قَووووْلُل َرُسووولِل هللِا، لَوووَك:َكْيَ  بِوووَك ِإَذا أََفَضوووحْل بِوووَك
 681َيِ ."اِحَلُتَك حَنَْل الشَّاِم يَوْلم ا مُثَّ يَوْلم ا َوَقَسَمَها ُعَمُر َبنْيَ َمْن َكاَن َكِهَد َخْيَثَ ِمْن أَْهِل احْلَُديْبِ رَ 
 على املنهج الرابين املنفرق. - -د خترج يف مدرس  الرسلل ق -ضك اّلِل عنه ر  -لقد كان  

 لول ذلوك ثوْيون غوْي  يفكموا حقو  الك  -شواق  وْنو  وحقو  وكان إنساان من البشر خام هذ  التجربو  ال
 لك املعجزة اليت   تقع إ  يف لل ذلك املنهج ت -املنهج 

قوانلن وحفلوحل لفقوه والاولقد مضحل القرون تلل القرون بعد تلك الف ة العجيب  وحفلحل املكتبات بكتوه  
ت الووور وس .وامتاات التنظيميووو احليووواة ابلتنظيموووات والتشوووكيالت القضوووائي  وضوووب  ا جوووراءات والشوووكلي

هي ووووات و نظوووورايت  ابلكووووالم عوووون العدالوووو  وامووووتات األفوووولا  ابحلوووودية عوووون إجراءاهتووووا الطليلوووو  ..ووجوووودت
 وتشكيالت منلع  لضب  هذا كله ..

صولل إىل حياهتم والل  لناس ويفاولكن التذو  احلقيقك ملع  العدال  والتحق  اللاقعك هلذا املع  يف ضمائر 
ذروة القمووووو   لعجيبووووو  يفالسوووووامق  اللضوووووي   ..  يقوووووع إ  يف ذلوووووك املووووونهج ..يف تلوووووك الفووووو ة اهوووووذ  الوووووذروة 

ويف ذ  العقيوودة. عمورت ّبوو..وبعودها علووى مودار التوواري  يف األرم الوويت قوام فيهووا ا سوالم.ويف القلوولب الوويت
 ا؟ماعات واألفراق اليت خترجحل على هذا املنهج الفريد.

جووووراءات دت واب يهووووا الووووذين ييخووووذون ابلتشووووكيالت القضووووائي  الوووويت جوووووهووووذ  حقيقوووو  ينبغووووك أن يتنبووووه إل
ا كلووه أقموون لن أن هوذالقضوائي  الوويت اسوتحديحل وابألنظموو  واألوضواع القضووائي  الوويت  وحل وتعقدت.فيحسووب
تلوووك القووورون  ريووودة  يفبتحقيووو  العدالووو  وأضووومن  وووا كوووان يف تلوووك ا جوووراءات البسووويط  يف تلوووك الفووو ة الف

األكوووكال  هوووم تنشووو هلر اليووولم أضوووب  وأحكوووم  وووا كانوووحل علوووى صووولرهتا البسووويط   هوووذا و البعيووودة  وأن األمووو
  هول الوذي يبلو ين وحود واألحجام يف تصلرات من   يدركلن حقائ  األكياء واألوضواع ..إن املونهج الوراب

اس هووذا بلوو  ابلنوويابلنوواس مووا بلوو  علووى بسووان  األكووكال وبسووان  األوضوواع ..وهوول وحوود  الووذي ميكوون أن 
ائي  موووات القضووولي علوووى موووا اسوووتحدّ مووون األكوووكال واألوضووواع  ولووويك معووو  هوووذا أن نلغوووك التنظياملسوووت

ان كوووكلها كوووءهوووا.أاي  ا؟ديووودة.ولكن معنوووا  أن نعووور  أن القيمووو  ليسوووحل للتنظيموووات.ولكن للووورو  الووويت ورا
 وحجمها وزماوا ومكاوا ..والفضل لافضل بغخ النظر عن الزمان واملكان   

 رهللاان ا يمان وعدا ال صل بينهاأ 136الدرس الثاني:
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لَّووِذي أَنْوووَزَل ِمووْن قَوْبووُل الووى َرُسووللِِه،َواْلِكتاِب ي نوَووزََّل عَ ِب الَّووذِ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا آِمنُوولا اِبّللَِّ َوَرُسووللِِه،َواْلِكتا» 
 « ..ْد َضلَّ َضال   بَِعيدا  ِخِر ..فَوقَ ْلِم اهْل ..َوَمْن َيْكُفْر اِبّللَِّ َوَمالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْليوَ 

 هم.وتكاليف موهدق وليفتهإنه النداء الثاين للذين آمنلا.بصفتهم هذ  اليت تفرقهم من ا؟اهلي  حلهلم.
ا آِمنُولا اِبّللَِّ ِذيَن آَمنُول َهوا الَّواي أَيوُ »وتصلهم ابملصدر الذي يستمدون منوه القولة والعولن علوى هوذ  التكوالي   

 « ..ْبلُ َزَل ِمْن قوَ ِذي أَنوْ للِِه،َواْلِكتاِب الَِّذي نَوزََّل َعلى َرُسللِِه،َواْلِكتاِب الَّ َوَرسُ 
  عتقاقي:سالمك افهل بيان لعناصر ا ميان اليت اه أن ييمن ّبا الذين آمنلا.بيان للتصلر ا 
رسولل إليوه،وهل ال يهديهم نمفهل إميان ابّلِل ورسلله.يصل قللب امليمنني برّبم الذي خلقهم،وأرسل إليهم 

- -  إميان برسال  الرسلل وتصديقه يف كل ما ينقله هلم عن رّبم الذي أرسله.و 
ذا هوووبينوووه هلوووم يف يووواهتم و وهووول إميوووان ابلكتووواب الوووذي نوووزل علوووى رسووولله.يربطهم ابملووونهج الوووذي اختوووار  اّلِل حل
لتلقووك بعضووه اب  حوو  موون الكتوواب واألخووذ بكوول مووا فيووه، ا أن مصوودر  واحد،ونريقووه واحوود ولوويك بعضووه

 والقبلل والطاع  والتنفيذ.
كوذلك واحود   وأساسوها وهل إميان ابلكتواب الوذي أنوزل مون قبل. وا أن مصودر الكتوه كلهوا واحود هول اّللِ 

  هول ن مونهج اّلِل وحودوا قورار   - بكول خصائصوها -هل إسالم اللجوه ّلِل وإفوراق اّلِل سوبحانه ابألللهيو  
 -ذ  الكتوه هوهك لكولن ذ  يف احلياة ..وهذ  اللحدة هك املقتضى الطبيعوك البوديالذي عه ناعته وتنفي

بل احوود،تتفر  السوون اّلِل.وموونهج اّلِل واحد،وإراقتووه ابلبشوور واحدة،وسووبيله و عووصوواقرة كلهووا  -قبوول هريفهووا 
 من حلهلا وهك مستقيم  إليه واصل .

يت تنفورق ّبوا هوذ  هل السم  ال -حلقيق  لص  أن الكته كلها كتاب واحد يف اب -وا ميان ابلكتاب كله 
ي يسوووتقيم موووع تصووولر الوووذاألمووو  املسووولم .ألن تصووولرها لرّبوووا اللاحد،ومنهجوووه اللاحد،ونريقوووه اللاحووود،هل ال

 ذي لوويك وراء دق ..والوحقيقو  األللهي .ويسوتقيم موع وحودة البشري .ويسوتقيم موع وحودة احلو  الوذي   يتعو
 «.ِإ َّ الضَّالُلف َفما ذا بَوْعَد احلَْ ِِ »إِ  الضالل 

ل ضوووع البيوووان قبوووهووا يف مل وبعوود األمووور اب ميوووان،اكء التهديوود علوووى الكفووور بعناصوور ا ميوووان،مع التفصووويل في
،َوَمالِئَكِتِه،وَُكُتِبِه،َوُرُسِلِه،»العقاب:  « ..دا  َقْد َضلَّ َضال   بَِعيِخِر،فوَ هْل اَواْليَوْلِم َوَمْن َيْكُفْر اِبّللَِّ

الئكووو  تضووومن ذكووور املته اّلِل األول ا ميوووان ابّلِل وكتبوووه ورسوووله.و  يوووذكر املالئكووو .وكت وقووود ذكووور يف األمووور
نا،ألنوه هلكنوه يثزهوا اهلخر.و  وذكر اليلم اهلخر،ومن مقتضى ا ميان ّبذ  الكته ا ميان ابملالئك  وابليولم

 ملنن اللعيد والتهديد،الذي يبني فيه كل عنصر على التحديد.
    يرتقووه بعوودعووه هوودى و ملبعيوود غالبووا ُيموول معوو  ا بعوواق يف الضووالل،الذي   يرجووى والتعبووْي ابلضووالل ا

فر يعووك فيهووا،ويكاعووا  نبو مووآب  والووذي يكفوور ابّلِل الووذي توويمن بووه الفطوورة يف أعماقهووا كحركوو  ذاتيوو  منهووا 
 كفوور تكوولنذا الهووذي يكفوور  الئكتووه وكتبووه ورسووله واليوولم اهلخر،اسووتمداقا موون كفوور  ابحلقيقوو  األوىل ..الوو

   مآب  رتقه بعدفطرته قد بلغحل من الفساق والتعطل وااراب،احلد الذي   يرجى معه هدى و  ي
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 ذا المنافقين لاالعبهم في ا يمان 137الدرس الثالث:

ن موأ بلصو  حالو  قني.ويبودوبعد هوذين النوداءين للوذين آمنولا ذخوذ السويا  يف احلملو  علوى النفوا  واملناف
ِإنَّ »فوووار:لكفووور والكحينوووذا ،اثل ملقووو  بعضوووهم،وهل أقووورب امللاقووو  إىل احلووودية عووون احوووا هتم اللاقعووو  

ُ لِيَوْغِفَر هلَُ يَ ْفرا .َ ْ قاُقوا كُ الَِّذيَن آَمُنلا مُثَّ َكَفُروا.مُثَّ آَمُنلا مُثَّ َكَفُروا.مُثَّ ازْ   « ..ْم،َو  لِيَوْهِديَوُهْم َسِبيال  ُكِن اّللَّ
 ظالم ..ل أق  يف الور إذا هان يغفر  ا ميان وميحل .فالذي   يشهد النلر معذإن الكفر الذي يسب  ا مي

َّت لكفوور حجوواب فمووارة ..إن فأمووا الكفوور بعوود ا ميووان موورة وموورة ..فهوول الكبووْية الوويت   مغفوورة هلووا و  معووذ
ة احلوالو و  تلوك ذاتحل الر سق  فقد اتصلحل الفطرة اباال .واتصل الشارق ابلركه.واتصلحل النبت  ابلنبع.و 
ى الفطوووورة،عن فوووو ون علوووويالوووويت   تنسووووى ..حووووالوة ا ميووووان ..فالووووذين يرتوووودون بعوووود ا ميووووان موووورة ومرة،إ ووووا 
ر فوو.فعوودل أ  يغ.البعيوود  معرفوو .ويلجلن يف الغلايوو  عوون عمد.ويووذهبلن رتووارين إىل التيووه الشووارق والضووالل

 .  وسلكل بعد ما عرفل اّلِل هلم وعدل أ  يهديهم سبيال ألوم هم الذين أضاعلا السبيل 
 وهم الذين اختاروا السي   والعمى،بعد ما هدوا إىل املثاب  والنلر ..

و  .واحلرص والشو املصواحل،و وإذا   تتجرق النفك ّلِل،  تتحرز أبدا من ضغ  القويم واألوضاع،والضورورات 
سوتعالء الويت الكرامو  وا طالق  و لترتفع أبدا على املصاحل واملغاح،واملطامع واملطام .و  تستشعر أبدا تلك ا

لى األرضوووووي  أمام القوووووُيسوووووها القلوووووه اململووووولء ابّلِل،أموووووام القووووويم واألوضووووواع،وأمام األكوووووخاص واألحوووووداّ،و 
 والسلطان وأصحاب السلطان ..

 ملاجهووو  ى احلووو  يفومووون هنوووا تبوووذر بوووذرة النفوووا  ..وموووا النفوووا  يف حقيقتوووه إ  الضوووع  عووون ا صووورار علووو
ات األرم د  البسوووووومثوووووورة ااوووووول  والطمع،وتعليقهمووووووا بغووووووْي اّلِل ومثوووووورة التقيوووووو البانل.وهووووووذا الضووووووع  هوووووول

 وملاضعات الناس،يف عزل  عن منهج اّلِل للحياة.
ة عون ه،وبني احلوديلولشوهاقة فهنا  مناسوب  يف السويا  بوني احلودية عون ا ميوان ابّلِل،والتجورق يف القيوام اب

نهج اعو  املسولم   وملضلع السولرة األصويل،وهل تربيو  ا؟مىل جانه املناسب  العام ،اليت يكلوا إ -النفا  
لفطووري ..مث االبشووري  ا سووالم ومعا؟وو  الرواسووه الباقيوو  موون ا؟اهليوو  وتعب وو  النفوولس كووذلك ضوود الضووع 

موون حلاليهووا،ومع املنووافقني فيها.والسوويا  متصوول يف هووذا  مووع املشووركني -  ّبووذ  ا؟ماعوو -خوولم املعركوو  
 بقيووو  هوووذا إىل منتهاها.وهكوووذا يسوووتغر  احلووودية عووون النفوووا  واملنوووافقني السووولرةمووون مبووودأ  -اهلووود  العوووام 

لا مث  ملنووافقني آمنووئفوو  موون االوودرس،وهل ختووام هووذا ا؟ووزء ..بعوود تلووك الصوولرة الوويت ر تهووا اهليوو  السووابق  لطا
 كفروا.مث آمنلا مث كفروا.مث ازقاقوا كفرا ..

اسوو  ؟ووديرة ابلدر اسوواليبها أالنفووا  واملنووافقني بشووَّت  وموون هنووا تبوودأ احلملوو  الوويت سووبقحل ا كووارة إليهووا علووى
  والقللب والتأمل،ملعرف  نبيع  املنهج وهل يزاول العمل على الطبيع  ويف واقع احلياة

 أمايب المنافقين لموااأهم الكافرين 139 - 138الدرس الرابع:
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ووِر اْلُمنوواِفِقنَي ِ َنَّ هَلُووْم َعووذااب  أَلِيما .الَّووِذيَن »  تَوغُوولَن ِعْنووَدُهُم ْولِيوواَء ِمووْن ُقوِن اْلمُ أَ ْلكوواِفرِيَن اِخووُذوَن يَوتَّ َبشِِ ْيِمِننَي.أَيَوبوْ
يعا .َوقَووْد نوَووزََّل َعلَووْيكُ  ْعووُتْم آايِت اّللَِّ ْلِكتوواِب أَنْ ْم يف ااْلعِووزََّةف فَووِإنَّ اْلعِووزََّة ّللَِِّ مجَِ  يُْكَفووُر ِّبووا َوُيْسووتَوْهزَأُ ِّبووا فَووال  ِإذا  َِ

َ جوواِمُع اْلُمنوواِفِقنيَ اُهْم.ِإنَّ ا  ِمووثْولُ ُدوا َمَعُهووْم َحووَّتَّ َحُلُضوولا يف َحووِدية  َغووْْيِِ .ِإنَُّكْم ِإذتَوْقعُوو  َواْلكوواِفرِيَن يف َجَهوونََّم ّللَّ
يعا .الَّووِذيَن َيَ َبَُّصوولَن ِبُكْم.فَووِإْن كوواَن َلُكووْم فَوووْت   ِموونَ  اَن لِْلكوواِفرِيَن َنِصوويه  كووِإْن   َنُكووْن َمَعُكووْمف وَ قوواُللا:أَ َْ  اّللَِّ  مجَِ

ووَنُكْم يوَووْلَم اْلِقي َُيُْكوومُ ف فَوواّللَُّ قوواُللا:أََ ْ َنْسووَتْحِلْذ َعلَووْيُكْم َوَ ْوونَوْعُكْم ِمووَن اْلُمووْيِمِننيَ  ُ لِْلكوواِفرِيَن  بَويوْ اَمووِ .َوَلْن َاَْعووَل اّللَّ
.ِإنَّ اْلُمنوواِفِقنَي ُحوواِقُعلنَ  َ  َعلَووى اْلُمووْيِمِننَي َسووِبيال  ِة قوواُملا ُكسوواىل لا ِإىَل الصَّووالَوِإذا قووامُ  -ُهْم عُ َوُهووَل خوواقِ  -اّللَّ

ُ فَولَوْن ىل هوُي ِء َو  ِإىل هوُي ذلِوَك.  إِ   بَونْيَ يُراُ َن النَّاَس،َو  يَْذُكُروَن اّللََّ ِإ َّ قَلِويال  ُمَذبْوَذِبنيَ  ِء.َوَمْن ُيْضوِلِل اّللَّ
 « ..عََِد َلُه َسِبيال  

األلوويم  جعوول العووذاب مكووان كلموو  أنووذر.ويف« بشوور»احلملوو  ّبووذا الووتهكم اللاضوو  يف اسووتعمال كلموو  تبوودأ 
 الذي ينتظر املنافقني بشارة 

هم  وسوولء تصوولر نهم ابّللِ لومث ببيوان سووبه هووذا العوذاب األليم،وهوول و يووتهم للكوافرين قون املوويمنني وسوولء  
ووووِر اْلُمنوووواِفِقنَي  َِ  »ملصوووودر العووووزة والقوووولة. يوووواَء ِمووووْن ُقوِن ُذوَن اْلكوووواِفرِيَن أَْولِ ِذيَن يَوتَِّخوووويما ،الَّوووونَّ هَلُووووْم َعووووذااب  أَلِ َبشِِ

تَوُغلَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّةف فَِإنَّ اْلِعزََّة   « ..يعا   مجَِ ّللَِّ اْلُمْيِمِننَي.أَيَوبوْ
 يتخنسووولنو هم ن كوووان املنوووافقلن ذوون إلوووياليهووولق الوووذي -علوووى األرجووو   -والكوووافرون املوووذكلرون هنوووا هوووم 

 عندهم،ويبيتلن معهم للجماع  املسلم  كَّت املكائد.
ف   يضوووعلن نكار:  يتخوووذون الكوووافرين أوليووواء وهوووم يزعمووولن ا ميوووانيسوووأل يف اسوووت -جووول جاللوووه  -واّلِل 

أير رينف لقود اسوتند الكوافأنفسهم هذا امللضع،ويتخذون ألنفسهم هذا امللق ف أهم يطلبلن العزة والقلة ع
 دها إ  من يتل   ويطلبها عند  ويرتكن إىل محا .اابلعزة فال  -وجل  عز -اّلِل 

وهكذا تكش  اللمس  األوىل عن نبيع  املنافقني،وصفتهم األوىل،وهك و يو  الكوافرين قون امليمنني،كموا 
تكشو  عون سوولء تصولرهم حلقيقو  القوولى وعون عوورق الكوافرين مون العووزة والقولة الويت يطلبهووا عنودهم أول ووك 

افقلن.وتقرر أن العوووزة ّلِل وحوود  فهوووك تطلوووه عنوود  وإ  فوووال عووزة و  قووولة عنووود اهلخوورين  أ  إنوووه لسوووند املنوو
واحوود للوونفك البشووري  عوود عنوود  العزة،فووإن ارتكنووحل إليووه اسووتعلحل علووى موون قونووه.وأ  إوووا لعبلقيوو  واحوودة 

سووتعبدت لقوويم كووَّت وأكووخاص ترفووع الوونفك البشووري  وهررهووا ..العبلقيوو  ّلِل ..فووإن   تطموو ن إليهووا الوونفك ا
كَّت واعتبار ات كَّت،وراو  كَّت.و  يعصومها كوكء مون العبلقيو  لكول أحود ولكول كوكء ولكول اعتبوار  
..وإنووه إمووا عبلقيووو  ّلِل كلهووا اسوووتعالء وعووزة وانطال .وإموووا عبلقيوو  لعبووواق اّلِل كلهووا اسوووتخذاء وذلوو  وأغوووالل 

 وهول ميمن.وموا يطلوه العوزة والنصورة والقولة عنود أعوداء ..وملن كاء أن حتار ..وما يسوتعز املويمن بغوْي اّللِ 
اّلِل وهل ييمن ابّلِل.وما أحلج انسا  ن يدعلن ا سالم ويتسملن   اء املسولمني،وهم يسوتعينلن  عودى 
أعووداء اّلِل يف األرم،أن يتوودبروا هووذا القوورآن ..إن كانووحل ّبووم رغبوو  يف أن يكلنوولا مسوولمني ..وإ  فووإن اّلِل 

عاملني  و ا يلح  بطله العزة عند الكفار وو يتهم مون قون املويمنني:ا عتزاز ابهلابء واألجوداق غب عن ال
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الووووذين موووواتلا علووووى الكفوووور واعتبووووار  أن بيوووونهم وبووووني ا؟يوووول املسوووولم نسووووبا وقرابوووو   كمووووا يعتووووز انس ابلفراعنوووو  
 هلي  ..واألكلريني والفينيقيني والبابليني وعرب ا؟اهلي  اعتزازا جاهليا،ومحي  جا

" َمووِن انْوَتَسووَه ِإىَل ِتْسووَعِ  آاَبء  ُكفَّووار  يُرِيووُد ِّبِووْم ِعووز ا َوَكووَرف ا فَوُهووَل َعاِكوورُُهْم يف :قَووالَ َعِن النَّووِلِِ ،َعووْن َأيب َرُْيَانَوو َ 
 ..682النَّاِر "

 اري .فجر الت منذ لن ابّللِ ذلك أن آصرة التجمع يف ا سالم هك العقيدة.وأن األم  يف ا سالم هك امليمن
األرم   حيووز موونيفيف كوول أرم،ويف كوول جيل.وليسووحل األموو  جمملعوو  األجيووال موون القوودم،و  املتجمعووني 

 يف جيل من األجيال.
 ذا المنافقين لم الساهم الكافرين ونهي المسلمين عن ذلك 140الدرس الخامس:

اضوى ا،فيسوكحل ويتغتهزأ ّبا ويسووأوىل مراته النفا  أن الك امليمن جملسا يسمع فيه آايت اّلِل يكفر ّبو
 أي    ..يسمك ذلك تساحما،أو يسميه قهاء،أو يسميه سع  صدر وأف  وإمياان  ري  الر 
 ن شخوذ  نفسوهأيواء منوه وهك هك اهلزمي  الداخلي  تدب يف أوصاله وهول ميول  علوى نفسوه يف أول الطري ،ح

حلميوو  إ  ا تفوو  هووذ  ا ميان.وموواّلِل.هووك آيوو  امتلبسووا ابلضووع  واهلوولان  إن احلميوو  ّلِل،ولوودين اّلِل،وهلايت 
ن احلميووو  لتيوووار.وإوينهوووار بعووودها كووول سووود وينوووزا  بعووودها كووول حووواجز،وينجر  احلطوووام الووولاهك عنووود قفعووو  ا

 لتكبحل يف أول األمر عمدا.مث هتمد.مث ختمد.مث الت 
ت تغاضوك والسوكل ما ال.فأفمن  وع ا سوتهزاء بدينوه يف جملك،فإموا أن يودفع،وإما أن يقوانع اجمللوك وأهلوه

 فهل أول مراحل اهلزمي .وهل املعث بني ا ميان والكفر على قنطرة النفا  
م هلو لوكوان موا يوزا -ذوي النفولذ  -وقد كان بعخ املسلمني يف املدين  السولن يف جموالك كبوار املنوافقني  

جملوووووالك ايان هوووووذ  ذلوووووك النفلذ.وجووووواء املووووونهج القووووورآين ينبوووووه يف النفووووولس تلوووووك احلقيقووووو  ..حقيقووووو  أن غشووووو
 ت يف ذلووكاولكوون املالبسوووالسووكلت علووى مووا اووري فيهووا،هل أوىل مراحوول اهلزميوو .وأراق أن انووبهم إايهووا ..
لن تهووا حووني يسوومعم  قانعاحلووني   تكوون تسووم   ن ذموورهم أموورا  قانعوو  جمووالك القوولم إنالقا.فبوودأ ذمووره

َوقَووْد »رين:افقني والكووافصووْي املنووهوول املصووْي املفزع،مآايت اّلِل يكفوور ّبووا ويسووتهزأ ّبووا ..وإ  فهوول النفووا  ..و 
ْعووُتْم آايِت اّللَِّ يُكْ  َمَعُهْم،َحووَّتَّ َحُلُضوولا يف  زَأُ ِّبووا،َفال تَوْقعُووُدواا َوُيْسووتَوهْ َفووُر ِّبوونوَووزََّل َعلَووْيُكْم يف اْلِكتوواِب:أَْن ِإذا  َِ

 َ يعوووا  اْلكووواِفرِينَ وَ اِفِقنَي جووواِمُع اْلُمنوووَحوووِدية  َغوووْْيِِ .ِإنَُّكْم ِإذا  ِموووثْوُلُهْم.ِإنَّ اّللَّ إليوووه  ..والوووذي هيووول.«  يف َجَهووونََّم مجَِ
الَّووِذيَن  يْووحلَ َوِإذا رَأَ » -وهووك مكيوو   -اهليوو  هنووا  ووا سووب  تنزيلووه يف الكتوواب،هل قللووه تعوواىل يف سوولرة األنعووام 

ُهْم َحَّتَّ َحُلُضلا يف َحِدية    « ..َغْْيِ ِ  َحُلُضلَن يف آايتِنا فََأْعِرْم َعنوْ
 « ..ِإنَُّكْم ِإذا  ِمثْوُلُهمْ »والتهديد الذي يرع  له كيان امليمن:

يعا  يف ْلكاِفرِيَن نَي َواِإنَّ اّللََّ جاِمُع اْلُمناِفقِ »واللعيد الذي   تبقى بعد  بقي  من ترقق:  « .. َجَهنََّم مجَِ

                                                 
 ( صحي  4769( )129/  7) -كعه ا ميان  - 682
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عالقووووات  للووووه لكوووولمشتهزأ ّبا،وعوووودم ولكوووون قصوووور النهووووك علووووى اجملووووالك الوووويت يكفوووور فيهووووا آبايت اّلِل ويسوووو
إذ  -ماعوو  املسوولم  ة الوويت كانووحل عتازهووا ا؟بطبيعوو  الفوو   -كمووا أسوولفنا   -املسوولمني ّبووي ء املنافقني،يشووك 

يعوو  املوونهج يف أخووذ األموور كمووا تشووك بطب  -ن تتكوورر يف أجيووال أخوورى وبي ووات أخوورى أوالوويت ميكوون  -ذا  
لثابووحل ااطوول املطوورق اقووع ..مووع املالبسووات واللقووائع ..يف عووا  اللارويوودا رويوودا ومراعوواة الرواسووه واملشوواعر و 

 حنل تبديل هذا اللاقع 
 أاباا المنافقين وخداعهم وأكاسلهم 143 - 142الدرس السابع: 

كفووار جووه ويلقوولن السوولمني بل مث ذخووذ يف بيووان  ووات املنافقني،فْيسووم هلووم صوولرة زريوو  منفوورة وهووم يلقوولن امل 
ْن كواَن َلُكوْم فَووْت    ِبُكْم.فَوإِ بَُّصولنَ الَّوِذيَن َي ََ »ن وسوطها،ويتللون كالديودان والثعوابني:بلجه وميسكلن العصا مو

،قاُللا:أَ َْ َنُكوْن َمَعُكوْمف َوِإْن كواَن لِْلكواِفرِيَن نَ  َ ْونَوْعُكْم ِموَن اْلُموْيِمِننَيف َنْسوَتْحِلْذ َعلَوْيُكْم وَ  اُللا:أَ َْ ِصويه  قوِمَن اّللَِّ
 ُ َنُكْم يَوْلَم اْلِقياَمِ .َوَلْن َاَْعَل اّللَُّ فَاّللَّ  ..« اْلُمْيِمِننَي َسِبيال   رِيَن َعَلى لِْلكافِ َُيُْكُم بَويوْ

ن ّبووووا موووون ا ي بصوووول وهووووك صوووولرة منفرة.تبوووودأ بتقريوووور مووووا يكنووووه املنووووافقلن للجماعوووو  املسوووولم  موووون الشوووور،وم
هلووووووم فوووووووت  مووووووون اّلِل ونعمووووووو   تظووووووواهرون ابملوووووولقة للمسووووووولمني حوووووووني يكووووووولني -ع ذلوووووووك مووووووو -الوووووودوائر.وهم 

أحيووواان  رجووولنفقووود كوووانلا ح -لقعووو  ..ويعنووولن أووووم كوووانلا معهوووم يف امل« أََ ْ َنُكوووْن َمَعُكوووْمف»فيقلللن:حين وووذ:
ْن  َوإِ »لهوولرهم   م كووانلا معهووم بقلوولّبم  وأووم انصووروهم ومحوولاأو يعنوولن أوو -حوذللن وحلخلوولن الصووفل :
 « ..ِمِننَيفِمَن اْلُميْ  نَوْعُكمْ  َْ َنْسَتْحِلْذ َعَلْيُكْم َو َْ كاَن لِْلكاِفرِيَن َنِصيه  قاُللا:أَ 

 يعنلن أوم آزروهم وانصروهم ومحلا لهلرهم وخِذللا عنهم وخلخللا الصفل   
عا  صوولرهتم ضوونهم بعوود وهكووذا يتلوولون كالديوودان والثعووابني.يف قلوولّبم السووم.وعلى ألسوونتهم الوودهان  ولكوو

 .يمنني ..وهذ  إحدى ملسات املنهج لنفلس امليمننيزري  كائه  تعافها نفلس امل
تلجيووووووووه ربووووووووه يف مسووووووووأل  املنووووووووافقني،هك ا غضوووووووواء ب - -وملووووووووا كانووووووووحل ااطوووووووو  الوووووووويت اتبعهووووووووا الرسوووووووولل 

هنووا    فإنووه يكلهوومر اللعوونيوا عرام،وهووذير املوويمنني وتبصووْيهم  موورهم يف الطريوو  إىل تصووفي  هووذا املعسووك
ُ ُيَْ فَوو»سوولمني:  السووتار عنهم،وينوواهلم جووزاء مووا يكيوودون للمإىل حكووم اّلِل يف اهلخوورة حيووة يكشوو ُكووُم اّللَّ

ووووووووَنُكْم يوَووووووووْلَم اْلِقياَموووووووو ِ  فوووووووواء مكنوووووووولانت جمووووووووال  خ ..حيووووووووة   جمووووووووال للكيوووووووود والتووووووووآمر والتبييووووووووحل و « بَويوْ
ن،لن الكوافري عمووهوذا التوآمر الصدور.ويطم ن الذين آمنلا بلعد من اّلِل قانع أن هذا الكيد اافك املاكر،

ُ لِْلكواَعوَل اَْ َولَوْن »يغْي ميزان األملر ولن اعل الغلب  والقهر للكوافرين علوى املويمنني: نَي اِفرِيَن َعلَوى اْلُموْيِمنِ ّللَّ
 « ..َسِبيال  

ني املوووويمنني بووووم اّلِل ويف تفسووووْي هووووذ  اهليوووو  ورقت روايوووو  أن املقصوووولق ّبووووذا الوووونا يوووولم القياموووو .حية ُيكوووو
 افرين على امليمنني سبيل.واملنافقني فال يكلن هنا  للك

سولي  تلى املسولمني كافرين عكما ورقت رواي  أخرى  ن املقصلق هل األمر يف الدنيا  ن   يسل  اّلِل ال
 است صال.وإن غله املسلملن يف بعخ املعار  ويف بعخ األحايني.
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 وإنال  النا يف الدنيا واهلخرة أقرب،ألنه ليك فيه هديد.
تولحك بغوْي  هر أحيواان قودإن الظولا  ُيتاج إىل بيان أو تلكيد ..أما ابلنسوب  للودنيا،ف واألمر ابلنسب  لآلخرة

 هذا.ولكنها للاهر خاقع  هتاج إىل اعن وتدقي :
لوحل يف ملويمنني واث نفولس اإنه وعد من اّلِل قانع.وحكم من اّلِل جامع:أنوه موَّت اسوتقرت حقيقو  ا ميوان يف

لكبوْية  الصوغْية وايفاقة ّلِل للحكم،وعورقا ّلِل يف كول خوانرة وحركو ،وعبواقع حياهتم منهجا للحياة،ونظاموا 
 ..فلن اعل اّلِل للكافرين على امليمنني سبيال ..

ا؟هووا حعود اّلِل    يقوو  بل يفوهوذ  حقيقو    ُيفووج التواري  ا سووالمك كلوه واقعوو  واحودة ختالفهووا  وأان أقورر 
.إمووا يف قيقوو  ا ميانغوورة يف حّبووم يف  رحهووم كلووه،إ  وهنووا  ي كووك،أن اهلزميوو    تلحوو  ابملوويمنني،و  تلحوو 

 يف سوووبيل اّللِ  أخوووذ العووودة وإعوووداق القووولة يف كووول حوووني بنيووو  ا؟هووواق ومووون ا ميوووان -الشوووعلر وإموووا يف العمووول 
مث  زميو  اللقتيو لثغورة تكولن اهلوبقودر هوذ  ا -وهحل هذ  الراي  وحدها جمرقة من كل إضاف  ومن كل كوائب  

   حني يلجدون -نصر للميمنني يعلق ال
كانوحل « حنوني»ويف الطموع يف الغنيمو .ويف  - -موثال كانوحل الثغورة يف تور  ناعو  الرسولل « أحود»ففك 

الثغوورة يف ا عتووزاز ابلكثوورة وا عجوواب ّبووا ونسوويان السووند األصوويل  ولوول ذهبنووا نتتبووع كوول موورة ختلوو  فيهووا 
ا ..نعرفوه أو   نعرفوه ..أموا وعود اّلِل فهول حو  يف كول النصر عن املسلمني يف  رحهم للجدان كي ا من هوذ
إ وووووا اوووووكء حلكمووووو ،هك اسوووووتكمال حقيقووووو   ا بوووووتالء حوووووني.نعم.إن اننووووو  قووووود تكووووولن لالبوووووتالء ..ولكووووون 

فموَّت اكتملوحل تلوك  - 683كما وقع يف أحود وقصوه اّلِل علوى املسولمني   -ا ميان،ومقتضياته من األعمال 
 ،جاء النصر وهق  وعد اّلِل عن يقني.والنجا  فيه  بتالء احلقيق  اب

لورو ،وكالل زميو  هزميو  اعوب ابهلأعلى أنوب إ وا أعوب ابهلزميو  معو  أمشول مون نتيجو  معركو  مون املعوار  ..إ وا 
أموا إذا بعثوحل   وقنلنا.فلقا وكوالالعزمي .فاهلزمي  يف معرك    تكلن هزمي  إ  إذا تركحل آترها يف النفلس  و

لطريوو  ..فهووك اونبيعوو   لشعل ،وبصوورت ابملزال ،وكشووفحل عوون نبيعوو  العقيوودة ونبيعوو  املعركوو اهلموو ،وأذكحل ا
 املقدم  األكيدة للنصر األكيد.ولل نال الطري  

ن الورو  ا يشوْي إىل أ ..فإ وكذلك حني يقرر النا القرآين:أن اّلِل لن اعول للكوافرين علوى املويمنني سوبيال  
قيقوو  ىل اسووتكمال حملسوولم  إيمنوو  هووك الوويت تسوولق.وإ ا يوودعل ا؟ماعوو  اامليمنوو  هووك الوويت تنتصوور والفكوورة امل

لنصووور ى عنلاوا.فاا كلوووه علوووا ميوووان يف قللّبوووا تصووولرا وكوووعلرا ويف حياهتوووا واقعوووا وعموووال.وأ  يكووولن اعتماقهووو
 ليك للعنلاانت.إ ا هل للحقيق  اليت وراءها ..

نسوتكمل حقيقو  ا ميان.ونسوتكمل مقتضويات وليك بيننوا وبوني النصور يف أي زموان ويف أي مكوان،إ  أن 
هذ  احلقيق  يف حياتنوا وواقعنوا كوذلك ..ومون حقيقو  ا ميوان أن أنخوذ العودة ونسوتكمل القولة.ومن حقيقو  

                                                 
) «.قار الشوورو »موون هووذ  الطبعوو . 533ص  - 457تراجووع غووزوة أحوود يف سوولرة آل عمووران يف ا؟ووزء الرابووع موون الظووالل موون ص  - 683

 السيد رمحه هللا (
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ا ميوووان أ  نوووركن إىل األعوووداء وأ  نطلوووه العوووزة إ  مووون اّلِل.ووعووود اّلِل هوووذا األكيووود،يتف  ااموووا موووع حقيقووو  
 ا الكلن ..ا ميان وحقيق  الكفر يف هذ

نهوا عقولة وانعوزال ن تلوك الإن ا ميان صل  ابلقلة الكثى،اليت   تضوع  و  تفو  ..وإن الكفور انقطواع عو
الكوووولن  ة يف هووووذا..ولوووون الووووك قوووولة حموووودوقة مقطلعوووو  منعزلوووو  فانيوووو ،أن تغلووووه قوووولة ملصوووولل   صوووودر القوووول 

يوو  ان قوولة حقيققوو  ا ميوو..إن حقي مجيعووا.غْي أنووه اووه أن نفوور  قائمووا بووني حقيقوو  ا ميووان ومظهوور ا ميووان
ك حقيقووو  العمووول.وهو تبتووو  يبووولت النووولاميك الكلنيووو .ذات أيووور يف الووونفك وفيموووا يصووودر عنهوووا مووون احلركووو  

ل لكوون حووني يتحوول هرهووا ..و ضووخم  هائلوو  كفيلوو  حووني تلاجووه حقيقوو  الكفوور املنعزلوو  املبتلتوو  انوودوقة أن تق
.ألن حقيقو   جماهلوا .هك صدقحل مع نبيعتها وعملوحل يف الكفر تغلبه،إذا« حقيق »ا ميان إىل مظهر فإن 
 ان أي ككء.ولل كانحل هك حقيق  الكفر وكان هل مظهر ا مي« مظهر»أي ككء أقلى من 

يتقوورر مصووْي  بكوول قلتووهإن قاعوودة املعركوو  لقهوور البانوول هووك إنشوواء احلوو .وحني يلجوود احلوو  بكوول حقيقتووه و  
ِذُ  بَووْل نَوْقوو..»   للعيوولننوول موون الضووخام  الظاهريوو  اااقعوواملعركوو  بينووه وبووني البانل.مهمووا يكوون هووذا البا

ُ لِْلكاَعَل َوَلْن اَْ « ..»اِبحلَْ ِِ َعَلى اْلباِنِل فَوَيْدَمُغُه فَِإذا ُهَل زاِه     « ..نَي َسِبيال  اِفرِيَن َعَلى اْلُمْيِمنِ ّللَّ
ن للووولن الكوووافريلوووذين يتفقني امث ميضوووك السووويا  بعووود هوووذا اللعووود القوووانع املطمووو ن للميمنني،املخوووِذل للمنوووا

 م،وبلعيد اّللِ ن مون كوأويبتغلن عندهم العزة ..ميضك فْيسم صلرة زريو  أخورى للمنافقني،مصوحلب  ابلتهولي
َ »هلووم:   النَّوواَس،َو الِة قوواُملا ُكسوواىل يُووراُ نَ لا ِإىَل الصَّووَوِإذا قووامُ  -ُعُهْم َوُهووَل خوواقِ  -ِإنَّ اْلُمنوواِفِقنَي ُحوواِقُعلَن اّللَّ

.ُمَذبْووووووَذِبنَي بَوووووونْيَ ذلِووووووَك.  ِإىل  َ ِإ َّ قَِليال  ووووووَد لَووووووُه  ِء.َوَمْن ُيْضووووووِلِل اّللَُّ   ِإىل هووووويُ ُي ِء وَ هوووووويَوووووْذُكُروَن اّللَّ  فَولَووووووْن عَِ
 «..َسِبيال  

لم حواقعلن قوشوم ز مون وهذ  ملس  أخرى من ملسوات املونهج للقلولب امليمنو .فإن هوذ  القلولب   بود أن ت
ر  أن الووذي سوور وأخفووى وهووك توودوهوول يعلووم ال -  حوودع  -  القلوولب تعوور  أن اّلِل سووبحانه اّلِل.فووإن هووذ

ن مث غفلو  كبوْي.ومل ومون الُياول أن حدع اّلِل   بد أن تكلن نفسه حمتلي  على قدر من السلء ومن ا؟هو
وهووول » اقعلن اّللِ وتستصووغر كووذلك هووي ء املخوواقعني  ويقووورر عقووه هووذ  اللمسوو  أوووم حوو تشووم ز وهتقوور

فوت  عيولوم تم بقارعو  ..أي مستدرجهم و ركهم يف غيهم   يقورعهم  صويب  تنوبههم و  يولقظه« خاقعهم
 .. ركهم ميضلن يف نري  اهلاوي  حَّت يسقطلا ..

حوووني تصوووويه ارع وانووون كثوووْيا موووا تكوووولن رمحووو  مووون اّلِل،هلووووم ..فوووالقل  -سوووبحانه  -وذلوووك هووول خوووداع اّلِل 
سوتدراجا يو  والنعمو  اكلن العافتااطأ أو تعلمهم ما   يكلنلا يعلملن ..وكثْيا ما العباق،ف قهم سريعا عن 

  نوذير حوَّت بال قارعو  و  ن ي كلاأمن اّلِل للمذنبني الغاوين ألوم بلغلا من ا مث والغلاي  ما يستحقلن معه 
 ينتهلا إىل كر مصْي.

َوِإذا قواُملا »لب املويمنني إ  ا مش وزاز وا حتقوار:مث يستمر السيا  يرسم هلم صلرا زري  كائن    تثوْي يف قلو
َ ِإ َّ قَلِويال   فهوم   يقلمولن إىل الصوالة  ورارة الشول   «ِإىَل الصَّالِة قاُملا ُكساىل يُراُ َن النَّواَس.َو  يَوْذُكُروَن اّللَّ
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راءون النووواس.ومن مث إىل لقووواء اّلِل،واللقووول  بوووني يديه،وا تصوووال به،وا سوووتمداق منوووه ..إ وووا هوووم يقلمووولن يووو
يقلموووولن كسووووواىل،كالذي يووووويقي عموووووال يقووووويال أو يسوووووخر سوووووخرة كووووواق   وكوووووذلك هوووووم   يوووووذكرون اّلِل إ  
قليال.فهم   يتذكرون اّلِل إ ا يتذكرون النواس  وهوم   يتلجهولن إىل اّلِل إ وا هوم يوراءون النواس.وهك صولرة  

قووار وا مش ووزاز،ومن كووأن هووذا الشووعلر أن يف حووك املوويمنني.تثْي يف نفلسووهم ا حت -و  كووك  -كريهوو  
يباعووود بيووونهم وبوووني املنوووافقني وأن يووولهن العالئووو  الشخصوووي  واملصووولحي  ..وهوووك مراحووول يف املووونهج ال بووولي 

ُمَذبْوَذِبنَي بَونْيَ ذلِوَك.  »احلكيم للبحل بني امليمنني واملنافقني  ويستمر السيا  يف رسم الصلر الزريو  املنفورة:
ُ فَوَلْن عََِد َلُه َسِبيال   ِإىل هُي ِء َو   « ..ِإىل هُي ِء.َوَمْن ُيْضِلِل اّللَّ

من أو الصوو  لصوو  املووي وملقوو  الذبذب ،واألرجح ،وا هتزاز،وعوودم ا سووتقرار والثبووات يف أحوود الصفني:ا
فقني ك بضوع  املنواأنوه يولح الكافر ..ملق    يثْي إ  ا حتقار وا مش زاز كذلك يف نفولس امليمنني.كموا

لوى املصوارح  ..و  ع الذايت.هذا الضع  الذي اعلهم غْي قاقرين على اختاذ ملقو  حاسوم هنوا أو هنوا 
 برأي وعقيدة وملق  ..مع هي ء أو هي ء ..

اسوووتحقلا أ  و   اّلِل ويعقوووه علوووى هوووذ  الصووولر الزري ،وهوووذ  امللاقووو  املهوووزوزة، وم قووود حقوووحل علووويهم كلمووو
 َوَمووونْ »قيما:ريقوووا مسوووتنطيع أحووود أن يهوووديهم سوووبيال.و  أن اووود هلوووم يعيووونهم يف اهلدايووو  ومووون مث فلووون يسوووت

ُ فَوَلْن عََِد َلُه َسِبيال    « ..ُيْضِلِل اّللَّ
نهي المسلمين عذن مذواا  الك ذار وخلذود المنذافقين فذي  146 - 144الدرس الثامن:

 النار

ني نفوولس املوويمن افقني يفللمنوووإىل هنووا يكوولن السوويا  قوود بلوو  موون إترة ا مش ووزاز وا حتقووار وا ستضووعا  
..ونريوووو   ملنووووافقنيامبلغووووا عظيمووووا ..فيلتفووووحل اباطوووواب للموووويمنني حمووووذرا إايهووووم أن يسوووولكلا نريوووو  هووووي ء 

نقمتوووه،كما و لكفوووار أوليووواء مووون قون امليمنني.وُيوووذرهم بطوووا اّلِل اهووول اختووواذهم  -كموووا سوووب    -املنوووافقني 
َمنُوولا   الَّووِذيَن آ أَيُوَهووا اي»رعيووه،مهني كووذلك ذليوول:يصوولر هلووم مصووْي املنووافقني يف اهلخرة.وهوول مصووْي مفووزع 

 ُمِبينوووا ف ِإنَّ اْلُمنووواِفِقنَي يف  َعلَوووْيُكْم ُسوووْلطاان  ّللَِّ َعَْعلُووولا  وَن أَنْ تَوتَِّخوووُذوا اْلكووواِفرِيَن أَْولِيووواَء ِموووْن ُقوِن اْلُمْيِمِننَي.أَتُرِيووودُ 
ووو ،َوَأْخَلُصووولا ِقيووونَوُهْم ابِ َأْصَلُحلا،َواْعَتَصوووُملا يَن  بُووولا وَ  الَّوووذِ َد هَلُوووْم َنِصوووْيا .ِإ َّ الووودَّْرِ  اأْلَْسوووَفِل ِموووَن النَّووواِر.َوَلْن عَِ ّللَِّ

ُ اْلُمْيمِ  .فَُأولِ َك َمَع اْلُمْيِمِننَي.َوَسْلَ  يُوْيِت اّللَّ  « ..ما  ْجرا  َعِظيِننَي أَ ّللَِِّ
م وسوللكهم يتميوز مونهجه اليت ّبوايوزهم  ون حولهلم.و إوا العلقة إىل نداء الذين آمنلا،ابلصف  اليت تفرقهم وا

 وواقعهم.واليت ّبا يستجيبلن للنداء كذلك ويطيعلن التلجيهات.
 ..ون امليمنني فار من قنداء هلم ّبذ  الصف  أن ُيذروا سلل  نري  املنافقني،وُيذروا أن يتلللا الك

ا .حية كانحل الصالت موا توزال قائمو  يف وهل نداء   بد كانحل هنا  حاج  إليه يف اجملتمع املسلم يلمذ
ولول مون الناحيو   -اجملتمع بوني بعوخ املسولمني واليهولق يف املدينو  وبوني بعوخ املسولمني وقورابتهم يف قوريا 
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 -ألن هنا  البعخ اهلخر الذي فصم كل عالقاته ابجملتموع ا؟واهلك « بعخ املسلمني»ونقلل  -النفسي  
 قيدة وحدها هك آصرة التجمع ووكيج  الرحم كما علمهم اّلِل.وجعل الع -حَّت مع اهلابء واألنباء 

بعود تصولير  - املنوافقنيو وذلك البعخ هل الذي كانحل احلاج  قائم  لتنبيهه إىل أن هذا هل نري  النفوا  
 وبطشووووووه لتعوووووورم لغضووووووه اّللِ اوهووووووذير  موووووون  -النفووووووا  واملنووووووافقني تلووووووك الصوووووولر الزريوووووو  املنفوووووورة البغيضوووووو  

يمن ويرعووو  أكثووور مووون فرقوووه  يفووور  قلوووه املوووو « نوووا فَن أَْن َعَْعلُووولا ّللَِِّ َعلَوووْيُكْم ُسوووْلطاان  ُمِبيأَتُرِيوووُدو »ونقمتوووه:
 جموووورق التلوووولي فهام ..و وارعافووووه موووون التعوووورم لووووبطا اّلِل ونقمتووووه ..وموووون مث جوووواء التعبووووْي يف صوووولرة ا سووووت
  إليهووا ْي ملجهوولقلوولب.غاب سووتفهام يكفووك يف خطوواب قلوولب املوويمنني  ونرقوو  أخوورى عاليوو  علووى هووذ  ا
اِفِقنَي يف ِإنَّ اْلُمنوو»نووافقني:مباكوورة.ولكن عوون نريوو  التلوولي  ..نرقوو  تقوورر املصووْي الرعيووه املفووزع املهووني للم

ووَد هَلُووْم َنِصووْيا    ْي يتفوو  مووع يقلوو  األرم الوويتسووفل ..إنووه مصوولوودر  األيف ا«.الوودَّْرِ  اأْلَْسووَفِل ِمووَن النَّوواِر.َوَلْن عَِ
ع  وااوووولر  ذر،والضوووواب،فال ينطلقوووولن و  يرتفعلن.يقلوووو  املطووووامع والرغائووووه،واحلرص واحلتلصووووقهم ابلوووو  

ُمَذبْوَذِبنَي »ني:امللق  امله ياة ذلكالثقل  اليت هتب  ّبم إىل ملا ة الكافرين ومداراة امليمنني.واللقل  يف احل
نفسوهم وإعوداقها لوذلك ولولن هتي و  أدنيا يزاالو ..فهم كانلا يف احلياة« َبنْيَ ذِلَك.  ِإىل هُي ِء َو  ِإىل هُي ءِ 

لا يلالولن الكفوار يف ار ..وهوم كوانلوك و  أنصو..بال أعلان هنا« يف الدَّْرِ  اأْلَْسَفِل ِمَن النَّارِ »املصْي املهني 
 الدنيا،فأىن ينصرهم الكفارف

  بُوووولا ِإ َّ الَّوووِذينَ »نجووواة:ب النجووواة ..ابب التلبووو  ملووون أراق الاب -شوووهد املفوووزع بعووود هوووذا امل -مث يفوووت  هلوووم 
.فَأُ  ،َوَأْخَلُصووووولا ِقيووووونَوُهْم ّللَِِّ  اْلُموووووْيِمِننَي َأْجووووورا  ِننَي.َوَسوووووْلَ  يوُوووووْيِت اّللَُّ َع اْلُمْيمِ َموووووول ِوووووَك َوَأْصَلُحلا،َواْعَتَصوووووُملا اِبّللَِّ

  وا صوووال  ..فالتلبووو« لاَأْصوووَلحُ وَ ِإ َّ الَّوووِذيَن  بُووولا »..ويف ملاضوووع أخووورى كوووان يكتفوووك  ن يقووولل:« َعِظيموووا  
.ألنوه الص الودين ّللِ ّلِل،وإخيتضمنان ا عتصام ابّلِل،وإخالص الدين ّلِل.ولكنه هنا ينا على ا عتصام اب

على التجورق ا صوال ،يلاجه نفلسا تذبوذبحل،وانفقحل،وتللحل غوْي اّلِل.فناسوه أن يونا عنود ذكور التلبو  و 
خلخلوووو  خووووال  املتلووووك املشوووواعر املذبذبوووو ،وتلك األّلِل،وا عتصووووام بووووه وحوووود  وخووووالص هووووذ  النفوووولس موووون 

 عرق ....ليكلن يف ا عتصام ابّلِل وحد  قلة وااسك،ويف ا خالص ّلِل وحد  خللص و 
يووواة ب  ّبووم يف احلألرم،وهتووبووذلك ختوو  تلووك الثقلووو  الوويت هتووب  ابملنوووافقني يف احليوواة الوودنيا إىل اللصووول  اب

ّلِل اعتوووزين بعوووزة يمنني امليرتفوووع التوووائبلن مووونهم إىل مصوووا  املووو اهلخووورة إىل الووودر  األسوووفل مووون النار.وبوووذلك
 -ومووووون معهوووووم  -يمنني وحد .املسوووووتعلني اب ميوووووان.املنطلقني مووووون يقلووووو  األرم بقووووولة ا ميوووووان ..وجوووووزاء املووووو

ُ اْلُمْيِمِننَي َأْجرا  َعِظيما  »معرو :  «.َوَسْلَ  يُوْيِت اّللَّ
ىل إبوووه املووويمنني أوم وين يف اجملتموووع املسووولم،ويقلل مووون كووووّبوووذ  اللمسوووات املنلع ،يكشووو  حقيقووو  املنوووافقني

حلوووووا  م خوووووْي،أنمزالووووو  النفا ،وُيوووووذرهم مصوووووْي .ويفت  ابب التلبووووو  للمنوووووافقني ليحووووواول مووووون فيوووووه مووووونه
 نفسه،وينضم إىل الص  املسلم يف صد  ويف حرارة ويف إخالص ..

 أرغيب في الاوبة والشكر 147الدرس الااسع:
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لعظوويم افزع،واألجوور لعقوواب املاسو  العجيب ،امللحيوو  املووييرة العميقو  ..أخووْيا بعوود ذكور وأخوْيا عووكء تلووك اللم
علويهم يصوه  يو من نقمو  ذات -سبحانه  -..لتشعر قللب البشر أن اّلِل يف غ  عن عذاب العباق.فما به 

بوه   .ومواهوار سولطانه وقلتوه عون هوذا الطريمون حاجو   ل -سوبحانه  -عليهم من أجلها العذاب.وما به 
 ي  يف عذاب الناس.كما هفل أسانْي اللينيو  كلهوا  ثول هوذ  التصولرات ..وإ وامن رغب  ذات -بحانه س -

لعمول اي يشوكر صواحل .وهول الوذهل صال  العباق اب ميان والشكر ّلِل ..مع هبيبهم يف ا ميان والشوكر ّللِ 
ُ بَِعوذاِبُكْم »ويعلم خبااي النفولس: وتُ ْن َكوإِ  -موا يَوْفَعوُل اّللَّ .نعوم  موا « . كواِكرا  َعِليموا  وَكواَن اّللَُّ  -ْمف َكْرمُتْ َوآَمنوْ
 لعلوووه يقووولق إىل منوووتمف إن عذابوووه ؟وووزاء علوووى ا؟حووولق والكفوووران وهتديووودإن كوووكرمت وآ -يفعووول اّلِل بعوووذابكم 

لهووووار الووووبطا إ م،و  الشووووكر وا ميووووان ..إوووووا ليسووووحل كووووهلة التعووووذيه،و  رغبوووو  التنكيوووول و  التووووذاذ اهل
لوووووك الغفوووووران ان فهناسووووولطان ..تعووووواىل اّلِل عووووون ذلوووووك كلوووووه علووووولا كبوووووْيا ..فموووووَّت اتقيوووووتم ابلشوووووكر وا ميووووووال

 بعبد  .. -بحانه س -عبد .وعلمه ل -بحانه س -والرضلان.وهنا  ككر اّلِل 
 -ّلِل لقلووووه ملسوووو  رفيقوووو  عميقوووو  ..إنووووه معلوووولم أن الشووووكر موووون االلعبوووود،يلمك  -سووووبحانه  -وكووووكر اّلِل 

كواكر  -سوبحانه  -الثولاب ..ولكون التعبوْي  ن اّلِل    الرضوى،ومعنا  موا يوالزم الرضوى مونمعنا -سبحانه 
 ..تعبْي عمي  ا ُياء  

م ميووواوم وكوووكرهالحهم وإوإذا كوووان ااوووال  املنشوووئ،املنعم املتفضووول،الغب عووون العووواملني ..يشوووكر لعبووواق  صووو
ئ،املنعم ل  املنشووووووإذا كووووووان ااوووووواوامتنوووووواوم ..وهوووووول غووووووب عوووووونهم وعوووووون إميوووووواوم وعوووووون كووووووكرهم وامتنوووووواوم ..

..عوووا   بنعمووو  اّللِ  ملغمووولرينااملتفضووول،الغب عووون العووواملني يشوووكر ..فمووواذا ينبغوووك للعبووواق املخلووولقني انوووديني 
حجووول و خ هلوووا القلوووه لووويت ينوووتفااوووال  الوووراز  املووونعم املتفضووول الكووورميف  أ  إووووا اللمسووو  الرفيقووو  العميقووو  ا

 لعليم ..نعم،الشاكر الاهه املة إىل معا  الطري  ..الطري  إىل اّلِل الويستجيه.أ  إوا ا كارة املنْي 
العجيوه  ذا احلشودهووبعد ..فهذا جزء واحد،من ياليني جوزءا،من هوذا القورآن ..يضوم جناحيوه علوى مثول 
ع،ويف نظوووووام ع اجملتمووووومووووون عمليوووووات البنووووواء وال مووووويم والتنظيووووو  والتقلمي.وينشوووووئ يف عوووووا  الووووونفك،ويف واقووووو

بول قالبشوري  مون  تعور  لوه لك البناء الضخم املنس  العريخ.ويعلن مللد ا نسان ا؟ديد الوذي  احلياة،ذ
 كووَّت ه ا نسوواين يفولوو  نشووانو  موون بعوود مثوويال و  كووبيها،يف مثاليتووه وواقعيتووه.ويف نظافتووه وتطهر ،مووع مزا

إىل رتقووى الصوواعد،ه يف املبووامليوواقين ..هووذا ا نسووان الووذي التقطوو  املوونهج الوورابين موون سووف  ا؟اهليوو ،وقرج 
 القم  السامق .يف يسر.ويف رف  ويف لني ..

 «ُسلِء ِمَن اْلَقْللِ ْهَر اِبل ا؟َْ   ُيُُِه اّللَُّ »انتهى ا؟زء ااامك ويليه ا؟زء الساقس مبدوءا بقلله تعاىل:
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 ال هء الس ادس بقي ة سور  الن ساء وأول سور  المائد    

 ال هء السادس من النساء مقدمة

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
؟ووووزء ا أواخوووور يفهوووذا ا؟ووووزء السوووواقس ميلوووو  مووون كطرين:الشووووطر األول تتموووو  سوووولرة النسووواء الوووويت بوووودأت  

مون  -ا؟وزء  اوهول معظوم هوذ -الرابع،واستغرقحل ا؟زء ااامك كله وبقيتها يف هذا ا؟وزء ..والشوطر الثواين 
 سلرة املائدة.

ول من هذا ا؟وزء ونيجول احلودية عون كوطر  الثواين عن الشطر األ -ضع يف هذا املل  -وسنقصر احلدية 
 هوووذا اتبعنوووا  يف سووولرة املائووودة وجلهوووا وملضووولعاهتا علوووى املووونهج الوووذي« كخصوووي »إىل ملضوووعه لنسوووتعرم 
 الكتاب ..بعلن من اّلِل.

،والوووذي 684تقووودمي هلوووا يف ا؟وووزء الرابوووع اضووك بقيووو  سووولرة النسووواء علوووى مووونهج السووولرة الوووذي أوضوووحنا  يف ال
 ُيسن أن نشْي إليه ملخصا هنا يف أخصر صلرة :

م تقطهووا ا سووالالوويت ال إن هووذ  السوولرة تعووا  بنوواء التصوولر ا سووالمك الصووحي ،يف ضوومْي ا؟ماعوو  املسوولم 
 ضووومْي مووونا هوووذا المووون سوووف  ا؟اهليووو ،لْيقى ّبوووا صوووعدا يف الطريووو  الصووواعد،إىل القمووو  السوووامق  وختلوووي

ا؟اهليوووو  وتثبيووووحل املالموووو   حموووول املالموووو  -ا  كمووووا قلنووووا هنوووو  -رواسووووه ا؟اهليوووو ،اليت تغووووبا الصوووولرة  أو 
 ا سالمي  ا؟ديدة ..

،وختلصوووه  ا جتماعيووو  مْي األموو  املسووولم ،وخلقها،وتقاليدها ضووو -صوولر ا؟ديووود علوووى ضووولء الت -مث تعووا  
عتقووواق.وتنظم صووولر وا سوووه ا؟اهليووو  يف التمووون رواسوووه ا؟اهليووو  يف االووو  والتقاليووود كموووا خلصوووته مووون روا

 ،وروابطها العائلي ،على أساس املنهج الرابين القلمي. ا جتماعي  حياهتا 
ئد املنحرف ،وتلاجوه أصوحاب هوذ  العقائد،سولاء مونهم املشوركلن تلاجه العقا -ا وذلك يف أيناء هذ -وهك 

 .اليت تفسدها حنرافاتر وجه احل  يف ا أو أهل الكتاب من اليهلق والنصارى وتصح  هذ  العقائد وتقر 
توواب بصووف  أهوول الك مث ختوولم اب؟ماعوو  املسوولم  معركوو  حاميوو  مووع أهوول الكتوواب بصووف  عاموو ،واليهلق موون

ىل املدين ،ومنوذ أن تبوني اليهولق إ - -خاص .فهم الذين وقفلا للودعلة ا؟ديودة منوذ أن وصول رسولل اّلِل 
قوووورب موووون تفوووورق ابلوضووووعهم املمتوووواز يف يثرب،وقعوووواويهم يف الخطوووور هووووذ  الوووودعلة ا؟ديوووودة علووووى كيوووواوم و 

  نبيعووووتهم سوووولرة تكشوووواّلِل،وأوووووم كووووعه اّلِل املختووووار،ومن مث حوووورّبم للوووودعلة ا؟ديوووودة بكوووول سووووال   وال
 ا،ولل كووان هووولان  ثلهووكووووسووائلهم،و رحهم مووع أنبيووائهم أنفسووهم، ا يصووولر موولقفهم موون قعوولة احلووو  أاي   

 نبيهم وقائدهم ومنقذهم 
جسووام  التبعوو  امللقوواة علووى عاتقها،وضووخام  الوودور  -بعوود هووذا كلووه  -كووذلك تبووني السوولرة لاموو  املسوولم  

املقووودر هلا،وحكمووو  إعوووداقها وتطهْيهوووا وتصوووفي  رواسوووه ا؟اهليووو  يف ضووومْيها ويف حياهتا،وضووورورة أخوووذها 
                                                 

 ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء الرابع. 571ص  - 554ص  - 684
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خم، ا يف ذلووك موون هووذا األموور  ووا يسووتح  موون يقظوو  وقوولة،وأقاء للتكووالي  الوويت يتطلبهووا هووذا الوودور الضوو
 جهاق يف عا  النفك وجهاق يف عا  اللاقع،وتضحيات يقال ..

،علوى ن هوذا املنهجء،بقيو  مووقد سارت السلرة يف نريقها هذا،يف كل حلقاهتا املاضوي ،وبقيتها يف هوذا ا؟ز 
 نفك الطري  ..

اق سلم ،واسووتبعاعوو  املميبوودأ هووذا ا؟ووزء بطوور  موون تطهووْي الوونفك وتطهووْي اجملتمع،وإكوواع  الثقوو  يف جوول ا؟
ر لعفل والسماح ،وتقرير أن اّلِل   ُيوه ا؟هوواحلخ على ا -من الظلم  مع ا نتصا  -قال  السلء فيها 

« عفوول»ه سووبحانه ُيووه العفوول عوون السوولء،وهل ومووع هووذا فإنوو -م ينتصوو  لظلمووه إ  موون مظلوول  -ابلسوولء 
 «.قدير»

ن مووول هوووذا الوووديُي ملكبوووا  واحووودا،واعل رسووول اّللِ مث بيوووان لطبيعووو  التصووولر ا سوووالمك،الذي اعووول قيووون اّللِ 
لتنديود اوكء بصودق ا ا البيواناللاحد واعل التفرق  بوني الرسول،والتفرق  بوني موا جواءوا بوه كفورا صوراحا ..هوذ

 ا.تعصبا وحقد -عد أنبيائهم ب -ن النبلة واألنبياء الذين ينكرو  -اب من أهل الكت -ابليهلق 
 - عليوه السوالم -ى لق تكش  عن تعنتهم موع نبويهم وقائودهم ومنقذهم:ملسوومن هنا تبدأ جلل  مع اليه

ل   ولول كوان هو هوذا احلو ا يكش  عن نبيع  السلء فيهم،وملقفهم عا  احل  وقعلته أاي كان الوداعك إىل
 وا يكرهوه  -لء فيهوا نبيهم األكث ملسى،وكذلك ملقفهم مون عيسوى عليوه السوالم وأموه وإنوال  قالو  السو

 كشلفا ومن قعلة احل  األخْية مفهلما وم - -يبدو عندئذ ملقفهم من الرسلل ف - ُيبه اّلِل و 
ذا هوألمر،ونبيعو  ان حقيقو  و ناسب  قعاوى اليهلق على املسي  عليه السالم،وتبجحهم بقتله  يقرر القورآ 

ووووولا  دلووووراب وقوووواالزعم.ويووووذكر كيوووو  عاقووووه اّلِل اليهوووولق علووووى للمهووووم وصوووودهم عوووون سووووبيل اّلِل،وأخووووذهم 
لويم ،وابلعوذاب األ الدنيايفعنه،وأكلهم أملال الناس ابلبانل .. رماوم من بعخ الطيبات اليت أحلحل هلوم 

   لا به واتبعل حل  وآمناالذي ينتظرهم يف اهلخرة.مستثنيا الراسخني يف العلم وامليمنني الذين عرفلا 
بووا و  غرابوو  و  بيعووك مووألل    يثووْي عجبتقريوور أوووا أموور ن - -ويوورق علووى تكووذيه اليهوولق برسووال  النوول 

اعيول إبوراهيم وإ  لسوالم مثاستنكارا.إذ هل جاء على سن  اّلِل يف إرسال الرسل للبشر من لودن نول  عليوه ا
ليهوولق ن يقوور ا وووإسووحا  ويعقوولب واألسووباط وعيسووى وأيوولب ويوولنك وهووارون وسووليمان وقاوق ..وغووْيهم 

رين اق  رسوال مبشوّلِل لعبوانتا وحقدا.وهل األمر الطبيعك أن يرسل برسال  بعضهم وينكرون رسال  بعضهم تع
 ،فل  أنه نبيعك ..يفهل أمر ضرور « ..ُسلِ لَِ الَّ َيُكلَن لِلنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجَّ   بَوْعَد الرُ ..»ومنذرين 

ذين  .ويتلعد الوهيدائكو .وكفى ابّلِل كووكوهاقة املال -سوبحانه  -ويف مقابل إنكار اليهلق يقرر كوهاقة اّلِل 
ال إ   يهووديهم سووبيهلووم وأ  كفووروا وصوودوا عوون سووبيل اّلِل ..الووذين كفووروا وللموولا ..يتلعوودهم أ  يغفوور اّللِ 

 سولل قود جواءهمهوذا الر  سبيل جهنم خالدين فيها أبدا ..ويعقه على هذا بنداء للناس كاف ،وإعالوم أن
ال  صوح  هوذ  الرسوقود كوهد ب السوماوات واألرم.و ابحل  من رّبم،وقعلهتم إىل ا ميوان،وإ  فوإن ّلِل موا يف

 اوات واألرم.يف السم وقعاهم إىل ا ميان ّبا،فهم إذن وما حتارون ألنفسهم إبزاء قعلة  ن له ما
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قة السولء ئلهم وعواوهكذا تنتهك هذ  ا؟لل  موع اليهولق مون أهول الكتاب.وقود كشوفحل عون نبيعوتهم ووسوا
أقاموحل احلجو  علوى و - - ،وقررت كلمو  احلو  يف رسوال  حممود فيهم من قدمي،ورقت كيدهم ّبذا الكش

هك إقامووو  ة احلووو ،فالنووواس بشوووهاقة اّلِل سوووبحانه ..فووول  موووا قررتوووه مووون جسوووام  تبعووو  الرسل،وأصوووحاب قعووول 
يمنني لرسووول واملوووااحلجووو  علوووى النووواس مووون جانوووه،ومن ا؟انوووه اهلخووور أن أمووور النووواس كلهوووم معلووو   عنوووا  

 سيم .جاّلِل أو يستحقل  عن بين  ..وهك تبع  خطْية  برسالتهم،لينجل الناس من عقاب
  لسولء اليهلقيوقعواوى ا فإذا انتهحل هذ  ا؟لل  موع اليهولق وأنصو  اّلِل عيسوى بون مورمي وأموه مونهم وكوذب

م لتصوحي  غلوله -ليوه السوالم عأتبواع عيسوى  -عن عيسى وعن مرمي ..بدأت ا؟لل  الثاني  مع النصارى 
ك  ا الغلول،وتقرير احلو  يف كوأنه:فهل عبود اّلِل   يسوتنوكفهوم عون هوذ -نبيوه و  عبود اّللِ  -يف أمر املسوي  

ة ونفووك األبوولة ونفووك التثليوو -عمهم عوون رو  القوودس تصووحيحا ملووزا -أن يكولن عبوودا ّلِل.وكووذلك املالئكوو  
 عن اّلِل سبحانه وتعاىل ..

أللهيوووو  ن يكلن:لووووه يف أويف ينووووااي هووووذا التصووووحي  يتقوووورر التصوووولر ا سووووالمك الصووووحي ،ويتمحخ األموووور ك
سوم   سالمي ،واللعقيودة ااوعبلقي  ..أللهي  اّلِل وحود  وعبلقيو  كول مون عودا  ..وهوك القاعودة الكوثى يف 

 البارزة،واملقلم األساسك ..
لنوواس  لء إعووالن عووام  واووكوموون مث اووكء التبشووْي للميمنني،وا نووذار للكووافرين املسووتنكفني عوون العبلقيوو  ّللِ 

 ،فال حجوو  و نوولر مبووني؟للوو  األوىل مووع اليهلق، نووه قوود جواء للنوواس برهووان موون رّبووم و كالوذي ختمووحل بووه ا
 كبه  و  معذرة للمتخلفني.

حكوووم بعوووخ   السووولرةيفوختوووتم السووولرة آبيووو  هتووولي بقيووو  يف أحكوووام امللاريوووة يف حالووو  الكالل .وقووود سوووب  
  سوالم ليقويمالوذي جواء ا؟ديود ااحلا ت.وهذ  بقيتها ..وهك بقي  من التنظيم ا جتماعك  وا قتصواقي 

ميووزة نووابع األموو  املت إىل أموو ،هلا -أول السوولرة  كمووا قلنووا يف  -علووى أساسووه حيوواة ا؟ماعوو  املسوولم  وُيلهلووا 
اقة اين.قور القيوومووع ا نسووونظامهووا وخصائصووها املسووتقل .لتيقي قورهووا الضووخم يف احليوواة البشووري  ويف اجملت

 واللصاي  والتقلمي.
أن التنظووويم ا جتمووواعك   -ن اسوووتعرام السووولرة كلهوووا،مث اسوووتعرام هوووذا القطووواع منهوووا مووو -وهكوووذا يبووودو 

وا قتصوواقي والسياسك،يسووْي مووع التهووذيه االقك،مووع تصووحي  العقيوودة والتصوولر،مع خوولم املعركوو  مووع 
األعوداء امل بصووني اب؟ماعوو  املسوولم ،مع بيووان ضووخام  التبعوو  والودور الووذي علووى هووذ  ا؟ماعوو  أن تقوولم بووه 

ينهخ ّبذا كله ..يف صلرة كامل  كاملو  متلازنو   -كتاب هذ  الدعلة وقستلر هذ  األم    -وأن القرآن ..
ققيق .صلرة ععل من احلتم علوى كول مون يريود إعواقة بنواء هوذ  األمو  وإحياءهوا وبعثهوا،لتنهخ مون جديود 

كووول خطووولة يف نريووو  بتبعاهتووا وقورهوووا،أن يتخوووذ مووون هوووذا القووورآن منهجوووا لدعلتوووه،ومنهجا حلركتوووه،ومنهجا ل
ا حيووواء والبعوووة وإعووواقة البنووواء ..والقووورآن حاضووور ألقاء قور  الوووذي أقا  أول مرة.وهووول خطووواب اّلِل البووواقك 
للنفك البشري  يف كل أنلارها.  تنقضك عجائبوه و  حلو  علوى كثورة الورق ..كموا يقولل عنوه أعور  النواس 
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ملنحورفني وأقوام بوه هوذ  األمو  املتفورقة يف  ريو  الذي جاهد به الكفار واملنافقني وأهل الكتواب ا - -به 
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 [170إل   148(:اآليات 4]سور  النساء ): الوحد  الرابمة عشر  

 بناء الاصور ا سالمي الصحيح في  مير ال ماعة

  
ُ اْ؟َْهوووَر اِبلُسووولِء ِموووَن اْلَقوووْلِل ِإ َّ َموووْن لُ }  وووُه اّللَّ ُ  َِ َم وَكوووالِووو  ُيُِ  تُوْبوووُدوا َخوووْْيا  أَْو ( ِإنْ 148يعوووا  َعِليموووا  )َن اّللَّ

َ كووواَن َعُفووول ا قَوووِدير  أَْن  ِإنَّ الَّوووِذيَن َيْكُفوووُروَن اِبّللَِّ َوُرُسوووِلِه َويُرِيوووُدونَ  (149ا  )خُتُْفووولُ  أَْو تَوْعُفووولا َعوووْن ُسووولء  فَوووِإنَّ اّللَّ
( 150ا بَونْيَ ذلِوَك َسوِبيال  )يُرِيوُدوَن أَْن يَوتَِّخوُذو بِوبَوْعخ  وَ  َنْكُفورُ َويَوُقلُللَن نوُوْيِمُن بِوبَوْعخ  وَ  يُوَفرُِِقلا َبنْيَ اّللَِّ َوُرُسِلهِ 

نْيَ يَن آَمنُوولا اِبّللَِّ َوُرُسووِلِه َوَ ْ يُوَفرِِقُوولا بَوو( َوالَّووذِ 151ِهينووا  )أُول ِووَك ُهووُم اْلكوواِفُروَن َحق ووا َوأَْعتَووْدان لِْلكوواِفرِيَن َعووذااب  مُ 
 ُ ُهْم أُول ِوَك َسوْلَ  يوُووْيتِيِهْم أُُجولَرُهْم وَكواَن اّللَّ َيْسو َوُلَك أَْهوُل اْلِكتواِب أَْن تُونَوووِزَِل  (152ِحيمووا  )رَ ُفولرا  غَ َأَحود  ِمونوْ
َ َجْهورَة  فَأَ اُللا أَرانَ لِوَك َفقوَعَلْيِهْم ِكتااب  ِمَن السَّماِء فَوَقْد َسأَُللا ُملسى َأْكَثَ ِموْن ذ هْتُُم الصَّواِعَقُ  ِبظُْلِمِهوْم َخوذَ  اّللَّ

( َوَرفَوْعنوا 153ينوا  )تَوْينوا ُملسوى ُسوْلطاان  ُمبِ ْن ذلِوَك َوآْلان َعومُثَّ اختََُّذوا اْلِعْجَل ِمْن بَوْعِد ما جاَءهْتُُم اْلبَويِِناُت فَوَعفَ 
ُهْم ِميثاقووا     تَوْعووُدوا يف السَّووْبحلِ قُوْلنووا هَلُوومْ دا  وَ فَوووْلقَوُهُم الطُوولَر ِ ِيثوواِقِهْم َوقُوْلنووا هَلُووُم اْقُخلُوولا اْلبوواَب ُسووجَّ   َوَأَخووْذان ِموونوْ

ْم قُوُللبُنوا ُغْلو   بَوْل اَء بِغَوْْيِ َحو ِ  َوقَووْلهلِِ ُم اأْلَنِْبيو َوقَوْتِلهِ ( فَِبما نَوْقِضِهْم ِميثاقَوُهْم وَُكْفرِِهْم آِبايِت اّللَِّ 154َغِليظا  )
ُ َعَلْيهووا ِبُكْفوورِِهمْ  ( 156ُكْفوورِِهْم َوقَوووْلهِلِْم َعلووى َمووْرمَيَ ُّبْتوواان  َعِظيمووا  )( َوبِ 155 فَووال يُوْيِمنُوولَن ِإ َّ قَلِوويال  )نَبَووَع اّللَّ

 بَِِه هَلُوووْم َوِإنَّ الَّوووِذينَ  َوموووا َصوووَلُبلُ  َولِكوووْن ُكوووموووا قَوتَولُووول ُ ّللَِّ وَ اَوقَووووْلهِلِْم ِإانَّ قَوتَوْلنَوووا اْلَمِسووويَ  ِعيَسوووى ابْوووَن َموووْرمَيَ َرُسووولَل 
ُ إِلَْيووِه بَوو (157قَوتَولُوولُ  يَِقينووا  ) لظَّوونِِ َومووااتِِبوواَع ااْختَوَلُفوولا ِفيووِه َلِفووك َكووكِ  ِمْنووُه مووا هَلُووْم بِووِه ِمووْن ِعْلووم  ِإ َّ  ْل َرفَوَعووُه اّللَّ

ُ َعزِيزا  َحِكيما  ) لَوْيِهْم عَ ْلَم اْلِقياَموِ  َيُكولُن تِوِه َويوَو َملْ  لَيُووْيِمَننَّ بِوِه قَوْبولَ ( َوِإْن ِمْن أَْهوِل اْلِكتواِب ِإ َّ 158وَكاَن اّللَّ
ّللَِّ َكثِووْيا  اِبَصوودِِِهْم َعووْن َسووِبيِل لَّووحْل هَلُووْم وَ يِِبووات  أُحِ ( فَووِبظُْلم  ِمووَن الَّووِذيَن هوواُقوا َحرَّْمنووا َعلَووْيِهْم نَ 159َكووِهيدا  )

ُهْم َعووذااب  أَلِيمووا   َوأَْعتَووْدان لِْلكوواِفرِينَ  اِبْلباِنوولِ  لنَّوواسِ ا ( َوَأْخووِذِهُم الرِِبَوولا َوقَووْد ُوُوولا َعْنووُه َوَأْكِلِهووْم أَْموولالَ 160) ِموونوْ
ُهْم َواْلُمْيِمنُوولَن يُوْيمِ 161)  قَوْبلِووَك َواْلُمِقيِموونَي إِلَْيووَك َومووا أُنْووزَِل ِموونْ  ا أُنْووزِلَ نُوولَن ِ وو( لِكووِن الرَّاِسووُخلَن يف اْلِعْلووِم ِموونوْ

ِإانَّ أَْوَحْينوووا  (162موووا  )نُوْيتِيِهْم َأْجووورا  َعِظيَسوووِر أُول ِوووَك ِم اهْلِخوووَواْلُمْيِمنُووولَن اِبّللَِّ َواْليَوووولْ الصَّوووالَة َواْلُمْيتُووولَن الزَّكووواَة 
ِط َ  َويَوْعُقوولَب َواأْلَْسووبايَم َوِإْ اِعيووَل َوِإْسووحاىل ِإبْووراهِ إِ َحْينووا إِلَْيووَك َكمووا أَْوَحْينووا ِإىل نُوول   َوالنَِّبيِِوونَي ِمووْن بَوْعووِدِ  َوأَوْ 

 قَوْد َقَصْصوناُهْم َعَلْيوَك ِموْن قَوْبوُل ( َوُرُسوال  163بُولرا  )َوِعيسى َوأَيُلَب َويُلُنَك َوهاُروَن َوُسوَلْيماَن َوآتَوْينوا قاُوَق زَ 
ُ ُملسوووى َتْكِليموووا   ووورِيَن َوُمْنوووِذرِيَن لِوووَ الَّ ( رُ 164) َوُرُسووال  َ ْ نَوْقُصْصوووُهْم َعَلْيوووَك وََكلَّوووَم اّللَّ   َيُكووولَن لِلنَّووواسِ ُسووال  ُمَبشِِ
ُ َعزِيووزا  َحِكيمووا   وو   بَوْعووَد الُرُسووِل وَكوواَن اّللَّ ُ َيْشووَهُد ِ ووا أَنْوووَزَل إِلَْيووَك أَنْوزَلَووُه بِعِ ( ل165) َعلَووى اّللَِّ ُحجَّ ْلِمووِه ِكووِن اّللَّ

لا َضووال    قَووْد َضوولُ وا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ يَن َكَفووُروا َوَصوودُ ( ِإنَّ الَّووذِ 166َواْلَمالِئَكووُ  َيْشووَهُدوَن وََكفووى اِبّللَِّ َكووِهيدا  )
ُ  (167بَِعيدا  )  َّ َنرِيوَ  َجَهونََّم ( إِ 168ِديَوُهْم َنرِيقوا  )ْم َو  لِيَوْهويَوْغِفوَر هَلُولِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َولََلُملا َ ْ َيُكِن اّللَّ

بُِِكووْم  ِِ ِمووْن رَ َهوا النَّوواُس قَووْد جوواءَُكُم الرَُّسوولُل اِبحْلَوو( اي أَيوُ 169)خالِوِديَن ِفيهووا أَبَوودا  وَكوواَن ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ َيِسووْيا  
ُ َعِليما  َحكِ اأْلَْرِم َو ماواِت وَ َفآِمُنلا َخْْيا  َلُكْم َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ ّللَِِّ ما يف السَّ   { (170يما  )كاَن اّللَّ

  عوامل بناء ا مة ال ديد  -مقدمة الوحد  
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الم موون سووفل  طهووا ا سوون هووذا القوورآن ينشووئ أموو  جديدة.ينشوو ها موون اجململعووات املسوولم  الوويت التقلقوود كووا
بعوود أن  -يسوولمها سووامق  ولا؟اهليوو  الوويت كانووحل هتوويم فيهووا ليأخووذ بيوودها يف املرتقووى الصوواعد،إىل القموو  ال

 ياقة البشري  وُيدق هلا قورها الضخم يف هذ  القياقة ..ق -تكمل نشأهتا 
ع املسووتلي ا فيووه ورفووعلاموول البنوواء تطهووْي ضوومائر هووذ  ا؟ماعوو  وتطهووْي جوول اجملتمووع الووذي تعوويوموون بووني 

 االقك والنفسك الذي تستلي عليه.
تفلقهوووا يف  بقووودر   ا جتماعيووو وحينموووا بلغوووحل تلوووك ا؟ماعووو  هوووذا املسوووتلي تفلقوووحل يف أخالقهوووا الفرقيووو  و 

نعه وأقامهووا در أن يصوقوو ّبووا يف األرم موا تصولرها ا عتقواقي علووى سوائر أهوول األرم ..وعندئوذ صونع اّللِ 
 .. ري  وإركاقهااقة البشحارس  لدينه ومنهجه وقائدة للبشري  الضال  إىل النلر واهلدى وأمين  على قي

بيعيوووا   أمووورا نوحينموووا تفلقوووحل يف هوووذ  ااصوووائا تفلقوووحل علوووى كووول أهووول األرم فكانوووحل قياقهتوووا للبشوووري
ضووووارة علووووم واحلهووووذا اللضووووع املمتوووواز تفلقووووحل كووووذلك يف ال وفطووووراي وقائمووووا علووووى أسسووووه الصووووحيح  ..وموووون

اقي ي ا عتقوووووووووا قتصوووووووواق والسياسوووووووو  ..وكووووووووان هووووووووذا التفوووووووول  األخووووووووْي مثوووووووورة للتفوووووووول  األول يف املسووووووووتل 
 وا خالقك.وهذ  هك سن  اّلِل يف األفراق وا؟ماعات.

 ( أطهير الن س والم امع 149 -148الدرس ا ول )

ُ ا  ُيُُِه ا »تمع يتمثل يف هاتني اهليتني:ونر  من هذا التطهْي للنفك واجمل  -لُسلِء ِموَن اْلَقوْلِل ْ؟َْهَر ابِ ّللَّ
يعا  َعِليما .ِإْن تُوْبُدوا َخْْيا  أَوْ وَكاَن اّللَُّ  -ِإ َّ َمْن لُِلَم  َ كواَن َعُفول ا قَوِديرا  ْو تَوْعُفولا َعوْن ُسولء ،فَ  خُتُْفولُ  أَ   َِ « ِإنَّ اّللَّ

.. 
مو  عوابرة    .ورب كلكديد احلساسوي ،ويف حاجو  إىل آقاب اجتماعيو  تتفو  موع هوذ  احلساسوي إن اجملتمع

وتلوك  س ..ولكون هوذ مون النوا ُيسه قائلها حسااب ملا وراءها ورب كائع  عابرة   يرق قائلها ّبوا إ  فورقا
؟ماعوو  ملقصوولق إىل اا ز الفوورقتوو   يف نفسووي  اجملتمووع ويف أخالقووه ويف تقاليوود  ويف جوول  آترا موودمرة وتتجوواو 

 الكبْية.
سوووان موووا   يكووون هنوووا  هووورج يف سوووهل علوووى الل -مووون صووولر   يف أيووو  صووولرة -وا؟هووور ابلسووولء مووون القووولل 

الثقوو   ثووْيا مووا يوودمرتمووع ..كالضوومْي وتقوولى ّلِل.وكوويلع هووذا السوولء كثووْيا مووا يوو   آترا عميقوو  يف ضوومْي اجمل
سووتعداق  يف نفلسووهم ا يووزين ملون الشوور قوود صوار غالبووا.وكثْيا موا يف هووذا اجملتموع فيخيوول إىل النواس أن املتباقلو 

ه،فال هوورج لشووائع فيوواكووامن للسوولء،ولكنهم يتحرجوولن منووه،أن يفعلوول  ألن السوولء قوود أصووب  قيوودن اجملتمووع 
   نسوان يسووتقبأللف .فاإذن و  تقيو ،وهم ليسولا  ول مون يفعوول  وكثوْيا موا يوذهه ببشوواع  السولء بطولل ا

نووه وسووهل ممش ووزاز دة حووَّت إذا تكوورر وقلعووه أو تكوورر ذكر ،خفووحل حوودة اسووتقباحه وا السوولء أول موورة بشوو
   تثلر للتغيْي على املنكر.و  -ل أن ترى ب -على النفلس أن تسمع 

 -وقوود يكلنوولن منووه أبوورايء  -ذلووك كلووه فوول  مووا يقووع موون الظلووم علووى موون يتهموولن ابلسوولء ويشوواع عوونهم 
ا؟هور ّبوا هينوا مأللفا،فوإن الوثيء قود يتقولل عليوه موع املسوكء ولكن قالو  السولء حوني تنتشور وحوني يصوب  
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وحووتل  الووث ابلفوواجر بووال هوورج موون فريوو  أو اهتووام ويسووق  احليوواء النفسووك وا جتموواعك  الووذي مينووع األلسوون  
 من النط  ابلقبي  والذي يعصم الكثْيين من ا قدام على السلء.

ماعيوووا وفلضوووى   اجتوينتهوووك احنوووال -سوووِبا وقوووذفا  -قيووو  إن ا؟هووور ابلسووولء يبووودأ يف أول األمووور اهتاموووات فر 
عووخ النوواس بثقوو  بووني أخالقيوو  تضوول فيهووا تقووديرات النوواس بعضووهم لووبعخ أفووراقا ومجاعووات وتنعوودم فيهووا ال

 وبعخ وقد كاعحل ا هتامات و كتها األلسن  بال هرج.
 ا علووى موون وقووع؟هوور ّبوواحوو   لووذلك كلووه كوور  اّلِل للجماعوو  املسوولم  أن تشوويع فيهووا قالوو  السوولء.وأن يقتصوور

 اْ؟َْهوَر ُيُِوُه اّللَُّ   »ظلوم  عليه للم يدفعه بكلم  السلء يص  ّبا الظا  يف حدوق ما وقع عليه منه مون ال
 .« . - َّ َمْن لُِلَم إِ  -اِبلُسلِء ِمَن اْلَقْلِل 

 -القوذ    ابلسوه و ث عنوه املصوطلحات القانلنيوويشومل موا تعو -ففك هذ  احلال  يكلن اللص  ابلسلء 
لظوا  ا ابلظلوم واتوه وتشوهْي انتصارا من للم،وقفعا لعدوان،ورقا لسولء بذاتوه قود وقوع ابلفعول علوى إنسوان بذا
كورار  ،في قق يف تقبو  فعلوهيف اجملتمع لينتص  اجملتمع للمظللم وليضورب علوى يود الظوا  وليخشوى الظوا  عا

 -حموودق السووبه  -لشووخا الووذي وقووع عليووه الظلووم ن اموو -..وا؟هوور ابلسوولء عندئووذ يكوولن حموودق املصوودر 
.عندئوووذ .خا بذاتووه هووول الووذي وقووع منووه الظلووم ملجهووا إىل كوو -فهوول الظلووم املعووني الووذي يصوووفه املظلوولم 

طلو  التشوهْي مهلود    ايكلن ااْي الذي يتحق  ّبذا ا؟هور موثرا لوه ويكولن هقيو  العودل والنصوف  هول 
.. 

 يسووتحقلا هووذ  احلمايوو  وأذن للمظلوولم أن  فووإذا للموولا  -يظلموولا  مووا   -إن ا سووالم ُيمووك  عوو  النوواس 
 سلء.كلم  ال  اهر بكلم  السلء يف لامله وكان هذا هل ا ستثناء اللحيد من ك  األلسن  عن

لووذي   ألخوال  ااوهكوذا يلفو  ا سوالم بوني حرصووه علوى العودل الوذي   يطيو  معووه الظلم،وحرصوه علوى 
 فسك وا جتماعك  ..يطي  معه خدكا للحياء الن

ُ »ويعقه السيا  القرآين على ذلك البيان هوذا التعقيوه املولحك: ْيب  األمور يف ..لو« ِليموا  عَ يعوا   َِ وَكواَن اّللَّ
 ..«.لِء ْهَر اِبلسُ  ا؟َْ   ُيُُِه اّللَُّ »النهاي  ابّلِل،بعد ما ربطه يف البداي   ه اّلِل وكرهه:

لعليم  ووا ع ملووا يقووال،ا،السووميير النيوو  والباعة،وتقودير القوولل وا هتام،ّللِ وليشوعر القلووه البشووري أن موورق تقوود
 وراء   ا تنطلي عليه الصدور.

 عامو  اوْي ا اوايبالجوه إىل يمث   يق  السيا  القرآين عند احلد السلل يف النهوك عون ا؟هور ابلسولء إ وا 
 خل  امليمنلنألخذ،ليتال وهل قاقر على ويلجه إىل العفل عن السلء ويلل  بصف  اّلِل سبحانه يف العف

َ  » خووال  اّلِل سووبحانه فيمووا ميلكوولن ومووا يسووتطيعلن: ِإْن تُوْبووُدوا َخووْْيا  أَْو خُتُْفوولُ  أَْو تَوْعُفوولا َعووْن ُسوولء ،فَِإنَّ اّللَّ
..يف أول ..وهكوذا يرتفوع املونهج ال بولي ابلونفك امليمنو  وا؟ماعو  املسولم  قرجو  أخورى « كاَن َعُفل ا َقِديرا  

للجهوور ابلسوولء.ويرخا ملوون وقووع عليووه الظلووم أن ينتصوو  أو  -سووبحانه  -قرجوو  ُيووديهم عوون كراهوو  اّلِل 
يطله النص ،اب؟هر ابلسلء فويمن للموه،و ا وقوع عليوه مون الظلوم ..ويف الدرجو  الثانيو  يرتفوع ّبوم مجيعوا 
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أن تعفول وتصوف   -لوم اب؟هور وهك الك أن تنتص  من الظ -إىل فعل ااْي ويرتفع ابلنفك اليت للمحل 
ف تفوع علوى الرغبو  يف ا نتصوا  إىل الرغبو  يف السوماح  وهوك أرفوع  -عن مقدرة فوال عفول بغوْي مقودرة  -

وأصفى ..عندئذ يشويع ااوْي يف اجملتموع املسولم إذا أبودو .وييقي قور  يف تربيو  النفولس وتزكيتهوا إذا أخفول  
ندئوووذ يشووويع العفووول بوووني النووواس،فال يكووولن للجهووور ابلسووولء وع -فوووااْي نيوووه يف السووور نيوووه يف العلووون  -

جمووال.على أن يكووولن عفوول القووواقر الووذي يصووودر عووون  احوو  الووونفك   عوون مذلووو  العجووز وعلوووى أن يكووولن 
َ كاَن َعُفل ا َقِديرا  »ختلقا  خال  اّلِل،الذي يقدر ويعفل:  «.فَِإنَّ اّللَّ

لق يف نهووا إىل اليهووممث ينتقوول  بصووف  عاموو  « ا اْلِكتووابَ الَّووِذيَن أُوتُوول »بعوود ذلووك ذخووذ السوويا  يف جللوو  مووع 
لوى عيسوى على مرمي وع - إفكا وّبتاان -كلط،وإىل النصارى يف الشلط اهلخر ..واليهلق اهرون ابلسلء 

بقتان اهليتوان السوا ذيت ذكر هذا ا؟هور يف ينوااي ا؟للو  ف توب  هوذ  ا؟للو  بوذلك البيوان الوذي تتضومنهو -
 يف السيا .

منهوا   .واليت سولفحل املدينويفلل  كلها نر  من املعرك  اليت خاضها القرآن مع أعداء ا؟ماعو  املسولم  وا؟
 يف هذ  السلرة ويف سلريت البقرة وآل عمران أنرا  أخرى ..

 هللا ر من فرقوا بين الرسل واشاراط ا يمان بهم جميما 152 - 150الدرس الثاني:

ُسووووِلِه َويُرِيووووُدوَن أَْن ّللَِّ َورُ ابِ ُفووووُروَن ِإنَّ الَّووووِذيَن َيكْ »:السوووويا  القوووورآين فنأخوووذ يف استعراضووووها هنووووا كمووووا ورقت يف
.أُولِ َك ُهوُم يُرِيُدوَن أَْن يَوتَِّخُذو بِبَوْعخ  وَ  َنْكُفرُ يُوَفرُِِقلا َبنْيَ اّللَِّ َوُرُسِلِه َويَوُقلُللَن:نُوْيِمُن بِبَوْعخ  وَ  ا َبنْيَ ذِلَك َسِبيال 

ُهْم،أُول ِوووَك  َوُرُسووِلِه،َوَ ْ يُوَفرِِ نُوولا اِبّللَِّ يَن آمَ ا،َوأَْعتَووْدان لِْلكوواِفرِيَن َعوووذااب  ُمِهينا .َوالَّووذِ اْلكوواِفُروَن َحق   قُووولا بَوونْيَ َأَحوود  ِمنوْ
ُ َغُفلرا  َرِحيما    «.َسْلَ  يُوْيتِيِهْم أُُجلَرُهْم وَكاَن اّللَّ

 لنصووارى يقفوولنمووا كووان ا  عيسووى ورسووال  حمموود كلقوود كووان اليهوولق يوودعلن ا ميووان  نبيووائهم وينكوورون رسووال
 ينكرون رسال  حممد كذلك.و  -ضال عن شليهه ف -إبمياوم عند عيسى 

لله ن ابّلِل ورسوون ا ميوواوكووان القوورآن ينكوور علووى هووي ء وهووي ء ويقوورر التصوولر ا سووالمك الشووامل الكاموول عوو
« ينالود»سالم هول كان ا   .وّبذا الشمللبدون تفري  بني اّلِل ورسله وبدون تفري  كذلك بني رسله مجيعا

   اللحداني .تضيات هذالذي   يقبل اّلِل من الناس غْي ،ألنه هل الذي يتف  مع وحداني  اّلِل ومق
لولا سوله الوذين محر ،وتلحيد إن التلحيد املطل  ّلِل سبحانه يقتضك تلحيد قينه الذي أرسل به الرسول للبشور

لء  احلقيقوو  وسوواّلِل يف دة الرسوول أو وحوودة الرسووال  هوول كفوور بلحدانيوو هووذ  األمانوو  للنوواس ..وكوول كفوور بلحوو
 ه كموووا أنوووه  يف أساسووو تصووولر ملقتضووويات هوووذ  اللحداني .فووودين اّلِل للبشووور ومنهجوووه للنووواس،هل هووول  يتغوووْي
كفوووروا لا ابّلِل وي ن ييمنووويتغوووْي يف مصووودر .لذلك عوووث السووويا  هنوووا عمووون يريووودون التفرقووو  بوووني اّلِل ورسوووله )

ء هوي ء وهوي  ( عوث عونسل( وعمون يريودون التفرقو  بوني الرسول ) ن ييمنولا ببعضوهم ويكفوروا ببعضوهمابلر 
عووخ رسووله وبعخ،كفوورا بتفرقتهم بووني  ورسووله،و ،وعوود تفوورقتهم بووني اّللِ «الَّووِذيَن َيْكُفووُروَن اِبّللَِّ َوُرُسووِلهِ » وووم 

 ابّلِل وبرسله.
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ين تضووك وحوودة الوودقووحدانيتووه ت -سووبحانه  -إميووان بلحدانيتووه  إن ا ميووان وحوودة   تتجووزأ ..ا ميووان ابّللِ 
اءوا ّبوذا جويقتضك وحدة الرسل الوذين على أساسه.و  -كلحدة   -الذي ارتضا  للناس لتقلم حياهتم كلها 

  عوواههم مجيعووا ووحوودة امللقوو -نفسووهم و  يف معووزل عوون إراقتووه ووحيووه   موون عنوود أ -الوودين موون عنوود  
يكفوورون و نوولن بووبعخ هووذ  اللحوودة.إ  ابلكفوور املطلوو  وإن حسووه أهلووه أوووم ييم..و  سووبيل إىل تفكيووك 

 ببعخ  وكان جزا هم عند اّلِل أن أعد هلم العذاب املهني ..أمجعني ..
م فهم الوذين يشوتمل تصولره« لملناملس»..أما  «ِهينا  أُولِ َك ُهُم اْلكاِفُروَن َحق ا،َوأَْعَتْدان لِْلكاِفرِيَن َعذااب  مُ »

احووو ام وكووول و اعتقووواق  تقووواقي علوووى ا ميوووان ابّلِل ورسوووله مجيعوووا بوووال تفرقووو .فكل الرسووول عنووودهم ملضوووعا ع
 ،وإن بقوك فيهوايهوا التحريو  فوال تكولن عندئوذ مون قيون اّللِ موا   يقوع ف -الدايانت السماوي  عندهم حو  

تضووى واحدا،ار إهلووا :-مووا هوول يف حقيقتووه ك  -األموور  وهووم يتصوولرون -جانووه   ُيوور ،إذ أن الوودين وحوودة 
ج د وهووذا املوونهين اللاحووللنوواس قينووا واحوودا ووضووع حليوواهتم منهجووا واحدا،وأرسوول رسووله إىل النوواس ّبووذا الوود

اوم مون نل  وإبراهيم وملسى وعيسى وحممود وإخول  ملصلل،يقلق  -يف حسهم  -اللاحد.وملكه ا ميان 
كوه امللصولل عريو  وهوم محلو  هوذ  نسبهم هوم إىل هوذا املل و  -للات اّلِل وسالمه عليهم مجيعا ص -الرسل 

فصووام عزلوو  و  ان فرقوو  و األمانوو  الكووثى،وهم وريوو  هووذا ااووْي امللصوولل علووى نوولل الطريوو  املبووار  ..  ت
 ..وإليهم وحدهم انتهى مْياّ الدين احل .

ء ن أحود.وهي  غوْي  موالوذي   يقبول اّللِ « ا سوالم»وليك وراء موا عنودهم إ  البانول والضوالل.وهذا هول 
وا محو  فيموا قصور غفرة والر الذين يستحقلن األجر من اّلِل على ما عمللا،ويستحقلن منه امل« املسلملن»هم 
ُ َغُفلرا  رَ »فيه:  ..« ِحيما  أُولِ َك َسْلَ  يُوْيتِيِهْم أُُجلَرُهْم،وَكاَن اّللَّ

ئوو  ل األسوواس الاليوود هوولتلحاوا سووالم إ ووا يتشوودق هووذا التشوودق يف تلحيوود العقيوودة يف اّلِل ورسووله،ألن هووذا 
ق ألسووووواس الالئووووو  بلجووووولق منظم،غوووووْي مووووو و  للتعوووووداكموووووا أنوووووه هووووول   -سوووووبحانه  -بتصووووولر املووووويمن  هلوووووه 

نه هول متود بصور .وألأينموا ا والتصاقم.وألنه هل العقيدة الالئق  إبنسان يرى وحودة النواملس يف هوذا اللجولق
قوو  يزب واحوود فل  الكفوور،ويف حووالتصوولر الكفيوول بضووم املوويمنني مجيعووا يف ملكووه واحوود،يق  أمووام صوو

ولوول   -رفوو  أمووام أحووزاب الشوويطان ..ولكوون هووذا الصوو  اللاحوود لوويك هوول صوو  أصووحاب ا عتقوواقات ان
 ا  ..صحاب ا ميان الصحي  والعقيدة اليت   يدخلها احنر أإ ا هل ص   -كان هلا أصل  اوي 

ملعتقودون ااملسولملن « حْل لِلنَّواسِ    أُْخرَِجوَخْْيَ أُمَّو« »املسلملن»وكان «.الدين»هل « ا سالم»ومن مث كان 
لمووو  ك  لسوووانه  عقيووودة صوووحيح ،العامللن ّبوووذ  العقيووودة.  كووول مووون ولووود يف بيوووحل مسووولم،و  كووول مووون  
رسووووووول  بعوووووووخ الا سوووووووالم  ويف لووووووول هوووووووذا البيوووووووان يبووووووودو الوووووووذين يفرقووووووولن بوووووووني اّلِل ورسوووووووله،ويفرقلن بوووووووني

ا يت يقوولم عليهووودانيوو  الووولووويت مجعهووا اّلِل،منكووورين لللحوبعخ،منقطعووني عووون ملكووه ا ميوووان،مفرقني لللحوودة ا
 ا ميان ابّلِل.

 جرائم اليهود  د ا نبياء 162 - 153الدرس الثالث:
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 ر،فيمووا يتعلوو يقوو  الكفوبعوود تركيووز تلووك القاعوودة األساسووي  يف التصوولر ا سووالمك عوون حقيقوو  ا ميووان وحق
ي ر ابلسولء الوذال ا؟هويف هذا اجملال،ويف جمو ابلرسل والرسا ت ..ذخذ يف استعرام بعخ ملاق  اليهلق

األمووارات منووه،ويقرن و ورسووالته،وتعنتهم يف نلووه اهلايت بوودئ بووه هووذا الدرس،منوودقا  وولقفهم موون النوول 
ّلِل مون بعود  امث موع رسولل  - عليوه السوالم -بني ملقفهم هوذا وموا كوان هلوم مون ملاقو  موع نبويهم ملسوى 

ل احودة يف أجيواهلم املتتابعو  ..والسويا  يلحود بوني ا؟يوو إذا هوم جبلو  وأمه مرمي،فو -سالم عليه ال -عيسى 
 ه ملسووى كووذلك موون،وا؟يوول الووذي واجووه عيسووى عليوه السووالم ..وا؟يوول الووذي واجووالوذي يلاجووه الرسوولل 

 َن السَّوماءِ ْم ِكتوااب  ِموَل َعلَوْيهِ ْن تُونَووزِِ أَ َيْسوأَُلَك أَْهوُل اْلِكتواِب  »قبل،لييكد هذا املع ،ويكش  عن هذ  ا؟بلو :
َ جَ  َوُذوا اْلِعْجوَل ِموْن  الصَّواِعَقُ  ِبظُْلِمِهومْ َأَخَذهْتُمُ فَ ْهرَة   ..فَوَقْد َسأَُللا ُملسى َأْكَثَ ِمْن ذِلَك،َفقاُللا:أَراَِن اّللَّ ،مُثَّ اختَّ

لَر ِ ِيثوواِقِهْم َوقُوْلنووا َرفَوْعنووا فَوووْلقَوُهُم الطُوو.وَ  ُمِبينا  ُسووْلطاان   بَوْعووِد مووا جوواَءهْتُُم اْلبَويِِنوواُت فَوَعَفووْلان َعووْن ذِلَك،َوآتَوْينووا ُملسووى
ووووو موووووا نَوْقِضوووووِهْم ُهْم ِميثاقوووووا  َغِليظا .فَبِ َخوووووْذان ِمووووونوْ ْبحِل َوأَ هَلُوووووُم اْقُخلُووووولا اْلبووووواَب ُسوووووجَّدا  َوقُوْلنوووووا هَلُوووووْم:  تَوْعوووووُدوا يف السَّ

،َوقَوووْتِلِهُم اأْلَنِْبيوواَء بِ  ،َوقَوْلهلِِ ْْيِ حَ غَووِميثوواقَوُهْم،وَُكْفرِِهْم آِبايِت اّللَِّ ُ َعَلْيهووا ِبُكْفوورِِهْم  بَووْل نَبَووعَ  -ْم:قُوُللبُنووا ُغْلوو    ِ  اّللَّ
تَوْلنَوا اْلَمِسويَ  ِعيَسوى ابْوَن َموْرمَيَ موا .َوقَوْلهِلِْم:ِإانَّ قوَ تواان  َعِظيْم َوقَوْلهِلِْم َعلى َمْرمَيَ ّبُْ َوِبُكْفرِهِ  -َفال يُوْيِمُنلَن ِإ َّ قَِليال  

ِمْنووُه،ما هَلُووْم بِووِه ِموووْن  تَوَلُفوولا ِفيووِه َلِفووك َكووكِ  لَّوووِذيَن اخْ ِإنَّ اّللَِّ  َومووا قَوتَولُوولُ  َومووا َصووَلُبلُ  َولِكووْن ُكووبَِِه هَلُووْم وَ َرُسوولَل ا
،ِإ َّ اتِِبووواَع الظَّنِِ،َوموووا قَوتَولُووولُ  يَِقينا ،بَوووْل َرفَوَعوووُه ا ُ إِ ِعْلوووم  ُ َعزِيوووزا  َحِكيمووولَْيوووِه،وَكاّللَّ َوِإْن ِموووْن أَْهوووِل اْلِكتووواِب ِإ َّ ا .َن اّللَّ
رَّْمنووا َعلَووْيِهْم نَيِِبووات  حَ َن الَّووِذيَن هوواُقوا ِمووفَووِبظُْلم   -يدا  ْم َكووهِ لَيُوووْيِمَننَّ بِووِه قَوْبووَل َمْلتِووِه َويوَووْلَم اْلِقياَمووِ  َيُكوولُن َعلَووْيهِ 

 أَْمووووولاَل النَّووووواِس َوَأْكِلِهووووومْ  -لا َعْنوووووُه َوقَوووووْد ُوُووووو -بَووووولا  الرِِ مُ أُِحلَّوووووحْل هَلُْم،َوِبَصووووودِِِهْم َعوووووْن َسوووووِبيِل اّللَِّ َكِثْيا ،َوَأْخوووووِذهِ 
ُهْم َعذااب  أَلِيما    « ..اِبْلباِنِل،َوأَْعَتْدان لِْلكاِفرِيَن ِمنوْ

لوه  كشول ،وكاقواتعنوحل امللقد وق  اليهلق يف ا؟زيرة مون ا سوالم ونول ا سوالم ذلوك امللقو  العودائك امل
ة وآل سولريت البقور   منوه يفمر العنيد،الوذي وصوفه القورآن تفصيال،واستعرضونا ألولاانذلك الكيود املبيوحل املسوت

 قصه اهلايت هنا للن آخر.وهذا الذي ت -امك يف ا؟زء اا -عمران،ويف هذ  السلرة كذلك من قبل 
يهم بكتوواب موون السووماء ..كتوواب رطوولط ينزلووه علوويهم أن ذتوو - -إوووم يتعنتوولن فيطلبوولن إىل رسوولل اّلِل 

 ويتوولىل«:ااب  ِمووَن السَّووماءِ لَووْيِهْم ِكتووِزَِل عَ يَيْسووأَُلَك أَْهووُل اْلِكتوواِب أَْن تُونَووو»ن السووماء جمسووما يلمسوولنه  يووديهم:موو
صووفح   -ليهوولق يف ملاجهوو  ا -بيووه.ويقا عليووه وعلووى ا؟ماعوو  املسوولم  نا جابوو  عوون  -سووبحانه  -اّلِل 

أوم ييمنولن بوه ويرفضولن  الذي يزعملن -السالم ليه ع -من  رحهم مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم ملسى 
يول وحود  هوذا ا؟ التصدي  بعيسى من بعد  و حمد  إن هذ  ا؟بل  ليسحل جديودة علويهم وليسوحل نوابع

 منهم،إ ا هك جبلتهم من قدمي.
لوووج حوووك فوووال يووودركلن إ  غإووووم هوووم هوووم  -هم ومنقوووذهم نبووويهم وقائووود -إووووم هوووم هوووم مووون عهووود ملسوووى 

 انسلسات ..
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مووا ينقلبوولن  ا فسوورعانهووم هووم تعنتووا وإعنووا  فووال يسوولملن إ  هووحل القهوور والضووغ  ..وهووم هووم كفوورا وغوودر و 
افوو اء فووال يعنوويهم أن و وهووم هووم قحوو   -وحوودهم ولكوون مووع رّبووم كووذلك    مووع النوواس -فينقضوولن عهوودهم 

ال ألموولال دنيا وأكوويتثبتوولا موون قوولل و  يتلرعوولن كووذلك عوون ا؟هوور ابلنكوور ..وهووم هووم نمعووا يف عوورم الوو
 الناس ابلبانل وإعراضا عن أمر اّلِل وعما عند  من يلاب ..

لاجهوو  خبووة مللقوو  ملإوووا محلوو  تفضووحهم وتكشووفهم وتوودل قلهتووا وتنوولع اعاهاهتووا،على مووا كووان يقتضوويه ا
 لوولن يزاوللنووهي مووا يزاالكيوود اليهوولقي لإلسووالم ونوول ا سووالم يف ذلووك األوان ..وهوول هوول خبووة الكيوود الووذ

 « ...َن السَّماءِ مِ ْم ِكتااب   َعَلْيهِ َيْسأَُلَك أَْهُل اْلِكتاِب أَْن تُونَوِزِلَ  »دين وأهله حَّت اهلن.ضد هذا ال
َ   ِموْن ذلِوكَ َأْكوَثَ  فَوَقْد َسوأَُللا ُملسوى»فال عليك من هذا التعنحل و  غراب  فيه و  عجه منه: َفقواُللا:أَراَِن اّللَّ

ج موووك حسوووهم وتووولقهم أن تليت ألهرهوووا اّلِل هلوووم علوووى يووود ملسوووى نبووويو  تبلووو  اهلايت البينوووات الووو«.َجْهووورَة  
عيووواان  وهووول  -سوووبحانه  - وجوووداوم وتقووولق قلووولّبم إىل الطمأنينووو  وا ستسوووالم فوووإذا هوووم يطلبووولن ر يووو  اّللِ 

هْتُُم فََأَخوذَ »ان.اق لإلميومطله نابعه التبج  الذي   يصدر عن نبع خالطته بشاكو  ا ميوان أو فيوه اسوتعد
 « ..َقُ  ِبظُْلِمِهمْ الصَّاعِ 

مووا ورق يف كقبوول فوويهم قعوواء ملسووى عليووه السووالم وضووراعته إىل ربووه  عفووا عوونهم وت -سووبحانه  -ولكوون اّلِل 
وووا َأَخوووَذهْتُُم الرَّْجَفوووُ ،قاَل:َربِِ لَوووْل ِكوووْ حلَ »السووولرة األخووورى  َي.َأهُتِْلكُ قوَ تَوُهْم ِموووْن أَْهَلْكووو فَوَلمَّ نوووا ِ وووا فَوَعووووَل ْبوووُل َوِإايَّ

نَوتُوَك ُتِضوُل ِّبوا َموْن َتشواءُ الُسفَ  ِفْر لَنوا َواْرمَحْنوا َوأَنْوحَل اُء.أَْنحَل َولُِينوا فَواغْ ِدي َموْن َتشو َوهَتْوهاُء ِمنَّاف ِإْن ِهوَك ِإ َّ ِفتوْ
 ...«.ان إِلَْيَك .ِإانَّ ُهدْ هْلِخرَةِ َخْْيُ اْلغاِفرِيَن.َواْكُتْه لَنا يف هِذِ  الُدنْيا َحَسَن   َويف ا

م السوامري، ا كوانلا ،الوذي صواغه هلوعجول الذهه«. -موا جواَءهْتُُم اْلبَويِِنواُت  ِمْن بَوْعدِ  - اختََُّذوا اْلِعْجَل مُثَّ »
فولن عليوه ويتخذونوه إهلوا فوإذا هوم يعك -صريني وهم خارجلن من مصور من نساء امل -حيل   -قد أخذو  

دى هووووووا  فيهووووووا نزل عليووووووه األلوووووول يف غيبوووووو  ملسووووووى عوووووونهم يف مناجوووووواة ربووووووه،يف امللعوووووود الووووووذي حوووووودق  لووووووه،لي
نووا ُملسووى َوآتَويْ :»ل  لقهوور وااوو..ولكوون اليهوولق هووم اليهوولق.  يفلوو  معهووم إ  ا« فَوَعَفووْلان َعووْن ذلِووكَ »ونوولر.

ُدوا يف ْم:  تَوْعووووووْلبوووووواَب ُسووووووجَّدا .َوقُوْلنا هَلُوووووو:اْقُخلُوووووولا اا هَلُمُ ُسووووووْلطاان  ُمِبينا .َوَرفَوْعنووووووا فَوووووووْلقَوُهُم الطُوووووولَر ِ ِيثاِقِهْم.َوقُوْلنوووووو
ُهْم ِميثاقا  َغِليظا    « ..السَّْبحِل.َوَأَخْذان ِمنوْ

ن ع  اّلِل سوولطا تضوومنتها األللا ،فشووريالشووريع  الوويت -يف الغالووه  -والسوولطان الووذي آ   اّلِل ملسووى هوول 
طلة علوووووى يهووووا مووووون سووووموووون اّلِل وكووووول كووووريع  غوووووْي كووووريع  اّلِل موووووا أنووووزل اّلِل ّبوووووا موووون سووووولطان ومووووا جعووووول ف

 إ  هووحل عووني   تنفووذهاتسووتهني القلوولب ابلشوورائع والقوولانني الوويت يسوونها البشوور ألنفسووهم،و القللب.لووذلك 
 خشي  ..و ك مهاب  الرقيه وسي  ا؟الق.فأما كريع  اّلِل فالقللب ختضع هلا وختنع وهلا يف النف

لقهور املوواقي ولكون اليهولق الوذين   تستشوعر قلوولّبم ا ميوان أبولا ا ستسوالم ملوا يف األلوولا  ..وهنوا جواءهم ا
الذي يناسه نبيعتهم الغليظ .إذ نظروا فرأوا الصخرة معلقو  فول  ر وسوهم هتودقهم ابللقولع علويهم إذا هوم 
  يستسووولملا و  يتعهووودوا  خوووذ موووا أعطووواهم اّلِل مووون العهووود وموووا كتوووه علووويهم مووون التكوووالي  يف األلووولا  
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ّبوووذ   -ليظوووا ..ميكووودا وييقوووا ..يوووذكر  ..عندئوووذ فقووو  استسووولملا وأخوووذوا العهووود وأعطووولا امليثوووا  ..ميثاقوووا غ
 -ليتناسوو  املشووهد مووع غلووج الصووخر املرفوولع فوولقهم،وغلج القلووه الووذي يف صوودورهم،مث يعطووك  -الصووف  

التناس  مع  ا؟سام  واللتق  واملتانو  علوى نريقو  القورآن الكورمي يف التعبوْي ابلتصولير،وابلتخييل  إىل جانه
 .685احلسك والتجسيم
لن هلوووم لا أن يكوووا :أن يووودخللا بيوووحل املقووودس سوووجدا.وأن يعظمووولا السوووبحل الوووذي نلبووووكوووان يف هوووذا امليثووو

  الغلووويج ن امليثووواعيووودا.ولكن مووواذا كوووانف إووووم  جووورق ذهووواب ااووول  عووونهم وغيووواب القهووور هلم،الصووولا مووو
هوا يصل إلي بل ملعظ ،و نا   تقفنقضل ،وكفروا آبايت اّلِل،وقتللا أنبياء  بغْي ح .وتبجحلا فقاللا:إن قللب

 ى رسوولله وعلووىبحانه علووسووقلل،ألووا مغلفوو  قون كوول قوولل  وفعلوولا كوول األفاعيوول األخورى الوويت يقصووها اّلِل 
 آِبايِت فَِبمووووووا نَوْقِضووووووِهْم ِميثوووووواقَوُهْم،وَُكْفرِِهمْ ..»اهلايت  يف سوووووويا  هووووووذ  -ليهوووووولق يف ملاجهوووووو  ا -املسوووووولمني 

،َوقَوووْلهلِِ  ،َوقَوووْتِلِهُم اأْلَنِْبيوواَء بِغَووْْيِ َح ِ  هووك القللوو  الوويت  ..و « قُوُللبُنووا ُغْلوو   »هلم:وعنوود قوول  ...« ا ُغْلوو   ْم قُوُللبُنوواّللَِّ
مووا تي يسووا لووه موون إميوواوم واسووتجابتهم،وإما اسووتهزاء بتلجيووه إ - -كووانلا ايبوولن ّبووا علووى قعوولة الرسوولل 

ا  طووع السوويهووذا ينق الوودعلة إليهم،وتبجحووا ابلتكووذيه وعوودم ا صووغاء،وإما هووذا وذلووك معووا ..عنوود قوولهلم
ُ َعَلْيهووا »للوورق علوويهم: غلفوو  بطبعها.إ ووا مفهووك ليسووحل «  -نُوولَن ِإ َّ قَلِوويال  فَووال يُوْيمِ  - ِبُكْفوورِِهمْ  -بَووْل نَبَووَع اّللَّ

اوة ا ميووان ستشووعر نوودتهووم كفوورهم جوور علوويهم أن يطبووع اّلِل علووى قللّبم،فووإذا هووك صوولدة جاموودة مغطوواة،  
ي أول وك  علوى قلبوه.أطبوع اّللِ   قليال، ن   يستح  بفعلوه،أن يو  تتذو  حالوته،فال يقع منهم ا ميان،إ

د اّلِل بون ن اليهلق.كعبوقليلو  مو الذين فتحلا قللّبم للح  واستشورفل ،فهداهم اّلِل إليوه ورزقهوم إاي .وهوم قلو 
 سالم،ويعلب  بن سعي ،وأسد بن سعي ،وأسد بن عبيد اّلِل ..

سووتحقلا موون اليهووا مووا عإىل تعووداق األسووباب الوويت اسووتحقلا  وبعوود هووذا ا سووتدرا  والتعقيووه،يعلق السوويا 
 م يف اهلخوووورة انتظوووواره هوووورمي بعووووخ الطيبووووات علوووويهم يف الوووودنيا،ومن إعووووداق النووووار وهتي تهووووا هلم،لتكوووولن يف

 ...«ْرمَيَ َرُسلَل اّللَِّ َن مَ اْلَمِسيَ  ِعيَسى ابْ   قَوتَوْلَناْم ِإانَّ َوِبُكْفرِِهْم َوقَوْلهِلِْم َعلى َمْرمَيَ ُّبْتاان  َعِظيما .َوقَوْلهلِِ »
 وموا يقتول نوول - حوو  ويكورر صوف  الكفور كلمووا ذكور إحودى منكراهتم.فقوود ذكرهوا عنود قووتلهم األنبيواء بغوْي

رمي موى وقود قواللا علوناسوب  قولهلم علوى مورمي ّبتواان عظيما. وذكرهوا هنوا  -   أبدا فهك حال لتقرير اللاقع 
 مثلووويهم  علعنووو  اّلِل  -ار إ  اليهووولق  فرملهوووا ابلوووزان موووع يلسووو  النجووو الطووواهرة ذلوووك املنكووور الوووذي   يقللوووه

مي   عيسووى بوون موور نووا املسوويتبجحوولا  وووم قتلوولا املسووي  وصوولبل ،وهم يتهكموولن بوودعلا  الرسووال  فيقلللن:قتل
 رسلل اّلِل  
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ا لُوولُ  َومووقَوتوَ  َومووا »:اوحووني يصوول السوويا  إىل هووذ  الوودعلى موونهم يقوو  كووذلك للوورق عليهووا،وتقرير احلوو  فيهوو
 اتِِبواَع الظَّنِِ.َوموا قَوتَولُولُ  ْم بِوِه ِموْن ِعْلوم  ِإ َّ هَلُو ِمْنوُه موا ِفوك َكوكِ  َصَلُبلُ ،َولِكْن ُكبَِِه هَلُوْم،َوِإنَّ الَّوِذيَن اْختَوَلُفولا ِفيوِه لَ 
ُ َعزِيزا  َحِكيما   ُ إِلَْيِه،وَكاَن اّللَّ  « ..يَِقينا .َبْل َرفَوَعُه اّللَّ

 -ابلظنولن  هوا النصوارىكموا حوب  في  -يسى عليه السالم وصلبه،قضوي  حوب  فيهوا اليهولق إن قضي  قتل ع
ري   لوى سوبيل السوخالصوف  ع فاليهلق يقلللن:إوم قتلل  ويسخرون من قلله:إنه رسلل اّلِل،فيقررون له هوذ 

ي  ووايتوه سون مللود امليسكحل عو« التاري »والنصارى يقلللن:إنه صله وقفن،ولكنه قام بعد يالي  أايم.و
 كأن   تكن له يف حساب 

تضوواربحل سووراعا و  ومووا موون أحوود موون هووي ء أو هووي ء يقوولل مووا يقوولل عوون يقووني ..فلقوود تتابعووحل األحووداّ
 .ب العاملني .ا يقصه ر الرواايت وتداخلحل يف تلك الف ة  ية يصعه ا هتداء فيها إىل يقني ..إ  م

ملسي  وصلبه وملته وقفنه وقيامتوه ..كلهوا كتبوحل بعود فو ة واألانجيل األربع  اليت تروي قص  القبخ على ا
مووون عهووود املسوووي  كانوووحل كلهوووا اضوووطهاقا لداينتوووه ولتالميوووذ  يتعوووذر معوووه هقيووو  األحوووداّ يف جووول السوووري  
واال  والتشريد ..وقد كتبحل معها أانجيول كثوْية.ولكن هوذ  األانجيول األربعو  اختوْيت قورب وايو  القورن 

ر يوووو ،واع   ّبووووا ألسووووباب ليسووووحل كلهووووا فوووول  مسووووتلى الشووووبهات  وموووون بووووني  الثوووواين للموووويالق واعتووووثت
األانجيل اليت كتبوحل يف فو ة كتابو  األانجيول الكثْية:إْنيول براناب.وهول حوال  األانجيول األربعو  املعتمودة،يف 

وملوا قنوحل ا؟نولق موع يهولذا،من انول الوذي كوان فيوه يسولع، ع يسولع قنول  »قص  القتل والصله،فيقلل:
غفْي.فلوووذلك انسوووحه إىل البيوووحل خائفا.وكوووان األحووود عشووور نياما.فلموووا رأى ااطووور علوووى عبووود ،أمر  جوووم

جثيووول وميخائيووول ورفائيووول وأوريل،سوووفراء  ..أن ذخوووذوا يسووولع مووون العا .فجووواء املالئكووو  األنهار،وأخوووذوا 
ئكو  الويت تسوب  يسلع من النافوذة املشورف  علوى ا؟نلب،فحملل ،ووضوعل  يف السوماء الثالثو ،يف صوحب  املال

إىل األبووود ..وقخووول يهووولذا بعنووو  إىل الغرفووو  الووويت أصوووعد منهوووا يسووولع.وكان التالميوووذ كلهوووم نياما.فوووأتى اّلِل 
العجيووووه  موووور عجيووووه فتغووووْي يهوووولذا يف النطوووو  ويف اللجووووه فصووووار كووووبيها بيسوووولع.حَّت أننووووا اعتقوووودان أنووووه 

تعجبنوووا وأجبنا:أنوووحل اي سووويدي  يسووولع.أما هووول فبعووود أن أيقظنوووا أخوووذ يفوووتا لينظووور أيووون كوووان املعلم.لوووذلك
 .686«معلمنا.أنسيتنا اهلنف ...إخل

ل قبول الفجور  لوالم الليوالويت حوديحل يف -وهكذا   يستطيع الباحة أن اد خثا يقينوا عون تلوك اللاقعو  
 يها سندا يرج  رواي  على رواي .و  اد املختلفلن ف -
 «.باَع الظَّنِِ م  ِإ َّ اتِِ ْن ِعلْ مِ .ما هَلُْم بِِه َوِإنَّ الَِّذيَن اْختَوَلُفلا ِفيِه َلِفك َككِ  ِمْنهُ »

ُ إِلَْيوِه «.»َوموا قَوتَولُولُ  َوموا َصوَلُبلُ  َولِكوْن ُكوبَِِه هَلُومْ »أما القرآن فيقرر قورار  الفصول: َوموا قَوتَولُولُ  يَِقينوا  بَوْل َرفَوَعوُه اّللَّ
ُ َعزِيزا  َحِكيما    هذا الرفع أكوان اب؟سود والورو  يف حالو  احليواةف أم  ..و  يد  القرآن بتفصيل يف« وَكاَن اّللَّ
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ومووَّت كانوحل هوذ  اللفوواة وأين.وهوم مووا قتلول  وموا صوولبل  وإ وا وقووع القتول والصووله  كوان ابلورو  بعوود اللفواةف
ه هلم سولا .  يود  القورآن بتفصويل آخور وراء تلوك احلقيقو  إ  موا ورق يف السولرة األخورى مون على من كبِِ 
..وهوووذ  كتلوووك   تعطوووك تفصووويال عووون اللفووواة و  عووون « ِعيسوووى ِإيِنِ ُمتَوَلفِِيوووَك َوراِفعُوووَك ِإَ َّ اي »قللوووه تعووواىل 

 نبيع  هذا التليف وملعد  ..
  نريوود أن بوورج عوون تلووك الظووالل و  أن نضوورب يف أقاويوول  -يف لووالل القوورآن  -علووى نريقتنووا  -وحنوون 

 687يل ..وأسانْي ليك لدينا من قليل عليها،وليك لنا إليها سب
ِكتوواِب ِإ َّ ْن أَْهووِل الْ ِإْن ِموووَ »ونعوولق موون هووذا ا سووتطراق،مع عوولقة السوويا  القوورآين إىل بقيوو  هووذا ا سووتدرا :

 «.يدا  ْم َكهِ لَيُوْيِمَننَّ بِِه قَوْبَل َمْلتِِه َويَوْلَم اْلِقياَمِ  َيُكلُن َعَلْيهِ 
وما موون قووال مجاعوو :ف« ملتووه»ْي يف وقوود اختلوو  السوول  يف موودللل هووذ  اهليوو ،ابختالفهم يف عائوود الضووم

قوولل وذلوك علوى ال -أي عيسوى  -قبول ملتووه  - عليوه السوالم -أهول الكتواب مون أحود إ  يوويمن بعيسوى 
..أي مولت  قبول ملتوه الساع  ..وقال مجاع  وموا مون أهول الكتواب مون أحود إ  يويمن بعيسوى بنزوله قبيل
تبووني لووه احل ،حيووة   ينفعووه أن ي -املوولت هوول يف سووكرات و  -ذلووك علووى القوولل  ن امليووحل و  -الكتووايب 
 يعلم  

                                                 
ووَما - 687 ُ تَوَعوواىَل أَْن يَوْرفَووَع ِعيَسووى ِإىَل السَّ ووا أَرَاَق اّللَّ ،قَاَل:َلمَّ ِء،َفَخرََج َعلَووى َأْصووَحاِبِه َويف اْلبَوْيووحِل ايْونَووا قلحل:أصو  مووا ورق يف ذلووك َعووِن ابْووِن َعبَّاس 

ايْونَويَتْ َعْشوَرَة َمورَّة  بَوْعوَد أَْن آَموَن  اَل:ِإنَّ ِموْنُكْم َموْن َيْكُفوُر يب طُوُر َماء ،فَوَقوْأُسوُه يَوقْ َعَشَر َرُجال  ِمَن احْلََلارِيِِنَي يَوْعِب َفَخرََج ِعيَسى ِموْن َعونْي  يف اْلبَوْيوحِل َورَ 
ْك مُثَّ أََعوواَق َعلَووْيِهْم فَوَقوواَم ْحووَديِِهْم ِسوون ا فَوَقوواَل لَووُه:اْجلِ  َكوواب  ِمووْن أَ يِت فَوَقووامَ قَوواَل:أَُيُكْم يُوْلَقووى َعَلْيووِه َكووَبِهك فَويُوْقتَووَل َمَكوواين َوَيُكوولَن َمعِووك يف َقَرَجوويب،

وواُب فَوَقاَل:أاََن،فَوَقاَل:أَنْووحَل ُهووَل َذاَ ،فَووأُْلِقَك َعَلْيووِه َكوو ووَماِء،قَاَل:ْن َرْوَزنَوو   يف  ِعيَسووى ِمووَبُه ِعيَسووى،َورُِفعَ الشَّ لَووُه ِمووَن اْليَوُهوولِق َوَجاَء الطَّ  اْلبَوْيووحِل ِإىَل السَّ
ووَبَه،فَوَقتَوُللُ  مُثَّ َصووَلُبلُ ،َفَكَفَر بِووِه بَوْعُضووُهُم ايْونَوويَتْ َعْشوورةَ  ،فوَ بِووِه،َواْفَ َُقلا يَوواَل  ْعووَد أَْن آَموونَ َموورَّة  بوَ  فََأَخووُذوا الشَّ ُ ِفينَووا َمووا َكوواَء مُثَّ َّ ِفَر   َقالَووحْل ِفْرقَوو  :َكاَن اّللَّ
ووَماِء،فَوَهُيَ ِء اْليَوْعُقلبِيَّوُ ،َوقَاَلحْل ِفْرقَوو  :َكاَن ِفينَووا ابْونُ    :َكاَن ِفينَووا َعْبووُد اّللَِّ النَّْسوُطلرِيَُّ  َوقَالَووحْل ِفْرقَو مُثَّ َرفَوَعووُه إِلَْيووِه،فَوَهُيَ ءِ  ا َكواَء اّللَُّ اّللَِّ َموو َصوِعَد ِإىَل السَّ

ُ إِلَْيوِه،َوَهُيَ ِء اْلُمْسوِلُملِن،فوَ  ُ مُثَّ َرفَوَعوُه اّللَّ ُ  َعلَوى اْلُمْسوِلَمِ  فَوَقتَوُللَهوا،فوَ  اْلَكواِفَرَ نِ َتظَاَهَرتِ َوَرُسللُُه َموا َكواَء اّللَّ ْسواَلُم نَاِمس وا َحوَّتَّ بَوَعوَة اّللَّ َلْم يوَوَزِل اْ ِ
ا   ( صحي   6267تَوْفِسُْي اْبِن َأيب َحامتِ  )"  حُمَمَّد 

لسول  كر غْي واحد مون اذ نحل  وكذا بوقال ابن كثْي:" وهذا إسناق صحي  إىل ابن عباس، وروا  النسائك عن أيب ُكَريه، عن أيب معاوي ،  
 (449/  2) -نيب  ار ق -أنه قال هلم:أيكم يلقى عليه كبهك فيقتَل مكاين، وهل رفيقك يف ا؟ن ف "تفسْي ابن كثْي 

ُ أَْن يَوْرفَوَع ِعيَسوى َعَلْيوِه السَّواَلمُ  وا أَرَاَق اّللَّ ،قَاَل:" َلمَّ ،اعَ سَّوَماِء،َخرََج  ِإىَل الوَعِن اْبِن َعبَّاس  ،َورَْأُسوُه يَوْقطُوُر لَوى َأْصوَحاِبِه َوُهوْم يف بَوْيحل  يْونَوا َعَشوَر َرُجال 
،فَوَقاَل:اْجِلْك،مُثَّ أََعووواَق ْن َأْحوووَديِِهْم ِسووون ا،فَوَقاَل:أانَ  ِموووفَوَقووواَم َكووواب  َرَجووويِت ف،ْيوووِه فَويُوْقتَوووُل َمَكووواين فَوَيُكووولُن َمعِوووك يف قَ َماء ،فَوَقووواَل:أَُيُكْم يُوْلَقوووى َكوووَبِهك َعلَ 

ووواُب،فَوَقاَل:أاََن،فَوَقاَل:اْجِلْك،مُثَّ أََعووواَق َعلَوووْيِهُم الثَّالِ  ووواُب:ثَوووَ ،فَوقَ َعَلْيِهْم،فَوَقووواَم الشَّ ووواَل أانَ اَل الشَّ ُم:نَوَعْم أَْنحَل،فَوووأُْلِقَك َعَلْيوووِه َكوووَبُه ،فَوَقاَل ِعيَسوووى َعَلْيوووِه السَّ
وووواَلُم،مُثَّ رُفِووووَع ِعيَسووووى ِمووووْن َرْوَزنَوووو   َكوووواَن يف اْلبَوْيووووحِل ِإىَل ال ووووَماِء،وَ ِعيَسووووى َعَلْيووووِه السَّ ووووابَّ  َجاَء الطَّلَووووهُ سَّ ووووِبِه فَوَقتَولُووووِمووووَن اْليَوُهلِق،فََأَخووووُذوا الشَّ لُ ،مُثَّ  لِلشَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ  ،فَوَقاَلحْل ِفْرَق  :َكاَن ِفيَنا اّللَّ َّ ِفَر   لبِيَُّ ،َوقَاَلحْل ِفْرقَو  :َكاَن ِفينَوا ابْوُن اّللَِّ َموا ىَل السََّماِء،َوَهُيَ ِء اْليَوْعقُ  مُثَّ َصِعَد إِ  َما َكاءَ َصَلُبلُ ،فَوتَوَفرَُّقلا َياَل
ُ مُثَّ َرفَوَعووووُه اّللَُّ  مُثَّ َرفَوَعووووُه،فَوَهُيَ ِء اْلُمْسووووِلُملَن،فَوَتظَاَهَرِت  ّللَِّ َوَرُسووووللُُه َمووووا َكوووواَء اّللَُّ ِفينَووووا َعْبووووُد ا َفوووو  :َكانَ  إِلَْيووووِه،َوَهُيَ ِء النَّْسووووُطلرِيَُّ ،َوقَاَلحْل نَائِ َكوووواَء اّللَّ

ْسوواَلُم نَا ووا،َحَّتَّ اْلَكوواِفَرَ ِن َعلَووى اْلُمْسووِلَمِ  فَوَقتَوُللَهوووا،فَوَلْم يوَووَزِل اْ ِ ابَوَعوووَة اّللَُّ  ِمس  وود  ُ َعووزَّ َوَجلَّ   حُمَمَّ :فَآَمنَوووحْل نَائَِفوو   ِمووْن بَووِب ِإْسووورَائِيَل ، فَووأَنْوَزَل اّللَّ
وو ْداَن الَّووِذيَن آَمنُوولا َعلَووى َعووُدوِِِهْم اِن ِعيَسووى فَأَيَّوويِت آَمنَووحْل يف َزَموولطَّائَِفُ  الَّوواَلُم،َواوََكَفووَرْت نَائَِفوو  ،يَوْعِب الطَّائَِفووَ  الَّوويِت َكَفووَرْت يف َزَموواِن ِعيَسووى َعَلْيووِه السَّ

 ( صحي  10211رَّْعِد <<)ِئك << ُسلَرُة الُن اْلُكْثَى لِلنََّساِقينَوُهْم َعَلى ِقيِن اْلُكفَّاِر فََأْصَبُحلا لَاِهرِيَن "   الُسنَ إبِِْلَهاِر حُمَمَّد  
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..فهوذ  القوراءة تشوْي « إ  لييمنِن به قبل مولهتم»وحنن أميل إىل هذا القلل الثاين الذي ترك  له قراءة أيِب:
 -إىل عائوود الضوومْي وأنووه أهوول الكتوواب ..وعلووى هووذا اللجووه يكوولن املعوو :أن اليهوولق الووذين كفووروا بعيسووى 

زالوولا علووى كفوورهم بووه،وقاللا:إوم قتلوول  وصوولبل ،ما موون أحوود موونهم يدركووه املوولت،حَّت ومووا  -عليووه السووالم 
تكش  له احلقيق  عنود حشورج  الورو ،فْيى أن عيسوى ح ،ورسوالته ح ،فيويمن بوه،ولكن حوني   ينفعوه 

 688إميان ..ويلم القيام  يكلن عيسى عليهم كهيدا.
                                                 

، قَووواَل:"يَوْنزُِل ِعيَسوووى ابْوووُن َمووْرمَيَ فَويَوْقتُوووُل اْاِْنزِيوووَر، َوَيْكِسوووُر الصَّوووِليَه، ُهَريْوووَرَة، أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ  ،فَعوووْن َأيب  قلنينيني  :الصنينينيواب القنينينيول اةول - 688
ُ لرَّْوَحوواَء، فَوووَيُحجَّ ُة، َوَذْيت اُع لَووُه الصَّوال، َوُاَْمووَوَيَضوُع اْ؟ِْزيَووَ ، َوَتَضوُع احْلَووْرُب أَْوزَاَرَهووا، َويُوْعطَوى اْلَموواُل َحووَّتَّ   يُوْقبَولَ  َهوا أَْو يَوْعَتِمووَر أَْو َاَْمَعَهووا اّللَّ  ِمنوْ

ُة  أَْقرِي َهووَذا َأْصووُلُه َحووِديل َمووْلِت ِعيَسووى،قَاَل َحْنظَلَووُ :َفالْلتِووِه "،قال:قبوومَ ِه قَوْبووَل لَووُه"، مُثَّ قَووورَأَ أَبُوول ُهَريْوووَرَة: " َوِإْن ِمووْن أَْهووِل اْلِكتَوواِب ِإ  لَيُوووْيِمَننَّ بِوو
مت  ِمْن َأيب ُهَريْوَرَة "  تفسْي ابن أبك حاتم النَِّلِِ  مت  مت  مت  مت  مت  مت  مت   ( صحي   6282( )436/  4) -، أَْو قَوْل  مت 

 ل وإن قال ابلقلل الثاين الذي رجحه السيد رمحه هللا مجع من الصحاب  والتابعني،وهذا تفصيل األقلا 
 قال ابن كثْي رمحه هللا : 

ك بول مولت عيسوى، وذلوويمن بعيسوى قيوَمْلتِوِه { عائود علوى عيسوى، عليوه السووالم، أي:وإن مون أهول الكتواب إ  " والضومْي يف قللوه:} قَوْبوَل 
 زيوووو  و  يقبوووول إ نووووه يضووووع ا؟حووووني ينووووزل إىل األرم قبوووول يوووولم القياموووو ، علووووى مووووا سوووويأيت بيانووووه، فحين ووووذ يوووويمن بووووه أهوووول الكتوووواب كِلهووووممل أل

 (47/  2) -نيب   قار -ا سالم.تفسْي ابن كثْي 
 وقال أيضا  : 

ا {اَمِ  َيُكلُن عَ َم اْلِقيَ " وقلله تعاىل:} َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإ  لَيُوْيِمَننَّ ِبِه قَوْبَل َمْلتِِه َويَولْ   َلْيِهْم َكِهيد 
 { يعوب بعيسوى } قَوْبوَل يُووْيِمَننَّ بِوهِ لَ اِب ِإ  قال ابن جرير:اختل  أهل التأويل يف مع  ذلوك، فقوال بعضوهم:مع  ذلوك:} َوِإْن ِموْن أَْهوِل اْلِكتَو

 سوالم اا واحودة، وهوك ملو  ىل أن مجويعهم يصودقلن بوه إذا نوزل لقتول الودجال، فتصوْي امللول كلهويُوَلجه ذلك إ-َمْلتِِه { يع :قبل ملت عيسى
 احلنيفي ، قين إبراهيم، عليه السالم.

 ذكر من قال ذلك:
اِب ِإ  أَْهووِل اْلِكتَوو } َوِإْن ِموونْ سووفيان، عوون أيب ُحَصووني، عوون سووعيد بوون جبووْي، عوون ابوون عبوواس:حوودينا ابوون بشووار، حوودينا عبوود الوورمحن، حوودينا 

 لك  .ذلَيُوْيِمَننَّ ِبِه قَوْبَل َمْلتِِه { قال:قبل ملت عيسى ابن مرمي.وقال العليف عن ابن عباس مثل 
ى أحد مون أهول الكتواب إ  ه السالم،   يبقمرمي، علي ذلك عند نزول عيسى ابنوقال أبل مالك يف قلله:} ِإ  لَيُوْيِمَننَّ ِبِه قَوْبَل َمْلتِِه { قال:

 آمن به.
قال احلسون البصوري:يعب النجاكوك ب:اليهولق خاصو .و تِوِه { يعوقال الضحا ، عن ابن عباس:} َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإ  لَيُوْيِمَننَّ ِبِه قَوْبَل َملْ 

 وأصحابه.وروا ا ابن أيب حامت.
ل َننَّ ِبِه قَوْبَل َمْلتِِه { قال:قباِب ِإ  لَيُوْيمِ ِل اْلِكتَ وقال ابن جرير:وحديب يعقلب، حدينا ابن ُعَليَّ ، حدينا أبل رجاء، عن احلسن:} َوِإْن ِمْن أَهْ 

 ملت عيسى.وهللا إنه اهلن حك عند هللا، ولكن إذا نزل آمنلا به أمجعلن.
 أاب سوعيد، قوولل ال للحسون:ايقووعلوك بوون عثموان الالحقوك، حوودينا جليريو  بون بشوور قال: عوحل رجوال  وقوال ابون أيب حامت:حوودينا أيب، حودينا

 ع إليه عيسى ]إليه[ وهل ابعثه قبل يولمعيسى.إن هللا رف ل:"قبل ملتهللا، ]عز وجل[ } َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإ  لَيُوْيِمَننَّ ِبِه قَوْبَل َمْلتِِه { قا
 ن به الث والفاجر".القيام  مقام ا ييم

وبوه الثقو   نع، إن كواء هللا،لودليل القواوكذا قال قتاقة، وعبد الرمحن بون زيود بون أسولم، وغوْي واحد.وهوذا القولل هول احلو ، كموا سونبينه بعود اب
 وعليه التكالن.
 قال ابن جرير:

ىل أنوه إذا عواين علوم احلو  إكوان يُوَلجوه ذلوك   يب.ذكَر مونبول مولت الكتواوقال آخرون:مع  ذلوك:} َوِإْن ِموْن أَْهوِل اْلِكتَواِب ِإ  لَيُووْيِمَننَّ بِوِه { ق
 من البانلمل ألن كل من نزل به امللت   خترج نفسه حَّت يتبني له احل  من البانل يف قينه.
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زاء عليهوا مون ا؟و موا انهلومو  تعداق مناكر اليهولق بذلك ُيسم القرآن الكرمي قص  الصله.مث يعلق بعدها إىل
 األليم يف الدنيا واهلخرة.

ِثْيا .َوَأْخووِذِهُم الرِِبَوولا كَ ِهْم َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ  ْم.َوِبَصوودِِ حْل هلَُ فَووِبظُْلم  ِمووَن الَّووِذيَن هوواُقوا َحرَّْمنووا َعلَووْيِهْم نَيِِبووات  أُِحلَّوو »
ُهْم َعذااب  أَلِيما  مِ ْلكاِفرِيَن ْدان لِ أَْملاَل النَّاِس اِبْلباِنِل.َوأَْعتَ  َوَقْد ُوُلا َعْنُه.َوَأْكِلِهمْ   ..« نوْ

                                                                                                                                            

 لت يهلقي حَّت ييمن بعيسى.مي { قال   ْلتِهِ مَ ِه قَوْبَل قال علك بن أيب نلح ، عن ابن عباس قلله:} َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإ  لَيُوْيِمَننَّ بِ 
ي ، عن جماهد يف قلله:} ِإ  لَيوُ  ِه { كل صاحه كتاب يويمن ِه قَوْبَل َمْلتِ بِ ْيِمَننَّ حديب املث ، حدينا أبل حذيف ، حدينا ِكْبل، عن ابن أيب ْنَِ

 ه حَّت ييمن بعيسى.قال ابن عباس:لل ضربحل عنقه   خترج نَوْفسُ و -بل ملت صاحه الكتابق-بعيسى قبل ملته 
لت بوون عبوواس قووال:  ميووكرموو ، عوون احوودينا ابوون مُحَيوود، حوودينا أبوول ُ َْيلوو  ُيووىي بوون واضوو ، حوودينا حسووني بوون واقوود، عوون يزيوود النحوولي، عوون ع

 اليهلقي حَّت يشهد أن عيسى عبد هللا ورسلله، ولل عجل عليه ابلسال .
 أَْهوِل بواس:} َوِإْن ِمونْ ، عون ابون عاب بن َبِشْيعن ُخَصْي ، عن سعيد بن جبوْيحديب إسحا  بن إبراهيم بن حبيه بن الشهيد، حدينا عتَّ 

 يويمن بعيسوى.قيل  بون عباس:أرأيوحل لقي ميلت أبدا حوَّت { ليك يهاْلِكَتاِب ِإ  لَيُوْيِمَننَّ ِبِه قَوْبَل َمْلتِِه { قال:هك يف قراءة أيب:} قَوْبَل َمْلهِتِمْ 
 ا لسانه.ّبيف اهلُِلِي.فقيل:أرأيحل إن ضربحل عن  أحد منهمف قال:يُوَلْجلج  إن َخِر من فل  بيحلف قال:يتكلم به

َمْلتِووِه { قووال:  ميووولت  نَّ بِووِه قَوْبووولَ لَيُوووْيِمنَ  وكووذا َرَوى سووفيان الثوولري عووون خصووي ، عوون عكرموو ، عووون ابوون عبوواس:} َوِإْن ِمووْن أَْهوووِل اْلِكتَوواِب ِإ 
 لي.لسي  تكلم به، قال:وإن َهَلى تكلم ]به[ وهل يَوهْ يهلقي حَّت ييمن بعيسى، عليه السالم، وإن ضرب اب

  إىل ابون عبواس، سوانيد صوحيحأوكذا روى أبل قاوق الطيالسوك، عون كوعب ، عون أيب هوارون الَغنَولي عون عكرمو ، عون ابون عباس.فهوذ  كلهوا 
ل قوووراءة أيِب بووون  بووواس، ونَقوووبووون عوكوووذا َصوووِ  عووون جماهووود، وعكرمووو ، وحممووود بووون سوووْيين.وبه يقووولل الضوووحا  وُجوووَلْيث، والسووودي، وحكوووا  عووون ا

 كعه:"قبل ملهتم".
أحوود موونهم حووَّت يوويمن  ِه { قووال:  ميوولتَل َمْلتِوووقووال عبوود الوورزا ، عوون إسوورائيل، عوون فوورات القووزاز، عوون احلسوون يف قللووه:} ِإ  لَيُوووْيِمَننَّ بِووِه قَوْبوو

 بعيسى قبل أن ميلت.
 لن مراق  ما أراق  هي ء .وهذا ُيتمل أن يكلن مراق احلسن ما تقدم عنه، وُيتمل أن يك

 قال ابن جرير:
 قبل ملت الكتايب.وقال آخرون:مع  ذلك:وإن من أهل الكتاب إ  لييمنن  حمد  

 ذكر من قال ذلك:
يف حمود هلقي حَّت يويمن  ين و  اليحديب ابن املث ، حدينا احلجاج بن ِمْنهال، حدينا محاق، عن محيد قال:قال عكرم :  ميلت النصرا

 لله:} َوِإْن ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإ  لَيُوْيِمَننَّ ِبِه قَوْبَل َمْلتِِه {ق
إ  آمون  سوى، عليوه السوالم،عود نوزول عيمث قال ابن جرير:وأوىل هذ  األقلال ابلصح  القلُل األوُل، وهل أنه   يبقى أحد من أهل الكتواب ب

 به قبل ملته، أي قبل ملت عيسى، عليه السالم"
توول قعتووه اليهوولق موون قابطووالن مووا  هووذا الووذي قالووه ابوون جريوور، رمحووه ]هللا[ هوول الصووحي مل ألنووه املقصوولق موون سوويا  اهلي يف تقريوور و  كووك أن

   قتلوولا الشووبيه وهوومفا كووبه هلووم عيسووى وصوولبه، وتسووليم موون سوولم هلووم موون النصووارى ا؟هلوو  ذلووك، فووأخث هللا أنووه   يكوون األموور كووذلك، وإ وو
إن كواء هللا  الويت سونلرقها-رة يوة املتولاتعوه إليوه، وإنوه اب  حوك، وإنوه سوينزل قبول يولم القيامو ، كموا قلوحل عليوه األحاقيتبينلن ذلوك، مث إنوه رف

  هووا موون أحوود موون أهوول األقاين، بوول   يقبوول إيعووب:  يقبل-لضووالل ، ويكسوور الصووليه، ويقتوول اانزيوور، ويضووع ا؟زيوو  فيقتوول مسووي  ا-قريبووا
احوود موونهممل وهلووذا و ميوو  أن يوويمن بووه مجيووع أهوول الكتوواب حين ووذ، و  يتخلوو  عوون التصوودي  بووه اهليوو  الكر  فووأخثت هووذ -ا سووالم أو السووي 

فقهوووم مووون النصوووارى أنوووه قتووول عوووم اليهووولق ومووون واسوووى، الوووذي ز قوووال:} َوِإْن ِموووْن أَْهوووِل اْلِكتَووواِب ِإ  لَيُووووْيِمَننَّ بِوووِه قَوْبوووَل َمْلتِوووِه { أي:قبووول مووولت عي
-بحووة الثالووة ( امل34/  1) -انظوور كتووايب  ااالصوو  يف أكووراط السوواع  الكووثى و (  452/  2) -نيبوو   قار -وصله.تفسووْي ابوون كثووْي 

 نزول عيسى ابن مرمي عليه السالم،ففيه تفصيل ذلك .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1132 

 .فهوم  عنولنبيل اّللِ سوفيضي  إىل ما سوب  مون منواكرهم هوذ  املنكورات ا؟ديدة:الظلم.والصود الكثوْي عون 
أصووروا عليووه  وأكلهووم قوود ووولا عنووه فف -  عوون قلوو  تنبيووه   عوون جهوول و  -فيووه وقائبوولن عليه.وأخووذهم الووراب 

 أملال الناس ابلبانل.ابلراب وبغْي  من اللسائل.
أعوود اّلِل   هلم.و بسووبه موون هووذ  املنكرات،و ووا أسوولفه السوويا  منهووا ..حرمووحل علوويهم نيبووات كانووحل حووال

 للكافرين منهم عذااب أليما.
للرسولل  جاب  سوتوهكذا تتكش  هذ  احلمل  عن كش  نبيعو  اليهولق و رحهوم وفضو  تعالهتوم وعودم ا

سوولء يف حوو  هوورهم ابلوتعنووتهم وقمغهووم ابلتعنووحل مووع نبوويهم وقائوودهم ومنقووذهم ويسوور ارتكوواّبم للمنكوور وج
لصو  املسولم ايهولق يف األنبيواء والصواحلني.بل قوتلهم والتوبج  بقوتلهم  وتسوق  بوذلك وتتهواوى قسوائك ال

 - كوول حووني األموو  املسوولم  يف ا ينبغووك أن تعرفووهموو -وكيوودهم ومكوورهم وحبووائلهم.وتعر  ا؟ماعوو  املسوولم  
ْيهم أو نبوع غوجواء مون  عن نبيع  اليهلق وجبلتهم،ووسائلهم ونرائقهم ومدى وقلفهم للح  يف ذاته سولاء
م م وموع أعودائهأصودقائه فيهم.فهم أعداء للح  وأهله،وللهدى ومحلته.يف كول أجيواهلم ويف كول أزمواوم.مع

لمطرقووو   و  هم إ  لغليظووو  أكبووواقهم   ُينووولن ر وسووو..ألن جبلوووتهم عووودوة للحووو  يف ذاتوووه جاسوووي  قللّبم،
 يسلملن للح  إ  وسي  القلة مصلحل على رقاّبم ..

هول   دينو .فالقرآن يف املوما كوان هوذا التعريو  ّبوذا الصون  مون اال ،ليقصور علوى ا؟ماعو  املسولم  األوىل
هلووا وإذا  موورهم نصوو يف أكتوواب هووذ  األموو  مووا عاكووحل،فإذا اسووتفتته عوون أعوودائها أفتاهووا،وإذا استنصووحته 

ملوووا اختذتوووه  ّبم ..مثاس كووودت بوووه أركووودها.وقد أفتاهوووا ونصووو  هلوووا وأركووودها يف كوووأن يهلق،فووودانحل هلوووا رقوووا
ن كتاّبوووا عوووك غافلووو  مهجووولرا قانوووحل هوووك لليهلق،كموووا رأيناهوووا تتجموووع فتغلبهوووا مووونهم الشووورذم  الصوووغْية،وه

ك غارقوو  يف  سوتبقى كووذلو قوولل فوالن وفووالن   ..القورآن ..كووارقة عون هديه،ملقيوو  بوه وراءهووا لهووراي  متبعو  
 كيد يهلق وقهر يهلق،حَّت تثلب إىل القرآن ..

ل يضوومهم زائهم،وهووجو  يوو   السوويا  امللقوو  مووع اليهوولق،حَّت ينصوو  القليوول املوويمن موونهم ويقوورر حسوون 
:ما كلووه  ي  ابلوودينىل التصوودإىل ملكووه ا ميووان العري ،ويشووهد هلووم ابلعلووم وا ميووان،ويقرر أن الووذي هووداهم إ

ِم َن يف اْلِعْلوولِكووِن الرَّاِسووُخل »مووا أنووزل موون قبلووه،هل الرسوولن يف العلووم وهوول ا ميووان:و  - -أنووزل إىل الرسوولل 
ُهْم َواْلُمْيِمنُوولَن يُوْيِمنُوولَن ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيَك،َومووا أُنْووزِ  ُمْيِمُنلَن اْلُمْيتُلَن الزَّكوواَة،َوالْ اْلُمِقيِمنَي الصَّووالَة،وَ قَوْبلِووَك.وَ  َل ِموونْ ِموونوْ
 .. «اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر،أُولِ َك َسنُوْيتِيِهْم َأْجرا  َعِظيما  

الودين الوذي  لق إىل تلحيودال ا يقوفالعلم الراس ،وا ميان املنْي،كال ا يقلق أهله إىل ا ميان ابلدين كله.ك
 جاء من عند اّلِل اللاحد.

  الصحيح  كا ميان الذي يفوت  القلوه للنلر،لفتو  مون اللفتوات وذكر العلم الراس  بلصفه نريقا إىل املعرف
القرآنيوو  الوويت تصوولر واقووع احلووال الوويت كانووحل يلمووذا  كمووا تصوولر واقووع الوونفك البشووري  يف كوول حني.فووالعلم 
السطحك كالكفر ا؟احد، ا اللذان ُيل ن بني القله وبني املعرف  الصوحيح  ..وحنون نشوهد هوذا يف كول 
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مقلن يف العلم،وذخذون منه بنصيه حقيقك،اودون أنفسوهم أموام ق ئول ا ميوان الكلنيو  زمان.فالذين يتع
أو على األقل أمام عالموات اسوتفهام كلنيو  كثوْية،  ايوه عليهوا إ  ا عتقواق  ن هلوذا الكولن إهلوا واحودا 

قلووولّبم مسووويطرا مووودبرا متصووورفا،وذا إراقة واحدة،وضوووعحل ذلوووك النووواملس اللاحووود ..وكوووذلك الوووذين تتشووول  
يفت  اّلِل عليهم،وتتصل أرواحهم ابهلدى ..أما الذين يتناوكولن املعللموات وُيسوبلن  -امليمنلن  -للهدى 

بسوووبه  -أنفسووهم علموواء،فهم الوووذين هوولل قشووولر العلووم بيووونهم وبووني إقرا  ق ئووول ا ميووان،أو   توووثز هلووم 
قلووولّبم للهووودى و  تشوووتا  عالموووات ا ستفهام.وكوووأوم كوووأن مووون   هتفووول  -علمهوووم النووواقا السوووطحك 

..وكال ا هل الوذي   اود يف نفسوه حاجو  للبحوة عون نمأنينو  ا ميوان،أو اعول التودين عصوبي  جاهليو  
فيفووور  بوووني األقاين الصوووحيح  الووويت جووواءت مووون عنووود قاين واحووود،على أيووودي ملكوووه واحووود متصووول مووون 

 الرسل،صللات اّلِل عليهم أمجعني.
أول وك النفور مون اليهلق،الوذين  -أول من تعوب  -هذ  ا كارة القرآني  تعب وقد ورق يف التفسْي املأيلر أن 

وذكران أ اءهم من قبل،ولكن النا عام ينطب  على كل من يهتدي مونهم هلوذا  - -استجابلا للرسلل 
 689 الدين،يقلق  العلم الراس  أو ا ميان البصْي ..

نَي َواْلُمِقيِموووووووو»،الووووووووذين تعيوووووووونهم صووووووووفاهتم:ويضووووووووم السوووووووويا  القوووووووورآين هووووووووي ء وهووووووووي ء إىل ملكووووووووه امليمنني
موو  الصوووالة ت املسوولمني الووويت ايزهم:إقاوهوووك صووفا«.رِ ِم اهْلِخووالصَّووالَة،َواْلُمْيتُلَن الزَّكوواَة،َواْلُمْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَوووولْ 

  هلم.وإيتاء الزكاة،وا ميان ابّلِل واليلم اهلخر ..وجزاء ا؟ميع ما يقرر  اّللِ 
ا عطفوووحل مووواب غوووْي سوووائر شخوووذ إعووورا «املقيموووني الصوووالة»..ونالحوووج أن « نُوْيتِيِهْم َأْجووورا  َعِظيموووا  أُول ِوووَك َسووو»

 - الصوالة نيوأخوا املقيمو -عليه.وقد يكولن ذلوك  بوراز قيمو  إقامو  الصوالة يف هوذا امللضوع علوى معو  
هك ناسووب  خاصوو .و ه ميا  لوووهلووا نظووائر يف األسوواليه العربيوو  ويف القوورآن الكرمي، بووراز معوو  خوواص يف السوو

 بوون عبوود اّللِ  يف مصووح « واملقيموولن الصووالة»هكووذا يف سووائر املصوواح  وإن كانووحل قوود ورقت مرفلعوو :
 مسعلق.

 حكمة هللا من إرسال الرسل وذهللار بمضهم 165 - 163الدرس الرابع:

  ومولقفهم مون رسوال -واليهولق مونهم يف هوذا امللضوع خاصو   -ويستطرق السيا  يف ملاجه  أهل الكتواب 
علوى رسوالته:كتااب   وزعمهم أن اّلِل   يرسله،وتفريقهم بني الرسل،وتعنتهم وهم يطلبولن أموارة - -حممد 

ينزله عليهم من السماء ..فيقرر أن الولحك للرسولل لويك بودعا،وليك غريبوا،فهل سون  اّلِل يف إرسوال الرسول 
ر اقتضوووووحل هوووووذا رمحووووو  اّلِل مجيعوووووا،من عهووووود نووووول  إىل عهووووود حممووووود.وكلهم رسووووول أرسوووووللا للتبشوووووْي وا نوووووذا

بعباق ،وأخوووذ  احلجووو  عليهم،وإنوووذار  هلوووم قبووول يووولم احلسووواب ..وكلهوووم جووواءوا بووولحك واحد،هلووود  واحووود 

                                                 
النمسوواوي،وكان ا ووه ليلبللوود فايك.وقوود « حمموود أسوود»يف الووزمن احلوودية  -و  نزكووك علووى اّلِل أحوودا  -ونسووتطيع أن نووذكر موونهم  - 689
 ) السيد رمحه هللا (دى وأسلم،و ى نفسه حممد أسد.وهل صاحه كتاب:ا سالم على مف   الطر .اهت
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 -وكفووى بووه كوواهدا  -فالتفرقوو  بيوونهم تعنووحل   يسووتند إىل قليوول ..وإذا أنكووروا هووم وتعنتوولا فووإن اّلِل يشووهد 
 واملالئك  يشهدون.

َنا إِلَْيَك َكمَ  َنا ِإىَل نُل   َوالنَِّبيِِ } ِإانَّ أَْوَحيوْ َنا ِإىَل ِإبْورَا بَوْعِدِ  وَ نَي ِمنْ ا أَْوَحيوْ ِهيَم َوِإْ َاِعيَل َوِإْسوَحاَ  َويَوْعُقولَب أَْوَحيوْ
نَوووَواأْلَْسوووَباِط َوِعيَسوووى َوأَيُووولَب َويُووولُنَك َوَهووواُروَن َوُسوووَلْيَماَن وَ  اُهْم ْد َقَصْصووونَ ( َوُرُسوووال  قَووو163بُووولر ا )ا َقاُووَق زَ آتَويوْ

وو ُمل َعَلْيووَك ِمووْن قَوْبووُل َوُرُسووال  َ ْ نَوْقُصْصووُهْم َعَلْيووَك وََكلَّووَم اّللَُّ  وورِ 164ا )َسووى َتْكِليم  يَن َوُمْنووِذرِيَن لِووَ الَّ ( ُرُسووال  ُمَبشِِ
 [165 - 163ء:( { ]النسا165)ا َحِكيم ا  َعزِيز  َيُكلَن لِلنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجَّ   بَوْعَد الُرُسِل وََكاَن اّللَُّ 

لإلنووذار  دى واحوودفهوول إذن ملكووه واحوود يوو اءى علووى نريوو  التوواري  البشووري امللصلل،ورسووال  واحوودة ّبوو
والتبشوووووووووووووووووووووووووْي ..ملكوووووووووووووووووووووووووه واحووووووووووووووووووووووووود يضوووووووووووووووووووووووووم هوووووووووووووووووووووووووذ  الصوووووووووووووووووووووووووفلة املختوووووووووووووووووووووووووارة مووووووووووووووووووووووووون بوووووووووووووووووووووووووني 

يمان.وقاارون.وسولالبشر:نل .وإبراهيم.وإ اعيل.وإسحا .ويعقلب.واألسباط.وعيسى.وأيلب.ويلنك.وه
 القوورآن،و ن   يقصصووهم عليووه ..ملكووه موون يف - -هم  وون قصووهم اّلِل علووى نبيووه وق.وملسووى ...وغووْي 

  جووونك،و  و قهم نسوووه كووَّت األقووولام واألجناس،وكوووَّت البقووواع واألرضوووني.يف كوووَّت اهلونووو  واألزموووان.  يفووور 
ك النووووووولر أرم و  ونووووووون.و  زمووووووون و  بي ووووووو .كلهم آت مووووووون ذلوووووووك املصووووووودر الكووووووورمي.وكلهم ُيمووووووول ذلووووووو

.سولاء . ذلوك النولر بشوري  إىليقي ا نوذار والتبشوْي.وكلهم ُيواول أن ذخوذ بزموام القافلو  الاهلاقي.وكلهم يو
مجعني:حممود للنواس أ منهم من جاء لعشْية.ومن جاء لقلم.ومن جواء ملدينو  ومون جواء لقطور ..مث مون جواء

 خامت النبيني. - -رسلل اّلِل 
فهول لوولن موون  ى تكليموواان اّلِل قود كلووم ملسوكلهوم تلقووى الولحك موون اّلِل.فموا جوواء بشوكء موون عنود .وإذا كوو

الشووك  للحيوود الصووحي  الووذي   يرقووىاوهوول املصوودر  -الوولحك   يعوور  أحوود كيوو  كووان يووتم.ألن القوورآن 
يوو  متف  يووو  يف ذلووك كوووي ا.فال نعلووم إ  أنووه كووان كالموووا.ولكن مووا نبيعتووهف ك   يفصوول لنووا -إىل صووحته 

 -راء القورآن ن.وليك و يه من الغيه   ُيدينا عنوه القورآحاس  أو قلة كان ملسى يتلقا ف ...كل ذلك غ
   أسانْي   تستند إىل برهان.إ -يف هذا الباب 
اّلِل ورمحتوه أن يبعوة ّبوم  اقتضحل عدال  -على رسلله منهم ومن   يقصا  من قا اّللِ  -أول ك الرسل 

لكووافرين لأعوود  اّلِل  ووم موواوينووذر  إىل عبوواق  يبشوورووم  ووا أعوود  اّلِل للموويمنني الطووائعني موون نعوويم ورضوولان
 « ..لِ ْعَد الُرسُ جَّ   بوَ حُ لَِ الَّ َيُكلَن لِلنَّاِس َعَلى اّللَِّ »العصاة من جحيم وغضه ..كل ذلك:

ان يف ه ق ئوول ا ميووتوودبرون بوويوّلِل احلجوو  البالغوو  يف األنفووك واهلفووا  وقوود أعطووى اّلِل البشوور موون العقوول مووا 
باق ،وتقووديرا لغلبوو  الشووهلات علووى تلووك األقاة العظيموو  رمحوو  منووه بع -انه سووبح -األنفووك واهلفا .ولكنووه 

« نوووذرينمبشووورين وم»وحكمتوووه أن يرسووول إلووويهم الرسووول  اقتضوووحل رمحتوووه -أقاة العقووول  -الووويت أعطاهوووا هلوووم 
جوووه عنهوووا أو ت،اليت هيوووذكرووم ويبصووورووم وُيووواوللن اسوووتنقاذ فطووورهتم وهريووور عقووولهلم مووون ركوووام الشوووهلا

 ن ق ئل اهلدى وملحيات ا ميان يف األنفك واهلفا .هجبها ع
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ُ َعزِيزا  َحِكيما  » ه ابحلكمو  ويضوع  ليدبر األمر كلا.حكيما:..عزيزا:قاقرا على أخذ العباق  ا كسب« وَكاَن اّللَّ
 .. مر وارتضا والقدرة واحلكم  هلما عملهما فيما قدر  اّلِل يف هذا األ كل أمر يف نصابه 

 دوره في فهم الرسالةالمقل البشري و

حشود مون ا ُيواءات اللطيفو   أموام« ُسولِ ْعوَد الرُ لَِ الَّ َيُكلَن لِلنَّواِس َعلَوى اّللَِّ ُحجَّو   بوَ »ونق  من هذ  اللفت :
 العميق  وبتار منه يالت على سبيل ا ختصار الذي   حرج بنا من الظالل.

  ميووان ابّللِ اقضووي  « انا نسوو»ر  يف أخطوور قضووااي نقوو  منها:أو :أمووام قيموو  العقوول البشووري ووليفتووه وقو 
قووولم رفاهتا كموووا ياهتوووا وتصوووالووويت تقووولم عليهوووا حياتوووه يف األرم مووون جوووذورها بكووول مقلماهتوووا واعاهاهتوووا وواقعي

 عليها مآله يف اهلخرة وهك أكث وأبقى.
هبووووووه و لذي  نسووووووان وناقاتووووووه كلهووووووا،يعلم أن العقوووووول البشووووووري،اوهوووووول أعلووووووم اب -سووووووبحانه  -لوووووول كووووووان اّلِل 

ا ذلل كلوه إىل هووآخرته، لإلنسان،هل حسه هذا ا نسان يف بللغ اهلدى لنفسه واملصلح  حلياته،يف قنيا 
ك املونهج نفسوه كوذللالعقل وحد  يبحوة عون ق ئول اهلودى وملحيوات ا ميوان يف األنفوك واهلفا ،ويرسوم 

 ري  وملووا جعوولدى التوواسوول علووى مووالوذي تقوولم عليووه حياته،فتسووتقيم علووى احلوو  والصوولاب وملووا أرسول إليووه الر 
 -سوبحانه  -عنود   حجتوه علوى عبواق  هوك رسال ،الرسول إلويهم وتبلويغهم عون رّبوم وملوا جعول حجو  النواس

ووو»هوووك عووودم جموووكء الرسووول إلووويهم:  -..ولكووون ملوووا علوووم اّلِل  « الُرُسووولِ    بَوْعووودَ لِوووَ الَّ َيُكووولَن لِلنَّووواِس َعلَوووى اّللَِّ ُحجَّ
ن موووبغوووْي تلجيوووه  -  لإلنسوووان أقاة قاصووورة بوووذاهتا عووون اللصووولل إىل اهلووودى أن العقووول الوووذي آ  -سوووبحانه 

ح  هلووذ  عون رسوم مونهج للحيواة ا نسوواني  ُيقو  املصولح  الصوحي وقاصورة كووذلك -الرسوال  وعولن وضوب  
 احلياة وينجك صاحبه من سلء املآل يف الدنيا واهلخرة ..

أن يبعووة للنواس ابلرسوول،وأ  يياخووذ النوواس  ذا كوواءت حكمتووه وكواءت رمحتووههو -بحانه سوو -ملوا علووم اّلِل 
ن إحودى البوديهيات الويت ل وهذ  تكاق تكو« ..ل   َوما ُكنَّا ُمَعذِِِبنَي َحَّتَّ نَوبوَْعَة َرسُ »إ  بعد الرسال  والتبلي :

 .. تثز من هذا النا القرآين ..فإن   تكن بديهي  فهك إحدى املقتضيات احلتمي 
نهج احليوواة يف قضووي  مووالبشووري ومووا هوول قور  يف قضووي  ا ميووان واهلوودى و إذن ..مووا هووك وليفوو  هووذا العقوول 

 ونظامهاف
لرسووولل أن ال.ومهم  إن قور هوووذا العقووول أن يتلقوووى عووون الرسوووال  ووليفتوووه أن يفهوووم موووا يتلقوووا  عووون الرسووول 

ل اهلودى  ئقين إىل تدبر ل ا نسايبل ،ويبني،ويستنقذ الفطرة ا نساني   ا يرين عليها من الركام.وينبه العق
حي  وأن لنظووور الصووواوملحيوووات ا ميوووان يف األنفوووك واهلفوووا  وأن يرسوووم لوووه مووونهج التلقوووك الصوووحي ،ومنهج 

 رة.يا واهلخيقيم له القاعدة اليت ينهخ عليها منهج احلياة العملي ،امليقي إىل خْي الدن
 -أو الورفخ  وليك قور العقل أن يكلن حاكما على الدين ومقرراته من حيوة الصوح  والبطالن،والقبولل

بعد أن يتأكد من صح  صدورها عن اّلِل وبعد أن يفهم املقصلق ّبوا:أي املودلل ت اللغليو  وا صوطالحي  
بعوود إقرا  مدللهلا،ألنوه هول   يلافوو  علوى هوذا املوودللل  أو  -ولول كوان لووه أن يقبلهوا أو يرفضوها  -للونا 
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فووور بعوود البيوووان ..فهووول إذن ملوووزم بقبووولل موووا اسووتح  العقووواب مووون اّلِل علوووى الك -  يريوود أن يسوووتجيه لوووه 
 مقررات الدين مَّت بلغحل إليه عن نري  صحي ،ومَّت فهم عقله ما املقصلق ّبا وما املراق منها ..

نووه أ..   عوو   ر الصووحي إن هوذ  الرسووال  ختانووه العقوول .. عوو  أوووا تلقظه،وتلجهووه،وتقيم لووه موونهج النظوو
ن علوى العقول حلكم وكواا أو رفضها.ومَّت يبحل النا كان هل اهل الذي ُيكم بصحتها أو بطالوا،وبقبلهل

 .البشري أن يقبله ويطيعه وينفذ  سلاء كان مدللله مأللفا له أو غريبا عليه .
ا الووذي يعنيووه النا.ومووا مدلللووه الووذي يعطيووه حسووه مووهوول أن يفهووم  -ق يف هووذا الصوود -إن قور العقوول 

نا   يقبووول لصوووحي  للووواد ينتهوووك قور  ..إن املووودللل معووواين العبوووارة يف اللغووو  وا صوووطال .وعند هوووذا احلووو
لصوووح  أو ابا ُيكوووم الوووبطالن أو الووورفخ  كوووم مووون هوووذا العقل.فهوووذا الووونا مووون عنووود اّلِل،والعقووول لووويك إهلووو

ن ثووْي ..سوولاء  ووقووع خلوو  كيالبطالن،وابلقبوولل أو الوورفخ ملووا جوواء موون عنوود اّلِل.وعنوود هووذ  النقطوو  الدقيقوو  
ن صوحيح  ..أو  ودينيو  الفيجعللنه هل احلكوم يف صوح  أو بطوالن املقوررات ال يريدون شليه العقل البشري

 يريدون إلغاء العقل،ونفك قور  يف ا ميان واهلدى ..
ا وترسووم لووه   مقرراهتوووالطريوو  اللسوو  الصووحي  هوول الووذي بينووا  هنووا ..موون أن الرسووال  ختانووه العقوول ليوودر 

اذا موووأي إذا فهوووم  -اهتوووا حليووواة كلها.فوووإذا أقر  مقرر املووونهج الصوووحي  للنظووور يف هوووذ  املقوووررات،ويف كووويون ا
مووول ّبوووا سووولاء ه إ  التصووودي  والطاعووو  والتنفيوووذ ..فهوووك   تكلووو  ا نسوووان الع  يعووود أمامووو -يعوووب الووونا 

 فهمها أم   يفهمها.
هوا اقشوتها ليقبلصوها ..منوهك كذلك   تبي  له مناقش  مقرراهتا مَّت أقر  هذ  املقررات،وفو  مفهولم نصل 

احلوو ،و    يقووا إ  يرفضووها.ليحكم بصووحتها أو خط هووا ..وقوود علووم أوووا جاءتووه موون عنوود اّلِل.الووذي أو 
 ذمر إ  اباْي.

بعووود أن يوووودر   -واملووونهج الصوووحي  يف التلقووووك عووون اّلِل،هوووول أ  يلاجوووه العقووول مقووووررات الووودين الصووووحيح  
أو موون مالحظاتووه انوودوقة «  نطقيوو امل» قووررات لووه سووابق  عليهووا كلوووا لنفسووه موون مقل تووه  -املقصولق ّبووا 

أو من عاربه الناقص  ..إ ا املنهج الصحي  أن يتلقى النصلص الصحيح ،ويكلن منها مقرراتوه هول  فهوك 
قبوووول أن يضووووب   وووولازين النظوووور الدينيوووو   -أصوووو  موووون مقرراتووووه الذاتيوووو  ومنهجهووووا أقوووولم موووون منهجووووه الووووذايت 

إىل أيوو  مقووررات  -مووَّت صوو  عنوود  أوووا موون اّلِل  -ين وموون مث   ُيوواكم العقوول مقووررات الوود -الصووحيح  
أخوورى موون صوونعه ااوواص  ..إن العقوول لوويك إهلا،ليحوواكم  قرراتووه اااصوو  مقووررات اّلِل ..إن لووه أن يعووارم 
مفهلما عقليا بشوراي للونا  فهولم عقلوك بشوري آخور لوه ..هوذا جمالوه،و  حورج عليوه يف هوذا و  حجور موا 

علووى أصولله الصووحيح   -يح  جموال للتووأول واألفهوام املتعدقة.وحريوو  النظور قام هنالوك موون األصولل الصووح
مكفللوو  للعقوولل البشووري  يف هووذا اجملووال اللاسووع.وليك هنالووك موون  -وابلضوولاب  الوويت يقررهووا الوودين نفسووه 

هي وو ،و  سوولط ،و  كووخا،ميلك احلجوور علووى العقوولل،يف إقرا  املقصوولق ابلوونا الصووحي  وأوجووه تطبيقووه 
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ابال ألوجوووووه الووووورأي املتعووووودقة،ومَّت كوووووان النظووووور يف حووووودوق الضووووولاب  الصوووووحيح  واملووووونهج موووووَّت كوووووان قووووو -
 وهذا كذلك مع  أن هذ  الرسال  ختانه العقل .. -الصحي ،املأخلذ من مقررات الدين 

 جموال  ارقو  ماقيو  يقهور  ح إن ا سالم قين العقل ..نعم .. عو  أنوه حانوه العقول بقضوااي  ومقرراتوه و 
 ئووول اهلووودى  تووودبر قا إ  ا ذعان.وحانوووه العقووول  عووو  أنوووه يصوووح  لوووه مووونهج النظووور ويووودعل  إىللوووه فيهووو

املضول   ركوام الشوهلاتلبالقة و وملحيات ا ميان يف األنفك واهلفا  لْيفع عن الفطرة ركام ا ل  والعاقة وا
 اتووه،و  يفوورمل مقرر موللعقول والفطرة.وحانووه العقول  عوو  أنوه يكوول إليووه فهوم موودلل ت النصولص الوويت ه

  يعود  فهوم املقورراتو دلل ت عليه أن ييمن  ا   يفهم مدللله و  يدركه ..فإذا وصل إىل مرحل  إقرا  املو
تها أو مووووا يف صووووحأمامووووه إ  التسووووليم ّبووووا فهوووول موووويمن،أو عوووودم التسووووليم ّبووووا فهوووول كووووافر ..ولوووويك هوووول حك

 قوول إهلا،يقبوولن هووذا العمووموون يبتغوولن أن اعلوولا بطالوووا.وليك هوول مووأذوان يف قبلهلووا أو رفضووها،كما يقوولل 
اء   منهوا موا يشوشواء،وي  من املقررات الديني  الصحيح  ما يقبول،ويرفخ منهوا موا يرفخ،وحتوار منهوا موا ي

ف ُفووووُرونَ أَفَوتُوْيِمنُوووولَن بِووووبَوْعِخ اْلِكتوووواِب َوَتكْ »..فهووووذا هوووول الووووذي يقوووولل اّلِل عنووووه: يرتووووه عليووووه صووووف  و « بِووووبَوْعخ 
 ليه كذلك العقاب ..الكفر،ويرته ع
مورا أى.أو إذا قورر ر الكولن،أو أمور ا نسوان،أو أمور ااالئو  األخور حقيقو  يف أمو -سوبحانه  -فإذا قورر اّلِل 

ملوودللل ايووه.مَّت أقر  يبلوو  إل يف الفوورائخ،أو يف النوولاهك ..فهووذا الووذي قوورر  اّلِل واجووه القبوولل والطاعوو   وون
 املراق منه ..

َفوووُروا أَنَّ كَ َر الَّوووِذيَن  أََوَ ْ يوَووو.»« .ثْوَلُهنَّ ْرِم ِمووو الَّوووِذي َخلَوووَ  َسوووْبَع َ ووواوات  َوِموووَن اأْلَ اّللَُّ »إذا قوووال اّلِل سوووبحانه 
ُ َخلَووَ   « ..»كِ  َحوولَّ َكووْكء  ْلموواِء ُكووالسَّووماواِت َواأْلَْرَم كانَتووا َرْتقووا  فَوَفتَوْقناُ ووا َوَجَعْلنووا ِمووَن ا لَّ َقابَّوو   ِمووْن ُكووَواّللَّ

ووواِر،َوَخَلَ  اْ؟َووواخَ « ..»مووواء   ْنسووواَن ِموووْن َصْلصوووال  َكاْلَفخَّ  -..إىل آخووور موووا قوووال « انر   موووارِج  ِمووونْ  نَّ ِمووونْ لَوووَ  اْ ِ
 -ل أن يقولل كلن والكائنوات واألحيواء واألكوياء ..فواحل  هول موا قوال.وليك للعقوعن نبيع  ال -سبحانه 

 علمووك،أو يف د هووذا يف مقووررايت،أو يفنووب   أجووإ -بعوود أن يفهووم موودللل النصوولص واملقووررات الوويت تنشوو ها 
   ُيتموول إ  -سووبحانه  -عوواريب ..فكوول مووا يبلغووه العقوول يف هووذا معوورم للخطووأ والصوولاب.وما قوورر  اّلِل 

 احل  والصلاب.
ُ فَُأو »وإذا قال اّلِل سبحانه: َ ِذياي أَيُوَهوا الَّو« ..»ونَ ُم اْلكواِفرُ ل ِوَك ُهوَوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْووَزَل اّللَّ َن آَمنُولا اتوَُّقولا اّللَّ

ووُتْم ُمْيِمِننَي.فَووِإْن َ ْ توَ  ووُتْم فَوَلُكووْم ُرُ ُس ِ َووْرب  ِمووَن اّللَِّ َورَ  ا فَووْأَذنُلاْفَعلُوول َوَذُروا مووا بَِقووَك ِمووَن الووِراب ِإْن ُكنوْ ُسووللِِه،َوِإْن تُوبوْ
 ...« ..»أْلُوىل اتَووووووَثَُج اْ؟اِهِليَّووووووِ   تَووووووَثَّْجنَ   َو ِتُكنَّ َوقَوووووووْرَن يف بُويُوووووول « ..»أَْموووووولاِلُكْم   َتْظِلُموووووولَن َو  ُتْظَلُموووووولنَ 

ي  يف كووأن موونهج احليوواة البشوور  القوو.إىل آخوور مووا ...« نَّ َوْلَيْضوورِْبَن خِبُُموورِِهنَّ َعلووى ُجيُوولِّبِنَّ َو  يُوْبووِديَن زِينَوووتَوهُ 
يف كوذا وكوذا  وا حوال  عون لويك للعقول أن يقولل:ولكنب أرى املصولح  و  -بحانه سو -فاحل  هل ما قوال 

اب،وتدفع ااطوأ والصوول  ح  ُيتمولأمور اّلِل،أو فيموا   ذذن بوه اّلِل و  يشورعه للنواس ..فمووا يورا  العقول مصول
  الصح  والصال    ُيتمل إ  -سبحانه  -إليه الشهلات والنزوات ..وما يقرر  اّلِل 
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 ء  ق  العقل إزااء يف مل ج احلياة ونظامها،سل وما قرر  اّلِل سبحانه من العقائد والتصلرات،أو من منه
مووَّت صوو  النا،وكووان قطعووك الد لوو  و  يلقووحل بلقووحل ..فلوويك للعقوول أن يقلل:آخووذ يف العقائوود والشووعائر 
التعبدي  ولكب أرى أن الزمن قد تغْي يف منهج احليواة ونظامهوا ..فلول كواء اّلِل أن يلقوحل مفعولل النصولص 

ه يستلي زمان نزوله وآخور الزموان ..احو ازا مون ا؟ورأة علوى اّلِل،ورموك علموه للقته.فما قام النا مطلقا فإن
سووبحانه وتعوواىل عمووا يقللوولن علوولا كبووْيا ..إ ووا يكوولن ا جتهوواق يف تطبيوو  الوونا العووام  -ابلوونقا والقصوولر 

علوووى احلالووو  ا؟زئيووو    يف قبووولل املبووودأ العوووام أو رفضوووه،هحل أي مقللووو  مووون مقووول ت العقووول يف جيووول مووون 
ألجيووال  ولووويك يف كووكء مووون هووذا الوووذي نقوورر  انتقووواص موون قيمووو  العقوول وقور  يف احليووواة البشووري  ..فوووإن ا

بعد أن ينضب  هل  ونهج النظور وملازينوه  -املدى أمامه واسع يف تطبي  النصلص على احلا ت املتجدقة 
هوذا الكولن وناقاتوه وقولا   واملودى أماموه أوسوع يف املعرفو  بطبيعو  -املستقاة من قين اّلِل وتعليمه الصحي  

ومدخراتووه ونبيعوو  الكائنووات فيووه واألحيوواء وا نتفوواع  ووا سووخر اّلِل لووه موون هووذا الكوولن وموون هووذ  الكائنووات 
  كمووا تبتغوك الشوهلات واألهولاء الوويت  -يف حودوق مونهج اّلِل  -واألحيواء وتنميو  احليواة وتطليرهووا وترقيتهوا 

 .690تضل العقل وتغطك الفطرة ابلركام 
 كمة من إرسال الرسلالح

 أخرى: وقف « ُسلِ ْعَد الرُ لَِ الَّ َيُكلَن لِلنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجَّ   بوَ »ونق  من هذ  اللفت :
لوووى املووويمنني ومووون بعووودهم ع -علووويهم  صوووللات اّللِ  -نقووو  منهوووا أموووام التبعووو  العظيمووو  امللقووواة علوووى الرسووول 

  قدار ما هك عظيم  ..ا  البشري  كلها ..وهك تبع  يقيل  ع -برسا هتم 
فعلى أسووواس ن بعووودهم.موووإن مصوووائر البشوووري  كلهوووا يف الووودنيا ويف اهلخووورة سووولاء،منلن  ابلرسووول و تبووواعهم 

 ..يف الوووودنيا و عقوووواّبمأتبلوووويغهم هووووذا األموووور للبشوووور،تقلم سووووعاقة هووووي ء البشوووور أو كووووقلهتم،وي ته يوووولاّبم 
 واهلخرة.

ُيسوولن  سووام  مووا  -صووللات اّلِل علوويهم  -ن الرسوول إنووه أموور هائوول عظوويم ..ولكنووه كووذلك ..وموون مث كووا
يبصورهم  قيقو  العوهء الوذي ينلنوه ّبوم ..وهوذا هول الوذي يقولل اّلِل عنوه  -سبحانه  -يكلفلن.وكان اّلِل 

وووُل قُوووِم اللَّ »..ويعلموووه كيووو  يتهيوووأ لوووه ويسوووتعد:« ِإانَّ َسووونُوْلِقك َعَلْيوووَك قَووووْل   يَِقووويال  »لنبيوووه: ْيوووَل ِإ َّ اي أَيُوَهوووا اْلُمزَّمِِ
.أَْو زِْق َعَلْيووِه َوَرتِِووِل اْلُقووْرآَن تَوووْرتِيال  ..ِإانَّ َسوونُوْلِقك َعَلْيووكَ  .ِنْصووَفُه أَِو انْوُقووْا ِمْنووُه قَلِوويال  ِإانَّ « ..»قَوووْل   يَِقوويال   قَِليال 

.فَاْصوووِثْ حِلُْكوووِم َربِِوووَك َو  ُتِطوووْع ِمووو ُهْم آمثوووا  أَْو َكُفووولرا .َواذُْكِر اْسوووَم َربِِوووَك بُْكووورَة  حَنْوووُن نَوزَّْلنوووا َعَلْيوووَك اْلُقوووْرآَن تَوْنزِيال  نوْ
.َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه َوَسبِِْحُه لَوْيال  نَوِليال   وهول ذمور  أن  - -..وهوذا هول الوذي يشوعر بوه نبيوه « َوَأِصيال 

ووَْيين ِمووَن اّللَِّ َأَحوو»يقوولل وأن يستشووعر حقيقوو  مووا يقوولل: د ،َوَلْن َأِجووَد ِمووْن ُقونِووِه ُمْلَتَحوودا  ..ِإ َّ قُووْل:ِإيِنِ لَووْن اُِ
،فَِإنَُّه َيْسوُلُك  « ..»َبالغا  ِمَن اّللَِّ َورِسا تِهِ  عاِ ُ اْلَغْيِه َفال يُْظِهُر َعلى َغْيِبِه َأَحدا ،ِإ َّ َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسولل 

                                                 
السوويد رمحووه ) «.قار الشورو »القسووم األول منووه « خصوائا التصوولر ا سووالمك ومقلماتوه»يف كتوواب:« الرابنيوو »يراجوع كووذلك فصول  - 690
 هللا (
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 قَوْد أَبْوَلغُولا رِسوا ِت َرّبِِِْم.َوَأحواَط ِ وا لَوَدْيِهْم َوَأْحصوى ُكولَّ َكوْكء  ِمْن بَونْيِ يََديْوِه َوِموْن َخْلِفوِه َرَصودا  ..لِويَوْعَلَم أَنْ 
 « ..َعَدقا  

لاّبم ائهم ..أموور يووقهتم وكووقإنووه األموور اهلائوول العظوويم ..أموور رقوواب النوواس ..أموور حيوواهتم و وواهتم ..أموور سووعا
خرة.وإمووا  الوودنيا واهليففتسووعد  ا وتتبعهوواوعقوواّبم ..أموور هووذ  البشووري ،اليت إمووا أن تبلوو  إليهووا الرسووال  فتقبلهوو

 هلووووا حجوووو  علووووى هووووا فتكوووولنأن تبلوووو  إليهووووا ف فضووووها وتنبووووذها فتشووووقى يف الوووودنيا واهلخرة.وإمووووا أ  تبلوووو  إلي
علويهم  -ا رسول اّلِل بل   فأميرّبا،وتكلن تبع  كقائها يف الدنيا وضالهلا معلق  بعن  من كل  التبلي  فلم 

ل لتوووزام  الثقيوووألمانووو  وبلغووولا الرسال ،ومضووولا إىل رّبوووم خالصوووني مووون هوووذا ا ا فقووود أقوا -الصوووالة والسوووالم 
ضوونيا ابلليوول  العمل،وجهوواقا ميفقوودوة  ثلوو   -مووع هووذا  -..وهووم   يبلغلهووا قعوولة ابللسووان،ولكن بلغلهووا 

 ت تووزين،أو  ا ،وضووالهوالنهووار  زالوو  العقبووات والعلائوو  ..سوولاء كانووحل هووذ  العقبووات والعلائوو  كووبهات 
امت خووووو - -انووووحل قووووولى ناغيووووو  تصووووود النووووواس عووووون الوووودعلة وتفتووووونهم يف الووووودين.كما صووووونع رسووووولل اّلِل ك

ان.إ ا أزاهلوا  لعلائ  ابللسواإبزال   النبيني. ا أنه املبل  األخْي.و ا أن رسالته هك خاا  الرسا ت.فلم يكت 
َن   َوَيُكلَن الدِِيُن ّللَِّ »كذلك ابلسنان   ..« َحَّتَّ   َتُكلَن ِفتوْ

اءت وعووكء جووء أجيووال وبقووك اللاجووه الثقيوول علووى موون بعوود  ..علووى املوويمنني برسووالته ..فهنووا  أجيووال ورا
تبعو  إقامو   -فكوا  هلوم مون التبعو  الثقيلو    تباعوه.و  -بعود   -تبلي  هوذ  األجيوال منولط و  - -بعد  

علوى   واألقاء ..  ابلتبليوإ -حج  اّلِل علوى النواس وتبعو  اسوتنقاذ النواس مون عوذاب اهلخورة وكوقلة الودنيا 
 ال  هك الرسال  والناس هم الناس ..وأقى ..فالرس - -ذات املنهج الذي بل  به رسلل اّلِل 

لوودعلة س وقون اوهنووا  ضووال ت وأهوولاء وكووبهات وكووهلات ..وهنووا  قوولى عاتيوو  ناغيوو  تقوولم قون النووا
النووواس هوووم لعقبات،و والعقبوووات هوووك ا وتفتووونهم كوووذلك عووون قيووونهم ابلتضوووليل وابلقووولة ..امللقووو  هووول امللقووو 

 الناس.
ا حيوو  واقعوو   وو لن ترمجوو و  بوود موون بووالغ،و  بوود موون أقاء.بووالغ ابلبيووان.وبالغ ابلعموول حووَّت يكوولن املبلغوو

غ و  .وإ  فوال بوالابلقولة .و يبلغلن.وبالغ إبزال  العقبات اليت تع م نري  الودعلة وتفول النواس ابلبانول 
 أقاء ..

الذي   حيل  يف النكلص عن محله ..وإ  فهك التبع  الثقيل .تبع  ضالل البشري  كلهوا  إنه األمر املفروم
وكقلهتا يف هوذ  الدنيا،وعودم قيوام حجو  اّلِل عليهوا يف اهلخورة  ومحول التبعو  يف هوذا كله،وعودم النجواة مون 

املفاصوولف  إن  النووار ..فموون ذا الووذي يسووتهني ّبووذ  التبعوو ف وهووك تبعوو  تقصووم الظهوور وترعوود الفوورائا وهتووز
إمووا أن يبلوو  ويوويقي هكووذا.وإ  فووال ْنوواة لووه يف قنيووا و  يف أخوورى ..إنووه حوووني « مسوولم»الووذي يقلل:إنووه 

مث   يبلو  و  يويقي ..كول ألوولان الوبالغ واألقاء هوذ ،إ ا يويقي كوهاقة ضود ا سووالم « مسولم»يقلل:إنوه 
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ذِلَك َجَعْلنواُكْم أُمَّو   َوَسوطا  لَِتُكلنُولا ُكوَهداَء وََكو»الذي يدعيه  بد  من أقاء كهاقة له،هق  فيوه قللوه تعواىل:
 .691«َعَلى النَّاِس َوَيُكلَن الرَُّسلُل َعَلْيُكْم َكِهيدا  

ة واقعيووو  مووون ْيته،صووولر وتبووودأ كوووهاقته لإلسوووالم،من أن يكووولن هووول بذاتوووه.مث ببيتوووه وعائلتوووه.مث  سووورته وعش
سورة بيوحل واألبعود قعولة ال - نيو  بقيامو  بودعلة ا مو ا سالم الذي يدعل إليه ..وختطل كوهاقته ااطولة الثا

السياسوووووي  و وا قتصووووواقي    ا جتماعيووووو  ىل هقيووووو  ا سوووووالم يف حياهتوووووا كلهوووووا ..الشخصوووووي  و إ -والعشوووووْية 
فوإذ   العلائو  ..كانوحل هوذ  ..وتنتهك كهاقته اب؟هواق  زالو  العلائو  الويت تضول النواس وتفتونهم مون أي لولن

 .«الشهيد»ل هأقى كهاقته لدينه،ومضى إىل ربه ..وهذا وحد  « كهيد»استشهد يف هذا فهل إذن 
 وق ة خاشمة أماا جالل هللا أمال 

محته يته،وفضوله،ور دله،ورعاويف واي  املطا  نق  وقف  خاكع  أمام جوالل اّلِل وعظمتوه  ثلو  يف علمه،وع
 وبر  ..ّبذا الكائن ا نساين الذي احد ويطغى ..

اسوتعداقات  ينلنتوه مونكّبذا الكائن وما أوقعوه مون القولى والطاقوات وموا ركوه يف  نق  أمام عظم  العلم 
ألقاة الووويت مووو  هووذ  ااهلوودى والضوووالل.وما رتبووه علوووى هووذا العلوووم حووني   يكلوووه إىل عقلووه وحووود  ..علووى عظ

   أن هووذ.فلقود علوم اّللِ .وهبهوا لوه وعلوى كثورة موا يف األنفوك واهلفوا  موون ق ئول اهلودى وملجبوات ا ميوان 
 لاء الووونفك قووودلكووولن وأنووواألقاة العظيمووو  تنلكوووها الشوووهلات والنوووزوات وأن الووود ئل املبثليووو  يف تضووواعي  ا
ل اهلودى والضوال شري تبع ُيجبها الغرم واهللى،وُيجبها ا؟هل والقصلر ..ومن مث   يكل إىل العقل الب

طبيوو  ج احلياة،إ ووا وكوول إليووه ت  يكوول إليووه بعوود البيووان وا هتووداء وضووع موونهو  - بعوود الرسووال  والبيووان إ  -
 كواء،ويغْي يبودع فيوه موا -خ وهول ملوك عوري -منهج احلياة الذي يقورر  لوه اّلِل ..مث تور  لوه موا وراء ذلوك 

ن وهوول هلووذا ا نسووا مللووك كلووهفيووه مووا كوواء،ويركه فيووه مووا كوواء،وُيلل فيووه مووا كوواء.منتفعا بتسووخْي اّلِل هلووذا ا
 ستقيم على الطري   الذي حطىء عقله ويصيه،وتعثر قدمه وت

لووول   يرسووول إلووويهم الرسووول  -سوووبحانه  -ونقووو  أموووام عظمووو  العووودل الوووذي يرتوووه للنووواس حجووو  علوووى اّلِل 
مبشوورين ومنذرين.هووذا مووع احتشوواق كتوواب الكوولن املفتل ،وكتوواب الوونفك املكنوولن ابهلايت الشوولاهد علووى 

ة ابألكووولا  واهللاتووو  إىل ا تصوووال ااال ،ووحدانيته،وتووودبْي  وتقدير ،وقدرتوووه وعلموووه ..وموووع اموووتالء الفطووور 
ببارئهوووا وا ذعوووان له،والتناسووو  والتجووواوب والتجووواذب بينهوووا وبوووني ق ئووول وجووولق ااوووال  يف الكووولن والووونفك 

 وا يعلوم مون  -سوبحانه  -..ومع هب  العقل الذي ميلك أن ُيصك الشلاهد ويستنب  النتائج ..ولكن اّلِل 
ها،فتعطلهووا،أو تفسودها،أو تطمسووها،أو توودخل يف حكمهووا علامول الضووع  الوويت تطوورأ علوى هووذ  القوولى كل

ااطأ والشط ،قد أعفوى النواس مون حجيو  الكلن،وحجيو  الفطرة،وحجيو  العقل،موا   يرسول إلويهم الرسول 
ليسوووتنقذوا هوووذ  األجهوووزة كلهوووا  وووا قووود يووورين عليها،وليضوووبطلا  ووولازين احلووو  ا هلوووك املمثووول يف الرسوووال ،هذ  

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (وقي أمْي ا؟ماع  ا سالمي  بباكستان.للسيد أيب األعلى امللق« كهاقة احل »يراجع كتاب: - 691
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 تستقيم علوى ضولاب  املونهج ا هلوك ..وعندئوذ فقو  يلزمهوا ا قورار والطاعو  األجهزة،فتص  أحكامها حني
 وا تباع أو تسق  حجتها وتستح  العقاب ..

لوم بوه مون ر ،على موا يع وحتواونق  أمام عظم  الرعاي  والفضل والرمح  والث ّبذا املخلل  الذي يكرمه اّللِ 
إن كوان و ك عوريخ  رم ..وهل ابلقياس إليوه ملوضع  ونقا فيكل إليه هذا امللك العريخ ..خالف  األ

  تدعوه رمحتوه وبور ،أو ه وفضوله يف ملك اّلِل ذرة اسكها يود اّلِل فوال تضويع يف ملكوه الكبوْي  مث تشواء رعايتو
ه ربوه فْيسول تفضل علييملا أوقع يف كينلنته من فطرة هاقي  ولكنها تطمك ومن عقل هاق ولكنه يضل بل 

  ُيوبك عنوه بور  ااي  و ذب ويعاند ويشورق وينوأى فوال ذخوذ  ربوه  خطائوه وخطوإليه الرسل ت ى ..وهل يك
 وعطااي ،و  ُيرمه هدا  على أيدي رسله اهلداة ..

ب ر   يتول فوميولت وهول كوامث   ذخذ  ابلعقاب يف الدنيا أو يف اهلخورة حوَّت تبلغوه الرسول فيعورم ويكفر،
 و  ينيه ..

عايتوه وفضوله غ  عون ر ان يزعم لنفسه أنوه اسوتغ  عون ربوه ..اسوتومن عجه أن ذيت على هذا ا نسان زم
 مووا   تقووِلم - تغنيووه ه أوووا  ورمحتووه وبوور  ..اسووتغ  عوون هدايتووه وقينووه ورسووله ..اسووتغ  ابألقاة الوويت علووم ربوو

لقوولة ذي ُيوك بوبعخ ايوه عقوااب إ  بعوود الرسوال  والبيوان ..فيتمثوول لنوا الطفول الووفلوم يكتووه عل - ونهج اّلِل 
 ل أركووود وأنووولعذا املثووواهووو سووواقيه فوووْيو  يبعووود عنوووه اليووود الووويت تسوووند ،ليتكفأ ويتعثووور  غوووْي أن الطفووول يف يف

  اقوات كامنو  يفسوتحثاّ ناللفطرة.إذ أنه  حاول  ا ستقالل عن اليد اليت تسوند  ايوه قاعوك الفطورة يف 
يوولم ل.أمووا إنسووان ا.ه كيانووه وإ وواء قوودرات  كنوو  النموواء وتوودريه عضووالت وأعصوواب تنموول وتقوولى ابلتوودري

وووا   أيعلووم اّلِل  -فيهووا موون قوولى  بكوول مووا يكموون -الووذي يبعوود عنووه يوود اّلِل،ويتنكووه هوودا ،فإن كينلنتووه 
كووود وتضوووب  أووووا تر  تشوووتمل علوووى قووولة مكنلنووو  الوووك ا سوووتغناء عووون يووود اّلِل وهدا .وقصوووارى موووا يف قووولا 

 -ضووالل   وخطووأ و نفسووها،وتنكبحل هوودا وتسووتقيم برسووال  اّلِل.وتضوول وختتوول وتضووطرب إذا هووك اسووتقلحل ب
ا دون الرسوال  موبو:إن العقلل الكبْية كانحل حريو  أن تبلو  كل زعم يقلل  -إن   يكن هل ااداع والتضليل 
ك يف التطبيو   الصوحي  فوإذا أخطوأ بعود ذلو  ونهج النظور -موع الرسوال   -بلغته ابلرسوال  ..فالعقول ينضوب  

 ي يتووأير ّبووذ دوا الووذلبهووا علاموول ا؟وول واملييرات،ونبيعوو  معووكووان خطووي  كخطووأ السوواع  الوويت تضووب ،مث تغ
م آيو  أن موا يوتكوتان  و  املييرات،  كخطأ الساع  اليت   تضوب  أصوال،وتركحل للفلضوى واملصواقف   وكوتان

 تم بغْيها فال يغب العقل البشري عنها ..ي  ميكن أن  -قل نفسه عن نري  الع -ابلرسال  
 ا اهتوودت إليووهىل مثوول مووإل أن عقووال واحوودا موون العقوولل الكبووْية النوواقرة اهتوودى أن  ريوو  البشووري    يسووج

 يفام حيووواة،و    يف نظووالعقوولل العاقيوو  املتلسوووط  ابلرسووال  ..  يف تصووولر اعتقوواقي و  يف خلوو  نفسوووك،و 
 تشريع واحد هلذا النظام ..
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أكووث عقوول  رسووطل هوولعقوول أ إن عقوولل أفالنوولن وأرسووطل موون العقوولل الكبووْية قطعووا ..بوول إوووم ليقللوولن:إن
ف  رأينوا املسوا -كموا وصوفه   -جعنوا تصولر   هلوه فإذا حنن را -ال  اّلِل وهدا  بعيدا عن رس -عرفته البشري  

 اهلائل  اليت تفصله عن تصلر املسلم العاقي  هله مهتداي ّبدى الرسال .
تبعاق شيوور  يف هووذا إبكووعاع حووَّت مووع اسووو  -ىل عقيوودة التلحيوود إ - مصوور القدميوو  يف -وقوود وصوول أخنوواتلن 

ل ة أخنواتلن ععوواألسوانْي الويت يف عقيود فوإن الفجولات -عقيدة التلحيد يف رسال  إبراهيم ورسال  يلس  
 املساف  بينها وبني تلحيد املسلم العاقي  هله بعيدة بعيدة.

 -ل رابهوم الرسول  نوسواط  وويف اال  ْند يف الفو ة الويت هويمن فيهوا ا سوالم يف صودر ا سوالم  واذج لا
-  . تتطاول إليها أعنا  األفذاذ على مدار التاري   ن   خترجهم رسال   اوي  

 نظوام يفالويت ْنودها  والرفعو  ويف املباقئ والنظم والتشريعات   ْنود أبودا ذلوك التناسو  والتلازن،موع السومل
بوول ق زمانووه و  كوورر   يفا سووالم يتا سووالم ومباقئووه وتشووريعاته.و  ْنوود أبوودا ذلووك اجملتمووع الووذي أنشووأ  

 زمانه و  بعد زمانه يف أرم أخرى،بتلازنه وتناسقه ويسر حياته وتناغمها ..
لويت مول وسوائلها اتنمول بن إنه ليك املستلي احلضاري املواقي هول الوذي يكولن عليوه احلكم.فاحلضوارة املاقيو 

ئهوا ني مجيوع أجزابووالتولازن   ات هول التناسو الصاعد ..ولكن ميزان احليواة يف فو ة مون الفو« العلم»ينش ها 
لهوا ا نسواني  ك الطاقوات وأجهزهتا وأوضاعها ..هل التلازن الذي ينشىء السوعاقة والطمأنين ،والوذي يطلو 

م كووامال   حل اب سوواللتعموول قون كبووحل وقون مغووا ة يف جانووه موون جلانبهووا الكثووْية ..والفوو ة الوويت عاكوو
يف  دم ا توزان هول الطوابع الودائم للحيواة.واالخلو  وعويف أي عصور . -سال  ر بعيدا عن ال -تبلغها البشري  

فوووئ تموووع لتنطغوووْي لووول ا سوووالم مهموووا التمعوووحل بعوووخ ا؟لانوووه ومهموووا تضوووخمحل بعوووخ ا؟لانه.فإ وووا تل
 جلانه أخرى.

 692 وإ ا تتضخم على حساب ا؟لانه األخرى ..والبشري  معها تتأرج  وهتار وتشقى
  شهاد  هللا لنبيه 169 - 166الدرس الخامس:

ن ا ُيواءات القليو  العميقو ،اليت يثْيهوا يف احلودية عو -ا  الظوالل املناسوه لسوي -ونق  عنود هوذا احلود 
رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِ الَّ يَ »يف النفك قلل اّلِل تعاىل:  « ..لُرُسلِ اى اّللَِّ ُحجَّ   بَوْعَد لنَّاِس َعلَ ُكلَن لِ ُرُسال  ُمَبشِِ

ُ َيْشوَهُد ِ وا أَنْووَزَل إِلَ »ها مع السيا  القرآين:لنمضك بعد ْشوَهُدوَن.وََكفى ْلِمِه.َواْلَمالِئَكوُ  يَ نْوزَلَوُه بِعِ ْيَك.أَ لِكوِن اّللَّ
 «.اِبّللَِّ َكِهيدا  

وهووووك جاريوووو  علووووى سوووون  اّلِل يف إرسووووال الرسوووول لعبوووواق   -فووووإذا أنكوووور أهوووول الكتوووواب هووووذ  الرسووووال  األخووووْية 
ووورِيَن َوُمْنوووذِ » ووو   بَوْعوووَد الُرُسووولِ ُمَبشِِ وأهووول الكتووواب يع فووولن ابلرسووول قبووول « رِيَن،لَِ الَّ َيُكووولَن لِلنَّووواِس َعلَوووى اّللَِّ ُحجَّ

والنصارى يع فلن ّبم،وبعيسى الذي أهلول    -عليه السالم  -اليهلق يع فلن  ن قبل عيسى  - -حممد 

                                                 
 السيد رمحه هللا (  ) «.قار الشرو « »ختب  واضطراب»فصل:« ا سالم ومشكالت احلضارة»يراجع بتلسع كتاب: - 692

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1143 

ُ َيْشووَهُد ِ ووا أَنْوووَزَل »لينكووروا:فووال عليووك منهم.ف -اي حمموود  -كمووا سوويجكء ..فووإذا أنكووروا رسووالتك  لِكووِن اّللَّ
 « إِلَْيَك.أَنْوزََلُه بِِعْلِمِه.َواْلَمالِئَكُ  َيْشَهُدوَن.وََكفى اِبّللَِّ َكِهيدا  

ا يقللووه أهوول اط لكوول مووويف هووذ  الشووهاقة موون اّلِل ..مث موون مالئكتووه وموونهم موون محلهووا إىل رسوولله ..إسووق
ة  هووذ  الشووهاقايوو ف  ويفئكوو  تشووهدف وكووهاقة اّلِل وحوودها فيهووا الكفالكتوواب.فمن هووم واّلِل يشووهدف واملال

 ما يلقا  من كيد اليهلق وعنتهم.و  - -تسري  عن الرسلل 
هولق أموام محلو  ي -م اب سوالم ابملدينو  يف أول عهوده -وفيها كوذلك تصودي  وتثبيوحل وتطموني للمسولمني 

لقضوووووواء رقهووووووا وا سوووووواليه وا ُيوووووواءات يفالوووووويت يوووووودل علووووووى ضووووووخامتها هووووووذ  احلملوووووو  القرآنيوووووو  املنلعوووووو  األ
ئكو  وكوهاقة املال -سوبحانه  -عليها:وعندئذ اكء التهديد الرعيه للمنكرين يف ملضعه،بعد كهاقة اّلِل 

 بكذّبم وتعنتهم والتلائهم.
ُ لِيَوْغِفووَر َكَفووُروا َولَلَ  الَّوِذيَن  ِعيوودا .ِإنَّ ال   بَ ِإنَّ الَّوِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوا َعووْن َسوِبيِل اّللَِّ قَووْد َضووُللا َضوو» ُموولا َ ْ َيُكووِن اّللَّ

 « ..ِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسْيا  ذدا .وَكاَن يها أَبَ فِ هَلُْم َو  لِيَوْهِديَوُهْم َنرِيقا  ِإ َّ َنرِيَ  َجَهنََّم خاِلِديَن 
ق،وتصوولر ا تنطبوو ،على حووال اليهل تنطبوو  أول موو -موو  مووع كلوووا عا -إن هووذ  األوصووا  وهووذ  التقريوورات 

املدينوو ،أو  لوودعلة يفاموولقفهم موون هووذا الوودين وأهلووه بوول موون الوودين احلوو  كلووه سوولاء موونهم موون عاصووروا فجوور 
ثناة نواقرة املسوتلإ  القلو  ا -من سبقلهم منذ أايم ملسى عليه السوالم أو مون جواءوا بعودهم إىل يلمنوا هوذا 

 من الذين فتحلا قللّبم للهدى فهداهم اّلِل.
  بعيدا.ضوووللا عووون هووودى اّلِل قووود ضوووللا ضوووال -الصووود ينطبووو  علووويهم وصووو  الكفووور و وكووول مووون  -وهوووي ء 

الودنيا  ضاعا.ضوللا يفتمعوا وأو وضللا نريقهم القلمي يف احلياة.ضللا فكرا وتصلرا واعتقواقا وضوللا سوللكا وجم
 « ..َضُللا َضال   بَِعيدا  ..»وضللا يف اهلخرة.ضللا ضال    يرعى معه هدى 

 ..« َلُملاِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َولَ »وصفهم ابلكفر،ليضم إليه الظلم:ويعيد السيا  
    نووه الظلوومفوور أحيوواانوالكفوور يف ذاتووه للم:للووم للحوو ،وللم للوونفك،وللم للنوواس ..والقوورآن يعووث عوون الك

ْرَ  َلظُْلم  َعِظيم  »كقلله تعاىل: بعود موا « اِلُملنَ  فَُأول ِوَك ُهوُم الظَّوّللَُّ ا أَنْوَزَل اُكْم  ِ َوَمْن َ ْ ُيَْ »..وقلله:« ِإنَّ الشِِ
 لرة املائووودة(سووو؟وووزء يف قووورر أووووم الكوووافرون يف اهليووو  السوووابق  عليهوووا ..)كموووا سووويجكء يف ملضوووعه يف هوووذا ا
لكفور ا،فأمعنلا يف  أيضوا..وهي ء   يرتكبلا للم الشر  وحد ،ولكن ارتكبلا معه للم الصود عون سوبيل اّللِ 

 ..أو أمعنلا يف الظلم ..
لِيَوْهوِديَوُهْم َنرِيقوا    لِيَوْغِفوَر هَلُوْم َو َيُكوِن اّللَُّ  لا  َْ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َولََلُمو»ومن مث يقرر اّلِل بعدله جزاءهم األخْي:

 « ..َهنََّم خاِلِديَن ِفيها أَبَدا  ِإ َّ َنرِيَ  جَ  -
للا ضوال  بعيودا،وقطعلا علوى أنفسوهم  أن يغفر ألمثوال هي ء،بعود موا ضو -سبحانه  -فليك من كأن اّلِل 

أن يهديهم نريقا إ  نريو  جهنم.وقود قطعولا علوى  -سبحانه  -كل نري  للمغفرة ..وليك من كأن اّلِل 
أنفسوووهم كوووذلك كووول نريووو  للهدى،وأوصووودوا يف وجووول  أنفسوووهم كووول نريووو  إ  نريووو  جهنم.فأبعووودوا فيووووه 
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الضووالل والكفوور والصوود والظلم، يووة   يرجووى هلووم موون وأوغللا،واسووتحقلا االوولق امليبوود فيهووا إببعوواقهم يف 
 « ..وَكاَن ذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسْيا  »هذا ا بعاق مآب  

 ؟وزاء العواقلم ّبوذا افهل القاهر فل  عباق .وليك بينوه وبوني أحود مون العبواق صوهر و  نسوه،اعل أخوذه
 يضا ..اّلِل أ ذ  عسْيا علىاملستح  عليهم عسْيا.وليك ألحد من عباق  قلة و  حيل  ععل أخ

َنا النَّواُر ِإ َّ لَوْن َاَسَّو»بناء اّلِل وأحبا  .وكانلا يقللولن:أيقلللن:حنن  -صارى كما كان الن  -ولقد كان اليهلق 
مووووا  َمْعووووُدوقات   م يف ذا كله.ويضووووعههوووون لينفووووك وكووووانلا يقللوووولن:حنن كووووعه اّلِل املختووووار ..فجوووواء القوووورآ«.أايَّ

ك ن ذلوعوذبلا ..وكوا -ا ويتلبولا و  يسوتغفرو  -العباق ..إن أحسنلا أييبلا،وإن أساءوا ملضعهم ..عباقا من 
 على اّلِل يسْيا ..

 دعو  الناس لإليمان بالرسول 170الدرس السادس:

لل إ وا جواءهم ابحلو  موون أن هوذا الرسو -يواانت كلهوا بعود هوذ  الب -ومون مث قعولة كوامل  إىل النواس كافو  
وات موا يف السوما يعا،ولوهمجاوْي.ومن كفور فوإن اّلِل غوب عونهم مجيعا،وقواقر علويهم رّبم.فمن آمن به فهول ا

 واألرم.
آِمُنلا حْلَو ِِ ِموْن َربُِِكْم.فَولرَُّسلُل ابِ اءَُكُم ااي أَيُوَها النَّاُس،َقْد ج:»وهل يعلم األمر كله،واريه وف  علمه وحكمته 

 « .. َعِليما  َحِكيما  ،وَكاَن اّللَُّ أْلَْرمِ  ما يف السَّماواِت َواَخْْيا  َلُكْم.َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ ّللَِّ 
وتصولير هوم كله،وهوك قعولة سوبقها قحوخ مفو ايت أهول الكتاب،وكشو  جبلو  اليهولق ومنواكرهم يف  رح

ايتها.وهووذ  رسووال  وغتعنووتهم األصوويل،حَّت مووع ملسووى نبوويهم وقائوودهم ومنقووذهم،كما سووبقها بيووان نبيعوو  ال
ىل ا.فهل رسوولل إموودا حتمووحمك الطبيعوو  تقتضوويان أن يرسوول اّلِل الرسل،وتقتضوويان أن يرسوول اّلِل الغايوو  وتلوو

ن تبليو  موفلوم يكون بود  -الرسا ت كلها خاص  بقولم كول رسولل  بعد ما غثت -العاملني.إىل الناس كاف  
وو   لَووى اّللَِّ لِووَ الَّ َيُكووولَن لِلنَّوواِس عَ »عووام يف ختووام الرسووا ت،يبل  إىل النوواس كافوو : ..ولووول   « ْعووَد الُرُسوولِ بوَ  ُحجَّ

حجوووو  علووووى  -ن أجيووووال وأمووووم موووو وووون سوووويأتلن  -تكوووون هووووذ  الرسووووال  عاموووو  للنوووواس كافوووو  لكووووان للنوووواس 
  إنكوووار أن هنووواألخْية.فااّلِل.فانقطعوووحل هوووذ  احلجووو  ابلرسوووال  العامووو  للنووواس وللزمان،وكانوووحل هوووك الرسوووال  

دل اّلِل،يف أن عوو  يتفوو  مووع  - عليووه السووالم -د عيسووى رسووال  بعوود أنبيوواء بووب إسوورائيل غووْي عيسووى،أو بعوو
ذ  الرسووال  هوون بوود موون ذخووذ النوواس ابلعقوواب بعوود الووبالغ ..و  يسووب  أن كانووحل هنووا  رسووال  عاموو .و  يكوو

«  َرمْحَو   لِْلعواَلِمنيَ ْلناَ  ِإ َّ ما أَْرَسووَ »العام  ..فكانحل بعدل اّلِل ورمحته ابلعباق ..وكان حقا قلل اّلِل سبحانه 
 ..رمح  يف الدنيا ورمح  يف اهلخرة.كما يتجلى من هذا البيان ..
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 [175إل   171(:اآليات 4]سور  النساء )الوحد  الخامسة عشر :

 جولة مع النصارى من أهل الكااا

  
َوا اْلَمِسويُ  ِعيَسوىإِ  َّ  احلَْ  ِإ َّ اي أَْهَل اْلِكتاِب   تَوْغُللا يف ِقيِنُكْم َو  تَوُقلُللا َعَلى اّللَِّ }  ابْوُن َموْرمَيَ َرُسولُل اّللَِّ   َّ

ُ إِلووه  واِحوود  لُوولا َياليَوو   انْوتَوُهوولا َخوو َو  تَوُقل ُرُسووِلهِ وَ وََكِلَمتُووُه أَْلقاهووا ِإىل َمووْرمَيَ َوُرو   ِمْنووُه فَووآِمُنلا اِبّللَِّ  َووا اّللَّ ْْيا  َلُكووْم ِإ َّ
ْسوووتَوْنِكَ  ( لَوووْن يَ 171 وَكِووويال  )َكفوووى اِبّللَِّ َو ْرِم لَووود  لَوووُه موووا يف السَّووماواِت َوموووا يف اأْلَ ُسووْبحانَُه أَْن َيُكووولَن لَوووُه وَ 

َتْكِثْ َفَسَيْحُشوورُُهْم إِلَْيووِه ْ  َعووْن ِعباَقتِووِه َوَيْسووْن َيْسووتَوْنكِ لَن َوَموواْلَمِسوويُ  أَْن َيُكوولَن َعْبوودا  ّللَِِّ َو  اْلَمالِئَكووُ  اْلُمَقرَّبُوو
ي مَّوووا الَّووووِذيَن زِيووووُدُهْم ِموووْن َفْضووووِلِه َوأَ لَرُهْم َويَ فِِيِهْم أُُجووو( فََأمَّوووا الَّووووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُوووولا الصَّووواحِلاِت فَويُووووولَ 172عوووا  )مجَِ

ووو ( اي أَيُوَهوووا 173ْيا  )َنِصووو وِن اّللَِّ َولِي وووا َو ْم ِموووْن قُ ُدوَن هَلُووواْسوووتَوْنَكُفلا َواْسوووَتْكَثُوا فَويُوَعوووذُِِّبُْم َعوووذااب  أَلِيموووا  َو  اَِ
فََأمَّووا الَّووِذيَن آَمنُوولا اِبّللَِّ َواْعَتَصووُملا بِووِه  (174ِبينووا  )لرا  مُ نُووالنَّوواُس قَووْد جوواءَُكْم بُوْرهووان  ِمووْن َربُِِكووْم َوأَنْوزَْلنووا إِلَووْيُكْم 
 {  (175ِقيما  )ْستَ رانا  مُ َفَسُيْدِخُلُهْم يف َرمْحَ   ِمْنُه َوَفْضل  َويَوْهِديِهْم إِلَْيِه صِ 

 جولة مع النصارى من أهل الكااا -مقدمة الوحد   

م وهوي ء يهولق مونههذا الدرس جلل  موع النصوارى مون أهول الكتاب،كموا كوان الودرس املاضوك جللو  موع ال
 وهي ء من أهل الكتاب،امللجه إليهم هذا ااطاب.

العقيووودة  ق،وأنصووو  اءات اليهل ويف الووودرس املاضوووك أنصووو  القووورآن عيسوووى بووون مووورمي وأموووه الطووواهرة مووون افووو
فسووووووه موووووون يهلق،وأفاعيوووووول نوأنصوووووو  احلوووووو   - عليووووووه السووووووالم -الصووووووحيح  يف حكايوووووو  صووووووله املسووووووي  

 يهلق،وعنحل يهلق  
لووول ذلك مووون غويف هوووذا الووودرس يتجوووه السووويا  إىل إنصوووا  احلووو  والعقيدة،وإنصوووا  عيسوووى بووون مووورمي كووو

لينيو  الويت تسوربحل إىل النصوراني  السومح  مون من األسوانْي الو  -ليه السالم ع -النصارى يف كأن املسي  
 ومان،وأسوووانْيريووو  والر كوووَّت األقلام،وكوووَّت امللووول،اليت احتكوووحل ّبوووا النصوووراني  سووولاء يف ذلوووك أسوووانْي ا غ

 قدماء املصريني،وأسانْي اهلنلق  
ولقووود تووولىل القووورآن الكووورمي تصوووحي  عقائووود أهووول الكتووواب الووويت جووواء فلجووودها ملي ووو  ابلتحريفوووات مشوووحلن  

يف  -عليوه السوالم  -سانْي كما تلىل تصحي  عقائد املشركني،املتخلف  من بقااي احلنيفي  قيون إبوراهيم ابأل
ا؟زيوورة العربيوو  وموون ركووام فلقهووا موون أسووانْي البشوور وترهووات ا؟اهليوو     بوول جوواء ا سووالم ليتوولىل تصووحي  

لل،وكول تفوري ،يف تفكوْي البشور العقيدة يف اّلِل للبشر أمجعني وينقذها من كل احنرا  وكول اختالل،وكول غ
اخووووووووتال ت تصوووووووولر التلحيوووووووود يف آراء أرسووووووووطل يف أيينووووووووا قبوووووووول  -فيمووووووووا صووووووووح   -أمجعووووووووني ..فصووووووووح  

امليالق،وأفللنني يف ا سكندري  بعد امليالق وما بينهموا وموا تال وا مون كوَّت التصولرات يف كوَّت الفلسوفات 
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لذي   بود أن تعينوه الرسوال ،ليهتدي يف هوذا اليت كانحل ختوب  يف التيه،معتمودة علوى ذابلو  العقول البشوري،ا
  693التيه
بنوولة »ة ه موون أسووطلر ومووا تتضوومن« التثليووة»والقضووي  الوويت يعوورم هلووا السوويا  يف هووذ  اهلايت،هووك قضووي   

 لتقرير وحداني  اّلِل سبحانه على اللجه املستقيم الصحي .« املسي 
ا لوه واحود  هك عقيودة أن -تال  املذاهه لى اخع -ولقد جاء ا سالم والعقيدة اليت يعتنقها النصارى 

ذلووووك يف  ملووووذاهه بعوووودا..مث ختتلوووو  « ا بوووون»يف أقووووانيم ياليوووو :اهلب،وا بن،والرو  القدس.واملسووووي  هوووول 
ق .وهوول هوول هلتيوو  فاملسووي .هل هوول ذو نبيعوو   هلتيوو  ونبيعوو  انسوولتي ف أم هوول هوول ذو نبيعوو  واحوودة  

قوووحل بوووه ر موووا تفر هووول قووودمي كووواهلب أو رلووول  ..إىل آخووو ذو مشوووي   واحووودة موووع اخوووتال  الطبيعتووونيف وهووول
مجووال يف هووذا ا  املووذاهه،وقامحل عليووه ا ضووطهاقات بووني الفوور  املختلفوو  ..)وسوويأيت كووكء موون تفصوويل

 مناسبته يف سيا  سلرة املائدة(.
 -ّلِل   ة بنولة املسويذلك عقيودوالثابحل من التتبوع التوارحك ألنولار العقيودة النصوراني ،أن عقيودة التثلية،وكو

لهوووا   تصووواحه دة أللهيووو  أموووه مرمي،وقخلهلوووا يف التثليثوووات املتعووودقة األكوووكال( ك)ومثلهوووا عقيووو -سوووبحانه 
ني ،وهم   لا يف النصورالوذين قخلواالنصراني  األوىل.إ ا قخلحل إليها على ف ات متفاوت  التاري ،مع اللينيني 

ايانت قتبسوا مون الودن يكولن مأتثليوة ابلوذات يغلوه يثأوا بعد من التصلرات الليني  واهلهل  املتعودقة ..وال
 ن  هذ  الداي والتثليثات املتعدقة يف« أوزوريك وإيزيك،وحلريك»املصري  القدمي ،من تثلية 

  امللاليو  امع املقدسوومان،واجملوقد لل النصارى امللحدون يقاوملن ا ضطهاقات اليت أنزهلا ّبم األابنرة الر 
 ربن اضوطهاق وتغوموا  قول  ما بعد القرن الساقس املويالقي علوى الورغم مون كول مو للدول  )املللكانيلن( إىل

موووون  ل املثقفوووونيتصوووودم عقوووول « التثليووووة»وتشوووورق بعيوووودا عوووون أيوووودي السوووولطات الرومانيوووو   ومووووا تووووزال فكوووورة 
 ىل جمهول ت   حالو  إاالنصوارى،فيحاول رجوال الكنيسو  أن اعللهوا مقبللو  هلوم بشوَّت الطور ،ومن بينهوا 

قووك   يقوولل السوورها للبشوور إ  يوولم ينكشوو  احلجوواب عوون كوول مووا يف السووماوات ومووا يف األرمينكشوو  
 ي :أحد كرا  العقيدة النصراني ،يف هذ  القض« األصلل والفروع»بلنر صاحه رسال :

قد فهمنا ذلك على قدر ناق  عقللنا.ونرجل أن نفهمه فهما أكثر جالء يف املسوتقبل،حني ينكشو  لنوا »
 .694«ا يف السماوات واألرماحلجاب عن كل م

وهك  النصووراني .لفكورة إىلاو  نريود هنوا أن نوودخل يف سورق  رحوك لانوولار وللطريقو  الوويت تسوللحل ّبوا هووذ  
  سووووووووويا  هوووووووووذ إحووووووووودى قايانت التلحيووووووووود األساسوووووووووي .فنكتفك ابسوووووووووتعرام اهلايت القرآنيووووووووو  الووووووووولارقة يف

 السلرة،لتصحي  هذ  الفكرة الدخيل  على قاين  التلحيد  
 دعو  النصارى لإليمان والاخلي عن الاثليث 171درس ا ول ال

                                                 
 لسيد رمحه هللا (ا) «.قار الشرو « »خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« الرابني »وفصل « تيه وركام»يراجع فصل: - 693
 ) السيد رمحه هللا (لاستاذ الشي  حممد أبل زهرة.« حماضرات يف النصراني »نقال عن كتاب: - 694
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َوووا اْلَمِسووويُ  ِعيَسووو احلَْ َّ  ِإ َّ اي أَْهوووَل اْلِكتووواِب   تَوْغلُووولا يف ِقيوووِنُكْم،َو  تَوُقللُووولا َعلَوووى اّللَِّ » ى ابْوووُن َموووْرمَيَ َرُسووولُل .ِإ َّ
،وََكِلَمتُووووُه أَْلقاهووووا ِإىل َمووووْرمَيَ،َوُرو   ِمْنووووُه.فَ  ُ إِلووووه    تَوُقللُوووولا َياليَوووو  .انْوتوَ ُرُسووووِلِه،وَ وَ ّللَِّ آِمُنلا ابِ اّللَِّ َووووا اّللَّ ُهلا َخووووْْيا  َلُكْم.ِإ َّ

 « ..ى اِبّللَِّ وَِكيال  ْرِم،وََكفيف اأْلَ  واِحد .ُسْبحانَُه أَْن َيُكلَن َلُه َوَلد .َلُه ما يف السَّماواِت َوما
  غوووْي احلووو لا علوووى اّللِ يووودعل أهووول الكتووواب هوووي ء إىل أن يقللوووفهووول الغلووول إذن وعووواوز احلووود واحل ،هووول موووا 

 ما يزعملن أن اّلِل اللاحد يالي  ..ك  -بحانه س -فيزعملا له ولدا 
طروا أمووام هم قوود اضوووقوود تطوولرت عنوودهم فكوورة البنوولة،وفكرة التثلية،حسووه رقووك التفكووْي واحنطانووه.ولكن

عوون و قة   ة  وووا ليسووحلوا البنوول لثقافوو  العقليوو ،أن يفسور ا مش وزاز الفطووري موون نسووب  الللود ّلِل،والووذي تزيوود  ا
 «صووفات» ووا  ياليو  ..بوني اهلب وا بون.وأن يفسوروا ا لوه اللاحود يف« انبو »كول قة البشور.ولكن عون 

ضو  لرات املتناقل هوذ  التصورتلف  ..وإن كانلا ما يزاللن غْي قواقرين علوى إقخوا« حا ت»ّلِل سبحانه يف 
اوات جووووواب السووووومبشوووووري.فهم ُييللووووووا إىل معميوووووات غيبيووووو    تنكشووووو  إ  ابنكشوووووا  حإىل ا قرا  ال

 واألرم.
ن كول بذاتوه ..أن يشرك  وتعاىل عن املشاّب .ومقتضى كلنه خالقا يسوتتبع ..تعاىل عن ال -سبحانه  -واّلِل 

ا يشوْي ..وإىل هوذ لوكالوك واملغْي اال .وموا ميلوك إقرا  أن يتصولر إ  هوذا التغواير بوني ااوال  واال .وامل
ُ إِله  واِحد .ُسْبحانَُه  أَْن َيُكلَن لَ »النا القرآين: َا اّللَّ  ..«ْرِم  السَّماواِت َوما يف اأْلَ ف َلُه ما يف ُه َوَلد  ِإ َّ

جيبا يف عور  البشور،خارقا ملوا ألفل ،فهوذا العجوه من غْي أب ع - عليه السالم -وإذا كان مللد عيسى 
يسوحل هوك  ليت يعرفلووا كلنيو  الوملألل .واملألل  للبشر لويك هول كول امللجلق.والقولانني الإ ا تنش ه رالف  ا

 ه.كل سن  اّلِل.واّلِل حل  السن  واريها،ويصرفها حسه مشي ته.و  حد ملشي ت
َوووا اْلَمِسووويُ  ِعيَسوووى ابْوووُن َمْرمَيَ،َرُسووولُل اّللَِّ »يف املسوووي : -وقللوووه احلووو   -يقووولل  -سوووبحانه  -واّلِل  ،وََكِلَمتُوووُه ِإ َّ

..كووأنه يف هووذا كووأن بقيوو  « رسوولل اّللِ »..فهوول علووى وجووه القصوود والتحديوود:« أَْلقاهووا ِإىل َمووْرمَيَ،َوُرو   ِمْنووهُ 
الرسل.كووأن نوول  وإبووراهيم وملسووى وحممد،وبقيوو  الووره  الكوورمي موون عبوواق اّلِل املختووارين للرسووال  علووى موودار 

وأقوورب تفسووْي هلووذ  العبارة،أنووه سووبحانه،خل  عيسووى ابألموور الكوولين « ْرميََ وََكِلَمتُووُه أَْلقاهووا ِإىل َموو ..»الزمووان 
..فلقود ألقوى هوذ  الكلمو  إىل مورمي « ُكوْن فَوَيُكولنُ »املباكر،الذي يقلل عنه يف ملاضع كَّت مون القرآن:إنوه 

والكلموو  الوويت  -كمووا هوول املووألل  يف حيوواة البشوور غووْي آقم   -فخلوو  عيسووى يف بطنهووا موون غووْي نطفوو  أب 
يف بطوون مورمي موون النفخو  الوويت  -عليووه السوالم  -لو  كول كووكء مون العوودم،  عجوه يف أن ختلوو  عيسوى خت

..كموووا « إنسووواان»..وقوود نفووو  اّلِل يف نينووو  آقم مووون قبوول مووون روحوووه.فكان « َوُرو   ِمْنوووهُ »يعووث عنهوووا بقللوووه:
ْن ِنني .فَوووِإذا َسووولَّيْوُتُه َونَوَفْخوووحُل ِفيوووِه ِموووْن ُروِحوووك ِإْذ قووواَل َربُوووَك لِْلَمالِئَكوووِ  ِإيِنِ خووواِل   َبَشووورا  ِموو»يقوولل اّلِل تعووواىل:

« َوالَّووويِت َأْحَصووَنحْل فَوْرَجهوووا فَونَوَفْخنوووا ِفيهووا ِموووْن ُروِحنوووا»..وكوووذلك قوووال يف قصوو  عيسوووى:« فَوَقعُوولا لَوووُه سوواِجِدينَ 
صو  وهوم ييمنولن بق -..فاألمر لوه سوابق  ..والورو  هنوا هول الورو  هنوا  ..و  يقول أحود مون أهول الكتواب 

إن آقم إلوووه،و  أقنووولم مووون أقووانيم ا لوووه.كما قووواللا عووون عيسوووى موووع تشوووابه  -آقم والنفخوو  فيوووه مووون رو  اّلِل 
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موووون حيووووة قضووووي  الوووورو  والنفخوووو  وموووون حيووووة االقوووو  كووووذلك.بل إن آقم خلوووو  موووون غووووْي أب  -احلووووال 
،مُثَّ ِإنَّ َمثَوَل ِعيسوى ِعْنوَد اّللَِّ كَ »وأم:وعيسى خل  مع وجلق أم ..وكذلك قال اّلِل: َمثَوِل آَقَم َخَلَقوُه ِموْن تُوراب 

موووون فعوووول اهلوووولى  -وهوووول يوووورى وضوووول  القضوووي  وبسووووانتها  -..ويعجوووه ا نسووووان « قووواَل لَووووُه ُكووووْن فَوَيُكوووولنُ 
  -ورواسه الليني  اليت عقدت قضي  عيسى عليه السالم هذا التعقيد كلوه،يف أذهوان أجيوال وأجيوال وهوك 

   مكشلف .بسيط  بسيط ،وواضح -كما يصلرها القرآن 
ل   مون روحوه،هلئو  بنفخوإن الذي وهه هلقم ..من غْي أبلين ..حياة إنساني  متميزة عن حياة سائر ااال

ضو  أوىل مون سي  اللاالذي وهه عيسى ..من غْي أب ..هذ  احلياة ا نساني  كذلك ..وهذا الكالم الب
يوو   ألقووانيم الثالللهيوو  اأ أب.وعوون تلووك األسووانْي الوويت   تنتهووك عوون أللهيوو  املسووي ،جملرق أنووه جوواء موون غووْي

..وهوذ  «   .انْوتَوُهلا َخوْْيا  َلُكومْ لُللا:َياليَو  تَوقُ فَوآِمُنلا اِبّللَِّ َوُرُسوِلِه.وَ »كذلك  ..تعواىل اّلِل عون ذلوك علولا كبوْيا:
 نوا نتهواء عو -ني يسى بلصفه رسل ،وحممد بلصفه خامت النبيوومن بينهم ع -الدعلة لإلميان ابّلِل ورسله 

َو..»ي  ريور املور تلك الدعاوى واألسانْي،عكء يف وقتها املناسوه بعود هوذا البيوان الكاكو  والتق ُ إِلوه  ِإ َّ ا اّللَّ
ذلك بووو..ويشوووهد  ..تشوووهد ّبوووذا وحووودة النووواملس ..ووحووودة اال .ووحووودة الطريقووو :كن ..فيكووولن« واِحووود  

 ياليووووو  يف قاتوووووه،و يشوووووبه رلل  العقووووول البشوووووري ذاته.فالقضوووووي  يف حووووودوق إقراكوووووه.فالعقل   يتصووووولر خالقوووووا
 « ..ُسْبحانَُه أَْن َيُكلَن َلُه َوَلد  »واحد.و  واحدا يف يالي :

الفوانني وكول  تداق يف صلرةعن ا م والل قة امتداق للفاين وحماول  للبقاء يف صلرة النسل ..واّلِل الباقك غب
ووولَوووُه »موووا يف السوووماوات وموووا يف األرم ملوووك لوووه سوووبحانه علوووى اسوووتلاء: « ْرمِ موووا يف اأْلَ ماواِت وَ موووا يف السَّ

ام   و  حاجوو   فووأمجعووني، ..ويكفووك البشوور أن يرتبطوولا كلهووم ابّلِل ارتبوواط العبلقيوو  للمعبوولق وهوول يرعوواهم
 قراب  بينهم وبينه عن نري  ابن له منهم 

  وتقريرهووا يف ببيووان احلقيوون تفووك القوورآوهكووذا   يك« وََكفووى اِبّللَِّ وَكِوويال  »فالصوول  قائموو  ابلرعايوو  والكووالءة: 
علوويهم  -سووبحانه  -قيامووه كووأن العقيوودة.إ ا يضووي  إليهووا إراحوو  كووعلر النوواس موون انحيوو  رعايوو  اّلِل هلووم و 

 وعلى حلائجهم ومصاحلهم ليكللا إليه أمرهم كله يف نمأنين  ..
 ا لوهية هلل والمبودية بغيره 172الدرس الثاني:

 الوويت عتقاقيوو  قيقوو  ا  قضووااي التصوولر ا عتقوواقي الصووحي ،وهك احلوميضووك السوويا  يف البيووان لتقريوور أكووث
نوا  هالئو  ..وأن بلقيو  ااعتنشأ يف النفك من تقرير حقيقو  اللحدانيو  ..حقيقو  أن أللهيو  ااوال  تتبعهوا 

 لجلق.فق :أللهي  وعبلقي  ..أللهي  واحدة،وعبلقي  تشمل كل ككء،وكل أحد،يف هذا ال
ة النصووارى كموا يصووح  كول عقيوودة ععول للمالئكوو  بنولة كبنوولة عيسوى،أو كووركا ويصوح  القورآن هنووا عقيود

 -َوَ  اْلَمالِئَكووُ  اْلُمَقرَّبُوولَن  -لَووْن َيْسووتَوْنِكَ  اْلَمِسوويُ  أَْن َيُكوولَن َعْبوودا  ّللَِِّ »يف األللهيوو  كشووركته يف األللهيوو :
يعا .فََأمَّوا الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت فَويُووَلفِِيِهْم َوَمْن َيْسوتَوْنِكْ  َعوْن ِعباَقتِوِه َوَيْسوَتْكِثْ َفَسَيْحُشو رُُهْم إِلَْيوِه مجَِ
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وُدوَن هَلُوْم ِموْن ُقوِن أُُجولَرُهْم َويَزِيوُدُهْم ِموْن َفْضوِلِه َوأَمَّوا الَّوِذيَن اْسوتَوْنَكُفلا َواْسوَتْكَثُوا فَويُوَعوذُِِّبُْم َعوذااب  أَلِيموا ،َو   اَِ
 «.لِي ا َو  َنِصْيا  اّللَِّ وَ 

شوووبه  كووور  أو ب تتوووبلك لقووود عوووب ا سوووالم عنايووو  ابلغووو  بتقريووور حقيقووو  وحدانيووو  اّلِل سوووبحانه وحدانيووو   
عوه كوكء يف مكء.فال يشو   لويك كمثلوه كو -سبحانه  -مشاّب  يف صلرة من الصلر وعب بتقرير أن اّلِل 

يف ذلوك   اوكول كوكء ) و -سوبحانه  -  بوني اّلِل ماهي  و  صف  و  خاصي .كما عوب بتقريور حقيقو  الصول
د العنايو  لقرآن كله الاملتتبع كل حك( وهك أوا صل  أللهي  وعبلقي .أللهي  اّلِل،وعبلقي  كل ككء ّلِل ..و 

مون  يف الونفك لوال  ية   تودع -يق  اللاحدة  لانبها هذ  أو هذ  احلق -فيه ابلغ  بتقرير هذ  احلقائ  
 غملم.كك أو كبه  أو 

ل هوا يف سوْية كوعلن.فقرر ولقد عب ا سالم كوذلك  ن يقورر أن هوذ  هوك احلقيقو  الويت جواء ّبوا الرسول أمج
امت النبيوني د حممود خورسلل،ويف قعلة كل رسولل وجعلهوا حمولر الرسوال  مون عهود نول  عليوه السوالم،إىل عهو

َ مووا َلُكوواي قَووولْ »تكوورر الوودعلة ّبووا علووى لسووان كوول رسوولل:ت -لصووالة والسووالم اعليووه  - ْم ِمووْن إِلووه  ِم اْعبُووُدوا اّللَّ
 « ..َغْْيُ ُ 

يكوولن  -قوو  صووارم  يف تقريوور هووذ  احلقيوهووك حا وو  و  -وكووان موون العجيووه أن أتبوواع الوودايانت السووماوي  
 -سووووبحانه  -نووووات أو ينسووووه ّلِل البنووووني والب -سووووبحانه  -موووونهم موووون ُيوووور  هووووذ  احلقيقوووو  وينسووووه ّلِل 

يووات  أللهيوو   ا؟اهليفصوولرة األقووانيم اقتباسووا موون اللينيووات الوويت عاكووحل  ا متووزاج مووع أحوود موون خلقووه يف
للهيووووووو  صوووووول  األ وعبلقيوووووو  ..و  كووووووكء غوووووووْي هووووووذ  احلقيقووووووو .و  قاعوووووودة إ  هوووووووذ  القاعوووووودة.و  صووووووول  إ 

 ابلعبلقي ،وصل  العبلقي  ابألللهي  ..
يقوو  موون كوول غووبا،ومن    بتمحوويخ هووذ  احلقإ -مووا   تسووتقيم حيوواهتم ك  -و  تسووتقيم تصوولرات النوواس 

ن حقيقو  يسوتيقنل  كل كبه ،ومن كل لل  أجل   تستقيم تصلرات الناس،و  تستقر مشواعرهم،إ  حوني
 الصل  بينهم وبني رّبم ..

هل إله هلم وهم عبيد  ..هل خال  هلم وهم رالي  ..هل مالك هلم وهم  اليك ..وهم كلهم سولاء يف هوذ  
حد ..ومن مثِ   قرىب ألحد إ  بشكء ميلكوه كول أحود ويلجوه إراقتوه إليوه الصل ،  بنلة ألحد.و  امتزاج  

فيبلغووه:التقلى والعموول الصوواحل ..وهووذا يف مسووتطاع كوول أحوود أن ُياولووه.فأما البنلة،وأمووا ا متووزاج فوواىن ّبمووا 
لكوووول أحوووودف  و  تسووووتقيم حيوووواهتم وارتبانوووواهتم وولووووائفهم يف احليوووواة،إ  حووووني تسووووتقر يف أخالقهووووم تلووووك 

يق :أوم كلهوم عبيود لورب واحود ..ومون مث فمولقفهم كلهوم عوا  صواحه السولطان واحود ..فأموا القورىب احلق
إليه ففك متناول ا؟ميع ..عندئذ تكلن املساواة بني بب ا نسوان،ألوم متسواوون يف مولقفهم مون صواحه 

يوووع احلقووول  السووولطان ..وعندئوووذ تسوووق  كووول قعووولى زائفووو  يف اللسوووان  بوووني اّلِل والنووواس وتسوووق  معهوووا مج
املوودعاة لفوورق أو جململعوو  أو لسلسوول  موون النسووه لطائفوو  موون النوواس ..وبغووْي هووذا   تكوولن هنووا  مسوواواة 

 -علوى هوذا  -أصيل  ا؟ذور يف حياة بب ا نسان وجموتمعهم ونظوامهم ووضوعهم يف هوذا النظوام  فاملسوأل  
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ركني،فحسووه،إ ا هووك كووذلك مسووأل  عقيوودة وجدانيوو  يسووتقر فيهووا القلووه علووى هووذا األسوواس ال -ليسووحل 
 مسأل  نظام حياة،وارتبانات جمتمع،وعالقات أمم وأجيال من بب ا نسان.

رب لووق،ابلعبلقيوو  يوو  للعباإنووه موويالق جديوود لإلنسووان علووى يوود ا سووالم ..موويالق لإلنسووان املتحوورر موون العبلق
 بووون اّلِل،أواملمثلووو    تسوووتذل رقووواب الناس،بلصوووفها« كنيسووو »العبووواق ..ومووون مث   تقوووم يف  ريووو  ا سوووالم 

ذلك يف لم.و  تقووم كووان األقنوولاقنوولم املووتمم لاقووانيم ا هليوو  املسووتمدة لسوولطاوا موون سوولطان ا بوون أو سوولط
د مووون تشوووريع مسوووتمزاعمووو  أن حقهوووا يف احلكوووم وال« ابحلووو  ا هلوووك» ريووو  ا سوووالم سووولط  مقدسووو  هكوووم 

 قرابتها أو تفليضها من اّلِل 
للكنيسوو  والبووابلات يف جانووه ولاابنوورة الووذين زعموولا ألنفسووهم حقووا مقدسووا  « ساحلوو  املقوود»وقوود لووِل  

كحوو  الكنيسوو  يف جانووه ..لوول هووذا احلوو  أو ذا  قائمووا يف أوراب ابسووم )ا بوون( أو مركووه األقووانيم.حَّت 
إىل أرم ا سوالم مغْيين.فلموا ارتودوا أخوذوا معهوم مون أرم ا سوالم بوذرة الثولرة علوى « الصليبيلن»جاء 

املسووماة  ركوو  ا صووال  « زْنلووك»و« كووالفن»و« مووارتن لوولير»وكانووحل فيمووا بعوود يوولرات «   املقوودساحلوو»
..علووووى أسوووواس موووون شيووووْي ا سالم،ووضوووول  التصوووولر ا سووووالمك،ونفك القداسوووو  عوووون بووووب ا نسووووان ونفووووك 

 695التفليخ يف السلطان ..ألنه ليسحل هنالك إ  أللهي  وعبلقي  يف عقيدة ا سالم ..
 انيم( ويف كووولأحووود األقوووقووورآن كلمووو  الفصووول يف أللهيووو  املسوووي  وبنلتوووه وأللهيووو  رو  القووودس )وهنوووا يقووولل ال

ل آن كلمو  الفصوقولل القور أسطلرة عن بنلة أحد ّلِل،أو أللهي  أحود موع اّلِل،يف أي كوكل مون األكوكال ..ي
 وأووم ّللِ ربني عبيود ملقاملالئك  بتقرير  أن عيسى بن مرمي عبد ّلِل وأنه لن يستنك  أن يكلن عبدا ّلِل.وأن ا
يو  ن صوف  العبلقعستنكفلن لن يستنكفلا أن يكلنلا عبيدا ّلِل.وأن مجيع خالئقه ستحشر إليه.وأن الذين ي
َمِسووويُ  أَْن تَوْنِكَ  الْ لَووْن َيْسوو»ينتظوورهم العووذاب األلوويم.وأن الووذين يقوورون ّبووذ  العبلقيووو  هلووم الثوولاب العظوويم:

َيْحُشوووورُُهْم إِلَْيووووِه َقتِووووِه َوَيْسووووَتْكِثْ َفسَ تَوْنِكْ  َعووووْن ِعباَوَمووووْن َيْسوووو -َمالِئَكووووُ  اْلُمَقرَّبُوووولَن َ  الْ وَ  -َيُكوووولَن َعْبوووودا  ّللَِِّ 
يعا .فََأمَّوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت فَويُووووَلفِِيهِ  أَمَّا الَّوووِذيَن اْسوووتَوْنَكُفلا زِيوووُدُهْم ِموووْن َفْضوووِلِه.وَ لَرُهْم َويَ ْم أُُجووومجَِ

ُدوَن هَلُْم وَ   «.لِي ا َو  َنِصْيا   اّللَِّ وَ ْن ُقونِ مِ اْسَتْكَثُوا فَويُوَعذُِِّبُْم َعذااب  أَلِيما ،َو  اَِ
 -وهل نول اّلِل ورسولله  -عليه السالم  -إن املسي  عيسى بن مرمي لن يتعاىل عن أن يكلن عبدا ّلِل.ألنه 

وموا ماهيتوان رتلفتوان   اتزجوان.وهل خوْي مون يعور  خْي من يعور  حقيقو  األللهيو  وحقيقو  العبلقيو  وأ
فضوال  -أنه من خل  اّلِل فال يكلن خل  اّلِل كاّلِل أو بعضا مون اّلِل  وهول خوْي مون يعور  أن العبلقيو  ّلِل 

  تونقا مون قدر .فالعبلقيو  ّلِل مرتبو    ذابهوا إ  كوافر بنعمو  االو   -على أوا احلقيق  امليكودة اللحيودة 
نشوواء.وهك املرتبوو  الووويت يصوو  اّلِل ّبووا رسوووله،وهم يف أرقووى حووا هتم وأكرمهوووا عنوود  ..وكووذلك املالئكووو  وا 

فموا ابل مجاعو   -كأوم كأن عيسى عليه السوالم وسوائر األنبيواء  -وفيهم رو  القدس جثيل  -املقربلن 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب « التلحيد»يراجع فصل  - 695
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ْنِكْ  َعوووْن ِعباَقتِوووِه َوَيْسوووَتْكِثْ مووون أتبووواع املسوووي  ذبووولن لوووه موووا يرضوووا  لنفسوووه ويعرفوووه حووو  املعرفووو فَ  َموووْن َيْسوووتوَ 
يعا    «..َفَسَيْحُشرُُهْم إِلَْيِه مجَِ

م يف لعبواق ..كوأويو  علوى افاستنكافهم واستكبارهم   مينعهم من حشور اّلِل هلوم بسولطانه ..سولطان األلله
 هذا كأن املقرين ابلعبلقي  املستسلمني ّلِل ..

يعيووو  الثموورة الطب احلات هوولّلِل وعملوولا الصوواحلات ألن عمووول الصوو فأمووا الووذين عرفوولا احل ،فوووأقروا بعبوولقيتهم
 هلذ  املعرف  وهذا ا قرار فيلفيهم أجلرهم ويزيدهم من فضله.

 « ..ِصْيا  ّللَِّ َولِي ا َو  نَ ُدوَن هَلُْم ِمْن ُقوِن اما  َو  اَِ  أَلِيَوأَمَّا الَِّذيَن اْستَوْنَكُفلا َواْسَتْكَثُوا فَويُوَعذُِِّبُْم َعذااب  »
تهم اجوو  إىل عبوولقييقووروا لووه ابلعبلقيوو ،وأن يعبوودو  وحد ،ألنووه   موون عبوواق  أن -سووبحانه  -ومووا يريوود اّلِل 

 يقووو  األللهيووو عرفووولا حقيوعبووواقهتم،و  ألووووا تزيووود يف ملكوووه تعووواىل أو تووونقا مووون كوووكء.ولكنه يريووود هلوووم أن 
ر أن تسووووووتق أوضوووووواعهم.فما ميكوووووونوحقيقوووووو  العبلقي ،لتصوووووو  تصوووووولراهتم ومشوووووواعرهم،كما تصوووووو  حيوووووواهتم و 

هوا مون رفو  وموا يتبعذ  املعالتصلرات واملشاعر،و  أن تستقر احليواة واألوضواع،على أسواس سوليم قولمي،إ  ّبو
 إقرار،وما يتبع ا قرار من آتر ..

جلا  حيوواهتم.ليخر   احلقيقوو   لانبهووا الوويت بيناهووا يف نفوولس النوواس ويفأن تسووتقر هووذ -سووبحانه  -يريوود اّلِل 
 ذ  األرم فوواللن ويف هووعبوواقة العبوواق إىل عبوواقة اّلِل وحوود .ليعرفلا موون صوواحه السوولطان يف هووذا الكوو موون

عرفولا يلا .يريد أن سورعه قون حضعلا إ  له،وإ  ملنهجه وكريعته للحياة،وإ  ملن ُيكم حياهتم  نهجوه وكو
با .يريووود أن ل  وا؟اللجووو أن العبيووود كلهوووم عبيووود لْيفعووولا جبووواههم أموووام كووول مووون عووودا  حوووني تعنووول لوووه وحووود 
دا إ    يوذكرون أحواّلِل و  يستشعروا العزة أمام املتجوثين والطغواة،حني حورون لوه راكعوني سواجدين يوذكرون

مووول صووواحل تقووولى وع اّلِل.يريووود أن يعرفووولا أن القووورىب إليوووه   عوووكء عووون صوووهر و  نسوووه.ولكن عوووكء عووون
 للهيوووو  وحقيقوووو قيقوووو  األريوووود أن تكوووولن هلووووم معرفوووو   فيعموووورون األرم ويعملوووولن الصوووواحلات قوووورىب إىل اّلِل.ي

 فوْيقون سوم غوْي اّللِ ابّلِل أو االعبلقي ،فتكلن هلم غْية على سلطان اّلِل يف األرم أن يدعيه املدعلن ابسوم 
 األمر كله ّلِل ..ومن مث تصل  حياهتم وترقى وتكرم على هذا األساس ...

  ونظووام عمواهلم بتقولابرضوا  وأ البشوور ّلِل وحود  وتعليو  قلولّبمإن تقودير هوذ  احلقيقو  الكبوْية وتعليو  أنظوار 
العووووودل احلريووووو  و و حيووووواهتم إبذنوووووه وكووووورعه ومنهجوووووه قون سووووولا  ..إن هوووووذا كلوووووه رصووووويد مووووون ااوووووْي والكرامووووو  

  والعووووودل مووووو  واحلريووووويضوووووا  إىل حسووووواب البشوووووري  يف حياهتوووووا األرضوووووي  وزاق مووووون ااوووووْي والكراا سوووووتقام  و 
لقيوووو  ملقوووورين ابلعبملوووويمنني ااألرم ..يف هووووذ  احليوووواة ..فأمووووا مووووا اووووزي اّلِل بووووه ا تسووووتمتع بووووه يفا سووووتقام  و 

 ء اّلِل.العاملني للصاحلات،يف اهلخرة،فهل كرم منه وفضل يف حقيق  األمر.وفيخ من عطا
 ويف هووذا الضوولء اووه أن ننظوور إىل قضووي  ا ميووان ابّلِل يف الصوولرة الناصووع  الوويت جوواء ّبووا ا سووالم وقوورر أوووا

دة الرسووال  كلهووا وقعوولة الرسوول مجيعووا قبوول أن ُيرفهووا األتباع،وتشوولهها األجيووال ..اووه أن ننظوور إليهووا قاعوو
بلصفها ميالقا جديدا لإلنسوان تتولافر لوه معوه الكرامو  واحلري ،والعودل والصوال ،وااروج مون عبواقة العبواق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1152 

ن من العبلقيو  ّلِل،يوذللن لعبولقايت إىل عباقة اّلِل وحد  يف الشعائر ويف نظام احلياة سلاء.والذين يستنكفل 
يف هذ  األرم   تنتهك ..يذللن لعبلقي  اهللى والشوهلة.أو عبلقيو  الولهم وااراف .ويوذللن لعبلقيو  البشور 
من أمثاهلم،وُينلن هلوم ا؟بوا .وُيكملن يف حيواهتم وأنظموتهم وكورائعهم وقولانينهم وقويمهم ومولازينهم عبيودا 

أموام اّلِل ..ولكونهم يتخوذووم آهلو  هلوم مون قون اّلِل ..هوذا يف الودنيا ..أموا  مثلهم من البشر هوم وهوم سولاء
ُدوَن هَلُْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ َولِي ا َو  َنِصْيا  »يف اهلخرة   « ..فَويُوَعذُِِّبُْم َعذااب  أَلِيما ،َو  اَِ

حنووورا  أهووول املاجهووو   يفإووووا القضوووي  الكوووثى يف العقيووودة السوووماوي  تعرضوووها هوووذ  اهليووو  يف هوووذا السووويا  
 ان ..الكتاب من النصارى يف ذلك الزمان.ويف ملاجه  ا حنرافات كلها إىل آخر الزم

 دعو  الناس للدخول في ا سالا 175 - 174الدرس الثالث:

س ليهولق يف الودر اليت أعقبحل امللاجه  مع أهل الكتاب مون ا كتلك الدعلة  -ومن مث قعلة إىل الناس كاف  
فمن اهتوودى .وهووك نوولر كاكوو  للظلمووات والشووبهات.الرسووال  األخووْية هموول برهاوووا موون اّللِ أن  -املاضووك 

 لر واهلووودى إىلذلوووك النووو ّبوووا واعتصوووم ابّلِل فسووويجد رمحووو  اّلِل تيويوووه وسووويجد فضووول اّلِل يشووومله وسووويجد يف
ا .فََأمَّووا الَّووِذيَن آَمنُوولا إِلَووْيُكْم نُوولرا  ُمِبين زَْلنوواَوأَنوْ  بُِِكوومْ اي أَيُوَهووا النَّوواُس قَووْد جوواءَُكْم بُوْرهووان  ِمووْن رَ »صووراط اّلِل املسووتقيم:

،َويوَ اِبّللَِّ َواْعَتَصُملا بِِه َفَسُيْدِخُلُهْم يف َرمْحَ   ِمْنُه َوَفضْ   « ..لَْيِه ِصرانا  ُمْسَتِقيما  ْهِديِهْم إِ ل 
 «.َربُِِكمْ  ْرهان  ِمنْ ءَُكْم بوُ اي أَيُوَها النَّاُس َقْد جا»وهذا القرآن ُيمل برهانه للناس من رب الناس.

 ء.يف فحلا  سلامبنا  و  إن نابع الصنع  الرابني  لاهر فيه يفرقه عن كالم البشر وعن صنع البشر ..يف
 لعجه.ادعل إىل وهك قضي  واضح  يدركها أحياان من   يفهملن من العربي  حرفا واحدا،بصلرة ت

عوو  علووى لهوور الة ا؟منووا إىل نيليلر ،حينمووا أقمنووا صووكنووا علووى لهوور البوواخرة يف عوورم األنلنطووك يف نريق
 لنلبوو .وألقيحلكووه أهوول ااملركووه ..سووت  موون الركوواب املسوولمني موون بووالق عربيوو  رتلفوو  وكثووْي موون عمووال املر 

تحلقووولن ات كووَّت مخطبوو  ا؟معوو  متضوومن  آايت موون القوورآن يف يناايها.وسووائر ركوواب السووفين  موون جنسووي
ابلصوووالة  اء يعوووث لنوووا عووون شيووور  العميووو مووون بوووني مووون جووو -ت إلينوووا يشووواهدون  وبعووود انتهووواء الصوووالة جووواء

كواق تنيهوا قمولع   في  فارة من الشيلعي  إىل الل ايت املتحودة  جاءتنوا ويف عيسيدة يلغسال -ا سالمي  
البووووال   ا عجوووواب اسووووك ّبووووا ويف صوووولهتا رعشوووو .وقالحل لنووووا يف اْنليزيوووو  ضووووعيف :أان   أملووووك نفسووووك موووون

رفوووا ن لغوووتكم حيف صوووالتكم ..ولكووون لووويك هوووذا موووا ج وووحل مووون أجلوووه ..إنوووب   أفهوووم مووواباشووولع البووواقي 
خطبو   رات  يوزة يفهنوا  فقو واحدا.غْي أنب أحك أن فيها إيقاعا ملسيقيا   أعهود  يف أيو  لغو  ..مث ..إن

 ااطيه.هك أكد إيقاعا.وهلا سلطان خاص على نفسك    
كول   ذ  قاعودة عنودقولل:إن هو يقواع ذات السولطان ااواص    أوعرفحل نبعا أوا اهلايت القرآنيو ،املميزة ا

 من يسمع  ن   يعرفلن العربي  ..ولكنها و  كك لاهرة ذات ق ل  
فأما الذين هلم ذو  خاص يف هذ  اللغ ،وحك خاص  ساليبها،فقد كان من أمرهم موا كوان يولم واجههوم 

فيان بووون حوووورب،وأيب جهووول وعمووورو بوووون ّبوووذا القووورآن ..وقصوووو  األخووونك بووون كووووري ،وأيب سووو - -حممووود 
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َيِب الُزْهوورُِي ،فهشووام،يف ا سووتماع سوورا للقوورآن،وهم بووه مأخلذون،قصوو  مشووهلرة  َعووِن ابْووِن ِإْسووَحاَ  قَاَل:َحوودَّ
لَووو   لَِيْسوووَتِمُعلا ِموووْن رَ  ،َخَرُجلا لَيوْ ،َوأاََب ُسوووْفَياَن،َواأْلَْخَنَك بْوووَن َكووورِي   َوُهوووَل ُسووولِل اّللَِّ قَاَل:ُحووودِِْيحُل أَنَّ أاََب َجْهووول 

ووووا لَِيْسووووَتِمَع ِفيووووِه،وَُكل  َ  يَوْعلَووووُم ِ ََكوووواِن  ُهْم جَمِْلس  َصووووواِحِبِه،فَوَباتُلا ُيَصوووولِِك اِبللَّْيووووِل يف بَوْيِتِه،َوَأَخووووَذ ُكووووُل َرُجوووول  ِموووونوْ
ُهمُ  :َ   َيْسوووَتِمُعلَن لَوووُه َحوووَّتَّ ِإَذا َأْصوووَبُحلا َونَلَوووَع اْلَفْجوووُر تَوَفرَّقُووولا،َفَجَمَعتوْ الطَّرِيوووُ  فَوَتاَلَوُملا،َوقَاَل:بَوْعُضوووُهْم لِوووبَوْعخ 

لَوُ  الثَّانِيَووُ  َعوواَق تَوعُولُقوا فَولَووْل َرآُكوْم بَوْعووُخ ُسوَفَهاِئُكْم أَلَوقَوْعووُتْم يف نَوْفِسووِه َكويوْ  ا , مُثَّ اْنَصووَرُفلا َحوَّتَّ ِإَذا َكانَووحِل اللَّ  يوْ
ُهْم ِإىَل جَمِْلِسِه،فَوَباتُ  ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقواَل بَوْعُضوُهْم ُكُل َرُجل  ِمنوْ لا َيْسَتِمُعلَن َلُه َحَّتَّ ِإَذا نََلَع اْلَفْجوُر تَوَفرَّقُولا،َفَجَمَعتوْ

لَووُ  الثَّالِثَووُ  َأَخووَذ ُكووُل َرُجوول   ووا َكانَووحِل اللَّيوْ ُهْم جَمِْلَسووهُ لِووبَوْعخ  ِمثْووَل َمووا قَوواُللا أَوََّل َموورَّة  ., مُثَّ اْنَصووَرُفلا فَوَلمَّ ،فَوَباتُلا  ِموونوْ
ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقواُللا:َ  نَوْثَُ  َحوَّتَّ نَوتَوَعاَهو َد َ  نَوُعلُق،فَوتَوَعاَهوُدوا َيْسَتِمُعلَن لَوُه َحوَّتَّ ِإَذا نَلَوَع اْلَفْجوُر تَوَفرَّقُولا،َفَجَمَعتوْ

ووا َأْصووَبَ  اأْلَْخووَنُك بْووُن َكوورِي   َأَخووَذ َعَصوواُ  , مُثَّ َخوورََج َحووَّتَّ أَتَووى أاََب ُسووْفَياَن يف بَوْيتِووِه  َعلَووى َذلِووَك،مُثَّ تَوَفرَّقُوولا فَوَلمَّ
ووود  فَوَقووواَل:اَي أاََب يَوْعَلبَوووَ  َواّللَِّ  ْعوووحَل ِموووْن حُمَمَّ ْعوووحُل َأْكوووَياَء فَوَقووواَل:َأْخِثْين اَي أاََب َحْنظَلَوووَ  َعوووْن رَأْيِوووَك ِفيَموووا  َِ َلَقوووْد  َِ

اأْلَْخوووَنُك:َوأاََن َوالَّوووِذي َحَلْفوووحُل بِوووِه , مُثَّ َخووورََج ِموووْن ِعْنوووِدِ  َحوووَّتَّ أَتَوووى أاََب  أَْعرِفُوَهوووا َوأَْعوووِرُ  َموووا يوُووورَاُق ِّبَوووا .فَوَقوووالَ 
ْعوحَل ِموْن حُمَمَّود  ف فَوَقاَل:َمواَذا  َِ  تَوُه فَوَقواَل:اَي أاََب احلََْكوِم َموا رَأْيُوَك ِفيَموا  َِ ،فَوَدَخَل َعَلْيوِه بَويوْ ْعوحَل ف تَوَناَزْعنَوا َجْهل 

نَووواحَنْوووُن َوبَونُووول عَ  نَوووا َحوووَّتَّ ِإَذا َعَايَويوْ وووَرَ  مل أَْنَعُمووولا فََأْنَعْمنَوووا،َومَحَُللا َفَحَمْلنَوووا،َوأَْعَطْلا فََأْعطَيوْ َعلَوووى  ْبوووِد َمنَوووا   الشَّ
وووَماِء،َفَمََّت نُوووْدرُِ  َهوووِذِ  ف وَ  اّللَِّ َ  نوُوووْيِمُن بِوووِه الرَُكوووِه وَُكنَّوووا َكَفَرَسوووْك رَِهوووان  قَاُللا:ِمنَّوووا نَوووِل  َذْتِيوووِه الْوووَلْحُك ِموووَن السَّ

ا،َوَ  ُنَصدِِقُُه،فَوَقاَم َعْنُه اأْلَْخَنُك ْبُن َكرِي   "    696أَبَد 
وسولطان  ن خصلصوي وهك إحدى القصا الكثْية ..والذين هلم ذو  يف أي جيل يعرفلن ما يف القرآن مو

 وبرهان من هذا ا؟انه ..
الووذي « التصووميم»ذي يقرر .والنظووام الووذي ير ووه.وفأمووا فحوولى القوورآن ..التصوولر الووذي ُيملووه.واملنهج الوو

يضووعه للحيوواة ..فووال  لووك هنووا أن نفصووله ..ولكوون فيووه الثهووان كوول الثهووان علووى املصوودر الووذي جوواء منووه 
 .697وعلى أنه ليك من صنع ا نسان،ألنه ُيمل نابع صنع  كامل  ليك هل نابع ا نسان

 « ..لرا  ُمِبينا  َوأَنْوزَْلنا إِلَْيُكْم نُ »ويف هذا القرآن نلر:
نوولر تتجلووى هووحل أكووعته الكاكووف  حقووائ  األكووياء واضووح  ويبوودو مفوور  الطريوو  بووني احلوو  والبانوول حموودقا 
مرسولما ..يف قاخول الونفك ويف واقوع احليواة سولاء ..حيوة عوود الونفك مون هوذا النولر موا ينوْي جلانبهووا أو  

كشو  وحيوة تبودو احلقيقو  بسويط   ف ى كل ككء فيهوا ومون حلهلوا واضوحا ..حيوة يتالكوى الغوبا وين

                                                 
 وقد ذكرها السيد رمحه هللا ابهلاما- ( وفيه انقطاع315/  1) -ة ابن هشام ( وسْي 511َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 696
يف »يراجووع يف الظووالل يف ملاضووع متفرقوو  مووا جوواء عوون هووذا املوونهج الووذي ُيملووه القوورآن علووى سووبيل املثووال:يف مقدموو  الظووالل بعنوولان: - 697

« هووووذا الوووودين»ويراجووووع كتوووواب: 30صوووور جووووزء ،سوووولرة الع27،سوووولرة الووووذارايت جووووزء 26وسوووولرة احلجوووورات جووووزء  17ص « لووووالل القوووورآن
 ( هللا ) السيد رمحهنمد كديد. «منهج ال بي  يف القرآن»وكتاب:«.قار الشرو »نمد قطه « منهج ال بي  ا سالمي »للميل ،وكتاب:
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كالبديهيووو ،وحية يعجوووه ا نسوووان مووون نفسوووه كيووو  كوووان   يووورى هوووذا احلووو  وهووول ّبوووذا اللضووول  وّبوووذ  
 البسان ف  

ن  اُيك يسورا وبسوملازينوه،وحوني يعويا ا نسوان بروحوه يف ا؟ول القورآين فو ة ويتلقوى منوه تصولراته وقيموه و 
هوا يف هودوء خوذ أماكنْية كانحل قلق  يف حسوه قود راحوحل شووضلحا يف ر ي  األملر.ويشعر أن مقررات كث

ها كمووا فطري ،ونصوواعتاءهتوا الوتلتوزم حقائقهووا يف يسور وتنفووك مووا علو  ّبووا موون الوزايقات املتطفلوو  لتبوودو يف بر 
 خرجحل من يد اّلِل ..

يقتوووه،ملن   يوووذ  لك حقلر  لفوووانب لووون أصووو..فوووإ« َوأَنْوزَْلنوووا إِلَوووْيُكْم نُووولرا  ُمِبينوووا  »ومهموووا قلوووحل يف هوووذا التعبوووْي:
د مون لوذايت  و  بواالتوذو   نعمه و  اد  يف نفسه  و  بد مون املكابودة يف مثول هوذ  املعواين  و  بود مون

ْيِه ِصورانا  ،َويَوْهِديِهْم إِلَ  َرمْحَ   ِمْنُه َوَفْضل  يف ْدِخُلُهْم ِه َفَسيُ فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنلا اِبّللَِّ َواْعَتَصُملا بِ »التجرب  املباكرة  
 « ..ُمْسَتِقيما  

قيقوو  ّلِل وعرفووحل حاك حقيقوو  وا عتصووام ابّلِل مثوورة مالزموو  لإلميووان بووه ..مووَّت صوو  ا ميووان،ومَّت عرفووحل الوونف
ة وحووووود  ن والقووووودر عبلقيووووو  الكووووول لوووووه.فال يبقوووووى أمامهوووووا إ  أن تعتصوووووم ابّلِل وحووووود .وهل صووووواحه السووووولطا

وفضوول يف  -خوورى ألاقبوول احليوواة  -  يف هووذ  احليوواة الوودنيا ..وهووي ء يوودخلهم اّلِل يف رمحوو  منووه وفضوول.رمح
اللاحووو  النديووو  الووويت عووود فيهوووا الووورو  الظوووالل مووون  فا ميوووان هووول - اهلجلووو  قبووول الفضووول يف -هوووذ  العاجلووو  

ظاموه يف  ة اجملتموع ونليهوا حيواعهاجرة الضالل يف تيه احلْية والقل  والشروق.كما أنه هل القاعدة اليت تقولم 
د ّلِل إنسوووان مكانوووه علوووى حقيقته.عبووو حيوووة يعووور  كووول -كموووا أسووولفنا   -ونظافووو  واسوووتقام   كرامووو  وحريووو 

هوذا  -م  سوالاكموا جواء بوه   -وسيد مع كل من عدا  ..ولويك هوذا يف أي نظوام آخور غوْي نظوام ا ميوان 
الئوو  يسوولي بووني االلهيوو  و النظوام الووذي حوورج النوواس موون عبوواقة العبوواق إىل عبوواقة اّلِل وحوود .حني يلحوود األ

تشوووريع بشووور لضوووع بشووور مجيعوووا يف العبلقيووو .وحية اعووول السووولطان ّلِل وحووود  واحلاكميووو  ّلِل وحووود  فوووال ح
م ضووورة،ويف حيووواهتهتم احلامثلوووه،فيكلن عبووودا لوووه مهموووا هووورر  فالوووذين آمنووولا يف رمحووو  مووون اّلِل وفضووول،يف حيوووا

 اهلجل  سلاء 
رسوم املويمنني ويود تكو  مصولرة.إذ التعبوْي حر  ..ختلوع علوى« إليه»..وكلم  « َويَوْهِديِهْم إِلَْيِه ِصرانا  ُمْسَتِقيما  »

لهلا يف بوارة اود مودل..وهوك ع اّلِل تنقل خطاهم يف الطري  إىل اّلِل على اسوتقام  وتقورّبم إليوه خطولة خطولة
تتضوو  و ه يهتوودي نفسووه موون يوويمن ابّلِل علووى بصْية،فيعتصووم بووه علووى يقوو  ..حيووة ُيووك يف كوول حلظوو  أنوو

 يق ب فعال من اّلِل كأ ا هل حطل إليه يف نري  مستقيم.أمامه الطري  و 
 إنه مدللل يذا  ..و  يعر  حَّت يذا  
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 [176(:آية 4]سور  النساء ):الخاأمة

 وراثة الكاللة

  
ُ يُوْفتِويُكْم يف اْلَكاللَوِ  ِإِن اْموُر   }  ِنْصوُ  موا تَووَرَ  َوُهوَل  َولَوُه أُْخوحل  فَوَلهوالَود  ْيَك لَوُه وَ َهلَوَك لَو َيْستَوْفُتلَنَك ُقِل اّللَّ

ْخوَلة  رِجوا   َوِنسواء  فَِللوذََّكِر ِمثْوُل ا تَووَرَ  َوِإْن كوانُلا إِ ُلثاِن ِ َّوَما الثوُ يَرِيُها ِإْن  َْ َيُكْن هَلا َوَلد  فَِإْن كانَوَتا ايْونَوَتنْيِ فَوَلهُ 
ُ َلُكْم أَنْ  ُ اّللَّ  { (176يم  )َكْكء  َعلِ  ِبُكلِِ   َتِضُللا َواّللَُّ َحجِِ اأْلُنْوثَوَينْيِ يُوَبنيِِ

التنظيمووات  لكثووْي موونوهكووذا ختووتم السوولرة الوويت بوودأت بعالقووات األسوورة،وتكافلها ا جتموواعك  وتضوومنحل ا
 عنووه وهوول أيب بكوور رضووك اّللِ  وهووك علووى قوولل -يف يناايهووا ..ختووتم بتكملوو  أحكووام الكاللوو    ا جتماعيوو  

 ها ولد و  والد.قلل ا؟ماع :ما ليك في
رحم حووني   ن جهوو  الووموووقوود ورق كووطر هووذ  األحكووام يف أول السوولرة.وهل الشووطر املتعلوو  بلرايوو  الكاللوو  

ُّ َكاللَوو   »تلجوود عصووب .وقد كووان نصووه هنووا : أَْو أُْخووحل  فَِلُكووولِِ  َولَووُه َأن   - ة  أَِو اْموورَأَ  -َوِإْن كوواَن َرُجوول  يُوولَر
ُهَما الُسُدُس.فَإِ  صوى ِّبوا أَْو َقيْون  َوِصويَّ   يُل  ِموْن بَوْعودِ  - الثُوُلِة كاُء يف ْن كانُلا َأْكثَوَر ِمْن ذِلَك فَوُهْم ُكَر واِحد  ِمنوْ

ُ َعِليم  َحِليم  وَ  -َغْْيَ ُمَضارِ   ،َواّللَّ  « ..ِصيَّ   ِمَن اّللَِّ
 والووود،أخحل د لوووه و فووواهلن يسوووتكمل الشوووطر اهلخووور يف ورايووو  الكاللووو  ..فوووإن كانوووحل للمتل ،الوووذي   ولووو

ا ولود إن   يكن هلو -لفروم بعد أصحاب ا -كقيق  أو أب،فلها نص  ما تر  أخلها.وهل يّر تركتها 
لة واألخووولات عووودق ا خوووتو  والووود كوووذلك.فإن كانتوووا أختوووني كوووقيقتني أو ألب فلهموووا الثلثوووان  وووا تووور .وإن 

واألخوولات األكووقاء ُيجبوولن ا خوولة و  -سووه القاعوودة العاموو  يف املووْياّ ح -فللووذكر مثوول حووج األنثيووني 
 ا خلة واألخلات ألب حني اتمعلن.

ظووويم ،ويووورب  تنر كلهوووا ّللِ وختوووتم آيووو  املْياّ،وختوووتم معهوووا السووولرة،بذلك التعقيوووه القووورآين الوووذي يووورق األمووول 
ُ »احلقوول  واللاجبووات،واألملال وغووْي األموولال بشووريع  اّلِل: ُ اّللَّ ُ بِ  ْن َتِضووُللاُكووْم أَ لَ يُوبَوونيِِ « لِوويم  عَ ُكوولِِ َكووْكء  َواّللَّ

عالقووووووات موووووون املووووووْياّ وغووووووْي املووووووْياّ.من عالقووووووات األسوووووور و « بكوووووول كووووووكء »..صوووووويغ  جامعوووووو  كووووووامل  
 نريقوووان اينوووانلضوووالل ..ا؟ماعوووات.من األحكوووام والتشوووريعات ..فإموووا اتبووواع بيوووان اّلِل يف كووول كوووكء،وإما ا

 الل.  فهل الضحلياة الناس   تلة هلما:نري  بيان اّلِل فهل اهلدى.ونري  من عدا
 وصد  اّلِل:فماذا بعد احل  إ  الضاللف
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 مدني ة آيها مائة واثناان وعشرون- ( سور  المائد 5)

 الامريف بسور  المائد 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 
يوونظم بووه جمتمعوووا ه قولووو  ولبوولينشووىء بووه أمووو  وليقوويم  - -نووزل هووذا القوورآن الكووورمي علووى قلووه رسووولل اّلِل 

ائر الدولو  موع سو وابو  تلوكولْييب به ضمائر وأخالقوا وعقول  وليحودق بوه روابو  ذلوك اجملتموع فيموا بينوه ور 
وييل  متفرقوووه، الووودول وعالقوووات تلوووك األمووو  بشوووَّت األموووم ..ولوووْيب  ذلوووك كلوووه بووورابط قووولي واحووود،امع

،كما هول ل الوديندة ..وذلوك هوأجزاء ،ويشدها كلها إىل مصدر واحد،وإىل سلطان واحد،وإىل جهو  واحو
كمووا   -لسوولرة اد يف هووذ  وموون مث ْنوو«  مسوولمني»يف حقيقتووه عنوود اّلِل وكمووا عرفووه املسوولملن.أايم أن كووانلا 

  األصوويل الووراب  بينهووا مجيعووا هوول هووذا اهلوود ملضوولعات كووَّت -وجوودان يف السوولر الووثالّ الطوولال قبلهووا 
ة موووووون عقيوووووود  ،وتنظيم جمتمووووووع علووووووى أسوووووواسالووووووذي جوووووواء القوووووورآن كلووووووه لتحقيقه:إنشوووووواء أم ،وإقاموووووو  قولوووووو
والقلامووووو   الربلبيووووو ابألللهيووووو  و  -سوووووبحانه  -خاص ،وتصووووولر معني،وبنووووواء جديووووود ..األصووووول فيوووووه إفوووووراق اّلِل 

 ..ال كريك والسلطان وتلقك منهج احلياة وكريعتها ونظامها وملازينها وقيمها منه وحد  ب
الكتوووواب  افات أهوووولأسووووانْي اللينيووو ،واحنر  وكوووذلك ْنوووود بنوووواء التصووولر ا عتقوووواقي وتلضوووويحه وختليصوووه موووون

ذا هوويقهووا ومووا يف نبيعوو  نر وهريفوواهتم ..إىل جانووه تبصووْي ا؟ماعوو  املسوولم   قيقوو  ذاهتووا وحقيقوو  قورها،و 
م الشووعائر انووه أحكوواجالطريوو  موون مزالوو  وأكلا ،وكووبا  يرصوودها هلووا أعوودا ها وأعووداء هووذا الوودين ..إىل 

ريعات شوووووإىل جانوووووه التم ورو  ا؟ماعووووو  املسووووولم  وتربطهوووووا برّبوووووا.التعبديووووو  الووووويت تطهووووور رو  الفووووورق املسووووول
 ا ..إىل جانووووههتووووا بغْيهووووالوووويت توووونظم روابوووو  جمتمعهووووا والتشووووريعات الدوليوووو  الوووويت توووونظم عالقا  ا جتماعيوووو  

.كوول ل واملسووالك .ن األعمووامووالتشووريعات الوويت هلوول وهوورم ألوولاان موون املآكوول واملشووارب واملنوواك  أو ألوولاان 
  لملن.أايم أنفهمووه املسوو كمووا أراق  اّلِل وكمووا« الوودين»حوودة يف السوولرة اللاحوودة ميثوول معوو  ذلووك حزموو  وا
 كانلا مسلمني.

  لنسواء مون قبول هوذ  السولرة وكموا رأينوا  يف سولريت آل عموران وا كما يبودو يف  -على أن السيا  القرآين 
سولقها كوذلك و واحودة  نار سلرةيكتفك ّبذا املع  الضمب املستفاق من سل  هذ  امللضلعات كلها يف ا

 ه ..  يكتفوووكذي يتضووومنيف كوووَّت سووولر القووورآن املتفرقووو  الووويت تيلووو  هوووذا الكتووواب واثووول املووونهج الووورابين الووو
دا وهول يه اتكاء كودييتكىء علالسيا  القرآين هنا ّبذا املع  الضمب إ ا ينا عليه نصا وييكد  شكيدا و 

«  سوالماهول »بوه كلوه  وأن احلكوم« ا ميوان»ار بوه كلوه هول وأن ا قور « الودين»ينا على أن هذا كله هل 
يبتغووولن حكوووم  -إذن  -ووووم ..وأن الوووذين   ُيكمووولن  وووا أنوووزل اّلِل هوووم الكافرون.الظامللن.الفاسوووقلن ..وأ

 ا؟اهلي  و  يبتغك حكم ا؟اهلي  امليمنلن املسلملن.
إىل جانووه ليووه نصووا.قووررا منصلصووا عوهووذا األصوول الكبووْي هوول الووذي يووثز يف هووذ  السوولرة بووروزا واضووحا م
 تصحي  التصلر ا عتقاقي الذي يقلم عليه هذا األصل الكبْي ..
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 سووياقها  كبووْيان يفوُيسوون أن نصوولر موون سوويا  النصوولص القرآنيوو  يف السوولرة كيوو  بوورز هووذان األصووالن ال
 كله،وكي  يقلم هذا على ذا  قياما نبيعيا ومنطقيا.

مووون  اّلِل للنووواس أن موووا كووورعهو « ا سوووالم»أن احلكوووم  وووا أنوووزل اّلِل هووول  إن السوويا  القووورآين يسوووتند يف تقريووور
ن اّلِل هووول لهيتوووه وإىل أ  كوووريك لوووه يف أل« ا لوووه اللاحووود»إىل أن اّلِل هووول « الووودين»حوووالل أو حووورام هووول 

يبودو  لكوه ..ومون مثلوه يف م ااال  اللاحد   كريك له يف خلقه.وإىل أن اّلِل هول املالوك اللاحود   كوريك
حه كء،هل صووواحتميوووا ومنطقيوووا أ  يقضوووى كوووكء إ  بشووورعه وإذنوووه.فااال  لكووول كوووكء،املالك لكووول كووو

ميلووك وهوول  شوورع فيمووااحل ،وصوواحه السوولطان يف تقريوور املوونهج الووذي يرتضوويه مللكووه والقووه ..هوول الووذي ي
 الصوحي  عتقواقيقورر ا  الذي يطاع كرعه وينفذ حكمه وإ  فهل ااروج واملعصي  والكفر ..إنه هل الذي
قررهوا عقيودة الويت يمنولن ابلللقله كما يقرر النظام الصحي  للحيواة سولاء بسولاء.وامليمنلن بوه هوم الوذين يي 

ونه ابتبوووواع ئر،ويعبدويتبعوووولن النظووووام الووووذي يرتضوووويه.هذ  كتلووووك سوووولاء بسوووولاء.وهم يعبدونووووه إبقاموووو  الشووووعا
اق  يف ملكووه وعبوو ان ألحوودالووذي   سوولطالشوورائع،بال تفرقوو  بووني الشووعْية والشووريع  فكلتا ووا موون عنوود اّلِل،

كووم موون مث فووإن احليعووا ..و مجمعووه. ا أنووه هوول ا لووه اللاحوود.املالك اللاحوود.العليم  ووا يف السووملات واألرم 
السولرة  كوذا يف ينواايهالنصلص  بشريع  اّلِل هل قين كل نل ألنه هل قين اّلِل،و  قين سلا .ومن مث تتلارق

 ووبووني غووْي .أ -سووبحانه  -ونفووك كوول كوور  أو تثليووة أو خلوو  بووني ذات اّلِل يف تقريوور األللهيوو  اللاحوودة 
ُ َلُكوْم   ْم َرُسوللُناْد جواءَكُ اي أَْهوَل اْلِكتواِب قَو »بني خصائا األللهي ،وخصائا العبلقي  على ا نال : يُوبَونيِِ

ُتْم خُتُْفلَن ِمَن اْلِكتواِب َويَوْعُفولا َعوْن َكِثْي   ُ َموِن اّللَِّ نُولر  وَِكتواب  مُ  اءَُكْم ِمونَ جو.قَوْد َكِثْيا  ِ َّا ُكنوْ ِبني .يَوْهوِدي بِوِه اّللَّ
.َلَقْد َكَفووَر ِه.َويَوْهووِديِهْم ِإىل ِصوور لِر إبِِْذنِ ىَل النُوواتوَّبَووَع رِْضوولانَُه ُسووُبَل السَّووالِم.َوُحْرُِجُهْم ِمووَن الظُُلموواِت إِ  اط  ُمْسووَتِقيم 

ْن يُوْهلِوَك اْلَمِسويَ  ابْوَن َموْرمَيَ  َكوْي ا  ِإْن أَراَق أَ ُك ِموَن اّللَِّ ْن مَيْلِوَمِسويُ  ابْوُن َمْرمَيَ.قُوْل.َفمَ الَِّذيَن قواُللا:ِإنَّ اّللََّ ُهوَل الْ 
يعا ف َوّللَِِّ ُمْلُك السَّماواِت وَ  ُ عَ نَوُهما،َحُْلُ  موا َيشواُء.ِم َوما بَويوْ اأْلَرْ َوأُمَُّه َوَمْن يف اأْلَْرِم مجَِ ْكء  لوى ُكولِِ َكوَواّللَّ
.َوقاَلحِل اْليَوُهووولُق َوالنَّصوووارى:حَنُْن أَبْنووواُء اّللَِّ َوَأِحبَّووو ْمف بَوووْل أَنْووووُتْم َبَشووور  ِ َّوووْن يُوَعوووذِِبُُكْم بِوووُذنُلِبكُ  قُوووْل فَلِووومَ  اُ ُ  قَوووِدير 
نَوُهما،َوإِلَْيوِم َوموا ِت َواأْلَرْ لسَّوماوااَخَلَ .يَوْغِفُر ِلَمْن َيشواُء َويُوَعوذُِِب َموْن َيشواُء.َوّللَِِّ ُمْلوُك  ِه اْلَمِصوُْي.اي أَْهوَل بَويوْ

ُ َلُكووْم َعلووى فَووْ َة  ِمووَن ا َو  نَِذير .فَوَقووْد  لا:مووا جوواَءان ِمووْن َبِشووْي  ،أَْن تَوُقللُ لُرُسوولِ اْلِكتوواِب قَووْد جوواءَُكْم َرُسووللُنا يُوبَوونيِِ
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير   .َواّللَّ  « ..جاءَُكْم َبِشْي  َونَِذير 

َ ُهووووَل اْلَمِسوووويُ  ابْووووُن مَ   َلَقوووودْ  » َ َريبِِ يُ :اي بَووووِب ِإْسوووورائِيَل اقووووواَل اْلَمِسووووْرمَيَ.وَ َكَفووووَر الَّووووِذيَن قووووواُللا ِإنَّ اّللَّ ْعبُوووووُدوا اّللَّ
ُ َعلَ  نَي ِمووْن أَْنصووار .َلَقْد َكَفووَر الَّووِذيَن اِلمِ ْأواُ  النَّاُر،َومووا لِلظَّوونَّووَ ،َومَ ْيووِه ا؟َْ َوَربَُّكْم.ِإنَّووُه َمووْن ُيْشوورِْ  اِبّللَِّ فَوَقووْد َحوورََّم اّللَّ

َ تلِووُة َياليَوو  .َوما ِمووْن إِلووه  ِإ َّ إِلووه  واِحوود   توَ  .َوِإنْ قوواُللا ِإنَّ اّللَّ ووا يَوُقللُوولَن لَيَ َ ْ يَونوْ ُهْم ُهوولا َعمَّ َمسَّوونَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموونوْ
 ...«َعذاب  أَلِيم  

ل ،وهل وحود  املالوك ..فهول وحود  الوذي يشورع،هل وحود  الوذي وألن اّلِل هل وحد  ا له،وهل وحد  ااوا
ُيلوول وُيرم،وهوول وحوود  الووذي يطوواع فيمووا يشوورع وفيمووا ُيوورم أو ُيلل.كمووا أنووه هوول وحوود  الووذي يعبوود،وهل 
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وحد  الذي يتلجه إليه العباق ابلشعائر.وقد أخذ امليثا  علوى عبواق  ّبوذا كلوه فهول يطالوه الوذين آمنولا أن 
اقووودهم معوووه وُيوووذرهم علاقوووه نقوووخ امليثوووا  وخلووو  العقووولق كموووا وقوووع مووون بوووب إسووورائيل يفووولا  يثووواقهم وتع

 ...«اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا أَْوُفلا اِبْلُعُقلِق »قبلهم:
،َوَ  الشَّوو» وونَي اْلبَوْيووحَل احْلَووراَم َد، اهْلَووْدَي،َوَ  اْلَقالئِووراَم،َوَ  ْهَر احْلَوواي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   هُِلُوولا َكووعائَِر اّللَِّ َوَ  آمِِ

تَوُغلَن َفْضال  ِمْن َرّبِِِْم َورِْضلاان    ...«يَوبوْ
ْعنووا َوأَ ْذ قُوْلُتْم: بِووِه،إِ َواذُْكووُروا نِْعَمووَ  اّللَِّ َعلَووْيُكْم َوِميثاقَووُه الَّووِذي وايَوَقُكوومْ  » َ َعلِوويم  بِووذاِت نَْعنووا،َواتوَّ  َِ َ ِإنَّ اّللَّ ُقلا اّللَّ

 قَوووووووْلم  َعلووووووى َأ َّ   َاْوووووورَِمنَُّكْم َكووووووَنآنُ ْلِقْسووووووِ  وَ َهداَء ابِ .اي أَيُوَهووووووا الَّووووووِذيَن آَمنُوووووولا ُكلنُوووووولا قَووووووولَّاِمنَي ّللَِِّ ُكوووووالُصوووووُدورِ 
َ خَ اتَوْعِدُللا.اْعِدُللا ُهَل أَقْوَرُب لِلتوَّْقلى،َواتوَُّقلا اّللََّ.ِإنَّ   «.ْعَمُللنَ توَ ِبْي  ِ ا ّللَّ

ُهُم َوَلَقوووووْد َأَخوووووَذ اّللَُّ » ُ:ِإيِنِ مَ َشوووووَر نَِقيبووووويْوووووَبْ عَ ا ِميثووووواَ  بَوووووِب ِإْسووووورائِيَل،َوبَوَعْثنا ِمووووونوْ َعُكْم،لَوووووِ ْن أََقْموووووُتُم ا  َوقووووواَل اّللَّ
ُتْم ِبُرُسووووووووووووووِلك،َوَعزَّْرُاُلُهمْ  ُتُم الزَّكوووووووووووووواَة،َوآَمنوْ  فَِِرنَّ َعووووووووووووووْنُكمْ  قَوْرضووووووووووووووا  َحَسوووووووووووووونا ،أَلُكَ َرْضووووووووووووووُتُم اّللََّ  َوأَقوْ الصَّوووووووووووووالَة،َوآتَويوْ
ْد َضووووولَّ َسووووولاَء بَوْعوووووَد ذلِوووووَك ِموووووْنُكْم فَوَقووووو َمْن َكَفووووورَ ْوووووواُر.فَ َسووووويِِ اِتُكْم،َوأَلُْقِخَلنَُّكْم َجنَّوووووات  َعْووووورِي ِموووووْن َهِْتَهوووووا اأْلَ 
وووِبيِل.فَِبما نَوْقِضوووِهْم ِميثووواقَوُهْم َلَعنَّووواُهْم َوَجَعْلنوووا قُولُووولّبَُ  ِعِه،َوَنُسووولا َحظ وووا ِ َّوووا اضِ فُووولَن اْلَكلِوووَم َعوووْن َمل ِسوووَي   ُُيَرِِ ْم قاالسَّ

ُهْم  ُهْم يال  ِمووووِإ َّ قَلِوووو -ذُِكِووووُروا بِووووِه.َو  تَووووزاُل َتطَّلِووووُع َعلووووى خائِنَوووو   ِموووونوْ ووووُه ُهْم َواْصووووَفْ  ِإنَّ فَوووواْعُ  َعوووونوْ  -نوْ َ ُيُِ  اّللَّ
وونَوُهُم اْلَعووداَوَة ا ذُِكِووُروا بِووِه فََأغْ ِ َّوولا َحظ ووا ْم،فَوَنُسوواْلُمْحِسووِننَي.َوِمَن الَّووِذيَن قوواُللا:ِإانَّ َنصووارى َأَخووْذان ِميثاقَوهُ  َريْنووا بَويوْ

 ِ  ُ  «.ا َيْصنَوُعلنَ ا كانُل َواْلبَوْغضاَء ِإىل يَوْلِم اْلِقياَمِ ،َوَسْلَ  يُونَوبِِ ُوُهُم اّللَّ
 من الصيد.لذابئ  و اويتضمن سيا  السلرة أحكاما كرعي  منلع :منها ما يتعل  ابحلالل واحلرام من 

ام موون حلووالل واحلوور ابا يتعلوو  موو  ابحلووالل واحلوورام يف فوو ة ا حوورام ويف املسووجد احلرام.ومنهووا ومنهووا مووا يتعلوو
  لوووومنها موووا يتععووودل فيوووه.النكا .ومنهوووا موووا يتعلووو  ابلطهوووارة والصوووالة.ومنها موووا يتعلووو  ابلقضووواء وإقامووو  ال

األنصوووووواب سووووور و امليو ابحلووووودوق يف السووووورق  ويف ااوووووروج علوووووى ا؟ماعووووو  املسوووووولم .ومنها موووووا يتعلووووو  ابامووووور 
عنوود  تعلوو  ابللصووي نهووا مووا يواألز م.ومنهووا مووا يتعلوو  ابلكفووارات يف قتوول الصوويد مووع ا حوورام ويف اليمني.وم

قصواص يف ل  بشوريع  الا ما يتعامللت.ومنها ما يتعل  ابلبحْية والسائب  واللصيل  واحلامك من األنعام،ومنه
 ا  السووولرة بوووالئر يف سووويا تلتقوووك الشووورائع ابلشوووعاالتووولراة  وووا جعلوووه اّلِل كوووذلك كوووريع  للمسووولمني ..وهكوووذ

 وموا  وا كورعه اّللِ  والتقيود حاجز و  فاصل  وإىل جلار هذ  األحكام الشرعي  املنلع  اكء األمر ابلطاعو 
 لامو  ارتضوا  اّللِ  دين الوذيأمر به والنهك عن التحرمي والتحليل إ  إبذنه واكء النا على أن هذا هل ال

ووووْهَر احْلَوووور عائَِر اّللَِّ َكوووولُوووولا اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا   هُِ »أكملووووه وأمت بووووه نعمتووووه: امليمنوووو  بعوووود أن اَم،َوَ  ،َوَ  الشَّ
تَوُغل  نَي اْلبَوْيحَل احْلَراَم يَوبوْ  ..« ..ْم َورِْضلاان   ِمْن َرّبِِِ َن َفْضال  اهْلَْدَي،َوَ  اْلَقالئَِد،َوَ  آمِِ

 ...« ..َتُدوا ْم َو  تَوعْ  َلكُ ُنلا   ُهَِرُِملا نَيِِباِت ما َأَحلَّ اّللَُّ اي أَيُوَها الَِّذيَن آمَ »
 ..« ..َوأَِنيُعلا اّللََّ َوأَِنيُعلا الرَُّسلَل َواْحَذُروا »
ْسالَم ِقينا  يحُل َلُكُم ا َوَرضِ اْليَوْلَم َأْكَمْلحُل َلُكْم ِقيَنُكْم،َوأَْاَْمحُل َعَلْيُكْم نِْعَميِت » ِ ْ.. » 
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 وا  ى وجولب احلكوما نصوا علوو  يدع السيا  أمر الطاع  وا تباع يف التحليل والتحرمي جممال.إ ا هل يون
ا و   هوذا األمور حكفر والظلم والفس  ..وتتولارق النصولص القرآنيو  يفوإ  فهل ال -قون سلا   -أنزل اّلِل 

َمنَّووووا ِر،ِمَن الَّووووِذيَن قاُللا:آيف اْلُكْفوووو ارُِعلنَ ِذيَن ُيسوووواي أَيُوَهووووا الرَُّسوووولُل   َُيْزُنْووووَك الَّوووو »جازموووو  علووووى هووووذا النسوووو :
 َ ْ َذْتُلَ .ُُيَرِِفُولَن اْلَكلِوَم اُعلَن لَِقوْلم  آَخورِينَ ْلَكوِذِب،َ َّ لِ اُعلَن ِ َْفلاِهِهْم َو َْ توُوْيِمْن قُولُولُّبُْم،َوِمَن الَّوِذيَن هاُقوا،َ َّو

نَوتَوُه فَولَوْن َاْلِوَك لَوُه َوَموْن يُورِ  -َذُروا تَووْلُ  فَاْحو تُويْ  َْ ْن أُوتِيوُتْم هوذا َفُخوُذوُ  َوِإْن ِمْن بَوْعِد َملاِضوِعِه يَوُقللُولَن:إِ  ُ ِفتوْ ِق اّللَّ
ووووَر قُولُوووو ول ِووووَك الَّووووِذينَ أُ  -ِمووووَن اّللَِّ َكووووْي ا   ُ أَْن يَُطهِِ رَِة َعووووذاب  ْم يف اهْلِخوووو يف الووووُدنْيا ِخووووْزي ،َوهلَُ لَّبُْم،هَلُمْ َ ْ يُوووورِِق اّللَّ

وواُللَن لِلُسووْححِل.فَِإْن جوواُ َ  فَووا وونَوُهْم أَ ْحُكْم بوَ َعِظيم .َ َّوواُعلَن لِْلَكووِذِب َأكَّ ُهْم.َوِإنْ يوْ ُهْم ْو أَْعووِرْم َعوونوْ  تُوْعووِرْم َعوونوْ
وووونَوُهْم اِبْلِقْسوووو ووووِ .ِإنَّ فَولَووووْن َيُضووووُروَ  َكووووْي ا .َوِإْن َحَكْمووووحَل فَوووواْحُكْم بَويوْ َ ُيُِ َ  ُُيَكُِِملنَووووَك نَي.وََكيْ ُه اْلُمْقِسووووطِ  اّللَّ

،مُثَّ يَوتَوَللَّوْلَن ِموْن   أَنْوزَْلنَوا التوَّوْلراَة ِفيهوا ُهودى  ل ِوَك اِبْلُموْيِمِننَي.ِإانَّ َك.َوموا أُو ْعوِد ذلِ بوَ َوِعْنَدُهُم التوَّْلراُة ِفيها ُحْكوُم اّللَِّ
،َُيُْكُم ِّبَوا النَِّبيُولَن الَّوِذيَن َأْسوَلُملا،لِلَِّذيَن  نِيُ وا،َوالهوواقُ َونُولر  ُتْحِفظُلا ِموْن ِكتواِب اّللَِّ وَكووانُلا لَن َواأْلَْحبواُر ِ َوا اْسورَّابَّ

ُ فَُأولِ َك ُهوُم  ال  ..َوَمْن َ ْ َُيُْكمْ نا  قَِليمثََ اييت َعَلْيِه ُكَهداَء.َفال خَتَْشُلا النَّاَس َواْخَشْلِن،َو  َتْشَ ُوا آبِ  ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ
ووونَّ ،َواأْلَنْوووَ  اِبأْلَنْووو ِ ْلَعنْيِ ابِ َواْلَعووونْيَ وَن ..وََكتَوْبنوووا َعلَوووْيِهْم ِفيهوووا أَنَّ الووونوَّْفَك اِبلنوَّْفِك،اْلكووواِفرُ  ،َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن،َوالسِِ

.َفَمْن َتَصودََّ  بِوِه فَوُهوَل َكفَّوارَة   نِِ،َواْ؟ُُروَ  ِقصواص   فَُأول ِوَك ُهوُم الظَّواِلُملَن  اّللَُّ ُكوْم ِ وا أَنْووَزلَ َموْن َ ْ ُيَْ ُه ..وَ لَواِبلسِِ
يَل،ِفيووووِه ُهوووودى  لتوَّْلراِة،َوآتَوْينوووواُ  اْ ِ يْووووِه ِمووووَن انْيَ يَدَ ..َوقَوفَّْينووووا َعلووووى آترِِهووووْم بِِعيَسووووى ابْووووِن َمْرمَيَ،ُمَصوووودِِقا  ِلمووووا بَوووو ْنِْ

،َوُمَصوودِِقا  ِلمووا بَوونْيَ يََديْووِه ِمووَن التوَّْلراِة،َوُهوودى  َومَ  ُ ِفيووِه نَي.َولْووَيْحُكْم أَْهووُل اْ ِ لِْلُمتَّقِ     ْلِعظَووَونُلر  يووِل ِ ووا أَنْوووَزَل اّللَّ ْنِْ
ُ فَُأولِ َك ُهُم اْلفاِسُقل  ،ُمَصودِِقا  ِلموا بَونْيَ يََديْوِه ِموَن لَْيَك اْلِكتواَب اِبحلَْ ِِ نْوزَْلنا إِ َن ..َوأَ ..َوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ

نَوُهْم ِ ا أَنْووَزَل ااْلِكتاِب َوُمَهْيِمن ُ،وَ ا  َعَلْيِه ..فَاْحُكْم بَويوْ َ  ِموَن احْلَو ِِ ..ِلُكولِ  َجَعْلنوا  أَْهولاَءُهْم َعمَّوا جواءَ   تَوتَّبِوعْ ّللَّ
ُ َ؟ََعَلُكووْم أُمَّوو    ِبُقلا اْاَووْْياِت،ِإىَل اْسووتَ لُوولَُكْم يف مووا آ ُكووْم فَ لِكووْن لِيَوبوْ وَ اِحووَدة  و ِمووْنُكْم ِكووْرَع   َوِمْنهاجووا .َوَلْل كوواَء اّللَّ

وووووووُتْم ِفيوووووووِه خَتْتَ  يعوووووووا ،فَويُونَوبُِِ ُكْم ِ وووووووا ُكنوْ ووووووونَوُهْم ِ وووووووا أَنْوووووووو..َوأَِن احْ  ِلُفووووووولنَ اّللَِّ َموووووووْرِجُعُكْم مجَِ ُ،َو  تَوتَّبِوووووووْع ُكوووووووْم بَويوْ َزَل اّللَّ
وو..فَووِإنْ ْيووَك  إِلَ أَْهلاَءُهْم،َواْحووَذْرُهْم أَْن يَوْفِتنُوولَ  َعووْن بَوْعووِخ مووا أَنْوووَزَل اّللَُّ  ُ أَْن ُيِصوويبَوُهْم  تَوَللَّووْلا فَوواْعَلْم أَ َّ ا يُرِيووُد اّللَّ

 ِموَن اّللَِّ ُحْكموا  لَِقوْلم  يَوبوْغُولَنف َوَموْن َأْحَسونُ  اِهِليَّو ِ ْكوَم ا؟ْ بِبَوْعِخ ُذنُلِّبِْم،َوِإنَّ َكِثْيا  ِمَن النَّواِس َلفاِسوُقلَن ..أََفحُ 
 «..يُلِقُنلَنف

 د.مشرع واحإله واحد.وخال  واحد.ومالك واحد ..وإذن فحاكم واحد.و وهكذا تتبني القضي  ..
 وا أنوزل  بواع وحكومومتصر  واحد ..وإذن فشوريع  واحودة،ومنهج واحود،وقانلن واحود ..وإذن فطاعو  وات

  ..وهووذا هوول للووم وفسوول اّلِل،فهوول إميووان وإسووالم.أو معصووي  وخووروج وحكووم بغووْي مووا أنووزل اّلِل،فهوول كفوور و 
بلهوا مود واألموم قحم  ..أمو  ّلِل ميثوا  العبواق مجيعوا عليوه،وكما جواء بوه كول الرسول مون عنودالدين كما أخوذ ا
 على السلاء ..

 ن اّلِل.مظهوورمظهوور سوولطا هوول احلكووم  ووا أنووزل اّلِل قون سوولا .فهذا هوول« قيوون اّللِ »و  يكوون بوود أن يكوولن 
 حاكمي  اّلِل.مظهر أن   إله إ  اّلِل.
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نوزل ه مون أن موا أ تنشوأ فحسو « احلكم  ا أنوزل اّللِ »و« قين اّللِ »زم بني وهذ  احلتمي :حتمي  هذا التال
أسوباب هوذ   واحود مون اّلِل خْي  ا يصنع البشر ألنفسهم من مناهج وكرائع وأنظم  وأوضواع.فهذا سوبه

 احلتمي .
ذا تمي  هواس يف حىل واألسوليك هل السبه األول و  الرئيسك.إ ا السبه األول والرئيسك،والقاعدة األو 

.وهوذا هول صوها عمون عدا يو  وخصائالتالزم هك أن احلكوم  وا أنوزل اّلِل إقورار  للهيو  اّلِل،ونفوك هلوذ  األلله
م ّلِل ن ..ا سووووالو عنووووا  ا صووووطالحك كمووووا جوووواءت بووووه األقاي« ا ستسووووالم» عنووووا  اللغوووولي:« ا سووووالم»

،وح  تطليوع احلاكمي وهك السلطان و ..والتجرق عن اقعاء األللهي  معه واقعاء أخا خصائا األللهي ،
 العباق وتعبيدهم ابلشريع  والقانلن.

ذا هوم فسوها بنصوها،إاّلِل ن و  يكفك إذن أن يتخذ البشر ألنفسهم كرائع تشابه كريع  اّلِل.أو حَّت كوريع 
،واع افا هذعوواان لسوولطاناّلِل،إ نسووبلها إىل أنفسهم،ووضووعلا عليهووا كوواراهتم و  يرقوهووا ّلِل و  يطبقلهووا ابسووم
يع  ر لشووو إ  تطبيقوواحلاكميوو ، للهيتووه وبتفوورق  ّبووذ  األللهيوو .التفرق الووذي اوورق العبوواق موون حوو  السوولطان وا

 اّلِل،وتقريرا لسلطانه يف األرم.
ُ فَُأول ِووَك ْم ِ ووا أَنْووو َُيُْكووَوَمووْن  َْ »وموون هووذ  احلتميوو  ينشووأ احلكووم الووذي تقوورر  اهلايت يف سوويا  السوولرة: َزَل اّللَّ

ُ فَُأول« ..»ُم اْلكاِفُرونَ هُ  ُ فَُأول ِوَك َوَمْن َ ْ َُيْكُ « ..»لنَ  الظَّاِلمُ ِ َك ُهمُ َوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ ْم ِ وا أَنْووَزَل اّللَّ
 -سووووبحانه  -ّلِل األللهيوووو   ..ذلووووك أن الووووذين   ُيكموووولن  ووووا أنووووزل اّلِل يعلنوووولن رفضووووهم« ُهووووُم اْلفاِسووووُقلنَ 

فولاههم   يعلنول    ي .يعلنلن هذا الرفخ بعملهم وواقعهم ولولّبذ  األلله -سبحانه  -فراق اّلِل ورفضهم  
 لكفوور والظلوومابالقوورآن  وألسوونتهم.ولغ  العموول واللاقووع أقوولى وأكووث موون لغوو  الفووم واللسووان.ومن مث يصوومهم

هم خاصوو  علوولن ألنفسوواكميتووه املطلقوو  وحووني اححووني يرفضوولن  -والفسوو ،أخذا موون رفضووهم ألللهيوو  اّلِل 
 األللهي  األوىل فيشرعلن للناس من عند أنفسهم ما   ذذن به اّلِل.

 وعلى هذا املع  يتكىء سيا  السلرة ونصلصها اللاضح  الصرُي  كذلك.
عنود  ليت تتلبك بوهرافات اكأن آخر يتناوله سيا  السلرة غْي بناء التصلر ا عتقاقي الصحي ،وبيان ا حن

 لقووك موون اّللِ لطاعوو  والتوأنووه ا عتقوواق الصووحي  وا« الوودين»هوول ا؟اهليوو  وغووْي بيووان معوو  أهوول الكتوواب وأ
 و تبديل.أوحد  يف التحرمي والتحليل،واحلكم  ا أنزل اّلِل وحد  قون تعديل أو هري  

شوو  هووي ء دائها وكذلووك هوول كووأن هووذ  األموو  املسوولم  قورهووا احلقيقووك يف هووذ  األرم وملقفهووا عووا  أعوو
م قيوودهتم ومووا هووعرا  يف ء،وكيوودهم هلووذ  األموو  وهلووذا الوودين وبيووان مووا هووم عليووه موون الضووالل  وا حنوواألعدا

مي القووورآن الكووور   حلضوووهاعليوووه كوووذلك مووون العوووداء للجماعووو  املسووولم  وإمجووواع الكيووود هلوووا ..إووووا املعركووو  الووويت
 .اب؟ماع  املسلم  واليت سب  احلدية عنها يف السلر الثالّ الطلال السابق  .

ن كتاب هذ  األم  هل كتاب اّلِل األخْي للبشر وهل يصود  موا بوني يديوه مون الكتواب يف أصول ا عتقواق إ
يهوويمن علووى كوول مووا سووبقه وإليووه تنتهووك كووريع  اّلِل الوويت  - ووا أنووه هوول الكتوواب األخووْي  -والتصوولر ولكنووه 
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ع اّلِل وموا نسوخه فقود فقود ارتضاها لعباق  إىل يلم الدين فما أقر  من كرائع أهل الكتاب قبله فهل من كور 
اْليَوووووْلَم َأْكَمْلووووحُل َلُكووووْم ِقيَنُكْم،َوأَْاَْمووووحُل َعلَووووْيُكْم »صووووفته هووووذ  وإن كووووان وارقا يف كتوووواب موووون الكتووووه املنزلوووو :

ْسالَم ِقينا    « ..نِْعَميِت،َوَرِضيحُل َلُكُم اْ ِ
،ُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يَدَ »  « ..ُمَهْيِمنا  َعَلْيهِ وَ  اْلِكتاِب ِه ِمنَ يْ َوأَنْوزَْلنا إِلَْيَك اْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ

و أتوأيرة  ولقة مرم،غوْي ومن مث فإن قور هذ  األم  هل أن تكلن اللصوي  علوى البشوري  تقويم العودل يف األ
اي  لقلامو  واللصواتكوالي   كنآن،وغْي انلرة يف إقام  العدل إىل ما أصاّبا أو يصيبها من الناس فهذ  هوك

ا عرة عون منهجهوور  فيوه كووتووأيرة كوذلك ابحنرافوات اهلخوورين وأهولائهم وكوهلاهتم فووال تنحوواهليمنو  ..وغوْي م
 لا :ّلِل وتقوكريعتها ونريقها القلمي  س ضاء أحد أو لتألي  قله وغْي انلرة إ  إىل ا

ِثِِ َوالتوَّْقولى،َو  تَعواَونُلا َوتَعواَونُلا َعلَوى الْوُدوا أَْن تَوْعتَ  حْلَرامِ َو  َاْرَِمنَُّكْم َكَنآُن قَوْلم  أَْن َصُدوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد ا»
َ َكِديُد  َ ِإنَّ اّللَّ  « ..ْلِعقابِ اَعَلى اْ ِمثِْ َواْلُعْدواِن،َواتوَُّقلا اّللَّ

،ُكوَهداَء ابِ » لوى َأ َّ تَوْعِدُللا.اْعوِدُللا ُهوَل عَ  َمنَُّكْم َكوَنآُن قَووْلم  َو  َاْورِ  ْلِقْسو ِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ُكلنُلا قَوولَّاِمنَي ّللَِِّ
َ َخِبْي  ِ ا تَوْعمَ   «.ُللنَ أَقْوَرُب لِلتوَّْقلى،َواتوَُّقلا اّللََّ،ِإنَّ اّللَّ

ونَوُهْم ِ وُمَهْيِمنوا  َعَلْيوِه،فَاحْ وَ  اْلِكتواِب يْوِه ِمونَ َوأَنْوزَْلنا إِلَْيَك اْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ ُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يَدَ  » ُ ُكْم بَويوْ ا أَنْووَزَل اّللَّ
 « ..َو  تَوتَِّبْع أَْهلاَءُهْم َعمَّا جاَءَ  ِمَن احلَْ ِِ 

ُ،َو  تَوتَّبِوْع أَْهلاءَ » وونَوُهْم ِ وا أَنْوووَزَل اّللَّ ُ إِلَْيَك.فَووِإْن ْن يَوْفِتنُوولَ  َعوْن بَوْعووخِ أَ اْحووَذْرُهْم ُهْم،وَ َوأَِن اْحُكوْم بَويوْ  موا أَنْوووَزَل اّللَّ
ُ أَْن ُيِصيبَوُهْم بِبَوْعِخ تَوَللَّْلا فَاْعَلمْ  ا يُرِيُد اّللَّ  «.ِسُقلنَ ِثْيا  ِمَن النَّاِس َلفاْم،َوِإنَّ كَ نُلّبِِ ذُ  أَ َّ

وصووواحب   ن األخوووْيومووون مقتضووويات أن هوووذ  األمووو  هوووك واريووو  الرسوووا ت وصووواحب  الرسوووال  األخْية،والووودي
رائضوه فومون يتخوذون  ا الودينن يكفرون ّبذاللصاي  والقلام  على البشري  ّبذا الدين األخْي ..أ  تتلىل م

 ا هووووك أموووو   ورسوووولله.فإنني ابّللِ وكووووعائر  هووووزوا ولعبا.إ ووووا تتوووولىل اّلِل ورسوووولله،و  تووووركن إىل و يوووو  غووووْي املوووويم
املوونهج  ؟ديدة،وّبووذاا  العقيوودة ّبووذ« أموو »بعقيوودهتا    نسووها،و   رضووها،و   لروتهتووا ا؟اهليوو .إ ا هووك 

 الرسال  األخْية ..وهذ  هك آصرة التجمع اللحيدة:الرابين،وّبذ  
ْم،َوأَْاَْمووحُل َعلَوووْيُكْم َأْكَمْلووحُل َلُكوووْم ِقيَنكُ  ِن.اْليَوْلمَ اْخَشووولْ اْليَوووْلَم يَووِ َك الَّوووِذيَن َكَفووُروا ِموووْن ِقيووِنُكْم فَوووال خَتَْشووْلُهْم وَ »

ْسالَم ِقينا    « ..نِْعَميِت َوَرِضيحُل َلُكُم اْ ِ
،َوَموووْن يوَ أَ بَوْعُضوووُهْم  ْولِيووواءَ ِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا اْليَوُهووولَق َوالنَّصوووارى أَ اي أَيُوَهوووا الَّووو» ُْم ِموووْنُكْم فَِإنَّوووُه ْولِيووواُء بَوْعخ  تَووووَلهلَّ

َ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ  ُهْم،ِإنَّ اّللَّ  « ..ِمنوْ
ُ َوَرُسووللُُه َوالَّووِذيَن آَمنُوول  » ووا َولِووُيُكُم اّللَّ َ يُوْيتُوولَن الزَّكوواَة َوُهوومْ وَ  الصَّووالَة ِقيُموولنَ يُ ا الَّووِذيَن ِإ َّ  راِكعُوولَن.َوَمْن يَوتَوووَللَّ اّللَّ

 « ..َوَرُسلَلُه َوالَِّذيَن آَمُنلا فَِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهُم اْلغالُِبلنَ 
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َوووُذوا ِقيووونَ » اْلِكتووواَب ِموووْن قَووووْبِلُكْم  ا  ِموووَن الَّوووِذيَن أُوتُووولاا  َوَلِعبوووُزو ُكْم ُهووواي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا الَّوووِذيَن اختَّ
ووُتْم ُمووْيِمِننَي،وَ  َ ِإْن ُكنوْ َووُذوها ُهووَقيْوووُتْم ِإىَل ِإذا انَواْلُكفَّوواَر أَْولِيوواَء،َواتوَُّقلا اّللَّ ُووْم قَوووْلم     الصَّووالِة اختَّ ُزوا  َوَلِعبا ،ذلِووَك  َِوَّ

 « ..يَوْعِقُللنَ 
 « ..َديْوُتمْ  ِإَذا اْهتَ ْن َضلَّ ِذيَن آَمُنلا َعَلْيُكْم أَنْوُفَسُكْم،  َيُضرُُكْم مَ اي أَيُوَها الَّ »

مووا ر يوو  احلوو  ك  يريوودون أمووا أعووداء هووذ  األموو  فهووم أعووداء اهلدى،وأعووداء موونهج اّلِل الصووحي  قائمووا.وهم 
   املسووولم  أنلى األموووعأووووم   يريووودون تووور  العوووداء املسوووتحكم يف قلووولّبم هلوووذا احلووو  مووون قبووول ومووون بعووود.و 
لهلا وقينهوووا ا ومووون رسوووتعووورفهم علوووى حقيقوووتهم،من  رحهوووم القووودمي موووع رسووول اّلِل ومووون مووولقفهم ا؟ديووود منهووو

ُ ِميثوواَ  بَووِب ِإْسوورائِيَل َوبَوَعْثنووا  » القوولمي: ُهُم ايْووِمووَوَلَقووْد َأَخووَذ اّللَّ ُ:إِ  َبْ َعَشوورَ نوْ ْمووُتُم يِنِ َمَعُكْم.لَووِ ْن أَقَ نَِقيبووا  َوقوواَل اّللَّ
ُتْم ِبُرُسِلك،َوَعزَّْرُاُلُهمْ  ُتُم الزَّكووووووواَة،َوآَمنوْ فَِِرنَّ َعوووووووْنُكْم َسووووووويِِ اِتُكْم  قَوْرضوووووووا  َحَسووووووونا ،أَلُكَ َرْضوووووووُتُم اّللََّ ،َوأَقوْ الصَّوووووووالَة،َوآتَويوْ
 السَّوِبيِل.فَِبما نَوْقِضوِهْم  فَوَقْد َضلَّ َسلاءَ ْنُكمْ ْعَد ذِلَك مِ َفَر بوَ كَ َوأَلُْقِخَلنَُّكْم َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر.َفَمْن  
ا ذُِكِووُروا بِووِه.َو  تَووزاُل َتطَّلِووُع ِعِه،َوَنُسوولا َحظ ووا ِ َّووَعووْن َملاضِ  ْلَكلِوومَ ِميثوواقَوُهْم َلَعنَّاُهْم،َوَجَعْلنووا قُولُوولَّبُْم قاِسووَي  ،ُُيَرُِِفلَن ا

ُهْم.فَووو ُهْم ِإ َّ قَلِووويال  ِمنوْ ُهْم َواْصوووفَ َعلوووى خائِنَووو   ِمووونوْ وووْ ،ِإنَّ اْعُ  َعووونوْ َ ُيُِ َن الَّوووِذيَن قووواُللا:ِإانَّ ُه اْلُمْحِسوووِننَي ..َوِمووو اّللَّ
ونَوُهُم الْ بوَ َريْنوا َنصوارى َأَخوْذان ِميثاقَوُهْم،فَوَنُسولا َحظ وا ِ َّووا ذُِكِوُروا بِوِه فََأغْ  ىل يوَوْلِم اْلِقياَموِ  َوَسووْلَ  َعووداَوَة َواْلبَوْغضواَء إِ يوْ

ُ ِ ا كانُلا َيْصنَوُعلنَ يُونَوبِِ ُوهُ   «.ُم اّللَّ
ُكْم ُمُللكوا ،َوآ ُكْم موا يُكْم أَنِْبيواَء،َوَجَعلَ ْذ َجَعوَل فِوْيُكْم،إِ َوِإْذ قاَل ُملسى لَِقْلِمِه:اي قَووْلِم اذُْكوُروا نِْعَموحَل اّللَِّ َعلَو »

َسووُمقَ َ ْ يوُووْيِت َأَحوودا  ِمووَن اْلعوواَلِمنَي.اي قَوووْلِم اْقُخلُوولا اأْلَْرَم الْ  ُ َلُكووْم َو  كَ َ  الَّوويِت  دَّ ْرتَووُدوا َعلووى أَْقابرُِكووْم توَ تَووَه اّللَّ
َقِلُبلا خاِسرِيَن.قاُللا:اي ُملسى ِإنَّ ِفيها قَوْلما  َجبَّارِينَ  ْنها،فَوِإْن َحُْرُجولا ِمْنهوا ُخَلها َحوَّتَّ َحُْرُجولا مِ  َلْن نَودْ ،َوِإانَّ فَوتَونوْ

ِإذا َقَخْلُتُموولُ  فَووِإنَُّكْم ُللا َعلَووْيِهُم اْلبوواَب فَووْيِهَمووا:اْقخُ  َعلَ َن الَّووِذيَن َحوواُفلَن أَنْوَعووَم اّللَُّ فَووِإانَّ قاِخُللَن.قوواَل َرُجووالِن ِموو
وُتْم ُمْيِمِننَي.قواُلل  نْوحَل اُمولا ِفيها.فَاْذَهوْه أَ ْن نَوْدُخَلها أَبَودا  موا قسوى ِإانَّ لَوا:اي ُمل غالُِبلَن،َوَعَلى اّللَِّ فَوتَولَكَُّللا ِإْن ُكنوْ

َننووووووا وَ نَوْفِسوووووك َوأَ   ِإ َّ َوَربُوووووَك َفقووووواِتال،ِإانَّ هاُهنووووووا قاِعوووووُدوَن.قاَل:َربِِ ِإيِنِ   أَْملِووووووكُ  بَووووونْيَ اْلَقووووووْلِم ِخووووووك فَوووووافْوُرْ  بَويوْ
ا حُمَرََّموو   َعلَووْيِهْم أَْربَعِوونَي َسووَن   يَ  ِمووْن « ..»ْلِم اْلفاِسووِقنيَ ِم فَووال َشَْس َعلَووى اْلَقوو يف اأْلَرْ ِتيُهوولنَ اْلفاِسووِقنَي.قاَل:فَِإوَّ

ووا قَوتَوولَ ْو َفسوواق  يف اأْلَْرِم فَ  نَوْفووك  أَ  بِغَووْْيِ َأْجووِل ذلِووَك َكتَوْبنووا َعلووى بَووِب ِإْسوورائِيَل أَنَّووُه َمووْن قَوتَووَل نَوْفسووا   النَّوواَس  َكَأ َّ
يعا  ..َوَلقَ  ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعا  َوَمْن َأْحياها َفَكَأ َّ ُهْم بَوْعوَد ذلِوَك يف ا اِبْلبَويِِناِت،مُثَّ ِإنَّ ُرُسُلنْم ْد جاَءهتُْ مجَِ  َكثِوْيا  ِمونوْ

 « ..اأْلَْرِم َلُمْسرُِفلنَ 
َوَ ْ توُووْيِمْن قُولُوولُّبُْم َوِمووَن  لا:آَمنَّووا ِ َفْوولاِهِهمْ لَّووِذيَن قالُ ،ِمَن ااي أَيُوَهووا الرَُّسوولُل   َُيْزُنْووَك الَّووِذيَن ُيسووارُِعلَن يف اْلُكْفوورِ 

ِد َملاِضوووِعِه،يَوُقلُللَن ِإْن فُووولَن اْلَكلِوووَم ِموووْن بَوْعوووتُلَ ،ُُيَرِِ  ذَْ ِذيَن هاُقوا.َ َّووواُعلَن لِْلَكوووِذِب،َ َّاُعلَن لَِقوووْلم  آَخووورِيَن  َْ الَّووو
نَوَتهُ ِق اّللَُّ أُوتِيُتْم هذا َفُخُذوُ ،َوِإْن  َْ تُوْيتَوْلُ  فَاْحَذُروا.َوَمْن يُرِ  اّللَِّ َكوْي ا .أُولِ َك الَّوِذيَن َ ْ يُورِِق  ِمونَ   فَوَلْن َاِْلَك لَوهُ  ِفتوْ
ووَر قُولُوولَّبُْم،هَلُْم يف الووُدنْيا ِخووْزي ،َوهَلُمْ  ُ أَْن يَُطهِِ وواُللَن لِلُسووْححِل ب  َعِظيم .َ َّوواُعلَن لِلْ ِخوورَِة َعووذايف اهْل  اّللَّ َكووِذِب َأكَّ

 « .....إخل
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ْن قَوْبوووُل َوأَنَّ َأْكثَوووورَُكْم ِموووَل إِلَْينا،َوموووا أُنْوووزَِل ،َوموووا أُنْوووزِ ّللَِّ نَّوووا ِإ َّ أَْن آَمنَّوووا ابِ قُوووْل:اي أَْهوووَل اْلِكتووواِب َهوووْل تَوْنِقُمووولَن مِ »
ف افاِسووُقلَنف ُقْل:َهووْل أُنَوبِِووُ ُكْم ِبَشوورِ  ِمووْن ذلِووَك َمثُلبَوو   ِعْنووَد  ُ َوَغِضووَه َعَلْيووهِ  ْن َلَعنَووهُ َمووّللَِّ ُهُم اْلِقووَرَقَة اّللَّ ،َوَجَعَل ِموونوْ
 ..«. ِء السَِّبيلِ ْن َسلاعَ َواْاَنازِيَر،َوَعَبَد الطَّاُغلَت ..أُولِ َك َكر  َمكاان  َوَأَضُل 

ْكُتُموولَن.َوَترى َكثِووْيا  يَ  أَْعلَووُم ِ ووا كووانُلا ا بِووِه َواّللَُّ  َخَرُجوول َوِإذا جووا ُُكْم قوواُللا آَمنَّا،َوقَووْد َقَخلُوولا اِبْلُكْفووِر َوُهووْم قَوودْ  »
ُهْم يُ  نُِيلَن َواأْلَْحبواُر ْعَمُللَن  َلْل  يَوْنهاهُ يوَ  ما كانُلا .لَِبْ كَ سارُِعلَن يف اْ ِمثِْ َواْلُعْدواِن،َوَأْكِلِهُم الُسْححلَ ِمنوْ ُم الرَّابَّ

مْثَ َوَأْكِلِهووووووُم الُسووووووْححَل  لَبِووووووْ َك مووووووا كووووووانُلا يَ  ُلللَوووووو  .ُغلَّحْل  َمغْ ْليَوُهلُق:يَووووووُد اّللَِّ ا  َوقالَووووووحِل ْصوووووونَوُعلنَ َعووووووْن قَوووووووْلهِلُِم اْ ِ
ُهْم شواُء.َولََيزِ ْيوَ  يَ كَ أَْيِديِهْم،َولُِعُنلا ِ ا قواُللا  بَوْل يَوداُ  َمْبُسولنَتاِن يُوْنِفوُ    ا أُنْوزَِل إِلَْيوَك ِموْن َربِِوَك مويَدنَّ َكثِوْيا  ِمونوْ

نَوُهُم اْلَعداَوَة َواْلبَوْغضاَء إِ  ُ َوَيْسوَعْلَن  ،ُكلَّما أَْوقَوُدوا انرا  اْلِقياَمو ِ ِم ىل يَولْ نُْغياان  وَُكْفرا  َوأَْلَقْينا بَويوْ لِْلَحوْرِب أَْنَفَأَهوا اّللَّ
ُ   ُيُُِه اْلُمْفِسِدينَ   «.يف اأْلَْرِم َفساقا ،َواّللَّ

يَل راَة َواُقْل:اي أَْهَل اْلِكتاِب َلْسُتْم َعلى َكْكء  َحَّتَّ تُِقيُملا التوَّلْ »  َربُِِكْم.َولََيزِيوَدنَّ َكثِوْيا  ِمونْ  ما أُْنزَِل إِلَوْيُكمْ وَ ْ ِْنِْ
ُهْم ما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك نُْغياان  وَُكْفرا ،َفال شَْ   « ..ْلكاِفرِينَ اى اْلَقْلِم َس َعلَ ِمنوْ

بُلا هَتْولى أَنوْ َرُسولل  ِ وا    موا جواَءُهمْ ال  ُكلَّ َلَقْد َأَخْذان ِميثاَ  بَوِب ِإْسورائِيَل َوأَْرَسوْلنا إِلَوْيِهْم ُرُسو» ُفُسوُهْم َفرِيقوا  َكوذَّ
نَووو   فَوَعُمووولا َوَصووو ُهْم  َعلَوووْيِهْم.مُثَّ َعُمووو  َب اّللَُّ ُملا.مُثَّ َوَفرِيقوووا  يَوْقتُوُللَن.َوَحِسوووُبلا َأ َّ َتُكووولَن ِفتوْ لا َوَصوووُملا ..َكثِوووْي  ِمووونوْ

ُ َبِصْي  ِ ا يَوْعَمُللنَ   «...َواّللَّ
لا .ذلِوووووَك ِ وووووا َعَصوووووْلا وَكوووووانُ بْوووووِن َمْرميََ ِعيَسوووووى اْن بَوووووِب ِإْسووووورائِيَل َعلوووووى ِلسووووواِن قاُوَق وَ لُعِوووووَن الَّوووووِذيَن َكَفوووووُروا ِمووووو »

ُهْم يَوتَولَ ْفَعلُووووولَن.تَ انُلا يوَ يَوْعتَوووووُدوَن.كانُلا   يَوَتنووووواَهْلَن َعوووووْن ُمنَكووووور  فَوَعلُووووولُ .لَِبْ َك موووووا كووووو لَّوووووْلَن الَّوووووِذيَن  رى َكثِوووووْيا  ِمووووونوْ
ُ َكَفُروا،لَِبْ َك ما َقدَّمَ   كوانُلا يُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ ذاِب ُهوْم خالِوُدوَن.َوَللْ ،َويف اْلَعوَلْيِهمْ عَ حْل هَلُْم أَنْوُفُسُهْم:أَْن َسِخَ  اّللَّ

ُهمْ  َكِثْي َوالنَِّلِِ َوما أُْنزَِل إِلَْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولِياَء.َولِكنَّ   « ..فاِسُقلنَ  ا  ِمنوْ
 َمووَلقَّة  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا الَّووِذيَن .َولََتِجَدنَّ أَقْوووَرَّبُمْ  َأْكوورَُكلاالَّووِذينَ  َعووداَوة  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا اْليَوُهوولَق وَ لََتِجووَدنَّ َأَكوودَّ النَّوواسِ »

يِسنَي َورُْهباان  وَ  ُهْم ِقسِِ ُمْ قاُللا:ِإانَّ َنصارى .ذِلَك ِ َنَّ ِمنوْ  ..إخل.« ِثُونَ    َيْسَتكْ َأوَّ
ع بصوف  خاصو  مو املشوركنيو   علوى أعوداء ا؟ماعو  املسولم  وال كيوز فيهوا علوى اليهولق وهذ  احلمل  الكاكوف

 :   السلرةإكارات إىل املنافقني والنصارى أحياان،تيقي بنا إىل كأن آخر  ا تعا؟ه هذ
 لم ،يف  األمو  املسوعوا  ملقوتإوا تعا  ملقفا حاضرا يف حياة ا؟ماع  املسلم  يف املدين  يلموذا  ..كموا 

يوو  موون يوو  فوو ة  رحن  ففووك أ رحهووا كلووه عووا  املعسووكرات املعاقيوو  هلووا ..وإوووا هلووك هووك ..علووى موودار الزمووا
 حياة ا؟ماع  املسلم  يف املدين  تنزلحل هذ  السلرةف

يف  يف احلديبيوو  ووا نزلوحليف رواايت كثوْية أن هوذ  السولرة نزلوحل بعوود سولرة الفوت  ..وسولرة الفووت  معورو  أ
 الثالثووو ،اليت دا اهليووو عووومووون اهلجووورة ..ويف بعوووخ هوووذ  الووورواايت أووووا نزلوووحل مووورة واحووودة فيموووا  العووام السووواقس

   العاكرة ..اع يف السنفإوا نزلحل يف حج  اللق...« اْليَوْلَم َأْكَمْلحُل َلُكْم ِقيَنُكْم »فيها:
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ن السوولرة نزلووحل ولكوون املراجعوو  امللضوولعي  للسوولرة مووع أحووداّ السووْية تكوواق تنفووك هووذ  الروايوو  الوويت تقوولل:إ
فضووال علووى أن هنووا  حاقيوو  موون حوولاقّ السووْية يف غووزوة بوودر،تقطع  ن اهلايت « الفووت »بكاملهووا بعوود 

مووون قخووولل األرم املقدسووو ،كانحل معروفووو   -عليوووه السوووالم  -اااصووو   لقووو  بوووب إسووورائيل موووع ملسوووى 
وِد بْوِن َعْمور   ،َعْن أَبِيوِه،َعْن َجودِِِ ،قَاَل:َخرََج للمسلمني قبل غزوة بدر يف السن  الثاني  اهلجري .َعْن حُمَمَّ و اللَّْيثِوكِِ

ِإىَل بَوووْدر ،َحَّتَّ ِإَذا َكووواَن اِبلرَّْوَحووواِء َخطَوووَه النَّاَس،فَوَقووواَل:َكْيَ  تَووووَرْوَن ف قَووواَل أَبُووول َبْكووور :اَي َرُسووولَل َرُسووولُل هللِا 
ُوووْم ِبَكوووَذا وََكوووَذا،قَاَل:مُثَّ َخطَوووَه النَّ  اَس،فَوَقووواَل:َكْيَ  تَووووَرْوَن ف فَوَقووواَل ُعَموووُر ِمثْوووَل قَووووْلِل َأيب َبْكووور  ،مُثَّ هللِا،بَوَلَغنَوووا َأوَّ

اَن تُرِيُد،فَوَلالَِّذي َأْكَرَمَك َوأَنْوَزَل َعَلْيوَك اْلِكتَو اَب َموا َسوَلْكتُوَها َخَطَه،فَوَقاَل:َما تَوَرْوَن ف فَوَقاَل َسْعُد ْبُن ُمَعاذ :إايَّ
ِ ْن ِسووْرَت َحووَّتَّ َشْيتَ بوَووْرَ  اْلِغَموواِق ِمووْن ِذي مَيَوون  لََنِسووْيَنَّ َمَعووَك،َو َ َنُكوولُن َكاَلَّووِذيَن قَوواُللا قَووُ ،َو َ ِ  ِّبَووا ِعْلم ،َولَوو

 ِإانَّ َك فَوَقواِتالَ ِلُملَسى ِمْن َبِب ِإْسرَائِيَل:اْذَهْه أَْنحَل َوَربُوك فَوَقواِتاَل،ِإانَّ َهاُهنَوا قَاِعوُدوَن،َوَلِكِن اْذَهوْه أَنْوحَل َوَربُو
ُ إِلَْيوووك َغْْيَُ ،فَووواْنظَُر الَّوووِذي َأْحووودَ  َّ اّللَّ ُ إِلَْيوووَك َمَعُكَموووا ُمتَِّبُعلَن،َوَلَعلَّوووَك أَْن َتُكووولَن َخَرْجوووحَل أَلْمر ،َوَأْحوووَد َّ اّللَّ

ْن ِكوووْ حَل،َوُخْذ ِموووْن فَووواْمِخ َلُه،َفِصوووْل ِحبَووواَل َموووْن ِكوووْ حَل،َواْقَطْع ِحبَووواَل َموووْن ِكْ حَل،َوَسووواِ ْ َموووْن ِكوووْ حَل،َوَعاِق َمووو
،َوِإنَّ فَ  رِيق وووا ِموووَن أَْمَلالِنَوووا َموووا ِكوووْ حَل ،فَونَووووَزَل اْلُقوووْرآُن َعلَوووى قَووووْلِل َسوووْعد :}َكَما َأْخَرَجوووك َربُوووَك ِموووْن بَوْيتِوووَك اِبحْلَووو ِِ

َوووا َخووورََج  يُرِيوووُد َغِنيَموووَ  َموووا َموووَع َأيب َرُسووولُل هللِا اْلُموووْيِمِننَي َلَكوووارُِهلَن{ ِإىَل قَوْللِوووِه:}َويَوْقَطَع َقابِوووَر اْلَكووواِفرِيَن{ َوِإ َّ
ُ لَِنِبيِِِه اْلِقَتالَ  َّ اّللَّ  ...698ُسْفَياَن،فََأْحَد

يوووه اهلايت حل الوووذي نزلوووحل فيف ذلوووك اللقووو -أموووا املراجعووو  امللضووولعي  فتصووولر امللقووو   نوووه كانوووحل لليهووولق 
موولقفهم  ى هووذ  احلملوو  لكشوو لة ونفوولذ وعموول يف املدينوو ،ويف الصوو  املسوولم  ووا اقتضووقوو -اااصوو  ّبووم 

 وإبطال كيدهم.
طهوورت األرم د ،وقوود توهووذ  القوولة وهووذا النفوولذ كوواان قوود تضوواء   بعوود وقعوو  بووب قريظوو ،عقه غووزوة اان

  موا يودعل بعود احلديبيو يكن هلوم من القبائل الثالّ اليهلقي  القلي :بب قينقاع،وبب النضْي وبب قريظ .فلم
عوود هلووا يد انتهووحل و  لسوولمي  قوواحلوود.مث لقوود كانووحل فوو ة املهاقنوو  معهووم وااطوو  ا إىل العنايوو  بشووأوم إىل هووذا

ُهْم ى خائِنَوو   ِموولِووُع َعلووَو  تَووزاُل َتطَّ »ملضووع بعوود الووذي بوودا منهم.فقوولل اّلِل تعوواىل لنبيووه الكوورمي: يال  ِإ َّ قَلِوو -نوْ
ُهْم  ُهْم َواْصووَفْ  فَوو -ِمونوْ  عوورام احلكووم بيوونهم أو ة.وكووذلك أموور  اب  بوود سوواب  علووى هووذ  الف  ..« اْعُ  َعوونوْ

 عنهم ..
ة الفووت  بعوود سوولر  وموون هووذ  املالحظووات يوو ج  لوودينا أن مطووالع السوولرة وبعووخ مقانعهووا هووك الوويت نزلووحل

  « ُكوْم ِقيوَنُكمْ لَ َأْكَمْلوحُل  ْليَووْلمَ ا»بينما نزلحل مقانع منها قبل ذلك،كما أن اهلي  اليت فيهوا قولل اّلِل تعواىل:
لسوولرة   ال.وأن اد نزلووحل بعوود ذلك.فقوود كانووحل آخوور مووا نووزل موون القوورآن علووى أرجوو  األقوول بوود أن تكوولن قوو

 تنزل كلها مرة واحدة كما جاء يف إحدى الرواايت.
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،نقولل 701وتقودمي سولرة النسواء ،700وتقودمي سولرة آل عموران ،699وكما قلنا من قبل يف تقدمي سلرة البقورة 
  املسووولم ،مع أعوووداء هوووذ  ا؟ماع ،وأعوووداء قينهوووا،ويف هنوووا عووون املعركووو  الووويت كوووان القووورآن حلضوووها،اب؟ماع

مقووودمتهم اليهووولق واملشوووركلن واملنافقلن،وذلوووك موووع بنووواء التصووولر ا سوووالمك يف نفووولس املووويمنني وموووع تنظووويم 
اجملتمع ا سالمك ابلتلجيهات والتشريعات ..كل ذلك يف وقحل واحود ويف مونهج واحود ويف نفوك واحود  

وأنووه هوول موونهج احليوواة وأن « الوودين»ة التلحيوود موون كوول غبا.وبيووان معوو  وأهووم قلاعوود البنوواء:ختليا عقيوود
احلكم  ا أنزل اّلِل وحد ،والتلقك يف ك لن احليواة كلهوا مون اّلِل وحود  هول ا ميوان،وهل ا سوالم وبغوْي هوذا 

 ابألللهيووو  وخبصوووائا األللهيووو   يوووة   -سوووبحانه  -  يكووولن هنوووا  تلحيووود ّلِل.فتلحيووود اّلِل هووول إفوووراق  
يكلن له فيها كريك.واحلاكمي  والتشريع للناس من خصائا األللهي ،كتعبيدهم ابلعبواقة الشوعائري  سولاء 

 بسلاء ..وهذ  السلرة أكد تركيزا على هذ  النقط  كما أسلفنا ..
عا؟هووا هووذ  تات الوويت ومووع تقووارب امللضوولعات الوويت تعا؟هووا السوولر الطوولال الووثالّ السووابق  مووع امللضوولع

لالهلووا وجلهووا و « كخصوويتها»كوول سوولرة فإنووه تبقووى ل -مووا يبوودو موون هووذا ا سووتعرام السووريع ك  -السوولرة 
ا ونولع تسولطها عليهو لاء الويتوأسللّبا اااص يف معا؟  هذ  امللضولعات،والزوااي الويت تعا؟هوا منها،واألضو

 ص.اابعها اانكل سلرة ااما ويثز « كخصي »املييرات امللحي  املصاحب  للعرم  ية تتميز 
لوويت ام الشوورعي  الووك األحكووذوالطووابع البووارز هلووذ  السوولرة هوول نووابع التقريوور واحلسووم يف التعبووْي ..سوولاء يف 
سولرة  غوْي هوذ  الد تتخوذ يفقوتقتضك بطبيعتها التقرير واحلسم يف القورآن كلوه أو املبواقئ والتلجيهوات،اليت 
طووابع العووام ي ،وهل الالتقريوور الوودقصوولرا أخوورى ولكنهووا يف هووذ  السوولرة تقوورر يف حسووم وصوورام  يف أسووللب 

ثز نووسوعنا إ  أن يسولرة   املميوز لشخصوي  السوولرة ..مون بودئها إىل منتهاها.وقبوول أن ننهوك هوذا التقوودمي لل
ْلوووووحُل َلُكوووووْم ْلَم َأْكمَ اْليَوووووو»موووو :احلقيقوووو  الووووويت تتضووووومنها اهليوووو  الثالثووووو  منهوووووا ..فوووووإن قوووولل اّلِل سوووووبحانه هلوووووذ  األ

ْسالمَ ِقيَنُكْم،َوأَْاَْمحُل عَ   « .. ِقينا  َلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيحُل َلُكُم اْ ِ
تباناهتووووا كوووورائع ار يتضوووومن تلحيوووود املصوووودر الووووذي تتلقووووى منووووه هووووذ  األموووو  موووونهج حياهتووووا ونظووووام جمتمعها،و 

ريعي  لتعبديو  والتشووا قيو  عتقاومصاحلها إىل يلم القيام ،كما يتضومن اسوتقرار هوذا الودين بكول جزئياتوه ا 
 ار  كلوووه ألنوووهفيوووه كإنكووو فيهوووا و  تغيوووْي فقووود اكتمووول هوووذا الووودين ومت وانتهوووى أمر .وتعوووديل كوووكءفووال تعوووديل 

ه كلوه إىل موا العودول عنوفيوه ..أ إنكار ملا قرر  اّلِل من اامه وكماله وهذا ا نكار هل الكفر الوذي   جودال
يف  -حانه سوووووب -مووووونهج آخر،ونظوووووام آخر،وكوووووريع  أخووووورى فوووووال ُيتووووواج منوووووا إىل وصووووو ،فقد وصوووووفه اّلِل 

 ملستزيد .. -بحانه س -السلرة.و  زايقة بعد وص  اّلِل 

                                                 
  () السيد رمحه هللامن ا؟زء األول. 33 - 31ص  - 699
 ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء الثالة. 359 - 350ص   - 700
 ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء الرابع. 571 - 554ص   - 701
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د،وكوووريع  خالووودة.وأن هوووذ  الصووولرة الووويت أنوووه قيووون خال -للجووودال فيوووه   وووا   جموووال -إن هوووذ  اهليووو  تقووورر 
 مووان ولوويك لكووليع  كوول ز رضوويها اّلِل للمسوولمني قينووا هووك الصوولرة األخووْية ..إوووا كووريع  ذلووك الزمووان وكوور 

س ا اّلِل للنوواحل،ورضوويه،و  لكوول عصوور قيوون ..إ ووا هووك الرسووال  األخووْية للبشوور،قد اكتملووحل وازمووان كووريع 
 هووووووذا  تووووووال  يفقينووووووا.فمن كوووووواء أن يبوووووودل،أو ُيوووووولر أو يغووووووْي،أو يطوووووولر  إىل آخوووووور هووووووذ  التعبووووووْيات الوووووويت

ْسالِم قِ ..»الزمان،فليبت  غْي ا سالم قينا  َتِ  َغْْيَ اْ ِ  «.ْنهُ َل مِ ْن يُوْقبَ ينا  فَولَ َوَمْن يَوبوْ
حليوواة  انظموو  لنشوواط شوورائع املإن هووذا املوونهج ا هلووك املشووتمل علووى التصوولر ا عتقاقي،والشووعائر التعبدي ،وال

تقوك وتتطولر نوار  وتر كله ُيكم ويصر  ويهيمن على نشاط احلياة كله وهول يسوم  للحيواة  ن تنمول يف إ
 عني ..ر رسال  للبشر أمجقون خروج على أصل فيه و  فرع،ألنه هلذا جاء،وهلذا كان آخ

بيعووو  كوون يعووب أن ن فوورع ولإن تطوولر احليوواة يف لوول هووذا املووونهج   يعووب جمافاهتووا أو إ اهلووا ألصوول فيوووه و 
لر يف طوتويعب أن كول املنهج هتلي كل ا مكانيات اليت تسع ذلك التطلر بال خوروج علوى أصول أو فورع.

 وهوول يضووع هووذا -عليووه    يكوون حفووى -سووبحانه  - احليوواة كووان حمسوولاب حسووابه يف ذلووك املوونهج ألن اّللِ 
أن هنووووا  رات سووووتقع،و أن هنووووا  تطوووول  -املوووونهج يف صوووولرته األخووووْية،ويعلن إكمالووووه وارتضوووواء  للنوووواس قينووووا 

ذا ن يكووولن هوووأحاجوووات سوووتثز،وأن هنوووا  مقتضووويات سوووتتطلبها هوووذ  التطووولرات واحلاجوووات.فال بووود إذن 
ر موون هووذ  ذا يف أمووهووا قوودر اّلِل حوو  قوودر  موون يظوون غووْي املوونهج قوود احتوولى هووذ  املقتضوويات مجيعووا ..وموو

 األملر ..
 وّبذا ننهك هذا التقدمي العام اجململ للسلرة،وأنخذ يف التفصيل ..
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 [11إل   1(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  ا ول 

 م موعة من الاشريمات والاوجيهات

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
  

َغوْْيَ حمُِلِِوك الصَّوْيِد َوأَنْووُتْم   َّ موا يُوْتلوى َعلَوْيُكمْ أْلَْنعواِم إِ ايَموُ  ّبَِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا أَْوفُولا اِبْلُعُقولِق أُِحلَّوحْل َلُكوْم } 
َ َُيُْكوووُم موووا يُرِيوووُد ) وووْهرَ َر اّللَِّ وَ لا   هُِلُووولا َكوووعائِ ( اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووو1ُحووورُم  ِإنَّ اّللَّ   احْلَوووراَم َو  اهْلَوووْدَي وَ    الشَّ

تَوغُوولَن َفْضووال  ِمووْن رَ  وونَي اْلبَوْيووحَل احْلَووراَم يَوبوْ ِوومْ اْلَقالئِووَد َو  آمِِ ُقوا َو  َاْوورَِمنَُّكْم َكووَنآُن َوِإذا َحَلْلووُتْم فَاْصووطا َورِْضوولاان   ّبِِ
لا َعلَوى اْ ِمثِْ َواْلعُوْدواِن  َوالتوَّْقولى َو  تَعواَونُ لَوى الْوِثِِ عَ اَونُلا أَْن تَوْعتَوُدوا َوتَعو قَوْلم  أَْن َصُدوُكْم َعِن اْلَمْسوِجِد احْلَورامِ 
َ َكوووِديُد اْلِعقووواِب ) َ ِإنَّ اّللَّ ُم َوحَلْوووُم اْاِنْ ( ُحِرَِموووحْل َعلَووويْ 2َواتوَُّقووولا اّللَّ تَوووُ  َوالووودَّ  ِهووولَّ لِغَوووْْيِ اّللَِّ بِوووهِ زِيوووِر َوموووا أُ ُكُم اْلَميوْ

ووووُبُع مووووا َأَكوووولَ َواْلُمْنَخِنَقووووُ  َواْلَمْلقُوووولَذُة َواْلُمَ َقِِيَووووُ  َوالنَِّطيَحووووُ  وَ  ووووُتْم َومووووا إِ  السَّ يوْ بِووووَ  َعلَووووى الُنُصووووِه َوأَْن ذُ  َّ مووووا ذَكَّ
ْلِن اْليَوووْلَم َأْكَمْلووحُل ْلُهْم َواْخَشوو فَووال خَتَْشووْن ِقيووِنُكمْ ِمووَفووُروا كَ َتْستَوْقِسووُملا اِبأْلَْز ِم ذِلُكووْم ِفْسوو   اْليَوووْلَم يَووِ َك الَّووِذيَن  

َغووْْيَ ُمَتجوواِن   ِ ِمثْ   ِن اْضووطُرَّ يف َرَْمَصوو   ِقينووا  َفَمو ْسووالمَ َلُكوْم ِقيووَنُكْم َوأَْاَْمووحُل َعلَووْيُكْم نِْعَمويِت َوَرِضوويحُل َلُكووُم اْ ِ 
َ َغُفلر  َرِحيم  ) لِِبِونَي ْموُتْم ِموَن اْ؟َولارِِ  ُمكَ ُت َوموا َعلَّ ْل أُِحولَّ َلُكوُم الطَّيِِبوا( َيْس َوُللَنَك ماذا أُِحولَّ هَلُوْم قُو3فَِإنَّ اّللَّ

ُ َفُكُللا ِ َّا أَْمَسْكنَ  َ َسورِيُع احلِْسواِب  وا اْسوَم اّللَِّ َعَلْيوهِ ْم َواذُْكورُ َعلَوْيكُ  تُوَعلُِِملَوُنَّ ِ َّا َعلََّمُكُم اّللَّ َ ِإنَّ اّللَّ َواتوَُّقولا اّللَّ
اْلُمْحَصوناُت ِموَن نَعواُمُكْم ِحول  هَلُوْم وَ وَ ل  َلُكوْم ِكتواَب ِحوْلَم أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِِباُت َونَعواُم الَّوِذيَن أُوتُولا الْ اْليوَ  (4)

ُتمُ إِ ِلُكْم اْلُمْيِمناِت َواْلُمْحَصناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب ِمْن قَوبْ  َغوْْيَ ُمسواِفِحنَي ِننَي لُهنَّ أُُجولَرُهنَّ حُمِْصوذا آتَويوْ
مياِن فَوَقْد َحوِبَ  َعمَ  ( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن 5)ِخورَِة ِموَن اْااِسورِيَن ُهوَل يف اهْل لُوُه وَ َو  ُمتَِّخِذي َأْخدان  َوَمْن َيْكُفْر اِبْ ِ
ْم َوأَْرُجَلُكوووووْم ِإىَل َواْمَسوووووُحلا ِبُرُ ِسوووووكُ   ِ ىَل اْلَمرافِوووووُكْم إِ آَمنُووووولا ِإذا ُقْموووووُتْم ِإىَل الصَّوووووالِة فَاْغِسوووووُللا ُوُجووووولَهُكْم َوأَيْوووووِديَ 

ُتْم َمرْ  ُتْم ُجُنبا  فَانَّهَُّروا َوِإْن ُكنوْ ِموَن اْلغواِئِ  أَْو  َمْسوُتُم  أَْو جاَء َأَحود  ِموْنُكمْ  َعلى َسَفر   ضى أَوْ اْلَكْعَبنْيِ َوِإْن ُكنوْ
ُ لَِيْجَعووَل َعلَووْيُكْم أَيْووِديُكْم ِمْنووُه مووا يُرِ ُجوولِهُكْم وَ لا ِبلُ ا  فَاْمَسووحُ النِِسوواَء فَولَووْم عَِووُدوا موواء  فَوتَوَيمَُّموولا َصووِعيدا  نَيِِبوو يووُد اّللَّ

وورَُكْم َولِيُوِتمَّ نِْعَمتَووُه َعلَوو نِْعَموَ  اّللَِّ َعلَووْيُكْم َوِميثاقَووُه  ( َواذُْكووُروا6ْشووُكُروَن )َعلَُّكوْم تَ ْيُكْم لَ ِموْن َحوورَج  َولِكوْن يُرِيووُد لُِيَطهِِ
ْعنوووا َوأَنَْعنووا َواتوَُّقووولا اّللََّ  الَّووِذي َ  إِ وايَوَقُكوووْم بِووِه ِإْذ قُوْلوووُتْم  َِ ( اي أَيُوَهووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا  7لِوويم  بِوووذاِت الُصوووُدوِر )عَ نَّ اّللَّ

َل أَقْووَرُب لِلتوَّْقولى َواتوَُّقولا ُهوُللا  َّ تَوْعوِدُللا اْعودِ ْلم  َعلوى أَ َنآُن قَووُكلنُلا قَولَّاِمنَي ّللَِِّ ُكَهداَء اِبْلِقْسِ  َو  َاْرَِمنَُّكْم َكو
َ َخبِوووْي  ِ وووا تَوْعَملُووولَن ) َ ِإنَّ اّللَّ ُ الَّوووذِ 8اّللَّ  (9 َوَأْجووور  َعِظووويم  )ْم َمْغِفووورَة  يَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت هَلُووو( َوَعوووَد اّللَّ

بُلا آِبايتِنوا أُول ِووَك َأْصوحاُب ا؟َِْحو ْيُكْم يُوَهوا الَّووِذيَن آَمنُولا اذُْكوُروا نِْعَموحَل اّللَِّ َعلَووأَ ( اي 10)يِم َوالَّوِذيَن َكَفوُروا وََكوذَّ
َ َوَعلَوى اّللَِّ ْنُكْم َواتوَّ َعويَوُهْم ِإْذ َهمَّ قَوْلم  أَْن يَوْبُسوطُلا إِلَوْيُكْم أَيْوِديَوُهْم َفَكو َّ أَيْودِ  وِل اْلُمْيِمنُولَن )ُقولا اّللَّ  (11 فَوْليَوتَولَكَّ

} 
 الوفاء بالمقود وبمي أحكاا ا حراا 2 - 1الدرس ا ول: 
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رء موع نفسوه الويت بوني جنبيوه ة ..حيواة املواب  للحيوا..إنه   بد من ضل « اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا أَْوُفلا اِبْلُعُقلقِ »
،من األهوووول األبعوووودينوحياتوووه مووووع غووووْي  موووون النوووواس وموووون األحيوووواء واألكووووياء عاموووو  ..النوووواس موووون األقووووربني و 

سووخر ان و ووا   ي لإلنسووا؟ماعوو  واألموو  وموون األصوودقاء واألعووداء ..واألحيوواء  ووا سووخر اّللِ والعشووْية،ومن 
سواس  أقته بوه وهوك ل   وعال..واألكياء  ا ُيي  اب نسان يف هذا الكلن العريخ ..مث ..حياته مع ربه وم

 كل حياة.
 ّلِل سووبحانهابا كلهووا ربطهوووا سووالم يقوويم هووذ  الضوولاب  يف حيوواة الناس.يقيمهووا وُيوودقها بدقوو  ووضوول  وي
قلبوو  الشووهلات املتاهوولاء و لويكفوول هلووا ا حوو ام اللاجووه،فال تنتهووك،و  يسووتهزأ ّبووا و  يكوولن األموور فيهووا 

لن يف النواس فيحطمو ا جيول مونو  للمصاحل العارضو  الويت يراهوا فورق،أو تراهوا جمملعو  أو تراهوا أمو ،أو يراهو
لوذي ن اّلِل هول اموا قام أ «املصولح » أقامهوا اّلِل وحودقها هوك سبيلها تلك الضلاب  ..فهذ  الضلاب  اليت

ن املصوولح  أأو جيوول  أقامهووا للنوواس ..هووك املصوولح  ولوول رأى فوورق،أو رأت جمملعوو  أو رأت أموو  موون النوواس
 -ع اّلِل راتووه األقب مووم  وأقىن غْيهووا  فوواّلِل يعلووم والنوواس   يعلموولن  ومووا يقوورر  اّلِل خووْي هلووم  ووا يقووررون

لوه  فهوك أ  يكولن نسان تقدير  الذايت للمصلح  أموام تقودير اّلِل.أموا حقيقو  األقبأن يتهم ا  -ه سبحان
الثقووو  م،مع الرضوووى و ا ستسوووالتقووودير إ  موووا قووودر اّلِل.وأ  يكووولن لوووه موووع تقووودير اّلِل،إ  الطاعووو  والقبووولل و 

 وا نم نان ..
 لعقلق ..ابه أن يلفلا ّبذ  ..وذمر الذين آمنلا « العقلق»هذ  الضلاب  يسميها اّلِل 

ن الوذابئ  ل واحلورام مويوان احلوالبوافتتا  هذ  السلرة ابألمر ابللفاء ابلعقلق،مث املضك بعود هوذا ا فتتوا  يف 
يووودة ن حقيقووو  العق.ويف بيووواواملطووواعم واملشوووارب واملنووواك .ويف بيوووان الكثوووْي مووون األحكوووام الشووورعي  والتعبديووو 

 الصحيح .
نحوول.ويف م وامللوول والشووَّت األمووحقيقوو  األللهيو .ويف بيووان عالقوات األموو  امليمنو  ب ويف بيوان حقيقوو  العبلقيو 

من علوى كول كتاّبوا املهويلبشري  ببيان تكالي  األم  امليمن  يف القيام ّلِل والشهاقة ابلقس  واللصاي  على ا
دم العودل عو واحلذر من نزل اّللِ الكته قبلها،واحلكم فيها  ا أنزل اّلِل كله واحلذر من الفتن  عن بعخ ما أ

 شيرا ابملشاعر الشخصي  وامللقة والشنآن ..
سوع مون املعو  معو  أو « العقولق»افتتا  السلرة على هذا النحل،واملضك فيها على هوذا الونهج يعطوك كلمو  

 لويت قررهوا اّللِ ااحليواة  الذي يتباقر إىل الذهن ألول وهل .ويكش  عن أن املقصلق ابلعقلق هل كل ضلاب 
لعقود الوذي هيتوه ..هوذا اقي  أللل يف أوهلا عقد ا ميان ابّلِل ومعرف  حقيق  أللهيته سبحانه،ومقتضى العبل ..و 

 تنبث  منه،وتقلم عليه سائر العقلق وسائر الضلاب  يف احلياة.
وعقوووووود ا ميووووووان ابّلِل وا عوووووو ا   للهيتووووووه وربلبيتووووووه وقلامتووووووه ومقتضوووووويات هووووووذا ا عوووووو ا  موووووون العبلقيوووووو  

 - لتزام  الشوامل والطاعو  املطلقو  وا ستسوالم العميو  ..هوذا العقود أخوذ  اّلِل ابتوداء علوى آقم الكامل ،وا
قُوْلنَووا:اْهِبطُلا ِمْنهووا »وهوول يسوولمه مقاليوود ااالفوو  يف األرم،بشوورط وعقوود هووذا نصووه القوورآين: -عليووه السووالم 
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يعا .فَِإمَّوووا َذْتِيَوووونَُّكْم ِموووبِِ ُهووودى ،َفَمْن تَبِوووَع ُهووودايَ  بُلا مجَِ  فَوووال َخوووْل   َعلَوووْيِهْم َو  ُهوووْم َُيَْزنُلَن.َوالَّوووِذيَن َكَفوووُروا وََكوووذَّ
..فهووك خالفوو  مشوورون  ابتبوواع هوودى اّلِل الووذي ينزلووه يف  « آِبايتِنووا أُول ِووَك َأْصووحاُب النَّوواِر ُهووْم ِفيهووا خالِووُدونَ 

ععوول كوول عموول رووال  ملووا أنووزل  كتبووه علووى رسووله وإ  فهووك املخالفوو  لعقوود ااالفوو  والتمليك.املخالفوو  الوويت
اّلِل،ابنوووال بطوووالان أصوووليا،غْي قابووول للتصوووحي  املسوووتأن   وهوووتم علوووى كووول مووويمن ابّلِل،يريووود اللفووواء بعقووود 

 اّلِل،أن يرق هذا البانل،و  يع   به و  يقبل التعامل على أساسه.وإ  فما أو  بعقد اّلِل.
قم.وهووم بعوود يف لهوولر آابئهم.كمووا ورق يف السوولرة آ مووع ذريوو  -و هووذا العهوود أ -ولقوود تكوورر هووذا العقوود 

حُل بِووووَربُِِكْمف  َعلووووى أَنْوُفِسِهْم:أََلْسوووومْ َوَأْكووووَهَدهُ تَوُهْم،َوِإْذ َأَخووووَذ َربُووووَك ِمووووْن بَووووِب آَقَم ِمووووْن لُُهوووولرِِهْم ُذرِِيوَّ »األخوووورى:
ووا َأْكوورَ اِفِلنَي.أَوْ غووذا ْن هوقواُللا:بَلى َكووِهْدان  أَْن تَوُقللُوولا يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ِإانَّ ُكنَّووا َعوو َ  آابُ ان ِمووْن قَوْبووُل وَُكنَّووا  تَوُقلُللا:ِإ َّ

 -سوبحانه  -رق عقود يقورر اّلِل مع كل فو ر.فهذا عقد آخ.« ُذرِِيَّ   ِمْن بَوْعِدِهْم.أَفَوتُوْهِلُكنا ِ ا فَوَعَل اْلُمْبِطُللَنف
علوووم خبلقوووه أاّلِل  سوووأل:كي ف ألنأنوووه أخوووذ  علوووى بوووب آقم كلهوووم وهوووم يف لهووولر آابئهوووم ..ولووويك لنوووا أن ن

لووويهم هوووذا نوووه أخوووذ عوأعلووم كيووو  حوووانبهم يف كووول نووولر مووون أنووولار حياهتم. وووا يلوووزمهم احلجووو .وهل يقلل:إ
ع رّبوم موتعاقودهم هوذا  يفولا بالعهد،على ربلبيته هلم ..فال بد أن ذلك كان،كما قال اّلِل سوبحانه ..فوإذا  

بوول فوولقهم  يوولم نتوو  ا؟ - السوولرة كمووا سوويجكء يف  -بووب إسوورائيل   يكلنوولا أوفيوواء  ولقوود أخووذ اّلِل ميثووا  
ا م موون اّلِل مووابمليثووا  وكيوو  انهلوو كيوو    يفوولا  -موون السوويا   -كأنووه للوو  ولنوولا أنووه واقووع ّبووم ..وسوونعلم 

 ينال كل من ينقخ امليثا .
الطاعووو  يف تعاقووودا عاموووا علوووى السووومع و  -علوووى يديوووه  -قووود تعاقووودوا موووع اّلِل  - -والوووذين آمنووولا  حمووود 

 .702«منشطنا ومكرهنا،وأيرة علينا،وأ  ننازع األمر أهله
لثانيوو  الوويت االعقبوو   وبعضووهم وقعووحل لووه بعوود ذلووك عقوولق خاصوو  قائموو  علووى ذلووك التعاقوود العووام ..ففووك بيعوو 

ن مك  إىل املدين ،كان هنا  عقود موع نقبواء األنصوار ..ويف احلديبيو   م - -ترتبحل عليها هجرة الرسلل 
 «.بيع  الرضلان»عقد الشجرة وهل كان هنا  

 موور وكوول وووك يفأنهووا بكوول موعلووى عقوود ا ميووان ابّلِل،والعبلقيوو  ّلِل،تقوولم سووائر العقوولق ..سوولاء مووا حووتا 
 -ّلِل دوق موا كورع احلكلن يف كريع  اّلِل،وما يتعل  بكل املعامالت مع الناس واألحياء واألكياء يف هذا ا

 زموووو  هلووووم ّبووووذاميووووان ملنلا،بصووووفتهم هووووذ ،أن يلفوووولا ّبووووا.إذ أن صووووف  ا فكلهووووا عقوووولق ينوووواقي اّلِل الووووذين آم
 «  ُفلا اِبْلُعُقلقِ آَمُنلا أَوْ  لَِّذينَ ااي أَيُوَها »اللفاء،مستحث  هلم كذلك على اللفاء ..ومن مث كان هذا النداء:

                                                 
ّْ ِ َوِدي َعْن ُجَناَقَة ْبِن َأىِب أَُميَّوَ  قَواَل َقَخْلنَوا َعلَوى ُعبَواَقَة بْوِن الصَّواِمحِل َوْهوَل َمورِيخ  قُوْلنَوا َأْصوَلَحَك اّللَُّ  - 702 ْعتَوُه ِموَن َحودِِ ُ بِوِه  َِ َفُعوَك اّللَّ ة  يَونوْ

ووووووووووْمِع َوالطَّاَعوووووووووووِ ،ِ  مَ فوَ  - -ِبُ .قَووووووووووواَل َقَعووووووووووااَن النَّووووووووووو - -النَّووووووووووِبِِ  نَوووووووووووا أَْن اَبيَوَعنَووووووووووا َعلَوووووووووووى السَّ ْنَشوووووووووووِطَنا َبايَوْعنَوووووووووواُ  ،فَوَقووووووووووواَل ِفيَموووووووووووا َأَخووووووووووَذ َعَليوْ
نَوو ا،ِعْنوودَُكْم ِمووَن اّللَِّ    أَْن تَوووَرْواْهلَووُه،ِإ َّ ا،َوأَْن  َ نُونَووازَِع اأَلْمووَر أَ َوَمْكَرِهَنا،َوُعْسراَِن،َوُيْسووراَِن،َوأَيَوَرة  َعَليوْ املكنووز  - ِفيووِه بُوْرَهووان  .صووحي  البخووارىُكْفوور ا بَوَلاح 

 ( 4877[)261/ 12ملكنز ]ا -( وصحي  مسلم7056و  7055[)238/ 23]

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1170 

 -ْنعواِم حْل َلُكوْم َّبِيَموُ  اأْلَ ِق ..أُِحلَّوُقول اِبْلعُ  اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا أَْوفُولا»مث ذخذ يف تفصويل بعوخ هوذ  العقولق:
َ ُيَْ  لِِووك الصَّووْيِد َوأَنْوووُتْم ُحوورُم .ِإنَّ َغووْْيَ حمُِ  -ِإ َّ مووا يُوْتلووى َعلَووْيُكْم  َهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   هُِلُوولا ُكووُم مووا يُرِيووُد ..اي أَيوُ اّللَّ

ووووْهَر احْلَووووراَم،َوَ  اهْلَوووووْديَ  ،َوَ  الشَّ وووونَي ئِووووَد،وَ ،َوَ  اْلَقالَكووووعائَِر اّللَِّ تَوغُوووواَ  آمِِ ِوووووْم ْلبَوْيووووحَل احْلَوووووراَم يَوبوْ لَن َفْضووووال  ِمووووْن َرّبِِ
ِم أَْن تَوْعتَوُدوا.َوتَعاَونُلا  َعوِن اْلَمْسوِجِد احْلَوراْن َصوُدوُكمْ ْلم  أَ قوَ َورِْضلاان .َوِإذا َحَلْلُتْم فَاْصطاُقوا،َو  َاْرَِمنَُّكْم َكَنآُن 

َ َكوووووِديُد الْ ُقلا اّللََّ ِن.َواتوَّ التوَّْقووووولى .َو  تَعووووواَونُلا َعلَوووووى اْ ِمثِْ َواْلعُوووووْدواَعلَوووووى الْوووووِثِِ وَ  ِعقاِب.ُحِرَِموووووحْل َعلَوووووْيُكُم .ِإنَّ اّللَّ
ُم َوحَلْووُم اْاِْنزِيِر،َومووا أُِهوولَّ لِغَووْْيِ اّللَِّ  َتُ ،َوالوودَّ ووُبُع ْلُمَ َقِِ َقُ ،َواْلَمْلُقلَذُة،َواَواْلُمْنَخنِ  بِِه،اْلَميوْ يَُ ،َوالنَِّطيَحووُ ،َوما َأَكووَل السَّ

وُتْم إِ  - يوْ ِ َك الَّوِذيَن َكَفووُروا ُكووْم ِفْسو   ..اْليَووْلَم يَووَعلَوى الُنُصووِه،َوأَْن َتْستَوْقِسوُملا اِبأْلَْز ِم.ذلِ  َومووا ُذبِو َ  - َّ موا ذَكَّ
،َوَرِضوووويحُل َلُكووووُم ْمووووحُل َعلَووووْيُكْم نِْعَميِت ُكْم،َوأَاَْ ْم ِقينَ ُكووووِمووووْن ِقيووووِنُكْم،َفال خَتَْشووووْلُهْم َواْخَشووووْلِن ..اْليَوووووْلَم َأْكَمْلووووحُل لَ 

ْسالَم ِقينا  ..َفَمِن اْضطُرَّ يف َرَْمَص     .. « َغُفلر  َرِحيم  فَِإنَّ اّللََّ  - جاِن   ِ ِمثْ  َغْْيَ ُمتَ  -اْ ِ
« العقوولق» نموو.إن هووذا كلووه .إن هوذا التحوورمي والتحليوول يف الووذابئ ،ويف األنوولاع،ويف األمواكن،ويف األوقووات 

قوووولا التحوووورمي ن أن يتل..وهووووك عقوووولق قائموووو  علووووى عقوووود ا ميووووان ابتداء.فالووووذين آمنوووولا يقتضوووويهم عقوووود ا ميووووا
البيووان  ،يف مطلوع هوذاا النوداءوالتحليول مون اّلِل وحود  و  يتلقولا يف هوذا كوي ا مون غووْي  ..ومون مث نولقوا هوذ

 .. « -َعَلْيُكْم  ْتلىِإ َّ ما يوُ  -اِم حْل َلُكْم َّبِيَمُ  اأْلَْنعأُِحلَّ »..وأخذ بعد  يف بيان احلالل واحلرام:
مداقا مون أي در آخور و  اسوت  من أي مص -و قتضك هذا ا حالل من اّلِل و قتضى إذنه هذا وكرعه 

موون « ْنعووامِ َّبِيَمووُ  اأْلَ »كووم ومباحووا أن شكلوولا موون كوول مووا يوودخل هووحل موودللل صووار حووال  ل -أصوول آخوور 
 ق ذكوور  حمرمووا ..إمووا حرموو  وقتيوو  أووهوول الووذي سووْي  -علوويكم هرميووه منهووا  إ  مووا يتلووى -ذابئ  والصوويد الوو

الغوونم ويضووا  و والبقوور  مكانيوو  وإمووا حرموو  مطلقوو  يف أي مكووان ويف أي زمان.وّبيموو  األنعووام تشوومل ا بوول
 إليها اللحشك منها،كالبقر اللحشك،واحلمر اللحشي  والظباء.

لصَّوووْيِد ا حمُِلِِوووك َغوووْْيَ  »ام:ثناء مووون هوووذا العمووولم ..وأول املسوووتثنيات الصووويد يف حوووال ا حووور مث ذخوووذ يف ا سوووت
،عووورق عووون حوووج أو للعمرة حرام لل..والتحووورمي هنوووا ينطبووو  ابتوووداء علوووى عمليووو  الصووويد ذاهتا.فوووا« َوأَنْووووُتْم ُحووورُم  

  األمووان ..وموون ه اّلِل مثابوولووذي جعلووم،اأسووباب احليوواة العاقيوو  وأسوواليبها املأللفوو  وتلجووه إىل اّلِل يف بيتووه احلرا
نفك روري  للووومث ينبغووك عنووود  الكووو  عووون بسوو  األكووو  إىل أي حوووك مووون األحيووواء ..وهووك فووو ة نفيسووو  ضووو

كووذلك موون كوول   هووا وتوويمنالبشووري  تستشووعر فيهووا صوول  احليوواة بووني مجيووع األحيوواء يف واهووه احليوواة وشموون في
ع يف هووذ  لووه ل تفوولهووا صوويد الطووْي واحليوولان وأكاعتووداء وتتخفوو  موون ضوورورات املعوواش الوويت أحوول موون أج

 الف ة على مألل  احلياة وأساليبها،وتتطلع إىل هذا األف  الرفا  اللضكء.
ألكث،ويووذكر اابلعقوود  وقبوول أن ميضووك السوويا  يف بيووان املسووتثنيات موون حكووم احلوول العووام،يرب  هووذا العقوود

َ َُيُْكوووو»الووووذين آمنوووولا  صوووودر ذلووووك امليثووووا :  -ه،متفرقا ،حاكم  إراقتووووقوووو  مشووووي ته..نلي« ُم مووووا يُرِيوووودُ ِإنَّ اّللَّ
ق ملوا ُيكوم ا يريد.ليك هنالك مون يريود معوه ولويك هنالوك مون ُيكوم بعود  و  رامابحلكم وف   -سبحانه 

 به ..وهذا هل حكمه يف حل ما يشاء وحرم  ما يشاء ..
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هُِلُووولا َكوووعائَِر   آَمنُووولا  لَّوووِذينَ يُوَهوووا ااي أَ »مث يسوووتأن  نوووداء الوووذين آمنووولا لينهووواهم عووون اسوووتحالل حرموووات اّلِل:
ووْهَر احْلَووراَم.َوَ  اهْلَووْدَي.َوَ  اْلَقالئِووَد.َوَ   .َوَ  الشَّ وونيَ اّللَِّ تَوغُوولَن َفْضوو  اْلبَوْيووحلَ  آمِِ ِووْم َورِْضوولاان .َوِإذا احْلَووراَم يَوبوْ ال  ِمووْن َرّبِِ

ائر احلووج ملقووام أوووا كووعايف هووذا « كووعائر اّللِ » معوو  وأقوورب مووا يتجووه إليووه الووذهن يف..«.َحَلْلووُتْم فَاْصووطاُقوا 
الووذي سوواقه  حوور اهلووديوالعمورة ومووا تتضوومنه موون حمرمووات علوى انوورم للحووج أو العموورة حووَّت ينتهوك حجووه بن

ذي كورع هوذ  رمو  اّلِل الوتهان   إىل البيحل احلرام فال يستحلها انرم يف ف ة إحراموه ألن اسوتحالهلا فيوه اسو
 هلا.القرآين إىل اّلِل تعظيما هلا،وهذيرا من استحال سبها السيا الشعائر.وقد ن

 -توال  فيهوا القد حورم اّللِ والشهر احلورام يعوب األكوهر احلورم وهوك رجوه،وذو القعودة،وذو احلجو  وانرم.وقو
 - أي ييجللووووا -عوووه فيهوووا وفووو  األهووولاء فينسووو لوا ولكنهوووا تتال -وكانوووحل العووورب قبووول ا سوووالم هرمهوووا 

ع اّلِل  سووووالم كوووور بعووووخ الكهوووان،أو بعووووخ زعموووواء القبائووول القليوووو   مووون عووووام إىل عام.فلمووووا جووواء ابفتووولى 
َة إِ »يو  التلبو :آقوال يف  حرمتها،وأقام هذ  احلرم  على أمور اّلِل،يولم خلو  اّلِل السوماوات واألرم كموا نَّ ِعودَّ

َعو   ُحرُم .ذلِوَك الودِِيُن َواأْلَْرَم ِمْنهوا أَْربوَ  السَّوماواتِ  َخلَو َ  مَ الُشُهلِر ِعْنوَد اّللَِّ ايْنوا َعَشوَر َكوْهرا  يف ِكتواِب اّللَِّ يوَولْ 
 ..«اْلَقيُِِم 

وقوووورر أن النسووووكء زايقة يف الكفر.واسووووتقام األموووور فيهووووا علووووى أموووور اّلِل ..مووووا   يقووووع ا عتووووداء فيهووووا علووووى 
وهووم   يرعوولن  -هر احلوورم املسوولمني،فإن هلووم حين ووذ أن يوورقوا ا عتووداء وأ  يوودعلا املعتوودين ُيتموولن ابألكوو

ويت سلن خلفها للنيل من املسلمني،مث يذهبلن انجني  وبني اّلِل حكم القتوال يف األكوهر احلورم   -حرمتها 
 703كما مر بنا يف سلرة البقرة.

ا كوعائر مرة،فينهوك ّبوج أو العواهلدي وهل الذبيح  اليت يسلقها احلاج أو املعتمر وينحرهوا يف آخور أايم احلو
ْي موووا رم آخووور غووومرتوووه.وهك انقووو  أو بقووورة أو كووواة ..وعووودم حلهوووا معنوووا  أ  ينحرهوووا ألي غوووحجوووه أو ع

جللقهوا مون حللمهوا و    ينتفوعسيقحل له و  ينحرها إ  يلم النحر يف احلج وعند انتهواء العمورة يف العمورة.و 
 وأكعارها وأوابرها بشكء بل اعلها كلها للفقراء.

عالموو  علووى نووذرها  -أي يضووعلن يف رقبتهووا قووالقة  -يقلوودها أصووحاّبا والقالئوود.وهك األنعووام املقلوودة الوويت 
ومنها اهلدي الذي يشعر:أي يعلوم بعالمو  اهلودي  -ّلِل ويطلقلوا ترعى حَّت تنحر يف ملعد النذر ومكانه 

فهوذ  القالئود ُيورم إحالهلوا بعود تقليودها فوال تنحور إ  ملوا جعلوحل لوه ..وكوذلك  -ويطل  إىل ملعد النحور 
القالئوود هووك مووا كووان يتقلوود بووه موون يريوودون األمووان موون أثر أو عوودو أو غووْي  فيتخووذون موون كووجر قيوول:إن 

وأصوووحاب هوووذا القووولل  -احلووورم موووا يتقلووودون بوووه،وينطلقلن يف األرم   يبسووو  أحووود يووود  إلووويهم بعووودوان 
َووا اْلُمْشوورُِكلَن َْنَووك  فَووال يَوْقَربُوولا ا»قواللا:إن ذلووك قوود نسوو  بقوولل اّلِل فيمووا بعوود: ْلَمْسووِجَد احْلَووراَم بَوْعووَد عوواِمِهْم ِإ َّ

..واأللهر القلل األول وهل أن القالئود هوك األنعوام « َفُخُذوُهْم َواقْوتُوُللُهْم َحْيُة يَِقْفُتُملُهمْ »..وقلله:« هذا
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املقلووودة للنوووذور ّلِل وقووود جووواء ذكرهوووا بعووود ذكووور اهلووودي املقلووود للنحووور للحوووج أو العمرة،للمناسوووب  بوووني هوووذا 
اّلِل آِمووني البيووحل احلوورام يبتغوولن فضووال موون رّبووم ورضوولاان ..وهووم الووذين يقصوودون البيووحل  وذا .كووذلك حوورم

احلرام للتجارة احلالل ونله الرضلان مون اّلِل ..حجاجوا أو غوْي حجواج ..وأعطواهم األموان يف حرمو  بيتوه 
 احلرام.

ْلوووُتْم َوِإذا َحلَ :»رامحل احلووومث أحووول الصووويد موووَّت انتهوووحل فووو ة ا حووورام،يف غوووْي البيوووحل احلووورام،فال صووويد يف البيووو
حلورم ..منطقو  ان يف األكوهر  ة األموا..إوا منطق  األمان يقيمها اّلِل يف بيته احلرام كموا يقويم فو« فَاْصطاُقوا

لو  يرفور  السوالم املط ان ..إنوهذمن فيها الناس واحليلان والطْي والشجر أن يناهلا األذى.وأن يروعها العدو 
ألرم كلهوا أربعو  أكوهر اويرفر  علوى  -م  الكرمي أيب هذ  األ -ة إبراهيم على هذا البيحل استجاب  لدعل 

ذو  القلوه البشوري حالوتوه ونمأنينتوه وأمنوه ليحورص وهول سوالم يتو -م يف لل ا سوال -كامل  يف العام 
 العوام،ويف كول ّلِل وميثاقوه،وليحاول أن يطبقوه يف احليواة كلهوا علوى موداراوليحفج عقد  -بشرونه  -عليه 
م وأن ن يفولا بعقودهوا معوه،أن ..ويف جل احلرمات ويف منطقو  األمان،يودعل اّلِل الوذين آمنولا به،وتعاقودمكا

عر ر ابملشووووووووايرتفعوووووووولا إىل مسووووووووتلى الوووووووودور الووووووووذي اننووووووووه ّبووووووووم ..قور القلاموووووووو  علووووووووى البشووووووووري  بووووووووال شيوووووووو
م ى الوذين صودوهوا حَّت علالذاتي ،واملالبسات العارض  يف احلياة ..يدعلهم أ  يعتد الشخصي ،والعلان 

د  مون هوذا الصوحوا ونودوابعن املسجد احلورام يف عوام احلديبيو  وقبلوه كوذلك وتركولا يف نفولس املسولمني جرو 
هووا ر كووكء يناسووه قو وخلفوولا يف قلوولّبم الكوور  والبغخ.فهووذا كلووه كووكء وواجووه األموو  املسوولم  كووكء آخر.

لَوى الْوِثِِ َوالتوَّْقولى َو  تَوْعتَوُدوا.َوتَعاَونُلا عَ  راِم أَنْ ِجِد احلَْ ِن اْلَمسْ َو  َاْرَِمنَُّكْم َكَنآُن قَوْلم  أَْن َصُدوُكْم عَ »العظيم:
 « ..ُد اْلِعقابِ  َكِديتَعاَونُلا َعَلى اْ ِمثِْ َواْلُعْدواِن.َواتوَُّقلا اّللََّ،ِإنَّ اّللََّ 

لفوو  ا األموو  املكإليهوو رقووىإوووا قموو  يف ضووب  الوونفك ويف  احوو  القلووه ..ولكنهووا هووك القموو  الوويت   بوود أن ت
 ضكء.من رّبا أن تقلم على البشري  لتهديها وترتفع ّبا إىل هذا األف  الكرمي الل 
قووع علووى مليمنوولن مووا ياسووى فيهووا إوووا تبعوو  القيوواقة والقلاموو  والشووهاقة علووى النوواس ..التبعوو  الوويت   بوود أن ين
لوذي يصونعه التسامك  سالم،ومن اأكخاصهم من األذى ليقدملا للناس  لذجا من السلل  الذي ُيققه ا

 ا سالم.وّبذا ييقون لإلسالم كهاقة نيب  عذب الناس إليه وهببهم فيه.
فك البشوووري ،و  ُيملهوووا فووول  ناقتهوووا.فهل   يعنوووحل الووون -  يف صووولرته هوووذ -وهووول تكليووو  ضوووخم ولكنوووه 

ة يف فوووولر ي يعووو   هلوووا  ن موووون حقهوووا أن تغضووووه،ومن حقهوووا أن تكووور .ولكن لوووويك مووون حقهووووا أن تعتووود
ا عقواب عودوان وحلفهو مث والاالغضه وقفع  الشنآن ..مث اعل تعاون األم  امليمنو  يف الوث والتقولى   يف 

ونلبوا  ،تقلى ّلِل،والتسوام اّلِل،وذمرها بتقلا ،لتستعني ّبوذ  املشواعر علوى الكبوحل والضوب ،وعلى التسوامك
 لرضا .

،أن توووروم نفووولس العووورب علوووى ا نقيووواق هلوووذ  املشووواعر ولقووود اسوووتطاعحل ال بيووو  ا سوووالمي ،ابملنهج الووورابين
القليو ،وا عتياق هلووذا السولل  الكوورمي ..وكانوحل أبعوود موا تكوولن عون هووذا املسوتلي وعوون هوذا ا عووا  ..كووان 
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ووووا،أَْو َمْظُللم ووووا  »املوووونهج العووووريب املسوووولل  واملبوووودأ العووووريب املشووووهلر: ..كانووووحل محيوووو   704«اْنُصووووْر َأَخوووواَ  لَاِلم 
رة العصبي .كان التعاون على ا مث والعدوان أقرب وأرج  من التعاون علوى الوث والتقولى وكوان ا؟اهلي ،ونع

احللوو  علووى النصوورة،يف البانوول قبوول احل .ونوودر أن قووام يف ا؟اهليوو  حلوو  للح .وذلووك نبيعووك يف بي وو    
لووووك كلووووه ذلووووك املبوووودأ توووورتب  ابّلِل و  تسووووتمد تقاليوووودها و  أخالقهووووا موووون موووونهج اّلِل وميووووزان اّلِل ..ميثوووول ذ

..وهول املبودأ الوذي يعوث عنوه الشواعر ا؟واهلك يف صولرة « انصور أخوا  لاملوا أو مظللموا»ا؟اهلك املشوهلر:
 أخرى،وهل يقلل:

 وهل أان إ  من غزي  إن غلت غليحل،وإن تركد غزي  أركد 
َنآُن قَووووْلم  أَْن َمنَُّكْم َكووورِ   َاْووووَ  »مث جووواء ا سوووالم ..جووواء املووونهج الووورابين لل بيووو  ..جووواء ليقووولل للوووذين آمنووولا:

ْ ِمثِْ َواْلعُووْدواِن.َواتوَُّقلا لى،َو  تَعوواَونُلا َعلَووى ا َوالتوَّْقووى الْووِثِِ َصووُدوُكْم َعووِن اْلَمْسووِجِد احْلَووراِم أَْن تَوْعتَووُدوا.َوتَعاَونُلا َعلَوو
َ َكِديُد اْلِعقابِ   « ..اّللََّ،ِإنَّ اّللَّ

ي   وحوورج البشوور  -رب يخوورج العووب  موولازين القوويم واألخووال   يووزان اّلِل.جوواء لجوواء لووْيب  القلوولب ابّلِل ولووْي 
 يف  والعشووائري  اهليوو ،ونعرة العصبي ،وضووغ  املشواعر وا نفعووا ت الشخصوي  والعائليووموون محيو  ا؟ -كلهوا 

 جمال التعامل مع األصدقاء واألعداء ..
 .وكووان هووذا هوول  اّلِل .ان الووذي يتخلوو   خوالموون جديود يف ا؟زيوورة العربيوو  ..ولوود ا نسو« ا نسووان»وولود 

 ل ا سوووالم يف يكووون قبووواملللوود ا؟ديووود للعووورب كموووا كوووان هووول املللووود ا؟ديووود لإلنسوووان يف سوووائر األرم ..و 
  إاألرم كلهووا   يكوون يف كووذلك «.انصوور أخووا  لاملووا أو مظللمووا»ا؟زيوورة إ  ا؟اهليوو  املتعصووب  العميوواء:

 اء هذ  ا؟اهلي  املتعصب  العمي
ا  لاملوا انصر أخ»يلر:لي  املأواملساف  الشاسع  بني قر  ا؟اهلي ،وأف  ا سالم هك املساف  بني قلل ا؟اه

تَوُدوا.َوتَعاَونُلا ْسِجِد احْلَراِم أَْن تَوعْ  َعِن اْلمَ ُدوُكمْ صَ َو  َاْرَِمنَُّكْم َكَنآُن قَوْلم  أَْن »وقلل اّلِل العظيم:«.أو مظللما
 كتان  وكتان«.َوالتوَّْقلى،َو  تَعاَونُلا َعَلى اْ ِمثِْ َواْلُعْدوانِ  َعَلى اْلِثِِ 

 نممة إهللامال الدين وأوحيد مصدر الالقي 3الدرس الثاني:

 ُحِرَِموووحلْ  »ام:مووو  األنعووومث ذخوووذ السووويا  يف تفصووويل موووا اسوووتثنا  يف اهليووو  األوىل مووون السووولرة مووون حووول ّبي 
َتُ ،َوالوودَُّم،َوحلَْ   ُقلَذُة،َواْلُمَ َقِِيَُ ،َوالنَِّطيَحووُ ،َوما َأَكوولَ اْلُمْنَخِنَقُ ،َواْلَملْ  بِِه،وَ ْْيِ اّللَِّ ُم اْاِْنزِيِر،َومووا أُِهوولَّ لِغَووَعلَووْيُكُم اْلَميوْ

وووُبُع  وووُتْم ِإ َّ موووا ذَ  -السَّ يوْ َك ْلَم يَووو ِ اْليَووووْز ِم ..ذِلُكوووْم ِفْسووو   ..َعلَوووى الُنُصوووِه،َوأَْن َتْستَوْقِسوووُملا اِبأْلَ  َوموووا ُذبِووو َ  -كَّ
لَووْيُكْم نِْعَميِت،َوَرِضوويحُل ِقيَنُكْم،َوأَْاَْموحُل عَ  ْلووحُل َلُكوومْ َم َأْكمَ الَّوِذيَن َكَفووُروا ِمووْن ِقيوِنُكْم فَووال خَتَْشووْلُهْم َواْخَشوْلِن.اْليَولْ 

ْسالَم ِقينا  ..َفَمِن اْضطُرَّ يف َرَْمَص     «. َغُفلر  َرِحيم  اّللََّ فَِإنَّ  -مثْ  جاِن   ِ ِ َغْْيَ ُمتَ  -َلُكُم اْ ِ

                                                 
ووووا أَْو َمْظُللم ووووا »  - -قَوووواَل قَوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ  -رضووووى هللا عنووووه  -َعووووْن أَنَووووك   - 704 .قَوووواُللا اَي َرُسوووولَل اّللَِّ َهووووَذا نَوْنُصوووورُُ  « اْنُصووووْر َأَخوووواَ  لَاِلم 

ا قَاَل   ( 2444)[100/ 9ملكنز ]ا -.صحي  البخارى« َشُْخُذ فَوْلَ  َيَدْيِه » َمْظُللم ا،َفَكْيَ  نَوْنُصرُُ  لَاِلم 
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وامليتوو  والوودم وحلووم اانزير،سووب  بيووان حكمها،وتعليوول هووذا احلكووم يف حوودوق مووا يصوول إليووه العلووم البشوووري 
وسووولاء وصووول العلووووم  705 كمووو  التشوووريع ا هلك،عنووود اسوووتعرام آيووو  سووولرة البقووورة اااصووو  ّبوووذ  انرموووات

ا هلك أن هذ  املطاعم ليسحل نيبو  وهوذا وحود   البشري إىل حكم  هذا التحرمي أم   يصل،فقد قرر العلم
يكفك.فاّلِل   ُيرم إ  اابائة.وإ  ما ييذي احلياة البشوري  يف جانوه مون جلانبها.سولاء علوم النواس ّبوذا 
األذى أو جهلووول  ..وهووول علوووم النووواس كووول موووا يووويذي وكووول موووا يفيووودف  وأموووا موووا أهووول لغوووْي اّلِل بوووه،فهل حمووورم 

ابألللهيوووو  ويرتووووه علووووى هووووذا التلحيوووود  -سووووبحانه  -.فا ميووووان يلحوووود اّلِل،ويفوووورق  ملناقضووووته ابتووووداء لإلميان
 -مقتضووياته.وأول هووذ  املقتضووويات أن يكوولن التلجوووه إىل اّلِل وحوود  بكوول نيووو  وكوول عمووول وأن يهوول اب وووه 

كول حركو  وكول عمل.فموا يهول لغوْي اّلِل بوه   -وحود   -يف كل عمل وكل حرك  وأن تصودر اب وه  -وحد  
ى عليه بغْي اسم اّلِل )وكذلك ما   يوذكر اسوم اّلِل عليوه و  اسوم أحود( حورام ألنوه يونقخ ا ميوان وما يسم

مون أساسووه و  يصوودر ابتووداء عوون إميوان ..فهوول خبيووة موون هووذ  الناحيو  يلحوو  ابابائووة احلسووي  موون امليتوو  
تضورب بعصوا أو خشووب  أو والودم وحلوم اانزير.وأموا املنخنقو  )وهووك الويت اولت خنقوا( وامللقولذة )وهووك الويت 

حجر فتملت( وامل قيو  )وهوك الويت تو قى مون سوط  أو جبول أو تو قى يف ب ور فتمولت( والنطيحو  )وهوك 
اليت تنطحها ّبيم  فتملت( وما أكل السبع )وهك الفريس  ألي من اللحا( ..فهك كلهوا أنولاع مون امليتو  

ل حكوم امليتو  ..إ وا فصول هنوا لنفوك الشوبه  يف إذا   تدر  ابلذب  وفيها الرو :)إ  ما ذكيتم( فحكمها ه
 أن يكلن هلا حكم مستقل ..

خ مو  موذكاة فوبعتوث البهي،وموَّت تع«التذكيو »على أن هنا  تفصيال يف األقلال الفقهيو  واختالفوا يف حكوم 
 -تمووا أو يقتلهووا ح -ريعا األقوولال حوورج موون املذكاة،البهيموو  الوويت يكوولن مووا حوول ّبووا موون كووأنه أن يقتلهووا سوو

وفيهوووا  َّت أقركوووحلموووفهوووذ  حوووَّت لووول أقركوووحل ابلوووذب    تكووولن موووذكاة.بينما بعوووخ األقووولال يعتثهوووا موووذكاة 
 الرو ،أاي كان نلع ا صاب  ..والتفصيل يطله يف كته الفقه املختص  ..

ضوووحلوا انوووحل يف الكعبوو  وكوووان املشووركلن يوووذ لن عنوودها وينوهوووك أصوونام ك -وامووا موووا ذبوو  علوووى النصووه 
حوَّت لول  -نام به ذ وه علوى األصوفهول حمورم بسو -ا؟اهلي ،ومثلها غْيهوا يف أي مكوان  بدماء الذبيح  يف

ا يستشوْيووا م:قودا  كوانل م.واألز ذكر اسم اّلِل عليه،ملا فيه من مع  الشر  ابّلِل.ويبقوى ا ستقسوام ابألز 
امليسوووور  يف سووووتخدميف ا قوووودام علووووى العموووول أو تركووووه.وهك ياليوووو  يف قلل،وسووووبع  يف قلل.وكانووووحل كووووذلك ت

مووون  إذ يكووولن لكووول -لووويت يتقوووامرون عليهوووا أي الناقووو  ا -املعووورو  عنووود العووورب فتقسوووم بلاسوووطتها ا؟وووزور 
  ..فحوورم ذا القوود هلوواملتقوامرين قوود ،مث توودار،فإذا خوورج قوود  أحوودهم كووان لووه مون ا؟ووزور بقوودر مووا خصووا 

الوووويت تقسووووم عووووون هووووذا الطريووووو  حوووورم اللحووووولم و  -نووووه نووووولع موووون امليسوووور انووووورم أل -اّلِل ا ستقسووووام ابألز م 
 «.يم  َغُفلر  َرحِ  اّللََّ  َفَمِن اْضطُرَّ يف َرَْمَص   َغْْيَ ُمَتجاِن   ِ ِمثْ  فَِإنَّ .....»

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء الثاين من الظالل 715ص  - 156ص   - 705
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لى حياته التل ،لوه أن ذكول مون هوذ  انرموات موا الذي حشى ع - وهل املخمص  -فاملضطر من ا؟لع 
ق مووا كل:هوول هوول جموور هووذا األ .وختتلوو  آراء الفقهوواء يف حوودقام أنووه   يتعموود ا مث،و  يقصوود مقارفوو  احلرام

انقطوواع  إذا خيوو  ُيفووج احليوواة.أو هوول مووا ُيقوو  الكفايوو  والشووبع.أو هوول مووا يوودخر كووذلك ألكووالت أخوورى
وهل يعطوى مون يسور، الطعام ..فال نودخل حنون يف هوذ  التفصويالت ..وحسوبنا أن نودر  موا يف هوذا الودين

 لكللووو  إىل اّللِ تقووولى املرج.موووع تعليووو  األمووور كلوووه ابلنيووو  املسوووتكن  والللضووورورات أحكامهوووا بوووال عنوووحل و  ح
 َغُفووولر  فَوووِإنَّ اّللََّ » عقووواب:..فمووون أقووودم مضوووطرا،  نيووو  لوووه يف مقارفووو  احلووورام و  قصووود،فال إمث عليوووه إذن و 

 « ..َرِحيم  
 هللامال الدين ببمثة محمد 

يَووْلَم يَوِ َك الْ »ه تعاىل: من قللما ختلل آي  التحرمي وننتهك من بيان انرم من املطاعم لنق  وقف  خاص  أمام
لَوْيُكْم نِْعَميِت،َوَرِضوويحُل ِقيوَنُكْم َوأَْاَْمووحُل عَ  ْلوحُل َلُكوومْ َم َأْكمَ الَّوِذيَن َكَفوُروا ِمووْن ِقيوِنُكْم فَووال خَتَْشوْلُهْم َواْخَشووْلِن.اْليَولْ 

ْسالَم ِقينا    « ..َلُكُم اْ ِ
 -رضوك اّلِل عنوه  -،ليعلن كمال الرسال ،واام النعمو ،فيحك عمور 706كرميوهك آخر ما نزل من القرآن ال

علووووى األرم معدوقة.فقوووود أقى األمانوووو ،وبل   - -أن أايم الرسوووولل  -ببصووووْيته النافووووذة وبقلبووووه اللاصوووول 
 وقد أحك قلبه قنل يلم الفرا . -رضلان اّلِل عليه  -الرسال  و  يعد إ  لقاء اّلِل.فيبكك 

لسوولرة الوويت ايف سوويا  ائلوو  توورق ضوومن آيوو  ملضوولعها التحوورمي والتحليوول لووبعخ الووذابئ  و هووذ  الكلمووات اهل
.كوول كوول   يتجزأ  ع  اّللِ تضووم تلووك األغوورام الوويت أسوولفنا بياوووا ..مووا ق لوو  هووذاف إن بعووخ ق لتووه أن كووري
م ل واحلوراحلوالابموا حوتا متكامل.سلاء فيه ما حتا ابلتصلر وا عتقاق وما حتا ابلشعائر والعبواقات و 

 عنووه يف ذي يقوولل اّللِ الوو« الوودين»والدوليوو .وأن هووذا يف جمملعووه هوول ا جتماعيوو  ومووا حووتا ابلتنظيمووات 
 هذ  اهلي :

ني مووا هووذا الوودين بوو   فوور  يف الوويت يقوولل اّلِل للووذين آمنلا:إنووه أاهووا عليهم.وأنووه« النعموو »إنووه أكملووه.وهل 
حوووووتا  رام وموووووالعبووووواقات وموووووا حوووووتا ابحلوووووالل واحلوووووحوووووتا ابلتصووووولر وا عتقووووواق وموووووا حوووووتا ابلشوووووعائر وا

ذين ضوووا  اّلِل للووو الوووذي ارتوالدوليووو  ..فكلهوووا يف جمملعهوووا تكوووِلن املووونهج الووورابين  ا جتماعيووو  ابلتنظيموووات 
خوروج مون هوذا و « الودين»آمنلا وااروج عن هذا املنهج يف جزئي  منه،كااروج عليه كله،خروج على هوذا 

 الدين ابلتبعي  ..

                                                 
}َواتوَُّقولاْ يَوْلم ووا تُوْرَجُعوولَن ِفيووِه ِإىَل اّلِلِ مُثَّ تُووَل َّ ُكووُل نَوْفووك  مَّووا َكَسووَبحْل  بول آخوور مووانزل موون القورآن الكوورمي هوول آيوو  سولرة البقوورة  قووال تعوواىل : - 706

 ( سلرة البقرة281 يُْظَلُملَن{ )َوُهْم  َ 
رسولل  خور آيو  أنزلوحل علوى  ، إووا آفعن بن عباس يف قلله :  واتقولا يلموا ترجعولن فيوه إىل هللا مث تول  كول نفوك موا كسوبحل وهوم   يظلمولن

 ( صحي 10992[)465/ 6.السنن الكثى لإلمام النسائك الرسال  ]هللا 
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ّلِل ذي رضووووويه ايف هوووووذا يرجوووووع إىل موووووا سوووووب  لنوووووا تقريووووور  مووووون أن رفوووووخ كوووووكء مووووون هوووووذا املنهج،الوووووواألمووووور 
وإعطووواء  -سوووبحانه  - للميمنني،واسووتبدال غوووْي  بووه مووون صوونع البشووور معنووا  الصوووري  هوول رفوووخ أللهيوو  اّللِ 
ا اء خصيصووتههيوو  ابقعووخصوائا األللهيوو  لووبعخ البشور واعتووداء علووى سوولطان اّلِل يف األرم،واقعواء لالل 
 ابلتبعي  .. ذا الدينالكثى ..احلاكمي  ..وهذا معنا  الصري  ااروج على هذا الدين وااروج من ه

كتووه اّلِل لوه الكمووال   رفل .وقودُي أو ينقصوول ،أو..ي سوولا أن يبطلول ،« اْليَووْلَم يَوِ َك الَّووِذيَن َكَفوُروا ِمووْن ِقيوِنُكمْ »
لوووووى هوووووذا يغلبوووولن ع قعووووو ،أو يف ف ة،ولكووووونهم  علوووووى املسوووولمني يف مل  وسووووجل لوووووه البقووووواء ..ولقوووود يغلبووووولن

ثووورة موووا أراق كيضوووا علوووى  أالووودين.فهل وحووود  الووودين الوووذي بقوووك حمفللوووا   ينالوووه الوووديلر،و  ينالوووه التحريووو  
  أن اّلِل  صوولر ..غووْيأعوودا   أن ُيرفوول  وعلووى كوودة مووا كوواقوا لووه،وعلى عموو  جهالوو  أهلووه بووه يف بعووخ الع

ا حوووَّت لمووا حمفللوووهووذا الووودين وتناضووول عنووه،ويبقى فيهوووا كوووامال مفهحلووك األرم مووون عصووب  ميمنووو  تعووور  
 « ...ْلنِ ُهْم َواْخشَ  خَتَْشلْ َفال»تسلمه إىل من يليها.وصد  وعد اّلِل يف ذس الذين كفروا من هذا الدين  
  ينحور  أهلوه إ  أن نواللا مونيفما كان للذين كفروا أن يناللا من هوذا الودين يف ذاتوه أبودا.وما كوان هلوم أن 
صلصووه نا يف حيوواهتم   ُيققوول أهلووه عنووه فووال يكلنوولا هووم ال مجوو  احليوو  لووه و  ينهضوولا بتكاليفووه ومقتضووياته و 

 وأهدافه ..
ذين خطواب عوام للو إ وا هول وهذا التلجيه مون اّلِل للجماعو  املسولم  يف املدينو ،  يقتصور علوى ذلوك ا؟يول

موووون هووووذا  ّلِل هلوووومالووووذين يرتضوووولن مووووا رضوووويه آمنوووولا يف كوووول زمووووان ويف كوووول مكووووان ..نقلل:للووووذين آمنوووولا ..ا
 -وحوودهم  -ء ..وهووي  الوودين، عنا  الكاموول الشووامل الووذين يتخووذون هووذا الوودين كلووه منهجووا للحيوواة كلهووا

ْسالَم قِ َميِت.َوَرضِ ُكْم نِعْ اْليَوْلَم َأْكَمْلحُل َلُكْم ِقيَنُكْم.َوأَْاَْمحُل َعَليْ ..»هم امليمنلن   « ..ينا  يحُل َلُكُم اْ ِ
يوووووه زايقة ا عوووواقت فليوووولم ..الووووذي نزلووووحل فيووووه هوووووذ  اهليوووو  يف حجوووو  الوووولقاع ..أكمووووول اّلِل هووووذا الوووودين.فما

   قينوا فمون« الما سو»م ملستزيد.وأمت نعمتوه الكوثى علوى املويمنني ّبوذا املونهج الكامول الشامل.ورضوك هلو
 إ ا يرفخ ما ارتضا  اّلِل للميمنني.ف -ذن إ -يرتضيه منهجا حلياته 

  هووا موون حقووائ يف ينااي يمن أمووام هووذ  الكلمووات اهلائلوو  فووال يكوواق ينتهووك موون اسووتعرام مووا هملووهويقوو  املوو
 كبْية،وتلجيهات عميق ،ومقتضيات وتكالي  ..

إن املووووويمن يقووووو  أو :أموووووام إكموووووال هوووووذا الووووودين يسوووووتعرم ملكوووووه ا ميان،وملكوووووه الرسوووووا ت،وملكه 
إىل هوووذ  الرسوووال  األخْية.رسوووال  النووول  -الم آقم عليوووه السووو -الرسووول،منذ فجووور البشوووري ،ومنذ أول رسووولل 

األمووك إىل البشوور أمجعووني ..فموواذا يوورىف ..يوورى هووذا امللكووه املتطوواول املتلاصوول.ملكه اهلوودى والنوولر.ويرى 
إ ووا أرسوول لقلمووه.ويرى كوول  -قبوول خووامت النبيووني  -معووا  الطريوو ،على نوولل الطري .ولكنووه اوود كوول رسوولل 

إ وووا جووواءت ملرحلووو  مووون الزموووان ..رسوووال  خاصووو ،جململع  خاصووو ،يف بي ووو   -قبووول الرسوووال  األخوووْية  -رسوووال  
خاصوو  ..وموون مث كانووحل كوول تلووك الرسووا ت حمكلموو  بظروفهووا هووذ  متكيفوو  ّبووذ  الظوورو  ..كلهووا توودعل 

فهوذا هول الودين  -وكلهوا تودعل إىل عبلقيو  واحودة هلوذا ا لوه اللاحود  -فهذا هول التلحيود  -إىل إله واحد 
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ولكون  -فهوذا هول ا سوالم  -ىل التلقك عون هوذا ا لوه اللاحود والطاعو  هلوذا ا لوه اللاحود وكلها تدعل إ -
 لكل منها كريع  للحياة اللاقعي  تناسه حال  ا؟ماع  وحال  البي   وحال  الزمان والظرو  ..

« إلنسووانل»ل  يوني برسواامت النبخوحوَّت إذا أراق اّلِل أن حوتم رسوا ته إىل البشور أرسول إىل النواس كاف ،رسول  
« سووانا ن»نووه   جململعوو  موون األانسووك يف بي وو  خاصوو ،يف زمووان خوواص،يف لوورو  خاصوو  ..رسووال  ختا

ا لر و  يناهلووووو  تتحوووو موووون وراء الظوووورو  والبي ووووات واألزمنوووو  ألوووووا ختانووووه فطوووورة ا نسووووان الوووويت   تتبوووودل
لرسوال  اوفصول يف هوذ  « ..َك الودِِيُن اْلَقويِِمُ اّللَِّ ذلِ  ْل ِ اَِ ِديَل ِفْطَرَت اّللَِّ الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلْيها   تَوبْ »التغيْي:

لكليووو  اا املبووواقئ مووون مجيوووع أنرافهوووا،ويف كووول جلانوووه نشوووانها وتضوووع هلووو« ا نسوووان»كوووريع  تتنووواول حيووواة 
ني لانتفصويلي  والقوألحكوام الافيموا يتطولر فيهوا ويتحولر بتغوْي الزموان واملكوان وتضوع هلوا  والقلاعود األساسوي 

يووو  باقئهوووا الكللشوووريع   ا؟زئيووو  فيموووا   يتطووولر و  يتحووولر بتغوووْي الزموووان واملكوووان ..وكوووذلك كانوووحل هوووذ  ا
ر الزمووان موون ال  إىل آخوومنووذ تلووك الرسوو« ا نسووان»و حكامهووا التفصوويلي  حمتليوو  كوول مووا هتوواج إليووه حيوواة 

قاخوول نوولر و هووذا ا ضوولاب  وتلجيهووات وتشووريعات وتنظيمووات،لكك تسووتمر،وتنمل،وتتطلر،وتتجدق حوولل
ْمووووووحُل َعلَووووووْيُكْم ُكْم.َوأَاَْ اْليَوووووووْلَم َأْكَمْلووووووحُل َلُكووووووْم ِقينَ :»للووووووذين آمنوووووولا -سووووووبحانه  -هووووووذا ا نووووووار ..وقووووووال اّلِل 

ْسالَم ِقينا    « ..نِْعَميِت.َوَرِضيحُل َلُكُم اْ ِ
 تصوولر أن ّبووذاي موويمن أنفووأعلن هلووم إكمووال العقيوودة،وإكمال الشووريع  معووا ..فهووذا هوول الوودين ..و  يعوود لل

مانيو  تسوتدعك ا كمال.و  قصلرا يسوتدعك ا ضواف .و  حمليو  أو ز  نقصا يستدعك - عنا  هذا  -الدين 
لمويمنني  لرتضوا  اّلِل رتخ موا االتطلير أو التحلير ..وإ  فما هل  يمن وما هل  قر بصد  اّلِل وما هل  و

 كووريع  الوودين - بشووهاقة اّللِ  -  كوول زمان،ألوووا إن كووريع  ذلووك الزمووان الووذي نووزل فيووه القرآن،هووك كووريع
يوال،يف يول مون األجيف كول زموان ويف كول مكوان   ؟ماعو  مون بوب ا نسوان،يف ج« لإلنسوان»الذي جواء 

 مكان من األمكن ،كما كانحل عكء الرسل والرسا ت.
نمووول يف ي تر الوووذاألحكوووام التفصووويلي  جووواءت لتبقوووى كموووا هك.واملبووواقئ الكليووو  جووواءت لتكووولن هوووك ا نوووا

ذي خلوو  ن  واّلِل الوور ا ميوواقاخلووه احليوواة البشووري  إىل آخوور الزمووان قون أن ختوورج عليووه،إ  أن ختوورج موون انووا
 .ويعلم من خل  هل الذي رضك له هذا الدين انتلي على هذ  الشريع « ا نسان»

ن اجوات ا نسوا  اّللِ  فال يقولل:إن كوريع  األموك ليسوحل كوريع  اليولم،إ  رجول يوزعم لنفسوه أنوه أعلوم مون
لنعموو  اا الوودين وهووك كمووال هووذو نوولار ا نسووان  ويقوو  املوويمن تنيا:أمووام إاووام نعموو  اّلِل علووى امليمنني،إب

 التام  الضخم  اهلائل .
 جولق لوه قبول أنو   « نسوانفا »يف احلقيقو ،كما اثول نشوأته واكتمالوه.« ا نسوان»النعم  الويت اثول مللود 
ل ذا الودين.وقبهوعرفوه لوه يذا الدين له.وقبل أن يعر  اللجلق الذي يعيا فيوه كموا يعر  إهله كما يعرفه ه

 ضيه له ربه.ر نه الذي أن يعر  نفسه وقور  يف هذا اللجلق وكرامته على ربه،كما يعر  ذلك كله من قي
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قيقيو  احل ل املسواواةبول أن ينوا  وجلق له قبل أن يتحرر من عباقة العبيد بعبواقة اّلِل وحود  وق« ا نسان»و
  ن تكلن كريعته من صنع اّلِل وبسلطانه   من صنع أحد و  بسلطانه.

.إنوه بودون « .ا نسوان»ّبذ  احلقائ  الكثى كما صلرها هوذا الودين هوك بودء مللود « ا نسان»إن معرف  
ه إىل يف نريقوو« انمشووروع إنسوو»أو أن يكوولن « حيوولاان»هووذ  املعرفوو  علووى هووذا املسووتلي ميكوون أن يكوولن 

ا ْية كموا صولرهقائ  الكبيف أكمل صلرة لإلنسان،إ   عرف  هذ  احل« ا نسان»لتكلين  ولكنه   يكلن ا
 القرآن ..

   707واملساف  بعيدة بعيدة بني هذ  الصلرة،وسائر الصلر اليت اصطنعها البشر يف كل زمان 
كاملوو  ..ُيققهووا لووه « انيتهإنسوو« »لإلنسووان»وإن هقيوو  هووذ  الصوولرة يف احليوواة ا نسوواني ،هلل الووذي ُيقوو   

وهل حرجه ابلتصلر ا عتقاقي،يف اّلِل ومالئكته وكتبه ورسوله واليولم اهلخور،من قائورة احلوك احليولاين الوذي 
ا نسواين،الذي يودر  انسلسوات وموا وراء انسلسوات.عا  « التصلر»  يدر  إ  انسلسات،إىل قائرة 

 708 موووا وراء املوواقة ..وينقوووذ  مووون ضووي  احلوووك احليووولاين انووودوق الشووهاقة وعوووا  الغيوووه ..عووا  املووواقة وعوووا 
وُيققهوووووا لوووووه وهوووووول حرجوووووه بتلحيوووووود اّلِل،مووووون العبلقيوووووو  للعبووووواق إىل العبلقيوووووو  ّلِل وحد ،والتسووووواوي والتحوووووورر 
وا سووووتعالء أمووووام كوووول موووون عوووودا .فإىل اّلِل وحوووود  يتجووووه ابلعبوووواقة،ومن اّلِل وحوووود  يتلقووووى املوووونهج والشووووريع  

..وُيققهووا لووه،ابملنهج الوورابين،حني يرفووع اهتماماتووه  709اّلِل وحوود  يتلكوول ومنووه وحوود  حووا   والنظووام،وعلى
ويهوووووذب نلازعوووووه،وامع ناقتوووووه للخوووووْي والبنووووواء وا رتقاء،وا سوووووتعالء علوووووى نووووولازع احليلان،ولذائوووووذ البهيمووووو  

يعووور  حقيقووو  و  يووودر  حقيقووو  نعمووو  اّلِل يف هوووذا الووودين،و  يقووودرها قووودرها،من   710وانطوووال  األنعوووام  
وا؟اهلي  يف كل زمان ويف كل مكان هوك مونهج احليواة الوذي   يشورعه اّلِل  -ا؟اهلي  ومن   يذ  ويالهتا 

فهووذا الووذي عوور  ا؟اهليوو  وذا  ويالهتووا ..ويالهتووا يف التصوولر وا عتقاق،وويالهتووا يف واقووع احليوواة ..هوول  -
الوووذي يعووور  ويعووواين  اّلِل يف هوووذا الووودين الوووذي ُيوووك ويشوووعر،ويرى ويعلم،ويووودر  ويتوووذو  حقيقووو  نعمووو  

ويالت الضوالل والعموى،وويالت احلوْية والتموز ،وويالت الضوياع وااولاء،يف معتقودات ا؟اهليو  وتصولراهتا 
 711يف كل زمان ويف كل مكان ..هل الذي يعر  ويتذو  نعم  ا ميان.

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»وكتاب: 18ص  - 11تراجع املقدم  ص  - 707
) السوويد ا؟ووزء األول موون الظووالل. 40ص  - 39وتفسووْي مطلووع سوولرة البقوورة:ص  23ص  - 21يراجووع تفسووْي سوولرة الفاهوو  ص   - 708

 رمحه هللا (
 (السيد رمحه هللا ) «.قار الشرو .»20ص  - 15ص « هذا الدين»راجع كتاب   - 709
ْلِم َكافَّ   »راجع تفسْي قلله تعاىل:  - 710 ) السيد رمحوه .211ص  - 206ا؟زء الثاين من الظالل:ص « اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اْقُخُللا يف السِِ
 هللا (
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« تيه وركام»يراجع فصل:  - 711
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يالت التفووري  وا فووراط يف  والووذي يعوور  ويعوواين ويووالت الطغيووان واهلوولى،وويالت التخووب  وا ضووطراب،وو 
 712كل أنظم  احلياة ا؟اهلي ،هل الذي يعر  ويتذو  نعم  احلياة يف لل ا ميان  نهج ا سالم.

هتا  ت.ألن مودلل   الكلمواولقد كان العرب املخانبلن ّبذا القرآن أول مرة،يعرفولن ويودركلن ويتوذوقلن هوذ
 القرآن .. كانحل متمثل  يف حياهتم،يف ذات ا؟يل الذي خلنه ّبذا

ا الفرقيو  هووذاقولا أخالقجتماعك ة..وذاقلا أوضاعها ا عتقاقي  كانلا قد ذاقلا ا؟اهلي  ..ذاقلا تصلراهتا ا 
علويهم  قو  فضول اّللِ دين وحقيوا؟ماعي .وبللا من هوذا كلوه موا يودركلن معوه حقيقو  نعمو  اّلِل علويهم ّبوذا الو

 ومنته اب سالم.
كموا فصولنا   -  ا؟اهلي  وسارّبم يف الطري  الصاعد،إىل القم  السوامق  كان ا سالم قد التقطهم من سف
فوووإذا هوووم علوووى القمووو  ينظووورون مووون عووول إىل سوووائر أموووم األرم مووون  - 713ذلوووك يف مسوووتهل سووولرة النسووواء 

 حلهلم نظرهتم إىل ماضيهم يف جاهليتهم كذلك.
  ربلبيوووووووووو حوووووووووولل عتقاقيوووووووووو  كووووووووووان ا سووووووووووالم قوووووووووود الووووووووووتقطهم موووووووووون سووووووووووف  ا؟اهليوووووووووو  يف التصوووووووووولرات ا 

لسوووووخيف  اارافوووووات األصنام،واملالئك ،وا؟ن،والكلاكه،واألسوووووال  وسوووووائر هوووووذ  األسوووووانْي السووووواذج  وا
اقل  ،عليم خبْي.عوويووع بصووْيليوونقلهم إىل أفوو  التلحيوود.إىل أفوو  ا ميووان إبلووه واحوود،قاقر قوواهر،رحيم وقوق، 
ن سولطان مو حوررهم مث..ومون كامل.قريه جميه.  واسط  بينه وبني أحد والكل له عباق،والكل له عبيود 

 الكهان ،ومن سلطان الرايس ،يلم حررهم من سلطان اللهم وااراف  ..
ات ي  ومون العواقر  الطبقوكان ا سالم قد التقطهم من سف  ا؟اهلي  يف األوضاع ا جتماعك ة.من الفلا
 ئد خطوأ مون أنل سواموا هوالزري  ومن ا ستبداق الوذي كوان يزاولوه كول مون هتيوأ لوه قودر مون السولطان )  ك

 احلياة العربي  كانحل اثل الدميقراني  (.
ن اء ا؟زيووورة موووق مووون أمووور فقووود كانوووحل القووودرة علوووى الظلوووم قرينووو   عووو  العوووزة وا؟وووا  يف عووور  السووويد واملسووول »

القوود  حووني  بالغووا يفمأقصوواها يف ا؟نوولب إىل أقصوواها يف الشوومال.وما كووان الشوواعر النجاكووك إ  قاقحووا 
 ن:استضع  مهجل ،أل

 قبيلته   يغدرون بذم  و  يظلملن الناس حب  خرقل
ليوه كواعرهم إا،وتلسول وما كان حجر بن احلاّر إ  ملكا عربيا حني سام بب أسد أن يستعبدهم ابلعص»

ذل األكويقر  نك مثلمواعبيد بن األبورص حيوة يقلل:أنوحل اململوك فويهم وهوم العبيود إىل القيامو  ذلولا لسول 
 اسووتكثر سووتار وحووني هنوود ملكووا عربيووا حووني عوولق النوواس أن حووانبهم موون وراء وكووان عموور بوون»ذو اازاموو  

 على ساقة القبائل أن شن  أمهاهتم من خدمته يف قار .

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»ا سالم ومشكالت احلضارة»يف كتاب:« ختب  واضطراب»يراجع فصل:  - 712
 ) السيد رمحه هللا (571ص  - 554يراجع مقدم  احلدية عن سلرة النساء يف ا؟زء الرابع من الظالل من هذ  الطبع  ص  - 713
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  فيووه الوونعم لرضووى يغودلوكوان النعمووان بون املنووذر ملكوا عربيووا حووني بلو  بووه العسو  أن يتخووذ لنفسووه يلموا »
 ء.ىل املساإكل نالع عليه من الصبا    على كل قاقم إليه خب  عشلاء ويلما للغضه يقتل فيه

وقوود قيوول عوون عووزة كليووه وائل:إنووه  ووك بووذلك ألنووه كووان يرمووك الكليووه حيووة يعجبووه الصوويد،فال اسوور »
ألنووه موون عزتووه كووان   ذوي «   حوور بوولاقي عوول »أحوود علووى الوودنل موون مكووان يسوومع فيووه نباحووه.وقيل:

 714..« عبيد بلاقيه من ميلك حري  يف جلار .فكلهم أحرار يف حكم ال
  ا جتماعيووو  وكوووان ا سوووالم قووود الوووتقطهم مووون سوووف  ا؟اهليووو  يف التقاليووود والعووواقات واألخوووال  والصوووالت 

..كوووووان قووووود الوووووتقطهم مووووون سوووووف  البنوووووحل املووووولءوقة،واملرأة املنكووووولقة،واامر والقموووووار والعالقوووووات ا؟نسوووووي  
غوووارات والنهوووه والسوووله،مع تفووور  الفلضووولي ،والتثج وا خوووتالط موووع احتقوووار املووورأة ومهانتها،والثوووارات وال

الكلمو  وضوع  احليلو  أموام أي هجولم خوارجك جدي،كالوذي حودّ يف عوام الفيول مون هجولم األحبوواش 
 715 على الكعب ،وختاذل وخذ ن القبائل كلها،هذ  القبائل اليت كان  سها بينها كديدا 

كول جانوه مون   لسف ،يفاا يف وكان ا سالم قد أنشأ منهم أم  تطل من القم  السامق  على البشري  كله 
انلا كووو.ومن مث  جلانوووه احليووواة.يف جيووول واحووود.عر  السوووف  وعووور  القمووو .عر  ا؟اهليووو  وعووور  ا سوووالم

َلُكوووُم  ْيُكْم نِْعَميِت،َوَرِضووويحلُ ْموووحُل َعلَوووْم،َوأَاَْ اْليَووووْلَم َأْكَمْلوووحُل َلُكوووْم ِقيَنكُ »يتوووذوقلن ويووودركلن معووو  قووولل اّلِل هلوووم:
ْسالَم ِقينا    .« .اْ ِ

وعنايتوه  -سوبحانه  -ّلِل رعايو  ا ويق  امليمن تلثا:أمام ارتضاء اّلِل ا سالم قينا للذين آمنلا ..يقو  أموام
يختوار لا  عنهوا،حَّت ألم  ورضاّبذ  األم ،حَّت ليختار هلا قينها ويرتضيه ..وهل تعبْي يشك  ه اّلِل هلذ  

 هلا منهج حياهتا ..
غفر ؟ليلوو  ..أسووتلرعايوو  ااعووات  هووذ  األموو  عب ووا يقيال،يكووا ء هووذ   وإن هووذ  الكلمووات اهلائلوو  لتلقووك علووى

دمووه جياهلووا أن تقموو  بكوول أاّلِل ..فمووا يكووا ء هووذ  الرعايوو  ا؟ليلوو  موون امللووك ا؟ليوول كووكء الووك هووذ  األ
طاع قيوووام  وووا يسوووتجوووه مث ال..وإ وووا هووول جهووود الطاقووو  يف كوووكر النعم ،ومعرفووو  املووونعم ..وإ وووا هووول إقرا  اللا

 ،ونله املغفرة والتجاوز عن التقصْي والقصلر فيه.منه
إن ارتضوواء اّلِل ا سووالم قينووا هلووذ  األم ،ليقتضووك منهووا ابتووداء أن توودر  قيموو  هووذا ا ختيووار.مث هوورص علووى 

 -على هذا الودين جهود موا يف الطاقو  مون وسوع واقتودار ..وإ  فموا أنكود وموا أمحو  مون يهمول ا ستقام  
؟رميووو  نكووودة    -إذن  -اّلِل لوووه،ليختار لنفسوووه غوووْي موووا اختوووار  اّلِل  ..وإووووا  موووا رضووويه -بلوووه أن يووورفخ 

تذهه بغْي جزاء،و  ي   صاحبها ميضك انجيا أبودا وقود رفوخ موا ارتضوا  لوه اّلِل ..ولقود يو   اّلِل الوذين 
ا الودين مث تركول    يتخذوا ا سالم قينا هلم،يرتكبلن موا يرتكبولن وميهلهوم إىل حوني ..فأموا الوذين عرفولا هوذ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (151ص  150لعقاق ص لاستاذ ا« حقائ  ا سالم وأابنيل خصلمه»من كتاب:  - 714
 ) السيد رمحه هللا (.513ص  - 501يراجع تفسْي سلرة الفيل يف ا؟زء الثاليني من الظالل وكذلك ا؟زء الرابع من ص   - 715
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أو رفضل  ..واختذوا ألنفسهم مناهج يف احلياة غْي املنهج الذي ارتضا  هلم اّلِل ..فلن يو كهم اّلِل أبودا ولون 
 ميهلهم أبدا،حَّت يذوقلا وابل أمرهم وهم مستحقلن 

ذ  ل.فنقنووع ّبووألمر يطل و   لووك أن  ضووك أكثوور موون هووذا يف هووذ  اللقفووات أمووام تلووك الكلمووات اهلائلوو .فا
 اللمحات،يف هذ  الظالل،و ضك مع سيا  السلرة إىل مقطع جديد:

 من أحكاا الصيد والابح والطماا والهواج(5-4)الدرس الثالث:

ا َعلََّمُكوُم َعلُِِمولَوُنَّ ِ َّوْ؟َولارِِ  ُمَكلِِبِونَي توُ ْم ِموَن اتُ َوما َعلَّمْ َيْسأَُللَنَك:ماذا أُِحلَّ هَلُْمف ُقْل:أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِِباُت، » 
ُ.َفُكلُووولا ِ َّوووا أَْمَسوووْكَن َعَلْيُكْم،َواذُْكوووُروا اْسوووَم اّللَِّ  َ َسووورِ  .َواتوَُّقلاَعَلْيوووهِ  اّللَّ يُع احلِْسووواِب.اْليَوْلَم أُِحووولَّ َلُكوووُم اّللََّ،ِإنَّ اّللَّ

نووووووواِت ْلُمْحَصووووووناُت ِمووووووَن اْلُمْيمِ هَلُْم،َوا ُكْم ِحوووووول  الطَّيِِباُت،َونَعوووووواُم الَّووووووِذيَن أُوتُوووووولا اْلِكتوووووواَب ِحووووووول  َلُكْم،َونَعووووووامُ 
تُ  -َواْلُمْحَصووناُت ِمووَن الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِمووْن قَوووْبِلُكْم   ُمسوواِفِحنَي َو  لَرُهنَّ حُمِْصووِننَي َغووْْيَ لُهنَّ أُُجووُمووِإذا آتَويوْ

مياِن فَوَقْد َحِبَ  َعَمُلُه،َوهُ َوَمْن َيكْ  -ُمتَِّخِذي َأْخدان    « ..ِة ِمَن اْااِسرِينَ يف اهْلِخرَ  لَ ُفْر اِبْ ِ
اليت سووعدت ملختووارة،إن هووذا السوويال موون الووذين آمنوولا عمووا أحوول هلووم يصوولر حالوو  نفسووي  لتلووك ا؟ماعوو  ا
ا كوووان يف موووك مووون كووول خبطووواب اّلِل تعووواىل هلوووا أول مووورة ويشوووك  وووا خوووا  تلوووك النفووولس مووون التحووورج والتووولق

ن املوونهج ثبووحل موون أوابحلاجوو  إىل السوويال عوون كوول كووكء للت ا؟اهليوو  خشووي  أن يكوولن ا سووالم قوود حرمووه
 ا؟ديد يرتضيه ويقر .

 لعربيوو  ..لقوودا الوونفك يفوالنووالر يف  ريوو  هووذ  الفوو ة يلمووك ذلووك التغيووْي العميوو  الووذي أحديووه ا سووالم 
سوووف   هم مووونالوووذين الوووتقط -هزهوووا هوووزا عنيفوووا نفوووخ عنهوووا كووول رواسوووه ا؟اهليووو  ..لقووود أكوووعر املسووولمني 

جعلهوم ُيسولن  من جديد وينشوأون مون جديود.كما أوم يللدون -لي  لْيتفع ّبم إىل القم  السامق  ا؟اه
  ن يتكيفولا وفوأب   هوم إحساسا عميقا بضخام  النقل ،وعظم  الليب ،وجالل املرتقى،وجزال  النعم .فأصو

ا موولتوولجك موون كوول رج والتحوواهووذا املوونهج الوورابين الووذي ملسوولا بركتووه علوويهم.وأن ُيووذروا عوون رالفتووه ..وكووان 
 ألفل  يف ا؟اهلي  هل مثرة هذا الشعلر العمي ،ومثرة تلك اهلزة العنيف .

ليكلنوولا علووى يقووني «.مووا ذا أُِحوولَّ هَلُووْمف»عوود مووا  عوولا آايت التحوورمي:ب - -لووذلك راحوولا يسووأللن الرسوولل 
 « ....ُقْل:أُِحلَّ َلُكُم الطَّيِِباُت .»من حله قبل أن يقربل .وجاءهم ا؟لاب:

نعوولا عوون نيووه ا،و  ميوهوول جوولاب يسووتح  التأموول ..إنووه يلقووك يف حسووهم هووذ  احلقيقوو :إوم   ُيرموولا نيبوو
ذر   هوول مووا تسووتقرمووه اّللِ وإن كوول الطيبووات هلووم حالل،فلووم ُيوورم علوويهم إ  اابائووة ..واللاقووع أن كوول مووا ح

ِل لغوْي يمن كالوذي أهولقلوه املواينفور منوه الفطرة السليم  من الناحي  احلسي .كامليت  والدم وحلوم اانزيور.أو 
 مليسر.اّلِل به أو ما ذب  على النصه،أو كان ا ستقسام فيه ابألز م.وهل نلع من ا

نلعووا منهووا يوودل علووى نيبتووه ختصيصووه ابلووذكر بعوود التعموويم وهوول مووا  -وهووك عاموو   -ويضووي  إىل الطيبووات 
زي،ومثلهووا كووالب الصوويد،أو الفهوولق واألسوولق. ا اسووكه ا؟وولار  املعلموو  املدربوو  علووى الصوويد كالصووقر والبا

َوما َعلَّْمُتْم ِمَن اْ؟َولارِِ  ُمَكلِِِبنَي،تُوَعلُِِمولَوُنَّ ِ َّوا »علمه أصحابه كي  يكله الفريس :أي يكبلها ويصطاقها:
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ُ.َفُكلُوولا ِ َّووا أَْمَسووْكَن َعَلْيُكْم،َواذُْكووُروا اْسووَم اّللَِّ َعَلْيووهِ  َ َسوورِيُع احلِْسووابِ  َعلََّمُكووُم اّللَّ ..وكوورط « َواتوَُّقوولا اّللََّ،ِإنَّ اّللَّ
احلوول فيمووا اسووكه هووذ  ا؟وولار  املكلبوو  املعلموو  املدربوو ،أن اسووك علووى صوواحبها:أي أن هووتفج  ووا اسووكه 
موون الصوويد فووال شكوول منووه عنوود صوويد  إ  إذا غوواب عنهووا صوواحبها،فجاعحل.فإوا إن أكلووحل موون الفريسوو  

 تكلن معلم  وتكلن قد اصطاقت لنفسها   لصاحبها فال ُيل له صويدها.ولل تبقوى عند إمساكها هلا، 
منهووا معظووم الصوويد   شكلووه ولوول جوواءت بووه حيووا ولكنهووا كانووحل أكلووحل منووه فووال يووذكى ولوول ذبوو  مووا كووان 

 حال  ..
ل الوذي سوخر  هوّلِل.فواّللِ علمهوم ا واّلِل يذكر امليمنني بنعمته عليهم يف هذ  ا؟لار  املكلب  فقد علملهوا  وا

لر أسوووللب رآنيوو  تصووهلووم هووذ  ا؟وولار  وأقووودرهم علووى تعليمهووا وعلمهووم هوووم كيوو  يعلملوووا ..وهووك لفتووو  ق
قلوه لاحَّت يلقج يف ب  تعرم،ال بي  القرآين،وتشك بطبيع  املنهج احلكيم الذي   يدع حلظ  ار،و  مناس

ل ،وهووول ل الووذي خي أعطووى كوول كووكء.هالبشووري ا حسوواس ّبووذ  احلقيقوو  األوىل:حقيقوو  أن اّلِل هووول الووذ
ه ،يصووول إليوووالووذي علم،وهووول الوووذي سوووخر وإليوووه يرجوووع الفضووول كلوووه،يف كووول حركووو  وكووول كسوووه وكووول إمكان

 املخلل  ..
ن األكووووياء مووومووووا حللوووه فوووال ينسوووى املووويمن حلظوووو ،أن مووون اّلِل،وإىل اّلِل،كووول كووووكء يف كيانوووه هووول نفسوووه وفي

عصووه،وكل  ،وكل هووزة وفضووله يف كوول عزموو  نفووك منووهواألحووداّ و  يغفوول املوويمن حلظوو  عوون ر يوو  يوود اّللِ 
 على ا عتبار  الصحي .« رابنيا»حرك  جارح  ..ويكلن ّبذا كله 

  لوووذكر عنووود إنوووال.ويكووولن اواّلِل يعلوووم املووويمنني أن يوووذكروا اسوووم اّلِل علوووى الصووويد الوووذي اسوووك بوووه ا؟لار 
ذكر  يود الوذب ،فهل  يوذكر عنولوه واسوم اّللِ ا؟ار  إذ أنه قد يقتل الصيد بنابوه أو لفور  فيكولن هوذا كالوذب  

 كذلك عند إنال  ا؟ار  سلاء.
ذا الشوعلر حلرمو  كلوه ّبواحلول وا مث يرقهم يف واي  اهليو  إىل تقولى اّلِل وحولفهم حسوابه السوريع ..فوْيب  أمور

،وكووووعلرا   ابّللِ الووووذي هوووول انوووولر لكوووول نيوووو  وكوووول عموووول يف حيوووواة املوووويمن والووووذي ُيوووولل احليوووواة كلهووووا صوووول
 « ..حلِْسابِ رِيُع اَواتوَُّقلا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ سَ »الله،ومراقب  له يف السر والعالني : 

 ِحوووولَّ َلُكوووومُ يَوووووْلَم أُ الْ  »ويسووووتطرق يف بيووووان مووووا أحوووول هلووووم موووون الطعووووام ويلحوووو  بووووه مووووا أحوووول هلووووم موووون النكووووا :
اْلُمْحَصوووووووووووووناُت ِموووووووووووووَن  هَلُْم.وَ ْم ِحووووووووووووول  كُ الطَّيِِباُت.َونَعووووووووووووواُم الَّوووووووووووووِذيَن أُوتُووووووووووووولا اْلِكتووووووووووووواَب ِحووووووووووووول  َلُكْم.َونَعوووووووووووووامُ 

تُ ِلُكْم.اْلُمْيِمناِت.َواْلُمْحَصناُت ِمَن الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب ِمْن قَوبْ  ِصِننَي َغوْْيَ ُمسواِفِحنَي لُهنَّ أُُجلَرُهنَّ حمُْ مُ ِإذا آتَويوْ
 « ..َو  ُمتَِّخِذي َأْخدان  

 « ..باتُ الطَّيِِ  اْليَوْلَم أُِحلَّ َلُكمُ »:وهكذا يبدأ أللان املتاع احلالل مرة أخرى بقلله
 ت.افهك من الطيبفييكد املع  الذي أكران إليه ويرب  بينه وبني األللان ا؟ديدة من املتاع.

يشوولن يف ، ن يعوهنوا نطلوع علوى صوفح  موون صوفحات السوماح  ا سوالمي  يف التعاموول موع غوْي املسولمني
 ..ل الكتاب ربطهم به رواب  الذم  والعهد،من أه،أو ت«يف قار ا سالم»اجملتمع ا سالمك 
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ين  سووووالمك جمفوووول جملتمووووع اإن ا سووووالم   يكتفووووك  ن يوووو   هلووووم حووووريتهم الدينيوووو  مث يعتزهلم،فيصووووبحلا يف ا
 ،وامللقة،واجملاملووو  واالطووو .فيجعل ا جتماعيووو   وووا يشوووملهم  ووول مووون املشوووارك  إ -و منبووولذين أ -معوووزولني 

ليظل واملشوارب ،و  املياكلو نعام املسلمني حال هلم كوذلك.ليتم التوزاور والتضواي  و نعامهم حال للمسلمني و 
 عووو   توهووون انصووونا -اجملتموووع كلوووه يف لووول املووولقة والسوووماح  ..وكوووذلك اعووول العفيفوووات مووون نسوووائهم 

 .وهك  احو   مني،ويقرن ذكرهن بذكر احلرائر العفيفات من املسولماتنيبات للمسل -العفيفات احلرائر 
ن مووسوويحك ليتحوورج ليكك املشووعر ّبووا إ  أتبوواع ا سووالم موون بووني سووائر أتبوواع الوودايانت والنحل.فووإن الكووايل ي

م موون تحللوولن عنوودهك إ  املنكووا  األريلذكسووي ،أو الثوتسووتانتي ،أو املارونيوو  املسوويحي .و  يقوودم علووى ذلوو
زلوو  فيووه بووني عملك،  مووع عوواالعقيوودة  وهكووذا يبوودو أن ا سووالم هوول املوونهج اللحيوود الووذي يسووم  بقيووام جمت

مووع يوو  اجملتااليت تظلهووا ر املسوولمني وأصووحاب الوودايانت الكتابيوو  و  حوولاجز بووني أصووحاب العقائوود املختلفوو ،
 ا  السلرة(.كء يف سيا سالمك.فيما حتا ابلعشرة والسلل  )أما الل ء والنصرة فلها حكم آخر سيج

ُتُمول »امليمنوات: وكرط حل انصنات الكتابيات،هل كرط حول انصونات ِصوِننَي،َغْْيَ ُجولَرُهنَّ حمُْ ُهنَّ أُ ِإذا آتَويوْ
رجووول ي ُيصووون بوووه الشووورعك،الذذلوووك أن تووويقى املهلر،بقصووود النكوووا  ال«.ُمسووواِفِحنَي،َو  ُمتَِّخوووِذي َأْخووودان  

ة ألي ن تكوولن املوورأفا  هوول أامرأتووه ويصوولوا،  أن يكوولن هووذا املووال نريقووا إىل السووفا  أو املخاقنوو  ..والسوو
اهليووووو  ني يف ا؟رجووووول واملخاقنووووو  أن تكووووولن املووووورأة اووووودين خووووواص بغوووووْي زواج ..وهوووووذا وذلوووووك كووووواان معوووووروف

ىل القمو  إلسوف  اهلواب  فعه مون االعربي ،ومع فا ّبما من اجملتمع ا؟اهلك.قبل أن يطهر  ا سوالم،ويزكيه،وير 
 السامق  ..

ميوانِ َيْكُفوْر ابِ  َوَمونْ  »ويعقه على هذ  األحكام تعقيبا فيه تشوديد،وفيه هتديود: َ  َعَملُوُه،َوُهَل يف فَوَقوْد َحوبِ  ْ ِ
 « ..اهْلِخرَِة ِمَن اْااِسرِينَ 

دل ان.فالوذي يعووليول ا ميإن هوذ  التشوريعات كلهوا منلنو  اب ميوان وتنفيوذها كمووا هوك هول ا ميوان أو هول ق
   رقا عليووه  لووه ويصووبمعنهووا إ ووا يكفوور اب ميووان ويسوو   ويغطيووه واحد .والووذي يكفوور اب ميووان يبطوول ع
 ..وهوول تصوولير رعووى سووامايقبوول منووه،و  يقوور عليووه ..واحلبوولط مووأخلذ موون انتفووان الدابوو  وملهتووا إذا رعووحل م
لن يف اهلخوورة تكووواوولت ..و حلقيقوو  العموول البانوول.فهل ينوووتف  مث ينعوودم أيوور  كالدابووو  الوويت تتسوومم وتنوووتف  و 

 ااسارة فل  حبلط العمل وبطالنه يف الدنيا ..
طووواعم رام يف املالتعقيوووه الشوووديد،والتهديد املخيووو ،اكء علوووى إيووور حكوووم كووورعك حوووتا  وووالل وحووووهوووذا 

لاقة يف هوووالوووذي    «الووودين»واملنوواك  ..فيووودل علوووى تووراب  جزئيوووات هوووذا املووونهج وأن كوول جزئيووو  فيوووه هووك 
 ااال  عنه،و  قبلل ملا يصدر رالفا له يف الصغْي أو يف الكبْي.

 الو وء والايمم من أحكاا 6الدرس الرابع:

ويف لووول احلووودية عووون الطيبوووات مووون الطعوووام والطيبوووات مووون النسووواء اوووكء ذكووور الصوووالة،وأحكام الطهوووارة 
لا اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا ِإذا ُقْمووووُتْم ِإىَل الصَّووووالِة فَاْغِسووووُللا ُوُجوووولَهُكْم َوأَيْووووِدَيُكْم ِإىَل اْلَمراِفِ ،َواْمَسووووحُ »:للصووووالة
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ُتْم َمْرضى،أَْو َعلى َسَفر  أَْو جواَء َأَحود  ِبُرُ ِسُكْم،َوأَرْ  ُتْم ُجُنبا  فَانَّهَُّروا.َوِإْن ُكنوْ ِموْنُكْم ُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعَبنْيِ.َوِإْن ُكنوْ
أَيْووِديُكْم ِمْنووُه.ما ِمووَن اْلغوواِئِ ،أَْو  َمْسووُتُم النِِسوواَء فَولَووْم عَِووُدوا موواء ،فَوتَوَيمَُّملا َصووِعيدا  نَيِِبا ،فَاْمَسووُحلا ِبُلُجوولِهُكْم وَ 

رَُكْم،َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَّكُ  ،َولِكْن يُرِيُد لُِيَطهِِ ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَج   « ..ْم َتْشُكُرونَ يُرِيُد اّللَّ
لنسواء.وإن بوات مون اإن احلدية عن الصوالة والطهوارة إىل جانوه احلودية عون الطيبوات مون الطعوام والطي

ن املسووجد سوولمني عووكوور حكووم الطهووارة إىل جانووه أحكووام الصوويد وا حوورام والتعاموول مووع الووذين صوودوا املذ 
 احلرام ..

ل افووه ..إ ووا هوويا  وأهدإن هووذا   اووكء اتفاقووا ومصوواقف  جملوورق السوورق،و  اووكء كووذلك بعيوودا عوون جوول السوو
 اكء يف ملضعه من السيا ،وحلكمته يف نظم القرآن ..

الطعوووام    إىل لووولن آخووور مووون الطيبوووات ..نيبوووات الووورو  ااالصووو  ..إىل جانوووه نيبووواتلفتووو -أو   -إووووا 
ن الطهوور ّلِل،يف جوول مووقوواء مووع اوالنسوواء ..لوولن اوود فيووه قلووه املوويمن مووا   اوود  يف سووائر املتاع.إنووه متوواع الل

صوووالة ارة والتووواع الطهووووااشووولع والنقووواء ..فلموووا فووورغ مووون احلووودية عووون متووواع الطعوووام والوووزواج ارتقوووى إىل م
 «.ا نسان»استكما  ألللان املتاع الطيب  يف حياة ا نسان ..واليت ّبا يتكامل وجلق 

 ا ي وج الا رقة بين أحكاا المبادات وأحكاا الممامالت

رموو   يف احلوول واحل ام الصوويدمث اللفتوو  الثانيوو  ..إن أحكووام الطهووارة والصووالة كأحكووام الطعووام والنكووا  كأحكوو
لهووووا عبوووواقة لرة ...كس يف السوووولم واحلوووورب ...كبقيوووو  األحكووووام التاليوووو  يف السووووكأحكووووام التعاموووول مووووع النووووا

 حكوام »علوى تسوميته  -يف الفقوه  -ّلِل.وكلها قين اّلِل.فوال انفصوام يف هوذا الودين بوني موا اصوطل  أخوْيا 
 « .. حكام املعامالت»،وما اصطل  على تسميته «العباقات

يف    وجوولق هلووا -« التبليووه»و« التصووني »قتضوويات حسووه م« الفقووه»لوويت اصووطنعها ا -هووذ  التفرقوو  
لووووك علووووى ن هووووذ  وتأصوووول املوووونهج الوووورابين،و  يف أصوووول الشووووريع  ا سووووالمي  ..إن هووووذا املوووونهج يتووووأل  موووو
ن تلوك يف مو   وىل السلاء.وحكم هذ  كحكم تلك يف أووا تيلو  قيون اّلِل وكوريعته ومنهجوه وليسوحل هوذ

اة حققهموووا يف حيوووم إ  بت  يقووولم بغوووْي اهلخر.والووودين   يسوووتقي الطاعووو  وا تباع. ،بووول إن أحووود الشوووطرين
« قاتعبوا»ء.وكلهوا وا ابللفامون الويت أمور اّلِل املويمنني يف كوأ« عقولق»ا؟ماع  املسلم  علوى السولاء.كلها 

 قيته ّلِل.وإقرار من املسلم بعبل « إسالم»ييقيها املسلم بني  القرىب إىل اّلِل.وكلها 
..وكلتووا العبوواقات « التصووني  الفقهووك»وحوودها ..إ  يف « معووامالت»وحوودها و «عبوواقات»لوويك هنالووك 

موع اّلِل.وا خوالل بشوكء « عقولق»و« فرائخ»و« عباقات»واملعامالت  عناها هذا ا صطالحك ..كلها 
  716منها إخالل بعقد ا ميان مع اّللِ 

 اي»:يف السوويا  ملتنلعوو األحكووام وهووذ  هووك اللفتوو  الوويت يشووْي إليهووا النسوو  القوورآين وهوول يوولا  عوورم هووذ  ا 
 ...« ..أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة 
                                                 

 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« الشملل»يراجع فصل: - 716
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فال بووود هلوووذا إليوووه،وْنلى وإسووورار. وقعووواء مرفووولع -سوووبحانه  -إن الصوووالة لقووواء موووع اّلِل،ووقووول  بوووني يديوووه 
فيموا حنسوه  - ضولءامللق  من استعداق.  بد من تطهور جسودي يصواحبه هتيوي روحوك.ومن هنوا كوان الل 

ىل ئضوووووووه املنصووووووولص عليهوووووووا يف هوووووووذ  اهلي :غسووووووول اللجه.وغسووووووول األيووووووودي إوهوووووووذ  هوووووووك فرا -والعلوووووووم ّلِل 
ة ..أ هووا قهيوو  يسووْي املراف .ومسوو  الوورأس وغسوول الوورجلني إىل الكعبووني ..وحوولل هووذ  الفوورائخ خالفووات ف

 .. ل نق هل هذ  الفرائخ على ال تيه الذي ذكرت بهف أم هك عزئ على غْي ترتيهف
 سال ..فتلجه ا غت -كرة أو ا حتالم سلاء ابملبا -هذا يف احلدّ األصغر ..أما ا؟ناب  

 تي  :ا ت اهلوملا فرغ من بيان فرائخ اللضلء،والغسل،أخذ يف بيان حكم التيمم.وذلك يف احل
 حال  عدم وجلق املاء للمحدّ على ا نال  ..

 ه ..اء ييذيلضلء،أو حدت أكث يقتضك الغسل واملوحال  املريخ اندّ حدت أصغر يقتضك ال
 وحال  املسافر اندّ حدت أصغر أو أكث ..

خ كووانلا ائ  مكووان موونخف..والغوو« أَْو جوواَء َأَحوود  ِمووْنُكْم ِمووَن اْلغوواِئ ِ »وقوود عووث عوون احلوودّ األصووغر بقللووه:
 .ثزايقضلن حاجتهم فيه ..واجملكء من الغائ  كناي  عن قضاء احلاج  تبل  أو ت

يووو  عووون كفوووك يف الكناي الرقيووو  ..ألن هوووذا التعبوووْي« أَْو  َمْسوووُتُم النِِسووواءَ »وعوووث عووون احلووودّ األكوووث بقللوووه:
توويمم ..فيقصوود يالصووالة،حَّت  -و أكووث حوودت أصووغر أ -املباكوورة ..ففووك هووذ  احلووا ت   يقوورب انوودّ 
اب علوى لهور ولول كوان تورا -يبو  عوث عون الطهوارة ابلطي -صعيدا نيبا ..أي كي ا مون جونك األرم نواهرا 

ب  ملورفقني ..ضور اديوه إىل يالداب ،أو احلائ .فيضرب بكفيه،مث ينفضهما،مث ميس  ّبما وجهه،مث ميسو  ّبموا 
 ْو  َمْسوووُتمُ أَ »عووواىل:تلللجوووه واليووودين.أو ضوووربتني ..قووول ن ..وهنوووا  خالفوووات فقهيووو  حووولل املقصووولق بقللوووه 

 املباكرةف..أهل جمرق املالمس ف أم هك « النِِساءَ 
لتويممف أم ه ايوز اوهل كل مالمس  بشهلة ولذة أم بغْي كهلة ولذةف خوال  ..كوذلك هول املورم إبنالقو

 ايوز التويمم م واألذىاملرم الذي ييذيه املاءف خال  ..مث ..هل بروقة املواء مون غوْي مورم وخول  املور 
.َولِكْن يُرِيووُد لَووْيُكْم ِمووَعووَل عَ  لَِيجْ مووا يُرِيووُد اّللَُّ »..األرجوو  نعووم ..ويف ختووام اهليوو  اووكء هووذا التعقيووه: ْن َحوورَج 

رَُكْم،َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم،َلَعلَُّكْم َتْشُكُرو   « ..نَ لُِيَطهِِ
مم .فأموا يف التويللضولء والغسول جسوما وروحااوهول يوتم يف  -كما أسلفنا   -والتطهر حال  واجب  للقاء اّلِل 

 ر يف اسوتعمالهنوا  ضور   التطهر عنود عودم وجولق املواء،أو عنود موا يكولنفيتم الشطر األخْي منه وازئ يف
ريود تكالي .إ وا يعنوحل النواس،وُيملهم علوى احلورج واملشوق  ابلي  يريود أن  -سوبحانه  -املاء.ذلك أن اّلِل 

م ويزيووودهم هلووويضووواعفها أن يطهووورهم،وأن يووونعم علووويهم ّبوووذ  الطهوووارة وأن يقووولقهم إىل الشوووكر علوووى النعم ،ل
 ..فهل الرف  والفضل واللاقعي  يف هذا املنهج اليسْي القلمي. منها

وورَُكْم يووُد لِيُ َولِكووْن يُرِ :»وتقوولقان حكموو  اللضوولء والغسوول والتوويمم الوويت كشوو  الوونا عنهووا هنووا  لِيُووِتمَّ نِْعَمتَووُه وَ َطهِِ
 « ..َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
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جمورق  للضولء والغسولء.فليك ا الشعائر والشرائع على السولاتقلقان إىل تلك اللحدة اليت ُيققها ا سالم يف
ن العووورب ت،كموووا كووواتنظيووو  للجسووود،ليقلل متفلسوووف  هوووذ  األايم:إننوووا لسووونا يف حاجووو  إىل هوووذ  ا جراءا

 البدائيلن  ألننا نستحم وننظ  أعضاءان  كم احلضارة 
ا حوودة يتلجووه ّبووبوواقة واحوود ويف عإ ووا هووك حماولوو  مزقوجوو  لتلحيوود نظافوو  ا؟سووم ونهووارة الوورو  يف عموول وا 

مم،الوووذي   عام ابلتياسوووتخدام املاء،يسوووت املووويمن إىل ربوووه.وجانه التطهووور الروحوووك أقلى.ألنوووه عنووود تعوووذر
 اجوووووه مجيوووووعُيقووووو  إ  هوووووذا الشوووووطر األقووووولى ..وذلوووووك كلوووووه فضوووووال علوووووى أن هوووووذا الووووودين مووووونهج عوووووام ليل 

ت والبي وووات ع احلوووا ق  حكمتوووه يف مجيووواحلوووا ت،ومجيع البي وووات،ومجيع األنلار،بنظوووام واحووود تبوووحل،فتتح
 ال.حيف أي   واألنلار يف صلرة من الصلر، ع  من املعاين و  تبطل هذ  احلكم  أو تتخل 

فلنحاول أن نتفهم أسرار هوذ  العقيودة قبول أن نفويت فيهوا بغوْي علوم و  هودى و  كتواب منْي.ولنحواول أن 
 .717علم على السلاءنكلن أكثر أقاب مع اّلِل فيما نعلم وفيما   ن

ىل لفتووو  إو ضوووررها كوووذلك يقووولقان احلووودية عووون التووويمم للصوووالة عنووود تعوووذر الطهوووارة ابللضووولء أو الغسووول أ
 منهوا ..فهوذا ائ  مينوععوأخرى عن الصالة ذاهتا.عن حرص املنهج ا سالمك على إقام  الصالة وإزال  كل 

لق أو موون رم موون قعووة يف حالوو  املوواحلكووم اب ضوواف  إىل األحكووام األخوورى كالصووالة عنوود ااوول  والصووال
 استلقاء حسه ا مكان ..

هج علووى تموود املوونكوول هووذ  األحكووام تكشوو  عوون احلوورص البووال  علووى إقاموو  الصووالة وتبووني إىل أي حوود يع
سوويل  و ل  بووني يديووه  واللقووهووذ  العبوواقة لتحقيوو  أغراضووه ال بليوو  يف الوونفك البشووري .إذ اعوول موون لقوواء اّللِ 

 املسولم وبوني هولل بوني فيهوا يف أق  الظورو  وأحرجهوا و  اعول عقبو  مون العقبواتعميق  األير،  يفورط 
ووووا نوووداوة سوووباب ..إهوووذا اللقووول  وهوووذا اللقووواء ..لقووواء العبووود بربوووه ..وعووودم انقطاعوووه عنوووه لسوووبه مووون األ

 القله،واس وا  الظل،وبشاك  اللقاء ..
 مطالبة باالاهاا  بالميثاق 7الدرس الخامس:

علووووويهم  مووووو  اّللِ الطهوووووارة،وعلى مووووا سوووووبقها موووون األحكوووووام بتووووذكْي الوووووذين آمنوووولا بنع ويعقووووه علوووووى أحكووووام
  -كمووا تقوودم   -الم يف ا سوو اب ميان،و يثووا  اّلِل معهووم علووى السوومع والطاعوو ،وهل امليثووا  الووذي قخلوولا بووه

ُكووْم ِميثاقَوُه الَّوِذي وايَوقَ ،وَ َعَلْيُكمْ  اّللَِّ  َواذُْكووُروا نِْعَمو َ »كموا يوذكرهم تقولى اّلِل،وعلموه  ووا تنطولي عليوه الصودور:
ْعنا َوأَنَْعنا،َواتوَُّقلا اّللََّ،ِإنَّ اّللََّ   « ..ُدورِ ِبذاِت الصُ  َعِليم   بِِه ِإْذ قُوْلُتْم: َِ

انلا ذا الوودين.إذ كووّلِل علوويهم ّبووقيموو  نعموو  ا -كمووا قوودمنا   -وكووان املخووانبلن ّبووذا القوورآن أول موورة يعرفوولن 
هلم.ومن مث  هوووا مووون حووول ،ويف حيووواهتم،ويف جموووتمعهم،ويف مكووواوم مووون البشوووري  كلاووودون حقيقتهوووا يف كيووواوم

عم  تكفك،إذ كانحل تلجه القلوه والنظور إىل حقيقو  ضوخم  إىل هذ  الن -ة جمرق ا كار  -كانحل ا كارة 
 قائم  يف حياهتم ململس .

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (حلال يف الزكاة والضرائه املالي .فهذ  غْي تلك،و  تغب غناءها ..وسيجكء ككء عن هذا يف هذا ا؟زء.كذلك ا  - 717
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 حقيقو  مباكورة لتلهواضور كذلك كانحل ا كارة إىل ميثا  اّلِل الذي وايقهم به على السومع والطاع ،تستح
 طور  اهلخور يفملقو  ال يعرفلوا.كما كانحل تثْي يف مشواعرهم ا عتوزاز حيوة تقفهوم مون اّلِل ذي ا؟والل

 ها ..تعاقد مع اّلِل،وهل أمر هائل جليل يف حك امليمن،حني يدر  حقيقته هذ  ويتمال
َ ِإنَّ َواتوَّ »اافيو :طراتوه اخه يف ومن مث يكلهم اّلِل يف هذا إىل التقلى.إىل إحسواس القلوه ابّلِل،ومراقبتو ُقولا اّللَّ

 « ..اّللََّ َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ 
فيوه  ننبوه إىل موا .فيحسون أنتعبْي مصلر معث مل ، ر به كثوْيا يف القورآن الكرمي« بذات الصدور»والتعبْي 

ر عن املشواع اي هك كنا.و من قق  ومجال وإُياء.وذات الصدور:أي صاحب  الصدور،املالزم  هلا،الالصق  ّب
ئهوووا .وهك علوووى خفااملصووواحب و ااافيووو ،واالانر الكامن ،واألسووورار الدفينووو .اليت هلوووا صوووف  املالزمووو  للصووودور 

 وكتماوا مكشلف  لعلم اّلِل،املطلع على ذات الصدور ..
 ا مر بالمدل وا نصاف مع المخالف 8الدرس السادس:

  مييوول  املطلوو  الووذي ..العوودل سوولم ،القلام  علووى البشووري  ابلعوودلوموون امليثووا  الووذي وايوو  اّلِل بووه األموو  امل
بثوو  موون ل.العوودل املنن األحلامووميزانووه مووع املوولقة والشوونآن و  يتووأير ابلقرابوو  أو املصوولح  أو اهلوولى يف حووال 
  فهوووذاصووودور ..ومووون مثفوووااي الالقيوووام ّلِل وحووود   نجووواة مووون سوووائر املوووييرات ..والشوووعلر برقابووو  اّلِل وعلموووه خب

،ُكووووووَهد»:النووووووداء ْلم  َعلووووووى َأ َّ َاْوووووورَِمنَُّكْم َكووووووَنآُن قَووووووو ِقْسووووووِ ،َو اَء اِبلْ اي أَيُوَهووووووا الَّووووووِذيَن آَمنُوووووولا ُكلنُوووووولا قَووووووولَّاِمنَي ّللَِِّ
َ خَ اتَوْعِدُللا.اْعِدُللا ُهَل أَقْوَرُب لِلتوَّْقلى،َواتوَُّقلا اّللََّ،ِإنَّ   « ..ْعَمُللنَ توَ ِبْي  ِ ا ّللَّ

كانحل ى ا عتوداء.و حلرام،علو الذين آمنلا من قبل أن ُيملهم الشنآن ملن صدوهم عن املسجد القد وى اّللِ 
هولن أن نيفهواهم أو ء القلمي. هذ  قم  يف ضب  النفك والسماح  يرفعهم اّلِل إليها  نهجوه ال بولي الورابين

فهك ك وأكووو .فُيملهوووم الشووونآن علوووى أن مييلووولا عووون العووودل ..وهوووك قمووو  أعلوووى مرتقوووى وأصوووعه علوووى الووون
لووووبغخ  إن لكوووور  واابمرحلوووو  وراء عوووودم ا عتووووداء واللقوووول  عنوووود  تتجوووواوز  إىل إقاموووو  العوووودل مووووع الشووووعلر 
 ين فأكوو  ألنووهليوو  الثوواالتكليوو  األول أيسوور ألنووه إجووراء سوولل ينتهووك عنوود الكوو  عوون ا عتووداء.فأما التك

م ل بوولي احلكوويااملوونهج و شوونلئني  إجوراء إاووايب ُيموول الوونفك علووى مباكوورة العوودل والقسو  مووع املبغلضووني امل
 «لا قَولَّاِمنَي ّللَِِّ ...َمُنلا ُكلنُ ِذيَن آاي أَيُوَها الَّ »يقدر ما يف هذا املرتقى من صعلب .فيقدم له  ا يعني عليه:

 .« .ْعَمُللنَ ِ ا توَ  َواتوَُّقلا اّللََّ،ِإنَّ اّللََّ َخِبْي  »ويعقه عليه  ا يعني عليه أيضا:
م ّلِل.حوووني تقووول ااكووورة موووع ري    ترتقوووك هوووذا املرتقوووى قووو ،إ  حوووني تتعامووول يف هوووذا األمووور مبإن الووونفك البشووو

 لصدور.اْي وذات ّلِل،متجرقة عن كل ما عدا .وحني تستشعر تقلا ،وهك أن عينه على خفااي الضم
 .عليه،ويثبتها ذا األف وما من اعتبار  من اعتبار ات األرم كلها ميكن أن يرفع النفك البشري  إىل ه
ى ذ  الونفك علووّبوون يسوتلي أوموا غوْي القيووام ّلِل،والتعامول معووه مباكورة،والتجرق موون كول اعتبوار  آخر،ميلووك 

 هذا املرتقى.
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ين هلوم هوذا الود ما يكفلهوما من عقيدة أو نظام يف هذ  األرم يكفل العدل املطل  لاعداء املشنلئني،ك
 ل اعتبار .قين عن كر وأن يتعامللا معه،متجر حني يناقي امليمنني به أن يقلملا ّلِل يف هذا األم

 - للنوواس مجيعووا فوول نظامووهوّبووذ  املقِلمووات يف هووذا الوودين كووان الوودين العوواملك ا نسوواين األخووْي الووذي يتك
 نقيووه،يتعامللن للووه ابلعوودل وأن يكوولن هووذا العوودل فريضوو  علووى معتيفأن يتمتعوولا  -معتنقيووه وغووْي معتنقيووه 

 الناس من بغخ وكنآن .. فيها مع رّبم،مهما  قلا من
 وإوا لفريض  األم  القلام  على البشري :مهما يكن فيها من مشق  وجهاق.

كوون هووذ  يف تالم.و  ولقوود قامووحل هووذ  األموو  ّبووذ  القلاموو  وأقت تكاليفهووا هووذ  يوولم اسووتقامحل علووى ا سوو
شوووهد تيووو ،واقعا   ليلما احياهتوووا جمووورق وصوووااي،و  جمووورق مثووول عليا،ولكنهوووا كانوووحل واقعوووا مووون اللاقوووع يف حياهتووو

األمثلو  الويت املنوْية ..و   سوالمي البشري  مثله من قبول و  مون بعود،و  تعرفوه يف هوذا املسوتلي إ  يف احلقبو  ا
حالحل ابني ،قود اسوتفورائخ الر التاري  يف هذا اجملال كثْية مستفيض .تشهد كلها  ن هذ  اللصااي وال وعاها

 تكوون لفوو  ..إوووا  موو  املأللاقووع يوويقى ببسووان ،ويتمثل يف يلميووات األيف حيوواة هووذ  األموو  منهجووا يف عووا  ال
آخور  ن هنوا  نريقواالنواس أ مثال عليا خيالي ،و   واذج كوذلك فرقيو .إ ا كانوحل نوابع احليواة الوذي   يورى

 سلا .
ر ليو  العصول ه وا فيهوا جا -وحني نطل من هذ  القم  السامق  على ا؟اهلي  يف كل أعصارها وكول قايرهوا 

ف  اس.ونرى املسواملتطواول بوني مونهج يصونعه اّلِل للبشور،ومناهج يصونعها النواس للنوانودر  املودى  -احلديث  
 حلياة.اليت   تعث بني آتر هذ  املناهج وآتر ذلك املنهج الفريد يف الضمائر وا

 ء آخر ..للاقع ككاإن الناس قد يعرفلن املباقئ ويهتفلن ّبا ..ولكن هذا ككء،وهقيقها يف عا  
نواس يودعى ال نأ.فلويك املهوم وهذ  املباقئ اليت يهت  ّبا الناس للناس نبيعك،أ  تتحق  يف عوا  اللاقوع .

 ة ..املهوووم هووولهوووا الووودعل إىل املبووواقئ ولكووون املهوووم هووول مووون يووودعلهم إليهوووا ..املهوووم هووول ا؟هووو  الووويت تصووودر من
يل  كووودهم لنووواس  صووواذي يرجوووع إليوووه سووولطان هوووذ  الووودعلة علوووى الضووومائر والسووورائر ..املهوووم هووول املرجوووع الووو

 وكدحهم لتحقي  هذ  املباقئ ..
قللووه ين اّلِل،فمووا موون سوولطا وقيموو  الوودعلة الدينيوو  إىل املبوواقئ الوويت توودعل إليهووا،هل سوولطان الوودين املسووتمد

عولقون إليوه اس حوني يفالن وعالن عالم يستندف وأي سولطان لوه علوى النفولس والضومائرف ومواذا ميلوك للنو
يهتووووووووووووووووووووووووووو  ألووووووووووووووووووووووووووو  هوووووووووووووووووووووووووووات   دهم يف هقيووووووووووووووووووووووووووو  هوووووووووووووووووووووووووووذ  املبووووووووووووووووووووووووووواقئفبكووووووووووووووووووووووووووودحهم وكووووووووووووووووووووووووووو

 ... ابلعدل.وابلتطهر.وابلتحرر.وابلتسامك.وابلسماح .وابحله.وابلتضحي .واب يثار
  بوه مون سولطان زل اّللِ ولكن هتافهم   يهز ضمائر الناس و  يفرم نفسه علوى القللب.ألنوه قعواء موا أنو

ئ ثلهم ابملبواقمومون انس  كوالم  ويسومع النواس اهلتوا ليك املهم هل الكالم ..ولكن املهم من وراء هذا ال
 لكن ما أيرهافو  -رقة من سلطان اّلِل جم -واملثل والشعارات 
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هوولى و هوول وعجووز إن فطوورهتم توودر  أوووا تلجيهووات موون بشوور مثلهم.تتسووم بكوول مووا يتسووم بووه البشوور موون ج
كولن هلوا يف  ن  و  يسولطاوقصلر.فتتلقاها فطورة النواس علوى هوذا األسواس.فال يكولن هلوا علوى فطورهتم مون 

يف « ااياللصوووو»ذ  هووووكيوووواوم موووون هووووزة،و  يكوووولن هلووووا يف حيوووواهتم موووون أيوووور إ  أضووووع  األيوووور  مث إن قيموووو  
 مووا حووني يتحووللهلوولاء ..فألتكييوو  احليوواة.فهل   يلقيهووا جموورقة يف ا« ا جووراءات»الوودين،أوا تتكاموول مووع 

ن يف كووول رى ذلوووك اهلنوووتنفوووذ و  تتحقووو   كموووا الووودين إىل جمووورق وصوووااي وإىل جمووورق كوووعائر فوووإن وصوووااي    
 مكان ..

 .ينفذها يف ين وصووواايإنووه   بوود مووون نظووام للحيووواة كلهووا وفوو  مووونهج الوودين ويف لووول هووذا النظووام ينفوووذ الوود
ك قون سوولا  لم ا سووالميف املفهوو« الوودين»أوضوواع واقعيوو  تتكاموول فيهووا اللصووااي وا جووراءات  ..وهووذا هوول 

 ُيكم كل جلانه احلياة. ..الدين الذي يتمثل يف نظام
القموو   لهووا موون تلووكك فهلمووه هووذا يف حيوواة ا؟ماعوو  املسوولم  أنلووحل علووى البشووري   « الوودين»وحووني هقوو  

بيو  ؟اهليو  العر ى سوفل  االسامق  واليت ما تزال سامق  على سفل  ا؟اهليو  احلديثو  كموا كانوحل سوامق  علو
ختلووى عوون و  املسوواجد يفلووى املنووابر وإىل كووعائر إىل وصووااي ع« الوودين»وغْيهووا علووى السوولاء ..وحووني هوولل 

 نظام احلياة ..  يعد حلقيق  الدين وجلق يف احلياة  
 اخاالف مصير المؤمنين عن مصير الكافرين 11 - 9الدرس السابع:

كوووالي  لنهووولم بتاو  بووود مووون جوووزاء للمووويمنني مووون اّلِل،الوووذي يتعوووامللن معوووه وحووود  يشوووجع ويقووولي علوووى 
لوولا ين آمنوولا وعممصووْي الووذ ابمليثووا .و  بوود أن حتلوو  مصووْي الووذين كفووروا وكووذبلا عوون وعلووى اللفوواء القلاموو 

ُ الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحلِ »الصاحلات عند اّلِل: بُلا ة  َوَأْجور  َعِظيم .َوالَّوْم َمْغِفورَ اِت.هلَُ َوَعوَد اّللَّ ِذيَن َكَفوُروا وََكوذَّ
 « ..يمِ آِبايتِنا أُولِ َك َأْصحاُب ا؟َْحِ 

 -ي  العليووا لتكووالابوهووم ينهضوولن  -إنووه ا؟ووزاء الووذي يعوولم ااووْيين عمووا يفوولهتم موون عوورم احليوواة الوودنيا 
 هوول العوودل ألرم ..مثاوالووذي تصووغر معووه تكووالي  القلاموو  علووى أهوولاء البشووري  وعناقهووا و؟اجهووا يف هووذ  

 ا هلك الذي   يسلي بني جزاء ااْيين وجزاء األكرار 
عليووو  قلووولب املووويمنني وأنظوووارهم ّبوووذا العووودل وبوووذلك ا؟زاء.لتتعامووول موووع اّلِل متجووورقة مووون كووول و  بووود مووون ت

النوولازع املعلقوو  موون مالبسووات احليوواة ..وبعووخ القلوولب يكفيهووا أن تشووعر برضوواء اّلِل وتتووذو  حووالوة هووذا 
عو  البشوري .واّلِل الرضى كما تتذو  حالوة اللفاء ابمليثا  ..ولكون املونهج يتعامول موع النواس مجيعوا.مع الطبي

يعلووم موون هووذ  الطبيعوو  حاجتهووا إىل هووذا اللعوود ابملغفوورة واألجوور العظيم.وحاجتهووا كووذلك إىل معرفوو  جووزاء 
الكافرين املكذبني  إن هذا وذلك يرضك هوذ  الطبيعو .يطم نها علوى مصوْيها وجزائهوا ويشوفك غيظهوا مون 

  مون هوي ء  بعود أن تلقوى مونهم موا تلقوى أفاعيل الشريرين  وخباص  إذا كانحل موأملرة ابلعودل موع مون تكور 
من الكيد وا يذاء ..واملنهج الرابين ذخذ الطبيع  البشري   ا يعلموه اّلِل مون أمرهوا ويهتو  هلوا  وا تتفوت  لوه 
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مشاعرها،وتسوووتجيه لوووه كينلنتهوووا ..ذلوووك فووول  أن املغفووورة واألجووور العظووويم قليووول رضوووى اّلِل الكووورمي وفيهموووا 
 نعيم.مذا  الرضى فل  مذا  ال

العودوان  يهوا كوعلرفوميضك السيا  يقوِلي يف ا؟ماعو  املسولم  رو  العودل والقسو  والسوماح  ويكفكو  
أو  -يو  م احلديباعوحني  ولا يف وامليل وا نتقام ..فيذكر املسلمني نعم  اّلِل عليهم يف ك  املشركني عنهم،

 قَوووْلم  ّللَِّ َعلَووْيُكْم.ِإْذ َهوومَّ وا نِْعَمووحَل ايَن آَمنُوولا اذُْكوورُ اي أَيُوَهووا الَّووذِ »ن يبسووطلا إلوويهم أيووديهم ابلعوودوان:أ -يف غووْي  
 « ..ِل اْلُمْيِمُنلنَ َعَلى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ ا اّللََّ.وَ اتوَُّقل أَْن يَوْبُسطُلا إِلَْيُكْم أَْيِديَوُهْم،َفَك َّ أَْيِديَوُهْم َعْنُكْم.وَ 

رجوو  أوووا إكووارة إىل حاقيوو  اجململعوو  الوويت  ووحل يوولم وختتلوو  الوورواايت يف موون تعنوويهم هووذ  اهليوو .ولكن األ
وابملسوووووولمني،فتأخذهم علووووووى غرة.فووووووأوقعهم اّلِل أسووووووارى يف أيوووووودي  - -احلديبيوووووو  أن تغوووووودر برسوووووولل اّلِل 

 .718املسلمني )كما فصلنا ذلك يف تفسْي سلرة الفت (
الفريووود،وهك إماتووو  الغووويج وأاي موووا كوووان احلاقّ،فوووإن عثتوووه يف هوووذا املقوووام هوووك املنشووولقة يف املووونهج ال بووولي 

والشوونآن هلووي ء القوولم يف صوودور املسوولمني.كك يفي وولا إىل اهلوودوء والطمأنينوو  وهووم يوورون أن اّلِل هوول راعوويهم 
 وكال هم.

ك املسولملن ة.ويسوتحيويف لل اهلدوء والطمأنينو  يصوب  ضوب  النفك،و احو  القله،وإقامو  العودل ميسلر 
 يهم.اهم ويكليهم،ويك  األيدي املبسلن  إلأن   يفلا  يثاقهم مع اّلِل وهل يرع

 َّ لَووْيُكْم أَيْووِديَوُهْم،َفكَ ْبُسووطُلا إِ  أَْن يوَ ِإْذ َهوومَّ قَوووْلم  »و  نوونك أن نقوو  وقفوو  قصووْية أمووام التعبووْي القوورآين املصوولر:
 ّلِل منهم ..فحماكم ا ..يف مقام:إذ هِم قلم أن يبطشلا بكم ويعتدوا عليكم« أَْيِديَوُهْم َعْنُكمْ 

بسوو  األيوودي وكفهووا أكثوور حيليوو  موون ذلووك التعبووْي املعنوولي اهلخوور ..والتعبووْي القوورآين « حركوو »صوولرة و إن
يتبووع نريقوو  الصوولرة واحلركوو .ألن هووذ  الطريقوو  تطلوو  الشووحن  الكاملوو  يف التعبووْي كمووا لوول كووان هووذا التعبووْي 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (من الظالل. 26يراجع جزء  - 718
ملويمنني بوه ايو ، نعمتَوه علوى   اهلر يف هوذيف شويل ذلك، قلُل من قوال:ع  هللا ابلنعمو  الويت ذكوقال أبو جكفر:وأود اةقوال ابلصحة قل :

 هللالوه وقتول مون معووه يولَم سوار إلويهم نووِل  وا كانووحل يهولق بوب النضوْي  وحل بووه مون قتوبرسولله الويت أنعوم ّبوا علوويهم يف اسوتنقاذ  نبوِيهم حممودا 
. يف الدي  اليت كان همَّلها عن قتيلك عمرو بن أمي 

ووووا ر عاهلوووا، وخيانتهوووا ا وقبوووي  أفن هللا جووول ينوووا   عق ووووه ذكووور ذلوووك برموووك اليهووولق بصووونائعهوإ وووا قلنوووا ذلوووك أوىل ابلصوووح  يف شويووول ذلوووك أل ّبَّ
لعفول عونهم والصوف  َعِقيوه قللوه:"إذ   يويمر ابابلعفل عونهم، والصوف  عون عظويم جهلهوم، فكوان معللموا بوذلك أنوه وأنبياءها.مث أمر نبيَّه 

اي  أن يكولن م غْيَهم لكان حر أليدي إليهاأليدي إليهم.ألنه لل كان الذين ُ لا ببس  هم قلم أن يبسطلا إليكم أيديهم" وغْيُهم كان يبس  ا
وون   اوور هلووم بووذلك ذكووري ولكووان اللصوو  ابايانوو  يف وصووفهم يف هووذ ر  يف وصوو  موون   اووا امللضووع، األموور ابلعفوول والصووف  عوونهم،   عمَّ

ل  ميسسو  الرسوا -ي فسوْي الطوث مون التوأويالت يف ذلوك، قون موا خالفه."ت ايانته ذكر، ففك ذلك ما ينبئ عن صح  ما قضينا له ابلصح 
 (63/  3) -قار نيب   -( وانظر تفسْي ابن كثْي 107/  10) -
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رهتا احلي  املتحرك  ..وتلوك نريقو  يطل  للمرة األوىل،مصاحبا لللاقع  احلسي  اليت يعث عنها مثزا هلا يف صل 
 .719القرآن

 
 

                                                 
النقووود األقيب :أصووولله »،وفصووول القووويم التعبْييووو  يف كتووواب:«التصووولير الفوووب يف القووورآن»يراجوووع بتلسع:فصووول نريقووو  القووورآن يف كتووواب: - 719

 السيد رمحه هللا () «.و قار الشر «.»ومناهجه
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 [26إل   12(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  الثانية

 مواقف أهل الكااا من مواثيقهم

ُهمُ }  ُ ِميثوواَ  بَووِب ِإْسوورائِيَل َوبَوَعْثنووا ِموونوْ ُ ِإيِنِ َشووَر نَِقيبووعَ ايْووَبْ  َوَلَقووْد َأَخووَذ اّللَّ َعُكووْم لَووِ ْن أََقْمووُتُم الصَّووالَة مَ  ا  َوقوواَل اّللَّ
وووُتْم ِبُرُسوووِلك َوَعزَّْرُاُووولُهْم َوأَقْورَ  وووُتُم الزَّكووواَة َوآَمنوْ َ قَوْرضوووْضوووُتُم اَوآتَويوْ وووَرنَّ ّللَّ ْنُكْم َسووويِِ اِتُكْم َوأَلُْقِخلَووونَُّكْم َعوووا  َحَسووونا  أَلَُكفِِ
ووِبيِل )َسووَقووْد َضوولَّ ْنُكْم فوَ ِمووبَوْعووَد ذلِووَك َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر َفَمووْن َكَفووَر  مووا نَوْقِضووِهْم ( فَبِ 12لاَء السَّ

ا ذُِكِووُروا بِووِه َو  تَووزاُل َتطَّلِووُع ِعِه َوَنُسوولا َحظ ووا ِ َّووَعووْن َملاِضوو ْلَكلِوومَ ِميثوواقَوُهْم َلَعنَّوواُهْم َوَجَعْلنووا قُولُوولَّبُْم قاِسووَي   ُُيَرِِفُوولَن ا
ُهْم إِ  ُهْم َواْصفَ َعلى خائَِن   ِمنوْ ُهْم فَاْعُ  َعنوْ َ ُيُِوْ  ِإنَّ  َّ قَِليال  ِمنوْ ِموَن الَّوِذيَن قواُللا ِإانَّ وَ ( 13ُه اْلُمْحِسوِننَي ) اّللَّ

ونَوُهُم الْ بوَ َريْنوا َنصوارى َأَخوْذان ِميثواقَوُهْم فَوَنُسولا َحظ وا ِ َّوا ذُِكِوُروا بِوِه فََأغْ  ياَموِ  َوَسووْلَ  ىل يوَوْلِم اْلقِ َعوداَوَة َواْلبَوْغضواَء إِ يوْ
ُ ِ ا كانُلا َيْصنَوُعلَن ) ُ َلُكمْ قَ ( اي أَْهَل اْلِكتاِب 14يُونَوبِِ ُوُهُم اّللَّ وُتْم خُتُْفولَن ِمونَ َكثِوْيا  ِ َّو  ْد جاءَُكْم َرُسللُنا يُوَبنيِِ  ا ُكنوْ

ُ َموِن اتوَّبَوَع رِْضولانَُه ُسوُبَل ( يَوْهو15ني  )تواب  ُمبِواْلِكتاِب َويَوْعُفلا َعْن َكِثْي  َقْد جواءَُكْم ِموَن اّللَِّ نُولر  وَكِ  ِدي بِوِه اّللَّ
َفَر الَّوِذيَن قواُللا ِإنَّ كَ َلَقْد   (16ط  ُمْسَتِقيم  )ْم ِإىل ِصراْهِديهِ السَّالِم َوُحْرُِجُهْم ِمَن الظُُلماِت ِإىَل الُنلِر إبِِْذنِِه َويوَ 

َ ُهووَل اْلَمِسوويُ  ابْووُن َمووْرمَيَ قُووْل َفَمووْن ميَْ  ابْووَن َمووْرمَيَ َوأُمَّووُه َوَمووْن يف   أَْن يُوْهلِووَك اْلَمِسووي َ  ِإْن أَراقَ  َكووْي ا  لِووُك ِمووَن اّللَِّ اّللَّ
نوَ  يعووا  َوّللَِِّ ُمْلووُك السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا بَويوْ ُ َعلووى ُكوولِِ َكوولُووُ  مووا َيشووُهمووا حَْ اأْلَْرِم مجَِ ( 17ْكء  قَووِدير  )اُء َواّللَّ

نْوووُتْم َبَشوور  ِ َّووْن َخلَووَ  يَوْغِفووُر ُكْم بِووُذنُلِبُكْم بَووْل أَ َم يُوَعووذِِبُ ْل فَلِووقُووَوالنَّصووارى حَنْووُن أَبْنوواُء اّللَِّ َوَأِحبَّوواُ ُ   َوقالَووحِل اْليَوُهوولقُ 
وووماواِت َواأْلَ  نَوهُ وَ ْرِم ِلَموووْن َيشووواُء َويُوَعوووذُِِب َموووْن َيشووواُء َوّللَِِّ ُمْلوووُك السَّ ( اي أَْهوووَل 18موووا َوإِلَْيوووِه اْلَمِصوووُْي )موووا بَويوْ

ُ َلُكووْم َعلووى فَووْ َة  ِمووَن ا َو  نَووِذير  فَوَقووْد  لا مووا جوواَءان ِمووْن َبِشووْي  أَْن تَوُقللُوو لُرُسوولِ اْلِكتوواِب قَووْد جوواءَُكْم َرُسووللُنا يُوبَوونيِِ
ُ َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير  )  ْعَموووحَل اّللَِّ  اذُْكوووُروا نِ ْذ قووواَل ُملسوووى لَِقْلِموووِه اي قَووووْلمِ ( َوإِ 19جووواءَُكْم َبِشوووْي  َونَوووِذير  َواّللَّ
( اي قَوووْلِم اْقُخلُوولا 20َحوودا  ِمووَن اْلعوواَلِمنَي ) يوُووْيِت أَ ْم مووا  َْ َعلَووْيُكْم ِإْذ َجَعووَل فِوويُكْم أَنِْبيوواَء َوَجَعَلُكووْم ُمُللكووا  َوآ ُكوو

ُ َلُكووْم َو  تَوْرتَووُدوا َسوَ  الَّوويِت َكتَووَه اّللَّ َقِلبُوولا خاِسوورِيَن )ْم فوَ ْقابرُِكووَعلووى أَ  اأْلَْرَم اْلُمَقدَّ قوواُللا اي ُملسووى ِإنَّ   (21تَونوْ
( قواَل َرُجوالِن ِموَن 22َن )لا ِمْنهوا فَوِإانَّ قاِخلُول ْن َحُْرُجوْنها فَإِ ِفيها قَوْلما  َجبَّارِيَن َوِإانَّ َلْن نَْدُخَلها َحَّتَّ َحُْرُجلا مِ 

ُ َعَلْيِهَمووا اْقُخلُوو لَن َوَعلَووى اّللَِّ فَوتَولَكَّلُوولا ِإْن  ُتُموولُ  فَووِإنَُّكْم غووالِبُ ِإذا َقَخلْ ْلبوواَب فَوولا َعلَووْيِهُم االَّووِذيَن َحوواُفلَن أَنْوَعووَم اّللَّ
ُتْم ُمْيِمِننَي ) اُهنوا هَوَربُوَك َفقواِتال ِإانَّ  ْذَهوْه أَنْوحلَ  ما قاُملا ِفيها فَا( قاُللا اي ُملسى ِإانَّ َلْن نَْدُخَلها أَبَدا  23ُكنوْ

نَ َل َربِِ ِإيِنِ   أَْمِلُك ِإ َّ نَوْفِسك َوَأِخك فَا( قا24قاِعُدوَن ) وا  (25ْلَقوْلِم اْلفاِسوِقنَي )نا َوَبنْيَ افْوُرْ  بَويوْ قواَل فَِإوَّ
 { (26ِم اْلفاِسِقنَي )َلى اْلَقلْ عَ َشَْس  حُمَرََّم   َعَلْيِهْم أَْربَِعنَي َسَن   يَِتيُهلَن يف اأْلَْرِم َفال

 دين هللا وحد  -مقدمة الوحد  

علويهم يف  لويت أنعوم ّبوانعمتوه ا يف واي  الدرس املاضك،ذكر اّلِل املسلمني  يثواقهم الوذي وايقهوم بوه وذكورهم
 ه.ثاقهم معهذا امليثا .ذلك كك ييقوا من جانبهم ما استحفظلا عليه ويتقلا أن ينقضلا مي

قهم واستعرام ما حل ّبوم مون فاهلن يستغر  هذا الدرس كله يف استعرام ملاق  أهل الكتاب من ملايي
توذكرة للجماعو  املسولم  مايلو  مون بطولن  -من جانه  -العقاب نتيج  نقضهم هلذ  امللايي  لتكلن هذ  
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عون سونته الويت   تتخلو  و  هوايب  -مون جانوه  -التاري ،ومن واقع أهول الكتواب قبلهم،وليكشو  اّلِل 
 أحدا.

لصو  ايودهم يف ب وحقيقو  مولقفهم وذلوك  بطوال كومن ا؟انه الثالة ليكش  عن حقيقو  أهول الكتوا
ذا   قوود نقضوولا هوو احلقيقوويفاملسوولم وإحبوواط منوواوراهتم وموويامراهتم الوويت يلبسوولوا يوولب التمسووك بوودينهم وهووم 

 الدين من قبل ونقضلا ما عاهدوا اّلِل عليه ..
مث نقضوهم  مصور ل يفوُيتلي هذا الودرس علوى اسوتعرام ميثوا  اّلِل موع قولم ملسوى،عند إنقواذهم مون الوذ

وعلوى ى والنعمو  ..ال اهلودجموهلذا امليثا  وما حا  ّبم نتيج  نقضهم له وما أصاّبم من اللعن  والطورق مون 
ختلفوو  ني فوورقهم امللعووداوة بوواسووتعرام ميثووا  اّلِل مووع الووذين قوواللا:إان نصووارى.ونتيج  نقضووهم لووه موون إغووراء ا

يثاقوووووه أن مهم اّلِل األرم املقدسووووو  الووووويت أعطووووواإىل يووووولم القيامووووو .مث علوووووى اسوووووتعرام ملقووووو  اليهووووولق أموووووام 
ه أنووحل وربووك فاذهوو»سووى يدخللها،فنكصوولا علووى أعقوواّبم وجبنوولا عوون تكووالي  ميثووا  اّلِل معهم.وقوواللا ملل 

 « ..فقاتال،إان هاهنا قاعدون
ق والنصوارى ئود اليهول ويتخلل هذا ا ستعرام للملايي  وملاقو  أهول الكتواب منها،كشو  ملوا وقوع يف عقا

ا ه يف مقابوول مووولووا سوووالم را  نتيجوو  نقضوووهم هلووذ  امللاييوو  الوويت عاهووودهم اّلِل فيهووا علووى تلحيوود  و موون احنوو
ريد الفرقو  والتشوللعنو  و ابأعطاهم من النعم،وما ضمن هلم من التمكني فأبلا ذلوك كلوه علوى أنفسوهم فبواءوا 

.. 
هم بوووه ة وجووواءخوووْي كوووذلك يتضووومن قعووولهتم مووون جديووود إىل اهلووودى ..اهلووودى الوووذي جووواءهتم بوووه الرسوووال  األ
  منوذ آخور  ة نليلوفوالرسلل األخْي.وقحخ ما قد يدعلنه من حج  يف أنه نال عليهم األمد،ومرت ّبوم 

 م الدليل.حلج ،وقاأنبيائهم،فنسلا ولبك عليهم األمر ..فها هل ذا قد جاءهم بشْي ونذير.فسقطحل ا
ا يثا  اّلِل موع مجيوع عبواق :أن ييمنول حدة موو  - أساسه يف -ومن خالل هذ  الدعلة،تتبني وحدة قين اّلِل 

يل اّلِل بوينفقلا يف سووالزكوواة، به،ويلحوودو ،وييمنلا برسووله قون تفريوو  بينهم،وينصووروهم،ويقيملا الصووالة،وييتلا
 ر أسوووك النظووواميح ،ويقر موون رز  اّلِل ..فهووول امليثوووا  الوووذي يقووورر العقيووودة الصوووحيح ،ويقرر العبووواقة الصوووح

 ا جتماعك  الصحي  ..
 خذ يف استعرام هذ  احلقائ  كما ورقت يف السيا  القرآين الكرمي:فاهلن أن

 نقي بني إسرائيل لميثاقهم وعقابهم 13 - 12الدرس ا ول:

ُ:ِإيِنِ َمَعُكْم.» ُهُم ايْووووووَبْ َعَشووووووَر نَِقيبا .َوقوووووواَل اّللَّ ُ ِميثوووووواَ  بَووووووِب ِإْسوووووورائِيَل،َوبَوَعْثنا ِموووووونوْ ُم لَووووووِ ْن أََقْمووووووتُ َوَلَقووووووْد َأَخووووووَذ اّللَّ
ووووورَ  َ قَوْرضوووووا  َحَسووووونا  ..أَلَُكفِِ ُتْم ِبُرُسوووووِلك،َوَعزَّْرُاُلُهْم َوأَقْوَرْضوووووُتُم اّللَّ ُتُم الزَّكووووواَة،َوآَمنوْ نَّ َعوووووْنُكْم َسووووويِِ اِتُكْم الصَّوووووالَة،َوآتَويوْ

وووِبيِل ..فَِبموووا َوأَلُْقِخلَووونَُّكْم َجنَّوووات  َعْووورِي ِموووْن َهِْتَهوووا اأْلَْوووواُر.َفَمْن َكَفوووَر بَوْعوووَد ذلِوووَك ِموووْنُكْم فوَ  َقوووْد َضووولَّ َسووولاَء السَّ
ا ذُِكِوُروا بِوِه،َو  تَوزاُل نَوْقِضِهْم ِميثاقَوُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنا قُوُللَّبُْم قاِسَي   ُُيَرُِِفلَن اْلَكِلَم َعْن َملاِضِعِه،َوَنُسلا َحظ وا ِ َّو

ُهْم  ُهْم  -َتطَِّلُع َعلى خائَِن   ِمنوْ َ ُيُِوُه اْلُمْحِسوِننَي  -ِإ َّ قَِليال  ِمنوْ ُهْم َواْصوَفْ ،ِإنَّ اّللَّ َوِموَن الَّوِذيَن ..»فَاْعُ  َعنوْ
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وووونَوُهُم اْلَعووووداَوَة َواْلبَوغْ  ضوووواَء ِإىل يوَووووْلِم قوووواُللا:ِإانَّ َنصووووارى َأَخووووْذان ِميثوووواقَوُهْم فَوَنُسوووولا َحظ ووووا ِ َّووووا ذُِكِووووُروا بِووووِه،فََأْغَريْنا بَويوْ
ُ ِ ا كانُلا َيْصنَوُعلنَ اْلِقياَمِ ،َوَسْلَ  يُونَوبِِ   « .. ُوُهُم اّللَّ

 رآين يثبووحل نوواالنا القوولقوود كووان ميثووا  اّلِل مووع بووب إسوورائيل ميثاقووا بووني نوورفني متضوومنا كوورنا وجووزاء.و 
ب إسوورائيل بووع نقبوواء امليثووا  وكوورنه وجزاء ،بعوود ذكوور عقوود امليثووا  ومالبسووات عقوود  ..لقوود كووان عقوودا موو

 - أحفوواق يعقوولب -سووباط وهووم ذريوو  األ - وهوول إسوورائيل -يووحل يعقوولب ا يووب عشوور،الذين ميثلوولن فووروع ب
ُ:ِإيِنِ َمَعُكْم.لَوو ِ »وعوودهتم اينووا عشوور سووبطا ..وكووان هووذا نصووه: ُتُم الزَّكوواةَ ْمووُتُم الصَّووْن أَقَ َوقوواَل اّللَّ ُتْم الَة،َوآتَويوْ ،َوآَمنوْ
َ قَوْرضا  َحَسنا   َلنَُّكْم َجنَّوات  َعْورِي ِموْن َهِْتَهوا  َسويِِ اِتُكْم،َوأَلُْقخِ نَّ َعوْنُكمْ َكفِِرَ ..أَلُ ِبُرُسِلك،َوَعزَّْرُاُلُهْم َوأَقْوَرْضُتُم اّللَّ

 .. «ِبيلِ اأْلَْواُر.َفَمْن َكَفَر بَوْعَد ذِلَك ِمْنُكْم،فَوَقْد َضلَّ َسلاَء السَّ 
ء كضوود  موون كوو ..وهوول وعوود عظوويم.فمن كووان اّلِل معووه،فال كووكء إذن ضوود .ومهما يكوون« إين معكووم..»

 -عيوووو  اّلِل  معووووه فلوووون يضوووول نريقووووه،فإن مومن كووووان اّللِ لووووه و  أيوووور. -يف احلقيقوووو   -فهوووول هبوووواء   وجوووولق 
ّلِل يطم نووووه وووووا تكفيوووه.ومن كوووان اّلِل معووووه فلووون يقلووو  ولووون يشووووقى،فإن قربوووه مووون اهتديوووه كموووا أ -سوووبحانه 

 ى هوذا املقوامزيدها علوويسعد  ..وعلوى ا؟ملو  فمون كوان اّلِل معوه فقود ضومن،وقد وصول،وما لوه زايقة يسوت
ّبا نقطعو  عون أسوبامته هلوم جزافوا و  حمواابة و  كرامو  كخصوي    اعل معي -سبحانه  -الكرمي.ولكن اّلِل 

 ة ..إقامتهوواقاء الصووالأوكوورونها عنوود  ..إ ووا هوول عقوود ..فيووه كوورط وجزاء.كوورنه:إقام  الصووالة ..  جموورق 
ين القولمي املونهج الوراب بلاي وفو بد والرب وعنصرا هتذيبيا وتر على أصلهلا اليت ععل منها صل  حقيقي  بني الع

 ر ء واملنكوانهيا عن الفحشاء واملنكر حياء من اللقل  بني يدي اّلِل  صيل  من الفحشا
املووال وفوو   لتصوور  يف هووذالووه يف ا وإيتوواء الزكوواة ..اع افووا بنعموو  اّلِل يف الوورز  وملكيتووه ابتووداء للمووال وناعوو 

 اسوه تقولم حيواةكافل ا جتماعك  الذي على أسوهقيقا للت -الك والناس يف املال وكالء وهل امل -كرنه 
ل قولوووو  بووووني كوووولن املووووااجملتمووووع املوووويمن وإقاموووو  ألسووووك احليوووواة ا قتصوووواقي  علووووى املوووونهج الووووذي يكفوووول أ  ي

ال  وا سوتهلشوراء اكثورة عون األغنياء،وأ  يكلن تكدس املال يف أيد قليل  سوببا يف الكسواق العوام بعجوز ال
انووه،وإىل جلشوظ  يف  وا ينتهوك إىل وقو  قو ب ا نتواج أو تبط توه كمووا يفضوك إىل الو   يف جانوه وا
اّلِل  لل قونوه مونهجزكواة وُيوالفساق وا ختالل يف اجملتمع بشوَّت أللانوه ..كول هوذا الشور الوذي هولل قونوه ال

 يف تلزيع املال ويف قورة ا قتصاق ..
ا ميوان  ن اّلِل.وعودمجواء بودي كلهم قون تفرقو  بيونهم.فكلهم جواء مون عنود اّلِل وكلهوموا ميان برسل اّلِل ..

 بلاحد منهم كفر ّبم مجيعا،وكفر ابّلِل الذي بعة ّبم مجيعا ..
ولوويك هوول جموورق ا ميووان السوولل،إ ا هوول العموول ا اووايب يف نصوورة هووي ء الرسل،وكوود أزرهووم فيمووا نوودّبم اّلِل 

كلهوووا ألقائوووه ..فا ميوووان بووودين اّلِل مووون مقتضوووا  أن يووونهخ املووويمن لينصووور موووا آمووون   لوووه،وفيما وقفووولا حيووواهتم
به،وليقيمووووه يف األرم،وليحققووووه يف حيوووواة الناس.فوووودين اّلِل لوووويك جموووورق تصوووولر اعتقوووواقي،و  جموووورق كووووعائر 
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تعبديوو .إ ا هوول موونهج واقعووك للحياة.ونظووام حموودق يصوور  كوو لن هووذ  احليوواة.واملنهج والنظووام يف حاجوو  إىل 
 نصرة،وتعزير،وإىل جهد وجهاق لتحقيقه وحلمايته بعد هقيقه ..وإ  فما و  امليمن ابمليثا .

 ..ك،وهل اللاهه  ..واّلِل هل املالإنه قرم ّللِ  -سبحانه  -وبعد الزكاة إنفا  عام ..يقلل عنه اّلِل 
 ّلِل ..قرضا  -َّت أنفقه ّلِل م -سمك ما ينفقه امللهلب له ي -ن  فضال منه وم -ولكنه 

 ب ينوودفع إىليووى ء،و  ذلوك كووان الشورط.فأما ا؟ووزاء فكوان:تكفْي السووي ات ..وا نسووان الوذي   يووب حطو
عفه ع ،وتدار  لضوّلِل واساالسي   مهما جاء ابحلسن  ..تكفْي السي ات ابلنسب  إليه جزاء ضخم ورمح  من 

 وعجز  وتقصْي  ..
 بلغووه بفضوول موونلووه،إ ا يموون اّلِل،  يبلغووه ا نسووان بعموجنوو  عووري موون هتهووا األوووار ..وهووك فضوول خووالا 

 اّلِل،حني يبذل ا؟هد،فيما ميلك وفيما يطي  ..
 « ..سَِّبيلِ  َسلاَء الَقْد َضلَّ َفَمْن َكَفَر بَوْعَد ذِلَك ِمْنُكْم فوَ »وكان هنالك كرط جزائك يف امليثا :

ضووو  لوووه العقد،وو  اهلدى،وهووودق معوووهفوووال هووودى لوووه بعووود ذلوووك،و  أوبووو  لوووه مووون الضوووالل.بعد إذ تبوووني لوووه 
يعووا وقوود ارتضوول  مجوراءهم. الطري ،وشكوود لووه ا؟ووزاء ..ذلووك كووان ميثووا  اّلِل مووع نقبوواء بووب إسوورائيل ..عموون
قضوولا رائيل  لقوود نن بووب إسووفصووار ميثاقووا مووع كوول فوورق فيهم،وميثاقووا مووع األموو  امليلفوو  موونهم ..فمووا ذا كووان موو

ائهم يووهول آخور أنب -ه السوالم بغْي ح ،وبيتلا القتل والصوله لعيسوى عليوميثاقهم مع اّلِل ..قتللا أنبياءهم 
والسوالم  عليه الصوالة -ها فلم ينفذوها،ووقفلا من خامت األنبياء ونسلا كرائع -التلراة  -حرفلا كتاّبم و  -
لووم ف ،وقسووحل قلوولّبملقفووا ل يمووا موواكرا عنيوودا،وخانل  وخووانلا موولاييقهم معووه.فباءوا ابلطوورق موون هوودى اّللِ م -

 اْلَكلِوَم َعوْن ْم قاِسوَي  ،ُُيَرُِِفلنَ ْلنا قُولُولّبَُ ْم َوَجعَ فَِبما نَوْقِضِهْم ِميثاقَوُهْم َلَعنَّاهُ ..»تعد صاحل   ستقبال هذا اهلدى 
هم ..لعنوو  تبوودو علووى لوويت   تفووارقات يهوولق اوصوود  اّلِل.فهووذ   وو ...«َملاِضِعِه،َوَنُسوولا َحظ ووا ِ َّووا ذُِكِووُروا بِووِه 

كوو  ناضووب  موون بشاحمهووم الهم،إذ تنضوو  ّبووا جبلووتهم امللعلنوو  املطووروقة موون اهلداي .وقسوولة تبوودو يف مالسوويما
  القووولل عنوووديف إبوووداء اللوووني -مكووورا  -الرمحووو ،ويف تصووورفاهتم اااليووو  مووون املشووواعر ا نسووواني ،ومهما حووواوللا 

ات ينضووو    والسووومموووااووول  وعنووود املصووولح ،والنعلم  يف امللموووك عنووود الكيووود واللقيعووو ،فإن جفوووا  املال
م أو  عون ري  كتواّبويشك  فا  القللب واألف دة ..ونابعهم األصيل هل هريو  الكلوم عون ملاضوعه.ه

تليوو  لكثووْي إليووه  ووا يتضوومن أهوودافهم امللاإمووا إبضوواف   - عليووه السووالم -صوولرته الوويت أنزهلووا اّلِل علووى ملسووى 
لح  اهلولى واملصو اقي  وفو ْي النصولص األصولي .البويثرها بنصلص من الكتاب مزورة على اّلِل  وإموا بتفسو

ذها عهم،ألن تنفيوم وجموتمواهلد  اابية  ونسيان وإ ال ألوامر قينهم وكريعتهم،وعدم تنفيذها يف حياهت
 على منهج اّلِل الطاهر النظي  القلمي.ا ستقام  يكلفهم 

ُهْم،ِإ َّ قَلِويال  » ُهْم َو  َتزاُل َتطَِّلُع َعلى خائَِن   ِمونوْ يصولر حوال يهولق  - -..وهول خطواب للرسولل ...« ِمونوْ
وقووود كانووحل هلووم ملاقووو   - -يف اجملتمووع املسوولم يف املدينووو .فهم   يكفوولن عوون حماولووو  خيانوو  رسوولل اّلِل 
ومووا تووزال  -مث يف ا؟زيوورة كلهووا  -خيانوو  متلاترة.بوول كانووحل هووذ  هووك حوواهلم نوولال إقووامتهم معووه يف املدينوو  
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تموووع ا سوووالمك علوووى مووودار التووواري .على الووورغم مووون أن اجملتموووع ا سوووالمك هووول اجملتموووع هوووذ  حووواهلم يف اجمل
اللحيوود الووذي آواهم،ورفووع عوونهم ا ضووطهاق،وعاملهم ابحلسوو ،ومكن هلووم موون احليوواة الرغيوودة فيووه.ولكنهم  

عقووارب وحيووات ويعالووه وذائاب تضوومر املكوور واايانوو ،و   -كمووا كووانلا علووى عهوود الرسوولل   -كووانلا قائمووا 
تووووب اكوووور وتغوووودر.إن أعوووولزهتم القوووودرة علووووى التنكيوووول الظوووواهر ابملسوووولمني نصووووبلا هلووووم الشووووبا  وأقوووواملا هلووووم 
املصووائد،وتمروا موووع كوول عووودو هلم،حوووَّت هووني الفرص ،فينقضووولا عليهم،قسووواة جفوواة   يرمحووولوم،و  يرعووولن 

 عون جبلوتهم الويت أوريهوا فيهم إ  و  ذم .أكثرهم كوذلك ..كموا وصوفهم اّلِل سوبحانه يف كتابوه،وكما أنبوأان
 إايهم نقضهم مليثا  اّلِل من قدمي.

َو  تَوووزاُل » املدينووو ،تعبْي نريووو :يف - -والتعبوووْي القووورآين ااووواص عووون واقوووع حوووال اليهووولق موووع رسووولل اّلِل 
ُهمْ  ُهْم ِإ َّ قَلِووويال  ِمووونوْ ائنووو  ائنووو ،والنظرة ااالكلمووو  اايووو  ااائن ،و ائن ،والن..الفعلووو  اا« َتطَّلِوووُع َعلوووى خائِنَووو   ِمووونوْ

 جموووووورقة،اا ..لتبقووووووى اايانووووو  وحوووووودها« خائنووووو ..»..املهوووووا الوووووونا  وووووذ  امللصوووووول  وإيبوووووات الصووووووف  
 -لرسولل اقفهم،موع ا؟ل،وتلقك لالهلوا وحودها علوى القولم ..فهوذا هول جولهر جبلتهم،وهوذا هول جولهر مل 

- ..  ومع ا؟ماع  املسلم 
يكشو  هلوا  طري .وهولا ورائودها وحواقي نريقهوا علوى نولل الإن هذا القرآن هل معلم هذ  األم  ومركده

 ستشوْي قرآووااألمو  ت عن حال أعدائها معها،وعن جبلتهم وعن  رحهم مع هدى اّلِل كله.ولل للوحل هوذ 
ألايم اا يف يولم مون اللا منهووتسومع تلجيهاتوه وتقويم قلاعود  وتشوريعاته يف حياهتا،موا اسوتطاع أعودا ها أن ينو

خووذ منووه تووزال تت وإن كانووحل مووا -ضووحل ميثاقهووا مووع رّبووا وحووني اختووذت القوورآن مهجوولرا ..ولكنهووا حووني نق
 صاّبا ما أصاّبا.أ -ترانيم مطرب ،وتعاويذ ورقى وأقعي   

قلووه وهريوو  ا وقووع لبووب إسوورائيل موون اللعوون والطوورق وقسوولة اليقووا عليهووا موو -سووبحانه  -ولقوود كووان اّلِل 
  يبها موا يصويهّلِل،فيصوا،لتحوذر أن تونقخ هوك ميثاقهوا موع الكلم عن ملاضعه،حني نقضلا ميثاقهم مع اّللِ 

ع اّلِل لطريوو ،نز كوول انكووة للعهوود،انقخ للعقوود ..فلمووا غفلووحل عوون هووذا التحذير،وسووارت يف نريوو  غووْي ا
 يفهودها،وحَّت تول ستمسوك بعتمنها قياقة البشري  وتركها هكذا ذيال يف القافل   حَّت تثولب إىل رّبوا وحوَّت 

قيوحل بلنواس ..وإ  ااقة على  بلعد  من التمكني يف األرم ومن القياقة للبشر والشهبعقدها.فيفك هلا اّللِ 
 هكذا ذيال للقافل  ..وعد اّلِل   حل  اّلِل وعد  ..

هُ فَواعْ :»ولقد كان تلجيه اّلِل لنبيه يف ذلك احلوني الوذي نزلوحل فيوه هوذ  اهليو   َ ُيُِوُه ْم َواْصوَف ْ ُ  َعونوْ ،ِإنَّ اّللَّ
 ..والعفل عن قبائحهم إحسان،والصف  عن خيانتهم إحسان ..« اْلُمْحِسِننيَ 

ن الوويهم عوون املدينوو .مث أ - -ولكوون جوواء اللقووحل الووذي   يعوود فيووه للعفوول والصووف  مكان.فووأمر اّلِل نبيووه 
 أن ذمر إبجالئهم عن ا؟زيرة كلها.وقد كان ..

 نقي النصارى لميثاقهم وعقابهم 14الدرس الثاني:
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علووى ا؟ماعوو  املسوولم ،أنه أخووذ ميثووا  الووذين قوواللا:إان و  - -لووى نبيووه ع -سووبحانه  -كووذلك يقووا اّلِل 
 َن الَّوووِذينَ يثوووا :َومِ نصوووارى،من أهووول الكتووواب.ولكنهم نقضووولا ميثووواقهم كوووذلك.فناهلم جوووزاء هوووذا الووونقخ للم

وووونَوُهُم اْلَعووووداَوَة وَ  يْنووووافََأْغرَ  وا بِووووهِ قوووواُللا:ِإانَّ َنصووووارى َأَخووووْذان ِميثوووواقَوُهْم فَوَنُسوووولا َحظ ووووا ِ َّووووا ذُِكِوووورُ  اْلبَوْغضوووواَء ِإىل يوَووووْلِم بَويوْ
ُ ِ ا كانُلا َيْصنَوُعلنَ   «.اْلِقياَمِ .َوَسْلَ  يُونَوبِِ ُوُهُم اّللَّ

بووْي:أوم قاللهووا ق لوو  هووذا التع..و « رى َوِمووَن الَّووِذيَن قوواُللا:ِإانَّ َنصووا»وْنوود هنووا تعبووْيا خاصووا ذا ق لوو  خاصوو :
ا كانوووحل نقطووو  ّلِل.وهنوووم واقعوووا ..ولقووود كوووان أسووواس هوووذا امليثوووا  هووول تلحيووود اقعووولى،و  ُيققلهوووا يف حيووواهت

ذي نسويانه هول الووروا بوه و ا حنورا  األصولي  يف خو  النصوراني  التارحك.وهووذا هول احلوج الوذي نسول   ووا ذكو
املووذاهه لطلائوو  و اقواق بعوود ذلووك إىل كوول احنرا .كمووا أن نسوويانه هوول الوذي نشووأ موون عنوود  ااووال  بووني 

 (.اليت   تكاق تعد.يف القدمي ويف احلدية )كما سنبني إمجا  بعد قليلوالفر ،
وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما حثان اّلِل سبحانه أنه اب  فيهم إىل يولم القيامو  ..جوزاء وفاقوا علوى 

ا كوانلا يصونعلن نقخ ميثاقهم معه،ونسياوم حظا  ا ذكروا به ..ويبقوى جوزاء اهلخورة عنود موا ينبو هم اّلِل  و
وعنود مووا اووزيهم وفو  مووا ينبوو هم بووه  وا كووانلا يصوونعلن  ولقود وقووع بووني الووذين قواللا:إان نصووارى موون ااووال  

يف كتابووووه  -سووووبحانه  -والشووووقا  والعووووداوة والبغضوووواء يف التوووواري  القوووودمي واحلوووودية مصوووودا  مووووا قصووووه اّلِل 
يسول مون حوروّبم موع غوْيهم يف التواري    الصاق  الكرمي وسال من قمائهم على أيدي بعضهم البعخ ما  

كله.سلاء كان ذلوك بسوبه ااالفوات الدينيو  حولل العقيودة أو بسوبه ااالفوات علوى الرايسو  الدينيو  أو 
بسوووووبه ااالفوووووات السياسوووووي  وا قتصووووواقي  وا جتمووووواعك ة.ويف خوووووالل القووووورون الطليلووووو    تسوووووكن هوووووذ  

ات ..وهووك ماضووي  إىل يوولم القياموو  كمووا قووال أصوود  العووداوات وااالفووات و  ختموود هووذ  احلووروب وا؟راحوو
القوووائلني،جزاء علوووى نقضوووهم ميثاقهم،ونسوووياوم حظوووا  وووا ذكوووروا بوووه مووون عهووود اّلِل،وأول بنووود فيوووه هووول بنووود 
التلحيد،الوووووذي احنرفووووولا عنوووووه بعووووود فووووو ة مووووون وفووووواة املسوووووي  عليوووووه السالم.ألسوووووباب   جموووووال هنوووووا لعرضوووووها 

 .720ابلتفصيل
لضوووع مووون اسوووتعرام ملقووو  اليهووولق والنصوووارى مووون ميثووواقهم موووع اّلِل ..وجهووولا وحوووني يبلووو  السووويا  هوووذا امل

كموا   -ااطاب ألهول الكتواب مجيعوا ..هوي ء وهوي ء .. عالووم برسوال  خوامت النبيوني وأووا جواءت إلويهم 
وهوذا نور  مون  -جاءت للعرب األميني،وللناس أمجعني.فهم رانبلن ّبا،مأملرون ابتباع الرسلل األخْي 

وأن هذا الرسلل األخْي قد جاء يكش  هلوم عون كثوْي  وا كوانلا حفلنوه مون  -اّلِل معهم كما سل   ميثا 
الكتاب الذي بني أيوديهم والوذي اسوتحفظلا عليوه فنقضولا عهودهم موع اّلِل فيوه ويعفول كوذلك عون كثوْي  وا 

يت جووواء الرسووولل أخفووول ،و  تعووود هنوووا  ضووورورة لوووه يف الشوووريع  ا؟ديووودة ..مث يتعووورم لوووبعخ ا حنرافوووات الووو

                                                 
ص  - 365لاسوووتاذ الشوووي  حممووود أبووول زهرة.كموووا يراجوووع ا؟وووزء الثالوووة مووون الظوووالل ص « حماضووورات يف النصوووراني »يراجوووع كتووواب: - 720

 ) السيد رمحه هللا (366
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األخْي ليقلمها يف معتقداهتم:كقلل النصارى:إن املسي  عيسوى بون مورمي هول اّلِل.وكقولهلم هوم واليهولق حنون 
 أبناء اّلِل وأحبا   ..
 مطالبة أهل الكااا با سالا وإا فهم هللاافرون 19 - 15الدرس الثالث:

ن هلووم أن نووْية ولوون يكوول بينوو  املالكاكووف  امل وحووتم هووذا النووداء  نووه لوون تكوولن هلووم حجوو  عنوود اّلِل بعوود الرسووال 
قَوْد َجواءَُكْم   اْلِكتَوابِ  أَْهولَ يقلللا:إنه مرت عليهم ف ة نليل  بعد الرسوا ت فنسولا ولوبك األمور علويهم:} ايَ 

ووُتْم خُتُْفولَن ِمووَن الْ  ُ َلُكوْم َكثِووْي ا ِ َّوا ُكنوْ َن اّللَِّ نُوولر  وَِكتَواب  ُمبِووني  اءَُكْم ِمو َكثِووْي  قَوْد َجوويَوْعُفوول َعونْ وَ ِكتَواِب َرُسوللَُنا يُوبَوونيِِ
ُ َمووِن اتوَّبَووَع رِْضووَلانَُه ُسووُبَل السَّوواَلِم وَ 15) ْذنِووِه َويَوْهووِديِهْم ِإىَل إبِِ لظُُلَموواِت ِإىَل النُوولِر ُهْم ِمووَن اُحْوورِجُ ( يَوْهووِدي بِووِه اّللَّ

َ ُهوو( َلَقوْد َكَفووَر الَّووِذيَن قَواُللا ِإنَّ 16ِصورَاط  ُمْسووَتِقيم  )  َكوويوْ  ا ِإْن ْل َفَمووْن مَيْلِوُك ِمووَن اّللَِّ ُن َمووْرمَيَ قُوَل اْلَمِسويُ  ابْوو اّللَّ
وووَماَواتِ يع وووا َوّللَِّ مجَِ ْرِم أَرَاَق أَْن يُوْهلِوووَك اْلَمِسووويَ  ابْوووَن َموووْرمَيَ َوأُمَّوووُه َوَموووْن يف اأْلَ  نَوُهَموووا   ُمْلوووُك السَّ َواأْلَْرِم َوَموووا بَويوْ

ُ َعلَووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  )َحْلُووُ  َمووا َيَشوواءُ  بَّوواُ ُ  قُووْل فَلِووَم ّللَِّ َوَأحِ  اْليَوُهوولُق َوالنََّصوواَرى حَنْووُن أَبْونَوواُء ا( َوقَالَووحلِ 17 َواّللَّ
وووَماَواِت  مُ َعوووذُِِب َموووْن َيَشووواُء َوّللَِّ َيَشووواُء َويوُ   ِلَمووونْ يُوَعوووذِِبُُكْم بِوووُذنُلِبُكْم بَوووْل أَنْووووُتْم َبَشووور  ِ َّوووْن َخلَوووَ  يَوْغِفووورُ  ْلوووُك السَّ

نَوُهَموووا َوإِلَْيوووِه اْلَمِصوووُْي ) ُ ( اَي أَْهوووَل الْ 18َواأْلَْرِم َوَموووا بَويوْ ى فَوووْ َة  ِموووَن  َلُكوووْم َعلَوووِكتَووواِب قَوووْد َجووواءَُكْم َرُسوووللَُنا يُوبَووونيِِ
ُ َعلَووى ُكوونَووذِ ْم َبِشووْي  وَ َجوواءَكُ  الُرُسووِل أَْن تَوُقللُوولا َمووا َجوواَءاَن ِمووْن َبِشووْي  َوَ  نَووِذير  فَوَقوودْ  (  19لِِ َكووْكء  قَووِدير  )ير  َواّللَّ

 [ 19 - 15{ ]املائدة:
 الوذين كووانلا األميووني لقود كوان أهوول الكتواب يسووتكثرون أن يودعلهم إىل ا سوالم نوول لويك موونهم ..نول مون
 ي ء الكرامووو  هلوووراق اّللِ يتعووواللن علووويهم مووون قبووول ويتعوووامللن ألووووم هوووم أهووول الكتووواب وهوووي ء أميووولن  فلموووا أ
لم هوووووي ء مجعوووووني.وعاألميوووووني بعوووووة مووووونهم خوووووامت النبيني،وجعووووول فووووويهم الرسوووووال  األخْية،الشوووووامل  للبشووووور أ
لهم كووووريع  يقا،وأفضوووواألميني،فووووإذا هووووم أعلووووم أهوووول األرم وأرقوووواهم تصوووولرا واعتقوووواقا وأقوووولمهم منهجووووا ونر 

ائه الودين وارتضو ااموه ّبوذونظاما،وأصلحهم جمتمعا وأخالقا ..وكوان هوذا كلوه مون فضول اّلِل علويهم ومون إنع
 هلم ..

 -د ولويك هلوم بعو -ن هلوم وما كان لاميوني أن يكلنولا أوصوياء علوى هوذ  البشوري  لول  هوذ  النعمو  وموا كوا
لكتاب،يسوووجل اك ألهووول مووون زاق يقدملنوووه للبشوووري  إ  موووا يوووزوقهم بوووه هوووذا الووودين ..ويف هوووذا النوووداء ا هلووو

 مكما أخوووووذ علووووويهذا الرسووووولل ونصووووور  وشييووووود ،علووووويهم أووووووم مووووودعلون إىل ا سوووووالم.مدعلون لإلميوووووان ّبووووو
ل إىل كموا أنوه رسول   -ل األموك هول رسولله إلويهم  ن هوذا النو -سوبحانه  -ميثاقه.ويسجل علويهم كوهاقته 

مقتصورة  اء  ن رسوالتهنكار رسالته من عنود اّلِل أو  و  جموال لالقعوفال جمال   -العرب،وإىل الناس كاف  
ُ َلُكوْم َكثِوْيا  ُسوللُنا،يُوبَ رَ اءَُكْم جواي أَْهوَل اْلِكتواِب قَوْد »أهول الكتواب تنيوا: على العرب،أو ليسحل ملجه  إىل نيِِ

ُتْم خُتُْفلَن ِمَن اْلِكتاِب َويَوْعُفلا َعْن َكِثْي    « ..ِ َّا ُكنوْ
فهوول رسوولل اّلِل إلوويكم.وقور  معكووم أن يبووني لكووم ويلضوو  ويكشوو ،ما تلانووأمت علووى إخفائووه موون حقووائ   

الووذي معكووم ..سوولاء يف ذلووك اليهوولق والنصووارى ..وقوود أخفووى النصووارى األسوواس األول للوودين كتوواب اّلِل 
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..التلحيد ..وأخفى اليهولق كثوْيا مون أحكوام الشوريع  كورجم الزاين،وهورمي الوراب كافو .كما أخفولا مجيعوا خوث 
ُدونَُه َمْكتُولاب  ِعْنوَدُهْم يف التوَّوْلراِة َواْ ِ »بعث  النل األمك  يولِ الَِّذي اَِ كثوْي  وا   يعفول عون - -..كموا أنوه « ْنِْ

أخفل  أو حرفل   ا   يرق به كرعه.فقد نس  اّلِل من أحكوام الكتوه والشورائع السوابق  موا   يعود لوه عمول 
يف اجملتمووع ا نسوواين، ا كانووحل لووه وليفوو  وقتيوو  يف اجملتمعووات الصووغْية اااصوو ،اليت بعووة إليهووا الرسوول موون 

وقووود  -مووون الزمان،قبووول أن عوووكء الرسوووال  الشوووامل  الدائم ،وتسوووتقر  -يف علوووم اّلِل  -قبووول ولفووو ة حمووودوقة 
 فلم يعد فيها نس  و  تبديل و  تعديل. -أكملها اّلِل وأمت ّبا نعمته ورضيها للناس قينا 

يوووور  يف حيوووواة أّلِل موووون اويبووووني هلووووم نبيعوووو  مووووا جوووواء بووووه هووووذا الرسوووولل،ووليفته يف احليوووواة البشووووري ،وما قوووودر 
ُ َمووقَووْد جوواءَُكْم ِمووَن اّللَِّ نُوولر  وَِكتوواب  ُمِبني .يَوْهووِدي بِووِه ا»:نوواسال ِم.َوُحْرُِجُهْم ِمووَن رِْضوولانَُه ُسووُبَل السَّووال ِن اتوَّبَووعَ ّللَّ

 صد  و  أقل علوى نبيعو  هوذاأ وليك أق  و « ..يم  الظُُلماِت ِإىَل الُنلِر إبِِْذنِِه،َويَوْهِديِهْم ِإىل ِصراط  ُمْسَتقِ 
 ها املوويمن يفحقيقوو  اوود ..إوووا« نوولر»الكتوواب ..القوورآن ..وعلووى نبيعوو  هووذا املوونهج ..ا سووالم ..موون أنووه 

اوووود  نأاوووودها  جوووورق قلبوووه ويف كيانووووه ويف حياتووووه ويف ر يتووووه وتقوووودير  لاكووووياء واألحووووداّ واألكووووخاص ..
مامووه ه كوول كووكء أبوونوولر تشوور  بووه كينلنتووه فتشوو  وختوو  وتر .ويشوور  « نوولر..»حقيقوو  ا ميووان يف قلبووه 

 فيتض  ويتكش  ويستقيم.
ضوكء ول ك يشور  ويأوة ..كل يقل  الطني يف كيانه،وللم  ال اب،وكثاف  اللحم والدم،وعرام  الشهلة والنز 

 ويتجلى ..خت  الثقل ،وتشر  الظلم ،وتر  الكثاف ،وتر  العرام  ..
م الووذي   الطريوو  البهوويعووا  و الشووروق يف ا واللووبك والغووبا يف الر يوو ،والتأرج  والوو قق يف ااطوولة،واحلْية و 

الونفك علوى  وتسوتقيم معا  فيه ..كل أول ك يشر  ويضكء ويتجلى ..يتض  اهلد  ويستقيم الطري  إليه
ِدي بِوِه يَوْهو..»لكورمي ه الرسولل اب..وصفان للشكء اللاحد ..هلذا الذي جاء « نُلر .وَِكتاب  ُمِبني  ..»الطري  

 ُ وووو -نَُه َع رِْضوووولاَمووووِن اتوَّبَوووو -اّللَّ يِهْم ِإىل ِصووووراط  لنُوووولِر إبِِْذنِِه،َويَوْهوووودِ الِم.َوُحْرُِجُهْم ِمووووَن الظُُلموووواِت ِإىَل اُسووووُبَل السَّ
ه اّلِل لوه نفسه كموا رضوييرتضيه للقد رضك اّلِل ا سالم قينا ..وهل يهدي من يتبع رضلانه هذا و «.ُمْسَتِقيم  

ين يف سووكبه هووذا الووديهوول مووا « السووالم»التعبووْي وأصوودقه إنووه ..ومووا أق  هووذا « سووبل السووالم..»..يهديووه 
 سوووالم ا؟ووولار العقل،و  احليووواة كلهوووا ..سوووالم الفرق.وسوووالم ا؟ماع .وسوووالم العوووا  ..سوووالم الضمْي،وسوووالم
مووع  ياة.والسووالمم مووع احل..سووالم البيووحل واألسرة،وسووالم اجملتمووع واألم ،وسووالم البشوور وا نسوواني  ..السووال

إ  يف هوذا  -ا موو  عود  يل  -اّلِل رب الكلن واحلياة ..السالم الوذي   عود  البشوري   الكلن.والسالم مع
 .الدين وإ  يف منهجه ونظامه وكريعته،وجمتمعه الذي يقلم على عقيدته وكريعته

 لسووالم كلهووا يف..سووبل ا «سووبل السووالم»حقووا إن اّلِل يهوودي ّبووذا الوودين الووذي رضوويه،من يتبووع رضوولان اّلِل،
اهليوووات رب يف ا؟لانوووه مجيعهوووا ..و  يووودر  عمووو  هوووذ  احلقيقووو  كموووا يووودركها مووون ذا  سوووبل احلوووهوووذ  ا؟

ئ موون عقائوود لوو  الناكووالقدميوو  أو احلديثوو  ..و  يوودر  عموو  هووذ  احلقيقوو  كمووا يوودركها موون ذا  حوورب الق
 ة.احليا  أوضاعختبطها يفا؟اهلي  يف أعما  الضمْي.وحرب القل  الناكئ من كرائع ا؟اهلي  وأنظمتها و 
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لا لسووالم.إذ كووان  هووذا اوقوود كووان املخووانبلن ّبووذ  الكلمووات أول موورة يعرفوولن موون عووربتهم يف ا؟اهليوو  معوو
 يذوقلنه مذاقا كخصيا ويلتذون هذا املذا  املري  ..

.مون  ي  الوليالت .ي  البشور وما أحلجنوا حنون اهلن أن نودر  هوذ  احلقيقو  وا؟اهليو  مون حللنوا ومون بيننوا توذ
هووذا السووالم  ن عشوونا يفاحلوورب يف الضوومائر واجملتمعووات قووروان بعوود قوورون  مووا أحلجنووا حنوون الووذيكوول ألوولان 

،وهطم وسوللكنا اوهطم أخالقنوف ة من  رحنا مث خرجنا من السوالم إىل احلورب الويت هطوم أرواحنوا وقللبنوا،
نفسونا لانه ونرضوى ألبوع رضونت جمتمعاتنا وكوعلبنا ..بينموا  لوك الودخلل يف السولم الويت منحهوا اّلِل لنوا حوني

الم ا؟اهليوو  وسوو  موون حووربمووا رضوويه اّلِل لنووا  إننووا نعوواين موون ويووالت ا؟اهليوو  وا سووالم منووا قريه.ونعوواين
ل هوأقين ابلوذي  الوذي هول ا سالم يف متناول أيدينا لل نشاء ..فأي  صفق  خاسرة هذ  اليت نسوتبدل فيهوا

 احلرب على السالمف خْيف ونش ي فيها الضالل  ابهلدىف ونيير فيها
إننا  لك إنقاذ البشري  من ويالت ا؟اهلي  وحرّبوا املشوبلب  يف كوَّت الصولر واألللان.ولكننوا    لوك إنقواذ 
البشووري ،قبل أن ننقووذ حنوون أنفسوونا،وقبل أن نفووكء إىل لووالل السووالم،حني نفووكء إىل رضوولان اّلِل ونتبووع مووا 

 .721م إنه يهديهم سبل السالمارتضا .فنكلن من هي ء الذين يقلل اّلِل عنه
شوووووبهات واارافوووووات ات ..للمووووو  الكلهوووووا للمووووو  ..وا؟اهليووووو « َوُحْووووورُِجُهْم ِموووووَن الظُُلمووووواِت ِإىَل النُووووولِر إبِِْذنِوووووهِ »

اع لقلوو  وا نقطووحلووْية واواألسووانْي والتصوولرات.وللم  الشووهلات والنزعووات وا نوودفاعات يف التيه.وللموو  ا
يم كوووووام والقوووووهلمووووون املأنلس.وللمووووو  اضوووووطراب القووووويم وختلخووووول األحعووووون اهلووووودى واللحشووووو  مووووون ا؟نووووواب ا

ن ويف قوول ويف الكيوواويف الع وامللازين.والنوولر هوول النوولر ..هوول ذلووك النوولر الووذي هوودينا عنووه آنفووا يف الضوومْي
 احلياة ويف األملر ..

ع فطووورة .مسوووتقيم موووكمهاا الووويت ه..مسوووتقيم موووع فطووورة الووونفك ونلاميسوووه« َويَوْهوووِديِهْم ِإىل ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم  »
 ت ..اهات والغاايئ  وا عالكلن ونلاميسه اليت تصرفه.مستقيم إىل اّلِل   يلتلي و  تلتبك فيه احلقا

نهج وهووول ن هوووذا املوووإن اّلِل الووذي خلووو  ا نسوووان وفطرتوووه وخلوو  الكووولن ونلاميسوووه هووول الوووذي وضووع لإلنسوووا
قيم.حية   اط املسووتاملوونهج إىل الصوور  الووذي رضووك للموويمنني هووذا الوودين.فطبيعك وبووديهك أن يهووديهم هووذا

لوذي ن العاملني.اعوم.الغوب يهديهم منهج غْي  من صنع البشر العواجزين ا؟هوال الفوانني  وصود  اّلِل العظي
   يناله من هداهم أو ضالهلم ككء ولكنه ّبم رحيم 

القووولل  ن اليهووولق ذلوووك هووول الصوووراط املسوووتقيم.فأما القووولل  ن اّلِل هووول املسوووي  بووون مووورمي فهووول الكفووور وأموووا 
والنصووارى هووم أبنوواء اّلِل وأحبووا  ،فهل ا فوو اء الووذي   يسووتند إىل قليوول ..وهووذا وذلووك موون مقوول ت أهوول 
الكتاب،اليت ختفك نصاع  التلحيد واليت جاءهم الرسلل األخوْي ليكشو  عون احلقيقو  فيهوا،ويرق الشوارقين 

                                                 
ا سوووالم »وكتووواب:« السوووالم العووواملك وا سوووالم»يراجوووع بتلسوووع يف معووو  السوووالم الوووذي يهووودي إليوووه اّلِل مووون اتبوووع رضووولانه ..كتووواب: - 721

) مون ا؟وزء الثواين. 212 ص - 206ص « اي أيها الذين آمنلا اقخللا يف السلم كاف »ويف الظالل تفسْي قلله تعاىل:« ومشكالت احلضارة
 السيد رمحه هللا (
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َ ُهَل اْلَمِسيُ  اْبُن َمْرمَيَ.ُقْل:َفَمْن مَيْلِوُك ِموَن اّللَِّ َلَقْد َكَفَر الَّذِ »املنحرفني عن هذ  احلقيق  إليها: يَن قاُللا:ِإنَّ اّللَّ
يعووا ف َوّللَِِّ ُمْلووُك السَّووما واِت َواأْلَْرِم َومووا َكووْي ا  ِإْن أَراَق أَْن يُوْهلِووَك اْلَمِسوويَ  ابْووَن َمووْرمَيَ َوأُمَّووُه َوَمووْن يف اأْلَْرِم مجَِ

نَوُهما،َحُْل ُ  ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير   بَويوْ  « ..ما َيشاُء َواّللَّ
 ن عند ربه هل التلحيد الذي جاء به كل رسلل.م - عليه السالم -إن الذي جاء به عيسى 

 هووا التحريفوواتقخلووحل عليأوا قوورار ابلعبلقيوو  ااالصوو  ّلِل كووأن كوول رسوولل ..ولكوون هووذ  العقيوودة الناصووع  
عقيوووودة بومزجهووووا  حرصووووهم علووووى رواسووووه اللينيوووو  الوووويت جوووواءوا ّبووووابسووووبه قخوووولل الوووولينيني يف النصووووراني  و 

 التلحيد،حَّت   يعد هنا  إمكان لفصلها وفرزها وتنقي  جلهر العقيدة منها.
احووودة بعووود جملوووامع و و  عوووئ هوووذ  ا حنرافوووات كلهوووا قفعووو  واحووودة ولكنهوووا قخلوووحل علوووى فووو ات وأضوووافتها ا

ل.حَّت يوووه العقووول فصووولرات واألسوووانْي،الذي هوووار األخووورى حوووَّت انتهوووحل إىل هوووذا االوووي  العجيوووه مووون الت
عليووه  -املسووي   لحيوود بعوودعقوولل الشووارحني للعقيوودة انرفوو  موون أهلهووا املوويمنني ّبووا  وقوود عاكووحل عقيوودة الت

يتحودّ عون  -راناب وهول إْنيول بو -يف أتباعهم.وأحد األانجيل الكثوْية الويت كتبوحل و يف تالمذته  -السالم 
املسووي   ن عنوود اّلِل.مث وقعووحل بيوونهم ا ختالفووات.فمن قائوول:إنموورسوول  بلصووفه  -عليووه السووالم  -عيسووى 

ائل:إنوه ابون قاصو .ومن خرسولل مون عنود اّلِل كسوائر الرسول.ومن قائل:إنوه رسولل نعوم ولكون لوه ابّلِل صول  
ف  صووللقووا بوول لووه  ولوويك راّلِل ألنووه خلوو  موون غووْي أب،ولكنووه علووى هووذا رلوول  ّلِل.وموون قائل:إنووه ابوون اّللِ 

 كاألب ..  القدم
يوه مثانيو  وأربعولن ألفوا الذي اجتموع ف« جممع نيقي »ميالقي   325ولتصفي  هذ  ااالفات اجتمع يف عام 

 من البطارق  واألساقف .قال عنهم ابن البطري  أحد ميرخك النصراني :
هوووووم وكوووووانلا رتلفوووووني يف اهلراء واألقاين.فمووووونهم مووووون كوووووان يقووووولل:إن املسوووووي  وأموووووه إهلوووووان مووووون قون اّلِل.و »
وموونهم موون كووان يقوولل:إن املسووي  موون األب  نزلوو  كووعل  انر انفصوولحل «.الوورميتيني»..ويسووملن:« الثبرانيوو »

وكوويعته.ومنهم موون كووان « سووابليلس»موون كووعل  انر،فلووم توونقا األوىل ابنفصووال الثانيوو  منهووا.وهك مقالوو  
ب،ألن الكلمووو  قخلووووحل يف يقووولل:  هبووول بوووه مووورمي تسوووع  أكوووهر،وإ ا موووريف بطنهوووا كموووا ميووور املووواء يف امليوووزا

وأكووياعه.ومنهم موون كووان يقوولل:إن « إليووان»أذوا،وخرجووحل موون حيووة حوورج الللوود موون سوواعتها.وهك مقالوو  
املسووي  إنسووان خلوو  موون الالهوولت كلاحوود منووا يف جوولهر ،وإن ابتووداء ا بوون موون مرمي،وإنووه اصووطفك ليكوولن 

« ابووووون اّللِ »املشوووووي  ،ولذلك  وووووك رلصوووووا للجووووولهر ا نسك،صوووووحبته النعمووووو  ا هليووووو ،وحلحل فيوووووه ابنبووووو  و 
ويقللوووولن:إن اّلِل جوووولهر قوووودمي واحوووود،وأقنلم واحد،ويسووووملنه بثاليوووو  أ وووواء،و  ييمنوووولن ابلكلموووو ،و  بوووورو  

وموونهم موون كووان «.البلليقووانيلن»بطريوور  أنطاكيوو  وأكووياعه وهووم « بووللك الشمشووانك»القوودس.وهك مقالوو  
اللعني وأصوحابه  وزعمولا أن « مرقيلن»نهما.وهك مقال  يقلل:إوم يالي  آهل    تزل:صاحل،وناحل،وعدل بي
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ومووونهم مووون كوووانلا يقللووولن  للهيووو  املسوووي .وهك مقالووو  «.بطووورس»هووول رئووويك احلووولاريني وأنكوووروا « مرقيووولن»
 722ومقال  الثالمثائ  ومثاني  عشر أسقفا « بللك الرسلل»

 يكون يودري للينيو  و اني  مون الوذي كوان قود قخول يف النصورا« قسوطنطني»وقد اختوار ا مثانولر الرومواين 
ذاهه سوووائر املووو كوووي ا مووون النصوووراني   هوووذا الووورأي األخوووْي وسووول  أصوووحابه علوووى رالفيهم،وكووورق أصوووحاب

 وخباص  القائلني  للهي  األب وحد ،وانسلتي  املسي .
الكنيسوو  ملقدسوو  و اإن ا؟امعوو   »وقوود ذكوور صوواحه كتوواب  ريوو  األموو  القبطيوو  عوون هووذا القوورار مووا نصووه:

جود مون   يللد.وأنوه و  د قبول أنسللي  هرم كل قائل بلجلق زمن   يكن ابن اّلِل ملجلقا فيه.وأنه   يلجالر 
لو ،أو مون خيمن أنوه يككء.أو من يقلل:إن ا بن وجد من ماقة أو جلهر غْي جلهر اّلِل اهلب.وكل من 

 «.يقلل:إنه قابل للتغيْي،ويع يه لل قوران
حل علووووووووى وقوووووووود غلبوووووووو« آريوووووووولس»يقووووووووخ علووووووووى حنلوووووووو  امللحوووووووودين أتبوووووووواع ولكووووووون هووووووووذا اجملمووووووووع بقراراتووووووووه   

 القسطنطيني ،وأنطاكي ،واببل،وا سكندري ،ومصر.
فوووواجتمع  فقووووال بعضووووهم:هل إلووووه،وقال آخوووورون:ليك إبلووووه « رو  القوووودس»مث سووووار خووووال  جديوووود حوووولل 

 ليحسم ااال  يف هذا األمر. 381سن  « جممع القسطنطيني  األول»
 مولتوس بطريوكقوال يي» :تقرر يف هذا اجملمع،بناء على مقالو  أسوق  ا سوكندريوقد نقل ابن البطري  ما 

ن رو  .فإذا قلنووا إْي حياتووهغووا سوكندري :ليك رو  القوودس عنوودان  عوو  غووْي رو  اّلِل.ولويك رو  اّلِل كووي ا 
 .وإذا للقووون حياتوووه رد قلنوووا:إالقووودس رلل ،فقووود قلنوووا:إن رو  اّلِل رلووول .وإذا قلنوووا:إن رو  اّلِل رلل ،فقووو

 ن كفوور بووه وجووهان بووه.ومقلنووا:إن حياتووه رللق ،فقوود زعمنووا أنووه غووْي حووك.وإذا زعمنووا أنووه غووْي حووك فقوود كفوور 
 «     عليه اللعن

 .ومت موووووع نيقيووووووكوووووذلك تقوووووررت أللهيووووو  رو  القووووودس يف هوووووذا اجملمع،كموووووا تقوووووررت أللهيووووو  املسوووووي  يف جم
هليووو  ملسوووي  ا ار حووولل اجتمووواع نبيعووو  مووون اهلب.وا بووون.ورو  القووودس ..مث تر خوووال  آخووو« الثوووالّل»

نطيني  أن ريوور  القسووطبط« نسووطلر»ونبيعتووه ا نسوواني  ..أو الالهوولت والناسوولت كمووا يقللوولن ..فقوود رأى 
أم  ن مرمي،فمورميد ولودت موهنا  أقنلما ونبيع .فأقنلم األللهي  من اهلب وتنسوه إليوه ونبيعو  ا نسوان وقو

كموا نقلوه   -ويقلل يف املسي  الذي لهور بوني النواس وخوانبهم   وليسحل أم ا له - املسي  يف -ا نسان 
 وابون يقال:إنوه اّللِ  بون ..و اإن هذا ا نسان الذي يقلل:إنه املسي  ..ابنبو  متحود موع »عنه ابن البطري :

 « ..اّلِل،ليك ابحلقيق  ولكن ابمللهب 
ذاتووه بوول هوول إنسووان  لوولء موون  إن نسووطلر ذهووه إىل أن ربنووا يسوولع املسووي    يكوون إهلووا يف حوود»مث يقوولل:

وخالفووه يف هووذا الوورأي أسووق  « الثكوو  والنعموو ،أو هوول ملهووم موون اّلِل،فلووم يرتكووه خطي وو ،وما أتووى أموورا إقا
                                                 

ن هووذا املصوودر نقووال عوون كتوواب حماضوورات يف النصووراني  لاسووتاذ الشووي  حمموود أبوول زهوورة ..وسووائر مووا نلخصووه عوون هووذ  اجملووامع فهوول عوو - 722
 ) السيد رمحه هللا (واملصاقر اليت رجع إليها.
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سوون  « جممووع أفسووك»رومووه،وبطرير  ا سكندري ،وأسوواقف  أنطاكيوو ،فاتفقلا علووى عقوود جممووع رابع.وانعقوود 
أن موورمي العووذراء والوودة اّلِل.وأن املسووي  إلووه :»-طريوو  كمووا يقوولل ابوون الب  -ميالقيوو .وقرر هووذا اجملمووع  431

..ولعنولا نسوطلر  مث خرجوحل كنيسو  ا سوكندري  بورأي « ح  وإنسان،معرو  بطبيعتني،متلحد يف األقنولم
أن املسووووووي  نبيعوووووو  واحوووووودة،اجتمع فيهووووووا الالهوووووولت »وقوووووورر:« جممووووووع أفسووووووك الثوووووواين»جديد،انعقوووووود لووووووه 

 451سون  « خلقيدوني »تمرت ااالفات احلاقة فاجتمع جممع ولكن هذا الرأي   يسلم واس«.ابلناسلت
أن املسي  له نبيعتان   نبيع  واحدة.وأن الالهلت نبيع  وحدها،والناسلت نبيعو  وحودها،التقتا »وقرر:

..ولعنووولا جمموووع أفسوووك الثووواين  و  يعووو   املصوووريلن بقووورار هوووذا اجملمع.ووقعوووحل بوووني املوووذهه « يف املسوووي 
الوووووذي تبنتوووووه الدولووووو  ا مثانلريووووو  موووووا وقوووووع مووووون ااالفوووووات  «املللكووووواين»واملوووووذهه « املنلفيسوووووي »املصوووووري 

يف مطوووالع « الووودعلة إىل ا سوووالم»يف كتابوووه « سوووْي.ت.و.أرنللد»الداميووو ،اليت سوووب  أن أيبتنوووا فيهوووا مقالووو :
 .. 723تفسْي سلرة آل عمران 

اوة لداميوو  والعوودالفووات اي  وااونكتفووك ّبووذا القوودر يف تصوولير جمموول التصوولرات املنحرفوو  حوولل أللهيوو  املسوو
 والبغضاء اليت ترت بسببها بني الطلائ ،وما تزال إىل اليلم تئرة ..

بوني لل األخوْي ليكء الرسووعكء الرسال  األخْية لتقرر وجوه احلو  يف هوذ  القضوي  ولتقولل كلمو  الفصول واو
َ ا:ِإنَّ َلَقووْد َكَفووَر الَّووِذيَن قوواُللا»ألهوول الكتوواب حقيقوو  العقيوودة الصووحيح : ْد  َلَقوو« ..»ُ  ابْووُن َمووْرميََ َل اْلَمِسوويُهووّللَّ

َ تِلُة َياليَ     لسلرة(.ا..)كما سيجكء يف « َكَفَر الَِّذيَن قاُللا:ِإنَّ اّللَّ
بْوووَن ا  أَْن يُوْهلِوووَك اْلَمِسوووي َ  ِإْن أَراقَ  َكوووْي ا  قُوووْل:َفَمْن مَيْلِوووُك ِموووَن اّللَِّ »ويثوووْي فووويهم منطووو  العقووول والفطووورة واللاقوووع:

يعوووووووا ف نبيعتوووووووه ومشوووووووي ته  سوووووووبحانه و  ذات اّللِ فيفووووووور  تفرقووووووو  مطلقووووووو  بوووووووني«.َمْرمَيَ،َوأُمَّوووووووُه،َوَمْن يف اأْلَْرِم مجَِ
ل ذات أخووووووووورى،يف نصووووووووواع  قانعووووووووو  وذات أموووووووووه،وك - عليوووووووووه السوووووووووالم -وسووووووووولطانه،وبني ذات عيسوووووووووى 

أحود كوي ا يف رق مشوي ته  احدة.ومشوي ته نليق ،وسولطانه متفورق،و  ميلوكو  -بحانه س -حا  .فذات اّلِل 
مالوك   -سوبحانه  -.وهول أو قفع سلطانه إن أراق أن يهلك املسي  ابن مرمي وأمه ومون يف األرم مجيعوا .

ْرِم َومووا واِت َواأْلَ السَّووما َوّللَِِّ ُمْلووكُ »كول كووكء،وخال  كوول كووكء،وااال  غووْي املخلل .وكوول كووكء رلوول :
 ُ نَوُهما،َحُْلُ  ما َيشاُء،َواّللَّ  « ..َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  بَويوْ

م موووون لووووك الركوووواذوكووووذلك تتجلووووى نصوووواع  العقيوووودة ا سالمي ،ووضوووولحها وبسووووانتها ..وتزيوووود جووووالء أمووووام 
ألوىل ز اااصووي  اكتوواب وتووث ا حنرافووات والتصوولرات واألسووانْي واللينيووات املتلبسوو  بعقائوود فريوو  موون أهوول ال

  احلقيقتني.حلاسم بنياقيق  العبلقي ،والفصل التام للعقيدة ا سالمي .يف تقرير حقيق  األللهي ،وح
ُهوووولُق قالَووووحِل اْليوَ وَ »حبووووا  :بووووال غووووبا و  كووووبه  و  غموووولم ..واليهوووولق والنصووووارى يقللوووولن:إوم أبنوووواء اّلِل وأ

 « ..َوالنَّصارى:حَنُْن أَبْناُء اّللَِّ َوَأِحبَّاُ  ُ 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء الثالة 366ص  - 365ص  - 723
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كوون أبوولة ا؟سوود فهووك أبوولة الرو .وهووك أاي  بوولة،على تصوولر موون التصوولرات،إ  تأ -بحانه سوو -فزعموولا ّلِل 
فصول الوذي    .هوذا الكانحل تلقك لوال علوى عقيودة التلحيود وعلوى الفصول احلاسوم بوني األللهيو  والعبلقي

عبلقيووو  بووواق كلهوووم ابلليهوووا العيسوووتقيم التصووولر،و  تسوووتقيم احليووواة،إ  بتقرير .كوووك تتلحووود ا؟هووو  الووويت يتلجوووه إ
ن أن واألوضووواع،قو  ،والنظمتضووع هلووم القووويم واملوولازين والشوورائع والقوولاننيوتتلحوود ا؟هوو  الوويت تشووورع للنوواس و 

يسحل مسوأل  ملسأل  لتتداخل ا ختصاصات،بتداخل الصفات وااصائا،وتداخل األللهي  والعبلقي  ..فا
النصووارى اليهوولق و و احنوورا  عقيوودي فحسووه،إ ا هووك كووذلك فسوواق احليوواة كلهووا بنوواء علووى هووذا ا حنوورا   

م لون يودخللا ذنلّبم  وإوويعوذّبم بو إن اّلِل لون -تبعوا هلوذا  -أبناء اّلِل وأحبا  ،كانلا يقللولن  ابقعائهم أوم
ُيووايب  -سووبحانه  عوودوقات.ومع  هووذا أن عوودل اّلِل   اووري جموورا   وأنووهإ  أايمووا م -إذا قخلوولا  -النووار 

ة سواق يف احليوا  فوأي فخورينفريقا من عباق ،فيدعهم يفسدون يف األرم مث   يعذّبم عذاب املفسدين اهل
 را فذا ا حنهميكن أن ينشأ عن مثل هذا التصلرف وأي اضطراب يف احلياة ميكن أن ينش ه مثل 
ن الفسوواق يف ينشوو ه موو وهنوا يضوورب ا سووالم ضووربته احلا و  علووى هووذا الفسوواق يف التصوولر،وكل موا ميكوون أن

 ُذنُلِبُكْمف بَوْل أَنْووُتمْ بِوَعوذِِبُُكْم ِلَم يوُ قُوْل:فَ »ا قعاء: احلياة،ويقرر عدل اّلِل الذي   ُيايب كما يقرر بطالن ذلك
رر ا و  يف عقيودة ا ميوان.يققيقو  احلحل.بوذلك يقورر ا« .َبَشر  ِ َّْن َخَلَ ،يَوْغِفُر ِلَموْن َيشواُء َويُوَعوذُِِب َموْن َيشواءُ 

لووووى أصوووولها ب عنوووود  عبطووووالن اقعوووواء البنوووولة فهووووم بشوووور  وووون خلوووو .ويقرر عوووودل اّلِل وقيووووام املغفوووورة والعووووذا
مث  و صول  كخصوي  ه بنولة أاللاحد.على مشي ته اليت تقرر الغفران  سبابه وتقرر العوذاب  سوبابه.  بسوب

نَوُهموا ِت َواأْلَرْ لسَّوماوااَوّللَِِّ ُمْلوُك »يكرر أن اّلِل هل املالك لكل كوكء،وأن مصوْي كول كوكء إليوه: ِم َوموا بَويوْ
 ميع صْي إليه ا؟ته،ويوتتفرق مشي  -سبحانه  -غْي اململل .تتفرق ذاته ..واملالك « َوإِلَْيِه اْلَمِصْيُ 

فهووووم أمووووام رهتم ويقوينهووووك هووووذا البيووووان،بتكرار النووووداء امللجووووه إىل أهوووول الكتوووواب،يقطع بووووه حجووووتهم ومعووووذ
ُ لَ ُسوللُنا يُوبَواءَُكْم رَ اي أَْهَل اْلِكتاِب َقْد ج»وجها للجه،بال غبا و  عذر،و  غملم:« املصْي» ُكوْم َعلوى نيِِ

.َواّللَُّ فَوَقوْد جواءَكُ ِذير  ..فَوْ َة  ِموَن الُرُسوِل ..أَْن تَوُقللُولا موا جواَءان ِموْن َبِشووْي  َو  نَو  َعلوى ُكولِِ َكووْكء  ْم َبِشوْي  َونَوِذير 
 لق هلووم حجوو  يفج ..  تعوو..وّبووذ  امللاجهوو  احلا وو ،  تعوولق ألهوول الكتوواب مجيعووا حجوو  موون احلجوو« قَووِدير  

..و  « ُسوللُناْد جواءَُكْم رَ ْهَل اْلِكتاِب قَ اي أَ »يقلل: -سبحانه  -لل األمك   يرسل إليهم.فاّلِل أن هذا الرس
 حنورا  ن ويقوع فيوه اه النسوياتعلق هلم حجو  يف أووم   ينبهولا و  يبشوروا و  ينوذروا يف مودى نليول يقوع فيو

 بشْي ونذير .. -ن اهل -..فقد جاءهم 
ذلك أن ذخوووذ يعجوووز  كووو جوووز  كوووكء ..  يعجوووز  أن يرسووول رسووول  مووون األميوووني.و مث يوووذكرهم أن اّلِل   يع

ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  »أهل الكتاب  ا يكسبلن:  « ..َواّللَّ
م بووه رسوولهم ذي جوواءهتوتنتهووك هووذ  ا؟للوو  مووع أهوول الكتوواب فتكشوو  احنرافوواهتم عوون قيوون اّلِل الصووحي  الوو

ك ن النوول األموومووموولقفهم  ا  اّلِل موون امليمنني.وتبطوول حجووتهم يفموون قبوول.وتقرر حقيقوو  ا عتقوواق الووذي يرضوو
 وشخذ عليهم الطري  يف ا عتذار يلم الدين ..
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خوورى.وتنْي انحيوو  أ وّبووذا كلووه توودعلهم إىل اهلوودى موون انحيوو  وتضووع  شيووْي كيوودهم يف الصوو  املسوولم موون
 .الطري  للجماع  املسلم  ولطالب اهلدى مجيعا ..إىل الصراط املستقيم .

ملسوووى عليوووه  -قوووذهم ويف وايووو  الووودرس يصووول السووويا  إىل امللقووو  األخوووْي لبوووب إسووورائيل موووع رسووولهلم ومن
هوووم وكيووو  ألرم املقدسووو  الووويت وعووودهم اّلِل ومووولقفهم كوووذلك مووون ميثوووا  رّبوووم مععلوووى أبووولاب ا -السوووالم 

 نقضل  وكي  كان جزا هم على نقخ امليثا  الليي .
 إسرائيلقصة أيه بني  26 - 20الدرس الرابع:

ُكوْم ُمُللكوا  َوآ ُكوْم موا َ ْ يُكْم أَنِْبياَء َوَجَعلَ ْذ َجَعَل فِ ْيُكْم.إِ َوِإْذ قاَل ُملسى لَِقْلِمِه:اي قَوْلِم اذُْكُروا نِْعَمحَل اّللَِّ َعلَ »
تَوووُدوا َعلوووى أَْقابرُِكوووْم  َلُكوووْم،َو  تَورْ  اّللَُّ لَّووويِت َكتَوووهَ َسوووَ  ايوُوووْيِت َأَحووودا  ِموووَن اْلعووواَلِمنَي.اي قَووووْلِم اْقُخلُووولا اأْلَْرَم اْلُمَقدَّ 
َقِلُبلا خاِسرِيَن.قاُللا:اي ُملسى ِإنَّ ِفيها قَوْلما  َجبَّارِينَ  ْنها،فَوِإْن َحُْرُجولا ِمْنهوا ُخَلها َحوَّتَّ َحُْرُجولا مِ  لَوْن نَودْ  َوِإانَّ فَوتَونوْ

ِإذا َقَخْلُتُموولُ  فَووِإنَُّكْم ُللا َعلَووْيِهُم اْلباَب،فَووْيِهَمووا:اْقخُ  َعلَ َم اّللَُّ فَووِإانَّ قاِخُللَن.قوواَل َرُجووالِن ِمووَن الَّووِذيَن َحوواُفلَن أَنْوَعوو
وُتْم ُمْيِمِننَي.قواُلل  اُمولا ِفيها.فَاْذَهوْه أَنْوحَل ْن نَوْدُخَلها أَبَودا  موا قسوى ِإانَّ لَوا:اي ُمل غالُِبلَن َوَعَلى اّللَِّ فَوتَولَكَّلُولا ِإْن ُكنوْ

َننووووووا وَ نَوْفِسووووووك َوأَ   ِإ َّ هاُهنووووووا قاِعووووووُدوَن.قاَل:َربِِ ِإيِنِ   أَْملِووووووكُ  َوَربُووووووَك َفقوووووواِتال،ِإانَّ  بَوووووونْيَ اْلَقووووووْلِم ِخك،فَووووووافْوُرْ  بَويوْ
ا حُمَرََّم   َعَلْيِهْم أَْربَِعنَي َسَن   يَ   «.ْلِم اْلفاِسِقنيَ ِم،َفال َشَْس َعَلى اْلقَ  يف اأْلَرْ ِتيُهلنَ اْلفاِسِقنَي.قاَل:فَِإوَّ

 لانه ..تشعب  ا؟من قص  بب إسرائيل اليت فصلها القرآن أوسع تفصيل ..ذلك حلكم  م إوا حلق 
 يود واحلورب يفداء والكمن جلانه هوذ  احلكمو  أن بوب إسورائيل هوم أول مون واجوه الودعلة ا سوالمي  ابلعو

احتضونلا  م الوذينألول.هواليولم ا املدين  ويف ا؟زيورة العربيو  كلها.فقود كوانلا حوراب علوى ا؟ماعو  املسولم  منوذ
شووركني ين حرضوولا امل.وهم الووذالنفوا  واملنووافقني يف املدينوو  وأموودوهم بلسووائل الكيوود للعقيوودة وللمسوولمني معووا

كيووود يف الووودس والو وواعووودوهم وتموووروا معهوووم علوووى ا؟ماعووو  املسووولم .وهم الوووذين تللووولا حووورب ا كووواعات 
ك كلوه قبول قياقة.وذلالعقيدة وحلل الالص  املسلم كما تلللا بة الشبهات والشكل  والتحريفات حلل 

تعر  مون هوم ملسولم ،لاأن يسفروا بلجلههم يف احلرب املعلن  الصرُي .فلم يكون بود مون كشوفهم للجماعو  
 مفلضها معهأعدا ها.ما نبيعتهمف وما  رحهمف وما وسائلهمف وما حقيق  املعرك  اليت خت

 رحهوا كلوه كموا كوانلا أعوداء هودى اّلِل يف ماضويهم   ولقد علم اّلِل أوم هوم سويكلنلن أعوداء هوذ  األمو  يف
كلووه.فعرم هلووذ  األموو  أموورهم كلووه مكشوولفا ووسووائلهم كلهووا مكشوولف .ومن جلانووه هووذ  احلكموو  أن بووب 
إسرائيل هم أصحاب آخر قين قبل قين اّلِل األخْي.وقد امتد  رحهم قبل ا سالم ف ة مون التواري  نليلو  

هتم ووقوووع مووونهم الووونقخ املتكووورر مليثوووا  اّلِل معهوووم ووقوووع يف حيووواهتم آتر هوووذا ووقعوووحل ا حنرافوووات يف عقيووود
وهووك  -الوونقخ وهووذا ا حنرا ،كمووا وقووع يف أخالقهووم وتقاليوودهم ..فاقتضووى هووذا أن تلووم األموو  املسوولم  

  بتواري  القلم،وتقلبوات هوذا التواري  وتعور  مزالو -واري  الرسا ت كلها وحاضن  العقيدة الرابنيو   ملتهوا 
إىل  -الطري ،وعلاقبهووا  ثلوو  يف حيوواة بووب إسوورائيل وأخالقهم،لتضووم هووذ  التجربوو  يف حقوول العقيوودة واحليوواة 
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مزالوووووو   -بصووووووف  خاصوووووو   -حصوووووويل  عارّبووووووا وتنتفووووووع ّبووووووذا الرصوووووويد وتنفووووووع علووووووى موووووودار القرون.ولتتقووووووك 
 الطري ،ومداخل الشيطان،وبلاقر ا حنرا ،على هدى التجارب األوىل.

اّلِل أن  .وقوود علووماحلكموو  أن عربوو  بووب إسوورائيل ذات صووحائ  كووَّت يف املوودى الطليل وموون جلانووه هووذ 
 يمتد  رحهووا  الوويت سوواألموود حووني يطوولل علووى األمووم تقسوول قللّبووا وتنحوور  أجيووال منهووا وأن األموو  املسوولم
موو  موو  هووذ  األأمووام أئ حووَّت تقوولم الساع ،ستصوواقفها فوو ات اثوول فيهووا فوو ات موون حيوواة بووب إسوورائيل فجعوول

عوا؟لن يلن منهوا كيو  موم يعرفووقاقهتا وجمدقي الودعلة يف أجياهلوا الكثْية، واذج مون العقابيول الويت تلوم ابأل
لويت عرفوحل االقلولب  هوكا سوتقام  الداء بعد معرفو  نبيعتوه.ذلك أن أكود القلولب استعصواء علوى اهلودى و 

نهوا هزهوا،وينفخ ع ديود ي من الودعلةمث احنرفحل  فالقللب الغفل ااام  أقرب إىل ا ستجاب ،ألوا تفاجأ 
 لووويت نلقيوووحل موووناالقلووولب  الركام،؟دتوووه عليها،وانبهارهوووا ّبوووذا ا؟ديووود الوووذي يطووور  فطرهتوووا ألول مرة.فأموووا

 مثوجديتوه،ومن  س بضوخامته  تكلن له جدته،و  تكلن له هزته و  يقع فيهوا ا حسوا قبل،فالنداء الثاين
ب صوووووويل قصوووووو  بووووووالطليوووووول  وجلانووووووه كووووووَّت حلكموووووو  اّلِل يف تفهتوووووواج إىل ا؟هوووووود املضوووووواع ،وإىل الصووووووث 

ه مجعووني ..جلانووالبشوور أ إسرائيل،وعرضووها مفصوول  علووى األموو  املسوولم  واريوو  العقيوودة والوودين القلاموو  علووى
 كَّت    لك هنا املضك معها أكثر من هذ  ا كارات السريع  ..

ُروا نِْعَمووحَل اّللَِّ قَوووْلِم اذُْكوو ْلِمووِه ايقوواَل ُملسووى لِقَ َوِإْذ »لنعوولق إىل هووذ  احللقوو ،يف هووذا الوودرس،يف هووذ  السوولرة:
قَووْلِم اْقُخلُوولا اأْلَْرَم  َحوودا  ِموَن اْلعوواَلِمنَي.اي يوُوْيِت أَ ْم مووا  َْ َعلَوْيُكْم.ِإْذ َجَعوَل فِوويُكْم أَنِْبيواَء،َوَجَعَلُكْم ُمُللكووا  َوآ ُكو

ُ َلُكْم َو  توَ  َسَ  الَّيِت َكَتَه اّللَّ َقِلبُ  ابرُِكمْ ْرَتُدوا َعلى أَقْ اْلُمَقدَّ  « ..لا خاِسرِينَ فَوتَونوْ
رقق القوولم ونكلصووهم علووى األعقاب.فلقوود إكووفاقه موون توو - عليووه السووالم -وإننووا لوونلم  يف كلمووات ملسووى 

صوور م موون أرم ميف خوو  سووْي الرحلوو  الطليوول ..جوورّبم وقوود أخوورجه« موولانن كثووْية»جوورّبم موون قبوول يف 
ذا هوم عولن وجنود .فإ  هلوم فر اّلِل وبسولطان اّلِل الوذي فور  هلوم البحر،وأغور  وحررهم من الوذل واهللان،ابسوم

..ومووا يكوواق « ْم آهِلَوو   ا  َكمووا هَلُوواي ُملَسووى اْجَعووْل لَنووا ِإهلوو»ميوورون علووى قوولم يعكفوولن علووى أصوونام هلم،فيقللوولن 
صوريني عجوال ملن نسواء ايغيه عنهم يف ميقاته مع ربه حَّت يتخذ السامري من احللك اليت سرقلها معهوم مو
م م وقود فجور هلو  ..وجورّبذهبا له خلار مث إذا هم عاكفلن عليه يقلللن:إنه إلوه ملسوى الوذي ذهوه مليقاتوه

هلن موووا ا هوووم يشوووتمووون الصوووخر ينوووابيع يف جووول  الصوووحراء،وأنزل علووويهم املووون والسوووللى نعاموووا سوووائغا،فإذ
ءها وفلمها وعدسوها وبصولها،و  يطلبلن بقلها وقثاف -رم الذل ابلنسب  هلم أ -اعتاقوا من أنعم  مصر 

لسووى إليووه ميسوولقهم  يصووثون عمووا ألفوولا موون نعووام وحيوواة يف سووبيل العووزة وااالص،واهلوود  األ ى،الووذي
والتنفيوووووذ   الطاعووووو وهوووووم يتسوووووكعلن  ..وجووووورّبم يف قصووووو  البقووووورة الووووويت أموووووروا بوووووذ ها فتلكوووووأوا وتسوووووكعلا يف

  اّلِل علوويهم   وفيهووا ميثوواعووه األلوولا قوود عوواق موون ميقووات ربووه وموجوورّبم و «  فَووَذَ ُلها َومووا كوواُقوا يَوْفَعلُوولنَ ..»
ااي املغفورة للخطو هل ء وكول هوذ ابعود كول هوذ   -وعهد .فأبلا أن يعطلا امليثا  وأن ميضولا العهود موع رّبوم 

 «  ..ِّبِمْ  َولَُنلا أَنَُّه واِقع  »  يعطلا امليثا  حَّت وجدوا ا؟بل منتلقا فل  ر وسهم،و  -
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ملقدسو .أرم ب األرم ايف مولانن كثوْية نولال الطريو  الطليول ..مث هوا هول ذا معهوم علوى أبولالقد جورّبم 
ألنبيواء ة مون بيونهم ا،وأن يبعوامليعاق الويت مون أجلهوا خرجولا.األرم الويت وعودهم اّلِل أن يكلنولا فيهوا مللكوا

 فيها ليظللا يف رعاي  اّلِل وقياقته ..
 ايت،وأكثلتووووووه األخْية،فيحشوووووود فيهووووووا أملووووووع الووووووذكر لقوووووود جوووووورّبم فحوووووو  لووووووه أن يشووووووف ،وهل يوووووودعلهم قع

  َجَعووَل فِوويُكْم أَنِْبيوواءَ لَووْيُكْم.ِإذْ  عَ اي قَوووْلِم اذُْكووُروا نِْعَمووحَل اّللَِّ »البشرايت،وأضووخم املشووجعات وأكوود التحووذيرات:
َسو َ ا اِم اْقُخلُول .اي قَوولْ َوَجَعَلُكْم ُمُللكوا ،َوآ ُكْم موا  َْ يوُوْيِت َأَحودا  ِموَن اْلعواَلِمنيَ  ُ َلُكوْم  أْلَْرَم اْلُمَقدَّ الَّويِت َكتَوَه اّللَّ

َقِلُبلا خاِسرِينَ   « ..َو  تَوْرَتُدوا َعلى أَْقابرُِكْم فَوتَونوْ
ت أحودا مون ذلك ما   يي م ّبذا و نعم  اّلِل.ووعد  اللاقع من أن اعل فيهم أنبياء واعلهم مللكا.وإيتاء  هل

قوني ي.فهوك إذن بلعود اّللِ  سو  الويت هوم مقودملن عليهوا مكتلبو  هلومالعاملني حَّت ذلوك التواري .واألرم املقد
ر ى األقابلو.وا رتوداق ع..وقد رأوا من قبل كي  صدقهم اّلِل وعد .وهذا وعد  الوذي هوم عليوه قواقملن ..

اب.ونقخ لوووى األعقوووهووول ااسوووران املبوووني ..ولكووون إسووورائيل.،هك إسووورائيل    ا؟ .والتمحووول.والنكلص ع
ُرُجوولا ِمْنهووا فَوووِإانَّ ُرُجوولا ِمْنها،فَوووِإْن حَْ ا َحووَّتَّ حَْ ْدُخَلهنَوواي ُملسووى ِإنَّ ِفيهوووا قَوْلمووا  َجبَّووارِيَن َوِإانَّ لَوووْن قوواُللا:»امليثووا :
 «.قاِخُللنَ 

موام ااطور ألوك أووم إن جبل  يهلق لتبدو هنا على حقيقتها،مكشلف  بال حجاب ولل رقي  مون التجمل.ذ
 ريوه ومون مث  ر مايول قل  إذن للتشجع،و  جمال كذلك للتمحل.إن ااطفال بقي  إذن من عمل و  حماو 

نصوورا  فهووم يريدونووه -م يعصوومهم منووه حووَّت وعوود اّلِل هلووم  وووم أصووحاب هووذ  األرم،وأن اّلِل قوود كتبهووا هلوو
يَن ..َوِإانَّ بَّوارِ هوا قَوْلموا  جَ ِإنَّ ِفي»رخيصا،  مثن له،و  جهد فيه.نصرا مرُيا يتنزل عليهم تنزل املون والسوللى  

 « ..ِخُللنَ انَّ قاَلْن نَْدُخَلها َحَّتَّ َحُْرُجلا ِمْنها ..فَِإْن َحُْرُجلا ِمْنها فَإِ 
 َرُجوالِن ِمونَ  قوالَ »ن  ولكن تكالي  النصر ليسحل هكذا كما تريدها يهولق  وهوك فارغو  القلولب مون ا ميوا

ُ َعَلْيِهَموووا:اْقُخلُ  لُووولا ِإْن  ُتُمووولُ  فَوووِإنَُّكْم غوووالِبُ ِإذا َقَخلْ ْلبووواَب فَووولا َعلَوووْيِهُم االَّوووِذيَن َحووواُفلَن أَنْوَعوووَم اّللَّ لَن.َوَعَلى اّللَِّ فَوتَولَكَّ
ُتْم ُمْيِمِننيَ   «.ُكنوْ

  مون اّلِل ىء هلموا ااول ّلِل،ينشوهنا تثز قيم  ا ميان ابّلِل،واال  منه ..فهذان رجالن من الذين حافلن ا
 مووا هووذ  بقيموو ن بقللتهع  يف وجووه ااطوور امللهوولم  وهووذان  ووا يشووهدااسووتهان  اب؟بووارين  ويرزقهمووا كووجا

قلوه  ه   اموع يف سوبحانا ميان يف ساع  الشدة وقيم  اال  من اّلِل يف ملانن اال  مون الناس.فواّللِ 
ا بعووود  و  س ..والوووذي حوووا  اّلِل   حوووا  أحووودورافووو  النوووا -جووول جاللوووه  -واحووود بوووني رافتني:رافتوووه 

 « ..الُِبلنَ غنَُّكْم اْقُخُللا َعَلْيِهُم اْلباَب.فَِإذا َقَخْلُتُملُ  فَإِ ..»ا سلا  حا  كي 
ر قارهووووم لم يف عقووووقاعوووودة يف علووووم القلوووولب ويف علووووم احلووووروب ..أقوووودملا واقتحموووولا.فمَّت قخلووووتم علووووى القوووو

 .هم .لغله عليانكسرت قللّبم بقدر ما تقلى قللبكم وكعروا ابهلزمي  يف أرواحهم وكته لكم ا
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وووُتْم ُموووْيِمِننيَ » لُووولا ِإْن ُكنوْ ذ  هوووك خاصوووي  ا ميوووان .وهووونيتلكووول امليم -وحووود   -..فعلوووى اّلِل « َوَعلَوووى اّللَِّ فَوتَولَكَّ
 قووواُللا:اي»ف  إسووورائيل وعالمتوووه وهوووذا هووول منطووو  ا ميوووان ومقتضوووا  ..ولكووون ملووون يقووول ن هوووذا الكوووالمف لبوووب

 « ..انَّ هاُهنا قاِعُدونَ َفقاِتال.إِ  َرُبكَ ِفيها.فَاْذَهْه أَْنحَل وَ  ُملسى ِإانَّ َلْن نَْدُخَلها أَبَدا  ما قاُملا
 قودملن  وا؟و يمر و  وهكذا ُيرج ا؟بناء فيتلقحلن ويفزعلن مون ااطور أموامهم فْيفسولن  رجلهوم كواحل
ه ان إىل اللاجووودفع ا؟بووووالتوولق  ليسوووا متناقضوووني و  متباعووودين بووول إوموووا لصوونلان يف كثوووْي مووون األحيان.يووو

 يريوود   كلفووه مووا فيج .فيحوورج  نووه انكوول عوون اللاجه،فيسووه هووذا اللاجووه ويتوولق  علووى قعلتووه الوويت ت
 « ..فَاْذَهْه أَْنحَل َوَرُبَك َفقاِتال.ِإانَّ هاُهنا قاِعُدونَ »

جوووه فيكلفوووه لم ابللاهكووذا يف وقاحووو  العاجز،الووذي   تكلفوووه وقاحوو  اللسوووان إ  مووود اللسووان  أموووا النهوو
 «  ..فَاْذَهْه أَْنحَل َوَرُبكَ »وخز السنان  

عووزا،و   ،و  نريوودا.  نريوود ملكوو« .ِإانَّ هاُهنووا قاِعووُدونَ »فلوويك بوورّبم إذا كانووحل ربلبيتووه سووتكلفهم القتووال  
 نريد أرم امليعاق ..وقووا لقاء ا؟بارين 

ت  لوووورذاواحتمووووال اهووووذ  هووووك وايوووو  املطووووا   لسووووى عليووووه السووووالم.واي  ا؟هوووود ا؟هيد.والسووووفر الطليل.
رم صوووووا عووووون األوا حنرافوووووات وا لتووووولاءات مووووون بوووووب إسووووورائيل  نعوووووم هوووووا هوووووك ذي وايووووو  املطوووووا  ..نكل 

ن اذا يصوونعف و ووثووا  ..فموواملقدسوو ،وهل معهووم علووى أبلاّبووا.ونكل  عوون ميثووا  اّلِل وهوول موورتب  معهووم ابملي
 يستجْيف

َننا قاَل:َربِِ ِإيِنِ   أَْمِلُك ِإ َّ نَوْفِسك َوَأِخك.فَافْوُر ْ »  « ..اْلفاِسِقنيَ   اْلَقْلمِ َوَبنْيَ  بَويوْ
ه التصووميم  وإنووو حلسووم املفاصوول  وا -بعوود ذلووك  -قعوولة فيهووا األ .وفيهووا ا لتجاء.وفيهووا ا ستسووالم.وفيها 

.ويف إميووان املخووذول لوويعلم أن ربووه يعلووم أنووه   ميلووك إ  نفسووه وأخووا  ..ولكوون ملسووى يف ضووع  ا نسووان
فرقووو  لويطلوووه إليوووه اوْنلا ، يمن املسوووتقيم،  اووود متلجهوووا إ  ّلِل.يشوووكل لوووه بثوووهالنووول الكلووويم.ويف عوووزم املووو

طوه ّبوم ييو  ..موا يربّلِل الل االفاصل  بينه وبني القلم الفاسوقني.فما يربطوه ّبوم كوكء بعود النكولل عون ميثوا  
ثوا  موع هوذا املي،و ة إىل اّللِ نسه.وما يربطه ّبم  ري .وما يربطه ّبم جهد سواب .إ ا تربطوه ّبوم هوذ  الودعل 

د اّلِل سوتقيم علوى عهو..إنوه م اّلِل.وقد فصلل .فانبحل موا بينوه وبيونهم إىل األعما .وموا عواق يربطوه ّبوم رابط
 وهم فاسقلن ..إنه مستمسك  يثا  اّلِل وهم انكصلن ..

 يمنلن ..تفر  امليهذا هل أقب النل.وهذ  هك خط  امليمن.وهذ  هك اهلصرة اليت اتمع عليها أو 
  طعووووحل وكوووويججوووونك.  نسووووه.  قوووولم.  لغوووو .   ريوووو .  وكوووويج  موووون كوووول وكووووائج األرم إذا انق  

 لفاسقني.اعدل على العقيدة وإذا اختل  املنهج والطري  ..واستجاب اّلِل لنبيه.وقضى اب؟زاء ال
ا حُمَرََّم   َعَلْيِهْم أَْربَِعنَي َسَن   يَِتيُهلَن يف »  «.ِقنيَ َس َعَلى اْلَقْلِم اْلفاسِ شَْ ِم.َفال  اأْلَرْ قاَل:فَِإوَّ

 ليهم األرم اليت كتبها هلم ..عللتيه وحرم  -اب األرم املقدس  وهم على أبل  -وهكذا أسلمهم اّلِل 
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ا؟يل.جيول  غوْي هوذا واألرج  أنه حرمها على هذا ا؟يل مونهم حوَّت تنبوحل انبتو  جديودة وحوَّت ينشوأ جيول
فسود  الوذل يول الوذي أوحريتها صله العولق ..جيول غوْي هوذا ا؟يعتث ابلدرس،وينشأ يف خشلن  الصحراء 

طوورة طغيووان يفسود فعباق والوا سوتعباق والطغيوان يف مصوور،فلم يعود يصول  هلووذا األمور ا؟ليوول  والوذل وا سوت
 األفراق كما يفسد فطرة الشعلب.

لنفسوي  إىل ا؟مووال   يزيود علوى ذلووك ..وهول ملقو  عتموع فيووه العوثة ا -يف التيووه  -ويو كهم السويا  هنوا 
 .724الفب،على نريق  القرآن يف التعبْي
فحني واجهلا الشدة وهم قلو  أموام  - ا قصه اّلِل عليهم من القصا  -ولقد وعى املسلملن هذا الدرس 

إذن   نقووووولل لوووووك اي رسووووولل اّلِل موووووا قالوووووه بنووووول إسووووورائيل  - -نفوووووْي قوووووريا يف غوووووزوة بووووودر،قاللا لنبووووويهم 
لكون نقلل:اذهوه أنوحل وربوك فقواتال فإننوا معكموا « حَل َوَرُبَك َفقاِتال ِإانَّ هاُهنا قاِعُدونَ فَاْذَهْه أَنْ »لنبيهم.

..وكانحل هذ  بعخ آتر املنهج القرآين يف ال بي  ابلقصوا عامو  وبعوخ جلانوه حكمو  اّلِل 725مقاتللن 
 يف تفصيل قص  بب إسرائيل ..

 
 

  

                                                 
قار »نموود قطووه « موونهج الفوون ا سووالمك»للميلوو  وكتوواب « التصوولير الفووب يف القوورآن»يراجووع فصوول القصوو  يف القوورآن يف كتوواب -  724

 السيد رمحه هللا () «الشرو 
 ( صحي  مرسل874<<) َ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ << اَبُب ذِْكِر َسَبِه ُخُروِج النَِّلِِ قَ  - 725
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 [40إل   27(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  الثالثة

 أحكاا حماية الن س والحيا  في الم امع المسلم

 
ْل ِموَن اهْلَخوِر قواَل أَلَقْوتُوَلنَّوَك قواَل َأَحِدِ ا َوَ ْ يُوتَوَقبَّو ُقبَِِل ِمنْ ان  فَوتوُ َواْتُل َعَلْيِهْم نَوَبَأ اْبَبْ آَقَم اِبحلَْ ِِ ِإْذ قَورَّاب قُوْراب} 

ووا يَوتَوَقبَّووُل اّللَُّ  ْيووَك أِلَقْوتُولَوووَك ِإيِنِ    يَوووِدَي إِلَ  يَووَدَ  لِتَوْقتُولَوووِب مووا أاََن بِباِسوو( لَووِ ْن َبَسوووْطحَل ِإَ َّ 27ِموووَن اْلُمتَِّقوونَي ) ِإ َّ
َ َربَّ اْلعووواَلِمنَي ) اُء لنَّووواِر َوذلِوووَك َجوووز ْن َأْصوووحاِب امْثِوووك َوِإمْثِوووَك فَوَتُكووولَن ِمووو( ِإيِنِ أُرِيوووُد أَْن تَوبُووولَء إبِِ 28َأخووواُ  اّللَّ

ُ غُورااب  يَوْبَحوُة 30ْااِسورِيَن )َأْصوَبَ  ِموَن افَ ( َفَطلََّعحْل َلُه نَوْفُسُه قَوْتوَل َأِخيوِه فَوَقتَولَوُه 29الظَّاِلِمنَي ) ( فَوبَوَعوَة اّللَّ
 فَووُأوارَِي َسووْلأََة غُوورابِ ُكوولَن ِمثْووَل هووَذا الْ ْزُت أَْن أَ َّت أََعَجوويف اأْلَْرِم ِلُْيِيَووُه َكْيووَ  يُوولارِي َسووْلأََة َأِخيووِه قوواَل اي َويْولَوو

سوا  بِغَوْْيِ نَوْفوك  أَْو  قَوتَوَل نَوفْ ى بَوِب ِإْسورائِيَل أَنَّوُه َمونْ ِمْن َأْجِل ذلِوَك َكتَوْبنوا َعلو (31َأِخك فََأْصَبَ  ِمَن النَّاِقِمنَي )
يعوووا  َوَموووْن َأْحيا وووا قَوتَوووَل النَّووواَس مجَِ وووا َأحْ هوووا َفَكأَ َفسووواق  يف اأْلَْرِم َفَكَأ َّ يعوووا  َوَلَقووويَووو َّ ْد جووواَءهْتُْم ُرُسوووُلنا ا النَّووواَس مجَِ

ُهْم بَوْعوووَد ذلِوووَك يف اأْلَْرمِ  َ َوَرُسووولَلُه إِ ( 32ُفلَن )َلُمْسووورِ  اِبْلبَويِِنووواِت مُثَّ ِإنَّ َكثِوووْيا  ِمووونوْ وووا َجوووزاُء الَّوووِذيَن ُُيوووارِبُلَن اّللَّ َّ 
َفوْلا ِموَن اأْلَْرِم ِهْم َوأَْرُجُلُهْم ِمْن ِخوَع أَْيِديْو تُوَقطَّ ُيَصلَُّبلا أَ  َوَيْسَعْلَن يف اأْلَْرِم َفساقا  أَْن يُوَقتوَُّللا أَوْ  ال   أَْو يُونوْ

ْم  َّ الَّووِذيَن  بُوولا ِمووْن قَوْبووِل أَْن تَوْقووِدُروا َعلَووْيهِ ( إِ 33 )ذلِووَك هَلُووْم ِخووْزي  يف الووُدنْيا َوهَلُووْم يف اهْلِخوورَِة َعووذاب  َعِظوويم  
َ َغُفوولر  َرِحوويم  )فَوواْعَلُملا أَنَّ  َ َوابْوتَوغُوولا ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آمَ 34اّللَّ يِلِه يَلَ  َوجاِهووُدوا يف َسووبِ لَْيووِه اْلَلِسووإِ نُوولا اتوَُّقوولا اّللَّ

ي ( ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا لَووْل أَنَّ هَلُوومْ 35َلَعلَُّكووْم تُوْفِلُحوولَن ) ْن َعووذاِب ِمووتَووُدوا بِووِه  َمَعووُه لِيَوفْ عووا  َوِمثْولَووهُ مووا يف اأْلَْرِم مجَِ
ُهْم َوهَلُْم َعذاب  أَلِيم  ) هوا َوهَلُوْم ارِِجنَي ِمنْ رِيُدوَن أَْن َحُْرُجولا ِموَن النَّواِر َوموا ُهوْم خِبويُ  (36يَوْلِم اْلِقياَمِ  ما تُوُقبَِِل ِمنوْ

ُ َعزِ ِمووبا َنكووا   ا َكَسووا َجووزاء  ِ وو( َوالسَّووارُِ  َوالسَّووارَِقُ  فَوواْقطَُعلا أَيْووِديَوُهم37َعووذاب  ُمِقوويم  ) يووز  َحِكوويم  َن اّللَِّ َواّللَّ
َ يَوتُولبُ 38) َ لَوُه ( أَ 39 َغُفولر  َرِحويم  )ِه ِإنَّ اّللََّ  َعَلْيو( َفَمْن  َب ِمْن بَوْعِد لُْلِمِه َوَأْصَلَ  فَوِإنَّ اّللَّ َ ْ تَوْعلَوْم أَنَّ اّللَّ

ُ َعلىشاُء وَ يَ شاُء َويَوْغِفُر ِلَمْن ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم يُوَعذُِِب َمْن يَ   { (40ُكلِِ َكْكء  َقِدير  )  اّللَّ
 البيئة الاي أن ا فيها أحكاا الن س والحيا   –مقدمة الوحد   

  حكووام املتعلقوو.وهك األذخووذ هووذا الوودرس يف بيووان بعووخ األحكووام التشووريعي  األساسووي  يف احليوواة البشووري 
نته مون ااوروج م العوام وصوياي  النظواع املسلم انكلم  نهج اّلِل وكريعته.ومحا ماي  النفك واحلياة يف اجملتم

 يف لول م  الويت تعوياعو  املسولعليه،وعلى السولط  الويت تقولم عليوه  مور اّلِل،يف لول كوريع  اّلِل وعلوى ا؟ما
ه يقوووولم نظاموووو لووووذيجملتمع،ااالشووووريع  ا سووووالمي  واحلكووووم ا سووووالمك.ومحاي  املووووال وامللكيوووو  الفرقيوووو  يف هووووذا 

 ا جتماعك  كله على كريع  اّلِل.
قدموووو  هلووووذ  تلوووودرس مووووع وتسووووتغر  هووووذ  األحكووووام املتعلقوووو  ّبووووذ  األموووولر ا؟لهريوووو  يف حيوووواة اجملتمووووع هووووذا ا

كشو  عون تبشوري  كموا الويت تكشو  عون نبيعو  ا؟رميو  وبلاعثهوا يف الونفك ال« ابوب آقم»األحكام بقصو  
ك يت هوور  الوونفبلاعووة الول  يف وجههوا والعقوواب لفاعلهوا ومقاوموو  البشواع  ا؟رميوو  وفجلرهوا وضوورورة اللقوو

 لإلقدام عليها.
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قوووارئ رآين.وُيك السووويا  القووووتبووودو القصووو  وإُياءاهتوووا ملتحمووو  التحاموووا قووولاي موووع األحكوووام التاليووو  هلوووا يف ال
وترسووبه لوونفك اسووكبه يف املتأموول للسوويا  بلليفوو  هووذ  القصوو  يف ملضووعها وبعموو  ا ُيوواء ا قنوواعك الووذي ت
عتوداء م جورائم ا ا ا سوالّبووا ستعداق الذي تنش ه يف القله والعقل لتلقك األحكام املشدقة الويت يلاجوه 
تموووع يووو  يف لووول اجمليووو  الفرقعلوووى الووونفك واحليووواة وا عتوووداء علوووى النظوووام العوووام وا عتوووداء علوووى املوووال وامللك

 ا سالمك القائم على منهج اّلِل انكلم بشريعته.
ع املسوولم يقوويم حياتووه كلهووا علووى موونهج اّلِل وكووريعته ويوونظم كوويونه وارتباناتووه وعالقاتووه علووى أسووك واجملتموو

كول عناصور   -كموا يكفول للجماعو    -ذلك املنهج وعلى أحكام هذ  الشوريع  ..ومون مث يكفول لكول فورق 
امووول الكبوووحل العدالووو  والكفايووو  وا سوووتقرار والطمأنينووو ،ويك  عنوووه كووول علامووول ا سوووتفزاز وا ترة،وكووول عل 
يف مثول هوذا  -والقمع،وكل علامل الظلم وا عتداء،وكل علامل احلاجو  والضورورة.وكذلك يصوب  ا عتوداء 

على النفك واحلياة،أو على النظام العام،أو على امللكيو  الفرقيو   -اجملتمع الفاضل العاقل املتلازن املتكافل 
بصوووف  عامووو  ..وهوووذا يفسووور التشووودق ضووود  -ففوو  أو املخ -جرميوو  بشوووع  منكرة،جمووورقة عووون البلاعوووة املوووثرة 

عنوود األسوولايء موون النوواس وتنحيوو  البلاعووة ا سووتقام  ا؟رميوو  واجملوورمني بعوود هتي وو  الظوورو  املسوواعدة علووى 
على ا؟رمي  من حيواة الفورق وحيواة ا؟ماعو  ..وإىل جانوه هوذا كلوه،ومع هوذا كلوه يكفول النظوام ا سوالمك 

ويفوووت  لوووه   726م  التحقيووو  واحلكوووم ويووودرأ عنوووه احلووودوق ابلشوووبهاتللمجووورم املعتووودي كووول الضوووماانت لسوووال
كووذلك ابب التلبوو  الوويت تسووق  ا؟رميوو  يف حسوواب الوودنيا يف بعووخ احلا ت،وتسووقطها يف حسوواب اهلخوورة 

 يف كل احلا ت...وسنرى  اذج من هذا كله يف هذا الدرس،وفيما تضمنه من أحكام ..
ها   بود أن لويت تضومن احلودية املباكور عون هوذ  األحكوام اولكن قبل أن أنخذ يف املضوك موع السويا  ويف

 لنفاذ ..ا قلة انقلل كلم  عام  عن البي   اليت تنفذ فيها هذ  األحكام والشروط اليت ععل هل
عتوووداء علوووى تعلووو  اب عتوووداء علوووى الووونفك أو ا سووولاء فيموووا ي -إن هوووذ  األحكوووام الووولارقة يف هوووذا الووودرس 

ق  جووورائم احلووودو ائر األحكوووام الووولارقة يف الشوووريع ،يفكوووأوا كوووأن سووو -علوووى املوووال النظوووام العوووام أو ا عتوووداء 
د بوو..و  « سووالمقار ا » يف« اجملتمووع املسوولم»والقصوواص والتعووازير ..كلهووا إ ووا تكوولن هلووا قوولة التنفيووذ يف 

 من بيان ما تعنيه الشريع  بدار ا سالم:
 قسلني اثنني ال اثلث هللا: ينقسم الكامح يف  ظر اعالمن ويف اعتبار  اةسلم جد

..وتشوومل كوول بلوود تطبوو  فيووه أحكووام ا سووالم،وهكمه كووريع  ا سالم،سوولاء كووان « قار ا سووالم»األول:
أهلوووه كلهوووم مسووولمني،أو كوووان أهلوووه مسووولمني وذميوووني.أو كوووان أهلوووه كلهوووم ذميوووني ولكووون حكاموووه مسووولملن 

ا مسوولمني،أو مسوولمني وذميووني ولكوون .أو كووانل 727يطبقولن فيووه أحكووام ا سووالم،وُيكملنه بشووريع  ا سوالم
                                                 

(  691- 689[)305/ 1( وملسولع  السون  النبليو    ]29094-29085[)452/ 14قار القبل  ]-مصن  ابن أيب كيب   - 726
 ف  ومقطلع  ّبذا املع   وهذا املع  متف  عليه بني الفقهاء( ملقل  5338-5335[)484/ 13ومعرف  السنن واهلتر للبيهقك ]

 ) السيد رمحه هللا (  يلزم الذمك بكل أحكام ا سالم.إ ا يلزم فق   ا   يتعارم مع عقيدته من أحكام ا سالم .. - 727
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بالقهوووم حربيووولن،غْي أن أهووول البلووود يطبقووولن أحكوووام ا سوووالم ويقضووولن بيووونهم حسوووه كوووريع   غلوووه علوووى
هووول تطبيقوووه ألحكوووام ا سوووالم وحكموووه بشوووريع  « قار إسوووالم»ا سوووالم ..فاملووودار كلوووه يف اعتبوووار  بلووود موووا 

 ا سالم ..
ه موا  ..كائنا أهلو ا سالم أحكام ا سالم،و  ُيكم بشريع  الثاين:قار احلرب.وتشمل كل بلد   تطب  فيه

قار »بووار  بلوود مووا ه يف اعتكووانلا ..سوولاء قوواللا:إوم مسوولملن،أو إوووم أهوول كتوواب،أو إوووم كفار.فاملوودار كلوو
لقيواس اب« ار حوربق»هل عدم تطبيقه ألحكام ا سالم وعدم حكمه بشريع  ا سالم،وهل يعتث « حرب

 سلم .للمسلم وللجماع  امل
 واجملتمع املسلم هل اجملتمع الذي يقلم يف قار ا سالم بتعريفها ذا .

وهووذا اجملتمع،القووائم علووى موونهج اّلِل،انكوولم بشووريعته،هل الووذي يسووتح  أن تصووان فيووه الدماء،وتصووان فيووه 
يوه العقولابت األملال ويصان فيه النظام العام وأن تلقع على املخلني  منه،املعتدين على األروا  واألمولال ف

اليت تنا عليها الشريع  ا سالمي ،يف هذا الدرس ويف سلا  ..ذلك أنه جمتمع رفيع فاضل وجمتموع متحورر 
عاقل وجمتمع مكفلل  فيه ضوماانت العمول وضوماانت الكفايو  لكول قواقر ولكول عواجز وجمتموع تتولافر فيوه 

ن حقه إذن علوى كول مون يعويا فيوه أن احللافز على ااْي وتقل فيه احللافز على الشر من مجيع اللجل .فم
يرعووى هووذ  النعموو  الوويت يسووبغها عليووه النظووام وأن يرعووى حقوول  اهلخوورين كلهووا موون أروا  وأموولال وأعوورام 

الوووويت يعوووويا فيهووووا آمنووووا سوووواملا غا ووووا مكفوووولل احلقوووول  « قار ا سووووالم»وأخووووال  وأن ُيووووافج علووووى سووووالم  
بل مكلفا  ماي  هوذ  ااصوائا  -  ا جتماعي  مجيعا،مع فا له بكل خصائصه ا نساني ،وبكل حقلقه 

فهووول معتووود أيووويم كووورير  -قار ا سوووالم  -فمووون خووورج بعووود ذلوووك كلوووه علوووى نظوووام هوووذ  الووودار  -واحلقووول  
يسوتح  أن ييخوذ علووى يود   كوود العقولابت مووع تولفْي كول الضووماانت لوه يف أن   ييخووذ ابلظون،وأن توودرأ 

 .728عنه احلدوق ابلشبهات
ر  عقوولابت لا  ووا توولف.بتعريفهووا ذا  ..فلوويك موون حقهووا و  موون حوو  أهلهووا أن يتمتعوو.« قار احلوورب»فأمووا 

وهوك   ا سوالم ..   اكميوالشريع  ا سالمي  من ضماانت،ألوا ابتداء   تطب  كريع  ا سالم،و  تعو  
 يسووحلل -م( لنسووب  للمسوولمني )الووذين يعيشوولن يف قار ا سووالم ويطبقوولن علووى حيوواهتم كووريع  ا سووالاب -

 محى.
إ  بعهوود موون املسوولمني حووني تقوولم بينهووا وبووني قار  -فأرواحهووا وأملاهلووا مباحوو    حرموو  هلووا عنوود ا سووالم 

كوووذلك تووولفر الشوووريع  هوووذ  الضوووماانت كلهوووا لافوووراق احلوووربيني )القووواقمني مووون قار   -ا سوووالم املعاهووودات 

                                                                                                                                            

 يف صيد الفلائد وغْي   –قلحل :انظر كتايب ااالص  يف أحكام أهل الذم  
(  691- 689[)305/ 1( وملسولع  السون  النبليو    ]90942-29085[)452/ 14قار القبل  ]-يب  مصن  ابن أيب ك - 728

   ومقطلع  ّبذا املع   وهذا املع  متف  عليه بني الفقهاء( ملقلف 5338-5335[)484/ 13ومعرف  السنن واهلتر للبيهقك ]
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الووويت تووودخل يف « ر ا سوووالمقا»احلووورب( إذا قخلووولا قار ا سوووالم بعهووود أموووان مووودة هوووذا العهووود ويف حووودوق 
 سلطان احلاكم املسلم )واحلاكم املسلم هل الذي يطب  كريع  ا سالم(.

 وعلى ضلء هذا البيان نستطيع أن  ضك مع السيا :
 قصة ابني آدا والقصاص 27الدرس ا ول:

:ِإْذ قَوووووووووورَّاب قُوْراب» ْل ِموووووووووَن اهْلَخوووووووووِر َحووووووووِدِ ا َوَ ْ يُوتَوَقبَّوووووووووأَ  ِموووووووووْن ُقبِِووووووووولَ ان ،فَوتوُ َواتْووووووووُل َعلَوووووووووْيِهْم نَوبَوووووووووأَ ابْوووووووووَبْ آَقَم اِبحْلَوووووووو ِِ
ُ ِموووَن اْلُمتَِّقنيَ  وووا يَوتَوَقبَّوووُل اّللَّ موووا أاََن بِباِسووو   يَوووِدَي إِلَْيوووَك  َ َّ يَوووَدَ  لِتَوْقتُولَوووِب َبَسوووْطحَل إِ  .لَوووِ نْ قاَل:أَلَقْوتُوَلنََّك.قاَل:ِإ َّ

َ َربَّ اْلعووواَلِمنيَ  َأْصوووحاِب النَّاِر،َوذلِوووَك  َوِإمْثِوووَك فَوَتُكووولَن ِمووونْ  َء إبِِمْثِوووكْن تَوبُووول :ِإيِنِ أُرِيوووُد أَ أِلَقْوتُولَوووَك،ِإيِنِ َأخووواُ  اّللَّ
 غُوووورااب  يَوْبَحووووُة يف اِسوووورِيَن.فَوبَوَعَة اّللَُّ َبَ  ِمووووَن ااْ ،فََأْصووووَجووووزاُء الظَّاِلِمنَي.َفَطلََّعووووحْل لَووووُه نَوْفُسووووُه قَوْتووووَل َأِخيِه،فَوَقتَوَلهُ 

،فَوووُأوارَِي َسوووْلأََة لَن ِمثْوووَل هووَذا اْلُغرابِ ُت أَْن َأُكووأََعَجوووزْ  َ  يُوولارِي َسوووْلأََة َأِخيووِه.قاَل:اي َويْولَوووَّت  اأْلَْرِم،ِلُْيِيَووُه َكْيووو
 ...«َأِخكف فََأْصَبَ  ِمَن النَّاِقِمنَي 

  مثر له. رن الذي هذ  القص  تقدم  لذجا لطبيع  الشر والعدوان و لذجا كذلك من العدوان الصا
جهووا للجووه،كل تقفهما و لذجووا لطبيعوو  ااووْي والسووماح  و لذجوا كووذلك موون الطيبوو  واللقاعوو .و كموا تقوودم  

 لضومْيان الوذي يثوْي ان الصوار منهما يتصر  وف  نبيعته ..وترسم ا؟رمي  املنكرة اليت يرتكبها الشور،والعدو 
ن ا عتووداء ي عووملعتووداويثووْي الشووعلر ابحلاجوو  إىل كووريع  انفووذة ابلقصوواص العوواقل،تك  النموولذج الشوورير 

وجووود ا؟وووزاء  -ن ذلوووك علوووى الوورغم مووو -وختلفووه وترقعوووه ابلتخليووو  عووون ا قووودام عوون ا؟رميووو  فوووإذا ارتكبهوووا 
ذ  النفووولس هوومووه.فمثل العاقل،املكووافئ للفعلوو  املنكرة.كموووا تصوولن النموولذج الطيوووه ااووْي وهفووج حرمووو  ق

 اه أن تعيا،وأن تصان،وأن شمن يف لل كريع  عاقل  راقع .
عوووووخ اهلتر ن وروق بق السووووويا  القوووورآين   زموووووان و  مكووووان و  أ ووووواء القصوووو  ..وعلوووووى الوووورغم موووووو  ُيوووود

قضوووووي  الت عووووون الوأوموووووا  وووووا ابنوووووا آقم يف هوووووذ  القصووووو  ووروق تفصوووووي« قابيووووول وهابيووووول»والووووورواايت عووووون:
ألن ديوود.هجمملوو  بوودون  -كمووا ورقت   -بينهمووا،والنزاع علووى أختووني هلمووا ..فإننووا نوويير أن نسووتبقك القصوو  

لقودمي حمودقة ة يف العهود اوالقص  وارق -هذ  الرواايت كلها ملضع كك يف أوا مأخلذة عن أهل الكتاب 
 لصووحي  الوولارقاحيوود واحلوودية الل  -فيهووا األ وواء والزمووان واملكووان علووى النحوول الووذي تووذكر  هووذ  الوورواايت 

 عن هذا النبأ   يرق فيه تفصيل.
 َ تُوْقَتُل نَوْفك  لُْلم ا ِإ َّ َكواَن َعلَوى ابْوِن »  - -قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  -عنه رضى هللا  -وهل َعْن َعْبِد اّللَِّ 

 .  729«آَقَم اأَلوَِّل ِكْفل  ِمْن َقِمَها،ألَنَُّه أَوَُّل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل 
ل عودواين توقول حواقّ أوكل موا نسوتطيع أن نقللوه هول أن احلواقّ وقوع يف فو ة نفللو  ا نسوان،وأنه كوان 

 متعمد،وأن الفاعل   يكن يعر  نريق  قفن ا؟ثة ..

                                                 
 ( 3335) -املكنز  -صحي  البخارى - 729
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ن عرضوها ويويقي ا ُيواءات كاملو  مييقي الغرم  -سياقها القرآين  كما ورقت يف  -وبقاء القص  جممل  
 بصصوه  ا العوام و  تضي  التفصيالت كي ا إىل هذ  األهدا  األساسي  ..لذلك نق  حنن عند الن

 و  نفصله ..
بَّووووووووووْل ِمووووووووووَن ْن َأَحووووووووووِدِ ا َوَ ْ يُوتَوقَ تُوُقبِِووووووووووَل ِموووووووووو قُوْرابان ،فوَ ِإْذ قَووووووووووورَّاب -اِبحْلَوووووووووو ِِ  - َعلَووووووووووْيِهْم نَوبَووووووووووأَ ابْووووووووووَبْ آَقَم َواتْوووووووووولُ »

ُ ِمَن الْ  ا يَوتَوَقبَُّل اّللَّ  « ..ُمتَِّقنيَ اهْلَخِر.قاَل:أَلَقْوتُوَلنََّك.قاَل:ِإ َّ
 -موع ملسوى  مون قصو  بوب إسورائيل بعود موا تلولت - واتل عليهم نبأ هذين النمولذجني مون  واذج البشوري 

موول احلوو  يف   وهوول ُياتلووه علوويهم ابحل .فهوول حوو  وصوود  يف روايتووه،وهل ينووبء عوون حوو  يف الفطوورة البشووري
 ضرورة الشريع  العاقل  الراقع .

بووني يوودي  لقوو  ناعوو مإن ابووب آقم هووذين يف ملقوو    يثوولر فيووه خووانر ا عتووداء يف نفووك نيبوو .فهما يف 
 « ..ِإْذ قَورَّاب قُوْرابان  ».ملق  تقدمي قرابن،يتقرابن به إىل اّلِل:اّللِ 
ل نوا   هكوذا إىل أن أمور القبول جهولل ليشوْي بمبب للم ..والفعل« فَوتُوُقبَِِل ِمْن َأَحِدِ ا،َو َْ يُوتَوَقبَّْل ِمَن اهْلَخرِ »

ن  عو  نبحوة حنون أ:األول أمورين أو عدمه ملكلل إىل قولة غيبيو  وإىل كيفيو  غيبيو  ..وهوذ  الصوياغ  تفيودان
أسووانْي  أخلذة عوونمووكيفيوو  هووذا التقبوول و  بوولم فيووه كمووا خاضووحل كتووه التفسووْي يف رواايت نوورج  أوووا 

يوووووه وتبييوووووحل حلفيظوووو  عل..والثوووواين ا ُيووووواء  ن الووووذي قبووووول قرابنووووه   جريووووورة لووووه تلجوووووه ا« العهوووود القووووودمي»
شووي ته ليهمووا وعلووى مكى إقرا     بكيفيوو  غيبيوو  تعلوول علووقتلووه،فاألمر   يكوون لووه يوود فيووه وإ ووا تللتووه قوولة غيبيوو

ل أبعود موا هور القتول ..فما كان هنا  مثر ليحن  األن على أخيه،وليجيا خوانر القتول يف نفسوه  فخوان
يت   قخول يو  اافيو  الورة الغيبيرق على النفك املستقيم  يف هذا اجملوال ..جموال العبواقة والتقرب،وجموال القود

 - صورار ااملنبوئ عون  دّبوذا التأكيو -..وهكوذا يبودو هوذا القولل « قاَل:أَلَقْوتُوَلنَّكَ ..»اهلا  راقة أخيه يف جم
.كووعلر احلسوود ة املنكرانبيووا مثووْيا لالسووتنكار ألنووه ينبعووة موون غووْي ملجووه اللهووم إ  ذلووك الشووعلر اابيوو

   ء اهليوو  الوويتُيااء:إباألعمووى الووذي   يعموور نفسووا نيبوو  ..وهكووذا ْنوودان منووذ اللحظوو  األوىل ضوود ا عتوود
النموولذج  اسووتجاب  تكموول موون السوويا  ..ولكوون السوويا  ميضووك يزيوود هووذا ا عتووداء نكووارة وبشوواع  بتصوولير

ُ ِموَن اْلُمتَّ »اهلخور ووقاعتوه ونيبوو  قلبوه: وا يَوتَوَقبَّووُل اّللَّ  تورق األموور إىل وضوعه وأصووله ةهكووذا يف بوراء«.ِقونيَ قاَل:ِإ َّ
يقي لطريو  الوذي يوالوه إىل  تلجيوه رفيو  للمعتودي أن يتقوك اّلِل وهدايو  ويف إميوان يودر  أسوباب القبولل ويف

 إىل القبلل وتعريخ لطي  به   يصر   ا حدكه أو يستثْي  ..
َبَسوْطحَل  لَوِ نْ »شرير:أخيه ال مث ميضك األن امليمن التقك اللقيع املسا  يكسر من كرة الشر اهلائج يف نفك

 ..«  َربَّ اْلعاَلِمنيَ  َأخاُ  اّللََّ َلَك،ِإيِنِ أاََن بِباِس   يَِدَي إِلَْيَك أِلَقْوتوُ ِإَ َّ يََدَ  لِتَوْقتُوَلِب ما 
سوواين ومحاسوو  مْي ا نوهكووذا يرتسووم  وولذج موون اللقاعوو  والسووالم والتقوولى يف أكوود امللاقوو  استجاكوو  للضوو
خلفووه موون رب ه و ى قلبووللمعتوودى عليووه ضوود املعتوودي وإعجووااب ّبدوئووه وانم نانووه أمووام نووذر ا عتووداء وتقوول 

 العاملني.
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عصووواب   علوووى األولقووود كوووان يف هوووذا القووولل اللوووني موووا يفثوووأ احلقووود ويهوووِدىء احلسد،ويسوووكن الشر،وميسووو
 املهتاج  ويرق صاحبها إىل حنان األخلة،وبشاك  ا ميان،وحساسي  التقلى.

بُولَء إبِِمْثِوك توَ رِيوُد أَْن ِإيِنِ أُ »أجل.لقد كان يف ذلك كفاي  ..ولكن األن الصاحل يضوي  إليوه النوذير والتحوذير:
إ  لتقتلب،فلوويك موون  أنووحل موودقت يوود  ..إذا« َوِإمْثِووَك فَوَتُكوولَن ِمووْن َأْصووحاِب النَّاِر،َوذلِووَك َجووزاُء الظَّوواِلِمنيَ 

ك سوو  يوودور بنف -خووانر القتوول  -كووأين و  موون نبعووك أن أفعوول هووذ  الفعلوو  ابلنسووب  لك.فهووذا ااووانر 
موول ه.وأان  ركوك .إتيانووه  نالقووا ..خلفوا موون اّلِل رب العواملني ..  عجووزا عونأصوال،و  يتجوه إليووه فكوري إ

ذابك مضواعفا ضواعفا،وعمإمث قتلك وتضيفه إىل إمثك الذي جعل اّلِل   يتقبل منك قرابنك فيكولن إمثوك 
ه موووووا توووووراوق  بوووووعل،ليثنيووووه ..وبووووذلك صووووولر لوووووه إكوووووفاقه هوووول مووووون جرميووووو  القت« َوذلِووووَك َجوووووزاُء الظَّووووواِلِمنيَ ..»

 نفسه،وليخجله من هذا الذي هديه به نفسه عا  أن مسا  وقيع تقك.
ملني ّلِل رب العووال  مون اوعورم لوه وزر جرميو  القتول لينفور  منووه،ويزين لوه ااوالص مون ا مث املضواع ،ابا

 وبل  من هذا وذلك أقصى ما يبلغه إنسان يف صر  الشر وقوافعه عن قله إنسان.
َل ْفُسووووُه قَوْتوووونوَ حْل لَووووُه َفَطلََّعوووو»كموووول صوووولرته،حَّت نعلووووم كيوووو  كانووووحل اسووووتجابته:ولكوووون النموووولذج الشوووورير   ت

 « ..َأِخيِه،فَوَقتَوَلُه،فََأْصَبَ  ِمَن اْااِسرِينَ 
يرة،فلقعحل نفك الشوووور بعوووود هووووذا كله.بعوووود التووووذكْي والعظوووو  واملسووووامل  والتحذير.بعوووود هووووذا كلووووه انوووودفعحل الوووو

  تول مونفلقتول ..وقلوه كول موانع ..نلعوحل لوه نفسوه اا؟رمي .وقعحل وقد ذللحل له نفسوه كول عقبو ،ونلعحل 
 « ..فََأْصَبَ  ِمَن اْااِسرِينَ »قتل أخيه ..وح  عليه النذير:

 لقاتل حياة.لما هتنأ فخسر نفسه فأورقها ملارق اهلال .وخسر أخا  ففقد الناصر والرفي .وخسر قنيا  
  الوويت ي .صوولرة ا؟ثووهتا احلس؟رميوو  يف صوولر وخسوور آخرتووه فبوواء إبمثووه األول وإمثووه األخووْي ..ومثلووحل لووه سوولأة ا

 فارقتها احلياة وابتحل حلما يسري فيه العفن،فهل سلأة   تطيقها النفلس.
سولأة أخيوه.عجز   عن أن يولاري -لقاتل الفاتك اوهل البانا  -وكاءت حكم  اّلِل أن تقفه أمام عجز  
ُ غُوووورااب  »عوووون أن يكوووولن كووووالغراب يف أموووو  الطووووْي: ْيووووَ  يُوووولارِي َسوووووْلأََة كَ ِلُْيِيَووووُه   أْلَْرمِ ايَوْبَحووووُة يف  فَوبَوَعووووَة اّللَّ

 « ..لنَّاِقِمنيَ  َأِخكف فََأْصَبَ  ِمَن ارَِي َسْلأَةَ  فَُأواَأِخيِه.قاَل:اي َويْوَلَّت   أََعَجْزُت أَْن َأُكلَن ِمْثَل هَذا اْلُغرابِ 
،فجعوول ثوو  غراباء ومعووه جوتقوولل بعووخ الوورواايت:إن الغووراب قتوول غوورااب آخوور،أو وجوود جثوو  غووراب أو جوو
 راب يفعل رأى الغ ُيفر يف األرم،مث وارا  وأهال عليه ال اب ..فقال القاتل قللته.وفعل مثلما

كوان أول   ك ألن هوذاوقود يكولن ذلو -وإ  لفعول  -ولاهر أن القاتل   يكن قد رأى مون قبول ميتوا يودفن 
حتمووووا ن ا ..وا  يوووور موووون يوووودفن ميتووووميووووحل يف األرم موووون أبنوووواء آقم.أو ألن هووووذا القاتوووول كووووان حوووودت و 

ن موولنوودم الناكووئ وإ ووا كووان ا -ّلِل تلبتووه وإ  لقبوول ا -قائمان.ولوواهر كووذلك أن ندمووه   يكوون نوودم التلبوو  
 عدم جدوى فعلته،وما أعقبته له من تعه وعناء وقل .
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كولن حودت يناس.وقود كما أن قفن الغراب ألخيه الغراب،قد يكلن من عاقات الغرابن كما يقلل بعخ ال
حودّ علوى يود  اوري أي خارقا أجرا  اّلِل ..وهذ  كتلك سلاء ..فالوذي يولقع األحيواء غرائوزهم هول الوذي

 أي حك ..هذا من قدرته،وهذا من قدرته على السلاء ..
يوووزة يجعل منهوووا ركلتسلسووول،لاوهنوووا يلوووتق  السووويا  اهلتر العميقووو  الووويت ت كهوووا يف الووونفك روايووو  النبوووأ ّبوووذا 

ن أم عليهوا بعود ن هول أقودريع الوذي فورم لوتاليف ا؟رميو  يف نفوك اجملورم أو للقصواص العواقل إكعلري  للتش
ْفوك  بِغَوْْيِ نوَ  - قَوتَوَل نَوْفسوا  :أَنَُّه َمونْ رائِيلَ ِموْن َأْجوِل ذلِوَك َكتَوْبنوا َعلوى بَوِب ِإْسو»يعلم آ م القصاص الويت تنتظور :

ا قَوتَوَل فَ  -أَْو َفساق  يف اأْلَْرِم  يعوا  َوَموْن َأْحياهواَكَأ َّ وا أَ  النَّواَس مجَِ يعا .وَ َفَكَأ َّ َلَقوْد جواَءهْتُْم ُرُسوُلنا ْحيَوا النَّواَس مجَِ
ُهْم بَوْعَد ذِلَك يف اأْلَْرمِ   «.ُفلنَ َلُمْسرِ  اِبْلبَويِِناِت مُثَّ ِإنَّ َكِثْيا  ِمنوْ

الوولاقعني  سوواملنيلووى املموون أجوول ذلووك ..موون أجوول وجوولق هووذ  النموواذج يف البشووري  ..موون أجوول ا عتووداء ع
عووخ اووداين يف ب تحووذير  ااووْيين الطيبني،الووذين   يريوودون كوورا و  عوودواان ..وموون أجوول أن امللعظوو  وال
يف  عميو  ا؟وذور كولن الشوريا؟بالت املطبلع  على الشر وأن املسامل  وامللاقعو    تكفوان ا عتوداء حوني 

 النفك ..
ل وجعلنوا العموو اس مجيعوالاحوودة كبوْية كبْية،تعودل جرميو  قتوول النومون أجول ذلوك جعلنووا جرميو  قتول الونفك ال

علووى بووب  تبنووا ذلووكعلووى قفووع القتوول واسووتحياء نفووك واحوودة عمووال عظيمووا يعوودل إنقوواذ النوواس مجيعووا ..وك
ريع  القصووواص ة بيووان كووإسوورائيل فيمووا كوورعنا هلووم مووون الشووريع  )وسوويأيت يف الوودرس التووا  يف سووويا  السوولر 

 مفصل (.
 ناس مجيعا.يعدل قتل ال -لقتل،ويف غْي قفع فساق يف األرم  يف غْي قصاص -واحدة إن قتل نفك 

داء س هول اعتوألن كل نفوك ككول نفوك وحو  احليواة واحود تبوحل لكول نفك.فقتول واحودة مون هوذ  النفول 
ذا واسووتحيا ها ّبووعلووى حوو  احليوواة ذاتووه احلوو  الووذي تشوو   فيووه كوول النفلس.كووذلك قفووع القتوول عوون نفك،

 يهووا ملنووع وقووولعلقصوواص هلووا يف حالوو  ا عتووداء علء كووان ابلوودفاع عنهووا يف حالوو  حياهتووا أو ابسوولا -الوودفع 
النفوولس  لنفوولس مجيعا،ألنووه صوويان  حلوو  احليوواة الووذي تشوو   فيووهلهوول اسووتحياء  -نفووك أخوورى  القتوول علووى

 مجيعا.
 علووى أهوول قار -  فقوو -بوو  وابلرجوولع إىل البيووان الووذي قوودمنا بووه هلووذ  األحكووام،يتبني أن هووذا التقريوور ينط

يونهم وبوني موا   تقوم ب -قار احلرب فهل مبوا   فأما قم أهل -ذميني ومستأمنني من مسلمني و  -ا سالم 
التشوريعي   .فيحسن أن نكلن قائما علوى ذكور مون هوذ  القاعودةوكذلك ماهلم -أهل قار ا سالم معاهدة 

ذ  ّبووووووكم فيهووووووا ع  ا سووووووالم،وُيوأن نتووووووذكر كووووووذلك أن قار ا سووووووالم هووووووك األرم الوووووويت تقووووووام فيهووووووا كووووووري
 الشريع  .. يها ّبذ الشريع ،وأن قار احلرب هك األرم اليت   تقام فيها كريع  اّلِل،و  ُيكم ف

هوووم أهووول الكتووواب الوووذين  -يف ذلوووك احلوووني  -ولقووود كتوووه اّلِل ذلوووك املبووودأ علوووى بوووب إسووورائيل ألووووم كوووانلا 
راة بووال هريوو  و  التوولاء ..ولكوون بووب إسوورائيل عوواوزوا مووا أقوواملا بيوونهم كووريع  التوول « قار ا سووالم»ميثلوولن 
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ومووا  - -وكووانلا علووى عهوود رسوولل اّلِل  -بعوود مووا جوواءهتم الرسوول ابلبينووات اللاضووح   -حوودوق كووريعتهم 
يزالوولن يكثووور فوويهم املسووورفلن املتجوواوزون حلووودوق كوووريعتهم.والقرآن يسووجل علووويهم هووذا ا سووورا  والتجووواوز 

علووووويهم كووووووذلك انقطوووووواع حجوووووتهم علووووووى اّلِل وسوووووقلنها  جووووووكء الرسوووووول  وا عتوووووداء بغووووووْي عوووووذر ويسووووووجل
ُهْم بَوْعوووووَد ذلِوووووَك يف اأْلَْرِم »إليهم،وببيوووووان كوووووريعتهم هلوووووم: َوَلَقوووووْد جووووواَءهْتُْم ُرُسوووووُلنا اِبْلبَويِِنووووواِت مُثَّ ِإنَّ َكثِوووووْيا  ِمووووونوْ

 لتغيْي أو اب  الف..وهل من إسرا  أكد من عاوز حدوق اّلِل والتعدي على كريعته،اب« َلُمْسرُِفلنَ 
 حد الحرابة وقطع الطريق 34 - 33الدرس الثاني:

ن موووتل،واسوووتثناء ثرا للقويف اهليووو  السوووابق  قووورن اّلِل قتووول الووونفك ابلفسووواق يف األرم وجعووول كوووال منهموووا مووو
 سالم،وصوويان  قار ا صوويان  حوو  احليوواة وتفظيووع جرميوو  إزهووا  الوورو  ..ذلووك أن أموون ا؟ماعوو  املسوولم  يف

ي كووأمن ر .ذلووك كلووه ضوورو .م العووام الووذي تسووتمتع يف للووه ابألمووان،وتزاول نشووانها ااووْي يف نمأنينوو  النظووا
 ذج الفاضوول موونذا النموول األفووراق ..بوول أكوود ضوورورة ألن أموون األفووراق   يتحقوو  إ  بووه فضووال علووى صوويان  هوو

اة ا ت قووى احليووويموووْي،وكاجملتمعات،وإحانتووه بكوول ضوووماانت ا سووتقرار كيموووا يووزاول األفووراق فيوووه نشووانهم اا
هوووذا  ..وخباصووو  أن والنمووواء ا نسووواني  يف للوووه وتثمر،وكيموووا تتفوووت  يف جووول  بوووراعم ااوووْي والفضووويل  وا نتووواج

ور ْي وتوذوي بوذبوذور ااو اجملتمع يلفر للنواس مجيعوا ضوماانت احليواة كلها،وينشور مون حولهلم جولا تنمول فيوه
افعوا و  ي .و  يدع قائل اللقايعا  ما   تتناوله وسالشر،ويعمل على اللقاي  قبل أن يعمل على العالج،مث 

هوول عنصوور  - بعوود ذلووك كلووه -عوذرا للوونفك السوولي  أن ايوول إىل الشوور وإىل ا عتووداء ..فالووذي يهوودق أمنووه 
 خبية اه است صاله ما   يثه إىل الركد والصلاب ..

ووا َجوز »حلرابو :امي   وود فواهلن يقورر عقلبوو  هوذا العنصوور اابيوة،وهل املعوورو  يف الشوريع  ا سوال ُء الَّووِذيَن اِإ َّ
َ َوَرُسلَلُه،َوَيْسوووووَعْلَن يف اأْلَْرِم َفسووووواقا ،أَنْ  يْوووووِديِهْم َوأَْرُجُلُهوووووْم ِموووووْن َصووووولَُّبلا،أَْو تُوَقطَّوووووَع أَ لُووووولا أَْو يُ يُوَقتوَّ  ُُيوووووارِبُلَن اّللَّ

َفْلا ِموَن اأْلَْرِم ..ذلِوَك هَلُوْم ِخوْزي  يف الودُ  ،أَْو يُونوْ  الَّوِذيَن  بُولا ِموْن رَِة َعوذاب  َعِظويم .ِإ َّ ْم يف اهْلِخو،َوهلَُ نْياِخال  
َ َغُفلر  َرحِ   « ..يم  قَوْبِل أَْن تَوْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُملا أَنَّ اّللَّ

وحوووودوق هووووذ  ا؟رميوووو  الوووويت ورق فيهووووا هووووذا النا،هووووك ااووووروج علووووى ا مووووام املسوووولم الووووذي ُيكووووم بشووووريع  
 كوووكل عصووواب ،خارج  علوووى سووولطان هوووذا ا موووام،تروع أهووول قار ا سوووالم وتعتووودي علوووى اّلِل،والتجموووع يف

أرواحهووم وأموولاهلم وحرماهتم.ويشوو ط بعووخ الفقهوواء أن يكوولن ذلووك خووارج املصوور بعيوودا عوون موودى سوولطان 
ا مووووام.ويرى بعضووووهم أن جموووورق عمووووع مثوووول هووووذ  العصوووواب ،وأخذها يف ا عتووووداء علووووى أهوووول قار ا سووووالم 

عليها.سلاء خارج املصور أو قاخله.وهوذا هول األقورب لللاقوع العملوك وجماّبتوه  وا  النا منطبقاابلقلة،اعل 
يستحقه.وهي ء ااارجلن على حاكم ُيكم بشريع  اّلِل املعتدون على أهول قار ا سوالم املقيموني للشوريع  

اربلن النووووواس )سووووولاء كوووووانلا مسووووولمني أو ذميوووووني أو مسوووووتأمنني بعهووووود(   ُيووووواربلن احلووووواكم وحووووود ،و  ُيووووو
وحوووودهم.إ ا هوووووم ُيووووواربلن اّلِل ورسوووولله.حينما ُيووووواربلن كوووووريعته،ويعتدون علوووووى األموووو  القائمووووو  علوووووى هوووووذ  
الشريع ،ويهدقون قار ا سالم انكلمو  ّبوذ  الشوريع .كما أووم  ورّبم ّلِل ورسولله،وحرّبم لشوريعته ولامو  
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..فلويك هنووا  فسواق أكوونع مون حماولوو  تعطيوول القائمو  عليهووا وللودار الوويت تطبقها،يسوعلن يف األرم فسوواقا 
 كريع  اّلِل،وترويع الدار اليت تقام فيها هذ  الشريع  ..

 ُيواربلن اّلِل  لم.فهم قطعوا موام املسوإوم ُياربلن اّلِل ورسلله ..وإن كانلا إ ا ُياربلن ا؟ماعو  املسولم  وا 
ولكوون احلوورب  -ختيووار  الرفيوو  األعلووى عود اب - ُيوواربلن كووخا رسوولل اّلِل  ابلسووي ،وقد  -سوبحانه  -

اليت تنفوذ  رسلله،وللداراّلِل و  ّلِل ورسلله متحقق ،ابحلرب لشريع  اّلِل ورسلله،وللجماع  اليت ارتضحل كريع 
 فيها كريع  اّلِل ورسلله.

 -ان الوذي ُيو  لوه هول أن السولط -تعينا كهذا املفهلم ممفهلما آخر  -  يف صلرته هذ -كما أن للنا 
ى الوووذي يقووولم علووو ارجني عليوووه ّبوووذ  العقووولابت املقوووررة هلوووذ  ا؟رميووو ،هل السووولطانأن ذخوووذ ااووو -اّلِل  مووور 

لوه هوذ   خر   تتولافرآي سلطان كريع  اّلِل ورسلله،يف قار ا سالم انكلم  بشريع  اّلِل ورسلله ..وليك أ
 الصف ،يف أي  قار أخرى   يتلافر هلا هذا اللص  ..

اوم موون مدون سوولطن بعووخ أذانب السوولط  يف كوول زمان،كووانلا يفتوولن حلكووام   يسووتنقوورر هووذا بلضوول ،أل
وووم ،ولوول زعموولا أ بالقهميفكووريع  اّلِل و  يقلموولن علووى تنفيووذ هووذ  الشووريع ،و  ُيققوولن وجوولق قار إسووالم 

ا كوان ينموب - ّللِ اابسوم كوريع   -مسلملن ..كانلا يفتلن هلم  ن ذخوذوا ااوارجني علويهم ّبوذ  العقولابت 
 رسلله ..و هي ء ااارجلن   ُياربلن اّلِل ورسلله بل ُياربلن سلط  خارج  على اّلِل 

 ..وموا م كوريع  اّللِ ليهوا ابسوإنه ليك لسلط    تقلم على كوريع  اّلِل يف قار ا سوالم،أن شخوذ ااوارجني ع
يووهف  ن اّلِل وتدعك بقووانل حكووملثول هووذ  السوولط  وكووريع  اّلِلف إوووا تغتصووه حوو  األللهيو  وتدعيووه فمووا هلووا تت

 وتووروع لشووريع  اّللِ  م املقوويم..إ ووا جووزاء أفووراق هووذ  العصوواابت املسوولح ،اليت ختوورج علووى سوولطان ا مووام املسوول
ن يصولبلا أال عواقاي.أو لولا تقتويعباق اّلِل يف قار ا سالم،وتعتدي علوى أمولاهلم وأرواحهوم وحرمواهتم ..أن يقت

قطووع أيووديهم تب( أو أن الوونا  نووه الصووله بعوود القتوول لل ويووع وا رهوواحووَّت ميلتوولا )وبعووخ الفقهوواء يفسوور 
 اليم  مع أرجلهم اليسرى ..من خال  ..

أم أن هنوووا  لعقوولابت،وحتلوو  الفقهوواء اختالفوووا واسووعا حوولل هوووذا الوونا:إن كوووان لإلمووام اايووار يف هوووذ  ا
 عقلب  معين  لكل جرمي  تقع من ااارجني.

  الوووويت ه ا؟نايوووويفوووو  والشووووافعك وأمحوووود أن العقوووولابت مرتبوووو  علووووى حسووووويوووورى الفقهوووواء يف مووووذهه أيب حن»
 وقعحل.

ه،ومن أخوا  قتول وصول فمن قتل و  ذخذ ما  قتل،ومن أخذ املال و  يقتول قطوع،ومن قتول وأخوذ املوال
 السبيل ولكنه   يقتل و  ذخذ ما  نفك:

يف قطعوه و  يف نفيوه،وإ ا التخيوْي يف  وعند مالك أن انارب إذا قتل فال بد من قتله ولويك لإلموام ختيوْي»
قتلووه أو صوولبه،وأما إن أخووذ املووال و  يقتوول فووال ختيووْي يف نفيووه،وإ ا التخيووْي يف قتلووه أو صوولبه أو قطعووه موون 
 خال .وأما إذا أخا  السبيل فق ،فا مام رْي يف قتله أو صولبه أو قطعوه أو نفيوه ..ومعو  التخيوْي عنود
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ك إىل اجتهوواق ا مام.فوإن كووان انووارب  ون لووه الوورأي والتودبْي فلجووه ا جتهوواق مالوك أن األموور راجوع يف ذلوو
قتله أو صلبه،ألن القطع   يدفع ضرر .وإن كان   رأي له وإ ا هل ذو قولة و س قطعوه مون خوال .وإن  

 .730«كان ليك له ككء من هاتني الصفتني أخذ  يسر ذلك وهل النفك والتعزير
افوو  ق ااووروج وإخعلووى جموور  لووك يف الفقوورة األخووْية منووه،وهك أن العقلبوو  قوود تلقووعوحنوون بتووار رأي ا مووام ما

الوذين  دين يف األرملى املفسوالسبيل.ألن هذا إجراء وقائك املقصلق منه أو  منع وقلع ا؟رمي ،والتغليج ع
عوو  ر مجا.وهك أجوودذ  الووداريروعوولن قار ا سووالم ويفزعوولن ا؟ماعوو  املسوولم  القائموو  علووى كووريع  اّلِل يف هوو

 وأجدر قار ابألمن والطمأنين  والسالم.
توهف أم هوول يهوا جرميكوذلك حتلفولن يف معو  النفوك مون األرم ..هول هوول النفوك مون األرم الويت ارتكوه ف
لن ذلووك إ  ا و  يكووالنفووك موون األرم الوويت ميلووك فيهووا حريتووه وذلووك  بسووه.أم هوول النفووك موون األرم كلهوو

 ابمللتف
اس ء موا كورق النوالضوع  جوزاا؟رمي ،إىل مكان انء ُيك فيوه ابلغربو  والتشوريد و وحنن بتار النفك من أرم 

بعزلوه عون  صوبيته،أووخِلفهم ونغى بقلته فيهم.حيوة يصوب  يف منفوا  عواجزا عون مزاولو  جرميتوه بضوع  ع
 عصابته  

  قلنه إذن يف الودنيا   يسوقليالذي فا؟زاء « ..يم  ذِلَك هَلُْم ِخْزي  يف الُدنْيا ..َوهَلُْم يف اهْلِخرَِة َعذاب  َعظِ »
لوووويج كووووذلك تغ  عوووونهم العووووذاب يف اهلخوووورة،و  يطهوووورهم موووون قنووووك ا؟رميوووو  كووووبعخ احلوووودوق األخرى.وهووووذا

.وذلك أن عوووويا آمنوووو للعقلب ،وتبشوووويع للجرميوووو  ..ذلووووك أن ا؟ماعوووو  املسوووولم  يف قار ا سووووالم اووووه أن ت
يوع الوذي اوه اوْي الرفامطاع .فهوذا هول اللسو  السولط  املسولم  القائمو  علوى كوريع  اّلِل اوه أن تكولن 

 .املساس به . يصان من تلفْي الضماانت كلها  زقهار  ..وهذا هل النظام العاقل الكامل الذي اه أن
إىل   ،وتلبو  مونهمة ا؟رميفإذا ارتدع هي ء ااارجلن املفسدون عن غيهم وفساقهم،نتيج  استشوعارهم نكوار 

م سوووقطحل جووورميته -لن يف قووولهتم،  تووونلهم يووود السووولطان وهوووم موووا يزالووو -سوووتقيم اّلِل ورجلعوووا إىل نريقووو  امل
ِإ َّ »سواب األخوْي:م يف احلوعقلبتها معا،و  يعود للسولطان علويهم مون سوبيل،وكان اّلِل غفولرا هلوم رحيموا ّبو

 « ..ِحيم  رَ لر  أَنَّ اّللََّ َغفُ  فَاْعَلُملا -أَْن تَوْقِدُروا َعَلْيِهْم  ِمْن قَوْبلِ  -الَِّذيَن  بُلا 
 واحلكم  واضح  يف إسقاط ا؟رمي  والعقلب  يف هذ  احلال  عنهم من انحيتني:

 اعتبار ها قليل صال  واهتداء ..و  -لعدوان اوهم ميلكلن  -األوىل:تقدير تلبتهم 
 والثاني :تشجيعهم على التلب ،وتلفْي مين  ا؟هد يف قتاهلم من أيسر سبيل.

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (لعبد القاقر علقة.« نائك يف ا سالم مقاران ابلقانلن اللضعكالتشريع ا؟»عن كتاب: - 730

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1220 

 الوووذي رضوووك هتوووا واّللِ موووع الطبيعووو  البشوووري  بكووول مشووواعرها ومسوووارّبا واحتما واملووونهج ا سوووالمك يتعامووول 
ا ا ومووا يصوول  هلووا يصوولحه ووللمسوولمني هووذا املوونهج هوول ابرئ هووذ  الطبيعوو ،اابْي  سووالكها وقروّبووا،العليم 

 ..أ  يعلم من خل  وهل اللطي  اابْيف ..
إِ   مووون   يرقعوووه ه لْيتووودعسوووي  القوووانلن ويصووولت واملووونهج الووورابين   ذخوووذ النووواس ابلقوووانلن وحووود .إ ا يرفوووع

إقاموووو   هذلووووك إىل جانوووو -السووووي .فأما اعتموووواق  األول فعلووووى تربيوووو  القلووووه،وتقلمي الطبع.وهدايوووو  الوووورو  
نتهووك السوويا  يق لووذلك مووا يكووا -اجملتمووع الووذي تنموول فيووه بووذرة ااووْي وتزكل،وتووذبل فيووه نبتوو  الشوور وتووذوي 

يهوووا مشووواعر فيسوووتجيا   ذخوووذ نريقووو  إىل القلووولب والضووومائر واألروا القووورآين مووون ال ويوووع ابلعقلبووو  حوووَّت
بوه ويصولر  عاقبو  الكفور وُيوذرها التقلى وُيثها على ابتغاء اللسيل  إىل اّلِل وا؟هاق يف سبيله رجواء الفوال 

 هلا مصائر الكفار يف اهلخرة تصليرا ملحيا اباشي  وا عتبار :
 يان عاقبة الك رأرغيب بالاقوى وب:37-35الدرس الثالث 

 تُوْفِلُحولَن.ِإنَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا لَوْل ا يف َسوِبيِلِه َلَعلَُّكومْ َ ،َوجاِهُدو َلِسويلَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا اتوَُّقولا اّللََّ،َوابْوتَوغُولا إِلَْيوِه الْ »
يعا ،َوِمثْولَوووُه َمَعُه،لِيَوْفتَوووُدوا بِووو ُهْم.َوهَلُْم َعوووذاب  ِم اْلِقياَموووِ  موووا تُوُقبِِووولَ َعوووذاِب يوَووولْ  ِه ِمووونْ أَنَّ هَلُوووْم موووا يف اأْلَْرِم مجَِ  ِمووونوْ
 « .. ُمِقيم  هَلُْم َعذاب  ْنها،وَ مِ أَلِيم .يُرِيُدوَن أَْن َحُْرُجلا ِمَن النَّاِر،َوما ُهْم خِبارِِجنَي 

ا مووداخله ري  موونلنوو  البشووإن هووذا املوونهج املتكاموول ذخووذ الوونفك البشووري  موون أقطارهووا مجيعووا وحانووه الكين
ج ول للمونه.إن اهلود  األ.مجيعا ويلمك أو رها احلي  كلها وهل يدفعها إىل الطاع  ويصدها عن املعصوي  

حل العقلبوووو  ْية.وليسووووهوووول تقوووولمي الوووونفك البشووووري  وكفهووووا عوووون ا حنرا .والعقلبوووو  وسوووويل  موووون اللسووووائل الكث
ن مووبكوول مووا فيووه  -آقم  بنبووإ ابووبغايوو ،كما أوووا ليسووحل اللسوويل  اللحيوودة.وهنا نوورى أنووه يبوودأ هووذا الشوولط 

ه وااووول  مووون عقلبووو  الووويت ختلوووع القلووولب.مث يعقوووه ابلووودعلة إىل تقووولى اّلِل وخشووويتمث يثوووب ابل -ملحيوووات 
 « ..اّللََّ  اتوَُّقلا اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا..»عقابه.ومع الدعلة التصلير الرعيه للعقاب 

لسوي  والسولط اال  مون   الالئ  بكرام  ا نسان.أما افاال  ينبغك أن يكلن من اّلِل.فهذا هل اال 
ن تقولى أزكوى ..علوى أو  وأكورم فهل منزل  هابط .  هتاج إليها إ  النفولس اهلابطو  ..وااول  مون اّلِل أوىل

 يراهوووا  ت الووويت اّلِل هوووك الووويت تصووواحه الضووومْي يف السووور والعلووون وهوووك الووويت تكووو  عووون الشووور يف احلوووا 
ن مووا أل بوودون التقوولى -مووع ضوورورته  -يوود القانلن.ومووا ميكوون أن يقوولم القووانلن وحوود  النوواس،و  تتناوهلووا 

م علووى تمووع يقوول يفلووحل موون يوود القووانلن حين ووذ أضووعا  أضووعا  مووا تنالووه.و  صووال  لوونفك،و  صووال  جمل
 القانلن وحد  بال رقاب  غيبي  وراء ،وبال سلط  إهلي  يتقيها الضمْي.

..اتقوولا اّلِل وانلبوولا إليووه اللسوويل  وتلمسوولا مووا يصوولكم بووه موون األسووباب ..ويف روايوو  «  َ َوابْوتَوغُوولا إِلَْيووِه اْلَلِسوويلَ »
عووون ابووون عبووواس:ابتغلا إليوووه اللسووويل  أي ابتغووولا إليوووه احلاج .والبشووور حوووني يشوووعرون  ووواجتهم إىل اّلِل وحوووني 

يف أصوول   -ا ّبووذ -يطلبوولن عنوود  حوواجتهم يكلنوولن يف اللضووع الصووحي  للعبلقيوو  أمووام الربلبيوو  ويكلنوولن 
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أوضوووووووواعهم وأقرّبووووووووا إىل الفال .وكووووووووال التفسووووووووْيين يصوووووووول  للعبووووووووارة ويوووووووويقي إىل صووووووووال  القله،وحيوووووووواة 
 « ..َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ »الضمْي،وينتهك إىل الفال  املرجل.

شوهد مفلحلن ..وهول ييل  و  وعلى ا؟انه اهلخر مشهد الكفار،الذين   يتقلن اّلِل و  يبتغلن إليه اللس
..علووى  انفعووا تمتحوور    يعووث عنووه السوويا  القوورآين يف أوصووا  وتقريوورات،ولكن يف حركووات و  كوواخا

 هَلُوْم مووا يف اأْلَْرِم وا لَوْل أَنَّ  َكَفورُ ِإنَّ الَّووِذينَ »نريقو  القورآن يف رسوم مشوواهد القيامو  ويف أقاء معظوم األغورام:
يعا ،َوِمثْوَلُه َمَعُه،لِيَوْفَتُدوا بِِه ِمْن َعذاِب  يم .يُرِيوُدوَن أَْن َحُْرُجولا ِموَن ُهْم،َوهَلُْم َعوذاب  أَلِ ُقبِِوَل ِمونوْ َموِ  موا توُ يَوْلِم اْلِقيامجَِ

 « ..النَّاِر،َوما ُهْم خِبارِِجنَي ِمْنها،َوهَلُْم َعذاب  ُمِقيم  
 م مجيعا.يف األر  إن أقصى ما يتصلر  اايال على أساس ا ف ام:هل أن يكلن للذين كفروا كل ما

 مجيعا،ومثلوه يف األرم السيا  يفو م هلوم موا هول فول  اايوال يف عوا  ا ف ام.فيفورم أن هلوم مواولكن 
لن هم وهم ُيواولرسم مشهدمعه ويصلرهم ُياوللن ا فتداء ّبذا وذلك،لينجلا به من عذاب يلم القيام .وي
 ..ااروج من النار.مث عجزهم عن بللغ اهلد ،وبقاءهم يف العذاب األليم املقيم 

إنه مشهد جمسم ذو منالر وحركات متلاليات ..منظرهم ومعهم موا يف األرم ومثلوه معوه ..ومنظورهم وهوم 
يعرضوووولنه ليفتوووودوا بووووه.ومنظرهم وهووووم ريبوووول الطلووووه غووووْي مقبوووول  الرجوووواء ..ومنظوووورهم وهووووم يوووودخللن النووووار 

،وي كهم ..ومنظوووورهم وهووووم ُيوووواوللن ااووووروج منهووووا ..ومنظوووورهم وهووووم يرغموووولن علووووى البقاء.ويسوووودل السووووتار
  731مقيمني هنا 

 حد السرقة والاوبة 40 - 38الدرس الرابع:

 َنكوا   ِمونَ  -زاء  ِ وا َكَسوبا يْوِديَوُهما َجوُعلا أَ َوالسَّارُِ  َوالسَّوارَِقُ  فَواْقطَ »ويف واي  هذا الدرس يرق حكم السرق : 
ُ َعزِيز  َحِكيم .َفَمْن  َب ِمْن بَوْعِد لُْلِموِه وَ وَ  -اّللَِّ  َ َغُفولر  َرِحويم .أََ ْ تَوْعلَوْم ا يَوتُولُب َعَلْيوِه،ِإنَّ ِإنَّ اّللََّ َأْصوَلَ  فَواّللَّ ّللَّ

َ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم،يُوَعذُِِب َمْن َيشاءُ  ُ َعلى ُكلِِ ُر ِلَمْن يَ َويَوْغفِ  أَنَّ اّللَّ  « ..َكْكء  َقِدير   شاُء،َواّللَّ
ر السوورق  عوون كوول مووا يوودفع خووان -قائوودهم ععلووى اخووتال   -ر ا سووالم إن اجملتمووع املسوولم يوولفر ألهوول قا

لووو  يف اوضوووماانت العدنفوووك سووولي  ..إنوووه يووولفر هلوووم ضوووماانت العووويا والكفاي .وضوووماانت ال بيووو  والتقلمي.
ماعيو  يو  وليفو  اجتيو  الفرقالتلزيع.ويف اللقحل ذاته اعل كل ملكي  فرقي  فيه تنبحل من حالل واعل امللك

قوه إذن أن ح  ..فمون مع و  تيذيه ..ومن أجل هذا كله يدفع خانر السورق  عون كول نفوك سوليتنفع اجملت
ل هووومووع تشووديد  فماعوو  ..يشوودق يف عقلبوو  السوورق ،وا عتداء علووى امللكيوو  الفرقي ،وا عتووداء علووى أموون ا؟
 لثابحل ..يدرأ احلد ابلشبه  ويلفر الضماانت كامل  للمتهم حَّت   ييخذ بغْي الدليل ا

 عله من املناسه أن نفصل كي ا يف هذا ا مجال ..ول

                                                 
) «.قار الشوورو «.»مشوواهد القياموو  يف القوورآن»وكووذلك كتوواب:« التصوولير الفووب يف القوورآن»يف كتوواب:« نريقوو  القوورآن»يراجووع فصوول  - 731

 السيد رمحه هللا (
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ن ينظوور يف أمهووا إ  إن النظووام ا سووالمك كوول متكاموول،فال تفهووم حكموو  ا؟زئيووات التشووريعي  فيووه حوو  فه
م  ن ييخوذ النظواأبيو  إ  نبيع  النظام وأصولله ومباقئوه وضوماانته.كذلك   تصول  هوذ  ا؟زئيوات فيوه للتط

ظوام لويك كلوه نه،يف لول جتوزاء  كوم مون أحكوام ا سوالم،أو مبودأ مون مباقئوكامال ويعمل به مجل .أما ا 
زاء م لووووووويك أجوووووووإسوووووووالميا،فال جووووووودوى لوووووووه و  يعووووووود ا؟وووووووزء املقتطوووووووع منوووووووه تطبيقوووووووا لإلسوووووووالم.ألن ا سوووووووال

 .. وتفاري .ا سالم هل هذا النظام املتكامل الذي يشمل تطبيقه كل جلانه احلياة
 السرق ،فاألمر   حتل  .. هذا بصف  عام .أما ابلنسب  مللضلع

ائل ه يف كوول اللسووياة.وحقووإن ا سووالم يبوودأ بتقريوور حوو  كوول فوورق،يف اجملتمووع املسوولم يف قار ا سووالم،يف احل
نوووه ه بيوووحل يكلوووالضوووروري  حلفوووج احليووواة ..مووون حووو  كووول فووورق أن ذكووول وأن يشووورب وأن يلوووبك وأن يكووولن 

 -ن ا؟ماعو  النائبو  عو وعلوى الدولو  -ماعو  وييويه،واود فيوه السوكن والراحو  ..مون حو  كول فورق علوى ا؟
 -  وعلوى ا؟ماعو -ا علوى العمول موا قام قواقر  -أن ُيصل على هذ  الضورورايت ..أو  عون نريو  العمول 

 دمفوإذا تعطول لعوو  يعمول،وأن تيسور لوه العموول،وأقاة العمول ..أن تعلمووه كيو -والدولو  النائبو  عون ا؟ماعو  
عملوه  كوان كسوبه مون  ا.أو إذاه على العمل،جزئيا أو كليا،وقتيوا أو قائمووجلق العمل،أو أقاته،أو لعدم قدرت

   يكفك لضرورايته.فله احل  يف استكمال هذ  الضرورايت من عدة وجل  :
 على القاقرين يف أسرته. أو :من النفق  اليت تفرم له كرعا 

 وتنيا على القاقرين من أهل حملته.
لم  الدولو  املسو كواة فرضوحلاملفوروم لوه يف الزكاة.فوإذا   تكو  الز  وتلثا:من بيوحل موال املسولمني مون حقوه 

 اجووودين  يوووة  موووال الل  املنفوووذة لشوووريع  ا سوووالم كلهوووا يف قار ا سوووالم،ما ُيقووو  الكفايووو  للمحووورومني يف
 ن حالل لناك   متتجاوز هذ  احلدوق،و  تتلسع يف غْي ضرورة.و  علر على امللكي  الفرقي  ا

مث  ن حوالل ..ومونيوه إ  موتشدق يف هديد وسوائل مجوع املوال فوال تقولم امللكيو  الفرقيو  فوا سالم كذلك ي
 أيوودي يفم يف سوله موا  أنموواعه  تثوْي امللكيو  الفرقيو  يف اجملتمووع املسولم أحقواق الووذين   ميلكولن و  تثوْي

 اهلخرين.وخباص  أن النظام يكفل هلم الكفاي  و  يدعهم حمرومني.
 إىل  ن نريقوووه عوووائر النووواس وأخالقهوووم فيجعووول تفكوووْيهم يتجوووه إىل العمووول والكسوووه وا سوووالم يوووريب ضوووم

 قهوم ابللسوائلح،أعطاهم السرق  والكسه عن نريقها ..فإذا   يلجد العمل،أو   يك  لتلفْي ضرورايهتم
 النظيف  الكرمي  ..

ن يف الثوراء مو للطموع ر وإذن فلما ذا يسر  السار  يف لل هذا النظامف إنه   يسر  لسود حاجو .إ ا يسو
ا سووالم.وُيرمه قار ا غووْي نريوو  العموول.والثراء   يطلووه موون هووذا اللجووه الووذي يووروع ا؟ماعوو  املسوولم  يف

 هلم احلالل.ا على ماالطمأنين  اليت من حقها أن تستمتع ّبا.وُيرم أصحاب املال احلالل أن يطم نل 
ن مووووغووووا،و   ل،  موووون راب،و  موووونوإنووووه ملوووون حوووو  كوووول فوووورق يف مثوووول هووووذا اجملتمع،كسووووه مالووووه موووون حووووال

 د الزكاة ع  من بعاحتكار،و  من أكل أجلر العمال،مث أخرج زكاته،وقدم ما قد هتاج إليه ا؟ما
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ات أو لغووْي ال للسوورقموون حوو  كوول فوورق يف مثوول هووذا النظووام أن ذموون علووى مالووه ااوواص،وأ  يبووا  هووذا املوو
 السرقات.

اج لسوله موا  ،غْي حمتووهول مكفوك احلاجو ،متبني حرمو  ا؟رميوفإذا سر  السار  بعد ذلك كله ..إذا سر  
ثووووول هوووووذ  مسووووور  يف  يف أيووووودي اهلخووووورين،ألن اهلخووووورين   يغصوووووبلا أمووووولاهلم و  امعلهوووووا مووووون حووووورام ..إذا

 رمي .األحلال.فإنه   يسر  وله عذر.و  ينبغك ألحد أن يرأ  به مَّت يبتحل عليه ا؟
.لوذلك 732ملبودأ العوام يف ا سوالم هول قرء احلودوق ابلشوبهاتفأما حني تلجد كبه  من حاج  أو غْيها،فا

يف عوام الرماقة،حينموا عموحل اجملاعو .و  يقطوع كوذلك يف حاقيو  خاصو   -رضوك اّلِل عنوه  -  يقطوع عمور 
عند ما سر  غلمان ابن حانه بن أيب بلتع  انق  من رجول مون مزين .فقود أمور بقطعهوم ولكون حوني تبوني 

 .. 733نهم احلد وغرم سيدهم ضع  مثن الناق  شقيبا لهله أن سيدهم ايعهم،قرأ ع
 لطبقوو   للجميووع  وهكوذا ينبغووك أن تفهووم حوودوق ا سووالم،يف لوول نظاموه املتكاموول الووذي يضووع الضووماانت

قوووه إ  ي   يعاعلووى حسووواب نبقوو  ..والوووذي يتخووذ أسوووباب اللقايووو  قبوول أن يتخوووذ أسووباب العقلب .والوووذ
 املعتدين بال مثر لالعتداء ..

 د بيان هذ  احلقيق  العام  نستطيع أن أنخذ يف احلدية عن حد السرق  ..وبع
يوه تقريبوا د املتفو  علموا ..واحلوالسرق  هك أخذ موال الغْي،انِرز،خفيو  ..فوال بود أن يكولن املوأخلذ موا  مقلِ 

 .أي حوولا .ع قينووار بووني فقهوواء املسوولمني للمووال الووذي يعوود أخووذ  موون حوورز  خفيوو  سوورق  هوول مووا يعوواقل ربوو
ر  مووووون خوووووذ  السوووووامخسووووو  وعشووووورين قركوووووا بنقووووودان احلاضووووور ..و  بووووود أن يكووووولن هوووووذا املوووووال حموووووِرزا وأن ذ

حل   ه بودخلل البيوملوأذون لوحرز ،وحرج به عنوه ..فوال قطوع موثال علوى املويان علوى موال إذا سورقه.واااقم ا
حووَّت  مووار يف احلقوللوى الثع يقطوع فيموا يسوور  ألنوه لوويك حموِرزا منووه.و  علوى املسووتعْي إذا جحود العاريوو .و 

ا د أن يكوولن هووذ..و  بوو ييويهووا ا؟وورين.و  علووى املووال خووارج البيووحل أو الصووندو  املعوود لصوويانته ..وهكووذا
الصوووا خرك  فلووويك حوووني يسووور  الشوووريك مووون موووال كوووريكه ألن لوووه فيوووه كووو املوووال انوووِرز للغوووْي ..فوووال قطوووع

ذلك كووووا للغووووْي  يبا فيووووه فلوووويك خالصووووللغْي.والووووذي يسوووور  موووون بيووووحل مووووال املسوووولمني   يقطووووع ألن لووووه نصوووو
لوود ون احلد،اب؟قر عقلبوو  ..والعقلبوو  يف مثوول هووذ  احلووا ت ليسووحل هووك القطع،وإ ووا هووك التعزيوور ..)والتعزيوو

ك والظوورو  أي القاضووأو ابحلووبك أو ابلتوولبي  أو ابمللعظوو  يف بعووخ احلووا ت الوويت يناسووبها هووذا حسووه ر 
 انيط (.

 هووذا هوول القوودرو  الكعوه  .فإذا عوواق كووان القطوع يف الرجوول اليسوورى إىلوالقطوع يكوولن لليوود اليمو  إىل الرسوو
 ع .املتف  عليه يف القطع ..مث ختتل  بعد ذلك آراء الفقهاء عند الثالث  والراب

                                                 
(  691- 689[)305/ 1( وملسولع  السون  النبليو    ]90942-08529[)452/ 14قار القبل  ]-مصن  ابن أيب كيب   - 732

   ومقطلع  ّبذا املع   وهذا املع  متف  عليه بني الفقهاء( ملقلف 5338-5335[)484/ 13ومعرف  السنن واهلتر للبيهقك ]
 (17749[)278/ 8املكنز ] -انظرها هنا السنن الكثى للبيهقك - 733
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عو   يف د.ورجلع املتودرأ احلو والشبه  تدرأ احلد ..فشبه  ا؟لع واحلاج  تدرأ احلد.وكبه  الشرك  يف املوال
 به  تدرأ احلد.ونكلل الشهلق كبه  ..وهكذا ..ك - هنا  كهلقإذا   يكن  -اع افه 

حوَّت بعود  -صول مبوا  األ وحتل  الفقهاء فيما يعدونه كوبه .فأبل حنيفو  موثال يودرأ احلود يف سورق  موا هول
 ح  األصول تولّربعد إحراز ،وسرق  الصيد بعد صيد ،ألن كليهموا مبوا  األصول.وإاب كسرق  املاء  -إحراز  

مووا  حووراز ..بينرك  بعوود امباحووا بعوود إحراز ،والشوورك  العاموو  فيووه توولّر كووبه  يف بقوواء الشووكووبه  يف بقائووه 
ارع رق  كول مووا يسووسووحلوِد يف مالوك والشووافعك وأمحود   يوودرأون احلوِد يف مثوول هوذ  احلال .ويوودرأ أبول حنيفوو  ا
  .برأي الثالي س  وذخذإليه الفساق،كالطعام الرنه والبقلل واللحم واابز وما أكبه.وحالفه أبل يل 

و   لوووك أن  ضوووك يف تفصووويل اختالفوووات الفقهووواء يف هوووذا اجملال،فتطلوووه يف كتوووه الفقوووه وحسوووبنا هوووذ  
 »يقوولل:األمثلوو  للد لوو  علووى  احوو  ا سووالم وحرصووه علووى أ  ذخووذ النوواس ابلشووبهات ..ورسوولل اّلِل 

  734«اْقَرُءوا احْلُُدوَق اِبلُشبُوَهاِت 
ووووَل احْلُووووُدوَق اِبلُشووووبُوَهاِت َأَحووووُه ِإَ َّ ِمووووْن أَْن أُِقيَمَهووووا َعووووْن ِإبْورَاِهيَم،قَالَ و  :قَوووواَل ُعَمووووُر بْووووُن ااَْطَّوووواِب:" لَووووِ ْن أَُعطِِ

 735اِبلُشبُوَهاِت "
ذ السووار  دق يف أخووولكوون   بوود موون كلموو  يف مالءموو  عقلبوو  القطووع يف السوورق  بعوود بيووان ملجبووات التشوو

 .لعدال  .ام بعد تلافر أسباب اللقاي  وضماانت ابحلد،يف اجملتمع املسلم يف قار ا سال
د كسوبه بكسوه  أن يزيووعل  فرم عقلب  القطع للسرق  أن السار  حينما يفكر يف السرق  إ وا يفكور يف»

تفوووك بثمووورة هووول   يكغْي .فهوول يستصوووغر موووا يكسووبه عووون نريووو  احلالل،ويريوود أن ينميوووه مووون نريوو  احلرام.و 
لووْي   موون  لظهوولر،أوايفعوول ذلووك ليزيوود موون قدرتووه علووى ا نفووا  أو  عملووه،فيطمع يف مثوورة عموول غْي .وهوول

ت   ا عتبووار اع إىل هووذعنوواء الكوود والعموول.أو ليووأمن علووى مسووتقبله.فالدافع الووذي يوودفع إىل السوورق  ويرجوو
قريووور عقلبووو  نسوووان بتهووول زايقة الكسوووه أو زايقة الثوووراء ..وقووود حاربوووحل الشوووريع  هوووذا الووودافع يف نفوووك ا 

أاي   اة العموووووولاليوووووود أو الرجوووووول يوووووويقي إىل نقووووووا الكسووووووه،إذ اليوووووود والرجوووووول كال ووووووا أق القطووووووع.ألن قطووووووع
وعلووووووى  كووووووان.ونقا الكسووووووه يوووووويقي إىل نقووووووا الثراء.وهووووووذا يوووووويقي إىل نقووووووا القوووووودرة علووووووى ا نفووووووا 

 الظهلر،ويدعل إىل كدة الكد  وكثرة العمل،والتخل  الشديد على املستقبل.

                                                 
نبعوووو  مكتبوووو  قار الوووودعلة(،وعزا  ألىب مسوووولم الكجووووى،وابن  -48،رقووووم 266عموووور بوووون عبوووود العزيووووز )صأورق  الباغنوووودى   مسووووند  - 734

اىن   الوذيل   ترمجو  احلسووني ( وعوزا  ألىب سوعد بوون السومع46،رقوم 30السومعاىن   ذيول  ريو  بغوداق .وأورق  السووخاوى   املقاصود )ص
  يعور   :و  سوند  مون-ابون حجور يعو  احلوافج -السوخاوى:قال كويخنا (:قوال 1/73بن على بون أمحود اايواط املقورئ .قوال العجلولىن )

 انتهى .
 ( ومعرفو  691- 689[)305/ 1ع  السون  النبليو    ]( وملسول 29094-29085[)452/ 14قار القبلو  ]-مصن  ابن أيب كويب  

  متف  عليه بني الفقهاء( ملقلف  ومقطلع  ّبذا املع   وهذا املع  5338-5335[)484/ 13السنن واهلتر للبيهقك ]
َبَ  ) - 735 يراجووع كتاب:التشووريع ا؟نووائك ا سووالمك مقوواران ابلقووانلن اللضووعك لعبوود القوواقر  - ( وفيووه انقطوواع 27935ُمَصوونَُّ  ابْووِن َأيب َكوويوْ

 علقة.
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اموول ا؟رميوو  بعل   رتكوواب قفعووحل العلاموول النفسووي  الوويت توودعل فالشووريع  ا سووالمي  بتقريرهووا عقلبوو  القطووع»
رة  موسوان ا؟رميو  تكه ا ننفسي  مضاقة تصر  عن جرمي  السرق .فإذا تغلبحل العلامول النفسوي  الداعيو ،وار 

 ة تني .ق للجرمي  مر ،فال يعل كان يف العقلب  واملرارة اليت تصيبه منها ما يغله العلامل النفسي  الصارف 
 ساس قامحلأمري خْي ل األساس الذي قامحل عليه عقلب  السرق  يف الشريع  ا سالمي .وإنه لعذلك ه»

 عليه عقلب  السرق  من يلم نشأة عاملنا حَّت اهلن ...
ملم.والسووورق    علوووى العوععووول القووولانني احلوووبك عقلبووو  السووورق .وهك عقلبووو  قووود أخفقوووحل يف حماربووو  ا؟رميووو »

لنفسووي  الوويت لعلاموول ا  أن عقلبوو  احلووبك   ختلوو  يف نفووك السووار  اعلووى ااصوولص.والعل  يف هووذا ا خفووا
،ومووا «1»بك موودة احلوو تصوورفه عوون جرميوو  السوورق .ألن عقلبوو  احلووبك   هوولل بووني السووار  وبووني العموول إ 

اع أن بسووه اسووتطحاجتووه إىل الكسووه يف انووبك وهوول موولفر الطلبووات مكفووك احلاجوواتف فووإذا خوورج موون حم
 يعمل وأن يكسه.

ع سولاء  واسوتطا م علوى الديه أوسع الفرص ألن يزيد من كسبه وينمك يروته،من نريو  احلوالل واحلوراوكان ل
 موا ااو  إىلافإن وصول يف اأن حدع الناس وأن يظهر أموامهم  ظهور الشوري ،فيأمنلا جانبوه،ويتعاونلا معوه.
 ابل. نفع  ذاتميبغك فذلك هل الذي أراق وإن   يصل إىل بغيته فإنه   حسر كي ا،و  تفته 

 : 736يقلل السيد عبد القاقر علقة رمحه هللا
قصوا كبوْيا نوالكسوه  أما عقلب  القطع فتحلل بني السار  وبني العمل،أو تنقا من قدرتوه علوى العمول»

 قطاعووه هوولففرصوو  زايقة الكسووه مقطوولع بضووياعها علووى كوول حووال،ونقا الكسووه إىل حوود ضوو يل أو ان
عوه رجول ُيمول مالتعواون و ع أن حدع الناس أو ُيملهم علوى الثقو  بوه املرج  يف أغله األحلال،ولن يستطي

سوارة أن جانوه اا ا احلسوابأير ا؟رمي  يف جسمه،وتعلن يد  املقطلع  عن سلابقه.فاااا  الويت   حط هو
م عو  النواس كلهو.ويف نبيمقطلع به إذا كانحل العقلب  القطع وجانه الرب  مورج  إذا كانوحل العقلبو  احلوبك

موول تتحقوو  وا عوون عموول يوورج  فيووه جانووه املنفعوو ،وأ  يقوودملا علووى عأن   يتووأخر  -لسووار  وحوود    ا -
 فيه ااسارة.

وأعجوووه بعووود ذلوووك  ووون يقللووولن:إن عقلبووو  القطوووع   تتفووو  موووع موووا وصووولحل إليوووه ا نسووواني  واملدنيووو  يف  »
وأن نشوجعه علوى السوْي يف عصران احلاضر.كأن ا نساني  واملدني  أن نقابل السار  ابملكافأة علوى جرميتوه،

غلايتووه،وأن نعوويا يف خوول  واضووطراب،وأن نكوود ونشووقى ليسووتل  علووى مثووار عملنووا العووانللن واللصوولص  
مث أعجوووه بعووود ذلوووك مووورة تنيووو   ووون يقللووولن:إن عقلبووو  القطوووع   تتفووو  موووع موووا وصووولحل إليوووه ا نسووواني  »

الوودقي  وأن ننسووى نبووائع البشوور،ونتجاهل  واملدنيو ،كأن املدنيوو  وا نسوواني  أن ننكوور العلووم احلوودية واملنطوو 

                                                 
 [214/ 2التشريع ا؟نائك يف ا سالم ] - 736
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عارب األمم وأن نلغك عقللنا،وومول النتوائج الويت وصول إليهوا تفكْيان،لنأخوذ  وا يقللوه قائلوه فوال اود عليوه 
 قليال إ  التهليل والتضليل  

ا يهووبك قود حو  علقلبو  احلوووإذا كانوحل العقلبو  الصوواحل  حقوا هوك الوويت تتفو  موع املدنيوو  وا نسواني ،فإن ع»
نفك.ونبوووائع ن علوووم الا لغاء،وعقلبوو  القطوووع قووود كتوووه هلوووا البقووواء.ألن األخوووْية تقوولم علوووى أسووواس متوووني مووو
أموا ا نسواني  ..ملدنيو  و االبشر وعارب األمم،ومنط  العقلل واألكياء.وهك نفك األسوك الويت تقولم عليهوا 

 .بائع األكياءنلل و    العقعقلب  احلبك فال تقلم على أساس من العلم و  التجرب ،و  تتف  مع منط
ق،وهوووك يف   لافراإن أسووواس عقلبووو  القطوووع هووول قراسووو  نفسوووي  ا نسوووان وعقليتوووه.فهك إذن عقلبووو  مالئمووو»

  للفورق لعقلبو  مالئموا قاموحل االلقحل ذاته صاحل  للجماع ،ألوا تيقي إىل تقليل ا؟رائم،وشمني اجملتمع.ومو
 .«وصاحل  للجماع ،فهك أفضل العقلابت وأعدهلا

عقلبوو   -كمووا يقللوولن   -ولكوون ذلووك كلووه   يكفووك عنوود بعووخ النوواس لتثيوور عقلبوو  القطووع،ألوم يرووووا »
ملسووووولم  ابلقسووووولة.وتلك حجوووووتهم األوىل واألخْية.وهوووووك حجووووو  قاحضووووو .فإن اسوووووم العقلبووووو  مشوووووت  مووووون 

ي ا قريبوا العقاب،و  يكلن العقاب عقااب إذا كوان ملسولما ابلرخواوة والضوع ،بل يكولن لعبوا أو عبثوا أو كو
 .737«من هذا.فالقسلة   بد أن تتمثل يف العقلب  حَّت يص  تسميتها ّبذا ا سم

ء  ِ ووا َكَسووبا ِديَوُهما َجووزافَوواْقطَُعلا أَيْوو»رامحني يقوولل وهوول يشوودق عقلبوو  السوورق :وهوول أرحووم الوو -سووبحانه  -واّلِل 
ّبا،ألنووه  ن هديووه نفسووه  رمحوو   وو؟رميووفهووك تنكيوول موون اّلِل راقع.والوورقع عوون ارتكوواب ا ..«َنكووا   ِمووَن اّللَِّ 

  لنوواس موون خوواله أرحووم ابيكفووه عنها.ورمحوو  اب؟ماعوو  كلهووا ألنووه يوولفر هلووا الطمأنينوو  ..ولوون يوودعك أحوود أنوو
الل حنول قوورن طبو  يف خووتالنواس،إ  ويف قلبوه عمووى،ويف روحوه انطمواس  واللاقووع يشوهد أن عقلبوو  القطوع   

  ت بكفايتهوووا ،والضوووماانق ألن اجملتموووع بنظامه،والعقلبووو  بشدهتامووون الزموووان يف صووودر ا سوووالم إ  يف آحوووا
 تنتج إ  هذ  اهلحاق.

ذ  احلووودوق قووو  عنووود هووويمث يفوووت  اّلِل ابب التلبووو  ملووون يريووود أن يتووولب،على أن ينووودم ويرجوووع ويكووو  مث   
 يَوتُوولُب فَِإنَّ اّللََّ َلَ ، َوَأْصوولُْلِمووهِ  َفَمووْن  َب ِمووْن بَوْعوودِ »السوولبي ،بل يعموول عمووال صوواحلا،وذخذ يف خووْي إاووايب:

َ َغُفوووولر  َرِحوووويم   عوووون للمووووه  ن يكوووو  الظووووا   يكفوووك أ..فووووالظلم عمووول إاووووايب كوووورير مفسوووود و « َعَلْيوووِه،ِإنَّ اّللَّ
عموو  موون هووذا لوورابين أويقعوود:بل   بوود أن يعلضووه بعموول إاووايب خووْي مصوول  ..علووى أن األموور يف املوونهج ا

الصووال  بقووك للخووْي و  إذا هووك كفووحل عوون الشوور والفسوواق و  تتحوور ..فوالنفك ا نسوواني    بوود أن تتحر ،فوو
 رتوداق افإووا شمون  والصوال  فيها فراغ وخلاء قد يرتدان ّبا إىل الشر والفساق.فأما حوني تتحور  إىل ااوْي

لو  والوذي خّلِل ..الوذي نهج هول اإىل الشر والفساق ّبوذ  ا اابيو  وّبوذا ا موتالء ..إن الوذي يوريِب ّبوذا املو
 يعلم من خل  ..

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( يف حمبسه عليها يف خارجه بعضهم يزاول الكسه يف حمبسه بطر  كَّت حَّت ل بل مكاسبه  - 737
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ليوووه عك الوووذي تقووولم بووودأ الكلووووعلوووى ذكووور ا؟رميووو  والعقلبووو ،وذكر التلبووو  واملغفرة،يعقوووه السووويا  القووورآين ابمل
ه،وصوووواحه لعليووووا فيكووووريع  ا؟ووووزاء يف الوووودنيا واهلخرة.فخووووال  هووووذا الكوووولن ومالكووووه هوووول صوووواحه املشووووي   ا

للنوواس يف  ذي يشوورِعكما أنووه هوول الووالسوولطان الكلووك يف مصووائر .هل الووذي يقوورر مصووائر  ومصووائر موون فيووه،
وو لَووهُ أََ ْ تَوْعلَووْم أَنَّ اّللََّ »حيوواهتم،مث اووزيهم علووى عملهووم يف قنيوواهم وآخوورهتم. ُب ماواِت َواأْلَْرِم يُوَعووذِِ  ُمْلووُك السَّ
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير    «.َمْن َيشاُء َويَوْغِفُر ِلَمْن َيشاُء َواّللَّ

هلخووورة،و  زاء يف ا..يصوودر عنهوووا التشووريع يف الوودنيا ويصووودر عنهووا ا؟ووفهووك سوولط  واحوودة ..سووولط  امللووك 
  ا؟وووزاء،يف ريع وسووولطتعووودق و  انقسوووام و  انفصوووام ..و  يصووول  أمووور النووواس إ  حوووني تتلحووود سووولط  التشووو

ُ َلَفَسوو»الوودنيا واهلخوورة سوولاء ..و يف اأْلَْرِم ماِء إِلووه  وَ ي يف السَّووذِ َوُهووَل الَّوو»« ..َد لَووْل كوواَن ِفيِهمووا آهِلَوو   ِإ َّ اّللَّ
 « ..إِله  
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 [50إل   41(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  الرابمة

 الحكم والشريمة والاقا ي

  
 توُوْيِمْن قُولُولُّبُْم َوِموَن َو َْ  لا آَمنَّوا ِ َفْولاِهِهمْ لَِّذيَن قالُ اِر ِمَن اي أَيُوَها الرَُّسلُل   َُيْزُْنَك الَِّذيَن ُيسارُِعلَن يف اْلُكفْ } 

ِد َملاِضووِعِه يَوُقللُوولَن ِإْن فُوولَن اْلَكلِووَم ِمووْن بَوْعووتُوولَ  ُُيَرِِ  ذَْ الَّووِذيَن هوواُقوا َ َّوواُعلَن لِْلَكووِذِب َ َّوواُعلَن لَِقووْلم  آَخوورِيَن  َْ 
نَوَتهُ ِق اّللَُّ أُوتِيُتْم هذا َفُخُذوُ  َوِإْن َ ْ تُوْيتَوْلُ  فَاْحَذُروا َوَمْن يُرِ   اّللَِّ َكوْي ا  أُول ِوَك الَّوِذيَن َ ْ يُورِِق  فَولَوْن َاْلِوَك لَوُه ِمونَ  ِفتوْ
وووَر قُولُووولَّبُْم هَلُوووْم يف الوووُدنْيا ِخوووْزي  َوهَلُووومْ  ُ أَْن يَُطهِِ ووواُللَن ( َ َّووواُعلنَ 41ب  َعِظووويم  )ِخووورَِة َعوووذايف اهْل  اّللَّ  لِْلَكوووِذِب َأكَّ

ُهْم وَ لِلُسووْححِل فَووِإْن جوواُ َ  فَوو وونَوُهْم أَْو أَْعووِرْم َعوونوْ هُ ِإْن تُوْعوواْحُكْم بَويوْ ا  َوِإْن َحَكْمووحَل ْم فَولَووْن َيُضووُروَ  َكووْي ِرْم َعوونوْ
نَوُهْم اِبْلِقْسِ  ِإنَّ اّللََّ ُيُُِه اْلُمْقِسِطنَي )  ّللَِّ مُثَّ اْيَ  ُُيَكُِِملَنَك َوِعْنَدُهُم التوَّْلراُة ِفيها ُحْكوُم ( وَكَ 42فَاْحُكْم بَويوْ
النَِّبيُووولَن  ُكووُم ِّبَوواُيَْ  أَنْوزَْلنَووا التوَّووْلراَة ِفيهوووا ُهوودى  َونُوولر  ( ِإانَّ 43يَوتَوَللَّووْلَن ِمووْن بَوْعووِد ذلِووَك َوموووا أُول ِووَك اِبْلُمووْيِمِننَي )
نُِيلَن َواأْلَْحبارُ  لا َعَلْيوِه ُكوَهداَء فَوال خَتَْشوُلا  اّللَِّ وَكوانُ ِموْن ِكتوابِ  ْسوُتْحِفظُلاا ِ َا الَِّذيَن َأْسَلُملا لِلَِّذيَن هاُقوا َوالرَّابَّ

ُ فَُأول ِوَك ُكوْم ِ وا أَ  ُيَْ النَّواَس َواْخَشوْلِن َو  َتْشوَ ُوا آِباييت مَثَنوا  قَلِويال  َوَموْن  َْ  ( وََكتَوْبنووا 44ُم اْلكواِفُروَن )ُهونْووَزَل اّللَّ
وووونِِ َواْ؟ُووووُروَ  وَ  َواأْلُُذَن اِبأْلُُذِن  اِبأْلَنْوووو ِ اأْلَنْوووو َ  اِبْلَعوووونْيِ وَ َعلَووووْيِهْم ِفيهووووا أَنَّ الوووونوَّْفَك اِبلوووونوَّْفِك َواْلَعوووونْيَ  وووونَّ اِبلسِِ السِِ

َوقَوفَّْينوا َعلوى  (45ُملَن ) فَُأول ِوَك ُهوُم الظَّوالِ نْووَزَل اّللَُّ ِ وا أَ  ِقصاص  َفَمْن َتَصدََّ  بِِه فَوُهَل َكفَّارَة  َلُه َوَمْن َ ْ َُيُْكمْ 
يوَل ِفيوِه ُهودى   َوآتَوْينوا ُ لتوَّوْلراةِ ابِِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ُمَصدِِقا  ِلموا بَونْيَ يََديْوِه ِموَن آترِِهْم  َونُولر  َوُمَصودِِقا  ِلموا بَونْيَ   اْ ِْنِْ

يووِل ِ ووا أَنْوووَزلَ ( َولْوو46يََديْووِه ِمووَن التوَّووْلراِة َوُهوودى  َوَمْلِعظَوو   لِْلُمتَِّقوونَي )  َ ْ َُيُْكووْم ِ ووا ِفيووِه َوَموونْ  اّللَُّ  َيْحُكْم أَْهووُل اْ ِْنِْ
ُ فَُأول ِوووَك ُهوووُم اْلفاِسوووُقلَن ) ِه ِموووَن اْلِكتووواِب ا بَووونْيَ يََديْووو اْلِكتووواَب اِبحْلَووو ِِ ُمَصووودِِقا  ِلمووو( َوأَنْوزَْلنوووا إِلَْيوووكَ 47أَنْووووَزَل اّللَّ

ُ َو   نَوُهْم ِ وا أَنْووَزَل اّللَّ  ِِ ِلُكولِ  َجَعْلنوا ِموْنُكْم ِكوْرَع    َعمَّوا جواَءَ  ِموَن احْلَوأَْهولاَءُهمْ  بِوعْ تَّ توَ َوُمَهْيِمنا  َعَلْيِه فَاْحُكْم بَويوْ
ُ َ؟ََعَلُكووْم أُمَّوو   واِحووَدة  َولِكووْن لِ  لُووَل َوِمْنهاجووا  َولَووْل كوواَء اّللَّ ْْياِت ِإىَل اّللَِّ َمووْرِجُعُكْم آ ُكووْم فَاْسووَتِبُقلا اْاَوو ُكْم يف مووايَوبوْ

يعا  فَويُونَوبِِو ُ  وُتْم ِفيوِه خَتَْتِلُفولَن )مجَِ ُ َو  تَوتَّ ا( َوأَِن 48ُكْم ِ وا ُكنوْ ونَوُهْم ِ وا أَنْووَزَل اّللَّ َءُهْم َواْحوَذْرُهْم أَْن بِوْع أَْهولاْحُكوْم بَويوْ
ُ إِلَْيَك فَِإْن تَوَللَّْلا  وا يُرِ  اْعَلمْ فَ يَوْفِتُنلَ  َعْن بَوْعِخ ما أَنْوَزَل اّللَّ ُ أَْن ُيِصويبوَ أَ َّ ْم بِوبَوْعِخ ُذنُولِّبِْم َوِإنَّ َكثِوْيا  ِموَن هُ يوُد اّللَّ

ُغلَن َوَمْن أَ 49النَّاِس َلفاِسُقلَن )  { (50م  يُلِقُنلَن )ْكما  لَِقلْ حُ ْحَسُن ِمَن اّللَِّ ( أََفُحْكَم اْ؟اِهِليَِّ  يَوبوْ
 ا قرار بألوهية هللا وربوبياه - مقدمة الوحد  

حليواة يف او ونظام احلكوم العقيودة ا سوالمي ،واملنهج ا سوالمك.يتناول هوذا الودرس أخطور قضوي  مون قضوااي 
  هوذ  السولرةهوا هنوا يفا سالم ..وهك القضي  اليت عل؟وحل يف سولريت آل عموران والنسواء مون قبول ..ولكن

 ه ..تتخذ ككال حمدقا ميكدا يدل عليها النا  لفاله وعباراته،   فهلمه وإُيائ
والقضووووي  يف  -ضووووي  األللهيوووو  والتلحيوووود وا ميووووان قوموووون ورائهووووا  -اضووووك إوووووا قضووووي  احلكووووم والشووووريع  والتق

 جلهرها تتلخا يف ا جاب  على هذا السيال:
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أصوووحاب  فج عليهووواأيكووولن احلكوووم والشوووريع  والتقاضوووك حسوووه ملاييووو  اّلِل وعقووولق  وكووورائعه الووويت اسوووتح
يسووْيوا علووى لبعوودهم  ألموورالوودايانت السووماوي  واحوودة بعوود األخوورى وكتبهووا علووى الرسوول،وعلى موون يتللوولن ا
عوور  رع اّلِل،والبووحل موون كووهووداهمف أم يكوولن ذلووك كلووه لاهوولاء املتقلب ،واملصوواحل الوويت   ترجووع إىل أصوول ت

يف  يف األرم و لامووو  ّللِ الوووذي يصوووطل  عليوووه جيووول أو أجيوووالف وبتعبوووْي آخر:أتكووولن األللهيووو  والربلبيووو  والق
 اّلِلف قه يشرع للناس ما   ذذن بهحياة الناسف أم تكلن كلها أو بعضها ألحد من خل

م ضووووى أللهيتووووه هلوووواّلِل   إلووووه إ  هوووول.وإن كوووورائعه الوووويت سوووونها للنوووواس  قت يقلل:إنووووه هوووول -سووووبحانه  -اّلِل 
يت اووه أن م،وهووك الوووعبوولقيتهم له،وعاهوودهم عليهووا وعلووى القيووام ّبووا هووك الوويت اووه أن هكووم هووذ  األر 

 م ..ضك ّبا األنبياء ومن بعدهم من احلكايتحاكم إليها الناس،وهك اليت اه أن يق
ن جانوه ولول عوهولاقة يف هوذا األمور،و  تورخا يف كوكء منوه،و  احنورا   يقلل:إنه   -سبحانه  -واّلِل 

 كثوْي  واّلِل  يف قليول و به اّللِ  صغْي.وإنه   عثة  ا تلاضع عليه جيل،أو ملا اصطل  عليه قبيل، ا   ذذن
أو كفووور أو إسوووالم أو جاهليووو  وكووورع أو  مسوووأل  إميوووان -يف هوووذا كلوووه  -ملسوووأل  ايقووولل:إن  -سوووبحانه  -

   -زل اّلِل ن  وووا أنوووهلى.وإنوووه   وسووو  يف هوووذا األمووور و  هدنووو  و  صووول   فوووامليمنلن هوووم الوووذين ُيكمووول 
 اّلِل.ل كملن  ا أنز لظامللن الفاسقلن هم الذين   ُيوالكافرون ا -حرملن منه حرفا و  يبدللن منه كي ا 

مني علوى ن يكلنولا قوائن.وإموا أوأنه إما أن يكلن احلكام قائمني على كريع  اّلِل كامل  فهوم يف نطوا  ا ميا
حلكوووام يقبلووولا مووون ا س إموووا أنكوووريع  أخووورى  وووا   ذذن بوووه اّلِل،فهوووم الكوووافرون الظوووامللن الفاسوووقلن.وأن النوووا

 ذا الطريوو هو .و  وسو  بونيفمووا هوم ابملويمنني .والقضواة حكوم اّلِل وقضواء  يف أمولرهم فهوم ميمنولن ..وإ  
ع كووورائعه لنووواس ويضووووذا  و  حجووو  و  معوووذرة،و  احتجووواج  صووولح .فاّلِل رب النووواس يعلوووم موووا يصووول  ل

عبواق   ألحود مون لتحقي  مصاحل الناس احلقيقي .وليك أحسن من حكموه وكوريعته حكوم أو كوريع .وليك
 - فعلووهبلسووانه أو ب -اهلووا قصوور  صوولح  االوو  موون اّلِل ..فووإن أن يقوولل:إنب أرفووخ كووريع  اّلِل،أو إنووب أب

 فقد خرج من نطا  ا ميان ..
ا ك إىل جانوه موُي  ..ذلوهذ  هك القضي  ااطْية الكبْية اليت يعا؟ها هذا الدرس يف نصلص تقريريو  صور 

 نَّووا ِ َفْوولاِهِهْم َو َْ َن قاُللا:آمَ الَّووِذي ِموونَ »يصوولر  موون حووال اليهوولق يف املدينوو ،ومناوراهتم وموويامراهتم مووع املنووافقني:
لاجه  هذا الكيود الوذي   تكو  عنوه يهلق،منوذ أن قاموحل مل - -وما يلجه به رسلل اّلِل «.تُوْيِمْن قُوُللُّبُمْ 

 لإلسالم قول  يف املدين  ..
 :والسياق القرآين يف هذا الدرس يقرر 

حتتنييم احلكنيم  نيا أ زلنيه اّلّل وجقامنية احلينياة  ل نيا أوال:توايف الدايانت اليت جابت منين عننيد اّلّل  ل نيا علنيى 
وجعول هووذا األموور مفوور  الطريوو  بووني ا ميوان والكفوور وبووني ا سووالم وا؟اهليوو  وبووني الشوورع  علنينيى  نينيريكة اّللّ 

نِيُووولَن  َُيُْكوووُم ِّبَوووا النَِّبيُووولَن الَّوووِذيَن َأْسوووَلُملا لِلَّوووِذيَن هووواُقوا»واهلووولى ..فوووالتلراة أنزهلوووا اّلِل فيهوووا هووودى ونووولر: َوالرَّابَّ
وََكتَوْبنوا « ..»َوِعْنوَدُهُم التوَّوْلراُة ِفيهوا ُحْكوُم اّللَِّ « ..»َواأْلَْحباُر ِ َا اْسُتْحِفظُلا ِمْن ِكتاِب اّللَِّ وَكانُلا َعَلْيِه ُكَهداءَ 
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َصووودِِقا  ِلموووا بَووونْيَ يََديْوووِه ِموووَن مُ »..وا ْنيووول آ   اّلِل عيسوووى بووون مووورمي « َعلَوووْيِهْم ِفيهوووا أَنَّ الووونوَّْفَك اِبلووونوَّْفِك ..إخل
ُ ِفيووهِ  يووِل ِ ووا أَنْوووَزَل اّللَّ أنزلووه اّلِل علووى رسوولله  ..والقوورآن« التوَّووْلراِة َوُهوودى  َوَمْلِعظَوو   لِْلُمتَِّقنَي.َولْووَيْحُكْم أَْهووُل اْ ِْنِْ

ُ َو  تَوتَّبِووْع »وقوال لوه:« هِ اِبحْلَو ِِ ُمَصودِِقا  ِلموا بَونْيَ يََديْوِه ِموَن اْلِكتواِب َوُمَهْيِمنووا  َعَلْيو» ونَوُهْم ِ وا أَنْووَزَل اّللَّ فَواْحُكْم بَويوْ
ُ فَُأول ِوَك ُهوُم اْلكواِفُرونَ « ..»أَْهلاَءُهْم َعمَّا جاَءَ  ِمَن احلَْ ِِ  َوَموْن َ ْ َُيُْكوْم ِ وا « ..»َوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْووَزَل اّللَّ
ُ فَُأول ِووووَك ُهووووُم الظَّوووو ُ فَُأول ِووووَك ُهووووُم اْلفاِسووووُقلنَ « ..»اِلُملنَ أَنْوووووَزَل اّللَّ أََفُحْكووووَم « ..»َوَمووووْن َ ْ َُيُْكووووْم ِ ووووا أَنْوووووَزَل اّللَّ

غُوولَنف َوَمووْن َأْحَسووُن ِمووَن اّللَِّ ُحْكمووا  لَِقووْلم  يُلِقنُوولَنف ..وكووذلك تتوولا  الوودايانت كلهووا علووى هووذا « اْ؟اِهِليَّووِ  يَوبوْ
الم،سولاء للمحكولمني أو للحكوام ..واملنواط هول احلكوم  وا أنووزل اّلِل األمور،ويتعني حود ا ميوان وكورط ا س

 من احلكام،وقبلل هذا احلكم من انكلمني،وعدم ابتغاء غْي  من الشرائع واألحكام ..
ة كوذلك.فما  بود خطوْي  واملسأل  يف هذا اللضع خطْية والتشدق فيها على هوذا النحول يسوتند إىل أسوباب 

قوووورآين  لسوووويا  الإننووووا حنوووواول أن نتلمسووووها سوووولاء يف هووووذ  النصوووولص أو يف ا هووووك اي توووورى هووووذ  األسووووبابف
وربلبيتوه  للهيو  اّللِ  قورار  اكله،فنجدها واضح  ابرزة ..إن ا عتبار  األول يف هذ  القضي  هل أوا قضي  

 وجاهليو  أو قورار ..ومون هنوا هوك قضوي  كفور أو إميان،اأو رفخ هوذا  -بال كريك  -وقلامته على البشر 
 إسالم ....والقرآن كله معرم بيان هذ  احلقيق  ..

ذا ا نسوان هلوواألرم  إن اّلِل هل ااال  ..خل  هوذا الكلن،وخلو  هوذا ا نسان.وسوخر موا يف السوماوات
 تفرق ابال ،  كريك له يف كثْي منه أو قليل.م -بحانه س -..وهل 

 -سووبحانه  -.فهوول .بينهمووا  سووماوات واألرم ومواوإن اّلِل هول املالووك .. ووا أنووه هول ااووال  ..وّلِل ملووك ال
و أن يوورز  نفسووه ألووك أحوود متفوورق ابمللووك.  كووريك لووه يف كثووْي منووه أو قليوول.وإن اّلِل هوول الووراز  ..فووال مي

 وا لن والنواس ..  يف الكوغْي  كي ا.  مون الكثوْي و  مون القليول ..وإن اّلِل هول صواحه السولطان املتصور 
فوع و    رز  و  نا خلو  و از  ..و ا أنوه هول صواحه القودرة الويت   يكولن بودووأنه هل ااال  املالك الر 

 ملتفرق ابلسلطان يف هذا اللجلق.ا -بحانه س -ضر.وهل 
ركه قا ّبووا   يشووواا.األللهي ،وامللك،والسوولطان ..متفوور ّبوووذ  ااصائ -سووبحانه  -وا ميووان هوول ا قوورار ّلِل 

 -سوووبحانه  -ّلِل ااعووو  ملقتضووويات هوووذ  ااصوووائا ..هووول إفوووراق فيهوووا أحد.وا سوووالم هووول ا ستسوووالم والط
در  قوسولطانه املمثول يف وا عو ا  ب -ضومنا  وحيواة النواس -ابألللهي  والربلبي  والقلام  علوى اللجولق كلوه 

لهيتووووه لا عوووو ا    -قبوووول كوووول كووووكء  -واملمثوووول كووووذلك يف كووووريعته.فمع  ا ستسووووالم لشووووريع  اّلِل هوووول 
يووو  جزئيووو  مووون ْيهوووا يف أغوسووولطانه.ومع  عووودم ا ستسوووالم هلوووذ  الشوووريع ،واختاذ كوووريع  وربلبيتوووه وقلامتوووه 

انه ..ويسووتلي    للهيوو  اّلِل وربلبيتوه وقلامتووه وسولطرفوخ ا عو ا -قبوول كول كووكء  -جزئيوات احليواة،هل 
اهليو  ميوان وجإكفور أو   أن يكلن ا ستسالم أو الرفخ ابللسان أو ابلفعل قون القلل ..وهك مون مث قضوي 

« الظووامللن« ..»ْلكوواِفُرونَ اول ِووَك ُهووُم  فَأُ َوَمووْن َ ْ َُيُْكووْم ِ ووا أَنْوووَزَل اّللَُّ »أو إسووالم.ومن هنووا اووكء هووذا الوونا:
 «.الفاسقلن..»
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..هووذ    نينيرائع الننينياس  علنينيىواالعتبنينيار  الثنينياين هنينيو اعتبنينيار  اةفضنينيلية احلتلينينية اةقطنينيوع  نينيا لشنينيريكة اّللّ 
« َقوووْلم  يُلِقنُووولَنف ُحْكموووا  لِ َن اّللَِّ َوَموووْن َأْحَسوووُن ِمووو»اهليووو  األخوووْية يف هوووذا الووودرس:األفضووولي  الووويت تشوووْي إليهوووا 

هتوا حالو  مون حا   ،ويف كول..وا ع ا  املطل  ّبوذ  األفضولي  لشوريع  اّلِل،يف كول نولر مون أنولار ا؟ماعو
.. 

شر،تفضول د مون البأحوهل كذلك قاخل يف قضي  الكفر وا ميان ..فموا ميلوك إنسوان أن يودعك أن كوريع  
 -بعوود ذلووك  -دعك   ..مث يووأو اايوول كووريع  اّلِل،يف أيوو  حالوو  أو يف أي نوولر موون أنوولار ا؟ماعوو  ا نسوواني

دبْي ن اّلِل يف توووس وأحكوووم موووابّلِل،وأنوووه مووون املسووولمني ..إنوووه يووودعك أنوووه أعلوووم مووون اّلِل  وووال النوووا أنوووه مووويمن
وهووول  اغوووْي عوووا  ّبووو -سوووبحانه  -اس،وكوووان اّلِل أمووورهم.أو يووودعك أن أحووولا  وحاجوووات جووورت يف حيووواة الن

 يشرع كريعته أو كان عاملا ّبا ولكنه   يشرع هلا  
ذ  األفضووولي  هوووا مظووواهر و  تسوووتقيم موووع هوووذا ا قعووواء قعووولى ا ميوووان وا سوووالم.مهما قاهلوووا ابللسوووان  فأمووو

البعخ الوذي جيوال.و ألفيصعه إقراكها كلها.فإن حكم  كرائع اّلِل   تنكش  كلها للناس يف جيل من ا
 ينكش  يصعه التلسع يف عرضه هنا ..يف الظالل ..فنكتفك منه ببعخ اللمسات:

لانووه التطوولير كوول جو التلجيووه و إن كووريع  اّلِل اثوول منهجووا كووامال متكووامال للحيوواة البشووري  يتنوواول ابلتنظوويم 
 احلياة ا نساني  يف مجيع حا هتا،ويف كل صلرها وأككاهلا ..

علوووى العلوووم املطلووو   قيقووو  الكوووائن ا نسووواين،واحلاجات ا نسووواني ،و قيق  الكووولن الوووذي وهووول مووونهج قوووائم 
يعوويا فيووه ا نسووان وبطبيعوو  النوولاميك الوويت هكمووه وهكووم الكينلنوو  ا نسوواني  ..وموون مث   يفوورط يف كووكء 

و  أي مووون أمووولر هوووذ  احليووواة و  يقوووع فيوووه و  ينشوووأ عنوووه أي تصووواقم مووودمر بوووني أنووولاع النشووواط ا نسووواين 
تصوواقم موودمر بووني هووذا النشوواط والنوولاميك الكلنيوو  إ ووا يقووع التوولازن وا عتوودال والتلافوو  والتناسوو  ..األموور 
الذي   يتلافر أبدا ملنهج من صنع ا نسان الذي   يعلوم إ  لواهرا مون األمور وإ  ا؟انوه املكشول  يف 

سواين و  حلول مون التصواقم املودمر بوني بعووخ فو ة زمنيو  معينو  و  يسولم مونهج يبتدعوه مون آتر ا؟هول ا ن
 .738أللان النشاط وبعخ.واهلزات العنيف  الناك   عن هذا التصاقم

وهووول مووونهج قوووائم علوووى العووودل املطلووو  ..أو  ..ألن اّلِل يعلوووم حووو  العلوووم ِب يتحقووو  العووودل املطلووو  وكيووو  
ني ا؟ميوع وأن اوكء منهجوه رب ا؟ميع فهل الذي ميلك أن يعودل بو -سبحانه  -يتحق  ..وتنيا ..ألنه 

األمور الوذي  -كما أنوه موثأ مون ا؟هول والقصولر والغلول والتفوري    -وكرعه مثأ من اهللى وامليل والضع  
  ميكن أن يتلافر يف أي منهج أو يف أي كرع من صنع ا نسان،ذي الشوهلات وامليلل،والضوع  واهلولى 

فوورقا،أو نبقوو ،أو أموو ،أو جوويال موون أجيووال البشوور  سوولاء كووان املشوورع -فوول  مووا بووه موون ا؟هوول والقصوولر  -
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..فلكل حال  مون هوذ  احلوا ت أهلا هوا وكوهلاهتا وميلهلوا ورغباهتوا فول  أن هلوا جهلهوا وقصولرها وعجزهوا 
 عن الر ي  الكامل  ؟لانه األمر كله حَّت يف احلال  اللاحدة يف ا؟يل اللاحد ..

صوانع الكولن و  ه هل صواحه هوذا الكولن كله.صوانعوهل منهج متناس  مع انملس الكلن كله.ألن صاحب
موور خالقووه رة لووه  ا نسووان.فإذا كوورع لإلنسووان كوورع لووه كعنصوور كلين،لووه سوويطرة علووى عناصوور كلنيوو  مسووخ

 التناسوو  بووني هنوا يقووع بشورط السووْي علووى هدا ،وبشورط معرفوو  هووذ  العناصوور والقولانني الوويت هكمهووا ..وموون
   ،ويتعامول ّبوابعوا كلنيافيه وشخوذ الشوريع  الويت تونظم حياتوه ناحرك  ا نسان وحرك  الكلن الذي يعيا 

الكوووولن  موووع نفسوووه فحسوووه،و  مووووع بوووب جنسوووه فحسووووه  ولكووون كوووذلك موووع األحيوووواء واألكوووياء يف هوووذا
 ليم قلمي.منهاج س العريخ،الذي يعيا فيه،و  ميلك أن ينفذ منه،و  بِد له من التعامل معه وف 

غووْي املوونهج  -كوول موونهج   يتحوورر فيووه ا نسووان موون العبلقيوو  لإلنسووان ..ففووكمث ..إنووه املوونهج اللحيوود الووذي 
ن مووحوورج النوواس  -وحوود   -الناس.ويعبوود النوواس النوواس.ويف املوونهج ا سووالمك  يتعبوود النوواس -ا سووالمك 

 عباقة العباق إىل عباقة اّلِل وحد  بال كريك ..
ي يشوورع جململعوو  موون النوواس ذخووذ ك احلاكميوو  ..والووذهوو -مووا أسوولفنا ك  -إن أخووا خصووائا األللهيوو  

 اّلِل.  يف قين فيهم مكان األللهي  ويستخدم خصائصها.فهم عبيد    عبيد اّلِل،وهم يف قينه 
ريووور حووود ،ويعلن هو ة اّلِل وا سوووالم حوووني اعووول الشوووريع  ّلِل وحووود ،حرج النووواس مووون عبووواقة العبووواق إىل عبووواق

حكوووم  رر رقبتوووه مووون  يللووود،و  يلجووود،إ  حيوووة تتحووو..فا نسوووان « مووويالق ا نسوووان»ا نسوووان.بل يعلووون 
 إنسان مثله وإ  حني يتساوى يف هذا الشأن مع الناس مجيعا أمام رب الناس ..

إن هووذ  القضووي  الوويت تعا؟هووا نصوولص هووذا الوودرس هووك أخطوور وأكووث قضووااي العقيوودة ..إوووا قضووي  األللهيوو  
وهوك  -بول مويالق ا نسوان  -ة.قضوي  هورر ا نسوان والعبلقي .قضي  العدل والصال .قضي  احلريو  واملساوا

 739من أجل هذا كله كانحل قضي  الكفر أو ا ميان،وقضي  ا؟اهلي  أو ا سالم ..
م ..وهوووك يف ع أو نظووواوا؟اهليووو  ليسوووحل فووو ة  رحيووو  إ وووا هوووك حالووو  تلجووود كلموووا وجووودت مقِلماهتوووا يف وضووو

ن يسووتلي أن تكوول للحياة.و  إىل موونهج اّلِل وكووريعتهصووميمها الرجوولع ابحلكووم والتشووريع إىل أهوولاء البشوور،  
موحل كلهوا ..موا قالنواس ..فهذ  األهلاء أهلاء فورق،أو أهولاء نبقو ،أو أهولاء أمو ،أو أهولاء جيول كامول مون ا

   ترجع إىل كريع  اّلِل ..أهلاء ..
  يف العبوارات  يشرع فرق ؟ماع  فإذا هك جاهلي .ألن هلا  هل القانلن ..أو رأيوه هول القوانلن ..  فور  إ
أو رأي األغلبيوو   -وتشوورع نبقوو  لسووائر الطبقووات فووإذا هووك جاهليوو .ألن مصوواحل تلووك الطبقوو  هووك القووانلن 

فوال فور  إ  يف العبووارات  ويشورع  ثلوول مجيوع الطبقوات ومجيووع القطاعوات يف األموو   -الثملانيو  هول القووانلن 
جرقون أبدا من األهلاء،وألن جهول النواس الوذين ألنفسهم فإذا هك جاهلي  ..ألن أهلاء الناس الذين   يت
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فووال فوور  إ  يف العبووارات   -أو ألن رأي الشووعه هوول القووانلن  -  يتجورقون أبوودا موون ا؟هوول،هل القووانلن 
أو رأي اجملووامع  -وتشوورع جمملعوو  موون األمووم للبشووري  فووإذا هووك جاهليوو .ألن أهوودافها القلميوو  هووك القووانلن 

  إ  يف العبوووارات  ويشووورع خوووال  األفراق،وخوووال  ا؟ماعات،وخوووال  األموووم فوووال فووور  -الدوليووو  هووول القوووانلن 
واألجيال،للجميع،فإذا هك كريع  اّلِل اليت   حماابة فيها ألحد على حسواب أحود.  لفورق و  ؟ماعو  و  

لح  لدول ،و  ؟يل من األجيال.ألن اّلِل رب ا؟ميع والكل لديه سلاء.وألن اّلِل يعلم حقيقو  ا؟ميوع ومصو
 أن يرعى مصاحلهم وحاجاهتم بدون تفري  و  إفراط. -سبحانه  -ا؟ميع،فال يفلته 

موون  مو  أو جمملعوو بقوو  أو أويشورع غووْي اّلِل للنواس ..فووإذا هووم عبيود موون يشورع هلم.كائنووا موون كوان.فرقا أو ن
 األمم ..

 .دون إ  اّللِ   يعب،و ويشرع اّلِل للناس ..فإذا هم كلهم أحرار متساوون،  ُينلن جباههم إ  ّللِ 
ْهووولاَءُهْم  احْلَوووُ  أَ اتوَّبَوووعَ  َولَووولِ »ومووون هنوووا خطووولرة هوووذ  القضوووي  يف حيووواة بوووب ا نسوووان،ويف نظوووام الكووولن كلوووه:

وووماواُت َواأْلَْرُم َوَموووْن فِووويِهنَّ  لفسووواق وااوووروج يف عنوووا  الشووور وامزل اّلِل ..فووواحلكم بغوووْي موووا أنووو« َلَفَسوووَدِت السَّ
 ن ..بنا القرآن ..النهاي  عن نطا  ا ميا

 ذا المنافقين لاحاهللامهم إل  غير هللا ورسوله 43 – 40الدرس ا ول:

َوَ ْ توُوْيِمْن قُولُولُّبُْم،َوِمَن  لا:آَمنَّوا ِ َفْولاِهِهمْ لَِّذيَن قالُ اِر،ِمَن اي أَيُوَها الرَُّسلُل   َُيْزُْنَك الَِّذيَن ُيسارُِعلَن يف اْلُكفْ  »
ْعوِد َملاِضووِعِه،يَوُقلُللَن:ِإْن رِِفُولَن اْلَكلِوَم ِموْن بوَ تُلَ ،ُيَُ َ ْ ذَْ  اُعلَن لِْلَكوِذِب،َ َّاُعلَن لَِقوْلم  آَخوورِينَ الَّوِذيَن هواُقوا ..َ َّو

نَوَتهُ ِق اّللَُّ أُوتِيُتْم هذا َفُخُذوُ ،َوِإْن  َْ تُوْيتَوْلُ  فَاْحَذُروا.َوَمْن يُرِ  ْي ا .أُولِ َك الَّوِذيَن َ ْ يُورِِق  اّللَِّ َكو فَوَلْن َاِْلَك لَوُه ِمونَ  ِفتوْ
ووووووووَر قُولُوووووووولَّبُْم.هَلُْم يف الووووووووُدنْيا ِخووووووووْزي ،َوهَلُمْ  ُ أَْن يَُطهِِ َكووووووووِذِب،َأكَّاُللَن ب  َعِظيم .َ َّوووووووواُعلَن لِلْ ِخوووووووورَِة َعووووووووذايف اهْل  اّللَّ

ُهْم.وَ  وونَوُهْم أَْو أَْعووِرْم َعوونوْ ُهمْ رِ ِإْن تُوْعوولِلُسووْححِل.فَِإْن جوواُ َ  فَوواْحُكْم بَويوْ ا .َوِإْن َحَكْمووحَل  فَولَووْن َيُضووُروَ  َكووْي ْم َعوونوْ
َ ُيُِوُه اْلُمْقِسوِطنَي.َو  نَوُهْم اِبْلِقْسوِ .ِإنَّ اّللَّ مُثَّ  - التوَّوْلراُة ِفيهوا ُحْكوُم اّللَِّ َوِعْنوَدُهمُ  - كُِِملنَوكَ ُيَُ َكْيَ  فَاْحُكْم بَويوْ

 « ..ُمْيِمِننيَ يَوتَوَللَّْلَن ِمْن بَوْعِد ذِلَكف َوما أُولِ َك اِبلْ 
أي قبول  -ملدينو  ابيزالولن  هذ  اهلايت تشك  وا  ا نزل يف السنلات األوىل للهجرة حية كان اليهولق موا

 ا  بنوول النضووْين كووان هنووغووزوة األحووزاب علووى األقوول وقبوول التنكيوول ببووب قريظوو  إن   يكوون قبوول ذلووك،أايم أ
هووولق يقلمووولن  ة كوووان اليففوووك هوووذ  الفووو -قبلهوووا  وبنووول قينقاع،وأو  وووا أجليوووحل بعووود أحووود والثانيووو  أجليوووحل

علن يف وهووي ء يسووار  ان هووي ء نوواوراهتم هووذ  وكووان املنووافقلن ذرزون إلوويهم كمووا شرز احليوو  إىل ا؟حوور  وكوو
 وييذيه .. - -الكفر ولل قال املنافقلن  فلاههم:آمنا ..وكان فعلهم هذا ُيزن الرسلل 

ويلاسوووويه ويهوووولن عليووووه فعووووال القلم،ويكشوووو  للجماعوووو  املسوووولم   - -يعووووزي رسوووولله  -سووووبحانه  -واّلِل 
إىل املونهج الوذي يسولكه معهوم حوني  - -حقيق  املسارعني يف الكفر من هوي ء وهوي ء ويلجوه الرسولل 

اي أَيُوَهوا الرَُّسولُل   »ذتلن إليه متحاكمني بعد ما يكشو  لوه عموا تموروا عليوه قبول أن ذتولا إليوه وموا بيتول :
يَن هووووواُقوا َك الَّوووووِذيَن ُيسوووووارُِعلَن يف اْلُكْفوووووِر،ِمَن الَّوووووِذيَن قاُللا:آَمنَّوووووا،ِ َْفلاِهِهْم َوَ ْ توُوووووْيِمْن قُولُووووولُّبُْم،َوِمَن الَّوووووذِ َُيْزُنْووووو
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للُوولَن:ِإْن أُوتِيووُتْم هووذا ..َ َّوواُعلَن لِْلَكووِذِب،َ َّاُعلَن لَِقووْلم  آَخوورِيَن َ ْ َذْتُلَ .ُُيَرِِفُوولَن اْلَكلِووَم ِمووْن بَوْعووِد َملاِضووِعِه يَوقُ 
 ...«َفُخُذوُ ،َوِإْن َ ْ تُوْيتَوْلُ  فَاْحَذُروا 

منهوا الوزان  -ها ايت يف هديودختتلو  الوروا -روي أن هذ  اهلايت نزلوحل يف قولم مون اليهولق ارتكبولا جورائم 
 ألوووم  ْيهووا لا علووى غومنهووا السوورق  ..وهووك موون جوورائم احلوودوق يف التوولراة ولكوون القوولم كووانلا قوود اصووطلح

لهوووا حمميع،وأحلووولا س إىل ا؟يريووودوا أن يطبقلهوووا علوووى الشووورفاء فووويهم يف مبووودأ األمووور.مث هتووواونلا فيهوووا ابلقيوووا
( ..فلمووا الزمووان  عقوولابت أخوورى موون عقوولابت التعووازير )كمووا صوونع الووذين يزعموولن أوووم مسوولملن يف هووذا

أفوَّت هلوم ابلعقولابت  فيهوا ..فوإذا تموروا علوى أن يسوتفتل  - -وقعحل منهم هذ  ا؟رائم يف عهود الرسولل 
 ثول  ا.وإن حكم فيهو.ا رسلل  التعزيري  املخفف  عمللا ّبا،وكانحل هذ  حج  هلم عند اّلِل ..فقد أفتاهم ّب

يوُتْم هوذا ِإْن أُوتِ :»يو  قولهلمما عندهم يف التلراة   ذخذوا  كمه ..فدسلا بعضوهم يسوتفتيه ..ومون هنوا حكا
 « ..ْيتَوْلُ  فَاْحَذُرواَفُخُذوُ ،َوِإْن َ ْ توُ 

ل مووع ّلِل والتعاموواعاموول مووع وهكووذا بلوو  موونهم العبووة،وبل  موونهم ا سووتهتار،وبل  موونهم ا لتوولاء أيضووا يف الت
ّبم ذا املبلوو  ..وهووك صوولرة اثوول أهوول كوول كتوواب حووني يطوولل علوويهم األمد،فتقسوول قلوول هوو - -رسوولل اّلِل 

ليفهوووا هووول ئعها وتكاالتفصوووك مووون هوووذ  العقيووودة وكوووراوتوووثق فيهوووا حووورارة العقيووودة،وتنطفئ كوووعلتها ويصوووب  
شووأن  لوو  ألوويك اللعلهووا عوود ررجووا وحي« الفتوواوى»اهلوود  الووذي يبحووة لووه عوون اللسووائل ويبحووة لووه عوون 

يسوولا أل«  توُووْيِمْن قُولُوولُّبُمْ  ِهْم َو َْ فْوولاهِ  َِ ِمووَن الَّووِذيَن قاُللا:آَمنَّووا »كووذلك اليوولم بووني الووذين يقللوولن:إوم مسوولملن:
 لكووك يقوور هلووم ن أحيوواانسوولن الفتوولى لالحتيووال علووى الوودين   لتنفيووذ الوودينف أليسوولا يتمسووحلن ابلوودييتلم

م إليوووووه  حاجووووو  ّبوووووأهووووولاءهم ويلقوووووع ابمللافقووووو  عليهوووووا  فأموووووا إن قوووووال الووووودين كلمووووو  احلووووو  وحكوووووم احلووووو  فوووووال
سوبحانه  -فسوه.ولعله هلوذا كوان اّلِل إنوه احلوال ن  «َذُروايَوُقلُللَن:ِإْن أُوتِيُتْم هذا َفُخُذوُ  َوِإْن َ ْ تُوْيتَوْلُ  فَاحْ ..»
تبوه اللاعولن وين« املسولمني»قا قص  بوب إسورائيل ّبوذا ا سوهاب وهوذا التفصويل،لتحذر منهوا أجيوال ي -

 منها ملزال  الطري .
ذ  هلوورين املبيتووني يف كووأن هووي ء املسووارعني ابلكفوور،ويف كووأن هووي ء املتووآم يقوولل لرسوولله -سووبحانه  -واّلِل 
،وليك لوك مون علن فيهوا عيه:  ُيزنك الذين يسارعلن يف الكفر.فهم يسلكلن سبيل الفتن ،وهم واقاأل

نَوتَووُه ْن يُوورِِق اّللَُّ َوَموو»هووا:األموور كووكء،وما أنووحل  سووتطيع أن توودفع عوونهم الفتنوو  وقوود سوولكلا نريقهووا و؟وولا في  ِفتوْ
اّبا يلجووووولن يف يطهرها،وأصووووح اّلِل أن لّبم،فلم يووووورق..وهووووي ء قنسوووووحل قلوووو« فَولَووووْن َاْلِووووَك لَوووووُه ِمووووَن اّللَِّ َكوووووْي ا  

َر قُوُللَّبُمْ »الدنك: ُ أَْن يَُطهِِ  « ..أُولِ َك الَِّذيَن  َْ يُرِِق اّللَّ
 اهْلِخووورَِة َعوووذاب  ،َوهَلُْم يف يا ِخوووْزي  هَلُوووْم يف الوووُدنْ  »وسووويجزيهم اباوووزي يف الووودنيا والعوووذاب العظووويم يف اهلخووورة:

 يه ..منهم،و  ُيزنك كفرهم،و  هفل  مرهم.فهل أمر مقضك ف..فال عليك « َعِظيم  
  - -مث ميضك يف بيان حوال القلم،وموا انتهولا إليوه مون فسواق يف االو  والسولل ،قبل أن يبوني لرسولل اّلِل 

اْحُكْم َ َّوواُعلَن لِْلَكووِذِب،َأكَّاُللَن لِلُسووْححِل.فَِإْن جوواُ َ  فَوو»كيوو  يتعاموول معهووم إذا جوواءوا إليووه متحوواكمني:
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ونَوُهْم ابِ  ُهْم فَولَوْن َيُضوُروَ  َكوْي ا .َوِإْن َحَكْموحَل فَواْحُكْم بَويوْ ُهْم.َوِإْن تُوْعِرْم َعونوْ نَوُهْم أَْو أَْعِرْم َعنوْ َ بَويوْ ْلِقْسوِ ،ِإنَّ اّللَّ
 « ..ُيُُِه اْلُمْقِسِطنيَ 

لكوووذب ا كووورر أووووم  ووواعلن للكوووذب. ا يشوووك  ن هوووذ  أصوووبححل خصووول  هلوووم ..هتوووا نفلسوووهم لسوووماع
توونطمك  روا  حونيوالبانول،وتنقبخ لسوماع احلو  والصوود  ..وهوذ  نبيعو  القلولب حووني تفسود،وعاقة األ

 ذ  اجملتمعوواتهوولصوود  يف ..مووا أحووه كلموو  البانوول والووزور يف اجملتمعووات املنحرفوو ،وما أيقوول كلموو  احلوو  وا
ء: ووووواعلن    وهي نووووو..وموووووا أروج البانووووول يف هوووووذ  اهلونووووو  وموووووا أكووووود بووووولار احلووووو  يف هوووووذ  الفووووو ات امللعل 
 مقدمو  موا لفتولى  يفللكذب.أكاللن للسححل ..والسححل كل مال حرام ..والراب والركلة ومثون الكلمو  وا

حتا  وك احلورام سوو ل زمان  كانلا ذكللن،ويف مقدم  ما شكله اجملتمعات اليت تنحر  عن منهج اّلِل يف ك
 نحرف .ا من اجملتمعات املألنه يقطع الثك  وميحقها.وما أكد انقطاع الثك  وزواهل

 كما نرى ذلك  عيننا يف كل جمتمع كارق عن منهج اّلِل وكريع  اّلِل.
ولوون  -نهم م عووفووإن كوواء أعوور  -واعوول اّلِل األموور للرسوولل ابايووار يف أموورهم إذا جوواءو  يطلبوولن حكمووه 

لائهم،وغْي  هو بينهم.فوإذا اختوار أن ُيكوم حكوم بيونهم ابلقسو ،غْي متوأير وإن كواء حكوم -يضرو  كي ا 
 متأير كذلك  سارعتهم يف الكفر وميامراهتم ومناوراهتم ..

احلواكم املسلم،والقاضوك املسولم،إ ا يتعامول موع اّلِل يف هوذا و  - -..والرسلل « ِإنَّ اّللََّ ُيُُِه اْلُمْقِسِطنيَ »
فالعودل فول  إذا احنرفلا،نلا،و خوا الشأن وإ ا يقلم ابلقس  ّلِل.ألن اّلِل ُيه املقسطني.فإذا للوم النواس وإذا

الم يف كورع ا سو ن األكيودالتأير بكل ما يصدر منهم.ألنه ليك عد  هلوم وإ وا هول ّلِل ..وهوذا هول الضوما
 وقضاء ا سالم،يف كل مكان ويف كل زمان.

لووك أصووب  نووه بعوود ذأوهووذا التخيووْي يف أموور هووي ء اليهوولق يوودل علووى نووزول هووذا احلكووم يف وقووحل مبكوور.إذ 
لزموولن مأهلهوا مجيعوا اّلِل.و  التقاضوك لشوريع  ا سوالم حتميا.فودار ا سووالم   تطبو  فيهوا إ  كوريع احلكوم و 

ار قع املسووولم يف  اجملتمووابلتحوواكم إىل هووذ  الشوووريع .مع اعتبووار  املبوودأ ا سوووالمك ااوواص  هوول الكتووواب يف
بوا  ظوام العام.فيتا ابلنحوا أ  اثوا إ  على ما هل وارق يف كريعتهم من األحكوام وعلوى مو ا سالم وهل

هم لم.وُيرم علووييعووه للمسووهلووم مووا هوول مبووا  يف كوورائعهم،كامتال  اانزيوور وأكلووه،والك ااموور وكووربه قون ب
ما تلقوع اّبم وهكوذا.كقة يف كتوالتعامل الربلي ألنه حمرم عندهم.وتلقع عليهم حدوق الوزان والسورق  ألووا وار 

ر روري ألمون قان هذا ضوا فساق يف األرم كاملسلمني سلاء،أل عليهم عقلابت ااروج على النظام العام
 م ..ار ا سالا سالم وأهلها مجيعا:مسلمني وغْي مسلمني.فال يتسام  فيها مع أحد من أهل ق

 - -ويف تلوووك الفووو ة الووويت كوووان احلكوووم فيهوووا علوووى التخيْي،كوووانلا ذتووولن بوووبعخ قضووواايهم إىل رسووولل اّلِل 
أَنَّ اْليَوُهووولَق َجووواُءوا ِإىَل  -رضوووى هللا عنهموووا  -عن انفوووع َعوووْن َعْبوووِد اّللَِّ بْوووِن ُعَموووَر مثوووال ذلوووك موووا روا  مالوووك،

ُهْم َواْمرَأَة  َزنَوَيا فَوَقواَل هَلُوْم َرُسولُل اّللَِّ  - -َرُسلِل اّللَِّ  َموا عَِوُدوَن ِ  التوَّوْلرَاِة »  - -َفذََكُروا َلُه أَنَّ َرُجال  ِمنوْ
ْلرَاِة .فَوَقاُللا نَوْفَضُحُهْم َوُاَْلُدوَن .فَوَقاَل َعْبُد اّللَِّ ْبُن َساَلم  َكَذبْوُتْم،ِإنَّ ِفيَها الرَّْجَم .فَوأَتَوْلا اِبلتوَّو« ِم ِ  َكْأِن الرَّجْ 
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َلَهووا َوَمووا بَوْعووَدَها .فَوَقوواَل لَووُه  َعْبووُد اّللَِّ بْووُن َسوواَلم  اْرفَووْع فَوَنَشُروَها،فَوَلَضووَع َأَحووُدُهْم يَووَدُ  َعلَووى آيَووِ  الرَّْجِم،فَوَقوورَأَ َمووا قَوبوْ
وُد،ِفيَها آيَوُ  الورَّْجِم .فَوَأَمَر ِّبَِمو  - -ا َرُسولُل اّللَِّ يََدَ  .فَوَرَفَع يَوَدُ  فَوِإَذا ِفيَهوا آيَوُ  الورَّْجِم .فَوَقواُللا َصوَدَ  اَي حُمَمَّ

  740َمْرأَِة يَِقيَها احلَِْجارََة )أخرجه الشيخان واللفج للبخاري(فَوُرمِجَا .قَاَل َعْبُد اّللَِّ فَورَأَْيحُل الرَُّجَل َاَْنأُ َعَلى الْ 
َ َعووزَّ َوَجوولَّ أَنْوووَزَل:}َوَمْن َ ْ َُيُْكووْم ِ َووا أَنْووو ،قَوواَل:ِإنَّ اّللَّ ُ ومثووال ذلووك مووا روا  ا مووام أمحوود َعووِن ابْووِن َعبَّاس  َزَل اّللَّ

ُ فَُأولَِ َك ُهِم اْلَكاِفُروَن{،َو}أُولَِ َك ُهِم الظَّ  :أَنْوَزهَلَوا اّللَّ اِلُملَن{،َو}أُولَِ َك ُهِم اْلَفاِسُقلَن{،قَاَل:قَاَل اْبُن َعبَّاس 
ْصووطََلُحلا َعلَووى أَنَّ يف الطَّوائَِفَتنْيِ ِمووَن اْليَوُهلِق،وََكانَوحْل ِإْحووَداُ َا قَووْد قَوَهوَرِت اأُلْخووَرى يف اْ؟َاِهِليَّووِ ،َحَّتَّ اْرَتَضوْلا َوا

لِيلَوووُ  ِموووَن الَعزِيزَِة،فَ ُكووولَّ قَِتيووول  قَوتوَ  لِيَلِ ،َفِديَوتُوووُه مَخُْسووولَن َوْسوووق ا،وَُكلَّ قَِتيووول  قَوتَوَلْتوووُه الذَّ ِديَوتُوووُه ِم َوووُ  َلتوووُه اْلَعزِيوووزَُة ِموووَن الذَّ
،َفَكانُلا َعلَووى َذلِووَك َحووَّتَّ قَووِدَم النَّووِلُ  ،وَرُسوولِل َدِم َرُسوولِل هللِا ،اْلَمِدينَووَ ،َوَذلَّحِل الطَّائَِفتَوواِن ِكْلَتاُ َووا ِلَمْقووَوْسوو  

لِيلَووُ  ِمووَن الَعزِيووزَِة قَِتيال ،هللِا  ُهَمووا َعَلْيووِه،َوُهَل يف الُصووْلِ ،فَوَقتَوَلحِل الذَّ فََأْرَسووَلحِل اْلَعزِيووزَُة يَوْلَم ِووذ  َ ْ َيْظَهووْر،َوَ ْ يُلِن وْ
،فَوَقالَ  نَووا ِ ِائَوِ  َوْسوو   لِيلَوِ :أَِن ابْوَعثُوولا إِلَيوْ لِيلَووُ :َوَهْل َكواَن َهووَذا يف َحيَّوونْيِ قَوُ  ِقينُوُهَمووا َواِحد ،َوَنَسووبُوُهَما ِإىَل الذَّ حِل الذَّ

نَوووواُكْم َهووووَذا َضووووْيم ا ِمووووْنُكمْ  َووووا أَْعطَيوْ لََنا،َوفَوَرق ووووا  َواِحد ،َوبَولَووووُدُ َا َواِحد ،ِقيَووووُ  بَوْعِضووووِهْم ِنْصووووُ  ِقيَووووِ  بَوْعووووخ  ف ِإانَّ ِإ َّ
نَوُهَموا،مُثَّ اْرَتَضوْلا َعلَوى أَْن َاَْعلُولا َرُسوللَ ِمْنُكْم،فََأمَّا ِإْذ قَ   ِدَم حُمَمَّد  فَوالَ نُوْعِطويُكْم َذِلَك،َفَكواَقِت احْلَوْرُب هَتِويُج بَويوْ

ُهْم ِضووووْعَ  َمووووا يُوْعِطوووويِهْم ِمنْ هللِا  وووود  ِ ُْعِطوووويُكْم ِموووونوْ وووونَوُهْم،مُثَّ ذََكووووَرِت اْلَعزِيزَُة،فَوَقالَووووحْل:َواّللَِّ َمووووا حُمَمَّ ُكْم،َوَلَقووووْد بَويوْ
:ِإْن أَْعطَواُكْم َموا تُرِيوُدوَن َصَدُقلا،َما أَْعَطْلاَن َهَذا ِإ َّ َضْيم ا ِمنَّا،َوقَوْهر ا هَلُْم،َفُدُسولا ِإىَل حُمَمَّود  َموْن َحْوُثُ َلُكوْم رَأْيَوهُ 

نَوواِفِقنَي لَِيْخووُثُوا هَلُووْم رَْأَي  َرُسوولِل هللِا َحكَّْمُتُموولُ ،َوِإْن َ ْ يُوْعِطُكووْم َحووِذْرمُتْ،فَوَلْم ُهَكُِِملُ ،َفَدُسوولا ِإىَل 
ُ
ووا ِمووَن امل اَنس 

ُ َعوزَّ َوَجولَّ }اَي أَيُوَهوا ،فَوَلمَّا َجاَء َرُسلَل هللِا َرُسلِل هللِا  ُ َرُسولَلُه ِ َْمورِِهْم ُكلِِوِه َوَموا أَرَاُقوا،فَوأَنْوَزَل اّللَّ ،َأْخوَثَ اّللَّ
 لَّووِذيَن ُيَسووارُِعلَن يف اْلُكْفووِر ِمووَن الووِذيَن قَوواُللا آَمنَّووا{ ِإىَل قَوْللِووِه:}َوَمْن َ ْ َُيُْكووْم ِ َووا أَنْوووَزَل اّللَُّ الرَُّسوولُل  َ َُيْزُنْووَك ا

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ." ُ َووا َعووَ  اّللَّ بوون جريوور ويف روايوو    ..741فَُأولَ ِووَك ُهووِم اْلَفاِسووُقلَن{ مُثَّ قَوواَل ِفيِهَمووا:َواّللَِّ نَوزََلحْل،َوِإايَّ
علووى أن  -كمووا قلنووا   -.. ووا يوودل  742وهووك بنوول قريظوو « والذليلوو »وهووك بنوول النضووْي « العزيووزة»عووني فيهووا 

 هذ  اهلايت نزلحل مبكرة قبل إجالئهم والتنكيل ّبم ..
ملقو   هوذ  القضوي  أو تلوك فهول سلاء كان يف -وقد عقه السيا  بسيال استنكاري على ملق  يهلق 

لَّوْلَن ِموْن مُثَّ يَوتَولَ  -  التوَّوْلراُة ِفيهوا ُحْكوُم اّللَِّ َوِعْنوَدُهمُ  -وََكْيَ  ُُيَكُِِملَنَك  »فقال: -عام منهم وتصر  مطرق 
يحكم بشوريع  اّلِل وحكوم اّلِل،وعنودهم فو - -..فهك كبْية مستنكرة أن ُيكمولا رسولل اّلِل « بَوْعِد ذِلَكف

موووا عنووودهم يف و  - -اب  حكوووم رسووولل اّلِل ا كوووريع  اّلِل وحكموووه فيتطوووالتووولراة فيهووو -إىل جانوووه هوووذا  -
بعودم  ء كوان التول رضلن.سولاالتلراة  ا جاء القرآن مصدقا له ومهيمنا عليه ..مث من بعد ذلك يتللولن ويع

 التزام  احلكم أو بعدم الرضى به ..
                                                 

 انأ:يكه ومييل عليها ليقيها احلجارة-(  3635) -املكنز  -صحي  البخارى - 740
 ( صحي 2212() 651/  1) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 741
 (118/  3) -قار نيب   -تفسْي ابن كثْي انظر  - 742
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« ُموْيِمِننيَ لْ ول ِوَك ابِ َوما أُ :»و  يكتفك السيا  اب ستنكار.ولكنه يقرر احلكم ا سالمك يف مثل هذا امللق 
مولن  .والذين يزع  الشوريع..فما ميكن أن اتمع ا ميان،وعدم هكيم كوريع  اّلِل،أو عودم الرضوى  كوم هوذ

حكمهوووا إذا  و   يرضووولنمث هوووم   ُيكمووولن كوووريع  اّلِل يف حيووواهتم،أ« ميمنووولن»ألنفسوووهم أو لغوووْيهم أووووم 
فلويك «.نيَ ْلُموْيِمنِ ابِ ول ِوَك أُ َوما »النا القانع: نب  عليهم ..إ ا يدعلن قعلى كاذب  وإ ا يصطدملن ّبذا

 كوم اّلِل مون م الرضوى األمر يف هذا هل أمر عدم هكيم كريع  اّلِل من احلكام فحسه بل إنه كذلك عود
 انكلمني،حرجهم من قائرة ا ميان،مهما اقعل  ابللسان.
ُموولَ  ِفيمووا َكووَجَر َّتَّ ُُيَكِِ نُوولَن َحووَك   يُوْيمِ فَووال َوَربِِوو»وهووذا الوونا هنووا يطوواب  الوونا اهلخوور،يف سوولرة النسوواء:
وووووُدوا يف أَنْوُفِسووووِهْم َحَرجوووووا  ِ َّووووا َقَضْيحَل،وَ  وووونَوُهْم،مُثَّ   اَِ كووووولمني   ..فكال وووووا يتعلوووو  ابن« ما  ُملا َتْسووووِليُيَسووووولِِ بَويوْ

نووه ،ومن يتوولىل عه ورسووللابحلكام.وكال ووا حوورج موون ا ميووان،وينفك صووف  ا ميووان عموون   يرضووى  كووم اّللِ 
 ويرفخ قبلله.

 -لهيووو  اّلِل قووورار  لومووورق األمووور كموووا قلنوووا يف مطلوووع احلووودية عووون هوووذا الووودرس ..أن القضوووي  هوووك قضوووي  ا 
ى  كمهوووا هووول لامتوووه علوووى البشووور.أو رفوووخ هوووذا ا قووورار.وأن قبووولل كوووريع  اّلِل والرضووووربلبيتوووه وق -وحووود  

 ار.ذا ا قر ها والتل  عنها هل مظهر رفخ مظهر ا قرار  للهيته وربلبيته وقلامته ورفضه
 وجوا الحكم بشرع هللا في أحكاا الاورا  44الدرس الثاني:

 - ن اوكء حكموهم ..فواهلذلك كان حكم اّلِل على انكلمني الذين   يقبللن حكوم كوريع  اّلِل يف حيواهت
مون  انت الويت جواءت مجيوع الودايلى احلاكمني،الذين   ُيكملن  ا أنزل اّلِل.احلكم الذي تتلا ع -تعاىل 

.َُيُْكُم ى  َونُووول ِإانَّ أَنْوزَْلنَوووا التوَّوووْلراَة ِفيهوووا ُهووود»عنووود اّلِل عليه:ويبووودأ ابلتووولراة: َن َأْسوووَلُملا،لِلَِّذيَن ا النَِّبيُووولَن الَّوووِذيِّبَووور 
نُِيلَن َواأْلَْحباُر،ِ َا اْسُتْحِفظُلا ِموْن ِكتوابِ  َشوُلا النَّواَس َواْخَشوْلِن،َو  َلْيوِه ُكوَهداَء فَوال ختَْ انُلا عَ  وَكو اّللَِّ هاُقوا،َوالرَّابَّ
.َوَمْن َ ْ َُيُْكوووْم ِ وووا أَنْووووَزلَ  ا َعلَوووْيِهْم ِفيهوووا أَنَّ الووونوَّْفَك ُم اْلكاِفُروَن.وََكتَوْبنوووُهوووفَُأول ِوووَك  اّللَُّ  َتْشوووَ ُوا آِباييت مَثَنوووا  قَلِووويال 

ووواِبأْلُ  اأْلَنْوووَ  اِبأْلَنْوووِ ،َواأْلُُذنَ اِبلنوَّْفِك،َواْلَعووونْيَ اِبْلَعنْيِ،وَ  ووونِِ،َواْ؟ُُرو َ ُذِن،َوالسِِ .َفَمْن َتَصووودََّ  بِوووِه نَّ اِبلسِِ  ِقصووواص 
ُ فَُأو   « ..لنَ ُم الظَّاِلمُ لِ َك هُ فَوُهَل َكفَّارَة  َلُه.َوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ

اقة احليووواة يتووولىل قيووولهج حيووواة واقعيووو .جاء الووودين لقووود جووواء كووول قيووون مووون عنووود اّلِل ليكووولن مووونهج حيووواة.من
كولن  لضومْي و  لياقيودة يف عالبشري ،وتنظيمها،وتلجيهها،وصيانتها.و  ائ قين من عند اّلِل ليكولن جمورق 

لبشووووري  ا للحيووواة اعلوووى ضوووورورهتم -كوووذلك جموووورق كوووعائر تعبديوووو  تووويقى يف اهليكوووول وانراب.فهوووذ  وتلووووك 
موا    يههوا وصويانتهاحود ا لقيواقة احليواة وتنظيمهوا وتلج  يكفيان و  -لبشري وأ يتهما يف تربي  الضمْي ا

لقوووانلن اا  كوووم ّبووويقووم علوووى أساسوووهما مووونهج ونظوووام وكوووريع  تطبووو  عمليوووا يف حيووواة النووواس وييخوووذ النووواس 
 والسلطان ويياخذ الناس على رالفتها،وييخذون ابلعقلابت.
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 لوىعلوك السولطان ر واحود ميقيودة والشوعائر والشورائع مون مصودواحلياة البشري    تستقيم إ  إذا تلقوحل الع
حليووووواة اائعه يف الضووووومائر والسووووورائر،كما ميلوووووك السووووولطان علوووووى احلركووووو  والسووووولل .وازي النووووواس وفووووو  كووووور 

 الدنيا،كما ازيهم وف  حسابه يف احلياة اهلخرة.
شوووعائر بينموووا مائر والفأموووا حوووني تتووولزع السووولط ،وتتعدق مصووواقر التلقوووك ..حوووني تكووولن السووولط  ّلِل يف الضووو

 يفلسووولط  لغوووْي  بينموووا ا السووولط  لغوووْي  يف األنظمووو  والشووورائع ..وحوووني تكووولن السووولط  ّلِل يف جوووزاء اهلخووورة
 عقلابت الدنيا ..

ن وذ تلفوني ..وحيرمنهجوني  حين ذ تتمز  النفك البشري  بني سلطتني رتلفتني،وبوني اعواهني رتلفني،وبوني
هِلَو   ِإ َّ آاَن ِفيِهموا كولَوْل  »:ق الذي تشْي إليه آايت القرآن يف مناسبات كَّتتفسد احلياة البشري  ذلك الفسا

ُ َلَفَسووَد   َجَعْلنوواَ  َعلووى مُثَّ « ..»ْرُم َوَمووْن فِوويِهنَّ واُت َواأْلَ السَّووما َولَووِل اتوَّبَووَع احْلَووُ  أَْهوولاَءُهْم َلَفَسووَدتِ « ..»اّللَّ
 « ..َلُملنَ   يَوعْ    تَوتَِّبْع أَْهلاَء الَِّذينَ َكرِيَع   ِمَن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعها وَ 

موون أجوول هووذا جوواء كوول قيوون موون عنوود اّلِل ليكوولن موونهج حياة.وسوولاء جوواء هووذا الوودين لقريوو  موون القوورى،أو 
ألم  من األمم،أو للبشري  كاف  يف مجيع أجياهلا،فقد جاء ومعوه كوريع  معينو  حلكوم واقوع احليواة،إىل جانوه 

لتصلر الصحي  للحيواة،إىل جانوه الشوعائر التعبديو  الويت تورب  القلولب ابّلِل ..وكانوحل العقيدة اليت تنشئ ا
هووذ  ا؟لانوووه الثاليوو  هوووك قووولام قيوون اّلِل.حيثموووا جووواء قيوون مووون عنووود اّلِل.ألن احليوواة البشوووري    تصووول  و  

 743تستقيم إ  حني يكلن قين اّلِل هل منهج احلياة 
لو  مون لقورى،أو لقبياقريو  مون لاء الدايانت األوىل،اليت ر ا جاءت لويف القرآن الكرمي كلاهد كَّت على احت

م هووذا   ..وهنووا يعوور و القبيلووأالقبائوول علووى هووذا التكاموول،يف الصوولرة املناسووب  للمرحلوو  الوويت اوور ّبووا القريوو  
 التكامل يف الدايانت الثالّ الكثى ..اليهلقي ،والنصراني ،وا سالم ..

 «:يها ُهدى  َونُلر  لتوَّْلراَة فِ ازَْلَنا ِإانَّ أَنوْ »ت اليت حنن بصدقها يف هذ  الفقرة:ويبدأ ابلتلراة يف هذ  اهلاي
ريقهم يف لووذي جوواء هلدايوو  بووب إسوورائيل،وإانرة نووريقهم إىل اّلِل.ونوواكتوواب اّلِل   -ّلِل اكمووا أنزهلووا   -فووالتلراة 

 ُكووُم ِّبَوواُيَْ »ريع :كووذلك كوواحليوواة ..وقوود جوواءت هموول عقيوودة التلحيوود.وهمل كووعائر تعبديوو  كووَّت.وهمل  
نُِيلنَ   «. اّللَِّ وَكانُلا َعَلْيِه ُكَهداءَ ا اْسُتْحِفظُلا ِمْن ِكتابِ ْحباُر، َِ  َواأْلَ النَِّبُيلَن الَِّذيَن َأْسَلُملا،لِلَِّذيَن هاُقوا،َوالرَّابَّ

عبووواقات فحسوووه.ولكن  أنوووزل اّلِل التووولراة   لتكووولن هووودى ونووولرا للضووومائر والقلووولب  وووا فيهوووا مووون عقيووودة و 
كوذلك لتكوولن هوودى ونوولرا  وا فيهووا موون كووريع  هكوم احليوواة اللاقعيوو  وفوو  مونهج اّلِل،وهفووج هووذ  احليوواة يف 
انار هذا املنهج.وُيكم ّبا النبيلن الذين أسلملا أنفسهم ّلِل فليك هلم يف أنفسوهم كوكء إ وا هوك كلهوا ّلِل 

وهوووذا هووول ا سوووالم يف  -ن خصوووائا األللهيووو  وليسوووحل هلوووم مشوووي   و  سووولط  و  قعووولى يف خصيصووو  مووو
فهك كريعتهم اااص  نزلحل هلوم يف حودوقهم هوذ  وبصوفتهم  -ُيكملن ّبا للذين هاقوا  -معنا  األصيل 

                                                 
خصووووائا التصوووولر ا سووووالمك »وكتوووواب « ا الووووديناملسووووتقبل هلووووذ»وكتوووواب « ا سووووالم ومشووووكالت احلضووووارة»يراجووووع بتلسووووع كتوووواب: - 743

 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»ومقلماته
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كما ُيكم ّبا هلم الرابنيلن واألحبار وهم قضاهتم وعلما هم.وذلك  ا أووم قود كلفولا انافظو  علوى    -هذ  
يوووه كوووهداء،فييقوا لوووه الشوووهاقة يف أنفسهم،بصوووياغ  حيووواهتم اااصووو  وفووو  كتووواب اّلِل،وكلفووولا أن يكلنووولا عل

 تلجيهاته،كما ييقوا له الشهاقة يف قلمهم إبقام  كريعته بينهم.
أن احلكوووم كوووجهها يف وقبووول أن ينتهوووك السووويا  مووون احلووودية عووون التلراة،يلتفوووحل إىل ا؟ماعووو  املسووولم ،ليل 

اجووه كوول كفاحهم،وو لات النوواس وعنواقهم وحوورّبم و اّلِل عاموو ،وما قوود يعو م هووذا احلكووم مون كووه بكتواب
اْخَشوْلِن َو  ا النَّواَس وَ َشولُ ختَْ َفال »:من استحفج على كتاب اّلِل يف مثل هذا امللق ،وجزاء نكلله أو رالفته

.َوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْوَزلَ   « ..نَ ُم اْلكاِفُرو هُ فَُأولِ َك  اّللَُّ  َتْشَ ُوا آِباييت مَثَنا  قَِليال 
معارضوو  موون  -يف كوول أموو  و يف كوول زمووان  -ا أنووزل اّلِل سووتلاجهه أن احلكووم  وو -سووبحانه  -ولقوود علووم اّلِل 

لكوووثاء امعارضووو   بعوووخ النووواس ولووون تتقبلوووه نفووولس هوووذا الوووبعخ ابلرضوووى والقبووولل وا ستسوووالم ..سوووتلاجهه
.ذلووك أنووه سووينزع عوونهم رقاء األللهيوو  الووذي  ق األللهيوو  ّللِ لنووه ويوور يدع والطغوواة وأصووحاب السوولطان امللرّو

ن بووووه اّلِل ا   ذذخالصوووو ،حني ينووووزع عوووونهم حوووو  احلاكميوووو  والتشووووريع واحلكووووم  ووووا يشوووورعلنه هووووم للنوووواس  وووو
أن كووريع   لسوححل.ذلك..وسوتلاجهه معارضو  أصووحاب املصواحل املاقيوو  القائمو  علووى ا سوتغالل والظلووم وا

فوواجر ء واملتوواع الواألهوولا هه معارضوو  ذوي الشووهلاتاّلِل العاقلوو  لوون تبقووك علووى مصوواحلهم الظاملوو  ..وسووتلاج
جهه معارضووو  ..وسوووتلا وا حنالل.ذلوووك أن قيووون اّلِل سووويأخذهم ابلتطهووور منهوووا وسووويأخذهم ابلعقلبووو  عليهوووا

 األرم. جهات كَّت غْي هذ  وتيك وتلك  ن   يرضلن أن يسلق ااْي والعدل والصال  يف
لاجهه هوووووذ  املقاومووووو  مووووون كوووووَّت ا؟بهوووووات وأنوووووه   بووووود ا أنوووووزل سوووووتأن احلكوووووم  ووووو -بحانه سووووو -علوووووم اّلِل 

فك ليفهووا يف الوونملوولا تكاللمسووتحفظني عليووه والشووهداء أن يلاجهوولا هووذ  املقاوموو  وأن يصوومدوا هلووا،وأن ُيت
 « ..َفال خَتَْشُلا النَّاَس َواْخَشْلنِ »واملال ..فهل يناقيهم:

م بولن ا ستسوالذة الذين لناس أول ك الطغافال تق  خشيتهم للناس قون تنفيذهم لشريع  اّلِل.سلاء من ا
ن و أول وووك املسوووتغللن الوووذيابألللهيووو .أ -سوووبحانه  - بتفووورق اّللِ  -مووون مث  -لشوووريع  اّلِل،ويرفضووولن ا قووورار 

ملنحلو  الويت ملنحرفو  أو الل  أو اهلل كريع  اّلِل بينهم وبني ا ستغالل وقد مرقوا عليه.أو تلك ا؟مولع املضو
ك نواس قون املضوهم مون الع  اّلِل وتشغه عليها ..  تق  خشيتهم هلي ء مجيعا ولغوْي تستثقل أحكام كري

  ..تكلن إ  ّللِ  ح  أن حشل .وااشي   هل الذي يست -وحد   -يف هكيم كريع  اّلِل يف احلياة.فاّلِل 
أنمووواع  تحفظني علوووى كتووواب اّلِل املستشوووهدين قووود توووراوقهمأن بعوووخ املسووو -سوووبحانه  -كوووذلك علوووم اّلِل 

اّلِل  يووودون حكوووماحليووواة الووودنيا وهوووم اووودون أصوووحاب السلطان،وأصوووحاب املال،وأصوووحاب الشوووهلات،  ير 
 فووني يف كوول جووال الودين انر كمووا يقوع موون   -فيملقولن كووهلات هوي ء مجيعا،نمعووا يف عوورم احليواة الوودنيا 

 زمان ويف كل قبيل وكما كان ذلك واقعا يف علماء بب إسرائيل.
 « ..َو  َتْشَ ُوا آِباييت مَثَنا  قَِليال  »فناقاهم اّلِل:
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ن قليول.ولل كوا  حقيقتوهوذلك لقاء السكلت،أو لقاء التحري ،أو لقاء الفتاوى املدخلل   وكول مثون هول يف
 ْية يبواع ّبووامصواحل صوغملوك احليواة الودنيا ..فكيو  وهول   يزيود علوى أن يكولن رواتوه وولوائ  وألقوااب و 

ي  ع موووون تفوووور يقوووونيف  إنووووه لوووويك أكوووونع موووون خيانوووو  املسووووتأمن ولوووويك أبشوووو الدين،وتشوووو ى ّبووووا جهوووونم عوووون
 املستحفج وليك أخك من تدليك املستشهد.

ا أنووزل مول لتحكوويم حلنولن ويفرنوولن ويدلسلن،فيسوكتلن عوون العمو« رجوال الوودين»والوذين ُيملولن عنوولان:
  ..ّللِ اّلِل،وُيرفلن الكلم عن ملاضعه،مللافاة أهلاء ذوي السلطان على حساب كتاب ا

ُ فَُأولِ َك ُهُم اْلكواِفُرونَ » ي هملوه م ا؟ازم.وّبوذا التعمويم الوذا احلسوم الصوار ..ّبوذ« َوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ
عاموا،على   نطل  حكمواالشورني  ومجلو  ا؟لاب. يوة حورج مون حودوق املالبسو  والزموان واملكوان،وي« من»

 جيل،ومن أي قبيل .. كل من   ُيكم  ا أنزل اّلِل،يف أي
ن مووووو.فاألللهيوووو  هيوووو  اّللِ والعلوووو  هووووك الوووويت أسووووولفنا ..هووووك أن الووووذي   ُيكوووووم  ووووا أنووووزل اّلِل،إ ووووا يووووورفخ ألل 
ا ّلِل وخصائصووهاأللهيوو   خصائصووها وموون مقتضوواها احلاكميوو  التشووريعي .ومن ُيكووم بغووْي مووا أنووزل اّلِل،يوورفخ

 يكوون كفوور إن  انووه آخوور ..وموواذا يكوولن اليف جانه،ويودعك لنفسووه هوول حوو  األللهيوو  وخصائصووها يف ج
 هل هذا وذا ف

 ينطووو  ابلكفووور -بوووْيا مووون الكوووالم وهووول أقووولى تع -وموووا قيمووو  قعووولى ا ميوووان أو ا سوووالم ابللسوووان،والعمل 
هوورب  حماولوو  التتعووب إ  أفصوو  موون اللسووانف  إن املماحكوو  يف هووذا احلكووم الصووارم ا؟ووازم العووام الشووامل، 

 من ملاجه  احلقيق .
احكو  يك هلوذ  املمضوعه ..ولولتأويل والتأول يف مثل هذا احلكوم   يعوب إ  حماولو  هريو  الكلوم عون ملاوا

 كيد.من قيم  و  أير يف صر  حكم اّلِل عمن ينطب  عليهم ابلنا الصري  اللاض  األ
هلووا الوويت أنز لراة ريع  التووكوووبعوود بيووان هووذا األصوول القاعوودي يف قيوون اّلِل كلووه،يعلق السوويا ،لعرم  وواذج موون 

ليووووه عّلِل وكووووانلا ا موووون كتوووواب ا ووووا اسووووتحفظل  -اّلِل لوووويحكم ّبووووا النبيوووولن والرابنيوووولن واألحبووووار للووووذين هوووواقوا 
وووونَّ نْووووَ  اِبأْلَنْووووِ ،َواأْلُ َعنْيِ،َواأْلَ  اِبلْ وََكتَوْبنووووا َعلَووووْيِهْم ِفيهووووا:أَنَّ الوووونوَّْفَك اِبلنوَّْفِك،َواْلَعوووونْيَ »كووووهداء: ُذَن اِبأْلُُذِن،َوالسِِ

نِِ،َواْ؟ُُروَ  ِقصاص  ابِ   « ..لسِِ
ريع  زءا موووون كووووووقوووود اسووووتبقيحل هووووذ  األحكووووام الوووويت نزلووووحل ّبوووووا التوووولراة يف كووووريع  ا سالم،وأصووووبححل جوووو
 قار يفطبووووو  إ  تاملسووووولمني،اليت جووووواءت لتكووووولن كوووووريع  البشوووووري  كلهوووووا إىل آخووووور الزموووووان.وإن كانوووووحل   

وق قار وراء حووووود سووووولم  أن تطبقهوووووا فيمووووواا سوووووالم، عتبار ات عمليووووو   تووووو  حيوووووة   الوووووك السووووولط  امل
ع  عامووو  ذ  الشوووريهوووا سوووالم.وحيثما كوووان ذلوووك يف اسوووتطاعتها فهوووك مكلفووو  تنفيوووذها وتطبيقهوووا، كم أن 

 للناس كاف ،لازمان كاف ،كما أراقها اّلِل.
 « ..هُ فَّارَة  لَ ُهَل كَ فوَ َفَمْن َتَصدََّ  بِِه »وقد أضي  إليها يف ا سالم حكم آخر يف قلله تعاىل:

 .فال كفارة . ه،ومن مثو  يكن ذلك يف كريع  التلراة.إذ كان القصاص حتما   تنازل فيه،و  تصد  ب
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 الحكمة من عقوبة القصاص

 وُيسن أن نقلل كلم  عن عقلابت القصاص هذ  على قدر السيا  يف الظالل.
بووو  ..و  واة يف العقل واملسوووا لووودماءأول موووا تقووورر  كوووريع  اّلِل يف القصووواص،هل مبووودأ املسووواواة ..املسووواواة يف ا

اواة بوووني النفووولس،فتقتا للووونفك ابلنفك،وتقوووتا تعووو   ابملسووو -ّلِل غوووْي كوووريع  ا -تكووون كوووريع  أخووورى 
 .للجلار   ثلها،على اختال  املقامات والطبقات واألنساب والدماء واألجناس .

..   و  قصووووووواصلسوووووون.وا؟ر الوووووونفك ابلنفك.والعووووووني ابلعني.واألنووووووو  ابألنوووووو .واألذن ابألذن.والسووووووون اب
دة م مون نفوك واحو.فكلهواييز.و  عنصري .و  نبقيو .و  حواكم.و  حمكولم ..كلهوم سولاء أموام كوريع  اّللِ 

 يف خلق  اّلِل.
نسوان ا « ا نسوان»ملويالق  إن هذا املبدأ العظيم الذي جاءت به كوريع  اّلِل هول ا عوالن احلقيقوك الكامول

د.وتنيا يف قضووواء واحوووملسووواواة ..أو  يف التحووواكم إىل كوووريع  واحووودة و الوووذي يسوووتمتع كووول فووورق فيوووه  ووو  ا
 املقاص  على أساس واحد وقيم  واحدة.

مسووتلا   إىل بعووخ وهوول أول إعووالن ..وقوود ختلفووحل كوورائع البشوور اللضووعي  عشوورات موون القوورون حووَّت ارتقووحل
 عملك.من انحي  النظرايت القانلني ،وإن للحل قون هذا املستلي من انحي  التطبي  ال

نووواس يووونهم وبوووني الب عنوووه   فيموووا -التووولراة  -ولقووود اْنووور  اليهووولق الوووذين ورق هوووذا املبووودأ العظووويم يف كتووواّبم 
يِِنَي َسِبيل  »فحسه،حية كانلا يقلللن: لى حنول موا رأينوا هوم أنفسوهم.ع يموا بيونهمبل ف« لَْيَك َعَلْينا يف اأْلُمِِ

 -رقهم إىل كووريع  اّلِل فوو - -عزيووزة حووَّت جوواءهم حمموود فيمووا كووان بووني بووب قريظوو  الذليلوو ،وبب النضووْي ال
 كريع  املساواة ..ورفع جبا  األذ ء منهم فساواها  با  األعزاء 

لووراقع هوول العقوواب ا -ه موون إعووالن موويالق ا نسووان فوول  مووا ُيملوو -والقصوواص علووى هووذا األسوواس العظوويم  
،يفكر مووورتني   والكسوورتووداء عليهووا اب؟وور الووذي اعوول موون يتجووه إىل ا عتووداء علووى الووونفك ابلقتوول،أو ا ع

 - لقتول إن قتولموأخلذ اب ومرات قبل أن يقدم على ما حديته بوه نفسوه،وما زينوه لوه اندفاعوه وهول يعلوم أنوه
إذا قطوع يودا ثول موا أحودّ مون ا صواب . وأنوه موأخلذ  -قون نظر إىل نسبه أو مركز ،أو نبقته،أو جنسوه 

قابوول العضوول سوومه مووا يجعينووا أو أذان أو أنفووا أو سوونا،أتل  موون  أو رجووال قطعووحل يوود  أو رجلووه وإذا أتلوو 
 الذي أتلفه ..

فوووواأل  يف  -سوووجن أو قصووورت نالوووحل مووودة ال -ولووويك األمووور كوووذلك حوووني يعلوووم أن جوووزاء  هووول السوووجن 
  بيانووه يف ل مووا سووبحنووالبوودن،والنقا يف الكيان،والتشووليه يف االقوو  كووكء آخوور غووْي آ م السووجن ..علووى 

 حد السرق  ..
هوول القضوواء الووذي  -فوول  مووا ُيملووه موون إعووالن موويالق ا نسووان  -القصوواص علووى هووذا األسوواس العظوويم و 

تسوووو ي  إليووووه الفطوووورة والووووذي يووووذهه  ووووزازات النفلس،وجراحووووات القللب،والووووذي يسووووكن فوووولرات الثووووأر 
يف ا؟احمووو ،اليت يقلقهوووا الغضوووه األعموووى ومحيووو  ا؟اهليووو  ..وقووود يقبووول بعضوووهم الديووو  يف القتووول والتعوووليخ 
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كموووا   -ا؟راحوووات.ولكن بعوووخ النفووولس   يشوووفيها إ  القصووواص ..وكووورع اّلِل يف ا سوووالم يلحوووج الفطووورة 
 حَّت إذا ضمن هلا القصاص املري  .. -حلظها كرع اّلِل يف التلراة 

« هُ ارَة  لَوِه فَوُهوَل َكفَّوَفَموْن َتَصودََّ  بِو »فل القاقر على القصواص:ع -را  يناكد فيها وجدان السماح  والعفل 
لديووو  الن  خووذ موون تصوود  ابلقصووواص متطلعووا ..سوولاء كوووان هوول و  الوودم يف حالووو  القتوول )والصوودق  تكووو

قوى وكوان لوه ويبالعفول م  و مكان القصاص،أو ابلتنازل عن الدم والديو  معوا وهوذا مون حو  الول ،إذ العقلبو  
 القصوواص ..موون تنووازل عونلإلموام تعزيوور القاتول  ووا يوورا ( أو كوان هوول صواحه احلوو  يف حالوو  ا؟ورو  كلها،ف

 تصد  فصدقته هذ  كفارة لذنلبه ُي  ّبا اّلِل عنه.
هوووا فلسووا   يغنيمغفرته.نو وكثووْيا مووا تسوووتجيا هووذ  الوودعلة إىل السوووماح  والعفل،وتعليوو  القلووه بعفووول اّلِل 

ملقتوولل موون لووى و  االعوولم املووا  و  يسووليها القصوواص ذاتووه عموون فقوودت أو عمووا فقوودت ..فموواذا يعوولق ع
لعودل،وشمني ا قامو   القاتولف أو مواذا يعلضوه مون موال عمون فقودف ..إنوه غايو  موا يسوتطاع يف األرم قتل

 كء مون عنود اّللِ الوذي او ا؟ماع  ..ولكن تبقى يف النفك بقي    ميس  عليها إ  تعلي  القللب ابلعولم
.. 

 ِسوووونَّ َرُجوووول  ِمووووَن األَْنَصاِر،فَاْسووووتَوْعَدى َعَلْيووووِه َعووووْن َأيب السََّفِر،قَاَل:َكَسووووَر َرُجوووول  ِمووووْن قُوووووَرْيا   روى ا مووووام أمحوووود
،قَاَل ُمَعاِويَووُ :َكالَّ ِإانَّ َسنُوْرِضوويِه،قَاَل:فَوَلمَّا َأحلَّ  َعَلْيووِه األَْنَصوووارُِي،قَاَل  ُمَعاِويَووَ ،فَوَقاَل اْلُقَرِكووُك:ِإنَّ َهووَذا قَا   ِسوووبِِ

ْرَقاِء: َِْعحُل َرُسوولَل هللِا ُمَعاِويَُ :َكووْأَنَك ِبَصوواِحِبَك،َوأَبُل الوودَّ  ،فَوَقوواَل أَبُوول الوودَّ يَوُقلُل:َمووا ِمووْن ُمْسووِلم  ْرَقاِء َجاِلك 
ُ بِووووووِه َقَرَجوووووو  ،َوَح َّ َعْنووووووُه ِّبَووووووا َخِطي َوووووو   قَاَل:فوَ  َقوووووواَل ُيَصوووووواُب ِبَشووووووْكء  يف َجَسِدِ ،فَويَوَتَصوووووودَُّ  بِووووووِه،ِإ َّ َرفَوَعووووووُه اّللَّ

َعْتُه أُُذاَنَي،َوَوَعاُ  قَوْلِل،يَوْعِب فَوَعَفا َعْنُه." َهَذا ِمْن َرُسلِل هللِا األَْنَصارُِي:أَأَْنحَل  َِْعحلَ   ..744ف قَاَل:نَوَعْم، َِ
 .لتعليخ .وهكذا رضيحل نفك الرجل واس اححل  ا   ترم من مال معاوي  الذي لل  له به ل

 لّبم ويرضووويهاتعمووو  قلووو،و وووا يوتلوووك كوووريع  اّلِل العلووويم خبلقوووه و وووا ُييوووك يف نفلسوووهم مووون مشووواعر وخلانر
 ويسكه فيها ا نم نان والسالم من األحكام.

 لعام:اابحلكم  وبعد عرم هذا الطر  من كريع  التلراة،اليت صارت نرفا من كريع  القرآن،يعقه
ُ فَُأول ِوَك ُهوُم الظَّواِلُمل »  حصصوه ولكون اللصو ك هنوا  موا لتعبوْي عوام،لي..وا« نَ َوَمْن َ ْ َُيُْكْم ِ وا أَنْووَزَل اّللَّ

 «.الظامللن»ا؟ديد هنا هل 
وهذا اللص  ا؟ديد   يعب أوا حال  أخرى غوْي الويت سوب  اللصو  فيهوا ابلكفر.وإ وا يعوب إضواف  صوف  

واختصاصوه ابلتشوريع  -سوبحانه  -أخرى ملن   ُيكم  ا أنزل اّلِل.فهل كافر ابعتبار ه رافضوا ألللهيو  اّلِل 
  األللهيووو  ابقعائوووه حووو  التشوووريع للنووواس.وهل لوووا   مووول النووواس علوووى كوووريع  غوووْي لعباق ،وابقعائوووه هووول حووو

                                                 
 لغْي  صحي  -28084( 27534()894/  8) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 744
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كووووريع  رّبم،الصووووواحل  املصوووولح  ألحلاهلم.فووووول  للموووووه لنفسووووه إبيراقهوووووا موووولارق التهلك ،وتعريضوووووها لعقووووواب 
 للفساق. -وهل معهم  -الكفر.وبتعريخ حياة الناس 

لاب الشوورط الثووواين ..فجوو« ّللَُّ انْوووَزَل أَ َ ْ َُيُْكوووْم ِ ووا  َوَموونْ »وهووذا مووا يقتضوويه اهوواق املسوووند إليووه وفعوول الشوورط:
 طل  العام.امل« من» يضا  إىل جلاب الشرط األول ويعلق كال ا على املسند إليه يف فعل الشرط وهل

 وجوا الحكم بشرع هللا في أحكاا ا ن يل 47 - 46الدرس الثالث:

ِعيَسوووى ابْوووِن آترِِهوووْم بِ  نوووا َعلوووىَوقَوفَّيْ »:موووا بعووود التووولراةمث ميضوووك السووويا  يف بيوووان انوووراق هوووذا احلكوووم العوووام في
،َوُمَصوووودِِقا  لِ يوووووَل ِفيوووووِه ُهوووووْ ِْنِْ َمْرمَيَ،ُمَصوووودِِقا  ِلموووووا بَووووونْيَ يََديْوووووِه ِمووووَن التوَّْلراِة.َوآتَوْينووووواُ  ا موووووا بَووووونْيَ يََديْوووووِه ِموووووَن دى  َونُلر 

يوولِ ُكْم أَْهووُل اْ ِ التوَّْلراِة،َوُهوودى  َوَمْلِعظَوو   لِْلُمتَِّقنَي.َولْووَيحْ  ُ ِفيووِه،َوَمْن  َْ  ِ ووا أَنْوووزَ ْنِْ ُ فَُأول ِووَك َل اّللَّ  َُيُْكووْم ِ ووا أَنْوووَزَل اّللَّ
 « ..ُهُم اْلفاِسُقلنَ 

يووول يف ذاتوووه من ا ْنفقووود آتوووى اّلِل عيسوووى بووون مووورمي ا ْنيووول،ليكلن مووونهج حياة،وكوووريع  حكوووم ..و  يتضووو
 -تها ،فاعتمود كوريعالتلراة لراة.وقد جواء مصودقا ملوا بوني يديوه مونتشريعا إ  تعديالت نفيف  يف كريع  الت

.ولكوووووون ملوووووونف فيمووووووا عوووووودا هووووووذ  التعووووووديالت الطفيفوووووو  ..وجعوووووول اّلِل فيووووووه هوووووودى ونلرا،وهوووووودى وملعظوووووو  .
 «.للمتقني..»

الكتوه  م ملوا يف هوذ ت  قلولّبفاملتقلن هم الوذين اودون يف كتوه اّلِل اهلودى والنولر وامللعظو ،هم الوذين تتفو
اسووي  ؟ا.أمووا القلوولب .اهلوودى والنوولر وهووم الووذين تتفووت  هلووم هووذ  الكتووه عمووا فيهووا موون اهلوودى والنوولر موون 

و   لجيهووات روحهوواد يف التالغليظوو  الصوولدة،فال تبلوو  إليهووا امللعظوو  و  عوود يف الكلمووات معانيهووا و  عوو
النولر  تسوتجيه ..إن عرفو  و عد يف العقيدة مذاقها و  تنتفع من هذا اهلدى ومن هذا النولر ّبدايو  و  م

إن املستشوورف ،و    الوورو إملجوولق،ولكن   تدركووه إ  البصووْية املفتلحوو ،وإن اهلوودى ملجوولق،ولكن   تدركووه 
لرا وملعظوووو  ل هوووودى ونووووامللعظوووو  ملجوووولقة،ولكن   يلتقطهووووا إ  القلووووه اللاعك.وقوووود جعوووول اّلِل يف ا ْنيوووو

 يل ..للمتقني،وجعله منهج حياة وكريع  حكم ألهل ا ْن
 رسوال  وكول كأن التلراة وكأن كل كتاب وكول كأنه يف هذا -أي إنه خاص ّبم،فليك رسال  عام  للبشر 

هول فحكوم القورآن  -ع  التولراة اليت هك كري -  من كريعته ولكن ما ناب -رسلل،قبل هذا الدين األخْي 
 من كريع  القرآن.كما مر بنا يف كريع  القصاص.

 تلراة :من كريع  ال ا ا ْنيلمطالبني أن يتحاكملا إىل الشريع  اليت أقرها وصدقهوأهل ا ْنيل كانلا إذن 
ُ ِفيهِ » يِل ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ  «.َوْلَيْحُكْم أَْهُل اْ ِْنِْ

لراة  يقيمولا التوى كوكء حوَّتفالقاعدة هك احلكم  ا أنزل اّلِل قون سولا .وهم واليهولق كوذلك لون يكلنولا علو
احوودة،هم ملزموولن و فكلووه كووريع   - بعوود ا سووالم -يهم موون رّبووم ومووا أنووزل إلوو -الم قبوول ا سوو -وا ْنيوول 

ُ فَ ا أَنْوَزلَ َوَمْن  َْ َُيُْكْم  ِ :»ّبا،وكريع  اّلِل األخْية هك الشريع  املعتمدة   « ..ُأولِ َك ُهُم اْلفاِسُقلنَ  اّللَّ
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.وليسوحل مون قبل لكفر والظلموالنا هنا كذلك على عملمه وإنالقه ..وصف  الفس  تضا  إىل صفيت ا
فتني علوووووى الصووووو تعوووووب قلموووووا جووووودقا و  حالووووو  جديووووودة منفصووووول  عووووون احلالووووو  األوىل.إ وووووا هوووووك صوووووف  زائووووودة

 قبلها، صق   ن   ُيكم  ا أنزل اّلِل من أي جيل،ومن أي قبيل.
 وإكووواع  اّللِ  ْي كوووريع الكفووور بووورفخ أللهيووو  اّلِل  وووثال هوووذا يف رفوووخ كوووريعته.والظلم  مووول النووواس علوووى غووو
ها الفعوووول ات يتضوووومنالفسووواق يف حياهتم.والفسوووو  اباووووروج عووون موووونهج اّلِل واتبوووواع غوووْي نريقووووه ..فهووووك صوووف

 األول،وتنطب  مجيعها على الفاعل.ويبلء ّبا مجيعا قون تفري .
 وجوا الحكم بشرع هللا في ا سالا ورفي حكم ال اهلية 50 - 48الدرس الرابع:

اءت تعووووورم جووووول  الووووويت ألخوووووْية وإىل الشوووووريع  األخوووووْية ..إووووووا الرسووووواوأخوووووْيا يصووووول السووووويا  إىل الرسوووووال  ا
ا   النوواس مجيعووه هووك كووريعيف صوولرته النهائيوو  األخووْية ليكوولن قيوون البشووري  كلهووا ولتكوولن كووريعت« ا سووالم»

اّلِل  شوري  حوَّت يوّريواة البولتهيمن على كول موا كوان قبلهوا وتكولن هوك املرجوع النهوائك ولتقويم مونهج اّلِل حل
 عويا احليواة يفتيع  الويت ومن عليهوا.املنهج الوذي تقولم عليوه احليواة يف كوَّت كوعبها ونشوانها والشور األرم 

 وآقاب سووووللكها،إنارهووووا وتوووودور حوووولل حملرهووووا وتسووووتمد منهووووا تصوووولرها ا عتقاقي،ونظامهووووا ا جتموووواعك 
 الفرقي وا؟ماعك ..

اءت جووور  وقووود ه والووودفاتوقوود جووواءت كوووذلك لووويحكم ّبوووا،  لتعووور  وتووودرس،وتتحلل إىل يقافووو  يف الكتووو
بووْية ..فإمووا يوواة أو كلتتبووع بكوول ققوو ،و  يوو   كووكء منهووا ويسووتبدل بووه حكووم آخوور يف صووغْية موون كوو لن احل

ل لنوواس ابلتسوواهامووع بووني هووذا وإمووا فهووك ا؟اهليوو  واهلوولى.و  يشووفع يف هووذ  املخالفوو  أن يقوولل أحوود إنووه ا
لنوواس مووا كوولن موون أموور اعته،مث يريوود اّلِل أن هكووم كوورييف الوودين.فلل كوواء اّلِل ؟عوول النوواس أموو  واحوودة.إ ا ي

،ُمَصودِِقا  ِلموا بَوونْيَ  :»يكولن  ونَوُهْم ِ ووا تواِب َوُمَهْيِمنوا  َعَلْيوهِ  ِموَن اْلكِ  يََديْوهِ َوأَنْوزَْلنوا إِلَْيوَك اْلِكتواَب اِبحلَْ ِِ ،فَاْحُكْم بَويوْ
ووا جوواَءَ  ِموو ُ،َو  تَوتَّبِووْع أَْهوولاَءُهْم َعمَّ ُ َ؟ََعَلُكووْم ْنُكْم ِكووْرَع   َوِمْنهاجوو َجَعْلنووا ِموو.ِلُكوولِ  َن احلَْ ِِ أَنْوووَزَل اّللَّ ا .َوَلْل كوواَء اّللَّ

لُووولَُكْم يف موووا آ ُكْم،فَاْسوووَتِبُقلا اْاَووو يعوووا ،.ِإىَل اّللَِّ ْْياتِ أُمَّووو   واِحوووَدة .َولِكْن لِيَوبوْ وووُتْم ِفيوووِه فَويُونَوبُِِ كُ  َموووْرِجُعُكْم مجَِ ْم ِ وووا ُكنوْ
ُ،َو  تَوتَّ خَتَْتِلُفووو ووونَوُهْم ِ وووا أَنْووووَزَل اّللَّ ُ اْحوووَذْرُهْم أَْن يَوْفِتنُوووْهلاَءُهْم.وَ بِوووْع أَ لَن.َوأَِن اْحُكوووْم بَويوْ لَ  َعوووْن بَوْعوووِخ موووا أَنْووووَزَل اّللَّ

ُ أَْن ُيِصوووي وووا يُرِيوووُد اّللَّ َن النَّووواِس َلفاِسوووُقلَن.أََفُحْكَم ا  ِمووولِّبِْم،َوِإنَّ َكثِوووْي بَوْعِخ ُذنُوووبَوُهْم بِوووإِلَْيَك.فَوووِإْن تَوَللَّوووْلا فَووواْعَلْم أَ َّ
 ..«لَن يُلِقنُ  اْ؟اِهِليَِّ  يَوبوُْغلَنف َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ ُحْكما  لَِقْلم  

د قووبووال  لكوول مووا حتيوواط الويقوو  ا نسووان أمووام هووذ  النصوواع  يف التعبْي،وهووذا احلسووم يف التقرير،وهووذا ا 
 يع  يف بعخ املالبسات والظرو  من هذ  الشر  -لل قليل و  -يهجك يف ااانر من مثرات ل   ككء 

أن يووووو   كوووووريع  اّلِل   -يووووودعك ا سوووووالم  -يقووووو  ا نسوووووان أموووووام هوووووذا كلوووووه،فيعجه كيووووو  سووووواغ ملسووووولم 
املالبسات والظرو   وكي  ساغ له أن يظل يدعك ا سوالم بعود هوذا الو   الكلوك لشوريع   كلها،بدعلى

ف  وقد خلعلا ربق  ا سوالم مون رقواّبم،وهم حلعولن «مسلمني»أنفسهم اّلِل  وكي    يزال الناس يسملن 
كريع  اّلِل كلها ويرفضلن ا قرار له ابألللهي ،يف صلرة رفضهم ا قرار بشريعته،وبصالحي  هذ  الشوريع  يف 
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اْلِكتوواَب َوأَنْوزَْلنوا إِلَْيوَك »مجيوع املالبسوات والظرو ،وبضورورة تطبيقهوا كلهوا يف مجيوع املالبسوات والظورو   
 « ..اِبحلَْ ِِ 

 لقلانني ..ع،وفرم ايتمثل احل  يف صدور  من جه  األللهي ،وهك ا؟ه  اليت الك ح  تنزيل الشرائ
 ه مون خث،وموال موا يقصوكوويتمثل احل  يف حمتلايته،ويف كل ما يعرم له من كو لن العقيودة والشوريع ،ويف  

 « ..ْيهِ ِمنا  َعلَ ِمَن اْلِكتاِب َوُمَهيْ ُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يََدْيِه »:ُيمله من تلجيه
كوورائع نهج احليوواة و مووخووْي يف فهوول الصوولرة األخووْية لوودين اّلِل،وهوول املرجووع األخووْي يف هووذا الشووأن،واملرجع األ

 الناس،ونظام حياهتم،بال تعديل بعد ذلك و  تبديل.
لتصوولر اال  يف  خووتوموون مث فكوول اخووتال  اووه أن يوورق إىل هووذا الكتوواب ليفصوول فيه.سوولاء كووان هووذا ا
األخووْية.أو   بصوولرهتا ا عتقوواقي بووني أصووحاب الوودايانت السووماوي ،أو يف الشووريع  الوويت جوواء هووذا الكتوواب

ذا هويواة كلوه هول  كأن احلكان هذا ا ختال  بني املسلمني أنفسهم،فاملرجع الذي يعلقون إليه آبرائهم يف
 األخْي. إليه من هذا املرجع الكتاب،و  قيم  هلراء الرجال ما   يكن هلا أصل تستند

وونَوُهْم ِ ووا أَ »:وت تووه علووى هووذ  احلقيقوو  مقتضووياهتا املباكوورة ُ،َو  نْوووَزَل افَوواْحُكْم بَويوْ ووتوَ ّللَّ ا جوواَءَ  تَّبِووْع أَْهوولاَءُهْم َعمَّ
 « ..ِمَن احلَْ ِِ 

إليووووه  موووور أهوووول الكتوووواب الووووذين اي وووولنأفيمووووا كووووان فيووووه موووون  - -واألموووور ملجووووه ابتووووداء إىل رسوووولل اّلِل 
نوا  رسولل نوه لويك هأمتحاكمني.ولكنه ليك خاصا ّبوذا السوبه،بل هول عوام ..وإىل آخور الزموان ..ناملوا 
 بوه نعمو  اّللِ  دين،واحلجديد،و  رسال  جديدة،لتعديل ككء ما يف هذا املرجوع األخوْي  لقود كمول هوذا الو

 ل كووكء فيووه أول لتعوودين سووبيعلووى املسلمني.ورضوويه اّلِل هلووم موونهج حيوواة للنوواس أمجعووني.و  يعوود هنالووك موو
م اّلِل ى.وقوود علوووتبديلووه،و  لوو   كوووكء موون حكموووه إىل حكووم آخووور،و  كووكء مووون كووريعته إىل كوووريع  أخر 

ا.وأنوه  للنواس مجيعق  ااْيُيحني رضيه للناس،أنه يسع الناس مجيعا.وعلم اّلِل حني رضيه مرجعا أخْيا أنه 
هول إنكوار  -دول عنوه وقعوك مون العو -يف هذا املونهج يسع حياة الناس مجيعا،إىل يلم الدين.وأي تعديل 

ني  نوه مون املسولملو  مرة:إأهلذا املعللم من الدين ابلضرورة.حرج صاحبه من هذا الدين.ولل قوال ابللسوان 
هووولاء أّلِل واتبووواع اا أنوووزل وقووود علوووم اّلِل أن معووواذير كثوووْية ميكووون أن تقووولم وأن يوووثر ّبوووا العووودول عووون كوووكء  ووو

 عودول عون كوكء كلوه بوال  كمني ..وأن هلاجك قود تتسورب يف ضورورة احلكوم  وا أنوزل اّللِ انكلمني املتحا 
 هووووووذ  اهلايت موووووورتني موووووون اتبوووووواع أهوووووولاء يف - -فيووووووه،يف بعووووووخ املالبسووووووات والظرو .فحووووووذر اّلِل نبيووووووه 
 املتحاكمني،ومن فتنتهم له عن بعخ ما أنزل اّلِل إليه ..

عقائوود  عاهات والتعوودقة،وا شليوو  القلوولب بووني الطلائوو  املوأوىل هووذ  اهللاجك:الرغبوو  البشووري  اافيوو  يف
 إىل التسواهل  ،وامليلاملتجمع  يف بلد واحد.ومسايرة بعخ رغبواهتم عنود موا تصوطدم بوبعخ أحكوام الشوريع

 يف األملر الطفيف ،أو اليت يبدو أوا ليسحل من أساسيات الشريع  
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ييمنلا له إذا تصاحل معهوم علوى التسوام  يف أحكوام أن  - -وقد روي أن اليهلق عرضلا على رسلل اّلِل 
 كموا هول لواهر  -مور بعينها منها حكم الرجم.وأن هذا التحذير قد نزل خبصولص هوذا العورم ..ولكون األ

 عوووم مووون حالووو  بعينهوووا وعووورم بعينوووه.فهل أمووور يعووورم يف مناسوووبات كوووَّت،ويتعرم لوووه أصوووحاب هوووذ أ -
ذا األمور،وأن يقطوع الطريو  علوى الرغبو  هوأن ُيسوم يف  - بحانهسو -الشريع  يف كل حوني ..وقود كواء اّلِل 

 اء.رغبات واألهل ختتل  ال ات والظرو ،وشليفا للقللب حني لالعتبارالبشري  اافي  يف التساهل مراعاة 
لوني ا وجعلهوم مبتا ومنهاجوفقال لنبيه:إن اّلِل لل كاء ؟عل الناس أم  واحودة ولكنوه جعول لكول مونهم نريقو

ه مث سولك نريقوي وأن كال مونهم هم من الدين والشريع ،وما آ هم يف احلياة كلها من عطااي.رتثين فيما آ
لز أن أنوه إذن   اونريو  ..و يرجعلن كلهم إىل اّلِل،فينبو هم ابحلقيق ،وُياسوبهم علوى موا اختوذوا مون مونهج و 

هوووووووووم   .ف.يفكوووووووور يف التسووووووووواهل يف كووووووووكء مووووووووون الشوووووووووريع  لتجميووووووووع املختلفوووووووووني يف املشووووووووارب واملنووووووووواهج 
لُووولَُكْم يف موووا مَّووو   واِحوووَدة .َولِكْن لِيوَ َعَلُكوووْم أُ  ؟ََ ِلُكووولِ  َجَعْلنوووا ِموووْنُكْم ِكوووْرَع   َوِمْنهاجوووا .َوَلْل كووواَء اّللَُّ »يتجمعووولن: بوْ

يعا .فوَ  ُتْم ِفيِه خَتَْتلِ كُ ُ ُكْم ِ ا  يُونَوبِِ آ ُكْم.فَاْسَتِبُقلا ااَْْْياِت.ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ  «.ُفلنَ نوْ
 لقلولب وعميعواان كلهوا وخباصو  موا يبودو منهوا خوْيا وشليفوا لمداخل الشيط -سبحانه  -بذلك أغل  اّلِل 

لنه وحووودة ل موووا يسووومللصوووفل  ابلتسووواهل يف كوووكء مووون كوووريع  اّلِل يف مقابووول إرضووواء ا؟ميوووع  أو يف مقابووو
 الصفل   

لقولا فالنواس قود خ   يكولن كء قودر اّلِل أإن كريع  اّلِل أبقى وأغلى من أن يضحى  زء منها يف مقابل ك
 ن حكوووم اّللِ ولكوول مووونهم اسوووتعداق،ولكل مووونهم مشووورب،ولكل مووونهم منهج،ولكووول مووونهم نري .وحلكمووو  مووو

 خلقلا هكذا رتلفني.
م يرجعووولن زا هم يووول جووووقووود عووورم اّلِل علووويهم اهلووودى وتوووركهم يسوووتبقلن.وجعل هوووذا ابوووتالء هلوووم يقووولم عليوووه 

  لوى حسوواب كووريعموويعهم عا لتعلو  ابنلوو  إذن،وحماولوو  فاكول ،أن ُيوواول أحود عإليوه،وهم إليووه راجعولن وإووو
 يعوب ريع  اّلِل  كوعوديل يف اّلِل،أو بتعبْي آخر على حساب صال  احلياة البشري  وفالحها.فالعدول أو الت

لبشور،وإ  ة االو  يف حيوافواء العدكي ا إ  الفساق يف األرم،وإ  ا حنرا  عن املنهج اللحيد القولمي،وإ  انت
ق عظويم ..  ظيم وفسواععبلقي  الناس بعضهم لبعخ،واختاذ بعضهم لبعخ أراباب من قون اّلِل ..وهل كر 

حكمو  الويت ووا مضواقة لللبشور وألالز ارتكابه يف حماول  عقيم    تكلن ألوا غْي موا قودر  اّلِل يف نبيعو  ا
صواحه األمور ل خوال  و عاهات واملشارب ..وهومن أجلها قدر ما قدر من اختال  املناهج واملشارع،وا 

 األول فيهم واألخْي.وإليه املرجع واملصْي ..
اق  الووذي لوونا الصوويف لوول هووذا ا -إن حماولوو  التسوواهل يف كووكء موون كووريع  اّلِل،ملثوول هووذا الغرم،تبوودو 

ا مون و  سوند هلولاقوع     مثر هلا من الحماول  سخيف -يبدو مصداقه يف واقع احلياة البشري  يف كل انحي  
 بعوووخ موون يسوووملنو .فكيوو  إراقة اّلِل و  قبوولل هلووا يف حوووك املسوولم،الذي   ُيوواول إ  هقيووو  مشووي   اّللِ 

 ف   «السائحني»يقلللن:إنه   الز تطبي  الشريع  حَّت   بسر « مسلمني»أنفسهم 
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ونَوُهْم  فَاْحُكمْ »ل:نا األو لأي واّلِل هكذا يقلللن  ويعلق السيا  فييكد هذ  احلقيق ،ويزيدها وضلحا.فا  بَويوْ
وووا جووواَءَ  ِموووَن احْلَووو ُ َو  تَوتَّبِوووْع أَْهووولاَءُهْم َعمَّ إىل  ك عووون تووور  كوووريع  اّلِل كلهووواهووو.قووود يعوووب الن.«  ِِ ِ وووا أَنْووووَزَل اّللَّ

ووَوأَِن احْ »أهولائهم  فواهلن ُيوذر  موون فتنوتهم لوه عوون بعوخ موا أنووزل اّلِل إليوه: ُ،َو  تَوتَّ أَنْووَزَل ا نَوُهْم ِ واُكوْم بَويوْ بِووْع ّللَّ
 « ..ْيكَ  إِلَ أَْهلاَءُهْم،َواْحَذْرُهْم أَْن يَوْفِتُنلَ  َعْن بَوْعِخ ما أَنْوَزَل اّللَُّ 

ر يف هووذا ..واألموو فالتحووذير هنووا أكوود وأق  وهوول تصوولير لاموور علووى حقيقتووه ..فهووك فتنوو  اووه أن هووذر
 ها.ذر اّلِل منُيى وفتن  لن اتباعا للهل اجملال   يعدو أن يكلن حكما  ا أنزل اّلِل كامال أو أن يك

مووورهم إذا   يعجوووبهم هوووذا أ - -مث يسوووتمر السووويا  يف تتبوووع اهلووولاجك وااووولانر فيهووولن علوووى رسووولل اّلِل 
و تللولا أ سوالم قينوا تواروا احا ستمسا  الكامل ابلصغْية قبل الكبْية يف هذ  الشريع ،وإذا هوم تللولا فلوم 

تموووا يف قار ب  هووذا ح )يف ذلووك األوان حيوووة كووان هنووا  ختيوووْي قبوول أن يصوووعوون ا حتكووام إىل كوووريع  اّللِ 
ُ أَْن ُيِصوو»ا سووالم(: ووا يُرِيووُد اّللَّ فووإن «.َن النَّوواِس َلفاِسووُقلنَ لِّبِْم.َوِإنَّ َكثِووْيا  ِمووبَوْعِخ ُذنُووبِوويبَوُهْم فَووِإْن تَوَللَّووْلا فَوواْعَلْم أَ َّ

فوحل عل إعراضوهم يه.و  عسا  الكامل  كم اّلِل وكريعتتلللا فال عليك منهم و  يفتنك هذا عن ا ستم
لوووى بعووووخ عاوووزيهم  يف عضووود  أو ُيللوووك عوووون ملقفوووك ..فوووإوم إ ووووا يتللووولن ويعرضووولن ألن اّلِل يريوووود أن
صووووو  املسووووولم ه و  الذنووووولّبم.فهم الوووووذين سيصووووويبهم السووووولء ّبوووووذا ا عووووورام:  أنوووووحل و  كوووووريع  اّلِل وقينووووو

ن وينحرفوولن.ألوم فهووم حرجوول « فاِسووُقلنَ َوِإنَّ َكثِووْيا  ِمووَن النَّوواِس لَ »  البشوور:املستمسووك بدينووه ..مث إوووا نبيعوو
بووذلك يغلوو   لطريوو   و اهكووذا و  حيلوو  لووك يف هووذا األموور،و  ذنووه للشووريع   و  سووبيل  سووتقامتهم علووى 
ن   كوكء موريعو  لو  ذكل منافذ الشيطان ومداخله إىل النفك امليمن  وذخذ الطريو  علوى كول حجو  وكول 

 أحكام هذ  الشريع  لغرم من األغرام يف لر  من الظرو  ..
 ل رفني و  بديبني الط مث يقفهم على مفر  الطري  ..فإنه إما حكم اّلِل،وإما حكم ا؟اهلي .و  وس 
ه حكووم لبشوور ..أو أنووق حيوواة احكووم اّلِل يقوولم يف األرم،وكووريع  اّلِل تنفووذ يف حيوواة النوواس،ومنهج اّلِل يقوول 

 وكريع  اهللى،ومنهج العبلقي  ..فأيهما يريدونفا؟اهلي ،
 ممن  ال اهلية في القرآن الكريم

غُوولَنف َوَمووْن َأْحَسووُن ِمووَن اّللَِّ ُحكْ  » تحوودق ّبووذا ..إن معوو  ا؟اهليوو  ي« لَنفْلم  يُلِقنُوومووا  لَِقووأََفُحْكووَم اْ؟اِهِليَّووِ  يَوبوْ
حكوووم البشووور للبشووور،ألوا هوووك عبلقيووو  البشووور ك هووو -موووا يصوووفها اّلِل وُيووودقها قرآنوووه ك  -النا.فا؟اهليووو  

شوور لهيوو  بعووخ البلوورفخ  لاللبشوور،وااروج موون عبلقيوو  اّلِل،ورفووخ أللهيوو  اّلِل،وا عوو ا  يف مقابوول هووذا 
 وابلعبلقي  هلم من قون اّلِل ..

ن الزمان ولكنها وضوع مون األوضواع.هذا اللضوع يلجود ليسحل ف ة م -لنا ايف ضلء هذا  -إن ا؟اهلي  
 الم.قض  لإلسمك،ويلجد اليلم،ويلجد غدا،فيأخذ صف  ا؟اهلي ،املقابل  لإلسالم،واملناابأل

 -قون فتنووو  عووون بعوووخ منهوووا  -إموووا أووووم ُيكمووولن بشوووريع  اّلِل  -يف أي زموووان ويف أي مكوووان  -والنووواس 
يف أي  -ويقبللوا ويسلملن ّبوا تسوليما،فهم إذن يف قيون اّلِل.وإموا أووم ُيكمولن بشوريع  مون صونع البشور 
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ويقبللوا فهم إذن يف جاهلي  وهم يف قيون مون ُيكمولن بشريعته،وليسولا  وال يف قيون  -صلرة من الصلر 
 اّلِل.

ا يف ؟اهليو ،ويعيكوريع  ا والذي   يبتغك حكوم اّلِل يبتغوك حكوم ا؟اهليو  والوذي يورفخ كوريع  اّلِل يقبول
 ا؟اهلي .

 ار  بتغوووائهمال اسوووتنكعووود ذلوووك ابايوووار  مث يسوووأهلم سوووي وهوووذا مفووور  الطري ،يقووو  اّلِل النووواس عليوووه.وهم ب
 « ..لِقُنلَنف لَِقْلم  يُ  ُحْكما  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اّللَِّ »حكم ا؟اهلي  وسيال تقرير ألفضلي  حكم اّلِل.

 وأجل  فمن أحسن من اّلِل حكماف
 كم فيهمف هلم وُيومن ذا الذي ار  على اقعاء أنه يشرع للناس،وُيكم فيهم،خْيا  ا يشرع اّللِ 

 وأي  حج  ميلك أن يسلقها بني يدي هذا ا قعاء العريخف
ن رب النواسف موابلنواس  أيستطيع أن يقلل:إنه أعلم ابلناس من خوال  النواسف أيسوتطيع أن يقلل:إنوه أرحوم

وهوول  -سووبحانه  -ّلِل اأيسووتطيع أن يقلل:إنووه أعوور   صوواحل النوواس موون إلووه النوواسف أيسووتطيع أن يقوولل:إن 
اوووووووو  سوووووووالته خارع كوووووووريعته األخْية،ويرسووووووول رسوووووووولله األخوووووووْي واعووووووول رسووووووولله خووووووووامت النبيني،واعووووووول ر يشووووووو

ت ا  سوووووتطرا،وأن حاجوووووااهووووول أن أحووووول  -سوووووبحانه  -الرسوووووا ت،واعل كوووووريعته كوووووريع  األبووووود ..كوووووان 
شووفحل ،حَّت انكستسووتجد،وأن مالبسووات سووتقع فلووم ُيسووه حسوواّبا يف كووريعته ألوووا كانووحل خافيوو  عليووه

 ،ويسووتبدل ّبووام احلياةخوور الزمووانف  مووا الووذي يسووتطيع أن يقللووه موون ينحووك كووريع  اّلِل عوون حكووللنوواس يف آ
يووال يوول موون أججكووريع  ا؟اهليوو ،وحكم ا؟اهليوو  واعوول هوولا  هوول أو هوولى كووعه موون الشووعلب،أو هوولى 

 البشر،فل  حكم اّلِل،وفل  كريع  اّلِلف
 اتف عودم رغبو املالبسو املسولمنيف  الظورو ف ما الذي يستطيع أن يقلله ..وخباص  إذا كان يدعك أنه من

يموووولا بيوووونهم ني أن يقالنوووواسف ااوووول  موووون األعووووداءف ..أ  يكوووون هووووذا كلووووه يف علووووم اّلِل وهوووول ذموووور املسوووولم
 كريعته،وأن يسْيوا على منهجه،وأ  يفتنلا عن بعخ ما أنزلهف

ك يف ف أ  يكون ذلوملتغلبو ل اقصلر كريع  اّلِل عن اسوتيعاب احلاجوات الطارئ ،واألوضواع املتجودقة،واألحلا
 علم اّلِل وهل يشدق هذا التشديد،وُيذر هذا التحذيرف

لنووه موون ل.مووا الووذي يقل يسووتطيع غووْي املسوولم أن يقوولل مووا يشوواء ..ولكوون املسوولم ..أو موون يوودعلن ا سووالم .
 هذا كله،مث يبقلن على ككء من ا سالمف أو يبقى هلم ككء من ا سالمف

 دال ..  و  ا؟معدى عند  من ا ختيار و  فائدة يف املماحك  عند إنه مفر  الطري ،الذي  
   ..إما إسالم وإما جاهلي .إما إميان وإما كفر.إما حكم اّلِل وإما حكم ا؟اهلي
نكولمني اكم اّلِل مون حيقبللن  والذين   ُيكملن  ا أنزل اّلِل هم الكافرون الظامللن الفاسقلن.والذين  

 ..ما هم  يمنني 
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واقوع النوواس  يقهوا علووىإن هوذ  القضوي  اووه أن تكولن واضووح  وحا و  يف ضوومْي املسولم وأ  يوو قق يف تطب
مْي موا   ُيسوم ضوو صودقاء  يف زمانه والتسليم  قتضى هذ  احلقيق  ونتيج  هذا التطبي  على األعوداء واأل
ل احلو  والبانو ْي  بونييف ضوم املسلم يف هذ  القضي ،فلن يسوتقيم لوه ميوزان ولون يتضو  لوه مونهج،ولن يفور 

عووو  يف   أو مائولووون حطووول خطووولة واحووودة يف الطريووو  الصوووحي  ..وإذا جووواز أن تبقوووى هوووذ  القضوووي  غامضووو
لنووووولا ون أن يكنفوووولس ا؟مووووواهْي مووووون النووووواس فموووووا اووووولز أن تبقوووووى غامضووووو  و  مائعووووو  يف نفووووولس مووووون يريووووود

 وأن ُيققلا ألنفسهم هذا اللص  العظيم ..« املسلمني»
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 [66إل   51(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  الخامسة

 عدا مواا  الك ار وقصر المواا  عل  المسلمين

  
ُْم ِمووْنُكْم فَِإنَّووهُ ْولِيوواُء بَوْعووخ  َوَمووْن يوَ أَ بَوْعُضووُهْم  ْولِيوواءَ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَوتَِّخووُذوا اْليَوُهوولَق َوالنَّصووارى أَ }   تَوووَلهلَّ

َ   يَوْهِدي اْلَقوْلَم الظَّواِلِمنَي ) ُهْم ِإنَّ اّللَّ لَن َبْشوى يِهْم يَوُقللُولَّوِذيَن يف قُولُولِّبِْم َموَرم  ُيسوارُِعلَن فِوا( فَوَ َى 51ِمنوْ
ُ أَْن َذْيتَ اِبْلَفووْتِ  أَْو  وا يف أَنْوُفِسووِهْم انِقِموونَي َأَسوورُ  ُيْصووِبُحلا َعلووى مووافوَ ْن ِعْنووِدِ  ْموور  ِمووأَ أَْن ُتِصوويَبنا قائِوورَة  فَوَعَسووى اّللَّ

ُوْم َلَمَعُكوْم َحبِ  أمَْيواوِِ  َجْهودَ ( َويَوُقلُل الَّوِذيَن آَمنُولا أَهوُي ِء الَّوِذيَن أَْقَسوُملا اِبّللَِّ 52) طَوحْل أَْعمواهُلُْم فََأْصوَبُحلا ْم ِإوَّ
ووبوُ َسووْلَ  َذْيت  ِقينِووِه فَ َعوونْ  ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َمووْن يَوْرتَوودَّ ِمووْنُكمْ 53خاِسوورِيَن ) ُ بَِقووْلم  ُيُِ ُهْم َوُيُُِبلنَووُه أَِذلَّوو    اّللَّ

 َفْضووُل اّللَِّ يُوْيتِيوِه َمووْن ُفلَن َلْلَموَ   ئِووم  ذلِوكَ  َو  َحواِل اّللَِّ َعلَوى اْلُموْيِمِننَي أَِعووزَّة  َعلَوى اْلكوواِفرِيَن ُااِهوُدوَن يف َسووِبي
ُ واِسع   ُ َوَرسُ 54 َعِليم  )َيشاُء َواّللَّ ا َولُِيُكُم اّللَّ الزَّكواَة َوُهوْم  ُملَن الصَّوالَة َويُوْيتُولنَ ِذيَن يُِقيللُُه َوالَِّذيَن آَمُنلا الَّ ( ِإ َّ

َهوا الَّوِذيَن آَمنُولا أَيوُ ( اي 56 اْلغوالُِبلَن ) اّللَِّ ُهومُ فَوِإنَّ ِحوْزبَ  َوَمْن يَوتَوَللَّ اّللََّ َوَرُسلَلُه َوالَِّذيَن آَمنُولا (55راِكُعلَن )
َ ِإْن  تواَب ِموْن قَووْبِلُكْم َوالْ وتُلا اْلكِ أُ ِذيَن   تَوتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِقيَنُكْم ُهُزوا  َوَلِعبا  ِمَن الَّ  ُكفَّواَر أَْولِيواَء َواتوَُّقولا اّللَّ

ووُتْم ُمووْيِمِننَي ) َووذُ 57ُكنوْ ُوومْ ُزوا  َوَلِعبووا  ذلِووُهوووها ( َوِإذا انَقيْوووُتْم ِإىَل الصَّووالِة اختَّ ( قُووْل اي 58 قَوووْلم    يَوْعِقلُوولَن )َك  َِوَّ
( 59 َوأَنَّ َأْكثَوورَُكْم فاِسوُقلَن )ا َوما أُْنزَِل ِمْن قَوْبولُ زَِل إِلَْينما أُنْ وَ أَْهَل اْلِكتاِب َهْل تَوْنِقُملَن ِمنَّا ِإ َّ أَْن آَمنَّا اِبّللَِّ 

ُ وَ  َلَعَنهُ ِبَشرِ  ِمْن ذِلَك َمثُلبَ   ِعْنَد اّللَِّ َمنْ ُقْل َهْل أُنَوبُِِ ُكْم  ُهُم اْلِقوَرَقَة َواْاَنوازِيَر َوَعبَوَد َغِضَه َعَلْيِه َوَجَعَل ِمو اّللَّ نوْ
ُهوْم ْلُكْفوِر وَ ا ابِ َوِإذا جا ُُكْم قاُللا آَمنَّا َوقَوْد َقَخلُول  (60الطَّاُغلَت أُولِ َك َكر  َمكاان  َوَأَضُل َعْن َسلاِء السَِّبيِل )

ُ أَْعلَووُم ِ ووا كووانُلا َيْكُتُموولَن ) ُهْم ُيسووارُِعلَن يف اْ ِمثِْ وَ ( َوتَوو61قَووْد َخَرُجوولا بِووِه َواّللَّ َأْكِلِهووُم اْلعُووْدواِن وَ رى َكثِووْيا  ِموونوْ
 مْثَ َوَأْكِلِهووُم الُسووْححلَ ْلهِلُِم اْ ِ بوواُر َعووْن قَووونِيُوولَن َواأْلَحْ ( لَووْل  يَوْنهوواُهُم الرَّابَّ 62الُسووْححَل لَبِووْ َك مووا كووانُلا يَوْعَملُوولَن )

ا ِ ووووا قوووواُللا بَووووْل يَووووداُ  ْم َولُِعنُوووول ْغُلللَوووو   ُغلَّووووحْل أَيْووووِديهِ ( َوقالَووووحِل اْليَوُهوووولُق يَووووُد اّللَِّ مَ 63لَبِووووْ َك مووووا كووووانُلا َيْصوووونَوُعلَن )
ونَوُهُم اْلَعوداَوَة ْن َربَِِك نُْغياان  وَكُ مِ َل إِلَْيَك أُْنزِ  ُهْم ماَمْبُسلنَتاِن يُوْنِفُ  َكْيَ  َيشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثْيا  ِمنوْ  ْفورا  َوأَْلَقْينوا بَويوْ

وووُه  َوَيْسوووَعْلَن يف اأْلَرْ َأَهوووا اّللَُّ ِب أَْنفَ َواْلبَوْغضووواَء ِإىل يوَوووْلِم اْلِقياَموووِ  ُكلَّموووا أَْوقَوووُدوا انرا  لِْلَحووورْ  ُ   ُيُِ ِم َفسووواقا  َواّللَّ
اِت النَّعِووويِم ْم َوأَلَْقَخْلنووواُهْم َجنَّوووْم َسووويِِ اهتِِ َكفَّوووْران َعووونوْهُ ( َولَوووْل أَنَّ أَْهوووَل اْلِكتووواِب آَمنُووولا َواتوََّقوووْلا لَ 64يَن )اْلُمْفِسووودِ 

يَل َوما أُْنزِلَ  (65) ُْم أَقاُملا التوَّْلراَة َواْ ِْنِْ ِوإِلَْيهِ  َوَلْل َأوَّ ُهْم ِهمْ ْم أَلََكلُولا ِموْن فَووْلقِ ْم ِمْن َرّبِِ  َوِموْن َهْوحِل أَْرُجِلِهوْم ِمونوْ
ُهْم ساَء ما يَوْعَمُللَن )  {  (66أُمَّ   ُمْقَتِصَدة  وََكِثْي  ِمنوْ

 الم اصلة- مقدمة الوحد   

 لهوا بعوود سوولرة تنووزل ك نصولص هووذا الودرس كلووه تييوود موا ذهبنووا إليووه يف تقودمي السوولرة،من أن هوذ  السوولرة 
حل تكوولن قوود نزلوو يوورج  أن لعووام السوواقس اهلجووري وأن مقووانع كثووْية فيهوواالفووت  الوويت نزلووحل يف احلديبيوو  يف ا

ن   يكووون قبووول هوووذا علوووى األقووول،إ - عوووام األحوووزاب -قبووول ذلوووك وقبووول إجوووالء بوووب قريظووو  يف العوووام الرابوووع 
 التاري  أيضا ..قبل إجالء بب النضْي بعد أحد،وبب قينقاع بعد بدر ..
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 بسوات وملاقو ،وإىل مالاقع  يف ا؟ماع  املسلم  ابملدين فهذ  النصلص تشْي إىل أحداّ،وإىل حا ت و 
 .ب قريظ لليهلق وللمنافقني،  تكلن أبدا بعد كسر كلك  اليهلق وآخرها كان يف وقع  ب

 م فهل منهم. ن من يتلهل -بل التهديد  -فهذا النا عن اختاذ اليهلق والنصارى أولياء.وهذا التحذير 
 موون نفْي املسوولمنيدوائر.وتقلوولّبم موورم يلاللوم،وُيتجوولن  وووم حشوولن الوو وهووذ  ا كووارة إىل أن الووذين يف

ملن سولإذا قوام امل -سولمني الل ء ملن يتخذون قيونهم هوزوا ولعبا،وا كوارة إىل أن هوي ء يتخوذون صوالة امل
 ،موووافووولذ والتمكن يكووولن إ  ولليهووولق يف املدينووو  مووون القووولة والن..كووول أول وووك  .هوووزوا ولعبوووا  -إىل الصوووالة 

ا التحوووذير ر إىل هوووذاعووول مووون املمكووون أن تقووولم هوووذ  املالبسوووات،وأن تقوووع هوووذ  احلووولاقّ وأن ُيتووواج األمووو
م إىل كشووو  كيووودهلتنديووود،و املشووودق،وإىل هوووذا التهديووود املكووورر،مث إىل بيوووان حقيقووو  اليهلق،والتشوووهْي ّبوووم وا

 ومناوراهتم ومداوراهتم على هذا النحل،املنلع األساليه.
ينقواع بعود قّ بوب قاايت أسوبااب لنوزول آايت يف هوذا الودرس ويرجوع بعضوها إىل حواوقد ذكورت بعوخ الورو 

ين رجووول أخوووا  هووولق لوووه:إغوووزوة بووودر.وملق  عبووود اّلِل بووون أيب بووون سوووللل.وقلله يف و ئوووه لليهووولق وو ء الي
بيعووو  النصووولص ضووولعي  لطالووودوائر   أبووورأ مووون و يووو  مووولا   وحوووَّت بووودون هوووذ  الرواايت،فوووإن الدراسووو  املل 

تقودمي  هبنوا إليوه يفجي  موا ذِلها،ومراجعتها على أحداّ السْية ومراحلها وأنلارها يف املدين ،تكفك ل  وج
 السلرة عن الف ة اليت نزلحل فيها ..

دورها الوووذي لووإعوووداقها و وتشووْي نصوولص هوووذا الوودرس إىل نريقوو  املووونهج القوورآين يف تربيووو  ا؟ماعوو  املسوولم  
يف ا؟ماعو  و نفك املسولم  هوا يف الوات هوذا املونهج واملبواقئ الويت يريود تقرير قدر  اّلِل هلا كما تشوْي إىل مقِلمو

 ووا هووك ون جيل.إاملسولم  يف كوول حني.وهووك مقلموات ومبوواقئ تبت ،ليسووحل خاصو   يوول موون هوذ  األموو  ق
 أساس النشأة للفرق املسلم وللجماع  املسلم  يف كل جيل ..

لى ه املسولم ،وعه ومجاعتوص و ئوه لربوه ورسولله وعقيدتوإن هذا القورآن يوريب الفورق املسولم علوى أسواس إخوال
لل تبوع قيواقة رسوي،و  ضرورة املفاصل  الكامل  بني الص  الذي يق  فيه وكل ص  آخر   يرفع رايو  اّللِ 

رتووه،وأقاة لن سووتارا لقدّلِل،ليكووااّلِل و  ينضووم إىل ا؟ماعوو  الوويت اثوول حووزب اّلِل.وإكووعار  أنووه ملضووع اختيووار 
 ه ييتيوفضول مون اّللِ  - بكول تكاليفوه -  يف حيواة البشور ويف وقوائع التواري .وأن هوذا ا ختيوار لتحقيو  قودر 

ذا ا ختيووووار كوووولل عوووون هووووموووون يشوووواء.وأن موووولا ة غووووْي ا؟ماعوووو  املسوووولم  معنووووا  ا رتووووداق عوووون قيوووون اّلِل،والن
 العظيم.والتخلك عن هذا التفضيل ا؟ميل ..
اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوتَِّخوُذوا اْليَوُهولَق َوالنَّصوارى »هذا الدرس:وهذا التلجيه واض  يف النصلص الكثْية يف 

َ   يَوْهووِدي اْلَقوو ُهْم ..ِإنَّ اّللَّ ُْم ِمووْنُكْم فَِإنَّووُه ِموونوْ اي « ..»ْلَم الظَّوواِلِمنيَ أَْولِيوواَء ..بَوْعُضووُهْم أَْولِيوواُء بَوْعووخ  ..َوَمووْن يَوتَوووَلهلَّ
ووبُوُهْم َوُيُُِبلنَُه.أَِذلَّوو   َعلَووى اْلُمووْيِمنِ  أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُ بَِقووْلم  ُيُِ نَي أَِعووزَّة  َمووْن يَوْرتَوودَّ ِمووْنُكْم َعووْن ِقينِووِه َفَسووْلَ  َذْيت اّللَّ

ُ واِسووع  َعلَووى اْلكاِفرِيَن.ُااِهووُدوَن يف َسووِبيِل اّللَِّ َو  َحوواُفلَن َلْلَمووَ   ئِووم  ..ذلِووَك َفْضووُل اّللَِّ يُوْيتِيووِه َموو ْن َيشوواُء.َواّللَّ
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ُ َوَرُسووللُُه َوالَّووِذيَن آَمُنلا،الَّووِذيَن يُِقيُموولَن الصَّووالَة َويُوْيتُوولَن الزَّكوواَة َوُهووْم راِكعُوو« ..»َعلِوويم   ووا َولِووُيُكُم اّللَّ لَن ..َوَمووْن ِإ َّ
َ َوَرُسلَلُه َوالَِّذيَن آَمُنلا فَِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهمُ   « ..اْلغالُِبلنَ  يَوتَوَللَّ اّللَّ

عركوو  ما معووه.إوا وحلضوولو مث يووريب القوورآن وعووك املسوولم  قيقوو  أعدائه،وحقيقوو  املعركوو  الوويت حلضووها معهووم
كء كوقينوه،قبل أي عقيدتوه و لالعقيدة.فالعقيدة هك القضي  القائم  بوني املسولم وكول أعدائوه ..وهوم يعاقونوه 

هوولن كوول مووون ن مث يكر هوووم فاسووقلن عوون قيوون اّلِل،وموو آخوور،وهم يعاقونووه هووذا العووداء الووذي   يهوودأ ألوووم
،َومووا أُنْوزَِل إِلَ ْن آَمنَّوا ابِ  َّ أَ إِ قُوْل اي أَْهووَل اْلِكتواِب َهووْل تَوْنِقُمولَن ِمنَّووا »يسوتقيم علوى قيوون اّلِل: ْينا،َومووا أُنْوزَِل ِمووْن ّللَِّ

نهج،وقيموو  هووذ  قيموو  هووذا املصوويل   و األ فهووذ  هووك العقوودة وهووذ  هووك الوودوافع« قَوْبووُل.َوأَنَّ َأْكثَووورَُكْم فاِسووُقلنَ 
ذا لقائموو  علووى هووملسوولم  االتلجيهووات األساسووي  فيه،عظيموو .فإخالص الوول ء ّلِل ورسوولله وقينووه وللجماعوو  ا
و يف ئ  ا ميووان أقيوو  كوورااألسوواس،ومعرف  نبيعوو  املعركوو  ونبيعوو  األعووداء فيهووا ..أمووران مهمووان سوولاء يف ه

   هووذ  العقيوودة ملوولن رايوو التنظوويم احلركووك للجماعوو  املسوولم  ..فالووذين ُيال بيوو  الشخصووي  للمسوولم،أو يف 
ا   تووووتم يف موووورم أموووورا يكلنوووولن موووويمنني ّبووووا أصووووال،و  يكلنوووولن يف ذواهتووووم كووووي ا،و  ُيققوووولن يف واقووووع األ
 محخ و  هوووم ّللِ موووا   يوووتنفلسووهم املفاصووول  الكاملووو  بيووونهم وبوووني سوووائر املعسوووكرات الووويت   ترفوووع رايتهم،و 

لضوولوا حملعركوو  الوويت اونبيعوو   سوولله ولقيوواقهتم اااصوو  امليمنوو  بووه،وما   يعرفوولا نبيعوو  أعوودائهم وبوولاعثهمور 
يودة ملسولم  والعق؟ماعو  امعهم،وما   يستيقنلا أوم مجيعا إله عليهم،وأن بعضهم أوليواء بعوخ يف حورب ا

 ا سالمي  على السلاء.
.بل املسوووولم  ة املعركوووو  يف نفوووولس أعووووداء ا؟ماعوووو والنصوووولص يف هووووذا الوووودرس   تقوووو  عنوووود كشوووو  بلاعوووو

،وليطم ن ن ُياربووهمووتكشوو  كووذلك نبيعوو  هووي ء األعووداء وموودى فسووقهم واحنوورافهم،ليتبني املسوولم حقيقوو  
ا الَّوووِذيَن اي أَيُوَهووو »ا:مفووور منهووو ضووومْي  إىل املعركووو  الووويت حلضوووها،وليقتنع وجدانوووه بضووورورة هوووذ  املعرك ،وأنوووه  

نُولا   تَوتَِّخوُذوا الَّوِذيَن الَِّذيَن آمَ  اي أَيُوَها»« .. بَوْعخ  ْولِياءُ وا اْليَوُهلَق َوالنَّصارى أَْولِياَء ..بَوْعُضُهْم أَ آَمُنلا   تَوتَِّخذُ 
َوووُذوا ِقيوووَنُكْم ُهوووُزوا  َوَلِعبوووا   وووُتْم اّللََّ َواتوَُّقلا أَْولِيووواَء. -ْلُكفَّووواَر ْبِلُكْم َواقَوووويَن أُوتُووولا اْلِكتووواَب ِموووْن ِموووَن الَّوووذِ  -اختَّ  ِإْن ُكنوْ

 ..« ْم قَوْلم    يَوْعِقُللنَ َك  َِوَُّ با ،ذلِ ُمْيِمِننَي.َوِإذا انَقيْوُتْم ِإىَل الصَّالِة اختََُّذوها ُهُزوا  َوَلعِ 
ُهْم لا يَ  أَْعَلُم ِ ا كانُ ا بِِه،َواّللَُّ َخَرُجل  َوِإذا جا ُُكْم قاُللا:آَمنَّا.َوَقْد َقَخُللا اِبْلُكْفِر َوُهْم َقدْ » ْكُتُملَن.َوَترى َكثِوْيا  ِمونوْ

:يَووووووُد اّللَِّ َوقالَووووووحِل اْليَوُهلقُ « ..»َن لا يَوْعَملُوووووول مووووووا كووووووانُ  ُيسووووووارُِعلَن يف اْ ِمثِْ َواْلعُووووووْدواِن،َوَأْكِلِهُم الُسووووووْححَل لَبِووووووْ كَ 
ُهْم مووا أُنْوووزَِل ْيووَ  َيشوواُء.َولََيزِيَدنَّ ِفووُ  كَ  يُونْ ُسووولنَتانِ َمْغُلللَوو  ،ُغلَّحْل أَيْووِديِهْم َولُِعنُوولا ِ وووا قاُللا.بَووْل يَووداُ  َمبْ   َكثِوووْيا  ِموونوْ

هم ملسوووووووولم ،وشلباا؟ماعوووووووو   ..وموووووووون هووووووووذ  صووووووووفاهتم،وملاقفهم موووووووون« إِلَْيووووووووَك ِمووووووووْن َربِِووووووووَك نُْغيوووووووواان  وَُكْفوووووووورا  
  ..عليها،واستهزا هم بدينها وصالهتا،  مناص للمسلم من قفعهم وهل مطم ن الضمْي

 اي  املعرك  ونتيجتها،وقيم  ا ميان يف مصوائر ا؟ماعوات يف هوذ  احليواة الودنيا قبولكذلك تقرر النصلص و
َولَوْل أَنَّ أَْهوَل « ..»َوَمْن يَوتَوَللَّ اّللََّ َوَرُسلَلُه َوالَِّذيَن آَمُنلا فَِإنَّ ِحوْزَب اّللَِّ ُهوُم اْلغوالُِبلنَ »ا؟زاء يف احلياة اهلخرة:
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يلَ اْلِكتوواِب آَمنُوولا َواتوََّقووْلا لَ  ُووْم أَقوواُملا التوَّووْلراَة َواْ ِْنِْ ُهْم َسوويِِ اهِتِْم َوأَلَْقَخْلنوواُهْم َجنَّوواِت النَِّعيِم.َولَووْل َأوَّ ،َومووا َكفَّووْران َعوونوْ
 « ..أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرّبِِِْم،أَلََكُللا ِمْن فَوْلِقِهْم َوِمْن َهْحِل أَْرُجِلِهمْ 

 بْي:ذا الدور الكختيار  هلااّلِل لدينه،ومينحه هذا الفصل العظيم يف كما تقرر صف  املسلم الذي حتار  
ُبلنَُه،أَِذلَّ   َعَلى اْلُموْيِمِننَي أَِعوزَّة   بَِقْلم  ُيُِبُوُهْم َوُيُِ يت اّللَُّ ْلَ  ذَْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا َمْن يَوْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِقيِنِه َفسَ »

ُ واِسووع  ْضووُل اّللَِّ يُوْيتِيووِه َمووم  ..ذلِووَك فَ َ   ئِوواِهووُدوَن يف َسووِبيِل اّللَِّ َو  َحوواُفلَن َلْلَمووَعلَووى اْلكاِفرِيَن،اُ  ْن َيشوواُء َواّللَّ
 « ..َعِليم  

 .ألساس املتنيم  على اوكل هذ  التقريرات خطلات يف املنهج،ويف صياغ  الفرق املسلم،وا؟ماع  املسل
 واا  اليهود والنصارى وص ة من يوالونهمأحريم م 53 - 51الدرس ا ول:

.َوَموووْن يوَ أَ .بَوْعُضوووُهْم ْولِياءَ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا اْليَوُهووولَق َوالنَّصوووارى أَ » ُْم ِموووْنُكْم فَِإنَّوووُه ْولِيووواُء بَوْعخ  تَووووَلهلَّ
َ   يَوْهوووِدي اْلَقوووْلَم الظَّووواِلِمنَي.َفَ َى الَّووو ُهْم.ِإنَّ اّللَّ ،يَوُقلُللَن:َبْشوووى أَْن َموووَرم  ُيسوووارُِعلَن ِفيِهمْ  قُولُووولِّبِمْ  يَن يف ذِ ِمووونوْ

ُ أَْن َذْيتَ اِبْلَفووووووْتِ  أَْو أَْمووووووور   يف أَنْوُفِسوووووووِهْم  ْصووووووِبُحلا َعلوووووووى مووووووا َأَسوووووووُرواْنوووووووِدِ  فَويُ  ِمووووووْن عِ ُتِصوووووويَبنا قائِرَة .فَوَعَسوووووووى اّللَّ
ُوْم َلَمَعُكومْ ْهَد أمَْياجَ ّللَِّ الَِّذيَن أَْقَسُملا ابِ  انِقِمنَي:َويَوُقلُل الَِّذيَن آَمُنلا أَهُي ءِ  ف َحِبطَوحْل أَْعماهُلُْم،فََأْصوَبُحلا ِوِْم ِإوَّ

 « ..خاِسرِينَ 
 رى ..ليهلق والنصااهم وبني وُيسن أن نبني أو  مع  الل ي  اليت ينهى اّلِل الذين آمنلا أن تكلن بين

مني لن بووني املسوولدا أن يكووجووتتعلوو   عوو  اتبوواعهم يف قينهم.فبعيوود  إوووا تعووب التناصوور والتحووال  معهووم.و 
 ان يلتوووبك علوووىر،الذي كووومووون مييووول إىل اتبووواع اليهووولق والنصوووارى يف الووودين.إ ا هووول و ء التحوووال  والتناصووو

 ومن قيووام هووذااألواصوور،املسوولمني أمر ،فيحسووبلن أنووه جووائز هلم، كووم مووا كووان واقعووا موون تشووابك املصوواحل و 
ووواهم  املدينو ،حَّت سوالم يفم وبوني مجاعوات مون اليهولق قبول ا سوالم،ويف أوائول العهود بقيوام ا الول ء بيونه

هوولق يف ملسوولمني واليااصوور بووني اّلِل عنووه وأموور إببطاله.بعوود مووا تبووني عوودم إمكووان قيووام الوول ء والتحووال  والتن
 املدين  ..

 يفني املسوولمني لعالقوو  بووالكووالم عوون ا وهووذا املعوو  معوورو  حموودق يف التعبووْيات القرآني .وقوود جوواء يف صوودق
ِتِهْم ِمووْن َكوووْكء  ِمووْن َو يَوو ا َلُكووومْ موو»املدينوو  واملسوولمني الووذين   يهووواجروا إىل قار ا سووالم.فقال اّلِل سووبحانه:

لووى كوول علم يف الوودين و  املسوو ..ونبيعووك أن املقصوولق هنووا لوويك الل يوو  يف الدين.فاملسوولم« َحووَّتَّ يُهوواِجُروا
سوولمني ا سووالم وامل  يف قارقصوولق هوول و يوو  التناصوور والتعوواون.فهك الوويت   تقوولم بووني املسوولمنيحال.إ ووا امل

لا وبوني ني الوذين آمنون يقولم بوأالذين   يهاجروا إليهم ..وهذا الللن من الل ي  هل الذي انع هذ  اهلايت 
 اليهلق والنصارى  ال،بعد ما كان قائما بينهم أول العهد يف املدين .

احوووو  ا سووووالم مووووع أهوووول الكتوووواب كووووكء،واختاذهم أوليوووواء كووووكء آخر،ولكنهووووا حتلطووووان علووووى بعووووخ إن  
املسووولمني،الذين   تتضووو  يف نفلسوووهم الر يووو  الكاملووو  حلقيقووو  هوووذا الووودين ووليفته،بلصوووفه حركووو  منهجيووو  
واقعي ،تتجوووووه إىل إنشووووواء واقوووووع يف األرم،وفووووو  التصووووولر ا سوووووالمك الوووووذي حتلووووو  يف نبيعتوووووه عووووون سوووووائر 
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ابلتصووووولرات واألوضووووواع املخالفووووو ،كما تصوووووطدم  -مووووون مث  -تصووووولرات الووووويت تعرفهوووووا البشوووووري  وتصوووووطدم ال
بشووهلات النوواس واحنوورافهم وفسوولقهم عوون موونهج اّلِل،وتوودخل يف معركوو    حيلوو  فيهووا،و  بوود منها، نشوواء 

 ذلك اللاقع ا؟ديد الذي تريد ،وتتحر  إليه حرك  إاابي  فاعل  منش   ..
 الولعك الوذكك ما ينقصوهمختتل  عليهم تلك احلقيق  ينقصهم احلك النقك  قيقو  العقيودة،كوهي ء الذين 

  الصووورُي    اللاضوووحلطبيعووو  املعركووو  ونبيعووو  ملقووو  أهووول الكتووواب فيهوووا ويغفلووولن عووون التلجيهوووات القرآنيووو
لوذي سولم اتموع املم يف اجملفيها،فيخلطلن بني قعلة ا سوالم إىل السوماح  يف معاملو  أهول الكتواب والوث ّبو

قورر  يم .انسوني موا اعو  املسلمكفل  احلقل ،وبني الل ء الذي   يكلن إ  ّلِل ورسلله وللجم يعيشلن فيه
ذا كوووأن هووو  ..وأن القوورآن الكووورمي موون أن أهووول الكتووواب ..بعضووهم أوليووواء بعووخ يف حووورب ا؟ماعووو  املسوولم

م.وأوم ه ويتبوع قيونه   قينوم إ  أن يوتبحل هلم،وأوم ينقملن من املسلم إسالمه،وأوم لن يرضولا عون املسول
فوك صودورهم م وموا ختمصرون على احلرب لإلسالم وللجماع  املسلم .وأوم قد بودت البغضواء مون أفولاهه

 أكث ..إىل آخر هذ  التقريرات احلا  .
 .التحال  معهملتناصر و إن املسلم مطاله ابلسماح  مع أهل الكتاب،ولكنه منهك عن الل ء هلم  ع  ا
م ومهموا أبودى هلوالكتاب، وإن نريقه لتمكني قينه وهقي  نظامه املتفورق   ميكون أن يلتقوك موع نريو  أهول
ا ة يكفهوم عون مول  ظاموه،ولنمن السماح  وامللقة فإن هذا لن يبل  أن يرضلا له البقاء على قينوه وهقيو  ن

 بعضهم لبعخ يف حربه والكيد له ..
لوودين  أمووام لتمكووني للن نظوون أن لنووا وإايهووم نريقووا واحوودا نسوولكه وسووذاج  أيوو  سووذاج  وغفلوو  أيوو  غفلوو ،أ

    الكفار وامللحدين  فهم مع الكفار وامللحدين،إذا كانحل املعرك  مع املسلمني 
 نووا نسووتطيع أنفهمولن أنيوهوذ  احلقووائ  اللاعيو  يغفوول عنهوا السووذج منوا يف هووذا الزموان ويف كوول زموان حووني 

أهول قيون   ابلصفنا مجيعو -يف األرم لللقل  يف وجه املاقي  وا حلاق نضع أيدينا يف أيدي أهل الكتاب 
ذين  نلا يقللولن للوسني تعليم القورآن كلوه وانسوني تعلويم التواري  كلوه.فأهل الكتواب هوي ء هوم الوذين كواان -

ألبووولا ذين هوووي ء هوووم الووو هووول الكتووواب..وأ« هوووُي ِء أَْهووودى ِموووَن الَّوووِذيَن آَمنُووولا َسوووِبيال  »كفوووروا مووون املشوووركني:
روب ذين كوونلا احلوواب هووم الوواملشووركني علووى ا؟ماعوو  املسوولم  يف املدينوو ،وكانلا هلووم قرعووا ورقءا.وأهوول الكتوو

ملسووولمني يف العووورب ا الصوووليبي  خوووالل موووائيت عوووام،وهم الوووذين ارتكبووولا فظوووائع األنووودلك،وهم الوووذين كووورقوا
ء هووووم الووووذين توووواب هووووي أهوووول الكفلسووووطني،وأحللا اليهوووولق حملهم،متعوووواونني يف هووووذا مووووع ا حلوووواق واملاقيوووو   و 

ع ذا التشوووريد موووهوووونلن يف يشوورقون املسووولمني يف كووول مكوووان ..يف احلبشووو  والصووولمال واريووو اي وا؟زائر،ويتعوووا
 -يظون  ظهور بيننوا مونيكان  مث ما حلاق واملاقي  والليني ،يف يلغسالفيا والصني وال كستان واهلند،ويف كل 

ي ء و ء هوووويقوووولم بيننوووا وبووووني أهووول الكتوووواب  أنووووه ميكووون أن -  يف بعووود كاموووول عووون تقريوووورات القووورآن ا؟ازموووو
م قعولة اختلطوحل علويه ذا قورأو وتناصر.ندفع به املاقي  ا حلاقيو  عون الودين  إن هوي ء   يقورأون القورآن.وإ
 السماح  اليت هك نابع ا سالم فظنلها قعلة الل ء الذي ُيذر منه القرآن.
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بلصووفه حركوو   ْيهووا،و غ بلصووفه عقيوودة   يقبوول اّلِل موون النوواس إن هووي ء   يعوويا ا سووالم يف حسووهم، 
قفوحل لوه و يلم،كموا إاابيه تستهد  إنشاء واقوع جديود يف األرم تقو  يف وجوه عوداوات أهول الكتواب ال

هم اهلم أو غفلووتء يف إغفووابألمك.امللقوو  الووذي   ميكوون تبديله.ألنووه امللقوو  الطبيعووك اللحيوود  ونوودع هووي 
تَِّخوووُذوا اْليَوُهوووولَق َمنُوووولا   توَ ِذيَن آاي أَيُوَهوووا الَّووو:»،لنعووووك حنووون هوووذا التلجيووووه القووورآين الصووووري  عووون التلجيوووه القرآين

ُهْم.ِإنَّ اّللََّ ْنُكْم فَِإنَّوْم مِ َوالنَّصارى أَْولِياَء ..بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ  ..َوَمْن يَوتَوَلهلَُّ  «    يَوْهوِدي اْلَقوْلَم الظَّواِلِمنيَ ُه ِمونوْ
قولم تمجاع  مسولم   لقحل ذاته ملجه لكلولكنه يف ال -النداء ملجه إىل ا؟ماع  املسلم  يف املدين   ..هذا

« نُولاالَّوِذيَن آمَ »لم صوف :يف أي ركن من أركان األرم إىل يلم القيام  ..ملجه لكل من ينطب  عليوه ذات يو
  و  تكووون كاملووو  فاصووول   أن امل..ولقووود كانوووحل املناسوووب  احلاضووورة إذ ذا  لتلجيوووه هوووذا النوووداء للوووذين آمنووولا،

ا  عالقوات فقود كانوحل هنو -لق وخباص  اليهو -بني بعخ املسلمني يف املدين  وبعخ أهل الكتاب  حا  
ضووووع ا مووووع الل و ء وحل ،وعالقووووات اقتصوووواق وتعامل،وعالقووووات جووووْية وصووووحب  ..وكووووان هووووذا كلووووه نبيعيوووو

صوف  بوني اليهولق بو ن العورب موني أهول املدينو  التارحك وا قتصاقي وا جتماعك  يف املدين  قبول ا سوالم،ب
صونل  الكيود  أهلوه بكولو خاص  ..وكان هذا اللضع يتي  لليهلق أن يقلملا بدورهم يف الكيود هلوذا الودين 

  امسوو  املاضوويألجووزاء ااالوويت عوودقهتا وكشووفتها النصوولص القرآنيوو  الكثووْية والوويت سووب  اسووتعرام بعضووها يف 
 الدرس وص  بعضها كذلك يف هذ  النصلص. من هذ  الظالل واليت يتلىل هذا

اقووع و ه ا؟ديوود يف قي  منهجووونووزل القوورآن ليبووة الوولعك الووالزم للمسوولم يف املعركوو  الوويت حلضووها بعقيدتووه،لتح
م  و  ؟ماعو  املسولاتموك إىل احلياة.ولينشئ يف ضمْي املسلم تلك املفاصل  الكامل  بينه وبني كل مون   ين

هووك ما.ولكنهووا تنسوولم قائفاصوول  الوويت   تنهووك السووماح  االقي .فهووذ  صووف  امليقو  هووحل رايتهووا اااص .امل
د منهمووا اللوذان   بو املفاصول و الول ء الوذي   يكولن يف قلوه املسوولم إ  ّلِل ورسولله والوذين آمنولا ..الوولعك 

 للمسلم يف كل أرم ويف كل جيل.
ُْم ِمووْنُكْم فَِإنَّووُه اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَوتَِّخووُذوا اْليَوُهوولَق » .َوَمووْن يَوتَوووَلهلَّ َوالنَّصووارى أَْولِيوواَء ..بَوْعُضووُهْم أَْولِيوواُء بَوْعخ 

َ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم الظَّوواِلِمنيَ  ُهْم.ِإنَّ اّللَّ بعضووهم أوليوواء بعووخ ..إوووا حقيقوو    عالقوو  هلووا ابلووزمن ..ألوووا «.ِموونوْ
أوليوواء للجماعوو  املسوولم  يف أي أرم و  يف أي  ريوو   حقيقوو  انبعوو  موون نبيعوو  األكووياء ..إوووم لوون يكلنوولا

..وقوود مضووحل القوورون تلوول القوورون ترسووم مصوودا  هووذ  القللوو  الصوواقق  ..لقوود و  بعضووهم بعضووا يف حوورب 
وا؟ماعووو  املسووولم  يف املدينووو .وو  بعضوووهم بعضوووا يف كووول فجووواج األرم،علوووى مووودار التووواري   - -حممووود 

و  يقووع يف هووذ  األرم إ  مووا قوورر  القوورآن الكوورمي،يف صوويغ  اللصوو   ..و  ختتوول هووذ  القاعوودة موورة واحوودة
الوودائم،  احلوواقّ املفوورق ..واختيووار ا؟ملوو  ا  يوو  علووى هووذا النحوول ..بعضووهم أوليوواء بعووخ ..ليسووحل جموورق 
تعبْي  إ ا هك اختيار مقصلق للد لو  علوى اللصو  الودائم األصويل  مث رتوه علوى هوذ  احلقيقو  األساسوي  

..فإنووه إذا كووان اليهوولق والنصووارى بعضووهم أوليوواء بعووخ فإنووه   يتوول هم إ  موون هوول منهم.والفوورق  نتائجهووا
« ا سووالم»الووذي يتوول هم موون الصوو  املسوولم،حلع نفسووه موون الصوو  وحلووع عوون نفسووه صووف  هووذا الصوو  
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ُْم ِموْنكُ »وينضم إىل الص  اهلخر.ألن هذ  هوك النتيجو  الطبيعيو  اللاقعيو : ُهمْ َوَموْن يَوتَووَلهلَّ ..وكوان « ْم فَِإنَّوُه ِمونوْ
لاملوا لنفسوه ولودين اّلِل وللجماعو  املسولم  ..وبسوبه موون للموه هوذا يدخلوه اّلِل يف زمورة اليهولق والنصووارى 

َ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم الظَّوواِلِمنيَ »الووذين أعطوواهم و ء .و  يهديووه إىل احلوو  و  يوورق  إىل الصوو  املسوولم: « ِإنَّ اّللَّ
ذيرا عنيفووا للجماعوو  املسوولم  يف املدين .ولكنووه هووذير لوويك مبالغووا فيووه.فهل عنيوو .نعم ..لقوود كووان هووذا هوو

مث  -وبعضهم أوليواء بعوخ  -ولكنه ميثل احلقيق  اللاقع .فما ميكن أن مين  املسلم و ء  لليهلق والنصارى 
الوذين آمنولا ..فهووذا يبقوى لوه إسوالمه وإميانووه،وتبقى لوه عضوليته يف الصوو  املسولم،الذي يتولىل اّلِل ورسوولله و 

 مفر  الطري  ..
  سووالم وبينووهاْي موونهج ومووا ميكوون أن يتميووع حسووم املسوولم يف املفاصوول  الكاملوو  بينووه وبووني كوول موون يوونهج غوو
  يموو  يف احلركوومووال ذا قوبووني كوول موون يرفووع رايوو  غووْي رايوو  ا سووالم مث يكوولن يف وسووعه بعوود ذلووك أن يعموول ع

اقعوك يف األرم فريود حتلو  عون  و إقامو  نظوام  -تسوتهد   اأول مو -الضخم  اليت تسوتهد   ا سالمي 
 كل األنظم  األخرى ويعتمد على تصلر متفرق كذلك من كل التصلرات األخرى ..

لووذي الوودين اللحيوود ينووه هوول اقإن اقتنوواع املسوولم إىل قرجوو  اليقووني ا؟ازم،الووذي   أرجحوو  فيووه و  توورقق، ن 
 ن منهجووه الووذي كلفووه اّلِل أن يقوويم احليوواة عليووه،منهج و - -عوود رسووال  حمموود ب -يقبلووه اّلِل موون النوواس 

هج قوولم مقامووه موونكوون أن يميمتفوورق   نظووْي لووه بووني سووائر املنوواهج و  ميكوون ا سووتغناء عنووه  وونهج آخوور و  
 و    يعفيوه اّللِ و ون سولا  قآخر و  تصل  احلياة البشري  و  تستقيم إ  أن تقلم علوى هوذا املونهج وحود  

  ماعيو  ا جتو  قاقيو  عتبه:ا له و  يقبلوه إ  إذا هول بوذل جهود ناقتوه يف إقامو  هوذا املونهج بكول جلان يغفر
نوووه وبوووني أي و  حلووو  بي -نوووه صوووغْي مو  يف جوووزء  -  ذل يف ذلوووك جهووودا،و  يقبووول مووون منهجوووه بوووديال 

ذا   اّلِل يف هووا اسووتبقاموونهج آخوور يف تصوولر اعتقوواقي،و  يف نظووام اجتموواعك،و  يف أحكووام تشووريعي ،إ  موو
 املنهج من كرائع من قبلنا من أهل الكتاب ...

عوهء النهولم الضوطالع بلالذي يدفعوه  -وحد   -إن اقتناع املسلم إىل قرج  اليقني ا؟ازم ّبذا كله هل 
د ،والكيواوم  العنيدةي ،واملقبتحقي  منهج اّلِل الذي رضيه للناس يف وجه العقبوات الشواق ،والتكالي  املضون

 وا  -ْي  ر يغب عنوه غواء يف أمالناصه،واأل  الذي يكاق ااوز الطاق  يف كثْي من األحيان ..وإ  فما العن
حنووورا  أهووول ا ،أو يف هووول قوووائم يف األرم مووون جاهليووو  ..سووولاء كانوووحل هوووذ  ا؟اهليووو   ثلووو  يف وينيووو  الشووور 

ني لار  بينوووه وبوووانوووحل الفوووكالمك،إذا  الكتووواب،أو يف ا حلووواق السوووافر ..بووول موووا العنووواء يف إقامووو  املووونهج ا سووو
 فمناهج أهل الكتاب أو غْيهم قليل  ميكن ا لتقاء عليها ابملصاحل  واملهاقن 

إن الذين ُياوللن اييع هذ  املفاصل  احلا  ،ابسم التسوام  والتقريوه بوني أهول األقاين السوماوي ،حط لن 
ل الوودين األخووْي وحوود  عنوود اّلِل.والتسووام  فهووم معوو  األقاين كمووا حط وولن فهووم معوو  التسووام .فالدين هوو

يكوولن يف املعووامالت الشخصووي ،  يف التصوولر ا عتقوواقي و  يف النظووام ا جتموواعك  ..إوووم ُيوواوللن اييووع 
اليقووني ا؟ووازم يف نفووك املسوولم  ن اّلِل   يقبوول قينووا إ  ا سووالم،و ن عليووه أن ُيقوو  موونهج اّلِل املمثوول يف 
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هوذا اليقوني الوذي ينشو ه القورآن الكورمي  -ولول نفيفوا  -ه بديال و  يقبول فيوه تعوديال ا سالم و  يقبل قون
ْسالِم ِقينا  فَولَوْن يُوْقبَوَل ِمْنوهُ « ..»ِإنَّ الدِِيَن ِعْنَد اّللَِّ اْ ِْسالمُ »وهل يقرر: َتِ  َغْْيَ اْ ِ َواْحوَذْرُهْم أَْن « ..»َوَمْن يَوبوْ

ُ إِلَْيووووكَ يَوْفِتنُوووولَ  َعووووْن بَوْعووووِخ مووووا أَنْوووووَزلَ  اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا   تَوتَِّخووووُذوا اْليَوُهوووولَق َوالنَّصووووارى أَْولِيوووواَء « ..» اّللَّ
ُهمْ  ُْم ِمووْنُكْم فَِإنَّووُه ِموونوْ ..ويف القوورآن كلموو  الفصوول ..و  علووى املسوولم موون « ..بَوْعُضووُهْم أَْولِيوواُء بَوْعووخ  َوَمووْن يَوتَوووَلهلَّ

اليقني  ويصولر السويا  القورآين تلوك احلالو  الويت كانوحل واقعو  والويت ينوزل القورآن ايع املتميعني واييعهم هلذا 
« فَووَ َى الَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمووَرم  ُيسووارُِعلَن ِفيِهْم،يَوُقللُوولَن َبْشووى أَْن ُتِصوويَبنا قائِوورَة  »موون أجلهووا ّبووذا التحووذير:

ِّ بْووِن اْاَووْزرَِج ِإىَل َرُسوولِل ..روى ابوون جريوور َعووْن َعِطيَّووَ  بْووِن َسووْعد  قَاَل:َجوواَء عُ  بَوواَقُة بْووُن الصَّوواِمحِل ِمووْن بَووِب احْلَووْر
لِِه ِموووْن وَِ يَوووِ  , فَوَقووواَل:اَي َرُسووولَل اّللَِّ , ِإنَّ ِ  َموووَلاِ َ ِموووْن يَوُهووولَق َكثِوووْي  َعوووَدُقُهْم , َوِإيِنِ أَبْوووورَأُ ِإىَل اّللَِّ َوَرُسووول اّللَِّ 

َوائَِر , َ  أَبْوورَأُ ِموْن وَِ يَووِ  َموَلاِ َ يَوُهولَق َوأَتَووَلىلَّ اّللََّ  :ِإيِنِ َرُجول  َأَخواُ  الوودَّ  .فَوَقوواَل  َوَرُسوولَلُه .فَوَقواَل َعْبوُد اّللَِّ بْووُن ُأيبَِ 
:" اَي أاََباحْلُبَوواِب َمووا خبَِْلووحَل بِووِه ِمووْن وَِ يَووِ  يَوُهوولَق َعلَووى ُعبَووَرُسوولُل اّللَِّ  اَقَة بْووِن الصَّوواِمحِل فَوُهووَل لَِعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُأيبَِ 

ُ:اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َ  تَوتَِّخووُذوا اْليَوُهوولَق َوالنََّصوو اَرى أَْولِيَوواَء بَوْعُضووُهْم إِلَْيووَك ُقونَووُه " قَاَل:قَووْد قَِبْلووحُل .فَووأَنْوَزَل اّللَّ
 ...745م  "أَْولَِياُء بَوْعخ  ِإىَل قَوْللِِه:َفَ َى الَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمرَ 

ُ بِيَووْلم  َعِن الُزْهرِيِِ , قَاَل:َلمَّا اْوََزَم أَْهُل بَْدر  قَاَل اْلُمْسِلُملَن أِلَْولِيَوائِِهْم ِموْن يَوُهلَق:آِمنُولا قَوْبوَل أَ و  ْن ُيِصويَبُكُم اّللَّ
ُتْم َرْهط ا ِمنْ  :َغرَُّكْم أَْن َأَصبوْ قُوَرْيا  َ  ِعْلَم هَلُوْم اِبْلِقتَواِل , أََموا لَوْل َأْسوَرْراَن  ِمْثِل يَوْلِم بَْدر  .فَوَقاَل َماِلُك ْبُن َصْي  

, ِإنَّ أَْولِيَووواِئك ِموووَن اْلَعزميَوووَ  أَْن َنْسوووَتْجِمَع َعلَوووْيُكْم َ ْ َيُكوووْن َلُكوووْم يَووود  أَْن تُوَقووواتُِللاَن , فَوَقووواَل ُعبَووواَقُة:اَي َرُسووولَل اّللَِّ 
ْم َكثِوْي ا ِسواَلُحُهْم َكوِديَدة  َكولَْكتُوُهْم , َوِإيِنِ أَبْوورَأُ ِإىَل اّللَِّ َوِإىَل َرُسوللِِه ِموْن َوَ يَوِتِهْم اْليَوُهلِق َكاَنحْل َكِديَدة  أَنْوُفُسوهُ 

:َلِكوووبِِ َ  أَبْوووورَأُ ِموووْن َوَ ِء يَوُهووولقَ  َ َوَرُسووولَلُه .فَوَقووواَل َعْبوووُد اّللَِّ بْوووُن ُأيبَِ  ُجووول  َ  بُووودَّ ِ   , ِإيِنِ رَ , َوَ  َموووْلىل  ِ  ِإ َّ اّللَّ
ُهْم .فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ  :" اَي أاََب ُحَباب  , أَرَأَْيحُل الَِّذَي نَِفْسحَل بِِه ِمْن َوَ ِء يَوُهلَق َعَلى ُعبَواَقَة , فَوُهوَل لَوَك ِمنوْ

ُ تَوَعووواىَل ذِْكووورُُ :اَي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آ َمنُووولا َ  تَوتَِّخوووُذوا اْليَوُهووولَق َوالنََّصووواَرى أَْولِيَووواَء ُقونَوووُه " قَووواَل:ِإَذْن أَقْوبَوووُل .فَوووأَنْوَزَل اّللَّ
ُ يَوْعِصُمَك ِمَن النَّاِس "  ..746بَوْعُضُهْم أَْولَِياُء بَوْعخ  ِإىَل أَْن بَوَلَ  ِإىَل قَوْللِِه:َواّللَّ

بنوووووول فكانحل أول قبيلوووووو  موووووون اليهوووووولق نقضووووووحل مووووووا بينهووووووا وبووووووني رسوووووولل هللا :وقووووووال حمموووووود بوووووون إسووووووحا 
فقام إليوه عبود ،حَّت نزللا على حكمهفحاصرهم رسلل هللا :عاصم بن عمر بن قتاقة قالقينقاع.فحديب 

فأبطوأ :قال،أحسن يف َمَلا .وكانلا حلفواء اازرج،اي حممد:فقال،حني أمكنه هللا منهم،هللا بن أيب بن سللل
سولل هللا فوأعرم عنوه.فأقخل يود  يف جيوه قرع ر :أحسون يف ملا .قال،اي حممد:فقوال،عليه رسلل هللا 

 فقووووووال لووووووه رسوووووولل هللا. أرسلب".وغضووووووه رسوووووولل هللا".وُيووووووك :حووووووَّت رُئِووووووك للجهووووووه للووووووال مث قال"

                                                 
 ( وفيه انقطاع 11051َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 745
 ضعي  جدا(  11052ْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف توَ  - 746
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قود منعولين مون األمحور ،ويالمثائ  قارع،أربعمائ  حاسر،  وهللا   أرسلك حَّت هسن يف َمَلا :أرسلب".قال
 ..747"ُهم لك."  :هللا فقال رسلل :قال،هصدهم يف غداة واحدةف  إين امر  أخشى الدوائر،واألسلق

ملوا :عن عباقة بن اللليد بن عباقة بون الصوامحل قال،فحديب أيب إسحا  بن َيسار:وقال حممد بن إسحا 
نُوَقوواع رسوولل هللا  ومشووى عبوواقة بوون الصووامحل ،وقووام قووم،تشووبة  موورهم عبوود هللا بوون أيبِ ،حاربووحل بنوول قَويوْ

فجعلهوم إىل ،ن حلفهوم مثول الوذي لعبود هللا بون أيبلوه مو،وكان أحد بوب َعوْل  بون اازرج،إىل رسلل هللا 
أتوووووووثأ إىل هللا وإىل رسووووووولله مووووووون ،اي رسووووووولل هللا:وقوووووووال،مووووووون حلفهموتوووووووثأ إىل هللا ورسووووووولله رسووووووولل هللا 

وأبرأ موووون حلوووو  الكفووووار وو يتهم.ففيووووه ويف عبوووود هللا بوووون أيب نزلووووحل ،وأتوووولىل هللا ورسوووولله واملوووويمنني،حلفهم
َهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا َ  تَوتَِّخوووُذوا اْليَوُهووولَق َوالنََّصووواَرى أَْولِيَووواَء بَوْعُضوووُهْم أَْولِيَووواُء بَوْعوووخ  َوَموووْن }اَي أَيوُ :اهلايت يف املائووودة

َ َ  يَوْهووِدي اْلَقووْلَم الظَّوواِلِمنَي ) ُهْم ِإنَّ اّللَّ ُْم ِمووْنُكْم فَِإنَّووُه ِموونوْ رُِعلَن ( فَووَ َى الَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمووَرم  ُيَسووا51يَوتَوووَلهلَّ
ُ أَْن َذْيتَ اِبْلَفوْتِ  أَْو أَْمور  ِموْن ِعْنوِدِ  فَويُ  ْصوِبُحلا َعلَوى َموا َأَسوُروا ِفيِهْم يَوُقلُللَن َبَْشى أَْن ُتِصويبَوَنا َقائِورَة  فَوَعَسوى اّللَّ

ُوْم َلَمَعُكوْم َحِبطَوحْل ( َويَوُقلُل الَِّذيَن آَمُنلا أََهُيَ ِء الَِّذيَن أَْقَسُملا 52يف أَنْوُفِسِهْم اَنِقِمنَي ) اِبّللَِّ َجْهوَد أمَْيَواِوِْم ِإوَّ
ُ بَِقوووْلم  53أَْعَمووواهُلُْم فََأْصوووَبُحلا َخاِسووورِيَن ) ( اَي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا َموووْن يَوْرتَووودَّ ِموووْنُكْم َعوووْن ِقينِوووِه َفَسوووْلَ  َذْيت اّللَّ
ووبُوُهْم َوُيُُِبلنَووُه أَِذلَّوو   َعلَووى اْلُموويْ  ِمِننَي أَِعووزَّة  َعلَووى اْلَكوواِفرِيَن ُاَاِهووُدوَن يف َسووِبيِل اّللَِّ َوَ  َحَوواُفلَن َلْلَمووَ  َ ئِووم  َذلِووَك ُيُِ

ُ َواِسوووع  َعلِووويم  ) ُ َوَرُسوووللُُه َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا الَّوووِذيَن يُقِ 54َفْضوووُل اّللَِّ يُوْيتِيوووِه َموووْن َيَشووواُء َواّللَّ َوووا َولِوووُيُكُم اّللَّ يُمووولَن ( ِإ َّ
َ َوَرُسولَلُه َوالَّوِذيَن آَمنُولا فَوِإنَّ ِحوْزَب اّللَِّ ُهوُم اْلغَوالُِبلَن 55الصَّاَلَة َويُوْيتُلَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعلَن ) ( َوَموْن يَوتَووَللَّ اّللَّ

 ..748[{56 - 51( ]املائدة:56)
ى َعْبوووِد هللِا بْوووِن ُأيبَِ  يف َمَرِضوووِه نَوُعلُقُ ،فَوَقووواَل لَوووُه النَّوووِلُ َعلَوووَعوووْن أَُسووواَمَ  بْوووِن َزيْووود ،قَاَل:َقَخْلحُل َموووَع َرُسووولِل هللِا و 
".749:َقْد ُكْنحُل َأْوَاَ  َعْن ُحهِِ يَوُهلَق فَوَقاَل َعْبُد هللِا:فَوَقْد أَبْوَغَضُهْم َأْسَعُد ْبُن ُزرَارََة،َفَماَت  

يف اجملتموع املسولم واملتخلفو  عون األوضواع فهذ  األخبار يف جمملعها تشْي إىل تلك احلال  اليت كانحل واقع  
الووويت كانوووحل قائمووو  يف املدينووو  قبووول ا سوووالم وكوووذلك عووون التصووولرات الووويت   تكووون قووود حسووومحل يف قضوووي  
العالقات الويت ميكون أن تقولم بوني ا؟ماعو  املسولم  واليهولق والويت   ميكون أن تقولم ..غوْي أن الوذي يلفوحل 

اوووئ ذكووور يف اللقووووائع للنصوووارى ..ولكووون الوووونا امووول اليهوووولق النظووور أووووا كلهووووا تتحووودّ عووون اليهوووولق،و  
بصوودق إقاموو  تصوولر قائووم وعالقوو  قائموو  وأوضوواع قائموو  بووني ا؟ماعوو  املسوولم  وسووائر  والنصوارى ..ذلووك أنووه

ا؟ماعات األخرى،سلاء من أهل الكتواب أو مون املشوركني )كموا سويجكء يف سويا  هوذا الودرس( ..وموع 
لمني عون ملاقو  النصوارى يف مجلتهوا يف العهود النبلي،وموع إكوارة القورآن اختال  ملاق  اليهولق مون املسو

                                                 
 ( ط، املغرب.صحي  مرسل498( وسْية ابن إسحا  برقم )134/  3) -قار نيب   -تفسْي ابن كثْي  - 747
( ط، املغرب.وانظر:السوووووْية النبليوووو   بووووون هشوووووام 499( وسووووْية ابووووون إسوووووحا  بوووورقم )134/  3) -قار نيبووووو   -تفسووووْي ابووووون كثووووْي  - 748
 ( صحي  مرسل397، 10/396( وتفسْي الطثي )2/49)

 صحي -22101( 21758()802/  7) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 749
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لََتِجووَدنَّ َأَكوودَّ النَّوواِس َعووداَوة  لِلَّووِذيَن »الكوورمي يف ملضووع آخوور موون السوولرة إىل هووذا ا خووتال  يف قللووه تعوواىل:
..مووع هووذا « لَّووِذيَن آَمنُوولا الَّووِذيَن قوواُللا:ِإانَّ َنصووارى ..إخلآَمنُوولا اْليَوُهوولَق َوالَّووِذيَن َأْكوورَُكلا،َولََتِجَدنَّ أَقْوووَرَّبُْم َمووَلقَّة  لِ 

كمووا يسوولي الوونا القوواقم   -ا خووتال  الووذي كووان يلمووذا ،فإن الوونا هنووا يسوولي بووني اليهوولق والنصووارى 
بيوونهم مجيعووا وبووني الكفووار ..فيمووا حووتا بقضووي  انالفوو  والل ء.ذلووك أن هووذ  القضووي  ترتكووز علووى قاعوودة 

:أن لوووويك للمسوووولم و ء و  حلوووو  إ  مووووع املسوووولم ولوووويك للمسوووولم و ء إ  ّلِل ولرسوووولله أخوووورى تبتوووو .هك
وللجماع  املسلم  ..ويستلي بعد ذلوك كول الفور  يف هوذا األمور ..مهموا اختلفوحل مولاقفهم مون املسولمني 

 يف بعخ الظرو  ..
 ،كان علمووه   الصووارمماعوو  املسوولم  هووذ  القاعوودة العاموو  احلازموووهوول يضووع للج -سووبحانه  -علووى أن اّلِل 

مالبسووواهتا امللقلتووو  ..وقووود ألهووور و  - -يتنووواول الزموووان كلوووه،  تلوووك الفووو ة اااصووو  مووون حيووواة رسووولل اّلِل 
ن األرم   يكوو عظووم بقوواعمالتوواري  اللاقووع فيمووا بعوود أن عووداء النصووارى هلووذا الوودين وللجماعوو  املسوولم  يف 

ال سوووون اسووووتقبالعوووورب ونصووووارى مصوووور يف ح أقوووول موووون عووووداء اليهوووولق ..وإذا حنوووون اسووووتثنينا ملقوووو  نصووووارى
ن ن احتكووحل بووه موولووه منووذ أكا سووالم،فإننا ْنوود الرقعوو  النصووراني  يف الغرب،قوود محلووحل لإلسووالم يف  رحهووا  

زموان  حوَّت  هم يف أيالعداوة والضغن،وكنحل عليه من احلرب والكيد،ما   يف   عن حرب اليهولق وكيود
ك أكوود حووراب ت فووإذا هووين املسوولمني واسووتقبال ا سووالم،عاقاحلبشوو  الوويت أحسوون عاهلهووا اسووتقبال املهوواجر 

 على ا سالم واملسلمني من كل أحد   ااريها يف هذا إ  اليهلق ..
اقووع الفوو ة و له.فلضووع للمسوولم هووذ  القاعوودة العاموو .بغخ النظوور عوون كيعلووم األموور   -سووبحانه  -وكووان اّلِل 

نووا عوخ األحيوان هبثلهوا يف متو   وبغوخ النظور عموا يقوع الويت كوان هوذا القورآن يتنوزل فيهوا ومالبسواهتا امللقل 
 وهنا  إىل آخر الزمان.

حل احلورب يلقولن مون عنو -سولا مون ا سوالم يف كوكء ولول أووم لي -وما يزال ا سوالم والوذين يتصوفلن بوه 
قولل اّلِل  ،موا يصود املشبلب  عليهم وعلى عقيدهتم من اليهلق والنصارى يف كل مكوان علوى سوط  األرم

 موووور   رّبووووم هلم.بوووول لن بنصوووويح ..ومووووا ُيووووتم أن يتوووودرع املسوووولملن اللاعوووو« بَوْعُضووووُهْم أَْولِيوووواُء بَوْعووووخ  »تعوووواىل:
 يرفوع  ل معسوكر آخور رسولله،وكو ا؟ازم،وويه القانع وقضائه احلاسم يف املفاصول  الكاملو  بوني أوليواء اّلِل 

 راي  اّلِل ورسلله ..
 الواء والبراء في ا سالا عل  أساس المقيد 

انن لعووداء   يكوول لل ء واإن ا سووالم يكلوو  املسوولم أن يقوويم عالقاتووه ابلنوواس مجيعووا علووى أسوواس العقيوودة.فا
 وهول التناصور -ء قولم الول ييف تصلر املسلم ويف حركته علوى السولاء إ  يف العقيودة ..ومون مث   ميكون أن 

  -مووثال  أمووام ا حلوواق عقيوودة ..و  حووَّتلم وغووْي املسوولم إذ أومووا   ميكوون أن يتناصوورا يف جمووال البووني املسوو -
سووواس ان ولووويك بينهموووا أوكيووو  يتناصووور  -كموووا يتصووولر بعوووخ السوووذج منوووا وبعوووخ مووون   يقووورأون القووورآن  

 مش   يتناصران عليهف
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ون أن الودين  ..يتصولر  إن بعخ من   يقرأون القورآن،و  يعرفولن حقيقو  ا سوالم وبعوخ املخودوعني أيضوا
 حلاق.يف وجه ا   ملته« التدين»له إحلاق  وأنه ميكن إذن أن يق  كله قين  كما أن ا حلاق ك

 ألن ا حلاق ينكر الدين كله،وُيارب التدين على ا نال  ..
 توووذو يالم.و  ولكووون األمووور لووويك كوووذلك يف التصووولر ا سوووالمك و  يف حوووك املسووولم الوووذي يتوووذو  ا سووو

 النظام ا سالمك. ا سالم إ  من ذخذ  عقيدة،وحرك  ّبذ  العقيدة، قام 
ن يوو.ولوويك هنووا  ق.إن األموور يف التصوولر ا سووالمك ويف حووك املسوولم واضوو  حموودق ..الوودين هوول ا سووالم 

« ْسووووووالمُ  اّللَِّ اْ ِ ِإنَّ الووووودِِيَن ِعْنوووووودَ »لل:يقووووولل هووووووذا.يق -سووووووبحانه  -غوووووْي  يعوووووو   بوووووه ا سووووووالم ..ألن اّلِل 
ْسووالِم ِقينوو»..ويقوولل: تَووِ  َغووْْيَ اْ ِ  يعوود هنووا  قيوون   - - عوود رسووال  حمموود..وب« هُ ا  فَولَووْن يُوْقبَووَل ِمْنووَوَمووْن يَوبوْ

موا كوان يقبول قبول و  - -د ..يف صلرته الويت جواء ّبوا حممو« ا سالم»يرضا  اّلِل ويقبله من أحد إ  هذا 
عليووووه  عثوووو  عيسووووىببعثوووو  حمموووود موووون النصووووارى   يعوووود اهلن يقبل.كمووووا أن مووووا كووووان يقبوووول موووون اليهوووولق قبوووول 

  يعد يقبل منهم بعد بعثته ..الِسالم، 
يك معنوا  أن اّلِل يقبول مونهم موا هوم لو - -عد بعث  حممود ب -ن أهل الكتاب م -ووجلق يهلق ونصارى 

ال بعوود بعثتووه فوو ْي ..أموواعليووه أو يعوو   هلووم  وووم علووى قيوون إهلووك ..لقوود كووان ذلووك قبوول بعثوو  الرسوولل األخوو
 ا سالم ..وهذا موا يونا عليوه القورآن نصوا غوْي قابول  إ - التصلر ا سالمك ويف حك املسلم يف -قين 

 للتأويل ..
ولكووون هوووذا « يف الووودين   إكووورا »إن ا سوووالم   يكووورههم علوووى تووور  معتقوووداهتم واعتنوووا  ا سوووالم ..ألنوووه 

 « ..قين»ويراهم على « قينا»ليك معنا  أنه يع    ا هم عليه 
..وهنوا   ل ا سوالمهو« قيون»وجه ا حلاق  هنا   ومن مث فليك هنا  جبه  تدين يق  معها ا سالم يف

و عقيووودة ا حمرفووو ،أهووول غوووْي ا سوووالم ..مث يكووولن هوووذا الالقيووون ..عقيووودة أصووولها  ووواوي ولكنهووو«   قيووون»
ا مووع هوا ختتلو  كلهولها.ولكنكأصولها ويوب ابقيو  علوى وينيتهووا.أو إحلواقا ينكور األقاين ..ختتلو  فيموا بينهووا  

 ا سالم و  و ء ...ا سالم.و  حل  بينها وبني 
 يف مووا   يوويذو  -كمووا سووب    -واملسوولم يتعاموول مووع أهوول الكتوواب هووي ء وهوول مطالووه إبحسووان معوواملتهم 

أو  هوووووك فووووويمن تعتقووووود  للهيووووو  املسوووووي علوووووى خوووووال  فق -الووووودين ويبوووووا  لوووووه أن يتوووووزوج انصووووونات مووووونهن 
  يوول النكووا  عاموواألخوذ  بوودأ هل حووَّت مووعو  -بنلتوه،وفيمن تعتقوود التثليووة أهووك كتابيوو  هول أم مشوورك  هوورم 

لم اعوو ا  املسوو ك معناهووا..فووإن حسوون املعاملوو  وجوولاز النكووا ،ليك معناهووا الوول ء والتناصوور يف الوودين ولووي
ل قيوون يقبلووه اّلِل ويسووتطيع ا سووالم أن يقوو  معووه يف هوو - -عوود بعثوو  حمموود ب - ن قيوون أهوول الكتوواب 

يصووح  لكمووا جوواء   جوواء ليصووح  اعتقوواقات أهوول الكتووابجبهوو  واحوودة ملقاوموو  ا حلوواق  إن ا سووالم قوود 
 اعتقاقات املشركني واللينيني سلاء.
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يهولق .وملوا فهوم اللنواس مجيعااالذي   يقبل اّلِل غْي  مون « الدين»وقعاهم إىل ا سالم مجيعا،ألن هذا هل 
ىل إّلِل يوووودعلهم مي  ن اأوووووم غووووْي موووودعلين إىل ا سووووالم،وكث علوووويهم أن يوووودعلا إليووووه،جاّبهم القوووورآن الكوووور 

ما يووودعل  سوووالم،كا سوووالم،فإن تللووولا عنوووه فهوووم كوووافرون  واملسووولم مكلووو  أن يووودعل أهووول الكتووواب إىل ا
سووووالم.ألن ء علووووى ا امللحووودين والوووولينيني سوووولاء.وهل غووووْي مووووأذون يف أن يكوووور  أحوووودا موووون هووووي ء و  هووووي 

  مثرة له. ل كذلك هك عنه،هالعقائد   تنشأ يف الضمائر اب كرا .فا كرا  يف الدين فل  أنه من
ل قيون يقبلوه اّلِل ..مث هو - -عود بعثو  حممود ب -و  يستقيم أن يع   املسلم  ن موا عليوه أهول الكتواب 

احود هول أنوه و لوى أسواس عيدعلهم مع ذلك إىل ا سالم  ..إنه   يكولن مكلفوا بودعلهتم إىل ا سوالم إ  
  الدين.  يع    ن ما هم عليه قين.وأنه يدعلهم إىل

يف  لتمكوني للودينلو تناصور وإذا تقررت هذ  البديهي ،فإنه   يكلن منطقيا مع عقيدته إذا قخل يف و ء أ
 األرم،مع من   يدين اب سالم.
ي  حيوو  أوووا قضووركيوو   مون انإميانيوو .كما أوووا قضوي  تنظيميوو  ح اعتقاقيوو  إن هوذ  القضووي  يف ا سووالم قضوي  

 النصووولص ابلرجلع إىلاألمووور قووود صوووار واضوووحا ّبوووذا البيوووان الوووذي أسووولفنا ،و  حنسوووه أن اعتقاقيووو  إميانيووو  
 القرآني  القانع  بعدم قيام و ء بني املسلمني وأهل الكتاب.

ىل غوك أن يتجوه إكلوه ينب  ومن انحي  أوا قضي  تنظيمي  حركي  األمر واض  كذلك ..فإذا كان سوعك املويمن
كوووول ب - -الوووذي يووونا عليوووه ا سوووالم كمووووا جووواء بوووه حممووود  هووول املوووونهجو  -إقامووو  مووونهج اّلِل يف احليووواة 

يتعواون  ن إذن أنتفصيالت وجلانه هذا املنهج،وهك تشومل كول نشواط ا نسوان يف احليواة ..فكيو  ميكو
 سووعيه إىل ن يتجووه يفاملسوولم يف هووذا السووعك مووع موون   يوويمن اب سووالم قينووا ومنهجووا ونظامووا وكووريع  وموو

إذ  -إلسوووالم وأهدافوووه فهوووك علوووى األقووول ليسوووحل أهووودا  ا سوووالم معاقيووو  ل إن   تكووون -أهووودا  أخووورى 
  والَّوووِذينَ » -صووواحلا  ا سووالم   يعووو   ّبووود  و  عمووول   يقووولم علوووى أسووواس العقيووودة مهموووا بووودا يف ذاتوووه

 « ..اِص   عيَوْلم   َكَفُروا ِبَرّبِِِْم أَْعماهُلُْم َكَرماق  اْكَتدَّْت بِِه الرِِيُ  يف 
 السووعك يفيوو  جزئيو  أأن حلوا سوعيه كلووه لإلسوالم ..و  يتصوولر إمكوان انفصوال وا سوالم يكلو  املسوولم 

الم ونبيعووو  يعووو  ا سووواليووولمك يف حيووواة املسووولم عووون ا سوووالم ..  يتصووولر إمكوووان هوووذا إ  مووون   يعووور  نب
ع تعواون فيهوا موميكون ال املنهج ا سالمك ..و  يتصولر أن هنوا  جلانوه يف احليواة خارجو  عون هوذا املونهج

لووى مووا يطلبووه ع كتابووه عوواقي ا سووالم،أو   يرضووى موون املسوولم إ  أن يوو   إسووالمه،كما نووا اّلِل يفموون ي
حال  عمليوو  هنووا  اسووت كمووا أن  اعتقاقيوو  اليهوولق والنصووارى موون املسوولم لْيضوولا عنووه  ..إن هنووا  اسووتحال  

 على السلاء ..
اجتهوواق  يف و سووارعته م موورم،عن مولقوود كووان اعتووذار عبوود اّلِل بوون أيب بوون سووللل،وهل موون الووذين يف قلوولّب

دور علينوووا خشوووى أن توووالووول ء ليهلق،وا ستمسوووا   لفوووه معهوووا،هك قللوووه:إنب رجووول أخشوووى الووودوائر  إين أ
 ضع  ا ميان القله و  الدوائر وأن تصيبنا الشدة،وأن تنزل بنا الضائق  ..وهذ  احلج  هك عالم  مرم
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 ن.ولكووون حجووو  ابووورة لوووه .مثوووْي  ضوووالل ،كما أنوووه عبوووة   فوووالل  هووول اّلِل والناصووور هووول اّلِل وا ستنصوووار بغووو
ر  لووه،  يوودسووللل،هك حجوو  كوول بوون سووللل علووى موودار الزمووان وتصوولر  هوول تصوولر كوول منوواف  مووريخ الق

دا.ألنوه قلوه نهم موا بحقيق  ا ميان ..وكوذلك نفور قلوه عبواقة بون الصوامحل مون و ء يهولق بعود موا بودا مو
  بون أيب بونعبد اّللِ  لقا  وضم عليه صدر  وعخ عليه ابلنلاجذميمن فخلع و ء اليهلق وقذ  به،حية ت

 سللل 
 ال  قوائم علوىذا ا خوتهإوما وجان رتلفان،انك ان عن تصلرين رتلفني،وعن كعلرين متباينني،ومثل  

 مدار الزمان بني قله ميمن وقله   يعر  ا ميان 
و    اعتقوووواقهمّللِ حلصوووولن  املنووووافقني الووووذين  ويهوووودق القوووورآن املستنصوووورين  عووووداء قينهم،املتووووألبني عليهم،

ن شو  املسوتلر موقو  أو يكو ءهم و  اعتماقهم ..يهدقهم برجواء الفوت  أو أمور اّلِل الوذي يفصول يف املل 
ُ أَْن َذْيتَ اِبْلَفوووووووووْتِ  أَْو أَْمووووووووور  ِموووووووووْن ِعنْ »:النفوووووووووا  ِهْم ِسووووووووولوووووووووى موووووووووا َأَسوووووووووُروا يف أَنْوفُ ْصوووووووووِبُحلا عَ ِدِ ،فَويُ فَوَعَسوووووووووى اّللَّ
نود جموكء أمور عفوت  مكو  أو كوان الفوت   عو  الفصول أو  سلاء كوان هول -عند الفت   -وعندئذ «.انِقِمنيَ 
نفوا  نصوارى وعلوى اللذين يف قللّبم مرم،على املسارع  وا جتهاق يف و ء اليهلق والايندم أول ك  -اّلِل 

موون النفووا   نلا فيووهتنكرون مووا كوواالووذي انكشوو  أمر ،وعندئووذ يعجووه الووذين آمنوولا موون حووال املنافقني،ويسوو
 وما صاروا إليه من ااسران 

ُوووْم َلَمَعُكوووْمف َحِبطَووواِوِْم إِ ْهوووَد أمَْيوووجَ َويَوُقووولُل الَّوووِذيَن آَمُنلا:أَهوووُي ِء الَّوووِذيَن أَْقَسوووُملا اِبّللَِّ »  حْل أَْعماهُلُْم،فََأْصوووَبُحلا وَّ
 « ..خاِسرِيَن 

ّلِل قووائم اوعود مون  ااي،وحبطوحل أعمال،وخسورت ف وات.وحنن علوىولقود جواء اّلِل ابلفوت  يلما،وتكشوفحل نل 
 ا وعينوووا مووونهجحووود .وكلمو  ن اوووكء الفت ،كلموووا استمسوووكنا بعوووروة اّلِل وحووود  وكلموووا أخلصووونا الووول ء ّلِل 

نووا وليووا إ  لهووه.فلم نتخووذ  وتلجياّلِل،وأقمنوا عليووه تصوولراتنا وأوضوواعنا.وكلما هركنووا يف املعركوو  علوى هوودى اّللِ 
 ورسلله والذين آمنلا .. اّللِ 

 ص ات الاين ينصرون دين هللا ال ديرين بالواية 54الدرس الثاني:

أن  ى،وأن ُيوووذرواوالنصوووار  وإذ ينتهوووك السووويا  مووون النوووداء األول للوووذين آمنووولا،أن ينتهووولا عووون مووولا ة اليهووولق
يرسووول  -دون ون أو   يقصووووهوووم   يشوووعر  -يصوووْيوا مووونهم ابلووول ء هلوووم،وأن يرتووودوا بوووذلك عووون ا سوووالم 

 د اّللِ  نووه لوويك عنوو -أو بسوولا  موون األسووباب  ّبووذا الوول ء -ابلنووداء الثاين،يهوودق موون يرتوود موونهم عوون قينووه 
صووور  اّلِل،إن ين ن يف علوومبشووكء،وليك  عجووز اّلِل و  ضوووار بدينووه،وأن لووودين اّلِل أوليوواء وانصوورين مووودخري

مجيلو   مالمو  حمببو  دينوه،وهكلخرة يف علوم اّلِل هي ء اىء ّبي ء.ويصلر مالم  هذ  العصب  املختارة املد
 وضي  .

ويبووني جهوو  الوول ء اللحيوودة الوويت يتجووه إليهووا املسوولم بل ئووه.وحتم هووذا النووداء بتقريوور النهايوو  انتلموو  للمعركوو  
اي  »الوويت حلضووها حووزب اّلِل مووع األحووزاب  والوويت يتمتووع ّبووا موون حلصوولن و ءهووم ّلِل ولرسوولله وللموويمنني:
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ووبُوُهْم َوُيُُِبلنَُه،أَِذلَّووأَيوُ  ُ بَِقووْلم  ُيُِ    َعلَووى اْلُمووْيِمِننَي أَِعووزَّة  َهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َمووْن يَوْرتَوودَّ ِمووْنُكْم َعووْن ِقينِووِه َفَسووْلَ  َذْيت اّللَّ
.ذلِوووَك َفْضوووُل  ُ واِسوووع  َعلَوووى اْلكاِفرِيَن،ُااِهوووُدوَن يف َسوووِبيِل اّللَِّ َو  َحووواُفلَن َلْلَموووَ   ئِم  اّللَِّ يُوْيتِيوووِه َموووْن َيشووواُء َواّللَّ

ُ َوَرُسللُُه َوالَِّذيَن آَمُنلا الَّوِذيَن يُِقيُمولَن الصَّوالَة َويُوْيتُولَن الزَّكواَة َوُهو ا َولُِيُكُم اّللَّ َ َعِليم .ِإ َّ ْم راِكعُولَن.َوَمْن يَوتَووَللَّ اّللَّ
 « ..اّللَِّ ُهُم اْلغالُِبلنَ  َوَرُسلَلُه َوالَِّذيَن آَمُنلا فَِإنَّ ِحْزبَ 

 -ابتووداء  -ينصوور   -لرة.ويف هووذا املقووام علووى هووذ  الصوو -إن هتديود موون يرتوود عوون قينووه موون الووذين آمنوولا 
ن مووموون اعتبووار   د مووا سووب إىل الوورب  بووني موولا ة اليهوولق والنصووارى وبووني ا رتووداق عوون ا سالم.وخباصوو  بعوو

ُْم َوَموْن يَوتَوولَ »سلم  منضوما إلويهم:يتل هم واحدا منهم،منسلخا من ا؟ماع  امل ُهمْ ْنُكْم فَإِ ِموهلَّ ..وعلوى « نَّوُه ِمونوْ
لك ل علووى هووذا كوووذول ..يوودهووذا ا عتبووار  يكوولن هووذا النوووداء الثوواين يف السوويا  تلكيوودا وتقريوورا للنوووداء األ

ب هووووول الكتووووواأالنوووووداء الثالوووووة الوووووذي يلوووووك هوووووذا النوووووداء والسووووويا ،وهل منصوووووه علوووووى النهوووووك عووووون مووووولا ة 
يف  فرقو  ا سوالمتلاء،وأن ار،امع بينهم على هوذا النحل،الوذي يفيود أن مولا هتم كمولا ة الكفوار سووالكف

  ء ..دخل فيها الل خرى   ياملعامل  بني أهل الكتاب والكفار،  تتعل  بقضي  الل ء،إ ا هك يف ك لن أ
ُبلنَُه،أَِذلَّ   َعَلى اْلُمْيِمِننَي أَِعوزَّة   بَِقْلم  ُيُِبُوُهْم َوُيُِ يت اّللَُّ ْلَ  ذَْ ،َفسَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا َمْن يَوْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِقيِنهِ »

.ذلِوووَك َفْضوووَ   ئِ َعلَوووى اْلكاِفرِيَن،ُااِهوووُدوَن يف َسوووِبيِل اّللَِّ َو  َحووواُفلَن َلْلَمووو ُ واِسوووع   ُل اّللَِّ يُوْيتِيوووِه َمووونْ م  َيشووواُء َواّللَّ
 « ..َعِليم  

لطانه يف رم،واكوووني سووو يف األإن اختيوووار اّلِل للعصوووب  امليمنووو ،لتكلن أقاة القووودر ا هلوووك يف إقووورار قيووون اّللِ 
 هقيو  الصوال حلاهلم،و حياة البشور،وهكيم منهجوه يف أوضواعهم وأنظمتهم،وتنفيوذ كوريعته يف أقضويتهم وأ

مور هول نهولم ّبوذا األتيوار للهذا ا خ وااْي والطهارة والنماء يف األرم بذلك املنهج وّبذ  الشريع  ..إن
نوه ع غوب ّللِ .فهول وذا .وا.جمرق فضل اّلِل ومنته.فمن كاء أن يرفخ هذا الفضل وأن ُيرم نفسه هوذ  املنو  

 عن العاملني.واّلِل حتار من عباق  من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم.و  -
يبوووو  بحوضووووي   جذابوووو  لسوووومات قليوووو  املالم ،والصوووولرة الوووويت ير هووووا للعصووووب  املختووووارة هنا،صوووولرة واضووووح  ا

ُ بَِقْلم  ُيُِبُوُهْم َوُيُُِبلنَهُ »للقللب:  .« .َفَسْلَ  َذْيت اّللَّ
ر  الرفوا  املشو ي اللطيو فاحله والرضى املتباقل هل الصل  بينهم وبني رّبوم ..احلوه ..هوذا الورو  السوار 

 لرائ  البشلش ..هل الذي يرب  القلم برّبم اللقوق.
بصووفاته كمووا  -سووبحانه  -اّلِل لعبوود موون عبيوود ،أمر   يقوودر علووى إقرا  قيمتووه إ  موون يعوور  اّلِل وحووه 

وصو  نفسوه،وإ  مون وجود إيقواع هوذ  الصووفات يف حسوه ونفسوه وكوعلر  وكينلنتوه كلهوا ..أجول   يقوودر 
ذا الكولن حقيق  هذا العطاء إ  الذي يعر  حقيق  املعطك ..الذي يعر  من هل اّلِل ..مون هول صوانع هو

اهلائل،وصانع ا نسان الذي يلخوا الكولن وهول جورم صوغْي  مون هول يف عظمتوه.ومن هول يف قدرتوه.ومن 
هوول يف تفوورق .ومن هوول يف ملكلتووه ..موون هوول وموون هووذا العبوود الووذي يتفضوول اّلِل عليووه منووه ابحلووه ..والعبوود 

ول واهلخوووور والظوووواهر وهوووول ا؟ليوووول العظيم،احلووووك الوووودائم،األز  األبوووودي،األ -سووووبحانه  -موووون صوووونع يديووووه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1264 

والبانن.وحووه العبوود لربووه نعموو  هلووذا العبوود   يوودركها كووذلك إ  موون ذاقهووا ..وإذا كووان حووه اّلِل لعبوود موون 
عبيوود  أموورا هووائال عظيما،وفضووال غووامرا جزيال،فووإن إنعووام اّلِل علووى العبوود ّبدايتووه حلبووه وتعريفووه هووذا املووذا  

ه كلهوا و  كوبيه ..هول إنعوام هائول عظويم ..وفضول غوامر ا؟ميل الفريد،الذي   نظوْي لوه يف موذاقات احلو
 جزيل.

وإذا كووان حووه اّلِل لعبوود موون عبيوود  أموورا فوول  التعبووْي أن يصووفه،فإن حووه العبوود لربووه أموور قلمووا اسووتطاعحل 
العبووارة أن تصوولر  إ  يف فلتووات قليلوو  موون كووالم انبووني ..وهووذا هوول البوواب الووذي تفوول  فيووه اللاصووللن موون 

وهووم قليوول مووون بووني ذلووك احلشووود الووذي يلووبك مسووول  التصوول  ويعووور  يف  -اققني رجووال التصوول  الصووو
و  زالحل أبيات رابع  العدوي  تنقل إىل حسك موذاقها الصواق  هلوذا احلوه الفريود،وهك  -سجلهم الطليل 

 :750تقلل 
 فليتك هلل واحلياة مريرة ...و ليتك ترضى واألانم غضاب 

 بني العاملني خرابوليحل الذي بيب وبينك عامر ...و بيب و 
 إذا ص  منك اللق فالكل هني ...و كل الذي فل  ال اب تراب

 لجولق ويسوري يف هوذا اليفوهذا احله من ا؟ليل للعبد من العبيد،واحله من العبد للمنعم املتفضل،يشيع 
غمران للجوولق،ويهووذا الكوولن العريخ،وينطبووع يف كوول حووك ويف كوول كووكء،فإذا هوول جوول ولوول يغمووران هووذا ا

 لق ا نساين كله  ثال يف ذلك العبد انه انبلب ..اللج
ابرة عودة و  فلتو  مرة واحو والتصلر ا سالمك يرب  بني امليمن وربه ّبذا الرابط العجيه احلبيه ..وليسحل

ُم ِت َسووَيْجَعُل هَلُووا الصَّوواحِلاَعِملُوول وَ ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا »..إ ووا هوول أصوول وحقيقوو  وعنصوور يف هووذا التصوولر أصوويل:
 فَوووِإيِنِ َقرِيوووه  ذا َسوووأََلَك ِعبووواِقي َعوووبِِ َوإِ « ..»وقُ  الْوووَلقُ َوُهوووَل اْلَغُفووولرُ « ..»ِإنَّ َريبِِ َرِحووويم  َوُقوق  « ..»الووورَّمْحُن ُوق ا

اِع ِإذا َقعانِ  وُتْم هُِبُوقُو« ..»ب وا ّللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنلا َأَكوُد حُ « ..»أُِجيُه َقْعَلَة الدَّ َ فَواتَِّبُعلين ُُيْبِوْبُكُم  لنَ ْل:ِإْن ُكنوْ اّللَّ
 ..وغْيها كثْي ...« اّللَُّ 

 قو  بوني اّللِ صولر العالوعجبا لقلم ميرون على هوذا كلوه،ليقلللا:إن التصولر ا سوالمك تصولر جوا  عني ،ي
  ابوون اّلِل عوول املسوويوا نسووان عالقوو  قهوور وقسوور،وعذاب وعقوواب،وجفلة وانقطوواع ...  كالتصوولر الووذي ا

قيقوو  ح الفصوول بووني سووالمك يفلم ا لووه،فْيب  بووني اّلِل والنوواس،يف هووذا ا زقواج  إن نصوواع  التصوولر ا وأقنوو
ا عالقو  لرمحو  كموا أووعالقو  ا األللهي  وحقيق  العبلقي ،  عف  ذلك الندى احلبيه،بني اّلِل والعبيد،فهك
لر ه ..إنووه التصوو  التنزيووأوووا عالقووالعوودل،وهك عالقوو  الوولق كمووا أوووا عالقوو  التجريوود،وهك عالقوو  احلووه كمووا 
 الكامل الشامل لكل حاجات الكينلن  البشري  يف عالقتها برب العاملني.

                                                 
( ومجيع قواويون 246/  77) -األبيات نسبحل لشعراء عدة انظر:مجيع قواوين الشعر العرىب على مر العصلر و حمتلايت ملقع أقب  - 750

فوو  الطيووه موون ( ون98/  1) -زهوور األكووم يف األمثووال و احلكووم و ( 104/  79) -أقب الشووعر العوورىب علووى موور العصوولر و حمتوولايت ملقووع 
 (611/  2) -غصن األندلك الرنيه 
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ويطلوو  « لنَوهُ ُيُِوبُوُهْم َوُيُِبُ »ا العجيوه:يورق ذلوك الون -ب  امليمنو  املختوارة هلوذا الودين يف صوف  العصو -وهنوا 
كووواعرا أنوووه ء الشا .وهووول يضوووطلع ّبوووذا العوووهكوووحنته كلهوووا يف هوووذا ا؟ل،الوووذي ُيتووواج إليوووه القلوووه امليمن،

 ا ختيار والتفضل والقرىب من املنعم ا؟ليل ..
 « ..أَِذلَّ   َعَلى اْلُمْيِمِننيَ »مث ميضك السيا  يعرم بقي  السمات:

   صعه.و ِك عليه وهك صف  مأخلذة من الطلاعي  واليسر واللني ..فامليمن ذللل للميمن ..غْي عص
 جيه ..   وقوق ..وهذ  هك الذل  للميمنني.هني لني ..ميسر مست

ك   وختلووو  الووونفيووول التكلووووموووا يف الذلووو  للمووويمنني مووون مذلووو  و  مهانووو .إ ا هوووك األخلة،ترفوووع احللاجز،وتز 
 ابلنفك،فال يبقى فيها ما يستعصك وما ُيتجز قون اهلخرين.

حووني  خيووه.فأماأعلووى إن حساسووي  الفوورق بذاتووه متحلصوول  متحيووزة هووك الوويت ععلووه مشلسووا عصوويا كووحيحا 
 يف نفسوه هلو.ومواذا يبقوى .حل  نفسه بنفلس العصب  امليمن  معه،فلن اد فيهوا موا مينعوه وموا يستعصوك بوه 

 قا لنهف ينهم ويتقووم،وقد اجتمعلا يف اّلِل إخلاان ُيبهم وُيبلنه،ويشيع هذا احله العللي ب
لضوع ..إووا اصوائا هنوا ما..وهلوذ   اس وإابء واسوتعالء..فيهم على الكافرين مشو« أَِعزَّة  َعَلى اْلكاِفرِينَ » 

هووا يف يت يقفوولن هتلرايوو  الووليسووحل العووزة للووذات،و  ا سووتعالء للنفك.إ ووا هووك العووزة للعقيدة،وا سووتعالء ل
هوم لخوْي الوذي معهلخورين لاملاجه  الكافرين.إوا الثق   ن موا معهوم هول ااوْي،وأن قورهوم هول أن يطلعولا 

  ك الثقوو  بغلبووين  مث هووهلخوورين ألنفسووهم و  أن يطلعوولا أنفسووهم لآلخوورين ومووا عنوود اهلخوور   أن يطلعوولا ا
.فهووم .اب ا؟اهليوو  علووى أحووز  قيوون اّلِل علووى قيوون اهلوولى وبغلبوو  قوولة اّلِل علووى تلووك القوولى وبغلبوو  حووزب اّللِ 

 األعللن حَّت وهم ينهزملن يف بعخ املعار ،يف أيناء الطري  الطليل ..
رار مووووووووونهج اّلِل يف يل اّلِل، قوووووووووهووووووووواق يف سوووووووووب..فا؟«  َسوووووووووِبيِل اّللَِّ َو  َحووووووووواُفلَن َلْلَموووووووووَ   ئِوووووووووم  ُااِهوووووووووُدوَن يف »

هوك مواء للنواس ..ال  والناألرم،وإعالن سلطانه على البشر،وهكيم كريعته يف احلياة،لتحقي  ااْي والص
 صف  العصب  امليمن  اليت حتارها اّلِل ليصنع ّبا يف األرم ما يريد ..

 و  يف سوووبيل يل ونوونهموهووم ااهوودون يف سووبيل اّلِل   يف سووبيل أنفسوووهم و  يف سووبيل قوولمهم و  يف سووب
عوون   للبشوور عاموو قي  ااووْيجنسووهم ..يف سووبيل اّلِل.لتحقيوو  موونهج اّلِل،وتقريوور سوولطانه،وتنفيذ كووريعته،وه

 بيل اّلِل بوالسو ويف ل ّللِ هذا الطريو  ..ولويك هلوم يف هوذا األمور كوكء،وليك ألنفسوهم مون هوذا حج،إ وا هو
 كريك ..

وهم ااهدون يف سبيل اّلِل و  حافلن للم   ئوم ..وفويم ااول  مون لولم النواس،وهم قود ضومنلا حوه رب 
النواسف وفوويم اللقول  عنوود مووألل  النواس،وعر  ا؟يل،ومتعووار  ا؟اهليوو ،وهم يتبعولن سوون  اّلِل،ويعرضوولن 

من يستمد مقاييسه وأحكاموه مون أهولاء النواس ومون يسوتمد علنوه  منهج اّلِل للحياةف إ ا حشى للم الناس
 وموودق  موون عنوود النوواس أمووا موون يرجووع إىل موولازين اّلِل ومقاييسووه وقيمووه ليجعلهووا تسوويطر علووى أهوولاء النوواس
وكوووووهلاهتم وقووووويمهم وأموووووا مووووون يسوووووتمد قلتوووووه وعزتوووووه مووووون قووووولة اّلِل وعزتوووووه،فما يبوووووا  موووووا يقووووولل النووووواس وموووووا 
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هوووي ء النووواس « حضوووارة»النووواس موووا كوووانلا وكائنوووا واقوووع هوووي ء النووواس موووا كان،وكائنووو  يفعللن.كائنوووا هوووي ء 
 وعلمهم ويقافتهم ما تكلن 

تخوذ  يالنواس وملوا  طل  عليوهإننا حنسه حسااب ملا يقلل النواس وملوا يفعول النواس وملوا ميلوك النواس وملوا يصو 
ذي اووه أن ألصوول الووو نسووهل عوون االنوواس يف واقووع حيوواهتم موون قوويم واعتبووار ات وموولازين ..ألننووا نغفوول أ

الفووه حلوو  وكوول مووا خل وحوود  انرجووع إليووه يف الوولزن والقيوواس والتقوولمي ..إنووه موونهج اّلِل وكووريعته وحكمووه ..فهوو
حل قيمووو  أي إنووه ليسوو فهوول ابنوول ولوول كووان عووور  ماليووني املاليني،ولوول أقرتووه األجيووال يف عشووورات القوورون 

ن نقلنه،ويعيشول لبشور يعتاملجولق وأنوه واقوع وأن ماليوني  وضع،أو أي عر ،أو أي تقليد،أو أي  قيم  ..أنوه
 به،ويتخذونه قاعدة حياهتم ..فهذا ميزان   يع   به التصلر ا سالمك.

وحود   -منوه  ،الوذيإ ا قيمو  أي وضوع،وأي عور ،وأي تقليد،وأيو  قيمو ،أن يكولن هلوا أصول يف مونهج اّللِ 
 تستمد القيم وامللازين .. -

 .. ني املختارين  امليمنامليمن  يف سبيل اّلِل و  ختا  للم   ئم ..فهذ    ومن هنا عاهد العصب 
ابعهم لويت اعلهوا نواالسومات  مث إن ذلك ا ختيار من اّلِل،وذلك احله املتباقل بينه وبني املختارين،وتلك

ل ضووووف.ذلووووك كلووووه موووون وعنلاوم،وهووووذا ا نم نووووان إىل اّلِل يف نفلسهم،والسووووْي علووووى هوووودا  يف جهوووواقهم .
ُ واِسع  َعلِ »:اّللِ  طك عون علوم ..وموا أوسوع هوذا ك عن سع ،ويعيعط«.يم  ذِلَك َفْضُل اّللَِّ يُوْيتِيِه َمْن َيشاُء.َواّللَّ

 العطاء الذي حتار اّلِل له من يشاء عن علم وعن تقدير.
و»للولن:ن يتني هلوم مووُيدق اّلِل للوذين آمنولا جهو  الول ء اللحيودة الويت تتفو  موع صوف  ا ميوان ويبو ا َولِوُيُكُم ِإ َّ

ُ َوَرُسللُُه َوالَِّذيَن آَمُنلا،الَِّذيَن يُِقيُملَن الصَّالَة   « ..َوُهْم راِكُعلنَ  َن الزَّكاةَ يُوْيتُل وَ اّللَّ
أو  كو  ا سوالمي ييوع احلر هكذا على وجه القصر الوذي   يودع جموا  للتمحول أو التوأول و  يو   فرصو  لتم

 اييع التصلر ..
ة.ومسووأل  عقيدهووك مسووأل  ال -كمووا قلنووا   -كوون بوود أن يكوولن األموور كووذلك  ألن املسووأل  يف صووميمها و  ي

ن وليكووول «.الووودين»سوووالم هووول احلركووو  ّبوووذ  العقيووودة.وليكلن الووول ء ّلِل خالصوووا،والثق  بوووه مطلقووو ،وليكلن ا 
ل ا سوووالم عووو،و  عاألمووور أمووور مفاصووول  بوووني الصووو  املسووولم وسوووائر الصوووفل  الووويت   تتخوووذ ا سوووالم قينوووا

 منهجا للحياة.
 يووو  واحووودة.و احووودة وراو ولتكووولن للحركووو  ا سوووالمي  جوووديتها ونظامهوووا فوووال يكووولن الووول ء فيهوووا لغوووْي قيووواقة 

 قيدة ..يكلن التناصر إ  بني العصب  امليمن  ألنه تناصر يف املنهج املستمد من الع
 ،أو جمورق نسوهل ابللسوانجمورق كلمو  تقواولكن حَّت   يكلن ا سالم جمورق عنولان،أو جمورق رايو  وكوعار،أو 

 رئيسوي  للوذينلسومات الينتقل ابللراي ،أو جمرق وص  يلح  القاننني يف مكان  فإن السيا  يذكر بعوخ ا
 .« .ُعلنَ الَِّذيَن يُِقيُملَن الصَّالَة َويُوْيتُلَن الزَّكاَة،َوُهْم راكِ »آمنلا:
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قامووو  الصوووالة تعوووب أقاءهوووا أقاء كامال،تنشوووأ عنوووه إو  - جمووورق أقاء الصوووالة   -فمووون صوووفتهم إقامووو  الصوووالة 
ي   تنهووا  صووالته عوون ..والووذ« َكوورِ اْلُمنْ وَ ِإنَّ الصَّووالَة تَوْنهووى َعووِن اْلَفْحشوواِء »آترهووا الوويت يقررهووا قللووه تعوواىل:

قاء حو  لزكواة ..أي أام إيتواء الفحشاء واملنكر،  يقم الصوالة فلول أقامهوا لنهتوه كموا يقولل اّلِل  ومون صوفته
ك هولك عبواقة.أو ا هوك كوذاملال ناع  ّلِل وقرىب عن رضى نفك ورغب ،فليسوحل الزكواة جمورق ضوريب  ماليو ،إ 

ليك كوووذلك للاحووودة.و اعبووواقة مالي .وهوووذ  هوووك ميوووزة املووونهج ا سوووالمك.الذي ُيقووو  أهووودافا كوووَّت ابلفريضووو  
 األنظم  األرضي  اليت هق  هدفا وتفرط يف أهدا  ..

ألغنيواء ذ املوال مون او أن ذخواجملتمع أن ذخذ اجملتموع املوال ضوريب  )مدنيو  ( أ إنه   يغب يف إصال  حال
قوو  هوودفا ذ  قوود ههووللفقووراء ابسووم الدولوو ،أو ابسووم الشووعه،أو ابسووم جهوو  أرضووي  مووا ..فهووك يف صوولرهتا 

 واحدا وهل إيصال املال للمحتاجني ..
بوواقة عضوومْي بكلوووا زكوواة لل و وواء ..إوووا فأمووا الزكوواة ..فتعووب ا هووا وموودللهلا ..إوووا قبوول كوول كووكء نهووارة

سون ا؟وزاء حليهوا فاعلهوا  يرجول عّلِل.وابلشعلر الطيه املصاحه هلا عا  ا خلان الفقراء، ا أوا عبواقة ّللِ 
لشووووعلر ملبووووار .مث اباقتصووواقي يف اهلخرة،كموووا يرجوووول منهوووا  وووواء املوووال يف احليوووواة الوووودنيا ابلثكووو  وابلنظووووام ا 

غنيواء يف أمولال األ ررها هلمققراء اهلخذين أنفسهم إذ يشعرون أوا فضل اّلِل عليهم إذ الطيه يف نفلس الف
  ام ا سووالمك يف النظوو و  يشووعرون معهووا ابحلقوود والتشووفك موون إخوولاوم األغنيوواء )مووع تووذكر أن األغنيوواء

قوو  يوو  هويف النهايكسووبلن إ  موون حووالل و  اوولرون علووى حوو  أحوود وهووم امعوولن نصوويبهم موون املووال( ..
 .. والنماء هد  الضريب  املالي  يف هذا ا؟ل الراضك ااْي الطيه ..جل الزكاة والطهارة

نهم موووة فهوووك إقووورار لن احليووواوأقاء الزكووواة  ووو  مووون  وووات الوووذين آمنووولا تقووورر أووووم يتبعووولن كوووريع  اّلِل يف كووو 
 بسلطان اّلِل يف أمرهم كله ..وهذا هل ا سالم ..

« لصَّووالةَ يُِقيُموولَن ا»نوود قللووه:علووك كووأوم،كأنه احلالوو  األصوولي  هلووم ..وموون مث   يقوو  ..ذ« َوُهووْم راِكعُوولنَ »
ك هووبرز  وو  هلوم لودائم.فأ..فهوذ  السووم  ا؟ديودة أعووم وأمشول.إذ أوووا تور هم للخووانر كوأن هووذا هول كووأوم ا
لوذين اواّلِل يعود   ملناسوباتاهذ  السوم ،وّبا يعرفولن ..وموا أعمو  إُيواءات التعبوْيات القرآنيو  يف مثول هوذ  

 ميمنني ابلتبعي  ..ولرسلله ولل -ثق  به،وا لتجاء إليه،والل ء له وحد  يف مقابل ال -آمنلا 
 :لنصر والغلب ا.يعدهم  ومقابل املفاصل  الكامل  بينهم وبني مجيع الصفل  إ  الص  الذي يتمحخ ّللِ 

َ َوَرُسوولَلُه َوالَّووِذيَن آَمنُوو» عوود ابلغلووه بعوود ..وقوود جوواء هووذا الل « لُِبلنَ  ُهووُم اْلغووا اّللَِّ لا فَووِإنَّ ِحووْزبَ َوَمووْن يَوتَوووَللَّ اّللَّ
ليهووولق لر مووون الووول ء د التحوووذيبيوووان قاعووودة ا ميوووان يف ذاهتوووا ..وأووووا هوووك الووول ء ّلِل ورسووولله وللمووويمنني وبعووو

 .ن .عن الدي والنصارى واعتبار ه خروجا من الص  املسلم إىل ص  اليهلق والنصارى،وارتداقا
يريووود مووون املسووولم أن يسوولم جملووورق أن ا سوووالم خوووْي    ألنوووه  -سوووبحانه  -وهنووا لفتووو  قرآنيووو  مطووورقة ..فوواّلِل 

سووويغله،أو سووويمكن لوووه يف األرم فهوووذ  مثووورات شيت يف حينهوووا وشيت لتحقيووو  قووودر اّلِل يف التمكوووني هلوووذا 
لمسولمني   كوكء منوه هلوم.  الدين   لتكلن هك بوذاهتا ا غوراء علوى الودخلل يف هوذا الودين ..والغلوه ل
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ككء لذواهتم وأكخاصهم.وإ ا هل قدر اّلِل اريه على أيوديهم،ويرزقهم إاي  حلسواب عقيودهتم   حلسواّبم  
فيكوولن هلووم يوولاب ا؟هوود فيووه ويوولاب النتووائج الوويت ت تووه عليووه موون التمكووني لوودين اّلِل يف األرم،وصووال  

 األرم ّبذا التمكني ..
وهووك  -مووامهم أاحلاضوور  سوولمني الغلووه لتثبيووحل قلوولّبم وإنالقهووا موون علائوو  اللاقووعكووذلك قوود يعوود اّلِل امل

  وختطووووووك لا العاقبوووووو  قليوووووحل قلووووولّبم علووووووى اجتيووووواز اننوووووفوووووإذا اسوووووتيقن -علائووووو  سووووواحق  يف أحيوووووان كثووووووْية 
مكوني اق،ويلاب التلاب ا؟هويالعقب ،والطمع يف أن يتحق  على أيديهم وعد اّلِل لام  املسلم ،فيكلن هلم 

 لدين اّلِل،ويلاب النتائج امل تب  على هذا التمكني.
ذ  ها إىل هوووووووكووووووذلك يشوووووووك وروق هوووووووذا الووووووونا يف هوووووووذا اجملال، الووووووو  ا؟ماعووووووو  املسووووووولم  يلموووووووذا ،وحاجت

اع زول هووذا القطوو ريوو  نوو البشورايت.بذكر هووذ  القاعوودة موون غلبوو  حوزب اّلِل .. ووا يوورج  مووا ذهبنووا إليوه عوون
 من السلرة.

لويت ان سونن اّلِل موفها سون  قاعودة الويت   تتعلو  بزموان و  مكوان ..فنطمو ن إليهوا بلصومث ختلا لنا هذ  ال
م حوزب اّلِل هو قخ هك أن  تتخل .وإن خسرت العصب  امليمن  بعخ املعار  وامللاق .فالسن  اليت   تن

  ورسوووللهء ّللِ أن الووول و الغووالبلن ..ووعووود اّلِل القوووانع أصووود  موون لووولاهر األمووولر يف بعوووخ مراحوول الطريووو   
 والذين آمنلا هل الطري  امليقي لتحق  وعد اّلِل يف واي  الطري  

م يف املخوالفني هلو عون تول  وبعد فلقد سلك املنهج القرآين يف هذا السويا  نرقوا منلعو ،لنهك الوذين آمنولا 
ا هلم. ووهم وعقل م وإحساسووعقيوودهتم موون أهوول الكتوواب واملشووركني،ولتقرير هووذ  القاعوودة ا ميانيوو  يف ضوومائره
 لسلاء ..يدل على أ ي  هذ  القاعدة يف التصلر ا سالمك ويف احلرك  ا سالمي  على ا
لفوت  ابذيت اّلِل  يو  مون أنوقد رأينا من قبول أنوه سولك يف النوداء األول نريو  النهوك املباكور،ونري  التخل 

عوداء قة  ولا ة أمون الور  يرأو أمر من عند ،فينكش  سو  املنوافقني ..وسولك يف النوداء الثواين نريو  التحوذ
ونريووو   ّلِل وُيبلنوووهان ُيوووبهم اّلِل ورسووولله واملووويمنني ونريووو  التحبيوووه يف أن يكلنووولا مووون العصوووب  املختوووارة. 

 اللعد ابلنصر حلزب اّلِل الغاله ..
 دعو  المسلمين لمدا مواا  الكافرين 57 - 56الدرس الثالث:

م ولعبوووواقهتم ميوووو  لوووودينهللووووذين آمنوووولا يثووووْي يف نفلسووووهم احلفوووواهلن ْنوووود  يف النووووداء الثالووووة يف هووووذا الوووودرس 
الكتوووواب  بووووني أهوووول ولصووووالهتم الوووويت يتخووووذها أعوووودا هم هووووزوا ولعبا.وْنوووود  يسوووولي يف النهووووك عوووون املوووولا ة

أهوول علوو  الكفووار و ويقووب  ف والكفووار،وينلط هووذا النهووك بتقوولى اّلِل ويعلوو  علووى ا سووتماع إليووه صووف  ا ميووان
َوُذوا الَّواي أَيُوَها الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوتَِّخو »يعقللن:الكتاب ويصفهم  وم    ِموَن  -ِعبوا  ُذوا ِقيوَنُكْم ُهوُزوا  َولَ ِذيَن اختَّ

ووووُتْم ُمووووْيِمِننَي.وَ  ِإنْ ّللََّ َواتوَُّقلا اأَْولِيوووواَء، -الَّووووِذيَن أُوتُوووولا اْلِكتوووواَب ِمووووْن قَوووووْبِلُكْم َواْلُكفَّوووواَر  ِة ِإذا انَقيْوووووُتْم ِإىَل الصَّووووال ُكنوْ
ُْم قَوْلم    يَوْعِقُللنَ   ..« اختََُّذوها ُهُزوا  َوَلِعبا .ذِلَك  َِوَّ
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هينحل قينوووووه،وأ وهوووووك مالبسووووو  مثوووووْية لكووووول مووووون لوووووه محيووووو  املووووويمن الوووووذي   يووووورى لنفسوووووه كرامووووو  إذا أهوووووني
 لاني الوذين آمنوبولم و ء عباقته،وأهينحل صالته،واختذ ملقفه بني يدي ربه ماقة للهزء واللعوه ..فكيو  يقو

بووودين اّلِل  ا يسوووتهزئوبوووني أحووود مووون هوووي ء الوووذين يرتكبووولن هوووذ  الفعلووو  ويرتكبلووووا لووونقا يف عقلهلم.فمووو
كء موون حللوووه يوورى يف كووول كوو -تقيم حوووني يصوو  ويسوو -وعبوواقة املوويمنني به،إنسووان سووولِي العقوول فالعقوول 

 ملحيات ا ميان ابّلِل.
جووووولق  هوووووذا الل  القوووووات بينوووووه وبووووونيوحوووووني حتووووول وينحووووور    يووووورى هوووووذ  امللحيات،ألنوووووه حين وووووذ تفسووووود الع

ستشوعر مجوال يسوتقيم يو كله.فاللجلق كله يولحك  ن لوه إهلوا يسوتح  العبواقة والتعظيم.والعقول حوني يصو  
 العباقة  له الكلن وجالهلا كذلك،فال يتخذها هزوا ولعبا وهل صحي  مستقيم.
 لكتوواب،يفن أهول ااصو  مووولقود كووان هوذا ا سووتهزاء واللعوه يقووع مون الكفار،كمووا كوان يقووع مون اليهوولق خ

لجماعوو  املسوولم  يف ذلووك احلووني.و  ل - -الفوو ة الوويت كووان هووذا القوورآن يتنووزل فيهووا علووى قلووه رسوولل اّلِل 
ملسوولم  اماعوو  كووان يضووع للج  -سوبحانه  -نعور  موون السووْية أن هووذا كوان يقووع موون النصووارى ..ولكوون اّلِل 

لن علووى موودار الزمووان مووع يعلووم مووا سوويك -بحانه سوو -قاعوودة تصوولرها ومنهجهووا وحياهتووا الدائموو .وكان اّلِل 
لتواري  ام  علوى مودار ع  املسلأجيال املسلمني.وها حنن أو ء رأينا ونرى أن أعداء هذا الدين وأعداء ا؟ما

  -ني  فهووي ء ار جمتمعووأمووك واليوولم موون الووذين قوواللا:إوم نصووارى كووانلا أكثوور عوودقا موون اليهوولق وموون الكفوو
ن قة فيهووا منووذ أم العداء،وترصوودو  القوورون تلوول القرون،وحوواربل  حووراب   هوولاقوود انصووبلا ا سووال -كهووي ء 

روب حووَّت كانووحل احلوو -نهمووا رضووك اّلِل ع -اصووطدم ا سووالم ابلدولوو  الرومانيوو  علووى عهوود أيب بكوور وعموور 
إلجهوواز علووى لجوواء األرم الوويت تكتلووحل فيهووا الوودول الصووليبي  يف أر « املسووأل  الشوورقي »الصووليبي  مث كانووحل 

لوذي ان التبشوْي اكوسوانه مث  ف  مث كان ا ستعمار الذي حفك الصليبي  بوني أضوالعه فتبودو يف فلتوات لااال
سوالمك يف أي لبعوة ا مهد لالستعمار وساند ،مث كانحل وما تزال تلك احلرب املشبلب  على كول نالئوع ا
 ..ن مكان يف األرم ..وكلها محالت يش   فيها اليهلق والنصارى والكفار واللينيل 
بوووب تصووولرها ياب الوووذي وهوووذا القووورآن جووواء ليكووولن كتووواب األمووو  املسووولم  يف حياهتوووا إىل يووولم القيامووو .الكت

علمهوووا أ  يا هووول ذا ا عتقاقي،كموووا يبوووب نظامهوووا ا جتمووواعك ،كموووا يبوووب خطتهوووا احلركيووو  ..سووولاء ..وهووو
زم ذلوك الكوافرين.وانصوارى و ليكلن و  ها إ  ّلِل ولرسولله وللمويمنني وينهاهوا أن يكولن و  هوا لليهولق وا

 ا؟زم احلاسم يف هذ  القضي ،ويعرضها هذا العرم املنلع األساليه.
 منهم خاص   م نصارىإن هذا الدين ذمر أهله ابلسماح ،و سن معامل  أهل الكتاب والذين قاللا:إو

ل .أما الووول ء ولكنوووه ينهووواهم عووون الووول ء هلوووي ء مجيعوووا ..ألن السوووماح  وحسووون املعاملووو  مسوووأل  خلووو  وسووول
فمسوأل  عقيوودة ومسوأل  تنظوويم.إن الوول ء هول النصوورة.هل التناصوور بوني فريوو  وفريوو  و  تناصور بووني املسوولمني 

تناصوور  -كمووا أسوولفنا   -ألن التناصوور يف حيوواة املسوولم هوول  -كمووا هوول الشووأن يف الكفووار   -وأهوول الكتوواب 
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م يكوولن التناصوور يف هووذا بووني املسوولم وغووْي يف الوودين ويف ا؟هوواق  قاموو  منهجووه ونظامووه يف حيوواة النوواس ففووي
 املسلم.وكي  يكلنف 

سوولم يف لووذي يليوو  ابملارم ا؟وود إوووا قضووي  جازموو  حا وو    تقبوول التميووع،و  يقبوول اّلِل فيهووا إ  ا؟وود الصووا 
 كأن الدين ..

 بيان حقيقة هللا ر أهل الكااا ونقماهم عل  المسلمين 60 - 59الدرس الرابع:

يلاجووووووووووه أهوووووووووول ل - -الثاليوووووووووو  للووووووووووذين آمنلا،يتلجووووووووووه ااطوووووووووواب إىل الرسوووووووووولل وحووووووووووني تووووووووووتم النووووووووووداءات 
ىل أهول إ،وموا أنوزل ان ابّللِ الكتاب،فيسأهلم:ماذا ينقملن مون ا؟ماعو  املسولم ف وهول ينقمولن منهوا إ  ا ميو
 -م منولن،وأوم هووسوولمني يي الكتواب وموا أنزلووه اّلِل للمسولمني بعوود أهول الكتواب ..ف هوول ينقمولن إ  أن امل

صووول لنف وهوووك ملاجهووو  رجلووو .ولكنها كوووذلك كاكوووف  وحا ووو  وحمووودقة ألأكثووورهم فاسوووق -ل الكتووواب أهووو
،َوموا أُنْوزَِل إِلَ ْن آَمنَّوا ابِ  َّ أَ إِ ُقْل:اي أَْهوَل اْلِكتاِب،َهوْل تَوْنِقُمولَن ِمنَّوا »العداوة ومفر  الطري : ْينا،َوموا أُنْوزَِل ِموْن ّللَِّ

ف َموووووْن َلَعنَوووووعِ  َمثُلبَووووو   ْن ذلِوووووكَ ِمووووولَنف ُقْل:َهوووووْل أُنَوبِِوووووُ ُكْم ِبَشووووورِ  قَوْبوووووُل،َوأَنَّ َأْكثَوووووورَُكْم فاِسوووووقُ  ُ،َوَغِضوووووَه ْنوووووَد اّللَِّ ُه اّللَّ
ُهُم اْلِقَرَقَة َواْاَنازِيَر،َوَعَبَد الطَّاغُ   « ..لاِء السَِّبيلِ َمكاان ،َوَأَضُل َعْن سَ  ولِ َك َكر  لَت ..أُ َعَلْيِه،َوَجَعَل ِمنوْ

 ري  يبوات مووايال تقريووالووذي وجوه اّلِل رسوولله إىل تلجيهوه ألهوول الكتواب،هل مون انحيوو  سو إن هوذا السويال
لم  وقينهووا اعوو  املسووهوول واقووع ابلفعوول موونهم وكشوو  حقيقوو  البلاعووة الوويت توودفع ّبووم إىل موولقفهم موون ا؟م
يوووه دافعووو  علبلاعوووة الوصوووالهتا.وهل مووون انحيووو  سووويال استنكاري، سوووتنكار هوووذا اللاقوووع منهم،واسوووتنكار ال

ثاليو  مون النوداءات ال ا سب  يف..وهل يف اللقحل ذاته تلعي  للمسلمني،وتنفْي هلم من ملا ة القلم،وتقرير مل
 وك عن هذ  امللا ة وهذير.

هوووم   ينقمووولن اليووولم علوووى و  - -إن أهووول الكتووواب   يكلنووولا ينقمووولن علوووى املسووولمني يف عهووود الرسووولل 
د  صووموون قوورآن ومووا  سوولمني ييمنوولن ابّلِل ومووا أنزلووه اّلِل إلوويهم  أن هووي ء املإ -نالئووع البعووة ا سووالمك 

 عليه قرآوم  ا أنزله اّلِل من قبل من كته أهل الكتاب ..
ن اسوقلن منحرفول فالكتاب  إوم يعاقون املسلمني ألوم مسلملن  ألوم ليسلا يهلقا و  نصارى.وألن أهل

 -أيوديهم  صودق  ملوا بونيمْية وهوك   ييمنولن ابلرسوال  األخو عما أنزله اّلِل إليهم وآي  فسقهم واحنرافهم أووم
 .اّلِل أمجعني لرسلل األخْي،وهل مصد  ملا بني يديه معظم لرسلابو  ييمنلن  -  ما ابتدعل  وحرفل  

مائو  ال ألو  وأربعوارهوا نول أإوم ُيواربلن املسولمني هوذ  احلورب الشوعلاء الويت   تضوع أوزارهوا قو ،و  حوه 
كوووئ مووون مسووتقل ان ن قووام للمسووولمني كيوووان يف املدينوو  وايوووزت هلووم كخصوووي  وأصوووب  هلووم وجووولقعووام منوووذ أ

 قينهم املستقل،وتصلرهم املستقل،ونظامهم املستقل،يف لل منهج اّلِل الفريد.
مسولملن و  ميكون أن يطف وولا  -قبول كوول كوكء  -إووم يشونلن علوى املسولمني هووذ  احلورب املشوبلب  ألووم 

إ  أن يوورقوا املسوولمني عوون قيوونهم فيصووبحلا غووْي مسوولمني ..ذلووك أن أهوول الكتوواب  هووذ  احلوورب املشووبلب 
يقورر هوذ  احلقيقو   -سوبحانه  -أكثرهم فاسقلن ومن مث   ُيبلن املستقيمني امللتزمني من املسلمني  واّلِل 
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َ  النَّصارى َحوَّتَّ َوَلْن تَوْرضى َعْنَك اْليَوُهلُق وَ »يف السلرة األخرى: - -يف صلرة قانع ،وهل يقلل لرسلله 
قُوْل:اي  »..ويقولل لوه يف هوذ  السولرة أن يلاجوه أهول الكتواب  قيقو  بولاعثهم وركيوزة مولقفهم:« تَوتَِّبَع ِملَّوتَوُهمْ 

 « ..َأْكثَورَُكْم فاِسُقلَنف أَْهَل اْلِكتاِب َهْل تَوْنِقُملَن ِمنَّا ِإ َّ أَْن آَمنَّا اِبّللَِّ َوما أُْنزَِل إِلَْينا َوما أُْنزَِل ِمْن قَوْبُل َوأَنَّ 
وهووذ  احلقيقوو  الوويت يقررهوووا اّلِل سووبحانه يف ملاضووع كثوووْية موون كالمووه الصوواق  املبني،هوووك الوويت يريوود اييعهوووا 

« مسووولمني»وتلبيسوووها وتغطيتهوووا وإنكارهوووا اليووولم كثوووْيون مووون أهووول الكتووواب،وكثْيون  ووون يسوووملن أنفسوووهم 
 حلوواق كمووا يقللوولن  أهوول الكتوواب يريوودون اليوولم اييووع هووذ  يف وجووه املاقيوو  وا« املتوودينني»..ابسووم تعوواون 

أو الوووذي كوووان إسوووالميا  -احلقيقووو  بووول نمسوووها وتغطيتهوووا،ألوم يريووودون خوووداع سوووكان الووولنن ا سوووالمك 
وختوودير الوولعك الووذي كووان قوود بثووه فوويهم ا سووالم  نهجووه الوورابين القلمي.ذلووك أنووه حووني كووان  -بتعبووْي أصوو  

ا سوتعمار الصوليل أن يقو  للمود ا سالمك،فضوال علوى أن يسوتعمر الولنن  هذا الولعك سوليما   يسوتطع
بعوود فشووولهم يف احلووروب الصوووليبي  السووافرة،ويف حووورب التبشووْي السوووافرة   -ا سووالمك ..و  يكووون بوود هلوووي ء 

أن يسوووولكلا نريوووو  ااووووداع والتخوووودير،فيتظاهروا ويشوووويعلا بووووني وريوووو  املسوووولمني،أن قضووووي  الوووودين  -كووووذلك 
نيووو  قووود انتهوووحل  وأووووا كانوووحل جمووورق فووو ة  رحيووو  مظلمووو  عاكوووتها األموووم مجيعوووا  مث تنووولر العوووا  واحلووورب الدي

فلم يعد من ا؟ائز و  الالئ  و  املستساغ أن يقلم الصوراع علوى أسواس العقيودة ..وإ وا الصوراع « تقدم»و
أو وريوو   -سوولمني اليوولم علووى املوواقة  علووى املوولارق واألسوولا  وا سووتغال ت فحسووه  وإذن فمووا اوولز للم

وهم الوذين يسوتعمرون  -أن يفكروا يف الدين و  يف صراع الدين  وحني يطم ن أهل الكتاب  -املسلمني 
وحوووني تتميوووع القضوووي  يف ضووومائرهم فوووإن املسوووتعمرين  إىل اسوووتنام  هوووي ء هلوووذا التخووودير -أونوووان املسووولمني 

ا هلووا يلمووا ..ويصووب  األموور سووهال بعوود التنوولمي ذمنوولن غضووب  املسوولمني ّلِل وللعقيوودة ..الغضووب  الوويت   يقفوول 
والتخوووودير ..و  يكسووووبلن معركوووو  العقيوووودة وحوووودها.بل يكسووووبلن معهووووا مووووا وراءهووووا موووون األسووووالب واملغوووواح 

..فهموا قريوه مون « العقيودة»بعد ما يغلبلن يف معرك  « املاقة»وا ستثمارات وااامات ويغلبلن يف معرك  
نن ا سووووالمك، ن يقوووويمهم ا سووووتعمار هنووووا وهنووووا  عالنيوووو  أو يف قريوووه ..وعمووووالء أهوووول الكتوووواب يف الوووول 

احلوروب »خفي ،يقلللن القلل نفسه ..ألوم عمالء ييقون الدور مون قاخول احلودوق ..وهوي ء يقللولن عون 
الووووووذين خاضوووووولها هووووووحل رايوووووو  « املسوووووولمني»ويقللوووووولن عوووووون «    صووووووليبي »ذاهتا:إوووووووا   تكوووووون « الصووووووليبي 

وفريوو  تلووة مسووتغفل روودوع يناقيووه أحفوواق «  قوولميني»وإ ووا هووم كووانلا « سوولمنيم»العقيوودة:إوم   يكلنوولا 
غائلوووووو  « الوووووودين»يف الغوووووورب املسووووووتعمر:أن تعوووووواللا إلينا.تعوووووواللا ْنتمووووووع يف و ء لنوووووودفع عوووووون « الصووووووليبيني»
فيستجيه هذا الفري  املستغفل املخدوع انسيا أن أحفاق الصليبيني هي ء وقفولا يف كول مورة «  امللحدين»

امللحووودين صوووفا واحووودا،حينما كانوووحل امللاجهووو  للمسووولمني  علوووى مووودار القووورون  وموووا يزالووولن  وأووووم    موووع
يعنويهم حورب املاقيوو  ا حلاقيو  قوودر موا تعنوويهم حورب ا سوالم.ذلك أوووم يعرفولن جيوودا أن ا حلاقيو  املاقيوو  

ملهو  لتمييوع اليقظو  عرم نارئ وعدو ملقلت وأن ا سالم أصل تبحل وعدو مقيم  وإ ا هذ  الدعلة امل
ليكلنوولا  -يف اللقووحل ذاتووه  -الباقئو  عنوود نالئووع البعووة ا سوالمك ولالنتفوواع  هوود املسووتغفلني املخودوعني 
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وقوووولق املعركوووو  مووووع امللحوووودين ألوووووم أعووووداء ا سووووتعمار السياسوووويلن  وهووووي ء كهووووي ء حوووورب علووووى ا سووووالم 
 يربيه عليه املنهج الرابين القلمي .. واملسلمني ..حرب   عدة فيها للمسلم إ  ذلك اللعك الذي

دعلوم قين إذ يووووإن هووووي ء الووووذين ختوووودعهم اللعبوووو  أو يتظوووواهرون ابلتصدي ،فيحسووووبلن أهوووول الكتوووواب جووووا
  اسووتثناء  -ان بعوو  عشوور قوور إ ووا ينسوولن واقووع التوواري  يف أر « الوودين»للتضووامن والوول ء يف قفووع ا حلوواق عوون 

ال للحيووودة جموووذا األمووور ابلوووذات،وهل تعلووويم   ملاربووو  فيوووه،و  موووا ينسووولن تعلووويم رّبوووم هلوووم يف هوووك  -فيهوووا 
بووووولن ابهلايت لووووولن ويكتعنووووه،ويف الووووونفك يقووووو  ابّلِل ويقووووني  ديووووو  موووووا يقوووولل  إن هوووووي ء اتزئووووولن فيمووووا يقل 

يف  تسووواحملا معهوووماب وأن يالقرآنيووو ،واألحاقية النبليووو ،اليت شمووور املسووولمني أن ُيسووونلا معاملووو  أهووول الكتووو
موووات عثهم،والتعلي  عووون بلا .ويغفللن التحوووذيرات احلا ووو  عووون مووولا هتم والتقريووورات اللاعيووواملعيشووو  والسووولل 

 ة   تناصووور واملووولاة،ألن الالصووورُي  عووون خطووو  احلركووو  ا سوووالمي ،وخط  التنظيم،الووويت هووورم التناصووور واملووولا 
هنوووا  قاعووودة  سوووحلي ،ولييكووولانن عنووود املسووولم إ  يف كوووأن الووودين وإقامووو  منهجوووه ونظاموووه يف احليووواة اللاقع

صولل هوذ  أا  مون توال  يف مهموا يكون هنو -مش ك  يلتقك عليها املسلم مع أهول الكتواب يف كوأن قينوه 
لودين   بو   هوذا اقمولن منوه إ  هوذا الودين،و  يرضولن عنوه إإذ هوم   ين -األقاين مع قينه قبول هريفهوا 
 ..كما يقلل رب العاملني ..

افلو  لهتم الغعو وا يلافو  ق -ازئلنوه وميزقلنه،فيأخوذون منوه موا يشواءون  إن هي ء  ن اعللن القرآن عضني
ن نووويير أن ا   يتفووو  موووع اعووواههم الغافووول أو املريوووه  وحنوووموووويووودعلن منوووه  -السووواذج  علوووى فووورم براءهتوووا 

 -سووبحانه  - كووالم اّللِ نسوومع كووالم اّلِل،يف هووذ  القضووي ،على أن نسوومع كووالم املخوودوعني أو ااوواقعني  و 
 القضي  حاسم واض  صري  مبني .. يف هذ 

 سبب نقمة أهل الكااا عل  المسلمين هو إسالمهم وإيمانهم

أنوزل  ان ابّلِل وموان سوبه النقمو  هول ا ميوبعد تقرير أ -ونق  وقف  قصْية يف هذا امللضع عند قلله تعاىل 
ة    هووول كوووطر الباعوووذا الفسوووفهووو« َوأَنَّ َأْكثَوووورَُكْم فاِسوووُقلنَ  »ن بقيووو  السوووبه:أ -إلينوووا وموووا أنوووزل مووون قبووول 

  لفتوو  القرآنيووا هووذ  الفالفسوو  ُيموول صوواحبه علووى النقموو  موون املسووتقيم ..وهووك قاعوودة نفسووي  واقعيوو  تثبتهوو
  زم ..إن وجولقهج امللتوالعجيب  ..إن الذي يفس  عن الطري  وينحر    يطيو  أن يورى املسوتقيم علوى الون

م  يكرهووه ويوونقه ..وموون مثقائمووا علووى فسووقه هوول واحنرافوويشووعر  قائمووا بفسووقه واحنرافه.إنووه يتمثوول لووه كوواهدا 
إذا استعصوووى  ضووواء عليوووهعليوووه.يكر  اسوووتقامته ويووونقم منوووه التوووزام ه ويسوووعى جاهووودا ؟ووور  إىل نريقوووه أو للق

 ملقووو  أهووول دينووو ،إىلقيووواق   إووووا قاعووودة مطرقة،تتجووواوز ملقووو  أهووول الكتووواب مووون ا؟ماعووو  املسووولم  يف امل
.واحلورب سوتقيم  . .إىل ملق  كل فاس  منحر  من كل عصوب  ملتزمو  مالكتاب عام  من املسلمني عام

 يف على امللتوووزمنيفاسوووقني،و املشوووبلب  قائموووا علوووى ااوووْيين يف جمتموووع األكووورار،وعلى املسوووتقيمني يف جمتموووع ال
 جمتمع املنحرفني ..

 يه ..هذ  احلرب أمر نبيعك يستند إىل هذ  القاعدة اليت يصلرها النا القرآين العج
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ء مون ن يلاجوه العودابد أن يلقى النقم  من الشر،وأن احلو    بود أ أن ااْي   -سبحانه  -علم اّلِل  ولقد
 حرفني.ر حقد املن  بد أن تثْي غيج الفسا ،وأن ا لتزام    بد أن اا ستقام  البانل،وأن 
ن نفسوووها وأن ختووولم وا لتوووزام  أن تووودفع عوووا سوووتقام  د للخوووْي واحلووو  و بوووأن    -بحانه سووو -وعلوووم اّلِل 

حلضوها  لوك احلو  أ هوا،و  مياملعرك  احلتميو  موع الشور والبانول والفسو  وا حنرا .وأووا معركو    خيوار في
 سحقه .. د سيحاولبيف وجه البانل.ألن البانل سيهامجه،و  ميلك ااْي أن يتجنبها ألن الشر   

وا لتوزام أووم م وكولن مون البانول والشور م  ا سوتقان يظون أصوحاب احلو  وااوْي و أ -ي غفلو  أ -وغفلو  
م أن قنو   وخوْي هلو  أو مهاوالفس  وا حنرا  وأوم ميلكلن عنوه املعركو  وأنوه ميكون أن تقولم هنوا  مصواحل

لللن كوهووووم يلم ووووذ مووووأيسووووتعدوا للمعركوووو  انتلموووو  ابلوووولعك والعوووودة موووون أن يستسوووولملا للوووولهم وااديعوووو  ..
 مأكلللن 

لاجهو  أهول الكتاب،بعود تقريور مل - -رسولله ل -بحانه سو -لقورآين يف تلجيوه اّلِل مث  ضك مع السويا  ا 
م موع قدمي،وكأن هل اري  هلمبلاعثهم واستنكار هذ  البلاعة يف النقم  على املسلمني ..فإذا هل ابههم بت

ُ َوَغِضوَه َموْن لَ  فْنَد اّللَِّ ُقْل:َهْل أُنَوبُِِ ُكْم ِبَشرِ  ِمْن ذِلَك َمثُلبَ   عِ »رّبم،وعقاب أليم: ُهُم عَ َعنَوُه اّللَّ َلْيوِه،َوَجَعَل ِمونوْ
ووووِبيِل   َسوووولاءِ نْ َوَأَضووووُل َعوووواْلِقووووَرَقَة َواْاَنازِيَر،َوَعبَووووَد الطَّاُغلَت.أُول ِووووَك َكوووور  َمكاان ، ا سووووحن  وهنووووا تطالعنوووو« السَّ

لوذين ير.إوم هوم ااانواز و  يهلق،و ري  يهولق  إووم هوم الوذين لعونهم اّلِل وغضوه عليهم،وجعول مونهم القورقة
 عبدوا الطاغلت ..

رقة علوه مونهم القولك قصو  جوقص  لعن  اّلِل هلم وغضبه عليهم وارقة يف ملاضع كَّت من القورآن الكورمي وكوذ
اصووو  يف سووويا  خت ق لووو  واانوووازير ..فأموووا قضوووي  عبووواقهتم للطاغلت،فتحتووواج إىل بيوووان هنا،ألووووا لفتووو  ذا

 هذ  السلرة ..
وكول عودوان   اّلِل،ل سولطان   يسوتمد مون سولطان اّلِل،وكول حكوم   يقولم علوى كوريعإن الطاغلت هل كو

يف  غياان،وأقخلوهنن وأكود  يتجاوز احل  ..والعدوان على سولطان اّلِل وأللهيتوه وحاكميتوه هول أكونع العودوا
 مع  الطاغلت لفظا ومع  ..

ركوولا كووريع  اّلِل.فسووماهم اّلِل عبوواقا هلووم وأهوول الكتوواب   يعبوودوا األحبووار والرهبووان ولكوون اتبعوولا كوورعهم وت
و اهم مشركني ..وهذ  اللفت  هنا ملحلا فيها ذلك املع  الدقي .فهم عبودوا الطواغلت ..أي السولطات 
الطاغيوووو  املتجوووواوزة حلقهووووا ..وهووووم   يعبوووودوها  عوووو  السووووجلق هلووووا والركوووولع،ولكنهم عبوووودوها  عوووو  ا تبوووواع 

 .751من عباقة اّلِل ومن قين اّللِ والطاع .وهك عباقة خترج صاحبها 

                                                 
..ويراجوع  « العبواقة»للسويد أيب األعلوى املولقوقي،أمْي ا؟ماعو  ا سوالمي  بباكسوتان ..فصول:« املصوطلحات األربعو »يراجع كتواب:  - 751

) « قار الشوورو «.»التلحيوود»فصوول:« خصووائا التصوولر ا سووالمك ومقلماتووه»ويراجووع كتوواب:« موونهج متفوورق»فصوول:« هووذا الوودين»كتوواب:
 السيد رمحه هللا (
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ن مواّب  أهل الكتاب ّبذا التاري ،وبذلك ا؟زاء الوذي اسوتحقل  جمل - -يلجه رسلله  -سبحانه  -واّلِل 
:إن هوووذا كووور يقووولل هلوووماّلِل علوووى هوووذا التووواري  ..كأ وووا هوووم جيووول واحووود  وووا أووووم جبلووو  واحووودة ..يلجهوووه ل

 « ..ْن ذِلَك َمثُلبَ   ِعْنَد اّللَِّ ُقْل:َهْل أُنَوبُِِ ُكْم ِبَشرِ  مِ »عاقب :
أين نقمووو  ميوواوم.و أي كوور موون نقموو  أهووول الكتوواب علووى املسووولمني،وما يكيوودون هلووم ومووا يووويذووم بسووبه إ

 سبيل:سلاء ال البشر الضعا  من نقم  اّلِل وعذابه،وحكمه على أهل الكتاب ابلشر والضالل عن
 « .. السَِّبيلِ أُولِ َك َكر  َمكاان ،َوَأَضُل َعْن َسلاءِ »

 نماذج من هللا ريات وأالعب اليهود 64 - 61الدرس الخامس:

واووكء  -م حهووم وجووزائهبعوود عوورم  ر  -وميضووك السوويا  يف التنفووْي موون موولا هتم بعوورم صووفاهتم و وواهتم 
وقوووائع  حلووودية عوووناالتحوووذير والتلعيووو  مووونهم بكشووو  موووا يبيتووولن ..ويوووثز اليهووولق كوووذلك يف الصووولرة،ألن 

ا ْفوِر َوُهوْم قَوْد َخَرُجول لا اِبْلكُ َوقَوْد َقَخلُوَوِإذا جوا ُُكْم قاُللا:آَمنَّا. »الشر كان اكء مون قبول يهولق: جاري ،ومعظم
ُهمْ  ُ أَْعلَووُم ِ ووا كووانُلا َيْكُتُموولَن.َوَترى َكثِووْيا  ِموونوْ   ْكِلِهُم الُسووْححَل،لَِبْ َك مووامثِْ َواْلعُووْدواِن.َوأَ ُعلَن يف اْ ِ  ُيسووارِ بِووِه.َواّللَّ
نِيُولَن َواأْلَْحبواُر َعو .لَِبْ َك موا كوانُلا َيْصونَوُعلَن  مْثَ َوَأْكِلِهوُم الُسوْححلَ هِلُِم اْ ِ ْن قَوولْ كانُلا يَوْعَمُللَن  َلْل  يَوْنهواُهُم الرَّابَّ
 -ْنِفوووُ  َكْيوووَ  َيشووواُء ْبُسووولنَتاِن يوُ ْل يَوووداُ  مَ ا قووواُللا بَوووِعنُووولا ِ وووَوقالَوووحِل اْليَوُهلُق:يَوووُد اّللَِّ َمْغُلللَووو   ..ُغلَّوووحْل أَيْوووِديِهْم َولُ 

ُهْم مووووا أُنْووووزَِل إِلَْيووووَك ِمووووْن َربِِووووَك نُغْ  وووونَوُهُم اْلَعوووودُكْفرا ،َوأَ يوووواان  َو َولََيزِيووووَدنَّ َكثِووووْيا  ِموووونوْ اَوَة َواْلبَوْغضوووواَء ِإىل يوَووووْلِم ْلَقْينووووا بَويوْ
ُ.وَ  ُ   ُيُِ  يف اأْلَرْ ْسَعْلنَ يَ اْلِقياَمِ ،ُكلَّما أَْوَقُدوا انرا  لِْلَحْرِب أَْنَفَأَها اّللَّ  « ..ُه اْلُمْفِسِدينَ ِم َفساقا .َواّللَّ

وموون وراء  - 752علووى نريقوو  التعبووْي القرآنيوو  الفريوودة  -إوووا عبووارات تنشووئ صوولرا متحركوو  ومشوواهد حيوو  
هي ء القلم الوذين يتحودّ عونهم القورآن مون  -بعني التصلر  -القرون ميلك قارئ هذ  اهلايت أن يشهد 

فالسوويا  يتحوودّ عوونهم،وإن كووان موون ا؟ووائز أنووه يعووب كووذلك بعووخ املنووافقني يف  -علووى األرجوو   -لق يهوو
وهووووم يوووودخللن بووووه « الكفوووور»املدينوووو  ..يشووووهدهم اي وووولن للمسوووولمني فيقلللن:آمنووووا ..ويشووووهد يف جعبووووتهم 

يهووولق وحرجووولن بينموووا ألسووونتهم تقووولل غوووْي موووا يف ا؟عبووو  مووون كفووور ُيمللنوووه قاخلوووني خوووارجني  ولعلهوووم مووون 
أول ووك الووذين كووانلا يبيتوولن البلبلوو  وهووم يقللوولن بعضووهم لبعخ:آمنوولا ّبووذا القوورآن وجووه النهووار واكفووروا آخوور  

ُ »:لعلهم يرجعلن ..أي لعل املسلمني يرجعلن عن قينهم بسبه هذ  البلبل  والتشوكيك اابيوة الل ويم َواّللَّ
ألووا احلقيقو  مث لكوك يطمو ن امليمنولن إىل كوالءة رّبوم  -ه سوبحان -..يقلهلوا اّلِل « أَْعلَوُم ِ وا كوانُلا َيْكُتُمولنَ 

هلم،وحفظهووم موون كيوود عوودوهم وإحانتووه علمووا ّبووذا الكيوود املكتوولم،مث ليهوودق أصووحاب هووذا الكيوود لعلهووم 
ُهْم :»ينتهلن  وميضك السيا  يرسم حركاهتم كأوا منظولرة تشوهد وتلحوج مون خوالل التعبوْي  َوتَورى َكثِوْيا  ِمونوْ

 « .. اْ ِمثِْ َواْلُعْدواِن،َوَأْكِلِهُم الُسْححَل.لَِبْ َك ما كانُلا يَوْعَمُللنَ ُيسارُِعلَن يف 
واملسوووارع  مفاعلووو  تصووولر القووولم كأ وووا يتسوووابقلن تسوووابقا يف ا مث والعووودوان،وأكل احلرام.وهوووك صووولرة ترسوووم 

لفسوووواق للتبشوووويع والتشوووونيع،ولكنها تصوووولر حالوووو  موووون حووووا ت النفوووولس وا؟ماعووووات حووووني يستشووووري فيهووووا ا
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وتسووق  القوويم ويسوويطر الشوور ..وإن ا نسووان لينظوور إىل اجملتمعووات الوويت انتهووحل إىل مثوول هووذ  احلووال،فْيى  
يف  -كأ ا كل من فيها يتسابقلن إىل الشر ..إىل ا مث والعدوان،قليهم وضعيفهم سلاء ..فوا مث والعودوان 

هموووا كوووذلك الضوووعفاء ..فحوووَّت هوووي ء   يقتصوووران علوووى األقووولايء بووول يرتكب -اجملتمعوووات اهلابطووو  الفاسووودة 
ينسوواقلن يف تيووار ا مث.وحووَّت هووي ء ميلكوولن ا عتووداء إوووم   ميلكوولن ا عتووداء علووى األقوولايء نبعووا.ولكن 
يعتدي بعضهم على بعخ.ويعتدون على حرموات اّلِل.ألووا هوك الويت تكولن يف اجملتمعوات الفاسودة احلموى 

لم فووا مث والعوودوان نووابع اجملتمووع حووني يفسوود واملسووارع  املسووتبا  الووذي   حووارس لووه موون حوواكم و  حمكوو
فيهمووا عموول هووذ  اجملتمعووات  وكووذلك كووان جمتمووع يهوولق يف تلووك األايم ..وكووذلك أكلهووم للحوورام ..فأكوول 

ويشووْي السويا  إىل  وو  أخورى موون  ووات «  لَبِوْ َك مووا كوانُلا يَوْعَملُوولنَ »احلورام كووذلك  و  يهوولق يف كوول آن  
وهووول يسوووتنكر سوووكلت الووورابنيني القوووائمني علوووى الشوووريع ،واألحبار القوووائمني علوووى أمووور اجملتمعوووات الفاسووودة 

العلم الوديب ..سوكلهتم علوى مسوارع  القولم يف ا مث والعودوان وأكول السوححل وعودم وويهم عون هوذا الشور 
نِيُوولَن َواأْلَْحبوواُر َعووْن قَوووْلهِلُِم اْ ِمثَْ :»الووذي يتسووابقلن فيووه   َوَأْكِلِهووُم الُسووْححَل  لَبِووْ َك مووا كووانُلا لَووْل  يَوْنهوواُهُم الرَّابَّ

 « ..َيْصنَوُعلَن 
ن مون إمث وعودوا قائمني على أمور الشوريع  والعلوم الوديب عموا يقوع يف اجملتموع   سكلت ال -فهذ  السم  

« َعلُول ُ ر  فوَ ْلَن َعوْن ُمنَكوكوانُلا   يَوَتنواهَ »ك    اجملتمعات اليت فسدت وآذنحل اب ويار ..وبنول إسورائيل ه -
 ..كما حكى عنهم القرآن الكرمي ..

..أن  هوك عون املنكوررو  والنإن    اجملتمع ااْي الفاضل احلك القلي املتماسوك أن يسولق فيوه األمور ابملعو
ن رو  والنهوك عومور ابملعويلجد فيه من ذمر ابملعرو  وينهى عون املنكور وأن يلجود فيوه مون يسوتمع إىل األ

ك،و  األمور والنهوو نكوور هلوذاتموع مون القوولة  يوة   اور  املنحرفوولن فيوه علوى التاملنكور وأن يكولن عوور  اجمل
 على إيذاء اهلمرين ابملعرو  الناهني عن املنكر.

ووُتْم َخووْْيَ أُمَّوو   أُْخرَِجووحْل »وهكووذا وصوو  اّلِل األموو  املسوولم  فقووال: َهوولْ  ،َشُْمُرونَ لنَّوواسِ لِ ُكنوْ َن َعووِن اِبْلَمْعووُروِ  َوتَونوْ
..فكووان ذلووك « ر  فَوَعلُوول ُ َن َعووْن ُمنَكووَتنوواَهلْ كووانُلا   يوَ »ووصوو  بووب إسوورائيل فقووال:« َوتُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ  اْلُمْنَكوورِ 

 فيصال بني اجملتمعني وبني ا؟ماعتني.
أموووووا هنوووووا فينحوووووك ابلالئمووووو  علوووووى الووووورابنيني واألحبار،السووووواكتني علوووووى املسوووووارع  يف ا مث والعووووودوان وأكووووول 

 ووووو  موووووا اسوووووتحفظلا عليوووووه مووووون كتووووواب اّلِل.وإنوووووه لصووووولت النوووووذير لكووووول أهووووول السوووووححل،الذين   يقلمووووولن 
بوولاجبهم يف األموور ابملعوورو   قين.فصووال  اجملتمووع أو فسوواق  رهوون بقيووام احلفظوو  علووى الشووريع  والعلووم فيووه

،واألمور والنهووك 753شموور وتنهوى « سولط »والنهوك عون املنكور واألموور كموا قلنوا موون قبول يف الظالل،يقتضوك 
ة.فالوودعلة بيووان،واألمر والنهووك سوولطان.وكذلك ينبغووك أن ُيصوول اهلموورون ابملعوورو  النوواهلن أموور غووْي الدعل 
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عوون املنكوور علووى السوولطان الووذي اعوول ألموورهم وووويهم قيمتووه يف اجملتمووع فووال يكوولن مطلوو  كووالم  وكنموولذج 
ُهولُق يَوُد اّللَِّ َمْغُلللَو   َوقالَوحِل اْليوَ »من قلهلم ا مث يف أبشع صلر  ُيكك القرآن الكورمي قولل اليهولق الغول الل ويم:

 « .. -ُغلَّحْل أَْيِديِهْم َولُِعُنلا ِ ا قاُللا،َبْل يَداُ  َمْبُسلنَتاِن يُوْنِفُ  َكْيَ  َيشاُء  -
 .وقووود صووولرهم ذاوذلوووك مووون سووولء تصووولر يهووولق ّلِل سوووبحانه.فقد حكوووى القووورآن الكووورمي الكثوووْي مووون سووولء ت

 -هوووم فووواّلِل للن بوووذلك خبللللووو ،يعلسووو للا النفقووو   وقاللا:يووود اّلِل مغ قووواللا:إن اّلِل فقوووْي وحنووون أغنيووواء عنووود موووا
م،وجالف  اس و  يعطويهم إ  القليول ..فكيوو  ينفقولنف  وقود بلو  مون غلوج حسووه  يعطوك النو -بوزعمهم 

أكوود  اختوواروا لفظوواملباكوور فقلوولّبم،أ  يعووثوا عوون املعوو  الفاسوود الكوواذب الووذي أراقو  وهوول البخوول بلفظووه ا
رقهم هم،ولعونهم ونولصوف  علياهتجما وكفرا فقاللا:يد اّلِل مغللل   واكء الورق علويهم إبحقوا  هوذ  وقاح  و 

 «.اُغلَّحْل أَْيِديِهْم َولُِعُنلا ِ ا قاُلل »من رمح  اّلِل جزاء على قلهلم:
 سووووبحانه يصووو  اّللِ وكوووذلك كوووانلا،فهم أخبوووول خلووو  اّلِل  ووووال  مث يصوووح  هوووذا التصوووولر الفاسووود السووووقيم و 

 « ..َيشاءُ  ِفُ  َكْي َ تاِن يُونْ َبْل يَداُ  َمْبُسلنَ »فه الكرمي.وهل يفيخ على عباق  من فضله بال حساب:بلص
ضووووووول لن ،والفوعطوووووووااي  الووووووويت   تكووووووو  و  تنفووووووود لكووووووول رلووووووول  لووووووواهرة للعيوووووووان ..كووووووواهدة ابليووووووود املبس

لق والضووم،وابلكن ابللوومهووا الغامر،والعطوواء ا؟زيل،اننقوو  بكوول لسووان.ولكن يهوولق   تراهووا ألوووا مشووغلل  عن
موووا سووويبدو مووون القلم،وعموووا سووويحل ع - -واب؟حلق،وابلبوووذاءة حوووَّت يف حووو  اّلِل  وُيووودّ اّلِل رسووولله 

أموورهم يف  رسووال  موونّبم،بسووبه حقوودهم وغوويظهم موون اصووطفاء اّلِل لووه ابلرسووال  وبسووبه مووا تكشووفه هووذ  ال
ُهْم ما أُْنزِ »القدمي واحلدية:  « .. وَُكْفرا  َك نُْغياان  ْن َربِِ َل إِلَْيَك مِ َولََيزِيَدنَّ َكِثْيا  ِمنوْ

ثوووْيون مووونهم يزيد الكفبسوووبه مووون احلقووود واحلسد،وبسوووبه مووون افتضوووا  أمووورهم فيموووا أنوووزل اّلِل إىل رسلله،سووو
ا يزيووووودوا تبجحووووو   بووووود أننغيووووواان وكفووووورا.ألوم وقووووود أبووووولا ا ميوووووان،  بووووود أن يشوووووتطلا يف ا؟انوووووه املقابووووول و 

 مح  للميمنني،وواب  عن املنكرين.ر  - -ن الرسلل ونكرا،ونغياان وكفرا.فيكل 
لهبوا ت أكود سوعْي  هم وهول يفمث ُيديه عما قدر اّلِل هلم من التعاقي والتباغخ فيما بينهم ومون إبطوال كيود

وونَوهُ  َوأَْلَقْينووا»وموون عوولقهتم ابايبوو  فيمووا يشوونلنه موون حوورب علووى ا؟ماعوو  املسوولم : ىل َة َواْلبَوْغضوواَء إِ ُم اْلَعووداوَ بَويوْ
هوووذ   اليهوولق متعاقيوو .وإن بوودا يف موووا تووزال نلائوو ..و « يوَووْلِم اْلِقياَمووِ .ُكلَّما أَْوقَووُدوا انرا  لِْلَحووْرِب أَْنَفَأَهووا اّللَُّ 

 ننظوور لكوون ينبغووك أ وتفلوو   و  الووبالق ا سووالمي  الفوو ة أن اليهلقيوو  العامليوو  تتسوواند وتلقوود انر احلوورب علووى
 يالمثايوو  عوووامل ألوو  و  مظهووور   يشووتمل علووى احلقيقوو  كاملووو .ففك خووالإىل فوو ة قصووْية موون الزمووان و  إىل

لا فيووه.مهما ل مووا كوان..بول موون قبول ا سووالم ..واليهولق يف كووحناء ويف ذل كوذلك وتشرق.ومصووْيهم إىل مثو
أين هوك عود اّلِل ..فوقو  هلوا و تقم حلهلم األسناق.ولكن مفتا  امللق  كله يف وجلق العصب  امليمن ،اليت يتح

 يشاءف يف األرم ما ّلِل ّباامليمن  اليلم،اليت تتلقى وعد اّلِل،وتق  ستارا لقدر اّلِل،وُيق  ا العصب 
 ..هجه وكريعته ا على منويلم تفكء األم  املسلم  إىل ا سالم:تيمن به على حقيقته وتقيم حياهتا كله
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ر جعبوتهم مون كو ل موا يفكون  يلم ذ    وعد اّلِل على كر خل  اّلِل ..واليهلق يعرفلن هذا،ومن مث يسلطل 
ث موووون كوووووكيوووود ويصووووبلن كوووول مووووا يف أيووووديهم موووون بطووووا وفتووووك،على نالئووووع البعووووة ا سووووالمك يف كوووول 

منكوورة   ترعووى يف العصووب   ضوورابت وحشووي  -مالئهووم عولكوون  يوودي  -   يووديهم  -األرم،ويضووربلن 
ووووَوأَلْ » :يتحقووووامليمنوووو  إِ  و  ذموووو  ..ولكوووون اّلِل غالووووه علووووى أمر .ووعوووود اّلِل   بوووود أن  نَوُهُم اْلَعووووداَوَة َقْينووووا بَويوْ

 «..َأَها اّللَُّ ِب أَْنفَ َواْلبَوْغضاَء ِإىل يَوْلِم اْلِقياَمِ .ُكلَّما أَْوَقُدوا انرا  لِْلَحرْ 
لفسواق اّلِل   ُيوه ُيطموه فواإن هذا الشر والفسواق الوذي اثلوه يهولق،  بود أن يبعوة اّلِل عليوه مون يلقفوه و 

 اأْلَْرِم ْسوووَعْلَن يف َويَ »ليووه:بووه اّلِل   بووود أن يبعووة عليوووه موون عبوواق  مووون يزيلووه ويعفوووك عيف األرم ومووا   ُي
ُ   ُيُُِه اْلُمْفِسِدينَ   « ..َفساقا ،َواّللَّ

 أثر ا يمان وأطبيق شرع هللا في الرخاء المميشي 66 - 65الدرس السادس:

  م معناهووا الصووالإقاموو  قيوون اّلِل يف األر  اعوودة أنق -ويف وايوو  الوودرس عووكء القاعوودة ا ميانيوو  الكووثى 
و   قيوون وقنيووا،فوو ا  بوونياوالكسووه والفووال  يف حيوواة املوويمنني يف هووذ  الوودنيا ويف اهلخوورة علووى السوولاء.  

يووو  اعووودة ا ميانهوووذ  الق افووو ا  بوووني قنيوووا وآخرة.فهووول مووونهج واحووود للووودنيا ولآلخووورة للووودنيا وللووودين ..عوووكء
لكلوم مون بعود هوريفهم ااحنورا  أهول الكتواب عون قيون اّلِل وأكلهوم السوححل و الكبْية  ناسب  احلدية عن 

رم م يف األملاضووووووعه لينوووووواللا عرضووووووا موووووون أعوووووورام هووووووذ  األرم ..واتبوووووواع قيوووووون اّلِل كووووووان أجوووووودى علوووووويه
هُ توََّقوووْلا َلَكفَّوووآَمنُووولا َوا ْلِكتوووابِ اَولَوووْل أَنَّ أَْهوووَل »والسوووماء،ويف الووودنيا واهلخووورة لووول أووووم اختووواروا الطريووو : ْم ْران َعووونوْ

ُووْم أَ  يَل،َوموووا أُنْوووزِلَ لتوَّوووْلراَة وَ اقووواُملا َسوويِِ اهِتِْم َوأَلَْقَخْلنووواُهْم َجنَّووواِت النَِّعيِم.َولَوووْل َأوَّ ِوووْم أَلََكلُووولا ِموووْن اْ ِْنِْ  إِلَووْيِهْم ِموووْن َرّبِِ
ُهْم أُمَّ   ُمْقَتِصَدة  وَكَ  ُهْم ساَء ِثْي  مِ فَوْلِقِهْم َوِمْن َهْحِل أَْرُجِلِهْم.ِمنوْ  « ..ا يَوْعَمُللنَ منوْ

يقو  ضوخم  يف ثالن حقاوإن هاتني اهليتني تقورران أصوال كبوْيا مون أصولل التصولر ا سوالمك،ومن مث فهموا 
يولم سو  كموا هوك ال تكون مااحلياة ا نساني .ولعل احلاج  إىل جوالء ذلوك األصول،وإىل بيوان هوذ  احلقيقو   

ل لتصلرات وضوال ضباب ااع البشري  تتأرج  وتضطرب وتتل  بنيوالعقل البشري،وامللازين البشري ،واألوض
 املناهج،إبزاء هذا األمر ااطْي ..

لا إووم لول كوان -وينطب  على كول أهول كتواب  ويصد  القلل -لكتاب يقلل ألهل ا -سبحانه  -إن اّلِل 
 انلا حققوولا يفكوولوول  هلخوورة.وإوم وهووذا جووزاء ا -آمنوولا واتقوولا لكفوور عوونهم سووي اهتم وألقخلهووم جنووات النعوويم 

ّلِل بوودون اكمووا أنزهلووا   -تعوواليم هم موون الحيوواهتم الوودنيا موونهج اّلِل املمثوول يف التوولراة وا ْنيوول ومووا أنزلووه اّلِل إلووي
ومون هوحل  م الودنيا،و حل وفاضوحل علويهم األرزا ،وألكلولا مون فولقهملصولححل حيواهت -هري  و  تبوديل 

 و  لن و  يتقولن  ييمن تلزيع،وصال  أمر احلياة ..ولكنهمأرجلهم من فيخ الرز ،ووفرة النتاج وحسن ال
ُهْم سواَء وََكثِوْي  ِمونوْ »م يف  رحهم الطليول مقتصودة غوْي مسورف  علوى نفسوها إ  قل  منه -يقيملن منهج اّلِل 

 «.ما يَوْعَمُللنَ 
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  احليواة لبشوري  يف هوذااحليواة  وهكذا يبدو من خالل اهليتني أن ا ميان والتقلى وهقي  مونهج اّلِل يف واقوع
كفوول يولكنووه كووذلك  -ملقووِدم وهوول األقوم اوإن كووان هوول  -الوودنيا،  يكفوول ألصووحابه جووزاء اهلخوورة وحوود  

هوووا يف صووولرة يووو  ..ير صووال  أمووور الووودنيا،وُيق  ألصوووحابه جوووزاء العاجلووو  ..وفوورة و ووواء وحسووون تلزيوووع وكفا
 .. «ْرُجِلِهمْ َهْحِل أَ  فَوْلِقِهْم َوِمنْ أَلََكُللا ِمْن »حسي  عسم مع  اللفرة والفيخ يف قلله:

احليواة يف  قل لصوال وهكذا يتبني أن ليك هنالك نري  مستقل حلسن ا؟زاء يف اهلخورة ونريو  آخور مسوت
رة ا وخسورت اهلخودت الدنيالدنيا.إ ا هل نري  واحد،تصل  به الدنيا واهلخرة،فإذا تنكه هذا الطري  فس

 لدنيا ..والتقلى وهقي  املنهج ا هلك يف احلياة ا ..هذا الطري  اللاحد هل ا ميان
مونهج  -وتبعوا لوذلك  -وهذا املنهج ليك منهج اعتقاق وإميان وكعلر قلل وتقلى فحسه،ولكنه كوذلك 

ل صووال  هووك الوويت تكفوو -التقوولى و مووع ا ميووان  -حيوواة إنسوواني  واقعيوو ،يقام،وتقام عليووه احليوواة ..وإقامتووه 
 -ملونهج يف لول هوذا ا -ا  ،ووفرة النتاج،وحسون التلزيوع،حَّت ذكول النواس مجيعواحلياة األرضي ،وفيخ الرز 

 من فلقهم ومن هحل أرجلهم.
 يال مووون سوووعاقةهلخووورة بوووداإن املووونهج ا ميووواين للحيووواة   اعووول الووودين بوووديال مووون الووودنيا و  اعووول سوووعاقة 

عقولهلم فكوار النواس و أيولم يف   الالدنيا،و  اعل نري  اهلخرة غْي نريو  الودنيا ..وهوذ  هوك احلقيقو  الغائمو
 وضمائرهم وأوضاعهم اللاقعي .

 -ق العوواقي صووب  الفوور ألقوود افوو   نريوو  الوودنيا ونريوو  اهلخوورة يف تفكووْي النوواس وضوومْيهم وواقعهم. يووة 
 كوكويورى علوى العنالك سوبيال لاللتقواء بوني الطريقني.  يرى أن ه -وكذلك الفكر العام للبشري  الضال  

ن هموول الوودنيا مووهلخوورة فيتووار نريوو  الوودنيا فيهموول اهلخوورة موون حسووابه وإمووا أن حتووار نريوو  اأنووه إمووا أن ح
هم يف هوووذ  س وأوضووواعحسوووابه و  سوووبيل إىل ا؟موووع بينهموووا يف تصووولر و  واقوووع ..ألن واقوووع األرم والنوووا

 الف ة من الزمان تلحك ّبذا ..
  الودنيا باعود بوني نريو،اليلم تعون منهجوه للحيواةحقيق :إن أوضاع احلياة ا؟اهلي  الضال  البعيدة عون اّلِل،و 

تخلوولا لدنيليو ،أن يملنوافع اونريو  اهلخورة،وهتم علوى الوذين يريودون الوثوز يف اجملتمع،والكسوه يف مضومار ا
لسووووووولل  رفيعووووووو  واعووووووون نريووووووو  اهلخووووووورة وأن يضوووووووحلا ابلتلجيهوووووووات الدينيووووووو  واملثووووووول االقيووووووو  والتصووووووولرات ال

ا تيوووار هوووذ  ن يتجنبووول هوووتم علوووى الوووذين يريووودون النجووواة يف اهلخووورة أ النظي ،الوووذي ُيوووخ عليوووه الووودين.كما
ز يف ىل الووووووووثو احليوووووووواة وأوضوووووووواعها القذرة،واللسووووووووائل الوووووووويت يصوووووووول ّبووووووووا النوووووووواس يف مثوووووووول هووووووووذ  األوضوووووووواع إ

  دين واالوو ،و طابقوو  للوواجملتمع،والكسووه يف مضوومار املنافع،ألوووا وسووائل   ميكوون أن تكوولن نظيفوو  و  م
  سووبيل إىل و التعوويكف  ..ولكوون ..تراهووا ضوورب   زب  توورى أنووه   مفوور موون هووذا احلووالمرضووي  ّلِل سووبحانه 

 اللقاء بني نري  الدنيا ونري  اهلخرةف
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ة،ليك ونريو  اهلخور    الودنياكال ..إوا ليسحل ضرب   زب  فالعداء بني الودنيا واهلخورة وا فو ا  بوني نريو
رم .إ ا هووك عووايوواة أصووالوووا ليسووحل موون نبيعوو  هووذ  احلهوول احلقيقوو  النهائيوو  الوويت   تقبوول التبووديل ..بوول إ

 انكئ من احنرا  نارئ 
ىل كووولن الطريووو  إيخووورة وأن إن األصوول يف نبيعووو  احليووواة ا نسووواني  أن يلتقوووك فيهوووا نريوو  الووودنيا ونريووو  اهل 

 موول األرم هوولعلفرة يف صووال  اهلخوورة هوول ذاتووه الطريوو  إىل صووال  الوودنيا.وأن يكوولن ا نتوواج والنموواء والوو
لى  ميووان والتقوواأن يكوولن و اتووه امليهوول لنيوول يوولاب اهلخوورة كمووا أنووه هوول امليهوول لرخوواء هووذ  احليوواة الوودنيا ذ

ويلابوووه  ان اّللِ والعموول الصووواحل هوووك أسوووباب عموووران هوووذ  األرم كموووا أوووا هوووك وسوووائل احلصووولل علوووى رضووول 
اة ني تقولم احليوحوإ   حق األخروي ..هذا هل األصل يف نبيع  احلياة ا نساني  ..ولكن هذا األصل   يت
 يفعول ااالفو  اهل الوذي على منهج اّلِل الذي رضيه للناس ..فهذا املنهج هل الذي اعل العمل عباقة،و 
لووى خ بووه الوورز  علزيووع يفووياألرم وفوو  كووريع  اّلِل فريضوو .وااالف  عموول وإنتوواج،ووفرة و اء،وعوودل يف الت

 يف كتابه الكرمي.ا؟ميع من فلقهم ومن هحل أرجلهم،كما يقلل اّلِل 
 .. ف  كرط اّللِ اّلِل،و  إن التصلر ا سالمك اعل وليف  ا نسان يف األرم هك ااالف  عن اّلِل،إبذن
بوول  -ملارقهووا و خاماهتووا و وموون مث اعوول العموول املنووتج املثمر،وتوولفْي الرخوواء ابسووتخدام كوول مقوودرات األرم 

وفوو   -  اللليفوو  االفوو .ويعتث قيووام ا نسووان ّبووذل اللفوواء بلليفوو  اهوو -ااامووات واملوولارق الكلنيوو  كووذلك 
ه ينموا هول بقيامونال عليها العبود يولاب اهلخورة بناع  ّلِل ي -منهج اّلِل وكريعته حسه كرط ا ستخال  

ن   مون فلقوه وموليوه الورز عّبذ  اللليف  على هذا النحل يظفر خبوْيات األرم الويت سوخرها اّلِل لوه ويفويخ 
 عبْي القرآين ا؟ميل  هحل رجليه،كما يصلر الت

لن املسووخرة اقووات الكوونووفوو  التصوولر ا سووالمك يعتووث ا نسووان الووذي   يفجوور ينووابيع األرم،و  يسووتغل 
يف اأْلَْرِم  يِنِ جاِعووول  إِ »الئكوو :له،عاصوويا ّلِل،انكووال عووون القيووام ابللليفوو  الووويت خلقووه اّلِل هلووا،وهل يقووولل للم

،ومعطوال لورز  «يعا  ِمْنهُ ْرِم مجَِ ا يف اأْلَ َر َلُكْم ما يف السَّماواِت َومَوَسخَّ »وهل يقلل كذلك للناس:«.َخِليَف   
اموووع بوووني  -ّبوووذا  -مك اّلِل امللهووولب للعبووواق ..وهكوووذا حسووور اهلخووورة ألنوووه خسووور الووودنيا  واملووونهج ا سوووال
ليوه   يفولت عتوه،و ينوال آخر لالعمل للدنيا والعمل لآلخرة يف تلاف  وتناس .فال يفِلت على ا نسان قنيوا  

 آخرته لينال قنيا .فهما ليسا نقيضني و  بديلني يف التصلر ا سالمك.
هذا ابلقياس إىل جنك ا نسان عامو ،وابلقياس إىل ا؟ماعوات ا نسواني  الويت تقولم يف األرم علوى مونهج 

يف املووونهج  - اّلِل ..فأموووا ابلقيووواس إىل األفوووراق فوووإن األمووور   حتلووو  ..إذ أن نريووو  الفووورق ونريووو  ا؟ماعووو 
  حتلفوووان و  يتصووواقمان و  يتعارضوووان ..فووواملنهج ُيوووتم علوووى الفووورق أن يبوووذل أقصوووى ناقتوووه  -ا سوووالمك 

ا؟سوومي  والعقليوو  يف العموول وا نتوواج وأن يبتغووك يف العموول وا نتوواج وجووه اّلِل،فووال يظلووم و  يغوودر و  يغووا 
موووع ا عووو ا   -يف ا؟ماعووو  كوووي ا ميلكوووه و  حووولن،و  ذكووول مووون سوووححل،و  ُيتجوووز قون أخيوووه انتووواج 

الكامل له  لكيته الفرقي  لثمرة عمله وا ع ا  للجماع   قهوا يف مالوه يف حودوق موا فورم اّلِل وموا كورع 
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عبواقة ّلِل ازيوه عليهوا ابلثكو   -يف هوذ  احلودوق ووفو  هوذ  ا عتبوار ات  -واملنهج يسجل للفورق عملوه  -
 ة ..يف الدنيا واب؟ن  يف اهلخر 

ط مون عودق ي  ّبذا الرابيه ليستل ويرب  املنهج بني الفرق وربه رابنا أقلى ابلشعائر التعبدي  اليت يفرضها عل
موور  مضووان،ويف العر مووا بصوولم صوولته ابّلِل يف اليوولم اللاحوود مخووك موورات ابلصووالة،ويف العووام اللاحوود ياليووني يل 

 اة ..كله  ج بيحل اّلِل.ويف كل ملسم أو يف كل عام إبخراج الزك
نهجوه  لوى ا رتبواط عع اّلِل ومن هنا قيم  هذ  الفرائخ التعبديو  يف املونهج ا سوالمك.إوا عديود للعهود مو
اة  نظم أمور احليويوهج،الوذي الكلك للحياة.وهك قرىب ّلِل يتجودق معهوا العوزم علوى النهولم بتكوالي  هوذا املن

عهووا هتم.ويتجوودق ميف خالفاس يف عالقوواهتم و كلهووا،ويتلىل كوو لن العموول وا نتوواج والتلزيووع واحلكووم بووني النووا
غلووه ملتكامل،والتاج الكلوك الشوعلر بعولن اّلِل ومودق  علووى محول التكوالي  الوويت يتطلبهوا النهولم ّبووذا املونه

التعبديوو     الشووعائرالنوواس وعنوواقهم واحنوورافهم وأهوولائهم حووني تقوو  يف الطريوو  ..وليسووحل هووذ علووى كووهلات
اّلِل يف  رار موووووونهجنتوووووواج والتلزيووووووع واحلكووووووم والقضوووووواء،وا؟هاق  قووووووأموووووولرا منفصوووووول  عوووووون كوووووو لن العموووووول وا 

علووى  ملنهج،املعوونياديوو  كووطر األرم،وتقريوور سوولطانه يف حيوواة النوواس ..إ ووا ا ميووان والتقوولى والشووعائر التعب
رة   سووووبيال للوووولفة العمليووووأقاء كووووطر  اهلخوووور ..وهكووووذا يكوووولن ا ميووووان والتقوووولى وإقاموووو  موووونهج اّلِل يف احليووووا

 كما يعد اّلِل الناس يف هاتني اهليتني الكرميتني ..والفيخ.
 -لودنيا ا مون احليواة خرة بديالإن التصلر ا سالمك،وكذلك املنهج ا سالمك املنبث  منه،  يقدم احلياة اهل

حيوووواة  ا معووووا يف نريوووو  واحد،و هوووود واحوووود.ولكنهما   اتمعووووان كووووذلك يفإ ووووا يقوووودمهم -و  العكووووك 
مووون أوضووواع  عليوووه تعوووديالت موووأخلذة قون أن يووودخل -مووونهج اّلِل وحووود  يف احليووواة ا نسوووان إ  إذا اتبوووع 

نهج ففوك هوذا املو -هج ذا املونأخرى   تنبث  من منهج اّلِل،أو مأخلذة من تصلراته الذاتي  اليت   تضوب  ّبو
 وحد  يتم ذلك التناس  الكامل.

قووووودم ا ميوووووان والعبووووواقة والصوووووال   ي  -كوووووذلك املووووونهج ا سوووووالمك املنبثووووو  منوووووه و  -والتصووووولر ا سوووووالمك 
لوذي يعود هول املونهج ا   ..ولويكوالتقلى،بديال من العمل وا نتاج والتنمي  والتحسوني يف واقوع احليواة املاقيو

س يقي إىل فوورقو طريوو  املووالنوواس فوورقوس اهلخوورة ويرسووم هلووم نريقووه بينمووا يوودع للنوواس أن ير وولا ألنفسووهم ال
نتوواج والتنميووو  والتحسوووني يف واقوووع فالعمووول وا  -هوووذا الزموووان  موووا يتصووولر بعوووخ السووطحيني يف ك  -الوودنيا 

لعبواقة فو  يف األرم.وا ميوان وافريضو  ااال -سوالمك واملنهج ا  -احلياة الدنيا اثل يف التصلر ا سالمك 
ذ  ة النوواس ..وهووج يف حيوواوالصووال  والتقلى،اثوول ا رتبانووات والضوولاب  والوودوافع واحلوولافز لتحقيوو  املوونه

ام بووني  ،و  فصووعووا هووك موويهالت الفوورقوس األرضووك والفوورقوس األخووروي معووا والطريوو  هوول الطريوووتلووك م
ليت منهووا لهووا اليوولم.واك األرم  يفالوودين واحليوواة اللاقعيوو  املاقيوو  كمووا هوول واقووع يف األوضوواع ا؟اهليوو  القائموو  
هموا يف تصولر  امعولا بينرة،و هلخويقلم يف أوهام اللا ني أنه   مفر من أن حتار النواس الودنيا أو حتواروا ا

 أو يف واقع ..ألوما   عتمعان .. 
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ا والعمووووول مووووول للووووودنيإن هوووووذا الفصوووووام النكووووود بوووووني نريووووو  الووووودنيا ونريووووو  اهلخووووورة يف حيووووواة النووووواس،وبني الع
ألخورى ..إن ا  يف احليواة ا،والنجا لآلخرة،وبني العباقة الروحي  وا بداع املاقي،وبني النجا  يف احلياة الدني

هوول ضووريب   يوو   إ وواذا الفصووام النكوود لوويك ضووريب  مفروضوو  علووى البشووري   كووم موون أحكووام القوودر احلتمهوو
ن عنووود ج أخووورى موووابئسووو  فرضوووتها البشوووري  علوووى نفسوووها وهوووك تشووورق عووون مووونهج اّلِل،وتتخوووذ لنفسوووها منووواه

حليواة اصواّبم يف وأع ن قموائهمأنفسها،معاقي  ملنهج اّلِل يف األساس وا عا  ..وهك ضريب  ييقيهوا النواس مو
 الدنيا،فل  ما ييقونه منها يف اهلخرة وهل أكد وأنكى ..

ه ميووان وبشاكووتأنينوو  ا إوووم ييقووووا قلقووا وحووْية وكووقاء قلووه وبلبلوو  خووانر،من جووراء خوولاء قلوولّبم موون نم
لوووم ا نتووواج والعللعمووول و  وزاق  وريوووه،إذا هوووم آيوووروا انووورا  الووودين كلوووه،على زعوووم أن هوووذا هووول الطريووو  اللحيووود

رعلن الوووووووو  يصوووووووواوالتجربوووووووو ،والنجا  الفوووووووورقي وا؟موووووووواعك يف املعوووووووو   العوووووووواملك  ذلووووووووك أوووووووووم يف هووووووووذ  احل
ا لعووو    اليهوووجلاء.وهك فطرهتم،يصوووارعلن ا؟لعووو  الفطريووو  إىل عقيووودة اوووا القلوووه،و  تطيووو  الفوووراغ وااووو
 له ..إمذاهه اجتماعي ،أو فلسفي ،أو فني  ..على ا نال  ..ألوا جلع  النزع  إىل 
حواوللا يف اّلِل ،و  ا بعقيودةوهم ييقووا كذلك قلقا وحْية وكقاء قله وبلبل  خانر،إذا هم حاوللا ا حتفا
قلم م تصووولراته،وتاعه وتقووول معهوووا مزاولووو  احليووواة يف هوووذا اجملتموووع العووواملك الوووذي يقووولم نظاموووه كلوووه وتقووولم أوضووو

الوووووو  ينيوووووو  واعقيوووووودة الدوسووووووائل الكسووووووه فيووووووه ووسووووووائل النجووووووا  علووووووى غووووووْي موووووونهج اّلِل،وتتصوووووواقم فيووووووه ال
 مع املنكلق.ذا اجملتهالديب،والسلل  الديب،مع األوضاع والقلانني والقيم وامللازين السائدة يف 

اول هووملاقيوو  الوويت ملووذاهه ااوتعوواين البشووري  كلهووا ذلووك الشقاء،سوولاء اتبعووحل املووذاهه املاقيوو  ا حلاقيوو ،أو 
أن الودين  -بشوري  أعوداء ال أو يصولر هلوا -ليو  ..وتتصولر استبقاء الدين عقيدة بعيدة عن نظام احلياة العم

تويقي نتواج وعمول  و قوانلن وإّلِل،وأن احلياة للناس  وأن الدين عقيودة وكوعلر وعبواقة وخل ،واحليواة نظوام و 
اّلِل الوذي  تودي إىل مونهجا   هتالبشري  هذ  الضريب  الفاقح  ..ضريب  الشقاء والقل  واحلْية واالاء ..ألوو

 يا والرخوووواء يفيف الوووودن صووول بووووني الوووودنيا واهلخوووورة بوووول امووووع و  يقووويم التنوووواقخ والتعووووارم بووووني الرخوووواء  يف
،و  يمن و  تتقووك ووا   توواهلخرة،بوول ينسوو  ..و  اوولز أن ختوودعنا لوولاهر كاذبوو ،يف فوو ة ملقلتوو ،إذ نوورى أ

 ... تقيم منهج اّلِل يف حياهتا،وهك ملفلرة ااْيات،كثْية ا نتاج عظيم  الرخاء
اع كود بوني ا بودفصوام النإنه رخواء ملقولت،حَّت تفعول السونن الثابتو  فعلهوا الثابوحل.وحَّت تظهور كول آتر ال

 املاقي واملنهج الرابين ..واهلن تظهر بعخ هذ  اهلتر يف صلر كَّت :
  و اوحوافال ابملخوألحقاق،ابتظهر يف سولء التلزيوع يف هوذ  األمم، وا اعول اجملتموع حوافال ابلشوقاء،وحافال 
 خاء  ..من ا نقالابت املتلقع  نتيج  هذ  األحقاق الكظيم  ..وهل بالء على رغم الر 

وتظهر يف الكبوحل والقموع وااول  يف األموم الويت أراقت أن تضومن نلعوا مون عدالو  التلزيوع واختوذت نريو  
زيووع ..وهوول التحطوويم والقمووع وا رهوواب ونشوور ااوول  والووذعر، قرار ا جووراءات الوويت شخووذ ّبووا  عوواقة التل 
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بووالء   ذموون ا نسووان فيووه علووى نفسووه و  يطموو ن و  يبيووحل ليلوو  يف سووالم  وتظهوور يف ا حنووالل النفسووك 
 إىل تدمْي احلياة املاقي  ذاهتا. -إن عاجال أو آجال  -واالقك الذي ييقي بدور  

جز كوول العجووز عوواوحوود   فالعموول وا نتوواج والتلزيع،كلهووا يف حاجوو  إىل ضوومان  األخال .والقووانلن األرضووك
ملنلعو  الويت ااألمورام و عن تقدمي الضماانت لسْي العمل كما نرى يف كل مكان  وتظهور يف القلو  العصول 

سوتلى الووذكاء وا حتمووال.ويهب  بعوود ذلووك  ووا يهووب    -ا رخوواء موواقاي وخباصوو  أكوده -عتوا  أمووم العووا  
لحا  يولم واضوح  وضود ئل اللرخواء  وهوذ  الو ستلى العمول وا نتواج،وينتهك إىل تودمْي ا قتصواق املواقي وا

ل كوواملتلقووع يف   العوواملك كافيووا يلفووحل األنظووار  وتظهوور يف ااوول  الووذي تعوويا فيووه البشووري  كلهووا موون الوودمار
عصوواب أضووغ  علووى حلظوو  يف هووذا العووا  املضووطرب الووذي هوولم حللووه نووذر احلوورب املوودمرة ..وهوول خوول  ي

ابلسووكت   شوور املوولتم بشووَّت األموورام العصووبي  ..و  ينتالنوواس موون حيووة يشووعرون أو   يشووعرون فيصوويبه
ميول  دمو  واضوح  يفصلرة متقوانفجار امل  وا نتحار كما انتشر يف أمم الرخاء  وتظهر هذ  اهلتر كلها ب

ولويك هوذا  -لو  احلاضورة تتجلوى يف الشوعه الفرنسوك وألهور األمث -بعخ الشعلب إىل ا نودتر والودمار 
اف ا  الودين يا واهلخورة،و ا  الودنعل ا ف ا  بني النشاط املاقي واملونهج الورابين وافو  إ  مثال لآلخرين،يف ف

النكود  ع هوذا الفصواماس وإيقوا واحلياة أو اختاذ مونهج لآلخورة مون عنود اّلِل،واختواذ مونهج للودنيا مون عنود النو
 بني منهج اّلِل وحياة الناس 

 ض بالخالفة في هاه ا رضأهمية النااسق بين ا يمان والممل الصالح  والنهو

يف مونهج   ي  التناسو ن نيكد أوقبل أن ننهك هذا التعلي  على التقرير القرآين لتلك احلقيق  الكبْية،حنه أ
م اباالفو  يف نتواج والنهول لعمول وا اّلِل بني ا ميان والتقولى وإقامو  املونهج يف احليواة اللاقعيو  للنواس،وبني ا

ن أن ذكلولا مو -ن النواس موولكل مجاع   -ُيق  كرط اّلِل ألهل الكتاب األرم فهذا التناس  هل الذي 
ع خورة وأن اتموم يف اهلفلقهم ومون هوحل أرجلهوم يف الودنيا،وأن تكفور عونهم سوي اهتم ويودخللا جنوات النعوي

رة  وووا فيوووه مووون نعووويم وفووورقوس اهلخووو -كفايووو  موووع السوووالم والطمأنينووو  ابلووولفرة وال -هلوووم الفووورقوس األرضوووك 
ن ي  هوووك ا ميووواة األساسووو.ولكننوووا موووع هوووذا التلكيووود   حنوووه أن ننسوووى أن القاعووودة األوىل والركيوووز ورضووولان .

قيو  والتطولير ا نتواج وال  العمول و  والتقلى وهقي  املنهج الورابين يف احليواة اللاقعيو  ..فهوذا يتضومن يف ينوااي 
ل كوويوواة ويقووِلم  ل قوويم احلكووويرفووع  للحيوواة ..فضووال علووى أن للصوول  ابّلِل مووذاقها الووذي يغووْي كوول نعوولم احليوواة 

 ملازين احلياة ..
منبثقا منوووه بعوووا لوووه،و فهوووذا هووول األصووول يف التصووولر ا سوووالمك ويف املووونهج ا سوووالمك،وكل كوووكء فيوووه اوووكء ت

 ومعتمدا عليه ..مث يتم اام األمر كله يف الدنيا واهلخرة يف تناس  واتسا .
ل  ابّلِل وإقاموو  كووريع  اّلِل يف احليوواة ..كوول أول ووك مثرتووه وينبغووك أن نووذكر أن ا ميووان والتقوولى والعبوواقة والصوو

غوووب عووون العووواملني ..وإذا كووودق املووونهج ا سوووالمك يف هوووذ   -سوووبحانه  -لإلنسوووان،وللحياة ا نسووواني .فاّلِل 
األسوووووك،وجعلها منووووواط العموووووول والنشووووواط ورق كووووول عموووووول وكووووول نشووووواط   يقوووووولم عليها،وعووووود  ابنووووووال   
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مع الري  ..فليك هذا ألن اّلِل سبحانه يناله ككء من إميوان العبواق وتقولاهم  يقبل،وحابطا   يعيا،وذاهبا
يعلووم أن   صووال  هلووم و  فووال  إ  ّبووذا  -سووبحانه  -وعبواقهتم لووه وهقيوو  منهجووه للحيوواة ..ولكوون ألنوه 

َرَ  َوتَوَعاىَل،أَنَّووووُه قَوووواَل:اَي ،ِفيَمووووا َرَوى َعووووِن هللِا تَوبَووووااملنهوووواج ..يف احلوووودية القدسووووك:َعْن َأيب َذرِ ملَعووووِن النَّووووِلِِ 
ووَنُكْم حُمَرَّم ووا،َفالَ َتظَوواَلُملا اَي ِعبَوواِقي،ُكُلُكمْ  َضووال  ِإ َّ َموووْن  ِعبَوواِقي،ِإيِنِ َحرَّْمووحُل الظُْلووَم َعلَووى نَوْفِسووك،َوَجَعْلُتُه بَويوْ

ْن أَْنَعْمُتُه،فَاْسوَتْطِعُملين أُْنِعْمُكوْم،اَي ِعبَواِقي،ُكُلُكْم َهَديْوُتُه،فَاْستَوْهُدوين أَْهدُِكْم،اَي ِعَباِقي،ُكُلُكْم َجوائِع  ِإ َّ َمو
ْغِفووووُر الووووُذنُلَب َعووووار  ِإ َّ َمووووْن َكَسْلتُُه،فَاْسَتْكُسوووولين َأْكُسووووُكْم،اَي ِعبَوووواِقي،ِإنَُّكْم خُتِْط ُوووولَن اِبللَّْيووووِل َوالنوََّهوووواِر،َوأاََن أَ 

يع ا،فَاْسوووتَوْغِفُروين أَْغِفوووْر َلُكووومْ  َفعُووولين،اَي مجَِ ُلغُووولا نَوْفعِوووك فَوتَونوْ ُلغُووولا َضوووِرِي فَوَتُضوووُروين،َوَلْن تَوبوْ ،اَي ِعبَووواِقي،ِإنَُّكْم لَوووْن تَوبوْ
زَاَق َذلِووَك يف  ِعبَوواِقي،َلْل أَنَّ أَوََّلُكووْم َوآِخرَُكْم،َوِإْنَسووُكْم َوِجنَُّكْم،َكووانُلا َعلَووى أَتْوَقووى قَوْلووِه َرُجوول  َواِحوود  ِمْنُكْم،َمووا

د ،َما نَوَقوَا ك َكيوْ  ا،اَي ِعَباِقي،َلْل أَنَّ أَوََّلُكْم َوآِخرَُكْم،َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم،َكانُلا َعَلى أَْفَجِر قَوْلِه َرُجل  َواِحوُمْلكِ 
يد  َواِحووووووود  َذلِوووووووَك ِموووووووْن ُمْلِكوووووووك َكووووووويوْ  ا،اَي ِعبَووووووواِقي،َلْل أَنَّ أَوََّلُكوووووووْم َوآِخرَُكْم،َوِإْنَسوووووووُكْم َوِجنَُّكْم،قَووووووواُملا يف َصوووووووعِ 

ا أُْقِخووووَل َفَسووووأَُللين،فََأْعطَْيحُل ُكوووولَّ ِإْنَسووووان  َمْسووووأَلََتُه،َما نَوَقووووَا َذلِووووَك ِ َّووووا ِعْنووووِدي،ِإ َّ َكَمووووا يوَوووونوُْقُا اْلِمْخووووَيُ  ِإذَ 
َهوا،َفَمْن وَ  َا ِهوَك أَْعَمواُلُكْم أُْحِصويَها َلُكوْم،مُثَّ أَُوفِِويُكْم ِإايَّ َجوَد َخْْي ا،فَوْلَيْحَموِد هللَا،َوَموْن َوَجوَد اْلَبْحَر،اَي ِعَباِقي،ِإ َّ

 754َغْْيَ َذِلَك،َفاَل يَوُللَمنَّ ِإ َّ نَوْفَسُه...)روا  مسلم(
احلكووم يف احليوواة و  هج اّللِ وعلووى هووذا األسوواس ينبغووك أن نوودر  وليفوو  ا ميووان والتقوولى والعبوواقة وإقاموو  موون 

ا عوووا ..وهوووك كلهوووخووورة مجيشوووري  ..يف الووودنيا واهلبشوووريع  اّلِل ..فهوووك كلهوووا حلسوووابنا حنووون ..حلسووواب هوووذ  الب
 ضرورايت لصال  هذ  البشري  يف الدنيا واهلخرة مجيعا ..

 لكتاب.ص  هل اوحنسه أننا لسنا يف حاج  ألن نقلل:إن هذا الشرط ا هلك ألهل الكتاب غْي خا
راة لووويهم يف التووول زل إا أنوووفالشووورط ألهووول الكتووواب يتضووومن ا ميوووان والتقووولى وإقامووو  مووونهج اّلِل املتمثووول يف مووو

زل ط الوذين أنووفووأوىل ابلشور  -احلووال قبول البعثو  األخوْية  وذلوك بطبيعو  -وا ْنيل.وموا أنوزل إلويهم موون رّبوم 
ميوان هم ابلنا:ا تضمن قيونإليهم القرآن ..أوىل ابلشرط الذين يقلللن:إوم مسلملن ..فهي ء هم الذين ي

ن قوبلهم عهم مون كورع مو يف كر ا أنزل إليهم وما استبقا  اّللِ  ا أنزل إليهم وما أنزل من قبل،والعمل بكل م
يون ق  يعود هنوا  ن قبلوه و ..وهم أصحاب الدين الذي   يقبل اّلِل غْي  من أحد ..وقد انتهى إليه كل قيو

 يقبله اّلِل غْي  ..أو يقبل من أحد غْي .
تمتعلا  وا منهم،وأن يسو   اّللِ ا ارتضافهي ء أوىل أن يكلن كرط اّلِل وعهد  هلم ..وهي ء أوىل أن يرتضلا م

 حل أرجلهوم يفهم ومون هويشرنه اّلِل هلم من تكفْي السي ات وقخولل ا؟نو  يف اهلخورة ومون األكول مون فولق
 الدنيا ..

                                                 
  ( 6737) -املكنز  -مسلمصحي   - 754

 الصعيد :وجه األرم، وقيل :هل ال اب وحد .ياملخي  :بكسر امليم، وإسكان اااء :ا برة.
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ه يف  ذي يعيشولن فيوالشوظ  الوإوم أوىل أن يستمتعلا  ا يشرنه اّلِل هلم بد  مون ا؟ولع واملورم وااول  و 
ائم والطري  إليوه معورو  قوكرط اّلِل  -إسالميا بتعبْي أص   أو الذي كان -مك كل أرجاء اللنن ا سال

 ..لل كانلا يعقللن ..
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 [81إل   67(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  السادسة

 بيان هللا ر وانحراف وإفساد أهل الكااا

  
 يَوْعِصوُمَك ِموَن النَّواِس ِإنَّ بَولَّْغوحَل رِسوالََتُه َواّللَُّ  ْفَعْل َفماْن َ ْ توَ  َربَِِك َوإِ اي أَيُوَها الرَُّسلُل بَولِِْ  ما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمنْ } 

يوَل َوموا لا التوَّوْلراَلْسُتْم َعلى َكوْكء  َحوَّتَّ تُِقيُمو ( ُقْل اي أَْهَل اْلِكتابِ 67اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلكاِفرِيَن ) َة َواْ ِْنِْ
ُهْم موووا أُنْوووزَِل إِلَوووْيكُ  ا  فَوووال َشَْس َعلَوووى اْلَقوووْلِم َربِِوووَك نُْغيووواان  وَُكْفووور  لَْيوووَك ِمووونْ إِ نْوووزَِل أُ ْم ِموووْن َربُِِكوووْم َولََيزِيوووَدنَّ َكثِوووْيا  ِمووونوْ
ِر َوَعِموووَل اهْلِخوووّللَِّ َواْليَووووْلِم ابِ رى َموووْن آَموووَن ُ لَن َوالنَّصوووا( ِإنَّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوالَّوووِذيَن هووواُقوا َوالصَّوووابِ 68اْلكووواِفرِيَن )

ُسووال  ُكلَّمووا رُ ا إِلَووْيِهْم ان ِميثوواَ  بَووِب ِإْسوورائِيَل َوأَْرَسووْلن( َلَقووْد َأَخووذْ 69صوواحِلا  فَووال َخووْل   َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم َُيَْزنُوولَن )
بُلا َوَفرِي َن   فَوَعُمولا َوَصوُملا َوَحسِ  (70تُوُللَن )قا  يَوقْ جاَءُهْم َرُسلل  ِ ا   هَتْلى أَنْوُفُسُهْم َفرِيقا  َكذَّ ُبلا َأ َّ َتُكلَن ِفتوْ
ُهْم وَ  ُ َعلَووْيِهْم مُثَّ َعُموولا َوَصووُملا َكثِووْي  ِموونوْ َ َلَقووْد كَ  (71ا يَوْعَملُوولَن )َبِصووْي  ِ وو اّللَُّ مُثَّ  َب اّللَّ َفووَر الَّووِذيَن قوواُللا ِإنَّ اّللَّ

َ َريبِِ  ْعبُوُدواِب ِإْسرائِيَل اُهَل اْلَمِسيُ  اْبُن َمْرمَيَ َوقاَل اْلَمِسيُ  اي بَ  ُ  َوَربَُّكوْم ِإنَّوُه َمواّللَّ ْن ُيْشورِْ  اِبّللَِّ فَوَقوْد َحورََّم اّللَّ
َ تِلُة َياليَ   وَ لَ ( 72ر  )َعَلْيِه اْ؟َنََّ  َوَمْأواُ  النَّاُر َوما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنصا ْن إِلوه  ما ِموَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُللا ِإنَّ اّللَّ
تَوُهلا َعمَّا يَوُقللُولَن لََيَمسَّونَّ  ُهْم َعوذاب  أَلِويم  يَن َكَفوُرو  الَّوذِ ِإ َّ إِله  واِحد  َوِإْن َ ْ يَونوْ ( أَفَوال يَوُتلبُولَن ِإىَل اّللَِّ 73)ا ِمونوْ

ُ َغُفلر  َرِحيم  )     لُرُسوُل َوأُُموُه ِصودِِيقَ ْن قَوْبِلِه ال  َقْد َخَلحْل مِ َمْرمَيَ ِإ َّ َرُسل  ( َما اْلَمِسيُ  اْبنُ 74َوَيْستَوْغِفُرونَُه َواّللَّ
ُ هَلُُم اهْلايِت مُثَّ  ُدوَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ موا ( قُوْل أَتَوْعبُو75َفُكلَن ) َأىنَّ يُويْ  اْنظُرْ كاان َذُْكالِن الطَّعاَم اْنظُْر َكْيَ  نُوَبنيِِ

ُ هُ  ُقْل اي أَْهَل اْلِكتاِب   تَوْغُللا يف ِقيِنُكْم َغوْْيَ احْلَو ِِ  (76يُم )َل السَِّميُع اْلَعلِ   مَيِْلُك َلُكْم َضر ا َو  نَوْفعا  َواّللَّ
عِوَن الَّوِذيَن َكَفوُروا ِموْن ( لُ 77 َسولاِء السَّوِبيِل )َضوُللا َعونْ وَ ثِوْيا  َو  تَوتَِّبُعلا أَْهلاَء قَوْلم  َقْد َضُللا ِمْن قَوْبوُل َوَأَضوُللا كَ 

َتنواَهْلَن َعوْن ( كوانُلا   يوَ 78ْعتَوُدوَن )وَكوانُلا يوَ  َعَصوْلا رائِيَل َعلى ِلساِن قاُوَق َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ ذِلَك ِ اَبِب ِإسْ 
هَلُوووْم دََّمحْل لَبِوووْ َك موووا قَووو ُهْم يَوتَوَللَّوووْلَن الَّوووِذيَن َكَفوووُروا( تَووورى َكثِوووْيا  ِمووونوْ 79ُمنَكووور  فَوَعلُووولُ  لَبِوووْ َك موووا كوووانُلا يَوْفَعلُووولَن )

ُ َعَلْيِهْم َويف اْلَعذاِب ُهْم خالِودُ  زَِل إِلَْيوِه َولَوْل كوانُلا يُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َوالنَّوِلِِ َوموا أُنْو (80وَن )أَنْوُفُسُهْم أَْن َسِخَ  اّللَّ
ُهْم فاِسُقلَن )  { (81َما اختََُّذوُهْم أَْولِياَء َولِكنَّ َكِثْيا  ِمنوْ

 لمالقة بين ال ماعة المسلمة وأهل الكااامقدمة الوحد :أقرير نوع ا

ا  فيمووووا وكشوووو  ا حنوووور  -النصووووارى موووون اليهوووولق و  -ميضووووك هووووذا الوووودرس يف بيووووان حووووال أهوووول الكتوووواب 
تقريووور نووولع  كموووا ميضوووك يف  -لق وخباصووو  اليهووو -يعتقدون،وكشووو  السووولء فيموووا يصووونعلن يف  رحهوووم كلوووه 

 تعاملووه معهووم وواجوووه يف - -جووه الرسووولل وا؟ماعوو  املسوولم  ووا - -العالقوو  بيوونهم وبووني الرسووولل 
نشووواط أصووولل ال املسووولمني ..ذلوووك إىل تقريووور حقوووائ  أساسوووي  ضوووخم  يف أصووولل التصووولر ا عتقووواقي ويف

 احلركك للجماع  املسلم ،عا  املعتقدات املنحرف  وعا  املنحرفني.
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ل إليوووه ..  كووول مووا أنووز وكلفوووه تبليوو  مووا أنوووزل إليووه موون ربووه .. - -الرسوولل  -بحانه سوو -لقوود انقى اّلِل 
واقع هولاء النواس.و صوطدام  يستبقك منه كي ا،و  ييخر منه كي ا مراعواة للظورو  واملالبسوات،أو عنبوا لال

 اجملتمع ..وإن   يفعل فما يكلن قد بل  ..
بليغووه أن اابووه أهوول الكتوواب  وووم ليسوولا علووى كووكء حووَّت يقيموولا ت - -وموون هووذا الووذي كلوو  الرسوولل 

ك كفوور ل.وأن يعلوون كووذ.ْنيوول ومووا أنووزل إلوويهم موون رّبووم ..هكووذا قانعوو  جازموو  صوورُي  جوواهرة التوولراة وا 
قولهلم:إن سوى بون مرمي،و ملسوي  عياليهلق بنقضهم امليثا  وقتلهم األنبياء،وكفر النصوارى بقولهلم:إن اّلِل هول ا

ا؟نوو   الشوور ،وهرمي اّللِ نووذر بووب إسوورائيل عاقبوو  أ -م عليووه الِسووال -اّلِل تلووة ياليوو .كما يعلوون أن املسووي  
 وم.م وعدواعلى املشركني ..وأن بب إسرائيل لعنلا على لسان قاوق وعيسى بن مرمي بعصياو

انكووئ  ن أن هووذاوينتهووك الوودرس بكشوو  ملقوو  أهوول الكتوواب موون مظوواهرة املشووركني علووى املسوولمني.وإعال
 إ  فما هم ابمليمنني ..و  - -به حممد من عدم إمياوم ابّلِل والنل.وأوم مدعلون إىل ا ميان  ا جاء 

 وأنخذ بعد هذا ا مجال يف ملاجه  النصلص ابلتفصيل :
( ا مذذر بابليذذر الرسذذالة وبيذذان أن أهذذل الكاذذاا ليسذذوا علذذ  68 -67الذذدرس ا ول ) 

 شيء حا  يقيموا الاورا 

 يَوْعِصوُمَك ِموَن النَّواِس.ِإنَّ بَولَّْغوحَل رِسوالََتُه،َواّللَُّ  ْفَعوْل َفمواَ ْ توَ  اي أَيُوَها الرَُّسلُل بَولِِْ  ما أُْنزَِل إِلَْيَك ِموْن َربِِوَك،َوِإنْ »
يوَل َوموا أُنْوزَِل َّتَّ تُِقيُمولا التوَّوْلراةَ لى َكْكء  َحوْسُتْم عَ اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلكاِفرِيَن ..ُقْل:اي أَْهَل اْلِكتاِب لَ   َواْ ِْنِْ

ُهْم ما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِِكْم. َس َعلَوى اْلَقوْلِم اْلكواِفرِيَن.ِإنَّ ْغيواان  وَُكْفورا ،َفال شَْ نُ ْن َربِِوَك ِمولَْيَك إِ َولََيزِيَدنَّ َكِثْيا  ِمنوْ
 ا ،َفال َخووْل   صوواحلِ  ْليَوووْلِم اهْلِخووِر َوَعِموولَ ّللَِّ َواآَمووَن ابِ  الَّووِذيَن آَمنُوولا َوالَّووِذيَن هوواُقوا َوالصَّووابُِ لَن َوالنَّصووارى ..َموونْ 

 «..َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ 
ن يبلوو  مووا أنووزل إليووه موون ربووه كووامال،وأ  اعوول ألي اعتبووار  موون أ - -إنووه األموور ا؟ووازم احلاسووم للرسوولل 

اّلِل الرسوال  ..و  ام بلاجوها عتبار ات حسااب وهل يصدع بكلم  احل  ..هذا،وإ  فما بل  وما أِقى وموا قو
احلو  يف  زيل  إن كلمو اق املهاوعصمته من الناس،ومن كان اّلِل له عاصما فما ذا ميلك له العب يتلىل محايته

اء ني هلوا كيو  كواملعارضو العقيدة   ينبغك أن عمجم  إوا اه أن تبل  كامل  فاصل  وليقول مون كواء مون
رغبوات راعوك ملاقوع الو  تاء وليفعل من كاء من أعدائها ما يفعل فإن كلم  احل  يف العقيدة   ال  األهول 

 إ ا تراعك أن تصدع حَّت تصل إىل القللب يف قلة ويف نفاذ ..
هودى ..وحوني تعداق للوكلم  احل  يف العقيدة حني تصدع تصل إىل مكامن القللب الويت يكمون فيهوا ا سو

 دعلة يفاحه الود يطموع صوعمجم   تلوني هلوا القلولب الويت   اسوتعداق فيهوا لإلميوان وهوك القلولب الويت قو
َ   يَوْهِدي اْلَقلْ »أن تستجيه له لل قاهنها يف بعخ احلقيق     « ..ِفرِينَ َم اْلكاِإنَّ اّللَّ

وإذن فلووتكن كلموو  احلوو  حا وو  فاصوول  كاملوو  كووامل  ..واهلوودى والضووالل إ ووا منانهمووا اسووتعداق القلوولب 
   إن القوولة واحلسووم يف إلقوواء  وتفتحهووا،  املداهنوو  و  املالنفوو  علووى حسوواب كلموو  احلوو  أو يف كلموو  احلوو
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أن يووودعلا إىل سوووبيل ربوووه  - -كلمووو  احلووو  يف العقيووودة،  يعوووب ااشووولن  والفظالووو  فقووود أمووور اّلِل رسووولله 
 -ولوووويك هنالووووك تعوووارم و  اخووووتال  بووووني التلجيهووووات القرآنيوووو  املتعوووودقة  -ابحلكمووو  وامللعظوووو  احلسوووون  

يف بيوووان كلمووو  احل .فاللسووويل  والطريقووو  إىل التبليووو   واحلكمووو  وامللعظووو  احلسووون    عافيوووان احلسوووم والفصووول
ككء غْي مواقة التبليو  وملضولعه.واملطللب هول عودم املداهنو  يف بيوان كلمو  احلو  كاملو  يف العقيدة،وعودم 

 ليك فيها أنصا  حللل .. عتقاقي  اللقاء يف منتص  الطر  يف احلقيق  ذاهتا.فاحلقيق  ا 
دعل ابحلكمووو  وامللعظووو  احلسووون  يف نريقووو  التبلي ،وكوووان يووو - -الرسووولل ومنوووذ األايم األوىل للووودعلة كوووان 

..« ْعبُوووُدوَن ْعبُوووُد موووا توَ أَ وَن:  اي أَيُوَهوووا اْلكووواِفرُ »يفاصووول مفاصووول  كاملووو  يف العقيووودة،فكان موووأملرا أن يقووولل:
هن ه،و  يوووووودفيصووووووفهم بصووووووفتهم ويفاصوووووولهم يف األموووووور،و  يقبوووووول أنصووووووا  احللوووووولل الوووووويت يعرضوووووولوا عليوووووو

ه،بل يقووولل ا هوووم عليووونلن،كما يووولقون  و  يقووولل هلم:إنوووه   يطلوووه إلووويهم إ  تعوووديالت خفيفووو  فيموووفيوووده
ب اصول ،يف أسولل كاملو  ف  هلم:إوم على البانل انخ،وإنه على احل  الكامل ..فيصدع بكلمو  احلو  عاليو 

   خشلن  فيه و  فظال  ..
تَوْفَعووْل  َوِإْن  َْ  -ْن َربِِوَك  إِلَْيوَك ِموا أُنْوزِلَ موالرَُّسولُل بَولِِوْ  اي أَيُوَهوا »وهوذا النداء،وهوذا التكليو ،يف هوذ  السولرة:

ُ يوَ  -َفما بَولَّْغحَل رِسالََتُه   « ..َقْلَم اْلكاِفرِينَ  يَوْهِدي الْ  ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ..ِإنَّ اّللََّ َواّللَّ
ملاجهو  أهول الكتواب  قيقو  موا  ن املقصولق بوه مباكورة هولأ -بول هوذا النوداء وبعود  ق -يبدو من السيا  

ى ء ..ليسولا علوا علوى كوكهم عليه،و قيق  صفتهم اليت يستحقلوا  وا هوم عليوه ..ومولاجهتهم  ووم ليسول 
رّبووم  نووزل إلوويهم موونأيوول ومووا كووكء موون الوودين و  العقيوودة و  ا ميووان ..ذلووك أوووم   يقيموولن التوولراة وا ْن

اي أَْهووَل  قُوولْ »يوون:قأوووم أهوول كتوواب وأصووحاب عقيوودة وأتبوواع  وموون مث فووال كووكء  ووا يدعلنووه ألنفسووهم موون
 «.لَْيُكْم ِمْن َربُِِكْم ..أُْنزَِل إِ  يَل َومااْلِكتاِب َلْسُتْم َعلى َكْكء  َحَّتَّ تُِقيُملا التوَّْلراَة َواْ ِْنِْ 

يسولا ..بول لن يلاجههم  وم ليسلا على ككء من الودين والعقيودة وا ميوان أ - -وحينما كل  الرسلل 
لاجهتهم هووووووذ  امللاجهوووووو  احلا وووووو   وووووو - -علووووووى كووووووكء أصووووووال يوووووورتكن عليووووووه  حينمووووووا كلوووووو  الرسوووووولل 

م ا يقللوووولن:إوي  وكووووانل الفاصوووول ،كانلا يتلوووولن كتووووبهم وكووووانلا يتخووووذون ألنفسووووهم صووووف  اليهلقيوووو  أو النصووووران
بشكء أصوال  وا كوانلا م أن يلاجههم به،  يع   هل - -ميمنلن ..ولكن التبلي  الذي كل  رسلل اّلِل 

لّر لوويك صووف  تووو ،لوويك كلمووات تقووال ابللسووان ولوويك كتبووا تقوورأ وترتوول «الوودين»يزعموولن ألنفسووهم،ألن 
  يف ة املمثلووووووووووتوووووووودعى.إ ا الووووووووودين مووووووووونهج حيووووووووواة.منهج يشوووووووومل العقيووووووووودة املستسووووووووورة يف الضووووووووومْي،والعباق

لكتواب ا  يكون أهول  ج ..وملوااملونهالشعائر،والعباقة اليت تتمثل يف إقام  نظام احلياة كلها على أساس هوذا 
ن يولاجههم  ووم ليسولا علوى قيون وليسولا أ - -« الرسولل»يقيملن الدين على قلاعد  هذ ،فقود كلو  

 على ككء أصال من هذا القبيل 
وإقام  التلراة وا ْنيول وموا أنوزل إلويهم مون رّبم،مقتضواها األول الودخلل يف قيون اّلِل الوذي جواء بوه حممود  
- -  أخذ اّلِل عليهم امليثا  أن ييمنولا بكول رسولل ويعوزرو  وينصرو .وصوف  حممود وقلموه عنودهم يف فقد
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فهووم   يقيموولن التوولراة وا ْنيوول ومووا  -كمووا أخووث اّلِل وهوول أصوود  القووائلني   -التوولراة وعنوودهم يف ا ْنيوول 
ِومْ َوموا أُنْوزَِل إِلَوْيِهْم ِموْن »أنزل إليهم من رّبم:)سلاء كوان املقصولق بقللوه: كموا يقولل بعوخ   -هول القورآن « َرّبِِ

أو هوول الكتووه األخوورى الوويت أنزلووحل هلووم كزبوولر قاوق( ..نقوولل إوووم   يقيموولن التوولراة وا ْنيوول  -املفسوورين 
وما أنزل إليهم من رّبوم إ  أن يودخللا يف الودين ا؟ديد،الوذي يصود  موا بوني يوديهم ويهويمن عليوه ..فهوم 

قود كلو  أن  - -حَّت يدخللا يف الدين األخْي ..والرسولل  -بحانه بشهاقة اّلِل س -ليسلا على ككء 
 يلاجههم ّبذا القرار ا هلك يف كأوم وأن يبلغهم حقيق  صفتهم وملقفهم وإ  فما بل  رسال  ربه ..

ذ  الكلمووووو  جهتهم ّبوووووذ  احلقيقووووو  احلا  ،وّبووووويعلوووووم أن مووووولا -سوووووبحانه  -واي لوووووه مووووون هتديووووود  وكوووووان اّلِل 
رسولل نوع مون أمور الذا   ميهوإىل أن تزيد كثوْيا مونهم نغيواان وكفرا،وعنواقا و؟اجوا ..ولكون  الفاصل ،ستيقي

- - سووووبه ن يوووولاجههم ّبووووا وأ  ذسووووى علووووى مووووا يصوووويبهم موووون الكفوووور والطغيووووان والضووووالل والشووووروق بأ
ا يف دع بكلمووو  احلووو  وأن ت توووه عليهوووا آترهوووتقتضوووك أن يصووو -سوووبحانه  -مووولاجهتهم ّبوووا ألن حكمتوووه 

ا مون ينو  وُييوباال .فيهتدي من يهتدي عن بين ،ويضل مون يضول عون بينو ،ويهلك مون هلوك عون  نفلس
ُهْم مووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك ِموونْ »حووِك عوون بينوو : « اْلَقووْلِم اْلكوواِفرِينَ  ُكْفوورا ،َفال َشَْس َعلَووىنُْغيوواان  َو  َربِِووكَ  َولََيزِيووَدنَّ َكثِووْيا  ِموونوْ
نهج الوودعلة ويطلعووه علووى حكموو  اّلِل يف هووذا عيوو  ّبووذ  التلجيهووات موويرسووم للدا -ه سووبحان -..وكووان اّلِل 

وكفووورا فهوووم  ا نغيوووااناملووونهج ويسووولك قلبوووه عموووا يصووويه الوووذين   يهتووودون،إذا هووواجتهم كلمووو  احلووو  فوووازقاقو 
د .فمن حكمو  هوا و  صويستحقلن هذا املصْي البائك ألن قللّبم   تطي  كلم  احلو  و  خوْي يف أعماق

اة ح  جوزاء الطغوكفور ولتسوتبكلم  احل  ليظهر ما كمن فيها وما بطون ولتجهور ابلطغيوان والاّلِل أن تلاجه 
بليو  الت على ضلء هوذا -كتاب والكافرين  ونعلق إىل قضي  الل ء والتناصر والتعاون بني املسلمني وأهل ال

يوواان ْيين موونهم نغعلووى ضوولء نتائجووه الوويت قوودر اّلِل أن تكوولن يف زايقة الكثووو  - -الووذي كلفووه رسوولل اّلِل 
 وكفرا ..فماذا ْند ..ف

 ْنيوول ومووا أنووزلالكتوواب ليسوولا علووى كووكء حووَّت يقيموولا التوولراة وا  يقوورر أن أهوول -سووبحانه  -ْنوود أن اّلِل 
ميوان عولهتم إىل ا يهك مون قإليهم من رّبوم ..وحوَّت يودخللا يف الودين األخوْي تبعوا هلوذ  ا قامو  كموا هول بود

« قيووون»يعووولقوا أهووول  و « ّللِ قيووون ا»ألخووورى املتعووودقة ..فهوووم إذن   يعووولقوا علوووى ابّلِل والنووول.يف امللاضوووع ا
 يقبله اّلِل.

وْند أن ملاجهتهم ّبوذ  احلقيقو  قود علوم اّلِل أووا سوتزيد الكثوْيين مونهم نغيواان وكفورا ..وموع هوذا فقود أمور 
ا حنون اعتوثان كلمو  اّلِل رسلله أن يلاجههم ّبا قون ملارب .وقون أسى على ما سيصيه الكثْيين منها  فإذ

  يبو  هنالوك ملضوع  عتبوار  أهول الكتواب  -كما هول احلو  واللاقوع   -يف هذ  القضي  هك كلم  الفصل 
أن يتناصووور معهووم فيووه لللقوول  يف وجوووه ا حلوواق وامللحوودين كمووا ينووواقي « املسوولم»..أهوول قيوون ..يسووتطيع 

لتولراة وا ْنيول وموا أنوزل إلويهم مون رّبوم حوَّت بعخ املخدوعني وبعخ اااقعني  فأهل الكتواب   يقيمولا ا
َومووا كوواَن ِلُمووْيِمن  َو  ُمْيِمنَوو   ِإذا »ولوويك للمسوولم أن يقوورر غووْي مووا قوورر  اّلِل:« علووى كووكء »يعتووثهم املسوولم 
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ُ َوَرُسوللُُه أَْمورا  أَْن َيُكولَن هَلُوُم اْاِوَْيَُة ِموْن أَْمورِِهمْ  تغْيهوا املالبسوات والظورو   ..وكلمو  اّلِل ابقيو    « َقَضى اّللَّ
  يكون لنوا أن حنسوه حسوااب أليور  -كما هل احلو  واللاقوع   -كلم  اّلِل هك كلم  الفصل   وإذا حنن اعتثان

امللاجه  ألهل الكتاب ّبذ  احلقيق ،يف هياجهم علينا،ويف اكتداق حرّبم لنا،و  يكن لنوا أن حنواول كسوه 
  -ا  مونهم ونقورهم عليه،ونتناصور حنون وإايهوم لودفع ا حلواق عنوه ملقهتم اب ع ا  هلم  وم على قين نرضو

 كما ندفع ا حلاق عن قيننا الذي هل الدين اللحيد الذي يقبله اّلِل من الناس ..
و  هووذا التناصوور. ذا التلجيووه.و  يقبوول منووا هووذا ا عوو ا .و  يغفوور لنووا  يلجهنووا هوو -سووبحانه  -إن اّلِل 

تووار ران غووْي مووا حار يف أموومنووه.ألننا حين ووذ نقوورر ألنفسوونا غووْي مووا يقوورر وبتوو التصوولر الووذي ينبعووة التناصوور
لووى ع:إوم ليسوولا اّلِل يقووللإهلك،اتمووع معنووا يف آصوورة الوودين ا هلووك ..و « قيوون»ونعوو   بعقائوود حمرفوو  أوووا 

لملن م مسوقللولن:إويوالوذين  ككء،حَّت يقيملا التلراة وا ْنيل وما أنزل إليهم من رّبم ..وهم   يفعللن 
تاب هي ء.ليسلا على ككء كذلك.فهوذ  كلمو  اّلِل هم كأهل الك -  يقيملن ما أنزل إليهم من رّبم و  -

 -عليووه  سوولما اووهمعوون أهوول أي كتوواب   يقيملنووه يف نفلسووهم ويف حيوواهتم سوولاء.والذي يريوود أن يكوولن 
لوووى كوووكء حوووَّت ه  ووووم ليسووولا عن يلاجوووه الوووذين   يقيملنوووأ -بعووود إقامووو  كتووواب اّلِل يف نفسوووه ويف حياتوووه 

   وقعوولهتم إىلموور واجبوويقيموول .وأن قعوولاهم أوووم علووى قين،يرقهووا علوويهم رب الدين.فاملفاصوول  يف هووذا األ
 ته.الذي أقام كتاب اّلِل يف نفسه ويف حيا« املسلم»من جديد هك واجه « ا سالم»

احبها صوووف  صووو تعطوووك إميووواان،و  فووودعلى ا سوووالم ابللسوووان أو ابللرايووو  قعووولى   تفيووود إسوووالما،و  هقووو 
 تووواب اّلِل يفيقيمووولا كو التووودين بووودين اّلِل،يف أي ملووو ،ويف أي زموووان  وبعووود أن يسوووتجيه هوووي ء أو أول وووك 

« املتودينني»وعون « الودين»أن يتناصر معهوم يف قفوع غائلو  ا حلواق وامللحودين،عن « املسلم»حياهتم ميلك 
 كوووعارا و  ك رايووو  و خووواقع أو رووودوع  إن قيووون اّلِل لوووي..فأموووا قبووول ذلوووك فهووول عبوووة وهووول اييع،يقووولم بوووه 

 وراي   
ائر تقوووووام لقله،وكوووووعاإن قيووووون اّلِل حقيقووووو  تتمثووووول يف الضووووومْي ويف احليووووواة سووووولاء.تتمثل يف عقيووووودة تعمووووور 

اّلِل  لنواس علوى قيونا  يكولن و للتعبد،ونظام يصر  احلياة ..و  يقلم قيون اّلِل إ  يف هوذا الكول املتكامول 
ييوووووع ا عتبوووووار  اغوووووْي هوووووذا  الكووووول املتكامووووول متمثووووول يف نفلسوووووهم ويف حيووووواهتم ..وكووووول اعتبوووووار  إ  وهوووووذا

قيقوو  هوور ّبووذ  احلاأن « املسوولم»نظيوو  الضوومْي  وعلووى « مسوولم»للعقيدة،وخووداع للضوومْي   يقوودم عليووه 
دي   يهوو.واّلِل ل العاصوومويفاصوول النوواس كلهووم علووى أساسووها و  عليووه  ووا ينشووأ عوون هووذ  املفاصوول .واّلِل هوو

 القلم الكافرين ..
وصاحه الدعلة   يكلن قد بلو  عون اّلِل و  يكولن قود أقوام احلجو  ّلِل علوى النواس،إ  إذا أبلغهوم حقيقو  
الدعلة كامل  ووصو  هلوم موا هوم عليوه كموا هول يف حقيقتوه،بال جماملو  و  مداهنو  ..فهول قود يويذيهم إن   

يووه ابنوول كلووه موون أساسووه،وأنه هوول يوودعلهم إىل كووكء آخوور يبووني هلووم أوووم ليسوولا علووى كووكء،وأن مووا هووم عل
اامووا غووْي مووا هووم عليووه ..يوودعلهم إىل نقلوو  بعيدة،ورحلوو  نليلوو ،وتغيْي أساسووك يف تصوولراهتم ويف أوضوواعهم 
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ويف نظوووامهم ويف أخالقهوووم ..فالنووواس اوووه أن يعرفووولا مووون الداعيووو  أيووون هوووم مووون احلووو  الوووذي يووودعلهم إليوووه 
 « ..َعْن بَويَِِن   َوَُيْىي َمْن َحكَّ َعْن بَويَِِن    لِيَوْهِلَك َمْن َهَلكَ ..»

نول وبوني موا مون البا وحني امجم صاحه الودعلة ويتموتم و  يبوني عون الفوار  األساسوك بوني واقوع النواس
 -ا لووودعلة هوووذيووودعلهم إليوووه مووون احلووو ،وعن الفاصووول احلاسوووم بوووني حقوووه وابنلهوووم ..حوووني يفعووول صووواحه ا

م ارهم وتصولراهتهتم وأفكورا من ملاجه  واقع الناس الوذي ميوا علويهم حيوامراعاة للظرو  واملالبسات،وحذ
 يكولن   يبلو  إنه يكلن قد خدعهم وآذاهم،ألنوه   يعورِفهم حقيقو  املطلولب مونهم كلوه،وذلك فول  أنوهف -

ه بووووب الووووذي يبلوووو   األسوووولل مووووا كلفووووه اّلِل تبليغووووه  إن التلطوووو  يف قعوووولة النوووواس إىل اّلِل،ينبغووووك أن يكوووولن يف
بووووع األسووووللب فيت املوووو .أماكاعيوووو ،  يف احلقيقوووو  الوووويت يووووبلغهم إايهووووا ..إن احلقيقوووو  اووووه أن تبلوووو  إلوووويهم  الد

 املقتضيات القائم ،ويرتكز على قاعدة احلكم  وامللعظ  احلسن  ..
القوولة  الكتوواب هووم أصووحاب الكثوورة العدقيوو  وأصووحاب فووْيى أن أهوول -مووثال  -ولقوود ينظوور بعضوونا اليوولم 

حاب كلمووو  م،وهوووم أصوووى أصوووحاب اللينيوووات املختلفووو  يعووودون   وووات املاليوووني يف األر املاقيووو .وينظر فوووْي 
اب قولة خم  وأصوحمسملع ،يف الش لن الدولي .وينظر فْيى أصحاب املذاهه املاقي  أصحاب أعداق ضو

 مدمرة.
نووووزل إلوووويهم ّلِل املاوينظوووور فووووْيى الووووذين يقللوووولن:إوم مسوووولملن ليسوووولا علووووى كووووكء ألوووووم   يقيموووولن كتوووواب 

ى رى عودم ا؟ودو فاصول ،وي.فيتعالمه األمر،ويسوتكثر أن يلاجوه هوذ  البشوري  الضوال  كلهوا بكلمو  احلو  ال.
يووو  ..إن ذا هوول الطر هووواحلووو   ولوويك « الوودين»يف أن يبلوو  ا؟ميووع أووووم ليسوولا علوووى كووكء   وأن يبوووني هلووم 

ما   يقم علوى قيون واقع الناس كله ليك بشكء و  -األرم مجيعا  ولل عمحل أهل -ا؟اهلي  هك ا؟اهلي  
 فالبانوول ركوواملبانوول ..اّلِل احل ،وواجووه صوواحه الوودعلة هوول واجبووه   تغووْي  كثوورة الضوواِلل و  ضووخام  ا
ك أن تسوتأن  ذلك ينبغو..وكما بدأت الدعلة األوىل بتبلي  أهل األرم قانب :أوم ليسلا علوى كوكء ..كو

 -بِِوَك لَْيوَك ِموْن رَ ُسولُل بَولِِوْ  موا أُنْوزَِل إِ اي أَيُوَهوا الرَّ »وانقا :..وقد استدار الزمان كهي   يلم بعة اّلِل رسولله 
ُ يوَ  -َوِإْن َ ْ تَوْفَعووْل َفمووا بَولَّْغووحَل رِسووالََتُه  اْلكاِفرِيَن.قُووْل:اي أَْهووَل     يَوْهووِدي اْلَقووْلمَ اِس.ِإنَّ اّللََّ ْعِصووُمَك ِمووَن النَّووَواّللَّ
 «.لَْيُكْم ِمْن َربُِِكمْ أُْنزَِل إِ  يَل َومايُملا التوَّْلراَة َواْ ِْنِْ اْلِكتاِب َلْسُتْم َعلى َكْكء  َحَّتَّ تُقِ 

 هللا عند المقبول الدين 69:الثاني الدرس

موا  و هم وعنولاوم اي كوان وصوفالوذي يقبلوه اّلِل مون النواس،أ« الودين»وينتهك هذا املقطع ابلبيوان األخوْي عون 
 ري  :غث من التا لنحل فيماعليه املتفرقلن يف امللل واكانلا عليه قبل بعث  النل األخْي والذي يلتقك 
َعِموَل َصواحِل ا فَوالَ َخوْل   و ّللِِ َواْليَووْلِم اهلِخوِر ْن آَموَن ابِ اَرى َمو}ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلاْ َوالَِّذيَن َهاُقواْ َوالصَّاِبُيوَن َوالنََّصو

 ( سلرة املائدة..69َعَلْيِهْم َوَ  ُهْم َُيَْزنُلَن{ )
الذين آمنلا هم املسلملن.والذين هاقوا هم اليهلق.والصاب لن هوم يف الغالوه تلوك الف و  الويت تركوحل عبواقة و 

وعبووووودت اّلِل وحووووود  علوووووى غوووووْي حنلووووو  معينووووو ،ومنهم مووووون العووووورب أفوووووراق  - -األوتن قبووووول بعثووووو  الرسووووولل 
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 عليه الِسالم. -معدوقون.والنصارى هم أتباع املسي  
ومفهولم ضومنا يف هوذا  -النحلو ،فإن مون آمنولا ابّلِل واليولم اهلخور وعملولا صواحلا واهلي  تقرر أنه أاي كانوحل 

 فقد ْنلا : -امللضع،وتصرُيا يف ملاضع أخرى أوم فعللا ذلك على حسه ما جاء به الرسلل األخْي 
لن موووون أ وووواء لووووو   ووووا ُيم ه قبوووول ذلووووك..و  علوووويهم  ووووا كوووانلا فيوووو« فَوووال َخووووْل   َعلَووووْيِهْم َو  ُهووووْم َُيَْزنُوووولنَ »

 وعنلاانت ..فاملهم هل العنلان األخْي ..
ديهيات هوذ  بوفمون «.ورةاملعلولم مون الودين ابلضور »وهذا الذي نقورر أنوه مفهولم مون اهليو  ضومنا يعتوث مون 

علووى اخووتال   -ل خووامت النبيني،وأنووه أرسوول إىل البشوور كافوو ،وأن النوواس مجيعووا هوو - -العقيوودة،أن حمموودا 
ء بوه بوه،وف  موا جوا  ميوان  وا جواءامودعلون إىل  -واعتقاقاهتم وأجناسهم وأوناوم  مللهم وحنلهم وأقايوم

 ،فهل ضووال   وتفصووياليف عملمووه ويف تفصوويالته.وأن موون   يوويمن بووه رسوول ،و  يوويمن  ووا جوواء بووه إمجووا 
ْيِهْم    َعلَوال َخولْ فَو»عواىل:تيقبل اّلِل منه ما كان عليه من قين قبول هوذا الودين،و  يودخل يف مضوملن قللوه 

 «.َو  ُهْم َُيَْزنُلنَ 
و أامجوم فيهوا  لم احلو  أنالويت   اولز للمسو« املعللم  من الدين ابلضورورة»وهذ  هك احلقيق  األساسي  

مووو  غفلهوووا يف إقاسووولم أن ييتموووتم أموووام ضوووخام  اللاقوووع ا؟ووواهلك الوووذي تعووويا فيوووه البشوووري .واليت   اووولز للم
عتبوار  أحود ااهلك علوى أصحاب امللل والنحل.فال ُيمله ضغ  اللاقع ا؟وعالقاته  هل األرم قانب  من 

  وا اّلِل هولإويتول     يرضوا  اّلِل ويصول  أن يتناصور معوه فيوه« قيون»من أصوحاب هوذ  امللول والنحول علوى 
َ َوَرُسلَلُه َوالَِّذيَن آَمنُولا فَوِإنَّ »الل   ر األمولر ..ومون مهموا تكون لولاه« لُِبلنَ ْلغوااّللَِّ ُهوُم ِحوْزَب ا َوَمْن يَوتَوَللَّ اّللَّ

فوووال خووول   -ا الووودين الوووذي هووول وحووود  الووودين علوووى أسووواس هوووذ -آموون ابّلِل واليووولم اهلخووور وعمووول صووواحلا 
ى البانووول هم مووون قووول علووويهم و  هوووم ُيزنووولن ..  خووول  علووويهم يف الووودنيا و  يف اهلخووورة ..  خووول  علوووي

 زنلن ...  هم ُييمن  العامل  الصاحل  ..و وا؟اهلي  امل اكم .و  خل  عليهم من أنفسهم امل
 هللا ر اليهود وقالهم ا نبياء ونقضهم الميثاق 70الدرس الثالث:

ليسولا  يو  أووميتجلوى فيوه ك -اليهولق  -بعد ذلك ذخذ السويا  يف عورم نور  مون  ريو  بوب إسورائيل 
ني ّلِل.مث لتتبوووو قيوووون اه إىلعلووووى كووووكء ويتبووووني معووووه ضوووورورة تبلوووويغهم الوووودعلة،ورانبتهم اب سووووالم،ليأووا منوووو

ر قلوولّبم موون هوولق،وتنفيحقيقووتهم الوويت   تتغووْي وتنكشوو  للمسوولمني هووذ  احلقيق ،فتسووق  يف أعيوونهم قيموو  
ِب بَووووان ِميثوووواَ  ْد َأَخووووذْ َلَقوووو»الوووول ء هلووووم والتناصوووور معهم،وهووووم علووووى مثوووول هووووذ  احلووووال يف أموووور احلوووو  والوووودين:

بُلا وَ لى أَنْوُفُسوا   هَتْو.ُكلَّما جواَءُهْم َرُسولل  ِ وِإْسرائِيَل،َوأَْرَسْلنا إِلَوْيِهْم ُرُسوال   َفرِيقوا  يَوْقتُوُللَن.َوَحِسوُبلا ُهْم:َفرِيقا  َكوذَّ
ُ َعلَوْيِهمْ  نَو  .فَوَعُملا َوَصوُملا،مُثَّ  َب اّللَّ ُ َبِصوْي  ِ وا يَوْعَملُووَ  -ُهْم َكثِوْي  ِمونوْ   -لا ُمولا َوَصومُ عَ ،مُثَّ َأ َّ َتُكلَن ِفتوْ « لنَ اّللَّ

.. 
ابألول و  ابألخووْي  إوووم موورقوا علووى العصوويان  - -إنوه  ريوو  قوودمي  فلوويك موولقفهم موون رسولل ا سووالم 

قيون اّلِل،و  هودى الرسول  وا عرام ومرقوا على النكلل عن ميثا  اّلِل ومورقوا علوى اختواذ هولاهم إهلهوم  
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َلَقوْد َأَخوْذان ِميثواَ  بَوِب ِإْسورائِيَل َوأَْرَسوْلنا إِلَوْيِهْم »ومرقوا على ا مث والعدوان على قعاة احل  ومحلو  قعولة اّلِل:
بُلا َوَفرِيقا  يَوْقتُوُللنَ  .ُكلَّما جاَءُهْم َرُسلل  ِ ا   هَتْلى أَنْوُفُسُهْم َفرِيقا  َكذَّ  «  ُرُسال 

يم بتحكووو اء  حافووولوسوووجل بوووب إسووورائيل موووع أنبيوووائهم حافووول ابلتكوووذيه وا عووورام حافووول ابلقتووول وا عتووود
 تفصوووويل ملسوووولم  يفاالشوووهلات واألهلاء.ولعلووووه مووون أجوووول ذلوووك قووووا اّلِل  ريووو  بووووب إسووورائيل علووووى األمووو  

للني  منهووا امللصوول الولاعنيوتطليول ..لعلهووا تتقوك أن تكوولن كبووب إسورائيل ولعلهووا هووذر مزالو  الطريوو ،أو لعوو
ري أجيوووال مووون ذرااقفلا و ا صوووابّلِل يووودركلن هوووذ  املزالووو  أو يتأسووولن  نبيووواء بوووب إسووورائيل حوووني يصووواقفلن مووو

حكم اهلووولى لووولّبم فوووتاملسووولمني تنتهوووك إىل موووا انتهوووى إليوووه بنووول إسووورائيل،حني نوووال علووويهم األمووود فقسوووحل ق
،يف  رحهوووم إسوورائيل وتوورفخ اهلدى،وتكووذب فريقووا موون الووودعاة إىل احل ،وتقتوول فريقووا كمووا صووونع بغوواة بووب

م ء،ولن ذخوووذههم ابلوووبالبلن أن اّلِل لووون يفتووونالطليووول  لقووود صووونع بنووول إسووورائيل تلوووك اهلتم كلهوووا وهوووم ُيسووو
 ابلعقاب.

 َّ َوَحِسوووُبلا أَ »«  ملختووواركوووعه اّلِل ا»حسوووبلا هوووذا احلسوووبان غفلووو  مووونهم عووون سووون  اّلِل وغووورورا مووونهم  ووووم 
َن   فَوَعُملا َوَصُملا لوى مسوامعهم كوي ا ونموك ع  وا يورون ..نمك اّلِل على أبصارهم فال يفقهلن« َتُكلَن ِفتوْ

ُ َعَلْيِهمْ ..»يفيدون  ا يسمعلن كي ا  فال  ينتفعلا : م يرعلوا و رمحته ..فلب..وأقركهم « مُثَّ  َب اّللَّ
ُهْم » ُ َبِصوووْي  ِ وووا يوَ » ..«مُثَّ َعُمووولا َوَصوووُملا.َكِثْي  ِمووونوْ م هم  وووا يووورا  ويعلموووه مووون أموووره..وهووول جموووازي «ْعَملُووولنَ َواّللَّ

 ..وما هم  فلتني ..
  موون لوولّبم امليمنوولتنفوور ق الووذين آمنوولا هووذا التوواري  القوودمي عوون يهلق،وهووذا اللاقووع ا؟ديوود ويكفووك أن يعوور 

للل  بون أيب بون سو بود اّللِ و ئهم،كما نفر قله عباقة بون الصوامحل فوال يتول هم إ  املنوافقلن مون أمثوال ع
لكيود يتمشويان وت حسوم ذلك كأن اليهلق من أهل الكتاب ..فأما كأن النصارى فيبينه السويا  القورآين يف

 مع نبيع  السلرة ونبيع  امللق  الذي تعا؟ه ..
 بيان هللا ر النصارى في أأليه عيس  بن مريم ونقي ذلك 77 - 72الدرس الرابع:

ولقووود سوووب  يف سووويا  السووولرة وصووو  الوووذين قووواللا:إن اّلِل هووول املسوووي  ابووون مووورمي ابلكفر.فووواهلن يكووورر هوووذا 
يو ،ومن قواللا:إن اّلِل هول املسوي  ابون مرمي.موع ذكور كوهاقة عيسوى اللص ،سلاء ملن قواللا:إن اّلِل تلوة يال

واع افوه  ن  -سوبحانه  -عليهم ابلكفر،وهذير  هلم مون وصو  أحود ابألللهيو  إ  اّلِل  -عليه الِسالم  -
 اّلِل هل ربه ورّبم على السلاء.مث هذير اّلِل هلم يف النهاي  من املضك فيموا هوم عليوه مون الكفور بسوبه هوذ 

َ ُهووَل اْلَمِسوويُ  ابْووُن »املقوول ت الوويت   يقوولل ّبووا امليمنوولن ابّلِل وبدينووه الصووحي : َلَقووْد َكَفووَر الَّووِذيَن قوواُللا:ِإنَّ اّللَّ
َ َريبِِ َوَربَُّكْم.ِإنَّووووووُه َمووووووْن ُيْشوووووورِْ  اِبّللَِّ فَوَقووووووْد َحوووووو ُ َعَلْيووووووِه  رَّمَ َمْرمَيَ.َوقوووووواَل اْلَمِسوووووويُ :اي بَووووووِب ِإْسوووووورائِيَل اْعبُووووووُدوا اّللَّ اّللَّ

َ تلِوُة َياليَوو  .َوما ِمووْن إِلووه  ِإ َّ إِلووه   اْ؟َنَّوَ ،َوَمْأواُ  النَّاُر،َومووا لِلظَّوواِلِمنَي ِمووْن أَْنصوار  ..َلَقووْد َكَفووَر الَّووِذينَ  قوواُللا:ِإنَّ اّللَّ
وا يَوُقللُولَن لََيَمسَّونَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا ِمو تَوُهلا َعمَّ ُهْم َعوذاب  أَلِويم .أََفال يَوُتلبُولَن ِإىَل اّللَِّ َوَيْسوتَوْغِفُرونَُهف واِحد .َوِإْن  َْ يَونوْ نوْ

ُ َغُفووولر  َرِحيم .َموووا اْلَمِسووويُ  ابْوووُن َموووْرمَيَ ِإ َّ َرُسووولل  قَوووْد َخلَوووحْل ِموووْن قَوْبلِوووِه الُرُسوووُل،َوأُُمُه ِصووودِِيقَ     كووواان َذُْكوووالِن َواّللَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1293 

ُ هَلُوو ُم اهْلايِت،مُثَّ اْنظُووْر َأىنَّ يُوْيَفُكلَن.ُقْل:أَتَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ مووا   مَيْلِووُك َلُكووْم َضوور ا الطَّعوواَم.اْنظُْر َكْيووَ  نُوبَوونيِِ
،َو  توَ  ُ ُهَل السَّوِميُع اْلَعلِويُمف قُوْل:اي أَْهوَل اْلِكتواِب   تَوْغلُولا يف ِقيوِنُكْم َغوْْيَ احْلَو ِِ اَء قَووْلم  تَِّبعُولا أَْهول َو  نَوْفعا ف َواّللَّ

 .. «َقْد َضُللا ِمْن قَوْبُل،َوَأَضُللا َكِثْيا ،َوَضُللا َعْن َسلاِء السَِّبيلِ 
العقيووودة  ربحل هوووذ  املقووول ت املنحرفووو  مووون اجملوووامع إىلكيووو  وموووَّت تسووو  -ابختصوووار  -ولقووود سوووب  أن بينوووا 

التلحيود  جواءوا بكلمو  الوذين سلالنصراني  اليت جاء ّبا عيسى عليه الِسالم رسل  من عند اّلِل كإخلانه الر 
إبطوووال  و  األرم يفخالصووو    يشووولّبا لووول مووون الشووور  ألن الرسوووا ت كلها،جووواءت لتقريووور كلمووو  التلحيووود 

 كلم  الشر .
يوه تلووك اجملووامع مون ا تفووا  علووى التثليوة وأللهيوو  املسووي  مووا انتهووحل إل -ك ابختصووار كوذل -فواهلن نووذكر 

 لذي أسلفنا  ..وااال  فيما بينها بعد ذلك،على النحل ا
لنلفل بون نعمو  اّلِل بون جورجك النصوراين:أن عقيودة النصوارى الويت   « سلسن  سليمان»جاء يف كتاب  »

ختتلوو  ابلنسووب  هلووا الكنووائك،وهك أصوول الدسووتلر الووذي بينووه اجملمووع النيقوواوي هووك ا ميووان إبلووه واحوود:آب 
بوورب واحوود يسوولع،ا بن اللحيوود واحد،ضوواب  الكل،خووال  السووماوات واألرم،كوول مووا يوورى ومووا   يرى.و 

املللوووولق موووون اهلب قبوووول الوووودهلر موووون نوووولر اّلِل.إلووووه حوووو  موووون إلووووه ح .مللوووولق غووووْي رلل ،مسوووواو لوووواب يف 
ا؟لهر،الوذي بووه كوان كوول كوكء،والذي موون أجلنوا حنوون البشور،ومن أجوول خطواايان نووزل مون السماء،وعسوود 

النك،وش  وقث،وقوام مون األمولات يف من الرو  القدس،ومن مرمي العذراء شنك،وصله عنا على عهد بي
اليوولم الثالووة علووى مووا يف الكته،وصووعد إىل السووماء وجلووك علووى ميووني الرب،وسوويأيت  جوود ليوودين األحيوواء 
واألملات،و  فناء مللكه.وا ميان ابلرو  القودس،الرب انيوك املنبثو  مون اهلب،الوذي هول موع ا بون يسوجد 

يف  ريووو  الكتووواب املقدس:نبيعووو  اّلِل عبوووارة عووون « بلسوووحل»لووودكتلر وقوووال ا« »له،وميجووود ،النان  ابألنبيووواء
ياليو  أقووانيم متسواوي :اّلِل اهلب،واّلِل ا بوون،واّلِل الورو  القوودس.فإىل اهلب ينتموك االوو  بلاسوط  ا بوون.وإىل 

ع ونظوورا لصووعلب  تصوولر األقووانيم الثاليوو  يف واحد،وصووعلب  ا؟موو« ا بوون الفووداء.وإىل الوورو  القوودس التطهووْي 
بوووووني التلحيووووود والتثلية،فوووووإن الكتووووواب النصوووووارى عووووون الالهووووولت حووووواوللا شجيووووول النظووووور العقلوووووك يف هوووووذ  

حيوة « األصولل والفوروع»يف رسوال  « بولنر»القضي ،اليت يرفضها العقل ابتوداء.ومن ذلوك موا كتبوه القوك 
حوووني  قووود فهمنوووا ذلوووك علوووى قووودر ناقووو  عقللنوووا.ونرجل ان نفهموووه فهموووا أكثووور جوووالء يف املسوووتقبل»يقووولل:

يكشوو  لنووا احلجوواب عوون كوول مووا يف السووماوات ومووا يف األرم.وأمووا يف اللقووحل احلاضوور ففووك القوودر الووذي 
 -كمووا رأينووا   -يقوولل:إن هووذ  املقوول ت كلهووا كفر.وهووك تتضوومن  -سووبحانه  -واّلِل  755«فهمنووا  كفايوو  

 القلل  للهي  املسي  عليه الِسالم والقلل  ن اّلِل تلة يالي  ..

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (لاستاذ الشي  حممد أيب زهرة.« حماضرات يف النصراني »نقال عن كتاب   - 755
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َ َلَقوْد َكَفوَر الَّوِذيَن قوالُ »يهودي السوبيل: لل.واّلِل يقولل احلو  وهولقو -بحانه سو -اّلِل  وليك بعد قلل لا:ِإنَّ اّللَّ
َ َريبِِ  ْعُبُدواُهَل اْلَمِسيُ  اْبُن َمْرمَيَ.َوقاَل اْلَمِسيُ :اي َبِب ِإْسرائِيَل ا ُ ْن ُيْشورِْ  اِبّللَِّ فَوَقوْد َحورََّم ا َوَربَُّكْم.ِإنَّوُه َمواّللَّ ّللَّ

 « ..ر  َعَلْيِه اْ؟َنََّ ،َوَمْأواُ  النَّاُر،َوما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنصا
ا للقوولع فيووه،وماذرهم موون وهكوذا حووذرهم املسووي  عليووه الِسووالم فلووم ُيووذروا،ووقعلا بعوود وفاتووه عوونهم فيمووا حوو

ْسورائِيَل اي بَوِب إِ :»- ِسوالمعليوه ال -أنذرهم عليه احلرمان من ا؟ن  وا نتهاء إىل النار ..ونسلا قولل املسوي  
 اللاحود الوذي لويك لوه ،لربلبي  اّللِ لقيو  سولاء..حية أعلن هلم أنوه هول وهوم يف العب« اْعُبُدوا اّللََّ َريبِِ َوَربَُّكمْ 

 من كركاء.
 « ..اليَ   تِلُة يَ  ِإنَّ اّللََّ قاُللا: َلَقْد َكَفَر الَِّذينَ »ويستليف القرآن احلكم على سائر مقل هتم الكافرة:

 « ..ه  واِحد   ِإ َّ إِلْن إِله  مِ َوما »ويقرر احلقيق  اليت تقلم عليها كل عقيدة جاء ّبا رسلل من عند اّلِل:
تَوُهلا عَ »ويهدقهم عاقب  الكفر الذي ينطقلن به ويعتقدونه: وا يَوقُ َوِإْن َ ْ يَونوْ ُهْم َمسَّونَّ الَّوِذيَن َكَفوُرو للُولَن لَيَ مَّ ا ِمونوْ

لصورا .مث  ابلكفور اعليهوا اّللِ  ..والكافرون هم الذين   ينتهلن عن هوذ  املقول ت الويت حكوم« يم  َعذاب  أَلِ 
ُ َغُفووووولر  َرِحووووويم   ْغِفُرونَهُ َوَيْسوووووتوَ  أَفَوووووال يَوُتلبُووووولَن ِإىَل اّللَِّ »أرق  التهديووووود واللعيووووود ابلتحضووووويخ وال غيوووووه: « َواّللَّ
 .ألوان ..اّلِل ورمحته،قبل فلات ا ..ليبقك هلم ابب التلب  مفتلحا وليطمعهم يف مغفرة

ن أمووووورهم يف لتعجيوووووه موووووامث واجههوووووم ابملنطووووو  الووووولاقعك القلمي،لعلوووووه يووووورق فطووووورهتم إىل ا قرا  السوووووليم.مع 
ْد َخلَوووحْل ِمووْن قَوْبلِوووِه  َرُسووولل  قَوو ِإ َّ َمووا اْلَمِسوويُ  ابْوووُن َمووْرميََ »ا نصوورا  عوون هوووذا املنطوو  بعووود البيووان وا يضوووا :

ُ  ُه ِصدِِيَق  ،كاان َذُْكالِن الطَّعاَم.اْنظُْر َكْي َ الُرُسُل،َوأُمُ   ..« يُوْيَفُكلَن ايِت.مُثَّ اْنظُْر َأىنَّ  هَلُُم اهْل نُوَبنيِِ
 .وهك خصيص  مون خصوائا وأمه الصديق -م عليه الِسال -وأكل الطعام مسأل  واقعي  يف حياة املسي  

 فأكوول الطعوووام -و علووى انسووولته بتعبووْيهم الالهووليت أ -األحيوواء احلاقيني،وقليوول علووى بشوووري  املسووي  وأمووه 
تووووه،قائم افوووواّلِل حووووك بذتلبيوووو  حلاجوووو  جسوووودي    مووووراء فيهووووا.و  يكوووولن إهلووووا موووون ُيتوووواج إىل الطعووووام ليعيا.

 عام ..ا ككء حاقّ كالطأو حرج منه -سبحانه  -بذاته،اب  بذاته،  ُيتاج،و  يدخل إىل ذاته 
 ليووه ابسووتنكارعنووه يعقووه نصوواعته الوويت   اوواقل فيهووا إنسووان يعقل،فإونظوورا للضوول  هووذا املنطوو  الوولاقعك و 

ُ »موووولقفهم والتعجيووووه موووون انصوووورافهم عوووون ذلووووك املنطوووو  البووووني:  اْنظُووووْر َأىنَّ  اهْلايِت،مُثَّ  هَلُوووومُ اْنظُووووْر َكْيووووَ  نُوبَوووونيِِ
 « ..يُوْيَفُكلنَ 

علوى الورغم  -ن أراقوا شليهوه ولقد كانحل هذ  احلياة البشري  اللاقعي  للمسوي  عليوه الِسالم،مصودر تعوه ملو
  –فقد احتاجلا إىل كثْي من ا؟دل وااال  حولل  هلتيو  املسوي  عليوه الِسوالم وانسولتيته  -من تعاليمه 

واسووتطراقا يف ذلووك املنطوو  القوورآين املبووني موون زاويوو  أخوورى اووكء  756ذكووران ذلووك موون قبوول ابختصووار  كمووا
ُ ُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ ُقْل:أَتَوْعُبُدوَن ِمْن ُقونِ »هذا ا ستنكار:  ف « اّللَِّ ما   مَيِْلُك َلُكْم َضر ا َو  نَوْفعا  َواّللَّ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (من هذا ا؟زء. 866 - 864ص  - 756
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عبود كلهوا تالويت « للقواتاملخ»يف هوذا امللضوع قصودا.ليدرج « مون»بودل كلمو  «  وا»وحتار التعبوْي بكلمو  
قيووو  البعيووودة عووون حقيقووو   سووولك واحد.ألنوووه يشوووْي إىل ماهيتهوووا املخللقووو  احلايف -ا فيهوووا مووون العقوووالء  ووو -

 األللهي .
لقوك هوذا   اّلِل.ويألووم  واهيتهم مون خلو« ما»فيدخل عيسى،ويدخل رو  القدس،وتدخل مرمي،كلهم يف 

م ضورا ل   ميلوك هلوعباقة وهالتعبْي لله كذلك يف هذا املقام فيبعد أن يكلن أحد من خل  اّلِل مستحقا لل
ُ ُهووَل السَّووِميُع الْ »و  نفعووا: ل الووذي يسوومع فع.كمووا أنووه هوو يضوور وين..الووذي يسوومع ويعلووم وموون مث« َعلِوويمُ َواّللَّ

ال فووأمووا مووا سوولا  بوواقة ..فقعوواء عبيوود  وعبوواقهتم إاي ،ويعلووم مووا تكنووه صوودورهم ومووا يكموون وراء الوودعاء والع
 يسمع و  يعلم و  يستجيه الدعاء ..

أَْهووووَل  أهوووول الكتاب:}قُووووْل ايَ  أن يلاجههووووا إىل - -وينهووووك هووووذا كلووووه بوووودعلة جامعوووو ،يكل  رسوووولل اّلِل 
َأَضوُللاْ َكثِوْي ا َوَضوُللاْ َعون َسوَلاء ْد َضُللاْ ِمون قَوْبوُل وَ اء قَوْلم  قَ اْ أَْهلَ اْلِكَتاِب  َ تَوْغُللاْ يف ِقيِنُكْم َغْْيَ احلَْ ِِ َو َ تَوتَِّبُعل 

 ( سلرة املائدة77السَِّبيِل{ )
حنرافووات.ومن أهوولاء احلكووام الرومووان الووذين جوواءت كوول ا  - ليووه الِسووالمع -فموون الغلوول يف تعظوويم عيسووى 

الوذي  لى قيون اّللِ عملقل ت قخللا النصراني  بلينيتهم،ومن أهلاء اجملامع املتناحرة كذلك قخلحل كل تلك ا
َ َريبِِ  ْعبُوُدوااي بَوِب ِإْسورائِيَل ا»أرسل به املسي ،فبلغه  مان  الرسولل،وهل يقولل هلوم: ْن ُيْشورِْ  .ِإنَّوُه َمو َوَربَُّكمْ اّللَّ

ُ َعَلْيِه اْ؟َنََّ ،َوَمْأواُ  النَّارُ   « .. ِمْن أَْنصار  لظَّاِلِمنيَ ،َوما لِ اِبّللَِّ فَوَقْد َحرََّم اّللَّ
رافوووووات ضوووووم ا حنوهوووووذا النوووووداء ا؟ديووووود هووووول قعووووولة ا نقووووواذ األخوووووْية ألهووووول الكتووووواب ليخرجووووولا ّبوووووا مووووون خ

وضووللا عوون  لا كثووْياام فيووه أول ووك الووذين ضووللا موون قبوول وأضوولوا ختالفووات واألهوولاء والشووهلات الووذي خوو
 سلاء السبيل ..

 نقطة اللقاء في اعابار  ا سالا هي المقيد 

 ا يف إمجال :ملام ّبونق  من هذا املقطع الذي انتهى ّبذا النداء أمام يالّ حقائ  كبْية،ُيسن ا 
لر صوووووووحي  التصوووووووملووووووونهج ا سالمك،لتاحلقيقووووووو  األوىل:هوووووووك حقيقووووووو  هوووووووذا ا؟هووووووود الكبْي،الوووووووذي يبذلوووووووه ا 

د  أفسوودت عقائوولشوور  الوويتا عتقاقي،وإقامتووه علووى قاعوودة التلحيوود املطلقوو  وتنقيتووه موون كوولائه اللينيوو  وا
لبشووور وسوووائر ريد اخبصائصوووها،وع -سوووبحانه  -أهووول الكتووواب،وتعري  النووواس  قيقووو  األللهيووو  وإفوووراق اّلِل 

 ااالئ  من هذ  ااصائا ..
 اسوم،يدل علوىلكامول احلابوال  بتصوحي  التصولر ا عتقاقي،وإقامتوه علوى قاعودة التلحيود وهذا ا هتمام ال

ا يووودل علوووى الحها،كمصوووأ يووو  هوووذا التصوووحي .وأ ي  التصووولر ا عتقووواقي يف بنووواء احليووواة ا نسووواني  ويف 
 ين كذلك.باط إنسااعتبار  ا سالم للعقيدة بلصفها القاعدة وانلر لكل نشاط إنساين،ولكل ارت

 لا :مرمي أو قال سي  ابناحلقيق  الثاني :هك تصري  القرآن الكرمي بكفر الذين قاللا:إن اّلِل هل املو 
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 ُيووو  ملسووولم أن يعتوووث أن قووولل.و  يعووود -سوووبحانه  - بعووود قووولل اّللِ  -إن اّلِل تلوووة ياليووو :فلم يعووود ملسووولم 
 ت.على قين اّلِل.واّلِل سبحانه يقلل:إوم كفروا بسبه هذ  املقل  هي ء

 يفا سوالم،فهل  ا على تر  موا هول عليوه  وا يعتقود   عتنوا   يكر  أحد -كما قلنا   -وإذا كان ا سالم 
ر قينوا لون يكولن الكفونه كفور و اللقحل ذاته   يسمك ما عليه غْي املسلمني قينا يرضا  اّلِل.بل يصر  هنا  

 يرضا  اّلِل.
كتوواب حوود موون أهوول الأاصوور بووني أنووه   ميكوون قيووام و ء وتنواحلقيقوو  الثالث :امل تبوو  علووى هوواتني احلقيقتني،

لوويت ام يف صوولرته ن ا سووالهووي ء وبووني املسوولم الووذي يوودين بلحدانيوو  اّلِل كمووا جوواء ّبووا ا سووالم،ويعتقد  
 عند اّلِل.« الدين»هل وحد  جاء ّبا حممد 

اعتبووووار   هوووولم لووووه يف مفأمووووام ا حلوووواق كالمووووا  « األقاين»وموووون مث يصووووب  الكووووالم عوووون التناصوووور بووووني أهوووول 
لووووى مووووا لتقوووواء عا سووووالم  فمووووَّت اختلفووووحل املعتقوووودات علووووى هووووذا النحوووول الفاصوووول،  يعوووود هنووووا  جمووووال لال

 .. سلاها.فكل ككء يف احلياة يقلم أو  على أساس العقيدة ..يف اعتبار  ا سالم
 لمن اليهود عل  لسان أنبيائهم والسبب في ذلك 79 - 78الدرس الخامس:

يل،على موودى ب إسوورائبوو  اووكء ذلووك التقريوور الشووامل عوون ملقوو  أنبيوواء بووب إسوورائيل موون كفووار ويف النهايوو
كفوووووووووار بوووووووووب   وكال وووووووووا لعووووووووون -م عليهموووووووووا السوووووووووال -التوووووووواري   وووووووووثال يف ملقووووووووو  قاوق وملقووووووووو  عيسوووووووووى 

 م علوى املنكور،وسوكلهت إسرائيل،واستجاب اّلِل له.بسبه عصياوم وعدواوم،وبسوبه احنالهلوم ا جتمواعك
م االووولق يف كته علوويهيهم فوووال يتنوواهلن عنوووه وبسووبه تووولليهم الكووافرين فبووواءوا ابلسووخ  واللعنووو ،و يفشوول فوو
 العذاب.

لا يَوْعتَوُدوَن.كانُلا .ذِلَك ِ وا َعَصوْلا وَكوانُ ْبِن َمْرميََ ِعيَسى الُِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِب ِإْسرائِيَل َعلى ِلساِن قاُوَق وَ »
ُهمْ رى َكثِوتَونَكر  فَوَعُللُ .لَِبْ َك ما كانُلا يَوْفَعُللَن    يَوَتناَهْلَن َعْن مُ  َفوُروا.لَِبْ َك موا قَودََّمحْل كَ  يَوتَوَللَّوْلَن الَّوِذيَن  ْيا  ِمونوْ

ُ َعَلْيِهْم،َويف اْلَعذاِب ُهومْ  َوموا أُنْوزَِل إِلَْيوِه َموا  َوالنَّوِلِِ  نُلا يُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َن.َوَلْل كواخالِوُدو  هَلُْم أَنْوُفُسُهْم:أَْن َسِخَ  اّللَّ
ُهْم فاِسُقلنَ   « ..اختََُّذوُهْم أَْولِياَء.َولِكنَّ َكِثْيا  ِمنوْ

دايتهم ين أرسووللا هلوواءهم الووذوهكووذا يبوودو أن  ريوو  بووب إسوورائيل يف الكفوور واملعصووي  واللعنوو  عريوو .وأن أنبيوو
 م وكتوووه السوووخ  قعووواءهفسووومع اّللِ وإنقووواذهم،هم يف النهايووو  الوووذين تللووولا لعنوووتهم ونووورقهم مووون هدايووو  اّلِل 

 واللعن  على بب إسرائيل.
كموا   - ىل كوريع  اّللِ إتحواكملا والذين كفروا من بب إسرائيل هوم الوذين حرفولا كتوبهم املنزلو  وهوم الوذين   ي

م هووود اّلِل معهوووعقضووولا وهوووم الوووذين ن -مووور يف امللاضوووع القرآنيووو  املتعووودقة يف هوووذ  السووولرة ويف السووولر غْيهوووا 
 « ..ونَ ذِلَك ِ ا َعَصْلا وَكانُلا يَوْعَتدُ » كل رسلل ويعزرونه ويتبعلنه:لينصرنِ 

 فوول  ريوو  بووبحسوولاء.وقد والسووللكي  علووى ال عتقاقيوو  فهووك املعصووي  وا عتووداء يتمووثالن يف كوول صوولر ا ا 
 إسرائيل ابملعصي  وا عتداء ..كما فصل اّلِل يف كتابه الكرمي.
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؟ماعو   تصب  نوابع ا حل إىل أنا  فرقي  يف جمتمع بب إسرائيل.ولكنها انتهو  تكن املعصي  وا عتداء أعم
 فَوَعلُولُ  لَبِوْ َك موا  َعوْن ُمنَكور   ناَهْلنَ كانُلا   يَوتَ »كلها وأن يسكحل عنها اجملتمع.و  يقابلها ابلتناهك والنكْي:

 « ..كانُلا يَوْفَعُللَن 
 شر ختلل من ال .فاألرم يرين املفسدين املنحرفنيإن العصيان والعدوان قد يقعان يف كل جمتمع من الشر 

بحا عرفووووا كوووور أن يصووووواجملتمووووع   حلوووول موووون الشووووذوذ،ولكن نبيعوووو  اجملتمووووع الصوووواحل   تسووووم  للشوووور واملن
موون  لشوور أصووعهمصووطلحا عليووه وأن يصووبحا سووهال اوو ئ عليووه كوول موون يهووم بووه ..وعنوود مووا يصووب  فعوول ا

قوع لهوا قونوه وتل كا؟ماع    ا؟زاء على الشر راقعا ومجاعيا تق فعل ااْي يف جمتمع من اجملتمعات ويصب  
تنحوووووول  تمووووووع فووووووالالعقلبووووو  الراقعوووووو  عليووووووه ..عندئوووووذ ينووووووزوي الشر،وتنحسوووووور قوافعه.وعندئووووووذ يتماسوووووك اجمل

 طرة وعندئووذ  ا ابلسوويعرا .وعندئووذ ينحصوور الفسوواق يف أفووراق أو جمملعووات يطارقهووا اجملتمووع،و  يسووم  هلوو
 تشيع الفاحش .

يف صولرة  -ائيلك لظواهرة يف اجملتموع ا سور ابعرضوه هلوذ   -ب  هك الطابع العوام  واملونهج ا سوالمك و  تص
 قرة مون بولاقرفع كول ابالكراهي  والتنديد،يريد للجماع  املسلم  أن يكلن هلا كيوان حوك متجموع صوله يود
حل ،وحساسوا ا يف البصوالعدوان واملعصي .قبل أن تصب  لاهرة عام  ويريد للمجتموع ا سوالمك أن يكولن 

جوه الشور و ا،فيقفلا يف ظلا عليهوعا  ا عتداء عليه ويريد للقائمني على الدين أن ييقوا أمانتهم اليت اسوتحف
كوم أو تسولطني ابحلحلكوام املاوالفساق والطغيان وا عتداء ..و  حافلا للم   ئم.سلاء جواء هوذا الشور مون 

 هول مونهج لى.فمنهج اّللِ لط  ابهلسلطني ابألذي أو ا؟ماهْي املتساألغنياء املتسلطني ابملال أو األكرار املت
 اّلِل،وااارجلن عليه عللا أم سفللا سلاء.

حل ر إذا هوك سوكتيهوا مون كووا سالم يشدق يف اللفاء ّبذ  األمان  فيجعل عقلبو  ا؟ماعو  عامو   وا يقوع ف
 عام .عليه واعل األمان  يف عن  كل فرق،بعد أن يضعها يف عن  ا؟ماع  

ُهْم روى ا موووووام أمحووووود َعوووووْن َعْبوووووِد هللِا،قَاَل:قَووووواَل َرُسووووولُل هللِا  وووووا َوقَوَعوووووحْل بَونُووووول ِإْسووووورَائِيَل يف اْلَمَعاِصوووووك،َوَتوْ :َلمَّ
تَوُهلا،َفَجاَلُسلُهْم يف جَمَاِلِسوِهْم،قَاَل يَزِيُد:َأْحِسوُبُه قَاَل:َوَأْسوَلاِقِهْم،َوَواَكُللُهمْ  َوَكاَربُلُهْم،َفَضوَرَب  ُعَلَماُ ُهْم،فَوَلْم يَونوْ

،َوَلَعنَوُهْم َعلَوى ِلَسواِن َقاُوَق،َوِعيَسوى ابْوِن َمْرمَيَ،َذلِوَك ِ َوا َعَصوْلا وََكوانُلا ُ قُوُللَب بَوْعِضِهْم بِبَوْعخ  يَوْعتَوُدوَن،وََكاَن  اّللَّ
 757نُُروُهْم َعَلى احلَْ ِِ أَْنر ا."ُمتَِّك  ا،َفَجَلَك،فَوَقاَل:َ ،َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،َحَّتَّ شَْ َرُسلُل هللِا 

ِإنَّ أَوََّل َمووا َقَخووَل الوونوَّْقُا َعلَووى بَووِ  »  --وروى أبوول قاوق َعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َمْسووُعلق  قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 
ا َتْصوَنُع فَِإنَّوُه  َ ُيَِوُل لَوَك مُثَّ يَوْلَقواُ  ِموَن اْلغَوِد ِإْسرَائِيَل َكواَن الرَُّجوُل يَوْلَقوى الرَُّجوَل فَويَوُقولُل اَي َهوَذا اتَّوِ  اّللَِّ َوقَْع َمو

ُ قُولُوولَب بَوْعِضوو ووا فَوَعلُوولا َذلِووَك َضووَرَب اّللَّ مُثَّ «.ِهْم بِووبَوْعخ  فَووالَ مَيْنَوعُووُه َذلِووَك أَْن َيُكوولَن َأِكيلَووُه َوَكوورِيَبُه َوَقِعيووَدُ  فَوَلمَّ
»  ِإْسورَائِيَل َعلَوى ِلَسواِن َقاُوَق َوِعيَسوى ابْوِن َموْرمَيَ( ِإىَل قَوْللِوِه )فَاِسوُقلَن( مُثَّ قَواَل قَاَل )لُِعَن الَِّذيَن َكَفوُروا ِموْن بَوِ  

                                                 
 ( حسن7133( )47/  2) -د )عا  الكته( مسند أمح - 757
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َهوووُلنَّ َعوووِن اْلُمْنَكوووِر َولََتْأُخوووُذنَّ َعلَوووى يَوووَدِى الظَّوووا ِِ َولَتَ  أَنْووور ا  ْأنُرُنَّوووُه َعلَوووى احْلَووو ِِ َكوووالَّ َواّللَِّ لَتَوووْأُمُرنَّ اِبْلَمْعوووُروِ  َولَتَونوْ
 .758«َولَتَوْقُصرُنَُّه َعَلى احلَْ ِِ َقْصر ا 

الفسواق لة عون الشور و لك  ابلقوفليك هل جمرق األمر والنهك،مث تنتهك املسأل ،إ ا هول ا صورار،واملقانع ،وا
 واملعصي  وا عتداء.

ْن بَوَدأَ اِبْاُْطبَوِ  يوَوْلَم اْلِعيوِد قَوْبوَل قَواَل أَوَُّل َمو -َوَهوَذا َحوِديُة َأىِب َبْكور   -وروى مسولم َعوْن نَوارِِ  بْوِن ِكوَهاب  
أَبُول َسوِعيد  أَمَّوا َهوَذا الصَّالَِة َمْرَواُن فَوَقاَم إِلَْيِه َرُجل  فَوَقاَل الصَّوالَُة قَوْبوَل اْاُْطبَوِ .فَوَقاَل قَوْد تُورَِ  َموا ُهَناِلَك.فَوَقواَل 

ْعووحُل َرُسوولَل اّللَِّ  ُْ  بِيَووِدِ  فَووِإْن َ ْ َيْسووَتِطْع » ُقوولُل يوَ  --فَوَقووْد َقَضووى َمووا َعَلْيووِه  َِ َمووْن رََأى ِمووْنُكْم ُمْنَكوور ا فَوْليُوغَووْيِِ
 .759«.فَِبِلَسانِِه فَِإْن  َْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُ  اِ ميَاِن 

وَع َجودِِي، َيِب َموْلىل  لََنا،أَنَّوُه  َِ َ يَوُقلُل: َِْعحُل َرُسولَل هللِا وروى ا مام أمحد َعْن جُمَاِهد ،قَاَل:َحدَّ يَوُقولُل:ِإنَّ اّللَّ
يُوْنِكوووووُروُ  فَوووووالَ   َ يُوَعووووذُِِب اْلَعامَّوووووَ  بَِعَموووووِل اْاَاصَّوووووِ ،َحَّتَّ يوَوووووَرْوا اْلُمْنَكوووووَر بَووووونْيَ َلْهووووورَانَوْيِهْم،َوُهْم قَووووواِقُروَن َعلَوووووى أَنْ 

ُ اْاَا  .760صََّ  َواْلَعامََّ ."يُوْنِكُروُ ،فَِإَذا فَوَعُللا َذِلَك،َعذََّب اّللَّ
 761فَوَقاَل:َأُي ا؟َِْهاِق أَْفَضُل ف قَاَل:َكِلَمُ  َح ِ  ِعْنَد ِإَمام  َجائِر .وَعْن نَارِ   قَاَل:َجاَء َرُجل  ِإىَل النَِّلِِ 

َل:اَي َرُسولَل هللِا،َأُي ا؟َِْهواِق أَْفَضوُل ف َوُهوَل ِعْنوَد اْ؟َْمورَِة اأُلوىَل فَوَقواوَعْن َأيب أَُماَمَ  قَاَل:َجواَء َرُجول  ِإىَل النَّوِلِِ 
ووا َرَموو ْبووُه .مُثَّ َسووأََلُه ِعْنووَد اْ؟َْموورَِة الثَّانِيَووِ ،فَوَقاَل لَووُه ِمثْووَل َذِلَك،فَوَلمَّ مَجْوورََة اْلَعَقبَووِ  ى النَّووِلُ قَاَل:َفَسووَكحَل َعْنووُه َوَ ْ اُِ

 762لسَّاِئُل ف قَاَل:َكِلَمُ  َعْدل  ِعْنَد ِإَمام  َجائِر ."َوَوَضَع رِْجَلُه يف اْلَغْرِز قَاَل:أَْيَن ا
قولل ياعو   يوة   يوان ا؟مكوتتلارق النصلص القرآنيو  والنبليو  تو ى يف هوذا املعو  ألن هوذا التماسوك يف  

وهووذ  احلميوو  ضوود الفسوواق يف اجملتمع، يووة    :وأان مووا ف -نكوور يقووع موون غووْي  وهوول يوورى امل -أحوود فيهووا 
التعوورم للفسوواق يلحوو  يب األذىف  وهووذ  و وموواذا أصوونع  -سوواق يسووري ويشوويع وهوول يوورى الف -حوود يقوولل أ

لووه هوول ّلِل ..هووذا كانجوواة موون الغووْية علووى حرمووات اّلِل،والشووعلر ابلتكليوو  املباكوور بصوويانتها والوودفع عنهووا لل
 قلام ا؟ماع  املسلم  الذي   قيام هلا إ  به ..

لصووحي  ابّلِل ومعرفوو  تكووالي  هووذا ا ميووان.وإىل ا قرا  الصووحي  ملوونهج وهووذا كلووه يف حاجوو  إىل ا ميووان ا
اّلِل ومعرف  أنه يشمل كل جلانه احلياة.وإىل ا؟د يف أخذ العقيدة بقلة،وا؟هود  قامو  املونهج الوذي ينبثو  

ا علووى منهووا يف حيوواة اجملتمووع كلووه ..فوواجملتمع املسوولم الووذي يسووتمد قانلنووه موون كووريع  اّلِل ويقوويم حياتووه كلهوو
منهجووه هوول اجملتمووع الووذي يسووم  للمسوولم أن يووزاول حقيقوو  األموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكوور  يووة   

                                                 
 شنر:تعطفه عليه وتلجهه إليه-( حسن   4338) -املكنز  -سنن أيب قاوق  - 758
 ( 186) -املكنز  -صحي  مسلم - 759
 لغْي  صحي  -17872( 01772()82/  6) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 760
 صحي  -19033( 88281()393/  6) -مسند أمحد )عا  الكته(   - 761
 حسن -22560( 22207()064/  7) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 762
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يصوب  هووذا عموال فوورقاي ضووائعا يف ااضوم أو اعلووه غووْي  كون أصووال يف كثوْي موون األحيووان  كموا هوول احلووال 
لوووووى تقاليووووود ومصوووووطلحات يف اجملتمعوووووات ا؟اهليووووو  القائمووووو  اليووووولم يف أرجووووواء األرم والووووويت تقووووويم حياهتوووووا ع
لويك «  مسوائل كخصوي »اجتماعي  تسو ذل تودخل أحود يف كوأن أحود وتعتوث الفسو  والفجولر واملعصوي  

ألحوود أن يتوودخل يف كووأوا ..كمووا ععوول موون الظلووم والووبطا وا عتووداء وا؟وولر سوويفا مصوولتا موون ا رهوواب 
 جه الطغيان ..يلجم األفلا ،ويعقد األلسن ،وينكل  ن يقلل كلم  ح  أو معرو  يف و 

هول الوذي  جملتموع ااوْيْي ..واإن ا؟هد األصيل،والتضحيات النبيل  اه أن تتجه أو  إىل إقام  اجملتمع اا
  وفرقيوو  ئي ،كخصووييقوولم علووى موونهج اّلِل ..قبوول أن ينصوور  ا؟هوود والبووذل والتضووحي  إىل إصووالحات جز 

 عن نري  األمر ابملعرو  والنهك عن املنكر.
لوى عقولم اجملتموع  ،وحني ين اناو ت ا؟زئي  حني يفسد اجملتمع كلوه وحوني تطغوى ا؟اهليوإنه   جدوى م

تنبوحل  ن األسواس،وأنموناولو  اغْي منهج اّلِل وحني يتخذ له كريع  غْي كريع  اّلِل.فينبغوك عندئوذ أن تبودأ 
لسوولطان يصووب  ذا اقر هووموون ا؟ووذور وأن يكوولن ا؟هوود وا؟هوواق لتقريوور سوولطان اّلِل يف األرم ..وحووني يسووت

 األمر ابملعرو  والنهك عن املنكر كي ا يرتكن إىل أساس.
هول ى ملسوتل ان علوى هوذا اة.فا ميووهذا ُيتاج إىل إميان.وإىل إقرا  حلقيق  هوذا ا ميوان وجمالوه يف نظوام احليا

ر األجو واحتسواب -طريو  مهموا نوال ال -الذي اعل ا عتماق كله علوى هللا ل والثقو  كلهوا بنصورته للخوْي 
صورة لضوال , و  نجملتموع ااعند  , فال ينتظر من ينهخ هلذ  املهم  جزاء يف هذ  األرم , و  تقديرا من 

 من أهل ا؟اهلي  يف أي مكان  
نووحل تتحوودّ عوون ملنكوور كاإن كوول النصوولص القرآنيوو  والنبليوو  الوويت ورق فيهووا األموور ابملعوورو  والنهووك عوون ا

 همهموا وجود فيو كوريعته , يع   ابتداء بسلطان هللا , ويتحواكم إىلواجه املسلم يف جمتمع مسلم .جمتمع 
لل الرسولل قوْنود يف  من نغيان احلكم , يف بعخ األحيان , ومن كيلع ا مث يف بعخ األحيان ..وهكوذا

بتوداء بسولطانيعو   ا :" أفضل ا؟هاق كلم  ح  عند إمام جائر " ..فهل "إمام" و  يكلن إماما حوَّت 
 -سوووبحانه  - هللاقووولل عنوووه يم كوووريعته .فالوووذي   ُيكوووم كوووريع  هللا   يقوووال لوووه:"إمام" إ وووا هللا ل وبتحكوووي

 )ومن   ُيكم  ا أنزل هللا فأول ك هم الكافرون( ..
نكوور الووذي هووم , فهوول امليهووا واألففأمووا اجملتمعووات ا؟اهليوو  الوويت   تتحوواكم إىل كووريع  هللا , فوواملنكر األكووث 

ْي األساسوووك نكووور الكبووو.هووول رفوووخ أللهيووو  هللا بووورفخ كوووريعته للحيووواة ..وهوووذا املتنبوووع منوووه كووول املنكووورات .
 هووك تبووع هلووذا   , الوويتا؟ووذري هوول الووذي اووه أن يتجووه إليووه ا نكووار , قبوول الوودخلل يف املنكوورات ا؟زئيوو

 املنكر األكث , وفرع عنه , وعرم له ..
..يف مقاومووو  املنكووورات ا؟زئيووو  , إنوووه   جووودوى مووون ضوووياع ا؟هووود ..جهووود ااوووْيين الصووواحلني مووون النووواس 

الناك   بطبيعتها من املنكر األول ..منكر ا؟رأة على هللا واقعواء خصوائا األللهيو  , ورفوخ أللهيو  هللا , 
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برفخ كريعته للحياة ..  جدوى من ضياع ا؟هد يف مقاوم  منكرات هوك مقتضويات ذلوك املنكور األول 
 ومثراته النكدة بال جدال .

ذا هوونقوولل هلوم:إن عمواهلم لحنوواكم النواس يف أموور موا يرتكبلنووه مون منكوورات    ي ميوزان نووزن أ علوى أنوه إ م
:كال   قللولن لوكيمنكر فاجتنبل    أنوحل تقولل:إن هوذا منكور ل فيطلوع عليوك عشورة مون هنوا ومون هنوا  

عتبوار تلو  ا دم" وختتموع "يتقوليك هذا منكورا .لقود كوان منكورا يف الزموان ااوا    والودنيا "تتطولر" , واجمل
 ات  

ملنكور ا املعورو  واقويك إليهوفال بد إذن من ميزان تبحل نرجع إليه ابألعمال , و  بد من قيم مع   ّبوا ن
 .فمن أين نستمد هذ  القيم   ومن أين أنيت ّبذا امليزان  

ن إىل تهوك إذ تثبوحل علوى حوال   إننوا نن وهوك متقلبو   -من تقوديرات النواس وعورفهم وأهولائهم وكوهلاهتم 
 متاه    قليل فيها , وإىل خضم   معا  فيه  

 ألهلاء ..اأرج  مع فال بد ابتداء من إقام  امليزان ..و  بد أن يكلن هذا امليزان تبتا   يت
 هذا امليزان الثابحل هل ميزان هللا ..
بوول    كووريع  هللا إىل  موواذا إذا كووان   يتحوواكم  بسوولطان هللا -ابتووداء  -فمواذا إذا كووان اجملتمووع   يعوو   

 ماذا إذا كان يسخر ويهزأ ويستنكر وينكل  ن يدعل  إىل منهج هللا  
كور , تنهوى عون املنملعورو  و أ  يكلن جهدا ضوائعا , وعبثوا هواز  , أن تقولم يف مثول هوذا اجملتموع لتوأمر اب
 اء   هلراء واألهل اها رم فييف جزئيات وجانبيات من ك لن احلياة , ختتل  عليها امللازين والقيم , وتتعا

ليهووووا   يرجوووع إإنوووه   بووود مووون ا تفوووا  مبووودئيا علوووى حكوووم , وعلووووى ميوووزان , وعلوووى سووولطان , وعلوووى جهووو
 املختلفلن يف اهلراء واألهلاء ..

ث نكوور األكوووالنهووك عون امل  بود موون األمور ابملعوورو  األكوث وهوول ا عوو ا  بسولطان هللا ومنهجووه للحيواة .
هوولق   فلتوولفر ا؟ البنيووان خ كووريعته للحيوواة ..وبعوود إقامو  األسوواس ميكوون أن يقواموهول رفووخ أللهيوو  هللا بورف

 بنيان  يقام ال املبعثرة إذن , ولتحشد كلها يف جبه  واحدة ,  قام  األساس الذي عليه وحد 
لنهووووك عوووون عووورو  واوإن ا نسوووان لْييووووك أحيووواان ويعجووووه ألانس نيبووووني , ينفقووولن جهوووودهم يف "األموووور ابمل

رو  األمووور ابملعووو قووولم عليوووه الفوووروع ل بينموووا األصووول الوووذي تقووولم عليوووه حيووواة اجملتموووع املسووولم ل وياملنكووور" يف
 والنهك عن املنكر , مقطلع  

ه كلوه فيسوتحيل مالو الوراب ل فما غناء أن تنهك الناس عن أكل احلرام مثال يف جمتمع يقلم اقتصاق  كله علوى
 يقوولم علووى  اقي كلووه نظامووه ا جتموواعك  وا قتصوو حرامووا ل و  ميلووك فوورق فيووه أن ذكوول موون حووالل ..ألن

 كريع  هللا .ألنه ابتداء يرفخ أللهي  هللا برفخ كريعته للحياة   
 -ا  ا كوور  إ  يف حالوو  -  ومووا غنوواء أن تنهووك النوواس عوون الفسوو  مووثال يف جمتمووع قانلنووه   يعتووث الووزان جرميوو

    ريعته للحياة برفخ كبتداء يرفخ أللهي  هللاو  يعاقه حَّت يف حال  ا كرا  بشريع  هللا ..ألنه ا
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 علووى  و  يعاقووه إ ومووا غنوواء أن تنهووى النوواس عوون السووكر يف جمتمووع قانلنووه يبووي  تووداول وكوورب ااموور ,
كميو  هللا   ابتوداء  ا   يعو   حال  السكر البني يف الطري  العام .وحَّت هذ    يعاقه فيهوا  ود هللا .ألنوه

   
هوول  ه هللا .إ وا يعبود فيوالنواس عوون سوه الودين ل يف جمتموع   يعو   بسوولطان هللا ل و وموا غنواء أن تنهوى 

ملسوبلب  ه .والسواب واوملازينو يتخذ أراباب من قونه ل ينزللن له كريعته وقانلنه ل ونظاموه وأوضواعه , وقيمو 
ويضوعلن  والقولانني ل الشورائع كال ا ليك يف قين هللا .إ ا  ا وأهل جمتمعهما نورا يف قيون مون ينزلولن هلوم

 هلم القيم وامللازين   
 -ذ  الكبووائر نهووك عوون هوومووا غنوواء األموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكوور يف مثوول هووذ  األحوولال   مووا غنوواء ال

هلل ل بووورفخ كووثى   ووووك عنهوووا ..كبووْية الكفووور ابوالكبوووْية ال -فضووال عووون أن يكوولن النهوووك عووون الصووغائر 
 منهجه للحياة   
يف  -..إنووه  اهتمووامهمو أوسووع وأعموو  ,  ووا ينفوو  فيووه هووي ء "الطيبوولن" جهوودهم ونوواقتهم إن األموور أكووث و 

م  حَّت ولل كانحل هوك حودوق هللا .فحودوق هللا مهما تكن ضخ -ع الفرعيات ليك أمر تتب -هذ  املرحل  
ل يف تمثوواقعو  ل ت ا  حقيقو تقلم ابتداء على ا ع ا   اكميو  هللا قون سولا  .فوإذا   يصوب  هوذا ا عو  

للسوولط   ملصوودر اللحيوودمتووه هووك ااعتبووار  كووريع  هللا هووك املصوودر اللحيوود للتشووريع ل واعتبووار  ربلبيوو  هللا وقلا
ن واناولوو  موو   اب؟هوود..فكوول جهوود يف الفووروع ضووائع ل وكوول حماولوو  يف الفووروع عبووة ..واملنكوور األكووث أحوو

 سائر املنكرات ..
َمْن بََدأَ اِبْاُْطَبِ  يَوْلَم اْلِعيِد قَوْبَل الصَّالَِة َمْرَواُن فَوَقواَم إِلَْيوِه َرُجول  فَوَقواَل الصَّوالَُة  َعْن نَارِِ  ْبِن ِكَهاب  قَاَل أَوَّلُ 

ْعوحُل رَ   --ُسولَل اّللَِّ قَوْبَل اْاُْطَبِ .فَوَقاَل َقْد تُرَِ  َما ُهَناِلَك.فَوَقاَل أَبُل َسِعيد  أَمَّا َهوَذا فَوَقوْد َقَضوى َموا َعَلْيوِه  َِ
ُْ  بِيَووِدِ  فَووِإْن َ ْ َيْسووَتِطْع فَِبِلَسووانِِه فَووِإْن َ ْ َيْسووَتِطْع فَِبَقْلبِوو» يَوُقوولُل  ِه َوَذلِووَك َأْضووَعُ  َمووْن رََأى ِمووْنُكْم ُمْنَكوور ا فَوْليُوغَووْيِِ
 ...763«اِ ميَاِن 

كوور تغيووْي املن يووهفسووتطيعلن وقوود اووكء علووى املسوولمني زمووان   يسووتطيعلن فيووه تغيووْي املنكوور  يووديهم ل و  ي
ه , إن ل بيونهم وبينود أن ُيول  لسنتهم ل فيبقى أضع  ا ميان ل وهل تغيْي  بقللّبم ل وهذا ما   ميلوك أحو

 هم كانلا حقا على ا سالم  
 نوه تغيوْي قليول علوى وتعبوْي الرسولل  -كموا يلول  يف ابقىء األمور   -وليك هذا ملقفا سلبيا مون املنكور 

ه .فإنكوار املنكور ابلقلوه , معنوا  احتفواا هوذا القلوه إباابيتوه عوا  املنكور ..إنوه أنه عمل إاايب يف نبيعتو
ينكور  ويكرهووه و  يستسوولم لووه , و  يعتووث  اللضووع الشوورعك الووذي حضووع لووه ويعوو   بووه ..وإنكووار القلوولب 

تسون  ,  للضع من األوضاع قلة إاابي  هلدم هذا اللضع املنكر , و قام  اللضع "املعورو " يف أول فرصو 

                                                 
 ( 186[)219/ 1املكنز ] -صحي  مسلم - 763
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ولل با ابملنكر حَّت تلايت هذ  الفرص  ..وهذا كله عمل إاايب يف التغيوْي ..وهول علوى كول حوال أضوع  
ا ميوووان .فوووال أقووول مووون أن ُيوووتفج املسووولم  ضوووع  ا ميوووان   أموووا ا ستسوووالم للمنكووور ألنوووه واقوووع , وألن لوووه 

أضوع  ا ميوان   هوذا وإ  فهل ااروج من آخر حلق  , والتخلك حَّت عون  -قد يكلن ساحقا  -ضغطا 
}  لُعِوَن الَّوِذيَن َكَفوُروا ِموْن بَوِب ِإْسورَائِيَل َعلَوى ِلَسواِن :حقحل على اجملتمع اللعنو  الويت حقوحل علوى بوب إسورائيل
ر  فَوَعلُولُ  لَبِوْ َك َموا ( َكوانُلا َ  يَوتَونَواَهْلَن َعوْن ُمْنَكو78َقاُووَق َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك ِ َوا َعَصوْلا وََكوانُلا يَوْعتَوُدوَن )

 [78،79( {]املائدة:79َكانُلا يَوْفَعُللَن )
 أحالف اليهود مع باقي الك ار لحرا الحق 81 - 80الدرس السادس:

هلم زء .فيصو  حوا  هوذا ا؟ومث ميضك السيا  إىل واي  هذا املقطع يف احلدية عن بب إسورائيل , وهول وايو
ون وا , ويتناصووور موووان ويف كوول مكووان , فهووم يتللووولن الووذين كفوور وهوووك حوواهلم يف كوول ز علووى عهوود الرسوولل 

دخللا نولا ابهلل والنول وأووم   يوأوم   ييم -كتاب   مع أوم أهل -معهم ضد ا؟ماع  املسلم  .وعل  ذلك 
 :يف قين هللا األخْي ..فهم غْي ميمنني .ولل كانلا ميمنني ما تلللا الكافرين

ُهْم يَوتَولَ   َعلَوْيِهْم َويف اْلَعوَذاِب ُهوْم نْوُفُسوُهْم أَْن َسوِخَ  اّللَُّ حْل هَلُوْم أَ قَودَّمَ  لَّْلَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْ َك َما) تَوَرى َكِثْي ا ِمنوْ
َووأُنْووزَِل إِلَ  ( َولَووْل َكووانُلا يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َوالنَّووِلِِ َوَمووا80َخالِووُدوَن ) ُهْم فَاِسووُقلَن ِكوونَّ كَ ُذوُهْم أَْولِيَوواَء َولَ ْيووِه َمووا اختَّ ثِووْي ا ِموونوْ

 [( ..80،81( ]املائدة:81)
وغوودا,ويف   ينطبوو  علووى حوواهلم اليوولملووى عهوود رسوولل هللا ع -وهووذا التقريوور كمووا ينطبوو  علووى حووال اليهوولق 

يودعل إىل  يلم.. واكل حني.كذلك ينطب  على الفري  اهلخر مون أهول الكتواب يف معظوم أرجواء األرم ال
 كل آن.  ا القرآن,ويف عجائبه املدخرة للجماع  املسلم  يفالتدبر العمي  يف أسرار هذ

وِإىَل الَّوذِ   تَوورَ لقد كان اليهلق هم الذين يتلللن املشركني ل وييلبلوم علوى املسولمني , }أَ َْ  َن يَن أُوتُولاْ َنِصويب ا مِِ
( 51نُوولاْ َسووِبيال { )ْهووَدى ِمووَن الَّووِذيَن آمَ َهووُي ء أَ  واْ  َكَفوورُ اْلِكتَوواِب يُوْيِمنُوولَن اِبْ؟ِْبووحِل َوالطَّوواُغلِت َويَوُقللُوولَن لِلَّووِذينَ 

زاب , وموون زوة األحووغووسوولرة النسوواء ..كمووا حكووى عوونهم القوورآن الكوورمي .وقوود علووى هووذا كلووه علووى أاووه يف 
ء ا إ  ابلوول طني أخووْي قبلهوا وموون بعوودها كووذلك ل إىل اللحظوو  احلاضوورة ..ومووا قامووحل إسوورائيل يف أرم فلسوو

 رين ا؟دق من املاقيني امللحدين  والتعاون مع الكاف
   أموور املسوولمني ان األمووركووفأمووا الفريوو  اهلخوور موون أهوول الكتوواب , فهوول يتعوواون مووع املاقيوو  ا حلاقيوو  كلمووا  
ثلولن سولملن"   ميَّت و"املحووهم يتعاونلن مع الليني  املشورك  كوذلك , كلموا كانوحل املعركو  موع املسولمني   

لودين ادأ علوى هوذا ليت   هتوذراري قلم كانلا مسلمني   ولكنها ا حن  ا ا سالم يف ككء .إ  يف أوم من
 ل ومن ينتملن إليه , ولل كانلا يف انتمائهم مدعني  

ُهْم يَوتَوَللَّوووْلَن الَّوووِذيَن َكَفووو:وصووود  هللا العظيم ووونوْ  أَن َسوووِخَ  اّلِلُ دََّمحْل هَلُوووْم أَنُفُسوووُهمْ بِوووْ َك َموووا قَوووُرواْ لَ }تَووووَرى َكثِوووْي ا مِِ
 ( سلرة املائدة ...80َلْيِهْم َويف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن{ )عَ 
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 .فمووا أ سووها  العووذابفهووذ  هووك احلصوويل  الوويت قوودمتها هلووم أنفسووهم ..إوووا سووخ  هللا علوويهم .وخلوولقهم يف
 كافرين  للمثرة تلليهم .من حصيل    وما أ سها من تقدم  تقدمها هلم أنفسهم ل واي هلا من مثرة مرة 

ء :يف الول ذن ّبوا هللاذمنوا يسومع قولل هللا سوبحانه عون القولم   فوال يتخوذ مون عنود نفسوه مقوررات   فمن 
 والتناصر بني أهل هذا الدين ل وأعدائه الذين يتلللن الكافرين  

ِلِِ اِبهلل والنَّويُوْيِمنُولَن  َلْل َكوانُلالنل:}وَ وما الدافع   ما قافع القلم لتل  الذين كفروا   إنه عدم ا ميان ابهلل وا
ُهمْ مِِ َوَما أُنزَِل إِلَْيِه َما اختََُّذوُهْم أَْولَِياء َوَلِكنَّ َكِثْي ا   ( سلرة املائدة ..81) فَاِسُقلَن{ نوْ

وا ر موع الوذين كفو -إذن  -انسولن هذ  هك العل  ..إوم   ييمنلا ابهلل والنل ..إن كثرهتم فاسق  ..إووم يتج
 جرم يتلللن الذين كفروا و  يتلللن امليمنني .. يف الشعلر واللجه  ل فال

 وتثز لنا من هذا التعقيه القرآين يالّ حقائ  ابرزة:
.ألوووم   ييمنوولا  غووْي موويمنني ابهلل  القلوو  الوويت آمنووحل  حموود إ -احلقيقوو  األوىل:أن أهوول الكتوواب مجيعووا 

لك ان ابهلل كوووذهم ا ميووو  .بووول نفوووى عووونبرسووولله األخوووْي .و  ينووو  القووورآن الكووورمي عووونهم ا ميوووان ابلنووول وحووود
َووَموو.}َولَووْل َكووانُلا يُوْيِمنُوولَن اِبهلل والنَّووِلِِ َوَمووا أُنووزَِل إِلَْيووِه     -سووبحانه  - لِيَوواء {  وهوول تقريوور موون هللاُذوُهْم أَوْ ا اختَّ

لر   التصوون احنوورام عليووه مووهوويقبوول التأويوول .مهمووا تكوون قعوولاهم يف ا ميووان ابهلل ..وخباصوو  إذا اعتووثان مووا 
 مي .للحقيق  ا هلي  كما سل  يف آايت هذا الدرس ويف غْيها من آايت القرآن الكر 

فووووإن موووود ى لسووووان حمواحلقيقوووو  الثانيوووو :أن أهوووول الكتوووواب مجيعووووا موووودعلون إىل الوووودخلل يف قيوووون هللا , علوووو
 .استجابلا فقد أمنلا , وأصبحلا على قين هللا .وإن تلللا فهم كما وصفهم هللا

 ن كووول كوووأن مووونلشووو لن .ألالثالث :أنوووه   و ء و  تناصووور بيووونهم وبوووني املسووولمني , يف كوووأن مووون واحلقيقووو  ا
 ك لن احلياة عند املسلم خاضع ألمر الدين .

هلم رواحهوم وأمولا مايو  أو ويبقى أن ا سالم ذمر أهله اب حسوان إىل أهول الكتواب يف العشورة والسولل  ل 
سو  قعولهتم ابحل ن ل وإىل موا هوم فيوه مون عقائودهم كائنو  موا تكول وأعراضهم يف قار ا سالم ل وبو كهم إىل

 -لمني ..وهوم ملتهم للمسوبعهودهم ومسوا -موا وفولا  -إىل ا سالم وجماقلتهم ابحلس  كذلك .واللفاء هلوم 
  يكرهلن على ككء يف أمر الدين ..  -يف أي  حال 

 هذا هل ا سالم ..يف وضلحه ونصاعته .ويف بر  و احته ..
  يقلل احل  .وهل يهدي السبيل .وهللا

 الذين آمنلا( لسابع مبدوءا بقلله تعاىل:)لتجدن أكد الناس عداوةاويليه ا؟زء -انتهى ا؟زء الساقس 
 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1304 

 بقية سور  المائد  وأوائل سور  ا نماا-ال هء السابع 

 مقدمة ال هء السابع

 مة وأنأيم الم امع المسلمأماسك بناء منهج سور  المائد  في إنشاء ا 

 -زء السوواقس وائلهووا وسووب  احلوودية عنهووا يف ا؟ووالوويت ورقت أ -يتووأل  هووذا ا؟ووزء موون بقيوو  سوولرة املائوودة 
ا ية عووون هوووذدوسووونرجى ء احلوووولل أننوووا نزلنوووا إلووويهم املالئكووو  ...:ومووون أوائووول سووولرة األنعوووام إىل قللوووه تعووواىل
دية عوون عرم سوولرة األنعووام , و ضووك هنووا يف احلووني نسووتحوو -الشووطر الثوواين موون هووذا ا؟ووزء إىل ملضووعه 

 الشطر األول املكلن من بقي  سلرة املائدة .
 ذ  العبارات:ه - ا؟زء الساقس يف -لقد جاءت يف التعري  ّبذ  السلرة 

لوو  , وليوونظم بووه جمتمعووا ل لينشووى ء بووه أموو  ل وليقوويم بووه قو "نووزل هووذا القوورآن الكوورمي علووى قلووه رسوولل هللا 
دولوو  مووع لاوروابوو  تلووك  ,مائر وأخالقووا وعقوول  ل وليجوودق بووه روابوو  ذلووك اجملتمووع فيمووا بينووه ولووْييب بووه ضوو

ع متفرقووه ل حوود , امووسووائر الوودول , وعالقووات تلووك األموو  بشووَّت األمووم ..ولووْيب  ذلووك كلووه بوورابط قوولي وا
هوول ذلووك احوودة ..و وييلوو  أجووزاء  ل ويشوودها كلهووا إىل مصوودر واحوود , وإىل سوولطان واحوود , وإىل جهوو  و 

 " سلمني"  "الدين" كما هل يف حقيقته عند هللالوكما عرفه املسلملن ..أايم أن كانلا "م
ل الووراب   ملضوولعات كووَّت - السوولر الووثالّ الطوولال قبلهووا كمووا وجوودان يف  -وموون مث ْنوود يف هووذ  السوولرة 

 , نظويم جمتموعوت   قولو  ,بينها هل هذا اهلد  األصيل الذي جواء القورآن كلوه لتحقيقه:إنشواء أمو  , وإقامو
 -سووووبحانه  - علووووى أسوووواس موووون عقيوووودة خاصوووو  , وتصوووولر معووووني , وبنوووواء جديوووود , األصوووول فيووووه إفووووراق هللا

منوه وحود   زينهوا وقيمهوامهوا وملاابألللهي  والربلبي  والقلام  والسلطان , وتلقك منهج احلياة وكريعتها ونظا
 بال كريك .

ل الكتووواب رافوووات أهووومووون أسوووانْي اللينيووو  واحن "وكوووذلك ْنووود بنووواء التصووولر ا عتقووواقي وتلضووويحه وختليصوووه
 يفا , ومووا هووونبيعوو  نريق وهريفوواهتم إىل جانووه تعريوو  ا؟ماعوو  املسوولم   قيقوو  ذاهتووا , وحقيقوو  قورهووا ,

م اإىل جانوووه أحكوووهوووذا الطريووو  مووون مزالووو  وأكووولا  وكوووبا  يرصووودها هلوووا أعووودا ها وأعوووداء هوووذا الووودين ..
 ا ..إىل جانوووووهطهوووووا برّبوووووق املسووووولم , ورو  ا؟ماعووووو  املسووووولم  وتربالشوووووعائر التعبديووووو  الووووويت تطهووووور رو  الفووووور 

..إىل  قاهتوا بغْيهوا تونظم عالالويت تونظم روابو  جمتمعهوا ل والتشوريعات الدوليو  الويت  ا جتماعي  التشريعات 
الك ألعمووال واملسووالاان موون جانووه التشووريعات الوويت هلوول وهوورم ألوولاان موون املآكوول واملشووارب واملنوواك  , وألوو

لن فهمووه املسوولم  , وكمووال ذلووك حزموو  واحوودة يف السوولرة اللاحوودة , اثوول معوو  "الوودين" كمووا أراق  هللا..كوو
 ..أايم أن كانلا "مسلمني" .

 هوووذا ا؟وووزء يفبقيتهوووا  وعلوووى ضووولء هوووذا التصووولير العوووام لطبيعووو  السووولرة وحمتلايهتوووا , نسوووتطيع أن  ضوووك موووع
 لساقس . ا؟زء اإليها , واليت سب  بعضها يف.فنجدها تضم بقي  من ملضلعات السلرة اليت أكران 
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جوه هوك الويت تلا اومون عجوه أوو -ْند بقي  عن املعسكرات املتعودقة الويت تلاجوه األمو  املسولم  يف املدينو  
قوو  بعووخ ي تنطوولي عليووه صوودورها ل مووع التفوواوت يف ملاوالعووداء الووذ -حركووات البعووة ا سووالمك قائمووا 

ل لة الرسوووول لهوووودى كووووبعخ ف ووووات النصووووارى الوووويت اسووووتجابحل لوووودعهووووذ  املعسووووكرات ل وميوووول ف ووووات منهووووا ل
 ألوار .او نحل قللّبا ملا  عحل من اهلدى , وفازت بثلاب هللا وجنات عري من هتها 

 التحليوول بغووْيلتحوورمي و وْنوود بقيوو  موون احلوودية عوون حوو  التشووريع ابحلوول واحلرموو  ل والنهووك عوون ا عتووداء اب
موا أعلنولا  ن والكفور بعوده ا ميابتقلى هللا يف هذا األمر الذي يتعل  ب سلطان من هللا ل وتذكْي الذين آمنلا

 ا ميان .
 حالو  م , والصويد يفواألز  يتلل ذلك بقي  من األحكوام التشوريعي  يف األميوان , واامور وامليسور واألنصواب

الطاعو  و  لب ا لتوزام جورر إىل و ا حرام , وحرم  الكعب  واألكهر احلرم واهلودي والقالئود ..موع التنبيوه املتكو
لويم , والنهك والتحذير من املخالفو  , والتهديود ابلعوذاب األنبيه  وما ذمر به -بحانه س -ملا يشرعه هللا 

 وا نتقام من هللا , والتذكْي ابهلل الذي إليه ُيشرون .
يعجبهووا  اابيووة ولكوونة جبهووا كثوور مث بقيوو  يف تربيوو  ا؟ماعوو  املسوولم  .بتقريوور القوويم الوويت تتعاموول ّبووا , فووال تع

مجلوه ه تفصويل موا أو  تطلو الطيه الزكك .ويف أقّبا اللاجه مع رّبا ومع رسلهلا .فال تسوأله عموا   يبود 
. 

عوووام خ أنووولاع األن, يف بعووو مث إبطوووال موووا تبقوووى مووون تقاليووود ا؟اهليووو  وكووورائعها املتخلفووو  مووون كوووركها ووينيتهوووا
موولر أللتشووريع يف  د الصووحي امك ..مووع تقريور املصوودر اللحيوووالوذابئ :كالبحْية , والسووائب  , واللصوويل  واحلوو

 هم .احلياة كلها ل ورق األمر يف هذا إىل هللا وحد  ,   إىل عر  البشر واصطالح
 لاها وتبعتهووووواهلا عووووون سوووووذلوووووك موووووع تنبيوووووه األمووووو  املسووووولم  إىل ايزهوووووا بذاهتا،وتضوووووامنها فيموووووا بينها،وانفصوووووا

 قار ا؟زاء.  وحد  يفورق أمر جزائها وجزاء غْيها إىل اّللِ اااص ،وبراءهتا من تبعات أهل الضالل 
عون احلاضورة  ر والبعودوينتهك احلدية عون قضوي  التشوريع كلهوا  كوم ا كوهاق علوى اللصوي  يف حالو  السوف

تغواء ك للتجوارة ابألرم كوذلوتنظيم ا سالم ملثل هذ  األقضي  يف جمتمع ااهد يف سبيل اّلِل،ويضرب يف ا
 رب  التشريع  خاف  اّلِل يف الدنيا واهلخرة. فضل اّلِل.مع

يعوواق  وموون أجوول هووذا -اب موون أهوول الكتوو -أمووا بقيوو  السوولرة فتتضوومن بقيوو  يف تصووحي  عقيوودة النصووارى 
لووويت نلبهوووا ملائووودة اعووورم نووور  مووون قصووو  مووورمي وعيسوووى واملعجوووزات الووويت أجراهوووا اّلِل علوووى يديوووه ومسوووأل  ا

 احللاريلن ..
أن  -م عليووه الِسووال -ى وأمووه وقعوواوى النصووارى فيهووا حيووة يكووذب عيسووى مث تعوورم قضووي  أللهيوو  عيسوو

اموو  ويوودع اهد القييكوولن هوول قوود اقعاهووا،ويثئ نفسووه موون هووذ  الفريوو  أمووام ربووه يف مشووهد مرهوولب موون مشوو
كلهوم كوهلق   -لويهم وسالمه ع صللات اّللِ  -أمر قلمه ّلِل ربه ورّبم على ما من البشري   مجعها،والرسل 

.. 
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ّللَِِّ ُمْلوُك »ا و  قيولق:حودوق هلو لسلرة بتقرير ملكي  اّلِل للسماوات واألرم وما فيهن،وقدرتوه الويت  وختتم ا
 .. «السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما ِفيِهنَّ،َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  

 يف حسوووه منهجهوووا -ومووون هوووذا ا سوووتعرام السوووريع لبقيووو  حمتووولايت السووولرة،يتجلى التماسوووك يف بنائهوووا 
البيوان  يف مطلوع هوذا قورات منوهتناول هذ  انتلايت وهل املنهج الذي أكران إليه يف مطالع السولرة ونقلنوا ف

 اللجيز.فنمضك اهلن ابلتفصيل مع السلرة يف ملاجه  النصلص :
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 [86إل   82(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  السابمة

 في ا سالاثناء عل  النصارى الاين دخلوا 

 
 َمووَلقَّة  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا الَّووِذيَن َولََتِجووَدنَّ أَقْوووَرَّبُمْ   َأْكوورَُكلاالَّووِذينَ لََتِجووَدنَّ َأَكوودَّ النَّوواِس َعووداَوة  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا اْليَوُهوولَق وَ } 

يِسوووونَي َورُْهبوووواان  َوأَ  ُهْم ِقسِِ ُوووومْ قوووواُللا ِإانَّ َنصووووارى ذلِووووَك ِ َنَّ ِموووونوْ عُوووو82وَن )ْسووووَتْكثُِ   يَ  وَّ لا مووووا أُنْووووزَِل ِإىَل ( َوِإذا  َِ
ْمِع ِ َّوا َعَرفُوولا ِموونَ  ( 83نووا َمووَع الشَّوواِهِديَن ) َربَّنووا آَمنَّوا فَاْكتُوبْ  يَوُقللُوولنَ  احْلَو ِِ الرَُّسولِل تَوورى أَْعيُووونَوُهْم تَِفويُخ ِمووَن الوودَّ

ُ ِ وا 84نَي )َموَع اْلَقوْلِم الصَّواحلِِ  َلنا َربُنواْن يُْدخِ َوَنْطَمُع أَ َوما لَنا   نُوْيِمُن اِبّللَِّ َوما جاَءان ِمَن احلَْ ِِ  ( فَوَأتَّبُُم اّللَّ
بُلا ( َوالَّووِذيَن َكَفوو85ِننَي )ُء اْلُمْحِسووَك َجوووزاقوواُللا َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهوووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيهووا َوذلِوو ُروا وََكوووذَّ

 { (86 ا؟َِْحيِم )آِبايتِنا أُولِ َك َأْصحابُ 
 مقدمة الوحد :أحاير المسلمين من هللايد اليهود والنصارى 

مون األمو  املسولم  و  - -هذ  البقي  من احلدية عون اليهولق والنصوارى واملشوركني،وملاقفهم مون الرسولل 
حل قووود تناولوووفهوووك نووور  مووون احلووودية الطليووول الوووذي تضووومنته السووولرة مووون قبووول خوووالل أكثووور مووون )ربعوووني( 

 يائهم من قبولاء مع أنبفساق عقيدة اليهلق والنصارى معا،وسلء نلي  اليهلق وسلء فعلهم،سل احلدية عن 
يت نصووورة املشوووركني عليوووه ..كموووا تناولوووحل احلكوووم علوووى عقيووودة اليهووولق والنصوووارى الوووو  - -أو موووع الرسووولل 

التلكيوود و  - - رسوولل اّللِ  لوو كهم مووا جوواء يف كتووبهم وتكووذيبهم  ووا جوواءهم بووه« الكفوور»انتهوولا إليهووا  وووا 
 .. وم ليسلا على ككء حَّت يقيملا التلراة وا ْنيل وما أنزل إليهم من رّبم 

يبل  ما أنزل إليه من ربه إىل ا؟ميوع مشوركني ويهولقا ونصوارى فكلهوم ل - -مث وجه احلدية إىل الرسلل 
 ألمو  املسولم  اية إىلليسلا على ككء من قيون اّلِل وكلهوم رانوه اب سوالم للودخلل فيوه.كما وجوه احلود

للولن الوذين  خ واليهولق يتولياء بعلتتلىل اّلِل والرسلل والذين آمنلا،و  تتلىل اليهلق والنصارى،فإن بعضهم أ
 كفروا وقد لعنلا على لسان قاوق وعيسى بن مرمي ..إخل ..

تقرير ولوموون األموو  املسوولم . - -فوواهلن عووكء هووذ  البقيوو  لتقريوور ملاقوو  هووذ  الطلائوو  مجيعووا موون النوول 
 ا؟زاء الذي ينتظر ا؟ميع يف اهلخرة ..

 -ها،ولتتخووذ خطتهووا وحركت -ه وتقريراتووه وفوو  تلجيهاتوو -لقوود كانووحل هووذ  األموو  تتلقووى هووذا القوورآن لتقوورر 
حمركهوووا و لنووواس مجيعا.فهوووذا الكتووواب كوووان هووول ملجههوووا املاقفهوووا مووون  -وفووو  هوووذ  التلجيهوووات والتقريووورات 
يو  قيواقة الرابنها هوحل التغله و  تغله،ألوا ختلم معركتهوا موع أعودائورائدها ومركدها ..ومن مث كانحل 

 املباكرة مذ كان نبيها يقلقها وف  ا ركاقات الرابني  العللي  ..
وهووذ  ا ركوواقات الرابنيوو  مووا تووزال والتقريوورات الوويت تضوومنها ذلووك الكتوواب الكوورمي مووا تزال.والووذين ُيملوولن 

يتلقولا هوذ  التقريورات وتلوك ا ركواقات كوأوم حوانبلن ّبوا اللحظو   قعلة ا سالم اليولم وغودا خليقولن أن
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ليقوورروا علووى ضوولئها موولاقفهم موون كووَّت نلائوو  النوواس وموون كووَّت املووذاهه واملعتقوودات واهلراء،وموون كووَّت 
 األوضاع واألنظم  وكَّت القيم وامللازين ..اليلم وغدا وإىل آخر الزمان ..

 أشد الناس عداء للمسلمين عبر الااريخ ( اليهود والمشرهللاون 82) –الدرس ا ول 

 ..«  َأْكرَُكلاالَِّذينَ لََتِجَدنَّ َأَكدَّ النَّاِس َعداَوة  لِلَِّذيَن آَمُنلا اْليَوُهلَق وَ »
رج روووورج خوووو وأن تكوووولن كووووذلك خطووووااب عامووووا - -إن صوووويغ  العبووووارة هتموووول أن تكوووولن خطووووااب للرسوووولل 

العوووريب   األسوووللبيفكووول إنسوووان.وهك صووويغ  هلوووا نظائرهوووا العملم،ألنوووه يتضووومن أمووورا لووواهرا مكشووولفا اووود   
 ..ي تيقيه الذي نزل به القرآن الكرمي ..وهك يف كلتا احلالتني تفيد معناها الظاهر الذ

 ذين أكووركلا يفق علووى الووفووإذا تقوورر هووذا فووإن األموور الووذي يلفووحل النظوور يف صووياغ  العبووارة هوول تقوودمي اليهوول 
كووول مووون   قووورر يووورا منووولا وأن كووودة عوووداوهتم لووواهرة مكشووولف  وأمووور صووودق أووووم أكووود النووواس عوووداوة للوووذين آم

د تعقيبوا مورين و  يفيوبوني األ يرى،واد  كل من يتأمل  نعم إن العط  ابللاو يف التعبْي العريب يفيد ا؟موع
 وا أووم  -ملشوركني امنلا مون آو  ترتيبا ..ولكن تقدمي اليهلق هنا،حية يقلم الظن  وم أقل عداوة للذين 

نوه بوْي العوريب  إلتقودمي كوأان خاصوا غوْي املوألل  مون العطو  ابلولاو يف التعاعول هلوذا ا -ال أهول كتواب أص
لا ىل أن كلوم أهل كتاب   يغْي مون احلقيقو  اللاقعو ،وهك أووم كالوذين أكوركإيلجه النظر  -لى األقل ع -

 أكد عداوة للذين آمنلا  
لعوداء علوى يف كودة ا ال أن يكولن املقصولق هول تقودميهمو  ينفوك هوذا احتمو«.على األقل»ونقلل:إن هذا 

ذ مللوود ك املشووهلق منووالتووارح الوذين أكووركلا ..وحووني يسووتأنك ا نسوان يف تفسووْي هووذا التقريوور الوورابين ابللاقوع
أقسوى قائموا أكود و  منولا كوانآا سالم حَّت اللحظ  احلاضرة،فإنه   ي قق يف تقرير أن عوداء اليهولق للوذين 

 وأنلل أمدا من عداء الذين أكركلا وأعم  إصرارا 
لقد واجه اليهلق ا سالم ابلعداء منذ اللحظو  األوىل الويت قاموحل فيهوا قولو  ا سوالم ابملدينو .وكاقوا لامو   

املسلم  منذ اليلم األول الذي أصبححل فيه أم .وتضمن القورآن الكورمي مون التقريورات وا كوارات عون هوذا 
  لتصلير تلك احلرب املريرة اليت كنها اليهلق على ا سالم وعلى رسولل العداء وهذا الكيد ما يكفك وحد

وعلوووى األمووو  املسووولم  يف  رحهوووا الطليووول والووويت   ختوووه حلظووو  واحووودة قرابووو  أربعووو  عشووور  - -ا سوووالم 
 764"قران،وما تزال حَّت اللحظ  يتسعر أوارها يف أرجاء األرم مجيعا 

دين ،معاهوودة تعووايا مووع اليهوولق وقعوواهم إىل ا سووالم الووذي أول مقدمووه إىل امل - -لقوود عقوود الرسوولل  
كووأوم يف هووذا كشووأوم مووع كوول عهوود  -يصوود  مووا بووني أيووديهم موون التوولراة ..ولكوونهم   يفوولا ّبووذا العهوود 

ِّبوا  َوَلَقوْد أَنْوزَْلنوا إِلَْيوَك آايت  بَويِِنوات  َوموا َيْكُفورُ »قطعل  مع رّبم أو مع أنبيائهم مون قبول،حَّت قوال اّلِل فويهم:
ُهْمف بَوْل َأْكثَوورُُهْم   يُوْيِمُنلَن.َوَلمَّوا جواَءُهمْ   َرُسولل  ِموْن ِعْنوِد ِإ َّ اْلفاِسُقلَن.أَوَُكلَّما عاَهوُدوا َعْهودا  نَوبَوَذُ  َفرِيو   ِمونوْ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (يراجع جانه من هذ  ا كارات والتقريرات وتفسْيها يف لالل القرآن يف الصفحات التالي . - 764

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1309 

ُْم   يَوْعَلُموولنَ اّللَِّ ُمَصوودِِ   ِلمووا َمَعُهووْم نَوبَووَذ َفرِيوو   ِمووَن الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِكتوواَب اّللَِّ َوراَء لُ  « » ُهوولرِِهْم َكووَأوَّ
 .«101 - 99البقرة 

ااووووزرج علووووى و ه األوس ولقوووود أضوووومروا العووووداء لإلسووووالم واملسوووولمني منووووذ اليوووولم األول الووووذي مجووووع اّلِل فيوووو 
 ألموو  املسوولم اه قيوواقة ا سووالم،فلم يعوود لليهوولق يف صووفلفهم موودخل و  ررج،ومنووذ اليوولم الووذي هوودقت فيوو

هوولق فرصوو  للتسوول   ولقوود اسووتخدملا كوول األسوولح  فلووم تعوود للي - -حمموود رسوولل اّلِل  وأمسووك بزمامهووا
العبلقيوووووو  يف  اببل،و واللسوووووائل الووووويت تفتقوووووحل عنهوووووا عبقريووووو  املكووووور اليهلقيووووو ،وأفاقهتا مووووون قووووورون السووووول يف

ر نحول علوى مودامللول والمصر،والذل يف الدولو  الرومانيو .ومع أن ا سوالم قود وسوعهم بعود موا ضواقحل ّبوم ا
 األول. التاري ،فإوم رقوا لإلسالم مجيله عليهم أقب  الكيد وأألم املكر منذ اليلم

حلوورب  قوو قبائوول املتفر معوولن الاولقوود ألبوولا علووى ا سووالم واملسوولمني كوول قوولى ا؟زيوورة العربيوو  املشوورك  وراحوولا 
 .«51النساء:« » يال  آَمُنلا َسبِ  ينَ لَّذِ َويَوُقلُللَن لِلَِّذيَن َكَفُروا:هُي ِء أَْهدى ِمَن ا»ا؟ماع  املسلم :

يودون لوه بودس املفو ايت يف  اسوتداروا يك -لنواس مسولمني ايولم أن كوان  -وملا غلوبهم ا سوالم بقولة احلو   
لوودس بووني ابويكيوودون لووه  -ذا الوودس إ  كتوواب اّلِل الووذي تكفوول  فظووه سووبحانه هوو  يسوولم موون  -كتبووه 

فقووه موون  هلووم فيووه تخدام حووديثك العهوود اب سووالم وموون لوويكصووفل  املسوولمني،وإترة الفوول عوون نريوو  اسوو
 مسلم  األقطار.

 العصور األخوْي كلنولا يفويكيدون له بتأليه خصلمه عليه يف أحناء األرم ..حَّت انتهى ّبوم املطوا  أن ي
لصوووليبي  تخدملن اهووم الوووذين يقووولقون املعركووو  موووع ا سوووالم يف كووول كوووث علوووى وجوووه األرم وهوووم الوووذين يسووو

ملن   ووواء لووذين يتسووواهوووذ  احلوورب الشوووامل ،وهم الووذين يقيمووولن األوضووواع ويصوونعلن األبطوووال  واللينيوو  يف
  اّلِل املسلمني،ويشوووووونلوا حووووووراب صووووووليبي  صووووووهيلني  علووووووى كوووووول جووووووذر موووووون جووووووذور هووووووذا الوووووودين  وصوووووود

 « ..ارَُكل لَِّذيَن َأكْ لَق َوالََتِجَدنَّ َأَكدَّ النَّاِس َعداَوة  لِلَِّذيَن آَمُنلا اْليَوهُ »العظيم:
هم  قريظوو  وغووْي لق موون بووبإن الووذي ألووه األحووزاب علووى الدولوو  املسوولم  الناكوو   يف املدينوو  ومجووع بووني اليهوو

 وبني قريا يف مك ،وبني القبائل األخرى يف ا؟زيرة ..يهلقي ..
 نوما تالهوا مو -نه رضك اّلِل ع -والذي أله العلام،ومجع الشراذم،وأنل  الشائعات،يف فتن  مقتل عثمان 

 الوووورواايت ويف - -نكبووووات ..يهوووولقي ..والووووذي قوووواق محلوووو  اللضووووع والكووووذب يف أحاقيووووة رسوووولل اّلِل ال
 والسْي ..يهلقي ..

دأت بعووزل ابت الوويت ابتووا نقووال مث إن الووذي كووان وراء إترة النعوورات القلميوو  يف قولوو  ااالفوو  األخووْية ووراء
االفو  مجلو  اتهوحل إبلغواء عبود احلميود،مث انّبا يف عهد السلطان « الدستلر»الشريع  عن احلكم واستبدال 

 أ تلر  ..يهلقي ..« البطل»على يدي 
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وسائر ما تال ذلك من احلرب املعلن  على نالئوع البعوة ا سوالمك يف كول مكوان علوى وجوه األرم وراء  
قي ..ووراء يهوولق  مث لقوود كووان وراء النزعوو  املاقيوو  ا حلاقيوو  ..يهوولقي ..ووراء النزعوو  احليلانيوو  ا؟نسووي  يهوول 

 765معظم النظرايت اهلدام  لكل املقدسات والضلاب  يهلق  
نها عليووه كوولووك الوويت تولقوود كانووحل احلوورب الوويت كوونها اليهوولق علووى ا سووالم أنوولل أموودا،وأعرم جمووا ،من  

ن مووا ..إن املعركوو  مووع مشووركك العوورب   اتوود إىل أكثوور قوودميا وحووديث - علووى ضووراوهتا -املشووركلن واللينيوولن 
ة دية فوإن ضوراو لعصور احلواما يف مجلتها.وكذلك كانحل املعرك  مع فارس يف العهد األول.أموا يف اعشرين ع

)الوويت تعوود العامليوو  .. لصووهيلني املعركوو  بووني اللينيوو  اهلنديوو  وا سووالم ضووراوة لوواهرة ولكنهووا   تبلوو  ضووراوة ا
إ   وعوورم اجملووال ل األموودنوول  املاركسووي  جموورق فوورع هلووا( ولوويك هنووا  مووا ميايوول معركوو  اليهوولق مووع ا سووالم يف

 معرك  الصليبي ،اليت سنتعرم هلا يف الفقرة التالي .
 « ..يَن َأْكرَُكلايَوُهلَق َوالَّذِ َدنَّ َأَكدَّ النَّاِس َعداَوة  لِلَِّذيَن آَمُنلا الْ لََتجِ »يقلل: -سبحانه  -فإذا  عنا اّلِل 

  اّلِل نرفوا مون حكمو إننا نودر هذا اللاقع التارحك،فويقدم اليهلق يف النا على الذين أكركلا ..مث راجعنا 
لووى عد يف صوودورها نغوول احلقوويف تقوودمي اليهوولق علووى الووذين أكووركلا  إوووم هووذ  ا؟بلوو  النكوودة الشووريرة،اليت ي

ة إ  لنكوودة الشوورير اا؟بلوو   ا سووالم وعلووى نوول ا سووالم،فيحذر اّلِل نبيووه وأهوول قينووه منهووا ..و  يغلووه هووذ 
ء أهلوه سوالم يولم يفوكإ  ا  يلم أن كانلا أهلوه  ..ولون حلوا العوا  مون هوذ  ا؟بلو  النكودة ا سالم وأهله

 إليه ..
 (الثناء عل  النصارى الاين أسلموا وبيان ص اأهم 86 -82)  –الدرس الثاني 

ُهْم ِقسِِ كَ  َنصوووارى .ذلِووولا:ِإانَّ َولََتِجوووَدنَّ أَقْووووَرَّبُْم َموووَلقَّة  لِلَّوووِذيَن آَمنُووولا الَّوووِذيَن قوووالُ » ُْم    ِ َنَّ ِمووونوْ يِسووونَي َورُْهبووواان ،َوَأوَّ
ْمِع ِ َّووا َعَرفُوولا ِموواِفوويُخ ِمووَن تَ نَوُهْم َيْسووَتْكِثُوَن.َوِإذا  َِعُوولا مووا أُنْووزَِل ِإىَل الرَُّسوولِل تَوورى أَْعيُووو ،يَوُقلُللَن:َربَّنووا لوودَّ َن احلَْ ِِ

،َوَنْطَمووُع أَْن يُووْدخِ ان ِمووَن احلَْ مووا جوواءَ وَ ا   نوُووْيِمُن اِبّللَِّ آَمنَّا،فَاْكتُوْبنووا َمووَع الشَّوواِهِديَن.َوما لَنوو َلنا َربُنووا َمووَع اْلَقووْلِم  ِِ
ُ ِ ا قاُللا َجنَّوات  َعْورِي ِموْن هَْ  اُء اْلُمْحِسوِننَي.َوالَِّذيَن  الِوِديَن ِفيها،َوذلِوَك َجوز أْلَْوواُر خاِتَهوا الصَّاحلِِنَي.فََأتَّبُُم اّللَّ

بُلا آِبايتِنا أُولِ َك َأْصحاُب ا؟َِْحيمِ َكَفُرو   « ..ا وََكذَّ
عليووه  - بوواع عيسووىإن هووذ  اهلايت تصوولر حالوو ،وتقرر حكمووا يف هووذ  احلالوو  ..تصوولر حالوو  فريوو  موون أت

 لقة للذين آمنلا ..م..وتقرر أوم أقرب « الَِّذيَن قاُللا:ِإانَّ َنصارى »:-الِسالم 
 بوو  عليهووا هووذاالوويت ينط توودع جمووا  للشووك يف أوووا تصوولر حالوو  معينوو ،هكومووع أن متابعوو  جمموولع اهلايت   

لمني  تقووودير املسووويفاملووويذي  التقريووور املعني،فوووإن الكثوووْيين حط ووولن فهوووم مووودللهلا،واعللن منهوووا مووواقة للتميوووع
يف لووالل  -ضووروري ملولقفهم موون املعسووكرات املختلفوو ،وملق  هوذ  املعسووكرات موونهم ..لووذلك ْنود موون ال

 :ك احلكم اااصاااص  اليت ينطب  عليها ذل أن نتابع ابلدق  تصلير هذ  اهلايت هلذ  احلال  -القرآن 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو »حممد قطه.«.التطلر والثبات» كتاب يراجع فصل:اليهلق الثالي :ماركك وفرويد وقركامي يف  - 765
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لقة للوووذين م أقووورب موووإن احلالووو  الووويت تصووولرها هوووذ  اهلايت هوووك حالووو  ف ووو  مووون الناس،قووواللا:إان نصوووارى.ه
ُووْم   يَ »آمنوولا: يِسوونَي َورُْهبوواان  َوَأوَّ ُهْم ِقسِِ ارى م موون يعرفوولن حقيقوو  قيوون النصوو..فموونه« ونَ ْسووَتْكثُِ ذلِووَك ِ َنَّ ِموونوْ

   يوودع األموورا احلوود،و فووال يسووتكثون علووى احلوو  حووني يتبووني هلووم ..ولكوون السوويا  القوورآين   يقوو  عنوود هووذ
ذا َوإِ »يعنيهوا: ف و  الويتجمهال ومعمما على كل مون قواللا:إان نصوارى ..إ وا هول ميضوك فيصولر ملقو  هوذ  ال

،يَوُقللُولنَ ا َعَرفُووِ َّوودَّْمِع لرَُّسوولِل تَورى أَْعيُووونَوُهْم تَِفوويُخ ِمووَن الو َِعُولا مووا أُنْووزَِل ِإىَل ا  َربَّنووا آَمنَّا،فَاْكتُوْبنووا َمووَع لا ِمووَن احلَْ ِِ
..فهوذا « نيَ ْلِم الصَّواحلِِ ِخَلنا َربُنوا َموَع اْلَقوُع أَْن يُودْ ،َوَنْطَموالشَّاِهِديَن.َوما لَنا   نوُوْيِمُن اِبّللَِّ َوموا جواَءان ِموَن احلَْ ِِ 

ذا إمنولا ..إووم للوذين آ مشهد حك يرتسم من التصلير القرآين هلوذ  الف و  مون الناس،الوذين هوم أقورب مولقة
 لوودمع تعبووْياابأعيوونهم   عوولا مووا أنووزل إىل الرسوولل موون هووذا القوورآن اهتووزت مشوواعرهم،و نحل قللّبم،وفاضووحل

الودمع  التعبوْي إ  كفواء مون  لوه يف أول األمور عن التأير العمي  العني  ابحل  الذي  عل .والوذي   اودون
فوووووك ّبوووووا روفووووو  يف الووووونفك البشوووووري  حوووووني يبلووووو  ّبوووووا التوووووأير قرجووووو  أعلوووووى مووووون أن يوهوووووك حالووووو  مع -الغزيووووور 

   العني .ير العميالقلل،فيفيخ الدمع،لييقي ما   ييقيه القلل وليطل  الشحن  احلبيس  من التأ
نود عهوذا التوأير  يوروا بوهش يقفولن ملقفوا سولبيا مون احلو  الوذي مث هم   يكتفلن ّبذا الفويخ مون الودمع و 

لقوو  املتووأير يقفوولن م  وواع القوورآن والشووعلر ابحلوو  الووذي ُيملووه وا حسوواس  ووا لووه موون سوولطان ..إوووم  
 ا احلوو  ملقفوواوا موون هووذالووذي تفوويخ عينووا  ابلوودمع مث ينتهووك أموور  مووع هووذا احلوو   إ ووا هووم يتقوودملن ليتخووذ

 ذعوان ا ميوان وهوذا ن هوذا ا.ملق  القبلل هلذا احل ،وا ميان بوه،وا ذعان لسولطانه،وإعالإاابيا صرُيا .
موا جواَءان ِموَن نوا   نوُوْيِمُن اِبّللَِّ وَ يَن.َوما لَ لشَّواِهدِ يَوُقلُللَن:َربَّنا آَمنَّا فَاْكتُوْبنوا َموَع ا»يف هلج  قلي  عميق  صرُي :
،َوَنْطَمُع أَْن يُْدِخَلنا َربُ   « ..فنا َمَع اْلَقْلِم الصَّاحلِِنيَ احلَْ ِِ

قائموووو   أن يضوووومهم إىل -سووووبحانه  -إوووووم أو  يعلنوووولن لوووورّبم إميوووواوم ّبووووذا احلوووو  الووووذي عرفوووول .مث يدعلنووووه 
ذا هلو ،اليت تشوهد   املسلمالشاهدين هلذا احل  وأن يسلكهم يف سلك األم  القائم  عليه يف األرم ..األم

فهوي ء يواة البشور ..حلو  يف حهاقة بلساوا وبعملهوا و ركتهوا  قورار هوذا االدين  نه احل ،وتيقي هذ  الش
تتبعووه هوووذ   حلوو  الوووذيالشوواهدون ا؟وودق ينضوووملن إىل هووذ  األموو  املسووولم  ويشووهدون رّبووم علوووى إميوواوم اب

 تبهم يف سجلها ..أن يك -بحانه س -األم  ويدعلنه 
   هوذا احلو  مث ن يسومعلان ا ميان ابّلِل أو أمث هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعلقهم معل  ع

ّبم،ويرفووووووع مقووووووامهم عند ،فيوووووودخلهم مووووووع القوووووولم أن يقووووووبلهم ر  -ن ّبووووووذا ا ميووووووا -ييمنوووووولا بووووووه،و  ذملوووووولا 
،َونَ »الصاحلني:  « ..احلِِنَيفلصَّ انا َربُنا َمَع اْلَقْلِم ْن يُْدِخلَ أَ ْطَمُع َوما لَنا   نُوْيِمُن اِبّللَِّ َوما جاَءان ِمَن احلَْ ِِ

لغوامر ا ،مث التوأير واملعرفو فهل ملق  صري  قوانع عوا  موا أنوزل اّلِل إىل رسولله مون احلو  ..ملقو  ا سوتماع
 نأن اعلهووووم موووو -سووووبحانه  -وا ميووووان ا؟وووواهر،مث ا سووووالم وا نضوووومام إىل األموووو  املسوووولم ،مع قعوووواء اّلِل 

اة كوني لوه يف حيورم،والتموجهواقا  قورار  يف األالشاهدين هلذا احل  الذين ييقون كهاقهتم سللكا وعمال 
 الناس.
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  نري  واحد:يفضلا إ  مث وضل  الطري  يف تقديرهم وتلحد   ية   يعلقون يرون أنه الز هلم أن مي
 د  والرضلان.نيف القبلل ع -بعد ذلك  -هل نري  ا ميان ابّلِل،وابحل  الذي أنزله على رسلله،واألمل 

لا موون الووذين لووذين آمنوولقوورآين هنووا عنوود بيووان موون هووم الووذين يعنوويهم  وووم أقوورب موولقة و  يقوو  السوويا  ال
ن احلو  ويف اختواذ ملقو  مو - -قاللا:إان نصارى وعند بيان سللكهم يف ملاجه  ما أنزل اّلِل إىل الرسلل 

وا؟هوووود  لوووونفكلشووووهاقة اباإاووووايب صووووري ،اب ميان املعلن،وا نضوووومام إىل الصوووو  املسوووولم وا سووووتعداق ألقاء 
تم هلوم طموع يف أن حوحول موع الواملال والدعاء إىل اّلِل أن يقبلهم يف الص  الشاهد هلوذا احلو  علوى هوذا الن

رر  ء الوذين يقوون أمور هووي اب نضومام إىل ملكوه الصوواحلني ..  يقو  السويا  القوورآين عنود هوذا احلوود يف بيوا
َأتَّبُُم فَو»ليوه فعوال:إانتهولا  رسوم املصوْي الوذيأوم أقرب ملقة للوذين آمنلا.بول يتوابع خطوا  لتكملو  الصلرة،و 

ُ ِ ا قاُللا َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِدي  « ..اُء اْلُمْحِسِننيَ .َوذِلَك َجز َن ِفيهااّللَّ
علوى أقاء  تصوميمهم لقد علم اّلِل صد  قلولّبم وألسونتهم وصود  عوزميتهم علوى املضوك يف الطريو  وصود 

ذ  هوهوم أن أقاء  ،واعتبوارة هلوذا الودين ا؟ديود الوذي قخلولا فيوه وهلوذا الصو  املسولم الوذي اختارو الشوهاق
لك  ّبا على من يشاء من عباق  واعتبوار هوم كوذمن  مين اّللِ  -ا يف النفك واملال بكل تكاليفه -الشهاقة 

ع مووم أن يوودخلهم م يف رّبووأنووه   يعوود هلووم نريوو  يسوولكلنه إ  هووذا الطريوو  الووذي أعلنوولا املضووك فيووه ورجوواءه
 القلم الصاحلني ..

 وووم  -سووبحانه  -هلووم  لقوود علووم اّلِل موونهم هووذا كلووه فقبوول موونهم قلهلم،وكتووه هلووم ا؟نوو  جووزاء هلووم وكووهد
ُ »حمسنلن،وأنه ازيهم جزاء انسنني: َن ِفيهوا ِديِتَهوا اأْلَْوواُر خالِورِي ِموْن هَْ َجنَّات  عَْ  - ِ ا قاُللا -فََأتَّبُُم اّللَّ

 ..«...َوذِلَك َجزاُء اْلُمْحِسِننَي 
لنواس أنوه مون االفري  من  قد كهد هلذا -جل جالله  -وا حسان أعلى قرجات ا ميان وا سالم ..واّلِل 

ْم َموَلقَّة  لِلَّووِذيَن  أَقْوووَرّبَُ َتِجوَدنَّ َولَ »انسونني.هل فريو  خوواص حمودق املالموو  هوذا الووذي يقولل عنووه القورآن الكوورمي:
 « ..َمُنلا الَِّذيَن قاُللا:ِإانَّ َنصارى آ

 لصرُي .؟اهرة ااهل فري    يستكث عن احل  حني يسمعه،بل يستجيه له تلك ا ستجاب  العميق  
ه بصووف  خاصوو  ضوومام إليوووهوول فريوو    يوو قق يف إعووالن اسووتجابته لإلسالم،وا نضوومام للصوو  املسوولم وا ن

يو  علوم كينهوا.وهل فر رارها واعليها وا؟هاق  ق ستقام  هاقة هلا ابيف تكالي  هذ  العقيدة وهك أقاء الش
 اّلِل منه صد  قلله فقبله يف صفل  انسنني ..

نووواس الوووذين لق مووون الولكووون السووويا  القووورآين   يقووو  عنووود هوووذا احلووود يف هديووود مالمووو  هوووذا الفريووو  املقصووو
 نإان نصووارى. ن قوواللا:اهلخوور موون الووذي عوودهم أقوورب موولقة للووذين آمنلا.بوول إنووه ليمضووك فيميووز  موون الفريوو 

 َوالَّوِذينَ »لشواهدين:ايسمعلن هذا احل  فيكفرون به ويكذبلن،و  يستجيبلن له،و  ينضوملن إىل صوفل  
بُلا آِبايتِنا أُولِ َك َأْصحاُب ا؟َِْحيمِ   « ..َكَفُروا وََكذَّ
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مث  -إان نصوارى  للامن الذين قوا - واملقصلق قطعا ابلذين كفروا وكذبلا يف هذا امللضع هم الذين يسمعلن
رى ليهولق والنصواايف ذلوك    يستجيبلن ..والقرآن يسميهم الكافرين كلما كانلا يف مثل هذا امللق .سولاء

ن علوى رسولله مو زل اّللِ ويضمهم إىل ملكوه الكفوار موع املشوركني سولاء موا قامولا يف ملقو  التكوذيه ملوا أنو
يف  ا  ..ْنود هووذاقينوا سول  ا سوالم الوذي   يقبول اّلِل مون النوواس احلو  ويف ملقو  ا متنواع عون الوودخلل يف

َفكِِووونيَ  - اْلُمْشووورِِكنيَ اْلِكتووواِب وَ  ِموووْن أَْهووولِ  -َ ْ َيُكوووِن الَّوووِذيَن َكَفوووُروا »:مثووول قووولل اّلِل سوووبحانه  َحوووَّتَّ َشْتِووويَوُهُم ُمنوْ
 « ..اْلبَويَِِن ُ 

 « .. اْلَثِيَّ ِ َن ِفيها أُولِ َك ُهْم َكرُ َهنََّم خاِلِدييف انِر جَ  -َواْلُمْشرِِكنَي ْن أَْهِل اْلِكتاِب مِ  -ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا »
 « ..َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُللا:ِإنَّ اّللََّ تِلُة َياليَ   »
 .« .ميََ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُللا:ِإنَّ اّللََّ ُهَل اْلَمِسيُ  اْبُن َمرْ »
 « ..ْبِن َمْرميََ ِعيَسى اَكَفُروا ِمْن َبِب ِإْسرائِيَل َعلى ِلساِن قاُوَق وَ   لُِعَن الَِّذينَ  »

رى اللا:إان نصواقون الوذين موفهل تعبْي مألل  يف القرآن،وحكم معهولق ..وهول ذيت هنوا للتفرقو  بوني فوريقني 
 ول ووك عنوود اّللِ أهووي ء و  وللتفرقوو  بووني ملقوو  كوول فريوو  منهمووا عووا  الووذين آمنوولا وللتفرقوو  كووذلك بووني مصووْي
حاب ا؟حوويم أول ك أصو..هوي ء هلوم جنوات عوري موون هتهوا األووار خالودين فيهوا وذلووك جوزاء انسونني.و 

.. 
 « ..لَِّذيَن آَمُنلاَمَلقَّة  لِ  َرَّبُمْ َولََتِجَدنَّ أَقوْ »وليك كل من قاللا:إوم نصارى إذن قاخلني يف ذلك احلكم:

 الو  معينو   حصولر علوى لقورآن قون اامهوا ..إ وا هوذا احلكوم مقكما ُياول أن يقلل مون يقتطعولن آايت ا
 ليل .. كثْي و  قيف  سلاها يدع السيا  القرآين أمرها غامضا،و  مالحمها جمهل ،و  ملقفها متلبسا  لق

 ولقد ورقت رواايت هلا قيمتها يف هديد من هم النصارى املعنيلن ّبذا النا:
  اهليووو  نزلوووحل يف النجاكوووك وأصوووحابه ملوووا قووودم علووويهم املسووولملن يف اهلجووورة وهوووذ »:أورق القووورنل يف تفسوووْي 

خلفوا مون املشوركني وفتنوتهم مل وكوانلا ذوي  -حسه موا هول مشوهلر يف سوْية ابون إسوحا  وغوْي   -األوىل 
إىل املدينوو  بعوود ذلووك فلووم يقوودروا علووى اللصوولل إليووه،حالحل بيوونهم وبووني رسوولل عوودق.مث هوواجر رسوولل هللا 

.فلمووووا كانووووحل وقعوووو  بوووودر وقتوووول هللا فيهووووا صووووناقيد الكفار،قووووال كفووووار قووووريا:إن أثركووووم  رم احلربهللا 
احلبش ،فاهدوا إىل النجاكك وابعثلا إليه رجلني مون ذوي رأيكوم لعلوه يعطويكم مون عنود  فتقتلولوم  ون قتول 

ك،فبعة بوذلمنكم ببدر،فبعة كفوار قوريا عمورو بون العواص وعبودهللا بون أيب ربيعو  ّبدااي،فسومع النول 
عمورو بون أميو  الضومري،وكته معوه إىل النجاكوك،فقدم علوى النجاكوك،فقرأ كتواب رسولل هللا رسلل هللا 

 مث قعا جعفر بن أيب نالوه واملهاجرين،وأرسول إىل الرهبوان والقسيسوني فجمعهوم.مث أمور جعفور أن يقورأ،
أنووزل هللا فوويهم }َولََتِجووَدنَّ علوويهم القوورآن فقوورأ سوولرة }موورمي{ فقوواملا تفوويخ أعيوونهم موون الوودمع،فهم الووذين 

نا حمموود أَقْوووَرَّبُْم َمووَلقَّة  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا الَّووِذيَن قَوواُللا ِإانَّ َنَصوواَرى{ وقوورأ }ِإىَل الشَّوواِهِديَن{ روا  أبوول قاوق.قال:حوودي
بن سلم  املراقي قال حدينا ابن وهه قال أخثين يلنك عن ابن كهاب عون أيب بكور بون عبودالرمحن بون 
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ّ بن هشوام،وعن سوعيد بون املسويه وعون عوروة بون الوزبْي،أن اهلجورة األوىل هجورة املسولمني إىل أرم احلر 
عشوورون رجووال :قوودم علووى النوول 766احلبش ،وسووا  احلوودية بطللووه.وذكر البيهقووك عوون ابوون إسووحا  قووال

وهووول  كووو  أو قريوووه مووون ذلوووك،من النصوووارى حوووني لهووور خوووث  مووون احلبشووو ،فلجدو  يف املسوووجد فكلمووول  
عموا أراقوا،قعواهم  ،ورجال من قريا يف أنديتهم حلل الكعب  فلما فرغلا من مسوألتهم رسولل هللا وسألل 

إىل هللا عوووز وجووول،وتال علووويهم القرآن،فلمووا  عووول  فاضوووحل أعيووونهم موون الووودمع،مث اسوووتجابلا لوووه رسوولل هللا 
عنوود  اع ضووهم أبوول وآمنوولا بووه وصوودقل ،وعرفلا منووه مووا كووان يلصوو  هلووم يف كتوواّبم موون أمر ،فلمووا قوواملا موون 

جهووول يف نفووور مووون قوووريا فقووواللا:خيبكم هللا مووون ركوووه  بعوووثكم مووون وراءكوووم مووون أهووول قيووونكم تووور قون هلوووم 
فتووأتلوم خبووث الرجوول،فلم تظهوور جمالسووتكم عنوود  حووَّت فووارقتم قيوونكم وصوودقتمل ، ا قووال لكم،مووا نعلووم ركبووا 

نوووا أعمالنوووا ولكوووم أعموووالكم،  أنلووولا فقاللا:سوووالم علووويكم   ْنووواهلكم ل -أو كموووا قوووال هلوووم  -أمحووو  مووونكم 
نَواُهُم  أنفسنا خْيا.فيقال:إن النفر النصارى من أهل.ْنران،ويقوال:إن فويهم نزلوحل هوي ء اهلايت }الَّوِذيَن آتَويوْ
َتغِووك اْ؟َوواِهِلنَي{ وقيوول:إن جعفوورا وأصووحابه قوودم علووى  اْلِكتَوواَب ِمووْن قَوْبلِووِه ُهووْم بِووِه يُوْيِمنُوولَن{ إىل قللووه:}  نَوبوْ

يف سووبعني رجووال علوويهم ييوواب الصوول ،فيهم اينووان وسووتلن موون احلبشوو  ومثانيوو  موون أهوول الشووام وهووم ل النو
سولرة }يوك{ إىل  ْياء الراهه وإقريك وأكور  وأبرهو  ومثامو  وقوثم وقريود وأمين،فقورأ علويهم رسولل هللا 

ى فنزلوحل فويهم }لََتِجوَدنَّ آخرها،فبكلا حني  علا القرآن وآمنلا،وقاللا:ما أكبه هذا  ا كان ينزل على عيسو
َن آَمنُووولا الَّووِذيَن قَووواُللا ِإانَّ َأَكوودَّ النَّوواِس َعوووَداَوة  لِلَّووِذيَن آَمنُووولا اْليَوُهوولَق َوالَّووِذيَن َأْكووورَُكلا َولََتِجووَدنَّ أَقْووووَرَّبُْم َمووَلقَّة  لِلَّووِذي
زل هللا فويهم أيضوا }الَّوِذيَن َنَصاَرى{ يعب وفد النجاكك وكانلا أصحاب الصلامع.وقال سعيد بن جبْي:وأنو

نَوواُهُم اْلِكتَوواَب ِمووْن قَوْبلِووِه ُهووْم بِووِه يُوْيِمنُوولَن{ إىل قللووه:}أُولَِ َك يُوْيتَوووْلَن َأْجووَرُهْم َموورََّتنْيِ{ إىل آخوور ا هليوو .وقال آتَويوْ
مقاتووووول والكلل:كوووووانلا أربعوووووني رجوووووال مووووون أهووووول ْنوووووران مووووون بوووووب احلوووووّر بووووون كعه،واينوووووان وياليووووولن مووووون 

اني  وسوتلن موون  أهول الشووام.وقال قتاقة:نزلوحل يف انس موون أهول الكتوواب كوانلا علووى كوريع  موون احلبشو ،ومث
 767آمنلا به فأي  هللا عليهم."احل   ا جاء به عيسى،فلما بعة هللا حممدا 

تَووَرى أَْعيُوونَوُهْم تُِفويُخ ِموَن الودَّْمِع{  نَوزَلَوحْل َهوِذِ  اهليَوُ  }َوِإَذا  َِعُولا َموا أُنْوزَِل ِإىَل الرَُّسوللِ :قَواَل ،وَعِن اْبِن الوزَُبْْيِ 
 .768َوَأْصَحابِهِ ،نَوزََلحْل يف النََّجاِككِِ :قَاَل 

ا،هل ت الويت أسولفنالروااي وهذا الذي نقرر  يف مع  هذا النا والذي يدل عليه السيا  بذاته،وتييد  هذ 
اليهوووولق  -اموووو  لكتوووواب عالووووذي يتفوووو  مووووع بقيوووو  التقريوووورات يف هووووذ  السوووولرة ويف غْيهووووا عوووون ملقوووو  أهوووول ا

م  ه األمو  املسولن وأهلوه.كما أنوه هول الوذي يتفو  موع اللاقوع التوارحك الوذي عرفتومن هذا الودي -والنصارى 
 خالل أربع  عشر قران.

                                                 
 ( عن ابن إسحا  بال إسناق  598[)182/ 2ق ئل النبلة للبيهقك ] - 766
 [255/ 6الرايم ] قار عا  الكته، -تفسْي القرنل  - 767
 ( صحي 2758[)286/ 3كش  األستار ]  - 768
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ْل كواَن َولَو»ه بعضا.ناقخ بعضيإن السلرة وحدة يف اعاهها ولالهلا وجلها وأهدافها وكالم اّلِل سبحانه   
ها نصولص وتقريرات،هودق   السولرة نفسورقت يف هوذو ..وقود « ّللَِّ َلَلَجوُدوا ِفيوِه اْخِتالفوا  َكثِوْيا  ِمْن ِعْنِد َغْْيِ ا

 وا اْليَوُهولَق َوالنَّصوارى  تَوتَِّخوذُ  آَمنُولا اي أَيُوَهوا الَّوِذينَ »مع  هذا النا الذي نلاجهه هنوا وعلول  ..نوذكر منهوا:
،َومَ  ُْم ِمْنُكْم فَ أَْولِياَء،بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ  ُهْم،إِ  ِإنَّهُ ْن يَوتَوَلهلَّ َ   يَوْهِدي الْ ِمنوْ  « ..َقْلَم الظَّاِلِمنيَ نَّ اّللَّ

يَل راَة َواُقْل:اي أَْهَل اْلِكتاِب َلْسُتْم َعلى َكْكء  َحَّتَّ تُِقيُملا التوَّلْ » ْن َربُِِكْم.َولََيزِيوَدنَّ َكثِوْيا  ما أُْنزَِل إِلَوْيُكْم ِمووَ ْ ِْنِْ
ُهْم ما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك نُْغياان  وَُكْفرا ،َفال شَْ مِ   « ..ْلكاِفرِينَ اى اْلَقْلِم َس َعلَ نوْ

ى اّللَِّ ُهوَل لَّتَوُهْم.قُوْل:ِإنَّ ُهودَ تَوتَِّبَع مِ  ى َحَّتَّ َوَلْن تَوْرضى َعْنَك اْليَوُهلُق َوَ  النَّصار »كذلك جاء يف سلرة البقرة:
 « ..ِصْي  ّللَِّ ِمْن َوِ ِ  َو  نَ اا َلَك ِمَن ِعْلِم متوَّبَوْعحَل أَْهلاَءُهْم بَوْعَد الَِّذي جاَءَ  ِمَن الْ اهْلُدى َولَِ ِن ا

ان سوولاء.وإذا كوو النصووارى كووذلك صووِد  اللاقووع التووارحك مووا حووذر اّلِل األموو  املسوولم  إاي  موون اليهوولق وموون
يهم ه ا سوالم علوي قخول فيومنوذ اليولم األول الوذ اللاقع التارحك قد حفج لليهولق وقفوتهم النكودة لإلسوالم

لو  ضود يقولقون احلم  يزالولن املدين  يف صلرة كيد   ينته و  يك  حَّت اللحظ  احلاضرة وإذا كان اليهولق 
لك د حفووووج كووووذقووووا سووووالم يف كوووول أرجوووواء األرم اليوووولم يف حقوووود خبيووووة وكيوووود ل وووويم ..فووووإن هووووذا اللاقووووع 

ش ملسولمني وجيول ني جويا ابون ا سالم ملق  العداء منذ واقعو  الْيمول  للنصارى الصليبيني أوم اختذوا م
لولب لإلسوالم قا ت اليت وقوع فيهوا موا تصوفه اهلايت الويت حنون بصودقها فاسوتجابحل فيما عدا احل -الروم 

مون للوم  ا سوالم وقخلحل فيه.وفيما عدا حا ت أخرى آيرت فيها نلائ  من النصارى أن هتمك بعدل
لقووو  لعوووام الوووذي ميثووول ماأموووا التيوووار  -النصوووارى كوووذلك يالقووولن مووون للمهوووا الووولابل  نلائووو  أخووورى مووون 

  سوالممنوذ التقوى ا -هر إ  يف الظوا -النصارى مجل  فهل تلك احلوروب الصوليبي  الويت   حوه أوارهوا قو  
لصوووليبي  ااحلوووروب  والروموووان علوووى ضوووفا  الْيمووول   لقووود علوووحل أحقووواق الصوووليبي  علوووى ا سوووالم وأهلوووه يف

 سوووووالم ابي  علوووووى شووووهلرة نووووولال قووووورنني مووووون الزمان،كموووووا علوووووحل يف حووووروب ا ابقة الووووويت كووووونتها الصوووووليامل
 يف ريقيووو  أو ،مثي  يف إفواملسووولمني يف األنووودلك،مث يف محوووالت ا سوووتعمار والتبشوووْي علوووى املمالوووك ا سوووالم

 العا  كله أخْيا ..
نهمووا مووون يعلووى كووول مووا ب -يف حوورب ا سووالم ولقوود للووحل الصووهيلني  العامليووو  والصووليبي  العامليوو  حليفتوووني 

حوَّت مزقولا « خ  ْولِيواُء بَوْعوبَوْعُضوُهْم أَ »ا يف حرّبم لإلسالم كما قال عنهم العليم اابْي:ولكنهم كانل  -أحقاق 
علوووى عوووروة  ن أجهوووزواأقولووو  ااالفووو  األخوووْية.مث مضووولا يف نوووريقهم ينقضووولن هوووذا الووودين عوووروة عروة.وبعووود 

ليهوولق اعيوودون ملقوو  مث هووا هووم أو ء ي«  الصووالة»وللن ا جهوواز علووى عووروة هووا هووم أو ء ُيووا« احلكووم»
رة اعدات املباكوريو  املسوالقدمي مع املسولمني واللينيني.فيييودون اللينيو  حيثموا وجودت ضود ا سوالم.عن ن

نوود وابكسووتان بووني اهل  رة،وعوون نريوو  امليسسووات الدوليوو  الوويت يشوورفلن عليهووا  رة أخوورى  ولوويك الصووراع
 شمْي وملق  الصليبي  منها ببعيد.على ك
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مي  يف كول عوة ا سوالوذلك فل  إقامو  واحتضوان وكفالو  األوضواع الويت تتولىل سوح  حركوات ا حيواء والب
ل مووووون ق  الطبووووول مكوووووان علوووووى وجوووووه األرم.وإلبووووواس القوووووائمني ّبوووووذ  األوضووووواع أيووووولاب البطللووووو  الزائفووووو  و 

سووولن أرقيووو  لوووذين يلباالعووواملك حووولل األقوووزام  حلهلم،ليسوووتطيعلا ا جهووواز علوووى ا سوووالم،يف زمخووو  الضوووجيج
بي  هلقيو  والصوليلاقو  اليماألبطال  هذا ملجز سريع ملوا سوجله اللاقوع التوارحك نولال أربعو  عشور قوران مون 
 يه ،م،واحلقد عليد لإلسالعا  ا سالم   فر  بني هذ  وتلك و  اف ا  بني هذا املعسكر وذا  يف الك

 ف  على امتداق الزمان.واحلرب الدائب  اليت   ت
الوويت  أو املخدوعوو  اااقعوو  وهووذا مووا ينبغووك أن يعيووه اللاعوولن اليوولم وغوودا فووال ينسوواقلا وراء حركووات التمييووع

بعو  كلوه،وقون متا  بقيتوه وقون متابعو  لسويا  السولرةلقون متابعو   -تنظر إىل أوائل مثل هذا النا القورآين 
ك وسوويل  لووذمث تتخووذ موون  -التووارحك الووذي يصوود  هووذا كلووه  لتقريوورات القوورآن عاموو ،وقون متابعوو  لللاقووع

 لوذي تبوذل فيووهاد األمور لتخودير مشواعر املسولمني عووا  املعسوكرات الويت تضومر هلووم احلقود وتبيوحل هلوم الكيوو
 هذ  املعسكرات جهدها،وهك بصدق الضرب  األخْية امللجه  إىل جذور العقيدة.

ها مهمووا قوول عوودق -  ى الوولعك يف قلوولب العصووب  امليمنووإن هووذ  املعسووكرات   ختشووى كووي ا أكثوور  ووا ختشوو
فووورائك لن هوووذا الووولعك هوووم أعووودى أعوووداء هوووذ  العقيدة.وقووود يكووولن بعضوووهم مووون الفالوووذين ينيمووو -وعووودهتا 

 را.األعداء،بل إنه ليكلن أكد أذى وض عن ضرر أعدى -حين ذ  -املخدوع  ولكن ضررهم   يقل 
 صْية ..بناقخ بعضه بعضا،فلنقرأ  إذن على إن هذا القرآن يهدي لليت هك أقلم وهل   ي
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 [108إل   87(:اآليات 5]سور  المائد  ):الوحد  الثامنة 

 قضية الاشريع هي قضية ا لوهية

  
 {   َ ُ َلُكْم َو  تَوْعَتُدوا ِإنَّ اّللَّ ( وَُكلُولا 87ُيُِوُه اْلُمْعتَوِديَن )اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   ُهَِرُِملا نَيِِباِت ما َأَحلَّ اّللَّ

َ الَِّذي أَنْوُتْم بِِه ُمْيِمُنلَن ) ُ َحال   نَيِِبا  َواتوَُّقلا اّللَّ ُ اِبللَّْغوِل يف أمَْيواِنُكْم َولِكوْن 88ِ َّا َرَزَقُكُم اّللَّ (   يُياِخذُُكُم اّللَّ
ِإْنعوواُم َعَشوورَِة َمسوواِكنَي ِمووْن أَْوَسوِ  مووا ُتْطِعُموولَن أَْهلِوويُكْم أَْو ِكْسووَلهُتُْم أَْو يُياِخوذُُكْم ِ ووا َعقَّووْدمُتُ اأْلَمْيوواَن َفَكفَّاَرتُوُه 

م  ذلِووَك َكفَّووارَُة أمَْيوواِنُكْم ِإذا َحَلْفووُتْم َواْحَفظُوولا أَ  ووْد َفِصووياُم َياليَووِ  أايَّ ُ َهْرِيووُر َرقَوبَوو   َفَمووْن َ ْ اَِ ُ اّللَّ مْيوواَنُكْم َكووذِلَك يُوبَوونيِِ
َووا اْاَْمووُر َواْلَمْيِسووُر َواأْلَْنصوواُب َواأْلَْز ُم رِْجووك  ِمووْن 89ُكووْم آايتِووِه َلَعلَُّكووْم َتْشووُكُروَن )لَ  ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإ َّ

ووَنكُ 90َعَمووِل الشَّووْيطاِن فَوواْجَتِنُبلُ  َلَعلَُّكووْم تُوْفِلُحوولَن ) ووا يُرِيووُد الشَّووْيطاُن أَْن يُلقِووَع بَويوْ ُم اْلَعووداَوَة َواْلبَوْغضوواَء يف ( ِإ َّ
تَوُهولَن ) َ َوأَِنيعُولا الرَُّسولَل  (91اْاَْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَُّكْم َعْن ذِْكوِر اّللَِّ َوَعوِن الصَّوالِة فَوَهوْل أَنْووُتْم ُمنوْ َوأَِنيعُولا اّللَّ

ووووا َعلووووى َرُسووووللَِنا الْوووو ُتْم فَوووواْعَلُملا أَ َّ ( لَووووْيَك َعلَووووى الَّووووِذيَن آَمنُوووولا َوَعِملُوووولا 92َبالُغ اْلُمبِوووونُي )َواْحووووَذُروا فَووووِإْن تَوووووَللَّيوْ
ُ الصَّواحِلاِت ُجنووا   ِفيمووا نَِعُموولا ِإذا َمووا اتوََّقووْلا َوآَمنُولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت مُثَّ اتوََّقووْلا َوآَمنُوولا مُثَّ اتوََّقوو ْلا َوَأْحَسووُنلا َواّللَّ

ُ ِبَشوْكء  ِموَن الصَّوْيِد تَنالُوُه أَيْوِديُكْم َورِمواُحُكْم لِويَوْعَلَم ( اي أَيُوهَ 93ُيُُِه اْلُمْحِسِننَي ) لُوَلنَُّكُم اّللَّ ا الَّوِذيَن آَمنُولا لَيَوبوْ
ُ َمْن َحافُُه اِبْلَغْيوِه َفَموِن اْعتَودى بَوْعوَد ذلِوَك فَولَوُه َعوذاب  أَلِويم  ) َد ( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوْقتُولُولا الصَّويْ 94اّللَّ

وودا  َفَجووزاء  ِمثْووُل مووا قَوتَووَل ِمووَن الوونوََّعِم َُيُْكووُم بِووِه َذوا َعووْدل  ِموو ْنُكْم َهووْداي  ابلِووَ  َوأَنْوووُتْم ُحوورُم  َوَمووْن قَوتَولَووُه ِمووْنُكْم ُمتَوَعمِِ
وووا َسوووَلَ  َوَموووْن عووواَق اْلَكْعبَوووِ  أَْو َكفَّوووارَة  نَعووواُم َمسووواِكنَي أَْو َعوووْدُل ذلِوووَك ِصوووياما  لِيَوووُذوَ  َوابَل أَْمووورِِ  َعَفوووا اّللَُّ   َعمَّ

ُ َعزِيوووز  ُذو انِْتقوووام  ) ُ ِمْنوووُه َواّللَّ وووَتِقُم اّللَّ ووويَّارَِة َوُحوووِرَِم 95فَويَونوْ ( أُِحووولَّ َلُكوووْم َصوووْيُد اْلَبْحوووِر َونَعاُموووُه َمتاعوووا  َلُكوووْم َولِلسَّ
َ الَّوِذي إِ  ُ اْلَكْعبَوَ  اْلبَوْيوحَل احْلَوراَم ِقياموا   (96لَْيوِه ُهَْشوُروَن )َعَلْيُكْم َصوْيُد الْوَثِِ موا ُقْموُتْم ُحرُموا  َواتوَُّقولا اّللَّ َجَعوَل اّللَّ

َ يَوْعلَوُم موا يف السَّوماواِت َومووا يف  َ لِلنَّواِس َوالشَّوْهَر احْلَوراَم َواهْلَوْدَي َواْلَقالئِوَد ذلِووَك لِتَوْعَلُمولا أَنَّ اّللَّ  اأْلَْرِم َوأَنَّ اّللَّ
َ َغُفووولر  َرِحووويم  )97) ِبُكووولِِ َكوووْكء  َعلِووويم   َ َكوووِديُد اْلِعقووواِب َوأَنَّ اّللَّ ( موووا َعلَوووى الرَُّسووولِل ِإ َّ 98( اْعَلُمووولا أَنَّ اّللَّ

ُ يَوْعَلُم ما تُوْبُدوَن َوما َتْكُتُملَن ) ( ُقْل   َيْسوَتِلي اْاَِبيوُة َوالطَّيِِوُه َولَوْل أَْعَجبَوَك َكثْوورَُة اْاَِبيوِة 99اْلَبالُغ َواّللَّ
( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   َتْسو َوُللا َعوْن َأْكوياَء ِإْن تُوْبوَد َلُكوْم 100فَاتوَُّقلا اّللََّ اي أُوِ  اأْلَْلباِب َلَعلَُّكوْم تُوْفِلُحولَن )

 ُ ُ َعْنهووا َواّللَّ قَووْد َسووَأهَلا قَوووْلم  ِمووْن  َغُفوولر  َحلِوويم  َتُسوويُْكْم َوِإْن َتْسوو َوُللا َعْنهووا ِحوونَي يُونَوووزَُّل اْلُقووْرآُن تُوْبووَد َلُكووْم َعَفووا اّللَّ
ُ ِمووْن  َِووْيَة  َو  سووائَِب   َو  َوِصوويَل   َو  حووام  َولِكوونَّ الَّووِذيَن 102قَوووْبِلُكْم مُثَّ َأْصووَبُحلا ِّبووا كوواِفرِيَن ) ( مووا َجَعووَل اّللَّ

ُ َوِإىَل 103 )َكَفوووُروا يَوْفوووَ ُوَن َعلَوووى اّللَِّ اْلَكوووِذَب َوَأْكثَوووورُُهْم   يَوْعِقلُووولنَ  ( َوِإذا ِقيوووَل هَلُوووْم تَعووواَلْلا ِإىل موووا أَنْووووَزَل اّللَّ
( اي أَيُوَهوا 104الرَُّسلِل قاُللا َحْسُبنا ما َوَجْدان َعَلْيوِه آابَءان أََولَوْل كواَن آابُ ُهوْم   يَوْعَلُمولَن َكوْي ا  َو  يَوْهتَوُدوَن )

وووُتْم الَّوووِذيَن آَمنُووولا َعلَوووْيُكْم أَنْوُفَسوووُكْم   يَ  يعوووا  فَويُونَوبِِوووُ ُكْم ِ وووا ُكنوْ ُضووورُُكْم َموووْن َضووولَّ ِإَذا اْهتَوووَديْوُتْم ِإىَل اّللَِّ َموووْرِجُعُكْم مجَِ
( اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا َكهاَقُة بَوْيِنُكْم ِإذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْلُت ِحونَي اْلَلِصويَِّ  ايْنواِن َذوا َعوْدل  105تَوْعَمُللَن )
ْعووووِد أَْو آَخووووراِن ِمووووْن َغووووْْيُِكْم ِإْن أَنْوووووُتْم َضووووَربْوُتْم يف اأْلَْرِم فََأصووووابَوْتُكْم ُمِصوووويَبُ  اْلَمووووْلِت َهِْبُسوووولَوُما ِمووووْن بوَ ِمووووْنُكْم 
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وووُتْم   َنْشوووَ ِي بِوووِه مَثَنوووا  َولَوووْل كووواَن ذا قُووووْرىب َو  َنْكوووُتُم َكوووهاَقَة اّللَِّ   ِإانَّ ِإذا  َلِموووَن الصَّوووالِة فَويُوْقِسوووماِن اِبّللَِّ ِإِن اْرتَوبوْ
َُموووا اْسوووَتَحقَّا ِإمْثوووا  فَوووآَخراِن يَوُقلمووواِن َمقاَمُهموووا ِموووَن الَّوووِذيَن اْسوووَتَح َّ َعلَوووْيِهُم  (106اهْلمثِووونَي ) فَوووِإْن ُعثِوووَر َعلوووى َأوَّ

( ذلِوووَك 107انَّ ِإذا  َلِموووَن الظَّووواِلِمنَي )اأْلَْولَيووواِن فَويُوْقِسوووماِن اِبّللَِّ َلَشوووهاَقتُنا َأَحوووُ  ِموووْن َكوووهاَقهِتِما َوَموووا اْعتَوووَديْنا إِ 
َ وَ  ُ   يَوْهووِدي أَْقىن أَْن َذْتُوولا اِبلشَّووهاَقِة َعلووى َوْجِههووا أَْو َحوواُفلا أَْن توُووَرقَّ أمَْيووان  بَوْعووَد أمَْيوواِوِْم َواتوَُّقوولا اّللَّ اْ َعُوولا َواّللَّ

 { (108اْلَقْلَم اْلفاِسِقنَي )
 الاشريع اعاداء عل  حق هللا وسلطانه وألوهياهإدعاء حق  -مقدمة الوحد  

لل ويوودور كلووه حوو -لضوولعات الوويت يتعوورم هلووا علووى تعوودق امل -هووذا القطوواع  ملتووه يتنوواول قضووي  واحوودة 
اّلِل هول رم وُيلول ..و الوذي ُيو حملر واحد ..إنه يتناول قضي  التشريع فيجعلها هك قضي  األللهي  ..اّلِل هول

 قاعووودة.كبْيهاد هووذ  الهوول الوووذي ينهووى وذمووور ..مث تتسوواوى املسوووائل كلهووا عنووو الووذي ُيظوور ويبوووي  ..واّللِ 
 لاها.وصغْيها.فش لن احلياة ا نساني   ملتها اه أن ترق إىل هذ  القاعدة قون س
    ألحد إ  ّللِ هذا احل والذي يدعك ح  التشريع أو يزاوله،فإ ا يدعك ح  األللهي  أو يزاوله ..وليك

كء مون ي يسوتمد يف كون ..والوذاء على ح  اّلِل وسلطانه وأللهيتوه ..واّلِل   ُيوه املعتوديوإ  فهل ا عتد
.وحووورج ّبوووذا .الرسووولل  هوووذا كلوووه مووون عووور  النووواس ومقووول هتم ومصوووطلحاهتم،فإ ا يعووودل عموووا أنوووزل اّلِل إىل

 العدول عن ا ميان ابّلِل وحرج من هذا الدين.
 « ..ا آَمُنل اي أَيُوَها الَِّذينَ »اء واحد مكرر:وتبدأ كل فقرة من فقرات هذا القطاع بند

 ..« ..َتُدوا ْم َو  تَوعْ  َلكُ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   ُهَِرُِملا نَيِِباِت ما َأَحلَّ اّللَُّ »
َا اْاَْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَ » اي ..« ..»طاِن فَواْجَتِنُبلُ  َعَمِل الشَّويْ  رِْجك  ِمنْ  اأْلَْز مُ ْنصاُب وَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإ َّ

ُ ِبَشوْكء  ِموَن الصَّو لُوَلنَُّكُم اّللَّ ُ َموْن َحافُوُه اِبْلَغْيوِه يُكْم َورِمواُحُكْم لِويَوعْ نالُوُه أَيْودِ ْيِد تَ أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا لَيَوبوْ ..« َلَم اّللَّ
.. 
 .. ..«ُسيُْكْم ُكْم تَ لَ  َأْكياَء ِإْن تُوْبَد اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   َتْس َوُللا َعنْ »
 ..« ..َديْوُتْم  ِإَذا اْهتَ ْن َضلَّ مَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا َعَلْيُكْم أَنْوُفَسُكْم   َيُضرُُكْم »  
ْدل  ِموووْنُكْم أَْو ِ  ايْنووواِن َذوا َعوووْلَلِصووويَّ اْلُت ِحووونَي ُم اْلَمووواي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا َكوووهاَقُة بَوْيوووِنُكْم ِإذا َحَضوووَر َأَحووودَكُ » 

 ..« ..آَخراِن ِمْن َغْْيُِكْم 
ك هوريع فيجعلهوا ضوي  التشوقوهلذا النداء على هذا النحل مكانه وق لته يف سيا  هذا القطاع الوذي يعوا  

 ا تضووا  ا عووو  عنوووا  ومقمقضووي  األللهيوو  وقضوووي  ا ميان،وقضووي  الوودين ..إنوووه النووداء بصوووف  ا ميووان الووذي 
قاعدتووه صوول ا ميووان و تقريوور أل للهيوو  اّلِل وحوود ،وا ع ا  لووه سووبحانه ابحلاكميوو  ..فهوول نووداء التووذكْي وال
عووورام التوول  وا  تحووذير موونّبووذ  املناسووب  احلاضوورة يف السووويا .ومعه األموور بطاعوو  اّلِل وناعوو  الرسووولل وال

 انب.والتهديد بعقاب اّلِل الشديد،وا نماع يف مغفرته ورمحته ملن أ
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 توور  قضووي  هم هووذا يفمث ..بعوود ذلووك ..املفاصوول  بووني الووذين آمنوولا وموون يضوول عوون نووريقهم،و  يتبووع موونهج
َهووا الَّووِذيَن اي أَيوُ  :»يتووه نه وأللهالتشووريع ّلِل يف الصووغْية والكبووْية والتخلووك عوون ا عتووداء علووى حوو  اّلِل وسوولطا

يعوا ،فَويوُ  ىَل اّللَِّ يْوُتْم،إِ لَّ ِإَذا اْهتَودَ آَمُنلا َعلَوْيُكْم أَنْوُفَسوُكْم،  َيُضورُُكْم َموْن َضو وُتْم تَوْعَملُولنَ َموْرِجُعُكْم مجَِ « نَوبُِِ ُكْم ِ وا ُكنوْ
.. 

 ن غْي .م تستمد  فهم أم  واحدة هلا قينها،وهلا وجها،وهلا كرعها،وهلا مصدر هذا الشرع الذي 
اس،ومضويهم يف مون ضوالل الن -ه ني تبوني للنواس منهجهوا هوذا مث تفاصولهم عليوحو -و  على هوذ  األمو  

 جاهليتهم.ومرجعهم بعد ذلك إىل اّلِل.
 ان إليهانار  فقد أكر خل  يف إهذا هل انلر العام الذي يقلم عليه هذا القطاع  ملته.أما امللضلعات الدا
 : ار العاميف التقدمي هلذا ا؟زء إكارة جممل .واهلن نلاجهها تفصيال يف حدوق هذا ا ن

 عدا أحريم الطيبات وهللا ار  اليمين 89 - 87ل:الدرس ا و

وووْم،َو  تَوعْ  َلُكووواي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   ُهَِرُِمووولا نَيِِبووواِت موووا َأَحووولَّ اّللَُّ » َ   ُيُِ ُه اْلُمْعتَوووِديَن.وَُكُللا ِ َّوووا تَوووُدوا،ِإنَّ اّللَّ
َ الَّوووووذِ  ُ َحوووووال   نَيِِبوووووا ،َواتوَُّقلا اّللَّ ُ ابِ ِمنُووووولَن .. ِه ُميْ بِوووووي أَنْووووووُتْم َرَزَقُكووووُم اّللَّ للَّْغوووووِل يف أمَْيووووواِنُكْم.َولِكْن  يُياِخوووووذُُكُم اّللَّ

لِوويُكْم أَْو ِكْسووَلهُتُْم أَْو ْوَسووِ  مووا ُتْطِعُموولَن أَهْ ِكنَي ِمووْن أَ ِة َمسووا يُياِخووذُُكْم ِ ووا َعقَّووْدمُتُ اأْلَمْياَن.َفَكفَّاَرتُووُه ِإْنعوواُم َعَشوورَ 
،ذلِوَك  َهْرِيُر َرقَوبَو م  وْد َفِصوياُم َياليَوِ  أايَّ ُ ْم ِإذا َحَلْفُتْم،َواْحفَ  أمَْيواِنكُ فَّوارَةُ كَ   ،َفَمْن  َْ اَِ ُ اّللَّ ظُولا أمَْياَنُكْم،َكوذِلَك يُوبَونيِِ

 « ..َلُكْم آايتِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
الويت  هيو خصوائا األلل  -ر عبيود اّلِل أنوتم بشوو  -اي أيها الذين آمنلا ..إن مقتضى إميانكم أ  تزاولولا أنوتم 

 -مي حور علوى وجوه الت -تنعولا ايتفرق ّبا اّلِل.فليك لكم أن هرملا ما أحل اّلِل من الطيبوات ولويك لكوم أن 
ذي ميلوووك أن لطيه.والووواعووون األكووول  وووا رزقكوووم اّلِل حوووال  نيبوووا ..فووواّلِل هووول الوووذي رزقكوووم ّبوووذا احلوووالل 

َ  َلُكووْم َو  تَوْعتَوودُ ا َأَحوولَّ اّللَُّ موويِِبوواِت نَ يُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   ُهَِرُِموولا اي أَ :»يقلل:هووذا حوورام وهووذا حووالل  وا.ِإنَّ اّللَّ
ُ َحال   نَ   « .. ُمْيِمُنلنَ  الَِّذي أَنْوُتْم بِهِ اتوَُّقلا اّللََّ يِِبا  وَ   ُيُُِه اْلُمْعَتِديَن.وَُكُللا ِ َّا َرَزَقُكُم اّللَّ

 ملتها مرتبط  بقضوي  األللهيو .واحل  الوذي تورتكن إليوه األللهيو  يف ا ختصواص بتنظويم  إن قضي  التشريع
حيوواة البشوور،هل أن اّلِل هوول خووال  هووي ء البشوور ورازقهم.فهوول وحوود  صوواحه احلوو  إذن يف أن ُيوول هلووم مووا 
يشووواء مووون رزقوووه وأن ُيووورم علووويهم موووا يشووواء ..وهووول منطووو  يعووو   بوووه البشووور أنفسهم.فصووواحه امللوووك هووول 
صاحه احل  يف التصر  فيه.وااارج على هذا املبدأ البوديهك معتود   كوك يف اعتدائوه  والوذين آمنولا   
يعتوودون بطبيعووو  احلوووال علوووى اّلِل الوووذي هوووم بوووه ميمنوولن.و  اتموووع ا عتوووداء علوووى اّلِل وا ميوووان بوووه يف قلوووه 

منطقووك   اوواقل فيووه إ  واحوود علووى ا نووال   هووذ  هووك القضووي  الوويت تعرضووها هووا ن اهليتووان يف وضوول  
معتوود ..واّلِل   ُيووه املعتووودين ..وهووك قضوووي  عاموو  تقووورر مبوودأ عامووا يتعلووو   وو  األللهيووو  يف رقوواب العبووواق 
ويتعل   قتضى ا ميوان ابّلِل يف سولل  املويمنني يف هوذ  القضوي  ..وتوذكر بعوخ الورواايت أن هواتني اهليتوني 

قوود نزلووحل يف حوواقّ خوواص يف حيوواة املسوولمني علووى عهوود  - اااصوو   كووم األميووان -واهليوو  الوويت بعوود ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1320 

ولكووون العوووثة بعموولم الووونا   خبصووولص السووبه.وإن كوووان السوووبه يزيوود املعووو  وضووولحا  - -رسوولل اّلِل 
 وقق  :

روى ابوون جريوور عوون السوودي:"اي أيهووا الووذين آمنوولا   هِرموولا نيبووات مووا أحوول هللا لكووم و  تعتوودوا إِن هللا   
مث قوووام و  يوووزقهم علوووى التَّخلي .فقوووال ،جلوووك يلم وووا فوووذكر النووواسلك أِن رسووولل هللا وذ،ُيوووه املعتووودين"

موا ِخْفنوا إن   :منهم علوك بون أيب نالوه وعثموان بون مظعلن،كوانلا عشورةأانس  من أصحاب رسلل هللا 
وأن ،َق فنحن حنووِرِم  فحوورَّم بعضووهم أكوول اللَّحووم والوولَ ،حُنْووِدّ عمووال  فووإِن النصووارى قوود حرَّموولا علووى أنفسووهم

وكان   ،وحرَّم بعضهم النساء.فكان عثموان بون مظعولن  َّون حورم النسواءَ ،وحرَّم بعضهم النلم،ذكل ابلنهار
فقالوحل هلوا عائشو  ومون عنودها ،وكان يقوال هلا:"احلل ء"،يدنل من أهله و  يودنلن منوه.فأتحل امرأتُوه عائشو َ 

َة اللوووولن،مووووا ابلُووووك:موووون نسوووواِء النووووِل  وكي  أتطيَّووووه :  اتِشووووطني و  تطيَّبوووونيف فقالووووحل اي حوووول ُء متغووووْيِِ
منوووذ كوووذا وكوووذا  فجعلووون َيضوووحكن مووون كالمها.فووودخل ،و  رفوووع عوووب يلاب  ،وما وقوووع علوووِك زوجوووك،وأمتشووو 

سووووووألتها عوووووون أمرهووووووا ،احلل ءُ ،اي رسوووووولل هللا:ما يضووووووحككنف قالووووووحل:فقال،وهووووووِن يضووووووحكنرسوووووولل هللا 
إين :مووا ابلووك اي عثمووانف قووال:فأرسوول إليووه فوودعا  فقالفقالحل:"مووا رفووع عووب زوجووك يوولاب  منووذ كووذا وكووذا"  

فقال رسوووولل هللا ،تركتووووه هلل لكووووك أختلَّووووى للعبوووواقة  وقَوووواَّ عليووووه أمر .وكووووان عثمووووان قوووود أراق أن َاُووووهَّ نفسووووه
:وأتى ،أفطر  فوووأفطر:اي رسووولل هللا إين صوووائم  قوووال:أقسووومحُل عليوووك إ  رجعوووحل فلاقعوووحَل أهلوووك  فقوووال

ما ابلووك اي :فقالحل،عائشوو  قوود اكتحلووحل وامتشووطحل وتطيَّبحل.فضووحكحل عائشوو أهلووه.فرجعحل احلوول ُء إىل 
والنلَمف أ  إين أانم ،والطعامَ ،ما ابُل أقولام  حرَّمولا النسواء:إنه أ ها أمك  فقال رسلل هللا :حل ءف فقالحل

 هِرِمولا فمن رغه عن ُسنَّيت فليك موب  فنزلوحل:"اي أيهوا الوذين آمنولا  ،وأنك  النساء،وأفطر وأصلم،وأقلم
  َعُووهَّ نفسووك.فإن هووذا هوول ا عتووداءي وأموورهم أن :يقلل لعثمووان،نيبووات مووا أحوول هللا لكووم و  تعتوودوا"

 769فقال:"  يياخذكم هللا ابللَّغل يف أميانكم ولكن يُوَياخذكم  ا عِقدمت األميان".،يكفِِروا أمْياوم

ُ َعْنووُه قَاَل:َجوواءَ  َيْسووأَُللَن َعووْن ِعبَوواَقِة  -- َيالَيَووُ  َرْهوو   ِإىَل أَْزَواِج النَّووِبِِ ويف الصووحيحني عوون أَنَووك  َرِضووَى اّللَّ
ُْم تَوَقاُللَهوا فَوَقواُللا:َوأَْيَن حَنْوُن ِموَن النَّوِبِِ  --النَِّبِِ  وا أُْخوِثُوا ِّبَوا َكوَأوَّ َم ِموْن  --فَوَلمَّ ُ لَوُه َموا تَوَقودَّ َوقَوْد َغَفوَر اّللَّ

ووو ْهَر فَوووالَ أُْفِطوووُر َوقَوووَذنْبِوووِه َوَموووا َشَخَّ ا َوقَووواَل اهلَخوووُر:ِإىنِِ َأُصووولُم الووودَّ اَل َر فَوَقووواَل َأَحوووُدُهْم:أَمَّا أاََن فَُأَصووولِِى اللَّْيوووَل أَبَووود 
ا َفَجاَء النَِّبُ  قُوْلوُتْم َكوَذا وََكوَذا أََموا أَنْووُتُم الَّوِذيَن :» إِلَوْيِهْم فَوَقواَل  --ص-اهلَخُر:أاََن أَْعَتزُِل النَِِساَء َو َ أَتَوَزوَُّج أَبَد 

النَِِسوواَء َفَمووْن َرِغووَه َعووْن ِإىنِِ أَلْخَشوواُكْم ّللَِِّ َعووزَّ َوَجوولَّ َوأَتْوَقوواُكْم لَووُه َلِكوو ِِ َأُصوولُم َوأُْفِطووُر َوُأَصوولِِى َوأَْرقُووُد َوأَتَوووَزوَُّج 
 770«.ُسنََِّّت فَوَلْيَك ِم ِِ 

                                                 
 ( حسن مرسل 12345( )517 / 10) -ميسس  الرسال   -تفسْي الطثي  - 769
 (5063) -املكنز  -( وصحي  البخارى83013()77/  7) -املكنز  -السنن الكثى للبيهقك - 770

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1321 

فَوَقوووواَل اَي َرُسوووولَل اّللَِّ ِإىنِِ ِإَذا َأَصووووْبحُل اللَّْحووووَم  --ال  أَتَووووى النَّووووِبَّ وأخوووورج ال مووووذي َعووووِن ابْووووِن َعبَّوووواس  أَنَّ َرُجوووو
ُ )اَي أَيُوَها الَّوِذيَن آَمنُو لا  َ ُهَِرُِمولا نَيِِبَواِت َموا انْوَتَشْرُت لِلنَِِساِء َوَأَخَذْتِ  َكْهَلِتى َفَحرَّْمحُل َعَلىَّ اللَّْحَم.فَأَنْوَزَل اّللَّ

ُ َحاَل   نَيِِب ا(َأَحلَّ اّللَُّ  َ َ  ُيُُِه اْلُمْعَتِديَن وَُكُللا ِ َّا َرَزَقُكُم اّللَّ    771 َلُكْم َو َ تَوْعَتُدوا ِإنَّ اّللَّ
ُ اِبللَّ ذُُكُم ا  يُياِخوووووو »فأمووووووا اهليوووووو  اااصوووووو  ابحللوووووو  واألميووووووان والوووووويت جوووووواءت  ليوووووو  يف السوووووويا : ْغووووووِل يف ّللَّ

ِ  مووا ُتْطِعُموولَن أَْهلِوويُكْم رَِة َمسوواِكنَي ِمووْن أَْوَسووْنعوواُم َعَشووَرتُووُه إِ ِخووذُُكْم ِ ووا َعقَّووْدمُتُ اأْلَمْياَن،َفَكفَّاأمَْيوواِنُكْم،َولِكْن يُيا
ووووووْد َفِصووووووياُم يَ  .ذلِووووووكَ أَ اليَووووووِ  أَْو ِكْسووووووَلهُتُْم أَْو َهْرِيووووووُر َرقَوبَوووووو  ،َفَمْن َ ْ اَِ م  َواْحَفظُوووووولا ذا َحَلْفُتْم.إِ  َكفَّووووووارَُة أمَْيوووووواِنُكْم ايَّ

ُ َلُكْم آايتِِه َلَعلَُّكْم َتْشكُ  ُ اّللَّ  ..« ُرونَ أمَْياَنُكْم.َكذِلَك يُوَبنيِِ
ل وك   الوذي آىل أو ى ا متنواع عون املبوا مون احللو  علو -وأمثاهلوا  -فالظاهر أوا نزلحل مللاجه  هذ  احلال  

ن عوووعنوووه،ورقهم القوورآن الكووورمي  عوون ا متنووواع - -النفوور علوووى أنفسوووهم أن ميتنعوولا عنوووه،فرقهم رسووولل اّلِل 
لو  علوى ا تلاجوه كول ح.كما أوومزاول  التحرمي والتحليل  نفسهم،فهذا ليك هلم إ ا هل ّلِل الذي آمنلا به

 ن يفعول موا هولأ،فعليوه ا متناع عن خْي أو ا قدام على كر.فكل ميني يورى صواحبها أن هنوا  موا هول أبرِ 
 يف هذ  اهلي . أبِر،ويكفر عن ميينه ابلكفارات اندقة

يف القولم الوذين كوانلا ،ملا نزلحل:"اي أيها الذين آمنلا   هِرِملا نيبات موا أحول هللا لكوم"،عن ابن عباس قال
كيوو  نصوونع  مياننووا الوويت حَلفنووا عليهوواف فووأنزل هللا ،اي رسوولل هللا:قاللا،حرَّموولا النسوواء واللحووَم علووى أنفسووهم

 .772اهلي .،أميانكم"تعاىل ذكر :"  يياخذكم هللا ابللغل يف 
للسووان قون أن اسوولمني  ميووان اللغوول،اليت ينطوو  ّبووا   يياخووذ امل -سووبحانه  -وقوود تضوومن احلكووم أن اّلِل 

بغوك أن ا إذ أنوه يناللغول ّبو يعقد هلا القله ابلني  والقصد مع احلوخ علوى عودم ابتوذال األميوان اب كثوار مون
 ا لغلا ..تكلن لليمني ابّلِل حرمتها ووقارها،فال تنط  هكذ

اَرتُوووُه َفَكفَّ  »هليووو :انهوووا هوووذ  فأموووا اليموووني املعقووولقة،اليت وراءهوووا قصووود ونيووو ،فإن احلنوووة ّبوووا يقتضوووك كفوووارة تبي
ووْد َفِصووياُم َياليَوو َهْرِيووُر َرقَوبَو  ،َفَمنْ  هُتُْم،أَوْ ْو ِكْسوولَ ِإْنعواُم َعَشوورَِة َمسوواِكنَي ِموْن أَْوَسووِ  مووا ُتْطِعُموولَن أَْهلِويُكْم أَ  ِ  َ ْ اَِ

.ذِلَك َكفَّارَُة أمَْياِنُكْم ِإذا َحَلْفُتمْ  م   «.أايَّ
هتمول أن تكولن « أوسو »الطعام الذي يقلم بوه احلوال  ألهلوه ..و« أوس »ونعام املساكني العشرة من 

فكال ووا موون معوواين اللفووج.وإن كووان ا؟مووع بينهمووا   حوورج عوون القصوود « متلسوو »أو موون « أحسوون»موون 
األقووورب أن « كسووولهتم»فاللسوو  هووول األحسووون يف ميووزان ا سوووالم ..أو « حسوووناأل»هووول « املتلسوو »ألن 

  ينا هنا علوى أووا ميمنو  ..ومون مث يورق بشوأوا « هرير رقب »الكسلة ..أو « أوس »تكلن كذلك من 
م  ..»خوووال  فقهوووك لووويك هوووذا مكانوووه  وووْد َفِصوووياُم َياليَوووِ  أايَّ ا يف ..وهوووك الكفوووارة الووويت يعووواق إليهووو« َفَموووْن َ ْ اَِ

اليمووني املعقوولقة عنوود عوودم اسووتطاع  الكفووارات األخوورى ..وكوولن هووذ  األايم الثاليوو  متتابعوو  أو غووْي متتابعوو  
                                                 

 ( صحي  3331) -املكنز  -سنن ال مذى - 771
 ( ضعي 12356[) 523/ 10ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 772
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فيوووه كوووذلك خوووال  فقهوووك بسوووبه عووودم الووونا هنوووا علوووى تتابعها.وااالفوووات الفقهيووو  يف هوووذ  الفرعيوووات 
ه.إذ أوووا كلهووا تتفوو  ليسووحل موون منهجنووا يف هووذ  الظالل.فموون أراقهووا فليطلبهووا يف ملاضووعها يف كتووه الفقوو

علووى األصوول الووذي يعنينووا وهوول أن الكفووارة رق  عتبووار  العقوود املنقوولم،وحفج لاميووان موون ا سووتهان  ّبووا 
ابللفوواء ابلعقلق.فووإذا عقود ا نسووان ميينووه وكووان هنوا  مووا هوول أبووِر  -سووبحانه  -وقوود أمور اّلِل « عقوولق»وهوك 

مووون حقوووه كوووالتحرمي والتحليل،نقضوووها وعليوووه  هووولفعووول األبووور وكفووور عووون اليموووني.وإذا عقووودها علوووى غوووْي موووا 
 التكفْي.

« لسووبهخصوولص ا» ونعوولق بعوود ذلووك إىل امللضوولع األصوويل الووذي نزلووحل اهلايت بسووببه ..فأمووا موون انحيوو 
ه غوْي ن حتوار لنفسوإلنسوان أفإن اّلِل يبوني أن موا أحلوه اّلِل فهول الطيه،وموا حرموه فهول اابيوة.وأن لويك ل

يوووه فز   وووا اوووري  الوووراني:اللجوووه األول أن التحووورمي والتحليووول مووون خصوووائا اّللِ موووا اختوووار  اّلِل لوووه.من وجه
ه الثواين أن ميوان ..واللجويم معوه إالتحليل والتحرمي من الرز ،وإ  فهول ا عتوداء الوذي   ُيبوه اّلِل،و  يسوتق

بصووور   فوووإن   احليووواةاّلِل ُيووول الطيبوووات،فال ُيووورم أحووود علوووى نفسوووه تلوووك الطيبوووات،اليت ّبوووا صوووالحه وصوووال
و أذى م فيهوا كورا أّلِل يعلوبنفسه وابحلياة لن يبل  بصر احلكويم اابوْي الوذي أحول هوذ  الطيبوات.ولل كوان ا
ْي ين ليحقوو  ااووهووذا الوود للقووا  عبوواق .ولل كووان يعلووم يف احلرمووان منهووا خووْيا مووا جعلهووا حووال  ..ولقوود جوواء

جووو  موووون احفهل   يغفووول بشوووري  مجيعوووا،والصوووال ،والتلازن املطل ،والتناسووو  الكامووول،بني ناقوووات احليوووواة ال
  ختوورج  سوولاي،و حاجووات الفطوورة البشووري  و  يكبووحل كووذلك ناقوو  بنوواءة موون ناقووات ا نسووان،تعمل عمووال

راق اّلِل حليواة الويت أان إ واء عن ا؟اقة.ومن مث حارب الرهباني ،ألوا كبحل للفطرة،وتعطيل للطاقو  وتعليو  عو
  اّلِل قها ..لقوود خلوولهوا وعوودكلهووا ألوووا مون علاموول بنوواء احليوواة و   هلوا النماء،كمووا وووى عوون هورمي الطيبووات

 الطيبوات هبانيو  وهورمي.والر هذ  احلياة لتنمل وتتجدق،وترتقك عن نري  النمل والتجدق انكولمني  ونهج اّللِ 
 األخرى تصطدم مع منهج اّلِل للحياة.

موووونهج اّلِل  اخووووالن يفقسووووامك وا رتفوووواع ألوووووا تقوووو  ّبووووا عنوووود نقطوووو  معينوووو   جوووو  التسووووامك وا رتفاع.والت
 للحياة،وف  املنهج امليسر املطاب  للفطرة كما يعلمها اّلِل.

  -ريع م النا.وهووذا العموولم يتعلوو  بقضووي  األللهيوو  والتشوو  يقيوود عموول  -بعوود هووذا  -وخصوولص السووبه 
 ا هول أموور حوو  .إ ووتقتصوور علوى احلووالل واحلوورام يف املآكول واملشووارب واملناك وهوك قضووي    -كموا أسوولفنا 

 التشريع ألي كأن من ك لن احلياة ..
 -كمووا هوول كووأنه وحقيقتووه   -وحنوون نكوورر هووذا املعوو  ونيكوود  ألن نوولل عزلوو  ا سووالم عوون أن ُيكووم احليوواة 

قد جعل معاين العبارة تتقلا لالهلا عن مودى احلقيقو  الويت تعنيهوا يف القورآن الكورمي ويف هوذا الدين.ولقود 
يوووتقلا للهموووا يف حوووك النووواس،حَّت عووواق   يتجووواوز ذبيحووو  « احلووورام»وكلمووو  « احلوووالل»جعلوووحل كلمووو  

تذب ،أو نعاما ييكل،أو كرااب يشرب،أو لباسا يلبك،أو نكاحا يعقد ..فهذ  هك الش لن اليت عاق النواس 
يسووتفتلن فيهووا ا سووالم لووْيوا:حالل هووك أم حوورام  فأمووا األموولر العاموو  والشوو لن الكبووْية فهووم يسووتفتلن يف 
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ا النظوووورايت والدسوووواتْي والقوووولانني الوووويت اسووووتبدلحل بشووووريع  اّلِل  فالنظووووام ا جتموووواعك   ملتووووه،والنظام كووووأو
السياسووووك  ملتووووه،والنظام الوووودو   ملتووووه وكافوووو  اختصاصووووات اّلِل يف األرم ويف حيوووواة النوووواس،  تعوووود  ووووا 

قيوون اّلِل.وموون اتبووع غووْي   يسووتفَّت فيووه ا سووالم  وا سووالم موونهج للحيوواة كلهووا.من اتبعووه كلووه فهوول موويمن ويف
ولوول يف حكووم واحوود فقوود رفووخ ا ميووان واعتوودى علووى أللهيوو  اّلِل،وخوورج موون قيوون اّلِل.مهمووا أعلوون أنووه ُيوو م 

 العقيدة وأنه مسلم.فاتباعه كريع  غْي كريع  اّلِل،يكذب زعمه ويدمغه اباروج من قين اّلِل.
اء علووى ،أو ا عتوودان ابّللِ نيوو ،وععلها قضووي  ا ميوووهووذ  هووك القضووي  الكليوو  الوويت تعنيهووا هووذ  النصوولص القرآ

لقرآن،وجديوو  اديوو  هووذا اّلِل ..وهووذا هوول موودى النصوولص القرآنيوو .وهل املوودى الالئوو   ديوو  هووذا الوودين وج
 مع  األللهي  ومع  ا ميان ..

 أحريم الخمر والقمار 93 - 90الدرس الثاني:

 لجوختليصها من املدين ، خ  ال بي  لام  املسلم  يفويف سيا  قضي  التشريع ابلتحرمي والتحليل،ويف 
يسور مي اامور واملْي يف هور ،اوكء الونا القوانع األخو ا جتماعيو  ا؟اهلي  ورواسبها وتقاليدها الشخصوي  و 

َوووووِذيَن آاي أَيُوَهوووووا الَّووووو»:مقووووورونني إىل هووووورمي األنصووووواب واألز م.أي إىل الشووووور  ابّللِ   ْلَمْيِسووووورُ ا اْاَْموووووُر َواَمنُووووولا ِإ َّ
وا يُرِيوُد الشَّوُكوْم تُوْفلِ ُ  َلَعلَّ َواأْلَْنصاُب َواأْلَْز ُم رِْجك  ِمْن َعَموِل الشَّوْيطاِن فَواْجَتِنُبل  وَنُكُم ُحلَن.ِإ َّ ْيطاُن أَْن يُلقِوَع بَويوْ
َ الصَّووالِة،فَوَهْل أَنْوووتُ ِن اّللَِّ َوَعوو  ذِْكوورِ اْلَعووداَوَة َواْلبَوْغضوواَء يف اْاَْمووِر َواْلَمْيِسووِر َوَيُصوودَُّكْم َعوونْ  تَوُهوولَنف َوأَِنيعُوولا اّللَّ ْم ُمنوْ

ُتْم فَاْعَلُملا أَ َّ  َك َعلَوى الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الْوَبالُغ اْلُمِبنُي.لَويْ  ى َرُسوللَِناا َعلَوأَِنيُعلا الرَُّسلَل َواْحَذُروا فَِإْن تَوَللَّيوْ
ُ  اتوََّقوْلا َوآَمنُولا،مُثَّ احِلاِت،مُثَّ لا الصَّوا اتوََّقوْلا َوآَمنُولا َوَعِملُوالصَّاحِلاِت ُجنوا   ِفيموا نَِعُمولا ِإذا َمو  اتوََّقوْلا َوَأْحَسوُنلا،َواّللَّ

 « ..ُيُُِه اْلُمْحِسِننيَ 
جملتموووع املتغلغلوو  يف التقاليوود لقوود كانووحل ااموور وامليسوور واألنصوواب واألز م موون معووا  احليوواة ا؟اهليوو ،ومن ا

جملتموووع اات ذلوووك  وووحزمووو  واحووودة ذات ارتبووواط عميووو  يف مزاولتهوووا،ويف كلووووا مووون  ا؟اهلك.وكانوووحل كلهوووا
 جمالسوووووها يفتسوووووابقلن وتقاليووووود  ..فلقووووود كوووووانلا يشوووووربلن اامووووور يف إسووووورا ،واعللوا مووووون املفووووواخر الووووويت ي

الوذابئ   شوراب حنورويتكايرون ويديرون عليها فخرهم يف الشعر ومدحهم كذلك  وكان يصاحه جموالك ال
ذ  هولهلا  وكانوحل يلتفلن حو لشلاء منها للشاربني وللسقاة وألحالس هذ  اجملالك ومن يللذون ّبا واختاذ ا

ها )كموووا  لوا بووودمالوووذابئ  تنحووور علوووى األنصووواب وهوووك أصووونام هلوووم كوووانلا يوووذ لن عليهوووا ذابئحهوووم وينضوووح
هووووا موووون غْي ااموووور و  كانووووحل تووووذب  عليهووووا الووووذابئ  الوووويت تقوووودم لآلهلوووو  أي لكهنتهووووا ( ..ويف ذابئوووو  جمووووالك

ستقسوملن ّبوا يدا  كوانلا قواليت تشبهها كان اري امليسر عون نريو  األز م.وهوك   ا جتماعي  املناسبات 
فر،وهكوذا صويه األو الذبيح ،فيأخذ كل منهم نصويبه منهوا  سوه قدحه.فالوذي قدحوه )املعلوى( ذخوذ الن
بك بودو تشواهكوذا يحَّت يكلن من   نصيه لقدحه.وقد يكولن هول صواحه الذبيحو  فيخسورها كلهوا  و 

 .تقاقي  عراهتا ا ويبدو جرايوا كذلك وف  حال ا؟اهلي  وتصل   ا جتماعي  العاقات والتقاليد 
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 يوووو  اعتقاقى جووووذور تقوووولم علوووو و  يبوووودأ املوووونهج ا سووووالمك يف معا؟وووو  هووووذ  التقاليوووود يف أول األمر،ألوووووا إ ووووا
أن يفعلوه   الورابين ضائع.حاكوا للمونهج فاسدة فعالجها من فل  السط  قبل عالج جذورها الغائرة جهد

اقي اهلك ا عتقولتصولر ا؟واإ ا بدأ ا سالم مون عقودة الونفك البشوري  األوىل.عقودة العقيدة.بودأ ابجتثواّ 
نِي  الفطوورة ..بوورتكووزة إىلمجلو  موون جووذور  وإقاموو  التصوولر ا سووالمك الصووحي .إقامته موون أعمووا  القاعوودة امل

ع نفلسوهم تسوتم حلو  بودأتاي  وهداهم إىل ا له احلو .وحني عرفولا إهلهوم للناس فساق تصلراهتم عن األلله
وموا كوانلا  مرا و  ويواأيطيعلا  إىل ما ُيبه منهم هذا ا له احل  وما يكرهه.وما كانلا قبل ذلك ليسمعلا  أو
هوك  شوري لفطورة البن عقودة اليقلعلا عن مأللفاهتم ا؟اهلي  مهموا تكورر هلوم النهوك وبوذلحل هلوم النصويح  ..إ

صووووال  إذيه أو عقووودة العقيوووودة ومووووا   تنعقوووود هووووذ  العقوووودة أو  فلوووون يثبووووحل فيهووووا كووووكء موووون خلوووو  أو هتوووو
قوووو  وقروّبووووا يبها مغلاجتموووواعك ..إن مفتووووا  الفطوووورة البشووووري  هاهنا.ومووووا   تفووووت   فتاحهووووا فسووووتظل سووووراق

 الموا حلوحل منهووكملتلي ،وكلما كش  منها زقا  انبهموحل أزقو  وكلموا ضواء منهوا جانوه أللموحل جلانه،
 عقدة تعقدت عقد،وكلما فت  منها قرب سدت قروب ومسالك ..إىل ما   واي  ..

 .ا حنرافات .لرذائل و الذلك   يبدأ املنهج ا سالمك يف عالج رذائل ا؟اهلي  واحنرافاهتا،من هذ  
ذ  يف الووزمن هوه إ  اّلِل لوواء   إإ وا بودأ موون العقيودة ..بودأ موون كوهاقة أن   إلوه إ  اّلِل ..ونالووحل فو ة إنشو

هم لوه احلو  وتعبيود س إبهلهومحَّت بلغحل حنل يالي  عشر عاما،  يكن فيها غاي  إ  هذ  الغاي   تعري  النا
 حتووار  اّللِ  ة إ  مووالسوولطانه ..حووَّت إذا خلصووحل نفلسووهم ّلِل وأصووبحلا   اوودون ألنفسووهم خووْي  وتطووليعهم

عمليوو  تنقيوو  رواسووه ا؟اهليوو   وعندئووذ بوودأت -ر التعبديوو  ا فيهووا الشووعائ وو -..عندئووذ بوودأت التكووالي  
لعبواق ّلِل فيطيوع االوذي ذمور اوا قتصاقي  والنفسي  واألخالقيو  والسوللكي  ..بودأت يف اللقوحل   ا جتماعي  

بوودأت  عبووْي آخر:لقوودن  أو بتبووال جوودال.ألوم   يعلموولن هلووم خووْية فيمووا ذموور اّلِل بووه أو ينهووى عنووه أاي كووا
 ..بعود أن    نفسوه كوكء..بعود ا ستسوالم ..بعود أن   يعود للمسولم يف« ا سوالم»والنلاهك بعود  األوامر

دوي بول احلسون النوألسوتاذ أيعد يفكر يف أن يكولن لوه إىل جانوه أمور اّلِل رأي أو اختيوار ..أو كموا يقولل ا
 « :ثىاحنلحل العقدة الك»هحل عنلان:« ماذا خسر العا  ابحنطاط املسلمني»يف كتابه:

 - -احنلوووحل العقووودة الكوووثى ..عقووودة الشووور  والكفووور ..فاحنلوووحل العقووود كلهوووا وجاهووودهم رسووولل اّلِل »..
جهوواق  األول،فلووم ُيووتج إىل جهوواق مسووتأن  لكوول أموور أو وووك وانتصوور ا سووالم علووى ا؟اهليوو  يف املعركوو  

هم وأرواحهووم كافوو ،  األوىل،فكوان النصوور حليفووه يف كول معرك .وقوود قخلوولا يف السولم كافوو  بقلوولّبم وجولارح
يشوواقلن الرسوولل موون بعوود مووا تبووني هلووم اهلوودى و  اوودون يف أنفسووهم حرجووا  ووا قضووى و  يكوولن هلووم ااووْية 
من بعد ما أمر أو وى.حديلا الرسلل عما اختانلا أنفسهم وعرضلا أجساقهم للعوذاب الشوديد إذا فرنوحل 
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فقوو  علووى راحوواهتم فحووال أموور اّلِل بينهووا وبووني موونهم زلوو  اسووتلجبحل احلوود ..نووزل هوورمي ااموور والكوويوس املتد
 .773«الشفا  املتلمظ  واألكباق املتقدة وكسرت قانن اامر فسالحل يف سكك املدين  

ِضويُ  ْم ِإ َّ اْلفَ وَعْن أََنِك ْبِن َماِلك  قَاَل ُكْنحُل َساِقَى اْلَقْلِم يَوْلَم ُحِرَِموحِل اْاَْموُر ِ  بَوْيوحِل َأىِب نَْلَحوَ  َوَموا َكورَاّبُُ 
 -ْموَر قَوْد ُحِرَِموحْل اْلُبْسُر َوالتَّْمُر. فَوِإَذا ُمنَواق  يُونَواِقى فَوَقواَل اْخورُْج فَواْنظُْر َفَخَرْجوحُل فَوِإَذا ُمنَواق  يُونَواِقى َأ َ ِإنَّ ااَْ 

َهوا فَوَقواُللا أَْو قَواَل بَوْعُضوُهْم قُتِوَل َفَجَرْت ِ  ِسَكِك اْلَمِديَنِ  فَوَقاَل ىِل أَبُل نَْلَحوَ  اْخورُْج فَاْهرِقْوَهوا. فَوَهَرقْوتوُ  -قَاَل 
ُ َعوزَّ َوَجولَّ )لَوْيَك َعلَوى  -قَاَل َفالَ أَْقرِى ُهَل ِمْن َحوِديِة أَنَوك   -ُفاَلن  قُِتَل ُفاَلن  َوِهَى ِ  بُطُلِوِْم  فَوأَنْوَزَل اّللَّ

 774ا َما اتوََّقْلا َوآَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلَاِت(الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلَاِت ُجَنا   ِفيَما نَِعُملا ِإذَ 
ع لتحورمي القوانابقحل هوذا ومع هذا فلم يكون هورمي اامور وموا يتصول ّبوا مون امليسور أمورا مفاج وا ..فلقود سو

ت النفوووووووووولس املتغلغل ،املتلبسوووووووووو  بعوووووووووواقا  ا جتماعيوووووووووو  مراحوووووووووول وخطوووووووووولات يف عووووووووووالج هووووووووووذ  التقاليوووووووووود 
 خ ا؟لانه ا قتصاقي  ومالبساهتا.ومأللفاهتا،واملتلبس  كذلك ببع

 مك :ج ا ساللقد كانحل هذ  هك املرحل  الثالث  أو الرابع  يف عالج مشكل  اامر يف املنه
ِمووْن وَ »ل املكيوو :لرة النحووسووكانووحل املرحلوو  األوىل مرحلوو  إنووال  سووهم يف ا عووا  حووني قووال اّلِل سووبحانه يف 

ول مووا يطووور  حووك املسوولم مووون فكانووحل أ..«  َحَسوونا   وَن ِمْنووُه َسووَكرا  َورِْزقوووا  مَثَووراِت النَِّخيووِل َواأْلَْعنوواِب تَوتَِّخوووذُ 
 ر.ن ككء آخوضع السكر )وهل املخمر( يف مقابل الرز  احلسن ..فكأ ا هل ككء والرز  احلس
 ني نزلووحل الوويتحووملسوولمني مث كانوحل الثانيوو  بتحريووك اللجوودان الوديب عوون نريوو  املنطوو  التشووريعك يف نفولس ا

موووووا َأْكوووووَثُ ِموووووْن اِفُع لِلنَّاِس،َوِإمْثُهُ بِوووووْي  َوَمنوووووِإمْث  كَ  َيْسووووو َوُللَنَك َعوووووِن اْاَْموووووِر َواْلَمْيِسوووووِر.ُقْل:ِفيِهما»البقووووورة:يف سووووولرة 
كووكء موون  نووه قلمووا حلووللنفووع.إذ أ..ويف هووذا إُيوواء  ن تركهمووا هوول األوىل مووا قام ا مث أكووث موون ا« نَوْفِعِهمووا

 تكز على غلب  الضر أو النفع.نفع ولكن حله أو حرمته إ ا تر 
 نساء :حل اليت يف الحني نزل مث كانحل الثالث  بكسر عاقة الشراب،وإيقاع التنافر بينها وبني فريض  الصالة

مخسو  أوقوات  ..والصوالة يف« ا تَوُقللُولنَ موتَوْعَلُملا  ى َحَّتَّ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوْقَربُلا الصَّالَة َوأَنْوُتْم ُسكار »
عمليووو  لعووواقة زاولووو  المعظمهوووا متقوووارب و  يكفوووك موووا بينهوووا للسوووكر مث ا فاقووو .ويف هوووذا تضووويي  لفووورص امل

 -؟واهليني لصبل  يف الصبا  والغبل  بعد العصور أو املغورب كموا كانوحل عواقة ااوخاص  عاقة  -الشراب 
ذلووك  -ملسوولم  نفووك ازنووه يفو وهوول أموور لووه  -وفيووه كسوور لعوواقة ا قمووان الوويت تتعلوو   لاعيوود التعانك.وفيووه 

 اعيدها التناقخ بني اللفاء بفريض  الصالة يف ملاعيدها واللفاء بعاقة الشراب يف مل 
مث كانووحل هووذ  الرابعوو  احلا وو  واألخْية،وقوود هتيووأت النفوولس هلووا هتيوويا كووامال فلووم يكوون إ  النهووك حووَّت تتبعووه 

ْ لَنَوا يف اْاَْموِر بَويَواان  الطاع  الفلري  وا ذعان :َعْن ُعَمَر ْبِن ااَْطَّاِب،قَاَل: َلمَّا نَوَزَل َهْرمُِي اْاَْمِر،قَاَل:اللَُّهمَّ بَونيِِ
ِإمْث  َكوووووووواِفي ا،فَونَوزََلحْل َهووووووووِذِ  اهليَووووووووُ  الَّوووووووويِت يف ُسوووووووولرَِة اْلبَوَقرَِة:}َيْسووووووووأَُللَنَك َعووووووووِن اْاَْمووووووووِر َواْلَمْيِسووووووووِر قُووووووووْل ِفيِهَمووووووووا 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (من الطبع  الرابع . 88 - 87ص  - 773
 ( الفضي  :كراب يتخذ من البسر 5246[)202/ 13املكنز ] -صحي  مسلم - 774
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ْ لَنَووا يف اْاَْموِر بَويَواان  ِكووَفاء ،فَونَوزََلحِل اهليَوُ  الَّويِت يف ُسوولرَِة َكِبْي {،قَاَل:فَوُدِعَك ُعَموُر فَوُقرِ  ئَووحْل َعَلْيوِه،فَوَقاَل:اللَُّهمَّ بَونيِِ
الَة ِإَذا أَقَواَم الصَّوالنَِِساِء:}اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا  َ تَوْقَربُولا الصَّوالَة َوأَنْووُتْم ُسوَكاَرى{ َفَكواَن ُمنَواِقي َرُسولِل هللِا 

ْ لَنَووووووا يف ااَْ  ْمووووووِر بَويَوووووواان  اَنَقى:أَْن  َ يَوْقووووووَرَبنَّ الصَّووووووالَة َسووووووْكرَاُن فَووووووُدِعَك ُعَمووووووُر فَوُقرِئَووووووحْل َعَلْيووووووِه،فَوَقاَل:اللَُّهمَّ بَوووووونيِِ
تَوُهوولَن{ قَاَل:فَوَقوواَل ِكووَفاء ،فَونَوزََلحِل اهليَووُ  الَّوويِت يف اْلَمائَِدِة،فَووُدِعَك ُعَمووُر فَوُقرِئَووحْل َعَلْيووِه،فَوَلمَّا بَولَووَ  }فَوَهوو ْل أَنْوووُتْم ُمنوْ

َنا...)أخرجه أصحاب السنن( َنا انْوتَوَهيوْ  .775ُعَمُر انْوتَوَهيوْ
 نوواق يف نوولاقيكثوور موون موملووا نزلووحل آايت التحوورمي هووذ ،يف سوون  يووالّ بعوود وقعوو  أحوود،  ُيووتج األموور إىل أ

موه جرعو  فكوان يف   ومون ..فمون كوان يف يود  كوأس حطمهوا« أ  أيهوا القولم.إن اامور قود حرموحل»املدين :
نظووور يف ن  واهلن جمها،وكوووقحل زقوووا  اامووور وكسووورت قنانيوووه ..وانتهوووى األمووور كوووأن   يكووون سوووكر و  مخووور

َووا اْاَْمووُر ِذيَن آَمنُووَهووا الَّوواي أَيوُ  »صووياغ  الوونا القوورآين واملوونهج الووذي يتجلووى فيووه موونهج ال بيوو  والتلجيووه: لا ِإ َّ
وووْيطانِ َواْلَمْيِسوووُر َواأْلَْنصووواُب َواأْلَ  وووِنُبلُ  َلعَ  فَووواْجتَ ْز ُم رِْجوووك  ِموووْن َعَموووِل الشَّ وووْيطاُن أَْن لَُّكوووْم تُوْفِلُحلَن.ِإ َّ ا يُرِيوووُد الشَّ

َنُكُم اْلَعوداَوَة َواْلبَوْغضواَء يف اْاَْموِر َواْلَمْيِسورِ  تَوُهولَنف الِة،فَوَهْل أَنْووُتْم ُمنوْ ذِْكوِر اّللَِّ َوَعوِن الصَّو دَُّكْم َعونْ  َوَيُصويُلِقَع بَويوْ
 «.الُغ اْلُمِبنيُ ا َعلى َرُسللَِنا اْلبَ ْعَلُملا أَ َّ ُتْم فَاَوأَِنيُعلا اّللََّ َوأَِنيُعلا الرَُّسلَل َواْحَذُروا فَِإْن تَوَللَّيوْ 
ني موون جهووو  ب املووويمنل . ستجاكووو  قلوو.« اي أَيُوَهوووا الَّووِذيَن آَمنُوولا»إنووه يبوودأ ابلنوووداء املووألل  يف هوووذا القطوواع:

  قتضى هذا ا ميان من ا لتزام  والطاع  من جه  أخرى .. ولتذكْيهم
َوا اْاَْموو»يلوك هوذا النووداء املولحك تقريوور حاسوم علووى سوبيل القصور واحلصوور: اأْلَْنصوواُب َواأْلَْز ُم َمْيِسوُر وَ ُر َوالْ ِإ َّ

ن اّلِل.وهووك مووا الوويت أحلهوو «الطيبووات»..فهووك قنسوو    ينطبوو  عليهووا وصوو  « رِْجووك  ِمووْن َعَمووِل الشَّووْيطانِ 
لشووويطان اموون عموول  عموول الشيطان.والشوويطان عوودو ا نسووان القوودمي ويكفووك أن يعلووم املوويمن أن كووي ا مووا

للحظو  يصودر يف هذ  او لينفر منه حسه،وتشم ز منه نفسه،وافل منه كيانه،ويبعد عنه من خل  ويتقيه  
ُيوووووواء النفسووووووك هووووووك ملسوووووو  أخوووووورى موووووون ملسووووووات ا و  -النهووووووك مصووووووحلاب كووووووذلك اب نموووووواع يف الفووووووال  

 « ..فَاْجَتِنُبلُ  َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ »العمي :
ووا يُرِيووُد ا»مث يسووتمر السوويا  يف كشووو  خطوو  الشوويطان مووون وراء هووذا الووورجك: وووْيطاِإ َّ وووَنُكُم ُن أَْن يُلقِوولشَّ َع بَويوْ

 ...« ..ِن الصَّالِة َوعَ  اّللَِّ   ذِْكرِ اْلَعداَوَة َواْلبَوْغضاَء يف اْاَْمِر َواْلَمْيِسِر،َوَيُصدَُّكْم َعنْ 
ّبووذا ينكشوو  لضوومْي املسوولم هوود  الشوويطان،وغاي  كيوود ،ومثرة رجسووه ..إوووا إيقوواع العووداوة والبغضوواء يف 

عوون ذكوور اّلِل وعوون الصووالة ..واي « الووذين آمنوولا»كمووا أوووا هووك صوود   -يف ااموور وامليسوور  -الصوو  املسوولم 
طان أمولر واقعو  يسوتطيع املسولملن أن يروهوا يف عوا  هلا إذن من مكيدة  وهذ  األهدا  الويت يريودها الشوي

اللاقع بعد تصديقها من خوالل القولل ا هلوك الصواق  بذاتوه.فما ُيتواج ا نسوان إىل نولل  وة حوَّت يورى 
                                                 

 ( صحي  3672) -املكنز  -( وسنن أيب قاوق 378()189/  1) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 775
مخور يف  رجول -موا حكوى عون نفسوه ك  -يوان كوفاء.وقد كوان عمور ورغبتوه يف ب -نوه رضوك اّلِل ع -لعل آي  النحل هك اليت أترت قلو  عمور 

 ) السيد رمحه هللا (ا؟اهلي . ا يدل على تغلغل هذ  العاقة يف اجملتمع ا؟اهلك ..
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بني الناس.فواامر  وا تفقود مون الولعك و وا تثوْي  -يف اامر وامليسر  -أن الشيطان يلقع العداوة والبغضاء 
دم،و ا هتووويج مووون نوووزوات وقفعات.وامليسووور الوووذي يصووواحبها وتصووواحبه  وووا ي كوووه يف مووون عرامووو  اللحوووم والووو

النفوووولس موووون خسووووارات وأحقوووواق إذ املقموووولر   بوووود أن ُيقوووود علووووى قووووامر  الووووذي يسووووتل  علووووى مالووووه أمووووام 
عينيه،ويوووووووذهه بوووووووه غا وووووووا وصووووووواحبه مقمووووووولر مقهووووووولر ..إن مووووووون نبيعووووووو  هوووووووذ  األمووووووولر أن تثوووووووْي العوووووووداوة 

بوني القورانء يف جموا ت مون العربودة وا نطوال  اللوذين حيول للنظورة السوطحي  أوموا والبغضاء،مهما مجعوحل 
أنووووك وسووووعاقة  وأمووووا الصوووود عوووون ذكوووور اّلِل وعوووون الصووووالة،فال ُيتاجووووان إىل نظوووور ..فوووواامر تنسك،وامليسوووور 

امللائود  يلهك،وغيبلب  امليسر   تقول عون غيبلبو  اامور عنود املقوامرين وعوا  املقوامر كعوا  السوكْي   يتعودى
واألقوودا  والقوودا   وهكووذا عنوود مووا تبلوو  هووذ  ا كووارة إىل هوود  الشوويطان موون هووذا الوورجك غايتهووا موون 

وهفزهووا،اكء السوويال الووذي   جوولاب لووه عندئووذ إ  جوولاب عموور رضووك اّلِل « الووذين آمنوولا»إيقوواا قلوولب 
 عنه وهل يسمع :

تَوُهلنَ »  « ..يناانتهينا.انته»فيجيه لتل : ف«فَوَهْل أَنْوُتْم ُمنوْ
َ َوأَنِ  »ولكوون السوويا  ميضووك بعوود ذلووك يلقووع إيقاعووه الكبووْي: تُ رَُّسوولَل َوايعُوولا الَوأَِنيعُوولا اّللَّ ْم ْحووَذُروا.فَِإْن تَوووَللَّيوْ

ا َعلى َرُسللَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ   « ..فَاْعَلُملا أَ َّ
إ     تبقوووى معوووه ..الوووذي ا سوووالمإووووا القاعووودة الووويت يرجوووع إليهوووا األمووور كله:ناعووو  اّلِل وناعووو  الرسووولل ..
ُتْم فَواْن تَوَللَّ فَإِ »الطاع  املطلق  ّلِل وللرسلل ..واحلذر من املخالف ،والتهديد امللفل : وا َعلوى َرُسويوْ للَِنا ْعَلُملا أَ َّ

 بني ..لبالغ املا..وقد بِل  وبنِي،فتحدقت التبع  على املخالفني،بعد « اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ 
 ني يعصوولن و حوو..إوووم  لقاصووم،يف هووذا األسووللب امللفل ،الووذي ترتعوود لووه فوورائا املوويمنني إنووه التهديوود ا

أقى ولقود نفوخ يديوه مون أمورهم إذن فموا و  - -يطيعلن   يضورون أحودا إ  أنفسوهم.لقد بلو  الرسولل 
 رهم كلووه إىل اّللِ ولقوود صووار أموو - يطيعوول  وقوود عصوول  و  -هوول  سوويول عنهم،ومووا هوول بوودافع عوونهم عووذااب 

فت  لوووووووه لقلووووووولب،فتسوووووووبحانه.وهل القووووووواقر علوووووووى جموووووووازاة العصووووووواة املتوووووووللني  إنوووووووه املووووووونهج الووووووورابين يطووووووور  ا
 مغاليقها،وتتكش  له فيها املسالك والدروب ..

 ولعله ُيسن هنا أن نبني ما هك اامر اليت نزل فيها هذا النهك :
ر  مَخْر  وَُكُل ُمْسِكر  َحورَام  َوَموْن َكوِرَب » اَل قَ  --أخرج أبل قاوق بسند  َعِن اْبِن َعبَّاس  َعِن النَِّبِِ  ُكُل ُرَمِِ

ُ َعَلْيوووِه فَوووِإْن َعووواَق الرَّابَِعوووَ  َكووواَن َحق وووا  َعلَوووى اّللَِّ أَْن ُمْسوووِكر ا خبَُِسوووحْل َصوووالَتُُه أَْربَعِووونَي َصوووَباح ا فَوووِإْن َ َب َ َب اّللَّ
َصوِديُد أَْهوِل النَّواِر َوَموْن َسوَقاُ  َصوِغْي ا  َ » َما ِنيَنُ  اْاََباِل اَي َرُسلَل اّللَِّ قَواَل ِقيَل وَ «.َيْسِقَيُه ِمْن ِنيَنِ  اْاََباِل 

 ..776«يَوْعِرُ  َحالََلُه ِمْن َحرَاِمِه َكاَن َحق ا َعَلى اّللَِّ أَْن َيْسِقَيُه ِمْن ِنيَنِ  اْاََباِل 

                                                 
 ( صحي  2368[)  368/ 3املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 776
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ْعووحُل ُعَمووَر بْووَن  ااَْطَّوواِب َحْطُووُه َعلَووى ِمْنووَثِ اْلَمِدينَووِ  يَوُقوولُل:اَي أَيُوَهووا النَّوواُس،َأ  ِإنَّووُه نوَووَزَل وَعووِن ابْووِن ُعَمَر،قَاَل: َِ
ِعِْي،َواْاَْمُر َموا َخواَمَر َهْرمُِي اْاَْمِر يَوْلَم نَوَزَل،َوِهَك ِمْن مَخَْسِ  َأْكَياَء مل ِمَن اَلَعَنِه،َوالتَّْمِر،َواْلَعَسِل،َواحْلِْنطَِ ،َوالشَّو

 777اْلَعْقَل.
 نه.نلع بعي فدل هذا وذلك على أن اامر تشمل كل رمر ُيدّ السكر ..وأنه ليك مقصلرا على

 وأن كل ما أسكر فهل حرام.
سوولم ليكوولن   الدائموو  الوويت يفرضووها ا سووالم علووى قلووه املتنووايف اليقظوو - ي مسووكر  -إن غيبلبوو  السووكر 

حليوووواة ابيووووا يف  ووواء مال إاارة.مث ليكووولن ّبوووذ  اليقظوووو  عووواملصووول  ابّلِل يف كووول حلظوووو ،مراقبا ّلِل يف كووول خطوووو
عوو  املسوولم  موون ا؟ماأوعوودقها،ويف صوويانتها موون الضووع  والفسوواق،ويف محايوو  نفسووه ومالووه وعرضووه،ومحاي  

  ل حلظوو  تكوواليليووه يف كوووكووريعتها ونظامهووا موون كوول اعتووداء.والفرق املسوولم لوويك م وكووا لذاتووه وللذاتووه فع
ملسولم  الويت لجماعو  امو .تكالي  لربوه،وتكالي  لنفسوه،وتكالي  ألهلوه،وتكالي  لتستلجه اليقظ  الدائ

خ ّبووووذ  ئموووو  ليوووونهيعوووويا فيها،وتكووووالي  لإلنسوووواني  كلهووووا ليوووودعلها ويهووووديها.وهل مطالووووه ابليقظوووو  الدا
بودا ع،فال يصوب  عذا املتا التكالي .وحَّت حني يستمتع ابلطيبات فإن ا سالم ُيتم عليه أن يكلن يقظا هل

يف كوكء  لسوكر   تتفو غيبلبو  الة أو لذة.إ ا يسيطر قائما على رغباته فيلبيها تلبيو  املالوك ألمور  ..و لشه
 مع هذا ا عا .

جنوووول  إىل لفوووو ات و امث إن هووووذ  الغيبلبوووو  يف حقيقتهووووا إن هووووك إ  هووووروب موووون واقووووع احليوووواة يف فوووو ة موووون 
ن يوروا د مون النواس أريو  ويريوا نسوان هوذا الط التصلرات اليت تثْيها النشلة أو اامار.وا سالم ينكر علوى

هووام ى تصوولرات وأو حليوواة علوواحلقووائ ،وأن يلاجهلها،ويعيشوولا فيها،ويصوورفلا حيوواهتم وفقهووا،و  يقيموولا هووذ  ا
ل نريووووو  أوهوووووام فهوووووو ..إن ملاجهووووو  احلقوووووائ  هوووووك حموووووك العزميووووو  وا راقة أموووووا اهلوووووروب منهوووووا إىل تصووووولرات 

يووولق إنالقهوووا مووون ق راقة،و اقة.وا سوووالم اعووول يف حسوووابه قائموووا تربيووو  االتحلووول،ووهن العزمي ،وتوووذاوب ا ر 
 العاقة القاهرة ..ا قمان ..

 ات ..وهوك رجوكر املخودر وهذا ا عتبار  كا  وحد  من وجه  النظر ا سالمي  لتحرمي اامر وهرمي سائ
 من عمل الشيطان ..مفسد حلياة ا نسان.
 رم.رّبا هل انك اعتبار  مر ْنس  كبقي  النجاسات احلسي .أو يفوقد اختل  الفقهاء يف اعتبار  ذات اا

                                                 
 ( صحي 24224[) 170/ 12قار القبل  ]-مصن  ابن أيب كيب   - 777

َووا ِمووْن َغووْْيِ ِعنَووه  َوفِ  ُكووُل َمووا َواَرى ِمووْن َبْوول  َوَغووْْيِِ    ْقووَل ُمْشووَت   ِمووَن اْاَْمووِر َوُهوولَ ا َخوواَمَر اْلعَ أَنَّووُه َموويووِه بَويَوواُن اِ ْكووِتَقاِ  وَ فَوَهووَذا تَوْلِقيوو   يف اْاَْمووِر َأوَّ
َا َتْسُ ُ اْلَعْقَل َوِمْنُه ُفاَلن  َرُْملر  يُوَقاُل َهَذا ِفي نَوهُ َنِه وَ ْن َعِصِْي اْلعِ مِ َما َكاَن َفِقيَل:مَخْر  مل أِلَوَّ َموا َوَموا ِمنوُْهَموا ِإ َّ َموا يُرِيوُد الشَّوْيطَاُن َغوْْيِِ  َ  فَووْرَ  بَويوْ
نَوُهْم ِفيِه اْلَعوَداَوَة َواْلبَوْغَضواَء َوَيُصودَّ بِوِه َعوْن ذِْكوِر اّللَِّ  ِقيوَل يف اْكوِتَقاِقَها  د  فَوَهوَذا َأَصوُ  َمواِليوُل ِموْن َهوَذا َوِموْن َهوَذا َواِحولصَّواَلِة فَاْلقَ  َوَعوِن اأَْن يُلِقَع بَويوْ
ُ َعْنُه َعَلى اْلِمْنَثِ ِ َْضَرِة ال َوا أَ  بْوُن اْلُمَسويِِِه فَووُرِوَي َعْنوُه فََأمَّوا َسوِعيدُ  صَّوَحابَ ِ َوَأَجُلُه ِإْسَناق ا قَاَلُه ُعَمُر َرِضَك اّللَّ يَوحِل اْاَْموُر مَخْور ا مل أِلَوَّ َوا  ُِِ نَّوُه قَاَل:ِإ َّ

رِيْفَل َسوْ ُ اْلَكونَّ الصَّوا َوَرَسَه َكَدُرَها قَاَل أَبُل َجْعَفر :فَاْكِتَقاُ  َهَذا أَْيض ا َعَلى أَ َصِعَد َصْفُلهَ  وُر َدِر َوقَواَل بَوْعوُخ اْلُمَتَأخِِ َوا خُتَمِِ يَوحْل مَخْور ا مل أِلَوَّ َن: ُِِ
َبُذ َوَلْل َص َّ َهَذا  ا مل أِلَنَُّه يُونوْ َك نَِبيذ  َم ".النَّاِس ُ  مََّر َوِ َّاأَْيض ا حَُ  َلَكاَن النَِّبيذُ َأْي:تُوَغطِِك َو ُِِ  ( 80َواْلَمْنُسلُن لِلنَّحَّاِس ) ُيْشِبُه َما تَوَقدَّ
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تووأخرين موون وبعووخ امل واألول قوولل ا؟مهوولر والثوواين قوولل ربيعوو  والليووة بوون سووعد واملووزين صوواحه الشووافعك
 البغداقيني ..وحسبنا هذا القدر يف سيا  الظالل.

شويطان أن ن عمول الحل  ووا رجوك مووقد حدّ أنه ملا نزلحل هوذ  اهلايت،وذكور فيهوا هورمي اامر،ووصوف
 هلد .انطلقحل يف اجملتمع املسلم صيحتان متحد ن يف الصيغ ،رتلفتان يف الباعة وا

لا ابل قولم قتلو اللا:فمواقال بعخ املتحرجني من الصحاب :كي   صحابنا وقد مواتلا يشوربلن اامور ..أو ق
 يف أحد وهك يف بطلوم )أي قبل هرميها(.

 الووذين يهوودفلن إىل البلبلوو  واحلووْية ..هووذا القوولل أو مووا يشووبهه يريوودون أن ينشووروا يف وقووال بعووخ املشووككني
النفوولس قلوو  الثقوو  يف أسووباب التشووريع،أو الشووعلر بضووياع إميووان موون موواتلا وااموور   هوورم وهووك رجووك موون 

لا َوَعِملُوووولا لَووووْيَك َعلَووووى الَّووووِذيَن آَمنُوووو»عموووول الشوووويطان،ماتلا والوووورجك يف بطوووولوم  عندئووووذ نزلووووحل هووووذ  اهليوووو :
ُ الصَّاحِلاِت ُجنوا   ِفيموا نَِعُمولا ِإذا َموا اتوََّقوْلا َوآَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت.مُثَّ اتوََّقوْلا َوآَمنُولا،مُثَّ اتوََّقو ْلا َوَأْحَسوُنلا،َواّللَّ

  قبلوه وأنوه   ُيورم  ..نزلحل لتقرر أو  أن ما   ُيِرم   ُيرم وأن التحرمي يبودأ مون الونا« ُيُُِه اْلُمْحِسِننيَ 
 ير رجعك فال عقلب  إ  بونا سولاء يف الودنيا أو يف اهلخورة ألن الونا هول الوذي ينشوئ احلكوم ..والوذين 

 778موواتلا وااموور يف بطوولوم،وهك   هوورم بعوود،ليك علوويهم جنووا  فووإوم   يتنوواوللا حمرمووا و  يرتكبوولا معصووي 
راقبلن اّلِل ويعلملن أنوه مطلوع علوى نولاايهم وأعمواهلم ..ومون  كانلا حافلن اّلِل ويعمللن الصاحلات وي  ..لقد

 كانحل هذ  حاله   يتناول حمرما و  يرتكه معصي .
كوئ رجك:هول هول ان ن اامرو  نريد أن ندخل ّبذ  املناسب  يف ا؟دل الذي أتر  املعتزل  حلل احلكم  

مووو  للخمووور يف ذاهتا.وهووول انرموووات تحرميهوووا،أم إنوووه انكوووئ عووون صوووف  مالز ب -بحانه سووو -عووون أمووور الشوووارع 
 وغريوه علوى يف نظوران حمرمات لصف  مالزم  هلوا،أم إن هوذ  الصوف  تلزمهوا مون التحورمي ..فهول جودل عقويم

مي أو   ء ذكوووور سووووبه التحوووور   حرمه.سوووولا -سووووبحانه  -احلووووك ا سووووالمك  ..واّلِل حووووني ُيوووورم كووووي ا يعلووووم 
حيووو  اتووه،أو موون انذن انحيوو  و لعلوو  تتعلووو   وون يتناولووه موويذكر.وسوولاء كووان التحوورمي لصووف  تبتوو  يف انوورم،أ

 مصلح  ا؟ماع  ..
فووووواّلِل سوووووبحانه هووووول الوووووذي يعلوووووم األمووووور كلوووووه والطاعووووو  ألمووووور  واجب ،وا؟ووووودل بعووووود ذلوووووك   ميثووووول حاجووووو  
واقعي .واللاقعي  هك نابع هذا املنهج الرابين ..و  يقللن أحد:إذا كان التحرمي لصف  تبت  يف انرم فكيو  

                                                 
ووووا نوَووووَزَل َهْرميَُها،قَوووواَل اَنس  ِمووووَعووووِن اْلَثَاِء،قَوووواَل :َموووواَت اَنس  ِمووووْن َأْصووووَحاِب َرُسوووولِل هللِا  - 778 ْن َأْصووووَحاِب َرُسوووولِل هللِا َوُهووووْم َيْشووووَربُلَن اْاَْمَر،فَوَلمَّ
ِعُموولا ِإَذا َمووا اتوََّقووْلا َوآَمنُوولا لُوولا الصَّوواحِلَاِت ُجنَووا   ِفيَمووا نَ  آَمنُوولا َوَعمِ ى الَّووِذينَ :َفَكْيووَ   َِْصووَحابَِنا الَّووِذيَن َموواُتلا َوُهووْم َيْشووَربُلَوَا ف فَونَوزَلَووحْل }لَووْيَك َعلَوو

 (5350[) 172/ 12ميسس  الرسال  ] 2ط -ي  ابن حبانَوَعِمُللا الصَّاحِلَاِت{ ]املائدة[.صح
َأ َ » ُمنَواِقاي  يُونَواِقى  - -يَ ،فََأَمَر َرُسولُل اّللَِّ َى اْلَقْلِم ِ  َمْنزِِل َأىِب نَْلَحَ ،وََكاَن مَخْوُرُهْم يَوْلَم ِوذ  اْلَفِضوُكْنحُل َساقِ   -ه رضى هللا عن -وَعْن أََنك  

ْعوُخ اْلَقوْلِم قَوْد قُتِوَل قَووْلم  بوَ ْت ِ  ِسوَكِك اْلَمِدينَوِ  فَوَقواَل َرقْوتُوَهوا،َفَجرَ َخَرْجوحُل فَوهَ .قَاَل فَوَقاَل ىِل أَبُل نَْلَحَ  اْخرُْج فََأْهرِقْوَها،فَ « حْل ِإنَّ اْاَْمَر َقْد ُحِرِمَ 
ُ ) لَْيَك َعَلى الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّ  [)  137/ 9املكنوز ] -ِعُملا ( اهليََ   " صوحي  البخوارىَنا   ِفيَما نَ جُ احِلَاِت َوْهَى ِ  بُُطلِوِْم .فَأَنْوَزَل اّللَّ

 ( الفضي  :كراب يتخذ من البسر 5246[)202/ 13ملكنز ]ا -( وصحي  مسلم 2464
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حكمووو  يف تركوووه فووو ة بوووال هرمي.ومووورق األمووور كلوووه إىل  -سوووبحانه  -بوووي  إذن قبووول هرميوووه   فوووال بووود أن ّلِل أ
واستحسووان ا نسووان أو اسووتقباحه لوويك هوول احلكووم يف األموور ومووا  -سووبحانه  -اّلِل.وهووذا مقتضووى أللهيتووه 

والتنفيذ،سووولاء عرفوووحل يووورا  علووو  قووود   يكووولن هووول العلووو .واألقب موووع اّلِل يقتضوووك تلقوووك أحكاموووه ابلقبووولل 
 حكمتها أو علتها أم للحل خافي  ..واّلِل يعلم وأنتم   تعلملن.

 بحانه.لعبلقي  له سلإلهارا  إن العمل بشريع  اّلِل اه أن يقلم ابتداء على العبلقي  ..على الطاع  ّللِ 
بقودر  -ّلِل ا  سالم ..وبعود الطاعو  اولز للعقول البشوري أن يوتلمك حكمو ع  ا ست -فهذا هل ا سالم 

قووول  حكمتوووه أم   يبينها،وسووولاء أقركهوووا العسووولاء بوووني اّللِ  - بوووه أو ووووى عنوووه فيموووا أمووور اّللِ  -موووا يسوووتطيع 
كوم نسوان  إ وا احلستحسان كوريع  اّلِل يف أمور مون األمولر لويك هول ا فاحلكم يف ا -البشري أم   يدركها 

قوول البشووري ر  احلكووم للعمووا إذا تووزم األموور أو النهووك ..فأهول اّلِل.فووإذا أموور اّلِل أو وووى فقوود انتهووى ا؟وودل ولوو
 فكان العبلقي مذن وأين فمع  ذلك أن الناس هم املرجع األخْي يف كرع اّلِل ..فأين مكان األللهي  إ

 لصَّوواحِلاِت ُجنووا   اَوَعِملُوولا  آَمنُوولا لَووْيَك َعلَووى الَّووِذينَ »وبلووا موون هووذا إىل تركيووه اهليوو  وق لوو  هووذا ال كيووه:
ُ ُيُِوُه اْلُمْحِسوِننيَ لا،مُثَّ اتوََّقوْلا َوَأْحَسوْلا َوآَمنُو اتوََّقوِفيما نَِعُملا،ِإذا َما اتوََّقْلا َوآَمُنلا َوَعِمُللا الصَّواحِلاِت.مُثَّ  « ُنلا َواّللَّ

رار ذا النحوول وتكووهوونيوو  علووى ..و  أجوود يف أقوولال املفسوورين مووا تسوو ي  إليووه الوونفك يف صووياغ  العبووارة القرآ
 جوود يف تفسووْييذلك   أتقوولى موورة مووع ا ميووان والعموول الصوواحل،ومرة مووع ا ميووان،ومرة مووع ا حسووان ..كووال

وإن كوان  - توأحسن موا قورأهلذا التكرار يف الطبع  األوىل من هذ  الظالل ما تس ي  إليه نفسك اهلن ..
اّلِل  اء بتلقوك أمورل هل ا تقوا تقاء األو »بن جرير الطثي:اهل ما قاله  -  يبل  من حسك مبل  ا رتيا  

تقووواء   والثالوووة ا ى التصوووديابلقبووولل والتصووودي  والدينلنووو  بوووه والعمل.وا تقووواء الثووواين ا تقووواء ابلثبوووات علووو
 إنووه تلكيوود عوون»لضووع هوول:..وكووان الووذي ذكرتووه يف الطبعوو  األوىل يف هووذا امل« اب حسووان والتقوورب ابلنلافوول
 نري  التفصيل بعد ا مجال.

رة مووع  الثانيوو ،وم ميووان يفتقوولى وا ميووان والعموول الصوواحل يف األوىل.مث جعوول التقوولى موورة مووع افقوود أمجوول ال
 مقصولق هنوا لالتكواء علوى هوذا املع .و بوراز .ذلوك التلكيود.يف الثالثو   -لصواحل وهل العمل ا -ا حسان 

ملرهفو  ا احلساسوي  .تلوكذلوك القوانلن الثابوحل يف تقودير األعموال  وا يصواحبها مون كوعلر ابنب.فوالتقلى .
لوووذي هووول العمل الصووواحل لاهيوووه،وابرقابووو  اّلِل،وا تصوووال بوووه يف كووول حلظووو .وا ميان ابّلِل والتصووودي   وامووور  ون

اط ..هووووذ  هووووك منوووو عووووث عنهوووواالظوووواهرة للعقيوووودة املسووووتكن .وال اب  بووووني العقيوووودة الباننوووو  والعموووول امل ال مجووو 
 «.بياناج إىل التلكيد والتكرار والاحلكم،  الظلاهر واألككال ..وهذ  القاعدة هت

 . املستعانخر ..واّللِ آوأان،اللحظ    أجد يف هذا القلل ما يري  أيضا ..ولكنه   يفت  علِك بشكء 
 بمي ا حكاا الماملقة با حراا والصيد والك ار  100 - 94الدرس الثالث:

 تلوه،وعن حكمو كفوارة قلو  ا حرام،و مث ميضك السيا  يف جمال التحرمي والتحليل،يتحدّ عن الصيد يف حا
 .الع السلرة .ا يف مطاّلِل يف هرمي البيحل واألكهر احلرم واهلدي والقالئد،اليت وى عن املساس ّب
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لطيوه ي يورج  فيوه ايوزان الوذمث حتم هذ  الفقرة بلضوع ميوزان القويم للونفك املسولم  وللمجتموع املسولم ..امل
ُلَلنَّكُ اي أَيوُ  »وإن قل،على الكثْي اابية: ِديُكْم َورِمواُحُكْم َن الصَّوْيِد تَنالُوُه أَيْوِمو ِبَشوْكء  ُم اّللَُّ َها الَِّذيَن آَمُنلا لَيَوبوْ

ُ َمووْن َحافُووُه اِبْلَغْيووِه َفَمووِن اْعتَوودى بَوْعووَد ذلِووكَ  َمنُوولا   تَوْقتُولُوولا الصَّووْيَد آيم .اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن َعووذاب  أَلِوو  فَولَووهُ لِوويَوْعَلَم اّللَّ
وودا  َفَجووزاء  ِمثْوولُ وَ  ْدل  ِمووْنُكْم َهووْداي  ابلِووَ  َعِم،َُيُْكُم بِووِه َذوا َعووَل ِمووَن الوونوَّ مووا قَوتَوو أَنْوووُتْم ُحوورُم  َوَمووْن قَوتَولَووُه ِمووْنُكْم ُمتَوَعمِِ

وووا  رِِ ،َعَفوووا اّللَُّ َل أَمْ ابلَِيُذوَ  وَ اْلَكْعبَوووِ ،أَْو َكفَّوووارَة  نَعووواُم َمسووواِكنَي،أَْو َعوووْدُل ذلِوووَك ِصوووياما ، َلَ ،َوَمْن عووواَق َسوووَعمَّ
.أُِحلَّ َلكُ  ُ َعزِيز  ُذو انِْتقام  ُ ِمْنُه َواّللَّ َتِقُم اّللَّ َولِلسَّويَّارَِة،َوُحِرَِم َعلَوْيُكْم َصوْيُد  َونَعاُمُه َمتاعوا  َلُكومْ  ُد اْلَبْحرِ ْم َصيْ فَويَونوْ
َ الَّوِذي إِلَْيوِه هُْ  راَم،ِقياموا  لِلنَّاِس،َوالشَّوْهَر احْلَوراَم اْلَكْعبَوَ  اْلبَوْيوحَل احلَْ  َعَل اّللَُّ وَن.جَ َشورُ اْلَثِِ ما ُقْمُتْم ُحرُما ،َواتوَُّقلا اّللَّ

َ يَوْعلَووووووُم مووووووا  وووووويف َواهْلَووووووْدَي َواْلَقالئِووووووَد.ذِلَك لِتَوْعَلُموووووولا أَنَّ اّللَّ  ِبُكوووووولِِ َكووووووْكء   اأْلَْرِم،َوأَنَّ اّللََّ يف ماواِت َومووووووا  السَّ
َ َغُفوول َعِليم .اْعَلُموولا أَنَّ  َ َكووِديُد اْلِعقوواِب َوأَنَّ اّللَّ ُ يَوْعلَووُم مووا تُوْبووُدوَن  لرَُّسوولِل ِإ َّ الْووَبالغُ ام .مووا َعلَووى ر  َرِحي اّللَّ َواّللَّ

َ ايثْووورَُة ااَْ بَووَك كَ َومووا َتْكُتُملَن.قُووْل:  َيْسووَتِلي اْاَِبيووُة َوالطَّيِِووُه َولَووْل أَْعجَ  اأْلَْلبوواِب َلَعلَُّكووْم  أُوِ  ِبيِة،فَوواتوَُّقلا اّللَّ
 « ..تُوْفِلُحلنَ 

يَمووُ  ُقلِق،أُِحلَّووحْل َلُكووْم ّبَِ فُوولا اِبْلعُ نُوولا أَوْ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آمَ  »لقوود قووال تعوواىل للووذين آمنوولا يف أول هووذ  السوولرة:
َ َُيُْكوُم موا يُرِيودُ رُم  ِإنَّ اُتْم ُحوواأْلَْنعواِم ِإ َّ موا يُوْتلوى َعَلْيُكْم،َغوْْيَ حمُِلِِوك الصَّوْيِد َوأَنْوو .اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   هُِلُوولا ّللَّ

وووووْهَر احْلَوووووراَم َوَ  اهْلَوووووْدَي َوَ  اْلَقال ووووونَي ئِوووووَد وَ َكوووووعائَِر اّللَِّ َوَ  الشَّ تَوغُووووواَ  آمِِ ِوووووْم ْلبَوْيوووووحَل احْلَوووووراَم يَوبوْ لَن َفْضوووووال  ِموووووْن َرّبِِ
 ..«.ا َورِْضلاان .َوِإذا َحَلْلُتْم فَاْصطاُقو 

هلوووودي ارام أو وكووووان هووووذا النهووووك عوووون إحووووالل الصوووويد وهووووم حوووورم وعوووون إحووووالل كووووعائر اّلِل،أو الشووووهر احلوووو
يبووني   مث ..فوواهلنيلحقووه ا والقالئوود،أو قاصوودي البيووحل احلوورام،  يرتووه عقلبوو  يف الوودنيا علووى املخال ،إ ووا

دق ابنتقوام نوارم ويهوهوذ  اويعلون العفول عموا سول  مون إحوالل « ليوذو  وابل أمور »العقلب  وهك الكفوارة 
 اّلِل  ن يعلق بعد هذا البيان.

..مث حوثهم أووم « اِذيَن آَمنُول َهوا الَّواي أَيوُ »وتبدأ هذ  الفقرة كما تبدأ كل فقرات هذا القطاع ابلنداء املألل :
يَن آَمنُوولا ذِ يُوَهووا الَّوواي أَ »ن:مقوودملن علووى امتحووان موون اّلِل وابووتالء يف أموور الصوويد الووذي ووولا عنووه وهووم حمرموول 

ُ ِبَشْكء  ِمَن الصَّْيِد تَنالُُه أَْيِديُكْم  ُلَلنَُّكُم اّللَّ ُ َمْن َحافُُه ابِ ْم،لِيَوْعلَ رِماُحكُ وَ لَيَوبوْ ْلَغْيِه،َفَمِن اْعتَودى بَوْعوَد ذلِوَك َم اّللَّ
ال بووو الوووه رمووواحهموتنمووون قريه، ..إنوووه صووويد سهل،يسووولقه اّلِل إليهم.صووويد تنالوووه أيوووديهم« فَولَوووُه َعوووذاب  أَلِووويم  

  ..إنووه موون قريووه مشووق .ولقد حكووك أن اّلِل سووا  هلووم هووذا الصوويد حووَّت لكووان يطوول  خبيووامهم ومنووازهلم
الصووملق  موون قبوول عوون ..إنووه ذات ا غووراء الووذي عجووزت بنوول إسوورائيل ا بووتالء ا غووراء الووذي يكوولن فيووه 

يوه موا للراحو  والصوالة   يشوتغللن فن اعول اّلِل هلوم يل أ -ليوه الِسوالم ع -له،حني أحللا على نبيهم ملسوى 
 بشكء من ك لن املعاش.فجعل هلم السبحل.

مث سووا  إلوويهم صوويد البحوور ايوو هم قاصوودا الشووانئ متعرضووا ألنظووارهم يف يوولم السووبحل.فإذا   يكوون السووبحل 
 -يف جبلووو  اليهووولق املعروفووو   -اختفى،كوووأن السووومك يف املووواء.فلم يطيقووولا اللفووواء بعهووولقهم موووع اّلِل وراحووولا 
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تووواللن علوووى اّلِل فيحِلنووولن علوووى السووومك يووولم السوووبحل و  يصووويدونه حوووَّت إذا كوووان الصوووبا  التوووا  عووواقوا ُي
ألن يولاجههم ويفضوحهم بوه  - -رسولله  -سوبحانه  -فأمسكل  مون التحليطو   وذلوك الوذي وجوه اّلِل 

ْذ يَوْعوُدوَن يف السَّوْبحِل ِإْذ َشْتِويِهْم ِحيتواُوُْم يوَوْلَم َوْس َوْلُهْم َعِن اْلَقْريَِ  الَّويِت كانَوحْل حاِضورََة اْلَبْحوِر،إِ »يف قلله تعاىل:
ُللُهْم ِ ا كانُلا يَوْفُسُقلنَ  بعينوه ابتلوى بوه  ا بوتالء ..هوذا « َسْبِتِهْم ُكرَّعا ،َويَوْلَم   َيْسِبُتلَن   َشْتِيِهْم.َكذِلَك نَوبوْ

قووووولل اّلِل سوووووبحانه يف هوووووذ  اّلِل األمووووو  املسووووولم ،فنجححل حيوووووة أخفقوووووحل يهووووولق ..وكوووووان هوووووذا مصووووودا  
َهْلَن َعوِن اْلُمْنَكوِر َوتُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ »األم : ُتْم َخْْيَ أُمَّ   أُْخرَِجحْل لِلنَّاِس َشُْمُروَن اِبْلَمْعُروِ  َوتَونوْ .َولَوْل آَموَن أَْهوُل ُكنوْ

ُهُم اْلُمْيِمُنلَن َوَأْكثَورُُهُم اْلفاِسقُ   « ..لنَ اْلِكتاِب َلكاَن َخْْيا  هَلُْم.ِمنوْ
ن   يف األرم مو ااالفوولقد ْنححل هوذ  األمو  يف مولانن كثوْية حيوة أخفو  بنول إسورائيل.ومن مث نوزع اّللِ 

  يتمثول  ن مونهج اّللِ لهوا.إذ أبب إسرائيل وائتمن عليها هذ  األم .ومكن هلا يف األرم ما   ميكن ألم  قب
حل ك يوولم أن كانوولم  ..ذلوو خالفوو  األموو  املسوواووثال كووامال يف نظووام واقعووك ُيكووم احلياة.كلهووا كمووا اثوول يف

 تعلم أووووا هوووكالبشووور.و  مسووولم .يلم أن كانوووحل تعلوووم أن ا سوووالم هووول أن يتمثووول قيووون اّلِل وكوووريعته يف حيووواة
 مانو   ،وتقولم عليوهنهج اّللِ موامليان  علوى هوذ  األمانو  الضوخم  وأووا هوك اللصوي  علوى البشوري  لتقويم فيهوا 

 اّلِل.
ألموو  تازهتووا هووذ  االوويت اج تبووار ابلصوويد السووهل يف أينوواء فوو ة ا حوورام أحوود ا ختبوواراتولقوود كووان هووذا ا خ

عايتوووووه ر ألمووووو   ثوووول هوووووذ  ا ختبوووووارات مووووون مظووووواهر اب بيووووو  هوووووذ   -سوووووبحانه  -بنجا .وكانووووحل عنايووووو  اّلِل 
ُ َمووووْعَلَم الِوووويوَ :»ا بووووتالء واصووووطفائه.ولقد كشوووو  اّلِل للووووذين آمنوووولا يف هووووذا احلوووواقّ عوووون حكموووو   افُووووُه ْن حَ ّللَّ

يقولم عليهوا  الصلب  الويت م.القاعدة..إن راف  اّلِل ابلغيه هك قاعدة هذ  العقيدة يف ضمْي املسل« اِبْلَغْيهِ 
 لقلمي ..ابناء العقيدة،وبناء السلل ،وتناط ّبا أمان  ااالف  يف األرم  نهج اّلِل 

لولّبم م غيوه،ولكن قلنسب  هلو..إنه تعاىل ابإن الناس   يرون اّلِل ولكنهم ادونه يف نفلسهم حني ييمنلن 
وا سووتغناء  -ه ورافتووه ان ابّلِل ابلغيووحقيقوو  ا ميوو -تعرفووه ابلغيووه وختافووه.إن اسووتقرار هووذ  احلقيقوو  اهلائلوو  

قي املويمن ليوي  الشوهاقة حوَّت -بول يورج   -عن ر ي  احلك واملشاهدة والشوعلر ّبوذا الغيوه كوعلرا يولازي 
قلو  ضوخم  حول يعوث عون نهوذا الن .وهل   ير اّلِل ..إن استقرار هذ  احلقيق  علوىكهاقة: ن   إله إ  اّللِ 

ى نوووه الفطوووري علووويف تكلي يف ارتقووواء الكوووائن البشوووري،وانطال  ناقاتوووه الفطري ،واسوووتخدام أجهزتوووه املركووولزة
سوتلى الوذي ملاب -هيم  اليت   تعور  الغيوه عن عا  الب - رتقاء ا قدار هذا  -اللجه األكمل وابتعاق  

ائووووورة قنغوووووال  روحوووووه عووووون ر يووووو  موووووا وراء احلك،وانكمووووواش إحساسوووووه يف ابينموووووا يعوووووث  -هتيوووووأ لوووووه ا نسوووووان 
ين يف احلووووك ي احليوووولاانسوووولس،عن تعطوووول أجهووووزة ا لتقوووواط وا تصووووال الراقيوووو  فيووووه وانتكاسووووه إىل املسووووتل 

حلكمو  كوك لا عون هوذ  اآمنوويكشو  للوذين  ا بوتالء ومن مث اعلهوا اّلِل سوبحانه حكمو  هلوذا «  املاقي»
 هتشد نفلسهم لتحقيقها ..
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لووى موووا يعلموووه نووواس ع  ُياسوووه ال -سووبحانه  -واّلِل سووبحانه يعلوووم علمووا لووودنِياِ مووون حافووه ابلغيه.ولكنوووه 
 علم وقلع .. -سبحانه  -عنهم علما.لدنيا.إ ا ُياسبهم على ما يقع منهم فيعلمه اّلِل 

وحووذر موون كموو  تعرضووه له،،وعوور  حء  بووتال..فقوود أخووث اب« ُه َعووذاب  أَلِوويم  َفَمووِن اْعتَوودى بَوْعووَد ذلِووَك فَولَوو »
 اللقلع فيه وبذلحل له كل أسباب النجا  فيه ..

زاء أللووويم جوووزاء حقوووا وعووود  وقووود اختوووار بنفسوووه هوووذا ا؟ووواكوووان العوووذاب   -بعووود ذلوووك  -فوووإذا هووول اعتووودى 
 واستحقه فعال.

يَن آَمنُوولا   يُوَهووا الَّوذِ اي أَ »ى:هووك رتلموا ابلتهديوود مورة أخور بعود هوذا اووكء تفصويل كفووارة املخالفو  مبودوءا ابلن
وو َُيُْكووُم بِوِه َذوا َعووْدل  ِمووْنُكْم   موا قَوتَووَل ِمووَن الونوََّعمِ َجوزاء  ِمثْوولُ دا  فَ تَوْقتُولُولا الصَّووْيَد َوأَنْووُتْم ُحوورُم .َوَمْن قَوتَولَوُه ِمووْنُكْم ُمتَوَعمِِ

ووووووا  وَ  َوابَل أَْمرِِ .َعَفوووووواياما ،لَِيذُ ذلِووووووَك ِصوووووو  نَعوووووواُم َمسوووووواِكنَي،أَْو َعووووووْدلُ َهووووووْداي  ابلِووووووَ  اْلَكْعبَووووووِ ،أَْو َكفَّووووووارَة   ُ َعمَّ اّللَّ
ُ َعزِيز  ُذو انْ  ُ ِمْنُه،َواّللَّ َتِقُم اّللَّ  .. «ِتقام  َسَلَ ،َوَمْن عاَق فَويَونوْ

لقتول ..فوإذا كوان ا   كفوارةو إن النهك ينصه على قتل انرم للصيد عمدا.فأما إذا قتله خطوأ فوال إمث عليوه 
أو  زئ فيهوا نعجو موثال عو عمدا فكفارته أن يذب  ّبيم  من األنعام من مسوتلى الصويد الوذي قتله.فالغزالو 

موا اوزئ فيوه   وأمثاهلقو.واألرنوه والعنزة.واأليِل عزئ فيه بقرة.والنعام  والزراف  وما إليها عزئ فيها بدنو  .
 ه ما يلازي قيمته ..أرنه.وما   مقابل له من البهيم  ازئ عن

حل هووداي حووَّت يموو  أنلقووويتوولىل احلكووم يف هووذ  الكفووارة اينووان موون املسوولمني ذوا عوودل.فإذا حكمووا بووذب  ّب
ارة نعوووام كموووا بكفوووُيتبلووو  الكعب ،توووذب  هنوووا  وتطعوووم للمسووواكني.أما إذا   تلجووود ّبيمووو  فللحكموووني أن 

ام موووا لكفوووارة صووواا   اووود صووواحه مسووواكني  وووا يسووواوي مثووون البهيمووو  أو مثووون الصووويد )خوووال  فقهك(.فوووإذ
م هوووذا الوووثمن ين يطعمهووويعووواقل هوووذ  الكفارة.مقووودرا مثووون الصووويد أو البهيمووو ،وجمزأ علوووى عووودق املسووواكني الوووذ

.ولكنوه ال  فقهكوصيام يلم مقابل إنعام كل مسكني ..أما كوم يبلو  مثون إنعوام مسوكني فهول ملضوع خو
 يتبع األمكن  واألزمن  واألحلال.

 « ..لَِيُذوَ  َوابَل أَْمرِ ِ » على حكم  هذ  الكفارة:وينا السيا  القرآين
:لووذلك يعقوووه دا كبْياففووك الكفووارة معوو  العقلبوو ،ألن الووذنه هنووا روول  رموو  يشوودق فيهووا ا سووالم تشوودي

ُ عَ »عليهووا ابلعفوول عمووا سوول  والتهديوود ابنتقووام اّلِل  وون   يكوو : ووا َسووَعَفووا اّللَّ ووَتِقُم اّللَُّ عووَلَ ،َوَمْن مَّ  اَق فَويَونوْ
ُ َعزِيوووز  ُذو انِْتقوووام   ،الذي أراق اّلِل لوووه يووول هوووذا الصووويدتوووه علوووى نفوووإذا اعتوووز قاتووول الصووويد بقلتوووه وقدر «.ِمْنوووُه،َواّللَّ

البحور  لث.فأموا صويدأن صويد اكواألمان يف مثاب  األمان،فاّلِل هل العزيز القلي القاقر علوى ا نتقوام  ذلوك 
 « ..يَّارَةِ ُكْم َولِلسَّ تاعا  لَ َصْيُد اْلَبْحِر َونَعاُمُه مَ  أُِحلَّ َلُكمْ »فهل حالل يف احلل وا حرام:

بحوووور ل صوووويد الفحيوووولان البحوووور حووووالل صوووويد  وحووووالل أكلووووه للمحوووورم ولغووووْي انوووورم سوووولاء ..وملووووا ذكوووور حوووو
 « ..ما  ْمُتْم ُحرُ  ما قُ َوُحِرَِم َعَلْيُكْم َصْيُد اْلَثِِ »ونعامه،عاق فذكر حرم  صيد الث للمحرم:
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ذا صواق  غوْي رم لوه إه ا مجاع هل حرم  صويد الوث للمحورم.ولكن هنوا  خوال  حولل تنواول انووالذي علي
أم النهوووك اق عووواقة.انرم.كموووا أن هنوووا  خالفوووا حووولل املعوووِ  ابلصووويد.وهل هووول خووواص ابحليووولان الوووذي يصووو

 كامل لكل حيلان،ولل   يكن  ا يصاق و ا   يطل  عليه لفج الصيد.
سواب ىل اّلِل واحلإابحلشور  التحرمي ابستجاك  مشواعر التقولى يف الضومْي والتوذكْي وحتم هذا التحليل وهذا

 ماتف..وبعد.ففيم هذ  احلر « َواتوَُّقلا اّللََّ الَِّذي إِلَْيِه ُهَْشُرونَ :»
م يف وسوو  ر احلرام،تقوودم،واألكووهإوووا منطقوو  األمووان يقيمهووا اّلِل للبشوور يف زمحوو  الصووراع ..إوووا الكعبوو  احلرا

ن مجيوووع ني األحيووواء موووبووواحليووواة  كووو  املسوووتعرة بوووني املتخاصووومني واملتحووواربني واملتصوووارعني واملتوووزامحني علوووىاملعر 
اال ،وُيوول  نينوو  حموولاألنوولاع واألجنوواس ..بووني الرغائووه واملطووامع والشووهلات والضوورورات ..فتحوول الطمأ

يف واقعهووا  البشووري  السووالم حموول ااصووام،وتر  أجنحوو  موون احلووه وا خوواء واألموون والسووالم.وتدرب الوونفك
شوواعر وهووذ  املعوواين فووال تبقووى جموورق كلمووات جمنحوو  علووى هووذ  امل -ملثوول والنظوورايت ا  يف عووا   -العملووك 

ُ اْلَكْعبَوووووَ  ا»:ور ى حاملووووو ،تعز علوووووى التحقيووووو  يف واقوووووع احليووووواة وووووهْ احْلَراَم،قِ  ْلبَوْيوووووحلَ َجَعوووووَل اّللَّ َر ياموووووا  لِلنَّاِس،َوالشَّ
َ يوَ احْلَراَم،َواهْلَوووْدَي وَ  ووومْعلَوووُم مووواْلَقالئِوووَد.ذِلَك لِتَوْعَلُمووولا أَنَّ اّللَّ َ ِبُكووولِِ َكوووْكء  اواِت َوموووا يف اأْلَْرِم وَ ا يف السَّ أَنَّ اّللَّ

َ َغُفوول  َ َكووِديُد اْلِعقوواِب،َوأَنَّ اّللَّ ُ يَوعْ  لرَُّسوولِل ِإ َّ الْووَبالغُ ام ،مووا َعلَووى ر  َرِحيَعِليم .اْعَلُموولا أَنَّ اّللَّ لَووُم مووا تُوْبووُدوَن َواّللَّ
 « ..َوما َتْكُتُملنَ 

ة حلوورام.ويف فوو  ا البيووحل يفلقوود جعوول اّلِل هووذ  احلرمووات تشوومل ا نسووان والطووْي واحليوولان واحلشوورات ابألموون 
لقتوول ا اوولز فيهووا  عوو  الوويت ا حوورام ابلنسووب  للمحوورم حووَّت وهوول   يبلوو  احلرم.كمووا جعوول األكووهر احلوورم األرب

حوووَّت يف  -ب لووولب العووور قة وذو احلجووو  وانووورم مث رجوووه ..ولقووود ألقوووى اّلِل يف و  القتوووال وهوووك ذو القعووود
تلقعووولن فيهوووا كوووهر.فكانلا   يروعووولن فيهوووا نفسوووا،و  يطلبووولن فيهوووا قموووا،و  يحرمووو  هوووذ  األ -جووواهليتهم 

  والضووورب يف ا للسوووياحأثرا،حوووَّت كوووان الرجووول يلقوووى قاتووول أبيوووه وابنوووه وأخيوووه فوووال ييذيوووه،فكانحل جموووا  آمنووو
بووو  أمووون أن تكووولن مثا -حلووورام بيوووحل اّلِل ا -وابتغووواء الووورز  ..جعلهوووا اّلِل كوووذلك ألنوووه أراق للكعبووو  األرم 

زمووووان  موووون يف الأوسووووالم.تقيم النوووواس وتقوووويهم ااوووول  والفزع.كووووذلك جعوووول األكووووهر احلوووورم لتكوووولن منطقوووو  
 -ي دلهوووفجعلووه حقووا لكالكعبوو  منطقوو  أموون يف املكووان.مث موود روا  األموون خووارج منطقوو  الزمووان واملكان،

 كما جعلووه ملوونيبلوو  الكعبوو  يف احلووج والعموورة فووال ميسووه أحوود يف الطريوو  بسوولء.الووذي يطلوو  ل -وهوول الوونعم 
 يتقلد من كجر احلرم،معلنا احتماء  ابلبيحل العتي .

لقووود جعووول اّلِل هوووذ  احلرمووووات منوووذ بنووواء هوووذا البيووووحل علوووى أيووودي إبوووراهيم وإ اعيوووول وجعلوووه مثابووو  للنوووواس 
ّلِل به على املشركني أنفسهم إذ كان بيحل اّلِل بينهم مثاب  هلم وأمنا،والناس مون حولهلم وأمنا،حَّت لقد امل ا

  يشكرون اّلِل و  يفرقونه ابلعبواقة يف بيوحل التلحيود  -بعد ذلك  -يتخطفلن،وهم فيه وبه آمنلن،مث هم 
كى اّلِل إذ يووودعلهم إىل التلحيووود:إن نتبوووع اهلووودى معوووك نتخطووو  مووون أرضووونا.فح - -ويقللووولن للرسووولل 
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َوقاُللا:ِإْن نَوتَِّبِع اهْلُدى َمَعوَك نُوَتَخطَّوْ  ِموْن أَْرِضونا.أََوَ ْ ُ َكِِوْن هَلُوْم »قلهلم هذا وجبههم  قيق  األمن واملخاف :
ف َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يَوْعَلُملنَ   «.َحَرما  آِمنا  ُاْب إِلَْيِه مَثَراُت ُكلِِ َكْكء  رِْزقا  ِمْن َلُدانَّ

،قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل هللِا و  ُ يوَووْلَم يف الصووحيحني َعووِن ابْووِن َعبَّاس  ووَ :ِإنَّ َهووَذا اْلبَولَووَد َحرَام ،َحرََّمووُه اّللَّ ،يوَووْلَم فَوووْتِ  َمكَّ
ُ ِإىَل يوَووْلِم اْلِقَياَموووِ ،َما أُِحوولَّ أَلَحوود  ِفيوووِه الْ  وووُل َخلَووَ  السَّووَماَواِت َواأَلْرَم،فَوُهوووَل َحرَام ،َحرََّمووُه اّللَّ َقْتووُل َغووْْيِي،َو َ ُيَِ

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ أَلَحود  بَوْعووِدي ِفيوِه َحووَّتَّ تَوُقوولَم السَّواَعُ ،َوَما أُِحوولَّ ِ  ِفيوِه ِإ َّ َسوواَع   ِمووَن النوََّهواِر،فَوُهَل َحوورَام  َحرََّمو ُه اّللَّ
ووووووواَعُ ،َو َ يُوْعَضوووووووُد َكووووووولُْكُه،َو َ ُحْتَولَوووووووى َخوووووووال ُ  ،َو َ يُونَوفَّوووووووُر َصوووووووْيُدُ ،َو َ تُوْلوووووووتَوَقُ  لَُقطَتُوووووووُه ِإ َّ ِإىَل أَْن تَوُقووووووولَم السَّ

،قَاَل:فَوَقوووواَل اْلَعبَّاُس:وََكوووواَن ِمووووْن أَْهووووِل اْلبَوَلِد،قَووووْد َعلِووووَم الَّووووِذي  َ بُوووودَّ هَلُووووْم ِمْنووووُه،ِإ َّ اِ مِتذْ  ِخووووَر اَي َرُسوووولَل ِلُمَعرِِ  
 .779:ِإ َّ اِ مِتْذِخرَ لُقُبلِر َواْلبُوُيلِت،قَاَل:فَوَقاَل َرُسلُل هللِا هللِا،فَِإنَُّه َ  بُدَّ هَلُْم ِمْنُه،فَِإنَُّه لِ 

و  يستثن من األحياء  ا الز قتله يف احلرم وللمحرم إ  الغوراب واحلودأة والعقورب والفوأرة والكلوه العقولر 
َهوووووووا  -حلووووووودية َعاِئَشوووووووَ   يُوْقوووووووتَوْلَن ِ  احْلَوووووووَرِم  مَخْوووووووك  فَوَلاِسووووووو ُ » قَووووووواَل  - -َعوووووووِن النَّوووووووِبِِ  -رضوووووووى هللا َعنوْ

،َواْلُغرَاُب،َواْلَكْلُه اْلَعُقلُر   780«اْلَفْأرَُة،َواْلَعْقَرُب،َواحْلَُدايَّ
بَِقْتوووووووووووووووووووووووووووووِل مَخْوووووووووووووووووووووووووووووِك فَوَلاِسوووووووووووووووووووووووووووووَ  يف احْلِووووووووووووووووووووووووووووولِِ وَعوووووووووووووووووووووووووووووْن َعاِئَشوووووووووووووووووووووووووووووَ ،قَاَلحْل:أََمَر َرُسووووووووووووووووووووووووووووولُل هللِا 

 781اْلَكْلُه اْلَعُقلُر.َواحْلََرِم:احلَِْدأَُة،َواْلُغرَاُب،َواْلَفْأرَُة،َواْلَعْقَرُب،وَ 
َعْن َزْيِد ْبِن ُجبَوْْي  قَواَل َسوَأَل َرُجول  ابْوَن ُعَموَر َموا يَوْقتُوُل الرَُّجوُل ِموَن الودََّوابِِ َوُهوَل حُمْورِم  قَواَل ويف صحي  مسلم 

يَوْتِ  ِإْحووَدى ِنْسووَلِة النَّووِبِِ  َواْلَفووارَِة َواْلَعْقووَرِب َواحْلُووَدايَّ َواْلغُوورَاِب  أَنَّووُه َكوواَن َذُْمووُر بَِقْتووِل اْلَكْلووِه اْلَعُقوولرِ  --َحوودَّ
 .782َواحْلَيَِّ . قَاَل َوِ  الصَّالَِة أَْيض ا.

رضوى هللا عنوه َموا ِعْنوَداَن ِكتَواب  نَوْقوَرُ ُ   -كذلك حرمحل املدين  َعْن ِإبْوورَاِهيَم التوَّْيِموىِِ َعوْن أَبِيوِه قَواَل قَواَل َعلِوى  
، َهوا َغْْيَ َهِذِ  الصَِّحيَفِ  .قَاَل فََأْخَرَجَها فَِإَذا ِفيَها َأْكوَياُء ِموَن ا؟ِْرَاَحواِت َوَأْسوَناِن اِ بِوِل .قَواَل َوِفيِإ َّ ِكَتاُب اّللَِّ

،فَوَعَلْيوِه َلْعنَوُ  اّللَِّ  ،أَْو آَوى حُمِْدت  َّ ِفيَهوا َحوَدت   َواْلَمالَِئَكوِ  َوالنَّواِس اْلَمِديَنُ  َحَرم  َما َبنْيَ َعوْْي  ِإىَل يوَوْلر ،َفَمْن َأْحوَد
،َوَمْن َواىَل قَوْلم وا بِغَوْْيِ ِإْذِن َمَلالِيِه،فَوعَ  َلْيوِه َلْعنَوُ  اّللَِّ َواْلَمالَِئَكوِ  َأمْجَِعنَي،َ  يُوْقَبُل ِمْنُه يَوْلَم اْلِقَياَمِ  َصْر   َو َ َعْدل 

،َوِذمَّووُ  اْلُمْسووِلِمنَي َواِحَدة ،َيْسووَعى ِّبَووا أَْقاَنُهووْم َفَمووْن َوالنَّوواِس َأمْجَعِوونَي، َ يُوْقبَووُل ِمْنووُه يوَووْلَم اْلِقَياَموو ِ  َصووْر   َو َ َعْدل 
 .783 َصْر   َوَ  َعْدل  َأْخَفَر ُمْسِلم ا فَوَعَلْيِه َلْعَنُ  اّللَِّ َواْلَمالَِئَكِ  َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي،َ  يُوْقَبُل ِمْنُه يَوْلَم اْلِقَياَم ِ 

                                                 
 ( بنحل 1353(،ومسلم )3189( و )1834( و )1587( وأخرجه البخاري )2353[)682/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 779
( العقلر:كوول سووبع اوور  ويقتوول  2920[)455/ 7املكنووز ] -( وصووحي  مسوولم3314[)468/ 11املكنووز ] -  البخووارىصووحي - 780

 ويف س
 ( صحي 5632[) 448/ 12ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 781
 وقد ذكر  رتصرا  ( 2928[) 463/ 7املكنز ] -صحي  مسلم - 782

 حنلها.د والنمر و بني  املبالغ ،واملراق به :كل سبع عاقر كالكله،واألسالَعُقلر :العضلم،فعلل  ع  فاعل،وهل من أ
 نقخ العهدأخفر:-(  6755[)252/ 22املكنز ] -صحي  البخارى - 783
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وووِه َعْبوووِد اّللَِّ بْوووِن َزيْوووِد بْوووِن َعاِصوووم  أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ ويف الصوووحي  َعووو  ِإنَّ » قَووواَل  --ْن َعبَّووواِق بْوووِن َاِووويم  َعوووْن َعمِِ
وَ  َوِإىنِِ قَ  اِعَها َوُمودَِِها َعوْلُت ِ  َصوِإبْورَاِهيَم َحرََّم َمكََّ  َوَقَعا أَلْهِلَها َوِإىنِِ َحرَّْمحُل اْلَمِديَنَ  َكَما َحورََّم ِإبْوورَاِهيُم َمكَّ

 .784«ِ ِثْوَلْى َما َقَعا بِِه ِإبْورَاِهيُم أَلْهِل َمكََّ  
احليوووولان  لووووذي يشووووملوبعوووود،فإوا ليسووووحل منطقوووو  األمووووان يف الزمووووان واملكووووان وحوووود ا.وليك روا  األموووون ا
  اموك األنوراطرع امل  وا نسان وحد ا ..إ وا هوك كوذلك منطقو  األموان يف الضومْي البشوري ..ذلوك املصو

ملكوووووان نووووه علووووى ايف أغوووولار الوووونفك البشووووري  ..هووووذا املصووووطرع الووووذي يثووووولر ويفوووولر فيطغووووى بشوووولاله وبدخا
 والزمان،وعلى ا نسان واحليلان  ..

 -و وا ْي واحليلان.إىل الطو إوا منطق  السالم والسماح  يف ذلك املصطرع،حَّت ليتحورج انورم أن ميود يود  
  ..إووا  الونفك اهلمنوما هنا يف املثاب  اهلمنو .يف الفو ة اهلمنو .يفل لإلنسان.ولكنهح -يف غْي هذ  املنطق  

ملووا اللتعاموول مووع  ى وتتهيووأمنطقوو  املرانوو  والتوودريه للوونفك البشووري  لتصووفل وتوور  وتوور  فتتصوول ابملووا األعلوو
 األعلى ..

لنواس يف هوذا لا اّلِل جعلهو مان،اليتأ  ما أحلج البشري  املفِزع  اللجل ،املتطاحن  املتصارع  ..إىل منطق  األ
َ يَوعْ »الوودين،وبينها للنوواس يف هووذا القوورآن   َ ِت َومووا يف اأْلَْرِم،َوأَ  السَّووماوايف لَووُم مووا ذلِووَك لِتَوْعَلُموولا أَنَّ اّللَّ نَّ اّللَّ

قيم هوذ    الشوريع ،وي يشورع هوذ..تعقيه عجيه يف هذا امللضع ولكنه مفهولم  إن اّللِ « ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  
مووولا أنوووه علووويم ..ليعل بكووول كوووكء ابووو ،ليعلم النووواس أن اّلِل يعلوووم موووا يف السوووماوات وموووا يف األرم وأن اّللِ املث

الطبووووائع  ه لتلبيوووو يعلووووم نبووووائع البشوووور وحاجوووواهتم ومكنوووولانت نفلسووووهم وهتووووا  أرواحهم.وأنووووه يقوووورر كوووورائع
عته وتوووذوقحل يف كووري واحلاجات،وا سووتجاب  لاكوولا  واملكنوولانت ..فووإذا أحسوووحل قلوولب النوواس رمحوو  اّللِ 

 بكوول األرم وأن اّللِ سووماوات و مجووال هووذا التطوواب  بينهووا وبووني فطوورهتم العميقوو  علموولا أن اّلِل يعلووم مووا يف ال
 ككء عليم.

 لبيتووه حلاجوواتتيعووا ويف إن هووذا الوودين عجيووه يف تلافيووه الكاموول مووع ضوورورات الفطوورة البشووري  وأكوولاقها مج
صووودر هلوووذا  ني ينشووور   تصوووميمها وتكلينوووه يطووواب  تكلينهوووا.وحاحليووواة البشوووري  مجيعوووا ..إن تصوووميمه يطووواب

 ذا   الدين فإنه اد فيه من ا؟مال والتجاوب واألنك والراح  ما   يعرفه إ  من
غفورة نمواع يف املاب موع ا وينتهك احلدية عن احلالل واحلرام يف احلل وا حرام ابلتحذير صراح  من العقو

َ َغفُ اْعَلُملا أَنَّ اّللََّ »والرمح :  « ..يم  لر  َرحِ  َكِديُد اْلِعقاِب،َوأَنَّ اّللَّ
ُ يَوْعلَوُم موا  َّ الْوَبالُسولِل إِ موا َعلَوى الرَّ »:ومع التحذير إُياء وإلقاء للتبعو  علوى املخوال  الوذي   يثولب ُغ،َواّللَّ

 « ..تُوْبُدوَن َوما َتْكُتُملنَ 
 بية.يه ويشيل اافيه الط لم وُيكم.ميزان يرج مث ختتم الفقرة  يزان يقيمه اّلِل للقيم،ليزن به املس

                                                 
 ( 3793[)490/ 8املكنز ] -صحي  مسلم - 784
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ُه َولَوووْل يوووُة َوالطَّيِِوووي اْاَبِ قُوووْل:  َيْسوووَتلِ »كوووك   حووودع اابيوووة املسووولم بكثرتوووه يف أي وقوووحل ويف أي حوووال  
َ اي أُوِ  اأْلَْلبابِ   « ..لنَ ُكْم تُوْفِلحُ َلَعلَّ  أَْعَجَبَك َكثْورَُة اْاَِبيِة،فَاتوَُّقلا اّللَّ

د الل يف الصوويرام واحلووسووب  احلاضوورة لووذكر اابيووة والطيووه يف هووذا السوويا ،هك مناسووب  تفصوويل احلووإن املنا
تغووووور  ة اابيوووووةوالطعوووووام.واحلرام خبيوووووة،واحلالل نيوووووه ..و  يسوووووتلي اابيوووووة والطيوووووه ولووووول كانوووووحل كثووووور 
  اابيوة..وموا يف وتعجه.ففك الطيوه متواع بوال معقبوات مون نودم أو تلو ،وبال عقابيول مون أ  أو مورم

ن مول حوني يوتخلا ..والعقو من لذة إ  ويف الطيه مثلها على اعتدال وأمن من العاقبو  يف الودنيا واهلخورة
لوودنيا الفووال  يف ا ألموور إىلاهلولى  خالطوو  التقوولى لووه ورقاقوو  القلووه لووه،حتار الطيوه علووى اابيووة فينتهووك ا

َ اي أُوِ  اأْلَْلباِب َلَعلَُّكْم توُ »:واهلخرة  « ..ْفِلُحلنَ فَاتوَُّقلا اّللَّ
يووواة بعووود أفقوووا.وهل يشووومل احلأفسووو  مووودى وأ -بعووود ذلوووك  -هوووذ  هوووك املناسوووب  احلاضووورة ..ولكووون الووونا 

 مجيعا،ويصد  يف ملاضع كَّت:
ئوول ..كووان عظوويم ها لقوود كووان اّلِل الووذي أخوورج هووذ  األموو ،وجعلها خووْي أموو  أخرجووحل للناس،يعوودها ألموور

  ة النواس كمووا ه يف حيوواكمووا   تسوتقم أموو  ق ،ولتقيمو  يعودها حلمول أمانوو  منهجوه يف األرم،لتسووتقيم عليوه
هووا وترفعهووا ن جاهليتموويقووم كووذلك قوو .و  يكوون بوود أن توورام هووذ  األموو  رايضوو  نليل .رايضوو  ختلعهووا أو  

د   مث تعكوو  بعووم الشوارمون سووف  ا؟اهليو  اهلابطوو  واضووك ّبوا صووعدا يف املرتقووى الصواعد إىل قموو  ا سووال
اتوه.مث ل احلو  وتبعا علوى محووعاقاهتا ومشاعرها من رواسه ا؟اهلي  وتربي  إراقهت ذلك على تنقي  تصلراهتا

.وحوَّت .نيو  حقوا .حوَّت تكولن راب.تنتهك ّبا إىل تقييم احلياة مجل  وتفصويال وفو  قويم ا سوالم يف ميوزان اّلِل 
يوة  هوا كثورة ااببولل أعج ترتفع بشريتها إىل أحسن تقلمي ..وعندئذ   يستلي يف ميزاوا اابية والطيه

اعول  يوزان اّلِل، َّت تزنوه حووالكثرة شخذ العني وهتلل احلك.ولكن اييز اابية مون الطيه،وارتفواع الونفك 
 وميانو  علوى مو  أمينو كف  اابية تشيل مع كثرته،وكف  الطيه ترج  على قلته ..وعندئذ تصوب  هوذ  األ

هوا و  شخوذ عينر هلوا الطيوه، وختتوا وتقودر هلوا بقودر اّللِ القلام  ..القلام  علوى البشوري  ..توزن هلوا  يوزان اّللِ 
ابيوا ا  النفولس ر لبانول فو  و  نفسها كثرة اابية  وملق  آخر ينفع فيه هذا امليوزان ..ذلوك حوني ينوتفا ا

تفا،فال البانووول املنووو إىل هوووذا وتيخوووذ األعوووني  ظهووور  وكثرتوووه وقلتوووه ..مث ينظووور املووويمن الوووذي يوووزن  يوووزان اّللِ 
لوه و  د و  عودة حل ه و  زبويد ،و  يزوغ بصر ،و  حتل ميزانه وحتار عليه احل  الذي   رغلة ل تضطرب

ن مجالووه يباتووه وإ  مووو ن اّلِل عوودق ..إ ووا هوول احلوو  ..احلوو  اجملوورق إ  موون صووفته وذاتووه وإ  موون يقلووه يف ميووزا
 -سووبحانه  -َّت علووم حوو - -ل اّلِل الووذايت وسوولطانه  لقوود رىب اّلِل هووذ  األموو   وونهج القرآن،وقلاموو  رسوول 

،ولكن يف رها فحسوووهأووووا وصووولحل إىل املسوووتلي الوووذي تووويان فيوووه علوووى قيووون اّلِل ..  يف نفلسوووها وضووومائ
اء حياهتوووووووووا ومعاكوووووووووها يف هوووووووووذ  األرم،بكووووووووول موووووووووا يضوووووووووطرب يف احليووووووووواة مووووووووون رغبوووووووووات ومطوووووووووامع،وأهل 

 البشوري  بكول تهوا علوىلوك يف قلامومشارب،وتصاقم بني املصاحل،وغالب بني األفراق وا؟ماعات.مث بعود ذ
 ما هلا من تبعات جسام يف خضم احلياة العام.
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حزمووو   جعلهوووا كلهووواو ات،وكوووَّت التشوووريعات ا بوووتالء لقووود رابهوووا بشوووَّت التلجيهات،وكوووَّت املييرات،وكوووَّت 
و شووووووووووواعرها واحوووووووووودة توووووووووويقي قورا يف النهايووووووووووو  واحوووووووووودا،هل إعوووووووووووداق هووووووووووذ  األمووووووووووو  بعقيوووووووووودهتا وتصلراهتا،

قلامو  لوألن تتلىل ا األرم،يفللكها وأخالقها،وبشريعتها ونظامها،ألن تقلم على قين اّلِل واستجاابهتا،وبس
 على البشر ..

صووولرة رضوووي  تلوووك الحليووواة األوحقوو  اّلِل موووا يريووود  ّبوووذ  األموو  ..واّلِل غالوووه علوووى أمووور  ..وقاموووحل يف واقووع ا
لغووه ني عاهوود لبلل وقووحل حو وه يف كوواللضوي   موون قيون اّلِل ..حلمووا يتمثوول يف واقوع ..والووك البشووري  أن ت  

 فيعينها اّلِل ..
 النهي عن السؤال عما ا فائد  منه 102 - 101الدرس الرابع:

 ع رسولل اّللِ مواللاجوه  بعد ذلك يتجه السيا  إىل كوكء مون تربيو  ا؟ماعو  املسولم  وتلجيههوا إىل األقب
- -  لي    حرجووووه أو ترتووووه عليووووه تكووووامووووا   حثهووووا بووووه  ووووا لوووول لهوووور لسوووواء السووووائل وأعوعوووودم سووووياله

 ق .يطيقها،أو ضي  عليه يف أكياء وسع اّلِل فيها،أو تركها بال هديد رمح  بعبا
َهووا  َتُسوويُْكمْ َد َلُكوومْ }اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولاْ  َ َتْسووأَُللاْ َعووْن َأْكووَياء ِإن تُوْبوو ِحوونَي يُونَوووزَُّل اْلُقووْرآُن تُوْبووَد  َوِإن َتْسووأَُللاْ َعنوْ

َها َواّلِلُ َغُفلر  َحِليم { )لَ   ة..( سلرة املائد101ُكْم َعَفا اّلِلُ َعنوْ
ن السويال عون أكوياء   يتنوزل فيهوا أمور أو ووك.أو يلحو  يف مو - -كان بعضهم يكثر علوى رسولل اّلِل 

ة ر أمولر   ضوورو  تفسوار عوننلوه تفصويل أمولر أمجلهووا القرآن،وجعول اّلِل يف إمجاهلوا سوع  للنوواس.أو يف ا س
 لكشفها فإن كشفها قد ييذي السائل عنها أو ييذي غْي  من املسلمني.
ذا السوويال ألن الوونا هوو - -وروي أنووه ملووا نزلووحل آيوو  احلووج سووأل سووائل:أيف كوول عووامف فكوور  رسوولل اّلِل 

 ي.ج مرة از واحل« وّلِل على الناس حج البيحل من استطاع إليه سبيال»على احلج جاء جممال:
 كل عام فهل تفسْي له ابلصعه الذي   يفرضه اّلِل.  فأما السيال عنه أيف

ووا نَوزَلَوحْل َهووِذِ  اهليَووُ :}َوّللَِِّ َعلَوى النَّوواِس ِحووُج  ،قَاَل:َلمَّ ويف حودية مرسوول روا  ال موذي والوودار قطووب َعوْن َعِلكِ 
م  ف َفَسوووووَكحَل،فَوَقاُللا:َأيف ُكووووولِِ َعوووووام  ف اْلبَوْيوووووحِل َموووووِن اْسوووووَتطَاَع إِلَْيوووووِه َسوووووِبيال {،قَاُللا:اَي َرُسووووولَل هللِا،َأيف ُكووووولِِ َعوووووا

ُ تَوَعاىَل:}ايَ  أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا  َفَسَكحَل،قَاَل:مُثَّ قَاُللا:َأيف ُكلِِ َعام  ف فَوَقاَل:َ ،َوَلْل قُوْلحُل:نَوَعْم،َلَلَجَبحْل فَأَنْوَزَل اّللَّ
 ..785{ ِإىَل آِخِر اهليَ ِ َ  َتْسأَُللا َعْن َأْكَياَء ِإْن تُوْبَد َلُكْم َتُسيُْكمْ 

" اَي أَيُوَهووا النَّوواُس ُكتِووَه َعلَووْيُكُم :قَوواَل النَّووِلُ :وأخرجووه الوودار قطووب أيضووا َعووْن َأيب ُهَريْووورََة َرِضووَك هللاُ َعْنووُه قَالَ 
" َوالَّوِذي نَوْفِسوك بِيَوِدِ  لَووْل :فَوَقوالَ ،َهامُثَّ أََعاقَ ،َأُكولَّ َعوام  اَي َرُسولَل هللِا ف فَووَأْعَرَم َعْنوهُ :احْلَوُج " فَوَقواَم َرُجول  فَوَقالَ 

} اَي أَيُوَهوووا :َوَلْل تَورَْكُتُملَهوووا َلَكَفوووْرمُتْ " فَوووأَنْوَزَل هللاُ تَوَعووواىَل ،َولَوووْل َوَجبَوووحْل َموووا أَنَْعُتُملَهوووا،َلَلَجبَوووحْل َعَلْيُكمْ ،نَوَعمْ :قُوْلحلُ 

                                                 
(  2735) -كنووز امل -( وسوونن الوودارقط  819) -املكنوز  -( وسوونن ال مووذى905( )329/  1) -مسوند أمحوود )عووا  الكتوه(  - 785

 وله كلاهد هسنه وفيه انقطاع
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َوا ِهوَك َمورَّة  َواِحوَدة  :[ .مُثَّ قَواَل 101:ُكْم َتُسويُْكْم { ]املائودةالَِّذيَن آَمُنلا َ  َتْسأَُللا َعْن َأْكَياَء ِإْن تُوْبَد لَ  " ِإ َّ
"786.. 

َخووورََج  - -رضوووى هللا عنووه .أَنَّ النَّووِبَّ  -ويف حوودية أخرجووه مسوولم َعوووِن الُزْهوورِىِِ َأْخووَثَىِن أَنَوووُك بْووُن َمالِووك  
ووا َسوو لََّم قَوواَم َعلَووى اْلِمْنووَثِ فَووذََكَر السَّوواَعَ ،َوذََكَر أَنَّ بَوونْيَ يَووَديْوَها أُُموولر ا ِحوونَي زَاَغووحِل الشَّووْمُك َفَصوولَّى الُظْهووَر فَوَلمَّ

َمووْن َأَحووهَّ أَْن َيْسووَأَل َعووْن َكووْىء  فَوْلَيْسووَأْل َعْنووُه،فَوَلاّللَِّ  َ َتْسووأَُللىِن َعووْن َكووْىء  ِإ َّ َأْخووَثُْتُكْم » ِعظَام ووا مُثَّ قَوواَل 
َسوُللىِن » أَْن يَوُقولَل  - -.قَاَل أََنك  فََأْكثَوَر النَّاُس اْلُبَكاَء،َوَأْكثَوَر َرُسولُل اّللَِّ « َمَقاِمى َهَذا بِِه،َما ُقْمحُل ِ  

افَووَ  .فَوَقوواَم َعْبووُد اّللَِّ بْووُن ُحذَ « النَّوواُر » .فَوَقوواَل أَنَووك  فَوَقوواَم إِلَْيووِه َرُجوول  فَوَقوواَل أَيْووَن َمووْدَخِلى اَي َرُسوولَل اّللَِّ قَوواَل « 
.فَوَثََ  ُعَمووُر « َسوُللىِن َسوُللىِن » .قَواَل مُثَّ َأْكثَووَر أَْن يَوُقولَل « أَبُولَ  ُحَذافَوُ  » فَوَقواَل َموْن َأىِب اَي َرُسولَل اّللَِّ قَواَل 

،َواِبِ ْسوواَلِم ِقين ا،َوِ َُحمَّود    - -َل َفَسووَكحَل َرُسوولُل اّللَِّ َرُسوول   .قَووا - -َعلَوى رُْكبَوتَوْيووِه فَوَقوواَل َرِضوويَنا اِبّللَِّ َراب 
َوالَِّذى نَوْفِسى بَِيِدِ  َلَقْد ُعرَِضوحْل َعلَوىَّ اْ؟َنَّوُ  َوالنَّواُر آنِف وا ِ  » - -ِحنَي قَاَل ُعَمُر َذِلَك،مُثَّ قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 

  787«َوالشَّرِِ ُعْرِم َهَذا احْلَاِئِ  َوأاََن ُأَصلِِى،فَوَلْم أََر َكاْليَوْلِم ِ  ااَْْْيِ 
ووا أُْكثِووَر َعَلْيووِه َغِضووَه،مُثَّ قَوواَل  - -وَعووْن َأىِب بوُووْرَقَة َعووْن َأىِب ُملَسووى قَوواَل ُسووِ َل النَّووِبُ  َعووْن َأْكووَياَء َكرَِهَها،فَوَلمَّ

ُتْم » لِلنَّاِس  َخُر فَوَقواَل َموْن َأىِب اَي َرُسولَل .فَوَقاَم آ« أَبُلَ  ُحَذاَفُ  » .قَاَل َرُجل  َمْن َأىِب قَاَل « َسُللىِن َعمَّا ِك وْ
َبَ  » اّللَِّ فَوَقاَل  ،ِإانَّ نَوتُولُب ِإىَل اّللَِّ َعوزَّ « أَبُلَ  َساِ   َمْلىَل َكيوْ .فَوَلمَّوا رََأى ُعَموُر َموا ِ  َوْجِهوِه قَواَل اَي َرُسولَل اّللَِّ

 . 788َوَجلَّ 
ىل أرم احلبشوووووو  اهلجوووووورة الثاني ،وكووووووهد قووووووال ابوووووون عبوووووود الث:عبوووووود اّلِل بوووووون حذافوووووو  أسوووووولم قوووووودميا،وهاجر إ

وملوا قوال:من  - -أرسوله إىل كسورى بكتواب رسولل اّلِل  - -بدرا،وكانحل فيه قعاب   وكوان رسولل اّلِل 
قالحل أمه:ما  عحل اببون أعو  منك.أأمنوحل أن تكولن أموك قارفوحل « أبل  حذاف »أيب اي رسلل اّلِلف قال 

 789النوواسف  فقووال:واّلِل لوول أحلقووب بعبوود أسوولق للحقووحل بووهموا يقووار  نسوواء ا؟اهليوو  فتفضووحها علووى أعووني 
.. 

وهوول غضووبان حممووار  وجهووه  حووَّت جلووك علووى ويف روايوو   بوون جريوور عوون أيب هريوورة قووال:خرج رسوولل هللا 
أبل  حذافوو    فقووام عموور :من أيبف قووال:فقووام آخوور فقووال،يف النار:أين أيبف قووال:فقوام إليووه رجوول فقووال،املنث

إان اي رسووولل هللا حوووديثل ،وابلقرآن إمام وووا،نبي ووواو حمووود ،واب سوووالم قين ا،ا ابهلل راب  رضوووين:بووون ااطووواب فقال

                                                 
 صحي  لغْي (  775()370/  1) -( وأخبار مك  للفاكهك  2739) -املكنز  -سنن الدارقط  - 786
 ( 6270 ) -املكنز  -( وصحي  مسلم 4729) -املكنز  -صحي  البخارى - 787
 ( 92) -املكنز  -صحي  البخارى - 788
 [330/ 6الرايم ] كته،قار عا  ال -تفسْي القرنل  - 789
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ونزلحل:"اي أيهووا الووذين آمنوولا   تسووأللا عوون ،فسووكن غضووبه:وهللا يعلووُم موون آاب ان  قال،عهوود  اهليوو  وِكووْر 
 .790أكياء إن تبد لكم تسيكم".

عوون البحووْية والسووائب   قوولم سووأللا رسوولل هللا وقووال القوورنل:" وروى جماهوود عوون ابوون عبوواس أوووا نزلووحل يف
ْيَة  َو  َسووائَِب    ِمووْن  َِووَل اّللَُّ واللصوويل  واحلووام مل وهوول قوولل سووعيد بوون جبووْي مل وقووال:أ  توورى أن بعوود :}َما َجَعوو

}  َو  َوِصيَل   َو  َحام 
السويال قريبوا بعضوه قلحل:ويف الصحي  واملسند كفاي .وُيتمل أن تكلن اهليو  نزلوحل جولااب للجميع،فيكولن 

 791من بعخ.وهللا أعلم."
 لها منلا أن يسألالذين آ وجمملع  هذ  الرواايت وغْيها تعطك صلرة عن نلع هذ  األس ل  اليت وى اّللِ 

،وينشووئ ْييب أم لقود جواء هوذا القوورآن   ليقورر عقيودة فحسووه،و  ليشورع كوريع  فحسووه.ولكن كوذلك لو
لمهووووووم أقب موووووونهج عقلووووووك وخلقووووووك موووووون صوووووونعه ..وهوووووول هنووووووا يعجمتمعووووووا،وليكِلن األفووووووراق وينشوووووو هم علووووووى 

يع ،وحث ل هوووذ  الشووور هووول الوووذي ينوووز  -سوووبحانه  -السووويال،وحدوق البحوووة،ومنهج املعرفووو  ..وموووا قام اّلِل 
ه كوذلك كشوو  لووي كولا  ابلغيوه،فمن األقب أن يو   العبيوود حلكمتوه تفصوويل تلوك الشوريع  أو إمجاهلووا وأن

 هذا الغيه أو س  .
 نفسووهم بتنصووياقوا علووى أهووم يف هووذ  األموولر عنوود احلوودوق الوويت أراقهووا العلوويم اابووْي.  ليشوودوأن يقفوولا 

   لكشووووو  عموووووااالنصوووولص،وا؟ري وراء ا حتموووووا ت والفروم.كووووذلك   اووووورون وراء الغيوووووه ُيوووواوللن 
حووووووودوق  ع هلوووووووم يفيكشووووووو  اّلِل منوووووووه وموووووووا هوووووووم ببالغيوووووووه.واّلِل أعلوووووووم بطاقووووووو  البشووووووور واحتمووووووواهلم،فهل يشووووووور 

ى   و  ضووْي علووأو جمهلوو هم،ويكشوو  هلووم موون الغيووه مووا تدركووه نبيعتهم.وهنووا  أموولر تركهووا اّلِل جمملوو ناقت
 الناس يف تركها هكذا كما أراقها اّلِل.

جابو  عنهوا متعينو  فتسولء بعضهم،وتشو  قود اعول ا  -لة وفو ة تنوزل القورآن يف عهود النبو -ولكن السيال 
 عليهم كلهم وعلى من اكء بعدهم.

ذا جابلن عنهوا إ ووم سوي وى اّلِل الذين آمنلا أن يسأللا عن أكياء يسول هم الكشو  عنهوا وأنوذرهملذلك 
 ته علوووويهم تكووووالي  عفووووا اّلِل عنهووووا ف كهووووا و  وسووووت - -سووووأللا يف فوووو ة الوووولحك يف حيوووواة رسوووولل اّلِل 

هوا ِحونَي يُونَووزَُّل اْلُقوْرآُن ْم.َوِإْن َتْس َوُللا َعنْ ُكْم َتُسيْكُ َد لَ بْ توُ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   َتْس َوُللا َعْن َأْكياَء ِإْن »:يفرضها
ُ َعْنهوا  فصويلها ليكولن يف تر  فرضوها أو  عنهوا وتوأي   تسوأللا عون أكوياء عفوا اّللِ ..«.تُوْبَد َلُكْم ..َعَفوا اّللَّ

 ا مجال سع  ..كأمر  ابحلج مثال ..أو تركه ذكرها أصال ..

                                                 
 ( صحي  12802( )103/  11) -ميسس  الرسال   -تفسْي الطثي  - 790
 (331/  6) -تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع  - 791
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شودقون علوى أنفسوهم ابلسويال عون  ون كوانلا ي -اب مون أهول الكتو -ن كوانلا قوبلهم مث ضرب هلم املثول  و
الووذي  ألموولر ابليسووراوأخووذوا  التكووالي  واألحكام.فلمووا كتبهووا اّلِل علوويهم كفووروا ّبووا و  ييقوهووا.ولل سووكتلا

 كاء  اّلِل لعباق  ما كدق عليهم،وما احتمللا تبع  التقصْي والكفران.
ال كوووووروط و  ا بقووووورة،ببقووووورة كيووووو  أن بوووووب إسووووورائيل حينموووووا أمووووورهم اّلِل أن يوووووذ ل ولقووووود رأينوووووا يف سووووولرة ال

ت هووووذ   تفصوووويالقيلق،كانووووحل عووووزيهم فيهووووا بقوووورة أيوووو  بقوووورة ..أخووووذوا يسووووأللن عوووون أوصووووافها ويوووودققلن يف
 األوصا .ويف كل مرة كان يشدق عليهم.ولل تركلا السيال ليسروا على أنفسهم.

 لبل  مث   يطيقل   ..وكذلك كان كأوم يف السبحل الذي ن
 ب  ولقد كان هذا كأوم قائما حَّت حرم اّلِل عليهم أكياء كثْية تربي  هلم وعقل 

ُ َعلَوْيُكُم احْلَوجَّ » فَوَقواَل  --ويف الصحي  َعْن َأىِب ُهَريْورََة قَاَل َخطَبَونَوا َرُسولُل اّللَِّ   أَيُوَهوا النَّواُس قَوْد فَووَرَم اّللَّ
لَوْل قُوْلوحُل »  --ُجل  َأُكولَّ َعوام  اَي َرُسولَل اّللَِّ َفَسوَكحَل َحوَّتَّ قَاهَلَوا يَواَلت  فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ فَوَقاَل رَ «.َفُحُجلا 

َلُكْم ِبَكثْوووورَِة ُسوووَياهلِِ  -مُثَّ قَووواَل  -نَوَعوووْم َلَلَجبَوووحْل َوَلَموووا اْسوووَتطَْعُتْم  َوووا َهلَوووَك َموووْن َكووواَن قَووووبوْ ْم َذُروىِن َموووا تَوووورَْكُتُكْم فَِإ َّ
ُتُكْم عَ   .792«.ْن َكْىء  َفَدُعلُ  َواْخِتالَِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْىء  فَْأتُلا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم َوِإَذا َوَيوْ

َ فَوووَرَم فَووورَاِئَخ فَوو احلوودية الصووحي  ويف ُ َعْنووُه قَوواَل:ِإْن اّللَّ الَ ُتَضوويُِِعلَها َوَحوودَّ ُحووُدوق ا َعووْن َأىِب يَوْعَلبَووَ  َرِضووَى اّللَّ
َتِهُكلَهووا َوَسووَكحَل َعووْن َأْكووَياَء ُرْخَصوو   َلُكووْم لَووْيَك بِِنْسووَيان  فَووالَ   تَوْبَحثُوولا فَووالَ تَوْعتَووُدوَها َوَوَووى َعووْن َأْكووَياَء فَووالَ تَونوْ

َها.  ..793َعنوْ
ِإنَّ أَْعظَوووَم اْلُمْسوووِلِمنَي ِ  »  -- اّللَِّ ويف صوووحي  مسووولم َعوووْن َعووواِمِر بْوووِن َسوووْعد  َعوووْن أَبِيوووِه قَووواَل قَووواَل َرُسوووللُ 

 .794«ِه اْلُمْسِلِمنَي ُجْرم ا َمْن َسَأَل َعْن َكْىء   َْ ُُيَرَّْم َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َفُحِرَِم َعَلْيِهْم ِمْن َأْجِل َمْسأَلَتِ 
  املعرف  ..رسم منهج ا سالم يفت -نصلص القرآني  إىل جانه ال -ولعل جمملع  هذ  األحاقية 

اء  ر و .فالغيوه وموا للاقعو  .اإن املعرف  يف ا سالم إ ا تطله مللاجه  حاج  واقع  ويف حودوق هوذ  احلاجو  
يوووو  يف حيوووواة اجوووو  واقعتصووووان الطاقوووو  البشووووري  أن تنفوووو  يف اسووووتجالئه واسووووتكناهه،ألن معرفتووووه   تلاجووووه ح

 البشري .
ه إىل بوووا ميوووان  العلووويم بوووه.فأما حوووني يتجووواوزوحسوووه القلوووه البشوووري أن يووويمن ّبوووذا الغيوووه كموووا وصوووفه 

لويت  يف احلودوق ا ناهه إ البحة عن كنهه فإنه   يصل إىل ككء أبدا،ألنوه لويك موزوقا ابملقودرة علوى اسوتك
 عيد.ضالل البكش  اّلِل عنها ..فهل جهد ضائع.فل  أنه ضرب يف التيه بال قليل،ييقي إىل ال

.وهووذا هوول ألحكووام .ا عنوود وقوولع األقضووي  الوويت تتطلووه هووذ  اوأمووا األحكووام الشوورعي  فتطلووه ويسووأل عنهوو
 منهج ا سالم ..

                                                 
 ( 3321[ )420/ 8املكنز ] -صحي  مسلم - 792
 ( صحي  ومثله   يقال ابلرأي20217[)12/ 10املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 793
 ( 6265[)397/ 15املكنز ] -صحي  مسلم - 794
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كوياء وأعموال ألوامور والنولاهك عون أوإن تنزلوحل ا -ففك نلال العهود املكوك   يتنوزل حكوم كورعك تنفيوذي 
لىل يت تتوولوو  املسوولم  الوولكون األحكووام التنفيذيوو  كاحلوودوق والتعووازير والكفووارات   تتنووزل إ  بعوود قيووام الدو و  -

 تنفيذ هذ  األحكام.
يف قعوحل ابلفعول و انوحل قود و ووعى الصودر األول هوذا املونهج واعاهوه فلوم يكلنولا يفتولن يف مسوأل  إ  إذا ك

ك مووع يهما كووذلحوودوق القضووي  املعروضوو  قون تفصوويا للنصوولص،ليكلن للسوويال والفتوولى جووديتهما واشوو
 ذلك املنهج ال بلي الرابين:

َيِ  َأىِب قَاَل:َجوواَء َرُجوول  يَوْلمووا  ِإىَل ابْووِن ُعَمووَر َفَسووأََلُه َعووْن َكووْىء   َ أَْقرِى َمووا وعوون مَحَّوواَق بْووِن يَزِيووَد ا َقوورِىِِ َحوودَّ ْلَمنوْ
ْعوووحُل ُعَمووووَر بْووووَن ااَْطَّوووواِب يَوْلَعوووُن َمووووْن َسووووَألَ  ووووا َ ْ َيُكْن،فَووووِإىنِِ  َِ ووووا َ ْ  ُهَل،فَوَقووواَل لَووووُه ابْووووُن ُعَموووَر: َ َتْسووووَأْل َعمَّ َعمَّ

 ..795ُكْن.ذكر  الدارمِك يف مسند  يَ 
َهوَذاف فَوِإْن قَواُللا وَعِن الُزْهرِىِِ قَاَل:بَوَلَغنَوا أَنَّ َزيْوَد بْوَن َتبِوحل  األَْنَصوارِىَّ َكواَن يَوُقولُل ِإَذا ُسوِ َل َعوِن اأَلْمِر:َأَكواَن  

َّ ِفيِه اِبلَِّذى يَوْعَلُم َوالَِّذى يَوَرى،َوِإْن قَ   .796اُللا  َْ َيُكْن قَاَل:َفَذُروُ  َحَّتَّ َيُكلنَ نَوَعْم َقْد َكاَن َحدَّ
َموا َسوأَُللُ  ِإ َّ  --الدارمِك َعوِن ابْوِن َعبَّواس  قَاَل:َموا رَأَيْوحُل قَوْلموا  َكوانُلا َخوْْيا  ِموْن َأْصوَحاِب َرُسولِل اّللَِّ وروى 

َّ َعَشرََة َمْسأََل   َحَّتَّ قُِبَخ،ُكُلُهنَّ ِ  اْلُقْرآنِ  ُهنَّ )َيْسأَُللَنَك َعوِن الشَّوْهِر احْلَورَاِم( )َوَيْسوأَُللَنَك َعوِن  َعْن َياَل ِمنوْ
َفُعُهمْ   . 797اْلَمِحيِخ( قَاَل:َما َكانُلا َيْسأَُللَن ِإ َّ َعمَّا يَونوْ

ِإ  َعووْن َياليَووَ  َعَشووَر  َمووا َسووأَُلل ُ َمووا رَأَيْووحُل قَوْلم ووا َكووانُلا َخووْْي ا ِمووْن َأْصووَحاِب َرُسوولِل اّللَِّ :قَالَ ،وَعووِن ابْووِن َعبَّاس  
ووْهِر احْلَرَاِم"]البقوورة آيوو  ،ُكُلُهنَّ يف اْلُقووْرآنِ ،َمْسووأََل   َحووَّتَّ قُووِبخَ  ُهنَّ "َيْسووأَُللَنَك َعووِن الشَّ [ َو "َيْسووأَُللَنَك 217ِمنوْ

[ َو "َيْسووأَُللَنَك َعووِن 220 [ َو "َيْسووأَُللَنَك َعووِن اْليَوتَوواَمى"]البقرة آيوو 219َعووِن اْاَْمووِر َواْلَمْيِسووِر"]البقرة آيوو  
[ َو "َيْسوووووووووأَُللَنَك َمووووووووواَذا 1[ َو "َيْسوووووووووأَُللَنَك َعوووووووووِن األَنْوَفاِل"]األنفوووووووووال آيووووووووو  222اْلَمِحيِخ"]البقووووووووورة آيووووووووو  

َفُعُهمْ 215يُوْنِفُقوولَن"]البقرة آيوو   ووا يَونوْ َوِإنَّ ،ِئَكوو ُ قَوواَل:َوأَوَُّل َمووْن نَوواَ  اِبْلبَوْيووحِل اْلَمال،[ َمووا َكووانُلا َيْسووأَُللَن ِإ  َعمَّ
 َخرََج ُهوَل ِموْن بَونْيِ أَْلُهورِِهْم َما َبنْيَ احلََْجِر ِإىَل الرُْكِن اْلَيَماين لُقُبلر ا ِمْن قُوُبلِر األَنِْبَياِء.وََكاَن النَِّلُ ِإَذا آَذاُ  قَوْلُمهُ 

 798فَوَعَبَد اّللََّ ِفيَها َحَّتَّ مَيُلَت.
عنودهم علووم غوْي الكتواب والسون ،فإذا نزلوحل انزلو  مجوع األموْي هلووا  قوال مالك:أقركوحل أهلوه هوذا البلود وموا  

  799من حضر من العلماء فما اتفقلا عليه أنفذ ،وأنتم تكثرون املسائل وقد كرهها رسلل هللا 

                                                 
 ( حسن312[)142/ 1املكنز ] -سنن الدارمى - 795
 ( فيه انقطاع412[) 143/ 1املكنز ] -سنن الدارمى - 796
 ( حسن127[) 146/ 1املكنز ] -سنن الدارمى - 797
 ( حسن  وهل زايقة مب 12121[) 145/ 10املعجم الكبْي للطثاين ] - 798
 [332/ 6ته، الرايم ]قار عا  الك -تفسْي القرنل  - 799
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َ ِإنَّ »  - -وقووال القوورنل يف سوويا  تفسووْي  لآليوو :روى مسوولم َعووِن اْلُمغِووْيَِة بْووِن ُكووْعَبَ  قَوواَل قَوواَل النَّووِبُ  اّللَّ
اِل،َوِإَضوواَعَ  اْلَموواِل َحوورََّم َعلَووْيُكْم ُعُقوولَ  األُمََّهوواِت،َوَوْأَق اْلبَونَوواِت،َوَمَنَع َوَهوواِت،وََكرَِ  َلُكووْم ِقيووَل َوقَوواَل،وََكثْورََة الُسيَ 

»800 . 
كلفوا فيموا قال كثْي من العلماء:املراق بقلله "وكثرة السيال" التكثْي من السيال يف املسائل الفقهي  تنطعا،وت

  ينزل،واألغللنووات وتشووقي  املللدات،وقوود كووان السوول  يكرهوولن ذلووك ويرونووه موون التكلي ،ويقللوولن:إذا 
 .. 801نزلحل النازل  وف  املسيول هلا.

اقعيو  و  ملاجهو  عمليو   اّلِل،إنه منهج واقعك جاق.يلاجه وقائع احلياة ابألحكام،املشتق  هلا من أصلل كريع
 م الوووذيهوووا ابحلكوووجمهوووا وكوووكلها ولروفهوووا كاملووو  ومالبسووواهتا،مث تقضوووك في..ملاجهووو  تقووودر املشوووكل   

 يقابلها ويغطيها ويشملها وينطب  عليها انطباقا كامال ققيقا ..
ديوود  غووْي هاقووع فووإن و فأمووا ا سووتفتاء عوون مسووائل   تقع،فهوول اسووتفتاء عوون فوورم غووْي حموودق.وما قام غووْي 

الن معووو  ندئوووذ ُيمووورم غوووْي حمدق.والسووويال وا؟ووولاب عمسوووتطاع.والفتلى عليوووه حين وووذ   تطابقوووه ألنوووه فووو
 ا ستهتار  دي  الشريع  كما ُيمالن رالف  للمنهج ا سالمك القلمي.

   ..ى هذا األساسلفتلى علومثله ا ستفتاء عن أحكام كريع  اّلِل يف أرم   تقام فيها كريع  اّلِل،وا
موووا يف ا يعلمووان أوفووويت كال وو.فوووإذا كووان املسووتفيت واملإن كووريع  اّلِل   تسووتفَّت إ  ليطبووو  حكمهووا وينفووذ .

ي   اة النووواس ..أع ويف حيوووأرم   تقووويم كوووريع  اّلِل و  تعووو   بسووولطان اّلِل يف األرم ويف نظوووام اجملتمووو
 ملسوووتفيتف ومووواسوووتفتاء ااتعووو    للهيووو  اّلِل يف هوووذ  األرم و  ختضوووع حلكموووه و  تووودين لسووولطانه ..فموووا 

لوه رين سولاء  ومث  اّلِل،ويسوته ان ّبوا كواعرين أو غوْي كواعيرخصوان كوريع -كليهموا   -ا فتلى املفيتف إوم
  جملوورق راسوو  للتلهيوو ق..إوووا  تلووك الدراسووات النظريوو  اجملوورقة لفقووه الفووروع وأحكامووه يف ا؟لانووه غووْي املطبقوو 
هووام اكمهووا  وهوول إيحمقووه يف ا يهووام  ن هلووذا الفقووه مكوواان يف هووذ  األرم الوويت تدرسووه يف معاهوودها و  تطب

ء لوووويحكم د.وقووود جوووايبووولء اب مث مووون يشوووار  فيه،ليخووودر مشووواعر النووواس ّبووووذا ا يهوووام  إن هوووذا الووودين ج
ه إىل ْيق األمووور كلووولسووولطان،فاحلياة.جووواء ليعبووود النووواس ّلِل وحووود ،وينتزع مووون املغتصوووبني لسووولطان اّلِل هوووذا ا

حكووووام اّلِل لتلاجووووه  تحكم احليوووواة كلهووووا و كووووريع  اّلِل،  إىل كوووورع أحوووود سوووولا  ..وجوووواءت هووووذ  الشووووريع  لوووو
كوووووكلها و ر حجمهوووووا حاجوووووات احليووووواة اللاقعيووووو  وقضووووواايها،ولتد   كوووووم اّلِل يف اللاقعووووو  حوووووني تقوووووع بقووووود

 ومالبساهتا.
و  اووىء هوووذا الوودين ليكووولن جموورق كوووارة أو كوووعار.و  لتكوولن كوووريعته ملضوولع قراسووو  نظريوو    عالقووو  هلوووا 

روم اليت   تقع،وتضع هلذ  الفوروم الطوائرة أحكاموا فقهيو  يف اهلولاء  هوذا بلاقع احلياة.و  لتعيا مع الف
هوذا الوودين أن يتبوع منهجووه ّبوذا ا؟وود « علموواء»هول جود ا سووالم.وهذا هول موونهج ا سوالم.فمن كوواء مون 

                                                 
 ( 4580[)390/ 11املكنز ] -( وصحي  مسلم 2408[) 33/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 800
 [331/ 6الرايم ] قار عا  الكته، -تفسْي القرنل  - 801
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فليطلوووه هكووويم كوووريع  اّلِل يف واقوووع احليووواة.أو علوووى األقووول فليسوووكحل عووون الفتووولى والقوووذ  ابألحكوووام يف 
 اهللاء 

 نماذج من محرمات ال اهلية الباطلة 104 - 103درس الخامس:ال

د بون جبوْي كوذلك ومون قولل سوعي -نوه رضوك اّلِل ع -ىل رواي  جماهد عن ابون عبواس اب ستناق إ -ويبدو  
بوني موا   أن مون.« ..ُكوْم َتُسويُْكْم ْن تُوْبوَد لَ إِ ْكوياَء اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   َتْسو َوُللا َعوْن أَ »يف أسباب نزول اهلي :

كء احلوودية ن.ولكن جمووكووانلا يسووأللن عنووه أكووياء كانووحل يف ا؟اهليوو .و  نقوو  علووى معووني للسوويال موواذا كووا
ا نوا  اتصوا  موهلحك  ن يويف السيا  عن البحْية والسائب  واللصيل  واحلوامك بعود آيو  النهوك عون السويال 

َو  سووائَِب   َو   ْن  َِووْيَة   ِموومووا َجَعووَل اّللَُّ »:يوو ..فنكتفووك ّبووذا لنلاجووه الوونا القوورآين عوون هووذ  العوواقات ا؟اهل
.َولِكنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا يَوْفووَ ُوَن َعلَووى اّللَِّ  ذا ِقيووَل هَلُْم:تَعوواَلْلا ِإىل رُُهْم   يَوْعِقلُوولَن.َوإِ ِذَب،َوَأْكثوَ  اْلَكووَوِصوويَل   َو  حووام 

ُ َوِإىَل الرَُّسلِل،قاُللا:َحْسوووووبُ  ُمووووولَن َكوووووْي ا  َو   كووووواَن آابُ ُهوووووْم   يَوْعلَ َءان.أََولَووووولْ ْيوووووِه آابنا موووووا َوَجوووووْدان َعلَ موووووا أَنْووووووَزَل اّللَّ
 « ..يَوْهَتُدوَنف

ويعو   ،ويتخوذ  راب،ه اللاحدإن القله البشري إما أن يستقيم على فطرته اليت فطور  اّلِل عليهوا فيعور  إهلو
ع  مون سولا  تلقوى كوريي  فوْيفخ إذن أن له وحد  ابلعبلقي  ويستسلم لشرعه وحد  ويرفخ ربلبي  من عودا

ان  يف اوووود البسووووو..إمووووا أن يسووووتقيم القلووووه البشووووري علووووى فطرتووووه هووووذ  فيجوووود اليسوووور يف ا تصووووال بربه،و 
يف كوول  جاهتا،تتلقووا يوو  ومنعر عباقته،واوود اللضوول  يف عالقاتووه بووه ..وإمووا أن يتيووه يف قروب ا؟اهليوو  واللين

قهتا،وكوَّت لطقولس لعبااإليوه نلاغيوحل ا؟اهليو  واللينيو  كوَّت للم ،ويصاقفه يف كول ينيو  وهم.تطلوه  قرب
وييقيها وهول أصولهلا، التضحيات  رضائها مث تتعدق الطقلس يف العبواقات والتضوحيات،حَّت ينسوى الوليب

نحهوووا اّلِل ن الووويت م  يعووور  حكمتها،ويعووواين مووون العبلقيووو  لشوووَّت األرابب موووا يقضوووك علوووى كرامووو  ا نسوووا
 لإلنسان.

م لعبلقيو  بعضوهذلك مون ابوسوالم ابلتلحيود ليلحود السولط  الويت تودين العبواق مث ليحورر النواس ولقد جواء ا 
 نيوو  وأوهاقهوواهووام الليلووبعخ وموون عبوولقيتهم لشووَّت اهلهلوو  واألرابب ..وجوواء ليحوورر الضوومْي البشووري موون أو 
 كوول صووولرها يف اللينيووو  ولووْيق إىل العقوول البشوووري كرامتووه ويطلقوووه موون ربقووو  اهلهلوو  ونقلسوووها.ومن مث حووارب

حليوواة م يف أوضوواع العبوواقة،أاوأكووكاهلا وتتبعهووا يف قروّبووا ومنحنياهتا.سوولاء يف أعمووا  الضوومْي،أم يف كووعائر 
 وكرائع احلكم والنظام.

للوه مون ر ليبطول موا حليوه النول وهذا منعرج من منعرجات الليني  يف ا؟اهلي  العربي ،يعا؟ه ليقلموه ويسول  ع
ُ ِموموا َجَعووَل ا»النظوور وأصولل الشوورع والنظووام يف آن:أسوانْي.ويقرر أصوولل التفكوْي و   َو  سووائَِب   َو  ْن  َِووْيَة  ّللَّ

.َولِكنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يَوْفَ ُوَن َعَلى اّللَِّ   « ..رُُهْم   يَوْعِقُللنَ ِذَب،َوَأْكثوَ  اْلكَ َوِصيَل   َو  حام 
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مل اكمووو  يف ألوهوووام ااوط خاصووو ،منتزع  مووون هوووذ  الصووونل  مووون األنعوووام الووويت كوووانلا يطلقلووووا هلهلوووتهم بشووور 
ا هووكف وموون ألنعووام موواللمووات العقوول والضوومْي.البحْية والسووائب  واللصوويل  واحلووامك    هووذ  الصوونل  موون 

 الذي كرع هلم هذ  األحكام فيهاف
 لقد تشعبحل الرواايت يف تعريفها،فنعرم حنن نرفا من هذ  التعريفات:

وووْيَة  , َوَ  َسوووائَِب   , َوَ  َوِصووويَل   َوَ  َحوووام  , قَووواَل :ِه تَوَعووواىَل َعوووِن ابْوووِن اْلُمَسووويِِِه يف قَوْللِووو ُ ِموووْن  َِ " :َموووا َجَعوووَل اّللَّ
بِوِل َموا َكوانُلا ُيَسويُِِبلوََ  ِبِل الَّويِت مُيْنَوُع َقُرَهوا لِلطََّلاِغيوحِل , َوالسَّوائَِبُ  ِموَن اْ ِ اْلَلِصويَلُ  ا ِلطَوَلاِغيِتِهْم , وَ اْلَبِحْيَُة ِمَن اْ ِ
َتِكوُر ِ ُنْوثَوى , مُثَّ تُوثَوبِِ ِ ُنْوثَوى فَوُيَسوُملَوَا اْلَلِصويَلَ  , يَوُقللُول  بِوِل َموا َكانَوحِل النَّاقَوُ  تَوبوْ َن َوَصوَلحِل ايْونَوتَونْيِ لَوْيَك ِموَن اْ ِ

نَوُهَما ذََكر  , وََكانُلا َاَْدُعلَوَا ِلَطَلاِغيِتِهْم , َواحْلَاِمك , اْلَفحْ  ورَاَب اْلَمْعوُدوَقَة , بَويوْ بِوِل َكواَن َيْضوِرُب الضِِ ُل ِموَن اْ ِ
   802َهَذا َحام  مَحَى َلْهرَُ  , َفُ َِ  َفَسُملُ  احْلَاِمَك ":فَِإَذا بَوَلَ  َذِلَك قَاُللا 

وقوووووال أهووووول اللغووووو :البحْية الناقووووو  الووووويت تشووووو  أذوا،يقوووووال: رت أذن الناقووووو  أ رهوووووا  را،والناقووووو  مبحووووولرة  »
ة،إذا كققتها واسعا.ومنه البحر لسعته.وكان أهل ا؟اهليو  ُيرمولن البحْية،وهوك أن تنوتج مخسو  أبطون و ْي 

يكلن آخرها ذكرا، روا أذوا وحرملها وامتنعلا من ركلّبا وحنرها،و  تطرق عن مواء،و  انوع عون مرعوى،وإذا 
يف ا؟اهليووو  إذا نوووذر الرجووول لقووودوم مووون  لقيهوووا املعيوووك   يركبها.قاللا:والسوووائب  املخوووالة وهوووك املسووويب ،وكانلا

سووفر،أو بوورء موون موورم،أو مووا أكووبه ذلك،قووال:انقيت سووائب ،فكانحل كووالبحْية يف التحوورمي والتخليوو  ..فأمووا 
اللصووويل  فوووإن بعوووخ أهووول اللغووو  ذكووور أووووا األنثوووى مووون الغووونم إذا ولووودت موووع ذكر،قاللا:وصووولحل أخاهوووا فلوووم 

ثوووووى فهوووووك هلوووووم،وإذا ولووووودت ذكووووورا ذ ووووول  هلهلوووووتهم يف يوووووذ لها:وقال بعضوووووهم:كانحل الشووووواة إذا ولووووودت أن
زعمهم.وإذا ولدت ذكرا وأنثى قاللا:وصلحل أخاها فلوم يوذ ل  هلهلتهم.وقاللا:احلوامك الفحول مون ا بول إذا 

 .803«نتجحل من صلبه عشرة أبطن،قاللا:محك لهر  فال ُيمل عليه،و  مينع من ماء و  مرعى
 تصلر،لي من الع من الطقلس   ترتفع على هذا املستوهنا  رواايت أخرى عن تعري  هذ  األنلا 

ني يو  املخيم.وحوم اللينو  تزيد األسباب فيها معقللي  على هذ  األسباب ..وهك كما تورى أوهوام مون لوال
ان موا تتفورع نط .وسورعتكلن األوهوام واألهولاء هوك احلكوم،  يكولن هنوا  حود و  فاصول،و  ميوزان و  م

كوون أن ،والوذي ميا منهووا بوال ضوواب .وهذا هول الووذي كوان يف جاهليوو  العربالطقولس ويضوا  إليهووا ويونق
نعرجوات لوذي   مُيدّ يف كل مكوان ويف كول زموان،حني ينحور  الضومْي البشوري عون التلحيود املطل ،ا

 فيه و  لالم.
ن ي كوأن مون كويو  يف أوقد تتغوْي األكوكال ااارجيو  ولكون لبواب ا؟اهليو  يبقى،وهول التلقوك مون غوْي اّللِ 

علووى موودار  - يف أكووكال كووَّت -احليوواة  إن ا؟اهليوو  ليسووحل فوو ة موون الزمووان ولكنهووا حالوو  ووضووع يتكوورر 
 الزمان.

                                                 
 صحي ( 11696( وَجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) 730تَوْفِسُْي َعْبِد الرَّزَّاِ  ) - 802
 ) السيد رمحه هللا (نبع  البهي  املصري  591ص  2عن كتاب أحكام القرآن للجصاص جزء  - 803
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ملشووووواعر اه إليهوووووا فإموووووا أللهيووووو  واحووووودة تقابلهوووووا عبلقيووووو  كوووووامل  وتتجموووووع فيهوووووا كووووول ألووووولان السووووولط ،وتتج
رائع ين،والشووووووووووووووووز واألفكووووووووووووووووار،والنلااي واألعمال،والتنظيمووووووووووووووووات واألوضوووووووووووووووواع،وتتلقى منهووووووووووووووووا القوووووووووووووووويم وامللا

بلقيووو  البشووور عتتمثووول فيهوووا  -لصووولر ايف صووولرة مووون  -والقلانني،والتصووولرات والتلجيهوووات ..وإموووا جاهليووو  
د  أن يكوولن يصوول  وحوو للبشوور أو لغووْيهم موون خلوو  اّلِل ..  ضوواب  هلووا و  حوودوق.ألن العقوول البشووري  

شووهد يف كوول ى كمووا نير ابهلوول ضووابطا موولزوان مووا   ينضووب  هوول علووى ميووزان العقيوودة الصووحيح .فالعقل يتووأ
 اب  امللزون.ذلك الض حني ويفقد قدرته على املقاوم  يف وجه الضغلط املختلف  ما   يقم إىل جانبه

قلوه نفوك رابط الأنوه حيثموا ا -شر قران من نزول هذا القرآن ّبذا البيان بعد أربع  ع -وإننا لنشهد اليلم 
يتوووه وكرامتوووه ،وفقد حر   عوووداق هلا،وخضوووع لربلبيوووات كوووَّت البشوووري اب لوووه اللاحووود،   يف منحنيوووات وقروب

وهوام تطلو  ت مون األومقاومته ..ولقد كهدت يف هذا ا؟انه اارايف وحد  يف صعيد مصر وريفهوا عشورا
يف الزموووان  ا لآلهلووو هلوووا بعوووخ صووونل  احليلان،لاوليووواء والقديسوووني،يف ذات الصووولرة الووويت كانوووحل تطلووو  ّبووو

لكليوو .هك نقطوو  اهووك القاعوودة  -يوو  ويف كوول جاهل -لووك الطقوولس ا؟اهليوو  القوودمي  علووى أن املسووأل  يف ت
رر يف  وحود  كموا قواس ..ّللِ ا نطال  يف نري  ا سالم أو يف نري  ا؟اهلي .هك ..ملن احلكم يف حياة النو

و م وموولازينف أنقوولس وقوويكووريعتهف أم لغووْي اّلِل فيمووا يقوورر  البشوور ألنفسووهم موون أحكووام وأوضوواع وكوورائع و 
 ي يوووزاول حقووول الووو  الوووذملن األللهيووو  علوووى النووواسف ّلِلف أم الووو  مووون خلقوووهف أاي كوووان هوووذا ا:بوووْي آخوووربتع

حوْية و  .  يشورع الب  الطقولساألللهي  على النواس  ومون مث يبودأ الونا القورآين بتقريور أن اّلِل   يشورع هوذ
ُ ِموموا َجَعوولَ »رف  السوائب  و  اللصويل  و  احلووامك ..فمون ذا الووذي كورعها إذن هلوي ء الكفووا ْن  َِووْيَة  َو   اّللَّ

 « ..سائَِب   َو  َوِصيَل   َو  حام  
والذين يتبعلن ما كرعه غْي اّلِل هم كفار.كفار يف ون على اّلِل الكذب.مرة يشرعلن مون عنود أنفسوهم مث 

عنا ..وحنون موع هوذا   يقلللن:كريع  اّلِل ..ومرة يقلللن:إننا نشرع ألنفسونا و  نودخل كوريع  اّلِل يف أوضوا
« َولِكوونَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا يَوْفووَ ُوَن َعلَووى اّللَِّ اْلَكووِذَب َوَأْكثَووورُُهْم   يَوْعِقلُوولنَ »نعصووك اّلِل ..وكلووه كووذب علووى اّلِل:

..ومشركل العرب كانلا يعتقدون أوم على قين إبراهيم الذي جاء بوه مون عنود اّلِل.فهوم   يكلنولا احودون 
.بل كانلا يع فلن بلجلق  وبقدرته وبتصريفه للكلن كله.ولكنهم مع ذلك كانلا يشورعلن ألنفسوهم اّلِل البت 

من عند أنفسهم مث يزعملن أن هذا كرع اّلِل  وهم ّبوذا كوانلا كفوارا.ومثلهم كول أهول جاهليو  يف أي زموان 
كوورع اّلِل  إن  أن هووذا -أو   يزعموولن  -ويف أي مكووان يشوورعلن ألنفسووهم موون عنوود أنفسووهم مث يزعموولن 

و  غامضوا و  قوابال ألن  وهول لويك مبهموا - -كرع اّلِل هل الذي قرر  يف كتابه،وهل الذي بينه رسلله 
يف ي عليه أحد من عند  ما يف ي،ويزعم أنه منه،كما يتصلر أهول ا؟اهليو  يف أي زموان ويف أي مكوان  

هم كوذلك  وووم   يعقلولن  ولوول كوانلا يعقلوولن ولوذلك يصوم اّلِل الووذين اقعولا هووذا ا قعواء ابلكفوور.مث يصوم
ما افو وا علوى اّلِل.ولول كوانلا يعقلولن موا حسوبلا أن ميور هوذا ا فو اء  مث يزيود هوذ  املفارقو  يف قولهلم وفعلهوم 
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ُ َوِإىَل الرَُّسلِل،قاُللا:َحْسووُبنا مووا َوَجووْدان »إيضوواحا: َعَلْيووِه آابَءان.أََولَووْل كوواَن  َوِإذا ِقيووَل هَلُْم:تَعوواَلْلا ِإىل مووا أَنْوووَزَل اّللَّ
 « ..آابُ ُهْم   يَوْعَلُملَن َكْي ا  َو  يَوْهَتُدوَنف

لنقطوو  اك.وهووذ  هووك ذا هوول انإن مووا كوورعه اّلِل بنِي.وهوول حموودق فيمووا أنووزل اّلِل ومبووني  ووا سوونه رسوولله ..وهوو
موا  لنواس إىلا فإموا أن يودعىاليت يف   فيها نريو  ا؟اهليو  ونريو  ا سوالم.نري  الكفور ونريو  ا ميوان ..
يوأبلا ..فهوم ف والرسولل ا إىل اّللِ أنزل اّلِل بنصه وإىل الرسلل ببيانه فيلبولا ..فهوم إذن مسولملن.وإما أن يودعل 

 إذن كفار ..و  خيار ..
موا  ءان  فواتبعلادان عليوه آابنا موا وجووهي ء كانلا إذا قيل هلم:تعاللا إىل ما أنزل اّلِل وإىل الرسلل،قاللا:حسوب

لقيووو  ،واختوواروا عبق للعباقكوورعه العبيوود،وتركلا مووا كوورعه رب العبيد.ورفضوولا نووداء التحوورر موون عبلقيوو  العبووا
 العقل والضمْي،لآلابء واألجداق.

َلُمولَن َكوْي ا  ُهوْم   يَوعْ اَن آاب ُ كوأََوَلْل  »مث يعقه السيا  القرآين على ملقفهم ذا  تعقيه التعجيه والتأنيه:
 « ..فَو  يَوْهَتُدونَ 

لن لوول كووان يعلموو هتوودون،أنولوويك معوو  هووذا ا سووتنكار  تبوواعهم هلابئهووم ولوول كووانلا   يعلموولن كووي ا و  ي
ئهوووم مووون هم وواقووع آابيوور لووولاقعكووي ا ؟ووواز هلووم اتبووواعهم وتوور  موووا أنووزل اّلِل وتووور  بيووان الرسووولل  إ ووا هوووذا تقر 

رع كوركن أحود إىل هم.و  يورعل  هم ألنفسقبلهم.فآاب هم كذلك كانلا يتبعلن ما كرعه هلم آاب هم أو ما ك
سوه أو وليقل عون نف  يهتدي نفسه أو كرع أبيه،وبني يديه كرع اّلِل وسن  رسلله،إ  وهل   يعلم كي ا و 

.وموا يعودل .ألمور يشوهد اأصود  وواقوع  -سوبحانه  -ليقل عنوه غوْي  موا يشواء:إنه يعلوم وإنوه يهتودي.فاّلِل 
  ضال جهلل  فل  أنه مف  كفلر  عن كرع اّلِل إىل كرع الناس إ 

 الاميه والم اصلة 105الدرس السادس:

يبوني و هلم وايوزهم هلوم انفصوا يقورر« الوذين آمنولا»فإذا انتهى من تقرير حال الوذين كفوروا وقولهلم التفوحل إىل 
يف  إىل أي مغونم جزائوه  هلم تكاليفهم وواجوبهم وُيودق هلوم مولقفهم  ون سولاهم ويكلهوم إىل حسواب اّلِل و 

،ِإىَل اّللَِّ  َضووولَّ ِإَذا اْهتَووووَديْوُتمْ رُُكْم َمووونْ ،  َيُضوووواي أَيُوَهوووا الَّووووِذيَن آَمنُووولا َعلَوووْيُكْم أَنْوُفَسوووُكمْ »هوووذ  األرم أو موووأرب.
ُتْم تَوْعَمُللنَ  يعا ،فَويُونَوبُِِ ُكْم ِ ا ُكنوْ  « ..َمْرِجُعُكْم مجَِ

 ة.فهم أم  واحدينهم بلصضامن والتلاصك فيما بإنه التميز واملفاصل  بينهم وبني من عداهم.مث إنه الت
 « ..َديْوُتمْ  ِإَذا اْهتَ ْن َضلَّ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا َعَلْيُكْم أَنْوُفَسُكْم   َيُضرُُكْم مَ »

 م.علوويكم أنفسووك.أنووتم وحوودة منفصووللن عموون سلاكم،متضووامنلن متكووافللن فيمووا بينكم.فعلوويكم أنفسووكم 
 هتوووديتم.فأنتمذا أنووتم اإمجوواعتكم فالتزملهووا وراعلهوووا و  علوويكم أن يضوول غووْيكم فزكلهووا ونهروهووا وعلوويكم 

و  ارتبواط  و ء لكوم عمون عوداكم وأنوتم أمو  متضوامن  فيموا بينهوا بعضوكم أوليواء بعوخ،و  وحدة منفصول 
 بسلاكم.

 رى.مم األخا ابألعالقاهت إن هذ  اهلي  اللاحدة تقرر مباقئ أساسي  يف نبيع  األم  املسلم ،ويف نبيع 
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بينهووا وبووني    يقوولم إن األموو  املسوولم  هووك حووزب اّلِل.وموون عووداها موون األمووم فهووم حووزب الشوويطان.ومن مث
سووووويل  و  و هوووود  أو  األمووووم األخوووورى و ء و  تضوووووامن،ألنه   اكوووو ا  يف عقيوووودة ومووووون مث   اكوووو ا  يف

 اك ا  يف تبع  أو جزاء.
 لوذي جعول منهواادي اّلِل وأن تتناصو  وتتلاصوى،وأن هتتودي ّبووعلى األم  املسلم  أن تتضامن فيما بينهوا 

موا قاموحل هوك  اس حلهلواأم  مستقل  منفصل  عن األمم غْيها ..مث   يضْيها بعد ذلوك كوي ا أن يضول النو
 قائم  على اهلدى.

 دى.واهلودى هولإىل اهل ولكن ليك مع  هذا أن تتخلى األمو  املسولم  عون تكاليفهوا يف قعولة النواس كلهوم
كافوو ،وأن   عل النوواسنهووا هووك وكووريعتها ونظامها.فووإذا هووك أقامووحل نظامهووا يف األرم بقووك عليهووا أن توودقي

 لل بيوونهم وبوونينهم ولتحووهوواول هوودايتهم،وبقك عليهووا أن تباكوور القلاموو  علووى النوواس كافوو  لتقوويم العوودل بيوو
 الضالل وا؟اهلي  اليت منها أخرجتهم ..

ب أووووا غوووْي دت،  يعوووموووام اّلِل   يضوووْيها مووون ضووول إذا اهتوووإن كووولن األمووو  املسووولم  مسووويول  عووون نفسوووها أ
ل رم مجيعووووا.وأو  يف األحماسووووب  علووووى التقصووووْي يف األموووور ابملعوووورو  والنهووووك عوووون املنكوووور فيمووووا بينهووووا أو ،مث
حكم  وكوووريعته.و لطان اّللِ املعووورو  ا سوووالم ّلِل وهكووويم كوووريعته وأول املنكووور ا؟اهليووو  وا عتوووداء علوووى سووو

سولم  قلامو  ألمو  املالطاغلت،والطاغلت هول كول سولطان غوْي سولطان اّلِل وحكموه ..وا ا؟اهلي  هل حكم
 على نفسها أو  وعلى البشري  كلها أخْيا.

عضوووهم بن يفهوووم وكموووا ميكووون أ -ولووويك الغووورم مووون بيوووان حووودوق التبعووو  يف اهليووو  كموووا فهوووم بعضوووهم قووودميا 
و   -ل بذاتووه إذا اهتوودى هوو -عوون املنكوور  ن املوويمن الفوورق غووْي مكلوو  ابألموور ابملعوورو  والنهووكأ -حووديثا 

ن وضووول النووواس مووو -ت بوووذاهتا إذا هوووك اهتووود -أن األمووو  املسووولم  غوووْي مكلفووو  إقامووو  كوووريع  اّلِل يف األرم 
 حلهلا.

 -ن اربو  الطغيوالضوالل وحماإن هذ  اهلي    تسق  عن الفرق و  عن األمو  التبعو  يف كفوا  الشور،ومقاوم  
نكور ريعته،وهل املكويع  غوْي لى أللهي  اّلِل واغتصاب سولطانه وتعبيود النواس لشور وأنغى الطغيان ا عتداء ع

 الذي   ينفع الفرق و  ينفع األم  أن هتتدي وهذا املنكر قائم.
ُ َعْنوُه،َعِن النَّوِلِِ  ودِِيِ  َرِضوَك اّللَّ َرُ وَن َهوِذِ  ،قَاَل:أَيُوَهوا النَّواُس،ِإنَُّكْم تَوْقوولقد روى أصحاب َعْن َأيب َبْكور  الصِِ

ُ:}اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َعلَووْيُكْم أَنْوُفَسووُكْم، َ َيُضووُر  ُكْم َمووْن َضووولَّ ِإَذا اهليَووَ  َوَتَضووُعلَوَا َعلَووى َغووْْيِ َمووا َوَضووَعَها اّللَّ
ُوُ ،يُلِككُ  .اْهَتَديْوُتْم{ ]املائدة:[،ِإنَّ النَّاَس ِإَذا رَأََوا اْلُمْنَكَر فَوَلْم يُوَغْيِِ ُ بِِعَقاب   .804 أَْن يَوُعمَُّهُم اّللَّ

ما ترامى إىل وهم بعوخ النواس يف زمانوه مون هوذ  اهليو   -رضلان اّلِل عليه  -وهكذا صح  االيف  األول 
الكرميووو .وحنن اليووولم أحووولج إىل هوووذا التصوووحي ،ألن القيوووام بتكوووالي  التغيوووْي للمنكووور قووود صوووارت أكووو .فما 

                                                 
 ( صحي 305[)540/ 1ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان7135[) 1151/ 9املسند ا؟امع ] - 804
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  اهليو  علوى النحول الوذي يعفويهم مون تعوه ا؟هواق ومشواقه،ويرُيهم أيسر ما يلجأ الضوعا  إىل شويول هوذ
موووون عنووووحل ا؟هوووواق وبالئووووه  وكووووال واّلِل  إن هووووذا الوووودين   يقوووولم إ   هوووود وجهوووواق.و  يصوووول  إ  بعموووول 
وكفووا .و  بوود هلووذا الوودين موون أهوول يبووذللن جهوودهم لوورق النوواس إليووه،و خراج النوواس موون عبوواقة العبوواق إىل 

اّلِل يف األرم،ولووووورق املغتصوووووبني لسووووولطان اّلِل عموووووا اغتصوووووبل  مووووون هوووووذا   ،ولتقرير أللهيووووو عبووووواقة اّلِل وحووووود
السوولطان،و قام  كووريع  اّلِل يف حيوواة الناس،وإقاموو  النوواس عليهووا ..  بوود موون جهد.ابحلسوو  حووني يكوولن 

نريو  النواس هوك الضاللن أفراقا ضوالني،ُيتاجلن إىل ا ركواق وا انرة.وابلقولة حوني تكولن القولة الباغيو  يف 
 اليت تصدهم عن اهلدى وتعطل قين اّلِل أن يلجد،وتعل  كريع  اّلِل أن تقلم.

 يرجوع هوي ء عون الوذين آمنلا،وينوال الضواللن جوزاءهم مون اّلِل حوني تسوق  التبعو  -  قبلوه  -وبعد ذلوك 
يعا  فَويُونَوبُِِ ُكْم ِ ا كُ »وهي ء إليه: ُتمْ ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ  «.ْعَمُللنَ توَ  نوْ

 أحكاا خاصة بالوصية والشهاد  106الدرس السابع:

 املعوامالت يف عوخ أحكوامبواهلن اكء احلكم األخْي من األحكام الشرعي  اليت تتضمنها السلرة،يف بيوان 
د عووووون رم،والبعووووواجملتموووووع املسووووولم،وهل ااووووواص بتشوووووريع ا كوووووهاق علوووووى اللصوووووي  يف حالووووو  الضووووورب يف األ

ُة بَوْيوووِنُكْم ِإذا َمنُووولا َكوووهاقَ آلَّوووِذيَن اي أَيُوَهوووا ا»الووويت تقيمهوووا الشوووريع  ليصووول احلووو  إىل أهلوووه.اجملتمع.والضوووماانت 
ْم َضووَربْوُتْم يف ْن َغووْْيُِكْم،ِإْن أَنْوووتُ ِمووا َعووْدل  ِمووْنُكْم،أَْو آَخووراِن ايْنوواِن َذو  -ِصوويَِّ  ِحوونَي اْللَ  -َحَضووَر َأَحوودَُكُم اْلَمووْلُت 

و -ماِن اِبّللَِّ ِة،فَويُوْقِسو الصَّال ُمِصيَبُ  اْلَمْلِت،َهِْبُسلَوُما ِموْن بَوْعودِ اأْلَْرِم فََأصابَوْتُكمْ  ي بِوِه   َنْشو َِ  -ُتْم ِإِن اْرتَوبوْ
،ِإانَّ ِإذ ِإمْثووا  فَووآَخراِن  َمووا اْسووَتَحقَّا.فَووِإْن ُعثِووَر َعلووى َأوَُّ  اهْلمثِنيَ ا  َلِموونَ مَثَنووا  َولَووْل كوواَن ذا قُوووْرىب،َو  َنْكووُتُم َكووهاَقَة اّللَِّ

ْن َكوووهاَقهِتِما،َوَما  َلَشوووهاَقتُنا َأَحوووُ  ِموووماِن اِبّللَِّ فَويُوْقِسووو يَوُقلمووواِن َمقاَمُهموووا ِموووَن الَّوووِذيَن اْسوووَتَح َّ َعلَوووْيِهُم اأْلَْولَيوووانِ 
ْن توُوَرقَّ أمَْيوان  بَوْعوَد أمَْيواِوِْم هوا،أَْو َحواُفلا أَ َوْجهِ  هاَقِة َعلوىا اِبلشَّ اْعَتَديْنا،ِإانَّ ِإذا  َلِمَن الظَّاِلِمنَي.ذِلَك أَْقىن أَْن َذْتُل 
ُ   يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلفاِسقِ  َ َواْ َُعلا،َواّللَّ  « ..نيَ َواتوَُّقلا اّللَّ

ألهلوه  وا  أن يلصوك وبيوان هوذا احلكوم الوذي تضومنته اهلايت الوثالّ:أن علوى مون ُيوك بودنل أجله،ويريود
ريووود أن هما مووا يهدين عوودلني موون املسووولمني إن كووان يف احلضر،ويسووولمُيضوور  موون املوووال،أن يستحضوور كوووا

لمهما مووووا د ا ويسووويسووولمه ألهلوووه غوووْي احلاضووورين.فأما إذا كوووان ضوووواراب يف األرم،و  اووود مسووولمني يشوووه
 معه،فيجلز أن يكلن الشاهدان من غْي املسلمني.

ن ويف أمانتهموووا يف أقاء موووا  صووود  موووا يبلغوووه الشووواهدايف -و ار ب أهووول امليوووحل أ -فوووإن ار ب املسووولملن 
ان ،أوموا   يتلخيوليحلفوا ابّللِ  -ا حسوه عقيودهتم -استحفظا عليه،فإوم يلقفلوما بعد أقائهموا للصوالة 

 ..وإ  كوواان فظا عليووهابحللوو  مصوولح  هلمووا و  ألحوود آخر،ولوول كووان ذا قوورىب،و  يكتمووان كووي ا  ووا اسووتح
 من اهلمثني ..وبذلك تنفذ كهاقهتما.
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اينوني موون  انو .قام أوىلانو  لامبعود ذلوك أوموا ارتكبوا إمث الشوهاقة الكاذبو  واليموني الكاذبو  وااي فوإذا لهور
دين كوهاقة الشواه ا أحو  مونأهل امليحل بلرايته،من الذين وقع علويهم هوذا ا مث،ابحللو  ابّلِل،أن كوهاقهتم

  .الثاني ةوتنفذ الشهاقلني،األولني.وأوما   يعتداي بتقرير ا هذ  احلقيق .وبذلك تبطل كهاقة األو 
لشووواهدين أميوووان ا مث يقووولل الووونا:إن هوووذ  ا جوووراءات أضووومن يف أقاء الشوووهاقة ابحلووو  أو ااووول  مووون رق

مْيووان  أَ ْو َحوواُفلا أَْن توُووَرقَّ ى َوْجِههووا،أَ َقِة َعلووذلِووَك أَْقىن أَْن َذْتُوولا اِبلشَّووها»األولني، ووا ُيملهمووا علووى هووري احلوو .
يهوودي  ألن اّلِل  اع  ألواموور ،يته،والطوينتهووك إىل قعوولة ا؟ميووع إىل تقوولى اّلِل،ومراقبتووه وخشوو«.مْ بَوْعووَد أمَْيوواوِِ 

َ َواْ َُعلا.»:من يفسقلن عن نريقه،إىل خْي و  إىل هدى ُ  َواتوَُّقلا اّللَّ  « ..ْلَقْلَم اْلفاِسِقنيَ ْهِدي ايوَ  َواّللَّ
و  أعلوووم خالفووا أن هوووذ  اهلايت :»...805الووثالّ قووال القوورنل يف تفسوووْي  عوون سووبه نوووزول هووذ  اهلايت

الووثالّ نزلووحل بسووبه اوويم الداري،وعوودي بوون بووِداء روى البخوواري والوودار قطووب َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  قَوواَل َكوواَن 
 َِ  َ ارُِى َحَْتِلَفاِن ِإىَل َمكََّ  َفَخرََج َمَعُهَما فَوَّت  ِموْن بَوِ  َسوْهم  فَوتُووُل ِِ ْرم  لَوْيَك ِّبَوا ُمْسوِلم  فََأْوَصوى َعِدى  َوَاِيم  الدَّ

بَِيِمينِووِه َمووا  --ِبُ إِلَْيِهَمووا فَووَدفَوَعا ِبَ َِكتِووِه ِإىَل أَْهلِووِه َوَحَبَسووا َجام ووا ِمووْن ِفضَّوو   ُرَلَّص ووا اِبلووذََّهِه فَاْسووَتْحَلَفُهَما النَّوو
ووَ   فَوَقوواُللا اْكووَ َيْوَناُ  ِمووْن َعووِدىِ  َوَاِوويم  َفَجوواَء َرُجوواَلِن ِمووْن َوَريَووِ  السَّووْهِمىِِ َكَتْمُتَمووا َو َ انََّلْعُتَمووا مُثَّ ُوِجووَد اْ؟َوواُم ِ َكَّ

اَم َوفِوويِهْم نَوزَلَووحْل َفَحَلَفووا ِإنَّ َهووَذا اْ؟َوواَم لِلسَّووْهِمىِِ َو)َلَشووَهاَقتُوَنا َأَحووُ  ِمووْن َكووَهاَقهِتَِما َوَمووا اْعتَووَديْوَنا( َوَأَخووُذوا اْ؟َوو
 806 .َهِذِ  اهليَ ُ 

اء   -رضووى هللا عنهمووا  -وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس   ارِىِِ َوَعووِدىِِ بْووِن بَوودَّ قَوواَل َخوورََج َرُجوول  ِمووْن بَووِ  َسووْهم  َمووَع َاِوويم  الوودَّ
ووووْهِمُى ِ َْرم  لَووووْيَك ِّبَووووا ُمْسووووِلم   ووووا قَووووِدَما ِبَ َِكتِووووِه فَوَقووووُدوا َجام ووووا ِمووووْن ِفضَّوووو   ُرَلَّص ووووا ِموووو،َفَموووواَت السَّ ْن َذَهووووه  فَوَلمَّ

مُثَّ ُوِجَد اْ؟َاُم ِ َكََّ  فَوَقاُللا ابْوتَوْعَناُ  ِمْن َاِيم  َوَعِدىِ  . فَوَقاَم َرُجواَلِن ِموْن أَْولَِيائِوِه ، - -فََأْحَلَفُهَما َرُسلُل اّللَِّ ،
اَل َوفِويِهْم نَوزَلَوحْل َهوِذِ  اهليَوُ  ) اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن َوِإنَّ اْ؟َاَم ِلَصاِحِبِهْم . قَ ،َفَحَلَفا َلَشَهاَقتُوَنا َأَحُ  ِمْن َكَهاَقهِتَِما ،

 . 807آَمُنلا َكَهاَقُة بَوْيِنُكْم (
ا يف نبيعوو  اءات.ور وووواضو  أن لطبيعوو  اجملتمووع الووذي نزلووحل هووذ  األحكووام لتنظيمووه قخووال يف كووكل ا جر 

ة. ستجاكووو  عوود الصالبتموووع هووذ  ا جراءات.فا كووهاق وا ئتموووان علووى هوووذا النحوول،مث احللوو  ابّلِل يف جم
ا تشووووك نوووو  ..كلهوووواللجوووودان الووووديب،والتحرج كووووذلك موووون الفضوووويح  يف اجملتمووووع عنوووود لهوووولر الكووووذب واايا

 بسمات جمتمع خاص.تفك  اجاته ومالبساته هذ  ا جراءات.
سووجيل تكالكتابوو  والولقوود الووك اجملتمعووات اليوولم وسووائل أخوورى لإليبات،وأكووكا  أخوورى موون ا جراءات،

 عات البشري ف اجملتميفيداع يف املصار  ..وما إليها ..ولكن.أو فقد هذا النا قدرته على العمل وا 
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 يتهووا،و  تعوودقوودت فاعلفإننوا كثووْيا مووا بوودع ببي وو  معينوو ،فنظن أن بعووخ التشوريعات وبعووخ ا جووراءات قوود 
كثوْيا موا   ى  أجولخور أهلا ضورورة،وأوا مون رلفوات جمتمعوات مضوى زمنهوا  ألن البشوري  اسوتجِدت وسوائل 

 بدع فننسى أن هذا الدين جاء للبشري  مجيعا،يف كل أقطارها،ويف كل أعصارها.
ام إىل أحكوو  وأوا يف حاجووأن كثورة ضوخم  مون هوذ  البشوري  اليولم موا توزال بدائيو  أو متدرجو  مون البوداوة.
  ذ  احلاجوات يفيلول هو امووإجراءات تلاكه حاجاهتوا يف مجيوع أكوكاهلا وأنلارها،وأووا عود يف هوذا الودين 

  وعوود يف فك النسووبكوول حالوو .وأوا حووني ترتقووك موون نوولر إىل نوولر عوود يف هووذا الوودين كفايتهووا كووذلك بوون
دين ة هووذا الووز .وأن هووذ  معجوو.كووريعته مووا يلوول حاجاهتووا احلاضوورة،مث يرتقووك ّبووا إىل تلبيوو  حاجاهتووا املتطوولرة 

 ار  سبحانه.ومعجزة كريعته وآي  أنه من عند اّلِل،وأوا من اختي
لوويت عوواوزت لبي ووات ااعلووى أننووا بوودع كووذلك موورة أخوورى حووني ننسووى الضوورورات الوويت يقووع فيهووا األفووراق موون 

 وو  عمول يف كول بيملعوودة للاهوذ  األنولار والوويت يسوعفهم فيهوا يسوور هوذ  الشوريع  ومشلهلا،ووسووائل هوذا الودين 
 ها صارها وأقطار مجيع أع بشري  كلها يفويف كل حال .يف البدو واحلضر.يف الصحراء والغاب .ألنه قين ال

ن رب موو أبصوور ابالوو  -حنوون البشوور  -وتلووك أيضووا إحوودى معجزاتووه الكثى.إننووا بوودع حووني نتصوولر أننووا 
لبشور اأن نعور  أقب ألحداّ.و اال  ..ف قان اللقائع إىل التلاضع  وما أو ان أن نتذكر قبل أن تصدمنا ا

 ب ..رب العبيد ..لل كنا نتذكر ونعر ،ونثل  يف ح  خال  البشر ..أقب العبيد يف ح 
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 [120إل   109(:اآليات 5الوحد  الااسمة ]سور  المائد  )

 ومشهدهم مع عيس  يوا القيامة مقدية أقويم انحرافات النصارى ال

  
وُتْم قواُللا   عِ }ي ُ الُرُسَل فَويَوُقلُل ماذا أُِجبوْ ُ اي 109)نْوحَل َعوالَُّم اْلُغيُولِب ِإنَّوَك أَ  نواْلوَم لَ ْلَم َاَْمُع اّللَّ ( ِإْذ قواَل اّللَّ

اَس يف اْلَمْهووِد وََكْهووال  اْلُقووُدِس ُتَكلِِووُم النَّوو ُتَك بِووُرو ِ أَيَّوودْ  ِعيَسووى ابْووَن َمووْرمَيَ اذُْكووْر نِْعَموويِت َعَلْيووَك َوَعلووى والِووَدِتَك ِإذْ 
يلَ َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ  َوالتوَّ  ُفُ  ِفيهوا فَوَتُكولُن الطِِنِي َكَهيوْ َوِ  الطَّو ُلُ  ِمنَ ختَْ َوِإْذ  ْلراَة َواْ ِْنِْ ْْيِ إبِِْذين فَوتَوونوْ

وتَوُهْم ِب ِإْسورائِيَل َعْنوَك إِ ْذين َوِإْذ َكَفْفوحُل بَوإبِِ  اْلَموْلتى خُتْورِجُ  َنْْيا  إبِِْذين َوُتْثُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْووَرَص إبِِْذين َوِإذْ  ْذ ِج وْ
ُهْم ِإْن هووذا ِإ َّ ِسووْحر   ْذ أَْوَحْيووحُل ِإىَل احْلَوولارِيِِنَي أَْن آِمنُوولا يب ( َوإِ 110 ) ُمبِووني  اِبْلبَويِِنوواِت َفقوواَل الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموونوْ

 َربُوَك ْل َيْسوَتِطيعُ َسوى ابْوَن َموْرمَيَ َهواَل احْلَلارِيُولَن اي ِعيقو( ِإْذ 111َوِبَرُسلِ  قاُللا آَمنَّا َواْكَهْد ِ َنَّنوا ُمْسوِلُملَن )
َ إِ  ْن أَنُْكوَل ِمْنهوا َوَتْطَموِ نَّ أَ ( قاُللا نُرِيوُد 112نَي )ُتْم ُمْيِمنِ ْن ُكنوْ أَْن يُونَوِزَِل َعَلْينا مائَِدة  ِمَن السَّماِء قاَل اتوَُّقلا اّللَّ

يَسووى ابْووُن َمووْرمَيَ اللَُّهوومَّ َربَّنووا أَنْووزِْل قوواَل عِ  (113) ِهِدينَ ِمووَن الشَّووا قُوُللبُنووا َونَوْعلَووَم أَْن قَووْد َصووَدقْوَتنا َوَنُكوولَن َعَلْيهووا
( قوواَل 114الورَّازِِقنَي ) اْرزُْقنوا َوأَنْوحَل َخوْْيُ    ِمْنوَك وَ ان َوآيَوَعَلْينوا مائِوَدة  ِموَن السَّوماِء َتُكولُن لَنوا ِعيودا  أِلَوَّلِنوا َوآِخورِ 

ُ ِإيِنِ ُمنَوِزهُِلووا َعلَوويْ  ( َوِإْذ 115دا  ِمووَن اْلعوواَلِمنَي )ذااب    أَُعذِِبُووُه َأَحووَعذِِبُووُه َعووأُ ِإيِنِ ُكْم َفَمووْن َيْكُفووْر بَوْعووُد ِمووْنُكْم فَوواّللَّ
ذُ  ُ اي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ أَأَْنحَل قُوْلحَل لِلنَّاِس اختَِّ ُكولُن ِ  َل ُسوْبحاَنَك موا يَ نْيِ ِموْن ُقوِن اّللَِّ قواأُمِِك ِإهلَووين وَ قاَل اّللَّ
 نَوْفِسووَك ِإنَّوَك أَنْووحَل ْفِسوك َو  أَْعلَووُم موا يف ُم مووا يف نوَ ُه تَوْعلَوأَْن أَقُولَل موا لَووْيَك ِ  ِ َو ِ  ِإْن ُكْنووحُل قُوْلتُوُه فَوَقووْد َعِلْمتَو

َكووِهيدا  مووا  ُكووْم وَُكْنووحُل َعلَووْيِهمْ َربَّ  َريبِِ وَ ِن اْعبُووُدوا اّللََّ ( مووا قُوْلووحُل هَلُووْم ِإ َّ مووا أََمووْرَتِب بِووِه أَ 116َعووالَُّم اْلُغيُوولِب )
َتِب ُكْنحَل أَْنحَل الرَِّقيَه َعَلْيهِ  ُْم ( إِ 117لِِ َكوْكء  َكوِهيد  )ْنحَل َعلوى ُكوْم َوأَ ُقْمحُل ِفيِهْم فَوَلمَّا تَوَلفوَّيوْ ْن تُوَعوذِِّْبُْم فَوِإوَّ
َفووُع الصَّوواِقِقنَي ِصووْدقُوُهْم هَلُوومْ قووا (118يُم )ِعبوواُقَ  َوِإْن تَوْغِفووْر هَلُووْم فَِإنَّووَك أَنْووحَل اْلَعزِيووُز احلَِْكوو ُ هووذا يوَووْلُم يَونوْ  َل اّللَّ

ُهمْ َك اّللَُّ َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْوواُر خالِوِديَن ِفيهوا أَبَودا  َرِضو ( 119َفوْلُز اْلَعِظويُم )َوَرُضولا َعْنوُه ذلِوَك الْ   َعونوْ
 { (120ِدير  )ْكء  قَ كَ ما ِفيِهنَّ َوُهَل َعلى ُكلِِ ّللَِِّ ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم وَ 

 موقف الرسل يوا القيامة 109الدرس ا ول:

ات أخرجتهووا ن احنرافووهووذا الوودرس بطللووه بقيوو  يف تصووحي  العقيوودة وتقوولمي مووا قخوول عليهووا عنوود النصووارى موو
عليوه  -يسوى عاء بوه جو عن أصلها السماوي عند قاعدهتا األساسي .إذ أخرجتها من التلحيد املطل  الذي

 .ل رسلل قبله،إىل أللان من الشر ،  عالق  هلا أصال بدين اّللِ ككما جاء به    -الِسالم 
تصوولر لكموا هووك يف ا  -ومون مث فووإن هوذا الوودرس كوذلك يسووتهد  تقريوور حقيقو  األللهيوو  وحقيقو  العبلقيوو  

 -عيسووى  والووذي يقوورر فيووهقريوور هووذ  احلقيقوو  موون خووالل هووذا املشووهد العظوويم الووذي يعرضووه ت -ا سووالمك 
 ن أللهيتووه وموونلرسول،ومن البشوور مجيعا،أنووه   يقوول لقلمووه كوي ا  ووا زعموول  موواعلووى مووا موون  -عليوه السووالم 

 شليه أمه وأنه ما كان له أن يقلل من هذا الشر  كله كي ا 
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آن الووويت يعرضوووها القووور « مشووواهد القيامووو »والسووويا  القووورآين يعووورم هوووذ  احلقيقووو  يف مشوووهد تصوووليري مووون  
الكرمي عرضا حيا اننقا،ملحيا مييرا،عمي  التأيْي،يهتز له الكيان البشري وهل يتلقا  كأ ا يشهد  اللحظو  
يف اللاقع املنظلر.اللاقع الذي ترا  العني،وتسمعه األذن.وتتجلى فيه ا نفعا ت والسومات النابضو  ابحليواة 

ووُتْم قوواُللا   ِعْلووَم لَنووا ِإنَّووَك ْلَم َاَْمووُع اّللَُّ يوو »فهووا حنوون أو ء أمووام املشووهد العظوويم: 808  الُرُسووَل فَويَوُقوولُل موواذا أُِجبوْ
يوولم امووع اّلِل الرسوول الووذين فوورقهم يف الزمووان فتتووابعلا علووى موودار  وفوورقهم يف املكووان «:أَنْووحَل َعووالَُّم اْلُغيُوولِب 

ة علووووى فووووذهه كوووول إىل قريتووووه وفوووورقهم يف األجنوووواس فمضووووى كوووول إىل قلمووووه ..يوووودعلن كلهووووم بوووودعلة واحوووود
ابلوودعلة اللاحوودة لكوول زمووان ومكووان وللنوواس   - -اخووتال  الزمووان واملكووان واألقوولام حووَّت جوواء خووااهم 

 كاف  من مجيع األجناس واألللان ..
موع عهم مجيعوا واراقى،امهي ء الرسل إىل كَّت األقلام،يف كَّت األمكنو  واألزموان ..هوا هول ذا مرسولهم فو

ت ا ومعهوم رسوا ا الودنيت.وهوا هوم أو ء ..نقبواء البشوري  يف حياهتوفيهم كوَّت ا ستجاابت،وكوَّت ا عاها
..رب  م أمووام اّللِ هووا.هي ء اّلِل إىل البشووري  يف كووَّت أرجائهووا،ووراءهم اسووتجاابت البشووري  يف كووَّت أعصوواره

 يف مشهد يلم عظيم. -بحانه س -البشري  
ُ الرُ »وها هل ذا املشهد ينبخ ابحلياة: ُتْمف ُل:ماذاُسَل.فَويَوُقل يَوْلَم َاَْمُع اّللَّ  «.أُِجبوْ

ووُتْمف»  تعلن النتووائجلرسووا ت،و ا..فوواليلم عمووع احلصيل ،ويضووم الشووتات،ويقدم الرسوول حسوواب « مووا ذا أُِجبوْ
ووُتْمف»علووى ر وس األكووهاق. يهم علووم مووا ،وليك لوودوالرسوول بشوور موون البشوور هلووم علووم مووا حضوور«.مووا ذا أُِجبوْ

ا يعلوووم لىل ..ومووواب مووونهم مووون اسوووتجاب،وتلىل مووونهم مووون تووواسوووت .لقد قعووولا أقووولامهم إىل اهلووودى فاسوووتج
ن ّلِل وحود  لوم موا بطوالرسلل حقيق  من استجاب إن كان يعور  حقيقو  مون تلىل.فإ وا لوه لواهر األمور وع
حيلن أن الووذي يسووتو ..وهووم يف حضوورة اّلِل الووذي يعرفلنووه خووْي موون يعوور  والووذي يهابلنووه أكوود موون يهوواب 

ر يف يوولم احلشوو املرهوولب م يعلموولن أنووه العلوويم اابووْي ..إنووه ا سووتجلابيوودللا  ضوورته بشووكء موون العلووم وهوو
 العظيم،على مشهد من املا األعلى،وعلى مشهد من الناس أمجعني.

  البشوري  خاصو  مون هوذ ا ستجلاب الذي يراق بوه امللاجهو  ..ملاجهو  البشوري  برسولها وملاجهو  املكوذبني
اّلِل  ءو هوم مون عنودإ ا جوا   ا عالن،أن هي ء الرسل الكرامبرسلهم الذين كانلا يكذبلوم.ليعلن يف ملق
ل ن كوانلا مون قبووعون أقولامهم الوذي عون رسوا هتم -سبحانه  -بدين اّلِل وها هم أو ء مسيوللن بني يديه 

 يكذبلن.
رة للا بووه يف حضووغووك أن يوودأمووا الرسوول فهووم يعلنوولن أن العلووم احلوو  ّلِل وحوود  وأن مووا لووديهم موون علووم   ينب

ُم اْلُغُيلبِ َك أَْنحَل عَ نا.ِإنَّ قاُللا:  ِعْلَم لَ »احه العلم،شقاب وحياء،ومعرف  بقدرهم يف حضرة اّلِل:ص  «.الَّ
 أقرير عيس  عليه السالا ببمي نمم هللا عليه 111 - 110الدرس الثاني:

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»مشاهد القيام  يف القرآن»يراجع كتاب: - 808
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لقوود موون صوود ،وقد كفوور ّبووم موون كفوور و  فقوود صوود  ّبووم -يووه الِسووالم غووْي عيسووى عل -فأمووا سووائر الرسوول 
ه  يديه.سوووبحانر كلوووه بووونيانتهوووى أمووورهم ّبوووذا ا؟ووولاب الكامووول الشوووامل،الذي يووودع العلوووم كلوووه ّلِل،ويووودع األمووو

وحووود ،ألن  بووون مووورمي ..فموووا يزيووود السووويا  كوووي ا يف هوووذا املشوووهد عووونهم ..إ وووا يلتفوووحل اباطووواب إىل عيسوووى
س يف ذي خوام انالوعيسى بون مورمي هول الوذي فول قلموه فيوه،وهل الوذي غوام ا؟ول حللوه ابلشوبهات،وهل 
 -ن مورمي بوىل عيسوى األوهام واألسوانْي حولل ذاتوه،وحلل صوفاته،وحلل نشوأته ومنتها .يلتفوحل ااطواب إ

 لتهاويل ..ا -رمي م -على املا  ن أهلل  وعبدو  وصاغلا حلله وحلل أمه 
اس   ليصووود  النوووايإا اّلِل يلتفوووحل إليوووه يوووذكر  نعمووو  اّلِل عليوووه وعلوووى والدتوووه ويسوووتعرم املعجوووزات الووويت آ هووو

فول وأهلوول   ت معووه مونبرسوالته،فكذبه مون كذبووه مونهم أكود التكووذيه وأقبحوه وفول بووه وابهلايت الويت جواء
 ِإْذ قووالَ  »:اتابملعجووز  مووع اّلِل موون أجوول هووذ  اهلايت،وهووك كلهووا موون صوونع اّلِل الووذي خلقووه وأرسووله وأيوود 

ُ:اي ِعيَسووى ابْووَن َمووْرمَيَ اذُْكووْر نِْعَموويِت َعَلْيوو لُِِم النَّوواَس يف اْلَمْهووِد َك بِووُروِ  اْلُقووُدِس،ُتكَ ْذ أَيَّووْدتُ َدِتَك.إِ َك َوَعلووى والِوواّللَّ
.َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ  َوالتوَّْلراَة َواْ ِ  يوََكْهال  ُفُ  ِفيهوا لُوُ  ِموَن الطِِونِي َكَهيوْ َل.َوِإْذ ختَْ ْنِْ  َوِ  الطَّوْْيِ إبِِْذين،فَوتَوونوْ

َفْفوحُل بَوِب ِإْسورائِيَل َعْنوَك ِإْذ كَ ْلَموْلتى إبِِْذين.َوِإْذ  اْذ خُتْورُِج ين.َوإِ ُن َنْْيا  إبِِْذين.َوُتْثُِئ اأْلَْكَمَه َواأْلَبْوَرَص إبِِذْ فَوَتُكل 
ُهْم:ِإْن هووذا إِ  ووتَوُهْم اِبْلبَويِِنوواِت َفقوواَل الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموونوْ لارِيِِنَي أَْن آِمنُوولا يب حُل ِإىَل احْلَوو.َوِإْذ أَْوَحْيووْحر  ُمبِووني   َّ ِسووِج وْ

 « ..َوِبَرُسلِ ،قاُللا:آَمنَّا َواْكَهْد ِ َنَّنا ُمْسِلُملنَ 
إوا امللاجه   ا كان من نعم اّلِل على عيسى بن مرمي وأموه ..مون شييود  بورو  القودس يف مهود ،وهل يكلوم 

رهتووا و قتووه علووى غووْي مثووال مث وهوول يكلمهووم يف النوواس يف غووْي ملعوود الكووالم يووثئ أمووه موون الشووبه  الوويت أت
يييوووود  هنووووا وهنووووا  ..وموووون تعليمووووه  -عليووووه الِسووووالم  -الكهللوووو  يوووودعلهم إىل اّلِل ..ورو  القوووودس جثيوووول 

الكتووواب واحلكمووو  وقووود جووواء إىل هوووذ  األرم   يعلوووم كوووي ا،فعلمه الكتابووو  وعلموووه كيووو  ُيسووون تصوووري  
ا يف بووب إسوورائيل،وا ْنيل الووذي آ   إاي  مصوودقا ملووا بووني يديووه األملر،كمووا عِلمووه التوولراة الوويت جوواء فلجووده

مون التولراة.مث مون إيتائووه خوار  املعجوزات الويت   يقوودر عليهوا بشور إ  إبذن اّلِل.فوإذا هوول يصولر مون الطووني  
  نوودري كيوو  ألننووا   نوودري إىل اليوولم كيوو   -كهي وو  الطووْي إبذن اّلِل فيوونف  فيهووا فتكوولن نووْيا إبذن اّلِل 

حيوووة    -إبذن اّلِل  -وإذا هووول يوووثىء املللووولق أعموووى  -خلووو  اّلِل احليووواة،وكي  يبوووة احليووواة يف األحيووواء 
ولكون اّلِل الوذي يهوه البصور أصوال قواقر علوى أن يفوت  عينيوه للنولر  -يعر  الطه كي  يورق إليوه البصور 

 الشفاء،وصوواحه ا ذن قوواقر والوودواء وسوويل  لتحقيوو  إذن اّلِل يف -ويووثىء األبوورص إبذن اّلِل،  بوودواء  -
وواهووه احليوواة أول  -وإذا هوول ُييووك املوولتى إبذن اّلِل  -علووى تغيووْي اللسوويل ،وعلى هقيوو  الغايوو  بووال وسوويل  

مث يووذكر  بنعموو  اّلِل عليووه يف محايتووه موون بووب إسوورائيل إذ جوواءهم ّبووذ   -موورة قوواقر علووى رجعهووا حووني يشوواء 
  يسوتطيعلا إنكوار وقلعهوا  هوذ  ااارقو  سوحر مبوني  ذلوك أووم البينات كلهوا فكوذبل  وزعمولا أن معجزاتوه

كمووا أراقوا   -و  يريودوا التسوليم بود لتها عنواقا وكوثا ..محايتوه مونهم فلوم يقتلول   -وقود كوهدهتا األلول   -
 و  يصوووولبل .بل تلفووووا  اّلِل ورفعووووه إليووووه ..كووووذلك يووووذكر  بنعموووو  اّلِل عليووووه يف إهلووووام احلوووولاريني أن ييمنوووولا ابّللِ 
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َوِإْذ أَْوَحْيوحُل ِإىَل  »وبرسلله فإذا هم ملبلن مستسلملن،يشهدونه على إمياوم وإسوالمهم أنفسوهم كاملو  ّلِل:
 « ..احْلَلارِيِِنَي أَْن آِمُنلا يب َوِبَرُسلِ .قاُللا:آَمنَّا َواْكَهْد ِ َنَّنا ُمْسِلُملنَ 

مواقة للزيو   عوه تتخوذ منهوامون أتبا هاقة وبين .فإذا كثورةإوا النعم اليت آ ها اّلِل عيسى بن مرمي،لتكلن له ك
ومن النوواس يسووى يلاجووه ّبووا علووى مشووهد موون املووا األعلووى،فهووا هوول ذا ع -وتصوولغ منهووا وحلهلووا األضوواليل 

لوى عأوجوع وأفضو   لن ااوزيمجيعا،ومنهم قلمه الغاللن فيه ..ها هل ذا يلاجه ّبا ليسمع قلمه ويوروا وليكو
 مشهد من العاملني  

 عيس  والحواريون والمائد  112لدرس الثالث:ا

موووه،ومن  علوووى قل ويسوووتطرق السووويا  يف معووورم الووونعم علوووى عيسوووى بووون مووورمي وأموووه،إىل كوووكء مووون نعمووو  اّللِ 
يُع ْبَن َمْرمَيَ،َهوْل َيْسوَتطِ ا:اي ِعيَسى ارِيُلنَ ِإْذ قاَل احْلَل »معجزاته اليت أيد  اّلِل ّبا وكهدها وكهد ّبا احللاريلن:

َ إِ ا أَْن يُونَوووِزَِل َعَلْينووا مائِووَدة  ِمووَن السَّووماِءف قوواَل:اتوَُّقلا َربُووكَ  ووُتمْ ّللَّ  أَْن أَنُْكووَل ِمْنهووا،َوَتْطَمِ نَّ ُمْيِمِننَي.قاُللا:نُرِيوودُ  ْن ُكنوْ
بَّنوا أَنْوزِْل َعَلْينوا مائِوَدة  رَ اللَُّهمَّ ابْوُن َموْرمَيَ: .قاَل ِعيَسىاِهِدينَ قُوُللبُنا،َونَوْعَلَم أَْن َقْد َصَدقْوَتنا،َوَنُكلَن َعَلْيها ِمَن الشَّ 

ووووماِء َتُكوووولُن لَنوووووا ِعيوووودا  أِلَوَّلِنووووا َوآِخران،َوآيَوووو   ِمْنكَ  ُ:ِإيِنِ ُمنَوِزهُِلوووووا  َخووووْْيُ الرَّازِِقنَي.قووووالَ ْقنوووووا َوأَنْووووحلَ ،َواْرزُ ِمووووَن السَّ  اّللَّ
 « .. ِمَن اْلعاَلِمنيَ بُُه َأَحدا   أَُعذِِ  َعذااب  َعَلْيُكْم،َفَمْن َيْكُفْر بَوْعُد ِمْنُكْم فَِإيِنِ أَُعذِِبُُه 

ني بووو .فووإذا بيوونهم .ويكشوو  لنووا هووذا احلوولار عوون نبيعوو  قوولم عيسووى ..املستخلصووني موونهم وهووم احللاريوولن 
 فر  بعيد .. - -أصحاب رسللنا 

ومووع المهم ..لووى إسووا عيسووى عإوووم احللاريوولن الووذين أهلمهووم اّلِل ا ميووان بووه وبرسوولله عيسى.فآمنلا.وأكووهدو 
ويعلملن نفلسووهم. هووذا فهووم بعوود مووا رأوا موون معجووزات عيسووى مووا رأوا،يطلبوولن خارقوو  جديوودة.تطم ن ّبووا

 منها أنه صدقهم.ويشهدون ّبا له ملن وراءهم.
 لووم يطلبوولا منووه خارقوو  واحوودة بعوود إسووالمهم ..لقوود آمنووحل قلوولّبم وانمأنووحلف - -فأمووا أصووحاب حمموود 

لوووووك قه بعووووود ذولقووووود صووووودقلا رسووووولهلم فلوووووم يعووووولقوا يطلبووووولن علوووووى صووووودمنوووووذ أن خالطتهوووووا بشاكووووو  ا ميان.
 الثهان.ولقد كهدوا له بال معجزة إ  هذا القرآن ..

لووك مسوووتلى،وهذا ذ - -حووولاريك حمموود و  -هووذا هوول الفووار  الكبوووْي بووني حوولاريك عيسوووى عليووه الِسووالم 
.ولكوون تبقووى بللوولن .ء مقمسووتلى ..وهووي ء مسوولملن وأول ووك مسوولملن ..وهووي ء مقبللوولن عنوود اّلِل وهووي 

 املستلايت متباعدة كما أراقها اّلِل ..
  تووورق يف كتوووه النصوووارى.و  توووذكر يف هوووذ  األانجيووول الووويت   -كموووا أورقهوووا القووورآن الكووورمي   -وقصووو  املائووودة 

بف ة نليلو ،  يويمن معهوا علوى احلقيقو  الويت تنزلوحل مون عنود  -عليه الِسالم  -كتبحل متأخرة بعد عيسى 
وليسوحل هوك موا  -عليوه الِسوالم  -  األانجيل ليسحل إ  روايو  بعوخ القديسوني عون قصو  عيسوى اّلِل.وهذ

أنزلوووووه اّلِل عليوووووه و وووووا  ا ْنيووووول الوووووذي آ   ..ولكووووون ورق يف هوووووذ  األانجيووووول خوووووث عووووون املائووووودة يف صووووولرة 
كووف  وأمووا يسوولع فوودعا تالميووذ ،وقال:إين أ»أخرى:فوولرق يف إْنيوول مووَّت يف وايوو  ا صووحا  ااووامك عشوور:
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معوك،وليك هلوم موا ذكللن.ولسوحل أريود أن أصورفهم صووائمني  علوى ا؟ميوع،ألن هلوم اهلن ياليو  أايم ميشولن
ل ال حلروا يف الطري .فقال له تالميذ :من أين لنا يف الثي  خبز ّبوذا املقودار حوَّت يشوبع مجعوا هوذا عودق ف 

 فقال هلم يسلع:كم عندكم من اابزف
ت سوووووبع خبوووووزاسووووومك.فأمر ا؟مووووولع أن يتك ووووولا علوووووى األرم وأخوووووذ الفقاللا:سوووووبع  وقليووووول مووووون صوووووغار ال

ل مون ضوفمث رفعولا موا والسمك،وككر وكسر،وأعطى تالميذ ،والتالميذ أعطلا ا؟مع،فأكل ا؟مع وكبعلا،
وايو  ق مثول هوذ  الر ...وور « الكسر سبع  سالل  للءة،واهلكللن كانلا أربع  آ  ،ما عودا النسواء واألو ق

 .. يف سائر األانجيل
ائودة   تنوزل.ألن احلولاريني حينموا يوراين أن امل -سون كمجاهود واحل  -عليهم  رضلان اّللِ  -وبعخ التابعني 

أَُعذِِبُووُه َأَحوودا  ِمووَن   أَُعذِِبُووُه َعووذااب   ْنُكْم فَووِإيِنِ ْعووُد ِمووِإيِنِ ُمنَوِزهُِلووا َعلَووْيُكْم َفَمووْن َيْكُفووْر بوَ » عوولا قوولل اّلِل سووبحانه:
 ..خافلا وكفلا عن نله نزوهلا:« اْلعاَلِمنيَ 

} أَنوزْل :اهود يف قللوهعن جم،ليمإوا   تنزل.فوروى لَْيوة بون أيب سو:قال ابن كثْي يف التفسْي:وقد قال قائللن
َنا َمائَِدة  ِمَن السََّماِء { قال  و  ينزل ككء.،هل مثل ُضرب:َعَليوْ

حووودينا -هووول ابووون سوووالم-حووودينا القاسوووم ،حوووديب احلاّر:وابن جريووور.مث قوووال ابووون جرير،روا  ابووون أيب حوووامت
فوأبلا ،كفروا  لعوذاب إنأبلها حوني عورم علويهم ا،مائدة عليها نعام:عن جماهد قال،عن ابن ُجَرْيج،حجاج

 أن تَنزل عليهم.
حلسوونمل أنووه اعوون ،اذانعن منصوولر بوون ز ،حوودينا كووعب ،حوودينا حمموود بوون جعفر،حدينا ابوون املث :وقووال أيض ووا

   تنزل.:قال يف املائدة
 بَوْعووُد َمووْن َيْكُفوورْ } فَ :مملووا قيوول هلوو:كووان احلسوون يقلل:عن قتوواقة قال،حوودينا سووعيد،حدينا يزيد،حوودينا ِبْشوورو 

ا ِمَن اْلعَ   فلم تنزل.،اج  لنا فيهاح  : { قاللااَلِمنيَ ِمْنُكْم فَِإيِنِ أَُعذِِبُُه َعَذااب    أَُعذِِبُُه َأَحد 
رى ولويك هول فوه النصواقولى ذلوك  ن خوث املائودة   تعر وقد يت،وهذ  أسانيد صوحيح  إىل جماهود واحلسون

ا يف كتوواّبم ملجوولق   وكان يكوولن،ولل كانووحل قوود نزلووحل لكووان ذلووك  ووا يتوولفر الوودواعك علووى نقلووه،يف كتوواّبم
اختووووار  ابوووون  هل الووووذيو ،وهللا أعلم.ولكوووون الووووذي عليووووه ا؟مهوووولر أوووووا نزلووووحل،و  أقوووول موووون اهلحوووواق،متوووولاتر ا
َعذِِبُوُه َعوَذااب  ْعُد ِمْنُكْم فَوِإيِنِ أُ  َيْكُفْر بوَ ْم َفَمنْ } ِإيِنِ ُمنزهُلَا َعَلْيكُ :بنزوهلا بقلله تعاىلألنه تعاىل أخث :قال،جرير

ا ِمَن اْلَعاَلِمنَي { قال   .ووعد هللا ووعيد  ح  وصد:  أَُعذِِبُُه َأَحد 
 809وغْيهم. كما قلحل عليه األخبار واهلتر عن السل ،الصلاب-وهللا أعلم-وهذا القلل هل 

 -يف ملاجهوو  قلمووه يوولم احلشوور وعلووى مشووهد موون العوواملني  -يووذكر عيسووى بوون موورمي  -سووبحانه  -إن اّلِل 
« ِإْذ قاَل احْلَلارِيُلَن:اي ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ،َهْل َيْسَتِطيُع َرُبَك أَْن يُونَوِزَِل َعَلْينوا مائِوَدة  ِموَن السَّوماِءف »بفضله عليه:

                                                 
 [231/ 3قار نيب  ] -ابن كثْي  تفسْي - 809
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يعرفلن أنوه بشور ..ابون مورمي  -وهم تالميذ املسي  وأقرب أصحابه إليه وأعرفهم به  -ن ..لقد كان احللاريل 
..ويناقونوه  ووا يعرفلنووه عنووه حوو  املعرفوو .وكانلا يعرفوولن أنووه لويك راب وإ ووا هوول عبوود مربوولب ّلِل.وأنووه لوويك ابوون 

تلوك املعجوزات ااولار   اّلِل،إ ا هول ابون مورمي ومون عبيود اّلِل وكوانلا يعرفولن كوذلك أن ربوه هول الوذي يصونع
على يديه،وليك هل الذي يصنعها من عند نفسه بقدرته اااص  ..لذلك حوني نلبولا إليوه،أن تنوزل علويهم 

اي ِعيَسوى »مائدة من السماء،  يطلبلها منوه،فهم يعرفولن أنوه بذاتوه   يقودر علوى هوذ  ااارقو .وإ ا سوألل :
 « ..يُونَوِزَِل َعَلْينا مائَِدة  ِمَن السَّماِءف اْبَن َمْرمَيَ،َهْل َيْسَتِطيُع َرُبَك أَنْ 
 وإكوهاق إميواوم ابّللِ  لصويغ  بعودا..كيو  سوأللا ّبوذ  « َهوْل َيْسوَتِطيُع َربُوكَ »واختلفحل التوأويالت يف قولهلم:

لوه.وقيل:إن معو  يسوتطيع لويك )يقودر( ولكون املقصولق هول  زم  على إسوالمهم -م عليه الِسال -عيسى 
طيع هووول تسوووت»حل:أن ينزهلوووا عليهم.وقيووول:إن معناها:هووول يسوووتجيه لوووك إذا نلبحل.وقرئوووا سوووتطاع  وهووول 

  ع  هل الك أنحل أن تدعل ربك لينزل علينا مائدة من السماء ..«.ربك
 من نلوه هوذ  ااارقو  ..ألن املويمنني حمذرا إايهم -م عليه الِسال -وعلى أي  حال فقد رق عليهم عيسى 

وووو»حوووولن علووووى اّلِل.  يطلبوووولن ااوووولار ،و  يق   َ ِإْن ُكنوْ يني كوووورروا .ولكوووون احلوووولار « .ْيِمِننيَ ُتْم ُمووووقوووواَل:اتوَُّقلا اّللَّ
َم أَْن َمِ نَّ قُوُللبُنوا،َونَوْعلَ ْنهوا،َوَتطْ ُكوَل مِ قاُللا:نُرِيوُد أَْن أنَْ »الطله،معلنني عن علته وأسبابه وما يرجلن من ورائه:

فريود الوذي   نظوْي لوه ذا الطعوام الهوكلولا مون فهم يريدون أن ذ«.اِهِدينَ َقْد َصَدقْوَتنا،َوَنُكلَن َعَلْيها ِمَن الشَّ 
ن عيسووى عليووه تيقنلا أعنوود أهوول األرم.وتطموو ن قلوولّبم بر يوو  هووذ  ااارقوو  وهووك تتحقوو  أمووام أعيوونهم ويسوو

 الِسالم قد صدقهم،مث يكلنلا كهلقا لدى بقي  قلمهم على وقلع هذ  املعجزة.
هوووي ء نوووراز آخووور ف - -مسوووتلى معينوووا قون مسوووتلى أصوووحاب حممووود وكلهوووا أسوووباب كموووا قلنوووا تصووولر 

ْرمَيَ:اللَُّهمَّ قواَل ِعيَسوى ابْوُن َمو»ل :إىل ربوه يودع -م عليوه الِسوال -ابمللازن  مع هذا الطراز  عندئذ اعه عيسى 
« ا َوأَنْووحَل َخووْْيُ الوورَّازِِقنيَ ،َوآيَوو   ِمْنَك،َواْرزُْقنوونووا َوآِخرانوَّلِ َربَّنووا أَنْووزِْل َعَلْينووا مائِووَدة  ِمووَن السَّووماِء َتُكوولُن لَنووا ِعيوودا  أِلَ 

جملتوووب موووع إهلوووه أقب العبوود ا -سووويا  القوورآين هوووذ  النسوووب  كموووا يكووورر ال  -بووون موورمي  -..ويف قعوواء عيسوووى 
ْي والفرحوو   اء،تعمنا اباووموون السووم ومعرفتووه بربووه.فهل يناقيووه:اي اّلِل.اي ربنووا.إنب أقعوول  أن تنووزل علينووا مائوودة

أنوه   .فهول إذن يعور رازقني .عيد،فتكلن لنا عيدا ألولنا وآخران وأن هذا من رزقك فارزقنا وأنوحل خوْي الوكال
 شووهد العظوويم ه،يلم املعبوود وأن اّلِل ربه.وهووذا ا عوو ا  يعوورم علووى مشووهد موون العوواملني،يف ملاجهوو  قلموو

قوووود نلبوووولا انه ..لبحواسووووتجاب اّلِل قعوووواء عبوووود  الصوووواحل عيسووووى بوووون موووورمي ولكوووون اب؟وووود الالئوووو   اللووووه سوووو
 كوودته   يفا ابلغووا خارق .واسووتجاب اّلِل.علووى أن يعووذب موون يكفوور موونهم بعوود هووذ  ااارقوو  عووذااب كووديد

ُ:ِإيِنِ ُمنَوِزهُِلووا َعلَووْيُكْم،َفمَ »يعذبووه أحوودا موون العوواملني: ُه َعووذااب    أَُعذِِبُووُه ْنُكْم،فَووِإيِنِ أَُعذِِبُووْر بَوْعووُد مِ ْن َيْكُفووقوواَل اّللَّ
 « ..ا  ِمَن اْلعاَلِمنيَ َأَحد
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ون ك الوذين يكفور    ميضوفهذا هل ا؟ود الالئو   والل اّلِل حوَّت   يصوب  نلوه ااولار  تسولي  وهلولا.وحَّت
زة سول بعود املعجوبلن ابلر بعد الثهان املفحم قون جزاء راقع  وقد مضحل سن  اّلِل من قبول ّبوال  مون يكوذ

 خرة.ب يف الدنيا،أو أن يكلن يف اهل..فأما هنا فإن النا ُيتمل أن يكلن هذا العذا
 أبرؤ عيس  من عابديه وبيان هللاابهم عليه 120 - 116الدرس الرابع:

هوك الربلبيو  ..و و ألللهيو  ويسكحل السيا  بعد وعد اّلِل وهتديد  ..ليمضك إىل القضي  األساسوي  ..قضوي  ا
.لنعود ظوار العاملنيعلوى أن عروضواالقضي  اللاضح  يف الدرس كله ..فلنعد إىل املشهد العظيم فهل ما يوزال م

اب يلجوه وأمه.اسوتجلا بون مورمي إليه فنسمع استجلااب مباكرا يف هوذ  املورة يف مسوأل  األللهيو  املودعاة لعيسوى
لذين عبدو .ليسمعل  وهل يتثأ إىل ربوه يف قهوا وفوزع مون هوذ  يف ملاجه  ا -م عليه الِسال -إىل عيسى 

ُ:اي ِعيَسووى:»بووريء  الكبووْية الوويت اف وهووا عليووه وهوول منهووا ووْرمَيَ،أَأَنْووابْووَن مَ  َوِإْذ قوواَل اّللَّ ُذوين حَل قُوْلووحَل لِلنَّاِس:اختَِّ
ف قاَل:ُسووووْبحاَنَك:ما َيُكوووولُن ِ  أَ  ووووك ِإهلَوووونْيِ ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ .ِإْن ُكْنووووحُل لَل مووووا لَووووْيكَ ْن أَقُووووَوأُمِِ ْلتُووووُه فَوَقووووْد قوُ  ِ  ِ َوووو ِ 

ُم الْ   أَْنحلَ ِسك َو  أَْعَلُم ما يف نَوْفِسَك،ِإنَّكَ َعِلْمَتُه،تَوْعَلُم ما يف نَوفْ   َّ موا أََموْرَتِب بِوِه:أَِن إِ ُغُيلِب.ما قُوْلوحُل هَلُوْم َعالَّ
َ َريبِِ َوَربَُّكْم،وَُكْنووحُل َعلَووْيِهْم َكووِهيدا  مووا قُ  ووْمووحُل ِفياْعبُووُدوا اّللَّ َتِب ُكْنووحَل أَ ِهْم،فَوَلمَّ ِهْم،َوأَنْووحَل نْووحَل الرَِّقيووَه َعَليْ ا تَوووَلفوَّيوْ
ُْم ِعباُقَ ،َوِإنْ   .. «حلَِْكيمُ نََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز اْر هَلُْم فَإِ تَوْغفِ  َعلى ُكلِِ َكْكء  َكِهيد .ِإْن تُوَعذِِّْبُْم فَِإوَّ

ليووولم العظووويم ال عيسوووى للناس.ولكنوووه ا سوووتجلاب اهلائووول الرهيوووه يف اقووولووويعلم مووواذا  -سووبحانه  -وإن اّلِل 
ن يوه موا يزيود موجابو  علب الذي يقصد به إىل غْي املس لل ولكن يف صلرته هذ  ويف ا املرهلب:ا ستجلا

 بشاع  ملق  امليهلني هلذا العبد الصاحل الكرمي ..
بوود ..فكيوو  ععلووم أنووه إوووا الكبووْية الوويت   يطيوو  بشوور عوواقي أن يقووذ  ّبووا ..أن يوودعك األللهيوو  وهوول ي

ل  صوطفا  ابلرسواابعود موا  د أسول  اّلِل لوه هوذ  الونعم كلهوابرسلل من أو  العزمف كي  بعيسى بن مرمي وق
 يمف املستقوقبل ما اصطفا ف كي  به يلاجه استجلااب عن اقعاء األللهي ،وهل العبد الصاحل

مووووووووووووون أجووووووووووووول ذلوووووووووووووك كوووووووووووووان ا؟ووووووووووووولاب اللاجووووووووووووو  الراجووووووووووووو  اااكوووووووووووووع املنيوووووووووووووه ..يبووووووووووووودأ ابلتسوووووووووووووبي  
ُكوولُن موا يَ »أصوال: ذا القوللهوون أن يكولن مون كوأنه ويسورع إىل التوث  املطلوو  مو«.قاَل:ُسوْبحاَنَك »والتنزيوه:

م اّلِل وبيوووان التصووواغر أموووا راءتوووه موووعويستشوووهد بوووذات اّلِل سوووبحانه علوووى ب«.ِ  أَْن أَقُووولَل موووا لَوووْيَك ِ  ِ َووو ِ  
ُم مووا يف ِسووك َو  أَْعلَوو مووا يف نَوفْ ،تَوْعَلمُ ِإْن ُكْنووحُل قُوْلتُووُه فَوَقووْد َعِلْمتَووهُ »خصووائا عبلقيتووه وخصووائا أللهيوو  ربووه:

ُم اْلُغُيلبِ  ا يبوات والتقريور  يل  ار  علىبيح  الطل ..وعندئذ فق ،وبعد هذ  التس« نَوْفِسَك.ِإنََّك أَْنحَل َعالَّ
موا »عباقتوه: ويودعلهم إىل تهم ّللِ فيما قاله وفيما   يقله،فيثبحل أنه   يقل هلوم إ  أن يعلون عبلقيتوه وعبولقي

 «.مْ َربَّكُ وَ ِب بِِه:أَِن اْعُبُدوا اّللََّ َريبِِ قُوْلحُل هَلُْم ِإ َّ ما أََمْرتَ 
قوود توول  عيسووى بوون  -سووبحانه  -مث حلووك يوود  موونهم بعوود وفاتووه ..ولوواهر النصوولص القرآنيوو  يفيوود أن اّلِل 
أي تعووارم يثووْي أي  -فيمووا أرى  -موورمي مث رفعووه إليووه.وبعخ اهلتر تفيوود أنووه حووك عنوود اّلِل.ولوويك هنالووك 

ن اّلِل قد تلفوا  مون حيواة األرم،وأن يكولن حيوا عند .فالشوهداء كوذلك ميلتولن يف استشكال بني أن يكل 
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 -األرم وهم أحياء عند اّلِل.أما صلرة حياهتم عند  فنحن   ندري هلوا كيفا.وكوذلك صولرة حيواة عيسوى 
ِهيدا  موا ُقْموحُل وَُكْنوحُل َعلَوْيِهْم َكو:وهل هنا يقلل لربه:إنب   أقري ماذا كوان مونهم بعود وفايت -عليه الِسالم 

َتِب ُكْنحَل أَْنحَل الرَِّقيَه َعَلْيِهْم َوأَْنحَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َكِهيد    « ..ِفيِهْم،فَوَلمَّا تَوَلفوَّيوْ
هلوووم أو  علوووى املغفووورة لة اّللِ وينتهوووك إىل التفوووليخ املطلووو  يف أمووورهم موووع تقريووور عبووولقيتهم ّلِل وحووود .وتقرير قووو

ْم ِعبواُقَ ،َوِإْن ّْبُْم فَوِإوَُّ تُوَعوذِِ  ِإنْ »زاء سولاء كوان هول املغفورة أو العوذاب:عذاّبم وحكمته فيما يقسم هلم من ج
ا يوه  وأيون أول وك الوذين أنلقول  ملقفوه الرهيفد الصواحل ..فيوا ّلِل للعبو« تَوْغِفْر هَلُوْم فَِإنَّوَك أَنْوحَل اْلَعزِيوُز احلَِْكويمُ 

 ربوه هوذا مون أجلهوا إىل  ،ويبتهولء ذلوك التوث  اللاجهذ  الفري  الكبْية اليت يتثأ منها العبد الطاهر الثي
لتفاتوووووو  ك إلوووووويهم اأيوووووون هووووووم يف هووووووذا امللقوووووو ،يف هووووووذا املشووووووهدف ..إن السوووووويا    يلقوووووو ا بتهووووووال املنيووووووهف

قواَل »عجيوه:ملشوهد الواحدة.فلعلهم يتذاوبلن خوزاي وندما.فلنودعهم حيوة توركهم السويا   لنشوهد ختوام ا
َفُع الصَّ  ُ:هذا يَوْلُم يَونوْ ُهْم  ها أَبَدا ،َرِضوكَ اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفي ْن َهِْتَهارِي مِ اِقِقنَي ِصْدقُوُهْم.هَلُْم َجنَّات  عَْ اّللَّ ُ َعونوْ اّللَّ

ناسوه علوى كوذب ه التعقيوه املدقهم ..إنو....هذا يلم ينفوع الصواققني صو «َوَرُضلا َعْنُه،ذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ 
فووو  ..قضوووي  قضوووااي كاريووو  الضوووخم  علوووى ذلوووك النووول الكووورمي.يف أعظوووم الالكووواذبني الوووذين أنلقووولا تلوووك الف

 .من فيه .و األللهي  والعبلقي ،اليت يقلم على أساس احل  فيها هذا اللجلق كله وما فيه 
لوى مشوهد مون عاهلائول  ..هذا يلم ينفع الصواققني صودقهم ..إووا كلمو  رب العواملني،يف ختوام ا سوتجلاب

ليوو  ؟وزاء الوذي ياعها ذلوك ألخوْية يف املشوهد.وهك الكلموو  احلا و  يف القضوي .ومالعواملني ..وهوك الكلمو  ا
ُ َعوو« ..»دا  يهووا أَبَووفِ خالِووِديَن .»« .هَلُووْم َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْوووارُ »ابلصوود  والصوواققني: ُهمْ َرِضووَك اّللَّ « نوْ

 ا مووون رّبوووم مووونهم  وووا لقووول رضوووا اّلِل ورضوووا..قرجوووات بعووود قرجوووات ..ا؟نوووات واالووولق و « َوَرُضووولا َعْنوووهُ  ..»
 « ..ذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ »التكرمي:

مووو  األخوووْية و عنوووا الكل -رم القووورآين لوووه بطريقووو  القووورآن الفريووودة مووون خوووالل العووو -ولقووود كوووهدان املشوووهد 
ت بوووارا  تدعوووه عينتظووور و  ..كوووهدان و عنوووا ألن نريقووو  التصووولير القرآنيووو    تدعوووه وعووودا يلعووود،و  مسوووتقبال

هلذان وتوووورا  تسوووومعه ا تسوووومعها اهلذان أو تقر هووووا العيلن.إ ووووا حركووووحل بووووه املشاعر،وجسوووومته واقعووووا اللحظوووو 
ظوووور  يوووولم الوووودين،فهل مسووووتقبال ننت -نجوووولبني حنوووون البشوووور ا -العيوووولن ..علووووى أنووووه إن كووووان ابلقيوووواس إلينووووا 

 .. لبشر الفاننيا حنن اراتنابلقياس إىل علم اّلِل املطل ،واقع حاضر.فالزمن وحجابه إ ا  ا من تصل 
 ل  يف ملاجهوو تبوواع رسوول أويف وايوو  هووذا الوودرس ويف ملاجهوو  الفريوو  الكووثى الوويت   يفوو  أضووخم منهووا قوو  

توثأ منهوا  ه الفريو  الويتفريو  أللهيتو -م عليه الِسوال -الفري  الكثى اليت أنلقها أتباع املسي  عيسى بن مرمي 
 بشأوا هذا التفليخ ..هذا التث ،وفلم ربه يف أمر قلمه 

يف ملاجهوو  هووذ  الفريوو ،ويف وايوو  الوودرس الووذي عوورم ذلووك ا سووتجلاب الرهيووه عنهووا،يف ذلووك املشووهد 
 لوك السوماوات واألرم وموا فويهن  -سوبحانه  -العظيم ..اكء ا يقاع األخْي يف السلرة يعلن تفرق اّلِل 
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 السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا ِفيِهنَّ،َوُهووَل َعلووى ُكوولِِ ّللَِِّ ُمْلووكُ »علووى كوول كووكء بووال حوودوق: -سووبحانه  -وقدرتووه 
 « ..َكْكء  َقِدير  

شوهد العظويم ذلوك امل ختام يتناس  مع تلك القضوي  الكوثى الويت أنلقوحل حلهلوا تلوك الفريو  الضوخم ،ومع
مووور كلوووه األ لضووولن إليوووهلرسووول ويفاالوووذي يتفووورق اّلِل فيوووه ابلعلم،ويتفووورق ابألللهيووو ،ويتفرق ابلقووودرة،وينيه إليوووه 

ألرم وموووا ماوات واويفووولم فيوووه عيسوووى بووون مووورمي أمووور  وأمووور قلموووه إىل العزيوووز احلكيم.الوووذي لوووه ملوووك السووو
 فيهن،وهل على كل ككء قدير ..

نوه د ،والتلقك م  اّلِل وحووتعرضوه  وثال يف اتبواع كوريع« الودين»وختام يتناس  مع السلرة اليت تتحودّ عون 
 ن،واملالووك هوولومووا فيه إنووه املالووك الووذي لووه ملووك السووماوات واألرموحوود ،واحلكم  ووا أنزلووه قون سوولا  ..

ُ فَُأولِ َك ُهُم ا»الذي ُيكم:  « ..ونَ ْلكاِفرُ َوَمْن  َْ َُيُْكْم ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ
تتلحووووووود ّلِل ..لإووووووووا قضوووووووي  واحووووووودة ..قضوووووووي  األللهيووووووو  ..قضوووووووي  التلحيووووووود ..وقضوووووووي  احلكوووووووم  وووووووا أنوووووووزل ا

 .األللهي ،ويتحق  التلحيد .
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 مكي ة وآياأها خمس وساون ومائة- ( سور  ا نماا6)

 مقدمة سور  ا نماا

 

 طبيمة القرآن المكي وحله لمشكالت ا نسان - 1

اليو  عشور عاموا  ي - - هذ  السلرة مكي  ..من القورآن املكوك ..القورآن الوذي لول يتنوزل علوى رسولل اّللِ 
ر.ذلووك أن كوواق تتكر تي  واحوودة   تتغووْي،ولكن نريقوو  عرضووها   كامل ،ُيديووه فيهووا عوون قضووي  واحدة.قضوو

عووا  القضووي  قوود كووان ياألسووللب القوورآين يوودعها يف كوول عوورم جديوودة،حَّت لكأ ووا يطرقهووا للموورة األوىل  ل
يف قاعوووودهتا   ثلوووو « ةقضووووي  العقيوووود»األوىل،والقضووووي  الكثى،والقضووووي  األساسووووي ،يف هووووذا الوووودين ا؟ديوووود،

   والعبلقي ،وما بينهما من عالق .الرئيسي  ..األللهي
ريب ا نسوان العو ال يسوتليا نسان  ا أنه إنسان ..ويف هذا اجمل«.ا نسان»لقد كان حانه ّبذ  القضي  

  لوك الزموان ويفذنسوان.يف يف ذلك الزمان وا نسان العريب يف كل زمان.كما يستلي ا نسان العريب وكل إ
ْي .قضووي  ن وقضووي  مص  تتغْي،ألوووا قضووي  وجوولق  يف هووذا الكوول  الوويت« ا نسووان»كوول زمووان  إوووا قضووي  

   ء ..وهوك قضوي   األحيواعالقته ّبذا الكلن وّبي ء األحياء،وقضي  عالقته خبال  هذا الكولن وخوال  هوذ
 تتغْي،ألوا قضي  اللجلق وا نسان 

من :.كوان يقولل لوه.ه لقد كان هذا القرآن املكك يفسر لإلنسان سر وجلق  ووجولق هوذا الكولن مون حللو 
جواء بوه مون  ذا الوذي هلف ومن أين جاء وكي  جاء وملا ذا جواءف وإىل أيون يوذهه يف وايو  املطوا ف مون
ق الوذي ُيسوه ذا اللجول العدم واجملهللف ومن ذا الذي يوذهه بوه وموا مصوْي  هنوا ف ..وكوان يقولل لوه:ما هو

بر  ارف موون ذا يوودكء ابألسوور هووذا اللجوولق امللووويرا ،والووذي ُيووك أن وراء  غيبووا يستشوورفه و  يوورا ف موون أنشووأ 
  يتعامول موع كوذلك:كي  ومن ذا ُيلر ف ومن ذا اودق فيوه ويغوْي علوى النحول الوذي يورا ف ..وكوان يقولل لوه

 خال  هذا الكلن،ومع الكلن أيضا،وكي  يتعامل العباق مع خال  العباق.
الويت يقولم    الكوثىتظل هك القضيوس«.ا نسان»وكانحل هذ  هك القضي  الكثى اليت يقلم عليها وجلق 

لقضووووي  يوووور هووووذ  اعليهووووا وجوووولق ،على توووولا  األزمووووان ..وهكووووذا انقضووووحل ياليوووو  عشوووور عامووووا كاملوووو  يف تقر 
 ..والتفريعات  ملقتضياتاالكثى.القضي  اليت ليك وراءها ككء يف حياة ا نسان إ  ما يقلم عليها من 

ظووام املتعلقوو  بن لتفريعوواتىل كووكء  ووا يقوولم عليهووا موون او  يتجوواوز القوورآن املكووك هووذ  القضووي  األساسووي  إ
بتووا يف تقرارا مكينووا تقرت اسووتاحليوواة،إ  بعوود أن علووم اّلِل أوووا قوود اسووتلفحل مووا تسووتحقه موون البيان،وأوووا اسوو
نشوواء إأن تتوولىل هووك و ن عليهووا قلوولب العصووب  املختووارة موون بووب ا نسووان،اليت قوودر اّلِل هلووا أن يقوولم هووذا الوودي

 للاقعك الذي يتمثل فيه هذا الدين.النظام ا
 أو ا خالقية  ااجاماعية حكمة البدء بالمقيد  وليس بالقومية أو  - 2

وأصحاب الدعلة إىل قين اّلِل،وإقامو  النظوام الوذي يتمثول فيوه هوذا الودين يف واقوع احليواة خليقولن أن يقفولا 
الل ياليوو  عشوور عامووا ..لتقريوور هووذ  نووليال أمووام هووذ  الظوواهرة الكبووْية ..لوواهرة تصوودي القوورآن املكووك خوو
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العقيوودة مث وقلفووه عنوودها   يتجاوزهووا إىل كووكء موون تفصوويالت النظووام الووذي يقوولم عليها،والتشووريعات الوويت 
 هكم اجملتمع املسلم الذي يعتنقها ..

يووولم األول ا منوووذ اللقووود كووواءت حكمووو  اّلِل أن تكووولن قضوووي  العقيووودة هوووك القضوووي  الووويت تتصووودى الووودعلة هلووو
  .للرسال

أن ميضووك و وىل خطلاتووه يف الدعلة،بوودعلة النوواس أن يشووهدوا أن   إلووه إ  اّلِل أ - -وأن يبوودأ رسوولل اّلِل 
 يف قعلته يعِر  الناس برّبم احل ،ويعبدهم له قون سلا .

بل إىل قلولب العورب  هوك أيسور السو -مر ويف نظورة العقول البشوري انجولب يف لاهر األ -و  تكن هذ  
 ألللهيوووو  تعووووبعرفوووولن أن ا..كووووانلا ي«   إلووووه إ  هللا»ومعوووو :« إلووووه»عرفوووولن موووون لغووووتهم معوووو :فلقوووود كووووانلا ي

ن الوذي ع السولطاز ّبا،معنوا  نو -سوبحانه  -احلاكمي  العليوا ..وكوانلا يعرفولن أن تلحيود األللهيو  وإفوراق اّلِل 
طان لضمائر،والسووولان علووى طايزاولووه الكهووان ومشووويخ  القبائوول واألموووراء واحلكووام،ورق  كلووه إىل اّلِل ..السووول

لسوووولطان يف لقضاء،وااعلووووى الشعائر،والسوووولطان علووووى واقعيووووات احليوووواة ..السوووولطان يف املال،والسوووولطان يف 
 األروا  واألبدان ..
 وىل خصووووووووائايووووووولرة علووووووووى السووووووولطان األرضوووووووك،الذي يغتصوووووووه أ«   إلوووووووه إ  اّللِ »كوووووووانلا يعلمووووووولن أن:

ت الويت هكوم ى السولطااعدة من هذا ا غتصاب وخوروج علواألللهي ،ويلرة على األوضاع اليت تقلم على ق
،ويعرفلن غوووتهم جيووودالوهوووم يعرفووولن  -بشوووريع  مووون عنووودها   ذذن ّبوووا اّلِل ..و  يكووون يغيوووه عووون العووورب 

م ورايسووووواهتم ذ  الووووودعلة ابلنسوووووب  ألوضووووواعههووووومووووواذا تعنيوووووه  -«   إلوووووه إ  اّللِ »املووووودللل احلقيقوووووك لووووودعلة:
ال العني ،وحاربلهوووا تلوووك ذلوووك ا سوووتقب -رة أو هوووذ  الثووول  -ا هوووذ  الووودعلة وسووولطاوم ..ومووون مث اسوووتقبلل 

 أن ضوحل حكمو  اّللِ و  اقت احلرب اليت يعرفها اااص والعام ..فلم كانحل هذ  نقط  البدء يف هذ  الودعلةف
 تبدأ بكل هذا العناءف
 لعورب إ وا هوك يفذا الدين،وأخصه بالق العرب وأغناهوا ليسوحل يف أيودي اّب - -لقد بعة رسلل اّلِل 

ب موون قبوول موون العوور  يوود غووْيهم موون األجنوواس  بووالق الشووام كلهووا يف الشوومال خاضووع  للروم،ُيكمهووا أمووراء
 رس ..ولويك يفقبول الفو الرومان.وبالق اليمن كلها يف ا؟نلب خاضع  للفرس ُيكمها أمراء من العرب مون

ا ات ااصووب  هنووا اللاحوو تتنوواير فيهووأيوودي العوورب إ  احلجوواز وْنوود ومووا إليهمووا موون الصووحاري القاحلوو ،اليت
هوول الصوواق  األمووني الووذي حكمووه أكوورا  قووريا قبوول ذلووك يف و  - -وهنووا   وكووان يف اسووتطاع  حمموود 

علووى أب هاكووم بوووضووع احلجوور األسلق،وارتضوولا حكمه،منووذ مخسوو  عشوور عامووا والووذي هوول يف الذ ابوو  موون 
أكلتهووووا  عوووورب،اليت  عميووووع قبائوووول القووووريا نسووووبا ..كووووان يف اسووووتطاعته أن يثْيهووووا قلميوووو  عربيوووو  تسووووتهد

نوووووولرايت ا مثا الثارات،ومزقتهووووووا النزاعات،وتلجيههووووووا وجهوووووو  قلميوووووو   سووووووتخالص أرضووووووها املغتصووووووب  موووووون
 كوول يفء وحوودة قليوو  بوو  وإنشووااملسووتعمرة الرومووان يف الشوومال والفوورس يف ا؟نوولب وإعووالء رايوو  العربيوو  والعرو 

 أرجاء ا؟زيرة ..
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بود  مون أن  -على األرجو   -ذ  الدعلة  ستجابحل له العرب قانب  ه - - ولل قعا يلمها رسلل اّللِ 
  - -إن حممودا  وا قيول:يعاين يالي  عشر عاما يف اعا  معوارم ألهولاء أصوحاب السولطان يف ا؟زيورة  ور 

اقة وبعووود قة والسووويكوووان خليقوووا بعووود أن يسوووتجيه لوووه العووورب هوووذ  ا سوووتجاب  وبعووود أن يللووول  فووويهم القيوووا
ه ّبوا حيد اليت بعثوقيدة التل السلطان يف يديه واجملد فل  مفرقه ..أن يستخدم هذا كله يف إقرار عاستجماع 

 كويم، حلاوهول العلويم  -سبحانه  -ربه،ويف تعبيد الناس لسلطان رّبم بعد أن عبدهم لسلطانه  ولكن اّلِل 
لقلووو  الووويت وأن ُيتمووول هووول واذا التلجيوووه  إ وووا وجهوووه إىل أن يصووودع بوووال إلوووه إ  اّلِل:هووو - -يلجوووه رسووولله 

هول  ني معوه ..إ واعنوحل رسولله واملويمني  يريود أن  -سوبحانه  -تستجيه له كل هذا العناء  ملواذاف إن اّلِل 
هوذا هول الطريو  ..لويك الطريو  أن ختلوا األرم مون يود نواغلت رومواين أو  يعلوم أن لويك -بحانه سو -

 ناغلت فارسك ..إىل يد ناغلت عريب ..
 ناغلت  .. فالطاغلت كله

لويك الطريو  ..و « ّللِ ا  إلوه إ  »إن األرم ّلِل،واه أن ختلا ّلِل.و  ختلا ّلِل إِ  أن ترتفع عليها رايو :
 أن يتحرر الناس يف هذ  األرم من ناغلت روماين أو ناغلت فارسك ..

  وحوود  إ عبيوودا ّللِ  إىل نوواغلت عووريب ..فالطوواغلت كلووه نوواغلت  إن النوواس عبيوود ّلِل وحوود ،و  يكلنوولن
غتوووه:  لر   ووودلل ت عوووريب العووواكموووا كوووان يووودركها ال«   إلوووه إ  اّللِ « ..»  إلوووه إ  اّللِ »أن ترتفوووع رايووو :

؟نسووي   ..وألن اان كلووه ّللِ حاكميوو  إ  ّلِل،و  كووريع  إ  موون اّلِل،و  سوولطان ألحوود علووى أحوود،ألن السوولط
 لفارسوووك وسوووائرومووواين وايت يتسووواوى فيهوووا العوووريب والر الووويت يريووودها ا سوووالم للنووواس هوووك جنسوووي  العقيووودة،ال
 األجناس واألللان هحل راي  اّلِل.وهذا هل الطري  ..

لعدالوو  ..قلوو  ذا الوودين،واجملتمع العووريب كأسوولأ مووا يكوولن اجملتمووع تلزيعووا للثووروة واّبوو - -وبعووة رسوولل اّلِل 
  وا؟وولع لوك إ  الشووظة   اا.وكثرة كثووْي قليلو  الووك املوال والتجووارة وتتعاموول ابلوراب فتضوواع  عارهتوا وماهلوو

وكوان  اجملود مجيعوا و ن املوال ..والذين ميلكلن الثوروة ميلكولن معهوا الشور  واملكانو  ومجواهْي كثيفو  ضوائع  مو
هوووا ن يرفعهوووا رايووو  اجتماعيووو  وأن يثْيهوووا حوووراب علوووى نبقووو  األكووورا  وأن يطلقأ - -يف اسوووتطاع  حممووود 

ذ  هو - - رسولل اّللِ  أمولال األغنيواء علوى الفقوراء  ولول قعوا يلمهوا قعلة تستهد  تعوديل األوضواع ورق
غيووووان املووووال ن،يف وجووووه الوووودعلة،  نقسووووم اجملتمووووع العووووريب صووووفني:الكثرة الغالبوووو  فيووووه مووووع الوووودعلة ا؟ديوووودة

لوووك  أفقهوووا يف ذيرتفووع إىل الووويت  «   إلووه إ  اّللِ »والشوور .بد  مووون أن يقوو  اجملتموووع كلووه صوووفا يف وجوووه:
   األفذاذ من الناس.احلني إ

يسولك و ان خليقا بعد أن تستجيه له الكثرة وتلليه قياقهوا فيغلوه ّبوا القلو  ك  - -ور ا قيل:إن حممدا 
النواس  بوه،ويف تعبيودر عثوه ّبوا له مقاقها ..أن يستخدم مكانه يلم ذ وسلطانه يف إقرار عقيدة التلحيد اليت ب

 ه هوذا التلجيوهحلكويم،  يلجهواوهول العلويم  -سبحانه  - لسلطان رّبم بعد أن عبدهم لسلطانه  ولكن اّللِ 
.. 
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  بود أن   يو  ا جتماعلويك هول الطريو  ..كوان يعلوم أن العدالو   يعلوم أن هوذا -سوبحانه  -لقد كوان اّلِل 
   موا يقضوك بوهعون نلاعيوتنبث  يف اجملتمع من تصولر اعتقواقي كوامل يورق األمور كلوه ّلِل ويقبول عون رضوى و 

ظاموا ننوه أنوه ينفوذ ماملوأخلذ و   يف التلزيع،ومن تكافل بني ا؟ميع ويستقر معه يف قله اهلخذ اّلِل من عدال
  اتلوئ للب ابلطمع،و قال اتلئ ويرجل على الطاع  فيه ااْي واحلس  يف الدنيا واهلخرة سلاء.ف يرضا  اّللِ 

لووولب كلهوووا فسووود الق  تقلووولب ابحلقووود و  تسوووْي األمووولر كلهوووا ابلسوووي  والعصوووا وابلتخليووو  وا رهووواب  و 
 ..«  هللا  إله إ »وختتن  األروا  كما يقع يف األوضاع اليت نراها قد قامحل على غْي:

 -كوَّت  يف ا؟زيورة العربيو  يف الودر  األسوفل يف جلانوه منوه ى األخالقوكواملسوتل  – -وبعة رسولل اّلِل 
 إىل جانه ما كان يف اجملتمع من فضائل ااام  البدوي .

   فاكيا يف اجملتمع،تعث عنه حكم  الشاعر:زهْي بن أيب سلمى:كان التظا
 ومن   يذق عن حلضه بسالحه يهدم،ومن   يظلم الناس يظلم

 .810«انصر أخا  لاملا أو مظللما»ويعث عنه القلل املتعار :
  الشوووعر ذ  ااصووولهووووكانوووحل اامووور وامليسووور مووون تقاليووود اجملتموووع الفاكوووي  ومووون مفووواخر  كوووذلك  يعوووث عووون 

 ا؟اهلك  ملته ..كالذي يقلله نرف  بن العبد:
 فلل  يالّ هن من زين  الفَّت وجد    أحفل مَّت قام عِلقي
 فمنهن سبقك العاذ ت بشرب  كميحل مَّت ما تعل ابملاء تزبد 

ُة ْبُن َعِن اْبِن ِكَهاب  قَاَل َأْخَثَىِن ُعْروَ فمن معا  هذا اجملتمع .. -يف صلر كَّت  -...إخل وكانحل الدعارة 
َها  -   -الزَُبْْيِ َأنَّ َعاِئَشَ  َزْوَج النَِّبِِ  َأْخَثَْتُه َأنَّ النَِِكاَ  ِ  اْ؟َاِهِليَِّ  َكاَن َعَلى أَْربَوَعِ  َأحْنَاء  فَِنَكا   ِمنوْ

ْصِدقُوَها مُثَّ يَوْنِكُحَها،َوِنَكا   آَخُر َكاَن الرَُّجُل ِنَكاُ  النَّاِس اْليَوْلَم،َحُْطُه الرَُّجُل ِإىَل الرَُّجِل َولِيوََّتُه َأِو ابْونَوَتُه،فَويُ 
ا،َحَّتَّ يَوُقلُل ِ ْمرَأَتِِه ِإَذا َنُهَرْت ِمْن َنْمِثَها أَْرِسِلى ِإىَل ُفاَلن  فَاْستَوْبِضِعى ِمْنُه .َويَوْعَتزهُِلَا َزْوُجَها، َوَ  مَيَُسَها أََبد 

َ مَحُْلَها ِمْن َذِلَك الرَّ  َا يَوْفَعُل يَوتَوَبنيَّ ،َوِإ َّ َ مَحُْلَها َأَصاَّبَا َزْوُجَها ِإَذا َأَحهَّ ُجِل الَِّذى َتْستَوْبِضُع ِمْنُه،فَِإَذا تَوَبنيَّ
َشرَِة َما ُقوَن اْلعَ  َذِلَك َرْغَب   ِ  َْنَابَِ  اْلَلَلِد،َفَكاَن َهَذا النَِِكاُ  ِنَكاَ  اِ ْسِتْبَضاِع،َوِنَكا   آَخُر َاَْتِمُع الرَّْه ُ 
َها لََياىِلَ بَوْعَد َأْن َتضَ  َع مَحَْلَها،أَْرَسَلحْل فَوَيْدُخُللَن َعَلى اْلَمْرأَِة ُكُلُهْم ُيِصيبُوَها .فَِإَذا مَحََلحْل َوَوَضَعحْل،َوَمرَّ َعَليوْ

ُهْم َأْن مَيَْتِنَع َحَّتَّ َاَْتِمُعلا ِعْنَدَها تَوُقللُ  هَلُْم َقْد َعَرفْوُتُم الَِّذى َكاَن ِمْن أَْمرُِكْم،َوَقْد  إِلَْيِهْم فَوَلْم َيْسَتِطْع َرُجل  ِمنوْ
ِه،فَويَوْلَحُ  ِبِه َوَلُدَها،َ  َيْسَتِطيُع َأْن مَيَْتنِ  َع ِبِه الرَُّجُل َوَلْدُت فَوُهَل ابْوُنَك اَي ُفاَلُن .ُتَسمِِى َمْن َأَحبَّحْل اِب ِْ

 فَوَيْدُخُللَن َعَلى اْلَمْرأَِة َ  َاَْتِنُع ِ َّْن َجاَءَها َوُهنَّ اْلبَوَغااَي ُكنَّ يَوْنِصْ َ َعَلى .َوِنَكاُ  الرَّاِبِع َاَْتِمُع النَّاُس اْلَكِثْيُ 
ا َفَمْن أَرَاَقُهنَّ َقَخَل َعَلْيِهنَّ،فَِإَذا مَحََلحْل ِإْحَداُهنَّ َوَوَضَعحْل مَحْلَ  ُعلا هَلَا وَ أَبْوَلاِّبِنَّ رَااَيت  َتُكلُن َعَلم  َقَعْلا َها مجُِ

                                                 
،قَوواَل :قَوواَل َرُسوولُل هللِا وقوود غووْي النوول   - 810 ووا،أَْو َمْظُللم ا،فَوَقوواَل َرُجوول  :اَي َرُسوولَل هللِا،أَْنُصوورُُ  ِإَذا َكوواَن معنووا ،فَعْن أََنك  :اْنُصووْر َأَخوواَ  لَاِلم 

وووووا،َكْيَ  أَْنُصووووورُ   2ملسوووووند ا؟وووووامع ]نَّ َذلِوووووَك َنْصووووورُُ .أخرجه ا؟ماعووووو  اَن الظُْلِم،فَوووووإِ نَوُعوووووُه،مِ ُ  ف قَووووواَل :َهُْجوووووزُُ ،أَْو اَْ َمْظُللم ا،أَفَورَأَيْوووووحَل ِإَذا َكووووواَن لَاِلم 
 ( 1040و1039[)440/
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 -   -َلمَّا بُِعَة حُمَمَّد  هَلُُم اْلَقاَفَ  مُثَّ َأحْلَُقلا َوَلَدَها اِبلَِّذى يَوَرْوَن فَاْلَتاَط بِِه،َوُقِعَى ابْوَنُه َ  مَيَْتِنُع ِمْن َذِلَك،فوَ 
 .811البخاري يف كتاب النكا ( اِبحلَْ ِِ َهَدَم ِنَكاَ  اْ؟َاِهِليَِّ  ُكلَُّه،ِإ َّ ِنَكاَ  النَّاِس اْليَوْلَم .)أخرجه

كيوو  ن يعلنهووا قعوولة إصووالحي ،تتناول تقوولمي األخال ،وتطهووْي اجملتمع،وتز أ - -وكووان يف اسووتطاع  حمموود 
 النفلس،وتعديل القيم وامللازين ..

لودنك وشخوذها ييذيها هذا انفلسا نيب ، -صل  أخالقك يف أي  بي   مكما اد كل   -وكان واجدا وقتها 
 نخلة لتلبي  قعلة ا صال  والتطهْي ..األرُيي  وال

 مجهووورة صووواحل  -ر يف أول األمووو -لوووك فاسوووتجابحل لوووه ذ - -ور وووا قوووال قائل:إنوووه لووول صووونع رسووولل اّلِل 
إلوه   قعولة أن  ن أن تثوْيتتطهر أخالقها،وتزكل أرواحها،فتصوب  أقورب إىل قبولل العقيودة ومحلهوا ..بود  مو

 طري  إ  اّلِل املعارض  القلي  منذ أول ال
 إىل مثل هذا الطري  .. - -هل العليم احلكيم،  يلجه رسلله و  -بحانه س -ولكن اّلِل 

  علوى أسواس إهذا هل الطريو   كوان يعلوم أن األخوال    تقولم  يعلم أن ليك -سبحانه  -لقد كان اّلِل 
ر ا؟ووزاء لقويم كمووا تقور وا لازينمون عقيدة،تضوع املوولازين،وتقرر القويم وتقوورر السولط  الويت توورتكن إليهوا هووذ  املو
لهووا كة تظوول القوويم  ك العقيوودالووذي الكووه هووذ  السوولط  وتلقعووه علووى امللتووزمني واملخالفني.وأنووه قبوول تقريوور تلوو

  فلموووا بال جوووزاءمتأرجحووو  وتظووول األخوووال  الووويت تقووولم عليهوووا متأرجحووو  كوووذلك بوووال ضووواب ،وبال سووولطان،و 
يت تورتكن إليهوا هوذ  العقيودة ..ملوا عور  النواس تقوررت السولط  الوو  -عد ا؟هود الشوا  ب -تقررت العقيدة 

قوووررت يف تء ..ملوووا رّبوووم وعبووودو  وحووود  ..ملوووا هووورر النووواس مووون سووولطان العبيووود،ومن سووولطان الشوووهلات سووولا
  حلن ....صنع اّلِل ّبا و هلها كل ككء  ا يق حه املق«   إله إ  هللا»القللب:

 .لطان اّلِل .ر فيها سا سلطان العرب ..ولكن ليتقر تطهرت األرم من الرومان والفرس ..  ليتقرر فيه
 لقد تطهرت من الطاغلت كله:رومانيا وفارسيا وعربيا على السلاء.

ّلِل،ويرفوع يوزن  يوزان ااّلِل،و  وتطهر اجملتمع من الظلم ا جتماعك   ملته.وقام النظام ا سالمك يعدل بعدل
ا آخوووور ويكتووووه إليهووووا ا وووو ميها رايوووو  ا سووووالم،  يقوووورنابسووووم اّلِل وحوووود ف ويسوووو  ا جتماعيوووو  رايوووو  العدالوووو  

 اج األمووور إىلون أن ُيتووووتطهووورت النفووولس واألخال ،وزكوووحل القلووولب واألروا  ق«    إلوووه إ  اّللِ »عليهوووا:
وألن  قاموووحل هنالوووك يف الضووومائر ألن الرقابووو  -رة النووواقرة إ  يف النووود -احلووودوق والتعوووازير الووويت كووورعها اّلِل 

قولابت بو  ومقوام العام الرقا ويلابه،واحلياء واال  من غضبه وعقابه قد قامحل كلهوا مقوالطمع يف رضى اّللِ 
.. 

موون قبوول  ترتفووع إليهووا الوويت   وارتفعوحل البشووري  يف نظامهووا،ويف أخالقهووا،ويف حياهتووا كلهووا،إىل القمو  السووامق 
 ق  واليت   ترتفع إليها من بعد إ  يف لل ا سالم ..
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هووذا  لا قوود أقوواملاحكووام كوانذين أقوواملا هووذا الودين يف صوولرة قولوو  ونظوام وكوورائع وأولقود مت هووذا كلووه ألن الو
  دوا على إقامولا قد وعالدين من قبل يف ضمائرهم ويف حياهتم،يف صلرة عقيدة وخل  وعباقة وسلل .وكان
 حودا..وعودا وا ى أيوديهمهذا الدين وعدا واحدا،  يدخل فيه الغله والسلطان ..و  حوَّت هلوذا الودين علو
 ء ا بتالملضوب،و اا؟هواق    يتعل  بشكء يف هذ  الدنيا ..وعدا واحدا هل ا؟ن  ..هوذا كول موا وعودو  علوى

موان ويف كول ،يف كول ز الشا ،واملضك يف الدعلة،وملاجه  ا؟اهلي  ابألمور الوذي يكرهوه أصوحاب السولطان
ملووا حووج نفلسووهم و  فلسووهم موونفرغووحل ن فلمووا أن ابووتالهم اّلِل فصووثوا وملووا أن«    إلووه إ  اّللِ »مكووان،وهل:

صووار لوول كووان هوول انتن هووذا ا؟ووزاء و كائنووا مووا كووا  -أن علووم اّلِل موونهم أوووم   ينتظوورون جووزاء يف هووذ  األرم 
 عتوزاز  ونك و يف نفلسوهم ا وملوا   يعود -هذ  الودعلة علوى أيوديهم،وقيام هوذا الودين يف األرم  هودهم 

 زاز بعشْية و  بيحل ..قلم،و  اعتزاز بلنن و  أرم.و  اعت
لوى لكثى.أمنواء عذ  األمانو  اأمنواء علوى هو -إذن  -ملا أن علم اّلِل منهم ذلك كلوه،علم أووم قود أصوبحلا 

ألروا  لشوووعائر،ويف السووولل  واالعقيووودة الووويت يتفووورق فيهوووا اّلِل سوووبحانه ابحلاكميووو  يف القلووولب والضووومائر ويف ا
ه علووى كووريع  يقلموولا بووللووى السوولطان الووذي يلضووع يف أيووديهم واألموولال،ويف األوضوواع واألحوولال ..وأمنوواء ع

م م و  لعشووْيهتء ألنفسووهاّلِل ينفوذووا،وعلى عوودل اّلِل يقيملنوه،قون أن يكوولن هلوم موون ذلوك السوولطان كوك
ن مووويعلموولن أنوووه  عته،ألوم؟نسوووهم إ ووا يكووولن السوولطان الوووذي يف أيوووديهم ّلِل ولدينووه وكوووري و  لقوولمهم و 
  هم إاي .اّلِل،هل الذي آ

لة ذلووووك بوووودأ الوووودعتو  يكوووون كووووكء موووون هووووذا املوووونهج املبووووار  ليتحقوووو  علووووى هووووذا املسووووتلي الرفيووووع،إ  أن 
وإ  أن عهووووا سوووولاها .. ترفووووع مالبوووودء،وإ  أن ترفووووع الوووودعلة هووووذ  الرايوووو  وحوووودها ..رايوووو    إلووووه إ  اّلِل ..و 

 يف حقيقته.تسلك الدعلة هذا الطري  اللعر الشا  يف لاهر  املبار  امليسر 
 ،أو قعوووولة عوووولة قلميووووقومووووا كووووان هووووذا املوووونهج املبووووار  لوووويخلا ّلِل،لوووول أن الوووودعلة بوووودأت خطلاهتووووا األوىل 

 « ..ّللِ له إ  ا  إ»اجتماعي ،أو قعلة أخالقي  ..أو رفعحل أي كعار إىل جانه كعارها اللاحد:
 لماذا بدأ القرآن بالمقيد  ثم بالاشريمات ? وطريق الدعو  - 3

 -هووذا الطريوو   لل،واختيوواريف القلوولب والعق«   إلووه إ  اّللِ »تصوودي القوورآن املكووك كلووه لتقريوور:ذلوك كووأن 
 .. السبل ا؟انبي  األخرى وا صرار على هذا الطري  وعدم اختيار -على مشقته يف الظاهر 

لم لوووذي يقووواالنظوووام  فأموووا كوووأن هوووذا القووورآن يف تنووواول قضوووي  ا عتقووواق وحووودها،قون التطووور  إىل تفصووويالت
ا ب الودعلة هلوذاموه أصوحاعليها،والشرائع اليت تنظم املعامالت فيهوا ..فوذلك كوذلك  وا ينبغوك أن يقو  أم

 الدين وقف  واعي  ..
إن نبيعووو  هوووذا الووودين هوووك الووويت قضوووحل ّبوووذا ..فهووول قيووون يقووولم كلوووه علوووى قاعووودة األللهيووو  اللاحووودة ..كووول 

ا أن الشوجرة الضوخم  الباسوق  اللارفو  املديودة تنظيماته وكل تشوريعاته تنبثو  مون هوذا األصول الكبوْي ..وكمو
الظووووالل املتشووووابك  األغصان،الضووووارب  يف اهلوووولاء ..  بوووود هلووووا أن تضوووورب  ووووذورها يف ال بوووو  علووووى أعمووووا  
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بعيووودة،ويف مسووواحات واسوووع  تناسوووه ضوووخامتها وامتوووداقها يف اهلووولاء ..فكوووذلك هوووذا الووودين ..إن نظاموووه 
ي  كبْيهووا وصووغْيها ويوونظم حيوواة ا نسووان   يف هووذ  احليوواة الوودنيا يتنوواول احليوواة كلهووا ويتوولىل كوويون البشوور 

وحوودها،ولكن كووذلك يف الوودار اهلخوورة و  يف عووا  الشووهاقة وحوود  ولكوون كووذلك يف عووا  الغيووه املكنوولن 
عنهوووا و  يف املعوووامالت الظووواهرة املاقيووو ،ولكن يف أعموووا  الضووومْي وقنيوووا السووورائر والنووولااي ..فهووول ميسسووو  

 اسع  م امي  ..ضخم  هائل  ك
 ..و  بد له إذن من جذور وأعما  ّبذ  السع  والضخام  والعم  وا نتشار أيضا 

العقيووودة  عووول بنووواءهوووذا جانوووه مووون سووور هوووذا الووودين ونبيعتوووه ُيووودق منهجوووه يف بنووواء نفسوووه ويف امتوووداق  وا
 ةت النشوووووووأواكينهوووووووا،ومشلل هوووووووذ  العقيووووووودة واسوووووووتغراقها لشوووووووعاب الووووووونفك كلهوووووووا ..ضووووووورورة مووووووون ضووووووورورا

رب مووون اء،والضووواالصحيح ،وضوووماان مووون ضوووماانت ا حتموووال والتناسووو  بوووني الظووواهر مووون الشوووجرة يف اهلل 
 جذورها يف األعما  ..
ام ك اللقوووحل النظوووعهوووا يف نفووويف أعماقهوووا الغوووائرة البعيدة،اسوووتقر م«   إلوووه إ  اّللِ »وموووَّت اسوووتقرت عقيووودة:

ا العقيودة  استقرت فيهلنفلس اليتلحيد الذي ترتضيه اوتعني أنه النظام ال«   إله إ  اّللِ »الذي تتمثل فيه:
تعورم عليهوا  ،وقبل أن..واستسلمحل هذ  النفلس ابتداء هلذا النظام حَّت قبول أن تعورم عليهوا تفصويالته

 تشريعاته.
فا ستسووووالم ابتووووداء هوووول مقتضووووى ا ميووووان ..و ثوووول هووووذا ا ستسووووالم تلقووووحل النفوووولس تنظيمووووات ا سووووالم 

بلل،  تعو م علوى كوكء منوه فولر صودور  إليهوا و  تتلكوأ يف تنفيوذ   جورق تلقيهوا وتشريعاته ابلرضى والق
له.وهكوووذا أبطلوووحل اامر،وأبطووول الراب،وأبطووول امليسووور،وأبطلحل العووواقات ا؟اهليووو  كلها،أبطلوووحل آبايت مووون 

بينمووا احلكلمووات األرضووي  عهوود يف كووكء موون هووذا كلووه بقلانينهووا  - -القوورآن،أو كلمووات موون رسوولل اّلِل 
تشريعاهتا ونظمها وأوضاعها،وجندها وسلطاوا،وقعايتها وإعالمها ..فوال تبلو  إ  أن تضوب  الظواهر مون و 

 812بينما اجملتمع يعج ابملنهيات واملنكرات   املخالفات
حركوك جواق  نهج عملوكمووجانه آخر من نبيع  هذا الدين يتجلى يف هذا املنهج القلمي ..إن هوذا الودين 

 ساسه و يغْي  من أو يعدله أواقعها ويلاجه هذا اللاقع ليقضك فيه  مر  ..يقر  أ..جاء ليحكم احلياة يف 
  .ّلِل وحداومن مث فهل   يشرع إ  حلا ت واقع  فعال،يف جمتمع يع   ابتداء  اكمي  
ي م الوذجملتموع املسولن يقلم اأإنه ليك نظري  تتعامل مع الفروم  إنه منهج يتعامل مع اللاقع  فال بد أو  
اّلِل  ألحووود مووون قون حلاكميووو يقووور عقيووودة أن   إلوووه إ  اّلِل،وأن احلاكميووو  ليسوووحل إ  ّلِل ويووورفخ أن يقووور اب

 ويرفخ كرعي  أي وضع   يقلم على هذ  القاعدة ..

                                                 
يو  عجوزت أمريكوا عون ذلوك يف كتاب:مواذا وك 676 - 663يراجع كيو  حورم اّلِل اامور يف ا؟وزء ااوامك مون هوذ  الظوالل ص  - 812

 ) السيد رمحه هللا (خسر العا  ابحنطاط املسلمني.
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هوذا  دئوذ فقو  يبودأيع ..وعنوحني يقلم هذا اجملتمع فعال،تكلن لوه حيواة واقعيو ،هتاج إىل تنظويم وإىل تشور 
مون  بتوداء لغْيهواا،رافضوني النظم ويف سن الشرائع ..لقلم مستسولمني أصوال للونظم والشرائع الدين يف تقرير

 النظم والشرائع ..
م تنفيوذ النظوا موا يكفول و  بد أن يكلن للميمنني ّبذ  العقيدة من السلطان على أنفسوهم وعلوى جموتمعهم

ن حليوواة هووذا مووا يكوول  تها ..فوول والشوورائع يف هووذا اجملتمووع حووَّت تكوولن للنظووام هيبتووه ويكوولن للشووريع  جوودي
 اجملتمع من اللاقعي  ما يقتضك األنظم  والشرائع من فلرها ..

 اقعيو  مسوتقل و م حياة واملسلملن يف مك    يكن هلم سلطان على أنفسهم و  على جمتمعهم.وما كانحل هل
ل هلووووم ائع وإ ووووا نووووز كوووور يمووووات و هووووم الووووذين ينظملوووووا بشووووريع  اّلِل ..وموووون مث   ينووووزل اّلِل يف هووووذ  الفوووو ة تنظ

نوو  ولوو  يف املديقارت هلووم عقيوودة،وخلقا منبثقووا موون العقيوودة بعوود اسووتقرارها يف األعمووا  البعيوودة ..فلمووا صوو
ي للاقعيو  والوذااملسولم  ذات سلطان تنزلحل علويهم الشورائع وتقورر هلوم النظوام الوذي يلاجوه حاجوات اجملتموع

 تكفل له الدول  بسلطاوا ا؟دي  والنفاذ ..
  يف ق قيوووام الدولوووطبووو   جووور تشوووأ اّلِل أن ينوووزل علووويهم النظوووام والشووورائع يف مكووو ،ليختزنلها جووواهزة،حَّت و  ي

فوووو م يإنووووه    املدينوووو   إن هووووذ  ليسووووحل نبيعوووو  هووووذا الوووودين  إنووووه أكوووود واقعيوووو  موووون هووووذا وأكثوووور جديوووو  
البووووه ق صوووولغه يفلاملشووووكالت ليفوووو م هلووووا حلوووول  ..إ ووووا هوووول يلاجووووه اللاقووووع  جمووووه وكووووكله ومالبسوووواته 

 اااص،وف  حجمه وككله ومالبساته ..
لوويك علووى  ..بينمووا والووذين يريوودون موون ا سووالم اليوولم أن يصوولغ قلالووه نظووام،وأن يصوولغ تشووريعات حيوواة

 ه للسولط  الويت،مع الكووجه األرم جمتمع قد قرر فعال هكيم كريع  اّلِل وحدها،ورفخ كل كوريع  سولاها
عموول يف ي،و  كيوو  ا سووالم ذلووك   يوودركلن نبيعوو  هووذا الوودينتفوورم هووذا وتنفووذ  ..الووذين يريوودون موون 

 احلياة كما يريد له اّلِل ..
ُياوللن أن بشوووووري .و  إوووووم يريووووودون منوووووه أن يغوووووْي نبيعتوووووه ومنهجووووه و رحوووووه ليشوووووابه أنظمووووو  بشوووووري ،ومناهج

م عوا   أرواحهوليو  يف  الداخيستعجلل  عن نريقه وخطلاته ليلل رغبات وقتي  يف نفلسهم إ ا تنشو ها اهلزميو
 ملجلق .. قبال غْيأنظم  بشري  صغْية ..إوم يريدون منه أن يصلغ نفسه يف قاله فروم،تلاجه مست
لضوووومْي.عقيدة ا علووووى اواّلِل يريوووود هلووووذا الوووودين أن يكوووولن كمووووا أراق  ..عقيوووودة اووووا القلووووه،وتفرم سوووولطاو

س الوووووذين هوووووذ  لجووووود النووووواي.وبعووووود أن أ  حضوووووع النووووواس إ  ّلِل،و  يتلقووووولا الشووووورائع إ  مووووون اّللِ  مقتضووووواها
نظيم حيوووواهتم اقعيوووو ،وتعقيدهتم،ويصووووب  هلووووم السوووولطان يف جمتمعهم،تبوووودأ التشووووريعات مللاجهوووو  حاجوووواهتم الل 

 اللاقعي  كذلك.
كووذلك اووه أن يكوولن مفهلمووا ألصووحاب الوودعلة ا سووالمي ،أوم حووني يوودعلن النوواس  عوواقة إنشوواء هووذا 

حووَّت ولول كوانلا يوودعلن أنفسوهم مسوولمني  وتشوهد هلووم  -نووا  العقيودة الودين،اه أن يودعلهم أو  إىل اعت
اووووه أن يعلموووولهم أن ا سووووالم هوووول أو  إقوووورار عقيوووودة:  إلووووه إ  اّلِل  -كووووهاقات املوووويالق  وووووم مسوووولملن 
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 ووودللهلا احلقيقوووك وهووول رق احلاكميووو  ّلِل يف أمووورهم كلوووه،ونرق املعتووودين علوووى سووولطان اّلِل ابقعووواء هوووذا احلووو  
 ..إقرارها يف ضمائرهم وكعائرهم،وإقرارها يف أوضاعهم وواقعهم .. ألنفسهم

سوالم أول إىل ا  ولتكن هذ  القضوي  هوك أسواس قعولة النواس إىل ا سوالم كموا كانوحل هوك أسواس قعولهتم
 .مرة ..هذ  الدعلة اليت تكفل ّبا القرآن املكك نلال يالي  عشر عاما كامل  .

اس،فهوذ  العصوب  هوك الويت تصول  ملزاولو  عصب  من الن -ذا األصيل مه ه فهل  -فإذا قخل يف هذا الدين 
سواس علوى هوذا األ قلم حياهتاألوا قررت بينها وبني نفسها أن ت  ا جتماعي  النظام ا سالمك يف حياهتا 

 وأ  هكم يف حياهتا كلها إ  اّلِل.
تموع نفسوه يف ذا اجملهوموا ذخوذ وحني يقلم هذا اجملتمع ابلفعول يبودأ عورم أسوك النظوام ا سوالمك عليوه ك

يوه تفهوذا هول ال  سوالمك ..األسك العام  للنظوام ا  إنارسن التشريعات اليت تقتضيها حياته اللاقعي ،يف 
 الصحي  اطلات املنهج ا سالمك اللاقعك العملك ا؟اق ..

ه الوووورابين جوووويعوووو  منهولقوووود حيوووول إىل بعووووخ املخلصووووني املتعجلووووني، ن   يتوووودبرون نبيعوووو  هووووذا الدين،ونب
ل لوبعخ يو.نقولل لقود حالقلمي،امليسك على حكم  العليم احلكيم،وعلموه بطبوائع البشور وحاجوات احليواة .

ا ييسور هلوم علوى النواس  و -ت ا سوالمي  كوذلك بول التشوريعا -هي ء أن عورم أسوك النظوام ا سوالمك 
حوووووه ان يق  الوووووذي كووووونريووووو  الووووودعلة،وُيبه النووووواس يف هوووووذا الووووودين  وهوووووذا وهوووووم تنشووووو ه العجلووووو   وهوووووم ك

 أوهلووووا هووووحل رايوووو  قلميوووو ،أو اجتماعيوووو ،أو أخالقي ،تيسووووْيا يف - -املق حوووولن:أن تقوووولم قعوووولة رسوووولل اّلِل 
ل كورع غوْي  كود  ورفوخ  للطري   إن النفلس اوه أن ختلوا أو  ّلِل،وتعلون عبلقيتهوا لوه،بقبلل كورعه وحو

.. 
 أن تنبثو  مون رغبو  اوهيرغبهوا فيوه  إن ال من انحي  املبدأ ..قبل أن ختانه  ي تفصيل عون ذلوك الشورع

تووه ليهووا ..يف ذاملعووروم عالرغبوو  يف إخووالص العبلقيوو  ّلِل،والتحوورر موون سوولطان سوولا  ..  موون أن النظووام ا
 ..خْي  ا لديها يف كذا وكذا على وجه التفصيل.

يسووحل ل..ولكوون هووذ   رع اّللِ إن نظوام اّلِل خووْي يف ذاته،ألنووه موون كوورع اّلِل.ولوون يكوولن كورع العبيوود يلمووا كشوو
 سوالم.وليك ل ذاتوه اهوقاعدة الدعلة ..إن قاعدة الودعلة أن قبولل كورع اّلِل وحود  ورفوخ كول كورع غوْي  

رغيبوه  موال جو  إىل تلإلسالم مدللل سولا .فمن رغوه يف ا سوالم فقود فصول يف هوذ  القضوي  و  يعود  ا
 النظام وأفضليته ..فهذ  إحدى بديهيات ا ميان 

 لقرآن في عرض المقيد منهج ا - 4

وبعووود فوووال بووود أن نقووولل كيووو  عوووا  القووورآن املكوووك قضوووي  العقيووودة يف خوووالل الثاليووو  عشووور عاموووا ..إنوووه    
و  يعرضووها يف صوولرة جوودل كالمووك كالووذي «  هوولت»و  يعرضووها يف صوولرة «  نظريوو »يعرضووها يف صوولرة 

..لقوود كووان القوورآن الكوورمي حانووه كووال «  علووم الكووالم»أو « علووم التلحيوود»فيمووا بعوود مووا  ووك ب  زاولووه
 ووا يف وجوولق  هوول و ووا يف اللجوولق موون حللووه موون ق ئوول وإُيوواءات ..كووان يسووتنقذ فطرتووه « ا نسووان»فطوورة 
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موون الركووام وحلووا أجهووزة ا سووتقبال الفطريوو   ووا ران عليهووا وعطوول ولائفهووا ويفووت  منافووذ الفطوورة لتتلقووى 
 بوني أيودينا  ولذج كامول مون هوذا املونهج املتفورق وسوونتحدّ امللحيوات املوييرة وتسوتجيه هلوا ..والسولرة الويت

 عن خصائصها بعد قليل ..
 ا.كووان حوولم ّبوو.هووذا بصووف  عام .وبصووف  خاصوو  كووان القوورآن حوولم ّبووذ  العقيوودة معركوو  حيوو  واقعيوو  

هوول « النظريوو »كوون كووكل معركوو  مووع الركووام املعطوول للفطوورة ..يف نفوولس آقميوو  حاضوورة واقعوو  ..وموون مث   ي
 دوق واحلوولاجزبيوول والسووشووكل الووذي يناسووه هووذا اللاقووع احلاضوور.إ ا كووان هوول كووكل امللاجهوو  احليوو  للعقاال

يف  -انتهجووووه  هب الووووذيواملعلقووووات النفسووووي  واللاقعيوووو  يف النفوووولس احلاضوووورة احليوووو  ..و  يكوووون ا؟وووودل الووووذ
 ا بشوراي كواماله واقعو،هل الشكل املناسوه كوذلك ..فلقود كوان القورآن يلاجوعلم التلحيد -العصلر املتأخرة 

 وكوووووذلك   يكووووونبكووووول مالبسووووواته احليووووو  وحانوووووه الكينلنووووو  البشوووووري   ملتهوووووا يف خضوووووم هوووووذا اللاقوووووع ..
 هل الشكل املناسه.« الالهلت»

 تقبوع يف يو  العملوك و يو  للتطبفإن العقيدة ا سالمي  ولل أوا عقيدة،إ  أوا عقيودة اثول مونهج حيواة واقع
ئر ا؟ماعو  عقيودة يف ضومايبوب ال ع فيها األ اّ الالهلتي  النظري   كوان القورآن وهولالزاوي  الضيق  اليت تقب

عركو  ضوخم  ملم ّبوا املسلم  حلم ّبذ  ا؟ماع  املسلم  معرك  ضخم  موع ا؟اهليو  مون حلهلوا كموا حو
 مع رواسه ا؟اهلي  يف ضمْيها وأخالقها وواقعها ..

رة جووودل    يف صووول  صووولرة نظريووو ،و  يف صووولرة  هووولت و ومووون هوووذ  املالبسوووات لهووور بنووواء العقيووودة،  يف
  ن  ول ا؟ماعواهتا.وكواذكالمك ..ولكن يف صلرة تكلين تنظيمك مباكور للحياة، ثول يف ا؟ماعو  املسولم  
   اجهوو  ا؟اهليووا علووى مل املسوولم  يف تصوولرها ا عتقوواقي،ويف سووللكها الوولاقعك وفوو  هووذا التصوولر،ويف قربتهوو

ل هوو..وهووذا  هوترمجوو  حيوو  لوون هووذا النموول ذاتووه  ووثال اامووا لنموول البنوواء العقيدي،كمنظموو  حماربوو  هلووا ..كووا
 منهج ا سالم الذي ميثل نبيعته كذلك ..

 ركو  علووى هووذاجووه يف احلوإنوه ملوون الضوروري ألصووحاب الودعلة ا سووالمي  أن يوودركلا نبيعو  هووذا الودين ومنه
  ى هووذا النحوول،املكووك علوو الوويت نالووحل يف العهوودالنحوول الووذي بينووا  ..ذلووك ليعلموولا أن مرحلوو  بنوواء العقيوودة 

ن سووولم  ..  تكوووماعووو  املتكووون منعزلووو  عووون مرحلووو  التكووولين العملوووك للحركووو  ا سوووالمي ،والبناء الووولاقعك للج
للحركوووو  و وللجماعووو   وقراسوووتها  ولكنهوووا كانووووحل مرحلووو  البنووواء القاعووودي للعقيووودة« النظريووو »مرحلووو  تلقوووك 

 أخرى .. أن تكلن كلما أريد إعاقة هذا البناء مرة ولللجلق الفعلك معا ..وهكذا ينبغك
هكوذا ينبغووك تثبوحل ..و هكوذا ينبغوك أن تطولل مرحلو  بنواء العقيودة وأن توتم خطلاهتوا علوى مهول ويف عمو  و 
يووودة يف صووولرة ذ  العقهلوووأ  تكووولن مرحلووو  بنووواء العقيووودة مرحلووو  قراسووو  نظريووو  للعقيووودة ولكووون مرحلووو  ترمجووو  

 لعقيووودة ذاهتوووااعووون  ووول  ّبوووذ  العقيووودة ومتمثلووو  يف بنووواء مجووواعك يعوووث  ووول  حي ،متمثلووو  يف ضووومائر متكيفووو 
عقيودة لك لتتمثول الللاقوع كوذاومتمثل  يف حرك  واقعي  تلاجوه ا؟اهليو  وختولم معهوا املعركو  يف الضومْي ويف 

 حي  وتنمل  لا حيا يف خضم املعرك .
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صوووولرة نظريوووو  جموووورقة للدراسوووو  النظريوووو   ن تتبلوووولر النظريوووو  يفأ -لقيوووواس إىل ا سووووالم اب -وخطووووأ أي خطووووأ 
 ..املعرفي  الثقافي  ..بل خطر أي خطر كذلك ..

 ألوىل ..كال ال للمرة إن القرآن   يقخ يالي  عشر عاما كامل  يف بناء العقيدة بسبه أنه كان يتنز 
،حَّت ثور أو أقولو أكأشر عاما عفلل أراق اّلِل ألنزل هذا القرآن مجل  واحدة مث تر  أصحابه يدرسلنه يالي  

جوووا معينوووا را آخر.كوووان يريووود منهكوووان يريووود أمووو  -سوووبحانه  -ولكووون اّلِل «  النظريووو  ا سوووالمي »يسوووتلعبلا 
  واحلركو  يبب ا؟ماعو يريد أن متفرقا.كان يريد بناء ا؟ماع  وبناء احلرك  وبناء العقيدة يف وقحل واحد.كان

،وأن ماعوو  الفعلووكواقووع ا؟ يوود أن تكوولن العقيوودة هووكابلعقيوودة،وأن يبووب العقيوودة اب؟ماعوو  واحلركوو   كووان ير 
النفووولس  ءيعلوووم أن بنوووا -سوووبحانه  -يكووولن واقوووع ا؟ماعووو  احلركوووك الفعلوووك هووول صووولرة العقيووودة ..وكوووان اّلِل 

لنفولس استغرقه بناء ى الذي يوا؟ماعات   يتم بني يلم وليل  ..فلم يكن بد أن يستغر  بناء العقيدة املد
 لج ذا النضضج التكلين العقيدي كانحل ا؟ماع  هك املظهر اللاقعك هلوا؟ماع  ..حَّت إذا ن

عور  نبيعتوه هوذ  و  و  بود أن ن -ن منهج القرآن املكوك مكما تستخلا   -هذ  هك نبيع  هذا الدين 
لطبيعوو  صوونع اهوول ّبووذ  فحنوواول أن نغْيهووا تلبيوو  لرغبووات معجلوو  مهزوموو  أمووام أكووكال النظوورايت البشووري   

لجلق،كموا   املسولم  للراج األمو  أول مرة،وّبا يصنع األم  املسلم  يف كل مرة يراق أن يعاق إخواألم  املسلم
 أخرجها اّلِل أول مرة ..

اقووع ن تتمثوول يف و يت اووه أاوه أن نوودر  خطووأ اناولوو ،وخطرها معووا،يف هليوول العقيوودة ا سووالمي  احليوو  الوو
اهلزيلو   البشوري « رايتالنظو»لاجوه   جملرق أننا نريود أن نللدراس  واملعرف  الثقافي« نظري » م حك متحر ،إىل 

 بنظري  إسالمي  
ن ع ا؟اهليو  موموتتفاعول  إن العقيدة ا سالمي  اه أن تتمثل يف نفلس حي ،ويف تنظيم واقعوك،ويف حركو  

هليوو  قبوول أن ا موون أهوول ا؟ابلصووفهم كووانل  -حلهلا،كمووا تتفاعوول مووع ا؟اهليوو  الراسووب  يف نفوولس أصووحاّبا 
للب والعقولل ل من القدخل العقيدة إىل نفلسهم وتنتزعها من اللس  ا؟اهلك.وهك يف صلرهتا هذ  تشغت

مسوواح   -فيمووا تشوومل  -وتشوومل « النظريوو »وموون احليوواة أيضووا مسوواح  أضووخم وأوسووع وأعموو   ووا تشووغله 
 النظري  وماقهتا.ولكنها   تقتصر عليها.

ه كوذلك تصولر امل.ولكنوللحياة ولإلنسان،تصلر كامل ك إن التصلر ا سالمك لاللهي  ولللجلق الكلين
نبيعتووووه  جموووورق تصوووولر ذهووووب معووووريف.ألن هووووذا حووووال  أن يتمثوووول يف -بطبيعتووووه  -واقعووووك إاووووايب.وهل يكوووور  

ن ينمووول مووون أالتكووولن  وغايتوووه.واه أن يتمثووول يف أانسوووك،ويف تنظووويم حوووك،ويف حركووو  واقعيووو  ..ونريقتوووه يف
عيوا كتمول فيوه واقحل الوذي يحلرك  اللاقعي  حوَّت يكتمول نظوراي يف نفوك اللقوخالل األانسك والتنظيم احلك وا

 و  ينفصل يف صلرة نظري  بل يظل  ثال يف الصلرة اللاقعي  ..
يوواس إىل ذلك ابلقوكوول  وول نظووري يسووب  النموول احلركووك الوولاقعك،و  يتمثوول موون خاللووه،هل خطووأ وخطوور كوو

 نبيع  هذا الدين،وغايته،ونريق  تركيبه الذايت.
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،َونَوزَّلْ لى ُمكْ َوقُوْرآان  فَوَرْقناُ ،لِتَوْقرَأَُ  َعَلى النَّاِس عَ »واّلِل سبحانه يقلل:  « ..ناُ  تَوْنزِيال  ة 
« منظمو  حيو » صولرة فالفر  مقصلق.واملكة مقصلق كذلك ..ليتم البنواء التكوليب امليلو  مون عقيودة يف

 «   نظري  معرفي »  يف صلرة 
عمول مونهج جوه يف الن جيدا،أنوه كموا أن هوذا الودين قيون رابين،فوإن منهاه أن يعر  أصحاب هوذا الودي

 العمل. رابين كذلك،متلا  مع نبيعته.وأنه   ميكن فصل حقيق  هذا الدين عن منهجه يف
ي للاقوع احليول ا ومون مث يغوْي -واه أن يعرفلا كذلك أن هذا الدين كما أنه جاء ليغْي التصلر ا عتقواقي 

 غووْي بووه اللاقووعبووب بووه التصوولر ا عتقوواقي وييغووْي املوونهج الفكووري واحلركووك الووذي يفكووذلك هوول قوود جوواء ل -
 احليلي ..

ّبووا تصوولرا  لوويت ينشووئاجوواء ليبووب عقيوودة وهوول يبووب أموو  ..مث لينشووئ موونهج تفكووْي خاصووا بووه بوونفك الدرجوو  
يلي،فكلهوووا حلاوبنائوووه  اعتقووواقاي وواقعوووا حيووولاي.و  انفصوووال بوووني مووونهج تفكوووْي  ااووواص وتصووولر  ا عتقووواقي

 حزم  واحدة.
 نهج مرحلو  و ل ولويك موفإذا عرفنا منهجه يف العمل على النحول الوذي بينوا ،فلنعر  أن هوذا املونهج أصوي
   به.هذا الدين إ قلم بناءيبي   و  لرو  خاص  بنشأة ا؟ماع  املسلم  األوىل.إ ا هل املنهج الذي   

غووْي نريقوو  فتووه أن ياس وواقعهووم فحسووه.ولكن كانووحل وليإنووه   تكوون وليفوو  ا سووالم أن يغووْي عقيوودة النوو
 لبشووور القاصووورةاملنووواهج  تفكْيهم،وتنووواوهلم للتصووولر ولللاقع.ذلوووك أنوووه مووونهج رابين روووال  يف نبيعتوووه كلهوووا

 اهلزيل .
هج ابين كووذلك.منر ج تفكووْي وحنوون    لووك أن نصوول إىل التصوولر الوورابين واحليوواة الرابنيوو  إ  عوون نريوو  موونه

 احليلي. ن يقيم منهج الناس يف التفكْي على أساسه ليص  تصلرهم وتكلينهمأراق اّلِل أ
 ابين للتكووليننهج الوور وحنوون حووني نريوود موون ا سووالم أن اعوول موون نفسووه نظريوو  للدراسوو  بوورج عوون نبيعوو  املوو

موون  قىنأنهج الوورابين أ ووا املووكوعوون نبيعوو  املوونهج الوورابين للتفكْي.وبضووع ا سووالم لطرائوو  التفكووْي البشووري    
ر موون هووذ  لعبيوود  واألموواي منوواهج املنوواهج البشووري   وكأ ووا نريوود لنرتقووك  وونهج اّلِل يف التصوولر واحلركوو  ليوولاز 

 الناحي  يكلن خطْيا.واهلزمي  تكلن قاتل  
لتفكووْي نووثأ بووه لمنهجووا خاصووا  -لوودعلة ا سووالمي  حنوون أصووحاب ا -إن وليفوو  املوونهج الوورابين أن يعطينووا  

يقافتنوووا  ت سوووه يفو فكوووْي ا؟اهليووو  السوووائدة يف األرم والووويت تضوووغ  علوووى عقللنوووا مووون رواسوووه منووواهج الت
 ا؟اهليووو  ج التفكوووْي..فوووإذا حنووون أرقان أن نتنووواول هوووذا الووودين  ووونهج تفكوووْي غريوووه عووون نبيعتوووه مووون منووواه

هج موون ضووغ  املوون   ااووالصالغالبوو ،كنا قوود أبطلنووا وليفتووه الوويت جوواء لييقيهووا للبشووري  وحرمنووا أنفسوونا فرصوو
 ؟اهلك السائد يف عصران،وفرص  ااالص من رواسبه يف عقللنا وتكليننا.ا

 واألمر من هذ  الناحي  كذلك يكلن خطْيا،وااسارة تكلن قاتل  ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1373 

ظووام عتقوواقي والنلتصوولر ا إن موونهج التفكووْي واحلركوو  يف بنوواء ا سووالم،  يقوول قيموو  و  ضوورورة عوون موونهج ا
ة ام يف صووووولر حطووووور لنوووووا أن نقووووودم ذلوووووك التصووووولر وهوووووذا النظووووواحليووووولي و  ينفصووووول عنوووووه كوووووذلك ..ومهموووووا 

عيو ،بل اوه ة حركو  واقيف األرم يف صولر « ا سالم»تعبْيي ،فيجه أ  يغيه عن ابلنا أن هذا   ينشئ 
مي  ال  ركوو  إسووالتغللن فعووأ  يغيووه عوون ابلنووا أنووه لوون يفيوود موون تقوودمينا ا سووالم يف هووذ  الصوولرة إ  املشوو

ر ا معهووا ابلقوودن يتفوواعلل يفيوود  هووي ء موون تقوودمي ا سووالم هلووم يف هووذ  الصوولرة هوول أواقعيوو .وأن قصووارى مووا 
 الذي وصللا إليه هم فعال يف أيناء احلرك   

لتجموووع ن يكووولن اومووورة أخووورى أكووورر أن التصووولر ا عتقووواقي اوووه أن يتمثووول مووون فووولر  يف عموووع حركوووك وأ
 ا عتقاقي.احلركك يف اللقحل ذاته اثيال صحيحا وترمج  حقيقي  للتصلر 

  م وأكود فاعليوعلوى وأقول أومرة أخرى أكرر كذلك أن هوذا هول املونهج الطبيعوك لإلسوالم الرابين،وأنوه مونهج 
هنيو   الصولرة الذقودميها يفوأكثر انطباقا على الفطرة البشوري  مون مونهج صوياغ  النظورايت كاملو  مسوتقل  وت

رمجو  هوم أنفسوهم ت ن يكلنولاأركو  واقعيو  وقبول البارقة للناس،قبل أن يكلن هي ء الناس مشتغلني ابلفعل  
 تنمل خطلة خطلة لتمثيل ذلك املفهلم النظري.
تقووودمي أسوووك النظوووام الوووذي فيموووا حوووتا ب -ل بطبيعووو  احلوووا -وإذا صووو  هوووذا يف أصووول النظريووو  فهووول أصووو  

 يتمثل فيه التصلر ا سالمك،أو تقدمي التشريعات املفصل  هلذا النظام.
سووالمي  دعلة ا ا كمووا أوووا تضووغ  علووى أعصوواب بعووخ املخلصووني موون أصووحاب الووإن ا؟اهليوو  الوويت حللنوو

ين تسووووأهلم:أفووووتجعلهم يسووووتعجللن خطوووولات املوووونهج ا سووووالمك،كذلك هووووك تتعموووود أحيوووواان أن هوووورجهم ف
روعاتف ت ومون مشوتفصيالت نظامكم الذي تدعلن إليهف وماذا أعدقمت لتنفيذ  مون  وّل ومون تفصويال

ُيللوووولا  قيوووودة وأنلهووووم عوووون موووونهجهم،وأن ععلهووووم يتجوووواوزون مرحلوووو  بنوووواء العوهووووك يف هووووذا تتعموووود أن تعج
 نظوووام مووون خووواللفيهوووا ال مووونهجهم الووورابين عووون نبيعتوووه،اليت تتبلووولر فيهوووا النظريووو  مووون خوووالل احلرك ،ويتحووودق

 ..حلقيقي  ااملمارس ،وتسن فيها التشريعات يف ينااي ملاجه  احلياة اللاقعي   شكالهتا 
ء مونهج غريوه ضلا إموالدعلة ا سالمي  أ  يستجيبلا للمناورة  من واجبهم أن يرفومن واجه أصحاب ال

منوواورة  ن يكشووفلاعلووى حووركتهم وعلووى قيوونهم  موون واجووبهم أ  يسووتخفهم موون   يلقنوولن  وموون واجووبهم أ
ن أسووووورار موووووك .فهوووووذا ا حوووووراج وأن يسوووووتعللا عليهوووووا وأن يتحركووووولا بووووودينهم وفووووو  مووووونهج هوووووذا الووووودين يف احلر 

 ذا هل مصدر قلهتم كذلك.قلته،وه
م ُيقو  ا سووال ميكون أن إن املونهج يف ا سوالم يسوواوي احلقيقو  و  انفصوام بينهمووا ..وكول مونهج غريووه  

 منا الرابين أن هق  نظا   ميكن يف النهاي .واملناهج الغربي  الغريب  ميكن أن هق  أنظمتها البشري  ولكنها
دة وكوووالتزام  النظوووام يف كووول حركووو  إسوووالمي .  يف احلركووو  ا سوووالمي  فوووالتزام  املووونهج ضوووروري كوووالتزام  العقيووو

األوىل كما يظن بعخ الناس  هذ  هك كلميت األخوْية ..وإنوب ألرجول أن أكولن ّبوذا البيوان لطبيعو  القورآن 
املكك،ولطبيعووووو  املووووونهج الووووورابين املتمثووووول فيه،قووووود بلغوووووحل وأن يعووووور  أصوووووحاب الووووودعلة ا سوووووالمي  نبيعووووو  
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ِإنَّ هوَذا اْلُقووْرآَن يَوْهووِدي ..»ا بووه،ويطم نلا إليوه ويعلموولا أن موا عنوودهم خووْي،وأوم هوم األعلوولن منهجهم،ويثقول 
 ..صد  اّلِل العظيم ..و ضك بعد ذلك مللاجه  السلرة.« لِلَّيِت ِهَك أَقْوَلمُ 
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لقورآن ل ولذج كامول  -ا هنوا يف سويا  هوذ  الظوالل هوك أوىل السولر املكيو  الويت نتعورم هلوو  -هذ  السلرة 
القوورآن  بيعوو  هووذاناملكووك الووذي هوودينا عوون نبيعتووه وخصائصووه ومنهجووه يف الصووفحات السووابق  وهووك اثوول 

ع ..ذلووووك موووو وخصائصووووه ومنهجووووه،يف ملضوووولعها األساسووووك،ويف موووونهج التنوووواول،ويف نريقوووو  العوووورم سوووولاء
ملالحظووو   ختط هووا ا لحللووو  يف كوول سوولر القوورآن والوويت اااصوو  وفوو  الظوواهرة امل« بشخصوويتها»احتفالهووا 

 البصْية يف أي  سلرة ..
 حيوو  املصوواحب رات املل فلكوول سوولرة كخصوويتها،ومالحمها،وحملرها،ونريق  عرضووها مللضوولعها الرئيسووك واملوويي
 كوووبه ابللووولازموتكووولن أ للعووورم والصووولر والظوووالل وا؟ووول الوووذي يظللهوووا والعبوووارات اااصووو  الووويت تتكووورر فيهوووا

لووذي يرسووم الضولع هوول ملطورقة فيهووا ...حووَّت وهوك تتنوواول ملضوولعا واحودا أو ملضوولعات متقاربوو .فليك املا
ا هتعوا  ملضولع -موع ذلوك  -كخصي  السلرة ولكنه هوذ  املالمو  والسومات اااصو  ّبوا  وهوذ  السولرة 

« البووواهرة الروعووو » األساسوووك بصووولرة فريووودة ..إووووا يف كووول نووو  منهوووا ويف كووول ملقووو ،ويف كووول مشوووهد،اثل
ا وملحياهتووا وإيقاعهوو ..الروعوو  الوويت تبوود  النفك،وتشوود  احلك،وتبهوور الووِنفك أيضووا وهوول يالحوو  مشوواهدها
 ا وإيقاعاهتواومشواهده مبهلرا  نعم  هذ  حقيق   حقيق  أجدها يف نفسك وحسك وأان أ بع سويا  السولرة

 حود البهور.حَّت بلو  فعوالتعو  فيهوا بشرا ذا قله   اد منها للان من هذا الذي أجد ..إن الرو  ..وما ألن
..تعرضووها «  األللهيوو حقيقوو »تعوورم  -يف مجلتهووا  -  ميلووك القلووه أن يتابعهووا إ  مبهوولرا مبوودوها  إوووا 

كووووووولن ل هووووووذا اليف جمووووووال الكوووووولن واحلياة،كمووووووا تعرضوووووووها يف جمووووووال الوووووونفك والضمْي،وتعرضوووووووها يف جماهيوووووو
 .املشهلق،كما تعرضها يف جماهيل ذلك الغيه املكنلن .

رين مصووارع الغوواب عرضووها يفوتعرضووها يف مشوواهد النشووأة الكلنيوو  والنشووأة احليليوو  والنشووأة ا نسوواني ،كما ت
لاجووووه حداّ،وتواسووووتخال  املسووووتخلفني ..وتعرضووووها يف مشوووواهد الفطوووورة وهووووك تلاجووووه الكلن،وتلاجووووه األ

،ويف رة واملسوووتكن لظووواهشووور االنعمووواء والضوووراء،كما تعرضوووها يف مظووواهر القووودرة ا هليووو  واهليمنووو  يف حيووواة الب
ا لقلفووو  علوووى رّبوووئووو  وهوووك مأحووولاهلم اللاقعووو  واملتلقعووو  ..وأخوووْيا تعرضوووها يف مشووواهد القيامووو ،وملاق  ااال

 ااال  ..
 مكلانهتا. هتا وبكلإن ملضلعها الذي تعا؟ه من مبدئها إىل منتهاها هل ملضلع العقيدة،بكل مقلما

يف اللجووولق كلوووه،وراء ينوووابيع العقيووودة وملحياهتوووا املستسووورة وهوووك شخوووذ  جوووامع الووونفك البشوووري ،وتطِل  ّبوووا 
والظاهرة يف هذا اللجلق الكبْي ..إوا تطل  ابلنفك البشري  يف ملكولت السوماوات واألرم،تلحوج فيهوا 
الظلموووات والنلر،وترقوووه الشووومك والقمووور والنجلم.وتسووور  يف ا؟نوووات املعروكوووات وغوووْي املعروكوووات،وامليا  

يوو  فيهووا وتقوو  ّبووا علووى مصووارع األمووم اااليوو ،وآترها البائوودة والباقيوو .مث تسووب  ّبووا يف اهلانلوو  عليهووا وا؟ار 
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للموات الووث والبحر،وأسورار الغيووه والنفك،واحلووك حورج موون امليوحل وامليووحل حوورج مون احلك،واحلبوو  املسووتكن  
،واألولني يف للمووات األرم،والنطفوو  املسووتكن  يف للمووات الوورحم.مث اوولج اب؟وون وا نك،والطووْي والوولحا

 واهلخرين،وامللتى واألحياء،واحلفظ  على النفك ابلليل والنهار ..
نووتفخ ييو ،اليت تبدعوو  انإنوه احلشود الكوولين الوذي يووزحم أقطوار النفك،وأقطووار احلوك ..مث إوووا اللمسوات امل
ديد املشوواعر،جملشوواهد و بعوودها املشوواهد واملعوواين أحيوواء يف احلووك واايووال ..وإذا كوول مكوورور مووألل  موون ا
 سوووياقها يفهوووك تشوووبه و انبخ،كأ وووا تتلقوووا  الووونفك أول مووورة وكأ وووا   يطلوووع عليوووه مووون قبووول ضووومْي إنسوووان  
مووولاج ملتووودافع ابألالنهووور ا املتووودافع ّبوووذ  املشووواهد وامللاقووو  وامللحيوووات وا يقاعوووات والصووولر والظوووالل جمووورى

جملوورى ابك  معهووا يف ا،متشوواحقوو  هلاملتالحقوو .ما تكوواق امللجوو  تصوول إىل قرارهووا حووَّت تبوودو امللجوو  التاليوو  مال
 الروعووو »  حووود ابك ،تبلاملتصووول املتووودف   وهوووك يف كووول ملجووو  مووون هوووذ  امللجوووات املتدافعووو  املتالحقووو  املتشووو

لووونفك وشخوووذ علوووى ا -هج العووورم يف كوووَّت املشووواهد كموووا سووونبني موووع تناسووو  مووون -الووويت وصوووفنا « البووواهرة
 حتشوواق وابلتجمووع وا امللسوويقكو يقاع التصووليري والتعبووْيي أقطارهووا ابلروعوو  الباهرة،وابحليليوو  الدافقوو ،واب 

ي ا يف نقول نوا لسونا ببوالغني كوعلوى يقوني أن -سلفا  -وملاجه  النفك من كل قرب ومن كل انفذة  وحنن 
،إىل قاعها الووذايتذايت،وإيإيقاعووات هووذ  السوولرة إىل أي قلووه إ   ن نوودع السوولرة ذاهتووا تنطلوو  بسووياقها الوو

ولووو   قامووو  رق اناببوووالغني كوووي ا ابللصووو  البشوووري واألسوووللب البشوووري ..ولكنهوووا جمووو هوووذا القلوووه ..لسووونا
قووورآن  وبوووني هوووذا ال -ن احليووواة يف جووول القووورآن عووو كوووم بعووودهم  -القنطووورة بوووني املعوووزولني عووون هوووذا القووورآن 

« آنل القور جو».إن هوذا لويك واحلياة يف جل القرآن   تعب مدارس  القرآن وقراءته وا نوالع علوى عللموه .
و ،ويف ل،ويف لوووور الووووذي نعنيووووه ..إن الووووذي نعنيووووه ابحليوووواة يف جوووول القرآن:هوووول أن يعوووويا ا نسووووان يف جوووو

 يا ا نسووان يف..أن يعوو حركوو ،ويف معوواانة،ويف صووراع،ويف اهتمامووات ..كوواليت كووان يتنووزل فيهووا هووذا القوورآن
ا سووالم يف « ينشووئ»ن ،أهووذ  ا؟اهليوو  الوويت تعووم وجووه األرم اليوولم،ويف قلبووه،ويف  ووه،ويف حركتووه ملاجهوو 

ل اهليووووووو .بكنفسوووووووه ويف نفووووووولس النووووووواس،ويف حياتوووووووه ويف حيووووووواة النووووووواس،مرة أخووووووورى يف ملاجهووووووو  هوووووووذ  ا؟
ا ليوووووووه،وحرّبتصووووووولراهتا،وكل اهتماماهتوووووووا وكووووووول تقاليووووووودها،وكل واقعهوووووووا العملوووووووك وكووووووول ضوووووووغطها كوووووووذلك ع

عووود بذ  العقيووودة نهج وهلوووملوووله،ومناهضوووتها لعقيدتوووه الرابني ،ومنهجوووه الووورابين وكووول اسوووتجاابهتا كوووذلك هلوووذا ا
 الكفا  وا؟هاق وا صرار ..

ل هووذا ا؟وول هوول يف مثووهووذا هوول ا؟وول القوورآين الووذي ميكوون أن يعوويا فيووه ا نسووان فيتووذو  هووذا القوورآن ..ف
 هموا اسوتغرقلامالقورآن  نزل،ويف مثل هذا ااضم عمل ..والذين   يعيشلن يف مثول هوذا ا؟ول معزولولن عون

 الع على عللمه ..يف مدارسته وقراءته وا ن
عوود أن  ا،إ  بيليسووحل ابلغوو  كووواناولوو  الوويت نبووذهلا  قاموو  القنطوورة بووني املخلصووني موون هووي ء وبووني القرآن،
قووووا ابلعموووول ح« القوووورآن جوووول»اتوووواز هووووي ء القنطوووورة ويصووووللا إىل املنطقوووو  األخوووورى وُيوووواوللا أن يعيشوووولا يف 

 .. على من يشاء ّلِل ّباذ  النعم  اليت ينعم اواحلرك .وعندئذ فق  سيتذوقلن هذا القرآن ويتمتعلن ّب
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ب العبواق يو  العبواق بور هوا بتعر هذ  السلرة تعا  قضي  العقيدة األساسي  ..قضي  األللهي  والعبلقي  ..تعا؟
م إىل هوذا لوذي جواء ّبوالعبواقف مون ذا ا..من هلف ما مصودر هوذا اللجولقف مواذا وراء  مون أسورارف مون هوم 

 اللجلقف
لوه لويلهم مف مون يقمن أنشأهمف من يطعمهمف من يكفلهمف من يدبر أمرهمف مون يقلوه أف ودهتم وأبصواره

.هووذ  سوولمهمف .يووووارهمف موون يبوودئهم مث يعيوودهمف ألي كووكء خلقهوومف وألي أجوول أجلهوومف وألي مصووْي 
احلوووه  م الناب .هوووذاذا الوووثعذا املووولاتف ..هوووذا املووواء اهلانل.هووواحليووواة املنبثقووو  هنوووا وهنوووا  ..مووون بثهوووا يف هووو

اء ف ر هذا كلوه مون و لدوار ..امل اكه.هذا النجم الثاقه.هذا الصب  البازغ.هذا الليل الساقل.هذا الفلك ا
 تستخل  ..و ،وهتلك  وماذا وراء  من أسرار،ومن أخبارف ..هذ  األمم،وهذ  القرون،اليت تذهه وعكء

 سووووتخال  ذا بعووود اهاف وموووون ذا يهلكهووواف ملووواذا تسووووتخل ف وملوووا ذا يووودركها البوووولارف وموووامووون ذا يسوووتخلف
 واللفاة من مصْي وحساب وجزاءففف ا بتالء و 

 .ولكنهوا اضوك.األعموا  هكذا تطِل  السلرة ابلقله البشري يف هذ  اهلماق واهلفا ،ويف هذ  األغولار و 
وعلوى مونهج  -سوابق  ا احلودية عنوه يف الصوفحات اليف هذا كله على منهج القورآن املكوك ..الوذي أسولفن

ار ذهووان واألفكوويشووغل األ القوورآن كلووه ..إوووا   هتوود  إىل تصوولير نظريوو  يف العقيوودة و  إىل جوودل  هووليت
 م احل .تعبيووودنووواس لووورّب..إ وووا هتووود  إىل تعريووو  النووواس بووورّبم احلووو  لتصووول مووون هوووذا التعريووو  إىل تعبيووود ال

ان ه هلوذا السولطاقعهوم كلويهم وحركتهم،وتعبيود تقاليودهم وكوعائرهم،وتعبيد و ضمائرهم وأرواحهم،وتعبيد سع
 املتفرق ..

 سلطان اّلِل الذي   سلطان لغْي  يف األرم و  يف السماء ..
 هوول ال .واّللِ اوو.فوواّلِل هوول اويكوواق اعووا  السوولرة كلووه ميضووك إىل هووذا اهلوود  انوودق ..موون أوهلووا إىل آخرهووا .

 رار.لغيلب واألسابالعليم  الك.واّلِل هل صاحه القدرة والقهر والسلطان.واّلِل هلالراز .واّلِل هل امل
كم ّلِل هول احلوا ن يكولن اأواّلِل هل الذي يقله القللب واألبصار كما يقله الليول والنهوار ..وكوذلك اوه 

كلووووه موووون فهووووذا   هرمي.يف حيوووواة العبوووواق وأ  يكوووولن لغووووْي  وووووك و  أموووور،و  كوووورع و  حكووووم،و  هليوووول و 
  و ز ،و  ُييووك  ،و  يوور خصووائا األللهيوو ،و  اوولز أن يزاولووه يف حيوواة النوواس أحوود موون قون اّلِل،  حلوو

 رة ..و  يف اهلخ  الدنيامييحل،و  يضر و  ينفع،و  مين  و  مينع،و  ميلك لنفسه و  لغْي  كي ا يف
لاقوو  وا يقاعووات البالغوو  حوود الروعوو  وسوويا  السوولرة يسوول  علووى هووذ  القضووي  أقلتووه يف تلووك املشوواهد وامل

البوواهرة والوويت تلاجووه القلووه ابحلشوولق احلاكوودة موون املووييرات امللحيوو ،من كوول قرب وموون كوول ابب  والقضووي  
الكبووْية الووويت تعا؟هووا السووولرة هوووك قضووي  األللهيووو  والعبلقيووو  يف السووماوات واألرم.يف حميطهوووا اللاسوووع،ويف 

ضورة يف حيواة ا؟ماعو  املسولم  حينذا ،املناسوب  التطبيقيو  هلوذ  القاعودة جماهلا الشامل ..ولكن املناسوب  احلا
الكبوووْية الشوووامل ،هك موووا تزاولوووه ا؟اهليووو  مووون حووو  التحليووول والتحووورمي يف الوووذابئ  واملطووواعم،ومن حووو  تقريووور 
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بعخ الشوعائر يف النوذور مون الوذابئ  والثموار واألو ق ..وهوك املناسوب  الويت تتحودّ عنهوا هوذ  اهلايت يف 
ووُتْم آِبايتِوِه ُمْيِمِننَي.َوموا َلُكوْم َأ َّ َشُْكلُوولا ِ َّوا ذُكِورَ »أواخور السولرة: اْسووُم اّللَِّ  َفُكلُولا ِ َّووا ذُكِوَر اْسوُم اّللَِّ َعَلْيوِه،ِإْن ُكنوْ

،ِإنَّ َربَّوَك ُهوَل َعَلْيِه،َوَقْد َفصََّل َلُكْم ما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإ َّ َما اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه،َوِإنَّ َكِثْيا    لَُيِضُللَن ِ َْهلائِِهْم بَِغْْيِ ِعْلم 
مْثَ َسووُيْجَزْوَن ِ ووا كووانُلا يَوْقَ ِفُوولَن.َو  َشُْكلُوولا  أَْعلَووُم اِبْلُمْعتَووِديَن.َوَذُروا لوواِهَر اْ ِمثِْ َوابِننَووُه،ِإنَّ الَّووِذيَن َيْكِسووُبلَن اْ ِ

ْم َعَلْيِه،َوِإنَّوُه َلِفْسو   َوِإنَّ الشَّووياِننَي لَُيلُحولَن ِإىل أَْولِيوائِِهْم لُِيجوواِقُللُكْم،َوِإْن أَنَْعُتُمولُهْم ِإنَُّكووِ َّوا َ ْ يُوْذَكِر اْسووُم اّللَِّ 
 (.121 - 118« ..)َلُمْشرُِكلنَ 

ِّ َواأْلَْنعوووواِم َنِصوووويبا   » كائِنا.َفما كوووواَن َوهووووذا ِلُشووووَر  -َزْعِمِهْم بِوووو - ا:هذا ّللَِّ ،َفقاُلل َوَجَعلُوووولا ّللَِِّ ِ َّووووا َذرَأَ ِمووووَن احْلَووووْر
،َوما كاَن ّللَِِّ فَوُهَل َيِصولُ  ِلَك َزيَّوَن ِلَكثِوْي  ِموَن ُكُمولَن  وََكوذسواَء موا ُيَْ رَكائِِهْم، ِإىل كُ ِلُشرَكائِِهْم َفال َيِصُل ِإىَل اّللَِّ
مووووا فَوَعُللُ ،فَووووَذْرُهْم َومووووا  نَوُهْم،َولَووووْل كوووواَء اّللَُّ لَووووْيِهْم ِقيُسوووولا عَ ْلبِ اْلُمْشوووورِِكنَي قَوْتووووَل أَْو ِقِهووووْم ُكوووورَكاُ ُهْم لِووووُْيُْقوُهْم َولِيوَ 

ّ  ِحْجووووووور ،  َيْطَعُمهوووووووا ِإ َّ  ِرَِموووووووحْل حُ َوأَْنعوووووووام   - بِوووووووَزْعِمِهمْ  -شووووووواُء  َموووووووْن نَ يَوْفَ ُوَن.َوقاُللا:هوووووووِذِ  أَْنعوووووووام  َوَحوووووووْر
َهووا لُُهلرُها،َوأَْنعووام    يَووْذُكُروَن اْسووَم اّللَِّ َعلَ  .َوقاُللا:مووا يف بُطُوولِن ْم ِ ووا كووانُلا يَوْفَ ُونَ َسووَيْجزِيهِ  - َلْيووهِ افْووِ اء  عَ  -يوْ

تَووو   فوَ ْن َيُكووونْ هووِذِ  اأْلَْنعووواِم خاِلَصووو   لِووذُُكلران َوحُمَووورَّم  َعلوووى أَْزواِجنووا،َوإِ  زِيِهْم َوْصوووَفُهْم،ِإنَُّه ُهووْم ِفيوووِه ُكرَكاُء.َسوووَيجْ  َميوْ
ْد قَو -لَوى اّللَِّ افْوِ اء  عَ  - ُمولا موا َرَزقَوُهوُم اّللَُّ ْلوم  َوَحرَّ ْْيِ عِ َخِسوَر الَّوِذيَن قَوتَولُولا أَْو َقُهوْم َسوَفها  بِغَو َحِكيم  َعِليم .َقدْ 

 -املناسووووب  احلاضوووورة يف حيوووواة األموووو  املسوووولم   ( هووووذ  هووووك140 - 136« ..)َضووووُللا َومووووا كووووانُلا ُمْهتَووووِدينَ 
 يها تلك القضي  الكبْية ..فاليت تتمثل  -وا؟اهلي  حلهلا 

يعا؟هوا لسولرة كلها،و عا؟هوا اتقضي  التشريع ..ومن ورائها القضي  الكثى ..قضوي  األللهيو  والعبلقيو  الويت 
 تشريع.وذكر ال القرآن املكك كله،كما يعا؟ها القرآن املدين أيضا كلما جاء ذكر النظام فيه

  هووا يف أموور هووذليوو  وأهلت واملييرات،وهوول يلاجووه ا؟اهواحلشوود الووذي يتوودف  بووه سوويا  السوولرة موون التقريوورا
    العقيوودةوربطهووا بقضووي -  الوويت تتمثوول فيهووا قضووي  حوو  التشووريع وهووك املناسووب -األنعووام والووذابئ  والنووذور 

   إميوان أو كفر،ومسوأل  إسوالم أو جاهليو  ..هوذا احلشودوجعلهوا مسوأل -ي  والعبلقي  قضي  األلله -كلها 
ذي سويتجلى تعريو  املختصور ابلسولرة،والنحاول أن نستعرم  واذج منوه يف هوذا العلى النحل الذي س -

قيقوووو  فك تلووووك احليلقوووع يف الوووون -علوووى حقيقتووووه يف امللاجهوووو  التفصوووويلي  للنصووولص يف السوووويا  بعوووود ذلووووك 
 األصيل  يف نبيع  هذا الدين.

مثل  املباكورة،امل   اّللِ يووهك أن كل جزئي  صوغْية يف احليواة ا نسواني  اوه أن ختضوع خضولعا مطلقوا حلاكم
؟زئيو  لقو  يف تلوك ا املطيف كريعته.وإ  فهل ااروج من هذا الدين مجل  من أجل ااروج على حاكمي  اّللِ 

 الصغْية.
كذلك يدل ذلك احلشد على مدى األ ي  اليت ينلنها هوذا الودين بتخلويا مظهور احليواة كلوه مون لوالل 

وربوو  أي كووأن موون هووذ   -جوول أم حقوور،كث أم صووغر  - حاكميوو  البشوور يف أي كووأن موون كوويون البشوور
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ابألصل الكبْي الذي يتمثل فيه هذا الدين ..وهل حاكميو  اّلِل املطلقو  الويت تتمثول فيهوا أللهيتوه يف  الشيون
 األرم،كما تتمثل أللهيته يف الكلن كله بتصر  أمر هذا الكلن كله بال كريك.

ق ا وموون األو نووذور منهووهليوو  يف كووأن األنعووام والثمار،والإن سوويا  السوولرة يعقووه علووى تلووك الشووعائر ا؟ا
بوووني  ها للووورب تعقيبوووات منلع .بعضوووها مباكر،لتصووولير مووودى السوووخ  والتنووواقخ يف هوووذ  الشعائر،وبعضووو

نه فيهوووا هووول صووورا مووور اّللِ أمزاولووو  البشووور حلووو  التحووورمي والتحليووول وقضوووي  العقيووودة الكثى،ولبيوووان أن اتبووواع 
 ئر يف اهلايتلووك الشووعاتيتبعووه عوون هووذا الوودين ..علووى النحوول التووا  بعوود ذكوور  املسووتقيم،الذي حوورج موون  

،َوالَوُهَل الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّات  َمْعُروكات  َوَغْْيَ َمْعُرو  »السابق : ُه،َوالزَّيْوُتلَن َوالُرمَّواَن زَّرَْع ُرَْتِلفوا  أُُكلُونَّْخَل َوالكات 
نَّوُه   ُيُِوُه اْلُمْسورِِفنَي.َوِمَن صواِقِ ،َو  ُتْسورُِفلا إِ ُه يوَوْلَم حَ لا َحقَّوا ِمْن مَثَرِِ  ِإذا أمَْثََر َوآتُوُمَتشاِّبا  َوَغْْيَ ُمَتشابِه .ُكُلل 

ُ َو  توَ  انِيَوَ  أَْزواج  ِموَن ُدو  ُمِبني .مثَ َعولشَّوْيطاِن،ِإنَُّه َلُكوْم الا ُخطُولاِت تَِّبعُواأْلَْنعاِم مَحُلَل   َوفَوْركوا ،ُكُللا ِ َّوا َرَزَقُكوُم اّللَّ
ْيووِه أَْرحوواُم اأْلُنْوثَويَوونْيِف نَوبِِ ُوولين ف أَمَّووا اْكووَتَمَلحْل َعلَ أْلُنْوثَويَوونْيِ اَم أَِم الضَّووْأِن ايْونَوونْيِ َوِمووَن اْلَمْعووِز ايْوَننْيِ.ُقْل:آلووذََّكَرْيِن َحوورَّ 
ِبِل ايْوَننْيِ َوِمَن اْلبوَ  ُتْم صاِقِقنَي.َوِمَن اْ ِ  اأْلُنْوثَويَونْيِف أَمَّوا اْكوَتَمَلحْل َعَلْيوِه :آلوذََّكَرْيِن َحورََّم أَمِ َننْيِ.ُقلْ َقِر ايوْ بِِعْلم  ِإْن ُكنوْ
ووُتْم ُكووَهداَء ِإْذ َوصَّوواُكُم اّللَُّ  اّللَِّ َكووِذاب  لُِيِضوولَّ النَّوواَس  لَووُم ِ َّووِن افْووَ ى َعلَووىَفَمووْن أَلْ   ِّبووذافأَْرحوواُم اأْلُنْوثَويَوونْيِف أَْم ُكنوْ

َ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم الظَّاِلِمنَي.قُووْل: بِغَووْْيِ عِ  ،ِإنَّ اّللَّ ى نوواِعم  َيْطَعُمووُه ِإ َّ أَْن َك ِإَ َّ حُمَرَّمووا  َعلوويف مووا أُوِحوو  َأِجوودُ ْلووم 
َت   أَْو َقما  َمْسُفلحا ،أَْو حلََْم ِخنزِير   ِه.َفَمِن اْضوطُرَّ َغوْْيَ ابغ  بِ  ِهلَّ لَِغْْيِ اّللَِّ أُ  أَْو ِفْسقا   -ْجك  فَِإنَُّه رِ  -َيُكلَن َميوْ

َنِم َحرَّْمنووا َعلَوووْيِهْم ر ،َوِمَن اْلبَوَقووِر َواْلغَوولَّ ِذي لُُفووْمنووا ُكووَو  عوواق  فَووِإنَّ َربَّووَك َغُفوولر  َرِحيم .َوَعلَووى الَّووِذيَن هوواُقوا َحرَّ 
ْم،َوِإانَّ نووووواُهْم بِبَوْغوووووِيهِ ذلِوووووَك َجَزيْ  -َعظْوووووم  بِ  لَوووووحْل لُُهلُرُ وووووا أَِو احْلَووووولااي أَْو َموووووا اْخوووووتَوَل َ ِإ َّ موووووا محََ  -ُكوووووُحلَمُهما 

بُلَ  فَوُقووووْل:َرُبُكْم ُذو َرمْحَوووو   واِسووووَع   وَ  .َسوووويَوُقلُل الَّووووِذيَن ِن اْلَقووووْلِم اْلُمْجرِِمنيَ َعوووو َ ُْسووووُه   يوُووووَرقُ َلصوووواِقُقلَن.فَِإْن َكووووذَّ
ُ مووا َأْكوورَْكنا َو  آابُ ان،َو  حَ  ِلِهْم َحووَّتَّ ذاقُوولا ذََّب الَّووِذيَن ِمووْن قَوووبْ ء .َكووذِلَك َكووْن َكووكرَّْمنووا ِمووَأْكوورَُكلا:َلْل كوواَء اّللَّ

ووُ  نَّ،َوِإْن أَنْوووُتْم ِإ َّ ِإ َّ الظَّوو ِبعُوولنَ َ َْسوونا.ُقْل:َهْل ِعْنوودَُكْم ِمووْن ِعْلووم  فَوُتْخرُِجوولُ  لَنوواف ِإْن تَوتَّ   خَتُْرُصوولَن.ُقْل فَِللَّووِه احْلُجَّ
َ َحرََّم يَن َيْشَهدُ  الَّذِ هَلَداُكْم َأمْجَِعنَي.ُقْل َهُلمَّ ُكَهداءَُكمُ  اْلبالَِغُ  فَوَلْل كاءَ  ذا،فَِإْن َكِهُدوا فَوال َتْشوَهْد هوَن أَنَّ اّللَّ

بُلا آِبايتِنا،َوالَّووذِ  ُللَن.ُقْل:تَعاَلْلا أَتْووُل مووا ْم يَوْعوودِ هْلِخوورَِة،َوُهْم بِووَرّبِِِ ْيِمنُوولَن ابِ يَن   يوُ َمَعُهووْم،َو  تَوتَّبِووْع أَْهوولاَء الَّووِذيَن َكووذَّ
ْن ِإْموووال   حَنْوووُن نوَوووْرزُُقُكْم ِمووو تَوْقتُولُووولا أَْو قَُكوووْم ْحسووواان .َو َدْيِن إِ َحووورََّم َرُبُكوووْم َعلَوووْيُكْم:َأ َّ ُتْشووورُِكلا بِوووِه َكوووْي ا ،َواِبْللالِ 

ُهوْم،َو  تَوْقَربُولا اْلَفولاِحَا موا َلَهووَر ِمْنهوا َوموا َبطَوَن،وَ  ذِلُكووْم  - ِِ ِإ َّ اِبحْلَو - ْفَك الَّويِت َحورََّم اّللَُّ تُولُولا الوونوَّ تَوقْ   َوِإايَّ
ُ ،َوأَْوُفلا اْلَكْيوَل َحوَّتَّ يَوبوْ  -َك َأْحَسوُن يِت ِهوِإ َّ اِبلَّو - َوصَّاُكْم بِوِه َلَعلَُّكوْم تَوْعِقلُولَن.َو  تَوْقَربُولا مواَل اْلَيتِويمِ  لُوَ  َأُكودَّ

ّللَِّ اَوبَِعْهووِد  -ذا قُوووْرىب  َولَووْل كووانَ  - ُتْم فَاْعووِدُللاَوِإذا قُوْلوو -ا  ِإ َّ ُوْسووَعها   نَُكلِِووُ  نَوْفسوو -َواْلِميووزاَن اِبْلِقْسووِ  
ِبُكْم َعوْن  لا الُسُبَل فَوتَوَفرَّ َ اتَِّبُعلُ ،َو  تَوتَِّبعُ فَ ْسَتِقيما  راِنك مُ أَْوُفلا.ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن.َوأَنَّ هذا صِ 

 (153 - 141« ..)َسِبيِلِه.ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ 
وكووذلك نوورى أن هووذ  املسووأل  ا؟زئيوو  اااصوو  ابلتحوورمي والتحليوول يف األنعووام والنووذور يف األنعووام والثمووار،ويف 

بْية:ابهلودى والضوالل.واتباع يربطهوا السويا  بتلوك القضوااي الك -على ما كان متبعا يف ا؟اهلي   -األو ق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1379 

موووووونهج اّلِل أو اتبوووووواع خطوووووولات الشوووووويطان،وبرمح  اّلِل أو  سووووووه وابلشووووووهاقة بلحدانيوووووو  اّلِل أو عوووووودل غْيهووووووا 
به.وابتباع صرانه مسوتقيما أو التفور  عنه.ويسوتخدم نفوك التعبوْيات الويت اسوتخدمها وهول بصودق القضوي  

 الكثى يف حميطها الشامل ..
ا حيواء يف ا؟نوات و مشوهد االو   -ضوع وحود  يف هوذا املل  -مون املوييرات وامللحيوات كما نرا  ُيشد هلا 

 ابه.ّبا وغْي متشمان متشااملعروكات وغْي املعروكات.ومشهد النخل والزرع رتلفا أللانه والزيتلن والر 
 وملق  ا كهاق واملفاصل .وملق  البأس والتدمْي على املشركني ..

  ملتها،قبول العقيودة ها السويا  يف السولرة كلهوا مون قبول،وهل يتنواول قضوي وهك ذات املشاهد اليت حشد
بيعوووو  هووووذا نطووووئ علووووى أن يتعوووورم هلووووذ  املناسووووب  اااصوووو  الوووويت تتمثوووول فيها.ولكوووول هووووذا ق لتووووه الوووويت   خت

 الدين،ونظرته لقضي  احلاكمي  والتشريع يف الكثْي والقليل ..
ملتهوووا،يف لعقيووودة  جهوووا امللضووولعك وهوووك تتنووواول قضوووي  اولعلنوووا قووود سوووبقنا سووويا  السووولرة وحنووون نبوووني منه

حلشود اقتضوحل ذلوك ا قلل:إوواملاجه  مناسب  جزئي  تتعل   مر التشريع واحلاكميو .وهك املناسوب  الويت   ن
ألللهيو  يف ابواهر حلقيقو  لرائوع الااجملتمع املتدف  من التقريرات والتوأيْيات يف سويا  السولرة كله،وهوذا البيوان 

رب  علوى ه فدل هوذا الوّبذا كل للاسع الشامل.ولكننا نقلل:إوا املناسب  اليت ربطحل يف سيا  السلرةجماهلا ا
هوذ   قوْي مون كويونليول واحلنبيع  هذا الدين ونظرته لقضوي  التشوريع واحلاكميو  يف الكبوْي والصوغْي،ويف ا؟

 احلياة الدنيا ..كما أسلفنا ..
هووووووذ   لفنووووووا  يفصائصوووووها ومالحمهووووووا،على النحوووووول الووووووذي أفووووواهلن  ضووووووك يف التعريوووووو  اجملموووووول ابلسوووووولرة وخ

 الظالل،قبل الدخلل يف ا ستعرام املفصل للسيا :
 مكية ا نماا ورد القول بمدنية بمي آياأها - 7

بون مسوعلق  بود اّللِ يف رواايت عن ابن عباس،وعن أ اء بنحل يزيد،وعن جابر،وعن أنك بن مالك وعون ع
 السلرة مكي ،وأوا نزلحل كلها مجل  واحدة. ن هذ أ -رضك اّلِل عنهم مجيعا  -

زوهلووا موون ندق زموون ُيووولوويك يف هووذ  الوورواايت مووا يعووني  ريوو  نووزول السوولرة،وليك يف ملضوولعها كووذلك مووا 
لن هوووك حلجوور وتكوواالعهوود املكووك ..وهووك حسوووه ال تيووه الووراج  لسوولر القووورآن اووكء ترتيبهووا بعوود سووولرة 

ثول هوذ    نسوتطيع   -بينا من قبول يف التعريو  بسولرة البقورة ما ك  -السلرة ااامس  واامسني ..ولكننا 
يف ترتيووه  -يف الغالووه  -املعللمووات أن ْنووزم بشووكء عوون  ريوو  حموودق لنووزول السوولر.فاملعلل عليووه عنوودهم 

لرة متقدموو  ا  أجوزاء مون سووقود تكوولن هنو -  مجلتهوا  -السولر علوى هوذا النحول هول  ريوو  نوزول أوائلهوا 
قوود رة األنعووام فمووا يف سوول سوولرة متووأخرة.إذ املعوولل يف ال تيووه علووى أوائوول السوولرة ..أ نزلووحل بعوود أجووزاء موون

 نزلحل كلها مجل .
ولكننوووا    لوووك هديووود  ريووو  نزوهلوووا.غْي أننوووا نووورج  أووووا كانوووحل بعووود السووونلات األوىل مووون الرسوووال  ..ر وووا 

ه مث علووى سووع  امللضوولعات ااامسوو  أو الساقسوو  ..و  نعتموود يف هووذا ال جووي  علووى أكثوور موون رقووم ال تيوو
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الووويت تناولتها،والتلسوووع يف عرضوووها علوووى هوووذا النحل،الوووذي يشوووك  ن الووودعلة وا؟ووودل موووع املشوووركني،ونلل 
علوى هوذا النحول   عقديو  ا عرام مونهم والتكوذيه لرسولل اّلِل،أصوب  يقتضوك التلسوع يف عورم القضوااي ال

 التكذيه ..عن نلل الصد وا عرام و  - -كما يقتضك تسلي  رسلل اّلِل 
موا قَوَدُروا وَ »قللوه تعواىل:ملدين .ويف رواي  عن ابن عباس وقتواقة:أن السولرة مكيو  كلهوا إ  آيتوني منهوا نزلتوا اب

ُ َعلووى َبَشوور  ِموونْ  َ َحو َّ قَووْدرِِ  ِإْذ قوواُللا مووا أَنْوووَزَل اّللَّ َء بِووِه ُملسووى نُوولرا  َزَل اْلِكتوواَب الَّووِذي جوواْل:َمْن أَنْوووَكووكء .قُوو اّللَّ
ُ،مُثَّ َذْرُهوْم وَ َ ْ تَوْعَلُمولا أَنْووُتْم  لِِْموُتْم مواا ،َوعُ ُهدى  لِلنَّاِس،َعَْعُللنَوُه قَوراِنيَك تُوْبوُدوَوا َوخُتُْفولَن َكِثْي وَ    آاب ُُكْم،قُوِل:اّللَّ

ن األكور  اليهلقيني.وقللووه .نزلوحل يف مالووك بون الصوي  وكعووه بو91..وهووك اهليو :« يف َخْلِضوِهْم يَوْلَعبُولنَ 
،َوالزَّيْوُتلَن َوالُرمَّوواَن رَْع ُرَْتِلفووا  أُُكلُووهُ ْخووَل َوالووزَّ  َوالنَّ َوُهووَل الَّووِذي أَْنَشووأَ َجنَّووات  َمْعُروكووات  َوَغووْْيَ َمْعُروكووات  »اىل:تعوو

« ُه   ُيُِووُه اْلُمْسوورِِفنيَ لا ِإنَّووصوواِقِ ،َو  ُتْسوورِفُ ُه يوَووْلَم حَ لا َحقَّووُمَتشوواِّبا  َوَغووْْيَ ُمَتشووابِه ،ُكُللا ِمووْن مَثَوورِِ  ِإذا أمَْثََر،َوآتُوو
معواذ  ورقي:نزلوحل يف،نزلحل يف تبحل بن قيك مشاس األنصاري ..وقوال ابون جوريج واملا141..وهك اهلي  

 ابن جبل.
هووووودى و سوووووى نووووولرا والروايووووو  عووووون اهليووووو  األوىل حمتملووووو  بسوووووبه أن فيهوووووا ذكووووورا للكتووووواب الوووووذي جووووواء بوووووه مل 

ت أخوورى عووون ان هنووا  رواايكووو..وإن  « َعَْعُللنَووُه قَووراِنيَك تُوْبووُدوَوا»للناس،وملاجهوو  لليهوولق يف قللووه تعووواىل:
اهليوووو   مكوووو  وأن جماهوووود،وعن ابوووون عبوووواس أن الووووذين قاللا:مووووا أنووووزل اّلِل علووووى بشوووور موووون كووووكء هووووم مشووووركل

 انيك يبودوواعللنوه قور قل من أنزل الكتاب الذي جاء به ملسى نلرا وهدى للنواس ا»مكي .وهنا  قراءة:
لوووه عووون   اهليووو  ك...فهوووك علوووى هوووذ  القوووراءة خوووث عووون اليهووولق وليسوووحل خطوووااب هلم.وسووويا« اوحفووولن كثوووْي 

 مكي  .. لن اهلي املشركني.وقد رج  ابن جرير هذ  الرواي  واستحسن هذ  القراءة ..وعلى هذا تك
عودها يف بلهوا فيوه عموا طع ما قبوأما اهلي  الثاني  فالسيا    ُيتمل أن تكلن مدني .ألن السيا  بدووا ينق

عوام فركوا مون األنو ه محللو  املع  ويف العبارة.واحلدية متصل عن إنشاء اّلِل للجنات املعروكوات،وعن جعلو
 الشَّووْيطاِن ِإنَّووُه َلُكووْم ،َو  تَوتَِّبعُوولا ُخطُوولاتِ ُكووُم اّللَُّ ا َرَزقَ َوِمووَن اأْلَْنعوواِم مَحُللَوو   َوفَوْركووا  ُكلُوولا ِ َّوو»يف اهليوو  الوويت تليهووا:

 « .. ُمِبني  َعُدو  
عهوووا كلهوووا ار ..اممث ميضوووك السووويا  يف تكملووو  احلووودية عووون األنعام،الوووذي كوووان قووود بووودأ  قبووول آيووو  الثمووو

 النذور.لتحليل و ملضلع واحد،هل الذي هدينا عنه يف الفقرة السابق  اااص  بقضي  التحرمي وا
مْثَوَر َوآتُولا َحقَّوُه رِِ  ِإذا أَ ْن مَثَوِمولُولا كُ »وإ ا الذي جعل بعضهم يعتثها مدني  هل ما جواء فيهوا مون قللوه تعواىل:

روع والثمووار إ  دقة يف الووز نصووبتها انو..واعتبوار هووم هووذا األمور يعووب الزكاة.والزكواة   تتقوورر  « يوَوْلَم َحصوواِق ِ 
عووووب تسووووْيها  وووووا رة يف تفيف املدينوووو  ..ولكوووون هووووذا املعوووو  لوووويك متعينووووا يف اهليوووو .إذ أن هنووووا  أقوووولا  مووووأيل 

لزكووواة بتهم ..وأن اأو لقووورا دقات،أو  ووووا تعوووب ا نعوووام منهووا ملووون ميووور ّبوووم يووولم احلصوواق أو جوووب الثموووارالصوو
 حدقت فيما بعد ابلعشر ونص  العشر ..وعلى هذا تكلن اهلي  مكي .
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آخووور ..إىل «  ِ َحووو َّ قَوووْدرِ  اّللََّ  َوموووا قَوووَدُروا»وقوووال الثعلل:سووولرة األنعوووام مكيووو  إ  سوووحل آايت نزلوووحل ابملدينووو :
 ّ آايت .. آخر يال..إىل« ُقْل:تَعاَلْلا أَْتُل ما َحرََّم َرُبُكْم َعَلْيُكمْ »يالّ آايت.و

لووى اهليوو    مووا ينطبوو  عاجململعوو واهلايت األوىل بينووا مكيتهووا،إذ ينطبوو  علووى اهليتووني الثانيوو  والثالثوو  موون هووذ 
 األوىل منها ..

ايب و   بعووك عوون كلووووا روايوو  عوون صوووح -انالعوووك يموووا وصوول إليووه ف -أمووا اجململعوو  الثانيووو  فلوويك هنووا  
ك متصول  اهليو  وهومدني  وليك يف ملضلعها ما يدعل إىل اعتبار ها مدني .وهك تتحودّ عون تصولرات ج

 ذلك  يووول إىلييقوووا ..لووو لضووولع التحووورمي والتحليووول يف الوووذابئ  والنوووذور الوووذي سوووب  احلووودية عنه،اتصوووا  و 
 اعتبار ها مكي  كذلك ..

د ( مدني .وقوو20،23،91،92،114،141،151،152،153األمووْيي أن اهلايت )ويف املصووح  
( مووووا 20،23،114 اهلايت )( ولوووويك يف153 - 151( و)141( و)91،92هوووودينا عوووون اهلايت )

  يف اهلايت ق مثووول هوووذيوودعل إىل الظووون  وووا مدنيووو  إ  ذكووور أهوول الكتووواب فيها.وهووذا لووويك قلووويال فقوود ور 
 املكي  ..

ليلوو   هووا يف مكوو  يفزلووحل  ملتإىل اعتبووار  الوورواايت املطلقوو ،اليت توونا علووى أن السوولرة نهلووذا كلووه حنوون  يوول 
   ووواقّ د للروايوووواحدة.وقووود ورقت عووون ابووون عبووواس وعووون أ ووواء بنوووحل يزيووود،ويف الروايووو  عووون أ ووواء هديووو

 مصاحه على النحل التا :
أَْن َكانَوحْل َوأاََن آِخوَذة  ِبزَِمواِم اَنقَوِ  النَّوِلِِ ،مُجْلَو   َواِحوَدة  نَّوِلِِ قَاَلحْل:نَوزََلحِل األَنْوَعاُم َعَلى ال،َعْن َأْ َاَء بنحِل يَزِيدَ 

 ..813ِمْن يَِقِلَها لََتْكِسُر َعْظَم النَّاَقِ "
وَ  لَوْيال  :قَواَل ،َعوِن ابْوِن َعبَّواس   أما الرواي  عون ابون عبواس فقود رواهوا الطوثاين مُجْلَو    " نَوزَلَوحْل ُسولرَُة اأْلَنْوَعواِم ِ َكَّ

ُعلَن أَْلَ  َمَلك  َاَْأُروَن َحْلهَلَا اِبلتَّْسِبيِ  "،  ..814َونَوَزَل َمَعَها َسبوْ
ل   إىل التحليووواب ضووواف وهوووا ن الروايتوووان أويووو  مووون األقووولال الووويت جووواء فيهوووا أن بعوووخ اهلايت مدنيووو .وذلك

 امللضلعك الذي أسلفنا.
أو ة ووور يتوودف ،ذ  السوولر هووتدفقووه يلقووع يف القلووه أن  واللاقووع أن سوويا  السوولرة يف ااسووكه ويف تدافعووه ويف

رجحهووا ي أو علووى األقوولسوويل يتوودفع،بال حوولاجز و  فلاصوول وإن بناءهووا ذاتووه ليصوود  اامووا هووذ  الوورواايت،
 ترجيحا قلاي.

 ية عنهوا.ولكنطلوع احلودأما ملضلع السلرة األساسك وكخصيتها العام  فقود أمجلنوا ا كوارة إليهموا يف م
 من التفصيل يف هذا التعري  ..   بد من ككء

                                                 
 ( فيه ضع 71110[)529/ 9ميسس  الرسال  ] -( وتفسْي الطثي 19921[ )419/ 17املعجم الكبْي للطثاين ] - 813
م  ) - 814  ( حسن 12759َكِبُْي لِلطََّثَاينِِ )( واْلُمْعَجُم الْ  372َفَضاِئُل اْلُقْرآِن لِْلَقاِسِم ْبِن َسالَّ
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نَوزَلَوحْل ُسولرَُة اأْلَنْوَعواِم َوَمَعَهوا َملْكِوه  ِموَن :قَاَل َرُسلُل هللِا :قَالَ ،روى أبل بكر بن مرقويه َعْن أََنِك ْبِن َماِلك  
" ُسووْبَحاَن هللِا :يَوُقووللُ ْرَتُج َوَرُسوولُل هللِا َواأْلَْرُم ِّبِووْم تَووو،اْلَماَلِئَكووِ  َسوودَّ َمووا بَوونْيَ اْاَوواِفَقنْيِ هَلُووْم َزَجوول  اِبلتَّْسووِبي ِ 

َّ َمرَّات  "  .815اْلَعِظيِم ُسْبَحاَن هللِا اْلَعِظيِم " َياَل
ج ه النفك،ويورته تورتج لوهذا امللكه،وهذا ا رعاج،واض  للهما يف السلرة  ..إوا هك ذاهتوا ملكه.ملكو

تشوبه  -بول ق كموا قلنوا مون  -وا يقاعات  ..وهوك  له الكلن  ..إوا زمح  من امللاق  واملشاهد وامللحيات
فع ابألموووووولاج ر املتوووووودايف سووووووياقها املتوووووودافع ّبووووووذ  املشوووووواهد وامللاقوووووو  وامللحيووووووات وا يقاعووووووات جموووووورى النهوووووو

جملوورى ابك  معهوا،يف ا،ومتشواهلاملتالحقو .ما تكواق امللجو  تصول إىل قرارهوا حوَّت تبودو امللجو  التاليو  مالحقو  
نهوا نع،كول مقطوع مإىل مقا لع الرئيسك الذي تعا؟ه متصل فال ميكن عزئ  السلرةاملتصل املتدف   وامللض

 كملها.يعا  جانبا من امللضلع ..إ ا هك ملجات ..وكل ملج  تتف  مع اليت قبلها وت
قوو  عوورم فسوونحاول  وموون مث فلوون حنوواول عوورم امللضوولعات الوويت هتليهووا السوولرة يف هووذا التعريوو  وإ ووا

 ات املتالحق  فيها: اذج من هذ  امللج
اجههم د عووبههم وتوول ل التلحيووتبوودأ السوولرة  لاجهوو  املشووركني،الذين يتخووذون مووع اّلِل آهلوو  أخرى،بينمووا ق ئوو
يضوو  يف ملسوات عر    متجليو وهوي  ّبوم وتطوالعهم يف اهلفوا  ويف أنفسوهم ..تبودأ  ولاجهتهم  قيقو  األللهيو

علوى أقصوى  الكبوْية سوات يوالّ ترسوم جموا  اللجولقتشمل اللجلق كله وتشمل وجولقهم كلوه ..تبودأ يف مل
وووماواِت َواأْلَْرَم،وَ »عموو  واتسووواع: َفوووُروا بِوووَرّبِِِْم كَ النُووولَر،مُثَّ الَّووِذيَن  لظُُلمووواِت وَ َجَعووَل ااحْلَْموووُد ّللَِِّ الَّووِذي َخلَوووَ  السَّ

،َوَأَجوووو ُ يف ،مُثَّ أَنْوووووُتْم َاَْ ُو م ى ِعْنوووووَد ُ ُمَسوووو ل  يَوْعووووِدُللَن.ُهَل الَّووووِذي َخَلَقُكوووووْم ِمووووْن ِنووووني  مُثَّ َقضوووووى َأَجال  َن.َوُهوووووَل اّللَّ
 «..ُبلنَ ا َتْكسِ مالسَّماواِت َويف اأْلَْرِم،يَوْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم،َويَوْعَلُم 

يووالّ آايت تووذرع اللجووولق الكوولين كلووه يف اهليووو  األوىل،وتووذرع اللجوولق ا نسووواين كلووه يف اهليوو  الثانيووو  ..مث 
األللهي  ابللجلقين كليهما يف اهليو  الثالثو   أي إعجواز  وأيو  روعو   وأي مشولل  وأيو  إحانو   وأموام هي  

هذا اللجلق الكلين الشاهد بلحدة ااال .وأمام هوذا اللجولق ا نسواين الشواهد بتودبْي .وأمام هوذ  األللهيو  
كوووووور  املشووووووركني،وام اء احلاكموووووو  يف السووووووماوات ويف األرم العاملوووووو  ابلسوووووور وا؟هوووووور والكسووووووه ..يبوووووودو 

املم ين،عجبوووا منكووورا   مكوووان لوووه يف نظوووام الكووولن،و  مكوووان لوووه يف فطووورة الووونفك،و  سوووند لوووه يف القلوووه 
والعقووول  ويف هوووذ  اللحظووو  تبووودأ امللجووو  التاليووو  تعووورم ملقووو  املكوووذبني آبايت اّلِل هوووذ  املبثليووو  يف الكووولن 

د،وتعرم مصوارع الغوابرين،ويتجلى السولطان القواهر واحلياة ومع عرم امللق  املنكر الغريه،اكء التهدي
الذي تدل عليه هذ  املصارع،وهذ  القلارع.فيبدو عجيبا منكرا تعنحل املنكرين أمام هذا احل  املبوني ويبودو 

َوموا َشْتِويِهْم ِموْن آيَو    »أن املنكرين ليك الذي ينقصهم هل الدليل ولكنه صد  النيو ،وتفت  القلوه للودليل:
وووا جووواَءُهْم َفَسوووْلَ  َذْتِووويِهْم أَنْبووواُء موووا كوووانُل  ِموووْن آايتِ  بُلا اِبحْلَووو ِِ َلمَّ ِوووْم ِإ َّ كوووانُلا َعْنهوووا ُمْعرِِضووونَي.فَوَقْد َكوووذَّ ا بِوووِه َرّبِِ
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ْم،َوأَْرَسْلَنا السَّماَء َعلَوْيِهْم َيْستَوْهزُِ َن،أَ َْ يَوَرْوا َكْم أَْهَلْكنا ِمْن قَوْبِلِهْم ِمْن قَوْرن  َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِم ما َ ْ ُ َكِِْن َلكُ 
آَخرِيَن.َولَوْل نَوزَّْلنوا َعَلْيوَك  ِمْدرارا ،َوَجَعْلَنا اأْلَْواَر َعْرِي ِمْن َهِْتِهْم،فََأْهَلْكناُهْم ِبُذنُلِّبِْم َوأَْنَشوْأان ِموْن بَوْعوِدِهْم قَووْران  

ِذيَن َكَفووُروا:ِإْن هووذا ِإ َّ ِسووْحر  ُمِبني .َوقوواُللا:َلْل  أُنْووزَِل َعَلْيووِه َملَووك   ِكتووااب  يف ِقْرنوواس  فَوَلَمُسوولُ  ِ َيْووِديِهْم،َلقاَل الَّوو
،َولََلَبْسنا َعَلْيِهْم ما يَوْلِبُسولَن.َوَلَقِد  َوَلْل أَنْوزَْلنا َمَلكا  َلُقِضَك اأْلَْمُر مُثَّ   يُوْنَظُروَن.َوَلْل َجَعْلناُ  َمَلكا  َ؟ََعْلناُ  َرُجال 

ُهْم ما كوانُلا بِوِه َيْستَوْهزُِ َن.ُقْل:ِسوْيُوا يف اأْلَْرِم،مُثَّ اْستوُ   اْنظُوُروا ْهزَِئ ِبُرُسل  ِمْن قَوْبِلَك َفحاَ  اِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنوْ
 « ..َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمَكذِِِبنيَ 

اوات وموا ملوا يف السوم حانه سوبومن هنا تبدأ ملجو  تلثو  يف التعريو   قيقو  األللهي ،متجليو  يف ملكيو  اّللِ 
لوذي ن مث الول  اموطعم.فهول يف األرم،وملا سكن ابلليل والنهار.ومتجلي  يف كلنه الراز  الذي يطعوم و  ي

خرة.وهووول اة يف اهل  و  غْي .الوووذي اوووه أن يسووولم العبيووود أنفسوووهم إليوووه وحووود .وهل الوووذي يعوووذب العصووو
  ..يم اابْيلقاهر فل  عباق .وهل احلكالذي ميلك الضر وااْي.وهل على كل ككء قدير.وهل ا

بوني القلم،وإنوذارهم و  - -وتبل  امللجو  قمتهوا بعود هوذا التمهيود كلوه،يف ا كوهاق واملفاصول  بوني الرسولل 
سَّوماواِت ْن موا يف الْل:ِلمَ قُو »والتث  من كركهم،وإعالن التلحيد يف ملاجهتهم،يف رنو  عاليو  فاصول  جازمو :

ِسووُروا أَنْوُفَسووُهْم الَّووِذيَن خَ ِقياَمووِ    َريْووَه ِفيِه،ىل يوَووْلِم الْ ُكْم إِ .َكتَووَه َعلووى نَوْفِسووِه الرَّمْحَووَ  لََيْجَمَعوونَّ َواأْلَْرِمف ُقْل:ّللَِّ 
وُذ وَ ُم،قُوْل:أََغْْيَ اّللَِّ أَ يُع اْلَعِليالسَّومِ  فَوُهْم   يُوْيِمُنلَن.َوَلُه ما َسَكَن يف اللَّْيوِل َوالنَّهواِر َوُهولَ  لِي وا فواِنِر السَّوماواِت ختَِّ
َن اْلُمْشوورِِكنَي.ُقْل:ِإيِنِ ْسووَلَم،َو  َتُكوولَننَّ ِموووََّل َمووْن أَ ُكوولَن أَ َواأْلَْرِم،َوُهووَل يُْطعِووُم َو  يُْطَعووُمف قُووْل:ِإيِنِ أُِمووْرُت أَْن أَ 

.َمْن ُيْصوووَرْ  َعْنوووُه  ُمبِووونُي.َوِإْن ُه،َوذِلَك اْلَفوووْلُز الْ َقوووْد َرمِحَووو فوَ ْلَم ِوووذ  يوَ َأخووواُ  ِإْن َعَصوووْيحُل َريبِِ َعوووذاَب يوَوووْلم  َعِظووويم 
ُ ِبُضوورِ  فَووال كاِكووَ  لَووُه ِإ َّ ُهووَل،َوِإْن مَيَْسْسوو .وَ  فَوُهووَل عَ َك خِبَووْْي  مَيَْسْسووَك اّللَّ ُهَل اْلقوواِهُر فَوووْلَ  لووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير 

ُ َكووِهياف قُوِل َكووهاَقة  ِعبواِقِ ،َوُهَل احلَِْكوويُم اْاَِبُْي.قُووْل:َأُي َكوْكء  َأْكووَثُ  َنُكْم،وَ ّللَّ ِإَ َّ هووَذا اْلُقووْرآُن  أُوِحوكَ د  بَوْيووِب َوبَويوْ
ووا ُهووَل إِلووه  واِحوود ،َوِإنَِّب إِ ى ف قُووْل:  َأْكووَهُد.ُقْل هِلَوو   أُْخوور ّللَِّ آاأِلُنْووِذرَُكْم بِووِه َوَمووْن بَولَووَ .أَِإنَُّكْم لََتْشووَهُدوَن أَنَّ َمووَع  َّ 

 «..ُتْشرُِكلنَ بَرِيء  ِ َّا 
شوووركلن ذب بوووه املمث تبووودأ ملجووو  رابعووو  تتحووودّ عووون معرفووو  أهووول الكتووواب هلوووذا الكتووواب ا؟ديووود الوووذي يكووو

كوركائهم  سوأللن عونيوتص  هذا الشر   نه أللم الظلم وتق  املشركني أمام مشوهدهم يولم احلشور وهوم 
لوو ،  تلووتق  يهم معططريوو  فووفينكوورون الشوور  ويووذهه عوونهم ا فوو اء وتصوولر حوواهلم وأجهووزة ا سووتقبال الف

ْي القورآن أسوان ن أن هوذاملحيات ا ميان و  تستجيه،وقللّبم حمجلب    تدر  ق ئل ا ميوان،وهم يودعل 
ر حوواهلم وهووم ه.مث تصوول األولووني وتقوولل هلم:إوووم يهلكوولن أنفسووهم وهووم ينهوولن غووْيهم عوون اهلوودى،وينأون عنوو

 الودنيا تعولق ّبوم إىل منني  مثآبايت ربنوا ونكولن مون املوي  ملقلفلن على النار يقلللن:اي ليتنا نورق و  نكوذب
سووأللن عوون يّبم،وهوم وهوم ينكوورون البعوة واملعوواق.مث تعقوه علووى هوذا بتصوولير حواهلم وهووم ملقلفولن علووى ر 

تفاهوو  لقوواء اّلِل،و كووذبني بهووذا ا نكووار وهووم ُيملوولن أوزارهووم علووى لهوولرهم.وتنتهك امللجوو  بتقريوور خسووارة امل
  جانه الدار اهلخرة املدخرة للذين يتقلن:احلياة الدنيا إىل
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 يُوْيِمنُوولَن.َوَمْن أَْللَووُم ُروا أَنْوُفَسووُهْم فَوُهووْم  ِذيَن َخِسووَءُهُم،الَّووالَّووِذيَن آتَوْينوواُهُم اْلِكتوواَب يَوْعرُِفلنَووُه َكمووا يَوْعرِفُوولَن أَبْنا »
يعوووا .مُثَّ نَوُقووولُل لِلَّوووِذيَن َن.َويَوْلَم حَنُْشووورُُهْم مجَِ الظَّووواِلُمل  ْفلِووو ُ يوُ    ِ َّوووِن افْوووَ ى َعلَوووى اّللَِّ َكوووِذاب  أَْو َكوووذََّب آِبايتِوووِه ِإنَّوووهُ 
وووُتْم تَوْزُعُمووولَن.مُثَّ  َْ  نَووووتُوُهمْ   َتُكووونْ َأْكووورَُكلا:أَْيَن ُكووورَكا ُُكُم الَّوووِذيَن ُكنوْ  َربِِنوووا موووا ُكنَّوووا ُمْشووورِِكنَي.اْنظُْر   ِإ َّ أَْن قووواُللا:َواّللَِّ ِفتوْ

ُهْم ما كانُلا يَوْفَ ُونَ َكْيَ  َكَذبُ  نوا َعلوى قُولُولِّبِْم َأِكنَّو   ْسَتِمُع إِلَْيوَك َوَجَعلْ ُهْم َمْن يَ .َوِمنوْ لا َعلى أَنْوُفِسِهْم،َوَضلَّ َعنوْ
ُقولُل الَّوِذيَن َكَفوُروا:ِإْن  يوَ  ِإذا جواُ َ  ُااِقُللنَوكَ ا ِّبوا،َحَّتَّ ْيِمنُول يوُ أَْن يَوْفَقُهلُ  َويف آذاِوِْم َوْقرا ،َوِإْن يَوَرْوا ُكلَّ آيَو     

َهووْلَن َعْنووُه َويَوْنووَأْونَ   َومووا َيْشووُعُروَن.َوَلْل تَوورى ِإْذ ِلُكوولَن ِإ َّ أَنْوُفَسووُهمْ ،َوِإْن يُوهْ  َعْنووهُ هووذا ِإ َّ َأسوواِنُْي اأْلَوَّلِوونَي.َوُهْم يَونوْ
َتنا نُوَرُق َو  نَُكذَِِب آبِ   بَودا هَلُوْم موا كوانُلا ُحُْفولَن َن ِمَن اْلُمْيِمِننَي.بَولْ نا َوَنُكل ِت َربِِ ايُوِقُفلا َعَلى النَّاِر،َفقاُللا:اي لَيوْ
ُْم َلكا ُعلِينَي.َولَوْل ِهَك ِإ َّ َحياتُونَوا الو َوقاُللا:ِإنْ ِذبُلَن.ِمْن قَوْبُل،َوَلْل ُرُقوا َلعاُقوا ِلما ُوُلا َعْنُه،َوِإوَّ ُدنْيا َوموا حَنْوُن ِ َبوْ

ف قواُللا: َترى ِإْذ ُوِقُفولا ِوْم قواَل:أَلَْيَك هوذا اِبحْلَو ِِ وُتْم َتْكُفُروَن.قَوْد كُ َعوذاَب ِ وا  فَوُذوُقلا الْ ا  قاَل:نوبَلى َوَربِِ َعلوى َرّبِِ نوْ
ووو ،َحوووَّتَّ ِإذا جووواَءهْتُُم السَّ بُلا بِِلقووواِء اّللَِّ ،َوُهْم رَّْننوووا ِفيهوووالا:اي َحْسوووَرتَنا َعلوووى موووا فوَ ْغتَووو   قوووالُ اَعُ  بوَ َخِسوووَر الَّوووِذيَن َكوووذَّ
.وَ  ُة الُدنْيااحْلَيا َُيِْمُللَن أَْوزاَرُهْم َعلى لُُهلرِِهْم،َأ  ساَء ما يَزُِروَن  َوَما اُر اهْلِخورَُة َخوْْي  لِلَّوِذيَن ِإ َّ َلِعه  َوهَلْل  لَلدَّ

 « ..يَوتوَُّقلَن،أََفال تَوْعِقُللنَ 
سليه ويسري عنه موا ُيزنوه مون تكوذيبهم ي - -مث تبدأ ملج  خامس ،يلتفحل فيها السيا  إىل رسلل اّلِل 

أ هوم  ا وأوذوا حوَّتموا كوذبل  له وملا جواءهم مون عنود اّلِل بوه.واعل لوه أسولة يف الرسول قبلوه  ون صوثوا علوى
 يصوووووث علوووووى   - -نصووووور اّلِل.ويقووووورر أن سووووون  اّلِل   تتبووووودل،ولكنها كوووووذلك   تسوووووتعجل  فوووووإن كوووووان 

 هلدى.اخبارق   ولل كاء اّلِل ؟معهم على  إعراضهم،فليبذل جهد  البشري يف إتياوم
لوووذين   تتعطووول أن يسوووتجيه ا -حه األمووور املتصووور  وهووول وحووود  صوووا -إ ووا اقتضوووحل مشوووي ته يف خلقوووه 

ّلِل يسووتجيبلن.وا هلوودى و أجهووزهتم الفطريوو  عوون التلقك.واملوولتى   حيوواة فوويهم فهووم   يسووتقبللن ملحيووات ا
 يبعثهم،وهم إليه يرجعلن ..

 ون.ولقوود كووذبحل احدنووه ليحزنووك الووذي يقلللن،فووإوم   يكووذبلنك،ولكن الظوواملني آبايت اّللِ قود نعلووم إ»
أ د جاء  مون نبوّلِل،ولقارسل من قبلك،فصثوا على ما كذبلا وأوذوا حَّت أ هم نصران،و  مبدل لكلمات 

لسووووماء لما يف اسوووواملرسوووولني.وإن كووووان كووووث عليووووك إعراضووووهم فووووإن اسووووتطعحل أن تبتغووووك نفقووووا يف األرم أو 
ين سوووووووتجيه الوووووووذيآبيووووووو .ولل كووووووواء اّلِل ؟معهوووووووم علوووووووى اهلووووووودى،فال تكووووووولنن مووووووون ا؟اهلني.إ وووووووا  فتوووووووأتيهم

 « ..يسمعلن،وامللتى يبعثهم اّلِل،مث إليه يرجعلن
ا تصوولر اذج،لعلهوووهكووذا ميضووك سوويا  السوولرة ملجوو  يف إيوور ملجوو  علووى هووذا النسوو  الووذي عرضوونا منووه  

لجوات الويت ى هذ  املهك تبل  يف بعخ ملجاهتا ذروة أعلى من ذر نبيع  السلرة،كما تصلر ملضلعها ..و 
ك أن نسوتعرم ا    لواستعرضناها كما أن تدفقها يف بعخ املسالك أكد جيشواان وأعلوى إيقاعوا ..ولكننو

 .السلرة كلها يف هذا التعري  اجململ،وسيأيت ككء من ذلك يف الفقرة التالي  .
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كول     منهوا ويفيف كول نو ملضلعها األساسك بصلرة فريدة،إذ أوا ولقد سب  القلل  ن هذ  السلرة تعا 
هووول و بهووور الووونفك الووويت تبووود  الووونفك وتشووود  احلك،وت« الروعووو  البووواهرة»ملقووو  ويف كووول مشوووهد،تبل  حووود 

 يالح  مشاهدها وإيقاعاهتا وملحياهتا ..
همووا بلوو ،  ماللصوو  ن فوواهلن نوودع نصلصووا موون السوولرة ذاهتووا تصوولر هووذ  احلقيقوو   سووللّبا القرآين.ذلووك أ

رّبم بوووو وتعري  النوووواسيبلوووو  كووووي ا يف نقوووول هووووذ  احلقيقوووو  إىل القلووووه البشووووري  إن تقريوووور حقيقوووو  األللهيوووو ،
 احل ،وتعبيدهم له وحد ،هل امللضلع األساسك للسلرة.

 فلنسمع إذن تقرير السيا  القرآين هلذ  احلقيق  يف ملاق  منه كَّت:
ا ة يلاجوووووه ّبوووووتلوووووك احلقيقووووو  يف القلوووووه املووووويمن ّبوووووا وحيووووويف ملقووووو  ا كوووووهاق واملفاصووووول ،حية تتجلوووووى 

ووُذ وَ  »املخالفني،ويصودع ّبووا يف قوولة ويف يقووني: ْطعِووُم َو  اواِت َواأْلَْرِم،َوُهووَل يُ اِنِر السَّووملِي ووا فووقُووْل:أََغْْيَ اّللَِّ َأختَِّ
ُ  ِإْن َعَصووْيحُل َريبِِ ْشوورِِكنَي.ُقْل:ِإيِنِ َأخووا ِمووَن اْلمُ نَّ ُكوولنَ تَ يُْطَعووُم  قُووْل:ِإيِنِ أُِمووْرُت أَْن َأُكوولَن أَوََّل َمووْن َأْسووَلَم،َو  
.َمْن ُيْصَرْ  َعْنُه يَوْلَمِ ذ  فَوَقْد َرمِحَُه،وَ  ُ ِبُضرِ  َفال كاِكوَ  اُمِبنُي،َوِإْن مَيَْسْسَك ْلَفْلُز الْ ذِلَك اَعذاَب يَوْلم  َعِظيم  ّللَّ

.وَ َل َعلى ُكلِِ َكْكء  قَ َلُه ِإ َّ ُهَل،َوِإْن مَيَْسْسَك خِبَْْي  فَوهُ  حلَِْكويُم اْاَِبُْي.قُوْل:َأُي اُر فَووْلَ  ِعبواِقِ  َوُهوَل ُهَل اْلقاهِ ِدير 
َنُكْم،َوأُ  ُ َكووووِهيد  بَوْيووووِب َوبَويوْ ِه َوَمووووْن بَولَووووَ .أَِإنَُّكْم ْلُقووووْرآُن أِلُنْووووِذرَُكْم بِوووواَ َّ هووووَذا وِحوووَك إِ َكوووْكء  َأْكووووَثُ َكووووهاَقة ف قُووووِل:اّللَّ

اَهُدوَن أَنَّ َمَع اّللَِّ آهِلَ   أُْخرى ف ُقْل:  َأْكَهُد.ُقلْ لََتشْ   « ..ا ُتْشرُِكلنَ اِحد ،َوِإنَِّب بَرِيء  ِ َّ و ُهَل إِله   :ِإ َّ
نهووووووا عة ويسووووووق  ويف ملقوووووو  التهديوووووود،حية يتجلووووووى سوووووولطان اّلِل حميطووووووا ابلعبوووووواق وتتعوووووورى أمامووووووه الفطوووووور 

 كذبني:صارع املاهلهل  الزائف ،أمام اهللل،وأمام م الركام،وتتجه إىل رّبا احل  وحد  وتنسى
ووُتمْ َغووْْيَ اّللَِّ اَعُ  أَ قُووْل:أَرَأَيْوَتُكْم ِإْن أَ ُكووْم َعووذاُب اّللَِّ أَْو أَتَوووْتُكُم السَّوو » ُ  تَووْدُعلَن   تَووْدُعلَن ِإْن ُكنوْ صوواِقِقنَيف بَووْل ِإايَّ

فََأَخوووْذانُهْم  ِإىل أَُمووم  ِمووْن قَوْبلِووكَ  ْلَن مووا ُتْشوورُِكلَن.َوَلَقْد أَْرَسوووْلناَسووَوتَونْ  -ْن كووواَء إِ  -فَوَيْكِشووُ  مووا تَووْدُعلَن إِلَْيووِه 
لُولُّبُْم،َوَزيََّن هَلُوُم الشَّوْيطاُن رَُّعلا  َولِكوْن َقَسوحْل قوُ ُسنا َتَضوَءُهْم  َْ اِبْلَبْأساِء َوالضَّرَّاِء َلَعلَُّهْم يَوَتَضرَُّعلَن.فَوَلْل  ِإْذ جا

وا َنُسولا موا ذُِكِوُروا بِوِه فَوَتْحنوا َعلَويْ ما كانُلا يَوْعَملُ  ا أُوتُولا َأَخوْذانُهْم كء،َحَّتَّ ِإذا َفرُِحولا ِ وكولاَب ُكولِِ ِهْم أَبْولَن.فَوَلمَّ
ُ تُ قُووووْل:أَرَأَيوْ  َربِِ اْلعاَلِمنَي:احْلَْمووووُد ّللَِّ َلُموووولا وَ بَوْغتَوووو  ،فَِإذا ُهووووْم ُمْبِلُسوووولَن.فَوُقِطَع قابِووووُر اْلَقووووْلِم الَّووووِذيَن لَ  ْم ِإْن َأَخووووَذ اّللَّ

ُ  اهْلايِت،مُثَّ ُهووووْم ِهف اْنظُووووْر َكْيوووَ  ُنَصوووورِِ تِووويُكْم بِووووّللَِّ ذَْ َ َْعُكوووْم َوأَْبصووووارَُكْم َوَخوووَتَم َعلووووى قُولُوووولِبُكْم،َمْن إِلوووه  َغووووْْيُ ا
 « ..لظَّاِلُملَنفْهَلُك ِإ َّ اْلَقْلُم ارَة ف َهْل يوُ ْو َجهْ َيْصِدُفلَن.ُقْل:أَرَأَيْوَتُكْم ِإْن أَ ُكْم َعذاُب اّللَِّ بَوْغَت   أَ 

ويف ملق  التعري  إبحان  اّلِل ابلغيلب واألسورار،واألنفاس واألعموار،مع القودرة والقهور والسويطرة يف الوث 
َويَوْعَلُم موا َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  اْلَغْيِه   يَوْعَلُمها ِإ َّ ُهَل،  »والبحر،والنهار والليل،والدنيا واهلخرة،واحلياة واملمات:

بِوووك  ِإ َّ يف يف الْوووَثِِ َواْلَبْحِر،َوموووا َتْسوووُقُ  ِموووْن َوَرقَووو   ِإ َّ يَوْعَلُمهوووا،َو  َحبَّووو   يف لُُلمووواِت اأْلَْرِم َو  َرنْوووه  َو  اي
َعووُثُكْم ِفيووِه لِيُوْقضووى َأَجوول  ُمَسووم ى،مُثَّ ِكتوواب  ُمِبني .َوُهووَل الَّووِذي يَوتَوَلفَّوواُكْم اِبللَّْيووِل،َويَوْعَلُم مووا َجووَرْحُتْم اِبلنَّهوواِر،مُثَّ  يَوبوْ

وووُتْم تَوْعَمُللَن.َوُهووَل اْلقووواِهُر فَوووْلَ  ِعباِقِ ،َويُوْرِسوووُل َعلَووْيُكْم حَ  َفظَووو   َحووَّتَّ ِإذا جووواَء إِلَْيووِه َمووْرِجُعُكْم،مُثَّ يُونَوبِِوووُ ُكْم ِ ووا ُكنوْ
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.َأ  لَووووُه احْلُْكووووُم َوُهووووَل َأْسوووورَُع َأَحوووودَُكُم اْلَمووووْلُت تَوَلفوَّْتووووُه ُرُسووووُلنا َوُهووووْم   يُوَفرِِ  نُوووولَن.مُثَّ ُرُقوا ِإىَل اّللَِّ َمووووْل ُهُم احْلَوووو ِِ
 « ..احْلاِسِبنيَ 

ياتوه ل اهلودى وملحبال ق ئوويف ملق  كهاقة الفطرة،واهتودائها الوذايت إىل رّبوا احلو ، جرق تفتحهوا  سوتق
اِهيُم ْذ قووواَل ِإبْووور َوإِ  » :ع يف أعماقهوووا املكنلنووويف صوووفحات الكووولن،اليت ختانوووه الفطووورة بلسوووان مفهووولم ا يقوووا 

 َمَلُكوولَت السَّووماواِت رِي ِإبْووراِهيمَ وََكووذِلَك نُوول  ُمِبني .يف َضوال أِلَبِيوِه آَزَر:أَتَوتَِّخووُذ َأْصووناما  آهِلَوو  ف ِإيِنِ أَراَ  َوقَوْلَمووكَ 
وووا َجووونَّ َعَلْيوووِه  وووا أَ قاَل:هوووذا َريبِِ ى َكلَْكبا ،ْيوووُل رَأاللَّ َواأْلَْرِم َولَِيُكووولَن ِموووَن اْلُملِقِننَي.فَوَلمَّ فَوووَل قووواَل:  أُِحووووُه  فَوَلمَّ

ووووووا أَ  ،فَوَلمَّ ووووووا رََأى اْلَقَمووووووَر ابزِغووووووا  قاَل:هووووووذا َريبِِ لَننَّ ِمووووووَن اْلَقووووووْلِم  يَوْهووووووِدين َريبِِ أَلَُكووووووَل:لَِ ْن  َْ فَووووووَل قووووووااهْلِفِلنَي.فَوَلمَّ
ووووووْمَك ابزَِغوووووو ،هووووووذا َأكْ الضَّووووووالِِنَي.فَوَلمَّا رََأى الشَّ ووووووا أَفَولَووووووَثُ،فَولَ    قاَل:هووووووذا َريبِِ رِيء  ِ َّووووووا حْل قوووووواَل:اي قَوووووووْلِم ِإيِنِ بَوووووومَّ

ووووووماواِت َواأْلَ  ْهووووووحُل َوْجِهووووووَك لِلَّووووووِذي َفطَووووووَر السَّ .َوحاجَُّه أاََن ِمووووووَن اْلُمْشوووووورِِكنيَ  ِنيفا ،َوموووووواْرَم حَ ُتْشوووووورُِكلَن.ِإيِنِ َوجَّ
  َوِسووَع َريبِِ  - ا  َيشوواَء َريبِِ َكوويْ  ِإ َّ أَنْ  - بِووِه ْشوورُِكلنَ تُ َوقَووْد َهووداِنف َو  َأخوواُ  مووا قَوْلُمووُه،قاَل:َأُهاُجليِنِ يف اّللَِّ 

 موووا َ ْ يُونَووووِزِْل بِوووِه نَُّكوووْم َأْكووورَْكُتْم اِبّللَِّ أَ  خَتووواُفلَن ُتْم َو ُكووولَّ َكوووْكء  ِعْلموووا  أَفَوووال تَوتَوووذَكَُّروَنف وََكْيوووَ  َأخووواُ  موووا َأْكووورَكْ 
ووُتْم ُسوْلطاان ف فَوَأُي اْلَفورِيَقنْيِ َأَحوُ  اِبأْلَْموِن ِإْن كُ  َعلَوْيُكمْ  ْلِبُسولا ِإميواَوُْم ِبظُْلوم  أُول ِووَك لَّوِذيَن آَمنُولا َوَ ْ يوَ اْعَلُمولَنف توَ نوْ

 « ..هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
 والظلمووات يف النجولم مشووهدويف مشوهد احليواة النابضوو  يف الفصوائل واألنلاع،ومشووهد ا صوبا  وا مساء،و 

اوووووال  بوووووال حدانيووووو  او الوووووث والبحر،ومشوووووهد املووووواء اهلانووووول،والزرع النوووووامك،والثمر اليوووووانع ..حيوووووة تتجلوووووى 
 فواِلُ  ِإنَّ اّللََّ  »القلولب:و كريك،املبدع بال كبيه،وحية تبدو قعلى الشوركاء واألبنواء سوخفا تنكور  العقولل 

،ذلِ  حِل ِمووووووونَ  اْلَميِِوووووووحِل،َوُرْرُِج اْلَميِِووووووواحْلَوووووووهِِ َوالنَّووووووولى ُحْووووووورُِج احْلَوووووووكَّ ِمووووووونَ  ُ فَوووووووَأىنَّ تُويْ احْلَوووووووكِِ َفُكووووووولَنف فووووووواِلُ  ُكُم اّللَّ
وووْمَك َواْلَقَموووَر ُحْسوووباان   ْصوووباِ ،َوَجَعَل اللَّْيوووَل َسَكنا ،َوالشَّ لَّوووِذي َجَعوووَل َلُكوووُم اَعزِيوووِز اْلَعِليِم.َوُهوووَل ْقوووِديُر الْ توَ ،ذِلَك اْ ِ

ِذي أَْنَشوَأُكْم ِموْن نَوْفوك  ْلم  يَوْعَلُملَن.َوُهوَل الَّوهْلايِت لَِقواْلَنا ا ِّبوا يف لُُلمواِت الْوَثِِ َواْلَبْحِر،قَوْد َفصَّوالُنُجلَم لِتَوْهتَوُدو 
َأْخَرْجنووا بِووِه ماِء موواء  فَ لَّووِذي أَنْوووَزَل ِمووَن السَّووالَن.َوُهووَل يَوْفَقهُ  واِحووَدة  َفُمْسووتَوَقر  َوُمْسووتَوْلقَع ،َقْد َفصَّووْلَنا اهْلايِت لَِقووْلم  

ن  قانِيَو   َوَجنَّوات  ِموْن ْخوِل ِموْن نَْلِعهوا ِقْنولا،َوِمَن النَّ اِكبا  نَباَت ُكلِِ ككء،فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضرا  ُبْرُِج ِمْنُه َحب ا ُم َ 
،َوالزَّيْوُتلَن َوالُرمَّوووواَن ُمْشووووَتِبها  َوَغووووْْيَ ُمَتشووووابِه .ا ،ِإنَّ يف ذِلُكووووْم هَلايت  لَِقووووْلم  ِإذا أمَْثَووووَر َويَوْنعِووووهِ ِ  ِإىل مَثَوووورِ  ْنظُُرواأَْعنوووواب 

،ُسووووْبحُه بَنِوووونَي َوبَ لَووووَوَخَرقُوووولا  - َوَخَلَقُهوووومْ  -يُوْيِمُنلَن.َوَجَعلُوووولا ّللَِِّ ُكوووورَكاَء اْ؟ِوووونَّ  ووووا نووووات  بِغَووووْْيِ ِعْلم  انَُه َوتَعوووواىل َعمَّ
ُهَل ِبُكولِِ َكوْكء  َب  ،َوَخَلَ  ُكولَّ كوكء،وَ ْن لَوُه صواحِ َ ْ َتُكوُن َلُه َولَود  وَ َيِصُفلَن.بَِديُع السَّماواِت َواأْلَْرِم،َأىنَّ َيُكل 

ُ َرُبُكْم   إِلَه ِإ َّ ُهَل خاِلُ  ُكولِِ َكوكْ  يول .  تُْدرُِكوُه اأْلَْبصواُر َل َعلوى ُكولِِ َكوْكء  وَكِ بُوُدوُ ،َوهُ ء  فَاعْ َعِليم .ذِلُكُم اّللَّ
 « ..َر،َوُهَل اللَِّطيُ  اْاَِبْيُ َوُهَل يُْدرُِ  اأْلَْبصا

ا،وحميا الة ونسووووووووكوأخوووووووْيا يف ملقووووووو  ا بتهووووووووال وا انبووووووو  إىل اّلِل اللاحوووووووود بوووووووال كوووووووريك،والتجرق لووووووووه صووووووو
 مووور ا سوووتخال نيا يف أو ا ،واسوووتنكار ابتغووواء غوووْي  راب وهووول رب كووول كوووكء،ورق األمووور إليوووه كلوووه يف الووود

 املنيه: ال اااكعاء،حية ختتم السلرة ّبذا ا بته،ويف اهلخرة يف أمر احلساب وا؟ز ا بتالء و 
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:ِقينا  ِقَيما  مِ » ْشورِِكنَي.ُقْل:ِإنَّ َصواليت ِنيفا  َوما كاَن ِمَن اْلمُ ْبراِهيَم حَ لََّ  إِ ُقْل:ِإنَِّب َهداين َريبِِ ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم 
ِمنَي.ُقْل:أََغْْيَ اّللَِّ أَْبغِوك ،َوأاََن أَوَُّل اْلُمْسولِ َك أُِموْرتُ ،َوبِوذلِ َكرِيَك َلهُ َوُنُسِكك َوحَمْياَي َوَ ايت ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنَي.  

،َوُهَل َرُب ُكلِِ كوكء،َو  َتْكِسوُه ُكوُل نَوْفوك  ِإ َّ َعَلْيهو وُتْم َعوْن آايتِوِه َعلَوى اّللَِّ َغوْْيَ احْلَو ة  زُِر وازِرَ ا،َو  تَوَراب   ِِ وَُكنوْ
ُتُموولان فُووراقى َكمووا َخَلْقنوواُكْم أَوََّل مَ َتْسووَتْكِثُونَ  لرُِكْم،َومووا نَوورى َمَعُكووْم ا َخلَّْلنوواُكْم َوراَء لُهُ مووتَووورَْكُتْم رَّة ،وَ .َوَلَقْد ِج وْ

ُْم ِفيُكْم ُكرَكاُء.َلَقْد تَوقَ  َنُكْم،وَ طََّع بوَ ُكَفعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأوَّ ُتمْ يوْ  .. «لنَ تَوْزُعمُ  َضلَّ َعْنُكْم ما ُكنوْ
يعوا  مُثَّ نَوُقولُل لِلَّوِذيَن َأْكورَُكلا:أَيْ » وُتْم تَوْزُعُمولنَ كا ُُكُم الَّوَن ُكوَر َويَوْلَم حَنُْشورُُهْم مجَِ نَووتُوُهْم ِإ َّ أَْن ِذيَن ُكنوْ ف مُثَّ َ ْ َتُكوْن ِفتوْ

ُهْم ما كانُلا يوَ ِهْم َوضَ ُفسِ لى أَنوْ عَ قاُللا:َواّللَِّ َربِِنا ما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي.اْنظُْر َكْيَ  َكَذبُلا   «  ْفَ ُونَ لَّ َعنوْ
لوووبطا كوووأوم ام هوووذا اويف ملاقووو  التهديووود بوووبطا اّلِل وأخوووذ املكوووذبني بسووولطانه الوووذي   يووورق،يقفهم أمووو

ُ  كُ    اّللَِّ تَوْدُعلَن ِإنْ اَعُ  أََغوْْيَ ُكُم السَّوُقْل:أَرَأَيْوَتُكْم ِإْن أَ ُكْم َعوذاُب اّللَِّ أَْو أَتَووتْ  »يعاينلنه: وُتْم صواِقِقنَيف بَوْل ِإايَّ نوْ
 « ..لنَ  ما ُتْشرِكُ َوتَوْنَسْلنَ  -ِإْن كاَء  -َتْدُعلَن،فَوَيْكِشُ  ما َتْدُعلَن إِلَْيِه 

ُ َ َْعُكوووْم َوأَْبصوووارَُكْم َوَخوووتَ » اْنظُوووْر َكْيوووَ   تِووويُكْم بِوووِهفْن إِلوووه  َغوووْْيُ اّللَِّ ذَْ لُووولِبُكْم،مَ قوُ َم َعلوووى قُوووْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن َأَخوووَذ اّللَّ
ْل يُوْهلَووُك ِإ َّ اْلَقوووْلُم  بَوْغتَوو   أَْو َجْهرَة ،َهوووذاُب اّللَِّ  ُكوووْم َعووُنَصوورُِِ  اهْلايِت،مُثَّ ُهووْم َيْصوووِدُفلَن ..قُووْل:أَرَأَيْوَتُكْم ِإْن أَ 

 «.الظَّاِلُملَنف
صوووا يقووو  كاخ شوووهدامويف اثيووول حالووو  الضوووالل بعووود اهلووودى،والرجلع عووون احلووو  بعووود ا هتوووداء إليه،يرسوووم 

ُقوِن اّللَِّ موا  لا ِمونْ عُ ُقْل:أَنَودْ »السامع أمامه يتمال ،ولول   يكون يف اللفوج أمور ابلنظور أو إكوارة إىل اللقول :
َفُعنووا َو  َيُضووُران،َونُوَرُق َعلووى أَْعقابِنووا بَوْعووَد ِإْذ َهوودا ْْياَن،لَووُه  يف اأْلَْرِم حَ الشَّووياِننيُ  ي اْسووتَوْهَلْتهُ ،َكالَّووذِ اَن اّللَُّ   يَونوْ

 ..«..َأْصحاب  يَْدُعلنَُه ِإىَل اهْلَُدى اْئِتنا 
ى ة،واليت تتجلووهووا احليوواكووذلك يقوو  السوويا  السووامع أمووام مشووهد الثمووار اليانعوو  يف ا؟نووات الوويت تتمثوول في

ووووماءِ اَوُهووووَل الَّووووِذي أَنْوووووَزَل ِمووووَن »...فيهووووا يوووود اّلِل املبدعوووو  لالوووولان والثمووووار: ِه نَبوووواَت ُكوووولِِ َرْجنووووا بِووووماء ،فََأخْ  لسَّ
َجنَّات  ِموووووْن ْلِعهوووووا ِقْنووووولان  قانِيَووووو  ،وَ ْخوووووِل ِموووووْن نَ َن النَّ كوووووكء،فََأْخَرْجنا ِمْنوووووُه َخِضووووورا ،ُبْرُِج ِمْنوووووُه َحب وووووا ُمَ اِكبوووووا ،َومِ 

،َوالزَّيْوُتلَن َوالُرمَّووواَن ُمْشوووَتِبها  َوَغوووْْيَ ُمَتشوووابِه  . ِه.ِإنَّ يف ذِلُكوووْم هَلايت  لَِقوووْلم  َر َويَوْنعِوووِ  ِإذا أمَْثَوووىل مَثَووورِ .اْنظُوووُروا إِ أَْعنووواب 
 « ..يُوْيِمُنلنَ 

 م.وهكذا كل مشاهد السلرة وملاقفها يتجلى فيها هذا التناس  ويكلن نابعها العا
 للن آخر من أللان التناس ،ميحل إىل هذا الللن بصل  كذلك ..ملاق  ا كهاق ..

كووووذبني ركني وامل  إكووووهاق علوووى مووووا كوووان موووون املشوووإن مشووواهد القياموووو  يف السووولرة تعوووورم كأ وووا هووووك ملاقووو
ْل َولَو»ل منهوا:كوا ..ويف  وملاق  تشهْي ّبم وتلجيه لانظار إىل هذ  امللاق  ..وقد سب  عرم  واذج منهو

 ...«َترى 
 ا سلاء.وتلتقك ّبا ملاق  ا كهاق على العقيدة،وملاق  ا كهاق على الشريع  ..كلتا 
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َثُ  َكوووْكء  َأْكوووْل:َأيُ قُووو»عقيووودة يف حميطهوووا الشوووامل اوووكء هوووذا امللقووو :يف أول السووولرة عنووود احلووودية عووون ال
َنُكْم،َوأُوِحوَك ِإَ َّ هو ُ َكوِهيد  بَوْيوِب َوبَويوْ َ .أَِإنَُّكْم لََتْشوَهُدوَن أَنَّ َموَع ِذرَُكْم بِوِه َوَموْن بَولَوْرآُن أِلُنْوَذا اْلُقوَكهاَقة ف قُوِل:اّللَّ

ا ُهَل إِله  واِحد   اّللَِّ آهِلَ   أُْخرى ف ُقْل:   «.ِ َّا ُتْشرُِكلنَ  ِب بَرِيء  ،َوِإنَّ َأْكَهُد.ُقْل:ِإ َّ
حوووَّت إذا جووواء السووويا  إىل املناسوووب  اااصووو  يف السووولرة،املتعلق  ابلعقيووودة يف قضوووي  التحووورمي والتحليووول أقوووام 

للد لو  علوى مشهدا آخر،وقعا إىل إكهاق على هذ  القضوي  اااص ،كا كوهاق علوى تلوك القضوي  العام ،
 :816أوا هك هك من انحي  امللضلع ولضمان التناس  الذي هل نابع التعبْي القرآين العام 

َ َحورََّم » تَوتَّبِوْع أَْهولاَء الَّووِذيَن   ال َتْشوَهْد َمَعُهوْم،َو  َكوِهُدوا فَوذا.فَِإنْ هوقُوْل:َهُلمَّ ُكوَهداءَُكُم الَّوِذيَن َيْشوَهُدوَن أَنَّ اّللَّ
بُلا آِباي  ..« ْعِدُللنَ يوَ ّبِِِْم تِنا َوالَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة،َوُهْم ِبرَ َكذَّ

كورار ي يتمثول يف تلعك.والذللن تلة من أللان التناس  هل التناس  التعبوْيي الوذي يقتضويه التقريور امللضو
 عبارات بعينها للد ل  على أوا تعبْي عن حقيق  واحدة يف صلر متعدقة.

عبوْي كوذلك عودللن.مث التبورّبم ي يف أول السلرة عن الذين كفروا حني يشركلن ابّلِل غْي   ووم وهذا كالتعبْي
 الَّووِذي ْمووُد ّللَِّ احلَْ »:تووا يف أواخرهووا عوون الووذين يشوورعلن ألنفسووهم  وووم كووذلك بوورّبم يعوودللن.على النحوول ال

 « ..ّبِِِْم يَوْعِدُللنَ َفُروا ِبرَ كَ ِذيَن   الَّ َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم،َوَجَعَل الظُُلماِت َوالُنلَر،مُثَّ 
َ َحورََّم » تَوتَّبِوْع أَْهولاَء الَّووِذيَن   ال َتْشوَهْد َمَعُهوْم،َو  َكوِهُدوا فَوذا.فَِإنْ هوقُوْل:َهُلمَّ ُكوَهداءَُكُم الَّوِذيَن َيْشوَهُدوَن أَنَّ اّللَّ

بُلا آِبايتِنا،َوالَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَ   «.ْعِدُللنَ يوَ ّبِِِْم ِة.َوُهْم ِبرَ َكذَّ
ه  بوووووووم يشوووركلن ألن بووورّبم ففوووك اهليووو  األوىل هوووم يعووودللن بووورّبم ألووووم يشوووركلن بوووه ..ويف الثانيووو  هوووم يعووودلل 

 كذلك. ثال هذا الشر  يف اقعاء ح  األللهي  يف التشريع ...
 سووالم مجلوو  اعووث عوون يوهل وهلووذا ق لتووه امللضوولعي ،ومجاله التعبووْيي أيضووا ..كووذلك يكوورر كلموو  الصووراط،

 وهل يعث عن قضي  التشريع على هذا النحل:
ُ أَْن يَوْهِديَُه َيْشرَْ  َصْدرَُ  ِلإْلِْسالِم،وَ » وا َيصَّوعَُّد يف ضَ ِضلَُّه َاَْعْل َصْدرَُ  رِْق أَْن يُ َمْن يُ َفَمْن يُرِِق اّللَّ يِِقا  َحَرجوا  َكَأ َّ

وووماِء.َكذِلَك َاَْعوووُل اّللَُّ  صَّوووْلَنا اهْلايِت بِِوووَك ُمْسوووَتِقيما .َقْد فَ ذا ِصوووراُط رَ لَن.َوهووو الوووِرِْجَك َعلَوووى الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُ السَّ
 « ..لَِقْلم  يَذَّكَُّرونَ 

،واحلالل واحلوووورام يف وايوووو  السوووولرة كمووووا جوووواء   التعريوووو  يف مقدموووو وبعوووود أن يتحوووودّ عوووون األنعووووام واحلووووّر
ِلِه:ذِلُكْم َوصَّواُكْم َفرََّ  ِبُكْم َعوْن َسوِبيلُسُبَل فَوتوَ ِبُعلا اْسَتِقيما  فَاتَِّبُعلُ ،َو  تَوتَّ َوأَنَّ هذا ِصراِنك مُ  »ابلسلرة يقلل:
 « ..بِِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ 

فيدل على أن هذ  القضي  هك قضي  العقيدة.وأن ا لتزام  فيهوا هول املضوك علوى صوراط اّلِل،وأن ا حنورا  
صووراط ..وأوووا قضووي  إميووان أو كفر،وجاهليوو  أو إسووالم ..كمووا فصوولنا ذلووك يف فيهووا هوول ااووروج عوون هووذا ال

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»التناس »فصل:« التصلير الفب يف القرآن»يراجع كتاب: - 816
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مطلووع الكووالم  وإىل هنووا ُيسوون أن نكتفووك يف التعريوو  اجململ،لنلاجووه نصوولص السوولرة يف سووياقها القوورآين 
 بعلن اّلِل ..

  فهووذ -نيوو  ا كمووا تعوولقان ذلووك يف السوولر املد  قرسووا قرسوو -ووفوو  نبيعوو  السوولرة سنعرضووها ملجوو  ملجوو  
 ك ..هلا كذلالطريق  يف العرم أقىن إىل نبيع  السلرة وإىل هقي  التناس  بينها وبني لال

 وابّلِل التلفي  ..
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 [3إل   1(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  ا ول 

 ا لوهية في الكون وا نسان

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
( ُهوَل 1ّبِِِْم يَوْعوِدُللَن ) الَِّذيَن َكَفُروا بِورَ الُنلَر مُثَّ وَ ُلماِت  الَِّذي َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم َوَجَعَل الظُ احْلَْمُد ّللَِّ } 

 السَّوماواِت َويف  يف ( َوُهوَل اّللَُّ 2َ ُوَن )َاْو أَنْووُتْم َدُ  مُثَّ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن ِنني  مُثَّ َقضى َأَجال  َوَأَجول  ُمَسوم ى ِعْنو
 { (3اأْلَْرِم يَوْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَوْعَلُم ما َتْكِسُبلَن )

يوو  عوودة الكلاوهك ترسووم القإوووا اللمسووات العريضوو  للحقيقوو  الكبووْية وا يقاعووات املديوودة يف مطلووع السوولرة.
َر،مُثَّ َعوووَل الظُُلمووواِت َوالنُووول أْلَْرَم،َوجَ اِت َواماو احْلَْموووُد ّللَِِّ الَّوووِذي َخلَوووَ  السَّووو»مللضوولع السووولرة وحلقيقووو  العقيووودة:

 « ..الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِِِْم يَوْعِدُللنَ 
على أللهيتوه حمود والثنواء،حقيتوه للإوا اللمسات األوىل ..تبدأ ابحلمد ّلِل.يناء عليه،وتسوبيحا لوه،واع افا  

ابالو   ال  ..وتبدأوىل ..اهي  انملقة وخصيصتها األاملتجلي  يف اال  وا نشاء ..بذلك تصل بني األلل 
وات لوووو  السووووماخيف أضووووخم جمووووا  اللجوووولق ..السووووماوات واألرم ..مث يف أضووووخم الظوووولاهر الناكوووو   عوووون 
لضووخم  يف ألجوورام ااواألرم وفوو  توودبْي مقصوولق ..الظلمووات والنوولر ..فهووك اللمسوو  العريضوو  الوويت تشوومل 

  هتووووا يف األفووووال  عوووون قور بووووني تلووووك األجرام،والظوووولاهر الشووووامل  الناكوووو  الكوووولن املنظلر،واملسووووافات اهلائلوووو 
كمووا تنطوو      العظوويم..لتعجووه موون قوولم يوورون صووفح  اللجوولق الضووخم  اهلائلوو  الشووامل  تنطوو  بقوودرة ااووال

م بووه ركاء يعودللون ّلِل كووبتودبْي  احلكويم،وهم بعوود ذلوك كلووه   ييمنولن و  يلحوودون و  ُيمودون بوول اعلول 
 « ..مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِِِْم يَوْعِدُللنَ »:ويساوونه

تعووودل  لمفارقووو  الووويتلنفك  اي فيوووا للمفارقووو  اهلائلووو  بوووني الووود ئل النانقووو  يف الكلن،وآترهوووا الضوووائع  يف الووو
 األجرام الضخم ،واملسافات الشاسع ،والظلاهر الشامل  ..بل تزيد ..

، ُهَل الَِّذي َخَلَقُكمْ »واللمس  الثاني :  « :َ ُونَ َدُ ،مُثَّ أَنْوُتْم اَْ م ى ِعنْ َوَأَجل  ُمسَ ِمْن ِنني ،مُثَّ َقضى َأَجال 
ا نسواني   .ملس  احلياةت والنلرإوا ملس  اللجلق ا نساين،التا  يف وجلق  لللجلق الكلين.ولظاهريت الظلما

ناسوقا فنيوا هويج تتناسو  تياة البلر احليف هذا الكلن ااامد.ملس  النقل  العجيب  من عتم  الطني املظلم إىل ن
 ول املقضوووووووى..وإىل جانبهوووووووا ملسووووووو  أخووووووورى متداخل :ملسووووووو  األجووووووول األ« الظلموووووووات والنووووووولر»مجووووووويال موووووووع 

االوو  طووني اهلاموود و تقابوول الللملت،واألجوول الثوواين املسوومى للبعووة ..ملسووتان متقابلتووان يف اهلموولق واحلركوو  ك
إىل  كلوه أن ينقول  كوأن هوذا ائل  يف الكنوه والوزمن ..وكوان موناحلك يف النشأة ..وبني كل متقابلني مساف  ه

ذا و  هوووووووشوووووووكلن يف يالقلوووووووه البشوووووووري اليقوووووووني بتووووووودبْي اّلِل،واليقوووووووني بلقائوووووووه.ولكن املخوووووووانبني ابلسووووووولرة 
 « ..مُثَّ أَنْوُتْم َاَْ ُونَ »يستيقنلن:

اني  احليوووواة ا نسووووو الكوووولن  واللمسوووو  الثالثوووو  تضووووم اللمسووووتني األوليووووني يف انووووار واحوووود وتقوووورر أللهيوووو  اّلِل يف
ُ يف السَّماواِت َويف اأْلَْرِم،يَوْعَلُم ِسرَُّكمْ »سلاء:  « ..َلُم ما َتْكِسُبلنَ ُكْم،َويَوعْ َوَجْهَر  َوُهَل اّللَّ
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فيهموووا علوووى  ألللهيووو إن الوووذي خلووو  السوووماوات واألرم هووول اّلِل يف السوووماوات ويف األرم.هووول املتفووورق اب
 ائتمووار  موور  هلما،و   متحققوو  عليهمووا،من خضوولع للنوواملس الووذي سوونه اّللِ السوولاء.وكل مقتضوويات األللهيوو

 وحد .
رم وهوول يف وات واألوكووذلك ينبغووك أن يكوولن الشووأن يف حيوواة ا نسووان.فلقد خلقووه اّلِل كمووا خلوو  السووما

وهول خاضووع    اّللِ تكلينوه األول مون نوني هوذ  األرم وموا رزقوه مون خصوائا جعلوحل منوه إنسواان رزقوه إاي
توداء  شوي   خلقوه ابو يعطوى وجولق   -رضك أم كر   -ي  كيانه ا؟سمك للناملس الذي سنه اّلِل له من انح

هوول يللوود و نينوا وجوولق   يعطيووا ج اّلِل،   شوي ته هوول و   شووي   أبيوه وأمووه:فهما يلتقيووان ولكون   ميلكووان أن
وجووود  اّلِل أاء الوووذي اهلووول وفووو  النووواملس الوووذي وضوووعه اّلِل ملووودة احلمووول ولووورو  الووول قة  وهووول يتووونفك هوووذا 

ويشورب  ويعطا،وذكول  ،والع قاقير  هذ  ويتنفسه ابلقدر وابلكيفي  اليت أراقها اّلِل له.وهل ُيك ويتأ
ن السوووماوات  هوووذا كوووأ..واب؟ملووو  يعووويا ..وفووو  انمووولس اّلِل،علوووى غوووْي إراقة منوووه و  اختيوووار ..كوووأنه يف

.ويعلم موا يكسووه يف حياتوه يف سوور  وجهر .واألليو  بووه  يعلووم سور  وجهوور  -بحانه سو -واألرم سولاء.واّلِل 
،وقووويم اعتبوووار اعتقاقيووو  يموووا يتخوووذ  مووون تصووولرات ف -يف حياتوووه ا ختياريووو   انمووولس اّللِ  -إذن  -أن يتبوووع 

ع  ني هكمهوا كوريحوته الفطري  انكلم  بناملس اّلِل مع حياتوه الكسوبي  لتستقيم حيا -ي ،وأوضاع حيلي  
 رعني:ملسني وكبعضه بعضا،و  يصاقم بعضه بعضا و  يتمز  مزقا بني ان اّلِل.ولكك   يناقخ

 أحد ا إهلك واهلخر بشري وما  ا بسلاء ..
شووووري بوووودليل لعقوووول البإن هووووذ  امللجوووو  العريضوووو  الشووووامل  يف مطلووووع السوووولرة،إ ا ختانووووه القلووووه البشووووري وا

لبشوري خطوااب ا ا قرا  ا  ختانوه ّبمو ثلوني يف اهلفوا  ويف األنفوك ..ولكنهوا « احلياة»وقليل « اال »
  ا حيواء وحركوو   االو  جدليا، هلتيا أو فلسفيا  ولكن خطااب ملحيا ملقظا للفطرة،حيوة يلاجههوا  ركو

كووهاقة  يوور اّلِل ومووند موون تقر التوودبْي واهليمنوو  يف صوولرة التقريوور   يف صوولرة ا؟وودل وبسوولطان اليقووني املسووتم
 رير فيما ترا .الفطرة الداخلي  بصد  هذا التق

وحيواة ا نسوان يف قمتهوا  -ووجلق السوماوات واألرم،وتودبْي  وا وفو  هوذا النظوام اللاضو  ونشوأة احليواة 
وسووووْيها يف هووووذا ااوووو  الووووذي سووووارت فيووووه ..كال ووووا يلاجووووه الفطوووورة البشووووري  ابحل ،ويلقووووع فيهووووا اليقووووني  -

تقريرها.وليسووحل  -بوول القوورآن كلووه  -هووا بلحدانيوو  اّلِل ..واللحدانيوو  هووك القضووي  الوويت تسووتهد  السوولرة كل
اّلِل.فلقوووود كانوووحل املشووووكل  قائمووووا يف  ريووو  البشووووري  هوووك مشووووكل  عووودم معرفوووو  ا لووووه « وجووولق»هوووك قضووووي  

احل ،بصوووفاته احلقووو  و  تكووون هوووك مشوووكل  عووودم ا ميوووان بلجووولق إلوووه  ومشوووركل العووورب الوووذين كانوووحل هوووذ  
نلا يقووووووورون بلجووووووولق  سوووووووبحانه،و نه ااوووووووال  السووووووولرة تووووووولاجههم موووووووا كوووووووانلا احووووووودون اّلِل البتووووووو  بووووووول كوووووووا

كمووا يقوورر القوورآن ذلووك يف موولاجهتهم،ويف حكايوو    -الراز ،املالووك،انيك املميووحل ..إىل كثووْي موون الصووفات 
اعووو افهم ذا :مووون  ولكووون احنووورافهم الوووذي وصووومهم ابلشووور  هووول أووووم موووا كوووانلا يع فووولن  قتضوووى -أقووولاهلم 

ونفووك الشووركاء لووه يف توودبْي كوويون حيوواهتم واختوواذ كووريعته وحوودها يف أموورهم كلووه  -سووبحانه  -هكوويم اّلِل 
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قانلان،ورفخ مبودأ هكويم غوْي اّلِل يف أي كوأن مون كويون احلياة.هوذا هول الوذي وصومهم ابلشور  وابلكفور 
موووع إقووورارهم بلجووولق اّلِل سبحانه،ووصوووفه بتلوووك الصوووفات،اليت مووون مقتضووواها أن يتفووورق سوووبحانه ابحلكوووم يف 

 ااال  الراز  املالك،كما كانلا يع فلن ..كأوم كله، ا أنه 
ألموور الكوولن  ن توودبْي ومولاجهتهم يف مطلووع هووذ  السوولرة بصوفات اّلِل هووذ  موون االوو  للكولن ولإلنسووان،وم
يرتووه عليهووا  دموو  الوويتوأموور ا نسووان وموون علمووه وإحانتووه بسوورهم وجهوورهم وعملهووم وكسووبهم ..إ ووا هوول املق

 ومنهجها.   السلرةلتشريع،كما أو ضحنا يف التعري  اجململ خبضرورة إفراق  سبحانه ابحلاكمي  وا
 ، ا  قرير احلاكميوووانيووو ،ولتوقليووول االووو  وقليووول احليووواة كموووا أوموووا صووواحلان مللاجهووو  املشوووركني لتقريووور اللحد

 كذلك صاحلان مللاجه  الللتت ا؟اهلي  احلديث  التافه  يف إنكار اّلِل ..
ن أوووا بوودأت أغلووه الظووإذا كووان هووي ء امللحوودون يصوودقلن أنفسووهم  ف واحلقيقوو  أن هنووا  كووكا كثووْيا فيمووا

 يبقوى ألساسوي ،كك  لبشوري  امنواورة يف وجوه الكنيسو  مث اسوتغلها اليهولق لورغبتهم يف تودمْي قاعودة احليواة ا
 -لن  بروتلكوول ت حكموواء صووهييفكمووا يقللوولن   -علووى وجووه األرم موون يقوولم علووى هووذ  القاعوودة غووْيهم 

لقووولة لوووى مصووودر اعالبشوووري  وتقوووع هوووحل سووويطرهتم، ا أووووم هوووم وحووودهم الوووذين سووويحافظلن ومووون مث تنهوووار 
ن يغلبووولا الفطووورة   ميلكووولن أ -كيووودهم ومكووورهم   مهموووا بلووو  مووون -احلقيقيووو  الوووذي تووولفر  العقيووودة  واليهووولق 

حلقو   ه ااحلو  بصوفات ل فقو  يف معرفو  ا لوهوإن كانوحل تضو -البشري ،اليت عود يف قرارهتوا ا ميوان بلجولق إلوه 
ولكووون  -ألسووواس اكموووا أووووا تنحووور  بعووودم تلحيووود سووولطانه يف حياهتا،فتلصوووم ابلشووور  والكفووور علوووى هوووذا 

لس وحودها هوك هوذ  النفوبعخ النفلس تفسد فطرهتا،وتتعطل فيها أجهزة ا ستقبال وا ستجاب  الفطري .و 
س املعطلوو  ذ  النفوول هووالوويت ميكوون أن يفلوو  معهووا كيوود اليهوولق الووذي يسووتهد  نفووك وجوولق اّلِل فيهووا.ولكن 

 الفطرة ستظل قليل  وكاذة يف جمملع البشر يف كل زمان ..
 مون بوني م وات ا والصونيوامللحدون احلقيقيلن على لهر األرم اليلم   يتجاوزون بضع  ماليوني يف روسوي
زع نو بعوني عاموا يفخوالل أر  املاليني الذين ُيكمهم امللحدون ابحلديد والنار على الرغم من ا؟هود الناصوه
اعر إىل جموورق مشوو يوول الوودينا ميووان بكوول وسووائل التعلوويم وا عووالم  إ ووا يفلوو  اليهوولق يف حقوول آخر.وهوول هل 

 وكعائر.ونرق  من واقع احلياة.
اهتم مون لويت تشورع حليوخورى هوك اأوإيهام املعتقدين به أوم ميكن أن يظلولا مويمنني ابّلِل موع أن هنوا  أراباب 

 ّلِل.تيمن اب مْي البشري  فعال،حَّت مع و ها أوا   تزالقون اّلِل  ويصللن بذلك إىل تد
ن موون  رحهووم كلووه،أوم   يغلووبهم إ  هووذا ألوووم يعرفوول  -خوور آقبوول كوول قيوون  -وهووم يسووتهدفلن ا سووالم 

ا يزالولن ل هم أووم موهتم موع توالدين يلم كوان ُيكوم احليواة.وأوم غوالبل أهلوه ناملوا أهلوه   ُيكملنوه يف حيوا
 ضوروري لتونج  -لق يف حيواة النواس وهول غوْي ملجو -منني ابّلِل  فهوذا التخودير بلجولق الودين مسلمني موي 
 امليامرة ..
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لصهيلنيني،والنصووووووووووووووووارى أن اليهوووووووووووووووولق ا - واّلِل أعلووووووووووووووووم -أو ذذن اّلِل فيصووووووووووووووووحل النوووووووووووووووواس  وأحسووووووووووووووووه 
راب  وآسووويا وأو قيووو  يف إفري الصوووليبيني،كليهما،قد ي سووولا مووون هوووذا الووودين يف هوووذ  املنطقووو  ا سوووالمي  اللاسوووع 

ذلك كمووا ي سوولا كوو  -ذاهه املاقيوو  عوون نريوو  املوو -كووذلك ..ي سوولا موون أن ُيللوولا النوواس فيهووا إىل ا حلوواق 
 من هليلهم إىل قايانت أخرى عن نري  التبشْي أو ا ستعمار ..

أن و  -سولمني فضوال علوى امل -ذلك أن الفطورة البشوري  بوذاهتا تنفور مون ا حلواق وترفضوه حوَّت بوني الولينيني 
 الدايانت األخرى   عر  على اقتحام قله عر  ا سالم،أو حَّت وّر ا سالم 

رة اليووأس موون هووذا الوودين أن عوودل اليهوولق والصووهيلنيلن والنصووارى مثووأنووه كووان موون  - واّلِل أعلووم -وأحسووه 
نرائوووو   دللا إىلالصووووليبيلن عوووون ملاجهوووو  ا سووووالم جهوووورة عوووون نريوووو  الشوووويلعي  أو عوووون نريوووو  التبشووووْي فعوووو

  يف  سوالم وتتمسواي بوزي ا،وإىل حبائل أمكر ..؟أوا إىل إقام  أنظم  وأوضاع يف املنطقو  كلهوا تتوز أخبة
ا لوويت أكووارت ّبووشووروعات االعقيوودة و  تنكوور الوودين مجلوو  ..مث هووك هووحل هووذا السووتار اااقع،تنفووذ مجيووع امل

ذ  األنظموو  يوول  إن هووموويارات التبشووْي وبروتلكوول ت صووهيلن،مث عجووزت عوون تنفيووذها كلهووا يف املوودى الطل 
 كووم بغووْي مووا أنووزل اّللِ بينمووا هووك ه -ل تعلوون اح امهووا للوودين أو علووى األقوو -واألوضوواع ترفووع رايوو  ا سووالم 

مر واألخووال  توود ن احليوواةعوووتقصووك كووريع  اّلِل عوون احليوواة وهوول مووا حوورم اّلِل وتنشوور تصوولرات وقيمووا ماقيوو  
قيوووووووو  م األخالتلجيووووووووه وا عووووووووالم لتوووووووودمْي القوووووووويالتصوووووووولرات والقوووووووويم ا سووووووووالمي  وتسوووووووول  مجيووووووووع أجهووووووووزة ال

بروتلكووول ت بشووورين و ا سالمي ،وسووح  التصووولرات وا عاهووات الدينيووو  وتنفوووذ مووا نصوووحل عليوووه موويارات امل
 تطووولر والتحضووور،ابسوووم الالصوووهيلنيني،من ضووورورة إخوووراج املووورأة املسووولم  إىل الشوووارع،وجعلها فتنووو  للمجتمع

كفووا   وتيسوور  عوود ال أليوودي العاملوو  يف هووذ  الووبالق متعطلوو  ومصوولح  العموول وا نتوواج بينمووا ماليووني ا
 م سولم  وأووا هومعم أووا وسائل ا حنالل وتدفع ا؟نسني إليها قفعا ابلعمل والتلجيه ..كل ذلك وهك تز 

طيبوولن موونهم ألوويك ال العقيوودة  والنوواس يتل وولن أوووم يعيشوولن يف جمتمووع مسوولم،وأوم هووم كووذلك مسوولملن 
 فيصللن ويصلملن

أما أن تكلن احلاكمي  ّلِل وحد  أو تكلن لارابب املتفرق ،فهذا ما قود خودعتهم عنوه الصوليبي  والصوهيلني  
والتبشْي وا ستعمار وا ستشرا  وأجهزة ا عالم امللجه  وأفهمتهم أنوه   عالقو  لوه ابلودين.وأن املسولمني 

م علوى تصولرات وقويم وكورائع وقولانني ليسوحل ميكن أن يكلنلا مسلمني ويف قين اّلِل بينما حياهتم كلها تقل 
مووووون هوووووذا الووووودين  وإمعووووواان يف ااوووووداع والتضوووووليل وإمعووووواان مووووون الصوووووهيلني  العامليووووو  والصوووووليبي  العامليووووو  يف 

وعووداوات مصووطنع  يف كووَّت الصوولر،بينها وبووني  -ابرقة أو سوواخن   -التخفك،فإوووا تثووْي حوورواب مصووطنع  
لوويت تكفلهووا ابملسوواعدات املاقيوو  واألقبي ،وهرسووها ابلقوولى الظوواهرة هووذ  األنظموو  واألوضوواع الوويت أقامتهووا وا

واافيوووو ،وععل أقووووالم رابراهتووووا يف خوووودمتها وحراسووووتها املباكوووورة  تثووووْي هووووذ  احلووووروب املصووووطنع  والعووووداوات 
املصطنع ،لتزيد من عم  اادع  ولتبعد الشوبه  عون العمالء،الوذين يقلمولن هلوا  وا عجوزت هوك عون إااموه 

ياليوو  قوورون أو تزيوود موون توودمْي القوويم واألخووال  وسووح  العقائوود والتصوولرات وعريوود املسوولمني يف  يف خووالل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1394 

هووذ  الرقعوو  العريضوو  موون مصوودر قوولهتم األول ..وهوول قيووام حيوواهتم علووى أسوواس قيوونهم وكووريعتهم ..وتنفيووذ 
الرقبواء والعيولن   املخططات الرهيب  اليت تضمنتها بروتلكول ت الصوهيلنيني ومويارات املبشورين يف غفلو  مون

فوووإذا بقيوووحل بقيووو  يف هوووذ  الرقعووو    عوووز عليهوووا اادعووو  و  تستسووولم للتخووودير ابسوووم الووودين املزيووو  وابسوووم 
األجهوووزة الدينيووو  املسوووخرة لتحريووو  الكلوووم عووون ملاضوووعه وللصووو  الكفووور  نوووه ا سوووالم والفسووو  والفجووولر 

 وا حنالل، نه تطلر وتقدم وعدق ..
اجرة كاذبوووو  الفووووعليهووووا احلوووورب السوووواحق  املاحقوووو  وصووووبحل عليهووووا الووووتهم الإذا بقيووووحل بقيوووو  كهووووذ  سوووولطحل 

موا ء    ذلوك بينماء عميواصووسحقحل سحقا،بينما وكا ت األنباء العاملي  وأجهزة ا عالم العاملي  خرساء 
ع مووكوو  املشووبلب  ا ابملعر الطيبوولن السووذج موون املسوولمني ُيسووبلن أوووا معركوو  كخصووي ،أو نائفيوو ،  عالقوو  هلوو

 ابلتنبيوه إىل -مي  للدين منهم ولاخوال  من شخذ  احل -دين ويروحلن يشتغللن يف سذاج  بلهاء هذا ال
 افت  ..يحات اارالفات صغْية،وإىل منكرات صغْية،وُيسبلن أوم أقوا واجبهم كامال ّبذ  الص
ما الطواغلت ينتصوبلن،وببينما الودين كلوه يسوح  سوحقا،ويدمر مون أساسوه وبينموا سولطان اّلِل يغتصوبه املغ

م حيوووواة النوووواس مجلوووو  وتفصوووويال  إن اليهوووولق الصووووهيلنيني هوووول الووووذي ُيكوووو -لووووذي أمووووروا أن يكفووووروا بووووه ا -
ذا الوودين أن هوو سوولا موون والنصووارى الصووليبيني يفركوولن أيووديهم فرحووا بنجووا  ااطوو  وجوولاز اادعوو  بعوود مووا ي

 لزمان ..ل  من اة نلييقضلا عليه ملاجه  ابسم ا حلاق،أو ُيلللا الناس عنه ابسم التبشْي،ف  
 رين.وهل الووووووذيْي املوووووواكإ  أن األموووووول يف اّلِل أكووووووث والثقوووووو  يف هووووووذا الوووووودين أعموووووو ،وهم ميكوووووورون واّلِل خوووووو

َ ُرْلِوووَل ِمْنوووُه اْ؟ِبووواُل.َفال هَْ ُهْم لِتَووووُزو  َمْكووورُ َوقَوووْد َمَكوووُروا َمْكَرُهْم،َوِعْنوووَد اّللَِّ َمْكووورُُهْم َوِإْن كوووانَ »يقووولل: َ  َسوووَ َّ اّللَّ
 « ..َوْعِدِ  ُرُسَلُه،ِإنَّ اّللََّ َعزِيز  ُذو انِتقام  

 املماحلو  ن إزاءهوا إِ  امللحودو  أما ملاجه  قليل اال  وقليل احلياة لللي  ا حلواق،فهك ملاجهو  قليو ،  اود
 واملغالط  وا لتلاء:

لعقوول الوولاعك او نطوو  ة البووديهك  نطوو  الفطوور  -إن وجوولق هووذا الكوولن ابتداء،ّبووذا النظووام اااص،يسووتلزم 
 ن يكلن وراء  خال  مدبر ..أ -على السلاء 

يلجود و ينشوئ وحلو   تصولر إلوهفاملساف  بني اللجلق والعدم مساف    ميلك ا قرا  البشوري أن يعثهوا،إ  ب
 هذا اللجلق.

ه  م أنووألن نفوو     قاعووك والووذين يلحوودون يعموودون إىل هووذ  الفجوولة فْييوودون ماهووا ابملكابرة.ويقلللن:إنووه
ا يف وجوه ملدافع عنها« الروحي »كان هنا  عدم قبل اللجلق  ..ومن هي ء فيلسل  عر   نه فيلسل  

الووه لوودينهم  أنسوولا  قل واست« املسوولمني»وعلووى هووذا األسوواس ر ووا أكوواق بووه بعووخ املخوودوعني موون «.املاقيوو »
ن ه يقولل:إنوإ.اليهولقي    « .لنبرجس»كأ ا لييازروا قين اّلِل بقلل عبد من العبيد ..هذا الفيلسل  هل 

 لبشوري الوذي  العقل ا هذا اللجلق الكلين   يسبقه عدم  وإن فرم اللجلق بعدم العدم انكئ من نبيع 
 يستطيع أن يتصلر إ  على هذا النحل ..
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 عدمف فإىل أي منط  اي ترى يستند برجسلن إذن يف إيبات أن اللجلق الكلين   يسبقه
 ن اّلِلفمتصلر إ  وجلقا بعد عدم  إىل وحك ي  ميكن أن  -كما يقرر   -عقل إىل العقلف  .فإن ال

إنووه   يوودعك هووذا.وإن كووان يقوولل:إن حوودس املتصوولف  كووان قائمووا اوود إهلووا و  بوود أن نصوود  هووذا احلوودس 
املطوورق )ا لووه الوووذي يتحوودّ عنوووه برجسوولن لووويك هوول اّلِل إ وووا هوول احليووواة ( ..فووأين املصووودر الثالووة الوووذي 

د عليوووه )برجسووولن( إذن يف إيبوووات أن اللجووولق الكووولين غوووْي مسوووبل  بعووودمف   نووودري  إنوووه   بووود مووون يعتمووو
ا لتجووواء إىل تصووولر خوووال  خلووو  هوووذا الكووولن ..  بووود مووون ا لتجووواء إىل هوووذا التصووولر لتعليووول جمووورق وجووولق 

حمسوولاب الكوولن ..فكيوو  إذا كووان احلووال أنووه   يلجوود جموورق وجلق.ولكنووه وجوود حمكلمووا بنوولاميك   تتخل ،
 817فيها كل ككء  قاييك،قصارى العقلل البشري  أن تدر  أنرافا منها،بعد التدبر الطليلف  

م اختوواروا موونه« ملوواقينيا»ليعطوول  كوول خصووائا اّلِل وصووفاته  و« العقوول»موونهم اختوواروا « املثوواليني»ولكوون 
م كووكء فوول  ن افوو اموو ليعطلهووا هووذ  ااصووائا والصووفات،ألنه   يكوون هلوي ء و  هلووي ء مفوور« الطبيعو »

لصولا مون ار اّلِل.ليخيودون انكوالطاق  البشري  يكللن إليه تفسْي هذا اللجلق وما اري فيه ..وفقو  كوانلا ير 
 قبض  الكنيس    

   -ل ا كووعاع هوولل املوواقة ولوول كووان أاي كووان موودل -كووذلك نشووأة هووذ  احلياة.واملسوواف  بينهووا وبووني املوواقة 
لو  ه وتسوم  بكفاحليواة فيوله خوال  مودبر.حل  الكولن  الو  تسوم  بنشوأة اميكن تعليلها إ  بتصلر وجلق إ

 .وأصووله موون نووني.احليوواة  احليوواة أيضووا بعوود وجلقها.واحليوواة ا نسوواني  خبصائصووها البوواهرة قرجوو  فوول  جموورق
 نسووان عوون خصووائا ا ..أي موون موواقة هووذ  األرم وجنسووها و  بوود موون إراقة موودبرة انحووه احلياة،وانحووه

 يار.قصد واخت
وآخور  -شوري ذاتوه لبعنود العقول ا -وكل اناو ت اليت بذهلا امللحدون لتعليل نشأة احليواة ابءت ابلفشول 

 -رة الووذي يف الووذ ع احلركوو مووا قرأتووه يف هووذا البوواب حماولوو  )قيلرانووحل( املتفلسوو  األمريكووك للتقريووه بووني نوول 
ء الفجوولة ذلووك يف جهوود مسووتميحل ملوولنوولع احليوواة املعوورو  يف األحياء.و و  -وهوول يسووميه قرجوو  موون احليوواة 

ذ  هووملوولات  ولكوون ايوواة يف بووني املوواقة اهلاموودة واحليوواة النابض .بقصوود ا سووتغناء عوون ا لووه الووذي ينشووئ احل
ملواقة،و    كامنو  يف احليواة صوفااناول  املستميت    تنفعوه و  تنفوع املواقيني يف كوكء ..ذلوك أنوه إن كانوحل 

قرجوات  نيو  تتبودى يفاقة الكل ذات إراقة،فما الذي اعل احلياة اليت يف املو يكن وراء هذ  املاقة قلة أخرى
ة لنبوات يف صولر بودى يف ابعضها أرقى وأعقد مون بعوخف فتتبودى يف الوذرة جمورق حركو  آليو  غوْي واعيو .مث تت

 عضلي .مث تتبدى يف األحياء املعروف  يف صلرة عضلي  أكثر تركيبا وتعقيدا ..
ذخوووذ بعضوووها مووون عنصووور احليووواة أكثووور  وووا ذخوووذ  -املتضووومن  للحيووواة كموووا يقوووال  -موووا الوووذي جعووول املووواقة 

الووبعخ اهلخوور،بال إراقة موودبرةف مووا الووذي جعوول احليوواة الكامنوو  يف املوواقة،ختتل  يف موودارجها امل قيوو ف  إننووا 
                                                 

كوان كول  هوم يف القورن الثوامن عشور والتاسوع عشور إنكوار « اّللِ »سوم اهلاربلن من الكنيس  الويت كانوحل تسوتطيل علوى رقواب العبواق اب - 817
 السيد رمحه هللا () « اّللِ »
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نفهووم هووذا التفوواوت يوولم نقوودر أن هنووا  إراقة موودبرة هووك الوويت تصوونع ذلووك رتووارة مريوودة.فأما حووني تكوولن 
املاقة )احلي  ولنفرم ذلك ( هك وحدها،فإنه يستحيل على العقل البشري ذاته أن يفهم هوذا التفواوت أو 
يعللوووه  إن التعليووول ا سوووالمك  نبثوووا  احليووواة يف قرجاهتوووا املتفاوتووو  هووول احلووول اللحيووود هلوووذ  الظووواهرة الووويت   

رج عوون املوونهج القوورآين فإننووا    ضووك   بوو -يف هووذ  الظووالل  -تعللهوا انوواو ت املاقيوو  البائسوو   وإذ كنووا 
أكثر من هذا يف ملاجه  للي  ا حلاق بثاهني اال  والتدبْي واحليواة ..فوالقرآن الكورمي   اعول قضوي  وجولق 
اّلِل قضيته.لعلم اّلِل أن الفطرة ترفخ هذ  الللي .إ ا القضوي  هوك قضوي  تلحيود اّلِل وتقريور سولطانه يف حيواة 

 اليت تتلخاها السلرة يف هذ  امللج  اليت استعرضناها. العبد وهك القضي 
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 [11إل   4(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الثانية

 اد الك ار في رفي الحق وأهديدهمعن

  
ِووْم ِإ َّ كووانُلا َعْنهوا}  بُ ( فَوَقوو4نَي )ُمْعرِِضوو َوموا َشْتِوويِهْم ِمووْن آيَوو   ِمووْن آايِت َرّبِِ ووا جوواَءُهْم َفَسووْلَ  ْد َكووذَّ لا اِبحْلَوو ِِ َلمَّ

 يف اأْلَْرِم مووا َ ْ  َمكَّنَّوواُهمْ ْم أَْهَلْكنووا ِمووْن قَوووْبِلِهْم ِمووْن قَوووْرن  ( أََ ْ يوَووَرْوا َكوو5َذْتِوويِهْم أَنْبوواُء مووا كووانُلا بِووِه َيْسووتَوْهزُِ َن )
ْكنوواُهْم بِووُذنُلِّبِْم َوأَْنَشووْأان ِمووْن ي ِمووْن َهْووِتِهْم فََأْهلَ ْووواَر َعْوورِ ا اأْلَ ْلنَووُ َكِِووْن َلُكووْم َوأَْرَسووْلَنا السَّووماَء َعلَووْيِهْم ِمووْدرارا  َوَجعَ 

ذا ِإ َّ هوو الَّوِذيَن َكَفوُروا ِإْن ِديِهْم َلقووالَ ْرنواس  فَوَلَمُسولُ  ِ َيْو( َولَووْل نَوزَّْلنوا َعَلْيوَك ِكتووااب  يف قِ 6بَوْعوِدِهْم قَووْران  آَخورِيَن )
َولَوْل َجَعْلنواُ   (8ْموُر مُثَّ   يُوْنظَوُروَن )ُقِضوَك اأْلَ زَْلنوا َمَلكوا  لَ ( َوقواُللا لَوْل  أُنْوزَِل َعَلْيوِه َملَوك  َولَوْل أَنوْ 7ِسْحر  ُمبِوني  )

ِخُروا لَّوِذيَن َسوابِ َوَلَقوِد اْسوتُوْهزَِئ ِبُرُسول  ِموْن قَوْبلِوَك َفحواَ   (9َمَلكا  َ؟ََعْلناُ  َرُجال  َولََلَبْسنا َعلَوْيِهْم موا يَوْلِبُسولَن )
ُهْم ما كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ َن )  { (11ِبنَي )ُ  اْلُمَكذِِ  اْنظُُروا َكْيَ  كاَن عاِقبَ مُثَّ ( ُقْل ِسْيُوا يف اأْلَْرِم 10ِمنوْ
  موقف المشرهللاين:مو وع الوحد  الثانية

رت مووغامللجوو  الوويت ريضوو  ..لعهووذ  هووك امللجوو  التاليوو  يف افتتووا  السوولرة بعوود امللجوو  األوىل ذات اللمسووات ا
 لر مث يف خلو موات والنوالكلن كله  قيق  اللجولق ا هلوك متجليو  يف خلو  السوماوات واألرم،منشو   للظل
خور املضوروب ألجول اهلا نسان من ماقة هذ  األرم وتقدير أجله الذي ينتهك ابملولت وا حتفواا بسور ا

 سر وا؟هر ..للبعة وا حان  بسر الناس وجهرهم،وما يكسبلن يف ال
ألنوه موا مون  ثلوه وجولقمهذا اللجلق ا هلك الذي يتجلى يف اهلفا  واألنفك،هل وجلق متفرق متلحود لويك 

هلايت اعوووون هووووذ   خووووال  غووووْي اّلِل كمووووا أنووووه وجوووولق غووووامر ابهوووور قوووواهر يبوووودو التكووووذيه يف للووووه وا عوووورام
 اهلائل ،منكرا قبيحا،  سند له،و  عذر لصاحبه ..

ق الغوووامر ذا اللجووول   ملقووو  املشوووركني الوووذين يعارضووولن الووودعلة ا سوووالمي  يف لووول هوووومووون مث يعووورم السووويا
لقوورآن ّبووذ  هم هووذا االبوواهر القوواهر فيبوودو هووذا امللقوو  منكوورا قبيحووا،حَّت يف حووك أصووحابه الووذين يوولاجه

 رهتملورغم مون مكواباس،على ااحلقيق   ويكسه القرآن املعرك  يف ا؟لل  األوىل.يكسبها يف أعموا  فطورة النو
 ومن عناقهم الظاهرين 

ع لوولب إىل مصووار لجيووه القوهوول يعوورم يف هووذ  امللجوو  صوولرة العنوواق واملكووابرة ويلاجههووا ابلتهديوود موورة وبت 
تلووك امللجوو   مضووحل ّبووا املكووذبني موون قبوول موورة وُيشوود فيهووا عوودة مووييرات وملحيات.بعوود اهلووزة األوىل الوويت

 العريض  :
 موقف الك ار من الحق 6 - 4الدرس ا ول:

ِوْم ِإ َّ كوانُلا َعْنهوا وَ » وا .فَوَقْد َكوْعرِِضونيَ مُ ما َشْتِويِهْم ِموْن آيَو   ِموْن آايِت َرّبِِ بُلا اِبحْلَو ِِ َلمَّ اَءُهْم َفَسوْلَ  َذْتِويِهْم جوذَّ
نَّوووواُهمْ قَوووووِلِهْم ِمووووْن ْن قَوووووبْ أَنْبوووواُء مووووا كووووانُلا بِووووِه َيْسووووتَوْهزُِ َن.أََ ْ يوَووووَرْوا َكووووْم أَْهَلْكنووووا ِموووو ْرِم مووووا َ ْ ُ َكِِووووْن  يف اأْلَ ْرن  َمكَّ

ُذنُلِّبِْم َوأَْنَشوْأان ِموْن بَوْعوِدِهْم بِوِتِهْم فََأْهَلْكنواُهْم رِي ِموْن َهْواَر َعْوَلُكْم،َوأَْرَسْلَنا السَّماَء َعَلْيِهْم ِمْدرارا  َوَجَعْلَنا اأْلَْوو
 « ..قَوْران  آَخرِينَ 
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 ميوووان،و  يووو  إىل ايك الوووذي ينقصوووهم هووول اهلايت الداعإووووم يتخوووذون ملقووو  ا عووورام عنووواقا وإصووورارا.فل
لهيووو  لداعيووو  مووون أللووودعلة واالعالموووات الدالووو  علوووى صووود  الووودعلة والداعيووو ،و  الثاهوووني النانقووو   وووا وراء ا

يف  نقصوهم الرغبو تهم،إ ا حق ،هك اليت يدعلن إىل ا ميان ّبا وا ستسالم هلا ..ليك هذا هل الذي ينقصو
ْن آيَوو   ِمووْن تِوويِهْم ِمووَومووا شَْ »:ّبووم العنوواق وا صوورار،ويقعد ّبووم ا عوورام عوون النظوور والتوودبر ا ستجاب ،وميسووك

عمودا ومقصولقا ن ا عورام متك.حني يكول ..وحوني يكولن األمور كوذل« آايِت َرّبِِِْم ِإ َّ كوانُلا َعْنهوا ُمْعرِِضونيَ 
افوذ لبطا قد ُيدّ اهلوزة الويت تفوت  نل إن التهديد ابف -ألقل ،وتلاتر اهلايت ووضل  احلقائ  مع تلافر ا -

بُلا اِبحلَْ ِِ لَ »الفطرة حني تسق  عنها حاجز الكث والعناق: كوانُلا   َ  َذْتِيِهْم أَنْبواُء مواُهْم.َفَسلْ مَّا جاءَ فَوَقْد َكذَّ
الظلمووووات  رم،وجاعوووول..إنووووه احلوووو  هووووذا الووووذي جوووواءهم موووون لوووودن خووووال  السووووماوات واأل« بِووووِه َيْسووووتَوْهزُِ نَ 

لووووم مووووا هوووورهم ويع،وخووووال  ا نسووووان موووون نني،وا لووووه يف السووووماوات واألرم الووووذي يعلووووم سوووورهم وجوالنلر
علة إىل ئني ابلوووديكسووبلن ..إنووه احلوو  وقووود كووذبلا به،مصوورين علووى التكذيه،معرضوووني عوون اهلايت،مسووتهز 

يوووود هدمووووام هووووذا التيوووو كهم أا ميووووان ..فلْيتقبوووولا إذن أن ذتوووويهم ااووووث اليقووووني عمووووا كووووانلا بووووه يسووووتهزئلن  و 
ه ء موووا كوووانلا بووويهم أنبوووااجململ،الوووذي   يعرفووولن نلعوووه و  ملعووود  ..يووو كهم يتلقعووولن يف كووول حلظووو  أن شتووو

أعنوواقهم  ديوود يلفووحليسووتهزئلن  حيووة يتكشوو  هلووم احلوو  أمووام العووذاب املرتقووه اجملهوولل  ويف ملقوو  الته
قور عووواق  لن بعضوووها يفقووود كوووانلا يعرفوووو  -وأنظوووارهم وقلووولّبم وأعصووواّبم إىل مصوووارع املكوووذبني مووون قوووبلهم 

ويف رحلوووو   ء للجنووولبابألحقوووا  ومثوووولق ابحلجر،وكانوووحل أنالهلووووم ابقيووو  ميوووور عليهوووا العوووورب يف رحلووو  الشووووتا
 -ن أحاقيووة مووطوولن ّبووا الصووي  للشوومال،كما كووانلا ميوورون بقوورى لوولط املخسوولف  ويعرفوولن مووا يتناقلووه اني

ْم يف ْم ِموْن قَووْرن  َمكَّنَّواهُ ْن قَووْبِلهِ ِموْهَلْكنا يَوَرْوا َكْم أَ أََ ْ »فالسيا  يلفتهم إىل هذ  املصارع وبعضها منهم قريه.
وووووماَء َعلَوووووْيِهْم ِمووووو ِتِهْم.فََأْهَلْكنووووواُهْم هَْ اأْلَْوووووواَر َعْووووورِي ِموووووْن  ،َوَجَعْلَناْدرارا  اأْلَْرِم موووووا َ ْ ُ َكِِوووووْن َلُكْم،َوأَْرَسوووووْلَنا السَّ

غابرة.وقووووود مكووووونهم اّلِل يف ع األجيوووووال الإىل مصوووووار  ..أ  يوووووروا«  قَووووووْران  آَخووووورِينَ ِبُذنُلِّبِْم،َوأَْنَشوووووْأان ِموووووْن بَوْعوووووِدِهمْ 
ة وأرسووول  ا؟زيووور يفاألرم،وأعطووواهم مووون أسوووباب القووولة والسووولطان موووا   يعووو  مثلوووه للمخوووانبني مووون قوووريا 

ذاف مث عصووولا ..مث موووا املطووور علووويهم متتابعوووا ينشوووئ يف حيووواهتم ااصوووه والنمووواء ويفووويخ علووويهم مووون األرزا 
 هفوول ّبووم ضوولا هووم  ّبم،فأخووذهم اّلِل بذنلّبم،وأنشووأ موون بعوودهم جوويال آخوور،وّر األرم موون بعوودهم ومر 

لبشوور  مووا امكووني موون األرم  فقوود وريهووا قوولم آخوورون  فمووا أهوولن املكووذبني املعرضووني أصووحاب القوولة والت
 ألرم اباوالءا حسوحل هوذ أهلوم على اّلِل وما أهلوم على هذ  األرم أيضوا  لقود أهلكولا وغوثوا فموا أ

يف حركتهوا   حل احليواةواالاء إ ا عمرها جيل آخر ومضحل األرم يف قورهتا كوأن   يكون هنوا سوكان ومضو
ن هووووذا أم.ينسوووولن كووووأن   يكوووون هنووووا أحيوووواء  وهووووك حقيقوووو  ينسوووواها البشوووور حووووني ميكوووون اّلِل هلووووم يف األر 

التلقك منووه يو  لووه وحوود ،و ن العبلقوكوورنه،مالتمكوني إ ووا مت  شووي   اّلِل،ليبلوولهم فيوه:أيقلملن عليووه بعهوود اّلِل 
ن أنفسوهم نلاغيحل،تودعك حقول  أم اعلولن مو -احه امللك وهم مستخلفلن فيه ص ا أنه هل  -وحد  

 األللهي  وخصائصها ويتصرفلن فيما استخلفلا فيه تصر  املالك   املستخل .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1399 

عهود اّلِل وعون كورط ا سوتخال  عندئوذ ينحرفولن عون و  -  مون عصوم اّلِل إ -إوا حقيق  ينساها البشر 
ويوودا فسوواق رويوودا ر ،ويقووع الوميضوولن علووى غووْي سوون  اّلِل و  يتبووني هلووم يف أول الطريوو  علاقووه هووذا ا حنرا 

 النهايووو :مرة لوو  أكووكالوهووم ينزلقوولن و  يشووعرون ..حوووَّت يسووتليف الكتوواب أجلووه وُيووو  وعوود اّلِل ..مث ختت
 -ألقولام افولقهم أو مون هوحل أرجلهوم كموا وقوع لكثوْي مون عوذاب مون ب -ذخذهم اّلِل بعذاب ا ست صال 

ذي   ن يوو وموورة ذخووذهم -وموورة ذخووذهم ابلسوونني ونقووا األنفووك والثموورات كمووا حوودّ كووذلك ألقوولام 
لق بعضووهم بعضووهم بعضووا،ويدمر بعضووهم بعضووا،وييذي بعضووهم بعضووا،و  يعوو بعضووهم  س بعووخ فيعووذب

حضووودون  -صووواة نوووائعني أو ع - علووويهم عبووواقا لوووه ذمووون بعضوووا فتضوووع  كووولكتهم يف النهايووو  ويسووول  اّللِ 
ك قورة ..وهكووذا اضوو ا مكوونهمكولكتهم،ويقتلعلوم  ووا مكنوولا فيووه مث يسووتخل  اّلِل العبوواق ا؟ودق ليبتلوويهم  وو

فيه.والشوقك  يموا اسوتخل ففعمول بعهود اّلِل  ا بوتالء السن  ..السعيد مون وعوى أووا السون ،ومن وعوى أنوه 
ملمووا  توودبْي  وإنووه زافووا بووالقوو ،ولن أنووه أوتيهووا بعلمووه،أو أوتيهووا  يلتووه،أو أوتيهووا جموون غفوول عوون هووذ  احلقي

أخلذ مو األرم،غوْي كنوا لوه يفحدع الناس أن يروا الفاجر الطاغك،أو املسوته  الفاسود،أو امللحود الكافر، 
 الطري  ..  رون واييمن اّلِل ..ولكن الناس إ ا يستعجللن ..إوم يرون أول الطري  أو وسطه و  

لا أحاقيووووة أن يصووووبح ووايوووو  الطريوووو    توووورى إ  بعوووود أن عووووكء     توووورى إ  يف مصووووارع الغووووابرين بعوووود
 -ْية فرقيو  القصوليف حيواهتم ا -..والقرآن الكرمي يلجه إىل هوذ  املصوارع ليتنبوه املخودوعلن الوذين   يورون 
نا يف ن هووووووذا الووووووايوووووو  الطريوووووو   إوايوووووو  الطريوووووو  فيخوووووودعهم مووووووا يوووووورون يف حيوووووواهتم القصووووووْية وُيسووووووبلنه و

يقووورر حقيقووو ،ويقرر  لكووورمي ..إ ووواالقووورآن ا ..وموووا ميايلوووه،وهل يتكووورر كثوووْيا يف« فََأْهَلْكنووواُهْم بِوووُذنُلِّبِمْ »القووورآن:
 سن ،ويقرر نرفا من التفسْي ا سالمك ألحداّ التاري  ..

نبني بوووذنلّبم وأن هوووذ  سووون  إنوووه يقووورر حقيقووو  أن الوووذنلب هتلوووك أصوووحاّبا،وأن اّلِل هووول الوووذي يهلوووك املوووذ
ولكنهوا سون  تصوْي إليهوا األموم حوني  -ولل   يرها فرق يف عمر  القصْي،أو جيل يف أجله اندوق  -ماضي  

تفشوووول فيهووووا الووووذنلب وحووووني تقوووولم حياهتووووا علووووى الووووذنلب ..كووووذلك هووووك جانووووه موووون التفسووووْي ا سووووالمك 
الوووذنلب يف جسوووم األموووم وشيْيهوووا يف  للتاري :فوووإن هوووال  األجيوووال واسوووتخال  األجيوووال مووون علاملوووه،فعل

وإموووا  -كموووا كوووان ُيووودّ يف التووواري  القووودمي   -إنشووواء حالووو  تنتهوووك إىل الووودمار إموووا بقارعووو  مووون اّلِل عاجلووو  
وهوووك تلغووول يف متاهووو   -موووع الوووزمن  -اب حنوووالل البطوووكء الفطوووري الطبيعك،الوووذي يسوووري يف كيوووان األموووم 

الشوولاهد الكافيوو  علووى فعوول ا حنووالل األخالقك،والوودعارة  -نسوويبا  -الووذنلب  وأمامنووا يف التوواري  القريووه 
الفاكي ،واختاذ املرأة فتن  وزين ،وال   والرخاوة،والتلهك ابلنعيم ..أمامنا الشلاهد الكافي  من فعل هوذا كلوه 

ويف ا ويووار الووذي تتجلووى أوائلووه،وتلل  وايتووه يف  -وقوود أصووبحلا أحاقيووة  -يف اويووار ا غريوو  والرومووان 
 818على الرغم من القلة الظاهرة والثراء العريخ  -ف  يف أمم معاصرة،كفرنسا واْنل ا كذلكاأل

                                                 
كووووهاقة القوووورن »وفصوووول « كووووهاقة التوووواري »وفصوووول « ا سووووالم ومشووووكالت احلضووووارة»يف كتوووواب:« ختووووب  واضووووطراب»يراجووووع فصوووول: - 818

 السيد رمحه هللا ( )«.قار الشرو «.»التطلر والثبات يف حياة البشري »يف كتاب:« العشرين
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لوك اّ التاري ،ذموم وأحودإن التفسْي املاقي للتاري  ُيذ  هذا ا؟انوه حوذفا اب  مون تفسوْي  ألنولار األ
ليهوا عالويت يقولم    يوعتقاق أن وجهته ابتداء هوك اسوتبعاق العنصور األخالقوك مون احلياة،واسوتبعاق القاعودة ا

  سوبيل  البشوري  ..ولكن هذا التفسْي يضطر إىل  احكات مضوحك  يف تفسوْي أحوداّ وأنولار يف حيواة
 .عتقاقي  إىل تفسْيها إِ  على أساس القاعدة ا 

الووويت اعلهوووا  -  يغفووول أيووور العناصووور املاقيووو   -بشوووملله وجديتوووه وصووودقه وواقعيتوووه  -والتفسوووْي ا سوووالمك 
ولكنوووه يعطيهوووا مكاووووا الوووذي تسوووتحقه يف رقعووو  احليووواة العريضووو  ويوووثز  -املووواقي هوووك كووول كوووكء التفسوووْي 

العناصر الفعال  األخورى الويت   ينكرهوا إِ  أصوحاب العنواق الصوفي  للاقعيوات اللجولق ..يوثز قودر اّلِل مون 
السووولل  الووولاقعك  وراء كووول كوووكء ويوووثز التغوووْي الوووداخلك يف الضووومائر واملشووواعر والعقائووود والتصووولرات ويوووثز

 819والعنصر األخالقك ..و  يغفل عامال واحدا من العلامل اليت عري ّبا سن  اّلِل يف احلياة ..
 عناد الك ارليس لنقص اآليات 9 - 7الدرس الثاني:

مث ميضووك السوويا  يصوولر نبيعوو  العنوواق،اليت ينبعووة منهووا ذلووك ا عوورام فْيسووم  لذجووا عجيبووا موون النفوولس 
 وولذج مووع ذلووك مكرور،اوود  ا نسووان يف كوول عصوور ويف كوول بي وو  ويف كوول جيوول .. وولذج  البشوري  ..ولكنووه

الووونفك املكوووابرة،اليت حووور  احلووو  عينهوووا و  تووورا   والووويت تنكووور موووا   ينكووور ألنوووه مووون اللضووول   يوووة حجووول 
املخووووال  أن ينكوووور   علووووى األقوووول موووون ابب احليوووواء  ..والقوووورآن يرسووووم هووووذا النموووولذج كاخصووووا يف كلمووووات 

َولَوووْل نَوزَّْلنوووا َعَلْيوووَك ِكتوووااب  يف :»820ل،على نريقووو  التعبوووْي القووورآين املبدعووو  املعجوووزة يف التعبوووْي والتصووولير قالئووو
 « ..ِقْرناس  فَوَلَمُسلُ  ِ َْيِديِهْم،َلقاَل الَِّذيَن َكَفُروا:ِإْن هذا ِإ َّ ِسْحر  ُمِبني  
تلو  فيوه امخ،أو ختصودقها ضوعي ،أو غو إنه ليك الذي اعلهوم يعرضولن عون آايت اّلِل،أن الثهوان علوى

دئيا ل ا صوورار مبووصووفي   وهووالعقلل.إ ووا الووذي اعلهووم يقفوولن هووذا امللقوو  هوول املكووابرة الغليظوو  والعنوواق ال
نوووزل علوووى  -سوووبحانه  - علوووى الووورفخ وا نكوووار وعووودم اعتبوووار  الثهوووان أو النظووور إليوووه أصوووال  ولووول أن اّللِ 

حمسلسو   ي  اللحك الذي   يرونه ولكون يف ورقو  منظولرة ململسو ،  عن نر هذا القرآن - -رسلل اّلِل 
رونوه يذا الوذي ما سلملا ّبو -غْيهم،و  جمرق ر ي  بعيلوم     اعا عن -مث ملسلا هم هذ  اللرق   يديهم 

 «.ِإْن هذا ِإ َّ ِسْحر  ُمِبني  »ويلمسلنه،ولقاللا جازمني ميكدين:
 قوودم فتصووفعها لوونفك لتتز،وتسووتعدي موون يراهووا عليهووا  صوولرة تثووْي اوهووك صوولرة صووفيق ،منكرة،تثْي ا مش زا

ل ثووهوك صولرة ا -حية   جمال مع هذ  ا؟بالت حلجو  أو جودل أو قليول  وتصوليرها علوى هوذا النحول 
 يقي غرضني أو عدة أغرام:ي -حقيق  لنماذج مكرورة 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع بتلسع كتاب   - 819
قار «.» وووواذج بشووووري »وفصوووول:« نريقوووو  القوووورآن»وفصوووول:« التصوووولير الفووووب»فصوووول:« كتوووواب التصوووولير الفووووب يف القوووورآن»يراجووووع يف  - 820
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صوواحه اللجووه ملوورآة لي يرفووع اإنووه اسووم للمعارضووني أنفسووهم حقيقوو  موولقفهم الشووائن الكريووه البغوويخ كالووذ
تجيا ضوومائر ذاتووه يسوو الشووائه والسووحن  املنكوورة،لْيى نفسووه يف هووذ  املرآة،وحجوول منهووا  وهوول يف اللقووحل
 ل انووووي  موووونتووووأير اب؟ووووتاملوووويمنني عووووا  إعوووورام املشووووركني وإنكووووار املنكوووورين ويثبووووحل قلوووولّبم علووووى احلوووو ،فال 

 التكذيه وا نكار والفتن  وا يذاء.
نكور ا العنواق امل مثول هوذ لم اّلِل الذي   يعجل على هوي ء املعارضوني املكوذبني،وهم يف كذلك هل يلحك

ن يف ملاجهووو  ذا القووورآالصوووفي .وكلها أسووولح  وحركووو  يف املعركووو  الووويت كانوووحل ختلضوووها ا؟ماعووو  املسووولم  ّبووو
 املشركني.

؟هووول وسووولء اميليهوووا  بعووود ذلوووك ُيكوووك  لذجوووا مووون اق احوووات املشوووركني،اليت ميليهوووا التمحووول والعناق،كموووا
لكووووا يصوووواحبه يف تبليوووو  م - -لووووى الرسوووولل ع -بحانه سوووو -التصوووولر ..ذلووووك إذ يق حوووولن أن ينووووزل اّلِل 

طبيعووووو  بمووووون جهووووول  الووووودعلة ويصووووودقه يف أنوووووه مرسووووول مووووون عنووووود اّلِل ..مث يبوووووني هلوووووم موووووا يف هوووووذا ا قووووو ا 
يموووووووووووا فجيه هلوووووووووووم   يسوووووووووووتاملالئك ،وبسووووووووووون  اّلِل يف إرسووووووووووواهلم،كما يبوووووووووووني هلوووووووووووم رمحووووووووووو  اّلِل ّبوووووووووووم يف أن 

نووواُ  َمَلكوووا  َولَوووْل َجَعلْ ْموووُر مُثَّ   يُوْنَظُروَن.ُقِضوووَك اأْلَ َلكوووا  لَ َوقووواُللا:َلْل  أُنْوووزَِل َعَلْيوووِه َملَوووك   َولَوووْل أَنْوزَْلنوووا مَ »يق حووولن:
،َولََلَبْسنا َعَلْيِهْم ما يَوْلِبُسلنَ   « ..َ؟ََعْلناُ  َرُجال 

كمووا   -رسوولهم  ْيون علووىن يق حلنووه والووذي اق حووه موون قووبلهم أقوولام كثوووهووذا ا قوو ا  الووذي كووان املشووركل 
لوم نن مجلو  حقوائ  ين عليه يف هذا امللضوع ..هوذا وذا  يثوْياوالرق القرآ -ُيكك القرآن الكرمي يف قصصهم 

 ّبا هنا بقدر ا مكان:
علوى أن  ريودون برهواانا يكوانل   احلقيق  األوىل:أن أول ك املشوركني مون العورب   يكلنولا احودون اّلِل ولكونهم

 حلن رسوول موون عنوود  وأن هووذا الكتوواب الووذي يتلوول  علوويهم منووزل موون عنوود اّلِل حقووا.ويقم - -الرسوولل 
ا مون  اق احو إو  يكون هوذا برهاان معينا:هل أن ينزل اّلِل عليه ملكا يصواحبه يف الودعلة ويصود  قعولا  ..

رة رق يف سوووووول و لاضووووووع منووووووه كووووووَّت.وذلك كالووووووذي اق احووووووات كثووووووْية موووووون مثلووووووه،ورق ذكرهووووووا يف القوووووورآن يف م
اهليوووو   ذي وصووووفتها سووووراء،وهل يتضوووومن هووووذا ا ق ا ،واق احووووات موووون نلعووووه توووودل كلهووووا علووووى التعنووووحل الوووو

نا لِلنَّواِس يف َقوْد َصورَّفْ َولَ »قيو :السابق ،كما تدل على ا؟هل بكثْي من احلقائ  الكلني  وكثوْي مون القويم احلقي
،فَوووَأىب َأْكثَووووُر النَّووواِس ِإ َّ ُكُفل هوووَذا اْلُقوووْرآِن ِموووْن ُكووولِِ   لَنوووا ِموووَن اأْلَْرِم ْيِمَن لَوووَك َحوووَّتَّ تَوْفُجووورَ ُللا:َلْن نوُووورا .َوقوووا َمَثل 

وَر  ُبلعا .أَْو َتُكولَن لَوَك َجنَّو   ِموْن بَِيول  َوِعنَوه  فَوتُوَفجِِ سَّوماَء َكموا َزَعْموحَل ْفِجوْيا .أَْو ُتْسوِقَ  التوَ َر ِخالهَلوا أْلَْوواايَونوْ
.أَْو عَ  ،أَْو تَوْرقووى يف َك بَوْيووحل  ِمووُكوولَن لَوويَ َلْينووا ِكَسووفا ،أَْو َشْيتَ اِبّللَِّ َواْلَمالِئَكووِ  قَبِوويال   السَّووماِء،َوَلْن نوُووْيِمَن ْن ُزْخووُر  

ف َومو َّ َبَشورا  َرُسوْل ُكْنوحُل إِ يبِِ  َهورَ ِلرُِقيَِِك َحَّتَّ تُونَوِزَِل َعَلْينا ِكتااب  نَوْقَرُ ُ .ُقْل:ُسوْبحاَن  ا َمنَوَع النَّواَس أَْن يُوْيِمنُولا ل  
ُ َبَشووورا  َرُسووول  ف قُووولْ ِإْذ جووواَءُهُم اهْلُووودى ِإ َّ أَْن قاُللا:أَبَوَعوووَة اّللَّ ُشووولَن ُمْطَمِ نِِووونَي  اأْلَْرِم َمالِئَكووو   ميَْ يف :َلْل كووواَن   

 (.95 - 89...)ا سراء:« لَنَوزَّْلنا َعَلْيِهْم ِمَن السَّماِء َمَلكا  َرُسل   
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 -رسوولل اّلِل  م موون خلوو وموون مثوول هووذ  ا ق احووات يتبووني التعنووحل كمووا تتبووني ا؟هالوو  ..وإ  فقوود كووان هلوو
- عوولن ه األمني،ويلقلوذي يعرفلنووه جيوودا اباووثة الطليلوو  مووا يوودهلم علوى صوودقه وأمانتووه وهووم كووانلا يلقبلنووا

 -نوه رضوك اّلِل ع -بن عموه عليوا وتر  ا - -لديه أماانهتم حَّت وهم معه على أكد ااال  وقد هاجر 
تلوه  وكوذلك  قرون معوه يرق إىل قريا وقائعهوم الويت كانوحل موا توزال عنود  وهوم معوه علوى ااوال  الوذي يودب
حوني أمور   -فا علوى الصو كان صدقه عندهم مستيقنا كأمانته فإنه ملا قعاهم أول مرة قعولة مجاعيو  جهريو 

فلووول كوووانلا هم بنبإ،أجوووابل  كلهوووم  نوووه عنووودهم مصووود  ..سوووأهلم:إن كوووانلا يصووودقلنه لووول أنبوووأو  -ربوووه بوووذلك 
  سويأيت يف سوياصاق  ..و ليريدون أن يعلملا صدقه لقد كان هلم يف ماضيه برهان،ولقد كانلا يعلملن:إنه 

ُْم  َك الَّوووووووِذي يوَ َيْحزُنُوووووووقَوووووووْد نَوْعلَوووووووُم ِإنَّوووووووُه لَ »السووووووولرة خوووووووث اّلِل الصووووووواق  لنبيوووووووه:أوم   يكذبلنوووووووه:  ُقلُللَن.فَوووووووِإوَّ
 عوووووورام وهوووووول العنوووووواق  ا نكووووووار وايفك الرغبوووووو  ..فهوووووو« يَُكووووووذِِبُلَنَك.َولِكنَّ الظَّوووووواِلِمنَي آِبايِت اّللَِّ َاَْحووووووُدونَ 

اتوه برهوان أصود  مون ذ  مث لقود كوان هلوم يف القورآن وا ستكبار عن احل .وليك أوم يشكلن يف صودقه 
أنوه مون  التعبْي،علوى حتولى هوذابذاتوه،بتعبْي  مث  هذ  الثاهني املاقيو  الويت يطلبلن.فوإن هوذا القورآن كواهد 

انلا ذلوك ويعرفلنوه ..كو كانلا ُيسولن  -أكيد على وجه الت -عند اّلِل ..وهم   يكلنلا احدون اّلِل ..وهم 
وهوذا  -ذا املودى آن فول  هويعرفلن  سهم اللغلي األقيب الفب مدى الطاقو  البشوري  ويعرفولن أن هوذا القور 

 ملمارس .ميارس فن القلل ويتذوقه أكثر  ا يعرفه من ليسحل له هذ  ا ا حساس يعرفه من
   ينكور هوذا ن يبلغولاأوكل من مارس فن القلل يدر  إقراكا واضحا أن هوذا القورآن فول  موا ميلوك البشور 
 واملووونهج الوووذي  عتقووواقيإ  معانووود اووود احلووو  يف نفسوووه مث حفيوووه  كموووا أن انتووولى القووورآين مووون التصووولر ا

 يفا غووْي معهوولق حيوو  ..كلهوولتقريوور هووذا ا عتقوواق يف ا قرا  البشووري،ونلع املووييرات واللمسووات املل يتخووذ  
 بْيي أيضا ..سك والتعنبيع  التصلرات البشري  واملناهج البشري ،والطرائ  البشري  يف األقاء النف

انلا رر أووووم موووا كوووم تقووولاهلوالعووورب   يكووون حفوووى علووويهم الشوووعلر ّبوووذا يف قووورارة نفلسوووهم.وأقلاهلم ذاهتوووا وأحووو
 يشكلن يف أن هذا القرآن من عند اّلِل ..

ن ات وأسوللاب موئل ا عنووهكذا يبدو أن هذ  ا ق احات   تكن نلبا للثهوان إ وا كانوحل وسويل  مون وسوا
 :هلي  السابق نهم يف اعأساليه التعنحل وخط  للمماحك  واملعاندة وأوم كانلا كما قال اّلِل سبحانه 

واحلقيقو  «  ْحر  ُمبِوني  َفوُروا:ِإْن هوذا ِإ َّ ِسوكَ  الَّوِذيَن  ْم،َلقالَ زَّْلنا َعَلْيَك ِكتوااب  يف ِقْرنواس  فَوَلَمُسولُ  ِ َيْوِديهِ َوَلْل نوَ »
يصوودقه ا يوودعل معووه و سوولله ملكوور الثانيوو :أن العوورب كووانلا يعرفوولن املالئكوو  وكووانلا يطلبوولن أن ينووزل اّلِل علووى 

ال قليوول يف ن يف التيووه بوولا حبطوول نبيعوو  هووذا االوو  الوويت   يعلمهووا إ  اّلِل وكووان ..ولكوونهم   يكلنوولا يعرفوولن
ن كورمي كثوْيا مولقورآن الاتصلر هوذا االو  ويف نولع عالقتوه بربوه ونولع عالقتوه ابألرم وأهلهوا ..وقود حكوى 
الودين ذا ّبون يهتودي موضال ت العرب وأسانْي الليني  حلل املالئك  وصححها كلها هلم ليستقيم تصلر 

 منهجوا لتقولمي -نوه من هذا ا؟ا -منهم وتص  معرفتهم هلذا الكلن وما يعمر  من خالئ .وكان ا سالم 
 لاء ..ساألحلال و العقل والشعلر،كما كان منهجا لتقلمي القله والضمْي،ومنهجا لتقلمي األوضاع 
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ات املالئكو  بنو ظنولن أني وحكى القرآن الكرمي من أضاليل العورب ومون جهوا هتم يف جواهليتهم،أوم كوانلا
ار اج  أن بعوخ كبونود اّلِل   تورق  والور هلوم كوفاع  ع -مون مث  -اّلِل  سبحانه وتعواىل عموا يصوفلن  وأووم 

يف  ملكوا ليصودقه لوى رسوللهاألصنام كانحل رملزا للمالئك   كما حكى قلهلم هذا يف نلبهم أن ينزل اّلِل ع
 قعلا  ..

َت ارَأَيْوُتُم أَفَوو»نجم: يف ملاضوع منوه كوَّت.كالذي جواء يف سولرة الووقد صح  هلم القورآن ضواللتهم األوىل لوالَّ
ْن ِهوووَك ِإ َّ َأْ ووواء  ِإذا  ِقْسوووَم   ِضووويزى   إِ  ثوووى ف تِْلوووكَ  اأْلُنْ َواْلعُوووزَّىف َوَمنووواَة الثَّالِثَوووَ  اأْلُْخووورى ف أََلُكوووُم الوووذََّكُر َولَوووهُ 

ُتُملهووا أَنْوووُتْم َوآاب ُُكووْم مووا أَنْوووَزلَ  ُ ِّبووا ِمووْن ُسووْلط َ َّيوْ ،ِإنْ اّللَّ َلى اأْلَنْوُفُك،َوَلَقووْد جوواَءُهْم  ِإ َّ الظَّوونَّ َومووا هَتْوويَوتَِّبعُوولنَ  ان 
ف فَِللَِّه اهْلخِ  اواِت   تُوْغوِب َكوفاَعتُوُهْم ْم ِموْن َملَوك  يف السَّومأْلُوىل .وََكورَُة َواِمْن َرّبُِِِم اهْلُدى .أَْم ِلإْلِْنساِن ما َاَ َّ

ُ ِلَمْن َيشاُء َويَوْرضوىَكيْ  ُيَسوُملَن اْلَمالِئَكوَ  َتْسوِمَيَ  ْيِمنُولَن اِبهْلِخورَِة لَ يوُ لَّوِذيَن   ا.ِإنَّ   ا  ِإ َّ ِمْن بَوْعِد أَْن َذَْذَن اّللَّ
 «.ْي ا   احلَْ ِِ كَ  يُوْغِب ِمنَ   الظَّنَّ ،َوِإنَّ اأْلُنْثى .َوما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلم  ِإْن يَوتَِّبُعلَن ِإ َّ الظَّنَّ 

ضوع سولرة ويف ملا هوذ  اليفكما صح  هلم ضاللتهم الثاني  يف تصلرهم لطبيعو  املالئكو  يف هواتني اهليتوني 
 « ..نَ ْمُر مُثَّ   يُوْنَظُرو َلُقِضَك اأْلَ  َمَلكا   َوقاُللا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه َمَلك   َوَلْل أَنْوزَْلنا»أخرى كثْية:

 أن .ولكن سوون  اّللِ  ملكوواعريوو  ّبووذا االوو  موون عبوواق اّلِل ..إوووم يق حوولن أن ينووزل اّللِ وهووذا جانووه موون الت
ر لتوودمْي عليهم،وهقيوو  أمووأن ينزلوولا ل -ىل األرم علووى قوولم كووذبلا برسوولهلم إحووني ينزلوولن  -ينووزل املالئكوو  

األمووووور،ومت  ضوووووكلكا،لقماّلِل فووووويهم ابهلوووووال  والووووودمار.ولل أن اّلِل اسوووووتجاب للمشوووووركني مووووون العووووورب فوووووأنزل 
محو  اّلِل  يستشوعرون ر حلنف وهالالتدمْي،و  ينظروا إىل مهل  بعد هذا التنزيل  فهل هذا ما يريدون وما يق  

  لجوه أموام رمحولا  وجهوا يف عدم إجابتهم ملا يق حولن ألنفسوهم مون اهلوال  املبونيف  ..هكوذا يقفهوم السوي
ذا ئكووو  ..وهوووم ّبوووزيوول املالوجهلهم بسووون  اّلِل يف تناّلِل ّبووم وحلموووه علووويهم وأموووام جهلهووم  صووولح  أنفسوووهم،

دليل   نلووووه الوووويفا؟هوووول الووووذي يكوووواق يوووودمر علوووويهم حياهتم،يرفضوووولن اهلوووودى ويرفضوووولن الرمحوووو  ويتعنتوووولن 
َلكوووا  َ؟ََعْلنووواُ  مَ َجَعْلنووواُ   َولَووولْ :»وا؟انوووه الثووواين مووون التعريووو  ّبوووذا االووو  مووون عبووواق اّلِل تتضووومنه اهليووو  الثانيووو 

،َولَ   « ..َلَبْسنا َعَلْيِهْم ما يَوْلِبُسلنَ َرُجال 
صووودقه يف قعووولا  ..ولكووون املالئكووو  ي - -لكوووا علوووى رسووولله م -بحانه سووو -إووووم يق حووولن أن ينوووزل اّلِل 

نهم،وحنن    عووكمووا يقوولل اّللِ   -خلوو  آخوور غووْي االوو  ا نسوواين.خل  ذو نبيعوو  خاصوو  يعلمهووا اّلِل.وهووم 
اّلِل  هم الويت خلقهومأن ميشولا يف األرم ّبي وت   يسوتطيعلن -خلقهوم  علم لنا ّبم إ   ا يقلله عنهم الذي

ذون ا اعلهوم يتخومومون ااصوائا  -موع ذلوك  -عليها ألوم ليسلا مون سوكان هوذا الكلكوه ولكون هلوم 
ّلِل أن لى مون يريود التدمْي عهي   البشر حني ييقون وليف  من ولائفهم يف حياة البشر كتبلي  الرسال  أو ا

ئ  الووويت يقوووا خووور الللووواهم مووون املكوووذبني أو تثبيوووحل املووويمنني،أو قتوووال أعووودائهم وقوووتلهم ..إىل آيووودمر علوووي
 .ا ييمرونمالقرآن الكرمي أوم يكلفلن ّبا من رّبم،فال يعصلن اّلِل ما أمرهم ويفعللن 
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 -ئكيووو  املال   يف صووولرته -فلووول كووواء اّلِل أن يرسووول ملكوووا يصووود  رسووولله،لتبدى للنووواس يف صووولرة رجووول 
قووولل ي - -وحممووود  دئووذ يلتوووبك علوويهم األمووور مووورة أخوورى  وإذا كوووانلا يلبسوولن علوووى أنفسوووهم احلقيقوو وعن

 - ذا جواءهم ملوكإن اللوبك هلم:أان حممد الذي تعرفلنه أرسلب اّلِل إلويكم ألنوذركم وأبشوركم ..فكيو  يكول 
 ونووه رجووال كووأيم ير  ملووك أرسوولب اّلِل ألصوود  رسوولله ..بينمووا هوويقوولل هلووم:أان -يف صوولرة رجوول   يعرفلنووه 

لبسولوا يحلقيقو  الويت علويهم ا منهمف  إوم يلبسلن احلقيق  البسيط .فلل أرسل اّلِل ملكا ؟عله رجوال وللوبك
هلوووم    خالئقووو ،كما كشووو جهلهوووم بطبيعووو -سوووبحانه  -وملوووا اهتووودوا قووو  إىل يقوووني  وهكوووذا يكشووو  اّلِل 

وبال قليوول   معرفوو ،اقهم بووال مووثر،وبالجهلهووم يف معرفوو  سوونته ..وذلووك اب ضوواف  إىل كشوو  تعنووتهم وعنوو
 -صولر لموات هوذا التالمك ومقواحلقيق  الثالث  اليت يثْيها النا القرآين يف الفكر:هوك نبيعو  التصولر ا سو
 -هوا أخوْيا أن يتعامول معا أو ،و ومن بينها تلك العولا  الظواهرة واملغيبو  الويت علوم ا سوالم املسولم أن يودركه

ميووان،  ن مقلمووات ا مقلمووا مو ملغيبو  عووا  املالئكو  ..وقوود جعوول ا سوالم ا ميووان ّبواومون بووني تلوك العوولا  ا
 يتم ا ميان إ  به ..

 ا ميان ابّلِل ومالئكته وكتبه ورسله واليلم اهلخر والقدر خْي  وكر  ..
ه ن ابلغيوون ا ميوواأوقود سووب  أن ذكوران يف هووذ  الظوالل وحنوون نتحوودّ عون مطلووع سولرة البقرة:مووا ملخصوه 
يبوووا جمهووول  ن هنووا  غنقلوو  يف حيووواة ا نسووان ضوووخم  ألن خروجووه مووون قائووورة انسوولس الضووويق  إىل إقرا  أ

  رة احلووووووك احليوووووولاين إىل جمووووووال ا قرانقلوووووو  موووووون قائوووووو -بووووووال كووووووك  -ميكوووووون وجوووووولق  وميكوووووون تصوووووولر ،هل 
ملاقيو  اه املوذاهه اولوهول موا ها نساين.وأن إغال  هذا اجملال قون ا قرا  ا نسواين نكسو  بوه إىل الولراء و 

عنووود موووا « الغيوووه»فصووويل عووون بشوووكء مووون الت - إن كووواء اّللِ  -وسووونتحدّ «  تقدميووو »احلسوووي  وتووودعل  
هنووا عوون  فنقصوور احلوودية« .. ُهوولَ ُمهووا ِإ َّ َوِعْنووَدُ  َمفوواِتُ  اْلَغْيووِه   يَوْعلَ »نلاجووه يف هووذ  السوولرة قللووه تعوواىل:

 املالئك ،من عا  الغيه.
قورآن  .وأخثان الاملالئكو المك عن عوا  الغيوه،أن هنوا  خلقوا مون عبواق اّلِل ا هوملقد تضمن التصلر ا س

 الكرمي عن قدر من صفاهتم،يكفك هلذا التصلر،ويكفك للتعامل معهم يف حدوق .
  و    نووودري كيووو  -اّلِل  فهووم خلووو  مووون خلووو  اّلِل،يوودين ّلِل ابلعبلقي ،وابلطاعووو  املطلقووو  وهوووم قريبوولن مووون

َوَذ الورَّمْحُن َوَلدا .ُسوْبحانَ َوقاُللا:ا:»-على وجه التحديد  ندري نلع القرب لنَُه ق  ُمْكَرُمولَن،  َيْسوِبقُ ُه  بَوْل ِعبواختَّ
ِتِه ِن اْرَتضوى َوُهوْم ِموْن َخْشويَ   َيْشوَفُعلَن ِإ َّ ِلَموْلَفُهوْم وَ  َوموا خَ اِبْلَقْلِل َوُهْم ِ َْمورِِ  يَوْعَملُولَن،يَوْعَلُم موا بَونْيَ أَيْوِديِهمْ 

« هوواَر   يَوْفووُ ُونَ بُِِحلَن اللَّْيووَل َوالنَّ ِسُروَن،ُيَسووَيْسَتحْ  َوَمووْن ِعْنووَدُ    َيْسووَتْكِثُوَن َعووْن ِعباَقتِووِه َو « ..»ُمْشووِفُقلنَ 
 م إ  بقودرفلويك لنوا مون علو   نودري كيو  -..وهم ُيمللن عورش الرمحن،وُيفولن بوه يولم القيامو  كوذلك 

ِووْم َويُويْ  ُيَسووبُِِحلنَ  ِملُوولَن اْلَعووْرَش َوَمووْن َحْللَووهُ ُيَْ الَّووِذيَن :»-ا الغيووه مووا كشوو  اّلِل لنووا موون هووذ ِمنُوولَن بِووِه ِ َْمووِد َرّبِِ
.. »... 
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ونَوُهْم اِبحْلَوو ِِ ّبِِِْم،َوقُ ْموِد رَ َوتَووَرى اْلَمالِئَكووَ  َحوافِِنَي ِمووْن َحوْلِل اْلَعووْرِش ُيَسووبُِِحلَن ِ َ  »  َربِِ َوِقيَل:احْلَْمووُد ّللَِّ  ِضووَك بَويوْ
لنوووار اسوووتقبللن أهووول الدعاء،وي..وهوووم خزنووو  ا؟نووو  وخزنووو  النار،يسوووتقبللن أهووول ا؟نووو  ابلسوووالم و « اْلعووواَلِمنيَ 

ْم َخَزنَوُتهووا:أََ ْ َحووحْل أَْبلاُّبا،َوقوواَل هَلُووجاُ هووا فُتِ   ِإذاَوِسوويَ  الَّووِذيَن َكَفووُروا ِإىل َجَهوونََّم زَُمورا ،َحَّتَّ »ابلتأنيوه واللعيوود:
ُللَن َعَلْيُكْم آايِت َربُِِكْم َويُوْنذِ َذْتِ  َولِكوْن َحقَّوحْل َكِلَموُ    ْلِمُكْم هذاف قاُللا:بَلى ْم لِقاَء يوَ ُروَنكُ ُكْم ُرُسل  ِمْنُكْم يَوتوْ

ِيَن.وَ فَبِوْ َك مَ  َن ِفيهوااْلَعوذاِب َعلَوى اْلكاِفرِيَن:ِقيوَل:اْقُخُللا أَبْولاَب َجَهونََّم خالِووِدي يَ  الَّوِذيَن اتوََّقووْلا ِسوثْووَلى اْلُمَتَكثِِ
ُوووووْم ِإىَل اْ؟َنَّوووووِ  زَُمووووورا ،َحَّتَّ ِإذا جاُ هوووووا َوفُِتَحوووووحْل أَْبلا وووووُتْم فَاْقُخُللهوووووا َزنَوُتها:َسوووووالم  َعَلْيُكمْ اَل هَلُوووووْم خَ ُّبا،َوقوووووَرّبَّ ،ِنبوْ

 « ..َوما َجَعْلنا َأْصحاَب النَّاِر ِإ َّ َمالِئَك   « ..»خاِلِدينَ 
ويسوووجللن  توووابعلومرم يف صووولر كوووَّت:فهم يقلمووولن علووويهم حفظووو   مووور اّلِل يوهوووم يتعوووامللن موووع أهووول األ

لَوْيُكْم َحَفظَو   َحوَّتَّ يُوْرِسوُل عَ وَ بواِقِ  عِ َوُهَل اْلقاِهُر فَوْلَ  »عليهم كل ما يصدر عنهم ويتلفلوم إذا جاء أجلهم:
ِموْن َخْلِفوِه َُيَْفظُلنَوُه وَ بوات  ِموْن بَونْيِ يََديْوِه لَوُه ُمَعقِِ « ..»نَ ل ِإذا جاَء َأَحودَُكُم اْلَموْلُت تَوَلفوَّْتوُه ُرُسوُلنا َوُهوْم   يُوَفِرِنُو

 « ..يد  ِقيه  َعتِ ما يَوْلِفُج ِمْن قَوْلل  ِإ َّ َلَدْيِه رَ ..« ..»..ِمْن أَْمِر اّللَِّ 
 هليوأن جثيول ع -سوبحانه  -وهم يبلغلن اللحك إىل الرسل صللات اّلِل وسالمه علويهم ..وقود أعلمنوا اّلِل 

:أَْن َموْن َيشواُء ِموْن ِعبواِق ِ  ْمورِِ  َعلوىأَ ِ  ِموْن يُونَووِزُِل اْلَمالِئَكوَ  اِبلوُرو »السالم هل الذي يقلم مونهم ّبوذ  اللليفو :
..ووصووفه « ْذِن اّللَِّ قَوْلبِوَك إبِِ   فَِإنَّوُه نَوزَّلَوُه َعلوىا ؟ِِْثِيولَ َعوُدو   قُوْل َموْن كوانَ « ..»أَنْوِذُروا أَنَّوُه   إِلوَه ِإ َّ أاََن فَواتوَُّقلنِ 

ينتني،بينموا جواء  يف رآ  على هي توه املالئكيو  مورتني ا)أي قلة( وأن رسلل اّلِل   نه ذو مرة -سبحانه  -
ْنِطوُ  َعوِن اهْلَولى لى .َوموا يوَ َغوْم َوموا َوالنَّْجِم ِإذا َهولى .موا َضولَّ صواِحُبكُ »صلر كَّت يف مرات اللحك التالي :

.َفكاَن قَ أْلُفُوِ  اأْلَْعلوى .مُثَّ .َوُهوَل ابِ  اْسوَتلىفَ ْحك  يُولحى .َعلََّموُه َكوِديُد اْلُقولى .ُذو ِمورَّة  .ِإْن ُهَل ِإ َّ وَ  ان فَوتَوَدىلَّ
رى .َوَلَقوْد ُه َعلوى موا يَوأَفَوُتماُرونَو.اُق موا رَأى  اْلُفوي قاَب قَوْلَسنْيِ أَْو أَْقىن .فََأْوحى ِإىل َعْبِدِ  ما أَْوحى .ما َكَذبَ 

َتهى .ِعْنَدها َجنَُّ  الْ َرآ ُ  ْدرََة ما يَوْغشوى .موا ا ِإْذ يَوْغَشى.َمْأوى  نَوْزَل   أُْخرى .ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمنوْ اَغ اْلَبَصوُر َوموا ز لسِِ
 ...« ..نَغى .َلَقْد رَأى ِمْن آايِت َربِِِه اْلُكْثى 

 الَّووِذيَن ِإنَّ »الطوواغلت:لبانوول و ى مووع اوهووم يتنزلوولن علووى املوويمنني ابلتثبيووحل واملوودق والتأييوود يف معووركتهم الكووث 
ُ مُثَّ اْسووَتقاُملا تَوتَونَوووزَُّل َعلَووْيِهُم اْلَمال ووُتْم تُلَعووُدونَ لا َو  َهَْزنُوولا َوأَْبِشوو َّ خَتووافُ أَ ِئَكووُ  قوواُللا َربُونَووا اّللَّ « ُروا اِبْ؟َنَّووِ  الَّوويِت ُكنوْ

زَِلنَي.بَلوووى ِإْن َتْصوووِثُوا    ِموووَن اْلَمالِئَكوووِ  ُمنوْ َثاليَوووِ  آ بِ ُبُكوووْم أَْن مُيِووودَُّكْم رَ  ِإْذ تَوُقووولُل لِْلُموووْيِمِننَي:أََلْن َيْكِفوووَيُكمْ  ..»
ُ ِإ َّ ُبْشورى َوما َجَعلَوهُ ْلَمالِئَكِ  ُمَسلِِِمنَي.اآ    ِمَن  ْمَس ِ َوتَوتوَُّقلا َوَذْتُلُكْم ِمْن فَوْلرِِهْم هذا مُيِْدقُْكْم َرُبُكْم خِبَ   اّللَّ

لِحك َربُووووووَك ِإىَل يُووووووِإْذ ..« ..»ِز احلَِْكوووووويِم  اْلَعزِيووووووِد اّللَِّ  َولَِتْطَمووووووِ نَّ قُولُوووووولبُُكْم بِووووووِه،َوَما النَّْصووووووُر ِإ َّ ِمووووووْن ِعْنووووووَلُكوووووومْ 
فَوووووْلَ  اأْلَْعنوووواِ  بُلا َكَفووووُروا الُرْعَه،فَاْضوووورِ   ِب الَّووووِذينَ  قُولُوووول اْلَمالِئَكووووِ :َأيِنِ َمَعُكووووْم فَوثَوبِِتُوووولا الَّووووِذيَن آَمُنلا،َسووووأُْلِقك يف 

ُهْم ُكلَّ بَنان    « ..َواْضرِبُلا ِمنوْ
وهووم مشووغلللن  موور امليمنني،يسووبحلن رّبم،ويسووتغفرون للووذين آمنوولا موون ذنلّبم،ويوودعلن رّبووم هلووم قعووواء 

ِوو»انووه املشووف  املشووغلل بشووأن موون ُيووه: ْم َويُوْيِمنُوولَن الَّووِذيَن َُيِْملُوولَن اْلَعووْرَش َوَمووْن َحْللَووُه ُيَسووبُِِحلَن ِ َْمووِد َرّبِِ
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بَوعُوولا َسووِبيَلَك،َوِقِهْم بِِه،َوَيْسووتَوْغِفُروَن لِلَّووِذيَن آَمُنلا،َربَّنووا َوِسووْعحَل ُكوولَّ َكووْكء  َرمْحَوو   َوِعْلما ،فَوواْغِفْر لِلَّووِذيَن  بُوولا َواتوَّ 
هِتِْم،ِإنَّووَك َعووذاَب ا؟َِْحيِم.َربَّنووا َوأَْقِخْلُهووْم َجنَّوواِت َعووْدن  الَّوويِت َوَعووْدهَتُْم،َوَمْن  َصووَلَ  ِمووْن آابئِِهووْم َوأَْزواِجِهووْم َوُذِرايَّ

 « ..ُز اْلَعِظيمُ أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكيُم.َوِقِهُم السَّيِِ اِت،َوَمْن َتِ  السَّيِِ اِت يَوْلَمِ ذ  فَوَقْد َرمِحَْتُه،َوذِلَك ُهَل اْلَفلْ 
سولملن علويهم هلخورة وياسوتقبللوم ابلبشورى يف وهم كذلك يبشورون املويمنني اب؟نو  عنود قوبخ أرواحهم،وي

وووووُتْم تَوْعَملُووووولنَ ُخلُووووولا اْ؟َنَّوووووَ  ِ وووووا كُ ُكْم اقْ َسوووووالم  َعلَووووويْ الَّوووووِذيَن تَوتَوَلفَّووووواُهُم اْلَمالِئَكوووووُ  نَيِِِبنَي،يَوُقلُللَن:»يف ا؟نووووو : « نوْ
هتِِ وَ  اِجِهومْ َجنَّاُت َعْدن  يَْدُخُللَوا َوَمْن َصَلَ  ِمْن آابئِِهوْم َوأَْزو ..».. ُللَن َعلَوْيِهْم ِموْن ُكولِِ ْم،َواْلَمالِئَكوُ  يَوْدخُ ُذِرايَّ

ارِ  ،َسالم  َعَلْيُكْم ِ ا َصَثْمُتْ،فَِنْعَم ُعْقَب الدَّ  « ..ابب 
    معووووووار  احلوووووويفويقوووووواتللوم  -كمووووووا سووووووب    -وهووووووم يسووووووتقبللن الكووووووافرين يف جهوووووونم ابلتأنيووووووه واللعيوووووود 

راِت لَن يف َغَموووولظَّووواِلمُ َولَووووْل تَووورى ِإِذ ا»عوووذيه وشنيوووه ومهانووو :كذلك.وكوووذلك هوووم يسوووتللن أرواحهووووم يف ت
ووتُ َعووَزْوَن اْليَوْلَم ُعْوواْلَمووْلِت َواْلَمالِئَكووُ  ابِسووطُلا أَيْووِديِهْم:َأْخرُِجلا أَنْوُفَسووُكُم، ْم تَوُقللُوولَن َعلَووى اّللَِّ ذاَب اهْلُوولِن ِ ووا ُكنوْ

ُتْم َعْن آايتِِه َتْستَ  ُهُم الْ ذا تَوَلفوَّ َفَكْيَ  إِ « ..»ْكِثُونَ َغْْيَ احلَْ ِِ وَُكنوْ  « ..لَهُهْم َوأَْقابَرُهْم َمالِئَكُ  َيْضرِبُلَن ُوجُ توْ
ة وعرضووها لل احليووانووولقوود كووان هلووم كووأن مووع البشوور منووذ نشووأة أبوويهم آقم،كمووا أن هووذ  الصوول  امتوودت يف 

مووع   وكووأن املالئكوولسابق .ارآنيوو  حووَّت جمووال احليوواة الباقيوو  علووى النحوول الووذي أكووران إليووه يف املقتطفووات الق
ِ  ِإيِنِ جاِعول  يف لِْلَمالِئَكو َربُوكَ  َوِإْذ قوالَ »النشأة ا نساني  يرق يف ملاضع كوَّت،كالذي جواء يف سولرة البقورة:

َقدُِِس لَوَكف قواَل:ِإيِنِ َ  َونوُ ُن ُنَسبُِِ  ِ َْمدِ ماَء،َوحنَْ ُك الدِِ اأْلَْرِم َخِليَف  .قاُللا:َأَعَْعُل ِفيها َمْن يُوْفِسُد ِفيها َوَيْسفِ 
ووُتْم الِئَكووِ ،َفقاَل:أَنِْبُ لين َعلَوى اْلمَ  َرَضووُهمْ أَْعلَوُم مووا   تَوْعَلُمولَن.َوَعلََّم آَقَم اأْلَْ وواَء ُكلَّهوا مُثَّ عَ    َِْ واِء هووُي ِء ِإْن ُكنوْ

ُهْم حلَِْكيُم.قووووووواَل:اي آَقُم أَ ااْلَعلِووووووويُم  أَنْوووووووحلَ  كَ صاِقِقنَي.قاُللا:ُسوووووووْبحاَنَك   ِعْلوووووووَم لَنوووووووا ِإ َّ موووووووا َعلَّْمَتنوووووووا ِإنَّووووووو نْبِووووووو وْ
وا أَنْوبَوَأُهْم  َِْ ووائِِهْم قواَل:أََ ْ أَقُوْل  ْرِم،َوأَْعلَوُم مووا تُوْبوُدوَن َومووا   َغْيووَه السَّوماواِت َواأْلَ يِنِ أَْعلَومُ ُكووْم:إِ لَ  َِْ ائِِهْم،فَوَلمَّ

وُتْم َتْكُتُمولَن َوِإْذ قُوْلنوا لِْلَمال ..« اَن ِموَن اْلكوواِفرِيَن يَك َأىب َواْسوَتْكَثَ وَكو َّ ِإبْلِوإِ َجُدوا ِئَكِ :اْسوُجُدوا هِلَقَم َفَسووُكنوْ
.. 

را  ،وفسوح  يف إق التصلرفهذا اجملال الفسي  الذي تتصل فيه حياة البشر ّبذا املا األعلى،هل فسح  يف
 سوووالمك اا التصووولر والفكريووو ،يتيحهحقوووائ  هوووذا اللجلق،وفسوووح  يف الشعلر،وفسوووح  يف احلركووو  النفسوووي  

  الشهلق.ه من عا للمسلم والقرآن يعرم عليه هذا اجملال الفسي ،وعا  الغيه املتصل  ا هل في
هذا اجملال ..وجمال عا  الغيه كله ..إ ا يريودون بوه أقوب  الشور « ا نسان»والذين يريدون أن يغلقلا على 

ك القريووه انوودوق ويريوودون بووذلك أن يزجوولا بووه يف عووا  البهووائم ..يريوودون أن يغلقوولا عاملووه علووى موودى احلوو
وقوووود كرمووووه اّلِل بقوووولة التصوووولر الوووويت ميلووووك ّبووووا أن يوووودر  مووووا   تدركووووه البهووووائم وأن يعوووويا يف  بلحوووو  موووون 
املعرف ،و بلح  مون الشوعلر  وأن ينطلو  بعقلوه وقلبوه إىل مثول هوذا العوا  وأن يتطهور وهول يور  بكيانوه كلوه 

كووانلا   -علووى كوول مووا يف هووذ  ا؟اهليوو  موون خطووأ يف التصوولر  -النوولر  والعوورب يف جوواهليتهم  يف مثوول هووذا
)موون هووذا ا؟انووه( أرقووى موون أهوول ا؟اهليوو  )العلميوو  ( احلديثوو  الووذين يسووخرون موون الغيووه كلووه  ويعوودون 
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 الكفووو  يف« العلميووو »يف كفووو ،و« الغيبيووو »ا ميوووان  ثووول هوووذ  العووولا  الغيبيووو  سوووذاج  غوووْي علميووو   ويضوووعلن 
هوذ  الودعلى الويت « َوِعْنوَدُ  َمفواِتُ  اْلَغْيوِه   يَوْعَلُمهوا ِإ َّ ُهولَ »األخرى  وسنناقا عند ملاجه  قلله تعواىل:

   سند هلا من العلم،كما أنه   سند هلا من الدين.أما هنا فنكتفك بكلم  رتصرة عن كأن املالئك .
سووووومى ا االوووو  املعلمهوووووم ذاتووووه،ُيتم علوووويهم نفووووك هووووذ،موووون «العلميوووو »ونسووووأل:ماذا عنوووود أقعيوووواء العقليوووو  

 م ذلكفابملالئك ،وإبعاق  عن قائرة التصلر والتصدي ف ماذا لديهم من علم يلجه عليه
جوووووورام رم يف أإن علمهووووووم   ميلووووووك أن ينفووووووك وجوووووولق حيوووووواة موووووون نوووووولع آخوووووور غووووووْي احليوووووواة املعروفوووووو  يف األ

ن بنفووك ذا ازموول  األرم ولروفهووا ..فلموواأخرى،حتلوو  تركيووه جلهووا وختتلوو  نبيعتهووا ولروفهووا عوون جوول 
   ميلكلن قليال واحدا على نفك وجلقهاف هذ  العلا ،وهم

 هلا ..لذي يتخذونه إا« علمهم»إننا   حناكمهم إىل عقيدتنا،و  إىل قلل اّلِل سبحانه  إ ا حناكمهم إىل 
لوويت تقوولقهم إىل هووذا ا نكووار ك اهوو -ن غووْي أي قليوول موون هووذا العلووم موو -فووال ْنوود إ  أن املكووابرة وحوودها 

لوذي ينكرونوه ن الغيوه اأجملرق أن هوذ  العولا  غيوهف لقود نورى حوني ننواقا هوذ  القضوي  أ«  غْي العلمك»
لمسووه األيوودي اقة الووذي تاليوولم بلجلقهووا حووَّت يف عووا  الشووه« العلووم»هوول احلقيقوو  اللحيوودة الوويت اووزم هووذا 

 وترا  العيلن.
 من هالك السابقين  لالعابارار دعو  الك  11 - 10الدرس الثالث:

 سالفهم،والسوْيمصوارع أ وتنتهك هذ  امللج  بعرم موا وقوع للمسوتهزئني ابلرسول.وقعلة املكوذبني إىل تودبر
ُرُسوووول  ِمووووْن ْسووووتُوْهزَِئ بِ اَلَقووووِد وَ »:يف األرم لر يوووو  هووووذ  املصووووارع النانقوووو  بسوووون  اّلِل يف املسووووتهزئني املكووووذبني

ُهْم مووا كووانُلا بِووِه َيْستَوْهزِ قَوْبِلَك،َفحوواَ  اِبلَّووِذيَن  َكْيووَ  كوواَن عاِقبَووُ    اأْلَْرِم،مُثَّ اْنظُووُروا :ِسووْيُوا يف ُ َن.ُقلْ َسووِخُروا ِموونوْ
 « ..اْلُمَكذِِِبنيَ 

جهالوو  ومووا يف و اضووهم عنوواقا وتعنتووا وبعوود بيووان مووا يف اق احوواهتم موون عنووحل بعوود ذكوور إعر  -إن هووذ  اللفتوو  
 رضني لاهرين:ل مك إىل غ -رمح  من اّلِل وحلم  عدم ا ستجاب  هلذ  املق حات من

 -التسري  عنه، ا يلقا  من عنواق املعرضوني،وعنحل املكوذبني وتطموني قلبوه و  - -األول:تسلي  رسلل اّلِل 
- عووووورام اىل سووووون  اّلِل سوووووبحانه يف أخوووووذ املكوووووذبني املسوووووتهزئني ابلرسووووول وشسووووويته كوووووذلك  ن هوووووذا إ 

زءون جوزاءهم قوك املسوتهلالودعلة إىل احل .فقود لقوك مثلوه الرسول قبلوه وقود والتكوذيه لويك بودعا يف  ريو  
 ملطا  ..ا واي  احل  وحا  ّبم ما كانلا يستهزئلن به من العذاب،ومن غلب  احل  على البانل يف

م زئني:وتذكْيه املسووتهوالثوواين:ملك قلوولب املكووذبني املسووتهزئني موون العوورب  صووارع أسووالفهم موون املكووذبني
 -موون قووبلهم  - أخووذ اّللِ  صووارع الوويت تنتظوورهم إن هووم ؟وولا يف ا سووتهزاء والسووخري  والتكذيه.وقوودّبووذ  امل

  لوع هوذ  امللجوم يف مطهلوقروان كانحل أكد مونهم قولة واكينوا يف األرم وأكثور مونهم يوراء ورخاء،كموا قوال 
 اليت ترج القللب رجا ّبذ  اللفتات اللاقعي  املخيف .
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« نيَ كوواَن عاِقبَوُ  اْلُمَكووذِِبِ   ُروا َكْيو َ  اْنظُووُقْل:ِسوْيُوا يف اأْلَْرِم،مُثَّ »التلجيوه القوورآين: و وا يسووتدعك ا نتبوا  ذلووك
.. 

سووجل  ّ،واللقائع م األحووداوالسوْي يف األرم لالسووتطالع والتوودبر وا عتبووار  وملعرفو  سوونن اّلِل مرتسووم  يف
 .ضها وقلمها .ر يف أر حلل هذ  اهلت يف اهلتر الشاخص ،ويف التاري  املروي يف األحاقية املتداول 

لعورب تصولر دة علوى االسْي علوى هوذا النحل،ملثول هوذا اهلود ،و ثل هوذا الولعك ..أمولر كلهوا كانوحل جديو
عك سووتلي موون الوول  هووذا املموودى النقلوو  الوويت كووان املوونهج ا سووالمك الوورابين يوونقلهم إليهووا موون جوواهليتهم إىل

لوووو  لعيا،ومووووا يتعتجووووارة وان يف األرم،ويتنقلوووولن يف أرجائهووووا للوالفكوووور والنظوووور واملعرف .لقوووود كووووانلا يسووووْيو 
 ابلعيا من صيد ورعك ..

د ذخووذهم بووه هج ا؟ديووأمووا أن يسووْيوا وفوو  موونهج معووريف تربوولي ..فهووذا كووان جديوودا عليهم.وكووان هووذا املوون
 ي .النها ليها يفإ بلغلا وهل ذخذ  يديهم من سف  ا؟اهلي ،يف الطري  الصاعد،إىل القم  السامق  اليت

 ولقد كان تفسْي التاري  ا نساين وف  قلاعد منهجي  كهذ  اليت كان القرآن يلجه إليها العورب ووفو  سونن
ويسوووتطيع النووواس مالحظتهوووا وبنووواء تصووولراهتم  -إبذن اّلِل  -مطووورقة تتحقووو  آترهوووا كلموووا هققوووحل أسوووباّبا 

ملووونهج برمتوووه يف تفسوووْي التووواري  كوووي ا للمقووودمات والنتوووائج عليهوووا ومعرفووو  مراحلهوووا وأنلارهوووا ..كوووان هوووذا ا
جديووودا علوووى العقووول البشوووري كلوووه يف ذلوووك الزموووان.إذ كوووان قصوووارى موووا يوووروى مووون التووواري  وموووا يووودون مووون 
األخبووووار،جمرق مشوووواهدات أو رواايت عوووون األحووووداّ والعوووواقات والنوووواس   يوووورب  بينهووووا موووونهج هليلووووك أو 

ني املقووودمات والنتوووائج،وبني املراحووول واألنووولار تكوووليب ُيووودق الووو اب  بوووني األحوووداّ،كما ُيووودق الووو اب  بووو
..فجوواء املوونهج القوورآين ينقوول البشووري  إىل هووذا األفوو  ويشوورع هلووم موونهج النظوور يف أحووداّ التوواري  ا نسوواين 

..هوول الووذي ميلووك وحوود  إعطوواء « املوونهج»..وهووذا املوونهج لوويك مرحلوو  يف نرائوو  الفكوور واملعرفوو .إ ا هوول 
 .821نساينالتفسْي الصحي  للتاري  ا 

لوى عن مون الزموان ل ربوع قور والذين ذخذهم الدها والعجه للنقل  اهلائل  اليت انتقول إليهوا العورب يف خوال
اقي ،سووْيتفع ع ا قتصعهوود الرسووال  انمديوو ،وهك فوو ة   تكفووك إنالقووا حلوودّو تطوولر فجووائك يف األوضووا 

ر بحثولا عون السواقي  ليامول ا قتصوعنهم الدها ويزول العجه،لل أوم حلللا انتباههم من البحوة يف العل 
ن عنود اّلِل العلويم اابوْي ..ففوك هوذا املوونهج مو - -يف هوذا املونهج الورابين ا؟ديد،الوذي جواءهم بوه حممود 

اقيو  ذي أقامتوه امللزائو  الوتكمن املعجزة،ويف هذا املنهج يكمن السر الذي يبحثلن عنه نليال عند ا لوه ا
 حديثا ..إله ا قتصاق ..

                                                 
السويد رمحوه ) «.قار الشورو »القسوم الثواين « خصائا التصلر ا سوالمك ومقلماتوه»يف كتاب:« تفسْي ا سالمك للتاري ال»يراجع  - 821
 هللا (
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ظوام ون عتقاقيو   التصولرات ين هل التحلل ا قتصاقي املفاجئ يف ا؟زيرة العربي  الذي ينشئ مون اوإ  فأ
ربووع قوورن موون  ي نشووأ يفاحلكم،ومنوواهج الفكوور،وقيم األخال ،وآموواق املعرف ،وأوضوواع اجملتمع،كوول هووذا الووذ

 «.َكذِِِبنيَ اِقَبُ  اْلمُ عكاَن َ   ُقْل ِسْيُوا يف اأْلَْرِم مُثَّ اْنظُُروا َكيْ :»الزمانف  إن هذ  اللفت  
ْن قَووْبِلِهْم ِموْن قَووْرن  ْهَلْكنوا ِموأَ ا َكوْم أََ ْ يوَوَروْ »إىل جانه اللفت  اليت جاءت يف صدر هذ  امللج  من قلله تعواىل:

وووووووو نَّوووووووواُهْم يف اأْلَْرِم مووووووووا َ ْ ُ َكِِووووووووْن َلُكْم،َوأَْرَسووووووووْلَنا السَّ اَر َعْوووووووورِي ِمووووووووْن َنا اأْلَْووووووووورارا ،َوَجَعلْ لَووووووووْيِهْم ِموووووووودْ ماَء عَ َمكَّ
 « ..َخرِينَ ْران  آقوَ َهِْتِهْم،فََأْهَلْكناُهْم ِبُذنُلِّبِْم،َوأَْنَشْأان ِمْن بَوْعِدِهْم 

علووى الفكوور  دة كاملوو جوإىل جانوه أمثاهلووا يف هووذ  السولرة ويف القوورآن كلووه لتيلوو  جانبوا موون موونهج جديوود 
 البشري.وهل منهج اب .ومنهج كذلك فريد ..
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 [19إل   12(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الثالثة

 حقيقة ا لوهية من خالل الملكية وال اعلية

 
ِم اْلِقياَمووِ    َريْووَه َيْجَمَعوونَُّكْم ِإىل يوَوولْ لرَّمْحَووَ  لَ ْفِسووِه اقُووْل ِلَمووْن مووا يف السَّووماواِت َواأْلَْرِم قُووْل ّللَِِّ َكتَووَه َعلووى نوَ }

وووِميُع اْلعَ موووا َسوووَكَن يف اللَّْيوووِل َوالنَّهووواِر َوُهوووَل ال ( َولَوووهُ 12الَّوووِذيَن َخِسوووُروا أَنْوُفَسوووُهْم فَوُهوووْم   يُوْيِمنُووولَن )ِفيوووِه  لِووويُم سَّ
وُذ َولِي وا فواِنِر السَّوماواِت َواأْلَ 13) ُت أَْن َأُكوولَن أَوََّل أُِمورْ   َو  يُْطَعوُم قُوْل ِإيِنِ ُهوَل يُْطعِومُ ْرِم وَ ( قُوْل أََغوْْيَ اّللَِّ َأختَِّ

ْن ( َموو15ِظوويم  )ُ  ِإْن َعَصووْيحُل َريبِِ َعووذاَب يوَووْلم  عَ ( قُووْل ِإيِنِ َأخووا14َمووْن َأْسووَلَم َو  َتُكوولَننَّ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي )
ُ بِ وَ  (16) ُيْصَرْ  َعْنُه يَوْلَمِ ذ  فَوَقْد َرمِحَُه َوذِلَك اْلَفْلُز اْلُمِبنيُ  ِإْن وَ ُضرِ  َفال كاِكوَ  لَوُه ِإ َّ ُهوَل ِإْن مَيَْسْسَك اّللَّ

قُوْل َأُي  (18بِوُْي )ُر فَووْلَ  ِعبواِقِ  َوُهوَل احلَِْكويُم ااَْ ( َوُهوَل اْلقواهِ 17مَيَْسْسَك خِبَْْي  فَوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  قَوِدير  )
ووووَنُكْم َوأُ  ُ َكووووِهيد  بَوْيووووِب َوبَويوْ ِه َوَمووووْن بَولَووووَ  أَِإنَُّكووووْم ْلُقووووْرآُن أِلُنْووووِذرَُكْم بِووووَ َّ هووووَذا اوِحووووَك إِ َكووووْكء  َأْكووووَثُ َكووووهاَقة  قُووووِل اّللَّ
ا هُ لََتْشَهُدوَن أَنَّ َمَع اّللَِّ آهِلَ   أُْخرى ُقْل   َأْكَهُد ُقْل إِ   { (19ا ُتْشرُِكلَن )ِحد  َوِإنَِّب بَرِيء  ِ َّ َل إِله  وا َّ
 ذيه وا عورامعون التكو رهيوه،عكء يف أعقواب احلوديةهذ  امللج  ا؟ديودة ذات املود العوا  وا يقواع ال

لب ألنظوار والقلواع تلجيوه والسخري  وا ستهزاء وما ختم به هذا احلدية وما ختلله من التهديد املخيو  مو
ن بق  للحوودية عوووتووا  السووواإىل ا عتبووار   صووارع املكوووذبني املسووتهزئني ..كمووا أووووا عووكء بعووود ملجوو  ا فت

لك لعميو .وهك كوذا نسواين يقو  األللهيو  يف اجملوال الكولين العوريخ ويف اجملوال ااملكذبني واليت عرضوحل حق
حلودية ا..فيقوع  تعرم حقيق  األللهيو  يف جموا ت أخرى،إبيقاعوات جديودة وموع موييرات كوذلك جديودة

بشووواع   ولقووود غايووو  ال عووون التكوووذيه بوووني ملجووو  ا فتتوووا  وهوووذ  امللجووو  ويبووودو أمووور  يف غايووو  النكوووارة ويف
نلر،وخلووو  لموووات والمللجووو  األوىل حقيقووو  األللهيووو   ثلووو  يف خلووو  السوووماوات واألرم،وجعووول الظعرضوووحل ا

يوووووو  اّلِل لل أللهمشووووووا نسوووووان موووووون نني،وقضوووووواء األجوووووول األول لعمر ،وتسوووووومي  األجوووووول الثوووووواين لبعثووووووه.مقررة 
 ل ووك  ..كوول أو  للسووماوات ولارم،وإحانوو  علمووه بسوور النوواس وجهوورهم ومووا يكسووبلنه يف السوور وا؟هوور
يف احليووووواة  احلقوووووائ  جملووووورق التقريووووور الالهوووووليت أو الفلسوووووفك النظوووووري السووووولل.ولكن لتقريووووور مقتضووووويات هوووووذ 

هووووا يووو .ومن إقرار اللحدان ا نسووواني .من إسوووالمها  ملتهوووا ّلِل وحووود ،  تعووودل بووووه أحووودا،و  اووو ي يف هوووذ 
  هلوذ  توائج الطبيعيورتيوه النبشملل األللهي  لش لن الكلن ولش لن احلياة ا نساني  يف السور وا؟هور.ومن ت
لشويون حلاكميو  يف اام هلوذ  احلقائ  يف ا ستسالم حلاكمي  اّلِل وحد  يف كيون احلياة األرضي  كا ستسوال

 ،ويف لووك والفاعليوولوو  يف املالكلنيوو  ..فأمووا هووذ  امللجوو  ا؟ديوودة فتسووتهد  كووذلك إبووراز حقيقوو  األللهي ، ث
سوووفك هوووليت أو الفلريووور الاليف النفوووع والضووور ..كووول ذلوووك   جملووورق التقالووورز  والكفالووو  ويف القووودرة والقهووور و 

ا ستسوووالم  ه وتلحيووودالنظوووري السووولل ..ولكووون لتقريووور مقتضووويات هوووذ  احلقوووائ  مووون تلحيووود الل يووو  والتلجووو
 والعبلقي  ..
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غوْي  ن يسوتنكر أن يتخوذأ - -واعتبار  الل ي  والتلجه مظهر ا ستسوالم والعبلقيو .فإذا أمور رسولل اّلِل 
 غووْي اّلِل ا علووى أن توول ائم تنيوواّلِل وليووا بووني أن هووذا ا سووتنكار قووائم أو  علووى أن اّلِل يطعووم و  يطعووم وقوو

 نقخ ملا أمر به من ا سالم وعدم الشر  أيضا ..
 لب.لخل القلويصاحه عرم حقيق  األللهي ،يف هذ  الصلرة وهلذا الغرم،مجل  مييرات قلي  خت

اب الرعيووه عورم العوذكيو  لكول كووكء.وحقيق  أن اّلِل هول الوذي يطعوم و  يطعم.و تبودأ بعورم حقيقو  املل
 سوووتعالء .وعووورم االوووذي يعووود جمووورق صووورفه رمحووو  مووون اّلِل وفووولزا عظيموووا.وعرم القووودرة علوووى الضووور وااْي

 والقهر.
 قل.قل.قل:اهلائل: وعرم احلكم  وااثة ..مث ا يقاع الرهيه املزلزل،املتمثل يف األمر العللي

ى ع ا كووووهاق علوووول ..إيقووووا ذا مت هووووذا العوووورم بكووول مييراتووووه العميقوووو ،جاء ااتوووام اب يقوووواع العووووا  اجمللجوووفوووإ
ء  ْل:َأُي َكووكْ قُوو»اصوول :فالتلحيوود،وإنكار الشر ،واملفاصوول  احلا وو  مصووحلاب كووذلك ابألموور العلوولي يف كوول 

وو« ..»قُووْل:  َأْكووَهدُ « ..»قُووِل:اّللَُّ « ..»َأْكووَثُ َكووهاَقة ف .. ووا يضووفك علووى ا؟وول كلووه  «لووه  واِحوود  إِ ا ُهووَل ُقْل:ِإ َّ
 رهب  غامرة ويضفك على األمر كله نابع جد مرهلب 

 شمول ملكية هللا للهمان والمكان 12الدرس ا ول:

،َكَتَه َعلى »   اْلِقياَموِ    َريْوَه ْلمِ َيْجَمَعنَُّكْم ِإىل يوَولرَّمْحَوَ ،لَ اْفِسِه نوَ ُقْل:ِلَمْن ما يف السَّماواِت َواأْلَْرِمف ُقْل ّللَِِّ
 «  ُع اْلَعِليمُ النَّهاِر،َوُهَل السَِّميوَ  اللَّْيِل َكَن يف ِفيِه،الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفَسُهْم فَوُهْم   يُوْيِمُنلَن.َوَلُه ما سَ 

هلووووووووذ   - -لل إنووووووووه ملقوووووووو  امللاجهوووووووو  للبيووووووووان والتقريوووووووور،مث املفاصوووووووول  ..وموووووووون مث يبوووووووودأ بتلجيووووووووه الرسوووووووو
ه لووو  فيجعلووولن لووون أن اّلِل هووول ااوووال  مث يعووودللن بوووه مووون   حالوووذين يعرفووول  -لاجهووو  املشوووركني امللاجه .م

لكووووول موووووا يف  -بعووووود االووووو   -لسووووويال عووووون امللكيووووو  مووووولاجهتهم اب -كوووووركاء موووووع اّلِل يف تصوووووري  حيووووواهتم 
.مووع « .مِ اأْلَرْ وَ ماواِت مووا يف السَّوو»السووماوات واألرم،مستقصوويا ّبووذا السوويال حوودوق امللكيوو  يف املكووان:

رهم الكاموووول خوووورى إقووووراأتقريوووور احلقيقوووو  الوووويت   يكلنوووولا هووووم اوووواقللن فيهووووا والوووويت حكووووى القوووورآن يف ملاضووووع 
 « ..ُقْل:ِلَمْن ما يف السَّماواِت َواأْلَْرِمف ُقْل:ّللَِّ »ّبا:

نوه احنطوواط  هووذ  ا؟اهليو  مون ضوالل يف التصوولر ينشوأ ععلوى كول موا يف -ولقود كوان العورب يف جوواهليتهم 
 احلديثوو ،اليت   تعوور  هووذ  احلقيقوو ،واليت« العلميوو » موون ا؟اهليوو  -نووه يف هووذا ا؟ا -أرقووى  -يف احليوواة 

ماوات ا يف السوووووووموووووووتغلووووووو  فطرهتوووووووا وتعطلهوووووووا قون ر يووووووو  هوووووووذ  احلقيقووووووو   كوووووووانلا يعرفووووووولن ويقوووووووررون أن ّلِل 
  فيمووا انه ابحلاكميوو سووبحّللِ واألرم.ولكوونهم مووا كووانلا يرتبوولن علووى هووذ  احلقيقوو  نتائجهووا املنطقيوو  إبفووراق ا

   هتم اب؟اهليووو يحل حيووواميلك،وعوودم التصووور  فيوووه إ  إبذن اّلِل وحوود  وكووورعه ..وّبوووذا اعتووثوا مشوووركني،و 
 سووهمف   ووا ذاهووم  نف فكيوو   وون حرجوولن احلاكميوو  يف أموورهم كلووه موون اختصوواص اّلِل سووبحانه ويزاوللوووا

ظلوم والفسو  لكفر والف  أخرى غْي الشر  ..فهل ايلصفلن و ا ذا تلص  حياهتمف   بد من إعطائهم ص
 كما يقرر اّلِل سبحانه ..
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لنجوود ق إىل اهلي .ق  ونعوول أاي كانووحل قعوولاهم يف ا سووالم وأاي كانووحل الصووف  الوويت تعطيهووا هلووم كووهاقات املوويال
 -ه اوات ومووووووووا يف األرم،أنووووووووملووووووووا يف السووووووووم -سووووووووبحانه  -السوووووووويا  يلحوووووووو  ّبووووووووذا التقريوووووووور مللكيوووووووو  اّلِل 

 « ..َكَتَه َعلى نَوْفِسِه الرَّمْحَ َ »سبحانه:
ه الرمحوو .كتبها إبراقتووه كتووه علووى نفسوو  -نوو  فضووال منووه وم -فهوول سووبحانه املالووك،  ينازعووه منازع،ولكنووه 

لطليقوو  اإ  إراقتووه  - ومشووي ته   يلجبهووا عليووه ملجووه و  يق حهووا عليووه مقوو   و  يقتضوويها منووه مقووتخ
 .لدنيا واهلخرةيف خلقه،وقاعدة معاملته هلم يف ا قاعدة قضائه -  الرمح -وهك  -وإ  ربلبيته الكرمي  

 األصوول،حَّت يف عبوواق  هووكبوا عتقوواق إذن ّبووذ  القاعوودة يوودخل يف مقِلمووات التصوولر ا سووالمك،فرمح  اّلِل 
ق التجور و ،بعود االولص مول أمانتهحل ا بوتالء ابتالئه هلم أحياان ابلضراء.فهل يبتليهم ليعود نائفو  مونهم ّبوذا 

 الصو ،وليعلم ن الطيوه يفمووليميوز اابيوة  ا بوتالء واملعرف  والولعك وا سوتعداق والتهيوي عون نريو  هوذا 
.والرمحو  يف ن بينو  .من يتبع الرسولل  ون ينقلوه علوى عقبيوه وليهلوك مون هلوك عون بينو  وُييوا مون حوِك عو

 هذا كله لاهرة ..
يهوا فتغمر العبواق ظ  إ  و ر واألجيال.فما من حلعلى أن تلمك ملاضع رمح  اّلِل ومظاهرها يستغر  األعما

ولوون  لب واألبصووار فيهووا القلوو ابلضووراء،ألن هووذ  هووك الوويت قوود تزيوو  ا بووتالء الرمحوو  ..إ ووا ذكووران الرمحوو  يف 
ىل كووكء موون إْي إكووارة جمملوو  وإن كنووا سنشوو -حنوواول حنوون أن نتقصووى ملاضووع الرمحوو  ا هليوو  أو مظاهرهووا 

لووى نَوْفِسووِه عَ َكتَووَه »ول أن نقوو  قلوويال أمووام هووذا الوونا القوورآين العجيووه:نحاولكننووا سوو -ذلووك فيمووا يلووك 
 «.مْحَ َ ْفِسِه الرَّ نوَ ْم َعلى َكَتَه َرُبكُ »وقد تكرر وروق  يف السلرة يف ملضع آخر سيأيت:«.الرَّمْحَ َ 

ملالوك ا .تفضول ااوال إن الذي يستلق  النظر يف هذا النا هل ذلك التفضل الذي أكران من قبول إليوه .
رة ..مكتلبو  توه بعبواق  يف هوذ  الصول  ن اعل رمح -سبحانه  -ذي السلطان القاهر فل  عباق  ..تفضله 

ك حقيقوو   ته ..وهووعليووه ..كتبهووا هوول علووى نفسووه وجعلهووا عهوودا منووه لعبوواق  .. حووخ إراقتووه ومطلوو  مشووي
  لصولرة العجيبو هوذ  ايفا هائل    يثبحل الكيان البشوري لتمليهوا وشملهوا وتوذو  وقعهوا حوني يقو  لتودبره

.. 
سوبحانه  -ه  وا كتبو كذلك يستلق  النظر مرة أخرى ذلك التفضل اهلخر الذي يتجلوى يف إخبوار  لعبواق 

لتفضوول الووى نفسووه موون رمحتووه.فإن العنايوو  إببالغهووم هووذ  احلقيقوو  هووك تفضوول آخوور،  يقوول عوون ذلووك ع -
أن يبلغوولا و ا األعلووىف  يف املووا جوورت بووه إراقة اّللِ األول  فموون هووم العبوواق حووَّت تبلوو  العنايوو  ّبووم أن يبلغوولا موو

ف  اّلِل الكورمي خ مون خلو بكلمات منه سبحانه ُيملها إليهم رسللهف من همف إ  أنه الفضل العميم،الفوائ
رو     أنووك ويف إن توودبر هووذ  احلقيقوو  علووى هووذا النحوول ليوودع القلووه يف عجووه ويف قهووا كمووا يدعووه يف

 عر لويك ملكول ه من مشوابه وحلاكيه  ومثل هذ  احلقائ ،وما تثْي  يف القلتبل  الكلمات أن تصلر جلان
ذ  هوووريفوووه  واثووول ه،  لتعإىل التعبوووْي البشوووري ليبلووو  كوووي ا يف تصووولير  وإن كوووان القلوووه البشوووري مهيوووا لتذوقووو
 باق ّبا ..الق  العاحلقيق  يف التصلر ا سالمك يكِلن جانبا أساسيا من تصلر حقيق  األللهي ،وع
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التصوولر  للوولن علووىتصووِلر مجيوول مطموو ن وقوق لطي .يعجووه ا نسووان معووه ملناكيوود االوو  الووذين يتق وهوول
لل التصووولرات قوووتعلوووى حنووول موووا  -ا سوووالمك يف هوووذا ا؟انه،ألنوووه   يقووولل ببنووولة أحووود مووون عبووواق اّلِل ّلِل  

حل ،يبل  يف اللقوووسووالمك إذ يرتفووع علوووى هووذ  التصوولرات الصووبياني  الطفلليوو فالتصوولر ا  -الكنسووي  انرفوو  
بشوووووري عووووون تعبوووووْي الذاتوووووه مووووون تصووووولير العالقووووو  الرحيمووووو  بوووووني اّلِل وعبووووواق  هوووووذا املسوووووتلي الوووووذي يعجوووووز ال

 وصفه.والذي ي ع القله  الوة مذاقه،كما يروعه  الل إيقاعه ..
 تتجلووى يف كوول اهتم.وهكورمحوو  اّلِل تفوويخ علووى عبوواق  مجيعووا وتسووعهم مجيعووا وّبووا يقوولم وجلقهم،وتقوولم حيوو

  ن نتابعهوا يفأال  لوك ظ  من حلظات اللجلق أو حلظات احلياة للكائنات.فأما يف حيواة البشور خاصو  فوحل
 كل ملاضعها ومظاهرها ولكننا نذكر منها نات يف جماليها الكبْية:

اللجوووولق  ائهم هووووذاإوووووا تتجلووووى ابتووووداء يف وجوووولق البشوووور ذاتووووه.يف نشووووأهتم موووون حيووووة   يعلموووولن.ويف إعطوووو
 ني. بكل ما فيه من خصائا يتفضل ّبا ا نسان على كثْي من العاملا نساين الكرمي

  يف مضوملنه هول الورز  وتتجلى يف تسخْي موا قودر اّلِل أن يسوخر  لإلنسوان،من قولى الكولن وناقاته.وهوذا
 ه.اللاسع الشامل.الذي يتقله ا نسان يف  بلح  منه يف كل حلظ  من حلظات حيات

ه هوووذ  ني اسوووتعداقاتلتلافووو  بووو،إبعطائه ابتوووداء ا سوووتعداق للمعرفووو  وتقووودير اوتتجلوووى يف تعلووويم اّلِل لإلنسوووان
   لوذي علمهوم إاي،وهول اوإُياءات الكلن ومعطياته ..هذا العلوم الوذي يتطواول بوه بعوخ املناكيود علوى اّللِ 

 من رز  اّلِل  عنا  اللاسع الشامل كذلك. وهل
سووك هلوودى،كلما نابرسوول إليووه األرم، وولا ة إرسووال الوتتجلووى يف رعايوو  اّلِل هلووذا االوو  بعوود اسووتخالفه يف 

 هني. وهل على اّللِ وضل وأخذ  ابحللم كلما   يف الضالل و  يسمع صلت النذير،و  يص  للتحذير.
 ولكن رمح  اّلِل وحدها هك اليت اهله،وحلم اّلِل وحد  هل الذي يسعه.

سولء  هالو  مث  ب،وبكتابو  الرمحو  علوى نفسوه ن سوي اته إذا عمول العو -بحانه س -وتتجلى يف عاوز اّلِل 
  ثل  يف املغفرة ملن أذنه مث أانب.

 شاء.عد ذلك ملن يضاعف  بوتتجلى يف جمازاته عن السي    ثلها،وجمازاته على احلسن  بعشر أمثاهلا.وامل
 برمحته. مد  اّللِ يتغ ه إ  أنوحمل السي   ابحلسن  ..وكله من فضل اّلِل.فال يبل  أحد أن يدخل ا؟ن  بعمل

 .822 كما قال عن نفسه،يف معرف  كامل  بعجز البشر وفضل اّلِل.  - -حَّت رسلل اّلِل 
وا قصار منا عن متابع  رمح  اّلِل يف مظاهرهوا،وإعالن القصولر والعوِك عنهوا،هل أجودر وأوىل.وإ  فموا حنون 

لقلوه العبود املويمن فيتصول بوه ويعرفوه  ببالغني من ذلك كي ا  وإن حلظ  واحدة يفت  اّلِل فيها أبلاب رمحتوه

                                                 
ا ِمْنُكْم َعَمُلُه » أَنَُّه قَاَل  --َعْن َأىِب ُهَريْوَرَة َعْن َرُسلِل اّللَِّ  - 822 َ  اَي َرسُ «.َلْن يُوْنِجَى َأَحد  َى ِإ َّ أَْن » لَل اّللَِّ قَواَل قَاَل َرُجل  َو َ ِإايَّ َو َ ِإايَّ

ُ ِمْنُه ِبَرمْحَ   َوَلِكْن َسدُِِقوا   ( 7289[)121/ 18املكنز ] -صحي  مسلم«.يَوتَوَغمََّدىِنَ اّللَّ
وَدين يوَ ِإ َّ أَْن َو َ أاََن،:لَل هللِا ف قَواَل :َو َ أَنْوحَل اَي َرُسوِبَعَملِوِه قَواُللا   َ َيْدُخُل َأَحد  ِمْنُكُم اْ؟َنَّو َ  وَعْن َأيب ُهَريْوَرَة،قَاَل :قَاَل َرُسلُل هللِا  ُ ِمْنوُه تَوَغمَّ  اّللَّ

،َوَوَضَع َيَدُ  َعَلى رَْأِسِه.مسند أمحد )عا  الكته( ]  صحي  7473( 7479[)80/ 3ِبَرمْحَ   َوَفْضل 
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وذمن يف كنفه ويس و  يف لله ..إن حلظ  واحدة مون هوذ  اللحظوات لتعجوز  -سبحانه  -ويطم ن إليه 
 الطاق  البشري  عن اليها واستجالئها،فضال على وصفها والتعبْي عنها.

 ما : للب كي اهلذ  الرمح   ا يقِرّبا للق - -فلننظر كي  مثل رسلل اّلِل 
ُ اْاَْلوووَ  »  - -قَووواَل قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  -رضوووى هللا عنوووه  -أخووورج الشووويخان َعوووْن َأىِب ُهَريْوووورََة  وووا َقَضوووى اّللَّ َلمَّ

 .  823«َكَتَه ِ  ِكَتابِِه،فَوْهَل ِعْنَدُ  فَوْلَ  اْلَعْرِش ِإنَّ َرمْحََِّت َغَلَبحْل َغَضِب 
ُ اْاَْلووَ  َكتَووَه ِ  ِكَتابِووِه فَوُهووَل ِعْنووَدُ  فَوووْلَ  » قَوواَل  --النَّووِبَّ وعنوود مسوولم وَعووْن َأىِب ُهَريْووورََة أَنَّ  ووا َخلَووَ  اّللَّ َلمَّ
 .824«اْلَعْرِش ِإنَّ َرمْحََِّت تَوْغِلُه َغَضِب 

ْعوحُل رَ  يَوُقولُل  - -ُسولَل اّللَِّ وأخرج الشويخان َعوِن الُزْهورِىِِ َأْخوَثاََن َسوِعيُد بْوُن اْلُمَسويَِّه أَنَّ أاََب ُهَريْوورََة قَواَل  َِ
ُ الرَّمْحََ  ِمائََ  ُجْزء ،فََأْمَسوَك ِعْنوَدُ  ِتْسوَع   َوِتْسوِعنَي ُجْزء ا،َوأَنْووَزَل ِ  اأَلْرِم ُجوْزء ا وَ »  ا،َفِمْن َذلِوَك َجَعَل اّللَّ اِحود 

 ..825« .ا َخْشَيَ  أَْن ُتِصيَبُه اْ؟ُْزِء َيَ َاَحُم اْاَْلُ ،َحَّتَّ تَوْرَفَع اْلَفَرُس َحاِفَرَها َعْن َوَلِدهَ 
ُ ِمائََ  َرمْحَ   فَوَلَضَع َواِحوَدة  بَونْيَ خَ » اَل قَ  --وأخرج مسلم َعْن َأىِب ُهَريْورََة أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ  ْلِقوِه َوَخبَوأَ َخَلَ  اّللَّ

 «.ِعْنَدُ  ِمائَ   ِإ َّ َواِحَدة  
َهوا َرمْحَو   وَ » قَاَل  --وَعْن َأىِب ُهَريْورََة َعِن النَِّبِِ  اْلبَوَهوائِِم نْيَ اْ؟ِونِِ َواِ نْوِك وَ اِحوَدة  بَوِإنَّ ّللَِِّ ِمائََ  َرمْحَ   أَنْوَزَل ِمنوْ

وَر اّللَُّ َلْحُا َعلَوِطوُ  الْوَواهْلََلامِِ فَِبَها يَوتَوَعانَُفلَن َوِّبَا َيَ َامَحُولَن َوِّبَوا تَوعْ   َرمْحَو   يوَوْرَحُم  ِتْسوع ا َوِتْسوِعنيَ ى َولَوِدَها َوَأخَّ
 «.ِّبَا ِعَباَقُ  يَوْلَم اْلِقَياَمِ  

وونَوُهْم »  --وَعوْن َسووْلَماَن اْلَفارِِسوىِِ قَوواَل قَوواَل َرُسولُل اّللَِّ  َهوا َرمْحَوو   ِّبَووا يَوَ َاَحُم اْاَْلووُ  بَويوْ ِإنَّ ّللَِِّ ِمائَووَ  َرمْحَوو   َفِمنوْ
 ...826« َوِتْسَع   َوِتْسُعلَن لِيَوْلِم اْلِقَياَم ِ 

َ َخلَوَ  يوَوْلَم َخلَوَ  السَّوَماَواِت َواأَلْرَم ِمائَوَ  َرمْحَو   ِنبَواَ  َموا بَونْيَ :قَاَل َرُسلُل هللِا :قَاَل ،وَعْن َسْلَماَن  ِإنَّ اّللَّ
َها َرمْحَ   فَِبَها تَوْعِطُ  اْلَلاِلَدُة َعَلى َوَلدِ ،السََّماَواِت َواأَلْرِم  َواْلَلْحُا بَوْعُضوَها بَوْعض وا ،َها َفَجَعَل يف اأَلْرِم ِمنوْ

 827فَِإَذا َكاَن يَوْلُم اْلِقَياَمِ  َأْكَمَلَها ِّبَِذِ  الرَّمْحَِ  ِمائَ  .،َوَأخََّر ِتْسع ا َوِتْسِعنَي ِإىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ  ،
 رمحوووو  وهووووذا التمثيوووول النبوووولي املوووولحك،يقرب لووووإلقرا  البشووووري تصوووولر رمحوووو  اّلِل تعوووواىل ..ذلووووك إذ ينظوووور إىل

األمهووووووات  نفاهلووووووا يف ااالئوووووو  احليوووووو  ويتمالهووووووا ويعجووووووه هلووووووا،وإىل رمحوووووو  القلوووووولب البشووووووري  ابلطفللوووووو  
 -والشيخلخ ،والضع  واملرم وابألقرابء واألوقاء واألصحاب وبرمح  الطْي واللحا بعضها علوى بعوخ 

محووووات اّلِل مث يووورى أن هوووذا كلوووه مووون فوووويخ رمحووو  واحووودة مووون ر  -ومنهوووا موووا يووودعل إىل الووودها والعجووووه 

                                                 
 ( 7147[)451/ 71املكنز ] -( وصحي  مسلم 3194[)333/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 823
 ( 7145[)449/ 17املكنز ] -صحي  مسلم - 824
 ( 7148[)452/ 17املكنز ] -( وصحي  مسلم 6000[)100/ 20املكنز ] -صحي  البخارى - 825
 (7151- 7149[)345/ 17املكنز ] -صحي  مسلم - 826
 (6146)[15/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان 7153[)457/ 17املكنز ] -صحي  مسلم - 827
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  يووب  - -سوبحانه ..فهووذا  ووا يقوورب إىل إقراكوه تصوولر هووذ  الرمحوو  الكووثى كوي ا مووا  وكووان رسوولل اّلِل 
 يعلم أصحابه ويذكرهم ّبذ  الرمح  الكثى :

َتغِوى ِإَذا َوَجوَدْت ِبَسوْب  فَوِإَذا اْمورَأَة  ِموَن  --َعْن ُعَمَر ْبِن ااَْطَّاِب أَنَُّه قَاَل قَوِدَم َعلَوى َرُسولِل اّللَِّ    السَّوْبِ تَوبوْ
أَتَوووَرْوَن َهووِذِ  اْلَمووْرأََة نَارَِحوو   »  --َصووِبي ا ِ  السَّووْبِ َأَخَذتْووُه فَأَْلَصووَقْتُه بَِبْطِنَهووا َوأَْرَضووَعْتُه فَوَقوواَل لَنَووا َرُسوولُل اّللَِّ 

ُ أَْرَحوووُم بِِعبَووواِقِ  »  --أَْن  َ َتْطَرَحوووُه.فَوَقاَل َرُسوولُل اّللَِّ قُوْلنَووا  َ َواّللَِّ َوِهوووَى تَوْقوووِدُر َعلَووى «.َولَووَدَها ِ  النَّووواِر  ّللَّ
 .828«.ِمْن َهِذِ  ِبَلَلِدَها 

 لاسع فوكي   .وهذ  املرأة إ ا ترحم ولدها،من فيخ رمح  واحدة من رمحات اّلِل ال
طولة خلحك،كوان ينتقول ّبوم صحابه هذ  احلقيق  القرآني ،ّبذا األسوللب املأل - -ومن تعليم رسلل اّلِل 

لوولّبم مووذا  عووا ولتتووذو  قحيوواء مجيأخوورى ليتخلقوولا خبلوو  اّلِل هووذا يف رمحتووه،لي امحلا فيمووا بيوونهم ولْيمحوولا األ
 الرمح  وهم يتعامللن ّبا،كما تذوقتها يف معامل  اّلِل هلم ّبا من قبل.

" الرَّامِحُولَن يوَوْرمَحُُهُم الورَّمْحَُن اْرمَحُولا َموْن يف اأْلَْرِم :قَوالَ ، أَنَّ َرُسولَل هللاِ :َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمرِو بْوِن اْلَعواصِ   
  829يَوْرمَحُْكْم َمْن يف السََّماِء "

ُ َمْن َ  يَوْرَحُم النَّاَس »  - -َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ و    830«َ  يَوْرَحُم اّللَّ
 .831«َ  تُونوْزَُع الرَّمْحَُ  ِإ َّ ِمْن َكِقىِ  » يَوُقلُل  --يْورََة قَاَل  َِْعحُل أاََب اْلَقاِسِم وَعْن َأىِب ُهرَ 

يَوَنا أَبُل َسَلَمَ  ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن أَنَّ أاََب ُهَريْورََة   - -قَواَل قَوبَّوَل َرُسولُل اّللَِّ  -رضى هللا عنه  -وَعِن الُزْهرِىِِ َحدَّ
وا .فَوَقواَل األَقْوورَُع ِإنَّ ىِل َعَشورَة  ِموَن اْلَللَوِد  احلََْسنَ  َموا قَوبوَّْلوحُل ْبَن َعِلىِ  َوِعْنوَدُ  األَقْوورَُع بْوُن َحواِبك  التَِّميِموُى َجاِلس 

ا .فَوَنَظَر إِلَْيِه َرُسلُل اّللَِّ  ُهْم َأَحد   . . 832«َمْن َ  يَوْرَحُم َ  يُوْرَحُم » مُثَّ قَاَل  - -ِمنوْ
 ند حد الرمح  ابلناس.ع -ضلان اّلِل عليهم ر  -ق  يف تعليمه ألصحابه ي - - و  يكن

وقوود علووم أن رمحوو  ربووه وسووعحل كوول كووكء.وأن املوويمنني مووأملرون أن يتخلقوولا  خووال  اّلِل وأن ا نسووان   
يوو  الوويت يبلوو  اووام إنسووانيته إ  حووني يوورحم كوول حووك ختلقووا خبلوو  اّلِل سووبحانه.وكان تعليمووه هلووم ابلطريقوو  امللح

َنَمووا َرُجوول  مَيِْشووى ِبَطرِيوو   اْكووَتدَّ َعَلْيووِه اْلَعَطُا،فَوَلَجووَد » قَوواَل  - -عهوودانها َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  بَويوْ
ووور ا فَونَووووَزَل ِفيَهوووا َفَشوووِرَب مُثَّ َخرََج،فَوووِإَذا َكْلوووه  يَوْلَهوووُة َذُْكوووُل الثوَّوووَرى ِموووَن اْلَعطَوووِا فَوَقووواَل  الرَُّجوووُل َلَقوووْد بَولَوووَ  َهوووَذا بِ وْ

ووَر َفَمواَ ُخفَّووُه،مُثَّ أَْمَسوَكُه بِِفيِه،َفَسووَقى  اْلَكْلَه،َفَشووَكَر اْلَكْلوَه ِمووَن اْلَعطَوِا ِمثْووُل الَّوِذى َكوواَن بَولَووَ  ىِب،فَونَووَزَل اْلِب وْ

                                                 
 ( 7154[) 584/ 17املكنز ] -صحي  مسلم - 828
 ( صحي  10537[)401/ 13كعه ا ميان ] - 829
 ( 7376[) 203/ 24املكنز ] -صحي  البخارى - 830
 [ قَاَل أَبُل ِعيَسى َهَذا َحِدية  َحَسن .382/ 7املكنز ] -سنن ال مذى - 831
 (6170[)280/ 15ملكنز ]ا -( وصحي  مسلم5997[)96/ 20املكنز ] -صحي  البخارى - 832
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ُ لَوووُه فَوَغَفوووَر لَوووُه  « ِ  ُكووولِِ َذاِت َكبِووود  َرْنبَووو   َأْجووور  » ائِِم َأْجووور ا .فَوَقووواَل .قَووواُللا اَي َرُسووولَل اّللَِّ َوِإنَّ لَنَوووا ِ  اْلبَوَهووو« اّللَّ
833 . 

أَنَّ اْمووورَأَة  بَِغي وووا رََأْت َكْلب وووا ِ  يوَوووْلم  َحوووارِ  يُِطيوووُ  بِِبْ ووور  قَوووْد أَْقلَوووَع »  --ويف أخووورى َعوووْن َأىِب ُهَريْوووورََة َعوووِن النَّوووِبِِ 
 .834«.لِقَها فَوُغِفَر هَلَا ِلَسانَُه ِمَن اْلَعَطِا فَونَوَزَعحْل َلُه  ُِ 

ِ  َسووَفر  فَوواْنطََلَ  حِلَاَجتِوِه فَورَأَيْونَووا مُحَّوورَة   --وَعوْن َعْبووِد الورَّمْحَِن بْووِن َعْبووِد اّللَِّ َعوْن أَبِيووِه قَوواَل ُكنَّوا َمووَع َرُسولِل اّللَِّ 
وورَُة َفَجَعلَووحلْ  َهووا َفَجوواَءِت احْلُمَّ َمووْن َفَجووَع َهووِذِ  » فَوَقوواَل  -- تَوْفووُرُش َفَجوواَء النَّووِبُ َمَعَهووا فَوْرَخوواِن فََأَخووْذاَن فَوْرَخيوْ

َهووا  ِإنَّووُه  َ » قُوْلنَووا حَنُْن.قَوواَل «.َمووْن َحوورََّ  َهوِذِ  » َورََأى قَوْريَوَ  َ ْوول  قَووْد َحرَّقْوَناَهووا فَوَقواَل «.ِبَللَوِدَها ُرُقوا َولَووَدَها إِلَيوْ
َبِغى أَْن يُوَعذَِِب اِبلنَّاِر ِإ َّ   ..835«. َرُب النَّاِر يَونوْ

ْعووحُل َرُسوولَل  -رضوى هللا عنووه  -َعوِن ابْووِن ِكوَهاب  َعووْن َسوِعيِد بْووِن اْلُمَسوويَِّه َوَأىِب َسوَلَمَ  أَنَّ أاََب ُهَريْووورََة و  قَواَل  َِ
ُ إِلَْيووِه أَْن قَوَرَصووْتَك قَوَرَصووحْل َ ْلَوو   نَِبي ووا ِمووَن األَنِْبَياِء،فَووَأَمَر بَِقْريَووِ  النَّْمووِل فَأُ » يَوُقوولُل  - -اّللَِّ  ْحرَِقحْل،فَووَأْوَحى اّللَّ

 . 836«َ َْل   َأْحَرْقحَل أُمَّ   ِمَن األَُمِم ُتَسبُِِ  
صحابه هدى القرآن.ليتذوقلا رمح  اّلِل من خالل مزاولتهم للرمحو  ..ألويك أ - -وهكذا علم رسلل اّلِل  

ر املسولم قيقو  يف تصول ر هوذ  احلْيةف  وبعود فوإن اسوتقراأوم إ ا ي امحولن برمحو  واحودة مون رمحوات اّلِل الكثو
ء اب كووارة ا كتفوا لينشوىء   حسووه ويف حياتوه ويف خلقووه آترا عميقو  يصووعه كوذلك تقصوويها و  بود موون

ى   احلقيقوو  علووشووعلر ّبووذالسووريع  إليهووا،كك   بوورج موون نطووا  الظووالل القرآنيوو ،إىل قضووي  مسووتقل   إن ال
 ضوراء،اليت تزيو ابل ا بوتالء َّت وهول ميور بفو ات حو -امليمن الطمأنين  إىل ربوه هذا النحل ليسكه يف قله 

ه   يعرضووه ن الرمحوو  وراء كوول نوو ،وكل حالوو ،وكل وضووع وأن ربووأفهوول يسووتيقن  -فيهووا القلوولب واألبصووار 
اس نوووإ وووا يطووورق اليرجلها. لالبوووتالء ألنوووه ختلوووى عنوووه،أو نووورق  مووون رمحتوووه.فإن اّلِل   يطووورق مووون رمحتوووه أحووودا

ّلِل انوو  إىل رمحوو  الطمأني أنفسووهم موون هووذ  الرمحوو  حووني يكفوورون ابّلِل ويرفضوولن رمحتووه ويبعوودون عنهووا  وهووذ 
ا قام  و  لاللوه،موقوق،يسو اا القله ابلثبات والصث،وابلرجاء واألمل،وابهلدوء والراح  ..فهول يف كنو 

يووواء مووون ملووويمن احلايسوووتجيا يف حوووك   يبعووود عنوووه يف الشوووروق  والشوووعلر ّبوووذ  احلقيقووو  علوووى هوووذا النحووول 
ء مون احليوا إ وا يسوتجيا -لوبعخ كموا يتولهم ا  -اّلِل.فإن الطمع يف املغفرة والرمح    اِرىء على املعصي  

قووو    ميوووان احلقيا  حوووالوة اّلِل الغفووولر الرحيم.والقلوووه الوووذي عرئوووه الرمحووو  علوووى املعصوووي  هووول قلوووه   يتوووذو 
لوووذنه لجووولن يف اموووا اوووري علوووى ألسووون  بعوووخ املتصووولف  مووون أووووم يلوووذلك   أسوووتطيع أن أفهوووم أو أسووولم 

 ليتذوقلا حالوة احللم،أو املغفرة،أو الرمح  ..

                                                 
 ( 6009[)119/ 20املكنز ] -صحي  البخارى - 833
 أقلع:أخرج ياملل :اا -(  5997[)76/ 15املكنز ] -صحي  مسلم - 834
 محرة:نائر صغْي كالعصفلر-( صحي   6772[)8/ 3املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 835
 ( 3019[) 65/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 836
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ا قيقوو  علووى هووذّبووذ  احل إن هووذا لوويك منطوو  الفطوورة السوولي  يف مقابلوو  الرمحوو  ا هليوو   كووذلك فووإن الشووعلر
وهول يورى  -سوبحانه  -ّلِل ا خوال   النحل ييير شيْيا قلاي يف خل  امليمن،وهل يعلوم أنوه موأملر أن يتخلو 

ل،وكيو  يغفور لوه كيو  يرحم،وكيو  يعفكفيعلمه ذلك   -نفسه مغملرا برمح  اّلِل مع تقصْي  وذنبه وخط ه 
 مدا تعليمه هلم من هذ  احلقيق  الكبْية ..ألصحابه مست - -..كما رأينا يف تعليم الرسلل 

َمووْن مووا يف لِ قُووْل »قياموو : يوولم ال:أن اّلِل كتووه ليجمعوونهم إىلوموون ملاضووع رمحوو  اّلِل الوويت تقررهووا اهليوو  الكرميوو 
.َكَتَه َعلى نَوْفِسِه الرَّمْحََ .  ..«  ْيَه ِفيِه  يَوْلِم اْلِقياَمِ    رَ ُكْم ِإىللََيْجَمَعنَّ السَّماواِت َواأْلَْرِمف ُقْل:ّللَِِّ

ّلِل   مون عنايو  اا وراءلوذي يشوك  وفمن هذ  الرمح  املكتلب ،ذلك ا؟مع الذي   ريه فيه ..ذلوك ا؟موع ا
لنوواس فقوود خلقهووم ألموور واسووتخلفهم يف هووذ  األرم لغايوو ،و  حلقهووم عبثووا،و  بعبوواق  موون ا -بحانه سوو -

ليوه كموا يفوكء إل وايو  املطوا  الوذي يفي ولن هوفهوذا اليولم  -ي كهم سدى.ولكن امعهم إىل يولم القيامو  
ضوويع علوويهم  إليه،وينقوودهم أجوور عملهووم يف قار الوودنيا.فال ييعطوويهم جووزاء كوودحهم ف -الراحوول إىل وجهتووه 

 ر موون مظاهرهووا  يف مظهووكوود  و  أجوور إ ووا يلفوولن أجوولرهم يوولم القياموو  ..ويف هووذ  العنايوو  تتجلووى الرمحوو
ضوووووعا  ملووووون هلا،وا ..كموووووا أن موووووا يتجلوووووى مووووون فضووووول اّلِل يف جوووووزاء السوووووي    ثلها،واحلسووووون  بعشووووورة أمثا

 مع أيضا. هذا ا؟ن يشاء ..كل أول ك من مظاهر الرمح  اليت تتجلى يفيشاء،والتجاوز عما يشاء مل
 يكذبلن -  الكرمي ّلِل عليهم ّبذا الدين ويرفعهم إىل مستلااقبل أن مين  -ولقد كان العرب يف جاهليتهم 

 احلديث    « العلمي »أوم يف هذا كأن أهل ا؟اهلي  ك -بيلم القيام  
ْم ِإىل َيْجَمَعوونَّكُ لَ  »ذيه:صوويغ  امليكوودة بشووَّت التلكيدات،مللاجهوو  ذلووك التكوولووذلك جوواء التعبووْي يف هووذ  ال 

هوي ء لون حسوروا كوي ا  الدنيا ..و يف ييمنلا ..ولن حسر يف هذا اليلم إ  الذين  « يَوْلِم اْلِقياَمِ    َرْيَه ِفيهِ 
كسوووبلا كووولن أن يميلويكسوووبلا كوووي ا ..هوووي ء خسوووروا كووول كوووكء ..فقووود خسوووروا أنفسوووهم كلهوووا،فلم يعووولقوا 
 ف .ملن يكسهكي ا.أليك أن ا نسان إ ا يكسه لنفسهف فإذا خسر نفسه ذاهتا فماذا يكسهف و 

م نفك تويمن  ..وهول ها فلم تعد هلسهم وفقدو ..لقد خسروا أنف« الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفَسُهْم فَوُهْم   يُوْيِمُنلنَ »
ت لفطوورة  لجبوواله وإُيائوه مووع عمو  ندائوو -ّبوذا الوودين  تعبوْي ققيوو  عون حالوو  واقعوو  ..إن الوذين   ييمنوولن

ل جهوزة ا سووتقباأأن يكلنوولا قود فقودوا قبول ذلوك فطوورهتم    بود أن تكولن  هوي ء   بود -ا ميوان وق ئلوه 
سوووروا أنفسوووهم الووو  قووود خوا سوووتجاب  الفطريووو  يف كيووواوم معطلووو  رربووو  أو حمجلبووو  مغلفووو .فهم يف هوووذ  احل

أوووم    ييمنوولن ..إذ  فهووم  ا سووتقبال وا سووتجاب  الفطريوو  احليوو  يف كياوووا،ومن مث ذاهتا،بفقووداوم أجهووزة
 يعلقوا ميلكلن أنفسهم اليت ّبا ييمنلن ..

وهذا هل التفسْي العمي  لعدم إمياوم مع تلافر ق ئل ا ميان وملحياته مون حولهلم ..وهوذا هول الوذي ُيودق 
امل تبوو  علووى خسووارهتم موون قبوول لنفلسووهم  بعوود ذلووك ميضووك مصووْيهم يف ذلووك اليلم.وهوول ااسووارة الكووثى 

 -ليقوورر تفوورق اّلِل  -كمووا استقصوواها يف اهليوو  السووابق  يف املكووان   -السوويا  يستقصووك ااالئوو  يف الزمووان 
يُع َولَوُه موا َسوَكَن يف اللَّْيوِل َوالنَّهواِر،َوُهَل السَّومِ »و عه انيطني ّبا: -سبحانه  - لكيتها وعلمه  -سبحانه 
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وهوول  -كمووا ذكوور الزرشووري يف الكشووا    -أنووه موون السووك  « مووا سووكن»..وأقوورب شويوول لقللووه:« اْلَعلِوويمُ 
ّبذا يعب كل ما اختوذ الليول والنهوار سوكنا فهول يعوب مجيوع ااالئو  ويقورر ملكيتهوا ّلِل وحود .كما قورر مون 

« َمْن ما يف السَّوماواِت َواأْلَْرِمف قُوْل:ّللَِّ ُقْل:لِ »قبل ملكي  ااالئ  كلها له سبحانه.غْي أنه يف اهلي  األوىل:
..قووود « َولَوووُه موووا َسوووَكَن يف اللَّْيوووِل َوالنَّهوووارِ »قووود استقصوووى ااالئووو  مووون انحيووو  املكوووان.ويف هوووذ  اهليووو  الثانيووو :

استقصى ااالئ  مون انحيو  الزموان ..ومثلوه معورو  يف التعبوْي القورآين حوني يتجوه إىل ا ستقصواء ..وهوذا 
 لتأويل الذي نطم ن إليه يف اهليتني من بني كَّت التأويالت.هل ا

مقووول ت  كوووذلك موون  والتعقيووه بصووفيت السووومع والعلووم يفيوود ا حانووو  ّبووذ  ااالئ ،وبكوول موووا يقووال عنهووا
م ّبووواعللن ألراباملالوووك، املشوووركني الوووذين يووولاجههم هوووذا الووونا ..ولقووود كوووانلا موووع إقووورارهم بلحدانيووو  ااوووال 

يهم فهوول ذخووذ علوو - وايوو  السوولرة كمووا سوويجكء يف  -لثمووار وموون األنعووام وموون األو ق املزعلموو  جووزءا موون ا
تقريوور بمووا أنووه ميهوود اّلِل.ك ا قوورار هنووا  لكيوو  كوول كووكء ليوولاجههم ّبووا فيمووا اعللنووه للشووركاء بغووْي إذن موون
يووو  كووول تفووورق  لكامل ل املالووكهووذ  امللكيووو  ااالصووو  ملووا سووويلك يف هوووذ  الفقوورة مووون و يووو  ّلِل وحوود ، ا أنوووه هووو

كوول كوووكء    كووكء.يف كوول مكووان ويف كوول زمان،الوووذي ُيووي   عووه وعلمووه بكوول كوووكء،وبكل مووا يقووال عوون
 كذلك  

 مأاهر ا لوهية في حيا  الناس واسانكار مواا  غيره 18 - 14الدرس الثاني:

نصوار نيو  لالستالع  سوتنكاراواهلن،وقد تقرر أن اّلِل وحد  هل ااال ،وأن اّلِل وحد  هول املالوك ..اوكء 
أنووه هووول الشووور  سوووالم ّلِل،و قيقووو  ا حلبغووْي اّلِل،والعبلقيووو  لغووْي اّلِل،والووول ء لغوووْي اّلِل.ويتقوورر أن هوووذا منوواقخ 

 نوووه الوووراز األرم،وأالوووذي   اتموووع موووع ا سوووالم.وتذكر مووون صوووفات اّلِل سوووبحانه:أنه فوووانر السوووماوات و 
ه لوول امللقوو  كلووهوولب ..فتجيووذكر العووذاب املخوول  املر املطعم،وأنووه الضووار النافع،وأنووه القوواقر القاهر.كمووا 

ووذُ »لووالل ا؟ووالل والرهبوو ،يف إيقوواع موودِو عميوو : ووَولِي   قُووْل:أََغْْيَ اّللَِّ َأختَِّ  يُْطعِووُم ماواِت َواأْلَْرِم،َوُهوولَ ا،فوواِنِر السَّ
َأخوواُ  ِإْن َعَصووْيحُل  ْلُمْشوورِِكنَي.ُقْل:ِإيِنِ ا ِمووَن نَّ َو  َتُكوولنَ َو  يُْطَعووُمف قُووْل:ِإيِنِ أُِمووْرُت أَْن َأُكوولَن أَوََّل َمووْن َأْسووَلَم،

.َمْن ُيْصووَرْ  َعْنووُه يَوْلَم ِووذ  فَوَقووْد َرمِحَوو ُ ِبُضوورِ  فَووال  ُز اْلُمبِوونُي.َوِإْن ميَْ ذِلَك اْلَفوولْ ُه،وَ َريبِِ َعووذاَب يوَووْلم  َعِظوويم  َسْسووَك اّللَّ
.َوُهَل ْكء  قَووودِ ُهوووَل َعلوووى ُكوولِِ َكوووكاِكووَ  لَوووُه ِإ َّ ُهوووَل،َوِإْن مَيَْسْسوووَك خِبَوووْْي  فوَ  ُهوووَل احلَِْكووويُم ْلقووواِهُر فَووووْلَ  ِعبووواِقِ  وَ اير 

 « ..اْاَِبْيُ 
إن هذ  القضي  ..قضي  اختاذ اّلِل وحد  وليا.بكول معواين كلمو  )الول (.أي اختواذ  وحود  راب ومولىل معبولقا 

ه ابلعبووووواقة فيقووووودم لوووووه كوووووعائرها يووووودين لوووووه العبووووود ابلعبلقيووووو   ثلووووو  يف ااضووووولع حلاكميتوووووه وحووووود  ويووووودين لووووو
وحد .واختاذ  وحد  انصرا يستنصر به ويعتمد عليه،ويتلجه إليوه يف امللموات ..إن هوذ  القضوي  هوك قضوي  

فهول ا سوالم.وإما إكورا  غوْي  معوه يف  -ّبوذ  املعواين كلهوا  -العقيدة يف صميمها.فإما إخالص الل ء ّلِل 
ه واحوود هوول وا سووالم  ويف هووذ  اهلايت تقوورر هووذ  احلقيقوو  أي منهووا،فهل الشوور  الووذي   اتمووع يف قلوو
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ُذ َولِي ا،فاِنِر السَّماواِت َواأْلَْرِم،َوُهَل يُْطعِوُم َو  يُْطَعوُمف قُوْل:ِإيِنِ » قلى عبارة وأعم  إيقاع: ُقْل:أََغْْيَ اّللَِّ َأختَِّ
 « ..اْلُمْشرِِكنيَ  أُِمْرُت أَْن َأُكلَن أَوََّل َمْن َأْسَلَم،َو  َتُكلَننَّ ِمنَ 

لسوووماوات ان لفوووانر إنوووه منطووو  الفطووورة القووولي العميووو  ..ملووون يكووولن الووول ء وملووون يوووتمحخف ملووون إن   يكووو
و  يطلوه  لوذي يطعوماواألرم الذي خلقهما وأنشأ اف ملن إن   يكن لراز  مون يف السوماوات واألرم 

 نعاماف
ووُذ َولِي ووا »  وليوواف إن كووان يتخووذ غووْي اّللِ  طوو  يسووم   نصووفاته سووبحانه ..أي من..وهووذ  « قُووْل:أََغْْيَ اّللَِّ َأختَِّ

رم.وإن كوووان اوات واأليتووول   لينصووور  ويعينوووه،فاّلِل هووول فوووانر السوووماوات واألرم،فلوووه السووولطان يف السوووم
احه لوول ء لغووْي صووارم.ففوويم يتوول   لْيزقووه ويطعمووه،فاّلِل هوول الووراز  املطعووم ملوون يف السووماوات وموون يف األ

 لرزا فالسلطان ا
ر  معنا وا ..وا سوالم وعودم الشو« ِكنيَ َن اْلُمْشوِر لَننَّ ِموُقْل:ِإيِنِ أُِمْرُت أَْن َأُكلَن أَوََّل َمْن َأْسَلَم َو  َتُكو..»مث 

 الما ..كلن الشر  إسن يهل الشر .ول - ي مع   -املتعني أ  أختذ غْي اّلِل وليا.فاختاذ غْي اّلِل وليا 
اضووولع ك والطاعووو  واه والتلقوووتقبووول لينوووا و  ايعوووا ..إموووا إفوووراق اّلِل سوووبحانه ابلتلجووو قضوووي  واحووودة حمووودقة، 

يهوا فا  غوْي  معوه ورفوخ إكور  وا قرار له وحد  ابحلاكميو  يف كول أمور مون هوذ  األمولر ا ستعان  والعباقة و 
ا  ..وإموا إكور  مهول ا سوالوو ء القله والعمل،يف الشعْية والشريع  له وحود  بوال كوريك ..إموا هوذا كلوه ف

 م.ع ا سالمأحد من عباق  معه يف ككء من هذا كله فهل الشر .الذي   اتمع يف قله واحد 
ينووو  ن يعلووون هوووذا ا سوووتنكار يف وجوووه املشوووركني الوووذين كوووانلا يدعلنوووه إىل املالأ - -لقووود أمووور رسووولل اّلِل 

م بعووخ خصووائا لي   هلووالوودين.و واملداهنوو  ليجعوول هلهلووتهم مكوواان يف قينووه،مقابل أن يوودخللا معووه يف هووذا 
يف مقابوول والتحليوول .. التحوورمي األللهيوو  يزاوللوووا إبقوواء علووى مكووانتهم وكووثايئهم ومصوواحلهم،..وأوهلا تقاليوود

ا م  لقووود كوووانل مجووول بنووواهتأن يكفووولا عووون معارضوووته،وأن اعلووول  رئيسوووا فووويهم وامعووولا لوووه مووون مووواهلم،ويزوجل  أ
 .. ميدون يدا اب غراء واملصاحل  واللنييرفعلن يدا لإليذاء واحلرب والتنكيل،و 

ن يقوووذ  ّبوووذا ا سوووتنكار العني ،وّبوووذا احلسوووم أ - -ويف وجوووه هوووذ  اناولووو  املزقوجووو  أمووور رسووولل اّلِل 
 الصري ،وّبذا التقرير الذي   يدع جما  للتمييع.

  ألمور والتكليوا    ؟ديووأمر كذلك أن يقذ  يف قللّبم ابلرعه وال ويع يف اللقحل الذي يعلن فيه تصولر 
ْيحُل َريبِِ ُ  ِإْن َعَصو َأخواقُوْل:ِإيِنِ »والفه هول مون عوذاب ربوه،إن عصوا  فيموا أمور بوه مون ا سوالم والتلحيود:

.َمْن ُيْصَرْ  َعْنُه يَوْلَمِ ذ  فَوَقْد َرمِحَُه،وَ   « ..ُمِبنيُ ْلَفْلُز الْ ذِلَك اَعذاَب يَوْلم  َعِظيم 
عووا  أموور ربووه لووه وعسوويم الفووه موون عذابه.العووذاب الووذي يعتووث  - -إنووه تصوولير حلقيقوو  مشوواعر الرسوولل 

جموورق صوورفه عوون العبوود رمحوو  موون اّلِل وفوولزا مبينا.ولكنووه يف اللقووحل ذاتووه محلوو  مزلزلوو  علووى قلوولب املشووركني يف 
ذلووك الزمووان،وقللب املشووركني ابّلِل يف كوول زمان.محلوو  مزلزلوو  تصوولر العووذاب يف ذلووك اليوولم العظوويم يطلووه 
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،وُيل  عليها،ويهجم ليأخوذها.فال تصورفه عنهوا إ  القودرة القواقرة الويت شخوذ خبطاموه فتلليوه عنهوا  الفريس 
 837يف انتظار هذ  اللقط  األخْية   -وهل يتمثل املشهد  -وإن أنفاس القارئ هلذا التصلير لتحتبك 

ر سووالم الووذي أمووا    عوونمث إنووه ملوواذا يتخووذ غووْي اّلِل وليووا،ويعرم نفسووه للشوور  الووذي وووى عنووه وللمخالفوو
ع ضور يف هوذ  فع أو قفوبه،وملا يعقه املعصي  من هذا العذاب اهلائل الرعيهف ..ألعل ذلك رجاء جله ن

 ولووه ا كلووه بيوود اّللِ ..إن هووذ احليوواة الوودنياف رجوواء نصوورة النوواس لووه يف الضووراء ورجوواء نفووع النوواس لووه ابلسووراءف
َوِإْن »طواء: املنوع والعااوثة يفى العباق وعند  احلكم  و القدرة املطلق  يف عا  األسباب وله القهر كذلك عل
ُ ِبُضوورِ  فَووال كاِكووَ  لَووُه ِإ َّ ُهووَل،َوِإْن مَيَْسْسوو .وَ  فَوُهووَل عَ َك خِبَووْْي  مَيَْسْسووَك اّللَّ ُهَل اْلقوواِهُر فَوووْلَ  لووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير 

 « ..ِعباِقِ  َوُهَل احلَِْكيُم اْاَِبْيُ 
لشووبهات لظنوولن وااك ووسواوس الصوودر وتتبووع مكووامن الرغائوه واملخافات،ومطووار  إنوه تتبووع هوولاجك الوونف

طوولرة للهيوو .ذلك اقيقوو  األوعليوو  هووذا كلووه بنوولر العقيوودة،وفرقان ا ميان،ووضوول  التصلر،وصوود  املعرفوو   
 القضي  اليت يعا؟ها السيا  القرآين يف هذا امللضع،ويف مجل  هذا القرآن:

 د عل  الوحدانية والرسالة والبراء  من الشركا شها 19الدرس الثالث:

فاصول  ا نوذار وامل كوهاق و اوأخْيا عكء قم  املد يف هوذ  امللجو  واوكء ا يقواع املودوي العميو  يف ملقو  
َكووهاَقة ف  ء  َأْكووَثُ ُي َكووكْ قُووْل:أَ »والتووث  موون املشووارك  يف الشوور  ..كوول ذلووك يف رنوو  عاليوو ،ويف حسووم رهيووه:

.ُ َنُكْم،َوأُوِحووَك ِإَ َّ هووَذا اْلُقوورْ قُووِل اّللَّ ْم لََتْشووَهُدوَن أَنَّ َمووَع اّللَِّ آهِلَوو   ِه َوَمووْن بَولَووَ ،أَِإنَّكُ بِوونْووِذرَُكْم آُن أِلُ َكووِهيد  بَوْيووِب َوبَويوْ
ا ُهَل إِله  واِحد ،َوِإنَِّب بَرِ   « ..لنَ ا ُتْشرِكُ يء  ِ َّ أُْخرى ف ُقْل:  َأْكَهُد،ُقْل:ِإ َّ

هدا ظو  حلظ ،ومشوحلامللقو   ع املقانع وا يقاعات يف اهلي  اللاحدة عجيه وإن هذا التتابع لْيسومإن تتاب
 مشهدا،ويكاق ينط   الم  اللجل  فيه وخلجات الصدور ..

موون  يمر موون ربووه هووذا األموور ..مث هووا هوول ذا يلاجووه املشووركني الووذين يتخووذونيوو - -فهوا هوول ذا رسوولل اّلِل 
ن يقووورهم علوووى أ - - ن هلووم بعوووخ خصوووائا األللهيوو  موووع اّلِل ويووودعلن رسوولل اّللِ قون اّلِل أوليوواء اعلووول 

 تموع ا سوالمكون أن اهذا الذي هم فيه ليدخللا هم فيما جاءهم به  كأن ذلك ميكن أن يكلن  وكأنه مي
 هووووذا ر  انس يفوالشوووور  يف قلووووه واحوووود علووووى هووووذا النحوووول الووووذي كووووانلا يتصوووولرونه والووووذي   يووووزال يتصوووول 

ينموا هول ون احليواة وب يف كوي أنه ميكن أن يكلن ا نسان مسلما ّلِل بينما هول يتلقوى مون غوْي اّللِ  الزمان،من
 حضع لغْي اّلِل ويستنصر بغْي اّلِل،ويتلىل غْي اّلِل 

يلاجوه هوي ء املشوركني،ليبني هلوم مفور  الطريو  بوني قينوه وقينهم،وبوني تلحيود   - -ها هل ذا رسولل اّلِل 
ه وجووواهليتهم.وليقرر هلم:أنوووه   ملضوووع للقووواء بينوووه وبيووونهم،إ  أن يتخلصووولا هوووم مووون وكوووركهم،وبني إسوووالم

قينهم ويدخللا يف قينه.وأنه   وجه للمصاحل  يف هذا األمور ألنوه يفو   معهوم يف أول الطريو   وهوا هول ذا 
..أِي كواهد يف هوذا « قُوْل:َأُي َكوْكء  َأْكوَثُ َكوهاَقة ف»يبدأ معهم مشوهد ا كوهاق العلوب املفتول  املكشول :

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو « »التصلير الفب يف القرآن»القرآن.يف كتاب: يراجع فصل:نريق  - 837
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اللجولق كلوه هوول أكوث كووهاقةف أي كواهد تعلوول كوهاقته كول كووهاقةف أي كواهد هسووم كوهاقته يف القضووي  
 فال يبقى بعد كهاقته كهاقةف

لن الشوووووهاقة:يك   يستقصوووووى وزنوووووه يف مقوووووام« كوووووكء »وللتعمووووويم املطلووووو ،حَّت   يبقوووووى يف اللجووووولق كلوووووه 
 .«َأُي َكْكء  َأْكَثُ َكهاَقة ف»:السيال

لسوووويال،فهل يوووويمر كووووذلك اب؟لاب.ذلووووك أنووووه   جوووولاب غووووْي  ابعوووو ا  اب - -وكمووووا يوووويمر رسوووولل اّلِل 
 - ىلسوبحانه وتعووا -نعوم  فواّلِل « ..قُوِل:اّللَُّ »املخوانبني أنفسوهم.و  جولاب غوْي  يف حقيقو  األمور واللاقوع:

،و  قولل كوهاقته بعود هل أكث كهاقة ..هل الذي يقا احل  وهل خوْي الفاصولني ..هول الوذي   كوهاقة
 بعد قلله.فإذا قال فقد انتهى القلل،وقد قضك األمر.

هوول الشووهيد  -سووبحانه  -فووإذا أعلوون هووذ  احلقيق :حقيقوو  أن اّلِل سووبحانه هوول أكووث كووهاقة،أعلن هلووم أنووه 
وووَنُكمْ »بينوووه وبيووونهم يف القضوووي : يوووع يف تقطينكم،فهوووذا الد بيوووب وب..علوووى تقووودير:هل كوووهي« َكوووِهيد  بَوْيوووِب َوبَويوْ

َنُكمْ  بَوْيِب وَ  َكِهيد  ُقِل اّللَُّ »العبارة هل األنسه يف جل املشهد:وهل أوىل من اللصل على تقدير:  «.بَويوْ
ذا انه،تضوووومنها هووووّلِل سبحافووووإذا تقوووورر املبدأ:مبوووودأ هكوووويم اّلِل سووووبحانه يف القضووووي ،أعلن إلوووويهم أن كووووهاقة 

 و من بعد.أ -لغه يف حياته القرآن،الذي أوحا  إليه لينذرهم به وينذر به كل من يب
لوويت تقوولم األساسووي  افهوول حجوو  علوويهم وعلووى موون يبلغووه غووْيهم ألنووه يتضوومن كووهاقة اّلِل يف هووذ  القضووي  

ِه ْلُقْرآُن أِلُنْوِذرَُكْم بِوَ َّ هَذا اوِحَك إِ َوأُ »عليها الدنيا واهلخرة،ويقلم عليها اللجلق كله واللجلق ا نساين ضمنا:
 قووود قاموووحل عليوووهحمتلا ،ف كووول مووون بلغوووه هوووذا القووورآن مووون الناس،بلغووو  يفهمها،وُيصووول منهوووا..ف« َوَموووْن بَولَووو َ 

آن موه للغو  القور ل عدم فهاحلج  به،وبلغه ا نذار،وح  عليه العذاب،إن كذب بعد البالغ ..)فأما من ُيل 
يت يفهوم ته اللغل  بلغين   يبقون فهمه لفحلا ،فال تقلم عليه احلج  به ويبقى إمثه على أهل هذا الدين الذ
 ّبا مضملن هذ  الشهاقة ..هذا إذا كان مضملن القرآن   ي جم إىل لغته( ..

ذ  الشووهاقة هووذا القوورآن،أعلن إلوويهم مضووملن متضوومن  يف هوو -سووبحانه  -فووإذا أعلوون إلوويهم أن كووهاقة اّلِل 
عالنهم  نووه و سووبحانه. يف صوولرة التحوودي وا سووتنكار لشووهاقهتم هم،املختلفوو  يف أساسووها عوون كووهاقة اّللِ 

  لقوو  واألللهيوونيوو  املطينكوور كووهاقهتم هووذ  ويرفضووها وأنووه يعلوون غْيهووا ويقوورر عكسووها ويشووهد لربووه ابللحدا
 د والتلكيد:غ  التشديوأنه يفاصلهم على هذا عند مفر  الطري  وأنه يتثأ من كركهم يف صي املتفرقة

اْكووَهُد،أَ ى ف قُووْل:  أَِإنَُّكووْم لََتْشووَهُدوَن أَنَّ َمووَع اّللَِّ آهِلَوو   أُْخوور » «  بَوورِيء  ِ َّووا ُتْشوورُِكلنَ َل إِلووه  واِحوود ،َوِإنَِّب ُهوو ُقْل:ِإ َّ
.فال بشوري أن يفعوللبيوان الا..والنصلص القرآنيو   قانعهوا هوذ ،وإبيقاعاهتا هوذ ،هتز القلولب  وا   ميلوك 

 أريد أن أوق  تدفقها وانسكاّبا يف القله  ي تعلي .
 يد والم اصلةقضية الواء والاوح

ولكب أريد أن أهدّ عن القضي  اليت تضمنها هذا املقطع،وجرت ّبا هذ  امللجو  ..إن هوذ  القضوي  الويت 
عرضها السيا  القرآين يف هذ  اهلايت ..قضي  الول ء والتلحيود واملفاصول  ..هوك قضوي  هوذ  العقيودة وهوك 
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تقو  أمووام هووذا الوودرس الورابين فيهووا وقفوو  نليلوو   احلقيقو  الكووثى فيهووا.وإن العصوب  امليمنوو  اليوولم اليقوو   ن
.. 

   الوويت تنزلووحلهووه العصووبإن هووذ  العصووب  تلاجووه اليوولم موون ا؟اهليوو  الشووامل  يف األرم،نفووك مووا كانووحل تلاج
أن  -مون مث  -هتواج و عليها هذ  اهلايت،لتحدق على ضلئها ملقفها،ولتسْي على هذا الضولء يف نريقهوا 

 ايت،ل سم نريقها على هداها.تق  وقف  نليل  أمام هذ  اهل
لقود اسوتدار الزمووان كهي توه يولم جوواء هوذا الودين إىل البشووري  وعواقت البشوري  إىل مثوول امللقو  الوذي كانووحل 

كوهاقة »ويلم جاءهوا ا سوالم مبنيوا علوى قاعدتوه الكوثى: - -فيه يلم تنزل هذا القرآن على رسلل اّلِل 
إ  اّلِل  عناهوووووا الوووووذي كموووووا قوووووال ربعوووووك بووووون عامر،وحذيفووووو  بووووون ..كوووووهاقة أن   إلوووووه « أن   إلوووووه إ  اّللِ 

حمصوون،واملغْية بوون كووعب ،مجيعا لرسوووتم قائوود جوويا الفوورس يف القاقسوووي ،وهل يسووأهلم واحوودا بعوود واحووود يف 
ياليوو  أايم متلاليوو ،قبل املعركوو :ما الووذي جوواء بكوومف فيكوولن ا؟وولاب:اّلِل ابتعثنووا لنخوورج موون كوواء موون عبوواقة 

ة اّلِل وحووود .ومن ضوووي  الووودنيا إىل سوووعتها.ومن جووولر األقاين إىل عووودل ا سوووالم ..فأرسووول العبووواق إىل عبووواق
رسلله بدينه إىل خلقه،فمن قبلوه منوا قبلنوا منوه ورجعنوا عنوه،وتركنا  وأرضوه.ومن أىب قاتلنوا  حوَّت نفضوك إىل 

 .. 838«.ا؟ن  أو الظفر
ر العبووواقة لوووه كوووعائ ن و  يقووودملنوهووول يعلوووم أن رسوووتم وقلموووه   يعبووودون كسووورى بلصوووفه إهلوووا خالقوووا للكووول 

  أن اّلِل وينفيووه فووأخث  ا سووالم املعروفوو  ولكوونهم إ ووا يتلقوولن منووه الشوورائع،فيعبدونه ّبووذا املعوو  الووذي ينوواقخ
للهيو  صوائا األويقرون هلوم خبابتعثهم ليخرجلا النواس مون األنظمو  واألوضواع الويت يعبود العبواق فيهوا العبواق،

ة ن( ..إىل عبوواق)وهووك األقاي -الطاعوو  هلووذا التشووريع و ااضوولع هلووذ  احلاكميوو  وهووك احلاكميوو  والتشووريع و  -
 اّلِل وحد  وإىل عدل ا سالم.

ىل عبوواقة إتوودت البشووري  .فقوود ار لقوود اسووتدار الزمووان كهي تووه يوولم جوواء هووذا الوودين إىل البشووري  بووال إلووه إ  اّللِ 
  إ  إلوووه »آذن:علوووى املووو فريووو  منهوووا يووورقق العبووواق،وإىل جووولر األقاين ونكصوووحل عووون   إلوووه إ  اّلِل،وإن لووول

« احلاكميوو » رفخ كوورعي يووقون أن يوودر  موودللهلا،وقون أن يعووب هووذا املوودللل وهوول يرققهووا،وقون أن « اّللِ 
كووأفراق،أو كتشووكيالت تشووريعي ،أو    سوولاء اقعلهووا -ألللهيوو  وهووك مووراق  ا -الويت يوودعيها العبوواق ألنفسووهم 

  يإ  أن البشوووور ب،ليسوووحل آهلوووو ،فليك هلوووا إذن حوووو  احلاكميووو  ..كشعلب.فاألفراق،كالتشكيالت،كالشعل 
 و  تعووود تلحووودألللهيووو .اعووواقت إىل ا؟اهلي ،وارتووودت عووون   إلوووه إ  اّلِل.فأعطوووحل هلوووي ء العبووواق خصوووائا 

 اّلِل،وختلا له الل ء ..
  إلوه إ  »:البشري   ملتها، ا فيها أول ك الذين يورققون علوى املوآذن يف مشوار  األرم ومغارّبوا كلموات

مون  -بال مدللل و  واقوع ..وهوي ء أيقول إمثوا وأكود عوذااب يولم القيامو ،ألوم ارتودوا إىل عبواقة العبواق « اّللِ 
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ومن بعد أن كانلا يف قين اّلِل  فما أحلج العصوب  املسولم  اليولم أن تقو  نوليال  -بعد ما تبني هلم اهلدى 
وُذ َولِي وا فواِنِر السَّوماواِت »أموام آيو  الول ء:أمام هذ  اهلايت البينوات  موا أحلجهوا أن تقو   قُوْل:أََغْْيَ اّللَِّ َأختَِّ

..ذلوك « ْشورِِكنيَ َواأْلَْرِم،َوُهَل يُْطِعُم َو  يُْطَعوُمف قُوْل:ِإيِنِ أُِموْرُت أَْن َأُكولَن أَوََّل َموْن َأْسوَلَم،َو  َتُكولَننَّ ِموَن اْلمُ 
 ا سووووتعان  ..وهووووك ااضووولع والطاع ،وا ستنصوووار و « الووول »عووواين بكووول م -لوووتعلم أن اختووواذ غوووْي اّلِل وليووووا 

..يتعارم موع ا سوالم،ألنه هول الشور  الوذي جواء ا سوالم ليخورج منوه النواس ..ولوتعلم أن أول موا يتمثول 
فيووه الوول ء لغووْي اّلِل هوول تقبوول حاكميوو  غووْي اّلِل يف الضوومْي أو يف احليوواة ..األموور الووذي تزاولووه البشووري  كلهووا 

اسووتثناء.ولتعلم أوووا تسووتهد  اليوولم إخووراج النوواس مجيعووا موون عبوواقة العبوواق إىل عبوواقة اّلِل وحوود  وأوووا  بوودون
 وا؟ماع  املسلم  حني تلقك هذ  اهلايت .. - -تلاجه جاهلي  كاليت واجهها رسلل اّلِل 

لقلوه املويمن بها يف اوما أحلجها أن تستصحه يف ملاجهتهوا للجاهليو  تلوك احلقوائ  واملشواعر الويت تسوك
.مَ ُقْل:ِإيِنِ َأخاُ  ِإْن َعَصْيحُل َريبِِ َعذاَب يَوْلم  عَ »اهلايت التالي : مِحَوُه،َوذِلَك رَ َعْنوُه يَوْلَم ِوذ  فَوَقوْد  ْن ُيْصوَر ْ ِظيم 

ُ ِبُضوووورِ  فَووووال كاِكووووَ  لَووووهُ  لووووى ُكوووولِِ َكووووْكء  فَوُهووووَل عَ  َسْسووووَك خِبَووووْْي  َل،َوِإْن ميَْ ُهوووِإ َّ  اْلَفوووْلُز اْلُمبِوووونُي.َوِإْن مَيَْسْسووووَك اّللَّ
.َوُهَل اْلقاِهُر فَوْلَ  ِعباِقِ  َوُهَل احلَِْكيُم اْاَِبْيُ   ..« َقِدير 

احنالهلوا ا،وبفساقها و ها وكيدهفما أحلج من يلاجه ا؟اهلي  بطاغلهتا وجثوهتا،وإبعراضها وعناقها،وابلتلائ
افو  املعصوي  اعر ..رقوائ  وهوذ  املشو..ما أحلج من يلاجوه هوذا الشور كلوه،أن يستصوحه يف قلبوه هوذ  احل

 .النافع هل اّللِ الضار و  والل ء لغْي اّلِل.وراف  العذاب الرعيه الذي ي قه العصاة ..واليقني  ن
صوووحه هوووذ  ا   يستوأن اّلِل هووول القووواهر فووول  عبووواق  فوووال معقوووه علوووى حكموووه و  راق ملوووا قضوووا .إن قلبووو

طاغيوو  ؟اهليوو  الاا سووالم موون جديوود يف وجووه « إنشوواء»  احلقووائ  وهووذ  املشوواعر لوون يقوولى علووى تكووالي
 يقو  مهمتهووا يفقن حقبعود أن تسووتي -..وهوك تكوالي  هائلوو  تنولء ّبوا ا؟بووال  مث موا أحولج العصووب  امليمنو  

لول ء  سوبحانه ابفوراق اّللِ إاألرم اليلم وبعد أن تستلضو  حقيقو  العقيودة الويت تودعل إليهوا ومقتضوياهتا مون 
د عوو.مووا أحلجهووا ب.بعوود أن تستصووحه معهووا يف مهمتهووا الشوواق  تلووك احلقووائ  واملشوواعر بكوول مدلل تووه و 

كموا    لبشوري  اليولما؟اهليو  اذلك كله إىل ملق  ا كهاق والقطع واملفاصل  والتوث  مون الشور  الوذي تزاولوه 
جوووه و  أن يقللوووه وأن تقوووذ  يف - -كانوووحل تزاولوووه جاهليووو  البشوووري  األوىل.وأن تقووولل موووا أمووور رسووولل اّلِل 

 َكوووهاَقة ف ْكء  َأْكوووَثُ :َأُي َكوووقُووولْ »ا؟اهليووو ، ا قوووذ  بوووه يف وجههوووا الرسووولل الكرمي،تنفيوووذا ألمووور ربوووه العظووويم:
َنُكْم،َوأُوِحووَك ِإَ َّ هووَذا اْلُقوورْ  ُ،َكووِهيد  بَوْيووِب َوبَويوْ اّللَِّ آهِلَوو    ْم لََتْشووَهُدوَن أَنَّ َمووعَ ِه َوَمووْن بَولَووَ .أَِإنَّكُ بِوونْووِذرَُكْم آُن أِلُ ُقِل:اّللَّ

ا ُهَل إِله  واِحد ،َوِإنَِّب بَرِ   « ..لنَ ا ُتْشرِكُ يء  ِ َّ أُْخرى ف ُقْل:  َأْكَهُد.ُقْل:ِإ َّ
إنوووه   بوووود أن تقوووو  العصووووب  املسوووولم  يف األرم،موووون ا؟اهليوووو  الوووويت تغموووور األرم،هووووذا امللقوووو .  بوووود أن 

 ،مزلزل  رهيبوو  ..مث تتجووه إىل اّلِل تعلووم أنووه تقووذ  يف وجههووا بكلموو  احلوو  هووذ  عاليوو  مدوي ،قانعوو  فاصوول
 - وووا فوويهم الطلاغيووحل املتجوووثون  -علووى كوول كووكء قدير،وأنوووه هوول القوواهر فووول  عبوواق .وأن هووي ء العبوواق 
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أضووع  موون الووذابب،وإن يسوولبهم الووذابب كووي ا   يسووتنقذو  منووه  وأوووم ليسوولا بضووارين موون أحوود إ  إبذن 
 ذن اّلِل،وأن اّلِل غاله على أمر  ولكن أكثر الناس   يعلملن.اّلِل وليسلا بنافعني أحدا إ  إب

،قبول كوني يف األرم ابلتمو  بد أن تستيقن العصب  املسلم  كذلك أوا لن تنصر ولن يتحق  هلوا وعود اّللِ 
 لت،وقبوول أنجووه الطاغأن تفاصوول ا؟اهليوو  علووى احلوو  عنوود مفوو   الطري .وقبوول أن تعلوون كلموو  احلوو  يف و 

ذ  هوووووووتفاصووووووولها ؟اهليووووووو  هوووووووذا ا كوووووووهاق،وتنذرها هوووووووذ  النوووووووذارة،وتعلنها هوووووووذا ا عالن،و تشوووووووهد علوووووووى ا
 املفاصل ،وتتثأ منها هذ  الثاءة ..

 ان واملكان.يلق الزمقإن هذا القرآن   ذت مللاجه  ملق   رحك إ ا جاء منهجا مطلقا خارجا عن 
ثول ك اليولم يف ملقرآن.وهواذي تنزل فيه هذا منهجا تتخذ  ا؟ماع  املسلم  حيثما كانحل يف مثل امللق  ال

ألرم إنشووواء اسوووالم يف هوووذا امللقووو  ااموووا وقووود اسوووتدار الزموووان كهي توووه يووولم جووواء هوووذا القووورآن لينشوووىء ا 
ا وو  مووع املفاصوول  احلوقهر .و  ..فلوويكن اليقووني ا؟ووازم  قيقوو  هووذا الدين.والشووعلر اللاضوو   قيقوو  قوودرة اّللِ 

  ..الرامحني ة ا؟ماع  املسلم  ..واّلِل خْي حافظا وهل أرحمالبانل وأهله ..لتكن هذ  عد
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 [32إل   20(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الرابمة

 مواجهة المشرهللاين بمصيرهم في يوا البمث الاي يكابون به

 
( َوَموْن 20 يُوْيِمنُولَن )ُروا أَنْوُفَسوُهْم فَوُهوْم  ِذيَن َخِسو الَّوَءُهمُ الَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب يَوْعرُِفلنَُه َكما يَوْعرُِفلَن أَبْنا} 

يعوا  مُثَّ نَوُقولُل  ( َويوَوْلمَ 21لظَّواِلُملَن ) يُوْفلِوُ  انَّوُه  أَْلَلُم ِ َِّن اْفَ ى َعَلى اّللَِّ َكِذاب  أَْو َكذََّب آِبايتِوِه إِ  حَنُْشورُُهْم مجَِ
وووُتْم تَوْزُعُمووولنَ لِلَّوووِذيَن َأْكووورَُكلا أَيْوووَن ُكووورَك نَووووتُوُهْم ِإ َّ أَْن قووواُللا َواّللَِّ رَ ( مُثَّ 22 )ا ُُكُم الَّوووِذيَن ُكنوْ بِِنوووا موووا ُكنَّوووا  َ ْ َتُكوووْن ِفتوْ

ُهْم َمووْن َيْسووَتِمُع  (24ْفووَ ُوَن )يوَ ُهْم مووا كووانُلا ( اْنظُووْر َكْيووَ  َكووَذبُلا َعلووى أَنْوُفِسووِهْم َوَضوولَّ َعوونوْ 23ُمْشوورِِكنَي ) َوِموونوْ
يُوْيِمنُولا ِّبووا َحوَّتَّ ِإذا جوواُ َ   ْن يوَووَرْوا ُكولَّ آيَوو    َوقْورا  َوإِ  ذاِوِوومْ ْيوَك َوَجَعْلنوا َعلووى قُولُولِّبِْم َأِكنَّوو   أَْن يَوْفَقُهولُ  َويف آإِلَ 

َهوْلَن َعْنو( َوُهمْ 25 )وَِّلنيَ ُااِقُللَنَك يَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَ  ُه َويَوْنوَأْوَن َعْنوُه َوِإْن يُوْهِلُكولَن  يَونوْ
َتنوو( َولَووْل تَوورى ِإْذ ُوِقُفوولا َعلَوو26ِإ َّ أَنْوُفَسووُهْم َومووا َيْشووُعُروَن )  نَُكووذَِِب آِبايِت َربِِنووا ا نوُووَرُق َو ى النَّوواِر َفقوواُللا اي لَيوْ

ُوووْم ُوُوووعووواُقوا ِلموووا لَ ْن قَوْبوووُل َولَوووْل ُرُقوا ِمووو ( بَوووْل بَووودا هَلُوووْم موووا كوووانُلا ُحُْفووولنَ 27َوَنُكووولَن ِموووَن اْلُموووْيِمِننَي ) لا َعْنوووُه َوِإوَّ
ِوْم قواَل َولَولْ  (29نَي )ُن ِ َبوْعُوليِ ( َوقاُللا ِإْن ِهَك ِإ َّ َحياتُوَنا الُدنْيا َوما حَنْو28َلكاِذبُلَن )  تَورى ِإْذ ُوِقُفولا َعلوى َرّبِِ

وتُ ِ وقاَل َفُذوُقلا اْلَعوذاَب أَلَْيَك هذا اِبحلَْ ِِ قاُللا بَلى َوَربِِنا  بُلا بِِلقواِء ( قَوْد َخِسوَر الَّوذِ 30وَن )ْم َتْكُفورُ ا ُكنوْ يَن َكوذَّ
ْوزاَرُهوْم َعلوى لُُهوولرِِهْم يهوا َوُهوْم َُيِْملُوولَن أَ فَورَّْننوا فِ  َعلوى مووا اّللَِّ َحوَّتَّ ِإذا جواَءهْتُُم السَّواَعُ  بَوْغتَوو   قواُللا اي َحْسوَرتَنا

اُر اهْل ( َوَمووا احْلَيوواُة الووُدنْيا ِإ َّ َلعِووه  َوهَلْوو31زُِروَن )َأ  سوواَء مووا يَوو ال تَوْعِقلُوولَن  لِلَّووِذيَن يَوتوَُّقوولَن أَفَووِخوورَُة َخووْْي  ل  َولَلوودَّ
(32) } 
 مقدمة الوحد   الرابمة من سور  ا نماا 

،املكوووذبني ابلبعوووة عووولقة إىل ملاجهووو  املشوووركني املكوووذبني ابلقووورآن الكرمي -أو هوووذ  امللجووو   -هوووذ  ا؟للووو  
واهلخوورة ..ولكنهووا   توولاجههم بتصوولير تعنووتهم وعنوواقهم و  توولاجههم  صووارع الغووابرين موون املكووذبني موون 

إ ا تلاجههم  صْيهم يف يلم البعة الوذي يكوذبلن بوه و وزائهم  -كما سب  يف سيا  السلرة   -أسالفهم 
املصووْي يف مشوواهد حيوو  كاخصوو  ..توولاجههم بووه يف اهلخوورة الوويت ينكرووووا ..توولاجههم ّبووذا ا؟ووزاء وبووذلك 

أَيْوَن ُكورَكا ُُكُم الَّوِذيَن »وهم حمشلرون مجيعا،مسيوللن سويال التبكيوحل والتأنيه،وسويال التشوهْي والتعجيوه:
ووُتْم تَوْزُعُموولَنف  »وهووم يف رعووه وفووزع،ويف تضعضووع وذهوولل يقسووملن ابّلِل ويع فوولن لووه وحوود  ابلربلبيوو :« ُكنوْ

..وتوووولاجههم بووووه وهووووم ملقلفوووولن علووووى النار،حمبلسوووولن عليهووووا،وهم يف رعووووه «  مووووا ُكنَّووووا ُمْشوووورِِكنيَ  َواّللَِّ َربِِنووووا
َتنا نُوَرُق َو  نَُكذَِِب آِبايِت َربِِنا َوَنُكلَن ِمَن اْلُموْيِمِننيَ »وفزع،ويف ندم وحسرة يقلللن: ..وتولاجههم بوه «  اي لَيوْ

يسوأهلم  -جول جاللوه  -نودم،ومن الوروع واهلولل وهول وهم ملقلفلن على رّبم،وهم يتذاوبلن من ااجل وال
ف»سووبحانه: فووال اووديهم هووذا ا عوو ا  «.بلووى وربنووا»فيجيبوولن يف اسووتخذاء وتووذاوب:« أَلَووْيَك هووذا اِبحْلَوو ِِ

ُتْم َتْكُفُرونَ »كي ا: ..ويلاجهلن به وهم قود خسوروا أنفسوهم وخسوروا كول كوكء « قاَل:َفُذوُقلا اْلَعذاَب ِ ا ُكنوْ
ا ُيمللن أوزارهم على لهلرهم وهم اأرون ابحلسورة علوى تفوريطهم يف اهلخرة،وأخوذهم للصوفق  إذن وجاءو 
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اااسوووورة  مشوووووهد وراء مشووووهد،وكل مشوووووهد يزلووووزل القللب،وحلخووووول املفاصوووول،ويهز الكيوووووان،ويفت  العوووووني 
 -علووووى احلوووو  الووووذي يوووولاجههم بووووه رسوووولل اّلِل  -عنوووود موووون يشوووواء اّلِل أن يفووووت  عينووووه وقلبووووه  -والقلووووه 

 الكتاب الذي يكذبلن به بينما الذين أوتلا الكتاب من قبلهم يعرفلنه كما يعرفلن أبناءهم و 
 ممرفة أهل الكااا بنبو  محمد عليه السالا 20الدرس ا ول:

 « .. يُوْيِمُنلنَ  ُروا أَنْوُفَسُهْم فَوُهْم لَِّذيَن َخسِ َءُهُم،االَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب يَوْعرُِفلنَُه َكما يَوْعرُِفلَن أَبْنا»  
أو لصووح   هلووذا القوورآن -النصووارى و وهووم اليهوولق  -لقوود تكوورر يف القوورآن الكوورمي ذكوور معرفوو  أهوول الكتوواب 

لاجهو  أهول تنزيل هذا القرآن عليه من عند اّلِل ..تكورر ذكور هوذ  احلقيقو  سولاء يف مو  - -رسال  حممد 
ذا الوودين وقفوو  املعارضوو  وا نكووار واحلوورب وموون هوو - -الكتوواب أنفسووهم،عند مووا كووانلا يقفوولن موون النوول 

ذين هوول الكتاب،الووأيفهم أن والعووداء )وكووان هووذا غالبووا يف املدينوو ( أو يف ملاجهوو  املشووركني موون العوورب لتعوور 
 أنوه وحوك يف - -ّلِل يعرفلن نبيع  اللحك والكته السماوي ،يعرفلن هذا القرآن،ويعرفلن صد  رسولل ا

 الرسل من قبله. أوحى به ربه إليه كما أوحى إىل
انووحل يفيوود أوووا ك -إذن  -هوول الكتوواب فيهووا علووى هووذا النحوول مكيوو .وذكر أ -كمووا رجحنووا   -وهووذ  اهليوو  

وإذا كانوووحل   أبنووواءهم ملاجهووو  للمشوووركني  ن هوووذا القووورآن الوووذي ينكرونه،يعرفوووه أهووول الكتووواب كموووا يعرفووولن
ا ،الذين خسورو املشوركني يف هذا كأنكثرهتم   تيمن به فذلك ألوم خسروا أنفسهم،فهم   ييمنلن.كأوم 

ا  ا يوورج  مكيتهووشووركني. أنفسووهم،فلم يوودخللا يف هووذا الوودين  والسوويا  قبوول هووذ  اهليوو  وبعوودها كلووه عوون امل
تَوْينواُهُم آالَّوِذيَن :»التقريور كما قلنا من قبل يف التعري  ابلسلرة ..وقد جرى املفسرون على تفسْي مثول هوذا

 - حقوا أو علوى أن النول ل مون عنود اّللِ ن أنوه منوز ..علوى أووم يعرفول « يَوْعرُِفلَن أَبْناَءُهمُ  اْلِكتاَب يَوْعرُِفلنَُه َكما
-  لكنوا نلمو  سلل من عند اّلِل حقا،يلحى إليه ّبذا القرآن ..وهذا جانه من مودللل الونا فعال،و ر- 

مودللل  خور مونبوا آأن هنوا  جان -الودين فيوه  ابستصحاب اللاقع التارحك وملقو  أهول الكتواب مون هوذا
التوواري ،وهك  مووه للجماعوو  املسلم ،ليسووتقر يف وعيهووا علووى موودارأراق أن يعل -سووبحانه  -الوونا لعوول اّلِل 

 تلاجه أهل الكتاب ّبذا الدين ..
طان وقوولة لموا فيوه موون سو -موون مث  -إن أهول الكتواب يعرفوولن أن هوذا الكتوواب حو  مون عنوود اّلِل ويعرفولن 

ا يت تنبثوو  منهووخووال  الوواموو  الوويت توودين ابلعقيوودة الوويت جوواء ّبووا وابألوموون خووْي وصووال  وموون ناقوو  قافعوو  ل
م   تسوعهم أن األر  وابلنظام الذي يقلم عليها.وُيسبلن كل حساب هلذا الكتاب وأهلوه ويعلمولن جيودا
لويت اهليو  ا؟ويعرفولن أن اوتسع أهل الدين  ..إوم يعرفلن ما فيه من ح ،ويعرفلن ما هم فيه من ابنول ..

دين،أو يبقووك ا هووذا الووليها،وصووارت إليهووا أوضوواع قوولمهم وأخالقهووم وأنظمووتهم،  ميكوون أن يهاقوووصوواروا إ
الودين،ويكلن  دأ حوَّت علول ا؟اهليو  عون هوذ  األرم،ويسوتعلك هوذامعرك    هت -من مث  -عليها ..وأوا 

األرم   طان اّلِل يفن علوى سولالدين كله ّلِل ..أي أن يكلن السلطان يف األرم كله ّلِل وأن يطوارق املعتودو 
 كلها.وبذلك وحد  يكلن الدين كله ّلِل ..
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يال جونواءهم ..وهوم عرفولن أبإن أهل الكتاب يعلملن جيدا هذ  احلقيق  يف هذا الدين ..ويعرفلنه ّبا كما ي
النفووولس  اخلوووه إىلبعوود جيووول يدرسووولن هووذا الووودين قراسووو  ققيقووو  عميقوو  وينقبووولن عووون أسووورار قلتووه وعووون مد

يلقووولن  دينف كيووو بحثووولن  ووود:كي  يسوووتطيعلن أن يفسووودوا القووولة امللجهووو  يف هوووذا الوووومسووواربه فيهوووا وي
لعلووم هلووه عوون اأابلريووه والشووكل  يف قلوولب أهلووهف كيوو  ُيرفوولن الكلووم فيووه عوون ملاضووعهف كيوو  يصوودون 

رق  األرم وتطووايفن اّلِل احلقيقوك بوهف كيو  ُيلللنوه موون حركو  قافعو  هطوم البانوول وا؟اهليو  وتسو ق سولطا
وإىل نظريووو  ميتووو ، إىل  وووّلدين علوووى هوووذا السووولطان،وععل الووودين كلوووه ّلِل ..إىل حركووو  يقافيووو  ابرقة،و املعتووو

ريبو  عنوه تصولرات غجدل  هوليت أو فقهوك أو نوائفك فوارغف كيو  يفرغولن مفهلماتوه يف أوضواع وأنظمو  و 
يووودة بتصووولرات لعقراغ افووومووودمرة لوووه،مع إيهوووام أهلوووه أن عقيووودهتم حم مووو  مصووولن ف  كيووو  يف النهايووو  ميووواون 

ة الباهتوو ف  ن العقيوودأخوورى ومفهلمووات أخوورى واهتمامووات أخرى،ليجهووزوا علووى ا؟ووذور العانفيوو  الباقيوو  موو
كمووا   -  ن احلقيقووإن أهوول الكتوواب يدرسوولن هووذا الوودين قراسوو  جوواقة عميقوو  فاحصوو    ألوووم يبحثوولن عوو

مووا يتصوولر بعووخ املخوودوعني ك  -  لينصووفلا هووذا الوودين وأصووله و  -يتوولهم السووذج موون أهوول هووذا الوودين  
لن ّبووذ  م يقلمووكووال  إ ووا هوو  -حينمووا يوورون اع افووا موون ابحووة أو مستشوور   انووه نيووه يف هووذا الوودين  
اربه ن منافوذ  ومسوببحثولن عوالدراس  ا؟اقة العميق  الفاحص ،ألوم يبحثلن عن مقتل هلوذا الودين  ألووم ي

فولا كيو  ريدون أن يعر ي  ألوم رار قلته ليقاومل  منهاإىل الفطرة ليسدوها أو مييعلها  ألوم يبحثلن عن أس
ن أجول س ّبوا  وهوم موراغ النوايبب نفسه يف النفلس ليبنلا على غرار  التصلرات املضاقة اليت يريدون مولء فو

 لك ن نعر  ذأهذ  األهدا  واملالبسات كلها يعرفلنه كما يعرفلن أبناءهم  ومن واجبنا حنن 
بعوو  ك موون خووالل أر التووارح وىل  ن نعوور  قيننووا كمووا نعوور  أبنوواءان  إن اللاقووعوأن نعوور  معووه أننووا حنوون األ

َن آتَوْينواُهُم الَّوِذي»يو : هوذ  اهلعشر قران ينط   قيق  واحدة ..هك هذ  احلقيق  اليت يقررهوا القورآن الكورمي يف
تتجلوى بصولرة خاصو  و  هوذ  الفو ة يفقو  تتضو  ..ولكون هوذ  احلقي« اْلِكتاَب يَوْعرُِفلنَُه َكما يَوْعرُِفلَن أَبْنواَءُهمُ 

اللغووات  بلغوو  موون ..إن البحووّل الوويت تكتووه عوون ا سووالم يف هووذ  الفوو ة تصوودر  عوودل كتوواب كوول أسووبلع
الووودين  بيعووو  هوووذااألجنبيووو  ..وتنطووو  هوووذ  البحوووّل  ووودى معرفووو  أهووول الكتووواب بكووول صوووغْية وكبوووْية عووون ن

  يفص  عون  -ل بطبيع  احلا -ه  ومعظمهم و رحه،ومصاقر قلته،ووسائل مقاومته،ونر  إفساق تلجيه
ات ومو  وأن احلركوواملقا عنيته هذ  فهوم يعلمولن أن اهلجولم الصوري  علوى هوذا الودين كوان يثوْي محاسو  الودفا 

رتكوز علوى قاعودة إ وا كانوحل ت - سوتعمار املمثول يف ا -اليت قامحل لطورق اهلجولم املسول  علوى هوذا الودين 
رة ولووول يف الصووول  -سوووالم العانفووو  الدينيووو  وأن اسوووتمرار اهلجووولم علوووى ا مووون الووولعك الوووديب أو علوووى األقووول 

 لجوأ إىل إزجواءاس  الدفاع واملقاومو   لوذلك يلجوأ معظمهوم إىل نريقو  أخبوة ..يسيظل يثْي مح -الفكري  
 نه ..قارئ وانم نال يق  الالثناء هلذا الدين،حَّت ينلم املشاعر املتلفزة،وحدر احلماس  املتحفزة،وينا

يضوووع السوووم يف الكوووأس ويقووودمها م عووو  ..هوووذا الووودين نعوووم عظووويم ..ولكنوووه ينبغوووك أن يتطووولر  فهلماتوووه مث 
احلديثوووو   وينبغووووك أ  يقوووو  ملقوووو  املعارضوووو  « ا نسوووواني »ويتطوووولر كووووذلك بتنظيماتووووه ليجوووواري احلضووووارة 
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أن  -نهايو  يف ال -للتطلرات اليت وقعحل يف أوضاع اجملتمع،ويف أككال احلكوم،ويف قويم األخوال   وينبغوك 
يتمثوووول يف صوووولرة عقيوووودة يف القللب،ويوووودع احليوووواة اللاقعيوووو  تنظمهووووا نظوووورايت وعووووارب وأسوووواليه احلضووووارة 

احلديثوووو   ويقوووو  فقوووو  ليبووووار  مووووا تقوووورر  األرابب األرضووووي  موووون هووووذ  التجووووارب واألسوووواليه « ا نسوووواني »
 ..وبذلك يظل قينا عظيما ..   

اووواقع ابووودو يف صووولرة ا نصوووا  توهوووك لووواهراي  -لووودين ويف أينووواء عووورم ملاضوووع القووولة والعمووو  يف هوووذا ا
 أسوورار قلتووه قلمووه موون أهوول الكتوواب لينووبههم إىل خطوولرة هووذا الوودين،وإىل يقصوود امليلوو  -والثنوواء املخوودر 

 لودين كمواا وليعرفلا هوذاويسْي أموام األجهوزة املودمرة ّبوذا الضولء الكشا ،ليسودقوا ضورابهتم علوى اهلود .
 لاللوه وهوم عاكولا يف هذا القرآن ستظل تتكش  ألصحابه جديدة قائما كلموا يعرفلن أبناءهم  إن أسرار

ون بنووولر اضووور.وير حلضووولن معركووو  العقيووودة ويتووودبرون بووولعك أحوووداّ التووواري  ويطوووالعلن بووولعك أحوووداّ احل
 اّلِل.الذي يكش  احل ،وينْي الطري  ..

 صور لخهي الكافرين الأالمين في اآلخر  21الدرس الثاني:

يعوا  مُثَّ نَوُقولُل ْفِلُ  الظَّواِلُملَن.َويَولْ نَُّه   يوُ إِ ايتِِهف َلُم ِ َِّن اْفَ ى َعَلى اّللَِّ َكِذاب  أَْو َكذََّب آبِ َوَمْن أَلْ » َم حَنُْشورُُهْم مجَِ
وووووُتْم تَوْزُعُمووووولنَ  نَووووووتُوُهْم ِإ َّ  َ ْ َتُكووووونْ  ف مُثَّ لِلَّوووووِذيَن َأْكووووورَُكلا:أَْيَن ُكووووورَكا ُُكُم الَّوووووِذيَن ُكنوْ اُللا:َواّللَِّ َربِِنوووووا موووووا ُكنَّوووووا  أَْن قوووووِفتوْ
ُهْم   « ..يَوْفَ ُونَ  ا كانُلامُمْشرِِكنَي.اْنظُْر َكْيَ  َكَذبُلا َعلى أَنْوُفِسِهْم،َوَضلَّ َعنوْ

 ..ّلِل سبحانه تقدير ا هذا استطراق يف ملاجه  املشركني  قيق  ما يزاوللنه،ووص  ملقفهم وعملهم يف
لووى نووه موون أوووم عنلا يدعل ريووري لظلمهووم ابفوو اء الكووذب علووى اّلِل وذلووك فيمووا كوواملاجهوو  تبوودأ ابسووتفهام تق

 عوووام واملطووواعممووون األن قينوووه الوووذي جووواء بوووه إبوووراهيم عليوووه السوووالم ومووون زعمهوووم أن موووا ُيللنوووه وموووا ُيرملنوووه
ّلِل ..ولويك هول مون أمور ا -« بوزعمهم»يف آخر السولرة مشوفلعا بقللوه تعواىل: كالذي سيجكء  -والشعائر 

 - -بوووه حممووود  أمر .وذلوووك كالوووذي يزعموووه بعوووخ مووون يووودعلن اليووولم أووووم علوووى قيووون اّلِل الوووذي جووواءمووون 
حكامووا م يصوودرون أوهوول موون الكووذب املفوو ى علووى اّلِل.ذلووك أووو«  مسوولملن»ويقللوولن عوون أنفسووهم إوووم 

عملن فسوهم،ويز علنوه ألنوينش لن أوضاعا،ويبتدعلن قيما من عند أنفسهم يغتصوبلن فيهوا سولطان اّلِل ويد
   ..ّللِ أنه هل قين اا؟حيم، أوا هك قين اّلِل ويزعم هلم بعخ من ابعلا قينهم ليش وا به مثلى يف قركات
رقوهوووووووووووا وعارضووووووووووولها ف - -وابسوووووووووووتنكار تكوووووووووووذيبهم كوووووووووووذلك آبايت اّلِل،الووووووووووويت جووووووووووواءهم ّبوووووووووووا النووووووووووول 

 م هوول الووذي موونهليتهجووا وجحوودوها.وقاللا:إوا ليسووحل موون عنوود اّلِل.بينمووا هووم يزعموولن أن مووا يزاوللنووه يف
 عند اّلِل  وذلك كالذي ُيدّ من أهل ا؟اهلي  اليلم ..حذو  النعل ابلنعل ..

 َكوووِذاب  أَْو َكوووذََّب َعلَوووى اّللَِّ  افْوووَ ى َوَموووْن أَْللَوووُم ِ َّووونِ »يووولاجههم ابسوووتنكار هوووذا كلوووه ووصوووفه  نوووه أللوووم الظلوووم:
 « ..آِبايتِِه 

تفظيووع لوووه والتقبي .وهوول التعبوووْي الغالووه يف السووويا  القوورآين عووون والظلووم هنوووا كنايوو  عووون الشوور .يف صووولرة ال
الشوووور .وذلك حووووني يريوووود أن يبشووووع الشوووور  وينفوووور منووووه.ذلك أن الشوووور  للووووم للحوووو ،وللم للوووونفك،وللم 
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يف أن يلحد ويعبد بوال كوريك.واعتداء علوى الونفك إبيراقهوا  -سبحانه  -للناس.هل اعتداء على ح  اّلِل 
اعتووداء علووى النوواس بتعبيوودهم لغووْي رّبووم احل ،وإفسوواق حيوواهتم ابألحكووام واألوضوواع موولارق ااسووارة والبلار.و 

اليت تقولم علوى أسواس هوذا ا عتوداء ..ومون مث فالشور  للوم عظيم،كموا يقولل عنوه رب العواملني.ولن يفلو  
 « ..ِإنَُّه   يُوْفِلُ  الظَّاِلُملنَ »الشر  و  املشركلن:

 -لظواملني أو للظلوم وا -  ويص  احلصيل  النهائي  للشر  واملشركني لييقرر احلقيق  الك -انه سبح -واّلِل 
يقي إىل  سوتدراج املووهووذا هول افوال عوثة  وا توورا  العيولن القصوْية النظوور،يف األمود القريه،فالحوا وْناحوا ..ف

 ااسار والبلار ..ومن أصد  من اّلِل حديثاف ..
 حك:اخا املل ب،يف هذا املشهد احلك الشوهنا يصلر من عدم فالحهم ملقفهم يلم احلشر واحلسا

يعوا ،مُثَّ نَوُقولُل لِلَّوِذيَن َأْكورَُكلا:أَيْ » وُتْم تَوْزُعُمولنَ كا ُُكُم الَّوَن ُكوَر َويَوْلَم حَنُْشرُُهْم مجَِ نَووتُوُهْم ِإ َّ أَْن ِذيَن ُكنوْ ف مُثَّ َ ْ َتُكوْن ِفتوْ
ُهْم ما كانُلا يوَ ُفِسِهْم،َوضَ لى أَنوْ عَ ْيَ  َكَذبُلا قاُللا:َواّللَِّ َربِِنا ما ُكنَّا ُمْشرِِكنَي.اْنظُْر كَ   « ..ْفَ ُونَ لَّ َعنوْ

م حوني ى للنواس اليول يت تو اءإن الشر  أللان،والشركاء أللان،واملشوركني ألولان ..وليسوحل الصولرة السواذج  الو
و اما أبووووودون أصووووونيسووووومعلن كلمووووو  الشووووور  وكلمووووو  الشوووووركاء وكلمووووو  املشوووووركني:من أن هنوووووا  انسوووووا كوووووانلا يع

ميمه هوووول صوووولشوووور  يف أحجووووارا،أو أكووووجارا،أو ْنلمووووا،أو انرا ..إخل ..هووووك الصوووولرة اللحيوووودة للشوووور   إن ا
ْي إراقتووه األللهيوو  ..سوولاء كانووحل هووك ا عتقوواق بتسووي إبحوودى خصووائا -سووبحانه  -ا عوو ا  لغووْي اّلِل 

و كانوحل وموا إليهوا.أ ذوروالنو لاحداّ ومقاقير الكائنات.أو كانحل هوك التقودم لغوْي اّلِل ابلشوعائر التعبديو 
مووووون  نيزاوهلا ألووووولاهوووووك تلقوووووك الشووووورائع مووووون غوووووْي اّلِل لتنظووووويم أوضووووواع احليووووواة ..كلهوووووا ألووووولان مووووون الشووووور ،

يامو  شواهد يولم القم  ويعرم املشركني،يتخذون أللاان من الشركاء  والقرآن الكرمي يعث عن هذا كله ابلشر 
الشور  علوى  يقصور وصو  يقتصور علوى لولن منهوا،و اثل هذ  األللان من الشر  واملشوركني والشوركاء و  

ن العوورب اء ..ولقود كوواهلخورة سوول واحود منهووا و  يفور  يف املصووْي وا؟وزاء بووني ألوولان املشوركني يف الوودنيا ويف ا
 يزاوللن هذ  األللان من الشر  مجيعا:

يف  -نوود اّلِل عفاع  امللزموو  عوون نريوو  الشوو -كووانلا يعتقوودون أن هنووا  كائنووات موون خلوو  اّلِل،هلووا مشووارك  
سوووتخدام ابم أو كوووا؟ن بوووذواهت  -تسووويْي األحوووداّ واألقدار.كاملالئكووو .أو عووون نريووو  قووودرهتا علوووى األذى 

انلا يرمووزون وكول أول ووك كوو -ء واألجووداق كووأروا  اهلاب  -ذ  وتلوك هووأو عون نريوو   -الكهوان والسووحرة هلووم 
رم م علويهم موا هول،وهر هوتحول هلوم موا له ابألصنام اليت تعمرها أروا  هذ  الكائنوات ويسوتنطقها الكهوان ف

ام وتقودمي ر هلوذ  األصون الشوعائ..وإ ا هم الكهان يف احلقيق  ..هم الشركاء  وكانلا يزاوللن الشر  يف تقدمي
ون يف كوووانلا يعتقووود  -رس نقوووال عووون الفووو -م كموووا أن بعضوووه  -للكهوووان  ويف احلقيقووو  -القووورابن هلوووا والنوووذور 

ا كوذلك ابلشوعائر )ومون ويتقدملن هل -شارك  ّلِل عن نري  امل -حداّ الكلاكه ومشاركتها يف تسيْي األ
 .. ة كما سيأيت(لع السلر هنا عالق  احللق  املذكلرة يف هذ  السلرة من قص  إبراهيم عليه السالم  لض
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كورائع  -يلن هوان والشوعون نريو  الك -وكذلك كانلا يزاوللن الللن الثالة مون الشور  إبقوامتهم ألنفسوهم 
ّلِل  ويف اذا هول كوريع  مون أن هو وتقاليد،  ذذن ّبا اّلِل ..وكانلا يدعلن ما يدعيه بعوخ النواس اليولم وقيما

 -شوووركني بكووول ألووولان الشووور  كووول أنووولاع امل  -كني يلاجوووه املشووور  -امللاجهووو  و مشوووهد احلشووور  -هوووذا املشوووهد 
  يكفوولن عوون أتبوواعهم يوون هوومف فإنووه   يبوودو هلووم أيوور و أ -ل أصوونا  الشووركاء كوو  -بسووياهلم عوون الشووركاء 

يعووووا ،مُثَّ نَوُقوووولُل لِلَّووووِذيَن »اهلوووولل والعووووذاب: ووووتُ ا:أَْيَن ُكووووَر ْكوووورَُكل أَ َويوَووووْلَم حَنُْشوووورُُهْم مجَِ « ْم تَوْزُعُموووولَنفكا ُُكُم الَّووووِذيَن ُكنوْ
   الَّوِذينَ ُكورَكا ُُكمُ  أَيْونَ :»..واملشهد كاخا،واحلشر واقع،واملشركلن مسيوللن ذلوك السويال العظويم ..األلويم

ُتْم تَوْزُعُملَنف لودنيا ..هنوا اان عليهوا يف ر كوام الوذي ..وهنا يفعل اهلولل فعلوه ..هنوا تتعورى الفطورة مون الر « ُكنوْ
كون ء فيشوعرون أنوه   يوجولق الشوركا -م يف اللاقع واحلقيق  كما هل منعد  -ينعدم من الفطرة ومن الذاكرة 

 كر ،و  يكن كركاء ..
موون  -كووام ،ويسووق  الر فيووذهه اابة« يفتنوولن»قيقوو  و  واقووع ..هنووا   يكوون هلووذا كلووه موون وجوولق   يف ح

نَوتُوُهْم ِإ َّ  مُثَّ  َْ :»-فتن  الذهه ابلنار ليخلا من اابة والزبد  « ا ُمْشورِِكنيَ :َواّللَِّ َربِِنا موا ُكنَّو أَْن قاُللاَتُكْن ِفتوْ
.. 

م بربلبيو  كلوه وإقوراره  ماضويهم هك ختليهم عونإن احلقيق  اليت علحل عنها الفتن ،أو اليت تبللرت فيها الفتن ،
لتعوري رار ابحلو  وانفوع ا قوياّلِل وحد  وتعريهم من الشر  الوذي زاولول  يف حيواهتم الودنيا ..ولكون حيوة   

   ءفواليلم للجووزاألوان ..مون البانول ..فهوول إذن بوالء هووذا الوذي اثلووه قوللتهم ولويك ابلنجوواة ..لقود فووات ا
 ما كان    س جاع ما كان .. للعمل ..واليلم لتقرير

ن أموور القوولم،أوم كووذبلا علووى أنفسووهم يوولم اختووذوا هووي ء موو - -لووذلك يقوورر اّلِل سووبحانه،معجبا رسوولله 
انلا نهم موووووووا كوووووووالشوووووووركاء كوووووووركاء،حية   وجووووووولق لشوووووووركتهم موووووووع اّلِل يف احلقيقووووووو .وأوم اليووووووولم غووووووواب عووووووو

 ُهْم موا كوانُلاَوَضولَّ َعونوْ نْوُفِسِهْم،ا َعلوى أَ ْنظُوْر َكْيوَ  َكوَذبُل ا»يف ونه،فاع فلا ابحل  بعد ما غواب عونهم ا فو اء:
 « ..يَوْفَ ُونَ 

ذا علووى اّلِل هوو ،واف وافالكووذب موونهم كووان علووى أنفسووهم فهووم كووذبلها وخوودعلها يوولم اختووذوا مووع اّلِل كووريكا
لووذي أسوو ي  ا لتأويوولاا ف اء.وقوود ضوول عوونهم مووا كووانلا يفوو ون وغوواب،يف يوولم احلشوور واحلسوواب  هووذا هوول 

 إليه يف حلفهم ابّلِل يلم القيام  وهم يف حضرته:أوم ما كانلا مشركني.
م مووا  أن ُيلفولا أوواّلِل،و  ويف شويول كوذّبم علوى أنفسوهم كووذلك.فهم   اور ون يولم القيامو  أن يكووذبلا علوى

   يكتمولن اّللِ  هوم يولم القيامو ف -خ التفاسوْي كموا تقولل بعو  -كانلا مشركني عامدين ابلكذب على اّلِل 
 حديثا ..

سوهم أيور لوه يف ح ب حوَّت  إ ا هل تعري الفطرة عن الشر  أمام اهللل الرعيه وا حاء هذا البانل الكاذ
 لول لوه يف  ذي كوذبل  علوى أنفسوهم يف الودنيا والوذي من كذّبم الو -سبحانه  -يلمذا .مث تعجيه اّلِل 

 .. ل احتمالهلم  راق  على كل حال ..إ ا حسهم و  يف اللاقع يلم القيام   ..واّلِل أع
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محاربة الك ار للحق وخهيهم في اآلخذر  وهللاذابهم فذي أمنذي  28 - 25الدرس الثالث:

 المود  للدنيا

يصووولر قيامووو  ..وميضوووك السووويا  يصووولر حوووال فريووو  مووون املشوووركني ويقووورر مصوووْيهم يف مشوووهد مووون مشووواهد ال
 -ل اّلِل اقللن رسووول الفطرة،معانوودين مكابرين،اووو وهوووم يسووتمعلن القووورآن معطلووك ا قرا ،مطملسوووك حوواهلم
-  ْي األولووني هووم علووى هووذا النحوول موون ا سووتغال  والعناق،ويوودعلن علووى هووذا القوورآن الكوورمي أنووه أسووانو

لصوووفح  ح ،ويف اوينوووأون عووون  اعوووه وينهووولن غوووْيهم عنوووه أيضوووا ..يصووولر حووواهلم هكوووذا يف الووودنيا يف صوووف
لل ّبووووهك تووولاجههم هوووم ملقلفووولن علوووى النووار حمبلسووولن عليهوووا،األخوورى يرسوووم هلوووم مشوووهدا ك يبووا مكووورواب و 

لقو  فيكولن هلوم م  الدنيااملصْي الرعيه وهم يتهافتلن متخاذلني ويتهاوون متحسرين يتمنلن لل يرقون إىل
ُهْم َموْن َوِمونوْ  »حقوْي:غْي والتغْي ذلك امللق ،الذي انتهى ّبم إىل هذا املصْي.فْيقون عن هذا التمب ابلتصو

 آيَو     يُوْيِمنُولا ِّبوا،َحَّتَّ ِإذا قْورا ،َوِإْن يوَوَرْوا ُكولَّ وَ  آذاِوِوْم لُ  َويف ُع إِلَْيَك،َوَجَعْلنا َعلى قُولُولِّبِْم َأِكنَّو   أَْن يَوْفَقُهوَيْسَتمِ 
َهْلَن وَِّلنَي.َوهُ  اأْلَ جاُ َ  ُااِقُللَنَك،يَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا:ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنْيُ  َأْوَن َعْنوُه،َوِإْن يُوْهِلُكولَن َعْنوُه َويَوْنوْم يَونوْ

َتنا نُوَرُق َو  نَُكذِِ قاُللا:اي لَ نَّاِر فَ ِإ َّ أَنْوُفَسُهْم َوما َيْشُعُروَن.َوَلْل َترى ِإْذ ُوِقُفلا َعَلى ال َب آِبايِت َربِِنا َوَنُكلَن ِموَن يوْ
 « ..ْم َلكاِذبُلنَ ما ُوُلا َعْنُه،َوِإوَُّ َلعاُقوا لِ  ُرُقوا قَوْبُل،َوَللْ  اْلُمْيِمِننَي  َبْل بَدا هَلُْم ما كانُلا ُحُْفلَن ِمنْ 

يرتسووم فيهووا   اهلخوورةيفإومووا صووفحتان متقابلتان:صووفح  يف الوودنيا يرتسووم فيهووا العنوواق وا عوورام وصووفح  
اسوي  لفطر ا؟ما اّبوحانه  الندم واحلسرة ..ير هما السيا  القرآين،ويعرضهما هذا العرم امليير امللحك

فووكء فت ،ولعلهووا تلصولدة تتويهوز ّبووا هوذ  الفطوور هزا،لعوول الركوام الووذي ران عليهوا يتسوواق ،ولعل مغاليقهووا ا
 إىل تدبر هذا القرآن قبل فلات األوان.

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك،َوَجَعْلنا َعلى قُوُللِّبِْم َأِكنَّو» ِإْن يوَوَرْوا ُكولَّ آيَو     يُوْيِمنُولا را ،وَ َويف آذاِوِوْم َوقْو يَوْفَقُهول ُ     أَنْ َوِمنوْ
  لل قون هوذالصومم الوذي ُيو..واألكن :األغلف  اليت هلل قون أن تتفت  هوذ  القلولب فتفقوه واللقر:« ِّبا

أن لووويك هلوووا  تفقوووه،كاهلذان أن تووويقي وليفتهوووا فتسووومع ..وهوووذ  النمووواذج البشوووري  الووويت تسوووتمع ولكنهوووا  
 ان تسمع ..قللب تدر  وكأن ليك هلا آذ

 بوب آقم نإووم أانسوك مو اذج مكرورة يف البشري  يف كل جيل ويف كل قبيل،يف كل زمان ويف كل مكوان ..
راكهوووم يف .وكوووأن إق..ولكووونهم يسووومعلن القووولل وكوووأوم   يسووومعلنه.كأن آذاووووم صوووماء   تووويقي وليفتها

َّتَّ ِإذا جووووواُ َ  نُووووولا ِّبوووووا.حَ  يُوْيمِ آيَووووو     َوِإْن يوَوووووَرْوا ُكووووولَّ »غوووووال    تنفوووووذ إليوووووه مووووودلل ت موووووا  عتوووووه اهلذان  
 « ..وَِّلنيَ ُااِقُللَنَك.يَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا:ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَ 

فوووأعينهم تووورى كوووذلك.ولكن كأووووا   تبصووور.أو كوووأن موووا تبصووور    يصووول إىل قلووولّبم وعقووولهلم  فموووا الوووذي 
وبني التلقك وا ستجاب .بينما هلم آذان وهلم عيلن وهلم عقوللف أصاب القلم اي ترىف ما الذي ُيلل بينهم 

َوَجَعْلنوا َعلوى قُولُولِّبِْم َأِكنَّو   أَْن يَوْفَقُهولُ  َويف آذاِوِوْم َوقْورا .َوِإْن يوَوَرْوا ُكولَّ آيَو     يُوْيِمنُولا :»-سبحانه  -يقلل اّلِل 
م هوووذا احلووو  و  يفقهوووه و   تووويقي أ ووواعهم ..وهوووذا يعوووث عووون قضووواء اّلِل فووويهم    يتلقوووى إقراكهووو« ِّبوووا
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وليفتها فتنقل إىل إقراكهم ما تسمع مون هوذا احلو  فتسوتجيه لوه،مهما يوروا مون ق ئول اهلودى وملحيوات 
َوالَّوووِذيَن جاَهوووُدوا ِفينوووا »ا ميوووان.غْي أنوووه يبقوووى أن نلوووتمك سووون  اّلِل يف هوووذا القضووواء ..إنوووه سوووبحانه يقووولل:

َونَوْفووك  َومووا َسوولَّاها،فََأهْلََمها ُفُجلَرهووا َوتَوْقلاها،قَووْد أَفْولَووَ  َمووْن زَكَّاها،َوقَووْد خوواَب »..ويقوولل:« لَنَوْهووِديَونوَُّهْم ُسووبُوَلنا
 « ..َمْن َقسَّاها
.فأموووا .اهووود ليبلووو  اهلووودى وأن يفلووو  مووون يزكوووك نفسوووه ويطهرهوووا اأن يهووودي مووون  -سوووبحانه  -فشوووأن اّلِل 

الفطريوووووو  يف    سووووووتقبالا  ُيوووووواوللا أن يسووووووتخدملا أجهووووووزة هووووووي ء فلووووووم يتجهوووووولا إىل اهلوووووودى ليهووووووديهم اّلِل و 
اهلووودى   بيووونهم وبووونيجعووول اّللِ كياوم،فييسووور اّلِل هلوووم ا سوووتجاب  ..هوووي ء عطلووولا أجهوووزهتم الفطريووو  ابتوووداء ف

يكولن  ا.وكول كوكء إ و.حجااب وجرى قضا   فيهم ّبذا الذي جرى جزاء على فعلهم األول ونيتهم األوىل 
عوووول علووووى قلوووولب  أن ار اّلِل أن يهوووودي موووون ااهوووود،وأن يفلوووو  موووون يتزكووووى.ومن أموووور اّللِ  موووور اّلِل.وموووون أموووو

وكوركهم  ن ضوالهلمل .والوذين ُييلواملعرضني أكن  أن يفقهل  ويف آذاوم وقرا،وإن يروا كول آيو    ييمنولا ّبوا .
م حانه اووووبههسووووب  .واّللِ وخطوووواايهم علووووى إراقة اّلِل ّبم،وعلووووى قضووووائه فيهم،إ ووووا يغووووالطلن يف هووووذ  ا حالوووو

ُ ا:َلْل كَوقاَل الَِّذيَن َأْكرَُكل »ابحل ،وهل ُيكك أقلاهلم يف هذا الشأن ويسفهها: ْن ا َعبَوْدان ِموْن ُقونِوِه ِمومواَء اّللَّ
ُسووِل ِإ َّ ى الرُ ْن قَوْبِلِهْم.فَوَهووْل َعلَووِموو الَّووِذيَن َك فَوَعوولَ َكووْكء  حَنْووُن َو  آابُ ان،َو  َحرَّْمنووا ِمووْن ُقونِووِه ِمووْن َكووكء .َكووذلِ 

:أَنِ  َ وَ اْعُبدُ  اْلَبالُغ اْلُمِبنُيف َوَلَقْد بَوَعْثنا يف ُكلِِ أُمَّ   َرُسل   ُهْم اْجَتِنُبلا الطَّاُغلَت،فَ وا اّللَّ ُ،َوِمونوْ ُهْم َمْن َهَدى اّللَّ ِمنوْ
علوى إنكوار  ..فودل هوذا« ْلُمَكوذِِِبنيَ بَوُ  اَن عاقِ ْيوَ  كواَمْن َحقَّوحْل َعَلْيوِه الضَّالَلُ ،َفِسوْيُوا يف اأْلَْرِم فَواْنظُُروا كَ 
 فعلهم ..ب - بعد النذارة -اّلِل عليهم قلهلم وعلى أن الضالل  إ ا حقحل عليهم 

والوووووذين أتروا قضوووووااي القضووووواء والقووووودر،وا؟ث وا ختيوووووار،وإراقة العبووووود وكسوووووبه ..ليجعلووووولا منهوووووا مباحوووووة 
،إ ا اووانبلن موونهج القوورآن يف عوورم هووذ  القضووي   هلتي ،ختضووع ملووا تتصوولر  عقوولهلم موون فووروم وتقووديرات

يف صوولرهتا اللاقعيوو  التقريريوو  البسوويط  الوويت تقوورر أن كوول كووكء إ ووا يكوولن بقوودر موون اّلِل وأن اعووا  ا نسووان 
على هذا النحل أو ذا  قاخل يف حدوق فطرته اليت خلقه اّلِل عليها،واليت جورى ّبوا قودر اّلِل فكانوحل علوى 

اعاهووه علووى هووذا النحوول أو ذا  ت تووه عليووه نتووائج وآتر يف الوودنيا واهلخوورة اووري ّبووا مووا كانووحل عليووه وأن 
قودر اّلِل أيضوا،فتكلن ..وّبوذا يكولن مرجوع األمور كلوه إىل قودر اّلِل ..ولكون علوى النحول الوذي يرتوه علوى 

ذي ينتهوك إىل املوراء  إراقة ا نسان امللهلب  له ما يلقعوه قودر اّلِل بوه ..ولويك وراء هوذا التقريور إ  ا؟ودل الو
واملشوووركلن كانوووحل معروضووو  علووويهم أموووارات اهلووودى وق ئووول احلووو  وملحيوووات ا ميوووان،يف هوووذا القرآن،الوووذي 

أن تلقوع  -لول اعهوحل إليهوا قلولّبم  -يلفتهم إىل آايت اّلِل يف األنفك واهلفوا  وهوك وحودها كانوحل كفيلو  
لقظهوا وهييهوا،لتتلقى وتسوتجيه ..إ  أووم هووم   علوى أو ر هوذ  القلولب،وأن هتوز فيهوا املودار  الغافيو  فت

ااهوودوا ليهتوودوا بوول عطلوولا فطوورهتم وحلافزهووا فجعوول اّلِل بيوونهم وبووني ملحيووات اهلوودى حجووااب وصوواروا حووني 
  اي لن مفتلحك األعني واهلذان والقللب ليتدبروا موا يقللوه هلوم تودبر الباحوة  - -اي لن إىل الرسلل 
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َحوووَّتَّ ِإذا جووواُ َ  ُااِقُللنَوووَك يَوُقووولُل الَّوووِذيَن »ا ويتلمسووولا أسوووباب الووورق والتكوووذيه:عووون احلووو  ولكووون ليجووواقلل 
 « ..َكَفُروا:ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَوَِّلنيَ 

طووال يف هلهلو  واألبتعلقو  ابواألسوانْي مجوع أسوطلرة.وكانلا يطلقلووا علوى احلكوواايت الويت تتضومن ااولار  امل
 ليهم كانحل الليني  الفارسي  وأسانْيها.قصا اللينيات.وأقرّبا إ

ن لن ويبحثوولن عوولا اوواقلوهووم كووانلا يعلموولن جيوودا أن هووذا القوورآن لوويك  سووانْي األولني.ولكوونهم إ ووا كووان
م موون القوورآن تلووى علوويهأسووباب الوورق والتكووذيه ويتلمسوولن أوجووه الشووبهات البعيوودة ..وكووانلا اوودون فيمووا ي

هووووى لتموووواس أو لغووووابرين موووون املكووووذبني.فمن ابب التمحوووول واقصصووووا عوووون الرسوووول وأقوووولامهم وعوووون مصووووارع ا
 « نيَ وَّلِ ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَ »األسباب،قاللا عن هذا القصا وعن القرآن كله:

  قوورآن إن هوول إن هووذا الوإمعوواان يف صوور  النوواس عوون ا سووتماع هلووذا القرآن،وتثبيووحل هووذ  الفريوو  ..فريوو  أ
بطوووال داير مووون أالنضووور،وهل ُيفوووج أسوووانْي فارسوووي  عووون رسوووتم وإسوووفنأسوووانْي األولوووني ..كوووان مالوووك بووون 

هول يتلول القرآن.فيقولل للنواس:إن كوان حممود و  - -الفرس األسطلريني،الك جملسا قريبوا مون رسولل اّلِل 
،ليصورفهم األسانْي يقا عليكم أسانْي األولني،فعندي أحسن منها  مث يورو  يقوا علويهم  وا عنود  مون

 - وهووم كووثا هم -ليووه إقوورآن الكوورمي  ولقوود كووانلا كووذلك ينهوولن النوواس عوون ا سووتماع عوون ا سووتماع إىل ال
َهووووْلَن َعْنووووُه،»وينووووأون هووووم عوووون ا سووووتماع خشووووي  التووووأير وا سووووتجاب : ِإْن يُوْهِلُكوووولَن ِإ َّ ْنووووُه،وَ عَ  َويَوْنَأْونَ َوُهووووْم يَونوْ

 « ..أَنْوُفَسُهْم َوما َيْشُعُرونَ 
سوانْي األولوني.وأن ملاجهتوه  سووانْي األولوني   عودي لول تور  النوواس لقود كوانلا علوى يقوني مون أنووه لويك أ

يسمعلن  وكان كثاء قريا حافلن على أنفسهم من شيوْي هوذا القورآن فيهوا كموا حوافلن علوى أتبواعهم.فلم 
يكن يكفوك إذن يف املعركو  بوني احلو  النفواذ بسولطانه القلي،والبانول الولاهن املتوداعك،أن الوك النضور بون 

ّر يروي للنواس أسوانْي األولوني  ومون مث كوانلا ينهولن أتبواعهم أن يسوتمعلا هلوذا القورآن كموا كوانلا هوم احلا
وحكاي  األخنك بن كوري ،وأيب سوفيان بون  -خلفا عليها أن تتأير وتستجيه  -أنفسهم ينأون  نفسهم 

فيوو  هلووذا القوورآن حرب،وعمورو بوون هشووام وهوم يقوواوملن جاذبيوو  القوورآن الويت تشوودهم كوودا إىل التسومع يف خ
،َوأاََب  َيِب الُزْهووووووورُِي قَاَل:ُحووووووودِِْيحُل أَنَّ أاََب َجْهووووووول  حكايووووووو  مشوووووووهلرة يف السوووووووْية،فَعِن ابْوووووووِن ِإْسوووووووَحاَ  قَاَل:َحووووووودَّ

لَوو   لَِيْسووَتِمُعلا ِمووْن َرُسوولِل اّللَِّ  ،َخَرُجلا لَيوْ  بَوْيِتِه،َوَأَخووَذ ُكووُل َوُهووَل ُيَصوولِِك اِبللَّْيووِل يف ُسووْفَياَن،َواأْلَْخَنَك بْووَن َكوورِي  
ووا لَِيْسووَتِمَع ِفيووِه،وَُكل  َ  يَوْعلَووُم ِ ََكوواِن َصوواِحِبِه،فَوَباتُلا َيْسووَتِمُعلَن لَووُه َحووَّتَّ ِإذَ  ُهْم جَمِْلس  ا َأْصووَبُحلا َونَلَوووَع َرُجوول  ِموونوْ

ُهُم الطَّرِيووووُ  فَوَتاَلَوُملا،َوقَاَل:بَوْعُضووووُهْم لِوووو :َ  تَوعُوووولُقوا فَولَووووْل َرآُكووووْم بَوْعووووُخ ُسووووَفَهاِئُكْم اْلَفْجووووُر تَوَفرَّقُوووولا،َفَجَمَعتوْ بَوْعخ 
هُ  لَووُ  الثَّانِيَووُ  َعوواَق ُكووُل َرُجوول  ِموونوْ ْم ِإىَل جَمِْلِسووِه،فَوَباتُلا أَلَوقَوْعووُتْم يف نَوْفِسووِه َكوويوْ  ا , مُثَّ اْنَصووَرُفلا َحووَّتَّ ِإَذا َكانَووحِل اللَّيوْ

ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقواَل بَوْعُضوُهْم لِوبَوْعخ  ِمثْوَل َموا قَواُللا أَوََّل َمورَّة  ., َيْسَتِمُعلَن َلُه َحَّتَّ ِإَذا نَلَوَع الْ  َفْجوُر تَوَفرَّقُولا،َفَجَمَعتوْ
ُهْم جَمِْلَسووُه،فَوَباتُلا َيْسووَتِمُعلَن لَوو لَووُ  الثَّالِثَووُ  َأَخووَذ ُكووُل َرُجوول  ِموونوْ ووا َكانَووحِل اللَّيوْ َع اْلَفْجووُر ُه َحووَّتَّ ِإَذا نَلَوومُثَّ اْنَصووَرُفلا فَوَلمَّ

ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقوواُللا:َ  نَووْثَُ  َحووَّتَّ نَوتَوَعاَهووَد َ  نَوُعلُق،فَوتَوَعاَهووُدوا َعلَووى َذلِووَك،مُثَّ  ووا َأْصووَبَ  تَوَفرَّقُوولا،َفَجَمَعتوْ تَوَفرَّقُوولا فَوَلمَّ
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بَوْيتِوووِه فَوَقووواَل:َأْخِثْين اَي أاََب َحْنظَلَوووَ  َعوووْن  اأْلَْخوووَنُك بْوووُن َكووورِي   َأَخوووَذ َعَصووواُ  , مُثَّ َخووورََج َحوووَّتَّ أَتَوووى أاََب ُسوووْفَياَن يف 
ْعووحُل َأْكووَياَء أَْعرِفُوَهووا َوأَْعوورِ  وود  فَوَقوواَل:اَي أاََب يَوْعَلبَووَ  َواّللَِّ َلَقووْد  َِ ْعووحَل ِمووْن حُمَمَّ ُ  َمووا يوُوورَاُق ِّبَووا .فَوَقوواَل رَأْيِووَك ِفيَمووا  َِ

تَوووُه فَوَقووواَل:اَي أاََب  اأْلَْخوووَنُك:َوأاََن َوالَّوووِذي َحَلْفوووحُل بِوووِه , ،فَوووَدَخَل َعَلْيوووِه بَويوْ مُثَّ َخووورََج ِموووْن ِعْنوووِدِ  َحوووَّتَّ أَتَوووى أاََب َجْهل 
ْعوووحَل ف تَوَناَزْعنَوووا حَنْووُن َوبَونُووول َعْبوووِد َمنَوووا    ووود  ف فَوَقاَل:َمووواَذا  َِ ْعوووحَل ِمووْن حُمَمَّ وووَرَ  مل احلََْكووِم َموووا رَأْيُوووَك ِفيَموووا  َِ الشَّ

نَووا َعلَووى الرَُكووِه وَُكنَّووا َكَفَرَسووْك رَِهووان  قَ أَْنَعُموولا فََأْنَعمْ  نَووا َحووَّتَّ ِإَذا َعَايَويوْ اُللا:ِمنَّووا نَووا،َومَحَُللا َفَحَمْلنَووا،َوأَْعَطْلا فََأْعطَيوْ
ا،َوَ  ُنَصوودِِ  قُُه،فَوَقاَم َعْنووُه اأْلَْخووَنُك بْووُن نَووِل  َذْتِيووِه الْووَلْحُك ِمووَن السَّووَماِء،َفَمََّت نُووْدرُِ  َهووِذِ  ف َواّللَِّ َ  نوُووْيِمُن بِووِه أَبَوود 

 .839َكرِي   "
لتوأير بوه االقورآن ومون  ماع هلوذاوهذا ا؟هد كله الذي كانلا يبذللنه ليمنعلا أنفسهم ومينعلا غْيهم مون ا سوت
سوبحانه  - كموا يقورر اّللِ   -هم وا ستجاب  له ..هذا ا؟هد كله إ ا كانلا يبذللنه يف احلقيقو   هوال  أنفسو

ااهوود غووْي  قون و ن ااهوود نفسووه موولووك إ  نفسووه وهوول يه«  ِإْن يُوْهِلُكوولَن ِإ َّ أَنْوُفَسووُهْم َومووا َيْشووُعُرونَ وَ :»-
 اهلدى والصال  والنجاة،يف الدنيا واهلخرةف

هووودى اّلِل   عهوووم وبووونيإووووم مسووواكني أول وووك الوووذين اعلووولن  هوووم كلوووه يف احليلللووو  بوووني أنفسوووهم والنووواس م
م يف الووودنيا   أنفسوووه ييووواب ا؟بوووابرة وزي الطلاغيوووحل  مسووواكني فهوووم   يهلكووولن إمسووواكني  ولووول تبووودوا يف

 حلن.واهلخرة.وإن بدا هلم حينا من الدهر وبدا للمخدوعني ابلزبد أوم را لن مفل
لا َعلَووى ِإْذ ُوِقُفوو ْل تَوورىَولَوو »وموون كوواء أن يوورى فلينظوور يف الصووفح  األخوورى امللاجهوو  هلووذ  الصووفح  األوىل:

َتنووا نوُووَرُق،َو  نَُكووذَِِب آِبايِت َربِِنووا،وَ النَّووارِ  ل ملشووهدهم يف إنووه املشووهد املقابوو«  ِننيَ َن اْلُمووْيمِ ِمووَنُكلَن  َفقوواُللا:اي لَيوْ
 النهووك والنووأيا؟وودال و الوودنيا ..مشووهد ا سووتخذاء والنداموو  وااووزي واحلسوورة.يف مقابوول مشووهد ا عوورام و 

 « ..لا َعَلى النَّارِ َوَلْل َترى ِإْذ ُوِقفُ »وا قعاء العريخ  
لكوولن ا؟وودل مي   و  لوول توورى ذلووك املشووهد  لوول تووراهم وقوود حبسوولا علووى النووار   ميلكوولن ا عوورام والتوول 

َتنوووا نوُوووَرُق،وَ »واملغالطووو   لووول تووورى لرأيوووحل موووا يهووولل  ولووورأيتهم يقللووولن:  َربِِنوووا،َوَنُكلَن ِموووَن ذَِِب آِبايتِ   نَُكووواي لَيوْ
 « ..اْلُمْيِمِننيَ 
كوولن موونهم يعندئووذ فلوون وهووم يتمنوولن لوول يوورقون إىل الدنيا.و «  آايت ربنووا»لموولن اهلن أوووا كانووحل فهووم يع

كوولن  علووى لوويت   تتكووذيه ّبووذ  اهلايت،وعندئووذ سوويكلنلن موون املوويمنني  ولكنهووا ليسووحل سوولى األموواين ا
ا ولكوووانلا ذبل كوووقوا ملوووا  أووووم إ وووا اهلووولن جبلتهم.فهوووك جبلووو    تيمن.وقووولهلم هوووذا عووون أنفسوووهم:إوم لووول ر 

ا يقللوولن وإوووم موو ميمنني،إ ووا هوول كووذب   يطوواب  حقيقوو  مووا يكوولن موونهم لوول كووان  جووابتهم موون سووبيل 
ى أتبوواعهم فلنووه علووقووللتهم هووذ ،إ  ألنووه تكشوو  هلووم موون سوولء عملهووم وسوولء مغبووتهم مووا كووانلا موون قبوول ح

 ليل لهم أوم حمقلن،وأوم انجلن،وأوم مفلحلن.

                                                 
   ( فيه انقطاع 511َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )  - 839
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ُْم َلكاِذبُلنَ لا َعْنهُ وُُ وا ِلما نُلا ُحُْفلَن ِمْن قَوْبُل.َوَلْل ُرُقوا َلعاقُ َبْل بَدا هَلُْم ما كا»  ..« .َوِإوَّ
 لنووار هوووك الووويتاعيووه علوووى إن اّلِل يعلووم نبيعوووتهم ويعلووم إصووورارهم علووى ابنلهوووم ويعلوووم أن رجفوو  امللقووو  الر 

 « ..ْم َلكاِذبُلنَ ْنُه َوِإوَُّ لا عَ ِلما وُُ  َوَلْل ُرُقوا َلعاُقوا..»أنطقحل ألسنتهم ّبذ  األماين وهذ  اللعلق 
 ا سالمي الاصور في الحيا  حقيقة 32 - 29:الرابع الدرس

هم ليفوووت  ذيه  يووودعويووودعهم السووويا  يف هوووذا املشوووهد البائك،وهوووذا الووورق يصوووفع وجووولههم ابملهانووو  والتكووو
زمولن  ن   ا وهوم االودنيصفحتني جديدتني متقابلتني كوذلك ويرسوم هلموا مشوهدين متقابلني:أحود ا يف 

ا هووووم سووووأهلم عموووويبعووووة و  نشوووولر،و  حسوووواب و  جزاء.وتنيهمووووا يف اهلخوووورة وهووووم ملقلفوووولن علووووى رّبووووم 
ف»فيووه: « َوَربِِنووا  بَلووى »لووذليل:ا  املهووني ..السوويال الووذي يزلووزل ويووذيه ..فيجيبوولن إجابوو« أَلَووْيَك هووذا اِبحْلَوو ِِ

 لسوواع  شخووذهمشووهدهم وايكفوورون ..مث ميضووك السوويا  يرسووم م ..فيجبهوولن عندئووذ اب؟ووزاء األلوويم  ووا كووانلا
رر حقيقوو   النهايو  يقولرهم  ويفبغت ،بعود موا كوذبلا بلقواء اّلِل،فتنتواّبم احلسورة وهووم ُيملولن أوزارهوم علوى لهو

ُعلِينَي.وَ ا حَنْوُن  َِ لوُدنْيا،َوماتُونَوا اَوقواُللا:ِإْن ِهوَك ِإ َّ َحي»وزن الودنيا واهلخورة يف ميوزان اّلِل الصوحي : لَوْل تَوورى ِإْذ بوْ
ف قواُللا:بَلى َوَربِِ  ِووْم قواَل:أَلَْيَك هوذا اِبحْلَوو ِِ وُتْم َتكْ ا:فَوُذوُقلا نا.قالَ ُوِقُفولا َعلوى َرّبِِ ُفووُروَن ..قَوْد َخِسووَر ْلَعووذاَب ِ وا ُكنوْ

ووواَعُ   بُلا بِِلقووواِء اّللَِّ َحوووَّتَّ ِإذا جووواَءهْتُُم السَّ يهوووا،َوُهْم َُيِْملُووولَن فِ َرتَنا َعلوووى موووا فَورَّْننوووا اي َحْسووواُللا:قوووْغتَووو   بوَ الَّوووِذيَن َكوووذَّ
اُر اهْل   َّ َلعِووووه  إِ ُدنْيا أَْوزاَرُهووووْم َعلووووى لُُهوووولرِِهْم َأ  سوووواَء مووووا يَزُِروَن.َوَمووووا احْلَيوووواُة الوووو ،َولَلوووودَّ ِخوووورَُة َخووووْْي  لِلَّووووِذيَن َوهَلْل 

األساسوي ،اليت  ضوااي العقيودةخورة مون قزاء يف الودار اهلوقضوي  البعوة واحلسواب وا؟و« يَوتوَُّقلَن.أََفال تَوْعِقلُولَنف
ذا الودين يت   يقولم هولهيو .والجاء ّبا ا سالم واليت يقلم عليها بناء هوذ  العقيودة بعود قضوي  وحدانيو  األل

   عليها ..وّبا ..إ -صلرا،وخلقا وسللكا،وكريع  ونظاما عقيدة وت -
تابووه يف ك كمووا قووال هلووم  -ينووا تووه علووى املوويمنني به،ورضوويه هلووم قإن هووذا الوودين الووذي أكملووه اّلِل،وأمت بووه نعم

سو  فيوه تصولر  ويتنا« يتكامل..»ياة كامل يف حقيقته،متكامل متناس  يف تكلينه هل منهج للح -الكرمي 
  فيوه قيقو  األللهيوحدة من حا عتقاقي مع قيمه االقي ،مع كرائعه التنظيمي  ..وتقلم كلها على قاعدة وا

 ياة اهلخرة.وحقيق  احل
الفو ة القصوْية الويت اثول عمور الفورق وليسوحل هوك هوذ   ليسوحل هوك هوذ  - سوالمك يف التصلر ا -فاحلياة 

عموور  قة الوويت اثوولة املشووهل الفوو ة انوودوقة الوويت اثوول عموور األموو  موون النوواس كمووا أوووا ليسووحل هووك هووذ  الفوو  
 البشري  يف هذ  احلياة الدنيا.

 الزمان،واتووووووود عرضوووووووا يف اهلفا ،واتووووووود عمقوووووووا يف اتووووووود نووووووول  يف -مك يف التصووووووولر ا سوووووووال -إن احليووووووواة 
هلخورة موون افلوولن احليواة ها مون يغالعلا ،واتود تنلعوا يف احلقيقوو  ..عون تلوك الفوو ة الويت يراهوا ويظنهووا ويتوذوق

 حساّبم و  ييمنلن ّبا.
 -فوو ة احليوواة الوودنيا  -قة اتوود يف الزمان،فتشوومل هووذ  الفوو ة املشووهل  -يف التصوولر ا سووالمك  -إن احليوواة 

وف ة احليواة األخورى الويت   يعلوم موداها إ  اّلِل والويت تعود فو ة احليواة الودنيا ابلقيواس إليهوا سواع  مون ووار  
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واتووووود يف املكان،فتضوووووي  إىل هوووووذ  األرم الووووويت يعووووويا عليهوووووا البشووووور قارا أخرى:جنووووو  عرضوووووها كعووووورم 
األجيوووال الووويت عمووورت وجوووه األرم ماليوووني املاليوووني مووون السوووماوات واألرم وانرا تسوووع الكثووورة مووون مجيوووع 

السوونني  واتوود يف العلا ،فتشوومل هووذا اللجوولق املشووهلق إىل وجوولق مغيووه   يعلووم حقيقتووه كلهووا إ  اّلِل و  
نعلم حنن عنه إ  موا أخوثان بوه اّلِل.وجولق يبودأ مون حلظو  املولت،وينتهك يف الودار اهلخرة.وعوا  املولت وعوا  

  ا من غيه اّلِل.وكال ا ميتد فيه اللجلق ا نساين يف صلر   يعلمها إ  اّلِل.اهلخرة كال
يف  لايت ا؟ديووودةلوووك املسوووتتواتووود احليووواة يف حقيقتهوووا فتشووومل هوووذا املسوووتلي املعهووولق يف احليووواة الووودنيا،إىل 
ذاقات هوذ  ن موت ليسوحل مواحلياة األخرى ..يف ا؟ن  ويف النوار سولاء ..وهوك ألولان مون احليواة ذات موذاقا

يف التصوولر  -والشخصووي  ا نسوواني   جنووا  بعلضوو   -هووا ابلقيوواس إلي -احليوواة الوودنيا ..و  تسوواوي الوودنيا 
  األعموووا  يف هوووذ  األبعووواق مووون الزموووان،ويف هوووذ  اهلفوووا  مووون املكوووان،ويف هوووذ ميتووود وجلقهوووا -ا سوووالمك 

ها ويتعمو  توذوق  نسوايناا لللجولق واملستلايت من العلا  واحليلات ..ويتسوع تصولرها لللجولق كلوه وتصولره
سووتلايت األعمووا  واملاهلفووا  و للحيوواة وتكووث اهتماماهتووا وتعلقاهتووا وقيمها،بقوودر ذلووك ا متووداق يف األبعوواق و 

هوم ق ا نسواين و هم لللجول ..بينما أول ك الذين   ييمنلن ابهلخرة،يتضاءل تصلرهم لللجولق الكلين،وتصولر 
حليووواة امووون هوووذ   صوووراعهم يف ذلوووك ا؟حووور الضوووي  الصوووغْي الضووو يلُيشووورون أنفسوووهم وتصووولراهتم وقووويمهم و 

ظم ..ويتجلوووى    يف الووونالوودنيا  ومووون هوووذا ا خووتال  يف التصووولر يبووودأ ا خوووتال  يف القيم،ويبوودأ ا خوووتال
را نائه:تصووووووول كيووووووو  أن هوووووووذا الووووووودين مووووووونهج حيووووووواة متكامووووووول متناسووووووو  وتتبوووووووني قيمووووووو  احليووووووواة اهلخووووووورة يف ب

 ونظاما ..واعتقاقا،وخلقا وسللكا،وكريع  
ذلوك  نسوان يعويا يفات،غْي إإن إنساان يعويا يف هوذا املودى املتطواول مون الزموان واملكوان والعولا  واملوذاق

 ما يفعل به يفعله و  ا؟حر الضي ،ويصارع اهلخرين عليه،بال انتظار لعلم عما يفلته،و  ؟زاء عما
ك وكووثا يف يف الوونف لعووه ينشووئ سووع إ  يف هووذ  األرم وموون هووي ء النوواس  إن اتسوواع التصوولر وعمقووه وتن

يف ا؟حوولر  ن يعيشوولنا هتمامووات ورفعوو  يف املشوواعر  ينشووأ عنهووا هووك بووذاهتا خلوو  وسوولل ،غْي خلوو  الووذي
ل ا؟ووزاء يف اق يف عوودوسووللكهم  فووإذا أضووي  إىل سووع  التصوولر وعمقووه وتنلعه،نبيعوو  هووذا التصوولر،وا عتق

ااوووْي ل احلووو  و ه اسوووتعدت الووونفك للبوووذل يف سوووبيالووودار اهلخووورة،ويف ضوووخام  العووولم عموووا يفووولت ونفاسوووت
موَّت  -ام سوللكه رق واسوتقوالصال  الذي تعلم أنه مون أمور اّلِل،وأنوه منواط العولم وا؟وزاء وصول  خلو  الفو

كهووا األفووراق اع واألنظموو ،اليت   ي  وصوولححل األوضوو -اسووتيقن موون اهلخوورة كمووا هووك يف التصوولر ا سووالمك 
خْياهتووا و ا وحوودها م علووى فسوواقها   ُيوورمهم صووال  احليوواة الوودنيتسوولء وتنحوور ،وهم يعلموولن أن سووكلهت

 ولكنه ُيرمهم كذلك العلم يف اهلخرة،فيخسرون الدنيا واهلخرة 
إىل إ وال و يواة الودنيا ي  يف احلوالذين يف ون على عقيودة احليواة اهلخورة فيقلللن:إووا تودعل النواس إىل السولب

 رة ..ىل نعيم اهلختطلعا إ الحها وإىل تركها للطغاة واملفسدينهذ  احلياة وتركها بال جهد لتحسينها وإص
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ة طووولن بوووني عقيووودفهوووم حل الوووذين يفووو ون هوووذا ا فووو اء علوووى عقيووودة اهلخووورة يضووويفلن إىل ا فووو اء ا؟هالووو  
دنيا رة كموا هوك يف قيون اّلِل القولمي ..فالووعقيدة اهلخو -لتصلرات الكنسي  املنحرف  كما هك يف ا  -اهلخرة 

اة،ورفع الشووور خرة.وا؟هووواق يف احليووواة الووودنيا  صوووال  هوووذ  احليوووهوووك مزرعووو  اهل -لتصووولر ا سوووالمك يف ا -
..كول  للناس مجيعوا ل وااْيوالفساق عنها،ورق ا عتداء عن سلطان اّلِل فيها،وقفع الطلاغيحل وهقي  العد

ا اع البانل،ومويف صر  واأول ك هل زاق اهلخرة وهل الذي يفت  للمجاهدين أبلاب ا؟ن ،ويعلضهم عما فقد
سود وشسون،أو تف نيا تركودأصاّبم من األذى ..فكي  يتف  لعقيدة هذ  تصلراهتا أن يودع أهلهوا احليواة الود
يهوا ة،وينتظرون فلن اهلخر وختتل،أو يشيع فيها الظلم والطغيان،أو تتخل  يف الصال  والعمران ..وهم يرج

 ا؟زاء من اّلِلف
خلو  الطغيوان والتو والظلم  الزمان يعيشلن سلبيني ويدعلن الفساق والشر إن الناس إذا كانلا يف ف ات من

نعلن ذلوك كلوه أو بعضوه ألن تصولرهم فإ ا هم يصو - سالم امع اقعائهم  -وا؟هال  تغمر حياهتم الدنيا 
 قو  هوذا الووديننلن  قيلإلسوالم قود فسود واحنور  وألن يقيوونهم يف اهلخورة قود تزعوزع وضوع     ألوووم يودي

ك حقيقوووو  هووووذا ة،وهوووول يعوووويقنلن موووون لقوووواء اّلِل يف اهلخرة.فمووووا يسووووتيقن أحوووود موووون لقوووواء اّلِل يف اهلخر ويسووووت
 غيان.الدين،مث يعيا يف هذ  احلياة سلبيا،أو متخلفا،أو راضيا ابلشر والفساق والط
هوا وهوول يا أو يزهوود فع بطيباهتوإ وا يوزاول املسوولم هوذ  احليوواة الودنيا،وهل يشوعر أنووه أكوث منهووا وأعلى.ويسوتمت
وهوول  قاهتووا وقلاهوواتسووخْي ناو يعلووم أوووا حووالل يف الوودنيا خالصوو  لووه يوولم القيام .وااهوود ل قيوو  هووذ  احليوواة 

التضووحي  حووَّت و  األذى يعوور  أن هووذا واجووه ااالفوو  عوون اّلِل فيها.ويكوواف  الشوور والفسوواق والظلووم حمووتمال
 أن لوويك هنالووكو اهلخوورة  الوودنيا مزرعوو الشووهاقة وهوول إ ووا يقوودم لنفسووه يف اهلخوورة ..إنووه يعلووم موون قينووه أن 

عموو  اّلِل ز منهووا إىل نلوويت اتوواانريوو  لآلخوورة   ميوور ابلوودنيا وأن الوودنيا صووغْية زهيوودة ولكنهووا موون نعموو  اّلِل 
 الكثى ..

تصووولر مووون سوووع   ه يف الوكووول جزئيووو  يف النظوووام ا سوووالمك منظووولر فيهوووا إىل حقيقووو  احليووواة اهلخووورة وموووا تنشووو
 لى وموا تنشو ههورج وتقوو نش ه يف اال  مون رفعو  وتطهور و احو  ومون تشودق يف احلو  ومجال وارتفاع وما ت

 يف النشاط ا نساين من تسديد ويق  وتصميم.
ان هوووذا لوووك كلوووه كووومووون أجووول ذلوووك كلوووه   تسوووتقيم احليووواة ا سوووالمي  بووودون يقوووني يف اهلخووورة.ومن أجووول ذ

 التلكيد يف القرآن الكرمي على حقيق  اهلخرة ..
  تتسووع آفوواقهم التصوولري  والشووعلري  والفكريوو   -وبسووبه موون هووذ  ا؟اهليوو   -يف جوواهليتهم  وكووان العوورب

لالعتقووواق يف حيووواة أخووورى غوووْي هوووذ  احليووواة الووودنيا و  يف عوووا  آخووور غوووْي هوووذا العوووا  احلاضووور:و  يف امتوووداق 
أكوووبه كوووكء الوووذات ا نسووواني  إىل آمووواق وآفوووا  وأعموووا  غوووْي هوووذ  اهلمووواق انسلسووو  ..مشووواعر وتصووولرات 

كموووا يصووور أهلهوووا علوووى « العلميووو ..» شووواعر احليووولان وتصووولراته ..كوووأوم يف هوووذا كوووأن ا؟اهليووو  احلاضووورة 
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يعلوم أن ا عتقواق  -سوبحانه  -..وكوان اّلِل « َوقاُللا:ِإْن ِهَك ِإ َّ َحياتُوَنا الُدنْيا َوما حَنُْن ِ َبوُْعلِينيَ »تسميتها  
 لله حياة إنساني  رفيع  كرمي  ..على هذا النحل يستحيل أن تنشأ يف 

  لس منهوووا  ابنسوووهوووذ  اهلفوووا  الضووويق  يف الشوووعلر والتصووولر،اليت تلصووو  ا نسوووان ابألرم،وتلصووو  تصووولر 
اع الووه علووى املتووفك،والتككالبهيموو  ..وهووذ  الرقعوو  الضوويق  موون الزمووان واملكووان،اليت تطلوو  السووعار يف الن

نو ،و  كواب ،و  هد  حودها بوالل  الشهلات من عقاهلوا تعربود و اندوق،والعبلقي  هلذا املتاع الصغْي،كما تط
   ..وهوووذ  ت البهيموووأمووول يف عووولم،إن   تقوووخ هوووذ  الشوووهلات اهلابطووو  الصوووغْية،اليت   تكووواق تبلووو  نوووزوا

عوودل  واملكووان بوال ن الزمواناألنظمو  واألوضواع،اليت تنشووأ يف األرم منظولرا فيهووا إىل هوذ  الرقعوو  الضويق  موو
ها بقووووووووات بعضووووووووو  ميووووووووزان ..إ  أن يصوووووووارع األفووووووووراق بعضووووووووهم بعضا،وتصوووووووارع الط و  رمحووووووو ،و  قسوووووووو 

لوووى انطوووال  كثوووْيا ع  بعضا،وتصوووارع األجنووواس بعضوووها بعضوووا ..وينطلووو  الكووول يف الغابووو  انطالقوووا   يرتفوووع
 ..يف كل مكان ..« احلضارة»اللحلش والغيالن  كما نشهد اليلم يف عا  

علووم أن األموو  الوويت قوودر أن يعطيهوووا مهموو  ا كوورا  علووى احليووواة ييعلووم هووذا كلوووه و  -بحانه سوو -كووان اّلِل 
.أن هووذ  لرة واقعيوو  .ني  يف صووالبشووري ،وقياقهتا إىل القموو  السووامق  الوويت يريوود أن تتجلووى فيهووا كراموو  ا نسووا

ي  إىل تلوووك ؟حووور الضووواألمووو    ميكووون أن تووويقي واجبهوووا هوووذا إ   ن ختووورج بتصووولراهتا وقيمهوووا مووون ذلوووك ا
 ماق اللاسع  ..من ضي  الدنيا إىل سع  الدنيا واهلخرة ..اهلفا  واهل

ّبوووا  ا ألن اليقوووني .وتنيووووهلوووذا كوووان ذلوووك التلكيووود علوووى حقيقووو  اهلخووورة ..أو  ألووووا حقيقووو .واّلِل يقوووا احل
 ا.ضرورة  ستكمال إنساني  ا نسان:تصلرا واعتقاقا،وخلقا وسللكا،وكريع  ونظام

ة املتووووودف  ر السووووولر فووووو  العميقووووو  الووووويت نراهوووووا يف هوووووذ  امللجووووو  مووووون ووووووومووووون مث كانوووووحل هوووووذ  ا يقاعوووووات العني
تقبال ج أجهووزة ا سووا،وتسووتيق..ا يقاعووات الوويت يعلووم اّلِل أن فطوورة ا نسووان هتتزهلووا وترجوو  فتتفووت  نلافذه

ى ِإْذ َولَووْل تَوور :»احلقيقوو  فيهووا،وتتحر  وهيا،وتتأهووه للتلقووك وا سووتجاب  ..ذلووك كلووه فضووال علووى أوووا اثوول
ف قووواُللا:بَلى َوَربِِ ُوقِ  وووُتْم َتكْ ا:فَوووُذوُقلا نا.قالَ ُفووولا َعلوووى َرّبِِِْم.قووواَل:أَلَْيَك هوووذا اِبحْلَووو ِِ ..هوووذا « ُفوووُرونَ ْلَعوووذاَب ِ وووا ُكنوْ

عُووليِ مصووْي الووذين قوواللا:ف ِإْن ِهووَك ِإ َّ َحياتُونَووا الووُدنْيا َومووا حَنْووُن  َِ  ل مشووهدهم البووائك املخووزي هوو..وهووذا « نيَ بوْ
قفولا و عنواقهم حوَّت ا أخوذ  ملقلفلن يف حضرة رّبم الذي كذبلا بلقائه،  يثحولن امللق .وكأ و املهني وهم

ف»يف هذا املشهد ا؟ليل الرهيه:  « ..قاَل:أَلَْيَك هذا اِبحلَْ ِِ
لووى ع  الووذي نفوولا م.يف امللقوو..اهلن.وهووم ملقلفوولن علووى رّبو« قواُللا:بَلى َوَربِِنووا»وهول سوويال حووزي ويووذيه  

ء األمووور صوووْي،اككيووود أن يكووولن  ويف اختصوووار يناسوووه جوووالل امللق ،ورهبووو  املشوووهد،وهلل املسوووبيل التل 
ُتْم َتْكُفُرو »العللي ابلقضاء األخْي:  « ..نَ قاَل:َفُذوُقلا اْلَعذاَب ِ ا ُكنوْ

وهوول مصووْي يتفوو  مووع ااالئوو  الوويت أبووحل علووى نفسووها سووع  التصوولر ا نسوواين وآيوورت عليووه جحوور التصوولر 
بوووحل أن ترتفوووع إىل األفووو  ا نسووواين الكرمي،وأخلووودت إىل األرم،وأقاموووحل حياهتوووا وعاكوووحل احلسوووك  والووويت أ

علووى أسوواس ذلووك التصوولر اهلوواب  اهلزيوول  لقوود ارتكسووحل هووذ  ااالئوو  حووَّت أهلووحل نفسووها هلووذا العووذاب 
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الذي يناسه نبائع الكافرين ابهلخرة الذين عاكلا ذلك املستلي اهلاب  من احلياة  بوذلك التصولر اهلواب  
 هلزيل ا

روعوو  واهلوولل الل والويسووتكمل السوويا  املشووهد الووذي ختمووه هنووا  ّبووذا القضوواء العلوولي تنسوويقا لووه مووع ا؟وو
بُلا بِِلقووواِء اّللَِّ »..يسوووتكمله بتقريووور حقيقتووووه: وووواَعُ  بَوْغتَووو    ِإذا جووواَءهتُْ .َحووووَّتَّ قَوووْد َخِسووووَر الَّوووِذيَن َكووووذَّ اُللا:اي قووووُم السَّ

 « ..يها َحْسَرتَنا َعلى ما فَورَّْننا فِ 
اهلخورة  قىن ..وخسوارةسوتلي األفهك ااسارة انقق  املطلق  ..خسارة الدنيا بقضاء احلياة فيها يف ذلوك امل

ا جواَءهْتُُم َحوَّتَّ ِإذ:»لن حسواابعلى النحل الوذي رأينوا ..واملفاجوأة الويت   ُيسوه هلوا أول وك الغوافللن ا؟واهل
ووواَعُ  بَوْغتَووو   قووواُللا:اي َحْسوووَرتَنا َعلووو َوُهوووْم :»رة ابألمحوووال الووودواب املووولقمشوووهدهم ك ..مث« ى موووا فَورَّْننوووا ِفيهوووا السَّ

ولكن هوووي ء مووون األيقووال. موول أوزارا..بووول الوودواب أحسوون حوووا .فهك ه« َُيِْملُوولَن أَْوزاَرُهووْم َعلوووى لُُهوولرِِهمْ 
هووووم إىل وزار ذهبلن  يووووُيملوووولن أوزارا موووون اهلتم  والوووودواب هوووو  عنهووووا أوزارهووووا فتووووذهه لتسوووو ي .وهي ء 

 « ..َأ  ساَء ما يَزُِروَن »ا؟حيم.مشيعني ابلتأييم:
يقواع   ..اوكء ا ل والرهبوويف لالل هذا املشهد النان  اباسوارة والضوياع،بعد ذلوك املشوهد النوان  ابهلول 

ا خورة يف هوذنيا وقيمو  اهلهوذ  الود األخْي يف هذا املقطع  قيق  وزن الدنيا ووزن اهلخرة يف ميزان اّلِل وقيمو 
،َولَل »امليزان الصحي : اُر اهْل َوَما احْلَياُة الُدنْيا ِإ َّ َلِعه  َوهَلْل  ..هوذ  « لُولَنفأََفال تَوْعقِ  لِلَّوِذيَن يَوتوَُّقولَن.ِخرَُة َخْْي  دَّ

اع  مون لن وزن سوكويوموا ميكون أن هك القيم  املطلق  األخْية يف ميزان اّلِل للحياة الودنيا وللودار اهلخورة ..
مللووووك اد يف ذلووووك هووووذا الكلكووووه الصووووغْي،إ  علووووى هووووذا النحوووول،حني توووولازن بووووذلك األبوووود األبيوووووووووار،على 

ين ىل ا؟وود الوورز  تقوواس إالعريخ.وموا ميكوون أن تكوولن قيموو  نشواط سوواع  يف هووذ  العبوواقة إ  لعبووا وهلولا حووني
 يف ذلك العا  اهلخر العظيم ..

اة الوودنيا و  سوولبي  إ ووا  للحيوو -قلنووا  موواك  -هووذا تقيوويم مطلوو  ..ولكنووه يف التصوولر ا سووالمك   ينشووئ 
بعوووخ حركوووات  خباصووو  يففيهوووا و  انعوووزا  عنهوووا ..ولووويك موووا وقوووع مووون هوووذا ا  وووال والسووولبي  وا نعوووزال و 

الرهبانيو   ت الكنسوي بتابع من التصلر ا سالمك أصوال.إ ا هول عودوى مون التصولرا« والزهد« »التصل »
ا للمجتموووووع انتقاهلووووو ات ا كوووووراقي  ا غريقيووووو  املعروفووووو  بعووووودومووووون التصووووولرات الفارسوووووي ،ومن بعوووووخ التصووووولر 

.فهوذا .  انعزاليو  و ن سلبي  ا سالمك  والنماذج الكبْية اليت اثل التصلر ا سالمك يف أكمل صلرة،  تك
م ائدة مون حولهلهليو  السوجيل الصحاب  كله الذين قهوروا الشويطان يف نفلسوهم،كما قهورو  يف األنظمو  ا؟ا

دنيا  مو  احليواة الويودر  قي ة كانحل احلاكمي  للعباق يف ا مثانلرايت ..هذا ا؟يل الذي كانيف األرم حي
ذي حليوواة،وهل الوو واقووع اكمووا هووك يف ميووزان اّلِل،هوول الووذي عموول لآلخوورة بتلووك اهلتر ا اابيوو  الضووخم  يف
 .زاول احلياة  يلي  ضخم ،وناق  فائض ،يف كل جانه من جلانبها احلي  الكثْية

أفووواقهم هوووذا التقيووويم الووورابين للحيووواة الوودنيا وللووودار اهلخووورة،أوم   يصوووبحلا عبيووودا للدنيا.لقووود ركبلهوووا و   إ ووا
تركبهم  وعبودوها فوذلللها ّلِل ولسولطانه و  تسوتعبدهم  ولقود قواملا اباالفو  عون اّلِل فيهوا بكول موا تقتضويه 
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ذ  ااالفووووو  وجوووووه اّلِل،ويرجووووولن الووووودار ااالفووووو  عووووون اّلِل مووووون تعموووووْي وإصوووووال ،ولكنهم كوووووانلا يبتغووووولن يف هووووو
 اهلخرة.فسبقلا أهل الدنيا يف الدنيا،مث سبقلهم كذلك يف اهلخرة 

عرفوووووه الوووووذين لمتقوووووني يلواهلخووووورة غيه.فا ميوووووان ّبوووووا سوووووع  يف التصووووولر.وارتقاء يف العقل.والعمووووول هلوووووا خوووووْي 
اُر اهْلِخرَُة َخْْي  لِلَِّذيَن يَوتوَُّقلَن أََفال تَوعْ »يعقللن:  .. «ُللنَ قِ َولَلدَّ

 -لووم النوواس ع..فووالعلم  إ ووا هووم ا؟هووال الووذين يوودعلن العلووم« غيووه»والووذين ينكوورون اهلخوورة اليوولم ألوووا 
 ل   حقيق  اجملهل الغيه و  )كما سنذكر فيما بعد(   يعد لديه اليلم حقيق  واحدة مستيقن  له إ  حقيق 
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 [39إل   33ات (:اآلي6]سور  ا نماا ):الوحد  الخامسة

 مواسا  الرسول وبيان طريق الدعو 

  
ُْم   }  ( 33 َاَْحوووُدوَن ) الظَّووواِلِمنَي آِبايِت اّللَِّ َنَك َولِكووونَّ َكوووذِِبُل يُ قَوووْد نَوْعلَوووُم ِإنَّوووُه لََيْحزُنُوووَك الَّوووِذي يَوُقللُووولَن فَوووِإوَّ

ِلَكِلمواِت اّللَِّ َوَلَقوْد  ْم َنْصوُران َو  ُمبَودِِلَ َّتَّ أَ ُهوَحووُذوا لا َوأُ َوَلَقْد ُكذَِِبحْل ُرُسل  ِمْن قَوْبِلَك َفَصَثُوا َعلوى موا ُكوذِِبُ 
َتغِوكَ راُضوُهْم فَوِإِن اْسوَتطَْعحَل أَ ( َوِإْن كاَن َكُثَ َعَلْيَك ِإعْ 34جاَءَ  ِمْن نَوَبِإ اْلُمْرَسِلنَي )   نَوَفقوا  يف اأْلَْرِم أَوْ ْن تَوبوْ
وووماِء فَوتَوووْأتِيوَ  ُ َ؟َمَ ُسووولَّما  يف السَّ وووا 35اِهِلنَي )فَوووال َتُكووولَننَّ ِموووَن اْ؟ووو لَوووى اهْلُووودىعَ َعُهوووْم ُهْم آِبيَووو   َولَوووْل كووواَء اّللَّ ( ِإ َّ

ُ مُثَّ  َعثُوُهُم اّللَّ  قُوْل ِزَِل َعَلْيوِه آيَو   ِموْن َربِِوهِ ( َوقاُللا لَوْل  نوُو36َن )ِه يُوْرَجُعل  إِلَيْ َيْسَتِجيُه الَِّذيَن َيْسَمُعلَن َواْلَمْلتى يَوبوْ
َ قوواِقر  َعلووى أَْن يُونَوووِزَِل آيَوو   َولِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم   ا ِمووْن َقابَّوو   يف اأْلَْرِم َو  نووائِر  َيِطووُْي َوموو (37لَن )يَوْعَلُموو ِإنَّ اّللَّ
ِووْم ُُيَْشوورُ  ِإىل رَ مُثَّ َكووْكء   ِ َناَحْيووِه ِإ َّ أَُمووم  أَْمثوواُلُكْم مووا فَورَّْننووا يف اْلِكتوواِب ِموونْ  بُلا آِبايتِنووا ( وَ 38وَن )ّبِِ الَّووِذيَن َكووذَّ
ُ ُيْضِلْلُه َوَمْن يَ   { (39ِصراط  ُمْسَتِقيم  ) َعْلُه َعلىَشْأ اَْ ُصم  َوبُْكم  يف الظُُلماِت َمْن َيَشِأ اّللَّ

 مقدمة الوحد  من سور  ا نماا 

 -طيووه اّلِل ي - - لل اّللِ يف هوذ  امللجو  مون ملجووات السويا  املتودف  يف السوولرة،يتجه احلودية إىل رسو
ظنوووولن بووووه لووووه، ا يالقيووووه موووون تكووووذيه قلمووووه لووووه،وهل الصوووواق  األمني،فووووإوم   يخووووانر  يف أو  -سووووبحانه 

خوور غووْي لوونهم آان،ألمر الكوذب،إ ا هووم مصوورون علووى ا؟حولق آبايت اّلِل وعوودم ا عوو ا  ّبووا وعودم ا ميوو
ن الصوووث موووقوووع مووونهم التكوووذيه واألذى،وموووا و  بوووه الكوووذب  كموووا يلاسووويه  وووا وقوووع  خلانوووه الرسووول قبلوووه مووون

مللاسواة اذا انتهوى مون إل ..حوَّت وا حتمال،مث ما انتهى إليه أمرهم من نصر اّلِل هلم.وف  سنته الويت   تتبود
قرر له احلقيق  الكثى يف كأن هذ  الدعلة ..إووا عوري بقودر ي - -والتسري  والتطمني،التفحل إىل النل 

ليك علوى األمور كلوه،ف يتصور  يف للداعي  فيها إ  التبليو  والبيوان ..إن اّلِل هول الوذياّلِل وف  سنته،وليك 
ل النو لول كوان هول ا.حَّت و الداعي  إ  أن ميضك وف  هوذا األمور،  يسوتعجل خطولة و  يقو   علوى اّلِل كوي

 قوو ا  بووراهنيعلة،و  يف ايف موونهج الوود -اموو  و  النوواس ع -الرسوولل  و  يسووتمع إىل مق حووات املكووذبني 
لتى   موووووووووآايت معينوووووووو  عليووووووووه ..واألحيوووووووواء الووووووووذين يسوووووووومعلن سيسووووووووتجيبلن،أما موووووووولتى القلوووووووولب فهووووووووم 

 لقيام .اليه يلم إيستجيبلن،واألمر إىل اّلِل إن كاء أحياهم وإن كاء أبقاهم ملتى حَّت يرجعلا 
بحانه سول آي .ولكنوه ينز  ى أنوهم يطلبلن آي  خارق  على حنل ما كان يقع لاقلام من قبلهم،واّلِل قاقر عل

ى الرسوولل إعراضووهم فليحوواول هوول إذن  هوود  البشووري أن ذتوويهم فووإذا كووث علوو - حلكموو  يراهووا -  يريوود 
 آبي   ..
 الئووووو  مجيعا،وعنووووود  أسووووورار خلقهم،وحكمووووو  اخوووووتال  خصائصوووووهمهووووول خوووووال  اا -سوووووبحانه  -إن اّلِل 

شواء وفو  هدي مون يات،ويضل من يشاء ويونباعهم.وهل ي   املكذبني من البشر صما وبكما يف الظلم
 ما يعلمه من حكم  اال  والتنليع ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1442 

مواسذذا  الرسذذول علذذ  مذذا يالقيذذه مذذن قومذذه وبيذذان طريذذق  36 - 33الذذدرس ا ول:

 الدعو 

ُْم    »  « .. َاَْحُدونَ ِت اّللَِّ  الظَّاِلِمنَي آِبايَنَك.َولِكنَّ َكذِِبُل يُ َقْد نَوْعَلُم ِإنَُّه لََيْحزُُنَك الَِّذي يَوُقلُللَن.فَِإوَّ
  يكلنولا  -لطبق  اليت كانحل تتصدى للدعلة مون قوريا وخاص  تلك ا -إن مشركك العرب يف جاهليتهم 

يلوو  لقوود عرفوول  صوواققا أمينووا،و  يعلموولا عنووه كذبوو  واحوودة يف حياتووه الطل ف - -يشووكلن يف صوود  حمموود 
 سوالته،ويف أنر يف صود   م املعارضو  لدعلتوه تشوكبينهم قبل الرسال ،كذلك   تكن تلك الطبق  اليت تتوزع

 هذا القرآن ليك من كالم البشر،و  ميلك البشر أن ذتلا  ثله ..
ن إلهووار التصدي ،ويرفضوولن الوودخلل يف الوودين ا؟ديوود  كووانلا يرفضوول   -ن ذلووك علووى الوورغم موو -ولكوونهم 

مكوانتهم ..وهوذا هول و ى نفولذهم ولكن ألن يف قعلتوه خطورا علو - -إوم   يرفضلا ألوم يكذبلن النل 
تقورر  واألخبوار الويتا فيوه ..السبه الذي من أجله قرروا ا؟حلق آبايت اّلِل،والبقواء علوى الشور  الوذي كوانل 

 األسباب احلقيقي  مللق  قريا هذا وحقيق  لنهم ّبذا القرآن كثْية:
َيِب الُزْهووورُِي قَاَل:ُحووودِِْيحُل  ،َخَرُجلا َعوووِن ابْوووِن ِإْسوووَحاَ  قَاَل:َحووودَّ ،َوأاََب ُسوووْفَياَن،َواأْلَْخَنَك بْوووَن َكووورِي   أَنَّ أاََب َجْهووول 

َل   لَِيْسَتِمُعلا ِمْن َرُسلِل اّللَِّ  وا لَِيْسوَتِمَع ِفيوِه،وَُكل  َ  لَيوْ ُهْم جَمِْلس  َوُهَل ُيَصلِِك اِبللَّْيِل يف بَوْيِتِه،َوَأَخَذ ُكُل َرُجل  ِمنوْ
ُهُم الطَّرِيووووووُ  يَوْعلَووووووُم ِ ََكوووووواِن َصوووووواحِ  ِبِه،فَوَباتُلا َيْسووووووَتِمُعلَن لَووووووُه َحووووووَّتَّ ِإَذا َأْصووووووَبُحلا َونَلَووووووَع اْلَفْجووووووُر تَوَفرَّقُوووووولا،َفَجَمَعتوْ

:َ  تَوعُولُقوا فَولَوْل َرآُكوْم بَوْعوُخ ُسوَفَهاِئُكْم أَلَوقَوْعوُتْم يف نَوْفِسوِه َكويوْ    ُفلا ا , مُثَّ اْنَصورَ فَوَتاَلَوُملا،َوقَاَل:بَوْعُضُهْم لِوبَوْعخ 
ُهْم ِإىَل جَمِْلِسوووِه،فَوَباتُلا َيْسوووَتِمُعلَن لَوووُه َحوووَّتَّ  لَوووُ  الثَّانِيَوووُ  َعووواَق ُكوووُل َرُجووول  ِمووونوْ  ِإَذا نَلَوووَع اْلَفْجوووُر َحوووَّتَّ ِإَذا َكانَوووحِل اللَّيوْ

ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقاَل بَوْعُضُهْم لِبَوْعخ  ِمْثَل َما قَاُللا أَوََّل َمرَّة   لَوُ  الثَّالِثَوُ   تَوَفرَُّقلا،َفَجَمَعتوْ ., مُثَّ اْنَصَرُفلا فَوَلمَّا َكانَوحِل اللَّيوْ
ُهمُ  ُهْم جَمِْلَسووُه،فَوَباتُلا َيْسووَتِمُعلَن لَووُه َحووَّتَّ ِإَذا نَلَووَع اْلَفْجووُر تَوَفرَّقُوولا،َفَجَمَعتوْ الطَّرِيُ ،فَوَقوواُللا:َ   َأَخووَذ ُكووُل َرُجوول  ِموونوْ

وا َأْصوَبَ  اأْلَْخوَنُك بْوُن َكورِي   َأَخوَذ َعَصواُ  , مُثَّ َنْثَُ  َحَّتَّ نَوتَوَعاَهَد َ  نَوُعلُق،فوَ  تَوَعاَهُدوا َعَلى َذلِوَك،مُثَّ تَوَفرَّقُولا فَوَلمَّ
ْعوحَل ِموْن  أاََب  حُمَمَّود  فَوَقواَل:ايَ َخرََج َحَّتَّ أََتى أاََب ُسْفَياَن يف بَوْيِتِه فَوَقواَل:َأْخِثْين اَي أاََب َحْنظَلَوَ  َعوْن رَأْيِوَك ِفيَموا  َِ

ي َحَلْفوحُل بِوِه , مُثَّ َخورََج يَوْعَلَبَ  َواّللَِّ َلَقْد  َِْعحُل َأْكوَياَء أَْعرِفُوَهوا َوأَْعوِرُ  َموا يوُورَاُق ِّبَوا .فَوَقواَل اأْلَْخوَنُك:َوأاََن َوالَّوذِ 
تَوووُه فَوَقووواَل:اَي أاََب احلََْكووومِ  ،فَوووَدَخَل َعَلْيوووِه بَويوْ ووود  ف ِموووْن ِعْنوووِدِ  َحوووَّتَّ أَتَوووى أاََب َجْهل  ْعوووحَل ِموووْن حُمَمَّ  َموووا رَأْيُوووَك ِفيَموووا  َِ

ووووَرَ  مل أَْنَعُموووولا فََأْنَعْمنَووووا،َومَحَُللا َفَحَملْ  ْعووووحَل ف تَوَناَزْعنَووووا حَنْووووُن َوبَونُوووول َعْبووووِد َمنَووووا   الشَّ نَووووا،َوأَْعَطْلا فَوَقاَل:َموووواَذا  َِ
َنا َعَلى الرَُكِه وَُكنَّوا كَ  َنا َحَّتَّ ِإَذا َعَايَويوْ َفَرَسوْك رَِهوان  قَاُللا:ِمنَّوا نَوِل  َذْتِيوِه الْوَلْحُك ِموَن السَّوَماِء،َفَمََّت نُوْدرُِ  فََأْعطَيوْ

ا،َوَ  ُنَصدِِقُُه،فَوَقاَم َعْنُه اأْلَْخَنُك ْبُن َكرِي   "  ..840َهِذِ  ف َواّللَِّ َ  نُوْيِمُن بِِه أَبَد 
،يف قَوْللِِه:قَوووْد نَوْعلَووو ُْم َ  يَُكوووذِِبُلَنَك َوَلِكووونَّ وروى ابووون جريووور َعوووِن الُسووودِِيِِ ُم ِإنَّوووُه لََيْحزُنُوووَك الَّوووِذي يَوُقللُووولَن فَوووِإوَّ

ا الظَّوواِلِمنَي آِباَيِت اّللَِّ َاَْحووُدوَن:َلمَّا َكوواَن يوَووْلُم بَووْدر  قَوواَل اأْلَْخووَنُك بْووُن َكوورِي   لِبَووِب زُْهوورََة:اَي بَووِب  وود   زُْهوورََة،ِإنَّ حُمَمَّ
ووتُ ابْووُن أُْخِتُكْم،فَوو ْم َأَحوو َّ َمووْن أَنْوُتْم َأَحووُ  َمووْن َكوو َّ َعْنُه،فَِإنَّووُه ِإْن َكوواَن نَِبي ووا ِ َ تُوَقاتُِللنَووُه اْليَوووْلَم ف َوِإْن َكوواَن َكوواِذاب  ُكنوْ

                                                 
 انقطاع( فيه  511َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 840
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وود   وود  َرَجْعووُتْم َسوواِلمِ َكوو َّ َعووِن ابْووِن أُْختَووِه،ِقُفلا َهُهنَووا َحووَّتَّ أَْلَقووى أاََب احلََْكِم،فَووِإْن َغلَووَه حُمَمَّ نَي،َوِإْن ُغلِووَه حُمَمَّ
وووووَك اأْلَْخَنَك،وََكووووواَن اْ ُوووووُه أُبَوي وووووا .فَووووواْلتَوَقى اأْلَ  ْخوووووَنُك َوأَبُووووول فَوووووِإنَّ قَووووووْلَمُكْم َ  َيْصووووونَوُعلَن ِبُكوووووْم َكووووويوْ  ا،فَويَوْلَمِ ذ   ُِِ

،فَوَقوواَل:اَي أاََب احلََْكِم،َأْخووِثْين َعووْن  ،َفَخاَل اأْلَْخووَنُك  َِيب َجْهل  وود  َأَصوواِق   ُهووَل أَْم َكوواِذب  ف فَِإنَّووُه لَووْيَك َجْهوول  حُمَمَّ
ا ووود  :َوُْيَوووَك،َواّللَِّ ِإنَّ حُمَمَّ ،َوَما  َهُهنَوووا ِموووْن قُووووَرْيا  َأَحووود  َغوووْْيِي َوَغوووْْيَُ  َيْسوووَمُع َكاَلَمنَوووا .فَوَقووواَل أَبُووول َجْهل  َلَصووواِق  

َقايَِ  َوالنُوبُولَِّة،َفَماَذا َيُكلُن ِلَسوائِِر قُووَرْيا  ف َكَذَب حُمَمَّد  َقُ ،َوَلِكْن ِإَذا َذَهَه بَوُنل ُقَصكِ    اِبللَِِلاِء َواحلَِْجابَِ  َوالسِِ
ُْم َ  يَُكذِِبُلَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمنَي آِباَيِت اّللَِّ َاَْحُدوَن،َفآاَيُت اّللَِّ حُمَمَّ   ..841د  َفَذِلَك قَوْللُُه:فَِإوَّ

م  املدينوو  يوول يفرة كانووحل ذ  اهليوو  مكيوو    كووك يف ذلووك بينمووا احلاقيوو  املووذكل ونالحووج:أن السوولرة مكي ،وهوو
موا  يهوا حواقتلويقرنولن إ.« .فذلك قلله:كذا »بدر ..ولكن إذا عرفنا أوم كانلا يقلللن أحياان عن آي  ما:

اقّ،بغخ علوى احلو   للنا على أوا نزلحل بسبه احلاقّ الذي يذكرونه ولكون بسوبه انطبوا  مودللهلا
 لنظر عما إذا كان سابقا أو  حقا ..فإننا   نستغرب هذ  الرواي  ..ا

وكوان -ُحودِِْيحُل أن عتبو  بون ربيعو  :وقال ابن إسحا :حديب يزيد بن زايق،عن حممد بن كعه الُقَرلك قال
اي معشوور قووريا أ  :جووالك يف املسووجد وحوود ورسوولل هللا ،قووال يلمووا وهوول جووالك يف انقي قريا-سوويدا

فنعطيه أيَّهووا كوواء ويكوو  عنوواف وذلووك حووني ،موود فأكلمووه وأعوورم عليووه أموولرا لعلووه يقبوول بعضووهاأقوولم إىل حم
فقم إليووه فكلمووه  .فقوووام ،بلى اي أاب اللليوود:فقوواللا،يزيووودون ويكثرونورأوا أصووحاب رسوولل هللا ،أسوولم محووزة

ووووطَ  ،اي ابوووون أخك:فقووووالإليووووه عتبوووو  حووووَّت جلووووك إىل رسوووولل هللا  يف إنووووك منووووا حيووووة قوووود علمووووحل موووون السِِ
وسوووووووفهحل بوووووووه ،فرقوووووووحل بوووووووه مجاعتهم،وإنك قووووووود أتيوووووووحل قلموووووووك  مووووووور عظيم،واملكان يف النسوووووووه،العشوووووووْية
فووا ع مووب أعوورم عليووك أموولرا تنظوور ،وكفوورت بووه موون مضووى موون آابئهم،وعبووحل بووه آهلووتهم وقينهم،أحالمهم

إن كنوحل ،اي ابون أخوك:أ ع".قال،"قول اي أاب اللليود:فقال له رسلل هللا :فيها لعلك تقبل منا بعضها.قال
إ وا تريووُد  ووا ج ووحَل بووه موون هووذا األموور مووا  مجعنووا لووك موون أملالنووا حووَّت تكوولن موون أكثووران أموولا  .وإن كنووحل 

حَّت   نقطع أمر ا قونك.وإن كنحل تريد به ملكا ملكنوا  علينوا.وإن كوان هوذا ،تريد به كرفا سلقان  علينا
فإنوه ،وبوذلنا فيوه أملالنوا حوَّت نثئوك منه،هنلبنا لوك الط،الذي ذتيك َرئِِيا ترا    تستطيع رق  عون نفسوك

يسوتمع منوه حَّت إذا فرغ عتب  ورسلل هللا -أو كما قال له-ر ا غله التابع على الرجل حَّت يَُداَوى منه 
} بسووووم هللا الوووورمحن الوووورحيم :أفعل.قووووال:"فاسووووتمع مووووب" قال:نعم .قال:"أفرغووووحل اي أاب اللليوووودف" قووووال:قال

َلحْل آاَيتُُه قُوْرآان  َعَربِي ا لَِقْلم  يَوْعَلُملَن .َبِشْي ا َونَِذير ا فََأْعَرَم َأْكثَوورُُهْم  .حم.تَنزيل  ِمَن الرَّمْحَنِ  الرَِّحيِم .ِكَتاب  ُفصِِ
فيهوا يقر هوا عليوه.فلما  وع عتبو  أنصوحل هلوا وألقوى يديوه خلو  فَوُهوْم   َيْسوَمُعلَن { مث مضوى رسولل هللا 

"قود  عوحل اي أاب :فسوجد مث قال،إىل السوجدة منهاتهى رسولل هللا مث ان،لهر  معتمدا عليهما يسمع منه
لقود جواءكم -ُيلو  ابهلل-أقسوم :فقال بعضوهم لبعخ،فأنحل وذا  فقام عتب  إىل أصحابه،اللليد ما  عحل
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ورائك أين قوود :مووا وراء  اي أاب اللليوودف قووال:أبوول اللليوود بغووْي اللجووه الووذي ذهووه بووه.فلما جلووك إلوويهم قاللا
وهللا مووووووا هوووووول ابلسووووووحر و  ابلشووووووعر و  ابلكهانوووووو .اي معشوووووور ، مووووووا  عووووووحل مثلووووووه قوووووو  عووووووحل قوووووول  وهللا

فلهللا ليكوولَننَّ لقللووه الووذي  عووحل ،خلوولا بووني الرجوول وبووني مووا هوول فيووه فوواعتزلل ،أنيعوولين واجعللهووا  ،قريا
أسووعد  وكنتم،وعوز  عوزكم،وإن يظهور علوى العورب فُمْلُكوُه ملككم،فوإن تصوبه العورب فقود كفيتمول  بغوْيكم،نبأ

 842فاصنعلا ما بدا لكم  .،هذا رأيك فيه:سحر  وهللا اي أاب اللليد بلسانه  قال:الناس به.قاللا
نَوا  وقد روى البغلي يف تفسْي  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ قَاَل:قَاَل أَبُل َجْهول  َواْلَموَاُ ِموْن قُووَرْيا  َلَقوِد انْوَتَشورَ   َعَليوْ

وووود ،فَوَلِل ا وووْعِر،َفَكلََّمُه , مُثَّ أََ اَن بِبَويَووووان  ِمووووْن أَْمرِِ ،فَوَقووووأَْموووُر حُمَمَّ ووووْحِر َواْلِكَهانَووووِ  َوالشِِ ووووا اِبلسِِ اَل ْلَتَمْسووووُتْم َرُجوووال  َعاِلم 
ووووْعِر َوَعِلْمووووحُل ِمووووْن َذلِووووَك ِعْلم ا،َوَمووووا َحَْفووووى َعلَووووكَّ  ووووَحرَِة َواْلِكَهانَووووِ  َوالشِِ ْعووووحُل بَِقووووْلِل السَّ َبُ :َلَقووووْد  َِ ِإْن َكوووواَن  ُعتوْ

َبُ :اَي حُمَمَُّد،أَْنحَل َخْْي  أَْم َهاِكم  ف أَْنحَل َخوْْي  أَْم َعْبوُد  اْلُمطَّلِوِه ف أَنْوحَل َخوْْيُ َكَذِلَك،فََأَ ُ  فَوَلمَّا أََ ُ  قَاَل َلُه ُعتوْ
ْبووووُه قَوووواَل:ِفيَم َتْشووووُتُم آهِلَتَوَنا،َوُتَضوووولُِِل آاَبَءانَ  َووووا بِووووَك الِراَِئَسووووُ  َعَقووووْداَن أَْلِليَوتَونَووووا أَْم َعْبووووُد اّللَِّ ف فَولَووووْم اُِ ،فَووووِإْن ُكْنووووحَل ِإ َّ

قُوووووَرْيا  َلَك،َفُكْنووووحَل رَْأَسووووَنا َمووووا بَِقيووووحَل،َوِإْن َكوووواَن بِووووَك اْلبَوووواَءُة َزوَّْجنَوووواَ  َعْشووووَر ِنْسووووَلة  خَتْتَوووواُر ِمووووْن َأيِِ أَبْويَوووواِت 
ْمَلالِنَوووا َموووا َتْسوووتَوْغِب ِّبَوووا أَنْوووحَل َوَعِقبُوووَك ِموووْن بَوْعِدَ ،َوَرُسووولُل اّللَِّ ِكوووْ حَل،َوِإْن َكووواَن بِوووَك اْلَمووواُل مَجَْعنَوووا لَوووَك ِموووْن أَ 

 َِّووا فَووورََغ قَوواَل َرُسوولُل اّلل :" ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم .حووم تَوْنزِيوول  ِمووَن الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم َسوواِكحل  َ  يَوَتَكلَُّم،فَوَلمَّ
ووَلحْل آاَيتُووهُ  أَنْووَذْرُتُكْم َصوواِعَق   ِمثْووَل َصوواِعَقِ  َعوواق   -فَوَقوورَأَ َحووَّتَّ بَولَووَ   - قُوووْرآان  َعَربِي ووا لَِقووْلم  يَوْعَلُموولَن .ِكتَوواب  ُفصِِ

بَووُ  َعلَووى ِفيووِه َواَنَكووَدُ  الوورَِّحَم أَْن َيُكوو َّ َعْنووُه،َوَ ْ َحْوورُْج ِإىَل أَْهلِووِه َواْحتَوووَبكَ  ُهْم .فوَ َومَثُوولَق فََأْمَسووَك ُعتوْ َقوواَل أَبُوول  َعوونوْ
وود  َوأَْعَجبَووُه نََعاَمووُه،َوَما َذا َ  بَووَ  ِإ َّ قَووْد َصووَبا ِإىَل حُمَمَّ ،َواّللَِّ َمووا نوَووَرى ُعتوْ :اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا   ِإ َّ ِمووْن َحاَجووو   َجْهوول 

َبُ ،مَ  :َواّللَِّ اَي ُعتوْ َنا ِإ َّ أَنَّوَك َصوبَوْلَت ِإىَل حُمَمَّود ،َوأَْعَجَبَك َأَصابَوْتُه،اْنطَِلُقلا بَِنا إِلَْيِه فَأَتَوْلُ ،فَوَقاَل أَبُل َجْهل  ا َحِسوبوْ
وود  , فَوَغِضووَه َوأَْقَسوو َم اِبّللَِّ َ  أَْمرُُ ،فَووِإْن َكانَووحْل بِووَك َحاَجوو   مَجَْعنَووا لَووَك ِمووْن أَْمَلالِنَووا َمووا يُوْغِنيووَك َعووْن نََعوواِم حُمَمَّ

ا .قَاَل:َوَلَقووْد َعلِ  ا أَبَوود  وود  تُووُه فَوَقوواَّ َعلَووْيِهُم اْلِقصَّووَ :فََأَجاَبِب يَُكلِِووُم حُمَمَّ ،َوَلِكبِِ أَتَويوْ ْمووُتْم َأيِنِ ِمووْن َأْكثَووِر قُوووَرْيا  َمووا  
ِحيِم َن الوورَّمْحَِن الوورَّ ِبَشووْكء  َواّللَِّ َمووا ُهووَل ِبِسووْحر  َوَ  ِكووْعر  َوَ  َكَهانَوو   قَووورَأَ ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم حووم تَوْنزِيوول  ِموو

وووَلحْل آاَيتُوووُه قُووووْرآان  َعَربِي وووا لَِقوووْلم  يَوْعَلُمووولَن قَووواَل َُيْىَي:َكوووَذا قَووواَل يَوْعِقلُووولَن َحوووَّتَّ بَولَوووَ  , فوَ  َقاَل:أَنْوووَذْرُتُكْم .ِكتَووواب  ُفصِِ
،َوقَوو ا ِإَذا قَوواَل َصوواِعَق   ِمثْووَل َصوواِعَقِ  َعوواق  َومَثُوولَق فََأْمَسووْكحُل بِِفيووِه َواَنَكووْدتُُه الوورَِّحَم أَْن َيُك َّ وود  ْد َعِلْمووُتْم أَنَّ حُمَمَّ

 843َكيوْ  ا  َْ َيْكِذْب،َفِخْفحُل أَْن يَوْنزَِل ِبُكُم اْلَعَذاُب "

قَووْد َذا ِسوونِ  فِوويِهْم وَ  َعووْن ِعْكرَِمووَ  أَْو َسووِعيِد بْووِن ُجبَووْْي :أَنَّ اْلَللِيووَد بْووَن اْلُمغِووْيَِة اْجَتَمووَع إِلَْيووِه نَوَفوور  ِمووْن قُوووَرْيا  وََكووانَ 
َعلَوْيُكْم ِفيوِه َوقَوْد َحَضَر اْلَمْلِسوُم فَوَقواَل هَلُوْم:اَي َمْعَشوَر قُووَرْيا  ِإنَّوُه قَوْد َحَضوَر اْلَمْلِسوُم َوِإنَّ ُوفُولَق اْلَعوَرِب َسوتَوْقُدُم 

ا َوَ  خَتَْتِلُفوولا فَوُيَكووذِِبُ  ُعلا ِفيووِه رَْأاي  َواِحوود  بَوْعُضووُكْم بَوْعض ووا َويوَووُرُق قَوووْلُلُكْم بَوْعَضووُه   َِعُوولا ِ َْمووِر َصوواِحِبُكْم َهووَذا فَووَأمجِْ
َأْ َووُع قَوواُللا:نَوُقلُل ِإنَّووُه بَوْعض ووا قَاُللا:فَأَنْووحَل اَي أاََب َعْبووِد مَشْووك  فَوُقووْل َوأَقِووْم لَنَووا رَْأاي  نَوُقووْل بِووِه فَوَقاَل:بَووْل أَنْوووُتْم فَوُقللُوولا وَ 

                                                 
 (.حسن مرسل1/293( والسْية النبلي   بن هشام )163/  7) -قار نيب   -تفسْي ابن كثْي  - 842
 ( حسن 508َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 843
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واَن َفَموا ُهوَل ِبَزْمَزَموِ  اْلَكواِهِن َوَ  َسوْجِعِه قَاُللا:فَونَوُقلُل:ِإنَّوُه َلَمْجنُوولن  َكواِهن  قَاَل:َموا ُهوَل ِبَكواِهن  َلَقوْد رَأَيْونَو ا اْلُكهَّ
َكواِعر  ِه قَواُللا:فَونَوُقلُل ِإنَّوُه قَاَل:َما ُهَل ِ َْجُنلن  َلَقْد رَأَيْوَنا اْ؟ُُنلَن َوَعَرفْونَواُ  َفَموا ُهوَل خِبَْنِقوِه َوَ  خَتَاُ؟ِوِه َوَ  َوْسَلَسوتِ 

ووْعَر ُكلَّووُه َرَجووزََ  َوَهَزَجووُه َوَقرِيَضووُه َوَمْقُبلَضووُه َوَمْبُسوولنَُه َفَموو ا ُهووَل اِبلشَّوواِعِر , قَوواَل َمووا ُهووَل ِبَشوواِعر  َلَقووْد َعَرفْونَووا الشِِ
 بِنَوْفوِثِهْم َوَ  َعْقوِدِهْم قَاُللا:َفَموا قَاُللا:فَونَوُقلُل َساِحر  قَاَل:َموا ُهوَل ِبَسواِحر  َلَقوْد رَأَيْونَوا الُسوحَّاَر َوِسوْحَرُهْم َفَموا ُهولَ 

،َوِإنَّ فَوْرَعُه ؟ََ  َناة  َوَما أَنْوُتْم بَِقوائِِلنَي ِموْن تَوُقلُل اَي أاََب َعْبِد مَشْك  ف قَاَل:َواّللَِّ ِإنَّ لَِقْللِِه حلََاَلَوة ،َوِإنَّ َأْصَلُه َلُمْغِد  
َوِإنَّ أَقْوووَرَب اْلَقووْلِل ِفيووِه أَلَْن تَوُقللُوولا َسوواِحر  يُوَفووِرُِ  بَوونْيَ اْلَمووْرِء َوأَبِيووِه َوبَوونْيَ اْلَمووْرِء  َهووَذا َكوويوْ  ا ِإ َّ عُووِرَ  أَنَّووُه اَبِنوول  

   844َوَأِخيِه َوَبنْيَ اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَبنْيَ اْلَمْرِء َوَعِشْيَتِِه فَوتَوَفرَُّقلا َعْنُه ِبَذِلَك"
،فَوَقوورَأَ َعَلْيووِه اْلُقْرآَن،َفَكأَنَّووُه َر َّ لَووُه،فَوبَوَلَ   اْلَللِيووَد بْووَن اْلُمغِووْيََة َجوواَء ِإىَل النَّووِلِِ ابوون جريوور َعووْن ِعْكرَِمووَ  أَنَّ  روىو 

،قَوواَل:ِ َ ف قَاَل:يُوْعطُلَنَكووهُ  ،فَوَقوواَل:َأْي َعوومِِ ِإنَّ قَوْلَمووَك يُرِيووُدوَن أَْن َاَْمعُوولا لَووَك َما   ْيووحَل فَِإنَّووَك أَتوَ  َذلِووَك أاََب َجْهل 
،قَاَل:فَوُقووْل ِفيووِه قَوووْل   يَوعْ  ا تَوتَوَعوورَُّم ِلَمووا ِقبَولَووُه مل قَاَل:قَووْد َعِلَمووحْل قُوووَرْيا  َأيِنِ َأْكثَورَُهووا َما   وود  لَووُم قَوْلُمووَك أَنَّووَك حُمَمَّ

،َوَ  أَْعلَوَم ِبَرَجوزِِ  ُمْنِكر  ِلَما قَاَل،َوأَنََّك َكارِ   َلُه مل قَاَل:َفَما أَُقلُل ِفيِه،فَوَلاّللَِّ َموا ِموْنُكْم َرُجول    أَْعلَوَم اِبأْلَْكوَعاِر ِموبِِ
،َوَ  بَِقِصوويِدِ ،َوَ   َِْكووَعاِر اْ؟ِوونِِ،َواّللَِّ َمووا ُيْشووِبُه الَّووِذي يَوُقوولُل َكوويوْ  ا ِمووْن َهووَذا،َوَواّللَِّ ِإنَّ   لَِقْللُووُه حلََاَلَوة ،َوِإنَّووُه ِمووبِِ

يَوْعُلل َوَ  يُوْعَلى .قَاَل:َواّللَِّ َ  يَوْرَضى قَوْلُمَك َحَّتَّ تَوُقلَل ِفيِه،قَاَل:فَوَدْعِب َحوَّتَّ أَُفكِِوَر ِفيوِه لََيْحِطُم َما َهَْتُه،َوِإنَُّه لَ 
ا .قَاَل قَوَتاَقُة:خَ  وِه رََج ِمْن مل فَوَلمَّا َفكََّر قَاَل:َهَذا ِسْحر  َذْيُورُُ  َعْن َغْْيِِ ،فَونَوزََلحْل َذْرين َوَمْن َخَلْقحُل َوِحيد  َبطْوِن أُمِِ

ا،فَونَوزََلحْل َهِذِ  اهْليَُ  َحَّتَّ بَوَلَ  ِتْسَعَ  َعَشرَ   845َوِحيد 
ُهَموا  ُ َعنوْ َفَكأَنَّوُه َر َّ لَوُه ،فَوَقورَأَ َعَلْيوِه اْلُقوْرآَن ،أَنَّ اْلَللِيوَد بْوَن اْلُمغِوْيَِة َجواَء ِإىَل النَّوِلِِ ،وَعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضوَك اّللَّ

لِيُوْعطُلَكوُه :َ َ ف قَواَل :قَاَل ،ِإنَّ قَوْلَمَك يَوَرْوَن أَْن َاَْمُعلا َلَك َما  ،اَي َعُم :فَوَقاَل ،فََأَ ُ  ،َك أاََب َجْهل  فَوبَوَلَ  َذلِ ،
ا لِتُوْعووِرَم ِلَمووا ِقبَولَووُه ، وود  فَوُقووْل ِفيووِه قَوووْل  :اَل قَوو،قَووْد َعِلَمووحْل قُوووَرْيا  َأيِنِ ِمووْن َأْكَثرَِهووا َمووا  :قَوواَل ،فَِإنَّووَك أَتَوْيووحَل حُمَمَّ

لُووُ  قَوْلَمووَك أَنَّووَك ُمْنِكوور  لَووُه أَْو أَنَّووَك َكووارِ   لَووُه  فَوووَلاّللَِّ َمووا فِوويُكْم َرُجوول  أَْعلَووَم اِبأَلْكووَعاِر ِمووبِِ :َوَموواَذا أَقُوولُل :قَوواَل ،يَوبوْ
 َموا ُيْشوِبُه الَّوِذي يَوُقولُل َكويوْ  ا ِموْن َهوَذا َوَواّللَِّ ِإنَّ لَِقْللِوِه َو  أَْعَلَم ِبَرَجز  َو  بَِقِصيَدة  ِمبِِ َو   َِْكَعاِر ا؟ِْنِِ َواّللَِّ ،

َوِإنَّوُه لَيَوْعلُول َوَموا يُوْعلَوى َوِإنَّوُه لَوَيْحِطُم ،َوِإنَُّه َلُمْثِمر  أَْعالُ  ُمْغِد   َأْسوَفُلُه ،َوِإنَّ َعَلْيِه َلَطالَوة  ،الَِّذي يَوُقلُل َحالَوة  
ووَر ،فَووَدْعِب َحووَّتَّ أَُفكِِووَر :قَوواَل ، َ يَوْرَضووى َعْنووَك قَوْلُمووَك َحووَّتَّ تَوُقوولَل ِفيووِه :قَوواَل ، َمووا َهْتَووهُ  ووا َفكَّ َهووَذا :قَوواَل ،فَوَلمَّ

ا "،ِسْحر  يُوْييَوُر َذْيُورُُ  ِمْن َغْْيِِ    846فَونَوزََلحْل َذْرين َوَمْن َخَلْقحُل َوِحيد 

                                                 
 ( حسن 178يب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ )َقَ ِئُل النُوبُولَِّة أِلَ  - 844
 (حسن مرسل 32829َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 845
 ( صحي 3872[ )232/ 3املستدر  للحاكم مشكال ] - 846
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د لتصووبلن قووريا كلهووا  فقووال أبوول جهوول:أان أكفيكموول   مث ويف روايو  أخوورى أن قريشووا قالووحل:ل ن صووبأ اللليوو
إنوه سوحر ييير.أموا تورون أنوه يفور  بوني املورء وأهلوه وولود   -بعود التفكوْي الطليول  -قخل عليه ..وأنه قال 

 847وملاليه.
يكوذّبم فيموا يبلغوه  - - فهذ  الورواايت كلهوا تبوني أن هوي ء املكوذبني   يكلنولا يعتقودون أن رسولل اّللِ 

به راءهوا مون السوو ايت،وموا .وإ ا هم كانلا مصرين على كركهم ملثل هذ  األسباب اليت ورقت ّبا الرواهلم
وهل سولطان زاوللنوه،يالرئيسك،وهل موا يتلقعلنوه مون وراء هوذ  الودعلة مون سوله السولطان املغتصوه،الذي 

يووودا جانلا يعرفووولن وهم كوووم.اّلِل وحووود .كما هووول مووودللل كوووهاقة أن   إلوووه إ  اّلِل الووويت يقووولم عليهوووا ا سوووال
املووو  علوووى كووول كثووول يووولرة  مووودلل ت لغوووتهم وكوووانلا   يريووودون أن يسووولملا  ووودللل هوووذ  الشوووهاقة.وهل إ وووا مي

ْم  الَّوِذي يَوُقلُللَن.فَوِإوَُّ لََيْحزُنُوكَ   ِإنَّوهُ قَوْد نَوْعلَومُ  »سلطان غْي سلطان اّلِل يف حياة العبواق ..وصود  اّلِل العظويم:
 .« .،َولِكنَّ الظَّاِلِمنَي آِبايِت اّللَِّ َاَْحُدونَ   يَُكذِِبُلَنكَ 

 والظامللن يف هذا امللضع هم املشركلن.كما يغله يف التعبْي القرآين الكرمي.
بيوووووان األسوووووباب احلقيقيووووو  مللقووووو  املكوووووذبني منوووووه ومووووون و  - -ويسوووووتطرق مووووون تطييوووووه خوووووانر الرسووووولل 

ه ا وقووع  خلانووذكْي   ووه ..يسووتطرق موون هووذا إىل تووقعلتووه،ومن آايت اّلِل النانقوو  بصوودقه وصوود  مووا جوواء بوو
 نهم من الصوث واملضوك يف الطريو ،حَّتمث ما كان م -أخبارهم يف هذا القرآن  وقد جاء  من -الرسل قبله 

كمووا ت املق حني،اق احووا جواءهم نصوور اّلِل.ليقوورر أن هوذ  هووك سوون  الودعلات الوويت   تتبوودل،و  يغوْي منهووا
ْبِلَك،َفَصوَثُوا ُسول  ِموْن قوَ َبحْل رُ َوَلَقوْد ُكوذِِ »:زل ابلدعاة مون األذى والتكوذيه والضوي أوا   تستعجل مهما ين

،َوَلقَ اِلماِت َعلى ما ُكذِِبُلا َوأُوُذوا َحَّتَّ أَ ُهْم َنْصُران،َو  ُمَبدَِِل ِلكَ   « ..ُمْرَسِلنيَ ْد جاَءَ  ِمْن نَوَبِإ الْ ّللَِّ
موووام يف الالحه، لقدم،ضوووارب يف كوووعاب الزمن،موووام يف الطريووو إن ملكوووه الووودعلة إىل اّلِل ملغووول يف ا

 التوابعلن مون ،ويقاوموهاا  اللاصه ..مسوتقيم ااطى،تبوحل األقودام.يع م نريقوه اجملرمولن مون كول قبيل
 كالء الضالني واملتبلعلن،ويصيه األذى من يصيه من الدعاة،وتسيل الدماء وتتمز  األ

مهموا و ا نوال الوزمن اقبو ،مهم و  يونكا و  ُييود ..والعاقبو  هوك العوامللكه يف نريقه   ينحوب و  ينثوب
 َصووَثُوا َعلووى مووا ُكووذِِبُلاقَوْبِلَك،فَ  ل  ِموونْ َوَلَقووْد ُكووذَِِبحْل ُرُسوو»نووال الطريوو  ..إن نصوور اّلِل قائمووا يف وايوو  الطريوو :
،وَ   « ..َبِإ اْلُمْرَسِلنيَ اَءَ  ِمْن نوَ ْد جَلقَ َوأُوُذوا َحَّتَّ أَ ُهْم َنْصُران،َو  ُمَبدَِِل ِلَكِلماِت اّللَِّ

..كلمووات للذكرى،وللتسووري  وللملاساة،والتأسووي  ..وهووك  - -لرسوولله  -سووبحانه  -كلمووات يقلهلووا اّلِل 
نوووريقهم واضوووحا،وقورهم حمووودقا،كما ترسوووم هلوووم متاعوووه  - -ترسوووم للووودعاة إىل اّلِل مووون بعووود رسووولل اّلِل 

لووك كلوووه يف وايوو  الطريووو  ...إووووا تعلمهووم أن سووون  اّلِل يف الووودعلات الطريوو  وعقباتوووه،مث مووا ينتظووورهم بعووود ذ

                                                 
 (74/  19) -تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع انظر  - 847
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واحدة.كما أوا كذلك وحدة.وحودة   تتجوزأ ..قعولة تتلقاهوا الكثورة ابلتكوذيه،وتتلقى أصوحاّبا ابألذى 
 ..وصث من الدعاة على التكذيه وصث كذلك على األذى ..

ء لوودعاة األبوورايالعوود أن ا.  يعجلهووا عوون هووذا املوسوون  عووري ابلنصوور يف النهايوو  ..ولكنهووا عووكء يف ملعووده
لووووووى أذى عيقوووووودرون  الطيبووووووني املخلصووووووني يتلقوووووولن األذى والتكووووووذيه،و  أن اجملوووووورمني الضووووووالني واملضوووووولني

رق مون ذاتوه خلوا املتجواألبرايء الطيبني  و  يعجلها كذلك عون ملعودها أن صواحه الودعلة امل املخلصني
كوقلة،وعلى ن ضوالل و ه حبوا يف هدايتهم،وذسوى علوى موا هوم فيوه موومن كهلاته إ ا يرغه يف هداي  قلمو

 .فإن اّلِل  ذلوك كلوه ما ينتظرهم من قمار وعذاب يف الدنيا واهلخورة ..  يعجلهوا عون ملعودها كوكء مون
م تعلقووحل نتوولم،أيعجوول لعجلوو  أحوود موون خلقووه.و  مبوودل لكلماته.سوولاء تعلقووحل هووذ  الكلمووات ابلنصوور ا

 والتسلي  .. امللاساةو ؟د الصارم،واحلسم ا؟ازم،إىل جانه التطمني والتسري  ابألجل املرسلم.إنه ا
ن الرغبوووووو  موووووو - -مث يبلوووووو  ا؟وووووود الصووووووارم موووووودا ،يف ملاجهوووووو  مووووووا عسووووووا  يعتموووووول يف نفووووووك رسوووووولل اّلِل 

  لرغبو  الويتايهتودون.وهك  يو  لعلهومالبشري ،املشتاق  إىل هداي  قلمه،املتطلع  إىل ا ستجاب  ملا يطلبلنه من آ
آتيوو  يف   السوولرةيفكانووحل عوويا يف صوودور بعووخ املسوولمني يف ذلووك احلني،والوويت تشووْي إليهووا آايت أخوورى 
الرسووول  جهوووا وقورالسووويا .وهك رغبووو  بشوووري  نبيعيووو .ولكن يف صووودق احلسوووم يف نبيعووو  هوووذ  الووودعلة ومنه

َك ُثَ َعَلْيووووووَكووووووْن كوووووواَن  َوإِ »فيهووووووا،وقور النوووووواس أمجعني،عووووووكء تلووووووك امللاجهوووووو  الشووووووديدة يف القوووووورآن الكوووووورمي:
َتغِوووووَك نَوَفقوووووا  يف اأْلَْرِم،أَ  وووووْو ُسووووولَّ ِإْعراُضوووووُهْم،فَِإِن اْسوووووَتطَْعحَل أَْن تَوبوْ ُ ماِء،فَوَتْأتِيَوُهْم آِبيَوووووما  يف السَّ     َولَوووووْل كووووواَء اّللَّ

ووا يَ  ُ،مُثَّ إِلَْيووِه لَن.َواْلَمْلتى يَوبوْ ْسووَمعُ يَ  الَّووِذيَن ْسووَتِجيهُ َ؟ََمَعُهووْم َعلَووى اهْلُوودى فَووال َتُكوولَننَّ ِمووَن اْ؟اِهِلنَي.ِإ َّ َعووثُوُهُم اّللَّ
 « ..يُوْرَجُعلنَ 

  هوووذا در  حقيقووووإنوووه للهووولل اهلائووول ينسوووكه مووون خوووالل الكلموووات ا؟ليلووو  ..وموووا ميلوووك ا نسوووان أن يووو
 لكورمي ..النولاىل نبيوه األمر،إ  حوني يستحضور يف كيانوه كلوه:أن هوذ  الكلموات ملجهو  مون رب العواملني إ

 -هم قعولة نول  يودع علوي ن أو  العزم من الرسول ..الوذي لقوك موا لقوك مون قلموه صوابرا حمتسوبا، الصابر م
فووإن   -اي حمموود  -م سوونلات نليلوو ،ما يووذهه  لووم احللوويم  ...تلووك سوونتنا وقوود لقووك موونه -عليووه السووالم 

طعحل سووتان ..فوإن كوان قود كوث عليوك إعراضهم،وكو  عليوك تكوذيبهم،وكنحل ترغوه يف إتيواوم آبيو  ..إذ
ن شتووووويهم قوووو  علووووى أفووووابت  لووووك نفقووووا يف األرم أو سووووولما يف السووووماء،فأهتم آبيوووو   ...إن هوووووداهم   يتل 

 آبي .فليك الذي ينقا هل اهلي  اليت تدهلم على احل  فيما تقلل ..
  -دى   سووولى اهلوووولووول كووواء اّلِل ؟معهوووم علوووى اهلووودى:إما بتكووولين فطووورهتم مووون األصووول علوووى أن   تعووور 

 ه.وإما إبلهووارقوواقرة علووى اسووتقبال هووذا اهلوودى وا سووتجاب  إليوو بتلجيووه قلوولّبم وجعلهوواوإمووا  -كاملالئكوو  
 ا.خارق  تللي أعناقهم مجيعا.وإما بغْي هذ  من اللسائل وكلها يقدر اّلِل عليه

خلووو  هوووذا االووو  املسووومى اب نسوووان،للليف   -حلكمتوووه العليوووا الشوووامل  يف اللجووولق كلوووه  -ولكنوووه سوووبحانه 
أن تكلن له استعداقات معين  غوْي اسوتعداقات املالئكو .من  - تدبْي  العللي الشامل يف -معين ،تقتضك 
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بينهووا التنوولع يف ا سوووتعداقات،والتنلع يف اسووتقبال ق ئووول اهلوودى وملحيوووات ا ميووان،والتنلع يف ا سوووتجاب  
ع ا؟وزاء علوى هلذ  الد ئل وامللحيات.يف حدوق من القدرة على ا عا ،ابلقدر الوذي يكولن عود  معوه تنول 

اهلدى والضالل ..لذلك   امعهم اّلِل على اهلدى  مر تكوليب مون عند ،ولكنوه أمورهم ابهلودى وتور  هلوم 
َولَوْل »اختيار الطاع  أو املعصي ،وتلقك ا؟زاء العاقل يف واي  املطا  ..فواعلم ذلوك و  تكون  ون اهللنوه.

ُ َ؟ََمَعُهْم َعَلى اهْلُدى .َفال تَ  اي هلولل الكلمو   واي حلسوم التلجيوه  ولكنوه املقوام «.ُكلَننَّ ِمَن اْ؟اِهِلنيَ كاَء اّللَّ
 الذي يقتضك هلل الكلم  وحسم التلجيه ..

نقصووه تدى،الووذي   لاجهوو  اهلوبعوود ذلووك بيووان للفطوورة الوويت فطوور اّلِل النوواس عليهووا،ومللاقفهم املختلفوو  يف م
ا َيْسَتِجيُه »:البين  و  ينقصه الدليل َعثُوُهُم َمْلتى يوَ الَِّذيَن َيْسَمُعلَن.َوالْ ِإ َّ ُ.مُثَّ إِلَْيِه يُورْ ابوْ  « ..َجُعلنَ ّللَّ

 إن الناس يلاجهلن هذا احل  الذي جاءهم به الرسلل من عند اّلِل وهم فريقان:
موون القوولة  لهوودى.فهللفريوو  حك،أجهووزة ا سووتقبال الفطريوو  فيووه حي ،عامل ،مفتلحوو  ..وهووي ء يسووتجيبلن 

 :تستجيه لهوا صطال  مع الفطرة والتالقك معها إىل احلد الذي يكفك أن تسمعه،فواللضل  
ووا َيْسووَتِجيُه الَّووِذيَن َيْسووَمُعلنَ »   يتووأير و   سووتقبل،ومن مثسوومع و  يي..وفريوو  ميحل،معطوول الفطوورة،  « ِإ َّ

الفطووورة    إىلفيوووه،ومَّت بلووو فدليلوووه كوووامن -يسوووتجيه ..لووويك الوووذي ينقصوووه أن هوووذا احلووو    ُيمووول قليلوووه 
ة نقا هووووذا الفريوووو  موووون النوووواس هوووول حيوووواإ ووووا الووووذي يوووو -وجوووودت فيهووووا مصداقه،فاسووووتجابحل إليووووه حتمووووا 

ال معهوووووم جموووووسووووولل،و  الفطرة،وقيوووووام أجهوووووزة ا سوووووتقبال فيهوووووا  جووووورق التلقوووووك  وهوووووي ء   حيلووووو  فووووويهم للر 
 يبعوثهم هم،وإن كواء  ن ُييويأ للثهان.إ ا يتعل  أمرهم  شي   اّلِل.إن كاء بعثهم إن علم مونهم موا يسوتح 
َعوووووثُوهُ اْلَموووووْلتوَ »يف هوووووذ  احليووووواة الووووودنيا،وبقلا أمووووولا  ابحليووووواة حوووووَّت يرجعووووولا إليوووووه يف اهلخووووورة. ُ.مُثَّ إِلَْيوووووِه ى يَوبوْ ُم اّللَّ

 « ..يُوْرَجُعلنَ 
لرسووووولل هوووووذ  هوووووك قصووووو  ا سوووووتجاب  وعووووودم ا سوووووتجاب   تكشووووو  حقيقووووو  امللقووووو  كله،وهووووودق واجوووووه ا

 له لصاحه األمر يقضك فيه  ا يريد.وعمله،وت   األمر ك
 ذ  احلقيقووو ،ينتقل السووويا  إىل حكايووو  موووا يطلبوووه املشوووركلن مووون إنوووزالّبووو - -ومووون خطووواب رسووولل اّلِل 

ذا   يسووتجيه هلووأتووه ّبووم خارقوو ،وإىل بيووان مووا يف هووذا الطلووه موون ا؟هالوو  بسوون  اّلِل،وموون سوولء إقرا  لرمح
 أجيبلا إليه  ا ق ا  الذي يف أعقابه التدمْي هلم لل 

 الرد عل  طلب الك ار آيات وا شار  إل  اآليات في المخلوقات 37الدرس الثاني:

ل  لاحيووواء ن  الشوووامويعووورم جانبوووا مووون ققووو  التووودبْي ا هلوووك وإحانتوووه ابألحيووواء مجيعوووا،يلحك  كمووو  السووو
:َلْل  َوقوواُللا »قوو .ليّلِل نامجيعووا.وينتهك بتقريوور مووا وراء اهلوودى والضووالل موون أسوورار وسوونن عووري ّبووا مشووي   

َ قووواِقر  َعلوووى أَنْ  َلُملَن.َوموووا ِموووْن َقابَّووو   يف لِكنَّ َأْكثَووووَرُهْم   يَوعْ َل آيَووو  ،وَ  يُونَووووزِِ نوُوووِزَِل َعَلْيوووِه آيَووو   ِموووْن َربِِوووِه  قُوووْل:ِإنَّ اّللَّ
ِوْم ُُيَْشوُروَن.َوالَِّذيَن  رَ تاِب ِمْن كوكء،مُثَّ ِإىل  اْلكِ نا يف ا فَورَّنْ اأْلَْرِم،َو  نائِر  َيِطُْي ِ َناَحْيِه ِإ َّ أَُمم  أَْمثاُلُكْم م ّبِِ

 ُ بُلا آِبايتِنا ُصم  َوبُْكم  يف الظُُلماِت.َمْن َيَشِأ اّللَّ  «  ُمْسَتِقيم   ْأ َاَْعْلُه َعلى ِصراط  ،َوَمْن َيشَ ْضِلْلهُ يُ َكذَّ
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رآن عوولن آبيوو  القوو،و  يقنلرسووا ت السووابق لقوود كووانلا يطلبوولن آيوو  خارقوو  كوواالار  املاقيوو  الوويت صوواحبحل ا
ذا هووركوود فتخانبووه م هووذا الالباقيوو ،اليت ختانووه ا قرا  البشووري الراكوود،وتعلن عهوود الركوود ا نسوواين،وه  

ا  البشوري تلاجوه ا قر  ظل ابقي تااطاب الراقك واليت   تنتهك ابنتهاء ا؟يل الذي يرى ااارق  املاقي  بل 
 يام  ..إبعجازها إىل يلم الق

كهم يف اارقوو ،وإهال د جمووكء اوكووانلا يطلبوولن خارقوو ،و  يفطنوولن إىل سوون  اّلِل يف أخووذ املكووذبني ابلوودعلة بعوو
  -ا ا بعوود وقلعهوويجحدون ّبووالودنيا.و  يوودركلن حكموو  اّلِل يف عوودم جميوو هم ّبووذ  ااارقوو ،وهل يعلووم أوووم سوو

ن   هم مون يويمن.فماّلِل أن ميهلهوم ليويمن مون يح  عليهم اهلال ،بينما يريدف -كما وقع من األقلام قبلهم 
جاب  ك بعودم ا سوتاهلم،وذلوييمن استخرج اّلِل مون لهور  ذريو  ميمنو .و  يشوكرون نعمو  اّلِل علويهم يف إمه

  ق احهم،الذي   يعلملن جرائر  
دم ّلِل يف عومو  اعلمولن حكيوالقرآن يذكر اق احهم هوذا،ويعقه عليوه  ن أكثورهم   يعلمولن موا وراء  و  

فسوه كتبهوا علوى ن  ته الويتا ستجاب ،ويقرر قدرة اّلِل علوى تنزيول اهليو ،ولكن حكمتوه هوك الويت تقتضوك،ورمح
َل آيَو  .َولِكنَّ َأْكثَووَرُهْم قواِقر  َعلوى أَْن يُونَووزِِ  ِإنَّ اّللََّ ِه  قُوْل:َوقاُللا:َلْل  نُوِزَِل َعَلْيِه آيَ   ِموْن َربِِو »هك اليت انع البالء:

ظو  ى املالحل ويولقج فيهوا قووذخذ السيا  القورآين نريقوه إىل قلولّبم مون مودخل آخور لطي .«.  يَوْعَلُملنَ 
 قلل :والتدبر ملا يف اللجلق حلهلم من ق ئل اهلدى وملحيات ا ميان،لل تدبرو  وع

اِب ِمووْن كووكء،مُثَّ ِإىل ،مووا فَورَّْننووا يف اْلِكتووثاُلُكمْ  أَمْ  أَُمووم  َومووا ِمووْن َقابَّوو   يف اأْلَْرِم،َو  نووائِر  َيِطووُْي ِ َناَحْيووِه ِإ َّ »
 « ..َرّبِِِْم ُُيَْشُرونَ 

ن إم سووودى  إن النووواس ليسووولا وحووودهم يف هوووذا الكووولن،حَّت يكووولن وجووولقهم مصووواقف ،وحَّت تكووولن حيووواهت
ة ذلك بلحووووودكووووحوووولهلم أحيوووواء أخرى،كلهوووووا ذات أموووور منتظم،يووووولحك ابلقصوووود والتوووودبْي واحلكمووووو ،ويلحك  

 حدة التدبْي الذي ذخذ به خلقه كله ..ااال ،وو 
 -ايت ل األحيواء مون حشورات وهولام وزواحو  وفقوار وهذا يشومل كو -إنه ما من قاب  تدب على األرم 

ن الكائنوات ل نوائر مون نوْي أو حشورة غوْي ذلوك مووهذا يشومل كو -وما من نائر يطْي  ناحيه يف اهللاء 
ذات واحووودة،و  وهووول ينوووتظم يف أمووو ،ذات خصوووائا الطوووائرة ..موووا مووون خلووو  حوووك يف هوووذ  األرم كلهوووا إ 

ْي لقوه بودون تودبي ا مون خكونريق  يف احلياة واحودة كوذلك ..كوأوا يف هوذا كوأن أمو  النواس ..موا تور  اّلِل 
 ..ا يشاء يشمله،وعلم ُيصيه ..ويف النهاي  هشر ااالئ  إىل رّبا ..فيقضك يف أمرها  

لتهوز القلوه  وا ترسوم مون آفوا   -م يف حقيق  احلياة واألحيواء فل  تقريرها احلاس -إن هذ  اهلي  القصْية 
ا كووورا  الشوووامل،والتدبْي اللاسوووع،والعلم اني ،والقووودرة القووواقرة،ّلِل ذي ا؟وووالل ..وكووول جانوووه مووون هوووذ  

،فنجواوز  إذن لنتمشوى موع 848ا؟لانه    لك التلسوع يف احلودية عنوه حوَّت   بورج عون مونهج الظوالل 
                                                 

خصوووووائا التصووووولر ا سوووووالمك »يف كتووووواب:« حقيقووووو  ا نسوووووان»و« حقيقووووو  احليووووواة»و« حقيقووووو  األللهيووووو »يراجوووووع بتلسوووووع فصووووولل: - 848
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو »القسم الثاين من الكتاب «:ومقلماته
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لق األول هنا هل تلجيه القللب والعقلل،إىل أن وجلق هذ  ااالئ  ّبوذا النظام،ومشلهلوا السيا  ..إذ املقص
ّبووذا التدبْي،وإحصوواءها يف علووم اّلِل،مث حشوورها إىل رّبووا يف وايوو  املطووا  ..تلجيووه القلوولب والعقوولل إىل مووا 

يراهووا جيوول واحوود موون  يف هووذ  احلقيقوو  اهلائلوو  الدائموو  موون ق ئوول وأمووارات،أكث موون اهلايت وااوولار  الوويت
بتقريوور مووا وراء اهلوودى والضووالل موون مشووي   اّلِل وسوونته،وما  -أو هووذ  امللجوو   -النوواس  وختووتم هووذ  ا؟للوو  

بُلا آِبايتِنوووا ُصووم  َوبُْكوووم  يف »يوود ن عليوووه موون فطووورة النوواس يف حوووا ت اهلوودى وحوووا ت الضووالل: َوالَّوووِذيَن َكووذَّ
ُ ُيضْ   « ..ِلْلُه،َوَمْن َيَشْأ َاَْعْلُه َعلى ِصراط  ُمْسَتِقيم  الظُُلماِت.َمْن َيَشِأ اّللَّ

ذين   ،وملت الوووووهووول إعوووواقة لتقريوووور احلقيقووو  الوووويت مضووووحل يف هوووذ  ا؟للوووو  عوووون اسوووتجاب  الووووذين يسوووومعلن
 صوووفحات يفملبثليوو  يسووتجيبلن.ولكن يف صوولرة أخوورى ومشووهد آخووور ..إن الووذين كووذبلا آبايت اّلِل هووذ  ا

يهم معطلووو  فووو سوووتقبال املسوووجل  يف صوووفحات هوووذا القرآن،إ وووا كوووذبلا ألن أجهوووزة االلجلق،وآايتوووه األخووورى 
انحيووو   لك   مووون..إووووم صوووم   يسووومعلن،بكم   يتكلملن،غوووارقلن يف الظلموووات   يبصووورون  إووووم كوووذ

 ذ  احلووولاس  هووول،فكأ وووا هلوووم عيووولان وآذاان وأفلاهوووا ..ولكووون إقراكهوووم معط التكووولين ا؟ثمووواين املاقي.فوووإن
هوووووا،لل أووووووا هوووووا وشيْي و  تنقووووول  ..وإنوووووه لكوووووذلك فهوووووذ  اهلايت همووووول يف ذاهتوووووا فاعليتهوووووا وإيقاع تسوووووتقبل

 اة اهلودى،و احلا حليوصاستقبلحل وتلقاها ا قرا   وما يعرم عنها معرم إ  وقد فسدت فطرته،فلم يعد 
 يعد أهال لذلك املستلي الراقك من احلياة.

ذا  نسوان علوى هوملسومى اباطليقو  الويت قضوحل أن يكولن هوذا االو  ووراء ذلك كله مشي   اّلِل ..املشي   ال
 موون ّللِ .وكووذلك يضوول اا سووتعداق املووزقوج للهوودى والضووالل،عن اختيووار وحكموو ،  عوون اقتضوواء أو إلووزام .
 انود.و  تظلومضول مون يعيشاء ويهدي من يشاء إىل صرانه املستقيم. شي ته تلوك،اليت تعوني مون ااهد،وت

 أحدا من العباق.
إن اعووا  ا نسوووان إىل نلووه اهلووودى،أو اعاهووه إىل الضوووالل،كال ا ينشوووأ موون خلقتوووه الوويت فطووور  اّلِل عليهوووا 
 شووووي ته.فهذا ا عووووا  وذا  رلوووول  ابتووووداء  شووووي   اّلِل.والنتووووائج الوووويت ت تووووه علووووى هووووذا ا عووووا  وذا  موووون 

طلق .واحلسووواب وا؟وووزاء إ وووا يقلموووان ا هتوووداء والضوووالل إ وووا ينشووو ها اّلِل  شوووي ته كذلك.فاملشوووي   فاعلووو  وم
 849على اعا  ا نسان.الذي ميلكه،وإن كان ا ستعداق لالعا  املزقوج هل يف األصل من مشي   اّلِل 

 عبر  الاوجيه  صحاا الدعو  إل  هاا الدين في هللال جيل

 التلجيوه فيهوا الص عثةواهلن بعد ا نتهاء من استعرام هذ  امللج  من السيا ،نق  وقف  قصْية  ستخ
لتارحيووو  املناسوووب  الكافووو  أصوووحاب الووودعلة إىل هوووذا الووودين يف كووول جيل،فوووإن مووودى التلجيوووه فيهوووا يتجووواوز 

 تقيد ابلزموانيلدين،  ااااص ،وينسحه على مجيع األجيال،ومجيع الدعاة،ويرسم منهجا للدعلة إىل هذا 
 ري :عا  الطنه إذن عند مواملكان.وحنن    لك هنا أن نفصل كل جلانه هذا املنهج،فنق  م

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف القسم األول من « التلازن»راجع فصل  - 849
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لنصور ا،إ  أن هوذا ريه فيوه إن نري  الدعلة إىل اّلِل كا ،حمفل  ابملكار ،ومع أن نصر اّلِل للح  آت  
حوووَّت و   -د  أحووود إ وووا ذيت يف ملعووود  الوووذي يقووودر  اّلِل،وفووو  علموووه وحكمتوووه،وهل غيوووه   يعلوووم ملعووو

تقابول ّبموا  أساسويني:من التكوذيه وا عورام اللوذيناملشق  يف هذا الطريو  تنشوأ مون عواملني و  -الرسلل 
داعيوو  ي  يف نفوك البوو  البشور الودعلة يف أول األمر،واحلورب واألذى اللوذين يعلنووان علوى الودعاة ..مث مون الرغ

   وهوذ  الرغبو  سوتعالنه يف هداي  الناس إىل احل  الذي تذوقه،وعر  نعمه،واحلماسو  للحو  والرغبو  يف ا
لقورآين يف االتلجيوه و ه وا عرام واحلرب واألذى.فكلها من قواعك مشوق  الطريو   تقل مشق  عن التكذي

و أّبوذا الودين  ن يكوذبلنهذ  امللج  من السيا  يعا  هذ  املشق  من جانبيها ..ذلك حني يقرر أن الوذي
 موون عنوود اّللِ  ي جوواء بووهُيوواربلن قعلتووه،يعلملن علووم اليقووني أن مووا يوودعلن إليووه هوول احلوو ،وأن الرسوولل الووذ

لى يف ن هلوووم هوووصووواق .ولكنهم موووع هوووذا العلوووم   يستجيبلن،ويسوووتمرون يف جحووولقهم عنووواقا وإصووورارا،أل
َّت كانوحل جيه لوه،ما عرام والتكذيه  وأن هذا احل  ُيمل معه قليول صودقه،وهل حانوه الفطورة فتسوت

وا َيْسوَتِجيُه الَّوِذي»هذ  الفطرة حيو ،وأجهزة ا سوتقبال فيهوا صواحل : ا الوذين احودون ..فأمو« ُعلنَ َن َيْسومَ ِإ َّ
لصووووم ا  يسوووومع و فوووإن قلوووولّبم ميتوووو  وهووووم موووولتى وهووووم صووووم وبكووووم يف الظلمات.والرسوووولل   يسوووومع املوووولتى 

؟انوووه اانوووه،ومن جالدعاء.والداعيووو  لووويك عليوووه أن يبعوووة امللتى.فوووذلك مووون كوووأن اّلِل ..هوووذا كلوووه مووون 
  اّلِل ،وكموا أن سونبقودر اّللِ و وف  سن  اّلِل اهلخر،فإن نصر اّلِل آت   ريه فيه ..كل ما هنالك أنه اري 

تسوتعجل مون  تبودل و   تستعجل،وكلماته   تتبودل،من انحيو  جموكء النصور يف النهاي ،فكوذلك هوك   ت
فوإن  -الرسول  مولل كوانلا هو -امللعد املرسلم ..واّلِل   يعجل ألن األذى والتكذيه يلح  ابلدعاة  انحي 

اقبوو  بووال عويقينووه يف اللقوودر اّلِل بووال عجل ،وصووث  علووى األذى بووال المل،استسووالم صوواحه الوودعلة نفسووه 
 كك ..كلها مطللب  من وراء شجيل النصر إىل ملعد  املرسلم.
إنوووووه  -بعووووود  يف كووووول جيووووول  وقور الووووودعاة -وُيووووودق هوووووذا التلجيوووووه القووووورآين قور الرسووووولل يف هوووووذا الووووودين 

ارج عون حودوق م فهل خو..أما هدى الناس أو ضالهل التبلي ،واملضك يف الطري ،والصث على مشا  الطري 
دايو  مون الرسولل يف ه نهوا رغبو واجبه وناقته ..واهلدى والضالل إ ا يتبعان سون  إهليو    تتبودل،و  يغوْي م

 هووووووذ  يفُيه،كمووووووا   يغووووووْي منهووووووا ضوووووويقه بووووووبعخ موووووون يعانوووووود وُيووووووارب ..إن كخصووووووه   اعتبووووووار  لووووووه 
ر سوتقام كموا أمواتزم،وما إ ا حسابه على ما أقى وما صث وما الالقضي ،وحسابه ليك على عدق املهتدين،
ُ ُيْضووِلْلُه َوَمووو..»..وأموور النووواس بعووود ذلوووك إىل رب النووواس  « َعلوووى ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم    َاَْعْلوووهُ ْن َيَشوووأْ َموووْن َيَشوووِأ اّللَّ

ُ َ؟ََمَعُهْم َعَلى اهْلُدى ..»  « ..َوَلْل كاَء اّللَّ
ووا َيْسووَتِجيُه الَّوو» دى والضووالل ابعووا  طليقوو  يف اهلوواّلِل ال وقوود بينووا موون قبوول عالقوو  مشووي  « ِذيَن َيْسووَمُعلنَ ِإ َّ

 الناس وجهاقهم. ا فيه الكفاي .
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جوووه إلووويهم   ووون يل مووون هنوووا   ينبغوووك لصووواحه الووودعلة إىل هوووذا الووودين،أن يسوووتجيه  ق احوووات املق حوووني
أهولائهم فو  رغبواهتم و و دين هلوم ن ُياول تزيني هوذا الوالدعلة،يف هلير منهج قعلته عن نبيعته الرابني  و  أ

 وكهلاهتم ..
القورآن يف  مواوم ومسوتلى موداركهم كموا حكوى عونهموفو  موألل  ز  -ولقد كان املشركلن يطلبلن ااولار  

ِمووْن  َلْيووِه آيَوو     نوُووِزَِل عَ َوقوواُللا:َللْ « ..»ك  َوقوواُللا:َلْل  أُنْووزَِل َعَلْيووِه َملَوو»ملاضووع منووه كووَّت،منها يف هووذ  السوولرة 
ا هوول أكوود إترة موو..ويف السوولر األخوورى « ِّبووا يُوووْيِمُننَّ لَ  آيَوو   َوأَْقَسووُملا اِبّللَِّ َجْهووَد أمَْيوواِوِْم لَووِ ْن جوواَءهْتُمْ « ..»َربِِووهِ 

َّتَّ ِمَن لَوووَك َحوووْن نوُووويْ َوقووواُللا:لَ »للعجوووه مووون هوووذ  ا ق احات.ذلوووك كالوووذي حكوووا  عووونهم يف سووولرة ا سوووراء:
ُبلعا .أَْو َتُكلَن َلَك َجنَّ   ِموْن تَوْفُجرَ  وَر اأْلَْوواَر ِخالهَلوِعنَوه  فَوتوُ يول  وَ بَِ  لَنا ِمَن اأْلَْرِم يَونوْ ا تَوْفِجوْيا .أَْو ُتْسوِقَ  َفجِِ

،أَْو  ِموو.أَْو َيُكوولَن لَووَك بَوْيووحل  َسووفا ،أَْو َشْيتَ اِبّللَِّ َواْلَمالِئَكووِ  قَبِوويال  َعَلْينووا كِ  -حَل َكمووا َزَعْموو  -السَّووماَء  ْن ُزْخوووُر  
ووووماِء.َوَلْن نوُووووْيِمَن ِلرُِقيِِووووَك َحووووَّتَّ تُونَوووووِزَِل َعَليْ  سوووولرة  ..وكالووووذي حكووووا  عوووونهم يف« ُ  اب  نَوْقووووَر ُ نووووا ِكتوووواتَوْرقووووى يف السَّ

،فَويَ نْوزَِل إِلَْيوِه َملَوأُ لاِ ،َلْل  اأْلَْسو َوقاُللا ما هِلَذا الرَُّسلِل َذُْكُل الطَّعاَم َومَيِْشوك يف »الفرقان: ُكلَن َمَعوُه نَوِذيرا .أَْو ك 
،أَْو َتُكلُن َلُه َجنَّ   َذُْكُل ِمْنها   « ..يُوْلقى إِلَْيِه َكنوْز 

املوويمنني أن يرغبوولا يف إتيوواوم و  - -والتلجيووه القوورآين املباكوور يف هووذ  امللجوو  موون السوولرة وووى رسوولل اّلِل 
 كووواَن َكوووُثَ َعَلْيوووَك ِإْعراُضوووُهْم،فَِإِن اْسوووَتطَْعحَل أَْن نْ َوإِ :»- -طلبلن.وقيووول للرسووولل ي وووا  -يووو  آيووو  أ -آبيووو  

َتِغَك نَوَفقا  يف اأْلَْرِم أَْو ُسلَّما  يف السَّماِء فَوَتْأتِيوَ  ُ َ؟ََمَعُهوْم عَ كويَ  ،َوَلْل ُهْم آبِ تَوبوْ لَوى اهْلُودى،َفال َتُكولَننَّ ِموَن اَء اّللَّ
وووا َيْسوووَتِجيُه الَّوووِذيَن يَ  ُ،مُثَّ  َعوووثُوُهمُ ْسوووَمُعلَن،َواْلَمْلتى يَوبوْ اْ؟اِهِلنَي.ِإ َّ ني الوووذين .وقيووول للمووويمن« . إِلَْيوووِه يُوْرَجعُووولنَ اّللَّ

يوو  آلوو ن جواءهتم  أميواوم رغبوحل نفلسوهم يف ا سووتجاب  للمشوركني يف نلووبهم آيو  عنوود موا أقسوملا ابّلِل جهوود
،َوموووا ُيْشووو»ليووويمنن ّبوووا  قيووول هلوووم: َوووا اهْلايُت ِعْنوووَد اّللَِّ وووا ِإذا جوووُكْم أَ ِعُر ُقْل:ِإ َّ لِِوووُه أَْف ِوووَدهَتُْم اَءْت   يُوْيِمُنلَن.َونُوقَ وَّ

الذي يونقا املكوذبني  ..ليعلملا أو  أن« َمُهلنَ اِوِْم يَوعْ  نُْغيَوأَْبصاَرُهْم َكما  َْ يُوْيِمُنلا بِِه أَوََّل َمرَّة ،َونََذرُُهْم يف 
م    يقسوم هلوى،وأن اّللِ أووم   يسومعلن،وأوم مولتليك هل اهلي  والودليل علوى احلو ،ولكن الوذي ينقصوهم 

ذلك أن هوذا الودين اوري وفو  سون  كومث ليعلمولا   - يف اهلدى والضالل كما أسلفنا وف  سن  اّللِ  -اهلدى 
   تتبدل،وأنه أعز من أن يصب  هحل رغبات املق حني وأهلائهم 

ه لووويك خاصوووا بوووزمن،و  حمصووولرا يف حووواقّ،و  وهوووذا يقووولقان إىل اجملوووال األمشووول هلوووذا التلجيوووه القووورآين ..إنووو
مقيوودا ابقوو ا  معني.فووالزمن يتغْي،وأهوولاء النوواس تتمثوول يف اق احووات أخرى.وأصووحاب الوودعلة إىل قيوون اّلِل 
ينبغوووك أ  تسوووتخفهم أهووولاء البشووور ..إن الرغبووو  يف ا سوووتجاب  ملق حوووات املق حوووني هوووك الووويت تقووولق بعوووخ 

علوى الولر   « نظري  مذهبيو »ىل حماول  بللرة العقيدة ا سالمي  يف صلرة أصحاب الدعلة ا سالمي  اليلم إ
كالوووذي ادونوووه يف النظووورايت املذهبيووو  األرضوووي  الصوووغْية،اليت يصووولغها البشووور لفووو ة مووون الفووو ات مث ميضوووك 

هوذ  الودعلة إىل حماولو   الزمن فإذا كلها علرات وكطحات ومتناقضات  ..وهك اليت تقلق بعخ أصوحاب
علوى الولر   -أو صولرة تشوريعات مفصول   -علوى الولر   -نظام ا سالمك يف صلرة مشوروع نظوام بللرة ال
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تلاجوه موا عليوه أهول ا؟اهليو  احلاضورة مون أوضواع   عالقو  هلوا اب سوالم )ألن أهول هوذ  ا؟اهليو   -أيضوا 
  األوضواع بينموا هوم يقلللن:إن ا سالم عقيدة و  عالق  له ابلنظام العام اللاقعك للحياة ( وتونظم هلوم هوذ

ابقووووولن علوووووى جووووواهليتهم يتحووووواكملن إىل الطووووواغلت،و  ُيكمووووولن أو يتحووووواكملن إىل كوووووريع  اّلِل ..وكلهوووووا 
حمووواو ت ذليلووو ،  اووولز للمسووولم أن ُياوهلوووا اسوووتجاب  ألزايء التفكوووْي البشوووري املتقلبووو ،اليت   تثبوووحل علوووى 

اول  حماول  من يضوعلن علوى ا سوالم أقنعو  وأذل من هذ  ان850حال.ابسم تطلر وسائل الدعلة إىل اّلِل  
أخرى،ويصوووفلنه بصوووفات مووون الووويت توووروج عنووود النووواس يف فووو ة مووون الفووو ات ..كا كووو اكي  ..والدميقرانيووو  

موذهه اجتمواعك « ا ك اكي »..وما إليها ..لانني أوم إ ا حدملن ا سالم ّبذ  التقدم  الذليل   ..إن 
 صلاب وااطأ.اقتصاقي من صنع البشر قابل لل

يو  للصولاب مون القابل نظام للحياة أو للحكم من صنع البشر كذلك،ُيمل صنع البشور« الدميقراني »وإن 
 صوواقي،والنظامك  ا قتوااطوأ أيضووا ..وا سوالم موونهج حيوواة يشومل التصوولر ا عتقاقي،والنظوام ا جتموواع

ن م مون يريود أن ا سوالمو..فوأين يقو   التنفيذي والتشكيلك ..وهل من صنع اّلِل املثأ مون الونقا والعيوه
ا سوالم  لصوفه بصوف  مون أعموال البشورف بول أيون يقو  مونعند البشور ب -سبحانه  -يستشفع ملنهج اّلِل 

 قلل من أقلال هي ء العبيدف  ..بعند العبيد  -سبحانه  -من يريد أن يستشفع ّلِل 
ن عنوووود اّلِل بووووبعخ خلقووووه ..يتخووووذووم لقوووود كووووان كوووول كوووور  املشووووركني يف ا؟اهليوووو  العربيوووو  أوووووم يستشووووفعل 

َووُذوا ِمووْن ُقونِووِه أَْولِيوواَء مووا نَوْعبُووُدُهْم ِإ َّ لِيُوَقرِِبُوولان ِإىَل اّللَِّ زُْلفووى »أوليوواء: فهووذا هوول الشوور   فمووا ...« َوالَّووِذيَن اختَّ
واي  -اللصوو  الووذي يطلوو  إذن علووى الووذين   يستشووفعلن ألنفسووهم عنوود اّلِل  وليوواء موون عبيوود ،ولكنهم 

عنوووود العبيوووود  ووووذهه أو موووونهج موووون مووووذاهه العبيوووود  -سووووبحانه  -يستشووووفعلن ّلِل  -للنكوووور والبشوووواع   
ومنووواهجهمف  إن ا سوووالم هووول ا سالم.وا كووو اكي  هوووك ا كووو اكي .والدميقراني  هوووك الدميقرانيووو  ..ذلوووك 

وصوفه ّبوا ..وهوذ  وتلوك مون  منهج اّلِل و  عنلان له و  صف  إ  العنولان الوذي جعلوه اّلِل له،والصوف  الويت
منوواهج البشووور.ومن عوووارب البشووور ..وإذا اختاروهوووا فليختاروهووا علوووى هوووذا األسووواس ..و  ينبغوووك لصووواحه 
الووودعلة إىل قيووون اّلِل،أن يسوووتجيه  غوووراء الوووزي الووورائج مووون أزايء اهلووولى البشوووري املتقلوووه.وهل ُيسوووه أنوووه 

علوويهم قيوونهم،و  يقوودروا اّلِل حوو  قوودر  ..إذا كنووتم ُيسوون إىل قيوون اّلِل  علووى أننووا نسووأل هووي ء الووذين هووان 
تقووودملن ا سوووالم اليووولم للنووواس ابسوووم ا ك اكي ،وابسوووم الدميقرانيووو ،ألن هوووذين زاين مووون أزايء ا عاهوووات 
املعاصوورة ..فلقوود كانووحل الرأ اليوو  يف فوو ة موون الفوو ات هووك الووزي انبوولب عنوود النوواس وهووم حرجوولن ّبووا موون 

احلكوم املطلو  يف فو ة مون الفو ات هول الوزي املطلولب يف فو ة التجميوع القولمك  ا كانالنظام ا قطاعك  كم
للوول ايت املتنووايرة كمووا يف أملانيووا وإيطاليووا أايم بسوومر  ومووا تووزيب مووثال  وغوودا موون يوودري موواذا يكوولن الووزي 

اي توووورى  األرضووووي  وأنظموووو  احلكووووم الوووويت يضووووعها العبيوووود للعبيوووود،فكي   ا جتماعيوووو  الشووووائع موووون األنظموووو  
                                                 

السويد رمحوه ) «.قار الشورو «.»ا سوالم ومشوكالت احلضوارة»يف كتاب:« نري  ااالص»السلرة.كما يراجع فصل تراجع مقدم    - 850
 هللا (
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سوووتقلللن غووودا عووون ا سوووالمف لتقووودمل  للنووواس يف الثووولب الوووذي ُيبوووه النووواسف  إن التلجيوووه القووورآين يف هوووذ  
يشومل هوذا كلووه ..إنوه يريود أن يسووتعلك صواحه الوودعلة  -ويف غْيهوا كووذلك  -امللجو  الويت حنوون بصودقها 

 وه وعنلانوه و  رانبو  النواس بدينه فوال يسوتجيه  ق احوات املق حوني و  ُيواول توزيني هوذا الودين بغوْي ا
بووووه بغووووْي منهجووووه ووسوووويلته ..إن اّلِل غووووب عوووون العوووواملني.ومن   يسووووتجه لدينووووه عبلقيوووو  له،وانسووووالخا موووون 

 حوووود موووون الطووووائعني أو  -سووووبحانه  -العبلقيوووو  لسوووولا ،فال حاجوووو  هلووووذا الوووودين بووووه،كما أنووووه   حاجوووو  ّلِل 
 العصاة.

إن لووه  لق البشووري .ف أن تسوويوو  مقلماتووه وخصائصووه،اليت يريوود اّللِ مث إنووه إذا كووان هلووذا الوودين أصووالته موون انح
ذا الووودين ذي نووزل هوووكووذلك أصوووالته يف منهجووه يف العمووول،ويف أسووللبه يف خطووواب الفطووورة البشووري  ..إن الووو

لسولس بوه تنسوان،ويعلم موا الوذي خلو  ا  -سوبحانه  - قلماته وخصائصه،و نهجه احلركك وأسوللبه،هل 
 نفسه ..

ل لعوو  كووَّت ..فهوواذج متن  موون السوولرة  وولذج موون رانبتووه للفطوورة ا نسوواني  .. وولذج موون  ووويف هووذ  امللجوو
لكينلنوو  ايثْي انتبووا  لبشووري ،و ايوورب  الفطوورة البشووري  ابللجوولق الكلين،ويوودع ا يقاعووات الكلنيوو  تلاجووه الفطوورة 

ووا يَ :»لهتوواا وقالبشووري  لتلقووك هووذ  ا يقاعووات ..وهوول يعلووم أوووا تسووتجيه هلووا مووَّت بلغتهووا بعمقهوو ْسووَتِجيُه ِإ َّ
 « ..الَِّذيَن َيْسَمُعلنَ 

َ قوواِقر   ْن َربِِووِه ِمو آيَوو   َوقوواُللا:َلْل  نوُوِزَِل َعَلْيووهِ »والنمولذج الووذي يلاجهنوا يف هووذ  امللجوو  هول: َعلووى أَْن  قُوْل:ِإنَّ اّللَّ
يعارضووولن ويطلبووولن لوووذين يكوووذبلن و قووولل اكوووك ..ويف هوووذ  اهليووو  ُي« يُونَووووِزَِل آيَووو  .َولِكنَّ َأْكثَووووَرُهْم   يَوْعَلُمووولنَ 

تودمْي  نوه األخوذ والأجيوه  إ خارق  يراها جيلهم وتنتهك ..مث يلمك قللّبم  ا يكمن وراء هذا ا ق ا  لل
 لووويت اقتضوووحل أ متوووه هووك اواّلِل قوواقر علوووى أن ينووزل اهليووو  ..ولكوون رمحتوووه هووك الووويت اقتضووحل أ  ينزهلا،وحك

 يستجيه هلم فيها ..
لكووووثى موووون ااهلايت  موووون هووووذا الووووركن الضووووي  يف التصوووولر والتفكووووْي،إىل الكوووولن اللاسووووع.إىل وفجووووأة يوووونقلهم

لهوا ككولن لاجيوال   صوله الحلهلم.اهلايت الويت تتضواءل قوووا تلوك اهليو  الويت يطلبلووا.اهلايت الباقيو  يف
.موا فَورَّْننوا يف  َّ أَُموم  أَْمثاُلُكمْ ناَحْيوِه إِ ِطوُْي ِ َ يَ َوما ِمْن َقابَّ   يف اأْلَْرِم،َو  نائِر  »من قبلهم ومن بعدهم تراها:

 « ..اْلِكتاِب ِمْن َككء .مُثَّ ِإىل َرّبِِِْم ُُيَْشُرونَ 
 - م علوم مونظمهلوحيوة   يكون  -وهك حقيق  هائلو  ..هوك حقيقو  تسوتطيع مالحظوتهم وحودها حينوذا  

صائصووووها اهتووووا وخأمووووم ..هلووووا  أن تشووووهد ّبووووا ..حقيقوووو  عمووووع احليوووولان والطووووْي واحلشوووورات موووون حوووولهلم يف 
 وتنظيماهتا كذلك ..

لووى أصوولها  عيوود كووي ا وهووك احلقيقوو  الوويت تتسووع مسوواح  ر يتهووا كلمووا تقوودم علووم البشوور،ولكن علمهووم   يز 
ل كووكء بْي اّلِل لكووكووكء،وتد وإىل جانبهووا احلقيقوو  الغيبيوو  امللصوولل  ّبووا،وهك إحانوو  علووم اّلِل اللوودين بكوول

 ّبا تلك احلقيق  املشهلقة ....وهك احلقيق  اليت تشهد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1455 

ارهم موووا امتووودت أبصووووووووا حيثفوووأين توووذهه ااارقووو  املاقيووو  الووويت كوووانلا يطلبلن،أموووام ااارقووو  الكوووثى الووويت ير 
 ومالحظتهم وقللّبم فيما كان وفيما سيكلنف

 أن يووورب  الفطووورة ابللجووولق،وأن يفوووت  النلافوووذ بوووني   يزيووود علوووى -لذج يف هوووذا النمووو -إن املووونهج القووورآين 
 نساين  الكيان ا لعميق  يفاللجلق والفطرة،وأن يدع هذا اللجلق اهلائل العجيه يلقع إيقاعاته اهلائل  ا

لووى عحيوود( الغريووه علووم التل إنووه   يقوودم للفطوورة جوود   هلتيووا ذهنيووا نظووراي.و  يقوودم هلووا جوود  كالميووا )ك
 بعامليووه عووا  -عك ق الوولاقهووذا اللجوول  املوونهج ا سووالمك.و  يقوودم هلووا فلسووف  عقليوو  أو حسووي ،إ ا يقوودم هلووا

نهج عووول معوووه وتتجووواوب،وتتلقى عنوووه وتسوووتجيه،ولكن يف لووول موووويووودعها تتفا -الغيوووه وعوووا  الشوووهاقة 
 ضل يف املتاهات والدروب.ت -هك تتلقى من اللجلق و  -ضاب    يدعها 

نووا ُصووم  َوبُْكووم  يف بُلا آِبايتِ ذَّ َن َكووَوالَّووِذي»مث حووتم الفقوورة ابلتعقيووه علووى ملقوو  املكووذبني ّبووذ  اهلايت الكووثى:
ُ ُيْضِلْلُه،َوَمْن َيَشْأ َاَْعْلُه َعل  « ..ُمْسَتِقيم   ى ِصراط  الظُُلماِت.َمْن َيَشِأ اّللَّ

الل  اهلدى والضويف  اّلِل فيقرر حقيق  حال  املكذبني ونبيعتهم ..إوم صم وبكم يف الظلمات ..ويقرر سن
 باق.ذا أو ذا ،وف  الفطرة اليت فطر اّلِل عليها الع..إوا تعل  مشي   اّلِل ّب

ر ملقووو  لة،وتقريبوووذلك تلتووو م جلانوووه التصووولر ا سوووالمك لامووور كلوووه.إىل جانوووه وضووول  املووونهج يف الووودع
 ل جيل ..كصاحه الدعلة،وهل يتحر  ّبذ  العقيدة،ويلاجه النفلس البشري  يف كل حال ويف  

كوووولن فيهوووووا موووووا ينوووووْي عووووون املووووونهج ي -مقدمووووو  السوووولرة ىل جانووووه موووووا تقووووودم يف إ -ولعوووول هوووووذ  اللمسوووووات 
 الطري .وابّلِل التلفي  ..
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 [49إل   40(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  السادسة

  ااباالء ل وء الناس إل  هللا عند الشد  و

  
وووُتمْ َغوووْْيَ اّللَِّ أَ  اَع ُ قُوووْل أَرَأَيْووووَتُكْم ِإْن أَ ُكوووْم َعوووذاُب اّللَِّ أَْو أَتَووووْتُكُم السَّووو} ُ  40صووواِقِقنَي )  تَوووْدُعلَن ِإْن ُكنوْ ( بَوووْل ِإايَّ

ْد أَْرَسوووْلنا ِإىل أَُموووم  ِموووْن قَوْبلِوووَك ( َوَلَقووو41 )ْشووورُِكلنَ تَوووْدُعلَن فَوَيْكِشوووُ  موووا تَوووْدُعلَن إِلَْيوووِه ِإْن كووواَء َوتَوْنَسوووْلَن موووا تُ 
ُّبُْم ْل  ِإْذ جوواَءُهْم َ ُْسوونا َتَضوورَُّعلا َولِكووْن َقَسووحْل قُولُوول ( فَولَوو42 يَوَتَضوورَُّعلَن )فََأَخووْذانُهْم اِبْلَبْأسوواِء َوالضَّوورَّاِء َلَعلَُّهوومْ 

َكوْكء  َحوَّتَّ ِإذا  بْولاَب ُكولِِ ما ذُكُِِروا بِوِه فَوَتْحنوا َعلَوْيِهْم أَ  ( فَوَلمَّا َنُسلا43َوَزيََّن هَلُُم الشَّْيطاُن ما كانُلا يَوْعَمُللَن )
َربِِ  ْموووُد ّللَِّ فَوُقِطوووَع قابِوووُر اْلَقوووْلِم الَّوووِذيَن لََلُمووولا َواحلَْ  (44لا َأَخوووْذانُهْم بَوْغتَووو   فَوووِإذا ُهوووْم ُمْبِلُسووولَن )َفرُِحووولا ِ وووا أُوتُووو
ُ َ َْعُكووْم َوأَ 45اْلعوواَلِمنَي )  َذْتِوويُكْم بِووِه ّللَِّ الِبُكْم َمووْن إِلووه  َغووْْيُ َم َعلووى قُولُووْبصووارَُكْم َوَخووتَ ( قُووْل أَرَأَيْوووُتْم ِإْن َأَخووَذ اّللَّ

ْهوورَة  َهووْل ْغتَوو   أَْو جَ أَيْوووَتُكْم ِإْن أَ ُكووْم َعووذاُب اّللَِّ بوَ ( قُووْل أَرَ 46اْنظُووْر َكْيووَ  ُنَصوورُِِ  اهْلايِت مُثَّ ُهووْم َيْصووِدُفلَن )
ورِيَن َومُ ( َوموا نُوْرِسوُل اْلُمْرَسوِلنيَ 47يُوْهَلُك ِإ َّ اْلَقْلُم الظَّواِلُملَن ) َن َوَأْصوَلَ  فَوال َخوْل    َفَموْن آَموْنوِذرِينَ  ِإ َّ ُمَبشِِ

بُلا آِبايتِنا ميََ 48َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلَن )  { (49َن )لا يَوْفُسُقل ُسُهُم اْلَعذاُب ِ ا كانُ ( َوالَِّذيَن َكذَّ
  مواجهة المشرهللاين ب طرأهم -مقدمة الوحد  

 ة املشوركني ببوأس اّلِل.بوول يولاجههم بفطوورهتم ذاهتوا حوونيلاجوه السوويا  القورآين فطوور ي - هوذ  امللجوو  يف -هنوا 
ام  نهوا ذلوك الركويتسواق  عفتلاجه  س اّلِل ..حني تتعرى مون الركوام يف ملاجهو  اهلولل،وحني يهزهوا اهلولل 

النجواة  حد  ااوالص و و ا تسأله وتنسى حكاي  اهلهل  الزائف  وتتجه من فلرها إىل رّبا الذي تعرفه يف قرارهت
  ن  اّلِل،وكيوسوي  عري كيديهم ليلقفهم على مصارع الغابرين من أسالفهم،ويف الطري  يريهم  مث ذخذ  

 ،وكيوو  قوودمبرسوول اّللِ  يعموول قوودر اّلِل.ويكشوو  ألبصووارهم وبصووائرهم عوون اسووتدراج اّلِل هلم،بعوود تكووذيبهم
صو  لفر وأ   هلوم ا -والنعمواء ابلرخاء  ء ا بتالابلبأساء والضراء،مث  ا بتالء  - ا بتالء بعد  ا بتالء هلم 

 توووووولقظهم  بعوووووود أن  بعوووووود الفرصوووووو ،لينتبهلا موووووون الغفلوووووو ،حَّت إذا اسووووووتنفدوا الفوووووورص كلهووووووا،وغرهتم النعموووووو 
  لََلُمولا َواحْلَْموُد ّللَِّ ِم الَّوِذينَ  اْلَقولْ فَوُقِطوَع قابِورُ »الشدة،جرى قدر اّلِل،وف  سنته ا؟اري  وجواءهم العوذاب بغتو :

 «.َربِِ اْلعاَلِمنيَ 
تعرضوولن خوور وهووم يآومووا يكوواق هووذا املشووهد الووذي يهووز القلوولب هووزا يتوولارى،حَّت اووكء يف أعقابووه مشووهد 

عهوووم يووورق علووويهم   ْي اّللِ غووولبوووأس اّلِل أيضوووا،فيأخذ  عهوووم وأبصوووارهم،وحتم علوووى قلووولّبم،مث   اووودون إهلوووا 
 وأبصارهم وإقراكهم.

 .. والنذارة ة.إوا البشار إليهم عن وليف  الرسل .ويف ملاجه  هذين املشهدين الرائعني اهلائلني يتحدّ 
لوووويك وراء ذلووووك كووووكء ..لوووويك هلووووم أن ذتوووولا اباوووولار ،و  أن يسووووتجيبلا ملق حووووات املق حووووني  إ ووووا هووووم 
يبلغلن.يبشرون وينذرون.مث ييمن فري  مون النواس ويعمول صواحلا فيوأمن ااول  وينجول مون احلزن.ويكوذب 
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 عوورام والتكووذيه.فمن كوواء فليوويمن،ومن كوواء فليكفوور ..فهووذا هوول فريوو  ويعوورم فيمسووه العووذاب ّبووذا ا
 املصْي ..

 ل وء الناس إل  هللا عند الشد  41 - 40الدرس ا ول:

وووتُ  - تَوووْدُعلَن َغْْيَ اّللَِّ اَعُ ،أَ قُوووْل:أَرَأَيْوَتُكْم ِإْن أَ ُكوووْم َعوووذاُب اّللَِّ أَْو أَتَووووْتُكُم السَّووو » ُ  ايَّ بَووووْل إِ  -ْم صووواِقِقنَي ِإْن ُكنوْ
 « ..لنَ  ما ُتْشرِكُ َوتَوْنَسْلنَ  -ِإْن كاَء  -َتْدُعلَن،فَوَيْكِشُ  ما َتْدُعلَن إِلَْيِه 

لووك الطووور  ضووم إىل ذهووذا نوور  موون وسووائل املوونهج الوورابين يف خطوواب الفطوورة ا نسوواني  ّبووذ  العقيوودة ي
 رة.ل الذي سب  بيانه يف الفقرة السابق  وفيما قبلها وما بعدها كذلك يف سيا  الس

 حان  ومشلل.م اّلِل من إا يف عللقد خانبها هنا   ا يف علا  األحياء من آتر التدبْي ا هلك والتنظيم و 
 ئلوووو ،اليت هتووووزلر  اهلاوهوووول هنووووا حانبهووووا ببووووأس اّلِل و لقوووو  الفطوووورة إزاء  حووووني يلاجههووووا يف صوووولرة موووون صوووو

مسووتقر يف  هووا مووا هوولم الووذي ُيجووه عنالقللب،فيتسوواق  عنهووا ركووام الشوور  وتتعوورى فطرهتووا موون هووذا الركووا
ووواعَ ذاُب اّللَِّ َعووو ُكوووْم أَ قُوووْل:أَرَأَيْوَتُكْم ِإْن »أعماقهووا مووون معرفتهوووا برّبوووا،ومن تلحيووودها لوووه أيضووا: ُ   أَْو أَتَووووْتُكُم السَّ

ُتْم صاِقِقنيَ   « ....أََغْْيَ اّللَِّ َتْدُعلَن ..ِإْن ُكنوْ
ى غوْي كء السواع  علوار أو جمويف الودنيا عوذاب اهلوال  والودم إوا ملاجه  الفطرة بتصلر اهللل ..عذاب اّللِ 

 -وووا توودر  أسووبحانه  ويعلووم اّللِ  -انتظووار ..والفطوورة حووني تلمووك هووذ  اللمسوو  وتتصوولر هووذا اهلوولل توودر  
انبهوا ّبوا منو  فيهوا وحأووا كا حقيق  هذا التصلر،وهتتز له ألنه ميثل حقيق  كامنو  فيهوا،يعلم ابرئهوا سوبحانه

لسوونتهم ألصوود  موون ابالتصوولر فتهتووز هلووا وترعوو  وتتعوورى  وهول يسووأهلم ويطلووه إلوويهم ا؟وولاب علوى سووبيل 
 «.ِقنيَ ُتْم صاقِ أََغْْيَ اّللَِّ َتْدُعلَن ..ِإْن ُكنوْ »ليكلن تعبْيا عن الصد  يف فطرهتم:

ُ  تَووْدُعلَن ايَّ بَووْل إِ »م:ه ألسوونتهمث يبوواقر فيقوورر ا؟وولاب الصوواق ،املطاب  ملووا يف فطوورهتم ابلفعوول،ولل   تنطوو  بوو
 «.لنَ ..فَوَيْكِشُ  ما َتْدُعلَن إِلَْيِه ِإْن كاَء ..َوتَوْنَسْلَن ما ُتْشرِكُ 

فتتجووه بطلووه النجوواة إىل  -حين ووذ  -بوول تدعلنووه وحوود  وتنسوولن كوورككم كلووه  ..إن اهلوولل يعووِري فطوورتكم 
برّبوا هوك احلقيقو  املسوتقرة اّلِل وحد .وتنسى أوا أكركحل به أحدا.بل تنسى هذا الشر  ذاته ..إن معرفتهوا 

فيهوا فأمووا هوذا الشوور  فهوول قشورة سووطحي  نارئوو  عليها،بفعول علاموول أخرى.قشوورة سوطحي  يف الركووام الووذي 
ران عليها.فووإذا هزهووا اهلوولل تسوواق  هووذا الركام،وتطووايرت هووذ  القشرة،وتكشووفحل احلقيقوو  األصوويل ،وهركحل 

ها اهللل الذي   يد هلا به،و  حيل  هلوا فيوه ..هوذا الفطرة حركتها الفطري  حنل ابرئها،ترجل  أن يكش  عن
فيقورر  يف  -سوبحانه  -كأن الفطرة يف ملاجهو  اهلولل يلاجوه السويا  القورآين بوه املشوركني ..فأموا كوأن اّلِل 

فمشوووي ته نليقووو ،  يووورق عليهوووا قيووود.فإذا كووواء  -إن كووواء  -ينوووااي امللاجهووو .فهل يكشووو  موووا يدعلنوووه إليوووه 
هم موووووا يووووودعلن كلوووووه أو بعضوووووه وإن كووووواء   يسوووووتجه،وف  تقووووودير  وحكمتوووووه اسوووووتجاب هلوووووم فكشووووو  عووووون

وعلمه.هووذا هوول ملقوو  الفطوورة موون الشوور  الووذي تزاولووه أحياان،بسووبه مووا يطوورأ عليهووا موون ا حنرا ،نتيجوو  
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علامل كَّت،تغطك على نصاع  احلقيقو  الكامنو  فيهوا ..حقيقو  اعاههوا إىل رّبوا ومعرفتهوا بلحدانيتوه ..فموا 
 ن ا حلاق وإنكار وجلق اّلِل أصالفهل ملقفها م

يف أن أول وووك الوووذين ميارسووولن ا حلووواق يف صووولرته هوووذ   -كموووا قلنوووا مووون قبووول   -حنووون نشوووك كوووكا عميقوووا 
صاققلن فيما يزعملن أوم يعتقدونه.حنن نشوك يف أن هنوا  خلقوا أنشوأته يود اّلِل،مث يبلو  بوه األمور حقيقو  

ويف صوميم كينلنتوه هوذا الطابع،رتلطوا بتكلينوه متموثال يف كول أن ينطمك فيوه ااموا نوابع اليود الويت أنشوأته 
خليوو  ويف كوول ذرة  إ ووا هوول التوواري  الطليوول موون العووذاب البشووع،ومن الصووراع اللحشووك مووع الكنيسوو ،ومن 
الكبووحل والقمووع،ومن إنكووار الكنيسوو  للوودوافع الفطريوو  للنوواس مووع اسووتغراقها هووك يف اللذائووذ املنحرفوو  ..إىل 

النكووود الوووذي عاكوووته أوراب قوووروان نليلووو  ..هووول الوووذي قفوووع األوربيوووني يف هوووذ  امللجووو  مووون آخووور هوووذا التووواري  
 .851ا حلاق يف النهاي  ..فرارا يف التيه،من الغلل الكريه

سوهل م قياقهم،ويليسولك هلو ذلك إىل استغالل اليهلق هلذا اللاقع التارحك وقفع النصارى بعيدا عون قيونهم
« التلموولق» علووى حوود تعبووْي -كوواحلمْي   -هم،وليتيسوور هلووم اسووتخدامهم علوويهم إكوواع  ا حنووالل والشووقاء في

لوك التواري  سوتغالل ذاب..وموا كوان اليهولق ليبلغولا مون هوذا كلوه كوي ا إ  « بروتلكل ت حكماء صهيلن»و
 األوريب النكد،لدفع الناس إىل ا حلاق هراب من الكنيس .

لنشوور  -  نظمووات اليهلقيوووهووك إحوودى امل -«  الشوويلعي»ومووع كوول هووذا ا؟هوود الناصووه،املتمثل يف حماولوو  
 سووه   يووزللروسووك نفا حلوواق،خالل أكثوور موون نصوو  قرن، عرفوو  كوول أجهووزة الدولوو  السوواحق ،فإن الشووعه ا

فووووه لكمووووا يصوووولر  خ  -اللحشووووك « سووووتالني»يف أعمووووا  فطرتووووه احلنووووني إىل عقيوووودة يف اّلِل ..ولقوووود اضووووطر 
اقف ،ألن ضوغ  العامليو  الثانيو ،وأن يفورج عون كبوْي األسون يهواقن الكنيسو ،يف أينواء احلورب أ -خروكول   

قليلوني ورأي ال همهموا يكون رأيواحلرب كان يللي عنقه لالع ا  للعقيدة يف اّلِل  صالتها يف فطرة الناس ..
 من امللحدين من ذوي السلطان حلله.

شوووروا ملجووو  مووون ن ينأ -الوووذين يسوووتخدملوم مووون الصوووليبيني « موووْياحل» سووواعدة  -ولقووود حووواول اليهووولق 
  حل وذبوول يف هووذان قوود ّبوكوا حلواق يف نفوولس األموم الوويت تعلوون ا سوالم عقيوودة هلوا وقينووا.ومع أن ا سووالم  

 رغم مون كول مواسورت علوى الوأ تولر  يف تركيوا ..احن« البطول»النفلس ..فإن امللج  اليت أنلقلها عن نري  
فول  مون الكتوه عون البطول والتجربو  الرائودة ن التمجيد واملسواعدة.وعلى كول موا ألم -للبطل و  -بذلل  هلا 

لتجوارب ايرفعولا علوى  تولر ،أ اليت قام ّبا ..ومن مث استداروا يف التجارب ا؟ديدة يستفيدون من عربو  أ 
لر .مث ا عربوو  أ توومووا صوودمتهالرائوودة رايوو  ا حلاق.إ ووا يرفعوولن عليهووا رايوو  ا سووالم.كك   تصوودم الفطرة،ك

 جهوووزة التووودمْيقوووك،ومن أ  موووا يريووودون مووون املسوووتنقعات والقووواذورات وا حنوووالل االاعلووولن هوووحل هوووذ  الرايووو
 للخام  البشري   ملتها يف الرقع  ا سالمي .

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو « »املستقبل هلذا الدين»يف كتاب:« الفصام النكد»يراجع بتلسع فصل: - 851
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ا للحدانيووو ،فإذين لوووه ابغوووْي أن العوووثة الووويت تبقوووى مووون وراء ذلوووك كلوووه،هك أن الفطووورة تعووور  رّبوووا جيدا،وتووود
 لوو ،وعاقت إىلمجعوورت منووه   عنهووا ذلووك الركووام كلووه وتغشووك عليهووا الركووام ف ة،فإوووا إذا هزهووا اهلوولل تسوواق

زلوووزل يح  حووو  تصوووابرئهوووا كموووا خلقهوووا أول مووورة ..ميمنووو  نائعووو  خاكوووع  ..أموووا ذلوووك الكيووود كلوووه فحسوووبه 
   الصويح .ولنيطلو  هوذ قلائمه،وترق الفطرة إىل ابرئهوا سوبحانه.ولن يوذهه البانول انجيوا،ويف األرم مون

 ل  هذ  الصيح .حلل وجه األرم مهما جهدوا  ن يط
 بالبأساء والضراء ااباالء حكمة  45 - 42الدرس الثاني:

 جووواَءُهْم َ ُْسووونا فَوَلْل  ِإذْ َعلَُّهوووْم يَوَتَضووورَُّعلَن.لضَّووورَّاِء لَ سووواِء َواَوَلَقوووْد أَْرَسوووْلنا ِإىل أَُموووم  ِموووْن قَوْبِلَك،فََأَخوووْذانُهْم اِبْلَبأْ  »
ووا َنُسوولا مووا ذُِكِووُرواْعَمُللَن.فوَ انُلا يوَ كوو،َوَزيََّن هَلُووُم الشَّووْيطاُن مووا  َتَضوورَُّعلا،َولِكْن َقَسووحْل قُولُوولُّبُمْ  بِووِه فَوَتْحنووا َعلَووْيِهْم  َلمَّ

َقووْلِم الَّووِذيَن لََلُموولا ِلُسوولَن.فَوُقِطَع قابِووُر الْ ذا ُهووْم ُمبْ    فَووإِ أَبْوولاَب ُكوولِِ كووكء،َحَّتَّ ِإذا َفرُِحوولا ِ ووا أُوتُوولا َأَخووْذانُهْم بَوْغتَوو
 «.ْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ َواحلَْ 

م فسوور كيوو  يتعوور يعوورم وي إوووا امللاجهوو  بنموولذج موون  س اّلِل سووبحانه. لذج موون اللاقووع التووارحك. لذج
ويسووول  إلووويهم الفرص ، النووواس لبوووأس اّلِل،وكيووو  تكووولن عاقبووو  تعرضوووهم لوووه،وكي  ميووونحهم اّلِل الفرصووو  بعووود

و  توولجههم والتضوورع لووه، ىل اّللِ ا بووه،و  توولجههم الشوودة إىل التلجووه إالتنبيووه بعوود التنبيووه فووإذا نسوولا مووا ذكوورو 
ال ،وكانحل جوى معوه صوالنعم  إىل الشكر واحلذر من الفتن ،كانحل فطرهتم قد فسدت الفسواق الوذي   ير 

م الوودمار ل بسوواحتهحيوواهتم قوود فسوودت الفسوواق الووذي   تصوول  معووه للبقاء.فحقووحل علوويهم كلموو  اّلِل.ونووز 
لَُّهووووووْم ْأسوووووواِء َوالضَّوووووورَّاِء َلعَ  اِبْلبَ مْ فََأَخووووووْذانهُ َوَلَقووووووْد أَْرَسووووووْلنا ِإىل أَُمووووووم  ِمووووووْن قَوْبِلَك،..»نووووووه قاير الووووووذي   تنجوووووول م

وووْيطاُن مووواُّبُْم،َوَزيَّ حْل قُولُووول يَوَتَضووورَُّعلَن.فَوَلْل  ِإْذ جووواَءُهْم َ ُْسووونا َتَضووورَُّعلا َولِكوووْن َقَسوووو « كوووانُلا يَوْعَملُوووولنَ   َن هَلُوووُم الشَّ
خوووث الكثوووْي   نسووواني عووور  اللاقوووع البشوووري كثوووْيا مووون هوووذ  األمم،الووويت قوووا القووورآن الكووورمي علوووى ا ..ولقووود

 نسوووووان حوووووديةالوووووذي صووووونعه ا نسوووووان  فالتووووواري  الوووووذي سوووووجله بنووووول ا « التووووواري »منها،قبووووول أن يللووووود 
رم  وهوووذا ر هوووذ  األاملللد،صوووغْي السووون،  يكووواق يعوووك إ  القليووول مووون التووواري  احلقيقوووك للبشووور علوووى لهووو

 حانوو  ااألغووالي  وابلعجووز والقصوولر عوون ابألكاذيووه و  -علووى قصوور  -التوواري  الووذي صوونعه البشوور حافوول 
وراء  يتوولارى بعضووهاالنفك،و   ميووع العلاموول املنشوو   وانركوو  للتوواري  البشووري والوويت يكموون بعضووها يف أغوولار

 س  الغيه،و  يبدو منها إ  بعضها.
إ   -لن يف تفسوْي ،وحط لن أيضوا يف اييوز صوحيحه مون زائفوه وهذا البعخ حطىء البشر يف مجعه،وحط 

،وأنووه اووزم «علميووا»وقعوولى أي بشوور أنووه أحوواط ابلتوواري  البشووري علما،وأنووه ميلووك تفسووْي  تفسووْيا  -قلوويال 
 تمياته املقبل  أيضا ..هك أكث أكذوب  ميكن أن يدعيها بشر  ومون عجوه أن بعضوهم يودعيها  واألكود 

عضوهم يصودقها  ولول قوال ذلوك املدعك:إنوه يتحودّ عون )تلقعوات(   عون )حتميوات( إترة للعجه أن ب
لكووان ذلووك مستسوواغا ..ولكوون إذا وجوود املفوو ي موون املغفلووني موون يصوودقه فلمووا ذا   يفوو يف  واّلِل يقوولل 

جانبوا مون أسورار سونته وقودر   -رمحو  منوه وفضوال  -احل  ويعلوم مواذا كان،وملوا ذا كوان.ويقا علوى عبيود  
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خذوا حذرهم ويتعظلا وليدركلا كذلك ما وراء اللاقع التارحك من علامول كامنو  وأسوباب لواهرة يفسورون ليأ
ّبوا هوذا اللاقوع التووارحك تفسوْيا كوامال صووحيحا.ومن وراء هوذ  املعرفو  ميكوون أن يتلقعولا موا سيكلن،اسووتناقا 

 إىل سن  اّلِل اليت   تتبدل ..هذ  السن  اليت يكش  اّلِل هلم عنها ..
ذهم اّلِل ذبلا.فأخويف هووذ  اهلايت تصوولير وعوورم لنموولذج متكوورر يف أمووم كووَّت ..أمووم جوواءهتم رسوولهم.فك

ن تكوولن يت   تبلوو  ألضووراء الووابلبأسوواء والضووراء.يف أموولاهلم ويف أنفسووهم.يف أحوولاهلم وأوضوواعهم ..البأسوواء وا
 ل ..الذي هديحل عنه اهلي  السابق ،وهل عذاب التدمْي وا ست صا« عذاب اّللِ »

 قصوو  فرعووولن ّبووا ..يف وقوود ذكوور القوورآن  لذجووا حموودقا موون هووذ  األمم،ومووون البأسوواء والضووراء الوويت أخووذها
ووِننَي َونَوْقووا  ِموَن الثَّ »ومل وه: ُم احلََْسووَنُ  قاُللا:لَنووا ذَّكَُّروَن.فَِإذا جوواَءهتُْ َعلَُّهووْم يَوولَ َمووراِت َوَلَقووْد َأَخووْذان آَل ِفْرَعووْلَن اِبلسِِ

ُوا ِ ُلسوووووووى َوَمووووووووْن َمَعووووووووُه.أَ هوووووووِذِ ،َوِإْن  ُهْم َسوووووووويَِِ    َيطَّووووووووْيَّ ووووووووُتِصووووووووبوْ ،َولِكوووووووونَّ أَ  ا نوووووووائِرُُهمْ   ِإ َّ ْكثَوووووووووَرُهْم   ِعْنووووووووَد اّللَِّ
َواْ؟َووراَق  ْيِهُم الُطلفووانَ ْيِمِننَي.فََأْرَسووْلنا َعلَووُن لَووَك  ُِ مووا حَنْووفَ يَوْعَلُملَن.َوقاُللا:َمْهمووا َشْتِنووا بِووِه ِمووْن آيَوو   لَِتْسووَحَران ِّبووا 
،فَاْسَتْكَثُوا   « ..ِمنيَ ْلما  جُمْرِ قوَ كانُلا َو َواْلُقمََّل َوالضَّفاقَِع َوالدََّم،آايت  ُمَفصَّالت 

 وهل  لذج من  اذج كثْية تشْي إليها اهلي  ..
أة نووو م،لعلهووم هووحل يف واقعهو لقوود أخووذهم اّلِل ابلبأسوواء والضووراء لْيجعوولا إىل أنفسووهم وينقبوولا يف ضوومائرهم 

لووبالء ان يرفووع عوونهم اّلِل أ الشوودة يتضوورعلن إىل اّلِل،ويتووذلللن لووه،وينزللن عوون عنوواقهم واسووتكبارهم،ويدعلن
يفعلولا.   كوان حوراي أن  فعللا مايبقللب رلص ،فْيفع اّلِل عنهم البالء،ويفت  هلم أبلاب الرمح  ..ولكنهم   

لّبم.وكوان ،و  تلوني قل  بصوْيهتمالشودة وعويهم،و  تفوتيلجأوا إىل اّلِل،و  يرجعلا عون عنواقهم،و  تورق إلويهم 
هَلُوُم الشَّوْيطاُن موا   ْم،َوَزيَّنَ لُولّبُُ قوُ َولِكوْن َقَسوحْل »الشيطان من ورائهم يزين هلوم موا هوم فيوه مون الضوالل والعنواق:

شوودة  ال اوة تعصوورهاعوود فيووه نوودت..والقلووه الووذي   توورق  الشوودة إىل اّلِل قلووه هجوور فلووم « كووانُلا يَوْعَملُوولنَ 
يستشوعر هوذ   ،فلم يعودومات فلم تعد الشدة تثْي فيه ا حسواس  وتعطلوحل أجهوزة ا سوتقبال الفطريو  فيوه

حيوووا  لعبووود فمووون كوووانلن اّلِل الووولخزة امللقظووو ،اليت تنبوووه القلووولب احليووو  للتلقوووك وا ستجاب .والشووودة ابوووتالء مووو
ومون كوان على نفسوه .. ا اّللِ   اليت كتبهأيقظته،وفتححل مغالي  قلبه،ورقته إىل ربه وكانحل رمح  له من الرمح

للعوذاب   نحل ملن و ميتا حسبحل عليه،و  تفود  كوي ا،وإ ا أسوقطحل عوذر  وحجتوه،وكانحل عليوه كوقلة،وكا
 ومن وراء  من أمته .. - -ن أنبائها على رسلله م -بحانه س -وهذ  األمم اليت يقا اّلِل 

 وهنوا ميلوكم والعنواق ..ن ا عورارجع عما زينه هلوا الشويطان مو  تفد من الشدة كي ا.  تتضرع إىل اّلِل،و  ت
ووا َنُسوولا مووا ذُِكِوُروا بِووِه فَوَتحْ »لرخواء:ويسووتدرجها اب -سووبحانه  -هلوا اّلِل   أَبْولاَب ُكوولِِ َكووكء .َحووَّتَّ  نووا َعلَووْيِهمْ فَوَلمَّ

،َواحْلَْموووووُد ّللَِِّ َربِِ َقوووووْلِم الَّوووووِذيَن لََلُملاَع قابِوووووُر الْ .فَوُقطِ ِإذا َفرُِحووووولا ِ وووووا أُوتُووووولا َأَخوووووْذانُهْم بَوْغتَووووو  ،فَِإذا ُهوووووْم ُمْبِلُسووووولنَ 
 « ..اْلعاَلِمنيَ 

إن الرخوواء ابووتالء آخوور كووابتالء الشوودة.وهل مرتبوو  أكوود وأعلووى موون مرتبوو  الشوودة  واّلِل يبتلووك ابلرخوواء كمووا 
دة فيصوووث،ويبتلى يبتلوووك ابلشووودة.يبتلك الطوووائعني والعصووواة سووولاء.ّبذ  وبوووذا  سووولاء ..واملووويمن يبتلوووى ابلشووو
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عجبووا للموويمن إن أموور  كلووه لووه خووْي ولوويك ذلووك »ابلرخوواء فيشووكر.ويكلن أموور  كلووه خووْيا ..ويف احلوودية:
)روا  « ألحووود إ  للمووويمن،إن أصوووابته سوووراء كوووكر فكوووان خوووْيا لوووه،وإن أصوووابته ضوووراء صوووث فكوووان خوووْيا لوووه

 مسلم(.
 -علم اّلِل ا ذكوروا بوه،و ا نسولا موا هنا.فوإوم ملوفأما هذ  األمم اليت كذبحل ابلرسل،واليت يقا اّلِل من أنبائهو

ل كوعلويهم أبولاب   ،وابتالهم ابلبأساء والضراء فلم يتضرعلا ..فأما هوي ء فقود فوت أوم مهلكلن -سبحانه 
 .. ا بتالء ككء لالستدراج بعد 

 لسلطان ..واملتاع،واات،زا  وااْي ..يصلر األر « فَوَتْحنا َعَلْيِهْم أَْبلاَب ُكلِِ َككء »والتعبْي القرآين:
متدفقوو  كالسوويلل بووال حوولاجز و  قيوولق  وهووك مقبلوو  علوويهم بووال عنوواء و  كوود و  حووَّت حماولوو   إنووه مشووهد 

 .852عجيه يرسم حال  يف حرك  على نريق  التصلير القرآين العجيه
بووال  -ا والفوور  هلووا ملتوواع ّبووا يف اواسووتغرقل  ..وغموورهتم ااووْيات واألرزا  املتدفقوو « َحووَّتَّ ِإذا َفرُِحوولا ِ ووا أُوتُوولا»

اموواهتم يف موون ا خووتالج بووذكر املوونعم وموون خشوويته وتقوولا  واحنصوورت اهتم وخلووحل قلوولّبم -كووكر و  ذكوور 
سووتغرقني يف عوواقة امل لذائووذ املتوواع واستسوولملا للشووهلات،وخلحل حيوواهتم موون ا هتمامووات الكبووْية كمووا هووك

 ك إىل نتائجوههوذا وذلو اق القلولب واألخوال  وجوراللهل واملتواع.وتبع ذلوك فسواق الونظم واألوضواع،بعد فسو
ِإذا ُهووووْم بَوْغتَوووو  ،فَ  ْذانُهمْ َأَخوووو»الطبيعيوووو  موووون فسوووواق احليوووواة كلهووووا ..عندئووووذ جوووواء ملعوووود السوووون  الوووويت   تتبوووودل:

يف النجوواة  عوول الرجوواء..فكووان أخووذهم علووى غوورة وهووم يف سووهلة وسووكرة.فإذا هووم حووائرون منقط« ُمْبِلُسوولنَ 
 أي اعا .وإذا هم مهلكلن  ملتهم حَّت آخر واحد منهم.عاجزون عن التفكْي يف 

علوى أقابرهوم فوإذا  برهم أي اوكءد مونهم يود..وقابر القلم هول آخور واحو« فَوُقِطَع قاِبُر اْلَقْلِم الَِّذيَن لََلُملا»
ه قوورآين يف أغلوولتعبووْي الاتعووب هنووا الووذين أكووركلا ..كمووا هوول « الووذين للموولا»قطووع هووذا فووأوائلهم أوىل  ..و

 « ..اَلِمنيَ بِِ اْلعَواحْلَْمُد ّللَِِّ رَ ..»امللاضع عن الشر  ابلظلم وعن املشركني ابلظاملني 
 أمقيب عل  اسائصال الأالمين )المشرهللاين(

ن طهووْي األرم موون نعموو  تبعوود هووذا ا سووتدراج ا هلووك والكيوود املتووني ..وهوول ُيموود اّلِل علووى نعموو ،أجل موو 
 ه لعباق  ّبذا التطهْيفالظاملني،أو على رمح  أجل من رمحت

 ّبوذ  روموان وغوْيهمغريو  واللقد أخذ اّلِل قلم نل  وقلم هلق وقلم صاحل وقلم للط،كموا أخوذ الفراعنو  وا 
ه لظوواهر موون سوونتالقوودر ا السوون  ووراء ازقهووار حضووارهتم مث توودمْيها،ذلك السوور املغيووه موون قوودر اّلِل وهووذا

 ملعرو .وهذا التفسْي الرابين هلذا اللاقع التارحك ا
يقول  املتواع موا  و الرخواء  ولقد كان هلذ  األمم من احلضوارة وكوان هلوا مون التمكوني يف األرم وكوان هلوا مون

ا  ووه اليوولم أموم مسووتغرق  يف السوولطان والرخوواء واملتوواع ردوعوو  عمووا تتمتووع بوو -ن   يوزق يف بعووخ نلاحيووه إ -
 الرخاء ..هك فيه خاقع  لغْيها  ن   يعرفلن سن  اّلِل يف الشدة و 

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»لقرآنالتصلير الفب يف ا»يف كتاب:« نريق  القرآن»يراجع فصل: - 852
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ا يف فلكهو نوالذين يودورو هذ  األمم   تدر  أن هنا  سون ،و  تشوعر أن اّلِل يسوتدرجها وفو  هوذ  السون .
 أو ّللِ اوهوك   تعبود   األمم،يبهرهم الوا ء ااان ،ويتعوالمهم الرخواء والسولطان،وحدعهم إموالء اّلِل هلوذ

 األرم أللهيتووووووه،وهك تعيووووووة يف   تعرفووووووه،وهك تتموووووورق علووووووى سوووووولطانه،وهك توووووودعك ألنفسووووووها خصووووووائا
 فساقا،وهك تظلم الناس بعد اعتدائها على سلطان اّلِل ..

ني مصووووودا  قووووولل اّلِل أرى رأي العوووو -لقي يف الووووول ايت املتحوووودة األمريكيووووو  يف أينوووواء وجووووو -ولقوووود كنوووووحل 
شوهد الوذي تر وه هوذ  اهليو  إن امل..فو« كء ُكولِِ َكو  فَوَلمَّا َنُسلا ما ذُكُِِروا بِِه فَوَتْحنوا َعلَوْيِهْم أَبْولابَ  »سبحانه:

موا يتمثول كرم كلهوا  ..مشهد تدف  كل ككء من ااْيات واألرزا  بال حساب  ..  يكاق يتمثل يف األ
« بووويخالرجووول األ»هنوووا   وكنوووحل أرى غووورور القووولم ّبوووذا الرخووواء الوووذي هوووم فيه،وكوووعلرهم  نوووه وقووو  علوووى 

األرم   علووى أهوول ي  كووذلك بشووع   ويف صوول ونريقوو  تعوواملهم مووع امللوولنني يف عجرفوو  مرذولوو ،ويف وحشوو
لصوول  المووا علووى عكلهووم   يقوواس إليووه صوول  النازيوو  الووذي كووهر بووه اليهوولق يف األرم كلهووا حووَّت صووار 

ا كوووان هوووي ء خباصووو  إذالعنصوووري.بينما األمريكوووك األبووويخ يزاولوووه عوووا  امللووولنني يف صووولرة أكووود وأقسوووى  و 
 املللنلن من املسلمني ..
 َحوَّتَّ »لغوافلني:دب إىل اتوكر هوذ  اهليو ،وأتلقع سون  اّلِل،وأكواق أرى خطلاهتوا وهوك كنحل أرى هذا كله فوأذ 

َواحْلَْمووووُد ّللَِِّ َربِِ  َقووووْلِم الَّووووِذيَن لََلُموووولاَع قابِووووُر الْ .فَوُقطِ ِإذا َفرُِحوووولا ِ ووووا أُوتُوووولا َأَخووووْذانُهْم بَوْغتَوووو   فَووووِإذا ُهووووْم ُمْبِلُسوووولنَ 
 « ..اْلعاَلِمنيَ 

فهنووووووا  ألوووووولان موووووون العووووووذاب  - -رفووووووع عووووووذاب ا ست صووووووال بعوووووود بعثوووووو  رسوووووولل اّلِل وإذا كووووووان اّلِل قوووووود 
توذو  منهووا الكثْي.علوى الورغم موون  -وخباصو  األموم الوويت فتحوحل عليهوا أبوولاب كول كوكء  -ابقي .والبشوري  

هذا النتاج اللفْي،ومن هذا الرز  الغزير  إن العذاب النفسك،والشقاء الروحك،والشوذوذ ا؟نسوك،وا حنالل 
لقك ..الذي تقاسك منه هذ  األمم اليلم،ليكاق يغطك على ا نتاج والرخواء واملتواع وليكواق يصوب  احليواة  اا

  853كلها ابلنكد والقل  والشقاء
 ،وتقع أسوورار الدولوو بوواع فيهواذلوك إىل جانووه الطالئوع الوويت تشووْي إليهوا القضووااي األخالقيو  السياسووي ،اليت ت 

 املطا   أو كذوذ ..وهك نالئع   ختطىء على واي فيها اايان  لام ،يف مقابل كهلة 
َ يُوْعِطووك اْلَعْبووَد ِمووَن ولوويك هووذا كلووه إ  بدايوو  الطريوو  ..َعووْن ُعْقبَووَ  بْووِن َعوواِمر ،َعِن النَّووِلِِ   قَوواَل:ِإَذا رَأَيْووحَل اّللَّ

َا ُهَل اْسِتْدرَاج  مُثَّ َتالَ  :}فَوَلمَّا َنُسلا َموا ذُِكِوُروا بِوِه فَوَتْحنَوا َعلَوْيِهْم َرُسلُل هللِا  الُدنْوَيا َعَلى َمَعاِصيِه َما ُيُُِه،فَِإ َّ
 .854أَبْوَلاَب ُكلِِ َكْكء  َحَّتَّ ِإَذا َفرُِحلا ِ َا أُوتُلا َأَخْذاَنُهْم بَوْغَت   فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسلَن{.

يف األرم )حووو ( يتمثووول يف  غوووْي أنوووه ينبغك،موووع ذلك،التنبيوووه إىل أن سووون  اّلِل يف تووودمْي )البانووول( أن يقووولم
 )أموو ( ..مث يقووذ  اّلِل ابحلوو  علووى البانوول فيدمغووه فووإذا هوول زاهوو  ..فووال يقعوودِن أهوول احلوو  كسوواىل يرتقبوولن

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»ا سالم ومشكالت احلضارة»يف كتاب:« ختب  واضطراب»يراجع بتلسع فصل: - 853
 حسن لغْي  -17444( 17311()890/  5) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 854
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أن عوووري سووون  اّلِل بوووال عمووول مووونهم و  كووود.فإوم حين وووذ   ميثلووولن احلووو ،و  يكلنووولن أهلوووه ..وهوووم كسووواىل 
حاكميوو  اّلِل يف األرم،وتوودفع املغتصووبني هلووا موون الووذين  قاعوودون ..واحلوو    يتمثوول إ  يف أموو  تقوولم لتقوور

َولَوْل  َقفْوُع اّللَِّ النَّواَس بَوْعَضوُهْم بِوبَوْعخ  ..»يدعلن خصائا األللهيو  ..هوذا هول احلو  األول،واحلو  األصويل 
 « ..َلَفَسَدِت اأْلَْرمُ 

 ع ه الناس عن دفع عااا هللا 47 - 46الدرس الثالث 

م اعهم وأبصوووارهم،يف أ وووقووورآين املشوووركني ابّلِل،أموووام  س اّلِل،يف ذوات أنفسوووهبعووود ذلوووك يقووو  السووويا  ال
م إن بصوارهم وقلولّباعهم وأوقللّبم،وهم عاجزون عن رق ،وهم   ادون كذلك إهلا غْي اّلِل،يرق عليهم أ 

ُ َ َْعُكْم َوأَ »:أخذها اّلِل منهم  َغوْْيُ اّللَِّ َذْتِويُكْم بِوِهف لى قُولُولِبُكْم،َمْن إِلوه  َم عَ ْم َوَختَ ْبصارَكُ ُقْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن َأَخَذ اّللَّ
 « ..اْنظُْر َكْيَ  ُنَصرُِِ  اهْلايِت مُثَّ ُهْم َيْصِدُفلَن 

كلن بوه مون   ما يشر وهل مشهد تصليري اسم هلم عجزهم أمام  س اّلِل من جانه،كما يصلر هلم حقيق
رة البشووري  ال  الفطوخوا املشوهد يهوزهم مون األعموا  ..إن قون اّلِل يف ملقو  ا؟ود مون جانوه ..ولكون هوذ

ى أن ّلِل قواقر علودر  أن ايعلم أوا تدر  ما يف هذا املشهد التصليري من جود،وما وراء  مون حو  ..أووا تو
ألجهوزة تويقي اعولق هوذ  تيفعل ّبا هذا.قاقر على أن ذخذ األ اع واألبصوار،وأن حوتم علوى القلولب،فال 

 ن إله غْي  يرق  سه ..فليك هنا  م -ن فعل ذلك إ -ولائفها.وأنه 
اهووو  عقيووودة ذاتوووه تف ويف لوووالل هوووذا املشوووهد،الذي يبعوووة ابلرجفووو  يف القلووولب واألوصوووال،ويقرر يف اللقوووحل

لووذين يصوور  ار هووي ء الشر ،وضووالل اختوواذ األوليوواء موون قون اّلِل ..يف لووالل هووذا املشووهد يعجووه موون أموو
ك للحشوك ااوارجاا؟انوه  عنها كالبعْي الذي يصد  أي مييل خبفوه إىل هلم اهلايت،وينلعها،مث هم مييللن

  « ..اْنظُْر َكْيَ  ُنَصرُِِ  اهْلايِت،مُثَّ ُهْم َيْصِدُفلنَ »من مرم يصيبه  
  855وهل تعجيه مصحلب  شهد الصدو   املعرو  عند العرب،والذي يوذكرهم  شوهد البعوْي املويو 

والعووزو   وقبوول أن يفيقوولا موون شيووْي ذلووك املشووهد املتلقووع يتلقوواهم  فيثووْي يف الوونفك السووخري  وا سووتخفا 
وهول يرسوم مصوارع  -وهم الظامللن:أي املشوركلن  -بتلقع جديد،ليك على اّلِل ببعيد،يريهم فيه مصارعهم 

ْن قُوْل:أَرَأَيْوَتُكْم إِ »الظاملني حني يباغتهم عذاب اّلِل أو يلاجههم وحني ذتيهم على غورة أو وهوم مسوتيقظلن:
 « ..أَ ُكْم َعذاُب اّللَِّ بَوْغَت   أَْو َجْهرَة ،َهْل يُوْهَلُك ِإ َّ اْلَقْلُم الظَّاِلُملَنف

إن عوووذاب اّلِل ذيت يف أيووو  صووولرة ويف أيووو  حال .وسووولاء جووواءهم العوووذاب بغتووو  وهوووم غوووارون   يتلقعلنوووه،أو 
أي املشوركني كغالبيو  التعبوْي يف  -جاءهم جهرة وهم صاحلن متأهبلن.فوإن اهلوال  سويحل ابلقولم الظواملني 

وسووويناهلم هوووم قون سووولاهم.ولن يووودفعل  عووون أنفسوووهم سووولاء جووواءهم بغتووو  أو جهووورة.فهم  -القووورآن الكووورمي 

                                                 
) «.قار الشوورو « »التصولير الفووب يف القوورآن»يف كتوواب:« نريقو  القوورآن»وفصوول:« التخييوول احلسوك والتجسوويم»يراجوع بتلسع:فصوول: - 855
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أضع  من أن يدفعل  ولل واجهل   ولن يدفعوه عونهم أحود  ون يتللولوم مون الشوركاء.فكلهم مون عبيود اّلِل 
 الضعفاء 

ذا هو يعلوم أن عورم -سوبحانه  -يتقلا أسبابه قبل أن اوكء.واّلِل وهل تلقع يعرضه السيا  عليهم ليتقل ،و 
رجو  تء  مون حقيقو    موا وراالتلقع يف هذا املشهد حانه الكينلن  البشري  خطااب تعرفوه يف قرارهتوا،وتعر 

 هلا القللب 
 وظي ة الرسل البالغ  49 - 48الدرس الرابع:

موول قاعات الوويت هيوو ،وا يتلاليوو ،والتعقيبات امللحوحووني تبلوو  امللجوو  أقصووى موودها،بعرم هووذ  املشوواهد امل 
 ر ،وإن هووووم إ م اباوووولاا نووووذار إىل أعمووووا  السوووورائر ..ختووووتم ببيووووان وليفوووو  الرسوووول،الذين تطووووالبهم أقوووولامه

هم مووون نوووه ألنفسووومبلغني،مبشووورين ومنوووذرين،مث يكووولن بعووود ذلوووك مووون أمووور النووواس موووا يكلن،وفووو  موووا يتخذو 
ووورِيَوموووا نُوْرِسوووُل اْلُمْرَسوووِلنَي ِإ َّ مُ »:ملاقووو  ي توووه عليهوووا ا؟وووزاء األخوووْي َ  فَوووال يَن.َفَمْن آَموووَن َوَأْصووولَ َن َوُمْنوووِذرِ َبشِِ

بُلا آِبايتِنا  « ..ُب ِ ا كانُلا يَوْفُسُقلنَ ُهُم اْلَعذامَيَسُ  َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلَن.َوالَِّذيَن َكذَّ
 لوويت وهبهووا اّللِ لعظيموو  االك،وييهلهووا  سووتخدام هووذ  األقاة لقوود كووان هووذا الوودين يعوود البشووري  للركوود العق

حليووواة،ويف ا أنووولار لإلنسوووان اسوووتخداما كوووامال يف إقرا  احلووو  الوووذي تنبوووة آايتوووه يف صوووفحات اللجووولق،ويف
 يه ..أسرار اال  والذي جاء هذا القرآن لكشفه وعليته وتلجيه ا قرا  البشري إل

ري  مون عهود ااولار  احلسوي  الويت تلولي األعنوا  وعوث املنكورين علوى وكان هذا كله يقتضك ا نتقال ابلبشو
ا ذعان،أموووام القهووور اباارقووو  املاقيووو  الباقيووو  للعيوووان  إىل تلجيوووه ا قرا  البشوووري ملالحظووو  بووودائع الصووونع  
ا هليوووووو  يف اللجوووووولق كلووووووه.وهك يف ذاهتووووووا خوووووولار  معجووووووزة ..ولكنهووووووا خوووووولار  قائموووووو  يقوووووولم عليهووووووا كيووووووان 

ل  منها قلامه.وإىل رانب  هذا ا قرا  بكتاب من عنود اّلِل ابهر،معجوز يف تعبوْي  ومعجوز يف اللجلق،ويتأ
منهجووه،ومعجز يف الكيووان ا جتموواعك  العضوولي احلركووك الووذي يرمووك إىل إنشووائه علووى غووْي مثال.والووذي   

ا قرا  يلحووو  بوووه مووون بعووود  أي مثوووال  وقووود اقتضوووى هوووذا األمووور تربيووو  نليلووو ،وتلجيها نوووليال،حَّت ذلووو  
البشووري هووذا اللوولن موون النقل ،وهووذا املوودى موون الرقووك وحووَّت يتجووه ا نسووان إىل قووراءة سووفر اللجوولق إبقراكووه 
البشري،يف لل التلجيه الرابين،والضب  القرآين،وال بي  النبلي  ..قراءة هذا السفر قوراءة غيبيو  واقعيو  إاابيو  

ديوووو  الوووويت كانووووحل سووووائدة يف قسووووم موووون الفلسووووف  يف آن واحد،بعيوووودة عوووون موووونهج التصوووولرات الذهنيوووو  التجري
ا غريقيوو  والالهوولت املسوويحك وعوون موونهج التصوولرات احلسووي  املاقيوو  الوويت كانووحل سووائدة يف قسووم موون تلووك 
الفلسف  ويف بعخ الفلسف  اهلندي  واملصري  والبلذي  واجمللسي  كذلك،مع ااروج من احلسي  السواذج  الويت  

العربيوو   وجانووه موون تلووك ال بيوو  وهووذا التلجيووه يتمثوول يف بيووان وليفوو   كانووحل سووائدة يف العقائوود ا؟اهليوو 
كموا ستعرضوه امللجو  التاليو  يف   -الرسلل،وحقيق  قور  يف الرسال  علوى النحول الوذي تعرضوه هوا ن اهليتوان 

فالرسوولل بشر،يرسووله اّلِل ليبشوور وينووذر،وهنا تنتهووك وليفته،وتبوودأ اسووتجاب  البشر،وميضووك  -سوويا  السوولرة 
ر اّلِل ومشي ته من خالل هذ  ا ستجاب ،وينتهك األمر اب؟زاء ا هلك وف  هوذ  ا سوتجاب  ..فمون آمون قد
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وعمل صاحلا يتمثل فيه ا ميان،فال خل  عليه  ا سيأيت و  هل ُيزن على ما أسول .فهنا  املغفورة علوى 
 ما أسل ،والثلاب على ما أصل  ..

سووهم العوووذاب للجلق.مياسوولل،واليت لفتووه إليهووا يف صووفحات هووذا وموون كووذب آبايت اّلِل الوويت جوواء  ّبووا الر 
الكفور و بوا عون الشور  لقورآن غالحيوة يعوث ا« ِ وا كوانُلا يَوْفُسوُقلنَ »بسبه كفرهم،الذي يعث عنه هنا بقللوه:

 ابلظلم والفس  يف معظم امللاضع ..
ذا هوووملووه يف عق تصوولر واضوو  بسووي    تعقيوود فيووه و  غملم.وبيووان حمكووم عوون الرسوولل ووليفتووه وحوودو 

 موووور كلووووه،واعلقوووودر  األو الوووودين ..تصوووولر يفوووورق اّلِل سووووبحانه ابألللهيوووو  وخصائصووووها ويوووورق إىل مشووووي   اّلِل 
لعصوواة بيوواان وتبعوو  هووذا ا عووا ،ويبني مصووائر الطووائعني ّلِل وا حريوو  اعاهووه -خووالل ذلووك  موون –لإلنسووان 

 ا؟اهليووات سووائدا يف لل وعملووه، ا كووانحا ووا وينفووك كوول األسووانْي والتصوولرات الغامضوو  عوون نبيعوو  الرسوو
ي ،وا؟ووودل ات الذهن..وبوووذلك ينقووول البشوووري  إىل عهووود الركووود العقلوووك قون أن يضووورب ّبوووا يف تيوووه الفلسوووف

 الالهليت،الذي استنفد ناق  ا قرا  البشري أجيا  بعد أجيال   
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 [55إل   50(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  السابمة

 يمة الرسول والرسالة وفانة الكافرين بالمؤمنينطب

 
بِووُع ِإ َّ مووا يُوولحى ِإَ َّ  ِإيِنِ َملَووك  ِإْن أَتَّ قُوولُل َلُكوومْ َه َو  أَ قُووْل   أَقُوولُل َلُكووْم ِعْنووِدي َخووزاِئُن اّللَِّ َو  أَْعلَووُم اْلَغْيوو} 

ْم لَْيَك هَلُوْم وا ِإىل َرّبِِِ أَْنِذْر بِِه الَِّذيَن َحاُفلَن أَْن ُُيَْشرُ ( وَ 50 )ُقْل َهْل َيْسَتِلي اأْلَْعمى َواْلَبِصُْي أََفال تَوتَوَفكَُّرونَ 
ُْم اِبْلَغداةِ ( َو  َتطْ 51ِمْن ُقونِِه َوِ   َو  َكِفيع  َلَعلَُّهْم يَوتوَُّقلَن ) يُرِيُدوَن َوْجَهوُه موا   َواْلَعِشكِِ ُرِق الَِّذيَن يَْدُعلَن َرّبَّ

( 52نَي ) فَوَتُكوولَن ِمووَن الظَّوواِلمِ َتطْووُرَقُهمْ َكووْكء  فوَ  ِحسوواِّبِْم ِمووْن َكووْكء  َومووا ِمووْن ِحسوواِبَك َعلَووْيِهْم ِموونْ َعَلْيووَك ِمووْن 
ُ  َِ بوَ ْيِهْم ِمْن  َعلَ وََكذِلَك فَوتَونَّا بَوْعَضُهْم بِبَوْعخ  لِيَوُقلُللا أَهُي ِء َمنَّ اّللَُّ  ( َوِإذا 53 )ْعلَوَم اِبلشَّواِكرِينَ ْيِننوا أَلَوْيَك اّللَّ

 َعِمووَل ِمووْنُكْم ُسوولءا  ِه الرَّمْحَووَ  أَنَّووُه َموونْ َعلووى نَوْفِسوو ُبُكوومْ رَ جوواَءَ  الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن آِبايتِنووا فَوُقووْل َسووالم  َعلَووْيُكْم َكتَووَه 
ُل اَو  (54 )ِ َهاَل   مُثَّ  َب ِمْن بَوْعِدِ  َوَأْصَلَ  فَأَنَُّه َغُفلر  َرِحيم   نَي هْلايِت َولَِتْسَتِبنَي َسوِبيُل اْلُمْجورِمِ َكذِلَك نُوَفصِِ

(55) } 
 أقديم المقيد  م رد  -مقدمة الوحد   

الويت ذكوران  -لخولار  نلوبهم ل هذ  امللج  بقي  يف ملاجه  املشركني  قيق  الرسوال ،ونبيع  الرسولل  ناسوب 
ف  والبشووري  بصوو -ت ا؟اهليوو  بقيوو  يف تصووحي  التصوولراو  - وواذج منهووا يف الفقوورة السووابق  يف هووذا السوويا  

موم حولهلم والرسول بعود موا عبثوحل ّبوذ  التصولرات جاهليوات العورب وغوْيهم مون األ عون الرسوا ت -عام  
يف خرافووات  قخلووحل ّبووافابتعوودت ّبووا عوون حقيقوو  الرسووال  وحقيقوو  النبلة،وحقيقوو  اللحك،وحقيقوو  الرسوولل و 

نوولن أيضووا  ؟وون وا؟كهانوو ،واختل  الوولحك ابوأسووانْي وأوهووام وأضوواليل حووَّت اختلطووحل النبوولة ابلسووحر وال
صونعه صواحه يلنواس أن وأصب  يطله مون النول أن يتنبوأ ابلغيوه وأن ذيت اباولار  وأن يصونع موا عهود ا
ىل إزاهو ،ول ق  فإذا هول ا؟ن والساحر  ..مث جاءت العقيدة ا سالمي  لتقذ  ابحل  على البانل فتدمغه

لوك اارافووات تلنول موون دقه وواقعيتووه،ولتخلا صولرة النبوولة وصولرة االتصولر ا ميواين وضوولحه وبسوانته وصو
 لعوورب جاهليوواتا مشووركك واألسووانْي واألوهووام واألضوواليل،اليت كوواعحل يف ا؟اهليووات كلها.وكووان أقرّبووا إىل

ة ه صولرة النبول يف تشولي أهل الكتاب من اليهلق والنصارى علوى اخوتال  امللول والنحول بينهم،وكلهوا تشو  
  أقب  تشليه وصلرة النل

لنول النبولة وصولرة بصولرة ا وبعد بيان حقيق  الرسال  وحقيق  الرسلل،وتقدميها للناس مثأة مون كول موا علو 
دة كول زينو  زائو  عتهوا،ومنمن أوهام وأضاليل.يقدم القرآن عقيدته للناس جمرقة من كل إغوراء خوارج عون نبي

ين  يقولل هلوم:إالغيوه،و  خوزائن اّلِل،و  يعلومعون حقيقتهوا ..فالرسولل الوذي يقودمها للنواس بشور،  ميلوك 
شور عنود هم أكورم الب لن قعلتهملك ..وهل   يتلقى إ  من ربه،و  يتبع إ  ما يلحى إليه منه.والذين يقبل
   واملغفرة.من الرمح اّلِل،وعليه أن يلزمهم،وأن يها هلم،وأن يبلغهم ما كتبه اّلِل هلم على نفسه
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 هووذا وذلووك لتقوولى،ويفن تتحوور  ضوومائرهم موون خشووي  اهلخوورة ليصووللا إىل مرتبوو  اكمووا أن عليووه إنووذار الووذي
يقتوه التصولرات حق تنحصور حقيقته.فتصو  يف« تلقوك الولحك»ويف « البشري »تنحصر وليفته،كما أنه يف 

 ي ،ويتضووو ر عنووود مفووور  الطووليفتوووه مجيعوووا ..مث إنوووه ّبوووذا التصوووحي ،وّبذا ا نذار،تسوووتبني سوووبيل اجملرمني،
 ما ينكشوووو لبانل،وينكشوووو  الغموووولم والوووولهم حوووولل نبيعوووو  الرسوووولل وحوووولل حقيقوووو  الرسووووال ،كاحلوووو  وا

 نوووولر ويف يمنني يفالغموووولم حوووولل حقيقوووو  اهلوووودى وحقيقوووو  الضووووالل،وتتم املفاصوووول  بووووني املوووويمنني وغووووْي املوووو
  الرسووولل ي ،وعالقووويقووني.ويف ينوووااي ا فصوووا  عووون هووذ  احلقوووائ  يعووورم السووويا  جلانووه مووون حقيقووو  األلله

بيعوو  اهلوودى ونبيعوو  الضووالل عوون ويتحوودّ عوون ن -هم والعصوواة الطووائعني موون -القوو  النوواس مجيعووا ّبا،وع
لووى يف التلبوو  ع   متمثلوو هوذ  احلقيق .فاهلوودى إليهووا بصوور والضووالل عنهووا عمووى.واّلِل كتووه علووى نفسووه الرمحوو

بني يريوود أن تسووت عوودها.وهلبعبوواق  واملغفوورة ملووا يرتكبلنووه موون املعاصووك يف جهالوو  مووَّت  بوولا منهووا وأصوولحلا 
ضوول    و قفهم يف سووبيل اجملرمني،فيوويمن موون يوويمن عوون بين ،ويضوول موون يضوول عوون بين ،ويتخووذ النوواس موولا

 تغشيه األوهام والظنلن ..
 طبيمة الرسول وحدود وصالحياه 50الدرس ا ول:

،َو  أَْعلَووُم اْلَغْيووهَ » .ِإْن أَتَّ َلُكوومْ  قُووللُ ،َو  أَ قُووْل:  أَقُوولُل َلُكْم:ِعْنووِدي َخووزاِئُن اّللَِّ بِووُع ِإ َّ مووا يُوولحى ِإَ َّ :ِإيِنِ َملَووك 
 « ..ُقْل:َهْل َيْسَتِلي اأْلَْعمى َواْلَبِصُْيف أََفال تَوتَوَفكَُّرونَ 

وهووم   -يوو  مون ااولار  يصوودقلنه ّبوا آب - -لقود كوان املعانوودون مون قوريا يطلبوولن أن ذتويهم رسولل اّلِل 
ا يو  هليول الصوفيطلبولن أن تكولن هوذ  اهل و رة كوانلا -يشوكلن فيوه  كانلا كما أسلفنا يعلملن صدقه و 

لن ار  و رة تكوووع والثمووواملووروة ذهبووا  و رة تكوولن إبعاق ووا عوون مكوو  ليصووب  مكاومووا خصووبا رضوورا ابلووزر 
لووه كتوواب نرة تكوولن إنبوواءهم  ووا سوويقع هلووم موون أحووداّ مغيبوو   و رة تكوولن نلووه إنووزال ملووك عليووه  و 

ءهوووا تعنوووتهم ارون ورااس يرونوووه يتنوووزل عليوووه مووون السوووماء ..إىل آخووور هوووذ  املطالوووه الووويت يووول مكتووولب يف قرنووو
الويت أحانوحل  األسوانْيو وعناقهم  ولكن هذ  املطالوه كلهوا إ وا كوانلا يصولغلن فكرهتوا مون تلوك األوهوام 
م حووولل سوووانْيهلكتووواب وأابصووولرة النبووولة وصووولرة النووول يف ا؟اهليوووات مووون حلهلم،وأقرّبوووا إلووويهم أوهوووام أهووول 
 ..النبلة،بعد ما احنرفلا عما جاءهتم به رسلهم من احل  اللاض  يف هذ  األملر 

 ردوعلن  ويصدقها« لنمتنب »الزائف ،يدعيها « النبلءات»ولقد كاعحل يف ا؟اهليات املتنلع  صلر من 
م ومووووون بينهوووووا نبووووولءات السوووووحر والكهانووووو  والتنجووووويم وا؟نووووولن  حيوووووة يووووودعك املتنب ووووولن قووووودرهتم علوووووى العلووووو

ابلغيه،وا تصووال اب؟وون واألروا ،وتسووخْي نوولاميك الطبيعوو  ابلرقووى والتعاويووذ،أو ابلوودعلات والصووللات،أو 
بغْيهووووا موووون اللسووووائل واألسوووواليه.وتتف  كلهووووا يف الوووولهم والضووووالل ،وختتل  بعوووود ذلووووك يف النوووولع والشووووكل 

تسوووخرها لالنوووالع علوووى فنبووولءة السوووحر يغلوووه عليهوووا أووووا ملكلووو  ابألروا  اابيثووو  »واملراسوووم واألسووواليه.
  تطيوع « ابألرابب »اجملهلل أو السيطرة على احللاقّ واألكوياء.ونبلءة الكهانو  يغلوه عليهوا أووا ملكلو  

الكاهن،ولكنهوووا تلووول قعلاتوووه وصوووللاته وتفوووت  هلوووا مغوووال  اجملهووولل يف يقظتوووه أو منامه،وتركووود  ابلعالموووات 
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ختالفووان نبوولة  -نبوولءة السووحر ونبوولءة الكهانوو   -ا الوودعلات والصووللات  ولكنهموو واألحووالم،و  تلوول سووائر
ا؟وووذب وا؟نوووولن املقوووودس.ألن السوووواحر والكوووواهن يوووودراين  ووووا يطلبان،ويريوووودان قصوووودا مووووا يطلبانووووه ابلعووووزائم 
والصووللات،ولكن املصوواب اب؟ووذب أو ا؟نوولن املقوودس مغلوولب علووى أمر ،ينطلوو  لسووانه ابلعبووارات املبهموو  

ويكثر بوني األموم الويت تشويع فيهوا نبولة ا؟وذب أن يكولن موع اجملوذوب مفسور وهل   يعنيها،ولعله   يعيها.
« »« مووووانيت»يوووودعك العلووووم  غووووزى كالمووووه،وحلن رموووولز  وإكوووواراته.وقد كووووانلا يف اليوووولانن يسووووملن اجملووووذوب 

أي املتكلم ابلنياب  عن غوْي .ومن هوذ  الكلمو  نقول األوربيولن كلمو  النبولة « »« بروفيحل»ويسملن املفسر:
معانيها.وقلمووا يتفوو  الكهنوو  واجملووذوبلن،إ  أن يكوولن الكوواهن متلليووا للتفسووْي والتعبووْي عوون مقاصوود  ميووع 

اجملذوب،ومضوامني رمولز  وإكواراته.وُيدّ يف أكثور األحيوان أن حتلفوا ويتنازعوا ألوموا رتلفوان بلليفتهمووا 
راسووووووم واألوضوووووواع املصووووووطل  رتلفووووووان بطبيعوووووو  النشووووووأة والبي  .فاجملووووووذوب تئوووووور   يتقيوووووود ابمل  ا جتماعيوووووو  

عليها،والكوواهن حمووافج يتلقووى علمووه املوولرّو يف أكثوور األحيووان موون آابئووه وأجووداق .وتتلق  الكهانوو  علووى 
البي   اليت تنشأ فيها اهلياكل والصلامع املقصولقة يف األرجواء القريبو  والبعيودة و  يتلقو  ا؟وذب علوى هوذ  

 .856« يه يف احلاضر املقصلق من أنرا  البالقالبي  ،ألنه قد يع ي صاحبه يف الثي ،كما يع
شووبهلن يف املتعاقبوو  ي أزمنووتهم وقوود كثوور عوودق األنبيوواء يف قبائوول بووب إسوورائيل كثوورة يفهووم منهووا أوووم كووانلا يف»

 بعوووووووووخ يفالعصووووووووولر احلديثووووووووو  أصوووووووووحاب األذكوووووووووار،وقراويا الطووووووووور  الصووووووووولفي ،ألوم جووووووووواوزوا امل وووووووووات 
رة الو  ا؟وذب  سول إىل حم موا يصوطنعه هوي ء الودراويا مون التل العهلق،واصطنعلا من الرايض  يف مجاعاهت

 بتعذيه ا؟سد،و رة اب ستماع إىل آ ت الطرب.
نبأون،وكواول نبيواء يتفورأوا مجاعو  األ..»جاء يف كتاب صملئيل األول:أن كاول أرسل ألخذ قاوق رسال »

بوووأ هوووي ء ْيهم فتنغوووأيضا.وأرسووول واقووو  بيووونهم رئيسوووا عليهم.فهوووب  رو  اّلِل علوووى رسووول كووواول،فتنبأواهم 
 « ..الليل كله وكل  ...فخلع هل أيضا ييابه،وتنبأ هل أيضا أمام صملئيل،وانتزع عاراي ذلك النهار

هم رابب موو ،وأمامأنووك تصوواق  زموورة موون األنبيوواء انزلووني موون األك»...وجوواء يف كتوواب صووملئيل كووذلك:»
كانووووحل و »ل آخوووور.بووووأ معهم،وتتحوووولل إىل رجوووووق  واني وعوووولق،وهم يتنبأون،فيحوووول علوووويهم رو  الرب،فتتن

يووواء اي ال بنووول األنبقوووإذ »اين:النبووولة صوووناع  وراييووو  يتلقاهوووا األبنووواء مووون اهلابء كموووا جووواء يف سوووفر امللووول  الثووو
 «.قنليشع:هلذا امللضع الذي حنن مقيملن فيه أمامك قد ضا  علينا،فلنذهه إىل األر 

                                                 
..وحنون ننقول عون الكتواب موا نستشوهد بوه يف هوذا امللضوع  60لاسوتاذ العقواق ص « حقوائ  ا سوالم وأابنيول خصولمه»عن كتاب: - 856

اهلوووا يف حوووَّت بلغوووحل كم -ي  قاين السوووماو  وووا فيهوووا األ -ة يف األقاين قون إقووورار ملووونهج امليلووو  يف تقريووور  لتطووولر صووولرة األللهيووو  وصووولرة النبووول 
اق أهلهوووووا إىل   بعووووود ارتووووودا سوووووالم.فهذ  الصووووولرة واحووووودة يف مجيوووووع األقاين السوووووماوي  الصوووووحيح .و  عوووووثة  وووووا قخووووول عليهوووووا مووووون التحريووووو

ثة  وا عوا الوذي نقولل.و  ل،يقرر هوذ،وهول أصود  سوجا؟اهلي ،وهريفهم ملا جاءهم به الرسل،وإخضاعه لتصلراهتم ا؟اهليو  ..والقورآن الكرمي
 ) السيد رمحه هللا ( يقلله علماء األقاين الغربيلن يف هذا من الفروم والظنلن 
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جوواء يف سووفر األايم األول.حيووة قيوول:إن قاوق وكانووحل هلووم خدموو  تلحوو  اب؟وويا يف بعووخ امللاضووع،كما »
 857« ور ساء ا؟يا أفرزوا للخدم  بب أسا  وغْيهم من املتنب ني ابلعيدان والرابب والصنلج

ه ليووووات الوووويت احنرفووووحل عوووون التصوووولر الصووووحي  الووووذي جوووواءت بووووومنهووووا ا؟اه -وهكووووذا حفلووووحل ا؟اهليووووات 
ن  ولناس ينتظورون ايع  النبلة ونبيع  النل.وكان ثل هذ  التصلرات البانل  عن نب  -الرسا ت السماوي  

يووو  لكلنيووو  عووون نر النووولاميك يووودعك النبووولة مثووول هوووذ  األمووولر ويطالبلنوووه ابلتنبوووي ابلغيوووه  رة وابلتوووأيْي يف ا
 - - سوووولل اّللِ ر الكهانوووو  أو نريوووو  السووووحر  رة ..وموووون هووووذا املعووووني كانووووحل اق احووووات املشووووركني علووووى 

رسولل ل  ونبيعو  العو  الرسواءت التقريرات املكررة يف القرآن الكرمي عون نبيولتصحي  هذ  األوهام كلها جا
،وَ »..ومنها هذا التقرير: .ِإْن أَتَّبِوُع ،َو  أَُقلُل َلُكوْم:ِإيِنِ ُم اْلَغْيهَ   أَْعلَ ُقْل:  أَُقلُل َلُكْم ِعْنِدي َخزاِئُن اّللَِّ  َملَوك 

 .. «َفكَُّروَنفال تَوتوَ أْلَْعمى َواْلَبِصُْيف أَفَ ِإ َّ ما يُلحى ِإَ َّ.ُقْل:َهْل َيْسَتِلي ا
ت عون نبيعو  يمر من ربه أن يقدم هلم نفسه بشورا جمورقا مون كول األوهوام الويت سواقت ا؟اهليواي - -إنه 

 عاء ..قا  يراء.و  النل والنبلة.وأن يقدم هلم كذلك هذ  العقيدة بذاهتا جمرقة من كل إغراء ..
مووا   يكوون  اّلِل يعلمووه إ  وحووك ،  ميلووك إ  هدايوو  اّلِل،تنووْي لووه الطريوو   و  يتبووعإوووا عقيوودة ُيملهووا رسوولل

علوى  ليودل أتباعوه ت  الغيوهيعلم ..إنه   يقعد على خزائن اّلِل،ليغود  منهوا علوى مون يتبعوه،و  ميلوك مفوا
ذ  العقيوودة هووإ ووا هووك و مووا هوول كووائن و  هوول ملووك كمووا يطلبوولن أن ينووزل اّلِل ملكووا ..إ ووا هوول بشوور رسوولل 

 وحدها،يف صلرهتا الناصع  اللاضح  البسيط  ..
  بووذاهتا .فهووك مسووتغنيإىل اّللِ إوووا العقيوودة هتووا  هووذ  الفطرة،وقوولام هووذ  احليوواة وقليوول الطريوو  إىل اهلخوورة،و 

اقهوا سولع   .ومن أر عن كل زخر  ..مون أراقهوا لوذاهتا فهول ّبوا حقيو ،وهك عنود  قيمو  أكوث مون كول قيمو
  غناء فع،فهل   يدر  نبيعتها،و  يعر  قيمتها،وهك   انحه زاقا،و يف سل  املنا

ن يقوودمها للنووواس هكذا،عانلووو  مووون كوول زخر ،ألووووا غنيووو  عووون كووول أ - -لووذلك كلوووه يووويمر رسووولل اّلِل 
لوى ع و  إىل ايوزهو  قنيوا،زخر  وليعر  من يفي ولن إىل للهوا أووم   يفي ولن إىل خوزائن موال،و  إىل وجا

،َو  ُكووْم ِعْنوودِ قُوولُل لَ قُووْل:  أَ »ْي التقلى.إ ووا يفي وولن إىل هدايوو  اّلِل وهووك أكوورم وأغوو .النوواس بغوو ي َخووزاِئُن اّللَِّ
 « ..لحى ِإَ َّ  ما يُ أَْعَلُم اْلَغْيَه،َو  أَُقلُل َلُكْم:ِإيِنِ َمَلك  ِإْن أَتَِّبُع ِإ َّ 

ْسووووَتِلي ُقْل:َهووووْل يَ »العموووواء:و وحرجلن موووون الظووووالم مث ليعلموووولا أوووووم حين ووووذ إ ووووا يفي وووولن إىل النوووولر والبصووووْية،
ووُروَنف و  بغووْي هووذا اهلوواقي وبصوور،وامل   حود  هدايوو ..مث ..إن اتبوواع الوولحك و « اأْلَْعموى َواْلَبِصووُْيف أَفَووال تَوتَوَفكَّ

 ا اجملالفري يف هذم و  أعمى ..هذا ما تقرر  هذ  اهلي  يف وضل  وصرام  ..فما كأن العقل البش

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (.66املصدر الساب    - 857
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 اقر علوى تلقوكإلنسان قوله يف التصلر ا سالمك واض  بسي  ..إن هذا العقل الذي وهبه اّلِل سيال جلاب
ذا ا نضووباط ّبوو دايوو  ويفذلووك الوولحك،وإقرا  مدلل تووه ..وهووذ  وليفتووه ..مث هووذ  هووك فرصووته يف النوولر واهل

 الضاب  الصحي  الذي   ذتيه البانل من بني يديه و  من خلفه.
لضوووووووالل العقووووووول البشوووووووري بنفسووووووه بعيووووووودا عووووووون اللحك،فإنووووووه يتعووووووورم حين وووووووذ ل فأمووووووا حوووووووني يسوووووووتقل هووووووذا

 وا حنرا ،وسلء الر ي ،ونقا الر ي ،وسلء التقدير،وسلء التدبْي.
 قيوو عوود عرب ،وحابا.عربوو  يتعوورم هلووذا كلووه بسووبه نبيعوو  تركيبووه ذاهتووا يف ر يوو  اللجوولق أجووزاء   كووال واحد

لر يوو  اسوواس هووذ  أه أن يوورى اللجوولق مجلوو ،ليقيم علووى بعوود حاقي ،وصوولرة بعوود صوولرة ..حيووة يتعووذر عليوو
حووني ينعووزل  - يظول الكاملو  أحكاما،ويضووع علوى أساسووها نظاما،ملحللوا فيووه الشووملل والتولازن ..وموون مث

ورقوق  رب،ويغْي األحكام،ويبوووووودل النظام،ويضووووووطرب بووووووني الفعووووووليوووووور ق التجووووووا -عوووووون موووووونهج اّلِل وهوووووودا  
ت بشووووووري  صوووووى الشوووووومال ..وهووووول يف ذلوووووك كلووووووه ُيطوووووم كائنووووواالفعووووول،ويتخب  مووووون أقصووووووى اليموووووني إىل أق

 يفب والتقلبووات ل التجوار عزيزة،وأجهوزة إنسواني  كرميو  ..ولوول اتبوع الولحك لكفووى البشور هوذا الشور كلووه وجعو
تقل لوووذي ميكووون أن يسووو..وهوووك جمالوووه الطبيعوووك ا« اهل ت»ويف « األجهوووزة»ويف « املووواقة»ويف « األكوووياء»

بسوبه موا  -كيبوه ر بعود نبيعو  ت -وأكياء.  أنفك وأروا   ويتعرم هلذا كلوه  فيه.وااسارة يف النهاي  ملاق
فهووا يف يقي ولائركووه يف الكيووان البشووري موون كووهلات وأهوولاء ونزعووات،  بوود هلووا موون ضاب ،يضوومن أن توو

ا  وهوذا ة أو انتكاسوهْي احليوااستمرار حيواة البشوري  وارتقائهوا،و  تتعودى هوذا احلود املوأملن فتويقي إىل تودم
  ب هوووحل ضوووغضووواب    ميكووون أن يكووولن هووول العقووول البشوووري وحووود  فوووال بووود هلوووذا العقووول الوووذي يضوووطر ال

بطه مون يضبطه هل ذاته وُيرسوه بعود أن يضو من ضاب  آخر -وهك كَّت  -األهلاء والشهلات والنزعات 
بتوووه ر ليقوووِلم بوووه ع -يوواة البشوووري  يف جموووال احل -االوول أيضوووا،ويرجع إليوووه هوووذا العقوول بكووول عربووو ،وكل حكوووم 

لاب كدرجو    يف الصووحكمه،وليضب  به اعاهه وحركته.والوذين يزعمولن للعقول البشوري قرجو  مون األصوال
إىل   فال بود أن يتطابقوا ..هوي ء إ وا يسوتندونمن صنع اّللِ  -ك العقل واللح -اللحك،ابعتبار  أن كليهما 

ن هوذا الوذين يورون أحانه  و ّلِل سوبتقريرات عن قيم  العقل قال ّبا بعخ الفالسف  من البشر،و  يقول ّبوا ا
يف هوذ   إ وا يقللولن -واحد من البشور مهموا بلو  عقلوه مون الكوث  حَّت عند فرق -العقل يغب عن اللحك 

 القضي  غْي ما يقلل اّلِل ..
ري،و  حوَّت لهوم البشوفاّلِل قد جعول حجتوه علوى النواس هوك الولحك والرسوال ،و  اعول هوذ  احلجو  هوك عق

 رهم اّلِل عليها من معرف  رّبا اللاحد وا ميان به.فطرهتم اليت فط
ألن اّلِل سوووووبحانه يعلوووووم أن العقووووول وحووووود  يضووووول،وأن الفطووووورة وحووووودها تنحر .وأنوووووه   عاصوووووم لعقووووول و  

والوووذين يزعمووولن أن الفلسوووف  تغوووب 858لفطووورة،إ  أن يكووولن الووولحك هووول الرائووود اهلووواقي،وهل النووولر والبصوووْية 
                                                 

؟وزء السواقس مون هوذ  الطبعو  يف ا« رسوال مبشورين ومنوذرين لو ال يكولن للنواس علوى اّلِل حجو  بعود الرسول»يراجع تفسْي قللوه تعواىل: - 858
 ) السيد رمحه هللا ( 809 - 805من الظالل:ص 
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يغب البشري  عن هدى اّلِل إ وا يقللولن قول     -هل من منتجات العقل و  -العقل عن الدين أو أن العلم 
سووند لووه موون احلقيقوو  و  موون اللاقووع كووذلك ..فوواللاقع يشووهد أن احليوواة البشووري  الوويت قامووحل أنظمتهووا علووى 

مهمووا فتحووحل عليووه أبوولاب كوول « ا نسووان»املووذاهه الفلسووفي  أو علووى العلم،هووك أ س حيوواة يشووقى فيهووا 
تضووواع  ا نتووواج وا يوووراق ومهموووا تيسووورت أسوووباب احليووواة ووسوووائل الراحووو  فيهوووا علوووى أوسوووع كوووكء ومهموووا 

..ولوووويك مقابوووول هووووذا أن تقوووولم احليوووواة علووووى ا؟هوووول والتلقائيوووو   فالووووذين يضووووعلن املسووووأل  هكووووذا 859نطووووا 
مغرضلن  فإن ا سالم منهج حياة يكفل للعقل البشري الضماانت اليت تقيه عيلب تركيبه الوذايت،وعيلب 

غلط اليت تقع عليه من األهولاء والشوهلات والنزعوات.مث يقويم لوه األسك،ويضوع لوه القلاعود،اليت تكفول الض
 -اسووتقامته يف انطالقووه للعلووم واملعرفوو  والتجربوو  كمووا تكفوول لووه اسووتقام  احليوواة اللاقعيوو  الوويت يعوويا يف للهووا 

 ك فال يضغ  عليه اللاقع لينحر  بتصلراته ومناهجه كذل -وف  كريع  اّلِل 
 - تلقوك الرسولل حلدية عوناوالعقل  صاحب  وحك اّلِل وهدا  بصْي،وب   وحك اّلِل وهدا  أعمى،واق ان 

- موووا تَّبِوووُع ِإ َّ ِإْن أَ »:ن الووولحك وحد ،اب كوووارة إىل العموووى والبصر،ابلسووويال التحضيضوووك علوووى التفكوووْيمووو 
 « ..ُروَنفال تَوتَوَفكَّ يُلحى ِإَ َّ ُقْل:َهْل َيْسَتِلي اأْلَْعمى َواْلَبِصُْي:أَفَ 

 ..فوووووالتفكر  القووووورآيناقووووو ان ا كوووووارات وتتابعهوووووا علوووووى هوووووذا النحووووول يف السووووويا ،أمر ذو ق لووووو  يف التعبوووووْي
يف النولر  عوه مبصوراممطللب،واحلخ عليه منهج قرآين ولكنه التفكر املضبلط بضاب  اللحك،الوذي ميضوك 

 .. هدى و  كتاب منْي   مطل  التفكر الذي حب  يف الظالم أعمى،بال قليل و 
 اسع جدا .. جمال و والعقل البشري حني يتحر  يف انار اللحك   يتحر  يف جمال ضي ،إ ا يتحر  يف

تووولي أغووولار ا كموووا ُييتحووور  يف جموووال هووول هوووذا اللجووولق كله،الوووذي ُيتووولي عوووا  الشوووهاقة وعوووا  الغيوووه أيضووو
را    عووون احنوووإيكووو  العقووول عووون كوووكء الووونفك وجموووا  األحوووداّ،وجما ت احليووواة مجيعوووا ..فووواللحك   

قاة فعا.فهوووذ  األالنشوواط قو املنهج،وسوولء الر يوو  والتوولاء األهووولاء والشووهلات  وبعوود ذلووك يدفعوووه إىل احلركوو  
لورابين الولحك واهلودى حراسو  ا العظيم  اليت وهبها اّلِل لإلنسوان ..العقول ..إ وا وهبهوا لوه لتعمول وتنشو  يف

 ..فال تضل إذن و  تطغى ..
 حقوق ا نسان في ا سالا 54 - 51س الثاني:الدر

ِووْم لَوو » َعلَُّهووْم يَوتوَُّقوولَن.َو  َتطْووُرِق ِه َوِ   َو  َكووِفيع  لَ ْم ِمووْن ُقونِووْيَك هَلُووَوأَنْووِذْر بِووِه الَّووِذيَن َحوواُفلَن أَْن ُُيَْشووُروا ِإىل َرّبِِ
ُوووْم اِبْلغَوووداِة َواْلَعِشوووكِِ يُرِيووودُ  ْن ِحسووواِبَك ِموووِحسووواِّبِْم ِموووْن كوووكء،َوما  َلْيوووَك ِمووونْ ُه،ما عَ وَن َوْجَهوووالَّوووِذيَن يَوووْدُعلَن َرّبَّ

ُ أَهوووُي ِء َموووُهْم بِوووبَوْعخ  لِيَوُقلُللا:نَّوووا بَوْعَضوووِلَك فَوتوَ َعلَوووْيِهْم ِموووْن َكوووكء .فَوَتطْوووُرَقُهْم فَوَتُكووولَن ِموووَن الظَّاِلِمنَي.وََكوووذ نَّ اّللَّ
 َِ  ُ ُقْل:َسووالم  َعَلْيُكْم،َكتَووَه َن يُوْيِمنُوولَن آِبايتِنووا فوَ َءَ  الَّووِذيِإذا جوواوَ ْعلَووَم اِبلشَّوواِكرِيَنف َعلَووْيِهْم ِمووْن بَوْيِننوواف أَلَووْيَك اّللَّ

 « ..،فَأَنَُّه َغُفلر  َرِحيم  َب ِمْن بَوْعِدِ  َوَأْصَل َ   ،مُثَّ  ِ َهالَ  َرُبُكْم َعلى نَوْفِسِه الرَّمْحََ :أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسلءا  
 ة.بشري  الصغْي ار ات الا عزة هذ  العقيدة،واستعال ها على قيم األرم الزائف ،وختلصها من ا عتبإو

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»ا سالم ومشكالت احلضارة»يف كتاب:« ختب  واضطراب»يراجع فصل:  - 859

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1472 

ن يقدمها للناس قون زخر  و  نالء وقون إنماع يف كوكء مون قويم األرم أ - -لقد أمر رسلل اّلِل 
لقلووا ليوه الوذين يتإوي أن يي و  إغراء ..كذلك أمر أن يلجه عنايته إىل من يرجى منهم ا نتفاع ابلدعلة،و 
ع ن قوويم اجملتمووك لشووكء موورلصووني ويتجهوولن بقلوولّبم إىل اّلِل وحوود  يريوودون وجهووه وأ  يقوويم وزان بعوود ذلوو

ِومْ اُفلَن أَنْ َحوِذيَن َوأَْنِذْر بِِه الَّ »ا؟اهلك الزائف  و  لشكء من اعتبار ات البشر الصغْية:  لَوْيَك  ُُيَْشوُروا ِإىل َرّبِِ
ن أن أن ُيشووروا إىل رّبم،حالوو  الووذين حووافل  بووه هووي ء ..أنووذر« ونِووِه َوِ   َو  َكووِفيع ،َلَعلَُّهْم يَوتوَُّقوولنَ هَلُووْم ِمووْن قُ 

 ليك من قونه و  ينصرهم و  كفيع حلصهم.
 ى اّللِ ضووإ  ملوون ارت -بعوود ا ذن  -ذلووك أنووه مووا موون كووفيع يشووفع عنوود اّلِل إ  إبذنووه،وهل   يشووفع يلم ووذ 

 مون قون اّللِ  -يك فيوه لواّلِل فيهم ..فهي ء الذين تستشعر قللّبم خول  ذلوك اليولم الوذي أن يشفع عند 
عرضوهم يم الودنيا موا   و  كفيع،أح  اب نذار،وأ ع له،وأكثر انتفاعا بوه ..لعلهوم أن يتلقولا يف حيواهتو  -

نوووووووه يتقل موووووووا  لعوووووووذاب اّلِل يف اهلخرة.فا نوووووووذار بيوووووووان كاكووووووو  كموووووووا أنوووووووه مووووووويير مل .بيوووووووان يكشووووووو  هلوووووووم
ُرِق الَّووِذيَن َو  َتطْوو»م:تبووني هلوو وُيذرونووه،وميير يوودفع قلوولّبم للتوولقك واحلووذر فووال يقعوولن فيمووا ووولا عنوو  بعوود مووا

ُوْم اِبْلغَوداِة َواْلَعِشوكِِ يُرِيوُدوَن َوْجَهوهُ  قتوه ا نفلسوهم ّلِل فواعهلا لعباالوذين أخلصول  طورق هوي ءت..  « يَْدُعلَن َرّبَّ
.وهووووووك صوووووولرة .سووووووبحانه  و  يبتغوووووولن إ  وجهووووووه ورضووووووا   سوووووواء يريوووووودون وجهووووووهوقعائووووووه يف الصووووووبا  وامل

بغوك وجوه عاء.وهل   ياقة والدللتجرق،واحله،واألقب ..فإن اللاحد منهم   يتلجه إ  إىل اّلِل وحد  ابلعب
 -سووبحانه  -ّلِل  يفوورق ا اّلِل،إ  إذا عرق.وهوول   يبغووك وجووه اّلِل وحوود  حووَّت يكوولن قلبووه قوود أحووه.وهل 
  .. وابّللِ ابلدعاء والعباقة ابتغاء وجهه إ  ويكلن قد تعلم األقب،وصار رابنيا يعيا ّللِ 

ن حمموودا ا سووالم أل العرب،أنفوولا أن يسووتجيبلا إىل قعوولة« أكوورا »ولقوود كووان أصوول القصوو  أن مجاعوو  موون 
- - ومون  يوي إليه الفقراء الضعا ،من أمثال صهيه وبالل وعمار وخباب وسلمان وابون مسوعلقي..

ن الوووك أل تووويهلهم    ا جتماعيووو  إلوويهم ..وعلووويهم جبووواب تفووول  منهووا رائحووو  العووور  لفقووورهم ومكووانتهم 
ن يطورقهم عنوه ..فوأىب أ - -معهم ساقات قريا يف جملك واحد  فطلوه هوي ء الكوثاء إىل رسولل اّلِل 

لفقووووووراء ء ا..فوووووواق حلا أن حصووووووا هلووووووم جملسووووووا وحصووووووا لاكوووووورا  جملسووووووا آخوووووور،  يكوووووولن فيووووووه هووووووي 
غبووو  يف ر  - -ِم الضوووعا ،كك يظووول للسووواقة امتيوووازهم واختصاصوووهم ومهوووابتهم يف اجملتموووع ا؟ووواهلك  فهووو

 إسالمهم أن يستجيه هلم يف هذ .فجاء  أمر ربه :
ُْم اِبْلَغداِة َواْلَعِشكِِ يُ »  ..«  َوْجَههُ رِيُدونَ َو  َتْطُرِق الَِّذيَن يَْدُعلَن َرّبَّ

انْوووُرْق َهوووُيَ ِء  َ  --ِسوووتََّ  نَوَفووور  فَوَقووواَل اْلُمْشووورُِكلَن لِلنَّوووِبِِ  --قَووواَل ُكنَّوووا َموووَع النَّوووِبِِ  روى مسووولم َعوووْن َسوووْعد  
يهِ  َنا.قَاَل وَُكْنحُل أاََن َوابْوُن َمْسوُعلق  َوَرُجول  ِموْن ُهوَذْيل  َوبِواَلل  َوَرُجواَلِن َلْسوحُل ُأ َِِ ِك َموا فَوَلقَوَع ِ  نَوْفوَاَْ ِئُلَن َعَليوْ
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ُووو --َرُسوولِل اّللَِّ  ُ َعووزَّ َوَجووولَّ )َو َ َتطْووُرِق الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ َّ نَوْفَسووُه فَووأَنْوَزَل اّللَّ ُ أَْن يَوَقووَع َفَحووودَّ ْم َمووا َكوواَء اّللَّ
 ..860اِبْلَغَداِة َواْلَعِشىِِ يُرِيُدوَن َوْجَهُه(

جلسوه وبعنايتوه ونعنولا   - -سولل اّلِل ولقد تقِلل أول ك الكوثاء علوى هوي ء الضوعا ،الذين حصوهم ر 
ن نفولر السواقة مو - -فيهم وعابلا ما هم فيه من فقر وضع  وموا يسوببه وجولقهم يف جملوك رسولل اّلِل 

اهم موووون ورق قعوووول  وعوووودم إقبوووواهلم علووووى ا سووووالم ..فقضووووى اّلِل سووووبحانه يف هووووذ  الوووودعلى بقضووووائه الفصوووول
كوكء،فَوَتْطُرَقُهْم  ْيِهْم ِمونْ اِبَك َعلَ ِّبِْم ِمْن ككء،َوما ِمْن ِحسما َعَلْيَك ِمْن ِحسا »أساسها وقحضها قحضا:

م يف اء مقودر علويهكلوم فقور ..فإن حساّبم علوى أنفسهم،وحسوابك علوى نفسوك.و « فَوَتُكلَن ِمَن الظَّاِلِمنيَ 
 و أن هلوم بوه.   كوالرز  هذا حساّبم عند اّلِل،  كأن لك به.كذلك غنا  وفقر  هل حسابك عند اّللِ 

  والغو  كنوحل  اب الفقورقخل هلذ  القيم يف قضوي  ا ميوان واملنزلو  فيوه.فإن أنوحل نورقهتم مون جملسوك  سو
 تزن  يزان اّلِل،و  تقِلم بقيم  ..

ن يكووولن مووون الظوووواملني  وبقوووك فقووووراء ا؟يووولب أغنيوووواء أ - -فكنوووحل مووون الظوووواملني ..وحاكوووا لرسوووولل اّلِل 
ميوواوم ك ضووعا  ا؟ووا  األقولايء ابّلِل يف مكوواوم الووذي يويهلهم لووه إوبقو - -القلولب يف جملووك رسوولل اّلِل 

قورر   املنهج الذي قيمه علىوالذي يستحقلنه بدعائهم ّلِل   يبتغلن إ  وجهه.واستقرت ملازين ا سالم و 
اووووْي هووووي ء ابن بيننووووا اّلِل ..عندئووووذ نفوووور املسووووتكثون املسووووتنكفلن يقلللن:كيوووو  ميكوووون أن حووووتا اّلِل موووو

   الفقراءفالضعا
لل أن لوويك موون املعقووهووديهم  فإنووه لوول كووان مووا جوواء بووه حمموود خووْيا مووا سووبقلان إليووه وهلووداان اّلِل بووه قبوول أن ي

ا   ب املقوووام وا؟وووحنووون أصوووحايكوولن هوووي ء الضوووعا  الفقوووراء هوووم الوووذين ميوووُن اّلِل علوويهم مووون بيننوووا وي كنوووا و 
ذا الوودين هوودركلا نبيعوو  ذين   يوو ابملووال والنسووه والوووكانووحل هووذ  هووك الفتنوو  الوويت قوودرها اّلِل هلووي ء املتعووالني

مووو  إىل تلوووك الق البشوووري  ونبيعووو  الووودنيا ا؟ديووودة الووويت يطلوووع ّبوووا علوووى البشري ،مشووورق  اهلفا ،مصوووعدة ّبوووذ 
سوووووملنه   يف مووووا يالوووويت كانووووحل يلمووووذا  غريبووووو  علووووى العوووورب وعلووووى الوووودنيا كلهوووووا ومووووا تووووزال غريبوووو السووووامق 

ُ  لِيَوُقلُلل  بِووووبَوْعخ  وََكوووذِلَك فَوتَونَّووووا بَوْعَضوووُهمْ »اهلا وأ ائهووووا  الووودميقرانيات علوووى اخووووتال  أكوووك ا:أَهوووُي ِء َموووونَّ اّللَّ
 « ..َعَلْيِهْم ِمْن بَوْيِنناف

ُ ِ َعْ لَْيَك اأَ »ويرق السيا  القرآين على هذا ا ستفهام ا ستنكاري الذي يطلقه الكثاء: ف «لَوَم اِبلشَّواِكرِينَ ّللَّ
 ُياءات وا مياءات :هذا الرق احلافل اب 

 ،اليت ون هوذ  النعمووا سيشوكر إذ يقرر ابتداء أن اهلدى جزاء ازي بوه اّلِل مون يعلوم مون أمورهم أووم إذا هود
لووه  الووذي   يعوود ء اهلائوول  كفوواء هلووا موون كووكر العبوود،ولكن اّلِل يقبوول منووه جهوود  وازيووه عليووه هووذا ا؟ووزا

 جزاء.
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إ ا يووات البشووري . ا؟اهليفموو  موون قوويم األرم الصووغْية الوويت تسوولق وإذ يقوورر أن نعموو  ا ميووان   تتعلوو  بقي
ن اّلِل   لفقراء.فميوزالضوعا  واحتا اّلِل ّبا من يعلم أوم كواكرون عليهوا.  يهوم أن يكلنولا مون املولا  وا

 ملع ضووني علووىااعوو ام  مكووان فيووه لقوويم األرم الصووغْية الوويت تتعووالم النوواس يف ا؟اهليووات  وإذ يقوورر أن
ّلِل ئم علوووى علوووم العبووواق قووواضووول اّلِل إ وووا ينشوووأ مووون ا؟هالووو   قوووائ  األكوووياء.وأن تلزيوووع هوووذا الفضووول علوووى اف

 ّلِل ..يف ح  ا الكامل  ن يستحقه من هي ء العباق.وما اع ام املع ضني إ  جهل وسلء أقب
علوويهم فضوول السووب  دأ أول ووك الووذين أسووب  وهوول رسوولل اّلِل أن يبوو - -وميضووك السوويا  ذموور رسوولل اّلِل 

ّلِل ا كتبووه اوأن يبشورهم  واب سوالم والوذين يسوخر مونهم أول وك الكووثاء األكورا   ..أن يبودأهم ابلسوالم ..
َوِإذا :»  عوود  وأصووولبعلووى نفسووه مووون الرمحوو  متموووثال يف مغفرتووه ملووون عموول موونهم سووولءا  هالوو  مث  ب مووون 

 َعِمووَل ِمووْنُكْم ُسوولءا  ِه الرَّمْحَووَ  أَنَّووُه َموونْ َعلووى نَوْفِسوو ُبُكوومْ رَ َعَلْيُكْم،َكتَووَه  جوواَءَ  الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن آِبايتِنووا فَوُقْل:َسووالم  
 « ..ِ َهاَل  ،مُثَّ  َب ِمْن بَوْعِدِ  َوَأْصَلَ ،فَأَنَُّه َغُفلر  َرِحيم  

 -نه بحاسووو - ميوووان واليسووور يف احلسووواب،والرمح  يف ا؟وووزاء،حَّت ليجعووول اّللِ بعووود نعمووو  ا  -وهووول التكووورمي 
ن يوبلغهم موا كتبوه رّبوم علوى نفسوه.وحَّت أ - -الرمح  كتااب علوى نفسوه للوذين آمنولا آبايتوه وذمور رسولله 

لو  هم ا؟هاإذ يفسور بعضو - لتبل  الرمح  أن يشمل العفل واملغفرة الوذنه كلوه،مَّت  بولا مون بعود  وأصولحلا
ال لكوول لوونا كووامى ذلووك يكوولن ا وووا مالزموو   رتكوواب الووذنه فمووا يووذنه ا نسووان إ  موون جهالوو  وعلوو

لتلبوو  موون  ععوول اسوولء يعملووه صوواحبه مووَّت  ب موون بعوود  وأصوول .ويييد هووذا الفهووم النصوولص األخوورى الوويت
 ... د ،مستلجب  للمغفرة  ا كته اّلِل على نفسه من الرمح وا صال  بع -أاي كان  -الذنه 
 بعوخ اهلتر الويت ورقت عون مالبسوات ىلإ -بل ا نتهاء من استعرام هوذ  الفقورة مون السولرة ق -ونعلق 

ذا   الوويت كووان هوو  اهلائلوونووزول هووذ  اهلايت وعوون ق لوو  هووذ  اهلتر مووع النصوولص القرآنيوو  علووى حقيقوو  النقلوو
 تراجعوحل مثلغتهوا يلمهوا بم  الويت الدين ينقل إليها البشري  يلمذا  واليت ما تزال البشري  حَّت اليلم قون الق

 عنها جدا ..
وعنوود  صووهيه وعمووار وبووالل ،مِر املووا موون قووريا ابلنووِل :عوون ابوون مسووعلق قوواللطووثي روى أبوول جعفوور ا

أرضووويحل ّبوووي ء مووون قلموووكف هوووي ء الوووذين موووِن هللا ،اي حممد:فقاللا،وحنلهم مووون ضوووعفاء املسووولمني،وخبِووواب
يو  عليهم من بينناف أحنن نكولن تبع وا هلوي ءف انورقهم عنوك  فلعلوك إن نورقهتم أن نِتبعوك  فنزلوحل هوذ  اهل

:"و  تطوورق الووذين يوودعلن رّبووم ابلغووداة والعشووِك يريوودون وجهووه" ي"وكووذلك فتنووا بعضووهم بووبعخ"،إىل آخوور 
 861اهلي .

يف قوولل هللا تعووواىل ذكوور :"و  تطووورق الووذين يووودعلن رّبووم ابلغوووداة والعشووِك يريووودون وجهوووه" إىل ،وعوون خبِووواب
فلجوودوا النووِل ،بوون حصوون الفزاريِ  وعيينوو ،جوواء األقوورع بوون حووابك التميمك:قال،قللووه:"فتكلن موون الظاملني"

                                                 
 ( 13258[)376/ 11ميسسووووو  الرسوووووال  ] -طوووووثي ( تفسوووووْي ال 13255[)374/ 11ميسسووووو  الرسوووووال  ] -تفسوووووْي الطوووووثي  - 861
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ا موووووع بوووووالل وصوووووهيه وعموووووار وخبووووواب يف أانس مووووون الضوووووعفاء مووووون امليمنني.فلموووووا رأوهوووووم حللوووووه ،قاعووووود 
فإِن وفولق العورب شتيوك ،إان حنه أن ععل لنا منك جملس ا تعر  لنا العورب بوه فضوَلنا:َحَقروهم،فأتل  فقاللا

فووإذا حنوون فرغنووا فاقعوود معهووم إن ،حنوون ج نووا  فووأقمهم عنا فإذا،فنسووتحيك أن تووراان العوورب مووع هووي ء األعبُوود
.قال:نعم  قاللا:كوو حل  قووال وحنن :وقعا علي ووا ليكته.قووال،فوودعا ابلصووحيف :فاكتووه لنووا عليووك بووذلك كتااب 

إذ نووزل جثيوول ّبووذ  اهليوو :"و  تطوورق الووذين يوودعلن رّبووم ابلغووداة والعشووِك يوورقون وجهووه مووا ،قعوولق يف انحيوو 
كوووكء وموووا مووون حسوووابك علووويهم مووون كوووكء فتطووورقهم فتكووولن مووون الظووواملني"،مث عليوووك مووون حسووواّبم مووون 

قال:"وكووذلك فتنووا بعضووهم بووبعخ ليقللوولا أهووي ء مووِن هللا علوويهم موون بيننووا ألوويك هللا  علووم ابلشوواكرين"،مث 
فألقى رسولل هللا ،قال:"وإذا جاء  الذين ييمنلن آبايتنا فقول سوالم علويكم كتوه ربكوم علوى نفسوه الرمحو "

مث قعاان فأتينا  وهل يقلل:"سالم عليكم كته ربكم على نفسه الرمح "   فكنوا نقعود ،َ  من يد الصحيف
ُووْم اِبْلغَووَداِة َواْلَعِشووكِِ :فووأنزل هللا تعاىل،فإذا أراق أن يقوولم قووام وتركنا،معووه َواْصووِثْ نَوْفَسووَك َمووَع الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ

نَووا َ  ُهْم تُرِيووُد زِينَووَ  احْلَيَوواِة الُدنْوَيا،]سوولرة الكهوو يُرِيووُدوَن َوْجَهووُه َو  تَوْعووُد َعيوْ فكووان رسوولل هللا :[.قال28: َعوونوْ
862قمنا وتركنا  حَّت يقلم.،يقعد معنا بعد،فإذا بل  الساع  اليت يقلم فيها 

فوووأتل  فخلَووولا بوووه.وقال ،فلما رأوهوووم حللوووه نِفروهم:ويف روايووو  عووون خبووواب بووون األرت إ  أنوووه قوووال يف حديثوووه
مث ذكوووور األقوووورع وصوووواحبه فقال:"وكووووذلك فتنووووا بعضووووهم بووووبعخ" اهليوووو .وقال ،كلن موووون الظوووواملني"أيض ووووا:"فت

فدعاان فأتينووا  وهوول يقلل:"سووالم عليكم"،فوودنلان منووه يلم ووذ حووَّت َوضووعنا ركبنووا علووى ركبتيووه ي وسووائر :أيض وا
 863احلدية حنل .

وووووا مووووون كفوووووار قوووووريا قووووواللا للنووووول :وعووووون قتووووواقة والكلووووول فوووووانرق عنوووووا فوووووالان  ،تبعكإن سووووورَّ  أن ن:أِن انس 
ووا موون ضووعفاء املسوولمني  فقووال هللا تعوواىل ذكوور :"و  تطوورق الووذين يوودعلن رّبووم ابلغووداة والعشووِك ،وفالان   انس 

 864يريدون وجهه".
وعوون قتوواقة قللووه:"و  تطوورق الووذين يوودعلن رّبووم ابلغووداة والعشووِك" إىل قلله:"وكووذلك فتنووا بعضووهم بووبعخ" 

إن سور  أن نتبعوك فوانرق عنوا فوالان  وفوالان  ي ،اي حممد:ناس لرسلل هللا وقد قال قائللن من ال:قال،اهلي 
 865فأنزل هللا تعاىل ذكر  هذ  اهلي  إىل آخرها.،ازقراهم املشركلن،ألانس كانلا قووم يف الدنيا

ا ،وعوووون جماهوووود:"و  تطوووورق الووووذين يوووودعلن رّبووووم ابلغووووداة والعشووووك"،بالل وابوووون أم عبوووود كاان االسووووان حمموووود 
،حَّت قللووووه :"ألوووويك هللا  علووووم ،لل  ووووا وأمثاهلمووووا ؟السوووونا   فُنهووووك عوووون نوووورقهم:ريا حمقِِرهتمافقالووووحل قوووو

 866يف هذا.،فيما بني ذلك،ابلشاكرين"،قال:"قل سالم عليكم"

                                                 
 صحي   ( 13258[)376/ 11ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 862
 صحي  لغْي  (13259[)377/ 11ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 863
 صحي  مرسل (13260[)378/ 11ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 864
 صحي  مرسل ( 13261[)837/ 11]ميسس  الرسال   -تفسْي الطثي  - 865

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1476 

كنا نسوووب  إىل النووول :قال،مووونهم ابووون مسوووعلق،نزلحل هوووذ  اهليووو  يف سوووت  مووون أصوووحاب النووول :وقوووال سوووعد
يوودين هووي ء قوننووا  فنزلووحل:"و  تطوورق الووذين يوودعلن رّبووم ابلغووداة :فقالحل قريا،ونوودنل منووه ونسوومع منووه

 867والعشك".
وكويب  بون ،جاء عتب  بون ربيع :قال،وعن عكرم  يف قلله:"وأنذر به الذين حافلن أن ُيشروا إىل رّبم" اهلي 

يف أكورا  موون بوب عبوود منووا  ،وقرلوو  بون عبوود عمورو بوون نلفوول،واحلاّر بوون نلفل،ومطعم بوون عوديِ ،ربيعو 
فإ وا هوم عبيودان ،لل أن ابن أخيك يطرق عنه ملالينا وحلفاَءان،اي أاب ناله:إىل أيب ناله فقاللا،الكفار من

فوأتى أبول نالوه :وتصوديقنا لوه  قال،وأقىن  تِباعنوا إاي ،وأنلع لوه عنودان،كان أعظم يف صودوران،وُعَسفا ان
وإ م ،َّت تنظور موا الوذي يريودونح،لل فعلوحَل ذلوك:فقال عمر بون ااطواب،فحديه ابلذي كلمل  بهالنل 

يصْيون من قلهلمف فأنزل هللا تعواىل ذكور  هوذ  اهلي :"وأنوذر بوه الوذين حوافلن أن ُيشوروا إىل رّبوم لويك هلوم 
مووون قونوووه و  و  كوووفيع لعلهوووم يتقووولن و  تطووورق الوووذين يووودعلن رِّبوووم ابلغوووداة والعشوووِك يريووودون وجهوووه" إىل 

وصوبي  موولىل ،وسوا  مولىل أيب حذيف ،وعماُر بوون ايسر،بالل:وكانلا:لقا،قللوه:"أليك هللا  علوم ابلشواكرين"
وواقوووووووود بوووووووون عبوووووووود هللا ،ومسووووووووعلق بوووووووون القاريِ ،واملقداق بوووووووون عمرو،ابن مسووووووووعلق:أسوووووووويد ي وموووووووون احللفوووووووواء

حليووُ  محووزة بوون ،من غبِ ،ومريد بوون أيب مريوود ي وأبوول مريوود،وعموورو بوون عبوود عموورو ذو الشوومالني،احلنظلك
ن احللفاء.ونزلوووحل يف أئمووو  الكفووور مووون قوووريا واملووولا  واحللفاء:"وكوووذلك فتنوووا عبووود املطلوووه ي وأكوووباههم مووو

أقبل عمور بون ااطواب فاعتوذر مون ،بعضهم ببعخ ليقلللا أهي ء مِن هللا عليهم من بيننا" اهلي .فلما نزلحل
 868فأنزل هللا تعاىل ذكر :"وإذا جاء  الذين ييمنلن آبايتنا فقل سالم عليكم"،اهلي .،َمقالته
فووووانرقهم ،إين أسووووتحيك موووون هللا أن يوووورَاين مووووع سوووولمان وبووووالل وَذِويهم:قال رجوووول للنوووول ،بوووون زيوووودوقووووال ا
وجوووالك فوووالان  وفوووالان   قوووال فنوووزل القووورآن:" و  تطووورق الوووذين يووودعلن رّبوووم ابلغوووداة والعشوووِك يريووودون ،عنك

تطووورقهم .مث موووا بينوووك وبوووني أن تكووولن مووون الظووواملني إ  أن ،حَّت بل :"فتكووولن مووون الظاملني"،وجهوووه" فقووورأ
قال:"وكووذلك فتنووا بعضووهم بووبعخ ليقللوولا أهووي ء مووِن هللا علوويهم موون بيننووا ألوويك هللا  علووم ابلشوواكرين".مث 

وبشرهم وأخوثهم أين قود غفورت هلوم  وقورأ:"وإذا ،فأبلغهم مِب السالم،وهي ء الذين أمرو  أن تطرقهم:قال
فقرأ حوووَّت بل :"وكوووذلك ،نفسوووه الرمحووو " جوواء  الوووذين ييمنووولن آبايتنوووا فقوول سوووالم علووويكم كتوووه ربكوووم علووى

 869لتعرفها.:قال،نفصل اهلايت ولتستبني سبيل اجملرمني"
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لَو   :قَالَ ،وَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َساِب    َهوا َذاَت لَيوْ " َموا َبطَّوأَ :فَوَقاَل هَلَوا َرُسولُل هللِا ،أَْبَطحْل َعاِئَشُ  َرِضوَك هللاُ َعنوْ
ْعوحُل َرُجو:بِوِك ف " قَاَلحلْ  ْعوحُل َرُجوال  َأْحَسووَن قِورَاَءة  ِمْنوهُ ،ال  يَوْقرَأُ  َِ فَِإَذا ُهووَل ،َيْسوَمُع َصوْلتَهُ فَاْنطََلَ  النَّووِلُ ،َمووا  َِ

 870" احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َجَعَل يف أُمَّيِت ِمثْوَلَك ":فَوَقالَ ،َساِ   َمْلىَل َأيب ُحَذيْوَف َ 
،قَاَل: قَاَل أَبُووول َسوووِعيد :ُكْنحُل يف ِعَصوووابَ   ِموووْن ُضوووَعَفاِء اْلُمَهاِجرِيَن،قَووواَل:َوِإنَّ بَوْعَضوووُهْم وَعوووْن َأيب َسوووِعيد  اْاُوووْدرِيِِ

،َفَجووا نَووا،فَوَنْحُن َنْسووَتِمُع ِإىَل ِكتَوواِب اّللَِّ فَوَقوواَم َء َرُسوولُل اّللَِّ لََيْسووَتِ ُ بِووبَوْعخ  ِمووَن اْلُعْرِي،قَاَل:َوقَووارِئ  لَنَووا يَوْقوورَأُ َعَليوْ
نَوووووووا َرُسووووووولُل اّللَِّ َعَليوْ  وووووووا قَووووووواَم َعَليوْ وووووووُتْم َتْصووووووونَوُعلَن ف َسوووووووَكحَل اْلَقارُِئ،قَاَل:فَوَقووووووواَل َرُسووووووولُل اّللَِّ َنا،فَوَلمَّ :َموووووووا ُكنوْ

،قَاَل:فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  ،َكووواَن قَوووارِئ  يَوْقووورَأُ وَُكنَّوووا َنْسوووَتِمُع ِإىَل ِكتَووواِب اّللَِّ احْلَْموووُد ّللَِِّ : قَاَل:فَوُقْلنَوووا:اَي َرُسووولَل اّللَِّ
َوْسطََنا لِيَوْعوِدَل نَوْفَسوُه ِفيَنا،قَواَل:مُثَّ الَِّذي َجَعَل يف أُمَّيِت َمْن أُِمْرُت أَْن َأْصِثَ َمَعُهْم،قَاَل:مُثَّ َجَلَك َرُسلُل اّللَِّ 

ا َل:َفَما رَأَيْووحُل َرُسوولَل اّللَِّ َأَكواَر بِيَووِدِ  اْسَتِديُروا،فَاْسووَتَداَرِت احْلَْلَقووُ  َوبوَووَرَزْت ُوُجوولُهُهْم لَوُه،قَا ُهْم َأَحوود  َعووَرَ  ِموونوْ
ائِِم يوَوووْلَم اْلِقَياَمِ ،تَوووْدُخُللَن ا؟َْ  نَّوووَ  قَوْبوووَل أَْغِنيَووواِء َغْْيِي،فَوَقاَل:أَْبِشوووُروا اَي َمْعَشوووَر َصوووَعالِيِك اْلُمَهووواِجرِيَن اِبلنُووولِر الووودَّ

،َوَذاَ  مَخُْسمِ   871َ ِ  َسَن   "اْلُمْيِمِننَي بِِنْصِ  يَوْلم 
} :َوُهوووَل يف بَوْعوووِخ أَبْوَياتِوووهِ ،" نَوزَلَوووحْل َهوووِذِ  اهْليَوووُ  َعلَوووى النَّوووِلِِ :قَوووالَ ،َعوووْن َعْبوووِد الووورَّمْحَِن بْوووِن َسوووْهِل بْوووِن ُحنَوْي   و 

ُوووْم اِبْلغَوووَداِة َواْلَعِشوووكِِ { ]الكهووو  ِمَسوووُهْم،فَوَلَجَد قَوْلم وووا َخووورََج يَوْلتَ ،[28:َواْصوووِثْ نَوْفَسوووَك َموووَع الَّوووِذيَن يَوووْدُعلَن َرّبَّ
ُهْم َتئِوُر الرَّْأسِ  " احْلَْموُد ّللَِِّ :فَوَقوالَ ،فَوَلمَّا َرآُهوْم َجلَوَك َمَعُهمْ ،َوُذو الثوَّوْلِب اْلَلاِحودِ ،َوَجواُ  اْ؟ِْلودِ ،يَْذُكُروَن هللَا ِمونوْ

 872الَِّذي َجَعَل يف أُمَّيِت َمْن أََمَرين أَْن َأْصِثَ نَوْفِسك َمَعُهْم "
َواّللَِّ  ويف صحي  مسلم َعْن َعائِِذ ْبِن َعْمر و أَنَّ أاََب ُسْفَياَن أََتى َعلَوى َسوْلَماَن َوُصوَهْيه  َوبِواَلل  ِ  نَوَفور  فَوَقواُللا

ِ  قُووَرْيا  َوَسويِِِدِهْم َما َأَخَذْت ُسُيلُ  اّللَِّ ِمْن ُعُنِ  َعُدوِِ اّللَِّ َمْأَخَذَها.قَاَل فَوَقواَل أَبُول َبْكور  أَتَوُقللُولَن َهوَذا ِلَشويْ 
تَوُهْم َلَقوووْد أَْغَضوووْبحَل َربَّوووَك » فَوووَأْخَثَُ  فَوَقووواَل  --فَوووأََتى النَّوووِبَّ  تَوُهْم لَوووِ ْن ُكْنوووحَل أَْغَضوووبوْ اَي أاََب َبْكووور  َلَعلَّوووَك أَْغَضوووبوْ

ُتُكْم قَاُللا َ  يَوْغِفرُ «. . فََأَ ُهْم أَبُل َبْكر  فَوَقاَل اَي ِإْخَلَ ْ  أَْغَضبوْ ُ َلَك اَي أَُخىَّ  873اّللَّ
 وق ة طويلة أماا المساوا  في ا سالا

 للقف  كذلك.ىل هذ  احنن يف حاج  إىل وقف  نليل  أمام هذ  النصلص ..والبشري   ملتها يف حاج  إ
 لك بكثْي أكث من ذ ..إوا« حقل  ا نسان »إن هذ  النصلص   اثل جمرق مباقئ وقيم ونظرايت يف 

كووي ا هووائال هقوو  يف حيوواة البشووري  فعووال ..اثوول نقلوو  واسووع  نقلهووا هووذا الوودين للبشووري   ملتهووا إوووا اثوول 
..اثل خطوا وضوي ا علوى األفو  بلغتوه هوذ  البشوري  ذات يولم يف حياهتوا احلقيقيو  ..ومهموا يكون مون تراجوع 

هووذا    البشووري  عوون هووذا ااوو  اللضووكء الووذي صووعدت إليووه يف خطوول تبووحل علووى حووداء هووذا الوودين،فإن

                                                 
 (  إسناق  صحي  7291( )25/  3) -أخبار مك  للفاكهك  - 870
 زايقة مب  –حسن لغْي   ( 1151مسند أيب يعلى امللصلك ) - 871
 تئر الرأس:قائم كعر  منتفا منتشر -( صحي   4617( )8291/  4) -معرف  الصحاب  أليب نعيم  - 872
 ( 5686) -املكنز  -صحي  مسلم - 873
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يقلل من عظم  تلك النقل  ومن ضخام  هذا الشكء الذي هقو  يلموا ومون أ يو  هوذا ااو  الوذي ارتسوم 
اللاقعيوو  ..إن قيمو  ارتسوام هووذا ااو  وبللغوه ذات يولم.أن هوواول البشوري  مورة وموورة  ابلفعول يف حيواة البشور

سوعها ..وااو  هنوا  علوى األف ،والبشوري  ومرة ا رتفاع إليه ما قام أوا قد بلغته فهول يف نلقهوا إذن ويف و 
 هك البشري  وهذا الدين هل هذا الدين ..فال يبقى إ  العزم والثق  واليقني ..

ف  ا؟اهليو  سوله ..من وقيم  هذ  النصلص أوا ترسم للبشري  اليلم ذلك اا  الصاعد بكل نقطه ومراح
يوود بألرم ذخووذون تهم يف الوو  ّبووم إليهووا،وأنلعالووذي الووتق  ا سووالم منووه العوورب،إىل القموو  السووامق  الوويت ب
 البشري  من ذلك السف  نفسه إىل تلك القم  اليت بلغلها 

فهوول يتمثوول  -لبشووري  كلهووا وكانووحل فيووه ا -فأمووا ذلووك السووف  اهلوواب  الووذي كووان فيووه العوورب يف جوواهليتهم  
 علويهم مون موِن اّللِ  يناي حممد،رضويحل ّبوي ء مون قلموكف أهوي ء الوذ»مون قوريا:« املوا»واضحا يف قللو :

 بينناف
قورع بون حوابك حتقوار األ..أو يف ا« أحنن نكلن تبعا هلي ءف انرقهم عنك  فلعلك إن نرقهتم أن نتبعوك 

 - -التميمك،وعيينوووووووووووووووووووو  بوووووووووووووووووووون حصوووووووووووووووووووون الفزاري،للسووووووووووووووووووووابقني موووووووووووووووووووون أصووووووووووووووووووووحاب رسوووووووووووووووووووولل اّلِل 
ن ععووول لنوووا منوووك :إان حنوووه أ- -بالل،وصوووهيه،وعمار،وخباب،وأمثاهلم مووون الضوووعفاء وقلهلموووا للنووول 

 « ء األعبوود رب مووع هووي جملسووا تعوور  لنووا العوورب بووه فضوولنا فووإن وفوولق العوورب شتيك،فنسووتحيك أن تووراان العوو
.... 

عتبوار ا؟ونك واو  .عصوبي  النسوههنا تتبدى ا؟اهلي  بلجهها الكاحل  وقيمهوا اهلزيلو ،واعتبار اهتوا الصوغْية .
يسوولا موون لوبعضووهم  ي ء بعضووهم ليسوولا موون العوورب ات املووال والطبقوو  ..ومووا إىل ذلووك موون اعتبووار ات.هوو

ع الوويت   ترتفوواهليوو   و نبقوو  األكوورا   وبعضووهم ليسوولا موون ذوي الثووراء  ..ذات القوويم الوويت تووروج يف كوول ج
لقمو  ليو  ..وعلوى اف  ا؟اهسوعليها جاهليات األرم اليلم يف نعراهتا القلمي  وا؟نسي  والطبقيو   هوذا هول 

ات ،وهلذ  النعووووور الصوووووغْية  يقووووويم وزان هلوووووذ  القووووويم اهلزيلووووو  وهلوووووذ  ا عتبوووووار اتالسوووووامق  ا سوووووالم  الوووووذي  
..هوذا  ذا السوف هوالسخيف   ..ا سالم الذي نزل من السوماء و  ينبوحل مون األرم.فواألرم كانوحل هوك 

أول موون  -اوور بووه الووذي ذ السووف  الووذي   ميكوون أن ينبووحل هووذ  النبتوو  الغريبوو  ا؟ديوودة الكرميوو  ..ا سووالم
بوو  موون موود رسوولل اّلِل الووذي ذتيووه الوولحك موون السووماء والووذي هوول موون قبوول يف الذ احم - -حمموود  -ر ذاوو

« هوي ء األعبود»أن كويف بب هاكم يف الذروة من قريا ..والذي ذاور بوه أبول بكور صواحه رسولل اّلِل 
 هم ما كان  مر ن من أ..نعم هي ء األعبد الذين خلعلا عبلقي  كل أحد وصاروا أعبدا ّلِل وحد  فكا

وكمووا أن سووف  ا؟اهليوو  اهلوواب  يرتسووم يف كلمووات املووا موون قووريا،ويف مشوواعر األقوورع وعيينوو  ..فووإن قموو  
ُووْم اِبْلغَووداِة  :»- -ا سووالم السووامق  ترتسووم يف أموور اّلِل العلووك الكبْي،لرسوولله  َو  َتطْووُرِق الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ

ما َعَلْيوووَك ِموووْن ِحسووواِّبِْم ِموووْن كوووكء،َوما ِموووْن ِحسووواِبَك َعلَوووْيِهْم ِموووْن َكوووْكء  فَوَتطْوووُرَقُهْم َواْلَعِشوووكِِ يُرِيوووُدوَن َوْجَهوووُه.
ُ َعلَوْيِهْم ِموْن بَوْينِ  ُ ِ َْعلَوَم فَوَتُكلَن ِمَن الظَّاِلِمنَي.وََكذِلَك فَوتَونَّا بَوْعَضُهْم بِبَوْعخ  لِيَوُقلُللا:أَهُي ِء َمنَّ اّللَّ نواف أَلَوْيَك اّللَّ
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:أَنَّووُه َمووْن شَّوواِكرِيَنف َوِإذا جوواَءَ  الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن آِبايتِنووا فَوُقْل:َسووالم  َعَلْيُكْم،َكتَووَه َرُبُكووْم َعلووى نَوْفِسووِه الرَّمْحَ َ اِبل
 « ..َعِمَل ِمْنُكْم ُسلءا  ِ َهاَل  ،مُثَّ  َب ِمْن بَوْعِدِ  َوَأْصَلَ ،فَأَنَُّه َغُفلر  َرِحيم  

ث ..الوذين أمور  رّبوم أن يبودأهم ابلسوالم وأن يصو« هي ء األعبود»ع م - -سلل اّلِل ويتمثل يف سلل  ر 
رسولل  - وهول بعود ذلوك -معهم فال يقلم حَّت يقلملا وهل حممد بن عبد اّلِل بون عبود املطلوه بون هاكوم 

 اّلِل وخْي خل  اّلِل،وأعظم من كرفحل ّبم احلياة 
 هتمونظور «   اّللِ سويل »بوار هوا عنود اّلِل ونظورهتم لسويلفهم واعتملكواوم « هوي ء األعبود»مث يتمثل يف نظرة  

ملا عوام الوذين أسول بعود أن أخور  يف الصو  املسولم كلنوه مون الطلقواء« كي  قوريا وسويدهم»أليب سفيان 
قوِدمهم هوم يف الصو  كولوم مون السوابقني إىل ا سوالم،وهل و  - -الفت  وذهبلا نلقاء عفول رسولل اّلِل 

فيان،حذر  صواحبه رسولل سويف أمور أيب  -نوه رضوك اّلِل ع -..فلما أن عاتبهم أبول بكور  ا بتالء يف كدة 
موا ميلوك أي تعليو  اي اّلِل  ف -فيكلن قود أغضوه اّلِل «  هي ء األعبد»ن يكلن قد أغضه أ - -اّلِل 

« بووداألع» ضووى ي -نووه رضووك اّلِل ع -كوور ويووذهه أبوول ب -أن يبلوو  هووذا املوودى ومووا  لووك إ  أن نووتمال   
ذا الوووذي كء هائووول هوووكوووأي «    اي أخك.يغفووور اّلِل لوووك»ف فيقللووولن:«اي إخل  .أغضوووبتكم»لْيضوووى اّلِل:

لقوووووويم بووووودل يف اتهقووووو  يف حيووووواة البشوووووري ف أيوووووو  نقلووووو  واسوووووع  هووووووذ  الووووويت قووووود اوووووحل يف واقووووووع النووووواسف أي 
م هووووووووو ،والناسواألوضووووووووواع،ويف املشووووووووواعر والتصووووووووولرات،يف آنف واألرم هوووووووووك األرم والبي ووووووووو  هوووووووووك البي ووووووووو 

جوول موون ر ماء،على الناس،وا قتصوواق هوول ا قتصوواق ..وكوول كووكء علووى مووا كووان،إ  أن وحيووا نووزل موون السوو
عنووووووود  ني هنالووووووكالبشوووووور،فيه موووووون اّلِل سوووووولطان ..حانوووووووه فطوووووورة البشوووووور موووووون وراء الركام،وُيووووووودو للهووووووابط

د لسوووامق  ..فووول  ..فووول  ..هنالوووك عنوووإىل القمووو  ا -ريووو  علوووى نووولل الط -السف ،فيستجيشوووهم احلوووداء 
يف  -موورة أخوورى  -تقلم ا سووالم  مث ت اجووع البشووري  عوون القموو  السووامق  وتنحوودر موورة أخوورى إىل السووف .و 

ات لووووك العصووووبيت« احلضووووارة »نيليلر ،وواكنطن،وكوووويكاغل ..ويف جلهووووا نسووووثج ..ويف غْيهووووا موووون أرم 
نتنوا عون  تقول  « قيو نب»و« قلمي »و« ونني »النتن .عصبيات ا؟نك والللن،وتقلم هنا وهنا  عصبيات 

 تلك العصبيات ..
 سوالم هنوا  ا..يبقوى  ويبقى ا سالم هنا  على القم  ..حية ارتسم اا  اللضكء الذي بلغتوه البشوري 

 فوووع أقووودامها مووون اللحووول،وترفع عينيهوووا عووون احلموووأة ..وتتطلوووع مووورةلعلهوووا أن تر  -محووو  مووون اّلِل ابلبشوووري  ر  -
مق  علووى لقموو  السوواهووذا الوودين وتعوورج موورة أخوورى إىل اأخوورى إىل ااوو  اللضووكء وتسوومع موورة أخوورى حووداء 

 حداء ا سالم ..
أن نسووتطرق إىل أبعوود موون هووذ  ا كووارة ..   لووك  -يف حوودوق منهجنووا يف هووذ  الظووالل  -وحنوون    لووك 

الوووووويت نوووووودعل البشووووووري  كلهووووووا أن تقفهووووووا أمووووووام هووووووذ  النصوووووولص « اللقفوووووو  الطليلوووووو »أن نقوووووو  هنووووووا تلووووووك 
ر  املوودى اهلائوول الووذي يرتسووم موون خالهلووا يف  ريوو  البشووري  وهووك تصووعد علووى وق لتها.لتحوواول أن تستشوو
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حداء ا سالم من سف  ا؟اهلي  اهلواب ،إىل تلوك القمو  السوامق  البعيودة ..مث هتوب  مورة أخورى علوى عولاء 
 اااوي  من الرو  والعقيدة  ..« احلضارة املاقي »

أن يقوولق خطاهووا موورة أخوورى بعوود أن فشوولحل مجيووع  ولتحوواول كووذلك أن توودر  إىل أيوون ميلووك ا سووالم اليوولم
التجوووارب،ومجيع املوووذاهه،ومجيع األوضووواع،ومجيع األنظمووو ،ومجيع األفكوووار ومجيوووع التصووولرات،اليت ابتووودعها 
البشر ألنفسهم بعيدا عن مونهج اّلِل وهودا  ..فشولحل يف أن ترتفوع ابلبشوري  مورة أخورى إىل تلوك القمو  وأن 

مووع هووذ   - هووذ  الصوولرة اللضووي   وأن تفوويخ علووى القلوولب الطمأنينوو  تضوومن لإلنسووان حقلقووه الكرميوو  يف
وهك تنقل البشري  إليها بال موذاب  وبوال اضوطهاقات وبوال إجوراءات اسوتثنائي  تقضوك علوى  -النقل  اهلائل  

احلوورايت األساسووي  وبووال رعووه،وبال فووزع،وبال تعووذيه،وبال جوولع،وبال فقوور،وبال عوورم واحوود موون أعوورام 
ُياوهلا البشر يف لل األنظم  البائس  اليت يضوعها البشور ويتعبود فيهوا بعضوهم بعضوا مون قون النقالت اليت 

اّلِل ..فحسبنا هذا القدر هنا ..وحسبنا ا ُياءات القلي  العميق  اليت تفيخ ّبوا النصولص ذاهتا،وتسوكبها 
 .874يف القللب املستنْية

وووُل اهْلايِت،َولَِتْسوووَتِبنَي َسوووِبيلُ  » دمحل نبيعووو  الرسوووال  قوووقووورة الووويت ف.ختوووام هوووذ  ال.«  اْلُمْجووورِِمنيَ وََكوووذِلَك نُوَفصِِ
حل خووور  وفصووولونبيعووو  الرسووولل يف هوووذ  النصووواع  اللاضوووح .كما قووودمحل هوووذ  العقيووودة عاريووو  مووون كووول ز 

اءت القوويم الوويت جووبووار ات و ا عتبووار ات والقوويم الوويت جوواءت هووذ  العقيوودة لتلغيهووا موون حيوواة البشووري  وا عت
 لتقررها ..

وووُل اهْلايتِ وََكوووذِلكَ » ..نفصووول  يوووان والتفصووويلل هوووذا الب.. ثووول هوووذا املنهج،و ثووول هوووذ  الطريقووو ،و ث«  نُوَفصِِ
ار  جو  لطلوه ااول معهوا حا اهلايت،اليت   تدع يف هذا احل  ريب  و  تدع يف هذا األمر غملضا و  تبقوى

 نملذج ..الفاحل  واض ،واألمر بني، ثل ذلك املنهج الذي عرم السيا  القرآين منه ذلك 
ئ  وتقريوور ان للحقوواعلووى أن كوول مووا سووب  يف السوولرة موون تفصوويل لوود ئل اهلوودى وملحيووات ا ميووان وموون بيوو

ُل اهْلايتِ :»لللقائع،يعتث قاخال يف مدللل قلله تعاىل   .. «وََكذِلَك نُوَفصِِ
 « ..َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنيَ :»أما ختام هذ  اهلي  القصْية 

جيوووه  ..إنوووه يكشووو  عووون خطووو  املووونهج القووورآين يف العقيووودة واحلركووو  ّبوووذ  العقيووودة  إن هوووذا فهووول كوووأن ع
املوونهج   يعوو  ببيووان احلوو  وإلهووار  حووَّت تسووتبني سووبيل املوويمنني الصوواحلني فحسووه.إ ا يعوو  كووذلك ببيووان 

 سووتبان   البانوول وكشووفه حووَّت تسووتبني سووبيل الضووالني اجملوورمني أيضووا ..إن اسووتبان  سووبيل اجملوورمني ضووروري 
 -سبيل امليمنني.وذلك كاا  الفاصل يرسم عند مفر  الطري   إن هذا املنهج هول املونهج الوذي قورر  اّلِل 

ليتعاموول مووع النفوولس البشووري  ..ذلووك أن اّلِل سووبحانه يعلووم أن إنشوواء اليقووني ا عتقوواقي ابحلوو   -سووبحانه 
مون أن هوذا ابنول  حوخ وكور خوالا وأن وااْي يقتضك ر ي  ا؟انه املضاق من البانل والشور والتأكود 

                                                 
،أَْن جاَءُ  اأْلَْعمى » ستكمال بعخ جلانه الر ي  هلذ  احلقيق  الكبْية،يراجع تفسْي قلله تعاىل: - 874 يف ا؟زء الثاليوني ...« َعَبَك َوتَوَلىلَّ

 ) السيد رمحه هللا (من هذ  الظالل.
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ذلك ح   حخ وخْي خالا ..كما أن قولة ا نودفاع ابحلو    تنشوأ فقو  مون كوعلر صواحه احلو  أنوه 
 على احل  ولكن كذلك من كعلر   ن الذي ُياق  وُياربه إ ا هل على البانل ..

َعْلنووا وََكووذِلَك جَ »ا موونهم ل عوودو وأنووه يسوولك سووبيل اجملوورمني الووذين يووذكر اّلِل يف آيوو  أخوورى أنووه جعوول لكوول نوو
عووواقووم إ وووا هوووم يني،أن الوووذين لس املووويمن..ليسوووتقر يف نفوووك النووول ونفووو« ِلُكووولِِ نَوووِلِ  َعوووُدو ا ِموووَن اْلُمْجووورِِمنيَ 

 اجملرملن عن يق ،ويف وضل ،وعن يقني.
جملوورمني هوود    سووبيل اإن سووفلر الكفوور والشوور وا جوورام ضووروري للضوول  ا ميووان وااووْي والصال .واسووتبان

 م ترتوووديف سوووبيلهو مووون أهووودا  التفصووويل الووورابين لآلايت.ذلوووك أن أي غوووبا أو كوووبه  يف ملقووو  اجملووورمني 
.و  بووود مووون  قتوووان .غبشوووا وكوووبه  يف ملقووو  املووويمنني ويف سوووبيلهم.فهما صوووفحتان متقابلتان،ونريقوووان مف

 وضل  األللان وااطلط ..
 بودأ مون تعريو .اوه أن تسبيل امليمنني وسبيل اجملرمنيومن هنا اه أن تبدأ كل حرك  إسالمي  بتحديد 

عوووا   للمجووورمني،يف ن املميووزسووبيل املووويمنني وتعريووو  سووبيل اجملووورمني ووضوووع العنوولان املميوووز للميمنني.والعنووولا
ن امليمنووولن  ووو ي  مووون هوووماللاقووع   يف عوووا  النظرايت.فيعووور  أصوووحاب الووودعلة ا سوووالمي  واحلركوو  ا سوووالم

 رمني وموونهجهمبيل اجملوورملن.بعوود هديوود سووبيل املوويمنني وموونهجهم وعالمتهم،وهديوود سووحوولهلم وموون هووم اجمل
ني املوووويمنني السوووومات بووووو وعالمتهم. يووووة   حووووتل  السووووبيالن و  يتشووووابه العنوووولاانن،و  تلتووووبك املالموووو  

 واجملرمني ..
؟زيووووورة ايف  ركنيوهوووووذا التحديووووود كوووووان قائما،وهوووووذا اللضووووول  كوووووان كوووووامال،يلم كوووووان ا سوووووالم يلاجوووووه املشووووو

مووون معوووه.وكانحل سوووبيل املشوووركني و  - -العربيووو .فكانحل سوووبيل املسووولمني الصووواحلني هوووك سوووبيل الرسووولل 
ل القورآن يتنوز  لضول  كواناجملرمني هك سبيل من   يدخل معهم يف هذا الدين ..ومع هوذا التحديود وهوذا ال

ومنهوا ذلوك  -ج يف السولرة فصل اهلايت على ذلك النحل الذي سبقحل منه  واذ ي -بحانه س -وكان اّلِل 
ت حلووواق والووودايانل اجملووورمني  وحيثموووا واجوووه ا سوووالم الشووور  واللينيووو  وا لتسوووتبني سوووبي -النمووولذج األخوووْي 

ات البشووووري  التحريفوووو املنحرفوووو  املتخلفوووو  موووون الوووودايانت ذات األصوووول السووووماوي بعوووود مووووا بووووِدلتها وأفسوووودهتا
املشوووركني  ح ،وسوووبيلل املووويمنني الصووواحلني واض..حيثموووا واجوووه ا سوووالم هوووذ  الطلائووو  وامللووول كانوووحل سوووبي

اجوووه حركوووات الووويت تل  الكووافرين اجملووورمني واضوووح  كوووذلك ..  اووودي معهوووا التلبووويك  ولكووون املشوووق  الكوووثى
ن سوووال ت النووواس مووو ا سووالم احلقيقيووو  اليووولم ليسوووحل يف كوووكء مووون هوووذا ..إوووا تتمثووول يف وجووولق أقووولام مووون

مث إذا م بشووريعته ..،وهكوم قارا لإلسالم،يسويطر عليهوا قيون اّللِ املسولمني،يف أونوان كانوحل يف يولم موون األاي
 هذ  األرم،وإذا هذ  األقلام،هتجر ا سالم حقيق ،وتعلنه ا ا.

وإذا هك تتنكر ملقلمات ا سالم اعتقاقا وواقعوا.وإن لنوحل أووا تودين اب سوالم اعتقواقا  فا سوالم كوهاقة 
هول خوال  هوذا الكولن  -وحد   - اّلِل تتمثل يف ا عتقاق  ن اّلِل أن   إله إ  اّلِل ..وكهاقة أن   إله إ 

هل الذي يتقدم إليه العباق ابلشوعائر التعبديو  ونشواط احليواة كلوه.وأن اّلِل  -وحد   -املتصر  فيه.وأن اّلِل 
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هد هل الذي يتلقى منه العباق الشرائع وحضعلن حلكمه يف كأن حياهتم كلوه ..وأميوا فورق   يشو -وحد   -
فإنوووه   يشوووهد و  يووودخل يف ا سوووالم بعووود.كائنا موووا كوووان ا وووه ولقبوووه  -ّبوووذا املووودللل  -أن   إلوووه إ  اّلِل 

فهووووك أرم   توووودن بوووودين  -ّبووووذا املوووودللل  -ونسووووبه.وأميا أرم   تتحقوووو  فيهووووا كووووهاقة أن   إلووووه إ  اّلِل 
 اّلِل،و  تدخل يف ا سالم بعد ..

نوحل يها أونوان كاسولمني.وفس أ ا هم أ اء املسولمني وهوم مون سوال ت املويف األرم اليلم أقلام من النا
و   - لبووذلك املوودلل  - اّلِل يف يوولم موون األايم قارا لإلسووالم ..ولكوون   األقوولام اليوولم تشووهد أن   إلووه إ 

 األونان اليلم تدين ّلِل  قتضى هذا املدللل ..
 ا تعانيوه هوذ ام  أكو  موهوذ  األونوان موع هوي ء األقول وهذا أكو  موا تلاجهوه حركوات ا سوالم احلقيقيو  يف 

م يف جانوووه ل ا سوووالاحلركوووات هووول الغوووبا والغمووولم واللوووبك الوووذي أحووواط  ووودللل   إلوووه إ  اّلِل،ومووودلل 
 و دللل الشر  و دللل ا؟اهلي  يف ا؟انه اهلخر ..

الط جملورمني واخوتاشوركني امل أك  ما تعانيه هذ  احلركات هل عدم استبان  نري  املسولمني الصواحلني،ونري 
ء   ويعوور  أعوودا  الطريوو الشووارات والعنوواوين والتبوواس األ وواء والصووفات والتيووه الووذي   تتحوودق فيووه مفووار 

موو  ا؟هوور بكل صووب طووا.حَّت ياحلركووات ا سووالمي  هووذ  الثغرة.فيعكفوولن عليهووا تلسوويعا واييعووا وتلبيسووا وختلي
 «     املسلمني»..هتم  تكفْي الفصل هتم  ييخذ عليها ابلنلاصك واألقدام  

  قوولل اّلِل و  م،  إىلويصووب  احلكووم يف أموور ا سووالم والكفوور مسووأل  املرجووع فيهووا لعوور  النوواس واصووطالحه
 د أن اتازهوووالووويت   بوووإىل قووولل رسووولل اّلِل  هوووذ  هوووك املشوووق  الكوووثى ..وهوووذ  كوووذلك هوووك العقبووو  األوىل ا

اجملورمني  يمنني وسوبيلسبيل امل بدأ الدعلة إىل اّلِل ابستبان أصحاب الدعلة إىل اّلِل يف كل جيل  اه أن ت
ا  شخووذهم فيهوواهنوو .وأ ..واووه أ  شخووذ أصووحاب الوودعلة إىل اّلِل يف كلموو  احلوو  والفصوول هوولاقة و  مد

مني  إن ون املسووولخشوووي  و  خووول  وأ  تقعووودهم عنهوووا للمووو   ئوووم،و  صووويح  صوووائ :انظروا  إووووم يكفووور 
  م كووهاقة أن  ..ا سووالالتميووع الووذي يظنووه املخوودوعلن  إن ا سووالم بوونِي والكفوور بوونِي ا سووالم لوويك ّبووذا 

ها علووووى هووووذا النحوووول وموووون   يقمهووووا يف احليوووواة علووووى هووووذا فموووون   يشووووهد -ل بووووذلك املوووودلل  -إلووووه إ  اّلِل 
  ..النحل،فحكم اّلِل ورسلله فيه أنه من الكافرين الظاملني الفاسقني ..اجملرمني

ُل اهْلايِت،َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنيَ وََكذِلَك نوُ » ب الودعلة إىل اّلِل هوذ  تواز أصوحاا.أجل اوه أن « .َفصِِ
 صووودها كوووبه ،و    تالعقبووو  وأن توووتم يف نفلسوووهم هوووذ  ا سوووتبان  كوووك تنطلووو  ناقووواهتم كلهوووا يف سوووبيل اّللِ 

أن و « املسووولملن» أوووم هوووم قووودوا يف يقووونييعِلقهووا غوووبا،و  مييعهووا لبك.فوووإن ناقووواهتم   تنطلوو  إ  إذا اعت
إوم لووون ..كووذلك فووو «اجملرمووولن»الووذين يقفووولن يف نووريقهم ويصووودووم ويصووودون النوواس عووون سووبيل اّلِل هوووم 
م علوى   الطريو ،وأوعلوى مفور  ُيتمللا متاعه الطري  إ  إذا اسوتيقنلا أووا قضوي  كفور وإميوان.وأوم وقولمهم

وُل اهْل »لمهم يف قيون:مل  وقلمهم على مل .وأوم يف قيون وقو « َسوِبيُل اْلُمْجورِِمنيَ  َتْسوَتِبنيَ ايِت َولِ وََكوذِلَك نُوَفصِِ
 ....وصد  اّلِل العظيم ..
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 [65إل   56(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الثامنة

 م اات وميادين دالة عل  حقيقة ا لوهية والوحدانية

 

ذا  َوموووا أاََن ِموووَن إِ ْهووولاءَُكْم قَوووْد َضوووَلْلحُل أَ  أَتَّبِوووُع   قُوووْل ْعبُوووَد الَّوووِذيَن تَوووْدُعلَن ِموووْن ُقوِن اّللَِّ قُوووْل ِإيِنِ ُوِيوووحُل أَْن أَ } 
بْوُتمْ 56اْلُمْهَتِديَن ) يَوُقوُا   َّ ّللَِّ إِ ُللَن بِوِه ِإِن احْلُْكوُم موا َتْسوتَوْعجِ   بِِه موا ِعْنوِدي( ُقْل ِإيِنِ َعلى بَويَِِن   ِمْن َريبِِ وََكذَّ

ُ أَ  ْموُر بَوْيوِب تَوْعِجُللَن بِوِه َلُقِضوَك اأْلَ ( قُوْل لَوْل أَنَّ ِعْنوِدي موا َتْسو57احلَْ َّ َوُهَل َخوْْيُ اْلفاِصوِلنَي ) وَنُكْم َواّللَّ ْعلَوُم َوبَويوْ
 ِموْن َوَرقَو   ِإ َّ َواْلَبْحوِر َوموا َتْسوُق ُ  ا يف الْوَثِِ ُهَل َويَوْعَلُم مو ( َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  اْلَغْيِه   يَوْعَلُمها ِإ َّ 58اِبلظَّاِلِمنَي )

تَوَلفَّووواُكْم ( َوُهوووَل الَّوووِذي يوَ 59ني  ) ِكتووواب  ُمبِووو َّ يف إِ يَوْعَلُمهوووا َو  َحبَّووو   يف لُُلمووواِت اأْلَْرِم َو  َرنْوووه  َو  ايبِوووك  
َعووُثُكْم ِفيوو ووُتْم َسووم ى مُثَّ إِلَْيووِه َموورْ ضووى َأَجوول  مُ  لِيُوقْ هِ اِبللَّْيووِل َويَوْعلَووُم مووا َجووَرْحُتْم اِبلنَّهوواِر مُثَّ يَوبوْ ِجُعُكْم مُثَّ يُونَوبِِووُ ُكْم ِ ووا ُكنوْ

ُه ُرُسووُلنا َحوودَُكُم اْلَمووْلُت تَوَلفوَّْتووِإذا جوواَء أَ  َحَفظَوو   َحووَّتَّ  َوُهووَل اْلقوواِهُر فَوووْلَ  ِعبوواِقِ  َويُوْرِسووُل َعلَووْيُكمْ  (60تَوْعَملُوولَن )
 َموووْن ( قُووولْ 62رَُع احْلاِسوووِبنَي )ُم َوُهوووَل َأْسووو ِِ َأ  لَوووُه احْلُْكووومُثَّ ُرُقوا ِإىَل اّللَِّ َموووْل ُهُم احْلَووو (61َوُهوووْم   يُوَفِرِنُووولَن )

يُكْم ِمْن لُُلماِت الْوَثِِ َواْلَبْحوِر َتْدُعلنَوُه َتَضوُرعا   ( 63نَّ ِموَن الشَّواِكرِيَن )اان ِموْن هوِذِ  لََنُكولنَ  لَوِ ْن َأْْنوُخْفيَو   وَ يُوَنجِِ
ويُكْم ِمْنهوا َوِموْن ُكولِِ َكوْرب  مُثَّ أَنْووُتْم ُتْشو ُ يُوَنجِِ َعوَة َعلَوْيُكْم َعوذااب  ( قُوْل ُهو64) رُِكلنَ ُقِل اّللَّ َل اْلقواِقُر َعلوى أَْن يَوبوْ
َ  ُنَصورُِِ  اهْلايِت ظُوْر َكْيو َ َْس بَوْعوخ  انْ َ  بَوْعَضوُكمْ َويُوِذي ِمْن فَوْلِقُكْم أَْو ِمْن َهْحِل أَْرُجِلُكْم أَْو يَوْلِبَسُكْم ِكَيعا  

 {  (65َلَعلَُّهْم يَوْفَقُهلَن )
 مقدمة الوحد  م اات حقيقة ا لوهية 

ا لجو  السوابق  هلويف امل« سللحقيق  الرسال  وحقيق  الر »بعد بيان « حقيق  األللهي »هذ  امللج  علقة إىل 
الفقورة  ك يف وايو لوكموا ذكوران ذ  -املويمنني  يف السيا  املتالحم وبعد استبان  سبيل اجملرمني واستبان  سبيل

 السابق .
تعرام يف اسوووو قبوووول تفصوووويلها -وحقيقوووو  األللهيوووو  يف هووووذ  امللجوووو  تتجلووووى يف جمووووا ت كووووَّت ْنملهووووا هنووووا 

هل اد يف نفسه بين  من ربه،هل منها علوى يقوني،  و  - -النصلص القرآني :تتجلى يف قله رسلل اّلِل 
 هلم يقينه مونن من ضالمث حلا نفسه لربه،ويفاصل قلمه مفاصل  املستيق يزعزعه تكذيه املكذبني. ومن

. قُواُقْل:ِإيِنِ ُوِيحُل أَْن أَْعبُوَد الَّوِذيَن تَوْدُعلَن ِموْن ُقوِن »هدا   ْلحُل ِإذا  َوموا أاََن ِموَن بِوُع أَْهلاءَُكْم،قَوْد َضولَ ْل:  أَتَّ ّللَِّ
بْوُتْم بِ اْلُمْهَتِديَن. ُقْل:ِإيِنِ َعلى بَويَِِن    ،يَوُقوُا احْلَو َّ تَوْعِجُللَن بِوِه،ِإِن احلُْ ْنِدي ما َتسْ ِه. ما عِ ِمْن َريبِِ وََكذَّ ْكوُم ِإ َّ ّللَِِّ

 « ..َوُهَل َخْْيُ اْلفاِصِلنيَ 
اقيووو  حوووَّت   مم خارقووو  وتتجلوووى يف حلوووم اّلِل علوووى املكذبني،وعووودم اسوووتجابته  ق احووواهتم أن ينوووزل علووويه

 -يوه. ولول كوان رسولل اّلِل وهول قواقر عل -ه تعاىل كما جرت سنت  -د تكذيبهم ّبا يعجل هلم ابلعذاب عن
- م هوووذا لوووك هوووذا الوووذي يسوووتعجللن بوووه،ما أمسوووكه عنهم،ولضووواقحل بشوووريته ّبوووم وبتكوووذيبهم. فإمهووواهلمي

مووا  ْنووِديعِ :َلْل أَنَّ قُوولْ »تووه:ا مهووال هوول مظهوور موون مظوواهر حلووم اّلِل ورمحتووه،كما أوووا جمووال تتجلووى فيووه أللهي
 ُ َنُكْم،َواّللَّ  «  لظَّاِلِمنيَ ابِ ْعَلُم أَ َتْستَوْعِجُللَن بِِه َلُقِضَك اأْلَْمُر بَوْيِب َوبَويوْ
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 و  تكولن إ  ّللِ  صولرة   وتتجلى يف علم اّلِل ابلغيه وإحان  هوذا العلوم بكول موا يقوع يف هوذا اللجولق يف
 ِمووْن َومووا َتْسووُق ُ يف الْووَثِِ َواْلَبْحِر، يَوْعَلُم مووا ُهووَل،وَ يَوْعَلُمهووا ِإ َّ َوِعْنووَدُ  َمفوواِتُ  اْلَغْيووِه   »يصوولرها هكووذا إ  اّلِل:

 «   يف ِكتاب  ُمِبني  ايِبك  ِإ َّ  ه  َو َوَرَق   ِإ َّ يَوْعَلُمها،َو  َحبَّ   يف لُُلماِت اأْلَْرِم،َو  َرنْ 
 صوووحل،يف املووولتنووولم والا هتم،يف الوتتجلوووى يف هيمنووو  اّلِل علوووى النووواس وقهووور  للعبووواق يف كووول حالووو  مووون حووو

َعوومووا َجووَرْحتُ  يَوْعَلمُ َوُهووَل الَّووِذي يَوتَوَلفَّوواُكْم اِبللَّْيووِل،وَ »واحليوواة،يف الوودنيا واهلخوورة: ُثُكْم ِفيووِه لِيُوْقضووى ْم اِبلنَّهوواِر،مُثَّ يَوبوْ
وُتْم توَ َأَجل  ُمَسم ى،مُثَّ إِلَْيِه َموْرِجُعُكْم،مُثَّ يُونَوبِِوُ ُكْم ِ وا كُ  باِقِ ،َويُوْرِسوُل َعلَوْيُكْم َحَفظَو   ُهوَل اْلقواِهُر فَووْلَ  عِ لُولَن. وَ ْعمَ نوْ

. َأ  لَووُه احْلُْكووُم ُقوا ِإىَل اّللَِّ َمووْل لَن. مُثَّ رُ َفِرِنُوو،َحووَّتَّ ِإذا جوواَء َأَحوودَُكُم اْلَمووْلُت تَوَلفوَّْتووُه ُرُسووُلنا،َوُهْم   يوُ  ُهُم احْلَوو ِِ
 «.َوُهَل َأْسرَُع احْلاِسِبنيَ 

ذلوك  .. مث هم موع فعه عنهمتتجلى يف فطرة املكذبني أنفسهم،حني يلاجهلن اهللل فال يدعلن إ  اّلِل لر و 
  يدفعوه عونهملعذاب فاليشركلن،وينسلن أن اّلِل،الذي يدعلنه لكش  الضر،قاقر على أن يذيقهم أللان ا

وويُكْم ِمووْن لُُلموواِت الْووَثِِ َواْلَبْحووِر َتْدعُ »أحوود: هووِذِ  لََنُكوولَننَّ ِمووَن  يَوو  :لَِ ْن َأْْنوواان ِموونْ ُرعا  َوُخفْ ُه َتَضوولنَووقُووْل:َمْن يُوَنجِِ
،مُثَّ  وويُكْم ِمْنهووا َوِمووْن ُكوولِِ َكووْرب  ُ يُوَنجِِ َعووَة َعلَووْيُكْم لَن. قُووْل:ُهَل اْلقوواِقُر عَ ْم ُتْشوورِكُ  أَنْوووتُ الشَّوواِكرِيَنف قُووِل:اّللَّ لووى أَْن يَوبوْ

. اَويُوِذيَ  بوَ  ِكوَيعا   حِل أَْرُجِلُكْم،أَْو يَوْلِبَسُكمْ َعذااب  ِمْن فَوْلِقُكْم أَْو ِمْن هَْ  ْنظُوْر َكْيوَ  ُنَصورُِِ  ْعَضوُكْم َ َْس بَوْعوخ 
 «.اهْلايِت َلَعلَُّهْم يَوْفَقُهلنَ 

 ا مر والحكم هلل وحدوده صالحيات الرسول 58 - 56الدرس ا ول:

حُل ِإذا  َوموووا أاََن ِموووَن  أَْهووولاءَُكْم. قَوووْد َضوووَللْ   أَتَّبِوووعُ  . قُووولْ ْن ُقوِن اّللَِّ قُوووْل ِإيِنِ ُوِيوووحُل أَْن أَْعبُوووَد الَّوووِذيَن تَوووْدُعلَن ِمووو »
بْوتُ  -اْلُمْهتَووِديَن .. قُووْل ِإيِنِ َعلووى بَويِِنَوو   ِمووْن َريبِِ  احْلُْكووُم ِإ َّ ّللَِِّ  ْسووتَوْعِجُللَن بِووِه. ِإنِ ا تَ موومووا ِعْنووِدي  -ْم بِووِه وََكووذَّ

،َوُهَل  ُ أَْعلَوُم َلُقِضوَك اأْلَْموُر بَوْيوِب  ِجُللَن بِوهِ َتْسوتَوعْ  َخْْيُ اْلفاِصِلنَي. قُوْل:َلْل أَنَّ ِعْنوِدي موايَوُقُا احلَْ َّ وَنُكْم،َواّللَّ  َوبَويوْ
القلوووه  ت الووويت تلاجوووها يقاعوووا ..هتشووود هوووذ  امللجووو  ابملوووييرات امللحيووو ،اليت تتمثووول يف كوووَّت« اِبلظَّووواِلِمنيَ 

قوول .. »اع املتكورر:لك ا يقوجماليهوا .. ومون بوني هوذ  املوييرات العميقو ،ذ البشوري  قيقو  األللهيو  يف كوَّت
 ..«قل .. قل 

لحك يبلووو  عووون ربوووه،ما يلحيوووه إليوووه وموووا   ميلوووك غوووْي  و  يتبوووع غوووْي  و  يسوووتل - -خطوووااب لرسووولل اّلِل 
. اُقْل:ِإيِنِ ُوِيحُل أَْن أَْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعلَن ِمْن ُقوِن »غْي : َلْلحُل ِإذا ،َوموا أاََن ِموَن ُع أَْهولاءَُكْم. قَوْد َضو:  أَتَّبِولْ قُوّللَِّ

 « ..اْلُمْهَتِدينَ 
ون لاجه املشركني  نه منهك من ربه عون عبواقة الوذين يودعلوم مون قيأن ،رسلله  -سبحانه  -ذمر اّلِل 

قون  ذين يودعلن مونالو علنوهوم إ وا يود -اّلِل ويتخذووم أنداقا ّلِل .. ذلوك أنوه منهوك عون اتبواع أهولائهم 
قولق  أهولا هم تع أهلاءهم هذ  يضل و  يهتدي. فما وأنه إن يتب -اّلِل عن هلى   عن علم،و  عن ح  

 وما تقلقهم إ  إىل الضالل.
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ن يلاجه املشركني هذ  امللاجه ،وأن يفاصلهم هوذ  املفاصول  كموا أمور  أ - -نبيه  -سبحانه  -ذمر اّلِل 
وا ْخورى ف قُوْل:  َأْكوَهُد. قُ  آهِلَو   أُ  اّللَِّ أَِإنَُّكوْم لََتْشوَهُدوَن أَنَّ َموعَ »ثول هوذا وهول يقولل:من قبل يف السلرة   ْل:ِإ َّ

 « ..ُهَل إِله  واِحد ،َوِإنَِّب بَرِيء  ِ َّا ُتْشرُِكلنَ 
جد لوووى قينهم،فيلافقووول  علوووى قينوووه  وأن يسوووعأن يووولافقهم  - -ولقووود كوووان املشوووركلن يووودعلن رسووولل اّلِل 

  وكوووأن ن يف قلوووههلهلوووتهم فيسوووجدوا  هلوووه  كوووأن ذلوووك ميكووون أن يكووولن  وكوووأن الشووور  وا سوووالم اتمعوووا
لشوور . االشووركاء عوون   أغوو العبلقيوو  ّلِل ميكوون أن تقوولم مووع العبلقيوو  لسوولا   وهوول أموور   يكوولن أبوودا. فوواّللِ 
يو  كء مون العبلقبلها بشوكوا وهل يطلوه مون عبواق  أن حلصولا لوه العبلقيو  و  يقبول مونهم عبولقيتهم لوه إذا

 لغْي  ..يف قليل أو كثْي ..
نووه منهووك عوون عبوواقة أيِ   ووا يوودعلن ويسووملن   - -ومووع أن املقصوولق يف اهليوو  أن يوولاجههم رسوولل اّلِل 

« ِن اّللَِّ تَوْدُعلَن ِموْن ُقو  َد الَّوِذينَ ْن أَْعبُوقُوْل ِإيِنِ ُوِيوحُل أَ »يف قللوه تعواىل:« الوذين»من قون اّلِل،فإن التعبْي ب 
.. 

 ليهوا لعوثإ واألصونام،ومايستلق  النظر. فكلم  الذين تطل  على العقالء. ولل كوان املقصولق هوك األوتن،
ا إليهوا األوتن وموو موع األصونام  -فال بد أن يكلن املقصلق ابلذين نلعوا آخور « .. الذين»بدل « ما»ب 
ميووع بلصوو  فغلووه العقالء،ووصوو  ا؟« ينالووذ»لووذين يعووث عوونهم اب سووم امللصوولل:نلعووا موون العقووالء ا -

 العقالء ..
 ن جه  :موهذا الفهم يتف  مع اللاقع من جه  ومع املصطلحات ا سالمي  يف هذا املقام 

كلن كوون كووانلا يشوور حوودها. ولو فموون جهوو  اللاقووع ْنوود أن املشووركني مووا كووانلا يشووركلن ابّلِل األصوونام واألوتن 
مووع لتشووريع للمجتاهلووم حوو   كووانلا يشووركلن النوواس إ  يف أن اعلوولا  معووه ا؟وون واملالئكوو  والنوواس .. وهووم مووا

 ولافراق.
 رأي ..لعر  والاحية يسنلن هلم السنن،ويضعلن هلم التقاليد وُيكملن بينهم يف منازعاهتم وف  
 لنواس يف أمولران هكويم أوهنا نصل إىل جه  املصطلحات ا سالمي  .. فا سالم يعتوث هوذا كوركا ويعتوث 

ن فكال وا صونام واألوتلسجلق لاشليه هلم وجعلهم أنداقا من قون اّلِل .. وينهى اّلِل عنه ويه عن ا الناس
 يقواع اين ملصول  ابيقواع الثويف عر  ا سوالم سولاء .. كور  ابّلِل،وقعولة أنوداق مون قون اّلِل  مث اوكء ا 

بْوُتْم بِوووقُوووْل:ِإيِنِ َعلوووى بَويِِنَووو   ِموووْن َريبِِ وََكوووو»األول ومتمموووا لوووه: حْلُْكووووُم ِإ َّ ْسوووتَوْعِجُللَن بِوووِه. ِإِن اْنوووِدي موووا تَ ِه،ما عِ ذَّ
،َوُهَل َخْْيُ اْلفاِصِلنيَ  ،يَوُقُا احلَْ َّ  « ..ّللَِِّ

 ووا اوود  يف  -أن اهوور يف ملاجهوو  املشووركني املكووذبني بوورّبم  - -لنبيووه  -سووبحانه  -وهوول أموور موون اّلِل 
دليل الوووووووووداخلك البني،وا حسووووووووواس اللجوووووووووداين العمي ،بربوووووووووه نفسوووووووووه مووووووووون اليقوووووووووني اللاضووووووووو  الراسووووووووو ،وال

..ووجلق ،ووحدانيته،ووحيه إليه. وهل الشعلر الذي وجد  الرسل من رّبم،وعثوا عنوه مثول هوذا التعبوْي أو 
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،َوآ ين :»-عليووه الِسوووالم  -قريبووا منووه:قاهلا نوول    َرمْحَوو   ِموووْن قوواَل:اي قَوووْلِم أَرَأَيْوووُتْم ِإْن ُكْنووحُل َعلوووى بَويِِنَوو   ِمووْن َريبِِ
َيحْل َعَلْيُكْمف أَنُوْلزُِمُكُملها َوأَنْوُتْم هَلا كارُِهلَنف  « ..ِعْنِدِ  فَوُعمِِ

  ،َفَمْن  َوآ ين ِمْنوووُه َرمْحَوووْلِم أَرَأَيْووووُتْم ِإْن ُكْنوووحُل َعلوووى بَويِِنَووو   ِموووْن َريبِِ قووواَل:اي قَوووو:»-م عليوووه الِسوووال -وقاهلوووا صووواحل 
ُتُهف َفما َتزِيُدوَنِب َغْْيَ ختَْ يَوْنُصُرين ِمَن اّللَِّ ِإنْ   ..« ِسْي   َعَصيوْ

 « ..داِنفْلُمُه. قاَل:َأُهاُجليِنِ يف اّللَِّ َوَقْد هَ قوَ َوحاجَُّه :»-م عليه الِسال -وقاهلا إبراهيم 
ووا أَْن جوواَء اْلَبِشووُْي أَْلقوواُ  َعلووى َوْجِهووِه فَافَولَ »لبنيووه: -م عليووه الِسووال -وقاهلووا يعقوولب   أَقُووْل  َبِصووْيا . قوواَل أَ َْ ْرتَوودَّ مَّ

 « ..َلُكْم:ِإيِنِ أَْعَلُم ِمَن اّللَِّ ما   تَوْعَلُملَنف
 -سووبحانه  -ونووه ّبم فيجدفهووك حقيقوو  األللهيوو  كمووا تتجلووى يف قلوولب أوليائووه  وون يتجلووى اّلِل هلووم يف قلوول 

لويت هوك احلقيقو  او ني ّبوا. حاضرا فيها وادون هذ  احلقيق  بين  هنالك يف أعماقهم تسكه يف قللّبم اليقو
اءهم بوه جو  لتصودي  موا ه ااولار ذمر اّلِل نبيه أن اهر ّبا يف ملاجه  املشركني املكذبني الوذين يطلبولن منو

بْوُتْم يِِنَو   ِمونْ بوَ  َعلوى قُوْل ِإيِنِ :»من حقيق  ربه،احلقيقو  الويت اودها هول كاملو  واضوح  عميقو  يف قلبوه  ،وََكوذَّ  َريبِِ
 « ..بِهِ 

كوان و نود اّلِل .. ءهم مون عانلا يطلبلن أن ينزل عليهم خارق  أو ينزل ّبم العذاب،ليصدقلا أنه جاكذلك ك
  وأن قيقوو  األللهيووا وبووني حيوويمر أن يعلوون هلووم حقيقوو  الرسووال  وحقيقوو  الرسوولل وأن يفوور  فرقوواان كووامال بينهوو
موا :»ا هول رسولل هلا،إ وك إاهر  نه   ميلوك هوذا الوذي يسوتعجللنه فالوذي ميلكوه هول اّلِل وحود  وهول لوي

،يَوُقُا ا  « ..اْلفاِصِلنيَ  ُهَل َخْْيُ وَ حلَْ َّ ِعْنِدي ما َتْستَوْعِجُللَن بِِه،ِإِن احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ
قضووواء. فهووول حلكوووم والاإن إيقووواع العوووذاب ّبوووم بعووود جموووكء ااارقووو  وتكوووذيبهم ّبوووا حكوووم وقضووواء وّلِل وحووود  

 كذبني به.حل  واملاوحد  الذي يفصل يف األمر بني الداعك إىل  وحد  الذي يقا احل  وحث به وهل
 وليك هذا أو ذلك ألحد من خلقه.

فسوووه مووون أن تكووولن لوووه قووودرة،أو تووودخل يف كوووأن القضووواء الوووذي ينزلوووه اّلِل ن - -وبوووذلك اووورق الرسووولل 
ل قضووواء نوووز ذر   ليبعبووواق . فهوووذا مووون كوووأن األللهيووو  وحووودها وخصائصوووها،وهل بشووور يووولحى إليوووه،ليبل  وينووو
مور ويفصول ك يف األويفصل. وكما أن اّلِل سبحانه هول الوذي يقوا احلو  وحوث بوه فهول كوذلك الوذي يقضو

 وات العبيد ..ذوخصائصه،عن  -سبحانه  -فيه .. وليك بعد هذا تنزيه وعريد لذات اّلِل 
شووي   ،وموو و  ملن عنوود اّللِ موومث يوويمر أن يلمووك قلوولّبم وعقوولهلم ويلفتهووا إىل ق لوو  قليوو  علووى أن هووذا األموور 

ن ميسوووك موووا اسوووتطاع أ -وهووول بشووور  -يف مقووودور   -زال العوووذاب  وووا فيهوووا إنووو -اّلِل.فلووول أن أمووور ااووولار  
 لم عليهم فوالُيحد ،فهل و نفسه عن ا ستجاب  هلم،وهم يلحفلن هذا ا حلا . ولكن ألن األمر بيد اّلِل 

ي مووووا أَنَّ ِعْنوووودِ  ْل:َللْ قُوووو»مووووا فعوووول  وووون قووووبلهم:ايوووو هم خبارقوووو  يتبعهووووا العووووذاب املوووودمر،إن هووووم كووووذبلا ّبووووا ك
 ُ َنُكْم،َواّللَّ  « ..لظَّاِلِمنيَ ابِ ْعَلُم أَ َتْستَوْعِجُللَن بِِه َلُقِضَك اأْلَْمُر بَوْيِب َوبَويوْ
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 علوووى عصوووياوم -هلهوووم إن للطاقووو  البشوووري  حووودوقا يف الصوووث واحللوووم وا مهوووال. وموووا ُيلوووم علوووى البشووور ومي
 يم القلي العظيم .. اّلِل احللإ  -وارقهم وتبجحهم 

 .. لرو  احللقلمل  منه اوصد  اّلِل العظيم .. فإن ا نسان لْيى من بعخ اال  ما يضي  به الصدر،وتب
يسوعهم يف ملكه،ويطعمهم،ويسوقيهم،ويغد  أحيواان عليهم،ويفوت  علويهم  -سبحانه  -مث ينظر فيجد اّلِل 

واملشووركلن يضووربلنه  -رضووك اّلِل عنووه  -يقوولل قللوو  أيب بكوور أبوولاب كوول كووكء .. ومووا اوود ا نسووان إ  أن 
.. فإ وا  875«رب موا أحلموك  رب موا أحلموك »الضرب املث  الغليج،حَّت موا يعور  لوه أنو  مون عوني:

ُ أَْعَلُم اِبلظَّاِلِمنيَ »هل حلم اّلِل وحد  .. وهل يستدرجهم من حية   يعلملن    « ..َواّللَّ
ل  حولن،مث ينوز ىل موا يقإم عن حكم ،وُيلم عليهم وهل قاقر على أن ايبهم فهل ميهلهم عن علم،وميلك هل

 ّبم العذاب األليم ..
 م اأح الغيب وم اات علم هللا 59الدرس الثاني:

ال جموو  احلقيقوو  يف اسووتطراقا يف بيووان حقيقوو  األللهيوو  الووك هووذابلظوواملني و  -سووبحانه  -و ناسووب  علووم اّلِل 
إحانتوووه بكووول  ذا الغيوووهريووودة .. جموووال الغيوووه املكنووولن،وعلم اّلِل انوووي  ّبوووضوووخم عميووو  مووون جما هتوووا الف

َدُ  َوِعْنو »بعيود: آفاقوه مونو ويرسم صلرة فريدة هلذا العلم ويرسل سوهاما بعيودة املودى تشوْي إىل آمواق  ،ككء
 يَوْعَلُمهوووا،َو  َحبَّووو   يف ُقُ  ِموووْن َوَرقَووو   ِإ َّ ْسوووْحِر،َوموووا تَ َواْلبَ  َمفووواِتُ  اْلَغْيوووِه   يَوْعَلُمهوووا ِإ َّ ُهوووَل،َويَوْعَلُم موووا يف الْوووَثِِ 

،ِإ َّ يف ِكتوواب  ُمبِووني   الشووامل انووي  الووذي    لووم اّللِ ع.إوووا صوولرة ل« .لُُلموواِت اأْلَْرِم،َو  َرنْووه  َو  ايبِووك 
ل  األرم يف جوو البحوور،يفينوود عنووه كووكء يف الزمووان و  يف املكووان،يف األرم و  يف السووماء،يف الووث و  

 و  يف نبا  ا؟ل،من حك وميحل وايبك ورنه ...
   القوورآين العجيووهف وأيوونموون ذلووك النسوو -بشووري املعهوولق  سووللبنا ال -ولكوون أيوون هووذا الووذي نقللووه حنوون 

 هذا التعبْي ا حصائك اجملرق،من ذلك التصلير العمي  امللحكف
لق،وهل ه وعوا  الشوها  الغيولولم واجملهلل،وعوإن اايوال البشوري لينطلو  وراء الونا القصوْي يور ق آفوا  املع

لووْيتعا  ن. وإن اللجوودا.يتبووع لووالل علووم اّلِل يف أرجوواء الكوولن الفسووي ،ووراء حوودوق هووذا الكوولن املشووهلق 
ب أسووووتار الغيوووول  -يوووور ق  أو ُيوووواول أن -وهوووول يسووووتقبل الصوووولر واملشوووواهد موووون كوووول فووووج وواق. وهوووول يوووور ق 

   عنوووود اّللِ  امفاههووووا كلهوووو ل البعيوووودة اهلموووواق واهلفووووا  واألغوووولار ..املختلموووو  يف املاضووووك واحلاضوووور واملسووووتقب
 يعلمها إ  هل ..

                                                 
،َوُهوووَل َعاِمووود  إىَل قَووواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ  :َوَحوووِدَيِب َعْبوووُد الوووِرمْحَِن بْوووُن اْلَقاِسوووِم،َعْن أَبِيوووِه اْلَقاِسوووِم بْوووِن حُمَِمووود ،قَاَل َلِقيَوووُه َسوووفِ  - 875 يه  ِموووْن ُسوووَفَهاِء قُوَرْيا 

ر   َأَ  تَوووَرى إىَل َمووا َيْصووَنُع َهووَذا ُن َوائِوول  .قَوواَل فَوَقوواَل أَبُوول َبْكووبْوو،أَْو اْلَعوواُص ْلُمغِووْيَةِ لِيووُد بْووُن ااْلَكْعبَووِ ،َفَحثَا َعلَووى رَْأِسووِه تُووورَااب  .قَوواَل َفَمووِر  َِيب َبْكوور   اْللَ 
 1ن هشوام ]َلَموك "سوْية ابوَمك َأْي َرِب َما َأحْ َرِب َما َأْحلَ  َلَمك َأيْ الِسِفيُه ف قَاَل أَْنحَل فَوَعْلحَل َذِلَك بِنَوْفِسك .قَاَل َوُهَل يَوُقلُل َأْي َرِب َما َأحْ 

 [ صحي  مرسل373/
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ار سووواقط  مووون أكوووجورا  الواووولل يف جماهووول الوووث ويف غيووواابت البحر،املكشووولف  كلهوووا لعلوووم اّلِل. ويتبوووع األ
يف  لءةحبووو  ربووو األرم،  ُيصووويها عووود،وعني اّلِل علوووى كووول ورقووو  تسوووق ،هنا وهنوووا وهنوووا . ويلحوووج كووول
نوود منووه يعوريخ،  للموات األرم   تغيووه عون عووني اّلِل. ويرقوه كوول رنووه وكول ايبووك يف هوذا الكوولن ال

 ككء عن علم اّلِل اني  ..
ر ار موون املنظوول كووان،وأغل إوووا جللوو  توودير الر وس،وتووذهل العقوولل. جللوو  يف آموواق موون الزمان،وآفووا  موون امل

هوووك ا اايوووال ..و لر آماقهووو  م اميووو  األنرا ،يعيوووا بتصووووانجلب،واملعلووولم واجملهووولل .. جللووو  بعيووودة ملغلووو
 ترسم هكذا ققيق  كامل  كامل  يف بضع كلمات ..

 صوودر هووذا  ز،النووان أ  إنووه ا عجوواز  وننظوور إىل هووذ  اهليوو  القصووْية موون أي جانووه فنوورى هووذا ا عجا
ابع فلويك عليوه نو للوه بشورقيالقرآن.ننظر إليها من انحي  ملضلعها،فنجزم لللهل  األوىل  ن هذا كالم   

 البشر ..
    يور ق هوذ -ن مثول هوذا امللضلع:ملضولع مشولل العلوم وإحانتوه حوني يتحودّ عو -إن الفكور البشوري 

 اهلفا  ..
 يعوث تصولراته الويت نوه ينتوزعإإن مطار  الفكر البشري وانطالقاته يف هذا اجملال هلوا نوابع آخور وهلوا حودوق. 

يف كول أحنواء ن الشجر،ممام الفكر البشري بتقصك وإحصاء اللر  الساق  عنها من اهتماماته .. فما اهت
 األرمف

ذلوووك الووولر   بوووع وُيصوووكإن املسوووأل    ختطووور علوووى ابل الفكووور البشوووري ابتوووداء.   حطووور علوووى ابلوووه أن يتت
لوووم تعبوووْي عووون الع هوووذا الالسووواق  يف أحنووواء األرم. ومووون مث   حطووور لوووه أن يتجوووه هوووذا ا عوووا  و  أن يعوووث

  لبشووري بكوول حبووالفكوور ا لشووامل  إ ووا الوولر  السوواق  كووأن ُيصوويه ااووال  ويعووث عنووه ااووال   ومووا اهتموواما
ل  األرم جوه هوم يف ربلءة يف للمات األرمف إن أقصى ما ُيفل به بنل البشر هل احله الذي حبأونو
لا ابل أن يهتمو ر علوىلبشولويرتقبلن إنباته .. فأما تتبع كول حبو  ربولءة يف للموات األرم فمموا   حطور 
ان لموات األرم كوبولء يف لبه،و  أن يلحظلا وجلق ،و  أن يعوثوا بوه عون العلوم الشوامل  إ وا احلوه املخ

أقصوى موا  إن« .. بِوك  ايه  َو  َو  َرنْو»ُيصيه ااال ،ويعث عنه ااال   وما اهتمام الفكور ّبوذا ا نوال :
لووم نووه كوودليل للعالتحوودّ ع واليووابك  ووا بووني أيووديهم .. فأمووايتجووه إليووه تفكووْي البشوور هوول ا نتفوواع ابلرنووه 

ك كوأن ُيصوويه وكول ايبو الشوامل. فهوذا لويك مون املعهولق يف اعوا  البشور وتعبووْياهتم كوذلك  إ وا كول رنوه
ل رنووه وكوول بلءة،وكووااووال ،ويعث عنووه ااووال   و  يفكوور البشوور أن تكوولن كوول ورقوو  سوواقط ،وكل حبوو  ر

 تسووجيلهف إ وواحتفوواهلم بسووجل حمفولا .. فمووا كووأوم ّبووذا،وما فائدتووه هلومف ومووا اايبوك يف كتوواب مبووني،ويف 
احلقووْي  الكبْي و الووذي ُيصوويه ويسووجله هوول صوواحه امللك،الووذي   ينوود عنووه كووكء يف ملكووه .. الصووغْي كوو

 كا؟ليل واملخبلء كالظاهر واجملهلل كاملعللم والبعيد كالقريه ..
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عا،واحلووه ألرم مجيرائووع .. مشووهد الوولر  السوواق  موون كووجر اإن هووذا املشووهد الشووامل اللاسووع العميوو  ال
كموووا أنوووه     ذا املشوووهدهووويف أنووولاء األرم مجيعا،والرنوووه واليوووابك يف أرجووواء األرم مجيعوووا .. إن  املخبووولء

ري  .. النظورة البشو  تلوم بوهيتجه إليه الفكور البشوري وا هتموام البشوري وكوذلك   تلحظوه العوني البشوري  و 
كء .. كووي  بكوول ان،ي يتكشوو  هكووذا  ملتووه لعلووم اّلِل وحوود  املشوور  علووى كوول كووكءإنووه املشووهد الووذ

ل،واملخبلء   كا؟ليووالذي تتعلوو  مشووي ته وقوودر  بكوول كووكء .. الصووغْي كووالكبْي،واحلقْي،احلووافج لكوول كووكء
 كالظاهر،واجملهلل كاملعللم،والبعيد كالقريه ..

تعبوْي شوري،وحدوق التصولر البشر يودركلن جيودا حودوق الوالذين يزاوللن الشعلر ويزاوللن التعبْي من بب الب
ملشوهد،  حطور علوى القلوه البشوري كموا اأن مثول هوذا  -لبشوري  امون عوربتهم  -البشري أيضا. ويعلملن 

لْيوا إن  ل البشور كلوه،اجعولا قول أن مثل هذا التعبْي   يتأتى لوه أيضوا .. والوذين ميوارون يف هوذا علويهم أن ير 
  مصودر وحودها ملعرفو رمي تكفوكثل هوذا ا عوا  أصوال  وهوذ  اهليو  وأمثاهلوا يف القورآن الكوكانلا قد اعهلا م

 هذا الكتاب الكرمي ..
فهوووا تناسووو    تعر موووال والكوووذلك ننظووور إليهوووا مووون انحيووو  ا بوووداع الفوووب يف التعبوووْي ذاتوووه،فنرى آفاقوووا مووون ا؟

آمواق وآفوا  وأغولار « .. ِإ َّ ُهولَ  ْعَلُمهاَغْيِه   يوَ َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  الْ »أعمال البشر،على هذا املستلي السام :
يووواة وتصووولرات أحوووداّ احل املطلووو . يف الزموووان واملكوووان،ويف املاضوووك واحلاضووور واملسوووتقبل،ويف« اجملهووولل»يف 

 اللجدان ..
.. تناسوه يف لل تلاء وسوع  ومشو،علوى اسو«لراملنظو»آمواق وآفوا  وأغولار يف « .. َويَوْعَلُم ما يف اْلَثِِ َواْلَبْحرِ »

 عا  الشهلق املشهلق تلك اهلماق واهلفا  واألغلار يف عا  الغيه انجلب.
،من علوووول إىل لط وا حنوووودارحركوووو  السووووقحركوووو  املوووولت والفنوووواء و « .. َومووووا َتْسووووُقُ  ِمووووْن َوَرقَوووو   ِإ َّ يَوْعَلُمهووووا»

 سفل،ومن حياة إىل اندتر.
مولن وسوكلن ك السط ،ومن  ن الغلر إىلمك  البزوغ والنماء،املنبثق  حر « .. َو  َحبَّ   يف لُُلماِت اأْلَْرمِ  »

 إىل اندفاع وانطال .
،وا زقهووووار حليوووواة وامللتالذي يشوووومل التعموووويم الشووووامل،ا« .. َو  َرنْووووه  َو  ايبِووووك  ِإ َّ يف ِكتوووواب  ُمبِووووني  »

 والذبلل يف كل حك على ا نال  ..
 . مون ذا الوذي؟موالف .ومون ذا الوذي يبودع هوذا التناسو  وا فمن ذا الذي يبودع ذلوك ا عوا  وا نطوال ف

 يبدع هذا كله وذلك كله،يف مثل هذا النا القصْي .. منف إ  اّلِل 
 « .. َّ ُهلَ َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  اْلَغْيِه   يَوْعَلُمها إِ :»مث نق  أمام قلله تعاىل  

 م هوا الغيب في الاصور ا سالمي

ّبوووا .. ذلوووك أن « ابلعلوووم» -سوووبحانه  -واختصووواص اّلِل « مفاهوووه»و« هالغيووو»نقووو  لنقووولل كلمووو  عووون 
األساسووووي  ألوووووا موووون مقلمووووات العقيوووودة ا سووووالمي  « مقلمووووات التصوووولر ا سووووالمك»حقيقوووو  الغيووووه موووون 
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توال  يف هوذ  األايم  « الغيبيو »و« الغيوه»الرئيسوي  .. وذلوك أن كلموات « ا ميوان»األساسي  ومن قلاعد 
والقوورآن الكوورمي يقوورر أن « .. العلميوو »و« العلووم»وتلضووع يف مقابوول  -ذهه املوواقي بعوود لهوولر املوو -كثووْيا 
إ  اّلِل. ويقوورر أن مووا أوتيووه ا نسووان موون العلووم قليوول .. وهووذا القليوول إ ووا « مفاهووه»  يعلووم « غيبووا»هنووا  

فيمووا وراء  -موون ناقتووه وموون حاجتووه. وأن النوواس   يعلموولن  -سووبحانه  -آ   اّلِل لووه بقوودر مووا يعلووم هوول 
أن  -سووبحانه  -إ  لنووا،وأن الظوون   يغووب موون احلوو  كووي ا .. كمووا يقوورر  -العلووم الووذي أعطوواهم اّلِل إاي  

اّلِل قوود خلوو  هووذا الكلن،وجعوول لووه سووننا   تتبوودل وأنووه علووم ا نسووان أن يبحووة عوون هووذ  السوونن ويوودر  
هوووذ  السووونن يف األنفووووك وأنوووه سيكشووو  لوووه مووون  -يف حووودوق ناقتوووه وحاجتوووه  -بعضوووها ويتعامووول معهوووا 

واهلفووا  مووا يزيوود  يقينووا وشكوودا أن الووذي جوواء  موون عنوود ربووه هوول احلوو  .. قون أن حوول هووذا الكشوو  عوون 
اجملهووولل لإلنسوووان،والذي سووويظل كوووذلك جمهووول ،و   قيقووو  « الغيوووه»سووونن اّلِل الووويت   تبوووديل هلا، قيقووو  

ينشوىء هوذا احلودّ ويوثز  لللجولق .. يف نالق  مشي   اّلِل وحدّو كول كوكء بقودر غيول خواص مون اّلِل،
 تناس   م يف العقيدة ا سالمي ،ويف تصلر املسلم الناكئ من حقائ  العقيدة ..

يف  -هتووواج منوووا هنوووا  -علوووى هوووذا النحووول املتعووودق ا؟لانوووه املتناسووو  املتكامووول  -فهوووذ  احلقوووائ   ملتهوووا 
 ختوورج عوون حوودوق املوونهج الووذي اتبعنووا  يف إىل كلموو  حنوواول بقوودر ا مكووان أن تكوولن جمملوو ،وأ  -الظووالل 

 .876 الظالل أيضا
لصوف  فيجعول هوذ  ا ن ابلغيهإن اّلِل سبحانه يص  امليمنني يف ملاضع كثْية من القرآن  وم الذين ييمنل 

نُووووولَن ْيمِ الَّوووووِذيَن يوُ ُمتَِّقنَي:دى  لِلْ ا . ذلِوووووَك اْلِكتووووواُب   َريْوووووَه ِفيِه،ُهووووو»قاعووووودة مووووون قلاعووووود ا ميوووووان األساسوووووي :
موا أُنْوزَِل ِموْن قَوْبلِوَك َواِبهْلِخورَِة  ِ وا أُنْوزَِل إِلَْيوَك وَ  يُوْيِمنُولنَ الَّوِذينَ اِبْلَغْيِه،َويُِقيُملَن الصَّالَة،َوِ َّا َرَزْقناُهْم يُوْنِفُقلَن،وَ 

 (.5 - 1قرة:)الب« .. لنَ ُمْفِلحُ ُهْم يُلِقُنلَن. أُولِ َك َعلى ُهدى  ِمْن َرّبِِِْم،َوأُولِ َك ُهُم الْ 
نولا إىل البشور فوإذا آم غيه ابلقيواس -سبحانه  -لغيه. فذات اّلِل هل إميان اب -سبحانه  -وا ميان ابّلِل 

 به فإ ا ييمنلن بغيه،ادون آتر فعله،و  يدركلن ذاته،و  كيفيات أفعاله.
يهووا موون بعووة يكوولن فا وا ميووان ابهلخوورة كووذلك،هل إميووان ابلغيووه. فالسوواع  ابلقيوواس إىل البشوور غيه،وموو

 وحساب ويلاب وعقاب كله غيه ييمن به امليمن،تصديقا اث اّلِل سبحانه.
صوو  واقووع رمي يف و والغيووه الووذي يتحقوو  ا ميووان ابلتصوودي  بووه يشوومل حقووائ  أخوورى يووذكرها القوورآن الكوو

 َوَمالِئَكتِووِه وَُكُتبِووِه لَن. ُكوول  آَمووَن اِبّللَِّ ُمْيِمنُووَوالْ  َربِِووهِ  آَمووَن الرَُّسوولُل ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيووِه ِموونْ »املوويمنني وعقيوودهتم الشووامل :
ْعنوووووووا « .. َمِصوووووووْيُ َك َربَّنا،َوإِلَْيوووووووَك الْ نوووووووا. ُغْفرانَوووووووَوأَنَعْ  َوُرُسوووووووِلِه.   نُوَفوووووووِرُِ  بَووووووونْيَ َأَحووووووود  ِموووووووْن ُرُسوووووووِلِه. َوقاُللا: َِ

 (.285)البقرة:

                                                 
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو »بقسميه.« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع بتلسع كتاب:  - 876
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زل وآمون  وا أنوو -وهول غيوه  -ل  آمون ابّلِل واملويمنني كوذلك،ك - -فنجود يف هوذا الونا أن رسولل اّلِل 
لى جانوه مون الغيوه ابلقودر ع - -ما أنزل اّلِل على رسلله فيه جانه من انالعه و  -اّلِل على رسلله 
ِه َأَحوودا  ِإ َّ َمووِن  َعلووى َغْيبِووعوواِ ُ اْلَغْيووِه فَووال يُْظِهوورُ »هليوو  األخوورى:اكمووا قووال يف   -سووبحانه  -الووذي قوودر  اّلِل 

 (.27 - 26)ا؟ن:« .. ى ِمْن َرُسلل  اْرَتض
  يعوووووور  عنووووووه البشوووووور إ  مووووووا حووووووثهم بووووووه اّلِل،علووووووى قوووووودر نوووووواقتهم  -وهووووووك غيووووووه  -وآموووووون ابملالئكوووووو  

 .877وحاجتهم
وهل غيه   يعلموه ا نسوان حوَّت  -ويبقى من الغيه الذي لذا   يقلم ا ميان إ  ابلتصدي  به:قدر اّلِل 

َوُرُسوِلِه ،وَُكُتبِوِه ،َوَمالِئَكتِوِه ،أَْن توُوْيِمَن اِبهلِل :َما اِ ميَاُن ف قَوالَ ،اَي حُمَمَُّد  »كما جاء يف حدية ا ميان:  -يقع 
 .. 878 )أخرجه الشيخان(« ... َواْلَقَدِر َخْْيِِ  َوَكرِِِ  ،َواْليَوْلِم اهلِخِر ،

 يووووووه يفعلووووووى أن الغيووووووه يف هووووووذا اللجوووووولق ُيووووووي  اب نسووووووان موووووون كوووووول جانووووووه .. غيووووووه يف املاضووووووك وغ
ه يف للوووه .. غيووويف املسوووتقبل .. غيوووه يف نفسوووه ويف كيانوووه،وغيه يف الكووولن كلوووه مووون ح احلاضووور،وغيه

غيه يف سووْيها،و  نشووأة هووذا الكوولن وخوو  سووْي ،وغيه يف نبيعتووه وحركتووه .. غيووه يف نشووأة احليوواة وخوو 
مووون   ووور نسوووان يفنبيعتهوووا وحركتهوووا ..غيوووه فيموووا اهلوووه ا نسوووان،وغيه فيموووا يعرفوووه كوووذلك  ويسوووب  ا 

ه يوان الكولن كلوللوه يف كاجملهلل .. حَّت ليجهل اللحظ  ما اري يف كيانه هل ذاته فضال على موا اوري ح
ة وكوول رب موون ذر وفضووال عمووا اووري بعوود اللحظوو  احلاضوورة لووه وللكوولن كلووه موون حللووه:ولكل ذرة،وكوول كهوو

 -قريبو  املودى لاابلو  تلوك الذ -خلي  وكل جزئوك مون خليو   إنوه الغيوه .. إنوه اجملهولل .. والعقول البشوري 
 إ ا يسب  يف  ر اجملهلل.

فووال يقوو  إ  علووى جووزر نافيوو  هنووا وهنالووك يتخووذ منهووا معووا  يف ااضووم. ولوول  عوولن اّلِل له،وتسووخْي هووذا 
« َوقَِليول  ِموْن ِعبواِقَي الشَّوُكلرُ »الكلن،وتعليمه هل بعوخ نلاميسوه،ما اسوتطاع كوي ا .. ولكنوه   يشوكر .. 

  األايم ليتووبج   ووا كشوو  اّلِل لووه موون السوونن،و ا آ   موون العلووم القليوول .. يتووبج  فيووزعم .. بوول إنووه يف هووذ
« العلوم»و  يعد يف حاجو  إىل إلوه يعينوه  ويتوبج  أحيواان فيوزعم أن  879« ا نسان يقلم وحد »أحياان أن 

 العلووم والغيووه كمووا وأنووه   لقوواء بووني« الغيبيوو »يف التفكووْي والتنظوويم تقابوول « العلميوو »وأن « الغيووه»يقابوول 
يف « .. الغيوووه»أموووام « العلوووم»أنوووه   لقووواء بوووني العقليووو  العلميووو  والعقليووو  الغيبيووو   فلنلووو  نظووورة علوووى وقفووو  

بعود أن نقو  أموام كلمو  الفصول الويت قاهلوا العلويم اابوْي  -من بب البشر أنفسهم « العلماء» ّل وأقلال 
ِإْن يَوتَِّبعُولَن ِإ َّ الظَّونَّ َوموا ( »85...ا سوراء:«  اْلِعْلوِم ِإ َّ قَلِويال  َوموا أُوتِيوُتْم ِمونَ » -عون علوم ا نسوان القليول 

َوِعْنوَدُ  َمفواِتُ  اْلَغْيوِه »( وأن الغيوه كلوه ّلِل:29)الونجم:« .. هَتَْلى اأْلَنْوُفُك َوَلَقْد جاَءُهْم ِمْن َرّبُِِِم اهْلُدى 
                                                 

 ) السيد رمحه هللا (0421 - 1039يراجع ما جاء عن املالئك  يف هذا ا؟زء ص   - 877
 (04411[) 964/ 13أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ]  - 878
 ) السيد رمحه هللا (عنلان كتاب للملحد جلليان هاكسلك - 879
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أَِعْنووَدُ  ِعْلووُم اْلَغْيووِه فَوُهووَل »أن الووذي يعلووم الغيووه هوول الووذي يوورى:( و 59)األنعووام:« ...   يَوْعَلُمهووا ِإ َّ ُهوولَ 
 ( ... وهك اننق  بذاهتا عن مدلل هتا ..35)النجم:« .. يَرى ف

صوود  ّبووا   نسووان   لنايف  ووّل وأقوولال العلموواء موون بووب « الغيووه»أمووام « العلووم»فلنلوو  نظوورة علووى وقفوو  
ذ  هووولكننووا نقوو   -يمن أن يصوود  قوولل اّلِل بقوولل البشوور حاكووا للمووف -كلموو  الفصوول موون اّلِل سووبحانه 

لبشور  بوه مون قولل ا يمنلن هومياللقف  لنحاكم الذين يللكلن كلمات العلم والغيه،والعلمي  والغيبي ،إىل ما 
ليتووه تخلفوني عون عق  يكلنولا مليعيشولا يف زمواوم و « املعرفوو »و« الثقافو »ليعلمولا أن علويهم هوم أن ُيواوللا 

 ء كول التجواربتيقن  مون ورااللحيودة املسو« العلميو »هول احلقيقو  « الغيه»اربه  وليستيقنلا أن ومقررات ع
« يبيو للغ»  ااموا خوْية مراقفويف ضولء التجوارب والنتوائج األ« العلميو »والبحّل والعلم ا نساين ذاتوه  وأن 
شور شور والثوامن ععن السوابع قور ا؟هلي  اليت تعيا يف ال«    ا؟هلي ».. أما الذي يقابل الغيبي  حقا فهل 

يقوولل عوون  -موون أمريكووا  -عوويا يف القوورن العشوورين    عووا  معاصوور ولكنهووا   ت -ر ووا  -والتاسووع عشوور 
  ملتها :« العلم»اليت يصل إليها « احلقائ »
إن العلووولم حقووووائ  رتوووثة ولكنهووووا مووووع ذلوووك تتووووأير خبيووووال ا نسوووان وأوهامووووه وموووودى بعووود  عوووون الدقوووو  يف »

وأوصوووافه واسوووتنتاجاته. ونتووائج العلووولم مقبللووو  قاخوول هوووذ  احلووودوق. فهووك بوووذلك مقصووولرة علوووى مالحظاتووه 
امليوووواقين الكميوووو  يف اللصوووو  والتنبووووي. وهووووك تبوووودأ اب حتمووووا ت،وتنتهك اب حتمووووا ت كووووذلك .. ولوووويك 
 ابليقووووووني .. ونتووووووائج العلوووووولم بووووووذلك تقريبي ،وعرضوووووو  لاخطوووووواء انتملوووووو  يف القيوووووواس واملقووووووارانت ونتائجهووووووا

واحلذ ،وليسووحل وائيوو . وإننووا لنوورى أن العووا  عنوود مووا يصوول إىل قووانلن  اجتهاقي ،وقابلوو  للتعووديل اب ضوواف 
أو نظريووووو  يقووووولل:إن هوووووذا هووووول موووووا وصووووولنا إليوووووه حوووووَّت اهلن،ويووووو   البووووواب مفتلحوووووا ملوووووا قووووود يسوووووتجد مووووون 

 .880«التعديالت
ا ا كوذلك،فطاملصول إليهوكون أن يوهذ  الكلم  تلخوا حقيقو  مجيوع النتوائج الويت وصول إليهوا العلم،والويت مي

اول اللصوولل ُيوود هوول الووذي بلسووائله انوودوقة،بل بلجوولق  انوودوق ابلقيوواس إىل األزل واألبوو« ا نسووان»أن 
ن كلووووا موووخصائصوووه  إىل هوووذ  النتوووائج فإنوووه مووون احلوووتم أن تكووولن مطبلعووو  بطوووابع هوووذا ا نسوووان،وهلا مثووول

 لتبديل ..حمدوقة املدى وقابل  للخطأ والصلاب،والتعديل وا
جوو  يمث يعمووم النتهوول اوورب،علوى أن اللسوويل  الوويت يصوول ّبووا ا نسووان إىل أيوو  نتيجو  هووك التجربوو  والقيوواس. ف

ىل نتيجوو  لنيوو  و  إوسوويل  توويقي  -لووم وأهلووه ابعوو ا  الع -الوويت يصوول إليهووا عوون نريوو  القيوواس والقيوواس 
ربو    تعمويم التجلتجربو  وا ستقصواء  عوهوك او  -ميكن أبدا أن تكلن قطعي  و  وائي . واللسيل  األخورى 

وسوويل  غووْي  -  علووى كوول مووا هوول موون جوونك مووا وقعووحل عليووه التجووارب يف مجيووع األزمنوو  ويف مجيووع الظوورو 
 مهيأة لإلنسان.

                                                 
« اّلِل يتجلووى يف عصوور العلووم»ملاريوحل سووتانلك كلْنوودن،العا  الطبيعووك الفيلسوول  ..عون كتوواب:« قرس موون كووجْية الوولرق»مون مقووال:  - 880

 ) السيد رمحه هللا (ترمج  الدكتلر الدمرقاش عبد اجمليد سرحان.
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    إ  عوون نريووقوو  يقينيوووهووك إحوودى اللسووائل امللصوول  إىل نتووائج قطعيوو . و  سووبيل إىل نتيجوو  قطعيوو  وحقي
صوول إىل ي علما لنيوا  ّلِل لووه،س. ومون مث يبقووى علوم ا نسوان فيمووا وراء موا قورر  اهودى اّلِل الوذي يبينووه للنوا

 ب ذا  ...ه علمه الظضارب حلل ا نسان فيما وراء ما يصل إلي« الغيه»مرتب  اليقني  ال  على أن 
عتوه وحولل أته ونبيهذا الكلن من حلله .. إنوه موا يوزال يضورب يف الفوروم والنظورايت حولل مصودر  ونشو

لزموووان ي يف الكووولن ابوارتبانوووه ابلزموووان وارتبووواط موووا اووور « املكوووان»موووا هووول وحووولل « الزموووان»ركتوووه،وحلل ح
 واملكان.

«  ياملوواق»للجوولق اهووا ّبووذا واحليوواة. ومصوودرها. ونشووأهتا. ونبيعتهووا. وخوو  سووْيها. واملووييرات فيهووا. وارتبان
قوو  علووى بيعوو  الطاوغووْي ن« كوورالف»إن كووان هنووا  يف الكوولن موواقة علووى ا نووال  ذات نبيعوو  غووْي نبيعوو  

ىل ف وكيو  جواء إيو  األحيواءما هلف ما الذي مييز  مون املواقةف وموا الوذي مييوز  عون بق« وا نسان»العملم  
اللف ملولت وا حنوالوذي يتميوز بوه ويتصور ف وموا مصوْي  بعود ا« العقول»هوذ  األرم وكيو  يتصور ف وموا 

.. 
قاخلووووه موووون هليوووول وتركيووووه يف كوووول حلظوووو ف وكيوووو  بوووول هووووذا الكيووووان ا نسوووواين ذاتووووه،ما الووووذي اووووري يف 

 ..881اريف
 وال جي . بيل الظنإوا كلها مياقين للغيه،يق  العلم على حافاهتا،و  يكاق يقتحمها،حَّت على س

مووون  -رن  هوووذا القوووإ  قلووويال يف -وإن هوووك إ  فوووروم واحتموووا ت  ولنووودع موووا   يشوووغل العلوووم بوووه نفسوووه 
قيقوووووو  ح. وموووووون األخوووووورى موووووون مالئكوووووو  وجوووووون وخلوووووو    يعلمووووووه إ  اّللِ حقيقوووووو  األللهي ،وحقيقوووووو  العوووووولا  

 امللت،وحقيق  اهلخرة. وحقيق  احلساب وا؟زاء ..
،الذي   فوو  التسووليمالقريه،الكفايوو ،ومن هووذا الغيووه يقوو  العلووم وق« الغيووه»لنوودع هووذا كلووه حلظوو  ففووك 

 والتبج  على ا خالص « العلم»حرج عنه إ  من يييرون املراء على 
 نضرب بعخ األمثال ..و 
 اعدة بناب الكون واللو ه :قيف  - 1

قاعوودة بنوواء الكوولن. وليسووحل هووك أصووغر وحوودة يف بنوواء هووذا العووا .  -فيمووا يقوولل العلووم احلوودية  -الووذرة 
فهوووك ميلفووو  مووون بروتووولانت )ناقووو  كهربيووو  ملجبووو ( والكووو وانت )ناقووو  كهربيووو  سوووالب ( ونيووولتروانت )ناقووو  

رابئيووو  ملجبووو  وناقووو  كهرابئيووو  سوووالب  متعووواقلتني سووواكنتني( وحوووني هطوووم الوووذرة حمايووودة مكلنووو  مووون ناقووو  كه
تتحرر الكهارب )ا لك وانت( ولكنها   تسلك يف املعمل سللكا حتميوا ملحودا. فهوك تسولك مورة كأووا 
 -أملاج ضلئي  ومورة كأووا قوذائ . و  ميكون هديود سوللكها املقبول مقودما. وإ وا هوك ختضوع لقوانلن آخور 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (ألليكسيك كاريل.« هللا نسان ذلك اجمل» - 881
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هوول قووانلن ا حتمووا ت. وكووذلك تسوولك الووذرة نفسووها،واجململع  انوودوقة موون الووذرات )يف  -احلتميوو   غووْي
 صلرة جزئيات( هذا السلل .

 ألستاذ يف الطبيعيات والرايضيات :ا - ْنليزي ا -يقلل سْي جيمك جيننر 
ريوو  احوودا:وهل الطو يقووا  نر لقود كووان العلووم القوودمي يقوورر تقريوور اللايوو ،أن الطبيعوو    تسووتطيع أن تسوولك إ »

ص لولل،وأ  منواعلو  ومع الذي رسم من قبل،لتسْي فيه من بداي  الزمن إىل وايته،ويف تسلسول مسوتمر بوني
الو  هلن هول:أن احلاللوه حوَّت من أن احلال  )ا( تتبعها احلال  )ب( أما العلم احلودية فكول موا يسوتطيع أن يق

 يفصور. نعوم إن ط هوا احلا مون احلوا ت األخورى الويت ح)ا( ُيتمل أن تتبعها )ب( أو )ج( أو )ق( أو غْيه
ج( أكثوور )احلالوو   اسووتطاعته أن يقوولل:إن حوودّو احلالوو  )ب( أكثوور احتمووا  موون حوودّو احلالوو  )ج( وإن

حلوا ت )ب( الو  مون احاحتما  من احلال  )ق( .. وهكذا. بل إن يف مقدور  أن ُيدق قرج  احتموال كول 
 ع األخرى.ا ت تتببعخ. ولكنه   يستطيع أن يتنبأ عن يقني:أي احلو)ج( و)ق( بعضها ابلنسب  إىل 

قوو  يمهمووا تكوون حق -ألنووه يتحوودّ قائمووا عمووا ُيتموول. أمووا مووا اووه أن ُيوودّ فووأمر  ملكوولل إىل األقوودار 
 «.هذ  األقدار 
 ليوهذي تنتهوك إهل هذا ال وماذا يكلن قدر اّلِل املغيه عن علم ا نسان،إن   يكن« الغيه»فماذا يكلن 

 عارب العلم ا نساين،وتق  على عتباته يف صله الكلن وذراتهف
قوووودر ل  اامووووا ويضوووورب مووووثال لووووذلك إكووووعاع ذرات الراقيلم،وهلهلووووا إىل رصوووواص وهليوووولم .. وهووووك خاضووووع

 جمهلل،وغيه مستلر،يق  قونه علم ا نسان :
موون املوولاق ذات النشوواط ولنضوورب لووذلك مووثال موواقاي يزيوود  وضوولحا:من املعوورو  أن ذرات الراقيوولم وغووْي  »

ا كووعاعك،تتفكك  جوورق موورور الووزمن عليهووا،وختل  وراءهووا ذرات موون الرصوواص واهلليوولم. وهلووذا فووإن كتلوو  
من الراقيلم ينقا حجمها ابستمرار،وُيل مكاوا رصاص وهليلم. والقانلن العام الذي يوتحكم يف معودل 

قا بوونفك الطريقوو  الوويت يوونقا ّبووا عوودق موون التنوواقا غريووه غايوو  الغرابوو . ذلووك أن كميوو  موون الراقيوولم توون
السووكان،إذا   عوود علوويهم ملاليوود،وكانحل نسووب  تعوورم كوول موونهم لللفوواة واحوودة بغووخ النظوور عوون السوون أو 
أوا تنقا كما ينقا عدق أفراق كتيب  من ا؟نود معرضوني لنوْيان ترسول علويهم اعتبانوا،ومن غوْي أن يكولن 

يك لكوث السون أيور موا يف ذرة الراقيولم اللاحودة. فإووا   اولت أحدهم مقصلقا لذاتوه. وجممول القولل إنوه لو
 .882 ألوا قد استلفحل حظها من احلياة،بل ألن املني  قد أصابتها خب  عشلاء

ولنلضوو  هووذ  احلقيقوو   ثوول موواقي فنقوولل:إذا فوورم أن  جرتنووا ألفووني موون ذرات الراقيوولم. فووإن العلووم    »
عوام. بول كول موا يسوتطيعه هول أن يوذكر فقو  ا حتموا ت الويت  يستطيع أن يقلل:كم منها يبقى حيا بعود

                                                 
هكذا يقلل الرجل ..وحنن أنخذ مون قللوه النتيجو  العلميو  الويت وصولحل إليهوا التجربو  ووصو  الظواهرة الطبيعيو .أما تعبوْي   ووا خوب   - 882

ر  بني   ف« كل أجل كتابل»ته.وأنه عشلاء فال يهمنا  فنحن نعلم أوا قد استلفحل حظها،وأن املني  أصابتها بقدر من اّلِل يعلم هل حكم
 رمحه هللا ( ) السيد ن ذرة الراقيلم وأي ككء وأي حك من األحياء.والناس هكذا ميلتلن عند استيفاء األجل املغيه عن العيل 
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،وهكذا. وأكثر األملر احتما  يف اللاقع هول أن يكولن العودق 1998أو  1999أو  2000ترج  بقاء 
،أي أن أرجوو  ا حتمووا ت هوول أن ذرة واحوودة   أكثوور موون األلفووك ذرة،هووك الوويت تتحلوول يف العووام 1999
 التا .

ر  ابقىء األموويفقوود نشووعر قوو  ختتووار تلووك الووذرة املعينوو  موون بووني هووذ  األلفووك ذرة. و ولسوونا نوودري  يوو  نري»
تقوع يف أكوود  ،أو الويت يول إىل افو ام أن هوذ  الوذرة سوتكلن هوك الويت تتعوورم لالصوطدام أكثور مون غْيهوا
ذا كلوووه غوووْي . ولكووون هووواألمكنووو  حووورارة،أو الووويت يصووواقفها غوووْي هوووذا أو ذا  مووون األسوووباب يف العوووام التوووا 

تها أيضوا أن  اسوتطاعحي ،ألنه إذا كان يف استطاع  الصدمات أو احلرارة أن تفكوك ذرة واحودة،فإن يفص
تسوخينه  رق ضوغطه أوذرة الباقي ،ويكلن يف استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراقيلم  جو 1999تفكك ال 

ت يصوويه ل أن املو ولكون كول عووا  مون علموواء الطبيعو  يقوورر أن ذلوك مسوتحيل بوول هول يعتقوود علوى األرجوو 
هووذ  هووك نظريوو  موون ذرات الراقيلم،ويضووطرها إىل أن تتفكووك. و  2000يف كوول عووام ذرة واحوودة موون كوول 

 .1903يف عام « سدي»و« رذرفلرق»اليت وضعها « التفكك التلقائك»
 منهوا و  مون  اختيوارفكي  إذن يكلن القدر الغيل إن   يكن هل هذا الذي تتشعع به الذرات علوى غوْي

 أحد.
ك القودر ا هلو يثبوحل بوه  علم منهوا و  مون أحودف  إن الرجول الوذي يقولل هوذا الكوالم،  يريود أنوعلى غْي

لووم البشووري ليهووا العإاملغيووه عوون النوواس. بوول إنووه ليحوواول جاهوودا أن يهوورب موون ضووغ  النتووائج الوويت ينتهووك 
 ذاته. ولكن حقيق  الغيه تفرم نفسها عليه فرضا على النحل الذي نرا  

،فهوووك كوووذلك تفووورم قاعنينينيدة بننينينياب الكنينينيون وحر تنينينيه علنينينيى  فسنينيني ا« الغينينينيب»حقيقنينينية و لنينينيا تفنينينيرض  - 2 
 لم البشري.ليها العإنفسها على قاعدة انبثا  احلياة وحركتها بنفك القلة يف النتائج اليت ينتهك 

 ملانيا :األستاذ  امع  فرانكفلرت  « رسل تشارلز إرنسحل»يقلل عا  األحياء والنبات 
ىل أن إلبواحثني لكوك تفسور نشوأة احليواة مون عوا  ا؟مواقات فوذهه بعوخ ا لقد وضعحل نظورايت عديودة»

لكبووْية. وقوود اوتينيوو   احليوواة قوود نشووأت موون الثوتوولجني،أو موون الفووْيوس،أو موون عمووع بعووخ ا؟زئيووات الووث
   ا؟مواقات.حيواء وعواحيل إىل بعخ الناس أن هذ  النظرايت قد سدت الفجولة الويت تفصول بوني عوا  األ

 احليو  مون غوْي ى املواقةاقع الذي ينبغك أن نسلم به هول أن مجيوع ا؟هولق الويت بوذلحل للحصولل علوولكن الل 
قوويم الوودليل طيع أن ياحلي ،قوود ابءت بفشوول وخووذ ن ذريعووني. ومووع ذلووك فووإن موون ينكوور وجوولق اّلِل   يسووت

لر يويقي إىل لهو نأف ،ميكن املباكر للعا  املتطلع على أن جمورق عموع الوذرات وا؟زئيوات عون نريو  املصواق
قبوول ريوو  يف أن يمطلوو  احل احليوواة وصوويانتها وتلجيههووا ابلصوولرة الوويت كوواهدانها يف ااووالاي احليوو . وللشووخا
 عجووازا وصووعلب إموور أكوود هووذا التفسووْي لنشووأة احلياة،فهووذا كووأنه وحوود   ولكنووه إذ يفعوول ذلك،فإ ووا يسوولم  

 برها.على العقل من ا عتقاق بلجلق اّلِل،الذي خل  األكياء وق
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إنب أعتقد أن كل خليو  مون ااوالاي احليو  قود بلغوحل مون التعقود قرجو  يصوعه علينوا فهمهوا. وأن ماليوني »
املاليووني موون ااووالاي احليوو  امللجوولقة علووى سووط  األرم تشووهد بقدرتووه كووهاقة تقوولم علووى الفكوور واملنطوو . 

 .883«أ من بلجلق اّلِل إمياان راسخا ولذلك فإنب
لكولن وحركتوه ،كنشوأة االشوهاقة هول أن سور احليواة ونشوأهتا غيوه مون غيوه اّللِ  والذي يهمنا هنا من هوذ 

ووومهُتُْم خَ موووا َأْكوووَهدْ »وأن لووويك لووودى البشووور عووون ذلوووك إ  ا حتموووا ت. وصووود  اّلِل العظووويم: اواِت ْلوووَ  السَّ
 « ...َواأْلَْرِم َو  َخْلَ  أَنْوُفِسِهمْ 

علووووى  قوووو  اللاحووودة موووون موووواء الرجوووول هتووووليإن الدف خنطنينينينيو ىلطنينينينيوة واالنينينينيكة لنصنينينينيل جد اع سنينينينيان ..و  - 3
يعلوم  ملورأة .. و ايف رحوم  حنلستني مليلان مون احليولاانت املنليو  .. كلهوا تودخل يف سوبا  لتلحو  ابلبليضو 

ة صوواحبا رجوول واملوورأ ووا فوويهم ال -أحوود موون الووذي يسووب   فهوول غيووه،أو هوول قوودر غيوول   علووم للبشوور بووه 
 معوووا خليووو  مووون بوووني سوووتني مليووولان  ويلوووتحم موووع البليضووو  ليكوووِلان يصووول السووواب  مث -الووودور يف هوووذا األمووور  

 واحدة ملقح  هك اليت ينتج منها ا؟نني.
ر وبعضوووها عضوووها موووذكوملووا كانوووحل كووول كروملسووولمات البليضوو  مينثووو ،بينما كروملسووولمات احليووولان املنوولي ب

ذي يلوووتحم ي الوووملنووول مينوووة فوووإن غلبووو  عووودق كروملسووولمات التوووذكْي أو كروملسووولمات التأنيوووة يف احليووولان ا
قووودر اّلِل الغيووول   علوووم بوووه و  وهوووذا خاضوووع ل -ى ذكووورا أو أنثووو -ابلبليضووو ،هل الوووذي يقووورر مصوووْي ا؟نوووني 

ُ يَوْعلَوُم موا َهِْموُل ُكوُل أُ »لا ا؟نني أنفسهما: ا فيهم أب -قخل للبشر  قاُق. يُخ اأْلَْرحواُم َوموا تَووزْ نْثوى َوموا تَغِواّللَّ
وووووهاَقِة اْلكَ وَُكوووووُل َكوووووْكء  ِعْنوووووَدُ   ِِ  ُمْلوووووُك  ّللَِّ ( »9 - 8.. )الرعووووود:.« ْلُمَتعوووووالِ بِوووووُْي اْقووووودار . عووووواِ ُ اْلَغْيوووووِه َوالشَّ

ُجُهْم ذُْكووراان  اُء الووذُُكلَر. أَْو يوُووَزوِِ  ِلَمووْن َيشووَويَوَهووهُ  السَّووماواِت َواأْلَْرِم َحْلُووُ  مووا َيشوواُء يَوَهووُه ِلَمووْن َيشوواُء ِإانت  
ُقُكووْم يف بُطُوولِن أُمَّهوواِتُكْم َحْلُ ( »50 - 49الشوولرى:)« ... َمووْن َيشوواُء َعِقيما ،ِإنَّووُه َعلِوويم  قَووِدير  َوِإانت  َوَاَْعووُل 

ُ َرُبُكووومْ  ّ  ذِلُكوووُم اّللَّ « ... ْصوووَرُفلَنفتُ لوووَه ِإ َّ ُهوووَل فَوووَأىنَّ إِ ْلُمْلوووُك،   لَوووُه اَخْلقوووا  ِموووْن بَوْعوووِد َخْلووو   يف لُُلموووات  يَوووال
 (.6)الزمر:

يعيشولن  ن. بينموا الوذيالبشوري ويلاجهوه يف القورن العشورين .« العلم»الذي يق  أمامه « الغيه»ا هل هذ
  ن يعويا بعقليوأع الوذي يريود وأن اجملتم«. العلمي »تنايف « الغيبي »على فتات القرون املاضي  يزعملن أن 

. عشوورين .لا. علوم القورن .اتوه علميو  ينبغوك لوه أن يوتخلا موون العقليو  الغيبيو   ذلوك بينموا العلووم البشوري ذ
ك أن هنالوك هو  اللحيودة وإن احلقيقو  املسوتيقن«  ا حتموا ت»يقلل:إن كل ما يصل إليه من النتائج هل 

مو  ك أن نقولل كللغيوه،ينبغ  كك فيه  على أننا قبل أن نغواقر هوذ  اللقفو  اجململو  أموام حقيقو  ا« غيبا»
  سالمي . التصلر ا سالمك،ويف العقلي  ايف العقيدة ا سالمي ،ويف« الغيه»عن نبيع  

                                                 
نقتطوو  إ ووا ..وحنووه أن ننبووه أننووا إذ نقتطوو  مووا « اّلِل يتجلووى يف عصوور العلووم»يف كتوواب:« ااووالاي احليوو  توويقي رسووالتها»موون مقووال: - 883

لوويت بوْيي يف القضوي  اتفكووْيي والتعبلغووتهم ..ولويك هوذا إقوورارا منوا بصوح  كوول موا نستشوهد بووه وسوالم  منهجوه ال« العلميوني»بانوه املواقيني 
 ) السيد رمحه هللا (نعرضها ..
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ك والعقليووو  ألساسوووك للعقيووودة ا سوووالمي  الووويت تنشوووئ التصووولر ا سوووالماوهووول املصووودر  -إن القووورآن الكووورمي 
ا يبوا،وليك كول مو  عاملا للغيه وعاملا للشهاقة. فلويك كول موا ُيوي  اب نسوان غيقرر أن هنا -ا سالمي  

 .. يتعامل معه من قلى الكلن جمهل 
قتوه وحسوه له،حسوه نا أن يعر  منهوا القودر الوالزم« ا نسان»إن هنالك سننا تبت  هلذا الكلن ميلك 

نيوو  ن السوونن الكل مووا القوودر حاجتووه،للقيام اباالفوو  يف هووذ  األرم. وقوود أوقعووه اّلِل القوودرة علووى معرفوو  هووذ
ا نتفوووواع حلياة،و رقيوووو  اوعلوووى تسووووخْي قوووولى الكووولن وفوووو  هووووذ  السوووونن للنهووولم اباالفوووو ،وتعمْي األرم،وت

  قلاهتا وأرزاقها وناقاهتا ..
 ن وإن كانوحل مونالطليقو    تقيودها هوذ  السون مشوي   اّللِ  -يف عملمهوا  -وإىل جانه هذ  السنن الثابتو  

 عملها.
ر در هول املسويطت ،فالقو وهنا  قودر اّلِل الوذي ينفوذ هوذ  السونن يف كول مورة تنفوذ فيهوا. فهوك ليسوحل آليو  

  هوذ  السونن يف لوذي ينفوذاك  فيهوا وإن جورت وفو  السون  الويت أوقعهوا اّلِل إايهوا. وهوذا القودر على كل حر 
الظنووووولن    يعلموووووه أحووووود علوووووم يقوووووني وأقصوووووى موووووا يصووووول إليوووووه النووووواس هووووول« غيوووووه»كووووول مووووورة تنفوووووذ فيهوووووا 

 وهذا ما يع   به العلم البشري أيضا ..« .. ا حتما ت»و
ابلقيووواس « غيوووه»كلهوووا و يف كيوووان ا نسوووان يف اللحظووو  اللاحووودة وإن ماليوووني املاليوووني مووون العمليوووات لتوووتم 

هووا  وهوول   يعلم موون حللووه إليووه،وهك عووري يف كيانووه  ومثلهووا ماليووني ماليووني العمليووات الوويت تووتم يف الكوولن
. وذلوك .ل الكولن وإن الغيه ليحي   اضيه وماضك الكلن. وحاضر  وحاضر الكلن. ومستقبله ومستقب

 عهء ااالف .بالنهلم   ،اليت يعر  بعضها،وينتفع ّبا انتفاعا علميا منظما يفمع وجلق السنن الثابت
هه عوون هووذا   وإنووه ليووذليجووكء إىل هووذا العووا  علووى غووْي رغبوو  منووه و  علووم  لعوود قدومووه« ا نسووان»وإن 

مهمووووا ا تعلووووم و العووووا  علووووى غووووْي رغبوووو  منووووه و  علووووم  لعوووود رحيلووووه  .. وكووووذلك كوووول كووووكء حووووك .. ومهموووو
 «الغيبيوو »ن أل« يوو  علميو غيب»هووذا لون يغووْي مون هووذا اللاقوع كووي ا  إن العقليو  ا سووالمي  عقليو  عر ،فوإن 

حاّبا وهووم لوويت يتعووا  أصووا« ا؟هليوو »واللاقووع .. أمووا التنكوور للغيووه فهوول « العلووم»بشووهاقة « العلميوو »هووك 
 اّلِل علووم مفاهووه إ   يلووذي ّبووذ  ا؟هالوو   وإن العقليوو  ا سووالمي  لتجمووع بووني ا عتقوواق ابلغيووه املكنوولن ا

 نسووووووان يف اا حليوووووواة وبووووووني ا عتقوووووواق ابلسوووووونن الوووووويت   تتبوووووودل،واليت اكوووووون معرفوووووو  ا؟لانووووووه الالزموووووو  منهوووووو
  يفلتووه كووذلك جمالووه،و البشووري يف« العلوم»األرم،والتعامول معهووا علووى قلاعوود تبتو  .. فووال يفوولت املسوولم 

 ..ر الذي يشاء اء،ابلقدكاّلِل عليه أحدا،إ  من  إقرا  احلقيق  اللاقع  وهك أن هنالك غيبا   يطلع
الووذي   يووودر  إ  مووا تدركوووه « احليووولان»فيتجوواوز مرتبوو  « الفووورق»وا ميووان ابلغيووه هووول العتبوو  الووويت اتازهووا 

الووذي يوودر  أن اللجوولق أكووث وأمشوول موون ذلووك احليووز الصووغْي انوودوق الووذي « ا نسووان»حلاسووه،إىل مرتبوو  
وهوك نقلو  بعيودة األيور يف تصولر ا نسوان حلقيقو   -جهزة الويت هوك امتوداق للحولاس أو األ -تدركه احللاس 

اللجلق كله،وحلقيق  وجلق  الذايت،وحلقيق  القلى املنطلقو  يف كيوان هوذا اللجولق ويف إحساسوه ابلكلن،وموا 
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يوووز وراء الكووولن مووون قووودرة وتووودبْي. كموووا أووووا بعيووودة األيووور يف حياتوووه علوووى األرم. فلووويك مووون يعووويا يف احل
الصووغْي الووذي تدركووه حلاسووه كموون يعوويا يف الكوولن الكبووْي الووذي تدركووه بديهتووه وبصووْيته ويتلقووى أصووداء  
وإُياءاتووه يف أنلائوووه وأعماقوووه ويشوووعر أن مووودا  أوسوووع يف الزموووان واملكوووان مووون كووول موووا يدركوووه وعيوووه يف عمووور  

الويت صودر عنها،واسوتمد  القصْي اندوق وأن وراء الكلن .. لاهر  وخافيه .. حقيق  أكوث مون الكولن،هك
 من وجلقها وجلق  .. حقيق  الذات ا هلي  اليت   تدركها األبصار،و  هي  ّبا العقلل.

لقد كان ا ميان ابلغيه هل مفر  الطري  يف ارتقاء ا نسان عن عا  البهيمو . ولكون مجاعو  املواقيني ... »
ن يعوووولقوا اب نسووووان القهقوووورى .. إىل عووووا  يريوووودون أ -كجماعوووو  املوووواقيني يف كوووول زمووووان   -يف هووووذا الزمووووان 

وهوول النكسوو  الوويت وقووى اّلِل املوويمنني «  تقدميوو »البهيم ،الووذي   وجوولق فيووه لغووْي انسوولس  ويسووملن هووذا 
واحلموود ّلِل علووى نعمائووه والنكسوو  « ... الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن اِبْلَغْيووهِ »إايهووا. فجعوول صووفتهم املميووزة هووك صووف :

 .884«للمنتكسني واملرتكسني
ملسووتقبل كوأن كول ا« يو احلتميو  التارح»يتحوديلن كوذلك عون « العلميو »و« الغيبيو »والوذين يتحوديلن عون 

ان ولقود كو«  يواتحتم»وليسوحل هنالوك « احتما ت»يف هذا الزمان يقلل:إن هنا  « العلم»مستيقن  و
 ولكن أين نبلءات ماركك اليلمف«  ابحلتميات»ماركك من املتنب ني 

  يف جانوه م  الرأ اليوقومن مث  ي  قيام الشيلعي  يف اْنل ا،نتيج  بللغها قم  الرقك الصناعكلقد تنبأ  تم
يف روسوووويا  ناعيا ..والفقوووور العمووووا  يف جانووووه آخوووور .. فووووإذا الشوووويلعي  تقوووولم يف أكثوووور الشووووعلب ختلفووووا صوووو

تميو  احلورب د  سوتالني  عوينوني وبوالصني وما إليها .. و  تقلم ق  يف البالق الصناعي  الراقيو   ولقود تنبوأ ل
«  يا السولمكالتعوا»ايو  ر ُيمول « خروكول »بني العا  الرأ ا  والعوا  الشويلعك. وهوا هول ذا خليفتهموا 

يقو  واحودة ن هنالك حقإالتنبيي   فهك   تستح  جدي  املناقش   « احلتميات»و   ضك نليال مع هذ  
ضوك بوه قولع موا يقو وإن هنالك حتميو  واحودة هوك مستيقن  هك حقيق  الغيه،وكل ما عداها احتما ت. 

سوووننا للكووولن  - موووع هوووذا وذلوووك -اّلِل واوووري بوووه قووودر . وقووودر اّلِل غيوووه   يعلموووه إ  هووول. وإن هنالوووك 
النافوذ  ا لقودر اّللِ اب مفتلحتبت ،ميلك ا نسان أن يتعر  إليها،ويستعني ّبا يف خالف  األرم،مع تر  الب

 «.قْوَلمُ يِت ِهَك أَ ِدي لِلَّ ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَوهْ »قلام األمر كله ..  وغيه اّلِل اجملهلل .. وهذا
 خضوع ا نسان لقدر هللا في دنياه وآخرأه 60الدرس الثالث:

ذا هول مون جموا ت إىل جموا ومن علم اّلِل الشامل  فات  الغيه،و ا اري يف جنبوات الكلن،ينتقول السويا 
ِذي َوُهوووَل الَّووو» :لوووم انووويل كوووذلك مووون جموووا ت اهليمنووو  ا هلي ،بعووود العالعلوووم الشوووامل،يف ذوات البشووور،وجما

َعووُثكُ يَوتَوَلفَّواُكْم اِبللَّْيووِل،َويَوْعَلُم موا َجووَرْحُتْم اِبلنَّهواِر،مُثَّ يوَ   إِلَْيوِه َمووْرِجُعُكْم،مُثَّ يُونَوبِِووُ ُكْم يُوْقضووى َأَجول  ُمَسووم ى،مُثَّ ْم ِفيوِه لِ بوْ
ُتْم تَوْعَمُللنَ   .« .ِ ا ُكنوْ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (.40 - 39عن ا؟زء األول من لالل القرآن من  - 884
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بضووع كلمووات أخرى،كوواليت ر ووحل آفووا  الغيووه وآموواق  وأغلار ،وأكووارت إىل موودى العلووم ا هلووك ومشللووه يف 
ويف علموه وقودر   -سوبحانه  -اهلي  السابق  .. بضع كلمات أخرى تضم حياة البشري  كلها يف قبضو  اّلِل 

 885« ريقوو  القوورآنن»وتوودبْي  .. صووحلهم ومنووامهم .. موولهتم وبعووثهم. حشوورهم وحسوواّبم .. ولكوون علووى 
املعجوووزة يف ا حيووواء والتشوووخيا،ويف ملوووك املشووواعر واستجاكوووتها،مع كووول صووولرة وكووول مشوووهد وكووول حركووو  

 ير ها تعبْي  العجيه.
لرة مون صولرها  وا صوك اللفواة يف النعواس هو ..فهك اللفاة إذن حني ذخوذهم« َوُهَل الَِّذي يَوتَوَلفَّاُكْم اِبللَّْيلِ »

لعك موون يعوو ي الوو يعوو ي احلووك موون سووهلة،وما يعوو ي العقوول موون سووكلن،ومايعو ي احلوولاس موون غفلوو ،وما 
هوووول و ذي   يعلووووم البشوووور كيوووو  ُيوووودّ وإن عرفوووولا لوووولاهر  وآتر  وهوووول السوووور الوووو -أي انقطوووواع  -سووووبات 

حولل ونولل  قين مون كوليف صلرة مون صولر  الكثوْية انيطو  اب نسوان .. وهوي ء هوم البشور جمور « الغيه»
كمووا هووم   - م أو ء يف سووبات وانقطوواع عوون احليوواة. هووا هووم أو ء يف قبضوو  اّللِ هووهووا  -حووَّت موون الوولعك  -

بضو  اّلِل  ع  البشور يف ق الصحل واحلياة الكامل  إ  إراقة اّلِل .. فما أضو  يرقهم إىل -قائما يف احلقيق  
 « ..َويَوْعَلُم ما َجَرْحُتْم اِبلنَّهارِ »

بشوور لا. وهووي ء هووم .ّلِل علووم  ووا كسووبحل موون خووْي أو كوور فمووا تتحوور  جوولارحهم ألخووذ أو توور ،إ  وعنوود ا
  لصوحل ابلنهواراحهم بعود  ا تكسبه جولار ،مراقبني يف احلركات والسكنات   يند عن علم اّلِل منهم ككء

َعُثُكْم ِفيِه لِيُوْقضى َأَجل  ُمَسم ى»  « ..مُثَّ يَوبوْ
بشور قاخوول لوهوي ء هوم ا قضوواها اّلِل ..أي يولقظكم يف النهوار مون سوباتكم وانقطوواعكم لتوتم آجوالكم الويت 

 « ..ِجُعُكمْ ْيِه َمرْ مُثَّ إِلَ »اجملال الذي قدر  اّلِل.   مهرب هلم منه،و  منتهى هلم سلا   
 « ..َمُللنَ ُتْم تَوعْ مُثَّ يُونَوبُِِ ُكْم ِ ا ُكنوْ »فهك األوب  إىل الراعك بعد انقضاء املرا   

 لعدل الدقي  الذي   يظلم يف ا؟زاء.فهل عرم السجل الذي وعى ما كان،وهل ا
واملقررات املشوواهد،و وهكووذا تشوومل اهليوو  اللاحوودة،ذات الكلمووات املعوودوقة،ذلك الشووري  احلافوول ابلصوولر 
لار ،إن   هلايت ااواواحلقائ ،وا ُياءات والظالل .. فمن ذا الذي ميلك أن يصونع ذلوكف وكيو  تكولن 

 األليم   ن العذابمطلبلن االار  املاقي  وما يتبعها تكن هك هذ ف اليت يغفل عنها املكذبلن،وي
 قهر هللا لمباده ورقاباه عليهم وحسابهم يوا البمث 62 - 61الدرس الرابع:

ل. والقودر الويت   تغفو الدائمو  وملس  أخرى من حقيق  األللهي  .. ملسو  القولة القواهرة فول  العبواق. والرقابو 
ي   ب األخوْي الوذ. واحلسواصوْي انتولم الوذي   مفور منوه و  مهوربا؟اري الذي   يتقدم و  يتأخر،وامل

،َويُوْرِسوُل َعلَوْيُكْم َ  ِعباِق ِ ِهُر فَوولْ َوُهَل اْلقا»يب و  ميهل .. وكله من الغيه الذي يل  البشر وُيي  ابلناس:
،َأ  لَوووُه  ُرُقوا ِإىَل اّللَِّ مُثَّ َفِرِنُووولَن. ْم   يوُ َحَفظَووو  ،َحَّتَّ ِإذا جووواَء َأَحووودَُكُم اْلَموووْلُت تَوَلفوَّْتوووُه ُرُسوووُلنا َوُهووو  َموووْل ُهُم احْلَووو ِِ

 « ..احْلُْكُم َوُهَل َأْسرَُع احْلاِسِبنيَ 
                                                 

 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب: «نريق  القرآن»يراجع فصل: - 885
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  . هووم ضووعا  يفطرته وقهوور ..فهوول صوواحه السوولطان القوواهر وهووم هووحل سووي« َوُهووَل اْلقوواِهُر فَوووْلَ  ِعبوواِق ِ »
 رون ..له مقهل  لقهر فلقهم. وهم خاضعلنقبض  هذا السلطان   قلة هلم و  انصر. هم عباق. وا

مهموا تور   -لنواس اا واقوع ّبووهذ  هك العبلقيو  املطلقو  لاللهيو  القواهرة .. وهوذ  هوك احلقيقو  الويت ينطو  
قودر أنفاسوهم ب نإن كول نفوك مو -هلم من احلري  ليتصرفلا،ومن العلوم ليعرفولا،ومن القودرة ليقلمولا اباالفو  

ان كوالفل . وإن  حولكولن أن لسلطان اّلِل  ا أوقعه يف كياوم من انمولس   ميوكل حرك  يف كياوم خاضع  
 .« .َحَفظَ    َلْيُكمْ َويُوْرِسُل عَ »هذا الناملس اري يف كل مرة بقدر خاص حَّت يف النفك واحلرك   

ا يصوودر سووان كوول موو  يووذكر الوونا هنووا مووا نوولعهم .. ويف ملاضووع أخوورى أوووم مالئكوو  ُيصوولن علووى كوول إن
 ..عنه 

رقة لونفك غوْي منفواعلر  ن أما هنا فاملقصلق الظاهر هل إلقاء لل الرقاب  املباكرة على كل نفك. لل الشو
ل أنموو  حركوو  وكوو حلظوو  واحوودة،وغْي م وكوو  لووذاهتا حلظوو  واحوودة. فهنووا  حفوويج عليهووا رقيووه ُيصووك كوول

ي وتسوتيقج ان البشور وُيفج ما يصودر عنهوا   ينود عنوه كوكء .. وهوذا التصولر كفيول  ن ينوتفخ لوه الكيو
 فيه كل خا؟  وكل جارح  ..

فسوووه،يف صووولرة أخووورى .. فكووول ن..الظووول « لنَ َفِرِنُوووَحوووَّتَّ ِإذا جووواَء َأَحووودَُكُم اْلَموووْلُت تَوَلفوَّْتوووُه ُرُسوووُلنا َوُهوووْم   يوُ »
بينمووا هوول  -هلووا غيووه   سووبيل إىل كشووفه  فهوول ابلنسووب  -نفووك معوودوقة األنفاس،م وكوو  ألجوول   تعلمووه 

يوووه مباكووور ا حفووويج قر حمووودق يف علوووم اّلِل،  يتقووودم و  يتوووأخر. وكووول نفوووك ملكووول  نفاسوووها وأجلهووومرسووولم 
فوإذا جواءت  -املالئكو   وهل رسلل من -احلفظ   فهل حفيج من -حاضر،و  يغفل و  يغفل و  يهمل 

.. وهوذا  همتوه،وقام الرسولل برسوالتهمأقى احلفويج  -  مشوغلل  والونفك غافلو -اللحظ  املرسولم  امللعولقة 
نوه يف كوول أه ويعور  بوالتصولر كفيول كوذلك  ن يورتعا لوه الكيوان البشوري وهول ُيوك ابلقودر الغيول ُيوي  

 حلظ  قد يقبخ،ويف كل نفك قد ُيني األجل انتلم.
لذي هم الووذي أنشووأهم،وادعاة .. موول هلهلوو  املووا..موول هم احلوو  موون قون « مُثَّ ُرُقوا ِإىَل اّللَِّ َمووْل ُهُم احْلَوو ِِ »

م اء ليقضووك فوويهكووعنوود مووا  أنلقهووم للحيوواة مووا كوواء .. يف رقابتووه الوويت   تغفوول و  تفوورط .. مث رقهووم إليووه
 « ..َأ  َلُه احْلُْكُم،َوُهَل َأْسرَُع احْلاِسِبنيَ » كمه بال معقه:

ا   هنوع. ولوذكر السور .فهل وحد  ُيكم،وهل وحد  ُياسه. وهول   يبطوىء يف احلكوم،و  ميهول يف ا؟وزاء 
علوووى هوووذا  لم لاموووروقعوووه يف القلوووه البشوووري. فهووول لووويك م وكوووا ولووول إىل مهلووو  يف احلسووواب  وتصووولر املسووو

اق تورقق يف إفور  ينزع كول النحل الذي تلحك به أصلل عقيدته يف احلياة وامللت والبعة واحلساب،كفيل  ن
  أمر العباق ..يف - هذ  األرم يف -اّلِل سبحانه ابحلكم 
واحلكووم يف اهلخرة،إ ووا يقوولم علووى عموول النوواس يف الوودنيا و  ُياسووه النوواس علووى مووا إن احلسوواب وا؟ووزاء 

اج حوولا يف الوودنيا إ  أن تكوولن هنووا  كووريع  موون اّلِل تعووني هلووم مووا ُيوول ومووا ُيرم، ووا ُياسووبلن يوولم القياموو  
 على أساسه وتلحد احلاكمي  يف الدنيا واهلخرة على هذا األساس ..
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األرم بشريع  غْي كريع  اّلِل فعوالم ُياسوبلن يف اهلخورةف أُياسوبلن وفو  كوريع   فأما حني ُيكم الناس يف
األرم البشووري  الووويت كووانلا ُيكمووولن ّبووا ويتحووواكملن إليهووواف أم ُياسووبلن وفووو  كووريع  اّلِل السوووماوي  الووويت   

 يكلنلا ُيكملن ّبا و  يتحاكملن إليهاف
ظموولا ووم إن   ينلعبوواق. وأاأسوواس كوريعته هوول   كوريع  إنوه   بود أن يسووتيقن النواس أن اّلِل حماسووبهم علوى 

ّلِل يف الووووودنيا،فإن هوووووذا وفووووو  كوووووريع  ا -عائرهم وعبوووواقاهتم كوووووكموووووا يقيمووووولن   -حيوووواهتم،ويقيملا معوووووامالهتم 
سوبحانه  -اّلِل   يتخوذوا سيكلن أول ما ُياسبلن عليه بني يودي اّلِل. وأووم يلم وذ سيحاسوبلن علوى أووم 

أو  - فور  للهيو  اّللِ أووم حماسوبلن إذن علوى الكلكونهم اختوذوا مون قونوه أراباب متفرقو . و إهلا يف األرم و  -
ا جتمووواعك   النظووواميفالشووور  بوووه ابتبووواعهم كوووريعته يف جانوووه العبووواقات والشوووعائر،واتباعهم كوووريع  غوووْي  

ن قون ذلوك ملو موا غفور أن يشور  بوه ويغفورواّلِل   ي -والسياسك وا قتصاقي،ويف املعامالت وا رتبانوات 
 يشاء ..

 عود  ا نسان عند الشد  إل  هللا وأضرعه إليه 64 - 63الدرس الخامس:

م هوذ  شدة ويرسوم هلوساع  ال مث ُياكمهم إىل فطرهتم اليت تعر  حقيق  األللهي  وتلتجئ إىل إهلها احل  يف
،ولكنه واضو  ْي سوريعصوقالفطرة أمام اهللل والكرب وكي  حوالفلن عنهوا يف اليسور والرخواء .. يف مشوهد 

 حاسم،ومل  ميير.
 م يصاقفلنساب. فهإن اهللل والكرب الذي ترتعد له الفرائا ليك ميجال قائما إىل يلم احلشر واحل
لكونهم و   اّلِل .. إن الكورب اهللل يف للمات الث والبحر. فال يتلجهلن عند الكرب إ  ّلِل و  ينجيهم م

ويكُ »عند اليسر والرخاء:يعلقون إىل ما كانلا فيه من الشر   ُه  َواْلَبْحِر،َتْدُعلنَوُلمواِت الْوَثِِ لُ ْم ِموْن ُقْل:َمْن يُوَنجِِ
وو وويُكْم ِمْنهووا وَ . قُووِل:اّللَُّ اِكرِينَ َتَضووُرعا  َوُخْفيَوو  :لَِ ْن َأْْنوواان ِمووْن هووِذِ  لََنُكوولَننَّ ِمووَن الشَّ ،مُثَّ أَنْوووُتْم  يُوَنجِِ ِمووْن ُكوولِِ َكووْرب 

 « ..ُتْشرُِكلنَ 
ت ن الوونفك حلظووا ،ويووذكران تصوولر ااطر،وتووذكر اهللل،قوود يوورقان النفوولس ا؟احموو ،ويرققان القلوولب الغليظإ

ووو :»الضوووع  وا انبووو  كموووا يوووذكراوا رمحووو  الفووورج ونعمووو  النجووواة  لْوووَثِِ َواْلَبْحوووِر  لُُلمووواِت ايُكْم ِمووونْ قُوووْل َموووْن يُوَنجِِ
 « ..لشَّاِكرِينَ ا ِمَن ْن هِذِ  لََنُكلَننَّ َتْدُعلنَُه َتَضُرعا  َوُخْفَي  :لَِ ْن َأْْناان مِ 

 ْية.ث والبحر كثللمات الإوا عرب  يعرفها كل من وقع يف ضيق ،أو رأى املكروبني يف حلظ  الضي  .. و 
لووذي ينتظوور ا،والغيوه ولويك موون الضووروري أن يكولن الليوول لتتحقوو  الظلموات. فاملتاهوو  لالم،وااطوور لالم

هم دوا يف أنفسوبحور   اوب .. وحيثما وقع الناس يف للم  مون للموات الوث والاال  يف الث والبحر حجا
الكامنو   لاجوه احلقيقو لركام فتاإ  اّلِل يدعلنه متضرعني أو يناجلنه صامتني .. إن الفطرة تتعرى حين ذ من 

 يف أعماقها ..
در  كورة الشور ،وتفذ سوخاف  حقيق  األللهي  اللاحدة .. وتتجه إىل اّلِل احل  بال كوريك ألووا تودر  حين و

 انعدام الشريك  
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 « ..ينَ شَّاِكرِ لَِ ْن َأْْناان ِمْن هِذِ  لََنُكلَننَّ ِمَن ال»ويبذل املكروبلن اللعلق:
وويُكْم ِمْنهووا َوِمووْن ُكوولِِ َكوورْ »يووذكرهم  قيقوو  األموور:ل - - يقوولل لرسوولله -سووبحانه  -واّلِل  ُ يُوَنجِِ «. ب  قُووِل:اّللَّ

 يستجيه،ويقدر على قفع الكروب ..فليك هنالك غْي  
 « ..مُثَّ أَنْوُتْم ُتْشرُِكلنَ »مث ليذكرهم بتصرفهم املنكر العجيه:

 ن القبضوو  كموواموويفلتوولن  وهنووا يوولاجههم ببووأس اّلِل الووذي قوود ذخووذهم بعوود النجوواة  فمووا هووك موورة وتنتهووك،مث
َعوووَة َعلَوووْيُكْم َعوووذااب  »يتصووولرون: ْلِبَسوووُكْم حِل أَْرُجِلُكوووْم،أَْو يوَ َهْووو،أَْو ِموووْن ْلِقُكمْ فَووووِموووْن قُوووْل:ُهَل اْلقووواِقُر َعلوووى أَْن يَوبوْ

. اْنظُْر َكْيَ  ُنَصرُِِ  اهْل   « ..ْفَقُهلنَ َعلَُّهْم يوَ ايِت لَ ِكَيعا ،َويُِذيَ  بَوْعَضُكْم َ َْس بَوْعخ 
مشوال.  ني أوتيا عن ميوآوتصلر العذاب الغامر من فل ،أو النابع من هحل،أكد وقعا يف النفك من تصلر  

ذي يصوه عليوه لعوذاب الوافاللهم قد حيل لإلنسان أنه قد يقدر على قفع العذاب من ميني أو مشال  أموا 
عبوْي املوولحك عوه  والتمون فول ،أو ذخوذ  مون هوحل،فهل عوذاب غوامر قوواهر مزلوزل،  مقاومو  لوه و  يبوات م

 عبوواق ابلعووذابأخووذ ال  علووىيتضوومن هووذا املوويير القوولي يف حووك ا نسووان وو ووه،وهل يقوورر حقيقوو  قوودرة اّللِ 
 من حية كاء وكي  كاء.

ا نوليال لان آخور بطي وَّت كواء لوويضي  إىل أللان العذاب الداخل  يف قودرة اّلِل والويت قود ذخوذ العبواق ّبوا مو
ْلِبَسوووووُكْم يوَ أَْو »ر:  ينهوووووك أمووووورهم كلوووووه يف حلظووووو  ولكنوووووه يصووووواحبهم ويسووووواكنهم ويعايشوووووهم ابلليووووول والنهوووووا

وقلنوووووه ديوووود الوووووذي يذالطليووووول امل ..وهوووووك صوووولرة مووووون العوووووذاب املقوووويم« بَوْعَضوووووُكْم َ َْس بَوْعووووخ  ِكووووَيعا ،َويُِذيَ  
يفاصوووول  ن بعووووخ،و عووووكوووويعا وأحزااب،متداخلوووو    يتميووووز بعضووووها   يديهم،وارعلنووووه ألنفسووووهم إذ اعلهووووم

 ذا  .. ري . علىبعضها بعضا،فهك أبدا يف جدال وصراع،ويف خصلم  ونزاع،ويف بالء يصبه هذا الف
نهج اّلِل مووورفوووحل عووون ولقووود عرفوووحل البشوووري  يف فووو ات كثوووْية مووون  رحهوووا ذلوووك اللووولن مووون العوووذاب،كلما احن
ء   تلوك األهولاحلياة وفوتركحل ألهلاء البشر ونزواهتم وكهلاهتم وجهالتهم وضعفهم وقصلرهم .. تصري  ا
يواة وأوضواعا مو  للحنظوالنزوات والشهلات وا؟هال  والضع  والقصلر. وكلما ختوب  النواس وهوم يضوعلن أ
هم أن حضووع يريوود بعضوووكوورائع وقوولانني وقيمووا وموولازين موون عنوود أنفسووهم يتعبوود ّبووا النوواس بعضووهم بعضووا و 
 طشولن  ون ذىبأول وك يبألنظمته وأوضاعه وكرائعه وقلانينه الوبعخ اهلخور،والبعخ اهلخور ذىب ويعارم،و 

عضووهم بخ،وُيقوود ذو  بعضووهم  س بعويعووارم. وتتصووارع رغبوواهتم وكووهلاهتم وأنموواعهم وتصوولراهتم. فيوو
لووذي يعنوول لووه  ملعبوولق ااعلووى بعخ،وينكوور بعضووهم بعضووا،ألوم   يفي وولن مجيعووا إىل ميووزان واحوود يضووعه هلووم 
ني حضوع حوه صوغارا كل العبيد،حية   اد أحدهم يف نفسه استكبارا عن ااضلع له،و  ُيك يف نفس

 له.
 العباق من يدعك ح  األللهي  علويهم،مث يوزاول هوذا احلو  إن الفتن  الكثى يف األرم هك أن يقلم من بني

فعوووال  إووووا الفتنووو  الووويت ععووول النووواس كووويعا ملتبسووو  ألووووم مووون انحيووو  املظهووور يبووودون أمووو  واحووودة أو جمتمعوووا 
واحدا،ولكن من انحي  احلقيق  يكلن بعضهم عبيدا لبعخ ويكلن بعضهم يف يد  السلط  اليت يبطا ّبوا 
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ويكولن بعضوهم يف نفسوه احلقود والو با .. ويوذو  الوذين ي بصولن  -شريع  مون اّلِل ألوا غْي مقيدة ب -
والوذين يبطشولن بعضووهم  س بعوخ  وهووم كويع ولكنهووا ليسوحل متميووزة و  منفصول  و  مفاصوول   واألرم  
كلهووا تعوويا اليوولم يف هووذا العووذاب البطوووكء املديوود  وهووذا يقوولقان إىل ملقوو  العصووب  املسووولم  يف األرم. 

وا؟اهلي  كل وضع وكول حكوم وكول جمتموع   هكموه  -ة مسارعتها ابلتميز من ا؟اهلي  انيط  ّبا وضرور 
وضووورورة مفاصووولتها للجاهليووو  مووون حلهلوووا  -كوووريع  اّلِل وحووودها،و  يفووورق اّلِل سوووبحانه ابألللهيووو  واحلاكميووو  

قيوووود  وضوووواعها وكوووورائعها ابعتبووووار  نفسووووها أموووو  متميووووزة موووون قلمهووووا الووووذين يووووييرون البقوووواء يف ا؟اهلي ،والت
 وأحكامها وملازينها وقيمها.

يُووووِذيَ  وَ ْم ِكوووَيعا  ْلِبَسووووكُ أَْو يوَ »إنوووه   ْنووواة للعصووووب  املسووولم  يف كووول أرم موووون أن يقوووع عليهووووا هوووذا العوووذاب:
يو  مون ن أهول ا؟اهلعونهج حيواة إ   ن تنفصل هذ  العصب  عقيداي وكعلراي ومو« .. بَوْعَضُكْم َ َْس بَوْعخ  

  األمو»ووا هوك  ر كوعلرا كوامال وإ  أن تشوع -تعتصم ّبا « قار إسالم»حَّت ذذن اّلِل هلا بقيام  -قلمها 
أن تفاصوول و جاهليوو .  وأن مووا حلهلووا وموون حلهلووا، ن   يوودخللا فيمووا قخلووحل فيه،جاهليوو  وأهوول« املسوولم 

  وهووول خوووْي ا ابحلووولمهوووققلمهوووا علوووى العقيووودة واملووونهج وأن تطلوووه بعووود ذلوووك مووون اّلِل أن يفوووت  بينهوووا وبوووني 
 الفاهني.

 تظووول كووويع  مووون . وهووول أنفوووإذا   تفاصووول هوووذ  املفاصووول ،و  تتميوووز هوووذا التميز،حووو  عليهوووا وعيووود اّلِل هوووذا
ندئووذ ا حلهلووا. وعالنوواس  وو الشوويع يف اجملتمع،كوويع  تتلووبك بغْيهووا موون الشوويع،و  تتبووني نفسووها،و  يتبينهووا

د يكلو  واملفاصول  قو   التميزكها فت  اّلِل امللعلق  إن ملقيصيبها ذلك العذاب املقيم املديد قون أن يدر 
ث موون د و  أكوالعصوب  املسولم  تضووحيات ومشوقات .. غوْي أن هووذ  التضوحيات واملشووقات لون تكولن أكوو

اجملتموع و هوا يف قلمهوا ها وايعاهل م والعذاب الذي يصيبها نتيج  التباس ملقفها وعدم ايز ،ونتيج  اندغام
 ا ..ا؟اهلك من حلهل

نصور ،وهقي  فوت  اّلِل و  ازم  نومراجع   ري  الدعلة إىل اّلِل على أيودي مجيوع رسول اّلِل،يعطينوا اليقوني ا؟و
قلمهوا ل   ومفاصولتها  املسولموعد  بغلب  رسله والذين آمنلا معهم ..   يقوع يف مورة واحودة،قبل ايوز العصوب

 -بعقيودهتا وقينهوا عون عقيودة ا؟اهليو  وقينهوا  اوانفصواهل -ي الودين أ -على العقيدة وعلى مونهج احليواة 
 حل هك نقط  الفصل ومفر  الطري  يف الدعلات مجيعا.وأن هذ  كان -أي نظام حياهتا 

هم ات اّلِل علوييعا،صولل مجونري  هذ  الدعلة واحد. ولن يكلن يف كأوا إ  ما كوان علوى عهولق رسول اّلِل 
 « ..َلَعلَُّهْم يَوْفَقُهلنَ  اْنظُْر َكْيَ  ُنَصرُِِ  اهْلايتِ »وسالمه:

 واّلِل نسأل أن اعلنا  ن يصر  اّلِل هلم اهلايت فيفقهلن ..
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 [70إل   66(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الااسمة

 م اصلة الك ار وم ارقاهم 

 
( 67ُكوولِِ نَوبَووإ  ُمْسووتَوَقر  َوَسووْلَ  تَوْعَلُموولَن )لِ ( 66) يوول  وََكووذََّب بِووِه قَوْلُمووَك َوُهووَل احْلَووُ  قُووْل َلْسووحُل َعلَووْيُكْم ِبلَكِ } 

ُهْم َحوو ْنِسوويَونََّك الشَّووْيطاُن ِدية  َغووْْيِِ  َوِإمَّووا يوُ لُضوولا يف َحووَّتَّ حَُ َوِإذا رَأَيْووحَل الَّووِذيَن َحُلُضوولَن يف آايتِنووا فَووَأْعِرْم َعوونوْ
ْن َكووْكء  َولِكوو لَووى الَّووِذيَن يَوتوَُّقوولَن ِمووْن ِحسوواِّبِْم ِموونْ ( َومووا عَ 68نَي )فَووال تَوْقعُووْد بَوْعووَد الووذِِْكرى َمووَع اْلَقووْلِم الظَّوواِلمِ 

َووُذوا ِقيوونَوُهمْ 69ذِْكوورى َلَعلَُّهووْم يَوتوَُّقوولَن )  أَْن تُوْبَسوووَل اُة الوووُدنْيا َوذَِكِووْر بِووهِ هْتُُم احْلَيوو َلِعبوووا  َوهَلْوولا  َوَغوورَّ ( َوَذِر الَّوووِذيَن اختَّ
هووا أُول ِووَك الَّووِذيَن لَّ َعووْدل    يُوْيَخووْذ ِمنْ تَوْعووِدْل ُكوو  َوِإنْ َك هَلووا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َوِ   َو  َكووِفيع  نَوْفووك  ِ ووا َكَسووَبحْل لَوويْ 

يم  َوَعذاب  أَلِيم   ِ   { (70 )ا َيْكُفُرونَ ا كانُل أُْبِسُللا ِ ا َكَسُبلا هَلُْم َكراب  ِمْن محَِ
 مقدمة الوحد  وجوا وم اصلة الك ار

م الوذين كوذبلا  وا جواءهم بوه هو - -ل  لتقرير املفاصل  اليت انتهحل ّبا امللجو  السوابق  فقولم النول إوا جل 
 ل مووا بينوه وبووني قلموه وانبوحلَّ وأموور أن يفاصولهم فوويعلن إلويهم أنووه لويك علوويهموموون مث انفصو -هول احلو  و  -

لضوولن يف ح رآهووم مووَّت بلكيل،وأنووه يوو كهم ملصووْيهم الووذي   بوود آت،وأموور أن يعوورم عوونهم فووال االسووهم
ذرهم ُيوووأن يوووذكرهم و  -موووع ذلوووك  -الدين،ويتخذونووه لعبوووا وهلووولا،و  يلقرونوووه التووولقْي اللاجووه للووودين،وأمر 

 . فووال قوولم و .فان،وأمتووان متميووز ن فريقووان رتل -وهووم قلمووه  -ويووبلغهم وينووذرهم،ولكن علووى أنووه وإايهووم 
ك م .. وإ ووا هووس أو يفصون الووذي يورب  مووا بوني النوواجونك و  عشووْية و  أهول يف ا سووالم .. إ وا هوول الودي

رى. وحووني اب  األخووالعقيوودة الوويت عمووع بووني النوواس أو تفوور . وحووني يلجوود أسوواس الوودين تلجوود تلووك الوورو 
 تنفصم هذ  العروة تفصم الرواب  والصالت.

 وهذ  هك ااالص  اجململ  هلذ  امللج  من السيا .
 ديدهم بالمساقبلم اصلة الك ار وأه 67 - 66الدرس ا ول:

. ِلُكلِِ نَوَبإ   ُقْل:َلْسحلُ  -ُ  َوُهَل احلَْ  -وََكذََّب بِِه قَوْلُمَك »  « ..َلُملنَ ُمْستَوَقر  َوَسْلَ  تَوعْ  َعَلْيُكْم ِبلَِكيل 
لثق  ابحلو  اعطيه،ويعطك امليمنني من ورائه،الثق  اليت اا القله ابلطمأنين . ي - -وااطاب لرسلل اّلِل 

صوول فيووه ّلِل كووم يف هووذا األمر،إ ووا كلموو  الففمووا هووم ابحل -ب بووه قلمووه وأصووروا علووى التكووذيه ولوول كووذ -
ن يوثأ أ - - نبيوه  تعواىلسبحانه. وهول يقورر أنوه احلو . وأن   قيمو  و  وزن لتكوذيه القولم  مث ذمور اّللِ 

 نووه لوويك حارسووا ا وأكووي موون قلمووه،وينفخ موونهم يوود ،وأن يعلوونهم ّبووذ  املفاصوول ،ويعلمهم أنووه   ميلووك هلووم
وموووَّت  - كووأن الرسوولل فلوويك هووذا مووون -علوويهم و  موولكال ّبووم بعووود الووبالغ،و  مكلفووا أن يهووودي قلوولّبم 

نتهوك يذي   بود أن ملصوْي الواأبلغهم ما معه من احل ،فقود انتهوى بينوه وبيونهم األمور وأنوه حلوك بيونهم وبوني 
إ  ُمْسوتَوَقر  ِلُكلِِ نَوبَو»سيكلن    . وعندئذ يعلملن ماإليه أمرهم. فإن لكل نبأ مستقرا ينتهك إليه ويستقر عند

 « ..َوَسْلَ  تَوْعَلُملنَ 
 ويف هذا ا مجال من التهديد ما يزلزل القللب ..
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األجووول  للمكوووذبني يف خوووذ اّللِ إووووا الطمأنينووو  اللايقووو  ابحلووو  اللايقووو  بنهايووو  البانووول مهموووا تبج ،اللايقووو   
 مستقر وكل حاضر إىل مصْي. املرسلم،اللايق  من أن كل نبأ إىل

،والغرب  يف لتكووذيه موون قلمهم،وا؟فوولة موون عشووْيهتميف ملاجهوو  ا -ومووا أحوولج أصووحاب الوودعلة إىل اّلِل 
آن يسوووكبها القووور  يقووو  الووويتأهلهوووم،واألذى والشووودة والتعوووه والووواواء .. موووا أحووولجهم إىل هوووذ  الطمأنينووو  اللا

 الكرمي يف القللب  
 بمقاطمة الخائضين في آيات هللا ا مر 70 - 68الدرس الثاني:

أملر بعوووود ذلووووك أ  موووو - -فوووإذا أوووووى إلوووويهم هوووذا الووووبالغ،وإذا واجووووه تكوووذيبهم ّبووووذ  املفاصوووول  .. فإنوووه 
 لضولن يف آايت اّلِل بغوْي تولقْي ويتحوديلن عون الودين بغوْيإذا رآهوم ح -التذكْي و حَّت للبالغ  -االسهم 

 حووَّت   تكوولن و ابلفعوولأالوودين ملضووعا للعووه واللهوول ابلقوولل  مووا ينبغووك للوودين موون ا؟وود واملهابوو  واعلوولن
  علوى موا هوم فيوه أو قلو  غوْية علوى الودين الوذي ملافقو  ضومني -هذ  احلوال  وهم على مثل -جمالسته هلم 

 ن فولر  وفوار موذكر،قام تو  يغار املسلم على حرم  كما يغار عليه. فإذا أنسا  الشويطان فجلوك معهوم،مث 
ِإمَّوا يُوْنِسويَونََّك لا يف َحوِدية  َغوْْيِِ . وَ َّتَّ َحُلُضوُهْم َحوأَْيحَل الَِّذيَن َحُلُضلَن يف آايتِنا فََأْعِرْم َعنوْ َوِإذا رَ »جملسهم:

 « ..الشَّْيطاُن َفال تَوْقُعْد بَوْعَد الذِِْكرى َمَع اْلَقْلِم الظَّاِلِمنيَ 
راء  مون املسولمني .. كوان و أمرا ملن  وميكن يف حدوق النا أن يكلن - -ولقد كان هذا األمر للرسلل 

 يق  عند حدوق الدعلة. - -هذا األمر يف مك . حية كان عمل الرسلل 
م ا  واضووحا لعوودان ا عوووحيووة كووان غووْي مووأملر بقتووال للحكموو  الوويت أراقهووا اّلِل يف هووذ  الفوو ة. وحيووة كوو

يف جموالك املشوركني موَّت رآهوم  - -ا صطدام ابملشركني ما أمكون .. فكوان هوذا األمور    الوك النول 
 - شوويطانلوول أنسووا  ال -الك حلضوولن يف آايت اّلِل ويووذكرون قينووه بغووْي تلقْي،واملسووارع  إىل توور  هووذ  اجملوو

. .عووخ الوورواايت بمووا تقوولل  جوورق أن يتووذكر أموور اّلِل وويووه. وكووان املسوولملن كووذلك مووأملرين ّبووذا األموور ك
 الكرمي ..  القرآناملشركلن. كما هل التعبْي الغاله يف والقلم الظامللن،املقصلق ّبم هنا القلم

أن آخووور موووع املشوووركني.وكان ا؟هووواق كووو - -فأموووا بعووود أن قاموووحل لإلسوووالم قولووو  يف املدينووو ،فكان للنووول 
 ايت اّلِل  مثلم يف آوالقتووال حووَّت   تكوولن فتنوو  ويكوولن الوودين كلووه ّلِل. حيووة   اوو ىء أحوود علووى ااوو

بوووني املشوووركني. و  - - بوووني املوويمنني واملشوووركني،كما قررهوووا مووون قبوول بوووني الرسووولليكوورر السووويا  املفاصووول  
َولِكْن ذِْكوورى ،كءْم ِمووْن َكووْن ِحسوواّبِِ َومووا َعلَووى الَّووِذيَن يَوتوَُّقوولَن ِموو:»ويقوورر اخووتال  التبعوو  واخووتال  املصووْي 

 « ..َلَعلَُّهْم يَوتوَُّقلنَ 
وإن اهوود  يف ا؟وونك والقوولم  -همووا أمتووان رتلفتووان فليسووحل هنالووك تبعوو  مشوو ك  بووني املتقووني واملشووركني. ف

فهوووووذ    وزن هلوووووا يف ميوووووزان اّلِل،و  يف اعتبوووووار  ا سوووووالم .. إ وووووا املتقووووولن أمووووو ،والظامللن )أي املشوووووركلن( 
أموو ،وليك علووى املتقووني كووكء موون تبعوو  الظوواملني وحسوواّبم. ولكوونهم إ ووا يقلموولن بتووذكْيهم رجوواء أن يتقوولا 

إذا   تكون مشوارك  يف عقيودة  هوذا قيون اّلِل وقللوه .. ،هم .. وإ  فوال مشوارك  يف كوكءمثلهم،وينضملا إلوي
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وملوون كوواء أن يقوولل غووْي . ولكوون لوويعلم أنووه حوورج موون قيوون اّلِل كلووه إذ يقوولل مووا يقوولل  ويسووتمر السوويا  يف 
َو »تقرير هذ  املفاصل  ويف بيان احلدوق اليت تكولن فيهوا املعاملو : ُذوا ِقيونَوُهْم َلِعبوا  َوهَلْولا  َوَغورَّهْتُُم َوَذِر الَّوِذيَن اختَّ

ْن تَوْعوِدْل ُكولَّ َعوْدل  احْلَياُة الُدنْيا،َوذَكِِْر بِِه أَْن تُوْبَسَل نَوْفك  ِ ا َكَسَبحْل لَْيَك هَلا ِمْن ُقوِن اّللَِّ َوِ   َو  َكوِفيع ،َوإِ 
يم  َوَعذاب  أَلِيم  ِ ا كانُلا َيْكُفُرونَ   يُوْيَخْذ ِمْنها. أُولِ َك الَِّذيَن أُْبِسُللا ِ ا كَ   « ..َسُبلا،هَلُْم َكراب  ِمْن محَِ

 ونق  من اهلي  أمام عدة أملر :
مل كوأن الوذين يتخوذون قيونهم لعبوا مأملر أن يه -ينسحه األمر على كل مسلم و  -أوهلا:أن الرسلل 

حياتووه  ختوواذ  قاعوودةح امووه ابدينووه وقووار  واوهلوولا .. وهووذا يووتم ابلقوولل كمووا يووتم ابلفعوول .. فالووذي   اعوول ل
ذا هون مبواقئ ع والذي يتحدّ اعتقاقا وعباقة،وخلقا وسللكا،وكريع  وقانلان،إ ا يتخذ قينه لعبا وهللا ..

وهوول أصوول  -« لغيووها»الوودين وكوورائعه فيصووفها أوصووافا توودعل إىل اللعووه واللهوول. كالووذين يتحووديلن عوون 
لووودين وهوووك ركووون مووون أركوووان ا« الزكووواة». والوووذين يتحوووديلن عووون سوووتهزاءحووودية ا  -مووون أصووولل العقيووودة 

بلصوفها  -ئ هوذا الودين وهك مون مبواق -حدية ا ستصغار. والذين يتحديلن عن احلياء واال  والعف  
اة ن قلاعوود احليووعوون يتحووديلن الزائلوو   والووذي« الثجلازيوو »موون أخووال  اجملتمعووات الزراعيوو ،أو ا قطاعيوو ،أو 

موورأة لهووا اّلِل للالوويت جع ا سووالم حوودية إنكووار أو اسووتنكار. والووذين يصووفلن الضووماانت الزوجيوو  املقووررة يف
 املطلقو  اكميو  اّللِ وقبول كول كوكء وبعود كول كوكء .. الوذين ينكورون ح« .. أغوالل »لتحفج عفتها  وا 

ولووولا أن يزا للبشووور يقللووولن:إنو وا قتصوواقي  والتشوووريعي  ..  ا جتماعيووو  يف حيوواة النووواس اللاقعي :السياسوووي  و 
ووووم يتخوووذون  اهلايت  هوووذا ا ختصووواص قون التقيووود بشوووريع  اّلِل ... أول وووك مجيعوووا مووون املعنيوووني يف هوووذ 

 أي املشوركلن -مللن ووم الظواقينهم لعبوا وهلولا. و ن املسولم موأملر  فاصولتهم ومقوانعتهم إ  للوذكرى. و 
 ن ..عذاب أليم  ا كانلا يكفرو بسللا  ا كسبلا،فلهم كراب من محيم و أوالكافرون الذين  -

 وال كوأن هوي ء الوذين اختوذوا موأملر بعود إ -ينسحه األمر على كول مسولم و  - -وتنيها:أن الرسلل 
لا،وأن فلسوهم  ووا كسووبكْيهم وختووليفهم مون أن توورهتن نأن يقوولم بتوذ  -قيونهم لعبووا وهلولا وغوورهتم احليواة الوودنيا 

عوود بتطلو  نفلسوهم لهم فديو  م،و  كوفيع هلووم كموا أنوه   يقبول موونيالقولا اّلِل لويك هلوم موون قونوه و  ينصوره
 ارهتاوا  ا كسبحل.

 َوِ   ْيَك هَلوا ِموْن ُقوِن اّللَِّ َكَسوَبحْل لَو  ْفوك  ِ واَوذَِكِوْر بِوِه أَْن تُوْبَسوَل نوَ :»وللتعبْي القرآين مجاله وعمقه وهل يقولل 
ن وتيخووذ(  ووا  بسوول )أي توورهتتعلووى حوودة  ..فكوول نفووك« ْذ ِمْنهوواَو  َكووِفيع ،َوِإْن تَوْعووِدْل ُكوولَّ َعووْدل    يُوْيَخوو

لربقوو   فأمووا ه وتفووك ابووكسووبحل،حال  أن لوويك هلووا موون قون اّلِل و  و  كووفيع،و  يقبوول منهووا عوودل تفتوودى 
هم موا سوب  سوبلا وحو  علويكنولا  وا  أول ك الذين اختذوا قينهم لعبا وهللا وغرهتم احليواة الودنيا فهوي ء قود ارهت

وويم  َوَعووذاب  أَلِوويْم َكووراب  ِمووُبلا،هلَُ أُول ِووَك الَّووِذيَن أُْبِسووُللا ِ ووا َكَسوو»يوو  وكتووه علوويهم هووذا املصووْي:يف اهل م  ِ ووا  ْن محَِ
 « ..كانُلا َيْكُفُرونَ 
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فرهم،الوذي م بسوبه كلقد أخذوا  ا فعللا وهذا جزا هم:كراب ساخن يشلي احللل  والبطلن وعذاب ألي
 ..قل عليه استهزا هم بدينهم 

 ل هل قينهمف ....فه« لا  با  َوهلَْ الَِّذيَن اختََُّذوا ِقينَوُهْم َلعِ »وتلثها:قلل اّلِل تعاىل يف املشركني:
لصوون  موون جوود هووذا او إن الوونا ينطبوو  علووى موون قخوول يف ا سووالم،مث اختووذ قينووه هووذا لعبووا وهلوولا .. وقوود 

 الناس وعر  ابسم املنافقني .. ولكن هذا كان يف املدين  ..
 قيوون البشووري  ين .. هوولهوول ينطبوو  علووى املشووركني الووذين   يوودخللا يف ا سووالمف إن ا سووالم هوول الوود فهوول

لوودين اللحيوود اار  أنووه مجيعووا ..سوولاء موون آموون بووه وموون   يوويمن .. فالووذي رفضووه إ ووا رفووخ قينووه .. ابعتبوو
 الذي يعد  اّلِل قينا ويقبله من الناس بعد بعث  خامت النبيني.

َووُذوا ِقيوونَوُهْم لَ :» لتهووا يف قللووه وهلووذ  ا ضوواف  ق إكووارة إىل  - واّلِل أعلووم -هووك ..ف« هَلْوولا  ِعبووا  وَ َوَذِر الَّووِذيَن اختَّ
خووذ قينووه  لا،فإ ووا يتلعبووا وهل هووذا املعوو  الووذي أسوولفنا ،من اعتبووار  ا سووالم قينووا للبشووري  كافوو . فموون اختووذ 

ووووم الوووذين إشوووركلنف   إىل تقريووور مووون هوووم املكوووذلك .. ولووول كوووان مووون املشوووركني ..و  نوووزال ْنووودان يف حاجووو
 يشركلن ابّلِل أحدا يف خصائا األللهي .

اكميووو  أو بقبووولل احل ع اّلِل.موووسووولاء يف ا عتقووواق  للهيووو  أحووود موووع اّلِل. أو بتقووودمي الشوووعائر التعبديووو  ألحووود 
ا   ووواء ل ما تسووومَّ والشوووريع  مووون أحووود موووع اّلِل. ومووون ابب أوىل مووون يووودعلن ألنفسوووهم واحووودة مووون هوووذ ،مه

 املسلمني  فلنكن من أمر قيننا على يقني 
 ون قيوونهم لعبووا وهلوولا .. وقوود سووب  القووللوالووذين يتخووذ - أي املشووركني -ورابعها:حوودوق جمالسوو  الظوواملني  

هووا أو لهور اختاذ لم يف آايت اّللِ موَّت  وع ااو - ووا جملورق التوذكْي والتحوذير. فليسوحل لشوكء وراء ذلوك 
 ي  صلرة  ا ذكران أو مثلها ..لعبا وهللا ابلعمل  

 وقد جاء يف قلل القرنل يف كتابه:ا؟امع ألحكام القرآن بصدق هذ  اهلي  :
عهم،هلم أن جوووج وأتبووواحيف هوووذ  اهليووو  رق  مووون كتووواب اّلِل عوووِز وجووول،على مووون زعوووم أن األئمووو  الوووذين هوووم »

 ..«حالطلا الفاسقني،ويصِلبلا آراءهم تقاة 
قني تبيحهووا راء الفاسووبقصوود امللعظوو  والتووذكْي وتصووحي  الفاسوود واملنحوور  موون آوحنوون نقوولل:إن املخالطوو  

ب ابل والفعول مون اسود القول فاهلي  يف احلدوق اليت بينتها. أما رالط  الفاسقني والسكلت عما يبدونه مون 
انو  الناس،ومه ل،وكوهاقة ضود احلو . وفيوه تلبويك علوىإقورار للبان -يف لواهر   -فهل انظلر. ألنه  التقي 

 .لدين اّلِل وللقائمني على قين اّلِل. ويف هذ  احلال  يكلن النهك واملفارق 
 كذلك روى القرنل يف كتابه هذ  األقلال :
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 -ميمنووووووا كووووووان أو كووووووافرا  -قووووووال ابوووووون خووووووليز منووووووداق:من خووووووام يف آايت اّلِل تركووووووحل جمالسووووووته وهجوووووور »
،وجمالسوو  الكفووار وأهوول 886والبيووع قال:وكووذلك منووع أصووحابنا الوودخلل إىل أرم العوودو،وقخلل كنائسووهم 

البوووودع وأ  تعتقوووود موووولقهتم،و  يسوووومع كالمهووووم و  منووووالرهتم. وقوووود قووووال بعووووخ أهوووول البوووودع أليب عمووووران 
  . 887النخعك:ا ع مب كلم .فأعرم عنه،وقال:و  نص  كلم 

ومثلووه عوون أيوولب السووختياين. وقووال الفضوويل بوون عيووام:من أحووه صوواحه بدعوو  أحووب  اّلِل عملووه،وأخرج 
سوووالم مووون قلبوووه،ومن زوج كرميتوووه مووون مبتووودع فقووود قطوووع رمحهوووا ومووون جلوووك موووع صووواحه بدعووو    يعووو  ا 

احلكمو ،وإذا علوم اّلِل مون رجول أنوه موبغخ لصواحه بدعو  رجولت أن يغفور اّلِل لوه. وروى َعوْن ِإبْوورَاِهيَم بْوِن 
ْساَلِم "" َمْن َوقوََّر َصاِحَه ِبْدَع   فَوقَ :قَاَل َرُسلُل هللِا :َمْيَسرََة , قَالَ   ..888ْد أََعاَن َعَلى َهْدِم اْ ِ

للهيووو  صوووائا األفهوووذا كلوووه يف صووواحه البدعووو  وهووول علوووى قيووون اّلِل .. وكلوووه   يبلووو  مووودى مووون يووودعك خ
ر،أو كووور  كفووور كووواف   زاولتوووه للحاكميووو  ومووون يقووور  علوووى هوووذا ا قعووواء .. فلووويك هوووذا بدعووو  مبتووودع ولكنوووه

 مشر .
 لووو  مووون أحووود أنرم   يب زمووواوم. فمنوووذ أن قوووام ا سوووالم يف األ وووا   يتعووورم لوووه السووول  ألنوووه   يكووون يف

 يت خورج بعودهارنسوي  الويدعك هذ  الدعلى،وهل يزعم ا سالم. و  يقع ككء من ذلك إ  بعود احلملو  الف
د يف قولل هوي ء السول  موا ينطبو  علوى هوذا وكذلك   يع -ّلِل اإ  من عصم  -الناس من انار ا سالم 

 اوز كل ما هديلا عنه  ثل هذ  األحكام ..الذي كان  فقد ع
 

 
 

                                                 
صلى عمر رضك اّلِل عنه يف كنيس  بيحل املقدس.ولكنه   يكن يف قار عدو.إ ا كان يف قار عهد وذم .ألن النصوارى يلم وذ يف هوذ   - 886

 ) السيد رمحه هللا (البقع  كانلا معاهدين ذميني.
 السيد رمحه هللا () « ..ْعِرْم َعْن َمْن تَوَلىلَّ َعْن ذِْكران،َو َْ يُرِْق ِإ َّ احْلَياَة الُدنْيافَأَ »يف القرآن:  -  887
 ( حسن مرسل  9018[)57/ 12كعه ا ميان ]-  888
نكوار، وموا كوان واقعوا هوحل َحيِِز الِذم وا  فهل يف البدع  ِبْدَعَتان:بدع  ُهد ى، وبدع  ضالل، فما كان يف خال  ما أَمر اّلِل به ورسلله   

اء وفْعول املعورو  مون ا؟ُولق والسوخ جولق كنَوولْعُعملم ما َندب اّلِل إليه وَحخَّ عليوه اّلِل أو رسولله فهول يف حيوز املود ، وموا   يكون لوه مثوال مل 
 فهل من األفعال انملقة، و  الز أن يكلن ذلك يف خال  ما َورَق الشرع به
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 [73إل   71(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الماشر 

 حير  مابع الشياطين ومن حقائق المقيد  

  
َفُعنووا َو  َيُضووُران وَ }   َكالَّووِذي اْسووتَوْهَلْتُه  َهوودااَن اّللَُّ نووا بَوْعووَد ِإذْ لووى أَْعقابِ نوُووَرُق عَ قُووْل أَنَووْدُعلا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ مووا   يَونوْ

دى َوأُِموْران لُِنْسوِلَم نَّ ُهوَدى اّللَِّ ُهوَل اهْلُوِتنوا قُوْل إِ َدى ائْ الشَّياِننُي يف اأْلَْرِم َحْْياَن َلُه َأْصحاب  يَْدُعلنَوُه ِإىَل اهْلُو
ُهَل الَِّذي َخَلَ  السَّوماواِت وَ ( 72َشُروَن )لَِّذي إِلَْيِه هُْ اَل ( َوأَْن أَِقيُملا الصَّالَة َواتوَُّقلُ  َوهُ 71ِلَربِِ اْلعاَلِمنَي )

َفُ  يف الُصوولرِ اْلُمْلووُك يوَوو  َولَووهُ َواأْلَْرَم اِبحْلَوو ِِ َويوَووْلَم يَوُقوولُل ُكووْن فَوَيُكوولُن قَوْللُووُه احْلَوو ُ   عوواِ ُ اْلَغْيووِه َوالشَّووهاَقِة ْلَم يوُوونوْ
 { (73َوُهَل احلَِْكيُم اْاَِبُْي )

 هاه الوحد  بآياأها الثالثة درس واحد
ذي دى و شوهد الوبعود اهلو هذا ا يقاع القولي  قيقو  األللهيو  وخصائصوها وابسوتنكار الشور  والعولقة إليوه

.. هوذا  حود  هول اهلودىو ى اّلِل يرجع القهقرى مرتدا عن قين اّلِل وحْيته يف التيه بوال اعوا  وبتقريور أن هود
نكشوووا  هوووذا الووو  وعووون ميقووو  مدويووو . عووون سووولطان اّلِل املطلووو ،يف األمووور وااا يقووواع حوووتم برنووو  عاليووو  ع
ويبعووة موون يف القبوولر «  الصوولريوولم يوونف  يف» -ن املطملسووني حووَّت للمنكووري -السوولطان وتفوورق  ابلظهوولر 

َفُعنووا   مووا  ْن ُقوِن اّللَِّ ُعلا ِموُقْل:أَنَوودْ  »ويسوتيقن موون   يكوون يسوتيقن أن امللووك ّلِل وحوود ،وأن إليوه املصووْي: يَونوْ
ُ،كَ  ،َحْْياَن،لَووُه َأْصووحاب  الشَّووياِننُي يف اأْلَْرمِ  ْسووتَوْهَلْتهُ االَّووِذي َو  َيُضووُران،َونُوَرُق َعلووى أَْعقابِنووا بَوْعووَد ِإْذ َهوودااَن اّللَّ

. َوأَْن أَِقيُمووولا الصَّوووالَة بِِ اْلعووواَلِمنيَ ِلَم لِووورَ ِمْران لُِنْسووودى،َوأُ يَْدُعلنَوووُه ِإىَل اهْلُوووَدى. اْئِتنوووا. قُوووْل:ِإنَّ ُهوووَدى اّللَِّ ُهوووَل اهْلُووو
 « ..َواتوَُّقل ُ 

 وا إ - -لرسولل حود ،وأن او ا يقاع القولي املتكورر يف السولرة الوذي يولحك  ن هوذا األمور ّلِل « .. ُقلْ »
ملر بوه مون إ وا هول موأ - -هل منذر ومبل  والذي يولحك  والل هوذا األمور وعلليتوه ورهبتوه وأن الرسولل 

 ربه.
َفُعنووا َو  َيُضووُرانف» عليووه مووون قعوولة غوووْي اّلِل  موود موووا هوومقووول هلووم اي حم .« .ُقْل:أَنَووْدُعلا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ موووا   يَونوْ
ان موا ضرا. سلاء ك نفعا و  به وإسالم مقاقهم هلي ء الذين يدعلوم من قونه،وهم   ميلكلن ا ستعان  و 

عولن أووم   ينف سولاء يف لكا،كويطاان أم إنسواان .. فكلهوميدعلنه وينا أو صنما،حجرا أو كجرا،روحا أم م
    ذذن بوه اّللِ  . فموا كي ا و  يضرون. فهم أعجوز مون النفوع والضور. وكول حركو  إ وا عوري بقودر مون اّللِ 

 يكلن،و  يكلن إ  قدر  وما جرى به قضا   من األملر ..
بغوووْي اّلِل،وااضووولع لغوووْي اّلِل. وسوووخ  هوووذا  سوووتعان  ا قووول هلوووم مسوووتنكرا قعووولة غوووْي اّلِل،وعبووواقة غوووْي اّلِل،و 

مووون  - -التصووور  وهوووذا ا عوووا  .. وسووولاء كوووان ذلوووك رقا علوووى موووا كوووان يق حوووه املشوووركلن علوووى النووول 
مشووواركتهم عبووواقة آهلوووتهم ليشووواركل  عبووواقة ربوووه  أو كوووان ذلوووك اسوووتنكارا مبتووودأ ملوووا عليوووه املشوووركلن،وإعالان 

واملوويمنني .. فووإن املوويقى يف النهايوو  واحوود وهوول اسووتنكار هووذا نووه النوول للمفارقوو  واملفاصوول  فيووه موون جا
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السوووخ  الوووذي يرفضوووه العقووول البشوووري ذاتوووه موووَّت عووورم لوووه يف النووولر بعيووودا عووون املووولروتت الراسوووب ،وبعيدا  
كووذلك عوون العوور  السووائد يف البي وو   ولتجسوويم السووخ  وتضووخيم ا سووتنكار يعوورم هووذ  املعتقوودات يف 

املسوووووولمني إليووووووه موووووون عباقتووووووه وحوووووود ،واختاذ  وحوووووود  إهلا،والدينلنوووووو  لووووووه وحوووووود  بووووووال  ضوووووولء مووووووا هوووووودى اّللِ 
َفُعنا َو  َيُضُران َونُوَرُق َعلى أَْعقابِنواف»كريك: ..فهول ارتوداق علوى األعقواب « ُقْل:أَنَْدُعلا ِمْن ُقوِن اّللَِّ ما   يَونوْ

 ورجلع إىل اللراء بعد التقدم وا رتقاء ..
ِم .. َحووْْياَن .. لَووُه  يف اأْلَرْ ياِننيُ َكالَّووِذي اْسووتَوْهَلْتُه الشَّوو»ا املتحوور  املوولحك املثووْي:مث هووذا املشووهد الشوواخ

 « ..َأْصحاب  يَْدُعلنَُه ِإىَل اهْلَُدى:اْئِتنا
قلبوه بوني  من يتولزعإنه مشهد حوك كواخا متحور  للضوالل  واحلوْية الويت تنتواب مون يشور  بعود التلحيود،و 

نووه  التيووه .. إيفل،فيذهه تعوودقة موون العبيوود  ويتفوور  إحساسووه بووني اهلوودى والضووالا لووه اللاحد،واهلهلوو  امل
لفووج مصوولر  لاءولفووج ا سووته -« ْرمِ َكالَّووِذي اْسووتَوْهَلْتُه الشَّووياِننُي يف اأْلَ »مشووهد ذلووك املخلوول  التعوويك:

ولوول يف  -مللحوود ا بووع هووذا ا سووتهلاء يف اعاهووه،فيكلن لووه اعووا  صوواحه القصوودواي ليتووه يت -بذاتووه ملدلللووه 
ه هلدى،ويناقونوووويدعلنووووه إىل اولكوووون هنووووا ،من ا؟انووووه اهلخر،أصووووحاب لووووه مهتدون، -نريوووو  الضووووالل  

 ريقني ايوه  إنوه  يودري أيون يتجوه،و  أي الفو« حْيان»ا ستهلاء وهذا الدعاء  وهل بني هذا -« ائتنا»
ذا هوووأتصووولر  ولقووود كنوووحل العوووذاب النفسوووك يرتسوووم ويتحووور ،حَّت ليكووواق ُيوووك ويلموووك مووون خوووالل التعبوووْي 

لر .. صو.ولكون جمورق ت.املشهد وما يفويخ بوه مون عوذاب احلوْية والتوأرج  والقلقلو  كلموا قورأت هوذا الونا 
رفولا قيون ت انس عحَّت رأيحل حا ت حقيقي ،يتمثل فيها هوذا امللقو ،ويفيخ منهوا هوذا العوذاب ..حوا 

حل قهور ارتودوا عنوه إىل عبواقة اهلهلو  الزائفو ،ه مث -اي كانحل قرج  هذ  املعرفو  وهوذا التوذو  أ -اّلِل وذاقل  
عوب يحلالو ،وماذا اعوب هوذ  اال  والطمع .. مث إذا هم يف مثل هذا البيس املرير .. وعندئذ عرفوحل مواذا ت

ذا املصوووْي لجووول مووون هوووهوووذا التعبوووْي  وبينموووا لووول املشوووهد احلوووك الشووواخا املتحووور  املووولحك،يغمر الووونفك ابل
َربِِ دى،َوأُِمْران لُِنْسووِلَم لِوو ُهووَل اهْلُووى اّللَِّ قُووْل:ِإنَّ ُهوودَ »اسووم اب عووا  الثابووحل املسووتقيم:التعوويك .. ذيت التقريوور احل

 «  اْلعاَلِمنَي،َوأَْن أَِقيُملا الصَّالَة َواتوَُّقل ُ 
ب املريور طاغي ،والعوذاحلوْية الإنه التقرير احلاسم يف الظر  النفسك املناسه،فالنفك الويت ترتسوم هلوا صولرة ا

تسوليم ابلراحو  وال ار احلاسومهذ  احلْية اليت   تستقر على قرار،تكلن أقرب ما تكولن إىل اسوتقبال القور من 
.. 

كموووا يفيووود   -وحووود  اهلووودى  ..هووول« ى قُوووْل:ِإنَّ ُهوووَدى اّللَِّ ُهوووَل اهْلُووود»مث إنوووه احلووو  يف ذلوووك التقريووور احلاسوووم:
 إنه لكذلك عن يقني ..و  -ال كيه البياين للجمل  

كووي ا موون  تبدلحل بووهي  لتخووب  يف التيووه،كلما تركووحل هووذا اهلوودى،أو احنرفووحل عوون كووكء منووه واسوووإن البشوور 
و  « علوووووووم» ينهوووووووا،بغْيتصووووووولراهتا هوووووووك ومقل هتا،وأنظمتهوووووووا وأوضاعها،وكووووووورائعها وقلانينها،وقيمهوووووووا وملاز 

 « ..كتاب منْي»و  « هدى»
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نتفواع ّبوا وقلا ،لال وبعوخ ناقاتوهملهلب من اّلِل القدرة على تعر  بعخ نولاميك الكولن « ا نسان»إن 
ى  القووودرة علوووب مووون اّللِ يف ااالفووو  يف األرم،وترقيووو  هوووذ  احليووواة .. ولكووون هوووذا ا نسوووان ذاتوووه غوووْي ملهووول 

هوا كول جانه،ومن  تلفوه مون استكنا  احلقائ  املطلق  يف هذا الكولن،و  علوى ا حانو   سورار الغيولب الويت
عها اليت تووودفألسوووباب الكامنووو  وراء هوووذ  الللوووائ ،و غيوووه عقلوووه هووول وروحوووه،بل غيوووه ولوووائ  جسووومه وا

 للعمل هكذا،وّبذا ا نتظام،ويف هذا ا عا .
ل ،ومولازين ن عقيودة وخموإىل هودى اّلِل يف كول موا حوتا بكينلنتوه وحياتوه « ا نسان»ومن مث ُيتاج هذا 

 .اة .وقيم،وأنظم  وأوضاع،وكرائع وقلانني هكم هذ  الكينلن  وتنظم هلا واقع احلي
يووو  عنوووه،أو لموووا بعووود كلإىل هووودى اّلِل اهتووودى. ألن هووودى اّلِل هووول اهلووودى. وك« ا نسوووان»وكلموووا فووواء هوووذا 

. إذ .هوول ضووالل فاحنوور  بعووخ ا حنوورا  واسووتبدل بووه كووي ا موون عنوود  ضوول. ألن مووا لوويك موون هوودى اّلِل 
 «.فماذا بعد احل  إ  الضاللف»ليك هنالك نلع تلة 

يف  ري  البشوري  « حتمك»ما هل  -وما تزال كلها تذو   -ذا الضالل ولقد ذاقحل البشري  من ويالت ه
اللحيوودة املسووتيقن  ألوووا موون أموور اّلِل،وموون « احلتميوو  التارحيوو »حووني تنحوور  عوون هوودى اّلِل .. فهووذ  هووك 

خوووث اّلِل،  تلوووك احلتميوووات املووودعاة  والوووذي يريووود أن يتملوووى كوووقاء البشوووري  يف احنرافهوووا عووون هووودى اّلِل،  
تووووواج أن ينقوووووه فهووووول حللوووووه يف كووووول أرم تووووورا  األعوووووني وتلمسوووووه األيدي،ويصووووورن منوووووه العقوووووالء يف كووووول ُي

 .889مكان
َوأُِموْران »فتوه وتقولا  :حد ،وراومن مث يستطرق السيا  يف اهلي  ليقرر ضرورة ا ستسالم ّلِل وحد ،وعباقتوه و 

 ..« ُقل ُ لُِنْسِلَم ِلَربِِ اْلعاَلِمنَي،َوأَْن أَِقيُملا الصَّالَة َواتوَّ 
. فهوول وحوود  لم لوورب العوواملنيأمووران أن نسوو -موون مث  -قوول اي حمموود وأعلوون أن هوودى اّلِل هوول اهلوودى وأننووا 

ني ملمون بوني العوا -ان وحد  الذي يستسلم له العامللن. فالعلا  كلها مستسلم  له،فماذا الذي اعل ا نس
 األرضنيفالعلا  يف السماوات و الم هلذ  الربلبي  الشامل  اليت تستسلم هلا يشذ عن ا ستس -

ستسوالم ا  ّبوا وهوك ان ا عو  موإن ذكر الربلبي  للعاملني هنا له ملضعه .. إنه يقرر احلقيق  اليت   مناص 
لووووك ااووووروج اوهووووك    اللجوووولق كلووووه،وما فيووووه موووون عوووولا  مشووووهلقة ومغيبوووو ،للنلاميك الوووويت وضووووعها اّلِل هلووووا

هلوووذ  النوولاميك كرهوووا،و  ميلوووك ااوووروج  يستسووولم كوووذلك -ضوولي ن انحيووو  تركيبوووه العمووو -عليها،وا نسووان 
 عليها ..

                                                 
التطوولر »يف كتوواب « كووهاقة القوورن العشوورين»وفصوول « ا سووالم ومشووكالت احلضووارة»يف كتوواب « ابختووب  واضووطر »يراجووع فصوول:  - 889

 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»والثبات يف حياة البشري 
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فووال يبقووى إ  أن يستسوولم يف ا؟انووه الووذي توور  لووه اايووار فيووه ليبتلووى فيووه،وهل جانووه ا ختيووار .. اختيووار 
اهلووووووودى أو الضوووووووالل .. ولووووووول استسووووووولم فيوووووووه استسوووووووالم كيانوووووووه العضلي، سوووووووتقام أمر ،وتناسووووووو  تكلينوووووووه 

 .. 890ه،وقنيا  وآخرته وسللكه،وجسمه وروح
  اّلِل قلبوه املسلمني معه،أوم أمروا اب ستسالم فاستسولملا،إُياء مويير ملون يفوتو  - -ويف إعالن الرسلل 

 للتلقك وا ستجاب  على مدى الزمان.
 «.ل ُ َة َواتوَُّقوويُموولا الصَّووالْن أَقِ َوأَ »وبعوود إعووالن ا ستسووالم لوورب العوواملني عووكء التكووالي  التعبديوو  والشووعلري :

وعوكء  ات الشوعائري ء العبواقفاألصل هول ا ستسوالم لربلبيو  رب العاملني،وسولطانه وتربيتوه وتقلميوه. مث عوك
قولم   القاعودة ليرسوخحل هوذ الرايضيات النفسوي  .. لتقولم علوى قاعودة ا ستسوالم .. فإووا   تقولم إ  إذا

دة:حقيقو  سوي  يف العقيئ  األساييرات مون احلقواعليها البناء.ويف ا يقاع األخْي يف الفقرة ُيشد السويا  املو
. موو  وااووثة .يقوو  احلكاحلشوور ..وحقيقوو  االوو . وحقيقوو  السوولطان. وحقيقوو  العلووم ابلغيووه والشووهاقة. وحق

. َوُهوَل الَّوِذي  ُهَْشوُرونَ ي إِلَْيوهِ َوُهوَل الَّوذِ  »من خصائا األللهيو ،اليت هوك امللضولع الرئيسوك يف هوذ  السولرة:
. َويَوْلَم يَوُقلُل:ُكْن فَوَيكُ َخَلَ  ال َفُ  يف الُصولِر،عاِ ُ  ،َولَوُه اْلُمْلوُك يوَوْلمَ لُُه احلَْ ُ لُن. قَولْ سَّماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ يوُونوْ

 « اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة،َوُهَل احلَِْكيُم اْاَِبْيُ 
هشور ااالئو   هل الذي إليهفواجه .. و ني ضرورة ..إن ا ستسالم لرب العامل« َوُهَل الَِّذي إِلَْيِه ُهَْشُرونَ »

ليوووولم لووووه اأوىل هلووووم أن يستسوووولملا مووووا ينجوووويهم و  -احلتمووووك  -.. فووووأوىل هلووووم أن يقوووودملا بووووني يوووودي احلشوووور 
 - حقيقو  احلشور -يقو  مسويولني .. وكوذلك يصوب  تصولر هوذ  احلق استسالم العاملني قبل أن يقفولا أماموه
لسَّووماواِت اِذي َخلَووَ  ُهووَل الَّوووَ »ام أنووه   مفوور موون ا ستسووالم يف املصووْي  ملحيووا اب ستسووالم يف املبوودأ،ما ق

هول الوذي   ستسوالم لوهيويمرون اب ..وهذ  حقيق  أخرى هشد كميير آخر .. فاّلِل الذي« َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ 
سووووماوات ولقوووود خلوووو  ال -لووووك وُيكووووم ويقضووووك ويتصوووور  ميوالووووذي حلوووو   -خلوووو  السووووماوات واألرم 

لوويت عرفتهووا األوهووام ا فوواحل  قوولام هووذا االوو  .. وفضووال عمووا يقوورر  هووذا الوونا موون نفووك«. ابحلوو »م واألر 
 لعووا  انسوولس وهووم   وجوولق لووهموون أن هووذا ا -النلنيوو  واملثاليوو  وخباصوو  األف -الفلسووف  عوون هووذا الكوولن 

يو  هوذا يف بنحي  مثول هوذ  التصولرات،فإن الونا يولحك  ن احلو  أصويل فضال على تصو -على احلقيق   
للجووووولق  فطووووورة االكووووولن،ويف مآ توووووه كوووووذلك. فووووواحل  الوووووذي يلووووولذ بوووووه النووووواس يسوووووتند إىل احلووووو  الكوووووامن يف

  ل كشووجرة خبيثوو،وإ ووا هووونبيعتووه،فييل  قوولة هائلوو ،  يقوو  هلووا البانل،الووذي   جووذور لووه يف بنيوو  الكلن
لن .. كوواحل  نوواء الكووه يف باجتثووحل موون فوول  األرم مووا هلووا موون قوورار. وكالزبوود يووذهه جفوواء،إذ   أصووال  لوو

 ... وهذ  حقيق  ضخم ،وميير كذلك عمي  ..

                                                 
) للسووويد أيب األعلوووى املووولقوقي أموووْي ا؟ماعووو  ا سوووالمي  بباكسوووتان.« مبووواقئ ا سوووالم»يف كتووواب « ا سوووالم»يراجوووع بتلسوووع فصووول   - 890
 سيد رمحه هللا ( ال
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حلوو  الكبووْي يف  إ ووا يتصول اب - حوودوق ذاتوه هوول كخصويا ويف -إن املويمن الووذي يشوعر أن احلوو  الوذي معووه 
َ ُهووَل احْلَوو ُ »كيووان هووذا اللجوولق. )ويف اهليوو  األخوورى: لجوولق لووذي يف الااحلوو  الكبووْي  فيتصوول«( ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ

يف  هلائوول،  يوورىاا النحوول ابحلوو  املطلوو  يف اّلِل سووبحانه .. إن املوويمن الووذي يشووعر ّبووذ  احلقيقوو  علووى هووذ
ارئو  علوى هوذا اللجولق إ  فقاع  ن -انتف  ونغى وعث وقدر على األذى املقدر مهما تضخم و  -البانل 

 ق.  جذور هلا و  مدق تنفثئ من قريه،وتذهه كأن   تكن يف هذا اللجل 
ُقووولُل:ُكْن يوَوووْلَم يوَ وَ »كموووا أن غوووْي املووويمن يرعووو  حسوووه أموووام تصووولر هوووذ  احلقيقووو . وقووود يستسووولم ويثووولب  

 « ..فَوَيُكلنُ 
 -يقو  عورم هوذ  احلقديل .. و فهل السلطان القواقر،وهك املشوي   الطليقو ،يف االو  وا بوداع والتغيوْي والتبو

س الووذين ر موول  يف نفوول هوول كووذلك موويي -منني فضووال علووى أنووه موون عمليووات البنوواء للعقيوودة يف قلوولب املووي 
 .يدعلن إىل ا ستسالم ّلِل رب العاملني ااال  ابحل  .. الذي يقلل:كن فيكلن

ي ذمووور بووووه  القووولل الووووذيفأو «. كووون فيكوووولن»..سوووولاء يف القووولل الووووذي يكووولن بووووه االووو :« قَوْللُوووُه احْلَووو ُ  »
 ي حوث بوه عونلقلل الوذ يستسلملن. أو يف ااب ستسالم له وحد .أو يف القلل الذي يشرع به للناس حني

تسولم س. فوأوىل أن يذا كله .هاملاضك واحلاضر واملستقبل.وعن اال  والنشأة واحلشر وا؟زاء.قلله احل  يف 
  لللجوولق لك وتفسووْي لووه وحوود  موون يشووركلن بووه مووا   ينفووع و  يضوور موون خلقووه. وموون يتبعوولن قوولل غووْي  كووذ

َفُ  يف الصُ »وتشريعه للحياة. يف أي اعا .  « ..لرِ َوَلُه اْلُمْلُك يَوْلَم يُونوْ
ففك هذا اليلم يلم احلشور .. يولم يونف  يف الصولر )هول القورن اجملول  كوالبل ( وهول اليولم الوذي يكولن فيوه 
البعوة والنشوور بكيفيو  غيبيوو    يعلمهوا البشوور،فهك مون غيووه اّلِل الوذي احووتفج بوه. والصوولر كوذلك غيووه 

ه،ومن انحيو  كيفيو  اسووتجاب  املولتى لوه،والرواايت املوأيلرة تقلل:هوول بول  مون نوولر مون انحيو  ماهيتوه وحقيقتوو
أمووووا األوىل  -وهوووذ  هوووك النفخووو  الثانيووو   -يووونف  فيوووه ملك،فيسووومع مووون يف القبلر،حيوووة يهبوووولن للنشووولر 

لِر َونُِفووَ  يف الُصوو»موون يف السووماوات وموون يف األرم إ  موون كوواء اّلِل كمووا جوواء يف آيوو  الزموور: فيصووع  هلووا
ُ  -َفَصِعَ  َمْن يف السَّماواِت َوَمْن يف اأْلَْرِم  « مُثَّ نُِفوَ  ِفيوِه أُْخورى فَوِإذا ُهوْم ِقيوام  يَوْنظُوُرونَ  -ِإ َّ َموْن كواَء اّللَّ

أنوووه علوووى غوووْي موووا ميكووون أن يكووولن  -عووون يقوووني  -.. وهوووذ  األوصوووا  للصووولر وهلتر النفخووو  فيوووه تعطينوووا 
أو تصلرو  .. وهل من مث غيه مون غيوه اّلِل .. نعلموه بقودر موا أعطواان  البشر قد عهدو  يف هذ  األرم

اّلِل موون وصووفه وأيوور ،و  نتجوواوز هووذا القوودر الووذي   أمووان يف عوواوز ،و  يقووني. إ ووا هووك الظنوولن  يف هووذا 
أن امللوووك ّلِل  -حوووَّت للمطملسوووني  -ويظهووور  -حوووَّت للمنكووورين  -اليووولم الوووذي يووونف  فيوووه يف الصووولر يوووثز 

وأنوه   سوولطان إ  سوولطانه،و  إراقة إ  إراقتووه .. فووأوىل ملون ذبوولن ا ستسووالم لووه يف الوودنيا نووائعني وحد ،
..الووذي « عوواِ ُ اْلَغْيووِه َوالشَّووهاَقةِ »أن يستسوولملا قبوول أن يستسوولملا لسوولطانه املطلوو  يوولم يوونف  يف الصوولر.
ختفى عليه خافيو  مون أمور العبواق،و  يعلم ذلك الغيه انجلب،كما يعلم هذا الكلن املشهلق. والذي   

ينوووود عنووووه كووووأن موووون كوووويووم .. فووووأوىل هلووووم أن يسوووولملا لووووه ويعبوووودو  ويتقوووول . وهكووووذا تووووذكر هووووذ  احلقيقوووو  
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..يصوور  أموولر الكوولن « َوُهووَل احلَِْكوويُم اْاَبِووْيُ »لذاهتا،وتتخووذ مووييرا ملحيووا يف ملاجهوو  املكووذبني واملعارضووني.
لكهم يف الودنيا واهلخورة ابحلكمو  وااوثة .. فوأوىل أن يستسولملا لتلجيهوه الذي خلقه،وأملر العباق الذين مي

وكرعه،ويسووعدوا آبتر حكمتووه وخثتووه. ويفي وولا إىل هوودا  وحوود . وحرجوولا موون التيووه،ومن احلووْية،إىل لووالل 
 احلكم  وااثة،وإىل كن  اهلدى والبصْية ..وهكذا تتخذ هذ  احلقيق  مييرا ملحيا للعقلل والقللب ..

 
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1516 

 [94إل   74(:اآليات 6]سور  ا نماا ):عشر  ةالوحد  الحادي

 عرض حقائق المقيد  من خالل القصص والحيا  

  
( وََكوووذِلَك نُووورِي 74َموووَك يف َضوووالل  ُمبِوووني  )راَ  َوقَولْ ِإيِنِ أَ  َوِإْذ قووواَل ِإبْوووراِهيُم أِلَبِيوووِه آَزَر أَتَوتَِّخوووُذ َأْصوووناما  آهِلَووو   } 
( فَوَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى َكلَْكبوا  قواَل هوذا 75ِننَي )ْبراِهيَم َمَلُكلَت السَّماواِت َواأْلَْرِم َولَِيُكلَن ِمَن اْلُملقِ إِ 

ِ ْن َ ْ يَوْهوِدين لَوَل قواَل ا أَفَ ْلَقَمَر ابزِغا  قاَل هذا َريبِِ فَوَلمَّ ا( فَوَلمَّا رََأى 76َريبِِ فَوَلمَّا أََفَل قاَل   أُِحُه اهْلِفِلنَي )
أَفَولَوحْل قواَل اي  َثُ فَوَلمَّواْمَك ابزَِغ   قاَل هذا َريبِِ هذا َأْكو( فَوَلمَّا رََأى الشَّ 77َريبِِ أَلَُكلَننَّ ِمَن اْلَقْلِم الضَّالِِنَي )

ْهووحُل َوْجِهووكَ  (78قَوووْلِم ِإيِنِ بَوورِيء  ِ َّووا ُتْشوورُِكلَن ) َومووا أاََن ِمووَن  ْرَم َحِنيفووا  َر السَّووماواِت َواأْلَ لِلَّووِذي َفطَوو ِإيِنِ َوجَّ
شواَء َريبِِ يَ ْشورُِكلَن بِوِه ِإ َّ أَْن َأخاُ  موا تُ  َقْد َهداِن َو وَ ( َوحاجَُّه قَوْلُمُه قاَل َأُهاُجليِنِ يف اّللَِّ 79اْلُمْشرِِكنَي )

ُتْم ُكووْم َأْكوورَكْ َكْيووَ  َأخوواُ  مووا َأْكوورَْكُتْم َو  خَتوواُفلَن أَنَّ ( َو 80وَن )َكووْي ا  َوِسووَع َريبِِ ُكوولَّ َكووْكء  ِعْلمووا  أَفَووال تَوتَووذَكَّرُ 
وووُتْم تَوْعلَ َحوووُ  اِبأْلَ نْيِ أَ اِبّللَِّ موووا َ ْ يُونَووووِزِْل بِوووِه َعلَوووْيُكْم ُسوووْلطاان  فَوووَأُي اْلَفووورِيقَ  ( الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَ ْ 81ُمووولَن )ْموووِن ِإْن ُكنوْ

ُتنووا آتَوْيناهووا ِإبْووراِهيَم َعلووى قَوْلِمووهِ 82ُدوَن )ِبظُْلووم  أُول ِووَك هَلُووُم اأْلَْمووُن َوُهووْم ُمْهتَوويَوْلِبُسوولا ِإميوواَوُْم  نَوْرفَووُع  ( َوتِْلووَك ُحجَّ
نا ِمووْن نُلحووا  َهووَديْ ِإْسووحاَ  َويَوْعُقوولَب ُكووال  َهووَديْنا وَ  َوَوَهْبنووا لَووهُ  (83َقَرجووات  َمووْن َنشوواُء ِإنَّ َربَّووَك َحِكوويم  َعلِوويم  )

( َوزََكوورايَّ 84 )ِلَك َْنْووزِي اْلُمْحِسووِننيَ اُروَن وََكووذلسووى َوهووْبووُل َوِمووْن ُذرِِيَّتِووِه قاُوَق َوُسووَلْيماَن َوأَيُوولَب َويُلُسووَ  َومُ قوَ 
اْلعواَلِمنَي  َعلَوى ضَّوْلنافَ َواْلَيَسَع َويُلُنَك َوُللنا  وَكوال   ( َوِإْ اِعيلَ 85َوَُيْىي َوِعيسى َوإِْلياَس ُكل  ِمَن الصَّاحلِِنَي )

هِتِوووْم َوِإْخووولاِوِْم َواْجتَوبَوْينووواُهمْ 86) لِوووَك ُهوووَدى اّللَِّ ( ذ87 ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم  )يْناُهْم ِإىل َوَهوودَ ( َوِمووْن آابئِِهوووْم َوُذِرايَّ
هُ  يَن آتَوْينووواُهُم أُول ِوووَك الَّووذِ  (88لُوولَن )انُلا يَوْعمَ ْم موووا كوويَوْهووِدي بِووِه َموووْن َيشوواُء ِمووْن ِعبووواِقِ  َولَووْل َأْكووورَُكلا حَلَووِبَ  َعوونوْ

( أُول ِووَك الَّووِذيَن 89يَن )مووا  لَْيُسوولا ِّبووا ِبكوواِفرِ نووا ِّبووا قَولْ  وَكَّلْ اْلِكتوواَب َواحْلُْكووَم َوالنُوبُووولََّة فَووِإْن َيْكُفووْر ِّبووا هووُي ِء فَوَقوودْ 
ُ فَِبُهووداُهُم اقْوتَووِدْ  قُوْل   َأْسوو َوُلُكْم َعَلْيووِه َأْجو َ َحوو َّ  (90ذِْكوورى لِْلعواَلِمنَي ) ُهووَل ِإ َّ  نْ را  إِ َهوَدى اّللَّ َومووا قَووَدُروا اّللَّ

ُ َعلووى َبَشوور  ِمووْن َكووْكء  قُووْل َموو نُوولرا  َوُهوودى   َب الَّووِذي جوواَء بِووِه ُملسووىَزَل اْلِكتوواْن أَنْوووقَووْدرِِ  ِإْذ قوواُللا مووا أَنْوووَزَل اّللَّ
ُ مُثَّ َذْرُهوووْم يف ْعَلُمووولا أَنْووووُتْم َو  آاب موووا َ ْ توَ لِِْموووُتمْ لَن َكثِوووْيا  َوعُ لِلنَّووواِس َعَْعُللنَوووُه قَوووراِنيَك تُوْبوووُدوَوا َوخُتُْفووو  ُُكوووْم قُوووِل اّللَّ

ْلهَلووا َر أُمَّ اْلُقوورى َوَمووْن حَ ِه َولِتُوْنووذِ  الَّووِذي بَوونْيَ يََديْوو( َوهووذا ِكتوواب  أَنْوزَْلنوواُ  ُمبوواَر   ُمَصوودِِ ُ 91َخْلِضووِهْم يَوْلَعبُوولَن )
( َوَموْن أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  92اِفظُلَن )ْم ُُيوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة يُوْيِمُنلَن بِِه َوُهْم َعلى َصالهتِِ َوالَِّذيَن يوُ 

ُ َولَوْل تَوورى ثْووَل مووا أَنْوووْنزُِل مِ أَْو قواَل أُوِحووَك ِإَ َّ َوَ ْ يُوولَ  إِلَْيوِه َكووْكء  َوَمووْن قوواَل َسوأُ  الظَّوواِلُملَن يف َغَمووراِت  ذِ إِ َزَل اّللَّ
تُ عَ ُعَْزْوَن  ْليَوْلمَ ااْلَمْلِت َواْلَمالِئَكُ  ابِسطُلا أَْيِديِهْم َأْخرُِجلا أَنْوُفَسُكُم  ْم تَوُقلُللَن َعَلى اّللَِّ َغوْْيَ ذاَب اهْلُلِن ِ ا ُكنوْ

ووُتْم َعووْن آايتِووِه َتْسووَتْكِثُوَن ) ُتُموو (93احْلَوو ِِ وَُكنوْ ْم مووا َخلَّْلنوواُكْم ة  َوتَووورَْكتُ فُووراقى َكمووا َخَلْقنوواُكْم أَوََّل َموورَّ  لانَوَلَقووْد ِج وْ
ُوو َوراَء لُُهولرُِكْم َوموا نَورى َمَعُكوْم ُكوَفعاءَُكُم الَّوِذيَن َزَعْموُتمْ  وَنُكْم َوَضولَّ َعوْنُكْم مووا  رَكاُء َلَقوْد تَوَقطَّوَع بوَ ْم فِويُكْم ُكوَأوَّ يوْ

ُتْم تَوْزُعُملَن )  { (94ُكنوْ
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ة اسوك يف السولر ضولع األسبطلله حلم  واحدة يتناول ملضلعا متصل الفقرات .. إنه يعوا  املل  هذا الدرس
ن وما بينهمووا مووهوول بنوواء العقيوودة علووى قاعوودة موون التعريوو  الشووامل  قيقوو  األللهيوو  وحقيقوو  العبلقيوو ،و  -

؟وه يف أسوللب ه يف أسللب آخر غْي ما جرى به السويا  منوذ أول السولرة .. يعاولكنه يعا؟ -ارتبانات 
 شوهد ا حتضوارومنهوا م القصا والتعقيه عليه .. مع استصحاب املييرات امللحي  اليت تزخر ّبوا السولرة

ا يف تقوودمي دينا عنهووالكاموول السوومات وذلووك كلووه يف نفووك نليوول رتيووه يتلسوو  امللجووات املتالحقوو  الوويت هوو
 السلرة ..
يف و  - -ليوووه الِسوووالم،إىل حممووود ع -ل  عووورم ملكوووه ا ميوووان امللصووولل منوووذ نوووي - مجلتوووه يف -والووودرس 

إبوراهيم  -احلني  فطرة عبد من عباق اّلِل الصوكما تتجلى يف  -مطلع هذا امللكه يستعرم حقيق  األللهي  
عووود  يف  رائعوووا حقوووا للفطووورة السوووليم ،وهك تبحوووة عووون إهلهوووا احل ،الوووذي ويرسوووم مشوووهدا -عليوووه الِسوووالم 

 صوولر ح ،يطوواب تلوا هلووا رافووات ا؟اهليوو  وتصوولراهتا. إىل أن حأعماقها،بينموا هووك تصووطدم يف ااوارج ابحن
 ل أقولى وأيبوحلهون قاخلوك ما ارتسم يف أعماقها عن إهلها احلو . ويقولم علوى موا عود  يف أنلائهوا مون برهوا

 من املشهلق انسلس  
 وجوود  يفىل مووا إنم نانووه ذلووك حووني ُيكووك السوويا  عوون إبووراهيم عليووه الِسووالم بعوود اهتدائووه إىل ربووه احل ،وا

ووُه قَوْلُموووُه. قاَل:َأُهوواُجليِنِ يف اّللَِّ َوقَوووْد َهوو»قلبووه منوووه: ْن َيشووواَء َريبِِ ُتْشووورُِكلَن بِووِه،ِإ َّ أَ    َأخووواُ  موواداِنف وَ َوحاجَّ
ُكوْم َأْكورَْكُتْم اِبّللَِّ موا َ ْ أَنَّ ْكُتْم َو  خَتاُفلَن ُ  ما َأْكَر َ  َأخاَكْي ا ،َوِسَع َريبِِ ُكلَّ َكْكء  ِعْلما ،أََفال تَوَتذَكَُّروَنف وََكيْ 

تُ  أْلَْمنِ يُونَوِزِْل بِِه َعَلْيُكْم ُسْلطاان ف فََأُي اْلَفرِيَقنْيِ َأَحُ  ابِ   «.ْم تَوْعَلُملَنفِإْن ُكنوْ
العصولر حيوة  لوى تولا عمث ميضك السيا  موع ملكوه ا ميوان امللصولل يقولق  الوره  الكورمي مون رسول اّلِل 

ريقوه ،املاضوك يف نه ا؟ليلكني وتكذيه املكوذبني لغولا   وزن لوه،يتناير علوى جوانل امللكويبدو كر  املشر 
تووودى بوووه الوووذي اه امللصووولل. وحيوووة يلوووتحم آخووور  موووع أولوووه فييلووو  األمووو  اللاحدة،يقتووودي آخرهوووا ابهلووودى

بووول لن .. فاحلنسوووه أو لوووأوهلووا،قون اعتبوووار  لزموووان أو مكووان وقون اعتبوووار  ؟ووونك أو قووولم،وقون اعتبووار  ل
 امللصلل بني ا؟ميع هل هذا الدين اللاحد الذي ُيمله ذلك الره  الكرمي.

َك ذلِو»ه العظويم:ام امللكوإنه مشهد رائع كذلك يبدو من خالل قلل اّلِل تعاىل لرسولله الكورمي بعود اسوتعر 
ُهْم َعوِبَ  حَلَوُهَدى اّللَِّ يَوْهِدي بِِه َموْن َيشواُء ِموْن ِعبواِقِ ،َوَلْل َأْكورَُكلا  الَّوِذيَن آتَوْينواُهُم  نُلا يَوْعَملُولَن. أُول ِوكَ موا كوانوْ

رِيَن. أُول ِوَك الَّوِذيَن َهوَدى ْلموا  لَْيُسولا ِّبوا ِبكوافِ ْلنوا ِّبوا قوَ ْد وَكَّ اْلِكتاَب َواحْلُْكَم َوالنُوبُولََّة. فَِإْن َيْكُفْر ِّبوا هوُي ِء فَوَقو
ُ فَِبُهداُهُم اقْوَتِدْ . ُقْل:  َأْس َوُلُكْم   « ..لِْلعاَلِمنيَ   َّ ذِْكرىإِ ْن ُهَل َعَلْيِه َأْجرا ،إِ اّللَّ

وبعوود اسووتعرام هووذا امللكووه ا؟ليوول اووكء التنديوود  وون يزعموولن أن اّلِل   يرسوول رسووال،و  ينووزل علووى بشوور  
 ر  النووواس  -سوووبحانه  -كتوووااب .. إووووم   يقووودروا اّلِل حووو  قووودر . فموووا قووودر اّلِل حووو  قووودر  مووون يقلل:إنوووه 

وعقووولهلم وموووا يتعاورهوووا مووون األهووولاء والشوووهلات والضوووع  والقصووولر. فموووا يليووو  هوووذا  للهيووو  اّلِل ألنفسوووهم 
وربلبيته،وعلمه وحكمته وعدلوه ورمحتوه .. إ وا اقتضوحل رمحو  اّلِل وعلموه ورمحتوه وعدلوه أن يرسول إىل عبواق  
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سوتنقاذ فطرهتوا مون الركوام رسال،وأن ينزل على بعخ الرسل كتبا،ليحواوللا مجيعوا هدايو  البشوري  إىل ابرئها،وا
الذي يرين عليها،ويغل  منافذها،ويعطل أجهزة ا لتقاط وا ستجاب  فيها .. ويضورب موثال الكتواب الوذي 

 أنزل على ملسى. وهذا الكتاب الذي يصد  ما بني يديه من الكته مجيعا ..
نوه يولحى اء مون يوزعم أ،واقعوينتهك الدرس الطليل املتالحم الفقرات ابستنكار ا ف اء  ن يف ي على اّللِ 
 دعيها بعوووخ مووونيوولووويت كوووان اإليووه مووون اّلِل،واقعوواء القووودرة علوووى تنزيوول مثووول موووا أنووزل اّلِل .. وهوووك الوودعاوى 
 يلاجهلن الدعلة ا سالمي ،وفيهم من اقعى اللحك وفيهم من اقعى النبلة.

 َغَمووووووووراِت يف ُملَن الِ َولَووووووووْل تَوووووووورى ِإِذ الظَّوووووووو»ويف ااتووووووووام اووووووووكء مشووووووووهد ا حتضووووووووار املكووووووووروب للمشووووووووركني:
ووتُ َعووَزْوَن اْليَوْلَم ُعْوواْلَمْلِت،َواْلَمالِئَكووُ  ابِسووطُلا أَيْووِديِهْم:َأْخرُِجلا أَنْوُفَسووُكُم، ْم تَوُقللُوولَن َعلَووى اّللَِّ ذاَب اهْلُوولِن ِ ووا ُكنوْ

تُ  ُتْم َعْن آايتِِه َتْسَتْكِثُوَن. َوَلَقْد ِج وْ ،َوتَورَْكُتْم ما َخلَّْلنواُكْم َوراَء َلْقناُكْم أَوََّل َمرَّة  َكما خَ راقى  ُملان فُ َغْْيَ احلَْ ِِ وَُكنوْ
َنكُ ْم ُكرَكاءُ ْم ِفيكُ لُُهلرُِكْم،َوما نَرى َمَعُكْم ُكَفعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأوَُّ  وُتْم   َلَقوْد تَوَقطَّوَع بَويوْ ْم،َوَضولَّ َعوْنُكْم موا ُكنوْ

 « ..تَوْزُعُملَن 
ا عوورام و سووتكبار ب رعيووه اللووه اهلوولان ويصوواحبه التنديوود والتأنيووه. جووزاء ا وهوول مشووهد ك يووه مكوورو 

 وا ف اء والتكذيه ..
 إبراهيم يقيم الح ة عل  قومه حول الوحدانية 79 - 74الدرس ا ول:

رِي ِإبْوراِهيَم وََكوذِلَك نُو الل  ُمبِوني  ..َموَك يف َضوراَ  َوقَولْ أَ ِإيِنِ  َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم أِلَبِيِه آَزَر:أَتَوتَِّخُذ َأْصوناما  آهِلَو  ف»
،فَوَلمَّوا قاَل:هوذا رَ  اللَّْيوُل رَأى َكلَْكبوا . نَّ َعَلْيهِ مَّا جَ َمَلُكلَت السَّماواِت َواأْلَْرِم،َولَِيُكلَن ِمَن اْلُملِقِننَي .. فَولَ  يبِِ

ووا رََأى اْلَقَمووَر ابزِغوا   وو:هووذا رَ قالَ  أَفَوَل قوواَل:  أُِحووُه اهْلِفلِوونَي. فَوَلمَّ ،فَوَلمَّ يَوْهووِدين َريبِِ أَلَُكوولَننَّ  ا أَفَووَل قوواَل:لَِ ْن  َْ يبِِ
، ِمَن اْلَقْلِم الضَّالِِنَي. فَوَلمَّا رََأى الشَّْمَك ابزَِغ   قاَل:هوذا وا أَفوَ ،هوذا َأْكَثُ َريبِِ قَووْلِم ِإيِنِ بَورِيء  ِ َّوا  لَوحْل قواَل:ايفَوَلمَّ

 « ..أاََن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  ِنيفا ،َوماحَ ْرَم َوْجِهَك لِلَِّذي َفَطَر السَّماواِت َواأْلَ  ُتْشرُِكلَن. ِإيِنِ َوجَّْهحلُ 
لللهلوو   -إنووه مشووهد رائووع ابهوور هووذا الووذي ير ووه السوويا  القوورآين يف هووذ  اهلايت .. مشووهد الفطوورة وهووك 

ضووحل عنهووا هووذ  اارافوو  تنكوور تصوولرات ا؟اهليوو  يف األصوونام وتسووتنكرها. وهووك تنطلوو  بعوود إذ نف -األوىل 
يف كل  عمي  قاف  تبحوة عون إهلهوا احل ،الوذي عود  يف ضومْيها،ولكنها   تتبينوه يف وعيهوا وإقراكهوا. 
وهووك تتعلوو  يف هلفتهووا املكنلنوو  بكوول مووا يلوول  أنووه ميكوون أن يكوولن هوول هووذا ا لووه  حووَّت إذا اختثتووه وجدتووه 

يقو  ا لوه وصوفته .. مث وهوك عود احلقيقو  تشور  فيهوا زائفا،و  عد فيه املطابق  ملا هول مكنولن فيهوا مون حق
وتتجلى هلا. وهك تنطل  ابلفرح  الكثى،وا متالء ا؟ياش،ّبوذ  احلقيقو ،وهك تعلون يف جيشوان اللقيوا عون 
يقينها الذي وجدته من مطابق  احلقيق  اليت انتهحل إليها بلعيها للحقيق  الويت كانوحل كامنو  مون قبول فيهوا  

والسوويا  يعوورم التجربوو   -عليووه الِسووالم  -ابهوور هووذا الووذي يتجلووى يف قلووه إبووراهيم  .. إنووه مشووهد رائووع
الكثى اليت اجتازها يف هذ  اهلايت القصار .. إوا قص  الفطورة موع احلو  والبانول. وقصو  العقيودة كوذلك 

قلمووا ..   يصوودع ّبووا املوويمن و  حشووى فيهووا للموو   ئووم و  ااموول علووى حسوواّبا أاب و  أسوورة و  عشووْية و 
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َوِإْذ قواَل ِإبْوراِهيُم أِلَبِيوِه آَزَر:أَتَوتَِّخوُذ »كما وقو  إبوراهيم مون أبيوه وقلموه هوذ  اللقفو  الصولب  احلا و  الصورُي :
 « ..َأْصناما  آهِلَ  ف ِإيِنِ أَراَ  َوقَوْلَمَك يف َضالل  ُمِبني  

  سووليملاولكوون فطرتووه  -إىل إهلووه  -ه إوووا الفطوورة تنطوو  علووى لسووان إبووراهيم. إنووه   يهتوود بعوود بلعيووه وإقراكوو
انلا يني ابلعوورا  كووم موون الكلوودانوقوولم إبووراهي -تنكوور ابتووداء أن تكوولن هووذ  األصوونام الوويت يعبوودها قلمووه آهلوو  

 ليووه العبوواق يفإيعبد،والووذي يتلجووه  فا لووه الووذي -يعبوودون األصوونام كمووا كووانلا يعبوودون الكلاكووه والنجوولم 
كوولن صوونما موون يميكوون أن  واألحيوواء .. هووذا ا لووه يف فطوورة إبووراهيم  السووراء والضووراء،والذي خلوو  النوواس 

وهوذا  -تسوتجيه و حجر،أو وينا من خشه .. وإذا   تكن هوذ  األصونام هوك الويت ختلو  وتورز  وتسومع 
ى سووبيل أن  تسووتح  أن تعبوود ومووا هووك ابلوويت تتخووذ آهلوو  حووَّت علووفمووا هووك ابلوويت -لوواهر موون حاهلووا للعيووان 

لللهلو   -م عليه الِسوال -هيم ه احل  والعباق  وإذن فهل الضالل البني هسه فطرة إبراتتخذ واسط  بني ا ل
وهووك  لكاموول للفطوورةلنموولذج ااألوىل. وهووك النموولذج الكاموول للفطوورة الوويت فطوور اّلِل النوواس عليهووا .. مث هووك ا

ر مووووووموووووور هوووووول أتلاجووووووه الضووووووالل البني،فتنكوووووور  وتسووووووتنكر ،وعهر بكلموووووو  احلوووووو  وتصوووووودع،حينما يكوووووولن األ
 -م عليوه الِسوال -يقلهلا إبوراهيم  ..كلم « ني  الل  ُمبِ أَتَوتَِّخُذ َأْصناما  آهِلَ  ف ِإيِنِ أَراَ  َوقَوْلَمَك يف ضَ »العقيدة:

عقيوودة . ولكنهووا الآن الكوورميألبيووه. وهوول األوا  احللوويم الرضووك االوو  السووم  اللني،كمووا توورق أوصووافه يف القوور 
ر اّلِل قوودوة الوويت أموويم هوول اللبنلة،وفوول  مشوواعر احللووم والسووماح .وإبراههنووا. والعقيوودة فوول  روابوو  األبوولة وا

 املسلمني من بنيه أن يتأسلا ّبا. والقص  تعرم لتكلن أسلة ومثا  ..
وخللصووها للحوو  أن يكشوو  اّلِل لبصووْيته عوون  بصووفاء فطرتووه -م عليووه الِسووال -وكووذلك اسووتح  إبووراهيم 

ُكولَت السَّوماواِت راِهيَم َملَ رِي ِإبْووََكوذِلَك نُو»حيو  ابهلودى يف اللجولق:األسرار الكامنو  يف الكلن،والود ئل املل 
 « ..َواأْلَْرِم،َولَِيُكلَن ِمَن اْلُملِقِننيَ 

نكوار البانول إلحو ،ومن ل ثل هذ  الفطرة السليم ،وهذ  البصْية املفتلحو  وعلوى هوذا النحول مون االولص 
 يفار املكنلنو  لوى األسور عالسماوات واألرم .. ونطلعوه  يف قلة .. نري إبراهيم حقيق  هذا امللك .. ملك

حيوووات طرتوووه ومل صوووميم الكلن،ونكشووو  لوووه عووون اهلايت املبثليووو  يف صوووحائ  اللجلق،ونصووول بوووني قلبوووه وف
ىل   الزائفوو ،إاقة اهلهلووا ميووان وق ئوول اهلوودى يف هووذا الكوولن العجيووه. لينتقوول موون قرجوو  ا نكووار علووى عبوو

 حل  ..قرج  اليقني اللاعك اب له ا
ن مون عجائوه يف الكل  وهذا هل نري  الفطرة البديهك العمي  .. وعك   يطمسه الركام. وبصر يلحج ما
يوووه فعلووى ا؟هووواق   جوووزاءصوونع اّلِل. وتووودبر يتبوووع املشوواهد حوووَّت تنطووو  لووه بسووورها املكنووولن .. وهدايوو  مووون اّللِ 

وجووود  يف إقراكوووه ووعيه،بعووود أن   يف هوووذا الطريووو  وجووود اّلِل ..و  -ليوووه الِسوووالم ع -..وكووذلك سوووار إبوووراهيم 
ا اسوووتكن طابقوو  ملوومكووان اوود  فحسووه يف فطرتوووه وضوومْي  .. ووجوود حقيقوو  األللهيووو  يف الوولعك وا قرا  

 منها يف الفطرة والضمْي.
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رحلوو   هينوو  ميسوورة  انووحل تبوودوفلنتووابع الرحلوو  الشووائق  مووع فطوورة إبووراهيم الصوواقق  .. إوووا رحلوو  هائلوو  وإن ك
رائع لفوورائخ والشوولتكليوو  ابفطووري إىل نقطوو  ا ميووان الوولعك  ا ميووان الووذي يقوولم عليووه اموون نقطوو  ا ميووان ال
عل  ت الرسول،وافيه إىل عقلهلم وحدها،فيبينوه هلوم يف رسوا مجهرة الناس -سبحانه  -والذي   يكل اّلِل 

منووووه هم،وهووووك منوووواط احلسوووواب وا؟زاء،عوووود  هووووك حجتووووه علي -  العقوووول البشووووري   الفطوووورة و  -الرسووووال  
 ورمح ،وخثة  قيق  ا نسان وعلما ..

ووا َجوونَّ َعَلْيوو..»  خليوول الوورمحن وأبوول املسوولمني فهوول إبووراهيم -م عليووه الِسووال -فأمووا إبووراهيم  ِه اللَّْيووُل رَأى  فَوَلمَّ
ووا أَفَوَل قوواَل:  أُِحوُه اهْلِفلِوونيَ  ،فَوَلمَّ  -ها الشووك اهيم،وقوود سواور لرة لونفك إبر صوو..إووا  «َكلَْكبوا . قاَل:هوذا َريبِِ

تزحم  تشوغل ابلوه،و ل  وقلمه من األصنام.وقد ابتوحل قضوي  العقيودة هوك الويتملا يعبد أب -بل ا نكار ا؟ازم 
ووا َجوونَّ َعَلْيووِه اللَّ »عاملووه .. صوولرة يزيوودها التعبووْي كخلصووا بقللووه: تليووه وحوود ،وكأ ا ُي كأ ووا الليوول  « ..ْيوولُ فَوَلمَّ

ويوووزحم  شوووغل ابلوووهينر  وشمالتوووه،ومع  وووه ا؟ديووود الوووذي يعزلوووه عووون النووواس حللوووه،ليعيا موووع نفسوووه وخووولا
 « ..فَوَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى َكلَْكبا ،قاَل:هذا َريبِِ »خانر :

لووذي ا - موون أن يكوولن إهلووه احلوو  فلمووا أن يوو ك -كمووا أسوولفنا   -وكووان قلمووه يعبوودون الكلاكووه والنجوولم 
يف كوكء  وا  نما مون تلوك األصونام،فلعله رجوا أن اود صو -يف فطرته يف صلرة غوْي مدركو  و  واعيو   اد 

 ابلعبووواقة إىل ه يتجهووولنيتلجوووه إليوووه قلموووه ابلعبووواقة  وموووا كانوووحل هوووذ  أول مووورة يعووور  فيهوووا إبوووراهيم أن قلمووو
ينطو   -الليلو   -كلكوه الكلاكه والنجلم. وما كانوحل هوذ  أول مورة يورى فيهوا إبوراهيم كلكبوا .. ولكون ال

:هوذا قالَ »ه عاملوه:يزحم عليو،ويلحك إىل خانر   ا يتفو  موع اهلوم الوذي يشوغل ابلوه،و له  ا   ينط  من قبل
  إنووه يكووذب  راب  .. ولكوون  إىل أن يكوولن -موون األصوونام  -..فهوول بنوولر  وبزوغووه وارتفاعووه أقوورب « َريبِِ 
 « ..فَوَلمَّا أََفَل قاَل:  أُِحُه اهْلِفِلنيَ »لنه:

يغيوهف   بإذا كوان الور  فمون ذا يرعاهوا إذن ومون ذا يودبر أمرهوا ..إنه يغيه .. يغيوه عون هوذ  ااالئو . 
اي املنطقيوووو  ْي القضووووا ،إنووووه لوووويك راب،فووووالرب   يغيووووه  إنووووه منطوووو  الفطوووورة البووووديهك القريووووه ..   يستشوووو

يوو  ه يف يقووني عما تنطوو  بوووالفووروم ا؟دليوو ،إ ا ينطلوو  مباكوورة يف يسوور وجووزم. ألن الكينلنوو  البشووري  كلهوو
فطوورة ة القلووه .. و رة هووك آصوور ..فالصوول  بووني الفطوورة وإهلهووا هووك صوول  احلووه واهلصوو«  اهْلِفلِوونيَ   أُِحووهُ ..»

  .   يغيه ...اهلفلني،و  تتخذ منهم إهلا. إن ا له الذي هبه الفطرة «   هه»إبراهيم 
. فَوَلمَّا أََفَل قالَ  »  « ..ْلَقْلِم الضَّالِِنيَ اَريبِِ أَلَُكلَننَّ ِمَن  يَوْهِدين   َْ :لَِ ْن فَوَلمَّا رََأى اْلَقَمَر ابزِغا  قاَل:هذا َريبِِ

نظوور   هوول الليلوو  يفبدونووه  فإن التجربوو  تتكوورر. وكووأن إبووراهيم   يوور القموور قوو  و  يعوور  أن أهلووه وقلمووه يع
ه .. ولكنوووه نووولر  احلبيووو..بنووولر  الوووذي ينسوووكه يف اللجووولق وتفووورق  يف السوووماء ب« قاَل:هوووذا َريبِِ :»جديووود 
عولن ا ُيك إبراهيم أنه يف حاجو  إىل ال  يغيه  هن -براهيم بفطرته وقلبه كما يعرفه إ  -.. والرب  يغيه 

ك ووعيوه .. وُيو  إقراكوهيفمن ربه احل  الذي اد  يف ضومْي  وفطرتوه. ربوه الوذي ُيبه،ولكنوه بعود   اود  
 أنه ضال مضيع إن   يدركه ربه ّبدايته. إن   ميد إليه يد .
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 « ..الضَّالِِنيَ  ْلَقْلمِ اقاَل:لَِ ْن  َْ يَوْهِدين َريبِِ أَلَُكلَننَّ ِمَن »:نريقه ويكش  له عن
وو» . هووذا َأْكووَثُ. فَوَلمَّ ووا رََأى الشَّووْمَك ابزَِغوو   قاَل:هووذا َريبِِ ا ُتْشوورُِكلَن. ِإيِنِ قَوووْلِم ِإيِنِ بَوورِيء  ِ َّوو لَووحْل قوواَل:ايا أَفوَ فَوَلمَّ

 «.ِكنيَ َن اْلُمْشِر ا أاََن مِ َفَطَر السَّماواِت َواأْلَْرَم َحِنيفا ،َومَوجَّْهحُل َوْجِهَك لِلَِّذي 
 لشوومك تطلووع كوولمك .. واإوووا التجربوو  الثالثوو  مووع أضووخم األجوورام املنظوولرة وأكوودها ضوولءا وحوورارة .. الشوو
تطلوع إىل ء بكيانوه املى األكويايلم وتغيه. ولكنها اليلم تبدو لعيب إبوراهيم كأووا خلو  جديود. إنوه اليولم يور 
 :الطليل  إله يطم ن به ويطم ن إليه ويستقر على قرار تبحل بعد احلْية املقلق  وا؟هد

. هذا َأْكَثُ »  ولكنها كذلك تغيه ..«.قاَل:هذا َريبِِ
ويفويخ  النولر القلوه  ،ويغمرهنا يقع التماس،وتنطل  الشرارة،ويتم ا تصوال بوني الفطورة الصواقق  واّلِل احلو

 اكووه كمووا هوول يفعيووه وإقر وعلووى العقوول والوولعك .. هنووا اوود إبووراهيم إهلووه .. اوود  يف و  علووى الكوولن الظوواهر
   ..لك اللاضفطرته وضمْي  .. هنا يقع التطاب  بني ا حساس الفطري املكنلن والتصلر العق
 طع .. مشك تسوهنا اد إبراهيم إهله. ولكنه   اد  يف كلكه يلم ،و  يف قمر يطلع،و  يف

لجولق  ه،ويف اليوويف عقلوه ووعيما تبصور العوني،و  فيموا ُيسوه احلوك .. إنوه اود  يف قلبوه وفطرتوه،و  اد  ف
 ل.كله من حلله .. إنه اد  خالقا لكل ما ترا  العني،وُيسه احلك،وتدركه العقل 
 سوم    ويوثأ يف حهلو  زائفووعندئذ اد يف نفسه املفاصل  الكاملو  بينوه وبوني قلموه يف كول موا يعبودون مون آ

لبتوو ،ولكنهم  الا احوودون اّلِل وهووم   يكلنوو -ملاربوو  فيووه موون وجهووتهم وموونهجهم ومووا هووم عليووه موون الشوور  
 بَورِيء  ِ َّوا يِنِ اي قَووْلِم إِ قواَل:»جوه إىل اّلِل وحود  بوال كوريك:وإبوراهيم يت -كانلا يشركلن هوذ  األرابب الزائفو  

..فهول ا عوا  « أاََن ِموَن اْلُمْشورِِكنيَ  ِنيفوا  َومواحَ ْرَم َر السَّوماواِت َواأْلَ ُتْشرُِكلَن. ِإيِنِ َوجَّْهوحُل َوْجِهوَك لِلَّوِذي َفطَو
 فاصول ،واليقنيلكلمو  الإىل فانر السماوات واألرم. ا عا  احلنيو  الوذي   ينحور  إىل الشور . وهوك ا

يت يف   للحقيقو  الوصولر مطوابتا؟ازم،وا عا  األخْي .. فال ترقق بعد ذلك و  حْية فيما على للعقل من 
 الضمْي ..

 ثبات إبراهيم عل  الحق وأمنه وثناء هللا عليه 83 - 80الدرس الثاني:

تللحل علووى لنفك،واسوواوموورة أخوورى نشووهد ذلووك املشووهد الرائووع البوواهر .. مشووهد العقيوودة وقوود اسووتعلنحل يف 
ن كيوووووواالقله،بعووووود مووووووا وضووووووححل وضوووووولحها الكاموووووول واْنلووووووى عنهووووووا الغووووووبا .. نشووووووهدها وقوووووود مووووووات ال

 لبووه وعقلووه ويفجوود  يف قا نسوواين،فلم يعوود وراءهووا كووكء. وقوود سووكبحل فيووه الطمأنينوو  اللايقوو  بربووه الووذي و 
 لسيا .االلجلق من حلله .. وهل مشهد يتجلى بكل روعته وّبائه يف الفقرة التالي  يف 

انمووأن قلبووه  يف ضوومْي  وعقلووه ويف اللجوولق موون حللووه. وقوود -سووبحانه  -لقوود انتهووى إبووراهيم إىل ر يوو  اّلِل 
واسو ا  ابلووه. وقوود أحووك بيود اّلِل شخووذ بيوود  وتقوولق خطووا  يف الطريو  .. واهلن اووكء قلمووه ليجوواقلل  فيمووا 
انتهى إليه من يقني وفيما انشر  له صدر  مون تلحيود وليخلفول  آهلوتهم الويت تنكور هلوا أن تنوزل بوه سولءا .. 

وُه » يته الباننو  والظواهرة لربوه احلو  الوذي هودا :وهل يلاجههم يف يقينه ا؟ازم ويف إميانه الراس  ويف ر  َوحاجَّ
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َع َريبِِ ُكووولَّ قَوْلُموووُه،قاَل:َأُهاُجليِنِ يف اّللَِّ َوقَوووْد َهوووداِنف َو  َأخووواُ  موووا ُتْشووورُِكلَن بِوووِه ِإ َّ أَْن َيشووواَء َريبِِ َكْي ا ،َوِسووو
رَْكُتْم،َو  خَتواُفلَن أَنَُّكوْم َأْكورَْكُتْم اِبّللَِّ موا َ ْ يُونَووِزِْل بِوِه َعلَوْيُكْم َكْكء  ِعْلموا . أَفَوال تَوتَوذَكَُّروَنف وََكْيوَ  َأخواُ  موا َأْكو

ُتْم تَوْعَلُملَنف  « ..ُسْلطاان ف فََأُي اْلَفرِيَقنْيِ َأَحُ  اِبأْلَْمِن ِإْن ُكنوْ
بتووداء،حَّت نقطوو  ا  إن الفطوورة حووني تنحوور  تضوول مث تتموواقى يف ضالهلا،وتتسووع الزاويوو  ويبعوود ااوو  عوون

ما وكلاكووه وْنلمووا. فووال يعبوودون أصوونا -م عليووه الِسووال -ليصووعه عليهووا أن تثوولب .. وهووي ء قوولم إبووراهيم 
التفكوور  يووا هلوم جملوورقهووذا قاع يتفكورون و  يتوودبرون هووذ  الرحلو  اهلائلوو  الوويت اوحل يف نفووك إبووراهيم. و  يكون

 والتدبر.
 ل مبني.الظاهر يف تصلراهتم ويف ضال بل جاءوا ااقللنه وُياجلنه. وهم على هذا اللهن

مسووووتنكرا يف  ،يلاجههمولكووون إبووووراهيم املووويمن الووووذي وجووود اّلِل يف قلبووووه وعقلوووه ويف اللجوووولق كلوووه موووون حللوووه
بيوووووودي،ويفت   د وجدتووووووه ذخووووووذ اّلِل وقوووووو..أعوووووواقللنب يف« قاَل:َأُهوووووواُجليِنِ يف اّللَِّ َوقَووووووْد َهووووووداِنف» نمأنينوووووو 

قليووول  فسوووكنوهوووذا هووول يف  -ب بوووه .. لقووود أخوووذ بيووودي وقووواقين فهووول ملجووولق بصوووْييت،ويهديب إليوووه،ويعرف
مور أان أجود  أ ضمْيي ويف وعيك،كموا رأيتوه يف الكولن مون حول . فموا جودالكم يف لقد رأيته يف -اللجلق 

 يف نفسك و  أنله عليه الدليل. فهدايته   إليه هك الدليلف 
غوْي  - ا ف وكول قولةومون ذا حو ا  من وجد اّلِلف ومواذا حوا ..وكي  ح« َو  َأخاُ  ما ُتْشرُِكلَن بِهِ » 

لكوون إبووراهيم يف عموو  إميانه،واستسووالم   حووا ف  و  -ّلِل غووْي سوولطان ا -لطان هزيلوو  وكوول سوو -قوولة اّلِل 
يبِِ  أَْن َيشواَء رَ ِإ َّ »لشوامل:اّلِل ا وجدانه،  يريد أن اوزم بشوكء إ  مرتكبوا إىل مشوي   اّلِل الطليقو ،وإىل علوم

نوه   حوا  مون آهلوتهم ايتوه ويعلون أايتوه ورعفهول يكول إىل مشوي   اّلِل مح«.َكْي ا . َوِسَع َريبِِ ُكلَّ َكوْكء  ِعْلموا  
يسووع كوول  عه علمووه الووذيّلِل،ووسوواكووي ا،ألنه يووركن إىل محايوو  اّلِل ورعايتووه. ويعلووم أنووه   يصوويبه إ  مووا كوواء  

 ككء ..
طاان ف فَوَأُي اْلَفورِيَقنْيِ َأَحوُ  ِزِْل بِِه َعلَوْيُكْم ُسولْ ما َ ْ يُونوَ  ّللَِّ ابِ ،َو  خَتاُفلَن أَنَُّكْم َأْكرَْكُتْم وََكْيَ  َأخاُ  ما َأْكرَْكُتمْ »

ُتْم تَوْعَلُملَنف  «.اِبأْلَْمِن ِإْن ُكنوْ
 - يميك هول إبوراهاول  فلوإنه منطو  املويمن اللايو  املودر  حلقوائ  هوذا اللجولق. إنوه إن كوان أحود قمينوا اب

كائنوو  مووا    -هلوو  عوواجزة وكيوو  حووا  آ -ولوويك هوول املوويمن الووذي يضووع يوود  يف يوود اّلِل وميضووك يف الطريوو  
لن اّلِل مهزولوو مووام قوودرةكانووحل هووذ  اهلهلوو ،واليت تتبوودى أحيوواان يف صوولرة جبووارين يف األرم بطاكووني وهووم أ

اعوول  ابّلِل مووا   م أووم أكووركلايوو  حووا  إبوراهيم هووذ  اهلهلوو  الزائفوو  العواجزة،و  حووافلن هووك  -مضوعلفلن  
ف أم كفور ابلشوركاءمن بوه ويله سلطاان و  قلة من األكياء واألحيواءف وأي الفوريقني أحو  ابألمونف الوذي يوي 
هومف  ن العلوم والفم ككء موهلالذي يشر  ابّلِل ما   سلطان له و  قلةف أي الفريقني أح  ابألمن،لل كان 

 ى ويقضك اّلِل  كمه يف هذ  القضي  :هنا يتنزل ا؟لاب من املا األعل
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،أُول ِووَك هَلُوو» أخلصوولا أنفسووهم و ..الووذين آمنوولا « ْهتَووُدونَ مُ ْمووُن َوُهووْم ُم اأْلَ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَ ْ يَوْلِبُسوولا ِإميوواَوُْم ِبظُْلم 
تووودون امله هوووي ء هوووماألمن،و  ّلِل،  حلطووولن ّبوووذا ا ميوووان كوووركا يف عبووواقة و  ناعووو  و  اعوووا . هوووي ء هلوووم

ُتنا آتَوْيناها ِإْبراِهيَم َعلى قَوْلِمِه،نَوْرَفُع َقرَ ..»  ..« َنشاُء جات  َمنْ َوتِْلَك ُحجَّ
لقوود  ااقللنووه. و  اءوا ّبوواولقوود كانووحل هووذ  هووك احلجوو  الوويت أهلمهووا اّلِل إبووراهيم ليوودحخ ّبووا حجووتهم الوويت جوو

م موا كوانلا واضو  أووو سكء إليوه .. كش  هلم عن وهن ما هم عليه من تصلرهم أن هذ  اهلهل  الك أن ت
 هوذ  اهلهلوو . شوركلن بووهياحودون وجولق اّلِل و  أنووه هول صواحه القوولة والسولطان يف الكوولن،ولكنهم كوانلا 

 فهووول أحووو  شووور  ابّللِ فلموووا واجههوووم إبوووراهيم، ن مووون كوووان حلوووا نفسوووه ّلِل   حوووا  مووون قونوووه،فأما مووون ي
ع حل حجتووه،وارتفجتهم،وعلووحهووا اّلِل لووه وأهلمووه إايها،سووقطحل ابملخافوو  ..ملووا واجههووم ّبووذ  احلجوو  الوويت آ 

هووذا  كمتووه  تصوورفا يفإبووراهيم علووى قلمووه عقيوودة وحجوو  ومنزلوو  .. وهكووذا يرفووع اّلِل موون يشوواء قرجووات. م
 « ..ِإنَّ َربََّك َحِكيم  َعِليم   »وعلمه:

 -ّلِل ا  رسووولل ابوقبوول أن نغوواقر هووذ  الفقوورة حنووه أن نسووتمتع بنفحوو  موون نفحووات احليوواة يف عصوور صووح
-  دلل تووووه هوووذا القوووورآن يتنووووزل علوووويهم غضوووا وتشووووربه نفلسووووهم وتعوووويا بووووه ولوووه وتتعاموووول بووووه وتتعووووايا  و

ر  منووه كيوو   ديتووه ونوودجوإُياءاتووه ومقتضووياته،يف جوود ويف وعووك ويف التووزام عجيه،شخووذان روعتووه وتبهووران 
موان ع قورن مون الز  ،يف ربوع مون ااولار كان هذا الره  الفريد من الناس،وكي  صنع اّلِل ّبذا الره  ما صن

: 
،قَواَل َأْصوَحاُب َعْن َعْبِد هللِا،قَاَل:َلمَّا نَوزَلَوحْل َهوِذِ  اهليَُ :}الَّوِذيَن آَمنُولا َوَ ْ يَوْلِبُسولا{ ]األنعوام:[ ِإميَواَوُْم ِبظُْلم    

ْرَ { ]لقمان:[ َلظُْلم  َعِظيم  ".أَيُوَنا َ ْ َيْظِلْم نَوْفَسُه ف قَاَل:فَونَوزََلحْل:}ِإنَّ ال:َرُسلِل هللِا   ..891شِِ
وعن املسِيه:أن عمر بن ااطاب قرأ :"الوذين آمنولا و  يلبسولا إميواوم بظلم"،فلموا قرأهوا فزع،فوأتى أيِب بون  

َموْن َيْسولمف فقال:موا هوكف فقرأهوا عليوه ي فأيُنوا   يظلِوُم ،كعه فقوال:اي أاب املنوذر،قرأُت آيو  مون كتواب هللا
وووْرَ  َلظُْلوووم  َعِظووويم  { ف إ وووا هووول:و  :فر هللا لك أموووا  عوووحل هللا تعووواىل ذكووور  يقوووللنفسوووهف فقوووال:غ } ِإنَّ الشِِ

 ...892يلبسلا إمياوم بشر 
عن أبيه:أن زيد بن صلحان سأل سلمان فقال:اي أاب عبود هللا،آيو   مون كتواب هللا ،وعن أيب األكعر العبدي

إميووواوم بظلوووم"   فقوووال سووولمان:هل الشووور  ابهلل تعووواىل  قووود بلغوووحل موووبِِ كووول مبل :"الوووذين آمنووولا و  يلبسووولا
 ...893ذكر .فقال زيد:ما يسُرين ّبا أيِن   أ عها منك،وأِن   مثل كل ككء أمسيحُل أملكه

                                                 
 (253[)487/ 1ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان 6937[)42/ 23املكنز ] -صحي  البخارى - 891
 ( حسن 13493[)499/ 11ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 892
 ( حسن 13486[)497/ 11ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 893

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1524 

دِِيِ ،أَنَُّه قَاَل:اَي َرُسولَل هللِا َكْيوَ  الصَّواَلُ  بَوْعوَد َهوِذِ  اهليَوِ }لَْيَك ِ ََموانِيِِكُ  ْم َو َ أََمواينِِ أَْهوِل وَعْن َأيب َبْكر  الصِِ
ُ لَووَك ايَ  أاََب َبْكوور   اْلِكتَوواِب َمووْن يَوْعَمووْل ُسوولء ا ُاْووَز بِِه{]النسوواء[ وَُكووُل َكووْكء  َعِمْلنَووا ُجزِينَووا بِووِه ف فَوَقوواَل:َغَفَر اّللَّ

َْواُء ف قَالَ ،  ..894َلى،قَاَل:ُهَل َما ُعَْزْوَن بِهِ قُوْلحُل:بوَ :أََلْسحَل َاَْرُم ف أََلْسحَل َهَْزُن ف أََلْسحَل ُتِصيُبَك الاَّ
تصوولر لنووا كيوو  كووان حووك هووذا الووره  الكوورمي ّبووذا القوورآن الكوورمي. كيوو  كانووحل  895األربعوو فهووذ  اهلتر 

جديووو  وقعوووه يف نفلسوووهم. كيووو  كوووانلا يتلقلنوووه وهوووم يشوووعرون أنوووه أوامووور مباكووورة للتنفيوووذ وتقريووورات حا ووو  
يفزعووولن حوووني يظنووولن أن هنوووا  مفارقووو  بوووني نووواقتهم انووودوقة للطاعووو ،وأحكام وائيووو  للنفووواذ. وكيووو  كوووانلا 

 ومستلى التكلي  املطللب.
سوووتلى مهوووم وبوووني وكيووو  كوووانلا ازعووولن أن يياخوووذوا  ي قرجووو  مووون قرجوووات التقصوووْي،والتفاوت بوووني عمل

 التكلي . حَّت ذتيهم من اّلِل ورسلله التيسْي.
قوودر اّلِل سووتارا ل لووحل هووذا الوودين .. وكانووحلإنووه مشووهد كووذلك رائووع ابهوور .. مشووهد هووذ  النفوولس الوويت مح

 ومنفذا ملشي ته يف واقع احلياة ..
ىل إبووراهيم إ:من نول  بعود ذلوك يعورم السويا  ملكوه ا ميوان ا؟ليوول،يقلق  ذلوك الوره  الكورمي مون الرسول

 -هووذا امللكووه  توودا ملصوول   يعوورم السوويا  -وسووالمه علوويهم أمجعووني  صووللات اّللِ  -إىل خووامت النبيووني 
 كمووا يالحووج يف  -لتسلسوول التووارحك يف هووذا العوورم و  يراعووك ا -اصوو  منووذ إبووراهيم وبنيووه موون النبيووني وخب

يَوْعُقولَب ُه ِإْسوحاَ  وَ َوَوَهْبنوا لَو »ن املقصولق هنوا هول امللكوه  ملتوه،  تسلسوله التوارحك:أل -ملاضع أخرى 
هوواُروَن .. وَ رِِيَّتِووِه قاُوَق َوُسووَلْيماَن َوأَيُوولَب َويُلُسووَ  َوُملسووى ِمووْن ذُ وَ  -نُلحووا  َهووَديْنا ِمووْن قَوْبووُل وَ  -يْنا ُكووال  َهوودَ   -

 َواْلَيَسوَع َويُولُنَك صَّواحلِِنَي. َوِإْ اِعيولَ لاُكول  ِموَن   يواَس ..وََكذِلَك َْنْزِي اْلُمْحِسِننَي .. َوزََكرايَّ َوَُيْىي َوِعيسوى َوإِلْ 
اُهْم َوَهوَديْناُهْم ِإىل ِصوراط  ْخولاِوِْم .. َواْجتَوبَوْينوهِتِْم َوإِ ُذِرايَّ َلِمنَي .. َوِمْن آابئِِهْم وَ َوُللنا  .. وَكال  َفضَّْلنا َعَلى اْلعا

ُهْم موووا كوووانُ   َأْكووورَُكلاِ ،َوَللْ ُمْسوووَتِقيم  .. ذلِوووَك ُهوووَدى اّللَِّ يَوْهوووِدي بِوووِه َموووْن َيشووواُء ِموووْن ِعبووواقِ  لا يَوْعَملُووولَن. حَلَوووِبَ  َعووونوْ
ا قَوْلموا  لَْيُسولا ِّبوا ِبكواِفرِيَن. ُي ِء فَوَقْد وَكَّْلنا ّبِ ُفْر ِّبا هِإْن َيكْ يَن آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب َواحْلُْكَم َوالنُوبُولََّة. فَ أُولِ َك الَّذِ 

ُ،فَِبُهداُهُم اقْوَتِدْ ،ُقْل:  َأْس َولُ   « ..لِْلعاَلِمنيَ  رىا . ِإْن ُهَل ِإ َّ ذِكْ َلْيِه َأْجر ُكْم عَ أُولِ َك الَِّذيَن َهَدى اّللَّ
هِتِووْم ِموْن آابئِِهوْم َوذُ »خورين آوإكوارة إىل  -راهيم غوْي نوول  وإبو -ويف اهلايت ذكور لسوبع  عشور نبيوا رسول   ِرايَّ

« ضَّوْلنا َعلَوى اْلعواَلِمنيَ وَكوال  فَ . ».« ِسوِننيَ وََكوذِلَك َْنْوزِي اْلُمحْ »والتعقيبات على هذا امللكه:« .. َوِإْخلاِوِمْ 
الووووره  الكوووورمي  رر إحسووووان هووووذاعقيبووووات تقوووووكلهووووا ت« .. اْجتَوبَوْينوووواُهْم َوَهووووَديْناُهْم ِإىل ِصووووراط  ُمْسووووَتِقيم  وَ ..»

 واصطفاء  من اّلِل،وهدايته إىل الطري  املستقيم.
 الهداية بيد هللا أمال   والشرك محبط للممل 90-84 –الدرس الثالث 

                                                 
 زايقة مب  ( صحي 2910[) 171/ 7ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 894
 كانحل يف األصل الثالي  ولكن كتبتها الربع  بعد زايقة نا فصارت أربع     - 895
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ه رات الويت تليوود للتقريولكوه يف هوذ  الصولرة،كله اهيووذكور هوذا الوره  علوى هوذا النحل،واسوتعرام هووذا امل
 «  ُهْم ما كانُلا يَوْعَمُللنَ ِبَ  َعنوْ حلََ رَُكلا ذِلَك ُهَدى اّللَِّ يَوْهِدي بِِه َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِقِ ،َوَلْل َأكْ :»

صووور ل. وينحبوووه الرسووو وهوووذا تقريووور لينوووابيع اهلووودى يف هوووذ  األرم. فهووودى اّلِل للبشووور يتمثووول فيموووا جووواءت
 ّللِ اأنووه هوول هوودى  -سووبحانه  -املسووتيقن منه،والووذي اووه اتباعووه،يف هووذا املصوودر اللاحد،الووذي يقوورر اّلِل 

 ن تلحيوود اّللِ عوو حوواقوا وأنووه هوول الووذي يهوودي إليووه موون حتووار موون عبوواق  .. ولوول أن هووي ء العبوواق املهووديني
هم أن تلقك،فوإن مصوْي ة أو الو العبواقوتلحيد املصدر الذي يسوتمدون منوه هدا ،وأكوركلا ابّلِل يف ا عتقواق أ

نوووتف  مث سوووملما فتُيوووب  عووونهم عملهوووم:أي أن يوووذهه ضوووياعا،ويهلك كموووا هتلوووك الدابووو  الووويت ترعوووى نبتوووا م
ُفْر ِّبوا النُوبُولََّة. فَِإْن َيكْ احْلُْكَم وَ ِكتاَب وَ أُولِ َك الَِّذيَن آتَوْيناُهُم الْ »الت .. وهذا هل األصل اللغلي للحبلط  

 « ..فَوَقْد وَكَّْلنا ِّبا قَوْلما  لَْيُسلا ِّبا ِبكاِفرِينَ  هُي ءِ 
بووه الرسوول.  لووذي جوواءتاوهووذا هوول التقريوور الثوواين .. فقوورر يف األول مصوودر اهلدى،وقصوور  علووى هوودى اّلِل 

السولطان اب واحلكمو  و  الكتوقرر يف الثاين أن الرسل الذين ذكرهم والذين أكار إليهم،هم الذين آ هم اّللِ 
ني حمتمووول يف وكوووال املعنيووو -كء  عووو  احلكمووو  كموووا اوووكء  عووو  السووولطان كوووذلك اووو« واحلكوووم» -لة والنبووو

ع ق،وا ْنيووول مووور موووع قاو اهليووو . فهوووي ء الرسووول أنوووزل اّلِل علوووى بعضوووهم الكتووواب كوووالتلراة موووع ملسوووى،والزبل 
عوه مون الودين ا ملسلطان على معو  أن مواوكلهم أويت  -عيسى. وبعضهم آ   اّلِل احلكم كداوق وسليمان 

 مووا أرسوول اّللِ ألموولر. فهوول حكووم اّلِل،وأن الوودين الووذي جوواءوا بووه ُيموول سوولطان اّلِل علووى النفوولس وعلووى ا
 ألخورى. وكلهومااهلايت  الرسل إ  ليطاعلا،وما أنزل الكتاب إ  لويحكم بوني النواس ابلقسو ،كما جواء يف

ه،ويلمنلن ،ويقلملن عليوىل النواسبدينه،ُيمللنوه إ أويت احلكم  وأويت النبلة .. وأول ك هوم الوذين وكلهوم اّللِ 
ء ب عونهم وهوي غويون اّلِل قفوإن « هي ء»به وُيفظلنه .. فإذا كفر ابلكتاب واحلكم والنبلة مشركل العرب:

لكه ملصولل جرهتا،ومكوالره  الكرام وامليمنلن ّبم هم حسه هذا الودين  .. إووا حقيقو  قدميو  امتودت 
علموه هلداي   وا ي له ادة محلها رسلل بعد رسلل وآمن ّبا وييمن من يقسم اّللِ ااسكحل حلقاته وقعلة واح

أاي   -ملسولم  االعصوب   من استحقاقه للهداي   .. وهول تقريور يسوكه الطمأنينو  يف قلوه املويمن،ويف قلولب
 ن هذ  العصب  ليسحل وحدها.إ -كان عدقها 

بووحل وفرعهووا يف السووماء،وحلق  يف ملكووه ليسوحل مقطلعوو  موون كووجرة  إوووا فوورع منبثوو  مون كووجرة أصوولها ت
جليول ملصلل،ملصوولل  أسوبابه ابّلِل وهوودا  .. إن املويمن الفوورق،يف أي أرم ويف أي جيول،قلي قوولي،وكبْي  
كبْي،إنووه موون تلووك الشووجرة املتينوو  السووامق  الضووارب  ا؟ووذور يف أعمووا  الفطوورة البشووري  ويف أعمووا  التوواري  

ُ  »امللصلل ابّلِل وهدا  منذ أقدم العصلر. ا نساين،وعضل من ذلك امللكه الكرمي أُولِ َك الَّوِذيَن َهوَدى اّللَّ
..وهوول التقريور الثالووة .. فهووي ء « فَِبُهوداُهُم اقْوتَووِدْ . قُوْل:  َأْسوو َوُلُكْم َعَلْيوِه َأْجوورا . ِإْن ُهوَل ِإ َّ ذِْكوورى لِْلعواَلِمنيَ 

اهم اّلِل. وهوووداهم الوووذي جووواءهم مووون اّلِل فيوووه الوووره  الكووورام الوووذين يقووولقون ملكوووه ا ميوووان،هم الوووذين هووود
يسوْي عليوه. وهوذا اهلودى وحود  هول  ومن آمن به. فهوذا اهلودى وحود  هول الوذي - -القدوة لرسلل اّلِل 
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  َأْسوو َوُلُكْم »الووذي ُيووتكم إليه،وهووذا اهلوودى وحوود  هوول الووذي يوودعل إليووه ويبشوور بووه .. قووائال ملوون يوودعلهم:
للعووواملني ..   حوووتا بوووه قووولم و  جووونك و  قريوووه و  « .. َل ِإ َّ ذِْكووورى لِْلعووواَلِمنيَ ِإْن ُهووو« .. »َعَلْيوووِه َأْجووورا  

 بعيد .. إنه هدى اّلِل لتذكْي البشر كاف . ومن مث فال أجر عليه يتقاضا . وإ ا أجر  على اّلِل 
 الرد عل  منكري النبوات وإثبات الرسالة ا سالمية 92 - 91الدرس الرابع:

كمو  ح،و  يعرفولن  قدر سيا  يندق  نكري النبلات والرسا ت،ويصمهم  وم   يقدرون اّللِ مث ميضك ال 
خوووْي أن الكتووواب األقبلهوووا و  اّلِل ورمحتوووه وعدلوووه. ويقووورر أن الرسوووال  األخوووْية إ وووا عوووري علوووى سووون  الرسوووا ت

 قَوَدُروا اّللََّ  َوموا»سو :مصد  ملا بوني يديوه مون الكتوه ..  وا يتفو  موع لول امللكوه الوذي سوب  عرضوه ويتنا
ُ َعلوووى َبَشووور  ِموووْن َكوووكء. قُووو لسوووى نُووولرا  مُ ِكتووواَب الَّوووِذي جووواَء بِوووِه أَنْووووَزَل الْ  ْل:َمنْ َحووو َّ قَوووْدرِِ  ِإْذ قاُللا:موووا أَنْووووَزَل اّللَّ

ُ. مُثَّ َلُملا أَنْووُتمْ ا َ ْ تَوعْ ْم مَوُعلِِْمتُ  -ُه َقراِنيَك تُوْبُدوَوا َوخُتُْفلَن َكِثْيا  َعَْعُللنَ  -َوُهدى  لِلنَّاِس   َو  آاب ُُكوْمف قُوِل:اّللَّ
 أُمَّ اْلُقووورى َوَموووْن نْيَ يََدْيِه،َولِتُوْنوووِذرَ ُ  الَّوووِذي بَوووُمَصووودِِ  َذْرُهوووْم يف َخْلِضوووِهْم يَوْلَعبُووولَن. َوهوووذا ِكتووواب  أَنْوزَْلنووواُ  ُمبووواَر   

 « ..ظُلنَ هِتِْم ُُيافِ لى َصالَوُهْم عَ َحْلهَلا،َوالَِّذيَن يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة يُوْيِمُنلَن بِِه،
 يولحك   ينوزل كتواابو ن البشور لقد كان املشركلن يف معرم العناق واللجاج يقلللن:إن اّلِل   يرسل رسل  مو
م أهول  رون علويهم أوولنولا ينكوبه إىل بشر. بينما كان إىل جلارهم يف ا؟زيرة أهل الكتاب مون اليهولق و  يك

  لا يقللوولن ذلووك القوولل يف زمحووإ ووا هووم كووان -م عليووه الِسووال -زل التوولراة علووى ملسووى كتوواب،و  أن اّلِل أنوو
ذلك يوولاجههم القوورآن الكوورمي ابلتنديوود بقللتهم:مووا أنووزل اّلِل لوو - -العنوواق واللجاج،ليكووذبلا برسووال  حمموود 

رِِ  ِإْذ َحوو َّ قَوودْ  وا اّللََّ َومووا قَوَدرُ »علوى بشوور مون كووكء كموا يوولاجههم ابلكتواب الووذي جواء بووه ملسوى موون قبول:
ُ َعلى َبَشر  ِمْن َككء  «  قاُللا:ما أَنْوَزَل اّللَّ

 لووذين يقلللنووهان وموونهم وهووذا القوولل الووذي كووان يقللووه مشووركل مكوو  يف جاهليتهم،يقللووه أمثوواهلم يف كوول زمووا
 يفرقوولن يف  توورقيهم. اهلن  وون يزعموولن أن األقاين موون صوونع البشوور وأوووا تطوولرت وترقووحل بتطوولر البشوور و 
  ابرتقوواء تقك وتوونحهووذا بووني قايانت هووك موون تصوولرات البشوور أنفسووهم،كاللينيات كلهووا قوودميا وحووديثا،تر 

 نوود اّلِل،وهووكرسوول موون عأصووحاّبا واحنطانهم،ولكنهووا تظوول خووارج قيوون اّلِل كلووه. وبووني قايانت جوواء ّبووا ال
تحريو  را  عنهوا وال حنوقع اتبت  على أصلهلا األوىل جاء ّبا كل رسلل فتقبلتها ف   وعتحل عنها ف   مث و 

 - القولل يقللوه صولل.وهذافيها،فعاق الناس إىل جاهليتهم يف انتظار رسلل جديد،بذات الدين اللاحود املل 
لووووه .. إوووووم ّلِل حوووو  قوووودر  وموووون   يعوووور  كوووورم اّلِل وفضووووله،ورمحته وعداموووون   يقوووودر  -قوووودميا أو حووووديثا 

 لن.عرب يقللنزل مالئك   كما كان اليقلللن:إن اّلِل   يرسل من البشر رسل  ولل كاء أل
يف هووذ  الووذرة الفلكيوو  الوويت « الضوو يل»أو يقللولن:إن خووال  هووذا الكوولن اهلائوول   ميكوون أن يعوو  اب نسووان 

ا هوووا األرم   يوووة يرسووول لوووه الرسووول وينوووزل علوووى الرسووول الكتوووه هلدايووو  هوووذا املخلووول  الصوووغْي يف هوووذا 
  يف القدمي واحلدية  أو يقلللن:إنه لويك هنوا  مون إلوه الكلكه الصغْي  وذلك كما يقلل بعخ الفالسف

و  موون وحوووك و  مووون رسووول .. إ وووا هوووك أوهوووام النووواس أو خوووداع بعضوووهم لوووبعخ ابسوووم الووودين  كموووا يقووولل 
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فوواّلِل الكوورمي العظوويم العوواقل الوورحيم،العليم احلكوويم  -سووبحانه  -املوواقيلن امللحوودون  وكلووه جهوول بقوودر اّلِل 
ا نسوووووواين وحوووووود ،وهل خلقووووووه،وهل يعلووووووم سوووووور  وجهر ،وناقاتووووووه وقلا ،ونقصووووووه  ...   يوووووودع هووووووذا الكووووووائن

وضووووووعفه،وحاجته إىل املووووووولازين القسووووووو  الووووووويت يرجووووووع إليهوووووووا بتصووووووولراته وأفكار ،وأقلالوووووووه وأعماله،وأوضووووووواعه 
أن العقوول الووذي  -سووبحانه  -ونظامووه،لْيى إن كانووحل صوولااب وصووالحا،أو كانووحل خطووا وفسوواقا .. ويعلووم 

مووون كوووهلاته ونزواتوووه ومطامعوووه ورغباته،فضوووال علوووى أنوووه ملكووول بطاقوووات  لط كثوووْيةأعطوووا  لوووه،يتعرم لضوووغ
األرم الوويت لووه عليهووا سوولطان بسووبه تسووخْيها لووه موون اّلِل،ولوويك موولكال بتصوولر اللجوولق تصوولرا مطلقووا،و  
 بصوياغ  األسووك الثابتو  للحيوواة. فهووذا جموال العقيوودة الويت شيت لووه موون اّلِل فتنشوىء لووه تصولرا سووليما لللجوولق
واحليواة .. وموون مث   يكلووه اّلِل إىل هووذا العقوول وحوود ،و  يكلوه كووذلك إىل مووا أوقع فطرتووه موون معرفوو  لدنيوو  

 برّبا احل ،وكل  إليه،ولياذ به يف الشدائد ..
فهووووذ  الفطوووورة قوووود تفسوووود كووووذلك بسووووبه مووووا يقووووع عليهووووا موووون ضووووغلط قاخليوووو  وخارجي ،وبسووووبه ا غوووولاء 

ن وا نك،بكول موا ميلكولن مون أجهوزة التلجيوه والتوأيْي .. إ وا يكوول وا سوتهلاء الوذي يقولم بوه كويانني ا؟و
اّلِل النووواس إىل وحيوووه ورسوووله وهووودا  وكتبوووه،لْيق فطووورهتم إىل اسوووتقامتها وصوووفائها،ولْيق عقووولهلم إىل صوووحتها 
وسوالمتها،وليجلل عوونهم غاكوي  التضووليل مون قاخوول أنفسوهم وموون خارجهوا .. وهووذا هول الووذي يليو  بكوورم 

،ورمحته وعدله،وحكمتووه وعلمووه .. فمووا كووان ليخلوو  البشوور،مث يوو كهم سوودى .. مث ُياسووبهم يوولم اّلِل وفضووله
َعوَة َرُسول   »القيام  و  يبعة فيهم رسل : .. فتقودير اّلِل حو  قودر  يقتضوك  896« َوما ُكنَّا ُمَعذِِِبنَي َحوَّتَّ نَوبوْ

سوواعدون عقوولهلم علووى ااووالص موون ا عتقوواق  نووه أرسوول إىل عبوواق  رسووال يسووتنقذون فطوورهتم موون الركام،وي
الضووووغلط،وا نطال  للنظوووور ااووووالا والتوووودبر العميوووو . وأنووووه أوحووووى إىل هووووي ء الرسوووول موووونهج الوووودعلة إىل 

أو تبقوى  -ككتوه ملسوى وقاوق وعيسوى   -اّلِل،وأنزل على بعضهم كتبا تبقوى بعودهم يف قولمهم إىل حوني 
 إىل آخر الزمان كهذا القرآن.
 قووود أمووور اّللِ  هنا ،فروفووو  بوووني العووورب يف ا؟زيرة،وكوووان أهووول الكتووواب معوووروفنيوملوووا كانوووحل رسوووال  ملسوووى مع

تواَب الَّوِذي جواَء نْووَزَل اْلكِ :َمْن أَ ُقلْ »رسلله أن يلاجه املشركني املنكرين ألصل الرسال  واللحك بتلك احلقيق :
ْم مووا َ ْ تَوْعَلُموولا أَنْووووُتْم َو  َوُعلِِْمووتُ  -ا  ُفوولَن َكثِووْي ُه قَوووراِنيَك تُوْبووُدوَوا َوختُْ َعَْعُللنَوو -بِووِه ُملسووى نُوولرا  َوُهوودى  لِلنَّوواِس 

 « ..آاب ُُكمْ 
وقد عرضنا يف تقدمي السلرة للقلل  ن هوذ  اهليو  مدنيو ،وأن املخوانبني ّبوا هوم اليهولق. مث ذكوران هنوا  موا 

وأن املخووانبني ..  «اعللنووه قوورانيك يبوودووا وحفوولن كثووْيا»اختووار  ابوون جريوور الطووثي موون القووراءة األخوورى 
ّبوووا هوووم املشوووركلن،وهذا خوووث عووون اليهووولق  وووا كوووان واقعوووا مووونهم مووون جعووول التووولراة يف صوووحائ  يتالعبووولن 

                                                 
وو   بَوْعووَد الُرُسوولِ »يراجووع بتلسووع تفسووْي قللووه تعوواىل: - 896 وورِيَن َوُمْنووِذرِيَن لِووَ الَّ َيُكوولَن لِلنَّوواِس َعلَووى اّللَِّ ُحجَّ ء ..يف سوولرة النسوواء.ا؟ز « ُرُسووال  ُمَبشِِ

السوويد ) «.قار الشوورو «.»ا سووالم ومشووكالت احلضووارة»يف كتوواب:« ب  واضووطرابختوو»وفصوول  812 - 805السوواقس موون الظووالل ص 
 رمحه هللا (
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ّبا،فيبدون منها للناس ما يتف  مع خطتهم يف التضليل وااداع،والتالعه ابألحكام والفرائخ وحفولن موا 
موولن بعضووه ومووا أخووثهم اّلِل بووه يف هووذا   يتفوو  مووع هووذ  ااطوو  موون صووحائ  التوولراة   ووا كووان العوورب يعل

القرآن من فعل اليهلق .. فهذا خوث عون اليهولق معو م يف سويا  اهليو    خطوااب هلوم .. واهليو  علوى هوذا 
 مكي    مدني  ..وحنن بتار ما اختار  ابن جرير.

ق صووحائ  لووه اليهوول فقوول هلووم اي حمموود:من أنووزل الكتوواب الووذي جوواء بووه ملسووى نوولرا وهوودى للناس، ووا اع
م  ن اّلِل لك واجههووحفوولن بعضووها ويظهوورون بعضووها قضوواء للبوواانهتم موون وراء هووذا التالعووه الكريووه  كووذ

 شوكروا فضول اّللِ يهم أن يعلمهم  ا يقا عليهم من احلقائ  واألخبار ما   يكلنلا يعلملن فكان حقا علو
 به إليه.و  ينكروا أصله إبنكار أن اّلِل نزل هذا العلم على رسلله وأوحى 

ن ُيسوم القولل معهوم يف هوذا الشوأن أ - -و  ي   هلم أن ايبلا على ذلك السيال. إ وا أمور رسولل اّلِل 
ُ. مُثَّ َذْرُهمْ »وأ  اعله جما  ؟دل   يثْي  إ  اللجاج:  « ..َعُبلنَ ِضِهْم يَولْ يف َخلْ  ُقِل:اّللَّ

يف هووووذا موووون عبووووني. و  ءهم،وقعهم حلضوووولن  هووووني قوووول:اّلِل أنزلووووه .. مث   هفوووول جووووداهلم و؟وووواجهم وموووورا
لوك ذل الناس مثول ة أن يقل التهديد،قدر ما فيه من ا ستهان ،قدر ما فيه من احل  وا؟د فحني يبل  العب

كتوووواب  ا عووون الالكالم،ُيسووون احووو ام القوووولل وحسوووم ا؟ووودل وتوووولفْي الكوووالم  وميضووووك السووويا  ُيكوووك كووووي
ات،فليك بلهوووا حلقوووقّلِل نزلوووه. فوووإذا هووول حلقووو  مسوووبلق  جووواءت ا؟ديد،الوووذي ينكووور ا؟احووودون أن يكووولن ا

 بدعا من الكته اليت ينزهلا اّلِل على من يشاء من رسله الكرام :
ِخورَِة لَّوِذيَن يُوْيِمنُولَن اِبهْل ُقورى َوَموْن َحْلهَلوا. َواَر أُمَّ الْ لِتُوْنوذِ َوهذا ِكتاب  أَنْوزَْلناُ  ُمبواَر   ُمَصودُِِ  الَّوِذي بَونْيَ يََدْيِه،وَ »

 « ..يُوْيِمُنلَن بِِه،َوُهْم َعلى َصالهِتِْم ُُياِفظُلنَ 
إوا سون  مون سونن اّلِل أن يرسول الرسول،وأن ينوزل اّلِل علويهم الكتوه. وهوذا الكتواب ا؟ديد،الوذي ينكورون 
 تنزيلوووه،هل كتووواب مبوووار  .. وصووود  اّلِل .. فإنوووه واّلِل ملبوووار  ..مبوووار  بكووول معووواين الثكووو  .. إنوووه مبوووار  يف
أصووله. ابركووه اّلِل وهوول ينزلووه موون عنوود . ومبووار  يف حملووه الووذي علووم اّلِل أنووه لووه أهوول .. قلووه حمموود الطوواهر 
الكوورمي الكبووْي .. ومبووار  يف حجمووه وحمتوولا . فووإن هوول إ  صووفحات قالئوول ابلنسووب  لضووخام الكتووه الوويت 

يف كول فقورة منوه موا   هتليوه  يكتبها البشر ولكنه ُيولي مون املودلل ت وا ُيواءات واملوييرات والتلجيهوات
عشورات موون هوذ  الكتووه الضوخام،يف أضووعا  أضووعا  حيوز  وحجمووه  وإن الوذي مووارس فون القوولل عنوود 
نفسه وعند غْي  من بب البشر وعا  قضي  التعبْي ابأللفاا عن املدلل ت،ليدر  أكثر  ا يودر  الوذين   

النسوو  القوورآين مبووار  موون هووذ  الناحيوو . وأن هنالووك  يزاولوولن فوون القوولل و  يعووا؟لن قضووااي التعبووْي،أن هووذا
عووون كووول موووا ُيملوووه التعبوووْي  -و  يف أضوووعا  أضوووعافه  -اسوووتحال  يف أن يعوووث البشووور يف مثووول هوووذا احليوووز 

القووورآين مووون مووودلل ت ومفهلموووات وملحيوووات وموووييرات  وأن اهليووو  اللاحووودة تووويقي مووون املعووواين وتقووورر مووون 
ى فنلن كَّت من أوجه التقرير والتلجيه كي ا متفورقا   نظوْي لوه يف كوالم احلقائ  ما اعل ا ستشهاق ّبا عل

البشر .. وإنوه ملبوار  يف أيور . وهول حانوه الفطورة والكينلنو  البشوري   ملتهوا خطوااب مباكورا عجيبوا لطيو  
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املدخل ويلاجهها مون كول منفوذ وكول قرب وكول ركون فيفعول فيهوا موا   يفعلوه قولل قائول. ذلوك أن بوه مون 
 سوولطاان. ولوويك يف قوولل القووائلني موون سوولطان  و   لووك أن  ضووك أكثوور موون هووذا يف تصوولير بركوو  هووذا اّللِ 

ففيهووا فصوول ااطوواب  « مبووار »الكتوواب. ومووا حنوون ببووالغني لوول مضووينا كووي ا أكثوور موون كووهاقة اّلِل لووه  نووه 
 « ..ُمَصدُِِ  الَِّذي َبنْيَ يََدْيهِ »

 فيمووا حرفتووه لوويت   هوور   يف صوولرهتا ا -نزلووحل موون عنوود اّلِل فهوول يصووِد  مووا بووني يديووه موون الكتووه الوويت 
 العقيوودة. أمووا وووا جوواءت ابحلوو  الووذي جوواء بووه يف أصووللهوول يصوودقها أل -اجملووامع وقالحل:إنووه موون عنوود اّلِل 

 الشرائع فقد جعل لكل أم  كرع  ومنهاجا،يف حدوق العقيدة الكثى يف اّلِل.
عقيوودة  أو جوواء ابلحيوود اّللِ أول قيوون جوواء ابلعقيوودة الكاملوو  يف تل  والووذين يكتبوولن عوون ا سووالم فيقلللن:إنووه

زاء .. وهوووووم سووووواب وا؟وووووالكاملووووو  يف حقيقووووو  الرسوووووال  والرسووووولل أو جووووواء ابلعقيووووودة الكاملووووو  يف اهلخووووورة واحل
يوع رسوله ىل يقورر أن مجّلِل تعاايقصدون الثناء على ا سالم  .. هي ء   يقرأون القرآن  ولل قرأو  لسمعلا 

 صوولرة موون يفحيوود املطلوو  ااووالا الووذي   لوول فيووه للشوور  جوواءوا ابلتل  -لات اّلِل علوويهم وسووالمه صوول -
فعووا،و  سووه ضوورا و  نو  لنف صوولر  .. وأوووم مجيعووا أخووثوا النوواس  قيقوو  الرسلل،وبشووريته وأنووه   ميلووك هلووم
. .حسواب وجوزاء  فيهوا مون يعلم غيبا،و  يبس  أو يقوبخ رزقوا .. وأووم مجيعوا أنوذروا قولمهم ابهلخورة وموا

موا جواءت  ب األخوْيوأن سائر حقوائ  العقيودة ا سوالمي  األساسوي  جواء ّبوا كول رسولل .. وصود  الكتوا
 وا فيهووا  -لل العقيودة عم أن أصوبوه الكتوه قبلوه .. إ وا تلوك األقولال أيور موون آتر الثقافو  األوربيو . الويت توز 

سوووالم ّبووودم لام وترقيهوووا  وموووا ميكووون أن يووودافع عووون ا د تطووولرت وترقوووحل،بتطلر األقوووقووو -العقائووود السوووماوي  
 أصلله اليت يقررها القرآن  فليحذر الكتاب والقارئلن هذا املزل  ااطْي   

ومووووووا  -أم القوووووورى  -هوووووول مكوووووو  أ - -فأمووووووا حكموووووو  إنووووووزال هووووووذا الكتوووووواب،فلكك ينووووووذر بووووووه الرسوووووولل  
لووذي هوول أول بيووحل اّلِل ا حلألوووا تضووم بيووكوو  أم القرى،..و يووحل م« َولِتُوْنووِذَر أُمَّ اْلُقوورى َوَمووْن َحْلهَلووا»حلهلووا:

منوووه خرجوووحل و ء مجيعوووا وضوووع للنووواس ليعبووودوا اّلِل فيوووه وحووود  بوووال كوووريك وجعلوووه مثابووو  أمووون للنووواس ولاحيوووا
 ة،ليعلقوا إىلذ  الووودعل الووودعلة العامووو  ألهووول األرم و  تكووون قعووولة عامووو  مووون قبووول وإليوووه ُيوووج امليمنووولن ّبووو

أن تقصوور ستشوورقني،  ولوويك املقصوولق،كما يتصوويد أعووداء ا سووالم موون املالبيووحل الووذي خرجووحل منووه الوودعلة
 الدعلة على أهل مك  ومن حلهلا.

مووا كووان يقصوود يف أول األموور أن يلجووه  - -فهووم يقتطعوولن هووذ  اهليوو  موون القوورآن كلووه،ليزعملا أن حمموودا 
الووذي مووا كووان خيالووه  قعلتووه إ  إىل أهوول مكوو  وبعووخ املوودن حلهلووا. وأنووه إ ووا هوولل موون هووذا اجملووال الضووي 

يطموو  يف أول األموور إىل أوسووع منووه فتلسووع يف ا؟زيوورة كلهووا،مث هوومَّ أن يتخطاهووا .. ملصوواقفات   يكوون يف 
أول األموووور علووووى علووووم ّبووووا  وذلووووك بعوووود هجرتووووه إىل املدينوووو ،وقيام قولتووووه ّبووووا  .. وكووووذبلا .. ففووووك القوووورآن 

« َوموووووووووا أَْرَسوووووووووْلناَ  ِإ َّ َرمْحَووووووووو   لِْلعووووووووواَلِمنيَ » - -املكوووووووووك،ويف أوائووووووووول الووووووووودعلة،قال اّلِل سوووووووووبحانه لرسووووووووولله 
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( ولعول الودعلة يلموذا   28)سبأ:« ... َوما أَْرَسْلناَ  ِإ َّ َكافَّ   لِلنَّاِس َبِشْيا  َونَِذيرا  ( .. »107...)األنبياء:
   ا بتالء كانحل حمصلرة يف كعاب مك  ُيي  ّبا الكرب و 

رة لن  ن هنوووا  آخووو.فالوووذين ييمنووو.« اِفظُلنَ ُُيوووهِتِْم ِة يُوْيِمنُووولَن بِوووِه،َوُهْم َعلوووى َصوووالَوالَّوووِذيَن يُوْيِمنُووولَن اِبهْلِخووورَ » 
سوووهم مشوووق  يف ن يف نفل وحسوووااب وجزاء،ييمنووولن  ن اّلِل   بووود مرسووول للنووواس رسووول  يووولحك إليوووه و  اووودو 
توواب رة وّبووذا الكخووم ابهلالتصودي  بووه بوول إووم ليجوودون قاعيووا يوودعلهم إىل هوذا التصوودي . كمووا أوووم  ميواو

نبيعو   لصالة .. فهوكاثل  يف ُيافظلن على صالهتم،ليكلنلا على صل  قائم  وييق  ابّلِل وليقلملا بطاعته  
 وناعتوه لصول  ابّللِ نفك .. مَّت صدقحل ابهلخرة واستيقنتها،صدقحل ّبذا الكتواب وتنزيله،وحرصوحل علوى ا

 الكالم الصاق  بذاته. .. ومالحظ   اذج النفلس البشري  تصد  يف اللاقع هذا
 والبمث ااحاضارمشهد خهي الأالمين أثناء  94 - 93الدرس الخامس:

 ني هد الظاملوحتم هذ  ا؟لل  املتالحق  األكلاط  شهد حك كاخا متحر  مكروب رعيه .. مش
مولن يزعقو  لوه. أو ء   حقيأي املشركني( الذين يف ون على اّلِل الكذب،أو يدعلن أوم أوحوك إلويهم اقعوا

لوم ل للمهوم هوذا اس إىلالذين   يق -أوم مستطيعلن أن ذتلا  ثل هذا القرآن .. مشهد هي ء الظاملني 
أنيووووه ابووووه هووووم يف غموووورات امللت،واملالئكوووو  ابسووووطل أيووووديهم إلوووويهم ابلعووووذاب،ويطلبلن أرواحهووووم. والتو  -

 َكوووِذاب ،أَْو ى َعلَوووى اّللَِّ افْووو َ  ِ َّووونِ  َوَموووْن أَْللَووومُ »وجلههم،وقووود تركووولا كووول كوووكء وراءهوووم وضووول عووونهم كوووركا هم.
اِلُملَن يف َغَمووراِت ف َولَووْل تَوورى ِإِذ الظَّووأَنْوووَزَل اّللَُّ  مووا ثْوولَ مِ َوَمْن قاَل:َسووأُْنزُِل ،قوواَل:أُوِحَك ِإَ َّ َوَ ْ يُوولَ  إِلَْيووِه َكووكء

وو  ُعْووَزْونَ ْليَوووْلمَ ا. اْلَمْلِت،َواْلَمالِئَكووُ  ابِسووطُلا أَيْووِديِهْم:َأْخرُِجلا أَنْوُفَسووُكمُ  ُتْم تَوُقللُوولَن َعلَووى اّللَِّ َعووذاَب اهْلُلِن،ِ ووا ُكنوْ
تُ  ُتْم َعووْن آايتِووِه َتْسووَتْكِثُوَن. َوَلَقووْد ِج وْ ،وَُكنوْ ،َوتَووورَْكُتْم مووا َخلَّْلنوواُكْم َلْقنوواُكْم أَوََّل َمرَّة  راقى َكمووا خَ ُموولان فُووَغووْْيَ احْلَوو ِِ

ُو َمَعُكْم ُكَفعاءَُكُم الَّوِذيَن َزَعْموُتمْ  َوراَء لُُهلرُِكْم َوما نَرى َنُكْم،َوَضولَّ َعوْنُكْم موا  بوَ رَكاُء  َلَقوْد تَوَقطَّوَع ْم فِويُكْم ُكوَأوَّ يوْ
ُتْم تَوْزُعُملنَ   «..ُكنوْ

أن اهليوو  نزلووحل يف مسوويلم  الكووذاب وسووجا  بنووحل  -رضووك اّلِل عوونهم  -وقوود ورق عوون قتوواقة وابوون عبوواس 
واقعولا أن اّلِل أوحوى إليهم.أموا  - -سوك وهوم الوذين تنبوأوا يف حيواة الرسولل احلواّر زوجتوه واألسولق العن

 . 897-أو قال أوحك إىل كذلك  -الذي قال سأنزل مثلما أنزل اّلِل 
 - -يف روايو  عون ابون عبواس أنوه عبود اّلِل بوون سوعد بون أيب سور ،وكان أسولم وكتوه الولحك لرسوولل اّلِل و 

ْنسوواَن ِمووْن ُسووالَل   ِمووْن ِنووني  «:»منوولناملي »وأنووه ملووا نزلووحل اهليوو  الوويت يف   - -قعووا  النوول « َوَلَقووْد َخَلْقنَووا اْ ِ
عجوووه عبووود اّلِل يف تفصووويل خلووو  ا نسوووان « مُثَّ أَْنَشوووْأانُ  َخْلقوووا  آَخووورَ »فأمالهوووا عليوووه.فلما انتهوووى إىل قللوووه:

ُ َأْحَسووُن اْاووالِِقنيَ »فقووال: فشووك عبوود اّلِل « .. ذا أنزلووحل علووكِ هكوو:»- -فقووال رسوولل اّلِل «. فَوَتبوواَرَ  اّللَّ

                                                 
 [ وسندها وا 40/ 7قار عا  الكته، الرايم ] -تفسْي القرنل  - 897

َباُن، َعوْن قَوتَ يف ُمَسوْيلِ  قال:"نَوزََلحلْ ْيِه َكْكء  "،وَعْن قَوَتاَقَة، يف قَوْللِِه: " أَْو قَاَل أُوِحَك ِإَ َّ َوَ ْ يُلَ  إِلَ  اَقَة:"نَوزَلَوحْل يف ُمَسوْيِلَمَ  َواأَلْسوَلِق َمَ ".َوَرَواُ  َكويوْ
".تفسْي ابن أيب حامت ]  ( صحي  مرسل7656[ )322/ 5اْلَعْنِسكِِ
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حين ووذ وقووال:ل ن كووان حمموود صوواققا لقوود أوحووى إ  كمووا أوحووى إليووه،ول ن كووان كوواذاب لقوود قلووحل كمووا قووال  
)روا  الكلول عون « .. َوَمْن قاَل:َسأُْنزُِل ِمثْوَل موا أَنْووَزَل اّللَُّ »فارتد عن ا سالم،وحل  ابملشركني. فذلك قلله:

 .. 898ابن عباس(
كووووروب ع مرعووووه مالووووذي ير ووووه السوووويا  يف جووووزاء هووووي ء الظوووواملني )أي املشووووركني( مشووووهد مفووووز  واملشووووهد

بسووطلن واملالئكوو  ي -لقووك للووه املكووروب يولفووج غموورات  -مرهلب.الظووامللن يف غموورات املوولت وسووكراته 
 :إليهم أيديهم ابلعذاب،وهم يطلبلن أرواحهم للخروج  وهم يتابعلوم ابلتأنيه 

يَووْلَم ُعْوَزْوَن َعوذاَب ْخرُِجلا أَنْوُفَسُكُم الْ ْيِديِهْم:أَ أَ ِسطُلا ابلظَّاِلُملَن يف َغَمراِت اْلَمْلِت َواْلَمالِئَكُ  َوَلْل َترى ِإِذ ا»
تُ  ،وَُكنوْ ُتْم تَوُقلُللَن َعَلى اّللَِّ َغْْيَ احلَْ ِِ  « ..َتْكِثُونَ آايتِِه َتسْ  ْم َعنْ اهْلُلِن ِ ا ُكنوْ

فك علووى ضوو. وكلووه  ووا ي.املهني،وجووزاء الكووذب علووى اّلِل هووذا التأنيووه الفاضوو  وجووزاء ا سووتكبار العووذاب 
ه مون لبي  والتأنيو،ذلك التواملشهد لال  مكروب ،شخوذ ابانوا  مون اهلولل والكآبو  والضوي   مث يف النهايو 
ُتُموولان َوَلَقووْد جِ :»  والضووي اّلِل تعاىل،الووذي كووذبلا عليووه،وها هووم أو ء بووني يديووه،يلاجههم يف ملقوو  الكربوو  وْ

أفوراقا   مجاعو .   . تلقلن ربكومفرقة كذلكفما معكم إ  ذواتكم جمرقة وم«  فُراقى َكما َخَلْقناُكْم أَوََّل َمرَّة  
نكم كووول لقووود نووود عوووكموووا خلقكوووم أول مووورة أفراقا،ينوووزل أحووودكم مووون بطووون أموووه فووورقا عوووراين أجووورق غلبوووان  و 

اُكْم َوراَء موا َخلَّْلنو رَْكُتمْ َوتَوو»ملككوم اّلِل إاي   وتفر  عنكم كول أحود وموا عودمت تقودرون علوى كوكء  وا،ككء
 « ..لُُهلرُِكمْ 

                                                 
،قَوْلَلُه: " َوَموهذ  الرواي  منكرة جدا، والصوحي  موا جواء  - 898 ْن أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ َى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  أَْو قَواَل أُوِحوَك ِإَ َّ َوَ ْ يُولَ  إِلَْيوِه َعوِن الُسودِِيِِ

، َأْسووولَ  ووووا "   ْيوووو، َفَكووواَن ِإَذا أَْملَووووى َعلَ ِلِِ  َيْكتُووووُه لِلنَّووووَم وََكووووانَ َكوووْكء  "،قال:"نَوزَلَووووحْل يف َعْبووووِد اّللَِّ بْووووِن َسوووْعِد بْووووِن َأيب َسوووورْ   اْلُقَرِكووووكِِ يع ووووا َعِليم  ِه  "  َِ
ا، فَ  يع ا َعِليم  ا "  َكَتَه: َِ ا َحِكيم  ا، َوِإَذا قَاَل: " َعِليم  ا َحِكيم  وِحَك ِإَ َّ".تفسْي ابون أيب حُمَمَّد  يُلَحى إِلَْيِه فَوَقْد أُ  َفَر:ِإْن َكانَ َشكَّ وَكَ َكَتَه:َعِليم 

 ( حسن مرسل 4362-4360[)49/ 4( واملستدر  للحاكم مشكال ]7657[)  322/ 5حامت ]
ووَ  آَمووَن َرُسوو ووا َكوواَن يوَووْلُم فَوووْتِ  َمكَّ اقْوتُولُوولُهْم َوِإْن :» لنَّوواَس ِإ َّ أَْربَوَعووَ  نَوَفوور  َواْموورَأََتنْيِ َوقَوواَل ا -- لُل اّللَِّ وَعووْن ُمْصووَعِه بْووِن َسووْعد  َعووْن أَبِيووِه قَوواَل :َلمَّ

فََأمَّوا َعْبوُد «. بْوُن َسوْعِد بْوِن َأىِب َسورْ   َيُك بْوُن ُصوَبابََ  َوَعْبوُد اّللَِّ ُن َخطَول  َوِمْقوبْو اّللَِّ ِر اْلَكْعَبِ  ِعْكرَِمُ  بْوُن َأىِب َجْهول  َوَعْبودُ َوَجْدُاُلُهْم ُمتَوَعلِِِقنَي  َِْسَتا
وواُر بْوُن اَيِسور  َفَسووَبَ  َسوِعي بْوُن َزيْود  وَ ِه َسووِعيدُ اّللَِّ بْوُن َخطَول  فَوأُْقرَِ  َوُهووَل ُمتَوَعلِِو    َِْسوَتاِر اْلَكْعبَووِ  فَاْسوتَوَبَ  إِلَْيو وار ا وََكوواَن َأَكوهَّ الورَُّجَلنْيِ فَوَقتَولَووُه َعمَّ د  َعمَّ

ووِفيَنِ   فَوَقوواَل أَ  فََأَصووابَوتوُْهْم َعاِصو   رَكِوَه اْلَبْحوورَ ْكرَِمووُ  فوَ َوأَمَّوا ِمْقووَيُك بْوُن ُصووَبابََ  فََأْقرََكووُه النَّواُس ِ  الُسوولِ  فَوَقتَولُوولُ  َوأَمَّوا عِ  ْصووَحاُب السَّوِفيَنِ  أَلْهووِل السَّ
يوِ  ِ  الْوَثِِ َغوْْيُُ  اللَُّهومَّ  ِ  ِ  اْلَبْحِر ِإ َّ اِ ْخاَلصُ ْن َ ْ يُوَنجِِ ّللَِّ لَ ِ َأْخِلُصلا فَِإنَّ آهِلََتُكْم َ  تُوْغِ  َعْنُكْم َكيوْ  ا َها ُهَنا قَاَل ِعْكرَِمُ  :َوا ِإنَّ لَوَك   َ يُوَنجِِ

ا َحَّتَّ أَ  َتِ  ِ َّا أاََن ِفيِه أَْن آِتَى حُمَمَّد  ا ِإْن أَْنحَل َعافَويوْ َجاَء فََأْسَلَم َوأَمَّا َعْبُد اّللَِّ بْوُن َسوْعِد بْوِن ِجَدنَُّه َعُفل ا َكرمي ا قَاَل فَ ِ  َيِدِ  َفاَ  َضَع َيِدىَعَلىَّ َعْهد 
وَأىِب َسرْ   فَِإنَُّه اْختَوَفى  ُ َعْنوُه فَوَلمَّ َعوِ  َجواَء بِوِه َحوَّتَّ أَْوقَوَفوُه َعلَوى النَّو --ُسولُل اّللَِّ ا َقَعوا رَ ِعْنَد ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَى اّللَّ  --ِبِِ النَّواَس ِإىَل اْلبَويوْ

ّ  مُثَّ  ُكولَّ َذلِوَك ذَْ ِه يَواَلت  فَوَقاَل :اَي َرُسلَل اّللَِّ اَبِيْع َعْبَد اّللَِّ قَواَل فَوَرفَوَع رَْأَسوُه فَوَنظَوَر إِلَْيو أََموا َكواَن :»  أَقْوبَوَل َعلَوى َأْصوَحاِبِه فَوَقواَل ىَب فَوَبايَوَعوُه بَوْعوَد يَواَل
َعتِوِه فَويوَ  نَوا اّللَِّ َموا ِ   ْدرِيَنا اَي َرُسوللَ يُو.فَوَقواُللا :َموا «ْقتُولُوُهف ِفيُكْم َرُجل  َرِكيد  يَوُقلُم ِإىَل َهَذا ِحنَي َرآىِن َكَفْفوحُل يَوِدى َعوْن بَويوْ  نَوْفِسوَك َهوالَّ أَْوَموْأَت إِلَيوْ

َبِغى لَِنِبِ  أَْن َتُكلَن َلُه َخائَِنُ  اأَلْعنُيِ :» ِبَعْيِنَك قَاَل   سن ح( 17333[)205/ 8املكنز ] -ى للبيهقك.السنن الكث «ِإنَُّه  َ يَونوْ
 .وهل أحوود النجبوواءيووه بعوود ذلووكن إسووالمه،و  يظهوور منووه مووا ينكوور علقووال أبوول عموور :وأسوولم عبوودهللا بوون سووعد بوون أيب سوور  أايم الفووت  فحسوو

يقيو  فت  علوى يديوه إفر ك وعشرين.و العقالء الكرماء من قريا،وفارس بب عامر بن ليي املعدوق فيهم،مث و   عثمان بعد ذلك مصر سن  مخ
قار عووا   -سووْي القوورنل ىل اليلم.تفاهلدنوو  الباقيوو  إسوون  سووبع وعشوورين،وغزا منهووا األسوواوق موون أرم النلبوو  سوون  إحوودى وياليني،وهوول هوواقوم 

 [40/ 7الكته، الرايم ]
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معكوم كوكء  اءكم،لويكتركتم كل ككء من مال وزين ،وأو ق ومتاع،وجوا  وسولطان .. كلوه هنوا  مو و  ور 
 ..« ْم ِفيُكْم ُكرَكاءُ وَُّ َعْمُتْم أَ زَ لَِّذيَن َوما نَرى َمَعُكْم ُكَفعاءَُكُم ا»منه،و  تقدرون منه على قليل أو كثْي  

اتكم هوووووووووووي ء الوووووووووووذين كنوووووووووووتم تزعمووووووووووولن أووووووووووووم يشوووووووووووفعلن لكوووووووووووم يف الشووووووووووودائد،وكنتم تشوووووووووووركلوم يف حيووووووووووو
ىل إ  ليقربوولان إنعبوودهم  مووا»وأملالكم،وتقللوولن:إوم سوويكلنلن عنوود اّلِل كووفعاءكم )كالووذي كووانلا يقللوولن:

أو جنوا ر،أو أوتان،يل من احلجأو كانلا ااي كانلا انسا من البشر كهاان أو ذوي سلطان  سلاء«( اّلِل زلفى 
اهلم حيوووواهتم وأموووول  كووووركا يف أو مالئكوووو ،أو كلاكووووه أو غْيهووووا  ووووا يرمووووزون بووووه إىل اهلهلوووو  الزائفوووو ،واعللن لووووه

 وأو قهم كما سيجكء يف السلرة.
وَنُكمْ » فأينف أيون ذهوه الشوركاء والشوفعاءف كول   ملصول .ا كوان كوكء. كول مو ..تقطوع كول« َلَقوْد تَوَقطَّوَع بَويوْ

وووُتْم تَوْزُعُمووولنَ »سوووبه وكووول حبووول   علنوووه مووون كوووَّت ا كنوووتم تدِ مووو..وغووواب عووونكم كووول « َوَضووولَّ َعوووْنُكْم موووا ُكنوْ
د الوذي ب  إنوه املشوه األسوباالدعاوى. ومنها أول ك الشركاء،وما هلم مون كوفاع  عنود اّلِل أو شيوْي يف عوا 

ه يف إُياءاتووو لوووه علوووى النفك،ويسوووكهيهووز القلوووه البشوووري هوووزا عنيفوووا. وهووول يشووخا ويتحووور  ويلقوووك لال
 القله،لالله الرعيب  املكروب ،وإُياءاته العنيف  املرهلب  ..

 إنه القرآن .. إنه القرآن ..
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 [111إل   95(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الثانية عشر 

 ا دلة عل  الوحدانية من الكون وا نسان 

  
َ فاِل ُ }  ُ فَوَأىنَّ تُوْيَفُكولَن )يِِحِل ِمَن احلَْكِِ ذِلُكومُ رُِج اْلمَ حِل َورُْ احلَْهِِ َوالنَّلى ُحْرُِج احلَْكَّ ِمَن اْلَميِِ  ِإنَّ اّللَّ ( 95 اّللَّ

ْصووباِ  َوَجَعووَل اللَّْيووَل َسووَكنا  َوالشَّووْمَك َواْلَقَمووَر حُ  ُهووَل الَّووِذي ( وَ 96) يُر اْلَعزِيووِز اْلَعلِوويمِ ذلِووَك تَوْقوودِ  ْسووباان  فوواِلُ  اْ ِ
( َوُهووَل الَّووِذي 97ُموولَن )ا اهْلايِت لَِقووْلم  يَوْعلَ ْد َفصَّووْلنَ ْحوِر قَووَجَعوَل َلُكووُم الُنُجوولَم لِتَوْهتَووُدوا ِّبووا يف لُُلموواِت الْووَثِِ َواْلبَ 

َل الَّوِذي أَنْووَزَل ِموَن ( َوُهو98ْفَقُهولَن )ْلم  يوَ هْلايِت لَِقواْلَنا أَْنَشَأُكْم ِمْن نَوْفك  واِحَدة  َفُمْستَوَقر  َوُمْسوتَوْلقَع  قَوْد َفصَّو
ِموَن النَّْخوِل ِموْن نَْلِعهوا ْنوُه َحب وا ُمَ اِكبوا  وَ  ُبْرُِج مِ  َخِضرا  السَّماِء ماء  فََأْخَرْجنا بِِه نَباَت ُكلِِ َكْكء  فََأْخَرْجنا ِمْنهُ 

مَثَورِِ  ِإذا أمَْثَوَر َويَوْنعِوِه ِإنَّ يف  ُمَتشوابِه  اْنظُوُروا ِإىل ها  َوَغوْْيَ ْشوَتبِ مُ مَّواَن ِقْنلان  قانَِي   َوَجنَّات  ِموْن أَْعنواب  َوالزَّيْوتُولَن َوالرُ 
ْبحانَُه بَنات  بِغَوْْيِ ِعْلوم  ُسوُه بَِننَي وَ لَ ؟ِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقلا َوَجَعُللا ّللَِِّ ُكرَكاَء ا (99ذِلُكْم هَلايت  لَِقْلم  يُوْيِمُنلَن )

ووا َيِصووُفلَن )َوتَعووا  صوواِحَب   َوَخلَووَ  ُكوولَّ  َتُكووْن لَووهُ ُكوولُن لَووُه َولَوود  َو َْ يَ ( بَووِديُع السَّووماواِت َواأْلَْرِم َأىنَّ 100ىل َعمَّ
ُ َرُبُكووْم  101َكووْكء  َوُهووَل ِبُكوولِِ َكووْكء  َعلِوويم  )  َعلووى  بُووُدوُ  َوُهوولَ  َكووْكء  فَاعْ إِلووَه ِإ َّ ُهووَل خوواِلُ  ُكوولِِ  ( ذِلُكووُم اّللَّ

( قَوْد جواءَُكْم 103بِوُْي )ِطيوُ  ااَْ ْبصواَر َوُهوَل اللَّ (   تُْدرُِكوُه اأْلَْبصواُر َوُهوَل يُوْدرُِ  اأْلَ 102ُكلِِ َكوْكء  وَِكيول  )
ذِلَك ُنَصوورُِِ  َكووَو  (104لَووْيُكْم ِ َِفوويج  )مووا أاََن عَ َلْيهووا وَ َبصووائُِر ِمووْن َربُِِكووْم َفَمووْن أَْبَصووَر فَِلنَوْفِسووِه َوَمووْن َعِمووَك فَوعَ 

أَْعوِرْم وَ وِحَك إِلَْيَك ِمْن َربَِِك   إِلَه ِإ َّ ُهوَل ( اتَِّبْع ما أُ 105اهْلايِت َولِيَوُقلُللا َقَرْسحَل َولِنُوبَويَِِنُه لَِقْلم  يَوْعَلُملَن )
ُ ما َأْكرَُكلا َوما َجَعلْ 106َعِن اْلُمْشرِِكنَي ) ( 107حَل َعلَوْيِهْم ِبلَِكيول  )ظا  َوما أَنْ يناَ  َعَلْيِهْم َحفِ ( َوَلْل كاَء اّللَّ

ِووْم ْلووم  َكووذِلَك َزيوَّنَّووا لِ عِ ا  بِغَووْْيِ  َعووْدو َو  َتُسووُبلا الَّووِذيَن يَووْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ فَوَيُسووُبلا اّللََّ  ُكوولِِ أُمَّوو   َعَمَلُهووْم مُثَّ ِإىل َرّبِِ
َوْم آيَو   لَ اِبّللَِّ َجْهوَد أمَْيواِوِْم لَوِ ْن جواَءهتُْ  ( َوأَْقَسُملا108ُللَن )َمْرِجُعُهْم فَويُونَوبِِ ُوُهْم ِ ا كانُلا يَوْعمَ  ا يُووْيِمُننَّ ِّبوا قُوْل ِإ َّ

ووا ِإذا جوواَءْت   يُوْيمِ  ا َونُوَقلِِووُه أَْف ِووَدهَتُْم َوأَْبصوواَرُهْم َكمووا َ ْ يُوْيِمنُوول  (109نُولَن )اهْلايُت ِعْنوَد اّللَِّ َومووا ُيْشووِعرُُكْم َأوَّ
ْلَمووْلتى َوَحَشووْران َكلََّمُهووُم الَووْل أَنَّنووا نَوزَّْلنووا إِلَووْيِهُم اْلَمالِئَكووَ  َو ( وَ 110بِووِه أَوََّل َموورَّة  َونَووَذرُُهْم يف نُْغيوواِوِْم يَوْعَمُهوولَن )

 { (111ْم َاَْهُللَن )ْكثَوَرهُ أَ  َولِكنَّ َء اّللَُّ َعَلْيِهْم ُكلَّ َكْكء  قُوُبال  ما كانُلا لِيُوْيِمُنلا ِإ َّ أَْن َيشا
 الامريف عل  هللا -مقدمة الوحد   

حنوون يف حاجوو  إىل أن نستحضوور هنووا كوول مووا قلنووا  موون وصوو  هووذ  السوولرة عنوود التعريوو  ّبووا .. يف حاجوو  
ألن نستحضر ما قلنا  عن تدافع امللجات املتالحق  يف اجملرى املتدف  وعن الروع  البواهرة،اليت يصول إليهوا 

وهووذ  السوولرة تعووا  ملضوولعها األساسووك بصوولرة فريوودة .. إوووا يف   »لير وا يقوواع موون سووياقها:التعبووْي والتصوو
الروعوو  الوويت تبوود  النفك،وتشوود  « .. الروعوو  البوواهرة»كوول نوو  منهووا،ويف كوول ملقوو ،ويف كوول مشووهد،اثل 

سوياقها  وهوك تشوبه يف»احلك،وتبهر النفك أيضا،وهل يالحو  مشواهدها وإيقاعهوا وملحياهتوا مبهولرا  ... 
املتووودافع ّبوووذ  املشووواهد وامللاقووو  وامللحيوووات وا يقاعوووات والصووولر والظالل،جمووورى النهووور املتووودافع ابألمووولاج 
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املتالحقوو .   تكوواق امللجوو  تصوول إىل قرارهووا،حَّت عوود امللجوو  التاليوو  مالحقوو  هلا،ومتشووابك  معهووا،يف اجملوورى 
 املتصل املتدف .

فعوو  املتالحقوو  املتشووابك ،تبل  حوود الروعوو  البوواهرة الوويت وصووفنا وهووك يف كوول ملجوو  موون هووذ  امللجووات املتدا»
..موووع تناسووو  مووونهج العووورم يف كوووَّت املشووواهد .. وشخوووذ علوووى الووونفك أقطارهوووا ابلروعووو  الباهرة،وابحليليووو  
الدافقووو ،واب يقاع التصوووليري والتعبووووْيي وامللسووويقك،وابلتجمع وا حتشووواق،وملاجه  الوووونفك مووون كوووول قرب 

 899إخل ... إخل ... . « ....ومن كل انفذة
 ملشواهد تنبثو اك كأ وا إن هذ  السومات كلهوا تتجلوى يف هوذا الودرس،على أاهوا وأوفاهوا .. إن القوارئ ُيو

التعبووْي  دافع إيقاعوواتك،كمووا تتووانبثاقووا هووك وموودلل هتا يف التموواع وأل ء. وهووك تتوودافع يف انبثاقهووا أمووام احل
فان ان عنها،ويهوودلوويت يعووث ايتلافيووان كووذلك مووع املوودلل ت  اللفظووك عنهووا لتتناسوو  معهووا. واملشوواهد والتعبووْي

 تتجلوى للحوولاسو جملهولل  إليهوا  إن كول مشوهد مون هوذ  املشوواهد كأ وا هول انبثاقو   معو  رائعوو  عوكء مون ا
 والقله والعقل يف ّباء أخاذ ..

تناسو  معوه ع املودللل. يملشوهد ومواوالعبارة ذاهتا كأ ا هك انبثاق  كذلك  وإيقاع العبارة يتناس  يف ّباء موع 
 يف قلة ا نبثا ،ويف كدة الا ء.

كوواق يصوول مووع ر  ومووا يوتتوودف  املوودلل ت واملشوواهد والعبووارات يف ملجووات متالحقوو ،يتابعها احلووك يف ّبوو
نصوو  بوووه  اولنووا أنامللجوو  إىل قرارهووا حووَّت اووود نفسووه منوودفعا موورة أخووورى مووع ملجوو  جديوودة .. كالوووذي ح

 -لايوه توكودت أقلل:ت -  وصفح  اللجلق  ملتها مفتلح . واملشواهد تتولاىل السلرة يف مطالعها من قبل
 من هنا ومن هنا  يف الصفح  الفسيح  األرجاء ..

وا؟مووال هوول السووم  البووارزة هنووا .. ا؟مووال الووذي يبلوو  حوود الروعوو  البوواهرة .. املشوواهد منتقوواة وملتقطوو  موون 
علووى كوول  -ظووك ا يقوواعك،ويف ق لتهووا. واملوودلل ت أيضووا الزاويوو  ا؟ماليوو . والعبووارات كووذلك يف بنائهووا اللف
تتنواول هوذ  احلقيقو  مون الزاويو  ا؟ماليو  .. فتبودو احلقيقو   -ما تزخر بوه احلقيقو  األصويل  يف هوذ  العقيودة 

ذاهتوا وكأ ووا تووتاأل يف ّبوواء  و وا يوولحك ابلسوومحل ا؟مووا  السوواب  ذلوك التلجيووه الوورابين إىل الووك ا؟مووال يف 
فهووول التلجيوووه املباكووور إىل ا؟موووال البووواهر .. « .. اْنظُوووُروا ِإىل مَثَووورِِ  ِإذا أمَْثَوووَر َويَوْنعِوووهِ »احليووواة وازقهائهوووا: ازقهوووار

 .900للنظر والتملك وا ستمتاع اللاعك
مث ينتهك هذا ا؟مال إىل ذروته اليت تروع وتبهور يف ختوام ا سوتعرام الكولين احلوك،حني يصول إىل موا وراء 

ميووول البهووويج الرائوووع .. إىل بوووديع السوووماوات واألرم الوووذي أوقع اللجووولق كووول هوووذ  البووودائع هوووذا الكووولن ا؟

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (يف هذا ا؟زء. 1017 - 1015ص  - 899
موونهج الفوون ا سووالمك نموود »يف كتوواب:« مشوواهد الطبيعوو  يف القوورآن»وفصوول:« ا؟مووال يف التصوولر ا سووالمك»يراجووع بتلسووع فصوول  - 900
 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»قطه
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  تُْدرُِكووُه اأْلَْبصوواُر َوُهووَل »حووديثا   تنقوول روعتووه إ  العبووارة القرآنيوو  بووذاهتا: -سووبحانه  -..فيتحوودّ عنووه 
 « ..يُْدرُِ  اأْلَْبصاَر،َوُهَل اللَِّطيُ  اْاَِبْيُ 

 ظ .لكلن املفتل ،الذي مير به الغافللن يف كل حلأمام كتاب ا -الدرس  يف هذا -وبعد،فنحن 
ل ذا ئعووه .. وهووا هووئبووه وبدافوال يقفوولن أمووام خلارقووه وآايتووه،ومير بووه املطملسوولن فووال تتفووت  عيوولوم علووى عجا
فت  ،وياملووه العجيبوو أمووام مع النسوو  القوورآين العجيووه يوور ق بنووا هووذا اللجلق،كأ ووا وووب  إليووه اللحظوو ،فيقفنا

فقنوا أموام ي  هوا هول ذا لن غوافلنيأعيننا على مشاهد  البواهرة،ويثْي تطلعنوا إىل بدائعوه الويت ميور عليهوا الغوافل
ملوولات اابضوو  موون هووذا يوواة النااارقوو  املعجووزة الوويت تقووع يف كوول حلظوو  موون الليوول والنهووار .. خارقوو  انبثووا  احل

انبثقوحل بقودر   أووا جواءت مون عنود اّلِل و إ -اهلامد ..   ندري كي  انبثقحل،و  ندري من أيون جواءت 
بو  .. الفلوك العجي موام قورةمن اّلِل.   يقودر بشور علوى إقرا  كنههوا بلوه ابتوداعها  وهوا هول ذا يقو  بنوا أ

تم يف كول تولار  .. وهك س من ااالدورة اهلائل  الدائب  الدقيق  .. وهك خارق    يعدهلا ككء ا يطلبه النا
 يف كل تني  وحلظ  ..يلم وليل . بل تتم 

 ك الطريق .يرها بتلوها هل ذا يق  بنا أمام نشأة احلياة البشري  .. من نفك واحدة .. وأمام تكا
،والثمار زروع الناميو انلو ،والوها هل ذا يقو  بنوا أموام نشوأة احليواة يف النبوات .. وأموام مشواهد األمطوار اهل

توولفز والقلووه حلووك املابتأموول والووزايقة. لوول نشوواهدها اليانعوو . وهووك حشوود موون احليوولات واملشوواهد،وجمال لل
 املتفت .

حلركووووو  يف كا تووووودب اوهوووووا هووووول ذا اللجووووولق كله،جديووووودا كأ وووووا نووووورا  أول مووووورة. حيوووووا يعانفنوووووا ونعانفوووووه،متحر 
 قدرته ..و ى تفرق  أوصاله،عجيبا يشد  احللاس واملشاعر. اننقا بذاته عن خالقه. قا  آبايته عل

 علووى فطوورة غريبووا غريبووا -جووه الشوور  واملشووركني ّبووذا ا سووتعرام والسوويا  يلا - وعندئووذ يبوودو الشوور  ابّللِ 
ى ويتأملووه. ئل اهلوودهووذا اللجوولق ونبيعتووه. وكووائها كووائها يف ضوومْي موون يشوواهد هووذا اللجوولق احلافوول بوود 

 لعجيه ..اوتسق  حج  الشر  واملشركني،يف ملاجه  هذا ا ميان الغامر يف جما  اللجلق 
ل حقيقو  لقيو  منهوا اعوينلن  البشري   قيق  األللهي  ويف بيانوه مللقو  العبيف خطاب الك -ين واملنهج القرآ

اّلِل يف  ذي ييسور  هلوالورز  الواال  وا نشاء للكلن،وحقيق  االو  وا نشواء للحياة،وحقيقو  كفالو  احليواة اب
ذ  عووول مووون هووو.. املكه،وحقيقووو  السووولطان الوووذي حلووو  ويووورز  ويتصووور  يف عوووا  األسوووباب بوووال كوووريك 

 وحووود ،وإخالص قيووو  ّللِ احلقوووائ  موووييرا ملحيوووا. وبرهووواان قووولاي علوووى ضووورورة موووا يووودعل إليوووه البشووور:من العبل 
فح  صووو بعووود اسوووتعرام -ا عتقووواق والعبووواقة والطاعووو  وااضووولع لوووه وحووود  .. وكوووذلك اوووكء يف السووويا  

ّلِل وحوود ،أي الوودعلة إىل عبوواقة ا -اللجوولق وانكشووا  حقيقوو  االوو  وا نشوواء والوورز  والكفالوو  والسوولطان 
ليووه وحوود  يف إالتحوواكم و إىل إفووراق  سووبحانه ابألللهيوو  وخصائصووها،يف حيوواة العبوواق كلهووا وجعوول احلاكميوو  

 كيون احلياة كاف ،واستنكار اقعاء األللهي  أو إحدى خصائصها.
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ُ َرُبُكْم،  إِلَه إِ »وكذلك ْند يف هذا الدرس قلله تعاىل: ُهَل َعلوى  لِِ َكوْكء  فَاْعبُوُدوُ ،وَ َل،خاِلُ  ُكو هُ  َّ ذِلُكُم اّللَّ
حوود ،مع تقريوور للهيوو  ّلِل و فراق األ لذجووا للموونهج القوورآين يف ربوو  العبوواقة ااالصوو ،إب« .. ُكوولِِ َكووْكء  وَِكيوول  

 « ..َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  وَِكيل  « .. » َككءخاِلُ  ُكلِِ » -سبحانه  -أنه 
هوووو  نلووووه يكشوووو  عوووون تفا -هووووذ  اهلايت يف صووووفح  اللجوووولق كلووووه  عوووورموبعوووود  -ويف وايوووو  الوووودرس 

ل ايت والود ئقا يف اهلاالار ،كما يكش  عن نبيع  املكذبني املعانودة،اليت   تتخلو  عون ا ميوان لون
 ولكن لطبع فيها مطملس  وإ  فهذ  اهلايت تزحم اللجلق.

 النبات والكون دال عل  الوحدانية 96 - 95الدرس ا ول:

. ذِلكُ رُِج اْلمَ حِل،َورُْ  اّللََّ فاِلُ  احلَْهِِ َوالنَّلى،ُحْرُِج احلَْكَّ ِمَن اْلَميِِ ِإنَّ  » ُ فََأىنَّ تُوْيَفُكلَنفيِِحِل ِمَن احلَْكِِ  « ..ُم اّللَّ
معجووزة احليوواة نشووأة وحركوو  901إوووا املعجووزة الوويت   يوودري سوورها أحوود فضووال علووى أن ميلووك صوونعها أحوود  

  احلبووو  السووواكن  عووون نبتووو  انميووو ،وتنفل  النووولاة اهلامووودة عووون كوووجرة صووواعدة. واحليووواة ..ويف كووول حلظووو  تنفلووو
الكامن  يف احلبو  والنلاة،الناميو  يف النبتو  والشجرة،سور مكنولن،  يعلوم حقيقتوه إ  اّلِل و  يعلوم مصودر  إ  

ن خصائصووها اّلِل ..وتقوو  البشووري  بعوود كوول مووا رأت موون لوولاهر احليوواة وأكووكاهلا،وبعد كوول مووا قرسووحل موو
 وأنلارها ..

تقوو  أمووام السوور املغيووه كمووا وقوو  ا نسووان األول،توودر  اللليفوو  واملظهر،وعهوول املصوودر وا؟لهر،واحليوواة 
ماضووي  يف نريقهووا. واملعجووزة تقووع يف كوول حلظوو     ومنووذ البوودء أخوورج اّلِل احلووك موون امليووحل. فقوود كووان هووذا 

ا  حياة .. مث كانوحل احليواة .. أخرجهوا اّلِل مون و  يكن هن -أو على األقل كانحل هذ  األرم  -الكلن 
 -املولات .. كيوو ف   نوودري  وهوك منووذ ذلووك احلوني ختوورج موون امليوحل فتتحوولل الووذرات امليتو  يف كوول حلظوو  

وأصولها ذرات ميتو   -إىل ملاق عضلي  حي  تودخل يف كيوان األجسوام احليو  وتتحولل  -عن نري  األحياء 
.. ففك كل حلظ  تتحولل خوالاي حيو  إىل ذرات ميتو  إىل أن يتحولل إىل خالاي حي  .. والعكك كذلك  -

..و  يقودر « ُحْورُِج احْلَوكَّ ِموَن اْلَميِِوحِل،َوُرْرُِج اْلَميِِوحِل ِموَن احْلَوكِِ »الكائن احلك كله ذات يولم إىل ذرات ميتو   
ات. و  يقووودر إ  اّلِل أن إ  اّلِل أن يصووونع ذلوووك ..   يقووودر إ  اّلِل أن ينشوووىء احليووواة منوووذ البووودء مووون املووول 

اهز الكائن احلوك ابلقودرة علوى إحالو  الوذرات امليتو  إىل خوالاي حيو . و  يقودر إ  اّلِل علوى هليول ااوالاي 
احلي  مرة أخرى إىل ذرات ميت  .. يف قورة   يعلم أحد يقينا بعد مَّت بودأت،و  كيو  توتم .. وإن هوك إ  

زت كوول حماولوو  ملتفسووْي لوواهرة احليوواة،على غووْي أسوواس أوووا موون فووروم ونظوورايت واحتمووا ت    لقوود عجوو
ُْم مُحُوور  ُمْسووتَوْنِفرَة  فَووورَّْت ِمووْن َقْسووَلرَة  »خلوو  اّلِل .. ومنووذ أن كوورق النوواس موون الكنيسوو  يف أوراب ..  « .. َكووَأوَّ

 .. ولكون هوذ  وهم ُياوللن تفسْي نشأة الكلن وتفسْي نشأة احلياة،بدون التجاء إىل ا ع ا  بلجلق اّللِ 
انوواو ت كلهووا فشوولحل مجيعووا .. و  تبوو  منهووا يف القوورن العشوورين إ   احكووات توودل علووى العنوواق،و  توودل 

                                                 
يطونطن املواقيلن  نوه أمكون هضووْي بعوخ املولاق الويت   يكوون ميكون هضوْيها إ  يف تفواعالت كوائن حووك ..والفور  بوني املواقة العضوولي   - 901

  (هللا) السيد رمحه    يستطيعلنواملاقة احلي  كبْي ..كما أن هذ  املاقة انضرة إ ا صنعحل من ملاق رللق  و  حلقها البشر،و 
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الوووووذين عجوووووزوا عووووون تفسوووووْي وجووووولق احليووووواة إ  اب عووووو ا  « علموووووائهم»علوووووى ا خوووووالص  وأقووووولال بعوووووخ 
  يزالوولن عنوودان يقتوواتلن نفسووه موون هووذ  القضووي . وحنوون نسوولقها ملوون « علمهووم»ابّلِل،تصوولر حقيقوو  ملقوو  

علوووى فتوووات القووورنني الثوووامن عشووور والتاسوووع عشووور مووون ملائووود األوربيني،عوووازفني عووون هوووذا الدين،ألنوووه يثبوووحل 
 «  ..غيبيلن»  « علميلن »وهم « الغيه»

عوو  كلرنوول توولرا  موون جام)ماجسووتْي وقك«. فرانووك أللوون»يقوولل «    أمريكووا»وبتووار هلووم هووي ء العلموواء موون 
و قصوووودف موووون  أمصوووواقف     احليليوووو   امعوووو  مووووانيتلاب بكنوووودا( يف مقال:نشووووأة العووووا  هوووول هوووولوأسووووتاذ الطبيعوووو

 حان.ترمج  الدكتلر:الدمرقاش عبد اجمليد سر « .. اّلِل يتجلى يف عصر العلم»كتاب:
املصواقف   عون نريو  فإذا   تكن احلياة قد نشأت  كم  وتصميم ساب ،فال بود أن تكولن قود نشوأت.. »

 صاقف  إذن حَّت نتدبرها ونرى كي  ختل  احلياةففما هك تلك امل
إن نظوورايت املصوواقف  وا حتمووال هلووا اهلن موون األسووك الرايضووي  السووليم  مووا اعلهووا تطبوو  علووى نطووا   »

 -واسووع حيثمووا انعوودم احلكووم الصووحي  املطلوو . وتضووع هووذ  النظوورايت أمامنووا احلكووم األقوورب إىل الصوولاب 
ولقوود تقوودمحل قراسوو  نظريوو  املصوواقف  وا حتمووال موون اللجهوو   -م مووع تقوودير احتمووال ااطووأ يف هووذا احلكوو

الرايضووووي  تقوووودما كبْيا،حووووَّت أصووووبحنا قوووواقرين علووووى التنبووووي  وووودّو بعووووخ الظوووولاهر،اليت نقلل:إوووووا هوووودّ 
ابملصوواقف ،واليت   نسووتطيع أن نفسوور لهلرهووا بطريقوو  أخوورى )مثوول قووذ  الزهوور يف لعبوو  النوورق(. وقوود صووران 

وموووا ،902قووواقرين علوووى التمييوووز بوووني موووا ميكووون أن ُيووودّ بطريووو  املصووواقف   سووواتبفضووول تقووودم هوووذ  الدرا
يستحيل حدويه ّبذ  الطريق ،وأن حنسوه احتموال حودّو لواهرة مون الظولاهر يف مودى معوني مون الزموان 

 .. ولننظر اهلن إىل الدور الذي تستطيع أن تلعبه املصاقف  يف نشأة احلياة :
 اصر هك :مخس  عن   يف مجيع ااالاي احلي . وهك تتكلن منإن الثوتينات من املركبات األساسي»

الكربلن،واألقروجني،والني وجني،واألكسوووووووووجني،والكثيحل .. ويبلووووووووو  عووووووووودق الوووووووووذرات يف ا؟وووووووووزء اللاحووووووووود 
عنصووورا،ملزع  كلهوووا تلزيعوووا عشووولائيا  92ذرة. وملوووا كوووان عووودق العناصووور الكيمليووو  يف الطبيعووو   000،40

صووور اامسووو ،لكك تكووولن جزي وووا مووون جزي وووات الثوتوووني،ميكن حسوووابه ،فوووإن احتموووال اجتمووواع هوووذ  النا903
ملعرفوو  كميوو  املوواقة الوويت ينبغووك أن ختلوو  خلطووا مسووتمرا لكووك تيلوو  هووذا ا؟ووزء مث ملعرفوو  نوولل الفوو ة الزمنيوو  

 الالزم  لكك ُيدّ هذا ا جتماع بني ذرات ا؟زء اللاحد.

                                                 
ِإانَّ ُكولَّ َكوْكء  »واحودة يف هوذا اللجلق.وإ وا هول قودر اّلِل حلو  بوه كول كوكء:« مصواقف »حنن بتصلران ا سالمك   نعر  أن هنوا     - 902

يقوع أن  كلي ،وكوذلآبودون جثيو   -فوذ بقودر وهنا  سنن مطرقة لللجولق هوك النولاميك.ويف كول مورة تنفوذ فيهوا السون  فإووا تن« َخَلْقناُ  ِبَقَدر  
ة اوري عوام وااارقو  كال وا ميور بقودر خواص يف كول مور فالقانلن ال -ن  حلكم  خاص  يف لرو  معي -اري قدر اّلِل اباارق  لتلك النلاميك 
 محه هللا () السيد ر فإن هذا   يعب امللافق  على كل ما يقلللنه.« العلماء»فيها ..وحنن حني نقتط  من حدية 

) السويد رمحوه  فليك هنالك تلزيع عشلائك ..إ ا هنالوك تلزيوع مرسولم بقودر معلولم « العلماء»واحدة من خب   -كذلك   -وهذ    - 903
 هللا (
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ن الفرصو    أيعا،فلجود  ساب هذ  العلامل مج وقد قام العا  الرايضك السليسري تشارلز يلجني جاي »
ىل رقوم إ 1أي بنسوب  ،160 10إىل  1تتهيأ عن نري  املصواقف  لتكولين جوزيء بوروتيب واحود،إ  بنسوب  

ن ألمووات .. وينبغووك موورة. وهوول رقووم   ميكوون النطوو  بووه أو التعبووْي عنووه بك 160عشوورة مضوورواب يف نفسووه 
كول    وا يتسوع لوه احد أكثرذا التفاعل ابملصاقف   ية ينتج جزيء و تكلن كمي  املاقة اليت تلزم حلدّو ه

اقف  صوعن نريو  امل -هذا الكلن  اليني املرات .. ويتطله تكلين هذا ا؟زء على سط  األرم وحدها 
موورة موون  243اليووني   هصووى موون السوونلات،قدرها العووا  السليسووري  وووا عشوورة مضووروب  يف نفسووها ب -

  (.سن 243 10السنني )
 زئياتفت هذ  ا؟إن الثوتينات تتكلن من سالسل نليل  من األمحام األميني . فكي  تتأل  ذرا»

 بعووخ األحيووان تصووْي يف إوووا إذا تلفووحل بطريقوو  أخوورى،غْي الوويت تتووآل  ّبا،تصووْي غووْي صوواحل  للحيوواة. بوول
ت يف أحووود الوووذرا ا لموووا. وقووود حسوووه العوووا  ا ْنليوووزي:ج. ب. سووويثر.. الطووور  الووويت ميكووون أن تتوووآل  ّبووو

لوك فإنوه مون انوال عقوال (. وعلوى ذ10ا؟زئيات البسيط  من الثوتينات،فلجد أن عودقها يبلو  املاليوني )
 أن تتآل  كل هذ  املصاقفات لكك تبب جزي ا بروتينيا واحدا.

ا ذلوك ولكن الثوتينات ليسوحل إ  مولاق كيماويو  عدميو  احليواة،و  تودب فيهوا احليواة إ  عنود موا ُيول فيهو»
. وهوول اّلِل وحد ،الووذي اسووتطاع أن 904السوور العجيه،الووذي   نوودري موون كنهووه كووي ا،إنه العقوول الالوووائك

ببال  حكمته،أن مثل هذا ا؟زء الثوتيب يصل  ألن يكلن مسوتقرا للحياة،فبنوا  وصولر ،وأغد   905يدر  
 « ..عليه سر احلياة

امعو   لم الطبيعيو  تاذ العلويف ورايو  النبوا ت وأسو ويقلل إيورفنج وليوام )قكتولرا  مون جامعو  إيولى وأخصوائك
 من الكتاب نفسه :« املاقي  وحدها   تكفك»ميتشجان( يف مقال:

إن العلووولم   تسوووتطيع أن تفسوووور لنوووا كيووو  نشووووأت تلوووك الووودقائ  الصووووغْية املتناهيووو  يف صوووغرها والوووويت   »
اب عتموواق علووى  -علوولم أن تفسوور لنووا ُيصوويها عوود،وهك الوويت تتكوولن منهووا مجيووع املوولاق. كمووا   تسووتطيع ال

فكوورة املصوواقف  وحوودها كيوو  تتجمووع هووذ  الوودقائ  الصووغْية لكووك تكووِلن احليوواة. و  كووك أن النظريوو  الوويت 
تدعك أن مجيع صلر احلياة الراقي  قد وصلحل إىل حالتها الراهن  من الرقك بسوبه حودّو بعوخ الطفورات 

  النظريو    ميكون األخوذ ّبوا إ  عون نريو  التسوليم. فهوك العشلائي  والتجمعات واهلجائن .. نقلل:إن هذ
 «. 906  تقلم على أساس املنط  وا قناع 

                                                 
 -راسووه موون رواسووه الفلسف .يسووتخدمه الرجوول ألنووه موون رواسووه يقافتووه  واملسوولم   يعووث عوون اّلِل « العقوول الالوووائك»هووذا التعبووْي   - 904

 ) السيد رمحه هللا ( ائه احلس  ..أإ   ا  ى به نفسه من  -سبحانه 
 ) السيد رمحه هللا ( وهذ  كذلك     - 905
 ) السيد رمحه هللا ( وقد أكار يف مقاله من قبل إىل قلل برتراند رسل بنشأة احلياة مصاقف  وزواهلا كذلك  ثي  آلي    - 906
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علوم  اس. أسوتاذ)متخصا يف علم األحياء قكتولرا  مون جامعو  تكسو« ألثت ما كلمه ونشس »ويقلل:
 ب نفسه :من الكتا« العللم تدعم إمياين ابّللِ »األحياء  امع  ابيللر ...( يف مقال:

 راسووو  احليووواة. هتوووتم بدوقوود اكوووتغلحل بدراسووو  علوووم األحيووواء. وهووول مووون امليووواقين العلميووو  الفسووويح  الووويت»... 
 وليك بني رللقات اّلِل أروع من األحياء اليت تسكن هذا الكلن.

 ْيا يف روعتوهد له نظوعانظر إىل نبات برسيم ض يل. وقد  ا على أحد جلانه الطري . فهل تستطيع أن »
ع آانء ائبو    تنقطوبصولرة ق ا صنعه ا نسان من تلك العدق واهل ت الرائع ف إنه آل  حيو  تقولمبني مجيع م

 -م الثوتولبالز  حل سويطرةالليل وأنرا  النهار،آب   من التفاعالت الكيملي  والطبيعي  ويتم كل ذلوك هو
 وهل املاقة اليت تدخل يف تركيه مجيع الكائنات احلي .

  احليوو  املعقوودةف إن اّلِل   يصوونعها هكووذا وحدها،ولكنووه خلوو  احلياة،وجعلهووا فموون أيوون جوواءت هووذ  اهللوو»
قاقرة على صيان  نفسها،وعلى ا ستمرار من جيل إىل جيول. موع ا حتفواا بكول ااولاص واملميوزات الويت 
تعيننووووووا علووووووى التمييووووووز بووووووني نبووووووات وآخوووووور .. إن قراسوووووو  التكوووووواير يف األحيوووووواء تعتووووووث أروع قراسووووووات علووووووم 

وأكثرهووا إلهووارا لقوودرة اّلِل .. إن االيوو  التناسوولي  الوويت ينووتج عنهووا النبووات ا؟ديوود،تبل  موون الصووغر األحياء،
قرج  كثى  ية يصعه مشاهدهتا إ  ابستخدام اجملهر املكوث. ومون العجيوه أن كول صوف  مون صوفات 

مهندسوني  النبات:كل عر ،وكل كعْية،وكل فرع على سا ،وكل جذر أو ورقو ،يتم تكلينهوا هوحل إكورا 
قود بلغولا موون ققو  احلجوم مبلغووا كبْيا،فاسوتطاعلا العوويا قاخول االيو  الوويت ينشوأ منهوا النبووات .. تلوك الف وو  

 (.907من املهندسني هك ف   الكروملسلمات )انقالت اللراي 
تكوررة ..مبودع هوذ  املعجوزة امل« ذِلُكُم اّللَُّ »ويف هذا القدر كفاي  لنعلق إىل ا؟مال املشر  يف سيا  القرآن:

املغيبوو  السوور .. هوول اّلِل .. وهوول ربكووم الووذي يسووتح  أن توودينلا لووه وحوود  .. ابلعبلقيوو  وااضوولع وا تبوواع 
908 
 ب والعيلن ..فكي  تصرفلن عن هذا احل  اللاض  للعقلل والقلل « فََأىنَّ تُوْيَفُكلَنف »

خلوو  الكوولن  مووا اووكء ذكوورك  -إن معجووزة انبثووا  احليوواة موون املوولات اووكء ذكرهووا كثووْيا يف القوورآن الكوورمي 
رورة هك منهووا إىل ضوولجيووه إىل حقيقوو  األللهيوو ،وآترها الدالوو  علووى وحوودة ااووال ،لينتيف معوورم الت -ابتووداء 

يوه وحوود   ،والتقوودم إلبيتوه وحدوحودة املعبلق،الووذي يودين لووه العبواق اب عتقوواق يف أللهيتوه وحد ،والطاعوو  لربل 
 دها ..كذلك وح  منهج احلياة كله،والدينلن  لشريعته ابلشعائر التعبدي ،والتلقك منه وحد  يف

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (به كل حرك  يف اللجلق كله .إبذن اّلِل الذي أعطى كل ككء خلقه مث هدى.وبقدر اّلِل الذي تتم   - 907
) للسويد أيب األعلوى املولقوقي،أمْي ا؟ماعو  ا سوالمي  بباكسوتان.« املصطلحات األربع  يف القورآن»يف كتاب:« الرب»يراجع كلم    - 908

 السيد رمحه هللا (
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كثور أن هوذا الودين لسوفي   إوهذ  الد ئل   تذكر يف القرآن الكرمي يف صولرة قضوااي  هلتيو  أو نظورايت ف
 -تصولر البشور  ىل تقولميجدي  من أن ينف  ناق  البشر يف قضااي  هلتي  ونظورايت فلسوفي . إ وا يهود  إ

 قلمي حياة البشر البانن  والظاهرة.تلينتهك إىل  -لصحيح  إبعطائهم العقيدة ا
ينلنوو  أن تكوولن الد اق. وإ وذلووك   يكوولن أبوودا إ  بوورقهم إىل عبوواقة اّلِل وحوود  وإخووراجهم موون عبوواقة العبوو
ين ملتسوووولطني،الذان سوووولطان يف احليوووواة الوووودنيا،ويف كوووو لن احليوووواة اليلميوووو  ّلِل وحوووود ،وإ  أن حوووورج النوووواس موووو

ة فتفسوووووود راباب كثووووووْي األللهيوووووو ،فيزاوللن احلاكميوووووو  يف حيوووووواة البشر،ويصووووووبحلن آهلوووووو  زائفوووووو  وأيوووووودعلن حوووووو  
 احلياة،حني يستعبد الناس فيها لغْي اّلِل 

ُ فَوَأىنَّ تُوْيَفُكو»ومن هنا نرى التعقيه على معجوزة احليواة:  ذي يسوتح  الربلبيو  لوذلكوم اّلِل ا« ..لنَ ذِلُكوُم اّللَّ
ُ  فووووالِ ..»ّلِل رب إ  اامللجووووه والسوووويد واحلوووواكم ..وموووون مث اووووه أ  يكوووولن الووووفوووويكم .. والوووورب هوووول املووووريب و 

ْصباِ ،َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنا ،َوالشَّْمَك َواْلَقَمَر ُحْسباان    « ..ْلَعزِيِز اْلَعِليمِ تَوْقِديُر ا . ذِلكَ اْ ِ
القموور الشوومك و  إن فووال  احلووه والنوولى هوول فووال  ا صووبا  أيضووا،وهل الووذي جعوول الليوول للسووكلن،وجعل

علمه الوووذي وب،ل كوووكءحمسوولب  حركاهتموووا مقووودرة قوراهتموووا .. مقووودرا ذلوووك كلوووه بقدرتووه الووويت هتووويمن علوووى كووو
 ُيي  بكل ككء.

ر يف تلوووووك ثوووووا  النووووول وانفوووووال  ا صوووووبا  مووووون الظوووووالم حركووووو  تشوووووبه يف كوووووكلها انفوووووال  احلبووووو  والنووووولاة. وانب
ت وا؟مووووال  ووووا والبهوووواء شووووابه احلركوووو  واحليليوووو احلركوووو ،كانبثا  الووووثعم يف هووووذ  احلركوووو  .. وبينهمووووا موووون م

 .. مش ك ،ملحلل  يف التعبْي عن احلقائ  املش ك  يف نبيعتهما وحقيقتهما كذلك
 مسواء،واحلرك با  وا وبني انفال  احله والنلى وانفوال  ا صوبا  وسوكلن الليول صول  أخورى .. إن ا صو

 ق  مباكرة ابلنبات واحلياة.ذات عال -و يف هذ  األرم أ -والسكلن،يف هذا الكلن 
لبعوود موون وّبووذا ا إن كوولن األرم توودور قورهتووا هووذ  حوولل نفسووها أمووام الشوومك وكوولن القموور ّبووذا احلجووم
ت مووون ك تقوووديرااألرم وكووولن الشووومك كوووذلك ّبوووذا احلجوووم وهوووذا البعووود وهوووذ  الدرجووو  مووون احلووورارة .. هووو

 قووحل احليوواة يفرات مووا انبثل  هووذ  التقووديذي العلووم الشووامل .. ولوو« العلوويم»ذي السوولطان القوواقر « العزيووز»
 األرم على هذا النحل،وملا انبث  النبحل والشجر،من احله والنلى ..

.. كوولن      احليواةإنوه كولن مقوودر  سواب ققيو . ومقوودر فيوه حسواب احلياة،وقرجوو  هوذ  احليواة،ونلع هووذ
 قدر  ساب ..حَّت ما يسملنه املصاقف  خاضع لقانلن ومو  -جمال للمصاقف  العابرة فيه 

والوووذين يقللووولن:إن هوووذ  احليووواة فلتووو  عوووابرة يف الكووولن. وأن الكووولن   ُيفلهوووا. بووول يبووودو أنوووه يعاقيهوووا. وأن 
ضووآل  الكلكووه الووذي قووام عليووه هووذا النوولع موون احليوواة توولحك ّبووذا كلووه. بوول يقوولل بعضووهم:إن هووذ  الضووآل  

آخوور ذلووك اللغل،الووذي يسووملنه أحيوواان   نووه لوول كووان للكوولن إلووه مووا عوو  نفسووه ّبووذ  احليوواة  ... إىل توولحك
وهوووول   يسووووتأهل حووووَّت مناقشووووته  إن هووووي ء إ ووووا ُيكموووولن أهوووولاء «  فلسووووف »ويسووووملنه أحيوووواان «  علمووووا»

مسووتقرة يف نفلسووهم و  ُيكموولن حووَّت نتووائج علمهووم الوويت تفوورم نفسووها علوويهم  ويقوورأ هلووم ا نسووان فيجوود  
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يلاجهلهووا  .. إوووم هوواربلن موون اّلِل الووذي توولاجههم  كأ ووا هووم هوواربلن موون ملاجهوو  حقيقوو  قوورروا سوولفا أ 
ق ئوول وجوولق  ووحدانيتووه وقدرتووه املطلقوو  يف كوول اعووا   وكلمووا سوولكلا نريقووا يهربوولن ّبووا موون ملاجهوو  هووذ  

يف وايتهووووا   -سووووبحانه  -احلقيقوووو  وجوووودوا اّلِل يف وايتها،فعوووواقوا يف ذعوووور إىل سووووك  أخوووورى. ليلاجهوووولا اّلِل 
ابئسولن  لقود فوروا ذات يولم مون الكنيسو  وإهلهوا الوذي تسوتذل بوه الرقواب .. فوروا كذلك  إووم مسواكني  

ُْم مُحُور  ُمْسوتَوْنِفرَة  فَووورَّْت ِموْن َقْسوَلرَة  » مث مووا زالولا يف فورارهم التقليودي حووَّت أوائول هوذا القوورن .. قون « .. َكوَأوَّ
كموا انقطعوحل موونهم   - 909طعوحل منهووا أن يتلفتولا وراءهوم لوْيوا إن كانووحل الكنيسو  موا تووزال تتوابعهم. أم انق

 األنفاس. -
 ف ..ن الفرارإوم مساكني ابئسلن ألن نتائج عللمهم ذاهتا تلاجههم اليلم أيضا .. فإىل أي

 شأة احلياة :نلسابق  عن االعا  الطبيعك الذي اقتطفنا فقرات من مقاله يف الفقرة « فرانك أللن»يقلل 
عشووولائي . قف  أو الديووودة   ميكووون تفسوووْيها علوووى أسووواس املصووواإن مالءمووو  األرم للحيووواة تتخوووذ صووولرا ع »

سووب  حوولل تهووار،وهك فوواألرم كوورة معلقوو  يف الفضوواء توودور حوولل نفسووها،فيكلن يف ذلووك تتووابع الليوول والن
؟وزء الصواحل مسواح  ا الشمك مرة يف كل عام،فيكلن يف ذلك تتابع الفصلل،الذي يويقي بودور  إىل زايقة

ي  ابألرم اكن . وُيووسوويوود موون اخووتال  األنوولاع النباتيوو  أكثوور  ووا لوول كانووحل للسووك  موون سووط  كلكبنا،ويز 
 ميل(. 500 يزيد على)غال  غازي يشتمل على الغازات الالزم  للحياة،وميتد حلهلا إىل ارتفاع كبْي 

ضو  يوا إلينا،منقاتلو  يلمويبل  هذا الغال  الغازي من الكثاف  قرج  هلل قون وصلل ماليني الشهه الق»
 احلوووودوق رارهتووووا يفح  ياليووووني موووويال يف الثانيوووو . والغووووال  ا؟وووولي الووووذي ُيووووي  ابألرم ُيفووووج قرجوووو  بسوووورع

  كون أن يتكوايميرات،حية املناسب  للحياة،وُيمل خبار املاء من انيطات إىل مسافات بعيدة قاخل القا
اء خاليوو  رقحراء جوومطوور ُييووك األرم بعوود ملهتووا. واملطوور مصوودر املوواء العووذب،ولل   ألصووبححل األرم صوو
التولازن يف  ثول عجلو امن كل أيور للحيواة. ومون هنوا نورى أن ا؟ول وانيطوات امللجولقة علوى سوط  األرم 

 « ..الطبيع 
ل نشوووأة ال عووون تعليوووتتكووواير يف وجووولههم وتتجموووع لوووتعلن عجوووز املصووواقف  عجوووزا كوووام« العلميووو »إن األقلووو  

.  هصوى يف تصوميم الكولن . من ملافقوات  -بعدها للنمل والبقاء والتنلع و  -احلياة، ا يلزم هلذ  النشأة 
ر العزيوز بقوى إ  تقودييْي. فوال منها هذ  امللافقات اليت ذكرها العوا  الطبيعوك السواب ،ووراءها مون نلعهوا كثو

 العليم.الذي أعطى كل ككء خلقه مث هدى. والذي خل  كل ككء فقدر  تقديرا ..
 حدانيةبال لك عل  الو ااسادال 97الدرس الثاني:

 «   لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ . َقْد َفصَّْلَنا اهْلايتِ  َواْلَبْحرِ اْلَثِِ  َوُهَل الَِّذي َجَعَل َلُكُم الُنُجلَم لِتَوْهَتُدوا ِّبا يف لُُلماتِ »
يوواة ئووع مرتبطووا  ائوول الراتتموو  ملشووهد الفلووك الوودائر بشمسووه وقموور  وْنلمووه. تتموو  لعوورم املشووهد الكوولين اهل

 « ..اْلَبْحرِ لِتَوْهَتُدوا ِّبا يف لُُلماِت اْلَثِِ وَ  »هم واهتماماهتم:البشر ومصاحل
                                                 

 السيد رمحه هللا () «.قار الشرو «.»املستقبل هلذا الدين»يف كتاب:« الفصام النكد»يراجع فصل:  - 909
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تلوو  وسووائل ختالوولن .. ومتاهووات الووث والبحوور للمووات يهتوودي فيهووا البشوور ابلنجوولم .. كووانلا كووذلك ومووا يز 
بت :قاعوووودة لقاعوووودة تاا هتووووداء ابلنجوووولم ويتسووووع مووووداها ابلكشوووول  العلميوووو  والتجووووارب املنلعوووو  .. وتبقووووى 

ات التصووولر   أو للمووو هتوووداء ّبوووذ  األجووورام يف للموووات الوووث والبحووور .. سووولاء يف ذلوووك الظلموووات احلسووويا
 يفتجود مصوداقها حلقيق ،فاوالفكر. ويبقوى الونا القورآين ا؟وامع حانوه البشوري  يف مودارجها األوىل ّبوذ  
فوا .  األنفوك واهلسورار يفألاواقع حياهتوا الوذي تزاولوه. وحانبهوا ّبوا وقود فوت  عليهوا موا أراق أن يفوت  مون 

 فتجدها كذلك مصدا  قلله يف واقع حياهتا الذي تزاوله ..
لكوووون يف صوووولرة و « نظريوووو »وتبقووووى مزيوووو  املوووونهج القوووورآين يف رانبوووو  الفطوووورة ابحلقووووائ  الكلنيوووو ،  يف صوووولرة 

 العقووووووول موووووووييرة يف صووووووولرة تتجلوووووووى مووووووون ورائهوووووووا يووووووود املبدع،وتقدير ،ورمحته،وتووووووودبْي . صووووووولرة« .. واقعيووووووو »
احلقيقو     لللصولل إىلواملعرفو والقله،ملحي  للبصْية واللعك،قافع  إىل التدبر والتوذكر،وإىل اسوتخدام العلوم

ث يف للموووات الووو تووودوا ّبووواالكوووثى املتناسوووق  .. لوووذلك يعقوووه علوووى آيووو  النجووولم الووويت جعلهوووا اّلِل للنووواس ليه
 « ..يَوْعَلُملنَ َقْد َفصَّْلَنا اهْلايِت لَِقْلم  »والبحر هذا التعقيه امللحك:

. كمووا ومووداراهتا . وملاقعهووا فا هتووداء ابلنجوولم يف للمووات الووث والبحوور ُيتوواج إىل علووم  سووالكها وقوراهتووا 
 هول ا هتوداء -كموا قلنوا   -ء ُيتاج إىل قلم يعلملن ق ل  هذا كله على الصانع العزيز احلكويم .. فا هتودا

هتوووووداء لنجووووولم لالالضووووومْي .. والوووووذين يسوووووتخدملن ايف الظلموووووات احلسوووووي  اللاقعيووووو ،ويف للموووووات العقووووول و 
ى وهوووم الوووذين يووو  الكوووث احلسوووك،مث   يصوووللن موووا بوووني ق لتهوووا ومبووودعها،هم قووولم   يهتووودوا ّبوووا تلوووك اهلدا
 ..يقطعلن بني الكلن وخالقه،وبني آايت هذا الكلن وق لتها على املبدع العظيم 

 بالن س عل  الوحدانية ااسادال 98الدرس الثالث:

 « ..َقُهلنَ َنا اهْلايِت لَِقْلم  يَوفْ َقْد َفصَّلْ  ْلقَع .ُهَل الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَوْفك  واِحَدة ،َفُمْستَوَقر  َوُمْستوَ وَ »
إووووا اللمسووو  املباكووورة يف هوووذ  املووورة .. اللمسووو  يف ذات الووونفك البشوووري . الووونفك البشوووري  اللاحووودة امللحووودة 

. تبودأ احليواة فيهوا خطلهتوا األوىل للتكواير اباليو  امللقحو . فونفك هوك 910الكنه واحلقيقو  يف الوذكر واألنثوى

                                                 
« مون نفوك واحوودة»أيورا إسوالميا معتمودا لقصو  خلو  حولاء مون آقم وهول الوذي يفسور بوه أحيواان قللوه تعواىل  -فيموا قورأت  -  أجود  - 910

  ) السيد رمحه هللا (..والظاهر   أوا نفك واحدة  هاق الذكر واألنثى يف الكنه واحلقيق .اهو 
،َوِإنَّ أَ ْلُصولا اِبلنَِِسواِء،فَِإنَّ اْلَموْرأََة ُخِلَقوحْل ِمونْ :" اْستوَ َعوْن َأيب ُهَريْووَرَة قَاَل:قَواَل َرُسولُل اّللَِّ فذلك:قد وردت أىلبار احيحة بقل :  ْعوَلَج  ِضوَلع 

َلِع أَْعاَلُ ،ِإْن َذَهْبحَل تُِقيُمُه َكَسْرَتُه،َوِإْن تَورَْكَتُه َ ْ يوَ   2ط -بتحقيقوك -كاملو    اِبلنَِِسواِء " عشورة النسواء للنسوائك ُصلاَج،فَاْستَولْ َزْل أَْعلَ َكْكء  يف الضِِ
 (  13562( واملسند ا؟امع برقم 3331اري برقم)وأخرجه البخ - 241-7898( 572/  1) -
اء ُخِلَقووحْل ِمووْن يَل ِفيووِه ِإَكوواَرة ِإىَل أَنَّ َحوولَّ لز َتْسووِكينَها،قِ م َوَاُوووقووال احلووافج يف الفووت :" قَوْللُووُه:) ُخِلَقووحْل ِمووْن ِضووَلع ( ِبَكْسووِر اْلُمْعَجَموو  َوفَوووْت  الووالَّ  

م " َوَمْعوَ  ُخِلَقوحْل َأْي ْدُخل اْ؟َنَّ  َوُجِعَل َمَكانوه حَلْوْن قَوْبل أَْن يَ ُيْسَرى مِ ِضَلع آَقم اأْلَْيَسر َوِقيَل ِمْن ِضْلعه اْلَقِصْي،َأْخَرَجُه اِْبن ِإْسَحا  َوزَاَق " الْ 
وْلِع،زَاَق يف رَِوايَو  اأْلَْعورَج أَة ُخِلَقحْل ِمْن َمبوْلَو  ِضوْلع َفِهواُ  أَنَّ اْلَمرْ لن َمْعنَ رُج النَّْخَل  ِمْن النوََّلاة،َوقَاَل اْلُقْرُنِلِ:ُُيَْتَمل أَْن َيكُ ُأْخرَِجحْل َكَما ختَْ  َك َكالضِِ

 (111/ ص  10)ج  -جر الباري  بن حَعْن َأيب ُهَريْوَرة ِعْند ُمْسِلم " َلْن َتْسَتِقيم َلك َعَلى َنرِيَق  " فت  
".َوُرِوَي َعوِن ، َفِموْن آَقَم مَّوا َخْلُقُكوْم ِموْن نَوْفوك  َواِحوَدة  َواِحوَدة  "  أَ  ْن نَوْفوك  ِمووَعِن الُسدِِيِِ قَوْلَلُه:" " اَي أَيُوَها النَّاُس اتوَُّقولا َربَُّكوُم الَّوِذي َخَلَقُكوْم 

، َوقَوَتاقَ   ( صحي  مرسل4761( )2/  4) -َة، َوُمَقاِتل  حنل ذلك.تفسْي ابن أيب حامت جُمَاِهد ، َوَأيب َماِلك 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1543 

مسووتلقع هلووذ  االيوو  يف صووله الرجوول،ونفك هووك مسووتقر هلووا يف رحووم األنثووى .. مث شخووذ احليوواة يف النموول 
وا نتشار.فإذا أجناس وأللان وإذا كيات ولغات وإذا كعلب وقبائل وإذا النمواذج الويت   هصوى،واأل اط 

..فالفقوه هنوا ضوروري  قرا  صونع « قَوْد َفصَّوْلَنا اهْلايِت لَِقوْلم  يَوْفَقُهولنَ » ما تزال تتنلع ما قامحل احليواة.اليت
اّلِل يف هوووذ  الووونفك اللاحووودة،اليت تنبثووو  منهوووا النمووواذج واأل ووواط. و قرا  امللافقوووات العجيبووو  الكامنووو  وراء 

لتوتم  -يف عوا  ا نسوان  -اسوب  قائموا مون الوذكلر وا انّ اختاذ التالق  وسيل  لإلكثار وتلفْي األعداق املن
عملي  التزاوج الويت قودر اّلِل أن تكولن هوك وسويل  ا خصواب وا كثوار. ووسويل  تنشو   األنفوال يف لورو  

و   لك هنوا يف الظوالل أن نبعود يف عورم هوذ  «  ا نساني »وععلهم أكفاء للحياة « إنسانيتهم»هفج 
ولكننوا نوذكر  - 911إىل  وة متخصوا  فهوك يف حاجو  -الهتا ؟والء هوذ  امللافقوات املسأل  بكول تفصوي

فقو  كيفيوو  نشوأة النطفوو  ذكوورا أو أنثوى وكيوو  يووتم عون نريوو  التلزيووع الغيول الوورابين إنتوواج القودر الكووايف موون 
 الذكلر ومن ا انّ قائما لكك تتلافر األعداق املناسب  لبقاء احلياة وامتداقها ..

أن الووذي يقوورر « .. لَ هووا ِإ َّ ُهوو يَوْعَلمُ َوِعْنووَدُ  َمفوواِتُ  اْلَغْيووِه  »موون قبوول عنوود تفسووْي قللووه تعوواىل:ولقوود ذكووران 
نولي ت احليولان املروملسولماصْيورة البليض  امللقح  ذكورا أو أنثى،هول أن اوري قودر اّلِل  ن يكولن عودق ك

جووراين  لعكووك،وأنالتأنيووة أو ا الووذي يلووتحم ابلبليضوو  يوورج  كروملسوولمات التووذكْي علووى كروملسوولمات
 القدر ّبذا أو ذا  غيه من غيه اّلِل.   سلطان ألحد عليه إ  اّلِل ..

ن افج علووى توولاز لووذكلر،ُياهووذا القوودر الووذي اريووه اّلِل يف كوول مرة،فيهووه ملوون يشوواء إانت ويهووه ملوون يشوواء 
 لرا. فووال يقووعكلنوولا ذكووّبووم ليقائووم يف األرم كلهووا بووني عوودق موون اووري ّبووم ليكلنوولا إانت،وعوودق موون اووري 

ازن. الووذي عوون نريقووه يووتم ا خصوواب وا كثووار،وتتم يف هووذا التوول  -لبشووري  كلهووا علووى مسووتلى ا -اخووتالل 
دق مووون عوووتم  قووول بوووه حيووواة زوجيووو  مسوووتقرة يف اللقوووحل ذاتوووه .. ذلوووك أن ا خصووواب وا كثوووار وحووود  قووود يووو

 الذكلر ..
الويت ايوز  -يك هل غاي  ا لتقواء بوني الوذكر واألنثوى إ وا الغايو  ولكن اّلِل قدر يف احلياة ا نساني  أن هذا ل

هوك اسوتقرار احليواة الزوجيو  بوني ذكور وأنثوى .. ملوا وراء هوذا ا سوتقرار مون أهودا   -ا نسان مون احليولان 
  تووووتم إ  بووووه. وأ هووووا اسووووتقرار الذريوووو  يف كنوووو  أبوووولين يف حمووووي  أسوووورة،ليتم إعووووداق هووووذ  الذريوووو  لوووودورها 

                                                                                                                                            

 انتشور النواس منهموا، كموا ( حولاء، مث4وقال ابن كثْي:" ينبه تعاىل على أنه خل  مجيع الناس من آقم، عليه السوالم، وأنوه خلو  منوه زوجوه ) 
[ 13اّللَِّ أَتْوَقوواُكْم { ]احلجوورات: َعوواَرُفلا ِإنَّ َأْكووَرَمُكْم ِعْنوودَ َوقَوَبائِووَل لِتوَ   ُكووُعلاب  ذََكوور  َوأُنْوثَووى َوَجَعْلنَوواُكمْ  قووال تعوواىل:} اَي أَيُوَهووا النَّوواُس ِإانَّ َخَلْقنَوواُكْم ِموونْ 

( { اهليو  5ْي ا َوِنَسواء  [ )َبةَّ ِمنوُْهَموا رَِجوا  َكثِوَها ] وَ َ  ِمنوَْها َزْوجَ ة  َوَخلَ وقال تعاىل:} اَي أَيُوَها النَّاُس اتوَُّقلا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَوْفك  َواِحدَ 
 (524/  3) -ار نيب  ق -[ ."تفسْي ابن كثْي 1]النساء:

ال أهول قوين هلوا.وهل فيموا زوج"، الثواقال أبل جعفر:يعب بقلله جل ينا  :"وخل  منها زوجها"، وخلو  مون الونفك اللاحودة زوجهواي يعوب بوو"ال
 (515/  7) -يسس  الرسال  م -فسْي الطثي التأويل، امرأهتا حلاء.ت

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« حقيق  احلياة»يراجع فصل:  - 911
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« ا نسووواين»والووودور  -فووول  إعوووداقها لتحصووويل القووولت ومحايووو  الووونفك كووواحليلان  -ااووواص « اينا نسووو»
   912اااص ُيتاج إىل ا ستقرار بني أبلين يف أسرة ف ة أنلل جدا  ا هتاج إليه نفلل  احليلان

م لكوووون لقوووول ير  .. و وهووووذ  امللازنوووو  الدائموووو  تكفووووك وحوووودها لتكوووولن آيوووو  علووووى توووودبْي ااووووال  وحكمتووووه وتقوووود
 « ..َقْد َفصَّْلَنا اهْلايِت لَِقْلم  يَوْفَقُهلنَ »يفقهلن:

وم ميوورون فووإ«. لغيبيوو ا»الووذين يسووخرون موون « العلميوو »أمووا املطملسوولن انجلبوولن .. ويف أوهلووم أصووحاب 
 «.اِمُنلا ّبِ َوِإْن يَوَرْوا ُكلَّ آيَ     يُويْ »على هذ  اهلايت كلها مطملسني حمجلبني:

 بمالم النبات عل  الوحدانية سادالاا 99الدرس الرابع 

برها احللاس،وتتود تسوتجليهامث ميضك السيا  إىل مشاهد احلياة املتفتح  يف جنبات األرم. تراها األعني،و 
 ويلفووحل إليهووا -فح  الكوولن كمووا هووك يف صوو  -القلوولب. وتوورى فيهووا بوودائع صوونع اّلِل .. والسوويا  يعرضووها 

لوى عمي ،وق لو  ن حيواة ان أنلاعها ويلموك اللجودان  وا فيهوا موالنظر يف كَّت أنلارها،وكَّت أككاهلا،وكَّت
ِذي أَنْوووَزَل َوُهووَل الَّوو»ل:ذا ا؟موواالقوودرة الوويت تبوودع احليوواة كمووا يلجووه القلووه إىل اسووتجالء مجاهلووا وا سووتمتاع ّبوو

ا . َوِموَن النَّْخوِل ِموْن  ِمْنوُه َحب وا ُمَ اِكبوجُ ِضورا  ُبْوِر ْنوُه خَ ِمَن السَّماِء ماء ،فََأْخَرْجنا بِِه نَباَت ُكلِِ َككء. فََأْخَرْجنوا مِ 
ظُووُروا ِإىل مَثَووورِِ  ِإذا أمَْثَوووَر ا  َوَغوووْْيَ ُمَتشوووابِه . انْ َن،ُمْشووَتِبهلُرمَّانَْلِعهووا ِقْنووولان  قانِيَوو  . َوَجنَّوووات  ِموووْن أَْعنوواب  َوالزَّيْوتُووولَن َوا

 « ..ُنلنَ َويَوْنِعِه. ِإنَّ يف ذِلُكْم هَلايت  لَِقْلم  يُوْيمِ 
َوُهَل الَِّذي أَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء  فََأْخَرْجنوا بِوِه »واملاء كثْيا ما يذكر يف القرآن يف صدق ذكر احلياة وا نبات.

..وقور املوواء الظوواهر يف إنبووات كوول كووكء قور واضوو  يعلمووه البوودائك واملتحضوور،ويعرفه « نَبوواَت ُكوولِِ َكووكء
اء يف احلقيقو  أخطور وأبعود مودى مون هوذا الظواهر الوذي حانوه بوه القورآن ا؟اهل والعا  .. ولكون قور املو

يف جعول تربو  األرم السوطحي  صواحل  لإلنبوات )إذا  -بتقودير اّلِل  -الناس عام . فقد كوار  املواء ابتوداء 
صححل النظرايت اليت تف م أن سط  األرم كان يف ف ة ملتهبا،مث صولبا   تلجود فيوه ال بو  الويت تنبوحل 

رع. مث مت ذلك بتعاون املاء والعلامل ا؟ليو  علوى هليلهوا إىل تربو  لينو ( مث لول املواء يشوار  يف إخصواب الز 
األزوت( من ا؟ل كلما أبر  فاستخلصحل الشرارة الكهرابئيو ،اليت  -هذ  ال ب ،وذلك إبسقاط )الن وجني 

يوووود ااصوووولب  إىل األرم .. وهوووول تقووووع يف ا؟وووول،الن وجني الصوووواحل للووووذوابن يف املوووواء ويسووووق  مووووع املطر،ليع
السماق الذي قلد ا نسان القولانني الكلنيو  يف صنعه،فأصوب  يصونعه اهلن بونفك الطريقو   وهول املواقة الويت 

فََأْخَرْجنووا ِمْنووُه َخِضوورا  ُبْوورُِج ِمْنووُه َحب ووا ُمَ اِكبووا . َوِموووَن »حلوول وجووه األرم موون النبووات لوول نفوودت موون ال بوو   
. َوالزَّيْوتُولَن َوالُرمَّواَن ُمْشوَتِبها  َوَغوْْيَ ُمَتشوابِه  النَّْخِل ِمْن نَ  وكول نبوحل  « ..ْلِعها ِقْنلان  قانَِي  . َوَجنَّات  ِموْن أَْعنواب 

ُبْورُِج ِمْنوُه »هوذا النبوحل ااضور « .. أخضور»أر  لال،وأعم  ألف  من لفج « خضر»يبدأ أخضر. واللفج 
وقنولان مجوع قنول وهول الفورع « .. َوِمَن النَّْخوِل ِموْن نَْلِعهوا ِقْنولان  قانِيَو   »هلا. كالسنابل وأمثا« .. َحب ا ُمَ اِكبا  

                                                 
زء لاسوووتاذ أبووول األعلوووى املووولقوقي أموووْي ا؟ماعووو  ا سوووالمي  بباكسوووتان.كما تراجوووع الظالل:ا؟ووو« احلجووواب»يراجوووع بتلسوووع كتووواب    - 912

 ه هللا (.) السيد رمح622 - 620ااامك:ص 
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يشوو كان يف إلقوواء « قانيوو »ووصووفها « قنوولان»الصووغْي. ويف النخلوو  هوول العووذ  الووذي ُيموول الثموور. ولفظوو  
 «.يْوُتلَن َوالُرمَّانَ َوالزَّ « .. »َوَجنَّات  ِمْن أَْعناب  »لل لطي  ألي . ولل املشهد كله لل وقيع حبيه .. 

« .. اْنظُوووُروا ِإىل مَثَووورِِ  ِإذا أمَْثَوووَر َويَوْنعِوووهِ » -« ُمْشوووَتِبها  َوَغوووْْيَ ُمَتشوووابِه  » -هوووذا النبوووات كلوووه بفصوووائله وسوووال ته 
انظوووروا ابحلوووك البصوووْي،والقله الووويقج .. انظوووروا إليوووه يف ازقهار ،وازقهائه،عنووود كموووال نضوووجه. انظوووروا إليوووه 

ألن « اْنظُووُروا ِإىل مَثَورِِ  ِإذا أمَْثَووَر َويَوْنعِووهِ »مالووه ..   يقوولل هنوا،كللا موون مثوور  إذا أمثور،ولكن يقوولل:واسوتمتعلا  
 .913اجملال هنا جمال مجال ومتاع،كما أنه جمال تدبر يف آايت اّلِل،وبدائع صنعته يف جما  احلياة

،وينبه أجهوووووزة ةوينْي البصوووووْي ت  القلوووووه،ان هووووول الوووووذي يفوووووفا ميووووو « ..ِإنَّ يف ذِلُكوووووْم هَلايت  لَِقوووووْلم  يُوْيِمنُووووولنَ »
 خووال   ميووان ابّللِ ان إىل اا سوتقبال وا سووتجاب  يف الفطرة،ويصول الكووائن ا نسواين ابللجلق،ويوودعل اللجود
هلايت  كله،وّبوذ  ا  ا بوداع ا؟ميع .. وإ  فإن هنا  قللاب مغلق ،وبصائر مطملس ،وفطرا منتكس ،ار ّبوذا

 ّبا و  تستجيه ..كلها،فال هك 
ا َيْسَتِجيُه الَّوِذيَن َيْسوَمُعلنَ  »   السويا  إىل هوذا وعنود موا يبلو ن ييمنولن ،وإ وا يودر  هوذ  اهلايت الوذي«ِإ َّ

املقطوووووووووووووع وقوووووووووووووود عووووووووووووورم علووووووووووووووى القلوووووووووووووه البشووووووووووووووري صوووووووووووووفح  اللجوووووووووووووولق احلافلووووووووووووو  بوووووووووووووود ئل وجوووووووووووووولق 
لووه صوول الضوومْي بقو ي ،وقود   امللحاّلِل،ووحدانيته،وقدرته،وتدبْي ،وقود غموور اللجوودان بتلوك الظووالل الكلنيوو

 اللجلق النابخ يف كل حك،النان  ببديع صنع ااال  ..
 نقي دعوى الشرك باهلل ون ي الشرهللااء عنه 101 - 100الدرس الخامس:

من امللصوولل ؟وول املووي اعنوود مووا يبلوو  إىل هووذا املقطووع يعوورم كوور  املشووركني،فإذا هوول غريووه غريووه يف هووذا  
موا يعقوه  . وسورعانم املشوركني فوإذا هوك سوخ  تشوم ز منوه القلولب والعقولل بدع اللجلق. ويعورم أوهوا

ُه بَنِووونَي لَوووَوَخَرقُووولا  - َوَخَلَقُهووومْ  - اْ؟ِووونَّ  َوَجَعلُووولا ّللَِِّ ُكووورَكاءَ »عليهوووا اب سوووتنكار. وا؟ووول كلوووه مهيوووأ لالسوووتنكار:
ووا َيِصووُفلَن  بَووِديعُ  . ُسووْبحانَُه َوتَعوواىل َعمَّ لَوود  َوَ ْ َتُكووْن لَووُه ِم،َأىنَّ َيُكوولُن لَووُه وَ اِت َواأْلَرْ لسَّووماو ا َوبَنووات  بِغَووْْيِ ِعْلووم 

 « ..صاِحَب  ف َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  َوُهَل ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  
للينيووو   أوهوووام ا وقووود كوووان بعوووخ مشوووركك العووورب يعبووودون ا؟ووون .. وهوووم   يعرفووولن مووون هوووم ا؟ووون  ولكنهوووا

جووحل املسووواف  دى وانفر طلوو  قيووود كووث انسوواقحل يف احنرافهوووا إىل أي موووالوونفك مووَّت احنرفووحل عووون التلحيوود امل
..  قيون إ اعيول انلا علوىكبينها وبني نقط  ا حنرا  اليت بدأت صغْية   تكاق تلحج  وهي ء املشركلن  
د .. و  ن هوذا التلحيوحنرفولا عوقين التلحيد الذي جاء به إبراهيم عليه الِسالم يف هذ  املنطق  .. ولكنهم ا

عوول ي يبلوو  أن اع .. الووذد أن يكوولن ا حنوورا  قوود بوودأ يسووْيا .. مث انتهووى إىل مثوول هووذا ا حنوورا  الشوونيبوو
 ا؟ن كركاء ّلِل ..

ولقووود عرفوووحل اللينيوووات املتعووودقة يف «   -َوَخَلَقُهوووْم  -َوَجَعلُووولا ّللَِِّ ُكووورَكاَء اْ؟ِووونَّ  »وهوووم مووون خلقوووه سوووبحانه:
سووولاء   -وخووافلا هوووذ  الكائنوووات  -تشوووبه فكووورة الشووويانني  -ريرة ا؟اهليووات املتنلعووو  أن هنوووا  كائنوووات كوو

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »نمد قطه.« منهج الفن ا سالمك»يف كتاب:« الطبيع  يف القرآن»يراجع فصل  - 913
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وقودملا هلوا القورابني اتقواء لشورها مث عبودوها  واللينيو  العربيو  واحودة  -كانحل أرواحا كريرة أو ذوات كريرة 
موون هووذ  اللينيووات الوويت وجوودت فيهووا هووذ  التصوولرات الفاسوودة،يف صوولرة عبوواقة للجن،واختوواذهم كووركاء ّلِل 

ه ..والسوووووويا  القوووووورآين يوووووولاجههم بسووووووخ  هووووووذا ا عتقوووووواق .. يوووووولاجههم بكلموووووو  واحوووووودة .. سووووووبحان 914
..وهووك لفظوو  واحوودة،ولكنها تكفووك للسووخري  موون هووذا التصوولر  فووإذا كووان اّلِل سووبحانه هوول « َوَخَلَقُهوومْ :»

فكي  يكلنولن كوركاء لوه يف األللهيو  والربلبيو ف  و  تكون تلوك وحودها قعولاهم. فأوهوام « خلقهم»الذي 
َوَخَرقُولا لَوُه »يني  مَّت انطلقحل   تق  عند حد من ا حنرا . بل كانلا يزعملن له سبحانه بنني وبنات:الل 

أي:اختلقوولا .. ويف لفظهووا جوورس خوواص ولوول خوواص يرسووم مشووهد « خرقوولا»و «.بَنِوونَي َوبَنووات  بِغَووْْيِ ِعْلووم  
د النصارى:املسوي :وخرقلا لوه بنوات. الطللع ابلفري  اليت ختر  وتش   خرقلا له بنني:عند اليهلق:عزير. وعن

عنوود املشووركني:املالئك . وقوود زعموولا أوووم إانّ .. و  يوودري أحوود نبعووا ملوواذا هووم إانّ  فا قعوواءات كلهووا 
   « ..ُسْبحانَُه َوتَعاىل َعمَّا َيِصُفلَن « ..»بَِغْْيِ ِعْلم  »  تقلم على أساس من علم .. فكلها 

  الخالق الوهللايل الممبود  الامريف عل  هللا 102الدرس السادس:

ن   عمووا فيهووا موو ووا يكشوو مث يلاجووه فووريتهم هووذ  وتصوولراهتم ابحلقيقوو  ا هلي ،ويناقشووهم يف هووذ  التصوولرات
وووماواِت َواأْلَْرِم. َأىنَّ َيُكوولُن لَوووُه َولَووود  َو َْ »هلهلوو : ُهَل ِبُكووولِِ وَ ،  . َوَخلَووَ  ُكووولَّ َكوووكء لَوووُه صووواِحبَ  َتُكوونْ بَوووِديُع السَّ
 « .. َعِليم  َكْكء  

ل امتوووداق   إ وووا هوووإن الوووذي يبووودع هوووذا اللجووولق إبوووداعا مووون العووودم موووا تكووولن حاجتوووه إىل االووو  ف واالووو
 الفانني،وعلن الضعفاء،ولذة من   يبدعلن 

 - ولوود يكوولن ّللِ  مث هووم يعرفوولن قاعوودة التكوواير .. أن يكوولن للكووائن صوواحب  أنثووى موون جنسووه .. فكيوو 
ف  ك كمثلووه كووكء. فووأىن يكوولن النسوول بووال تووزاوجمفوورق أحوود،لي -انه سووبح -وهوول  -وليسووحل لووه صوواحب  

ىء هداهتم  ويتكوهتم ومشواوهك حقيق ،ولكنها تلاجه مستلاهم التصلري وختانبهم ابألمثل  القريب  من حيوا
لنفووك كول لوول للشوور . فوواملخلل    يكوولن أبوودا كووريكا « االوو »علووى حقيقوو   - يف موولاجهتهم -السويا  

ِ  قابلوووه مووونهم إلوووذي   تال  غوووْي حقيقووو  املخلل :كموووا يووولاجههم بعلوووم اّلِل املطلووو  اللخوووال . وحقيقووو  ااووو
 « ..َوَخَلَ  ُكلَّ َككء»أوهام ولنلن:

،لْيتوه عليهوا «ءَ  ُكولَّ َكوكَخلَو»ّلِل ا..وكموا واجههوم السويا  القورآين  قيقو  أن « َوُهَل ِبُكولِِ َكوْكء  َعلِويم  »
فإنووه يتكووىء  -وهوول خلقهووم  -اء ا؟وون أو أن لووه كووركبنووني وبنووات، - سووبحانه -هتافووحل تصوولراهتم  ن ّلِل 

وحوود  هووول  لدينلنوو ابعلووى هووذ  احلقيقوو  موورة أخوورى. لتقريوور أن الووذي يعبووود وحضووع لووه ويطوواع،ويع   لووه 
ُ َرُبُكووومْ »فال إلوووه إذن غوووْي ،و  رب إذن سووولا :،خوووال  كووول كوووكء ْكء  ،خووواِلُ  ُكووولِِ َكووو ِإ َّ ُهلَ   إِلوووهَ  ذِلُكوووُم اّللَّ

 « ..فَاْعُبُدوُ ،َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  وَِكيل  

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) كانحل بنل ملي  من خزاع  يعبدون ا؟ن»قال الكلل يف كتاب األصنام: - 914
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هول خوال  فذلك ابلورز . يتفورق كو إن تفرق اّلِل سبحانه ابال ،يفرق  سبحانه ابمللك. واملتفرق ابال  وامللك
وكول مووا  تووه االو خلقوه وموالكهم،فهل كوذلك يوورزقهم مون ملكوه الووذي لويك ألحود كور  فيووه. فكول موا يقتا

 رز  ..  وامللك وال.. اال  ا هل من هذا امللك ااالا ّلِل .. فإذا تقررت هذ  احلقائ يستمتعلن به فإ
وهوك  -أن تكولن الربلبيو  لوه سوبحانه. فتكولن لوه وحود  خصوائا الربلبيو   -ضورورة وحتموا  -تقرر معهوا 

ن لوووه وتكووول  -915القلامووو  والتلجيوووه والسووولطان الوووذي حضوووع لوووه ويطاع،والنظوووام الوووذي يتجموووع عليوووه العبووواق 
 وحد  العباقة بكل مدلل هتا. ومنها الطاع  وااضلع وا ستسالم.

ّلِل هل خال  هذا الكلن،وخوال  النواس،ورازقهم كوذلك مون ينكرون أن ا - يف جاهليتهم -و  يكن العرب 
 هوذ  احلقوائ  خرى تنكورملكه،الذي ليك وراء  ملك تقتات منه العباق  .. وكذلك   تكن ا؟اهليات األ

لم لويت تنتشور اليولوك هوذ  املوذاهه املاقيو  او  تكون هنا -قلو  مون الفالسوف  املواقيني مون ا غريو   على  -
  يف إ  ا حنوورا العربيو  بشوكل أوسوع  وا عور  أايم ا غريو  .. لووذلك   يكون ا سوالم يلاجوه يف ا؟اهليو 

ا  يف تلقوك وإ  ا حنور  -اّلِل   لوى سوبيل الزلفوى والقورىب مونع -ع اّلِل مو -التلجه ابلشعائر التعبديو  هلهلو  
كموا   -سوبحانه  -ّلِل  وجولق االشرائع والتقاليد اليت هكوم حيواة النواس .. أي أنوه   يكون يلاجوه ا حلواق يف

ذين اواقللن ن هي ء الوأأو كما يتبجحلن بغْي علم و  هدى و  كتاب منْي  واحل  «  انس»يقلل اليلم 
هول تلقوك ا؟اهليو . و  ي كوان يفن قل . إ ا ا حنرا  األساسك هل ذاته الذيف وجلق اّلِل اليلم قل . وسيظلل 

يوو  عليووه ا؟اهل لووذي قامووحلالشوورائع يف كوويون احليوواة موون غووْي اّلِل .. وهووذا هوول الشوور  التقليوودي األساسووك ا
 العربي ،وكل ا؟اهليات أيضا 

وإن كانوووحل هوووذ  قعلاهوووا. فوووالعلم « العلوووم»والقلووو  الشووواذة الووويت عووواقل يف وجووولق اّلِل اليووولم   تعتمووود علوووى 
البشوري ذاتوه   ميلووك أن يقورر هووذا ا حلواق و  اوود عليوه قلوويال   مون هووذا العلوم و  موون نبيعو  الكوولن .. 
إ وا هووك لليوو  سووببها األول الشووروق موون الكنيسوو  وإهلهووا الووذي كانووحل تسووتذل بووه الرقوواب موون غووْي أصوول موون 

اجملاقلني،ينشووأ عنووه تعطوول يف الللووائ  األساسووي  للكينلنوو  الوودين .. مث نقووا يف التكوولين الفطووري هلووي ء 
 ..  916البشري  .. كما يقع لامسان من املخللقات 

يف القووورآن  يبوووات    تكووون تسوووا  -ا  احليووواة أيضوووا كحقيقووو  انبثووو  -وموووع أن حقيقووو  االووو  والتقووودير فيوووه 
إ وا كانوحل  -ه قورآن العنايو  بوذ كوان ا؟ودال يف وجولق  تعواىل سوخفا   يسوتح  مون جديو  الإ -وجولق اّلِل 

انه اق اّلِل سووبحرورة إفوور ضووتسوا  لوورق النوواس إىل الركوواق،كك ينفووذوا يف حيوواهتم مووا تقتضويه تلووك احلقيقوو  موون 
 ريك ..كابألللهي  والربلبي  والقلام  واحلاكمي  يف حياهتم كلها وعباقته وحد  بال 

                                                 
لاسوتاذ أيب األعلوى املوولقوقي أموْي ا؟ماعوو  ا سوالمي  يف ابكستان:فصوولل:األللهي  « طلحات األربعو  يف القوورآناملصوو»يراجوع كتواب: - 915

 والربلبي  والعباقة.) السيد رمحه هللا (
السوويد «.) قار الشوورو »القسووم الثوواين « خصووائا التصوولر ا سووالمك ومقلماتووه»يف كتوواب:« أللهيوو  وعبلقيوو »يراجووع بتلسووع فصوول: - 916
 هللا ( رمحه
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تقوذ  يف وجول  الوذين اواقللن  -حليواة أيضوا كحقيقو  انبثوا  ا  -موع هوذا فوإن حقيقو  االو  والتقودير فيوه 
ابحلجوو  الدامغوو  الوويت   ميلكوولن إبزائهووا إ  املووراء. وإ  التووبج  الووذي يصوول إىل حوود  -سووبحانه  -يف اّلِل 

وكتوووواب « ا نسوووان يقووولم وحووود »ميلووو  كتووواب:« جلليوووان هاكسوووولك»ا سوووتهتار يف كثوووْي مووون األحيوووان  
ء املتبجحني املسوته ين وهول يقوذ  ابملقوررات الويت   سوند هلوا من هي  917« ا نسان يف العا  احلدية»

ذلووك « الوودين كمسووأل  ملضوولعي »يف فصوول:« ا نسووان يف العووا  احلوودية»إ  هوولا  وهوول يقوولل يف كتوواب 
ولقووووود أوصووووولنا تقووووودم العلووووولم واملنطووووو  وعلوووووم الووووونفك إىل نووووولر أصوووووب  فيوووووه ا لوووووه فرضوووووا عووووودمي »الكوووووالم  

« أول سووبه»يعيوو  موون عقللنووا،حَّت اختفووى كحوواكم موودبر للكلن،وأصووب  جموورق الفائدة،ونرقتووه العلوولم الطب
 «.أو أساسا عاما غامضا

يقووولل:إن الفلسوووف  تبحوووة عووون اّلِل،ولكنوووه لووويك  918« مبووواهج الفلسوووف »ميلووو  كتووواب « ول قيلرانوووحل»و
،وحياتووه إلووه الالهوولتيني الووذين يتصوولرونه خووارج عووا  الطبيعوو . بوول إلووه الفالسووف  وهوول قووانلن العووا  وهيكله»

وهل كالم   تستطيع إمساكه  ولكنه كالم يقال  وحنن   حناكم هوي ء ااوانبني يف الظوالم « .. ومشي ته
إىل قرآننووووا،و  حنوووواكمهم كووووذلك إىل عقللنووووا املنضووووبط  ّبوووودى هووووذا القوووورآن. إ ووووا نكلهووووم إىل أنووووداقهم موووون 

 والتعقل .. وإىل العلم البشري الذي يلاجه هذ  القضي  بشكء من ا؟د« العلماء»
لم ئيك قسم العلولرنيل. ر كيقلل جلن كليفالند كلتران:)من علماء الكيمياء والرايض . قكتلرا  من جامع   

فهوول «:»لووم عصوور العاّلِل يتجلووى يف»موون كتوواب:« النتيجوو  احلتميوو »الطبيعيوو   امعوو  قولووة(. موون مقووال:
فسوها  حووخ فسوها بننمو  قوود أوجودت يتصولر عاقول،أو يفكور،أو يعتقود،أن املوواقة اجملورقة مون العقول واحلك

ب كوك أن ا؟ولا فسوهاف  املصاقف ف أو أوا هك اليت أوجدت هذا النظام وتلك القولانني،مث فرضوته علوى ن
ل ذلوك يووتم كواقة،فووإن  مسول  يكولن سولبيا. بوول إن املواقة عنود موا تتحوولل إىل ناقو  أو تتحولل الطاقو  إىل 

 . وجدت قبلهااقة اليتنفك القلانني اليت ختضع هلا املنبقا لقلانني معين . واملاقة الناع  ختضع ل
بوْية كلفنواء بسورع   اسوْي حنول وتدلنا الكيميا على أن بعخ امللاق يف سبيل الزوال أو الفناء ولكن بعضها ي»

ا ليو . إذ أن هلوليسوحل أز  واهلخر بسرع  ض يل . وعلى ذلك فإن املاقة ليسحل أبديو . ومعو  ذلوك أيضوا أووا
 بداي .
لشوولاهد موون الكيميووا وغْيهووا موون العلوولم علووى أن بدايوو  املوواقة   تكوون بطي وو  أو تدرايوو ،بل وجوودت وتوودل ا

بصوولرة فجائيوو . وتسووتطيع العلوولم أن هوودق لنووا اللقووحل الووذي نشووأت فيووه هووذ  املوولاق. وعلووى ذلووك فووإن هووذا 

                                                 
 عا  أحياء اْنليزي معاصر من املشتغلني ابلدارويني  احلديث .) السيد رمحه هللا ( - 917
 متفلس  أمريكك معاصر.) السيد رمحه هللا (  - 918
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ة،ليك لعنصوور العووا  املوواقي   بوود أن يكوولن رللقووا. وهوول منووذ أن خلوو  حضووع لقوولانني وسوونن كلنيوو  حموودق
 .919املصاقف  بينها مكان

كولن يا،فال بود أن حضوع هلو فإذا كوان هوذا العوا  املواقي عواجزا عون أن حلو  نفسوه،أو ُيودق القولانني الويت»
كوولن متصووفا ي بوود أن االوو  قوود مت بقوودرة كووائن غووْي موواقي. وتوودل الشوولاهد مجيعووا علووى أن هووذا ااووال   

لطوووه والعوووالج اسووو  كموووا يف  ار   -يع أن يعمووول يف العوووا  املووواقي ابلعقووول واحلكمووو . إ  أن العقووول   يسوووتط
لقا ذاتيوا .. هنالك إراقة. و  بد ملن يتصو  اب راقة أن يكولن ملجولقا وجو قون أن يكلن -السيكللجك 

 ن هلووذا الكوولنرة علووى أوعلووى ذلووك فووإن النتيجوو  املنطقيوو  احلتميوو  الوويت يفرضووها علينووا العقوول ليسووحل مقصوول 
ن حلو  سوتطيع أيحَّت ، بد أن يكلن هذا ااال  حكيما عليموا قواقرا علوى كول كوكءخالقا فحسه،بل  

مكووان. وعلووى  تووه يف كوولهووذا الكوولن وينظمووه ويوودبر  و  بوود أن يكوولن هووذا ااووال  قائووم اللجوولق،تتجلى آاي
يف بدايووو   ىل ذلوووككموووا أكوووران إ  -ذلوووك فإنوووه   مفووور مووون التسوووليم بلجووولق اّلِل،خوووال  هوووذا الكووولن وملجهوووه 

 قال.امل
ن مووثيل،مووا قالووه مسووب  هلووا يإن التقوودم الووذي أحرزتووه العلوولم منووذ أايم لوولرق كوويلفن اعلنووا نيكوود بصوولرة   »

 « ..ّللِ قبل،من أننا إذا فكران تفكْيا عميقا،فإن العللم سل  تضطران إىل ا ميان اب
مون الكتواب « دأو قصوقف  نشوأة العوا  هول هول مصوا»ويقلل فرانك أللن عوا  الطبيعو  البيلللجيو  يف مقوال 

ذا الكووولن هووولمنا  ن سوووكثوووْيا موووا يقوووال:إن هوووذا الكووولن املووواقي   ُيتووواج إىل خوووال . ولكننوووا إذا  »نفسوووه:
كوولن هووذا إما أن يملجلق،فكيوو  نفسوور وجوولق ف .. هنالووك أربعوو  احتمووا ت لإلجابوو  علووى هووذا السوويال:ف

ن هوذا وإموا أن يكول  -ا حلل وجولق  هل ما يتعارم مع القضي  اليت سلمنا ّبو  -الكلن جمرق وهم وخيال 
ن يكوولن لوووه أ . وإموووا الكوولن قوود نشوووأ موون تلقوواء نفسوووه موون العوودم. وإموووا أن يكوولن أزليووا لووويك لنشووأته بدايوو

 خال .
أمووا ا حتمووال األول فووال يقوويم أمامنووا مشووكل  سوولى مشووكل  الشووعلر وا حسوواس،فهل يعووب أن إحساسوونا 

ن يكلن و ا من األوهام،ليك له لل مون احلقيقو . ولقود عواق ّبذا الكلن وإقراكنا ملا ُيدّ فيه   يعدو أ
،الووذي يوورى أن هوذا الكوولن لويك لووه وجوولق 920إىل هوذا الوورأي يف العلولم الطبيعيوو  أخووْيا سوْي جوويمك جينوز 

فعلك،وأنه جمرق صلرة يف أذهاننا. وتبعا هلذا الرأي نستطيع أن نقلل:إننا نعيا يف عا  مون األوهوام  فموثال 
اليت نركبها ونلمسها ليسحل إ  خيا ت وّبا ركاب و يولن،وتعث أووارا   وجولق هلا،وتسوْي هذ  القطارات 

                                                 
سوب  أن قوورران أن نتوائج العلوولم كلهووا لنيو .وحنن   نتخووذ موون هوذا القوولل حجوو  علوى صوود  ا سووالم إ وا حنوون نلاجووه بوه موون يرتكنوولن  - 919
 لم وُيتجلن به  ) السيد رمحه هللا (للع

امل جم إىل اللغ  العربي  ..ورأيه هذا ليك هل أول من قوال « الكلن الغامخ»عا  نبيعك رايضك اْنليزي معاصر،وهل ميل  كتاب:  - 920
موا ..و « اللضوعي »و« يو املثال» سن  من ا؟ودل بوني املودارس الفلسوفي   وخاصو  بوني 150به.فقد سب  يف فلسف  أفالنلن مث استغر  حلا  

 يزاللن رتلفني  ) السيد رمحه هللا (
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أمووا الوورأي الثوواين القائوول »فوول  جسوولر غووْي ماقيوو  .. إخل. وهوول رأي و ووك   ُيتوواج إىل مناقشوو  أو جوودال  
ابقه سوووخفا  ن هووذا العا ، وووا فيوووه مووون مووواقة وناق ،قووود نشوووأ هكوووذا وحووود  مووون العووودم،فهل   يقووول عووون سووو

 ومحاق  و  يستح  هل أيضا أن يكلن ملضعا للنظر أو املناقش .
،إ وا يشو   موع الورأي الوذي 921والرأي الثالة الذي يذهه إىل أن هذا الكلن أز  ليك لنشوأته بدايو   »

وإذن فونحن إموا أن ننسوه صوف   -وذلوك يف عنصور واحود هول األزليو   -يناقي بلجلق خال  هلوذا الكولن 
ىل عا  ميحل،وإما أن ننسبها إىل إله حك حل ،وليك هنالك صعلب  فكري  يف األخوذ  حود هوذين األزلي  إ

توودل علووى أن مكوولانت هووذا الكوولن « الووديناميكا احلراريوو »ا حتمووالني أكثوور  ووا يف اهلخوور. ولكوون قوولانني 
احلووورارة ابلغووو   تفقوود حرارهتوووا تووودرايا،وأوا سوووائرة حتموووا إىل يووولم تصوووْي فيووه مجيوووع األجسوووام هوووحل قرجووو  مووون

ا بفووام،هك الصووفر املطلوو  ويلم ووذ تنعوودم الطاق ،وتسووتحيل احليوواة. و  منوواص موون حوودّو هووذ  احلالوو  
موووون انعوووودام الطاقووووات عنوووود مووووا تصوووول قرجوووو  حوووورارة األجسووووام إىل الصووووفر املطل ، ضووووك اللقووووحل. أمووووا  922

ل واضوو  علوى أن أصوول الكوولن الشومك املسووتعرة،والنجلم املتلهجو ،واألرم الغنيوو   نوولاع احلياة،فكلهوا قليوو
أو أساسوووه يووورتب  بزموووان بووودأ مووون حلظووو  معينووو ،فهل إذن حووودّ مووون األحوووداّ .. ومعووو  ذلوووك أنوووه   بووود 

قلي لوويك لقدرتووه حوودوق،و  بوود أن ،ألصوول الكوولن موون خووال  أز ،لوويك لووه بدايوو ،عليم حمووي  بكوول كووكء
 «.يكلن هذا الكلن من صنع يديه

 هل .. إله إ خال  كل ككء.    -ه سبحان -اّلِل 
 -بلبيتوه وحود  ر . ووجولب هذ  هك القاعدة اليت يقيم عليهوا السويا  القورآين هنوا وجولب عبواقة اّلِل وحود 

 َه ِإ َّ ُهَل:خوواِلُ  ُكوولِِ ُكووْم.   إِلوو َربُ ذِلُكووُم اّللَُّ »بكوول موودلل ت الربلبيوو  موون احلكووم وال بيوو  والتلجيووه والقلاموو :
علوى كول كوكء   ر وحودهم،ولكنعلى البش فهك القلام    « ..لى ُكلِِ َكْكء  وَِكيل  َككء. فَاْعُبُدوُ . َوُهَل عَ 

كون املشوركلن ليت   يكذلك.  ا أنه هول خوال  كول كوكء ... وهوذا هول املقصولق مون تقريور تلوك القاعودة،ا
 لكوونهم موووا كوووانلا يسوولملن  قتضووواها. وهل:ااضوولع والطاعووو  حلاكميووو  اّللِ احووودووا. و  - جوواهليتهم يف -

 وحد  والدينلن  لسلطانه بال كريك ..
مث تعبووووْي عووووون صووووف  اّلِل سبحانه،يغشوووووى ا؟وووولان  واحلنوووووااي بظووووالل موووووا أحسووووه أن لغووووو  البشوووور الوووووك هلوووووا 
وصووفا،فلندعها تلقووك لالهلووا يف كووفافي  ولووني وترسووم املشووهد الووذي يغلوو  فيووه مووا يهوولل ويووروع موون صووف  

                                                 
 وهل رأي اللضعيني واملذاهه املاقي  مجل  من قدمي.وكذلك اهلندوكي  والبلذي   ) السيد رمحه هللا ( - 921
.إ ووا هووك نظريوو  يف تفسووْي هووذ  التلكيوودات احلتميوو    يعوود منطوو  العلووم البشووري ذاتووه ُيتملهووا.وقلانني الووديناميكا احلراريوو  ليسووحل يقينا - 922

ح  ا سووالم،و  صوورهوواان علووى بالكلن.وقوود توودخل عليهووا تعووديالت غدا.وقوود يظهوور بطالوووا موون أساسووها.وحنن كمووا قلنووا   نتخووذ موون العلووم 
ك  ) ن هاكسووليقوو  جلليووا لووذي يثقوولن بووهاموون ُيسووبلن العلووم إهلووا ..فهووذا قوولل إهلهووم « العلميوو »مصوودقا ملقرراتووه.إ ا حنوون نلاجووه ّبووذ  النتووائج 

 السيد رمحه هللا (
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« تُْدرُِكوُه اأْلَْبصوواُر،َوُهَل يُووْدرُِ  اأْلَْبصواَر،َوُهَل اللَِّطيووُ  اْاَبِووْيُ   »اّلِل، وا يطموو ن ويرِو ،ويشو  كووفافي  النوولر:
.. 

ي ء هوووعلوووى اّلِل   ال مووواقايإن الووذين كوووانلا يطلبووولن يف سوووذاج  أن يوووروا اّلِل،كالوووذين يطلبوولن يف  اجووو  قلوووي
هوا إ وا خلقوحل .. كللك وهي ء   يودركلن مواذا يقللولن  إن أبصوار البشور وحلاسوهم وإقراكهوم الوذهب كوذ
يف  للجوووولق ا هلووووكاا  آتر هلووووم ليزاولوووولا ّبووووا التعاموووول مووووع هووووذا الكلن،والقيووووام اباالفوووو  يف األرم .. وإقر 

 صفحات هذا اللجلق املخلل  ..
لفووواين أن يووورى الا القووودرة علوووى إقراكهوووا. ألنوووه   ناقووو  للحووواقّ فهوووم   يلهبووو -سوووبحانه  -فأموووا ذات اّلِل 

 هووم معووانلن للليفوو  الوويتعلووى أن هووذ  الر يوو    تلووزم هلووم يف خالفوو  األرم. وهووك ااألبوودي. فضووال  األز 
 عليها وملهلبلن ما يلزم هلا ..

تحووديلن عوون ين هووي ء وقوود يفهووم ا نسووان سووذاج  األِولووني. ولكنووه   ميلووك أن يفهووم  اجوو  اهلخوورين  إ
  و رة و  كهوووراب ذهم   يووور وواحوود مووون« .. النيووولترون»وعووون « الثوتووولن»وعوون « الكهووورب»وعووون « الووذرة»

ا نووات .. ولكنهووذ  الكائهووبروتوولان و  نيوولتروان يف حياتووه قوو . فلووم يلجوود بعوود ا؟هوواز املكووث الووذي يضووب  
ات. فووإذا   الكائنوومسوولم  موون هي ء،كفرم،ومصوودا  هووذا الفوورم أن يقوودروا آترا معينوو  تقووع للجوولق هووذ

   التجربوو  هوولإليووه هوذ يتها  بينموا قصووارى مووا تصولوقعوحل هووذ  اهلتر )جزمولا( بلجوولق الكائنووات الويت أحوود
 -ق اّلِل م عون وجول هلووجلق هذ  الكائنات على الصوف  الويت اف ضولها  .. ولكونهم حوني يقوال « احتمال»

 بغووْي علووم ر هووذا اللجوولق الوويت تفوورم نفسووها فرضووا علووى العقوولل  اوواقللن يف اّللِ عوون نريوو  آت -سووبحانه 
 ن قليال ماقاي ترا  األعني ..و  هدى و  كتاب منْي،ويطلبل 

 يعقوه السويا  ل  وكوذلككأن هذا اللجلق  ملته،وكأن هذ  احلياة  عاجيبها   تكفك لتكلن هذا الودلي
ات اّلِل يوور  عووون ذالقوورآين علووى مووا عرضوووه موون آايت يف صووفح  اللجوولق ويف مكنووولانت النفوولس. وعلووى تقر 

 «.ْيُ ِطيُ  اْاَبِ َل اللَّ ْدرُِ  اأْلَْبصاَر،َوهُ   تُْدرُِكُه اأْلَْبصاُر،َوُهَل يُ »سبحانه  نه:
 هللا يدرك ا بصار وهي ا أدرهللاه والقرآن بصائر 104 - 103الدرس السابع:

 جوواءَُكْم قَوودْ »للووه:يعقووه السوويا  علووى هووذا اللصوو  الووذي   الووك لغوو  البشوور أن تشوورحه أو تصووفه .. بق
 « ..َلْيُكْم ِ َِفيج  ما أاََن عَ َلْيها،وَ ِسِه،َوَمْن َعِمَك فَوعَ َبصائُِر ِمْن َربُِِكْم،َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَوفْ 

 ائر .. هتدي.ته .. بصفهذا الذي جاء من عند اّلِل .. بصائر .. والبصائر هتتدي وهتدي .. وهذا بذا
  لضوالل بعود هوذقوى علوى افمن أبصر فلنفسه فإ ا اد اهلدى والنلر. وليك وراء ذلوك إ  العموى. فموا يب

 ت والبصائر إ  أعمى .. معطل احللاس. مغل  املشاعر. مطملس الضمْي ..اهلاي
 «  َوما أاََن َعَلْيُكْم ِ َِفيج  »ن يعلن براءته من أمرهم ومغبته:أ - -ويلجه النل 

  »و  يفلتنا أن نلم  التناس  يف ا؟ل والظوالل والعبوارة بوني قللوه يف اهليو  السوابق :يف صوف  اّلِل سوبحانه:
قَوووْد جووواءَُكْم »وبوووني قللوووه يف اهليووو  الالحقووو :« .. رُِكوووُه اأْلَْبصووواُر،َوُهَل يُوووْدرُِ  اأْلَْبصووواَر،َوُهَل اللَِّطيوووُ  اْاَبِوووْيُ تُدْ 
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واسوووووتخدام األبصوووووار والبصائر،والبصووووور « .. َبصوووووائُِر ِموووووْن َربُِِكْم،َفَموووووْن أَْبَصوووووَر فَِلنَوْفِسوووووِه،َوَمْن َعِموووووَك فَوَعَلْيهوووووا
 تناس  املتناغم ..والعمى،يف السيا  امل
 أوجيهات للرسول حول الدعو  وا أباع 107 - 105الدرس الثامن:

يتحوودّ عوون تصووري  اهلايت علووى هووذا املسووتلي،الذي   ف - -بعوود ذلووك يلتفووحل السوويا  إىل الرسوولل 
لكون و  -صوْيته ملون تتفوت  ب -بي ته والذي يدل بذاته علوى مصودر  الورابين و  - -يتناسه مع أمي  النل 

 ديوو  عقالقضووااي ال قرس هووذ  شووركني مووا كووانلا يريوودون ا قتنوواع ابهلايت. وموون مث كووانلا يقللوولن:إن حممووداامل
ي املسوتلي الوذ علوى هوذا والكلني  مع أحد أهل الكتاب  وما قروا أن أهل الكتاب ما كانلا يعلملن كوي ا

ن هوذا املسوتلي السوام  علوى  بلغلن كي ا موي -ما يزاللن و  -ُيديهم حممد فيه وما كان أهل األرم مجيعا 
ىل اتبوواع مووا أوحووك إليووه وا عوورام عوون إ - -كوول مووا عوور  البشوور ومووا يعرفوولن. وموون مث يلجووه الرسوولل 

 َك إِلَْيَك ِموْن َربِِوَك، َلُملَن. اتَِّبْع ما أُوحِ َقْلم  يَوعْ َنُه لِ وََكذِلَك ُنَصرُِِ  اهْلايِت،َولِيَوُقلُللا:َقَرْسحَل،َولِنُوبَويِِ »املشركني:
ُ موو ظا ،َومووا أَنْووحَل َعلَووْيِهْم َعْلنوواَ  َعلَووْيِهْم َحِفيُكلا. َومووا جَ ا َأْكووَر إِلووَه ِإ َّ ُهووَل،َوأَْعِرْم َعووِن اْلُمْشوورِِكنَي. َولَووْل كوواَء اّللَّ

 « ..ِبلَِكيل  
كمووا أنووه   -هم موون بي ووت إن اّلِل يصوور  آايتووه علووى هووذا املسووتلي الووذي   عهوود للعوورب بووه ألنووه لوويك انبعووا

  يف البي   :لتصري  إىل نتيجتني متقابلتنيافينتهك هذا  -بعا من البي   البشري  على العملم ليك ان
لن أن هووي ء سوويحاوليقوو  .. ففأمووا الووذين   يريوودون اهلوودى،و  يرغبوولن يف العلووم،و  ااهوودون ليبلغوولا احلق

  ما يعلمولن أنوه   يقوع. فمواسيختلقلن و  -هل منهم و  -ادوا تعليال هلذا املستلي الذي حانبهم به حممد 
ا اي حمموود :قرسووحل هووذكووان كووكء موون حيوواة حمموود خافيووا علوويهم قبوول الرسووال  و  بعوودها .. ولكوونهم يقلللن

.. وهووذ    املسووتلي موع أهوول الكتوواب وتعلمتووه موونهم  ومووا كووان أحوود مون أهوول الكتوواب يعلووم كووي ا علووى هووذا
 يفني هوذا الوذي كاسوع  بو  أيدينا. واملسواف كته أهل الكتاب اليت كانحل بني أيديهم يلمذا  ما تزال بني

وامللول   ري  األنبيواءا عن  هلأيديهم وهذا القرآن الكرمي .. إن ما بني أيديهم إن هل إ  رواايت   ضاب  
فأمووا العهوود  -تا ابلعهوود القوودمي هووذا فيمووا حوو -مشوولب   سووانْي وخرافووات موون صوونع أكووخاص جمهووللني 

م عليوه الِسووال -ك علووى أن يكولن رواايت رواهووا تالميوذ املسووي  يزيوود كوذلفموا  -وهول األانجيوول  -ا؟ديود 
ج وحووَّت املوولاع عوود عشوورات السوونني وتووداولتها اجملووامع ابلتحريوو  والتبووديل والتعووديل علووى  وور السوونني.ب -

ي كوان بوني أيود  هول الوذي االقي  والتلجيهوات الروحيو    تسولم مون التحريو  وا ضواف  والنسويان .. وهوذا
  - يف جوواهليتهم -ركني كتواب حينوذا ،وما يوزال .. فوأين هوذا كلووه مون القورآن الكورميف  ولكون املشوأهول ال

«  املتمسووولمني»و« املستشووورقني»كوووانلا يقللووولن هوووذا وأعجوووه العجوووه أن جووواهليني يف هوووذا العصووور مووون 
 شرقلن   يبلغه إ  املست« هقيقا»و«  ثا»و« علما»يقلللن هذا القلل فيسمى اهلن 

حلووووووو  هلوووووووم حقا،فوووووووإن تصوووووووري  اهلايت علوووووووى هوووووووذا النحووووووول يووووووويقي إىل بيوووووووان ا« يعلمووووووولن»ذين فأموووووووا الووووووو 
 « ..َولِنُوبَويَِِنُه لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ »فيعرفلنه:
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قوود نول الكرمي،و لعلولي للمث تقوع املفاصول  بوني قولم مبصورين يعلملن،وقولم عمووك   يعلمولن  ويصودر األمور ا
ن يتبوووع موووا أ - -لنووول ا فوووريقني .. يصووودر األمووور العلووولي لصووور  اّلِل اهلايت،فووواف   النووواس يف ملاجهتهووو

شووغل ابلووه يافووحل،و  أوحووك إليووه،وأن يعوورم عوون املشووركني،فال ُيفلهووم و  ُيفوول مووا يقللوولن موون قوولل مته
ه لهوا علوى أساسوحياتوه ك بتكذيبهم وعناقهم و؟اجهم. فإ وا سوبيله أن يتبوع موا أوحوك إليوه مون ربوه فيصولغ

ذا ه إ  هل،فموواذي   إلوو. و  عليووه موون املشووركني فإ ووا هوول يتبووع وحووك اّلِل،الووويصوولغ نفوولس أتباعووه كووذلك
اء اّلِل كوولول  « ..ِن اْلُمْشورِِكنيَ َعو،َوأَْعِرْم  َّ ُهولَ اتَّبِوْع موا أُوِحوَك إِلَْيوَك ِموْن َربِِوَك   إِلوَه إِ »عليه من العبيودف  

لقهم.ولكنووووه املالئكوووو  رفوووولن إ  اهلوووودى كاأن يلووووزمهم اهلوووودى أللزمهم،ولوووول كوووواء أن حلقهووووم ابتووووداء   يع
يف  -ختيووار جووزاء ا  سووبحانه خلوو  ا نسووان ّبووذا ا سووتعداق للهوودى وللضووالل،وتركه حتووار نريقووه ويلقووى

لضوالل الى اهلودى أو عإنساان  حدوق املشي   املطلق  اليت   يقع يف الكلن إ  ما عري به،ولكنها   ترغم
ذ  هو ابسوتعداقاته ور  يف هذا اللجلق كموا قودر  اّلِل لوه.يعلمها ولييقي قوخلقه على هذا النحل حلكم   -

ُ ما َأْكرَُكلا:»وتصرفاته   « ..َوَلْل كاَء اّللَّ
َعْلنووواَ  َوموووا جَ »سووويو  عووون عملهم،وهووول   يلكووول بقلووولّبم فاللكيووول عليهوووا هووول اّلِل:م - -ولووويك الرسووولل 

 « ..ِكيل  َعَلْيِهْم َحِفيظا ،َوما أَْنحَل َعَلْيِهْم ِبَل 
ُيودق هوذا  وعملوه. كموا - -اهتموام الرسولل  ُيودق اجملوال الوذي يتناولوه - -وهذا التلجيوه لرسولل اّلِل 

 اجملال الفائه وأصحاب الدعلة إىل قينه يف كل أرم ويف كل جيل ..
 فوووت لووذين   تتعاندين،اإن صوواحه الوودعلة   اوولز أن يعلوو  قلبووه وأملووه وعملووه ابملعرضووني عوون الدعلة،امل
ا ه للوووذين  عووول ملوووه وعملوووقلووولّبم لووود ئل اهلووودى وملحيوووات ا ميوووان .. إ وووا اوووه أن يفووورغ قلبوووه،وأن يلجوووه أ

 واستجابلا.
 دة .. ويفيووو. قاعووودة العقفهوووي ء يف حاجووو  إىل بنووواء كيووواوم كلوووه علوووى القاعووودة الووويت قخلووولا الووودين عليهوووا .

ىل بنوواء إيف حاجوو  و سوواس هووذ  العقيوودة. حاجوو   نشوواء تصوولر هلووم كاموول عميوو  عوون اللجوولق واحليوواة علووى أ
هود. ويسوتح  ج إىل ا؟أخالقهم وسللكهم وبناء جمتمعهم الصغْي على هذا األساس نفسوه. وهوذا كلوه ُيتوا 
ل .. وحووني ينموو والووبالغ ا؟هوود. فأمووا اللاقفوولن علووى الشوو  اهلخر،فجووزا هم ا  ووال وا عوورام بعوود الوودعلة

ن ن علووى احلوو  أاهوو  .. إز   ابحلوو  علووى البانوول فيدمغووه فووإذا هوول احلوو  يف ذاتووه فووإن اّلِل اووري سوونته،فيقذ
 لك قريه يلجد ومَّت وجد احل  يف صلرته الصاقق  الكامل ،فإن كأن البانل هني،وعمر  كذ

 النهي عن سب آلهة المشرهللاين وسد الاريمة 108الدرس الااسع:

ن يكوووولن هووووذا ا عوووورام يف اب عوووورام عوووون املشووووركني،فقد وجووووه املوووويمنني إىل أ - -ومووووع أموووور الرسوووولل  
أقب،ويف وقووار،ويف ترفع،يليوو  ابملوويمنني .. لقوود أمووروا أ  يسووبلا آهلوو  املشووركني رافوو  أن ُيموول هووذا أول ووك 

فيكوولن سووه املوويمنني  -وهووم   يعلموولن جووالل قوودر  وعظوويم مقامووه  -املشووركني علووى سووه اّلِل سووبحانه 
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َ »:عظوويمهلهلووتهم املهينوو  احلقووْية ذريعوو  لسووه اّلِل ا؟ليوول ال َو  َتُسووُبلا الَّووِذيَن يَووْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ فَوَيُسووُبلا اّللَّ
. َكذِلَك َزيوَّنَّا ِلُكلِِ أُمَّ   َعَمَلُهْم. مُثَّ ِإىل َرّبِِِْم َمْرِجُعُهْم،فَويُونَوبِِ ُوُهْم ِ ا  «.كانُلا يَوْعَمُللنَ   َعْدوا  بَِغْْيِ ِعْلم 

إن كووان يعموول فووفع عنووه  اس ّبووا،أن كوول موون عموول عمال،فإنووه يستحسوونه،ويداإن الطبيعوو  الوويت خلوو  اّلِل النوو
 وإن كوووان علوووى الصووواحلات استحسووونها وقافوووع عنهوووا. وإن كوووان يعمووول السوووي ات استحسووونها وقافوووع عنهوووا.
ن ل . وهووي ء يوودع.اهلوودى رآ  حسوونا،وإن كووان علووى الضووالل رآ  حسوونا كووذلك  فهووذ  نبيعوو  يف ا نسووان 

ه املسووولملن لكووون إذا سوووموووع علمهوووم وتسوووليمهم  ن اّلِل هووول ااوووال  الوووراز  .. و مووون قون اّلِل كوووركاء .. 
هتم اقهتم وتصووولرام مووون عبوووآهلوووتهم هوووي ء انووودفعلا وعووودوا عموووا يعتقدونوووه مووون أللهيووو  اّلِل،قفاعوووا عموووا زيووون هلووو

 وأوضاعهم وتقاليدهم  ..
 « ..ْعَمُللنَ ا كانُلا يوَ  ِ  ُوُهْم بِِ مُثَّ ِإىل َرّبِِِْم َمْرِجُعُهْم فَويُونوَ »:فليدعهم امليمنلن ملا هم فيه

موا ي   يدخل فيلقله،الذاوهل أقب يلي  ابمليمن،املطم ن لدينه،اللاي  من احل  الذي هل عليه. اهلاقئ 
منني قا. فموا للمووي إ  عنوا   نائول وراء  مون األمولر. فوإن سوه آهلوتهم   يويقي ّبوم إىل اهلودى و  يزيودهم

م ا؟ليووول كني لووورّب وووا قووود اووورهم إىل  ووواع موووا يكرهووولن. مووون سوووه املشووور وهوووذا الوووذي   جووودوى وراء . وإ
لار ،يف كوول ايت وااووالعظوويمف  وأخووْيا حووتم هووذا الدرس،الووذي اسووتعرم فيووه صووفح  اللجوولق احلافلوو  ابهل

أي  -جوواءهتم آيوو   م أن لوولحلظوو  موون ليوول أو وووار .. حتمووه  ن هووي ء املشووركني يقسووملن ابّلِل جهوود أميوواو
عولا أميواوم  األمور الوذي جعول بعوخ املسولمني حوني  ليويمنن ّبوا  -ي  كخولار  الرسول السوابق  خارق  ماق

 ن يسأل ربه هذ  اهلي  اليت يطلبلن  .. أ - -اّلِل  يق حلن على رسلل
 طلب المشرهللاين لمم هات مادية والرد عليهم 110 - 109الدرس الماشر:

َجْهووَد أمَْيوواِوِْم  لا اِبّللَِّ أَْقَسوومُ وَ  »التكووذيه يف هووي ء املكووذبني:واووكء الوورق احلاسووم علووى امليمنني،ببيووان نبيعوو  
َووا اهْلايُت ِعْنوو ووا ِإذا جوواءَ . َومووا ُيْشووَد اّللَِّ لَووِ ْن جوواَءهْتُْم آيَوو   لَيُوووْيِمُننَّ ِّبووا. ُقْل:ِإ َّ ْت   يُوْيِمنُوولَنف َونُوَقلِِوووُه ِعرُُكْم َأوَّ

لَووووووْل أَنَّنووووووا نَوزَّْلنووووووا إِلَووووووْيِهُم ْغيوووووواِوِْم يَوْعَمُهوووووولَن. وَ ُهْم يف نُ ،َونَووووووَذرُ  يُوْيِمنُوووووولا بِووووووِه أَوََّل َمرَّة  أَْف ِووووووَدهَتُْم َوأَْبصوووووواَرُهْم،َكما  َْ 
ُ  ِإ َّ أَنْ  -يُوْيِمنُووولا لِ  موووا كوووانُلا  قُووووُبال  اْلَمالِئَكوووَ ،وََكلََّمُهُم اْلَموووْلتى َوَحَشوووْران َعلَوووْيِهْم ُكووولَّ َكوووْكء    َولِكووونَّ  -َيشووواَء اّللَّ

 « ..َأْكثَوَرُهْم َاَْهُللنَ 
بعد تلجيهوه إليهوا علوى هوذا النحول العجيوه  -إن القله الذي   ييمن آبايت اّلِل املبثلي  يف هذا اللجلق 

و  تلحك آايت اّلِل املبثلي  يف األنفك واهلفوا  إليوه أن يبواقر إىل  -الذي تكفل به هذا الكتاب العجيه 
القلووووه هوووول قلووووه مقلوووولب .. والووووذي عووووا  هووووي ء عوووون ا ميووووان يف أول ربووووه،ويثلب إىل كنفووووه .. إن هووووذا 

األمر،ما الذي يدري املسلمني الذين يق حلن إجاب  نلبهم،أن يعلقهم عن ا ميان بعد لهولر ااارقو ف إن 
اّلِل هوول الووذي يعلووم حقيقوو  هووذ  القلوولب .. وهوول يووذر املكووذبني يف نغيوواوم يعمهلن،ألنووه يعلووم موونهم أوووم 

اء التكذيه كما يعلم عنهم أوم   يستجيبلن ..   يستجيبلن ولل نزل إلويهم املالئكو  كموا يستحقلن جز 
ولل حشر اّلِل عليهم كل كوكء يف هوذا  -كما اق حلا كذلك    -يق حلن  ولل بعة هلم امللتى يكلملوم 
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 سوووووووبحانه   واّللِ  -إ  أن يشووووووواء اّلِل  -اللجووووووولق يووووووولاجههم ويووووووودعلهم إىل ا ميوووووووان  .. إووووووووم   ييمنووووووولن 
يشوواء،ألوم هووم   ااهوودون يف اّلِل ليهووديهم اّلِل إليووه .. وهووذ  هووك احلقيقوو  الوويت اهلهووا أكثوور النوواس عوون 

 نبائع القللب ..
م ا الوذي ينقصوه .. إ وإنه ليك الذي ينقا الذين يلجلن يف الضالل أنه   تلجود أموامهم ق ئول وبوراهني

 يف الضمْي .. آف  يف القله،وعطل يف الفطرة،وانطماس
 وإن اهلدى جزاء   يستحقه إ  الذين يتجهلن إليه،والذين ااهدون فيه ..

  
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1556 

 وأول سور  ا عراف- ال هء الث امن بقي ة سور  ا نماا

 مقدمة ال هء الثامن

  
ألول يف ا رهاالوويت سووب  كووط -هووذا ا؟ووزء الثووامن ميلوو  موون كطرين:الشووطر األول هوول بقيوو  سوولرة األنعووام 

 الشطر الثاين هل من سلرة األعرا  ..و  -ا؟زء السابع 
ابلتعريووو   ذا ا؟وووزءهوووولقووود سوووب  التعريووو  بسووولرة األنعوووام يف ا؟وووزء السوووابع وسووونحاول هنوووا أن نصووول قوووارئ 

عنود مووا  - إن كواء اّللِ  -الوذي تضومنه ذلوك ا؟وزء. أمووا الكوالم عون سولرة األعورا  فسوويجكء يف ملضوعه 
 نلاجه السلرة.

ابع. والوووذي ؟وووزء السوووبقيووو  سووولرة األنعوووام علوووى مووونهج السووولرة الوووذي أوضوووحنا  يف التعريووو  ّبوووا يف ا اضوووك
 ُيسن أن نشْي إليه ملخصا يف فقرات جممل  :

 جاء يف التعري  ابلسلرة هذ  الفقرات :
 ضووها يف جمووا تعرضووها يف جموا  الكوولن واحليوواة. كموا تعر «. األللهيوو  حقيقو »تعوورم  -يف مجلتهووا  -إووا »

 لغيوه املكنولنيول ذلوك االنفك والضمْي .. وتعرضها يف جماهيل هذا الكلن املشهلق،كما تعرضها يف جماه
.. 

 مصوووووووووووووارع يفوتعرضوووووووووووووها يف النشوووووووووووووأة الكلني ،والنشوووووووووووووأة احليلي ،والنشوووووووووووووأة ا نسووووووووووووواني  كموووووووووووووا تعرضوووووووووووووها 
،وتلاجوووووووووه الغابرين،واسوووووووووتخال  املسوووووووووتخلفني .. وتعرضوووووووووها يف مشووووووووواهد الفطووووووووورة وهوووووووووك تلاجوووووووووه الكلن

ظوواهرة يوواة البشوور المنوو  يف حاألحداّ،وتلاجووه النعموواء والضووراء كمووا تعرضووها يف مظوواهر القوودرة ا هليوو  واهلي
 واملستكن ،ويف أحلاهلم اللاقع  واملتلقع  ..

   ...وأخْيا تعرضها يف مشاهد القيام ،وملاق  ااالئ ،وهك ملقلف  على رّبا ااال
  اهلموواق واهلفووا ،ويف هووذ  األغوولار واألعمووا  .. ولكنهووا هكووذا تطووِل  السوولرة ابلقلووه البشووري يف هووذ »

 - 923الوذي أسوولفنا احلودية عنوه يف الصوفحات السووابق   -اضوك يف هوذا كلوه علوى موونهج القورآن املكوك 
يف العقيوودة،و  إىل جوودل  هووليت يشووغل « نظريوو »وعلووى موونهج القوورآن كلووه .. إوووا   هتوود  إىل تصوولير 

 األذهان واألفكار ..
 حلووو  .. تعبيوووداس لووورّبم   إىل تعريووو  النووواس بووورّبم احل ،لتصووول مووون هوووذا التعريووو  إىل تعبيووود النووواإ وووا هتووود

ان ه هلوذا السولطاقعهوم كلوضمائرهم وأرواحهم،وتعبيد سعيهم وحركتهم،وتعبيود تقاليودهم وكوعائرهم،وتعبيد و 
 املتفرق ..سلطان اّلِل الذي   سلطان غْي  يف األرم و  يف السماء.

السوولرة كلووه ميضووك إىل هووذا اهلوود  انوودق .. موون أوهلووا إىل آخرهووا .. فوواّلِل هوول ااووال . واّلِل  ويكوواق اعووا »
هل الراز ،واّلِل هل املالك. واّلِل هل صاحه القدرة والقهر والسولطان. واّلِل هول العلويم ابلغيولب واألسورار. 
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ك اه أن يكلن اّلِل هول احلواكم واّلِل هل الذي يقله القللب واألبصار كما يقله الليل والنهار .. وكذل
العبووواق وأ  يكووولن لغوووْي  أمووور و  ووووك،و  كووورع و  حكوووم،و  هليووول و  هووورمي .. فهوووذا كلوووه مووون  يف حيووواة

خصووائا األللهيوو ،و  اوولز أن يزاولوووه يف حيوواة النوواس أحوود مووون قون اّلِل،  حلوو  و  يوورز  و  ُييوووك و  
نووووع،و  ميلووووك لنفسووووه و  لغوووْي  كووووي ا يف الوووودنيا و  يف اهلخوووورة .. مييوووحل،و  يضوووور و  ينفووووع،و  ميووون  و  مي

وسوويا  السوولرة يسوول  علووى هووذ  القضووي  أقلتووه يف تلووك املشوواهد وامللاقوو  وا يقاعووات البالغوو  حوود الروعوو  
والقضوي  »الباهرة،واليت تلاجه القله ابحلشلق احلاكودة مون املوييرات امللحيو ،من كول قرب ومون كول ابب  

يف السوماوات واألرم يف حميطهوا اللاسوع،ويف « األللهيو  والعبلقيو »تعا؟ها السلرة هك قضي   الكثى اليت
جماهلوووا الشوووامل .. ولكووون املناسوووب  احلاضووورة يف حيووواة ا؟ماعووو  املسووولم  حينوووذا  .. املناسوووب  التطبيقيووو  هلوووذ  

الذابئ  واملطاعم ومون حو   القاعدة الكبْية الشامل  .. هك ما تزاوله ا؟اهلي  من ح  التحرمي والتحليل يف
تقرير الشعائر يف النذور مون الوذابئ  والثموار .. واألو ق .. وهوك املناسوب  الويت تتحودّ عنهوا هوذ  اهلايت 

 يف أواخر السلرة :
ُتْم آبَِاَيتِو » ُكلُولا ِ َّوا ذُكِوَر اْسوُم اّللَِّ َعَلْيوِه َموا َلُكوْم َأ َّ شَْ وَ ( 118ِننَي )ِه ُموْيمِ َفُكُللا ِ َّا ذُِكَر اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه ِإْن ُكنوْ

ئِِهْم بَِغْْيِ ِعْلم  ِإنَّ َربَّوَك ُهوَل أَْعلَوُم ا لَُيِضُللَن ِ َْهَلاِإنَّ َكِثْي  وَ لَْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإ َّ َما اْضطُرِْرمُتْ إِ 
مْثَ َسويُ اِذيَن َيْكِسوُبلَن مثِْ َواَبِنَنُه ِإنَّ الَّ ( َوَذُروا لَاِهَر اْ ِ 119اِبْلُمْعَتِديَن ) ( 120َ ِفُولَن )ْجَزْوَن ِ َوا َكوانُلا يَوقْ ْ ِ

وووووَ ِفْسوووو   لَ َوَ  َشُْكلُوووولا ِ َّووووا َ ْ يُووووْذَكِر اْسووووُم اّللَِّ َعَلْيووووِه َوِإنَّووووُه  َوِإْن  ْولِيَووووائِِهْم لُِيَجوووواِقُللُكمْ أَ َياِننَي لَُيلُحوووولَن ِإىَل ِإنَّ الشَّ
 ( (121أَنَْعُتُملُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكلَن )

ِّ َواأْلَنْوَعوواِم َنِصوويب   » ِلُشوورََكائَِنا َفَمووا َكوواَن ِلُشوورََكائِِهْم   بِووَزْعِمِهْم َوَهووَذالا َهووَذا ّللَِّ ا فَوَقووالُ َوَجَعلُوولا ّللَِِّ ِ َّووا َذرَأَ ِمووَن احْلَووْر
 َزيَّووَن ِلَكثِووْي  ِمووَن ( وََكووَذِلكَ 136ُكُموولَن )ُيَْ  َسوواَء َمووا َكائِِهمْ ّللَِِّ فَوُهووَل َيِصووُل ِإىَل ُكووَر  فَوواَل َيِصووُل ِإىَل اّللَِّ َوَمووا َكووانَ 

يَوْفوَ ُوَن   َموا فَوَعلُولُ  فَوَذْرُهْم َوَمواينَوُهْم َولَوْل َكواَء اّللَُّ َلْيِهْم قِ عَ ِبُسلا اْلُمْشرِِكنَي قَوْتَل أَْوَ ِقِهْم ُكرََكاُ ُهْم ِلُْيُْقوُهْم َولِيَولْ 
ّ  ِحْجوور  َ  َيْطَعُمَهووا ِإ َّ 137)  لُُهلرَُهووا َوأَنْوَعووام  ِمِهْم َوأَنْوَعووام  ُحِرَِمووحلْ َشوواُء بِووَزعْ َمووْن نَ  ( َوقَوواُللا َهووِذِ  أَنْوَعووام  َوَحووْر

َها اْفِ َاء  َعَلْيِه َسوَيْجزِيهِ  ا يف بُطُولِن َهوِذِ  اأْلَنْوَعواِم ( َوقَواُللا َمو138)َ ُوَن َكوانُلا يَوْفو  ْم ِ َواَ  يَْذُكُروَن اْسَم اّللَِّ َعَليوْ
َفُهْم ِإنَّووُه َحِكوويم  َعلِوويم  رََكاُء َسووَيْجزِيِهْم َوْصووُهووْم ِفيووِه ُكووتَوو   فوَ َخاِلَصوو   لِووذُُكلراَِن َوحُمَوورَّم  َعلَووى أَْزَواِجنَووا َوِإْن َيُكووْن َميوْ 

ُ افْوِ َاء  رَ رَُّمولا َموا م  َوحَ ه ا بَِغْْيِ ِعلْ ( َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَوتَوُللا أَْوَ َقُهْم َسفَ 139)  َعلَوى اّللَِّ قَوْد َضوُللا َوَموا  َزقَوُهوُم اّللَّ
 «   (140َكانُلا ُمْهَتِديَن )

ي  يهوا تلوك القضوفالويت تتمثول  -ن حلهلوا وا؟اهلي  م -هذ  هك املناسب  احلاضرة يف حياة األم  املسلم  »
 الكبْية ..

لسولرة  يت تلاجههوا ابلقيو  الووالع األللهيو يو  .. ومون ورائهوا القضوي  الكوثى .. قضوي  قضوي  التشوريع واحلاكم
م فيوووه وذكوووور كووور النظوووواذ كلها،ويعا؟هوووا القووورآن املكووووك كلوووه،كما يعا؟هووووا القووورآن املوووودين أيضوووا،كلما جوووواء 

 التشريع.
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ذ  لهووا يف أموور هووههليوو  وأواحلشوود الووذي يتوودف  بووه سوويا  السوولرة موون التقريوورات واملييرات،وهوول يلاجووه ا؟ا»
  وربطهوا بقضوي -يع   الويت تتمثول فيهوا قضوي  حو  احلاكميو  والتشور وهك املناسوب -األنعام والذابئ  والنذور 

..  م أو جاهليوو سووأل  إسووالالعقيوودة كلهووا .. قضووي  األللهيوو  والعبلقيوو  .. وجعلهووا مسووأل  إميووان أو كفر،وم
  وووواذج منووووه يف هووووذا التعريوووو  املختصوووورلووووى هووووذا النحوووول الووووذي سوووونحاول أن نسووووتعرم ع -هووووذا احلشوووود 

يلقووع يف  -عوود ذلووك بابلسوولرة،والذي سوويتجلى علووى حقيقتووه يف امللاجهوو  التفصوويلي  للنصوولص يف السوويا  
 النفك تلك احلقيق  األصيل  يف نبيع  هذا الدين.

مثلو  امل املباكورة يو  اّللِ وهك أن كل جزئي  صوغْية يف احليواة ا نسواني  اوه أن ختضوع خضولعا مطلقوا حلاكم
طلقووو  يف تلوووك ّلِل امليف كوووريعته. وإ  فهووول ااوووروج مووون هوووذا الووودين مجلووو ،من أجووول ااوووروج علوووى حاكميووو  ا

 ا؟زئي  الصغْية.
كووذلك يوودل ذلووك احلشوود علووى موودى األ يوو  الوويت ينلنهووا هووذا الوودين بتخلوويا مظهوور احليوواة كلووه موون »

وربوو  أي كووأن موون  -ث أم صووغر جوول أم حقوور،ك -لووالل حاكميوو  البشوور يف أي كووأن موون كوويون البشوور 
هووذ  الشوويون ابألصوول الكبووْي الووذي يتمثوول فيووه هووذا الوودين .. وهوول حاكميوو  اّلِل املطلقوو  الوويت تتمثوول فيهووا 

 ..924أللهيته يف األرم،كما تتمثل أللهيته يف الكلن كله بتصري  أمر هذا الكلن كله بال كريك
ا سووويا  والووويت عا؟هووو -ن حلهلوووا وا؟اهليووو  مووو - هوووذ  املناسوووب  الووويت كانوووحل حاضووورة يف حيووواة األمووو  املسووولم 

السوولرة  لضوولع بقيوو إليووه يف هووذ  املقتطفووات .. هووك هووك م ا كووارةالسوولرة علووى هووذا النحوول الووذي سووبقحل 
يف  يو  والعبلقيو   األللهاليت سنعا؟ها يف هذا ا؟زء. بعد ما مضى الشطر األول مون السولرة يف عورم قضوي

ذلووك قضووي  الكثى،وبووني ال ملاجهوو  هووذ  املناسووب  اللاقعيوو ،فرب  بينهووا حميطهووا الشووامل وانتهووى السوويا  إىل
 الرب  القلي املباكر.

 ليووول بعضوووها ويفالتقاليووود ا؟اهليووو  يف هووورمي بعوووخ املطووواعم وه مللاجهووو  تلوووك -إن السووويا  القووورآين ُيشووود 
  ملوو  موون احلقووائ ن املووييرات والتقريوورات ويربطهووا حشوودا ضووخما موو -النووذور موون الثمووار واألنعووام واألو ق 

تعقيبووات و ات ضووخم  والقلاعود،هك حقووائ  هووذا الودين وقلاعوود  األساسووي  ويقودم هلووا ويعقووه عليهوا تقوودم
ورقهوا  بضو  ا؟اهليو لهوا مون قهائل   وا يودل علوى األ يو  البالغو  الويت ينلنهوا هوذا الودين،بتخليا احليواة ك

  ملتها إىل ا سالم .. أي إىل سلطان اّلِل وحد  ..
ذا يبووودأ السووويا  بتقدمووو  هلووذ  القضوووي  عووون إحانووو  مشووي   اّلِل ابلعبووواق مجيعوووا:جنهم وإنسوووهم. وجوووراين وهكوو

األحوووداّ يف هوووذ  العووولا   شوووي ته وقووودر  واسوووتدراجه ألعوووداء الرسووول مووون كووويانني ا نوووك وا؟ووون وإمهالوووه 
را أو هلوداهم إىل احلو  هلم،ليق فلا ما هم مق فلن ولل كاء اّلِل لقهرهم على اهلدى ولكفهم عن الضالل قه

وكووور  صووودورهم لوووه. أو لكفهوووم عووون أذى الرسووول واملووويمنني فلوووم يصوووللا إلووويهم. فهوووم   يعووواقون الرسووول،و  
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يق فلن ما يق فلن،خروجا على سلطان اّلِل ومشي ته فهم أعجز من أن حرجلا على سولطان اّلِل ومشوي ته. 
درة على اهلدى وعلى الضوالل وهوم يف قبضوته علوى كول إ ا هك مشي   اّلِل اقتضحل أن ي   هلم اايار والق

وكوووذلك جعلنوووا لكووول نووول عووودوا كووويانني ا نوووك وا؟ن،يووولحك بعضوووهم إىل بعوووخ زخووور  القووولل »حوووال:
غرورا،ولووووووووول كووووووووواء ربوووووووووك موووووووووا فعلل ،فوووووووووذرهم وموووووووووا يفووووووووو ون. ولتصوووووووووغك إليوووووووووه أف ووووووووودة الوووووووووذين   ييمنووووووووولن 

 « ..ابهلخرة،ولْيضل ،وليق فلا ما هم مق فلن
موا  يانني،على كولي ء الشوهور أن عداء كيانني ا نك وا؟ن للرسل سن  اري ّبا قدر اّلِل. وأن فإذا تقر 

غوووووْي اّلِل .. هكوووووذا علوووووى « حكموووووا»ن يبتغوووووك أ - -يرتكبلنوووووه،هم يف قبضووووو  اّلِل. اسوووووتنكر رسووووولل اّلِل 
تحكيم لغووْي لعم هوول كوواا نووال ،يف أي كووأن ويف أي أموور .. ذلووك أن هكوويم غووْي اّلِل يف كووأن هووذ  املطووا

لموو  ربووه ريوور أن كقوأعقووه ذلووك ت اّلِل يف كوول كووأن. وهوول إقاموو  ربلبيوو  غووْي ربلبيوو  اّلِل ينكرهووا رسوولل اّلِل ..
 - -اّلِل  حوذر رسوللقد احل ّبذا الكتاب وّبذ  الشوريع  فلوم يعود هنوا  قولل لقائول،و  حكوم لبشور. و 

  .ن يطعهم يضلل ستيقن وميظن و  علم عندهم أن يطيع البشر يف قين اّلِل فإن أكثرهم   يتبعلن إ  ال
ذكور  ر ابألكول  وايودا لاموواّلِل وحد  هل الوذي يعلوم الضوالني واملهتودين مون عبواق  .. وكوان ذلوك كلوه اه

ن يطيعولا . وهوذيرهم أّلِل عليوهكان املسلملن ميمنني،والنهك عن األكل  وا   يوذكر اسوم ا  أناسم اّلِل عليه 
يعو  ببيوان عون نب حل الفقورةكوكء مون التحليول والتحورمي. وإ  فهوم موثلهم مشوركلن:وأوي أولياء الشيانني يف

وا َوُهوَل  أَ ّللَِّ اأَفَوغَوْْيَ  »الكفر ونبيع  ا ميان،والدوافع اليت تدفع ابلكافرين إىل هذا الوذي يق فولن: بْوَتغِوك َحَكم 
نَواهُ الَِّذي أَنْووَزَل إِلَوْيُكُم اْلِكتَواَب ُمَفصَّوال  َوالَّوِذيَن  ْن َربِِوَك اِبحْلَو ِِ فَواَل َتُكولَننَّ ُمولَن أَنَّوُه ُمنَووزَّل  ِموتَواَب يَوْعلَ ُم اْلكِ َآتَويوْ

َوِإْن  (115لسَّوِميُع اْلَعلِويُم )ااتِوِه َوُهوَل  ُمبَودَِِل ِلَكِلمَ َ  ( َوَاَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك ِصوْدق ا َوَعوْد   114ِمَن اْلُمْمَ ِيَن )
( ِإنَّ 116 َحُْرُصووولَن )الظَّووونَّ َوِإْن ُهوووْم ِإ َّ  عُووولَن ِإ َّ يَوتَّبِ   يف اأْلَْرِم ُيِضوووُللَ  َعوووْن َسوووِبيِل اّللَِّ ِإنْ ُتِطوووْع َأْكثَووووَر َمووونْ 

ووُتْم ُكلُولا ِ َّووا ذُكِوَر اْسووُم اّللَِّ َعَلْيو( فَ 117يَن )ُمْهتَوودِ َربَّوَك ُهوَل أَْعلَووُم َموْن َيِضووُل َعوْن َسووِبيِلِه َوُهوَل أَْعلَوُم اِبلْ  ِه ِإْن ُكنوْ
ْيُكْم ِإ َّ َمووا َل َلُكووْم َمووا َحوورََّم َعلَووِه َوقَووْد َفصَّووَر اْسووُم اّللَِّ َعَلْيوو( َوَمووا َلُكووْم َأ َّ َشُْكلُوولا ِ َّووا ذُكِوو118آبَِاَيتِووِه ُمووْيِمِننَي )

( َوَذُروا لَواِهَر اْ ِمثِْ 119ُمْعتَوِديَن )بََّك ُهَل أَْعَلُم اِبلْ ِإنَّ رَ  ْلم  َغْْيِ عِ اْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِه َوِإنَّ َكِثْي ا لَُيِضُللَن ِ َْهَلائِِهْم بِ 
مْثَ َسووُيْجَزْوَن ِ َووا َكوو ا َ ْ يُووْذَكِر اْسووُم اّللَِّ َعَلْيووِه ( َوَ  َشُْكلُوولا ِ َّوو120)ْقَ ِفُوولَن انُلا يوَ َواَبِننَووُه ِإنَّ الَّووِذيَن َيْكِسووُبلَن اْ ِ

ووَياِننَي لَُيلُحوولَن ِإىَل أَْولِيَووائِهِ َوِإنَّووُه َلِفْسوو    ( أََوَمووْن  121ُكووْم َلُمْشوورُِكلَن )ِإْن أَنَْعُتُموولُهْم ِإنَّ اِقُللُكْم وَ ْم لُِيَجووَوِإنَّ الشَّ
َناُ  َوَجَعْلَنا َلُه نُلر ا مَيِْشك بِِه يف  ت ا فََأْحيَويوْ َهوا َكوَذِلَك زُيِِوَن خِبَو ُه يف الظُُلَماِت لَوْيكَ َمْن َمثَولُ كَ لنَّاِس  اَكاَن َميوْ ارِج  ِمنوْ

 ِإ َّ وا ِفيَهوا َوَموا مَيُْكوُرونَ َها لَِيْمُكرُ لِِ قَوْريَ   َأَكاِبَر جُمْرِِمي( وََكَذِلَك َجَعْلَنا يف كُ 122لِْلَكاِفرِيَن َما َكانُلا يَوْعَمُللَن )
 أَْعلَوُم أُويتَ ُرُسوُل اّللَِّ اّللَُّ  ى ِمثْوَل َمواا َلْن نوُوْيِمَن َحوَّتَّ نوُوْيتَ ل ( َوِإَذا َجاَءهْتُْم َآيَ   قَالُ 123ِ َنْوُفِسِهْم َوَما َيْشُعُروَن )

 « ..( 124ُكُروَن )َكِديد  ِ َا َكانُلا ميَْ   َوَعَذاب  َد اّللَِّ َحْيُة َاَْعُل رَِسالََتُه َسُيِصيُه الَِّذيَن َأْجَرُملا َصَغار  ِعنْ 
ن وضووالل الضووالني .. كال ووا إ ووا يووتم بقوودر موون اّلِل. وأن هووي ء  مث يعوولق السوويا  فيقوورر أن هوودى املهتوودي

فموون يوورق اّلِل أن يهديووه يشوور  صوودر  لإلسووالم. »مشووي ته وقوودر : إنوواركهووي ء يف قبضوو  اّلِل وسوولطانه،ويف 
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ومن يرق أن يضله اعل صدر  ضويقا حرجوا كأ وا يصوعد يف السوماء. كوذلك اعول اّلِل الورجك علوى الوذين 
 «.  ييمنلن

م. ّلِل املسوووتقيل صوووراط اوينهوووك هوووذ  الفقووورة بتقريووور أن موووا مووور مووون األمووور والنهوووك،ومن ا عتقووواق والتصووولر،ه
   واحووودة. كموووالهما حزموووفوووْيب  بوووني ذلوووك األمووور والنهوووك وبوووني أصووولل ا عتقووواق يف مشوووي   اّلِل وقووودر ،واع

ألمون عنود رّبوم ار السوالم واا إىل قهل اعلهما صراط اّلِل املستقيم الذي ذمر اّلِل العباق أن يسلكل  إليه،لينت
لسووالم عنوود م قار اوهووذا صووراط ربووك مسووتقيما قوود فصوولنا اهلايت لقوولم يووذكرون. هلوو»:وهوول ولوويهم وانصوورهم

 «.رّبم،وهل وليهم  ا كانلا يعمللن
 كووويانني سووويا  مصوووْيو  تنتهوووك التعقيبوووات علوووى مسوووأل  األمووور والنهوووك يف تنووواول الوووذابئ ،حَّت يعووورم ال

وصوواحه  نصوواحه السوولطا -ن الووذين اوواقللن املوويمنني يف هووذ  القضووي  وهووم يف قبضوو  اّلِل ا نووك وا؟وو
لطان اّلِل كووووووووذلك يف اسووووووووتخال  موووووووون يسووووووووتخل  يف هووووووووذ  وحووووووووَّت يعوووووووورم سوووووووو -احلكووووووووم يف املصووووووووائر 

اّلِل  هبسووبه موا منحوو -األرم،والوذهاب  ون يريوود لوه أن يووذهه. وهتديود موون يركوه رأسوه موونهم يف الودنيا 
  بوووتالء ا سووه يف فوو ة هلوو  واألخوووذ  ووا كابنتهوواء امل -تيووار نريقووه،ابتالء  مووون اّلِل واختبووارا موون حريوو  يف اخ

يع ووا اَي َمْعَشووَر اْ؟ِوونِِ قَووِد ا »وا ختبووار: نْووِك َوقَوواَل أَْولِيَووامُتْ ِمووَن اْسووَتْكثَورْ َويوَووْلَم َُيُْشوورُُهْم مجَِ نْووِك َربوَّنَووا ْ ِ ُ ُهْم ِمووَن اْ ِ
ْلووحَل اْسووَتْمَتَع بَوْعُضوونَ  ُ ِإنَّ ثْوووَلاُكْم َخالِووِديَن ِفيَهوومَ َل النَّوواُر نَووا قَووالَ ا بِووبَوْعخ  َوبَوَلْغنَووا َأَجَلنَووا الَّووِذي َأجَّ ا ِإ َّ َمووا َكوواَء اّللَّ

 اْ؟ِونِِ ( اَي َمْعَشورَ 129ْكِسوُبلَن )ْعض وا ِ َوا َكوانُلا يَ بوَ ( وََكَذِلَك نُوَل ِِ بَوْعَخ الظَّواِلِمنَي 128َربََّك َحِكيم  َعِليم  )
ْنِك أَ َْ َذِْتُكْم ُرُسل  ِمْنُكْم يَوُقُصلَن َعَلْيُكْم َآايَ  ا قَواُللا َكوِهْداَن َعلَوى أَنْوُفِسوَنا ْم لَِقواَء يوَوْلِمُكْم َهوذَ يُوْنِذُروَنكُ يت وَ َواْ ِ
َيُكوْن َربُوَك ُمْهلِوَك اْلُقوَرى  ( َذلِوَك أَْن  َْ 130َن )رِينُلا َكافِ ْم َكاَوَغرَّهْتُُم احْلََياُة الُدنْوَيا َوَكِهُدوا َعَلى أَنْوُفِسِهْم َأوَُّ 

 ( َوَربُوَك اْلغَوِبُ 132لَن )مَّا يَوْعَملُولا َوَما َرُبَك بَِغاِفل  عَ ( َوِلُكلِ  َقَرَجات  ِ َّا َعِملُ 131ِبظُْلم  َوأَْهُلَها َغاِفُللَن )
( ِإنَّ 133 قَووْلم  َآَخورِيَن )ْنَشَأُكْم ِموْن ُذرِِيَّو ِ اُء َكَما أَ َما َيشَ  ِلْ  ِمْن بَوْعدُِكمْ ُذو الرَّمْحَِ  ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتخْ 

 تَوْعَلُمولَن اِمول  َفَسوْل َ  اْعَملُولا َعلَوى َمَكوانَِتُكْم ِإيِنِ عَ ( قُوْل اَي قَووْلمِ 134َما تُلَعُدوَن هَلَت  َوَموا أَنْووُتْم ِ ُْعِجوزِيَن )
اِر ِإنَُّه َ  يُوْفِلُ  الظَّاِلُملنَ َمْن َتُكلُن َلُه عَ   .. «( 135) اِقَبُ  الدَّ

  حيو  ومون تسوليرات املل ّبذا احلشد العجيوه مون حقوائ  العقيودة األساسوي ،ومن املشواهد وامللاقو  واملويي
  يف ظواهرة واافيودوافع الاألضلاء علوى حقوائ  املشوي   وحقوائ  اللجولق الكولين وحقوائ  الونفك البشوري  والو

يوواة اهلخورة ويف حو الودنيا  ة البشور. ومون التقريورات الشوامل  عون سولطان اّلِل يف السوماوات واألرم ويفحيوا
  يف لاهر ا؟اهليوولوواحوودة موون البشوور املسووت ة والظوواهرة ... ّبووذا احلشوود كلووه يلاجووه املوونهج القوورآين لوواهرة و 
 ضووي  احلاكميوو ين .. قذا الووداألكوول أو عوودم األكوول موون ذبيحوو  .. فموواذاف .. إوووا القضووي  األساسووي  يف هوو
بسوو  ذ  املالهوو وموون مث تنووال وملوون تكوولن ... وابلتعبووْي املووراق  .. قضووي  األللهيوو  والربلبيوو  وملوون تكوولن ..

 ا؟زئي  كل هذا ا حتشاق والتجمع وا حتفال ..
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ار   موون الثمووا؟اهليوو و ثوول هووذا ا حتشوواق وهووذا ا حتفووال وهووذا التجمووع يلاجووه كووذلك مسووأل  النووذور يف
 واألنعام .. واألو ق ..

إن جاهلي  العرب   تكون عحود اّلِل البتو . و  تكون ععول معوه إهلوا آخور يسواويه  ولكنهوا إ وا كانوحل ععول 
أقووول منوووه منزلووو  ورتبووو   وكوووانلا يقللووولن:إوم إ وووا يتخوووذون مووون هوووذ  اهلهلووو  كوووفعاء  -مووون قونوووه  -معوووه آهلووو  

. وّبووذا كووانلا مشووركني  وكووان موون كووركهم كووذلك أن يبتوودعلا هووم يقربوولوم إىل اّلِل .. ويف هووذا كووان كووركهم
كورائع وتقاليود يف حيواهتم مث يزعمولن أن اّلِل كورعها  -يقولم بوذلك كهواوم ومشواحهم  -من عند أنفسوهم 

هلم،وأمرهم ّبا  .. إوم   يكلنولا مون التوبج  يف الشور   يوة ينسوبلن هوذ  الشورائع إىل أنفسوهم ويودعلن 
  احلاكميو  العليوا الويت يصودرون ّبوا الشورائع مسوتقلني عون سولطان اّلِل    يكلنولا قود عرفولا أن هلم هم سلط

السووولطان .. ويف هوووذا   -مووون قون اّلِل  -بعووود هوووذا التوووبج  الوووذي عرفوووه مشوووركل هوووذا الزموووان  ووون يووودعلن 
ا كوريع  اّلِل كذلك كوان كوركهم وّبوذا كوانلا مشوركني  مون هوذ  الشورائع والتقاليود الويت ابتودعلها وزعمولا أوو

مووا كووانلا ينذرونووه موون الثمووار واألنعووام ّلِل سووبحانه وهلهلووتهم املوودعاة  مث يتصوورفلن بعوود ذلووك علووى هوولاهم أو 
«  فموا كوان لشوركائهم فوال يصول إىل اّلِل،وموا كوان ّلِل،فهول يصول إىل كوركائهم»على هلى السدن  والكهن  

وما كانلا يقتللنه من البنات اتباعا لعر  القبيل   ومنهوا  ومنها ما كانلا ينذرونه من أو قهم لآلهل  املزعلم 
وهووم الووذين يزعموولن هرميهووا،وهم   -مووا كووانلا ُيجرونووه موون األنعووام وموون الووزروع   يطعمووه إ  موون كوواء اّلِل 

كوووذلك الوووذين يعينووولن مووون هوووم الوووذين كووواء اّلِل أن يطعملهوووا  ومنهوووا موووا كوووانلا ُيرمووولن ركلبوووه مووون األنعوووام.  
  ومنهوووا موووا كوووانلا مينعووولن أن يوووذكر اسوووم اّلِل عليوووه مووون الوووذابئ . 925سوووائب  واللصووويل  واحلوووامككوووالبحْية وال

للووذكلر  -موون احلموول الووذي يف بطوولن األنعووام  -زاعمووني أن هووذا موون أموور اّلِل  ومنهووا مووا كووانلا حصصوولنه 
 منهم قون ا انّ. إ  إذا نزل ميتا فيشار  فيه ا انّ ..

حالل بوذب   ا اّلِل. فهكللن:ذ هك حال   ومنه امليت  اليت كانلا ُيللوا ويقل وكانلا اعللن هذا حراما وذل
 يوووودة واملشوووواهديف العق اّلِل  والقوووورآن يلاجووووه هووووذا كلووووه  ملوووو  كاكووووف  ُيشوووود فيهووووا موووون املقووووررات األساسووووي 

نهوا بعي ووا هوك هوكلوه .. ألكواحلقائ  املييرة ما ُيشد  يف ملاجه  قضي  الشور  وا ميوان يف سويا  السولرة  
 قضي  الشر  وا ميان،يف صلرة تطبيقي  واقع  ..

هوووذ  فلعقيووودة. ومووون خوووالل هوووذ  احلملووو  يتبوووني أن القضوووي  هوووك قضوووي  هوووذا الووودين كموووا هوووك قضوووي  هوووذ  ا
يهم م ويلبسووولا علوووروا حيووواهتوالتقاليووود،إ ا زينهوووا للمشوووركني كوووركا هم الوووذين يشووورعلوا هلوووم ليووودم التشوووريعات

لسووليم  ضوو  واحليوواة ادين اللامْي احليوواة كال ووا مرتبطووان. فإمووا كوورع اّلِل فهوول الووقيوونهم. وتلبوويك الوودين وتوود
ملشوووركني قتووول اكثوووْي مووون وكوووذلك زيووون ل»وإموووا كووورع غوووْي اّلِل فهووول الووودين الغوووامخ واحليووواة املهووودقة ابلووورقى:

 « ..أو قهم كركا هم لْيقوهم وليلبسلا عليهم قينهم

                                                 
 محه هللا (.) السيد ر 909 - 989يراجع تعريفها يف سلرة املائدة يف ا؟زء السابع:ص  - 925
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هوول أن الشوويطان و قيوونهم. و ع اّلِل وقينووه،إىل كوورع الشووركاء و ويتبووني أن الشوويانني وراء هووذا العوودول عوون كوور 
ُ َو  َقُكوُم اُكلُولا ِ َّوا َرزَ »العدو املبني يقلق خطى املشوركني إىل ااسوران والتودمْي: طاِن تَِّبعُولا ُخطُولاِت الشَّويْ توَ ّللَّ

 « ..ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبني  
لاء. فهوول كوور  مثلووه،وأن إحالوو  كووكء موون هوول والشوور  سوو - غووْي كوورع اّللِ ب -ويتبووني أن التحوورمي والتحليوول 

أن  قة اّللِ افقوود كوواءت إر  هووذا كلووه إىل مشووي   اّلِل القوواهرة هوول قعوولى يوودعيها املشووركلن يف مجيووع العصوولر.
 ا بووتالء هوول  لر  إ وواتعطووك النوواس قوودرا موون ا ختيووار تبتلوويهم بووه وموون مث فووال قهوور علووى الشوور  يف كوول صوو

 ان ركنا و  آاب مووا أكووسوويقلل الووذين أكووركلا:لل كوواء اّللِ »قبضوو  اّلِل علووى كوول حووال.  ،وهووم غووْي مفلتووني موون
خرجول  ن علوم فتموو  حرمنا من كوكء. كوذلك كوذب الوذين مون قوبلهم حوَّت ذاقولا  سونا. قل:هول عنودكم 

 «.م أمجعنياء هلداككلناف إن تتبعلن إ  الظن وإن أنتم إ  خترصلن. قل:فلله احلج  البالغ ،فلل 
 ْند ملقفا لإلكهاق على أن اّلِل حرم هذا الذي ُيرملنوه يوذكران  لقو  ا كوهاق علوى قضوي  األللهيو  يف مث

أول السلرة .. ذلك أوا قضي  واحدة يف احلقيق . فمزاولو  التشوريع مزاولو  اصوائا األللهيو  .. وهوك هوك 
كووهدوا فووال تشووهد معهووم. و  قوول:هلم كووهداءكم الووذين يشووهدون أن اّلِل حوورم هووذا. فووإن »بووذاهتا القضووي :

« يعودللن»ويذكران التعبوْي « .. تتبع أهلاء الذين كِذبلا آبايتنا،والذين   ييمنلن ابهلخرة،وهم برّبم يعدللن
هنووووا  نووووه هوووول بذاتووووه اللفووووج الووووذي اسووووتخدم يف قضووووي  األللهيوووو  يف أول السوووولرة. كمووووا ذكووووران يف التعريوووو  

 .926ابلسلرة
م واألو ق هول ثموار واألنعوايود يف الذا الذي قرر  اّلِل يف قضي  التشوريع والتقالمث ختتم هذ  احلمل  ببيان أن ه

 ليلهووووا .. كموووواابئ  وهصووووراط اّلِل املسووووتقيم .. ذات التعبووووْي الووووذي اسووووتخدم موووون قبوووول يف قضووووي  هوووورمي الووووذ
اِنك ِصوووورَ  َهووووَذا ة:}َوأَنَّ اسووووتخدم بذاتووووه يف قضووووي  األللهيوووو  يف أول السوووولرة كمووووا ذكووووران يف التعريوووو  ابلسوووولر 

( سولرة 153ُكوْم تَوتوَُّقولَن{ )ُكوْم َوصَّواُكم بِوِه َلَعلَّ ِبيِلِه َذلِ سَ ْم َعن ُمْسَتِقيم ا فَاتَِّبُعلُ  َوَ  تَوتَِّبُعلاْ الُسُبَل فَوتَوَفرََّ  ِبكُ 
 األنعام

تحوودّ عووون  نريقوووه ي و  ينتهووك السوويا  ّبوووذا احلشوود الوووذي اقتطفنووا منوووه هووذ  ا كووارات .. بووول ميضووك يف
ِوْم يُوْيِمنُولنَ لَُّهوْم بِلِ    َلعَ تَوْفِصيال  ِلُكلِِ َكْكء  َوُهدى  َوَرمحَْ »ملسى الذي جاء لقلم ملسى: كتاب وعون « قواِء َرّبِِ

كتاب قود م  ن الهولتنقطع حجت هذا الكتاب املبار  الذي نزله اّلِل ليتبعه املسلملن ويتقلا لعلهم يرمحلن.
 ا كوورعه اّللِ يعرفوولا مووفهووم   اوو هم كتوواب يفصوول هلووم كوول كووكء  نوزل علووى اليهوولق والنصووارى موون قبوول. وأوووم

 - - بوه رسولل اّللِ  ن موا جواءحقا وما يقال هلم إنوه مون كورع اّلِل افو اء  يتبوع هوذا هتديود الوذين   يتبعول 
لووويت اطلوووه ااوولار  تعلللن بويبقوولن علوووى مووا هوووم عليووه مووون كوورائع جاهليووو  ينسووبلوا إىل اّلِل افووو اء عليووه،وي

 م على التصدي  وا تباع ..همله
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دمار تبعهوووا الووويهتديووودهم  ن هوووذ  ااووولار  الووويت يطلبلووووا سوووتكلن يووولم عوووكء هوووك فصووول ااطووواب حيوووة 
يت بعووووخ ذبووووكف يوووولم ر هوووول ينظوووورون إ  أن شتووويهم املالئكوووو  أو ذيت ربووووك أو ذيت بعوووخ آايت »واهلوووال :

تظروا إان ا. قووووول:انيف إمياووووووا خوووووْي  آايت ربوووووك   ينفوووووع نفسوووووا إمياووووووا   تكووووون آمنوووووحل مووووون قبووووول أو كسوووووبحل
 « ..منتظرون

الدين الوذي جواء بوه واألمو  املسولم  وبوني أول وك الوذين ُيلولن وُيرمولن و  - -مث مفاصل  بني رسلل اّلِل 
 حلَ ُهْم وَكووانُلا ِكووَيعا  َلْسووقُوولا ِقيوونوَ يَن فَورَّ ِإنَّ الَّووذِ »بغووْي كوورع اّلِل ويشوو علن ألنفسووهم مث يزعموولن أوووا كووريع  اّلِل:

،مُثَّ يُونَوبِِ ُوُهمْ  ا أَْمرُُهْم ِإىَل اّللَِّ ُهْم يف َككء. ِإ َّ ُهْم يف َلْسوحَل ِمونوْ »هكوذا واضوح  صورُي :« .. لنَ نُلا يَوْفَعلُوِ ا كا ِمنوْ
 « ..َككء

 بودو يف لاهرهواواجوه قضوي  الشورع واحلكوم هوذ  امللاجهو   ناسوب  ت السويا  الوذي -ويف ختام السيا  كله 
 ة املسوووتكن  يفهوووا ولقضوووي  الووودين برمتهوووا .. العقيووودا يقووواع الشوووامل لقضوووي  العقيووودة  ملت اوووكء -جزئيووو  

 القله والضمْي.
ْ  إنننهننه َهندَاننه َ بهننه إنلَنى» والدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج  لحييناة  ٍ  مُ  قُن نَرا يهاناصن ِن نتَقنيم   حنن َ  س  نا من قنيَما

يَم َحهنيفاا َوَما يَن ) إنب َراهن كن رن َن ال ُمش  ه161َكاَن من ْ  إننن َصنَاِنه َونُُسنين ن ال   ( قُ ن َ ِّه ن يَناَي َوَمَمناِنه هن يَن )َوَمي   َل ( 162عَنالَمن

يَن ) حنمن ُل ال ُمس  ُت َوأَنَا أَون ر  يَك لَهُ َوبنذَلنَك أُمن ن 163َشرن ْ  أََغي َر ّللان ْهن َشنه    ( قُ ه َ بًّنا َوُهنَ  َ ِّك ُكن ْك  َوَل   أَب غن ُُ ُكن ن سن ٍ  نََِي  ن ف 

عُُيم   جن َرى ثُمن إنلَى َ بهنُيم  َمر  َ  أُخ  ز  َ ةٌ ون ُ  َوازن تَحنفُ َن )ئُُيم  بنَما ُكه  فَيُهَبهن  إنلن َعحَي َجا َوَل َِزن ي َجعَحَُينم  ( َوُهن164تُم  فنيهن َِخ  َ  الننذن

َق بَع ض   ضن َوَ فََع بَع َضُيم  فَ     َ يَِناُكم  إننن ََِ َجات  لنيَب حُنَ ُكم  فننه َمنا  َ َخَائنَف اْل  نرن ََ قَناِّن َوإننننهُ لَغَفُن ٌ   َ  َ بننَك  نيٌم ُع ال عن حن

(165.» ) 

لعبوووواقة ا؟ووووزاء. يف االعموووول و  إوووووا مجلوووو  قضووووااي العقيوووودة والوووودين:يف الوووودنيا واهلخوووورة. يف انيووووا واملمووووات. يف
  بيووه،على قضوويلرهيووه احلا يف ذلووك ا يقوواع ا؟ليوول اوالسوولل  .. كلهووا امعهووا املوونهج الوورابين ليعقووه ّبوو

ي  ك أوووا هووك قضوورّبا  ذلوواحلاكميوو  والتشووريع، ثل  يف أبسوو  مظاهرهووا يف احليوواة اليلميوو  ومطاعمهووا ومشووا
 األللهي  والربلبي  يف أضخم جما هتا وأخطر ملاقفها ..

 .. وهذا هل ا سالم. كما يعرضه مصدر  الرابين الكرمي ..
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 [113إل   112(:اآليات 6]سور  ا نماا ):ثة عشر لالوحد  الثا

 الحق   صحااالباطل  أصحااعداو   

 
نْوِك َواْ؟ِو}   ْلِل غُوُرورا  َولَوْل ِإىل بَوْعوخ  ُزْخوُرَ  اْلَقو ك بَوْعُضوُهمْ نِِ يُولحِ َكذِلَك َجَعْلنوا ِلُكولِِ نَوِلِ  َعوُدو ا َكوياِننَي اْ ِ

 َوِلَْيَْضووْلُ   اِبهْلِخوورَةِ لَْيووِه أَْف ِووَدُة الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولنَ إِ ( َولَِتْصووغى 112فَوَعلُوولُ  فَووَذْرُهْم َومووا يَوْفووَ ُوَن ) كوواَء َربُووَك مووا
 { (113َولِيَوْقَ ُِفلا ما ُهْم ُمْقَ ُِفلَن )

 مقدمة الوحد 

 متعلقوو   ووا كووان يق حووه مشووركلو  - وايوو  ا؟ووزء السووابع يف -اهليوو  األوىل تكملوو  لفقوورة سووابق  يف السوويا  
ابّلِل  ن االار  اليت يريدون أن ذيت هلم ّبوا فيصودقل  وموا كوان مون حلفهومم - -العرب على رسلل اّلِل 

ملسووولمني عووول بعوووخ اجحلفوووا مكوووررا ميكووودا أن لووول جووواءهتم هوووذ  اهلايت الووويت يطلبووولن إووووم لييمنووولن   وووا 
ن يسووأل ربووه هووذ  أ - - لبوولن  ويق حوولن علووى رسوولل اّللِ يشووتهلن أن لوول ايووبهم اّلِل إىل مووا يط أنفسووهم

َآيَو    اِوِْم لَوِ ْن َجواَءهْتُمْ ْهوَد أمَْيَوّللَِّ جَ َوأَْقَسوُملا ابِ  »:اهلايت اليت يق حها املق حلن  والفقورة كلهوا جواءت هكوذا
َووووا اهْلَاَيُت ِعْنووووَد اّللَِّ َوَمووووا ُيْشووووعِ  َووووا ِإذَ أَ رُُكْم لَيُوووووْيِمُننَّ ِّبَووووا قُووووْل ِإ َّ ( َونُوَقلِِووووُه أَْف ِووووَدهَتُْم 109)ا َجوووواَءْت َ  يُوْيِمنُوووولَن وَّ

نوَّنَووا نَوزَّْلنَووا إِلَووْيِهُم اْلَماَلِئَكووَ  ( َولَووْل أَ 110ْعَمُهوولَن )يَوواِوِْم يوَ يف نُغْ  َوأَْبَصوواَرُهْم َكَمووا َ ْ يُوْيِمنُوولا بِووِه أَوََّل َموورَّة  َونَووَذرُُهمْ 
 َوَلِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم َاَْهلُوولَن لا ِإ َّ أَْن َيَشوواَء اّللَُّ ا لِيُوْيِمنُووا َكووانُل ى َوَحَشووْراَن َعلَووْيِهْم ُكوولَّ َكووْكء  قُوووُبال  َموووََكلََّمُهووُم اْلَمووْلتَ 

(111 ).. » 
. فوواهلن نتحوودّ عوون احلقووائ  العاموو  الوويت 927ولقوود سووب  احلوودية عوون هووذ  اهلايت يف وايوو  ا؟ووزء السووابع

 :ليت   نتعرم هلا هنا  يف تفسْيهاتتناوهلا هذ  النصلص وا
 احلوو . واألقلوو  علووى لثاهوونيواحلقيقوو  األوىل:هووك أن ا ميووان أو الكفوور. واهلوودى أو الضووالل ...   تتعلوو  اب

 ويرضوو  لووه .. موو ن إليووهفوواحل  هوول برهووان ذاتووه. ولووه موون السوولطان علووى القلووه البشووري مووا اعلووه يقبلووه ويط
 -سووووبحانه  -ّلِل الل بووووني القلووووه واحل ،وهووووذ  املعلقووووات يقوووولل ولكنهووووا املعلقووووات األخوووورى هووووك الوووويت هوووو

 للميمنني بشأوا:
نوولا م كمووا   ييموأبصوواره ومووا يشووعركم أوووا إذا جوواءت )أي اهلايت وااوولار (   ييمنوولنف ونقلووه أف وودهتم»

 « ..به أول مرة،ونذرهم يف نغياوم يعمهلن
فيموونعهم  - يو بعود نوزول اهل -تكورر وقلعوه كوذلك فموا وقوع هلوم يف أول مورة ومونعهم مون اهلودى،ميكن أن ي

 من اهلدى كرة أخرى ..
 رجي  ..علامل خابإن ملحيات ا ميان كامن  يف القله ذاته ويف احل  كذلك بذاته وليسحل متعلق  
 فيجه أن تتجه اناول  إذن إىل ذلك القله لعالجه من آفاته ومن معلقاته ..

                                                 
 من هذ  الطبع  املنقح  ) السيد رمحه هللا ( 1701 - 1169ص  - 927
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شووي   قتضووحل هووذ  املل. فقوود ا هووك املرجووع األخووْي يف أموور اهلوودى والضووالواحلقيقوو  الثانيوو :هك أن مشووي   اّللِ 
تالء  للبشووور ملضوووع ابووو أن تبتلوووك البشووور بقووودر مووون حريووو  ا ختيوووار والتلجوووه يف ا بتوووداء وجعووول هوووذا القووودر

ن وذ علوم حييوإن كوان    -يوه وامتحان. فمن اسوتخدمه يف ا عوا  القلول إىل اهلودى والتطلوع إليوه والرغبو  ف
ن ه يف الرغبو  عوشي   اّلِل أن ذخذ  بيد  ويعينه ويهديه إىل سبيله. ومون اسوتخدمفقد اقتضحل م -هل أين 

 ريوو  وأن يدعووه  عوون الطاهلوودى والصوودوق عوون ق ئلووه وملحياته،فقوود اقتضووحل مشووي   اّلِل أن يضووله وأن يبعوود
 ي .ليه يف النهاإر كله ميتخب  يف الظلمات .. وإراقة اّلِل وقدر  حميطان ابلبشر يف كل حال ،ومرق األ

 -وََّل َمورَّة  ْيِمنُولا بِوِه أَ َكموا َ ْ يوُ   -صاَرُهْم  َوأَبْ َونُوَقلُِِه أَْفِ َدهَتُمْ »وهذ  احلقيق  يشْي إليها السيا  يف قلله تعاىل:
ْلَمْلتى،َوَحَشوْران َعلَوْيِهْم ُكولَّ اَ  وََكلََّمُهوُم َمالِئكَ لَْيِهُم الْ ْلنا إِ َوَلْل أَنَّنا نَوزَّ »ويف قلله:«.َونََذرُُهْم يف نُْغياِوِْم يَوْعَمُهلنَ 
،ما كانُلا لِيُوْيِمُنلا  ُ  ِإ َّ أَنْ  -َكْكء  قُوُبال   « ..َهُللنَ ْكثَوَرُهْم اَْ َولِكنَّ أَ  -َيشاَء اّللَّ

ْيوَك ِموْن َربِِوَك لَ ا أُوِحَك إِ متَِّبْع ا»كما يشْي إليها يف آي  سابق  على هذ  الفقرة يف سيا  السلرة قلله تعاىل:
ِفيظا ،َوموا أَنْوحَل َعلَوْيِهْم ا َجَعْلنواَ  َعلَوْيِهْم حَ رَُكلا. َوم ما َأكْ   إِلَه ِإ َّ ُهَل َوأَْعِرْم َعِن اْلُمْشرِِكنَي. َوَلْل كاَء اّللَُّ 

 « ..ِبلَِكيل  
نْوكِ  نَوِلِ  َعولِِ ا ِلكُ وََكذِلَك َجَعْلن»كما تتكرر ا كارة إليها يف اهلي  التالي  هلذ  الفقرة. َواْ؟ِونِِ  ُدو ا َكوياِننَي اْ ِ

 ...« .. ما يَوْفَ ُونَ وَ َفَذْرُهْم  -ا فَوَعُللُ  مَرُبَك  َوَلْل كاءَ  -يُلِحك بَوْعُضُهْم ِإىل بَوْعخ  ُزْخُرَ  اْلَقْلِل ُغُرورا  
للب اهلودى،وهل الوذي كواء فاألمر كله مرهلن  شي   اّلِل،هول الوذي كواء أ  يهوديهم ألووم   ذخوذوا  سو

وهوول الووذي يهووديهم إذا جاهوودوا للهوودى وهوول   ا بووتالء أن يوودع هلووم هووذا القوودر موون ا ختيووار علووى سووبيل 
بووني نالقوو  املشووي   ا هليوو   -يف التصوولر ا سووالمك  -الووذي يضوولهم إذا اختوواروا الضووالل .. بووال تعووارم 

 .928من ا ختيار وهذا اجملال الذي تر  للبشر  بتالئهم فيه ّبذا القدر
واحلقيقو  الثالثوو :هك أن الطووائعني والعصوواة يف قبضوو  اّلِل سوولاء،وهحل قهوور  وسوولطانه سوولاء. فهووم   ميلكوولن 
مجيعوا أن ُيووديلا كووي ا إ  بقوودر اّلِل وفو  مشووي ته الوويت جوورت بتلووك السونن يف تصووري  أموور العبوواق .. ولكوون 

بني ااضلع القهري املفوروم علويهم لسولطان اّلِل يف  -يف القدر امل و  هلم لالختيار  -امليمنني يطابقلن 
ذوات أنفسووهم ويف حركوو  خالايهووم ويف نبووائع تكوولينهم العضوولي النفسووك وبووني ااضوولع ا ختيوواري الووذي 
يلتزملنووه  نفسووهم بنوواء علووى املعرفوو  واهلوودى وا ختيووار. وبووذلك يعيشوولن يف سووالم مووع أنفسووهم ذاهتووا،ألن 

ه ا ختيوواري يتبعوووان انملسوووا واحووودا وسوولطاان واحووودا وحكلمووو  واحووودة  فأموووا ا؟انووه القهوووري فيهوووا وا؟انووو
اهلخوووورون فهووووم مقهوووولرون علووووى اتبوووواع انموووولس اّلِل الفطووووري الووووذي يقهوووورهم و  ميلكوووولن أن حرجوووولا منووووه يف 
تكووولينهم ا؟سووومك وحاجووواهتم الفطريووو ،بينما يف ا؟انوووه الوووذي تووور  هلوووم ا ختيوووار فيوووه هوووم انكوووزون علوووى 

مثل يف منهجه وكرعه. أكقياء ّبذا الفصام يف كخصيتهم  وهم بعود هوذا كلوه يف قبضو  اّلِل سلطان اّلِل امل
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و  ُيوديلن كووي ا إ  بقودر   وهوذ  احلقيقو  الثالثوو  ذات أ يو  خاصو  يف القضوااي الوويت ،  يعجزونوه يف كوكء
هووذا الشووطر   يعرضووها الشووطر البوواقك موون السوولرة. فهووك تتكوورر يف ملاضووع متعوودقة يف صوولر متنلعوو ،ذلك أن

يلاجوه قضوي  األللهيو  وسولطاوا يف حيواة البشور وكوريعتهم الويت يعيشولن ّبوا ..  -كما بينا من قبول   -كله 
ومووون مث يتكوووئ السووويا  علوووى تقريووور أن السووولطان كلوووه ّلِل. حوووَّت يف كيوووان العصووواة الناكوووزين عووون مووونهج اّلِل 

عجوز مون أن يكولن هلوم يف ذواهتوم سولطان،فكي  وكرعه،وأوم   ييذون أوليواء اّلِل إ   وا كواء اّلِل. فهوم أ
 يكلن هلم على امليمنني سلطان  إ ا هك مشي   اّلِل يكلن ّبا ما يشاء يف الطائعني والعصاة سلاء.

َمالِئَكوووَ ،وََكلََّمُهُم لَوووْيِهُم الْ إِ زَّْلنوووا َولَوووْل أَنَّنوووا نوَ »:قوووال أبووول جعفووور حممووود بووون جريووور الطوووثي يف تفسوووْي قللوووه تعووواىل
،ما كانُلا لِيُوْيمِ اْلَملْ  ُ َيش ِإ َّ أَنْ  -ُنلا تى،َوَحَشْران َعَلْيِهْم ُكلَّ َكْكء  قُوُبال   « ..ْكثَوَرُهْم َاَْهُللنَ َولِكنَّ أَ  -اَء اّللَّ

اي حممووووود آيوووووك مووووون فوووووال  هوووووي ء العووووواقلني بووووورّبم األوتن  - -لنبيوووووه حممووووود  -تعووووواىل ذكووووور   -)يقووووولل 
فإننا لل نزلنوا إلويهم املالئكو  حوَّت يروهوا عيواان وكلمهوم « آبي  لنيمنن لك ل ن ج تنا»واألصنام،القائلني لك:

امللتى إبحيائنا إايهم حج  لك،وق ل  على نبلتك،وأخثوهم أنك حمو  فيموا تقولل،وأن موا ج وتهم بوه حو  
إ  أن  -. موا آمنولا و  صودقل  و  اتبعول  929من عند اّلِل وحشران عليهم كل كوكء فجعلنواهم لوك قوبال

 يقوولل:ولكن أكثوور هووي ء املشووركني اهلوولن« .. َولِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم َاَْهلُوولنَ » -ء اّلِل ذلووك ملوون كوواء موونهم يشوا
 أن ذلك كذلك. ُيسبلن أن ا ميان إليهم،والكفر  يديهم،مَّت كاءوا آمنلا،ومَّت كاءوا كفروا.

توووه عووون مووون خذل ر إ ولوويك ذلوووك كوووذلك،ذلك بيووودي.   يووويمن مووونهم إ  مووون هديتووه لوووه فلفقتوووه،و  يكفووو
 الركد فأضللته(.

 -ها الويت أسولفنا -يضوا  وهذا األصل الذي يقرر  ابن جرير هنا هل الصوحي . ولكنوه ُيتواج إىل زايقة ا 
ّ ن ا ميوان حودإنسوان .. ابستلهام جمملع  النصلص القرآني  عن اهلودى والضوالل  ومشوي   اّلِل وجهود ا 

«. ُ  بَِقوَدر  ء  َخَلْقنوالَّ َكوكْ ُكوِإانَّ   »حدّ إ  بقدر من اّلِل ينشو ه: والضالل حدّ. وما يقع يف هذا اللجلق
 بينهوا جمملعو تهوك الويت فأما السن  الويت اوري علوى أساسوها ذلوك القودر بلقولع إميوان فوالن وضوالل فالن،ف
 ا جاهوود فيووه هووداهلوودى و  النصوولص. وهووك أن ا نسووان مبتلووى بقوودر موون ا ختيووار يف ا عووا . فووإذا اعووه إىل
وهقووو   . ووقوووع ضوواللهله اّللِ اّلِل ووقووع هوودا  وهقووو  بقوودر مووون اّلِل. وإذا اعووه إىل الضوووالل وكوور  اهلووودى أضوو

فووووو  مشووووووي ته و ر اّلِل بقووووودر موووووون اّلِل .. وهووووول علووووووى احلوووووالني يف قبضوووووو  اّلِل وسووووولطانه. وحياتووووووه عوووووري بقوووووود
 الطليق ،وسنته اليت وضعتها مشي ته الطليق .

يا  السووولرة  وووا مووون انحيووو  تكملووو  للمعووواين واحلقوووائ  الووويت تسوووتهدفها الفقووورة بعووود ذلوووك عوووكء آيتوووان يف سووو
املتعلقو  ابلسولطان والشوريع   العقديو السابق  اليت انتهينا من احلدية عنهوا. ومون انحيو   وا اهيود للقضوااي 

 نَوووِلِ  َعوووُدو ا وََكوووذِلَك َجَعْلنوووا ِلُكووولِِ »واحلاكميووو .وهك القضوووااي الووويت تسوووتغر  موووا تبقوووى مووون السووولرة ..اهليتوووان:
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ْنِك َوا؟ِْنِِ يُولِحك بَوْعُضوُهْم ِإىل بَوْعوخ  ُزْخوُرَ  اْلَقوْلِل غُوُرورا   فَوَذْرُهْم  -َولَوْل كواَء َربُوَك موا فَوَعلُولُ   -َكياِننَي اْ ِ
كوذلك ..  «.،َولِيَوْقَ ُِفلا موا ُهوْم ُمْقَ ِفُولنَ َوما يَوْفَ ُوَن. َولَِتْصغى إِلَْيِه أَْف ِوَدُة الَّوِذيَن   يُوْيِمنُولَن اِبهْلِخرَِة،َوِلَْيَْضوْل ُ 

.. كالذي قدران  من أن أول ك املشركني الذين يعلقلن إمياوم  جكء االار ،ويعرضلن عن ق ئول اهلودى 
 وملحياته يف الكلن والنفك،  يقع منهم ا ميان ولل جاءهتم كل آي  

دران أن ا؟وون. وقووو ل نوول عوودوهم كوويانني ا نووك كووذلك الووذي قوودران  يف كووأن هي ء،قوودران أن يكوولن لكوو
أن  . وقوودرانيوولحك بعضووهم إىل بعووخ زخوور  القوولل ليخوودعلهم بووه ويغووروهم  وورب الرسوول وحوورب اهلوودى

رسوول ن العووداوة لل فلنووه مووتصووغك إىل هووذا الزخوور  أف وودة الووذين   ييمنوولن ابهلخرة،ويرضوول ،ويق فلا مووا يق
 وللح  ومن الضالل والفساق يف األرم ..

 ذا كلوه و؟ورىهوته بغوْي كل ذلك إ ا جرى بقدر اّلِل وف  مشي ته. ولل كاء ربك ما فعلول . وملضوحل مشوي 
ن موون لووه بسوولطاكقوودر  بغووْي هووذا الووذي كووان. فلوويك كووكء موون هووذا كلووه ابملصوواقف . ولوويك كووكء موون هووذا  

الرسول    هتودأ بوني يتكوب  الوالبشر كذلك أو قدرة  فإذا تقرر أن هذا الذي اري يف األرم من املعرك  النا
 ذا الوذي اوريقرر أن هتواحل  الذي معهم،وبني كيانني ا نك وا؟ن وابنلهم وزخرفهم وغرورهم .. إذا 

اّلِل مون  ىل تودبر محكو إتجوه إذن يف األرم إ ا اري  شي   اّلِل ويتحق  بقودر اّلِل،فوإن املسولم ينبغوك أن ي
   ..هذا الذي اري والقدرة اليت وراءوراء ما اري يف األرم بعد أن يدر  نبيع  

ْلَقوْلِل غُوُرور ا َولَوْل اْم ِإىَل بَوْعوخ  ُزْخوُرَ  لِحك بَوْعُضوهُ نِِ يُو}وََكَذِلَك َجَعْلنَوا ِلُكولِِ نِوِلِ  َعوُدو ا َكوَياِننَي اِ نوِك َواْ؟ِو
 .نعام.( سلرة األ112َكاء َرُبَك َما فَوَعُللُ  َفَذْرُهْم َوَما يَوْفَ ُوَن { )

مورق يطن  وهوك الت.. والشو إبراقتنا وتقديران،جعلنا لكول نول عودوا .. هوذا العودو هول كويانني ا نوك وا؟ون
يووتمحخ ن ا؟ون و موووالغلايو  والوتمحخ للشوور صوف  تلحوو  ا نوك كموا تلحوو  ا؟ون. وكمووا أن الوذي يتمورق 

يلصوو   .. وقوود  للشوور والغلايوو  يسوومى كوويطاان فكووذلك الووذي يتموورق موون ا نووك ويووتمحخ للشوور والغلايوو
 ّبذ  الصف  احليلان أيضا إذا كرس وارق واستشرى أذا   

الوووذين قووودر اّلِل أن  -مووون ا نوووك وا؟ووون  -هوووي ء الشووويانني  .930«اْلَكْلوووُه اأَلْسوووَلُق َكوووْيطَان   »وقووود ورق:
ومون معواين  -يكلنلا عدوا لكل نل،حودع بعضوهم بعضوا ابلقولل املزخر ،الوذي يلحيوه بعضوهم إىل بعوخ 

ويغووور بعضوووهم بعضوووا،وُيرم  -التوووأيْي الوووداخلك الوووذي ينتقووول بوووه األيووور مووون كوووائن إىل كوووائن آخووور  الووولحك
 بعضهم بعضا على التمرق والغلاي  والشر واملعصي  ..

                                                 
بَونْيَ َيَديْوِه  ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصولِِى فَِإنَّوُه َيْسوُ ُُ  ِإَذا َكواَن بَونْيَ َيَديْوِه ِمثْوُل آِخوَرِة الرَّْحوِل فَوِإَذا َ ْ َيُكونْ »  --ْن َأىِب َذرِ  قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ عَ  - 930

 ِموَن اْلَكْلوِه اأَلمْحَوِر ِموَن اْلَكْلوِه َذرِ  َموا اَبُل اْلَكْلوِه اأَلْسوَلقِ  .قُوْلوحُل اَي أابَ «أَلْسوَلُق اَواْلَموْرأَُة َواْلَكْلوُه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل فَِإنَُّه يَوْقَطُع َصالََتُه احلَِْمواُر 
 3املكنووووووز ] -صووووووحي  مسوووووولم.«اْلَكْلووووووُه اأَلْسووووووَلُق َكووووووْيطَان  » َقوووووواَل فوَ َكَمووووووا َسووووووأَْلَتِ    --اأَلْصووووووَفِر قَوووووواَل اَي ابْووووووَن َأِخووووووى َسووووووأَْلحُل َرُسوووووولَل اّللَِّ 

/394(]1165 ) 
 الرحل :ما يلضع على لهر البعْي لْيكه عليه كالسرج للفرس

 وهنا  اختال  كبْي بيه العلماء يف قطع الصالة ّبذ  الثالّ ..... 
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،وللحوو  م لكوول نلوكوويانني ا نووك أموورهم معوورو  ومشووهلق لنووا يف هووذ  األرم،و وواذجهم و وواذج عوودائه
 راها الناس يف كل زمان.الذي معه،وللميمنني به،معروف  ميلك أن ي

ن عنود  مفوات  مويه اّلِل،  نعر  عنه إ  ما حثان به غفهم غيه من  -وا؟ن كله  -فأما كيانني ا؟ن 
ان وغوووْي ْي ا نسوووالغيوووه   يعلمهوووا إ  هووول .. ومووون انحيووو  مبووودأ وجووولق خالئووو  أخووورى يف هوووذا الكووولن غووو

قووووولل اّلِل بن نووووويمن لل مووووون انحيووووو  املبووووودأ حنووووواألنووووولاع واألجنووووواس املعروفووووو  يف األرم مووووون األحيووووواء .. نقووووو
 يف مووا يقوورر  اّللِ  لينكووروا« ابلعلووم»عنها،ونصوود  خبووث  يف احلوودوق الوويت قررهووا. فأمووا أول ووك الووذين يت سوولن 

حيواء،يف هوذا جنواس األهذا الشأن،فال ندري عالم يرتكنلنف إن علمهم البشري   يزعم أنوه أحواط بكول أ
« يف ضوه»ا ميكون أن مواذا يف األجورام األخورى  وكول مو« يعلوم»هذا    الكلكه األرضك  كما أن علمهم

 نوهوذا   ميكو لنجولم ..أن نلع احلياة امللجلق يف األرم ميكن أو  ميكن أن يلجود يف بعوخ الكلاكوه وا
خورى مون احليواة وأجناسوا أخورى مون األحيواء ميكون أن أن أنلاعوا أ -ت الفروم حَّت لل شكد -أن ينفك 

أحوود  بج  أن ينفووكعنهووا كووي ا  فموون الووتحكم والتوو« العلووم»أخوورى يف الكوولن   يعلووم هووذا تعموور جلانووه 
 وجلق هذ  العلا  احلي  األخرى.« العلم»ابسم 

كوإبليك   -يو  ر والغلاوأما من انحي  نبيع  هذا اال  املسمى اب؟ن والذي يتشيطن بعضه ويوتمحخ للشو
 لم عنوه إ  مواع  هذا اال  املسمى اب؟ن،حنن   نعما يتشيطن بعخ ا نك .. من انحي  نبيك  -وذريته 

 .عن رسلل اّلِل و  -بحانه س -جاءان ااث الصاق  به عن اّلِل 
 رم ويف ابنووناة يف األوحنوون نعوور  أن هووذا االوو  رلوول  موون مووارج موون انر. وأنووه مووزوق ابلقوودرة علووى احليوو

ر. وأن منوووه لوووك البشوووا ت  سووورع  وووا مياألرم ويف خوووارج األرم أيضوووا. وأنوووه ميلوووك احلركووو  يف هوووذ  اجملووو
 -لي  صوويف هي تووه األ -يرونووه  الصوواحلني امليمنني،ومنووه الشوويانني املتموورقين. وأنووه يوورى بووب آقم وبنوول آقم  

 نسوان يغوولوومبووب ا  وكوم موون خالئو  توورى ا نسوان و  يراهووا ا نسوان  وأن الشوويانني منوه مسوولطلن علوى
م هلوني   سولطان ء الشويان  هلوم وا ُيواء بطريقو    نعلمهوا. وأن هوي ويضللوم،وهم قاقرون على اللسلسو

 على امليمنني الذاكرين.
ر ن أقوولى ابلووذكأن املوويموأن الشوويطان مووع املوويمن إذا ذكوور اّلِل خوونك وتوولارى،وإذا غفوول بوورز فلسوولس لووه  و 

 لنوار كوا؟نك  واب؟نومن كيد الشيطان الضعي . وأن عا  ا؟ن ُيشور موع عوا  ا نوك وُياسوه واوازى اب
 يف هووذ  اهليوو و   قوولة  ا نسوواين. وأن ا؟وون حووني يقاسوولن إىل املالئكوو  يبوودون خلقووا ضووعيفا   حوولل لووه و 

 نعر  أن اّلِل سبحانه قد جعل لكل نل عدوا كيانني ا نك وا؟ن ..
  يتمحضووولا ي ا مووون هوووذا .. أ  يتمووورقوا وأكوووأ  يفعلووولا  -لووول كووواء  -قووواقرا  -سوووبحانه  -ولقووود كوووان اّلِل 

انه قواقرا أن ان اّلِل سوبحكوّلِل ..  اللشر وأ  يعاقوا األنبياء وأ  يويذوا املويمنني وأ  يضوللا النواس عون سوبيل 
اء واحلوو  دي لانبيووقهوورا علووى اهلوودى أو أن يهووديهم لوول تلجهوولا للهوودى أو أن يعجووزهم عوون التصوو يقهوورهم

 وامليمنني به ..
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ابلقوودر  -اء اّلِل ذى ألوليووا ختيووار. وأذن هلووم أن اتوود أيووديهم ابألولكنووه سووبحانه توور  هلووم هووذا القوودر موون 
أعووداء  ّبووذا  لووك أوليوواء   ذى أعدائووه كمووا يبتلووكوقوودر أن يبت -الووذي تقضووك بووه مشووي ته واووري بووه قوودر  

إ  مووا   موون األذىوليوواء اّللِ القوودر موون ا ختيووار والقوودرة الووذي أعطوواهم إاي . فمووا ميلووك هووي ء أن يلقعوولا  
ُ ما فَوَعُلل ُ »در  اّلِل:ق  « ..َوَلْل كاَء اّللَّ

 فما الذي حلا لنا من هذ  التقريراتف
 .« كيانني». هم نبياء .حلا لنا ابتداء:أن الذين يقفلن ابلعداوة لكل نل ويقفلن ابألذى ألتباع األ

حووودة  وأن ليفووو  واو  -ك وا؟ووون كووويانني ا نووو -كووويانني مووون ا نوووك ومووون ا؟ووون .. وأووووم يووويقون مجيعوووا 
 ّلِل ..اأولياء  بعضهم حدع بعضا ويضله كذلك مع قيامهم مجيعا بلليف  التمرق والغلاي  وعداء

ن عوووداء لوووى كوووكء موووعوحلوووا لنوووا تنيوووا:أن هوووي ء الشووويانني   يفعلووولن كوووي ا مووون هوووذا كلوووه،و  يقووودرون 
ريوود . موون يوليوواء  ألموور ألووك ّبووم تاألنبيوواء وإيووذاء أتبوواعهم بقوودرة ذاتيوو  فوويهم. إ ووا هووم يف قبضوو  اّلِل. وهوول يب

ذا اجتوووازوا منووواء. فوووإأاحووويا هوووي ء األوليووواء،وتطهْي قللّبم،وامتحوووان صوووثهم علوووى احلووو  الوووذي هوووم عليوووه 
ء أن ميووودوا  ء األعووودا. وكووو  عووونهم هوووي ء األعوووداء. وعجوووز هوووي  ا بوووتالء ا متحوووان بقووولة كووو  اّلِل عووونهم 

ا علوى املو  ُيمللووك وزارهوم  وأعوداء اّلِل ابلضوع  وااوذ ن إليهم أيديهم ابألذى وراء ما قودر اّلِل. وآب 
ُ ما فَوَعُلل ُ »لهلرهم:  « ..َوَلْل كاَء اّللَّ

 - أن يتشويطنلا نوك وا؟ونوحلا لنا تلثا:أن حكمو  اّلِل ااالصو  هوك الويت اقتضوحل أن يو   لشويانني ا 
الزموان  ليواء  فو ة مونأن يدعهم يويذون أو و  -فهل إ ا يبتليهم يف القدر الذي تركه هلم من ا ختيار والقدرة 

ا ا البانوول ينووتفهوول إ ووا يبتلووك أوليوواء  كووذلك لينظروا:أيصووثونف أيثبتوولن علووى مووا معهووم موون احلوو  بينمووف -
راء وعلوووى ،علوووى السوووعلووويهم ويسوووتطيلف أحلصووولن مووون حوووج أنفسوووهم يف أنفسوووهم ويبيعلووووا بيعووو  واحووودة ّللِ 

 الضراء سلاء.
ا ان  وحلوا لنووكوذا الووذي  لاءف وإ  فقوود كوان اّلِل قواقرا علوى أ  يكوولن كوكء مون هوويف املنشو  واملكور  سو

لكولن   هلم وموا ميقلة ذاتيرابعا:هل ان الشيانني من ا نك وا؟ن،وهل ان كيدهم وأذاهم. فما يستطيللن ب
ذي ،وهل الوووولووووذي يقوووودرأن يتجوووواوزوا مووووا أذن اّلِل بووووه علووووى أيووووديهم .. واملوووويمن الووووذي يعلووووم أن ربووووه هوووول ا
ذا ى. ومون هنوا هوم املوِدعذذن،خلي  أن يستهني  عدائه مون الشويانني مهموا تبلو  قولهتم الظواهرة وسولطاو

 « ..َفَذْرُهْم َوما يَوْفَ ُونَ »التلجيه العللي لرسلل اّلِل الكرمي:
 قعهم واف اءهم. فأان من ورائهم قاقر على أخذهم،مدخر هلم جزاءهم ..

ن ذا العووداء،وأهووأن يكوولن  الشوويانني،وابتالء  املوويمنني .. لقوود قوودر اّللِ  وهنووا  حكموو  أخوورى غووْي ابووتالء 
 يكلن هذا ا ُياء،وأن يكلن هذا الغرور ابلقلل وااداع .. حلكم  أخرى:

أي لتسووتمع إىل ذلووك « نَ َولَِتْصووغى إِلَْيووِه أَْف ِووَدُة الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن اِبهْلِخرَِة،َوِلَْيَْضووْلُ ،َولِيَوْقَ ُِفلا مووا ُهووْم ُمْقَ ِفُوول »
ااووووداع وا ُيوووواء قلوووولب الووووذين   ييمنوووولن ابهلخوووورة .. فهووووي ء ُيصوووورون  هووووم كلووووه يف الوووودنيا. وهووووم يوووورون 
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الشووويانني يف هوووذ  الووودنيا يقفووولن ابملرصووواق لكووول نل،وينووواللن ابألذى أتبووواع كووول نل،ويوووزين بعضوووهم لوووبعخ 
 القلل والفعل.

بلن موون ن مووا يكسوو،معجبني بسوولطاوم ااوواقع. مث يكسووبل فيخضووعلن للشوويانني،معجبني بزخوورفهم البانوول
 ا مث والشر واملعصي  والفساق. يف لل ذلك ا ُياء،وبسبه هذا ا صغاء ..
حود ن إعطواء كول أموملوا فيوه و وهذا أمر أراق  اّلِل كذلك وجرى بوه قودر . ملوا وراء  مون التمحويا والتجربو . 

 عدل والقسطاس.فرصته ليعمل ملا هل ميسر له ويستح  جزاء  ابل
يولم  وزارهوم كاملو ألشويانني امث لتصل  احلياة ابلدفع ويتميز احل  ابملفاصل  ويتمحخ ااْي ابلصث وُيمول 
ي   ء .. إووووا مشووولوووى السووولاعالقيامووو  .. وليجوووري األمووور كلوووه وفووو  مشوووي   اّلِل .. أمووور أعدائوووه وأمووور أوليائوووه 

 اّلِل،واّلِل يفعل ما يشاء ..
 باطل وا نسان والشيطانالصراع بين الحق وال

  وأتباعووه مووون ،وكل نوولواملشووهد الووذي ير ووه القووورآن الكوورمي للمعركوو  بووني كووويانني ا نووك وا؟وون موون انحيووو
ن لانبووه جوودير  جشووهد بكوول انحيوو  أخوورى ومشووي   اّلِل املهيمنوو  وقوودر  النافووذ موون انحيوو  تلثوو  .. هووذا امل

 نق  أمامه وقف  قصْية :
عوواون وتناسوو  جموع يف تلى الشور يف هووذا الكوولن .. كويانني ا نووك وا؟وون .. تتإووا معركوو  تتجموع فيهووا قوو

. .يهوا وسوائلها مقوررة ف  مضاء خط  مقررة .. هك عداء احل  املمثل يف رسوا ت األنبيواء وحربوه .. خطو 
يف اللقوحل الغلايو  و ميود بعضوهم بعضوا بلسوائل ااوداع و « .. يلحك بعضهم إىل بعخ زخور  القولل غورورا»

لشويانني ه .. إن ايغلي بعضهم بعضا  وهك لاهرة ملحللو  يف كول عموع للشور يف حورب احلو  وأهلوذاته 
إىل احلوو   هم الووبعخيتعوواونلن فيمووا بيوونهم ويعووني بعضووهم بعضووا علووى الضووالل أيضووا  إوووم   يهوودون بعضوو
يوود كلووه ا الكولكوون هووذ أبوودا. ولكوون يووزين بعضووهم لووبعخ عووداء احلوو  وحربووه واملضووك يف املعركوو  معووه نووليال 

يشوا    ابلقودر الوذي منوه إ  ليك نليقا .. إنه حماط به  شي   اّلِل وقدر  ..   يقدر الشيانني على ككء
 -لهووا عليووه كعمووع قوولى الشوور العامليوو   و علووى ضووخامته  -اّلِل وينفووذ  بقوودر . وموون هنووا يبوودو هووذا الكيوود 

  -  مراجوع و ال معقوه بوصويه مون يشواء مقيدا مغلل   إنه   ينطل  كما يشاء بال قيود و  ضواب . و  ي
  إن اقهتووم .. كووال تهم وإر كمووا ُيووه الطغوواة أن يلقوولا يف روع موون يعبوودووم موون البشوور،ليعلقلا قلوولّبم  شووي

 يف -راق  اّلِل أشووكء إ   ووا اّلِل ب إراقهتووم مقيوودة  شووي   اّلِل. وقوودرهتم حموودوقة بقوودر اّلِل. ومووا يضوورون أوليوواء
 مرق األمر كله إىل اّلِل.و  -  ا بتالء حدوق 

ومشووهد التجمووع علووى خطوو  مقووررة موون الشوويانني جوودير  ن يسوو عك وعووك أصووحاب احلوو  ليعرفوولا نبيعوو  
ااطووو  ووسوووائلها .. ومشوووهد إحانووو  مشوووي   اّلِل وقووودر  خبطووو  الشووويانني وتووودبْيهم جووودير كوووذلك  ن ميوووا 

وأبصووووارهم ابلقوووودرة القوووواهرة والقوووودر  قلوووولب أصووووحاب احلوووو  ابلثقوووو  والطمأنينوووو  واليقووووني،وأن يعلوووو  قلوووولّبم
النافذ،وابلسوووولطان احلوووو  األصوووويل يف هووووذا اللجوووولق،وأن يطلوووو  وجووووداوم موووون التعلوووو   ووووا يريوووود  أو  يريوووود  
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الشيانني  وأن ميضلا يف نريقهم يبنلن احل  يف واقع اال ،بعد بنائه يف قللّبم هم ويف حياهتم. أموا عوداوة 
 للمشي   انيط  والقدر النافذ. الشيانني،وكيد الشيانني،فليدعل ا

 « ..َوَلْل كاَء َرُبَك ما فَوَعُللُ . َفَذْرُهْم َوما يَوْفَ ُونَ »
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 [127إل   114(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الرابمة عشر 

 عل  حكم ال اهلية وا نكارأقرير مبدأ الحاهللامية هلل 

 
اْلِكتوواَب يَوْعَلُموولَن أَنَّووُه   َوالَّووِذيَن آتَوْينوواُهمُ اَب ُمَفصَّووال  ُم اْلِكتووك َحَكمووا  َوُهووَل الَّووِذي أَنْوووَزَل إِلَووْيكُ أَفَوغَووْْيَ اّللَِّ أَبْوَتغِوو} 

ماتِوِه َكلِ حْل َكِلَموُ  َربِِوَك ِصوْدقا  َوَعوْد     ُمبَودَِِل لِ ( َوَاَّو114ُمنَوزَّل  ِمْن َربَِِك اِبحلَْ ِِ َفال َتُكولَننَّ ِموَن اْلُمْموَ ِيَن )
نَّ ْن يَوتَِّبعُوولَن ِإ َّ الظَّووويِل اّللَِّ إِ ْرِم ُيِضووُللَ  َعوووْن َسووبِ ( َوِإْن ُتِطوووْع َأْكثَوووَر َمووْن يف اأْلَ 115َوُهووَل السَّووِميُع اْلَعلِوويُم )
لا ( َفُكلُو117ُمْهتَوِديَن )ْعلَوُم اِبلْ أَ  ِضُل َعْن َسِبيِلِه َوُهولَ ( ِإنَّ َربََّك ُهَل أَْعَلُم َمْن يَ 116َوِإْن ُهْم ِإ َّ َحُْرُصلَن )

ووُتْم آِبايتِووِه ُمووْيِمِننيَ  ِه َوقَوووْد مووا َلُكووْم َأ َّ َشُْكلُوولا ِ َّووا ذُكِووَر اْسووُم اّللَِّ َعَلْيوووَ  (118 )ِ َّووا ذُكِووَر اْسووُم اّللَِّ َعَلْيووِه ِإْن ُكنوْ
غَووْْيِ ِعْلووم  ِإنَّ َربَّووَك ُهووَل أَْعلَووُم ِضووُللَن ِ َْهوولائِِهْم بِ ثِووْيا  لَيُ كَ ِإنَّ  لَْيووِه وَ َفصَّووَل َلُكووْم مووا َحوورََّم َعلَووْيُكْم ِإ َّ َمووا اْضووطُرِْرمُتْ إِ 

( 120فُولَن )َزْوَن ِ وا كوانُلا يَوْق َِ مْثَ َسوُيجْ يَن َيْكِسوُبلَن اْ ِ ( َوَذُروا لاِهَر اْ ِمثِْ َوابِنَنُه ِإنَّ الَّذِ 119اِبْلُمْعَتِديَن )
وووووَ ِفْسوووو   ا َ ْ يُووووْذَكِر اْسووووُم اّللَِّ َعَلْيووووِه َوِإنَّووووُه لَ َو  َشُْكلُوووولا ِ َّوووو ْولِيووووائِِهْم لُِيجوووواِقُللُكْم َوِإْن ياِننَي لَُيلُحوووولَن ِإىل أَ ِإنَّ الشَّ

ُه يف النَّواِس َكَموْن َمثَولُو مَيِْشوك بِوهِ  ْحيَوْينواُ  َوَجَعْلنوا لَوُه نُولرا  ( أََوَمْن كواَن َمْيتوا  فَأَ 121أَنَْعُتُملُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكلَن )
 ُكولِِ قَوْريَو   ( وََكوذِلَك َجَعْلنوا يف 122ْعَملُولَن )يوَ كوانُلا   يف الظُُلماِت لَْيَك خِبارِج  ِمْنهوا َكوذِلَك زُيِِوَن لِْلكواِفرِيَن موا

 آيَ   قاُللا َلْن نوُوْيِمَن َوِإذا جاَءهْتُمْ  (123وَن )ما َيْشُعرُ وَ ِسِهْم َأكاِبَر جُمْرِِميها لَِيْمُكُروا ِفيها َوما مَيُْكُروَن ِإ َّ ِ َنْوفُ 
ُ أَْعلَوووُم َحْيوووُة  لا َصوووغار  ِعْنوووَد اّللَِّ ُيِصووويُه الَّوووِذيَن َأْجَرُموووسوووالََتُه سَ رِ َعوووُل اَْ َحوووَّتَّ نوُوووْيتى ِمثْوووَل موووا أُويتَ ُرُسوووُل اّللَِّ اّللَّ

ُ أَ ( َفَمْن يُورِ 124َوَعذاب  َكِديد  ِ ا كانُلا مَيُْكُروَن )  َموْن يُورِْق أَْن ُيِضولَّهُ إْلِْسوالِم وَ لِ ْن يَوْهِديَوُه َيْشورَْ  َصوْدرَُ  ِق اّللَّ
ا َيصَّعَُّد يف السَّوماِء َكو ( 125يَن   يُوْيِمنُولَن ) الوِرِْجَك َعلَوى الَّوذِ َعوُل اّللَُّ ذِلَك اَْ َاَْعْل َصْدرَُ  َضيِِقا  َحَرجا  َكَأ َّ

ِوْم َوُهوَل َولِويُوُهْم ( هَلُو126َن )كَُّرو ِقيما  َقْد َفصَّْلَنا اهْلايِت لَِقْلم  يَوذَّ َوهذا ِصراُط َربَِِك ُمْستَ  ْم قاُر السَّوالِم ِعْنوَد َرّبِِ
 { (127ِ ا كانُلا يَوْعَمُللَن )
 مقدمة الوحد  :

وآخور  كلوه  ا  السولرةرقا يف سوياهلن ْنكء إىل القضي  اليت تعا؟ها بقيو  السولرة والويت كوان التمهيود هلوا مطو 
سوابقتني.  اهليتوني اللطليلو  يفا عقديو  هذا التمهيد ما سواقه مون قضوااي العقيودة الكبوْية ومون واقوع املعركو  ال

هلودى ا. ومون قلاعود وكول نول ومن تقرير سلطان اّلِل املطل  فيما يقع من املعرك  بني كيانني ا نك وا؟ون
  .صفحات السابقا  يف ال... إىل آخر ما استعرضن والضالل وسن  اّلِل اليت اري وفقها الضالل واهلدى

اهلن ْنوكء إىل القضووي  الوويت جعلووحل هووذ  املقودمات كلهووا قاعوودة هلووا .. قضووي  احلول واحلرموو  فيمووا ذكوور اسووم 
عليووه ومووا   يووذكر اسووم اّلِل عليووه موون الووذابئ  .. وهووك شخووذ أ يتهووا موون انحيوو  تقريوور املبوودأ ا سووالمك  اّللِ 

اكمي  املطلق  ّلِل وحود  وعريود البشور مون اقعواء هوذا احلو  أو مزاولتوه يف أيو  صولرة مون األول:مبدأ ح  احل
الصولر .. وحوني تكوولن القضوي  هوك قضووي  هوذا املبودأ فووإن الصوغْية تكولن كووالكبْية يف هقيو  هوذا املبوودأ أو 

قووام أو نظووام نقضووه .. و  يهووم أن يكوولن األموور أموور ذبيحوو  ييكوول منهووا أو  ييكوول أو أن يكوولن أموور قولوو  ت
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جمتمع يلضع. فهذ  كتلك من انحي  املبودأ. وهوذ  كتلوك تعوب ا عو ا   للهيو  اّلِل وحود  أو تعوب رفوخ 
 هذ  األللهي .

ءت ار  حيثموووا جووواميووول تكووور  واملووونهج القووورآين يتكوووئ كثوووْيا جووودا علوووى هوووذا املبووودأ لتقريووور  يف كووول مناسوووب . و 
 هل الوودين،وهللعقيوودة،و اموولر .. ذلووك أن هووذا املبوودأ هوول مناسووبته أمووام كوول تشووريع للصووغْي وللكبووْي موون األ

 ا سالم وليك وراء  من هذا الدين كله إ  التطبيقات والتفريعات.
ا املبوودأ يكوورر يف أن تقريوور هووذ -بقيتهووا إىل ختامهووا  كمووا سوونجد يف  -وسوونجد يف هووذا املقطووع موون السوولرة 

لشوووور  ابالتقاليوووود ارتبوووواط هووووذ  الشوووورائع و صوووولر كووووَّت  ناسووووب  عوووورم كوووورائع ا؟اهليوووو  وتقاليوووودها ويتضوووو  
القورآن   يسل  عليهوامث،ومن وا ستكبار عن ا سالم وانبثاقها من نقط  إقام  أللهي  أخرى غْي أللهي  اّللِ 
 ان وا سالم.صل ا ميهذ  احلمالت العنيف ،املنلع  األساليه،ويربطها هذا الرب   صل ا عتقاق وأ

 ية في الاحليل والاحريمالدرس ا ول:أقرير جهة الحاهللام

 يوووو  يف التحليووووليووور جهوووو  احلاكماهيوووودا لتقر  -إن السووويا  يبوووودأ بتقريوووور جهووو  احلاكميوووو  يف أموووور العبووواق كلووووه 
لطانه سوواعتووداء  علووى و ى اّلِل والتحورمي يف الووذابئ ،األمر الووذي يووزاول فيووه املشووركلن حوو  احلاكميوو  افوو اء علوو

ّلِل أبتغووووك أفغووووْي ا»موووون سوووويا  اهلايت يف هووووذا امللضووووع:كمووووا نلحووووج   وميهوووود هلووووذا األموووور اهيوووودا نووووليال -
بووووك نووووزل موووون ر محكمووووا،وهل الووووذي أنووووزل إلوووويكم الكتوووواب مفصووووال،والذين آتينوووواهم الكتوووواب يعلموووولن أنووووه 

ن ع العلويم. وإهل السوميابحل ،فال تكلنن من املم ين. واحل كلم  ربك صدقا وعود    مبودل لكلماتوه،و 
ن ربووك هوول رصوولن. إحيل اّلِل،إن يتبعوولن إ  الظوون وإن هووم إ  تطووع أكثوور موون يف األرم يضوولل  عوون سووب

 «.أعلم من يضل عن سبيله،وهل أعلم ابملهتدين
بطوا ر يود،مث يربطوه ذا التمهههذا التمهيد كله اكء قبل أن يدخل يف امللضلع اللاقع احلاضر الذي ميهد له 

ووُتمْ إِ ْيووِه .. اّللَِّ َعلَ َفُكلُوولا ِ َّووا ذُكِووَر اْسووُم »مباكوورا بقضووي  ا ميووان أو الكفوور: مووا َلُكووْم َأ َّ وَ آِبايتِووِه ُمووْيِمِننَي ..  ْن ُكنوْ
 «.ْضطُرِْرمُتْ إِلَْيهِ اِإ َّ َما  -  َعَلْيُكمْ ا َحرَّمَ َشُْكُللا ِ َّا ذُِكَر اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه،َوَقْد َفصََّل َلُكْم م

رتني يفصوووول بووووني فقوووو -ذلووووك التمهيوووود كلووووه  عوووودب -وقبوووول أن ينتهووووك موووون عوووورم قضووووي  التحليوووول والتحوووورمي 
ُيِضووُللَن  َكثِووْيا  لَ َوِإنَّ  :»بتلجيهووات وتعقيبووات أخرى،هوولي مووييرات قليوو  موون األموور والنهووك والبيووان واللعيوود

. ِإنَّ َربَّوووَك ُهوووَل أَْعلَوووُم اِبْلُمْعتَووو مْثَ َر اْ ِمثِْ َوابِننَوووُه. إِ َذُروا لووواهِ ِديَن. وَ ِ َْهووولائِِهْم بِغَوووْْيِ ِعْلوووم  نَّ الَّوووِذيَن َيْكِسوووُبلَن اْ ِ
 « ..َسُيْجَزْوَن ِ ا كانُلا يَوْقَ ُِفلنَ 

لا ِ َّوا َ ْ   َشُْكلُووَ »الشور :و مث يستأن  احلدية يف قضي  التحليل والتحرمي فْيبطها مباكورة بقضوي  ا سوالم 
ووويوَ  -ِإنَّوووُه َلِفْسووو   وَ  -يُوووْذَكِر اْسوووُم اّللَِّ َعَلْيوووِه   .. َوِإْن أَنَْعُتُمووولُهْم لِيوووائِِهْم لُِيجووواِقُللُكمْ اِننَي لَُيلُحووولَن ِإىل أَوْ ِإنَّ الشَّ

 «..ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكلنَ 
مث ميضك بعود ذلوك كولنا آخور يف احلودية عون نبيعو  الكفور ونبيعو  ا ميوان .. كولنا كأنوه تعقيوه علوى 

تتمثل نبيعوووو  نظوووورة ا سووووالم لقضووووي  أموووور التحليوووول والتحوووورمي.ومن هووووذا التتابع،وهووووذا الرب ،وهووووذا التلكيوووود،
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أَفَوغَوووْْيَ اّللَِّ أَبْوَتغِوووك َحَكموووا ،َوُهَل الَّوووِذي أَنْووووَزَل إِلَوووْيُكُم اْلِكتووواَب ..»التشوووريع واحلاكميووو ،يف كووويون احليووواة اليلميووو  
، ،َوالَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب يَوْعَلُملَن أَنَُّه ُمنَوزَّل  ِمْن َربَِِك اِبحلَْ ِِ  « ..َفال َتُكلَننَّ ِمَن اْلُمْمَ ِينَ ُمَفصَّال 

السوووتنكار. اسوووتنكار أن يبتغوووك حكموووا غوووْي اّلِل يف كوووأن مووون ل - -إنوووه سووويال علوووى لسوووان رسووولل اّلِل 
  جدال فيه.  الذي  الشيون على ا نال . وتقرير ؟ه  احلاكمي  يف األمر كله،وإفراقها ّبذا احل

 أَبْوَتغِووك ّللَِّ اأَفَوغَووْْيَ »يوواة كلووه:ن يتجووه إليووه نالبووا حكمووه يف أموور احلونفووك أن يكوولن هنووا  أحوود غووْي اّلِل اوولز أ
.. إن  سوتنكرا غريبوا كوي ا م..مث .. تفصيل هلذا ا نكار،وللمالبسات الويت ععول هكويم غوْي اّللِ « َحَكما ف

ن م هلوووووم مووووو موووووا يعووووور اّلِل   يووووو   كوووووي ا غامضوووووا و  اعووووول العبووووواق حمتووووواجني إىل مصووووودر آخر،ُيكملنوووووه يف
 .. «َوُهَل الَِّذي أَنْوَزَل إِلَْيُكُم اْلِكتاَب ُمَفصَّال  »مشكالت احلياة:

. مث  وأللهيتووهاكميوو  اّللِ حلقوود نووزل هووذا الكتوواب لوويحكم ابلعوودل بووني النوواس فيمووا اختلفوولا فيووه،ولتتمثل فيووه 
نووه لوو . كمووا أة مجام احليووالقوود نووزل هووذا الكتوواب مفصووال،حمتلاي علووى املبوواقئ األساسووي  الوويت يقوولم عليهووا نظوو

ايته اختلفوووحل مسوووتل  اين مهمووواتضووومن أحكاموووا تفصووويلي  يف املسوووائل الووويت يريووود اّلِل تثبيتهوووا يف اجملتموووع ا نسووو
 كوأن يفم غوْي اّلِل عون هكوي ا قتصاقي  والعلمي  واللاقعي  مجل  .. وّبذا وذلك كوان يف هوذا الكتواب غنواء

اء أن يقولل:إن البشوري  يف نولر مون كن كتابه. فمن ع -بحانه س -من كيون احلياة .. هذا ما يقرر  اّلِل 
كووافر ّبووذا   - والعيوواذ ابّللِ  -أنلارهووا   عوود يف هووذا الكتوواب حاجتهووا فليقوول .. ولكوون ليقوول معووه .. إنووه 

 حكمووا يف ء غووْي اّللِ الدين،مكووذب بقوولل رب العوواملني  مث إن هنووا  موون حوولهلم مالبسوو  أخوورى ععوول ابتغووا
 را غريبا ..كأن من الشيون أمرا مستنك

ن مولكتاب ألووم أعر  اب إن الذين أوتلا الكتاب من قبل يعلملن أن هذا الكتاب منزل من عند اّلِل،وهم
 « ..حلَْ ِِ  َربَِِك ابِ ل  ِمنْ َوالَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب يَوْعَلُملَن أَنَُّه ُمنَوزَّ »أهل الكتاب:

 ل الكتوابهو. سولاء أقور أ.حانوه اّلِل ّبوا املشوركني ولقد كانوحل هوذ  مالبسو  حاضورة يف مكو  ويف ا؟زيرة،
كموا وقوع مون   -جحودوها أو كتملها و  -عضهم  ن كر  اّلِل صدر  لإلسالم بكما وقع من   -ّبا وجهروا 
اب أن أهووول الكتووو -صووود  وخوووث  هووول ال -حلوووالني واحووود وهووول إخبوووار اّلِل سوووبحانه فووواألمر يف ا -بعضوووهم 

 ..ن اّلِل مفاحل  حمتلا  كما أن احل  متلبك بتنزيله  يعلملن أنه منزل من ربه ابحل  ..
وما يزال أهل الكتاب يعلملن أن هذا الكتاب منزل من اّلِل ابحل . وما يزالولن يعلمولن أن قولة هوذا الودين 

مون أجول علمهوم ّبوذا   -إ ا تنبث  من هذا احل  الذي يتلبك به،ومن هوذا احلو  الوذي ُيتليوه. وموا يزالولن 
هووذا الوودين،وُياربلن هووذا الكتوواب،حراب   هتوودأ .. وأكوود هووذ  احلوورب وأنكاهووا،هل هليوول  ُيوواربلن -كلووه 

احلاكمي  عن كريع  هذا الكتواب إىل كورائع كتوه أخورى مون صونع البشور. وجعول غوْي اّلِل حكموا،حَّت   
األللهيوو   تقوولم لكتوواب اّلِل قائموو ،و  يصووب  لوودين اّلِل وجوولق. وإقاموو  أللهيووات أخوورى يف الووبالق الوويت كانووحل

فيها ّلِل وحود  يولم كانوحل هكمهوا كوريع  اّلِل الويت يف كتابوه و  تشواركها كوريع  أخورى،و  يلجود إىل جولار  
  كتوواب اّلِل كتووه أخرى،تسووتمد منهووا أوضوواع اجملتمع،وأصوولل التشووريعات،ويرجع إليهووا ويستشووهد بفقراهتووا
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موون وراء هوذا كلووه  -بيني وصوهيلنيني موون صولي -كموا يستشوهد املسوولم بكتواب اّلِل وآايتوه  وأهوول الكتواب 
ومن وراء كل وضع وكل حكم يقام ملثل هذ  األهدا  اابيث   وحوني يقورر السويا  أن هوذا الكتواب أنزلوه 

ومون وراء  مون  - -اّلِل مفِصال وأن أهل الكتاب يعلملن أنه منزل مون اّلِل ابحل ،يلتفوحل إىل رسولل اّلِل 
التكذيه وا؟دل الذي ادونه مون املشوركني وكوأن الكتموان وا؟حولق امليمنني به يهلن عليه وعليهم كأن 

 « ..َفال َتُكلَننَّ ِمَن اْلُمْمَ ِينَ »الذي ادونه من بعخ أهل الكتاب:
فَووِإْن ُكْنووحَل يف َكووكِ  »عنوود مووا نووزل اّلِل عليووه: - -و  اموو ى. ولقوود ورق أنووه  - -ومووا كووك رسوولل اّلِل 

َفْسوووَ ِل الَّوووِذيَن يَوْقوووَرُ َن اْلِكتووواَب ِموووْن قَوْبلِوووَك. َلَقوووْد جووواَءَ  احْلَوووُ  ِموووْن َربِِوووَك،َفال َتُكووولَننَّ ِموووَن  ِ َّوووا أَنْوزَْلنوووا إِلَْيوووكَ 
ْمووَ ِينَ 

ُ
ْن فَووِإْن ُكْنووحَل يف َكووكِ  ِ َّووا أَنْوزَْلنَووا إِلَْيووَك فَاْسووَأِل الَّووِذيَن يَوْقووَرُءوَن اْلِكتَوواَب ِموو:َعووْن قَوتَوواَقَة يف قَوْللِووِه « .. امل

 931َوَ  َأَسَأُل "،" َ  َأُكُك :قَاَل  بَوَلَغَنا أَنَّ النَِّلَّ :قَوْبِلَك قَاَل 
 - -ا  كوووان يلقووو  ولكووون هوووذا التلجيوووه وأمثالوووه وهوووذا التثبيوووحل علوووى احلووو  ونظوووائر  تووودل علوووى ضوووخام  موووا

ه لتلجيوا وّبم ّبوذابه  -سبحانه  -وا؟ماع  املسلم  معه من الكيد والعنحل والتكذيه وا؟حلق ورمح  اّلِل 
 والتثبيحل ..

لغوا مووا فعول اال ،ابببودل هلوا وميضوك السويا  يف هوذا ا عوا  يقوورر أن كلمو  اّلِل الفاصول  قود اوحل وأنووه   م
،  ُمَبدَِِل لِ »بل  كيدهم:  « ..سَِّميُع اْلَعِليمُ ِه،َوُهَل الَكِلماتِ َوَاَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك ِصْدقا  َوَعْد  

 فلوم يبو  بعود -كوم فيموا كورع وح -وعود   -رر فيموا قوال وقو -صودقا  -سوبحانه  -اّلِل  لقد اوحل كلمو 
 قولل لقائول يف بعود ذلوك ذلك قلل لقائل يف عقيدة أو تصولر أو أصول أو مبودأ أو قيمو  أو ميوزان. و  يبو 

 كريع  أو حكم،أو عاقة أو تقليد .. و  معقه حلكمه و  جمْي عليه ..
ووووِميُع الْ » م،ومووووا م مووووا يصوووول  هل ،كمووووا يعلوووو..الووووذي يسوووومع مووووا يقللووووه عبوووواق ،ويعلم مووووا وراء« َعلِوووويمُ َوُهووووَل السَّ

 يصلحهم.
ه إن بشور وموا يرونوا يقورر  الهل ما تضمنه الكتاب الذي أنزله اّلِل،يقورر أن مو« احل »وإىل جانه تقرير أن 

  و   يقللوولن احلووولبشوور  ا هوول إ  اتبوواع الظوون الووذي   يقووني فيووه واتباعووه   ينتهووك إ  إىل الضووالل. وأن
ن يطيووع النووواس يف أ - -يشووْيون بووه إ  إذا أخووذو  مووون ذلووك املصوودر اللحيوود املسوووتيقن وُيووذر الرسوولل 

ر أتباعهووا مهمووا كثوو كووكء يشووْيون بووه عليووه موون عنوود أنفسووهم مهمووا بلغووحل كثوورهتم فا؟اهليوو  هووك ا؟اهليوو 
،َوِإْن ُهوووووْم ِإ َّ تَِّبعُووووولَن ِإ َّ الظَّووووونَّ . ِإْن يوَ يِل اّللَِّ ُللَ  َعوووووْن َسوووووبِ َوِإْن ُتِطوووووْع َأْكثَووووووَر َموووووْن يف اأْلَْرِم ُيِضووووو»الضووووواللن:
 « ..َحُْرُصلنَ 

موون أهوول ا؟اهليوو  ..   يكلنوولا اعلوولن  -كمووا هوول احلووال اليوولم ابلضووب    -ولقود كووان أكثوور موون يف األرم 
كتابوووه هوووك قوووانلوم كلوووه. و  يكلنووولا   اّلِل هووول احلكوووم يف أمووورهم كلوووه،و  يكلنووولا اعلووولن كوووريع  اّلِل الووويت يف

                                                 
 ( صحي  مرسل9922ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  ) - 931
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يسووتمدون تصوولراهتم وأفكارهم،ومنوواهج تفكووْيهم ومنوواهج حيوواهتم موون هوودى اّلِل وتلجيهووه .. وموون مث كووانلا 
يف ضووالل  ا؟اهليوو    ميلكوولن أن يشووْيوا بوورأي و  بقوولل و   كووم يسووتند علووى  -كمووا هوول احلووال اليوولم   -

ي كوولن  -كمووا هووم اليوولم   -ويتووبعهم إ  إىل الضووالل .. كووانلا  احلوو  ويسووتمد منووه و  يقوولقون موون يطوويعهم
العلم املستيقن ويتبعولن الظون واحلودس .. والظون واحلودس   ينتهيوان إ  إىل الضوالل .. وكوذلك حوذر اّلِل 
رسلله من ناعتهم واتباعهم كك   يضللا عن سبيل اّلِل .. هكذا علوى وجوه ا مجوال. وإن كانوحل املناسوب  

 هرمي بعخ الذابئ  وهليل بعضها كما سيجكء يف السيا  .. ينذا  كانحل هك مناسب احلاضرة ح
علوم يحد  هول الوذي اّلِل و  مث قرر أن الذي ُيكم على العباق  ن هذا مهتد وهذا ضال هل اّلِل وحد . ألن

 َعوْن َسوِبيِلِه َوُهوَل  َيِضولُ ُم َمنْ  أَْعلَ ِإنَّ َربََّك ُهلَ »:حقيق  العباق،وهل الذي يقرر ما هل اهلدى وما هل الضالل
م ونشوانهم مهم ومولازينهراهتم وقوي..فال بود مون قاعودة للحكوم علوى عقائود النواس وتصول « أَْعَلُم اِبْلُمْهَتِدينَ 

مور يف هوذ  ألاكوك   يكولن   -وأعماهلم.   بد من قاعدة لتقرير ما هول احلو  وموا هول البانول يف هوذا كلوه 
 بوود موون .. مث   تقلووه واصووطالحهم الووذي   يقوولم علووى علووم مسووتيقناملقلمووات هوول أموور هوولى النوواس امل

 م سلاء.جه  تضع امللازين هلذ  املقلمات،ويتلقى منها الناس حكمها على العباق والقي
 وضووع هووذا امليووزان. وصوواحه احلوو  يف صوواحه احلوو  يف -وحوود   -ه هوول يقوورر هنووا أنوو -سووبحانه  -واّلِل 

 دي،ومن هل الضال.وزن الناس به،وتقرير من هل املهت
لوذي تتغوْي اك اجملتموع هول الوذي يصودر هوذ  األحكوام وفو  اصوطالحاته املتقلبو  .. لوي« اجملتموع»إنه لويك 

اعووووك،وقيم تمووووع الزر أكووووكاله ومقلماتووووه املاقيوووو ،فتتغْي قيمووووه وأحكامووووه .. حيووووة تكوووولن قوووويم وأخووووال  للمج
لازي،وقيم  الوث جوتموع الرأ وا وأخال  أخرى للمجتمع الصناعك. وحية تكلن هنا  قيم وأخال  للمج

ال وفوووو  ين األعموووووأخووووال  أخوووورى للمجتمووووع ا كوووو اكك أو الشوووويلعك .. مث ختتلوووو  موووولازين النوووواس وموووولاز 
ا تيوو  لووه يقررهووقيمووا ذا مصووطل  هووذ  اجملتمعووات  ا سووالم   يعوور  هووذا األصوول و  يقوور  .. ا سووالم يعووني

اجملتمعوات .. واجملتموع الوذي حورج عليهوا لوه ا ووه « أكوكال»هوذ  القويم تثبوحل موع تغوْي و  -بحانه سو -اّلِل 
،ألنووه يوودع ر  ابّللِ يف ا صووطال  ا سووالمك .. إنووه جمتمووع غووْي إسووالمك .. جمتمووع جوواهلك .. جمتمووع مشوو

رات ى غووووووووْي مووووووووا قوووووووورر  اّلِل موووووووون القوووووووويم واملوووووووولازين والتصوووووووول أن يصووووووووطل  علوووووووو -موووووووون البشوووووووور  -لغووووووووْي اّلِل 
ات وللقووويم للمجتمعووو هووول التقسووويم اللحيووود الوووذي يعرفوووه ا سوووالم واألخال ،واألنظمووو  واألوضووواع .. وهوووذا

   األككال ولاخال  .. إسالمك وغْي إسالمك .. إسالمك وجاهلك .. بغخ النظر عن الصلر و 
 الابائح بين الاشريع الرباني والاشريع ال اهلي 121 - 118الدرس الثاني:

بنيوو  علووى القاعوودة األساسووي  الوويت أقامهووا ذلووك بعوود هووذا التمهيوود التقريووري الطليوول عووكء قضووي  الذابئ ،م
وُتْم آِبايتِوِه ُموْيِمِننَي .. َوموا َلُكوْم َأ َّ َشُْكلُولا  »:التمهيد التقريري الطليل َفُكُللا ِ َّا ذُكِوَر اْسوُم اّللَِّ َعَلْيوِه .. ِإْن ُكنوْ

َوِإنَّ َكثِووووْيا  لَُيِضووووُللَن  -ِإ َّ َمووووا اْضووووطُرِْرمُتْ إِلَْيووووِه  -َعلَووووْيُكْم ِ َّووووا ذُكِووووَر اْسووووُم اّللَِّ َعَلْيِه،َوقَووووْد َفصَّووووَل َلُكووووْم مووووا َحوووورََّم 
،ِإنَّ َربَّووووَك ُهووووَل أَْعلَووووُم اِبْلُمْعتَووووِديَن. َوَذُروا لوووواِهَر اْ ِمثِْ َوابِننَووووُه،ِإنَّ الَّووووذِ  مْثَ ِ َْهوووولائِِهْم بِغَووووْْيِ ِعْلووووم  يَن َيْكِسووووُبلَن اْ ِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1577 

َوِإنَّ الشَّوياِننَي لَُيلُحوولَن  -َوِإنَّوُه َلِفْسوو    -يَوْقَ ِفُولَن. َو  َشُْكلُولا ِ َّووا َ ْ يُوْذَكِر اْسووُم اّللَِّ َعَلْيوِه َسوُيْجَزْوَن ِ وا كووانُلا 
 « ..ِإىل أَْولِيائِِهْم لُِيجاِقُللُكْم،َوِإْن أَنَْعُتُملُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكلنَ 

  يو  عتقاقاسوي  ا اقئ األسناحيو  الفقهيو ،يهمنا أن نوثز املبووقبل أن ندخل يف تفصيل هوذ  األحكوام مون ال
ميوان النواس إعوا . ويعلو  ُيودق ا و اليت تقررها.إنه ذمر ابألكل  ا ذكر اسم اّلِل عليه. والذكر يقرر اللجه  

ووُتْم آِبايتِووِه ُمووْيمِ  كُ ْيووِه .. ِإنْ  َعلَ َفُكلُوولا ِ َّووا ذُكِووَر اْسووُم اّللَِّ »بطاعوو  هووذا األموور الصوواقر إلوويهم موون اّلِل: ..مث « ِننيَ نوْ
 هلوم احلورام ال ف وقد بوني هلم حيسأهلم:وما هلم يف ا متناع من األكل  ا ذكر اسم اّلِل عليه،وقد جعله اّللِ 

َوموا » نوه أو تركوهفم األكول الذي   ذكللنه إ  اضطراراف فانتهى ّبوذا البيوان كول قولل يف حلوه وحرمتوه ويف
 « ..ْضطُرِْرمُتْ إِلَْيِهفاَم َعَلْيُكْم ِإ َّ َما ُكْم ما َحرَّ صََّل لَ ُكُللا ِ َّا ذُِكَر اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه َوَقْد فَ َلُكْم َأ َّ شَْ 

موون ذابئوو   ميتنعوولن وملووا كانووحل هووذ  النصوولص تلاجووه قضووي  حاضوورة إذ ذا  يف البي وو ،حية كووان املشووركلن
فصووول يف أمووور يفوووإن السووويا   -يزعمووولن أن هوووذا هووول كووورع اّلِل  و  -أحلهوووا اّلِل وُيلووولن ذابئووو  حرمهوووا اّلِل 

ن النواس  وا اتباع،ويضولل  علوم و  هي ء املشو عني املفو ين علوى اّلِل،فيقورر أووم إ وا يشورعلن  هولائهم بغوْي
للهيوووو  وهووووم صوووائا األيشووورعلنه هلووووم موووون عنووود أنفسووووهم،ويعتدون علووووى أللهيووو  اّلِل وحاكميتووووه  ووووزاولتهم ا

ي كولا ا مث   .وذمورهم  ن« .ْعلَوُم اِبْلُمْعتَوِدينَ َك ُهوَل أَ نَّ َربَّونَّ َكِثْيا  لَُيِضُللَن ِ َْهولائِِهْم بِغَوْْيِ ِعْلوم  .. إِ َوإِ »عبيد:
ذي يزاوللنه من إضالل النواس ابهلولى وبغوْي علوم ومحلهوم علوى كورائع ومنه هذا ال -ه لاهر  وخافي -كله 

اِهَر اْ ِمثِْ لوووَوَذُروا »ه:يق فلنووو كوووريع  اّلِل  وُيوووذرهم مغبووو  هوووذا ا مث الوووذي ليسوووحل مووون عنووود اّلِل،وافووو اء أووووا
مْثَ َسُيْجَزْوَن ِ ا كانُ   « ..ُفلنَ لا يَوْق َِ َوابِنَنُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكِسُبلَن اْ ِ

و هلوووتهم أ ووواء آأن عليهوووا مث ينهوووى عووون األكووول  وووا   يوووذكر اسوووم اّلِل عليوووه مووون الوووذابئ  الووويت كوووانلا يوووذكرو 
عملن أن اّلِل  هرميهوا،يز سولمني يفينحرووا للميسر ويستقسملوا ابألز م أو من امليت  اليت كانلا اواقللن امل

ن تصووولرات موووهووول تصووولر و ذ هوووا  فكيووو  ذكووول املسووولملن  وووا ذ ووولا  يوووديهم،و  ذكلووولن  وووا ذبووو  اّلِلف  
 ؟ونمون ا نوك وا -يانني ت  وهوذا موا كانوحل الشوا؟اهلي  اليت   حد لسخفها وهتافتها يف مجيع ا؟اهليا

 ايت:لسلس به ألوليائها ليجاقللا املسلمني فيه من أمر هذ  الذابئ   ا تشْي إليه اهلت -
ِهْم لُِيجوواِقُللُكْم ..  أَْولِيوائِ ياِننَي لَُيلُحوولَن ِإىلَوِإنَّ الشَّو - ِفْسوو   َوِإنَّوُه لَ  -َو  َشُْكلُولا ِ َّوا َ ْ يُووْذَكِر اْسوُم اّللَِّ َعَلْيووِه »

 ..« ..َوِإْن أَنَْعُتُملُهْم ِإنَُّكْم َلُمْشرُِكلَن 
يف  اعوو  وا تبوواعميوو  والطوأمووام هووذا التقريوور األخووْي نق ،لنتوودبر هووذا احلسووم وهووذ  الصووراح  يف كووأن احلاك

 هذا الدين ..
ع الووويت   التشوووري يووواتإن الووونا القووورآين لقوووانع يف أن ناعووو  املسووولم ألحووود مووون البشووور يف جزئيووو  مووون جزئ
ئيوو  يف هووذ  ا؟ز    املسوولمتسووتمد موون كووريع  اّلِل،و  تعتموود علووى ا عوو ا  لووه وحوود  ابحلاكميوو  .. أن ناعوو

 خترجه من ا سالم ّلِل،إىل الشر  ابّلِل.ويف هذا يقلل ابن كثْي:
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أمووور اّلِل لكوووم وكووورعه،إىل قووولل  وقللوووه تعووواىل:)وِإْن أَنَْعُتُمووولُهْم ِإنَُّكوووْم َلُمْشووورُِكلَن( .. أي حيوووة عووودلتم عووون»
َوُذوا َأْحبواَرُهْم َورُْهبواَوُْم أَْراباب  ِموْن ُقوِن اّللَِّ »غْي ،فقدمتم عليه غْي  .. فهذا هول الشور  .. كقللوه تعواىل: « اختَّ

ى َصوِليه  ِموْن َوِ  ُعُنِقو --َعوْن َعوِدىِِ بْوِن َحوامتِ  قَواَل أَتَوْيوحُل النَّوِبَّ ..اهلي . وقد روى ال مذي يف تفسْيها 
. فَوَقوواَل  َووُذوا َأْحبَواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم «. اَي َعوِدُى انْوورَْ  َعْنوَك َهووَذا الْوَلَيَن » َذَهوه  ْعتُووُه يَوْقورَأُ ِ  ُسوولرَِة بوَورَاَءَة )اختَّ َو َِ

( قَووواَل  ُوووْم َ ْ َيُكلنُووولا يَوْعبُوووُدوَوُْم َولَ » أَْراَباب  ِموووْن ُقوِن اّللَِّ ِكووونوَُّهْم َكوووانُلا ِإَذا َأَحلُووولا هَلُوووْم َكووويوْ  ا اْسوووَتَحُللُ  َوِإَذا أََموووا ِإوَّ
 .932«َحرَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا َحرَُّملُ  

 فذ( ..نحكم به  أي الذي إذا حرم الشكء فهل احلرام. وما حلله فهل احلالل،وما كرعه اتبع،وما
م سومسوتمدة مون ح -م وصورام  ووضول  فهوذا قولل السودي وذا  قولل ابون كثوْي .. وكال وا يقورر يف حسو

أن موون  -ه كووذلك الوونا القوورآين وصوورامته ووضوولحه،ومن حسووم التفسووْي النبوولي للقوورآن وصوورامته ووضوولح
صول مسولما مث ن يف األأناع بشرا يف كوريع  مون عنود نفسوه،ولل يف جزئيو  صوغْية،فإ ا هول مشور . وإن كوا

 ه إ  اّللِ لووأكووهد أن   إمهمووا بقووك بعوود ذلووك يقلل: فعلهووا فإ ووا خوورج ّبووا موون ا سووالم إىل الشوور  أيضووا ..
 بلسانه. بينما هل يتلقى من غْي اّلِل،ويطيع غْي اّلِل.

و   -؟اهليو  والشور  فإننوا نورى ا -لتقريورات احلا و  ايف ضولء هوذ   -وحني ننظر إىل وجوه األرم اليولم 
خصوووائا  األرضووي  مووا تدعيوووه موون   موون عصوووم اّلِل،فووأنكر علوووى األراببإ -كووكء غووْي ا؟اهليووو  والشوور  

 األللهي  و  يقبل منها كرعا و  حكما ... إ  يف حدوق ا كرا  ..
فيمووا ..«    َعَلْيووِه َوِإنَّووُه َلِفْسوو ْسووُم اّللَِّ اْذَكِر َو  َشُْكلُوولا ِ َّووا َ ْ يُوو»فأمووا احلكووم الفقهووك املسووتفاق موون قللووه تعوواىل:

قورات  يف هوذ  الف التفسْيي  وعدم التسمي  فقد اصها ابن كثْي يفيتعل   ل الذابئ  وحرمتها عند التسم
ان عليهووا،وإن كوو سووم اّللِ ااسووتدل ّبووذ  اهليوو  الكرميوو  موون ذهووه إىل أن الذبيحوو    هوول إذا   يووذكر »قووال:

 « ..الذاب  مسلما
 وقد اختل  األئم  رمحهم اّلِل يف هذ  املسأل  على يالي  أقلال:»
هل موروي عون و سهلا. و هذ  الذبيح  ّبذ  الصف . وسلاء م و  التسمي  عمدا أفمنهم من قال:  هل »

   عون أمحوود بوونلك،وروايووابون عمر،وانفووع مل  ،وعوامر الشووعل،وحممد بوون سوْيين. وهوول روايوو  عون ا مووام ما
 ري.وق الظاهحنبل،نصرها نائف  من أصحابه املتقدمني واملتأخرين. وهل اختيار أيب يلر،وقا

أبل الفتل  حممد بن حممد بن علوك الطوائك مون متوأخري الشوافعي  يف كتابوه األربعني،واحتجولا واختار ذلك 
مث قود أكود « .. َفُكُللا ِ َّا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َواذُْكُروا اْسوَم اّللَِّ َعَلْيوهِ »ملذهبهم ّبذ  اهلي ،وبقلله يف آي  الصيد:

د علوى األكل،وقيل:عائود علوى الوذب  لغوْي اّلِل. وابألحاقيوة والضومْي قيل:عائو« َوِإنَُّه َلِفْسو   »ذلك بقلله:
ِإَذا » فَوَقواَل  - -َعْن َعوِدىِِ بْوِن َحوامتِ  قَواَل َسوأَْلحُل النَّوِبَّ ،اللارقة يف األمور ابلتسومي  عنود الذبيحو  والصويد

                                                 
 ( صحي  لغْي  3378[)   354/ 11املكنز ] -سنن ال مذى - 932
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َووا أَْمَسووَكُه َعلَووى نَوْفِسووِه فَ ،َوِإَذا َأَكووَل فَووالَ َشُْكووْل ،أَْرَسووْلحَل َكْلبَووَك اْلُمَعلَّووَم فَوَقتَووَل َفُكووْل  قُوْلووحُل أُْرِسووُل َكْلووِب « . ِإ َّ
َا َ َّْيحَل َعَلى َكْلِبَك ،َفالَ َشُْكْل » فََأِجُد َمَعُه َكْلب ا آَخَر قَاَل   . 933«َوَ ْ ُتَسمِِ َعَلى َكْله  آَخَر ،فَِإ َّ

ْعوحُل َربِيَعوَ  بْوَن يَزِ  َلَة ْبِن ُكوَرْي   قَواَل  َِ ْعوحُل وَعْن َحيوْ يوَد الدَِِمْشوِقىَّ يَوُقولُل َأْخوَثَىِن أَبُول ِإْقرِيوَك َعائِوُذ اّللَِّ قَواَل  َِ
فَوُقْلوحُل اَي َرُسولَل اّللَِّ ِإانَّ ِ َْرِم قَووْلم  ِموْن أَْهوِل اْلِكتَواِب أَنُْكوُل  --أاََب يَوْعَلَبَ  اْاَُشِ َّ يَوُقلُل أَتَوْيحُل َرُسلَل اّللَِّ 

 َأِصوويُد بَِقْلِسووى َوَأِصوويُد ِبَكْلووِبَ اْلُمَعلَّووِم أَْو ِبَكْلووِبَ الَّووِذى لَووْيَك ِ َُعلَّووم  فَووَأْخِثْىِن َموواِ  آنِيَووِتِهْم َوأَ 
الَّووِذى  ْرِم َصووْيد 
يَوِتِهْم فَوِإْن َوَجوْدمُتْ أَمَّوا َموا ذََكوْرَت أَنَُّكوْم ِ َْرِم قَووْلم  ِموْن أَْهوِل اْلِكتَواِب َشُْكلُولَن ِ  آنِ » ُيَُِل لَنَوا ِموْن َذلِوَك قَواَل 

وووُدوا فَاْغِسوووُللَها مُثَّ ُكلُووولا ِفيَهوووا َوأَمَّوووا َموووا ذََكوووْرَت أَنَّووو َك ِ َْرِم َصوووْيد  َفَموووا َغوووْْيَ آنِيَوووِتِهْم فَوووالَ َشُْكلُووولا ِفيَهوووا َوِإْن َ ْ عَِ
 اْلُمَعلَّوووِم فَووواذُْكِر اْسوووَم اّللَِّ مُثَّ ُكوووْل َوَموووا َأَصوووْبحَل َأَصوووْبحَل بَِقْلِسوووَك فَووواذُْكِر اْسوووَم اّللَِّ مُثَّ ُكوووْل َوَموووا َأَصوووْبحَل ِبَكْلبِوووكَ 

 . 934«ِبَكْلِبَك الَِّذى لَْيَك ِ َُعلَّم  فََأْقرَْكحَل ذََكاتَُه َفُكْل 
َفوِ  فََأَصواَب النَّواَس بِوِذى احْلَُليوْ  - -وَعْن َعَبايََ  ْبِن رِفَاَعَ  ْبِن رَاِفِع بْوِن َخوِديج  َعوْن َجودِِِ  قَواَل ُكنَّوا َموَع النَّوِبِِ 

فَوَأَمَر ،ِ  أُْخوَراَيِت اْلَقوْلِم فَوَعِجلُولا َوَذَ ُولا َوَنَصوُبلا اْلُقوُدوَر  - -ُجلع  فََأَصابُلا ِإِبال  َوَغَنم ا . قَاَل وََكاَن النَِّبُ 
َهوووا بَعِوووْي  مُثَّ َقَسوووَم فَوَعوووَدَل َعْشووورَة  ِموووَن اْلغَووو،اِبْلُقوووُدوِر فَُأْكِف َوووحْل  - -النَّوووِبُ  َفطََلبُووولُ  فََأْعيَووواُهْم ،َنِم بَِبعِوووْي  فَونَووودَّ ِمنوْ

ُ مُثَّ قَواَل ، ُهْم ِبَسوْهم  َفَحَبَسوُه اّللَّ ِإنَّ هِلَوِذِ  اْلبَوَهوائِِم أََوابِوَد َكَأَوابِوِد » وََكاَن ِ  اْلَقوْلِم َخْيول  َيِسوْيَة  فَوَأْهَلى َرُجول  ِمونوْ
ا  -أَْو َبَوووواُ   -فَوَقوووواَل َجوووودِِى ِإانَّ نَوْرُجوووول « . َهووووا فَاْصوووونَوُعلا بِووووِه َهَكووووَذا الْووووَلْحِا َفَمووووا َغلَووووَبُكْم ِمنوْ  اْلَعووووُدوَّ َغوووود 

وونَّ ،َفُكلُوولُ  ،َمووا َأْوَووَر الوودََّم َوذُكِووَر اْسووُم اّللَِّ َعَلْيووِه » َولَْيَسووحْل َمَعنَووا ُموود ى أَفَونَووْذَبُ  اِبْلَقَصووِه . قَوواَل ، لَووْيَك السِِ
ُن فَوَعْظم  َوأَمَّا الظُُفُر َفُمَدى احْلََبَشِ  ،ُأَحدِِيُُكْم َعْن َذِلَك َوسَ ،َوالظُُفَر   ....   935«أَمَّا السِِ

سووووياان   نعموووودا أو  واملووووذهه الثوووواين يف املسووووأل :أنه   يشوووو ط التسوووومي ،بل هووووك مسووووتحب ،فإن تركهووووا »
 هووا عنووه حنبوول.محوود نقل مووام أيضوور.وهذا مووذهه ا مووام الشووافعك،رمحه اّلِل،ومجيووع أصووحابه. وروايوو  عوون ا

عووون ابووون  وهووول روايووو  عووون ا موووام مالوووك،ونا علوووى ذلوووك أكوووهه بووون عبووود العزيوووز مووون أصوووحابه. وحكوووك
ِ َّووا َ ْ يُووْذَكِر   َشُْكلُوولاَو »ميوو :عبوواس،وأيب هريرة،وعطوواء بوون أيب راب . واّلِل أعلووم. ومحوول الشووافعك اهليوو  الكر 

وقووال ابوون «. ِهوولَّ لِغَووْْيِ اّللَِّ بِووهِ  ِفْسووقا  أُ أَوْ »عوواىل:تعلووى مووا ذبوو  لغووْي اّلِل كقللووه « ْسوو   اْسووُم اّللَِّ َعَلْيووِه َوِإنَّووُه َلفِ 
 جريج عن عطاء:

ها قوريا لاوتن،وينهوى عون ئو  كانوحل توذ هى عون ذابقوال:ين« .. َو  َشُْكُللا ِ َّوا َ ْ يُوْذَكِر اْسوُم اّللَِّ َعَلْيوهِ »
 ذي نرقه ا مام الشافعك قلي ...ذابئ  اجمللس .. وهذا املسلك ال

                                                 
 (5081[)15/ 13املكنز ] -( وصحي  مسلم 175[)317/ 1املكنز ] -صحي  البخارى - 933
 ( 5092[)26/ 13املكنز ] -( وصحي  مسلم5496[)303/ 18املكنز ] -صحي  البخارى - 934
 وذكر ا رتصرين  (5204[)154/ 13املكنز ] -( وصحي  مسلم2488[)180/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 935

 أجرىكني يأور :آبدة وهى الداب  الَّت تلحشحل يالقَصه :كل عظم أجل  ذى م  ياملدى :مجع مدي  وهى الساألوابد :مجع 
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َتُ "،" َو  َشُْكُللا ِ َّا  َْ يُْذَكِر اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه " ،َعِن اْبِن َعبَّاس  ابن أيب حامت  روىو »  ..936قال:"ِهَك اْلَميوْ
َذبِيَحوُ  :»  -- َعوِن الصَّوْلحِل قَواَل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ  أبول قاوق يف املراسويل وقد استدل هلذا املذهه  ا روا  

.. وهووذا مرسوول يعضوود   937«.اْلُمْسووِلِم َحوواَلل  ذََكووَر اْسووَم اّللَِّ أَْو َ ْ يَووْذُكْرُ  ِإنَّووُه ِإْن ذََكووَر َ ْ يَووْذُكْر ِإ َّ اْسووَم اّللَِّ 
 فَوْلَيْأُكوْل فَوِإنَّ اْلُمْسوِلَم ِفيوِه اْسوم  َعِن ابْوِن َعبَّواس  قَواَل ِإَذا َذبَوَ  اْلُمْسوِلُم فَولَوْم يَوْذُكِر اْسوَم اّللَِّ  ا روا  الدار قطب 

 .  938ِمْن َأْ َاِء اّللَِّ 
. هوووذا هووول   هووول . املوووذهه الثالوووة:إن تووور  البسووومل  علوووى الذبيحووو  نسوووياان   يضووور،وإن تركهوووا عمووودا »

راهليوه.  إسوحا  بوناملشهلر مون موذهه ا موام مالوك وأمحود بون حنبل،وبوه يقولل أبول حنيفو  وأصوحابه. و 
عبود يب مالك،و حمكك عون علوك،وابن عباس،وسوعيد بون املسيه،وعطاء،وناووس،واحلسون البصوري،وأوهل 

 ...«الرمحن بن أيب ليلى،وجعفر بن حممد،وربيع  بن ايب عبد الرمحن 
  :عضوهمبف فقوال قال ابن جرير:وقد اختل  أهل العلم يف هذ  اهلي :هل نس  مون حكمهوا كوكء أم  »

ن احلسون عوم. وروي يما عينحل به. وعلى هذا قلل جماهد وعام  أهل العلوهك حمكم  ف،ينس  منها ككء
  واحلسون ،عن عكرموالبصري وعكرم  ما حدينا بوه ابون محيود حودينا ُيوىي بون واضو ،عن احلسوني بون واقود

تُ َفُكُللا ِ َّا ذُِكَر اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه إِ »البصري،قا :قال اّلِل: ُكلُولا ِ َّوا َ ْ يُوْذَكِر شَْ َو  »وقوال: « ُموْيِمِننيَ ْم آِبايتِهِ ْن ُكنوْ
 لا اْلِكتوووواَب ِحوووول  َلُكوووومْ ِذيَن أُوتُوووونَعوووواُم الَّوووووَ »فنس ،واسووووتث  موووون ذلووووك فقووووال:« اْسووووُم اّللَِّ َعَلْيووووِه َوِإنَّووووُه َلِفْسوووو   

ينا حمموووووود بوووووون ن يزيد،حوووووودبوووووووقووووووال ابوووووون أيب حووووووامت:قرأ علووووووِك العبوووووواس بوووووون اللليوووووود « َونَعوووووواُمُكْم ِحوووووول  هَلُوووووومْ 
ا َ ْ يُوْذَكِر َو  َشُْكلُولا ِ َّو»ل:أنزل اّلِل يف القورآن:عن مكحلل قوا -نذر يعب ابن امل -كعيه،أخثين النعمان 

وتُووولا باُت،َونَعووواُم الَّوووِذيَن أُ ُم الطَّيِِ ِحووولَّ َلُكووواْليَووووْلَم أُ »مث نسوووخها الووورب ورحوووم املسووولمني فقوووال:«. اْسوووُم اّللَِّ َعَلْيوووهِ 
رم ب:أنه   تعواير:والصولافنسخها بذلك،وأحل نعام أهول الكتواب. مث قوال ابون جر « مْ اْلِكتاَب ِحل  َلكُ 

  حي . ومون أنلوي قالوه صوبني حل نعام أهل الكتاب وبني هورمي موا   يوذكر اسوم اّلِل عليوه .. وهوذا الوذ
 تهى.ان« ... من السل  النس  هنا،فإ ا أراق التخصيا،واّلِل سبحانه وتعاىل أعلم

 طبيمة ا سالا وطبيمة الك ر 125 - 122:الدرس الثالث

 كوول قريوو  ن اعوول يفبعوود ذلووك اووكء كوولط كاموول عوون نبيعوو  الكفوور ونبيعوو  ا ميووان. وعوون قوودر اّلِل يف أ
ميووونعهم مووون و ألكوووابر. اأكوووابر جمرميهوووا ليمكوووروا فيهوووا. وعووون الكوووث الوووذي ُييوووك يف نفووولس هوووي ء اجملووورمني 

 ا سالم.
لصووواق  حلالووو  ا ميوووان الووويت يشووور  اّلِل هلوووا الصووودر،وحال  الكفووور الووويت اعووول وحوووتم الشووولط ابلتصووولير الرائوووع ا

الصووودر فيهوووا ضووويقا حرجوووا مكوووروب األنفووواس  .. فيتصووول هوووذا الشووولط كلوووه  لضووولع التحووورمي والتحليووول يف 

                                                 
 ( صحي 7860[)371/ 5تفسْي ابن أيب حامت ] - 936
 ( حسن مرسل 19368[)240/ 9املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 937
 ( صحي  ملقل 19365[)239/ 9حيدر آابق ] -يهقك ( والسنن الكثى للب 4868[)171/ 11املكنز ] -سنن الدارقط  - 938

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1581 

الوووذابئ  اتصوووال األصووول القاعووودي ابلفووورع التطبيقوووك ويووودل علوووى عمووو  هوووذا الفووورع وكووودة عالقتوووه ابألصووول 
نَواُ  َوَجَعْلنَوا لَوُه نُولر ا مَيِْشوك بِوِه يف النَّواِس َكَموْن َمثَولُوُه يف الظُُلَمواِت لَوْيَك خِبَوأََوَمونْ » :الكبوْي ت وا فََأْحيَويوْ ارِج   َكواَن َميوْ

َهووا َكووَذِلَك زُيِِووَن لِْلَكوواِفرِيَن َمووا َكووانُلا يَوْعَملُوولَن ) رِِميَهووا لَِيْمُكووُروا ( وََكووَذِلَك َجَعْلنَووا يف ُكوولِِ قَوْريَوو   َأَكوواِبَر جمُْ 122ِمنوْ
( َوِإَذا َجوواَءهْتُْم آيَوو   قَوواُللا لَووْن نوُووْيِمَن َحووَّتَّ نوُووْيَتى ِمثْووَل َمووا 123ِفيَهووا َوَمووا مَيُْكووُروَن ِإ َّ ِ َنْوُفِسووِهْم َوَمووا َيْشووُعُروَن )

ُ أَْعَلُم َحْيُة َاَْعُل رَِسالََتُه َسُيِصيُه الَِّذيَن أَ  ْجَرُملا َصَغار  ِعْنوَد اّللَِّ َوَعوَذاب  َكوِديد  ِ َوا َكوانُلا أُويتَ ُرُسُل اّللَِّ اّللَّ
ُ أَْن يَوْهِديَُه َيْشرَْ  َصْدرَُ  ِلإْلِْساَلِم َوَمْن يُرِْق أَْن ُيِضلَُّه َاَْعْل َصْدرَُ  َضويِِق  124مَيُْكُروَن ) وا ( َفَمْن يُرِِق اّللَّ ا َحَرج 

ووووَماِء َكوووو َووووا َيصَّووووعَُّد يف السَّ ُ الووووِرِْجَك َعلَووووى الَّووووِذيَن َ  يُوْيِمنُوووولَن )َكَأ َّ  - 122( ]األنعووووام:125َذِلَك َاَْعووووُل اّللَّ
125.» ] 

اقعيوو   ا عوون حقيقوو  و يووا واقعيووإن هووذ  اهلايت يف تصوولير نبيعوو  اهلوودى ونبيعوو  ا ميووان إ ووا تعووث تعبووْيا حقيق
 كذلك.

بوارة يف يرة ولكون العلحيو  املوي يف الصولرة املإن ما يبدو فيها مون تشوبيه وجمواز إ وا هول لتجسويم هوذ  احلقيقو  
 ذاهتا حقيقي .

فهوووووك  تصوووووليري .إن نووووولع احلقيقووووو  الووووويت تعوووووث هوووووذ  اهلايت عنهوووووا هووووول الوووووذي يقتضوووووك هوووووذ  ا يقاعوووووات ال
 حقيق ،نعم.

ذا  التجربوو  مووتستحضوور  ولكنهووا حقيقوو  روحيوو  وفكريوو . حقيقوو  تووذا  ابلتجربوو . و  الووك العبووارة إ  أن
عود الظلموات. بيوه نولرا فا فعوال  إن هوذ  العقيودة تنشوئ يف القلوه حيواة بعود املولت وتطلو  ولكن ملن ذاقه

ذ  فووه قبوول هوووتقدير كوول كووكء  ووك آخوور   يكوون يعر ،وتصوولر كوول كووكء،حيوواة يعيوود ّبووا تووذو  كوول ككء
 ر لقله الوذي نولِ   لذلك ااحلياة. ونلرا يبدو كل ككء هحل أكعته ويف جماله جديدا كما   يبد من قبل ق

 ا ميان.
قيقوو  حعبووارة هموول  هوك أقوولى هوذ  التجربوو    تنقلهووا األلفوواا. يعرفهووا فقو  موون ذاقهووا .. والعبووارة القرآنيوو 

 هذ  التجرب . ألوا تصلرها  للان من جنسها ومن نبيعتها.
 ..يه. فهل ملت خ و  تغإن الكفر انقطاع عن احلياة احلقيقي  األزلي  األبدي ،اليت   تف  و  تغي

 سوووووتقبال أجهوووووزة ا وانعوووووزال عووووون القووووولة الفاعلووووو  املوووووييرة يف اللجووووولق كلوووووه .. فهووووول مووووولت .. وانطمووووواس يف
 حياة .. وا ستجاب  الفطري  .. فهل ملت ..وا ميان اتصال،واستمداق،واستجاب  .. فهل

اعر .. ر  واملشووإن الكفوور حجوواب للوورو  عوون ا ستشوورا  وا نووالع .. فهوول للموو  .. وخووتم علووى ا؟وولا
لر نوقام  .. فهول را  واسوتل للمو  ..وتيوه يف التيوه وضوالل .. فهول للمو  ..وإن ا ميوان تفوت  ور يو ،وإقفه

يسوور .. لفطوري املابكول مقلموات النولر ..إن الكفوور انكمواش وهجور .. فهوول ضوي  .. وكوروق عوون الطريو  
 فهل عسر .. وحرمان من ا نم نان إىل الكن  اهلمن .. فهل قل  ..

 شرا  ويسر ونمأنين  ولل  دوق ..وإن ا ميان ان
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قطوع ل إ  فورق منهور .. إن وموا الكوافرف إن هول إ  نبتو  ضوال    وكوائج هلوا يف تربو  هوذا اللجولق و  جوذو 
دوق.   الفورقي انومون وجولق الصل  خبال  اللجلق،فهل منقطع الصل  ابللجلق.   تربطه به إ  روابو  هزيلو 

هر هوووذا حلوووك مووون لووواتعووويا فيهوووا البهيمووو . حووودوق احلوووك وموووا يدركوووه ايف أضوووي  احلووودوق. يف احلووودوق الووويت 
له ابلكوولن االوود. مث تصوواواألبوود  اللجوولق  إن الصوول  ابّلِل،والصوول  يف اّلِل،لتصوول الفوورق الفوواين ابألزل القوودمي

لل  لزموووان. امللصووو جوووذور ايفاحلووواقّ واحليووواة الظووواهرة .. مث تصوووله  لكوووه ا ميوووان واألمووو  اللاحووودة الضوووارب  
ملمتود الزاخور ا« جولقالل »مون  ى مدار الزمان .. فهل يف يراء من اللكائج،ويف يوراء مون الورواب . ويف يوراءعل

 الالحه،الذي   يق  عند عمر  الفرقي اندوق.
ا  ،تكشوفا عجيبول واحلركواد ا نسان يف قلبه هذا النلر،فتتكش  له حقائ  هذا الدين،ومنهجوه يف العمو

   الشواملسو. مشوهد التناذا الوذي اود  ا نسوان يف قلبوه حوني اود هوذا النولر ... إنه مشهد رائع ابهر هو
نريقتووه. إن للعموول و  العجيووه يف نبيعوو  هووذا الوودين وحقائقووه. ومشووهد التكاموول ا؟ميوول الوودقي  يف منهجووه
احوووودا و « تصووووميما»هووووذا الوووودين   يعوووولق جمملعوووو  معتقوووودات وعبوووواقات وكوووورائع وتلجيهووووات .. إ ووووا يبوووودو 

عميقووو  ويف  يف ألفووو  اكبوووا متناسوووقا ..متعاكوووقا يبووودو حيوووا يتجوواوب موووع الفطووورة وتتجووواوب معوووهمتووداخال م  
 صداق  وييق ،ويف حه وقوق 

س،وحقووووائ  ائ  الناواووود ا نسووووان يف قلبووووه هووووذا النوووولر فتتكشوووو  لووووه حقووووائ  اللجلق،وحقووووائ  احلياة،وحقوووو
ع ابهوور .. ذلك رائوو مشووهد كوواألحوداّ الوويت عووري يف هووذا الكوولن وعووري يف عووا  النواس .. تتكشوو  لووه يف
شوي   .. ومشوهد امل طوري ميسورمشهد الِسِن  الدقيق  اليت تتلاىل مقدماهتا ونتائجهوا يف نظوام حمكوم ولكنوه ف

شووووهد النوووواس قوووو  .. ومالقوووواقرة موووون وراء السوووون  ا؟اريوووو  توووودفع ابلسوووون  لتعموووول وهووووك موووون ورائهووووا حميطوووو  نلي
 ا  أيضا.واألحداّ وهم يف نطا  النلاميك وهك يف هذا النط

د اللضول  دّ .. اوحوواد ا نسان يف قلبه هذا النلر فيجود اللضول  يف كول كوأن ويف كول أمور ويف كول 
ذة،أو اّلِل النافو ء مون سون يف نفسه ويف نلااي  وخلانر  وخطته وحركته. واد اللضل  فيموا اوري حللوه سولا

نفسووه وعقلووه  توواري  يفاألحووداّ والموون أعمووال النوواس ونوولاايهم وخططهووم املسووت ة والظوواهرة  واوود تفسووْي 
 ءة يف خوولانر جوود اللضوواويف اللاقووع موون حلله،كأنووه يقوورأ موون كتوواب  واوود ا نسووان يف قلبووه هووذا النلر،في
،ويف موولر وإصوودارهايووراق األإومشوواعر  ومالحمووه  واوود الراحوو  يف ابلووه وحالووه ومآلووه  واوود الرفوو  واليسوور يف 

   وهكووذا يصوولر كوول حوونيمأنينوو  والثقوو  واليقووني يف كوول حالوو  ويفاسووتقبال األحووداّ واسووتدابرها  واوود الط
 التعبْي القرآين الفريد تلك احلقيق  إبيقاعاته امللحي :

 «. لَْيَك خِبارِج  ِمْنهافْن َمثَوُلُه يف الظُُلماتِ لنَّاِس،َكمَ ِه يف اأََوَمْن كاَن َمْيتا  فََأْحيَوْيناُ ،َوَجَعْلنا َلُه نُلرا  مَيِْشك بِ »
ذلك كان املسلملن قبل هذا الدين. قبل أن ينف  ا ميوان يف أرواحهوم فيحييهوا،ويطل  فيهوا هوذ  الطاقو  ك

الضووخم  موون احليليوو  واحلركوو  والتطلووع وا ستشوورا  .. كانووحل قلوولّبم موولا . وكانووحل أرواحهووم لالمووا .. مث 
،ويفيخ منها النلر فتمشك بوه إذا قللّبم ينض  عليها ا ميان فتهتز،وإذا أرواحهم يشر  فيها النلر فتضكء
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يف النووواس هتووودي الضوووال،وتلتق  الشوووارق،وتطم ن ااوووائ ،وهرر املستعبد،وتكشووو  معوووا  الطريووو  للبشوووور 
وتعلووون يف األرم مووويالق ا نسوووان ا؟ديووود. ا نسوووان املتحووورر املسوووتنْي الوووذي خووورج بعبلقيتوووه ّلِل وحووود  مووون 

ام علووى قلبووه النوولر .. كموون حالووه أنووه يف الظلمووات،  عبلقيوو  العبيوود  أفموون نفوو  اّلِل يف روحووه احلياة،وأفوو
 ررج له منهاف

 يفيخف نلر حللهإوما عاملان رتلفان كتان بينهما كتان  فما الذي ميسك  ن يف الظلمات وال
 « ..َكذِلَك زُيَِِن لِْلكاِفرِيَن ما كانُلا يَوْعَمُللنَ »

ّلِل ااء هوول مشووي   يني ابتودوالوذي ينشووئ هوذا التووز  هوذا هوول السور .. إن هنووا  تزيينوا للكفوور والظلمو  واملوولت 
 يوووه اب ختيوووارلم ،تبتلالووويت أوقعوووحل فطووورة هوووذا الكوووائن ا نسووواين ا سوووتعداق املوووزقوج حلوووه النووولر وحوووه الظ
ن   يعووولق،مث إو الظلموو   للظلموو  أو النوولر. فووإذا اختووار الظلموو  زينووحل لوووه و  يف الضووالل حووَّت   حوورج موون

عملولن .. يافرين موا يلحك بعضهم إىل بعخ زخور  القولل غرورا،ويزينولن للكوهنا  كيانني ا نك وا؟ن 
ك و  مييوووز رى و  ُيووويووووالقلوووه الوووذي ينقطوووع عووون احليووواة وا ميوووان والنلر،يسووومع يف الظلمووو  لللسلسووو  و  
 مللن اهلدى من الضالل يف ذلك الظالم العمي   .. وكذلك زين للكافرين ما كانلا يع

ا .. ليمكوروا فيهو جمرميهوا ألسباب،وعلى هذ  القاعدة جعل اّلِل يف كل قري  أكوابروبنفك الطريق ،ولنفك ا
يف وايووو   ل كوول جوووزاء وينفوووذ القوودر وتتحقووو  احلكمووو  وميضووك كووول فيموووا هوول ميسووور لوووه،وينا  ا بوووتالء ليووتم 

 «.ِسِهْم َوما َيْشُعُرونَ ُكُروَن ِإ َّ ِ َنْوفُ ميَْ  ِفيها،َوما ْمُكُرواوََكذِلَك َجَعْلنا يف ُكلِِ قَوْريَ   َأكاِبَر جُمْرِِميها لِيَ »املطا :
ر اجملوووورمني نفوووور موووون أكوووواب -الكبووووْية والعاصووووم   وهووووك املدينوووو  -إوووووا سوووون  جاريوووو  أن ينتوووودب يف كوووول قريوووو  

سولطان ألكابر مون الاد هي ء فيها،يقفلن ملق  العداء من قين اّلِل. ذلك أن قين اّلِل يبدأ من نقط  عري
 يسوووتذللن ّبوووا كميووو  الووويتبوووه علوووى النووواس،ومن الربلبيووو  الووويت يتعبووودون ّبوووا النووواس،ومن احلا الوووذي يسوووتطيللن 

 .. لِه النَّاسِ ِس .. إِ الرقاب،ويرق هذا كله إىل اّلِل وحد  .. ِبَربِِ النَّاِس .. َمِلِك النَّا
للهيووو  مووون ألارق مووودعك إووووا سووون  مووون أصووول الفطووورة .. أن يرسووول اّلِل رسوووله ابحلووو  .. ّبوووذا احلووو  الوووذي اووو
 كوووووورون مكوووووورهم يف. مث مياألللهيوووووو  والربلبيوووووو  واحلاكميوووووو . فيجهوووووور هووووووي ء ابلعووووووداوة لوووووودين اّلِل ورسوووووول اّللِ 

مووع احلووو   املعركوو  القرى،ويوولحك بعضووهم إىل بعووخ زخوور  القوولل غوورورا. ويتعووواونلن مووع كوويانني ا؟وون يف
 .ايف .واهلدى،ويف نشر البانل والضالل،واستخفا  الناس ّبذا الكيد الظاهر واا
 -اّلِل  ألوىل يف قيونلقاعودة اإوا سن  جاري . ومعرك  حمتلم . ألوا تقلم على أساس التناقخ الكامل بوني ا

 جملرمني يف القرى. بل بني وجلقهم أصال ..اوبني أنماع  -وهك رق احلاكمي  كلها ّلِل 
ضوولا لضوولها وأن ميل أن حابلنوومعركوو    مفوور للنوول أن حلضووها،فهل   ميلووك أن يتقيهووا،و  مفوور للموويمنني 
   -سووتطال مهموا ضووخم وا - إىل النهايو  فيهووا .. واّلِل سوبحانه يطموو ن أوليواء  .. إن كيوود أكوابر اجملوورمني
م،وهل يهوا،وهل حسوبهف ولويهم ُيي  إ  ّبم يف وايو  املطوا . إن املويمنني   حلضولن املعركو  وحودهم فواّللِ 

 «.ُعُرونَ ُكُروَن ِإ َّ ِ َنْوُفِسِهْم َوما َيشْ َوما ميَْ »يرق على الكائدين كيدهم:
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كوث وقينوه .. ال سول اّللِ فليطم ن امليمنلن  مث يكشو  السويا  القورآين عون نبيعو  الكوث يف نفولس أعوداء ر 
هلوووم  ا ذاتيوووا ُيفوووجن امتيووواز الوووذي ميووونعهم مووون ا سوووالم خيفووو  أن يرجعووولا عبووواقا ّلِل كسوووائر العبووواق،فهم يطلبووول 

لربلبيو  لا يف مقوام اأن يكلنو تباع. ويكث عليهم أن ييمنولا للنول فيسولملا له،وقود تعولقواخصلصيتهم بني األ
ل ضوولع .. موون أجوواعوو  واالاتبوواع،وأن يشوورعلا هلووم فيقبلوولا موونهم التشووريع،وأن ذمووروهم فيجوودوا موونهم الط

ْم آيَووو   ذا جووواَءهتُْ إِ وَ »ّلِل:ذلوووك يقللووولن قوووللتهم املنكووورة الغبيووو  كوووذلك:لن نووويمن حوووَّت نووويتى مثلموووا أويت رسووول ا
 «.قاُللا:َلْن نُوْيِمَن َحَّتَّ نُوْيتى ِمْثَل ما أُويتَ ُرُسُل اّللَِّ 

ا،وأكثر منووك  منووك سوونوقوود قووال اللليوود بوون املغْية:لوول كانووحل النبوولة حقووا لكنووحل أوىل ّبووا منووك،ألين أكووث
كوووث   وواضووو  أن الذتيوووهموووا موووا   وقوووال أبووول جهووول:واّلِل   نرضوووى بوووه و  نتبعوووه أبووودا،إ  أن ذتينوووا وحوووك ك

ألمووور مووونهم ول هووول االنفسوووك،وما اعتووواق  األكوووابر مووون ااصلصوووي  بوووني األتبووواع،ومظهر هوووذ  ااصلصوووي  األ
 فهم مون الرسوولسوهم،ووقل والطاعو  وا تبواع مون األتبواع  .. واضو  أن هوذا مون أسوباب توزيني الكفور يف نفل 

 والدين ملق  العداء.
لموه انوي   ون ملكلل إىل ع للرسال  بي  .. أو  بتقرير أن أمر اختيار الرسلويرق اّلِل على قللتهم املنكرة الغ

 :ء املصْييلي  ّبذا األمر الكلين ااطْي .. ويرق عليهم تنيا ابلتهديد والتحقْي وسل 
ُ أَْعَلُم َحْيوُة َاَْعوُل رِسوالََتُه. َسُيِصويُه الَّوِذيَن َأْجرَ » « ا كوانُلا مَيُْكوُرونَ ذاب  َكوِديد  ِ وّللَِّ َوَعواغار  ِعْنوَد ُمولا َصواّللَّ
.. 

تصول فيوه ن العبيود. ويكو  عبود موإن الرسال  أمر هائل خطْي. أمر كلين تتصل فيوه ا راقة األزليو  األبديو   ر 
الكلوك،يف  مثل فيه احل خرة،ويتاملا األعلى بعا  ا نسان اندوق. وتتصل فيه السماء ابألرم،والدنيا ابهل

  ّلِل كاملو ، ا لوتخلاقع انس،ويف حرك   ري . وتتجرق فيهوا كينلنو  بشوري  مون حوج ذاهتوقله بشر،ويف وا
 -لرسوولل . فووذات اخلوولص النيوو  والعموول وحوود ،ولكن كووذلك خلوولص انوول الووذي ميلووي  هووذا األموور ااطووْي

- كولن مون تصب  ملصلل  ّبذا احلو  ومصودر  صول  مباكورة كاملو . وهوك   تتصول هوذ  الصول  إ  أن ت
هول  -سوبحانه  -  ّلِل وحودحي  عنصرها الذايت صاحل  للتلقك املباكور الكامول بوال علائو  و  سودوق ..واان

 لصوواحبها:أنحل ني،ويقووالالووذي يعلووم أيوون يضووع رسووالته،وحتار هلووا الووذات الوويت تنتوودب موون بووني ألوول  املالي
 منتدب هلذا األمر اهلائل ااطْي.

صول  تبيعو    ن . هوم أو  مونلن أن ييتلا مثل ما أويت الرسلل .والذين يتطلعلن إىل مقام الرسال  أو يطلب
ى،نبيعوو  موون بيعوو  أخر أساسووا هلووذا األموور. فهووم يتخووذون موون ذواهتووم حموولرا لللجوولق الكوولين  والرسوول موون ن
ْنوحَل َوموا كُ »قواب:و  ارت يتلقى الرسال  مستسلما،ويهه هلا نفسه،وينسوى فيهوا ذاتوه،ويي ها مون غوْي تطلوع

 يدركلن خطلرة هوذا األمور ك جهال  لذ. مث هم بعد « .ْن يُوْلقى إِلَْيَك اْلِكتاُب،ِإ َّ َرمْحَ   ِمْن َربِِكَ تَوْرُجلا أَ 
رق لك اووبههم الوواحل ..لووذاهلائوول،و  يعلموولن أن اّلِل وحوود  هوول الووذي يقوودر بعلمووه علووى اختيووار الرجوول الصوو

ُ أَْعَلُم َحْيُة َاَْعُل رِسالََتهُ »احلاسم:  « ..اّللَّ
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الوووووره   وقوووود جعلهوووووا سوووووبحانه حيوووووة علم،واختووووار هلوووووا أكووووورم خلقوووووه وأخلصووووهم،وجعل الرسووووول هوووووم ذلوووووك
 الكرمي،حَّت انتهحل إىل حممد خْي خل  اّلِل وخامت النبيني.

غار  ِعْنووَد اّللَِّ َصووَأْجَرُموولا  لَّووِذينَ اَسُيِصوويُه »مث التهديوود ابلصووغار واهلوولان علووى اّلِل،وابلعووذاب الشووديد املهووني:
 سوووتكبار عووون د األتباع،واسوووتعالء عنووو..والصوووغار عنووود اّلِل يقابووول ا « َكوووِديد  ِ وووا كوووانُلا مَيُْكوووُرونَ  َوَعوووذاب  

 احل ،والتطاول إىل مقام رسل اّلِل  ..
 والعذاب الشديد يقابل املكر الشديد،والعداء للرسل،واألذى للميمنني.

 أَْن يَوْهِديَوووُه رِِق اّللَُّ َفَموووْن يُووو»لووولب والنفووولس:مث ختوووتم ا؟للووو  بتصووولير حالووو  اهلووودى وحالووو  ا ميوووان يف قاخووول الق
ْسووالِم. َوَمووْن يُوورِْق أَْن ُيِضوولَُّه َاَْعووْل َصوو ووا َيصَّووعَُّد يف يِِقا  َحرَ َضووْدرَُ  َيْشوورَْ  َصووْدرَُ  ِلإْلِ  السَّووماِء .. َكوووذِلَك جووا  َكَأ َّ

ُ الِرِْجَك َعَلى الَِّذيَن   يُوْيِمُنلنَ   « ..َاَْعُل اّللَّ
طوى لوه ه ابلقودر املعاريو  مون هدايو  مون يرغوه يف اهلودى ويتجوه إليووف  سنته ا؟ -ن يقدر اّلِل له اهلداي  م

تفاعل فيتسووع لووه ويسووتقبله يف يسوور ورغبوو ،وي« إلسووالمليشوور  صوودر  » -  ا بووتالء موون ا ختيووار بقصوود 
 معه،ويطم ن إليه ويس و  به ويس ي  له.

َاَْعوْل » -؟اري  مون إضوالل مون يرغوه عون اهلودى ويغلو  فطرتوه عنوه وف  سنته ا -ومن يقدر له الضالل 
ووا َيصَّوعَُّد يف السَّووماءِ  كأ ووا »فهوول مغلوو  مطموولس اود العسوور واملشووق  يف قبللووه،« .. َصوْدرَُ  َضوويِِقا  َحَرجووا  َكَأ َّ

ه  وهوووك حالووو  نفسوووي  عسوووم يف حالووو  حسوووي ،من ضوووي  النفك،وكربووو  الصووودر،والر « .. يصوووعد يف السوووماء
فيوه هوذا العسور  -كموا هول يف قوراءة حفوا  -« يصعد»املضب يف التصعد إىل السماء  وبناء اللفج ذاته 

والقبخ وا؟هد.وجرسه حيل هوذا كله،فيتناسو  املشوهد الشواخا،مع احلالو  اللاقعو ،مع التعبوْي اللفظوك يف 
 .939إيقاع واحد

 « ..ْيِمُنلنَ ِذيَن   يوُ َلى الَّ عَ  الِرِْجَك َكذِلَك َاَْعُل اّللَُّ »:وينتهك املشهد ّبذا التعقيه املناسه
ومن العسووور ه اهلووودى،.. كوووذلك ..  ثووول هوووذا الوووذي اوووري بوووه قووودر اّلِل مووون كووور  صووودر الوووذي يريووود اّلِل بووو

 ييمنلن. وا؟هد واملشق  ملن يريد به الضالل .. كذلك اعل اّلِل الرجك على الذين  
د الووذي ن هووذا العووذاب  شووهوكال ووا يلوول  -ذلك:ا رتكاس وموون معوواين الرجك:العووذاب. وموون معانيووه كوو

ة قيو  مون احلوديب الونفك يرتكك يف العذاب ويعلق إليه و  يفارقه  وهل الظل املقصلق  علوى أنوه تبقوى يف
ُ أَْن يَوْهِديَووُه َيْشوورَْ  َصووْدرَُ  »عوون قللووه تعوواىل: ْسوواللِ َفَمووْن يُوورِِق اّللَّ ْل َصووْدرَُ  َضووويِِقا   َاَْعوورِْق أَْن ُيِضوولَّهُ يُووِم. َوَمووْن إْلِ

ُ ال ا َيصَّعَُّد يف السَّماِء. َكذِلَك َاَْعُل اّللَّ  « ..َن   يُوْيِمُنلنَ َلى الَِّذيعَ ِرِْجَك َحَرجا  َكَأ َّ
إن تصووولر احلقيقووو  الووويت يقررهوووا هوووذا الووونا وأمثالوووه يف القووورآن الكووورمي مووون النصووولص الووويت تتعلووو  ابلتعامووول 

واعاهوات البشور وموا يصويبهم مون اهلودى والضوالل،وما ينواهلم بعود  -سوبحانه  -ّلِل وا رتباط بوني مشوي   ا

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب « التخييل احلسك والتجسيم»يراجع فصل -  939
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ذلوووك مووون جوووزاء ويووولاب وعقووواب .. إن هوووذا كلوووه ُيتووواج إىل اسوووتخدام منطقووو  أخووورى مووون منوووان  ا قرا  
البشوووري وراء منطقووو  املنطووو  الوووذهب  وكووول موووا تر مووون ا؟ووودل بشوووأن هوووذ  القضوووي  سووولاء يف  ريووو  الفكووور 

وكوول القضوووااي  -أو يف  ريوو  الالهوولت والفلسوووف   -وخباصوو  بووني املعتزلووو  وأهوول السوون  واملرج ووو  ا سالمك،
 والتعبْيات عنها،ملسلم  بطابع املنط  الذهب.

نطقوو  املنطوو  ي وراء مإن تصوولر هووذ  احلقيقوو  ُيتوواج إىل اسووتخدام منطقوو  أخوورى موون منووان  ا قرا  البشوور 
احلقيقوو   رفووالقرآن يصوول  «.القضووااي الذهنيوو »  مووع « قووع الفعلووكاللا»الووذهب. وكووذلك يقتضووك التعاموول مووع 

 وقوودر  ني مشووي   اّللِ لتشووابك بوواالفعليوو  يف الكينلنوو  البشووري  ويف اللجوولق اللاقووع وهووذ  احلقيقوو  يوو اءى فيهووا 
 وبني إراقة ا نسان وعمله. يف حمي    يدركه املنط  الذهب كله.

يو . وإذا حلقيقو  الفعلاهوذ  هوك  قفعا إىل اهلدى أو الضالل ..   تكون فإذا قيل:إن إراقة اّلِل تدفع ا نسان
قوو  لك  إن احلقيفعليوو  كووذقيوول:إن إراقة ا نسووان هووك الوويت تقوورر مصووْي  كلووه ..   تكوون هووذ  هووك احلقيقوو  ال

ملشوووي   ا هليووو  وسووولطاوا الفاعووول،وبني بوووني نالقووو  ا - وغيبيووو  كوووذلك -الفعليووو  تتوووأل  مووون نسوووه ققيقووو  
 العبد واعاهه ا راقي. بال تعارم بني هذ  وتلك و  تصاقم ..اختيار 

ذهب. ويف املنطوو  الوو كمووا هووك يف واقعهووا هووذا   ميكوون أن يووتم يف حوودوق« الفعليوو »ولكوون تصوولر احلقيقوو  
ب ناوهلووا وأسوولل ق موونهج تكووكل القضووااي الذهنيوو  والعبووارة البشووري  عنهووا .. إن نوولع احلقيقوو  هوول الووذي ُيوود

 ؟دلي .ا..وهذ  احلقيق    يصل  هلا منهج املنط  الذهب و  القضااي التعبْي عنها 
  وعقليوو  .. ربوو  روحيووكووذلك ُيتوواج تصوولر هووذ  احلقيقوو  كمووا هووك يف واقعهووا الفعلووك إىل تووذو  كاموول يف ع
. فا نشووورا   قطعوووا .إن الوووذي تتجوووه فطرتوووه إىل ا سوووالم اووود يف صووودر  انشوووراحا لوووه .. هووول مووون صووونع اّللِ 

ا   ضويقا وتقبضود يف صودر اويقع إ  بقدر من اّلِل حلقه ويثز . والذي تتجه فطرته إىل الضوالل حدّ   
ه  لقووه واووري بووحن اّلِل موووعسوورا .. هوول موون صوونع اّلِل قطعووا .. ألنووه حوودّ   يووتم وقلعووه الفعلووك إ  بقوودر 

السون   ة الويت أنشوأتا راق كهوكذلك .. وكال ا مون إراقة اّلِل ابلعبود .. ولكنهوا ليسوحل إراقة القهور. إ وا 
ّلِل ن اوووري قووودر اراقة. وأا؟اريووو  النافوووذة مووون أن يبتلوووى هوووذا االووو  املسووومى اب نسوووان ّبوووذا القووودر مووون ا 

 لضالل.لإبنشاء ما ي ته على استخدامه هلذا القدر من ا راقة يف ا عا  للهدى أو 
استصوحاب  ااي،بدونعامول موع هوذ  القضووحني تلضع قضي  ذهني  يف ملاجه  قضي  ذهني . وحني يوتم الت

اموووول ن يووووتم تصوووولر كن أبوووودا أاملالمسوووو  الباننيوووو  للحقيقوووو  والتجربوووو  اللاقعيوووو  يف التعاموووول معها،فإنووووه   ميكوووو
 مون مونهج آخور نه   بودوصحي  هلذ  احلقيق  .. وهذا ما وقع يف ا؟دل ا سالمك .. ويف غْي  كذلك  إ

   الكبْية ..ومن تذو  مباكر للتعامل مع هذ  احلقيق
 صراط هللا المساقيم الموصل إل  دار السالا  127-126الدرس الرابع:

مث نعووولق إىل السووويا  القووورآين:إن هوووذ  امللجووو   ملتهوووا عوووكء كالتعقيوووه علوووى :مث نعووولق إىل السووويا  القووورآين
ر،وحزم  قضي  الذابئ  اليت سب  بياوا ف تب  هذ  بتلك،حزم  واحدة يف السويا ،وحزم  واحودة يف الشوعل 
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واحووودة يف بنووواء هوووذا الووودين. فقضوووي  الوووذابئ  هوووك قضوووي  التشوووريع. وقضوووي  التشوووريع هوووك قضوووي  احلاكميووو . 
وقضووي  احلاكميوو  هووك قضووي  ا ميووان .. وموون هنووا يكوولن احلوودية عوون ا ميووان علووى هووذا النحوول يف ملضووعه 

 املطللب.
راط اّلِل وتلووووك صوووو  .. فهووووذ مث اووووكء التعقيووووه األخووووْي يف هووووذا املقطووووع يوووورب  هووووذ  وتلووووك الوووورابط األخووووْي

يهموووا معوووا .. علتقام  ا سوووااوووروج يف واحوودة منهموووا هووول ااووروج عووون هووذا الصوووراط املسوووتقيم. و  املسووتقيم.
 : اق  الذاكريناّلِل لعب على الصراط امليقي إىل قار السالم،وو ي ا ستقام  العقيدة والشريع  ..هك 

ل ولوويهم  ووا  رّبووم وهوو لم يووذكرون. هلووم قار السووالم عنوودوهووذا صووراط ربووك مسووتقيما. قوود فصوولنا اهلايت لقوو»
لنهايو    املبشورة ابحيو  ابلثقو..هذا هل الصراط .. صراط ربك .. ّبذ  ا ضاف  املطم نو  املل « كانلا يعمللن

يووووزان لاء يف مسوووو.. هووووذ  هووووك سوووونته يف اهلوووودى والضووووالل وتلووووك هووووك كووووريعته يف احلوووول واحلرموووو . كال ووووا 
 يا  قرآنه.اّلِل،وكال ا حلم  يف س

بيووان فعوولن ّبووذا اللووذين ينتاوقوود فصوول اّلِل آايتووه وبينهووا. ولكوون الووذين يتووذكرون و  ينسوولن و  يغفلوولن هووم 
سووتقبل قلووه حووك يوهوذا التفصوويل. فالقلووه املوويمن قلووه ذاكوور   يغفوول. وقلووه منشوور  مبسوولط مفتوول . و 

ّبووم   ر  . مضووملن  عنوود.واألمووان  ويسووتجيه.والذين يتووذكرون،هلم قار السووالم عنوود رّبووم .. قار الطمأنينوو 
 يفعلوى النجوا   ل ا؟وزاءتضيع .. وهول ولويهم وانصورهم وراعويهم وكوافلهم .. ذلوك  وا كوانلا يعملولن .. فهو

 . ا بتالء 
تقيم يف  املسوووومووورة أخووورى ْنووودان أموووام حقيقووو  ضوووخم  مووون حقوووائ  هوووذ  العقيووودة. حيوووة يتمثووول صوووراط اّللِ 

العواملني  موا يقررهوا ربالودين ك تمثل ا ميان والعقيودة .. إووا نبيعو  هوذااحلاكمي  والشريع . ومن ورائهما ي
.. 
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 [135إل   128(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  الخامسة

 مصير شياطين ا نس وال ن وأهديدهم بمااا هللا

  
يعووا  اي َمْعَشووَر اْ؟ِوونِِ قَووِد اْسووَتْكثَورْ }  نْووِك َوقووا ِمووَن متُْ َويوَووْلَم َُيُْشوورُُهْم مجَِ نْووِك َربوَّنَووا اْسووَتْمَتَع اَل أَْولِيوواُ ُهْم ِمووَن اْ ِ ْ ِ

ُ ِإنَّ َربَّوَك َحِكويم   ِديَن ِفيها ِإ َّ موا كواءَ لاُكْم خالِ اُر َمثْ بَوْعُضنا بِبَوْعخ  َوبَوَلْغنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلحَل لَنا قاَل النَّ  اّللَّ
نْووِك أََ ْ ( اي مَ 129َن )لا َيْكِسوُبل  بَوْعووَخ الظَّواِلِمنَي بَوْعضووا  ِ ووا كووانُ ( وََكووذِلَك نوُووَل ِِ 128َعلِويم  ) ْعَشووَر اْ؟ِوونِِ َواْ ِ

نْوُفِسوونا َوَغوورَّهْتُُم أَ هووذا قوواُللا َكووِهْدان َعلووى   يوَووْلِمُكمْ ْم لِقوواءَ َذِْتُكووْم ُرُسوول  ِمووْنُكْم يَوُقُصوولَن َعلَووْيُكْم آاييت َويُوْنووِذُروَنكُ 
ُوْم كووانُلا كواِفرِ احْلَيواُة ا ْن َ ْ َيُكووْن َربُوَك ُمْهلِووَك اْلُقورى ِبظُْلووم  أَ ( ذلِوَك 130يَن )لوُدنْيا َوَكووِهُدوا َعلوى أَنْوُفِسووِهْم َأوَّ

 ُذو َوَربُوَك اْلغَووِبُ  (132ْعَملُولَن )يوَ َك بِغافِوول  َعمَّوا ( َوِلُكولِ  َقَرجوات  ِ َّووا َعِملُولا َوموا َربُو131َوأَْهُلهوا غواِفُللَن )
( ِإنَّ موا 133آَخورِيَن ) ْم ِموْن ُذرِِيَّوِ  قَووْلم  موا أَْنَشوَأكُ شاُء كَ يَ الرَّمْحَِ  ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْ  ِمْن بَوْعدُِكْم ما 

َلُمولَن َموْن َفَسوْلَ  تَوعْ  لُولا َعلوى َمكوانَِتُكْم ِإيِنِ عاِمول  ( ُقْل اي قَوْلِم اْعمَ 134تُلَعُدوَن هَلت  َوما أَنْوُتْم ِ ُْعِجزِيَن )
اِر ِإنَُّه   يُوْفِلُ  الظَّاِلُملَن )  { (135َتُكلُن َلُه عاِقَبُ  الدَّ

لويت املتعاقبو  ا امللجوات هذا املقطع  ملته ليك منفصال عن الدرس الساب . إ وا هول امتوداق لوه. مون جونك
ْي الووذين صومبعود موا بووني  -ا؟وون يتضومنها .. فهول موون انحيو  اسووتطرقاق يف بيوان مصوائر كوويانني ا نوك و 

ع يف هوذا امللضو   اسوتطراق يف قضوي  ا ميوان والكفور الويت توذكروهول مون انحيو -يستقيملن على صراط اّلِل 
قيوودة ساسووي  يف العقووائ  األموون السوولرة  ناسووب  قضووي  احلاكميوو  والتشووريع. وربوو  هلووذ  القضووي  األخووْية ابحل

وحقيقوووو   -ة والبشووووار  بعوووود النوووذارة -ة علووووى الكسووووه يف الووودنيا ا سوووالمي  ومنهووووا حقيقووو  ا؟ووووزاء يف اهلخووور 
  م،وحقيقو  ضوعّبل غوْيهم سلطان اّلِل القاقر على الذهاب ابلشيانني وأوليوائهم وابلنواس مجيعوا واسوتبدا

ئ  حورمي يف الوذابحليول والتتذكر يف معرم احلدية عن الت عقدي البشر مجل  أمام  س اّلِل. وكلها حقائ  
قاليوود األو ق وعوون تحللقوو  التاليوو  عوون النووذور موون الثمووار واألنعووام و اووكء بعوودها احلوودية يف ا مث -قبلهووا  -

عها الطبيعووك دو يف وضووا؟اهليوو  وتصوولراهتا يف هووذ  الشوويون فيلووتحم احلوودية عوون هووذ  القضووااي مجيعووا وتبوو
يف ميوووزان  هوووافووور  بين علوووى السووولاء.    اعتقاقيووو  الوووذي يضوووعها فيوووه هوووذا الووودين. وهوووك أووووا كلهوووا مسوووائل 

 اّلِل،كما يقيمه يف كتابه الكرمي.
 خهي شياطين ا نس وال ن يوا القيامة 130 - 128الدرس ا ول:

لقد مضى يف احللق  السابق  حدية عن الذين يشور  اّلِل صودورهم لإلسوالم فتبقوى قلولّبم ذاكورة   تغفول 
اهلن يعوورم الصووفح  املقابلوو  يف املشووهد وأوووم ماضوولن إىل قار السووالم،منتهلن إىل و يوو  رّبووم وكفالتووه .. فوو

يعووورم كووويانني ا نوووك وا؟ن،الوووذين  - 940« مشووواهد القيامووو »علوووى نريقووو  القووورآن الغالبووو  يف عووورم  -
قضلا احلياة يلحك بعضهم إىل بعخ زخور  القولل غورورا وخوداعا وإضوال  ويقو  بعضوهم  سواندة بعوخ 

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»مشاهد القيام  يف القرآن»يراجع كتاب: - 940
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يف موووا كووورعه اّلِل هلوووم مووون احلوووالل واحلووورام ..  عووودوا لكووول نووول ويووولحك بعضوووهم إىل بعوووخ ليجووواقللا املووويمنني
يعرضهم يف مشهد كواخا حك،حافول ابحلولار وا عو ا  والتأنيوه واحلكوم والتعقيه،فوائخ ابحليواة الويت 

 تزخر ّبا مشاهد القيام  يف القرآن.
يعووا :اي َمْعَشووَر اْ؟ِوونِِ قَووِد اْسووَتْكثَوْرمتُْ  » نْووِك ا ِمووَن َويوَووْلَم َُيُْشوورُُهْم مجَِ ْنِك:َربوَّنَووا اْسووَتْمَتَع اَل أَْولِيوواُ ُهْم ِمووَن اَوقوو ْ ِ ِ ْ

،َوبَوَلْغنا َأَجَلَنا الَِّذي َأجَّْلحَل لَنا  قاَل:النَّ  ُ ِإ َّ موا كو -ِديَن ِفيهوا ْثلاُكْم خالِ اُر مَ بَوْعُضنا بِبَوْعخ  نَّ َربَّوَك إِ  -اَء اّللَّ
نْوِك،أََ ْ َذِْتُكوْم  اْ؟ِونِِ َوا. اي َمْعَشورَ ْكِسوُبلَن .كانُلا يَ   ِمنَي بَوْعضا  ِ اَعِليم  .. وََكذِلَك نُوَل ِِ بَوْعَخ الظَّالِ  َحِكيم   ِ ْ

  َوَغورَّهْتُُم احْلَيوواُة ا:َكووِهْدان َعلوى أَنْوُفِسوونا هوذاف قاُلل ْلِمُكمْ ُرُسول  ِموْنُكْم يَوُقُصوولَن َعلَوْيُكْم آاييت،َويُوْنووِذُروَنُكْم لِقواَء يوَوو
ُْم كانُلا كاِفرِينَ  الُدنْيا،َوَكِهُدوا  « ..َعلى أَنْوُفِسِهْم َأوَّ

إن املشوووهد يبووودأ معروضووووا يف املسوووتقبل،يلم ُيشوووورهم مجيعوووا .. ولكنوووه يسووووتحيل واقعوووا للسووووامع يووو اءى لووووه 
ا  -فيقووولل  -« ويووولم ُيشووورهم مجيعوووا»وذلوووك  وووذ  لفظووو  واحووودة يف العبوووارة. فتقووودير الكوووالم، ملاجهووو .

ْنكِ  ينتقل ابلتعبْي املصلر نقل  بعيودة وُييول السويا   -يقلل  -ولكن حذ  كلم    ...« َمْعَشَر ا؟ِْنِِ َواْ ِ
 ... 941من مستقبل ينتظر،إىل واقع ينظر  وذلك من خصائا التصلير القرآين العجيه 

نْووِك  ِمووَن ااي َمْعَشووَر اْ؟ِوونِِ قَووِد اْسووَتْكثَوْرمتُْ »:فلنتووابع املشووهد الشوواخا املعووروم تووابعني ال .اسووتكثرمت موون« .ْ ِ
 لكم من ا نك،املستمعني  ُيائكم،املطيعني للسلستكم،املتبعني اطلاتكم ..
ميو  ه تسوجيل ا؟ر با يقصد وهل إخبار   يقصد به ا خبار فا؟ن يعلملن أوم قد استكثروا من ا نك  إ 

يووه علووى تأنويقصوود بووه ال -رميوو  إغوولاء هووذا احلشوود الكبووْي الووذي نكوواق نلمحووه يف املشووهد املعووروم  ج -
شوكء بى هوذا القولل ا؟ون علو هذ  ا؟رمي  اليت تتجمع قرائنها احلي  يف هذا احلشد انشلق  لذلك   ايه

َن يووووواُ ُهْم ِموووووَل أَْولِ َوقوووووا».. ولكووووون األغووووورار األغموووووار مووووون ا نوووووك املسوووووتخفني بلسلسووووو  الشووووويانني ايبووووولن:
،َوبَوَلْغنا ْنِك:َربوََّنا اْسَتْمَتَع بَوْعُضنا بِبَوْعخ   « ..ا جَّْلحَل لَنلَِّذي أَ َأَجَلَنا ا اْ ِ

ىل لشوويطان إاوهوول جوولاب يكشوو  عوون نبيعوو  الغفلوو  واافوو  يف هووي ء األتبوواع كمووا يكشوو  عوون موودخل 
ات م موون التصوولر هلووان يووزين نفلسووهم يف قار ااووداع .. لقوود كووانلا يسووتمتعلن إبغوولاء ا؟وون هلووم وتزيينووه مووا كوو

ان  إلويهم الشوويط متاع قخولمث لواهر  وابننوه  فموون منفوذ ا سوتواألفكوار،ومن املكوابرة وا سوتهتار،ومن ا 
لتحقيووو   وتسوووخرهم وكانوووحل الشووويانني تسوووتمتع ّبوووي ء األغووورار األغفوووال .. كانوووحل تسوووتهليهم وتعبوووة ّبوووم
لا  ،وأوم كووانعا متبوواقهوود  إبلوويك يف عووا  ا نووك  وهووي ء األغوورار املسووتخفلن ُيسووبلن أنووه كووان اسووتمتا

 «  خ  َربوََّنا اْسَتْمَتَع بَوْعُضنا بِبَوعْ »  ومن مث يقلللن:ميتعلن فيه ويتمتعلن
وقام هذا املتاع نلال ف ة احلياة،حَّت حان األجل،الوذي يعلمولن اليولم فقو  أن اّلِل هول الوذي أمهلهوم إليوه 

ْلوووحَل لَنوووا»وأووووم كوووانلا يف قبضوووته يف أينووواء ذلوووك املتووواع: ء احلكوووم عنووود ذلوووك اوووك«  َوبَوَلْغنوووا َأَجَلنَوووا الَّوووِذي َأجَّ

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»نريق  القرآن»وفصل:« التصلير الفب»فصل:« القرآن التصلير الفب يف»يراجع كتاب: - 941
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ُ  -قاَل:النَّووواُر َمثْووولاُكْم خالِوووِديَن ِفيهوووا »الفاصووول،اب؟زاء العووواقل: فالنوووار مثابووو  وموووأوى. «  -ِإ َّ موووا كووواَء اّللَّ
لتبقووى صوولرة املشووي   الطليقوو  هووك املسوويطرة علووى « ِإ َّ مووا كوواَء اّللَُّ »واملثوولى لإلقاموو . وهووك إقاموو  الوودوام .. 

   ا هليو  قاعودة مون قلاعود هوذا التصولر. واملشوي     تنحوبك و  تتقيود. التصلر ا عتقواقي. فطالقو  املشوي
 «.ِإنَّ َربََّك َحِكيم  َعِليم   »و  يف مقرراهتا هك.

 ميضك قدر  ابلناس عن حكم  وعن علم ينفرق ّبما احلكيم العليم ..
َل ِِ وََكووذِلَك نوُوو»هووك:ملنتوقبوول اسووت نا  احلوولار  اووام املشووهد،يتحلل السوويا  للتعقيووه علووى كووطر املشووهد ا

و ء و ثل موا انتهوى  ن وا نك منام بني ا؟.. ثل هذا الذي ق« بَوْعَخ الظَّاِلِمنَي بَوْعضا  ِ ا كانُلا َيْكِسُبلنَ 
ل يكسوبلن. ْنعو ا كوانلا وإليه هذا الل ء من مصْي ..  ثل ذلوك،وعلى قاعدتوه،نل  بعوخ الظواملني بعضوا 

 ا  يف اللجهوو م موون اتفوويوونهم موون تشووابه يف الطبووع واحلقيقوو  و كووم مووا بيوونهبعضووهم أوليوواء بعووخ  كووم مووا ب
 واهلد ،و كم ما ينتظرهم من وحدة يف املصْي ..

 بووني الشوويانني   الوول ءوهوول تقريوور عووام أبعوود موودى موون حوودوق املناسووب  الوويت كانووحل حاضوورة،إنه يتنوواول نبيعوو
 يتجموع بعضووهم -ابّلِل يف صولرة مون الصولر  هوم الوذين يشوركلنو  -مون ا نوك وا؟ون عامو . فوإن الظواملني 

م فضووال علووى بووه. إووو إىل بعووخ يف ملاجهوو  احلوو  واهلوودى ويعووني بعضووهم بعضووا يف عووداء كوول نوول واملوويمنني
اب مصووولح  واحووودة،تقلم علوووى هوووم كوووذلك أصوووح -األكوووكال  مهموووا اختلفوووحل -أووووم مووون نينووو  واحووودة 

 ..وحنوون اكميوو  اّللِ ح  مووع اهلوولى بووال قيوود موون اغتصوواب حوو  الربلبيوو  علووى الناس،كمووا تقوولم علووى ا نطووال
املصواحل  م مون خالفوات وصوراع علوىعلوى موا بيونه -نراهم يف كل زموان كتلو  واحودة يسواند بعضوهم بعضوا 

 اهلود  يفلطينو ،واتفا  اذا كانحل املعرك  مع قين اّلِل ومع أولياء اّلِل .. فبحكم ما بينهم من اتفا  يف إ -
 ل مووا رأينووا يفة علووى حنوومووا يكسووبلن موون الشوور وا مث تتفوو  مصووائرهم يف اهلخوور  يقوولم ذلووك الوول ء .. و كووم

شوويانني ا نووك موون لعمعووا ضووخما  -ثووْية ومنووذ قوورون ك -املشووهد املعووروم  وإننووا لنشووهد يف هووذ  الفوو ة 
ولكنوه عموع  - ذ  املعسوكرات فيموا بينهواهوعلى اختال   -الصليبيني والصهيلنيني واللينيني والشيلعيني 

 ه إىل ا سالم،وإىل سح  نالئع حركات البعة ا سالمك يف األرم كلها.ملج
الثقافيوو ،مع ملاقيوو  و وهوول عمووع رهيووه فعال،عتمووع لووه خووثة عشوورات القوورون يف حوورب ا سووالم،مع القوولى ا
اكرة .. وهوول اني  املوواألجهووزة املسووخرة يف املنطقوو  ذاهتووا للعموول وفوو  أهوودا  ذلووك التجمووع وخططووه الشوويط

كموووا « .. ا َيْكِسوووُبلنَ  ِ وووا كوووانُل  بَوْعضوووا  وََكوووذِلَك نوُوووَل ِِ بَوْعوووَخ الظَّووواِلِمنيَ »ى فيوووه قووولل اّلِل سوووبحانه:عموووع يتجلووو
ولكوون هووذا التطمووني « .. ولوول كوواء اّلِل مووا فعلوول  فووذرهم ومووا يفوو ون»: -ينطبوو  عليووه تطمووني اّلِل لنبيووه 

تعلووم أوووا تقوولم مقامووه يف و  - -اّلِل يقتضووك أن تكوولن هنووا  العصووب  امليمنوو  الوويت تسووْي علووى قوودم رسوولل 
 هذ  املعرك  املشبلب  على هذا الدين،وعلى امليمنني ..
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نْوكِ اي:مث نعلق مع السيا  إىل كطر املشهد األخْي لَوْيُكْم عَ ُسول  ِموْنُكْم يَوُقُصولَن رُ َذِْتُكوْم  ،أَ َْ  َمْعَشَر اْ؟ِونِِ َواْ ِ
ِهُدوا َعلوى أَنْوُفِسووِهْم ُم احْلَيوواُة الُدنْيا،َوَكو،َوَغرَّهتُْ نْوُفِسوناْم هوذاف قواُللا َكووِهْدان َعلوى أَ آاييت،َويُوْنوِذُروَنُكْم لِقواَء يوَووْلِمكُ 

ُْم كانُلا كاِفرِينَ   «..َأوَّ
ليوه يا. وا؟ولاب عمون أمورهم يف احليواة الودن يعلوم موا كوان -سوبحانه  -وهل سيال للتقرير والتسوجيل. فواّلِل 

 ا؟زاء يف اهلخرة .. إقرار منهم ابستحقاقهم هذا
 كموا أرسول إىل  سوال مونهمر وااطاب ملجه إىل ا؟ن كما هل ملجه إىل ا نك .. فهول أرسول اّلِل إىل ا؟ون 

ا؟وون كوووانلا  ويلوووه  نا نووكف اّلِل وحوود  يعلوووم كووأن هوووذا االوو  املغيوووه عوون البشووور. ولكوون الووونا ميكوون ش
 ن أمور ا؟ون يفمون الكورمي به. كالوذي روا  القورآ ما أنزل على الرسل،وينطلقلن إىل قلمهم منذرين يسمعلن

وا ُقِضوَك مَّا َحَضوُروُ  قاُللا:أَنْ ْرآَن. فَولَ لَن اْلقُ َوِإْذ َصَرْفنا إِلَْيَك نَوَفرا  ِمَن ا؟ِْنِِ َيْسَتِمعُ »سلرة األحقا : ِصوُتلا. فَوَلمَّ
 ِلمووا بَوونْيَ يََدْيِه،يَوْهووِدي ْن بَوْعووِد ُملسووى ُمَصوودِِقا   أُنْووزَِل ِمووِكتووااب    نوواَولَّووْلا ِإىل قَوووْلِمِهْم ُمْنووِذرِيَن. قوواُللا:اي قَوْلَمنووا ِإانَّ  َِعْ 

. اي قَوْلَمنا َأِجيُبلا قاِعكَ  رُْكْم ِمْن َعوذاب  ِه،يَوْغِفْر َلُكْم ِمْن ذُ َوآِمُنلا بِ  اّللَِّ  ِإىَل احلَْ ِِ َوِإىل َنرِي   ُمْسَتِقيم  نُلِبُكْم،َواُِ
. َوَمْن   اُِهْ  « ل ِوَك يف َضوالل  ُمبِوني  ْن ُقونِوِه أَْولِيواُء. أُو ْيَك لَوُه ِموِم،َولَوقاِعَك اّللَِّ فَولَوْيَك ِ ُْعِجوز  يف اأْلَرْ  أَلِيم 

.. 
 ووا اخووتا  ألموور كلووهفجووائز أن يكوولن السوويال وا؟وولاب للجوون مووع ا نووك قووائمني علووى هووذ  القاعوودة .. وا

مون  ر  املسو لللنال فقود أق  نائول وراء   وعلوى أيو  حواّلِل سبحانه بعلمه والبحة فيموا وراء هوذا القودر 
يووه والتوولبي  نووه للتأنا؟وون وا نووك،أن السوويال لوويك علووى وجهووه. إ ووا هوول سوويال للتقريوور والتسووجيل كمووا أ

وهنوا :«ناأَنْوُفِسو ىَكوِهْدان َعلوفأخذوا يف ا ع ا  الكامل وسجللا على أنفسهم استحقاقهم ملا هم فيه:اُللا:
ُْم كانُلا كاِفرِينَ نْوُفِسِهْم أَ ا َعلى أَ َغرَّهْتُُم احْلَياُة الُدنْيا َوَكِهُدو :على املشهد ليقلليتدخل املعقه   «وَّ

م لكفوور. مث هوواهارور إىل وهوول تعقيووه لتقريوور حقيقوو  حوواهلم يف الوودنيا. فقوود غوورهتم هووذ  احليوواة وقوواقهم الغوو
اوووود  س موووون أن.. فووووأي مصووووْي أ  أو ء يشووووهدون علووووى أنفسووووهم بووووه حيووووة   عوووودي املكووووابرة وا نكووووار

  بكلمووو  و  نكوووار  ا نسوووان نفسوووه يف هوووذا املأز ،الوووذي   ميلوووك أن يووودفع عووون نفسوووه فيوووه،و  بكلمووو  ا
 ملنظولر واقعوااملسوتقبل االدفاع  ونق  حلظو  أموام األسوللب القورآين العجيوه يف رسوم املشواهد حاضورة ورق 

 ا احلاضوورة ويفذ  الوودنيهووالقوورآن يتلووى علووى النوواس يف  مشووهلقا وجعوول احلاضوور القووائم ماضوويا بعيوودا  إن هووذا
بعيوود   أوووا مووامكهووذ  األرم املعهوولقة. ولكنووه يعوورم مشووهد اهلخوورة كأنووه حاضوور قريووه ومشووهد الوودنيا  
ن الوودنيا عووه يتحوودّ فننسوى أن ذلووك مشووهد سوويكلن يوولم القياموو  ونستشووعر أنووه أمامنووا اللحظوو  مايوول  وأنوو

ُووْم وا َعلووى أَنوْ ،َوَكووِهدُ البعيوودَ  َغوورَّهْتُُم احْلَيوواُة الُدنْياالوويت كانووحل كمووا يتحوودّ عوون التوواري     -كووانُلا   -ُفِسووِهْم َأوَّ
 وذلك من عجائه التخييل   «كاِفرِينَ 

 سنة هللا في الثواا والمقاا 132 - 131الدرس الثاني:
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وإىل النوواس  وموون وراء  موون املوويمنني - -وعلووى ختووام املشووهد يلتفووحل السوويا  اباطوواب إىل رسوولل اّلِل  
 شود احلاكود إىلهوذا احل أمجعني ليعقه على هذا احلكم الصاقر  زاء الشيانني من ا نك وا؟ن وإبحالو 

مهم هوووذا .. لقووواء يووول  النوووار وعلوووى إقووورارهم  ن الرسووول قووود جووواءت إلووويهم،تقا علووويهم آايت اّلِل،وتنوووذرهم
خوووذ اّلِل   ذ نوووذار وأنإ  بعووود ا ليعقوووه علوووى هوووذا املشوووهد وموووا كوووان فيوووه، ن عوووذاب اّلِل   ينوووال أحووودا 

 ،وينووووووووذرهمالعبوووووووواق بظلمهووووووووم )أي بشووووووووركهم( إ  بعوووووووود أن ينبهوووووووولا موووووووون غفلووووووووتهم وتقووووووووا علوووووووويهم اهلايت
 « ..ِفُللنَ اغَوأَْهُلها  -ِبظُْلم   -ذِلَك أَْن  َْ َيُكْن َرُبَك ُمْهِلَك اْلُقرى »:املنذرون

 لى الوورغم  وواالرسوول،ع شوور  والكفوور حووَّت يرسوول إلوويهملقوود اقتضووحل رمحوو  اّلِل ابلنوواس أ  يياخووذهم علووى ال
ا أعطوواهم موون قوولة العقوول  وووعلووى الوورغم  -الفطوور  فقوود تضوول هووذ  -أوقعووه فطوورهتم موون ا عووا  إىل رّبووا 

ا يف كتواب الكولن املفتول  مون آايت  ووعلوى الورغم  -ضل هحل ضغ  الشوهلات فالعقل قد ي -وا قرا  
 ان البشري.يف الكي فقد تتعطل أجهزة ا ستقبال كلها -

ا ،واسووووتنقاذ ن ا حنر لقووود انط ابلرسووول والرسووووا ت مهمووو  اسوووتنقاذ الفطوووورة مووون الركام،واسوووتنقاذ العقوووول مووو
 نذار.الغ وا البصائر واحللاس من ا نطماس. وجعل العذاب مرهلان ابلتكذيه والكفر بعد الب

تصولر قيمو  املودار  البشوري  مون فطورة  وهذ  احلقيق  كما أووا تصولر رمحو  اّلِل ّبوذا ا نسوان وفضوله،كذلك
  تعصوم مون الضوالل،و  هتودي إىل يقوني،و  تصوث علوى ضوغ  الشوهلات  -وحدها  -وعقل وتقرر أوا 

 .. 942..ما   تساندها العقيدة وما   يضبطها الدين 
 غن  هللا عن المخلوقين وقدرأه النافا  فيهم 135 - 133الدرس الثالث:

ا َعِملُوولا. َرجووات  ِ َّووُكوولِ  قَ َولِ »أخوورى يف كووأن ا؟ووزاء .. للموويمنني وللشوويانني سوولاء: مث يقوورر السوويا  حقيقوو 
ووا يَوْعَملُوولنَ  رجوو  هووحل انني قرجات:قجوو . وللشووي..فللموويمنني قرجات:قرجوو  فوول  قر « َومووا َربُووَك بِغافِوول  َعمَّ

 «.نَ ا يَوْعَمُلل ل  َعمَّ َوما َرُبَك بِغافِ »:قرج   وف  األعمال. واألعمال مرصلقة   يغيه منها ككء
 عباقهتم له.و سله رمح  ابلعباق فهل غب عنهم وعن إمياوم به إ ا يرسل ر  -سبحانه  -على أن اّلِل 

لعاصوك علوى ا؟يول ا ا بقاء وإذا أحسنلا فإ ا ُيسنلن ألنفسهم يف الدنيا واهلخرة. كذلك تتجلى رمحته يف
مْحَووِ . ِإْن َيَشووْأ  ُذو الرَّ اْلغَووِبُ  َوَربُووكَ »ئ جوويال آخوور يسووتخلفه:الظووا  املشوور ،وهل القوواقر علووى أن يهلكه،وينشوو

 «.ْلم  آَخرِينَ رِِيَِّ  قوَ  ِمْن ذُ يُْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْ  ِمْن بَوْعدُِكْم ما َيشاُء. َكما أَْنَشَأُكمْ 
إ وووا  يهم مووون سووولطانا يف أيووودفوووال يووونك النووواس أووووم ابقووولن برمحووو  اّلِل وأن بقووواءهم معلووو   شوووي   اّلِل وأن مووو
ألحود  ق  من يود ومواأته ووجل خلهلم اّلِل إاي . فليك هل سلطاان أصيال و  وجلقا رتارا. فما ألحد يف نش

 شوأهم مون ذريو ا أنوه أنفيما أعطيه من السلطان من قودرة. وذهواّبم واسوتخال  غوْيهم هوني علوى اّلِل. كمو
 جيل غْي. واستخلفلا هم من بعد  بقدر من اّلِل.

                                                 
رِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِ الَّ َيُكلَن لِلنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجَّ   بَوْعَد الُرُسلِ »يراجع بتلسع تفسْي قلله تعاىل: - 942  يف ا؟زء الساقس مون الظوالل « ُرُسال  ُمَبشِِ

 ه هللا () السيد رمح
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رون لووووذين ميكووووانرقووووات قليوووو  وإيقاعووووات عنيفوووو  علووووى قلوووولب الظوووواملني موووون كوووويانني ا نووووك وا؟وووون  إوووووا
يوو  كّلِل يبقوويهم   قبضوو  ايفويتطوواوللن،وُيرملن وُيلللن،واوواقللن يف كوورع اّلِل  ووا يشوورعلن .. وهووم هكووذا 

لطمأنينوو  التثبيووحل و كوواء،ويذهه ّبووم أىن كاء،ويسووتخل  موون بعوودهم مووا يشوواء .. كمووا أوووا إيقاعووات موون ا
هم رمني وعودائن أذى اجملووالثق  يف قللب العصب  املسلم ،اليت تلقى العنوحل مون كيود الشويانني ومكورهم ومو
 موا ِإنَّ »يودي آخور:يقواع هتد.. فهي ء هم يف قبض  اّلِل ضعافا حَّت وهم يتجثون يف األرم وميكرون  مث إ

،َومووووا أَنْوووووُتْم ِ ُْعِجووووزِينَ  تم  فلتوووووني أو ه وقوووودر . فلسوووورهن مشووووي تاّلِل وقبضووووته،و  إنكووووم يف يوووود« تُلَعووووُدوَن هَلت 
،ولن تفلتولا  ريوه فيوهمنه مشهدا منوذ حلظو  ينتظوركم وإنوه هلت   مستعصني .. ويلم احلشر الذي كاهدمت

 يلمها،ولن تعجزوا اّلِل القلي املتني.
َعلووووى  ِم اْعَملُوووولالْ :اي قَوووووقُوووولْ »وتنتهووووك التعقيبووووات بتهديوووود آخوووور ملفل ،عميوووو  ا ُيوووواء والتووووأيْي يف القلوووولب:

 «.  يُوْفِلُ  الظَّاِلُملنَ  اِر،ِإنَّهُ ُ  الدَّ َمكانَِتُكْم ِإيِنِ عاِمل ،َفَسْلَ  تَوْعَلُملَن َمْن َتُكلُن َلُه عاِقبَ 
حلووو  اة الووويت وراء  ،والقووول إنوووه هتديووود اللايووو  مووون احلووو  الوووذي معوووه،واحل  الوووذي وراء  ومووون القووولة الووويت يف احل

نووه انفووخ يديووه موون أمرهم،وايوو   ووا هوول عليووه موون احل ،وايوو  موون منهجووه   - -..التهديوود موون الرسوولل 
لِووُ  ُه   يُوفْ ِإنَّوو»هوولن:ونريقووه،واي  كووذلك  ووا هووم عليووه موون الضووالل،وواي  موون مصووْيهم الووذي هووم إليووه منت

 « ..الظَّاِلُملنَ 
مون  أوليواء. ولويك اّللِ ون فهذ  هك القاعدة اليت   تتخل  .. إنه   يفل  املشركلن،الذين يتخذون مون ق

ان املبووني د وإ  ااسوور ل البعيووقون اّلِل و  و  نصووْي. والووذين   يتبعوولن هوودى اّلِل. ولوويك وراء  إ  الضووال
.. 

 الصلة بين ذهللار هللا والابائح

حوودية  سوويط  بوونيوقبوول أن  ضووك مووع سوويا  السوولرة حلقوو  جديوودة،نق  وقفوو  سووريع  مووع هووذ  احللقوو  الل 
ر نوذور مون الثمواوحودية عون ال -ا ذكور اسوم اّلِل عليوه وموا   يوذكر اسوم اّلِل عليوه م -عن تشريع الذابئ  
 واألنعام واألو ق ..

هد وصولرا ضومنحل مشواتهذ  احللق  اليت تضمنحل تلك احلقائ  األساسي  مون حقوائ  العقيودة البحتو  كموا 
ّلِل بووني أنبيوواء اوا؟وون و  ا نووكوتقريوورات عوون نبيعوو  ا ميووان ونبيعوو  الكفوور وعوون املعركوو  بووني الشوويانني موون 

السوولرة وهوول  يف سوويا  واملوويمنني ّبووم كمووا تضوومنحل ذلووك احلشوود موون املووييرات امللحيوو  الوويت سووبقحل نظائرهووا
 يلاجه ويعرم. حقائ  العقيدة الكثى يف حميطها الشامل ..

اقعيووووات لل  ّبووووذ  انقوووو  هووووذ  اللقفوووو  السووووريع  مووووع هووووذ  احللقوووو  اللسوووويط  لنوووورى كووووم ُيفوووول املوووونهج القوووورآين
ريور األصول ّلِل وعلوى تقاى كريع  العملي ،وهذ  ا؟زئيات التطبيقي  يف احلياة البشري  وكم ُيفل ابنطباقها عل
 .الذي اه أن تستند إليه وهل حاكمي  اّلِل .. أو بتعبْي آخر ربلبي  اّلِل .

 فلما ذا ُيفل املنهج القرآين هكذا ّبذ  القضي ف
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«. الووودين»يف ا سوووالم كموووا تلخوووا قضوووي  « العقيووودة»دأ تلخوووا قضوووي  ُيفووول ّبوووا ألووووا مووون انحيووو  املبووو
فالعقيووودة يف ا سوووالم تقووولم علوووى أسووواس كوووهاقة:أن   إلوووه إ  اّلِل. وّبوووذ  الشوووهاقة حلوووع املسووولم مووون قلبوووه 
أللهي  كل أحد مون العبواق واعول األللهيو  ّلِل. ومون مث حلوع احلاكميو  عون كول أحود واعول احلاكميو  كلهوا 

والتشريع للصوغْية هول مزاولو  حلو  احلاكميو  كالتشوريع للكبوْية. فهول مون مثِ مزاولو  حلو  األللهيو ،ذاب  ّلِل .. 
كمووا هوول األموور يف العقيوودة   -العملووك  -املسوولم إ  اّلِل .. والوودين يف ا سووالم هوول قينلنوو  العبوواق يف واقعهووم 

اللاقووع لغووْي اّلِل موون العبوواق املتوووأهلني   ألللهيوو  واحوودة هووك أللهيوو  اّلِل،ونفووخ كوول قينلنوو  يف هووذا -القلبيوو  
والتشريع هل مزاولو  لاللهي ،وااضولع للتشوريع هول الدينلنو  هلوذ  األللهيو  .. ومون مث اعول املسولم قينلنتوه 
يف هوووذا ّلِل وحووود  وحلوووع ويووورفخ الدينلنووو  لغوووْي اّلِل مووون العبووواق املتوووأهلني  مووون هنوووا ذلوووك ا حتفوووال كلوووه يف 

،وا تكوواء عليهووا علووى هووذا النحوول الووذي نوورى صوولرة منووه يف  عتقاقيوو  ذ  األصوولل ا القوورآن كلووه بتقريوور هوو
 - 943كموا أسولفنا يف التقودمي هلوذ  السولرة يف ا؟وزء السوابع   -سيا  هذ  السلرة املكي  .. والقورآن املكوك 

والتصولر.    يكن يلاجه قضي  النظوام والشورائع يف حيواة ا؟ماعو  املسولم  ولكنوه كوان يلاجوه قضوي  العقيودة
ومووع هووذا فووإن السوولرة هفوول هووذا ا حتفووال بتقريوور هووذا األصوول ا عتقوواقي يف ملضوولع احلاكميوو  ..وهلووذا 

 .. 944ق لته العميق  الكبْية 
 

 

                                                 
 .) السيد رمحه هللا (1015 - 1004ص  - 943
السويد رمحوه «.) قار الشورو «.»خصوائا التصولر ا سوالمك ومقلماتوه»يف القسوم الثواين مون كتواب:« أللهي  وعبلقي »يراجع فصل: - 944
 هللا (
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 [153إل   136(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  السادسة عشر  

 ربط الحاهللامية بالمقيد  وإنكار حاهللامية ال اهلية

  
ِّ َواأْلَْنعوواِم َنِصوويبا  َفقوواُللا هووذا ّللَِِّ بِووَزْعِمِهْم َوهووذا ِلُشوورَكائِنا َفمووا  َوجَ }  كوواَن ِلُشوورَكائِِهْم َعلُوولا ّللَِِّ ِ َّووا َذرَأَ ِمووَن احْلَووْر

َزيَّووَن ِلَكثِووْي  ِمووَن  ( وََكووذِلكَ 136فَووال َيِصووُل ِإىَل اّللَِّ َومووا كوواَن ّللَِِّ فَوُهووَل َيِصووُل ِإىل ُكوورَكائِِهْم سوواَء مووا َُيُْكُموولَن )
ُ موا فَوعَ  لُولُ  فَوَذْرُهْم َوموا يَوْفوَ ُوَن اْلُمْشرِِكنَي قَوْتَل أَْو ِقِهْم ُكرَكاُ ُهْم ِلُْيُْقوُهْم َولِيَوْلِبُسلا َعَلْيِهْم ِقينَوُهْم َولَوْل كواَء اّللَّ

ّ  ِحْجر    َيْطَعُمها ِإ َّ َمْن نَ 137) شاُء بِوَزْعِمِهْم َوأَْنعوام  ُحِرَِموحْل لُُهلرُهوا َوأَْنعوام    ( َوقاُللا هِذِ  أَْنعام  َوَحْر
َهووا افْووِ اء  َعَلْيووِه َسووَيْجزِيِهْم ِ ووا كووانُلا يَوْفووَ ُوَن ) ( َوقوواُللا مووا يف بُطُوولِن هووِذِ  اأْلَْنعوواِم 138يَووْذُكُروَن اْسووَم اّللَِّ َعَليوْ

تَوو   فَوُهووْم ِفيووِه ُكوورَكاُء َسووَيْجزِيِهْم َوْصووَفُهْم ِإنَّووُه َحِكوويم  َعلِوويم  خاِلَصوو   لِووذُُكلران َوحُمَوورَّم  َعلووى أَْزواِجنووا وَ  ِإْن َيُكووْن َميوْ
ُ افْوِ اء  َعلَوى اّللَِّ 139)  قَوْد َضوُللا َوموا  ( َقْد َخِسَر الَِّذيَن قَوتَوُللا أَْو َقُهْم َسَفها  بَِغْْيِ ِعْلم  َوَحرَُّمولا موا َرَزقَوُهوُم اّللَّ

َوُهووَل الَّووِذي أَْنَشووأَ َجنَّووات  َمْعُروكووات  َوَغووْْيَ َمْعُروكووات  َوالنَّْخووَل َوالووزَّرَْع ُرَْتِلفووا  أُُكلُووُه  (140يَن )كووانُلا ُمْهتَوودِ 
ْسورُِفلا ِإنَّوُه   ُيُِوُه ِ  َو  تُ َوالزَّيْوُتلَن َوالُرمَّاَن ُمَتشاِّبا  َوَغْْيَ ُمَتشابِه  ُكُللا ِمْن مَثَرِِ  ِإذا أمَْثََر َوآتُلا َحقَّوُه يوَوْلَم َحصواقِ 

ُ َو  تَوتَِّبعُوولا ُخطُوولاِت الشَّووْيطاِن ِإنَّووُه َلُكوومْ 141اْلُمْسوورِِفنَي )  ( َوِمووَن اأْلَْنعوواِم مَحُللَوو   َوفَوْركووا  ُكلُوولا ِ َّووا َرَزَقُكووُم اّللَّ
ِز ايْونَووونْيِ قُوووْل آلوووذََّكَرْيِن َحووورََّم أَِم اأْلُنْوثَويَووونْيِ أَمَّوووا ( مَثانِيَوووَ  أَْزواج  ِموووَن الضَّوووْأِن ايْونَووونْيِ َوِموووَن اْلَمْعووو142َعوووُدو  ُمبِوووني  )

ُتْم صاِقِقنَي ) ِبِل ايْوَننْيِ َوِموَن اْلبَوَقوِر ايْونَونْيِ قُوْل 143اْكَتَمَلحْل َعَلْيِه أَْرحاُم اأْلُنْوثَوَينْيِ نَوبُِِ لين بِِعْلم  ِإْن ُكنوْ ( َوِمَن اْ ِ
ُ ِّبوذا َفَموْن أَ آلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اأْلُ  وُتْم ُكوَهداَء ِإْذ َوصَّواُكُم اّللَّ ْللَوُم نْوثَوَينْيِ أَمَّا اْكَتَمَلحْل َعَلْيِه أَْرحاُم اأْلُنْوثَويَونْيِ أَْم ُكنوْ

َ   يَوْهوِدي اْلَقوْلَم الظَّواِلِمنَي ) ( قُوْل   َأِجوُد يف 144ِ َِّن اْفَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  لُِيِضولَّ النَّواَس بِغَوْْيِ ِعْلوم  ِإنَّ اّللَّ
تَوو   أَْو َقمووا  َمْسووُفلحا  أَْو حَلْووَم ِخنزِيوور   فَِإنَّووُه رِْجووك  أَْو مووا أُوِحووَك ِإَ َّ حُمَرَّمووا  َعلووى نوواِعم  َيْطَعُمووُه ِإ َّ أَْن َيُكوولَن َميوْ

َوَعلَووى الَّووِذيَن هوواُقوا  (145بَّووَك َغُفوولر  َرِحوويم  )ِفْسووقا  أُِهوولَّ لِغَووْْيِ اّللَِّ بِووِه َفَمووِن اْضووطُرَّ َغووْْيَ ابغ  َو  عوواق  فَووِإنَّ رَ 
احْلَوولااي أَْو َموووا َحرَّْمنووا ُكوولَّ ِذي لُُفوور  َوِمووَن اْلبَوَقووِر َواْلغَووَنِم َحرَّْمنوووا َعلَووْيِهْم ُكووُحلَمُهما ِإ َّ مووا مَحَلَووحْل لُُهلُرُ ووا أَِو 

بُلَ  فَوُقووْل َرُبُكووْم ُذو َرمْحَوو   واِسووَع   َو  146 َلصوواِقُقلَن )اْخووتَوَلَ  بَِعظْووم  ذلِووَك َجَزيْنوواُهْم بِبَوْغووِيِهْم َوِإانَّ  ( فَووِإْن َكووذَّ
ُ مووا َأْكوورَْكنا َو  آابُ ان َو  َحرَّْمنووا 147يوُووَرُق َ ُْسووُه َعووِن اْلَقووْلِم اْلُمْجوورِِمنَي ) ( َسوويَوُقلُل الَّووِذيَن َأْكوورَُكلا لَووْل كوواَء اّللَّ

ِذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َحَّتَّ ذاُقلا َ َْسنا ُقْل َهْل ِعْندَُكْم ِموْن ِعْلوم  فَوُتْخرُِجولُ  لَنوا ِإْن تَوتَِّبعُولَن ِمْن َكْكء  َكذِلَك َكذََّب الَّ 
وُ  اْلبالِغَوُ  فَولَوْل كواَء هَلَوداُكْم َأمْجَعِونَي )148ِإ َّ الظَّنَّ َوِإْن أَنْوُتْم ِإ َّ خَتُْرُصلَن )  َهلُومَّ ( قُولْ 149( ُقْل فَِللَّوِه احْلُجَّ

َ َحرََّم هذا فَِإْن َكِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم َو  تَوتَِّبْع أَْهلاَء ا بُلا آِبايتِنوا ُكَهداءَُكُم الَِّذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ اّللَّ لَِّذيَن َكوذَّ
أَتْوُل موا َحورََّم َرُبُكووْم َعلَوْيُكْم َأ َّ ُتْشورُِكلا بِووِه قُوْل تَعوواَلْلا  (150َوالَّوِذيَن   يُوْيِمنُولَن اِبهْلِخورَِة َوُهووْم بِوَرّبِِِْم يَوْعوِدُللَن )

ُهووْم َو  تَوْقَربُوو لا اْلَفوولاِحَا مووا َلَهووَر َكووْي ا  َواِبْللالِووَدْيِن ِإْحسوواان  َو  تَوْقتُولُوولا أَْو قَُكووْم ِمووْن ِإْمووال   حَنْووُن نوَووْرزُُقُكْم َوِإايَّ
ُ ِإ َّ اِبحْلَوو ِِ ذِلُكووْم َوصَّووواُكْم بِووِه َلَعلَُّكووْم تَوْعِقلُووولَن ) ِمْنهووا َومووا َبطَووَن َو  تَوْقتُولُووولا الوونوَّْفكَ  ( َو  151الَّوويِت َحووورََّم اّللَّ

ُ  َوأَْوفُولا اْلَكْيوَل َواْلِميوزاَن اِبْلقِ  ُلَ  َأُكدَّ  ْسوِ    نَُكلِِوُ  نَوْفسوا  ِإ َّ تَوْقَربُلا ماَل اْلَيِتيِم ِإ َّ اِبلَّيِت ِهَك َأْحَسُن َحَّتَّ يَوبوْ
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( َوأَنَّ 152ذَكَُّروَن )ُوْسَعها َوِإذا قُوْلُتْم فَاْعِدُللا َوَلْل كاَن ذا قُوْرىب َوبَِعْهوِد اّللَِّ أَْوفُولا ذِلُكوْم َوصَّواُكْم بِوِه َلَعلَُّكوْم تَو
ُكووْم َوصَّوواُكْم بِووِه َلَعلَُّكووْم تَوتوَُّقوولَن هووذا ِصووراِنك ُمْسووَتِقيما  فَوواتَِّبُعلُ  َو  تَوتَِّبعُوولا الُسووُبَل فَوتَوَفوورََّ  ِبُكووْم َعووْن َسووِبيِلِه ذلِ 

(153) } 
  مقدمة الوحد 

ة مكيو ،من يف سيا  سولر  - الشلط الذي سبقه والتعقيبات عليه اب ضاف  إىل -هذا الشلط الطليل كله 
 إ  موووا حوووتا -القووورآن املكوووك الوووذي كوووان ملضووولعه هووول العقيووودة والوووذي   يتعووورم لشوووكء مووون الشوووريع  

ع  أن تصوب  إلسالم قولو  تنفوذ كوريعته فصوان اّلِل هوذ  الشوريلحية   تكن  -ا عتقاقي بتأصيل أصلها 
فسووه ّلِل ن ،ويسوولم حوودية ألسن،وملضوولعات قراسوو  قبوول أن يهيووئ هلووا اجملتمووع الووذي يوودخل يف السوولم كاف

ني يع  بوووذ  الشووور ّبووويت هكوووم مجل ،ويعبووود اّلِل ابلطاعووو  لشوووريعته وقبووول أن يهيوووئ هلوووا الدولووو  ذات السووولطان،ال
ه،الوذي يكفول هول منهج الناس فعال وععل معرف  احلكوم مقرونو  بتنفيوذ ،كما هوك نبيعو  هوذا الودين،وكما

 له ا؟دي  واحلرارة واللقار ..
 نقلل:هووذا الشوولط الطليوول كلووه يف سوولرة مكيوو  يتنوواول قضووي  التشووريع واحلاكميوو . فيوودل علووى نبيعوو  هووذ 

   945جدي  هذ  القضي  يف هذا الدين .. إوا قضيته الرئيسي .. ويدل على  عقدي  إوا قضي   -القضي  
. لنوورى . ملتووه  وقبوول أن  ضووك يف ملاجهوو  النصوولص تفصوويال،حنه أن نعوويا يف لووالل السوويا  القوورآين

 حمتلايته على وجه ا مجال. ولنرى ق لته وإُياءاته كذلك ..
م واألو ق ثموار واألنعوا كوأن النلا يزاوللنوه يفإنه يبدأ بعرم جمملع  التصلرات واملزاعم ا؟اهلي  حلل ما كا

 . فنجد هذ  التصلرات واملزاعم تتمثل يف:يف جاهليتهم -ي يف كأن املال وا جتماع أ -
زاعمووني  -ّلِل  زقهوم اّلِل موون رز ،وأنشووأ هلوم موون زروع وأنعووام،إىل قسمني:قسوم اعللنووهر تقسويمهم مووا  - 1

اهلم ملودعاة الويت يشوركلوا يف أنفسوهم وأمول اوهوك اهلهلو   -لشوركائهم  قسوم اعللنوهو  -أن هذا  وا كورعه اّلِل 
ِّ »وأو قهووم موون قون اّلِل: هووذا وَ  - بِووَزْعِمِهمْ  -. َفقاُللا:هووذا ّللَِِّ عوواِم َنِصوويبا  اأْلَنْ وَ َوَجَعلُوولا ّللَِِّ ِ َّووا َذرَأَ ِمووَن احْلَووْر

 « ِلُشرَكائِنا
ىل مووووا ذي قسووومل  ّلِل. فيأخووووذون جانبوووا منووووه ويضوووملنه إووووم بعوووود ذلوووك،الرون علووووى النصووويه الووووأ - 2 

،َوموا   فَوال َيِصولُ  كائِِهمْ َفموا كواَن ِلُشوَر »قسمل  لشركائهم،و  يفعللن مثل ذلك فيموا قسومل  للشوركاء : ِإىَل اّللَِّ
 « كاَن ّللَِِّ فَوُهَل َيِصُل ِإىل ُكرَكائِِهمْ 

 - هوذ  احلالو  إ وا هوم الكهوان واملشو علن فويهم وهوم يف -أوم يقتللن أو قهوم بتوزيني مون الشوركاء  - 3 
 ون يصوونعلن التقاليوود الوويت حضوع هلووا األفووراق يف اجملتمووع، كم الضوغ  ا جتموواعك موون انحيوو ،وحكم التووأير 

وكان هوذا القتول يتنواول البنوات رافو  الفقور والعوار. كموا قود يتنواول الوذكلر  -ابألسانْي الديني  من انحي  
                                                 

السويد «.) قار الشورو « »ماتوهخصائا التصلر ا سالمك ومقل »يف القسم الثاين من كتاب:« عبلقي  وأللهي »يراجع بتلسع فصل: - 945
 رمحه هللا (
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وََكووذِلَك »نوذر  عبود املطلووه أن لول رزقوه اّلِل عشوورة أبنواء ُيملنوه ليووذ ن أحودهم لآلهلو   يف النذور،كالوذي 
 « َزيََّن ِلَكِثْي  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَوْتَل أَْو ِقِهْم ُكرَكاُ ُهْم،ِلُْيُْقوُهْم َولِيَوْلِبُسلا َعَلْيِهْم ِقينَوُهمْ 

 -موون اّلِل  عموولن أوووا   تطعووم إ  إبذن خوواصوووم كووانلا ُيجووزون بعووخ األنعووام وبعووخ الووزروع فيز أ - 4 
اّلِل علووى  نعوولن لهوولر بعووخ األنعووام موون الركوولب. ومينعوولن أن يووذكر اسوومكمووا كووانلا مي  -هكووذا يزعموولن  

مور اّلِل أهوذا كلوه قود  لوزعم  نبعضها عند الوذب  أو الركولب أو   يركبلووا يف احلوج ألن فيوه ذكور اّلِل.موع ا
ّ  ِحْجور    َيْطَعُمهوا ِإ َّ َموْن نَ َوقاُللا:هوِذِ  أَنْ »بوه: رُها،َوأَْنعووام  ِرَِموحْل لُُهل حُ َوأَْنعوام   - بِوَزْعِمِهمْ  -شوواُء عوام  َوَحووْر

َها   «.  -ْفِ اء  َعَلْيِه ا -  يَْذُكُروَن اْسَم اّللَِّ َعَليوْ
ن إانيهوم.إ  أ علوىيسملن ما يف بطلن بعخ األنعام من احلمول لذكلرهم،واعللنوه حمرموا  وأوم كانلا - 5

اُللا:موا َوق» اّلِل:ضوحك  إىلينزل احلمل ميتا فعندئذ يشو   فيوه الوذكلر وا انّ  موع نسوب  هوذ  الشوريع  امل
تَووو   فَوُهوووْم ِفيوووِه ُكووو َوِإْن َيُكووونْ واِجنوووا،يف بُطُووولِن هوووِذِ  اأْلَْنعووواِم خاِلَصووو   لِوووذُُكلران َوحُمَووورَّم  َعلوووى أَزْ   رَكاُء. َسوووَيْجزِيِهمْ َميوْ

 « ..َوْصَفُهْم ِإنَُّه َحِكيم  َعِليم  
 ؟اهليووو ،واليتاعوووريب يف هوووذ  هوووك جمملعووو  التصووولرات واملوووزاعم والتقاليووود الووويت كانوووحل تصوووب  وجوووه اجملتموووع ال

ا،وتطهْي النفوووولس والقلوووولب للقضوووواء عليهوووو -  يف سوووولرة مكيوووو -يتصوووودى هووووذا السوووويا  القوووورآين الطليوووول 
 .منها،وإبطاهلا كذلك يف اللاقع ا جتماعك

 ولقد سلك السيا  القرآين هذا املنهج يف خطلاته البطي   الطليل  الدقيق :
  - ّللِ اافوو اء علووى  -ّلِل القوود قوورر ابتووداء خسووران الووذين قتلوولا أو قهووم سووفها بغووْي علووم وحرموولا مووا رزقهووم 

 ْي علم.وأعلن ضالهلم املطل  يف هذ  التصلرات واملزاعم اليت ينسبلوا إىل اّلِل بغ
ل لتصوورفات .. هووايهووا هووذ  أنظووارهم إىل أن اّلِل هوول الووذي أنشووأ هلووم هووذ  األموولال الوويت يتصوورفلن ف مث لفووحل

ل هو . والوذي يورز الذي أنشأ هلم جنات معروكات وغوْي معروكوات. وهول الوذي خلو  هلوم هوذ  األنعوام .
تو  اسوتخدم لف هوذ  الوحد  الذي ميلك،وهل وحد  الذي يشرع للناس فيما رزقهم من هذ  األمولال .. ويف

ّلِل اات،ومن نعمو  املعروك حشدا من املييرات امللحي  من مشاهد الزروع والثمار وا؟نات املعروكات وغْي
ش جلووود  موووه ويفووور علووويهم يف األنعوووام الووويت جعووول بعضوووها محللووو  هلوووم يركوووه وُيمووول وبعضوووها فركوووا،ييكل حل

خطوولات  يتبعوولن طان. فكيوو وصوولفه وكووعر  .. كمووا اسووتخدم ذكوورى العووداء املتأصوول بووني بووب آقم والشووي
اف  كووديد سووخ الشوويطان،وكي  يسووتمعلن للسلسووته وهوول العوودو املبوونيف  بعوود ذلووك اسووتعرم يف تفصوويل

َّت لتبودو حولتصولرات تصلراهتم فيما حوتا ابألنعام،وخللهوا مون كول منطو ،وألقى األضولاء علوى للموات ا
ن  مووعات اااليوو  التشووري كنوولن يف هووذ  فهوو  مهلهلوو  متهافتوو  .. ويف وايوو  هووذا ا سووتعرام يسووأل:عالم ترت

خاصوو   نووتم ووصووي أفكووان ذلووك سوورا تعلملنووه « أم كنووتم كووهداء إذ وصوواكم اّلِل ّبووذاف»كوول حجوو  ومنطوو :
ملتنلعوو  د املووييرات اتشوونيع أحووبكووم  ويشوونع  رميوو  ا فوو اء علووى اّلِل،وإضووالل النوواس بغووْي علم.واعوول هووذا ال

 اليت يستخدمها ..
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رم م. سولاء موا حون املطواعمب  احل  يف التشريع. ويبني ما حرمته هذ  السلط  فعال وهنا يقرر السلط  صاح
 على املسلمني وما حرم على اليهلق خاص  وأحله اّلِل للمسلمني.

هلخور مون ا ا يف مسوتلى لشر  ابّلِل وهرمي ما أحل اّلِل وكالااملمثل  يف  -مث يناقا إحالتهم هذ  ا؟اهلي  
ا َو  آابُ ان َو  موووا َأْكووورَْكن لَوووْل كووواَء اّللَُّ »ّلِل وقووولهلم:علوووى إراقة ا -لشووورعك عنووود اّلِل انحيووو  ق لتوووه ووصوووفه ا

حوَّت  هلوا املكوذبلنبل،وقود قافيقورر أن هوذ  املقالو  هوك مقالو  كول كوافر مكوذب مون ق« .. َحرَّْمنا ِمْن َككء
التحرمي بوووودون كوووورع فالشوووور  كوووو« ناَ َْسوووو اقُوووولاَكووووذِلَك َكووووذََّب الَّووووِذيَن ِمووووْن قَوووووْبِلِهْم َحووووَّتَّ ذ»جوووواءهم  س اّلِل:

رات الوووووووويت ذ  املقوووووووور اّلِل،كال ووووووووا  وووووووو  املكووووووووذبني آبايت اّلِل. ويسووووووووأهلم يف اسووووووووتنكار عووووووووالم هيلوووووووولن هوووووووو
مث ينهووك «  لنَ  خَتُْرُصوونَّ،َوِإْن أَنْوووُتْم ِإ َّ  ِإ َّ الظَّووِبعُوولنَ ُقْل:َهووْل ِعْنوودَُكْم ِمووْن ِعْلووم  فَوُتْخرُِجوولُ  لَنووا. ِإْن تَوتَّ »تقررووووا:

 ذا امللقوو  يفعوواهم إىل هوواامووا كمووا ق -مناقشووتهم يف هووذا الشووأن بوودعلهتم إىل ملقوو  ا كووهاق واملفاصوول  
،للد لو  فوك العبوارات واألوصوا ،بل نفوك األلفاانموع اسوتخدام  -أول السلرة يف كأن أصول ا عتقواق 

ُكُم الَّوووِذيَن مَّ ُكوووَهداءَ قُووْل:َهلُ »ن مووون اّلِل:علووى أن القضوووي  واحدة:قضووي  الشووور  ابّلِل،وقضووي  التشوووريع بغووْي إذ
َ َحوورََّم هووذا،فَِإْن َكوووِهُدوا فَووال َتْشووَهْد َمعَ  بُلا آِبايتِنووا َوالَّوووِذيَن    أَْهوولاَء الَّوووِذيَن َكووذَّ   تَوتَّبِووعْ ُهوووْم. وَ َيْشووَهُدوَن أَنَّ اّللَّ

ن هد والعبارة واللفوج،أن الوذينه وحدة املش  إىل جانرى من اهليو « .. يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة،َوُهْم ِبَرّبِِِْم يَوْعِدُللنَ 
منوولن الووذين   يي  . وهووميزاولوولن هووذ  التشووريعات هووم الووذين يتبعوولن أهوولاءهم. وهووم الووذين كووذبلا آبايت اّللِ 

س مون قون نفسوهم وللنواكورعلا أل ابهلخرة. فلل أوم صدقلا آبايت اّلِل وآمنولا ابهلخورة واتبعولا هودى اّلِل موا
 ّلِل. وما حرملا وحلللا بغْي إذن من اّلِل.ا

اة ألساسووي  للحيووملبوواقئ ااويف وايوو  الشوولط يوودعلهم ليبووني هلووم مووا حرمووه اّلِل حقووا .. وهنووا نوورى مجلوو  موون 
لهوووا عنووولاان أغله،فجع ،يف مقووودمتها تلحيووود اّلِل. وبعضوووها أوامووور وتكوووالي  ولكووون التحرميووواتا جتماعيووو  

م قوور مووع نمووأنتهق موون الفوأموور اب حسووان لللالوودين. ووووى عوون قتوول األو  للكل:لقوود وووى اّلِل عوون الشوور .
 على الرز .

  ابحلوو . إم اّلِل ووووى عوون القوورب موون الفوولاحا مووا لهوور منهووا ومووا بطوون. ووووى عوون قتوول الوونفك الوويت حوور 
مور وأان ابلقسو . ل وامليوز ووى عن مك مال اليتيم إ  ابليت هك أحسن حَّت يبل  أكد . وأمور إبيفواء الكيو

رىب. وأمووور ابللفووواء بعهووود اّلِل كلوووه. وجعووول هوووذا قوووولووول كوووان ذا  -احلكوووم و يف الشوووهاقة  -ابلعووودل يف القووولل 
 مجيعه وصي  من اّلِل كررها عقه كل مجل  من األوامر والنلاهك.

يف  ا التجموووووعهوووووذا احلشووووود كلوووووه الوووووذي يتضووووومن قاعووووودة العقيووووودة ومبووووواقئ الشوووووريع  اللتوووووني تتجمعوووووان هوووووذ
لع ا على مون يطوافى ق لتههذا ا متزاج وتعرضان مجل  واحدة،وكتل  واحدة،بصلرة   ختالسيا ،واتزجان 

ا َوأَنَّ هوووذ:»ط الطليووولهوووذا القووورآن علوووى الووونهج الوووذي بينوووا  .. هوووذا احلشووود كلوووه يقوووال عنوووه يف وايووو  الشووول 
 « ..ِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ ِه. ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِ  َسِبيلِ  َعنْ َ  ِبُكمْ ِصراِنك ُمْسَتِقيما  فَاتَِّبُعلُ ،َو  تَوتَِّبُعلا الُسُبَل فَوتَوَفرَّ 

 ض  حاسم:وذلك  براز تلك الد ل  املستفاقة من السيا  كله وصلغها يف تقرير واحد وا
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 قيدتوه يف هوذ عيعته مون إن هذا الدين كريعته كعقيدته يف تقرير صف  الشر  أو صف  ا سالم. بل إن كور 
ساسوي  احلقيقو  األ تجلوى هوذ تيعته هك عقيدته .. إذ هوك ال مجو  اللاقعيو  هلوا .. كموا الد ل  .. بل إن كر 

 من خالل النصلص القرآني ،وعرضها يف املنهج القرآين ..
ل قورون   مطورقة خواليف نفولس أهول هوذا الودين عنهوا زحزحو« الدين»وهذ  هك احلقيق  اليت زحز  مفهلم 

وقعوك موون  -دين هلوذا الو .. حوَّت انتهوى األمور  كثور املتحمسوني نليل ،بشوَّت األسواليه ا؟هنميو  اابيثو 
ل  عوون قضووي    احلاكميوو  يف نفلسووهم قضووي  منفصووأن تصووب  قضووي -أعدائووه واملسووته ين الووذين   ُيفللنووه 

ر  دين،كالوذي ميوقوا مون الالعقيدة    عيا هلا نفلسوهم كموا عويا للعقيودة  و  يعودون املورو  منهوا مرو 
لوويت اهوك الزحزحو   ع . إ وواقة  وهووذا الودين   يعور  الفصول بووني العقيودة والعبواقة والشوريمون عقيودة أو عبوا

كود حوَّت يف حوك أ الباهتو  زاولتها أجهزة مدرب ،قروان نليل ،حَّت انتهحل مسأل  احلاكميو  إىل هوذ  الصولرة
ظوام ولويك نهول ال ملضولعها لويك -املتحمسني هلذا الدين  وهك هك القضوي  الويت هتشود هلوا سولرة مكيو  

ت بينموووا هوووك ل هوووذ  املييرات،وكووول هوووذ  التقريوووراوهشووود هلوووا كووو -هوول الشوووريع ،إ ا ملضووولعها هووول العقيووودة 
  يو. أصول احلاكمل الكبوْي .. ذلوك أووا تتعلو  ابألصوا جتماعيو  تتصدى ؟زئي  تطبيقي  من تقاليود احليواة 

 قيقك .... وذلك أن هذا األصل الكبْي يتعل  بقاعدة هذا الدين وبلجلق  احل
 . لت ابلشووووور إن الوووووذين ُيكمووووولن علوووووى عابووووود الووووولين ابلشووووور ،و  ُيكمووووولن علوووووى املتحووووواكم إىل الطووووواغ

 عو  هوذا الودينرفولن نبيويتحرجلن مون هوذ  و  يتحرجولن مون تلوك .. إن هوي ء   يقورأون القورآن. و  يع
   .«َلُمْشرُِكلنَ  ْم ِإنَُّكمْ ُملهُ تُ َوِإْن أَنَعْ ».. فليقرأوا القرآن كما أنزله اّلِل وليأخذوا قلل اّلِل  د:

 قووانلن،أو هووذان هووذا الوإن بعووخ هووي ء املتحمسووني هلووذا الوودين ليشووغللن ابهلووم وابل النوواس ببيووان إن كووا
 عووخ املخالفوواتبْية علووى ا جووراء،أو هووذا القلل،منطبقووا علووى كووريع  اّلِل أو غووْي منطبوو  .. وشخووذهم الغوو

ي ء هواملخالفوات   تنع هوذ ال ينقا وجلق  وقيامه وكماله إ  أن اهنا وهنا  .. كأن ا سالم كله قائم،ف
لطعنوووو  طعنلنوووه ااملتحمسووولن الغيووولرون علوووى هوووذا الووودين،ييذون هوووذا الووودين مووون حيوووة   يشوووعرون. بووول ي

لنوواس يف ااقيو  يف نفولس الب يوو  عقدالونجالء  ثول هوذ  ا هتمامووات ا؟انبيو  اهلزيلو  .. إوووم يفرغولن الطاقو  ال
ا ذكووهاقة  ن هوو ؟اهليوو .اتمامووات ا؟انبيوو  اهلزيلوو  .. إوووم يوويقون كووهاقة ضوومني  هلووذ  األوضوواع هووذ  ا ه

 «اللجولق»عون  له متلقو الدين قائم فيها،  ينقصه ليكمل إ  أن تصح  هذ  املخالفات. بينما الدين ك
 اق.  يتمثل يف نظام وأوضاع،احلاكمي  فيها ّلِل وحد  من قون العب أصال،ما قام

ين .. وإن هوووذا الووود وجووولق هوووذا الووودين هووول وجووولق حاكميووو  اّلِل. فوووإذا انتفوووى هوووذا األصووول انتفوووى وجووولق إن
تصووووووه ّلِل،وتغامشووووووكل  هووووووذا الوووووودين يف األرم اليوووووولم،هلك قيووووووام الطلاغيووووووحل الوووووويت تعتوووووودي علووووووى أللهيوووووو  

 املشووكل  هووك هووكو و ق .. سوولطانه،وععل ألنفسووها حوو  التشووريع اب ابحوو  واملنووع يف األنفووك واألموولال واأل
للهيوو  هووا بقضووي  األت،ويربطالوويت كووان يلاجههووا القوورآن الكوورمي ّبووذا احلشوود موون املووييرات واملقووررات والبياان

 والعبلقي ،واعلها مناط ا ميان أو الكفر،وميزان ا؟اهلي  أو ا سالم.
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 قحَّت يكولن جمور ع ا حلواق،مو  تكون هوك املعركو  « وجولق »إن املعرك  احلقيقي  الويت خاضوها ا سوالم ليقورر 
تمووواعك أو فسووواق ا جهووول موووا يسوووعى إليوووه املتحمسووولن هلوووذا الووودين  و  تكووون هوووك املعركووو  موووع ال« التووودين»

ألوىل الووويت اهوووذا الووودين  .. لقووود كانوووحل املعركووو  « وجووولق»ليووو  ملعركووو   فهوووذ  معوووار   -الفسووواق األخالقوووك 
 اضوووها وهووول يفخلن .. لووذلك وتقريووور ملوون تكووو« احلاكميوو »هووك معركووو  « وجووولق »خاضووها ا سوووالم ليقوورر 

 احلاكميو  ّللِ  لضومْي أنمك . خاضها وهل ينشئ العقيدة،و  يتعرم للنظام والشريع . خاضها ليثبوحل يف ا
قيوودة يف هووذ  الع وحوود    يوودعيها لنفسووه مسوولم و  يقوور موودعيها علووى قعوولا  مسوولم .. فلمووا أن رسووخحل

ذا الوودين حمسولن هلووت. فلينظوور املللاقعيوو  يف املدينو  .نفولس العصووب  املسولم  يف مك ،بسوور اّلِل هلوم مزاولتهووا ا
ه القوودر لنلاجوو سووبنا هووذامووا هووم فيووه ومووا اووه أن يكوولن. بعوود أن يوودركلا املفهوولم احلقيقووك هلووذا الوودين  وح

 النصلص ابلتفصيل.
 نماذج مسانكر  من الاشريع ال اهلي الخاسر 140 - 136الدرس ا ول 

ِّ َواأْلَْنعوووواِم َنِصوووويبا  َوَجَعلُوووولا ّللَِِّ ِ َّووووا َذرَأَ » كائِنا َفمووووا كوووواَن َوهووووذا ِلُشووووَر  - بِووووَزْعِمِهمْ  - ا:هووووذا ّللَِّ . َفقاُلل ِمووووَن احْلَووووْر
،َوما كاَن ّللَِِّ فَوُهَل َيِصلُ   « ..ُكُملَن ساَء ما ُيَْ  رَكائِِهْم. ِإىل كُ ِلُشرَكائِِهْم َفال َيِصُل ِإىَل اّللَِّ

 الوذي أنشوأ هلوم أن اّلِل هول -هليو  وتقاليودها يف احلوّر واألنعوام صو  تصولرات ا؟اوهل ي -يقرر السيا  
يور موا ذا التقر هو مث يذكر بعود هذ  الزروع واألنعام فما من أحد غْي اّلِل يرز  الناس من األرم والسماء ..
ن  ونبيعووى أن سوود)هم جووزءا يفعللنوه  ووا رزقهووم. إذ اعلوولن لووه منووه سووبحانه جزءا،واعلوولن ألوتوووم وأصوونام

. ّللِ الوذي جعلول   لوى ا؟وزءألوتن هم الذين ينتهك إليهم هذا ا؟وزء األخوْي (. مث هوم بعود ذلوك اولرون عا
 ،جعللا منووه ّللِ لوول  حزموواعلووى النحوول الووذي تقوورر  اهليوو   عوون ابوون عبوواس قال:كووانلا إذا أقخلوولا الطعووام فجع

ىل إ  ّلِل،رقو  ذي جعلول إىل الو سهما وسهما هلهلتهم. وكانحل إذا هبحل الري  من حنول الوذي جعلول  هلهلوتهم
رقو . يوم،أقورو  و    هلهلتهالذي جعلل  هلهلتهم. وإذا هبوحل الوري  مون حنول الوذي جعلول  ّلِل إىل الوذي جعلول 

 «.ساَء ما َُيُْكُملنَ »فذلك قلله:
،ولشووركائهم وأوتوووم جووزءا. فمووا ذهبوو  ّللِ ي   ووا  وولا حل بووه الوور وعوون جماهوود قال:يسووملن ّلِل جووزءا موون احلّر
  «عوووون هووووذا غووووب اّللِ »ا:إىل جووووزء أوتوووووم تركوووول . ومووووا ذهووووه موووون جووووزء أوتوووووم إىل جووووزء اّلِل رقو . وقووووالل 

 واألنعام:السائب  والبحْية اليت  لا.
لا شوركائهم وكوانل وجزءا وعن قتاقة قال:عمد انس من أهل الضالل  فجزأوا من حرويهم وملاكيهم جزءا ّللِ 

جوزأوا  شوركائهم فيمواجوزأوا ل ما جزأوا لشركائهم خلل . فإذا خوال  كوكء  واإذا خال  ككء  ا جزأوا ّلِل في
مووا جوووزأوا  ّلِل،وأقوووروا ا جووزأواّلِل رقو  علووى كووركائهم. وكوووانلا إذا أصووابتهم السوون  )يعوووب ا؟وودب( اسوووتعانلا  وو

 «.ساَء ما َُيُْكُملنَ »لشركائهم. قال اّلِل،
يجعللنووه ّلِل،ويزرعوولن زرعووا فيجعللنووه ّلِل. واعلوولن وعوون السوودي قال:كووانلا يقسووملن موون أموولاهلم قسووما ف

هلهلووتهم مثوول ذلووك .. فمووا خوورج لآلهلوو  أنفقوول  عليها،ومووا خوورج ّلِل تصوودقلا بووه. فووإذا هلووك الووذي يصوونعلن 
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وأخووذوا الووذي ّلِل فووأنفقل  علووى آهلووتهم. وإذا «  لوويك بوود هلهلتنووا موون نفقوو »لشووركائهم،وكثر الووذي ّلِل،قوواللا:
فال يرقون عليوه كوي ا  وا لآلهلو . قوال «  لل كاء أزكى الذي له»ثر الذي هلهلتهم،قاللا:أجدب الذي ّلِل،وك

اّلِل .. لووول كوووانلا صووواققني فيموووا قسوووملا لبووو ك إذن موووا حكمووولا:أن ذخوووذوا موووب و  يعطووولين  فوووذلك حوووني 
 «.ساَء ما َُيُْكُملنَ »يقلل:

 الوذين ي ء املشوركنيعون فعول هو ّلِل جول ينوا  فإنوه خوث مون ا« ساَء ما َُيُْكُمولنَ »وعن ابن جرير:وأما قلله:
لين موون ،و  يعطوووصو  صووفتهم. يقوولل جول ينا  :وقوود أسوواءوا يف حكمهوم،إذ أخووذوا موون نصويل لشووركائهم

بيل لهوووم وضووواللتهم،وذهاّبم عووون سوووااوووث عووون جه -تعووواىل ذكووور   -نصووويه كوووركائهم. وإ وووا عووو  بوووذلك 
  ا   يضووورهم و  هصوووى،مم،وأنعم علووويهم ابلووونعم الووويت  احلووو ، وم   يرضووولا أن عووودللا  ووون خلقهوووم وغوووذاه

ا؟ون يلحولن ا نوك و  ينفعهم،حَّت فضلل  يف أقسامهم عن أنفسهم ابلقسم عليه  هذا هل ما كان كيانني
املصولح   التصرفات أيورو لتصلرات به إىل أوليائهم ليجاقللا به امليمنني يف األنعام والزروع. ولاهر يف هذ  ا

 دن  والر سواءالسومون الكهنو  و  -الوذي يزينلنوه ألوليوائهم. فأموا مصولح  كويانني ا نوك  للشيانني يف هذا
م هلوو  مووا يزينلنووه هووك متمثلوو  أو  يف ا سووتيالء علووى قلوولب األتبوواع واألوليوواء،وهريكهم علووى هوولاهم وفووف -

تووزيني راء هوذا الن و قو  هلوم موومون تصولرات ابنلوو  وعقائود فاسوودة  ومتمثلو  تنيوا يف املصوواحل املاقيو  الوويت تتح
مصولح   هلو   .. وأموافلولن لآلوا ستهلاء ؟ماهْي الناس وهل ما يعلق عليهم  وا يقسومه هوي ء األغورار املغ

فسوودوا علوويهم ياهتم،ويكوويانني ا؟وون فتتمثوول يف ْنووا  ا غوولاء واللسلسوو  لبووب آقم حووَّت يفسوودوا علوويهم ح
 قوووع يف جاهليووو تلووويت كانوووحل ااهلخووورة  وهوووذ  الصووولرة قينهم،ويقووولقوهم ذلوووال إىل الووودمار يف الووودنيا والنوووار يف 

نوود ال تقووع يف اهليت مووا تووز العرب،وكانووحل تقووع نظائرهووا يف ا؟اهليووات األخرى:لإلغريوو  والفوورس والرومووان،وال
 هووا ا؟اهليوو  قتصوور عليوإفريقيوو  وآسوويا ... هووذ  الصوولر كلهووا ليسووحل إ  صوولرا موون التصوور  يف املووال   ت

 ذلك يف األملال  ا   ذذن به اّلِل.فا؟اهلي  احلاضرة تتصر  ك
ع ليو  هوك كول وضو. فا؟اهوعندئذ تلتقك يف الشر  مع تلك ا؟اهليات القدمي . تلتقك يف األصل والقاعدة

ا تمثول فيهوا هوذيال الويت يتصر  يف كيون الناس بغْي كريع  من اّلِل. و  عثة بعد ذلك ابختال  األكوك
ِهووووووْم ُكوووووورَكاُ ُهْم ْتووووووَل أَْو قِ ِكنَي قوَ َكووووووذِلَك َزيَّووووووَن ِلَكثِووووووْي  ِمووووووَن اْلُمْشووووووِر َو »التصوووووور  ..فووووووإن هووووووك إ  أكووووووكال .. 

 ُ  «.ْم َوما يَوْفَ ُونَ لُ . َفَذْرهُ ا فَوَعلُ مِلُْيُْقوُهْم،َولِيَوْلِبُسلا َعَلْيِهْم ِقينَوُهْم. َوَلْل كاَء اّللَّ
زينولا هلوم قتول أو قهوم .. وذلوك  يقلل:وكموا زيون الشوركاء والشويانني هلوم ذلوك التصور  يف أمولاهلم كوذلك

وموون قتوول بعووخ األبنوواء يف  -أو خشووي  السوول والعووار  -مووا كووانلا يفعللنووه موون وأق البنووات خشووي  ا مووال  
النوووذر لآلهلووو  كالوووذي روي عووون عبووود املطلوووه مووون نوووذر  ذبووو  أحووود ولووود ،إن رزقوووه اّلِل بعشووورة مووونهم ُيملنوووه 

ا؟اهليو . العور  الوذي وضوعه النواس للنواس. والشوركاء  ومينعلنه  ولاهر أن هذا وذا  كان يلحك به عور 
املووووذكلرون هنووووا هووووم كوووويانني ا نووووك وا؟وووون .. موووون الكهنوووو  والسوووودن  والر سوووواء موووون ا نك،وموووون القوووورانء 
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امللسلسووووووووووني موووووووووون ا؟ن،ابلتعوووووووووواون واملوووووووووولا ة فيمووووووووووا بيوووووووووونهم  والوووووووووونا يصوووووووووور  ابهلوووووووووود  الكووووووووووامن وراء 
 «.ْيِهْم ِقينَوُهمْ ِلُْيُْقوُهْم،َولِيَوْلِبُسلا َعلَ »التزيني:

فيتمثول   . فأموا اهلوالليهلكلهم وليجعلولا قيونهم علويهم ملتبسوا غامضوا   يقفولن منوه علوى تصولر واضو  .
ال  لنواس ماكوي  ضوا،وصوْيورة  ملتها ا جتماعيو  ابتداء يف قوتلهم ألو قهوم ويتمثول أخوْيا يف فسواق احليواة 
وأو قهووم   أنفسووهمومصوواحلهم  حووَّت ليتحكموولن يف يلجههووا رعاهتووا املفسوودون حيثمووا كوواءوا،وف  أهوولائهم

لوودين ابات املتلبسوو  ن التصوولر وأموولاهلم ابلقتوول واهلال ،فووال عوود هووذ  الغوونم الضووال  هلووا مفوورا موون ااضوولع. أل
عمقها،تتعواون موع العور  ا جتمواعك املنبثو  منها،وتنشوئ يقوال بكول يقلهوا و  - وموا هوك منهوا -والعقيدة 

ىل ميوووزان إمرهوووا كلوووه أالنووواس. موووا   تعتصوووم منوووه بووودين واضووو  وموووا   ترجوووع يف سووواحقا   تقووو  لوووه مجووواهْي 
 تبحل.

هوورة النوواس   علووى مجوهووذ  التصوولرات املبهموو  الغامضوو  وهووذا العوور  ا جتموواعك الووذي ينبثوو  منها،ويضووغ
 اليوولم بصوولرة حن نشووهد بثقلووه السوواح  ..   ينحصوور يف تلووك الصوولر الوويت عرفتهووا ا؟اهليووات القدميوو . فوون

   يف حيواهتم،مث حل الشوديدوض  يف ا؟اهليات احلديث  .. هذ  العاقات والتقاليد اليت تكلو  النواس العنوأ
 انوتكلفهم أحيووااس فرضوا،اودون ألنفسوهم منهوا مفورا .. هووذ  األزايء واملراسوم الويت تفورم نفسووها علوى النو

 لكولن إ ميوموع ذلوك    اهتم.ما   يطيقلن من النفق ،وشكل حياهتم واهتماماهتم،مث تفسد أخالقهم وحيو
 ،واألزايء ألزايء الضووويققصوووْية،واااضووولع هلوووا .. أزايء الصوووبا ،وأزايء بعووود الظهووور،وأزايء املسووواء .. األزايء ال

مون و الوذي يصونعه  ِل .. مناملضحك   وأنلاع الزين  والتجميل والتصفي  ... إىل آخر هذا ا س قا  املذ
 الذي يق  وراء ف
ن مووال والبنوول   بيوولت املوواألزايء. وتقوو  وراء  كووركات ا نتوواج  ويقوو  وراء  املرابوولن يفتقوو  وراء  بيوولت 

لوولن لتوودمْي لووذين يعمالووذين يعطوولن أموولاهلم للصووناعات ليأخووذوا هووم حصوويل  كوودها  ويقوو  وراء  اليهوولق ا
 تصولراتفولن ابل،إ ا يقالبشري  كلها ليحكملها  .. ولكونهم   يقفولن ابلسوال  الظواهر وا؟نود املكشول 

لنوواس يف صوولرة )عوور  ويطلقلوووا تضووغ  علووى ا« 1»والقوويم الوويت ينش لوا،وييصووللوا بنظوورايت ويقافووات 
 اجتماعك(.

ر  عووووتمووووع،ويف فهووووم يعلموووولن أن النظوووورايت وحوووودها   تكفووووك مووووا   تتمثوووول يف أنظموووو  حكم،وأوضوووواع جم
انني .. عوول الشوويفإنووه  اجتموواعك غووامخ   يناقشووه الناس،ألنووه ملتووبك علوويهم متشووابك  جووذور  وفروعووه 
هوا موتتمايل قلائمنابعها،و كيانني ا نك وا؟ن .. وإوا ا؟اهلي  ختتل  أككاهلا وصلرها،وتتحد جذورها 

 وقلاعدها ..
وإننا لنبخك القرآن قدر ،إذا حنون قورأان  وفهمنوا  علوى أنوه حودية عون جاهليوات كانوحل  إ وا هول حودية 

وملاجهوو  لللاقووع املنحوور  قائمووا ورق  إىل صووراط اّلِل املسووتقيم عوون كووَّت ا؟اهليووات يف كوول أعصووار احليوواة. 
..ومووع ضووخام  الكيوود،ويقل اللاقع،فووإن السوويا  القوورآين يهووِلن أموور ا؟اهلي ،ويكشوو  عوون احلقيقوو  الكووثى 
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اليت قد حدع عنها هذا ا؟انه الظاهر .. إن هي ء الشيانني وأولياءهم لفك قبضو  اّلِل وسولطانه. وهوم   
ا يفعللنووه بقودرة ذاتيوو  فويهم. ولكوون بو   احلبوول  ودوقا هلووم قلويال  شووي   اّلِل وقودر ،هقيقا حلكموو  يفعلولن مو

و  علوى  - -اّلِل يف ابتالء  عباق . ولل كاء أ  يفعلل  ما فعلل . ولكنه كاء لالبوتالء . فوال علوى النول 
ُ مووا »اّلِل ومووا يكيوودون: املوويمنني. فليمضوولا يف نووريقهم وليوودعلا لووه الشوويانني ومووا يفوو ون علووى َولَووْل كوواَء اّللَّ

 « ..فَوَعُللُ . َفَذْرُهْم َوما يَوْفَ ُونَ 
 ند أنفسهم.عرفات من و  بد أن نذكر أوم ما كانلا ار ون على أن يقلللا:إن هذ  التصلرات والتص

 -م وإ اعيوووول يع  إبووووراهإ وووا يفوووو ون علووووى اّلِل،فيزعموووولن أنووووه هوووول كووورعها هلووووم .. ينسووووبلوا بووووذلك إىل كووووري
يتوبج  توبج   سوتطيع أنبزعمهم  كذلك يفعل الشيانني اليلم يف ا؟اهليوات احلديثو  .. إن معظمهوم   ي

ان كوألسوللب الوذي  اإىل نفوك  فينفك وجلق اّلِل مجل  ويتنكر للدين عالني . إ ا يلجوأ الشيلعيني امللحدين
ه علنه للنوواس لوون مووا يشوور أالوودين  ويزعموولن  يلجووأ إليووه الشوويانني يف جاهليوو  العوورب  يقللوولن:إوم ُي موولن

 أصل من هذا الدين  ..
إنووه أسووللب أألم وأخبووة موون أسووللب الشوويلعيني امللحوودين  إنووه حوودر العانفوو  الدينيوو  الغامضوو  الوويت    

وإن   تكن هك ا سالم،فا سالم منهج واضو  عملوك واقوع ولويك هوذ   -تزال تعيا يف قرارات النفلس 
ويفووورغ الطاقووو  الفطريووو  الدينيووو  يف قلالوووه جاهليووو    إسوووالمي . وهوووذا أخبوووة  -الغامضووو   العانفووو  املبهمووو 

هلووذا الوودين فيفرغوولن جهوودهم يف اسووتنكار جزئيووات هزيلوو  « املتحمسوولن»الكيود وأألم األسوواليه  مث اووكء 
اّلِل  علووووى هوووواما احلقيقوووو  ا سووووالمي ،  توووورو  هلووووم يف هووووذ  األوضوووواع ا؟اهليوووو  املشرك ،املغتصووووب  ألللهيوووو 

وسوووولطانه اب؟ملوووو . وّبووووذ  الغووووْية الغبيوووو  يسووووبغلن علووووى هووووذ  األوضوووواع ا؟اهليوووو  املشوووورك  نووووابع ا سووووالم. 
ويشووهدون هلووا كووهاقة ضوومني  خطووْية  وووا تقوولم علووى أصوول موون الوودين حقا،ولكنهووا ختووال  عنووه يف هووذ  

 946ا؟زئيات اهلزيل   
ه األجهوزة لوذي تيقيواهوا. وهول نفوك الودور وييقي هي ء املتحمسلن قورهوم لتثبيوحل هوذ  األوضواع وتطهْي 

 الديني  ان ف ،اليت تلبك مسل  الدين 
ّ  ِذِ  أَْنعوام  قاُللا:هووَ »وإن كان ا سالم ابلوذات   يعور  املسول  و  ينطو  اب وه كواهن و  سواقن     َوَحوْر

َهووا اعوام    يَوْذُكُروَن اْسوَم  لُُهلرُهووا َوأَنْ أَْنعوام  ُحِرَِموحلْ وَ  - بِوَزْعِمِهمْ  -ِحْجور ،  َيْطَعُمهوا ِإ َّ َموْن َنشوواُء   -ّللَِّ َعَليوْ
 « ..َيْجزِيِهْم ِ ا كانُلا يَوْفَ ُونَ سَ  -اْفِ اء  َعَلْيِه 

م  ملشوركني. إووهل  مون اعن هي ء ا؟ -تعاىل ذكر   -وهذا خث من اّلِل »جعفر بن جرير الطثي: أبلقال 
 «.ذلك م،من غْي أن يكلن اّلِل أذن هلم بشكء منكانلا ُيرملن وُيلللن من قبل أنفسه

                                                 
 «.قار الشرو »نمد قطه.« التطلر والثبات يف حياة البشري »يف كتاب:« اليهلق الثالي »يراجع فصل: - 946
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ه هووول نأن موووا يشووورعل  -موووع ذلوووك  -واحلجر:احلووورام .. فهوووي ء املعتووودون علوووى سووولطان اّلِل،الوووذين يووودعلن 
م نعوواألاوقاللا:هوذ   -كموا تقودم   -كوريع  اّلِل،قود عمودوا إىل بعوخ الوزروع وبعووخ األنعام،فعزللهوا هلهلوتهم 

 يقوورر امووالووذي يقورر  -بوزعمهم   - يطعملووا.   يطعمهوا إ  موون كواء اّلِل  وهوذ  الثموار حمرمو  علوويهم  
سوماة ك األنولاع املهويل:إووا قيف هذا الشأن هم بطبيع  احلال الكهن  والسدن  والر ساء  وعمدوا إىل أنعوام 

 يف آي  املائدة:
ُ ِمووْن  َِووْيَة  َو  سووائَِب   َو  َوِصوويَل   َو  حووا» فجعلوولا لهلرهووا حرامووا علووى الركوولب. كمووا « 947م  مووا َجَعووَل اّللَّ

عمووودوا إىل أنعوووام فقاللا:هوووذ    يوووذكر اسوووم اّلِل عليهوووا عنووود ركلّبوووا و  عنووود حلبهوووا،و  عنووود ذ هوووا .. إ وووا 
افْووِ اء  »وأمووا قللووه »قووال أبوول جعفوور بوون جريوور:«  افْووِ اء  َعلَووى اّللَِّ »تووذكر أ وواء اهلهلوو  وختلووا هلووا  كوول ذلووك 

فإنووووه يقلل:فعوووول هووووي ء املشووووركلن مووووا فعلوووولا موووون هوووورميهم مووووا حرملا،وقوووواللا مووووا قوووواللا موووون « 948 َعلَووووى اّللَِّ 
ذلك،كووذاب علووى اّلِل،وخترصووا ابلبانوول عليووه،ألوم أضووافلا مووا كووانلا ُيرموولن موون ذلووك،على مووا وصووفه عوونهم 

 نبيووه واملوويمنني جوول ينووا   يف كتابووه،إىل أن اّلِل هوول الووذي حرمووه،فنفى اّلِل ذلووك عوون نفسووه،وأكذّبم. وأخووث
 «.أوم كذب  فيما يدعلن

س   التوبج  بنوال أن يبلووهنا كوذلك تبودو لنوا أسواليه ا؟اهليو ،اليت تتكورر يف معظوم ا؟اهليات،وذلوك قبو
وا  ن لبتوو ،أن اهوور اّلِل ا موون البشوور أن يقللوولا  اقيوو  اللجوولق  وقبوول أن يبلوو  التووبج  بووبعخ موون   ينكوورون

إن كوووان ى احليووواة  و نظاموووا اجتماعيوووا أو اقتصووواقاي أو سياسووويا،يهيمن علووو ولووويك« عقيووودة»جمووورق « الووودين»
م أوووا تووزع  ّلِل،مث ه للبشوور ينبغووك أن نوودر  قائمووا أن أسووللب ا؟اهليوو  الوويت تقوويم نظامووا أرضوويا،احلاكمي  فيوو

ليه وأمهرهوا بوة األسواه م الدين وتسوتمد منوه أوضواعها ا؟اهليو  .. أن نودر  أن هوذا األسوللب هول أخ
 كانوحل املنطقو  الويت سوللب يفلى ا نال   ولقد عمدت الصليبي  العاملي  والصوهيلني  العامليو  إىل هوذا األع

ي صوونعل  ا البطول الوذّبولوويت قوام يلموا قار إسوالم هكوم بشوريع  اّلِل. بعود مووا تبوني هلوا فشول التجربو  ال كيو  ا
سوووالمك يف لتجموووع ا كوووآخر مظهووور ل  هنوووا   .. لقووود أقت هلوووم هوووذ  التجربووو  قورا هاموووا يف هطووويم ااالفووو 

 قود ابلعوحل مونلملنطق . ااألرم،ولكنها بعلمانيتها السافرة قد عجزت عن أن تكلن  لذجا ييير يف بقي  
. وموون مث .نفلسووهم  الدين،فأصووبححل أجنبيوو  عوون ا؟ميع،الووذين مووا يووزال الوودين عانفوو  غامضوو  يف قوورارات

تووودار  غلطووو  د ،أن تب التاليووو ،اليت تسوووتهد  نفوووك اهلوووعمووودت الصوووليبي  العامليووو  والصوووهيلني  يف التجوووار 
 يوو  تضووفك عليووهجهووزة قينأالتجربوو  الكماليوو  ال كيوو . فتضووع علووى هووذ  التجووارب سووتارا موون الوودين وتقوويم لووه 
كوان داها سوليم  و عوا أن موا هذ  الصف ،سلاء ابلدعاي  املباكرة أو ابستنكار جزئيات هزيل  يلهم استنكاره

 ذي تكيد  كيانني ا نك وا؟ن هلذا الدين ..هذا من أخبة الكيد ال

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( 909 - 989سب  بيان أوصافها يف ا؟زء السابع ص  - 947
   اهلي  فالذي ورق )اف اء عليه(.) السيد رمحه هللا (ورقت يف آي  سابق .فأما يف هذ« اف اء على اّللِ »  - 948
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بكول ها وعمعها،و كول تضوامنعلى أن األجهزة الصليبي  والصهيلني  اليت تعمل بكل يقلها يف هذ  الف ة،وب
كانوووحل   لتجربووو  ذاهتوووااأن هوووذ   عارّبوووا وخثهتا،هووواول أن تسووو ق الغلطووو  يف التجربووو  ال كيووو  ذاهتوووا، ن توووزعم

)علمانيوو (  موون أوووا  سووالمك  وأننووا اووه أ  نصوودقها فيمووا أعلنتووه عوون نفسووهاحركوو  موون حركووات البعووة ا
هيلين( الصوليل الصو السوتعمارلتنبذ الدين وتعزله عن احلياة عز   واهود املستشورقلن )وهوم األقاة الفكريو  

ا قور  علهوا تويقيحلاقهوا جيف تطهْي التجرب  الكمالي  من هتمو  ا حلواق جهودا كبوْيا .. ذلوك أن انكشوا  إ
قي لووك أن تووي ذحمودوقا .. وهوول سووح  آخوور مظهوور للتجمووع ا سوالمك يف األرم .. ولكنهووا عجووزت بعوود 

ماسو  فهلمات الدينيو  واحلمن تفري  امل -ن تيقيه التجارب التالي  يف املنطق  أالذي هاول  -الدور اهلخر 
يو  قلموات الفطر لو  واملق ااالديني  يف أوضاع وأككال جاهلي   ومن تبوديل الودين ابسوم الودين  ومون إفسوا
زال يوقواع الويت موا  كول البيفاألصيل  ابسم الدين أيضا. ومن إلباس ا؟اهلي  يلب ا سالم لتويقي بوه قورهوا 
ألمووور الصووهيلني  .. ليبي  وافيهووا عانفوو  قينيووو  غامضوو  وقياقهتووا ّبوووذا ااطووام املوووزور ااوواقع إىل حماضوون الصووو

الم  .. كيوود لإلسوويلني  نوولال ألوو  ويووالّ مائوو  عووام،من الالووذي عجووزت عنووه احلمووالت الصووليبي  والصووه
 « ..َسَيْجزِيِهْم ِ ا كانُلا يَوْفَ ُونَ »
تَووو   فوَ ى أَْزواِجنوووام  َعلوووَوقاُللا:موووا يف بُطُووولِن هوووِذِ  اأْلَْنعووواِم خاِلَصووو   لِوووذُُكلران َوحُمَووورَّ » ُهوووْم ِفيوووِه ُكووورَكاُء. ،َوِإْن َيُكوووْن َميوْ

 « ..،ِإنَُّه َحِكيم  َعِليم  َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهمْ 
حليوول تور  أمور الت ينيو ،ومنلقود اسوتطرقوا يف أوهوام التصوولرات والتصورفات،النابع  مون احنرافوات الشوور  والل 
قواللا ذ  األوهوام فهورقوا يف والتحرمي للرجال مع ا قعاء  ن موا يشورعه الرجوال هول الوذي كورعه اّلِل. اسوتط

إووا خالصو   -  ملسوماة البحوْية والسوائب  واللصويلاولعلهوا تلوك  -م عن األجنو  الويت يف بطولن بعوخ األنعوا
 ر .. هكوذا بوالّ الوذكل للوذكلر مونهم حوني تنتج،حمرمو  علوى ا انّ،إ  أن تكولن ميتو  فيشوار  فيهوا ا ان
 ألفهام.بسا يف اسبه و  قليل و  تعليل،إ  أهلاء الرجال اليت يصلغلن منها قينا غامضا ملت

رع كوها  ووا مون  فلصوفل لقرآين تعقيه التهديد ملون صواغلا هوذ  الشورائع وكوذبلا علوى اّللِ ويعقه السيا  ا
 « ..ِإنَُّه َحِكيم  َعِليم  « ..»َسَيْجزِيِهْم َوْصَفُهمْ »اّلِل:

 .يعلم حقائ  األحلال،ويتصر  فيها  كم ،  كما يتصر  هي ء املشركلن ا؟هال
القوورآين هووذ  الضووال ت،وما هملووه أصووحاّبا موون أعبوواء  وإن ا نسووان ليعجووه،وهل يسووتعرم مووع السوويا 

وخسائر وتضحيات .. يعجه لتكالي  ا حنرا  عن كورع اّلِل ووجوه،تلك الويت يتحملهوا املنحرفولن عون 
صراط اّلِل املسوتقيم. وأليقوال اارافو  والغمولم والولهم الويت يتبعهوا الضواللن. وألغوالل العقيودة الفاسودة يف 

نعم يعجه للعقيدة املنحرف  تكل  الناس حوَّت فلوذات أكبواقهم،فل  موا تكلفهوم مون  اجملتمع والضمْي ..
تعقيوود احليوواة واضطراّبا،والسوووْي فيهووا بووال ضاب ،سووولى الوولهم واهلوولى والتقليووود. وأمووامهم التلحيوود البسوووي  

مووى اللاضو  يطلوو  الضوومْي البشووري موون أوهووام الوولهم واارافو  ويطلوو  العقوول البشووري موون عقووال التقليوود األع
سووولاء فيموووا  -مووون العبلقيووو  للعبيووود « ا نسوووان»ويطلووو  اجملتموووع البشوووري مووون ا؟اهليووو  وتكاليفهوووا ويطلووو  
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وُيوووول حموووول هووووذا كلووووه عقيوووودة واضووووح  مفهلموووو   -يشوووو علنه موووون قلانني،ومووووا يصوووونعلنه موووون قوووويم وموووولازين 
ا مووون العبلقيووو  مضبلن ،وتصووولرا واضوووحا ميسووورا مرُيا،ور يووو  حلقوووائ  اللجووولق واحليووواة كاملووو  عميقووو ،وانطالق

للعبيد،وارتفاعا إىل مقام العبلقي  ّلِل وحود  .. املقوام الوذي   يرتقوك إىل أعلوى قرجاتوه إ  األنبيواء  أ  إووا 
حوني تنحور  البشوري  عون صوراط اّلِل املسوتقيم وتو قى يف  -هنا يف الودنيا قبول اهلخورة  -ااسارة الفاقح  

َسوَفها  بِغَوْْيِ  -َقْد َخِسوَر الَّوِذيَن قَوتَولُولا أَْو َقُهوْم »  ألرابب من العبيد:محأة ا؟اهلي  وترجع إىل العبلقي  الذليل
ُ  -ِعْلم   ..خسوروا ااسوارة املطلقو . « َقْد َضوُللا َوموا كوانُلا ُمْهتَوِدينَ  -اْفِ اء  َعَلى اّللَِّ  -َوَحرَُّملا ما َرَزقَوُهُم اّللَّ

خسووروا أو قهووم. خسووروا عقوولهلم وخسووروا أرواحهووم. خسووروا خسووروا يف الوودنيا واهلخوورة. خسووروا أنفسووهم و 
الكراموو  الوويت جعلهوووا اّلِل هلووم إبنالقهووم مووون العبلقيوو  لغووْي  وأسووولملا أنفسووهم لربلبيوو  العبيووود حووني أسووولملها 
حلاكميوو  العبيوود  وقبوول ذلوووك كلووه خسووروا اهلوودى خبسوووارة العقيدة،خسووروا ااسووارة امليكدة،وضووللا الضوووالل 

 «.َقْد َضُللا َوما كانُلا ُمْهَتِدينَ »:الذي   هداي  فيه
 نممة هللا في الحيوانات والمهروعات 142 - 141الدرس الثاني: 

دية  أول هوذا احلوويفا إكوارة بعود ذلوك يورقهم السويا  إىل احلقيقو  األوليو  الوويت ضوللا عنهوا،واليت أكوار إليهو
ِّ َواأْلَ »بقلله: صورفلن در احلوّر واألنعوام الويت يتصوم. يورقهم إىل .« يبا  ْنعواِم َنِصوَوَجَعلُولا ّللَِِّ ِ َّوا َذرَأَ ِموَن احْلَوْر

 ها ..م و  ينش ل لقلها هليف كأوا هذ  التصرفات ويتلقلن يف كأوا من كيانني ا نك وا؟ن الذين   ح
ه حانوموا بوه سوب -دو  لوه ويعبو إن اّلِل هل الذي ذرأ احلّر واألنعام،متاعا للناس ونعم  ذرأهوا هلوم ليشوكروا

فموا ابهلوم  -اهم نهم وقنيومن حاج  إىل ككرهم وعباقهتم،فهل الغب ذو الرمح  إ ا هل صال  حاهلم يف قي
نصويبا،مث  صويبا،وألول كنلن ّلِل ُيكملن من   حل  كي ا،فيما ذرأ اّلِل من احلّر واألنعوامف وموا ابهلوم اعلو

يف النصووويه  -صووولح  مووون الشووويانني حل اسوووتهلاء أصوووحاب املهووو -  يقفووولن عنووود هوووذا احلووود فيتالعبووولن 
ذنووه املووال إ  إب   يف هووذاالووذي جعلوول  ّلِلف  إن ااووال  الووراز  هوول الوورب املالووك. الووذي   اوولز أن يتصوور 
ّلِل بلن لسولطان اب املغتصو ثال يف كرعه. وكرعه  ثل فيما جواء بوه رسولله مون عنود ،  فيموا يودعك األراب

،َوالنَّخْ َمْعُروكوو ْنَشووأَ َجنَّووات  َمْعُروكوات  َوَغووْْيَ َوُهووَل الَّوِذي أَ »أنوه كووريع  اّلِل    أُُكلُووُه،َوالزَّيْوُتلَن َل َوالوزَّرَْع ُرَْتِلفووا  ات 
ووووهُ قَّووووُه يوَووووْلَم َحصووواِقِ ،َو َر،َوآتُووولا حَ ا أمثَْ َوالُرمَّاَن،ُمَتشووواِّبا  َوَغووووْْيَ ُمَتشووووابِه . ُكلُووولا ِمووووْن مَثَوووورِِ  ِإذ   ُتْسوووورُِفلا ِإنَّووووُه   ُيُِ

ُ،َو  َزَقُكووومُ اأْلَْنعووواِم مَحُللَووو   َوفَوْركوووا . ُكلُووولا ِ َّوووا رَ  اْلُمْسووورِِفنَي. َوِمووونَ  ووواّللَّ ْيطاِن،ِإنَُّه َلُكوووْم َعوووُدو   تَوتَِّبعُووولا ُخطُووولاِت الشَّ
 «.ُمِبني  

وهووذ   -فهوول الووذي أخوورج احليوواة موون املوولات  -هوول الووذي خلوو  هووذ  ا؟نووات ابتووداء  -سووبحانه  -إن اّلِل 
نووات منهووا ا نسوويات املعروكووات الوويت يتعهوودها ا نسووان ابلعوورائا واحلوولائ  ومنهووا الووثايت الوويت تنبووحل ا؟

وتنموول بووال مسوواعدة موون ا نسووان و  تنظوويم. وإن اّلِل هوول الووذي أنشووأ النخوول والووزرع  -بقوودر اّلِل  -بووذاهتا 
ن،منلع الصونل  متشواّبا وغوْي رتل  األلولان والطعولم واألكوكال. وإن اّلِل هول الوذي خلو  الزيتولن والرموا

عاليووو  القوولائم بعيووودة عووون « محللووو »هوول الوووذي خلووو  هووذ  األنعوووام وجعووول منهووا  -سوووبحانه  -متشووابه،وإنه 
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صووووغْية األجسووووام قريبوووو  موووون األرم يتخووووذ موووون أصوووولافها « فركووووا»األرم محالوووو  لايقووووال. وجعوووول منهووووا 
 وأكعارها الفرش ..

األرم ونِلعهوا هوذا التنليوع وجعلهوا مناسوب  للللوائ  الويت يواة يف هوذ  الذي بوة احل -بحانه س -إنه هل 
إىل  -ائ  ذ  اهلايت وهووذ  احلقوويف ملاجهوو  هوو -تتطلبهووا حيوواة النوواس يف األرم .. فكيوو  يووذهه النوواس 

 هكيم غْي اّلِل يف كأن الزروع واألنعام واألملالف
 ا برهوواان علووىتخووذ منهوولناس،ليإن املوونهج القوورآين يكثوور موون عوورم حقيقوو  الوورز  الووذي حووتا اّلِل  نحووه ل
ن تكولن هول احلقيو    افل وحود ضرورة إفراق اّلِل سبحانه ابحلاكمي  يف حياة الناس. فإن ااال  الراز  الك

 له الربلبي  واحلاكمي  والسلطان وحد  .. بال جدال:
رات يف د هوذ  املوييش .. ُيوهنا ُيشد السيا  مشاهد الزرع وا مثار،ومشاهد األنعام وما فيها من نعم اّللِ 

ضوي  قذ  وتلوك هوصدق قضي  احلاكمي ،كما حشودها مون قبول يف صودق قضوي  األللهيو  .. فيودل علوى أن 
 واحدة يف العقيدة ا سالمي .

ُه   ُيُِوِإنَُّه َحصواِقِ  َو  ُتْسورُِفلا، قَّوُه يوَوْلمَ آتُولا حَ ُكُللا ِمْن مَثَرِِ  ِإذا أمَْثَوَر وَ »وعند ما يذكر الزروع والثمار يقلل:
 « ..اْلُمْسرِِفنيَ 

 . وقود قلنوا ووا مدنيوإواألمر إبيتاء حقه يلم حصاق  هول الوذي جعول بعوخ الورواايت تقولل عون هوذ  اهليو  
 بعوووه بووودون هوووذ تصووولر تتاييف التقووودمي للسووولرة:إن اهليووو  مكيووو ،ألن السووويا  يف ا؟وووزء املكوووك مووون السووولرة   

  حوألمور إبيتواء ا . وهوذا نحل قود شخورت حوَّت نزلوحل يف املدينواهلي . فإن ما بعدها ينقطع عما قبلها لل كا
دق  قصولق هول الصويو  أن املالزرع يلم حصاق ،  يتحوتم أن يكولن املقصولق بوه الزكواة. وهنوا  رواايت يف اهل

 رة ..اني  من اهلجلسن  الثاغْي اندقة .. أما الزكاة  نصبتها اندقة فقد حدقهتا السن  بعد ذلك يف 
وووُه اْلُمْسووورِِفنيَ »ىل:وقللوووه تعوووا إىل األكووول. فقووود  اء،كموووا ينصووور إىل العط ..ينصووور « َو  ُتْسووورُِفلا ِإنَّوووُه   ُيُِ

..وعنود موا « ْلُمْسورِِفنيَ ا  ُيُِوُه  ِإنَّوهُ  َو  ُتْسورُِفلا»روي أوم تباروا يف العطواء حوَّت أسورفلا،فقال اّلِل سوبحانه:
ُ،َو  تَوتَِّبُعلا خُ ُكُللا ِ َّا َرَزَقكُ »يذكر األنعام يقلل:  « ..ني  نَُّه َلُكْم َعُدو  ُمبِ لشَّْيطاِن،إِ طُلاِت اُم اّللَّ

ليوذكرهم  ز  اّلِلف مثر علنوه يف ذلك ليذكرهم أن هوذا رز  اّلِل وخلقه،والشويطان   حلو  كوي ا. فموا ابهلوم يتب
 أن الشيطان هلم عدو مبني. فما ابهلم يتبعلن خطلاته وهل العدو املبنيف 

 أكايب ال اهلين في أشريماأهم وأحريمهم 144 - 143درس الثالث:ال

مث ذخوووذ السووويا  يف ملاجهووو  ققيقووو  يتتبوووع ّبوووا مكوووامن األوهوووام ا؟اهليووو ،ليلقك عليهوووا الضلء،ويستعرضوووها 
واحودا واحدا،وجزئيوو  جزئيوو  فيكشو  فيهووا عوون السووخ  الوذي   ميكوون تعليلووه و  الودفاع عنووه والووذي قوود 

سووه،حني يكشوو  لووه يف النوولر وحووني يوورى أن   سووند لووه فيووه موون علووم و  هوودى و   حجوول منووه صوواحبه نف
:ِمَن الضَّْأِن ايْوَننْيِ َوِمَن اْلَمْعِز ايْوَننْيِ. ُقْل:آلذََّكَرْيِن َحورََّم أَِم اأْلُنْوثَويَونْيِف أَمَّو »كتاب منْي: ا اْكوَتَمَلحْل مَثانَِيَ  أَْزواج 

بِوِل ايْونَونْيِ َوِموَن اْلبَوَقوِر ايْونَونْيِ. ُقْل:آلوذََّكَرْيِن َحورَّ  َعَلْيِه أَْرحاُم اأْلُنْوثَوَينْيِف وُتْم صواِقِقنَي  َوِموَن اْ ِ َم نَوبُِِ لين بِِعْلم  ِإْن ُكنوْ
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ُ ّبِ  ُتْم ُكَهداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اّللَّ اف َفَموْن أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ ى ذأَِم اأْلُنْوثَوَينْيِف أَمَّا اْكَتَمَلحْل َعَلْيِه أَْرحاُم اأْلُنْوثَوَينْيِف أَْم ُكنوْ
َ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ  ف ِإنَّ اّللَّ  « ..َعَلى اّللَِّ َكِذاب  لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغْْيِ ِعْلم 

 -زواج ،هووك مثانيوو  ألقهووا هلمخفهووذ  األنعووام الوويت يوودور حلهلووا ا؟وودل والوويت ذكوور يف اهليوو  السووابق  أن اّلِل 
ن املعوز. مون وزوج زوج مون الضوأ -ر واألنثوى يطلو  عليوه لفوج زوج عنود موا يكولن موع رفيقوه وكل من الذك

 فأي منها حرمه اّلِل على أي من الناسف أم إنه حرم أجنتها يف البطلنف
ُتْم صاِقِقنيَ » هوا ابحلودس،و  يشورع ،و  يقضوى فييهوا ابلظونفهوذ  الشو لن   يفوَّت ف « ..نَوبُِِ لين بِِعْلم  ِإْن ُكنوْ

أم  هوا كوذلك حورمفبقور. فأيفيها بغْي سلطان معللم.وبقي  األزواج ذكر وأنثى مون ا بول وذكور وأنثوى مون ال
ووُتمْ »أجنتهووا هووك الوويت حرمهووا اّلِل علووى النوواسف وموون أيوون هووذا التحوورمي: ُ ِّبووذافَء ِإْذ َوصَّوو ُكووَهداأَْم ُكنوْ « اُكُم اّللَّ

ّلِل غوْي أمور مون اب  هورمي . فموا ينبغوك أن يكولن هنوا..فحضرمت وكهدمت وصي  اّلِل لكم خاص  ّبذا التحرمي
 مستيقن،  يرجع فيه إىل الرجم والظنلن.

ع هوووذا الوووذي الوووذي كووور  وّبوووذا يووورق أمووور التشوووريع كلوووه إىل مصووودر واحووود .. وقووود كوووانلا يزعمووولن أن اّلِل هووول
.  لُِيِضولَّ النَّواَس بِغَوْْيِ ّللَِّ َكِذاب  اَعَلى  َفَمْن أَْلَلُم ِ َِّن اْفَ ى»يشرعلنه.لذلك يعاجلهم ابلتحذير والتهديد:  ِعْلوم 

َ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ   « ..ِإنَّ اّللَّ
لنوواس قصوود أن يضوول اي  وهوول إنووه   أحوود أللووم  وون يفوو ي علووى اّلِل كووريع    ذذن ّبووا،مث يقلل:كووريع  اّللِ 

ب هم وبووني أسووباا مووا بيوونهم اّلِل فقوود قطعوول بغووْي علم،إ ووا هوول ُيوويلهم إىل هوودى أو لوون .. أول ووك لوون يهوودي
َ   يَوْهِدي ا   ..الظَّاِلِمنيَ  ْلَقْلمَ اهلدى.وأكركلا ابّلِل ما   ينزل به سلطاان .. ِإنَّ اّللَّ

ني هلوم أووا ل. وقود بوواهلن وقد كش  هلم عما يف معتقداهتم وتصلراهتم وتصرفاهتم من وهون وسوخ  وهوزا
 فيهووا موون عنوود  يتصوورفلنأسوواس. وقوود رقهووم إىل نشووأة احلووّر واألنعووام الوويت  تقوولم علووى علووم و  بينوو  و  

ذي هووول اّلِل،الووو لقهوووا هلووومأنفسوووهم،أو بووولحك كووويانينهم وكوووركائهم،بينما هوووي ء   حلقلهوووا هلم،إ وووا الوووذي خ
 لعباق ..اه أن تكلن له وحد  احلاكمي  فيما خل  وفيما رز ،وفيما أعطى من األملال ل

 نماذج من الاشريع ا لهي في المحرمات 147 - 145الدرس الرابع:

واّلِل  عون لون ووهوم. ووحوك،  اهلن يقرر هلم ما حرمه اّلِل عليهم من هذا كله. ما حرموه اّلِل حقوا عون بينو 
ل موون بووال توودخ هوول صوواحه احلاكميوو  الشوورعي ،الذي إذا حوورم الشووكء فهوول حوورام،وإذا أحلووه فهوول حووالل

ليهوولق اه اّلِل علوى ر موا حرموطان احلاكميو  والتشوريع .. وابملناسوب  يوذكالبشور و  مشوارك  و  تعقيوه يف سول
 ّلِل خاص ،وأحله للمسلمني،فقد كان عقلب  خاص  لليهلق على للمهم وبعدهم عن كرع ا

تَو  ،أَْو َقموا  » َمْسوُفلحا  أَْو حَلْوَم ِخنزِيور  ُقْل:  َأِجُد يف ما أُوِحوَك ِإَ َّ حُمَرَّموا  َعلوى نواِعم  َيْطَعُموُه،ِإ َّ أَْن َيُكولَن َميوْ
فَووِإنَّ َربَّووَك َغُفوولر  َرِحوويم .  -َغووْْيَ ابغ  َو  عوواق   -أَْو ِفْسووقا  أُِهوولَّ لِغَووْْيِ اّللَِّ بِووِه. َفَمووِن اْضووطُرَّ  -فَِإنَّووُه رِْجووك   -

ِإ َّ موووا مَحَلَوووحْل  -رَّْمنوووا َعلَوووْيِهْم ُكوووُحلَمُهما َوَعلَوووى الَّوووِذيَن هووواُقوا َحرَّْمنوووا ُكووولَّ ِذي لُُفووور . َوِموووَن اْلبَوَقوووِر َواْلغَوووَنِم حَ 
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بُلَ  فَوُقوْل:َرُبُكْم ُذو  -لُُهلُرُ ا أَِو احْلَلااي أَْو َما اْختَوَلَ  بَِعْظم   ذِلَك َجَزيْناُهْم بِبَوْغِيِهْم َوِإانَّ َلصاِقُقلَن. فَوِإْن َكوذَّ
 « ..اْلُمْجرِِمنيَ  َرمْحَ   واِسَع  ،َو  يُوَرُق َ ُْسُه َعِن اْلَقْلمِ 

  ِوووا َذرأ مووون احلوووّر هلي ء الوووذين جعلووولا هلل،اي حممووود،قووول:يقووولل جووول ينوووا   لنبيوووه حممووود :قوووال أبووول جعفر
إ  مون  ر    يطعمهواوحوّر حجو ولشركائهم من اهلهل  واألنداق مثله ي والقائلني هذ  أنعوام،واألنعام نصيب ا

ِرِمني بعوخ منهواي وانو لوى أَُخورعهاي والتاركني ذكر اسوم هللا نشاء بزعمهمي وانِرمني من أنعام أَُخر لهلرَ 
لووووى ع افوووو اء  هللارزقهووووم  انِرمني مووووا،وحملِِيووووه لووووذكلرهم،مووووا يف بطوووولن بعووووخ أنعووووامهم علووووى إانيهووووم وأزواجهم

تحرميوه بهللا رسولل   اءكم مونأجو:وإضاف   منهم موا ُيرمولن مون ذلوك إىل أنَّ هللا هول الوذي حِرموه عليهمي،هللا
ذلووووك علوووويكم  هرميووووه فسوووومعتم منووووه،أم وصَّوووواكم هللا بتحرميووووه مشوووواهدة  موووونكم له،فووووأنب لان بووووه،ك عليكمذلوووو

ين اس كوذبكمي فوإعلوم النو ألنكم إذا اِقعيتمول ،و  ميكونكم قعولا ،فحرمتمل ف فإنكم كذب  إن اقعيتم ذلك
 وا توذكرون أنوه حرموه مون  كلوه( كوي  ا حمرَّم وا علوى آكول ذ1)،  أجد فيموا أوحوك إِ  مون كتابوه وآي تنزيلوه

يو  اتوحل بغوْي تذكمقود ،يت "مهذ  األنعام الويت تصوفلن هورمَي موا َحوِرم علويكم منهوا بوزعمكم ي"إ  أن يكولن 
ْنَصِه ي أو إ  أن يكلن حلوم خنزيور ي)فإنوه رجوك،ي"أو قم ا مسفلح ا"

ُ
 أن أو إ :يقلل،ا(أو فسوق   وهل امل

تن لصوووونمه بوووودة األو لح ا ذ ووووه ذابوووو   موووون املشووووركني موووون عأو إ  أن يكوووولن مووووذب:يعب بووووذلك،يكووولن فسووووق ا
بو   عون أكول موا ذ آمون بوه ووى مون،فإن ذلك الذب  فس   وى هللا عنه وحِرموه،فذكر عليه اسم وينه،وآهلته
 ألنه ميت  .،كذلك

أن ،هم بوهوهذا إعالم من هللا جل ينا   للمشركني الوذين جواقللا نولَّ هللا وأصوحابه يف هورمي امليتو   وا جواَقلل 
وأن الووذي زعموولا أِن هللا حرمووه حووالل  قوود أحلَّووه ،الووذي جوواقللهم فيووه موون ذلووك هوول احلوورام الووذي حِرمووه هللا

 ..949وأوم كذب  يف إضافتهم هرميه إىل هللا،هللا
عنووا :فمن أن م«:... »يم  َغُفوولر  َرِحوو َربَّووكَ  َفَمووِن اْضووطُرَّ َغووْْيَ ابغ  َو  عوواق  فَووِإنَّ »وقووال يف شويوول قللووه تعوواىل:

،غْي ابغ غوْي اّلِل بوهلموا أهول  اضطر إىل أكول موا حورم اّلِل مون أكول امليتو  والودم املسوفل  أو حلوم اانزيور،أو
ن وأابحوووه لوووه موووو د  اّللِ يف أكلوووه إاي  تلوووذذا،  لضووورورة حالووو  موووون ا؟ووولع و  عووواق يف أكلوووه بتجووواوز  مووووا حووو

ك إىل لوو  يتجوواوز ذ أكلووه موون اهلووال  .. أكلوه،وذلك أن ذكوول منووه مووا يوودفع عنووه ااوول  علووى نفسووه بوو  
تر عوول موون ذلك،فسووافيمووا ف« فَووِإنَّ َربَّووَك َغُفوولر  »أكثوور منووه .. فووال حوورج عليووه يف أكلووه مووا أكوول موون ذلووك. 

اء إليه. ولول كو عند حاجته إبابحته إاي  أكل ذلك« رحيم»عليه،ب كه عقلبته عليه. ولل كاء عاقبه عليه. 
 «.حرمه عليه ومنعه منه

 ي  ا خالفات فقها فحلهلمد ا ضطرار الذي يبا  فيه األكل من هذ  انرمات واملقدار املبا  منهأما ح

                                                 
 [190/ 12ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 949
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الشوبع قو  الكفايو  و ا  ما ُيفرأي أنه يبا  ما ُيفج احلياة فق  عند خل  اهلال  لل امتنع .. ورأي أنه يب
 نووووودخل يف و ..ورأي أنووووه يبوووووا  فووووول  ذلووووك موووووا يووووودخر ألكووووالت أخووووورى إذا خيووووو  انقطوووواع الطعوووووام .. 

 تفصيالت الفروع .. فهذا القدر منها يكفك يف هذا امللضع.
لق  وذلووك  قدمووه غووْي مشووق أي كوول حيوولان -فأمووا اليهوولق فقوود حوورم اّلِل علوويهم كوول ذي لفوور موون احليوولان 

امللتوووو   هوووور،أو الوووودهنإ  كووووحم الظ -كا بووول والنعووووام واألوز والووووب . وحوووورم كووووذلك كووووحم البقوووور والغوووونم 
  وكرائعه:وامر اّللِ أاختل  منه ابلعظم .. وكان ذلك عقلب  هلم على بغيهم بتجاوز  ابألمعاء،أو ما

لَوووحْل ِإ َّ مووا محََ  -َعلَووْيِهْم ُكووُحلَمُهما  ِم َحرَّْمنوووااْلغَوونَ وَ َوَعلَووى الَّووِذيَن هوواُقوا َحرَّْمنووا ُكووولَّ ِذي لُُفوور . َوِمووَن اْلبَوَقووِر »
 «.انَّ َلصاِقُقلنَ ْغِيِهْم،َوإِ ناُهْم بِبوَ ذِلَك َجَزيْ  -َلَ  بَِعْظم  لُُهلُرُ ا أَِو احْلَلااي أَْو َما اْختوَ 

لنووه هووم مووا يقلل والوونا يبووني سووبه هووذا التحرمي،وهوول سووبه خوواص ابليهلق،وييكوود أن هووذا هوول الصوود ، 
فسووه رم علووى نحووموون أن إسوورائيل،وهل يعقوولب جوودهم،هل الووذي حوورم هووذا علووى نفسووه فهووم يتبعلنووه فيمووا 

 ا احلرموووان مووونّلِل ّبووذباحوووا حوووال  ليعقوولب. ولكنوووه حوورم علووويهم بعووود مووا بغلا،فجوووازاهم ا..لقوود كوووان هووذا م
بُلَ  فَوُقووْل:َرُبُكْم ُذو َرمْحَوو   واِسووَع  ،َو  »الطيبووات. ..فقوول ربكووم ذو  «اْلَقووْلِم اْلُمْجوورِِمنيَ  ُسووُه َعوونِ َرُق  َْ يوُووفَووِإْن َكووذَّ

ملسوكء او تسوع انسون  -سوبحانه  -مون خلقوه. فرمحتوه  رمح  واسع  بنا،و ن كان ميمنا مون عبواق ،وبغْيهم
لكون  سوه و ّلِل .. وهل   يعجول علوى مون اسوتح  العقواب حلموا منوه ورمحو . فوإن بعضوهم قود يثولب إىل ا

ع يوه مون ا نموا فا القولل كديد   يورق  عون اجملورمني إ  حلموه،وما قودر  مون إمهواهلم إىل أجول مرسولم.وهذ
هتتوز  ا وذا  لعلهوانبهوا ّبوذ رهواب ابلبوأس. واّلِل الوذي خلو  قلولب البشور حايف الرمحو  بقودر موا فيوه مون ا

 وتتلقى وتستجيه.
 عل  هللا افارائهمأكايب المشرهللاين في  149 - 148الدرس الخامس: 

جووه مهوورّبم لههم،يلاوعنوود مووا يصوول السوويا  إىل هووذا احلوود موون تضوويي  اانووا  عليهم،وسوود الووذرائع يف وج
يموا روْيون ف  إوم جموثون عليه كركهم وضالل تصلراهتم وتصورفاهتم .. إووم يقللولن:األخْي الذين ُييللن 

جزهوا ه الويت   يعنوه بقدرتواعتسفلا من كر  وضالل. فلول كوان اّلِل   يريود مونهم الشور  والضوالل ملونعهم م
ُ مووا َأْكوورَْكنا َو »:كووكء ذََّب الَّووِذيَن نووا ِمووْن َكووكء. َكووذِلَك َكوو  َحرَّمْ ،وَ  آابُ انَسوويَوُقلُل الَّووِذيَن َأْكوورَُكلا:َلْل كوواَء اّللَّ

الظَّووونَّ،َوِإْن أَنْووووُتْم ِإ َّ  ف ِإْن تَوتَِّبعُووولَن ِإ َّ رُِجووولُ  لَنوووا فَوُتخْ ِموووْن قَووووْبِلِهْم َحوووَّتَّ ذاقُووولا َ َْسووونا. ُقْل:َهوووْل ِعْنووودَُكْم ِموووْن ِعْلوووم  
 «:ِعنيَ ْم َأمجَْ ْل كاَء هَلَداكُ خَتُْرُصلَن. ُقْل:فَِللَِّه احْلُجَُّ  اْلبالَِغُ ،فَولَ 

ة واملرج و  عتزلو  واجملوث سون  واملوقضي  ا؟ث وا ختيار كثر فيها ا؟دل يف  ري  الفكور ا سوالمك بوني أهول ال
د تعقيووودا   دل،فتعقووو...وتووودخلحل الفلسوووف  ا غريقيووو  واملنطووو  ا غريقوووك والالهووولت املسووويحك يف هوووذا ا؟

مووا اكووتد مليسوور ا؟اق،ملباكوور ااح  اللاقعيوو  .. ولوول أخووذ األموور  وونهج القوورآن تعرفووه العقليوو  ا سووالمي  اللاضوو
 هذا ا؟دل،وما سار يف ذلك الطري  الذي سار فيه.
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يَن ُقلُل الَّوووذِ َسووويوَ »:دقةوحنووون نلاجوووه قووولل املشوووركني هوووذا والووورق القووورآين عليه،فنجووود قضوووي  واضوووح  بسووويط  حمووو
ُ ما َأْكرَْكنا  هم لن كوركهم هوم وآاب هم،وهورمي.. فهوم ُييلو «ْن َكوكءِموَو  آابُ ان َو  َحرَّْمنا َأْكرَُكلا َلْل كاَء اّللَّ

 ليل ما حرمل   ا   ُيرمه اّلِل،واقعاءهم أن هذا من كرع اّلِل بغْي علم و  ق
رمي هوذ  قورآن الكول.فكيو  واجوه اُييللن هذا كله على مشي   اّلِل ّبم. فلل كاء اّلِل ما أكوركلا و  حرمولا .

 ملقلل فا
 . و س اّللِ  س اّللِ  لقوود واجههووا  وووم كووذبلا كمووا كووذب الووذين موون قبلهم،وقوود ذا  املكووذبلن موون قووبلهم

 « ..َسنااُقلا  َْ ذَكذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َحَّتَّ »ينتظر املكذبني ا؟دق:
 عثة ..وهذ  هك اهلزة اليت قد هر  املشاعر،وتلقج من الغفل ،وتلجه إىل ال

هوذا و حمظولرات ..  واهم عنو واللمس  الثاني  كانحل بتصحي  منهج الفكر والنظر .. إن اّلِل أمرهم  وامر 
وإذا  ففكي  يعلملنوهم إليوه،ما ميلكلن أن يعلمل  علما مستيقنا .. فأما مشي   اّلِل فهك غيه   وسويل  هلو

نَّ َوِإْن أَنْووُتْم تَوتَِّبعُولَن ِإ َّ الظَّو  لَنواف ِإنْ ْخرُِجول ُ  ِموْن ِعْلوم  فَوتُ ُقْل:َهْل ِعْنودَُكمْ »  يعلمل  يقينا فكي  ُييللن عليه:
 « ..ِإ َّ خَتُْرُصلنَ 

دس ضووولا وراء احلووووطعي ،ليمإن ّلِل أوامووور ونووولاهك معللموووو  علموووا قطعيا،فلمووووا ذا ي كووولن هوووذ  املعللمووووات الق
 واارص يف واق   يعلملنهف

در  حوووَّت شوووي ته وقوووم  .. إن اّلِل   يكلووو  النووواس أن يعلمووولا غيوووه هوووذا هووول فصووول القووولل يف هوووذ  القضوووي
م حسوبها .. وهو فسوهم علوىيكيفلا أنفسوهم علوى حسوبه. إ وا يكلفهوم أن يعلمولا أوامور  ونلاهيوه،ليكيفلا أن

 يف . وهوووذا حسوووبهم.حوووني ُيووواوللن هوووذا يقووورر اّلِل سوووبحانه أنوووه يهوووديهم إليه،ويشووور  صووودورهم لإلسوووالم 
،بري   مون غمولم ذلوك ا؟ودل وهكماتوه  يسوْية واضوح  -لعملوك يف واقعهوا ا -عندئذ  القضي  اليت تبدو

ى. أو رهم علوى اهلودى،أو يقهوإن اّلِل قاقر لل كاء علوى أن حلو  بوب آقم ابتوداء بطبيعو    تعور  إ  اهلود
بوب آقم تلوك   كواء أن يبكواء غوْي هوذا -سوبحانه  -يقذ  ابهلدى يف قللّبم فيهتدوا بال قهر ... ولكنوه 

 هوليمود مون يتجووى اهلدى،ابلقودرة علوى ا عوا  إىل اهلودى أو الضووالل،ليعني مون يتجوه مونهم إىل اهلوودى علو
 منهم إىل الضالل يف غيه ويف عمايته .. وجرت سنته  ا كاء ..

 «.ُقْل:فَِللَِّه احْلُجَُّ  اْلبالَِغُ ،فَوَلْل كاَء هَلَداُكْم َأمْجَِعنيَ »
علوى  ل  فهك غريبو واجملاق يسر صلرة يدركها ا قرا  البشري. فأما املعالل  فيهاقضي  واضح ،مصلغ  يف أ

 لت إىل نتيجوو و أي  هووأاحلووك ا سووالمك وعلووى املوونهج ا سووالمك .. و  ينتووه ا؟وودل فيهووا يف أيوو  فلسووف  
 مرُي . ألنه جدل يتناول القضي   سللب   يناسه نبيعتها ..

مووونهج تناوهلا،وأسوووللب التعبوووْي عنهوووا كوووذلك. احلقيقووو  املاقيووو  ميكووون إن نبيعووو  أي حقيقووو  هوووك الووويت هووودق 
تناوهلووا بتجووارب املعموول. واحلقيقوو  الرايضووي  ميكوون تناوهلووا بفووروم الووذهن. واحلقيقوو  الوويت وراء هووذا املوودى،  
بوود أن تتنوواول  وونهج آخوور .. هوول كمووا قلنووا موون قبوول:منهج التووذو  الفعلووك هلووذ  احلقيقوو  يف جماهلووا الفعلووك. 
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اول  التعبْي عنها بغْي أسللب القضااي الذهني  اليت عل؟حل ّبوا يف كول موا جورى حلهلوا مون ا؟ودل قودميا وحم
 وحديثا.

يبيوو  املشووي   الغ حالوو  علوىوبعود فلقوود جواء هووذا الوودين ليحقو  واقعووا عمليووا هودق  أواموور ونولا  واضووح . فا 
قعك  اوايب الولاا العمول نبغك أن ينفو  يفقخلل يف متاه ،ير قها العقل بغْي قليل،ومضيع  للجهد الذي ي

 املشهلق.
 مطالبة الك ار لشهاد  هللا عل  أحكامهم 150الدرس السادس:

ىل ملاجهووووو  املشوووووركني يف ملقووووو  ا كوووووهاق علوووووى قضوووووي  إ - -رسووووولله  -بحانه سووووو -وأخوووووْيا يلجوووووه اّلِل 
وائوول السوولرة ألرة:يف السوو التشووريع،كما واجههووم موون قبوول يف ملقوو  ا كووهاق علووى قضووي  األللهيوو  يف أوائوول

ُ. َكِهيد  بَوْيو»قال له: َنُكْم،َوأُ ِب َوبوَ ُقْل:َأُي َكْكء  َأْكَثُ َكهاَقة ف ُقِل اّللَّ  آُن أِلُنْوِذرَُكْم بِوِه َوَمونْ وِحوَك ِإَ َّ هوَذا اْلُقورْ يوْ
ووووا ُهووووَل إِلووووه  واِحوووود  ُد. ُقلْ ْكووووهَ ْل:  أَ بَولَوووَ . أَِإنَُّكووووْم لََتْشووووَهُدوَن أَنَّ َمووووَع اّللَِّ آهِلَوووو   أُْخوووورى ف قُوووو ،َوِإنَِّب بَوووورِيء  ِ َّووووا :ِإ َّ

 «..ُتْشرُِكلنَ 
َمَعُهووْم. َو   ْن َكووِهُدوا فَووال َتْشووَهدْ َم هووذا. فَووإِ  َحوورَّ قُووْل:َهُلمَّ ُكووَهداءَُكُم الَّووِذيَن َيْشووَهُدوَن أَنَّ اّللََّ  »:وهنووا قووال لووه

بُلا آِبايتِ   « ..نَ ُهْم ِبَرّبِِِْم يَوْعِدُلل هْلِخرَِة،وَ لَن ابِ نا َوالَِّذيَن   يُوْيِمنُ تَوتَِّبْع أَْهلاَء الَِّذيَن َكذَّ
ن هوذا الودين إافيو  .. خإوا ملاجه  هائل ،وملاجهو  كوذلك فاصول . وق لتهوا علوى نبيعو  هوذا الودين غوْي 

حو    مزاولو مثول يفالوذي يت يسلي بني الشر  العلب اللاض  ابختاذ آهل  أخرى موع اّلِل وبوني الشور  اهلخور
ريع  يشوورعلنه هوول كوو ا يدعلنوه هووم موون أن موواملوو قون اعتبووار  -احلاكميو  والتشووريع للنوواس  ووا   ذذن بووه اّلِل 

م بوورّبم لن ابهلخوورة،وهالووذين يرتكبولن هووذ  الفعلوو   ووم يكووذبلن آبايت اّلِل،و  ييمنو كموا أنووه يصوم  -اّلِل  
ذين  سولرة وصوفا للويو  يف الالتعبوْي الوذي جواء يف أول آ يعدللن ..أي اعللن له أنوداقا تعدلوه .. وهول ذات

« وا بِوَرّبِِِْم يَوْعوِدُللنَ لَر،مُثَّ الَّوِذيَن َكَفورُ مواِت َوالنُو الظُلُ احْلَْموُد ّللَِِّ الَّوِذي َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم،َوَجَعولَ »كفروا:
.. 

علاهم أن دلوو قون اعتبووار  -تشووريع للنوواس هووذا حكووم اّلِل علووى الووذين يغتصووبلن حوو  احلاكميوو  ويزاوللنووه ابل
 ة.م اّلِل رأي ألحد يف هذ  القضي  ااطْي وليك بعد حك -ما يشرعلنه هل من كريع  اّلِل  

نني ايتووه غووْي موويمآبوملووا ذا يعوودهم مكووذبني  ّبووذا احلكوومف -سووبحانه  -فووإذا أرقان أن نفهووم ملوواذا يقضووك اّلِل 
ر رعه وحكمووه أمووكووّلِل يف ان لنووا أن حنوواول الفهووم. فتوودبر حكموو  ابهلخرة،مشووركني يعوودللن بوورّبم غووْي  .. فووإ

 مطللب من املسلم ..
 وووم يكووذبلن  -مهموا قوواللا إنوه موون كورع اّلِل  -إن اّلِل قود حكووم علوى املشوورعني للنواس موون عنود أنفسووهم 

حوود .. وااووال  كلهووا تشووهد  نووه ااووال  الووراز  اللا  -إن كووان املووراق ّبووا آايتووه الكلنيوو   -آبايتووه.ألن آايتووه 
ابحلاكميو  فقود   -سوبحانه  -الراز  هل املالك. فيجه أن يكلن وحد  املتصر  احلاكم .. فمن   يفورق  

كذب آبايته هذ  .. وإن كان املقصولق آايتوه القرآني ،فالنصولص فيهوا حا و  وصورُي  وواضوح  يف وجولب 
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يعته وحودها قانلان،وتعبيود النواس لوه وحود  ابحلاكمي  يف حياة البشر اللاقعي ،واختاذ كر  -سبحانه  -إفراق  
 ابلشرع النافذ واحلكم القاهر ..

ه موال  ربوه منولن ابهلخورة .. فالوذي يويمن ابهلخرة،ويولقن أنو وم   يي  -سبحانه  -كذلك حكم عليهم 
  ل حوو  احلاكميووق بووه. وهوويوولم القياموو ،  ميكوون أن يعتوودي علووى أللهيوو  اّلِل،ويوودعك لنفسووه حقووه الووذي يتفوور 

 مه ..طلق  يف حياة البشر.  ثل  هذ  احلاكمي  يف قضائه وقدر ،ويف كريعته وحكامل
 ه الكافرين بلذي وص  مث حكم عليهم يف النهاي   وم برّبم يعدللن .. أي أنه حكم عليهم ابلشر  ا

 نمولولا أو موا قب ميو  الوذي تفورق بوه.يف حو  احلاك -سوبحانه  -ذلك أوم لل كانلا ملحدين موا كواركلا اّلِل 
ّلِل علوووى مووون يزاولووولن حووو  اهوووك علووو  حكوووم  -ا فيموووا يبووودولن -عبووود أن يدعيوووه ويزاولوووه وهوووم راضووولن  هوووذ  

بوه    الوذي يتحقو رة والشور احلاكميو  ويشورعلن للنواس موا   ذذن به،ابلتكوذيه آبايته،وعودم ا ميوان ابهلخو
  معقوه  لفصول الويتاكلمو    أن ااقل فيوه. فقود صودرت فيوه« مسلم»الكفر .. أما احلكم ذاته فال ميلك 

 كي  يتأقب أمام كلم  العزيز احلكيم ..« مسلم»عليها. فلينظر كل 
 الوصايا المشر وصراط هللا المساقيم 153 - 151الدرس السابع:

مووه تتضوومن موا حر  يوو  الويتوبعود ملقو  ا كووهاق ورفوخ مووا يقررونوه موون انرموات،يلقك إلوويهم ابملقوررات ا هل
 هووذ  انرموواتو بوول حموورم. إىل جانووه مووا حرمووه بعووخ التكووالي  ا اابيوو  الوويت هلووا مقااّلِل حقووا .. وسوونجد 

عليهوووا  تتقرر،لتقوولم  اووه أنتبوودأ ابنوورم األول .. وهوول الشووور  ابّلِل .. ألن هووذ  هووك القاعوودة األوىل الووويت
ْي ا . َكووو:َأ َّ ُتْشووورُِكلا بِوووِه َعلَوووْيُكمْ  مْ َم َرُبُكوووُقْل:تَعووواَلْلا أَتْوووُل موووا َحووورَّ  »انرموووات والنووولاهك،ملن استسووولم هلوووا وأسووولم:

، ُهوْم. َو  تَوْقَربُوُقُكْم وَ حَنْوُن نوَوْرزُ َواِبْللالِوَدْيِن ِإْحسواان ،َو  تَوْقتُولُولا أَْو قَُكوْم ِموْن ِإْمال   لا اْلَفولاِحَا موا َلَهوَر ِمْنهوا ِإايَّ
ْم تَوْعِقلُولَن .. َو  تَوْقَربُولا مواَل َوصَّواُكْم بِوِه َلَعلَُّكو  .. ذِلُكمْ حلَْ ِِ ِإ َّ ابِ  َوما َبَطَن. َو  تَوْقتُوُللا النوَّْفَك الَّيِت َحرََّم اّللَُّ 

ُ ،َوأَ  لُوَ  َأُكودَّ  نَوْفسوا  ِإ َّ ُوْسوَعها   نَُكلِِو ُ  -ْلِميوزاَن اِبْلِقْسوِ  ْلَكْيوَل َوااْوُفلا اْلَيِتيِم ِإ َّ اِبلَّيِت ِهَك َأْحَسُن،َحَّتَّ يَوبوْ
تَوذَكَُّروَن. َوأَنَّ هوذا  صَّاُكْم بِوِه َلَعلَُّكومْ وَ ّللَِّ أَْوُفلا .. ذِلُكْم اَوبَِعْهِد  -ذا قُوْرىب  َوَلْل كانَ  -قُوْلُتْم فَاْعِدُللا َوِإذا  -

 ..«.ِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلَن بِ  ِلِه .. ذِلُكْم َوصَّاُكمْ  َعْن َسِبيَ  ِبُكمْ ِصراِنك ُمْسَتِقيما  فَاتَِّبُعلُ ،َو  تَوتَِّبُعلا الُسُبَل فَوتَوَفرَّ 
ثموووار وأوهوووام السووويا   ناسوووب  احلووودية عووون تشوووريعات األنعوووام وال الووويت تووورق يف -وننظووور يف هوووذ  اللصوووااي 

وقلام مْي ابلتلحيوود،م هووذا الوودين كلووه .. إوووا قوولام حيوواة الضووفووإذا هووك قوولا -ا؟اهليوو  وتصوولراهتا وتصوورفاهتا 
ت،وقلام يووه موون معووامالا اووري فقلام حيوواة اجملتمووع ابلتكافوول والطهووارة فيمووحيوواة األسوورة  جياهلووا املتتابعوو ،و 

 ..تلحيد اّلِل ا بدئحل بحياة ا نساني  وما ُيلط احلقل  فيها من ضماانت،مرتبط  بعهد اّلِل،كما أو
 صوورانه املسووتقيم وكوول مووا عوودا  يقوورر أن هووذا -ىل سووبحانه وتعووا -وننظوور يف ختووام هووذ  اللصووااي،فإذا اّلِل 

 بل تتفر  ابلناس عن سبيله اللاصل .. اللحيد ..س
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أوووا نووو  كي  تبووودو  إنووه أموور هائووول هووذا الوووذي تتضوومنه اهلايت الوووثالّ .. أموور هائووول اووكء يف أعقووواب قضوو
ائلو    اللصوااي اهلبطهوا ّبوذر جانبي  من ا؟اهلي  ولكنهوا يف احلقيقو  هوك قضوي  هوذا الودين األساسوي  بد لو  

 « ..ا أَْتُل ما َحرََّم َرُبُكْم َعَلْيُكمْ ُقْل:تَعاَللْ  ..»الكلي  
  لقوود حرمووه  -أنووتم أنووه حرمووه بووزعمكم    مووا توودعلن -قل:تعوواللا أقووا علوويكم مووا حرمووه علوويكم ربكووم 

وإذن فهووول  -وال بيووو  والتلجيوووه واحلاكميووو   وهوووك القلامووو  -الوووذي لوووه وحووود  حووو  الربلبيووو  « ربكوووم»علووويكم 
 كلن راب ..واّلِل هل وحد  الذي اه أن ي« الرب»هل  اختصاصه،وملضع سلطانه. فالذي ُيرم

والفرائخ،وتسووتمد  يهووا التكووالي وترجووع إل ..القاعوودة الوويت يقوولم عليهووا بنوواء العقيوودة« َأ َّ ُتْشوورُِكلا بِووِه َكووْي ا  »
لودخلل نولاهك وقبول اوامر والمنها احلقل  واللاجبات ..القاعدة اليت اه أن تقلم أو  قبل الدخلل يف األ

حكووام .. اووه ائع واأليف التكووالي  والفرائخ،وقبوول الوودخلل يف النظووام واألوضوواع وقبوول الوودخلل يف الشوور 
     يف عقيوووودهتمهيتووووه وحوووودابتووووداء أن يعوووو   النوووواس بربلبيوووو  اّلِل وحوووود  هلووووم يف حيوووواهتم كمووووا يع فوووولن  لل 
 يفنوه املتصور   ه وحود  لون يشركلن معه أحدا يف أللهيته،و  يشركلن معه أحدا يف ربلبيته كذلك. يع فل 

 وجووزائهم يوولم  حسوواّبمكوويون هووذا الكوولن يف عووا  األسووباب واألقوودار ويع فوولن لووه وحوود   نووه املتصوور  يف
 ها سلاء ..شريع  كلالدين ويع فلن له وحد   نه هل املتصر  يف كيون العباق يف عا  احلكم وال

ن تقاليووووود جملتموووووع موووووأوكووووواب ااراف ،وتنقيووووو  ا إووووووا تنقيووووو  الضووووومْي مووووون أوكووووواب الشووووور ،وتنقي  العقووووول مووووون
 ا؟اهلي ،وتنقي  احلياة من عبلقي  العباق للعباق ..

 لوذي اوه حشودألول ألنوه اور إىل كول حمورم. وهول املنكور األول اهل انرم ا -يف كل صلر   -إن الشر  
 اّلِل،و  حووواكم هلوووم إ  ،و ّللِ ا نكوووار كلوووه لوووه حوووَّت يعووو   النووواس أن   إلوووه هلوووم إ  اّلِل،و  رب هلوووم إ  ا

 مشرع هلم إ  اّلِل. كما أوم   يتلجهلن ابلشعائر لغْي اّلِل ..
قة أو خلوو  أو األوىل الوويت   يغوب غناءهووا كووكء آخوور،من عبووا هلوول القاعوودة -علووى إنالقووه  -وإن التلحيود 

 « .. َكْي ا  َأ َّ ُتْشرُِكلا بِهِ  »عمل ..من أجل ذلك تبدأ اللصااي كلها ّبذ  القاعدة:
 - قدمو  اللصواايمعنوه يف  وينبغك أن نلتفحل إىل موا قبول هوذ  اللصوااي،لنعلم مواذا يوراق ابلشور  الوذي ينهوى

وقبول آيوو   - ع ومزاولوو  حو  احلاكميو  يف إصوودار قضووي  التشوري -لقود كوان السوويا  كلوه بصوودق قضوي  معينو  
َ َحوورََّم َن َيْشوَهُدو الَّوِذي  ُكوَهداءَُكمُ قُوْل:َهُلمَّ »واحودة كوان ملقو  ا كوهاق الوذي ُيسون أن نعيود نصوه: َن أَنَّ اّللَّ
بُلا آبِ َكووِذيَن  هووذا. فَووِإْن َكووِهُدوا فَووال َتْشووَهْد َمَعُهووْم. َو  تَوتَّبِووْع أَْهوولاَء الَّوو ِمنُوولَن اِبهْلِخوورَِة،َوُهْم ايتِنا،َوالَّووِذيَن   يُويْ ذَّ

 « ..ِبَرّبِِِْم يَوْعِدُللنَ 
لقووورآين هنوووا االسووويا   وما قلنوووا  عنهوووا يف الصوووفحات السوووابق  لنووودر  مووواذا يعوووباوووه أن نوووذكر هوووذ  اهليووو ،

فالسووووويا   حلاكميووووو .ابلشووووور  الوووووذي ينهوووووى عنوووووه ابتوووووداء .. إنوووووه الشووووور  يف ا عتقاق،كموووووا أنوووووه الشووووور  يف ا
 حاضر،واملناسب  فيه حاضرة ..
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ماتوووووه عووووون مفهل  وحنووووون حنتووووواج إىل هوووووذا التوووووذكْي املسوووووتمر،ألن جهووووولق الشووووويانني يف زحزحووووو  هوووووذا الووووودين
وتنفصول احلاكميو  تتزحوز  عون مكوان العقيدة، فجعلوحل مسوأل  -موع األسو   -األساسي ،قد آتحل مثارهوا 

عْية كووولتصوووحي   يف احلوووك عووون أصووولها ا عتقووواقي  ومووون مث ْنووود حوووَّت الغيووولرين علوووى ا سوووالم،يتحديلن
ل تحوديلن عوون أصوونهم   يتعبديو  أو  سووتنكار احنوالل أخالقووك أو ملخالفو  موون املخالفووات القانلنيو . ولكوو
كوووور سووووتنكرون املنيوووو ،و  ياحلاكميوووو ،وملقعها موووون العقيوووودة ا سووووالمي   يسووووتنكرون املنكوووورات ا؟انبيوووو  الفرع

 .ابحلاكمي  . -سبحانه  -األكث وهل قيام احلياة يف غْي التلحيد أي على غْي إفراق اّلِل 
ق القوورآين ُيوود ن السوويا كووي ا. يف ملضووع موو إن اّلِل قبوول أن يلصووك النوواس أي وصي ،أوصوواهم أ  يشووركلا بووه

ّلِل علوى ابساسوها الفورق ب  علوى أاملعِب ابلشر  الذي تبدأ ابلنهك عنه مجيوع اللصوااي  إووا القاعودة الويت يورت
يت هكووم األساسووي  الوو وابلقوويم بصووْية،وترتب  ّبووا ا؟ماعوو  ابملعيووار الثابووحل الووذي ترجووع إليووه يف كافوو  الوورواب 

   مووع الشووهلاتيت توو او فووال تظوول وبووا لووري  الشووهلات والنزوات،واصووطالحات البشوور الوو احليوواة البشووري  ..
 والنزوات ..

ُهوومْ نوَووْرزُُقُكمْ   حَنْوونُ َواِبْللالِووَدْيِن ِإْحسوواان . َو  تَوْقتُولُوولا أَْو قَُكووْم ِمووْن ِإْمووال   » طوو  األسوورة  جياهلووا ..إوووا راب«  َوِإايَّ
لنوواس موون أنووه أرحووم اب -سووبحانه  - ولقوود علووم اّللِ  -ّلِل ووحوودة ا عووا  عوود الرابطوو  يف ابتقوولم  -املتالحقوو  

أللهيتووووووووووه     عرفوووووووووو اهلابء واألبنوووووووووواء. فأوصووووووووووى األبنوووووووووواء ابهلابء،وأوصووووووووووى اهلابء ابألبنوووووووووواء وربوووووووووو  اللصووووووووووي
ت عووا  يقلا ابلتبعووا ،فال يضوواللاحوودة،وا رتباط بربلبيتووه املتفوورقة. وقووال هلم:إنووه هوول الووذي يكفوول هلووم الوورز 

 .زقهم مجيعا .اّلِل ير فلدين يف كثهتما و  عا  األو ق يف ضعفهم،و  حافلا الفقر واحلاج  اللا
لقاعووودة الووويت تقووولم ابألسرة،وصووواهم اّلِل اب ..وملوووا وصووواهم« َو  تَوْقَربُووولا اْلَفووولاِحَا موووا َلَهوووَر ِمْنهوووا َوموووا َبطَووونَ »

والطهوووارة والعفووو . فنهووواهم عووون الفووولاحا النظافووو   هوووك قاعووودةو  -موووا يقووولم عليهوووا اجملتموووع كلوووه ك  -عليهوووا 
هوا كافو  لويت تقولم عليااألوىل  لاهرها وخافيها .. فهل وك مرتب  ااما ابللصي  السابق  عليهوا .. وابللصوي 

 اللصااي.
ه   بوود موون طوون .. إنووبإنووه   ميكوون قيووام أسوورة،و  اسووتقام  جمتمووع،يف وحوول الفوولاحا مووا لهوور منهووا ومووا 

ن لووذين ُيبوولن أااحشوو  هووم لم األسوورة وليقوولم اجملتمووع. والووذين ُيبوولن أن تشوويع الفنهووارة ونظافوو  وعفوو  لتقوو
 تتزعزع قلائم األسرة وأن ينهار اجملتمع.

 ياان ختا بنلع منها هل فاحش  الزان.وإن كانحل أح -د أي عاوز احل -والفلاحا:كل ما أفحا 
ن اجملووووال جمووووال تعديوووود حمرمووووات ويغلووووه علووووى الظوووون أن يكوووولن هووووذا هوووول املعوووو  املووووراق يف هووووذا امللضووووع. أل

بووذاهتا،فتكلن هووذ  واحوودة منهووا بعينهووا. وإ  فقتوول الوونفك فاحشوو ،وأكل مووال اليتوويم فاحش ،والشوور  ابّلِل 
هنووا بفوولاحا الووزان أوىل بطبيعوو  السوويا . وصوويغ  ا؟مووع،ألن « الفوولاحا»فاحشوو  الفوولاحا. فتخصوويا 

فالتثج،والتهتوك،وا ختالط املثْي،والكلمووات  هوذ  ا؟رميو  ذات مقوودمات ومالبسوات كلهووا فاحشو  مثلهووا.
وا كارات واحلركات والضحكات الفاجرة،وا غراء والتوزيني وا سوتثارة ... كلهوا فولاحا هوي  ابلفاحشو  
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األخوووووْية. وكلهوووووا فووووولاحا منهوووووا الظووووواهر ومنهووووووا البوووووانن. منهوووووا املستسووووور يف الضووووومْي ومنهوووووا البوووووواقي يف 
ا املعلوووون املكشوووول   وكلهووووا  ووووا ُيطووووم قوووولام األسوووورة،وينخر يف جسووووم ا؟لار .منهووووا املخبوووولء املسووووتلر ومنهوووو

ا؟ماعوو ،فل  مووا يلطوو  ضوومائر األفراق،وُيقوور موون اهتماموواهتم،ومن مث جوواءت بعوود احلوودية عوون اللالوودين 
 واألو ق.

دا ق ا ق اب،سوووهوووك عووون جمووور للن« .. َو  تَوْقَربُووولا»وألن هوووذ  الفووولاحا ذات إغوووراء وجاذبيووو ،كان التعبوووْي:
ْي غووووبعوووود األوىل  -نيوووو  ائع،واتقاء للجاذبيوووو  الوووويت تضووووع  معهووووا ا راقة .. لووووذلك حرمووووحل النظوووورة الثاللووووذر 

يف  حوووَّت ابلتعطووور - خووتالط ضووورورة تتوووا  بقوودر الضووورورة. ولوووذلك كووان التوووثج ولوووذلك كوووان ا -املتعموودة 
المي   احليوواة ا سوويفاحلركووات املثْية،والضووحكات املثْية،وا كووارات املثْية، نلعوو   حراما،وكانووحل -الطريوو  

ن وقايو  اوم   فهل قيويف املق النظيف  .. فهذا الدين   يريد أن يعرم الناس للفتن  مث يكل  أعصاّبم عنتا
لووم ار . وربووك أعاس وا؟وول قبول أن يقوويم احلوودوق،ويلقع العقوولابت. وهوول قيوون محايو  للضوومائر واملشوواعر واحلوول 

  ن خل ،وهل اللطي  اابْي ..
،ومن لنواس الشوهلاتيزينولن ل الذي يريد  ّبوذا الودين،و ياة اجملتموع كلوه و يواة األسورة،منوكذلك نعلم ما 

جيووه ر أقوات التل ل  وبسووائيطلقوولن الغرائووز موون عقاهلووا ابلكلموو  والصوولرة والقصوو  والفوويلم وابملعسووكر املخووت
ُ ِإ َّ ابِ »وا عالم    ..« حلَْ ِِ َو  تَوْقتُوُللا النوَّْفَك الَّيِت َحرََّم اّللَّ

 ،وقتل النفك  ،والزانويكثر يف السيا  القرآين جمكء النهك عن هذ  املنكرات الثالي  متتابع :الشر 
 ذلك أوا كلها جرائم قتل يف احلقيق  

ا؟رميووو  األوىل جرميووو  قتووول للفطووورة والثانيووو  جرميووو  قتووول للجماع ،والثالثووو  جرميووو  قتووول للووونفك املفووورقة .. إن  
. وا؟ماعوو  الوويت تشوويع فيهووا الفاحشوو  مجاعوو  ميت ،منتهيوو  950التلحيوود فطوورة ميتوو الفطورة الوويت   تعوويا علووى 

حتموووووا إىل الووووودمار. واحلضوووووارة ا غريقيووووو  واحلضوووووارة الرومانيووووو  واحلضوووووارة الفارسوووووي . كووووولاهد مووووون التووووواري . 
. 951فيهوا كول هوذا الفسواق ومقدمات الدمار وا ويار يف احلضارة الغربي  تنبئ ابملصوْي املرتقوه ألموم ينخور

واجملتموووع الوووذي تشووويع فيوووه املقاتووول والثوووارات،جمتمع مهووودق ابلووودمار .. ومووون مث اعووول ا سوووالم عقلبووو  هوووذ  
 ا؟رائم هك أقسى العقلابت،ألنه يريد محاي  جمتمعه من علامل الدمار.
عامو . فيولحك  ن كول قتول « الونفك»ولقد سب  النهك عن قتل األو ق من إموال . فواهلن ينهوى عون قتول 

أَنَّوُه َموْن قَوتَوَل نَوْفسوا ،بَِغْْيِ نَوْفوك  »... يف عملموه. تييود هوذا الفهوم آيو :« الونفك»ا يقع على جنك فرقي إ 
يعا   ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعا ،َوَمْن َأْحياها َفَكَأ َّ ا قَوَتَل النَّاَس مجَِ فا عتداء  إ وا يقوع « .. أَْو َفساق  يف اأْلَْرِم،َفَكَأ َّ

اهتا،وعلى النفك البشري  يف عملمها. وعلى هذ  القاعدة كفول اّلِل حرمو  الونفك ابتوداء. على ح  احلياة ذ
                                                 

« ..) ِمْنهوا خِبوارِج  أََوَمْن كاَن َمْيتا  فََأْحيَوْيناُ  َوَجَعْلنا لَوُه نُولرا  مَيِْشوك بِوِه يف النَّواِس َكَموْن َمثَولُوُه يف الظُُلمواِت لَوْيَك »يراجع تفسْي قلله تعاىل: - 950
 السيد رمحه هللا (
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وهنووا  نمأنينوو  ا؟ماعوو  املسوولم  يف قار ا سووالم وأمنهووا،وانطال  كوول فوورق فيهووا ليعموول وينووتج آمنووا علووى 
كووووه للتقوووودير حياتووووه،  يوووويذى فيهووووا إ  ابحلوووو . واحلوووو  الووووذي تيخووووذ بووووه الوووونفك بينووووه اّلِل يف كووووريعته،و  ي  

والتأويل. ولكنه   يبينه ليصب  كريع  إ  بعد أن قامحل الدول  املسلم ،وأصب  هلا مون السولطان موا يكفول 
هلووا تنفيووذ الشووريع   وهووذ  اللفتوو  هلووا قيمتهووا يف تعريفنووا بطبيعوو  موونهج هووذا الوودين يف النشووأة واحلركوو . فحووَّت 

 لقرآن إ  يف مناسبتها العملي .هذ  القلاعد األساسي  يف حياة اجملتمع،  يفصلها ا
 بووراز وصووي  اّللِ يليووه إب وقبوول أن ميضووك السوويا  يف بيووان انرمووات والتكالي ،يفصوول بووني هووذا القسووم والووذي

 «.ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ »وأمر  وتلجيهه:
شموور  السوولط  الوويت ا للحوودة. تقريوور وهووذا التعقيووه اووكء وفوو  املوونهج القوورآين يف ربوو  كوول أموور وكوول وووك ابّللِ 

س    ضووومائر النووواك وزنوووه يفوتنهوووى يف الناس،وربطوووا لاوامووور والنووولاهك ّبوووذ  السووولط  الووويت ععووول لامووور والنهووو
تعبود النواس  هوك الويت كذلك عكء فيه ا كارة إىل التعقل. فالعقل يقتضك أن تكلن هوذ  السولط  وحودها

 لشرعها.
ن ئفوو  األوىل موويف الطا املتصوور  يف حيوواة النوواس  وهووذا وذلووك فوول  مووا وقوود سووب  أوووا سوولط  ااووال  الووراز 

ينهما هووذا  آيوو ،وبيفالتجووانك. ومووا بووني الطائفوو  الثانيوو  كووذلك موون التجووانك. فجعوول هووذ  يف آيوو ،وتلك 
 ا يقاع.

ُل َ  َو  تَوْقَربُلا ماَل اْلَيِتيِم ِإ َّ اِبلَّيِت ِهَك َأْحَسُن َحَّتَّ  »  .«.َأُكدَّ ُ  يَوبوْ
علوى  -اليتيم ضعي  يف ا؟ماع ،بفقد  اللالد احلوامك واملوريب. ومون مث يقوع ضوعفه علوى ا؟ماعو  املسولم  و 

وكووان اليتوويم ضووائعا يف  - 952أسوواس التكافوول ا جتموواعك الووذي اعلووه ا سووالم قاعوودة نظامووه ا جتموواعك 
فهوا أحيواان تشوك  وا كوان فاكويا اجملتمع العريب يف ا؟اهلي . وكثرة التلجيهات اللارقة يف القورآن وتنلعهوا وعن

يف ذلك اجملتمع من ضيع  اليتويم فيوه حوَّت انتودب اّلِل يتيموا كرميوا فيوه فعهود إليوه  كور  مهمو  يف اللجولق. 
حووني عهوود إليووه ابلرسووال  إىل النوواس كافوو ،وجعل موون آقاب هووذا الوودين الووذي بعثووه بووه رعايوو  اليتوويم وكفالتووه 

لُوووووَ  »علووووى النحووووول الوووووذي نووووورى منوووووه هوووووذا التلجيوووووه: َو  تَوْقَربُووووولا مووووواَل اْلَيتِووووويِم ِإ َّ اِبلَّووووويِت ِهوووووَك َأْحَسوووووُن َحوووووَّتَّ يَوبوْ
فعلووى موون يتوولىل اليتوويم أ  يقوورب مالووه إ  ابلطريقوو  الوويت هووك أحسوون لليتوويم. فيصوولنه وينميووه،حَّت «.َأُكوودَّ ُ 

له،وُيسوون القيووام يسوولمه لووه كووامال انميووا عنوود بللغووه أكوود . أي اكووتداق قلتووه ا؟سوومي  والعقليوو . ليحمووك ما
 تكلن ا؟ماع  قد أضافحل إليها عضلا انفعا وسلمته حقه كامال. عليه. وبذلك

للغ د مالوووك،بوهنوووا  خوووال  فقهوووك حووولل سووون الركووود أو بلووولغ األكووود .. عنووود عبووود الووورمحن بووون زيووود وعنووو
هولر احللوم ول ينو  بلولغاحللم. وعند أيب حنيف  مخس  وعشورون عاموا. وعنود السودي ياليلن،وعنود أهول املد

 الركد معا بدون هديد.

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) حنل جمتمع إسالمك»يف كتاب:« جمتمع متكافل»يراجع بتلسع فصل:  - 952
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 .« -ْسَعها  نَوْفسا  ِإ َّ وُ   نَُكلِِ ُ  -َوأَْوُفلا اْلَكْيَل َواْلِميزاَن اِبْلِقْسِ  »
ن ألهوا ابلعقيودة يا  يربطوهذ  يف املباق ت التجاري  بني الناس يف حدوق ناقو  التحوري وا نصوا . والسو

بقضوي   مون هنوا تورتب و اّلِل.  دة. والذي يلصك ّبا وذمر هلاملعامالت يف هذا الدين وييق  ا رتباط ابلعقي
 ..لانه احلياة ها بكل جاألللهي  والعبلقي ،وتذكر يف هذا املعرم الذي يثز فيه كأن العقيدة،وعالقت

 عقيدة والعباقات،وبني الشرائع واملعوامالت .. مونتفصل بني ال -م كما هك اليل   -ولقد كانحل ا؟اهليات 
 َ  موا يَوْعبُوُد آابُ ان أَوْ أَْن نَو ُْ  ُموُر َ قاُللا:اي ُكوَعْيُه َأَصوالُتَك شَْ »لقرآن الكرمي عن قلم كعيه:ذلك ما حكا  ا

ال والتجووارة والبيووع لتعاموول يف املووا قلاعوود ف  وموون مث يوورب  السوويا  القورآين بووني«أَْن نَوْفَعوَل يف أَْملالِنووا مووا َنشووُيا
لعقيوووووودة ايته بووووووني ،للد لووووو  علووووووى نبيعووووو  هووووووذا الدين،وتسووووول والشوووووراء،وبني هووووووذا املعووووورم ااوووووواص ابلعقيدة

 يل. كيانه األصيفط  كلها والشريع ،وبني العباقة واملعامل ،يف أوا كلها من مقلمات هذا الدين،املرتب
 «..َوِإذا قُوْلُتْم فَاْعِدُللا َوَلْل كاَن ذا قُوْرىب »

ام  رفيوع،على هودى مون إىل مسوتلى سو -اء قود ربطوه ابّلِل ابتودو  -وهنوا يرتفوع ا سوالم ابلضومْي البشوري 
علر الفووورق ي اعووول كوووالعقيووودة يف اّلِل ومراقبتوووه .. فهنوووا مزلووو  مووون موووز ت الضوووع  البشوووري. الضوووع  الوووذ
ند لة القرابوو  سووجوول ويف قووابلقرابوو  هوول كووعلر التناصوور والتكاموول وا متووداق  ووا أنووه ضووعي  انقووا حموودوق األ

اعلوووه     ومووون مثامتوووداقها جووويال بعووود جيووول ضووومان  متوووداقلضوووعفه ويف سوووع  رقعتهوووا كموووال للجووولق ،ويف 
  . وهنوا يف هوذ. النواس ضعيفا عا  قرابته حني يق  ملق  الشهاقة هلوم أو علويهم،أو القضواء بيونهم وبوني

م ابّلِل ا عتصووووا املزلوووو  ذخووووذ ا سووووالم بيوووود الضوووومْي البشووووري ليقوووولل كلموووو  احلوووو  والعوووودل،على هوووودى موووون
قوه وهول لقراب  قون حاء    ااكتفاء به من مناصرة ذوي القرىب،وتقلى له من اللفوحد ،ومراقب  اّلِل وحد ،

 رء من حبل اللريد ..أقرب إىل امل -سبحانه  -
 «..لاَوبَِعْهِد اّللَِّ أَْوفُ »ّلِل:امذكرا بعهد  - اليت قبله وعلى اللصااي -لذلك يعقه على هذا األمر 

مون عهود ان ابلقسو . و يول وامليوز ذا قرىب. ومن عهد اّلِل تلفيو  الكومن عهد اّلِل قلل  احل  والعدل ولل كان 
لووك كلووه   .. وقبوول ذإ  ابحلوو اّلِل أ  يقربوولا مووال اليتوويم إ  ابلوويت هووك أحسوون. وموون عهوود اّلِل حرموو  الوونفك
صول  تم كم خلقتهوا ة البشور،..من عهد اّلِل أ  يشركلا به كي ا. فهذا هل العهد األكث،املأخلذ علوى فطور 

 ن حلهلا.بدعها،كاعرة بلجلق  يف النلاميك اليت هكمها من قاخلها كما هكم الكلن م 
 «..ونَ ْم َتذَكَّرُ َعلَّكُ لَ ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه »مث اكء التعقيه القرآين يف ملضعه بعد التكالي :

العهود  ملرتبطو  ّبوذاا وصوااي  والذكر ضد الغفل . والقله الذاكر غْي الغافل،وهل يذكر عهد اّلِل كله،ويوذكر
 و  ينساها.

مبودوءة  ا جتماعيو  ... هذ  القلاعد األساسي  اللاضح  الويت تكواق تلخوا العقيودة ا سوالمي  وكوريعتها 
بتلحيد اّلِل ورتلم  بعهد اّلِل،وما سبقها من حودية احلاكميو  والتشوريع ... هوذ  هوك صوراط اّلِل املسوتقيم 
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َوأَنَّ هووذا ِصووراِنك ُمْسووَتِقيما  فَوواتَِّبُعلُ ،َو  تَوتَِّبعُوولا »بل املتفرقوو  عوون السووبيل:..صوورانه الووذي لوويك وراء  إ  السوو
 « ..الُسُبَل فَوتَوَفرََّ  ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه .. ذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ 
 ا ،َوُهَل الَّووِذي أَنْوووَزلَ َتغِووك َحَكموو أَبوْ أَفَوغَووْْيَ اّللَِّ »وهكووذا حووتم القطوواع الطليوول موون السوولرة الووذي بوودأ بقللووه تعوواىل:

 .. يخ العمي ..وانتهى هذ  النهاي ،ّبذا ا يقاع العر « إِلَْيُكُم اْلِكتاَب ُمَفصَّال  
والووووووذابئ  األنعام،و وضوووووم بوووووني املطلوووووع وااتوووووام قضوووووي  احلاكميوووووو  والتشوووووريع،كما تبووووودو يف مسوووووأل  الوووووزروع 

قورآين  ا السويا  الهلولويت أفورق ااسي ،ليدل على أوا مون هوذ  القضوااي. األس عقدي  والنذور،إىل كل القضااي ال
الشووامل   حميطهووايفكوول هووذ  املسوواح  وربطهووا بكوول حمتوولايت السوولرة السووابق  الوويت تتحوودّ عوون العقيوودة 

 وتتناول قضي  األللهي  والعبلقي  ذلك التناول الفريد.
 -سوووووبحانه  - .. أن يفووووورق النوووواس اّلِل سووووبيل واحووووودة توووويقي إىل اّللِ و  -راط اّلِل صووووو -إنووووه صوووووراط واحوووود 

يو  يف حيواهتم هلوذ  احلاكم ن يودينلاابلربلبي ،ويدينلا له وحد  ابلعبلقي  وأن يعلمولا أن احلاكميو  ّلِل وحود  وأ
ن عوون يسوولكلوا تتفوور   وو اللاقعيوو  ..هووذا هوول صووراط اّلِل وهووذا هوول سووبيله .. ولوويك وراء  إ  السووبل الوويت

 « ..اُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ ذِلُكْم َوصَّ »سبيله.
 ل ..فالتقلى هك مناط ا عتقاق والعمل. والتقلى هك اليت تفكء ابلقللب إىل السبي
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 [165إل   154(:اآليات 6]سور  ا نماا ):الوحد  السابمة عشر 

 حول الربوبية والحاهللامية والرسالة والبمث  اعاقادية أقرير حقائق 

  
ِووْم ُهوودى  َوَرمْحَوو   َلَعلَُّهوووَ لِِ َكووْكء  يال  ِلُكوو آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب َاامووا  َعلَووى الَّووِذي َأْحَسووَن َوتَوْفِصوومُثَّ }  ْم بِِلقوواِء َرّبِِ

ووو( أَْن تَوقُ 155َن )ْم تُوْرمَحُووول ُقووولا َلَعلَُّكووو( َوهوووذا ِكتووواب  أَنْوزَْلنووواُ  ُمبووواَر   فَووواتَِّبُعلُ  َواتوَّ 154يُوْيِمنُووولَن ) ا أُنْوووزَِل للُووولا ِإ َّ
نَووووا  (156ِلنَي )ْم َلغووووافِ اْلِكتوووواُب َعلووووى نووووائَِفَتنْيِ ِمووووْن قَوْبِلنووووا َوِإْن ُكنَّووووا َعووووْن ِقراَسووووِتهِ  أَْو تَوُقللُوووولا لَووووْل أانَّ أُنْووووزَِل َعَليوْ

ُهْم فَوَقوووْد جووواءَُكْم بَويِِنَووو   ِموووْن َربِِ   َكوووذََّب آِبايِت اّللَِّ َفَموووْن أَْللَوووُم ِ َّووونْ    دى  َوَرمْحَوووُكوووْم َوُهووواْلِكتووواُب َلُكنَّوووا أَْهووودى ِمووونوْ
ُروَن ( َهووْل يَوْنظُوو157ْصووِدُفلَن )ا كووانُلا يَ ذاِب ِ ووَوَصووَدَ  َعْنهووا َسووَنْجزِي الَّووِذيَن َيْصووِدُفلَن َعووْن آايتِنووا ُسوولَء اْلَعوو

َفوُع نَوْفسوا   َك يوَوْلَم َذْيت بَوْعوخُ ِت َربِِوُخ آاي بَوْعوِإ َّ أَْن َشْتِيَوُهُم اْلَمالِئَكُ  أَْو َذْيتَ َربُوَك أَْو َذْيتَ  آايِت َربِِوَك   يَونوْ
َتِظووُروَن )ِل انْوَتِظوورُ ْْيا  قُووِإمياُوووا َ ْ َتُكووْن آَمنَووحْل ِمووْن قَوْبووُل أَْو َكَسووَبحْل يف ِإمياِوووا َخوو ِإنَّ الَّووِذيَن فَورَّقُوولا  (158وا ِإانَّ ُمنوْ

ووا أَْمورُُهمْ ِقيونَوُهْم وَكوانُلا ِكوَيعا  َلْسووحَل ِمونوْهُ  ( َموْن جوواَء 159يَوْفَعلُولَن ) يُونَوبِِو ُوُهْم ِ وا كووانُلا ّللَِّ مُثَّ ا ِإىَل ْم يف َكوْكء  ِإ َّ
( قُوْل ِإنَّوِب َهوداين 160ا َوُهوْم   يُْظَلُمولَن ) َّ ِمثْوَلهوزى إِ ُاْواِبحلََْسَنِ  فَوَلُه َعْشُر أَْمثاهِلوا َوَموْن جواَء اِبلسَّويَِِ ِ  فَوال 

نَّ َصوووواليت ( قُوووْل إِ 161ْلُمْشووورِِكنَي )كوووواَن ِموووَن ا  فوووا  َوموووا ِإىل ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم  ِقينوووا  ِقَيموووا  ِملَّووووَ  ِإبْوووراِهيَم َحِنيَريبِِ 
 (163) ْلُمْسوِلِمنيَ يَك لَوُه َوبِوذِلَك أُِموْرُت َوأاََن أَوَُّل ا(   َكرِ 162َوُنُسِكك َوحَمْياَي َوَ ايت ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنَي )

وازِرَة  ِوْزَر أُْخورى مُثَّ ِإىل   َّ َعَلْيهوا َو  تَوزِرُ ُل نَوْفوك  إِ ِسوُه ُكوُقْل أََغْْيَ اّللَِّ أَْبغِوك َراب  َوُهوَل َرُب ُكولِِ َكوْكء  َو  َتكْ 
وُتْم ِفيوِه خَتَْتِلُفولنَ   ُكوْم َخالئِوَ  اأْلَْرِم َوَرفَوَع بَوْعَضوُكمْ ُهوَل الَّوِذي َجَعلَ وَ ( 164 )َربُِِكْم َمْرِجُعُكْم فَويُونَوبُِِ ُكْم ِ وا ُكنوْ

ُللَُكْم يف ما آ ُكْم ِإنَّ َربََّك َسرِ   { (165ُه َلَغُفلر  َرِحيم  )قاِب َوِإنَّ يُع اْلعِ فَوْلَ  بَوْعخ  َقَرجات  لِيَوبوْ
 مقدمة الوحد  

اكميو  ملضولع احلوهول  -  ينقطع تدف  السيا  يف امللضلع األساسك الوذي يعا؟وه كوطر السولرة األخوْي 
ق يف ؟ديوووووود هووووووول امتووووووداق يف العرم،وامتووووووودااوهوووووووذا الشوووووولط  -والتشووووووريع وعالقتهمووووووا ابلووووووودين والعقيوووووودة 

 احلشد،لتقرير هذ  احلقيق .
طر األول مون كما كوان الشو  -ع واحلاكمي  بصدق التشري -وهل يتحدّ عن املباقئ األساسي  يف العقيدة 
 يع واحلاكميو ي  التشور الدين والعقيودة. ذلوك ليقورر أن قضو السلرة يتحدّ عن هذ  املباقئ يف صدق قضي 

 حلقيقو . و واين هوذ  اهك كذلك قضي  الدين والعقيودة. وعلوى ذات املسوتلي الوذي يعورم بوه املونهج القورآ
 تعبووْيات الووويتشوواهد واليالحووج أن السوويا  يسووتخدم يف كووطر السوولرة الثوواين ذات املووييرات وامللحيووات وامل

 ل منها:حشدها يف الشطر األو 
 يتحدّ عن الكته والرسل واللحك واهلايت اليت يطلبلوا.

 ويتحدّ عن الدمار واهلال  الذي يعقه وقلع اهلايت والتكذيه ّبا.
 ويتحدّ عن اهلخرة وقلاعد الدينلن  وا؟زاء فيها.
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ن لوذين يعودللن بورّبم ويتخوذون مون قونوه أراباب يشورعل اوقلموه  - -ويتحدّ عن املفاصول  بوني الرسولل 
 ىل إعالن حقيق  قينه جلي  واضح  حا  .إ - -هلم. ويلجه الرسلل 

 بلبي  أخرى.ر ن قووا مويتحدّ عن الربلبي  اللاحدة للعاملني مجيعا،واليت   الز أن يتخذ امليمن 
 لنووواس كيووو لوعن اسوووتخال  اّلِل ،وتصوووريفها لكووول كوووكء،ويتحووودّ عووون ملكيووو  رب العووواملني لكووول ككء

 هاب  ن يشاء منهم عند ما يشاء.كاء،وقدرته على الذ
عوورم حقيقووو   سوولرة عنوودوهووذ  هووك ذاهتووا القضوووااي واحلقووائ ،واملييرات وامللحيووات الوويت حشووودها يف أول ال

توه الويت ذا ق لهل . و  ريه أنالعقيدة يف حميطها الشامل. حمي  األللهي  والعبلقي  وما بينهما من عالئ  .
 كرمي ومع املنهج القرآين.  ختفى على من يتعامل مع القرآن ال

  للحودية ذلوك تكملويبدأ هذا املقطع األخْي يف هذا الشطر من السلرة ابحلدية عون كتواب ملسوى .. و 
ُكووْم َعووْن بِ لا الُسووُبَل فَوتَوَفوورََّ    تَوتَِّبعُووُعلُ  وَ َوأَنَّ هووذا ِصووراِنك ُمْسووَتِقيما  فَوواتَّبِ »السوواب  عوون صووراط اّلِل املسووتقيم:

وكورائعهم.  -الم ة والسوعلويهم الصوال -ُياء  ن هذا الصراط  تد من قبل يف رسا ت الرسل لإل« َسِبيِلهِ 
وجعله هودى ،ه كل ككءوأقرب كريع  كانحل هك كريع  ملسى عليه السالم وقد أعطا  اّلِل كتااب فصل في

 ِذي َأْحَسَن،َوتَوْفِصوويال  َعلَووى الَّوو امووا  توواَب اَ مُثَّ آتَوْينووا ُملَسووى اْلكِ »ورمحوو  لعوول قلمووه ييمنوولن بلقوواء اّلِل يف اهلخوورة:
 «.لنَ َوُهدى  َوَرمْحَ  ،َلَعلَُّهْم بِِلقاِء َرّبِِِْم يُوْيِمنُ ،ِلُكلِِ َككء

لعقيووووودة ملتضووووومن لويسووووتمر فيوووووذكر الكتووووواب ا؟ديووووود املبوووووار ،امللتحم ابلكتوووواب الوووووذي أنوووووزل علوووووى ملسى،ا
 الوووودنيا يفرمحوووو  اّلِل  -ا حووووني يتبعلووووو - وللشووووريع  املطلوووولب اتباعهووووا والتقوووولى فيها،رجوووواء أن ينووووال النوووواس

،فَاتَِّبُعلُ  َواتوَُّقلا لَ »واهلخرة:  « .. تُوْرمَحُلنَ َعلَُّكمْ َوهذا ِكتاب  أَنْوزَْلناُ  ُمباَر  
لق نوزل علوى اليهوتب كالوذي ولقد نزل هذا الكتاب قطعا حلج  العرب،كك   يقلللا:إنه   يتنزل علينوا كتوا

ذ  ليهم،ويقطوع هويتنوزل ع كتاب مثلما أوتلا لكنا أهودى منهم،فهوا هول ذا كتوابوالنصارى ولل قد أوتينا ال
وووا أُ »احلجووو  عليهم،فيسوووتح  الوووذين يكوووذبلن العوووذاب األلووويم: ى نوووائَِفَتنْيِ ِموووْن ْلِكتووواُب َعلوووانْوووزَِل أَْن تَوُقلُللا:ِإ َّ

نَوووا اْلِكتووواُب َلُكنَّووو أُنْوووزَِل عَ أانَّ ْل قَوْبِلنوووا. َوِإْن ُكنَّوووا َعوووْن ِقراَسوووِتِهْم َلغووواِفِلنَي. أَْو تَوُقلُللا:لَووو ُهْم ... فَوَقوووْد َليوْ ا أَْهووودى ِمووونوْ
َسوووَنْجزِي الَّوووِذيَن   اّللَِّ َوَصوووَدَ  َعْنهوووافذََّب آِبايتِ ْن َكوووجووواءَُكْم بَويِِنَووو   ِموووْن َربُِِكْم،َوُهووودى  َوَرمْحَووو  ،َفَمْن أَْللَوووُم ِ َّووو

 « ..كانُلا َيْصِدُفلنَ َيْصِدُفلَن َعْن آايتِنا ُسلَء اْلَعذاِب ِ ا  
د أنفسوووهم لن مووون عنووولقووود انقطعوووحل انجووو  بنوووزول هوووذا الكتووواب ولكووونهم موووا يزالووولن يشوووركلن ابّلِل ويشووورع

ايت ن يطلبوووولن اهلمووووا يزالوووول ويزعملنووووه كووووريع  اّلِل،بينمووووا كتوووواب اّلِل قووووائم ولوووويك فيووووه هووووذا الووووذي يف ونووووه. و 
ء ن فيهووا القضوواعضووها لكووابهلايت الوويت يطلبوولن أو وااوولار  ليصوودقلا ّبووذا الكتوواب ويتبعوول . ولوول جوواءهتم ا

َكف يوَوووْلَم َذْيت بَوْعوووُخ يتَ بَوْعوووُخ آايِت َربِِوووذَْ بُوووَك أَْو يتَ رَ َهوووْل يَوْنظُوووُروَن ِإ َّ أَْن َشْتِووويَوُهُم اْلَمالِئَكوووُ  أَْو ذَْ »األخوووْي:
َفووووُع نَوْفسووووا  ِإمياُوووووا َ ْ َتُكووووْن آَمنَووووحْل ِموووونْ  :انْوَتِظُروا ِإانَّ  ِإمياِوووووا َخووووْْيا . قُوووولِ  َكَسووووَبحْل يف ُل،أَوْ قَوْبوووو آايِت َربِِووووَك   يَونوْ

َتِظُرونَ   «.ُمنوْ
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سائر امللل املتفرق  الويت   تقولم علوى تلحيود اّلِل و  - -بني نبيه  -بحانه س -وعند هذا احلد يفصل اّلِل 
ازيهم وفووووو  عدلوووووه أنوووووه هوووول حماسوووووبهم وجمووووو  -ىل سوووووبحانه وتعووووا -عقيوووودة وكوووووريع . ويقوووورر أن أمووووورهم إليووووه 

ووُهْم يف ِإنَّ الَّووِذيَن فَورَّقُوولا ِقيوونَوُهْم وَكووانُلا ِكووَيعا  َلْسووحَل ِموونوْ »ورمحتووه: ،مُثَّ يُونَوبِِوو ُوُهْم ِ ووا كووانُلا ا أَْموورُُهْم ِإىَل اّللَِّ  َكووْكء  ِإ َّ
 «.ُهْم   يُْظَلُملنَ وَ  ُاْزى ِإ َّ ِمثْوَلها َفال يَِِ  ِ َء اِبلسَّ يَوْفَعُللَن. َمْن جاَء اِبحلََْسَنِ  فَوَلُه َعْشُر أَْمثاهِلا،َوَمْن جا

ديووووو  يف تسوووووبيح  ن -األخوووووْي يف السووووولرة  وهووووول ا يقووووواع -وهنوووووا اوووووكء ا يقووووواع األخوووووْي يف هوووووذا القطووووواع 
 ،والعبلقيو  حيود املطليف هوذا الدين:التل  العقديو رخي ،حازم  كذلك حا  ،تلخا أعم  أعموا  احلقوائ  

ه لكول كوكء ثول يف ربلبيتو املتميف قار الودنيا. وسولطان اّللِ   ا بوتالء قي  التبع  و ااالص ،وجدي  اهلخرة،وفر 
ملديووودة التسوووبيح  ويف اسوووتخالفه للعبووواق يف ملكوووه كيووو  كووواء بوووال كوووريك و  معقوووه .. كموووا ترسوووم تلوووك ا
 قلووه رسوولل اّللِ  صوولرة ابهوورة حلقيقوو  األللهيوو ،وهك تتجلووى يف أخلووا قله،وأصووفى قلووه،وأنهر قلووه ..

- - .. 
.  َريبِِ ِإىل َهوداين قُوْل:ِإنَِّب »وذلك يف مسوتلى مون التجلوك   يصولر  إ  التعبوْي القورآين ذاتوه:  ِصوراط  ُمْسوَتِقيم 

َ ووووايت ّللَِِّ َربِِ  َوُنُسووووِكك َوحَمْيوووواَي وَ :ِإنَّ َصوووواليت . قُوووولْ ِقينوووا  ِقَيمووووا  ِملَّووووَ  ِإبْووووراِهيَم َحِنيفا ،َومووووا كوووواَن ِموووَن اْلُمْشوووورِِكنيَ 
َو  ،َوُهووَل َرُب ُكوولِِ َكووكء  اّللَِّ أَْبغِووك َراب  . قُووْل:أََغْْيَ ِلِمنيَ اْلعوواَلِمنَي.   َكوورِيَك لَووُه َوبِووذِلَك أُِمووْرُت َوأاََن أَوَُّل اْلُمْسوو
وُتْم ِفيوِه خَتَْتِلُفولَن. يُونَوبُِِ كُ  َمْرِجُعُكْم فوَ ىل َربُِِكمْ إِ ى مُثَّ َتْكِسُه ُكُل نَوْفك  ِإ َّ َعَلْيها،َو  َتزُِر وازِرَة  ِوْزَر أُْخر  ْم ِ وا ُكنوْ

لُووولَُكْم يف موووا آ ُكوووْم،َرجوووات  لِيوَ قَ بَوْعوووخ   َوُهوووَل الَّوووِذي َجَعَلُكوووْم َخالئِوووَ  اأْلَْرِم،َوَرفَوووَع بَوْعَضوووُكْم فَووووْل َ   ِإنَّ َربَّوووكَ بوْ
 « ..َسرِيُع اْلِعقاِب،َوِإنَُّه َلَغُفلر  َرِحيم  
 احلدية اجململ،لنأخذ يف ملاجه  النصلص ابلتفصيل:ونكتفك هنا ّبذا القدر من 

 وحد  الرساات وحكماها وم يء القيامة 158 - 154الدرس ا ول: 

ِووْم دى  َوَرمْحَوو   َلَعلَُّهووَوهُ ،لِِ َكووكءيال  ِلُكوومُثَّ آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب َاامووا  َعلَووى الَّووِذي َأْحَسَن،َوتَوْفِصوو» ْم بِِلقوواِء َرّبِِ
 َرُبُكووْم َعلَووْيُكْم َأ َّ   مووا َحوورَّمَ ْلا أَتْوولُ قُووْل تَعووالَ »..هووذا الكووالم معطوول  بووثم علووى مووا قبلووه .. وشويلووه:« يُوْيِمنُوولنَ 

ْينووا ُملَسووى مُثَّ آتوَ . ».:أ  تشووركلا   علووى مجلوو معطلفوو« .. َوأَنَّ هووذا ِصووراِنك ُمْسووَتِقيما  ..« »ُتْشوورُِكلا بِووِه َكووْي ا  
فالسويا  مطورق   - -م ذلك ابعتبار ه من القلل الذي قعاهم ليقلله هلومعطل  عليهما ك ..«اْلِكتاَب 

 كما أسلفنا.
مث آتينوا ملسوى التولراة ااموا لنعمنوا :»-كما اختار ابون جريور   -شويله « .. َااما  َعَلى الَِّذي َأْحَسنَ »وقلله 

لفووه موون كوورائع قينووه،وتبيينا عنوود ،وأايقينا قبلووه،تتم بووه كرامتنووا عليووه،على إحسووانه وناعتووه ربه،وقيامووه  ووا ك
 .. 953«لكل ما بقلمه وأتباعه إليه احلاج  من أمر قينهم

 وقلله:وتفصيال لكل ككء. كما قال قتاقة:فيه حالله وحرامه.

                                                 
 [237/ 21ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 953
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وهدى ورمح  لعل قلمه يهتدون وييمنولن بلقواء رّبوم فوْيمحهم مون عذابوه .... هوذا الغورم الوذي مون أجلوه 
َوهووووذا ِكتوووواب  أَنْوزَْلنوووواُ  »بكم،لعلكم تنوووواللن بووووه اهلوووودى والرمحوووو :آتينووووا ملسووووى الكتاب،جوووواء موووون أجلووووه كتووووا

،فَوواتَِّبُعلُ  َواتوَُّقوولا َلَعلَُّكووْم تُوْرمَحُوولنَ  كمووا فسووران ذلووك موون قبوول عنوود وروق   -..وإنووه لكتوواب مبووار  حقووا « ُمباَر  
بَوونْيَ يََدْيِه،َولِتُوْنووِذَر أُمَّ اْلُقوورى َوَمووْن َوهووذا ِكتوواب  أَنْوزَْلنوواُ  ُمبوواَر   ُمَصوودُِِ  الَّووِذي »هوذا الوونا يف السوولرة أول موورة:

( .. وكوان ذكور 92)اهليو :« .. 954َحْلهَلا،َوالَِّذيَن يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة يُوْيِمُنلَن بِِه،َوُهْم َعلى َصوالهِتِْم ُُيواِفظُلَن 
احلوودية عوون  هووذا الكتوواب هنووا   ناسووب  احلوودية عوون العقيوودة يف جماهلووا الشووامل وهوول هنووا يووذكر  ناسووب 

الشريع  بنا مقارب  وييمرون ابتباعه وتناط رمحتهم من اّلِل ّبذا ا تبواع. والكوالم هنوا  ملتوه يف معورم 
 الشريع ،بعد ما تناولته أوائل السلرة يف معرم العقيدة.

يوة   كوكء.   وقد بطلحل حجتكم،وسوقطحل معوذرتكم،بتنزيل هوذا الكتواب املبوار  إليكم،تفصويال لكول
 لن أن تشورعلاه فتحتواجىل مرجوع آخور وراء  و يوة   يبقوى جانوه مون جلانوه احليواة   يتناولوهتاجلن إ

ا أُْنزَِل اْلِكتاُب َعلى نائِفَ  »له من عند أنفسكم: ِتِهْم َلغواِفِلنَي. . َوِإْن ُكنَّا َعْن ِقراَسوْن قَوْبِلناَتنْيِ مِ أَْن تَوُقلُللا:ِإ َّ
نَووا اْلِكتوواُب َلُكنَّووا أَْهوودىأَْو تَوُقلُللا:لَووْل أانَّ أُنْووزِلَ  ُهمْ   َعَليوْ ُكووْم َوُهوودى  َوَرمْحَوو  . َفَمووْن ءَُكْم بَويِِنَوو   ِمووْن َربِِ . فَوَقووْد جوواِموونوْ

 ِ وووا كوووانُلا ْن آايتِنوووا ُسووولَء اْلَعوووذابِ ْصوووِدُفلَن َعوووِذيَن يَ أَْللَوووُم ِ َّوووْن َكوووذََّب آِبايِت اّللَِّ َوَصوووَدَ  َعْنهووواف َسوووَنْجزِي الَّووو
 « ..نَ َيْصِدُفل 

ّلِل األخوْية أرسول لرسوال  القد كواء اّلِل سوبحانه أن يرسول كول رسولل إىل قلموه بلسواوم .. حوَّت إذا كانوحل ا
لووووويهم إن رسووووول  حممووووودا خوووووامت النبيوووووني للنووووواس كافووووو . فهووووول آخووووور رسووووولل مووووون اّلِل للبشر،فناسوووووه أن يكووووول 

لسووى وعيسوى إ وا أرسووال إىل قطوع احلجوو  علوى العورب أن يقللوولا:إن كوال مون مي -بحانه سو -أمجعوني.واّلِل 
نوووووا كتووووواب جووووواء إلي قلمهموووووا.وحنن كنوووووا غوووووافلني عووووون قراسوووووتهم لكتووووواّبم،  علوووووم لنوووووا بوووووه و  اهتموووووام. ولووووول

 -لل مونهم جواءهم رسوو بلغتنا،حانبنا وينذران لكنا أهدى مون أهول الكتواب .. فقود جواءهم هوذا الكتواب 
هم حقوائ  اتوه علوى صودقه. وهول ُيمول إلويجواءهم بكتواب هول بينو  يف ذو  -وإن كان رسل  للناس أمجعوني 

 واهلخرة ..  الدنيابين  كذلك   لبك فيها و  غملم. وهل هدى ملا هم فيه من ضالل ،ورمح  هلم يف
دى إىل اهلوووو فووووإذا كووووان ذلووووك كووووذلك،فمن أكوووود للمووووا  وووون كووووذب آبايت اّلِل وأعوووورم عنهووووا وهووووك توووودعل 

،وإبفسوواق   العظيمنفسووه وللنوواس عوون هووذا ااووْيوالصووال  والفووال ف موون أكوود للمووا لنفسووه وللنوواس بصوود  ل
اوويلهم عنووه   بعهم آفوو نوويف األرم بتصوولرات ا؟اهليوو  وتشووريعاهتا .. إن الووذين يعرضوولن عوون هووذا احلوو  يف 

« دفلنيصوو»سووتقيم  إوووم  سوومه و  ي -أي مييوول  -كاهلفوو  الوويت تكوولن يف خوو  البعووْي فتجعلووه يصوود  
لء العوذاب سوتحقلن سوريخ عن ا عتودال وا سوتقام   وهوم معن احل  وا ستقام ،كما يصد  البعْي امل

 « ..ا َيْصِدُفلنَ  ِ ا كانُل اْلَعذابِ  َسَنْجزِي الَِّذيَن َيْصِدُفلَن َعْن آايتِنا ُسلءَ  »بصدوفهم هذا وميلهم:

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (.1147ا؟زء السابع ص  - 954
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ه عنليو  ليستصوحمىل حالو  إن التعبْي القرآين يستخدم مثل هذا اللفج،املنقلل يف اللغ  مون حالو  حسوي  إ
فوه و  خب إذا موال وقد عرفنوا أنوه مون صود  البعوْي« يصد »يف احلك أصل املع  .. فيستخدم هنا لفج 

  - يصويه ا بول وهل مأخلذ من قاء الِصعر الذي« خد  يصعر»يعتدل ملرم فيه  كذلك يستخدم لفج 
م ادها،اضوووطرارا،و  الوووك أن هووور  عنقهوووا بيسووور،ومثله اسوووتخدخفتعووورم صوووفح   -كموووا يصووويه النووواس 

ثلهوا كثوْي  ماتوحل  وم..من حبطحل الناق  إذا رعحل نبا  مسملما فانتف  بطنهوا مث« حبطحل أعماهلم»لفج 
.. 

 يصوودقلا ّبووذا لار  حووَّتوميضووك يف هووذا التهديوود خطوولة أخرى،للوورق علووى مووا كووانلا يطلبلنووه موون اهلايت وااوو
سوب  التكوذيه نوا  مناب  هالكتاب .. وقد مضى مثل ذلك التهديود يف أوائول السولرة عنود موا كانوحل املناسو

  التقيووود بشوووريع تبووواع و  قيقووو  ا عتقووواق. وهووول يتكووورر هنا،واملناسوووب  احلاضووورة هوووك مناسوووب  ا عووورام عووون ا
 « ..   يُوْنَظُرونَ كا  َلُقِضَك اأْلَْمُر مُثَّ نْوزَْلنا َملَ َلْل أَ وَ َوقاُللا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه َمَلك   »فقد جاء يف أول السلرة::اّللِ 

آايِت َربِِووَكف يوَووْلَم  بُووَك،أَْو َذْيتَ بَوْعووخُ َذْيتَ رَ  ُ  أَوْ َهووْل يَوْنظُووُروَن ِإ َّ أَْن َشْتِوويَوُهُم اْلَمالِئَكوو»وجوواء هنووا يف آخرهووا:
َفوُع نَوْفسووا  ِإمياُووا َ ْ َتُكوْن  ْْيا :قُووِل:انْوَتِظُروا خَ ا ْو َكَسوَبحْل يف ِإمياِووْن قَوْبوُل أَ َمنَوحْل ِمووآَذْيت بَوْعوُخ آايِت َربِِوَك   يَونوْ

َتِظُرونَ   « ..ِإانَّ ُمنوْ
 اءت ااارقو موا إذا جوإنه التهديد اللاض  احلاسم. فقود مضوحل سون  اّلِل  ن يكولن عوذاب ا ست صوال حت

 هم بعضوووه لقضوووك  لووول جووواءمث   يووويمن ّبوووا املكوووذبلن .. واّلِل سوووبحانه يقووولل هلوووم:إن موووا نلبووول  مووون ااووولار 
نفك   لوو  عمول ..  دها إميوانيلم شيت بعخ آايت اّلِل تكلن اااا  الويت   ينفوع بعوعليهم بعد  .. وإنه 

يوزان موترمجتوه يف  ا ميوان نيمن من قبل،و  تكسه عمال صاحلا يف إمياوا. فالعمل الصواحل هول قائموا قورين
 ا سالم.

هوول أكووراط السوواع  « ُخ آايِت َربِِووكَ يوَووْلَم َذْيت بَوْعوو»ولقوود ورق يف رواايت متعوودقة أن املقصوولق بقللووه تعوواىل:
وعالماهتوا،اليت   ينفووع بعوودها إميووان و  عمول. وعوودوا موون ذلووك أكوورانا بعينهوا .. ولكوون شويوول اهليوو  علووى 

َوقوواُللا لَووْل  أُنْووزَِل »وفوو  السوون  ا؟اريوو  يف هووذ  احليوواة أوىل. فقوود سووب  مثلووه يف أول السوولرة،وهل قللووه تعوواىل:
،َوَللْ  واملالحج أن السيا  يكورر وهول بصودق الكوالم « ..  أَنْوزَْلنا َمَلكا  َلُقِضَك اأْلَْمُر مُثَّ   يُوْنَظُرونَ َعَلْيِه َمَلك 

عوون الشووريع  واحلاكميوو ،ما جوواء مثلووه موون قبوول وهوول بصوودق الكووالم عوون ا ميووان والعقيوودة،وأن هووذا ملحوولا 
لرة علووى موا جواء مون مثلوه يف أوهلووا ومقصولق،لتقرير حقيقو  بعينهوا. فوأوىل أن حنموول هوذا الوذي يف آخور السو

موون تقريوور سوون  اّلِل ا؟اريوو . وهوول كووا  يف التأويل،بوودون ا لتجوواء إىل ا حالوو  علووى ذلووك الغيووه اجملهوولل 
..955 

                                                 
َ  قال ابن كثْي رمحه هللا:وذلك قبل يلم القيام  كائن من أمارات الساع  وأكرانها كما قال البخاري يف تفسْي هذ  اهلي :قال أَبُل ُزْرعَ  - 955

يَوَنا أَبُوول ُهَريْوووَرَة رضووى هللا عنووه قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  وواَعُ  َحووَّتَّ »  -  -َحوودَّ ووْمُك ِمووْن َمْغرِِّبَا،فَووِإَذا َرآَهووا النَّوواُس آَمووَن َمووْن  َ تَوُقوولُم السَّ  َتْطلُووَع الشَّ
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 ذا أهل ال رق لا رقهم وقاعد  الحساا 160 - 159الدرس الثاني:

هجه ونريقه عون كول امللول ومنليفرق  وحد  بدينه وكريعته  - -بعد ذلك يلتفحل السيا  إىل رسلل اّلِل 
 :-ا فيها مل  املشركني العرب   -والنحل والشيع القائم  يف األرم 

ُهْم يف » وا أَْمو  َكوكء.ِإنَّ الَِّذيَن فَورَُّقلا ِقينَوُهْم وَكانُلا ِكَيعا  َلْسحَل ِمنوْ ،مُثَّ ِإ َّ «  يُونَوبِِو ُوُهْم ِ وا كوانُلا يَوْفَعلُولنَ رُُهْم ِإىَل اّللَِّ
.. 

قينووه وكووريعته ومنهجووه كلووه وبووني سووائر امللوول والنحوول ..سوولاء موون و  - -فوور  الطريوو  بووني الرسوولل إنووه م
ائر وبطولان. ا وقبائل وعشويعا وفرقاملشركني الذين كانحل ازقهم أوهام ا؟اهلي  وتقاليدها وعاقاهتا وتراهتا،ك

ا  موون غووْيهم  وو قو .أوات و أو موون اليهوولق والنصووارى  وون قسوومتهم ااالفووات املذهبيوو  ملووال وحنووال ومعسووكر 
 لدين.كان وما سيكلن من مذاهه ونظرايت وتصلرات ومعتقدات وأوضاع وأنظم  إىل يلم ا

تواب يك مون هوي ء كلهوم يف كوكء .. إن قينوه هول ا سوالم وكوريعته هوك الويت يف كل - -إن رسلل اّلِل 
قوودات ْي  موون املعتلوودين بغوول  هووذا ااّلِل ومنهجووه هوول منهجووه املسووتقل املتفوورق املتميووز .. ومووا ميكوون ان حووت

ن ميكون أن يكول  ت .. ومواوالتصلرات و  أن ختتل  كوريعته ونظاموه بغوْي  مون املوذاهه واألوضواع والنظوراي
 .   هنا  وصفان اينان ألي كريع  أو أي وضع أو أي نظام .. إسالمك .. وككء آخر .

أو   جتموووواعكا  فحسووووه. والنظووووام إن ا سووووالم إسووووالم فحسووووه. والشووووريع  ا سووووالمي  كووووريع  إسووووالمي 
يك يف كوكء علوى ا نوال  لو - -السياسك أو ا قتصاقي ا سالمك إسالمك فحسه .. ورسولل اّلِل 

م هووك وقفوو  ك ا سووالهووموون هووذا كلووه إىل آخوور الزمووان  إن اللقفوو  األوىل للمسوولم أمووام أيوو  عقيوودة ليسووحل 
 املفارق  والرفخ منذ اللحظ  األوىل.

خر:ليسووحل هلوابلتعبووْي ا -أي كوورع أو نظووام أو وضووع ليسووحل احلاكميوو  فيووه ّلِل وحوود  وكووذلك وقفتووه أمووام 
يووو  أ يفقبووول الووودخلل  لووورفخ والتوووث  منوووذ اللحظووو  األوىل ..إووووا وقفووو  ا -األللهيووو  والربلبيووو  فيوووه ّلِل وحووود  

 م حماول  للبحة عن مشاّبات أو رالفات بني ككء من هذا كله وبني ما يف ا سال

                                                                                                                                            

وووووووووووا ِإميَاُوَوووووووووووا،َ ْ َتُكوووووووووووْن آَمنَوووووووووووحْل ِموووووووووووْن قَوْبوووووووووووُل  َفوووووووووووُع نَوْفس  (أنرافوووووووووووه  4635) -املكنوووووووووووز  -صوووووووووووحي  البخوووووووووووارى« . َعَليوَْها،فَوووووووووووَذاَ  ِحووووووووووونَي  َ يَونوْ
85،1036،1412،3608،3609،4636،6037،6506،6935،7061،7115،7121  

ووْمُك ِمووْن َمْغرِِّبَا،فَووِإَذا نََلَعووحْل فوَ   َ » قَوواَل  -  -وَعووْن َأىِب ُهَريْوووَرَة رضووى هللا عنووه أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  وواَعُ  َحووَّتَّ َتْطلُووَع الشَّ َرآَهووا النَّوواُس آَمنُوولا تَوُقوولُم السَّ
َفُع نَوْفس ا ِإميَاُوَا،َ ْ تَ  نَوُهَموا ا َخْْي ا،َولَتَوُقلَمنَّ السَّاعَ َبحْل ِ  ِإميَاوَِ ،أَْو َكسَ ُكْن آَمَنحْل ِمْن قَوْبلُ َأمْجَُعلَن،َفَذِلَك ِحنَي َ  يَونوْ ُ  َوَقْد َنَشَر الرَُّجاَلِن يَوْلَّبَُموا بَويوْ

ووواَعُ  َوقَوووِد اْنَصوووَرَ  الرَّ  وووافَووو لِْقَحتِوووِه ُجوووُل بِلَوووَ ِ فَوووالَ يَوتَوَبايَوَعانِوووِه َو َ َيْطِلاَينِوووِه،َولَتَوُقلَمنَّ السَّ َعُ  َوْهوووَل يَلِووويُ  َحْلَضوووُه فَوووالَ َيْسوووِقى الَ َيْطَعُموووُه،َولَتَوُقلَمنَّ السَّ
وووووووووووووواَعُ  َوقَووووووووووووووْد َرفَووووووووووووووَع أُْكَلتَووووووووووووووُه ِإىَل ِفيووووووووووووووِه فَووووووووووووووالَ َيْطَعُمَهووووووووووووووا  نرافووووووووووووووه (  .أ 6506) -املكنووووووووووووووز  -  البخووووووووووووووارىصووووووووووووووحي«ِفيووووووووووووووِه،َولَتَوُقلَمنَّ السَّ

 -ملكنوووز ا -وصوووحي  مسووولم  - 85،1036،1412،3608،3609،4635،4636،6037،6935،7061،7115،7121
 (371/  3) -نيب   قار -( وتفسْي ابن كثْي 413)

حوني تطلوع الشومك مون مغرّبوا"  أنوه قال:"ذلوك قوال أبول جعفور:وأوىل األقولال ابلصولاب يف ذلوك، موا تظواهرت بوه األخبوار عون رسولل هللا 
 (266/  12) -لرسال  ميسس  ا -.تفسْي الطثي 
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يك يف كوووكء  ووون فرقووولا الووودين فلوووم يلتقووولا فيوووه علوووى لووو - -نووود اّلِل ا سوووالم .. ورسووولل اّلِل إن الووودين ع 
 ا سالم.

يك يف كووكء  وون يتخووذون غووْي موونهج اّلِل لوو - -وإن الوودين عنوود اّلِل هوول املوونهج والشوورع .. ورسوولل اّلِل 
 فصووويالت  وأموووريف الت للمنهجووا،وغْي كوووريع  اّلِل كووورعا ..األموور هكوووذا مجلووو . وللنظووورة األوىل. بوودون قخووو

كوم مون اّلِل تعواىل .. أمورهم بعود ذلوك إىل   - -هي ء الذين فرقولا قيونهم كويعا،وبرئ مونهم رسولل اّلِل 
ا أَْمرُُهْم ِإىَل اّللَِّ »اّلِل وهل حماسبهم على ما كانلا يفعللن:  ..« ِ ا كانُلا يَوْفَعُللنَ  نَوبِِ ُوُهمْ ،مُثَّ يوُ ِإ َّ

 . فجعوول ملوون سوواب عبوواقح؟ووزاء قوورر اّلِل سووبحانه مووا كتبووه علووى نفسووه موون الرمحوو  يف و ناسووب  احلسوواب وا
اهلوا. ومون جواء ابلسوي   فوال اوزى فله عشور أمث -فر من حسن   فليك مع الك -جاء ابحلسن  وهل ميمن 

ال فَولسَّويَِِ ِ  ابِ َوَموْن جواَء  أَْمثاهِلوا.  َعْشرُ َمْن جاَء اِبحلََْسَنِ  فَوَلهُ »إ  مثلها   يظلم ربك أحدا و  يبخسه حقه:
 « ..ُاْزى ِإ َّ ِمثْوَلها. َوُهْم   يُْظَلُملنَ 

 هلل وااساسالاخاأمة السور   165 - 161الدرس الثالث:

ح  النديوووو  عووووكء التسووووبي -ة الطليوووول عوووون قضووووي  التشووووريع واحلاكميوووو  وختووووام احلوووودي -ويف ختووووام السوووولرة 
لحك يف كول  يقواع املواويف تقرير كذلك حاسم فاصل .. ويتكورر الرخي ،يف إيقاع حبيه إىل النفك قريه 

يف  يقوو  عميقووو ويلموووك يف كوول آيوو  أعمووا  القلوووه البشووري ملسووات قق« .. قوول« .. »قوول« .. »قوول»آيوو :
 حيووود العبلقيووو الووورب. تل و مكوووان التلحيووود .. تلحيووود الصوووراط وامللووو . تلحيووود املتجوووه واحلركووو . تلحيووود ا لوووه 

   إىل اللجلق كله وسنته ومقلماته.والعباقة ..مع نظرة كامل
َكوورِيَك لَووُه َوبِووَذِلَك أُِمووْرُت َوأاََن أَوَُّل  ( َ  162 )َعوواَلِمنيَ قُووْل ِإنَّ َصوواَليت َوُنُسووِكك َوحَمْيَوواَي َوَ َووايت ّللَِِّ َربِِ الْ  »

َهووا ْكِسووُه ُكوولُ تَ ء  َوَ  لِِ َكووكْ ُكوو( قُووْل أََغووْْيَ اّللَِّ أَْبغِووك َراب  َوُهووَل َرُب  163اْلُمْسووِلِمنَي ) َ  تَووزُِر وَ  نَوْفووك  ِإ َّ َعَليوْ
ُتْم ُكْم  َِ َوازِرَة  ِوْزَر أُْخَرى مُثَّ ِإىَل َربُِِكْم َمْرِجُعُكْم فَويُونَوبِِ ُ  ُهوَل الَّوِذي َجَعَلُكوْم َخاَلئِوَ  ( وَ 164يِه خَتَْتِلُفولَن )فِ ا ُكنوْ

لُوولَُكْم يف اأْلَْرِم َوَرفَوَع بَوْعَضووُكْم فَووْلَ  بَوْعووخ    َوِإنَّوُه َلَغُفوولر  َرِحوويم  َربَّووَك َسورِيُع اْلِعَقووابِ  ُكوْم ِإنَّ  َمووا آ َ  َقَرَجوات  لِيَوبوْ
 [ « ..165 - 162(  ]األنعام:165)

ن عوك به احلودية قيه ينتههذا التعقيه كله،الذي ييل  مع مطلع السلرة حلنا رائعا ابهرا متناسقا،هل تع
اء علوى اّلِل ع اّلِل افو  ا مون كور مار،وما تزعمه ا؟اهلي  بشأوا مون كورائع،تزعم أووقضي  الذابئ  والنذور والث

 زيد ..ميان إىل .. فأي  ق ل  يعطيها هذا التعقيهف إوا ق ل    هتاج بعد ما سب  من الب
. ِقينا  ِقَيما  مِ »  « ..ْشرِِكنيَ ِنيفا  َوما كاَن ِمَن اْلمُ حَ ْبراِهيَم لََّ  إِ ُقْل:ِإنَِّب َهداين َريبِِ ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم 

إنه ا عالن الذي يلحك ابلشكر،ويشك ابلثق ،ويفيخ ابليقوني .. اليقوني يف بنواء العبواقة اللفظوك وق لتهوا 
املعنلي ،والثق  ابلصل  اهلاقي  .. صل  الربلبيو  امللجهو  املهيمنو  الراعيو  .. والشوكر علوى اهلدايو  إىل الصوراط 

وهوول قيوون اّلِل القوودمي منووذ إبووراهيم. أيب هووذ  األمووو  « .. قينووا قيمووا»ذي   التوولاء فيووه و  عوولج:املسووتقيم،ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1627 

قُووْل:ِإنَّ َصوواليت َوُنُسووِكك «. »ملوو  إبووراهيم حنيفا،ومووا كووان موون املشووركني»املسوولم  املبووار  املخلووا املنيووه:
 « ..ِبذِلَك أُِمْرُت َوأاََن أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ َوحَمْياَي َوَ ايت ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنَي.   َكرِيَك َلُه. وَ 

. وابنيووووا ا عتكووووا و إنووووه التجوووورق الكاموووول ّلِل،بكوووول خا؟وووو  يف القلووووه وبكوووول حركوووو  يف احليوووواة. ابلصووووالة 
 واملمات. ابلشعائر التعبدي ،وابحلياة اللاقعي ،وابملمات وما وراء .

 ّللِ مات،وختلصووها نيووا واملعمع الصووالة وا عتكووا  وااملطل ،والعبلقيوو  الكاملوو ،« التلحيوود»إوووا تسووبيح  
امول ك  «إسوالم». يف .للعواملني  القولام املهويمن املتصور  املوريب امللجوه احلواكم« .. رب العواملني»وحود . ّلِل 

للاقووووع مْي و  يف اا يف الضوووو  يسووووتبقك يف الوووونفك و  يف احليوووواة بقيوووو    يعبوووودها ّلِل،و  ُيتجووووز قونووووه كووووي 
 «.وأان أول املسلمني»فسمعحل وأنعحل:« .. أمرت وبذلك..»
،َوُهووَل َرُب ُكوولِِ َكووكء » ازِرَة  ِوْزَر أُْخوورى،مُثَّ و  َّ َعَلْيهووا،َو  تَووزُِر  نَوْفووك  إِ ِسووُه ُكوولُ َو  َتكْ ،قُووْل:أََغْْيَ اّللَِّ أَْبغِووك َراب 

ووُتْم ِفيووِه ختَْ  وموون  ى السووماوات واألرم ومووا فوويهن..كلموو  تتقصوو «ُفوولَنفَتلِ ِإىل َربُِِكووْم َمووْرِجُعُكْم فَويُونَوبِِووُ ُكْم ِ ووا ُكنوْ
العالنيو  ..  السور و يففيهن وتشتمل كل رلل   ا يعلم ا نسوان و وا اهول وعموع كول حواقّ وكول كوائن 

املطلقوو   اكميوو  اّللِ حلها كلهووا مث تظللهووا كلهووا بربلبيوو  اّلِل الشووامل  لكوول كووائن يف هووذا الكوولن اهلائوول وتعبوود
 عباقة وكريع .عقيدة و 

راب ُيكموووب ويصووور   ْي اّلِل أبغوووكأغووو ف«كءَكوووأََغوووْْيَ اّللَِّ أَْبغِوووك َراب  َوُهوووَل َرُب ُكووولِِ »مث تعجوووه يف اسوووتنكار:
اعووو  سوووبه مووون نأموووري ويهووويمن علوووك ويقووولمب ويووولجهبف وأان موووأخلذ بنيووويت وعملك،حماسوووه علوووى موووا أك

 يتهفبضته وأان وأنتم يف ربلبأغْي اّلِل أبغك راب. وهذا الكلن كله يف ق ومعصي ف
ازرة و يهوا،و  توزر فوك إ  علنو  تكسوه كول »أغْي اّلِل أبغك راب وكل فرق جمزي بذنبه   ُيمله عنه غْي ف 

 « ..وزر أخرىف
  فأغْي اّلِل أبغك راب وإليه مرجعكم مجيعا فيحاسبكم على ما كنتم ختتلفلن فيه

لعقووول ارجوووات يف يف األرم،ورفوووع بعضوووهم فووول  بعوووخ ق أغوووْي اّلِل أبغوووك راب،وهووول الوووذي اسوووتخل  النووواس
 وا؟سم والرز  ليبتليهم أيشكرون أم يكفرونف

 أغْي اّلِل أبغك راب،وهل سريع العقاب،غفلر رحيم ملن  بف
ة ات كلهووا حاضوور وامللحيو أغوْي اّلِل أبغووك راب،فأجعول كوورعه كورعا،وأمر  أمرا،وحكمووه حكمووا. وهوذ  الوود ئل

   إىل أن اّلِل وحد  هل الرب اللاحد املتفرقفففوكلها كاهدة وكلها هاقي
د احلقيقوووو  ائووووع. مشووووهإوووووا تسووووبيح  التلحيوووود الرخيوووو  النديوووو  يتجلووووى موووون خالهلووووا ذلووووك املشووووهد البوووواهر الر 

هووول مشوووهد   يعوووث عووون روعتوووه وّبائوووه إ  التعبوووْي القووورآين و  - -ا ميانيووو ،كما هوووك يف قلوووه رسووولل اّلِل 
 الفريد ..

يف السووويا  الوووذي اسوووتهد  قضوووي  احلاكميووو  والشوووريع  اوووكء متناسوووقا موووع ا يقاعوووات  إنوووه ا يقووواع األخوووْي
وُذ َولِي وا »األوىل يف السلرة،تلك اليت استهدفحل قضي  العقيدة وا ميوان مون ذلوك قللوه تعواىل: قُوْل:أََغْْيَ اّللَِّ َأختَِّ
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يِنِ أُِمووْرُت أَْن َأُكوولَن أَوََّل َمووْن َأْسووَلَم،َو  َتُكوولَننَّ ِموووَن فوواِنِر السَّووماواِت َواأْلَْرِم،َوُهووَل يُْطعِووُم َو  يُْطَعووُمف قُوووْل:إِ 
. َمووْن ُيْصووَرْ  َعْنووُه يَوْلَم ِووذ  فَوَقووْد َرمِحَووهُ  ،َوذِلَك اْلُمْشوورِِكنَي. قُووْل:ِإيِنِ َأخوواُ  ِإْن َعَصووْيحُل َريبِِ َعووذاَب يوَووْلم  َعِظوويم 

 ..وغْيها يف السلرة كثْي ..« اْلَفْلُز اْلُمِبنيُ 
 متنلعوو  تووام. فهووك صوولرالع واا  حنتوواج أن نكوورر مووا قلنووا  موورارا موون ق لوو  هووذ  املثوواين الوويت توورقق يف املطووو 

يواة لرة مونهج للحصومورة يف  للحقيق  اللاحدة .. احلقيق  اليت تبدو مرة يف صولرة عقيودة يف الضومْي. وتبودو
 ..وكلتا الصلرتني تعنيان حقيق  واحدة يف مفهلم هذا الدين ..

ملتطاول،واملسوووواح  الشاسووووع ،واألغلار علووووى املوووودى ا -يا  السوووولرة وقوووود انتهووووى سوووو -نووووا نتلفووووحل اهلن ولكن
هوذا  لاجهوه منهوا يفنيف ا؟وزء السوابع وموا  موا سوب  منهوا -البعيدة .. تلك اليت تو اءى فيهوا أبعواق السولرة 

وكوذا عبوارة ذا آي ،هائول هائول .. وننظور إىل حجوم السولرة،فإذا هوك كوذا صوفح ،وك فإذا هل ككء -ا؟زء 
  واملشوواهد ن احلقووائ.. ولوول كووان هووذا يف كووالم البشوور مووا اتسووعحل هووذ  الرقعوو  لعشوور معشووار هووذا احلشوود موو

 ز الووذي تبلغووهلي املعجووواملووييرات وامللحيووات يف مثوول هووذ  املسوواح  انوودوقة  .. وذلووك فضووال علووى املسووت
 هذ  احلقائ  بذاهتا،والذي يبلغه التعبْي عنها كذلك ..

 ة .. رحلووو  موووعموووع السووولر  إووووا رحلووو  كاسوووع  اهلماق،عميقووو  األغلار،هائلووو  األبعووواق هوووذ  الووويت قطعناهووواأ  
ألللهيوو    حقيقو  ا«مقلمووات التصولر ا سووالمك»حقوائ  اللجوولق الكبوْية .. رحلوو  تكفوك وحوودها لتحصويل 

ومن ن غيووه مكنوولن،احليوواة مووبروعتهووا وّبائهووا وجالهلووا ومجاهلووا ..وحقيقوو  الكوولن واحليوواة ومووا وراء الكوولن و 
نووواس كموووا حيووواء والقووودر جمهووولل،ومن مشوووي   احووول وتثبحل،وتنشوووئ وتعووودم،وهيك وايوووحل،وهر  الكووولن واأل

 تشاء.
لائهوووووووووووووا فيها،وأهوحقيقووووووووووووو  الووووووووووووونفك ا نسووووووووووووواني ، غلارها وأعماقها،وقروّبوووووووووووووا ومنحنياهتا،ولاهرهوووووووووووووا وخا

ن هوودى أو لاهتووا موومووا يقوولق خطوكووهلاهتا،وهداها وضووالهلا،وما يلسوولس هلووا موون كوويانني ا نووك وا؟وون. و 
 ضالل ..

 ريووووو   ومشووووواهد قيامووووو ،وملاق  حشووووور،وحلظات كربووووو  وضوووووي ،وحلظات أمووووول واستبشوووووار. ولقطوووووات مووووون
 ا نسان يف األرم ولقطات من  ري  الكلن واحلياة.

رة نهووا إ  السوول  تعووث عوحشوولق وحشوولق موون هووذ  اجملووا  الوويت    لووك تلخيصووها يف هووذ  العجالوو . والوويت  
 سها،يف سياقها الفريد،ويف أقائها العجيه.نف

  لعاملني اكاته الكثْية .. واحلمد ّلِل رب واحدة من بر  -بال كك  -وهذ  « .. املبار »إنه الكتاب 
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 مكي ة وآياأها ست  ومائاان ( سور  ا عراف7)

 الامريف بسور  ا عراف

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ساسك هل ملضلع القرآن املكوك .. العقيودة .. ولكون ملضلعها األ -ام كسلرة األنع  -ذ  سلرة مكي  ه 

 ،وهووذ  القضووي ع اللاحدمووا أكوود اخووتال  اجملووالني اللووذين تتحوور  فيهمووا السوولر ن يف معا؟وو  هووذا امللضوول 
هج ات مووووونالكبوووووْية  إن كووووول سووووولرة مووووون سووووولر القووووورآن ذات كخصوووووي  متفووووورقة،وذات مالمووووو  متميوووووزة،وذ

 ْية.ضي  الكبخاص،وذات أسللب معني،وذات جمال متخصا يف عالج هذا امللضلع اللاحد،وهذ  الق
ا تميووووزة وجماهلووووائقها املإوووووا كلهووووا تتجمووووع علووووى امللضوووولع والغايوووو ،مث شخووووذ بعوووود ذلووووك  اهتووووا املسووووتقل ،ونر 

 املتخصا يف عالج هذا امللضلع،وهقي  هذ  الغاي .
 اذج البشور الويت جعلهوا اّلِل متميوزة .. كلهومكالشوأن يف  و  -ذ  اللجهو  هومون  -إن الشأن يف سولر القورآن 

نهم بعود ذلوك  .. ولكوإنسان،وكلهم له خصائا ا نساني ،وكلهم له التكلين العضلي واللليفك ا نسواين
ئا ااصوا  عمعهوا إ  ار الويت  اذج منلع  أكود التنليوع.  واذج فيهوا األكوبا  القريبو  املالم ،وفيهوا األغيو

هووا. تعاموول معأا نسوواني  العاموو   هكووذا عوودت أتصوولر سوولر القوورآن. وهكووذا عوودت أحسووها،وهكذا عوودت 
ه  وأان تووومالحمووه و ابعوود نوولل الصووحب ،ونلل األلفوو ،ونلل التعاموول مووع كوول منهووا وفوو  نباعووه واعاهاته،

خصوووووك نووووولع النماذج،وأنسوووووا بسوووووبه التعامووووول الشوفووووورة بسوووووبه ت -تبعوووووا هلوووووذا  -أجووووود يف سووووولر القووووورآن 
لهوووا صووودي  .. قاء .. كالليي ،ومتاعوووا بسوووبه اخوووتال  املالمووو  والطباع،وا عاهوووات واملطوووالع  إووووا أصووود

أللاان اموات نريفو ،و ن ا هتموكلها ألي  .. وكلها حبيه .. وكلها  تع .. وكلها اد القله عند  أللاان مو
 ا متفرقا.اصا،وجل خا مذاقا من املتاع جديدة،وأللاان من ا يقاعات،وأللاان من املييرات،ععل هل

يرات ائ ،وتقر ومصوووووواحب  السوووووولرة موووووون أوهلووووووا إىل آخرهووووووا رحلوووووو  .. رحلوووووو  يف عوووووولا  ومشوووووواهد،ور ى وحقوووووو
ملعووا  يف  امتميوزة  وملحيوات،وغلص يف أعموا  النفلس،واسوتجالء ملشواهد اللجولق .. ولكنهوا كوذلك رحلو 

 كل سلرة ومع كل سلرة.
وملضولع سوولرة األعورا  هول العقيوودة .. ولكون بينمووا سولرة األنعووام إن ملضولع سولرة األنعووام هول العقيوودة. 

وكول جاهليو   -تعا  العقيدة يف ذاهتا وتعرم ملضلع العقيدة وحقيقتها وتلاجه ا؟اهلي  العربي  يف حينها 
ملاجهووو  صووواحه احلووو  الوووذي يصووودع ابحلووو  وتستصوووحه معهوووا يف هوووذ  امللاجهووو  تلوووك  -أخووورى كوووذلك 

 -ف  الكثْية امللفلرة اليت هدينا عنها إمجا  وتفصيال وحنون نقودم السولرة ونستعرضوها املييرات العميق  العني
ووقفنووا أمامهووا مووا كوواء اّلِل أن نقوو  .. بينمووا سوولرة األنعووام تتخووذ  -يف ا؟ووزء السووابع ويف هووذا ا؟ووزء أيضووا 

شخووذ  -ك وهووك تعووا  ملضوولع العقيوودة كووذل -هووذا املنهج،وتسوولك ذلووك الطريوو  .. ْنوود سوولرة األعوورا  
نريقوووا آخر،وتعووورم ملضووولعها يف جموووال آخووور .. إووووا تعرضوووه يف جموووال التووواري  البشوووري .. يف جموووال رحلووو  
البشري  كلها مبتدئ  اب؟ن  واملا األعلى،وعائدة إىل النقط  اليت انطلقوحل منهوا .. ويف هوذا املودى املتطواول 
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تعورم هوذا  -عليه الصوالة والسوالم  -إىل حممد  -عليه السالم  -من لدن آقم « ملكه ا ميان»تعرم 
امللكه الكرمي ُيمل هذ  العقيدة وميضك ّبا على مودار التواري . يلاجوه ّبوا البشوري  جويال بعود جيول،وقبيال 

 بعد قبيل ..
  خانبهووا هلوودىف كيووويرسووم سوويا  السوولرة يف تتابعووه:كي  اسووتقبلحل البشووري  هووذا امللكووه ومووا معووه موون ا

مللكوووه طوووى هوووذا ا  وقووو  املوووا منهوووا هلوووذا امللكوووه ابملرصووواق وكيووو  ختهوووذا امللكوووه وكيووو  جاوبتوووهف كيووو
 خرة ..دنيا ويف اهلني يف الأرصاقها ومضى يف نريقه إىل اّلِلف وكي  كانحل عاقب  املكذبني وعاقب  امليمن

يف ا  البووارزة،عظووم املعووإوووا رحلوو  نليلوو  نليلوو  .. ولكوون السوولرة تقطعهووا مرحلوو  مرحلوو ،وتق  منهووا عنوود م
طووووول فيوووووه . والبشوووووري  خت.  املرسووووولم. مالحموووووه واضوووووح ،ومعامله قائم ،ومبووووود   معللم،ووايتوووووه مرسووووولم  الطريووووو

 .. ملعها احلاكدة. مث تقطعه راجع  .. إىل حية بدأت رحلتها يف املا األعلى 
. . . أبووولي البشووور.لقووود انطلقوووحل هوووذ  البشوووري  مووون نقطووو  البدء، ثلووو  يف كخصوووني اينوووني .. آقم وزوجوووه 

علووى عهوود اّلِل و  ذا عليهمووامعهمووا الشوويطان. مووأذوان موون اّلِل يف غلايتهمووا وغلايوو  ذراريهمووا ومووأخل وانطلوو  
 ذراريهما كذلك.

ن عودوهم ا إىل الشويطاو لْيكنول ومبتلك كال ا وذراريهما معهما بقدر من ا ختيوار ليأخوذوا عهود اّلِل بقولة أ
سول لكورمي مون الر الوره  ا  ُيملها إلويهم ذلوكوعدو أبليهم الذي أخرجهما من ا؟ن  وليسمعلا اهلايت اليت

وم تيهم عوون أميووارجلووه،وذعلوى موودار التوواري ،أو يسومعلا غلايوو  الشوويطان الووذي   يوب الووه علوويهم خبيلوه و 
عموووول تاألرم.  وعوووون مشووووائلهم  انطلقووووحل البشووووري  موووون هنووووا  .. موووون عنوووود رّبووووا سووووبحانه .. انطلقووووحل إىل

جول منوه ذي   ينخترب،وتتنافك وتتقاتل،وتكد  الكد  الوتسعى،وتكد وتشقى،وتصل  وتفسد،وتعمر و 
ال .. هوا  هوذا اجملوكقك و  سعيد .. مث هوا هوك ذي تويوب  هوا هوك ذي راجعو  إىل رّبوا الوذي أنلقهوا يف

من مثووووني هووووك ذي هموووول مووووا كسووووبحل نوووولال الرحلوووو  املرسوووولم  .. موووون ورق وكوووول . وموووون غووووال ورخوووويا،و 
 نطلقوووحل يفاا هوووك ذي تعووولق يف أصووويل اليووولم .. فقووود وزهيووود،ومن خوووْي وكووور،ومن حسووونات وسوووي ات. هووو

 مطلعه  ..
 -أاي كانحل هوذ  األمحوال  -وها حنن أو ء نلمحها من خالل السيا  يف السلرة ملقلرة الظهلر ابألمحال 

هووا هووك ذي عائوودة إىل رّبووا  ووا معهووا .. تظلووع يف الطري ،وقوود بلوو  منهووا ا؟هوود وأضووناها املسووْي. حووَّت إذا 
املنطلوو  وضووع كوول منهووا محلووه أمووام امليزان،ووقوو  يرتقووه يف خشووي  ووجوول .. إن كوول فوورق عوواقت إىل نقطوو  

قوود عوواق  صوويلته فوورقا .. وإن توودع مثقلوو  إىل محلهووا   ُيموول منووه كووكء ولوول كووان ذا قوورىب  وكوول فوورق علووى 
إىل  حدة يالقك حسابه،ويلقى جزاء  .. ويظل سيا  السولرة يتوابع أفولاج البشوري ،فلجا فلجوا. إىل جنو  أو

انر. حوووَّت تغلووو  األبووولاب الووويت فتحوووحل  سوووتقبال املغ بوووني العائووودين. فقووود كوووانلا هنوووا لوووك يف هوووذ  األرم 
َمووا بَووَدَأُكْم مغ بني:}قُووْل أََمووَر َريبِِ اِبْلِقْسووِ  َوأَِقيُموولاْ ُوُجوولَهُكْم ِعنووَد ُكوولِِ َمْسووِجد  َواْقعُوولُ  ُرِْلِصوونَي لَووُه الوودِِيَن كَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1631 

َوُذوا الشَّوَياِننَي أَْولِيَواء ِمون ُقوِن اّللِِ َوَُيَْسوبُ ( َفرِ 29تَوُعلُقوَن ) ُوُم اختَّ لَن يق ا َهَدى َوَفرِيق ا َحو َّ َعلَوْيِهُم الضَّوالََلُ  ِإوَّ
ُم ُمْهَتُدوَن)  ({  سلرة األعرا 30َأوَّ

الرسول  رمي مونلوره  الكواوبني الغدو والروا  تعرم معار  احل  والبانول. معوار  اهلودى والضوالل. معوار  
صوووائر املتكووورر وامل م الصوووراعوامللكوووه الكووورمي مووون امليمنني،موووع املوووا املسوووتكثين واألتبووواع املسوووتخفني. ويعووور 

عتامتهوووا. طماسوووها و املتشووواّب . وتتجلوووى صوووحائ  ا ميوووان يف إكوووراقها ووضووواءهتا وصوووحائ  الضوووالل يف ان
وهووووذ   حووووذير ..كْي والتوتعووورم مصووووارع املكوووذبني بووووني احلووووني واحلوووني. حيووووة يقووو  السوووويا  عليهووووا للتوووذ 

لسوويا  الوول كووان  اللقفووات عووكء وفوو  نظووام ملحوولا يف سوويا  السوولرة. فبعوود كوول مرحلوو  هاموو  يبوودو كمووا
 يتلق  عندها ليقلل كلم   كلم  تعقيه. لإلنذار والتذكْي .. مث ميضك.

 ،ونتائج   البشوري ريو عقيودة يفإوا قص  البشري   ملتها يف رحلتها ذهوااب وإاياب. تتمثول فيهوا حركو  هوذ  ال
جهوو  و وىل .. وهووك نطلوو  األهووذ  احلركوو  يف مووداها املتطوواول .. حووَّت تنتهووك إىل غايتهووا األخووْية يف نقطوو  امل

رم عوووولسوووولر ن أحيوووواان يف وإن تالقووووحل ا -أخوووورى يف عوووورم ملضوووولع العقيوووودة غووووْي وجهوووو  سوووولرة األنعووووام 
خووووور للعووووورم غوووووْي جموووووال هووووول جموووووال آو  -مشووووواهد املكوووووذبني وعووووورم مشووووواهد القيامووووو  ومشووووواهد اللجووووولق 

 األنعام،واض  التميز،رتل  احلدوق.
لع. وبينموووا رم امللضوووعووذلووك إىل نبيعووو  التعبووْي يف السووولرتني. فووالتعبْي يف كووول سووولرة يناسووه منهجهوووا يف 

التووووولهج لوووووا ء و اميضوووووك السووووويا  يف األنعوووووام يف ملجوووووات متدافعووووو  وبينموووووا تبلووووو  املشووووواهد قائموووووا قرجووووو  
ألعووورا  ميضوووك السووويا  يف اقرجووو  الووورنني والسووورع  القاصوووف  وا نووودفاع .. إذا وا لتمووواع،وتبل  ا يقاعوووات 

 سوووووووْيها يفهووووووواقئ ااطل،سوووووووهل ا يقووووووواع،تقريري األسوووووووللب. وكأ وووووووا هووووووول اللصووووووو  املصووووووواحه للقافلووووووو  
ه ولكنوووه   التعقيووواملديووود،خطلة خطلة،ومرحلووو  مرحلووو ،حَّت تووويوب  وقووود يشوووتد ا يقووواع أحيووواان يف ملاقووو

 .   ان من القرآن .سلر ن مكيت -بعد  -طل اللئيد الرتيه  .. و ا سرعان ما يعلق إىل اا
 منهج السور  في ممال ة مو وع المقيد  في صور  حرهللاة

لعقيوودة يف اكوو  هلووذ  ولعلووه ُيسوون هنووا أن نسووتعرم موونهج السوولرة يف معا؟وو  ملضوولع العقيوودة يف صوولرة حر 
 تيار التاري  البشري ..

إىل  شوأهتا األوىلي  منوذ نيودة يف التواري  البشوري،و  تعورم رحلو  البشور إن السلرة   تعرم قص  هذ  العق
 اهلي  ..  مع ا؟علقهتا األخْية .. جمرق عرم يف أسللب قصصك .. إ ا هك تعرضها يف صلرة معرك

ذا لا يلاجهولن هوحيواء كوانومن مث فإوا تعرضوها يف مشواهد وملاقو  وتلاجوه ّبوذ  املشواهد وامللاقو  انسوا أ
هوم ذرا وحولم معذكرا ومنومويلاجههم هذا القرآن بتلك القص  الطليلو  وحوانبهم  وا فيهوا مون عوث القرآن ف

ول وووك ملجهووو  أل معركووو  حقيقيووو  حيووو  .. ومووون مث عوووكء التعقيبوووات يف السووويا  عقوووه كووول مرحلووو  أساسوووي 
علوووى  قفهمتخووذون موول ياألحيوواء الووذين كووان القوورآن حووولم معهووم املعركوو  وملجهوو  كووذلك إىل أمثووواهلم  وون 

 مدار التاري .
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  نووه يتحوور  حركووإنووال .. ابإن القوورآن   يقووا قصوو  إ  ليلاجووه ّبووا حالوو . و  يقوورر حقيقوو  إ  ليغووْي ّبووا 
 ملتاع الفب اه جملرق واقعي  حي  يف وس  واقعك حك. إنه   يقرر حقائقه للنظر اجملرق،و  يقا قصص

وعلوووى نقطووو   نطال ،ايوووه. كموووا يركوووز علوووى نقطووو  ويركوووز السووويا  علوووى التوووذكْي وا نوووذار يف وقفاتوووه للتعق
 املآب.

ديدا علووى كووتركيووزا  وبينهمووا ميوور بقصووا قوولم نل ،وقوولم هلق،وقوولم صوواحل،وقلم للط،وقوولم كووعيه. مث يركووز
 قص  قلم ملسى.

 : السلرةويف هذ  التقدم  للسلرة    لك إ  أن نعرم  اذج جممل  مللاضع ال كيز يف
ْكرى ْنُه،لِتُوْنووِذَر بِووِه،َوذِ َ  َحوورَج  مِ  َصووْدرِ املووا. ِكتوواب  أُنْووزَِل إِلَْيووَك فَووال َيُكووْن يف »:لتبوودأ السوولرة علووى هووذا النحوو

 « ..ا َتذَكَُّرونَ ِه أَْولِياَء. قَِليال  ملا ِمْن ُقونِ تَِّبعُ توَ لِْلُمْيِمِننَي. اتَِّبُعلا ما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِِكْم َو  
خطوواب لقلمووه الووذين ااهوودهم ّبووذا القوورآن .. وكوول و  - -خطوواب لرسوولل اّلِل  فهووك منووذ اللحظوو  األوىل

 ن الرحلوووو موووومووووا اووووكء يف السوووولرة بعوووود ذلووووك موووون قصووووا،ومن وصوووو  لرحلوووو  البشووووري  الطليلوووو ،وعلقهتا 
 -باكوور،مطواب غوْي خاملرسولم ،وكل موا يعورم مون مشواهد يف صوفح  الكوولن ويف يولم القيامو  .. إ وا هول 

 ار والتذكْي،كما يشْي هذا املطلع القصْي.وقلمه لإلنذل للن -وأحياان مباكر 
 « ..ْنهُ تاب  أُْنزَِل إِلَْيَك َفال َيُكْن يف َصْدرَِ  َحرَج  مِ كِ »:لرسلله  -سبحانه  -وقلل اّلِل 

أنوه   سوالم ويعلومعل إىل ايصلر حال  واقعي    ميكن أن يدركها اليلم إ  الوذي يعويا يف جاهليو  وهول يود
،وقيم يسوووووووتهد  أمووووووورا هوووووووائال يقيال،قونوووووووه صوووووووعاب جسوووووووام .. يسوووووووتهد  إنشووووووواء عقيووووووودة وتصووووووولرإ وووووووا 

  يف واسووه ا؟اهليوواوود موون ر وملازين،وأوضوواع وأحوولال مغووايرة اووام املغووايرة ملووا هوول كووائن يف قنيووا النوواس. و 
ألوضوووووواع نها يف االنفووووولس،ومن تصوووووولرات ا؟اهليوووووو  يف العقوووووولل،ومن قووووويم ا؟اهليوووووو  يف احليوووووواة،ومن ضووووووغل 

 س مسووتنكرة يفلووى النفوول عألعصوواب،ما ُيووك معووه أن كلموو  احلقيقوو  الوويت ُيملها،غريبوو  علووى البي  ،يقيلوو  وا
 القللب ..

ن موووواهليتهم جووووكلموووو  ذات تكووووالي  بقوووودر مووووا تعنيووووه موووون ا نقووووالب الكاموووول لكوووول مووووا يعهوووود  النوووواس يف 
ات .. ومون اع وا رتبانو،واألوضودالتصلرات واألفكار،والقيم وامللازين،والشورائع والقلانني،والعواقات والتقالي

 -سووبحانه  - عل اّللِ مث اوود يف صوودر  هووذا احلوورج موون ملاجهوو  النوواس بووذلك احلوو  الثقيوول،احلرج الووذي يوود
ا   يكووولن يف صووودر  مووون هوووذا الكتووواب كوووكء منوووه وأن ميضوووك بوووه ينوووذر ويوووذكر و  ُيفووول موووأ - -نبيوووه 

 رب وعناء ..تلاجهه كلم  احل  من قهش  واستنكار،ومن مقاوم  كذلك وح
وألن األمووور كوووذلك مووون الثقووول ومووون الغرابووو  ومووون النفووورة ومووون املقاومووو  هلوووذا التغيوووْي الكامووول الشوووامل الوووذي 
تسوووتهدفه هوووذ  العقيووودة يف حيووواة النووواس وتصووولراهتم،فإن السووويا  يبووواكر القووولم ابلتهديووود القاصوووم،ويذكرهم 

خوووذ يف القصوووا املفصووول عووونهم يف  صوووائر املكوووذبني،ويعرم علووويهم مصوووارع الغوووابرين .. مجلووو  قبووول أن ذ
وََكوووْم ِمووْن قَوْريَووو   أَْهَلْكناها،َفجاَءهووا َ ُْسووونا بَيووا   أَْو ُهوووْم قووائُِللَن. َفموووا كوواَن َقْعووولاُهْم ِإْذ »ملاضووعه مووون السوويا :
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ْم َولََنْسووو َوَلنَّ اْلُمْرَسوووِلنَي. فَوَلنَوُقصَّووونَّ جووواَءُهْم َ ُْسووونا ِإ َّ أَْن قووواُللا:ِإانَّ ُكنَّوووا لووواِلِمنَي. فَوَلَنْسووو َوَلنَّ الَّوووِذيَن أُْرِسوووَل إِلَوووْيهِ 
ِلُحوولَن. َوَمووْن َخفَّووحْل َعلَووْيِهْم بِِعْلووم  َومووا ُكنَّووا غووائِِبنَي. َوالْووَلْزُن يَوْلَم ِووذ  احْلَووُ ،َفَمْن يَوُقلَووحْل َملازِينُووُه فَُأول ِووَك ُهووُم اْلُمفْ 

 « ..ِ ا كانُلا آِبايتِنا َيْظِلُملنَ َملازِيُنُه فَُأولِ َك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفَسُهْم 
وبعوود هووذ  املقدموو  تبوودأ القصوو  .. تبوودأ ابحلوودية عوون التمكووني للجوونك البشووري يف األرم .. وذلووك  ووا 
أوقع اّلِل هوذا الكولن موون خصوائا وملافقوات تسووم   يواة هوذا ا؟وونك واكينوه يف األرم. و ووا أوقع اّلِل 

 موع الكولن ومون قودرة علوى التعور  إىل نلاميسوه واسوتخدامها هذا ا؟نك من خصائا وملافقات متلافق 
َوَلَقووْد َمكَّنَّوواُكْم يف اأْلَْرِم،َوَجَعْلنووا َلُكووْم ِفيهووا َمعوواِيَا. قَلِوويال  »وا نتفوواع بطاقاتووه ومقدراتووه ومدخراتووه وأقلاتووه:

 « ..ما َتْشُكُرونَ 
تهوا البشوري  رحل دأت منهوانطال  اليت بوليك هذا إ  التمهيد لعرم قص  النشأة األوىل،وتصلير نقط  ا 

لك نقطووو  تخذها كوووذاملرسووولم . والسووويا  يركوووز يف هوووذ  السووولرة علوووى هوووذ  النقطووو  ويعووورم قصووو  النشوووأة،وي
 »: ومييرات عميقوووتعقيوووه لإلنوووذار والتذكْي،املسوووتمدين  وووا يف مشووواهدها وأحووودايها مووون عظوووات ملحيووو ،

َك َ ْ َيُكووْن ِمووَن السَّوواِجِديَن َفَسووَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِووي ُدوا هِلَقمَ ِ  اْسووجُ  قُوْلنَووا لِْلَماَلِئَكووَوَلَقووْد َخَلْقنَوواُكْم مُثَّ َصوولَّْراَنُكْم مُثَّ 
( قَواَل 12ْن ِنوني  )ِمو ِموْن اَنر  َوَخَلْقتَوُه ُه َخَلْقتَوِب  ِمْنو( قَاَل َما َمنَوَعَك َأ َّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرتُوَك قَواَل أاََن َخوْْي  11)

َها َفَما َيُكلُن َلَك أَْن تَوَتَكثََّ ِفيَهوا فَواْخرُْج فَاْهِبْ  مِ  َعثُولَن ( قَواَل أَْنِظوْرين 13رِيَن )َن الصَّواغِ نَّوَك ِموإِ نوْ  ِإىَل يوَوْلِم يُوبوْ
ْم ( مُثَّ هَلتِيَوونوَّهُ 16َم )اْلُمْسوَتِقي أَلَقْوعُوَدنَّ هَلُوْم ِصورَاَنكَ  ( قَاَل فَِبَما أَْغَليْوَتِب 15( قَاَل ِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِيَن )14)

ووائِلِ ِمووْن بَوونْيِ أَيْووِديِهْم َوِمووْن َخْلِفِهووْم َوَعووْن أمَْيَوواِوِْم َوَعووْن مَشَوو َهووا 17يَن )ُد َأْكثَوووَرُهْم َكوواِكرِ ِهْم َوَ  عَِ ( قَوواَل اْخوورُْج ِمنوْ
ُهْم أَلَْموَاَنَّ َجَهونََّم  ( َواَي آَقُم اْسوُكْن أَنْوحَل َوَزْوُجوَك اْ؟َنَّوَ  18عِونَي )مجَْ أَ ْنُكْم ِموَمْذُءوم ا َمْدُحلر ا َلَموْن تَِبَعوَك ِمونوْ
ُتَما َوَ  تَوْقَراَب َهِذِ  الشََّجرََة فَوَتكُ  ا الشَّوْيطَاُن لِيُوْبوِدَي ( فَوَلْسوَلَس هَلَُمو19نَي ) الظَّواِلمِ لاَن ِمونَ َفُكاَل ِمْن َحْيُة ِك وْ

ُهَما ِمْن َسْلآهِتَِما َوقَ  ُكولاَن َمَلَكونْيِ أَْو َتُكولاَن تَ  الشَّوَجرَِة ِإ َّ أَْن ا َعوْن َهوِذ ِ ُبُكَمورَ اَل َما َوَاُكَموا هَلَُما َما ُوورَِي َعنوْ
ووا َذاقَووا الشَّووَجرََة بَووَدتْ ( فَووَد َّ َُ 21نَي )( َوقَاَ َُهَمووا ِإيِنِ َلُكَمووا َلِمووَن النَّاِصووحِ 20ِمووَن اْاَالِووِديَن )  ا بِغُووُرور  فَوَلمَّ

َمووا َعووْن تِْلُكَمووا الشَّووَجرَِة َوأَقُووْل َرُّبَُمووا أََ ْ َأْوَكُ  اَنَقاُ َووانَّووِ  وَ َما َونَِفَقووا َحِْصووَفاِن َعَلْيِهَمووا ِمووْن َوَرِ  ا؟َْ هَلَُمووا َسووْلآهتُُ 
 ْرمَحْنَووا لََنُكوولَننَّ ِموونَ لَنَووا َوتوَ ْر لََلْمنَووا أَنْوُفَسووَنا َوِإْن َ ْ تَوْغِفوو ( قَوواَ  َربوَّنَووا22َلُكَمووا ِإنَّ الشَّووْيطَاَن َلُكَمووا َعووُدو  ُمبِووني  )

اَل ( قَوو24َمتَوواع  ِإىَل ِحووني  )ْسووتَوَقر  وَ يف اأْلَْرِم مُ  ( قَوواَل اْهِبطُوولا بَوْعُضووُكْم لِووبَوْعخ  َعووُدو  َوَلُكوومْ 23اْاَاِسوورِيَن )
َها خُتَْرُجلَن )  [ « ..25-11ا :( ]األعر 25ِفيَها َهْيَوْلَن َوِفيَها َاُلتُلَن َوِمنوْ

تلووول  نالئوووع و يعوووا .. ّبوووذا املشوووهد يف نقطووو  ا نطوووال  يتحووودق مصوووْي الرحلووو  كلها،ومصوووائر املووورهلني مجو 
موا تلول  كآقم مجيعوا.   اوة،وبباملعرك  الكثى اليت   هتودأ حلظو  نولال الرحلو ،بني هوذا العودو ا؟واهر ابلعود

 نق  الضع  يف الكائن ا نساين مجل ،ومنافذ الشيطان إليه منها.
يتخذ السيا  مون املشوهد مناسوب  للتعقيوه الطليل،اب نوذار والتحوذير .. هوذير بوب آقم  وا جورى  ومن مث

ألبوووليهم مووون هوووذا العووودو العنيووود .. ويف لووول هوووذا املشوووهد الوووذي يقووو  فيوووه الشووويطان وجهوووا للجوووه موووع آقم 
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سويا  اباطواب إىل وزوجه أبلي البشر. ويف لل النتيج  اليت انتهى إليها الشلط األول يف املعرك  يتلجوه ال
اي بَوِب آَقَم قَوْد أَنْوزَْلنوا َعلَوْيُكْم لِباسوا  يُولارِي َسوْلآِتُكْم »بب آقم،يذكرهم وينذرهم،وُيذرهم مصْيا كهذا املصوْي:

وووْيطاُن َورِيشووا ،َولِباُس التوَّْقووولى ذلِوووَك َخْْي ،ذلِوووَك ِموووْن آايِت اّللَِّ َلَعلَُّهووْم يَوووذَّكَُّروَن .. اي بَوووِب آَقَم   يَوْفتِ  نَوووونَُّكُم الشَّ
ُهمووا لِباَسووُهما ِلُْيِيَوُهمووا َسووْلآهِتِما،ِإنَُّه يَووراُكْم ُهووَل َوقَبِ  يلُووُه ِمووْن َحْيوووُة   َكمووا َأْخوورََج أَبوَووَلْيُكْم ِمووَن اْ؟َنَّووِ ،يَوْنزُِع َعنوْ

 « ..تَوَرْوَوُْم،ِإانَّ َجَعْلَنا الشَّياِننَي أَْولِياَء لِلَِّذيَن   يُوْيِمُنلنَ 
   َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم تَّقووى َوَأْصووَلَ  فَووال َخوولْ يت َفَمووِن اُكْم آايبَووِب آَقَم ِإمَّووا َذْتِيَووونَُّكْم ُرُسوول  ِمووْنُكْم يَوُقُصوولَن َعلَوويْ اي »

بُلا آِبايتِنا َواْسَتْكَثُوا َعْنها أُول  .« .ِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ حاُب النَّاِ َك َأصْ َُيَْزنُلَن َوالَِّذيَن َكذَّ
يووه بتووذكْي ذا التعقهووو  بود أن نلحووج أن مشووهد العووري بعوود ارتكوواب انظلر،وااصو  موون ور  ا؟نوو  مث 

تنووو  هوووذيرهم مووون فنووولن به،و بوووب آقم بنعمووو  اّلِل يف إنوووزال اللبووواس الوووذي يووولاري سووولآهتم والووورايش الوووذي يتزي
هووذ  احللقوو   أن ذكوور حووجالشوويطان هلووم لينووزع عوونهم لباسووهم وريشووهم كمووا نزعووه عوون أبووليهم ..   بوود أن نل

حيوة   لعوريب املشور ؟واهلك اامن القص  والتعقيه عليها على هذا النحل إ ا يلاجه حال  واقع  يف اجملتموع 
الطعوام  ب،وأنلاعوا مونمن الثيا هحل شيْي أسانْي وتقاليد معين  يطلفلن ابلبيحل عرااي،وُيرملن أنلاعا كانلا

 م ..نه على أنفسهذي ُيرمل ،وأن اّلِل قد حرم عليهم هذا اليف ف ة احلج. ويزعملن أن هذا من كرع اّللِ 
 اللاقعيوو  يف   احلالوو وموون مث اووكء يف اسووتعرام قصوو  البشووري ،ويف التعقيووه عليهووا مووا يناسووه ويلاجووه هووذ

 لو  احليواء مونالكشو  وقا؟اهلي  .. ويف كل جاهلي  يف احلقيقو  .. أليسوحل  و  كول جاهليو  هوك التعوري و 
 قلىفاّلِل وقل  الت

  إرآن   يسورق ا يف القووهذا يدلنا على    مون  وات املونهج القورآين جوديرة ابلتأمول .. إنوه حوَّت القصو
لقو  ذكر منوه واحللويت توافإن احلقيقو  حالو  معينو ، -يف كول مورة  -مللاجه  حالو  واقعو  ابلفعول. وألنوه يلاجوه 

 يف جلها ..و حينذا   يلاجهها النا اليت تعرم يف ملضع من امللاضع،تعرم بقدر احلال  اللاقع  اليت
يكولن  - 956يف ا؟وزء السوابع  -وهذا اب ضاف  إىل ما قلنا  عن املنهج القرآين يف التعري  بسولرة األنعوام 

قاعووودة هامووو  .. هوووك أن املووونهج القووورآين   يعووورم كوووي ا   تسوووتدعيه حالووو  واقعووو  .. إنوووه   يعووور  اختوووزان 
 إىل أن اكء وقحل احلاج  اللاقع  إليها .. - و  حَّت القصا -املعللمات واألحكام 

 صل السويا  كيو ل  القافل  يف نريقها،وقبل أن يلاجهها الرسل ابهلدى،وقبل أن يفوقبل أن تنط -واهلن 
لير مشووووهد بوووواقر بتصوووويهركووووحل العقيوووودة مووووع التوووواري  البشووووري بعوووود آقم وزوجووووه وعربتهمووووا األوىل .. اهلن 

  تالء ا بووا يف قار   بشووطريهلووك علووى نريقوو  القوورآن الغالبوو  يف عوورم الرحلووالنهاي ،وايوو  املرحلوو  الكثى،وذ
 ويف قار ا؟زاء،كأ ا هك رحل  متصل   دوقة.

                                                 
 .) السيد رمحه هللا (2910 - 1004ص  - 956
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لع احلووولار املتنوووتتابعووو  و وهنوووا ْنووود أنووولل مشوووهد مووون مشووواهد القيامووو ،وأكثرها تفصووويال،وأحفلها ابملنوووالر امل
بنائووه ذير اّلِل أللزوجووه وهوونوو  إبغوولاء إبلوويك لووه و ..وملقعووه يف السوولرة تعقيبووا علووى قصوو  آقم وخروجووه موون ا؟

 .. عليهم آايته ال يقصلنأن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبليهم من ا؟ن  وإخبارهم  نه سْيسل إليهم رس
ىل إرموولا العوولقة طان قوود حملقعوه كووذلك اعلووه مصووداقا ملووا ينبووئ بووه أول ووك الرسول. فووإذا الووذين أنوواعلا الشووي

قوا إىل ا اّلِل قوود ر ن وأنوواعل مووا أخوورج الشوويطان أبووليهم منهووا وإذا الووذين خووالفلا الشوويطاا؟نوو ،وفتنلا عنهووا ك
وووُتْم تَوعْ »ا؟نووو ،ونلقوا: املشوووهد غ بووولن إىل قار النعووويم    و فعووواق امل« .. َملُووولنَ أَْن تِْلُكوووُم اْ؟َنَّوووُ  أُورِيْوُتُملهوووا ِ وووا ُكنوْ

 ل.جهه فيما بعد ابلتفصينليل    لك إيباته هنا يف هذا التعري  اجململ وسنلا
ن القوووورآن ن يلاجهوووول والسوووويا  يتخووووذ موووون هووووذا املشووووهد مناسووووب  للتعقيووووه اب نووووذار والتذكْي،وهووووذير الووووذي

،ُهوودى  صَّووْلناُ  عَ توواب  فَ َوَلَقووْد ِجْ نوواُهْم ِبكِ »ابلتكووذيه،ويطلبلن ااوولار  لتصووديقه،من سوولء املصووْي: لووى ِعْلم 
لُ  ِموْن قَوْبُل:قَوْد جواَءْت ُرُسوُل لُوُه يَوُقولُل الَّوِذيَن َنُسويت َشِْويْلَم ذَْ يَوْنظُوُروَن ِإ َّ َشِْويلَوُهف يوَوَوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنلَن. َهوْل 

. فَوَهوووووْل لَنوووووا ِموووووْن ُكوووووَفعاَء فَوَيْشوووووَفُعلا لَنوووووا،أَْو نوُووووو ف قَوووووْد َخِسوووووُروا  الَّوووووِذي ُكنَّوووووا نَوْعَمووووولُ نَوْعَموووووَل َغوووووْْيَ َرُق فوَ َربِِنوووووا اِبحْلَووووو ِِ
ُهْم ما كانُلا يَوْفَ ُونَ أَنْوفُ   « ..َسُهْم،َوَضلَّ َعنوْ

« للهيو حقيقو  األ»ا يها،مقرر وبعد تلك الرحل  اللاسع  اهلماق،من املنشأ إىل املعاق،يق  السيا  ليعقه عل
كوولن كلووه عوول هووذا الجيف مشوواهد كلنيوو  تشووهد ّبووذ  احلقيقوو  علووى نريقوو  القوورآن يف « حقيقوو  الربلبيوو »و

املفتول   تقبلها ابحلوكي حني يسواحلقيق  آبترها املبدع ،العميق  ا ُياء للقله البشر  جما  تتجلى فيه هذ 
  يوو  عتقاققيقوو  ا ليوو  احلوالبصووْية املسووتنْية. وهوود  هووذ  الرحلوو  األساسووك يف مشوواهد الكوولن وأسوورار  هوول ع

ان أن سوفوأوىل اب ن .وحاكموه األساسي :وهك أن هذا الكلن  ملته يدين ابلعبلقيو  ّلِل وحود ،فاّلِل هول ربوه
الووو  واألمووور لوووذي لوووه ا  يكووولن نشوووازا يف حلووون اللجووولق املووويمن وأ  يشوووذ عووون العبلقيووو  لووورب هوووذا الكووولن ا

 ..وهل رب العاملني ..
وووماواِت َواأْلَْرَم يف ِسوووتَّ » ُ الَّوووِذي َخلَوووَ  السَّ ،مُثَّ ِ  أايَّ ِإنَّ َربَُّكوووُم اّللَّ للَّْيوووَل النَّهووواَر ِشوووك اْسوووَتلى َعلَوووى اْلَعْرِش،يُوغْ ام 

ُ َرُب اْلعواَلِمنَي. اْقعُولا ْاَْلوُ  َواأْلَْمُر،تَبوارَ ا. َأ  َلُه ْمرِ ِ َيْطُلُبُه َحِثيثا ،َوالشَّْمَك َواْلَقَمَر َوالُنُجلَم ُمَسخَّرات   َِ  َ  اّللَّ
اْقُعلُ  َخْلفووا  َوَنَمعووا  ْرِم بَوْعووَد ِإْصووالِحها،وَ ُدوا يف اأْلَ  تُوْفِسووَربَُّكووْم َتَضووُرعا  َوُخْفيَوو  . ِإنَّووُه   ُيُِووُه اْلُمْعتَووِديَن. َو 
،َحَّتَّ ِإذا أَقَولَّوحْل َسوحااب  ا  بَونْيَ يَوَدْي َرمْحَتِوهِ ايَ  ُبْشور ِسُل الورِِ ِإنَّ َرمْحَحَل اّللَِّ َقرِيه  ِمَن اْلُمْحِسِننَي. َوُهَل الَِّذي يُورْ 

،فَأَنْوزَ   اْلَموْلتى َلَعلَُّكوْم تَوذَكَُّروَن. ثََّمراِت. َكوذِلَك ُبْورِجُ ْن ُكلِِ الا بِِه مِ ْلنا بِِه اْلماَء فََأْخَرْجنيِقا   ُسْقناُ  لِبَوَلد  َميِِحل 
ُ  اهْلايِت لَِقوووووْلم   َنِكووووودا . َكوووووذِلَك ُنَصووووورِِ رُُج ِإ َّ َة   َحْوووووَواْلبَولَوووووُد الطَّيِِوووووُه َحْووووورُُج نَباتُوووووُه إبِِْذِن َربِِِه،َوالَّوووووِذي َخبُووووو

 «.ُكُرونَ َيشْ 
واهلن اضووووووووك الرحلوووووووو ،وعري القصوووووووو ،ويثز امللكووووووووه ا ميوووووووواين ا؟ليوووووووول،يهت  ابلبشووووووووري  الضووووووووال ،يذكرها 
وينذرها،وُيووووذرها سوووولء املصووووْي. والبشووووري  الضووووال  تلوووولي وتعاند،وتلاجووووه الوووودعلة ااووووْية ابلعنوووواق والتموووورق مث 

سول واجوبهم مون التوذكْي وا نوذار،فيقابللا ابلطغيان والبطا .. ويتلىل اّلِل سبحانه املعرك  بعد أن ييقي الر 
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موون قوولمهم ابلتكووذيه وا عوورام،مث ابلووبطا وا يووذاء. وبعوود ان يفاصووللا قوولمهم علووى العقيوودة،وحتاروا اّلِل 
 وحد  ويدعلا له األمر كله.

م،وهم ويعووووورم السووووويا  قصووووو  نل ،وقصووووو  هلق،وقصووووو  صاحل،وقصووووو  للط،وقصووووو  كوووووعيه .. موووووع أقووووولامه
َ موا َلُكومْ »واحوودة   تتبودل: يعرضولن علويهم حقيقو  واواقهلم قوولمهم يف « .. لووه  َغوْْيُ ُ  ِموْن إِ اي قَووْلِم اْعبُووُدوا اّللَّ

 بشورا مون يف إرسوال اّللِ  اقللوماوإفراق اّلِل سبحانه ابألللهي ،ويستنكرون أن تكلن ّلِل وحد  الربلبي . كموا 
ليوو  تعووامالت املاكم يف اليوواة الوودنيا،ويتحالنوواس ابلرسووال   واوواقل بعضووهم يف أن يتعوورم الوودين لشوويون احل

عووود عشووورات باول اليووولم انس مووون ا؟اهليووو  احلاضووورة يف هوووذ  القضوووي  بعينهوووا وذلوووك كموووا ُيووو -والتجاريووو   
ذبني يف   مصوووارع املكوووويعووورم السوويا -«  وتقدميوو »القرون،ويسووملن هوووذا ا؟وودل ا؟ووواهلك القوودمي هوووررا 

 واي  كل قص .
َ ْلِم اْعبُودُ اي قَوو»ة:ا كلوه يف السولرة أن كول رسولل يقولل لقلموه قللو  واحودويلحج املتتبع لسيا  القصو وا اّللَّ

،املشوف  علوى لناصو  املخلابوه تقودم ار ويتقدم هلوم ابحلقيقو  الويت اسوتحفظه عليهوا «. ما َلُكْم ِمْن إِله  َغْْيُ ُ 
 سوولهلم هلوووم و نصوو  ر  رنقلمووه  ووا يوورا  مووون العاقبوو  الوويت تووو با ّبووم وهووم عنهوووا غووافللن. ولكوونهم   يقووودو 

ن كوول مووالتجوورق  يتوودبرون عاقبوو  أموورهم،و  يستشووعرون عموو  ا خووالص الووذي ُيملووه قلووه الرسوولل،وعم 
 مصلح ،وعم  ا حساس بضخام  التبع  ..
ملو  ص  كوعيه،آخر هوذ  ا؟قوما ورق عن  -أول القصا  -ويكفك أن نثبحل هنا ما ورق عن قص  نل  

َ مووا قاَل:اي قَوولْ ْلِمووِه،فَ قوَ َلَقووْد أَْرَسوْلنا نُلحووا  ِإىل  »للتعقيوه: مون القصووا،اليت يقو  السوويا  بعوودها ِم اْعبُووُدوا اّللَّ
. قووالَ َلُكووْم ِمووْن إِلووه  َغووْْيُُ ،ِإيِنِ َأخوواُ  َعلَووْيُكْم َعووذاَب يوَووْلم  َعِظووي َ  يف َضووالل  ُمبِووني . ْن قَوْلِمووِه ِإانَّ لَنَوورااْلَمووَاُ ِموو م 

،َوأَْنَصو ُ  بَولُِِغُكومْ ِمنَي. أُ الَل  ،َولِكبِِ َرُسولل  ِموْن َربِِ اْلعوالَ قاَل:اي قَوْلِم لَْيَك يب ضَ   َلُكْم،َوأَْعلَوُم ِموَن رِسوا ِت َريبِِ
ُتْم أَْن جاءَُكْم ذِْكر   تُوْرمَحُولَنف تَوتوَُّقلا،َوَلَعلَُّكْم ْنُكْم لِيُوْنوِذرَُكْم،َولِ لوى َرُجول  ِموُكوْم عَ ِموْن َربِِ  اّللَِّ ما   تَوْعَلُملَن. أََوَعِجبوْ
بُلُ ،فََأْْنَْيناُ  َوالَِّذيَن َمَعُه يف اْلُفْلِك،َوأَْغَرقوْ  بُ َنا الَّ َفَكذَّ ُْم كاِذيَن َكذَّ  ... «نُلا قَوْلما  َعِمنيَ لا آِبايتِنا،ِإوَّ

َ ما َلُكْم ِمْن إِله  َغوْْيُُ . » قَوْد جواَءْتُكْم بَويِِنَو   ِموْن َربُِِكْم،فَوَأْوُفلا  َوِإىل َمْدَيَن َأخاُهْم ُكَعْيبا  قاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ
َلُكووْم ِإْن اْلَكْيووَل َواْلِميووزاَن،َو  تَوْبَخُسوولا النَّوواَس َأْكووياَءُهْم،َو  تُوْفِسووُدوا يف اأْلَْرِم بَوْعووَد ِإْصووالِحها. ذِلُكووْم َخووْْي  

ووووووُتْم ُمووووووْيِمِننَي. َو  تَوْقعُووووووُدوا ِبُكوووووولِِ ِصووووووراط  تُلِعووووووُدوَن وَ  ُغلَوا ُكنوْ َتُصووووووُدوَن َعووووووْن َسووووووِبيِل اّللَِّ َمووووووْن آَمووووووَن بِووووووِه،َوتَوبوْ
وووُتْم قَلِووويال  َفَكثوَّرَُكْم،َواْنظُوووُروا َكْيوووَ  كووواَن عاِقبَوووُ  اْلُمْفِسوووِديَن. َوِإْن كووواَن نائَِفووو     ِموووْنُكْم آَمنُووولا ِعَلجوووا ،َواذُْكُروا ِإْذ ُكنوْ

َننوووا،َوُهَل َخوووْْيُ احْلاِكِمنَي،قووواَل اْلَموووَاُ الَّوووِذيَن اِبلَّوووِذي أُْرِسوووْلحُل بِوووِه َونائَِفووو   َ ْ يُوْيِمنُووو ُ بَويوْ لا فَاْصوووِثُوا َحوووَّتَّ َُيُْكوووَم اّللَّ
ِتنووا. قوواَل:أََوَلْل ُكنَّووا  اْسوَتْكَثُوا ِمووْن قَوْلِمووِه:لَُنْخرَِجنََّك اي ُكووَعْيُه َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َمَعووَك ِمووْن قَوْريَِتنووا أَْو لَتَوعُوولُقنَّ يف ِملَّ 

ُ ِمْنها،َوما َيُكولُن كارِ   -لَنوا أَْن نَوعُولَق ِفيهوا ِهنَيف َقِد اْفَ َيْنا َعَلى اّللَِّ َكِذاب  ِإْن ُعْدان يف ِملَِّتُكْم بَوْعَد ِإْذ َْنَّااَن اّللَّ
ُ َربُنا،َوِسَع َربُنا ُكلَّ َكْكء  ِعْلما   َننوا َوبَونْيَ قَوْلِمنوا اِبحْلَو ِِ َوأَنْوحَل َعَلى اّللَِّ تَولَكَّْلنا. َربوَّ  -ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ َنا افْووَتْ  بَويوْ

وَن. فََأَخوووووَذهْتُُم َخوووووْْيُ اْلفووووواِهِنَي. َوقووووواَل اْلَموووووَاُ الَّوووووِذيَن َكَفوووووُروا ِموووووْن قَوْلِموووووِه:لَِ ِن اتوَّبَوْعوووووُتْم ُكوووووَعْيبا  ِإنَُّكوووووْم ِإذا  َااِسووووورُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1637 

بُلا ُكووَعْيبا  كووانُلا ُهووُم الرَّْجَفُ ،فََأْصووَبُحلا يف قارِِهووْم جووامثِنَي. الَّوو بُلا ُكووَعْيبا  َكووَأْن َ ْ يَوْغنَوووْلا ِفيَهووا. الَّووِذيَن َكووذَّ ِذيَن َكووذَّ
،َوَنَصوووْححُل َلُكْم،َفَكْيوووَ  آسوووى َعلوووى قَوووو ُهْم َوقووواَل:اي قَووووْلِم َلَقوووْد أَبْوَلْغوووُتُكْم رِسوووا ِت َريبِِ ْلم   اْااِسووورِيَن.فَوتَوَلىلَّ َعووونوْ

 « ..كاِفرِيَنف
ا ّبوأرسول اّلِل  احودة الويتالنملذجوان بقيو  القصوا بينهموا. سولاء يف تصولير حقيقو  العقيودة الل وميثل هذان 

يقو . فني هلوذ  احلقملوا املسوتكثين واألتبواع املستضوعاأو يف تلقوك  -كول يف قلموه   -رسله مجيعوا ألبنواء آقم 
 هدايوووو  لرغبوووو  يفاأو يف وضوووول  هووووذ  العقيوووودة وحسوووومها يف نفوووولس الرسوووول وأتبوووواعهم. أو يف رو  النصوووو  و 

 قلمهم ..
 -سووووبحانه  - قارة اّللِ مث يف مفاصوووولتهم ألقوووولامهم عنوووود مووووا يتبووووني هلووووم عنوووواقهم وإصوووورارهم األخووووْي مث يف إ

ملكوووووذبني ام. وعتووووول للمعرك ،وأخوووووذ املكوووووذبني بعووووود مفاصووووول  رسووووولهم هلم،وا نتهووووواء مووووون إنوووووذارهم وتوووووذكْيه
 وإصرارهم على ما هم فيه.

رسووال  ني عيوو هم الالنوواس حوو ه. يبووني فيهووا سوون  اّلِل يف تعاموول قوودر اّلِل مووعوهنووا يقوو  السوويا  وقفوو  للتعقيوو
 فيكذبلن.

د ا   هتوووزهم يوووجيه. فوووإذإذ ذخوووذهم أو  ابلضوووراء والبأسووواء،لعل هوووذا يهوووز قلووولّبم الغافيووو  فتسوووتيقج وتسوووت
 لا هلووا. مثلوويهم سوون  اّلِل،و  ينتبهووحووَّت تلتووبك ع -  موون البووأس وهوول أكوود فتنوو -البووأس وكلهووم إىل الرخوواء 

 ذخذهم بعد ذلك بغت  وهم   يشعرون  ..
ا ر اّلِل يوو بهم أن قوودوبعوود بيووان هووذ  السوون  يهووز قلوولّبم اباطوور الووذي يتهوودقهم يف غفالهتووم. فموون يوودري
 نفّبم،ليجري فيهم سنته تلكف أفال هتديهم مصارع الغابرين،وهم يف قايرهم يسكنل 

وويَِِ ِ  اِء َلَعلَُّهووْم َيضَّوورَّعُ ِء َوالضَّوورَّ ْلَبْأسووا ِإ َّ َأَخووْذان أَْهَلهووا ابِ َومووا أَْرَسووْلنا يف قَوْريَوو   ِمووْن نَووِلِ  » ْلنا َمكوواَن السَّ لَن. مُثَّ بَوودَّ
أَنَّ أَْهووَل ْشووُعُروَن. َولَووْل يَ انُهْم بَوْغتَوو   َوُهووْم   ُء  فََأَخووذْ لسَّوورَّااحلََْسووَنَ  َحووَّتَّ َعَفْلا،َوقاُللا:قَووْد َمووكَّ آابَءاَن الضَّوورَّاُء َوا
بُلا فََأَخوْذانُهمْ ْرِم،َولِكوِء َواأْلَ اْلُقورى آَمنُولا َواتوََّقوْلا َلَفَتْحنوا َعلَوْيِهْم بَورَكوات  ِموَن السَّوما  ِ وا كوانُلا َيْكِسووُبلَن. ْن َكوذَّ
ُهْم َ ُْسووونا ُضوووح ى َوُهوووْم ُقوورى أَْن َذْتِووويوَ ْهوووُل الْ َوأَِموووَن أَ أَ ُمووولَنف أَفَووَأِمَن أَْهوووُل اْلُقووورى أَْن َذْتِووويَوُهْم َ ُْسووونا بَيووا   َوُهوووْم انئِ 

ف فَوال َذَْموُن َمْكوَر اّللَِّ  لَّوِذيَن يَرِيُولَن اأْلَْرَم ِموْن بَوْعووِد لِ اِسوُروَن. أََوَ ْ يَوْهوِد َقووْلُم ااْ  َّ الْ إِ يَوْلَعبُولَنف أَفَوَأِمُنلا َمْكوَر اّللَِّ
رى نَوُقوُا َعَلْيوَك ِموْن ْسوَمُعلَن .. تِْلوَك اْلُقويَ  فَوُهوْم   لُولِّبِمْ ْم،َوَنْطَبُع َعلى قوُ أَْهِلها أَْن َلْل َنشاُء َأَصْبناُهْم ِبُذنُلّبِِ 

ُ َعلووى قُولُوولِب يَ بُلا ِمووْن قَوْبُل،َكووذِلَك لا ِ ووا َكووذَّ يُوْيِمنُووأَنْبائِها،َوَلَقووْد جوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِناِت،َفمووا كووانُلا لِ  ْطبَووُع اّللَّ
 « ..نيَ ْم َلفاِسقِ ْكثَوَرهُ أَ ما َوَجْدان أِلَْكَثرِِهْم ِمْن َعْهد ،َوِإْن َوَجْدان اْلكاِفرِيَن. وَ 

كوووث أ  القصووو  بعووود ذلوووك يعووورم السووويا  قصووو  ملسوووى موووع فرعووولن ومل وووه،ومع قلموووه بوووب إسرائيل:وتسوووتغر 
  للتعقيوه احللقوات مساح  استغرقتها يف سلرة قرآني  وتعرم منها حلقات كَّت ويق  السيا  عنود بعوخ

 كما يق  يف وايتها لتعقيه نليل حَّت واي  السلرة.
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يف  -لنووووزول حسووووه ترتيووووه ا -قبوووول ذلووووك  - عليووووه السووووالم -ولقوووود ورقت حلقووووات موووون قصوووو  ملسووووى 
كء فيهووا عووك السوولر سوولر:املزمل،والفجر،و ،والقمر .. وكلهووا إكووارات قصووْية. وهووذ  أول سوولرة بعوود تلوو

   ..هذ  احللقات الطليل ،يف هذ  املساح  العريض
ر لروق يف السول الو و وا كثوْي  -وقد مشلحل حلق  ملاجه  فرعلن  قيق  العقيدة. وحلقو  التحودي والسوحرة 

 -اقع والوودم ل فرعوولن ابلسوونني واهلفووات وإرسووال الطلفووان وا؟ووراق والقموول والضووفوحلقوو  أخووذ آ -األخوورى 
سووويا  موووع بوووب .. مث اسوووتمر الحلقووو  إغووورا  فرعووولن واملوووا مووون قلموووه و  -الوويت   تفصووول إ  يف هوووذ  السووولرة 

 إسرائيل.
 رعولن وعواوزهمن مروا علويهم بعود ْنواهتم مون فكالقلم الذي  -صنما  -ونلبهم من ملسى أن اعل هلم إهلا 

ه قوو  اختووواذ قلموووليوووه. وحلللبحوور  وحلقووو  ميقاتووه موووع ربووه ونلبوووه ر يتووه وق  ا؟بووول وصووعقه وتنزيووول األلوولا  ع
 قوواللا:لن   هلووم حوونيين مووع السووبعني موون قوولم ملسووى وأخووذ الصوواعقللعجوول يف غيبتووه. وحلقوو  امليقووات الثووا

  وحلقوو  لم السووبحليوونوويمن لووك حووَّت نوورى اّلِل جهوورة. وحلقوو  عصووياوم يف قخوولل القريوو  ويف صوويد السوومك 
امال موون كوور  حووزاب  نتوو  ا؟بوول فوولقهم كأنووه للوو  .. وكلهووا معروضوو  بتفصوويل واسووع، ا جعوول القصوو  تسووتغ

 السلرة.
هووا. وذلووك ا وحقيقت  القصوو  يوودخل السوويا  الرسووال  النبليوو  األخووْية ويصوو  نبيعتهووويف ملقوو  موون ملاقوو
علوى  -سوبحانه  -ن صعقلا من قلموه واسوتنزل رمحتوه مربه يف كأن  - عليه السالم -عند ما قعا ملسى 

 اْختوواَر ُملسووىوَ  »عووال:هووذا النحوول الووذي يتووداخل فيووه القصووا لتأقيوو  غوورم املعركوو  الوويت حلضووها القوورآن ف
ووا َأَخووَذهْتُُم الرَّْجَفوو ُ قوَ  َي،َأهُتِْلُكنووا ِ ووا ْ حَل أَْهَلْكووتَوُهْم ِمووْن قوَ بِِ لَووْل ِكوو،قاَل:رَ ْلَمووُه َسووْبِعنَي َرُجووال  ِلِميقاتِنا،فَوَلمَّ ْبووُل َوِإايَّ

نَوتُووَك ُتِضووُل ِّبووا َموونْ  ،فَوواْغِفْر لَنووا َواْرمَحْنووا حَل َولُِيناْن َتشوواُء،أَنْ َوهَتْووِدي َموو  َتشوواءُ فَوَعووَل الُسووَفهاُء ِمنَّوواف ِإْن ِهووَك ِإ َّ ِفتوْ
َل:َعووذايب ُأِصوويُه بِووِه  إِلَْيووَك. قاِإانَّ ُهووْداناهْلِخوورَِة،    َويف َوأَنْووحَل َخووْْيُ اْلغوواِفرِيَن. َواْكتُووْه لَنووا يف هووِذِ  الووُدنْيا َحَسوونَ 

ْم آِبايتِنووووووا  الزَّكوووووواَة. َوالَّووووووِذيَن ُهوووووو َويُوْيتُوووووولنَ ُقوووووولنَ توَّ َفَسووووووَأْكتُوُبها لِلَّووووووِذيَن يوَ ،َمووووووْن َأكوووووواُء،َوَرمْحَيِت َوِسووووووَعحْل ُكوووووولَّ َككء
وووووكَّ الَّوووو يوووووِل،َذُْمرُُهْم ْكتُووووولاب  ِعْنوووووَدُهْم يف الُدونَوووووُه مَ ِذي اَِ يُوْيِمُنلَن:الَّووووِذيَن يَوتَِّبعُووووولَن الرَُّسووووولَل النَّوووووِلَّ اأْلُمِِ توَّوووووْلراِة َواْ ِْنِْ

ووُل هَلُووُم الطَّيِِبوواِبْلَمْعووُروِ  َويَوْنهوواُهْم َعووِن اْلُمْنَكِر، ُهْم ِإْصووَرُهْم َواأْلَْغووالَل ْيِهُم اْاَباِئَة،َوَيَضووعُ ِرُِم َعلَوواِت َوُُيَووَوُيُِ  َعوونوْ
 «.لنَ َعُه،أُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلحُ لُنلَر الَِّذي أُْنزَِل مَ اتوَّبَوُعلا اُروُ ،وَ الَّيِت كاَنحْل َعَلْيِهْم. فَالَِّذيَن آَمُنلا بِِه َوَعزَُّروُ ،َوَنصَ 

بيعووو  ل أن يعلووون نّلِل النووواويف لووول هوووذا النبوووأ الصووواق  مووون اّلِل،واللعووود السووواب  برسوووال  النووول األمك،ذمووور 
 رسول مجيعوا موناء بوه الجورسالته،وحقيق  قعلته،وحقيق  ربه الذي أرسله،واألصل ا عتقاقي اللاحد الذي 

يعوُقْل:اي أَيُوَها النَّاُس ِإيِنِ َرُسلُل اّللَِّ إِلَيْ »قبله:    إِلوَه ِإ َّ ُهوَل ُُييِوك ُك السَّوماواِت َواأْلَْرمِ ِذي لَوُه ُمْلوا  الَّوُكْم مجَِ
 « .. َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ وََكِلماتِِه،َواتَِّبُعل ُ  ُن اِبّللَِّ ي يُوْيمِ َومُيِيحُل،َفآِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسللِِه النَِّلِِ اأْلُمِِكِِ الَّذِ 

عووود هوووذ  اللقفووو ،إىل ملقووو  العهووود ونتووو  ا؟بووول وأخوووذ امليثوووا . ويف لووول مشوووهد مث تلاصووول القصووو  سوووْيها ب
َوِإْذ َأَخَذ َربُوَك ِموْن بَوِب آَقَم »امليثا  والعهد على بب إسرائيل يذكر العهد املأخلذ على فطرة البشر أمجعني:
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بُِِكْمف قوواُللا:بَلى َكووِهْدان  أَْن تَوُقللُوولا يوَووْلَم اْلِقياَمووِ :ِإانَّ ِموْن لُُهوولرِِهْم ُذرِِيوَّووتَوُهْم َوَأْكووَهَدُهْم َعلووى أَنْوُفِسِهْم:أََلْسووحُل بِوورَ 
ووووا َأْكووووَرَ  آابُ ان ِمووووْن قَوْبووووُل وَُكنَّووووا ُذرِِيَّوووو   ِمووووْن بَوْعووووِدِهْم،أَفَوتُوْهلِ  ُكنا ِ ووووا فَوَعووووَل ُكنَّووووا َعووووْن هووووذا غوووواِفِلنَي. أَْو تَوُقلُللا:ِإ َّ

 «..اْلُمْبِطُللَنف
ة،مشوهد ري مباكر تعقيبوات منلعو ،يعرم يف أحودها بعود مشوهد العهود الفطو وميضك السيا  بعود ذلوك يف

وهوول  -ينسوول  منهووا   ل وككوول موون ييتيووه اّلِل آايتووه مثكبووب إسوورائي  -الووذي آ   اّلِل آايتووه مث انسوول  منهووا 
ْم ْيهِ َواتْووُل َعلَوو »ا كووذلك:مشوهد يووذكران بصوولر  وحركتووه وإيقاعووه والتعقيووه عليووه  شواهد سوولرة األنعووام وجلهوو

َرفَوْعنواُ  ِّبا،َولِكنَّوُه َأْخلَوَد غواِويَن. َولَوْل ِكوْ نا لَ كواَن ِموَن الْ طاُن فَ نَوَبَأ الَِّذي آتَوْيناُ  آايتِنا فَاْنَسَلَ  ِمْنها،فَأَتْوبَوَعُه الشَّيْ 
ْة  ذلِوَك َمثَوُل اْلَقوْلِم الَّوِذيَن   َتْ ُْكوُه يَوْلَهوَهوْة،أَوْ َلْيِه يَولْ ِمْل عَ ِإىَل اأْلَْرِم َواتوََّبَع َهلاُ ،َفَمثَوُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِه:ِإْن هَْ 

وووُروَن. سووواءَ  بُلا آِبايتِنوووا فَاْقُصوووِا اْلَقَصوووَا َلَعلَُّهوووْم يَوتَوَفكَّ بُلا آِبايتِ ا اْلَقوووْلُم  َموووَثال  َكوووذَّ نوووا َوأَنْوُفَسوووُهْم كوووانُلا لَّوووِذيَن َكوووذَّ
ُ فَوُهَل اْلُمْهَتِدي،َومَ  َهونََّم َكثِوْيا  ِموَن اْ؟ِونِِ ؟َِ ُروَن. َوَلَقوْد َذرَْأان ُهوُم اْااِسو ُأول ِوكَ ْن ُيْضوِلْل فَ َيْظِلُملَن. َمْن يَوْهِد اّللَّ

ْنِك،هَلُْم قُوُللب    يَوْفَقُهلَن ِّبا،َوهَلُْم أَْعنُي    يُوبْ  ا،أُول ِوَك َكاأْلَْنعواِم بَوْل ْم آذان    َيْسوَمُعلَن ّبِ ِّبا،َوهلَُ  ِصُرونَ َواْ ِ
 « ..أُولِ َك ُهُم اْلغاِفُللنَ ُهْم َأَضُل،

ت موون املووييرا مث ميضووك السوويا  يتحوودّ عوون مسووائل العقيوودة حووديثا مباكوورا. ويعوورم مووع احلوودية بعووخ
  كووأن الرسوولليفيتوودبروا و املشوواهد الكلنيوو  وموون التحووذير موون  س اّلِل وأخووذ  وموون ملووك قلوولّبم ليتفكووروا 

موا كوانُلا يَوْعَملُولَن.   َأْ ائِِه،َسوُيْجَزْونَ ْلِحوُدوَن يف لَّوِذيَن يوُ اْقُعلُ  ِّبوا،َوَذُروا اَوّللَِِّ اأْلَْ اُء احْلُْس  فَو ...»ورسالته 
بُلا آبِ   لَّوووِذينَ َوِ َّووْن َخَلْقنوووا أُمَّووو   يَوْهوووُدوَن اِبحْلَووو ِِ َوبِوووِه يَوْعوووِدُللَن. َوا  ِموووْن َحْيوووُة   يَوْعَلُمووولَن. ايتِنوووا َسَنْسوووَتْدرُِجُهمْ َكوووذَّ

وووُرواف موووا ِبصووواَوأُْملِوووك هَلُووو ُمبِوووني . أََوَ ْ يَوْنظُوووُروا يف  ،ِإْن ُهوووَل ِإ َّ نَوووِذير  ِموووْن ِجنَّووو    ِحِبِهمْ ْم،ِإنَّ َكْيوووِدي َمتِوووني . أََوَ ْ يَوتَوَفكَّ
ُ ِمووووْن َكووووكء ووووماواِت َواأْلَْرِم،َومووووا َخلَووووَ  اّللَّ بِووووَأيِِ ِد اقْووووَ ََب َأَجُلُهووووْمف فَ  َيُكوووولَن قَووووسووووى أَنْ َوأَْن عَ ،َمَلُكوووولِت السَّ
ُ َفال هاِقَي َلُه،وَ   « ..اِوِْم يَوْعَمُهلنَ ْم يف نُْغييََذرُهُ َحِدية  بَوْعَدُ  يُوْيِمُنلَنف َمْن ُيْضِلِل اّللَّ

عوون  ن يعلمهووم نبيعوو  الرسووال  وحوودوق الرسوولل فيهووا. وذلووك  ناسووب  سووياهلم لووهأ - -مث ذموور اّلِل رسوولله 
ووا ِعلْ سوواهاف  ُقْل:َن ُمرْ ْسوو َوُللَنَك َعووِن السَّوواَعِ  أايَّ يَ »هديوود ملعوود القياموو  الوويت حوولفهم ّبووا   ،  ُمهووا ِعْنووَد رَ ِإ َّ يبِِ

وووماواِت َواأْلَْرِم، أَنَّوووَك َحِفوووك  َعْنهوووا  كَ بَوْغتَووو  . َيْسووو َوُللَنَك    ِإ َّ مْ   َشْتِووويكُ ُاَلِِيهوووا ِلَلْقِتهوووا ِإ َّ ُهَل،يَوُقلَوووحْل يف السَّ
وا ِعْلُمهوا ِعْنوو ،َولِكونَّ َأْكثَووَر النَّوواِس   يَوعْ ُقْل:ِإ َّ اَء ِإ َّ موا كوو -  َضوور ا لِووُك لِنَوْفِسوك نَوْفعوا  وَ قُوْل:  أَمْ  َلُمولَن.َد اّللَِّ

 ُ « ْلم  يُوْيِمنُولنَ ِذير  َوَبِشوْي  لَِقولُء. ِإْن أاََن ِإ َّ نَ سَِّبَ السُ مَ حُل أَْعَلُم اْلَغْيَه َ ْسَتْكثَوْرُت ِمَن ااَْْْيِ َوما َوَلْل ُكنْ  -اّللَّ
.. 

عون التلحيود الوذي أقورت  -اليت أخوذ اّلِل عليهوا العهود الوذي أسولفنا  -مث يصلر هلم كي  تنحر  النفك 
يف وايوو  هووذ  الفقوورة إىل هووديهم وهوودي بووه فطرهتووا ويسووتنكر تصوولرات الشوور  ومعبلقاتووه ويلجووه رسوولله 

ُ الَّووِذي نوَووزََّل اْلِكتوواَب َوُهووَل يَوتَوووَلىلَّ قُووِل:اْقُعلا ُكوورَكاءَُكْم مُثَّ ِكيوو»آهلووتهم العوواجزة: ُدوِن فَووال تُوْنِظووُروِن. ِإنَّ َولِيِِووَك اّللَّ
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ْم ِإىَل اهْلُودى   الصَّاحلِِنَي. َوالَِّذيَن َتْدُعلَن ِمْن ُقونِِه   َيْسَتِطيُعلَن َنْصرَُكْم َو  أَنْوُفَسُهْم يَوْنُصُروَن. َوِإْن تَوْدُعلهُ 
 «..ْم يَوْنظُُروَن إِلَْيَك َوُهْم   يُوْبِصُرونَ َيْسَمُعلا،َوَتراهُ 

  -مووا كووان افتتاحهووا خطووااب لووه ك  - -وموون هنووا إىل ختووام السوولرة يتجووه السوويا  إىل خطوواب رسوولل اّلِل 
به يكظوم غضو كي  يعامول النواسف كيو  ميضوك ّبوذ  الودعلةف كيو  يسوتعني علوى متاعوه الطريو ف كيو 

ر ربوه ويبقوى كيو  يوذك  يستمع هول وامليمنولن معوه هلوذا القورآنف وهل يعاين من نفلس الناس وكيدهمف كي 
أَْعووِرْم َعووِن ْلَعْفووَل،َوْأُمْر اِبْلُعْرِ ،وَ اُخووِذ  :»-بحانه سوو -ملصوول  بووهف كمووا يووذكر  موون عنوود  يف املووا األعلووى 
َزَغنَّووَك ِمووَن الشَّووْيطاِن نوَووزْغ  فَاْسووَتِعذْ  ِذيَن اتوََّقووْلا ِإذا َمسَّووُهْم نوواِئ   يووع  َعلِوويم ،ِإنَّ الَّوو َِ  ،ِإنَّووهُ  اِبّللَِّ اْ؟وواِهِلنَي. َوِإمَّووا يَونوْ

ووووْيطاِن تَووووذَكَُّروا فَووووِإذا ُهووووْم ُمْبِصووووُروَن. َوِإْخوووولاُوُْم مَيُوووو َشْهِتِووووْم آِبيَوووو    َوِإذا  َْ  كِِ مُثَّ   يُوْقِصووووُروَن.ْم يف الغَووووُدووَُ ِمووووَن الشَّ
ا  َتها  ُقْل:ِإ َّ َرمْحَو   لَِقوْلم  يُوْيِمنُولَن. وَ ُر ِموْن َربُِِكْم،َوُهودى  . هوذا َبصوائِ ْن َريبِِ أَتَِّبُع ما يُلحى ِإَ َّ مِ قاُللا:َلْل  اْجتَوبَويوْ

ْهووِر ُرعا  َوِخيَفوو   َوُقوَن ا؟َْ َربَّووَك يف نَوْفِسووَك َتَضوو . َواذُْكوورْ ْرمَحُوولنَ َوِإذا قُوورَِئ اْلُقووْرآُن فَاْسووَتِمُعلا لَووُه َوأَْنِصووُتلا َلَعلَُّكووْم توُ 
وَن َعوووووووْن َد َربِِوووووووَك   َيْسوووووووَتْكثُِ يَن ِعْنوووووووِإنَّ الَّوووووووذِ  ِموووووووَن اْلَقوووووووْلِل اِبْلغُوووووووُدوِِ َواهْلصووووووواِل َو  َتُكوووووووْن ِموووووووَن اْلغووووووواِفِلنَي ..

 « ..ِعباَقتِِه،َوُيَسبُِِحلنَُه،َوَلُه َيْسُجُدونَ 
ا عوون أختهووا وايزهوو  ولعوول هووذا التلخيا،وهووذ  املقتطفووات الكثووْية موون السوولرة،أن تصوولر مالحمهووا اااصوو

 يدة ..ضلع العقسلرة األنعام يف هذ  املالم . ويف منهج العرم. مع معا؟  ملضلع واحد .. مل 
 تفصيلي .وقد أرجأان كل تفسْي للنصلص،وكل تفصيل للملضلع الذي همله،إىل امللاجه  ال

 .. فعلى برك  اّلِل  ضك
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 [9إلى  1( اآليات 7]َ  ة اْلعراف )ال حدة اْلولى  

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
تَِّبعُوولا مووا ( ا2ْكوورى لِْلُمووْيِمِننَي )َر بِووِه َوذِ ُه لِتُوْنووذِ ( ِكتوواب  أُنْووزَِل إِلَْيووَك فَووال َيُكووْن يف َصووْدرَِ  َحوورَج  ِمْنوو1املووا )}

ْريَوو   أَْهَلْكناهووا َفجاَءهووا قوَ ( وََكووْم ِمووْن 3كَُّروَن )يال  مووا تَووذَ اَء قَلِووْولِيووأُنْووزَِل إِلَووْيُكْم ِمووْن َربُِِكووْم َو  تَوتَِّبعُوولا ِمووْن ُقونِووِه أَ 
( 5لوووواِلِمنَي ) ِإانَّ ُكنَّووووا ُهْم َ ُْسوووونا ِإ َّ أَْن قوووواُللاَفمووووا كوووواَن َقْعوووولاُهْم ِإْذ جوووواءَ  (4َ ُْسوووونا بَيووووا   أَْو ُهووووْم قووووائُِللَن )
 ( َوالْوووَلْزنُ 7( فَوَلنَوُقصَّوونَّ َعلَووْيِهْم بِِعْلووم  َومووا ُكنَّووا غووائِِبنَي )6ِلنَي )ْم َولََنْسوو َوَلنَّ اْلُمْرَسووفَوَلَنْسوو َوَلنَّ الَّووِذيَن أُْرِسووَل إِلَووْيهِ 

فَّووحْل َملازِينُووُه فَُأول ِووَك الَّووِذيَن َخِسووُروا ( َوَمووْن خَ 8)ِلُحوولَن يَوْلَم ِووذ  احْلَووُ  َفَمووْن يَوُقلَووحْل َملازِينُووُه فَُأول ِووَك ُهووُم اْلُمفْ 
 { (9َسُهْم ِ ا كانُلا آِبايتِنا َيْظِلُملَن )أَنْوفُ 

 عدا الحرج من ا ناار بالقرآن 2 - 1الدرس ا ول:

هووذا املطلووع مووون احلوورو  املقطعوو  سووب  الكووالم عوون نظوووائر  يف أول  ألوو .  م موويم. صوواق ..« .. املووا»
 .958ويف أول سلرة آل عمران 957سلرة البقرة 

يلوو  موون جوونك مالقوورآن   وووا حوورو  مقطعوو  يشووْي ّبووا إىل أن هووذاوقوود اخوو ان يف تفسووْيها الوورأي القائل،
ذاتوه بآن. وأن هوذا هوذا القور هذ  األحر  العربي  اليت يستخدمها البشر،مث يعجزهم أن ييلفلا منها كالموا ك

نهووا،فلم يت صووي  مبرهووان أن هووذا القوورآن لوويك موون صوونع البشوور،فقد كانووحل أمووامهم األحوور  والكلمووات الوو
 ل رأي بتووار ات .. وهوولا منهوا قوورآان مثلوه. فووال بوود مون سوور آخور وراء األحوور  والكلمويسوتطيعلا أن يصوولغ

 على وجه ال جي    ا؟زم. واّلِل أعلم  راق .
   األحوور  وموواعوو  أن هووذ « .. ِكتوواب  أُنْووزَِل إِلَْيووكَ »مبتوودأ خووث :« املووا»وعلووى ذلووك يصوو  القوولل  ن 

لوووذي الوووك املعووو  ذجمووورق إكوووارة للتنبيوووه علوووى « املوووا»ن شلووو  منهوووا هوووك الكتووواب .. كموووا يصووو  القووولل  
 خث مبتدأ حمذو  تقدير :هل كتاب:أو هذا كتاب ..« كتاب»رجحنا . و

 « ..ْلُمْيِمِننيَ ،َوذِْكرى لِ ِذَر بِهِ ِكتاب  أُْنزَِل إِلَْيَك َفال َيُكْن يف َصْدرَِ  َحرَج  ِمْنُه،لِتُونْ »
ن  ووا   ُيبوول  هوو  النوواس. كتوواب للصوودع  ووا فيووه موون احلوو  ومللاجكتوواب أنووزل إليووك لإلنووذار بووه والتووذكْي .

 يفثْي،واملشوووق  ك نريقووه  وجملاّبوو  عقائوود وتقاليوود وارتبانووات وملعارضوو  نظوووم وأوضوواع وجمتمعووات. فوواحلرج يف
ذا الكتوواب هووذا ّبووإ  موون يقوو   -التعريوو  ابلسوولرة  كمووا قلنووا يف  -ا نووذار بووه قائموو  ..   يوودر  ذلووك 

عود لشوامل يف قلاالكامول ا ن يعاين من الصدع به هذ  املعاانة وإ  مون يسوتهد  مون التغيوْيوإ  م امللق 
 - -رة اب أول مووواحليووواة البشوووري  وجوووذورها،ويف مظاهرهوووا وفروعها،موووا كوووان يسوووتهدفه حامووول هوووذا الكتووو

ان كوولوى موا  قصولرا عملقو  لوويك ليلاجوه بوه ا؟اهليو  الطاغيو  يف ا؟زيوورة العربيو  ويف األرم كلهوا ..وهوذا امل
 يف ا؟زيرة العربي  يلمذا ،وما كان يف األرم من حلهلا ..

                                                 
 من ا؟زء األول ) السيد رمحه هللا ( 38ص   - 957
 من ا؟زء الثالة ) السيد رمحه هللا ( 364ص   - 958
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ذ  هلولاجهو  قائمو   سوالم ماإن ا سالم ليك حاقت  رحيا،وقع مرة،مث مضى التاري  وخلفوه وراء   .. إن 
إىل مثووول موووا   ك وارتووودتالبشوووري  إىل يووولم القيامووو  .. وهووول يلاجههوووا كموووا واجههوووا أول مرة،كلموووا احنرفوووحل هووو

 حل فيه أول مرة  .. كان
 -ملرذولووو  البائسووو  ا« رجعيووو ال»وهوووذ  هوووك  -إن البشوووري  تنوووتكك بوووني فووو ة وأخووورى وترجوووع إىل جاهليتهوووا 

لك واألخوذ رة أخورى كوذمو« الرجعيو »وعندئذ يتقدم ا سالم مورة أخورى ليويقي قور  يف انتشواهلا مون هوذ  
ه الداعيووو  ذي تعوورم لووبكتابووه للحووورج الووبيوودها يف نريوو  التقوودم واحلضووارة ويتعووورم حاموول قعلتووه واملنووذر 

يبلبووو  يف هووول يلاجوووه البشوووري  بغوووْي موووا اسوووتكانحل إليوووه مووون ا رتكووواس يف وحووول ا؟اهليووو  والغو  - -األول 
  للهووولى العبلقيووو لالمهوووا الطووواغك  لوووالم التصووولرات. ولوووالم الشوووهلات. ولوووالم الطغيوووان والوووذل. ولوووالم

 الذايت وألهلاء العبيد أيضا  
ه م هوذا التلجيواهليو ،نعملثل هذا احلرج،وهل يتحور   سوتنقاذ البشوري  مون مسوتنقع ا؟ ويتذو  من يتعرم

 -ويعلوم « ..ذِْكورى لِْلُموْيِمِننيَ ْنوِذَر بِوِه وَ  ِمْنُه،لِتوُ ِكتاب  أُْنزَِل إِلَْيَك َفال َيُكْن يف َصْدرَِ  َحورَج  »:ا هلك للنل 
  نذار.اكرى،ومن هم غْي امليمنني الذين هلم ن هم امليمنلن الذين هلم الذ م -من نبيع  اللاقع 

 ا ..آن جهاقا كبْي ذا القر ويعلق هذا القرآن عند  كتااب حيا يتنزل اللحظ ،يف ملاجه  واقع ااهد  هل ّب
ا الكتاب،موأملرا مون ربوه ّبوذوالبشري  اليلم يف ملق  كهذا الذي كانحل فيه يلم جاءها حممود رسولل اّلِل 

ن ا؟وووذور غيْيهوووا مووويكووولن يف صووودر  حووورج منوووه،وهل يلاجوووه ا؟اهلي ،ويسوووتهد  ت أن ينوووذر بوووه ويوووذكر وأ 
 واألعما  ..

امل  لاصوولل كاملوو  كوو  لقوود اسووتدار الزمووان كهي تووه يوولم جاءهووا هووذا الدين،وانتكسووحل البشووري  إىل جاهليوو 
حوَّت  -تداء اب    عتقاقي اوالفروع والبلانن والظلاهر،والسطل  واألعما   انتكسحل البشري  يف تصلراهتا 
فوووإن صووولرة  -ن لوووه الووودي الوووذين كوووان آاب هوووم وأجوووداقهم مووون املووويمنني ّبوووذا الدين،املسووولمني ّلِل املخلصوووني

 العقيدة قد مسخحل يف تصلرهم ومفهلمهم هلا يف األعما  ..
بطل سوووولطان وحوووود ،وي لقوووود جوووواء هووووذا الوووودين ليغووووْي وجووووه العووووا ،وليقيم عاملووووا آخر،يقوووور فيووووه سوووولطان اّللِ 

 الطلاغيحل.
و  يعبود معوه أحود مون العبيود. عاملوا حورج اّلِل  - 959الشوامل « العبواقة» عوب  -املا يعبد فيه اّلِل وحود  ع

احلور الكوورمي النظيوو  « ا نسووان»موون عبوواقة العبواق إىل عبوواقة اّلِل وحود . عاملووا يللوود فيوه  -موون كواء  -فيوه 
 .. املتحرر من كهلته وهلا ،هرر  من العبلقي  لغْي اّلِل.

الويت جواء ّبوا كول نول إىل قلموه علوى مودار التواري  « أكوهد أن   إلوه إ  اّللِ »هذا الدين ليقيم قاعودة:جاء 
وكووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل لوويك هلوووا  -كمووا تقوورر هووذ  السوولرة وغْيهووا مووون سوولر القوورآن الكوورمي   -البشووري 

                                                 
للمسووولم العظووويم السووويد أبووول األعلوووى املووولقوقي أموووْي ا؟ماعووو  « املصوووطلحات األربعووو  يف القووورآن»يف كتووواب:« العبووواقة»يراجوووع فصووول   - 959

 د رمحه هللا (ا سالمي  بباكستان.) السي
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كميوو  العليووا يف نظوام الكوولن سوولاء. إ  أن تكوولن احلاكميوو  العليوا ّلِل يف حيوواة البشوور،كما أن لوه احلا  مودللل
فهل املتحكم يف الكلن والعباق بقضائه وقدر ،وهل املتحكم يف حياة العبواق  نهجوه وكوريعته .. وبنواء علوى 
هووذ  القاعوودة   يعتقوود املسوولم أن ّلِل كووريكا يف خلوو  الكوولن وتوودبْي  وتصووريفه و  يتقوودم املسوولم ابلشووعائر 

 التعبدي  إِ  ّلِل وحد .
موووون  يسووووم  لطوووواغلت ّلِل،و اتلقووووى الشوووورائع والقوووولانني،والقيم وامللازين،والعقائوووود والتصوووولرات إ  موووون و  ي

 العبيد أن يدعك ح  احلاكمي  يف ككء من هذا كله مع اّلِل.
 مفهذ  هك قاعدة هذا الدين من انحي  ا عتقاق .. فأين منها البشري  كلها اليل 

 ر. فوأمرهم لواه.مللحودون ع  ملحدة تنكر وجولق اّلِل أصوال وهوم اإن البشري  تنقسم كيعا كلها جاهلي .كي
كموا يف   راباب كثوْية.أخورى وأ   ُيتاج إىل بيان  وكيع  ويني  تع   بلجلق إله،ولكنها تشر  من قونه آهل 

 اهلند،ويف أواس  إفريقي ،ويف أجزاء متفرق  من العا .
ختواذ موا أكوركلا اب اّلِل. ككلا قودميا بنسوب  الللود إىلمون اليهولق والنصوارى. وهوي ء أكور « أهول كتواب»وكيع  

 ع.ا منهم الشرائمنهم اقعاء ح  احلاكمي  وقبلل  ألوم قبللا -أحبارهم ورهباوم أراباب من قون اّلِل 
مووون  ّلِل  ملتهوووااحاكميووو   وإن كوووانلا   يصوووللا هلوووم و  يسوووجدوا و  يركعووولا أصوووال  .. مث هوووم اليووولم يقصووولن

لن ألنفسووهم ليهووا. ويقيمووإومووا « .. ا كوو اكي »و« الرأ اليوو »ألنفسووهم أنظموو  يسووملوا  حيوواهتم ويقيموولن
اعودة قيون قلن بوذلك عون وموا إليهوا. وحرجو« ... الديكتاتلريو »و« الدميقرانيو »أوضاعا للحكم يسوملوا 

 د أنفسهم.ن عنمللحياة  اّلِل كله،إىل مثل جاهلي  ا غري  والرومان وغْيهم،يف اصطناع أنظم  وأوضاع
خارجو   -لنعول  ابحوذو  النعول  -وهك تتبع مناهج أهل الكتواب هوذ  «  مسلم »وكيع  تسمك نفسها 

 قانلنوووه. وقيووونو للحيووواة  مووون قيووون اّلِل إىل قيووون العبووواق. فووودين اّلِل هووول منهجوووه وكووورعه ونظاموووه الوووذي يضوووعه
توه الزموان كهي  اسوتدار لقود العباق هل منهجهم للحيواة وكورعهم ونظوامهم الوذي يضوعلنه للحيواة وقولانينهم 

ّلِل  تتبوووع قيووون امجيعوووا   يووولم جووواء هوووذا الووودين للبشوووري  وانتكسوووحل البشوووري   ملتهوووا إىل ا؟اهليووو  .. كووويعها
ة هدفه يف املور ك موا اسوتأصال .. وعاق هذا القورآن يلاجوه البشوري  كموا واجههوا أول مرة،يسوتهد  منهوا نفو

لووك موون اّلِل بعوود ذ ا يف قيوونحيوو  العقيوودة والتصوولر. مث إقخاهلوواألوىل موون إقخاهلووا يف ا سووالم ابتووداء موون ان
هول و  - -ّلِل ه رسولل اانحي  النظام واللاقع .. وعاق حامل هوذا الكتواب يلاجوه احلورج الوذي كوان يلاجهو
سسووولم  ا؟اهلي ،امل   يف تيوووهيلاجووه البشوووري  الغارقووو  يف مسوووتنقع ا؟اهلي ،املسوووتنيم  للمسوووتنقع اهلسن،الضوووال

عقولهلم تقولم و لب النواس الشيطان يف التيه  .. وهل يستهد  ابتداء إنشاء عقيدة وتصولر يف قلو ستهلاء 
عوه سولا .  ،و  يعبود مّلِل وحودعلى قاعدة:أكهد أن   إله إ  اّلِل. وإنشاء واقع يف األرم آخر يعبد فيه ا

 ا  ل وهقي  ميالق لإلنسان جديد،يتحرر فيه ا نسان من عباقة العبيد،ومن عباقة ه
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ر  دعل ألقاء قو اليووولم مووو إن ا سوووالم لووويك حووواقت  رحيوووا،وقع مووورة،مث مضوووى التووواري  وخلفوووه وراء  .. إنوووه 
ن قووويم واملووولازيقائووود والالوووذي أقا  مووورة يف مثووول الظووورو  واملالبسوووات واألوضووواع واألنظمووو  والتصووولرات والع

 والتقاليد ... اليت واجهها أول مرة.
 يف كوووول أرجوووواء أنناّبووووا ة  رحيوووو  زمنيوووو  .. وا؟اهليوووو  اليوووولم ضووووارب إن ا؟اهليوووو  حالوووو  ووضووووع وليسووووحل فوووو  

 حاكميو »اعودة:اء علوى قاألرم،ويف كل كويع املعتقودات واملوذاهه واألنظمو  واألوضواع .. إووا تقولم ابتود
  يف أيو«  نسوانهولى ا»ن ،ورفوخ حاكميو  اّلِل املطلقو  للعبواق .. تقولم علوى أسواس أن يكول «العباق للعبواق
تلوووو  كووووم .. مث ختهووووك القووووانلن ان« كووووريع  اّللِ »صوووولر  هوووول ا لووووه املووووتحكم،ورفخ أن تكوووولن صوووولرة موووون 

ىل هوذ  ا تعولق إهوغوْي أووا كل أككاهلا ومظاهرها،وراايهتا وكواراهتا،وأ ا ها وأوصافها،وكويعها وموذاهبها ..
 القاعدة املميزة اندقة لطبيعتها وحقيقتها ..

ليووولم هكمهوووا لبشوووري  اااألرم اليووولم تغمووور  ا؟اهليووو . وأن حيووواة  وّبوووذا املقيووواس األساسوووك يتضووو  أن وجوووه
ان سوتهدفلن موا كويليوه اليولم جمرق اللجلق  وأن الدعاة إ« اللجلق»ا؟اهلي . وأن ا سالم اليلم متلق  عن 

م مودعلون إىل التأسوك ااموا،وأو - -ااما ويلاجهلن موا كوان يلاجهوه  - -يستهدفه حممد رسلل اّلِل 
ِه َوذِْكووورى لِتُوْنوووِذَر بِووورَج  ِمْنُه،َحووونْوووزَِل إِلَْيوووَك فَوووال َيُكوووْن يف َصوووْدرَِ  أُ ِكتووواب  »لوووه: -سوووبحانه  -لل اّلِل بوووه يف قووو
 « ..لِْلُمْيِمِننيَ 

 حال الم اممات البشرية اليوا

 ولتلكيد هذ  احلقيق  وجالئها نستطرق إىل ككء قليل من التفصيل:
أو « متخلفووووو »ليووووو . وهوووووك مووووون مث جمتمعوووووات جمتمعوووووات جاه -ا ملتهووووو  -إن اجملتمعوووووات البشوووووري  اليووووولم 

م ا سوالم اليول ذها منهوا. و إىل ا؟اهلي ،بعد أن أخذ ا سالم بيودها فاسوتنق« رجعحل» ع  أوا «  رجعي »
نهوا قيمهوا وملازيب« حلضوارةا»مدعل  سوتنقاذها مون التخلو  والرجعيو  ا؟اهليو ،وقياقهتا يف نريو  التقودم و

 الرابني .
 تكولن هوذ  هوك -  ياقة كوريعته الرابنيومتمثلو  يف سو -حني تكلن احلاكميو  العليوا ّلِل وحود  يف جمتموع إنه 

يووو  ي ومووون العبلقلى البشووور الصوولرة اللحيووودة الووويت يتحووورر فيهوووا البشووور هوووررا حقيقيوووا كوووامال مووون العبلقيووو  للهووو
 للعبيد.

ألن احلضوووارة الووويت  -ان اّلِل كموووا هوووك يف ميوووز   -وتكووولن هوووذ  هوووك الصووولرة اللحيووودة لإلسوووالم أو للحضوووارة 
يريدها اّلِل للناس تقلم على قاعدة أساسي  من الكرام  والتحورر لكول فورق. و  كرامو  و  هورر موع العبلقيو  
لعبوود ..  كرامووو  و  هووورر يف جمتموووع بعضوووه أرابب يشووورعلن ويزاولوولن حووو  احلاكميووو  العليوووا وبعضوووهم عبيووود 

يع   ينحصوور يف األحكووام القانلنيوو . فووالقيم واملوولازين واألخووال  حضووعلن ويتبعوولن هووي ء األرابب  والتشوور 
والتقاليد ..كلها تشريع حضع األفراق لضغطه كاعرين أو غْي كواعرين  .. وجمتموع هوذ  صوفته هول جمتموع 

وحوووني تكووولن آصووورة التجموووع يف «  جمتموووع جووواهلك مشووور »رجعوووك متخلووو  ..أو اب صوووطال  ا سوووالمك:
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والفكوور وموونهج احليوواة. ويكوولن هووذا كلووه صوواقرا موون اّلِل،  موون هوولى فوورق،و   جمتمووع هووك العقيوودة والتصوولر
موون إراقة عبوود. فووإن هووذا اجملتمووع يكوولن جمتمعووا متحضوورا متقوودما. أو اب صووطال  ا سووالمك:جمتمعا رابنيووا 

خصوووائا الووورو   -مووون خصووائا « ا نسووان»مسوولما .. ألن التجموووع حين ووذ يكووولن  ووثال ألعلوووى موووا يف 
ا حني تكلن آصرة التجمع هك ا؟نك والللن والقلم واألرم ... وما إىل ذلوك مون الورواب  فأم -والفكر 

 .. فإنه يكلن جمتمعا رجعيا متخلفا .. أو اب صطال  ا سالمك:جمتمعا جاهليا مشركا ..
عليووووووا يف قيقوووووو  الذلووووووك أن ا؟وووووونك واللوووووولن والقوووووولم واألرم ... ومووووووا إىل ذلووووووك موووووون الوووووورواب    اثوووووول احل

 «.ا نسان»
مث هول  لرو  والفكر ان بعد افا نسان يبقى إنساان بعد ا؟نك والللن والقلم واألرم. ولكنه   يبقى إنسا

 دتوووه وتصووولر  وفكووور  ومووونهجأن يغوووْي عقي -أكرموووه اّلِل بوووه  وهوووك أ وووى موووا -ميلوووك إبراقتوووه ا نسووواني  احلووورة 
بووودا أن يغوووْي أ ميلوووك ا . ولكنوووه  حياتوووه مووون ضوووالل إىل هووودى عووون نريووو  ا قرا  والفهوووم وا قتنووواع وا عووو

ن ُيوودق سوولفا أ ميكنووه جنسووه،و  للنووه،و  قلمووه.   ميلووك أن ُيوودق سوولفا مللوود  يف جوونك و  لوولن كمووا  
ك رة هول بودون كوقهتوم احلومللد  يف قلم أو أرم .. فاجملتمع الوذي يتجموع فيوه النواس علوى أمور يتعلو  إبرا

د هلووم فيهووا  يووهتووم و  يووه النوواس علووى أموولر خارجوو  عوون إراقأرقووى وأمثوول وأقوولم موون اجملتمووع الووذي يتجمووع ف
 ه ملضووعفيوو« نسوواني ااصووائا ا »هووك القيموو  العليووا يف جمتمووع وتكوولن « إنسوواني  ا نسووان»وحووني تكوولن 

مووا مسوولما .. فأ ك:رابنياالتكوورمي والرعايوو ،يكلن هووذا اجملتمووع متحضوورا متقوودما .. أو اب صووطال  ا سووالم
كموا يف « النظريو »لعليا .. سلاء يف صولرة هك القيم  ا -ة من صلرها  أي  صلر يف -« املاقة»حني تكلن 

املوواقي  عتووث ا نتواجعووات الويت تكموا يف أمريكووا وأوراب وسوائر اجملتم« ا نتواج املوواقي»املاركسوي ،أو يف صوولرة 
فوإن  -األخالقيو  يم لقوويف أوهلوا ا -هل القيم  العليوا،اليت هتودر يف سوبيلها كول القويم وااصوائا ا نسواني  

 كا ..هليا مشر هذا اجملتمع يكلن جمتمعا رجعيا متخلفا .. أو اب صطال  ا سالمك:جمتمعا جا
ن هووذا لوويت تيلوو  كيوواملوواقة هووك اا ابعتبووار « النظريوو »إن اجملتمووع الوورابين املسوولم   ُيتقوور املوواقة   يف صوولرة 

ن مقلموووات ج املووواقي موووتمتاع بوووه. فا نتوووا وا سووو« ا نتووواج املووواقي»الكووولن الوووذي نعووويا فيوووه و  يف صووولرة 
كموا   -الم إليوه دعل ا سوخالف  ا نسان يف األرم بعهد اّلِل وكرنه وا ستمتاع ابلطيبوات منهوا حوالل يو

خصووووائا  تثهووووا هووووك القيموووو  العليووووا الوووويت هتوووودر يف سووووبيلهاولكنووووه   يع -سوووونرى يف سوووويا  هووووذ  السوووولرة 
   ..ت ا؟اهلي  .. امللحدة أو املشركومقلماته  كما تعتثها اجملتمعا« ا نسان»

هوووك السوووائدة يف  -كموووا هوووك يف ميوووزان اّلِل  -« ا نسووواني »واألخوووال  « ا نسووواني »وحوووني تكووولن القووويم 
جمتمع،فووإن هووذا اجملتمووع يكوولن متحضوورا متقوودما .. أو اب صووطال  ا سووالمك .. رابنيووا مسوولما .. والقوويم 

سأل  غامضو  و  مائعو  وليسوحل كوذلك قيموا وأخالقوا متغوْية ليسحل م« ا نساني »واألخال  « ا نساني »
كمووا يووزعم الووذين يريوودون أن يشوويعلا الفلضووى يف املوولازين،فال يبقووى هنووا لووك أصوول   -  تسووتقر علووى حووال 

« خصووائا ا نسووان»تبووحل يرجووع إليووه يف وزن و  تقيوويم .. إوووا القوويم واألخووال  الوويت تنمووك يف ا نسووان 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1646 

يوولان. وتغلووه فيووه هووذا ا؟انووه الووذي مييووز  واعوول منووه إنسوواان. وليسووحل هووك القوويم الوويت ينفوورق ّبووا قون احل
واألخال  اليت تنمك فيه ا؟لانه املش ك  بينه وبني احليلان .. وحني تلضوع املسوأل  هوذا اللضوع يوثز فيهوا 

تكوولن عندئووذ   «  التطلريوولن»خوو  فاصوول وحاسووم وتبووحل،  يقبوول عمليوو  التمييووع املسووتمرة الوويت ُياوهلووا 
هنا  أخال  زراعيو  وأخورى صوناعي . و  أخوال  رأ اليو  وأخورى اكو اكي . و  أخوال  صوعللكي  وأخورى 
برجلازيووو     تكووولن هنوووا  أخوووال  مووون صووونع البي ووو  ومووون مسوووتلى املعيشووو ،على اعتبوووار  أن هوووذ  العلامووول 

. إ وا تكولن هنوا  فقو  مستقل  يف صنع القيم واألخال  وا صوطال  عليها،وحتميو  يف نشوأهتا وتقريرهوا .
إذا  -« وقوويم وأخووال  حيلانيوو »يصووطل  عليهووا املسوولملن يف اجملتمووع املتحضوور. « قوويم وأخووال  إنسوواني »

يصووطل  عليهووا النوواس يف اجملتمووع املتخلوو  .. أو اب صووطال  ا سووالمك تكوولن هنووا   -صوو  هووذا التعبووْي 
جملتمعوات الويت تسولق فيهوا القويم واألخوال  قيم وأخوال  رابنيو  إسوالمي  وقويم وأخوال  رجعيو  جاهليو   إن ا

والنزعوووات احليلانيووو ،  ميكووون أن تكووولن جمتمعوووات متحضووورة،مهما تبلووو  مووون التقووودم الصوووناعك وا قتصووواقي 
 والعلمك  إن هذا املقياس   حطئ يف قياس مدى التقدم يف ا نسان ذاته.

قووو  ابلتميوووز ا لوووه عالتخلوووى عووون كووول موووويف اجملتمعوووات ا؟اهليووو  احلديثووو  ينحسووور املفهووولم األخالقوووك  يوووة ي
ات القوو  حوَّت الع -شورعي  ا نساين عن احليلان. ففك هوذ  اجملتمعوات   تعتوث العالقوات ا؟نسوي  غوْي ال

  وا قتصواقي  ينحصور يف املعوامالت الشخصوي« األخالقوك»يو   إن املفهولم رذيلو  أخالق -ا؟نسي  الشواذة 
صووحفيلن والروائيوولن وكوول أجهووزة التلجيووه والكتوواب وال -ولوو   حيوواان يف حوودوق مصوولح  الدأ -والسياسووي  

 ت ان:إن ا تصوواان والشووبوا عووالم يف هووذ  اجملتمعووات ا؟اهليوو  تقلهلووا صوورُي  للفتيووات والزوجووات والفتيوو
موون وجهوو   -تحضوورة ما؟نسووي  احلوورة ليسووحل رذائوول أخالقيوو   مثوول هووذ  اجملتمعووات جمتمعووات متخلفوو  غووْي 

الم هول سو. ألن خو  ا و قياس خ  التقدم ا نساين .. وهك كذلك غوْي إسوالمي  .«. ا نساني »النظر 
 ..حليلاني  خصائصه ا نساني ،وتغلبها على نزعاته ا خ  هرير ا نسان من كهلاته،وتنمي 

يوووو  .. موووون  ا؟اهليفو   لوووك أن  ضووووك أكثووور موووون هوووذا يف وصوووو  اجملتمعوووات البشووووري  احلاضووورة،وإغراقها 
كفوووك لتقريووور تاجململووو   االووو . ومووون التصووولر إىل أوضووواع احليووواة .. وحنسوووه أن هوووذ  ا كووواراتالعقيووودة إىل 

م ومووا سووالمي  اليوول لوودعلة ا مالموو  ا؟اهليوو  يف اجملتمعووات البشووري  احلاضوورة. ولتقريوور حقيقوو  مووا تسووتهدفه ا
 :عقيدة وخلقوووواا سوووالم يسوووتهدفه الووودعاة إىل قيوووون اّلِل .. إووووا قعوووولة البشوووري  موووون جديووود إىل الوووودخلل يف

إوا ذات النقط  اليت بودأ منهوا قعلتوه و  - -ونظاما .. إوا ذات اناول  اليت كان يتصدى هلا رسلل اّلِل 
ب  اِكتوو»حانبووه: -سووبحانه  -أول مورة. وإنووه ذات امللقوو  الووذي وقفووه ّبووذا الكتوواب الوذي أنووزل إليووه وربووه 

 « ..ِننيَ ى لِْلُمْيمِ  َوذِْكر ِمْنُه،لِتُوْنِذَر بِهِ أُْنزَِل إِلَْيَك،َفال َيُكْن يف َصْدرَِ  َحرَج  
 ا مر باأباع الحق 3الدرس الثاني:

هووذا التكليوو  إىل رسوولله،وجه إىل قلمووه املخووانبني ّبووذا القوورآن  -سووبحانه  -ويف اللقووحل الووذي وجووه اّلِل 
زل يف هووووذا األموووور ابتبوووواع مووووا أنوووو -وإىل كوووول قوووولم يوووولاجههم ا سووووالم ليخوووورجهم موووون ا؟اهليوووو   -أول موووورة 
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مون « .. ا تبواع»الكتاب،والنهك عن اتباع األولياء من قون اّلِل. ذلك أن القضي  يف صميمها هك قضوي  
 يتبع البشر يف حياهتمف يتبعلن أمر اّلِل فهم مسلملن. أم يتبعلن أمر غْي  فهم مشركلنف 

يوواَء. قَلِوويال  مووا ِبعُوولا ِمووْن ُقونِووِه أَْولِ ،َو  تَوتَّ بُِِكوومْ رَ ْن اتَِّبعُوولا مووا أُنْووزَِل إِلَووْيُكْم ِموو»إومووا ملقفووان رتلفووان   اتمعووان:
 «.َتذَكَُّرونَ 

ه ،وا عوووو ا  لووووالم ّللِ هووووذ  هووووك قضووووي  هووووذا الوووودين األساسووووي  .. إنووووه إمووووا اتبوووواع ملووووا أنووووزل اّلِل فهوووول ا سوووو
اء موون قونووه تبواع لاوليووا .. وإمووا ابلربلبيو ،وإفراق  ابحلاكميوو  الوويت شمور فتطوواع،ويتبع أمرهووا وويهوا قون سوولا 

ه سووبحانهف  لووحل خالصوو  فهوول الشوور ،وهل رفووخ ا عوو ا  ّلِل ابلربلبيوو  ااالصوو  .. وكيوو  واحلاكميوو  ليسوو
 « ..ِكتاب  أُْنزَِل إِلَْيكَ »ان الكتاب منز  إليه بشخصه:ك  - -ويف ااطاب للرسلل 

فأمووا « ..  َربُِِكوومْ لَووْيُكْم ِموونْ زَِل إِ لا مووا أُنْوواتَِّبعُوو»ويف ااطوواب للبشوور كووان الكتوواب كووذلك منووز  إلوويهم موون رّبووم:
موون رّبووم  الكتوواب منووزل إليووه ليوويمن بووه ولينووذر ويووذكر. وأمووا البشوور فالكتوواب منووزل إلوويهمف - -الرسوولل 

التحضويخ ص والتكورمي و لالختصوا لييمنلا به ويتبعل ،و  يتبعلا أمر أحد غْي  .. وا سوناق يف كلتوا احلوالتني
ر وأن دير  ن يتووذكااْي،جوو ي ينووزل لووه ربووه كتااب،وحتووار  هلووذا األمر،ويتفضوول عليووه ّبووذاوا ستجاكوو . فالووذ

 يشكر وأن ذخذ األمر بقلة و  يستحسر ..
هووا أفكارها،وقيمو صوولراهتا وألن اناولوو  ضووخم  .. وهووك تعووب التغيووْي األساسووك الكاموول الشووامل للجاهلي :ت

لنوووواس ،وابلكلن،وابا ابّللِ ها،واجتماعها واقتصووواقها،وروابطهوأخالقها،وعاقاهتوووا وتقاليدها،ونظمها،وأوضوووواع
.. 

 مشاهد من مصارع الك ار في الدنيا وهالهللاهم في اآلخر  9 - 4الدرس الثالث:

ب إيقالووا ج األعصوواألن اناولوو  ضووخم  علووى هووذا النحوول ميضووك السوويا  فيهووز الضوومائر هووزا عنيفووا ويوولق
ذلووك ها قفعووا .. و جووا ويوودفعسووتغرق  يف تصوولراهتا وأوضوواعها ر كووديدا ويوورج ا؟ووبالت السوواقرة يف ا؟اهلي ،امل

ْريَووو   َكوووْم ِموووْن قوَ َو »خووورة: ن يعووورم عليهوووا مصوووارع الغوووابرين مووون املكوووذبني يف الدنيا،ومصوووائرهم كوووذلك يف اهل
اُللا:ِإانَّ ُكنَّوا لواِلِمنَي ِإ َّ أَْن قْم َ ُْسنا  ِإْذ جاَءهُ ْعلاُهمْ أَْهَلْكناها َفجاَءها َ ُْسنا بَيا   أَْو ُهْم قائُِللَن. َفما كاَن قَ 

،وَ . فَوَلنَوُقصَّووَسووِلنيَ .. فَوَلَنْسوو َوَلنَّ الَّووِذيَن أُْرِسووَل إِلَْيِهْم،َولََنْسوو َوَلنَّ اْلُمرْ  مووا ُكنَّووا غووائِِبنَي. َوالْووَلْزُن يَوْلَم ِووذ  نَّ َعلَووْيِهْم بِِعْلم 
ِسووُروا أَنْوُفَسووُهْم ِ ووا  خَ نُووُه فَُأول ِووَك الَّووِذيَن حْل َملازِيَمووْن َخفَّوو اْلُمْفِلُحوولَن. وَ احْلَووُ ،َفَمْن يَوُقلَووحْل َملازِينُووُه فَُأول ِووَك ُهوومُ 

 « ..كانُلا آِبايتِنا َيْظِلُملنَ 
ات لهوووووا مووووويير إن مصوووووارع الغوووووابرين خوووووْي موووووذكر،وخْي منوووووذر .. والقووووورآن يستصوووووحه هوووووذ  احلقائ ،فيجع

 ملحي ،ومطار  ملقظ ،للقللب البشري  الغافل .
اع  سووولليووول ويف اكثوووْية تلوووك القووورى الووويت أهلكوووحل بسوووبه تكوووذيبها. أهلكوووحل وهوووك غوووارة غافلووو . يف إووووا  

َ ُْسوونا بَيووا   أَْو  اها،َفجاَءهوواْهَلْكنوََكووْم ِمووْن قَوْريَوو   أَ »القيلللوو ،حية يسوو خك النوواس للنلم،ويستسوولملن لاموون:
  «.ُهْم قائُِللنَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1648 

 .ا وأعن  وقعاكد ترويعأاس خاء وأمان  واألخذ فيهما وكلتا ا .. البيات والقيللل  .. ساع  غرِة و 
 يفء املوأخلذين كون هلوي يوأقعى كذلك إىل التذكر واحلذر والتلقك وا حتياط  مث ما الوذي حودّف إنوه   

أَْن َ ُْسوونا ِإ َّ  ْذ جوواَءُهمْ إِ ْعوولاُهْم َفمووا كوواَن قَ »غوورهتم إ  ا عوو ا   و  يكوون هلووم قعوولى يوودعلوا إ  ا قوورار  
 « ..قاُللا:ِإانَّ ُكنَّا لاِلِمنيَ 

  هووووذ  يوووودعلا إ وا نسووووان يوووودعك كوووول كووووكء إ  ا عوووو ا  وا قوووورار  ولكوووونهم يف ملقوووو    ميلكوووولن أن
فيوه  قصوى اناولو لوذي يكولن أفياله من ملق  مذهل رعيه ري ،ذلوك ا« .. ِإانَّ ُكنَّا لاِلِمنيَ »الدعلى  

ه ملودللل الغالووهوذا هول افر   إن الظلوم الوذي يعنلنوه هنوا هول الشور . هول ا عو ا  ابلوذنه وا قورار ابلشو
  بربووه وهوول  وون يشوور  علووى هووذا التعبووْي يف القوورآن .. فالشوور  هوول الظلووم. والظلووم هوول الشوور . وهوول أللووم

ّلِل أووم  عواينلن  س ايفلا وهوم خلقهف  وبينما املشهد معروم يف الدنيا،وقد أخذ اّلِل املكذبني ببأسوه،فاع  
 س اّلِل عونهم يكو   نلا لاملني وتكش  هلم احل  فعرفل ،ولكن حية   عدي معرفو  و  اعو ا ،و كا

 ذاب ..ندم و  تلب . فإن الندم قد فات ملعد ،والتلب  قد انقطعحل نريقها  للل الع
ىل سوووواح  ن فوووولر  إمووووبينمووووا املشووووهد هكووووذا معروضووووا يف الوووودنيا إذا السوووويا  ينتقل،وينقوووول معووووه السووووامعني 
ملكان،وتصوول لزمووان وااهلخوورة.بال تلقوو  و  فاصوول. فالشووري  املعووروم ملصوولل املشوواهد،والنقل  تتخطووى ا

 الَّووِذيَن َلَنْسووأََلنَّ فوَ  »انفوو :خالوودنيا ابهلخرة،وتلحوو  عووذاب الوودنيا بعووذاب اهلخوورة وإذا امللقوو  هنووا  يف نوو  
،َوموواِهْم بِ نَّ َعلَوويْ أُْرِسووَل إِلَووْيِهْم َولََنْسووأََلنَّ اْلُمْرَسووِلنَي. فَوَلنَوُقصَّوو ْزُن يَوْلَم ِووذ  احْلَووُ . َفَمووْن يَوُقلَووحْل ُكنَّووا غووائِِبنَي. َوالْوولَ   ِعْلم 

انُلا آِبايتِنووووا كووووِسووووُروا أَنْوُفَسووووُهْم ِ ووووا  خَ  الَّووووِذيَن ُأول ِووووكَ فَ َملازِينُووووُه فَُأول ِووووَك ُهووووُم اْلُمْفِلُحوووولَن. َوَمووووْن َخفَّووووحْل َملازِينُووووُه 
 « ..َيْظِلُملنَ 
 رم كلهوا تطولى  يف األعبْي على هذا النحل املصلر امللحك،خاصي  مون خولاص القورآن .. إن الرحلوإن الت

عرضولا ي ء الوذين تذا وقو  هويف ن . ويف سطر من كتاب. لتلتحم الدنيا ابهلخرة ويتصل البدء اباتام  فإ
فهم ذا  حوووني ابعووو اى لبوووأس اّلِل يف هوووذ  األرم وقفوووتهم هنوووا  للسووويال واحلسووواب وا؟زاء،فإنوووه   يكتفووو

 « ..ِإانَّ ُكنَّا لاِلِمنيَ »واجهلا  س اّلِل الذي أخذهم وهم غارون:
 ولكنه السيال ا؟ديد،والتشهْي ّبم على املا احلاكد يف ذلك اليلم املشهلق:

 «.غائِِبنيَ  َوما ُكنَّا -ْيِهْم بِِعْلم   َعلَ َلنَوُقصَّنَّ فوَ َسِلنَي. فَوَلَنْسأََلنَّ الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمرْ  »
ا علووى املووا لقصوو  كلهووافهوول السوويال الوودقي  اللايف،يشوومل املرسوول إلوويهم ويشوومل املرسوولني .. وتعوورم فيووه 

 مثسول فيجيبولن. يسأل الر و احلاكد وتفصل فيه اافااي والدقائ   .. يسأل الذين جاءهم الرسل فيع فلن. 
حاضورا   نبعلوم فقود كوا -سوبحانه  -ككء أحصا  اّلِل ونسل   يقصه عليهم يقا عليهم العليم اابْي كل 

ذير  ء .. وهوووك ملسووو  عميقووو  التوووأيْي والتوووذكْي والتحوووغائبوووا عووون كوووك -سوووبحانه  -كووول كوووكء. وموووا كوووان 
 « ..َواْلَلْزُن يَوْلَمِ ذ  احلَْ ُ »
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ألحكووووام اهه بصووووح  يووووذإنووووه   جمووووال هنووووا للمغالطوووو  يف الوووولزن و  التلبوووويك يف احلكووووم و  ا؟وووودل الووووذي 
ّلِل الوووذي يوووزن ابحلووو . اقلوووحل يف ميوووزان ..فقووود ي« َفَموووْن يَوُقلَوووحْل َملازِينُوووُه فَُأول ِوووَك ُهوووُم اْلُمْفِلُحوولنَ ..»واملوولازين 

ديودة،ويف   الرحلو  امل،يف وايووجزا ها إذن هل الفال  .. وأي فال  بعد النجواة مون النوار،والعلقة إىل ا؟نو 
 ختام املطا  الطليلف

ميوزان اّلِل  ..فقود خفوحل يف« َيْظِلُمولنَ  لا آِبايتِنواا كوانُ ِ وَمْن َخفَّحْل َملازِيُنُه فَُأولِ َك الَّوِذيَن َخِسوُروا أَنْوُفَسوُهْم وَ »
مووع لنفسووه. اول أن االووذي   يظلووم و  حطووئ. وقوود خسووروا أنفسووهم. فموواذا يكسووبلن بعوودف إن املوورء ليحوو

 فإذا خسر ذات نفسه فما الذي يبقى لهف
يطلووو  يف  -كموووا أسووولفنا   -والظلوووم  «ِ وووا كوووانُلا آِبايتِنوووا َيْظِلُمووولنَ »د خسوووروا أنفسوووهم بكفووورهم آبايت اّلِل:لقوو

ْرَ  َلظُْلم  َعِظي»التعبْي القرآين ويراق به الشر  أو الكفر:  «.م  ِإنَّ الشِِ
يوو  سووالمي  يف  ر إاملتجوواقللن بعقليوو  غووْي  كمووا قخوول فيووه  -و  نوودخل هنووا يف نبيعوو  الوولزن وحقيقوو  امليووزان 

   سوبحانه لويكذ كوان اّللِ موفكيفيوات أفعوال اّلِل كلهوا خارجو  عون الشوبيه واملثيول. «  .. ا سوالمك»الفكر 
 حل ،وأنووه  ابب يلم ووذ كمثلووه كووكء .. وحسووبنا تقريوور احلقيقوو  الوويت يقصوود إليهووا السوويا  .. موون أن احلسووا

 ع.يظلم أحد مثقال ذرة،وأن عمال   يبخك و  يغفل و  يضي
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 [25إلى  10( اآليات 7]َ  ة اْلعراف ) ال حدة الثاني 

 لقطات من قص   ِم
 

ْم مُثَّ َصولَّْرانُكْم ( َوَلَقوْد َخَلْقنواكُ 10 )ا َتْشوُكُرونَ مِليال  قَ َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يف اأْلَْرِم َوَجَعْلنا َلُكْم ِفيها َمعاِيَا }
ووواِجِديَن )ُكوووْن ِموووَن ايَ َك َ ْ ِ  اْسوووُجُدوا هِلَقَم َفَسوووَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِووويمُثَّ قُوْلنوووا لِْلَمالِئَكووو نَوَعوووَك َأ َّ مَ ( قووواَل موووا 11لسَّ

ْنهووا َفمووا َيُكوولُن ( قوواَل فَوواْهِبْ  مِ 12ني  )تَووُه ِمووْن ِنووَوَخَلقْ  َتْسووُجَد ِإْذ أََمْرتُووَك قوواَل أاََن َخووْْي  ِمْنووُه َخَلْقتَووِب ِمووْن انر  
َعثُوولَن )( قوو13تَوَتَكووثََّ ِفيهووا فَوواْخرُْج ِإنَّووَك ِمووَن الصَّوواِغرِيَن )لَووَك أَْن  نَّووَك ِمووَن إِ قوواَل  (14اَل أَْنِظووْرين ِإىل يوَووْلِم يُوبوْ

ِديِهْم َوِموْن هَلتِيَوونوَُّهْم ِموْن بَونْيِ أَيْو ( مُثَّ 16َم )َنَك اْلُمْسوَتِقي( قاَل فَِبما أَْغَليْوَتِب أَلَقْوُعَدنَّ هَلُْم ِصرا15اْلُمْنَظرِيَن )
ووُد َأْكثَووورَ  اَل اْخوورُْج ِمْنهووا َمووْذُ ما  َمووْدُحلرا  َلَمووْن قوو( 17رِيَن )ُهْم كوواكِ َخْلِفِهووْم َوَعووْن أمَْيوواِوِْم َوَعووْن مَشووائِِلِهْم َو  عَِ

ُهْم أَلَْموووَاَنَّ َجَهووونََّم ِموووْنُكْم َأمْجَعِووونَي )   ِموووْن َحْيوووةُ َك اْ؟َنَّوووَ  َفُكوووال آَقُم اْسوووُكْن أَنْوووحَل َوَزْوُجووو( َواي18تَِبَعوووَك ِمووونوْ
ُتما َو  تَوْقووَراب هووِذِ  الشَّووَجرََة فَوَتُكوولان ِمووَن الظَّوواِلِمنَي ) ْسووَلَس هَلَُمووا الشَّووْيطاُن لِيُوْبووِدَي هَلُمووا مووا ُوورَِي فَولَ  (19ِكوو وْ

ُهما ِمْن َسْلآهِتِما َوقاَل موا َواُكموا َرُبُكموا َعوْن هوِذِ  الشَّو لان ِموَن اْاالِوِديَن ُكولان َمَلَكونْيِ أَْو َتُكوْن تَ  َّ أَ َجرَِة إِ َعنوْ
ووا ذاقَووا الشَّووَجرََة بَوودَ بِ ( فَووَد َُّ ا 21( َوقاَ َُهمووا ِإيِنِ َلُكمووا َلِمووَن النَّاِصووِحنَي )20) ْلآهُتُما ْت هَلُمووا َسووغُووُرور  فَوَلمَّ

ووووَجرَ  َأْوَُكموووومووووا أَ َْ َونَِفقووووا َحِْصووووفاِن َعَلْيِهمووووا ِمووووْن َوَرِ  اْ؟َنَّووووِ  َوانقاُ ووووا َرّبُُ  ِة َوأَقُووووْل َلُكمووووا ِإنَّ ا َعووووْن تِْلُكَمووووا الشَّ
َن َنُكوولَننَّ ِمووَن اْااِسوورِيتَوْرمَحْنووا لَ ا َوِإْن َ ْ تَوْغِفووْر لَنووا وَ ( قووا  َربَّنووا لََلْمنووا أَنْوُفَسوون22الشَّووْيطاَن َلُكمووا َعووُدو  ُمبِووني  )

يَووْلَن قواَل ِفيهوا هَْ  (24ىل ِحوني  ) َوَمتواع  إِ ْسوتَوَقر  مُ َعوُدو  َوَلُكوْم يف اأْلَْرِم ( قاَل اْهِبطُلا بَوْعُضُكْم لِوبَوْعخ  23)
 { (25َوِفيها َاُلتُلَن َوِمْنها خُتَْرُجلَن )

 أ هيه ا رض لحيا  ا نسان 10الدرس ا ول: 

حقيقووووو  ،كاألرم مووووون هنوووووا تبووووودأ الرحلووووو  الكوووووثى .. تبووووودأ بتمهيووووود عووووون اكوووووني اّلِل للجووووونك البشوووووري يف
ال  ُكْم ِفيها َمعواِيَا،قَِليلَ ،َوَجَعْلنا أْلَْرمِ َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يف ا»مطلق ،وذلك قبل أن تبدأ قص  البشري  تفصيال.

 «:ما َتْشُكُرونَ 
ألرم اذي أوقع إن خووال  األرم وخووال  النوواس،هل الووذي مكوون هلووذا ا؟وونك البشووري يف األرم. هوول الوو

  باب الورز سوأ ا فيهوا مون لكثْية الويت تسوم   يواة هوذا ا؟ونك وتقلتوه وتعللوه،هذ  ااصائا وامللافقات ا
 واملعايا ..

ورهتووا حوولل القمر،وقهول الووذي جعلهووا مقوورا صوواحلا لنشووأته  لهووا وتركيبهووا وحجمهووا وبعوودها عوون الشوومك و 
نك ذا ا؟ووو يووواة هووو الشووومك،وميلها علوووى حملرها،وسووورع  قورهتوووا .. إىل آخووور هوووذ  امللافقوووات الووويت تسوووم 

 عليها.
وهوول الووذي أوقع هووذ  األرم موون األقوولات واألرزا  وموون القوولى والطاقووات مووا يسووم  بنشووأة هووذا ا؟وونك 
وحياتووه،وبنمل هووذ  احليوواة ورقيهووا معووا .. وهوول الووذي جعوول هووذا ا؟وونك سوويد رللقووات هووذ  األرم،قوواقرا 
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بعوووخ نووولاميك هوووذا  علوووى تطليعهوووا واسوووتخدامها  وووا أوقعوووه اّلِل مووون خصوووائا واسوووتعداقات للتعووور  إىل
 الكلن وتسخْيها يف حاجته ..

يقهوووور »أن  ي  القوووولةولوووول  اكووووني اّلِل لإلنسووووان يف األرم ّبووووذا وذلك،مووووا اسووووتطاع هووووذا املخلوووول  الضووووع
كلنيوو  جهوو  القولى الا علوى ملاكموا يعووث أهول ا؟اهليوو  قودميا وحووديثا  و  كوان بقلتووه الذاتيو  قوواقر « الطبيعو 

يثوو  .. ؟اهليوو  احلداتصوولرات  ات ا؟اهليوو  ا غريقيوو  والرومانيوو  هووك الوويت تطبووعاهلائلوو  السوواحق   إن التصوولر 
 نسووان يف وتصوولر ا هووك الوويت تصوولر الكوولن عوودوا لإلنسووان وتصوولر القوولى الكلنيوو  مضوواقة للجوولق  وحركتووه

قهوورا »ا ر  إىل النوولاميك الكلنيو ،وكل تسوخْي هلووتصولر كول تعو - هوود  وحود   -القولى  معركو  موع هوذ 
انوحل خبيث   لل ك ا تصلراتيف املعرك  بينها وبني ا؟نك ا نساين  إوا تصلرات سخيف ،فل  أو« ع للطبي

كمووا   -موودبرة  هووا إراقةالنوولاميك الكلنيوو  مضوواقة لإلنسووان،عدوة لووه،ت با بووه،وتعاكك اعاهووه،وليك وراء
اقة وراء ف ق بوال إر  نسان أصال  وإ  فكي  كان ينشوأف كيو  ينشوأ يف كولن معوااما نشأ هذا  -يزعملن 

ئلووو  تعووواكك نيووو  اهلاوملوووا اسوووتطاع املضوووك يف احليووواة علوووى فووورم أنوووه وجووود  وإ  فكيووو  ميضوووك والقووولى الكل 
 ليت تصر  نفسها و  سلطان وراء سلطاوافا -زعمهم ب -اعاههف وهك 

.. إن تناسو  ل كوامل مإن التصلر ا سالمك وحد  هل الذي ميضك وراء هذ  ا؟زئيات لْيبطها كلها  ص
بيعو  هوذا ن اعول ناّلِل هل الوذي خلو  الكلن،وهول الوذي خلو  ا نسوان. وقود اقتضوحل مشوي ته وحكمتوه أ

يوو  إىل ه ابلتعر لووالكوولن  يووة تسووم  بنشووأة هووذا ا نسووان،وأوقع ا نسووان موون ا سووتعداقات مووا يسووم  
 الوووذي   اّللِ صووونعببعوووخ نووولاميك الكووولن واسوووتخدامها يف حاجتوووه .. وهوووذا التناسووو  امللحووولا هووول ا؟ووودير 

 أحسن كل ككء خلقه.
موووأنلس  يف كووولن« نا نسوووا»و  اعووول خالئقوووه متعاكسووو  متعاقيووو  متووودابرة  ويف لووول هوووذا التصووولر يعووويا 

 طوووول،ينهخصوووودي  ويف رعايوووو  قوووولة حكيموووو  موووودبرة .. يعوووويا مطموووو ن القله،مسوووو و  النفك،تبووووحل اا
لقة لكووولن بووورو  املوووامووول موووع اااالفووو  ويتع اباالفووو  عووون اّلِل يف األرم يف انم نوووان اللايووو   نوووه معوووان علوووى

عينوه تلانينوه الويت قانلن مون والصداق  ويشكر اّلِل كلما اهتدى إىل سر من أسرار اللجلق وكلما تعور  إىل قو
 يف خالفته وتيسر له قدرا جديدا من الرقك والراح  واملتاع.

ىل نلاميسوه .. علوى العكك،هول إن هذا التصولر   يكفوه عون احلركو   سوتطالع أسورار اللجولق والتعريو  إ
يشجعه وميا قلبه يق  ونمأنين  .. إنه يتحر  يف ملاجه  كلن صدي    يبخل عليوه  سورار ،و  مينوع عنوه 
موودق  وعلنووه .. ولوويك يف ملاجهوو  كوولن عوودو يوو با بووه ويعوواكك اعاهاتووه ويسووح  أحالمووه وآمالووه  إن 

بوووول اللجوووولق  -بيووووة .. تصوووولر اللجووولق الكوووولين الكووووثى هوووك هووووذا التصوووولر النكووود اا« اللجلقيوووو »مأسووواة 
معاكسووا يف نبيعتووه لللجوولق الفوورقي ا نسوواين،متجها بثقلووه السوواح  إىل سووح   -ا؟موواعك للبشووري  ذاهتووا 

هذا اللجلق ا نساين  إنه تصلر ابئك   بود أن ينشوئ حالو  مون ا نوزواء وا نكمواش والعدميو   أو ينشوئ 
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   ويف كلتووووا احلووووالتني   يكوووولن إ  القلوووو  املضووووب  والبوووويس النفسووووك حالوووو  موووون ا سووووتهتار والتموووورق والفرقيوووو
 والعقلك،والشروق يف التيه:تيه التمرق،أو تيه العدم .. و ا سلاء ..

 -لوووه كر األوريب  وحووودها مووون موووذاهه الفكووور األوريب. إووووا مأسووواة الفكووو« اللجلقيووو »وهوووك ليسوووحل مأسووواة 
م حودا ليت يضوع ا سوالاها يف مجيع أزماوا وبي اهتا. املأساة ل مأساة ا؟اهلي  كلب -بكل مذاهبه واعاهاته 

 دبرة.اء  من قلة مق،وما ور هلا بعقيدته الشامل . اليت تنشئ يف ا قرا  البشري تصلرا صحيحا هلذا اللجل 
نووووه األرم،ومك هوووول ابوووون هووووذ  األرم وهوووول ابوووون هووووذا الكوووولن. لقوووود أنشووووأ  اّلِل موووون هووووذ « ا نسووووان»إن 

جوولق ها ملافقوو  لل ل نلاميسووأرزاقووا ومعايا،ويسوور لووه املعرفوو  الوويت تسوولمه مفاتيحهووا وجعوو فيها،وجعوول لووه فيهووا
 تيسر حياته ..و  -ني يتعر  إليها على بصْية ح -هذا ا نسان،تساعد  

 لن   ميلكولنذين يعلموولكن النواس قلويال موا يشوكرون .. ذلوك أووم يف جواهليتهم   يعلمولن .. وحوَّت الو
هووي ء مووا يطيقلن:و  قبوول موونهمييهم حقهووا موون الشووكر،وأىن هلووم اللفوواءف لوول  أن اّلِل أن يلفوولا نعموو  اّلِل علوو

 «.قَِليال  ما َتْشُكُرونَ »وهي ء ينطب  عليهم ّبذين ا عتبار ين قلله تعاىل:
 رفي إبليس الس ود والحكم عليه بالطرد 18 - 11الدرس الثاني:

ب مهيوه،يف رحوا  احتفواليفأ إبعوالن مويالق ا نسوان بعد ذلك تبودأ قصو  البشوري   حودايها املثوْية .. تبود
ويف  -ئكووو  تشووود لوووه املالرمي. وهاملووا األعلوووى .. يعلنوووه امللوووك العزيوووز ا؟ليووول العظوويم زايقة يف احلفووواوة والتكووو

نوه أمور هائول اوات واألرم وموا خلو  اّلِل مون كوكء .. إوتشوهد  السوم -زمرهتم وإن   يكون مونهم إبلويك 
. الِئَكِ :اْسووووُجُدوا هِلَقمَ ْلنووووا لِْلمَ قوُ ،مُثَّ َوَلَقووووْد َخَلْقنوووواُكْم،مُثَّ َصوووولَّْرانُكمْ »هووووذا اللجوووولق: وحوووودّ عظوووويم يف  ريوووو 

وووووواِجِديَن. قاَل:مووووووا َمنوَ  اَن َخووووووْْي   ِإْذ أََمْرتُووووووَكف قوووووواَل:أَ  َّ َتْسووووووُجدَ َعووووووَك أَ َفَسووووووَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِوووووويَك َ ْ َيُكووووووْن ِمووووووَن السَّ
نَّووَك ِمووَن فَوواْخرُْج إِ َك أَْن تَوَتَكووثََّ ِفيها،ا َيُكوولُن لَووْنهووا َفموور  َوَخَلْقتَووُه ِمووْن ِنووني . قاَل:فَوواْهِبْ  مِ ِمْنووُه،َخَلْقَتِب ِمووْن ان

َعثُولَن. قاَل:ِإنَّوَك ِمو َنَك قْوعُوَدنَّ هَلُوْم ِصورااَل:فَِبموا أَْغوَليْوَتِب أَلَ قْنظَورِيَن. َن اْلمُ الصَّاِغرِيَن. قاَل:أَْنِظْرين ِإىل يوَوْلِم يُوبوْ
ووُد َأْكثَوووَرُهْم كوواِكرِيَن. ِوِْم َوَعووْن مَشووائِِلِهمْ اَوَعووْن أمَْيووِفِهْم،اْلُمْسووَتِقيَم. مُثَّ هَلتِيَووونوَُّهْم ِمووْن بَوونْيِ أَيْووِديِهْم َوِمووْن َخلْ   َو  عَِ

ُهْم أَلَمْ   « ..ْم َأمْجَِعنيَ ْنكُ َجَهنََّم مِ  َاَنَّ قاَل اْخرُْج ِمْنها َمْذُ ما  َمْدُحلرا ،َلَمْن تَِبَعَك ِمنوْ
ذ  القصو  مشواهد هو هذا هل املشهد األول .. وهل مشهد مثْي .. ومشهد خطْي .. وحنن نويير اسوتعرام
ْم،مُثَّ َلْقنووووواكُ َوَلَقوووووْد خَ  .».ابتوووووداء ونرجوووووئ التعليووووو  عليها،واسوووووتلهام إُياءاهتوووووا إىل أن نفووووورغ مووووون استعراضوووووها 

ووواِجِدينَ بْلِووويَك  َْ إِ ِإ َّ  ُدوا هِلَقَم. َفَسوووَجُدواَصووولَّْرانُكْم،مُثَّ قُوْلنوووا لِْلَمالِئَكِ :اْسوووجُ  إن االووو  قووود «  َيُكوووْن ِموووَن السَّ
  ن يف النشووأة ا مرتبتووايكوولن معنا :ا نشوواء. والتصوولير قوود يكوولن معنا :إعطوواء الصوولرة وااصووائا .. و وو

 رتبوو  موون جموورقمأرقووى  صووليرقوود   تكوولن لل تيووه الووزمب،ولكن لل قووك املعنوولي. والت« مث»مرحلتووان .. فووإن 
 -ااصوووائا و الصووولرة ا نسووواني    عووو  إعطووواء -اللجووولق. فووواللجلق يكووولن للمووواقة ااامووو  ولكووون التصووولير 

  وجوولقا ذا كوون جعلنووايكوولن قرجوو  أرقووى موون قرجووات اللجوولق. فكأنووه قال:إننووا    وونحكم جموورق اللجوولق ول
 .« َهدى ء  َخْلَقُه مُثَّ الَِّذي أَْعطى ُكلَّ َككْ »خصائا راقي . وذلك كقلله تعاىل:
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  بوني االو   ة زمنيوفإن كل ككء أعطك خصائصه وولائفه وهدي إىل أقائها عند خلقه. و  تكن هنا  ف
 ه.هدا  إىل رب«:هدى»ع  وإعطاء ااصائا والللائ  واهلداي  إىل أقائها. واملع    حتل  إذا كان م

« .. ومث»ه .. طووك خصائصووه ا نسوواني  عنوود خلقووفإنووه هوودي إىل ربووه عنوود خلقووه. وكووذلك آقم صوولر وأع
 لل قك يف الرتب ،  لل اخك يف الزمن. كما نرج .

شووري،ترج  ؟وونك الباوعلووى أيوو  حووال فووإن جمموولع النصوولص القرآنيوو  يف خلوو  آقم عليووه السووالم،ويف نشووأة 
 ريوو    قووك يفوأن ال أن إعطوواء هووذا الكووائن خصائصووه ا نسوواني  وولائفووه املسووتقل ،كان مصوواحبا القووه.

يف    يكووون ترقيووواو لعاليووو . اا نسوووان كوووان ترقيوووا يف بوووروز هوووذ  ااصوووائا و لهوووا وتووودريبها واكتسووواّبا ااوووثة 
 ني .ا نسان. من تطلر األنلاع حَّت انتهحل إىل ا نسان. كما تقلل الداروي« وجلق»

لء ا نظريووو  النشووو تعتمووود عليهووود لووو  احلفووورايت الووويتب -ووجووولق أنووولار م قيووو  مووون احليووولان تتبوووع ترتيبوووا زمنيوووا 
بقوات األرم نألن تقودير أعموار الصوخلر ذاتوه يف « يقينيو »وليسوحل « لني »ي  هل جمرق نظر  -وا رتقاء 

خوورى أهوولر فووروم إ  لنووا  جموورق فوورم كتقوودير أعمووار النجوولم موون إكووعاعها. ولوويك مووا مينووع موون ل لوويك
مينووع موون وجوولق  لوويك هنووا  مووا -مووار الصووخلر لووى فوورم العلووم اليقيووب  عع -تعوودهلا أو تغْيهووا  علووى أنووه 

رم،ومودى موا دة يف األمن احليلان يف أزمان متلالي  بعضها أرقى من بعوخ بفعول الظورو  السوائ« أنلاع»
الظوورو   ني تتغووْيتسووم  بووه موون وجوولق أنوولاع تالئووم هووذ  الظوورو  السووائدة حياهتووا،مث انقوورام بعضووها حوو

..  مووون بعوووخ« لرامتطووو»أن يكووولن بعضوووها « ُيوووتم»ذا   السوووائدة  يوووة   تسوووم  هلوووا ابحليووواة. ولكووون هووو
يف يقووووني  -ثبووووحل وحفوووورايت قارون ومووووا بعوووودها   تسووووتطيع أن تثبووووحل أكثوووور موووون هووووذا ..   تسووووتطيع أن ت

وفوو  كووهاقة  -ع تطوولر تطوولرا عضوولاي موون النوولع الووذي قبلووه موون الناحيوو  الزمنيوو  أن هووذا النوول  -مقطوولع بووه 
. قبلوه زمنيوا . نهوا فقو  تثبوحل أن هنوا  نلعوا أرقوى مون النولع الوذيكول -الطبق  الصخري  الويت يلجود فيهوا 

نوولع. فلموووا ق هووذا الوهووذا ميكوون تعليلووه كمووا قلنووا ..  ن الظوورو  السوووائدة يف األرم كانووحل تسووم  بلجوول 
بول يف قائشوا مون عتغْيت صارت صاحل  لنشأة نلع آخر فنشوأ. ومسواعدة علوى انقورام النولع الوذي كوان 

 .الظرو  األخرى فانقرم
وعندئوووذ تكووولن نشوووأة النووولع ا نسووواين نشوووأة مسوووتقل ،يف الوووزمن الوووذي علوووم اّلِل أن لووورو  األرم تسوووم  
ابحليوووواة والنموووول وال قووووك هلووووذا النلع،وهووووذا مووووا ترجحووووه جمملعوووو  النصوووولص القرآنيوووو  يف نشووووأة البشووووري  وتفوووورق 

الووذي اضووطر الووداروينيلن  موون الناحيوو  البيلللجيوو  والفسوويلللجي  والعقليوو  والروحيوو . هووذا التفوورق« ا نسووان»
لالعووو ا  بوووه،قليل مووورج  علوووى تفووورق النشوووأة ا نسووواني ،وعدم  -وفووويهم امللحووودون ابّلِل كليووو   -انوووديلن 

  علوووى أيوو  حوووال لقوود أعلووون اّلِل بذاتووه العليووو  ا؟ليلووو  960 تووداخلها موووع األنوولاع األخووورى يف تطوولر عضووولي 

                                                 
قار «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماتوه»يف القسم الثاين من:« حقيق  ا نسان»وفصل « حقيق  احلياة»يراجع بتلسع فصل:  - 960

 السيد رمحه هللا («.) الشرو 
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مُثَّ قُوْلنوا لِْلَمالِئَكوِ  اْسوُجُدوا هِلَقَم. َفَسوَجُدوا. »علوى:ميالق هذا الكائن ا نساين يف حفل حافول مون املوا األ
 « ..ِإ َّ ِإبِْليَك  َْ َيُكْن ِمَن السَّاِجِدينَ 

 -واملالئكوو  خلوو  آخوور موون خلوو  اّلِل هلووم خصائصووهم وولووائفهم   نعلووم عوونهم إ  مووا أنبووأان هللا موون أموورهم 
وكذلك إبليك فهول خلو  غوْي  - 961اب  من هذ  الظالل وقد أمجلنا ما علمنا اّلِل من أمرهم يف ملضع س

وا؟ون خلو  غوْي املالئكو ،  نعلوم « .. ِإ َّ ِإبِْليَك كاَن ِمَن ا؟ِْنِِ فَوَفَسَ  َعْن أَْموِر َربِِوهِ »املالئك . لقلله تعاىل:
هوذا ا؟وزء أيضوا  وقد أمجلنا ما أنبأان اّلِل به من أمورهم يف ملضوع مون -عنه كذلك إ  ما نبأان اّلِل من أمر  

وسوويأيت يف هووذ  السوولرة أن إبلوويك خلوو  موون انر. فهوول موون غووْي املالئكوو  قطعووا. وإن كووان قوود أموور  - 962
 ابلسجلق هلقم يف زمرة املالئك .

 ..يف ذلك احلفل العظيم الذي أعلن فيه امللك ا؟ليل،ميالق هذا الكائن الفريد 
طيعوني منفوذين فقود سوجدوا م -م ويفعلولن موا يويمرون هوم الوذين   يعصولن اّلِل موا أمورهو  -فأما املالئك  

فكووْي .. هووذ  ر وألي تألموور اّلِل،  يوو ققون و  يسووتكثون و  يفكوورون يف معصووي  ألي سووبه وألي تصوول 
 لووى اّلِل،كمووانسوواين عنبيعتهم،وهووذ  خصائصووهم:وهذ  وليفووتهم .. وإىل هنووا تتمثوول كراموو  هووذا الكووائن ا 

 اال  املسمى ابملالئك  من عباق اّلِل. تتمثل الطاع  املطلق  يف ذلك
در ،وما صووولم:ما الووذي حووا  يف وعصووا . وسوونع -سووبحانه  -وأمووا إبلوويك فقوود امتنووع عوون تنفيووذ أموور اّلِل 

للجولق كلوه امور  وأمور أالذي سيطر عليوه فمنعوه مون ناعو  ربوه. وهول يعور  أنوه ربوه وخالقوه،ومالك  التصلر
ملطلقوو  ا  ولذج الطاعوو يف املشوهد ياليوو   وواذج مون خلوو  اّلِل:  يشوك يف كووكء مون هووذا كلووه  وكوذلك ْنوود 

. بيعوووو  البشووووري   هووووك الطوالتسووووليم العميوووو . و وووولذج العصوووويان املطلوووو  وا سووووتكبار املقيووووحل .. ونبيعوووو  تلثوووو
 وسنعلم خصائصها وصفاهتا املزقوج  فيما سيجكء.

لطبيعتوان املطلو . وأموا تسوليم ا  ّبوذا الفأما الطبيع  األوىل فهك خالص  ّلِل،وقد انتهى قورهوا يف هوذا امللقو
 األخراين،فسنعر  كي  تتجهان.

 «.ني   انر ،َوَخَلْقَتُه ِمْن نِ ْقَتِب ِمنْ ْنُه،َخلَ قاَل:ما َمنَوَعَك َأ َّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَكف قاَل:أاََن َخْْي  مِ »
به وعلو  هول مون سو ما يرىلقد جعل إبليك له رأاي مع النا. وجعل لنفسه حقا يف أن ُيكم نفسه وف  

تعوووووني لتفكووووور وتاموووووع وجووووولق األمووووور .. وحوووووني يلجووووود الووووونا القوووووانع واألمووووور ا؟وووووازم ينقطوووووع النظر،ويبطووووول 
الوووك هووول ااوووال  امل ه أن يعلوووم أن اّللِ   يكووون ينقصووو -لعنوووه اّلِل  -الطاعووو ،ويتحتم التنفيوووذ .. وهوووذا إبلووويك 

ليوه و  مور كموا صودر إيطوع األ نه وقودر  .. ولكنوه  الراز  املدبر الذي   يقع يف هذا اللجلق ككء إ  إبذ
 « .. ِنني  َلْقَتُه ِمنْ ر  َوخَ قاَل:أاََن َخْْي  ِمْنُه َخَلْقَتِب ِمْن ان»ينفذ  ..  نط  من عند نفسه:

                                                 
 ا؟زء السابع ) السيد رمحه هللا ( 0441 - 1041ص  - 961
 ( :ا؟زء الثامن ) السيد رمحه هللا2091 - 1208ص   - 962
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َن ْج ِإنَّووَك ِمووِفيها،فَوواْخرُ  تَوَتَكووثََّ  َك أَنْ لَووقاَل:فَوواْهِبْ  ِمْنهووا َفمووا َيُكوولُن »فكووان ا؟ووزاء العاجوول الووذي تلقووا  لتوول :
 « ..الصَّاِغرِينَ 

عول لنفسوه اّلِل مث ا تلقوى أموريإن علمه ابّلِل   ينفعه،واعتقاق  بلجلق  وصفاته   ينفعه .. وكذلك كل من 
اء اّلِل ل يورق ّبوا قضوها مون قبونظرا يف هذا األمر ي ته عليه قبلله أو رفضه وحاكمي  يف قضي  قضى اّلِل في

صووه ،و  يكوون ينقصووه العلوومالكفوور إذن مووع العلووم ومووع ا عتقوواق. فووإبليك   يكوون ينق يف هوذ  القضووي  .. إنووه
 .ولكن الشووريره الصووغارا عتقوواق  لقوود نوورق موون ا؟نوو ،ونرق موون رمحوو  اّلِل،وحقووحل عليووه اللعنوو ،وكته عليوو

مث ليووويقي ن ينوووتقم.أالعنيووود   ينسوووى أن آقم هووول سوووبه الطووورق والغضوووه و  يستسووولم ملصوووْي  البوووائك قون 
ِمووووَن اْلُمْنظَوووورِيَن.  قاَل:ِإنَّووووكَ  َعثُوووولَن.قوووواَل:أَْنِظْرين ِإىل يوَووووْلِم يُوبوْ »ليفتوووه وفوووو  نبيعوووو  الشوووور الوووويت احضووووحل فيوووه:و 

مْيوواِوِْم ِمووْن َخْلِفِهْم،َوَعووْن أَ وَ ِمووْن بَوونْيِ أَيْووِديِهْم  نوَُّهمْ يَووومُثَّ هَلتِ  قاَل:فَِبمووا أَْغووَليْوَتِب أَلَقْوعُووَدنَّ هَلُووْم ِصووراَنَك اْلُمْسووَتِقيَم.
 « ..َوَعْن مَشائِِلِهْم،َو  عَُِد َأْكثَوَرُهْم كاِكرِينَ 

عووو  عووون ذ  الطبيهوووفهووول ا صووورار املطلووو  علوووى الشر،والتصوووميم املطلووو  علوووى الغلايووو  .. وبوووذلك تتكشووو  
 نيد ..قاصد العخصائصها األوىل .. كر ليك عارضا و  وقتيا. إ ا هل الشر األصيل العامد ال

  :املشخا للمعاين العقلي  واحلركات النفسي ،يف مشاهد كاخص  حي مث هل التصلير
  وقدر . إبراقة اّللِ يقع إِ   لقد سأل إبليك ربه أن ينظر  إىل يلم البعة. وهل يعلم أن هذا الذي يطلبه  

ة األخورى. وقود ر ا جواء يف السول كمو« لُولمِ يوَوْلِم اْلَلقْوحِل اْلَمعْ »ولقد أجابه اّلِل إىل نلبه يف ا نظوار،ولكن إىل 
 -ّلِل اإ  موون كوواء  -م ورقت الرواايت:أنووه يوولم النفخوو  األوىل الوويت يصووع  فيهووا موون يف السووماوات واألر 

   يلم يبعثلن ..
ى تقودير اّلِل أنوه سوْيق علو -قضواء ابلبقواء الطليول  وقود حصول علوى -وهنا يعلن إبلويك يف توبج  خبيوة 

انوحل الذي بسوببه كه اّلِل،و  ن يغلي ذلك املخلل  الذي كرم وإنزاهلا به،بسبه معصيته وتبجحه له الغلاي 
ْم ِصوراَنَك قْوعُوَدنَّ هَلُو... أَلَ »مأساة إبليك ولعنه ونرق   واسم هذا ا غلاء بقلله الذي حكوا  القورآن عنوه:

 « ..ْم َوَعْن مَشائِِلِهمْ وِِ اَوَعْن أميْ ِفِهْم،اْلُمْسَتِقيَم. مُثَّ هَلتِيَونوَُّهْم ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخلْ 
ّلِل ا والطريو  إىل -جتيواز  إنه سيقعد هلقم وذريته علوى صوراط اّلِل املستقيم،يصود عنوه كول مون يهوم مونهم اب
 يقي إىل رضوىطاعوات املو  ميكن أن يكلن حسا،فاّلِل سبحانه جل عن التحيز،فهل إذن نري  ا ميان وال

. .« ْم َوَعوووْن مَشوووائِِلِهمْ َعوووْن أمَْيووواوِِ  بَووونْيِ أَيْوووِديِهْم َوِموووْن َخْلِفِهوووْم وَ ِمووونْ »إنوووه سووويأيت البشووور مووون كووول جهووو :و  -اّلِل 
لبشور يف الويك علوى للحيللل  بيونهم وبوني ا ميوان والطاعو  .. وهول مشوهد حوك كواخا متحور   نبوا  إب

 عَِووُد َو »جيه:ويسووت لووذي يفلووحلاحماولتووه الدائبوو   غوولائهم،فال يعرفوولن اّلِل و  يشووكرونه،اللهم إ  القليوول 
 « ..َأْكثَوَرُهْم كاِكرِينَ 

لبيووان السووبه يف قلوو  « .. قَلِوويال  مووا َتْشووُكُرونَ »واووكء ذكوور الشكر،تنسوويقا مووع مووا سووب  يف مطلووع السوولرة:
الشكر وكشو  الودافع احلقيقوك اافوك،من حيلللو  إبلويك قونوه،وقعلق  علوى الطريو  إليوه  ليسوتيقج البشور 
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عون اهلوودى وليأخووذوا حووذرهم حوني يعرفوولن موون أيوون هوذ  اهلفوو  الوويت   ععوول للعودو الكووامن الووذي يوودفعهم 
اقتضووحل أن يوو   الكووائن  -سووبحانه  -أكثوورهم كوواكرين  لقوود أجيووه إبلوويك إىل ملتمسووه. ألن مشووي   اّلِل 

البشري يش  نريقه  ا ركه يف فطرته من اسوتعداق للخوْي والشور و وا وهبوه مون عقول مورج  و وا أمود  مون 
التحوووذير علوووى أيووودي الرسووول ومووون الضوووب  والتقووولمي ّبوووذا الووودين. كموووا اقتضوووحل أن يتلقوووى اهلدايووو  التوووذكْي و 

والغلايوو  وأن يصووطرع يف كيانووه ااووْي والشوور وأن ينتهووك إىل إحوودى النهووايتني،فتح  عليووه سوون  اّلِل وتتحقوو  
هق  اهلووودى أو . سووولاء اهتووودى أو ضووول،فعلى سووون  اّلِل ا؟اريووو  وفووو  مشوووي ته الطليقووو ،  بوووتالء مشوووي ته اب
 الضالل.

ذا يف إيعووووواق  هووووو - عليوووووه اللعنووووو  - بلووووويك  -سوووووبحانه  -ولكووووون السووووويا  هنوووووا   يصووووور  ب خووووويا اّلِل 
يوووه. نووورق  معقووه عل األخْي،كمووا صووور  إبجابتووه يف إنظوووار . إ ووا يسوووكحل عنووه،ويعلن نووورق إبلوويك نووورقا  

ما  ْنهووووا َمووووْذ ُ ْخرُْج مِ قوووواَل:ا»معووووه:مووووذملما مقهلرا،وإبعوووواق   وووولء جهوووونم منووووه و وووون يتبعووووه موووون البشوووور ويضوووول 
ُهْم أَلَْمَاَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم أَ   « ..مْجَِعنيَ َمْدُحلرا . َلَمْن تَِبَعَك ِمنوْ

ه،واقعاء اّلِل وقضووائ خ حاكميوو وموون يتبعووه موون البشوور قوود يتبعووه يف معرفتووه ابّلِل واعتقوواق   للهيتووه،مث يف رفوو
نوه قود أيوذها .. كموا و عودم تنفأاّلِل،ويف هكيم منطقوه هول يف تنفيوذها أن له احل  يف إعاقة النظر يف أوامر 

ان  هونم موع الشويطجن جوزا   يتبعه ليضله عن ا هتداء إىل اّلِل أصال .. وهذا وذلوك كال وا اتبواع للشويطا
يوووار هقيقوووا لوووه فرصووو  ا غووولاء. وجعووول هلقم وذريتوووه فرصووو  ا خت بلووويك وقبي -سوووبحانه  -لقووود جعووول اّلِل 

،  هول ملوك  خصائصوهتالء ،الذي قضحل مشي ته أن شخوذ بوه هوذا الكوائن وععلوه بوه خلقوا متفورقا يفلالب
 لشيطان.و  هل كيطان.ألن له قورا آخر يف هذا الكلن،ليك هل قور امللك و  هل قور ا

 ن ا  الشيطان في إغواء آدا وحواء والهبوط عل  ا رض 25 - 19الدرس الثالث:

ن ا؟نو  هوذ  يك موبعود نورق إبلو -سوبحانه  -ينظر اّلِل :تلل  مشهد آخور يف السويا وينتهك هذا املشهد،لي
لنا جوووه .. وهنوووا فقووو  نعووور  أن لوووه زوجوووا مووون جنسوووه،  نووودري كيووو  جووواءت. فووواإىل آقم وزو  -الطووورقة 

جوواءت عوون  اايت الوويتالغيووه بشووكء. وكوول الوورو  الووذي معنووا وأمثالووه يف القوورآن الكوورمي   تتحوودّ عوون هووذا
فحسووه أن  زم بووه هوولعه مشوولب  اب سوورائيليات    لووك أن نعتموود عليها،والووذي ميكوون ا؟ووخلقهووا موون ضوول

ِموْن  وَ »ك الزوجيو :هو  اّلِل اّلِل خل  له زوجا من جنسه،فصارا زوجني اينني والسن  اليت نعلمهوا عون كول خلو
لوو  اّلِل أصوويل . وإذا اعوودة يف كوول خقاريوو  وهووك فهووك سوون  ج« .. ُكوولِِ َكووْكء  َخَلْقنووا َزْوَجوونْيِ َلَعلَُّكووْم تَووذَكَُّرونَ 

علووى نفووك  ،وأنووه متسووران مووع هووذ  السوون  فووإن لنووا أن نوورج  أن خلوو  حوولاء   ميكووة نووليال بعوود خلوو  آقم
 الطريق  اليت مت ّبا خل  آقم ..

ا أ تربيتوووه هلموووموووا ولتبووودعلوووى أيووو  حوووال يتجوووه ااطووواب إىل آقم وزوجه،ليعهووود إليهموووا رّبموووا  مووور  يف حياهت
كمووا صووور    -م يف األر  دور ا األساسووك،الذي خلوو  اّلِل لووه هوووذا الكووائن. وهوول قور ااالفوو وإعووداق ا لوو

 « ..ِم َخِليَف    اأْلَرْ َوِإْذ قاَل َرُبَك لِْلَمالِئَكِ  ِإيِنِ جاِعل  يف »بذلك يف آي  البقرة:
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ُتما،وَ َواي آَقُم اْسوووووُكْن أَنْوووووحَل َوَزْوُجوووووَك اْ؟َنَّوووووَ ،َفُكال ِموووووْن َحْيوووووُة ِكووووو » وووووَجرََة،فَوَتُكلانهووووو  تَوْقوووووَراب  وْ ِموووووَن  ِذِ  الشَّ
 « ..الظَّاِلِمنيَ 

ا   حظرهوووا.  وووألن هديوود جنسوووها   يريووود كووي ا يف حكمووو«. هوووذ  الشوووجرة»ويسووكحل القووورآن عووون هديوود 
نظوولر. ا متنوواع عون وصوا ا ابيورج  أن احلظوور يف ذاتوه هوول املقصولق .. لقوود أذن اّلِل هلموا ابملتوواع احلالل،و 

 راقة الوويت بعووه موون ان حمظوولر يووتعلم منووه هووذا ا؟وونك أن يقوو  عنوود حوود وأن يوودرب املركوولز يف نو  بوود موو
كلمووا ّبووا  حمهلووا    يضووب  ّبووا رغباتووه وكووهلاته ويسووتعلك ّبووا علووى هووذ  الرغبووات والشووهلات،فيظل حاكمووا

 «.نسان ا»يه مع  اليت يف   ّبا عن احليلان،ويتحق  ّبا ف« ا نسان»كاحليلان،فهذ  هك خاصي  
 واهلن يبدأ إبليك ييقي قور  الذي احخ له ..

إن هذا الكائن املتفرق الذي كرمه اّلِل كل هذا التكرمي والوذي أعلون مويالق  يف املوا األعلوى يف ذلوك احلفول 
املهيه والذي أسجد له املالئك  فسجدوا والذي أخرج بسببه إبليك من ا؟ن  ونرق  مون املوا األعلوى .. 

موا    -ن مزقوج الطبيع  مستعد لالعاهني علوى السولاء. وفيوه نقو  ضوع  معينو  يقواق منهوا إن هذا الكائ
ومن هذ  النق  اكون إصوابته،وميكن الودخلل إليوه .. إن لوه كوهلات معينو  .. ومون  -يلتزم  مر اّلِل فيها 

   963كهلاته ميكن أن يقاق
ُهمووا ِمووْن َسووْلآهِتِما ا ُوورَِي عَ مووهَلُمووا  طاُن لِيُوْبووِديَ فَوَلْسووَلَس هَلَُمووا الشَّوويْ »ورا  إبلوويك يووداعه هووذ  الشووهلات: نوْ

اَ َُهما ِإيِنِ َلُكمووا لان ِموَن اْاالِوِديَن،َوق،أَْو َتُكوَمَلَكونْيِ  َوقاَل:موا َواُكموا َرُبُكموا َعوْن هوِذِ  الشَّوَجرَِة ِإ َّ أَْن َتُكولان
 « ..َلِمَن النَّاِصِحنيَ 

عاله،وكووذا يفيووات أفتووتم ألننووا   نوودري كنووه الشوويطان حووَّت نوودر  ك ووسلسوو  الشوويطان   نوودري حنوون كيوو 
ذا هوتمود عنودان عون ق  وهول وحود  املصودر املعاباث الصوا -اتصاله اب نسان وكيفي  إغلائه. ولكننا نعلم 

.  و  مون اهلي واتى الشر يقع يف صلرة مون الصولر وإُيواء ابرتكواب انظولر يوتم يف هيأن إغلاء عل -الغيه 
لضوع  ميكون أن هوذا او ا ُياء وذلك ا غلاء يعتمودان علوى نقو  الضوع  الفطريو  يف ا نسوان.  وأن هذا

  الضووعي  كوولن لكيوودياتقووا   اب ميووان والووذكر حووَّت مووا يكوولن للشوويطان سوولطان علووى املوويمن الووذاكر ومووا 
 حين ذ من شيْي ..

قود كانوحل لدفوه .. ها كوان وهكذا وسلس هلما الشيطان ليبدي هلما موا ووري عنهموا مون سولآهتما .. فهوذ
جسووودي   لسووويا  أووووا سووولآت حسوووي وسووونعلم مووون ا -هلموووا سووولآت،ولكنها كانوووحل مووولاراة عنهموووا   يرايووووا 

  وووا جاء وووا مووونشووو  هلمووا هدفوووه بطبيعووو  احلوووال  إولكنوووه   يك -هتوواج إىل تغطيووو  ماقيووو ،فكأوا علراهتموووا 
ان ِموووَن لان َمَلَكووونْيِ أَْو َتُكووول  أَْن َتُكووورَِة ِإ َّ ْن هوووِذِ  الشَّوووجَ َوقاَل:موووا َواُكموووا َرُبُكموووا َعوو»انحيوو  رغائبهموووا العميقووو :

 « ..اْااِلِدينَ 

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »شلي  حممد قطه.« منهج الفن ا سالمك»يف كتاب:« قص  آقم»راجع  - 963
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ليال  نووعموورا أجووال الكامنوو  .. إنووه اووه أن يكوولن خالوودا   ميوولت أو م« ا نسووان»بووذلك قاعووه رغائووه 
 كااللق  واه أن يكلن له ملك غْي حمدق ابلعمر القصْي اندق ..

 ُقلُووَك َعلوووىَهوووْل أَ :»كسووور الووالم. وهووذ  القوووراءة يعضوودها الوونا اهلخووور يف سوولرة نووهب« ملكووني»ويف قووراءة:
ااالود و وا أقولى  االود والعمورء ابمللوك اوعلى هذ  القراءة يكلن ا غورا« .. َكَجرَِة اْاُْلِد َوُمْلك    يَوْبلى 

قيووو  كوووهلة سووويل  لتحكوووهلتني يف ا نسوووان  يوووة ميكووون أن يقوووال:إن الشوووهلة ا؟نسوووي  ذاهتوووا إن هوووك إ  و 
راء اباووالص بفووت  الوالم يكوولن ا غو« ملكوني»وعلووى قوراءة  -االولق اب متوداق يف النسوول جويال بعوود جيول 

 أكثوور اتفاقووا - ك املشوهلرةهوووإن   تكون  -مون قيوولق ا؟سود كاملالئكوو  موع االوولق .. ولكون القووراءة األوىل 
  .كهلات ا نسان األصيلمع النا القرآين اهلخر،ومع اعا  الكيد الشيطاين وف  

فقوود  فلسووهما وقلتووهقلووه يف نيوملووا كووان اللعووني يعلووم أن اّلِل قوود وا ووا عوون هووذ  الشووجرة وأن هووذا النهووك لووه 
ن هووذ  الناحيوو  فحلوو  هلمووا ابّلِل إنووه بتأمينهمووا موو -اعبوو  كووهلاهتما إىل جانووه مد -اسووتعان علووى زعزعتووه 

 « ..  َلُكما َلِمَن النَّاِصِحنيَ َوقاَ َُهما:ِإيِنِ »هلما انص ،ويف نصحه صاق :
لووذي   ميكوون أن يوودهلما اأنووه عوودو ا  -لشووهلة الدافعوو  والقسووم املخوودر هووحل شيووْي ا -ونسووك آقم وزوجووه 

  بقودر  يكولن كوكء إ ا  وأنوه على خْي  وأن اّلِل أمر ا أمورا عليهموا ناعتوه سولاء عرفوا علتوه أم   يعرفاهو
سوتجيبان له،وانودفعا يكسويا هوذا  ا االولق وامللوك الوذي   يبلوى فلون ينوا    نمن اّلِل،فوإذا كوان   يقودر هلمو

ووا ذاقَووا الشَّووَجرََة بَووَدْت هلَُ »لإلغووراء   ُ ا بِغُووُرور . فَوَلمَّ ْن َوَرِ  اْ؟َنَّووِ  ِمووقا َحِْصووفاِن َعَلْيِهمووا هُتُما،َونَفِ مووا َسووْلآفَووَد َّ
 « ..ني فْيطاَن َلُكما َعُدو  ُمبِ ا ِإنَّ الشَّ ْل َلُكمتِْلُكَما الشََّجرَِة،َوأَقُ َوانقاُ ا َرُّبُما أَ َْ َأْوَُكما َعْن 

 فأنزهلما إىلإىل معصويته، عو  اّللِ لقد احل اادع  وآتحل مثرهتا املرة. لقد أنزهلما الشيطان ّبذا الغورور مون نا
ُ ا بُِغُرور   »مرتب  قنيا: ة عنهموا. ن كانوحل مولاراما بعد أهلشفحل ولقد كعرا اهلن أن هلما سلآت،تك«  َفَد َّ

لوووى   املشوووبك عويضوووعان هووذا الووولر « حصوووفان»فراحووا امعوووان مووون ور  ا؟نوو  ويشوووبكانه بعضوووه يف بعووخ 
  تعورى ويتكشو  إوا العلرات ا؟سدي  اليت حجل ا نسان فطرة مون تعريهوا،و  ي ا يلحك   -سلآهتما 

:ِإنَّ لشَّووَجرَِة،َوأَُقْل َلُكموواا تِْلُكَمووا ُكمووا َعوونْ قاُ ووا َرُّبُمووا أََ ْ َأوَْ َوان»بفسوواق يف هووذ  الفطوورة موون صوونع ا؟اهليوو   
 « ..الشَّْيطاَن َلُكما َعُدو  ُمِبني ف

  ن النوداء وكيوا كيو  كواو عا هذا العتاب والتأنيه من رّبما على املعصي  وعلى إغفوال النصويح  .. أمو
نوودري  ا غيووه  ه املالئكوو . وكمووا خانووه إبلوويك. كلهوو عووا ،فهل كمووا خانبهمووا أول موورة. وكمووا خانوو

 عنه إ  أنه وقع. وأن اّلِل يفعل ما يشاء.
 حطووئ. إن فيووهو نووه ينسووى وأمووام النووداء العلوولي يتكشوو  ا؟انووه اهلخوور يف نبيعوو  هووذا الكووائن املتفوورق .. إ
نودم يعور  زلتوه وي  و   خطوأضعفا يدخل منه الشيطان. إنه   يلتزم قائما و  يستقيم قائموا .. ولكنوه يودر 

بوه ر كولن نلبوه مون ي ،و  يويطله العلن من ربه واملغفرة .. إنه يثلب ويتلب و  يل  كالشويطان يف املعصو
 هل العلن على املعصي  
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 « ..ْااِسرِينَ الَننَّ ِمَن ا لََنكُ قا :َربَّنا لََلْمنا أَنْوُفَسنا،َوِإْن  َْ تَوْغِفْر لَنا َوتَوْرمَحْن»
لر ستغفار،والشوعالندم،وا الويت تصوله بربوه،وتفت  لوه األبولاب إليوه .. ا ع ا ،و « ا نسوان»إوا خصيص  
  كوان ورمحتوه ..وإ عولن اّللِ ببه،ونله رمحته. مع اليقني  نه   حلل له و  قلة إ   ا ستعان  ابلضع ،و 

 من اااسرين ..
 -واسوتعد  وذاقهوا. ثى. وعرفها هلوهنا تكلن التجرب  األوىل قد احل. وتكشفحل خصائا ا نسان الك

دا مووع يت   هتوودأ أبووصاصووه يف ااالفوو  وللوودخلل يف املعركوو  الووملزاولوو  اخت -ّبووذا التنبيووه اصائصووه الكامنوو  
،َوَلُكْم يف اأْلَرْ  ..»عوووووودو   ع  ِإىل ِحووووووني . قاَل:ِفيهووووووا َقر  َوَمتووووووا ِم ُمْسووووووتوَ قوووووواَل:اْهِبطُلا بَوْعُضووووووُكْم لِووووووبَوْعخ  َعووووووُدو 

 « ..َن،َوِفيها َاُلتُلَن،َوِمْنها خُتَْرُجلنَ َهْيَولْ 
وهبطوولا مجيعووا .. هبطوولا إىل هووذ  األرم .. ولكوون أيوون كووانلاف أيوون هووك ا؟نوو ف .. هووذا موون الغيووه الووذي 
لويك عنوودان مون نبووأ عنوه إ  مووا أخوثان بووه مون عنوود  مفوات  الغيووه وحود  .. وكوول حماولو  ملعرفوو  هوذا الغيووه 

« علمهوم»ل  فاكل . وكل تكوذيه كوذلك يعتمود علوى مأللفوات البشور اليولم وبعد انقطاع اللحك هك حماو 
يتجووواوز جمالوووه حوووني ُيووواول ااووولم يف هوووذا الغيوووه بغوووْي أقاة عنووود  و  « العلوووم»الظوووب هووول توووبج . فهوووذا 

اليت هك جمالوه « املاقة»وسيل . ويتبج  حني ينفك الغيه كله،والغيه حمي  به يف كل جانه،واجملهلل يف 
  964ا من املعللماتأكثر كثْي 

وليعاقي هم بعضوووووا،لقوووود هبطوووولا مجيعووووا إىل األرم .. آقم وزوجووووه،وإبليك وقبيلوووووه. هبطوووولا ليصووووارع بعضوووو 
  ا سووتعداق رى مزقوجووبعضووهم بعضووا ولتوودور املعركوو  بووني نبيعتووني وخليقتني:إحوودا ا  حضوو  للشوور،واألخ

 ،واري قدر اّلِل  ا كاء. ا بتالء للخْي والشر وليتم 
أن  . وكتوه علويهمإىل حوني ى آقم وذريته أن يستقروا يف األرم وميكنولا فيها،ويسوتمتعلا  وا فيهواوكته عل

الرحلو  الكوثى  ر ،يف وايو نتوه أو انُييلا فيها وميلتلا مث حرجلا منها فيبعثلا .. ليعلقوا إىل رّبوم فيودخلهم ج
لىل تووهووزم فيهوا مووا بووه. وينمووا عواذ بر  ..وانتهوحل ا؟للوو  األوىل لتتبعهوا جوول ت وجل ت،ينتصوور فيهوا ا نسووان

 عدو .
 مقومات الاصور ا سالمي

طووو  لعلا  انينشوووأته،واوبعووود فإووووا ليسوووحل قصووو   إ وووا هووول عووورم حلقيقووو  ا نسوووان لتعريفوووه  قيقووو  نبيعتوووه و 
نتظور  ملصوْي الوذي يصاقفه،واالوذي ي  ا بتالء به،والقدر الذي يصر  حياته،واملنهج الذي يرضا  اّلِل لوه،و 

 « ..مقلمات التصلر ا سالمك».وكلها حقائ  تشار  يف تقرير .
صوائا خ»صوا عون وسنحاول أن نلم ّبا بقدر ما يسم  منهج الظالل،ونبقك تفصيالهتا للبحوة املتخ

 « ..التصلر ا سالمك ومقلماته

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( 1211 - 1111..ص « وعند  مفات  الغيه   يعلمها إ  هل»يراجع يف ا؟زء السابع تفسْي قلله تعاىل: - 964
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 بيعو نبوني التلافو   -قبول  كموا قلنوا مون  -إن احلقيق  األوىل اليت نستلهمها من قص  النشأة ا نساني ،هك 
را ذ  النشووأة قوودهووذي اعوول الكوولن ونشووأة الكووائن ا نسوواين. والتقوودير ا هلووك انووي  ابلكوولن وا نسووان والوو

 مرسلما   فلت  عارض ،كما اعل التلاف  بينهما هل القاعدة.
 ْية.لصغهم البشري  ا قاييس والذين   يعرفلن اّلِل سبحانه،و  يقدرونه ح  قدر ،يقيسلن أقدار  وأفعاله

ذرة صووغْية   ذ  األرمفووإذا نظووروا فلجوودوا الكووائن ا نسوواين رللقووا موون رللقووات هووذ  األرم. ووجوودوا هوو
صود فول  أن قا ا نسوان أن يكلن وراء نشأة هذ«  املعقلل»كاهلباءة يف خضم الكلن. قاللا:إنه ليك من 

للوه معواق حكولن مون ال يكلن هلوذا ا نسوان كوأن يف نظوام الكولن  وزعوم بعضوهم أن وجولق  كوان فلتو ،وأن
 قووواييك البشووورأفعالوووه  و لنشوووأته ونشوووأة احليووواة مجلووو   .. وإن هوووك إ  خترصوووات منشووويها قيووواس أقووودار اّلِل 
ئن ثول هوذا الكوا رم،و  الصغْية  وحقا لل كان ا نسوان هول الوذي لوه هوذا امللوك اهلائول موا عوب ّبوذ  األ

 بتقوودير كوول هلائوول و ال كووكء يف مثوول هووذا امللووك يوودب عليهووا  ألن اهتمووام ا نسووان   يتسووع للعنايوو  بكوو
عوزب يالذي    لهل اّلِل  ه -سبحانه  -ككء فيه وتدبْي ،والتنسي  بني مجيع األكياء فيه .. غْي أن اّلِل 

كء منووه إ   يقولم كووعنوه مثقووال ذرة يف السوماوات و  يف األرم. هوول صواحه هووذا امللووك الكبوْي الووذي  
ن هووودى اّلِل ينحووور  عووو منوووه كوووكء إ   شوووي ته .. إ وووا آفووو  هوووذا ا نسوووان،حني برعايتوووه كموووا أنوووه   يلجووود

يقوويك علوى هولا   و  -سووبحانه  -اّلِل. ويتصولر   أن ينسووى أنوه -يه علموا  ولول كووان يسوم -ويسوتقل ّبولا  
لل سووْي جوويمك قيقوو   يقووأقوودار  وأفعالووه  قوواييك ا نسووان الصووغْية  مث يتووبج  فيملووك هوولا  هووذا علووى احل

 «:كلن الغامخال»يف كتاب: -كمثل على التصلرات البشري  الضال  الكثْية   -جينز 
شوو  عوون نبيعوو  حنوواول أن نك -الرمليوو  املتناهيوو  يف الصووغر  تلووك احلبيبوو  -وحنوون إذ نقوو  علووى أرضوونا »

يشوبه الوذعر  ألمور  وااالكلن الذي ُيي   لنننوا يف الفضواء والوزمن،وعن الغورم مون وجولق ،حنك يف أول 
رت موموداهاف وقود  نوا إقرا وكي    يكلن الكلن ريفا مرعبا،وهذ  أبعواق  هائلو    تسوتطيع عقلل واهللع.

 ه ملو  البصورفبودو وكأنوعليه أحقواب نليلو    ميكون تصولرهاف ويتضواءل إىل جانبهوا  ريو  ا نسوان حوَّت ي
.. 

ك املوولنن اء. ذلووفضوووهوول ريوو  مرعووه ملووا نشووعر بووه موون وحوودة مرهلبوو ،وما نعلمووه موون ضووآل  ملنننووا يف ال
ولكون أخول   عوا   ..الذي   يزيد على جوزء مون مليولن جوزء مون إحودى حبيبوات الرموال الويت يف  وار ال

لنوا مطامعنوا وأعماياتنوا. وكوأن علانفنوا و  يواة مثول ح -كموا يلول    -ما حوا  العوا  مون أجله:أنوه   يعو  
تنوا ني حيواة كحيابينوه وبو ن احلو  أن نقولل:إنوفنلننا وأقايننوا كلهوا غريبو  عون نظاموه وخطتوه. وقود يكولن مو

 ر. كمووا أن أكثوو.احليوواة  عووداء قوولاي. ذلووك  ن الفضوواء يف أكثوور أجزائووه ابرق إىل حوود تتجموود فيووه كوول أنوولاع
تلفو  ررعوه إكوعاعات لفضواء تذاملاقة اليت يف الفضاء تبل  من احلورارة حودا اعول احليواة فيوه مسوتحيل  وأن ا

 للحيوواة أو ات معوواقايفيووه موون أجوورام فلكيوو  وقوود يكوولن كثووْي موون هووذ  ا كووعاع األنوولاع،  تنفووك تصوودم مووا
 مبيدا هلا.
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وقعوحل  سوبه غلطو هذا هل الكولن الوذي ألقوحل بنوا فيوه الظورو . وإذا   يكون حقوا أن لهولران حودّ ب»
 «.فيه،فال أقل من أن يكلن نتيج  ملا يص  أن يلص     أنه مصاقف  

ْي مووون قووولة دير وتووودبء الكووولن لنشوووأة احليووواة موووع افووو ام عووودم وجووولق تقووووقووود بينوووا مووون قبووول أن افووو ام عووودا
 مهيمن  ..

ا   وإ  لن عقوول عوومث وجوولق احليوواة بعوود ذلووك فعووال .. أموولر   يتصوولرها عقوول عاقوول  فضووال علووى أن يكوو
  هوول احليوواة   مقووِدرةفكيوو  أمكوون لهوولر احليوواة يف الكوولن املعوواقي هلووا مووع افوو ام عوودم وجوولق قوولة مهيمنوو

ال ا نسواين موث ا الكوائنن الكلن  ية تظهر رغم أنفهف  ورغم عدائه هلا بطبيع  تكلينوهف  هول هوذأقلى م
الكلن امللجولق فعال،ومون مث نلوع هكوذا يف الكلن،وأنو  الكولن راغومف   أقلى من هذا -بل أن ينشأ ق -

موا تصول إليوه  فقو لا لنوا يكتفولن  ن يقللو« العلمواء»إوا تصلرات   تسوتح  عنواء النظور  ولول أن هوي ء 
   تسووتند الوويت« يقيوو امليتافيز »وسووائلهم موون وصوو  امللجوولقات،قون أن يوودخللا يف أمثووال هووذ  التخرصووات 

ن قائوورة نوواس ابلكوولن موون حوولهلم  ولكوونهم يتجوواوزو يف تعريوو  ال -ولوول انقصووا  -أسوواس،ألقوا قورهووم  علووى
 -ّبودا  و  مود اّلِل  -ن ْي  وحنو نسواين الصوغاملعرف  املأملن  إىل تيه الفروم والظنلن،بال قليول إ  اهلولى ا

رهبو   وا نشوعر ابلجينوز  إ ننظر إىل هذا الكلن اهلائل فال نشعر ابلذعر واهللع الذي يقلل عنه سْي جيمك
ا   واألنك،هلووذلطمأنينووابوا جوالل لبووارئ هووذا الكوولن ونشوعر ابلعظموو  وا؟مووال املتجليووني يف خلقوه ونشووعر 

 تروعنوووا ققتوووه امته كموووااّلِل وأنشوووأان فيوووه عووون تلافووو  وتنسوووي  .. وتروعنوووا ضوووخ الكووولن الصووودي ،الذي أنشوووأ 
عوه يف يسور م ..ونتعامول ربوه اّللِ ولكننا   نفزع و  ْنزع،و  نشعر ابلضوياع،و  نتلقوع اهلوال  .. فوإن ربنوا و 

مووووون كووووولن ننرجووووول أن و ومووووولقة وأنوووووك ويقووووو  ونتلقوووووع أن ْنووووود فيوووووه أرزاقنوووووا وأقلاتنوووووا ومعايشووووونا ومتاعنوووووا .. 
 « ..ْشُكُرونَ تَ  قَِليال  ما عاِيَا.مَ َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يف اأْلَْرِم َوَجَعْلنا َلُكْم ِفيها »الشاكرين:

واحلقيق  الثاني  املستلهم  من قص  النشأة ا نساني :هك كرام  هذا الكائن الفريد يف العلا  احليو  وضوخام  
يف حووودوق  -يتحووور  فيهوووا وتنووولع العووولا  الووويت يتعامووول معهوووا قور  املنووولط بوووه وسوووع  اهلفوووا  واجملوووا ت الووويت 

 ا يتناقخ ااما مع املذاهه احلسي  اللضوعي  املاقيو  الويت هتودر قيمتوه كعامول أساسوك  -عبلقيته ّلِل وحد  
موويير يف الكلن،حيووة تسووند األ يوو  كلهووا للموواقة وشيْياهتووا احلتميوو . ومووع مووذهه النشوولء وا رتقوواء الووذي 

احليووولان و  يكووواق ُيفووول خصائصوووه ا نسووواني  املتميوووزة أو موووذهه التحليووول النفسوووك الفرويووودي  يلحقوووه بعوووا 
الوووذي يصووولر  غارقوووا يف وحووول ا؟ووونك حوووَّت موووا يتسوووامى إ  عووون نريووو  هوووذا اللحووول نفسوووه  .. إ  أن هوووذ  

. 965كموا هواول فلسوفات عهود التنولير أن تقولل« إهلوا»الكرام  هلوذا الكوائن الفريود،  ععول مون ا نسوان 
 إ ا هل احل  وا عتدال يف التصلر ا سالمك السليم.

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »القسم األول.« لماتهخصائا التصلر ا سالمك ومق»يراجع كتاب: - 965
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أن نشووأته   -و  ْنووزم  -لقوود أعلوون موويالق هووذا الكووائن املتفرق،الووذي نوورج  موون جمملعوو  النصوولص القرآنيوو  
م ا؟ليول العظوي يالق يف حفل كلين كوان كوهلق  املوا األعلوى. وأعلون مويالق أعلن هذا امل -كانحل مستقل  
منوذ  فتوه يف األرمكوذلك خال  اللجلق كله .. ويف اهلي  األخورى يف سولرة البقورة أنوه أعلونيف هذا املا ويف 

 سوولر يفت القرآنيوو  تعلوون اهلاي األول لووه يف ا؟نوو  اهيوودا وإعووداقا هلووذ  ااالفوو . كمووا  ا بووتالء خلقووه وكووان 
ر لووووه مووووا يف لان لووووه يف هووووذ  ااالفوووو . وسووووخعوووو -دها   األرم وحوووو -متعوووودقة،أن اّلِل جعوووول هووووذا الكوووولن 

 السماوات وما يف األرم مجيعا منه ..
أاي كوان  -فيوه  فو  اّللِ وكذلك تظهر ضخام  الدور الوذي أعطوا  ابرئوه لوه. فوإن عموارة كلكوه وسوياقته خبال

أنوووه   ظووويم  والوووذي يتضوو  مووون القصووو  ومووون جمملعووو  النصووولص القرآنيووو إووووا ألمووور ع -حجووم هوووذا الكلكوووه 
ن وموا   الئكو  وجوم،ولكن يف الكولن كلوه. فوالعلا  األخورى مون كذلك خل  متفورق   يف األرم وحودها

لللووائ . سووه هووذ  ايعلمووه إ  اّلِل موون االوو  هلووا ولووائ  أخرى،كمووا أوووا خلقووحل موون نبووائع أخوورى تنا
مانَووَ  َعلَووى ْضووَنا اأْلَ انَّ َعرَ إِ »وتفوورق ا نسووان وحوود  خبصائصووه هووذ  وولائفووه. يوودل علووى ذلووك قوولل اّلِل تعوواىل:

ْنسوواُن،ِإنَُّه  ْنها،َومحََ َفْقَن مِ اِت َواأْلَْرِم َواْ؟ِبوواِل فَووأََبنْيَ أَْن َُيِْمْلَنهووا َوَأْكووالسَّووماو  « .. اَن لَُللمووا  َجُهوول   كووَلَهووا اْ ِ
اق سول وا سوتعدتيوار النوإذن فهل متفرق يف الكلن كله خبصائا .. ومنها الظلم وا؟هل  إىل جانه ا خ

. فهوووذا لوووم وا؟هووول  .ة علوووى الظاملقووودر  الذاتيووو . واملقووودرة علوووى العووودل والعلم،بقووودرللمعرفووو  امل قيووو ،وا راقة 
 ا زقواج ذاته هل ميزته اليت تفرق .

يوواس إىل ليوه ابلقكول أول وك يلغوك تلوك النظورة لإلنسوان القائمو  علووى صوغر حجوم الكلكوه الوذي يعويا ع
القابلووو   ا راقةبووول للمعرفووو ،و أحجوووام الكووولن اهلائلووو . فووواحلجم لووويك هووول كووول كوووكء. وخصيصووو  العقووول القا

 ال جووي  الووذايت .. كوول أول ووك يفوول  يف قيمتوووه،احلجموا ختيووار و  -بلقيوو  ّلِل يف حوودوق الع -لالسووتقالل 
 الذي يقيم عليه سْي جيمك جينز وأمثاله نظرهتم إىل قيم  ا نسان وقور .
ور  تقتصور علوى ق سواين  ن ا نهذ  األ ي  اليت ختلعها القصو  وجممولع النصولص القرآنيو  علوى هوذا الكوائ

يت يتحوووور  ا ت الووويف خالفووو  األرم،ّبوووذ  ااصوووائا املتفووورقة ولكووون صووولرهتا تكمووول بتأمووول اهلفوووا  واجملووو
 فيها،والعلا  اليت يتعامل معها.

إنه يتعامل تعامال مباكرا مع ربه ا؟ليل سبحانه  هول الوذي أنشوأ  بيود ،وأعلن مويالق  يف املوا األعلوى ويف 
مث خللوه خالفو  األرم  -إ  الشوجرة انظولرة  -لوه بنطقه،وخللوه ا؟نو  ذكول منهوا حيوة يشواء اللجلق ك

وهول موا نورج  أنوه  -« َوَعلَّوَم آَقَم اأْلَْ واَء ُكلَّهوا»كموا يف آيو  البقورة   -بعد ذلك  مر  وعلمه أساس املعرفو  
يقوولم عليهووا إمكووان تبوواقل املعرفوو   القوودرة علووى الرمووز ابللفووج وا سووم للموودللل واملسوومى،وهل القاعوودة الوويت

وأوصووووا  وصوووويته يف ا؟نوووو  وبعدها،وأوقعووووه  - 966كمووووا قلنووووا يف سوووولرة البقوووورة   -وتعميمهووووا يف ا؟وووونك كلووووه 

                                                 
 .) السيد رمحه هللا (57ا؟زء األول ص  - 966
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ّبدا  وكته على نفسوه الرمحو   -منه  -ا ستعداقات اااص  اليت تفرق جنسه خبصائصه،وأرسل له الرسل 
  على هذا الكائن املتفرق يف الكلن كله.أن يقيل عثرته ويقبل تلبته .. إىل آخر نعم  اّللِ 

عوول موونهم موون جليووه،كما مث هوول يتعاموول مووع املووا األعلووى .. أسووجد اّلِل لووه املالئكوو ،وجعل موونهم حفظوو  ع
اهودين يف سوبيل م،وعلى اجملويبشروو يبل  الرسل وحيه،وأنزهلم على الذين قاللا:ربنا اّلِل مث استقاملا يثبتلوم

 نهم يف شنيوووهرواحهووم مووورووم كذلك،وسوولطهم علوووى الووذين كفوووروا يقتلوولوم ويسوووتللن أاّلِل ينصوورووم ويبشووو
 رة كذلك.وتعذيه .. إىل آخر ما بني املالئك  وا نسان من تعامل. يف الدنيا ويف اهلخ

نوووه وبوووني ألوىل بياويتعامووول موووع ا؟ن:صووواحليهم وكووويانينهم .. وقووود كوووهدان منوووذ حلظوووات تشوووخيا املعركووو  
ر يف نصوولص ؟وون مووذكل اركوو   توودة إىل يوولم اللقووحل املعلوولم. كمووا أن تعاملووه مووع صوواحلك الشوويطان. وهووك مع

 قرآني  أخرى. وتسخْي ا؟ن أحياان له تبحل كما يف قص  سليمان عليه السالم.
وهووول  - م والكلاكوووه والنجووولم القريبووو  منهووواوخباصووو  األر  -كوووذلك هووول يتعامووول موووع هوووذا الكووولن املووواقي 

للووودين ا سوووتعداق ا هتا،وعنووود اّلِل املسوووخرة لوووه قلاهوووا وناقاهتوووا وأرزاقهوووا ومدخراااليفووو  يف هوووذ  األرم عووون 
ومون  ر  العظويم ..أقاء قو  لفت  بعخ مغالي  أسرارها،والتعر  إىل بعخ نلاميسها اليت تعينوه معرفتهوا علوى
عيود بجموال  تحور  يفداقاته يمث يتعامل كوذلك موع مجيوع األحيواء فيهوا .. وأخوْيا فإنوه ابزقواج نبيعتوه واسوتع

 لووا عبلقيتووه ّللِ  ،حني حاهلموواق موون نفسووه ذاهتووا  إنووه يعوورج إىل السووماوات العلووى ويتجوواوز مراتووه املالئكوو
 ا  ويتخلووى عوونإهلووه هوول  وي قووى فيهووا إىل منتهاهووا. كمووا أنووه يهووب  إىل مووا قون مسووتلى البهيموو  حووني يتخووذ

 السووماوات ضووخم  ووا بوونيالني أبعوواق أويتموورغ يف اللحوول احليوولاين .. وبووني هووذين اجملوو« إنسووانيته»خصووائا 
يو  النصولص لقصو  وبقاواألرم يف عا  احلك وأبعد مدى  وليك هذا كلوه لغوْي ا نسوان كموا تلهموه هوذ  

 األخرى ..
جلانوه  ضوعي  يف بعوخ -  هوذا أو بسوبه تفورق  هوذا علوى كول تفورق -واحلقيق  الثالث :أن هوذا الكوائن 

ه يف أوهلوا ضوعفاته .. و ا رتكواس إىل الودر  األسوفل،من خطوام كوهل تكلينه،حَّت ليمكن قياقته إىل الشر و 
بعوود عوون هووا حووني يعووا  حووِه البقاء،وضووعفه عووا  حووه امللووك .. وهوول يكوولن يف أكوود حووا ت ضووعفه وأقان

 انصوه،  يكول  ،يف جهدهدى اّلِل،ويستسلم هللا ،أو يستسلم لعدو  العنيد الذي أخذ على عاتقه إغلاء
ا،و  لعقلوووه فطرتوووه وحووودهأ  ي كوووه ل -مووون مث  -لسوووائل  وقووود اقتضوووحل رمحووو  اّلِل بوووه و  يووودع وسووويل  مووون ال

 قيوه علوى القصو  آي   لي  يف معورم التعكما سيجكء يف  -وحد ،وأن يرسل إليه الرسل لإلنذار والتذكْي 
جواة والنىل اّلِل. هذ  هك صخرة النجاة ابلنسب  له ... النجاة من كوهلاته ابلوتخلا مون هولا  والفورار إو  -

 .. من عدو  الذي حنك ويتلارى عند ذكر  لربه،وتذكر رمحته وغضبه،ويلابه وعقابه
وهووذ  كلهووا مقوولايت  راقتووه،حَّت يسووتعلك علووى ضووعفه وكووهلاته .. وقوود كووان أول توودريه لووه يف ا؟نوو  هوول 

فشوول يف  عليووه لتقليوو  هووذ  ا راقة،وإبرازهووا يف ملاجهوو  ا غووراء والضووع . وإذا كووان قوود« انظوولر»فوورم 
التجربوو  األوىل،فقوود كانووحل هووذ  التجربوو  رصوويدا لووه فيمووا سوويأيت  وموون رمحوو  اّلِل بووه كووذلك أن جعوول ابب 
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التلبوو  مفتلحووا لووه يف كوول حلظوو . فووإذا نسووك مث تووذكر وإذا عثوور مث وووخ وإذا غوولى مث  ب .. وجوود البوواب 
اّلِل سوي اته حسنات،وضواع  لوه موا مفتلحا له،وقبل اّلِل تلبته،وأقال عثرتوه. فوإذا اسوتقام علوى نريقوه بودل 

 كاء. و  اعل خطي ته األوىل لعن  مكتلب  عليه وعلى ذريته.
 رة وزر أخرى.و  تزر واز  -فليسحل هنالك خطي   أبدي . وليسحل هنا لك خطي   ملروي  

ا يت تقووولم عليهووولرويووو  الووووهوووذ  احلقيقووو  يف التصووولر ا سوووالمك تنقوووذ كاهووول البشوووري  مووون أسوووطلرة ااطي ووو  امل
  مووا يقووولم كيالت فوول التصوولرات الكنسووي  يف املسوويحي  والووويت يقوولم عليهووا ركوووام هائوول موون الطقوولس والتشووو

يتمثول  الرقواب  حوَّت صولت  علوىفلقها من األسانْي واارافات .. خطي   آقم اليت توالزم البشوري  كاللعنو  امل
 مثمللرويو  ومون طي و  اذ  ااا له يف صلرة ابون ا نسوان )املسوي ( ويصوله وُيتمول العوذاب للتكفوْي عون هو

ن األموور يف إلبشووري   ايكتووه )الغفووران( ملوون يتحوود ابملسووي  الووذي كفوور بدمووه عوون خطي وو  آقم الوويت وريتهووا 
د قبوول اّلِل غفر. ولقووالتصوولر ا سووالمك أيسوور موون هووذا بكثووْي .. لقوود نسووك آقم وأخطووأ .. ولقوود  ب واسووت

نك لوووذي يعوووني ا؟ووولتجربووو  ا. و  يبووو  منهوووا إ  رصووويد اتلبتوووه وغفووور لوووه .. وانتهوووى أمووور تلوووك ااطي ووو  األوىل
 البشري يف صراعه الطليل املدى ..

ع الشووويطان ملعركووو  موووأيووو  بسوووان   وأي وضووول   وأي يسووور يف هوووذ  العقيووودة  واحلقيقووو  الرابعووو :هك جديووو  ا
 وأصالتها،واستمرارها وضراوهتا ..

إتيانووه موون   الوو ،وعلىا نسووان يف كوول ح لقوود بوودا موون سوويا  القصوو  إصوورار هووذا العوودو العنيوود علووى مالحقوو 
راَنَك اْلُمْسوَتِقيَم.  هَلُوْم ِصوقْوعُوَدنَّ قاَل:فَِبموا أَْغوَليْوَتِب أَلَ »كل صلب وجه ،وعلى اتباعوه يف كول سواع  وحلظو :

 « ..ثَوَرُهْم كاِكرِينَ عَُِد َأكْ  ائِِلِهْم،َو ْم َوَعْن مشَ مْياوِِ مُثَّ هَلتِيَونوَُّهْم ِمْن َبنْيِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أَ 
ع ى أن يضور لوع. اختوار هوذا .لقد اختار اللعني أن يزاول هذا الكيد،وأن ينظر ملزاولتوه علوى املودى الطليول 
ريو  اّلِل عد هلوم علوى نأنوه سويق إىل اّلِل أن يغفر له خطي ته يف معصيته عياان وقد  ع أمور  ملاجهو   مث بوني

 سيأتيهم من كل جه  يصرفهم عن هدا .  ميكنهم من سللكه وأنه 
ان تقووِلي اب ميووإ  ابل وهوول إ ووا ذتوويهم موون انحيوو  نقوو  الضووع  فوويهم ومووداخل الشووهلة. و  عاصووم هلووم منووه

 .دى اّللِ هلوالذكر والتقِلي على إغلائه ووسلسته،وا ستعالء على الشهلات وإخضاع اهللى 
شوووهلات ملعركووو  موووع الهلووودى. وااملعركووو  موووع اهلووولى ابتبووواع ا واملعركووو  موووع الشووويطان هوووك املعركووو  الرئيسوووي . إووووا

ريع  اّلِل ليوه ابتبواع كووليواء  إابستعالء ا راقة. واملعرك  موع الشور والفسواق يف األرم الوذي يقولق الشويطان أ
ان لتان. فالشوووويط  منفصوووو املصوووولح  لووووارم .. واملعركوووو  يف الضوووومْي واملعركوووو  يف احليوووواة اللاقعيوووو  متصوووولتان

ا وقيمهوووووووووا مجيعوووووووووا  والطلاغيوووووووووحل الووووووووويت تقووووووووولم يف األرم لتخضوووووووووع النووووووووواس حلاكميتهوووووووووا وكووووووووورعهوراء وووووووووا 
ك الوويت نني ا نووا. إ ووا هووك كووي.وملازينها،وتسووتبعد حاكميوو  اّلِل وكوورعه والقوويم واملوولازين املنبثقوو  موون قينووه 

 ا.عيدة عنهتلحك هلا كيانني ا؟ن. واملعرك  معها هك املعرك  مع الشيطان نفسه. وليسحل ب
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سولم وهول ئوه. ويشوعر املمع أولياو كذا ت كز املعرك  الكثى الطليل  الضاري  يف املعرك  مع الشيطان ذاته. وه
ألرم غيووووحل يف احووولم املعركوووو  موووع هوووولا  وكوووهلاته وهوووول حلضوووها كووووذلك موووع أوليوووواء الشووويطان موووون الطلا

 لهلم .. يشوعرحورم مون ألاوأتباعهم وأذانّبم وهل حلضها مع الشر والفساق وا حنالل الذي ينشو لنه يف 
عوودو  فيهووا  اري ،ألناملسوولم وهوول حوولم هووذ  املعووار  كلها،أنووه إ ووا حوولم معركوو  واحوودة جديوو  صووارم  ضوو

 ته.القيام . يف كل صلر  وجما  مام إىل يلم -من مث  -مصِر مام يف نريقه .. وأن ا؟هاق 
ركلز يف نبع ا نسوان وفطرتوه.وهل شْي إىل ككء مت -ما سيجكءك  -وأخْيا فإن القص  والتعقيبات عليها 
ُهمووا ِموْن َسووْلآهِتِما ا موا ُوورِيَ َي هَلُمووفَوَلْسوَلَس هَلَُمووا الشَّوْيطاُن،لِيُوْبدِ »احليواء مون التعووري وانكشوا  سوولأته: « َعنوْ

ووا ذاقَووا الشَّووَجرََة بَووَدْت هَلُمووا َسوولْ ..» ُ ا بُِغُرور ،فَوَلمَّ اي  « ..»ِ  اْ؟َنَّوو ِ مووا ِمووْن َورَ ِصووفاِن َعَلْيهِ نَِفقووا حَْ وَ آهُتُما فَووَد َّ
« ْن آايِت اّللَِّ لى ذلِوووَك َخوووْْي . ذلِوووَك ِموووباُس التوَّْقووويشوووا ،َولِ بَوووِب آَقَم قَوووْد أَنْوزَْلنوووا َعلَوووْيُكْم لِباسوووا  يُووولارِي َسْلآِتُكْم،َورِ 

ُهموا لِباَسوهُ يوَ نَّوِ   ا؟َْ ُكْم ِمونَ اي َبِب آَقَم   يَوْفِتنَوونَُّكُم الشَّوْيطاُن َكموا َأْخورََج أَبوَوَليْ ..» « ما ِلُْيِيَوُهموا َسوْلآهِتِماْنوزُِع َعنوْ
.. 

    لإلنسوووان وسوووعلرة،زينووووكلهوووا تووولحك   يووو  هوووذ  املسوووأل ،وعمقها يف الفطووورة البشوووري . فاللباس،وسووو  ال
 لعلراته ا؟سدي . كما أن التقلى لباس وس  لعلراته النفسي .

.. والوووذين  ملاراهتوواو سوودي  والنفسوووي ،وهرص علووى سووو ها والفطوورة السوووليم  تنفوور مووون انكشووا  سووولآهتا ا؟
طلقولن نواس والوذين ي ومون الُياوللن تعري  ا؟سم من اللباس،وتعري  الونفك مون التقولى،ومن احليواء مون اّللِ 
واألسووواليه  ريف كوووَّت الصووول  -ألسووونتهم وأقالمهوووم وأجهوووزة التلجيوووه وا عوووالم كلهوووا لتأصووويل هوووذ  اناولووو  

الويت ّبوا  «إنسوانيته»خصوائا فطرته،وخصوائا « ا نسوان»يدون سوله هم الذين ير  - الشيطاني  اابيث 
اسووه وكشوو  ن نووزع لبصووار إنسوواان. وهووم الووذين يريوودون إسووالم ا نسووان لعوودو  الشوويطان ومووا يريوود  بووه موو

خضوع الل فيهوا لتاع  ا حنوسلآته  وهم الذين ينفذون املخططات الصوهيلني  الرهيبو  لتودمْي ا نسواني  وإكو
ليوه إيول ا نسوان مييو . و  لك صهيلن بال مقاوم . وقد فقدت مقلماهتوا ا نسواني   إن العوري فطورة حيلانمل

ي الووذو  البشوور  نتكواس يفاإ  وهول يوورتكك إىل مرتبو  أقىن موون مرتبو  ا نسووان. وإن ر يو  العووري مجوا  هوول 
  يكووولن أول   املنوووانإىل هوووذقطعووا. واملتخلفووولن يف أواسووو  إفريقيووو  عوووراة. وا سوووالم حووني يووودخل  ضوووارته 

نتشول للهودة الويت ياتكسولن إىل فهوم ير « التقدمي »مظاهر احلضارة اكتساء العراة  فأما يف ا؟اهلي  احلديث  
سوووتنقاذ اذي يسوووتهد   فهلمهوووا ا سوووالمك الووو «احلضوووارة»ا سوووالم املتخلفوووني منهوووا،وينقلهم إىل مسوووتلى 

 خصائا ا نسان وإبرازها وتقليتها.
وهل ما عتهد فيه األصلات واألقوالم ومجيوع أجهوزة التلجيوه وا عوالم  -فسك من احلياء والتقلى والعري الن

هوول النكسوو  والوورقة إىل ا؟اهليوو . ولوويك هوول التقوودم والتحضوور كمووا تريوود هووذ  األجهووزة الشوويطاني  املدربوو   -
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ين األصويل  وتبينهوا خوْي   وقص  النشأة ا نساني  يف القرآن تلحك ّبذ  القيم واملولاز 967امللجه  أن تلسلس
 بيان.واحلمد ّلِل الذي هداان إليه وأنقذان من وسلس  الشيطان ووحل ا؟اهلي    

 
 

                                                 
 1259ص « ِكتاب  أُْنزَِل إِلَْيَك َفال َيُكْن يف َصْدرَِ  َحرَج  ِمْنوهُ »يراجع ما سب  يف هذا ا؟زء عن مع  احلضارة يف تفسْي قلله تعاىل: - 967

 ) السيد رمحه هللا (
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 [34إل   26(:اآليات 7]سور  ا عراف ):الوحد  الثالثة

 أحاير من عداو  الشيطان وأساليبه
 

ِمووْن آايِت اّللَِّ  توَّْقوولى ذلِوَك َخووْْي  ذلِوكَ َولِبواُس ال َورِيشووا   رِي َسوْلآِتُكمْ اي بَوِب آَقَم قَووْد أَنْوزَْلنوا َعلَووْيُكْم لِباسوا  يُوولا} 
ُهموْيُكْم ِموَن اطاُن َكموا َأْخوورََج أَبوَولَ ( اي بَوِب آَقَم   يَوْفِتنَووونَُّكُم الشَّويْ 26َلَعلَُّهوْم يَوذَّكَُّروَن ) ا لِباَسووُهما ْ؟َنَّووِ  يَوْنوزُِع َعنوْ
ْولِيوواَء لِلَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن َجَعْلنَووا الشَّووياِننَي أَ  ْم ِإانَّ  تَوووَرْووَُ  ِإنَّووُه يَووراُكْم ُهووَل َوقَِبيلُووُه ِمووْن َحْيووُة ِلُْيِيَوُهمووا َسووْلآهِتِما 

َ   َذُْمووُر  ان ِّبووا قُوولْ  أََموورَ ( َوِإذا فَوَعلُوولا فاِحَشوو   قوواُللا َوَجووْدان َعَلْيهووا آابَءان َواّللَُّ 27) شوواِء أَتَوُقللُوولَن ْلَفحْ ابِ ِإنَّ اّللَّ
ُه  َواْقعُولُ  ُرِْلِصونَي لَوُكولِِ َمْسوِجد    ِقيُمولا ُوُجولَهُكْم ِعْنودَ ( ُقْل أََموَر َريبِِ اِبْلِقْسوِ  َوأَ 28َعَلى اّللَِّ ما   تَوْعَلُملَن )

ُوَعلَوْيِهُم الضَّوالَلُ  إِ  ( َفرِيقوا  َهودى َوَفرِيقوا  َحو َّ 29الدِِيَن َكما بََدَأُكْم تَوُعلُقوَن ) َوُذو وَّ ْن ِموا الشَّوياِننَي أَْولِيواَء ُم اختَّ
ُْم ُمْهَتُدوَن ) بُلا َو  ُتْسورُِفلا ُكلُولا َواْكورَ ُذوا زِينَوَتُكْم ِعْنوَد ُكولِِ َمْسوِجد  َو اي َبِب آَقَم خُ  (30ُقوِن اّللَِّ َوَُيَْسُبلَن َأوَّ

لَّووِذيَن ِمووَن الووِرِْزِ  قُووْل ِهووَك لِ  الطَّيِِبواتِ وَ  الَّوويِت َأْخوورََج لِِعبوواِقِ  ينَووَ  اّللَِّ ( قُووْل َمووْن َحورََّم زِ 31ِإنَّوُه   ُيُِووُه اْلُمْسوورِِفنَي )
وووُل اآَمنُوولا يف احْلَيووواِة الوووُدنْيا خاِلَصووو   يوَوووْلَم اْلِقياَموووِ  َكوووذِلَك نُوفَ  َ  ( قُووولْ 32ْلم  يَوْعَلُمووولَن )هْلايِت لَِقوووصِِ وووا َحووورََّم َريبِِ ِإ َّ

مْثَ َواْلبَوْغَك بَِغْْيِ  اْلَفلاِحَا ما َلَهرَ   يُونَوِزِْل بِِه ُسوْلطاان  َوأَْن تَوُقللُولا ْشرُِكلا اِبّللَِّ ما  َْ  ِِ َوأَْن تُ  احلَْ ِمْنها َوما َبَطَن َواْ ِ
َيْسوووتَوْقِدُملَن   ُروَن سووواَع   وَ َء َأَجُلُهوووْم   َيْسوووَتْأخِ ( َوِلُكووولِِ أُمَّووو   َأَجووول  فَوووِإذا جوووا33َعلَوووى اّللَِّ موووا   تَوْعَلُمووولَن )

(34) } 
 مقدمة الوحد 

  البشووري  ول يف قصووهووذ  وقفوو  موون وقفووات التعقيووه يف سوويا  السوولرة. وهووك وقفوو  نليلوو  بعوود املشووهد األ
   هووذ  املرحلوويفتوودبر موا الكوثى. ويف سوويا  السولرة وقفووات كهوذ  عنوود كول مرحلوو . كأ وا ليقووال:قفلا هنوا ن

 كثى من عثة قبل أن  ضك قدما يف الرحل  ال
مووون أسووواليه  للتحوووذير وهوووك وقفووو  يف ملاجهووو  املعركووو  الووويت ابنوووحل نالئعهوووا بوووني الشووويطان والبشوووري . وقفووو 

  ..الشيطان ومداخله ولكش  خطته ما كان منها وما يكلن متمثال يف صلر وأككال كَّت
قوع قعوا يف واه مل   ألن لوإولكن املنهج القرآين   يعرم تلجيها إ  مللاجه  حالو  قائمو  و  يقوا قصصوا 

ا النظوري   جملورق عرضوهقورر حقيقواحلرك  ا سالمي  .. إنه كما قلنا   يعرم قصصا جملورق املتواع الفوب  و  ي
.. 

كووو  ملاجهووو  احلر  لفعووول يفابإن واقعيووو  ا سوووالم وجديتوووه ععوووالن تلجيهاتوووه وتقريراته،مللاجهووو  حوووا ت واقعووو  
 ا سالمي .

صووو  البشوووري  قوىل مووون ذي يلاجهوووه التعقيوووه هنوووا عقوووه املرحلووو  األوقووود كوووان واقوووع ا؟اهليووو  العربيووو  هووول الووو
 الكثى ..
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الووذي  - يووحل اّللِ كانوحل قووريا قوود ابتودعحل لنفسووها حقلقووا علوى بقيوو  مشووركك العورب الووذين يفوودون حلوج ب
ن قيون اّلِل موزعموحل أووا   اعتقاقيو  أقامحل هذ  احلقل  علوى تصولرات و  -جعلل  بيتا لاصنام وسدنتها  

لسووودن  اموووا يصووونع ككووورائع،زعمحل أووووا مووون كووورع اّلِل  وذلوووك لتخضوووع هلوووا أعنوووا  املشوووركني   وصووواغتها يف
وهووول   وووا خاصووواوالكهنووو  والر سووواء يف كووول جاهليووو  علوووى وجوووه التقريوووه .. وكانوووحل قوووريا  وووحل نفسوووها ا

 لطووولا فيموووا حوووتا اب -وجعلووولا ألنفسوووهم حقلقوووا ليسوووحل لسوووائر العووورب. ومووون هوووذ  احلقووول  « احلموووك»
ب لبسوتها مون م. فأموا بقيو  العورب فوال تطول  يف ييواهم وحدهم هلم حو  الطولا  يف ييواّب أوم -ابلبيحل 

افلا عوورااي نووبوول وإ  ققبوول. فووال بوود أن تسووتعْي موون ييوواب احلمووك للطوولا  أو تسووتجد ييووااب   تلبسووها موون 
 وفيهم النساء  

ووووووو-قووووووال ابووووووون كثوووووووْي يف التفسوووووووْي:)كانحل العوووووورب  ييووووووواّبم الووووووويت   يطلفوووووولن ابلبيوووووووحل يف -ا موووووووا عووووووودا قريش 
يطلفولن -وهوم احلُْموك -وكانوحل قوريا ،يتأوللن يف ذلك أووم   يطلفولن يف ييواب عصولا هللا فيها،لبسلها

تملكووووه يووووه فووووال يومن معووووه يوووولب جديوووود نووووا  فيووووه مث يلق،ومن أعووووار  أمحسووووك يوووولاب  نووووا  فيووووه،يف ييوووواّبم
ا و  أعار  أمحسك يلاب  ،أحد . ور ،فمن   اد يلاب  جديد  فتجعل ، فتطول  عراينو حل امورأةا كاننا  عرايان 

 على فرجها كي  ا يس   بعخ الشكء وتقلل:
 اليلم يبُدو بعُضه أو كِله ... وما بَدا منه فال أحِلُه ...

 واتبعلا فيوووه،ماء أنفسوووهوكوووان هوووذا كوووي  ا قووود ابتووودعل  مووون تلقووو،وأكثووور موووا كوووان النسووواء يطفووون ]عوووراة[ ابلليل
ِإَذا } وَ :فقوال،ذلك ىل علويهمفأنكر هللا تعوا،ند إىل أمر مون هللا وكورعآابءهم ويعتقدون أن فعل آابئهم مست

ُ أََموو َهووا آاَبَءاَن َواّللَّ قوول اي حمموود :} قُووْل { أي:عوواىل رق ا علوويهما { فقووال تَراَن ِّبَووفَوَعلُوولا فَاِحَشوو   قَوواُللا َوَجووْداَن َعَليوْ
َ   َذُْموُر اِبْلَفْحَشواِء { أي:ملن اقعوى ذلوك    ذمور  ثول وهللا،احشو  منكورةنعلنه فهوذا الوذي تصو:} ِإنَّ اّللَّ

 علملن صحته.تقلال ما    من األأتسندون إىل هللا:ذلك } أَتَوُقلُللَن َعَلى اّللَِّ َما   تَوْعَلُملَن { أي
ْسوووِجد  َواْقعُووولُ  } َوأَِقيُمووولا ُوُجووولَهُكْم ِعْنوووَد ُكووولِِ مَ ،ابلعووودل وا سوووتقام :} قُوووْل أََموووَر َريبِِ اِبْلِقْسوووِ  { أي:وقللوووه

وهك متابعوو  املرسوولني املييوودين ابملعجووزات ،يف عباقتووه يف حماهلووا سووتقام  أمووركم اب:ُرِْلِصوونَي لَووُه الوودِِيَن { أي
فإنووه تعوواىل   ،واب خالص لوه يف عباقته،فيموا أخووثوا بوه عوون هللا ]تعوواىل[ وموا جوواءوا بووه ]عنوه[ موون الشوورائع

وأن يكووووولن خالص وووووا موووووون ،أن يكوووووولن صووووولااب  ملافق وووووا للشوووووريع :يتقبووووول العمووووول حوووووَّت اموووووع هوووووذين الوووووركنني
 .968الشر .(

مضووافا إليووه مووا حووتا  -ففووك ملاجهوو  هووذا اللاقووع ا؟وواهلك يف كوويون التشووريع للعبوواقة والطوولا  واللبوواس 
يف ملاجهو  هوذا اللاقوع جواءت  -بتقاليد كهذ  يف الطعام يزعملن أوا مون كورع اّلِل وليسوحل مون كورع اّلِل 

وجواء ذكور  -إ  موا حورم اّلِل  -يبات على قص  البشري  األوىل. وجاء ذكر األكل من مثور ا؟نو  تلك التعق
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اللبواس خاصو ،ونزع الشويطان لوه عون آقم وزوجوه إبغلائوه هلموا بتنواول انظولر وجواء ذكور حيائهموا الفطوري 
 من كش  السلآت،وخصفهما على سلآهتما من ور  ا؟ن  ..

   يف ا؟اهليولاقوع معونيلجاء يف التعقيه األول عليها،هل ملاجهو  واقعيو   فما ذكر من أحداّ القص ،وما
.. 

والقصووو  توووذكر يف ملاضوووع أخووورى مووون القووورآن،يف سووولر أخرى،مللاجهووو  حوووا ت أخرى،فتوووذكر منهوووا ملاقووو  
ومشوواهد،وتذكر بعوودها تقريوورات وتعقيبووات تلاجووه هووذ  احلووا ت األخوورى .. وكلووه حوو  .. ولكوون تفصوويل 

اللاقووع البشوري هول الووذي يقتضوك هوذا ا ختيووار والتناسو . بوني حلقووات القصوا املعووروم القورآن مللاجهو  
 .969يف كل معرم،ونبيع  ا؟ل وامللضلع يف كل معرم

 أحاير من ا سا ابة للشيطان وأكايب الكافرين 26الدرس ا ول:

 ِموْن آايِت اّللَِّ لتوَّْقلى،ذلِوَك َخْْي ،ذلِوكَ . َولِبواُس اا  َورِيشو اي َبِب آَقَم َقْد أَنْوزَْلنا َعلَوْيُكْم لِباسوا  يُولارِي َسوْلآِتُكمْ  »
 « ..َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ 

هوووذا النوووداء اوووكء يف لووول املشوووهد الوووذي سوووب  عرضوووه مووون القصووو  .. مشوووهد العوووري وتكشووو  السووولآت 
نووواول وااصووو  مووون ور  ا؟نووو  .. لقووود كوووان هوووذا مثووورة للخطي ووو  .. وااطي ووو  كانوووحل يف معصوووي  أمووور اّلِل،وت

انظوولر الووذي وووى عنووه اّلِل .. وليسووحل هووك ااطي وو  الوويت تتحوودّ عنهووا أسووانْي )الكتوواب املقوودس ( والوويت 
املسوملم  ..   تكون « فرويود»تعج ّبا التصلرات الفنيو  الغربيو  املسوتقاة مون تلوك األسوانْي ومون إُيواءات 

مون  -سوبحانه وتعواىل  -ة اّلِل كموا تقولل أسوانْي العهود القودمي. وغوْي  -« كوجرة املعرفو »هك األكول مون 
من أن ذكل مون كوجرة احليواة أيضوا فيصوب  كلاحود  -تعاىل عن وصفهم عللا كبْيا  -وخلفه « ا نسان»

 .970من اهلهل   كما تزعم تلك األسانْي
للحووول امسوووتنقع  و  تكووون كوووذلك هوووك املباكووورة ا؟نسوووي  كموووا تطووول  خيوووا ت الفووون األوريب قائموووا حووولل

 ل نشاط احلياة كما علمهم فرويد اليهلقي  ..ا؟نسك،لتفسر به ك
 ا؟اهليوو  يفملشووركلن ويف ملاجهوو  مشووهد العووري الووذي أعقووه ااطي وو  وملاجهوو  العووري الووذي كووان يزاولووه ا

اللباس الووذي م كووذلك،هلوويووذكر السوويا  يف هووذا النووداء نعموو  اّلِل علووى البشوور وقوود علمهووم ويسوور هلم،وكوورع 
ولووووذلك  -ب  العووووري وكووووناعته قووووومجا ،بوووودل  -ّبووووذا السوووو   -ينوووو  يسوووو  العوووولرات املكشوووولف ،مث يكوووولن ز 

ك. للبواس الوداخللأة وهول اأي:كرعنا لكم يف التنزيل. واللبواس قود يطلو  علوى موا يولاري السو« أنزلنا»:يقلل
رايش علووى يطلوو  الوو والوورايش قوود يطلوو  علووى مووا يسوو  ا؟سووم كلووه ويتجموول بووه،وهل لوواهر الثيوواب. كمووا قوود

َعلَووْيُكْم لِباسووا    أَنْوزَْلنوواَقَم قَوودْ آاي بَووِب »موو  واملووال .. وهووك كلهووا معووان متداخلوو  ومتالزموو :العوويا الرغوود والنع
 « ..يُلارِي َسْلآِتُكْم َورِيشا  

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « ..»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« القص  يف القرآن»يراجع فصل:  - 969
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف القسم األول من كتاب:« تيه وركام»يراجع فصل:  - 970
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َولِبووواُس التوَّْقووولى ذلِوووَك َخوووْْي . ذلِوووَك ِموووْن آايِت  «:»خوووْي»ويصوووفه  نوووه « لبووواس التقووولى»كوووذلك يوووذكر هنوووا 
. َ فَويُوَلارِي َعْلَرتَهُ ..قال عبد الرمحن بن أ« اّللَِّ  .. 971َذِلَك لَِباُس التوَّْقَلى(،سلم:)يَوتَِّقك اّللَّ

لرات عووس. هووذا يسوو   ووا لبووافهنووا  تووالزم بووني كوورع اّلِل اللبوواس لسوو  العوولرات والزينوو ،وبني التقوولى .. كال
نبثوو  ييوواء منوه واحل قولى ّللِ القلوه ويزينوه. وذا  يسوو  عولرات ا؟سووم ويزينوه. و ووا متالزموان. فعون كووعلر الت

ن يتعووورى وأن  يهموووه أ الشوووعلر ابسوووتقبا  عوووري ا؟سووود واحليووواء منوووه. ومووون   يسوووتحك مووون اّلِل و  يتقيوووه 
؟سوود حيوواء اإن سوو   يوودعل إىل العووري .. العووري موون احليوواء والتقوولى،والعري موون اللبوواس وكشوو  السوولأة 

 لتوووودمْي ء النوووواس وعفووووتهممووووا تووووزعم األبوووولا  املسوووولط  علووووى حيوووواك  -لوووويك جموووورق اصووووطال  وعوووور  بي ووووك 
 خلقهوا اّللِ  ةإ وا هوك فطور  -إنسانيتهم،وف  ااط  اليهلقي  البشع  اليت تتضمنها مقوررات حكمواء صوهيلن 
ت رم موون مقوودرام يف األيف ا نسووان مث هووك كووريع  أنزهلووا اّلِل للبشوور وأقوودرهم علووى تنفيووذها  ووا سووخر هلوو

 وأرزا .
  تووودهلر إىل عووور تم مووون أن ريع اللبووواس والس ،صووويان   نسوووانيتهواّلِل يوووذكر بوووب آقم بنعمتوووه علووويهم يف تشووو

 « ..ونَ َلَعلَُّهْم يَذَّكَّرُ »البهائم  ويف اكينهم منه  ا يسر هلم من اللسائل:
رة الودعلة السوافو أخالقهوم و ومن هنا يستطيع املسلم أن يرب  بني احلمل  الضخم  امللجه  إىل حياء النواس 

لصووووووووهيلني  لتوووووووودمْي اوبووووووووني ااطوووووووو   -م الزينوووووووو  واحلضووووووووارة واملوووووووولقة  سوووووووواب -هلووووووووم إىل العووووووووري ا؟سوووووووودي 
  امللجهوووو  لووووه وااطووووكإنسووووانيتهم،والتعجيل ابحنالهلم،ليسووووهل تعبيوووودهم مللووووك صووووهيلن  مث يوووورب  بووووني هووووذا  
هووذ  تلجووه  لس  فحووَّتلإلجهوواز علووى ا؟ووذور الباقيوو  هلووذا الوودين يف صوولرة علانوو  غامضوو  يف أعمووا  النفوو

جهوزة ليوه أقوالم وأإذي تودعل ك احلمل  الفاجرة الوداعرة إىل العوري النفسوك والبودين الوهلا معاول السح ،بتل
ينو  ز هوك « حليلانيو ا»الزينو   هوك زينو  السو ،بينما« ا نساني »تعمل لشيانني اليهلق يف كل مكان  والزين  

هيموووو . فووووال لب عووووا  ايف هووووذا الزمووووان يرتوووودون إىل رجعيوووو  جاهليوووو  توووورقهم إىل« اهلقميووووني»العووووري .. ولكوووون 
 يتذكرون نعم  اّلِل  فج إنسانيتهم وصيانتها    

 النداء الثاني أحاير البشر من فانة الشيطان 30 -27الدرس الثاني 

ُهموا لِباَسووُهماْ؟َنَّووِ ،يوَ اْم ِموَن اي بَوِب آَقَم   يَوْفِتنَووونَُّكُم الشَّوْيطاُن َكمووا َأْخورََج أَبوَووَلْيكُ » آهِتِما،ِإنَُّه ِلُْيِيَوُهموا َسوولْ  ْنزُِع َعنوْ
ووويانِ ايَوووراُكْم ُهوووَل َوقَِبيلُوووُه ِموووْن َحْيوووُة   تَووووَرْوَوُْم،ِإانَّ َجَعْلنَوووا  َن. َوِإذا فَوَعلُووولا فاِحَشووو   َء لِلَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووول نَي أَْولِيوووالشَّ
ُ أََمووَران ِّبوووا. قُووْل:ِإنَّ اّللََّ  لَوووى اّللَِّ مووا   تَوْعَلُمووولَنف ْلَفْحشوواِء،أَتَوُقلُللَن عَ َذُْموووُر ابِ    قاُللا:َوَجووْدان َعَلْيهوووا آابَءان َواّللَّ
ا بَووَدَأُكْم تَوعُوولُقوَن. ِلِصوونَي لَووُه الوودِِيَن،َكماْقُعلُ  رُْ ِجد ،وَ قُووْل:أََمَر َريبِِ اِبْلِقْسووِ ،َوأَِقيُملا ُوُجوولَهُكْم ِعْنووَد ُكوولِِ َمْسوو

َوذُ َفرِيقا  َهدى َوَفرِيقوا  َحو َّ َعلَوْيِهُم الضَّوالَلُ ،ِإوَُّ  ُوْم ُمْهتَوُدونَ لِيواَء ِموْن ُقوِن اّللَِّ ياِننَي أَوْ وا الشَّوُم اختَّ « ،َوَُيَْسوُبلَن َأوَّ
.. 
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ن وعلووى مشووهد ع الشوويطامووإنووه النووداء الثوواين لبووب آقم،يف وقفوو  التعقيووه علووى قصوو  أبليهم،ومووا جوورى هلمووا 
 ا.  عدو إىل وسلس العري الذي أوقفهما فيه عدو ا،بسبه نسياوما أمر رّبما وا ستماع

  العوووري عنووود يف حكايووو وهوووذا النوووداء يصوووب  مفهلموووا  وووا قووودمنا  مووون احلووودية عووون تقاليووود ا؟اهليووو  العربيووو 
كْيا داء األول توذ كوان النو  الطلا  ابلبيحل وزعمهم أن ما وجدوا عليوه آابءهوم هول مون أمور اّلِل وكورعه  لقود

ش الووذي لعوولرة والوورايي يسوو  ا يف إنووزال اللبوواس الووذلبووب آقم بووذلك املشووهد الووذي عوواان  أبوولاهم وبنعموو  اّللِ 
يف  جههم ا سووالملووذين يوولايتجموول بووه .. أمووا هووذا النووداء الثوواين فهوول التحووذير لبووب آقم عاموو  وللمشووركني ا

  هم إىل الفتنوويوود فيسوولمالطليعوو . أن يستسوولملا للشوويطان،فيما يتخذونووه ألنفسووهم موون منوواهج وكوورائع وتقال
فووالعري  -ما عنهمووا لباسووهما لْييهمووا سوولآهت موون قبوول إذ أخرجهمووا موون ا؟نوو  ونووزعكمووا فعوول مووع أبووليهم   -

عمووال الفتنوو  هوول عموول موون أ -بع كوول جاهليوو  قوودميا وحووديثا والووذي هوول نووا -والتكشوو  الووذي يزاوللنووه 
 نسوان  هتودأ بوني ا كو  الويت الشيطاني ،وتنفيذ اط  عدوهم العنيدة يف إغلاء آقم وبنيه وهل نر  من املعر 

 هووونم يف وايووو جا مووونهم وعووودو . فوووال يووودع بنووول آقم لعووودوهم أن يفتووونهم وأن ينتصووور يف هوووذ  املعركووو ،وأن ميووو
وووْيطاُن َكموووا َأْخووورََج أَ »املطوووا    ُهموووا لِ  ِموووَن ا؟َْ بوَوووَلْيُكمْ اي بَوووِب آَقَم   يَوْفِتنَوووونَُّكُم الشَّ باَسوووُهما ِلُْيِيَوُهموووا نَّوووِ  يَوْنوووزُِع َعنوْ
 «.َسْلآهِتِما
  يرووم. من حية  التحذير،واستثارة للحذر،ينب هم رّبم أن الشيطان يراهم هل وقبيله وزايقة يف

   اليقظوو ،وإىلىل مضوواعفوإذن فهوول أقوودر علووى فتنووتهم بلسووائله اافيوو  وهووم حمتوواجلن إىل كوودة ا حتيوواط،وإ
 « ..تَوَرْوَوُمْ   َحْيُة  ِإنَُّه يَراُكْم ُهَل َوقَِبيُلُه ِمنْ »قوام احلذر،كك   ذخذهم على غرة:

اي ويول مون  و  ييمنولن ..  ء للوذين مث ا يقاع امليير امللحك ابلتلقك .. إن اّلِل قدر أن اعل الشيانني أوليوا
 يوو  مووون و صوووْي،و  كووان عوودو  وليوووه  إنووه إذن يسوويطر عليوووه ويسووتهليه ويقوولق  حيوووة كوواء،بال عوولن و  ن

 « ..نَ لِلَِّذيَن   يُوْيِمُنل ِإانَّ َجَعْلَنا الشَّياِننَي أَْولِياَء »اّلِل:
بوو ،وهلا هوك حقيقو  رهيو منني .. وإووا حلقيقو  .. أن الشويطان و  الووذين   ييمنولن كموا أن اّلِل هول و  املووي 

  يو  تكولن و يو  فنورى كنتائجها ااطوْية .. وهوك توذكر هكوذا مطلقو  مث يلاجوه ّبوا املشوركلن كحالو  واقعو
لا:َوَجووْدان اِحَشوو   قالُ َعلُوولا فَوِإذا فوَ »وحيوواهتم .. وهووذا  وولذج منهووا: الشوويطان وكيوو  تفعوول يف تصوولرات النوواس

ُ أََمَران ِّبا  « ..َعَلْيها آابَءان َواّللَّ
 -ّلِل احلورام اا  ببيوحل وذلك ما كان يفعلوه ويقولل بوه مشوركل العورب وهوم يزاولولن فاحشو  التعوري يف الطول 

ابئهوم م وريلهوا عون آهوقد كان أمر آابءهوم ّبوا ففعللهوا،مث  يزعملن أن اّلِل أمرهم ّبا. فمث -وفيهم النساء  
للوووودين  تبجحوووولن تووووبج  ا؟اهليووووات احلديثوووو  الوووويت تقلل:مووووا  يكلنوووولا ي -علووووى كووووركهم  -ففعللهووووا  وهووووم 
 وكيون احلياةف

وتزعم أووا هوك صواحب  احلو  يف اختواذ األوضواع والشورائع والقويم واملولازين والعواقات والتقاليود مون قون اّلِل  
 ا كانلا يف ون الفري ،ويشرعلن الشريع ،مث يقلللن:اّلِل أمران ّبا  وقد تكلن هذ  خطو  أألم وأخبة،ألووا إ
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ختوودع الووذين يف قلوولّبم بقيوو  موون عانفوو  قينيوو  فتوول هم أن هووذ  الشووريع  موون عنوود اّلِل .. ولكنهووا علووى كوول 
 -صوول  ألحوولاهلم موون قون اّلِل  واّلِل حووال أقوول تبجحووا  وون يووزعم أن لووه احلوو  يف التشووريع للنوواس  ووا يوورا  أ

أن يلاجههم ابلتكذيه هلذا ا ف اء علوى اّلِل وبتقريور نبيعو  كورع اّلِل وكراهتوه  - -ذمر نبيه  -سبحانه 
َ   َذُْمووُر اِبْلَفْحشوواِء. أَتَوُقللُوولَن َعلَووى اّللَِّ مووا   »للفاحشوو ،فليك موون كووأنه سووبحانه أن ذموور ّبووا: قُووْل:ِإنَّ اّللَّ

 «:تَوْعَلُملَنف
ذ  والعووووري موووون هوووو -مووووا يفحووووا أي يتجوووواوز احلوووود  والفاحشوووو :كل -إن اّلِل   ذموووور ابلفحشوووواء إنالقووووا 

احليووواء مووور  ابلسوو  و لفوو  عوون أالفاحشوو ،فاّلِل   ذموور بوووه. وكيوو  ذموور اّلِل اب عتوووداء  علووى حووودوق ف واملخا
ائعه ن أوامووور  وكووور إ قعوواء. كووورائعه ليسوووحل ابوالتقوولىف ومووون الووذي أعلمهوووم  مووور اّلِل ذا ف إن أواموور اّلِل و 

 وارقة يف كتبه على رسله.
  ريع  اّلِل،إكوأنوه مون  وليك هنا  مصدر آخر يعلم منه قلل اّلِل وكرعه. وليك  نسان أن يوزعم عون أمور

يقولل يوه مون لوذي يسوتند إل هول اأن يستند إىل كتاب اّلِل وإىل تبلي  رسلل اّلِل. فوالعلم املسوتيقن بكوالم اّللِ 
 ن اّلِل   إنم أنوووه قيووويف قيووون اّلِل ..وإ  فوووأي فلضوووى ميكووون أن تكووولن إذا قووودم كووول إنسوووان هلا ،وهووول يوووزع

قللولن  يىل ا؟اهليو  الناس إ ا؟اهلي  هك ا؟اهلي . وهك قائما هتفج خبصائصها األصيل . ويف كل مرة يرتد
يا هليو  الويت نعوذ  ا؟اهوكوان .. ويف كالما متشاّبا وتسلق فيهم تصلرات متشاّب ،على تباعد الزموان وامل

تأ يطلع علينوا ّلِل  و  يف:كريع  افيها اليلم   يفتأ يطلع علينا كاذب مف  يقلل ما ميليه عليه هلا  مث يقلل
كولن كوذلك  كون أن يميمتبج  وق  ينكر أو امر الدين ونلاهيوه املنصولص عليهوا،وهل يقولل:إن الودين   

لُولَن أَتَوُقل     »هوك هولا  ذا  إن الودين   ميكون أن ينهوى عون ذا ،.. وحجتوهإن الدين   ميكن أن ذمور ّبو
 « ..َعَلى اّللَِّ ما   تَوْعَلُملَنف

 مضاق .. ري يف اعا ار اّلِل وبعد أن ينكر عليهم قعلاهم يف أن اّلِل أمرهم ّبذ  الفاحش ،يبني هلم أن أم
 يف علوى مونهج اّللِ    سوتقامابابلفحوا والتجواوز. وأمور  لقد أمر اّلِل ابلعودل وا عتودال يف األمولر كلهوا  

  اعول املسوأل  فلضوى،يقلل فيهوا كول و  - -العباقة والشعائر،وا ستمداق  ا جاء يف كتابه على رسولله 
حود ألحود أل  فوال يودين لقي  كامإنسان ّبلا ،مث يزعم أنه من اّلِل. وأمر  ن تكلن الدينلن  خالص  له،والعب

ُعلُ  ْنووَد ُكوولِِ َمْسووِجد ،َواقْ ُجوولَهُكْم عِ يُملا وُ قُووْل أََمووَر َريبِِ اِبْلِقْسووِ ،َوأَقِ »حضووع أحوود ألموور أحوود لذاتووه: لذاتووه و 
 « ..ُرِْلِصنَي َلُه الدِِينَ 

ق ضوووعها هلوووم عبووواع الووويت و هوووذا موووا أمووور اّلِل بوووه،وهل يضووواق موووا هوووم عليوووه .. يضووواق اتبووواعهم هلابئهوووم وللشووورائ
زل آقم  نوووه أنووو  علوووى بوووباّلِل أمووورهم ّبوووا .. ويضووواق العوووري والتكشووو  وقووود امووول اّللِ مثلهم،موووع قعووولاهم أن 

ابزقواج زاوللنوووه،يعلووويهم لباسوووا يووولاري سووولآهتم وريشوووا يتجملووولن بوووه كوووذلك .. ويضووواق هوووذا الشووور  الوووذي 
 مصاقر التشريع حلياهتم ولعباقهتم ..
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م فيووه موون انتهوواء مووا هوو ّلِل بعوودام ابملعوواق إىل وعنوود هووذا املقطووع موون البيووان اووكء التووذكْي وا نووذار ويلووِل  هلوو
بوع أمور فريو  الوذي اتّلِل،والاأجل مرسلم لالبتالء  و شوهدهم يف العولقة وهوم فريقوان:الفري  الوذي اتبوع أمور 

َووُذوا اللضَّووالَلُ ،إِ ْيِهُم اَكمووا بَووَدَأُكْم تَوُعلُقوَن:َفرِيقووا  َهوودى َوَفرِيقووا  َحوو َّ َعلَوو»الشوويطان: ُُم اختَّ ِننَي أَْولِيوواَء ِمووْن شَّووياوَّ
ُْم ُمْهَتُدونَ  ،َوَُيَْسُبلَن َأوَّ  « ..ُقوِن اّللَِّ

ء طوووال  يف البووودقطوو  ا نإوووا لقطووو  واحوودة عجيبووو  عموووع نقطوو  البووودء يف الرحلووو  الكووثى ونقطووو  النهايووو . ن
 « ..َكما بََدَأُكْم تَوُعلُقونَ »ونقط  املآب يف ا نتهاء:

 يعلقون فريقواسولطوائعلن ام وزوجوه. والشويطان وقبيلوه .. وكوذلك سويعلقون .. وقد بدأوا الرحلو  فوريقني:آق
بلوووويك قون موووع إل والعصووواة سووويع موووع أبووويهم آقم وأمهوووم حوووولاء املسووولمني املووويمنني ابّلِل املتبعوووني ألموووور اّلِل ..
 مهتدون. وقبيله،ميا اّلِل منهم جهنم،بل ئهم  بليك وو يته هلم. وهم ُيسبلن أوم

 دين فريقني:و ء عائ من جعل و يته ّلِل. وأضل من جعل و يته للشيطان .. وهاهم ألقد هدى اّللِ 
َوووو» ُووووُم اختَّ ووووياِننَي أَ ُذوا الَفرِيقووووا  َهوووودى َوَفرِيقووووا  َحوووو َّ َعلَووووْيِهُم الضَّووووالَلُ . ِإوَّ ُووووْم ْولِيوووواَء ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ شَّ  َوَُيَْسووووُبلَن َأوَّ

 «.ُمْهَتُدونَ 
لب   يف غوْي أسولأن تتحقو يف ن  تضوم نوريف الرحلو   علوى نريقو  القورآن،اليت يتعوذر هاهم أو ء عائدين.

 لووو  املديووودة يفلسووويا  الرحيف هوووذ  اللقفووو  كوووذلك قبووول أن يتوووابع ا« بوووب آقم»القووورآن  مث يتكووورر النوووداء إىل 
 الطري  املرسلم:

 ا مر بالهينة الحالل والنهي عن ال واحش 34 - 31الدرس الثالث:

ْسورِِفنَي. قُوْل:َمْن َحوورََّم لا،ِإنَُّه   ُيُِوُه اْلمُ   ُتْسوورِفُ َربُلا وَ آَقَم ُخوُذوا زِينَووَتُكْم ِعْنووَد ُكولِِ َمْسوِجد ،وَُكُللا َواْكو اي بَوِب »
الُدنْيا،خاِلَصو   يوَوْلَم اْلِقياَموِ .   يَن آَمنُولا يف احْلَيواةِ :ِهَك لِلَّوذِ ِ ف قُولْ زِيَنَ  اّللَِّ الَّيِت َأْخرََج لِِعبواِقِ  َوالطَّيِِبواِت ِموَن الوِرِزْ 

ا َحرََّم رَ  ُل اهْلايِت لَِقْلم  يَوْعَلُملَن. ُقْل:ِإ َّ َ اَكذِلَك نُوَفصِِ مْثَ َواْلبَوْغوَك بِغَوْْيِ ا َلَهَر ِمْنها َوما َبَطنَ ْلَفلاِحَا ميبِِ  َواْ ِ
،َوأَْن ُتْشرُِكلا اِبّللَِّ ما  َْ يُونَوِزِْل بِِه ُسْلط  « ..ى اّللَِّ ما   تَوْعَلُملنَ ُقلُللا َعلَ أَْن توَ اان ،وَ احلَْ ِِ

هليوو  لعوورب يف ا؟ااملشووركلن اإنووه التلكيوود بعوود التلكيوود علووى احلقووائ  األساسووي  للعقيوودة،يف ملاجهوو  مووا عليووه 
 وذلك يف سيا  النداء إىل بب آقم كاف ،ويف ملاجه  قص  البشري  الكثى ..

 كورع ن إذن منوه و عبواق  قو لما ُيرملنه من الطيبوات الويت أخرجهوا اّلِل  وألهر هذ  احلقائ  هل الرب  بني
لوك م،ويوزعم مون ذا   يعلمووبني الشر  الذي هل اللص  املباكر ملون يوزاول هوذا التحرمي،ويقولل علوى اّلِل 

 ما يزعم.
اقة ومنهوووا إنوووه ينووواقيهم أن ذخوووذوا زينوووتهم مووون اللبووواس الوووذي أنزلوووه اّلِل علووويهم. وهووول الووورايش. عنووود كووول عبووو

الطولا  الوذي يزاوللنووه عرااي،وُيرمولن اللبواس الووذي   ُيرموه اّلِل،بول أنعووم بوه علوى العبوواق. فوأوىل أن يعبوودو  
« اي بَووِب آَقَم ُخووُذوا زِينَوووَتُكْم ِعْنووَد ُكوولِِ َمْسووِجد  »بطاعتووه فيمووا أنووزل هلووم،  ْنلعووه و  ابلفحووا الووذي يزاوللنووه:
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وَُكلُولا َواْكوَربُلا َو  ُتْسورُِفلا. ِإنَّوُه   »ت من الطعوام والشوراب قون إسورا :..ويناقيهم كذلك ليتمتعلا ابلطيبا
 «.ُيُُِه اْلُمْسرِِفنيَ 

يا كووذلك  يف توودعات قوور وقوود ورق أنووه كووان هنووا  هوورمي يف الطعووام كووالتحرمي يف الثيوواب. وكووان هووذا موون مب
لَووَدْت  وَ احْلُْمووُك قُوووَرْيا  َوَمووا احْلُْمووَك وَ  ِإ َّ  ْيووحِل عُوورَاة  صووحي  مسوولم  َعووْن عووروة قَوواَل َكانَووحِل اْلَعووَرُب َتطُوولُ  اِبْلبوَ 

َسواَء وََكانَوحِل احْلُْموُك  َ لِرَِجواَل َوالنَِِسواُء النِِ االِرَِجواُل  يُوْعِطىفوَ َكانُلا َيطُلُفلَن ُعرَاة  ِإ َّ أَْن تُوْعِطيَوُهُم احْلُْمُك يَِيااب  
ُلُغلنَ َحُْرُجلَن ِمَن اْلُمْزَقلَِفِ  وََكانَ  .َعَرفَا  النَّاُس ُكُلُهْم يَوبوْ  ت 

َيِ  َأىِب َعْن َعاِئَشَ   ُ َعوزَّ َوَجولَّ فِويِهْم  -رضوى هللا عنهوا  -قَاَل ِهَشام  َفَحدَّ قَالَوحِل احْلُْموُك ُهوُم الَّوِذيَن أَنْووَزَل اّللَّ
يُضوولَن ِمووْن َعَرفَووات  وََكوواَن احْلُْمووُك يُِفيُضوولَن ِمووَن )مُثَّ أَِفيُضوولا ِمووْن َحْيووُة أَفَوواَم النَّوواُس( قَالَووحْل َكوواَن النَّوواُس يُفِ 

وووووا نَوزَلَوووووحْل )أَِفيُضووووولا ِموووووْن َحْيوووووُة أَفَووووواَم النَّووووواُس( َرَجعُووووو لا ِإىَل اْلُمْزَقلَِفوووووِ  يَوُقللُووووولَن  َ نُِفووووويُخ ِإ َّ ِموووووَن احْلَوووووَرِم فَوَلمَّ
".  ..972َعَرفَات 

:إن العورب يف ا؟اهليو  كوانلا   ذكلولن ق وا يف وقيل «:»أحكام القرآن»وجاء يف تفسْي القرنل املسمى 
أايم حجهم،ويكتفولن ابليسووْي موون الطعوام،ويطلفلن عووراة. فقيوول هلوم:}آَقَم ُخووُذوا زِينَوووَتُكْم ِعْنوَد ُكوولِِ َمْسووِجد  

 ..  973«وَُكُللا َواْكَربُلا َو  ُتْسرُِفلا{ أي يف هرمي ما   ُيرم عليكم. 
وذا  ، هووذا ابعتبووار ا قوود يكوولن بتحوورمي احلووالل. كال ووا عوواوز للحوود.وا سوورا  يكوولن بتجوواوز احلوود،كم

 ابعتبار .
لطعوووووام الطيوووووه مووووون و  يكتفوووووك السووووويا  ابلووووودعلة إىل اختووووواذ الزينووووو  عنووووود كووووول مسوووووجد،وإىل ا سوووووتمتاع اب

سووتنكر لوورز . فموون املبووات موون اوالشووراب.بل يسووتنكر هوورمي هووذ  الزينوو  الوويت أخرجهووا اّلِل لعبوواق ،وهرمي الطي
كولن و هليلوه   ي للنواس مون الزينو  أو مون الطيبوات. فتحورمي كوكء أما أخرجه اّللِ  -برأيه  -أن ُيرم أحد 

 ف«باِت ِمَن الِرِْز ِ  َوالطَّيِِ ِعباِق ِ ُقْل:َمْن َحرََّم زِيَنَ  اّللَِّ الَّيِت َأْخرََج لِ »إ  بشرع من اّلِل:
 كوم  -ن آمنولا حو  للوذي ،وهذ  الطيبوات مون الرز ،هوكويتبع ا ستنكار بتقرير أن هذ  الزين  من اللباس

الصوو  هلووم يوولم اهم يشوواركهم فيهووا يف هووذ  الوودنيا،فهك خولوو ن كووان سوول  -إميوواوم بوورّبم الووذي أخرجهووا هلووم 
..ولوون  «اِلَصوو   يوَووْلَم اْلِقياَموو ِ الُدنْيا،خ حْلَيوواةِ قُووْل:ِهَك لِلَّووِذيَن آَمنُوولا يف ا»القياموو    يشوواركهم فيهووا الووذين كفووروا:

وَكو»رام  يكلن الشأن كوذلك،مث تكولن حمرمو  علويهم فموا حصوهم اّلِل يف اهلخورة بشوكء هول حو ُل ذِلَك نُوَفصِِ
 «.اهْلايِت لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ 

 حقيق  هذا الدين هم الذين ينتفعلن ّبذا البيان.« يعلملن»والذين 
 -،وليك هوول الطيووه موون الطعووام والشووراب فأمووا الووذي حرمووه اّلِل حقووا،فليك هوول الزينوو  املعتدلوو  موون اللبوواس

َ اْلَفولاِحَا »إ وا الوذي حرموه اّلِل حقوا هول الوذي يزاوللنوه فعوال   -يف غْي سر  و  ريل   وا َحورََّم َريبِِ ُقْل:ِإ َّ
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،َوأَْن ُتْشوورُِكلا اِبّللَِّ مووا  َْ  -مووا َلَهووَر ِمْنهووا َومووا َبطَووَن  - مْثَ َواْلبَوْغووَك بِغَووْْيِ احْلَوو ِِ  يُونَوووِزِْل بِووِه ُسووْلطاان ،َوأَْن تَوُقللُوولا َواْ ِ
 « ..َعَلى اّللَِّ ما   تَوْعَلُملنَ 

 مث.و خافي . وا للناس أ هذا هل الذي حرمه اّلِل. الفلاحا من األعمال املتجاوزة حلدوق اّلِل. لاهرة
كموا   -العودل و ل  احلو  وهل كل معصوي  ّلِل علوى وجوه ا مجوال. والبغوك بغوْي احلو . وهول الظلوم الوذي حوا

ه منووو يف خصائصووه.  -سووبحانه  - اعوول اّلِل بووه قوولة و  سوولطاان مووع اّلِل وإكوورا  مووا   -بينهمووا اّلِل أيضووا 
ول ع للنوواس ويوووزا ليشوور هووذا الووذي كووان واقعووا يف ا؟اهليوو ،وهل اللاقووع يف كووول جاهليوو . موون إكوورا  غووْي اّللِ 

موون و ل والتحوورمي. ن التحليووالووذي كووانلا يقلللنووه مووخصووائا األللهيوو .وأن تقللوولا علووى اّلِل مووا   تعلموولن. ك
 نسبتهم هذا إىل أمر اّلِل بغْي علم و  يقني ..

ومن عجيه ما روي مون حوال املشوركني الوذين خلنبولا ّبوذ  اهلايت أول مورة ووجوه إلويهم هوذا ا سوتنكار 
ملوا لوبك املسولملن :»ما روا  الكلول قوال ..« باِقِ  ُقْل:َمْن َحرََّم زِيَنَ  اّللَِّ الَّيِت َأْخرََج لِعِ »اللارق يف قلله تعاىل:

 974..«الثياب،ونافلا ابلبيحل عْيهم املشركلن ّبا .. فنزلحل اهلي  
عوون الفطووورة  واحنرفووحل فووانظر كيوو  تصوونع ا؟اهليوو   هلهووا  انس يطلفوولن ببيووحل اّلِل عوورااي فسوودت فطوورهتم

 موا َسوْلآهُتُما َونَِفقواهلَُ رََة بَوَدْت الشَّوجَ  فَوَلمَّا ذاقَا»السليم  اليت ُيكيها القرآن الكرمي عن آقم وحلاء يف ا؟ن :
ينو  اّلِل الويت أنعوم ّبوا ز حل مكسولين،يف فولن ابلبيوفإذا رأوا املسولمني يطل « .. َحِْصفاِن َعَلْيِهما ِمْن َوَرِ  اْ؟َنَّ ِ 

تها ومجاهلوووا الميف سووو علوووى البشووور  راقتوووه ّبوووم الكرامووو  والسووو  ولتنمووول فووويهم خصوووائا فطووورهتم ا نسووواني 
يف زينو   ن ببيوحل اّللِ ني يطلفول الفطري،وليتميزوا عن العوري احليولاين .. ا؟سومك والنفسوك .. إذا رأوا املسولم

أذواقهوووووم سووووو  فطووووورهم و إنوووووه هكوووووذا تصووووونع ا؟اهليووووو  ابلنووووواس .. هكوووووذا ا«  عوووووْيوهم»اّلِل وفووووو  فطووووورة اّلِل 
لنواس ابالوذي فعلتوه  ألمور غوْيضورة ابلنواس يف هوذا اوتصلراهتم وقيمهم وملازينهم  وماذا تصنع ا؟اهليو  احلا

كني جاهليووو  املشووور روموووانف و يف جاهليووو  املشوووركني العوووربف وجاهليووو  املشوووركني ا غريووو ف وجاهليووو  املشوووركني ال
هم إ  أن تعووري ة ابلنوواسالفوورسف وجاهليوو  املشووركني يف كوول زمووان وكوول مكووانف  موواذا تصوونع ا؟اهليوو  احلاضوور 

رائور اسويات مون احلتعوْي الك التقلى واحلياءف مث تدعل هذا رقيا وحضوارة وعديودا مثمن اللباس،وتعريهم من 
 «.رجعيات»العفيفات املسلمات، ون 

لازين هول انقوالب املوو املس  هل املس . وا نتكاس عون الفطورة هول ا نتكواس. «  ريفيات«. »تقليدايت»
 «. ناُغلَن ْم قَوْلم  ْلا بِِهف َبْل هُ أََتلاصَ »انقالب امللازين. والتبج  بعد ذلك هل التبج  .. 

 ،وابألرابب ج ،ابلشووور ومووا الفوور  كووذلك يف عالقوو  هووذا العري،وهووذا ا نتكاس،وهووذ  البهيمي ،وهووذا التب
 اليت تشرع للناس من قون اّلِلف
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ل جهوالتهم انوحل تسوتغكلو ن كوان مشوركل العورب قود تلقولا يف كوأن ذلوك التعوري مون األرابب األرضوي  الويت  
كهنو   تلقوحل مون القدمي  الويتبعقلهلم،لضمان السياقة هلا يف ا؟زيرة .. ومثلهم بقي  ا؟اهليات الوتستخ  

ذلك .. و  ألرضوووي  كووووالسووودن  والر سووواء .. فوووإن مشوووركك اليووولم ومشوووركاته يتلقووولن يف هوووذا عووون األرابب ا
 ميلكلن ألمرهم رقا ..

 ا اابوول الووذين وراء هووذاألرابب الوويت تكمووإن بيوولت األزايء ومصمميها،وأسوواتذة التجميوول وقكاكينهووا،هلك 
ان تطيعهووا القطعوووامرها،فأ  تفيوو  منووه نسوواء ا؟اهليوو  احلاضوورة و  رجاهلووا كووذلك  إن هووذ  األرابب تصوودر 

مورأة أو اسوه قولام أيو  لعوام ينااوالبهائم العاري  يف أرجاء األرم ناع  مزري   وسلاء كان الزي ا؟ديد هلوذا 
رابب. أل. تطيوع تلوك اراسم التجميل تصل  هلا أو   تصل ،فهك تطيع صاغرة .  يناسبه،وسلاء كانحل م

كني ءف ووراء قكوا يولت األزايمون بقيو  البهوائم املغللبو  علوى أمرهوا  ومون ذا الوذي يقبوع وراء ب« عوْيت»وإ  
ت ا،واجملالالتجميوووووووولف ووراء سووووووووعار العووووووووري والتكشوووووووو ف ووراء األفووووووووالم والصوووووووولر والوووووووورواايت والقصوووووووو

  أو القصووو  ب  اجمللوووليت تقووولق هوووذ  احلملووو  املسوووعلرة .. وبعضوووها يبلووو  يف هوووذا إىل حووود أن تصووووالصوووح ،ا
 ماخلرا متنقال للدعارةف  من الذي يقبع وراء هذا كلهف

هووائم لبيو  علوى البائا الربالوذي يقبوع وراء هوذ  األجهوزة كلهوا،يف العوا  كلوه .. يهولق ..يهولق يقلمولن خبصو
 ن .. أهوودافهم كول مكوايفأهودافهم كلهوا موون إنوال  هوذ  امللجوات املسوعلرة  املغللبو  علوى أمرهوا  ويبلغولن

لفطوووووورة ا،وإفسوووووواق موووووون تلهيوووووو  العووووووا  كلووووووه ّبووووووذا السووووووعار وإكوووووواع  ا حنووووووالل النفسووووووك واالقووووووك موووووون ورائه
  موووون وراء  قتصوووواقياالبشووووري ،وجعلها ألعلبوووو  يف أيوووودي مصووووممك األزايء والتجميوووول  مث هقيوووو  األهوووودا  

قوولم علووى هووذا ة الوويت تهال  األقمشوو  وأقوات الزينوو  والتجميوول وسووائر الصووناعات الكثووْي ا سوورا  يف اسووت
وموون مث ذلووك  لحيوواة ..لالسووعار وتغذيووه  إن قضووي  اللبوواس واألزايء ليسووحل منفصوول  عوون كوورع اّلِل ومنهجووه 

 الرب  بينها وبني قضي  ا ميان والشر  يف السيا .
 :إوا ترتب  ابلعقيدة والشريع   سباب كَّت

  يف لتووأيْي العميوواموولر،ذات إووا تتعلوو  قبوول كول كووكء ابلربلبي ،وهديوود ا؟هوو  الويت تشوورع للنوواس يف هوذ  األ
 األخال  وا قتصاق وكَّت جلانه احلياة.

؟ونك ايف هوذا « ينا نسوا»يف ا؟ونك البشوري،وتغليه الطوابع « ا نسوان»كذلك تتعل  إببراز خصائا 
 -احليوولاين  -ري ععوول العووسوو  التصوولرات واألذوا  والقوويم واألخووال . و علووى الطووابع احليلاين.وا؟اهليوو  ا

صوووائا    ولووويك بعووود ذلوووك مسووو  لفطووورة ا نسوووان وخشخووورا ورجعيووو -ا نسووواين  -تقووودما ورقيوووا. والسووو  
ا للووودين لنسووواءف موووا نسوووان.وبعد ذلوووك عنووودان جووواهليلن يقلللن:موووا للووودين والوووزيف موووا للووودين ومالبوووك ا

 والتجميلف ..
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الوويت تبوودو    القضووي   الووذي يصوويه النوواس يف ا؟اهليوو  يف كوول زمووان ويف كوول مكووان    وألن هووذإنووه املسوو
  لتلحيوووود والشوووور بقضووووي  ا فرعيوووو ،هلا كوووول هووووذ  األ يوووو  يف ميووووزان اّلِل ويف حسوووواب ا سووووالم، رتبانها أو 
 له ..و رتبانها تنيا بصال  فطرة ا نسان وخلقه وجمتمعه وحياته،أو بفساق هذا ك

يووه نوه يعقوه بتنببوْية .. إالسويا  يعقوه عليهووا إبيقواع قولي مويير يلقووع بوه عواقة يف ملاقو  العقيوودة الكفوإن 
اع  و  سووووسوووتقدملن بوووب آقم،إىل أن بقووواءهم يف هوووذ  األرم حمووودوق مرسووولم وأنووووه إذا جووواء األجووول فوووال ي

 «.تَوْقِدُملنَ َع   َو  َيسْ ساُروَن َوِلُكلِِ أُمَّ   َأَجل  فَِإذا جاَء َأَجُلُهْم   َيْسَتْأخِ »يستأخرون:
 غووْي الووذاكرة - الغافلوو  إوووا حقيقوو  أساسووي  موون حقووائ  هووذ  العقيوودة،يلقع ّبووا السوويا  علووى أو ر القلوولب

 النواس ابملولت يغرها امتوداق احليواة  واألجول املضوروب إموا أجول كول جيول مون لتستيقج،فال -و  الشاكرة 
الفها األرم واسوتخ قلهتوا يفم  من األمم  عو  األمود املقودر لاملعرو  الذي يقطع احلياة. وإما أجل كل أ

 .. وسلاء هذا األجل أو ذا  فإنه مرسلم   يتقدملن عنه و  يستأخرون.
وقبل أن ن   هذ  ا؟لل  نسجل ما  حظنا  من التشابه العجيوه يف ملاجهو  املونهج القورآين للجاهليو  يف 

هنووا يف  -وملاجهتووه للجاهليوو   975 -يف سوولرة األنعووام  -تحوورمي كووأن الووذابئ  والنووذور والتحليوول فيهووا وال
 كأن اللباس والطعام ..

لتقاليود عوال مون هوذ  اف؟اهليو  اففك كأن الذابئ  والنذور يف األنعام والثمار،بدأ أو  ابحلدية عما تزاولوه 
 إلويهم الودليل الوذين أن هوذا الوذي تزاولوه هول مون كورع اّلِل. مث نلوه مو -ّلِل اافو اء علوى  -وعما تزعموه 

وتُ أَمْ »يستندون إليه يف أن اّلِل حرم هذا الوذي ُيرملنوه،وأحل هوذا الوذي ُيللنوه: ُ إِ ْم ُكوَهداَء  ُكنوْ ْذ َوصَّواُكُم اّللَّ
َ   يَوْهودِ غَوْْيِ ِعْلوبِ لنَّواَس ِّبذا،َفَمْن أَْلَلُم ِ َِّن افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  لُِيِضولَّ ا ف ِإنَّ اّللَّ مث « .. َقوْلَم الظَّواِلِمنيَ ي الْ م 

زاولووو  املمثووول يف م ذا الشووور واجوووه هوووروّبم مووون هوووذ  امللاجهووو  إبحالووو  األمووور إىل قووودر اّلِل وإىل أمووور  هلوووم ّبووو
ْمنووا نا َو  آابُ ان َو  َحرَّ  مووا َأْكوورَكْ  اّللَُّ َسوويَوُقلُل الَّووِذيَن َأْكوورَُكلا:َلْل كوواءَ »احلاكميوو  وهووك موون خصووائا األللهيوو :

ُجوولُ  لَنوواف ِإْن دَُكْم ِمووْن ِعْلووم  فَوُتْخرِ ْل:َهووْل ِعْنووَسوونا. قُ كء  َكووذِلَك َكووذََّب الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم َحووَّتَّ ذاقُوولا  َْ ِمووْن َكوو
عِونَي. قُوْل:َهُلمَّ ُكوَهداءَُكُم داُكْم َأمجَْ بالَِغُ  فَوَلْل كاَء هَلَوحْلُجَُّ  الْ اِللَِّه تَوتَِّبُعلَن ِإ َّ الظَّنَّ،َوِإْن أَنْوُتْم ِإ َّ خَتُْرُصلَن:ُقْل:فَ 

بُلا آِبايتِنوا َوالَّوِذيَن تَوتَّبِوْع أَْهولاَء الَّوذِ  َعُهوْم،َو مَ ْشوَهْد الَِّذيَن َيْشَهُدوَن أَنَّ اّللََّ َحرََّم هذا. فَِإْن َكِهُدوا فَوال تَ  يَن َكوذَّ
انووووول الوووووذي يدعلنوووووه فنيووووود هوووووذا البتنتهوووووى مووووون إذا ا حوووووَّت« ..   يُوْيِمنُووووولَن اِبهْلِخووووورَِة َوُهوووووْم بِوووووَرّبِِِْم يَوْعوووووِدُللنَ 

حي  ن املصوودر الصووركم بووه:عويف ونووه،قال هلم:تعوواللا ألبووني لكووم حقيقوو  مووا حوورم اّلِل علوويكم وحقيقوو  مووا أموو
ُبُكووْم َعلَووْيُكْم،َأ َّ ا َحوورََّم رَ مووأَتْووُل  ُقْل:تَعوواَلْلا»اللحيوود املعتموود يف هووذا الشووأن والووذي   اوولز األخووذ عوون غووْي :

 « ..ُتْشرُِكلا بِِه َكْي ا  .. إخل

                                                 
 يف هذا ا؟زء الثامن ) السيد رمحه هللا ( 2291 - 1196ص  - 975
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موون العووري و  وهنووا كووذلك سووار علووى نفووك النسوو ،وعلى ذات ااطوولات .. ذكوور مووا هووم عليووه موون فاحشوو 
 ه موون الفاحشوو ا هووم عليوومووالشوور  يف مزاولوو  احلاكميوو  يف التحوورمي والتحليوول يف اللبوواس والطعووام. وحووذرهم 

 ّلِل علووويهم يفاد  ونعمووو  يف ا؟نووو  بفعووول الشووويطان وكيووووالشووور ،وذكرهم مأسووواة العوووري الووويت واجههوووا أبلا وووا 
ن كوووورع اّلِل مووووحليوووول هوووول إنووووزال اللبوووواس والوووورايش .. مث اسووووتنكر قعوووولاهم أن مووووا يزاوللنووووه موووون التحوووورمي والت

َن آَمنُولا يف احْلَيواِة الوُدنْيا. ِذيِرِْزِ . قُوْل:ِهَك لِلَّوبواِت ِموَن الوالطَّيِِ ُقْل:َمْن َحرََّم زِيَنَ  اّللَِّ الَّيِت َأْخورََج لِِعبواِقِ  وَ »وأمر :
وُل اهْلايِت لَِقوْلم  يَوْعلَ  رص العلوم اليقيوب   الظون وااو شوْيا هنوا إىلم«. ُمولنَ خاِلَص   يَوْلَم اْلِقياَموِ . َكوذِلَك نُوَفصِِ

 يقوررزاولولن عواق لم فيموا يالذي يبنلن عليه قيونهم وكوعائرهم وعبواقاهتم وكورائعهم .. حوَّت إذا أبطول قعولاه
َ اْلَفلاِحَا »هلم ما حرمه رّبم عليهم فعال: ا َحرََّم َريبِِ َواْلبَوْغوَك بِغَوْْيِ  َواْ ِمثَْ  -َبطَوَن  ْنهوا َومواما َلَهَر مِ  -ُقْل ِإ َّ
،َوأَْن ُتْشوورُِكلا اِبّللَِّ مووا  َْ  كمووا أنووه قوود بووني هلووم ..  «اّللَِّ مووا   تَوْعَلُموولنَ  للُوولا َعلَووىأَْن تَوقُ يُونَوووِزِْل بِووِه ُسووْلطاان ،وَ  احْلَوو ِِ

اي بَووِب :»-ىل اّلِل ه هووم وينسووبلنه إ  مووا يدعلنوو -موون قبوول حقيقوو  مووا أموور اّلِل بووه يف كووأن اللبوواس والطعووام 
 « ...آَقَم ُخُذوا زِينَوَتُكْم ِعْنَد ُكلِِ َمْسِجد  

 « ..وَُكُللا َواْكَربُلا َو  ُتْسرُِفلا،ِإنَُّه   ُيُُِه اْلُمْسرِِفنيَ »
ومن ي  احلاكميو ،ها هوك قضولتا امللاجهتني عل  القضي  كلها بقضي  ا ميوان والشور . ألووا يف صوميمويف ك

ا. ج يف ملاجهتهوات املونهالذي يزاوهلا يف حياة البشر. وقضوي  عبلقيو  النواس وملون تكولن  ذات القضوي ،وذ
وهوووذ  « ْخِتالفوووا  َكثِوووْيا  اُدوا ِفيوووِه  َلَلَجوووَولَوووْل كووواَن ِموووْن ِعْنوووِد َغوووْْيِ اّللَِّ »وذات ااطووولات .. وصووود  اّلِل العظووويم:

لرة األعووورا  سوووونبيعووو   اللحووودة يف املووونهج تبووودو أ يتهوووا ويوووزقاق بروزهوووا حوووني نوووذكر نبيعووو  سووولرة األنعوووام
نهج يف نووع وحوودة املووال   ميواجملووالني املختلفووني اللووذين تعا؟ووان فيهمووا قضووي  العقيوودة .. فووإن اخووتال  اجملوو

 قضااي األساسي  .. وسبحان منزل هذا القرآن  ..ملاجه  ا؟اهلي  يف ال
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 [53إلى  35( اآليات 7]َ  ة اْلعراف ) ال حدة الرابع 

 ي م القيام  وما يجري عحى اْلعراف والفتراقلحرَْ وعدمجا  الَتجاب 
 

   َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم تَّقووى َوَأْصووَلَ  فَووال َخوولْ ايت َفَموِن ْم آايْيكُ اي بَوِب آَقَم ِإمَّووا َذْتِيَووونَُّكْم ُرُسوول  ِمووْنُكْم يَوُقُصوولَن َعلَوو} 
بُلا آِبايتِنووا َواْسووَتْكَثُوا َعْنهووا35َُيَْزنُوولَن ) َمووْن ( فَ 36ْم ِفيهووا خالِووُدوَن )اُب النَّوواِر ُهووأُول ِووَك َأْصووح ( َوالَّووِذيَن َكووذَّ

َّتَّ ِإذا جواَءهْتُْم ُرُسوُلنا ِصويبُوُهْم ِموَن اْلِكتواِب َحونواهُلُْم نَ يَ ول ِوَك َب آِبايتِوِه أُ أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  أَْو َكوذَّ 
ووُتْم تَووْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ  ُووْم كووانُلا كوواِفرِيَن ا َوَكووِهُدوا َعلووى أَنْوفُ َضووُللا َعنَّوو  قوواُللايَوتَوَلفوَّووْلَوُْم قوواُللا أَيْووَن مووا ُكنوْ ِسووِهْم َأوَّ

   َلَعنَوحْل أُْخَتهوا نَّواِر ُكلَّموا َقَخلَوحْل أُمَّونْوِك يف ال َواْ ِ ُخُللا يف أَُمم  َقْد َخلَوحْل ِموْن قَووْبِلُكْم ِموَن اْ؟ِونِِ ( قاَل اقْ 37)
يعا  قاَلحْل أُْخراُهْم أِلُو ُهْم رَ  النَّواِر قواَل ِلُكولِ   ْعفا  ِمونَ لان َفآهِتِْم َعذااب  ِضوُي ِء َأَضلُ بَّنا هَحَّتَّ ِإَذا اقَّارَُكلا ِفيها مجَِ

وُقلا اْلَعوذاَب ِ وا  ْن َفْضول  فَوذُ كواَن َلُكوْم َعَلْينوا ِمو  ( َوقاَلحْل أُو ُهْم أِلُْخراُهْم َفما38ِضْع   َولِكْن   تَوْعَلُملَن )
ووُتْم َتْكِسوووُبلَن ) بُلا آِبايتِنووا َواْسوووَتكْ  (39ُكنوْ ُخُللَن بْووولاُب السَّووماِء َو  يَووودْ  أَ تَُّ  هَلُوومْ َثُوا َعْنهووا   تُوَفوووِإنَّ الَّووِذيَن َكوووذَّ

( هَلُووْم ِمووْن َجَهوونََّم ِمهوواق  َوِمووْن فَوووْلِقِهْم 40رِِمنَي )ي اْلُمْجوواْ؟َنَّووَ  َحووَّتَّ يَلِووَج اْ؟ََمووُل يف َسوومِِ اْاِيوواِط وََكووذِلَك َْنْووزِ 
ُوْسووَعها أُول ِووَك  ْفسوا  ِإ َّ احِلاِت   نَُكلِِووُ  نوَ لا الصَّوو( َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُو41َغولاش  وََكووذِلَك َْنْووزِي الظَّواِلِمنَي )

ْووواُر َوقوواُللا ِتِهُم اأْلَ ِهْم ِمووْن ِغوولِ  َعْوورِي ِمووْن َهْوو( َونَوَزْعنووا مووا يف ُصووُدورِ 42َأْصووحاُب اْ؟َنَّووِ  ُهووْم ِفيهووا خالِووُدوَن )
نا اِبحْلَو ِِ َونُولُقوا أَْن تِْلُكوُم َلَقْد جاَءْت ُرُسُل َربِِ  ااَن اّللَُّ ْن َهد  أَ احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َهداان هِلذا َوما ُكنَّا لِنَوْهَتِدَي َللْ 

ُتْم تَوْعَمُللَن ) َدان َربُنوا َجوْدان موا َوَعو اْ؟َنَِّ  َأْصحاَب النَّواِر أَْن قَوْد وَ ( َوانقى َأْصحابُ 43اْ؟َنَُّ  أُورِيْوُتُملها ِ ا ُكنوْ
ونوَ َن ُمويَ َوَعَد َرُبُكْم َحق ا قاُللا نَوَعْم فََأذَّ  َحق ا فَوَهْل َوَجْدمُتْ ما الَّوِذيَن  (44 َعلَوى الظَّواِلِمنَي )ُهْم أَْن َلْعنَوُ  اّللَِّ ذِِن  بَويوْ

ُغلَوا ِعَلجا  َوُهْم اِبهْلِخرَ  نَوُهما ِحجاب  َوَعلَوى اأْلَْعوراِ  ( وَ 45وَن )ِة كاِفرُ َيُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ رِجوال  بَويوْ
( َوِإذا 46َن )ْدُخُللها َوُهووووْم َيْطَمعُوووول ُكْم َ ْ يَوووو َعلَوووويْ يَوْعرِفُوووولَن ُكووووال  ِبِسوووويماُهْم َوانَقْوا َأْصووووحاَب اْ؟َنَّووووِ  أَْن َسووووالم  
ى َأْصوووحاُب ( َوانق47 الظَّووواِلِمنَي )َع اْلَقوووْلمِ َعْلنوووا َموووُصووورَِفحْل أَْبصوووارُُهْم تِْلقووواَء َأْصوووحاِب النَّووواِر قووواُللا َربَّنوووا   عَْ 
وُتْم َتْسوَتْكِثُوَن )ُكوْم َومووا كُ ْم مَجْعُ اأْلَْعوراِ  رِجوا   يَوْعرِفُولَوُْم ِبِسويماُهْم قوواُللا موا أَْغو  َعوْنكُ   الَّووِذيَن ( أَهوُي ءِ 48نوْ

ُ ِبَرمْحَوو   اْقُخلُوولا اْ؟َنَّووَ    َخوو َوانقى َأْصووحاُب النَّوواِر  (49َزنُوولَن ) أَنْوووُتْم هَْ لَووْيُكْم َو ْل   عَ أَْقَسووْمُتْم   يَنوواهُلُُم اّللَّ
ُ قووالُ  َزَقُكووومُ َأْصووحاَب اْ؟َنَّوووِ  أَْن أَِفيُضوولا َعَلْينوووا ِمووَن اْلمووواِء أَْو ِ َّووا رَ  َ َحرََّمهُ اّللَّ ( 50موووا َعلَووى اْلكووواِفرِيَن )لا ِإنَّ اّللَّ

َووُذوا ِقيوونَوُهْم هَلْوولا  َوَلِعبووا  َوَغوورَّهْتُُم احْلَيوواةُ  لِقوواَء يوَووْلِمِهْم هووذا َومووا كووانُلا  َم نَوْنسوواُهْم َكمووا َنُسوولايا فَوواْليَولْ الووُدنْ  الَّووِذيَن اختَّ
( َهوووْل 52يُوْيِمنُووولَن )    لَِقوووْلم  ى ِعْلوووم  ُهووودى  َوَرمْحَووو( َوَلَقوووْد ِجْ نووواُهْم ِبِكتووواب  َفصَّوووْلناُ  َعلووو51آِبايتِنوووا َاَْحوووُدوَن )

بِِنووا اِبحْلَوو ِِ فَوَهووْل لَنووا ِمووْن ْبووُل قَووْد جوواَءْت ُرُسووُل رَ لُ  ِمووْن قوَ يَن َنُسووِويلُووُه يَوُقوولُل الَّووذِ يَوْنظُووُروَن ِإ َّ َشِْويلَووُه يوَووْلَم َذْيت شَْ 
ُهْم موا كوانُلا يَوْفوَ ُوَن َعوُروا أَنْوُفَسوُهْم َوَضولَّ ُل قَوْد َخِسوا نَوْعَموُكَفعاَء فَوَيْشَفُعلا لَنا أَْو نوُوَرُق فَونَوْعَموَل َغوْْيَ الَّوِذي ُكنَّو نوْ

(53)  } 
 مقدمة الوحد 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1680 

وواقووع  -لعربيوو  ا؟اهليوو  ااهلن بعوود تلووك اللقفوو  الطليلوو  للتعقيووه علووى قصوو  النشووأة األوىل وملاجهوو  واقووع 
لهوا القو  القضوي  ك؟سم ابللباس وس  الورو  ابلتقولى وعايف كأن س   -ا؟اهلي  البشري  كلها من ورائها 

 بقضي  العقيدة الكثى ..
 اس يف اللقفووو ضوووي  اللبووو آقم .. نوووداء بشوووأن القضوووي  الكليووو  الووويت ربطوووحل ّبوووا قاهلن يبووودأ نوووداء جديووود لبوووب

 السابق  ..
هوو  لووك لتحديوود ا؟اعها. وذقضووي  التلقووك وا تبوواع يف كووعائر الوودين ويف كوورائعه،ويف أموور احليوواة كلهووا وأوضوو
رسول  سوتجاب  للا   أو عودماليت يتلقلن منها .. إوا جه  الرسل املبلغني عن رّبم. وعلى أساس ا سوتجاب
 يكلن احلساب وا؟زاء،يف واي  الرحل  اليت يعرضها السيا  يف هذ  ا؟لل :

 دعو  الرسل واخاالف الناس فيها 36 - 35الدرس ا ول:

َعلَووْيِهْم َو  ُهووْم    تَّقووى َوَأْصووَلَ  فَووال َخوولْ ايت:َفَمووِن ُكْم آاياي بَووِب آَقَم ِإمَّووا َذْتِيَووونَُّكْم ُرُسوول  ِمووْنُكْم يَوُقُصوولَن َعلَوويْ »
بُلا آِبايتِنا َواْسَتْكَثُوا َعْنها أُو   «.اِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ ْصحاُب النَّ لِ َك أَ َُيَْزنُلَن. َوالَِّذيَن َكذَّ

هوا لقها وقودر في خيف أرضه اليت -سبحانه  -هذا هل عهد اّلِل هلقم وبنيه،وهذا هل كرنه يف ااالف  عنه 
  فوإن عملوه العهود وإ هذا ا؟نك،ومكنه فيها،لييقي قور  وفو  هوذا الشورط وذلوكأقلاهتا،واستخل  فيها 

حابه صورفا اّلِل مون أصو   يقبول رِق يف الدنيا   يقبله و  ميضويه مسولم ّلِل وهول يف اهلخورة وزر جوزا   جهونم
 «.َزنُلنَ َفَمِن اتَّقى َوَأْصَلَ  َفال َخْل   َعَلْيِهْم َو  ُهْم ُيَْ »و  عد .

انه واقعوواء حا الشوور  ابّلِل واغتصوواب سوولطوأفحووا الفوولا -ن التقوولى تنووأى ّبووم عوون اهلتم والفوولاحا أل
ضوووى عووون الطيبوووات والطاعوووات وتنتهوووك ّبوووم إىل األمووون مووون ااووول  والر  وتقووولقهم إىل -خصوووائا أللهيتوووه 

 املصْي.
بُلا آِبايتِنووووا َواْسووووَتْكَثُوا َعْنها،أُول ِووووَك َأْصووووح » ه ألن التكووووذي« .. ا خالِووووُدونَ اِر ُهووووْم ِفيهووووالنَّوووواُب َوالَّووووِذيَن َكووووذَّ

يووة ُيوو  وعوود ح النووار وا سووتكبار عوون ا ستسووالم لعهوود اّلِل وكوورنه يلحوو  املسووتكثين بوولليهم إبلوويك يف
ُهْم أَلَْمَاَنَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم َأمجَْ »اّلِل:  .« .ِعنيَ َلَمْن تَِبَعَك ِمنوْ

 الدرس الثاني:مقدمة الدرس

؟للوووو  األجووول املشوووار إليوووه يف وايووو  عنووود وايووو  ا -السووويا  يف عووورم مشوووهد ا حتضوووار ومووون هنوووا ذخوووذ 
حلشووور مث مشوووهد ا« .. تَوْقِدُملنَ    َو  َيْسووووَن سووواعَ َوِلُكووولِِ أُمَّووو   َأَجووول  فَوووِإذا جووواَء َأَجُلُهوووْم   َيْسوووَتْأِخرُ »املاضوووي :

ين وتصولير املسوتكث و كوأن املتقوني واحلساب. ومشهد الفصل وا؟زاء .. كأووا تفصويل لوذلك ا مجوال عون 
لووويت تستحضووور لفريووودة ااحلوووال املتقوووني وحوووال املسوووتكثين بعووود األجووول املعلووولم. تصووولير علوووى نريقووو  القووورآن 

 املشهد حيا متحركا يرا  قارئ القرآن وسامعه ويشهد ،بكل كينلنته.
. عنايوو  واضووح . فلووم يعوود لقود عووب املوونهج القوورآين  شوواهد القياموو  .. البعوة واحلسوواب،والنعيم والعووذاب .

ذلك العا  الوذي وعود  اّلِل الناس،بعود هوذا العوا  احلاضر،ملصولفا فحسوه،بل عواق مصولرا حمسلسوا،وحيا 
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متحركا،وابرزا كاخصا .. وعاش املسلملن يف ذلوك العوا  عيشو  كاملو . رأوا مشواهد  وشيوروا ّبا،وخفقوحل 
لفزع مرة،وعواوقهم ا نم نوان أخورى،و   هلوم مون قللّبم  رة،واقشعرت جللقهم  رة،وسرى يف نفلسهم ا

بعيد لف  النار،ورفحل إليهم من ا؟ن  أنسام  ومن مث ابتلا يعرفلن ذلوك العوا  اوام املعرفو  قبول اليولم امللعولق 
.. والووذي يراجووع كلموواهتم ومشوواعرهم عوون ذلووك العووا  ُيووك أوووم كووانلا يعيشوولن فيووه عيشوو  أعموو  وأصوود  

ار الودنيا وكوانلا ينتقلولن  سوهم كلوه إليوه،كما ينتقول ا نسوان مون قار إىل قار،ومون من حياهتم يف هذ  الد
أرم إىل أرم،يف هذ  احلياة املشهلقة انسلس  .. و  يكن ذلك العا  مستقبال ملعلقا يف حسوهم،وإ ا  

 كان واقعا مشهلقا ..
قرآن،وأحفلهووا ابحلركوو ،وابملنالر نوولل مشوواهد القياموو  يف الأ -ملعروضوو  هنووا ا -ور ووا كانووحل هووذ  املشوواهد 

ك  ينقلهووا للحوواا،حيووة  املتتابعوو ،وابحللار املتنوولع،يف حيليوو  فائضوو  يعجووه ا نسووان كيوو  تنقلهووا األلف
ا؟نو  هول  صو  آقم،وخروجوه مونقتعقيبوا علوى  -كموا أسولفنا   -هكذا إ  املشاهدة  وهك عوكء يف السولرة 
وهوذيرهم هم مون ا؟ن ،خرج أبليب آقم أن يفتنهم الشيطان كما أوزوجه إبغلاء الشيطان هلما،وهذير اّلِل لب

باعوه م اختواروا اتهلم إن هو القدمي فيما يلحك به إليهم ويلسلس،وهتديدهم بتللي  الشيطان من اتباع عدوهم
شووووووووهد علووووووووى اتبوووووووواع مووووووووا سْيسوووووووول بووووووووه الرسوووووووول إلوووووووويهم موووووووون اهلوووووووودى والشووووووووريع  .. مث ذخووووووووذ يف عوووووووورم م

قووع فيهووا مصوودا  مووا فووإذا الووذي ي -اصوول موون الزمووان  فوكأوووا  ليوو  لووه بووال  -ا حتضار،ومشوواهد القياموو  
 نهوووا كموووا أخووورجع،وفتنلا ينبوووئ بوووه هوووي ء الرسووول،وإذا الوووذين يطيعووولن الشووويطان قووود حرمووولا العووولقة إىل ا؟نووو 

ْن تِْلُكوُم أَ »ى:ا األعلوونلقوا من املوأبليهم منها. وإذا الذين خالفلا الشيطان فأناعلا اّلِل،قد رقوا إىل ا؟ن ،
ووُتْم تَوْعَملُولنَ  ا ني،إىل قار النعوويم  ويف هووذبووعلقة املغ  ملهوواجرين،افكأ ووا هووك أوبو  « .. اْ؟َنَّوُ  أُورِيْوُتُملهووا ِ وا ُكنوْ

منتهاهوووا موووون  دئها إىلالتناسووو  بوووني القصوووو  السوووابق  والتعقيبووووات عليها،ومشووواهد القيامووو  الالحقوووو  مووون مبوووو
 آقم وزوجووه ّللِ ايوولم أن خلوو   -املووا األعلى،علووى مشووهد موون املالئكوو  ا؟مووال مووا فيووه. فهووك قصوو  تبوودأ يف 

 -ما مووون ا؟نووو   ،وأخرجهوأسووكنهما ا؟ن ،فووود  ا الشووويطان عوون مرتبووو  الطاعووو  والعبلقيووو  الكاملوو  ااالصووو
ة ن بينهمووا فوو   . ويضووماوتنتهووك كووذلك يف املووا األعلووى علووى مشووهد موون املالئكوو  .. فيتصوول البوودء ابلنهايوو

  تسا .انهاي  كل الدنيا ومشهد ا حتضار يف وايتها. وهل يتس  يف اللس  مع البدء والاحلياة 
 الك ار احاضارمشهد 38- 37:الدرس الثاني

 واهلن أنخذ يف استعرام هذ  املشاهد العجيب :
ا وريووول  عووون موووعملا أن هوووا حنووون أو ء أموووام مشوووهد ا حتضوووار. احتضوووار الوووذين افووو وا علوووى اّلِل الكوووذب،فز 

ذبلا كوّلِل،والوذين  امرهم بوه ئهم من التصلرات والشعائر،وما كرعل  هم ألنفسهم من التقاليد واألحكام،أآاب
علووم. وااوورص علووى اليقووني وال وآيووروا الظوون - املسووتيقن وهووك كوورع اّللِ  -آبايت اّلِل الوويت جوواءهم ّبووا الرسوول 

صوويبهم ،كمووا انلوولا نرها اّللِ الوويت قوود   ا بووتالءوقوود انلوولا نصوويبهم موون متوواع الوودنيا الووذي كتووه هلم،وموون فوو ة 
 من آايت اّلِل اليت أرسل ّبا رسله وأبلغهم الرسل نصيبهم من الكتاب:
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ونَ ْولَ ِوَك يوَ أُ اَيتِوِه }َفَمْن أَْلَلُم ِ َِّن اْفَ َى َعَلى اّللِِ َكِذاب  أَْو َكوذََّب آبِ  اْلِكتَواِب َحوَّتَّ ِإَذا َجواءهْتُْم  نَواهُلُْم َنِصويبُوُهم مِِ
ُووْم َكووانُلاْ  َضووُللاْ َعنَّووا َوَكووِهُدو   قَوواُللاْ وِن اّللِِ ُرُسووُلَنا يَوتَوَلفوَّووْلَوُْم قَوواُللاْ أَيْووَن َمووا ُكنووُتْم تَووْدُعلَن ِموون قُ  اْ َعلَووى أَنُفِسووِهْم َأوَّ

مَّو   لََّعنَوحْل لنَّواِر ُكلََّموا َقَخلَوحْل أُ ااِ نوِك يف ن ا؟ِْنِِ وَ ( قَاَل اْقُخُللاْ يف أَُمم  َقْد َخَلحْل ِمن قَوْبِلُكم مِِ 37َكاِفرِيَن )
يع ووا قَالَووحْل أُْخوورَاُهمْ  ووَن النَّوواِر ا َهووُي ء َأَضووُللاَن فَووآهتِِ ُهووْم َربوَّنَووأُلو َ  أُْختَوَهووا َحووَّتَّ ِإَذا اقَّارَُكوولاْ ِفيَهووا مجَِ ْم َعووَذااب  ِضووْعف ا مِِ

 األعرا .. ({  سلرة38) قَاَل ِلُكلِ  ِضْع   َوَلِكن  َّ تَوْعَلُملنَ 
م موون ءهتم رسوول رّبووه وقوود جوواهووا حنوون أو ء أمووام مشووهد هووي ء الووذين افوو وا علووى اّلِل كووذاب أو كووذبلا آبايتوو

وُتْم تَوو  ْيَن موواقوواُللا:أَ »املالئكو  يتلفلوم،ويقبضوولن أرواحهوم. فوودار بووني هوي ء وهووي ء حولار: ْدُعلَن ِمووْن ُقوِن ُكنوْ
ف عموا جواءكم مون  ا،وفتنتم ّبوايف الودني ى اّلِلف وأيون آهلوتكم الويت تولليتم..أين قعاويكم اليت اف يوتم علو« اّللَِّ

 ال عوودون لكوومفوواحليوواة  اّلِل علووى لسووان الرسوولف أيوون هووك اهلن يف اللحظوو  احلا وو  الوويت تسووله موونكم فيهووا
 عاصما من امللت ييخركم ساع  عن امليقات الذي أجله اّلِلف

ا عنووا غووابل «  نَّوواُللا عَ قاُللا:َضوو »ى عنووه،و  مغالطوو  فيووه:ويكوولن ا؟وولاب هوول ا؟وولاب اللحيد،الووذي   معوود
تووودي إلوووويهم اقا   هتو هووولا  فوووال حنوووون نعووور  هلوووم مقوووورا،و  هوووم يسووولكلن إلينووووا نريقوووا  .. فموووا أضوووويع عبووو
يف مثوول هوووذا  عباقهوووا. آهلووتهم،و  تسووعفهم يف مثووول هووذ  اللحظووو  احلا وو   وموووا أخيووه آهلووو    هتتوودي إىل

ُْم كانُلا كاِفرِينَ َوَكِهُدو »األوان   يا  السولرة عنود موا من قبول يف سو لك كهدانهم..وكذ« ا َعلى أَنْوُفِسِهْم َأوَّ
 «   انَّ ُكنَّا لاِلِمنيَ ْن قاُللا:إِ  َّ أَ إِ َفما كاَن َقْعلاُهْم ِإْذ جاَءُهْم َ ُْسنا »جاءهم  س اّلِل يف الدنيا:

 القيامةبين المؤمنين والك ار يوا  44 - 38الدرس الثالث:

يسووكحل السوويا  و نووار  .. فووإذا انتهووى مشووهد ا حتضووار،فنحن أمووام املشووهد التووا ،وهي ء انتضوورون يف ال
لنوار  الودار إىل ا تضورون مونعما بينهما،ويسوق  الفو ة بوني املولت والبعوة واحلشور. وكأ وا ييخوذ هوي ء ان

نْوكِ اْ؟ِونِِ وَ  قاَل:اْقُخُللا يف أَُمم  َقْد َخَلحْل ِموْن قَووْبِلُكْم ِمونَ »  َلَعنَوحْل أُْخَتهوا،َحَّتَّ ِر،ُكلَّموا َقَخلَوحْل أُمَّو    يف النَّااْ ِ
يعووا  قالَووحْل أُْخووراُهْم أِلُو ُهْم:َربَّنووا  َن النَّوواِر. قاَل:ِلُكوولِ  آهِتِْم َعووذااب  ِضووْعفا  ِمووَضووُللان فَووُي ِء أَ هووِإَذا اقَّارَُكوولا ِفيهووا مجَِ

،َفُذوُقلا اْلَعوذَعَلْينوا ِمو  َلُكومْ َن. َوقالَوحْل أُو ُهوْم أِلُْخوراُهْم َفموا كوانَ ِضْع   َولِكْن   تَوْعَلُمل  وُتْم ْن َفْضول  اَب ِ وا ُكنوْ
 «.َتْكِسُبلنَ 

م موون نضووملا إىل زمالئكووم وأوليووائكا «.النَّووارِ  نْووِك يف اْقُخلُوولا يف أَُمووم  قَووْد َخلَووحْل ِمووْن قَوووْبِلُكْم ِمووَن اْ؟ِوونِِ َواْ ِ »
 .. هنا يف النار .. أليك إبليك هل الذي عصى ربهف ا؟ن وا نك

وهل الذي أخرج آقم من ا؟نو  وزوجوهف وهول الوذي أغولى مون أغولى مون أبنائوهف وهول الوذي أوعود  اّلِل أن 
 يكلن هل ومون أغولاهم يف النوارف .. فواقخللا إذن مجيعوا .. اقخلولا سوابقني و حقوني .. فكلكوم أوليواء ..

ذ  األمم وا؟ماعات والفر  يف الدنيا من الل ء  ية يتبع آخرهوا أوهلوا وميلوك وكلكم سلاء  ولقد كانحل ه
ُكلَّموا َقَخلَوحْل أُمَّو   »:متبلعها لتابعهوا .. فلتنظور اليولم كيو  تكولن األحقواق بينهوا،وكي  يكولن التنوابز فيهوا
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َحوَّتَّ ِإَذا اقَّارَُكولا »الل  ملول     فما أ سها واي  تلك اليت يلعن فيها ا بن أاب  ويتنكر فيها«  َلَعَنحْل أُْخَتها
يعا    « ..ِفيها مجَِ

:َربَّنوا هوُي ِء أِلُو ُهمْ  ْخوراُهمْ قالَوحْل أُ »وتالح  آخورهم وأوهلم،واجتموع قاصويهم بدانيهم،بودأ ااصوام وا؟ودال:
 « ..َأَضُللان،َفآهِتِْم َعذااب  ِضْعفا  ِمَن النَّارِ 

عووداء يووتهم أتنوواكرون كشوو  املشووهد عوون األصووفياء واألوليوواء،وهم موهكووذا تبوودأ مهووزلتهم أو مأسوواهتم  وي
 ون لووذي كووانلا يفووا« ربنووا»كوور ا؟ووزاء .. موون « ربنووا»بعضووهم بعضووا،ويلعن بعضووهم بعضووا،ويطله لووه موون 

لاب اسوووتجاب  يكووولن ا؟وووعليوووه ويكوووذبلن آبايتوووه وهوووم اليووولم ينيبووولن إليوووه وحووود  ويتلجهووولن إليوووه ابلووودعاء  ف
 للدعاء.

،َولِكْن   تَوْعَلُمووولنَ »جاب ف  ولكووون أيووو  اسوووت ضووواعف  ا نلبوووتم مووون مم مجيعوووا مووولكوووم وهلووو«.قاَل:ِلُكووولِ  ِضوووْع  
ن إلوووويهم م يتلجهوووول العووووذاب  وكأ ووووا مشووووحل املوووودعل علوووويهم ابلووووداعني،حينما  عوووولا جوووولاب الوووودعاء،فإذا هوووو

. فَوُذوقُ ْم َعلَ ُكوَفموا كواَن لَ َوقالَوحْل أُو ُهوْم أِلُْخراُهْم:»ابلشمات  ..كلنا سولاء .. يف هوذا ا؟وزاء: لا ْينوا ِموْن َفْضول 
ووُتْم َتْكِسووُبلنَ  يوود هلووذا املصووْي ه تقريوور وتلكليم،ليتبعوووّبووذا ينتهووك ذلووك املشووهد السوواخر األ«  اْلَعووذاَب ِ ووا ُكنوْ

 :-ذلك قبل عرم املشهد املقابل للميمنني يف قار النعيم و  -الذي لن يتبدل 
بُلا آِبايتِنوا َواْسوو » ْ؟َنَّووَ  َحوَّتَّ يَلِوَج اْ؟ََمووُل سَّوماِء،َو  يَوْدُخُللَن اأَبْولاُب ال ُ  هَلُوومْ َتْكَثُوا َعْنهوا   تُوَفوتَّ ِإنَّ الَّوِذيَن َكوذَّ

،وََكوذِلكَ اق  َوِموْن فَووَم ِمهويف َسمِِ اْاِياِط،وََكذِلَك َْنْزِي اْلُمْجرِِمنَي. هَلُْم ِموْن َجَهونَّ  « َْنْوزِي الظَّواِلِمنيَ  ْلِقِهْم َغلاش 
.. 
حوني يفوت   بورة. فاونك فق  بتصلر  ما تشاء أمام هذا املشهد العجيه .. مشهد ا؟مل عوا  يقوه وق

ماء هلووي ء اب السووأن تفووت  أبوول  -وحين ووذ فقوو   -ذلووك الثقووه الصووغْي ملوورور ا؟موول الكبْي،فووانتظر حين ووذ 
ن   أموا اهلن،وإىل أأن يودخللا إىل جنوات النعويمو  -وان وقد فات األ -املكذبني،فتقبل قعاءهم أو تلبتهم 

لا فيهوووووووا ا وتالومووووووويلوووووووج ا؟مووووووول يف سوووووووم اايووووووواط،فهم هنوووووووا يف النوووووووار،اليت توووووووداركلا فيهوووووووا مجيعوووووووا وتالحقووووووول 
ي َكووووذِلَك َْنْووووزِ َو »يوووواء  وتالعنلا،ونلووووه بعضووووهم لووووبعخ سوووولء ا؟زاء،وانلوووولا مجيعووووا مووووا نلبووووه األوليوووواء لاول

..فلهووم موون انر جهوونم « اش  ْلِقِهْم َغوول ،َوِمْن فَوووَجَهوونََّم ِمهوواق  هَلُووْم ِمووْن »..مث إليووك هي ووتهم يف النووار:« اْلُمْجوورِِمنيَ 
جهونم أغطيو   وهلوم مون انر -ل مهد و  لني و  مري   مهاقا،وما ه -للسخري   -من هتهم فراش،يدعل  
 « ..وََكذِلَك َْنْزِي الظَّاِلِمنيَ »تغشاهم من فلقهم  

. كلهوووا .ب علوووى اّلِل ون الكوووذكوووذبلن آبايت اّلِل،املفووو  والظوووامللن هوووم اجملرمووولن. والظوووامللن هوووم املشوووركلن امل
 أوصا  م اقف  يف تعبْي القرآن.

 -  نَُكلِِووووُ  نَوْفسووووا  ِإ َّ ُوْسووووَعها  -َوالَّووووِذيَن آَمنُوووولا َوَعِملُوووولا الصَّوووواحِلاِت  »واهلن فلننظوووور إىل املشووووهد املقابوووول:
،َعْرِي ِموووووووْن َهْوووووووِتِهُم أُول ِوووووووَك َأْصوووووووحاُب اْ؟َنَّوووووووِ  ُهوووووووْم ِفيهوووووووا خالِوووووووُدوَن. َونوَ  َزْعنوووووووا موووووووا يف ُصوووووووُدورِِهْم ِموووووووْن ِغووووووولِ 
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ُ  -اأْلَْواُر،َوقاُللا:احْلَْمووُد ّللَِِّ الَّووِذي َهووداان هِلووذا  َلَقووْد جوواَءْت ُرُسووُل َربِِنووا  -َومووا ُكنَّووا لِنَوْهتَووِدَي لَووْل  أَْن َهوودااَن اّللَّ
. َونُلُقوا:أَْن تِْلُكُم اْ؟َنَُّ  أُ  ُتْم تَوْعَمُللنَ اِبحلَْ ِِ  « ..ورِيْوُتُملها ِ ا ُكنوْ

هووي ء هووم الووذين آمنوولا وعملوولا الصوواحلات قوودر اسووتطاعتهم،  يكلفوولن إ  نوواقتهم .. هووي ء هووم يعوولقون 
بعملهوووم الصووواحل موووع ا ميوووان ..  -برمحتوووه  -وريهوووا هلوووم  -إبذن اّلِل وفضوووله  -إىل جنوووتهم  إووووم أصوووحاّبا 

لا الشويطان. وجوزاء موا أنواعلا أمور اّلِل العظويم الرحيم،وعصولا وسلسو  العودو جزاء ما اتبعولا رسول اّلِل وعصو
-َعوْن َأىِب ُهَريْوورََة قَواَل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ  -يف حودوق نواقتهم  -الل يم القدمي  ولل  رمح  اّلِل ما كفوى عملهوم 

-  « َْو َ أاََن » قَواُللا اَي َرُسولَل اّللَِّ َو َ أَنْوحَل قَواَل «.ُكْم بَِعَمِلِه قَارِبُلا َوَسدُِِقوا َواْعَلُملا أَنَُّه َلْن يَوْنُجَل َأَحد  ِمن
ُ ِبَرمْحَ   ِمْنُه َوَفْضل    ..976«ِإ َّ أَْن يَوتَوَغمََّدىِنَ اّللَّ
ا ِمْنُكْم َعَملُوُه اْ؟َنَّوَ  »  --وَعْن َأىِب ُهَريْورََة قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  قَواُللا َو َ أَنْوحَل اَي َرُسولَل «. َلْن يُْدِخَل َأَحد 

ُ ِمْنُه بَِفْضل  َوَرمْحَ   » اّللَِّ قَاَل   .977«َوَ  أاََن ِإ َّ أَْن يَوتَوَغمََّدىِنَ اّللَّ
هوول   و  - -لله ولوويك هنووا لووك تنوواقخ و  اخووتال  بووني قوولل اّلِل سووبحانه يف هووذا الشووأن،وقلل رسوو 

لووى الفهووم ع  يقووم  لل هووذ  القضووي  بووني الفوور  ا سووالمي ينطوو  عوون اهلوولى .. وكوول مووا تر موون ا؟وودل حوو
لرهم عوون أن جووزهم وقصووالصووحي  هلووذا الوودين،إ ا تر عوون اهلوولى  فلقوود علووم اّلِل موون بووب آقم ضووعفهم وع
ل ه الرمحو  وقبوعلوى نفسو تفك أعمواهلم  و  ا؟نو . و   و  نعمو  واحودة مون نعموه علويهم يف الودنيا. فكتوه

لكوون ّبووذ  بعملهووم و  الضووعي  وكتووه هلووم بووه ا؟ن ،فضووال منووه ورمح ،فاسووتحقلهاموونهم جهوود املقوول القاصوور 
 الرمح  ..

 نوووووولن يف النووووووارلن يتالعوبعووووود،فإذا كووووووان أول وووووك املفوووووو ون املكوووووذبلن اجملرموووووولن الظوووووامللن الكووووووافرون املشووووورك
لا وعملو نلامفإن الذين آ ويتخاصملن. وتغلك صدورهم ابلسخائم واألحقاق،بعد أن كانلا أصفياء أولياء ..
 ء:الصاحلات يف ا؟ن  إخلان متحابلن متصافلن متلاقون،ير  عليهم السالم والل 

اة الوودنيا غوويج يوونهم يف احليووقوود يثوولر ب..فهووم بشوور. وهووم عاكوولا بشوورا. و « َونَوَزْعنووا مووا يف ُصووُدورِِهْم ِمووْن ِغوولِ  »
 يكظملنه،وغل يغالبلنه ويغلبلنه ..ولكن تبقى يف القله منه آتر.

يف قَوْللِِه َونَوَزْعَنا َموا يف ُصوُدورِِهْم ِموْن ِغولِ  يُرِيوُد ،َعِن اْبِن َعبَّاس  :رنل يف تفسْي  املسمى أحكام القرآنقال الق
ُ َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلَّمَ :، ِإنَّ اْلغِولَّ :،قَاَل  أَنَُّه الَِّذي َيُكلُن يف ُصُدوِر اْلُمْيِمِننَي يف الُدنْوَيا َوذََكُروا َعِن النَِّلِِ َصلَّى اّللَّ

ِبِل ِإَذا نُزَِع ِمْن ُصُدوِر اْلُمْيِمِننَي ".   ..  978َعَلى أَبْوَلاِب اْ؟َنَِّ  َكَمَبارِِ  اْ ِ
                                                 

 (7295) -املكنز  -صحي  مسلم - 976
 ( 7294[)126/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 977
وزعوووم  -( حسوون 314 أِلَيب نُوَعوووْيم  اأْلَْصووبَهاينِِ )[ واحلووودية  يف ِصووَفُ  اْ؟َنَّوو ِ 208/ 7قار عوووا  الكتووه، الوورايم ] -تفسووْي القوورنل  - 978

 ررج أحاقية الظالل أنه يف صف  ا؟ن  بال إسناق   
،ينا َعْبووُد الْ  314وهووذا سووند  )   يَوَنا ُسووَلْيَماُن بْووُن َأمْحَووَد،ينا َبْكووُر بْووُن َسووْهل  ،َعْن بْووِن ُجووُن َعْبووِد الوورَّمْحَِن،َعِن ابْووِعيد ،ينا ُملَسووى َسووغَووِبِِ بْووُن (َحوودَّ َرْيج 

اِ ،َعِن اْبِن َعبَّاس  به   ، ،َوَعْن ُمَقاِتل  :َعِن الضَّحَّ  َعطَاء ،َعِن اْبِن َعبَّاس 
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ُ َعْنووُه:" ِإيِنِ أَلَْرُجوول أَْن َأُكوولَن أاََن َوُعْثَموواُن َونَْلَحووُ  َوالووزُ  َن الَّووِذيَن قَوواَل َبْْيُ ِمووَعووْن قَوَتاَقَة،قَاَل:قَوواَل َعلِووُك َرِضووَك اّللَّ
،رِْضَلاُن اّللَِّ َعَلْيِهْم  " ُ تَوَعاىَل ِفيِهْم:َونَوَزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلِ   979اّللَّ

َل:ِإيِنِ أَلَرَاَ  َقَخوَل قَوا وَعْن حُمَمَّد ،قَاَل:اْسَتْأَذَن اأْلَْكَ ُ َعَلى َعِلكِ  َوِعْنَدُ  ابْون  ِلطَْلَحَ ،َفَحَبَسوُه مُثَّ أَِذَن لَوُه،فَوَلمَّا
َا َحَبْسَتِب هِلَوَذا قَواَل:" َأَجوْل " قَواَل:ِإيِنِ أَلَرَاُ  لَوْل َكواَن ِعْنوَدَ  ابْون  لُِعْثَمواَن حَلََبْسوَتِب قَوالَ  :" َأَجوْل،ِإيِنِ أَلَْرُجول ِإ َّ

ُ:َونَوَزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم   980ِمْن ِغلِ  ِإْخَلاان  َعَلى ُسُرر  ُمتَوَقابِِلنَي " .أَْن َأُكلَن أان َوُعْثَماُن ِ َّْن قَاَل اّللَّ
ُ َعوزَّ وَعْن َجْعَفِر ْبِن حُمَمَّد  , َعْن أَبِيِه،قَاَل:قَاَل َعلِوك :ِإيِنِ أَلَْرُجول أَْن َأكولَن َونَْلَحوُ  َوالوزَُبْْيُ ِموَن ا لَّوِذيَن قَواَل اّللَّ

ُ َعْنووُه َوَجوولَّ َونَوَزْعنَووا َمووا يف ُصووُدورِِهْم ِمووْن ِغوو لِ  ِإْخووَلاان  َعلَووى ُسوورِر  ُمتَوَقووابِِلنَي وََكوواَن أَِمووُْي اْلُمووْيِمِننَي َعلِووك  َرِضووَك اّللَّ
ُعْثَموواَن،َوَلِكْن  بَرِي  ووا ِمووْن قَوْتووِل ُعْثَموواَن وََكوواَن يَوُقوولُل:َواّللَِّ َمووا قَوتَوْلووحُل َوَ  أََمووْرُت َوَ  َرِضوويحُل َوَ  َكووارَْكحُل يف قَوْتوولِ 

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ َونَوَزْعنَووا َمووا ُغِلْبحلُ  يف ُصووُدورِِهْم ،وََكوواَن يَوُقوولُل:ِإيِنِ أَلَْرُجوول أَْن َأُكوولَن أاََن َوُعْثَموواُن ِمووَن الَّووِذيَن قَوواَل اّللَّ
 981ِمْن ِغلِ  ِإْخَلاان  َعَلى ُسرِر  ُمتَوَقابِِلنَي "

ْعووحُل َعْبووَد الورَّمحَْ  ِن بْووَن الُشووُروِق،قَاَل: َِْعحُل َعِلي ا،َحُْطُه،فَوَقوواَل:" ِإيِنِ أَلَْرُجوول أَْن وَعوْن َحِبيووِه بْووِن الزَُبْْيِ،قَاَل: َِ
ُ َعزَّ َوَجلَّ:َونَوَزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن َغلِ  ِإْخَلاان  َعَلى ُسُرر     982  ُمتَوَقابِِلنَي "َأُكلَن أاََن َوُعْثَماُن َكَما قَاَل اّللَّ

ى ووار فو   علوتهم األهوالنار من هتهم ومن فولقهم. فأهول ا؟نو  عوري مون  وإذا كان أهل النار يصطللن
 « ..َعْرِي ِمْن َهِْتِهُم اأْلَْوارُ »ا؟ل كله أنسام:

ّللَِِّ الَّووِذي  لا احْلَْموودُ َوقووالُ :»وإذا كووان أول ووك يشووتغللن ابلتنووابز وااصووام،فهي ء يشووتغللن ابحلموود وا عوو ا 
ُ،َلَقدْ َهداان هِلذا،َوما ُكنَّ   « ..نا اِبحلَْ ِِ ُرُسُل َربِِ   جاَءتْ ا لِنَوْهَتِدَي َلْل  أَْن َهدااَن اّللَّ

نْووِك يف ْبِلُكْم ِمووقَوووحْل ِمووْن اْقُخلُوولا يف أَُمووم  قَووْد َخلَوو»وإذا كووان أول ووك ينوواقون ابلتحقووْي والتأنيووه:  َن اْ؟ِوونِِ َواْ ِ
وُتْم تَوْعمَ ُ  أُورِيْوتُ  اْ؟َنَّوَونُولُقوا أَْن تِْلُكومُ »فإن هوي ء ينواقون ابلتأهيول والتكورمي:« .. النَّارِ  ..إنوه « لُولنَ ُملهوا ِ وا ُكنوْ

 التقابل التام بني أصحاب ا؟ن  وأصحاب النار.

                                                 
 ( صحي  لغْي  19340و 13413َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 979
 زايقة مب  – ( صحي  لغْي  19339يِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطَّثَِ  - 980
 زايقة مب  – ( صحي  لغْي  360اِ ْعِتَقاُق لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 981
ِل )  - 982  زايقة مب  -( صحي  لغْي   564الُسنَُّ  أِلَيب َبْكِر ْبِن ااَْالَّ

ُم َعلَوَبْْيِ،َوَي ََ قال ااالل معلقا  :" فَوَعِلك  يَوُقولُل َهوَذا لِنَوْفِسوِه َوِلطَْلَحوَ  َوالوزُ  ُ َعوزَّ َوَجولَّ بِوِه اْغِفوْر لَنَوا ،َوحَنُْن فَواَل نَوْذُكُرُهْم ِإ َّ ْيِهْم َأمْجَعِونيَ حَّ  ِ َوا أََموَراَن اّللَّ
ميَاِن .َوقَاَل َعوزَّ َوَجلَّ:تِْلوَك أُمَّو   قَو ْخَلانَِنا الَِّذيَن َسبَوُقلاَن اِبْ ِ ُتْم َوَ  تُ حلْ هَلَوا َموا َكَسوبَ  ْد َخلَوحلْ َو ِِ وا َكوانُلا يَوْعَملُولَن .مُثَّ قَواَل  َوَلُكوْم َموا َكَسوبوْ ْسوأَُللَن َعمَّ

ُ بِو أَبُل َعْبِد اّللَِّ:َهَذا الطَّرِيُ  اْلَلاِضُ ،َواْلِمنوَْهاُج اْلُمْسوَتِلي،ِلَمْن أَرَاقَ  ُ َوِإايَّ ِه َخوْْي ا َوفوَ اّللَّ ْعوحُل ُكوْم ِموْن ُكولِِ َهلَ قََّهُه،َوَعَصوَمَنا اّللَّ َكو   ِبَرمْحَتِوِه " .قَاَل:َو َِ
وواَل  وود  َعَلْيووِه السَّ ْسوواَلِم أَْعظَووَم ِمنَّوو   َعلَووى ْبووِد اّللَِّ:َوَمووا َأِجووعَ قَوواَل أَبُوول أَْن َيْسووَلَم . ُم أَْرُجوولأاََب َعْبووِد اّللَِّ يَوُقوولُل:َمْن َسووِلَم َمووا َعَلْيووِه َأْصووَحاُب حُمَمَّ ُد يف اْ ِ

ْسووواَلِم بَوْعوووَد  ُ لِِقَتالِوووِه أَْهوووَل الووورِِ  النَّوووِلِِ اْ ِ ْسووواَل ِموووْن َأيب َبْكووور  َرمِحَوووُه اّللَّ ُ وَ ِم،مُثَّ ُعَموووَر بْوووقَِّة َوِقَياِموووِه اِبْ ِ َرِحوووَم َأْصوووَحاَب النَّوووِلِِ َعَلْيوووِه ِن ااَْطَّووواِب َرمِحَوووُه اّللَّ
ووواَلُم،َونَوَفَعَنا ِ ُوووبِِِهْم .قَووواَل أَبُووول َعْبوووِد اّللَِّ:أَ  ُْم َكوووانُلا ِعَمووواق ا لِلووودِِيِن،َوقَاَقة  ا ُب النَّوووِلِِ ِه َأْصوووَحاْرُجووول ِلَموووْن َسوووِلَم َعَلْيوووالسَّ ا ِلَموووْن َأَحوووبوَُّهْم،أِلَوَّ ْلَفوووْلَز َغووود 

ْسوواَلِم،َوأَْعَلاَن َرُسوولِل اّللَِّ  ،َواتِِبَووِلإْلِ ُم َعلَووى أَوَّ اِهووَك   اُع َأْصووَحاِب َرُسوولِل اّللَِّ ،َوأَْنَصوواَرُ ،َوُوزَارَء َعلَووى احلَْ ِِ هِلِووْم لُسوونَُّ ،َوَ  يَووْذُكُروَن ِإ َّ خِبَْْي ،َويُووَ َحَّ
 َوآِخرِِهْم  "
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ىل قارهووم ا؟نوو  إ مث يسووتمر العرم،فووإذا حنوون أمووام مشووهد  حوو  للمشووهد السوواب  .. لقوود انمووأن أصووحاب
ن وعوود اّلِل وجوودو  موو لن ينوواقون اهلخرين،يسووأللوم عموواواسووتيقن أصووحاب النووار موون مصووْيهم. وإذا األولوو

ا َوَعووَد مووَحق ا،فَوَهووْل َوَجووْدمُتْ  َدان َربُنووا مووا َوَعووَوانقى َأْصووحاُب اْ؟َنَّووِ  َأْصووحاَب النَّوواِر:أَْن قَووْد َوَجووْدان »القوودمي:
ووونَوُهْم:أَْن لَ  ُصوووُدوَن َعوووْن َسوووِبيِل اّللَِّ لظَّووواِلِمنَي. الَّوووِذيَن يَ اّللَِّ َعلَوووى اْعنَوووُ  َرُبُكوووْم َحق ووواف قووواُللا:نَوَعْم  فَوووَأذََّن ُموووَيذِِن  بَويوْ

ُغلَوا ِعَلجا  َوُهْم اِبهْلِخرَِة كاِفُرونَ   « ..َويَوبوْ
قوو  ه كثقووتهم موون عيوود اّللِ ويف هووذا السوويال موون السووخري  املوورة مووا فيووه .. إن املوويمنني علووى يقوو  موون هقوو  و 

 يف كلم  واحدة .. نعم .. وعد .ولكنهم يسأللن  واكء ا؟لاب 
ونَوُهْم:أَْن لَ »وعندئذ ينتهك ا؟لاب،ويقطع احللار: ُصوُدوَن َعوْن يَ الظَّواِلِمنَي. الَّوِذيَن  ّللَِّ َعلَوىاْعنَوُ  فََأذََّن ُموَيذِِن  بَويوْ

ُغلَوا ِعَلجا ،َوُهْم اِبهْلِخرَِة كاِفُرونَ   « ..َسِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ
دون عوووون سووووبيل فهووووم الووووذين يصوووو« الكووووافرين»قصوووولق. وهوووول مووووراق  ملعوووو  امل« الظوووواملني»فيتحوووودق معوووو  

 اّلِل،ويريدون الطري  علجا   استقام  فيه،وهم ابهلخرة كافرون.
 ن. إوووم يريوودو بيل اّللِ إُيوواء  قيقوو  مووا يريوود  الووذين يصوودون عوون سوو« .. ويبغلوووا علجووا»ويف هووذا اللصوو :

لرة صووهلووا  سووتقام  اتقام . فيريوودون العوولج و  يريوودون ا سووالطريوو  العلجوواء و  يريوودون الطريوو  املسووتقيم. 
لج. وهوووذ  راقة للعوووواحدة:صووولرة املضوووك علوووى نريووو  اّلِل ووجوووه وكووورعه. وكووول موووا عووودا  فهووول أعووولج وهووول إ

ل  يصوود عوون سووبيىل ربووه مثا راقة تلتقووك مووع الكفوور ابهلخوورة. فمووا يوويمن ابهلخوورة أحد،ويسووتيقن أنووه راجووع إ
. ا غووْي كوورع اّللِ تتبووع كورع وكوورعه .. وهوذا هوول التصولير احلقيقووك لطبيعو  النفوولس الويتاّلِل،وُييود عوون وجوه 

 التصلير الذي الل حقيق  هذ  النفلس ويصفها اللص  الداخلك الصحي .
 هللاالا أصحاا ا عراف  صحاا ال نة وأصحاا النار 49 - 46الدرس الرابع: 

جووال يعرفوولن ر نووار عليووه حوواجز يفصوول بووني ا؟نوو  والمث يتلجووه النظوور إىل املشووهد موون لوواهر . فووإذا هنووا لووك 
ب ا؟نوو  مووع أصووحا أصووحاب ا؟نوو  وأصووحاب النووار بسوويماهم وعالموواهتم .. فلننظوور موون هي ء،ومووا كووأوم

 وأصحاب النارف
،َوَعَلى اأْلَْعووراِ  رِجووال  يَوْعرِفُوولَن ُكووال  ِبِسوو» نَوُهمووا ِحجوواب  م  َعلَووْيُكْم ْن َسووالْصووحاَب اْ؟َنَّووِ :أَ َوانَقْوا أَ  يماُهْم.َوبَويوْ

َعْلنوووا َموووَع اْلَقوووْلِم اِر قاُللا:َربَّنوووا   عَْ ْصوووحاِب النَّوووقووواَء أَ .. َ ْ يَوووْدُخُللها َوُهوووْم َيْطَمعُووولَن َوِإذا ُصووورَِفحْل أَْبصوووارُُهْم تِلْ 
وووُتْم َعوووْنُكْم مَجُْعُكوووْم وَ   ْغوووقاُللا:ما أَ يماُهْم،الظَّووواِلِمنَي. َوانقى َأْصوووحاُب اأْلَْعوووراِ  رِجوووا   يَوْعرِفُووولَوُْم ِبِسووو موووا ُكنوْ

 « ..َلْيُكْم َو  أَنْوُتْم َهَْزنُلنَ لا اْ؟َنََّ    َخْل   عَ   ف اْقُخلُ ِبَرمحَْ  َتْسَتْكِثُوَن. أَهُي ِء الَِّذيَن أَْقَسْمُتْم   يَناهُلُُم اّللَُّ 
مجاعووو  مووون  -؟نووو  والنوووار احلجووواب احلووواجز بوووني ا -روي أن هوووي ء الرجوووال الوووذين يقفووولن علوووى األعووورا  

البشوور،تعاقلحل حسووناهتم وسووي اهتم،فلم تصوول ّبووم تلووك إىل ا؟نوو  مووع أصووحاب ا؟نوو ،و  توويق ّبووم هووذ  إىل 
النوووار موووع أصوووحاب النوووار .. وهوووم بوووني بني،ينتظووورون فضووول اّلِل ويرجووولن رمحتوووه .. وهوووم يعرفووولن أهووول ا؟نووو  

ويعرفولن أهول النوار  -يسوعى بوني أيوديهم و ميواوم ر ا ببيام اللجل  ونضرهتا أو ابلنلر الوذي  -بسيماهم 
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ر وووووا بسووووولاق اللجووووول  وق هتوووووا،أو ابللسوووووم الوووووذي علوووووى أنووووولفهم الووووويت كوووووانلا يشووووومخلن ّبوووووا يف  -بسووووويماهم 
و وووا هوووم أو ء يتلجهووولن إىل أهووول ا؟نووو  «  سنسووومه علوووى اارنووولم »الدنيا،كالوووذي جووواء يف سووولرة القلوووم:

يوودخلهم اّلِل ا؟نوو  معهووم  .. فووإذا وقعووحل أبصووارهم علووى أصووحاب ابلسووالم .. يقلللوووا وهووم يطمعوولن أن 
َوَعلَووى »اسووتعاذوا ابّلِل أن يكوولن مصوْيهم معهووم   -وكأ ووا يصوورفلن إلويهم صوورفا   عوون إراقة مونهم  -النوار 

 .. َ ْ يَووووْدُخُللها َوُهووووْم اأْلَْعووووراِ  رِجووووال  يَوْعرِفُوووولَن ُكووووال  ِبِسوووويماُهْم. َوانَقْوا َأْصووووحاَب اْ؟َنَّووووِ :أَْن َسووووالم  َعلَووووْيُكمْ 
 983« ..نيَ َيْطَمُعلَن .. َوِإذا ُصرَِفحْل أَْبصارُُهْم تِْلقاَء َأْصحاِب النَّاِر قاُللا َربَّنا   َعَْعْلنا َمَع اْلَقْلِم الظَّاِلمِ 

                                                 
ُ َجلَّ يَوَناُ ُ  َعنوُْهْم َأوَُّ  - 983 ا السََّبُه الَّوِذي ِموْن َأْجلِوِه ْم َعَلى اأْلَْعرَاِ ،َومَ قال الطثي:" َواْختَوَلَ  أَْهُل التَّْأِويِل يف ِصَفِ  الِرَِجاِل الَِّذيَن َأْخَثَ اّللَّ

 فِوويِهْم َمووا َيَشوواُء،مُثَّ يُووْدِخُلُهُم ُهَنالِووَك ِإىَل أَْن يَوْقِضووَك اّللَُّ  ْم،َفُجِعُللاَسوويَِِ اهتُُ َصوواُروا ُهَناِلَك،فَوَقوواَل بَوْعُضووُهْم:ُهْم قَوووْلم  ِمووْن بَووِب آَقَم اْسووتَوَلْت َحَسووَناهُتُْم وَ 
ُهْم .اْ؟َنََّ  ِبَفْضِل َرمحَْ   ِتِه ِإايَّ

 ذِْكُر َمْن قَاَل َذِلَك:
،َوِإَذا ُ َوا قَوْد ذََكورَا ِموْن َأْصوَحاِب اأْلَْعورَاِ   ْبُن ذَْكوَلاَن َموْلىَل قُووَرْيا  اَنِق َعْبُد اّللَِّ بُل الزِِ قَاَل الشَّْعِلُ:أَْرَسَل ِإَ َّ َعْبُد احْلَِميِد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َوِعْنَدُ  أَ  

ُتَما أَنْوَبْأُتُكَما ِ َا ذََكوَر حُ ذِكْ  َحاَب اأْلَْعورَاِ  فَوَقواَل:" ُهوْم قَووْلم  ُقْلوحُل:ِإنَّ ُحَذيْوَفوَ  ذََكوَر َأْصوِت فوَ فَوَقاَ :َهاَذيْوَفوُ ،ر ا لَْيَك َكَما ذََكرَا،فَوُقْلحُل هَلَُما:ِإْن ِك وْ
اُللا:َربوَّنَووووا َ  َعَْعْلنَووووا َمووووَع اْلَقووووْلِم ُهْم تِْلَقوووواَء َأْصووووَحاِب النَّوووواِر قَ حْل أَْبَصووووارُ فَ فَِإَذا ُصوووورِ َ اهُتُْم َعووووِن اْ؟َنَّووووِ ،َعَوووواَوَزْت ِّبِووووْم َحَسووووَناهُتُُم النَّوووواَر َوَقُصووووَرْت ِّبِووووْم َسوووويِِ 

َنا ُهْم َكَذِلَك،انََّلَع إِلَْيِهْم َرُبَك تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل فَوقَ   ْم " )حسن(نََّ ،فَِإيِنِ َقْد َغَفْرُت َلكُ ؟َْ الا َواْقُخُللا اَل:اْذَهبُ الظَّاِلِمنَي،فَوبَويوْ
اهُتُْم َعوِن اْ؟َنَّوِ ،َوَخلََّفحْل ِّبِوْم َ اهُتُْم،فَوَقُصوَرْت ِّبِوْم َسويِِ َ َناهُتُْم َوَسيِِ تَوَلْت َحَسووَعْن ُحَذيْوَفَ ،أَنَُّه ُسِ َل َعْن َأْصَحاِب اأْلَْعرَاِ ،قَاَل:فَوَقواَل:" ُهوْم قَووْلم  اْسو

  ")صحي  لغْي ( ِفيِهمْ ِن النَّاِر .قَاَل:فَوَلقَوُفلا ُهَناِلَك َعَلى الُسلِر َحَّتَّ يَوْقِضَك اّللَُّ َحَسَناهُتُْم عَ 
 ، ْم َحَسوَناهُتُْم َعوِن النَّواِر،فَوُهْم  ْم َعِن اْ؟َنَِّ  َوَعَواَوَزْت ِّبِوْم ُذنُلّبُُ فَوَقُصَرْت ّبِِ وَعْن ُحَذيْوَفَ  قَاَل:" َأْصَحاُب اأْلَْعرَاِ :قَوْلم  َكاَنحْل هَلُْم ُذنُلب  َوَحَسَنات 

ُفُذ ِفيِهْم أَْمرُُ  " )صحي  لغْي ( ُ َبنْيَ َخْلِقِه فَويَونوْ  َكَذِلَك َحَّتَّ يَوْقِضَك اّللَّ
 َخوْل   َعلَوْيُكْم اْليَووْلَم َوَ  أَنْووُتْم  ِبَفْضوِلك َوَمْغِفوَريت،َ  ْ؟َنَّ َ لُل:اْقُخُللا اْم،فَويَوقُ وَعْن ُحَذيْوَفَ  قَاَل:" َأْصَحاُب اأْلَْعرَاِ  قَوْلم  اْستَوَلْت َحَسَناهُتُْم َوَسيَِِ اهتُُ 

 َهَْزنُلَن ") فيه ضع (
  (يَِِ اهُتُْم َعِن اْ؟َنَِّ  " ) صحيُصَرْت ِّبِْم سَ اَر،َوقَ وَعْن ُحَذيْوَفَ  قَاَل:" َأْصَحاُب اأْلَْعرَاِ  قَوْلم  َعَاَوَزْت ِّبِْم َحَسَناهُتُُم النَّ 

ُ ِّبَو ْن ُحَذيْوَفَ ،قَاَل:" َأْصَحاُب اأْلَْعورَاِ  قَووْلم  َكانَوحْل هَلُوْم أَْعَموال  َأْْنَواُهمُ وعَ  َ ،قَوْد َعَرفُولا أَْهوَل اْ؟َنَّوِ  َوأَْهوَل ِر،َوُهْم آِخوُر َموْن يَوْدُخُل اْ؟َنَّ ا ِموَن النَّوااّللَّ
 النَّاِر " )صحي (

ْم َعلَووى َحَسووَناهِتِْم " ) فيووه لَووى َسوويَِِ اهِتِْم،َوَ  َسوويَِِ اهتُُ عَ  َحَسووَناهُتُْم َلْم تَووزِقْ ْلم  اْسووتَوَلْت َحَسووَناهُتُْم َوَسوويَِِ اهُتُْم،فوَ وقَوواَل ابوون عبوواس:" َأْصووَحاُب اأْلَْعرَاِ :قَووو
 انقطاع(

،قَوواَل:" اأْلَْعرَاُ :ُسوولر  بَوونْيَ اْ؟َنَّووِ  َوالنَّاِر،َوَأْصووَحاُب اأْلَ  يُوَعوواِفيَوُهْم،اْنطََلَ  ِّبِووْم ِإىَل َوَوور   اِن،َحَّتَّ ِإَذا بَووَدا ّللَِّ أَنْ َذِلَك اْلَمَكووبِوو ْعوورَا ِ وَعووِن ابْووِن َعبَّاس 
َهِه ُمَكلَّوول  اِبلُلْيُلِي،تُورَابُوووُه اْلمِ  لرِِهْم َكوواَم   بَوْيَضووواُء يُوْعَرفُووولَن يف حُنُووو  َتْصوووُلَ  أَلْووَلاُوُْم َويَوْبوووُدوْلُقلا ِفيووِه َحوووَّتَّ ْسوووُك،فَأُ يُوَقوواُل لَوووُه احْلََياُة،َحافوَّتَوواُ  ُقُضوووُه الوووذَّ
ُتْم قَووِّبَووا،َحَّتَّ ِإَذا َصووَلَححْل أَلْووَلاُوُْم أَتَووى ِّبِووُم الرَّمْحَُن،فَوَقوواَل:َاَنوَّْلا َمووا ِكوو ووُتْم َوِمثْولُووُه َن،َحَّتَّ ِإَذا انْوَقَطَعووحْل أُْمِنيَووواَل:فَويَوَتَمنوَّلْ  وْ تُوُهْم قَوواَل هَلُْم:َلُكووُم الَّووِذي َاَنوَّيوْ

 نَي اْ؟َنَِّ  ".) صحي ( مَّْلَن َمَساكِ ِّبَا،ُيسَ  ِعنَي َمرَّة  .فَوَيْدُخُللَن اْ؟َنََّ  َويف حُنُلرِِهْم َكاَم   بَوْيَضاُء يُوْعَرُفلنَ َسبْ 
،قَووووواَل:" َأْصووووَحاُب اأْلَْعووووورَاِ  يوُووووْيَمُر ِّبِوووووْم ِإىَل َوَوووو ِّ اُن،َوَحافوَّتَووووواُ  ُقُضووووُه الُلْيلُوووووِي ُة،تُورَابُوووووُه الْووووَلْرُس َوالزَّْعَفرَ ااُل لَووووُه احْلَيَ ر  يُوَقووووووَعووووْن َعْبوووووِد اّللَِّ بْووووِن احْلَاِر

ووُتْم َوَسووبوُْعلَن يُوَقوواُل هَلُْم:َلُكووْم َمووا َضوواُء،فَويُوَقاُل هَلُْم:َاَنوَّووْلا فوَ ِهْم َكوواَم   بَويْ  حُنُوولرِ يف .قَاَل:َوَأْحَسووُبُه قَاَل:ُمَكلَّوول  اِبلُلْيلُووِي .َوقَاَل:فَويَوْغَتِسووُللَن ِفيِه،فَوتَوْبووُدو  َاَنوَّيوْ
َيِب َرُجل :َأوَُّ  :َوَحدَّ ُْم َمَساِكنُي أَْهِل اْ؟َنَِّ  " قَاَل َحِبيه    َوَسيَِِ اهُتُْم  )صحي  (ْت َحَسَناهُتُمْ ُم اْستَولَ ِضْعف ا َوِإوَّ
تَوَهى ِّبِمْ  ِّ قَاَل:" َأْصَحاُب اأْلَْعرَاِ  يُونوْ اَل ُسوْفَياُن:أُرَاُ  قَاَل:ُمَكلَّول  قَواُة،َحافوَّتَواُ  ُقُضوه  ِموْن َذَهوه  اُل لَوُه احْلَيَ ر  يُوقَ وََ ِإىَل  و َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن احْلَاِر
َموووا اْغَتَسوووُللا اْزَقاَقْت بَوَياض وووا،فَويُوَقاُل ،َفُكلَّ يَوْغَتِسوووُللَن فَويَوْزَقاُقونَ فوَ  يَوُعووولُقوَن ْيَضووواُء،مُثَّ اِبلُلْيلُووِي قَاَل:فَويَوْغَتِسوووُللَن ِمْنوووُه اْغِتَسووواَل  ،فَوتَوْبُدو يف حُنُووولرِِهْم َكووواَم   بوَ 

ُتْم فَويَوَتَمنوَّْلَن َما َكاُءوا .فَويُوَقاُل هَلُْم:َلُكْم َما اََ  ُتمْ هَلُْم:َاَنوَّْلا َما ِك وْ  ْ؟َنَِّ  ".)حسن(اف ا قَاَل:فَوُهْم َمَساِكنُي أَْهِل َوَسبوُْعلَن ِضعْ  نوَّيوْ
 ُخُللَها َوُهْم َيْطَمُعلَن ".)حسن(نْيَ اْ؟َنَِّ  َوالنَّاِر،َ ْ َيدْ  َعَلى ُسلر  بَ ْم،فَوُهمْ اُب اأْلَْعرَاِ  قَوْلم  اْستَوَلْت َحَسَناهُتُْم َوَسيَِِ اهتُُ وَعْن ُحَذيْوَفَ  قَاَل:" َأْصحَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1688 

                                                                                                                                            

:قَوووووْلم  اْسووووتَوَلْت َحَسووووَناهُتُْم ام  ِ َْعَموووواهلِِْم .وََكوووواَن يَوُقللُ َعَلْيووووِه أَقْووووولَ  ِبكَ اِر،حُ وَعووووْن قَوتَوووواَقَة قَاَل:َكوووواَن ابْووووُن َعبَّوووواس  يَوُقوووولُل:" اأْلَْعوووورَاُ  بَوووونْيَ اْ؟َنَّووووِ  َوالنَّوووو
 قطاع(ْم ".) فيه انى َحَسَناهتِِ َوَسيَِِ اهُتُْم،فَوَلْم َتزِْق َحَسَناهُتُْم َعَلى َسيَِِ اهِتِْم،َوَ  َسيَِِ اهُتُْم َعلَ 

  اّللَِّ ُعَصاة  هِلاَبئِِهْم يف الُدنْوَيا َوقَاَل آَخُروَن:َكانُلا قُِتُللا يف َسِبيلِ  
 ذكر من قال ذلك: 
 .)حسن(ئِِهْم "َعْن ُكَرْحِبيَل ْبِن َسْعد ،قَاَل:" ُهْم قَوْلم  َخَرُجلا يف اْلَغْزِو ِبَغْْيِ ِإْذِن آابَ  

 ُعَصوووواة ْصووووَحاب اأْلَْعرَا ،فَوَقوووواَل:" ُهووووْم قَوووووْلم َغووووَزْوا يف َسووووِبيل اّللَّ أَ َعووووْن   وَعووووْن َرُجوووول ِمووووْن بَووووِب ِهوووواَلل أَنَّ أاََبُ  َأْخووووَثَُ  أَنَّووووُه َسووووَأَل َرُسوووولل اّللَّ 
 يه جهال  (ْدُخل اْ؟َنَّ  .) فَيِ  آاَبئِِهْم،فَوُهْم آِخر َمْن يَ ْ؟َنَّ  ِ َْعصِ لا َعْن اهِلاَبئِِهْم،فَوُقِتُللا،فََأْعتَوَقُهْم اّللَّ ِمْن النَّار ِبَقْتِلِهْم يف َسِبيله،َوُحِبسُ 
ئِِهْم،َفَموونَوَعُهْم ِ َْعِصوَيِ  آابَ  ب اأْلَْعرَا ،فَوَقوواَل:" قَووْلم قُِتلُولا يف َسوِبيل اّللَّ َعوْن َأْصوَحا  وَعوْن حُمَمَّود بْون َعْبود الوورَّمْحَن،َعْن أَبِيِه،قَاَل:ُسوِ َل َرُسولل اّللَّ 

 " . اْ؟َنَّ  َي  آاَبئِِهْم أَْن َيْدُخُللاقَوْتلهْم يف َسِبيل اّللَّ َعْن النَّار،َوَمنَوَعتوُْهْم َمْعصِ 
 َوقَاَل آَخُروَن:َبْل ُهْم قَوْلم  َصاحِلُلَن فُوَقَهاُء ُعَلَماُء ".

 * ذكر من قال ذلك:
 سن(،َولَْيُسلا بَِبِب آَقَم.)حِئَك   َن:َبْل ُهْم َماَل اَل آَخُرو َعْن جُمَاِهد ،قَاَل:" َأْصَحاُب اأْلَْعرَاِ  قَوْلم  َصاحِلُلَن فُوَقَهاُء ُعَلَماُء " َوقَ  

 وقال آخرون:بل هم مالئك  وليسلا ببب آقم.
 ذكر من قال ذلك: 

نَوُهَما ِحَجاب  َوَعَلى اأْلَْعرَاِ  رَِجال  يَوْعرُِفلنَ  أَْهوَل اْ؟َنَّوِ  َوأَْهوَل النَّواِر ْعرِفُولَن يوَ :" ُهْم رَِجال  ِمَن اْلَماَلِئَكوِ  ِسيَماُهْم،قَالَ ُكال  بِ   َعْن َأيب جِمَْلز ،قَوْللُُه:َوبَويوْ
 اأْلَْعووورَاِ  رَِجوووا   يف النَّوووواِر لظَّاِلِمنَي،قَاَل:فَونَوووواَقى َأْصوووَحابُ اَموووَع اْلَقوووْلِم  َعْلنَووواعَْ .قَووواَل:َواَنَقْوا َأْصوووَحاَب اْ؟َنَّوووِ  أَْن َسووواَلم  َعلَووووْيُكْم ِإىَل قَوْللِوووِه:َربوََّنا َ  

ووُتْم َتْسووَتْكِثُونَ يَوْعرِفُوولَوُْم ِبِسوويَماُهمْ  ُ بِ ِء الَّووِذيَن أَقْ أََهووُيَ   :َما أَْغووَ  َعووْنُكْم مَجُْعُكووْم َوَمووا ُكنوْ َرمْحَ  ،قَاَل:فَوَهووَذا ِحوونَي َقَخووَل أَْهووُل اْ؟َنَّووِ  َسووْمُتْم َ  يَونَوواهُلُُم اّللَّ
 قطلع(لَن *.) صحي  ماْ؟َنََّ ،اْقُخُللا اْ؟َنََّ  َ  َخْل   َعَلْيُكْم َوَ  أَنْوُتْم َهَْزنُ 

،قَواَل:" رَِجوال  ِموَن اْلَماَلِئَكوِ  يَوْعرِ  أَْهوَل اْ؟َنَِّ ،َوَهوَذا قَوْبوَل أَْن يَوْدُخَل يع وا ِبِسويَماُهْم،أَْهَل النَّواِر وَ َفورِيَقنْيِ مجَِ فُولَن الْ وَعْن َأيب جِمَْلز :َوَعَلى اأْلَْعرَاِ  رَِجال 
 ي  مقطلع(أَْهُل اْ؟َنَِّ  اْ؟َنََّ  "  ) صح

ال:إوم حل تقلل:مالئكوو ف قوورجووال"، وأنوووعون أيب جملز:)وعلووى األعوورا  رجووال(، قووال:هم املالئكوو .قلحل:اي أاب جملوز، يقوولل هللا تبووار  وتعاىل:"
 ذُكران ليسلا إبانّ.) صحي  مقطلع(

) صحي  ل:املالئك  ذكلر.رجال"ف قا"وعن أيب جملز يف قلله:)وعلى األعرا  رجال يعرفلن كال بسيماهم(، قال:املالئك .قال قلحل:يقلل هللا
 مقطلع( 

َجوال  يَوْعرِفُولَن ُكوال  ِمووْن  َجولَّ يَونَواُ ُ  فِويِهْم:ُهْم رِ َكَموا قَواَل اّللَُّ   ْن يُوَقووالَ قوال أبول جعفر:قَواَل أَبُول َجْعَفر :َوالصَّوَلاُب ِموَن اْلَقوْلِل يف َأْصوَحاِب اأْلَْعورَاِ  أَ 
ُوْم َماَلِئَكو   .فَواع  ِمَن اأْلُمَّوَسَنُدُ  َوَ  أَنَُّه ُمتوََّف   َعَلى َشِْويِلَها،َوَ  ِإمجَْ  َيِص ُ  نَّاِر ِبِسيَماُهْم،َوَ  َخَثَ َعْن َرُسلِل اّللَِّ أَْهِل اْ؟َنَِّ  َوأَْهِل ال ِإْذ  ِ  َعلَوى َأوَّ

بَوِب آَقَم ُقوَن ِإاَنيِِهوْم َوُقوَن   الِرَِجواَل اْسوم  َاَْموُع ذُُكولرَ ِن اْلَعوَرِب أَنَّ ْهوِل ِلَسواتَوَعواَرُ  بَونْيَ أَ َكاَن َذِلَك َكَذِلَك،وََكاَن َذلِوَك َ  يُوْدَرُ  ِقَياس وا،وََكاَن اْلمُ 
ُمْ  ْلَقْلِل يف َذِلَك َما قَاَلُه َسائُِر أَْهوِل التَّْأِويوِل الصَِّحيَ  ِمَن اْعَ  َلُه،َوأَنَّ    قَوْلل  َ  مَ َماَلِئكَ  َسائِِر اْاَْلِ  َغْْيِِهْم،َكاَن بَويِِن ا أَنَّ َما قَاَلُه أَبُل جِمَْلز  ِمْن َأوَّ
ا ِإْن َكوواَن يف َأَسووانِيِدَها َموووَ يف َذلِووَك ِمووَن اأْلَْخبَوواِر  َي َعووْن َرُسوولِل اّللَِّ ،َوَمووَع َمووا ُروِ َغووْْيَُ  .َهووَذا َمووَع َمووْن قَوواَل خِبِاَلفِووِه ِمووْن َأْصووَحاِب َرُسوولِل اّللَِّ 

 ِفيَها،  
ونَوهُ َعْن َأْصَحابِ  فَعْن َأيب ُزْرَعَ  ْبِن َعْمرِو ْبِن َجرِير  قَاَل:ُسِ َل َرُسلُل اّللَِّ  ،َوِإَذا فَوورََغ َرُب ْم ِموَن اْلِعبَواقِ  اأْلَْعرَاِ ،فَوَقاَل:" ُهْم آِخُر َمْن يُوْفَصوُل بَويوْ

ُتْم "   عُ تُوْدِخْلُكُم اْ؟َنَّوَ ،َوأَنْوُتْم  النَّواِر َو َْ  ُكْم ِموونَ نْوُتْم قَووْلم  َأْخوَرَجْتُكْم َحَسوَناتُ اْلَعواَلِمنَي ِموْن َفْصوِلِه بَونْيَ اْلِعبَوواِق قَواَل:أَ  تَوَقواِئك فَوواْرَعْلا ِموَن اْ؟َنَّوِ  َحْيوُة ِكوو وْ
 (452/  12) -لرسال  ميسس  ا -فسْي الطثي ت-)صحي  مرسل( 

 تكفوور عوونهم ابهل م واملصووائه يف الوودنيا وليسووحل هلووم كبووائر فيحبسوولن عوون ا؟نوو  لينوواهلم وقووال القوورنل:" وقيوول:هم قوولم كانووحل هلووم صووغائر   
ق بذلك َغم  فيقع يف مقابل  صغائرهم .وا َّ سا  ملىل أيب ُحذيف  أن يكولن مون أصوحاب األعورا مل ألن مذهبوه أووم موذنبلن .وقيول:هم أو 

  ملكَّلولن ّبوذا السولر،مييِِزون الكوافرين مون املويمنني قبول إقخواهلم ا؟نو  والنوارمل ذكور  أبول الزىنمل ذكر  الُقَشْيِي عن ابن عباس .وقيول:هم مالئكو
:} جملز .فقيل له:  يقال للمالئك  رجالف فقال:إوم ذكلر وليسلا إبانّ،فال يبعد إيقاع لفج الرجال عليهم مل كموا أوقوع علوى ا؟وِن يف قللوه

َن ا نك يَوُعل  َن ا؟ن { ] ا؟ون:َوأَنَُّه َكاَن رَِجال  مِِ ورون  6ُذوَن ِبرَِجال  مِِ [ .فهوي ء املالئكو  يعرفولن املويمنني بعالمواهتم والكفوار بعالمواهتممل فيبشِِ
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 قىَوان»لتأنيووه:تبكيووحل وامث يبصوورون برجووال موون كبووار اجملوورمني معووروفني هلووم بسوويماهم. فيتجهوولن إلوويهم ابل
وُتْم َتْسوَتْكثُِ ْم مَجُْعُكو  َعوْنكُ َأْصحاُب اأْلَْعراِ  رِجوا   يَوْعرِفُولَوُْم ِبِسويماُهْم،قاُللا:ما أَْغو فهوا أنوتم «  ونَ ْم َوموا ُكنوْ

منني يف للنوه عون املوي انلا يقل كوهي ء يف النار،  مجعكم نفعكم،و  استكباركم أغ  عنكم  مث يوذكرووم  وا  
ظووروا اهلن أيوون ان«  برمحوو   م اّللِ أهووي ء الووذين أقسوومتم   ينوواهل»،  ينوواهلم اّلِل برمحوو :الودنيا موون أوووم ضوواللن
 « ..َزنُلنَ ْم هَْ اْقُخُللا اْ؟َنََّ    َخْل   َعَلْيُكْم َو  أَنْوتُ »همف وماذا قيل هلم:
 حرمان الك ار من النميم وأس يل جرائمهم 53 - 50الدرس الخامس:

اِر ْصووحاُب النَّووأَ َوانقى :»نسوومع صوول  آتيووا موون قبوول النووار،ملي  الرجوواء وا سووتجداءوأخووْيا. هووا حنوون أو ء 
 « اّللَُّ  َزَقُكمُ َأْصحاَب اْ؟َنَِّ :أَْن أَِفيُضلا َعَلْينا ِمَن اْلماِء أَْو ِ َّا رَ 

 َحرََّمُهمووا  اّللََّ اُللا:ِإنَّ قو:»ريور وهوا حنون أو ء نلتفوحل إىل ا؟انوه اهلخور نسومع ا؟ولاب ملوي  التوذكْي األلويم امل
 « .. الُدنْياُم احْلَياةُ َغرَّهتُْ َعَلى اْلكاِفرِيَن. الَِّذيَن اختََُّذوا ِقينَوُهْم هَلْلا  َوَلِعبا  وَ 

اُهْم َكَموا يَوْلَم نَوْنَسوفَوالْ  :»مث إذا صلت البشر عام  يتلارى،لينطو  رب العوزة وا؟الل ،وصواحه امللوك واحلكوم
نَوواُهْم ِبِكتَوواب  َفصَّووْلَناُ  َعلَووى ِعْلووم  ُهوود ى( َولَ 51ْم َهووَذا َوَمووا َكووانُلا آِباَيتِنَووا َاَْحووُدوَن )َنُسوولا لَِقوواَء يوَووْلِمهِ   َقووْد ِج وْ

 َجوواَءْت َن َنُسولُ  ِمووْن قَوْبووُل قَوودْ ُقوولُل الَّووِذييوَ  يوَووْلَم َذْيت َشِْويلُووُه ( َهووْل يَوْنظُووُروَن ِإ َّ َشِْويلَوهُ 52َوَرمْحَو   لَِقووْلم  يُوْيِمنُوولَن )
ا نَوْعَموُل قَوْد َخِسوُروا أَنْوُفَسوُهْم َموَل َغوْْيَ الَّوِذي ُكنَّوَرُق فَونَوعْ نوُوا أَْو ُرُسُل َربَِِنا اِبحلَْ ِِ فَوَهْل لَنَوا ِموْن ُكوَفَعاَء فَوَيْشوَفُعلا لَنَو

ُهْم َما َكانُلا يَوْفَ ُوَن )  [ « ..53-51( ]األعرا :53َوَضلَّ َعنوْ
 ع املعووووذبني يف. نوووو  موووهد جي وووو  وذهووولاب .. نوووو  يف اهلخووورة ونوووو  يف الووودنياوهكوووذا تتووولاىل صووووفحات املشووو

 ب مفصوول مبووني.ّبووا كتووا النار،املنسوويني كمووا نسوولا لقوواء يوولمهم هووذا وكمووا جحوودوا آبايت اّلِل،وقوود جوواءهم
د يف هوم بعوو  -عهم معلا األهلاء واألوهام والظنلن .. ون  ف كل  واتب -على علم  -سبحانه  -فصله اّلِل 

ل. يو هم هوذا املوآهوذا الكتواب وعاقبو  موا جواءهم فيوه مون النوذير وهوم ُيوِذرون أن ا ينتظرون موآل -الدنيا 
 فاملآل هل ما يرون يف هذا املشهد من واقع احلال  

هكووذا لعجيووه  و اإوووا خفقووات عجيبوو  يف صووفحات املشووهد املعووروم   اليهووا هكووذا إ  هووذا الكتوواب 
ليوووووولم اا ّبووووووذا بووووووْي واووووووكء التعقيووووووه عليووووووه متناسووووووقا مووووووع ا بتووووووداء. تووووووذكْي ينتهووووووك ذلووووووك ا سووووووتعرام الك

 ل شويلووه،حيةب فهوذا هوومشواهد ،وهذيرا مون التكوذيه آبايت اّلِل ورسوله،ومن انتظوار شويول هوذا الكتوا
   فسح  لتلب ،و  كفاع  يف الشدة،و  رجع  للعمل مرة أخرى.

 نرا . ه كما نفي  من مشهد أخاذ كنانعم .. هكذا ينتهك ا ستعرام العجيه. فنفي  من
                                                                                                                                            

املوووويمنني قبوووول قخوووولهلم ا؟نوووو  وهووووم   يوووودخللها بعووووُد فيطمعوووولن فيهووووا .وإذا رأوا أهوووول النووووار َقَعووووْلا ألنفسووووهم ابلسووووالم  موووون العووووذاب .قووووال ابوووون 
  أن على األعرا  رجا   من أهل ا؟ن  يتأخر قخلهلم ويقع هلوم موا ُوصو  مون ا عتبوار يف الفوريقني .و } يَوْعرِفُولَن ُكوال  عطي :والالزم من اهلي

ء ِبِسوويَماُهْم { أي بعالموواهتم،وهك بيووام اللجوول  وحسووُنها يف أهوول ا؟ن ،وسوولاُقها وقبحهووا يف أهوول النووار،إىل غووْي ذلووك موون معرفوو  َحيِِووز هووي 
 وحيز هي ء ."

 (212/  7) -لمطبلع و ملاف  ل ." تفسْي القرنل  قل :فوقف عن التكيني اليطراب اةثر والتفصيل،وه حبقائا اةمور عليم
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حلوو  ر جملووكء  إوووا لووذهاب واونعوولق منووه إىل هووذ  الوودنيا الوويت فيهووا حنوون  وقوود قطعنووا رحلوو  نليلوو  نليلوو  يف ا
 ا األوىل،ويفيف نشوووأهت احليووواة كلها،ورحلووو  احلشووور واحلسووواب وا؟وووزاء بعووودها .. ومووون قبووول كنوووا موووع البشوووري 

األكووووولان و اهلموووواق  ذا يوووور ق القووووورآن الكوووورمي بقلووووولب البشوووور هوووووذ هبلنهووووا إىل األرم وسوووووْيها فيهووووا  وهكووووو
ذير لها تسومع للنوتوذكر،ولعواألزمان. يريها موا كوان وموا هول كوائن وموا سويكلن .. كلوه يف نوات .. لعلهوا ت

موا أُنْوزَِل إِلَوْيُكْم ِموْن  . اتَِّبعُولاْلُموْيِمِننيَ لِ ِه َوذِْكورى ْنوِذَر بِوِكتاب  أُْنزَِل إِلَْيَك،َفال َيُكْن يف َصوْدرَِ  َحورَج  ِمْنُه،لِتوُ  :»
 « ..ونَ َربُِِكْم،َو  تَوتَِّبُعلا ِمْن ُقونِِه أَْولِياَء،قَِليال  ما َتذَكَّرُ 
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 [58إل   54(:اآليات 7]سور  ا عراف ):الوحد  الخامسة

 عرض اآليات في ا ن س واآلفاق عل  الربوبية وا لوهية
 

ُ الَّووِذي َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرَم يف ِسووِإنَّ َربَّ }  ِشووك اللَّْيووَل النَّهوواَر ْسووَتلى َعلَووى اْلَعووْرِش يُوغْ ام  مُثَّ تَِّ  أايَّ ُكووُم اّللَّ
( 54 َرُب اْلعواَلِمنَي )َ  اّللَُّ ْاَْلوُ  َواأْلَْموُر تَبوارَ َأ  لَوُه ا ْمورِ ِ َيْطُلُبُه َحِثيثا  َوالشَّْمَك َواْلَقَموَر َوالُنُجولَم ُمَسوخَّرات   َِ 
وووُه اْلُمْعتَوووِدي   تُوْفِسوووُدوا يف اأْلَْرِم بَوْعوووَد ِإْصوووالِحها َواْقعُووولُ  وَ ( 55َن )اْقعُووولا َربَُّكوووْم َتَضوووُرعا  َوُخْفيَووو   ِإنَّوووُه   ُيُِ

تِووِه َدْي َرمحَْ ْرِسووُل الووِرايَ  ُبْشوورا  بَوونْيَ يَوو( َوُهووَل الَّووِذي يوُ 56َخْلفووا  َوَنَمعووا  ِإنَّ َرمْحَووحَل اّللَِّ َقرِيووه  ِمووَن اْلُمْحِسووِننَي )
 الثََّموراِت َكووذِلَك ُبْوورُِج َأْخَرْجنوا بِووِه ِموْن ُكوولِِ ِه اْلموواَء فَ ْلنووا بِوَحوَّتَّ ِإذا أَقَولَّووحْل َسوحااب  يِقووا   ُسوْقناُ  لِبَولَوود  َميِِوحل  فَأَنْوزَ 

ذِلَك َكوو َحْوورُُج ِإ َّ َنِكوودا    ِذي َخبُووَة نَباتُووُه إبِِْذِن َربِِووِه َوالَّوو يِِووُه َحْوورُجُ ( َواْلبَولَووُد الطَّ 57اْلَمووْلتى َلَعلَُّكووْم تَووذَكَُّروَن )
 { (58ُنَصرُِِ  اهْلايِت لَِقْلم  َيْشُكُروَن )

 مقدمة الوحد  

مْي ضوحل  أخورى يف ر بشر إىل بعد تلك الرحل  اللاسع  اهلماق،من املنشأ إىل املعاق،ذخذ السيا   يدي ال
 نسان.خل  ا  ،ويف صفحته املعروض  لانظار. فيعرم قص  خل  السماوات واألرم بعد قص الكلن

ه لوذي يطلوإىل الليول ا -ه ويلجه األبصار والبصائر إىل مكنلانت هذا الكلن وأسرار ،وإىل لولاهر  وأحلالو
ائرة الوراي  الود ىلّلِل. وإالنهار يف ذلك الفلك الدوار. وإىل الشومك والقمور والنجولم وهون مسوخرات  مور ا

 كل الثمرات.  ييت منيوإذا امللات فإذا هل حك، -إبذن اّلِل  -يف ا؟لاء،تقل السحاب إىل البلد امليحل 
بعود ريف الرحلو  و تصولير نو هذ  السبحات يف ملكلت اّلِل،ير قها السيا  بعد قص  النشأة ا نساني  وبعد

لويت ا  والتقاليود ا؟اهليو  وبعود عورم التصولراتاحلدية عن اتباع الشيطان وا سوتكبار عون اتبواع رسول اّللِ 
لبشوووور إىل اات لووووْيق يشوووورعها البشوووور ألنفسووووهم بووووال إذن موووون اّلِل و  كوووورع .. يوووور ق السوووويا  هووووذ  السووووبح
األمور وحود  و ه االو  لورّبم،الذي خل  هذا اللجلق وسخر ،والذي ُيكمه بنلاميسه ويصرفه بقدر ،والوذي 

.. 
عبلقيو  يوه عون هوذ  ال نسوان فاعبلقي  اللجلق كلها لبارئه،والذي يبدو اسوتكبار إنه ا يقاع القلي العمي  ب

 نشازا يف اللجلق،اعل الناكز غريبا كائها يف اللجلق.
ووووُه ُخْفَي  ،إِ وَ ُرعا  اْقعُوووولا َربَُّكووووْم َتَضوووو»ويف لوووول تلووووك املشوووواهد ويف ملاجهوووو  هووووذا ا يقوووواع يوووودعلهم: نَّووووُه   ُيُِ

رِيوووووووه  ِموووووووَن ،ِإنَّ َرمْحَوووووووحَل اّللَِّ قَ فوووووووا  َوَنَمعوووووووا  لُ  َخلْ ْفِسوووووووُدوا يف اأْلَْرِم بَوْعوووووووَد ِإْصوووووووالِحها،َواْقعُ اْلُمْعتَوووووووِديَن. َو  توُ 
 « ..اْلُمْحِسِننيَ 

إن إخالص الدين ّلِل،وتقرير عبلقي  البشر له،إن هك إ  فورع مون إسوالم اللجولق كله،وعبلقيو  اللجولق كلوه 
هد  املوونهج القوورآين تقريوور  وتعميقووه يف القلووه البشووري .. وأميووا لسوولطانه .. وهووذا هوول ا ُيوواء الووذي يسووت
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قلوووه أو عقووول يتجوووه بووولعك ويقظووو  إىل هوووذا الكووولن ونلاميسوووه املستسووورة،وللاهر  النانقووو  بتلوووك النووولاميك 
 املستسرة ..

احه دبر املقودر صولجولق املوب  بد يستشعر شيْيا   يرق سلطانه و  بد يهتوز مون أعماقوه ابلشوعلر القواهر 
لطانه ا ستسوالم لسوو ك اّلِل اال  واألمر .. وهذ  هك ااطلة األوىل لدفع هذا القله إىل ا ستجاب  لداع

ل ق جمالووه األو ذا اللجوول هووالووذي يستسوولم لووه هووذا اللجوولق كلووه و  يتخطووا .ومن مث يتخووذ املوونهج القوورآين موون 
 عبلقي ،وتوووذو قيقووو  الحوم كلوووه لتجليووو  حقيقووو  األللهيووو  وتعبيووود البشووور لووورّبم وحد ،وإكوووعار قلووولّبم وكيوووا

ن خلوو  ن حللووه موونعمهووا احلقيقووك يف استسووالم اللايوو  املطموو ن الووذي يستشووعر أن كوول مووا حللووه وكوول موو
يوو  سووتعرام عبلقلقوورآين ابااّلِل،يتجوواوب وإاي   إنووه لوويك الثهووان العقلووك وحوود  هوول الووذي يسووتهدفه املوونهج 

ل موه .. إ وا هومور  وحكأل نلاعيو  ويسور وققو  وعمو  اللجلق ّلِل،وتسخْي   مر ،واستسوالم هوذا اللجولق يف
ك  موووع اللجووولق والتجووواوب. موووذا  املشوووار  -ثهوووان العقلوووك الثهوووان العقلوووك وموووع هوووذا ال وراء –موووذا  آخووور 

 ومذا  الطمأنين  واليسر وا نسيا  مع ملكه ا ميان الشامل.
تكليوو  القبول األموور و  -ركهووا هر .. إ وا إنوه مووذا  العبلقيو  الراضووي ،اليت   يسولقها القسوور،و  ُيركهوا القهوو

  التفلووحل موون انفوو  الوولق والطمأنينوو  والتناسوو  مووع اللجوولق كلووه .. فووال تفكوور يف التهوورب موون األموور،و ع -
ا؟بوا  عون   الوذي يرفوعتسوالم ّللِ القهر ألوا إ ا تلل حاجتها الفطري  يف ا ستسوالم ا؟ميول املوري  .. ا س

 ..ي  لسلا . ا ستسالم الرفيع الكرمي لرب العاملني الدينلن  لغْي  أو العبلق
 لويت هقو  معو القيو  هوك هذا ا ستسالم هل الوذي ميثول معو  ا ميان،ويعطيوه نعموه ومذاقوه .. وهوذ  العب

كليووو  واألمووور ،قبل التا سوووالم،وتعطيه حيليتوووه وروحوووه .. وهوووك هوووك القاعووودة الووويت   بووود أن تقوووام وتسوووتقر
ملووونهج تثبيتهوووا يف اعميقهوووا و .. ومووون مث هوووذ  العنايووو  الكوووثى إبنشوووائها وتقريرهوووا وت وقبووول الشوووعائر والشووورائع

 القرآين احلكيم ..
 الخلق وا مر بيد هللا وحده 54الدرس ا ول:

وووماواِت َواأْلَْرَم يف ِسووو » ُ الَّوووِذي َخلَوووَ  السَّ ،مُثَّ تَِّ  أايَّ ِإنَّ َربَُّكووُم اّللَّ ِشوووك اللَّْيوووَل النَّهووواَر ْسووَتلى َعلَوووى اْلَعْرِش،يُوغْ ام 
ُ َرُب اْلعاَلِمنيَ ْاَْلُ  َواأْلَْمُر. تَباا. َأ  َلُه ْمرِ ِ َيْطُلُبُه َحِثيثا ،َوالشَّْمَك َواْلَقَمَر َوالُنُجلَم ُمَسخَّرات   َِ   « ..َرَ  اّللَّ

ن كيفيوووات عووونه و  إن عقيووودة التلحيووود ا سوووالمي ،  تووودع جموووا  ألي تصووولر بشوووري عووون ذات اّلِل سوووبحا
. ة عون ذات اّللِ ينشوئ صولر أفعاله .. فاّلِل سبحانه ليك كمثله ككء .. ومون مث   جموال للتصولر البشوري ل

ه موون أكووياء.  ووا حللوو فكوول التصوولرات البشووري  إ ووا تنشووأ يف حوودوق انووي  الووذي يستخلصووه العقوول البشووري
نالقوا عون إنشواء صولرة معينو  لذاتوه لبشوري إاتلق  التصولر ،ليك كمثلوه كوكء -بحانه س -فإذا كان اّلِل 

 يفيوات أفعالوهن تصولر كعوتعاىل. ومَّت تلق  عون إنشواء صولرة معينو  لذاتوه العليو  فإنوه يتلقو  تبعوا لوذلك 
 له ..ا. وهذا هل جممجيعا. و  يب  أمامه إ  جمال تدبر آتر هذ  األفعال يف اللجلق من حلله .
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ذا هوورشف كيوو  اوات واألرمف كيوو  اسووتلى علووى العوووموون مث تصووب  أسوو ل  كهووذ :كي  خلوو  اّلِل السووم
 لجيههوووا قاعووودةحوووال  ت العوورش الوووذي اسوووتلى عليوووه اّلِل سوووبحانهف  ... تصوووب  هووذ  األسووو ل  وأمثاهلوووا لغووولا
ء  لقاعودة ابتووداادر  تلوك يوا عتقواق ا سوالمك. أموا ا جابو  عليهوا فهوك اللغول األكود الوذي   يزاولوه مون 

ائل خلضووووووووا كووووووووديدا يف  ريوووووووو  الفكوووووووور يف هووووووووذ  املسوووووووو -  سوووووووومووووووووع األ -ولقوووووووود خاضووووووووحل الطلائوووووووو  
 فيهووا لوويت خلوو  اّللِ ام السووت  ا سوالمك،ابلعدوى اللافوودة علووى هووذا الفكوور موون الفلسوف  ا غريقيوو   فأمووا األاي

 ْكووَهْدهُتُمْ مووا أَ »عووا:السووماوات واألرم،فهووك كووذلك غيووه   يشووهد  أحوود موون البشوور و  موون خلوو  اّلِل مجي
 مستيقن. ستند إىل أصليعنها    وكل ما يقال« .. َواأْلَْرِم َو  َخْلَ  أَنْوُفِسِهمْ  َخْلَ  السَّماواتِ 

  تقووواس   الووويتإووووا قووود تكووولن سوووحل مراحووول. وقووود تكووولن سوووت  أنووولار. وقووود تكووولن سوووت  أايم مووون أايم اّللِ 
يك حنووون يت نقوووبووول االووو  هوووذ  األجووورام الوووإذ   تكووون ق - قووواييك زماننوووا الناكوووئ مووون قيووواس حركووو  األجووورام 

  ركتها الزمان  ..
ا الونا ذ. وكول محول هلووقد تكلن كي ا آخر .. فوال اوزم أحود مواذا يعوب هوذا العودق علوى وجوه التحديود .

هووول حماولووو   - « العلوووم»ابسوووم  -البشوووري  الووويت   تتجووواوز مرتبووو  الفووورم والظووون « ختمينوووات»ومثلوووه علوووى 
 لن والفروم قرج  الظن يتجاوز يف هذا اجملال الذي  « العلم»هكمي ،منشيها اهلزمي  الروحي  أمام 

ا؟ميلو   ع النصولصمووبلا حنن من هذ  املباحة اليت   تضي  كي ا إىل هد  النا ووجهته. لنور ق 
ُ الَّووذِ ابَُّكووُم ِإنَّ رَ »تلووك الرحلوو  امللحيوو  يف أقطوووار الكوولن املنظوولر،ويف أسوورار  املكنلنووو : وووماواِت ّللَّ ي َخلَووَ  السَّ

،مُثَّ اْسوووَتلى َعلَوووى اْلَعْرِش،يُوْغِشوووك َواأْلَْرمَ  م  وووالنَّهووواَر يَ  للَّْيووولَ ا يف ِسوووتَِّ  أايَّ ْمَك َواْلَقَموووَر َوالُنُجووولَم ْطُلبُوووُه َحِثيثا ،َوالشَّ
 « ..اْلعاَلِمنيَ   َربُ ُمَسخَّرات  ِ َْمرِِ . َأ  َلُه اْاَْلُ  َواأْلَْمُر. تَباَرَ  اّللَُّ 

ر  لن يودبر   موهذا الكو الكلن املشهلق يف ضخامته وفخامته. والذي استعلى على إن اّلِل الذي خل  هذا
يف هوذا  يطلوه النهوار رة الليولويصرفه بقدر . يغشك الليل النهار يطلبه حثيثا .. يف هوذ  الودورة الدائبو :قو 

املصوور   هوويمناووال  املالفلووك الوودوار. والووذي جعوول الشوومك والقموور والنجوولم مسووخرات  موور  .. إن اّلِل ا
يشورع لكوم م بنظامه،و هل الذي يستح  أن يكلن راب لكم. يربيكم  نهجوه،وامعك« .. ربكم»املدبر،هل 

ذلك   آمور معوه. فكو إبذنه،ويقضك بينكم  كمه .. إنه هول صواحه االو  واألمور .. وكموا أنوه   خوال 
 معه ..

بحانه سو وإفراق اّللِ اكميو ،لربلبيو  واحلهذ  هك القضي  اليت يستهدفها هذا ا سوتعرام .. قضوي  األللهيو  وا
يا  السوولرة سوويلاجهووه  ّبووا .. وهووك قضووي  العبلقيوو  موون البشوور يف كووريع  حيوواهتم. فهووذا هوول امللضوولع الووذي
وع ألنعوام والووزر مسووائل ا  وثال يف مسوائل اللبوواس والطعوام. كموا كووان سويا  سولرة األنعووام يلاجهوه كوذلك يف

 والشعائر والنذور.
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أمووام روعوو   قوو  حلظووات  العظوويم الووذي يسووتهدفه السوويا  القوورآين ّبووذا ا سووتعرام،أن نو  ينسووينا اهلوود
 الوذي تتلخوا    العظويماملشاهد وحيليتها وحركتها وإُياءاهتوا العجيبو . فهوك مون هوذ  اللجهو  كو ء للهود

.. 
ريوود  يثا،وينهووار حثيطلووه ال إن قورة التصوولر والشووعلر مووع قورة الليوول والنهووار يف هووذا الفلووك الوودوار،والليل
الليوول    ا؟بوار بوونيذا السووياهووجمتهودا  هلووك قورة   ميلوك اللجوودان أ  يتابعهووا وأ  يودور معهووا  وأ  يرقوه 

وحيليتهوووا  ل احلركووو والنهار،بقلوووه مووورتعا ونفوووك  هوووة  وكلوووه حركووو  وتلفز،وكلوووه تطلوووع وانتظوووار  إن مجوووا
 قصد ..الليل والنهار يف  حل الشخا اللاعك ذي ا راقة وال« تشخيا»و

تقتول  األلفو  الويت نوال   إنإن هذا كله مستلى من مجال التصلير والتعبْي   يرقى إليه فِن بشري على ا 
لهوا حمتتلارى،ليحول لاأللفو   الكلن ومشاهد  يف احلك وتطبع النظرة إليه بطابع الوبالقة والغفلو  .. إن هوذ 

 ليسووا  هووذا التعبووْييفوالنهووار  وهلوو   .. إن الليوولوقووع املشووهد ا؟ديوود الرائووع الووذي يطووالع الفطوورة كأ ووا ألول 
ر شووووويعانفوووووان الب جمووووورق لووووواهرتني نبيعيتوووووني مكووووورورتني. وإ وووووا  وووووا حيوووووان ذوا حوووووك ورو  وقصووووود واعوووووا .

موور   الشوومك والقكووذلك هووذ  ويشوواركاوم حركوو  احليوواة وحركوو  الصووراع واملنافسوو  والسووبا  الوويت تطبووع احليوواة 
فقوووووه. إووووووا و ه وتسوووووْي رو   إووووووا تتلقوووووى أمووووور اّلِل وتنفذ ،وختضوووووع لووووو والنجووووولم .. إووووووا كائنوووووات حيووووو  ذات

لضوومْي انووا يهتووز همسووخرة،تتلقى وتستجيه،واضووك حيووة أموورت كمووا ميضووك األحيوواء يف ناعوو  اّلِل  وموون 
ذي لووويك لقووورآن الووولالبشوووري وينسوووا  لالسوووتجاب ،يف ملكوووه األحيووواء املسوووتجيب . ومووون هنوووا هوووذا السووولطان 

ل خاابوْي  وودا -سوبحانه  -نوه فطورة ا نسوان ّبووذا السولطان املسوتمد مون قائلوه لكوالم البشور .. إنوه حا
 القللب وأسرار الفطر ..

 دعاء هللا والطمع في رحماه 56 - 55الدرس الثاني:

لوويت كووان ميوور ااحليوو .  وعنوود مووا يصوول السوويا  إىل هووذا املقطع،وقوود ارتعووا اللجوودان البشووري ملشوواهد الكوولن
 ال  وأمووور  ..لطان ااوووقووود علوووى لوووه خضووولع هوووذ  ااالئووو  اهلائلووو  وعبلقيتهوووا لسوووعليهوووا يف بوووالقة وغفلووو . و 

زمولا انبو  وخشولع وليلتزمولا بربلبيتوه هلم،فيلتليودعل  يف إ -ْي  غالذي   رب  -يلجه البشر إىل رّبم  عندئذ
عوووود أن هلاهم،ب حوووودوق عبوووولقيتهم لووووه   يعتوووودون علووووى سوووولطانه و  يفسوووودون يف األرم بوووو   كوووورعه إىل

ووووهُ  اْقعُوووولا َربَُّكووووْم َتَضووووُرعا  َوُخْفَي  ،ِإنَّووووُه  »:لحها اّلِل  نهجووووهأصوووو ْرِم بَوْعووووَد يَن،َو  تُوْفِسووووُدوا يف اأْلَ اْلُمْعتَوووودِ  ُيُِ
 «.ُمْحِسِننيَ ِمَن الْ  ِإْصالِحها. َواْقُعلُ  َخْلفا  َوَنَمعا ،ِإنَّ َرمْحَحَل اّللَِّ َقرِيه  

 صووووياحا   وخفيوووو  احل ،إىل الوووودعاء وا انبوووو  .. تضوووورعا وتووووذلالإنووووه التلجيووووه يف أنسووووه حالوووو  نفسووووي  صوووو
  .وتصدي   فالتضرع اافك أنسه وألي   الل اّلِل وبقرب الصل  بني العبد ومل 

-النَّوِبُ ِ  َسوَفر  َفَجَعوَل النَّواُس َاَْهوُروَن اِبلتَّْكبِوِْي فَوَقواَل  --أخرج مسلم َعْن َأىِب ُملَسى قَاَل ُكنَّا َمَع النَّوِبِِ 
-  «يع ووا َقرِيب ووا َوُهووَل  أَيُوَهووا النَّوواُس اْربَوعُوولا َعلَووى أَنْوُفِسووُكْم ِإنَُّكووْم لَووْيَك تَووْدُعلَن َأَصوومَّ َو َ َغائِب ووا ِإنَُّكووْم تَووْدُعلَن  َِ
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اَي َعْبوَد اّللَِّ بْوَن قَووْيك  َأ َ أَُقلُوَك َعلَوى » اَل قَاَل َوأاََن َخْلَفوُه َوأاََن أَقُولُل  َ َحوْلَل َو َ قُوولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ فَوَقو«. َمَعُكْم 
. قَاَل «. َكْنز  ِمْن ُكُنلِز اْ؟َنَِّ    .. 984«.ُقْل َ  َحْلَل َوَ  قُولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ » فَوُقْلحُل بَوَلى اَي َرُسلَل اّللَِّ

حلركيووو    يف صووولرته اا ويقووورر رآين هنوووفهوووذا احلوووك ا ميووواين  وووالل اّلِل وقربوووه معوووا،هل الوووذي ييكووود  املووونهج القووو
ذي يستشوعر عائوه والوقاللاقعي  عند الدعاء. ذلك أن الذي يستشعر جالله فعال يسوتحيك مون الصويا  يف 

ااشوووولع  اء،وهي وووو قوووورب اّلِل حقووووا   اوووود مووووا يوووودعل إىل هووووذا الصوووويا   ويف لوووول مشووووهد التضوووورع يف الدع
مووون  - يف ا؟اهليووو  -م اّلِل،فيموووا يدعلنوووه ألنفسوووه وا نكسوووار فيوووه ّلِل،ينهوووى عووون ا عتوووداء  علوووى سووولطان

..   ابلشوووريع صووولحها اّللِ أاحلاكميووو  الووويت   تكووولن إ  ّلِل. كموووا ينهوووى عووون الفسووواق يف األرم ابهللى،وقووود 
صوالحها .. إرم بعود والنفك اليت تتضرع وختشع خفي  للقريه اجمليه،  تعتدي كذلك و  تفسد يف األ

لجووات القلوولب خين يتبووع خلووك وييوو  يف تكوولين الوونفك واملشوواعر. واملوونهج القوورآفبووني ا نفعووالني اتصووال قا
 وانفعا ت النفلس. وهل منهج من خل  الذي يعلم من خل  وهل اللطي  اابْي.

 يلابه...خلفا من غضبه وعقابه. ونمعا يف رضلانه و « َواْقُعلُ  َخْلفا  َوَنَمعا  »
كلنولا يرونوه فهول يوراهم ..  يرونوه،فإن   ي كوأوم ..الذين يعبودون اّللِ « ُمْحِسِننيَ ِإنَّ َرمْحَحَل اّللَِّ َقرِيه  ِمَن الْ »

 كما جاء يف اللص  النبلي لإلحسان.
 فمل هللا في الريا  وا مطار والثمار 57الدرس الثالث:

قلوولب ولكوون ال وموورة أخوورى يفووت  السوويا  للقلووه البشووري صووفح  موون صووفحات الكوولن املعروضوو  لانظووار
 يفرمحوو  اّلِل  ا علووى ذكوورغافلوو  بليوودة   تسوومع نطقهووا،و  تستشووعر إيقاعهووا .. إوووا صووفح  يفتحهوواوور ّبووا 

لت ابضوووووو  بعوووووود املوووووويوووووواة الناهليوووووو  السووووووابق   لذجووووووا لرمحوووووو  اّلِل يف صوووووولرة املوووووواء اهلانوووووول،والزرع النامك،واحل
ناُ  لِبَولَوووود  لَّووووحْل َسووووحااب  يِقووووا   ُسووووقْ  ِإذا أَقوَ ،َحَّتَّ تِووووهِ َوُهووووَل الَّووووِذي يُوْرِسووووُل الِرايَ ،ُبْشوووورا  بَوووونْيَ يَووووَدْي َرمحَْ »وااموووولق:

،فَأَنْوزَْلنا بِِه اْلماَء،فََأْخَرْجنا بِِه ِمْن ُكلِِ الثََّمر   « ..ذَكَُّرونَ تَ ُج اْلَمْلتى َلَعلَُّكْم ذِلَك ُبِْر اِت .. كَ َميِِحل 
لوذي   ينبغوك صونع اّلِل ا كلهوا مونقودير. و إوا آتر الربلبي  يف الكلن. آتر الفاعلي  والسلطان والتودبْي والت

 .ه للعباقأن يكلن للناس رب سلا . وهل ااال  الراز  ّبذ  األسباب اليت ينش ها برمحت
 ء.لسحاب ماويف كل حلظ  هته ري . ويف كل وقحل همل الري  سحااب. ويف كل ف ة ينزل من ا

؟ديووود الوووذي يعرضوووه القووورآن هوووذا العووورم اهووول  -موووا هووول يف احلقيقووو  ك  -ولكووون ربووو  هوووذا كلوووه بفعووول اّلِل 
 املرتسم يف املشاهد املتحرك ،كأن العني ترا .

إنووه هوول الووذي يرسوول الوووراي  مبشوورات برمحتووه. والووراي  هتووه وفووو  النوولاميك الكلنيوو  الوويت أوقعهووا اّلِل هوووذا 
 ولكووون التصووولر -فموووا كوووان الكووولن لينشوووئ نفسوووه،مث يضوووع لنفسوووه هوووذ  النووولاميك الووويت هكموووه   -الكووولن 

ولول أنوه اوري وفو  النواملس الوذي قودر  اّلِل  -ا سالمك يقلم على اعتقاق أن كل حدّ اوري يف الكولن 
بقودر خواص ينشو ه ويوثز  يف عوا  اللاقوع. وأن األمور القودمي  وراين  -وفو  النواملس  -إ ا يقع ويتحق   -
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ي وفو  هوذ  السون . فإرسوال السن ،  يتعارم مع تعل  قدر اّلِل بكل حاقّ فرقي من األحداّ اليت عر 
 .985حدّ من األحداّ،يقع  فرق  وف  قدر خاص -وف  النلاميك ا هلي  يف الكلن  -الراي  

سوول  اّلِل اص. مث يخووومحوول الووراي  للسووحاب اووري وفوو  نوولاميك اّلِل يف الكوولن أيضووا. ولكنووه يقووع بقوودر 
بقودر كوذلك  -نوزل منوه املواء صحراء أو جدابء .. في« .. بلد ميحل»ىل إ -قدر خاص منه ب -السحاب 
 ووك وفوو  النوولاميك الوويت أوقعهووا اووري كوول أول -ص بقوودر منووه خووا -الثموورات  فيخوورج موون كوول -خوواص 

 نبيع  الكلن ونبيع  احلياة.
أته شوابتوداء مون ن  الكولن.إن التصلر ا سالمك يف هذا ا؟انه ينفك العفلي  واملصاقف  يف كل ما اري يف

 ،فرغ لكولن كأنوه آلوا تتصولر ل تغيوْي وكول تعوديل. كموا ينفوك ا؟ثيو  اهلليو ،اليتوبروز ،إىل كل حركو  فيوه وكو
قولانني   وفو  هوذ  اليو  حتميوصانعها منها،وأوقعها القلانني اليت تتحر  ّبا،مث تركهوا تتحور  حركو  آليو  جث 

نووه يو . ولكا؟ار  حل والسون الويت تصوب  بوذلك عميواء  إنوه يثبوحل االو   شووي   وقودر. مث يثبوحل النواملس الثابو
قودر الوذي لسون . الاعل معها القدر املصاحه لكل حركو  مون حركوات النواملس ولكول مورة تتحقو  فيهوا ا

 ابت .ينشئ احلرك  وُيق  السن ،وف  املشي   الطليق  من وراء السنن والنلاميك الث
لمووا  رقابو  .. كيف يقظوو  و يفإنوه تصولر حووك. ينفوك عوون القلوه الوبالقة. بووالقة اهلليو  وا؟ثيوو . ويودعها أبودا 

 يرى قوووودر اّللِ حوووودّ حوووودّ وفوووو  سوووون  اّلِل. وكلمووووا اووووحل حركوووو  وفوووو  انموووولس اّلِل. انووووتفخ هووووذا القلووووه،
ا   هووذا تصوولر ثيوو  و  ينسووليوو  ا؟املنفووذ،ويرى يوود اّلِل الفاعل ،ويسووب  ّلِل ويووذكر  ويراقبووه،و  يغفوول عنووه ابهل

ئ احلاضوور يف  بي  البووار ااووال  املتجوودقة وبتسوويسووتحيك القللب،ويسووتجيا العقلل،ويعلقهووا مجيعووا بفاعليوو  
 كل حلظ  ويف كل حرك  ويف كل حدّ آانء الليل وأنرا  النهار.

شوووأة رم. وبوووني النهوووذ  األ كوووذلك يووورب  السووويا  القووورآين بوووني حقيقووو  احليووواة الناكووو   إبراقة اّلِل وقووودر  يف
 ذ  احلياة: نشأة هاألحياء يفاهلخرة،اليت تتحق  كذلك  شي   اّلِل وقدر  على املنهج الذي يرا  

 « ..َكذِلَك ُبْرُِج اْلَمْلتى،َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ »
ك بوووه هوووذا ا موووا يووولحإن معجوووزة احليووواة ذات نبيعووو  واحووودة،من وراء أكوووكاهلا وصووولرها ومالبسووواهتا .. هوووذ

  ى يف وايوووملووولتيووواة مووون االتعقيوووه .. وكموووا حووورج اّلِل احليووواة مووون املووولات يف هوووذ  األرم،فكوووذلك حووورج احل
 ق احليواةشوي   الويت تور م،هوك املاملطا  .. إن املشي   اليت تبة احلياة يف صلر احلياة وأككاهلا يف هوذ  األر 

راين  ور الوذي اوري اتوه القوديف األملات. وإن القدر الذي اري إبخراج احليواة مون املولات يف الودنيا،هلل ذ
 احلياة يف امللتى مرة أخرى ..

 ت واألوهام  الضال يف..فالناس ينسلن هذ  احلقيق  املنظلرة ويغرقلن « ُرونَ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ »
 الطيب والخبيث من ا رض وا نسان 58الدرس الرابع:

                                                 
حقيقو  «.»حقيقو  الكولن«.»ألللهيو حقيقو  ا»يف ملاضع متعدقة يف فصلل:« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع كتاب:  - 985

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »يف القسم الثاين من البحة.« ا نسان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1697 

ن للخبيووووووة مووووووو وحووووووتم السوووووويا  هووووووذ  الرحلوووووو  يف أقطووووووار الكوووووولن وأسوووووورار اللجلق، ثوووووول يضووووووربه للطيووووووه  
 }َواْلبَولَودُ ئع واحلقائ :يف الطبوا املرائك واملشواهد،و القللب.ينتزعه من جل املشهد املعروم،مراعاة للتناس  يف

ارُُج إِ الطَّيِِوووُه َحْووورُُج نَوَباتُوووُه إبِِْذِن َربِِوووِه َوالَّوووِذي َخبُوووَة  َ َحْووو ِت لَِقوووْلم  َيْشوووُكُروَن{ َكوووَذِلَك ُنَصووورُِِ  اهلايَ    َّ َنِكووود 
 ( سلرة األعرا 58)

ألرم الطيب ،وابل بوووو  الطيبوووو . اب - -رسوووولل اّلِل  والقلووووه الطيووووه يشووووبه يف القوووورآن الكوووورمي ويف حوووودية
تى مثور. أمنبوحل زرع،ومو ل بو  ..والقله اابية يشبه ابألرم اابيث  وابل ب  اابيث . فكال وا .. القلوه وا

را يف واقوووع ذلوووك وآت القلوووه ينبوووحل نووولااي ومشووواعر،وانفعا ت واسوووتجاابت،واعاهات وعزائم،وأعموووا  بعووود
 بحل زرعا ومثرا رتلفا أكله وأللانه ومذاقاته وأنلاعه ..احلياة. واألرم تن

 را.،سهال ميس..نيبا خْيا« َواْلبَوَلُد الطَّيُِِه َحْرُُج نَباتُُه إبِِْذِن َربِِهِ »
 مشق  ..و ..يف إيذاء وجفلة،ويف عسر « َوالَِّذي َخُبَة   َحْرُُج ِإ َّ َنِكدا  »

ا  ان القلووه نيبووبوو . فووإن كووعلووى القلووه كمووا ينووزل املوواء علووى ال  واهلوودى واهلايت وامللعظوو  والنصوويح  تنووزل 
لوووبالق ن اكالوووذي خبوووة مووو  -كالبلووود الطيوووه،تفت  واسوووتقبل،وزكا وفوووام اباوووْي. وإن كوووان فاسووودا كوووريرا 

رج األرم ختو،وفام ابلشر والنكر والفساق والضر. وأخرج الشل  واألذى،كما استغل  وقسا -واألماكن 
 «.ُ  اهْلايِت لَِقْلم  َيْشُكُرونَ َكذِلَك ُنَصرِِ »النكدة  

 شواكرين الوذيني ء الوالشكر ينبع من القله الطيه،ويدل على ا ستقبال الطيه،وا نفعال الطيوه. وهلو
ّبوووووا  ،ويصووووولحلنُيسووووونلن التلقوووووك وا سوووووتجاب  تصووووور  اهلايت. فهوووووم الوووووذين ينتفعووووولن ّبا،ويصووووولحلن هلا

عبووْي قفنا هووذا الت. وقوود صووافيهووا .. كا نووذار والتووذكْي ..والشووكر هوول  زموو  هووذ  السوولرة الوويت يتكوورر ذكرهووا
،كا نووذار  التعبْيفيمووا مضووى موون السيا ،وسنصوواقفه فيمووا هوول آت .. فهوول موون مالموو  السوولرة املميووزة يف

 والتذكْي ..
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1698 

 [93إل   59(:اآليات 7]سور  ا عراف ):الوحد  السادسة

 جولة مع قصص ا نبياء
 

َ موا َلُكوْم ِموْن إِلوه  َغوْْيُُ  ِإيِنِ َأخواُ  َعلَوْيُكْم َعوذاَب َلَقْد أَرْ }  يوَوْلم  َسوْلنا نُلحوا  ِإىل قَوْلِموِه َفقواَل اي قَووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ
 ( قووواَل اي قَووووْلِم لَوووْيَك يب َضوووالَل   َولِكوووبِِ 60( قووواَل اْلَموووَاُ ِموووْن قَوْلِموووِه ِإانَّ لَنَوووراَ  يف َضوووالل  ُمبِوووني  )59َعِظووويم  )

( 62( أُبَولُِِغُكوووْم رِسوووا ِت َريبِِ َوأَْنَصوووُ  َلُكوووْم َوأَْعلَوووُم ِموووَن اّللَِّ موووا   تَوْعَلُمووولَن )61َرُسووولل  ِموووْن َربِِ اْلعووواَلِمنَي )
وووُتْم أَْن جووواءَُكْم ذِْكووور  ِموووْن َربُِِكوووْم َعلوووى َرُجووول  ِموووْنُكْم لِيُوْنوووِذرَُكْم َولِتَوتوَُّقووولا َوَلَعلَُّكوووْم تُوْرمَحُووو بُلُ   (63لَن )أََوَعِجبوْ َفَكوووذَّ

ُووْم كووانُلا قَوْلمووا  َعِموونَي  بُلا آِبايتِنووا ِإوَّ ( َوِإىل عوواق  َأخوواُهْم 64)فََأْْنَْينوواُ  َوالَّووِذيَن َمَعووُه يف اْلُفْلووِك َوأَْغَرقْونَووا الَّووِذيَن َكووذَّ
َ مووا َلُكوْم ِمووْن إِلوه  َغووْْيُُ  أَفَوال تَوتوَّ  ( قواَل اْلَمووَاُ الَّوِذيَن َكَفووُروا ِموْن قَوْلِمووِه ِإانَّ 65ُقوولَن )ُهولقا  قواَل اي قَوووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ

( قووواَل اي قَووووْلِم لَوووْيَك يب َسوووفاَه   َولِكوووبِِ َرُسووولل  ِموووْن َربِِ 66لَنَوووراَ  يف َسوووفاَه   َوِإانَّ لََنظُنُوووَك ِموووَن اْلكووواِذِبنَي )
ووُتْم أَْن جوواءَُكْم ذِْكوور  ِمووْن َربُِِكووْم  (68ْم انِصوو   أَِمووني  )( أُبَولُِِغُكووْم رِسووا ِت َريبِِ َوأاََن َلُكوو67اْلعوواَلِمنَي ) أََوَعِجبوْ

ْصوطَ   فَواذُْكُروا آ َء َعلى َرُجل  ِمْنُكْم لِيُوْنِذرَُكْم َواذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن بَوْعِد قَوْلِم نُل   َوزاقَُكْم يف اْاَْلِ  بَ 
َ َوْحوَدُ  َونَوَذَر موا كواَن يَوْعبُوُد آابُ ان فَْأتِنوا ِ وا تَعِوُدان ِإْن ُكْنوحَل 69) اّللَِّ َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ  َتنا لِنَوْعبُوَد اّللَّ ( قاُللا َأِج وْ
ُتُملهووا أَنْوووُتمْ 70ِمووَن الصَّوواِقِقنَي )  ( قوواَل قَووْد َوقَووَع َعلَووْيُكْم ِمووْن َربُِِكووْم رِْجووك  َوَغَضووه  َأُعوواِقُللَنِب يف َأْ وواء  َ َّيوْ

َتِظرِيَن ) ُ ِّبا ِمْن ُسْلطان  فَانْوَتِظُروا ِإيِنِ َمَعُكْم ِمَن اْلُمنوْ ( فََأْْنَْيناُ  َوالَّوِذيَن َمَعوُه ِبَرمْحَو   ِمنَّوا 71َوآاب ُُكْم ما نَوزََّل اّللَّ
بُلا آِبايتِنا َوما كانُلا ُمْيِمِننَي ) َ موا ( َوِإىل مَثُلَق َأخ72َوَقطَْعنا قاِبَر الَِّذيَن َكذَّ اُهْم صاحِلا  قاَل اي قَووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ

أَْرِم اّللَِّ َو  َاَُسولها َلُكْم ِمْن إِله  َغْْيُُ  َقْد جاَءْتُكْم بَويَِِن   ِمْن َربُِِكوْم هوِذِ  انقَوُ  اّللَِّ َلُكوْم آيَو   فَوَذُروها َشُْكوْل يف 
ُروا ِإْذ َجَعَلُكووْم ُخَلفوواَء ِمووْن بَوْعووِد عوواق  َوبوَوولََّأُكْم يف اأْلَْرِم تَوتَِّخووُذوَن َواذُْكوو (73ِبُسوولء  فَوَيْأُخووذَُكْم َعووذاب  أَلِوويم  )

( قواَل اْلَموَاُ 74ِمْن ُسُهلهِلا ُقُصلرا  َوتَوْنِحُتلَن اْ؟ِباَل بُويُول   فَواذُْكُروا آ َء اّللَِّ َو  تَوْعثَووْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسوِديَن )
ُهْم أَتَوْعَلُمولَن أَنَّ صواحِلا  ُمْرَسول  ِموْن َربِِوِه قواُللا ِإانَّ الَِّذيَن اْسَتْكَثُوا  ِ وا ِمْن قَوْلِموِه لِلَّوِذيَن اْسُتْضوِعُفلا ِلَموْن آَموَن ِمونوْ

ووُتْم بِووِه كوواِفُروَن )75أُْرِسووَل بِووِه ُمْيِمنُوولَن ) َ  َوَعتَوووْلا َعووْن ( فَوَعَقووُروا النَّاقَوو76( قوواَل الَّووِذيَن اْسووَتْكَثُوا ِإانَّ اِبلَّووِذي آَمنوْ
( فََأَخوَذهْتُُم الرَّْجَفوُ  فََأْصوَبُحلا يف قارِِهوْم 77أَْمِر َرّبِِِْم َوقاُللا اي صاِلُ  اْئِتنا ِ ا تَعِوُدان ِإْن ُكْنوحَل ِموَن اْلُمْرَسوِلنَي )

ُهْم َوقاَل اي قَوْلِم َلَقْد أَبْوَلْغُتُكْم رِساَلَ  َريبِِ  (78جامثِنَي ) َوَنَصْححُل َلُكْم َولِكوْن   هُِبُولَن النَّاِصوِحنَي فَوتَوَلىلَّ َعنوْ
( ِإنَُّكووْم لَتَووْأتُلَن 80( َوُللنووا  ِإْذ قوواَل لَِقْلِمووِه أََشْتُوولَن اْلفاِحَشووَ  مووا َسووبَوَقُكْم ِّبووا ِمووْن َأَحوود  ِمووَن اْلعوواَلِمنَي )79)

( َومووا كوواَن َجولاَب قَوْلِمووِه ِإ َّ أَْن قوواُللا َأْخرُِجوولُهْم 81ُفلَن )الِرِجواَل َكووْهَلة  ِمووْن ُقوِن النِِسواِء بَووْل أَنْوووُتْم قَوووْلم  ُمْسورِ 
ُوْم أانس  يَوَتَطهَّوُروَن ) َوأَْمطَوْران َعلَوْيِهْم  (83( فََأْْنَْينواُ  َوأَْهلَوُه ِإ َّ اْمرَأَتَوُه كانَوحْل ِموَن اْلغواِبرِيَن )82ِمْن قَوْريَِتُكْم ِإوَّ

َ موا َلُكوْم ِموْن 84ِقَبُ  اْلُمْجرِِمنَي )َمَطرا  فَاْنظُْر َكْيَ  كاَن عا ( َوِإىل َمْدَيَن َأخاُهْم ُكَعْيبا  قاَل اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ
 ْم َو  تُوْفِسووُدوا يف إِلووه  َغووْْيُُ  قَووْد جوواَءْتُكْم بَويِِنَوو   ِمووْن َربُِِكووْم فَووَأْوُفلا اْلَكْيووَل َواْلِميووزاَن َو  تَوْبَخُسوولا النَّوواَس َأْكووياَءهُ 

وُتْم ُموْيِمِننَي ) ( َو  تَوْقعُوُدوا ِبُكولِِ ِصوراط  تُلِعوُدوَن َوَتُصوُدوَن 85اأْلَْرِم بَوْعَد ِإْصالِحها ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1699 

ووووُتْم قَلِوووويال  َفَكثوَّوووورَُكْم َواْنظُووووُرو  ُغلَوووووا ِعَلجووووا  َواذُْكووووُروا ِإْذ ُكنوْ ا َكْيووووَ  كوووواَن عاِقبَووووُ  َعووووْن َسووووِبيِل اّللَِّ َمووووْن آَمووووَن بِووووِه َوتَوبوْ
 ( َوِإْن كاَن نائَِف   ِموْنُكْم آَمنُولا اِبلَّوِذي أُْرِسوْلحُل بِوِه َونائَِفو   َ ْ يُوْيِمنُولا فَاْصوِثُوا َحوَّتَّ َُيُْكوَم اّللَُّ 86اْلُمْفِسِديَن )

َننووا َوُهووَل َخووْْيُ احْلوواِكِمنَي ) ْلِمووِه لَُنْخرَِجنَّووَك اي ُكووَعْيُه َوالَّووِذيَن آَمنُوولا ( قوواَل اْلَمووَاُ الَّووِذيَن اْسووَتْكَثُوا ِمووْن قوَ 87بَويوْ
قَوووِد اْفَ َيْنووا َعلَوووى اّللَِّ َكووِذاب  ِإْن عُوووْدان يف  (88َمَعووَك ِموووْن قَوْريَِتنووا أَْو لَتَوعُووولُقنَّ يف ِملَِّتنووا قووواَل أََولَووْل ُكنَّوووا كووارِِهنَي )

ُ ِمْنهوا َوموا  ُ َربُنووا َوِسوَع َربُنوا ُكوولَّ َكوْكء  ِعْلمووا  ِملَّوِتُكْم بَوْعوَد ِإْذ َْنَّووااَن اّللَّ َيُكوولُن لَنوا أَْن نَوعُوولَق ِفيهوا ِإ َّ أَْن َيشواَء اّللَّ
َننوا َوبَونْيَ قَوْلِمنوا اِبحْلَو ِِ َوأَنْوحَل َخوْْيُ اْلفواِهِنَي ) ْن ( َوقواَل اْلَموَاُ الَّوِذيَن َكَفوُروا ِمو89َعَلى اّللَِّ تَولَكَّْلنا َربوَّنَوا افْووَتْ  بَويوْ

( 91( فََأَخوووَذهْتُُم الرَّْجَفوووُ  فََأْصوووَبُحلا يف قارِِهوووْم جوووامثِنَي )90قَوْلِموووِه لَوووِ ِن اتوَّبَوْعوووُتْم ُكوووَعْيبا  ِإنَُّكوووْم ِإذا  َااِسوووُروَن )
بُلا ُكووَعْيبا  كووانُلا ُهوُم اْااِسوورِينَ  بُلا ُكووَعْيبا  َكووَأْن َ ْ يَوْغنَوووْلا ِفيَهوا الَّووِذيَن َكووذَّ ُهْم َوقوواَل اي 92) الَّوِذيَن َكووذَّ ( فَوتَوووَلىلَّ َعوونوْ
 { (93قَوْلِم َلَقْد أَبْوَلْغُتُكْم رِسا ِت َريبِِ َوَنَصْححُل َلُكْم َفَكْيَ  آسى َعلى قَوْلم  كاِفرِيَن )

 مقدمة الوحد  

هوووذ  أعالمووه .. وهوووذ  عالئمووه .. وهووذ  هوووك معووا  نريقوووه .. وهوول يلاجوووه  986حنوون مووع ملكوووه ا ميووان ..
ها الطليل  علوى هوذا الكلكوه األرضوك .. يلاجههوا كلموا التولت ّبوا الطريو  وكلموا احنرفوحل البشري  يف رحلت

اّلِل املسووووتقيم وكلمووووا تفرقووووحل ّبووووا السووووبل. هووووحل ضووووغ  الشووووهلات،اليت يقلقهووووا الشوووويطان موووون  عوووون صووووراط
خطامها،حماو  أن يرضك حقد  وأن ينفذ وعيد ،وأن ميضك ببب آقم من خطام هوذ  الشوهلات إىل جهونم 

ا امللكووووه الكوووورمي يلاجووووه البشووووري  ابهلوووودى،ويلِل  هلووووا ابلنلر،ويسوووو و  ّبووووا ريوووو  ا؟ن ،وُيووووذرها لفحووووات فووووإذ
 السملم،ونزغات الشيطان الرجيم،عدوها القدمي ..

 .. إنه مشهد رائع .. مشهد الصراع العمي ،يف خضم احلياة،على نلل الطري  ..
. إن هوذا الكوائن املوزقوج الطبيع ،املعقود ال كيوه إن التاري  البشري ميضك يف تشوابك معقود كول التعقيود .

..الووووذي يتووووأل  كيانووووه موووون أبعوووود عنصوووورين تيلوووو  بينهمووووا قوووودرة اّلِل وقوووودر  .. عنصوووور الطووووني الووووذي نشووووأ 
منه،وعنصور النفخو  موون رو  اّلِل،الويت جعلووحل مون هووذا الطوني إنسوواان .. إن هوذا الكووائن ليمضوك يف  رحووه 

قدة كووول التعقيووود .. ميضوووك بطبيعتوووه هوووذ  يتعامووول موووع تلوووك اهلفوووا  موووع علامووول متشوووابك  كووول التشوووابك،مع
.. يتعامول موع احلقيقو  ا هلي :مشوي تها وقدرها،وقودرهتا  987والعلا  اليت أسلفنا يف قص  آقم احلودية عنهوا 

وجثوهتا،ورمحتهووا وفضوولها ..إخل ... ويتعاموول مووع املووا األعلووى ومالئكتووه .. ويتعاموول مووع إبلوويك وقبيلووه .. 
مووول موووع هوووذا الكووولن املشوووهلق ونلاميسوووه وسووونن اّلِل فيوووه .. ويتعامووول موووع األحيووواء يف هوووذ  األرم .. ويتعا

ويتعاموول مووع بعضووه الووبعخ .. يتعاموول مووع هووذ  اهلفووا  وهووذ  العوولا  بطبيعتووه تلك،وابسووتعداقاته املتلافقوو  
 واملتعارض  مع هذ  اهلفا  والعلا  ..

                                                 
 إىل هنا ينتهك ا؟زء الثامن.ولكننا  بعنا السيا   اام قص  كعيه إىل وايتها يف ا؟زء التاسع.) السيد رمحه هللا ( - 986
 ه هللا (من هذا ا؟زء ) السيد رمح 1265 - 1263ص   - 987
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الضوووع . ومووون كيانوووه و   واب ،اوووري  رحوووه .. ومووون القووولة يفويف هوووذا ااضوووم املتشوووابك مووون العالقوووات والر 
لن اقيووو  يف الكوووعناصووور املالتقووولى واهلووودى. ومووون ا لتقووواء بعوووا  الغيوووه وعوووا  الشوووهلق. ومووون التعامووول موووع ال
 ويف ضووولء هوووذا رحوووه .. والقووولى الروحيووو ،ومن التعامووول موووع قووودر اّلِل يف النهايووو  .. مووون هوووذا كلوووه يتكووولن 

 ر  رحه.التعقيد الشديد يفس
 «.بيلللجيا» سرونه تفسْياوالذين يف«. سياسيا»أو « اقتصاقاي»والذين يفسرون التاري  ا نساين تفسْيا 

كول أول وك ينظورون « ... عقليوا»والوذين يفسورونه تفسوْيا «. نفسويا»أو « روحيوا»والذين يفسرونه تفسْيا 
  املتباعودة،اليت يتعامول معهوا ا نسوان نظرة ساذج  إىل جانه واحود مون جلانوه العلامول املتشوابك ،والعلا

ويتووووأل  موووون تعاملوووووه معهووووا  رحووووه .. والتفسوووووْي ا سووووالمك للتوووواري  هووووول وحوووود  الووووذي يلوووووم ّبووووذا ااضوووووم 
  988اللاسع،وُيي  به وينظر إىل التاري  ا نساين من خالله.

عوووحل يف موقووود ع وحنووون هنوووا أموووام مشووواهد صووواقق  مووون هوووذا ااضوووم .. لقووود كوووهدان مشوووهد النشوووأة البشوووري 
 معهوووا هوووذا الكوووائن منوووذ اللحظووو  الووويت يتعامووول -فيووو  الظووواهرة واا -املشوووهد كووول العووولا  واهلفوووا  والعناصووور 

 ألعلوووى وإسوووجاقاملوووا ا األوىل .. ولقووود كوووهدان هوووذا الكوووائن ابسوووتعداقاته األساسوووي  .. كوووهدان تكرميوووه يف
. وكووهدان .نووه عوودو  موكيوو  قوواق  املالئكوو  لووه والبووارئ العظوويم يعلوون موويالق  .. وكووهدان ضووعفه بعوود ذلووك 

 مهبطه إىل األرم .. وانطالقه يف التعامل مع عناصرها ونلاميسها الكلني  ..
تيوه ذ:أن يتبوع موا ااالفو  ولقد كهدان  يهب  إىل هذ  األرم ميمنا بربه مستغفرا لذنبه مأخلذا عليوه عهود

 يف حياته .. من ربه و  يتبع الشيطان و  اهللى،مزوقا بتلك التجرب  األوىل
 تهيف كيانه ذا ملتشابك مث مضى به الزمن وتقاذفته األملاج يف ااضم وتفاعلحل تلك العلامل املعقدة ا

ويف اللجلق من حلله. تفاعلحل يف واقعه ويف ضمْي . مث ها حنن أو ء يف هذا الودرس نشوهد كيو  صوارت 
. وقود نسوك .. إنوه يضوع  .. وقود ضوع  به هوذ  العلامول املعقودة املتشوابك  إىل ا؟اهليو     إنوه ينسوى .

.. إن الشيطان يغلبه .. وقد غلبه .. و  بود مون ا نقواذ مورة أخورى    لقود هوب  إىل هوذ  األرم مهتوداي 
 ئبووا ملحوودا .. ولكوون هووا حنوون أو ء نلتقووك بووه ضووا  مفوو اي مشووركا    لقوود تقاذفتووه األموولاج يف ااضووم .. 

لك الرسال  ترق  إىل ربه. فمون رمحو  ربوه بوه أن   ي كوه وحود   وهوا ولكن هنا لك معلما يف نريقه .. هنا 
حنوون أو ء يف هووذ  السوولرة نلتقووك  لكووه ا ميووان،يرفع أعالمووه رسوول اّلِل الكرام:نوول . وهلق.وصوواحل. ولوولط. 

صللات اّلِل وسالمه عليهم مجيعا .. ونشهد كيو  ُيواول هوذا الوره  الكورمي  -وكعيه. وملسى. وحممد 
إنقوواذ الركووه البشووري موون اهلاويوو  الوويت يقوولق  إليهووا الشوويطان،وأعلانه موون كوويانني  -اّلِل وتعليمووه  بتلجيووه -

ا نووك املسووتكثين عوون احلوو  يف كوول زمووان. كمووا نشووهد ملاقوو  الصووراع بووني اهلوودى والضووالل.وبني احلووو  

                                                 
السويد رمحوه هللا «.) قار الشورو »القسوم الثواين.« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« حقيق  ا نسان»يراجع فصل:  - 988
) 
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  كل مرحلو ،وْناة والبانل،وبني الرسل الكرام وكيانني ا؟ن وا نك .. مث نشهد مصارع املكذبني يف واي
 امليمنني،بعد ا نذار والتذكْي ..

 او . ذلووك أنووهاتبووع هووذا والقصوا يف القوورآن   يتبووع قائموا ذلووك ااوو  التوارحك. ولكنووه يف هووذ  السولرة ي
لركوووه اايووو  هوووذا يعووورم سوووْي الركوووه البشوووري منوووذ النشوووأة األوىل،ويعووورم ملكوووه ا ميوووان وهووول ُيووواول هد

 وايتهووووا إىل يسوووولمه يفلعووووا  الطري ،وقوووواق  الشوووويطان كليوووو  إىل املهلكوووو  واسووووتنقاذ  كلمووووا ضوووول اامووووا عوووون م
 ا؟حيم  

 هللايف ينحدر الناس من الاوحيد لل اهلية

 ص:ه  النصل ويف وقفتنا أمام املشهد الكلك الرائع نلم  مجل  معا  نلخصها هنا قبل ملاج
ل بفعوول العلاموو -رك  ضووال  مشوو إن البشووري  تبوودأ نريقهووا مهتديوو  ميمنوو  ملحوودة .. مث تنحوور  إىل جاهليوو 
رسوولل  ا. وهنووا ذتيهوول معهووا .املتشووابك  املعقوودة يف تركيووه ا نسووان ذاتووه،ويف العوولا  والعناصوور الوويت يتعاموو

 ذين ُييولن هوميا. والوبذات احلقيق  اليت كانحل عليها قبل أن تضل وتشر . فيهلك من يهلك،وُييا من ُي
م إىل هووذا سولملا بكليووتهحدا،واستة. هوم الووذين علمولا أن هلووم إهلووا واالوذين آبوولا إىل احلقيقو  ا ميانيوو  اللاحوود

قيقو  حفهوك « .. ْي غومون إلوه  اي قولم اعبودوا اّلِل موا لكوم»ا له اللاحد. هم الوذين  عولا قولل رسولهلم هلوم:
ا سوولل اووكء إ وور .. فكوول  واحوودة يقوولم عليهووا قيوون اّلِل كلووه،ويتعاقه ّبووا الرسوول مجيعووا علووى موودار التوواري 

 -رى ّلِل آهلو  أخوكلا موع الل هذ  الكلم  لقلمه الذين اجتواهلم الشويطان عنها،فنسولها وضوللا عنها،وأكور يق
والبانووول ..  تووودور املعركووو  بوووني احلووو  وعلوووى أساسوووها -علوووى اخوووتال  هوووذ  اهلهلووو  يف ا؟اهليوووات املختلفووو  

ّبوا مجيوع  فاا اليت عوثلحد األلوعلى أساسها ذخذ اّلِل املكذبني ّبا وينجك امليمنني .. والسيا  القرآين ي
غووواهتم .. يلحووود حكايووو  موووا قالل ،ويلحووود ترمجتوووه يف نوووا موووع اخوووتال  ل -علووويهم  صوووللات اّللِ  -الرسووول 
علوى  -قيودة السوماوي  عو  وحودة العمك لتحقيو  وذلو« .. اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ما َلُكوْم ِموْن إِلوه  َغوْْيُ ُ »واحد:

 العقيووودة،وألن ا اللفظيووو   ألن هوووذ  العبوووارة ققيقووو  يف التعبوووْي عووون حقيقووو حوووَّت يف صووولرهت -مووودار التووواري  
قورآين يور املونهج اله يف تقر عرضوها يف السويا  بوذاهتا يصولر وحودة العقيودة تصوليرا حسويا .. وهلوذا كلوه ق لتو

 عن  ري  العقيدة ..
لقورآين .. يتبوني أنوه   يكوون موع املونهج ا« األقاين املقارنو »ويف ضولء هوذا التقريور يتبوني مودى مفارقو  مونهج 

يف مفهلم العقيدة األساسك،الذي جاءت به الرسل كلها من عنود اّلِل،وأن الوذين « تطلر»هنا  تدرج و  
 يقللوولن« والتطوولر»املعتقوودات وتوودرجها ويوودجملن العقيوودة الرابنيوو  يف هووذا التوودرج « تطوولر»يتحووديلن عوون 

جوواءت قائمووا  قيقوو  واحوودة.  -ا نوورى يف القوورآن الكوورمي كموو  -غووْي مووا يقللووه اّلِل سووبحانه  فهووذ  العقيوودة 
َ مووا َلُكووْم ِمووْن إِلووه  َغووْْيُ ُ »وحكيووحل العبووارة عنهووا يف ألفوواا بعينهووا: وهووذا ا لووه الووذي قعووا « اي قَوووْلِم اْعبُووُدوا اّللَّ

الووذي ُياسووه النوواس يف يوولم عظوويم .. فلووم يكوون هنووا لووك رسوولل « .. رب العوواملني»الرسوول كلهووم إليووه هوول 
عنوود اّلِل قعووا إىل رب قبيلوو ،أو رب أموو ،أو رب جوونك .. كمووا أنووه   يكوون هنووا  رسوولل موون عنوود اّلِل موون 
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قعوووووا إىل إهلوووووني اينوووووني أو آهلووووو  متعووووودقة .. وكوووووذلك   يكووووون هنوووووا  رسووووولل مووووون عنووووود اّلِل قعوووووا إىل عبووووواقة 
  آخور .. كموا أو صنمي   و  يكن هنا  قين مون عنود اّلِل لويك فيوه عوا« أرواحي  »نلنمي ،أو ْنمي ،أو 
وهوم يستعرضولن ا؟اهليوات املختلفو ،مث يزعمولن أن معتقوداهتا كانوحل « علمواء األقاين»يزعم من يسوملوم 

 -رسول  بعود رسولل  -هك الدايانت اليت عرفتها البشري  يف هذ  األزمان،قون غْيهوا  لقود جواءت الرسول 
ن .. ولكووووووون ا حنرافوووووووات يف خووووووو  ابلتلحيووووووود ااالا،وبربلبيووووووو  رب العووووووواملني  وابحلسووووووواب يف يووووووولم الووووووودي

ا عتقوواق،مع ا؟اهليووات الطارئوو  بعوود كوول رسووال ،بفعل العلاموول املعقوودة املتشووابك  يف تكوولين ا نسووان ذاتووه 
ويف العلا  اليت يتعامل معها .. هوذ  ا حنرافوات اثلوحل يف صولر كوَّت مون املعتقودات ا؟اهليو  .. هوك هوذ  

ن أووووا ااووو  الصووواعد يف تووودرج الووودايانت وتطلرهوووا  وعلوووى أيووو  مث يزعمووول « علمووواء األقاين »الووويت يدرسوووها 
وهول أحو  أن يتبع،وخباصو   ون يكتبولن عون هوذا امللضولع يف صودق  -سوبحانه  -حال فهذا هل قلل اّلِل 

 عرم العقيدة ا سالمي ،أو صدق الدفاع عنها  أما الذين   ييمنلن ّبذا القرآن،فهم وما هم فيه ..
 ْي الفاصلني ..واّلِل يقا احل  وهل خ
لمه،بعود احنورافهم عون التلحيود الوذي ققد جاء إىل  -عليهم مجيعا  صللات اّللِ  -إن كل رسلل من الرسل 

م يودة آقكموا كانوحل عق  -ني تركهم عليه رسلهلم الذي سبقه .. فبنل آقم األوائل نشأوا ملحدين لرب العوامل
لحيوود قعوواهم إىل ت - عليووه السووالم -جوواء نوول   َّت إذاحوو - احنرفوولا بفعوول العلاموول الوويت أسوولفنا مث -وزوجووه 

ين ي ء امللحوداألرم ّبو رب العاملني مرة أخرى. مث جواء الطلفوان فهلوك املكوذبلن وْنوا امليمنولن. وعمورت
ر  َّت إذا نال علويهم األمود احنرفولا إىل ا؟اهليو  كموا احنوحوبذراريهم.  -ل  كما علمهم ن  -لرب العاملني 

 وهكذا .. القص  .. جاء هلق أهلك املكذبلن ابلري  العقيم .. مث تكررتمن كان قبلهم .. حَّت إذا 
َ »ولقد أرسل كل رسلل مون هوي ء إىل قلموه. فقوال: وقوال كول « .. ْْيُ ُ َغوِموْن إِلوه   ا َلُكومْ مواي قَووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ

م فيووه موون هووا اقبوو  موو،معووثا عوون يقوول التبعوو  وخطوولرة مووا يعلمووه موون ع«إين لكووم انصوو  أمووني»رسوولل لقلمووه:
ن موو« املووا»قوو  و كوول موورة   ا؟اهليوو  يف الوودنيا واهلخوورة ورغبتووه يف هدايوو  قلمووه،وهل موونهم وهووم منووه .. ويف
لعبلقيو  لا أن تكولن اني. وأبوعليه القولم وكوثائهم يف وجوه كلمو  احلو  هوذ  ورفضولا ا ستسوالم ّلِل رب العوامل

وهنوووا  - كلووه رسووا ت كلهووا وقووام عليهووا قيوون اّللِ هووك القضووي  الوويت قامووحل عليهوووا الو  -والدينلنوو  ّلِل وحوود  
لعقيودة. الوى أسواس عيصدع كول رسولل ابحلو  يف وجوه الطواغلت .. مث ينقسوم قلموه إىل أمتوني متفاصولتني 

متان اللاحود،أ «القولم»وإذا  وتنبحِل وكيج  القلمي  ووكيج  القراب  العائلي  لتقلم وكويج  العقيودة وحودها.
األموو    املهتديوو  و بووني األموو و  عالقوو   .. وعندئووذ اووكء الفووت  .. ويفصوول اّللِ متفاصوولتان   قوورىب بينهمووا 

 قووو  بفوووت  و  ن  اّللِ الضوووال ،وذخذ املكوووذبني املسوووتكثين،وينجك الطوووائعني املستسووولمني .. وموووا جووورت سووو
قيوووودة صووووحاب العفصوووول قبوووول أن ينقسووووم القوووولم اللاحوووود إىل أمتووووني علووووى أسوووواس العقيوووودة،وقبل أن اهوووور أ

.. وهوذا  صلتهم لقولمهملنلا مفاهم ّلِل وحد . وقبل أن يثبتلا يف وجه الطاغلت إبمياوم. وقبل أن يعبعبلقيت
 ما يشهد به  ري  قعلة اّلِل على مدار التاري .
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ذلوك أن  -رب العواملني  -إن ال كيز يف كل رسال  كان على أمر واحد:هل تعبيد الناس كلهم لرّبم وحود  
د،ونزع السووولطان كلوووه مووون الطلاغيوووحل الووويت تدعيوووه،هل القاعووودة الووويت   يقووولم كوووكء هوووذ  العبلقيووو  ّلِل اللاحووو

صووواحل بووودووا يف حيووواة البشووور. و  يوووذكر القووورآن إ  قلووويال مووون التفصووويالت بعووود هوووذ  القاعووودة األساسوووي  
يف الوودين،إ ا يرجووع إىل هووذ   -بعوود قاعوودة العقيودة  -املشو ك  يف الرسووا ت مجيعووا. ذلووك أن كول تفصوويل 

قاعووووودة و  حووووورج عنهوووووا. وأ يووووو  هوووووذ  القاعووووودة يف ميوووووزان اّلِل هوووووك الووووويت جعلوووووحل املووووونهج القووووورآين يثزهوووووا ال
كمووا قلنووا يف التعريوو    -هكووذا،ويفرقها ابلووذكر يف اسووتعرام ملكووه ا ميووان بوول يف القوورآن كلووه .. ولنووذكر 

آن املوودين كلمووا أن هووذا كووان هوول ملضوولع القوورآن املكووك كلووه كمووا كووان هوول ملضوولع القوور 989بسوولرة األنعووام 
 عرضحل مناسب  لتشريع أو تلجيه.

  و    يقوول أصوووال يف هووذا الوودين« واملووونهج»لعوورم هووذ  احلقيقوو . « منهجوووا»و« حقيقوو »إن هلووذا الوودين 
مووا أن علينووا كذا الوودين.  هووفيووه .. وعلينووا أن نعوور  احلقيقوو  األساسوي  الوويت جوواء ّبووا « احلقيقوو »ضورورة عوون 

لتلحيود كيود حلقيقو  اتكورار وتل و هذ  احلقيق  .. ويف هذا املنهج إبوراز وإفوراق أن نلتزم املنهج الذي عرم به 
 ذ  السلرة ..هيف قصا  لاللهي  .. ومن هنا ذلك التلكيد والتكرار وا براز وا فراق هلذ  القاعدة

لقلووولب مكوووررا ل إن هوووذا القصوووا يصووولر نبيعووو  ا ميوووان ونبيعووو  الكفووور يف نفووولس البشووور ويعووورم  لذجوووا
يف  رسولل   يكوون منولا بكولدة لإلميان،و لذجوا مكوررا للقلوولب املسوتعدة للكفور أيضوا .. إن الووذين آاملسوتع

غهم دا مووووونهم ليوووووبلّلِل واحوووووقلووووولّبم ا سوووووتكبار عووووون ا ستسوووووالم ّلِل والطاعووووو  لرسووووولله و  يعجبووووولا أن حتوووووار ا
 وينذرهم.

،فاسووتكثوا أن ينزلوولا عوون السوولطان فأمووا الووذين كفووروا بكوول رسوولل فقوود كووانلا هووم الووذين أخووذهتم العووزة اب مث
موون احلكووام « املووا»املغتصووه يف أيووديهم ّلِل صوواحه االوو  واألموور،وأن يسوومعلا للاحوود موونهم .. كووانلا هووم 

والكبوار واللجهواء وذوي السولطان يف قولمهم .. ومون هنوا نعوور  عقودة هوذا الودين .. إووا عقودة احلاكميوو  
َ مووا َلُكوْم ِمووْن إِلوه  َغووْْيُ ُ »ا يف قولل رسوولهلم هلوم:والسولطان .. فوواملا كوانلا ُيسوولن قائموا موو « اي قَوووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ

أول  -كانلا ُيسلن أن األللهي  اللاحدة والربلبيو  الشوامل  تعوب « .. َولِكبِِ َرُسلل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ  ...»
إىل اّلِل رب العوواملني .. وهووذا  نووزع السوولطان املغتصووه موون أيووديهم ورق  إىل صوواحبه الشوورعك .. -مووا تعووب 

ما كوانلا يقواوملن يف سوبيله حوَّت يكلنولا مون اهلوالكني  وقود بلو  مون عقودة السولطان يف نفلسوهم أ  ينتفوع 
الالحوو  موونهم ابلغووابر،وأن يسوولك نريقووه إىل اهلال ،كمووا يسوولك نريقووه إىل جهوونم كووذلك  .. إن مصووارع 

سوووون    تتبدل:نسوووويان هلايت اّلِل واحنوووورا  عوووون عووووري علووووى  -كمووووا يعرضووووها هووووذا القصووووا   -املكووووذبني 
نريقووه. إنووذار موون اّلِل للغووافلني علووى يوود رسوولل. اسووتكبار عوون العبلقيوو  ّلِل وحوود  وااضوولع لوورب العوواملني. 
اغ ار ابلرخاء واستهزاء اب نوذار واسوتعجال للعوذاب. نغيوان وهتديود وإيوذاء للمويمنني. يبوات مون املويمنني 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( 0151 - 1004ا؟زء السابع:ص  - 989
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. مث املصووورع الوووذي ذيت وفووو  سووون  اّلِل علوووى مووودار التووواري   وأخوووْيا فوووإن نووواغلت ومفاصووول  علوووى العقيووودة .
 ركوا مصوْي ا  -البانل   يطي  جمرق وجلق احل  .. وحَّت حني يريود احلو  أن يعويا يف عزلو  عون البانول 

د قووال فووإن البانوول   يقبوول منووه هووذا امللقوو . بوول يتووابع احلوو  وينازلووه ويطووارق  .. ولقوو -لفووت  اّلِل وقضووائه 
 َوِإْن كوواَن نائَِفوو   ِمووْنُكْم آَمنُوولا اِبلَّووِذي أُْرِسووْلحُل بِووِه َونائَِفوو   َ ْ يُوْيِمُنلا،فَاْصووِثُوا َحووَّتَّ َُيُْكووَم اّللَُّ »كووعيه لقلمووه:

َننا،َوُهَل َخْْيُ احْلاِكِمنيَ   ولكنهم   يقبللا منه هذ  ااط ،و  يطيقلا ر ي  احلو  يعويا و  ر يو  مجاعو « .. بَويوْ
اي ُكووَعْيُه  قواَل اْلَموَاُ الَّوِذيَن اْسوَتْكَثُوا ِموْن قَوْلِموِه:لَُنْخرَِجنَّكَ »تودين ّلِل وحود  وختورج مون سولطان الطلاغيوحل:

وهنوا صودع كوعيه ابحلو  رافضوا هوذا الوذي يعرضوه « .. َوالَِّذيَن آَمنُولا َمَعوَك ِموْن قَوْريَِتنوا أَْو لَتَوعُولُقنَّ يف ِملَِّتنوا
 قوواَل:أََوَلْل ُكنَّووا كووارِِهنَيف قَووِد اْفَ َيْنووا َعلَووى اّللَِّ َكووِذاب  ِإْن عُووْدان يف ِملَّووِتُكْم بَوْعووَد ِإْذ َْنَّووااَن اّللَُّ »:علوويهم الطلاغيووحل

 ..«ِمْنها 
ال  اووديهم فتووي ضووا،وأنه ذلووك لوويعلم أصووحاب الوودعلة إىل اّلِل أن املعركوو  مووع الطلاغيووحل مفروضوو  علوويهم فر 

عوود إذ بلوو  الطلاغيووحل وا إىل م. فالطلاغيووحل لوون توو كهم إ  أن ي كوولا قيوونهم كليوو ،ويعلقأن يتقلهووا ويتجنبلهووا
لعبلقيوو  غيووحل وقانووحل ابيوو  للطلاْنوواهم اّلِل منهووا. وقوود ْنوواهم اّلِل منهووا  جوورق أن خلعووحل قلوولّبم عنهووا العبلق

لا مووع يهووا وأن يقللووف ملفاصوول ّلِل وحوود  ..فووال مفوور موون خوولم املعرك ،والصووث عليها،وانتظووار فووت  اّلِل بعوود ا
َننوا َوبَونْيَ قَولْ »كعيه: .. مث عوري سون  اّلِل  وا  «نْوحَل َخوْْيُ اْلفواِهِنيَ حْلَو ِِ َوأَ ِمنوا ابِ َعَلى اّللَِّ تَولَكَّْلنا. َربوَّنَوا افْووَتْ  بَويوْ

 جرت به كل مرة على مدار التاري  ..
 ابلتفصيل : ونكتفك ّبذ  املعا  يف نري  القصا القرآين،حَّت نستعرم النصلص

  ان يف الكووولنلكوووه ا ميوووإن ملكوووه ا ميوووان الوووذي يسوووْي يف مقدمتوووه رسووول اّلِل الكرام،مسوووبل  يف السووويا   
ُ الَِّذي َخَلَ  ا»كله. يف الفقرة السابق  مباكرة: ،مُثَّ ِت َواأْلَرْ لسَّماواِإنَّ َربَُّكُم اّللَّ م   اْسوَتلى َعلَوى َم يف ِسوتَِّ  أايَّ

ووووووْمَك وَ  اْلَعْرِش،يُوْغِشووووووك ،َأ  لَووووووُه اْاَْلووووووُ  لَم ُمَسووووووخَّرات  ِ َْموووووورِ ِ َر َوالُنُجوووووواْلَقَموووووواللَّْيووووووَل النَّهوووووواَر َيْطُلبُووووووُه َحِثيثا ،َوالشَّ
ُ َرُب اْلعاَلِمنيَ   « ..َواأْلَْمُر،تَباَرَ  اّللَّ

ليووول لوالوووذي ُيووور  اوإن الدينلنووو  هلوووذا ا له،الوووذي خلووو  السوووماوات واألرم،والوووذي اسوووتلى علوووى العرش،
 .  واألمرليطله النهار،والذي عري الشمك والقمر والنجلم مسخرات  مر ،والذي له اال

كلمووا لبشووري  كلها،ان إليهووا إن الدينلنو  هلووذا ا لووه وحوود  هووك الوويت يوودعل إليهووا الرسول كافوو . هووك الوويت يوودعل 
هوا َّت ولكنهوا كلكو صولر يف قعد هلوا الشويطان علوى صوراط اّلِل فأضولها عنوه ورقهوا إىل ا؟اهليو  الويت تتبودى

 تتسم إبكرا  غْي اّلِل معه يف الربلبي .
واملوونهج القوورآين يكثوور موون الوورب  بووني عبلقيوو  هووذا الكوولن ّلِل،وقعوولة البشوور إىل ا تسووا  مووع الكوولن الووذي 
يعيشوولن فيووه وا سووالم ّلِل الووذي أسوولم لووه الكوولن كلووه والووذي يتحوور  مسووخرا  موور . ذلووك أن هووذا ا يقوواع 

يق  الكلني  كفيل  ن يهز القله البشوري هوزا وأن يسوتحثه مون قاخلوه علوى أن ينخورط يف سولك ّبذ  احلق
العبوواقة املستسوولم  فووال يكوولن هوول وحوود  نشووازا يف نظووام اللجوولق كلووه  إن الرسوول الكوورام   يوودعلن البشووري  
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يف ضومْي هوذا اللجولق ألمر كاذ إ ا يدعلوا إىل األصل الذي يقولم عليوه اللجولق كلوه وإىل احلقيقو  املركولزة 
.. وهوووك ذاهتوووا احلقيقووو  املركووولزة يف فطووورة البشووور والووويت هتتووو  ّبوووا فطووورهتم حوووني   تلووولي ّبوووا الشوووهلات،و  

 يقلقها الشيطان بعيدا عن حقيقتها األصيل  ..
 به. ذي تتابعوهذ  هك اللمس  املستفاقة من تتابع السيا  القرآين يف السلرة على النحل ال

 لقطات من قصة نو  مع قومه 64 - 59الدرس ا ول:

 َعلَووْيُكْم َعووذاَب يوَووْلم  لووه  َغووْْيُُ ،ِإيِنِ َأخووا ُ ُكووْم ِمووْن إِ  مووا لَ َلَقووْد أَْرَسووْلنا نُلحووا  ِإىل قَوْلِمووِه،َفقاَل:اي قَوووْلِم اْعبُووُدوا اّللََّ »
. قوواَل اْلَموَاُ ِمووْن قَوْلِموِه:ِإانَّ لَنَووراَ  يف َضووالل  ُمبِوني    َرُسوولل  ِمووْن َربِِ َك يب َضوالَل  ،َولِكبِِ ْلِم لَوويْ اي قَوو. قوواَل:َعِظويم 
،َوأَْنَصووُ  َلُكْم،َوأَْعلَوومُ  ووتُ  ّللَِّ مووا   ِمووَن ااْلعوواَلِمنَي. أُبَولُِِغُكووْم رِسووا ِت َريبِِ  ْم أَْن جوواءَُكْم ذِْكوور  ِموونْ تَوْعَلُموولَن. أََوَعِجبوْ

بُلُ  فََأْْنَْينوواُ  وَ لَنف َفَكووْم تُوْرمَحُووُقلا،َوَلَعلَّكُ َربُِِكووْم َعلووى َرُجوول  ِمووْنُكْم لِيُوْنووِذرَُكْم،َولِتَوتوَّ  الَّووِذيَن َمَعووُه يف اْلُفْلِك،َوأَْغَرقْونَووا ذَّ
ُْم كانُلا قَوْلما  َعِمنيَ  بُلا آِبايتِنا،ِإوَّ  «..الَِّذيَن َكذَّ

 يا سوووقووورآن يف تعووورم القصووو  هنوووا ابختصار،ليسوووحل فيهوووا التفصووويالت الووويت تووورق يف ملاضوووع أخووورى مووون ال
لووك تل تصوولير هوويتطلووه تلووك التفصوويالت،كالذي جوواء يف سوولرة هوولق،ويف سوولرة نوول  .. إن اهلوود  هنووا 

قوو  مشوواعر قوولم هلووا. حقيتقبال الاملعووا  الوويت هوودينا عنهووا آنفووا .. نبيعوو  العقيوودة. نريقوو  التبليوو . نبيعوو  اسوو
،على موونهج املعووا  الرسوولل. هقوو  النووذير .. لووذلك تووذكر موون القصوو  فحسووه تلووك احللقووات انققوو  لتلووك

 القصا القرآين.
ليفا لقلولب الوذين ه،وبلسواوم،شلل من قلم..على سن  اّلِل يف إرسال كل رس« َلَقْد أَْرَسْلنا نُلحا  ِإىل قَوْلِمهِ »

يعجبوولن موون  ت فطوورهتم  تفسوود فطرهتم،وتيسووْيا علووى البشوور يف التفوواهم والتعووار . وإن كووان الووذين فسوود
    وإن هووك إ املالئكوو ويسووتكثون أن ييمنوولا لبشوور مثلهم،ويطلبوولن أن تووبلغهمهووذ  السوون ،و  يستجيبلن،

لمووه،فخانبهم قلحووا إىل تعلوو . ومووا كووانلا ليسووتجيبلا إىل اهلوودى،مهما جوواءهم موون أي نريوو   لقوود أرسوولنا ن
 «.له  َغْْيُ ُ إِ  َلُكْم ِمنْ   ماَفقاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ »بتلك الكلم  اللاحدة اليت جاء ّبا كل رسلل:

ي  يووواة ا نسوووانعمووواق احل فهوووك الكلمووو  الووويت   تتبووودل،وهك قاعووودة هوووذ  العقيووودة الووويت   تلجووود إ  ّبوووا،وهك
بتحوورر  ك الكفيوولالووذي   تقوولم علووى غْي ،وهووك ضوومان وحوودة اللجهوو  ووحوودة اهلوود  ووحوودة الوورابط. وهوو

د هووا وعلووى اللعووهلات كلالء علووى الشووالبشوور موون العبلقيوو  للهلى،والعبلقيوو  ألمثوواهلم موون العبيد،واب سووتع
 واللعيد.

اقة ا هوول معوو  عبوو. وهووذّللِ إن قيوون اّلِل موونهج للحياة،قاعدتووه أن يكوولن السوولطان كلووه يف حيوواة النوواس كلهووا 
إنشووائه ذا اللجوولق و هلووربلبيتووه باّلِل وحوود ،ومع  أ  يكوولن للنوواس إلووه غووْي  .. والسوولطان يتمثوول يف ا عتقوواق 

 اّلِل وقدر .  أمر  بقدرةئه وتدبْيوقدر . كما يتمثل يف ا عتقاق بربلبيته لإلنسان وإنشا وتدبْي  بقدرة اّللِ 
وعلووى نفووك املسووتلي يتمثوول يف ا عتقوواق بربلبيوو  اّلِل هلووذا ا نسووان يف حياتووه العمليوو  اللاقعيوو ،وقيامها علووى 

.. غووْي قابلوو  للتجزئوو . وإ   كووريعته وأمر ،اثلووه يف التقوودم بشووعائر العبوواقة لووه وحوود  .. كلهووا حزموو  واحوودة
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فهل الشر ،وهل عباقة غْي اّلِل معه،أو من قونه  ولقد قال نل  لقلمه هوذ  القللو  اللاحدة،وأنوذرهم عاقبو  
ِإيِنِ َأخوووواُ  َعلَووووْيُكْم »التكووووذيه ّبووووا يف إكووووفا  األن الناصوووو   خلانووووه،ويف صوووود  الرائوووود الناصوووو  ألهلووووه:

 « ..َعذاَب يَوْلم  َعِظيم  
م ا؟ووزاء يف يوول احلسوواب و  أن قاينوو  نوول  .. أقوودم الوودايانت .. كانووحل فيهووا عقيوودة اهلخوورة. عقيوودةوهنووا نوورى 

ن تقريور  يف كوأو ج اّلِل عظيم،حا  نل  على قلمه ما ينتظرهم فيه من عذاب .. وهكوذا تتبوني مفارقو  مونه
 رآن.ج القن منهعوأتباعهم الغافلني « علماء األقاين»العقيدة،ومناهج ااابطني يف الظالم من 

 قيم فح  املستفكي  كان استقبال املنحرفني الضالني من قلم نل  هلذ  الدعلة ااالص  اللاض
نووه صووبأ،ورجع إ - -لعوورب نموود اال مشووركل قووكمووا «  قوواَل اْلَمووَاُ ِمووْن قَوْلِمووِه:ِإانَّ لَنَووراَ  يف َضووالل  ُمبِووني  »

بول هكوذا  ل الضوال من يودعل  إىل اهلودى هو عن قين إبراهيم  وهكذا يبل  الضال من الضالل أن ُيسه
لى ب ،وُيكم اهلوبطول الضولابعد موا يبلو  املسو  يف الفطور  .. هكوذا تنقلوه امللازين،وت يبل  التبج  اللق 

 ما قام أن امليزان ليك هل ميزان اّلِل الذي   ينحر  و  مييل.
جووع توودي موونهم وير عد مون يهالضووالني،وتومواذا تقوولل ا؟اهليوو  اليولم عوون املهتوودين يهوودى اّلِلف إووا تسووميهم 

ذا ليوو  فيووه  ومووارغ ا؟اهابلرضووى والقبوولل  .. أجوول موون يهتوودي إىل املسووتنقع الكريووه،وإىل اللحوول الووذي تتموو
 للحم الرخيافايستقذر  تقلل ا؟اهلي  اليلم للفتاة اليت   تكش  عن حلمهاف وماذا تقلل للفَّت الذي

هليوو  بكوول مووا هوواول ا؟او وختلفووا ومجوولقا وريفيوو   « رجعيوو »ر ووا إوووا تسوومك ترفعهمووا هووذا ونظافتهمووا وتطه
 يفي تتموورغ فيووه للحوول الووذالكووه موون وسووائل التلجيووه وا عووالم أن تغوور  ترفعهمووا ونظافتهمووا وتطهر ووا يف ا
 جنووولن األفوووالمو ت الكووورة املسوووتنقع الكريوووه  ومووواذا تقووولل ا؟اهليووو  ملووون ترتفوووع اهتماماتوووه عووون جنووولن مبووواراي

«. جاموود»نه:إنووه عا تقوولل لتليفزيوولن ومووا إليووه وجنوولن الوورقا واحلفووالت الفارغوو  واملالهووكف إووووالسووينما وا
 ها حياته ..ينف  في ومغل  على نفسه،وتنقصه املرون  والثقاف   وهاول أن عر  إىل تفاه  من هذ 

ل،ويكشوو  فسووه الضالنإن ا؟اهليوو  هووك ا؟اهليوو  .. فووال تتغووْي إ  األكووكال والظوورو   وينفووك نوول  عوون 
 هلم عن حقيق  قعلته ومنبعها،فهل   يبتدعها من أوهامه وأهلائه.

ّلِل موووووا   علوووووم مووووون اإ وووووا هووووول رسووووولل مووووون رب العووووواملني. ُيمووووول هلوووووم الرسوووووال . ومعهوووووا النصووووو  واألمانووووو . وي
 لِكبِِ َضوووالَل  ،وَ  ْيَك يب قووواَل:اي قَووووْلِم لَووو»يعلملن.فهووول اووود  يف نفسوووه،وهل ملصووولل بوووه،وهم عنوووه حمجلبووولن:

،َوأَْنصَ   «  ُملنَ ِمَن اّللَِّ ما   تَوْعلَ  ،َوأَْعَلمُ ُ  َلُكمْ َرُسلل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنَي. أُبَولُِِغُكْم رِسا ِت َريبِِ
 ىلإُيملووه رسووال  ن بينهم،مووونلموو  هنووا فجوولة يف السوويا  .. فكأ ووا عجبوولا أن حتووار اّلِل رسوول  موون البشوور 

.هوذ  ا ا ختيوار .تواروا هوذلموا عون ربوه   اود  اهلخرون،الوذين   حقلمه،وأن اد هذا الرسلل يف نفسوه ع
ووووُتْم أَْن جوووواءَُكْم ذِْكوووو »الفجوووولة يف السوووويا  يوووودل عليهووووا مووووا بعوووودها: ى َرُجوووول  ِمووووْنُكْم بُِِكووووْم َعلوووور  ِمووووْن رَ أََوَعِجبوْ

 « ..لِيُوْنِذرَُكْم،َولِتَوتوَُّقلا،َوَلَعلَُّكْم تُوْرمَحُلَنف
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العووولا    تعامووول موووعيوووار. فهوووذا الكوووائن ا نسووواين كوووأنه كلوووه عجيوووه .. إنوووه يوموووا مووون عجوووه يف هوووذا ا خت
 -له موون بينووه رسوول  ار اّللِ كلها،ويتصوول بربووه  ووا ركووه يف نبيعتووه موون نفخوو  اّلِل فيووه موون روحووه .. فووإذا اختوو

بووه ل مكانيوو  ا تصوواإهووذا املختووار عنووه، ا أوقع يف كيانووه موون  فإ ووا يتلقووى -واّلِل أعلووم حيووة اعوول رسووالته 
ذا الكووائن هلووالعلوولي  والتلقووك عنه،بووذلك السوور اللطيوو  الووذي بووه معوو  ا نسووان،والذي هوول منوواط التكوورمي

 العجيه التكلين.
 « ..لنَ  تُوْرمحَُ لِيُوْنِذرَُكْم،َولِتَوتوَُّقلا،َوَلَعلَُّكمْ »ويكش  هلم نل  عن هد  الرسال :

ل ،و  ء ذلوك لنوا. و  ككء ور .  برمح  اّلِل فهل ا نذار لتحريك القللب  شاعر التقلى،ليظفروا يف النهاي
 مصلح ،و  هد ،إ  هذا اهلد  السامك النبيل.

  و عهووا ا نووذار م  ينفووع ولكوون الفطوورة حووني تبلوو  حوودا معينووا موون الفسوواق،  تتفكوور و  تتوودبر و  تتووذكر،و 
بُلُ ،فََأْْنَْيناُ  َوالَّووووِذيَن َمَعووووُه يف اْلُفْلِك،وَ »التووووذكْي: بُلا آِبايتِنووووا،ِإوَُّ نَووووا الَّووووِذيْغَرقوْ أَ َفَكووووذَّ « ْم كووووانُلا قَوْلمووووا  َعِموووونيَ َن َكووووذَّ

عموواهم  قوولا لا .. وب..ولقوود رأينووا موون عموواهم عوون اهلوودى والنصوو  املخلووا والنووذير .. فبعموواهم هووذا كووذب
 هذا املصْي  

 لقطات من قصة هود مع قومه عاد 72 - 65الدرس الثاني:

قواَل:اي ُهْم ُهلقا ،اق  َأخواعوَوِإىل  »ا السويا ،فإذا حنون أموام عواق قولم هولق:واضك عجلو  التاري ،وميضوك معهو
ِه:ِإانَّ لَنَوراَ  يف َسوفاَه  ،َوِإانَّ ِذيَن َكَفوُروا ِموْن قَوْلِموْلَمَاُ الَّ اف قاَل قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ما َلُكْم ِمْن إِله  َغْْيُُ ،أََفال تَوتوَُّقلنَ 

ُكوووْم رِسوووا ِت بِِ اْلعووواَلِمنَي. أُبَولِِغُ لل  ِموووْن رَ بِِ َرُسوووِبنَي. قووواَل:اي قَووووْلِم لَوووْيَك يب َسوووفاَه   َولِكووولََنظُنُوووَك ِموووَن اْلكووواذِ 
وووُتْم أَْن جووواءَُكْم ذِْكووو ،َوأاََن َلُكوووْم انِصووو   أَِموووني . أََوَعِجبوْ رَُكْمف َواذُْكوووُروا ِإْذ ى َرُجووول  ِموووْنُكْم لِيُوْنوووذِ بُِِكوووْم َعلووورَ ر  ِموووْن َريبِِ

،َوزاقَُكْم يف اْاَْلووِ  بَ َجعَ  َتنووا َء اّللَِّ َلَعلَُّكووْم توُ  آفَاذُْكُروا ْصووطَ  ،َلُكووْم ُخَلفوواَء ِمووْن بَوْعووِد قَوووْلِم نُوول   ْفِلُحوولَن. قاُللا:َأِج وْ
اَل:َقْد َوقَوَع َعلَوْيُكْم ِموْن نَي. قْنحَل ِمَن الصَّاِققِ كُ ِعُدان ِإْن  ِ ا تَ  لِنَوْعُبَد اّللََّ َوْحَدُ  َونََذَر ما كاَن يَوْعُبُد آابُ انف فَْأتِنا

ُتُملهوا  ،َأُعاِقُللَنِب يف َأْ واء  َ َّيوْ ُ ِّبوا ِمونْ آاب ُُكوْم مووَ نْووُتْم أَ َربُِِكْم رِْجك  َوَغَضه  ف فَوانْوَتِظُروا،ِإيِنِ ا نوَوزََّل اّللَّ  ُسوْلطان 
َتِظرِيَن. فََأْْنَْيناُ  َوالَِّذيَن َمَعهُ   «.بُلا آِبايتِنا،َوما كانُلا ُمْيِمِننيَ نا قاِبَر الَِّذيَن َكذَّ نَّا،َوَقطَعْ    مِ ِبَرمحَْ  َمَعُكْم ِمَن اْلُمنوْ

 لاحد ..،والقانلن الس ا؟اريإوا نفك الرسال ،ونفك احللار،ونفك العاقب  .. إوا السن  املاضي ،والنامل 
ر .. وموا مون اليو  عشوين عودقهم إن قلم عاق هي ء من ذراري نول  والوذين ْنولا معوه يف السوفين ،وقيل:كا

  - وهوول ا سووالم -سووالم كووك أن أبنوواء هووي ء املوويمنني النوواجني يف السووفين  كووانلا علووى قيوون نوول  عليووه ال
َولِكوبِِ :»قوال هلوم نول  ني،فهكوذاكانلا يعبدون اّلِل وحد ،ما هلم من إله غْي ،وكوانلا يعتقودون أنوه رب العامل

عبوووو  هووووم الشوووويطان لرم،ولعووووه معفلمووووا نووووال علوووويهم األموووود،وتفرقلا يف األ.. « َرُسوووولل  ِمووووْن َربِِ اْلعوووواَلِمنيَ 
،عواق  وفو  كوريع  اّللِ وف  اهلولى   -هلة امللك وكهلات املتاع ويف أوهلا ك -الغلاي ،وقاقهم من كهلاهتم 

 :اي قَووْلمِ قوالُهْم ُهلقا ،اق  َأخواَوِإىل عو»قلم هلق يستنكرون أن يدعلهم نبيهم إىل عباقة اّلِل وحد  من جديد:
 « ..اْعُبُدوا اّللََّ ما َلُكْم ِمْن إِله  َغْْيُُ . أََفال تَوتوَُّقلَنف
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 -دهم  عواقا مون بعوخل  اّللِ القلل  اليت قاهلا نل  من قبلوه،واليت كوذب ّبوا قلمه،فأصواّبم موا أصاّبم،واسوت
ملرتفعوو  علووى ان الكثبوواو  يووذكر هنووا أيوون كووان موولننهم،ويف سوولرة أخوورى نعلووم أوووم كووانلا ابألحقووا ،وهك 

م نوول ،فلم  الطريو  الوذي سوار فيوه مون قبول قول وقود سواروا يف -حودوق الويمن موا بوني اليمامو  وحضور مولت 
أَفَووووال »لووووه:ه هلوووم قل يتوووذكروا و  يتوووودبروا موووا حوووول  ووون سوووواروا يف هووووذا الطري ،لوووذلك يضووووي  هووولق يف خطابوووو

 هلب.استنكارا لقل  خلفهم من اّلِل ومن ذلك املصْي املر « تَوتوَُّقلَنف
هم قلووو  نوأن يسوووتنكر مووووكأ ووا كوووث علوووى املوووا الكوووثاء مووون قلموووه أن يووودعلهم واحووود مووون قووولمهم إىل اهلووودى،
 يهم ابلسوووفاه تهمووولن نبووويالتقووولى ورأوا فيوووه سوووفاه  ومحاقووو ،وعاوزا للحد،وسووولء تقووودير للمقوووام  فوووانطلقلا 

 لََنظُنُوَك نَوراَ  يف َسوفاَه  ،َوِإانَّ لَ ِموِه:ِإانَّ ْن قَولْ وا مِ قاَل اْلَمَاُ الَِّذيَن َكَفرُ »وابلكذب مجيعا يف غْي هرج و  حياء:
  ،َولِكبِِ َرُسولل  ِموْن  يب َسوفاهَ ْلِم لَوْيكَ قواَل:اي قَوو»..هكذا جزافا بال تزِو و  تودبر و  قليول  « ِمَن اْلكاِذِبنيَ 

 .. «ِمني  أَ  َربِِ اْلعاَلِمنَي. أُبَولُِِغُكْم رِسا ِت َريبِِ َوأاََن َلُكْم انِص   
كموا    - وقود كشو  هلوم -فسوه الضوالل  نكما نفوى عون   -لقد نفى عن نفسه السفاه  يف بسان  وصد  

ال هلووم لته وهوودفها وعوون نصووحه هلووم فيهووا وأمانتووه يف تبليغهووا. وقووعوون مصوودر رسووا -كشوو  نوول  موون قبوول 
 ذلك كله يف ملقة الناص  ويف صد  األمني.

تيوووار،ومن تلووووك مووون هووووذا ا خ -ا عجوووه قوووولم نووول  موووون قبووول موووك  -و  بووود أن يكووولن القوووولم قووود عجبوووولا 
وووُتمْ أَ »خصوووني:كالرسووال ،فإذا هووولق يكووورر هلوووم موووا قالوووه نوول  مووون قبل،كأ وووا كال وووا رو  واحووودة يف  أَْن  َوَعِجبوْ

 « ..جاءَُكْم ذِْكر  ِمْن َربُِِكْم َعلى َرُجل  ِمْنُكْم لِيُوْنِذرَُكْمف
م  األجسوايف وإعطوائهم قولةسوتخالفهم يف األرم مون بعود قولم نل ،مث يزيد عليه ما ميليوه واقعهوم .. واقوع ا

اَء ِموْن بَوْعوِد َلُكوْم ُخَلفوْذ َجعَ إِ َواذُْكوُروا »وضخام   كم نشأهتم ا؟بليو ،وإعطائهم كوذلك السولطان والسويطرة:
،َوزاقَُكْم يف اْاَْلِ  َبْصطَ  . فَاذُْكُروا آ َء اّللَِّ   « ..ُحلنَ ُكْم تُوْفلِ  َلَعلَّ قَوْلِم نُل  

حلووووذر موووون فلقوووود كووووان موووون حوووو  هووووذا ا سووووتخال ،وهذ  القوووولة والبسووووط ،أن تسووووتلجه كووووكر النعم ،وا
ري وفو  تبودل،واليت عولويت   تاالبطر،واتقاء مصْي الغابرين. وهم   ذخذوا على اّلِل عهدا:أن تتلق  سنته 
مون مث لى أسباّبا و افظ  ععه انالناملس املرسلم،بقدر معللم. وذكر النعم يلحك بشكرها وككر النعم  تتب

 يكلن الفال  يف الدنيا واهلخرة.
 مث،واختصووروالعووزة اب اولكوون الفطوورة حووني تنحوور    تتفكوور و  تتوودبر و  تتووذكر .. وهكووذا أخووذت املووا 

َتنووقاُللا:أَ  »ا؟دل،واسووتعجللا العووذاب اسووتعجال موون يسووتثقل النصوو ،ويهزأ اب نووذار: َ  ا لِنَوْعبُوودَ ِج وْ َوْحووَدُ  اّللَّ
 .« .اِقِقنيَ َن الصَّ َونََذَر ما كاَن يَوْعُبُد آابُ انف فَْأتِنا ِ ا تَِعُدان ِإْن ُكْنحَل مِ 

 :لنظر فيهلكأ ا كان يدعلهم إىل أمر منكر   يطيقلن ا ستماع إليه،و  يصثون على ا
َ َوْحَدُ ،َونَووَذَر مووا كوواَن يَوْعبُووُد آابُ ان» َتنووا لِنَوْعبُووَد اّللَّ إنووه مشووهد ابئووك  سووتعباق اللاقووع املووألل  للقلوولب « فَأِج وْ

والعقووولل. هوووذا ا سوووتعباق الوووذي يسوووله ا نسوووان خصوووائا ا نسوووان األصووويل :حري  التووودبر والنظر،وحريووو  
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التفكْي وا عتقاق. ويدعه عبدا للعاقة والتقليد،وعبدا للعر  واملألل ،وعبدا ملا تفرضه عليه أهلا   وأهولاء 
 يغل  عليه كل ابب للمعرف  وكل انفذة للنلر ..العبيد من أمثاله،و 

د ذي هوم لوه عبيولبانول الووهكذا استعجل القلم العوذاب فورارا مون ملاجهو  احل ،بول فورارا مون تودبر تفاهو  ا
كوان ا؟ولاب حا وا وسوريعا   ومون مث«  نيَ صَّاِققِ فَْأتِنا ِ ا تَِعُدان ِإْن ُكْنحَل ِمَن ال»وقاللا لنبيهم الناص  األمني:

ُتُملهواِقُللَنِب يف . َأُعواقاَل:َقْد َوَقَع َعَلْيُكْم ِموْن َربُِِكوْم رِْجوك  َوَغَضوه  »رق الرسلل:يف  أَنْووُتْم َوآاب ُُكوْم   َأْ واء  َ َّيوْ
ف فَانْوَتِظُروا،ِإيِنِ َمَعُكْم مِ  ُ ِّبا ِمْن ُسْلطان  َتِظرِينَ َن اْلمُ ما نَوزََّل اّللَّ  .«نوْ

ذي   نوه العوذاب الويا .. إبوأ  ّبوا ربوه،واليت قود حقوحل علويهم فلوم يعود عنهوا حمولقد أبلغهم العاقب  الويت أن
ل  يكشوو  ي اسووتعجلقافووع له،وغضووه اّلِل املصوواحه لووه .. مث جعوول بعوود هووذا التعجيوول هلووم ابلعووذاب الووذ

ِّبوووا ِموووْن   موووا نوَوووزََّل اّللَُّ  ُُكووومْ نْووووُتْم َوآابأَ ُتُملهوووا َأُعووواِقُللَنِب يف َأْ ووواء  َ َّيوْ »هلوووم عووون سوووخاف  معتقوووداهتم وتصووولراهتم:
ف  « ..ُسْلطان 

كم،  موون عنوود أنفسوو وآاب كووم إن مووا تعبوودون مووع اّلِل لوويك كووي ا ذا حقيقوو   إوووا جموورق أ وواء أنلقتملهووا أنووتم
 يشرعها اّلِل و  ذذن ّبا،فما هلا إذن من سلطان و  لكم عليها من برهان.

صوويل  .. إن كوول  أل  عوون حقيقوو  ل تعبووْي مووهوو« ..  ِّبووا ِمووْن ُسووْلطان  مووا نوَووزََّل اّللَُّ »والتعبووْي املتكوورر يف القوورآن:
قووى ن الفطوورة تتلإزوال .. كلموو  أو كوورع أو عوور  أو تصوولر   ينزلووه اّلِل،خفيوو  اللزن،قليوول األير،سووريع الوو

فيهووا موون  عما ، وواهووذا كلووه يف اسووتخفا ،فإذا جوواءت الكلموو  موون اّلِل يقلووحل واسووتقرت ونفووذت إىل األ
  الذي يلقعها إاي .سلطان اّللِ 

ا  ع حشوودت هلوووكووم موون كلمووات براقوو ،وكم موون مووذاهه ونظوورايت،وكم موون تصوولرات مزوقوو ،وكم موون أوضووا 
سولطان   -سوبحانه  -انه كل قلى التزيني والتمكني .. ولكنها تتذاوب أمام كلم  من اّلِل،فيها مون سولط

َتِظرِينَ ْم ِمَن الْ  َمَعكُ ِظُروا،ِإيِنِ فَانْوتَ »ويف يق  املطم ن،وقلة املتمكن،يلاجه هلق قلمه ابلتحدي:  « ..ُمنوْ
ل ن هوزال البانومولوى يقوني إن هذ  الثقو  هوك منواط القولة الويت يستشوعرها صواحه الودعلة إىل اّلِل .. إنوه ع

ه وقلتوه  وا الوذي معو وضعفه وخف  وزنه مهما انتفا ومهما استطال. كما أنه على يقني من سولطان احلو 
 فيه من سلطان اّلِل.

بُل  ا،َوَقطَْعنووا   ِمنَّ فََأْْنَْينوواُ  َوالَّووِذيَن َمَعووُه ِبَرمْحَو» يطولل ا نتظووار يف السوويا :و  ا آِبايتِنا،َومووا كووانُلا قابِووَر الَّووِذيَن َكووذَّ
 «..ُمْيِمِننيَ 

خوور واحوود يف آدابر هوول فهول انوو  الكاموول الووذي   يتخلوو  منووه أحوود. وهوول مووا عووث عنووه بقطووع الوودابر. والوو
أخوورى  لنووذير موورةأقابر القوولم  وهكووذا نليووحل صووفح  أخوورى موون صووحائ  املكووذبني. وهقوو  االركووه يتبووع 

 بعد إذ   ينفع التذكْي ..
ل الوونا ن يف لووالو  يفصوول السوويا  هنووا مووا يفصووله موون أموور هووذا اهلووال  يف السوولر األخوورى. فنقوو  حنوو
 الذي يهد  إىل ا ستعرام السريع و  بلم يف تفصيل له ملاضعه يف النصلص.
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 لقطات من قصة صالح مع قومه ثمود 79 - 73الدرس الثالث:

َ مووا لَ  » نَوو   ِمووْن َربُِِكْم،هووِذِ  ُ . قَووْد جوواَءْتُكْم بَويِِ  إِلووه  َغووْيُْ ُكووْم ِموونْ َوِإىل مَثُوولَق َأخوواُهْم صوواحِلا ،قاَل:اي قَوووْلِم اْعبُووُدوا اّللَّ
،َو  انقَوُ  اّللَِّ َلُكووْم آيَ  ،فَووَذُروها َشُْكووْل يف أَْرِم  . َواذُْكووُروا ِإْذ َجَعَلُكووْم ْأُخووذَُكْم َعووذاب  أَلِوويم  ِبُسولء  فَويَ  ُسوولهااََ اّللَِّ

ُيل  ،فَوواذُْكُروا آ َء  اْ؟ِبوواَل بوُ َوتَوْنِحُتلنَ ا ُقُصوولرا ،ُسووُهلهلِ  ُخَلفوواَء ِمووْن بَوْعووِد عوواق ،َوبَولََّأُكْم يف اأْلَْرِم،تَوتَِّخووُذوَن ِموونْ 
،َو  تَوْعثَووووْلا   ِلَموووْن آَمووونَ  -ْضوووِعُفلا  قَوْلِموووِه لِلَّوووِذيَن اْستُ ْكَثُوا ِمووونْ يَن اْسوووتَ يف اأْلَْرِم ُمْفِسوووِديَن. قووواَل اْلَموووَاُ الَّوووذِ اّللَِّ

ُهْم  ِإانَّ اِبلَّوِذي يَن اْسوَتْكَثُوا:ِه ُمْيِمُنلَن،قواَل الَّوذِ ا أُْرِسوَل بِوَن أَنَّ صواحِلا  ُمْرَسول  ِموْن َربِِوِهف قواُللا:ِإانَّ ِ و:أَتَوْعَلُمول -ِمنوْ
ُتْم بِِه كاِفُروَن. فَوَعَقُروا النَّاَقَ  َوَعتَوْلا َعوْن أَْموِر رَ  ان ِإْن ُكْنوحَل ِموَن اْلُمْرَسوِلنَي. صواِلُ  اْئِتنوا ِ وا تَعِودُ  ،َوقواُللا:ايّبِِِمْ آَمنوْ

،َوَنَصوْححُل  قَووْلِم َلَقوْد أَبْوَلْغوتُ قواَل:ايُهْم وَ  َعونوْ فََأَخَذهْتُُم الرَّْجَفُ  فََأْصَبُحلا يف قارِِهوْم جوامثِنَي. فَوتَووَلىلَّ  ُكْم رِسواَلَ  َريبِِ
 « ..َلُكْم،َولِكْن   هُُِبلَن النَّاِصِحنيَ 

 كسو  أخورىنوهذ  صفح  أخرى من صحائ  قص  البشري  وهك اضك يف خضم التواري . وهوا هوك ذي 
َق ل َوِإىل مَثُو»ملكوذبني.امون مصوارع إىل ا؟اهلي  ومشهد من مشاهد اللقاء بني احل  والبانل،ومصورع جديود 

 « ..َغْْيُ ُ  َأخاُهْم صاحِلا . قاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ما َلُكْم ِمْن إِله  
ا  عتقووواق وا عوووحووود يف ا ذات الكلمووو  اللاحووودة الووويت ّبوووا بووودأ هوووذا االووو  وإليهوووا يعووولق. وذات املووونهج اللا

 وامللاجه  والتبلي  ..
 ِموووْن ْم بَويِِنَووو   جووواَءْتكُ  قَووودْ »ة الووويت صووواحبحل قعووولة صووواحل،حني نلبهوووا قلموووه للتصووودي :ويزيووود هنوووا تلوووك املعجوووز 

 « ..َربُِِكْم،هِذِ  انَقُ  اّللَِّ َلُكْم آيَ   
  قبوو  التكووذيه،ّبووا وعا والسوويا  هنا،ألنووه يسووتهد  ا سووتعرام السووريع للوودعلة اللاحدة،ولعاقبوو  ا ميووان

اقوو  أكثوور  عوون النقهووا عقووه الوودعلة. وكووذلك   يووذكر تفصووياليووذكر تفصوويل نلووبهم للخارقوو ،بل يعلوون وجل 
غوووْي  ا كانوووحل انقووو سوووتلهم أوووونمووون أووووا بِينووو  مووون رّبوووم. وأووووا انقووو  اّلِل وفيهوووا آيووو  منوووه. ومووون هوووذا ا سوووناق 

ذات  ها إىل اّللِ عوول نسووبتعاقيوو ،أو أوووا أخرجووحل هلووم إخراجووا غووْي عوواقي.  ووا اعلهووا بينوو  موون رّبم،و ووا ا
صوودر ا يف هووذا املمون أمرهوو ا آيوو  علووى صود  نبلتووه .. و  نزيوود علوى هووذا كووي ا  وا   يوورق ذكوور مع ،واعلهو
ع النصولص ونعويا فنمضوك حنون مو - هذ  ا كارة كفاي  عن كول تفصويل آخور وفيما جاء يف -املستيقن 
ّلِل،فووذروها ..إوووا انقوو  ا« ب  أَلِوويم   َعووذاُخووذَُكمْ  فَوَيأْ فَووَذُروها َشُْكووْل يف أَْرِم اّللَِّ َو  َاَُسوولها ِبُسوولء  »يف لالهلووا:

 شكل يف أرم اّلِل،وإ  فهل النذير بسلء املصْي ..
ر يف مصووووائر كر،والنظوبعوووود عوووورم اهليوووو  وا نووووذار ابلعاقب ،ذخووووذ صوووواحل يف النصوووو  لقلمووووه ابلتوووودبر والتووووذ 

ِمووووْن بَوْعووووِد  ْم ُخَلفوووواءَ َعَلُكووووجَ  َواذُْكووووُروا ِإذْ »الغابرين،والشووووكر علووووى نعموووو  ا سووووتخال  بعوووود هووووي ء الغووووابرين:
،َو  تَوْعثَووْلا يف َل بُويُول  . فَواذُْكُروا آلَن اْ؟ِبواتَوْنِحتُ عواق ،َوبَولََّأُكْم يف اأْلَْرِم،تَوتَِّخوُذوَن ِموْن ُسوُهلهِلا ُقُصولرا ،وَ   َء اّللَِّ

 «.اأْلَْرِم ُمْفِسِدينَ 
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وهوك بوني  -جور ا يف احللرة أخورى أووم كوانل و  يذكر السويا  هنوا أيون كوان مولنن مثلق،ولكنوه يوذكر يف سو
نلموو  نبيعوو   ثملق،كمووااحلجوواز والشووام .. ونلموو  موون تووذكْي صوواحل هلم،أيوور النعموو  والتمكووني يف األرم ل

حتلن يف قصووولر،ويناملكوووان الوووذي كوووانلا يعيشووولن فيوووه. فهووول سوووهل وجبل،وقووود كوووانلا يتخوووذون يف السوووهل ال
م اسووتخال  احل يوذكرهاملعووا  يف هوذا الوونا القصوْي .. وصووا؟بوال البيولت. فهووك حضوارة عمرانيوو  واضوح  

يووو  ضوووارة العمرانصوووحاب احلأاّلِل هلوووم مووون بعووود عووواق،وإن   يكلنووولا يف أرضوووهم ذاهتوووا،ولكن يبووودو أووووم كوووانلا 
 اء  كنووني يفاروا خلفووالتاليوو  يف التوواري  حلضووارة عوواق،وأن سوولطاوم امتوود خووارج احلجوور أيضووا. وبووذلك صوو

كني،وأموووامهم لة والتموهووول ينهووواهم عووون ا نطوووال  يف األرم ابلفسووواق،اغ ارا ابلقووو األرم،حمكموووني فيهوووا.
  ختصووار. فقووداوواز واالعووثة مايلوو  يف عوواق الغووابرين  وهنووا كووذلك نلموو  فجوولة يف السوويا  علووى سووبيل ا 

سوولطان يف هم موون الآمنوحل نائفوو  مون قوولم صاحل،واسووتكثت نائفو . واملووا هوم آخوور موون يويمن بوودعلة عورق
طوواغلت لعوولا ربقوو  الخ الووذين رم،وتوورق  إىل إلووه واحوود هوول رب العوواملني  و  بوود أن ُيوواوللا فتنوو  املوويمننياأل

ن قولم مواملسوتكثين  رى املوامن أعناقهم بعبلقيتهم ّلِل وحود ،وهرروا بوذلك مون العبلقيو  للعبيود  وهكوذا نو
ْن قَوْلِمووِه لِلَّووِذيَن ِمووَتْكَثُوا يَن اْسوو الَّووذِ قوواَل اْلَمووَاُ »صوواحل يتجهوولن إىل موون آموون موون الضووعفاء ابلفتنوو  والتهديوود:

ُهْم ِلَمْن آَمنَ  -اْسُتْضِعُفلا   .« .َن أَنَّ صاحِلا  ُمْرَسل  ِمْن َربِِِهف:أَتَوْعَلُمل - ِمنوْ
 عولا  الرسووال قم لوه يف وواضو  أنوه سوويال للتهديود والتخلي ،و سوتنكار إميوواوم به،وللسوخري  مون تصووديقه

قوووووووو  يف ّبم،والثعا    يعوووووووولقوا ضووووووووعافا  لقوووووووود سووووووووكه ا ميووووووووان ابّلِل القوووووووولة يف قلل موووووووون ربووووووووه.ولكن الضوووووووو
يووو ف ومووواذا د والتخل نفلسوووهم،وا نم نان يف مووونطقهم .. إووووم علوووى يقوووني مووون أمرهم،فمووواذا اووودي التهديووو

 «. ُمْيِمُنلنَ ِسَل بِهِ قاُللا:ِإانَّ ِ ا أُرْ »عدي السخري  وا ستنكار ..من املا املستكثينف:
تُ ِإانَّ اِبلَّذِ »ن مث يعلن املا عن ملقفهم يف صراح  همل نابع التهديد:وم  « ..ُرونَ ْم بِِه كافِ ي آَمنوْ

 لبينوو  هووك الووويتانووه ليسووحل علووى الوورغم موون البينوو  الوويت جووواءهم ّبووا صوواحل. والوويت   توودع ريبوو  ملسووو يه .. إ
ان،إوا اكميو  والسولطقودة احل.. إووا ع تنقا املا للتصدي  .. إنه السلطان املهدق ابلدينلن  للرب اللاحود

بعووولا القوووولل طوووام  وأتكوووهلة امللوووك العميقووو  يف ا نسوووان  إنوووه الشووويطان الووووذي يقووولق الضوووالني مووون هوووذا اا
هم أن يت حوذرهم نبويعولا  والوابلعمل،فاعتدوا على انق  اّلِل اليت جاءهتم آي  من عند  علوى صود  نبيوه يف ق

ِووَعَقووُروا النَّاقَووَ ،َوَعتَوْلا َعووْن أَْمووفوَ »ميسوولها بسوولء فيأخووذهم عووذاب ألوويم: عِووُدان ِإْن  تَ لا:اي صوواِلُ  اْئِتنووا ِ ووا ْم َوقووالُ ِر َرّبِِ
 « ..ُكْنحَل ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ 

يها،وليصوولر التووبج  ف  بووراز  وو « عتوولا»إنووه التووبج  الووذي يصوواحه املعصووي . ويعووث عوون عصووياوم بقللووه:
تهتار اب وا سوووث عنووه كوووذلك ذلووك التحوودي ابسوووتعجال العووذالشووعلر النفسووك املصووواحه هلووا. والووذي يعووو

َبُحلا يف قارِِهوووْم َفُ ،فََأْصووو الرَّجْ فََأَخوووَذهْتُمُ »ابلنوووذير:و  يسوووتأين السووويا  يف إعوووالن ااااووو ،و  يفصووول كوووذلك:
 « ..جامثِنيَ 
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. ز عوون احلوورا عجوومشووهد لل والرجفوو  وا؟ثوولم،جزاء مقابوول للعتوول والتووبج . فالرجفوو  يصوواحبها الفزع،وا؟ثوولم
 تعبوووْي عووون هوووذا. ويف الوموووا أجووودر العوووايت أن يرع ،وموووا أجووودر املعتووودي أن يعجوووز. جوووزاء وفاقوووا يف املصوووْي

ذبل  احل الوووذي كوووصووولْيسوووم لنوووا مشوووهد « .. جوووامثني»املصوووْي ابلتصووولير.ويدعهم السووويا  علوووى هي وووتهم .. 
ُهْم،َوقاَل:اي قَوْلِم َلَقْد أَبْوَلْغُتكُ  »وهدو :  «.لَن النَّاِصِحنيَ حُل َلُكْم،َولِكْن   هُِبُ  َوَنَصحْ َلَ  َريبِِ ْم رِسافَوتَوَلىلَّ َعنوْ

 تل والتكذيه.سهم ابلعإنه ا كهاق على أمان  التبلي  والنص  والثاءة من املصْي الذي جلبل  ألنف
  ..ملستهزئنيا.. وهكذا تطلى صفح  أخرى من صحائ  املكذبني. وُي  النذير بعد التذكْي على 

 لقطات من قصة لوط مع قومه 84 - 80رس الرابع:الد

  يتعووووورم هنوووووا لقصووووو   ولكووووون السووووويا  - عليوووووه السوووووالم -واضووووك عجلووووو  التاري ،فيظلنوووووا عهووووود إبوووووراهيم 
يَووو   ْم ِموووْن قَورْ وََكووو»لرة:إبراهيم.ذلوووك أن السووويا  يتحووورى مصوووارع املكوووذبني متناسوووقا موووع موووا جووواء يف أول السووو

 « ..  يا   أَْو ُهْم قائُِللنَ أَْهَلْكناها،َفجاَءها َ ُْسنا بَ 
كولا م   يهلي. وقولم إبوراه.وهذا القصا إ ا هل تفصيل هلذا ا مجال يف إهال  القرى اليت كذبحل ابلنوذير 

بوووه هالكهوووم. بووول اعتوووزهلم وموووا يووودعلن مووون قون اّلِل .. إ وووا ر   يطلوووه مووون  - عليوووه السوووالم -ألن إبوووراهيم 
فيهووا موون إنووذار وتكووذيه وإهووال . يتمشووى  ومعاصوور ، ا -اهيم أخووك إبوور  ابوون -عووكء هنووا قصوو  قوولم لوولط 

ِموَن  بَوَقُكْم ِّبوا ِموْن َأَحود  اِحَشوَ  موا َسولَن اْلفَوُللنوا  ِإْذ قواَل لَِقْلِموِه:أََشْتُ »مع لالل السويا ،على نريقو  القورآن:
اَن َجولاَب قَوْلِموِه كوقَووْلم  ُمْسورُِفلَن. َوموا   ْل أَنْووُتمْ . بَولنِِسواءِ اِمْن ُقوِن  -َكْهَلة   -اْلعاَلِمنَيف ِإنَُّكْم لََتْأتُلَن الِرِجاَل 

ُمْ  ووووُرو أانس  يَوتَ  ِإ َّ أَْن قوووواُللا:َأْخرُِجلُهْم ِمووووْن قَوووووْريَِتُكْم،ِإوَّ ْمرَأَتَووووُه كانَووووحْل ِمووووَن اْلغوووواِبرِيَن. ْينوووواُ  َوأَْهلَووووُه ِإ َّ اَن. فََأْنَْ َطهَّ
 .«.ِمنيَ ْر َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمْجرِ َوأَْمَطْران َعَلْيِهْم َمَطرا ،فَاْنظُ 

يوو    األللهوتكشوو  لنووا قصوو  قوولم لوولط عوون لوولن خوواص موون احنوورا  الفطوورة وعوون قضووي  أخوورى غووْي قضووي
 هيو  والتلحيوودي  األلل والتلحيود الويت كانوحل مودار القصوا السواب . ولكنهووا يف اللاقوع ليسوحل بعيودة عون قضو

.. 
را لووو  البشووور ذكوووّلِل أن حاا سوووالم لسوووننه وكووورعه. وقووود كووواءت سووون  إن ا عتقووواق يف اّلِل اللاحووود يقووولق إىل 

 ن نريو  النسولعوا ا؟ونك وأنثى،وأن اعلهما كقني للنفك اللاحدة تتكامول ّبموا وأن يوتم ا متوداق يف هوذ
اء،صووواحلني  لاللتقوأن يكووولن النسووول مووون التقووواء ذكووور وأنثوووى .. ومووون مث ركبهموووا وفووو  هوووذ  السووون  صووواحلني

دئووذ ينا وووا عن لووذة الوويتذا ا لتقوواء،جمهزين عضوولاي ونفسوويا هلووذا ا لتقوواء .. وجعوول الللنسوول عوون نريوو  هوو
لتكووولن  اق احليووواة مثيف امتووود عميق ،والرغبووو  يف إتياووووا أصووويل ،وذلك لضووومان أن يتالقيوووا فيحققوووا مشوووي   اّللِ 
. موون لووك يف الذريوو ذ وووا بعوودهووذ  الرغبوو  األصوويل  وتلووك اللووذة العميقوو  قافعووا يف مقابوول املتاعووه الوويت يلقيا

 محل ووضع ورضاع .
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 تكفل األنفووووووالوموووووون نفقوووووو  وتربيوووووو  وكفالوووووو  .. مث لتكوووووولن كووووووذلك ضووووووماان لبقائهمووووووا ملتصووووووقني يف أسوووووورة،
مي  ن ا؟يول القودمي  أنلل الناك ني،الذين تطلل ف ة حضانتهم أكثر من أنفال احليلان،وُيتاجلن إىل رعا

 قدير .ط  تدبْي  وتحكمته ولل  قتضاها اب عتقاق يف اّلِل و هذ  هك سن  اّلِل اليت يتصل إقراكها والعم
 ياة.ومن مث يكلن ا حنرا  عنها متصال اب حنرا  عن العقيدة،وعن منهج اّلِل للح

ّلِل ون خلووووو  اقويبووووودو احنووووورا  الفطووووورة واضوووووحا يف قصووووو  قووووولم لووووولط،حَّت أن للنوووووا ليجوووووبههم  ووووووم بووووودع 
ا فاِحَشووَ  مووا َسووبَوَقُكْم ِّبووَشْتُلَن الْ ِمووِه:أَ َوُللنووا  ِإْذ قوواَل لَِقلْ »مسووبلقني: فيهووا،وأوم يف هووذا ا حنوورا  الشوونيع غووْي

 « ..ْسرُِفلنَ  َبْل أَنْوُتْم قَوْلم  مُ نِِساءِ لاِمْن ُقوِن  -َكْهَلة   -ِمْن َأَحد  ِمَن اْلعاَلِمنَيف ِإنَُّكْم لََتْأتُلَن الِرِجاَل 
يف  ي . وا سورا فطورة السول يف عاوز منهج اّلِل املمثل يف الوا سرا  الذي يدمغهم به للط هل ا سرا  

بعثروووا يف غووْي يريقلووا وي ،فوإذا هومالطاقو  الويت وهوبهم اّلِل إايهوا،ألقاء قورهوم يف امتوداق البشووري  و ول احلياة
اّلِل  هقيووو  سووون  كووواذة. ألن اّلِل جعووول لوووذة الفطووورة الصووواقق  يف« كوووهلة»ملضوووع ا خصووواب. فهوووك جمووورق 

الفطري،قبول  والفسواق يعي .فإذا وجدت نفك لذهتا يف نقويخ هوذ  السون ،فهل الشوذوذ إذن وا حنورا الطب
  يو ،بال احنورا  الفطر أن يكلن فساق األخال  .. و  فر  يف احلقيقو . فواألخال  ا سوالمي  هوك األخوال

 و  فساق.
رة الصوواقق  للووذكر يف هووذا ل الووذي ُيقوو  لووذة الفطووهوو -التكلين النفسووك كوو  -إن التكوولين العضوولي لانثووى 

 نعمووو ،إذ اعووولو مووون اّلِل  إ وووا هوووذ  اللوووذة املصووواحب  لوووه رمحووو «. الشوووهلة»ا لتقاء،الوووذي   يقصووود بوووه جمووورق 
ا التكوووولين ليوووو   فأمووووالقيووووام بتحقيوووو  سوووونته ومشووووي ته يف امتووووداق احلياة،مصووووحلاب بلووووذة تعوووواقل مشووووق  التك

لوووذة للفطووورة السوووليم  بووول إن كوووعلر ا سوووتقذار ال ميكووون أن ُيقووو  فووو -لنسوووب  للوووذكر اب -العضووولي للوووذكر 
 ليسب ،فيمنع جمرق ا عا  عند الفطرة السليم .

 لشأن ..اونبيع  التصلر ا عتقاقي،ونظام احلياة الذي يقلم عليه،ذو أير حاسم يف هذا 
 ريعا.اذ انتشارا ذنسك الشفهذ  هك ا؟اهلي  احلديث  يف أوراب ويف أمريكا ينتشر فيها هذا ا حنرا  ا؟

 ليه.عبغْي ما مثر إ  ا حنرا  عن ا عتقاق الصحي ،وعن منهج احلياة الذي يقلم 
وقوود كانووحل هنووا  قعوولى عريضوو  موون األجهووزة الوويت يلجههووا اليهوولق يف األرم لتوودمْي احليوواة ا نسوواني  لغووْي 

 مللجهو   نواألخالقك .. كانحل هنوا  قعولى عريضو  مون هوذ  األجهوزة ا العقدياليهلق،إبكاع  ا حنالل 
احتجوواب املوورأة هوول الووذي ينشوور هووذ  الفاحشوو  الشوواذة يف اجملتمعووات  ولكوون كووهاقة اللاقووع ختوور  العيوولن. 

كموا يف عوا    -ففك أوراب وأمريكا   يب  ضاب  واحود لالخوتالط ا؟نسوك الكامول بوني كول ذكور وكول أنثوى 
  يوونقا  و  يقتصوور علووى الشووذوذ وهووذ  الفاحشوو  الشوواذة يرتفووع معوودهلا ابرتفوواع ا خووتالط و  -البهووائم  

السووولل  »بوووني الرجوووال بووول يتعووودا  إىل الشوووذوذ بوووني النسووواء .. ومووون   ختووور  عينيوووه هوووذ  الشوووهاقة فليقووورأ:
األمريكوووك .. ولكووون هوووذ  « كنوووزي»يف تقريووور « السووولل  ا؟نسوووك عنووود النسووواء»و« ا؟نسوووك عنووود الرجوووال
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ىل حجوواب املوورأة. لتوويقي مووا تريوود  بروتلكوول ت األجهووزة امللجهوو  مووا تووزال توورقق هووذ  األكذوب ،وتسووندها إ
 990صهيلن،ووصااي ميارات املبشرين  

 ِإ َّ أَْن لاَب قَوْلِمووهِ كوواَن َجوو  َومووا»ونعوولق إىل قوولم لوولط  فيتجلووى لنووا ا حنوورا  موورة أخوورى يف جوولاّبم لنبوويهم: 
ُْم أانس  يَوَتَطهَّوُرونَ  بقى ر حورج موون القريو  إخراجووا،ليا  أو موون يتطهوعجبو  اي «قواُللا:َأْخرُِجلُهْم ِموْن قَوووْريَِتُكْم،ِإوَّ

طووووارق الووووذين أليسووووحل ت فيهووووا امللليوووولن املدنسوووولنف  ولكوووون ملوووواذا العجووووهف وموووواذا تصوووونع ا؟اهليوووو  احلديثوووو ف
طيمووووا   وهوتسووووميه تقدميوووو -يتطهوووورون،فال ينغمسوووولن يف اللحوووول الووووذي توووونغمك فيووووه جمتمعووووات ا؟اهليوووو  

كوذلك   رهم وتصلراهتمسحل تطارقهم يف أرزاقهم وأنفسهم وأملاهلم وأفكاليأ -لاغالل عن املرأة وغْي املرأة 
اهليو  إنوه منطو  ا؟ لقوذرينف او  تطي  أن تراهم يتطهرون ألوا   تتسع و  ترحه إ  ابمللوليني الدنسوني 

اُ  ْينوفََأْنَْ »رى:قات األخويف كل حني   وتعرم اااا  سريعا بال تفصويل و  تطليول كالوذي اوكء يف السويا
 « ..ُ  اْلُمْجرِِمنيَ اْنظُْر َكْيَ  كاَن عاِقبَ  َعَلْيِهْم َمَطرا ،فَ َوأَْمَطْران -أَتَُه كاَنحْل ِمَن اْلغاِبرِيَن ِإ َّ اْمرَ  -َوأَْهَلُه 

 -ه نهج. فامرأتووقيوودة واملووإوووا النجوواة ملوون هتوودقهم العصوواة. كمووا أوووا هووك الفصوول بووني القوولم علووى أسوواس الع
يف املووونهج  هلوووال . ألن صووولتها كانوووحل ابلغوووابرين املهلكوووني مووون قلموووه  تووونج مووون ا -ه وهوووك ألصووو  النووواس بووو

 وا عتقاق.
،لتطهْي  واملوواء الوودافوقود أمطووروا مطورا مهلكووا مووع موا صوواحبه مون علاصوو  .. توورى كوان هووذا املطور املغر ،
د نليووحل   حووال لقوواألرم موون ذلووك الوودنك الووذي كووانلا فيووه،واللحل الووذي عاكوولا وموواتلا فيووهف  علووى أيوو

 صفح  أخرى من صحائ  املكذبني اجملرمني 
 لقطات من قصة شميب مع قومه مدين 93 - 85الدرس الخامس:

وأنيت للصفح  األخْية من صحائ  األقلام املكذب  يف تلك احلقب  من التاري  .. صوفح  مودين وأخويهم  
َ موووا َلُكوووْم ِموووْن إِلوووه  َغْْيُُ ،قَوووْد جووواَءْتُكْم بَويِِنَووو   ِموووْن َوِإىل َموووْدَيَن َأخووواُهْم ُكوووَعْيبا ،قاَل:اي قَووووْلِم اْعبُوووُدوا ا»كوووعيه: ّللَّ

ِحها،ذِلُكْم َخوْْي  َربُِِكْم،فََأْوُفلا اْلَكْيَل َواْلِميزاَن،َو  تَوْبَخُسلا النَّاَس َأْكياَءُهْم،َو  تُوْفِسُدوا يف اأْلَْرِم بَوْعوَد ِإْصوال
وووُتْم ُموووْيِمِننَي. َو  تَوقْ  ُغلَووووا َلُكوووْم ِإْن ُكنوْ عُوووُدوا ِبُكووولِِ ِصوووراط  تُلِعوووُدوَن َوَتُصوووُدوَن َعوووْن َسوووِبيِل اّللَِّ َموووْن آَموووَن بِوووِه َوتَوبوْ

وووُتْم قَلِووويال  َفَكثوَّرَُكْم،َواْنظُوووُروا َكْيوووَ  كووواَن عاِقبَوووُ  اْلُمْفِسوووِديَن. َوِإْن كووواَن نائَِفووو     ِموووْنُكْم آَمنُووولا ِعَلجوووا ،َواذُْكُروا ِإْذ ُكنوْ
َننا،َوُهَل َخْْيُ احْلاِكِمنَي اِبلَِّذي أُْرسِ  ُ بَويوْ  .. 991ْلحُل بِِه َونائَِف    َْ يُوْيِمُنلا فَاْصِثُوا َحَّتَّ َُيُْكَم اّللَّ

 يف ْو لَتَوعُوولُقنَّ قوواَل اْلَمووَاُ الَّووِذيَن اْسووَتْكَثُوا ِمووْن قَوْلِمووِه:لَُنْخرَِجنََّك اي ُكووَعْيُه َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َمَعووَك ِمووْن قَوْريَِتنووا أَ  »
ُ ِمْنها،َوموا َيُكولُن ِملَِّتنا. قاَل:أََوَلْل ُكنَّا كارِِهنَيف َقِد اْفَ َيْنا َعَلى اّللَِّ َكوِذاب  ِإْن عُوْدان يف ِملَّوِتُكْم بَوْعوَد ِإْذ َْنَّو ااَن اّللَّ

ُ َربُنا،َوِسَع َربُنا ُكلَّ َكْكء   -لَنا أَْن نَوُعلَق ِفيها  َننوا َوبَونْيَ  -ِعْلما  ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ َعلَوى اّللَِّ تَولَكَّْلنا،َربوَّنَوا افْووَتْ  بَويوْ
،َوأَْنحَل َخْْيُ اْلفاِهِنَي. َوقاَل اْلَموَاُ الَّوِذيَن َكَفوُروا ِموْن قَوْلِموِه:لَِ ِن اتوَّبَوْعوُتْم ُكوَعيْ  با  ِإنَُّكوْم ِإذا  َااِسوُروَن. قَوْلِمنا اِبحلَْ ِِ

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »ه.نمد قط« التطلر والثبات يف حياة البشري »وكتاب:« هل حنن مسلملن»يراجع كتاب: - 990
 إىل هنا ينتهك ا؟زء الثامن.) السيد رمحه هللا (  - 991
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بُلا ُكَعْيبا   فََأَخَذهْتُُم الرَّْجَف ُ  بُلا ُكَعْيبا  َكَأْن َ ْ يَوْغنَوْلا ِفيَها،الَِّذيَن َكذَّ كوانُلا   فََأْصَبُحلا يف قارِِهْم جامثِنَي. الَِّذيَن َكذَّ
ُهْم َوقواَل:اي قَووْلِم َلَقوْد أَبْوَلْغوُتُكْم رِسوا ِت َريبِِ َوَنَصوْححُل َلُكْم،َفَكْيوَ  آسو ى َعلوى قَووْلم   ُهُم اْااِسرِيَن،فَوتَوَلىلَّ َعونوْ

 « ..كاِفرِيَنف
ضوي  قا تتضومن غوْي ،ذلك أووإننا ْند كي ا من ا نال  يف هذ  القص ،ابلقياس إىل نظائرها يف هذا امللضع

 ذا السيا .ا  يف هالعقيدة كي ا عن املعامالت،وإن كانحل القص  سائرة على منهج ا ستعرام ا مج
َ ماَوِإىل َمْدَيَن َأخاُهْم ُكَعْيبا ،قاَل:»  «.ْْيُ ُ ْن إِله  غَ مِ َلُكْم  اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ

 رسوووال  النووول صووويالت يففهوووك قاعووودة الووودعلة الووويت   تغيوووْي فيهوووا و  تبوووديل .. مث تبووودأ بعووودها بعوووخ التف
 -حل  قصو  صواكموا ذكرهوا يف  -نو  هوذ  البي ..و  يذكر السيا  نولع« َقْد جاَءْتُكْم بَويَِِن   ِمْن َربُِِكمْ »ا؟ديد:

نووا  بينوو  هنووه كانووحل أو  نعوور  هلووا هديوودا موون ملاضووع القصوو  يف السوولر األخوورى. ولكوون الوونا يشووْي إىل 
  بوويهم موون تلفيوورهم بووه نجوواءهم ّبا،تثبووحل قعوولا  أنووه مرسوول موون عنوود اّلِل. ويرتووه علووى هووذ  البينوو  مووا ذموو

 منني عوني وعن فتنو  املونواس،الكيل وامليزان،والنهك عن ا فساق يف األرم،والك  عن قطع الطريو  علوى ال
ِم بَوْعوووَد وا يف اأْلَرْ َو  تُوْفِسووودُ ْكوووياَءُهْم،نَّووواَس أَ فَوووَأْوُفلا اْلَكْيوووَل َواْلِميوووزاَن،َو  تَوْبَخُسووولا ال»قيووونهم الوووذي ارتضووول :

ُتْم ُمْيِمِننَي. َو  تَوْقعُو  َسوِبيِل اّللَِّ َموْن َتُصوُدوَن َعونْ لِعُدوَن،وَ تُ لِِ ِصوراط  ُدوا ِبُكوِإْصالِحها،ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ
ُتْم قَِليال  َفكَ  ُغلَوا ِعَلجا ،َواذُْكُروا ِإْذ ُكنوْ  « ..ُمْفِسِدينَ وا َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  الْ ْم،َواْنظُرُ ثوَّرَكُ آَمَن بِِه،َوتَوبوْ

 يفه عبواق  لن معو ا يشوركوندر  من هذا النهك أن قلم كعيه،كانلا قلما مشوركني   يعبودون اّلِل وحود ،إ
عنوود  ن ألنفسووهم موونلا يتخووذو سوولطانه وأوووم مووا كووانلا يرجعوولن يف معووامالهتم إىل كوورع اّلِل العوواقل إ ووا كووان

ملعاملو  اكوانلا سوي ك   -لوذلك  -وأووم  - ا كوان يف هوذ  ااصول  إولعل كركهم  -أنفسهم قلاعد للتعامل 
ن الوذين يهتودو    يفتنولن  على سولاهم. للمويف البيع والشراء كما كانلا مفسدين يف األرم،يقطعلن الطري

ن أ ويريوودون  سوبيل اّللِ يفالوويت ا سوتقام  وييمنولن عون قينهم،ويصوودووم عون سووبيل اّلِل املسوتقيم ويكرهوولن 
 تكلن الطري  علجاء منحرف ،  اضك على استقامتها كما هك يف منهج اّلِل.

ه لووحوود  وإفووراق  سووبحانه ابألللهيوو ،وإىل الدينلنوو  دعلهتم إىل عبوواقة اّلِل و بوو -ليووه السووالم ع -ويبوودأ كووعيه 
 وحد  وإفراق  من مث ابلسلطان يف أمر احلياة كله.

كول ن هذ  القاعدة اليت يعلم أنه منها تنبث  كل منواهج احليواة و يف قعلهتم م - عليه السالم -يبدأ كعيه 
سوووتقامحل هوووذ    إذا اإكلهوووا أوضووواعها كموووا أن منهوووا تنبثووو  قلاعووود السووولل  واالووو  والتعامووول. و  تسوووتقيم  

 القاعدة.
 فسوووواق يف ايم،وتر  ويستصووووحه يف قعوووولهتم إىل الدينلنوووو  ّلِل وحد ،وإقاموووو  حيوووواهتم علووووى منهجووووه املسووووتق
ملووووييرات لووووه بعووووخ ااألرم ابهلوووولى بعوووود مووووا أصوووولحها اّلِل ابلشووووريع  .. يستصووووحه يف قعوووولهتم إىل هووووذا ك

ُتْم قَِليال  َواذُْكرُ »امللحي  .. يذكرهم نعم  اّلِل عليهم:  «.ُكمْ َكثوََّر فَ وا ِإْذ ُكنوْ
 « ..ْفِسِدينَ َواْنظُُروا َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلمُ »وحلفهم عاقب  املفسدين من قبلهم:
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 ذين هوداهم اّللِ يمنني الوكذلك يريد منهم أن ذخذوا أنفسهم بشكء من العدل وسع  الصدر فال يفتنولا املو
وا ن. وأن ينتظر م ملعديراط،و  ذخذوا عليهم كل سبيل،مهدقين هلإليه عن قينهم،و  يقعدوا هلم بكل ص

 آَمنُوولا اِبلَّووِذي َفوو   ِمووْنُكمْ اَن نائِ كووَوِإْن  »حكووم اّلِل بووني الفووريقني. إن كووانلا هووم   يريوودون أن يكلنوولا موويمنني:
ُ بوَ اأُْرِسْلحُل بِِه َونائَِف    َْ يُوْيِمُنلا،فَاْصِثُوا َحَّتَّ َُيُْكَم  نَ ّللَّ  « .. َخْْيُ احْلاِكِمنيَ نا،َوُهلَ يوْ

قطووو  طووولة .. نخلقووود قعووواهم إىل أعووودل خطووو . ولقووود وقووو  عنووود آخووور نقطووو    ميلوووك أن ي اجوووع وراءهوووا 
خووووووْي  ّلِل وهوووووولا نتظووووووار وال يووووووة والتعووووووايا بغووووووْي أذى،وتوووووور  كووووووِل ومووووووا اعتنوووووو  موووووون قين،حووووووَّت ُيكووووووم ا

لنووواس   ااعووو  مووون مجألرم وجووولق  ثووول يف احلووواكمني.ولكن الطلاغيوووحل   يرضووويهم أن يكووولن لإلميوووان يف ا
 تدين للطاغلت ..

ا كووم يف حياهتووهانه،و  إن وجوولق مجاعوو  مسوولم  يف األرم،  توودين إ  اّلِل،و  تعوو   بسوولطان إ  سوولط
دق سووولطان كهووذ  يهووو  كوورعا إ  كووورعه،و  تتبوووع يف حياهتووا منهجوووا إ  منهجوووه .. إن وجوولق مجاعووو  مسووولم 

  ملعد .ا؟ماع  يف نفسها،وتركحل الطلاغيحل حلكم اّلِل حني ذيت لحل هذ حَّت لل انعز  -الطلاغيحل 
إن  -ملعركو  اهوك أ  ختولم معوه  حَّت لل آيرت -إن الطاغلت يفرم املعرك  فرضا على ا؟ماع  املسلم  

سون   بانول .. إوواكو  موع الوجلق احل  يف ذاته يزعج البانل. وهذا اللجلق ذاته هل الوذي يفورم عليوه املعر 
    بد أن عري ..اّللِ 
يَِتنووا،أَْو لَتَوعُوولُقنَّ يف َن آَمنُوولا َمَعووَك ِمووْن قَورْ ُه َوالَّووِذي ُكووَعيْ قوواَل اْلَمووَاُ الَّووِذيَن اْسووَتْكَثُوا ِمووْن قَوْلِمووِه:لَُنْخرَِجنََّك اي»

قيوودة   الع   أن قوولةتعووايا  إهكووذا يف تووبج  سووافر،ويف إصوورار علووى املعركوو    يقبوول املهاقنوو  وال«.ِملَِّتنووا
ن يت   ميلووك ألنقطوو  الوواتتلعووثم و  تتزعووزع أمووام التهديوود واللعيوود .. لقوود وقوو  كووعيه عليووه السووالم عنوود 

شواء لعقيودة الويت يملن كاء أن يودخل يف ا على أن ي   -يتزحز  وراءها خطلة .. نقط  املسامل  والتعايا 
ه قعوولة أن حومووا ميلووك صووا -ني الفووريقني وأن يوودين للسوولطان الووذي يشوواء:يف انتظووار فووت  اّلِل وحكمووه بوو

يوو  لكوإ  تنووازل   ي اجووع خطوولة واحوودة وراء هووذ  النقطوو ،هحل أي ضووغ  أو أي هتديوود موون الطلاغيووحل ..
تهم أو خوراج مون قوريهديد اب عن احل  الذي ميثله وخانه .. فلما أن تلقى املا املستكثون عرضه هذا ابلت

  أْنووووا  اّللِ اسوووورة الوووويتمسووووكا  لتووووه،كارها أن يعوووولق يف امللوووو  ااالعوووولقة يف ملتهم،صوووودع كووووعيه ابحل ،مست
نَّوووا  كُ َل:أََوَلْل  قوووا»أهلوووه:و منها،واعوووه إىل ربوووه وملج وووه ومووول   يووودعل  ويستنصووور  ويسوووأله وعووود  بنصووورة احلووو  

ُ ِمْنهوا. وَ اانَ ْعوَد ِإْذ َْنَّوِتُكْم بوَ كارِِهنَيف َقِد اْفَ َيْنا َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  ِإْن عُوْدان يف ِملَّو موا َيُكولُن لَنوا أَْن نَوعُولَق ِفيهوا  اّللَّ
ُ َربُنا،َوِسووووَع َربُنووووا ُكوووولَّ َكووووْكء  ِعْلمووووا  إِ  - َننووووا َوبَوووونْيَ قَوْلِمنوووووا بوَ ْلنووووا. َربوَّنَووووا افْوووووَتْ   تَولَكَّ َعلَوووووى اّللَِّ  - َّ أَْن َيشوووواَء اّللَّ يوْ

،َوأَْنحَل َخْْيُ اْلفاِهِنيَ   « ..اِبحلَْ ِِ
ا؟اهليوووو   لوووى نبيعووو لموووات القالئووول تتجلووووى نبيعووو  ا ميان،ومذاقوووه يف نفووولس أهلووووه،كما تتجويف هوووذ  الك

يووو  يف ذلوووك قوو  ا هلومووذاقها الكريوووه. كووذلك نشوووهد يف قلووه الرسووولل ذلووك املشوووهد الرائووع .. مشوووهد احلقي
 «قاَل:أََوَلْل ُكنَّا كارِِهنَيف»القله وكي  تتجلى فيه.
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«  ِملَِّتنووايَِتنووا أَْو لَتَوعُوولُقنَّ يف َك ِمووْن قَورْ لا َمَعووَجنَّووَك اي ُكووَعْيُه َوالَّووِذيَن آَمنُوولَُنْخرِ »يسووتنكر تلووك القللوو  الفوواجرة:
 يف  َكوِذاب  ِإْن عُوْدان نوا َعلَوى اّللَِّ اْفَ َيْ  قَودِ »..يقلل هلم:أعثوننا على ما نكر  مون ملوتكم الويت ْنواان اّلِل منهواف  

 « .. ِمْنهاِملَِّتُكْم بَوْعَد ِإْذ َْنَّااَن اّللَُّ 
اليت ّلِل وحووود ،و  والطاعووو  إن الوووذي يعووولق إىل ملووو  الطووواغلت وا؟اهليووو ،اليت   حلوووا فيهوووا النووواس الدينلنووو 

بعووود إذ  -ذ  امللووو  هوووعووولق إىل يتخووذ النووواس فيهوووا أراباب مووون قون اّلِل يقووورون هلوووم بسووولطان اّلِل .. إن الوووذي ي
اذبو  كهاقة  إ وا يويقي كو -بيود  ،وأنقذ  من العبلقي  للعقسم اّلِل له ااْي وكش  له الطري ،وهدا  إىل احل

 -يقاهووا لطوواغلت  أو مىل ملوو  اإعلووى اّلِل وقينووه. كووهاقة ميقاهووا أنووه   اوود يف ملوو  اّلِل خووْيا ف كهووا وعوواق 
 مووع ا ميووان اغلت حقووا يف اللجلق،وكوورعي  يف السوولطان وأن وجلقهووا   يتنووا أن مللوو  الطوو -علووى األقوول 
عور  هاقة مون   يخطور مون كوأيعلق إليها ويع   ّبا بعد أن آمن ابّلِل .. وهك كهاقة خطْية  ابّلِل. فهل

 يف ب سوولطان اّللِ اء اغتصووااهلوودى،و  يرفووع رايوو  ا سووالم. كووهاقة ا عوو ا  برايوو  الطغيووان. و  نغيووان ور 
والوذين آمنولا معوه ا يتهودق  بوه الطغواة مون إعاقتوه هول مو - عليوه السوالم -احلياة  وكذلك يسوتنكر كوعيه 
وموا ينبغوك لنوا قطعوا أن  ن كأننا أصال..وما م «َوما َيُكلُن لَنا أَْن نَوُعلَق ِفيها»إىل املل  اليت أْناهم اّلِل منها:

لوون سوولم ،اليت تعماعوو  املنعوولق فيهووا .. يقلهلووا وأمامووه التهديوود الووذي يزاولووه الطوواغلت يف كوول أرم مووع ا؟
 وحد  بال كريك معه أو من قونه.خروجها عن سلطانه،وقينلنته ّلِل 

أقول وأهولن مون  -مهما عظمحل وكوقحل  -إن تكالي  ااروج من العبلقي  للطاغلت والدينلن  ّلِل وحد  
مهموووا    فيهوووا مووون السوووالم   -تكوووالي  العبلقيووو  للطلاغيوووحل  إن تكوووالي  العبلقيووو  للطلاغيوووحل فاحشووو  

ا تكووالي  بطي وو  نليلوو  مديوودة  تكووالي  يف إنسوواني  إووو -واألموون والطمأنينوو  علووى احليوواة واملقووام والوورز   
وأي عبلقيوووو  كوووور موووون خضوووولع  -  تلجد،وا نسووووان عبوووود لإلنسووووان « ا نسوووواني »ا نسووووان ذاتووووه فهووووذ  

ا نسان ملا يشرعه له إنسانف  .. وأي عبلقي  كر من تعلو  قلوه إنسوان إبراقة إنسوان آخور به،ورضوا  أو 
تتعلو  مصوائر إنسوان ّبولى إنسوان مثلوه ورغباتوه وكوهلاتهف  وأي  غضبه عليهف  .. وأي عبلقي  كر من أن

عبلقي  كر من أن يكلن لإلنسان خطوام أو ؟وام يقولق  منوه كيفموا كواء إنسوانف  علوى أن األمور   يقو  
أمولاهلم الويت  -يف حكوم الطلاغيوحل  -عند حد هذ  املعاين الرفيع  .. إنه يهب  ويهب  حَّت يكل  النواس 

 ُيلنها سياج. كما يكلفهم أو قهوم إذ ينشو هم الطواغلت كموا كواء علوى موا كواء مون   ُيميها كرع و 
التصوولرات واألفكووار واملفهلمووات واألخووال  والتقاليوود والعوواقات. فوول  مووا يووتحكم يف أرواحهووم ويف حيوواهتم 
 ذاهتا،فيووووذ هم علووووى مووووذب  هوووولا ،ويقيم موووون مجووووامجهم وأكووووالئهم أعووووالم اجملوووود لذاتووووه وا؟ووووا   مث يكلفهووووم
أعراضووهم يف النهايوو  .. حيووة   ميلووك أب أن مينووع فتاتووه موون الوودعارة الوويت يريوودها ّبووا الطلاغيحل،سوولاء يف 

أو يف صووولرة تنشوو تهن علوووى  -كمووا يقووع علوووى نطووا  واسووع علوووى موودار التوواري    -صوولرة الغصووه املباكووور 
فجوولر هووحل أي تصوولرات ومفوواهيم ععلهوون وبووا مباحووا للشووهلات هووحل أي كووعار  واهوود هلوون الوودعارة وال
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سووتار .. والووذي يتصوولر أنووه ينجوول  الووه وعرضووه وحياتووه وحيوواة أبنائووه وبناتووه يف حكووم الطلاغيووحل موون قون 
 اّلِل.

نفك والعوورم ي  يف الووإ وا يعوويا يف وهووم،أو يفقود ا حسوواس ابللاقووع  إن عبواقة الطوواغلت عظيموو  التكوال
 يف علوى وزوووا حليوواة. فضوالاحوَّت  يوزان هوذ  أربو  وأقوولم  واملوال .. ومهموا تكون تكووالي  العبلقيو  ّلِل،فهوك

 ميزان اّلِل ..
 : يقلل السيد أبل األعلى امللقوقي يف كتاب:األسك األخالقي  للحرك  ا سالمي 

ي  ليهوا قضوعالويت تتلقو   -  وكل من له أقىن بصْية  سائل احليواة ا نسواني ،  حفوى عليوه أن املسوأل»...
مرهووا. وذلووك  أ  زعامو  الشوويون البشووري  وموون بيوود  زمووام إ ووا هووك مسووأل -صوال  الشوويون البشووري  وفسوواقها 

سووافروا للركوواب أن ي نه   بوودكمووا تشوواهد يف القطووار أنووه   اووري إ  إىل ا؟هوو  الوويت يلجهووه إليهووا سووائقه،وأ
هو  نفسوها. فكوذلك   اوري قطوار املدنيو  ا نسواني  إ  إىل جهو  يلجهوه إىل تلوك ا؟ -لعا أو كرهوا ن -
ل مون  تسوتطيع  واجملعهوا  ها مون  يوديهم زموام أمور تلوك املدنيو . ومون الظواهر البوني أن ا نسواني   إلي

م باّبا نوورا،وهلألرم وأسووااألحوولال أن شىب السووْي علووى تلووك ااطوو  الوويت ر هووا هلووم الووذين  يووديهم وسووائل 
هلوووم ،وتتعل   ذاينسووواني ن ا اهليمنووو  كووول اهليمنووو  علوووى أزمووو  األمر،وبيووودهم السووولط  املطلقووو  يف تووودبْي كووويو 

م بلووا،وإليهُي قلالوه نفلس ا؟ماهْي وآماهلم،وهم ميلكولن أقوات تكولين األفكوار والنظورايت وصولغها يف
لزعمووواء كووان هووي ء ا  يوو . فوووإذااملرجووع يف تنشوو   الطبووواع الفرقي ،وإنشوواء النظووام ا؟ماعك،وهديووود القوويم االق

 ريووو  مووون ااوووْينسوووْي علوووى يبه .. فوووال بووود لنظوووام احليووواة  سووور  أن والقووولاق  ووون ييمنووولن ابّلِل ويرجووولن حسوووا
ل احلسوونات كووذلك تنموووالركوود والصووال ،وأن يعوولق اابثوواء األكوورار إىل كنوو  الوودين ويصوولحلا كوويووم. و 

. وأموا تنقورم آترهوا احو  و  ويزكل غراسها،وأقل ما يكلن من شيْي اجملتموع يف السوي ات أووا   تربول. إن 
علا حنرفولا عون اّلِل ورسولله،واتبا يودي رجوال  -  والقيواقة وا مامو  سولط  الزعامو -ذ  السولط  إذا كانوحل هو

ى البغووووك قضيضووووه علووووو الشهلات،وانغمسوووولا يف الفجوووولر والطغيووووان،فال حمالوووو  أن يسووووْي نظووووام احليوووواة بقضووووه 
والسياسووو   واهلقاب والعووودوان والفحشووواء،ويدب قبيوووه الفسووواق والفلضوووى يف األفكوووار والنظووورايت والعلووولم

حل أمرهوا لسوي ات ويسوتف،وتنمل اواملدني  والثقاف  والعمران واألخوال  واملعوامالت والعدالو  والقوانلن برمتهوا
»... 

لووووه الطاعوووو     رلصوووونيوالظوووواهر أن أول مووووا يطالووووه بووووه قيوووون اّلِل عبوووواق ،أن يوووودخللا يف عبلقيوووو  احلوووو  كافوووو
 يكوولن تطلووه موونهم أ ىل. مث يلقيوو  لغووْي اّلِل تعوواوا نقيوواق،حَّت   يبقووى يف أعنوواقهم قووالقة موون قالئوود العب

 إن ا سوووالم يطوووالبهم أن مث - -حليووواهتم قوووانلن إ  موووا أنزلوووه اّلِل تعاىل،وجووواء بوووه الرسووولل األموووك الكووورمي 
 تعوووواىل غضووووه اّللِ  يتعوووودم موووون األرم الفساق،وتستأصوووول كووووأف  السووووي ات واملنكوووورات ا؟البوووو  علووووى العبوووواق

 وسخطه.
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كووويووم يف  ر وتسووويْيي    ميكووون أن يتحقوو  منهوووا كوووكء موووا قاموووحل قيوواقة أبنووواء البشووووهووذ  الغووواايت السوووام
 ستسوولملا ألمووريإ  أن  األرم  يوودي أئموو  الكفوور والضووالل و  يكوولن موون أموور أتبوواع الوودين احلوو  وأنصووار 

يتصوود   ا،مغتنمني موواا وكوويووهووي ء وينقوواقوا ؟ثوهتم،يووذكرون اّلِل قووابعني يف زواايهم،منقطعووني عوون الوودني
احلو   وإقامو  نظوام الصواحل  به هي ء ا؟بابرة عليهم من املساحمات والضماانت  ومن هنا يظهر ما لإلمامو 

ىل ضووى اّلِل تعووان يبلوو  ر موون أ يوو  خطووْية ععلهووا موون غوواايت الوودين وأسسووه. واحلوو  أن ا نسووان   ميكنووه أ
يف الكتووواب  ا موووا جووواءا .. أ  تووورو  ي عمووول مووون أعمالوووه إذا تناسوووى هوووذ  الفريضووو  وتقووواعك عووون القيوووام ّبووو

رج موووون توووول إذا خوووووالسوووون  موووون ذكوووور ا؟ماعوووو  ولزومهووووا والسوووومع والطاعوووو ،حَّت إن ا نسووووان ليسووووتلجه الق
ى وزعووم أنووه مسوولم. وهوول لووذلك موون سووبه سوولى أن غوورم وإن صووام وصوول -ة ولوول قيوود كووعر  -ا؟ماعوو  

ك ألرم. وكوول ذلووئمووه يف اة وتلنيوود قعاالوودين احلقيقووك وهدفووه إ ووا هوول إقاموو  نظووام احل ،وا ماموو  الراكوود
ى ا سووالم ،اب علوويتلقوو  هققووه علووى القوولة ا؟ماعي ،والووذي يضعضووع القوولة ا؟ماعيوو  ويفووحل يف عضوودها

  موووا كسوووهىلإ. مث انظوووروا وأهلوووه جنايووو    ميكووون جثهوووا وتالفيهوووا ابلصوووالة و  اب قووورار بكلمووو  التلحيووود .
علووووى الووووذين «  ابلنفووووا»م القوووورآن لوووويحك رفيعوووو  يف الوووودين،حَّت إنموووون املنزلوووو  العاليوووو  واملكانوووو  ال« ا؟هووواق»

 سوووبيل يف  املسوووتمر هووول السوووعك املتلاصووول والكفوووا « ا؟هووواق»ينكلووولن عنوووه ويثووواقللن إىل األرم. ذلوووك أن 
 لرجوول وإخالصووهاه إميووان إقاموو  نظووام احلوو ،ليك غووْي. وهووذا ا؟هوواق هوول الووذي اعلووه القوورآن ميووزاان يوولزن بوو

قعوود البانوول،أو ي   النظووامأنووه موون كووان يوويمن ابّلِل ورسوولله   ميكنووه أن يرضووى بتسوول للوودين. وبعبووارة أخوورى
ن الضووووع  مووووعوووون بووووذل نفسووووه ومالووووه يف سووووبيل إقاموووو  نظووووام احلوووو  .. فكوووول موووون يبوووودو يف أعمالووووه كووووكء 

 ن أعمالوه بعودموفعوه عمول وا ستكان  يف هذا الباب،فواعلم أنوه مودخلل يف إميانوه،مر ب يف أمر ،فكيو  ين
 ..« .ذلكف
إن إقاموو  ا ماموو  الصوواحل  يف أرم اّلِل هلووا أ يوو  جلهريوو  وخطوولرة ابلغوو  يف نظووام ا سووالم. فكوول موون ... »

يووويمن ابّلِل ورسووولله ويووودين قيووون احلووو ،  ينتهوووك عملوووه  ن يبوووذل ا؟هووود املسوووتطاع  فوووراغ حياتوووه يف قالوووه 
ن يستنفد مجيع قولا  ومسواعيه يف ا سالم،و  تثأ ذمته من ذلك فحسه،بل يلزمه  قتضى ذلك ا ميان أ

انتووووزاع زمووووام األموووور موووون أيوووودي الكووووافرين والفجوووورة والظوووواملني حووووَّت يتسوووولمه رجووووال ذوو صووووال   وووون يتقوووولن 
اّلِل،ويرجلن حسابه،ويقلم يف األرم ذلك النظام احل  املرضِك عند اّلِل الذي به صال  أمولر الودنيا وقولام 

 .. 992« كيووا
إىل انتوزاع السولطان مون أيودي غاصوبيه مون البشور ورق  كلوه ّلِل،إ وا يودعلهم إن ا سالم حوني يودعل النواس 

 نقووواذ إنسوووانيتهم وهريووور رقووواّبم مووون العبلقيووو  للعبيووود كموووا يووودعلهم إىل إنقووواذ أرواحهوووم وأمووولاهلم مووون هووولى 
بكوووول مووووا فيهووووا موووون  -هووووحل رايتووووه  -الطلاغيووووحل وكووووهلاهتم .. إنووووه يكلفهووووم أعبوووواء املعركوووو  مووووع الطوووواغلت 

                                                 
للسوووويد أيب األعلوووى املووولقوقي أمووووْي ا؟ماعووو  ا سووووالمي  « األسوووك األخالقيوووو  للحركووو  ا سوووالمي »مقتطفوووات مووون مقوووودمات كتووواب   - 992

 بباكستان.) السيد رمحه هللا (
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ولكنوووووووه ينقوووووووذهم مووووووون تضوووووووحيات أكوووووووث وأنلل،كموووووووا أووووووووا أذل وأحقووووووور  .. إنوووووووه يووووووودعلهم  تضوووووووحيات
قَوِد اْفَ َيْنوا َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  ِإْن :»للكرام ،وللسالم ،يف آن ..لوذلك قاهلوا كوعيه عليوه السوالم مدويو  حا و  

ُ ِمْنها،َوما َيُكلُن لَن  ..« ..ا أَْن نَوُعلَق ِفيها ُعْدان يف ِملَِّتُكْم بَوْعَد ِإْذ َْنَّااَن اّللَّ
ا لوذين اسوتكثو ان املا مولكن كعيبا بقدر ما يرفع رأسه،وبقدر ما يرفع صلته،يف ملاجه  نلاغيحل البشر 

موا. فهول ل كوكء علكومن قلمه .. بقدر ما حفخ هامته،ويسلم وجهه يف ملاجهو  ربوه ا؟ليل،الوذي وسوع  
مه ضولعه واستسوالخه،ويعلن م قدر ،ويودع لوه قيواق  وزمامويف ملاجه  ربه،  يتأىل عليه و  اوزم بشوكء أموا

ُ َربُنا،َوِسَع َربُنا ُكلَّ َكْكء  ِعْلما  :»  « ..ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ
ليوه عفخ ما يفرضوه ر نه ميلك إإنه يفلم األمر ّلِل ربه،يف مستقبل ما يكلن من أمر  وأمر امليمنني معه .. 

  سووتنكار املطلوويعلوون ا لوون تصووميمه واملوويمنني معووه علووى عوودم العوولقة و الطلاغيووحل،من العوولقة يف ملووتهم ويع
ل والوذين   املشوي  ،وهل إىل هوذللمبدأ ذاته .. ولكنه   ازم بشكء عن مشي   اّلِل به وّبم .. فاألمر ملكول 

.إنه أقب ستسووالمهمآمنوولا معووه   يعلموولن،ورّبم وسووع كوول كووكء علمووا. فووإىل علمووه ومشووي ته تفليضووهم وا
 علوى كوكء ر . و  يتوأىبي ته وقود مع اّلِل. األقب الذي يلتزم به أمر ،مث   يتأىل بعد ذلك على مشو  اّللِ 

 يريد  به ويقدر  عليه.
ن يفصول بينوه أ ،يودعل  وهنا يدع كعيه نلاغيوحل قلموه وهتديودهم ووعيدهم،ويتجوه إىل وليوه ابلتلكول اللاي

َننا وَ َعَلى اّللَِّ تَولَكَّْلنا. َربوَّ »وبني قلمه ابحل : . َوأَنْوحَل َخوْْيُ الْ ْلِمنا اِبحْلَوقوَ َبنْيَ َنا افْوَتْ  بَويوْ ..وهنوا نشوهد « فواِهِنيَ  ِِ
 يف نفك و  اّلِل ونبيه « األللهي »ذلك املشهد الباهر:مشهد علك حقيق  

كول ل الطغيوان. ويت ميوان و إنه يعر  مصدر القلة،وملجأ األمان. ويعلم أن ربه هل الذي يفصل ابحل  بوني ا
بوه ر  إ  بفوت  مون نهوا مفور.على ربه وحد  يف خلم املعرك  املفروض  عليه وعلى امليمنني معه،واليت ليك م

َوقواَل :»لهم عون قيونهمم. ليفتنوونصر.عندئذ يتلجه املا الكفار من قلمه إىل امليمنني به حلفلوم ويهدقوو
 « ..اِسُرونَ ْم ِإذا  اَ  ِإنَّكُ ُتْم ُكَعْيبا  اْلَمَاُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَوْلِمِه:لَِ ِن اتوَّبَوعْ 

علة.فإذا ليكو  عون الود الداعي  إوا مالم  املعرك  اليت تتكرر و  تتغْي .. إن الطلاغيحل يتلجهلن أو  إىل
ة موون ميلكووه الطغووا يوو  ابلووذياستعصووم إبميانووه ويقتووه بربه،واستمسووك  مانوو  التبليوو  وتبعتووه،و  يرهبووه التخل 

وووم   إوالعووذاب ..   ابلووبطاللوولا إىل الووذين اتبعوول  يفتنوولوم عوون قيوونهم ابللعيوود والتهديوود،مثاللسووائل .. ه
ب اع القلووووول ميلكووووولن حجووووو  علوووووى ابنلهم،ولكووووون ميلكووووولن أقوات الوووووبطا وا رهووووواب و  يسوووووتطيعلن إقنووووو

يعلن الووبطا ولكوونهم يسووتط -لوويت عرفووحل احلوو  فمووا عوواقت تسووتخ  ابلبانوول اوخباصوو  تلووك  - وواهليتهم 
 صرين على ا ميان،الذي أخلصلا الدينلن  ّلِل فأخلصلا له السلطان.ابمل

ري اصول  كاملو  عوجوه يف مفولكنه من سن  اّلِل ا؟اري  أنه عند موا يوتمحخ احلو  والبانل،ويقفوان وجهوا لل 
..الرجفوووو  « نيَ امثِِ جوووو قارِِهووووْم يف ْصووووَبُحلا فََأَخووووَذهْتُُم الرَّْجَفُ ،فَأَ ..»سوووون  اّلِل الوووويت   تتخلوووو  .. وهكووووذا كووووان 

 وا؟ثلم،جزاء التهديد وا ستطال ،وبس  األيدي ابألذى والفتن  ..
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لويت قاللهوا مهودقين متلعودين وهوك ا« .. نَ اِسوُرو لَوِ ِن اتوَّبَوْعوُتْم ُكوَعْيبا  ِإنَُّكوْم ِإذا  اَ »ويرق السيا  علوى قوللتهم:
ن نصوويه الووذين اتبعوولا كووعيبا،إ ا  ن ااسووران   يكوون مووأ - هتكووم واضوو  يف -للموويمنني اباسووارة  فيقوورر 

بُلا ُكوووَعْيبا  َكوووَأْن َ ْ يَوْغنَوووو:»كوووان مووون نصووويه قووولم آخووورين  بُلا ُكوووَعْيبا  كوووانُ ا. الَّوووِذينَ ْلا ِفيَهوووالَّوووِذيَن َكوووذَّ لا ُهوووُم  َكوووذَّ
 « ..اْااِسرِينَ 

  لوودار،وكأن   اعمووروا هووذففووك ومضوو  هووا حنوون أو ء نووراهم يف قارهووم جووامثني.   حيوواة و  حوورا . كووأن   ي
سوولهلم الووذي  ر فصووال،من يكوون هلووم فيهووا آتر  ويطوولي صووفحتهم مشوويع  ابلتبكيووحل وا  ال،واملفارقوو  وا ن

صوووْيهم سووى علوووى مكووان أخووواهم،مث افوو   نريقوووه عوون نريقهم،فووواف   مصووْي  عووون مصووْيهم،حَّت   يعووود ذ
ُهْم،َوقوووواَل:اي قَووووولْ :»األليم،وعلووووى ضوووويعتهم يف الغووووابرين  سووووا ِت َريبِِ َوَنَصووووْححُل رِ َلْغووووُتُكْم َقووووْد أَبوْ ِم لَ فَوتَوووووَلىلَّ َعنوْ
 « ..َلُكْم،َفَكْيَ  آسى َعلى قَوْلم  كاِفرِيَنف

ين،و  ا يف هوذا الودتبوار  هلوإنه من مل  وهم من مل . فهل أم  وهم أم . أموا صول  األنسواب واألقولام،فال اع
يف حبول  اس إ وا يكولنبوني النو ين،وا رتباطوزن هلا يف ميزان اّلِل .. فاللكيج  الباقي  هوك وكويج  هوذا الود

 اّلِل املتني .. 
 «وايَن اْسَتْكثَُ  الَّذِ قاَل اْلَمَاُ »انتهى ا؟زء الثامن ويليه ا؟زء التاسع مبدوءا بقلله تعاىل:
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 من بقية سور  ا عراف وأول سور  ا ن ال ال هء الااسع

 يمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَّحِ 
 مقدمة ال هء الااسع

ملكووك مون القورآن ا -« سولرة األعورا »رين:الشوطر األول هول بقيو  يتوأل  مون كط -التاسوع  -هوذا ا؟وزء 
موون  -نفوال هول ييلو  ياليوو  أرابع هوذا ا؟وزء .. والشووطر الثواين هول نصوو  احلوزب األول مون سوولرة األو  -

 هل ييل  الربع الباقك من ا؟زء ..و  -القرآن املدين 
إن كواء  -يوة نقودم حتفك هنا ابلعرم ا مجا  للشوطر األول. ونرجوئ الشوطر الثواين إىل ملضوعه. وسنك
 لرة األنفال وف  املنهج الذي اتبعنا  يف التعري  بسلر القرآن ..س -اّلِل 

قصوووووا الرسووووول  -ذي استعرضووووونا  هنوووووا  مووووون سووووولرة األعووووورا  يف الشوووووطر الووووو -مضوووووى يف ا؟وووووزء الثوووووامن 
ق وصوواحل نوول  وهوول  د آقم عليووه السووالم. وعرضوونا موون ملكووه ا ميووان هنووا  قصوواوالرسووا ت واألقوولام بعوو

 ذبني من أقلامهم وْناة امليمنني.ومصارع املك - -م عليهم السال -وللط وكعيه 
من ن نضمها إىل وايو  ا؟وزء الثواأوقد اخ ان  - عليه السالم -فاهلن يبدأ هذا ا؟زء بتكمل  لقص  كعيه 

 تكمل  للقص  هنا  ..
ا فيكشووو  يف هوووذ -سووولرة وفووو  مووونهج ال -مث يقووو  سووويا  السووولرة وقفووو  للتعقيوووه علوووى ذلوووك القصوووا 

صوووووحل تقلووووولّبم  التعقيوووووه عووووون خطووووولات قووووودر اّلِل ابملكوووووذبني .. كيووووو  ذخوووووذهم ابلبأسووووواء والضوووووراء لعووووول
ذهم اّلِل ،أخو  بوتالء اب تنتفوع وتر ،وتلجوأ إىل اّلِل وتتضورع إليوه،فإذا   تسوتيقج هوذ  القلولب و  تنفوت  و 

لعبووا. وعندئووذ و عوون قوودر اّلِل غفلوو ،ويظنلا احليوواة هلوولا  حووَّت يووزقاقوا -  ا بووتالء وهووك أكوود يف  -ابلسووراء 
ضَّوورَّاِء َلَعلَُّهووْم ْهَلهووا اِبْلَبْأسوواِء َوال َأَخووْذان أَ  ِإ َّ َومووا أَْرَسووْلنا يف قَوْريَوو   ِمووْن نَووِلِ  »ذخووذهم اّلِل بغتوو  علووى حووني غفلوو :

ْلنا َمكواَن السَّويَِِ ِ  احلََْسوَنَ  َحوَّتَّ عَ َيضَّورَّعُ   َوالسَّورَّاُء  فََأَخوْذانُهْم بَوْغتَو   َموكَّ آابَءاَن الضَّورَّاءُ  قاُللا:قَودْ َفْلا،وَ لَن. مُثَّ بَودَّ
 « ..َوُهْم   َيْشُعُرونَ 

  انفصوال يف  لناس،حيوةاوهنا يكش  السيا  كذلك عن العالق  بني القيم ا مياني  وسونن اّلِل يف أخوذ 
  ن آترهووا قوود افلني،ألخطوولات قوودر اّلِل بووني هووذ  السوونن وتلووك القوويم. هووذ  العالقوو  الوويت ختفووى علووى الغوو

ا َواتوََّقوووْلا َلَفَتْحنوووا ُقووورى آَمنُوول ْهوووَل الْ َولَووْل أَنَّ أَ »تبوودو يف املووودى القريووه ولكنهوووا   بووود واقعوو  يف املووودى الطليووول:
بُلا فََأخَ  َعَلْيِهْم بَورَكات  ِمَن السَّماءِ   « ..َيْكِسُبلنَ  ِ ا كانُلا ْذانُهمْ َواأْلَْرِم َولِكْن َكذَّ

ت ة البشور ملسوا  يف حيواويعقه الكشو  عون خطولات قودر اّلِل ابملكوذبني وسونته وعالقتهوا ابلقويم ا ميانيو
 َذْتِويَوُهْم َ ُْسونا أَنْ  اْلُقورى َن أَْهولُ أَفَوَأمِ »من التهديد هتز القللب ولفتات إىل مصوارع املكوذبني تولقج الغوافلني:

ف فَووال َذَْموونُ ْلَعبُوولَنف أَفَووَأِمُنلا مَ يوَ ح ى َوُهووْم ُضووُسوونا بَيووا   َوُهووْم انئُِموولَن. أََوأَِمووَن أَْهووُل اْلُقوورى أَْن َذْتِوويَوُهْم  َْ   ْكووَر اّللَِّ
  «َمْكَر اّللَِّ ِإ َّ اْلَقْلُم اْااِسُرونَ 
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َبُع َعلووى قُولُوولِّبِْم فَوُهووْم   ناُهْم بِووُذنُلِّبِْم،َوَنطْ شوواُء َأَصووبْ نَ ْن لَووْل لَن اأْلَْرَم ِمووْن بَوْعووِد أَْهِلهووا أَ أََوَ ْ يَوْهووِد لِلَّووِذيَن يَرِيُوو»
 « ..َيْسَمُعلنَ 

ن هذا القصا وتلخيا ألمر األقلام الويت كوذبحل مون ع - -وينتهك هذا التعقيه بلفت  إىل رسلل اّلِل 
عووودم جووودوى و حدانيتوووه عهووود اّلِل معهوووم علوووى ا عووو ا   للهيتوووه وو قبوول ووصووو  حلقيقووو  حووواهلم ونسوووياوم ل

نَوُقوُا  ْلوَك اْلُقورىتِ »لّبم:اهلايت والبينات واالار  اليت جاءهم ّبوا رسلهم،بسوبه تعطول فطورهتم وغفلو  قلو
بُلا ِمووْن نُوولا ِ وونُلا لِيُوْيمِ ،َفمووا كوواَعَلْيووَك ِمووْن أَنْبائِهووا. َوَلَقووْد جوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِناتِ  ُ قوَ ا َكووذَّ ْبووُل. َكووذِلَك َيْطبَووُع اّللَّ

 « ..ُهْم َلفاِسِقنيَ ْدان َأْكثَورَ ْن َوجَ َعلى قُوُللِب اْلكاِفرِيَن. َوما َوَجْدان أِلَْكَثرِِهْم ِمْن َعْهد ،َوإِ 
وبعوود هووذ  اللقفوو  للتعقيووه علووى مصووارع قوولم نل ،وقوولم هلق،وقوولم صوواحل،وقلم للط،وقوولم كووعيه ..عووكء 

مع فرعلن ومل ه أو  مث مع قلمه بب إسرائيل أخْيا .. وتشغل قصو  ملسوى  -عليه السالم  -لسى قص  م
يف هووذ  السوولرة أوسووع مسوواح  وأكووث قوودر كووغلته يف سوولرة واحوودة موون سوولر القوورآن كلهووا .. وقوود ورقت 

القورآن  حلقات من قص  بوب إسورائيل يف ملاضوع كثوْية وذلوك عودا ا كوارات القصوْية إليهوا يف ملاضوع مون
أخوورى .. وكانوووحل أكثوور القصوووا وروقا يف القووورآن كلووه .. ولعووول ذلووك التفصووويل يف قصووو  هووذ  األمووو  كوووان 

 : 993على النحل التا  -للحكم  اليت أكران إليها من قبل 
 كيود واحلورب يفعوداء والمن جلانه هذ  احلكم  أن بب إسرائيل هم أول من واجه الدعلة ا سوالمي  ابل»

ين احتضونلا ألول. هوم الوذاذ اليولم يرة العربي  كلها. فقد كانلا حراب على ا؟ماع  املسلم  مناملدين  ويف ا؟ز 
شوركني ذين حرضولا امل. وهوم الوالنفا  واملنافقني يف املدين  وأمدوهم بلسائل الكيود للعقيودة وللمسولمني معوا

الكيووود يف والووودس و  وواعووودوهم وتموووروا معهوووم علوووى ا؟ماعووو  املسووولم . وهوووم الوووذين تللووولا حووورب ا كووواعات
ذلووك كلووه قيوواقة. و الصوو  املسوولم كمووا تللوولا بووة الشووبهات والشووكل  والتحريفووات حوولل العقيوودة وحوولل ال

 ملسولم ،لتعر لجماعو  اقبل أن يسفروا بلجلههم يف احلرب املعلنو  الصورُي  .. فلوم يكون بود مون كشوفهم ل
 ها معهمفيت ختلض  املعرك  المن هم أعدا ها:ما نبيعتهمف وما  رحهمف وما وسائلهمف وما حقيق

ضوويهم  اّلِل يف ما عووداء هوودىولقوود علووم اّلِل أوووم سوويكلنلن أعووداء هووذ  األموو  يف  رحهووا كلووه كمووا كووانلا أ»
 كله. فعرم هلذ  األم  أمرهم كله مكشلفا ووسائلهم كلها مكشلف .

خوووْي. وقووود امتووود ومووون جلانوووه هوووذ  احلكمووو  أن بوووب إسووورائيل هوووم أصوووحاب آخووور قيووون قبووول قيووون اّلِل األ »
 رحهوووم قبووول ا سوووالم فووو ة نليلووو  ووقعوووحل ا حنرافوووات يف عقيووودهتم،ووقع مووونهم الووونقخ املتكووورر مليثوووا  اّلِل 
معهم ووقع يف حياهتم آتر هذا النقخ وهوذا ا حنرا ،كموا وقوع يف أخالقهوم وتقاليودهم .. فاقتضوى هوذا 

بتوووووواري   -العقيوووووودة الرابنيوووووو   ملتهووووووا وهووووووك واريوووووو  الرسووووووا ت كلهووووووا وحاضوووووون   -أن تلووووووم األموووووو  املسوووووولم  
القلم،وتقلبات هذا التاري  وتعر  مزال  الطري  وعلاقبها، ثل  يف حياة بب إسرائيل وأخالقهم،لتضوم هوذ  

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( 698 - 868الساقس يف صفحيت  يف ا؟زء -يف هذ  الظالل  - 993
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إىل حصوويل  عارّبووا وتنتفووع ّبووذا الرصوويد وتنفووع علووى موودار القوورون.  -يف حقوول العقيوودة واحليوواة  -التجربوو  
 طري ،ومداخل الشيطان،وبلاقر ا حنرا ،على هدى التجارب األوىل.مزال  ال -بصف  خاص   -ولتتقك 

لوم اّلِل أن ل. وقود عومن جلانه هذ  احلكم  أن عرب  بب إسرائيل ذات صوحائ  كوَّت يف املودى الطليو»
 يمتد  رحهووا  الوويت سوواألموود حووني يطوولل علووى األمووم تقسوول قللّبووا،وتنحر  أجيووال منهووا وأن األموو  املسوولم

 هتوا  األمو  وقاقأئمو  هوذ ع ،ستصاقفها ف ات اثل ف ات من حياة بب إسرائيل فجعل أموامحَّت تقلم السا
لووداء يوو  يعووا؟لن اكلن منهووا  وجموودقي الوودعلة يف أجياهلووا الكثْية، وواذج موون العقابيوول الوويت تلووم ابألمووم يعرفوو

رفووحل مث عيت لب الووهووك القلووا سووتقام  بعوود معرفوو  نبيعتووه. ذلووك أن أكوود القلوولب استعصوواء علووى اهلوودى و 
ا هووا،وينفخ عنهووديوود يهز احنرفووحل  فووالقللب الغفوول اااموو  أقوورب إىل ا سووتجاب ،ألوا تفاجووأ موون الوودعلة  
ن موووالووويت نلقيوووحل  ا القلووولبالركام،؟دتوووه عليها،وانبهارهوووا ّبوووذا ا؟ديووود الوووذي يطووور  فطرهتوووا ألول مووورة. فأمووو

ن ته وجديتوه ومواس بضوخامقوع فيهوا ا حسوقبل،فالنداء الثاين   تكولن لوه جدتوه. و  تكولن لوه هزتوه و  ي
 « ..مث هتاج إىل ا؟هد املضاع ،وإىل الصث الطليل 

 -ل من قبول يف هوذ  الظوالل وبب إسرائي - عليه السالم -إخل وقد ورقت حلقات من قص  ملسى  »...
ان،وسوولرة عمر  قرة،وسوولرة آليف سوولرة الب -املرتبوو  وفوو  ترتيووه السوولر يف املصووح    وفوو  ترتيووه النووزول 

منهوا هنوا  لقوات الولارقةهوذ  احل النساء،وسلرة املائدة،وسلرة األنعام .. ولكن إذا اعتثان ترتيوه النزول،فوإن
ا ن نبيعو  عرضوهك لواهر مويف سلرة األعرا  املكي  تكلن سابق  على ما ورق منها يف السلر املدنيو . وذلو

يل م علووى سووبوالقصووا. وهنووا  تعوور  هنووا ونبيعوو  عرضووها هنووا . فهووك هنووا تعوورم علووى نريقوو  احلكايوو 
 ملاجه  بب إسرائيل ّبا،وتذكْيهم  حدايها ووقائعها وملاقفهم فيها.

ولكوون وروقهووا مفصوول   -مكيووه ومدنيووه  -ولقوود ورقت القصوو  يف أكثوور موون ياليووني ملضووعا يف القوورآن كلووه 
منهوا يف سولرة  اقتصر على عشرة ملاضع يف عشر سلر منها ست  ملاضوع هوك أكثرهوا تفصويال. والوذي ورق

األعرا  كان أول تفصيل .. كما أنه هل أوسع مسواح . وإن تكون احللقوات الويت ورقت يف هوذ  املسواح  
 .994أقل  ا ورق منها يف سلرة نه

 -ى النوداء مللسو مون حلقو  وهك تبدأ هنا من حلق  ملاجه  فرعلن ومل ه ابلرسال . بينما تبدأ يف سولرة نوه
اق بووب رة القصووا موون حلقوو  مللوود ملسووى يف فوو ة اضووطهوتبوودأ يف سوول  يف جانووه الطوولر. -عليووه السووالم 
 إسرائيل ..

 -995متناسوووقا موووع جووول السووولرة وأهووودافها علوووى نريقووو  القووورآن يف سوووياق  القصوووا كلوووه  -ويبووودأ عرضوووها 
مُثَّ بَوَعْثنوووا ِموووْن بَوْعوووِدِهْم »ابلتلجيوووه إىل عاقبووو  تكوووذيه فرعووولن ومل وووه. وذلوووك منوووذ اللحظووو  األوىل يف عرضوووها:

 «.لسى آِبايتِنا ِإىل ِفْرَعْلَن َوَماَلئِِه،َفظََلُملا ِّبا. فَاْنظُْر َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمْفِسِدينَ مُ 
                                                 

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« القص  يف القرآن»يراجع فصل:  - 994
 يراجع املصدر الساب .) السيد رمحه هللا (  - 995
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هووووو  بوووووب يف ملاج مث اضوووووك حلقوووووات القصووووو  ومشووووواهدها .. أو  .. يف ملاجهووووو  فرعووووولن ومل وووووه .. وأخوووووْيا
إننووا نكتفووك ابلتفصوويل. ف -مووا بعوود يف -إسوورائيل،والتلائهم وزيغهووم واحنوورافهم  وملووا كووان سنسووتعرم القصوو  

نووه وموا    يلاجوه فرعولن - عليوه السووالم -هنوا ابللقول  أموام معاملهوا البووارزة وملحياهتوا الكليو :إن ملسوى 
لَوى عَ ي   َعلوى أَْن   أَقُولَل َلِمنَي. َحقِ  اْلعاَوقاَل ُملسى:اي ِفْرَعْلُن ِإيِنِ َرُسلل  ِمْن َربِِ »رسلل من رب العاملني:

وُتُكْم بِبَويِِنَو   ِموْن َربُِِكوْم فَأَ اّللَِّ  ع املبواراة بينوه وبوني كوذلك حوني تقو« .. ْسورائِيلَ إِ عِوَك بَوِب ْرِسوْل مَ  ِإ َّ احلَْ َّ َقْد ِج وْ
لا:آَمنَّوووا بِوووَربِِ ِجِديَن. قالُ رَُة سووواَوأُْلِقوووَك السَّوووحَ »سوووحرة فرعووولن فيغلبووولن وييمنلن،فوووإوم ييمنووولن بووورب العووواملني:

تجهووووووولن إىل ه:فوووووووإوم يوحوووووووني يهووووووودقهم فرعووووووولن ابلعوووووووذاب الرعي« .. . َربِِ ُملسوووووووى َوهووووووواُرونَ اْلعووووووواَلِمنيَ 
َقِلبُوولَن. َومووا انَّ ِإىل رَ اُللا:إِ قوو»رّبم،ويعلنولن أوووم عائوودون اليووه يف حيواهتم و وواهتم وبعووثهم ويف أموورهم كلوه: بِِنووا ُمنوْ

 « ..ِلِمنيَ نا َصْثا  َوتَوَلفَّنا ُمسْ رِْغ َعَليْ نا أَفْ اَءْتنا،َربَّ تَوْنِقُم ِمنَّا ِإ َّ أَْن آَمنَّا آِبايِت َربِِنا َلمَّا ج
ن مه يف ملاضع كثْية يعرفهم بورّبم احلو  .. فعنودما أعلون فرعول وهل يعلم قل  - عليه السالم -مث إن ملسى 

ّللَِّ ا ابِ ْسووووَتِعيُنل اَقْلِمووووِه قوووواَل ُملسووووى لِ »أنووووه سوووويعيد اضووووطهاق بووووب إسوووورائيل بقتوووول ذكوووولرهم واسووووتحياء إانيهووووم 
ينووا ِمووْن قَوْبووِل أَْن َشْتَِينووا قاُللا:أُوذِ « .. »تَِّقوونيَ ِقبَووُ  لِْلمُ َواْلعا َواْصووِثُوا،ِإنَّ اأْلَْرَم ّللَِِّ يُلرِيُهووا َمووْن َيشوواُء ِمووْن ِعبوواِق ِ 

َتنا. قاَل:َعسى َرُبُكْم أَْن يُوْهِلَك َعُدوَُّكمْ  « .. ْيوَ  تَوْعَملُولنَ كَ  اأْلَْرِم فَويَوْنظُوَر  يف  َتْخِلَفُكمْ ،َوَيسْ َوِمْن بَوْعِد ما ِج وْ
موا كعول هلوم إهلوا  سوى أن اوعند ما جاوز ّبم البحر فأتلا على قلم يعكفلن علوى أصونام هلوم ونلبولا إىل مل 

لَن. قواَل:أََغْْيَ َملُوَوابِنول  موا كوانُلا يَوعْ  ا ُهوْم ِفيوهِ تَوثَّ  موقواَل:ِإنَُّكْم قَووْلم  َعَْهلُولَن. ِإنَّ هوُي ِء مُ »هلي ء القلم آهلو   
 « ..اّللَِّ أَْبِغيُكْم ِإهلا  َوُهَل َفضََّلُكْم َعَلى اْلعاَلِمنَيف

يقو  التصولر سوالم وحقفهذ  النصلص القرآنيو  يف القصو  تثبوحل حقيقو  الودين الوذي جواء بوه ملسوى عليوه ال
 يفه قيون اّلِل م وتضومنا عتقاقي الذي تنش ه هذ  احلقيق  .. وهل التصلر الصحي  الذي جاء بوه ا سوال

موون  ريو  األقاينثلن يف  مجيوع الرسوا ت. كموا أووا تثبوحل زيو  النظوورايت والتكهنوات الويت يود  ّبوا البواح
لنصولص ألولان اثبوحل هوذ  الغربيني ومن ذخذ  نهجهم وتقريراهتم  ن يكتبولن عون تطولر العقيودة  كوذلك ت

لسووالم. ذلووك ا  ملسووى عليووه حووَّت بعوود بعثوو -مللتليوو  ا حنوورا  الوويت صوواحبحل  ريوو  بووب إسوورائيل وجبلووتهم ا
ب  ملسى علوى ا؟بول العجل يف غي ل اختاذهمومث« .. اي ُملَسى اْجَعْل لَنا ِإهلا  َكما هَلُْم آهِلَ   »من مثل قلهلم:

ل حقيقوو  رافووات   اثووذ  ا حنمليقاتووه مووع ربووه  ومثوول نلووبهم ر يوو  اّلِل جهوورة وإ  فووإوم   ييمنوولن  ولكوون هوو
 حنرافوات إذنهسوه ا  عقيدة اليت جاء ّبا ملسى مون ربوه. إ وا هوك احنرافوات عون هوذ  العقيودة. فكيو ال

مل ووه و سووى لفرعوولن إىل التلحيوودف  كووذلك تكشوو  ملاجهوو  مل « تطوولرت»علووى العقيوودة ذاهتوواف ويقال:إوووا 
 عن حقيق  املعرك  بني قين اّلِل كله وبني ا؟اهلي  كلها.

ىل هووذا الوودين وكيوو  ُيووك فيووه ااطوور علووى وجوولق  كمووا تبووني كيوو  يوودر  وتبووني كيوو  ينظوور الطوواغلت إ
اي ِفْرَعووْلُن »امليمنوولن حقيقوو  املعركوو  بيوونهم وبووني الطوواغلت  إنووه  جوورق أن قووال ملسووى عليووه السووالم لفرعوولن:

ووُتُكْم بِبَويِِنَوو   ِمووْن َربُِِكووْم ِإيِنِ َرُسوولل  ِمووْن َربِِ اْلعوواَلِمنَي. َحِقيوو   َعلووى أَْن   أَقُوولَل َعلَووى اّللَِّ ِإ َّ احْلَوو َّ   ... قَووْد ِج وْ
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إنووه رق السوولطان كلووه إىل « .. َربِِ اْلعوواَلِمنيَ »تبووني موودللل هووذ  الوودعلة إىل « .. فََأْرِسووْل َمعِووَك بَووِب ِإْسوورائِيلَ 
اّلِل بوورق عبلقيووو  العووواملني كلهوووا إىل رب العووواملني  وبنووواء علوووى هوووذا املووودللل نلوووه ملسوووى إنوووال  سووورا  بوووب 

أن  -وهوول فرعوولن املتجووث الطووواغك  -إسوورائيل. فإنووه إذ كووان اّلِل رب العاملني،فموووا يكوولن لعبوود موون عبيووود  
يعبووودهم لنفسوووه،فهم ليسووولا عبيووودا إ  لووورب العووواملني .. إن رق الربلبيووو  كلهوووا ّلِل سوووبحانه معنوووا  رق احلاكميووو   

وهووك تتجلووى يف العوواملني كووذلك  - وهووم موون العوواملني -كلهووا لووه. فاحلاكميوو  هووك مظهوور ربلبيوو  اّلِل للنوواس 
خبضوولعهم ّلِل وحوود . فووال يكوولن النوواس مع فووني بربلبيوو  اّلِل هلووم إ  إذا خضووعلا لووه وحوود  وا  إذا خلصووحل 

 عبلقيتهم هلذ  الربلبي  ..
   يوووو  أحوووود غووووْي .لا حلاكمأو بتعبوووْي آخوووور هلووووذ  احلاكميوووو  .. وإ  فقوووود أنكووووروا ربلبيووو  اّلِل هلووووم مووووَّت خضووووع

 رعه.ُيكمهم بش
 يوووو  معنووووا  سوووولهحيوووود الربلبوأحسوووولا أن تل «. َربِِ اْلعوووواَلِمنيَ »ولقوووود أقر  فرعوووولن وملووووي  خطوووور الوووودعلة إىل 

ذا ااطوووور  ن ملسووووى يريوووود أن حوووورجهم موووون فعووووثوا عوووون هوووو -سووووتمد منووووه وسوووولطاوم امل -سوووولطان فرعوووولن 
« موا ذا َشُْموُروَنفَجُكْم ِمْن أَْرِضوُكْم. فَ  أَْن ُحْرِ يُرِيدُ . قاَل اْلَمَاُ ِمْن قَوْلِم ِفْرَعْلَن:ِإنَّ هذا َلساِحر  َعِليم  »أرضهم:
ومووا أراقوا « .. َكفْرِم َويَووَذَرَ  َوآهِلَتَوووا يف اأْلَ يُوْفِسوودُ َوقوواَل اْلَمووَاُ ِمووْن قَوووْلِم ِفْرَعووْلَن أَتَووَذُر ُملسووى َوقَوْلَمووُه لِ .. »

 -د العبيوووود يووووسوووولطان موووون حوووودا هوووول انتووووزاع الالعوووواملني   هموووول إ  موووودلل  وا إ  أن هووووذ  الوووودعلة إىل رب
ألرم  أو  اا فسوواق يف  -هم موون وجهوو  نظوور  -وهووذا معنووا   -سووبحانه  -حبه ورق  إىل صووا -الطلاغيووحل 

هو  نظور حلكوم  ومون وجاله نظوام كما يقال اليلم يف قلانني ا؟اهلي  ملثل هذ  الدعلة بذاهتا:إوا حماول  لق
 لوول   تقول هووذالبيتوه وتووزاول اختصاصواهتا و أي تغتصووه رب -ن اّلِل الطلاغيوحل ا؟اهليوو  الويت تغتصووه سولطا

يوو  عبوود موون لنظووام احلكووم. ألن نظووام احلكووم يف ا؟اهليووات يقوولم علووى ربلب« لبوواق»يكوولن هووذا  -ابللسووان 
عبيود  وكوذلك بيود اوال  العلوى الع العبيد لبقي  العبيد. بينما الدعلة إىل رب العاملني تعب أن تكلن الربلبي 

إووووم ذا ا عالن:قيووو  لوووه ّبوووفرعووولن للسوووحرة الوووذين ّبووورهم احلووو  فوووآمنلا بووورب العووواملني وخلعووولا ربقووو  العبل  قووال
ُتمْ  ِفْرَعوولْ قووالَ :»ميكوورون  خووراج أهوول املدينوو  موون موودينتهم. وهوودقهم  بشووع العووذاب والنكووال   بِووِه قَوْبووَل ُن:آَمنوْ

. أَلَُقطَِِعوونَّ أَيْووِدَيُكْم ْهَلهووا َفَسووْلَ  تَوْعَلُموولنَ لا ِمْنهووا أَ ُتْخرُِجووْلَمِدينَووِ  لِ أَْن آَذَن َلُكووْم  ِإنَّ هووذا َلَمْكوور  َمَكْرُاُوولُ  يف ا
،مُثَّ أَلَُصلِِبَونَُّكْم َأمْجَِعنيَ   «  َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخال  

وموون ا؟انووه اهلخوور كووان هووي ء السووحرة الووذين آمنوولا بوورب العوواملني وأسوولملا ّلِل وحوود  وأعلنوولا ااووروج موون 
لقيووو  الزائفووو  للطووواغلت املغتصوووه للربلبيووو  واختصاصووواهتا .. كوووانلا يعلمووولن حقيقووو  املعركووو  بيووونهم وبوووني العب

الطاغلت. إوا املعرك  على العقيدة. ألن هوذ  العقيودة هتودق سولطان الطلاغيوحل  جورق إعوالن أصوحاّبا أن 
 قاللا لفرعولن رقا علوى اهتاموه عبلقيتهم خالص  لرب العاملني. بل  جرق إعالن أن اّلِل رب العاملني  ومن مث

وهل مراق  لالهتام يف ا؟اهليوات احلديثو  لكول  -هلم  ن هذا مكر مكرو  يف املدين  ليخرجلا منها أهلها 
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َوموا تَووْنِقُم ِمنَّوا ِإ َّ أَْن آَمنَّوا :»-من يعلن ربلبي  اّلِل للعاملني  عناها ا؟اق  نه يعمل على قله نظوام احلكوم  
 « ..نا َلمَّا جاَءْتناآِبايِت َربِِ 

« ِلِمنيَ ا َصوْثا  َوتَوَلفَّنوا ُمْسورِْغ َعَلْينونوا أَفْوَربَّ »مث ؟أوا إىل رّبم الذي آمنلا به فتمرقوا على العبلقي  لغوْي  قوائلني:
 ها...فكان هذا فرقاان جعله اّلِل يف قللّبم حني استقرت حقيق  ا سالم ّلِل في

ونقوووا  ن السوووننيا ملسوووى لفرعووولن ومل وووه وموووا أخوووذهم اّلِل بوووه موووومووون خوووالل عووورم اهلايت الووويت جووواء ّبووو
علوى موا  ر يف النهايو وا صورا الثمرات،وما أرسله عليهم من اهلفوات. ومولاجهتهم هلوذا كلوه ابلعنواق واملراوغو 

ووَوَلَقووْد َأَخووْذان آَل ِفْرَعووْلنَ »هووم فيووه حووَّت أهلكهووم اّلِل كمووا يقوولل تعوواىل: ُهووْم ثََّمووراِت َلَعلَّ ا  ِمووَن الِننَي َونَوْقوو اِبلسِِ
ُهمْ يَووذَّكَُّروَن. فَووِإذا جوواَءهْتُُم احلََْسووَنُ  قاُللا:لَنووا هووِذِ ،َوِإْن تُ  ُوا ِ ُلسووى َوَموونْ يَ  َسوويَِِ    ِصووبوْ وو -َمَعووُه  طَّووْيَّ ا نووائِرُُهْم َأ  ِإ َّ

ُن لَوووَك ِ ُوووْيِمِننَي. لَِتْسوووَحَران ِّبووا َفموووا حَنْووو  ِموووْن آيَووو   هِ بِوووْهموووا َشْتِنووا َوقاُللا:مَ  -ِعْنووَد اّللَِّ َولِكووونَّ َأْكثَووووَرُهْم   يَوْعَلُمووولَن 
ووَل َوالضَّووفاقِ  ،فَاْسووَتْكَثُواَم،آايت  مُ َع َوالوودَّ فََأْرَسووْلنا َعلَووْيِهُم الُطلفوواَن َواْ؟َووراَق َواْلُقمَّ وَكووانُلا قَوْلمووا  جُمْوورِِمنَي.  َفصَّالت 

وووا َوقَوووَع َعلَوووْيِهُم الِرِْجوووُز قووواُللا:اي الِرِْجوووَز لَنُووووْيِمَننَّ  َ . لَوووِ ْن َكَشوووْفحَل َعنَّووواِهوووَد ِعْنووودَ  ِ وووا عَ  ُملَسوووى اقُْع لَنوووا َربَّوووكَ َوَلمَّ
هُ  وووا َكَشوووْفنا َعووونوْ ْنُكثُووولَن. ِإذا ُهوووْم يوَ  -ُهوووْم ابلِغُووولُ   ِإىل َأَجووول   -ْجوووَز ُم الرِِ َلَك،َولَنُوْرِسوووَلنَّ َمَعوووَك بَوووِب ِإْسووورائِيَل. فَوَلمَّ

ُهمْ  بُ فَانْوتَوَقْمنووا ِموونوْ ُووْم َكووذَّ خووالل عوورم هووذا كلووه  موون« .. لا َعْنهووا غوواِفِلنيَ تِنووا وَكووانُ لا آِباي فََأْغَرْقنوواُهْم يف الْووَيمِِ  َِوَّ
..  «ْلعوواَلِمنيَ اَربِِ » يتبووني موودى إصوورار الطوواغلت علووى البانوول يف وجووه احلوو . وموودى مقاومتووه للوودعلة إىل

ساسووه  ومووا أيامووه موون ك حوورب عليووه،إبنكار كوورعي  قذلووك أنووه يعلووم علووم اليقووني أن هووذ  الوودعلة بووذاهتا هوو
ذ   حوووني تفقووود هوووملني. إ ميكووون أن يسوووم  الطووواغلت إبعوووالن أن   إلوووه إ  اّلِل. أو أن اّلِل هووول رب العوووا

 الكلمات مدللهلا احلقيقك،وتصب  جمرق كلمات   مدللل هلا ..
 الكلموات جودا نواس هوذ عصوب  مون ال وهك يف مثل هوذ  احلالو    تيذيوه  ألووا   تعنيوه  فأموا حوني شخوذ

لنوواس لووه ّلِل،وتعبيوود احاكميوو  بغووْي كوورع ا زاولتووه لل - وودللهلا احلقيقك،فووإن الطوواغلت الووذي يووزاول الربلبيوو  
ى إىل رب العصوووب . كمووووا   يطوووو  فرعوووولن قعوووولة ملسوووو   يطيوووو  هووووذ  -ّبوووذ  احلاكميوووو  وعوووودم إرسوووواهلم ّلِل 

رق  مووه مصوورين علووىا موون قل آمنوولا بوورب العوواملني. وكمووا لوول هوول واملووالعوواملني،وإعالن السووحرة املوويمنني أوووم 
..  ؟ولع والوبالءهلفوات واهذ  الدعلة،واهلايت تتلاىل عليهم ،والنكبات كذلك تتلاىل عليهم مون ا؟ودب وا
 ن موودللل صوووري مووا هليووه ولكوون هووذا كلووه كوووان عنوودهم أيسوور وأهوولن مووون التسووليم بربلبيوو  اّلِل للعوواملني. ملووو

 ذلك تتجلوى مونكوعاملني   عن مزاول  هذا السلطان املغتصه،الذي يعبدون به الناس لغْي رب ال بعزهلم هم
 خوذهم ابلرخواءراء.مث أخالل عرم هذ  اهلايت خطلات قدر اّلِل ابملكذبني .. من أخذهم ابلبأساء والض

 ين كوووووووووانلاوالسوووووووووراء. مث أخوووووووووذهم أخوووووووووذ عزيوووووووووز مقتووووووووودر يف وايووووووووو  املطوووووووووا   والتمكوووووووووني للمووووووووويمنني الوووووووووذ
يها،َوَاَّوحْل َكِلَموحُل فِ ارَِّبَوا الَّويِت ابرَْكنوا ْرِم َوَمغرَِ  اأْلَ َوأَْوَريْوَنا اْلَقْلَم الَِّذيَن كوانُلا ُيْسَتْضوَعُفلَن َمشوا»يستضعفلن:

 « ..ْعرُِكلنَ يوَ لا ُن َوقَوْلُمُه،َوما كانُ َنُع ِفْرَعلْ اَن َيصْ َربَِِك احْلُْس  َعلى َبِب ِإْسرائِيَل ِ ا َصَثُوا،َوَقمَّْران ما ك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1728 

قورآين سويا  الكموا الول ال  - ولكن بب إسرائيل غلبحل علويهم جبلوتهم امللتليو  اابيثو . ففسوقلا عون أمور اّللِ 
سوووتقيملا و  ى نبووويهم وزعووويمهم ومنقوووذهم مراوغووو  ميذيووو  وعصووولا وبطوووروا النعمووو  و  يوراوغووولا ملسووو -ذلوووك 

 يف هم كلموو  اّللِ ن حقوحل علويوقبولهلم موورة بعود مورة،إىل أيشوكروا وتكورر مونهم ذلوك كلووه بعود مغفورة اّلِل هلوم 
َعووووَثنَّ َعلَووووْيِهْم ِإىل يوَووووْلِم »النهايوووو : نَّ َربَّووووَك َلَسوووورِيُع لُمُهْم ُسوووولَء اْلَعووووذاِب. إِ ِ  َمووووْن َيُسووووْلِقياَموووواَوِإْذ َشَذََّن َربُووووَك لَيَوبوْ

.. وإ وووا هوووك  مقبووول األايم ن يصووود  يفو  بووود أ..ولقووود صووود  وعيووود اّلِل .. « اْلِعقاِب،َوِإنَّوووُه َلَغُفووولر  َرِحووويم  
 ن يسووولمهم سووولءمووو علووويهم قورات هلوووم يف التووواري . حوووَّت إذا عتووولا وأفسووودوا وعوووثوا واكوووتد أذاهم،بعوووة اّللِ 
تهم سوورائيل ومعصوويإلاء بووب العووذاب إىل يوولم القياموو   وأخووْيا فووإن هووذ  السوولرة مكيوو . وقوود ورق فيهووا عوون التوو

 وسلء جبلتهم الكثْي ..
ّبوذا  -بزعمهم  - يهاجم اليهلق   - -ن حممدا أ -ليهلق والصليبيلن سلاء ا -ما يزعم املستشرقلن بين

 دين .ول عهد  ابملك ،ويف أالقرآن إ  بعد أن ي ك يف املدين  من استجابتهم له. وأنه كان ُياسنهم يف م
  م يف النسوه إىل جودهم إبوراهيمرآان   يهامجهم فيه إ ا ُيديهم عن التقاء العرب ّبق -زعمهم ب -فيقلل 

صو  احلو  يف ة مكيو  تنمعا يف إسالمهم له  فلما ي ك منهم هامجهم هوذا اهلجولم .. وكوذبلا. فهوذ  سولر 
ذا حنون يتبودل .. وإ الوذي   كأوم،  فر  بني ما جاء فيهوا وموا جواء يف سولرة البقورة املدنيو  يف هوذا احلو 

 -ق فيهووا شذن اّلِل   السوولرة بلصووفها مدنيوو ،وهك الوويت ور يف هووذ 170إىل  163عوواوزان عوون اهلايت موون 
ها لهوا والويت بعوديهم من يسلمهم سلء العذاب إىل يلم القيامو ،فإن اهلايت الويت قب ن يرسل عل -سبحانه 

ل .. ونلووبهم هتم للعجوووالوويت   كووك يف أوووا مكيوو  تضوومنحل احلوو  يف جبلوو  بووب إسوورائيل. وفيهووا ذكوور عبوواق
م رجفو  هلوم ألوووأخوذ ال م إهلا صنما بينما هم خوارجلن مون مصور ابسوم اّلِل اللاحود من ملسى أن اعل هل

أول وووك   إخل  وووا يووودم لقريووو  ..اأبووولا ا ميوووان إ  أن يوووروا اّلِل جهووورة. وتبوووديلهم قووولل اّلِل هلوووم وهوووم يووودخللن 
ين يتخوذهم هوي ء هوم الوذلله .. و الزاعمني من املستشرقني اب ف اء على التاري  بعد ا ف اء على اّلِل ورسو

نلاجوووه  لقصووو  حوووَّتابعوووخ مووون يكتبووولن عووون ا سوووالم أسووواتذة هلوووم فيموووا يكتبووولن  وحسوووبنا هوووذ  املعوووا  يف 
 نصلصها ابلتفصيل.

لات لتوودل علووى خطوو -لكووه ا ميووان ميف اسووتعرام  -وإذا كانووحل القصوو  بطلهلووا مسوولق  يف هووذ  السوولرة 
سوولق  كووذلك مبشووري ،فإوا حليوواة الايم ا ميانيوو  وسوون  اّلِل يف قوودر اّلِل مووع املكذبني،ولتصوولر العالقوو  بووني القوو

 أخووذ امليثووا  مووحل  شوهدلبيوان نبيعوو  ا ميوان ونبيعوو  الكفوور  ثلتوني يف كووخلص القصوو  وأنرافهوا. وقوود خت
لا أَنَّووُه لَّوو  ،َولَنُ ْم َكأَنَّووُه لُ َل فَوووْلقَوهُ ا اْ؟َبَووَوِإْذ نَوتَوْقنَوو»علووى بووب إسوورائيل،هحل املعاينوو  الكاملوو  لبووأس اّلِل الشووديد:

 «توَُّقلنَ توَ لَُّكْم واِقع  ِّبِْم.ُخُذوا ما آتَوْيناُكْم بُِقلَّة ،َواذُْكُروا ما ِفيِه َلعَ 
َوِإْذ َأَخووَذ َربُووَك ِمووْن بَووِب آَقَم ِمووْن »لووذلك أعقووه هووذا املشووهد مشووهد أخووذ امليثووا  علووى فطوورة البشوور كافوو :

ُهْم َعلى أَنْوُفِسِهْم:أََلْسوحُل بِوَربُِِكْمف قواُللا:بَلى   َكوِهْدان أَْن تَوُقللُولا يوَوْلَم اْلِقياَموِ :ِإانَّ ُكنَّوا لُُهلرِِهْم ُذرِِيوَّتَوُهْم،َوَأْكَهدَ 
ا َأْكَرَ  آابُ ان ِموْن قَوْبوُل وَُكنَّوا ُذرِِيَّو   ِموْن بَوْعوِدِهْم،أَفَوتُوْهِلُكنا ِ و « ْبِطلُولَنفا فَوَعوَل اْلمُ َعْن هذا غاِفِلنَي. أَْو تَوُقلُللا:ِإ َّ
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..وأعقووه هووذا املشووهد مشووهد الووذي ينسوول  موون هووذا العهوود،كما ينسوول  موون العلووم آبايت اّلِل بعوود إذ أرا  
َواتْوُل »إايها ..وهل مشهد مثْي .. وفيه ملسات قلي  للتنفْي من هذا ا نسوالن،والتحذير مون مآلوه املنظولر:

 ِمْنها،فَأَتْوبَوَعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِويَن. َوَلْل ِكوْ نا َلَرفَوْعنواُ  ِّبا،َولِكنَّوُه َعَلْيِهْم نَوَبَأ الَِّذي آتَوْيناُ  آايتِنا،فَاْنَسَل َ 
َهوْة. ذلِوَك َمثَوُل اْلَقوْلِم َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِم،َواتوََّبَع َهلاُ . َفَمثَوُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِه ِإْن َهِْمْل َعَلْيِه يَوْلَهْة أَْو َتْ ُْكوُه يَولْ 

بُلا آبِ  ووُروَن. سوواَء َمووَثال  اْلَقووْلُم الَّووِذيَن َكووذَّ بُلا آِبايتِنووا. فَاْقُصووِا اْلَقَصووَا َلَعلَُّهووْم يَوتَوَفكَّ ايتِنا،َوأَنْوُفَسووُهْم  الَّووِذيَن َكووذَّ
 « ..كانُلا َيْظِلُملنَ 

 ون تلقوووكة ُيووولل قمث بيووان لطبيعووو  اهلووودى ونبيعووو  الكفووور. يكشووو  عوون أن الكفووور تعطووول يف أجهوووزة الفطووور 
ُ فَوُهوَل اْلُمْهتَو»هدى اّلِل،وينتهك اباسارة املطلق : . َوَلَقوْد ُأول ِوَك ُهوُم اْااِسوُرونَ فَ ْن ُيْضوِلْل ِدي،َومَ َمْن يَوْهِد اّللَّ

ْنِك،هَلُوووْم قُولُوووولب   ا،َوهَلُْم آذان    ُروَن ِّبووووهَلُْم أَْعوووونُي    يُوْبِصوووُهووولَن ِّبوووا،وَ  يَوْفقَ  َذرَْأان ِ؟ََهووونََّم َكثِوووْيا  ِمووووَن اْ؟ِووونِِ َواْ ِ
 « ..ِفُللنَ ُم اْلغاَيْسَمُعلَن ِّبا. أُولِ َك َكاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضُل. أُولِ َك هُ 

 يفذيه،ويلحودون كو  ابلتكتعقه هذا البيان لفت  إىل املشوركني الوذين كوانلا يلاجهولن قعولة ا سوالم يف م
ن يتفكوووروا ة هلوووم كوووذلك أ. وقعووول هتديووود هلوووم ابسوووتدراج اّللِ أ ووواء اّلِل فيشوووتقلن منهوووا أ ووواء اهلهلووو  املفووو اة. و 

ينبزونووه  ن بووه جنوو   ف - -تفكوورا عميقووا بعيوودا عوون اهلوولى يف أموور صوواحبهم الووذي يوودعلهم إىل اهلوودى 
سوو  هلووم هلوودى وملوإىل أن ينظووروا يف ملكوولت السووماوات واألرم ومووا يف صووفحات اللجوولق موون ملحيووات ا

َأْ ائِوِه.  الَّوِذيَن يُوْلِحوُدوَن يف  ا،َوَذُرواِّبوْقُعلُ  َوّللَِِّ اأْلَْ واُء احْلُْسو  فَوا»افللن:ابمللت الذي ي قوبهم وهوم عنوه غو
بُلا آِبايتِنوا َسَنْسوَتْدرُِجُهمْ ْعوِدُللَن. َوالَّوِذيَن َكويوَ  ِِ َوبِوِه  اِبحْلَوَسُيْجَزْوَن ما كانُلا يَوْعَمُللَن. َوِ َّْن َخَلْقنا أُمَّ   يَوْهُدونَ   ذَّ

وُرواَوَ ْ يوَ ِمْن َحْيُة   يَوْعَلُملَن .. َوأُْمِلك هَلُْم ِإنَّ َكْيوِدي َمتِوني  أَ    . ِإْن ُهوَل ِإ َّ نَوِذير  ف موا ِبصواِحِبِهْم ِموْن ِجنَّوتَوَفكَّ
ُ ِموْن اَخلَوَ   ُمِبني . أََو َْ يَوْنظُُروا يف َمَلُكلِت السَّوماواِت َواأْلَْرِم،َوموا َن قَوِد اقْوَ ََب ى أَْن َيُكول َوأَْن َعسو،كءَكوّللَّ
 « ..ْم يَوْعَمُهلنَ يََذرُُهْم يف نُْغياوِِ اِقَي َلُه،وَ ه َفال َأَجُلُهْمف فَِبَأيِِ َحِدية  بَوْعَدُ  يُوْيِمُنلَنف َمْن ُيْضِلِل اّللَُّ 

ام  هوووذا اجهووو  بضوووخوملاجهووو  كوووذلك هلوووي ء املشوووركني يف تكوووذيبهم ابلساع ،وسوووياهلم عووون ملعووودها .. مل 
ك لطبيعوو  جووالء كووذلشووأن الووذي يسووأللن عنووه مسووتهينني،وهلل هووذا األموور الووذي يتناوللنووه مسووتخفني. و ال

ه نهووا علووم الغيووئصووها. ومالرسووال  وحقيقوو  الرسوولل وتقريوور حلقيقوو  األللهيوو  وتفوورق اّلِل سووبحانه بكوول خصا
َن ُمْرسووووواهاف ُقْل:إِ »وعليووووو  السووووواع   ووووواَعِ  أايَّ وووووا َيْسووووو َوُللَنَك َعوووووِن السَّ ،  ُاَلِِيهوووووا ِلَلقْ رَ ُمهوووووا ِعْنوووووَد ِعلْ  َّ ِتهوووووا ِإ َّ يبِِ

ووا ِعْلُمهووا ِعْنووَد نَّووَك َحِفووك  َعْنهووا  ُقلْ ُللَنَك َكأَ . َيْسوو وَ ُهَل،يَوُقلَووحْل يف السَّووماواِت َواأْلَْرِم،  َشْتِوويُكْم ِإ َّ بَوْغتَوو    :ِإ َّ
،َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملَن. ُقْل:  ُ ِإ َّ ما ك -ر ا ضَ ْفعا  َو  ْفِسك نوَ أَْمِلُك لِنوَ  اّللَِّ حُل أَْعلَوُم َوَلْل ُكْنو -اَء اّللَّ

 « ..لنَ َبِشْي  لَِقْلم  يُوْيِمنُ وَ  نَِذير  اَن ِإ َّ أَ اْلَغْيَه َ ْسَتْكثَوْرُت ِمَن ااَْْْيِ َوما َمسَِّبَ الُسلُء. ِإْن 
بيعووو  الشووور  وقصووو  ا حنووورا  عووون عهووود الفطووورة بتلحيووود ويف سووويا  ملاجهووو  املشوووركني اوووكء بيوووان عووون ن

اّلِل،وكيوووو  يقووووع يف الوووونفك هووووذا ا حنوووورا  .. وكا ووووا هوووول تصوووولير  حنوووورا  جيوووول املشووووركني بعوووود أن كووووان 
ُهوووَل الَّوووِذي َخَلَقُكوووْم ِموووْن نَوْفوووك  واِحوووَدة ،َوَجَعَل ِمْنهوووا َزْوَجهوووا »أسوووالفهم األولووولن علوووى قيووون إبوووراهيم احلنيووو :
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ُمووا:لَِ ْن آتوَ لَِيْسووُكَن إِ  َ َرّبَّ ووا أَيْوَقلَووحْل َقَعووَلا اّللَّ ووا تَوَغشَّوواها مَحَلَووحْل مَحْووال  َخِفيفووا  َفَموورَّْت بِووِه. فَوَلمَّ َتنووا صوواحِلا  لَْيها،فَوَلمَّ يوْ
و لََنُكلَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن. فَوَلمَّا ُ َعمَّ ا ُيْشورُِكلَن. أَُيْشورُِكلَن آ ُ ا صاحِلا  َجَعوال لَوُه ُكورَكاَء ِفيموا آ ُ وا. فَوَتعواىَل اّللَّ

 «..ما   َحُْلُ  َكْي ا  َوُهْم ُحَْلُقلَنف َو  َيْسَتِطيُعلَن هَلُْم َنْصرا  َو  أَنْوُفَسُهْم يَوْنُصُروَنف
ق  ت  ووهوووول تصوووولير ذ إنووووه اثيوووول لاجيووووال املتالحقوووو  بصوووولرة احلووووا ت املتتابعوووو  يف الوووونفك اللاحوووودة ..

 اهلا مجيعا ..عجيب  يف صدقها ويف مج
املثول  قل مباكرة مونسيا  ينتوألن املقصلق هل اثيل حال  املشركني الذين كان هذا القرآن يلاجههم فإن ال

َوِإْن تَووووووْدُعلُهْم ِإىَل اهْلُوووووودى   »ىل هووووووديهم هووووووم وآهلووووووتهم:إ - -إىل رووووووانبتهم ملاجه ،ويلجووووووه الرسوووووولل 
 ِعبوواق  أَْمثاُلُكْم،فَوواْقُعلُهْم تَووْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ   الَّووِذينَ لَن. ِإنَّ ْم أَْم أَنْوووُتْم صوواِمتُ يَوتَِّبُعلُكْم،َسوولاء  َعلَووْيُكْم أََقَعْلُاُوولهُ 

ُتْم صواِقِقنَي. أهََلُوْم أَْرُجول  ميَْ  وَن اف أَْم هَلُوْم أَْعونُي  يُوْبِصورُ ْم أَيْود  يَوْبِطُشولَن ِّبواف أَْم هَلُوُشولَن ِّبوفَوْلَيْسَتِجيُبلا َلُكْم ِإْن ُكنوْ
ُ الَّوِذي نوَوزََّل اْلِكتواَب اِظُروِن. ِإنَّ َولِيِِوَك وِن َفال تُونْ  ِكيدُ ِّباف أَْم هَلُْم آذان  َيْسَمُعلَن ِّباف ُقِل:اْقُعلا ُكرَكاءَُكْم مُثَّ  ّللَّ
ُصووُروَن. َوِإْن تَووْدُعلُهْم  أَنْوُفَسووُهْم يَونْ ُكْم َو ُعلَن َنْصووَر ْسووَتِطييَ َوُهووَل يَوتَوووَلىلَّ الصَّوواحلِِنَي. َوالَّووِذيَن تَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه   
 « ..نَ ْبِصُرو يوُ ِإىَل اهْلُدى   َيْسَمُعلا. َوَتراُهْم يَوْنظُُروَن إِلَْيَك َوُهْم   
إىل األموووو  املسوووولم . يلجهووووه إىل اليسوووور يف أخووووذ و  - -ويف وايوووو  السوووولرة يتجووووه ااطوووواب إىل رسوووولل اّلِل 

عاذة موون م وا سووتفك عوون الغضووه  ووا يبوودر موونهم موون تقوواعك واعوو االنوواس يف هووذ  الوودعلة وونهوو  الوون
ْ؟ووواِهِلنَي. َوِإمَّووووا ِرْم َعووووِن اِ  َوأَْعوووُخوووِذ اْلَعْفوووَل. َوْأُمووووْر اِبْلعُووورْ »الشووويطان الوووذي يثووووْي الغضوووه وُينووو  الصوووودر:
،ِإنَّووُه  َِ  َزَغنَّووَك ِمووَن الشَّووْيطاِن نوَووزْغ  فَاْسووَتِعْذ اِبّللَِّ سَّووُهْم نوواِئ   ِمووَن الشَّووْيطاِن لَّووِذيَن اتوََّقووْلا ِإذا مَ نَّ ايم . إِ يووع  َعلِوويَونوْ
َتهوا  ِصوُروَن. َوِإذا َ ْ َشْهِتِو   يُوقْ لغَوكِِ مُثَّ اَتذَكَُّروا فَِإذا ُهْم ُمْبِصُروَن. َوِإْخلاُوُْم مَيُوُدوَوُْم يف  ْم آِبيَو   قواُللا:َلْل  اْجتَوبَويوْ

ا أَتَِّبُع ما يُلحى ،هذا َبصائُِر ِمْن رَ  ُقْل:ِإ َّ  « ..نَ مْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنل َوُهدى  َورَ  بُِِكمْ ِإَ َّ ِمْن َريبِِ
 بِوِه َ  َحورَج  ِمْنُه،لِتُوْنوِذرَ  يف َصوْدرِ ال َيُكونْ ِكتواب  أُنْوزَِل إِلَْيوَك،فَ »وهذا التلجيه يوذكران  وا ورق يف مطلوع السولرة:

 يف نفلسووهم موون ناس،وملاجهوو  موواعووهء قعوولة ال -قوول هووذا العووه ء فهوول يشووك بث« .. َوذِْكوورى لِْلُمووْيِمِننيَ 
.وضوورورة .ة الصووث رواسووه وركووام وعقابيوول،والتلاءات وأغوورام وكووهلات،وغفل  ويقلوو  وتقوواعك .. وضوورور 

 .. ا سوووتماع   الطريووو اليسووور .. وضووورورة السوووْي أيضوووا يف الطريووو   مث تلجيوووه إىل الوووزاق املعوووني علوووى مشوووا
 موون ابملقووربني داء ا قتوو. و . وذكوور اّلِل يف كوول آن ويف كوول حووال. واحلووذر موون الغفلوو وا نصووات إىل القوورآن .

ْر َربَّوَك يف نَوْفِسوَك ُكوْم تُوْرمَحُولَن. َواذُْكوُتلا َلَعلَّ َوأَْنِصو َوِإذا قُرَِئ اْلُقْرآُن فَاْسوَتِمُعلا لَوهُ »املالئك  يف الذكر والعباقة:
ِذيَن ِعْنوووَد َربِِوووَك   َن اْلغووواِفِلنَي. ِإنَّ الَّووو  َتُكوووْن ِموووصووواِل،وَ ِموووَن اْلَقوووْلِل اِبْلغُوووُدوِِ َواهْل َتَضوووُرعا  َوِخيَفووو  ،َوُقوَن اْ؟َْهوووِر 

 « ..َيْسَتْكِثُوَن َعْن ِعباَقتِِه َوُيَسبُِِحلنَُه َوَلُه َيْسُجُدونَ 
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ملوووو  لنلاجووووه إنووووه زاق الطريوووو . وأقب العبوووواقة. وموووونهج املقووووربني امللصووووللني ..وحسووووبنا هووووذ  ا كووووارات اجمل
 996النصلص ابلتفصيل ..قاَل اْلَمَاُ الَِّذيَن اْسَتْكَثُوا ِمْن قَوْلِمِه ... 

 
 

 
  

                                                 
 من تكمل  لقص  كعيه.) السيد رمحه هللا (من هذا ا؟زء يف واي  ا؟زء الثا 39 - 88سب  تفسْي اهلايت من  - 996
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 [102إل   94(:اآليات 7]سور  ا عراف ):الوحد  السابمة

 سنة هللا في المكابين الكافرين
 

ْلنا َمكوواَن 94لَن )اِء َلَعلَُّهووْم َيضَّوورَّعُ ِء َوالضَّوورَّ ْلَبْأسوواَلهووا ابِ َومووا أَْرَسووْلنا يف قَوْريَوو   ِمووْن نَووِلِ  ِإ َّ َأَخووْذان أَهْ }  ( مُثَّ بَوودَّ
( َولَوْل 95 َوُهوْم   َيْشوُعُروَن )اُء فََأَخوْذانُهْم بَوْغتَو    َوالسَّرَّ ضَّرَّاءُ السَّيَِِ ِ  احلََْسَنَ  َحَّتَّ َعَفْلا َوقاُللا َقْد َمكَّ آابَءاَن ال

بُلا سَّووماِء َواأْلَ ِمووَن ال ُقوورى آَمنُوولا َواتوََّقووْلا َلَفَتْحنووا َعلَووْيِهْم بَورَكووات  أَنَّ أَْهووَل الْ  َأَخووْذانُهْم ِ ووا كووانُلا فَ ْرِم َولِكووْن َكووذَّ
ْن َذْتِويَوُهْم َوأَِموَن أَْهوُل اْلُقورى أَ أَ ( 97ئُِمولَن )انيوا   َوُهوْم ( أَفََأِمَن أَْهوُل اْلُقورى أَْن َذْتِويَوُهْم َ ُْسونا بَ 96َيْكِسُبلَن )

ْهووِد ( أََوَ ْ يوَ 99ْااِسوُروَن )ا اْلَقوْلُم َذَْمووُن َمْكوَر اّللَِّ ِإ َّ  أَفَوَأِمُنلا َمْكوَر اّللَِّ فَوال (98َ ُْسونا ُضوح ى َوُهوْم يَوْلَعبُوولَن )
ِّبِْم فَوُهووْم   َيْسووَمُعلَن ْم َوَنْطبَووُع َعلووى قُولُوول ْم بِووُذنُلّبِِ َصووْبناهُ لِلَّووِذيَن يَرِيُوولَن اأْلَْرَم ِمووْن بَوْعووِد أَْهِلهووا أَْن لَووْل َنشوواُء أَ 

بُلا ِموْن يِِناِت َفما كانُلا لِيُويْ ُهْم اِبْلبوَ ْم ُرُسلُ ( تِْلَك اْلُقرى نَوُقُا َعَلْيَك ِمْن أَنْبائِها َوَلَقْد جاَءهتُْ 100) ِمُنلا ِ ا َكذَّ
ُ َعلووى قُولُوولِب اْلكوواِفرِينَ  ُهْم َجووْدان َأْكثَووورَ َجووْدان أِلَْكثَوورِِهْم ِمووْن َعْهوود  َوِإْن وَ ( َومووا وَ 101) قَوْبووُل َكووذِلَك َيْطبَووُع اّللَّ

 { (102َلفاِسِقنَي )
 مقدمة الوحد 

لم صووواحل،وق هوووذ  وقفووو  يف سووويا  السووولرة للتعقيوووه علوووى موووا مضوووى مووون قصوووا قووولم نل ،وقووولم هلق،وقووولم
 -يف كوول قريوو   ملكووذبنيقوودر  اب للط،وقوولم كووعيه .. وقفوو  لبيووان سوون  اّلِل الوويت جوورت ّبووا مشووي ته وحققهووا

ل ّبوووا ملكووذبني ويتشووكدة ذخووذ اّلِل ّبووا اوهووك سوون  واحوو -والقريوو  هووك املدينوو  الكبووْية أو احلاضوورة املركزيوو  
لووني لوولّبم توور  وتاء لعوول ق ريوو  ا نسووان يف جانووه منووه أصوويل .. أن ذخووذ اّلِل املكووذبني ابلبأسوواء والضوور 

بلا إذا   يسووووتجيفوووولقوووواهرة. ه وحقيقوووو  عبلقيوووو  البشوووور هلووووذ  األللهيوووو  اوتتجووووه إىل اّلِل،وتعوووور  حقيقوووو  أللهيتوووو
 لووك لالبووتالء ذن .. كوول أخوذهم ابلنعموواء والسووراء،وفت  علوويهم األبوولاب،وتركهم ينمولن ويكثوورون ويسووتمتعل 

ن األموولر أا ة،وحسوبلا قلو  املب.. حوَّت إذا انتهوى ّبوم اليسور والعافيو  إىل ا سوتهتار والو خا،وإىل الغفلو  و 
موا  إ وا أصواّبم ء ،وأنوهاضك جزافا بوال قصود و  غايو ،وأن السوراء تعقوه الضوراء مون غوْي حكمو  و  ابوتال

ووورَّاءُ لضَّووورَّاُء وَ اابَءاَن آَوقاُللا:قَوووْد َموووكَّ »أصووواب آابءهوووم مووون قبووول ألن األمووولر اضوووك هكوووذا بوووال تووودبْي: «  السَّ
و  ضوووراء والسووووراء،ابل  الء ا بووووتحكمووو  اّلِل يف أخوووذهم اّلِل بغتوووو ،وهم سووواقرون يف هووووذ  الغفلووو .   يوووودركلا 

بووول  كووولا كاألنعوووامفلني،وعايتووودبروا حكمتوووه يف تقلوووه األمووولر ابلعبووواق،و  يتقووولا غضوووبه علوووى املسوووته ين الغا
فووام م الثكات،وأللووحل علوويهأضوول حووَّت جوواءهم  س اّلِل .. ولوول أوووم آمنوولا ابّلِل واتقوول  لتبوودلحل احلال،وحل

بوووه يووواة،و  يعقمووو ن بوووه احليف السوووماء واألرم،وألنعوووم علووويهم نعيموووه املبوووار  الوووذي تطاّلِل علووويهم مووون رزقوووه 
 النكال والبلار ..
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 اليقظووووووو  دعلهم إىلمث ُيوووووووذر اّلِل الوووووووذين يريووووووولن األرم مووووووون بعووووووود أهلهوووووووا .. ُيوووووووذرهم الغفلووووووو  والغرة،ويووووووو
  اّلِل ا تنتظوورهم سوونفإ دهم،والتقوولى،ويلفتهم إىل العووثة يف مصووارع الغووابرين الووذين وريوولا هووم األرم موون بعوو

 اليت   تتبدل،واليت يتكي  ّبا  ري  البشر على مدارج القرون.
 لهووار   ...«ك موون أنبائهووا تلووك القوورى نقووا عليوو:»- -وتنتهووك اللقفوو  بتلجيووه ااطوواب إىل الرسوولل 

 ْن َوَجووْدان َأْكثَوووَرُهمْ ْهوود  َوإِ ْن عَ ِهْم ِمووَومووا َوَجووْدان أِلَْكثَوورِ »علووى سوون  اّلِل فيهووا،وعلى حقيقوو  هووذ  القوورى وأهلهووا:
ن مووون الوووذين يفيووودو  كلهوووا،وهم  فهوووذا الرسووولل األخوووْي وأمتوووه هوووم اللاريووولن حلصووويل  رسوووال  اّللِ « .. َلفاِسوووِقنيَ 

 أنبائها وعظاهتا ..
 بالضر والخير ثم الهالك  ااباالء سنة هللا في  96 - 94الدرس ا ول:

وويَِِ ِ  اِء َلَعلَُّهووْم َيضَّوورَّعُ ِء َوالضَّوورَّ ْلَبْأسووا ِإ َّ َأَخووْذان أَْهَلهووا ابِ َومووا أَْرَسووْلنا يف قَوْريَوو   ِمووْن نَووِلِ  » ْلنا َمكوواَن السَّ لَن. مُثَّ بَوودَّ
أَنَّ أَْهووَل ْشووُعُروَن. َولَووْل يَ انُهْم بَوْغتَوو   َوُهووْم   ُء. فََأَخووذْ لسَّوورَّااحلََْسووَنَ  َحووَّتَّ َعَفْلا،َوقاُللا:قَووْد َمووكَّ آابَءاَن الضَّوورَّاُء َوا
بُلا فََأَخوْذانُهمْ ْرِم َولِكوِء َواأْلَ اْلُقرى آَمُنلا َواتوََّقوْلا َلَفَتْحنوا َعلَوْيِهْم بَورَكوات  ِموَن السَّوما «  ِ وا كوانُلا َيْكِسوُبلنَ ْن َكوذَّ

.. 
لون عون خطولات إ وا يع إن السيا  القرآين هنا   يروي حاقي ،إ ا يكش  عن سن . و  يعورم سوْية قولم

 ريووو   يتحووور  بوووه. ومووون مث يتكشووو  أن هنوووا  انملسوووا عوووري عليوووه األمووولر وتوووتم وفقوووه األحوووداّ و قووودر .
وسوووائل هقيووو   هوووك وسووويل  مووون -ها علوووى عظوووم قووودر  -يف هوووذ  األرم. وأن الرسوووال  ذاهتوووا « ا نسوووان»

 اضوووك جزافوووا وأن ا نسووان   يقووولم وحووود  يف  وأن األموولر  -الرسوووال  وأمشووول  وهووول أكوووث موون -النوواملس 
قووع يف هووذا الكوولن إ ووا يقووع عوون وأن كوول مووا ي -لحوودون ابّلِل يف هووذا الزمووان  كمووا يووزعم امل  -هووذ  األرم 

 الطليقوو  الوويت املشووي   تدبْي،ويصوودر عوون حكم ،ويتجووه إىل غايوو . وأن هنووا لووك يف النهايوو  سوون  ماضووي  وفوو 
 وضعحل السن ،وارتضحل الناملس ..

كوولن   السوويا . وي، ووا حكوواقو  كووان موون أموور تلووك القورى مووا كانووفقوا لسوون  اّلِل ا؟اريوو  وفوو  مشووي ته الطلي
حركو   رحوه  عامول مهوم يف - سوالمك يف التصولر ا -من أمر غْيها موا يكولن  إن إراقة ا نسوان وحركتوه 

 ويف تفسْي هذا التاري  أيضا.
.. واّلِل بكول كووكء ولكون إراقة ا نسوان وحركتوه إ وا يقعوان يف انوار موون مشوي   اّلِل الطليقو  وقودر  الفاعول 

يتعوووامالن موووع اللجووولق كلوووه  -يف انوووار املشوووي   الطليقووو  والقووودر الفاعووول  -حموووي  ..وإراقة ا نسوووان وحركتوووه 
ويتووأيران ويووييران يف هووذا اللجوولق أيضووا .. فهنووا  زمحوو  موون العلاموول والعوولا  انركوو  للتوواري  ا نسوواين وهنووا  

التفسوْي البيللولجك »،و«التفسوْي ا قتصواقي للتواري »نبوه سع  وعم  يف جمال هذ  احلركو   وا يبودو إىل جا
بقعوا صوغْية يف الرقعو  الكبوْية. وعبثوا صوغْيا مون عبوة ا نسوان « ... التفسْي ا؟غورايف للتواري »،و«للتاري 
 .997الصغْي 
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 « ..لنَ َلَعلَُّهْم َيضَّرَّعُ اِء ِء َوالضَّرَّ ْلَبْأساَوما أَْرَسْلنا يف قَوْريَ   ِمْن َنِلِ  ِإ َّ َأَخْذان أَْهَلها ابِ »
ذخووذ اّلِل عبوواق  ابلشوودة يف أنفسووهم وأبووداوم وأرزاقهووم  -تعوواىل اّلِل عوون ذلووك علوولا كبووْيا  -فلوويك للعبووة 

كمووووا كانووووحل أسووووانْي اللينيووووات تقوووولل عوووون آهلتهووووا العابثوووو    -وأموووولاهلم. ولوووويك  رواء غلوووو  و  كووووفاء إحنوووو  
  998احلاقدة

لويت موا لقج الفطورة ايولشودة أن اب  ا بوتالء له ابلبأساء والضراء،ألن من نبيعو  إ ا ذخذ اّلِل املكذبني برس 
تجووه ابلبشووور يقيووو  وأن يووزال فيهووا خوووْي يرجووى وأن يرقووو  القلوولب الووويت نووال عليهووا األمووود مووَّت كانوووحل فيهووا ب
ه عبولقيتهم لوو لتضوورع عوناالضوعا  إىل خوالقهم القهوار يتضوورعلن إليوه ويطلبولن رمحتووه وعفول  ويعلنولن ّبوذا 

وإعووووووالن  بحانه موووووون حاجوووووو  إىل تضوووووورع العبوووووواقسووووووومووووووا ابّلِل  -والعبلقيوووووو  ّلِل غايوووووو  اللجوووووولق ا نسوووووواين  -
ْنَك ِإ َّ لِيَوْعُبُدوِن. ما أُ »العبلقي : ُهْم ِمنْ رِيُد مِ َوما َخَلْقحُل ا؟ِْنَّ َواْ ِ َ ُهوَل يُ رِْز   َوما أُرِيوُد أَْن  نوْ ْطِعُمولِن. ِإنَّ اّللَّ

 « ..اْلُقلَِّة اْلَمِتنيُ الرَّزَّاُ  ُذو 
ُلغُولا َضوِرِى »..ِفيَما َرَوى َعوِن اّللَِّ تَوبَواَرَ  َوتَوَعواىَل أَنَّوُه قَواَل  --َعْن َأىِب َذرِ  َعِن النَِّبِِ  اَي ِعبَواِقى ِإنَُّكوْم لَوْن تَوبوْ

َفعُوولىِن اَي ِعبَوواِقى لَووْل أَنَّ أَوَّ  ُلغُوولا نَوْفعِووى فَوتَونوْ َلُكووْم َوآِخوورَُكْم َوِإْنَسووُكْم َوِجوونَُّكْم َكووانُلا َعلَووى أَتْوَقووى فَوَتُضووُروىِن َولَووْن تَوبوْ
ْم َوِجونَُّكْم َكوانُلا قَوْلِه َرُجل  َواِحد  ِمْنُكْم َما زَاَق َذِلَك ِ  ُمْلِكى َكيوْ  ا اَي ِعَباِقى َلْل أَنَّ أَوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسوكُ 

نَوَقووَا َذلِووَك ِمووْن ُمْلِكووى َكوويوْ  ا اَي ِعبَوواِقى لَووْل أَنَّ أَوََّلُكووْم َوآِخوورَُكْم َوِإْنَسووُكْم  َعلَووى أَْفَجووِر قَوْلووِه َرُجوول  َواِحوود  َمووا
ى ِإ َّ َكَمووا َوِجوونَُّكْم قَوواُملا ِ  َصووِعيد  َواِحوود  َفَسووأَُللىِن فََأْعطَْيووحُل ُكوولَّ ِإْنَسووان  َمْسووأَلََتُه َمووا نَوَقووَا َذلِووَك ِ َّووا ِعْنوودِ 

َهووا َفَمووْن وَ يوَوونوُْقُا اْلِمْخوويَ  َووا ِهووَى أَْعَموواُلُكْم أُْحِصوويَها َلُكووْم مُثَّ أَُوفِِوويُكْم ِإايَّ َجووَد ُ  ِإَذا أُْقِخووَل اْلَبْحووَر اَي ِعبَوواِقى ِإ َّ
 ..999«.َخْْي ا فَوْلَيْحَمِد اّللََّ َوَمْن َوَجَد َغْْيَ َذِلَك َفالَ يَوُللَمنَّ ِإ َّ نَوْفَسُه 

. فموَّت أعلون .هم كوذلك هم ّلِل إ ا يصلحهم هم ويصل  حياهتم ومعاكولكن تضرع العباق وإعالن عبلقيت
كمووا   -م يريوود ليغوليه طان الوذيالنواس عبولقيتهم ّلِل هوورروا مون العبلقيوو  لسولا  .. هوورروا مون العبلقيو  للشووي

لا أن حيأمثاهلم واسوت هلاهتم وأهلائهم. وهرروا من العبلقي  للعبيد منكوهرروا من  -جاء يف أوائل السلرة 
شووووووودة يوووووووه يف اليتبعووووووولا خطووووووولات الشووووووويطان واسوووووووتحيلا أن يغضوووووووبلا اّلِل بعمووووووول أو نيووووووو  وهوووووووم يتجهووووووولن إل

يوو  لهوولى والعبلقللعبلقيوو  ويتضرعلن،واسووتقاملا علووى الطريقوو  الوويت هووررهم وتطهوورهم وتزكيهم،وتوورفعهم موون ا
م سوواء يف أنفسووهه،ابلبأبللعبيوود  لووذلك اقتضووحل مشووي   اّلِل أن ذخووذ أهوول كوول قريوو  يرسوول إليهووا نبيووا فتكذ

ابيع نووووخْي مفجووور ليْي مهوووذب،وأرواحهم،وابلضوووراء يف أبوووداوم وأمووولاهلم. اسوووتحياء لقلووولّبم ابأل . واأل  خووو
يت تنسووم علووى لرمحوو  الووااووْي املسووتكن ،وخْي مرهوو  للحساسووي  يف الضوومائر احليوو ،وخْي ملجووه إىل لووالل ا

 .. «ضَّرَُّعلنَ ُهْم يَ َلَعلَّ »العسرة والضي  ..  الضعا  املكروبني نسمات الراح  والعافي  يف ساعات
                                                 

«.) قار الشورو «.»ا اابيو »وفصل « تيه وركام»فصل:« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع يف القسم األول من كتاب: - 998
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ووووويَِِ ِ  احلََْسوووووَن َ » ْلنا َمكووووواَن السَّ ،والنعم  مكوووووان ر مكوووووان العسووووورشدة،واليسووووو..فوووووإذا الرخووووواء مكوووووان ال« مُثَّ بَووووودَّ
 . وإذا هووول كوووان ااووول الشووظ ،والعافي  مكوووان الضووور،والذري  مكووان العقر،والكثووورة مكوووان القلوو ،واألمن م

 تالء  ..وهين  ونعماء،وكثرة وامتالء .. وإ ا هل يف احلقيق  اختبار وابمتاع ورخاء،
  وقود ناصور املقاوموتستثْي ع ابلشدة قد يصث عليه الكثْيون،وُيتمل مشقاته الكثْيون. فالشدة  ا بتالء و 

رحابووه يتضورع بوني يديه،واود يف للوه نمأنينو ،ويف و فيتجوه إليوه  -ْي خوإن كوان فيوه  -توذكر صواحبها ابّلِل 
ء يلولن. فالرخواون عليوه قلابلرخواء فالوذين يصوث   ا بوتالء فسح ،ويف فرجوه أموال،ويف وعود  بشورى .. فأموا 

 .ينسك،واملتاع يلهك،و الثراء يطغك. فال يصث عليه إ  األقللن من عباق اّللِ 
ووووويَِِ ِ  احلََْسوووووَنَ  َحوووووَّتَّ َعَفْلا،َوقاُلل » ْلنا َمكووووواَن السَّ ووووورَّاءُ   آابَءانَ كَّ ا:قَووووْد َمووووومُثَّ بَوووودَّ ..أي حوووووَّت كثوووووروا « الضَّووووورَّاُء َوالسَّ

  كء يعمللنووه،و رجووا موون كوووانتشروا،واستسووهللا العيا،واستيسووروا احليوواة:و  يعوولقوا اوودون يف أنفسووهم ه
فسووووي  نيوووولحك  الوووو   -لتووووه علووووى الكثوووورة إىل جانووووه ق  -« عفوووولا»ختلفووووا موووون أموووور يصوووونعلنه .. والتعبووووْي:

انر يف اووواتبوواع عفوول اة. حالوو  ا سووتخفا  وا سووتهتار. حالوو  استسووهال كوول أمر،خاصوو :حال  قلوو  املبووا 
م العهوود يف  يطولل ّبووالشوعلر والسوولل  سولاء .. وهووك حالوو  مشواهدة يف أهوول الرخواء واليسووار والنعموو ،حني

فلسهم قود ترهلوحل فلوم تعود هفول كوي ا،أو هسوه نكأن حساسي    -ا أفراقا وأ  -اليسار والنعم  والرخاء 
تار  يف اسوووته حسوووااب لشوووكء. فهوووم ينفقووولن يف يسووور ويلتوووذون يف يسووور،ويلهلن يف يسر،ويبطشووولن كوووذلك

تقووولن غضوووه يوهوووم    ويق فووولن كووول كبوووْية تقشوووعر هلوووا األبووودان ويووورتعا هلوووا اللجووودان،يف يسووور وانم نوووان 
اّلِل يف ن  فطنوووولن لسووووياّلِل،و  لوووولم الناس،فكوووول كووووكء يصوووودر موووونهم عفوووولا بووووال هوووورج و  مبووووا ة. وهووووم   

،وبال مبال سبه معلول ا جزافا،الكلن،و  يتدبرون اختباراته وابتالء اته للناس. ومن مث ُيسبلوا اضك هكذ
اء وجواء قوران يف السوراء  وران يف الضر د أخذان ق..وق« َوقاُللا:َقْد َمكَّ آابَءاَن الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاءُ »قصد مرسلم:

اقرة،ومثرة غفلو  السوضك هكوذا خوب  عشولاء  عندئوذ .. ويف سواع  الوها هك ذي ماضي  بال عاقب ،فهك ا
 « ..ْشُعُرونَ َوُهْم   يَ  بَوْغَت    فََأَخْذانُهمْ :»للنسيان واللهل والطغيان،عكء العاقب  وف  السن  ا؟اري  

اقت عووموون فعل،ومووا  يتحرجوولن جووزاء  ووا نسوولا واغوو وا وبعوودوا عوون اّلِل وأنلقوولا لشووهلاهتم العنان،فمووا عوواقوا
نسواين   التواري  ا كذا يتحر التقلى ختطر هلم ببال  هكذا اضك سن  اّلِل أبدا. وف  مشي ته يف عباق . وه

  لقورآن الكورمي يكشو  للنواس عون السونوهوا هول ذا ا -اّلِل ومشي ته  يف انار سن  -إبراقة ا نسان وعمله 
،واتقاء حلورص واليقظو اهم قواعوك ء .. وينبوه فويابلضوراء والسورا  ا بوتالء وُيوذرهم الفتنو  .. فتنو  ا ختبوار و 

ل هووومن   يت ،ف يتحوورج،العاقبوو  الوويت   تتخلوو ،جزاء وفاقووا علووى اعوواههم وكسووبهم. فموون   يتوويقج،ومن  
 الذي يظلم نفسه،ويعرضها لبأس اّلِل الذي   يرق. ولن تظلم نفك كي ا.

بُلا فََأَخووْذانُهْم ِ ووا   َواأْلَْرِم،َولِكووْن َكووذَّ َن السَّووماءِ ِموورَكووات  بوَ َتْحنووا َعلَووْيِهْم َولَووْل أَنَّ أَْهووَل اْلُقوورى آَمنُوولا َواتوََّقووْلا َلفَ »
 « ..كانُلا َيْكِسُبلنَ 
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هتار لا بودل ا سوتذيه،واتقفذلك هل الطر  اهلخر لسن  اّلِل ا؟اري . فلول أن أهول القورى آمنولا بودل التكو
حووو  بوووال مفتل « رمبركوووات مووون السوووماء واأل»ذا .. لفوووت  اّلِل علووويهم بركوووات مووون السوووماء واألرم .. هكووو

غامر،الوذي الفويخ ال مون فولقهم ومون هوحل أرجلهوم. والتعبوْي القورآين بعملموه ومشللوه يلقوك لوالل حساب.
   يتخصا  ا يعهد  البشر من األرزا  واألقلات ..

يوواة البشووري  قوو  أمووام حقيقوو  موون حقووائ  العقيوودة وحقووائ  احلن -بلووه قوالوونا الووذي  -وأمووام هووذا الوونا 
ه كول للضوعي  وتغفلوملوذاهه ااوالكلني  سلاء. وأمام عامل مون العلامول املوييرة يف  ريو  ا نسوان،تغفل عنوه 

 ا غفال.بل تنكر  كل ا نكار  ..
 ري  ا نسان.عن خ   إن العقيدة ا مياني  يف اّلِل،وتقلا ،ليسحل مسأل  منعزل  عن واقع احلياة،و 

موون  ن أو  بعهوود ّلِل. ومووا ،ليوويهالن لفوويخ موون بركووات السووماء واألرم. وعوودا موون اإن ا ميووان ابّلِل،وتقل 
ابه للعود بقلووه امليمن،فنصوودقه ابتووداء،  نسوأل عوون عللووه وأسووبنتلقووى هووذا ا -ّلِل املوويمنني اب -وحنون   اّلِلف

  ميان ..ا ا قتضى هذ ونصد  بلعد  -ابلغيه  -و  ن قق حلظ  يف تلقع مدللله .. حنن نيمن ابّلِل 
 قليوول سووببه  إن ا ميووان ابّللِ فنجوود علتووه و  -مياننووا كووذلك إكمووا ذمووران   -مث ننظوور إىل وعوود اّلِل نظوورة التوودبر 

نيو  بوحيلي  يف ال نسواين،على حيلي  يف الفطرة وسوالم  يف أجهوزة ا سوتقبال الفطريو  وصود  يف ا قرا  ا
  .ياة اللاقعيجا  يف احلوهذ  كلها من ميهالت النالبشري ،ورحاب  يف جمال ا حساس  قائ  اللجلق .. 

طلقها جهوو  واحوودة،وتا إىل و ّبوووا ميووان ابّلِل قوولة قافعوو  قافقوو ،عمع جلانووه الكينلنوو  البشووري  كلها،وتتجووه 
يف لفتنو  عنهوا،و لفسواق وااتستمد مون قولة اّلِل،وتعمول لتحقيو  مشوي ته يف خالفو  األرم وعمارهتوا،ويف قفوع 

 ائها .. وهذ  كذلك من ميهالت النجا  يف احلياة اللاقعي .ترقي  احلياة و 
لعبلقيوو  ن املتحوورر ابن ا نسوواوا ميووان ابّلِل هوورر موون العبلقيوو  للهوولى وموون العبلقيوو  للعبيوود. ومووا موون كووك أ

 وتقوولى اّللِ  هم بعضووا ّلِل،أقوودر علووى ااالفوو  يف األرم خالفوو  راكوودة صوواعدة. موون العبيوود للهوولى ولبعضوو
 احلياة  تصلن من ا ندفاع والتهلر والشط  والغرور،يف قفع  احلرك  وقفع  يقظ  واعي 

 حل.شاط الصاوتلجه ا؟هد البشري يف حذر وهرج،فال يعتدي،و  يتهلر،و  يتجاوز حدوق الن
لى متحررة مون اهلوالسوماء، وحني تسْي احليواة متناسوق  بوني الودوافع والكلاب ،عاملو  يف األرم،متطلعو  إىل

 ضووا . فووال جوورم بعوود ر البشووري،عابدة خاكووع  ّلِل .. تسووْي سووْية صوواحل  منتجوو  تسووتح  موودق اّللِ  والطغيووان
إىل  -نظووولر ممسوووأل  واقوووع  -نوووه مووون هوووذا ا؟ا -هفهوووا الثكووو ،ويعمها ااْي،ويظلهوووا الفوووال  .. واملسوووأل  

 امللعلق .. ه وأسبابه الظاهرة،إىل جانه قدر اّلِل الغيلواقع له علل -جانه لط  اّلِل املستلر 
 والثكات اليت يعد اّلِل ّبا الذين ييمنلن ويتقلن،يف تلكيود ويقني،ألولان كوَّت   يفصولها الونا و  ُيودقها.
وإُيواء الونا القوورآين يصولر الفويخ اهلوواب  مون كول مكان،النووابع مون كول مكووان،بال هديود و  تفصوويل و  

كاهلا،ما يعهوود  النووواس ومووا يتخيللنوووه،وما   بيووان. فهووك الثكوووات بكوول أنلاعهوووا وأللاوا،وبكوول صوولرها وأكووو
يتهيووأ هلووم يف واقووع و  خيووال  والووذين يتصوولرون ا ميووان ابّلِل وتقوولا  مسووأل  تعبديوو   توو ،  صوول  هلووا بلاقووع 
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الناس يف األرم،  يعرفلن ا ميان و  يعرفلن احلياة  وما أجودرهم أن ينظوروا هوذ  الصول  قائمو  يشوهد ّبوا 
 وكفى ابّلِل كهيدا. -سبحانه  -اّلِل 

ات  ِموووَن َفَتْحنوووا َعلَوووْيِهْم بَورَكووواتوََّقوووْلا لَ َمنُووولا وَ َولَوووْل أَنَّ أَْهوووَل اْلُقووورى آ»وُيققهوووا النظووور  سوووباّبا الووويت يعرفهوووا النووواس:
بُلا فََأَخْذانُهْم ِ ا كانُلا َيكْ   « ..ِسُبلنَ السَّماِء َواأْلَْرِم. َولِكْن َكذَّ

يف الوووورز ،  اوووودون إ   مضوووويقا علوووويهم -مسوووولملن  يقللوووولن:إوم -ا ولقوووود ينظوووور بعووووخ النوووواس فووووْيى أ وووو
اءل:وأين نفولذ .. فيتسولقولة والا؟دب وان   .. ويرى أ ا   ييمنلن و  يتقلن،مفتلحا عليهم يف الرز  وا

 إذن هك السن  اليت   تتخل ف
يمنوولن و  م..    لملنولكوون هووذا وذلووك وهووم ختيلووه لوولاهر األحوولال  إن أول ووك الووذين يقللوولن:إوم مسوو

لملن رقواّبم   إوم يسوه إ  اّللِ متقلن  إوم   حلصلن عبلقيتهم ّلِل،و  ُيققلن يف واقعهم كهاقة أن   إل
 ملوووويمنني.وموووا أول ووووك اب -ني أو القووويم والتقاليوووود سووولاء القوووولان -لعبيووود منهم،يتووووأهللن عليهم،ويشووورعلن هلووووم 

أمور  ياتوه بشورعه و ذي يصور  حعليه،و  اعل عبودا مون العبيود ربوه الوفامليمن   يدع عبدا من العبيد يتأله 
لويهم بركوات عا،وفاضوحل .. ويلم كان أسال  هي ء الذين يزعملن ا ميان مسلمني حقا. قانوحل هلوم الدني

 من السماء واألرم،وهق  هلم وعد اّلِل.
ْلن»فأموا أول ووك املفتول  علوويهم يف الورز  .. فهووذ  هوك السوون : قوواُللا َسووَنَ  َحوَّتَّ َعَفْلا،وَ يَِِ ِ  احلَْ َن السَّوا َمكووامُثَّ بَودَّ

ابلشودة   ا بوتالء ن مو . وهل أخطر لذي مر ذكر ابلنعم  ا  ا بتالء فهل «  َقْد َمكَّ آابَءاَن الضَّرَّاُء َوالسَّرَّاءُ 
.. 

 ليووول إذا أحسووونقلن موووع الوفووور  بينوووه وبوووني الثكوووات الووويت يعووودها اّلِل مووون ييمنووولن ويتقووولن. فالثكووو  قووود تكووو
هوووا تعووويا يف ليووو  ولكنقا نتفووواع بوووه،وكان معوووه الصوووال  واألمووون والرضوووى وا رتيوووا  .. وكوووم مووون أمووو  غنيووو  
 فهوووك قوولة بوووال  حنووالل.اكووقلة،مهدقة يف أمنها،مقطعووو  األواصوور بينها،يسووولق النوواس فيهوووا القلوو  وينتظرهوووا 

   بووتالء اد. وهوول بووه مسووتقبل نكووأموون. وهوول متوواع بووال رضووى. وهووك وفوورة بووال صووال . وهوول حاضوور زا  ي ق
 الذي يعقبه النكال ..

إن الثكوووووووووووات احلاصووووووووووول  موووووووووووع ا ميوووووووووووان والتقلى،بركوووووووووووات يف األكوووووووووووياء،وبركات يف النفلس،وبركوووووووووووات يف 
املشوواعر،وبركات يف نيبووات احليوواة .. بركووات تنمووك احليوواة وترفعهووا يف آن. وليسووحل جموورق وفوورة مووع الشووقلة 

 .1000وال قي وا حنالل
 أهديد الك ار بالمااا وعدا أمن مكر هللا 100 - 97ني:الدرس الثا

وبعوود أن يقوورر السوويا  القوورآين تلووك السوون  ا؟اريوو . الوويت يشووهد ّبووا  ريوو  القوورى اااليوو . ويف اللحظوو  الوويت 
تنتفخ فيها املشاعر،ويرتعا فيها اللجدان،على مصارع املكذبني الذين   ييمنلا و  يتقلا وغرهم موا كوانلا 

                                                 
كووهاقة »وفصوول:« كووهاقة التوواري »للميل .وفصوول « ا سووالم ومشووكالت احلضووارة»يف كتوواب:« ختووب  واضووطراب»يراجووع فصوول: - 1000

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »نمد قطه.« التطلر والثبات»يف كتاب:« القرن العشرين
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.. يف هوووووذ  اللحظووووو  يتجوووووه إىل الغوووووافلني   ا بوووووتالء خووووواء ونعمووووواء،فغفللا عووووون حكمووووو  اّلِل يف فيوووووه مووووون ر 
السوواقرين،يلقج فوويهم مشووواعر ال قووه أن ذتووويهم  س اّلِل يف أيوو  حلظووو  موون ليووول أو وووار،وهم سووواقرون يف 

 َوُهوْم انئُِمولَنف أََوأَِموَن أَْهوُل اْلُقورى أَْن َذْتِوويَوُهْم أَفَوَأِمَن أَْهوُل اْلُقورى أَْن َذْتِويَوُهْم َ ُْسوونا بَيوا    »النولم واللهول واملتواع:
ف َفال َذَْمُن َمْكَر اّللَِّ ِإ َّ اْلَقْلُم اْااِسُروَن. أَ  َوَ ْ يَوْهوِد لِلَّوِذيَن يَرِيُولَن َ ُْسنا ُضح ى َوُهْم يَوْلَعُبلَنف أَفََأِمُنلا َمْكَر اّللَِّ

 « ..أَْن َلْل َنشاُء َأَصْبناُهْم ِبُذنُلِّبِْم،َوَنْطَبُع َعلى قُوُللِّبِْم فَوُهْم   َيْسَمُعلنَ اأْلَْرَم ِمْن بَوْعِد أَْهِلها 
،وتلووووك مصوووووارع ابلضووووراء والسراء،والبأسووووواء والنعماء  ا بووووتالء تلووووك سووووون  اّلِل يف و  -أفووووأمن أهوووول القووووورى 

م توويهذأفووأمنلا أن  -يهووا فوولهم فاملكووذبني السوواقرين،الذين كووانلا قووبلهم يعموورون هووذ  القوورى مث تركلهووا فخل
بيووا  وهووم    والوودمار .. ابهلووال س اّلِل يف غفلوو  موون غفالهتم،وغوورة موون غووراهتمف أفووأمنلا أن ذتوويهم  س اّللِ 

 انئملن ..
قيو  مون حشورة يودفع عا وا نسان يف نلموه مسوللب ا راقة،مسوللب القولة،  ميلوك أن ُيتواط و  ميلوك أن

 انه وقلتهفل  واحتي ا؟بارف الذي   يق  له ا نسان يف أكد ساعات صحصغْية .. فكي  ببأس اّللِ 
بوو  يلهووك عوون األهالتحفز،و أفووأمنلا أن ذتوويهم  س اّلِل .. ضووحى وهووم يلعبوولن .. واللعووه يسووتغر  اليقظوو  و 
  يقو ّلِل الويت  ا  بغوارة وا حتياط. فال ميلك ا نسان،وهل غاِر يف لعبه،أن يدفع عون نفسوه مغوْيا. فكيو

 هلا ا نسان وهل يف أكد ساعات جد  وشهبه للدفاعف
م القورآين يعوور  ن السويا وإن  س اّلِل ألكود مون أن يقفولا لووه انئموني أم صواحني.  عبوني أم جوواقين. ولكو

ارة الطاموو   قووه الغوويحلظووات الضووع  ا نسوواين،ليلمك اللجوودان البشووري بقوولة،ويثْي حووذر  وانتباهووه،حني 
كتلووك أمووام   رة. فهووذ غووات الضووع  والغوورة والفجوواءة. ومووا هوول بنوواج يف يقظوو  أو الغووامرة،يف حلظوو  موون حلظوو

ف» س اّلِل سلاء    «.أَفََأِمُنلا َمْكَر اّللَِّ
 « ..َقْلُم اْااِسُرونَ  ِإ َّ الْ َر اّللَِّ َفال َذَْمُن َمكْ  » وتدبْي  اافك املغيه على البشر .. ليتقل  وُيذرو  ..

ذا هووذين يسووتحقلن ا إ  الوووا سووتهتار إ  ااسووار. ومووا يغفوول عوون مكوور اّلِل هكووذ فمووا وراء األموون والغفلوو 
يهم لّبم،وجنحل علوولكولا بووذنااسوار  أفووأمنلا مكور اّلِل وهووم يريولن األرم موون بعوود أهلهوا الذاهبني،الووذين ه

 غفلتهمف أما كانحل مصارع الغابرين هتديهم وتنْي هلم نريقهمف
َبُع َعلووى قُولُوولِّبِْم فَوُهووْم   ناُهْم بِووُذنُلِّبِْم،َوَنطْ شوواُء َأَصووبْ نَ ْن لَووْل يُوولَن اأْلَْرَم ِمووْن بَوْعووِد أَْهِلهووا أَ أََوَ ْ يَوْهووِد لِلَّووِذيَن يَرِ »

ذنلّبم  بوووخوووذهم اّلِل منهم أن ذ..إن سووون  اّلِل   تتخلوو  ومشوووي   اّلِل   تتلقووو . فمووا الوووذي يووي « َيْسووَمُعلنَ 
 كما أخذ من قبلهمف
م فووال يهتوودوا بعوود ذلك،بوول   يسووتمعلا إىل ق ئوول اهلوودى،مث ينوواهلم جووزاء الضووالل يف وأن يطبووع علووى قلوولّب

الدنيا واهلخرة .. أ  إن مصوارع ااوالني قبلهم،وورايوتهم هلم،وسون  اّلِل ا؟اريو  .. كول أول وك كوان نوذيرا هلوم 
يوو  وأن يعتووثوا  ووا كووان أن يتقوولا وُيووذروا وأن يطرحوولا عوونهم األموون الكاذب،وا سووتهتار السوواقر،والغفل  املرق

يف الذين خللا من قبلهم. عسى أ  يكلن فيهم. لول كوانلا يسومعلن  وموا يريود اّلِل للنواس ّبوذا التحوذير يف 
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القرآن أن يعيشلا مفزعني قلقني يرعفلن من اهلال  والدمار أن ذخذهم يف حلظو  مون ليول أو ووار. فوالفزع 
تقبل،وتلقع الدمار يف كل حلظ  .. قود تشول ناقو  البشور وتشوتتها الدائم من اجملهلل،والقل  الدائم من املس

وقوود تنتهووك ّبووم إىل اليووأس موون العموول والنتوواج وتنميوو  احليوواة وعمووارة األرم .. إ ووا يريوود اّلِل موونهم اليقظوو  
واحلساسي  والتقلى،ومراقب  النفك،والعظ  بتجارب البشر،ور ي  حمركوات التواري  ا نسواين،وإقام  ا تصوال 

 ّلِل،وعدم ا غ ار بطراءة العيا ورخاء احلياة.اب
بووه،وإذا  فوولا حساسوويتهما هووم أرهواّلِل يعوود النوواس األموون والطمأنينوو  والرضوولان والفووال  يف الوودنيا واهلخوورة،إذ

ّلِل   امون يف جولار م إىل األهم أخلصلا العبلقي  له وإذا هم اتقول  فواتقلا كول موا يلوّل احليواة. فهول يودعله
ىل مووا عنوود اّلِل   إىل الركوولن إو لزائلوو . نعوويم املوواقي املغووري. وإىل الثقوو  بقوولة اّلِل   بقوولهتم املاقيوو  ايف جوولار ال

 إىل ما ميلكلن من عرم احلياة.
كوان ّبوذا و ن إىل سولا . كوان يورك  ولقد سل  من امليمنني ابّلِل املتقني ّلِل سل  ما كان ذمن مكر اّلِل. وموا

ألرم ّبووودى اصووولحا يف مطم نوووا بوووذكر اّلِل،قووولاي علوووى الشووويطان وعلوووى هلا ،موذا  عوووامر القلوووه اب ميان،
 اّلِل،  حشى الناس واّلِل أح  أن حشا .

 لووذي   يوودر .ار اّلِل وهكوذا ينبغووك أن نفهووم ذلووك التخليوو  الوودائم موون  س اّلِل الووذي   يوودفع،ومن مكوو
و  يعطول ىل احلساسوي ،ا يويقي إإىل الفوزع إ و لندر  أنه   يدعل إىل القل  إ ا يدعل إىل اليقظ ،و  يويقي

 احلياة إ ا ُيرسها من ا ستهتار والطغيان.
إ ووووا يعووووا  أنوووولار النفوووولس والقلوووولب املتقلبوووو ،وأنلار األمووووم وا؟ماعووووات  -مووووع ذلووووك  -واملوووونهج القوووورآين 

ثقو  والطمأنينو  املتنلع ،ويطه لكل منهوا ابلطوه املناسوه يف اللقوحل املالئوم. فيعطيهوا جرعو  مون األمون وال
إىل جوولار اّلِل،حووني ختشوووى قوولى األرم ومالبسووات احليووواة. ويعطيهووا جرعوو  مووون ااوول  واحلووذر وال قوووه 

 ..1001لبأس اّلِل،حني تركن إىل قلى األرم ومغرايت احلياة. وربك أعلم  ن خل ،وهل اللطي  اابْي
 إخبار الرسول بامايب الك ار السابقين وسببه 101الدرس الثالث:

 -سووات امللحيوو  لسوويا  موون بيوان السوون  ا؟اريوو ،وملك ّبووا اللجودان البشووري تلووك اللموقود انتهووى ا - واهلن
طلعووه علووى العاقبوو  الشووامل   بووتالء  تلووك القرى،ومووا تكشوو  عنووه ي - -يتجووه اباطوواب إىل رسوولل اّلِل 

ْلوَك تِ »  األقولام:هوذلوحل يف من حقائ  عن نبيع  الكفر ونبيع  ا ميان،مث عون نبيعو  البشور الغالبو  كموا ع
بُلا ِموْن قَوْبوُل. َكوذِلَك َكوكوانُلا لِيُوْيِمنُولا ِ وا    يِِناِت،َفمااِبْلبوَ  اْلُقرى نَوُقُا َعَلْيَك ِمْن أَنْبائِها،َوَلَقْد جاَءهْتُْم ُرُسُلُهمْ  ذَّ
ُ َعلى قُوُللِب اْلكاِفرِيَن. َوما َوَجْدان أِلَْكَثرِِهمْ   « ..ِسِقنيَ َجْدان َأْكثَوَرُهْم َلفاوَ ْن ْهد ،َوإِ  ِمْن عَ َيْطَبُع اّللَّ

َوَلَقووْد جوواَءهْتُْم » حووك اّلِل وتعليمووه.و بووه موون علم،إ ووا هوول  - -فهوول قصووا موون عنوود اّلِل،مووا كووان للرسوولل 
 « ..ُرُسُلُهْم اِبْلبَويِِناتِ 

                                                 
قراسوووات يف الووونفك »وكتووواب:« مووونهج ال بيووو  ا سوووالمي »يف كتووواب:« خطووولط متقابلووو  يف الووونفك ا نسووواني »راجوووع بتلسوووع فصووول: - 1001

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »نمد قطه « ا نساني 
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ل أن بوه مون قبوذبلا كوانلا قود  كوفلم تنفعهم البينات. ولللا يكذبلن بعودها،كما كوذبلا قبلهوا. و  ييمنولا  وا  
 يمنلا.ان ينقصهم ليك  هك ما  شتيهم البين  عليه. فالبينات   تيقي ابملكذبني إىل ا ميان. وليسحل البين

احليووو  الوووويت  م الفطووورةإ وووا كوووان ينقصوووهم القلوووه املفتووول ،واحلك املرهووو  والتلجووووه إىل اهلووودى. كوووان ينقصوووه
ع اّلِل علوووى ميوووان نبوووات اهلووودى وق ئووول ا تسوووتقبل وتنفعووول وتسوووتجيه. فلموووا   يلجهووولا قلووولّبم إىل ملحيووو

 « ..ْلكوواِفرِينَ لووى قُولُوولِب ا عَ َكووذِلَك َيْطبَووُع اّللَُّ »قلوولّبم وأغلقها،فمووا عوواقت تتلقووى و  تنفعوول و  تسووتجيه:
ْدان َأْكثَووووَرُهْم ،َوِإْن َوَجووو َعْهووود  َوموووا َوَجوووْدان أِلَْكثَووورِِهْم ِمووونْ »ولقووود تكشوووفحل تلوووك التجوووارب عووون نبيعووو  غالبووو :

   « ..فاِسِقنيَ لَ 
واخووووور كووووور  يف أذ والعهووووود الوووووذي يشوووووار إليوووووه هنوووووا قووووود يكووووولن هووووول عهووووود اّلِل علوووووى فطووووورة البشووووور،الذي ورق 

حُل بِوَربُِِكْمف قواُللا:بَلى  َعلى أَنْوُفِسِهْم:أََلسْ َأْكَهَدُهمْ وَ تَوُهْم َوِإْذ َأَخَذ َرُبَك ِمْن َبِب آَقَم ِمْن لُُهلرِِهْم ُذرِِيوَّ »السلرة:
 ..« َكِهْدان

   . كموا يقوع يفحل ااالئووقد يكلن هل عهد ا ميان الوذي أعطوا  أسوالفهم الوذين آمنولا ابلرسول. مث احنرفو
 اهلي .د إىل ا؟كل جاهلي . إذ تظل األجيال تنحر  كي ا فشي ا حَّت خترج من عهد ا ميان،وترت

ه. إ ووا هووول لن عليوووبتوأاي كووان العهوود فقووود تبووني أن أهووول هووذ  القووورى   عهوود ألكثوورهم يستمسوووكلن بووه،ويث
 اهللى املتقله،والطبيع  اليت   تصث على تكالي  العهد و  تستقيم.

تقلوووه،ونقخ لا. وهوووذ  مثووورة   القووودمي .منحووورفني عووون قيووون اّلِل وعهووود .. «َوِإْن َوَجوووْدان َأْكثَووووَرُهْم َلفاِسوووِقنيَ »
ال كودا ّبودا . فوقته،مس  نريالعهد،واتباع اهللى .. ومن   ميسك نفسه على عهد  مع اّلِل،مستقيما علوى 

وكووذلك  ك القوورى.بوود أن تتفوور  بووه السووبل،و  بوود أن ينحوور ،و  بوود أن يفسوو  .. وكووذلك كووان أهوول تلوو
 انتهى ّبم املطا  ..
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 [137إل   103(:اآليات 7]سور  ا عراف ):الوحد  الثامنة

 لقطات من قصة موس  مع فرعون
 

ِهْم ُملسوووى آِبايتِنووا ِإىل ِفْرَعوووْلَن َوَمالئِوووِه َفظََلُموولا ِّبوووا فَوواْنظُْر َكْيوووَ  كوواَن عاِقبَوووُ  اْلُمْفِسوووِديَن مُثَّ بَوَعْثنووا ِموووْن بَوْعوودِ } 
( َحِقيو   َعلوى أَْن   أَقُولَل َعلَوى اّللَِّ ِإ َّ 104( َوقاَل ُملسى اي ِفْرَعْلُن ِإيِنِ َرُسلل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنَي )103)

و ( قواَل ِإْن ُكْنوحَل ِجْ وحَل آِبيَو   فَوْأِت ِّبوا ِإْن 105ُتُكْم بِبَويِِنَو   ِموْن َربُِِكوْم فََأْرِسوْل َمعِوَك بَوِب ِإْسورائِيَل )احلَْ َّ َقْد ِج وْ
َونوَوووزََع يَوووَدُ  فَوووِإذا ِهوووَك بَوْيضووواُء  (107( فَوووأَْلقى َعصووواُ  فَوووِإذا ِهوووَك يُوْعبوووان  ُمبِوووني  )106ُكْنوووحَل ِموووَن الصَّووواِقِقنَي )

( يُرِيوُد أَْن ُحْورَِجُكْم ِموْن أَْرِضوُكْم 109( قاَل اْلَموَاُ ِموْن قَووْلِم ِفْرَعوْلَن ِإنَّ هوذا َلسواِحر  َعلِويم  )108يَن )لِلنَّاِلرِ 
( َذْتُوولَ  ِبُكوولِِ سوواِحر  َعلِوويم  111( قوواُللا أَْرِجووْه َوَأخوواُ  َوأَْرِسووْل يف اْلَمووداِئِن حاِكوورِيَن )110َفمووا ذا َشُْمووُروَن )

وووَحرَُة ِفْرَعوووْلَن قووواُللا ِإنَّ لَنوووا أَلَْجووورا  ِإْن ُكنَّوووا حَنْوووُن اْلغوووالِِبنَي ) (112) ( قووواَل نَوَعوووْم َوِإنَُّكوووْم َلِموووَن 113َوجووواَء السَّ
ووا أَْلَقووْلاْ ( قَوواَل أَْلُقووْلاْ فَولَ 115( قوواُللا اي ُملسووى ِإمَّووا أَْن تُوْلِقووَك َوِإمَّووا أَْن َنُكوولَن حَنْووُن اْلُمْلِقوونَي )114اْلُمَقوورَِّبنَي ) مَّ

( َوأَْوَحْينا ِإىل ُملسى أَْن أَْلِ  َعصواَ  فَوِإذا ِهوَك 116َسَحُرواْ أَْعنُيَ النَّاِس َواْسَ َْهُبلُهْم َوَجاءوا ِبِسْحر  َعِظيم  )
انْوَقَلبُوولا صوواِغرِيَن ( فَوُغِلبُوولا ُهنالِووَك وَ 118فَوَلقَووَع احْلَووُ  َوَبطَووَل مووا كووانُلا يَوْعَملُوولَن ) (117تَوْلَقووُ  مووا َذِْفُكوولَن )

 (122( َربِِ ُملسى َوهواُروَن )121( قاُللا آَمنَّا ِبَربِِ اْلعاَلِمنَي )120( َوأُْلِقَك السََّحرَُة ساِجِديَن )119)
ووُتْم بِووِه قَوْبووَل أَْن آَذَن َلُكووْم ِإنَّ هووذا َلَمْكوور  َمَكْرُاُوولُ  يف اْلَمِدينَووِ  لُِتْخرُِجوولا ِمْنهووا أَْهَلهووا َفَسووْلَ   قوواَل ِفْرَعووْلُن آَمنوْ

( قوواُللا ِإانَّ ِإىل َربِِنووا 124( أَلَُقطَِِعوونَّ أَيْووِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكووْم ِمووْن ِخووال   مُثَّ أَلَُصوولِِبَونَُّكْم َأمْجَعِوونَي )123تَوْعَلُموولَن )
َقِلبُوولَن ) ووا جاءَ 125ُمنوْ ْتنووا َربَّنووا أَفْوورِْغ َعَلْينووا َصووْثا  َوتَوَلفَّنووا ُمْسووِلِمنَي ( َومووا تَوووْنِقُم ِمنَّووا ِإ َّ أَْن آَمنَّووا آِبايِت َربِِنووا َلمَّ

نُوَقتُِِل ( َوقوواَل اْلَمووَاُ ِمووْن قَوووْلِم ِفْرَعووْلَن أَتَووَذُر ُملسووى َوقَوْلَمووُه لِيُوْفِسووُدوا يف اأْلَْرِم َويَووَذَرَ  َوآهِلَتَووَك قوواَل َسوو126)
قوووواَل ُملسووووى لَِقْلِمووووِه اْسووووَتِعيُنلا اِبّللَِّ َواْصووووِثُوا ِإنَّ  (127ُهْم قوووواِهُروَن )أَبْنوووواَءُهْم َوَنْسووووَتْحِيك ِنسوووواَءُهْم َوِإانَّ فَوووووْلقوَ 

( قاُللا أُوِذينا ِمْن قَوْبِل أَْن َشْتَِينوا َوِموْن بَوْعوِد موا 128اأْلَْرَم ّللَِِّ يُلرِيُها َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِقِ  َواْلعاِقَبُ  لِْلُمتَِّقنَي )
َتنوووا قووواَل َعسوووى َربُ  ( َوَلَقوووْد 129ُكوووْم أَْن يُوْهلِوووَك َعوووُدوَُّكْم َوَيْسوووَتْخِلَفُكْم يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُوووَر َكْيوووَ  تَوْعَملُووولَن )ِج وْ

ِننَي َونَوْقوا  ِموَن الثََّموراِت َلَعلَُّهوْم يَوذَّكَُّروَن ) ( فَوِإذا جواَءهْتُُم احلََْسوَنُ  قواُللا لَنوا هوِذِ  130َأَخْذان آَل ِفْرَعْلَن اِبلسِِ
وووا نوووائِرُُهْم ِعْنوووَد اّللَِّ َولِكووونَّ َأْكثَووووَرُهْم   وَ  ُوا ِ ُلسوووى َوَموووْن َمَعوووُه َأ  ِإ َّ ُهْم َسووويَِِ    َيطَّوووْيَّ ( 131يَوْعَلُمووولَن )ِإْن ُتِصوووبوْ

ْيِهُم الُطلفوواَن َواْ؟َووراَق فََأْرَسووْلنا َعلَوو (132َوقوواُللا َمْهمووا َشْتِنووا بِووِه ِمووْن آيَوو   لَِتْسووَحَران ِّبووا َفمووا حَنْووُن لَووَك ِ ُووْيِمِننَي )
ووَل َوالضَّووفاقَِع َوالوودََّم آايت  ُمَفصَّووالت  فَاْسووَتْكَثُوا وَكووانُلا قَوْلمووا  جُمْوورِِمنَي ) ووا َوقَووَع َعلَووْيِهُم الِرِْجووُز 133َواْلُقمَّ ( َوَلمَّ

ْجَز لَنُوْيِمَننَّ لَوَك َولَنُوْرِسوَلنَّ َمَعوَك بَوِب ِإْسورائِيَل قاُللا اي ُملَسى اقُْع لَنا َربََّك ِ ا َعِهَد ِعْنَدَ  لَِ ْن َكَشْفحَل َعنَّا الرِِ 
ُهُم الِرِْجوَز ِإىل َأَجول  ُهوْم ابلِغُولُ  ِإذا ُهوْم يَوْنُكثُولَن )134) ُهْم فََأْغَرْقنواُهْم 135( فَوَلمَّا َكَشوْفنا َعونوْ ( فَانْوتَوَقْمنوا ِمونوْ

بُلا آِبايتِنوووا وَكوووانُ  ُوووْم َكوووذَّ ( َوأَْوَريْونَوووا اْلَقوووْلَم الَّوووِذيَن كوووانُلا ُيْسَتْضوووَعُفلَن َمشوووارَِ  136لا َعْنهوووا غووواِفِلنَي )يف الْوووَيمِِ  َِوَّ
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مَّووْران مووا كوواَن اأْلَْرِم َوَمغارَِّبَووا الَّوويِت ابرَْكنووا ِفيهووا َوَاَّووحْل َكِلَمووحُل َربِِووَك احْلُْسوو  َعلووى بَووِب ِإْسوورائِيَل ِ ووا َصووَثُوا َوقَ 
 {  (137ْلُمُه َوما كانُلا يَوْعرُِكلَن )َيْصَنُع ِفْرَعْلُن َوقوَ 

 مقدمة الوحد  

ل ووه. موون حلقوو  موولاجهتهم بربلبيوو  اّلِل مووع فرعوولن وم - عليووه السووالم -يتضوومن هووذا الوودرس قصوو  ملسووى 
بانول. احلو  علوى ال ة. وغلبو للعاملني،إىل حلق  إغراقهم أمجعني. وما بني هوذ  وتلوك مون املبواراة موع السوحر 

الن تنكيول. واسوتعقتيول والب العاملني رب ملسى وهارون. وتلعد فرعلن هلم ابلعذاب والتوإميان السحرة بر 
ل لك مون التنكيوذ ماتال مثاحل  يف نفلسهم على هذا التلعد وانتصار العقيدة يف قللّبم على حه احلياة. 
قموول ا؟ووراق والن و ابلطلفووا ببوب إسوورائيل. وأخووذ اّلِل لفرعولن ومل ووه ابلسوونني ونقوا موون الثموورات. مث أخوذهم
م إذا رفوع عونه ذاب. حوَّتوالضفاقع والدم. وهم يستغيثلن  لسى يف كل مورة أن يودعل ربوه لْيفوع عونهم العو

النهايو   لمو  اّلِل يفكحل علويهم  عاقوا ملا كانلا فيه وأعلنلا أوم لن ييمنلا مهما جاءهم من اهلايت. حَّت حق
ني  أخووذ املكووذبيف؟اريوو  وفوو  السوون  ا -حكموو  ابتالئووه فووأغرقلا يف الوويم بتكووذيبهم آبايت اّلِل وغفلووتهم عوون 
جوووزاء علوووى  الفووو  يف األرم لقووولم ملسوووىمث إعطووواء اا -ابلضوووراء والسوووراء قبووول أخوووذهم ابلووودمار واهلوووال  

 صثهم واجتيازهم ابتالء  الشدة .. لتعقبها فتن  الرخاء ..
عليوووه  -  ملسووى ااوواص بقصوو وقوود اخوو ان أن ْنعوول هووذا القطوواع موون القصوو  قرسووا وْنعوول القطوواع اهلخوور

 ..ذلك قرسا يليه  ختال  نبيع  القطاعني،واختال  جماهلما كذلك  مع قلمه بعد -السالم 
والقص  تبدأ هنا  جمل عن بدئها ووايتهوا،يلحك ابلغورم الوذي جواءت مون أجلوه يف سويا  هوذ  السولرة 

ْلَن َوَماَلئِووووووِه،َفظََلُملا ِّبا،فَوووووواْنظُْر َكْيووووووَ  كوووووواَن عاِقبَووووووُ  مُثَّ بَوَعْثنوووووا ِمووووووْن بَوْعووووووِدِهْم ُملسووووووى آِبايتِنووووووا ِإىل ِفْرَعووووو:»1002
 « ..اْلُمْفِسِدينَ 

. وبعوود ذلووك .ملفسوودين فيصوور  الوونا ابلغوورم موون سووياق  القصوو  يف هووذا امللضووع .. إنووه النظوور إىل عاقبوو  ا
 .ا مجال امللحك ابلغاي ،تعرم احللقات اليت تفك ّبذ  الغاي ،وتصلرها تفصيال

ت لها التلجيهواات،وتتخلطع إىل مشواهد حيو ،الج ابحلركو  وابحلولار،وتزخر اب نفعوا ت والسوموالقص  تق
لطلاغيوحل وبوني ا« نيَ اْلعواَلمِ  َربِِ »إىل ملاضع العثة يف السيا ،وتكش  عون نبيعو  املعركو  بوني الودعلة إىل 
ختشووى   تسووتعلن،فالقيوودة حوونيعاملتسولط  علووى عبوواق اّلِل،املدعيوو  للربلبيوو  موون قون اّلِل،كمووا تتجلووى روعوو  ال

 سلطان الطلاغيحل،و  هفل التهديد واللعيد الشديد ..
 إرسال موس  إل  فرعون 103الدرس ا ول:

 « ..ُمْفِسوِدينَ مُثَّ بَوَعْثنا ِمْن بَوْعوِدِهْم ُملسوى آِبايتِنوا ِإىل ِفْرَعوْلَن َوَماَلئِوِه،َفظََلُملا ِّبا،فَواْنظُْر َكْيوَ  كواَن عاِقبَوُ  الْ »
د تلووك القوورى ومووا حوول ّبووا وابملكووذبني موون أهلها،كانووحل بعثوو  ملسووى .. والسوويا  يعوورم القصوو  موون بعوو

حلق  ملاجه  فرعولن ومل وه ابلرسوال ،مث يعجول ابلكشو  عون خالصو  اسوتقباهلم هلوا. كموا يعجول اب كوارة 
                                                 

 ه هللا (السيد رمح«.) قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« القص  يف القرآن»يراجع بتلسع فصل: - 1002
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لقوورآين يكثوور موون والتعبووْي ا -أي كفووروا وجحوودوا  -إىل العاقبوو  الوويت انتهوولا إليهووا. لقوود للموولا ّبووذ  اهلايت 
وهوووذ  مووون تلوووك «. الشووور »أو كلمووو  « الكفووور»يف ملضوووع كلمووو  « الفسووو »وكلمووو  « الظلوووم»ذكووور كلمووو  

وروقها يف التعبْي القرآين. ذلك أن الشر  أو الكفر هل أقب  الظلم،كما أنه كوذلك هول  امللاضع اليت يكثر
قيقو  األللهيو  وحقيقو  التلحيوود ح -أكونع الفسو  .. والوذين يكفوورون أو يشوركلن يظلمولن احلقيقو  الكووثى 

ويظلمولن أنفسوهم إبيراقهوا موولارق اهللكو  يف الودنيا واهلخورة. ويظلموولن النواس إبخوراجهم مون العبلقيوو  ّلِل  -
اللاحود إىل العبلقيو  للطلاغيوحل املتعودقة واألرابب املتفرقو  .. ولويك بعود ذلوك للوم .. ومون مث فوالكفر هوول 

كموا يقوولل التعبووْي القوورآين الكوورمي .. وكوذلك الووذي يكفوور أو يشوور  إ ووا « ِلُملنَ َواْلكوواِفُروَن ُهووُم الظَّووا»الظلوم 
إ ووا توويقي إىل  -سووبحانه  -يفسوو  وحوورج عوون نريوو  اّلِل وصوورانه املسووتقيم إىل السووبل الوويت   توويقي إليووه 

 ا؟حيم  ولقد للم فرعلن وملي  آبايت اّلِل:أي كفروا ّبا وجحدوا.
ا اهلن فننظوور  ن قريوه .. أموعو السوويا  وهوذ  العاقبو  سوتجكء يف « ..بَوُ  اْلُمْفِسووِدينَ فَواْنظُْر َكْيوَ  كواَن عاقِ »

..   هووذا امللضووعيف« الظواملني»أو « الكووافرين»وهووك موراق  لكلموو  « املفسوودين»كوذلك يف موودللل كلمو :
 إوم للملا آبايت اّلِل:أي كفروا ّبا وجحدوا.

 هي ء.« املفسدين»فانظر كي  كان عاقب  
نع ذلوووك أن الكفووور هووول أكووونع الفسووواق. وأكووو« .. جحووودواكفوووروا و »أي  -« للمووولا»سووودون ألووووم إووووم مف

احووود .. بلقيووو   لوووه و احد،والعا فسووواق .. إن احليووواة   تسوووتقيم و  تصووول  إ  علوووى أسووواس ا ميوووان ابّلِل الل 
معناهووووا أن  د ّلِل وحوووو وإن األرم لتفسوووود حووووني   تووووتمحخ العبلقيوووو  ّلِل يف حيوووواة النوووواس .. إن العبلقيوووو 

فوووتخلا  ته وحووودهايكووولن للنووواس سووويد واحووود،يتلجهلن إليوووه ابلعبووواقة وابلعبلقيووو  كذلك،وحضوووعلن لشوووريع
صولرات النواس  تاق يصويه حياهتم من ااضلع ألهلاء البشر املتقلب ،وكوهلات البشور الصوغْية  .. إن الفسو

مون قون  -لعبواق ارقواب حني يكلن هنا  أرابب متفرقلن يتحكملن يف  ا جتماعي  كما يصيه حياهتم 
عقيودة  -وحود   رم ق  و  استقامحل حياة الناس إ  أايم أن كانوحل عبولقيتهم ّللِ وما صلححل األ -اّلِل 

 ل اّلِل سووبحانهقوو  إ  يف لووالل الربلبيوو  اللاحوودة .. وموون مث يقوول «  نسووانا»ومووا هوورر  -وعبوواقة وكووريع  
 « ..اْلُمْفِسِدينَ فَاْنظُْر َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  »عن فرعلن ومل ه:

سوودون يف الووذين يف «املفسوودين»وكوول نوواغلت حضووع العبوواق لشووريع  موون عند ،وينبووذ كووريع  اّلِل،هوول موون 
 األرم و  يصلحلن  

 موس  يقدا اآليات ل رعون واسادعاء السحر 104الدرس الثاني:

ك املناسوب  ريقو  هولطاوافتتا  القص  على ذلك النحل هل نريق  من نر  العورم القرآنيو  للقصوا. وهوذ  
  هقيقوا للهود -األوىل  هنا لسيا  السلرة،وللمحلر الذي تدور حلله. ألوا تعجول ابلعاقبو  منوذ اللحظو 

ا الووذي  فموو لتفصوويل بعوود ا مجووال،فنرى كيوو  سووارت األحووداّ إىل وايتهووا.امث شخووذ يف  -موون سووياقتها 
 كان بني ملسى وفرعلن ومل هف
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 نَي. َحِقيوو   َعلووى أَْن  بِِ اْلعوواَلمِ  ِمووْن رَ َوقوواَل ُملسووى:اي ِفْرَعووْلُن ِإيِنِ َرُسوولل   »هنووا يبوودأ املشووهد األول بينهمووا:
ووُتُكْم بِبَويِِنَوو   ِموونْ  . قَووْد ِج وْ . قوواَل:ِإْن ُكْنووحَل ِجْ ووحَل آِبيَوو    َمعِووَك بَووِب ِإْسوورائِيلَ ْم فََأْرِسوولْ َربُِِكوو أَقُوولَل َعلَووى اّللَِّ ِإ َّ احْلَوو َّ

بَوْيضواُء لِلنَّواِلرِيَن.  نوَوزََع يَوَدُ  فَوِإذا ِهوكَ  ُمِبني . وَ يُوْعبان   ُكْنحَل ِمَن الصَّاِقِقنَي. فَأَْلقى َعصاُ  فَِإذا ِهكَ   فَْأِت ِّبا ِإنْ 
اُللا:أَْرِجووْه ُمووُروَنف قْن أَْرِضووُكْم،َفما ذا شَْ ِموورَِجُكْم  أَْن ُحْووقواَل اْلَمووَاُ ِمووْن قَوووْلِم ِفْرَعووْلَن:ِإنَّ هووذا َلسوواِحر  َعِليم ،يُرِيوودُ 
 « ..َعِليم   َوَأخاُ  َوأَْرِسْل يف اْلَمداِئِن حاِكرِيَن. َذْتُلَ  ِبُكلِِ ساِحر  

ىل إبوووني الووودعلة  اء األولإنوووه مشوووهد اللقووواء األول بوووني احلووو  والبانووول،وبني ا ميوووان والكفووور .. مشوووهد اللقووو
 العاملني  وبني الطاغلت الذي يدعك ويزاول الربلبي  من قون رب« رب العاملني»
. قَوووْد قُووولَل َعلَوووى اّللَِّ ِإ َّ لوووى أَْن   أَ ِقيووو   عَ َوقووواَل ُملسوووى:اي ِفْرَعوووْلُن،ِإيِنِ َرُسووولل  ِموووْن َربِِ اْلعووواَلِمنَي. حَ »   احْلَووو َّ

ُتُكْم بِبَويَِِن   ِمْن َربُِِكْم،فََأْرِسْل َمِعَك َبِب ِإْسرائِي الوذين  كما يقولل يقل له:اي مل ي    « ..  فرعلناي« ..»لَ ِج وْ
يقورر لوه  يقو  أمر ،كموارر لوه حق  يعرفلن من هل امللىل احل   ولكن انقا  بلقبه يف أقب واعتزاز. انقا  ليقو

 « ..ِإيِنِ َرُسلل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ »أضخم حقائ  اللجلق:
د يوو  اّلِل اللاحوو  الوويت جوواء ّبووا كوول رسوولل قبلووه. حقيقوو  ربلبّبووذ  احلقيقوو - عليووه السووالم -لقوود جوواء ملسووى 

« قاينعلمواء األ»ن موالظالم  للعاملني مجيعا .. أللهي  واحدة وعبلقي  كامل  ..   كما يقلل ااابطلن يف
 . م أمجعني  .لرسل من رّبإنالقا،وبدون استثناء ملا جاء به ا« تطلر العقيدة»ومن يتبعهم يف زعمهم عن 

تتطولر مون  مجيعهوا. و  للعولا  ة تبت  تقرر أللهي  واحودةإن العقيدة اليت جاء ّبا الرسل مجيعا عقيدة واحد
عوون  حووني ينحرفوولن - ات البشووراهلهلوو  املتعوودقة،إىل التثنيوو ،إىل اللحدانيوو  يف وايوو  املطووا  .. فأمووا جاهليوو

لتثنيوو  ات الشمسووي  واطهووا بووني الطوولانم واألروا  واهلهلوو  املتعوودقة والعبوواقفووال حوود لتخب -العقيوودة الرابنيوو  
د   بووووني العقائوووولز االووووحيوووود املشوووولب برواسووووه اللينيوووو  .. وسووووائر أنوووولاع العقائوووود ا؟اهليوووو  .. و  اوووووالتل 

  بطووات املنحرفووتلووك التخالسووماوي  الوويت جوواءت كلهووا ابلتلحيوود الصووحي ،الذي يقوورر إهلووا واحوودا للعوواملني و 
 عن قين اّلِل الصحي .

قبلوه أو  -  اللاحودة،اليت واجوه ّبوا كول نول رعولن وموا  ّبوذ  احلقيقوف -ليه السالم ع -ولقد واجه ملسى 
نظوام مل وه وقولتوه و و لي  الفاسودة .. واجهوه ّبوا وهول يعلوم أووا تعوب الثولرة علوى فرعولن عقائد ا؟اه -بعد  

 حكمه ..
 كوول حكووم يووزاول السوولطان علووى النوواس بغووْي  إبطووال كوورعي  - أول مووا تعووب -إن ربلبيوو  اّلِل للعوواملني تعووب 

رعه هول وأمور  إبخضواعهم لشو - مون قون اّللِ  -ر  وتنحيو  كول نواغلت عون تعبيود النواس لوه كريع  اّلِل وأمو
لوذي احلو  علوى ربوه اذا بقولل .. واجهه ّبذ  احلقيق  اهلائل  بلصفه رسل  من رب العاملني .. ملزما وموأخل 

 أرسله.
سوولل الووذي يعلووم حقيقوو  اّلِل،ليقوولل عليووه إ  ..فمووا كووان الر « َحِقيوو   َعلووى أَْن   أَقُوولَل َعلَووى اّللَِّ ِإ َّ احْلَوو َّ »

وُتُكْم بِبَويِِنَو   ِموْن َربُِِكومْ ..»يف نفسه  -سبحانه  -احل ،وهل يعلم قدر  واد حقيقته  ..تودلكم علوى « قَوْد ِج وْ
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صد  قل :إين رسلل من رب العاملني.وابسوم تلوك احلقيقو  الكبوْية .. حقيقو  الربلبيو  الشوامل  للعواملني .. 
 من فرعلن أن يطل  معه بب إسرائيل ..نله ملسى 

يعبود  دم سويدين،و ان   حوإن بب إسرائيل عبيد ّلِل وحد  فما ينبغك أن يعبدهم فرعلن لنفسه  إن ا نسو
لا  فقود ب إسورائيل هلوا يعبود بوإهلني. فمن كان عبدا ّلِل،فما ميكن أن يكلن عبدا لسلا . وإذ كان فرعلن إ 

بوب  عولن مون تعبيودزاولوه فر يملني هل اّلِل. وإعالن هوذ  احلقيقو  ينهوك كورعي  موا أعلن له ملسى أن رب العا
اعووو  ااضووولع والط ريووور  مووونهإسووورائيل  إن إعوووالن ربلبيووو  اّلِل للعووواملني هوووك بوووذاهتا إعوووالن هريووور ا نسوووان. 
 بشر.حكم الشر،ومن اليد البوالتبعي  والعبلقي  لغْي اّلِل. هرير  من كرع البشر،ومن هلى البشر،ومن تق

  أحوود تمووع مووع حاكميوو و  اوإعووالن ربلبيوو  اّلِل للعوواملني   اتمووع مووع خضوولع أحوود موون العوواملني لغووْي اّللِ 
 -لبشوور اموون صوونع  بشووريع  موون عنوود  للنوواس .. والووذين يظنوولن أوووم مسوولملن بينمووا هووم خاضووعلن لشووريع 

ّلِل لنووولن يف قيووون امسووولملن  إووووم   يك ا ووولن إذا لنووولا حلظووو  واحووودة أوووومو  -أي لربلبيووو  غوووْي ربلبيووو  اّلِل 
لوك    . يف قيون املاكمهم ذاحلظ  واحدة وحاكمهم غْي اّلِل،وقانلوم غْي كوريع  اّلِل. إ وا هوم يف قيون حو

ه مووون فرعووولن إنوووال  بوووب أن يبوووب نلبووو - عليوووه السوووالم -يف قيووون اّلِل  وعلوووى هوووذ  احلقيقووو  أمووور ملسوووى 
 « ...ْسرائِيلَ إِ ِعَك َبِب مَ ْرِسْل فَأَ « ... »لل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ اي ِفْرَعْلُن ِإيِنِ َرسُ »إسرائيل:

 مقدم  ونتيج  .. تتالزمان و  تف قان ..
أن هووووذا  م.   يغوووه عووونه.و  تغوووه علوووى فرعووولن ومل وووه ق لووو  هوووذا ا عوووالن. إعوووالن ربلبيووو  اّلِل للعووواملني 

يانووه دوانووه ونغعحكمووه،وإنكار كرعيته،وكشوو  ا عووالن ُيموول يف نياتووه هوودم ملووك فرعوولن. وقلووه نظووام 
ل موون رب أنووه رسوول  .. ولكون كووان أمووام فرعولن ومل ووه فرصوو  أن يظهووروا ملسوى  ظهوور الكوواذب الووذي يوزعم

 ..ذلووك أنووه إذا« صَّوواِقِقنيَ ْنووحَل ِمووَن الا ِإْن كُ قوواَل:ِإْن ُكْنووحَل ِجْ ووحَل آِبيَوو   فَووْأِت ِّبوو »العوواملني بووال بينوو  و  قليوول:
  يعووود هلوووذ  ن أمووور  و الداعيووو  إىل ربلبيووو  رب العووواملني كووواذب يف قعووولا  سوووقطحل قعلتوووه،وها اتضووو  أن هوووذا

ْلقى َعصوواُ  فَووأَ »   بينوو  عنوود  و  قليوول  ولكوون ملسووى ايووه:وصوواحبها قعووكِ  -الوودعلة ااطووْية موون خطوور 
 .« .نَ اِلرِيفَِإذا ِهَك يُوْعبان  ُمِبني . َونَوزََع يََدُ  فَِإذا ِهَك بَوْيضاُء لِلنَّ 

فَوِإذا »وكموا قيول يف سولرة أخورى:« .. مبوني»إوا املفاجأة  إن العصوا تنقلوه يعبواان   كوك يف يعبانيتوه .. 
أي مووووائال إىل « آقم»وقوووود كووووان ملسووووى عليووووه السووووالم  -.. مث إن يوووود  السوووومراء 1003«ِهووووَك َحيَّوووو   َتْسووووعى 

ولكنهووا املعجزة،فووإذا حرجهووا موون جيبووه فووإذا هووك بيضوواء موون غووْي سلء،بيضوواء ليسووحل عوون مرم، -السوومرة 
أعاقها إىل جيبه عاقت  راء  هذ  هك البين  واهليو  علوى الودعلى الويت جواء ّبوا ملسوى .. إين رسولل مون 

 رب العاملني.

                                                 
 ولكنهما من فصيل  واحدة ..) السيد رمحه هللا (« احليات»و« الثعابني»علماء احليلان يفرقلن بني  - 1003
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وعوالم إذن  لعواملنيفاولكن هل يستسلم فرعولن وملوي  هلوذ  الودعلى ااطوْيةف هول يستسولملن لربلبيو  رب 
طواء فرعولن ع هوك مون يقلم املوا مون قلموه ومراكوزهم الويت يقلم عرش فرعلن و جه وملكه وحكمهف وعالم

 ور ه وحكمهف
 ف«رب العاملني»عالم يقلم هذا كله إن كان اّلِل هل 

هه كورع  .. فوأين يوذألمور اّللِ  فوال حكوم إ  لشوريع  اّلِل،و  ناعو  إ « رب العواملني»إنه إن كان اّلِل هول 
 «رب»كووولن هلوووم يلنووواس   و  يووورتكن إىل أمووور ف .. إن ا فرعووولن وأمووور  إذن،وهووول   يقووولم علوووى كوووريع  اّللِ 

كولن وأمور  حوني ي رع فرعلنآخر يعبدهم حلكمه وكرعه وأمر ،إن كان اّلِل هل رّبم .. إ ا حضع الناس لش
. وهوم يف قينوه أاي كوان  كوال  إن الطواغلت   هول رب النواس -  مور  وكورعه -رّبم هل فرعولن. فاحلواكم 
 سهلل  . و  يسلم ببطالن حكمه وعدم كرعي  سلطانه  ثل هذ  اليستسلم هكذا من قريه

  .يعلنلوا صرُيل إوم لبوفرعلن وملي    حط لن فهم مدللل هذ  احلقيق  اهلائل  اليت يعلنها ملسى. 
ْلِم َاُ ِمووووْن قَوووووَل اْلَمووووقووووا»ولكوووون مووووع هليوووول األنظووووار عوووون ق لتهووووا ااطْية،ابهتووووام ملسووووى  نووووه سوووواحر علوووويم:

 « ..ُمُروَنف. َفما ذا شَْ ْرِضُكمْ ْلَن:ِإنَّ هذا َلساِحر  َعِليم . يُرِيُد أَْن ُحْرَِجُكْم ِمْن أَ ِفْرعَ 
هوواب ذرم .. إووا وج مون األيصورحلن ابلنتيجو  اهلائلوو  الويت تتقورر مون إعووالن تلوك احلقيقو . إووا ااوور  إووم

  لعصووري احلووديةلتعبووْي ااحلكووم  .. اب السوولطان .. إوووا إبطووال كوورعي  احلكووم .. أو .. حماولوو  قلووه نظووام
كووورع  احلووواكملن بغوووْيالطغاة، إن األرم ّلِل. والعبووواق ّلِل. فوووإذا رقت احلاكميووو  يف أرم ّلِل،فقووود خووورج منهوووا
 هم.شريعتهم وأمر لد الناس اّلِل  أو خرج منها األرابب املتأهللن الذين يزاوللن خصائا األللهي  بتعبي

األرابب املناصووه والللووائ  الكثى،فيعبوودون النوواس هلووذ  األرابب  هكووذا  وخوورج منهووا املووا الووذين يوولليهم
أقر  فرعلن وملي  خطلرة هذ  الدعلة .. وكذلك يدركها الطلاغيحل يف كل مرة .. لقود قوال الرجول العوريب 

يوودعل النووواس إىل كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل وأن حممووودا  - -حووني  وووع رسوولل اّلِل  -بفطرتووه وسووليقته  -
إذن هاربوك ». وقال لوه رجول آخور مون العورب بفطرتوه وسوليقته:1004«هذا أمر تكرهه امللل  »ل اّلِل:رسل 

                                                 
ُ تَوبَووواَرَ  َوتَوَعووواىَل رَ  - 1004 وووا أََموووَر اّللَّ ،ِمْن ِفيوووِه قَاَل:َلمَّ َيِب َعلِوووُك بْوووُن َأيب نَالِوووه  َم نَوْفَسوووُه َعلَوووى قَوَبائِوووِل أَْن يَوْعووورِ  ُسووولَلُه َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  قَاَل:َحووودَّ

ُ َعْنُه،فَوووُدِفْعَنا ِإىَل جَمْلِوووك  ِموووْن جَمَووواِلِك اْلَعَرِب،فَوتوَ  م ا يف ُكووولِِ اْلَعَرِب،َخووورََج َوأاََن َمَعوووُه،َوأَبُل َبْكووور  َرِضوووَك اّللَّ ُ َعْنوووُه وََكووواَن ُمَقووودَّ َم أَبُووول َبْكووور  َرِضوووَك اّللَّ َقووودَّ
وووابَ  هَلَازِِمَهوووا ف فَوَقووواُللا:ِمَن اهْلَاَموووِ      َفَسووولََّم،َوقَاَل:ِ َِّن اْلَقوووْلُم ف قَووواُللا:ِمْن َربِيَعوووَ  .قَووواَل:َوَأُي َربِيَعوووَ  أَنْووووُتْم ف أَِموووْن َهاِمَهوووا َأْي ِمووونْ َخْْيِ،وََكووواَن َرُجوووال  َنسَّ

ُ َعْنُه:َوَأُي َهاَمِتَها اْلُعْظَمى أَنْوتُ  ْم ف قَاُللا:ِمْن ُذْهل  اأْلَْكَثِ قَاَل:ِمْنُكْم َعْل   الَِّذي يُوَقاُل َلُه:َ  ُحرَّ ِبَلاِقي َعْل   اْلُعْظَمى،فَوَقاَل أَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ
وواُس بْووُن ُموورََّة َحوواِمك الووذَِِماَر،َوَماِنُع اْ؟َوواَر ف قَوواُللا:َ  .قَوواَل:َفِمْنُكْم بِ  تَوَهى اأْلَْحيَوواِء ف ْسووطَاُم بْووُن قَوووْيك  أَبُووف قَوواُللا:َ  .قَوواَل:َفِمْنُكْم َجسَّ ل اللِِووَلاَء،َوُمنوْ

ْزَقِلُ  َصاِحُه اْلِعَماَمِ  اْلَفوْرَقِة ف قَواُللا:َ  .قَواَل:َفِمْنُكْم قَاُللا:َ  .قَاَل:َفِمْنُكُم احْلَْلفَوزَاُن قَاِتُل اْلُمُللِ  َوَسالِبُوَها أَنْوُفَسَها ف قَاُللا:َ  .قَاَل:َفِمْنُكُم اْلمُ 
ْم ِمووْن ُذْهوول  اأْلَْكَثِ،أَنْوووُتْم ِمووْن ُذْهوول  لِ  ِمووْن ِكْنووَدَة ف قَوواُللا:َ  .قَوواَل:َفِمْنُكْم َأْصووَحاُب اْلُملُوولِ  ِمووْن َاْووم  ف قَوواُللا:َ  .قَوواَل أَبُوول َبْكر :فَوَلْسووتُ َأْخوَلاُل اْلُملُوو

َباَن يُوَقوواُل لَووُه َقْغَفوو ووُل َ  نَوْعرِفُووُه أَْو َْنَْهلُووُه .اَي اأْلَْصووَغِر قَاَل:فَوَقوواَم إِلَْيووِه ُغوواَلم  ِمووْن بَووِب َكوويوْ َ َوْجُهووُه،فَوَقاَل:ِإنَّ َعلَووى َسووائِِلَنا أَْن َنْسووَلُه َواْلَعبوْ ل  ِحوونَي تَوبَوونيَّ
ووَرِ  َوالِراَِيَسووِ ،َفِمْن َأيِِ ،فَوَقوواَل َهَذا،قَووْد َسووأَْلتَوَنا فَووَأْخَثاَْنَ ،َوَ ْ َنْكُتْمووَك َكوويوْ  ا،َفِممَِّن الرَُّجووُل ف قَوواَل أَبُوول َبْكوور :أاََن ِمووْن قُوَرْيا   ،أَْهووُل الشَّ اْلَفووََّت:َب   َب  
ر ،َفَكواَن لثُوْغوَرِة .أَِموْنُكْم ُقَصوك  الَّوِذي مَجَوَع اْلَقَبائِوَل ِموْن ِفهْ اْلُقَرِكيِِنَي أَنْوحَل ف قَواَل:ِمْن َولَوِد تَووْيِم بْوِن ُمرََّة،فَوَقواَل اْلَفََّت:أَْمَكْنوحَل َواّللَِّ الرَّاِموك ِموْن َسوَلاِء ا

ع ووووووا ف قَاَل:َ ،قَوووووواَل:َفِمْنُكْم  ووووووَ  ُمْسووووووِنُتلَن ِعَجووووووا   ف  -أَلُنُووووووُه قَوووووواَل  -يُووووووْدَعى يف قُوووووووَرْيا  جُمَمِِ ِهَشووووووام  الَّووووووِذي َهَشووووووَم الثَّرِيووووووَد لَِقْلِمووووووِه َورَِجوووووواُل َمكَّ
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لقوود كووان هووذا العووريب وذا  يفهووم موودلل ت لغتووه. كووان يفهووم أن كووهاقة أن   إلووه إ  « .. العوورب والعجووم
لووه إ  اّلِل جووديتها يف اّلِل يوولرة علووى احلوواكمني بغووْي كوورع اّلِل عووراب كووانلا أم عجمووا  كانووحل لشووهاقة أن   إ

حك هي ء العرب،ألوم كانلا يفهملن مدللل لغتهم جيدا. فما كان أحد منهم يفهوم أنوه ميكون أن عتموع 
                                                                                                                                            

َبُ  احْلَْموووووِد َعْبووووووُد اْلُمطَّلِوووووِه ُمْطعِووووووُم نَوووووْْيِ  اِجيَووووووِ  الظَّْلَموووووواِء ف قَاَل:َ ،قَووووواَل:َفِمْنُكْم َكوووووويوْ لَوووووِ  الدَّ ووووووَماِء الَّووووووِذي َكووووواَن َوْجُهووووووُه اْلَقَموووووَر ُيِضووووووكُء يف اللَّيوْ  السَّ
فَاَضوووووووِ  اِبلنَّوووووواِس أَنْوووووووحَل ف قَووووووواَل:َ  .قَووووووواَل:َفِمْن أَْهووووووِل احلَِْجابَوووووووِ  أَنْوووووووحَل ف قَاَل:َ   وووووووَقايَ قَاَل:َ ،قَوووووواَل:َفِمْن أَْهوووووووِل اْ ِ ِ  أَنْوووووووحَل ف ،قَوووووواَل:َفِمْن أَْهوووووووِل السِِ

ُ َعْنوُه زَِمواَم النَّاقَوِ  رَاِجع وا ِإىَل َرُسولِل قَاَل:َ ،قَاَل:َفِمْن أَْهِل النََّداَوِة أَْنحَل ف قَاَل:َ ،قَاَل:َفِمْن أَْهِل الِرِفَاَقِة أَْنحَل ف قَاَل:فَاْجَتَذَب أَبُ  ل َبْكر  َرِضوَك اّللَّ
 فَوَقاَل اْلُغاَلُم :اّللَِّ 

ْيِل َقر ا َيْدفَوُعْه يَوْهِضُبُه ِحين ا َوِحين ا َيْصَدُعهْ َصاَقَ  َقُر ا  لسَّ
:َأَجوْل أاََب ِقَعو   قَالَ ِلك :فَوُقْلحُل:اَي أاََب َبْكور  َلَقوْد َوقَوَعوحَل ِموَن اأْلَْعورَايبِِ َعلَوى ابَ .قَاَل عَ  أََما َواّللَِّ َلْل يَوَبحلَّ أَلَْخَثُْتَك َمْن قُوَرْيا  قَاَل:فَوتَوَبسََّم َرُسلُل اّللَِّ 

وووول  اِبْلَمْنِطووووِ  قَوووو ووووِكينَ  ُقِفْعنَووووا ِإىَل  اَل:مُثَّ َحَسوووون  َمووووا ِمووووْن نَامَّوووو   ِإ َّ َوفَوْلقُوَهووووا نَامَّوووو  ،َواْلَباَلُء ُملَكَّ َم أَبُوووول َبْكوووور  جَمْلِووووك  آَخوووور  َعلَووووْيِهُم السَّ ُ  َواْلَلقَاُر،فَوتَوَقوووودَّ
َباَن بْوووِن يَوْعَلبَوووَ ،فَاْلتَوَفحَل أَ َفَسووولََّم،فَوَقاَل:ِ َِّن اْلَقوووْلُم ف قَووواُللا: ُ  بُووول َبْكووور  ِمْن َكووويوْ وووك َهوووُيَ ِء َغوووَرُر فَوَقوووالَ  ْنوووُه ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ عَ َرِضوووَك اّللَّ : َِيب أَنْوووحَل َوأُمِِ

،وََكاَن َمْفوووُرو   قَووْد َغلَووبوَ َماُن بْووُن َكووعْ يَووَ ،َوالنوُ النَّوواِس،َوِفيِهْم َمْفووُروُ  بْووُن َعْمر و،َوَهوواِنُئ بْووُن قَِبيَصوووَ ،َواْلُمَث َّ بْووُن َحارِ  َهْم مَجَوواَ  َوِلَسووااَن،وََكاَنحْل لَوووُه رِيك 
ُ عَ ل َبْكر  رَ َغِديَرَ ِن َتْسُقطَاِن َعَلى َترِيَبِتِه وََكاَن أَْقىَن اْلَقْلِم جَمِْلس ا،فَوَقاَل أَبُ  :إِ ْنُه:َكْيَ  اْلَعَدُق ِفيُكْم ف فَوقَ ِضَك اّللَّ ،َوَلْن اَل َمْفُرو   انَّ لََنزِيُد َعَلى أَلْو  

َعَمُ  ِفيُكْم ف فَوَقالَ  َنا ا؟َْ اْلَمْفرُ  تُوْغَلَه أَْل   ِمْن ِقلَّ   .فَوَقاَل أَبُل َبْكر :وََكْيَ  اْلَمنوْ :َعَليوْ ُ َعْنُه:َكْيَ  ْهُد َوِلُكلِِ قَوْلم  َجْهد  .فَوقَ و   اَل أَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ
ووَنُكمْ  :ِإانَّ أَلَُكووُد َمووا َنُكوولُن  احْلَووْرُب بَويوْ نَي نَوْغَضووُه،َوِإانَّ لَنُوووْييُِر اْ؟ِيَوواَق  أَلَُكووُد َمووا َنُكوولُن لَِقوواء  ِحوو نَوْلَقووى،َوِإانَّ َضووب ا ِحوونيَ غَ َوبَوونْيَ َعووُدوُِِكْم ف فَوَقوواَل َمْفووُرو  

وواَلُ  َعلَووى اللَِِقاِ ،َوالنَّْصووُر ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ  نَووَموورَّة  وَ  ،يُوِديُلَناَعلَوى اأْلَْوَ ِق،َوالسِِ ُ َعْنُه:قَووْد فَوَقوواَل أَبُوو.ا ُأْخَرى،َلَعلَّووَك َأَخووا قُووَرْيا  يُووِديُل َعَليوْ ل َبْكوور  َرِضووَك اّللَّ
:بَوَلَغنَوا أَنَّوُه يَوْذكُ  َم ل اَي َأَخوا قُووْدعُ تَوفَوِإىَل َموا ُر َذاَ ،بَوَلَغُكْم أَنَُّه َرُسولُل اّللَِّ َأَ  ُهوَل َذا،فَوَقواَل َمْفُرو   َفَجلَوَك َوقَواَم أَبُول َبْكور   ُسولُل اّللَِّ رَ َرْيا  ف فَوتَوَقودَّ

ُ َعْنووُه يُِظلُووُه بِثَوْلبِووِه،فَوَقاَل َرُسوولُل اّللَِّ  ُ َوْحووَدُ  َ  َكوو:" أَْقُعوولُكْم ِإىَل َكووَرِضووَك اّللَّ ا َعْبووُدُ  وَ رِيَك لَووُه،َوأَنَّ َهاَقِة أَنَّ َ  إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ وود  ِإىَل أَْن َرُسووللُُه،وَ  حُمَمَّ
ْبحلَ  ُ ُهو ابِ َواْسوتَوْغَنحلْ ُرُسَلُه، تُوْيُووين َوتَوْنُصُروين،فَِإنَّ قُوَرْيش وا قَوْد لَواَهَرْت َعلَوى أَْموِر اّللَِّ،وََكوذَّ ،َواّللَّ َل اْلغَوِبُ احْلَِميوُد "،فَوَقواَل َمْفوُروُ  بْوُن ْلَباِنوِل َعوِن احْلَو ِِ

ْعوحُل َكاَلم وا َأْحَسوُن  َعْمر و:َوِإَ َم َتْدُعلانَ  ،فَووَلاّللَِّ َموا  َِ َحورََّم َرُبُكوْم َعلَوْيُكْم ِإىَل فَوتَوَفورََّ   قُوْل تَوَعواَلْلا أَتْوُل َموا ّللَِّ لُل افَوَتاَل َرُسوْن َهوَذا،ِمواَي َأَخوا قُوَرْيا 
:َوإِ ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلَن فَوَقاَل َمْفو اّللَِّ َموا َهوَذا ِموْن َكواَلِم أَْهوِل اأْلَْرِم،مُثَّ ا قُووَرْيا  زَاَق ِفيوِه َغوْْيُُ  فَوولَ ُعلاَن اَي َأَخوَ َم تَودْ ُرو  

ْحَسووواِن َوِإيتَوواِء ِذي اْلُقوووِإنَّ اّللََّ َذُْموووُر اِبْلَعووو َرَجْعنَووا ِإىَل رَِوايَِتنَوووا قَووواَل:فَوَتاَل َرُسوولُل اّللَِّ  َهوووى َعوووِن اْلَفحْ ْرىَب َويوَ ْدِل َواْ ِ ِعُظُكوووْم َشوواِء َواْلُمْنَكوووِر َواْلبَوْغوووِك يَ نوْ
بُلَ  َولَوواَلِ  َوحَمَاِسووِن اأْلَْعَماِل،َوَلَقووَكووارِِم اأْلَْخووا  ِإىَل مَ َلَعلَُّكووْم تَووذَكَُّروَن فَوَقوواَل َمْفووُروُ  بْووُن َعْمر و:َقَعووْلَت َواّللَِّ اَي َأَخووا قُوووَريْ  اَهُروا ْد أَفِووَك قَوووْلم  َكووذَّ
: اِنئ  َكووْيُخَنا:َوَهَذا َهووَعَلْيووَك .وََكأَنَّووُه َأَحووهَّ أَْن َيْشوورََكُه يف اْلَكوواَلِم َهوواِنُئ بْووُن قَِبيَصووَ ،فَوَقالَ  ْعووحلُ َوَصوواِحُه ِقيِنَنا،فَوَقوواَل َهاِنئ   َمَقالَْتووَك اَي َأَخووا قَووْد  َِ

نَووا لَووْيَك لَووهُ َتُه إِلَ ا َعلَووى ِقينِووَك ِلَمْجلِووك  َجَلْسووقُوووَرْيا  ِإيِنِ أََرى أَنَّ تَورَْكنَووا ِقينَونَووا واتَِِباَعنَوو َا   أَوَّل  َوَ  آِخوور  أَنَّووُه زَلَوول  يوْ يف الرَّْأِي،َوِقلَّووُ  َنظَوور  يف اْلَعاِقبَووِ ،َوِإ َّ
َحوووهَّ أَْن َيْشوورََكُه اْلُمثَوو َّ بْوووَن أَ وََكأَنَّووُه .ُع َوتَوْرِجووُع َونَوْنظُوووُر َوتَوْنظُووُر ،َوَلِكْن نَوْرِجووْم َعْقووود  َتُكوولُن الزَّلَّووُ  َمووَع اْلَعَجلَوووِ ،َوِمْن َورَائِنَووا قَوووْلم  َنْكوووَرُ  أَْن يُوْعَقووَد َعلَووْيهِ 

ْعحُل َمقَ ْبُن َحارِيََ : ْلُمَث َّ اَحارِيََ ،فَوَقاَل:َوَهَذا اْلُمَث َّ ْبُن َحارِيََ  َكْيُخَنا َوَصاِحُه َحْربَِنا،فَوَقاَل  ،َواْ؟ََلاُب ِفيِه َجَلاُب َهاِنِئ ْبِن َريْ الَْتَك اَي َأَخا قوُ  َِ ا 
َووووا نَوزَْلنَووووا  ووووَماَمِ ،فَوَقاَل َرُسوووولُل يَّنْيِ اْلَيَمانْيَ ُصوووورَ بَووووقَِبيَصووووَ  يف تَورِْكنَووووا ِقيِننَووووا َوُمَتابَوَعتُووووَك َعلَووووى ِقينِووووَك،َوِإانَّ ِإ َّ ِن ف "  ّللَِّ اَمِ ،َوالسَّ " َمووووا َهووووَذاِن الُصووووَرايَّ

،وَ ِبِه َغوْْيُ َمغْ ْنُه َصاحِ اُر ِكْسَرى َوِمَياُ  اْلَعَرِب،فََأمَّا َما َكاَن ِمْن َأْوَاِر ِكْسَرى َفذَ فَوَقاَل:َأوَْ  أَمَّوا َموا َكواَن ِ َّوا يَلِوك ِميَواَ  اْلَعوَرِب ُفولر  َوُعوْذرُُ  َغوْْيُ َمْقُبلل 
َو ،َوِإانَّ ِإ َّ نَوا أَْن َ  َخوَذُ  عَ أَ ا نَوزَْلنَوا َعلَوى َعْهود  َفَذْنُه َصاِحِبِه َمْغُفلر  َوُعوْذرُُ  َمْقبُولل  َّ َحوَدت  َوَ  نوُوْيِوي حُمْو َليوْ ِدت  َوِإيِنِ أََرى أَنَّ َهوَذا اأْلَْموَر الَّوِذي حُنْوِد

َمووا َأَسووْأمُتْ يف الوورَّقِِ ِإْذ :اَل َرُسوولُل اّللَِّ لِووك ِميَوواَ  اْلَعووَرِب فَوَعْلنَووا .فَوَقووُصووَرَ  ِ َّووا يَ َك َونَونْ تَووْدُعلاَن إِلَْيووِه اَي قُوَرِكووُك ِ َّووا َيْكووَرُ  اْلُمُللُ ،فَووِإْن َأْحبَوْبووحَل أَْن نُوْيِويَوو
وووْدِ ،َوِإنَّ ِقيوووَن اّللَِّ لَوووْن يَوْنُصوووَرُ  ِإ َّ َموووْن َحانَوووُه ِموووْن مجَِ  ُ أَْرَضوووُهْم َوِقاَيَرُهوووْم  يال  َحوووَّتَّ ْم ِإْن َ ْ تَوْلبَوثُووولا ِإ َّ قَلِووونِبِوووِه،أَرَأَيْوتُ يوووِع َجَلاأَْفَصوووْحُتْم اِبلصِِ يُووولرَِيُكُم اّللَّ

:اللَُّهمَّ فَولَووَك َذلِووَك قَوواَل:فوَ َموواُن بْووُن َكوورِ اَل النُوعْ َوأَْمووَلاهَلُْم َويُوْفرَِكووُكْم ِنَسوواَءُهْم أَُتَسووبُِِحلَن اّللََّ َوتُوَقدُِِسوولنَُه ف " فَوَقوو :" ِإانَّ أَْرَسووْلَناَ  َتاَل َرُسوولُل اّللَِّ يك 
ا  ا ُمِنْي ا "،َكاِهد  ر ا َوَنِذير ا َوَقاِعي ا ِإىَل اّللَِّ إبِِْذنِِه َوِسرَاج  ا َعلَوى يَوَدْي َأيب َبْكور  َوُهوَل يَوُقولُل:اَي أاََب َبْكور  أَيَّوُ  َأْخواَل   يف قَاِبض و ُسولُل رَ  مُثَّ َوَخَ َوُمَبشِِ

ُ َعوزَّ  اْ؟َاِهِليَِّ  َما َأْكوَرفُوَها  ،وَ  ِّبَوا يَوْدَفُع اّللَّ ونَوُهْم .قَاَل:فَوُدفِ ِّبَوا يَوَتَحواَجزُ َوَجولَّ َ َْس بَوْعِضوِهْم َعوْن بَوْعخ  ْعَنا ِإىَل جَمْلِوِك اأْلَْوِس َواْاَْزرَِج،َفَموا وَن ِفيَموا بَويوْ
َ ئِووُل  َبْكوور  َوَمْعرِفَتِووِه ِ َْنَسوواِّبِْم "  قَ ُسوورَّ ِ َووا َكوواَن ِمووْن َأيب َوقَووْد لَل اّللَِّ قَاَل:فَوَلَقووْد رَأَيْووحُل َرُسووَوَْضووَنا َحووَّتَّ اَبيَوُعوولا َرُسوولَل اّللَِّ ) السوويد رمحووه هللا ( 

 ( من نر  فيها مقال  ولكن تقلي بعضها 695النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )
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يف قلووه واحوود،و  يف أرم واحدة،كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل،مووع احلكووم بغووْي كوورع اّلِل  فيكوولن هنووا  آهلوو  
ه إ  اّلِل كمووووا يفهمهووووا اليوووولم موووون يوووودعلن أنفسووووهم مووووع اّلِل  مووووا كووووان أحوووود موووونهم يفهووووم كووووهاقة أن   إلوووو

 « ..مسلمني»
اِحر  سوِإنَّ هذالَ »ع فرعولن:ذلوك الفهوم الباهوحل التافوه اهلزيول  وهكوذا قوال املوا مون قولم فرعلن،يتشواورون مو

 . «فَعِليم . يُرِيُد أَْن ُحْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم. َفما ذا َشُْمُرونَ 
 «َ  ِبُكووووولِِ سووووواِحر  َعلِووووويم  يَن،َذْتُل ِن حاِكووووورِ لا:أَْرِجوووووْه َوَأخاُ ،َوأَْرِسوووووْل يف اْلَمووووودائِ قالُ »واسوووووتقر رأيهوووووم علوووووى أمووووور:

السوحر. ففوك  لن أعموال..وكانحل أرم مصر الج ابلكهن  يف كوَّت املعابود. وكوان الكهنو  هوم الوذين يزاولو
رة هوك   وهوذ  الظواهاهلهل   اللينيات كلها تقريبا يق ن الدين ابلسحر ويزاول السحر كهن  الدايانت وسدن

ويقولل  ر العقيودة فيتحودّ بعضوهم عون السوحر كمرحلو  مون مراحول تطول « علماء األقاين »اليت يلتقطها 
هووود عموووا أووووى امللحووودون مووونهم:إن الووودين سووويبطل كموووا بطووول السوووحر  وإن العلوووم سوووينهك عهووود الووودين ك

،على أن لم فرعوولني املووا موون قوووقوود اسووتقر رأ«  العلووم»السووحر  ..إىل آخوور هووذا ااووب  الووذي يسووملنه:
ليلاجهوولا  حرة. ذلووكيرجووىء فرعوولن ملسووى إىل ملعوود. وأن يرسوول يف أحنوواء الووبالق موون امووع لووه كبووار السوو

 بسحر مثله. -بزعمهم  -« سحر ملسى»
 القوورن كثووْية يف  وعلووى كوول مووا عوور  موون نغيووان فرعلن،فقوود كووان يف تصوورفه هووذا أقوول نغيوواان موون نلاغيووحل

 طْية    الدعلة اابانل ّبذعلة الدعاة إىل ربلبي  رب العاملني  وهتديد السلطان الالعشرين يف ملاجه  ق
 اسامداد السحر  للمبار  114-113الدرس الثالث:

ويطلي السيا  القرآين إجراء فرعلن ومل ه يف مجع السحرة من املدائن ويسودل السوتار علوى املشوهد األول 
ائع العووورم القووورآين للقصوووا،كأنه واقوووع منظووولر،  حكايووو  ،لْيفعوووه علوووى املشوووهد التوووا  .. وذلوووك مووون بووود

   1005تروى
وووَحرَُة ِفْرَعْلَن،قووواُللا:ِإنَّ لَنوووا أَلَْجووورا  ِإْن ُكنَّوووا » ..إووووم « َن اْلُمَقووورَِّبنيَ اَل:نَوَعْم،َوِإنَُّكْم َلِموووقوووغوووالِِبنَيف ُن الْ حَنْووَوجوواَء السَّ

ا   وخدموو   هووذا وذر هوول هوود  ا حوو ا  يفحم فوولن ... ُي فوولن السووحر كمووا ُي فوولن الكهانوو   واألجوو
وضوواع عوون حنرفووحل األاالسوولطان البانوول والطوواغلت الغالووه هووك وليفوو  ان فووني موون رجووال الوودين  وكلمووا 

ّلِل،احتوووواج قوووام سووولطان الطووواغلت مقوووام كوووريع  اابحلاكميووو  و  -سوووبحانه  -إخوووالص العبلقيووو  ّلِل،وإفوووراق  
لطانه ابسوووم سوووم يقووورون ا ح ا ،وتبووواقل وإايهوووم الصوووفق :ه الطووواغلت إىل هوووي ء ان فني،وكافوووأهم علوووى

ى جلرون علووووووالوووووودين  وهوووووول يعطوووووويهم املووووووال واعلهووووووم موووووون املقووووووربني  ولقوووووود أكوووووود هلووووووم فرعوووووولن أوووووووم مووووووأ
 . وهوول وهووم  ا؟هوود . حرفتهم،ووعوودهم مووع األجوور القوورىب منووه،زايقة يف ا غراء،وتشووجيعا علووى بووذل غايوو 

 ال  وا تصووالزة والرسووا  والثاعوو  والتضووليل إ ووا هوول ملقوو  املعجوويعلموولن أن امللقوو  لوويك ملقوو  ا حوو  
 ابلقلة القاهرة،اليت   يق  هلا الساحرون و  املتجثون 

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« القص  يف القرآن»يراجع بتلسع فصل:  - 1005
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 بين موس  عليه السالا والسحر  -فما بمد ها 115الدرس الرابع:

. مث هوواهم   .وا للحلبووولقوود انمووأن السووحرة علووى األجر،واكوورأبحل أعنوواقهم إىل القوورىب موون فرعلن،واسووتعد 
 يكوولن موون أموورهم مووا قسووم اّلِل هلووم موون ااووْي مثابلتحوودي ..  - عليووه السووالم -أو ء يتلجهوولن إىل ملسووى 

َك َوِإمَّوا أَْن َنُكولَن أَْن تُوْلِقو ى،ِإمَّاقاُللا:اي ُملس»:الذي   يكلنلا ُيتسبلن،ومن األجر الذي   يكلنلا يتلقعلن
 .. «حَنُْن اْلُمْلِقنَي .. قاَل:أَْلُقلا

ويبووودو التحووودي واضوووحا يف ختيوووْيهم مللسوووى. وتبووودو كوووذلك يقوووتهم بسوووحرهم وقووودرهتم علوووى الغلبووو  .. ويف 
فهووذ  الكلموو  « .. قوواَل أَْلُقوولا»واسووتهانته ابلتحوودي: -عليووه السووالم  -ا؟انووه اهلخوور تتجلووى يقوو  ملسووى 

. علوى نريقو  القورآن الكورمي اللاحدة تبدو فيها قل  املبا ة،وتلقك لل الثق  الكامنو  وراءهوا يف نفوك ملسوى
 .1006يف إلقاء الظالل،ابلكلم  املفرقة يف كثْي من األحايني

وبينموووا حنووون يف لوووالل ا سوووتهان   - 1007عليوووه السوووالم  -ولكووون السووويا  يفاج نوووا  وووا فووولجىء بوووه ملسوووى 
ووا أَلْ :وعوودم املبووا ة،إذا بنووا أمووام مظهوور السووحر البارع،الووذي يرهووه وحي  َقووْلاْ َسووَحُرواْ أَْعوونُيَ }قَوواَل أَْلُقووْلاْ فَوَلمَّ

( }  ( سلرة األعرا .116النَّاِس َواْسَ َْهُبلُهْم َوَجاءوا ِبِسْحر  َعِظيم 
أعوووني »م سوووحروا وحسوووبنا أن يقووورر القووورآن أنوووه سوووحر عظيم،لنووودر  أي سوووحر كوووان. وحسوووبنا أن نعلوووم أوووو

لفوووج  ذاتوووه«  ههاسووو»لنتصووولر أي سوووحر كوووان. ولفوووج « واسووو هبلهم»وأتروا الرهبووو  يف قلووولّبم:« النووواس
 مصلر.

 لقورآين اهلخورن الونا اموفهم استجاكلا إحساس الرهب  يف الناس وقسروهم عليه قسرا. مث حسبنا أن نعلوم 
فاجووأة   ولكوون ميف سوولرة نووه،أن ملسووى عليووه السووالم قوود أوجووك يف نفسووه خيفوو  لنتصوولر حقيقوو  مووا كووان

ى الويت كوهدت ح  الكوث هْي النواس يف السواأخرى تطالع فرعلن وما ،وتطالع السحرة الكهنو ،وتطالع مجوا
َبطَوَل موا  ُكلَن. فَوَلَقَع احلَُْ  وَ ُ  ما َذْفِ  تَوْلقَ َوأَْوَحْينا ِإىل ُملسى أَْن أَْلِ  َعصاَ ،فَِإذا ِهكَ »ذلك السحر العظيم:

 « ..كانُلا يَوْعَمُللَن. فَوُغِلُبلا ُهناِلَك،َوانْوَقَلُبلا صاِغرِينَ 
ر ،وأنووووه ه،وأنووووه جاالعيلن،ويسوووو هه القللب،وحيوووول إىل الكثووووْيين أنووووه غالإنووووه البانوووول ينتفا،ويسووووحر 

ل  ،وينطفىء كشوعكالقنفوذ  حمي   وما هل إ  أن يلاجه احل  اهلاقئ اللاي  حَّت ينفثىء كالفقاعو ،وينكما
 ل،وهوللقوك هوذ  الظالين هنا ياهلشيم  وإذا احل  راج  اللزن،تبحل القلاعد،عمي  ا؟ذور .. والتعبْي القرآ

وبطول موا »ق:عد له وجول ويبحل،واستقر .. وذهه ما عدا  فلم ي« .. فلقع احل »يصلر احل  واقعا ذا يقل:
بهووووور لوووووذي كوووووان ياوغلوووووه البانووووول واملبطلووووولن وذلووووولا وصوووووغروا وانكمشووووولا بعووووود الزهووووول « .. كوووووانلا يعملووووولن

 « ..فَوُغِلُبلا ُهناِلَك َوانْوَقَلُبلا صاِغرِينَ »العيلن:

                                                 
 يف املصدر الساب .) السيد رمحه هللا (« التناس  الفب»يراجع فصل:  - 1006
فََأْوَجَك يف نَوْفِسِه ِخيَف   ُملسى .قُوْلنوا   خَتَوْ  ِإنَّوَك أَنْوحَل اأْلَْعلوى »هذ  املفاجأة مللسى   ينا عليها هنا وإ ا جاءت يف سلرة نه: - 1007
 السيد رمحه هللا («.) 
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 ثى ..عد. واملشهد ما يزال ُيمل مفاجأة أخرى .. مفاجأة كولكن املفاجأة   ختتم ب
وووووَحرَُة سووووواِجِديَن. قاُللا:آَمنَّوووووا بِوووووَربِِ اْلعووووواَلِمنَي.» إووووووا صووووولل  احلووووو  يف  « ..هووووواُرونَ وَ  َربِِ ُملسوووووى َوأُْلِقوووووَك السَّ

 ني ..لر واليقالضمائر. ونلر احل  يف املشاعر،وملس  احل  للقللب املهيأة لتلقك احل  والن
لووذي جواء بووه النواس اب إن السوحرة هووم أعلوم النوواس  قيقو  فنهم،وموودى موا ميكوون أن يبلو  إليووه. وهوم أعوور 
ر  فنوه هول أكثوالعوا  يفو ملسى إن كان من السحر والبشور،أم مون القودرة الويت وراء مقودور البشور والسوحر. 
يف  ن   يعرفوولنحلقيقوو ، االنوواس اسووتعداقا للتسووليم ابحلقيقوو  فيووه حووني تتكشوو  له،ألنووه أقوورب إقراكووا هلووذ  

الوووذي اووودون املطل ، هووذا الفووون إ  القشووولر .. وموون هنوووا هووولل السووحرة مووون التحووودي السووافر إىل التسوووليم
 برهانه يف أنفسهم عن يقني ..

ا بشاكووو    اازجهوووولكووون الطلاغيوووحل املتجوووثين   يووودركلن كيووو  يتسووورب النووولر إىل قلووولب البشووور و  كيووو
لن تصوووري  ووووم ميلكوووأرة اليقوووني. فهوووم لطووولل موووا اسوووتعبدوا النووواس ُيسوووبلن ا ميوووان و  كيووو  تلمسوووها حووورا

لجىء .. ومون مث فو -عني مون أصوابع الورمحن يقلبهوا كيو  يشواء وهك بوني إصوب -األروا  وتقليه القللب 
 و  يفطووون إىل  النفووولسيففرعووولن ّبوووذا ا ميوووان املفووواجئ الوووذي   يووودر  قبيبوووه يف القلووولب و  يتوووابع خطوووا  

ة استسوووالم توووه:مفاجأهكوووعاب الضووومائر .. مث هزتوووه املفاجوووأة ااطوووْية الووويت تزلوووزل العووورش مووون مداخلوووه يف 
. رب ملسووى وهووارون. بعوود أن كووانلا جمموولعني  بطووال لوورب العوواملني -املعابوود  وهووم موون كهنوو  -السووحرة 

ل حل .. وكووالطلاغيوو قعوولة ملسووى وهووارون إىل رب العوواملني  .. والعوورش والسوولطان  ووا كوول كووكء يف حيوواة
ُتْم بِووهِ َعووْلُن:آقوواَل ِفرْ »جرميوو  ميكوون أن يرتكبلهووا بووال هوورج يف سووبيل انافظوو  علووى الطوواغلت:  قَوْبووَل أَْن آَذَن َمنوْ

ُجَلُكوْم َعونَّ أَيْوِدَيُكْم َوأَرْ ْلَ  تَوْعَلُمولَن. أَلَُقطِِ ْهَلهوا. َفَسوْنها أَ مِ َلُكْم  ِإنَّ هذا َلَمْكر  َمَكْرُاُلُ  يف اْلَمِديَنِ  لُِتْخرُِجلا 
،مُثَّ أَلَُصلِِبَونَُّكْم َأمْجَِعنيَ   « ..ِمْن ِخال  

ُتْم بِِه قَوْبَل أَْن آَذَن َلُكْم »هكذا ..   -قلولّبم للحو   يف أن تنوتفخ ن يسوتأذنل كأ ا كوان علويهم أ« .. آَمنوْ
كولن مون  ميل وهوم أنفسوهم  -يف أن ترتعا وجوداانهتم  أو يستأذنل  -وهم أنفسهم   سلطان هلم عليها 

 ميسوووكلن موووداخلها. أو كأ وووا كوووان  وهوووم أنفسوووهم  -يف أن تشووور  أرواحهوووم  أو يسوووتأذنل  -أمرهوووا كوووي ا 
ن ألغوولار. أو أاقوور  موون علويهم أن يوودفعلا اليقووني وهوول ينبووحل موون األعمووا . أو أن يطمسوولا ا ميووان وهوول ي  
ذاتووه   اللقووحليفس وهوول ُيجبوولا النوولر وهوول ينبعووة موون كووعاب اليقووني  ولكنووه الطوواغلت جاهوول غوول مطموول 

 متعجر  متكث مغرور 
ِإنَّ هوووذا َلَمْكووور  َمَكْرُاُووولُ  يف اْلَمِدينَوووِ  لُِتْخرُِجووولا ِمْنهوووا  »مث إنوووه الفوووزع علوووى العووورش املهووودق والسووولطان املهوووزوز:

وووْحرَ »..ويف نوووا آخووور:« أَْهَلهوووا ا  .. إووووا قعووولة واملسوووأل  واضوووح  املعووو«  ِإنَّوووُه َلَكبِوووْيُُكُم الَّوووِذي َعلََّمُكوووُم السِِ
هوك الوويت توزعج وختيو  .. إنووه   بقواء و  قورار حلكووم الطلاغيوحل موع الوودعلة « .. رب العواملني»ملسوى إىل 

إىل رب العاملني. وهم إ ا يقلم ملكهوم علوى تنحيو  ربلبيو  اّلِل للبشور بتنحيو  كوريعته. وإقامو  أنفسوهم أراباب 
النوواس ملووا يشوورعلن  .. إومووا منهجووان   اتمعووان ... موون قون اّلِل يشوورعلن للنوواس مووا يشوواءون،ويعبدون 
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أو  ووا قينووان   اتمعووان .. أو  ووا رابن   اتمعووان .. وفرعوولن كووان يعوور  وملووي  كووانلا يعرفوولن .. ولقوود 
فزعووولا للووودعلة مووون ملسوووى وهوووارون إىل رب العووواملني. فوووأوىل أن يفزعووولا اهلن وقووود ألقوووك السوووحرة سووواجدين. 

ني. رب ملسى وهارون  والسحرة من كهن  الداين  الليني  اليت تيلوه فرعلن،واكنوه مون قاللا:آمنا برب العامل
َفَسوْلَ  تَوْعَلُمولَن. أَلَُقطَِِعونَّ »رقاب الناس ابسم الدين  وهكذا أنلو  فرعولن ذلوك التلعود اللحشوك الفظيوع:

،مُثَّ أَلَُصلِِبَونَُّكْم َأمْجَِعنيَ   « ..أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِمْن ِخال  
عوووه ابحلجووو  لكووولن قفميإنوووه التعوووذيه والتشوووليه والتنكيووول .. وسووويل  الطلاغيوووحل يف ملاجهووو  احل ،الوووذي   

 والثهان .. وعدة البانل يف وجه احل  الصري  ..
بووأس الطغوواة تسوتهني بولكون الوونفك البشوري  حووني تسووتعلن فيهوا حقيقوو  ا ميووان تسوتعلك علووى قوولة األرم،و 

ل:ماذا   تقوو  لتسوووأ قوويم. إوووااحليوواة،وهتقر الفنوواء الزائوول إىل جوولار االوولق املوتنتصوور فيهووا العقيوودة علووى 
 سوووتلقى يف سوووتأخذ ومووواذا سوووتدعف مووواذا سوووتقبخ ومووواذا سوووتدفعف مووواذا ستخسووور ومووواذا ستكسوووهف ومووواذا

ظوور إىل هك   تنالطريوو  موون صووعاب وأكوولا  وتضووحياتف .. ألن األفوو  املشوور  اللضووكء أمامهووا هنووا ،ف
َقِلبُوولَن .. ومووا توونقم » ..كووكء يف الطريوو   بنووا ملووا جاءتنووا. ربنووا ر آمنووا آبايت  منووا إ  أن قوواُللا:ِإانَّ ِإىل َربِِنووا ُمنوْ

 « ..أفرغ علينا صثا،وتلفنا مسلمني
  ن إىل النهايوووولووووذي يطموووو إنووووه ا ميووووان الووووذي   يفووووزع و  يتزعووووزع. كمووووا أنووووه   حضووووع أو حنووووع. ا ميووووان ا

َقِلُبلنَ بِِنا مُ رَ قاُللا:ِإانَّ ِإىل »ىل ربه فيطم ن إىل جلار :فْيضاها،ويستيقن من الرجع  إ  « ..نوْ
نوواور ي يووداهن و   صوميم .. والوذي يوودر  نبيعو  املعركوو  بينووه وبوني الطوواغلت .. وأووا معركوو  العقيوودة يف ال

 ارق  علووووىاربووووه ويطووووو  يرجوووول الصووووف  والعفوووول موووون عوووودو لوووون يقبوووول منووووه إ  توووور  العقيدة،ألنووووه إ ووووا ُي ..
 « ..ناا جاَءتْ َوما تَوْنِقُم ِمنَّا ِإ َّ أَْن آَمنَّا آِبايِت َربِِنا َلمَّ »العقيدة:

ا يطلووه موون عافيوو ،إ والووذي يعوور  أيوون يتجووه يف املعركوو ،وإىل موون يتجووه   يطلووه موون خصوومه السووالم  وال
 « ..ِلِمنيَ َلفَّنا ُمسْ ا  َوتوَ َربَّنا أَْفرِْغ َعَلْينا َصثْ »ربه الصث على الفتن  واللفاة على ا سالم:

ب ا أمووام القلوول يووان عوواجز ويقوو  الطغيووان عوواجزا أمووام ا ميان،وأمووام اللعك،وأمووام ا نم نووان .. يقوو  الطغ
 يهووا كمووا ميلووكفالتصوور   الوويت خيوول إليووه أنووه ميلووك الل يوو  عليهووا كمووا ميلووك الل يوو  علووى الرقوواب  وميلووك

ميلووك   .. وموواذاا إ  اّللِ موون أموور اّلِل،  ميلووك أمرهوو التصوور  يف األجسووام. فووإذا هووك مستعصووي  عليووه،ألوا
لووك ف وموواذا ميقلوولب ابّللِ رغبووحل القلوولب يف جوولار اّلِلف وموواذا ميلووك ا؟ووثوت إذا اعتصوومحل ال الطغيووان إذا

لبشووري . هووذا ا  ريوو  السوولطان إذا رغبووحل القلوولب عمووا ميلووك السوولطان  إنووه ملقوو  موون امللاقوو  احلا وو  يف
 السابقني .. ن ومل ه،وامليمنني من السحرة ..الذي كان بني فرعل 

إنوووه ملقووو  حاسوووم يف  ريووو  البشوووري . ابنتصوووار العقيووودة علوووى احليووواة. وانتصوووار العزميووو  علوووى األ . وانتصوووار 
إنووه ملقوو  حاسووم يف  ريوو  البشووري . إبعووالن موويالق احلريوو  احلقيقيوو . فمووا «  الشوويطان»علووى « ا نسووان»

دة علوى جوثوت املتجوثين ونغيوان الطغواة. وا سوتهان  ابلقولة املاقيو  الويت الوك احلري  إ  ا ستعالء ابلعقيو
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أن تتسل  على األجسام والرقواب وتعجوز عون اسوتذ ل القلولب واألروا . وموَّت عجوزت القولة املاقيو  عون 
 استذ ل القللب فقد ولدت احلري  احلقيقي  يف هذ  القللب.

إفوالس املاقيو   فهوذ  القلو  الويت كانوحل منوذ حلظو  تسوأل فرعولن  إنه ملق  حاسم يف  ري  البشري  إبعالن
األجوور علووى الفوولز،وا  ابلقوورب موون السوولطان .. هووك ذاهتووا الوويت تسووتعلك علووى فرعوولن وتسووتهني ابلتهديوود 

و  تغوووْي مووون حلهلوووا ،واللعيووود،وتقبل صوووابرة حمتسوووب  علوووى التنكيووول والتصوووليه. وموووا تغوووْي يف حياهتوووا كوووكء
إ ووا وقعووحل اللمسوو  اافيوو  الوويت تسوولك الكلكووه املفوورق يف الوودورة الكووثى. وعمووع  -ة يف عووا  املوواق -كووكء

الوووووذرة التائهووووو  إىل انووووولر الثابحل،وتصووووول الفووووورق الفووووواين بقووووولة األزل واألبووووود .. وقعوووووحل اللمسووووو  الووووويت هوووووِلل 
النوولر .. ا بوورة،فيلتق  القلووه إيقاعووات القدرة،ويتسوومع الضوومْي أصووداء اهلدايوو ،وتتلقى البصووْية إكووراقات 

« ا نسووان»وقعوحل اللمسوو  الويت   تنتظوور أي تغيوْي يف اللاقووع املوواقي ولكنهوا هووك تغوْي اللاقووع املواقي وترفووع 
يف عا  اللاقع إىل اهلفا  اليت   يكن يطم  إليها اايال  ويذهه التهديد .. ويتالكى اللعيود .. وميضوك 

السوويا  القوورآين السووتار علووى املشووهد عنوود هووذا  ا ميووان يف نريقووه.   يتلفووحل،و  يوو قق،و  ُييوود  ويسوودل
احلد و  يزيد .. إن روع  امللق  تبل  ذروهتا وتنتهك إىل غايتهوا. وعندئوذ يتالقوى ا؟موال الفوب يف العورم 
مع اهلد  النفسك للقصو ،على نريقو  القورآن يف رانبو  اللجودان ا ميواين بلغو  ا؟موال الفوب،يف تناسو    

 1008يبلغه إ  القرآن. 
 ...األخاذ  ولكننا حنن يف هذ  الظالل ينبغك أن نق  وقف  قصْية أمام هذا املشهد الباهر

 حول الصراع بين الحق والباطل أمقيب عل  الدرس الرابع

ثوول خطوورا علووى هارون،ميو نقو  ابتووداء أمووام إقرا  فرعوولن ومل وه أن إميووان السووحرة بوورب العواملني،رب ملسووى 
 لم عليهووا ذلووكالوويت يقوو عوودة الوويت يقوولم عليهووا هووذا ا ميووان،مع القاعوودةنظووام ملكهووم وحكمهووم لتعووارم القا

 يفنووه   اتمووع إكوودها .. السوولطان .. وقوود عرضوونا هلووذا األموور موون قبوول .. ونريوود أن نقوورر هووذ  احلقيقوو  وني 
 ن السولطان يف،وأن يكول قلوه واحود،و  يف بلود واحود،و  يف نظوام حكوم واحود،أن يكولن اّلِل رب العواملني

 ك قين ..لناس لعبد من العبيد،يباكر  بتشريع من عند  وقلانني .. فهذا قين وذلحياة ا
 اان يف تصولرهمنولر ا ميوان يف قللّبم،وجعول هلوم فرقو بعود أن أكور  -ونق  بعد ذلوك أموام إقرا  السوحرة 

 ني.عاملوم برب الن املعرك  بينهم وبني فرعلن ومل ه هك معرك  العقيدة وأنه   ينقم منهم إ  إمياأ -
فهذا ا ميوان علوى هوذا النحول يهودق عورش فرعولن وملكوه وسولطانه ويهودق مراكوز املوا مون قلموه وسولطاوم 
املسووتمد موون سوولطان فرعوولن ... أو بتعبووْي آخوور موووراق :من ربلبيوو  فرعلن،ويهوودق القوويم الوويت يقوولم عليهوووا 

دى للودعلة إىل ربلبيو  اّلِل وحود . اجملتمع الليب كله .. وهذا ا قرا  لطبيع  املعرك  ضوروري لكول مون يتصو
فهل وحد  الذي أهل هي ء امليمنني لالستهان   ا يلقلنه يف سبيله .. إوم يقدملن علوى املولت مسوتهينني 
ليقيوونهم  وووم هووم امليمنوولن بوورب العوواملني وأن عوودوهم علووى قيوون غووْي قيوونهم ألنووه  زاولتووه للسوولطان وتعبيوود 
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املني .. فهول إذن مون الكوافرين .. وموا ميكون أن ميضوك امليمنولن يف نريو  الناس ألمور  ينكور ربلبيو  رب العو
إ   ثول هوذا اليقوني بشوقيه:أوم  -على ما ينتظرهم فيها مون التعوذيه والتنكيول  -الدعلة إىل رب العاملني 

 .هم امليمنلن،وأن أعداءهم هم الكافرون،وأوم إ ا ُياربلوم على الدين،و  ينقملن منهم إ  الدين
تصووار ى األ . وانعزميوو  علووونقوو  بعوود ذلووك أمووام الروعوو  البوواهرة  نتصووار العقيوودة علووى احليوواة. وانتصووار ال

عووه كموووا فيوووه. فند علووى الشووويطان. وهوول مشوووهد ابلوو  الروعوو  .. نعووو   أننووا نعجوووز عوون القوولل« ا نسووان»
 صلر  النا القرآين الكرمي 

 فرعون يهدد المؤمنين بالمااا 127الدرس الخامس:

آمر توووإنوووه مشوووهد ال مث نعووولق إىل سووويا  القصووو  القووورآين .. حيوووة يرفوووع السوووتار عووون مشوووهد رابوووع جديووود .. 
رعوولن فملووا موون قوولم ان. مشووهد والتنوواجك اب مث والتحووريخ. بعوود اهلزميوو  وااووذ ن يف معركوو  ا ميووان والطغيووا

ل  مون خون قلموه علوى موا آمون لوه إ  ذريو  موو  -يكث علويهم أن يوذهه ملسوى انجيوا والوذين آمنولا معوه 
وا مث،وهووم  تنوواجلن ابلشووريفووإذا املووا  -فرعوولن وملوو هم أن يفتوونهم. كمووا جوواء يف ملضووع آخوور موون القوورآن 

لسوووولطان هليبووو  وايهيجووولن فرعووولن علوووى ملسوووى ومووون معوووه وحلفلنوووه عاقبووو  التهووواون يف أمووورهم مووون ضوووياع ا
ة الغامشو  ،مسوتعز ابلقول ق متلعدائج مائج،مهودابستشراء العقيدة ا؟ديدة،يف ربلبي  اّلِل للعاملني. فوإذا هول هو

َذُر ُملسوووى َوقَوْلَموووُه َعْلَن:أَتَوووْلِم ِفرْ قَووووَوقووواَل اْلَموووَاُ ِموووْن »الووويت بوووني يديه،وابلسووولطان املووواقي الوووذي يووورتكن إليوووه  
 « ..ْلقَوُهْم قاِهُرونَ ُهْم،َوِإانَّ فوَ ِيك ِنساءَ ،َوَنْسَتحْ ناَءُهمْ لِيُوْفِسُدوا يف اأْلَْرِم َويََذَرَ  َوآهِلََتَكف قاَل:َسنُوَقتُِِل أَبْ 

يف عووووا   ه سوووولطاانلووووإن فرعوووولن   يكوووون يوووودعك األللهيوووو   عوووو  أنووووه هوووول خووووال  هووووذا الكوووولن وموووودبر  أو أن 
 لشوعه بشوريعتهااكم هوذا حواألسباب الكلني . إ ا كان يدعك األللهي  على كعبه املستذل   ع  أنه هول 

بشوووريعته  اكم ُيكوووملشووو لن وتقضوووى األمووولر. وهوووذا موووا يدعيوووه كووول حووووقانلنوووه وأنوووه إبراقتوووه وأمووور  اضوووك ا
  -لي والووولاقعك بلبيووو   عناهوووا اللغووووهوووذ  هوووك الر  -وقانلنه،واضوووك الشووويون وتقضوووى األمووولر إبراقتوووه وأمووور  

آهلووتهم  مفقوود كانووحل هلوو -كووذلك   يكوون النوواس يف مصوور يعبوودون فرعوولن  عوو  تقوودمي الشووعائر التعبديوو  لووه 
كمووا يثبووحل و « آهلتووكويووذر  و »ه الوويت يعبوودها كووذلك،كما هوول لوواهر موون قوولل املووا لووه:وكووان لفرعوولن آهلتوو

صولن لوه د  ّبوم،  يعملوا يريو املعرو  من  ري  مصر الفرعلني . إ ا هوم كوانلا يعبدونوه  عو  أووم خاضوعلن
لا قووانس تلفأميووا  عبوواقة ..أموورا،و  ينقضوولن لووه كوورعا .. وهووذا هوول املعوو  اللغوولي والوولاقعك وا صووطالحك لل

قللووووه تعوووواىل عوووون اليهوووولق ل - -التشووووريع موووون بشوووور وأنوووواعل  فقوووود عبوووودو ،وذلك هوووول تفسووووْي رسوووولل اّلِل 
 «  .. اهلي ّللَِّ .اختََُّذوا َأْحباَرُهْم َورُْهباَوُْم أَْراباب  ِمْن ُقوِن ا»والنصارى:

. فَوَقوواَل َوِ  ُعُنِقووى  --َعووْن َعووِدىِِ بْووِن َحووامتِ  قَوواَل أَتَوْيووحُل النَّووِبَّ ف اَي َعووِدُى انْوورَْ  َعْنووَك » َصووِليه  ِمووْن َذَهووه 
( قَواَل «. َهوَذا الْووَلَيَن  َوُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَواَوُْم أَْراَباب  ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ْعتُوُه يَوْقوورَأُ ِ  ُسولرَِة بوَوورَاَءَة )اختَّ ُووْم َ ْ » َو َِ أََمووا ِإوَّ

 .1009«ُهْم َكانُلا ِإَذا َأَحُللا هَلُْم َكيوْ  ا اْسَتَحُللُ  َوِإَذا َحرَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا َحرَُّملُ  َيُكلنُلا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلِكنوَّ 
                                                 

 ( حسن لغْي  3378) -املكنز  -سنن ال مذى - 1009
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َويف ُعُنِقووك َصووِليه  ِمووْن َذَهووه  , فَوَقوواَل ِ :" اَي َعووِدي  انْوورَْ  َهووَذا وَعووْن َعووِديِِ بْووِن َحووامتِ  قَاَل:أَتَوْيووحُل النَّووِلَّ 
َوووُذوا ُعُنِقوووَك " قَاَل:َفَطَرْحتُوووُه , َوقَاَل:َوانْوتَوَهْيوووحُل إِلَْيوووِه , َوُهوووَل يَوْقووورَأُ ُسووولرََة بوَووورَاَءة  فَوَقووورَأَ َهوووِذِ  اهْليَوووَ  ا الْوووَلَيَن ِمووونْ  ختَّ

ُهْم ف فَوَقواَل:" أَلَووْيَك ُُيَِرُِموولَن َأْحبَواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم أَْراَباب  ِموْن ُقوِن اّللَِّ . قَاَل:فَوُقْلووحُل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإانَّ َلْسوَنا نَوْعبُوودُ 
ُ فَوَيْسوتَوْعِمُللنَُه ف " قَاَل:قُوْلوحُل:بَوَلى , قَواَل:"  ُ فَوُيَحِرُِملنَوُه , ُوُيُِلُولَن َموا َحورََّم اّللَّ فَوَذِلَك ِعبَوواَقهُتُْم " . َموا َأَحولَّ اّللَّ

" أَلَووْيَك َكووانُلا ُيُِلُوولَن َلُكووُم احْلَوورَاَم فَوُتِحُللنَووُه , :َل النَّووِلُ َهووَذا َلْفووُج َحووِديِة الُسلِسووكِِ َويف رَِوايَووِ  احْلَاِفِج:فَوَقووا
 1010َوُُيَِرُِملَن َعَلْيُكُم احلَْاَلَل فَوُتَحِرُِملنَُه " قَاَل:قُوْلحُل:بَوَلى،قَاَل:" َفَذِلَك ِعَباَقهُتُْم "

َووُذوا َأْحبَوو ،اختَّ ُووْم َمووا َعبَووُدوُهْم , ْراَباب  ِمووْن ُقوِن اّللَِّ أَ ْهبَوواَوُْم ْم َورُ اَرهُ وَعووْن ُحَذيْوَفووَ  قَوواُللا:اَي أاََب َعْبووِد اّللَِّ  قَاَل:أََمووا ِإوَّ
ُ َعلَووْيِهْم , فَاْسووَتِحُلل ُ  هَلُووْم َفَحِرُِموولُ  , َفَصوواُروا بِووَذِلَك  ْيِهْم َمووا َأَحوولَّ اّللَُّ ِرُِموولا َعلَوو , َوحَ َوَلِكوونوَُّهْم َأِحلُوولا َمووا َحوورََّم اّللَّ

 ْراَباب  "  أَ 
َووُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم أَْراَباب  ِمووْن ُقوِن اّللَِّ    قَوواَل:َ ْ َيُكلنُوولا ويف روايوو  َعووْن َأيب اْلَبْخووَ ِيِِ قَاَل:ُسووِ َل ُحَذيْوَفووُ  اختَّ

 1011َحرَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا َحرَُّملُ  "يَوْعُبُدوَوُْم , َوَلِكْن َكانُلا ِإَذا َأَحُللا هَلُْم َكيوْ  ا اْستَوْعَمُللُ  , َوِإْن 
أَلَوْيَك ِ  »نوه:كوا  القورآن عحلله الذي فيفسر  ق« .. ما َعِلْمحُل َلُكْم ِمْن إِله  َغْْيِي»أما قلل فرعلن لقلمه:

ِهووني . َو  َيكوواُق الَّووِذي ُهووَل مَ  ِمووْن هووَذا أاََن َخووْْي   َنف أَمْ ُمْلووُك ِمْصووَر َوهووِذِ  اأْلَْووواُر َعْوورِي ِمووْن َهْوويِت،أََفال تُوْبِصووُرو 
ه كوان يولازن بوني موا ولواهر أنو« .. ْقَ ِِننَيفَمالِئَكُ  مُ َعُه الْ يُِبنُيف فَوَلْل  أُْلِقَك َعَلْيِه َأْسِلرَة  ِمْن َذَهه  أَْو جاَء مَ 

 لسوولطانرق موون اعووهوول فيووه موون ملووك وموون أسوولرة الووذهه الوويت ُيلووى ّبووا امللوول ،وبني مووا فيووه ملسووى موون 
 والزين  .

مووا يشوواء لووذي يسووْيهم كااملسوويطر  إ  أنووه هوول احلوواكم« مووا َعِلْمووحُل َلُكووْم ِمووْن إِلووه  َغووْْيِي»ومووا قصوود بقللووه:
 والذي يتبعلن كلمته بال معارم  

واحلاكمي  على هذا النحل أللهي  كما يفيد املدللل اللغلي  وهك يف اللاقع أللهي . فا لوه هول الوذي يشورع 
   1012ه فيهم  سلاء قاهلا أم   يقلهاللناس وينفذ حكم

ا يف لِيُوْفِسووووُدو  قَوْلَمووووهُ أَتَووووَذُر ُملسووووى وَ »وعلووووى ضوووولء هووووذا البيووووان  لووووك أن نفهووووم موووودللل قوووولل مووووا فرعوووولن:
 « ..اأْلَْرِم،َويََذَرَ  َوآهِلََتَكف

                                                                                                                                            

العواملني،  بواعهم مون العلمواءالرسل وأت قال ابن كثْي:" فا؟هل  من األحبار والرهبان ومشاي  الضالل يدخللن يف هذا الذم والتلبي ، خبال 
َهووْلوم عموا وواهم هللا عنوهفإ وا ذمورون  وا أَموَر هللا بووه وب ت هللا وسووالمه فالرسول، صوللااي  رسوله الكرام.وبلغووتهم إ لغوتهم إاي  رسوله الكرام.إ وا يَونوْ

الو ، وبلغولهم امت قيوام، ونصوحلا أاملا بوذلك عليهم أمجعنَي، هم السفراء بني هللا وبني خلقه يف أقاء ما محلل  من الرسال  وإبالغ األمان ، فقو
 (66/  2) -قار نيب   -ابن كثْي احل ." تفسْي 

 ( حسن لغْي  195اْلَمْدَخُل ِإىَل الُسَنِن اْلُكْثَى لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 1010
 هذ  األحاقية زايقات مب -( حسن لغْي  194و 193اْلَمْدَخُل ِإىَل الُسَنِن اْلُكْثَى لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 1011
مسوولم الصوواق  السوويد أيب األعلووى املوولقوقي أمووْي ا؟ماعوو  ا سووالمي  بباكسووتان.) لل« املصووطلحات األربعوو »يراجووع بتلسووع كتوواب: - 1012

 السيد رمحه هللا (
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ائيووا ىل ربلبيوو  اّلِل وحوود  حيووة ي تووه عليهووا تلقهوول الوودعلة إ -هم موون وجهوو  نظوور  -فا فسوواق يف األرم 
أو  -موور  فرعوولن   بطووالن كوورعي  حكووم فرعوولن ونظامووه كلووه. إذ أن هووذا النظووام قووائم علووى أسوواس حاكميوو 

ه نظوام ألرم،بقلواا فسواق يف  -بوزعمهم  -وإذن فهول  -بتعبْي مراق  على أساس ربلبي  فرعلن لقلمه 
ذ  هلوووووواامووووووا   احلكم،وتغيووووووْي األوضوووووواع القائموووووو  علووووووى ربلبيوووووو  البشوووووور للبشر،وإنشوووووواء وضووووووع آخوووووور رووووووال

هلتوه الويت ه لفرعولن وهللسوى وقلموماألوضاع،الربلبي  فيه ّلِل   للبشر. ومن مث قرنلا ا فساق يف األرم ب   
 يعبدها هل وقلمه ..

بووون بووزعم أنووه ا  هلهلوو  ..ولقوود كووان فرعوولن إ ووا يسووتمد هيبتوووه وسوولطانه موون الداينوو  الوويت تعبوود فيهوووا هووذ  ا
للوولق موون أب لفرعوولن مليسووحل حسووي   فلقوود كووان النوواس يعرفوولن جيوودا أن ا احلبيووه هلووذ  اهلهلوو   وهووك بنوولة

رب  سووووووى وقلمووووووهوأم بشووووووريني.إ ا كانووووووحل بنوووووولة رمزيوووووو  يسووووووتمد منهووووووا سوووووولطانه وحاكميتووووووه. فووووووإذا عبوووووود مل 
لن سووتمد منووه فرعووياس الووذي العوواملني،وتركلا هووذ  اهلهلوو  الوويت يعبوودها املصووريلن،فمع  هووذا هوول هطوويم األسوو

لصووحي  .. اّلِل ا ى كووعبه املسووتخ  الووذي إ ووا يطيعووه ألنووه هوول كووذلك فاسوو  عوون قيوونسوولطانه الروحووك علوو
ُوو»وذلووك كمووا يقوولل اّلِل سووبحانه: فهووذا هوول التفسووْي « اِسووِقنيَ لا قَوْلمووا  فْم كووانُ فَاْسووَتَخ َّ قَوْلَمووُه فََأنوواُعلُ  .. ِإوَّ

قني عون قيون لنولا فاسو  يكالصحي  للتاري  .. وما كان فرعلن بقاقر على أن يستخ  قلموه فيطيعل ،لول 
موون  ذا األموور لوويكعلووم أن هووياّلِل .. فووامليمن ابّلِل   يسووتخفه الطوواغلت،و  ميكوون أن يطيووع لووه أمرا،وهوول 

إىل  - عليووه السووالم -كوورع اّلِل .. وموون هنووا كووان اووكء التهديوود لنظووام حكووم فرعوولن كلووه بوودعلة ملسووى 
. ب العوواملني .بواقهتم لوور ائفو  موون قولم ملسووى كووذلك وعوإميووان السوحرة ّبووذا الوودين،وإميان ن« رب العواملني»

و أ وحوود  .. بلبيوو  اّللِ ر ومون هنووا اوكء التهديوود لكوول وضوع يقوولم علوى ربلبيوو  البشوور للبشور موون الودعلة إىل 
   يف ا سووالم. دخللن بوهيومون كوهاقة أن   إلوه إ  اّلِل .. حووني تيخوذ  ودللهلا ا؟وودي الوذي كوان النوواس 

لموووووات هوووووذ  الك زيووووول الوووووذي صوووووار هلوووووا يف هوووووذ  األايم  ومووووون هنوووووا كوووووذلك اسوووووتثارت ووووودللهلا الباهوووووحل اهل
بْنواَءُهْم أَ َسونُوَقتُِِل قاَل:»ع:فرعلن،وأكعرته اباطر احلقيقك على نظامه كله فانطل  يعلن عزموه اللحشوك البشو

 « :َوَنْسَتْحِيك ِنساَءُهْم َوِإانَّ فَوْلقَوُهْم قاِهُرونَ 
نكيل اللحشك من فرعولن ومل وه مثل هذا الت -د ملسى يف إابن ملل -قبل  وكان بنل إسرائيل قد عانلا من

    َيعا ،َيْسَتْضووِعُ  نائَِفوو أَْهَلهووا كِ ،َوَجَعوولَ ِإنَّ ِفْرَعووْلَن َعووال يف اأْلَْرمِ »كمووا يقوولل اّلِل تعوواىل يف سوولرة القصووا:
ُهْم،يَُذبُِِ  أَبْناَءُهْم َوَيْسَتْحِيك ِنساَءُهْم ِإنَُّه كاَن مِ   ..« ْفِسِدينَ َن اْلمُ ِمنوْ

ام لقورون واألعول عشورات ا إنه الطغيان يف كول مكوان ويف كول زموان.   فور  بوني وسوائله اليولم ووسوائله قبول
 .. 

 موس  يثبت قومه ويمدهم بالنصر 129 - 128الدرس السادس:

د خوامك ويدع السيا  فرعلن وما  يتآمرون،ويسدل الستار على مشهد التآمر واللعيد،لْيفعه على مشوه
عليوه السوالم  -من مشاهد القص  ندر  منه أن فرعلن قود مضوى ينفوذ اللعيود .. إنوه مشوهد النول ملسوى 
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موع قلمه،ُيووديهم بقلوه النوول ولغته،ومعرفتوه  قيقوو  ربوه وبسوونته وقدر ،فيلصويهم ابحتمووال الفتن ،والصووث  -
. فاألرم ّلِل يلريها من يشاء مون عبواق . ابّلِل عليها. ويعرفهم  قيق  اللاقع الكلين ا ستعان  على البلي ،و 

والعاقب  ملون يتقولن اّلِل و  حشولن أحودا سولا  .. فوإذا كوكلا إليوه أن هوذا العوذاب الوذي ُيول ّبوم قود حول 
ّبووم موون قبوول أن ذتيهم،وهوول ُيوول ّبووم كووذلك بعوود مووا جاءهم،حيووة   تبوودو لووه وايوو ،و  يلوول  لووه آخوور  

قواَل ُملسوى  »دوهم،ويسوتخلفهم يف األرم ليبتلويهم يف أمانو  ااالفو :أعلن هلوم رجواء  يف ربوه أن يهلوك ع
تَِّقوونَي. قاُللا:أُوِذينووا ِمووْن لَِقْلِمِه:اْسووَتِعيُنلا اِبّللَِّ َواْصووِثُوا،ِإنَّ اأْلَْرَم ّللَِِّ يُلرِيُهووا َمووْن َيشوواُء ِمووْن ِعباِقِ ،َواْلعاِقبَووُ  لِْلمُ 

َتنوووا. قاَل:َعسوووى َرُبُكوووْم أَْن يُوْهلِوووَك َعُدوَُّكْم،َوَيْسوووَتْخِلَفُكْم يف اأْلَْرِم،فَويَوْنظُوووَر  قَوْبوووِل أَْن َشْتَِينوووا َوِموووْن بَوْعووودِ  موووا ِج وْ
 «.َكْيَ  تَوْعَمُللنَ 

 .ليت تعمل فيهاين والقلى حلقيق  األللهي  وإكراقها يف قلبه. وحلقيق  اللاقع الكل « النل»إوا ر ي  
ذ املني إ  مووالىل رب العووإإنووه لوويك ألصووحاب الوودعلة  ا الصووابرون ..وحلقيقوو  السوون  ا هليوو  ومووا يرجوول  منهوو

ذن صووثوا حووَّت ذيهم أن يواحوود،وهل املووالذ احلصووني األمووني،وإ  و  واحوود وهوول الوول  القوولي املتووني. وعلوو
 الل  ابلنصرة يف اللقحل الذي يقدر   كمته وعلمه.

ء فيهوا. لموه إ  نوز فرعولن وق إن األرم ّلِل. ومواو  وأ  يعجللا،فهم   يطلعلن الغيه،و  يعلملن ااْي ..
ن داعلن إىل رب العواملني،إىل كوكء موفال ينظر الو -كمته وف  سنته وح -واّلِل يلريها من يشاء من عباق  

ه األرم .. فصوواح لوولاهر األموولر الوويت ختيوول للنووالرين أن الطوواغلت مكووني يف األرم غووْي مزحووز  عنهووا
لب لوفال حوا  ق م قصر ..أرقهم منها  وإن العاقب  للمتقني .. نال الزمن ومالكها هل الذي يقرر مَّت يط

 الداعني إىل رب العاملني قل  على املصْي.
 و  حايل هلم تقله الذين كفروا يف البالق،فيحسبلوم ابقني ..

ْن َشْتَِينووا أَ  قَوْبووِل ِموونْ  لا:أُوِذينوواقالُ »ولكوون إسوورائيل هووك إسوورائيل   حلقووائ  اللجوولق الكبووْي ..« النوول»إوووا ر يوو  
َتنوا ك وموا تغوْي ينوا قبول جمي وثم  أوذتوإووا كلموات ذات لول  وإووا لتشوك  وا وراءهوا مون «:َوِمْن بَوْعوِد موا ِج وْ

ذكرهم وجوووه. يووو كوووكء  جي وووك. ونوووال هوووذا األذى حوووَّت موووا تبووودو لوووه وايووو   وميضوووك النووول الكووورمي علوووى
 هال  عدوهم.ابّلِل،ويعل  رجاءهم به،ويلل  هلم ابألمل يف 

لِوووووووووَك أَْن يُوهْ  قاَل:َعسوووووووووى َرُبُكووووووووومْ  »واسوووووووووتخالفهم يف األرم. موووووووووع التحوووووووووذير مووووووووون فتنووووووووو  ا سوووووووووتخال .
 «.لنَ َعُدوَُّكْم،َوَيْسَتْخِلَفُكْم يف اأْلَْرِم،فَويَوْنظَُر َكْيَ  تَوْعَملُ 

 سوون  اّللِ  إنووه ينظوور بقلووه النوول فووْيى سوون  اّلِل،عووري وفوو  وعد ،للصووابرين،وللجاحدين  ويوورى موون خووالل
هال  الطاغلت وأهله،واسوتخال  الصوابرين املسوتعينني ابّلِل وحود . فيودفع قلموه قفعوا إىل الطريو  لتجوري 

أن اسوتخال  اّلِل هلوم إ وا هول ابوتالء  هلوم. لويك  -منوذ البودء  -ّبم سن  اّلِل إىل ما يريد .. وهول يعلمهوم 
ذنلّبم  ولووويك جزافوووا بوووال غايووو . ولووويك خلووولقا بوووال فوووال يعوووذّبم بووو -كموووا زعمووولا   -أووووم أبنووواء اّلِل وأحبوووا   

وهوول سووبحانه يعلووم موواذا سوويكلن قبوول أن « .. فَويَوْنظُووَر َكْيووَ  تَوْعَملُوولنَ »تلقيووحل. إنووه اسووتخال  لالمتحووان:
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يكوولن. ولكنهووا سوون  اّلِل وعدلووه أ  ُياسووه البشوور حووَّت يقووع موونهم يف العيان،مووا هوول مكشوول  موون الغيووه 
 لعلمه القدمي.

 أخا آل فرعون بالمااا ثم بالغرق ون ا  بني إسرائيل 137 - 130:الدرس السابع

مشووهد هد ساقس:ويوودع السوويا  ملسووى وقلمووه ويسوودل علوويهم السووتار،لْيفعه موون ا؟انووه اهلخوور علووى مشوو
ير ه ويصوود  النووذء  يف ربووفرعوولن وآله،ذخووذهم اّلِل بعاقبوو  الظلووم والطغيووان وُيقوو  وعوود ملسووى لقلمووه،ورجا

 ة،وتسا  القص  كلها لتصديقه.الذي يظلل جل السلر 
موووودمحل قالسووووتار  ويبوووودأ املشووووهد هوووولان ولكوووون العاصووووف  تتمشووووى فيووووه كووووي ا فشووووي ا،فإذا كووووان قبيوووول إسوووودال

نا غيوو ،وعلموخال وجووه األرم موون الطاغيوو  وذيوولل الطا،وعصووفحل بكوول كووكء،العاصووف ،فدمرت كوول ككء
ار فجوولرهم الوودم لا جووزاءه فجووروا فلقووأن بووب إسوورائيل قوود صووثوا فلقوولا جووزاء صووثهم احلسوو ،وأن فرعوولن وآلوو

َقوْد َولَ  »السوراء:لضوراء و ابوصد  وعد اّلِل ووعيود  وجورت سون  اّلِل يف أخوذ املكوذبني ابهلوال  بعود أخوذهم 
ووِننَي َونَوْقووا  ِمووَن الثََّمووراِت َلَعلَُّهوو ا:لَنووا هووِذِ   َوِإْن ُ  قاُلل ِإذا جوواَءهْتُُم احلََْسوونَ كَُّروَن. فَووْم يَووذَّ َأَخووْذان آَل ِفْرَعووْلَن اِبلسِِ
ووا نوو ُوا ِ ُلسووى َوَمووْن َمَعووُه. َأ  ِإ َّ ُهْم َسوويَِِ    َيطَّووْيَّ   يَوْعَلُموولَن. َوقاُللا:َمْهمووا  ،َولِكوونَّ َأْكثَوووَرُهمْ  ِعْنووَد اّللَِّ ائِرُُهمْ ُتِصووبوْ
َم ْيِهُم الُطلفواَن َواْ؟َونا َعلَ ْرَسلْ . فَأَ َشْتِنا بِِه ِمْن آيَ   لَِتْسَحَران ِّبا َفما حَنُْن َلَك ِ ُْيِمِننيَ  راَق َواْلُقمَّوَل َوالضَّوفاقَِع َوالودَّ

لَسوى اقُْع لَنوا َربَّوَك ِهُم الِرِْجوُز قواُللا:اي مُ قَوَع َعلَويْ وَ َلمَّوا .. آايت  ُمَفصَّالت  .. فَاْسَتْكَثُوا وَكانُلا قَوْلما  جُمْرِِمنَي. وَ 
ُهُم الِرِْجوَز َعوَك بَوِب ِإْسورائِيَل. فوَ ْرِسوَلنَّ مَ  َولَنوُ نَّوا الِرِْجوَز لَنُووْيِمَننَّ لَوكَ ِ ا َعِهَد ِعْنَدَ  لَِ ْن َكَشوْفحَل عَ  وا َكَشوْفنا َعونوْ َلمَّ

ُهمْ  ُوووْم َكوووَرْقنووواُهْم يف  فََأغْ ِإىل َأَجووول  ُهوووْم ابلِغُووولُ  ِإذا ُهوووْم يَوْنُكثُووولَن. فَانْوتَوَقْمنوووا ِمووونوْ بُلا آِبايتِنوووا وَكوووانُلا الْوووَيمِِ  َِوَّ َعْنهوووا  ذَّ
ِفيهوا َوَاَّوحْل َكِلَموحُل َربِِوَك  غارَِّبَوا الَّويِت ابرَْكنواْرِم َومَ ارَِ  اأْلَ غاِفِلنَي. َوأَْوَريْوَنا اْلَقْلَم الَِّذيَن كانُلا ُيْسَتْضوَعُفلَن َمشو

 « ..ْعرُِكلنَ ْلُمُه َوما كانُلا يوَ  َوقوَ ُع ِفْرَعْلنُ  َيْصنَ احْلُْس  َعلى َبِب ِإْسرائِيَل .. ِ ا َصَثُوا .. َوَقمَّْران ما كانَ 
 ولقود النسواء. واسوتحيا لقد مضى فرعلن وملي  إذن يف جثوهتم ونفذ فرعلن وعيود  وهتديود ،فقتل الرجوال

موووا  دوعندئووذ ..عنوو ..  ا بوووتالء مضووى ملسووى وقلموووه ُيتملوولن العووذاب،ويرجلن فووورج اّلِل،ويصووثون علووى 
قولة ندئوذ أخوذت الّلِل .. عيقابله الصث. وقلة أرضي  تتحدى ا حا امللق :إميان يقابله الكفر. ونغيان 

ووِننَي وَ َعووْلَن ابِ َوَلَقووْد َأَخووْذان آَل ِفرْ  »الكووثى تتوودخل سووافرة بووني املتجووثين والصووابرين: نَوْقووا  ِمووَن الثََّمووراِت لسِِ
 « ..َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ 

تطلوو  يف اللغوو  علووى سووب ا؟وودب « السوونني»إوووا إكووارة التحووذير األوىل .. ا؟وودب ونقووا الثموورات .. و
والشدة والقح . وهك يف أرم مصر،املخصب  املثمورة املعطاء،تبودو لواهرة تلفوحل النظر،وهتوز القلوه،وتثْي 

بفسوقهم عون قيون اّلِل  -القل ،وتدعل إىل اليقظو  والتفكور لول  أن الطواغلت والوذين يسوتخفهم الطواغلت 
 أن يتفكوووروا و  يريووودون أن يوووروا يووود اّلِل يف جووودب األرم ونقوووا فيطيعلنوووه،  يريووودون أن يتووودبروا و  -

الثمرات و  يريدون أن يتذكروا سنن اّلِل ووعد  ووعيود  و  يريودون أن يع فولا  ن هنوا  عالقو  وييقو  بوني 
القوويم ا ميانيوو  وواقعيووات احليوواة العمليوو  .. ألن هووذ  العالقوو  موون عووا  الغيووه .. وهووم أغلووج حسووا وأجهوول 
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كوي ا  وإذا رأوا  -الذي ترا  البهائم وهسه و  ترى غوْي  و  هسوه  -با من أن يروا وراء اللاقع انسلس قل
عووووا  الغيووووه   يتفطنوووولا إىل سوووون  اّلِل ا؟اريوووو  وفوووو  املشووووي   الطليقوووو  وإ ووووا نسووووبل  إىل املصوووواقفات  كووووي ا موووون

 .1013العابرة،اليت   عالق  هلا بنلاميك اللجلق الدائرة
رون حوووووَّت وهوووووم يكفووووو -  ينتبوووووه آل فرعووووولن إىل اللمسووووو  امللقظووووو  الدالووووو  علوووووى رمحووووو  اّلِل بعبووووواق وكوووووذلك  

يك الدقيقووو    النووولامويفجرون.كانوووحل اللينيووو  وخرافاهتوووا قووود أفسووودت فطووورهتم وقطعوووحل موووا بيووونهم وبوووني إقرا
ا إ  قيقتهووها علووى حالصووحيح  الوويت تصوور  هووذا الكلن،كمووا تصوور  حيوواة النوواس والوويت   يراهووا و  يوودرك

كمووه ،إ ووا هاو  ميضووك عبثامليمنوولن ابّلِل إميوواان صووحيحا .. الووذين يوودركلن أن هووذا اللجوولق   حلوو  سوودى،
 قلانني صارم  صاقق  ..

« العلميوو » تعووارم بووني  ألنووه « غيووه اّللِ »احلقيقيوو . وهووك عقليوو    تنكوور « العقليوو  العلميوو »وهووذ  هووك 
فعووال ملووا يريوود ءهووا اّلِل الة،ألن وراني القوويم ا ميانيوو  وواقعيووات احليوواو  تنكوور العالقوو  بوو« الغيبيوو »احلقيقيوو  و

موع  ته موا يتناسو من كوريع الذي يريد من عباق  ا ميان وهل يريد منهم ااالف  يف األرم،والذي يسن هلم
 القلانني الكلني  ليقع التناس  بني حرك  قللّبم وحركتهم يف األرم ..

ني أخوذهم اّلِل .. وبو هوم لعبواقق  بني كفرهم وفسقهم عن قين اّلِل،وبغيهم وللم  ينتبه آل فرعلن إىل العال
هلهوا إ  أن إعالو  اب؟دب ونقا الثمورات .. يف مصور الويت تفويخ اباصوه والعطواء،و  تونقا غلتهوا عو

اق  أن بومحو  اّلِل بعر لويت كواءت لعلهم يتذكرون    ينتبهلا هلوذ  الظواهرة ا   بتالء لفسل  أهلها وأخذهم اب
لسوي   اإذا أصوابتهم و يوا هلوم  تثزها ألعينهم. ولكنهم كانلا إذا أصابتهم احلسن  والرخاء حسوبلها حقوا نبيع

 وا؟دب نسبلا هذا إىل كيم ملسى ومن معه عليهم.
ُهْم َسيِِ » ُوا َ    يَ فَِإذا جاَءهْتُُم احلََْسَنُ  قاُللا:لَنا هِذِ   َوِإْن ُتِصبوْ  « ..َمَعهُ  لسى َوَمنْ  ُِ طَّْيَّ

يف تصووري  هووذا اللجوولق و  توورى  -سووبحانه  -وحووني تنحوور  الفطوورة عوون ا ميووان ابّلِل،فإوووا   توورى يوود  
قووودر  الوووذي تنشوووأ بوووه األكوووياء واألحوووداّ. وعندئوووذ تفقووود إقراكهوووا وحساسووويتها ابلنووولاميك الكلنيووو  الثابتووو  

 قاعودة و  توراب  وهتويم موع اارافو  يف النافذة.فتفسر احلولاقّ تفسوْيات منفصول  منعزلو .   صول  بينهوا و 
وذلوك كالوذي قالوه خروكول  صواحه  -قروب ملتلي  متفرق    تلتقك عند قاعدة،و  عتمع وفو  نظوام 

هلم يف تعليل نقوا الثمورات والغوالت  وكموا يقولل الوذين « الطبيع  »عن معاكس  « العلمي  »ا ك اكي  
ل مثوول هووذ  األحووداّ .. وهووم ينكوورون قوودر اّلِل .. وفوويهم موون املوودعاة يف تعليوو« العلميوو »ميضوولن مووع هووذ  

وهل ينكور أصولل ا ميوان ابّلِل  وهكوذا مضوى فرعولن « مسلم»يدعك بعد استنكار غيه اّلِل وقدر اّلِل أنه 
وآله يعلللن األحداّ. احلسن  اليت تصويبهم هوك مون حسون حظهوم وهوم يستحقلوا.والسوي   الويت تصويبهم 

                                                 
تعاكسوونا  « الطبيعو »عنود موا نقصوحل الغوالت يف روسويا الشويلعي  ويف املعسوكر الشويلعك كلوه ..  اود خروكول  إ  أن يقولل:إن  - 1013

الويت هلوا  «الطبيعو »هوك هوذ   رة ..وإ  فماإنه العمى عن ر ي  يد اّلِل القاه«  غيبي ال»وينكر « ا ك اكي  العلمي  »وهل الرجل الذي يدعك 
 ّبا البشرف ) السيد رمحه هللا (« تعاكك»إراقة 
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يف لغ  العرب موا كوان ا؟واهليلن يف « التطْي»عه عليهم،ومن هحل رأسهم  وأصل هك بشيم ملسى ومن م
وينيتهم وكركهم وبعدهم عن إقرا  سنن اّلِل وقدر  يزاوللنه .. فقد كان الرجول مونهم إذا أراق أمرا،جواء إىل 

د . استبشور بوذلك ومضوى يف األمور الوذي يريو -وهل السان   -عا نائر فهيجه عنه،فإذا نار عن ميينه 
تشواءم بوه ورجوع عموا عوزم عليوه  فأبطول ا سوالم هوذا التفكوْي  -وهل البوار   -وإذا نار الطائر عن مشاله 
وأرجوع األمولر إىل سونن اّلِل الثابتو  يف اللجولق  -العلموك الصوحي   -« العلمك»اارايف وأحل حمله التفكْي 

ُيسوه « علميو »م األمولر علوى أسوك وأقوا وإىل قدر اّلِل الوذي ُيقو  هوذ  السونن يف كول مورة تتحقو  فيهوا
فيهووووووا نيوووووو  ا نسووووووان وعملووووووه وحركتووووووه وجهوووووود  وتلضووووووع يف ملضووووووعها الصووووووحي ،يف انووووووار املشووووووي   ا هليوووووو  

ا نائِرُُهْم ِعْنَد اّللَِّ َولِكنَّ َأْكثَووَرُهْم   يَوْعَلُمولنَ »الطليق ،وقدر  النافذ اني : ..إن موا يقوع هلوم مصودر   « َأ  ِإ َّ
من أمر اّلِل .. ومون هوذا املصودر تصويبهم احلسون  لالبوتالء  .. وتصويبهم السوي   لالبوتالء  كله واحد .. إنه

َن   َوإِلَْينا تُوْرَجعُولنَ :» ُللُكْم اِبلشَّرِِ َوااَْْْيِ ِفتوْ ويصويبهم النكوال للجوزاء .. ولكون أكثورهم   يعلمولن ..  « .. َونَوبوْ
وكالوووذين ينسوووبلن إىل الطبيعووو  «  العقليووو  العلميووو » كالوووذين ينكووورون غيوووه اّلِل وقووودر  يف هوووذ  األايم ابسوووم

 كذلك   « ا ك اكي  العلمي »املعاكس  ابسم 
   ا بووتالءيوودهم  مث ويز وكلهووم جهووال .. وكلهووم   يعلموولن  وميضووك آل فرعوولن يف عتلهم،شخووذهم العووزة اب 

 « ..ْيِمِننيَ ُن َلَك  ُِ ا َفما حنَْ َوقاُللا:َمْهما َشْتِنا بِِه ِمْن آيَ   لَِتْسَحَران ّبِ »مشاسا وعناقا:
ار علوى ه يعلون ا صور تدبر،ألنوفهل ا؟مل  الذي   تروضه تذكرة و  يرق  برهان و  يريد أن ينظر و  أن ي

سوووي  تصووويه املتجوووثين وهوووك حالووو  نف -علوووى الثهوووان   قطعوووا للطريووو  -التكووذيه قبووول أن يلاجوووه الثهوووان 
لطاوم ..  ملكهووم وسووو طارقهم الوودليل .. بينمووا هوولاهم ومصوولحتهم حووني يوودمغهم احلوو  وعووبههم البينوو ،وي

لسوووائلها سوووافرة ب كلوووه يف جانوووه آخووور غوووْي جانوووه احلووو  والبينووو  والووودليل  عندئوووذ تتووودخل القووولة الكوووثى
إلنوووووووذار ل ..«  .. آايت  ُمَفصَّوووووووالت  َع َوالووووووودَّمَ الضَّوووووووفاقِ فََأْرَسوووووووْلنا َعلَوووووووْيِهُم الُطلفاَن،َواْ؟َراَق،َواْلُقمََّل،وَ »ا؟بوووووووارة:

ى،وتصوود  نهووا األخر م.. آايت مفصووالت .. واضووح  الد ل ،منسووق  ااطلات،تتبووع اللاحوودة   ا بووتالء و 
 الالحق  منها السابق .

موورة يطلبوولن  هووم يف كولو ولقود مجووع السويا  هنووا تلوك اهلايت املفصوول ،اليت جوواءهتم مفرقو . واحوودة واحودة. 
سووورائيل إذا عوووه بوووب إملينقوووذهم منهوووا ويعدونوووه أن يرسوووللا  إىل ملسوووى هوووحل ضوووغ  البليووو  أن يووودعل هلوووم ربوووه

 ،أي العذاب،الذي   قبل هلم بدفعه :«الرجز»أْناهم منها،وإذا رفع عنهم هذا 
لَنُووْيِمَننَّ ْفحَل َعنَّوا الِرِْجوَز لَوِ ْن َكَشو -َ  ِعْنودَ  ِ وا َعِهودَ  -َك َوَلمَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الِرِْجوُز قواُللا:اي ُملَسوى اقُْع لَنوا َربَّو»

لا فيوووه قبوول رفوووع ن إىل موووا كووانهم،ويعلقو ويف كووول موورة ينقضووولن عهوود « ..َلَك،َولَنُوْرِسووَلنَّ َمَعووَك بَوووِب ِإْسوورائِيلَ 
ُهُم الرِِ َشوْفنا َعوفَوَلمَّوا كَ »العذاب عنهم وف  قدر اّلِل يف شجيلهم إىل أجلهم املقدور هلم: ُهوْم  ِإىل َأَجول   -ْجوَز نوْ

 « ..ْم يَوْنُكثُلنَ ِإذا هُ  -ابلُِغلُ  
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ذلووووك أن  ة واحوووودة.مجوووع السوووويا  اهلايت كلها،كأ وووا جوووواءهتم موووورة واحووودة. وكأ ووووا وقوووع النكووووة موووونهم مووور 
 للقصوا م القورآينالتجارب كلها كانحل واحدة،وكانحل وايتها واحدة كذلك. وهك نريق  من نور  العور 

 غلوو  املطمووولسلقلووه املذلووك أن ا امووع فيهووا البووداايت لتمايلهووا واموووع فيووه النهوواايت لتمايلهووا كوووذلك ..
 ..يتلقى التجارب املنلع  وكأوا واحدة   يفيد منها كي ا،و  اد فيها عثة 

رفلعووو  إىل حاقيوووة املفأموووا كيووو  وقعوووحل هوووذ  اهلايت،فلووويك لنوووا وراء الووونا القووورآين كوووكء. و  ْنووود يف األ
يف  عنوود حوودوق الوونا القوورآين نقوو « الظووالل»نهووا كووي ا. وحنوون علووى نريقتنووا يف هووذ  ع - -رسوولل اّلِل 

مون  ذلك هورزاو لصحيح . مثل هذ  امللاضع.   سبيل لنا إىل ككء منها إ  من نري  الكتاب أو السن  ا
القدميووو    إىل التفاسوووْي -موووع األسووو   -ا سووورائيليات واألقووولال والووورواايت الووويت   أصووول هلوووا والووويت تسوووربحل 

علوى  -لطوثي ابون جريور فاسْي وحَّت إن تفسْي ا موام اكلها،حَّت ما ينجل منها تفسْي واحد من هذ  الت
  ينجلا من هذ  الظاهرة ااطْية ..  -ر  على عظيم قد -ثْي كذلك كوتفسْي ابن   -نفاس  قيمته 

ابوون  توواقة،وعنقوقوود ورقت رواايت كووَّت يف كووأن هووذ  اهلايت عوون ابوون عبوواس،وعن سووعيد بوون جبووْي،وعن 
 ة منها :لطثي يف  رحه ويف تفسْي . وهذ  واحدإسحا  .. رواها أبل جعفر ابن جرير ا

ووا أَتَووى » حوودينا ابوون محيد،قال:حوودينا يعقوولب القمووك،عن جعفوور بوون املغووْية،َعْن َسووِعيِد بْووِن ُجَبْْي ،قَوواَل:" َلمَّ
ُ َعلَووويْ  ِهُم الُطلفَووواَن،َوُهَل اْلَمَطُر،َفَصوووهَّ ُملَسوووى ِفْرَعْلَن،قَووواَل َلُه:أَْرِسوووْل َمعِوووَك بَوووِب ِإْسووورَائِيَل،فََأىَب َعَلْيِه،فََأْرَسوووَل اّللَّ

،فَوَقاُللا ِلُملَسووووى:اقُْع لَنَوووا َربَّووووَك،لَِ ْن َكَشووووْفحَل َعنَّووووا الرِِ  ْجووووَز لَنُوووووْيِمَننَّ َعلَوووْيِهْم ِمْنووووُه َكوووويوْ  ا،َفَخاُفلا أَْن َيُكوووولَن َعووووَذااب 
يُوْيِمنُوولا،َوَ ْ يُوْرِسووُللا َمَعووُه بَووِب ِإْسوورَائِيَل . فَأَنْوبَووحَل هَلُووْم يف تِْلووَك  َلَك،َولَنُوْرِسووَلنَّ َمَعووَك بَووِب ِإْسوورَائِيَل،َفَدَعا َربَّووُه،فَوَلمْ 

، ووووَنِ  َكوووويوْ  ا َ ْ يُوْنِبْتووووُه قَوْبووووَل َذلِووووَك ِمووووَن الووووزَّرِْع َوالثََّمووووِر َواْلَكإَلِ،فَوَقاُللا:َهووووَذا َمووووا ُكنَّووووا نَوَتَم َّ ُ َعلَووووْيِهُم السَّ فََأْرَسووووَل اّللَّ
وا رَأَْوا أَيوَورَُ  يف اْلَكوإَلِ َعَرفُولا أَنَّوُه َ  يَوْبقوى الزَّرُْع،فَوَقواُللا:اَي ُملَسوىاْ؟َرَاَق،َفسَ  اقُْع لَنَوا َربَّوَك  لَّطَُه َعَلى اْلَكإَلِ . فَوَلمَّ

ُهُم اْ؟َوورَاَق،فَوَلْم يُوْيِمنُوولا،َوَ ْ فَوَيْكِشوَ  َعنَّووا اْ؟َرَاَق،فَونُووْيِمَن َلَك،َونُوْرِسووَل َمَعوَك بَووِب ِإْسورَائِيَل،َفَدَعا َربَُّه،َفَكَشووَ  َعونوْ 
ُ عَ  وووَل،َوُهَل يُوْرِسوووُللا َمَعوووُه بَوووِب ِإْسرَائِيَل،َفَداُسووولا َوَأْحوووَرُزوا يف اْلبُوُيلِت،فَوَقاُللا:قَوووْد َأْحوووَرْزاَن . فََأْرَسوووَل اّللَّ لَوووْيِهُم اْلُقمَّ

َهوووا َياَليَوووُ  أَْقِفزَة ،فَوَقووواُللا:اَي الُسووولُس الَّوووِذي َحْووورُُج ِمْنوووُه،َفَكاَن الرَُّجوووُل ُحْووورُِج عَ  َشووورََة َأْجرِبَووو   ِإىَل الرََّحوووى،َفاَل يَووورُِق ِمنوْ
وووووَل،فَونُوْيِمَن َلَك،َونُوْرِسوووووَل َمَعوووووَك بَوووووِب ِإْسووووورَائِيَل،َفَدَعا َربَُّه،فَ  َكَشوووووَ  ُملَسوووووى اقُْع لَنَوووووا َربَّوووووَك َيْكِشوووووُ  َعنَّوووووا اْلُقمَّ

ُهْم،فَووووأَبَوْلا أَْن يُوْرِسووووُللا  ،فَوَقاَل َعنوْ ووووَع نَِقيووووَ  ِضووووْفدَع  نَووووا ُهووووَل َجوووواِلك  ِعْنووووَد ِفْرَعووووْلَن ِإْذ  َِ َمَعووووُه بَووووِب ِإْسوووورَائِيَل . فَوبَويوْ
 َكوواَن لِِفْرَعْلَن:َمووا تَوْلَقووى أَنْووحَل َوقَوْلُمووَك ِمووْن َهووَذا ف فَوَقاَل:َوَمووا َعَسووى أَْن َيُكوولَن َكيَووُد َهووَذا ف َفَمووا أَْمَسووْلا َحووَّتَّ 

بَّوووَك  ِإىَل َذْقنِوووِه يف الضَّوووَفاقِِع،َويَِهُم أَْن يوَوووَتَكلََّم فَوَتثِوووُه الضَّوووَفاقُِع يف ِفيوووِه،فَوَقاُللا ِلُملَسوووى:اقُْع لَنَوووا رَ الرَُّجوووُل َاْلِوووكُ 
ُهْم فَولَووْم يُوْيِمنُوولا ُ  َيْكِشووُ  َعنَّووا َهووِذِ  الضَّووَفاقَِع،فَونُوْيِمَن َلَك،َونُوْرِسووَل َمَعووَك بَووِب ِإْسرَائِيَل،َفُكِشووَ  َعوونوْ فََأْرَسووَل اّللَّ

يط ا،َفَشوووَكْلا ِإىَل َعلَوووْيِهُم الووودََّم،َفَكاَن َموووا اْسوووتَوَقْلا ِموووَن اأْلَْوَووواِر َواهَلاَبِر،أَْو َموووا َكووواَن يف أَْوِعيَوووِتِهْم َوَجوووُدوُ  َقم وووا َعبِ 
نَُّه َقْد َسَحرَُكْم . فَوَقاُللا:ِمْن أَْيَن َسَحَراَن َوحَنْوُن َ  ِفْرَعْلَن فَوَقاُللا:ِإانَّ َقِد ابْوُتِليَنا اِبلدَِّم،َولَْيَك لََنا َكرَاب  . فَوَقاَل:إِ 

ا َربَّووَك َيْكِشووُ  َعنَّووا َْنْوُد يف أَْوِعَيِتنَووا َكوويوْ  ا ِمووَن اْلَموواِء ِإ َّ َوَجووْداَنُ  َقم ووا َعِبيط ووا ف فَووأَتَوْلُ  فَوَقوواُللا:اَي ُملَسووى اقُْع لَنَوو
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ُهْم،فَوَلْم يُوْيِمنُوولا،َوَ ْ يُوْرِسووُللا َمَعووُه بَووِب َهووَذا الوودََّم،فَونُوْيِمَن َلَك،َونُورْ  ِسووَل َمَعووَك بَووِب ِإْسوورَائِيَل،َفَدَعا َربَُّه،َفَكَشووَ  َعوونوْ
 1014ِإْسرَائِيَل ".

 ايت.بيع  هذ  اهلنفها يف واّلِل أعلم أي ذلك كان .. والصلرة اليت جاءت ّبا هذ  اهلايت   ييير اختال
اء ملكوذبني ابلضور ،يف وقوحل معني،ابوتالء  لقولم معينوني وفو  سونته يف أخوذ ادر أرسلها بق -سبحانه  -فاّلِل 

 لعلهم يتضرعلن.
سووى ل يلجأون إىل مولقود كوان قولم فرعوولن علوى وينيوتهم وجوواهليتهم وعلوى اسوتخفا  فرعوولن ّبوم لفسوقهم،

بعوود ا عهوود عند ،ليكشو  عوونهم الوبالء .. وإن كانوحل السوولطات احلاكمو  ليوودعل ربوه  و -ليوه السوالم ع -
. إذ أن ذلووك ّلِل هلووماذلووك تنكووة و  تسووتجيه. ألوووا تقوولم علووى ربلبيوو  فرعوولن للبشوور وتفووزع موون ربلبيوو  

 معنا  هدم نظام احلكم الذي يقلم على حاكمي  فرعلن   حاكمي  اّلِل  .. 
   وإذا بتووىل اّلِل اليرجعوولا إ اهلفووات علووى زروعهم،فووال يريوودون أن أمووا أهوول ا؟اهليوو  احلديثوو  فووإن اّلِل يسوول 

النفوولس  لفطووري حووَّت يفاوهوول الشووعلر  -أحووك أصووحاب الووزروع موون الفالحووني بيوود اّلِل يف هووذ  اهلفووات،
ب قوال هلوم أصوحااّلِل ابلودعاء أن يكشو  عونهم البالء، واعهولا إىل -الكافرة يف ساعات ااطور والشودة  

ىل كفوور أكووود لووْيقوهم إ موونهم  وتنوودروا علوويهم وسوووخروا« غيبيوو  »الكاذب :هووذا ا عووا  خرافووو  « العلميوو  »
السوراء و ابلضوراء   الء ا بوت يف أخذ املكوذبني بعود وف  سن  اّللِ  -وأكنع من كفر اللينيني  مث عكء اااا  

وُيقوو   -هووم وأجلهووم إىل أجوول هووم ابلغوول  بعوود إذ أمهل -تقووع اللاقعوو . ويوودمر اّلِل علووى فرعوولن ومل ووه و  -
ُمْ ْغَرْقنواُهمْ ُهْم فَأَ فَانْوتَوَقْمنوا ِمونوْ »الطغواة املتجوثين: وعد  للمستضعفني الصابرين،بعد إهال  ، َِوَّ بُلا    يف الْوَيمِِ َكوذَّ

« ارَِّبَا الَّويِت ابرَْكنوا ِفيهوا َمشارَِ  اأْلَْرِم َوَمغْسَتْضَعُفلنَ انُلا يُ كآِبايتِنا،وَكانُلا َعْنها غاِفِلنَي. َوأَْوَريْوَنا اْلَقْلَم الَِّذيَن  
َوقَوْلُموُه،َوما كوانُلا  ا كواَن َيْصوَنُع ِفْرَعوْلنُ َقمَّوْران مووَ َثُوا حْل َكِلَمحُل َربَِِك احْلُْس  َعلى َبِب ِإْسرائِيَل ِ ا َصوَوَاَّ ... »

 « ..يَوْعرُِكلنَ 
 لسوولر.خوورى موون اوالسوويا  حتصوور هنووا يف حوواقّ ا غوورا ،و  يفصوول أحدايووه كمووا يفصوولها يف ملاضووع أ

. إن لتفصووويل .اخووذ احلاسوووم بعوود ا مهوووال الطليوول فوووال يعوورم لشوووكء موون ذلووك أن ا؟وول هنوووا هوول جووول األ
ُهْم فَأَ »احلسم السريع هنا أوقع يف النفك وأرهه للحك    « ..مِِ ْم يف اْليَ ْغَرْقناهُ فَانْوتَوَقْمنا ِمنوْ

 زاء  واألغوولار،ج األعموواضوورب  واحوودة،فإذا هووم هووالكلن. وموون التعووا  والتطوواول وا سووتكبار،إىل اهلوولِي يف
بُلا آِبايتِنا وَكانُلا َعْنها غاِفِلنيَ »وفاقا: ُْم َكذَّ  « .. َِوَّ

ّ   عووووري ن األحوووودافووووْيب  بووووني التكووووذيه ابهلايت والغفلوووو  عنهووووا،وبني هووووذا املصووووْي املقوووودور. ويقوووورر أ
 مصاقف ،و  اضك فلتات عابرة،كما يظن الغافللن 

                                                 
 ( حسن مقطلع 13760َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 1014
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صوفح  اسوتخال  املستضوعفني  -ألخورى وتنسيقا للجل احلاسم يعجل السيا  كذلك بعرم الصوفح  ا 
يف الفوو ة الوويت كووانلا أقوورب مووا يكلنوولن فيهووا إىل الصووال  وقبوول أن  -ذلووك أن اسووتخال  بووب إسوورائيل  -

  يكون يف مصور،و  يكون يف مكوان فرعولن وآلوه. إ وا كوان يف أرم  -يزيغلا فيكتوه علويهم الوذل والتشورق 
بعد وفاة ملسى عليه السالم وبعود التيوه أربعوني  -علن الشام،وبعد عشرات السنلات من حاقّ إغرا  فر 

ولكون السويا  يطولي الزموان واألحوداّ،ويعجل بعورم ا سوتخال   -سن  كما جاء يف السلرة األخورى 
َّبَووا َوأَْوَريْونَووا اْلَقووْلَم الَّووِذيَن كووانُلا ُيْسَتْضووَعُفلَن َمشووارَِ  اأْلَْرِم َوَمغارِ »هنووا تنسوويقا لصووفحيت املشووهد املتقووابلتني:

َوَاَّحْل َكِلَمحُل َربَِِك احْلُْس  َعلى َبِب ِإْسرائِيَل ِ ا َصوَثُوا َوَقمَّوْران موا كواَن َيْصوَنُع ِفْرَعوْلُن « ... »الَّيِت ابرَْكنا ِفيها
  1015«َوقَوْلُمُه،َوما كانُلا يَوْعرُِكلَن 

ألننوا نويرن لاحوداّ بلقوحل « عودب»و« قبول» وا نقولل إ -لفانني املقيدين ابلزموان ا -على أننا حنن البشر 
 أخرا عن حواقّن،كان متمرورها بنا وإقراكنا هلا  لذلك نقلل:إن استخال  القلم الذين كانلا يستضعفل 

 ف «بعد»وما  عند « قبل»ا غرا  .. ذلك إقراكنا البشري .. فأما اللجلق املطل  والعلم املطل  فما 
م مون ى. وموا أوتيوتثل األعلا زمان و  مكان .. وّلِل املوالصفح  كلها معروض  له سلاء،مكشلف    ُيجبه

 العلم إ  قليال ..
 العموووار يفوهكوووذا يسووودل السوووتار علوووى مشوووهد اهلوووال  والووودمار يف جانوووه وعلوووى مشوووهد ا سوووتخال  و 

انلا كووللحياة،ومووا   ا يصوونعلنا؟انووه اهلخوور .. وإذا فرعوولن الطاغيوو  املتجووث وقلمووه مغرقوولن،وإذا كوول مووا كووانل 
هوووذا كلوووه  ر .. إذامووون عموووائر فخمووو  قائمووو  علوووى عمووود وأركان،وموووا كوووانلا يعركووولن مووون كوووروم ومثوووا يقيمووولن

ر  طارقة مون الشومكو ،امل حطام،يف ومض  عني،أو يف بضع كلمات قصار  مثل يضربه اّلِل للقل  امليمنو  يف
ا يستضوعفلن ل لوذين كوانوأهله ور اي يف األف  لكول عصوب  مسولم  تلقوى مون مثول فرعولن وناغلتوه،ما لقيوه ا

 لن عمللينظر كي  ي - ا صثوا  -يف األرم،فأوريهم اّلِل مشار  األرم ومغارّبا املبارك  
 

 

                                                 
 أي يبنلن ..وقد يراق ّبا ما كانلا يعركلن من احلدائ ،وأكثر ما يكلن يف إقام  كروم العنه على عرائا.) السيد رمحه هللا ( - 1015
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 [171إل   138(:اآليات 7]سور  ا عراف ):الوحد  الااسمة

 مشاهد من قصة بني إسرائيل في عهد موس  وبمده
 

تَوْلا َعلوى قَووْلم  يَوْعُكُفولَن َعلوى َأْصونام  هَلُوْم قواُللا اي ُملَسوى اْجَعوْل لَنوا ِإهلوا  َكموا َوجاَوْزان بَِبِب ِإْسرائِيَل اْلَبْحَر فَأَ } 
( قواَل 139( ِإنَّ هوُي ِء ُمتَوثَّ  موا ُهوْم ِفيوِه َوابِنول  موا كوانُلا يَوْعَملُولَن )138هَلُْم آهِلَ   قواَل ِإنَُّكوْم قَووْلم  َعَْهلُولَن )

( َوِإْذ َأْْنَْينوواُكْم ِمووْن آِل ِفْرَعووْلَن َيُسوولُملَنُكْم ُسوولَء 140 ِإهلووا  َوُهووَل َفضَّووَلُكْم َعلَووى اْلعوواَلِمنَي )أََغووْْيَ اّللَِّ أَْبغِوويُكمْ 
( َوواَعوووْدان ُملسوووى 141اْلَعوووذاِب يُوَقتِِلُووولَن أَبْنووواءَُكْم َوَيْسوووَتْحُيلَن ِنسووواءَُكْم َويف ذِلُكوووْم بَوووالء  ِموووْن َربُِِكوووْم َعِظووويم  )

لَووو   َوقووواَل ُملسوووى أِلَِخيوووِه هووواُروَن اْخُلْفوووِب يف قَووووَياليِووونَي  لَووو   َوأَْاَْمناهوووا بَِعْشووور  فَووووَتمَّ ِميقووواُت َربِِوووِه أَْربَعِووونَي لَيوْ ْلِمك لَيوْ
 أَْنظُوْر إِلَْيوَك َوَلمَّا جواَء ُملسوى ِلِميقاتِنوا وََكلََّموُه َربُوُه قواَل َربِِ أَِرين  (142َوَأْصِلْ  َو  تَوتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن )

وا َعَلَّوى َربُوُه لِْلجَ  وا َوَخورَّ قاَل َلْن َتراين َولِكِن اْنظُْر ِإىَل اْ؟ََبِل فَِإِن اْستَوَقرَّ َمكانَُه َفَسوْلَ  تَوراين فَوَلمَّ بَوِل َجَعلَوُه قَك 
وووووا أَفووووواَ  قووووواَل ُسوووووْبحاَنَك تُوْبوووووحُل إِلَْيوووووَك َوأاََن أَوَُّل الْ  ( قووووواَل اي ُملسوووووى ِإيِنِ 143ُموووووْيِمِننَي )ُملسوووووى َصوووووِعقا  فَوَلمَّ

ووواِكرِيَن ) تُوووَك وَُكوووْن ِموووَن الشَّ ُتَك َعلَوووى النَّووواِس ِبرِسوووا يت َوِبَكالِموووك َفُخوووْذ موووا آتَويوْ ( وََكتَوْبنوووا لَوووُه يف 144اْصوووطََفيوْ
ُمووْر قَوْلَمووَك َذُْخووُذوا  َِْحَسووِنها َسووأُرِيُكْم اأْلَلْوولاِ  ِمووْن ُكوولِِ َكووْكء  َمْلِعظَوو   َوتَوْفِصوويال  ِلُكوولِِ َكووْكء  َفُخووْذها بُِقوولَّة  َوأْ 

ُوَن يف اأْلَْرِم بِغَووووْْيِ احْلَوووو ِِ َوِإْن يوَووووَرْوا ُكوووولَّ آيَوووو     145قاَر اْلفاِسووووِقنَي ) ( َسَأْصووووِرُ  َعووووْن آاييتَ الَّووووِذيَن يَوَتَكووووثَّ
بُلا يُوْيِمنُولا ِّبوا َوِإْن يوَووَرْوا َسوِبيَل الُرْكووِد   يَوتَِّخوُذوُ  َسووِبيال   ُوْم َكووذَّ  َوِإْن يوَوَرْوا َسووِبيَل الغَوكِِ يَوتَِّخووُذوُ  َسوِبيال  ذلِووَك  َِوَّ

بُلا آِبايتِنووا َولِقوواِء اهْلِخوورَِة َحِبطَووحْل أَْعموواهُلُْم َهووْل ُاْووَزْوَن ِإ َّ مووا  146آِبايتِنووا وَكووانُلا َعْنهووا غوواِفِلنَي ) ( َوالَّووِذيَن َكووذَّ
َووو (147كوووانُلا يَوْعَملُووولَن ) َذ قَووووْلُم ُملسوووى ِموووْن بَوْعوووِدِ  ِموووْن ُحلِووويِِِهْم ِعْجوووال  َجَسووودا  لَوووُه ُخووولار  أََ ْ يوَوووَرْوا أَنَّوووُه   َواختَّ

ُوْم قَوْد َضوُللا قواُللا 148يَُكلُِِمُهْم َو  يَوْهِديِهْم َسِبيال  اختََُّذوُ  وَكانُلا لاِلِمنَي ) وا ُسوِقَ  يف أَيْوِديِهْم َورَأَْوا َأوَّ ( َوَلمَّ
وا َرَجوَع ُملسوى ِإىل قَوْلِموِه َغْضوباَن َأِسوفا  قواَل 149ْن  َْ يَوْرمَحْنا َربُنوا َويَوْغِفوْر لَنوا لََنُكولَننَّ ِموَن اْااِسورِيَن )لَ ِ  ( َوَلمَّ

رُُ  إِلَْيووِه قوواَل ابْووَن أُمَّ ِإنَّ بِْ َسووما َخَلْفُتُموولين ِمووْن بَوْعووِدي أََعِجْلووُتْم أَْمووَر َربُِِكووْم َوأَْلَقووى اأْلَلْوولاَ  َوَأَخووَذ بِوورَْأِس َأِخيووِه َاُوو
( قواَل َربِِ 150 )اْلَقْلَم اْسَتْضَعُفلين وَكاُقوا يَوْقتُوُللَنِب َفال ُتْشِمحْل يبَ اأْلَْعداَء َو  َعَْعْلِب َمَع اْلَقْلِم الظَّواِلِمنيَ 

َوُذوا اْلِعْجوَل َسوَيناهُلُْم َغَضوه  151امِحِنَي )اْغِفْر ِ  َوأِلَِخك َوأَْقِخْلنا يف َرمْحَِتَك َوأَْنحَل أَْرَحُم الورَّ  ( ِإنَّ الَّوِذيَن اختَّ
َوالَّوِذيَن َعِملُولا السَّويِِ اِت مُثَّ  بُولا ِموْن بَوْعوِدها  (152ِمْن َرّبِِِْم َوِذلَّو   يف احْلَيواِة الوُدنْيا وََكوذِلَك َْنْوزِي اْلُمْفوَ ِيَن )

وووا َسووووَكحَل َعوووْن ُملَسووووى اْلَغَضوووُه َأَخووووَذ اأْلَلْوووولاَ  َويف 153ها َلَغُفووولر  َرِحوووويم  )َوآَمنُووولا ِإنَّ َربَّووووَك ِموووْن بَوْعوووودِ  ( َوَلمَّ
ووا 154ُنْسووَخِتها ُهوودى  َوَرمْحَوو   لِلَّووِذيَن ُهووْم لِووَرّبِِِْم يَوْرَهبُوولَن ) ( َواْختوواَر ُملسووى قَوْلَمووُه َسووْبِعنَي َرُجووال  ِلِميقاتِنووا فَوَلمَّ

َي َأهُتِْلُكنوووا ِ وووا فَوَعوووَل الُسوووَفهاُء ِمنَّوووا ِإْن ِهوووَك ِإ َّ َأَخوووَذهْتُُم الرَّْجَفوووُ  قوووا َل َربِِ لَوووْل ِكوووْ حَل أَْهَلْكوووتَوُهْم ِموووْن قَوْبوووُل َوِإايَّ
نَوتُووَك ُتِضووُل ِّبووا َمووْن َتشوواُء َوهَتْووِدي َمووْن َتشوواُء أَنْووحَل َولُِينووا فَوواْغِفْر لَنووا َواْرمَحْنووا َوأَنْووحَل َخووْْيُ اْلغووافِ   (155رِيَن )ِفتوْ
مْحَويِت َوِسوَعحْل َواْكُتْه لَنا يف هِذِ  الُدنْيا َحَسَن   َويف اهْلِخرَِة ِإانَّ ُهْدان إِلَْيَك قاَل َعذايب ُأِصيُه بِوِه َموْن َأكواُء َورَ 

( الَّوِذيَن يَوتَِّبعُولَن الرَُّسولَل 156ُكلَّ َكْكء  َفَسَأْكتُوُبها لِلَِّذيَن يَوتوَُّقلَن َويُوْيتُلَن الزَّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم آِبايتِنا يُوْيِمُنلَن )
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يوِل َذُْمورُُهْم اِبْلَمْعوُروِ  وَ  ُدونَُه َمْكُتلاب  ِعْنوَدُهْم يف التوَّوْلراِة َواْ ِْنِْ يَوْنهواُهْم َعوِن اْلُمْنَكوِر َوُيُِوُل النَِّلَّ اأْلُمِِكَّ الَِّذي اَِ
ُهْم ِإْصوووَرُهْم َواأْلَْغوووالَل الَّووويِت كانَوووحْل َعلَوووْيِهْم فَالَّوووِذيَن آَمنُووولا بِوووِه هَلُوووُم الطَّيِِبووواِت َوُُيَوووِرُِم َعلَوووْيِهُم اْاَبائِوووةَ   َوَيَضوووُع َعووونوْ

قُوْل اي أَيُوَهوا النَّواُس ِإيِنِ َرُسوولُل  (157َوَعوزَُّروُ  َوَنَصوُروُ  َواتوَّبَوعُولا النُولَر الَّوِذي أُنْوزَِل َمَعووُه أُول ِوَك ُهوُم اْلُمْفِلُحولَن )
يعووا  الَّووِذي لَووُه ُمْلووُك السَّووماواِت َواأْلَْرِم   إِلووَه ِإ َّ ُهووَل ُُييِووك َومُيِيووحُل فَووآِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسووللِ اّللَِّ إِلَوويْ  ِه النَّووِلِِ ُكْم مجَِ

ووكِِ الَّووِذي يوُووْيِمُن اِبّللَِّ وََكِلماتِووِه َواتَِّبعُوولُ  َلَعلَُّكووْم هَتْتَووُدوَن ) أُمَّوو   يَوْهووُدوَن اِبحْلَوو ِِ َوبِووِه ( َوِمووْن قَوووْلِم ُملسووى 158اأْلُمِِ
( َوَقطَّْعنووواُهُم ايْونَوووويَتْ َعْشووورََة َأْسوووبانا  أَُ ووووا  َوأَْوَحْينوووا ِإىل ُملسوووى ِإِذ اْسَتْسووووقاُ  قَوْلُموووُه أَِن اْضووووِرْب 159يَوْعوووِدُللَن )

س  َمْشووَرَّبُْم َولَلَّْلنووا َعلَووْيِهُم اْلَغموواَم َوأَنْوزَْلنووا بَِعصوواَ  احلََْجووَر فَانْوَبَجَسووحْل ِمْنووُه ايْوَنتووا َعْشوورََة َعْينووا  قَووْد َعلِووَم ُكووُل أان
( َوِإْذ 160)َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْللى ُكُللا ِمْن نَيِِباِت موا َرَزْقنواُكْم َوموا لََلُمولان َولِكوْن كوانُلا أَنْوُفَسوُهْم َيْظِلُمولَن 

ُتْم َوُقللُوووولا ِحطَّووو   َواْقُخلُوووولا اْلبوووواَب ُسوووجَّدا  نَوْغِفووووْر َلُكووووْم ِقيوووَل هَلُووووُم اْسوووُكُنلا هووووِذِ  اْلَقْريَووووَ  وَُكلُووولا ِمْنهوووو ا َحْيووووُة ِكووو وْ
ُهْم قَوووْل   َغووْْيَ الَّووِذي ِقيووَل هَلُووْم فََأْرَسووْلنا َعلَووْيِهْم 161َخِطي وواِتُكْم َسووَنزِيُد اْلُمْحِسووِننَي ) ( فَوبَوودََّل الَّووِذيَن لََلُموولا ِموونوْ

َوْسوو َوْلُهْم َعووِن اْلَقْريَووِ  الَّوويِت كانَووحْل حاِضوورََة اْلَبْحووِر ِإْذ يَوْعووُدوَن يف  (162لا َيْظِلُموولَن )رِْجووزا  ِمووَن السَّووماِء ِ ووا كووانُ 
لُوولُهْم  ووْبحِل ِإْذ َشْتِوويِهْم ِحيتوواُوُْم يوَووْلَم َسووْبِتِهْم ُكوورَّعا  َويوَووْلَم   َيْسووِبُتلَن   َشْتِوويِهْم َكووذِلَك نَوبوْ ِ ووا كووانُلا يَوْفُسووُقلَن السَّ

ُ ُمْهِلُكُهووْم أَْو ُمَعووذُِِّبُْم َعووذااب  َكووِديدا  قوواُللا َمْعووذِ 163) ُهْم ِ َ تَِعظُوولَن قَوْلمووا  اّللَّ رَة  ِإىل َربُِِكووْم ( َوِإْذ قالَوحْل أُمَّوو   ِموونوْ
َهْلَن َعِن الُسل 164َوَلَعلَُّهْم يَوتوَُّقلَن ) َنا الَِّذيَن يَونوْ ِء َوَأَخْذاَن الَِّذيَن لََلُملا بَِعوذاب  ( فَوَلمَّا َنُسلا ما ذُكُِِروا بِِه َأْْنَيوْ

ووا َعتَوووْلا َعووْن مووا ُوُوولا َعْنووُه قُوْلنووا هَلُووْم ُكلنُوولا قِووَرَقة  خاِسووِ نَي )165بَ ِوويك  ِ ووا كووانُلا يَوْفُسووُقلَن ) ( َوِإْذ 166( فَوَلمَّ
َعووَثنَّ َعلَووْيِهْم ِإىل يوَووْلِم اْلِقياَمووِ  َمووْن َيُسوولُمُهمْ   ُسوولَء اْلَعووذاِب ِإنَّ َربَّووَك َلَسوورِيُع اْلِعقوواِب َوِإنَّووُه َلَغُفوولر  َشَذََّن َربُووَك لَيَوبوْ

ُهْم ُقوَن ذِلَك َوبَولَوْلانُهْم اِبحلََْسوناِت َوالسَّويِِ ا (167َرِحيم  ) ُهُم الصَّاحِلُلَن َوِمنوْ ِت َوَقطَّْعناُهْم يف اأْلَْرِم أَُ ا  ِمنوْ
 بَوْعوووِدِهْم َخْلووو   َورِيُووولا اْلِكتووواَب َذُْخوووُذوَن َعوووَرَم هوووَذا اأْلَْقىن َويَوُقللُووولَن ( َفَخلَوووَ  ِمووونْ 168َلَعلَُّهوووْم يَوْرِجعُووولَن )

َعلَووى اّللَِّ ِإ َّ احْلَوو َّ َسوويُوْغَفُر لَنووا َوِإْن َذْهِتِووْم َعووَرم  ِمثْولُووُه َذُْخووُذوُ  أََ ْ يُوْيَخووْذ َعلَووْيِهْم ِميثوواُ  اْلِكتوواِب أَْن   يَوُقللُوولا 
اُر اهْلِخوورَُة َخووْْي  لِلَّووِذيَن يَوتوَُّقوولَن أَفَووال تَوْعِقلُوولَن )َوَقَرُسوولا مووا فِ  ووُكلَن اِبْلِكتوواِب َوأَقوواُملا 169يووِه َوالوودَّ ( َوالَّووِذيَن مُيَسِِ

ُه واقِوع  ِّبِوْم ُخوُذوا ( َوِإْذ نَوتَوْقنَوا اْ؟َبَوَل فَووْلقَوُهْم َكأَنَّوُه لُلَّو   َولَنُولا أَنَّو170الصَّالَة ِإانَّ   ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصوِلِحنَي )
 { (171ما آتَوْيناُكْم بُِقلَّة  َواذُْكُروا ما ِفيِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلَن )

 مقدمة الوحد  

يف حلقوو  أخوورى .. مووع قلمووه بووب إسوورائيل بعوود إذ  -عليووه السووالم  -يف هووذا الوودرس اضووك قصوو  ملسووى 
 -صوونعلن ومووا كووانلا يعركوولن .. إن ملسووى أْنوواهم اّلِل موون عوودوهم وأغوور  فرعوولن ومووا  وقموور مووا كووانلا ي

  يلاجووه اليوولم نوواغلت فرعوولن ومل ووه فقوود انتهووحل املعركوو  مووع الطوواغلت .. ولكنووه يلاجووه  -عليووه السووالم 
يلاجههووا مووع « الوونفك البشووري  »إنووه يلاجووه املعركوو  مووع  -لعلهووا أكوود وأقسووى وأنوولل أموودا  -معركوو  أخوورى 

ع رواسوووه الوووذل الوووذي أفسووود نبيعووو  بوووب إسووورائيل وماهوووا رواسوووه ا؟اهليووو  يف هوووذ  الووونفك ويلاجههوووا مووو
اب لتلاء من انحي  وابلقسلة من انحي  واب؟  من انحي  وابلضع  عن محول التبعوات مون انحيو . وتركهوا 
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مهلهلو  بوني هووذ  النزعوات مجيعووا .. فلويك أفسوود للونفك البشووري  مون الووذل وااضولع للطغيووان نوليال وموون 
ل  والتخفك وا لتلاء لتفاقي األخطوار والعذاب،واحلركو  يف الظالم،موع الوذعر احلياة يف لل ا رهاب واا

الوودائم والتلقووع الوودائم للووبالء  ولقوود عوواش بنوول إسوورائيل يف هووذا العووذاب نووليال عاكوولا يف لوول ا رهوواب ويف 
 لل الليني  الفرعلني  كذلك.

لحشك،عاكوولا رهوواب البشووع موون ا عاكوولا يقتوول فرعوولن أبنوواءهم ويسووتحيك نسوواءهم. فووإذا فوو  هووذا النوولع ال
 حياة الذل والسخرة واملطارقة على كل حال.

والووذل  م اب؟وو وفسوودت نفلسووهم وفسوودت نبيعووتهم والتوولت فطوورهتم واحنرفووحل تصوولراهتم وامووتات نفلسووه
  حيثمووووا ك البشووووريموووون جانه،وابحلقوووود والقسوووولة موووون ا؟انووووه اهلخوووور .. و ووووا جانبووووان متالزمووووان يف الوووونف

 رهاب والطغيان ..تعرضحل نليال لإل
هوا ّلِل،فْيى حقيق  تركيه النفك البشوري  ونبيعتينظر بنلر ا -نه رضك اّلِل ع -لقد كان عمر بن ااطاب 

ن يعلوووم أن كوووا« .. مو  تضوووربلا أبشوووارهم فتوووذلله»وهووول يقووولل لعمالوووه علوووى األمصوووار ملصووويا هلوووم ابلنووواس:
  الم ويف  لكوولمو  ا سوو يوذل النوواس يف حكضورب البشوورة يوذل النوواس. وكوان ا سووالم يف قلبووه يريود منووه أ 

سووولا عبيووودا لهم،ألوم ليكوووام فيوووذلاّلِل. فالنووواس يف  لكووو  اّلِل أعزاء،واوووه أن يكلنووولا أعوووزاء وأ  يضووورّبم احل
 للحكام ..إ ا هم عبيد ّلِل أعزاء على غْي اّلِل ..

خوو  مووا أشووار هوول ب األبولقوود ضووربحل أبشووار بووب إسوورائيل يف نوواغلت الفرعلنيوو  حووَّت ذلوولا. بوول كووان ضوور 
هلخوورون لوولا هووم اذيتعرضوولن لووه موون األذى يف فوو ات الرخوواء  ولقوود ضووربحل أبشووار املصووريني كووذلك حووَّت 
لطواغلت  عهولق اواستخفهم فرعولن  ضوربحل أبشوارهم يف عهولق الطواغلت الفرعولين مث ضوربحل أبشوارهم يف

 عبلقيووو  للبشووورم مووون اليووو  فوووأنلقهالرومووواين ..و  يسوووتنقذهم مووون هوووذا الوووذل إ  ا سوووالم،يلم جووواءهم ابحلر 
 ابلعبلقي  لرب البشر ..

 -ك مون أهول مصور لهور ابون قبطو -اكمهوا املسولم فات  مصور وح -فلما أن ضرب ابن عمرو بن العاص 
موون  -سوولط واحوود يصوويه ابنووه لغضووه القبطووك  -لعوول سووياط الرومووان كانووحل آترهووا علووى لهوور  مووا تووزال 

سوولم االيفو  امل -ى لهور انق ،ليشوكل إىل عمور بوون ااطواب سوافر كوهرا علووو  -ابون فوات  مصور وحاكمهووا 
 علوووى السوووياط منوووذ سووونلات قالئووول يف عهووود وكوووان هووول يصوووث -ذا السووولط اللاحووود الوووذي انل ابنوووه  هووو -

 -كووان لنفولس األقبواط يف مصور،وللنفلس يف كول م كانوحل هوذ  هوك معجوزة البعووة ا سوالمكو  -الروموان 
ركووام آ    ذ  هووك معجووزة هووذا البعووة الووذي يسووتنقذ األروا  موونانووحل هووك  -حووَّت ملوون   يعتنقوولا ا سووالم 

 م ومووا كووان غووْي أرواحهووالسوونني موون الووذل القوودمي،فتنتفخ هكووذا انتفاضوو  الكراموو  الوويت أنلقهووا ا سووالم يف
 ا سالم ليطلقها يف مثل هذ  األروا .

لسوى عليوه السوالم عملي  استصال  نفلس بوب إسورائيل مون ذل الطواغلت الفرعولين هوك الويت سويلاجهها م
وسوونرى موون خووالل القصووا  -بعوود خروجووه ببووب إسوورائيل موون مصوور وعوواوز  ّبووم البحوور  -يف هووذ  احللقوو  
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القرآين هذ  النفولس،وهك تلاجوه احلريو  بكول رواسوه الوذل وتلاجوه الرسوال  بكول رواسوه ا؟اهليو  وتلاجوه 
؟هووا ت الوويت ترسووبحل فيهووا علووى بكوول ا لتوولاءات وا حنرافووات وا حنووال ت وا -عليووه السووالم  -ملسووى 

يف اناولوو  الضووخم  الوويت ُياوهلووا ويقلوو  ا؟ووبالت  -عليووه السووالم  -الووزمن الطليوول  وسوونرى متاعووه ملسووى 
الوويت أخلوودت إىل األرم نووليال،حَّت مووا تريوود أن توونهخ موون اللحوول الووذي ارغووحل فيووه نليال،وقوود حسووبته 

متاعوه كول صواحه  -عليوه السوالم  -ملسوى األمر العاقي الذي ليك غْي   وسنرى من خالل متاعه 
وخباصو  إذا كانوحل  -قعلة،يلاجه نفلسا نال عليها األمد،وهك تستمرئ حياة الوذل هوحل قهور الطواغلت 

هذ  النفلس قد عرفوحل العقيودة الويت يودعلها إليهوا،مث نوال عليهوا األمود،فبهتحل صولرهتا،وعاقت كوكال   
هلول جهود مضواع . ومون مث اوه أن يكولن  -حلوال يف مثول هوذ  ا -رو  فيه  إن جهد صاحه الدعلة 

صووث  مضوواعفا كووذلك .. اووه أن يصووث علووى ا لتوولاءات وا حنرافات،ويقلوو  الطبووائع وتفاهوو  ا هتمامووات 
واه أن يصث على ا نتكاس الوذي يفاج وه يف هوذ  النفولس بعود كول مرحل ،وا نودفاع إىل ا؟اهليو  عنود 

اّلِل يف عووورم قصووو  بوووب إسووورائيل علوووى األمووو  املسووولم ،يف هوووذ   أول ابقرة  ولعووول هوووذا جانوووه مووون حكمووو 
الصلرة املفصل  املكررة. ل ى فيها هوذ  التجربو . كموا قلنوا مون قبول. ولعول فيهوا زاقا ألصوحاب الودعلة إىل 

 اّلِل يف كل جيل.
 بنو إسرائيل يطلبون عباد  ا صناا 141 -138الدرس ا ول:

َعْل لَنوا ِإهلوا  َكموا ْم. قاُللا:اي ُملَسى اجْ ى َأْصنام  هلَُ ُفلَن َعلاْلَبْحَر فَأَتَوْلا َعلى قَوْلم  يَوْعكُ  َوجاَوْزان بَِبِب ِإْسرائِيلَ   »
غِويُكْم َن. قواَل:أََغْْيَ اّللَِّ أَبْ ابِنول  موا كوانُلا يَوْعَملُول ْم ِفيوِه وَ  ما ُهوهَلُْم آهِلَ  . قاَل:ِإنَُّكْم قَوْلم  َعَْهُللَن. ِإنَّ هُي ِء ُمَتثَّ  

:يُوَقتُِِللَن أَبْنووواءَُكْم لُملَنُكْم ُسووولَء اْلَعوووذابِ ْرَعوووْلَن َيُسووو آِل فِ ِإهلوووا  َوُهوووَل َفضَّوووَلُكْم َعلَوووى اْلعووواَلِمنَيف َوِإْذ َأْْنَْينووواُكْم ِمووونْ 
 .. «َوَيْسَتْحُيلَن ِنساءَُكْم،َويف ذِلُكْم َبالء  ِمْن َربُِِكْم َعِظيم  

 هوا للجوه أموام نبيعو وحنون فيوه وج -يل بعود عواوز البحور مشوهد بوب إسورائ -إنه املشهد السابع يف القص  
م منوذ ّبولعهود   يطول ا .. إن القلم املنحرف  املستعصي  على التقلمي  ا ترسه فيها من ذلك التاري  القدمي

هم وزعووويمهم قوووذهم نبووويأن كوووانلا يسووواملن ااسووو  يف لووول اللينيووو  ا؟اهليووو  عنووود فرعووولن ومل وووه ومنوووذ أن أن
دوهم وك  هلم البحور وأْنواهم الذي أهلك ع - رب العاملني -للاحد اابسم اّلِل  - عليه السالم -ملسى 

ينيتهوا ولكون ن مصور وو من العذاب اللحشك الفظيع الذي كانلا يساملن .. إوم خارجلن للتل واللحظ  مو
 يفم،مسوتغرقني هلأصونام  ىهاهم أو ء ما إن ااوزوا البحر حَّت تقع أبصارهم على قولم وينيني،عواكفني علو

مووون مصووور ابسوووم  الوووذي أخووورجهم -املني رسووولل رب العووو -نقلسوووهم اللينيووو  وإذا هوووم يطلبووولن إىل ملسوووى 
لووى قَوووْلم  فَووأَتَوْلا عَ  اْلَبْحَر،ْسوورائِيلَ إِ َوجوواَوْزان بِبَووِب »ا سووالم والتلحيوود،أن يتخووذ هلووم وينووا يعبدونووه موون جديوود  

 «  آهِلَ   ما هَلُمْ كَ قاُللا:اي ُملَسى اْجَعْل لَنا ِإهلا   يَوْعُكُفلَن َعلى َأْصنام  هَلُْم. 
إوا العدوى تصيه األروا  كما تصيه األجسام  ولكنها   تصيبها حَّت يكلن لديها ا ستعداق والتهيوي 

 -كما عرضها القرآن الكرمي عرضوا صواققا ققيقوا أمينوا يف كوَّت املناسوبات   -والقابلي . ونبيع  بب إسرائيل 
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رلخلووو  العزمي ،ضوووعيف  الرو ،موووا تكووواق هتتووودي حوووَّت تضووول،وما تكووواق ترتفوووع حوووَّت تنح ،وموووا تكووواق نبيعووو  
اضووك يف الطريوو  املسووتقيم حووَّت توورتكك وتنووتكك .. ذلووك إىل غلووج يف الكبد،وتصووله عوون احل ،وقسوواوة 
يف احلووك والشووعلر  وهووواهم أو ء علووى نبيعوووتهم تلك،هوواهم أو ء مووا يكووواقون ميوورون بقووولم يعكفوولن علوووى 

 -ابلتلحيود  -عليوه السوالم  -أصنام هلم حَّت ينسلا تعلويم أكثور مون عشورين عاموا منوذ أن جواءهم ملسوى 
فقوود ذكوورت بعووخ الوورواايت أنووه أمضووى يف مصوور ياليوو  وعشوورين عامووا منووذ أن واجووه فرعوولن ومووا  برسووالته 

يت أنقووذهتم موون بوول حووَّت ينسوولا معجووزة اللحظوو  الوو -إىل يوولم ااووروج موون مصوور جمتووازا ببووب إسوورائيل البحوور 
حوَّت إن املووا  -فرعولن ومل وه وأهلكووحل هوي ء أمجعوني  وهووي ء كوانلا وينيني،وابسووم هوذ  اللينيو  اسووتذللهم 

أَتَووَذُر ُملسووى َوقَوْلَمووُه لِيُوْفِسووُدوا يف اأْلَْرِم َويَووَذَرَ  »موون قوولم فرعوولن ليهيجلنووه علووى ملسووى وموون معووه بقوولهلم:
رسلل رب العواملني أن يتخوذ هلوم بنفسوه .. آهلو   ولول أووم :لا إىل نبيهمينسلن هذا كله ليطلب« .. َوآهِلََتَكف

هوووم اختوووذوا هلوووم آهلووو  لكوووان األمووور أقووول غرابووو  مووون أن يطلبووولا إىل رسووولل رب العووواملني أن يتخوووذ هلوووم آهلووو  .. 
 ولكنما هك إسرائيل  ..

 -بحانه سوو -غضووه لربووه ي -ضووب  رسوولل رب العوواملني،لرب العوواملني غ - عليووه السووالم -ويغضووه ملسووى 
قَووووْلم   َل:ِإنَُّكمْ قوووا»عجيوووه:ويغوووار علوووى أللهيتوووه أن يشووور  ّبوووا قلموووه  فيقووولل قللتوووه الووويت تليووو  ّبوووذا الطلوووه ال

مون  امل .. ا؟هوللكامول الشوا..و  يقول عهلولن مواذاف ليكولن يف إنوال  اللفوج موا يعوب ا؟هول « َعَْهُللنَ 
إىل  هالو  واحلمو   مون ا؟إا ينبعة مثل هذا القولل ا؟هال  ضد املعرف ،وا؟هل من احلماق  ضد العقل  فم

لعلووم ااحلماقوو  وأن ا؟هوول و  أبعوود احلوودوق  مث ليشووْي إىل أن ا حنوورا  عوون التلحيوود إىل الشوور  إ ووا ينشووأ موون
 طري  .. هذا الوالتعقل يقلق كال ا إىل اّلِل اللاحد وأنه ما من علم و  عقل يقلق إىل غْي

  يوو  هووذا ااوووالر وبلحدانهووذا الكوولن بنلاميسووه الووويت تشووهد بلجوولق ااووال  املوودبإن العلووم والعقوول يلاجهووان 
لوويت اويف آترهووا  ذلك فيهووااملوودبر. فعنصوور التقوودير والتوودبْي ابرز يف هووذ  النلاميك،ونووابع اللحوودة لوواهر كوو

ذلووك كلووه،أو يعوورم عوون ذلووك كلووه،إ   ومووا يغفوول عوون -لصووحي  اوفوو  املوونهج  -يكشووفها النظوور والتوودبر 
يكشوو   - عليووه السووالم -كمووا يدعيووه الكثووْيون  وميضووك ملسووى « العلووم»قووى وا؟هووال. ولوول اقعوولا احلم

أصووونام  كفووولن علوووىلقلموووه عووون سووولء املغبووو  فيموووا يطلبلن،ابلكشووو  عووون سووولء عقوووب القووولم الوووذين رأوهوووم يع
 .. «لنَ يَوْعَملُ  ا كانُلامِإنَّ هُي ِء ُمَتثَّ  ما ُهْم ِفيِه،َوابِنل  »هلم،فأراقوا أن يقلدوهم:

ب،ومون يقولم هوا األرابإن ما هم فيه من كر ،وعكل  على اهلهل ،وحياة تقلم على هذا الشور ،وتتعدق في
تبووع ي . إىل آخوور موواوراء األرابب موون السوودن  والكهنوو ،ومن حكووام يسووتمدون سوولطاوم موون هووذا االووي  .

الوووك ابنووول هذا كلوووه إن هووو ا حنووورا  عووون األللهيووو  اللاحووودة مووون فسووواق يف التصووولرات وفسووواق يف احليووواة ..
 -سوى يف كلموات مل    الغوْيةينتظر  ما ينتظر كل ابنل من اهلال  والدمار يف وايو  املطوا   مث ترتفوع نغمو

وهووك  -سوويان قلموه لنعموو  اّلِل علوويهم نوالتعجوه موون  -سووبحانه  -غضووه لووه علووى ربوه وال -عليوه السووالم 
 « ..فى اْلعاَلِمنيَ ِإهلا  َوُهَل َفضََّلُكْم َعلَ  اّللَِّ أَْبِغيُكْم قاَل:أََغْْيَ »:-حاضرة لاهرة 
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ء كني. ولووويك وراتجلوووى يف اختيوووارهم لرسوووال  التلحيووود مووون بوووني املشووور يف زمووواوم ي -والتفضوويل علوووى العووواملني 
الوويت   -قدسوو  ألرم املاذلووك فضوول و  منوو . فهووذا مووا   يعدلووه فضوول و  منوو . كمووا أنووه اختووارهم ليوولريهم 

 يفْي اّلِل وهوم ا كله يطلبلن إىل نبويهم أن يطلوه هلوم إهلوا غوفكي  بعد هذ -شرك  كانحل إذ ذا  يف أيد م
 -ّلِل اا ُيكيوه عون  وء اّلِل نعمته وفضله يتقلبلنف  وعلى نريق  القرآن الكرمي يف وصل موا ُيكيوه عون أوليوا

ذلك كو  ملجوه - عليوه السوالم -ا  خبطاب من اّلِل تعواىل ملصولل بكوالم ملسوى يستطرق السي -سبحانه 
لَن ِنسووواءَُكْم. َويف  أَبْنووواءَُكْم َوَيْسوووَتْحيُ ،يُوَقتُِِللنَ ْلَعوووذابِ َوِإْذ َأْْنَْينووواُكْم ِموووْن آِل ِفْرَعوووْلَن َيُسووولُملَنُكْم ُسووولَء ا»لقلموووه:

 « ..ذِلُكْم َبالء  ِمْن َربُِِكْم َعِظيم  
 يووه موون كووالم أوليائووه،تكرمي أيمووا ُيكو  -بحانه سوو -ويف مثوول هووذا اللصوول يف القوورآن الكوورمي،بني كووالم اّلِل 

كانوحل   - ضوعيف هوذا املل  -سورائيل إتكرمي هلي ء األولياء   ريه فيوه  وهوذ  املنو  الويت ميتنهوا اّلِل علوى بوب 
 حاضرة يف أذهاوم وأعصاّبم.

ك م ملووا يف ذلوولجووه قلوولّبيولقوود كانووحل هووذ  املنوو  وحوودها كفيلوو   ن تووذكر وتشووكر .. واّلِل سووبحانه وتعوواىل 
 لرخاء ..اب  ا بتالء و ابلشدة   ا بتالء من عثة .. ابتالء  العذاب وابتالء  النجاة.   الء ا بت
   بوووتالء اقووودير. ولكنوووه تزافوووا بوووال ج..فموووا كوووان كوووكء مووون ذلوووك كلوووه « َويف ذِلُكوووْم بَوووالء  ِموووْن َربُِِكوووْم َعِظووويم  »

 للملعظ  وللتذكْي. وللتمحيا والتدريه.
 يف استصال  القللب   ا بتالء د. إن   يفل  ولإلعذار قبل األخذ الشدي

 موس  يوصي هارون وياهب إل  الطور 142الدرس الثاني:

عليوووه  -سوووى هتيووي مل  وينتهووك هوووذا املشووهد بوووني ملسووى وقلمه،ليبووودأ املشوووهد الثووامن الوووذي يليووه .. مشوووهد 
ارون هووصويته ألخيوه و لدنيا لعظيم واستعداق  للملق  اهلائل بني يديه يف هذ  احلياة اللقاء ربه ا -السالم 

لَو »ذا اللقاء العظيم:قبل ذهابه هل -عليه السالم  - اُت ناها بَِعْشور ،فَوَتمَّ ِميقو  ،َوأَْاَمْ َوواَعْدان ُملسى َياليِونَي لَيوْ
َل   .. َوقاَل ُملسى أِلَِخيِه هاُروَن:اْخُلْفِب   « .. اْلُمْفِسِدينَ ْع َسِبيلَ ِلْ  َو  تَوتَّبِ ْلِمك،َوَأصْ  يف قوَ َربِِِه أَْربَِعنَي لَيوْ

يل موون حيوواة ب إسوورائبوولقوود انتهووحل املرحلوو  األوىل موون مهموو  ملسووى الوويت أرسوول هلووا. انتهووحل مرحلوو  ختلوويا 
لصوووووحراء هووووور إىل االوووووذل واهلووووولان والنكوووووال والتعوووووذيه بوووووني فرعووووولن ومل وووووه وإنقووووواذهم مووووون أرم الوووووذل والق

ثى   املهموو  الكووعداق هلووذم   يكلنوولا بعوود علووى اسووتالطليقوو ،يف نووريقهم إىل األرم املقدسوو  .. ولكوون القوول 
ق أن والشوور   جوور  اللينيوو  .. مهموو  ااالفوو  يف األرم بوودين اّلِل .. ولقوود رأينووا كيوو  اكوورأبحل نفلسووهم إىل
و   - عليوه السوالم -ى رأوا قلما يعكفلن على أصنام هلم وختلخلوحل عقيودة التلحيود الويت جواءهم ّبوا ملسو

لوولن عليووه موون ا هووم مقبيكوون بوود موون رسووال  مفصوول  ل بيوو  هووي ء القوولم وإعووداقهم ملووميووخ إ  القليوول  فلووم 
 ويتلقوووى عنوووه. ى ليلقوووا األمووور العظووويم .. ومووون أجووول هوووذ  الرسوووال  املفصووول  كانوووحل ملاعووودة اّلِل لعبووود  ملسووو

ظيم،ويسوووتعد ائووول العوكانوووحل هوووذ  امللاعووودة إعوووداقا مللسوووى لنفسوووه،كك يتهيوووأ يف هوووذ  الليوووا  للملقووو  اهل
 لقيه.لت
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ا نفسووه هوويروم ملسووى فيوكانووحل فوو ة ا عووداق ياليووني ليل ،أضوويفحل إليهووا عشوور،فبلغحل عوودهتا أربعووني ليلوو ،
هوا عون االو  يعتكو  فيعلى اللقاء امللعلق وينعزل فيها عن كلاغل األرم ليسوتغر  يف هلاتو  السوماء و 

لقووو  لاجهووو  املمعلوووى ليسوووتغر  فيهوووا يف ااوووال  ا؟ليووول وتصوووفل روحوووه وتشووو  وتستضوووكء وتتقووولى عزميتوووه 
 -افوه عتزالوه واعتكلقلموه وا قبل مغاقرتوه -املرتقه ومحل الرسال  امللعلقة ..وألقى ملسى إىل أخيه هارون 

 .« .َسِبيَل اْلُمْفِسِدينَ    تَوتَِّبعْ ِلْ  وَ َوقاَل ُملسى أِلَِخيِه هاُروَن:اْخُلْفِب يف قَوْلِمك َوَأصْ »بلصيته تلك:
  حوووالنصووويح  ون نووول مرسووول مووون ربوووه معوووه. ولكووون املسووولم للمسووولم انصووو . و ذلوووك وملسوووى يعلوووم أن هوووار 

سوورائيل  .. مووه بووب إوواجووه للمسوولم علووى املسوولم .. مث إن ملسووى يقوودر يقوول التبعوو ،وهل يعوور  نبيعوو  قل 
ا  وووا تقيودهم ألكورار ألوقد تلقى هارون النصيح .   تثقل على نفسه  فالنصيح  إ وا تثقول علوى نفولس ا

 صووا ألقوودارهم نصويح  تنقينطلقوولا منوه وتثقوول علوى نفوولس املتكووثين الصوغار،الذين ُيسوولن يف اليريودون أن 
يووني لليووا  الثالاأمووا قصوو  .. إن الصووغْي هوول الووذي يبعوود عنووه يوود  الوويت اتوود لتسوواند  ليظهوور أنووه كبووْي    ف

قووال  ياليووني ليلوو  سووىاعوود مل فووذكر تعوواىل أنووه و »وإاامهووا ابلعشوور الليووا  فقووال عنهووا ابوون كثووْي يف التفسووْي:
 مت امليقوات اسووتا  بلحواء كوجرة،فأمر  اّلِل تعوواىل ونلاها،فلموا - عليوه السووالم -املفسرون:فصوامها ملسوى 
 « ..أن يكمل العشرة أربعني

 موس  يالق  الاورا  عل  جبل الطور 147 - 143الدرس الثالث:

مشووهد  - عليوه السوالم -نبيوه ملسووى  مث ذيت السويا  للمشوهد التاسوع. املشووهد الفوذ الوذي اخووتا اّلِل بوه
يو  نودوقة الفانق . املشوهد الوذي تتصول فيوه الوذرة اوعبد من عبوا -سبحانه  -ااطاب املباكر بني ا؟ليل 

ل بعوود علووى ألبوودي،وهاابللجوولق األز  األبوودي بووال وسووان  ويطيوو  الكووائن البشووري أن يتلقووى عوون ااووال  
 هذ  األرم ..

  حاسوو  يوو  نودري   لعبود  ملسوى. -سوبحانه  -ري كيو  كوان كوالم اّلِل و  نودري حنون كيو  ..   نود
ن البشووور حنووور علينوووا أو جارحووو  أو أقاة تلقوووى ملسوووى كلموووات اّلِل. فتصووولير هوووذا علوووى وجوووه احلقيقووو  متعوووذ

 . ولكننوا تجوارب اللاقعووق مون الانكلمني يف تصلراتنا بنصيبنا انودوق مون الطاقو  املدركو  وبور صويدان انود
ألفوو  السووام  اشوور  هووذا لووك ابلسوور اللطيوو  املسووتمد موون رو  اّلِل الووذي يف كياننووا أن نسوو و  وأن نست 

تصوووولرها ريوووود أن ناللضووووكء. مث نقوووو  عنوووود هووووذا ا ستشوووورا    حنوووواول أن نفسوووود  بسوووويالنا عوووون الكيفي ،ن
 إبقراكنا القريه اندوق  

اَل:َربِِ أَِرين أَْنظُوْر إِلَْيوَك. قواَل:َلْن تَوراين،َولِكِن اْنظُوْر ِإىَل اْ؟ََبِل،فَوِإِن َوَلمَّا جاَء ُملسى ِلِميقاتِنوا وََكلََّموُه َربُوُه،ق»
وووووا أَ  وووووا،َوَخرَّ ُملسوووووى َصوووووِعقا . فَوَلمَّ وووووا َعَلَّوووووى َربُوووووُه لِْلَجبَوووووِل َجَعلَوووووُه قَك  فووووواَ  اْسوووووتَوَقرَّ َمكانَوووووُه َفَسوووووْلَ  تَوووووراين. فَوَلمَّ

ُتَك َعلَوووووى النَّووووواِس ِبرِسوووووا يت  قاَل:ُسوووووْبحاَنَك  تُوْبوووووحُل إِلَْيوووووكَ  َوأاََن أَوَُّل اْلُموووووْيِمِننَي. قووووواَل:اي ُملسوووووى ِإيِنِ اْصوووووطََفيوْ
ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّواِكرِيَن. وََكتَوْبنوا لَوُه يف اأْلَلْولاِ  ِموْن ُكولِِ َكوْكء  َمْلِعظَو   َوتوَ  ْفِصويال  ِلُكولِِ َوِبَكالِمك. َفُخْذ ما آتَويوْ

ة  َوْأُموووْر قَوْلَموووَك َذُْخوووُذوا  َِْحَسوووِنها. َسوووأُرِيُكْم قاَر اْلفاِسوووِقنَي. َسَأْصوووِرُ  َعوووْن آاييتَ الَّوووِذيَن َفُخْذها بُِقووولَّ ،َكوووكء
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،َوِإْن يَوَرْوا ُكلَّ آيَو     يُوْيِمنُولا ِّبوا،َوِإْن يوَوَرْوا َسوِبيَل الُرْكودِ  ُوَن يف اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ ِبيال  َوِإْن   يَوتَِّخوُذوُ  َسو يَوَتَكثَّ
بُلا آِبايتِنووا وَكووانُلا َعْنهووا غوواِفِلنَي. َوالَّووِذيَن َكوو ُووْم َكووذَّ ،ذِلَك  َِوَّ بُلا آِبايتِنووا َولِقوواِء يوَووَرْوا َسووِبيَل الغَووكِِ يَوتَِّخووُذوُ  َسووِبيال  ذَّ

 «.اهْلِخرَِة َحِبَطحْل أَْعماهُلُْم. َهْل ُاَْزْوَن ِإ َّ ما كانُلا يَوْعَمُللَنف
إىل  ه .. يف حاجو ياننوا كلوك حاج  إىل استحضار ذلك امللق  الفريود يف خيالنوا ويف أعصوابنا ويف كإننا لف

فيووه  ه السووالماستحضووار  لنستشوور  وحنوواول ا قوو اب موون تصوولر  ولنشووعر بشووكء موون مشوواعر ملسووى عليوو
 .. «إِلَْيكَ ْر  أَْنظُ َوَلمَّا جاَء ُملسى ِلِميقاتِنا،وََكلََّمُه َربُُه،قاَل:َربِِ أَِرين ..»

   فينسوى  موا يشول إوا اللهل  املذهلو  وملسوى يتلقوى كلموات ربوه وروحوه تتشول  وتستشور  وتشوتا  إىل
رم ..  هووذ  األموون هل،وينسووى مووا هل،ويطلووه مووا   يكوولن لبشوور يف هووذ  األرم،ومووا   يطيقووه بشوور يف

. حوَّت تنبهوه .الشوهلق  غبو الر ي  الكثى وهل مدفلع يف زمحو  الشول  وقفعو  الرجواء وهلفو  احلوه ور  يطله
 « ..قاَل:َلْن َتراين »:الكلم  احلا   ا؟ازم 

 اْ؟ََبِل،فَوِإِن اْسوتَوَقرَّ  ْنظُوْر ِإىَل لِكوِن اوَ » مث ي ف  به الرب العظيم ا؟ليل،فيعلمه ملاذا لن يرا  .. إنه   يطي  ..
الكيووان  واسووتجاب  موون قوول شيوورايباتووه أ..وا؟بوول أمكوون وأيبووحل. وا؟بوول مووع اكنووه و « َمكانَووُه َفَسووْلَ  تَووراين 

 البشري .. ومع ذلك فماذاف
وووا» ووا َعَلَّووى َربُوووُه لِْلَجبَووِل َجَعلَووُه قَك  نصووفه،و   لوووك أن  ن    لوووك أنلتجلووكف حنوو..فكيوو  كووان هوووذا ا« فَوَلمَّ

تجه تصووووفل،وترواحنووووا و ندركووووه. و   لووووك أن نستشوووورفه إ  بتلووووك اللطيفوووو  الوووويت تصوووولنا ابّلِل،حووووني تشوووو  أ
صولر أللفواا أن ناب حنواول  بكليتها إىل مصدرها. فأما األلفاا اجملرقة فال الوك أن تنقول كوي ا .. لوذلك 

 -   عون املعصولمنهوا روايومهذا التجلك .. وحنن أميل إىل انرا  كل الرواايت اليت ورقت يف تفسْي  ولويك 
- والقرآن الكرمي   يقل عن ذلك كي ا. 
وووا َعَلَّوووى َربُووو» وووافَوَلمَّ دكلكا .. وأقركوووحل موووسوووِلى ابألرم توووه فبووودا م..وقووود سووواخحل نتلءا« ُه لِْلَجبَوووِل َجَعلَوووُه قَك 

 «.َوَخرَّ ُملسى َصِعقا  »ملسى رهب  امللق ،وسرت يف كيانه البشري الضعي :
وووا أَفوووا َ »مغشووويا عليوووه،غائبا عووون وعيوووه.  عر أنوووه عووواوزقته،واستشووو..وتب إىل نفسوووه،وأقر  مووودى نا« فَوَلمَّ

 در ...تنزهحل وتعاليحل عن أن ترى ابألبصار وت« قاَل:ُسْبحاَنَك »يف سياله:املدى 
 « ..ِننيَ َوأاََن أَوَُّل اْلُمْيمِ »..عن عاوزي للمدى يف سيالك  « تُوْبحُل إِلَْيكَ »

ن يعلنولا ّبوم ذمورهم أتوه .. ور والرسل قائما هوم أول املويمنني بعظمو  رّبوم وجاللوه،و ا ينزلوه علويهم مون كلما
 والقرآن الكرمي ُيكك عنهم هذا ا عالن يف ملاضع منه كَّت.هذا،

تلجيوووه لوووه اء،مع الوأقركوووحل ملسوووى رمحووو  اّلِل مووورة أخووورى فوووإذا هووول يتلقوووى منوووه البشووورى .. بشووورى ا صوووطف
قوووواَل:اي »ااوووالص: ابلرسوووال  إىل قلموووه بعوووود ااوووالص .. وكانوووحل رسووووالته إىل فرعووولن ومل ووووه مووون أجووول هووووذا

ُتكَ  ُتَك وَُكنْ  ما آتوَ  َعَلى النَّاِس ِبرِسا يت َوِبَكالِمك،َفُخذْ ُملسى،ِإيِنِ اْصطََفيوْ  « .. ِمَن الشَّاِكرِينَ يوْ
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ُتَك َعلَوووى النَّووواِس ِبرِسوووا ِإيِنِ اْصووو» - عليوووه السوووالم -ونفهوووم مووون قووولل اّلِل سوووبحانه مللسوووى  أن « .. يت طََفيوْ
ء فهول ا صوطفا -قبل ملسوى وبعود   الرسل كانلاف -املقصلق ابلناس الذين اصطفا  عليهم هم أهل زمانه 

أموا أمور  - عليوه السوالم -الناس  كم هذ  القرينو . أموا الكوالم فهول الوذي تفورق بوه ملسوى  على جيل من
غووك أن لجيووه ملووا ينبلوويم والتاّلِل تعوواىل مللسووى  خووذ مووا آ  ،والشووكر علووى ا صووطفاء والعطوواء،فهل أموور التع

للنواس فويهم أسولة وعلوى النواس و قودوة للنواس  -اّلِل وسالمه علويهم للات ص -تقابل به نعم  اّلِل. والرسل 
ا  ن البطوور واتصووموووهوورزا  أن ذخووذوا مووا آ هووم اّلِل ابلقبوولل والشووكر اسووتزاقة موون النعموو  وإصووالحا للقلووه

 ابّلِل ..
ُكووولِِ َكوووْكء    نْ لْووولاِ  ِمووويف اأْلَ  وََكتَوْبنوووا لَوووهُ »مث يبوووني السووويا  مووواذا كوووان مضوووملن الرسوووال ،وكي  أوتيهوووا ملسوووى:

 « ..َمْلِعظَ   َوتَوْفِصيال  ِلُكلِِ َككء
قللو  نحنسوه أووا م -وختتل  الورواايت واملفسورون يف كوأن هوذ  األلولا  ويصوفها بعضوهم أوصوافا مفصول  

نكتفووك ف - -اّلِل  ذا كلووه كووي ا عوون رسووللهووو  ْنوود يف  -عوون ا سوورائيليات الوويت تسووربحل إىل التفسووْي 
حقيقو  هوذ   تونقا مون لقرآين الصاق    نتعدا . وموا تزيود تلوك األوصوا  كوي ا أوابللقل  عند النا ا

الصووحيح   ن النصوولصموواأللوولا . أمووا مووا هووك وكيوو  كتبووحل فووال يعنينووا هووذا يف كووكء  ووا أنووه   يوورق عنهووا 
 ككء.

يعته كور يوان اّلِل و تهوا مون بواملهم هل ما يف هذ  األللا . إن فيها من كل ككء حتا  لضلع الرسال  وغاي
ها َفُخوذْ »لاء  األمود سو والتلجيهات املطللب   صال  حال هذ  األم  ونبيعتهوا الويت أفسودها الوذل ونولل

 « ..بُِقلَّة  َوْأُمْر قَوْلَمَك َذُْخُذوا  َِْحَسِنها
ا  وولولا  بقوولة وعووزم،وأن ذموور قلمووه أن ذخووذوا أن ذخووذ األ - عليووه السووالم -واألمور ا هلووك ا؟ليوول مللسووى 

 نحول فضوال علوىى هوذا الها من التكالي  الشاق  بلصفه األحسن هلم واألصل  حلاهلم .. هذا األمور علوفي
م األموود،ابلعز  لووذل ونووللأنووه يشووك بضوورورة هووذا األسووللب يف أخووذ هووذ  الطبيعوو  ا سوورائيلي ،اليت أفسوودها ا

موو  لكوول أخووذ كوول أج اللاجووه يف يوولحك ابملوونه -كووذلك   -وا؟وود،لتحمل تكووالي  الرسووال  وااالف ،فإنووه 
 عقيدة شتيها ..

لووووووذي ا حسووووواب هووووووذا الكلن،وقووووودر اّلِل وأمووووور هائوووووول يف -سووووووبحانه  -إن العقيووووودة أمووووور هائوووووول عنووووود اّلِل 
املونهج الوذي كوذلك .. و   وحياتوه يف هوذ  األرم ويف الودار اهلخورة« ا نسوان»يصرفه،وأمر هائل يف  ري  

لربلبيتوووه وحووود ،منهج يغوووْي أسوووللب احليووواة  يووو  البشوووروعبلق -بحانه سووو -تشووورعه العقيووودة يف وحدانيووو  اّلِل 
يو  ية تقولم ربلباهليو ،حالبشري   ملتها،ويقيم هذ  احليواة علوى أسوللب آخور غوْي الوذي عوري عليوه يف ا؟

 عقيدة ن تلك المغْي ربلبي  اّلِل سبحانه،ذات منهج للحياة كلها غْي منهج اّلِل الذي ينبث  
اووه أن « .. ا نسووان»،ويف حسوواب الكوولن،ويف نبيعوو  احليوواة ويف  ريوو  وأموور لووه هووذ  ااطوولرة عنوود اّللِ 

ييخووووذ بقوووولة،وأن تكوووولن لووووه جديتووووه يف النفك،وصووووراحته وحسوووومه. و  ينبغووووك أن ييخووووذ يف رخوووواوة،و  يف 
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ايوع،و  يف ترخا،ذلوك أنووه أمور هائوول يف ذاته،فضوال علووى أن تكاليفوه ابهظوو    يصوث عليهووا مون نبيعتووه 
 وال خا،أو من ذخذ األمر  ثل هذ  املشاعر .. الرخاوة والتميع

 التعنحل والتعقيد والتقبخ  فهذا ليك مون نبيعو  قيون اّللِ هل التشدق و  -ل بطبيع  احلا -وليك مع  هذا 
التشودق  ْي مشواعر..ولكن معنا  ا؟د واهلم  واحلسوم والصوراح  .. وهوك صوفات أخورى ومشواعر أخورى غو

نولل الوذل  هابعد ما أفسود -بصف  خاص   -قد كانحل نبيع  بب إسرائيل والتعنحل والتعقيد والتقبخ  ول
ثول نوحل مصوحلب   رائيل كاوالعبلقي  يف مصر،هتاج إىل هذا التلجيه. لذلك نلحج أن كل األوامر لبوب إسو
ا؟وووود و ا سووووتقام  ى اويوووو ،علهووووذا التشووووديد وهووووذا التلكيد،تربيوووو  هلووووذ  الطبيعوووو  الرخوووولة امللتليوووو  املنحرفوووو  اا

لل العبلقيوو  لووه موون نوو للضوول  والصووراح  ..ومثوول نبيعوو  بووب إسوورائيل كوول نبيعوو  تعرضووحل ملثوول مووا تعرضوولاوا
ذ ابألسوووهل يال،واألخووولإلرهووواب والتعبووود للطلاغيحل،فبووودت عليهوووا أعووورام ا لتووولاء وا حت والذل،وااضووولع
 عنبا للمشق  ..

قيودة هتورب مون الع ذا،واليتيف زماننوا هوكما هل امللحلا يف واقع كثْي من ا؟ماعات البشوري  الويت نطالعهوا 
مور أخوذ هوذا األ يف مقابوللتهرب من تكاليفها،وتسْي مع القطيع ألن السْي مع القطيع   يكلفهوا كوي ا  و 

 رِيُكْم قارَ َسووووأُ »ينووووه:قبقوووولة يعوووود اّلِل ملسووووى وقلمووووه أن ميكوووون هلووووم يف األرم،ويوووولريهم قار الفاسووووقني عوووون 
يف قبضوووووو   -ان يف ذلووووووك الزموووووو -رة إىل األرم املقدسوووووو  الوووووويت كانووووووحل ..واألقوووووورب أوووووووا إكووووووا« اْلفاِسووووووِقنيَ 

 - عليووه السووالم -هوود ملسووى اللينيني،وأوووا بشووارة هلووم بوودخلهلا .. وإن كووان بنوول إسوورائيل   يوودخللها يف ع
قدسو  يقللولن ألرم املاألن توربيتهم   تكون قود اسوتكملحل،ونبيعتهم تلوك   تكون قود قِلموحل،فلقفلا أموام 

ِمْنهووووا فَووووِإانَّ  ا ِمْنها،فَووووِإْن َحُْرُجوووولا َحُْرُجوووول ها َحووووَّتَّ لسووووى ِإنَّ ِفيهووووا قَوْلمووووا  َجبَّووووارِيَن. َوِإانَّ لَووووْن نَووووْدُخلَ اي مُ »لنبوووويهم:
م  أجوووابلا خلل وا قتحوووا،يف الووودمث ملوووا أحل علووويهم الووورجالن امليمنوووان فووويهم اللوووذان حافوووان اّللِ « .. قاِخلُووولَن 

ا ِفيها،فَاْذَهووْه  لَووْن نَووْدُخَلها أَبَوودا  مووا قاُموول ِإانَّ »:قوواللا -توورفك سووائقها   الوويت كالدابوو   -ملسووى بتوولق  ا؟بووان 
مللتليووو  الووويت كانوووحل ائرة املفككووو  بيعووو  ااوووا وووا يصووولر تلوووك الط« .. أَنْوووحَل َوَربُوووَك َفقووواِتال،ِإانَّ هاُهنوووا قاِعوووُدوَن 

ها ليووول أن ذخوووذهلوووك ا؟ألمووور ا تعا؟هوووا العقيووودة والشوووريع  الووويت جووواء ّبوووا ملسوووى عليوووه السوووالم،وأمر هوووذا ا
 بقلة،وأن ذمر قلمه  مل تكاليفها الشاق  ..

ّلِل اضولن عون آايت حل ،ويعر اويف واي  املشهد والتكلويم اوكء بيوان لعاقبو  الوذين يتكوثون يف األرم بغوْي 
 الفريوودلقورآين لتصولير اوتلجيهاته،يتضومن تصوليرا ققيقوا لطبيعو  هووذا الصون  مون النواس،يف نصوواع  ومجوال ا

،َوِإْن   اأْلَْرمِ يف وَن َسَأْصِرُ  َعْن آاييتَ الَِّذيَن يَوَتَكثَُّ »أل اط الطبائع و اذج النفلس: َرْوا ُكولَّ آيَو   يوَوبَِغْْيِ احلَْ ِِ
،وَ   يُوْيِمنُوولا ِّبووا،َوِإْن يوَووَرْوا َسووِبيَل الُرْكووِد   يَوتَِّخووُذوُ  َسووبِ  ُووْم  ِخووُذو َسووِبيَل الغَووكِِ يَوتَّ  ِإْن يوَووَرْوايال  . ذلِووَك  َِوَّ ُ  َسووِبيال 
بُلا آبِ  بُلا آِبايتِنووا وَكووانُلا َعْنهووا غوواِفِلنَي. َوالَّووِذيَن َكووذَّ ْم. َهووْل ُاْووَزْوَن ِإ َّ مووا  ِخوورَِة َحِبطَووحْل أَْعموواهلُُ لِقوواِء اهْل وَ ايتِنووا َكووذَّ

 « ..كانُلا يَوْعَمُللَنف
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 روا كوول آيوو   يووحلوو ،وإن اين يتكووثون يف األرم بغووْي إن اّلِل تعوواىل يعلوون عوون مشووي ته يف كووأن أول ووك الووذ
 م. إنووه سيصوورفه.  سووبيال ييمنوولا ّبووا،وإن يووروا سووبيل الركوود   يتخووذو  سووبيال،وإن يووروا سووبيل الغووك يتخووذو 
نزلوو  علووى يف كتبووه امل ر،وآايتووهعوون آايتووه فووال ينتفعوولن ّبووا و  يسووتجيبلن هلووا .. آايتووه يف كتوواب الكوولن املنظل 

 به أوم كذبلا آبايته سبحانه وكانلا عنها غافلني.رسله ..ذلك بس
يَن الَّوووذِ »اتوووه  اته وحركوإن هوووذا النمووولذج مووون النووواس لْيتسوووم مووون خوووالل الكلموووات القرآنيووو ،كأ ا نووورا  بسوووم

ُوَن يف اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ   « ..يَوَتَكثَّ
. وحيثموا ل فيهوا كوريكا.   يقباّلِل وحد وما يتكث عبد من عبيد اّلِل يف أرضه ابحل  أبدا. فالكثايء صف  

 رم علوى عبواقيو  يف األتكوث إنسوان يف األرم كوان ذلوك تكوثا بغوْي احلو   وكور التكوث اقعواء حو  الربلب
تنشوأ سوائر  ن هوذا التكوثلبانل،ومااّلِل،ومزاول  هذا احل  ابلتشريع هلم من قون اّلِل وتعبيدهم هلذا التشريع 

 الُرْكووِد   َرْوا َسووِبيلَ ِإْن يوَوووَ »الشوور كلووه ومنووه ينبعووة. وموون مث عووكء بقيوو  املالموو : ألوولان التكووث. فهوول أسوواس
،َوِإْن يَوَرْوا َسِبيَل الَغكِِ يَوتَِّخُذوُ  َسِبي  « ..ال  يَوتَِّخُذوُ  َسِبيال 

 هووابليو  يف تركيآبا كأ وا فهوك جبلو  عون  عون سووبيل الركود حيثموا رأتوه،وعن  إىل سوبيل الغووك حيثموا    هلو
 ضووحل مشووي   اّللِ قث،الووذي   تتخلو   وهووذ  هووك السووم  الوويت ير هووا التعبْي،ويطبوع ّبووا هووذا النموولذج املتك
 نسووان ليصوواق   وإن ا أن اازيووه علووى التكووذيه آبايت اّلِل والغفلوو  عنهووا بصوورفه عوون هووذ  اهلايت أبوودا
هود منوه. جلغوك قون اويتبوع هذا الصون  مون االو  بلصوفه هوذا و توه ومالحموه،فْيى كأ وا يتجنوه الركود 

هول يف اللقوحل يتبعوه  و و وقون تفكْي و  تدبْي  فهل يعموى عون نريو  الركود ويتجنبه،وينشور  لطريو  الغوك 
اّلِل   اهتوووا  وسوووبحانا وإيقاعذاتوووه مصووورو  عووون آايت اّلِل   يراهوووا و  يتووودبرها و  تلوووتق  أجهزتوووه إُياءاهتووو

اخصووا ابرزا كن االوو  موونيوو  العجيبوو  ينووتفخ هووذا النموولذج فموون خووالل اللمسووات السووريع  يف العبووارة القرآ
ه للمعوووِب ن    وإنوووحوووَّت ليكووواق القوووارئ يصوووي  لتووول :نعم. نعوووم. أعووور  هوووذا الصووون  مووون االووو  .. إنوووه فوووال

ال  يف يقي إىل اهلوملورقي املوامللصل  ّبذ  الكلمات    وما يظلم اّلِل هذا الصن  من االو  ّبوذا ا؟وزاء ا
ألرم بغوووووْي ايتكث يف إ وووووا هووووول ا؟وووووزاء احلووووو  ملووووون يكوووووذب آبايت اّلِل ويغفووووول عنهوووووا،و الووووودنيا واهلخووووورة .. 

لزي وبسوللكه جوا بعملوه احل ،ويتجنه سبيل الركود حيثموا رآ ،ويهورع إىل سوبيل الغوك حيثموا    لوه  فإ و
 أورق ملارق اهلال .

بُلا آِبايتِنا وَكانُلا َعْنها غاِفِلنيَ » ُْم َكذَّ  « ..ذِلَك  َِوَّ
بُلا آِبايتِنا َولِقاِء اهْلِخرَِة َحِبَطحْل أَْعماهلُُ وَ »  « ..لنَ ِإ َّ ما كانُلا يَوْعَملُ   ُاَْزْونَ ْم. َهلْ الَِّذيَن َكذَّ

فقوحل .. وهول نطنهوا مث وحبلط األعمال مأخلذ مون قلهلم:حبطوحل الناقو  .. إذا رعوحل نبوا  سواما،فانتف  ب
نووتف  حووَّت يرة. فهوول كووذبني آبايت اّلِل ولقوواء اهلخوووصوو  ملحوولا فيووه نبيعوو  البانوول الووذي يصوودر موون امل

 ه ؟ووزاء كووذلكسووام  وإنوويظنووه النوواس موون عظموو  وقوولة  مث ينفوو  كمووا تنفوو  الناقوو  الوويت رعووحل ذلووك النبووات ال
   األعمالفهب  هذ ح  أن هب  وهتلك أعمال الذين كذبلا آبايت اّلِل ولقاء اهلخرة .. ولكن كي 
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قبوو  ال  هووذ  العاالوويت ختوو ن بصوود  وعيوود اّلِل   حمالوو  أاي كانووحل الظوولاهرموون انحيوو  ا عتقوواق .. حنوون نوويم
ن هايو  وذهوه كوأك يف النانتلم . فحيثما كذب أحد آبايت اّلِل ولقائه يف اهلخرة حوب  عملوه وبطل،وهلو

ايت اّلِل ي يكووذب آب  يكوون ..وموون انحيوو  النظوور .. حنوون ْنوود السووبه واضووحا يف حيوواة البشوور .. إن الووذ
عوا رسول ويكوذب تبملهوا الُيي  يف صفحات هذا الكلن املنشلر،أو آايته املصواحب  للرسوا ت،أو الويت املبثل 

يمن ذا الكوولن املووهوون نبيعوو  عووهلووذا بلقوواء اّلِل يف اليوولم اهلخوور .. إن هووذا الكووائن املسووي  رو  ضووال  كووارقة 
  مللصوولل  بغايووالصوواقق  ا  املسوولم ونلاميسووه ..   تربطووه ّبووذا الكوولن رابطوو . وهوول منقطووع عوون قوافووع احلركوو

ئم اقوولل بودا أنوه اللجلق واعاهوه. وكول عمول يصودر عون مثول هوذا املسو  املقطولع هول عمول حواب  ضوائع،
ة الويت لغايو  الكبوْي اتجوه إىل يوانج . ألنه   ينبعة عن البلاعة األصيل  العميقو  يف بنيو  هوذا اللجولق و  

والضووياع يف  ىل ا؟فووا ينقطووع عوون النبووع األول،فمآلووه إيتجووه إليهووا الكوولن كلووه. كووأنه كووأن ا؟وودول الووذي 
اين والوذين لتواري  ا نسوا  وحركو  يلم قريه أو بعيد  والذين   يرون العالق  اللييق  بني تلوك القويم ا ميانيو

ن أعلون لغوافللن الوذي وا هوم اإيغفللن عن قودر اّلِل الوذي اوري بعاقبو  الوذين يتنكورون هلوذ  القويم .. هوي ء 
هوم  يو با ّبوم و  أمرهم،بصورفهم عون ر يو  آايته،وتودبر سوننه .. وقودر اّللِ عن مشوي ته يف -سبحانه  - اّللِ 

 عنه غافللن ..
يو  لقويم ا مياناعون تلوك  والذين حودعهم موا يرونوه يف األمود القصوْي انودوق،من فوال  بعوخ الوذين يغفلولن

  و ن  وعافيو لنه كحمانبحل السام فيحسبوْناحهم إ ا حدعهم ا نتفان الذي يصيه الداب  وقد رعحل ال
لووذين سووكنلا . ولكوون اوصووح  .. واهلووال  ي صوودها بعوود ا نتفووان واحلبوولط  واألمووم الوويت خلووحل كوواهد واقووع
 ر اّلِل الوووذيتخلوو  وقوودمسوواكنهم موون بعوودهم،  ذخووذون موونهم عووثة،و  يووورون سوون  اّلِل الوويت تعموول و  ت

 ي  ..اري و  يتلق  .. واّلِل من ورائهم حم
 إسرائيل يمبدون الم ل في غيبة موس   بنو 149 - 148الدرس الرابع:

،يف ذلووووك امللقووو  الفريد،الووووذي تستشووورفه البصووووائر يف حضووورة ربوووه - عليوووه السووووالم -وبينموووا كوووان ملسووووى 
سووووولن عووووود  يرتكوتقصووووور عنوووووه األبصوووووار وتدركوووووه األروا  وهوووووار فيوووووه األفكوووووار .. كوووووان قووووولم ملسوووووى مووووون ب

ون اّلِل  ويفاج نوا السويا  قيعبدونه مون  -   حياة فيه -م عجال جسدا له خلار وينتكسلن،ويتخذون هل
شوور  لي السووام  امل؟وول العلووالقوورآين بنقلوو  بعيوودة موون املشووهد التاسووع إىل املشووهد العاكوور. نقلوو  هائلوو  موون ا

اته ارتكاسووووووووو خرافاتووووووووه بسووووووووبحاته وأكوووووووولاقه وابتها تووووووووه وكلماتووووووووه إىل ا؟وووووووول اهلوووووووواب  املوووووووو قي ابحنرافاتووووووووه و 
َووَذ قَوووْلُم ُملسووى ِمووْن بَوْعووِدِ  ِمووْن ُحلِوويِِِهْم ِعْجوو»وانتكاسوواته: . أََ ْ يوَووَرْوا أَنَّووهُ دا  لَووُه ُخوول ال  َجَسووَواختَّ    يَُكلُِِمُهووْم َو  ار 

ووا ُسووِقَ  يف  َووُذوُ  وَكووانُلا لوواِلِمنَي. َوَلمَّ ف اختَّ ُووْم قَووْد يِهْم َورَأَ  أَيْوودِ يَوْهووِديِهْم َسووِبيال  قوواُللا:لَِ ْن َ ْ يَوْرمَحْنووا َربُنووا  َضووُللاْوا َأوَّ
 « ..َويَوْغِفْر لَنا لََنُكلَننَّ ِمَن اْااِسرِينَ 

رتفووع عوون موودى ا تكوواق تإوووا نبيعوو  إسوورائيل الوويت مووا تكوواق تسووتقيم خطوولة حووَّت تلتوولي عوون الطريوو  والوويت موو
 سديد ..جيه والتالتل الر ي  احلسي  يف التصلر وا عتقاق واليت يسهل انتكاسها كلما ف  عنها 
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ام كفولن علوى أصونينيوني يعو لقد راوقوا نبويهم مون قبول أن اعول هلوم إهلوا يعكفولن عليوه  جورق ر يوتهم لقولم 
جسوودا موون  أوا عجووالهلووم  فصوودهم نبوويهم عوون ذلووك ااووانر ورقهووم رقا كووديدا. فلمووا خلوولا إىل أنفسووهم،ور 

مرة كموووا اوووكء رجووول مووون السوووا -مري نعه هلوووم السووواصووو - حيووواة فيوووه كموووا تفيووود كلمووو  جسووود   -الوووذهه 
. ملووا رأوا .علووه ّبي و   يووة حورج صوول  كصولت خوولار الثوْيان اواسوتطاع أن  -تفصويل قصووته يف سولرة نووه 

الوذي خورج  «لُه ُملسى ُكْم َوإِ هذا ِإهلُ »ذلك العجل ا؟سد ناروا إليه،وهتافتلا عليه حني قال هلم السامري:
كوون قووات الوويت   يالليووا  العشوور األخووْية يف املي ر ووا لووزايقة -معووه ملسووى مليقاتووه معووه فنسووك ملسووى ملعوود  

ا مووع إهلووه فهووذ سووى ملعوود القوولم يعلملوا،فلمووا زاق عوون الثاليووني و  يرجووع قووال هلووم السووامري:لقد نسووك مل 
و   - رب العووواملني -وصوووي  نبووويهم هلوووم مووون قبووول بعبووواقة رّبوووم الوووذي   تووورا  األبصوووار  و  يتوووذكروا -إهلوووه  
 وا حقيق  هذا العجل الذي صنعه هلم واحد منهم  .. يتدبر 

علوى   وهول يعرضوهاآن الكورميوإوا لصلرة زري  للبشري  تلك اليت كوان ميثلهوا القولم. صولرة يعجوه منهوا القور 
َووووذُ  يَوْهووووِديِهمْ ُهووووْم َو أََ ْ يوَووووَرْوا أَنَّووووُه   يَُكلِِمُ »املشووووركني يف مكوووو  وهووووم يعبوووودون األصوووونام   ف اختَّ انُلا وُ  وَكوووو َسووووِبيال 

 « ..لاِلِمنَي 
عليوه  -ارون ن فويهم هووهل أللم  ن يعبد خلقوا مون صونع أيودي البشور. واّلِل خلقهوم وموا يصونعلنف  وكوا

ا زموووام م رقا عووون هوووذا الضوووالل السوووخي . وكوووان فووويهم بعوووخ عقالئهوووم فلوووم ميلكووول فلوووم ميلوووك هلووو -السوووالم 
صوويل  وأخووْيا أنووه موون الووذهه معبوولق إسوورائيل األخباصوو  و  -ا؟موواهْي الضووال  املتدافعوو  علووى العجوول ا؟سوود 

ووووا » قووورار:هووودأت اهليج ،وانكشوووفحل احلقيقوووو ،وتبني السخ ،ووضووو  الضووووالل،وجاءت نلبووو  النوووودم وا َوَلمَّ
ُووووووْم قَووووووْد َضووووووُللا،قاُللا:لَِ ْن  َْ  «  اْااِسوووووورِينَ َننَّ ِموووووونَ نووووووا َويَوْغِفووووووْر لَنووووووا لََنُكوووووول مَحْنووووووا َربُ  يَورْ ُسووووووِقَ  يف أَيْووووووِديِهْم َورَأَْوا َأوَّ

ا يل أووم صوارو نول إسورائب..يقال:سق  يف يود  إذا عودم احليلو  يف قفوع موا هول بصودق  مون أمور .. وملوا رأى 
ْرمَحْنوا َربُنوا لَوِ ْن َ ْ يوَ »ميلكلن قفعه فقد وقع منهم وانتهى  قاللا قوللتهم هوذ : إىل ملق    -ذ  النكس  ّب-

 « ..اِسرِينَ َويَوْغِفْر لَنا لََنُكلَننَّ ِمَن ااْ 
عداق صوواحل. فلوم تكوون قلولّبم قوود بقيو  موون اسوت -ني إىل ذلوك احلوو -وهوذ  القللو  توودل علوى أنووه كوان فوويهم 

فلمووا أن  -ة أو أكوود قسوولة كمووا يصووفهم موون هوول أعلووم ّبووم  فهووك كاحلجووار  -قسووحل كمووا قسووحل موون بعوود 
. وهوذ  .ّبوم ومغفرتوه ر م رمحو  ركهتبني هلم ضالهلم ندملا وعرفلا أنه   ينقوذهم مون عاقبو  موا أتولا إ  أن تود

 عالم  نيب  على بقي  من استعداق يف الفطرة للصال  ..
 موس  وهارون وعقاا عابدي الم ل 154 - 150الدرس الخامس:

بني يدي ربه،يف مناجاة وكالم،  يدري موا أحودّ القولم بعود  ..إ   -عليه السالم  -كل ذلك وملسى 
ووا َرَجووَع ُملسووى ِإىل قَوْلِمووِه َغْضووباَن َأِسووفا . »ر عوون املشووهد احلوواقي عشوور:أن ينب ووه ربووه .. وهنووا يرفووع السووتا َوَلمَّ

رُُ  إِلَْيوِه. قواَل:اْبَن قاَل:بِْ َسما َخَلْفُتُملين ِمْن بَوْعِدي  أََعِجْلوُتْم أَْموَر َربُِِكوْمف َوأَْلَقوى اأْلَْللاَ ،َوَأَخوَذ بِورَْأِس َأِخيوِه َاُو
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 َتْضَعُفلين وَكاُقوا يَوْقتُوُللَنِب. َفال ُتْشِمحْل يبَ اأْلَْعداَء،َو  َعَْعْلِب َموَع اْلَقوْلِم الظَّواِلِمنَي. قواَل:َربِِ أُمَّ ِإنَّ اْلَقْلَم اسْ 
 « ..اْغِفْر ِ  َوأِلَِخك،َوأَْقِخْلنا يف َرمْحَِتَك،َوأَْنحَل أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ 
ه لوو. يبوودو يف قل .انفعووال الغضووه يف قللووه وفعلووه  لقوود عوواق ملسووى إىل قلمووه غضووبان أكوود الغضووه. يبوودو

 « ..ْمفبِْ َسما َخَلْفُتُملين ِمْن بَوْعِدي  أََعِجْلُتْم أَْمَر َربِِكُ »لقلمه:
 « ..ِه رُُ  إِلَيْ يِه اَُ َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأخِ »ويبدو يف فعله إذ ذخذ برأس أخيه ار  إليه ويعنفه.

 «  ْعِديلين ِمْن بوَ َلْفُتمُ خَ بِْ َسما »ملفاجأة قاسي . والنقل  بعيدة:وح  مللسى عليه السالم أن يغضه فا
جسووود لوووه  بووواقة عجووولتوووركتكم علوووى اهلووودى فخلفتمووولين ابلضوووالل،وتركتكم علوووى عبووواقة اّلِل فخلفتمووولين بع

لعوووود  مب:اسووووتعجلتم  ووووا كووووان يع..أي اسووووتعجلتم قضوووواء  وعقابووووه  أو ر « أََعِجْلووووُتْم أَْمووووَر َربُِِكووووْمف»خوووولار  
 « ..ْيهِ َوأَْلَقى اأْلَْللاَ ،َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه َاُرُُ  إِلَ »ميقاته  و 

 يلقيهووا  بووه. وهوول وهووك حركوو  توودل علووى كوودة ا نفعووال .. فهووذ  األلوولا  هووك الوويت كانووحل هموول كلمووات ر 
احل لعبوود الصووهووارون ا إ  وقوود أفقوود  الغضووه زمووام نفسووه. وكووذلك أخووذ  بوورأس أخيووه اوور  إليووه. وأخوول  هوول

ه لووه،ويكشوو  الطيوه  فأمووا هووارون فيسووتجيا يف نفووك ملسووى عانفوو  األخوولة الرحيم ،ليسووكن موون غضب
ْسَتْضوَعُفلين وَكواُقوا ا اْلَقوْلَم مَّ،ِإنَّ قواَل:اْبَن أُ »عن نبيع  ملقفه،وأنه   يقصر يف نصو  القولم وحماولو  هودايتهم:

 « ..يَوْقتُوُللَنِب 
اول رقهوم حوارون إذ وانودفاعهم إىل العجول الوذهه حوَّت هلمولا ّبووهنا نودر  كيو  كوان القولم يف هيواجهم 

  .ّبذا النداء الرقي  وّبذ  اللكيج  الرحيم« .. ابن أم»عن ال قي وا نتكاس:
 قيق  ملقفه.حلن املصلر ّبذا البيا« .. ِإنَّ اْلَقْلَم اْسَتْضَعُفلين وَكاُقوا يَوْقتُوُللَنِب »
حني يكولن صرة املعينو ،خلة الناوهذ  أخرى يستجيا ّبا هارون وجدان األ..  «َفال ُتْشِمحْل يبَ اأْلَْعداءَ »

 « ..َو  َعَْعْلِب َمَع اْلَقْلِم الظَّاِلِمنيَ »هنا  األعداء الذين يشمتلن  
ة ملسوى ئوذ هتودأ تئور نهم  عندموالقلم الذين ضللا وكفروا برّبم احل  فأان   أضل و  أكفر معهم،وأان بوريء 

ن موو ويطله الرمحوو وألخيووه، للقاعوو  وأمووام هووذا البيووان. وعندئووذ يتلجووه إىل ربووه،يطله املغفوورة لووهأمووام هووذ  ا
 « ..ُم الرَّامِحِنيَ ْنحَل أَْرحَ ِتَك،َوأَ قاَل:َربِِ اْغِفْر ِ  َوأِلَِخك،َوأَْقِخْلنا يف َرمحَْ »أرحم الرامحني:

كوالم   آن الكورمي مونكيوه القور بحانه  وا ُيوهنا اكء احلكم الفاصل  ن ميلكه سبحانه  ويتصل كالم اّلِل س
َوو»عبوود  ملسووى،على النسوو  الووذي يتكوورر يف السوويا  القوورآين: ناهُلُْم َغَضووه  ِمووْن ِعْجووَل َسوويَ ُذوا الْ ِإنَّ الَّووِذيَن اختَّ

ِووْم َوِذلَّوو   يف احْلَيوواِة الووُدنْيا. وََكووذِلَك َْنْووزِي اْلُمْفوو َِ  وويِِ الَّووِذيَن عَ وَ يَن. َرّبِِ  بُوولا ِمووْن بَوْعووِدها َوآَمنُوولا،ِإنَّ   اِت،مُثَّ ِملُوولا السَّ
 « ..َربََّك ِمْن بَوْعِدها َلَغُفلر  َرِحيم  

إنوه حكووم ووعود .. إن القوولم الوذين اختووذوا العجول سوويناهلم غضوه موون رّبوم وذلوو  يف احليواة الوودنيا .. ذلووك 
هلوم برمحتوه .. وإذن فقود علووم اّلِل موع قيوام القاعودة الدائمو :إن الوذين يعملولن السوي ات مث يتلبولن يغفور اّلِل 
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أن الوذين اختووذوا العجوول لوون يتلبوولا تلبو  ملصوولل  وأوووم سووْيتكبلن مووا حورجهم موون تلووك القاعوودة .. وهكووذا  
 كان.

 الغضووه َّت انتهولا إىلحواملورة.  فقود لول بنول إسورائيل يرتكبوولن ااطي و  بعود ااطي و  ويسواحمهم اّلِل املوورة بعود
 « ..َكذِلَك َْنْزِي اْلُمْفَ ِينَ َو »الدائم واللعن  األخْية:

ئيل،ومن ،مون بوب إسورالى اّللِ كل املف ين إىل يلم الدين .. فهل جزاء متكرر كلما تكررت جرمي  ا ف اء ع
ان ه والذلو . وكوعجول الغضوغْي بب إسرائيل ..ووعد اّلِل صواق    حمالو . وقود كتوه علوى الوذين اختوذوا ال

مون  بودا يف فو ة اب. فوإذابعة عليهم إىل يولم القيامو  مون يسولمهم سولء العوذآخر ما كته اّلِل عليهم أن ي
نهم يف عوووولن أو كمووووا يقللوووو -فوووو ات التوووواري  أوووووم يطغوووولن يف األرم ويسووووتعللن بنفوووولذهم علووووى األ يووووني 

كمو  األوضواع احلا  ن سلطان املال،وسلطان أجهزة ا عالم وأوم يقيمولنوأوم ميلكل  -«  ا؟لييم»التلملق:
لودول يف وحشوي  وا وقايرهوم تنفذ هلم ما يريدون وأوم يستذللن بعوخ عبواق اّلِل ويطورقووم مون أرضوهم اليت

 الضال  تساندهم وتييدهم ...
صووفاهتم يهم .. فهووم بكتبووه علوو  إىل آخوور مووا نوورا  يف هووذا الزمووان .. فلوويك هووذا بنوواقخ للعيوود اّلِل هلووم،و  ملووا

ا الغضوه .. إ والسوخ  و  شر ويهي ولن الرصويد الوذي يودمرهم مونهذ  وأفعاهلم حتزنلن النقم  يف قللب الب
  .. إووووم وا مسووولمنيهوووم يسوووتطيللن علوووى النووواس يف فلسوووطني موووثال ألن النووواس   يعووود هلوووم قيووون  و  يعووولق
هووم مووون مث و سوووالمي   يتفرقوولن ويتجمعوولن هوووحل راايت قلميوو  جنسوووي  و  يتجمعوولن هووحل رايووو  العقيوودة ا 

سوووووال  لبووووو  عووووون الإسووووورائيل  غوووووْي أن هوووووذ  حوووووال لووووون تووووودوم  إووووووا فووووو ة الغيبحيبووووولن ويفشوووووللن وشكلهوووووم 
  إوووا فوو ة غْيهووا يغلبوولنغلبلن،وبياللحيوود،واملنهج اللحيد،والرايوو  اللحيوودة،اليت غلبوولا ّبووا ألوو  عووام،واليت ّبووا 

وضواع ابأل لويت هرسوهاوا«  مي ا سوال»الغيبلب   كم السوملم الويت بثتهوا اليهلقيو  والصوليبي  يف كيوان األمو  
ذ  لصوووحلة مووون هوووولكووون هوووذا كلوووه لووون يووودوم .. سوووتجكء ا« .. ا سوووالمي »الووويت تقيمهوووا يف هوووذ  األرم 

البشووري    فقوود تصووحل إىل سووال  أسووالفهم املسولمني .. وموون يوودري الغيبلبو  .. وسوويفكء أخووال  املسوولمني
إن   فووو علووويهم .. بهوووا اّللِ تككلهوووا يلموووا علوووى نغيوووان اليهووولق  لتحقووو  وعيووود اّلِل هلم،وتووورقهم إىل الذلووو  الووويت  

 تص  البشري  فسيصحلا أخال  املسلمني .. هذا عندان يقني ..
 موس  يأخا ا لوا  154الدرس السادس:

هد مث ميضوووك لسووو  املشووووكانووحل هوووذ  وقفووو  للتعقيوووه علووى مصوووْي الوووذين اختوووذوا العجووول وافوو وا علوووى اّلِل،تت
ووا َسووَكحَل َعووْن ُملَسووى ا»السوويا  يكموول املشووهد: يَن ها ُهوودى  َوَرمْحَوو   لِلَّووذِ يف ُنْسووَختِ لاَ ،وَ ْلَغَضووُه َأَخووَذ اأْلَلْووَوَلمَّ

 « ..ُهْم ِلَرّبِِِْم يَوْرَهُبلنَ 
والتعبْي القرآين يشخا الغضه،فكأ ا هول حك،وكأ وا هول مسول  علوى ملسوى،يدفعه وُيركوه .. حوَّت إذا 

ن قود ألقاهوا بسوبه قفوع الغضوه عنه،وتركه لشأنه  عاق ملسى إىل نفسه،فأخذ األللا  اليت كوا« سكحل»
له وسيطرته عليوه .. مث يقورر السويا  مورة أخورى أن يف هوذ  األلولا  هودى،وأن فيهوا رمحو ،ملن حشولن رّبوم 
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ويرهبلنوووووه فتتفوووووت  قلووووولّبم للهووووودى،ويناللن بوووووه الرمحووووو  .. واهلووووودى ذاتوووووه رمحووووو . فلووووويك أكوووووقى مووووون القلوووووه 
رق احلووائر الووذي   اوود اهلوودى و  اوود اليقووني .. الضووال،الذي   اوود النوولر. ولوويك أكووقى موون الوورو  الشووا

.. إن ا سوتقام  ورهب  اّلِل وخشيته هك اليت تفت  القللب للهدى وتلقظها من الغفلو ،وهتي ها لالسوتجاب  و 
 اّلِل خال  هذ  القللب هل الذي يقرر هذ  احلقيق . ومن أعلم ابلقللب من رب القللبف

 ر لقومه بمد الرج ةموس  يساغ  157 - 155الدرس السابع:

 موون سووى وسووبعنيوميضووك السوويا  ابلقصوو ،فإذا حنوون أمووام مشووهد جديوود. املشووهد الثوواين عشوور. مشووهد مل 
ووا أَ  يقاتِنووا.َواْختوواَر ُملسووى قَوْلَمووُه َسووْبِعنَي َرُجووال  ِلمِ  »قلمووه رتووارين للقوواء ربووه: :َربِِ لَووْل َذهْتُُم الرَّْجَفووُ  قووالَ َخووفَوَلمَّ

َي. َأهُتِْلُكنووا ِ ووا فَوَعووَل ِكووْ حَل أَْهَلْكووتَوُهْم  نَوتُووَك  ِمنَّوواف إِ لُسووَفهاءُ اِمووْن قَوْبووُل َوِإايَّ ِضووُل ِّبووا َمووْن َتشوواُء تُ ْن ِهووَك ِإ َّ ِفتوْ
َسوَن   َويف ِذِ  الوُدنْيا حَ يَن. َواْكتُوْه لَنوا يف هو اْلغواِفرِ نْوحَل َخوْْيُ َوهَتِْدي َمْن َتشواُء. أَنْوحَل َولُِينوا فَواْغِفْر لَنوا َواْرمَحْنا،َوأَ 

ها لِلَّوِذيَن يَوتوَُّقولَن َفَسوَأْكتُوبُ ،حْل ُكولَّ َككءيِت َوِسوعَ ،َوَرمحَْ اهْلِخرَِة،ِإانَّ ُهْدان إِلَْيَك. قاَل:َعذايب ُأِصيُه بِِه َموْن َأكواءُ 
وكَّ لَل النَّووعُوولَن الرَُّسويَوتَّبِ  َويُوْيتُولَن الزَّكواَة َوالَّووِذيَن ُهوْم آِبايتِنووا يُوْيِمنُولَن. الَّوِذينَ  ُدونَووُه َمْكتُولاب  ِعْنووَدُهْم ِلَّ اأْلُمِِ  الَّوِذي اَِ
يِل،َذُْمرُُهْم اِبْلَمْعُروِ  َويَوْنهاُهمْ   َوُُيَوِرُِم َعلَوْيِهُم اْاَباِئَة،َوَيَضوُع ُيُُِل هَلُُم الطَّيِِبواتِ ُمْنَكِر،وَ َعِن الْ  يف التوَّْلراِة َواْ ِْنِْ

ُهْم ِإْصوَرُهْم َواأْلَْغواللَ  بَوعُولا النُوولَر الَّوِذي أُنْوزَِل َمَعووُه ُروُ  َوَنَصوُروُ  َواتوَّ ا بِوِه َوَعووزَّ  آَمنُول الَّوويِت كانَوحْل َعلَوْيِهْم. فَالَّووِذينَ  َعونوْ
 « ..أُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ 

 وختتل  الرواايت يف سبه هذا امليقات. ور ا كان  عالن التلب ،ونله املغفرة لبب إسورائيل  وا وقعولا فيوه
ويف سووووولرة البقووووورة أن التكفوووووْي الوووووذي فووووورم علوووووى بوووووب إسووووورائيل هووووول:أن يقتلووووولا  -مووووون الكفووووور وااطي ووووو  

 -أنفسوووهم،فيقتل املطيوووع مووونهم مووون عصوووى وقووود فعلووولا حوووَّت أذن هلوووم اّلِل ابلكووو  عووون ذلك،وقبووول كفوووارهتم 
وهووووووي ء السووووووبعلن كووووووانلا موووووون كوووووويلخهم وموووووون خووووووْيهتم. أو كووووووانلا هووووووم خالصووووووتهم الوووووويت اثلهم،فصوووووويغ  

ععلهوم بود  مون القولم مجيعوا يف ا ختيوار ..وموع «. َواْختاَر ُملسى قَوْلَمُه َسْبِعنَي َرُجال  .. ِلِميقاتِنوا»لعبارة:ا
كمووا ورق يف السوولرة   -هوذا فمووا الووذي كووان موون هوي ء املختووارينف لقوود أخووذهتم الرجفوو  فصوعقلا. ذلووك أوووم 

..  1016موووا جووواءهم بوووه مووون الفووورائخ يف األلووولا  األخووورى نلبووولا إىل ملسوووى أن يوووروا اّلِل جهرة،ليصووودقل  في
بطبيعووو  بوووب إسووورائيل،اليت تشووومل خيوووارهم وكووورارهم،و  يتفووواوتلن فيهوووا إ   قووودار. وأعجوووه  وهوووك كووواهدة

فقد تلجوه إىل ربه،يتلسول  -عليه السالم  -ككء أن يقلللها وهم يف مقام التلب  وا ستغفار  فأما ملسى 
ووا َأَخووَذهْتُُم الرَّْجَفووُ  قوواَل:َربِِ لَووْل ِكووْ حَل »ااضوولع وا عوو ا  ابلقوودرة: إليووه،ويطله املغفوورة والرمحوو ،ويعلن فَوَلمَّ

يَ  ..فهل التسليم املطل  للقدرة املطلق  من قبل ومون بعد،يقدموه ملسوى بوني يودي « أَْهَلْكتَوُهْم ِمْن قَوْبُل َوِإايَّ

                                                 
نوُوْيِمَن لَوَك َحوَّتَّ  َوِإْذ قُوْلوُتْم اي ُملسوى لَونْ »  ينا هنا على سبه الرجف :ولكن جاء يف مثول هوذا امللضوع مون القصو  يف سولرة البقورة: - 1016

ن السويا  أووا هوك هك.وليسوحل ...والظاهر م« َعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ِد َمْلِتُكْم لَ  ِمْن بَوعْ نَوَرى اّللََّ َجْهَرة .فََأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُ  َوأَنْوُتْم تَوْنظُُروَن.مُثَّ بَوَعْثناُكمْ 
 حاقي  أخرى يف  ري  بب إسرائيل مع ملسى.
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َأهُتِْلُكنوا ِ وا »بفعل  السفهاء منهم: قعائه لربه أن يكش  عن القلم غضبه وأن يرق عنهم فتنته،وأ  يهلكهم
 « ..فَوَعَل الُسَفهاُء ِمنَّاف

د علووى رمحتووك ه ملسووتبعوقوود جوواء الرجوواء بصوويغ  ا سووتفهام. زايقة يف نلووه اسووتبعاق اهلووال  .. أي:رب إنوو
نَوُتَك ُتِضُل ِّبا»أن هتلكنا  ا فعل السفهاء منا.  « ..ْن َتشاءُ ي مَ شاُء َوهَتْدِ َمْن تَ  ِإْن ِهَك ِإ َّ ِفتوْ

فمووا هوول بغافوول عوون   ا بووتالء قراكووه لطبيعوو  مووا يقووع ومعرفتووه أوووا الفتنوو  و إ -ليووه السووالم ع -يعلوون ملسووى 
نبيعتهووووا  ن يوووودركلنموووومشووووي   ربووووه وفعلووووه كالغووووافلني . وهووووذا هوووول الشووووأن يف كوووول فتنوووو :أن يهوووودي اّلِل ّبووووا 

ذ  هون   يودركلن ضول ّبوا موعارفني. وأن ي وذخذووا على أوا ابتالء  من رّبم وامتحان اتازونه صاحني
صووول يقووورر هوووذا األ - عليوووه السوووالم -احلقيقووو  ومووون ميووورون ّبوووا غوووافلني،وحرجلن منهوووا ضوووالني .. وملسوووى 

 مووودق   جتيوووازو امنحنوووا علنوووك ..ف« أَنْوووحَل َولُِينوووا:» ا بوووتالء اهيووودا لطلوووه العووولن مووون اّلِل علوووى اجتيووواز 
يا تُوووْه لَنوووا يف هوووِذِ  الوووُدنْ َواكْ « ..»نَ غووواِفرِيْر لَنوووا َواْرمَحْنوووا َوأَنْوووحَل َخوووْْيُ الْ فَووواْغفِ »فتنتك،ونيووول مغفرتوووك ورمحتوووك:
 نلبنا نصرتك.ىل محا ،و إرجعنا إليك،والتجأان  «.َحَسَن   َويف اهْلِخرَِة،ِإانَّ ُهْدان إِلَْيكَ 

ه    كمو  ابتالئه،وختموطلوه املغفورة والرمح ،ابلتسوليم ّلِل وا عو ال - عليوه السوالم -وهكذا قدم ملسى 
الكورمي   يف حو  الورببد الصواحلإبعالن الرجع  إىل اّلِل وا لتجاء إىل رحابه. فكان قعا    لذجا ألقب الع

 و لذجا ألقب الدعاء يف البدء وااتام.
 « .. َككءَعحْل ُكلَّ قاَل:َعذايب ُأِصيُه بِِه َمْن َأكاُء َوَرمْحَيِت َوسِ »مث اي ه ا؟لاب:

حلو  علوى   ابلعودل واإ عريوه  لطالق  املشوي  ،اليت تضوع النواملس اختيارا،وعريوه اختيوارا:وإن كانوحل  تقريرا
،ألنه هكوذا ه مشوي تهبوسبيل ا ختيار أيضا،ألن العدل صف  من صفاته تعواىل   تتخلو  يف كول موا عوري 
قود وسوعحل  فرمحتوه  مواأراق .. فالعذاب يصيه به من يستح  عند  العذاب .. وبوذلك عوري مشوي ته .. أ

 -سوبحانه  -ته كل ككء وهك تنال من يستحقها عند  كذلك .. وبوذلك عوري مشوي ته،و  عوري مشوي 
 ابلعذاب أو ابلرمح  جزافا أو مصاقف . تعاىل اّلِل عن ذلك عللا كبْيا.

 ة الويتاألخوْي  أ امللو ه على نبووبعد تقرير القاعدة يطلع اّلِل نبيه ملسى على نر  من الغيه املقبل،إذ يطلع
لن ع مون ذلوك الكوّلِل أوسوسيكته اّلِل هلا رمحته الويت وسوعحل كول كوكء .. ّبوذا التعبوْي الوذي اعول رمحو  ا

ْكتُوُبها َفَسوووأَ »ّلِل  ها إ  ااهلائوول الوووذي خلقه،والووذي   يووودر  البشوور مووودا  .. فياهلوووا موون رمحووو    يوودر  مووودا
ُدونَووُه ا يَوتَِّبعُوولَن الرَُّسوولَل َن. الَّووِذينَ ْيِمنُوول يوُ لَّووِذيَن ُهووْم آِبايتِنووا لِلَّووِذيَن يَوتوَُّقلَن،َويُوْيتُوولَن الزَّكاَة،َوا ووكَّ الَّووِذي اَِ لنَّووِلَّ اأْلُمِِ

يِل َذُْمرُُهْم اِبلْ  ُُيَِرُِم َعلَوْيِهُم ُل هَلُوُم الطَّيِِبواِت،وَ ْم َعوِن اْلُمْنَكِر،َوُيُِو َويَوْنهواهُ َمْعُرو ِ َمْكُتلاب  ِعْنَدُهْم يف التوَّْلراِة َواْ ِْنِْ
ُهْم ِإْصووَرُهْم َواأْلَْغووالَل الَّوويِت كانَووحْل عَ  ُ  َوَنَصووُروُ  َواتوَّبَوعُوولا النُوولَر َن آَمنُوولا بِووِه َوَعووزَُّرو . فَالَّووِذيلَووْيِهمْ اْاَباِئَة،َوَيَضووُع َعوونوْ

 «.الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ 
ب إسرائيل قد جاءهم ااث اليقني ابلنل األمك،على يدي نبيهم ملسى ونبويهم وإنه لنبأ عظيم،يشهد  ن ب

منذ أمود بعيود. جواءهم ااوث اليقوني ببعثه،وبصوفاته،و نهج رسالته،وخبصوائا  -عليهما السالم  -عيسى 
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،وهوول ذموور النوواس ابملعوورو  وينهوواهم عوون املنكر،وهوول ُيوول هلووم الطيبووات وُيوورم «النوول األمووك»ملتووه. فهوول 
علوويهم اابائووة،وهل يضووع عموون ييمنوولن بووه موون بووب إسوورائيل األيقووال واألغووالل الوويت علووم اّلِل أوووا سووتفرم 
عليهم بسبه معصيتهم،فْيفعها عنهم النل األموك حوني ييمنولن بوه. وأتبواع هوذا النول يتقولن رّبم،وحرجولن 

يمنووولن ّبوووذا النووول األموووك ويعظملنوووه زكووواة أملاهلم،وييمنووولن آبايت اّلِل .. وجووواءهم ااوووث اليقوووني  ن الوووذين ي
 « ..أُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ »ويلقرونه،وينصرونه ويييدونه،ويتبعلن النلر اهلاقي الذي معه 

بحانه عووون كشووو  اّلِل سووو  -م ملسوووى عليوووه السوووالم علوووى يووود نبووويه -وبوووذلك الوووبالغ املبكووور لبوووب إسووورائيل 
ع سووووائر ذر ألتبووووا مسوووتقر رمحتووووه .. فلووووم يبووو  عوووو مسوووتقبل قينووووه،وعن حاموووول رايتوووه،وعن نريوووو  أتباعووووه،وعن
 الدايانت السابق ،بعد ذلك البالغ املبكر اباث اليقني.
لمووه يف ميقووات قن املختووارون موون وهوول والسووبعل  -وهووذا ااووث اليقووني موون رب العوواملني مللسووى عليووه السووالم 

ي جواء بوه. ك وللودين الوذكش  كذلك عون مودى جرميو  بوب إسورائيل يف اسوتقباهلم هلوذا النول األموي -ربه 
وعون  رميو  عون علومإووا ا؟ وفيه التخفي  عنهم والتيسْي،إىل جانه ما فيوه مون البشوارة ابلفوال  للمويمنني 

قو  هلوذا م أألم خلو  و هول كوانلا بين   وا؟رمي  اليت   ذللا فيها جهدا .. فقد سوجل التواري  أن بوب إسورائي
نووول ا علووى هوووذا اللووويت كووونله والصوووليبيلن أخوووْيا .. وأن احلوورب االنوول وللووودين الووذي جووواء بوووه .. اليهوولق أو 

ن يزالووولن يصووورو  أبووولا ومووواوقينوووه وأهووول قينوووه كانوووحل حوووراب خبيثووو  موووا كووورة ل يمووو  قاسوووي  وأووووم أصوووروا عليهوووا وق
 -سولمني رآن الكورمي مون حورب أهول الكتواب لإلسوالم واملما حكا  القو -فق   -ويدأبلن  والذي يراجع 
ل لاسووع املتطوواو دى اليطلووع علووى املوو -رة البقوورة وآل عمووران والنسوواء واملائوودة مووا سووب  وقوود سووب  منووه يف سوول 

ي لووذمنووذ اليوولم ا -عوود ذلووك بالووذي أقاروا فيووه املعركوو  مووع هووذا الوودين يف عنوواق ل وويم  والووذي يراجووع التوواري  
ر العنيوود صووراحلاضوورة،يدر  كووذلك موودى ا اإىل اللحظوو   -اسووتعلن فيووه ا سووالم ابملدينوو ،وقامحل لووه قولوو  

ية  العصر احلودصليبي  يفعلى اللقل  هلذا الدين وإراقة حمل  من اللجلق  ولقد استخدمحل الصهيلني  وال
  الفووو ة هوووك يف هوووذمووون ألووولان احلووورب والكيووود واملكووور أضوووعا  موووا اسوووتخدمته نووولال القووورون املاضوووي  .. و 

 صل  ..ة الفا  األخْي ابلذات تعا  إزال  هذا الدين  ملته وهسه أوا تدخل معه يف املعرك
 -اب ضواف  إىل موا اسوتحديته منهوا  -لذلك تستخدم مجيع األساليه اليت جربتها يف القرون املاضي  كلها 

مجلووو  واحووودة  ذلوووك يف اللقوووحل الوووذي يقووولم  ووون ينتسوووبلن إىل ا سوووالم انس يووودعلن يف غووورارة سووواذج  إىل 
وجوووه تيوووار املاقيووو  وا حلووواق  أهووول بقيووو  األقاين ا سوووالم وأهووول بقيووو  األقاين لللقووول  يف  التعووواون بوووني أهووول

الووذين يووذ لن موون ينتسووبلن إىل ا سووالم يف كوول مكووان ويشوونلن علوويهم حووراب تتسووم بكوول بشوواع  احلووروب 
سلاء عن نري  أجهزهتم املباكرة يف املستعمرات يف آسيا وإفريقيو   -الصليبي  وحماكم التفتيا يف األندلك 

ملووا ويسوندووا يف الوبالق )املسوتقل  ( لتحول حمول ا سوالم عقائود وموذاهه أو عن نري  األوضاع اليت يقي
األخال  لتصب  هك أخال  البهائم اليت ينزو بعضوها « تطِلر»و«  علمي »ألوا « الغيبي »علماني   تنكر 
كوذلك الفقووه ا سوالمك،وتقيم لوه موويارات املستشورقني لتطولير . كيمووا « تطوِلر»،و«حريوو  »علوى بعوخ يف 
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الوووراب وا خوووتالط ا؟نسوووك وسوووائر انرموووات ا سوووالمي    إووووا املعركووو  اللحشوووي  الضووواري  حلضوووها أهووول  ُيووول
الكتوواب مووع هووذا الدين،الووذي بشووروا بووه وبنبيووه منووذ ذلووك األموود البعيوود. ولكوونهم تلقوول  هووذا التلقووك الل وويم 

 اابية العنيد  
 الا ات لاقرير عموا رسالة محمد  158الدرس الثامن:

ااطواب  بكر،يلجوهن ميضك السيا  إىل مشهد جديد من مشواهد القصو ،يق  عنود هوذا الوبالغ املوقبل أ
لنَّواُس ا:اي أَيُوَهوا قُولْ »مر  إبعالن الدعلة إىل الناس مجيعا،تصوديقا للعود اّلِل القودمي:ذ - -إىل النل األمك 

ووو يعا ،الَّوووِذي لَوووُه ُمْلوووُك السَّ مُيِيوووحُل. فَوووآِمُنلا اِبّللَِّ لوووَه ِإ َّ ُهوووَل ُُييِوووك وَ ْرِم،  إِ ِت َواأْلَ ماواِإيِنِ َرُسووولُل اّللَِّ إِلَوووْيُكْم مجَِ
 « ..َعلَُّكْم هَتَْتُدونَ ِبُعلُ  لَ ِه،َواتَّ َوَرُسللِِه النَِّلِِ اأْلُمِِكِِ الَِّذي يُوْيِمُن اِبّللَِّ وََكِلماتِ 

 ت د كانوحل الرسوايل .. ولقوجو  أرم و  إوا الرسال  األخْية،فهك الرسال  الشامل ،اليت   ختتا بقلم 
ي  ختطوول وكانووحل البشوور  -رسووللني  مووا بووني عهوودي -قبلهووا رسووا ت حمليوو  قلميوو  حموودوقة بفوو ة موون الزمووان 

من تعوديال سوال  تتضور على هدى هذ  الرسا ت خطلات حمدوقة،شهيال هلا للرسال  األخوْية. وكانوحل كول 
ل   أصوولهلا،قابيفت كاملو  حووَّت إذا جواءت الرسووال  األخوْية جوواء وهوليرا يف الشووريع  يناسوه توودرج البشوري .

ام واألجيووال ها لاقوول للتطبيوو  املتجوودق يف فروعها،وجوواءت للبشوور مجيعا،ألنووه ليسووحل هنووا لووك رسووا ت بعوود
 يف كل مكان.

دخل موك الوذي   يولنول األوجاءت وفو  الفطورة ا نسواني  الويت يلتقوك عنودها النواس مجيعوا. ومون مث محلهوا ا
 ّلِل. فلووم تشوه هووذ  الفطوورة كوائب  موون تعلوويمإ  تعلوويم ا -يود اّلِل  كموا خرجووحل موون  -لوى فطرتووه الصووافي  ع

يِنِ َرُسولُل اّللَِّ ا النَّواُس إِ أَيُوَهو قُوْل:اي»األرم ومن أفكار النواس  ليحمول رسوال  الفطورة إىل فطورة النواس مجيعوا:
يعا    « ..إِلَْيُكْم مجَِ

ن يلاجوه برسوالته النواس مجيعوا،هك آيو  مكيو  يف سولرة مكيو  أ - -رسولل اّلِل وهذ  اهلي  اليت ييمر فيهوا 
 يكوون يوودور يف خلوود  وهوول يف   - -.. وهووك عبووه املووزورين موون أهوول الكتاب،الووذين يزعموولن أن حمموودا 

ب ا العوور ،مث اوواوز ّبووا قريشووامكوو  أن ميوود بصوور  برسووالته إىل غووْي أهلها،وأنووه إ ووا بوودأ يفكوور يف أن يتجوواوز ّبوو
ا  الوذي ن أغورا  النجو وك بعود أإىل قعلة أهل الكتاب،مث ااوز ّبا ا؟زيرة العربيو  إىل موا وراءهوا ..كول أول

وأهلووه. ومووا  ذا الوودينسوواقته إليووه الظوورو   وإن هووك إ  فريوو  موون ذيوولل احلوورب الوويت كوونلها قوودميا علووى هوو
. وأن يكوولن ين وأهلووههلووذا الووديزالوولن ماضووني فيهووا  وليسووحل البليوو  يف أن يرصوود أهوول الكتوواب كيوودهم كلووه 

 ووا البليوو  أهلووه .. إالووذين يكتبوولن مثوول هووذا الكووذب هووم نليعوو  اهلجوولم علووى هووذا الوودين و « املستشوورقلن»
بويهم زِورين على ني ء املالكثى أن كثْيا من السذج األغرار  ن يسملن أنفسهم ابملسلمني يتخذون من ه

لنووه دون  ووا يكتبه،ويستشووه،يتلقوولن عوونهم يف هووذا الوودين نفسوقينهم،انوواربني هلووم ولعقيوودهتم ،أسوواتذة هلم
 « ..قفلن مث»عن  ري  هذا الدين وحقائقه،مث يزعم هي ء السذج األغرار ألنفسهم أوم 
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ن يعلن رسوالته للنواس مجيعوا. فنجود بقيو  التكليو  أ - -ونعلق إىل السيا  القرآين بعد تكلي  الرسلل 
 ِإ َّ ُهووَل. ُُييِووك ْرِم،  إِلووهَ َواأْلَ  الَّووِذي لَووُه ُمْلووُك السَّووماواتِ »  سووبحانه:هووك تعريوو  النوواس مجيعووا بوورّبم احلوو

 « ..َومُيِيحلُ 
والووذي  -للجوولق اوهووم موون هووذا  -سوولل للنوواس مجيعووا موون رّبووم الووذي ميلووك هووذا اللجوولق كلووه ر  - -إنووه 

 ومييحل .. لذي ُييكيتفرق ابألللهي  وحد ،فالكل له عبيد. والذي تتجلى قدرته وأللهيته يف أنه ا
عوا. لت للنواس مجييواة واملووالذي ميلك اللجلق كله،والذي لوه األللهيو  علوى ااالئو  وحد ،والوذي ميلوك احل
لم يقو  رّبم،لتقولنواس  قهل الذي يستح  أن يدين الناس بدينه،الذي يبلغه إلويهم رسولله .. فهول تعريو  ل

ووووكِِ الَّووووِذي يوُووووْيِمُن ابِ ِلِِ اأْلُ لِِه النَّووووُنلا اِبّللَِّ َوَرُسوووول فَووووآمِ »علووووى هووووذا التعريوووو  عبوووولقيتهم لووووه،وناعتهم لرسوووولله: ّللَِّ مِِ
 « ..وََكِلماتِِه،َواتَِّبُعلُ  َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ 

 حلظات : وهذا النداء األخْي يف هذا التعقيه يتضمن لفتات ققيق  ينبغك أن نق  أمامها
وأن حممودا  لوه إ  اّللِ إة أن   رسلله .. وهل ما تتضومنه كوهاقإنه يتضمن ابتداء ذلك األمر اب ميان ابّلِل و 

 . ذلوك أن هوذاإسوالم . رسلل اّلِل،يف صلرة أخرى مون صولر هوذا املضوملن الوذي   يقولم بدونوه إميوان و 
إِلووَه ِإ َّ اأْلَْرِم،  سَّووماواِت وَ ْلووُك المُ الَّووِذي لَووُه »األموور اب ميووان ابّلِل سووبقه يف اهليوو  التعريوو  بصووفاته تعوواىل:

قه التعريوو  حلقوو . كمووا سووباذ  صووفاته فوواألمر اب ميووان هوول أموور اب ميووان ابّلِل الووذي هوو« .. ُهووَل،ُُيِيك َومُيِيووحلُ 
 اس مجيعا.إىل الن - -برسال  النل 

وكلماتووووه .. ومووووع أن هووووذ   يوووويمن ابّللِ  -وسووووالمه عليووووه  صووووللات اّللِ  -مث يتضوووومن تنيوووو  أن النوووول األمووووك 
موا يودعل  لوداعك  قيقو اا إميوان ن هذ  اللفت  هلا مكاوا وهلا قيمتها. فالودعلة   بود أن يسوبقهبديهي ،إ  أ

ْيِمُن الَّووِذي يوُوو» يعووا  نووهإليه،ووضوولحه يف نفسووه،ويقينه منووه. لووذلك اووكء وصوو  النوول املرسوول إىل النوواس مج
 ..وهل نفك ما يدعل الناس إليه ونصه ..« اِبّللَِّ وََكِلماتِهِ 
بووووووه  يمووووووا ذموووووورفأخووووووْيا لفتوووووو  إىل مقتضووووووى هووووووذا ا ميووووووان الووووووذي يوووووودعلهم إليووووووه. وهوووووول اتباعووووووه  مث يتضوووووومن

« .. هَتْتَوووُدونَ  َلَعلَُّكووومْ  ِبعُووول ُ َواتَّ »ويشووورعه،واتباعه كوووذلك يف سووونته وعملوووه. وهووول موووا يقووورر  قووولل اّلِل سوووبحانه:
باعووه فيووه. و  يكفووك أن إ  ابت - -فلوويك هنووا  رجوواء يف أن يهتوودي النوواس  ووا يوودعلهم إليووه رسوولل اّلِل 

 ييمنلا به يف قللّبم ما   يتبع ا ميان ا تباع العملك .. وهل ا سالم ..
 يف الضمْي  دة تستكنإن هذا الدين يعلن عن نبيعته وعن حقيقته يف كل مناسب  .. إنه ليك جمرق عقي

فيموا يبلغوه  - -اّلِل كما أنه كذلك ليك جمرق كعائر تويقى ونقولس .. إ وا هول ا تبواع الكامول لرسولل 
عوون ربووه،وفيما يشوورعه ويسوونه .. والرسوولل   ذموور النوواس اب ميووان ابّلِل ورسوولله فحسووه. و  ذموورهم كووذلك 
ابلشعائر التعبدي  فحسه. ولكنه أبلغهوم كوريع  اّلِل يف قللوه وفعلوه. و  رجواء يف أن يهتودي النواس إ  إذا 

. ولويك هلوذا الودين مون صولرة أخورى إ  هوذ  الصولرة الويت تشوْي اتبعل  يف هذا كلوه .. فهوذا هول قيون اّلِل .
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بعد األمر اب ميان ابّلِل ورسلله .. ولل كوان األمور يف هوذا الودين « َواتَِّبُعلُ  َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ »إليها هذ  اللفت :
 الكفاي  « َفآِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسللِهِ »أمر اعتقاق وكفى،لكان يف قلله:

 عصيان بني إسرائيل وإشار  إل  نبع الماء من الح ر 160-159ااسع:الدرس ال

ا  هنووا موواذا  ذكر السووييوومث اضووك القصوو  يف سووياقها بعوود الرجفوو  الوويت أخووذت رجووا ت بووب إسوورائيل .. و  
ن سويا  القصو  يف سولر موولكنوا نعور   وابتها توه. - عليوه السوالم -كان من أمرهم بعد قعلات ملسى 

 حياهم بعد الرجف ،فعاقوا إىل قلمهم ميمنني.أخرى أن اّلِل أ
يعووووا مجيكلنوووولا  وقبوووول أن ميضووووك السوووويا  هنووووا يف حلقوووو  جديوووودة،يقرر حقيقوووو  عوووون قوووولم ملسووووى .. أوووووم  

ى عهود ملسوى،وهكذا كانوحل كذا كانلا علوه « ..لنَ َوِمْن قَوْلِم ُملسى أُمَّ   يَوْهُدوَن اِبحلَْ ِِ َوبِِه يَوْعِدلُ »ضالني:
 ابحل  وهكم ابلعدل من بعد ملسى .. منهم نائف  هتدي

 التولراة رفلنوه عنهوا يفم،ملا يعومن هي ء من استقبللا رسوال  النول األموك يف آخور الزموان ابلقبولل وا ستسوال
يف أوهلوم الصوحايب ا؟ليل:عبود اّلِل بون سوالم رضوك و  - -اليت كانحل بني أيديهم علوى مبعوة رسولل اّلِل 

رائع كودهم كوذلك مون ك،وموا عنوهلق زمانه  وا عنودهم يف التولراة عون النول األماّلِل عنه. الذي كان يلاجه ي
 تصدقها كرائع ا سالم.

َأْسوووبانا  أَُ وووا    َعْشووورَةَ ُم ايْونَووويَتْ َوَقطَّْعنووواهُ  »وبعووود تقريووور تلوووك احلقيقووو  اضوووك القصووو  يف أحووودايها بعووود الرجفووو :
َة َعْينوا . قَوْد َعلِوَم  َسوحْل ِمْنوُه ايْوَنتوا َعْشورَ َر،فَانْوَبجَ احلَْجَ   اْضوِرْب بَِعصوا َ َوأَْوَحْينا ِإىل ُملسى ِإِذ اْسَتْسقاُ  قَوْلُموُه:أَنِ 

 نَيِِبواِت موا َرَزْقنواُكْم. َوموا  َوالسَّوْللى . ُكلُولا ِمونْ ِهُم اْلَمونَّ ا َعلَويْ ُكُل أانس  َمْشَرَّبُْم. َولَلَّْلنا َعَلْيِهُم اْلَغماَم َوأَنْوزَْلنو
 « ..كانُلا أَنْوُفَسُهْم َيْظِلُملنَ   لََلُملان َولِكنْ 

أمورهم  ن ااطي   كمواا فعبدوا العجل،مث كفروا عبعد أن كفرو  -إوا رعاي  اّلِل ما زالحل تظلل ملسى وقلمه 
حيواهم دعاء ملسوى فألوب اّلِل اّلِل،فتاب عليهم. وبعود أن نلبولا ر يو  اّلِل جهرة،فاخوذهتم الرجفو ،مث اسوتجا

ترجووع كوول  -ْية أي مجاعوو  كبوو - تنظوويمهم حسووه فووروعهم يف اينوويت عشوورة أموو  .. تتجلووى هووذ  الرعايوو  يف
تفظووني  نسوواّبم علووى وقوود كووانلا حم - وهوول إسوورائيل -مجاعوو  منهووا إىل حفيوود موون حفووداء جوودهم يعقوولب 

 ..« َوَقطَّْعناُهُم ايْوَنيَتْ َعْشرََة َأْسبانا  أَُ ا  »الطريق  القبلي :
 عخ.بكل مجاع  وتعيينها هلم،فال يعتدي بعضهم على وتبدو يف ختصيا عني تشرب منها  

َة َعْينوا . قَوْد َعلِوَم  َسحْل ِمْنُه ايْوَنتا َعْشرَ َر،فَانْوَبجَ  احلَْجَ َوأَْوَحْينا ِإىل ُملسى ِإِذ اْسَتْسقاُ  قَوْلُمُه:أَِن اْضِرْب بَِعصا َ »
 ..«ُكُل أانس  َمْشَرَّبُْم 

 -ل الووثي لعسوواوهوول نوولع موون  -الصووحراء انرقوو  وإنووزال املوون وتبوودو يف تظليوول الغمووام هلووم موون مشووك هووذ  
ْلَغمووواَم اَعلَوووْيِهُم  لَّْلنووواَولَ »والسوووللى،وهل نوووائر السوووماين وتيسوووْي  هلوووم ضوووماان لطعوووامهم بعووود ضووومان كوووراّبم:

علويهم بعود  د حرمق،حية   يكن لطيبات هلما..وتبدو يف إابح  كل هذ  « َوأَنْوزَْلنا َعَلْيِهُم اْلَمنَّ َوالسَّْللى 
 « ..ُكُللا ِمْن نَيِِباِت ما َرَزْقناُكمْ :»ككء بسبه عصياوم 
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كموا يبودو مون   سوتقام ا والرعاي  واضح  يف هذا كلوه ولكون هوذ  ا؟بلو  موا توزال بعود عصوي  علوى اهلودى و 
 صوخر بضورب  مونم مون الختام هذ  اهلي  اليت تذكر كل هذ  الونعم وكول هوذ  ااولار :من تفجوْي العيولن هلو

ن خر مووووون املوووووعصوووووا ملسوووووى. ومووووون تظليووووول الغموووووام هلوووووم يف الصوووووحراء ا؟افووووو . ومووووون تيسوووووْي الطعوووووام الفوووووا
 « ..َوما لََلُملان،َولِكْن كانُلا أَنْوُفَسُهْم َيْظِلُملنَ »والسللى:

 . ومووا يبلغوولننريقووه . وسوويعرم السوويا   وواذج موون للمهووم ألنفسووهم ابملعصووي  عوون أموور اّلِل وا لتوولاء عوون
نقا يوأمجعوني. وموا  نهم وعون العواملنيعوفواّلِل غوب  -سبحانه  -وتلك املعصي  أن يظلملا اّلِل ّبذا ا لتلاء 

ه. لن علوى ناعتوم والعواملهومن ملكه أن اتمعلا هوم والعوامللن علوى معصويته وموا يزيود يف ملكوه أن اتمعولا 
 .لاءسإ ا هم ييذون أنفسهم ويظلملوا ابملعصي  وا لتلاء،يف الدنيا ويف اهلخرة 

 أبديل بني إسرائيل  وامر هللا 162 - 161الدرس الماشر:

َوِإْذ :»ى نلل الطريو لتلي  علواهلن فلننظر كي  تلقى بنل إسرائيل رعاي  اّلِل هلم وكي  سارت خطلاهتم امل
ُتمْ  ا ،نَوْغِفْر َلُكووووْم ْلبوووواَب ُسووووجَّدا اَواْقُخُلل لا:ِحطَّوووو  ، َوُقللُ ِقيووووَل هَلُُم:اْسووووُكُنلا هووووِذِ  اْلَقْريَووووَ  وَُكلُوووولا ِمْنهووووا َحْيووووُة ِكوووو وْ

ُهْم قَوووَخِطي اِتُكْم،َسوَنزِيُد اْلُمْحِسوِننَي. فَوبَودََّل الَّووِذيَن لََلُمولا ِمو ْرَسووْلنا َعلَوْيِهْم رِْجوزا  ِمووَن  الَّوِذي ِقيوَل هَلُْم،فَأَ ْل   َغوْْيَ نوْ
 « ..السَّماِء ِ ا كانُلا َيْظِلُملنَ 

لعجول وعفوا عونهم بعود الرجفو  علوى ا؟بول. ولقود أنعوم علويهم بكول تلوك لقد عفوا اّلِل عونهم بعود اختواذهم ا
الوونعم .. مث هووا هووم أو ء تلتوولي ّبووم نبيعووتهم عوون اسووتقام  الطريوو   هووا هووم أو ء يعصوولن األمر،ويبوودللن 

ألنوه   يزيود  -  يعني القورآن ا هوا  -أي مدين  كبْية  -القلل  ها هم أو ء ييمرون بدخلل قري  بعينها 
وتبوووا  هلوووم خْياهتوووا مجيعوووا،على أن يقللووولا قعووواء بعينوووه وهوووم يووودخللوا وعلوووى أن  -مغوووزى القصووو  كوووي ا يف 

 -وذلوووك كمووا قخوول رسووولل اّلِل  -يوودخللا ابّبووا سووجدا،إعالن للخضووولع ّلِل يف سوواع  النصوور وا سووتعالء 
- يغفوور هلووم ويف مقابوول ناعوو  األموور يعوودهم اّلِل أن  - 1017مكوو  يف عووام الفووت  سوواجدا علووى لهوور قابتووه

خطي اهتم وأن يزيد للمحسنني يف حسناهتم .. فإذا فري  منهم يبدللن صيغ  الدعاء اليت أموروا ّبا،ويبودللن 
فَوبَوودََّل »اهلي وو  الوويت كلفوولا أن يوودخللا عليهووا .. ملوواذاف تلبيوو  لالحنوورا  الووذي يلوولي نفلسووهم عوون ا سووتقام :

ُهْم قَوْل   َغْْيَ الَّذِ   « ..ي ِقيَل هَلُمْ الَِّذيَن لََلُملا ِمنوْ

                                                 
ْعووحُل َعْبووَد اّللَِّ بْووَن ُمَغفَّوول  يَوُقوولُل رَأَيْووحُل َرُسوولَل اّللَِّ َعووْن ُمَعا - 1017 ووَ  َعلَووى اَنقَتِووِه،َوْهَل يَوْقوورَأُ ُسوولَرَة اْلَفووْتِ   - -ِويَووَ  بْووِن قُووورََّة قَوواَل  َِ يوَووْلَم فَوووْتِ  َمكَّ

ْعحُل َكَما َرجَّ  ُع،َوقَاَل َلْلَ  أَْن َاَْتِمَع النَّاُس َحْلىِل َلَرجَّ  ( 4281[) 186/ 14املكنز ] -لبخارىاَع ".صحي  يُوَرجِِ
َثَة  ِبُشووِقِ  بوُوووْرق  ِحووو ا انْوتَوَهووى إىَل ِذي نُووول ى َوقَوووَ  َعلَووى رَاِحَلتِوووِه ُمْعَتِجووور اَلِمووووقَوواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ  :َفَحووِدَيِب َعْبوووُد اّلِلِ بْوووُن َأيب َبْكوور  :أَِن َرُسووولَل اّلِلِ 

ِرْحووِل .سووْية ابوون لنَووُه لََيَكوواُق مَيَووِك َواِسووَطَ  ال َحووَِّت إِن ُعثْونُ َمووُه اّلِلُ بِووِه ِمووْن اْلَفووْت ِ لَِيَضووَع رَْأَسووُه تَوَلاُضووع ا ّللِِِ ِحوونَي رََأى َمووا َأْكرَ  مَحْوورَاَء،َوِإِن َرُسوولَل اّللِِ 
 [حسن مرسل 405/ 2هشام ]

،قَاَل :" َقَخَل َرُسلُل اّللَِّ   َ  يَوْلَم اْلَفْتِ  وَعْن أََنك  وع ا " ق ئول النبولة للَوَذقْونُوُه َعلَوى رَ َمكَّ  ( حسون لغوْي   1806[)99/ 5بيهقوك ]ْحلِوِه ُمَتَخشِِ
 الرحل :ما يلضع على لهر البعْي للركلب ياملتخشع :اااضع املتذلل-
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يهووا للى ولللهووم فملوون والسووعندئووذ يرسوول اّلِل علوويهم موون السووماء عووذااب .. السووماء الوويت تنووزل علوويهم منهووا ا
 « ..ْظِلُملنَ فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم رِْجزا  ِمَن السَّماِء ِ ا كانُلا يَ ..»الغمام  

 اّبم من عذاب اّلِل ..لما ألنفسهم  ا أصل -ي كفرهم أ -وهكذا كان للم فري  منهم 
نووه. فووالغرم دون تعييبووو  يفصوول القوورآن نوولع العووذاب الووذي أصوواّبم يف هووذ  املوورة. ألن غوورم القصوو  يووتم 

 .حل منه العصاةي   يفلهل بيان عاقب  املعصي  عن أمر اّلِل،وهقي  النذر،ووقلع ا؟زاء العاقل الذ
 قصة أصحاا السبت 167-163الدرس الحادي عشر:

اللن ة ولكوونهم ُيتووألموور جهوور ايقووع القوولم يف املعصووي  وااطي وو  .. وهووم يف هووذ  املوورة   حووالفلن  وموورة أخوورى
ُيتوواج إىل   ء ا بووتاللووى فووال يصووثون عليووه،ألن الصووث ع  ا بووتالء علووى النصوولص ليفلتوولا منهووا  وذتوويهم 

 انَوحْل َحاِضورََة اْلَبْحوورِ كَ ِ  الَّويِت  ْلَقْريَوا وَاْسوَأهْلُْم َعونِ  »نبيعو  متماسوك  يف الوك ا رتفواع عون األهولاء واألنموواع:
ووْبحِل ِإْذ َشْتِوويِهْم ِحيتَوواُوُْم يوَووْلَم َسووْبتِ  لُوولُهم ِ َووا  َم  َ َيْسووِبُتلَن  َ شَْ رَّعا  َويوَوولْ ِهْم ُكووِإْذ يَوْعووُدوَن يف السَّ تِوويِهْم َكووَذِلَك نَوبوْ

ُهْم: َِ  ذااب  َكووِديدا ف قاُللا:َمْعووِذرَة  ُهووْم أَْو ُمَعووذُِِّبُْم َعوو ُمْهِلكُ مووا  اّللَُّ تَِعظُوولَن قَولْ  َكووانُلا يَوْفُسووُقلَن. َوِإْذ قالَووحْل أُمَّوو   ِموونوْ
وووا َنُسووولا موووا ذُِكِوووُروا بِووو نَوووا الَّوووِه َأْنَْ ِإىل َربُِِكْم،َوَلَعلَُّهوووْم يَوتوَُّقووولَن. فَوَلمَّ َهوووْلَن َعوووِن الُسووويوْ لِء،َوَأَخْذاَن الَّوووِذيَن لََلُمووولا ِذيَن يَونوْ

نَي. َوِإْذ َشَذََّن َربُوَك ْم:ُكلنُولا قِوَرَقة  خاِسو ِ  قُوْلنوا هلَُ لا َعْنوهُ بَِ يك  ِ ا كانُلا يَوْفُسُقلَن. فَوَلمَّا َعتَووْلا َعوْن موا ُوُو بَِعذاب  
َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإىل يَوْلِم اْلِقياَمِ  َمْن َيُسلُمُهْم ُسلءَ   « ..ِإنَُّه َلَغُفلر  َرِحيم  وَ َك َلَسرِيُع اْلِعقاِب ِب،ِإنَّ َربَّ اْلَعذا لَيَوبوْ

م الويت كانوحل لوذراريه يعدل السيا  هنا عن أسللب احلكايو  عون ماضوك بوب إسورائيل،إىل أسوللب امللاجهو 
« ْم َكأَنَّوُه لُلَّو   َبَل فَووْلقَوهُ َوِإْذ نَوتَوْقَنا ا؟َْ » املدين  .. واهلايت من هنا إىل قلله تعاىل:يف - -تلاجه رسلل اّلِل 

مل  ذا امللضوع،تككيو  يف هو . نزلوحل يف املدينو  مللاجهو  اليهولق فيهوا وضومحل إىل هوذ  السولرة املآايت مدني
ن أ - -نه رسووولله ذموور اّلِل سووبحا للحوودية عمووا ورق فيهووا موون قصووو  بووب إسوورائيل مووع نبووويهم ملسووى ..

 يسأل اليهلق عن هذ  اللاقع  املعللم  هلم يف  ري  أسالفهم.
ر  علووى فريوو  مي،وما جووبلصووفهم أموو  متصوول  األجيووال ويووذكرهم بعصووياوم القوود وهوول يوولاجههم ّبووذا التوواري 

ين للهوم إ  الووذبودا .. اأمونهم مون املسو  يف الوودنيا وموا جور  علوويهم مجيعوا مون كتابوو  الوذل علويهم والغضووه 
 يتبعلن الرسلل النل،فْيفع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانحل عليهم.

اضرة البحر فهك معروف  للمخانبني  فأما اللاقع  ذاهتا فقد كوان أبطاهلوا و  يذكر اسم القري  اليت كانحل ح
مجاعوو  موون بووب إسوورائيل يسووكنلن مدينوو  سوواحلي  .. وكووان بنوول إسوورائيل قوود نلبوولا أن اعوول هلووم يوولم راحوو  

 لْيبويهم اّللِ   ا بوتالء يتخذونه عيدا للعباقة و  يشتغللن فيه بشيون املعاش،فجعل هلوم السوبحل .. مث كوان 
ويعلمهوووم كيووو  تقووولى إراقهتوووم علوووى املغووورايت واألنمووواع وكيووو  ينهضووولن بعهووولقهم حوووني تصوووطدم ّبوووذ  
املغرايت واألنماع .. وكان ذلك ضروراي لبب إسورائيل الوذين ختلخلوحل كخصوياهتم ونبواعهم بسوبه الوذل 

ثبوات. فضوال علوى الذي عاكولا فيوه نوليال و  بود مون هريور ا راقة بعود الوذل والعبلقيو ،لتعتاق الصوملق وال
أن هذا ضروري لكل من ُيمللن قعولة اّلِل وييهلولن ألمانو  ااالفو  يف األرم .. وقود كوان اختبوار ا راقة 
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وا سووتعالء علووى ا غووراء هوول أول اختبووار وجووه موون قبوول إىل آقم وحوولاء .. فلووم يصوومدا لووه واسووتمعا  غووراء 
الذي   بد أن عتواز  كول مجاعو  قبول أن ذذن الشيطان بشجرة االد وملك   يبلى  مث لل هل ا ختبار 
،و  تتغووْي فحوولا   و  يصوومد فريوو   ا بووتالء اّلِل هلووا  مانوو  ا سووتخال  يف األرم .. إ ووا حتلوو  كووكل 

لالبتالء  الذي كتبه اّلِل عليهم بسوبه موا تكورر قبول ذلوك مون فسولقهم  -يف هذ  املرة  -من بب إسرائيل 
حليتوووان يف يووولم السوووبحل تووو اءى هلوووم علوووى السووواحل،قريب  املأخذ،سوووهل  الصووويد. واحنووورافهم .. لقووود جعلوووحل ا

فتفلهتم وتفلحل من أيديهم بسوبه حرمو  السوبحل الويت قطعلهوا علوى أنفسوهم  فوإذا مضوى السوبحل،وجاءهتم 
 أايم احلل.   ادوا احليتان قريب  لاهرة،كما كانلا ادووا يلم احلرم  ..

 يذكرهم به ويذكرهم ماذا فعللا وماذا  قلا : أن - -وهذا ما أمر رسلل اّلِل 
تَواُوُْم يوَووْلَم َسوْبِتِهْم ُكوورَّعا  ْبحِل ِإْذ َشْتِوويِهْم ِحيوَن يف السَّو يَوْعوودُ }وَاْسوَأهْلُْم َعووِن اْلَقْريَوِ  الَّوويِت َكانَوحْل َحاِضوورََة اْلَبْحوِر ِإذْ 

ُللهُ   ( سلرة األعرا  163ُسُقلَن{ )لا يَوفْ م ِ َا َكانُ َويَوْلَم َ  َيْسِبُتلَن  َ َشْتِيِهْم َكَذِلَك نَوبوْ
 رة ..  املداو فأما كي  وقع هلم هذا،وكي  جعلحل األ ا  هاورهم هذ  اناورة،وتداورهم هذ

فهك ااارق  اليت تقع إبذن اّلِل عند ما يشاء اّلِل .. والذين   يعلملن ينكرون أن عري مشوي   اّلِل بغوْي موا 
لويك علوى هوذا النحول .. إن  -ويف اللاقوع  -واألمور يف التصولر ا سوالمك «   الطبيع قلانني»يسملنه هم 

اّلِل سووبحانه هوول الووذي خلوو  هووذا الكلن،وأوقعووه القوولانني الوويت يسووْي عليهووا  شووي ته الطليقوو . ولكوون هووذ  
لانني كمووا  املشوي     تعود حبيسوو  هوذ  القوولانني   الوك أن عووري إ  ّبوا .. لقوود للوحل نليقوو  بعود هووذ  القو

كانحل نليق  .. وهذا ما يغفل عنه الذين   يعلملن .. وإذا كانحل حكم  اّلِل ورمحتوه بعبواق  املخوالي  قود 
اقتضووحل يبووات هووذ  القوولانني فإنووه   يكوون معوو  هووذا تقيوود هووذ  املشووي   واحنباسووها قاخوول هووذ  القوولانني .. 

انني الثابتو  جورت املشوي   نليقو  ّبوذا األمور فحيثما اقتضحل احلكم  جراين أمر من األمولر رالفوا هلوذ  القول 
فيها إ ا يقع بقدر من اّلِل خاص ّبوذ  املورة. فهوك    .. مث إن جراين هذ  القلانني الثابت  يف كل مرة عري

عووري جوورايان آليووا   توودخل لقوودر اّلِل فيووه .. وهووذا مووع يباهتووا يف نريقهووا مووا   يشووأ اّلِل أن عووري بغووْي ذلووك 
إ وا يقوع بقودر مون  -سولاء مون جوراين القولانني الثابتو  أو جوراين غْيهوا  -س أن كول موا يقوع .. وعلى أسوا

اّلِل خاص،فإنووه تسووتلي ااارقوو  والقووانلن الثابووحل يف جراينووه ّبووذا القوودر ..و  آليوو  يف نظووام الكوولن يف موورة 
  1018ولقد بدأوا يدركلن هذا يف ربع القرن األخْي -كما يظن الذين   يعلملن    -واحدة 

م ذا مجاعو  مونهيل .. فوإعلى أي  حال،لقد وقع ذلك ألهل القري  اليت كانوحل حاضورة البحور مون بوب إسورائ 
 -تواللن احليول اقهم،فيحهتيج مطامعهم أموام هوذا ا غراء،فتتهواوى عزائمهم،وينسولن عهودهم موع رّبوم وميث

تقلى،ويصوب  القله،وتقول اللصيد يف يولم السوبحل  وموا أكثور احليول عنود موا يلتولي ل -على نريق  اليهلق 
 التعامل مع جمرق النصلص،ويراق التفلحل من لاهر النصلص  ..

                                                 
فاِتُ  اْلَغْيِه   يَوْعَلُمها ِإ َّ َوِعْنَد ُ مَ »يراجع ما جاء يف ا؟زء السابع من هذ  الطبع  املنقح  يف هذ  الظالل عند تفسْي قلله تعاىل:  - 1018
 رمحه هللا ( ) السيد 1121 - 1113ص « ُهلَ 
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يهوووا فتقووولى اّلِل  يت تسوووتقرإن القوووانلن   هرسوووه نصلصوووه،و  ُيميوووه حراسوووه. إ وووا هرسوووه القلووولب التقيووو  الووو 
موون قووانلن ا عليووه  موو وخشوويته،فتحرس هووك القووانلن وهميووه. ومووا موون قووانلن اكوون محايتووه أن ُيتووال النوواس

أن تضوع علوى  -يهوا فن ا رهواب كائنا ما كا  -هرسه القلة املاقي  واحلراس  الظاهري   ولن تستطيع الدول  
ه يف لوس،ومراقبتهم لولب النواقرأس كل فرق حارسا يالحقه لتنفيذ القانلن وصيانته ما   تكن خشي  اّلِل يف 

 السر والعلن ..
ظووورايت تفشووول النو    تقووولم علوووى حراسووو  القلووولب التقيووو . مووون أجووول ذلوووك تفشووول األنظمووو  واألوضووواع الووويت

هووزة البشووري  عجووز األجتواملووذاهه الوويت يضووعها البشوور للبشوور و  سوولطان فيهووا موون اّلِل .. وموون أجوول ذلووك 
طلحها  األموولر موون سوو يت تتووابعالوويت تقيمهووا الوودول حلراسوو  القوولانني وتنفيووذها. وتعجووز املالحقوو  واملراقبوو  الوو

لووويهم علذي حووورم ن سوووكان القريووو  الووويت كانوووحل حاضووورة البحووور ُيتووواللن علوووى السوووبحل،اوهكوووذا را  فريووو  مووو
اء بحل حوَّت إذا جويولم السو الصيد فيه .. وروي أوم كانلا يقيملن احللاجيز على السمك وُيِلنلن عليه يف
ْي غوو -يز وراء احلوولاج -اء األحوود سووارعلا إليووه فجمعوول  وقوواللا:إوم   يصووطاقو  يف السووبحل،فقد كووان يف املوو
الوه  صك مغبو  احتيري  العامصيد  ورا  فري  منهم آخر يرى ما يفعللن من ا حتيال على اّلِل  فيحذر الف
كر:موا اهني عون املنعورو  النووينكر عليه ما يزاوله من ا حتيال  بينما مضى فري  تلة يقلل لآلمورين ابمل

  علوويهم اهلووال ه اّللِ فيووهف وقوود كتوو فائوودة مووا تزاوللنووه مووع هووي ء العصوواة،وهم   يرجعوولن عمووا هووم آخووذون
 والعذابف

ُ ُمْهِلكُ » ُهْم:ِ َ تَِعظُلَن قَوْلما  اّللَّ تعود هنوا  جودوى مون  فلوم «.ْم َعذااب  َكوِديدا ف ُمَعذِِّبُُ ُهْم أَوْ َوِإْذ قاَلحْل أُمَّ   ِمنوْ
فول  شوديد  وا اق  اللعوذاب االلعج هلم،و  تعد هنا  جدوى لتحذيرهم. بعد ما كته اّلِل علويهم اهلوال  أو 

ه ّلِل نيقيوووه:واجه األمووور ..فهووول واجووو« توَُّقووولنَ يوَ قاُللا:َمْعوووِذرَة  ِإىل َربُِِكْم،َوَلَعلَُّهوووْم »مووون انتهوووا  حلرموووات اّلِل.
واجبنوا.  أن قد أقينا ران،ويعلمإىل اّلِل عذ ابملعرو  والنهك عن املنكر،والتخلي  من انتها  احلرمات،لنبل 

 تلك القللب العاصي  فيثْي فيها وجدان التقلى. مث لعل النص  ييير يف
وهكوووذا انقسوووم سوووكان احلاضووورة إىل يوووالّ فووور  .. أو يوووالّ أموووم .. فاألمووو  يف التعريووو  ا سوووالمك هوووك 
جمملعوو  النوواس الوويت توودين بعقيوودة واحوودة وتصوولر واحوود وتوودين لقيوواقة واحدة،وليسووحل كمووا هووك يف املفهوولم 

اس الوويت تسووكن يف إقلويم واحوود موون األرم وهكمهووا قولوو  واحوودة  ا؟واهلك القوودمي أو احلدية،جمملعوو  النوو
  1019فهذا مفهلم   يعرفه ا سالم،إ ا هك من مصطلحات ا؟اهلي  القدمي  أو احلديث  

وقد انقسم سكان القري  اللاحدة إىل يالّ أمم:أم  عاصي  حمتالو . وأمو  تقو  يف وجوه املعصوي  وا حتيوال 
جيه والنصيح . وأم  تدع املنكور وأهلوه،وتق  ملقو  ا نكوار السولل و  تدفعوه وقف  إاابي  اب نكار والتل 

                                                 
وا َوَرَق مواَء َموْدَيَن َوَجوَد َعَلْيوِه أُمَّو   ِموَن النَّواِس َيْسوُقلنَ » ع  ا؟ماع  من الناس إنالقا كقللوه تعواىل:« أم »ترق كلم    - 1019 ،وتورق  عو  «َوَلمَّ

ا وحود  ..وإن كوان هوذا   يويير يف عو  أنوه كوان فريقونوا تتضومن مه،وهوك «ِإنَّ ِإبْوراِهيَم كواَن أُمَّو   قانِتوا  ّللَِّ َحِنيفوا  »اىل:القياقة وا مام  كقلله تعو
 محه هللا (.) السيد ر املدللل ا صطالحك ا سالمك للفج أم  وهل ا؟ماع  من الناس ذات العقيدة اللاحدة والتصلر اللاحد
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بعمووول إاوووايب .. وهوووك نرائووو  متعووودقة مووون التصووولر واحلركووو ،ععل الفووور  الوووثالّ أ وووا يوووالت  فلموووا   اووود 
 النص ،و  تنفع العظ ،وسدر الساقرون يف غيهم،حقحل كلم  اّلِل،وهققحل نذر .

لوذي اعوذاب الشوديد ل ّبوا العون السولء يف ْنولة مون السولء. وإذا األمو  العاصوي  ُيو فإذا الذين كانلا ينهولن
وإن   - ا عنهوا .. ر وا هتلينوا لشووأوافقود سوكحل الون -ثالثوو  أو األمو  ال -سويأيت بيانوه. فأموا الفرقو  الثالثو  

لل. لسوووات عووون ا نكوووار ا اايب،ووقفوووحل عنووود حووودوق ا نكوووار إذ أووووا قعووود -كانوووحل   تيخوووذ ابلعوووذاب 
ووووووا َنُسوووووولا مووووووا ذُِكِووووووُروا بِووووووِه »فاسووووووتحقحل ا  ووووووال وإن   تسووووووتح  العووووووذاب: نَووووووأَ فَوَلمَّ َهووووووْلَن َعووووووِن  ا الَّووووووِذينَ ْْنَيوْ يَونوْ

ووا ْفُسووُقلنَ الُسوولِء،َوَأَخْذاَن الَّووِذيَن لََلُموولا بَِعووذاب  بَ ِوويك  ِ ووا كووانُلا يوَ   ُه قُوْلنووا هَلُْم:ُكلنُوولاتَوووْلا َعووْن مووا ُوُوولا َعْنووعَ . فَوَلمَّ
 «ِقَرَقة  خاِسِ نيَ 

الوويت  -عصووي  عصوواة انتووالني،جزاء إمعوواوم يف املالووذي حوول ابل -أي الشووديد  -لقوود كووان العووذاب الب وويك 
عوون  عبوْي القوورآينه يف التيعتثهوا الوونا هوك الكفر،الووذي يعووث عنوه ابلظلووم موورة وابلفسو  موورة كموا هوول الغالوو

لفوواا إذ أن هووذ  األ ملصووطل  الفقهووك املتووأخر عوونالكفوور والشوور  ابلظلووم والفسوو  وهوول تعبووْي حتلوو  عوون ا
ك اب الب ويذكوان ذلوك العو  -مدللهلا القرآين ليك هل املدللل الذي جعل يشيع يف التعبْي الفقهك املتوأخر 

 ازللا عوون أخووام،حووني تنووهوول املسوو  عوون الصوولرة اهلقميوو  إىل الصوولرة القرقيوو   لقوود تنووازللا هووم عوون آقميته
حووووني ختلوووولا عوووون « احليوووولان» عووووا  وانتكسوووولا إىل -سوووويطر علووووى الرغبوووو  ت وهوووول ا راقة الوووويت -خصائصووووها 
يو  صواروا لان  أموا كفقيل هلم أن يكلنلا حية أراقوا ألنفسهم مون ا نتكواس واهلو«. ا نسان»خصائا 

هف أم ج عوون جنسووقوورقةف وكيوو  حوودّ هلووم بعوود أن صوواروا قوورقةف هوول انقرضوولا كمووا ينقوورم كوول  سوولن حوور 
عنوه  ذا كله مسوكلت ... فه. إىل آخر هذ  املسائل اليت تتعدق فيها رواايت التفسْيتناسللا وهم قرقةف ..

   بنا حنن إىل االم فيه.ككء .. فال حاج - -يف القرآن الكرمي وليك وراء  عن رسلل اّلِل 
 «.كون»  تغيوْي .. كلموحولير واللقد جرت كلم  اّلِل اليت اري ّبا اال  والتكلين ابتوداء كموا اوري ّبوا الت

ه و  يعجووز قائلووه لووذي   راق لوى القوولل ا..فكووانلا قورقة مهينووني. كمووا جور « قُوْلنوا هَلُْم:ُكلنُوولا قِوَرَقة  خاِسووِ نيَ »
 عن ككء سبحانه 

رهم بعود ليوه أمو وا انتهوى إ -يمنلن ابلنل األمك ويتبعلنوه إ  الذين ي -مث كانحل اللعن  األبدي  على ا؟ميع 
 قه عليه :ه و  معلنتهك وصدرت املشي   ا هلي  ابحلكم الذي   راق ف ة من املعصي  اليت   ت

َعووَثنَّ َعلَووْيِهْم ِإىل يوَووْلِم اْلِقياَموو» بَّووَك َلَسوورِيُع اْلِعقاِب،َوِإنَّووُه ُسوولَء اْلَعووذاِب. ِإنَّ رَ  َيُسوولُمُهمْ  ِ  َموونْ َوِإْذ َشَذََّن َربُووَك لَيَوبوْ
 « ..َلَغُفلر  َرِحيم  

سوولمهم سوولء مووان موون يذي هقوو  منووذ صوودور  فبعووة اّلِل علووى اليهوولق يف فوو ات موون الز فهوول إذن األبوود الوو
 ء العذاب.سلمهم سل العذاب. والذي سيظل انفذا يف عملمه،فيبعة اّلِل عليهم بني آون  وأخرى من ي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1789 

ف و  ال بواق  علوى هوذ  من عوكلما انتعشلا وانتفشلا ونغلا يف األرم وبغلا،جاءهتم الضرب   ن يسلطهم اّللِ 
 ن احنوورا  حووَّتموو  تثوولب و الباغيوو  النكدة،الناكثوو  العاصووي ،اليت   ختوورج موون معصووي  إ  لتقووع يف معصووي  

 عن  إىل احنرا  ..
فوو ة عارضوو    هوك إ ولقود يبوودو أحيواان أن اللعنوو  قود تلقفووحل،وأن يهوولق قود عووزت واسوتطالحل  وإن هووك إ 

ىل يوولم ،وما بعوودها إالتاليوو  ي سيسوول  علوويهم يف ا؟للوو موون فوو ات التوواري  .. و  يوودري إ  اّلِل موون ذا الووذ
 القيام .

ذا األموور معقبووا علووى هوو -  نبيووه يف قرآنووهكمووا أخووث اّللِ   -لقوود شذن اّلِل ّبووذا األموور الوودائم إىل يوولم القياموو  
 « ..ر  َرِحيم  ُفل ِإنَُّه َلغَ ِعقاِب،وَ ِإنَّ َربََّك َلَسرِيُع الْ  »بتقرير صف  اّلِل سبحانه يف العذاب والرمح :

اضورة البحور ريو  الويت كانوحل حكموا أخوذ الق  -فهل بسرع  عقابه ذخذ الذين حقحل عليهم كلمته ابلعذاب 
  الوووذي ادونوووههووول  غفرتوووه ورمحتوووه يقبووول التلبووو   ووون يثووولب مووون بوووب إسووورائيل، ن يتبعووولن الرسووولل النووولو  -

قل و  إحن . إ ا هل ا؟وزاء العوا عن نقم  -بحانه س -مكتلاب عندهم،يف التلراة وا ْنيل .. فليك عذابه 
 ملن يستحقلنه،ووراء  املغفرة والرمح  ..

 الامرد والمخال ة في ا جيال ا سرائيلية الالحقة 170 - 168الدرس الثاني عشر:

ب إسورائيل بواليو  يف مث اضك خطلات القص  مع خطلات التاري ،من بعود ملسوى وخلفائوه،مع األجيوال الت
َوَقطَّْعنووواُهْم يف اأْلَْرِم أَُ وووا  .. »ا؟ماعووو  املسووولم  يف املدينووو :و  - -لوووذي كوووان يلاجوووه الرسووولل إىل ا؟يووول ا

ُهْم ُقوَن ذلِوَك .. َوبَولَوْلانُهْم اِبحلَْ  ُهُم الصَّواحِلُلَن َوِمونوْ ْن بَوْعوِدِهْم َفَخلَوَ  ِمو  َلَعلَُّهوْم يَوْرِجعُولَن.السَّويِِ اتِ َسوناِت وَ ِمنوْ
ثْولُووُه َذُْخووُذوُ . أََ ْ ِإْن َذْهِتِووْم َعووَرم  مِ َفُر لَنووا. وَ :َسوويُوغْ ْلِكتاَب،َذُْخووُذوَن َعووَرَم هووَذا اأْلَْقىن َويَوُقلُللنَ َخْلوو   َورِيُوولا ا

،َوَقرَ  َّ احلَْ يُوْيَخوووْذ َعلَوووْيِهْم ِميثووواُ  اْلِكتووواِب أَْن   يَوُقللُووولا َعلَوووى اّللَِّ إِ  اُر  َّ ْْي  لِلَّوووِذيَن هْلِخووورَُة َخووواُسووولا موووا ِفيِه،َوالووودَّ
ُكلَن اِبْلِكتاِب َوأَ   « ..ْصِلِحنيَ    ُنِضيُع َأْجَر اْلمُ لصَّالَة،ِإانَّ اقاُملا يَوتوَُّقلَن أََفال تَوْعِقُللَن  َوالَِّذيَن مُيَسِِ

 سوى .. ذلوك حونين بعود مل وهذ  بقي  اهلايت املدني  اللارقة يف هذا السويا  تكملو  لقصو  بوب إسورائيل مو
كووووان موووونهم سووووالك. ف األرم مجاعووووات رتلفوووو  املووووذاهه والتصوووولرات،رتلف  املشووووارب واملتفوووور  اليهوووولق يف

اء .  رة ابلنعمووات الء  بووتالصوواحللن وكووان موونهم موون هووم قون الصووال . وللووحل العنايوو  ا هليوو  توولاليهم اب
انُهْم بَولَووووووولْ وَ  »يقهم:و رة ابلبأسووووووواء،لعلهم يرجعووووووولن إىل رّبم،ويثلبووووووولن إىل ركدهم،ويسوووووووتقيملن علوووووووى نووووووور 

وويِِ اِت َلَعلَُّهووْم يَوْرِجعُوولنَ  ايوو  لعباق،وتووذكْي قائووم هلم،ووق  موون اّلِل ابرمحوو  الء  بووت..واملتابعوو  اب« اِبحلََْسووناِت َوالسَّ
 من النسيان امليقي إىل ا غ ار والبلار ..

،َويَوُقلُللَن:َسووويُوْغَفُر لَنوووا. َوِإْن َذْهِتِوووْم َفَخلَوووَ  ِموووْن بَوْعوووِدِهْم َخْلووو   َورِيُووولا اْلِكتووواَب َذُْخوووُذوَن َعوووَرَم هوووَذا اأْلَْقىن»
..وصوووف  هوووذا االووو  الوووذي جووواء بعووود ذلوووك السووول  مووون قووولم ملسوووى:أوم وريووولا « َعوووَرم  ِمثْولُوووُه َذُْخوووُذو ُ 

الكتاب وقرسل  .. ولكنهم   يتكيفلا به و  تتأير به قللّبم و  سللكهم .. كأن العقيدة حوني تتحولل إىل 
سويغفر »ُيفج ..وكلما رأوا عرضوا مون أعورام احليواة الودنيا هتوافتلا عليوه،مث شولولا وقواللا:يقاف  تدرس وعلم 
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وهكووووذا كلمووووا عوووورم هلووووم موووون أعوووورام الوووودنيا جديوووود هتووووافتلا عليووووه موووون جديوووود  ويسووووأل سوووويال « .. لنووووا
أ  ييخوووذ «.احْلَوو َّف َوَقَرُسووولا مووا ِفيوووِهف أََ ْ يُوْيَخوووْذ َعلَووْيِهْم ِميثووواُ  اْلِكتوواِب أَْن   يَوُقللُووولا َعلَوووى اّللَِّ ِإ َّ »اسووتنكار:

 عليهم ميثا  اّلِل يف الكتاب أ  يتأوللا و  ُيتاللا على النصلص،وأ  حثوا عن اّلِل إ  ابحل  ..
لوى ذا ابلتقولل عهوألنفسوهم  ويتهافتلن علوى أعورام احليواة الودنياف ويوثرون« سيغفر لنا»فما ابهلم يقلللن:

 ولويك هوذا املعصي  فعوال قلعلن عنم،وهم يعلملن أن اّلِل إ ا يغفر ملن يتلبلن حقا وياّلِل وشكيد غفرانه هل
بلوى   رفلا ما فيه لكتاب وعحاهلم،فهم يعلقون كلما رأوا عرضا من أعرام احلياة الدنيا  وهم قرسلا هذا ا

 ووا يدرسوولنه إ ه بعيوود.ولكوون الدراسوو    عوودي مووا   ختووال  القلوولب. وكووم موون قارسووني للوودين وقلوولّبم عنوو
يواة الودنيا نويلهم عورم احل  الويت تليتأوللا وُيتاللا،وُيرفلا الكلم عن ملاضوعه،وادوا املخوارج للفتواوى املغرضو

اُر وَ »رهبلنوووهف  ي و  .. وهووول آفووو  الووودين إ  الوووذين يدرسووولنه قراسووو  و  ذخذونوووه عقيووودة و  يتقووولن اّللِ  الووودَّ
 «.. أََفال تَوْعِقُللَنفاهْلِخرَُة َخْْي  لِلَِّذيَن يَوتوَُّقلنَ 

وحوود  الووذي  لكفوو ،وهلانعووم  إوووا الوودار اهلخوورة  إن وزوووا يف قلوولب الووذين يتقوولن هوول وحوود  الووذي يوورج  
   تصول  حيواةو صول  قلوه يعصم من فتن  العرم األقىن القريوه يف هوذ  الودنيا .. نعوم إووا هوك الويت   ي

الرغبو   لونفك البشوري عودل يف احظتها .. وإ  فما الذي يإ  ّبا و  تستقيم نفك و  تستقيم حياة إ   ال
فهوا عون لطموع ويكاامللح  يف حيازة كل عرم يلل  هلوا مون أعورام هوذ  األرمف وموا الوذي ُيجزهوا عون 
م نهووا يف الووذي يط البغووكف ومووا الووذي يهوودئ فيهووا هيوواج الرغائووه وسووعار الشووهلات وجنوولن املطووامعف ومووا

ني احلو  بويف املعركو   ي يثبتهواالذي   يضيع بفلات احلياة الدنياف وما الوذ صراع احلياة الدنيا على النصيه
 نل يطغىفج  والباوالبانل،وبني ااْي والشر،وأعرام األرم تفر من بني يديها وتنأىف والشر يتب

  ككء يثبحل على الغْي واألحوداّ وتقلبوات األحولال يف هوذا ااضوم اهلوائج ويف هوذ  املعركو  الكوثى إ  
قووووني يف اهلخرة،وأوووووا خووووْي للووووذين يتقلن،ويعفلن،وي فعلن،ويثبتوووولن علووووى احلوووو  وااووووْي يف وجووووه الزعووووازع الي

 .. 1020واألعاصْي والفل،وميضلن يف الطري    يتلفتلن .. مطم نني وايقني،ملء قللّبم اليقني 
لبنوووا ومووون قللغووول  مووون أن ي« ا كووو اكي  العلميووو »وهوووذ  الووودار اهلخووورة غيوووه مووون الغيوووه الوووذي يريووود قعووواة 

 « ..العلمي »عقيدتنا ومن حياتنا وُيللا حمله تصلرا كافرا جاهال مطملسا يسملنه:
ِ  ي   يكبحووه إنوولن الووذوموون أجوول هووذ  اناولوو  البائسوو  تفسوود احلياة،وتفسوود النفوولس وينطلوو  السووعار اجمل
اايانوو    املبووا ة و ل وقلو وواذلوك اليقووني .. ينطلو  سووعار الركولة والفسوواق والطموع والطغيووان. وينتشور قاء ا 

 يف كل جمال ..
جهال  مون جهوا ت القورن الثوامن عشور والقورن التاسوع عشور. جهالو  « الغيبي »اليت تناقخ « العلمي »إن 

  جهال  تنواقخ فطورة 1021ذاته،و  يبقى يرققها يف القرن العشرين إ  ا؟هال« العلم البشري»يرجع عنها 

                                                 
 .) السيد رمحه هللا (0731 - 1068عقيدة اهلخرة يف ا؟زء السابع من الظالل ص  يراجع ما جاء عن - 1020
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لك ا فساق الذي يهودق البشوري  ابلودمار  ولكنوه املخطو  الصوهيلين ذ« احلياة»ومن مث تفسد « ا نسان»
الرهيه الذي يريد أن يسله البشري  كلها قولام حياهتوا وصالحها،ليسوهل تطليعهوا مللوك صوهيلن يف وايو  
املطوووا   والووووذي تووورقق  الببغوووواوات هنوووا وهنا ،بينمووووا األوضوووواع الووويت أقامتهووووا الصوووهيلني  وكفلتهووووا يف أحنوووواء 

عون علوم يف تنفيوذ املخطو  الرهيوه هنوا وهنوا   وألن قضوي  اهلخرة،وقضوي  التقولى قضويتان  األرم اضوك
أساسيتان يف العقيدة ويف احلياة،ُييل السيا  القرآين املخانبني الذين يتهافتلن علوى عورم هوذا األقىن .. 

اُر اهْلِخرَُة َخْْي  لِلَِّذيَن يَوتوَّقُ  »عرم احلياة الدنيا .. إىل العقل:  « ..لَن .. أََفال تَوْعِقُللَنفَوالدَّ
 لعلووم هوول الووذيايت تسوومى ولوول كووان العقوول هوول الووذي ُيكووم   اهلوولى .. ولوول كووان العلووم احلوو    ا؟هالوو  الوو

نيا لووووودين والووووودلكانوووووحل الووووودار اهلخووووورة خوووووْيا مووووون عووووورم هوووووذا األقىن. ولكانوووووحل التقووووولى زاقا ل يقضوووووك ..
ُكلَن اِبْلِكتاِب َوأَ »مجيعا:  «.ْلُمْصِلِحنيَ يُع َأْجَر ا  ُنضِ  قاُملا الصَّالَة،ِإانَّ َوالَِّذيَن مُيَسِِ

لوووذي لكتووواب اابوهووول تعوووريخ ابلوووذين أخوووذ علووويهم ميثوووا  الكتووواب وقرسووولا موووا فيوووه مث هوووم   يتمسوووكلن 
بقووى تْي أن اهليوو  هتم .. غووقرسوول ،و  يعملوولن بووه،و  ُيكملنووه يف تصوولراهتم وحركوواهتم و  يف سووللكهم وحيووا

 دللهلا كامال،لكل جيل ولكل حال .ممطلق ،تعطك  -تعريخ من وراء ذلك ال -
لكتوواب قووبخ علووى اتصوولر موودلل  يكوواق ُيووك ويوورى .. إوووا صوولرة ال« .. ميسووكلن»إن الصوويغ  اللفظيوو :

  و نووحل و  تنطووع  غووْي تعبقوولة وجوود وصوورام  .. الصوولرة الوويت ُيووه اّلِل أن ييخووذ ّبووا كتابووه ومووا فيووه .. يف
 تزمحل ..

يف صوورام    تنووالقوولة واللصوورام  كووكء والتعنووحل والتنطووع والتزمووحل كووكء آخوور .. إن ا؟وود وافا؟وود والقوولة وا
قوع ولكنهوا مراعواة اللا   تنوايفو اليسر ولكنهوا تنوايف التميوع  و  تنوايف سوع  األفو  ولكنهوا تنوايف ا سوتهتار  

اّلِل   بشووووريع لمووووا هوووول احلكووووم يف كووووريع  اّلِل  فهوووول الووووذي اووووه أن يظوووول حمك« اللاقووووع»تنووووايف أن يكوووولن 
نهج الوورابين  ووا نرفووا املوو -عبوواقة أي كووعائر ال -والتمسووك ابلكتوواب يف جوود وقوولة وصوورام  وإقاموو  الصووالة 

 ينوووا. إذ يعوووبدلل  معمووولصوووال  احليووواة .. والتمسوووك ابلكتووواب يف هوووذ  العبوووارة مقوووروان إىل الشوووعائر يعوووب 
لولب النواس. ق صوال     كوعائر العبواقةهكيم هوذا الكتواب يف حيواة النواس  صوال  هوذ  احليواة،مع إقامو

صوووال  يف ة إىل ا فهموووا نرفوووان للمووونهج الوووذي تصووول  بوووه احليووواة والنفووولس،و  تصووول  بسووولا  .. وا كوووار 
 « ..ِإانَّ   ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحنيَ »اهلي :

 وووا أقاة  اقةشوووعائر عبووويشوووْي إىل هوووذ  احلقيقووو  .. حقيقووو  أن ا ستمسوووا  ا؟ووواق ابلكتووواب عمال،وإقامووو  ال
 ا صال  الذي   يضيع اّلِل أجر  على املصلحني.

                                                                                                                                            
ص « َوِعْنووَدُ  َمفوواِتُ  اْلَغْيووِه   يَوْعَلُمهووا ِإ َّ ُهوولَ »عنوود تفسووْي قللووه تعوواىل:« الغيووه»و« العلووم»يراجووع مووا جوواء يف ا؟ووزء السووابع عوون  - 1021

 ) السيد رمحه هللا ( 1121 - 1113
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يف  كتوواب وهكيمووه؟وواق ابلاومووا تفسوود احليوواة كلهووا إ  بوو   نووريف هووذا املوونهج الوورابين .. توور  ا ستمسووا  
لذي كوووان لنصوولص،كاحيوواة النوواس وتوور  العبوواقة الوويت تصوول  القلوولب فتطبوو  الشوورائع قون احتيووال علووى ا

  لى اّلِل ..ف  عن تقوكالذي يصنعه أهل كل كتاب،حني تف  القللب عن العباقة فتيصنعه أهل الكتاب 
مث تتوولا   ة .. وموونإنووه موونهج متكاموول. يقوويم احلكووم علووى أسوواس الكتوواب ويقوويم القلووه علووى أسوواس العبوواق

 القللب مع الكتاب فتصل  القللب،وتصل  احلياة.
حووو  علووويهم و الشوووقلة  آخووور،إ  الوووذين كتبوووحل علووويهم إنوووه مووونهج اّلِل،  يعووودل عنوووه و  يسوووتبدل بوووه منهجوووا

 العذاب  
 اشار  ال  رفع ال بل فوق بني إسرائيل 171الثالث عشر:

نَوتَوْقنَوا  يثوا :َوِإذْ رائيل املويف ختام حلقات القص  يف هذ  السلرة يذكر كي  كوان اّلِل قود أخوذ علوى بوب إسو
 «.ا ِفيِه َلَعلَُّكْم تَوتوَُّقلنَ  بُِقلَّة ،َواذُْكُروا مْيناُكمْ توَ ُخُذوا ما آ نَُّه واِقع  ِّبِْم.اْ؟ََبَل فَوْلقَوُهْم َكأَنَُّه لُلَّ  ،َولَُنلا أَ 

نووه للو ،ولنلا أ قهم كأنووهإنوه ميثوا    ينسووى .. فقود أخووذ يف لور    ينسووى  أخوذ وقوود نتو  اّلِل ا؟بوول فول 
حل جوديرة  ن ائلو  كانوهلول خارقو  واقع ّبوم  ولقود كوانلا متقاعسوني يلمهوا عون إعطواء امليثوا  فوأعطل  يف 

هم بقوووولة وا ميثوووواقتعصووومهم بعوووود ذلوووك موووون ا نتكوووواس. ولقووود أمووووروا يف لوووول تلوووك ااارقوووو  القليوووو  أن ذخوووذ
 . وأن يثواقهم اللييومجعولا يف وجدي ،وأن يستمسكلا به يف كدة وصرام ،وأ  يتخاذللا و  يتهواونلا و  ي ا

رائيل  سورائيل هوك إسو  ولكون إقك. وتظل ملصلل  ابّلِل   تنسوا يظللا ذاكرين ملا فيه،لعل قللّبم ختشع وتت
القلل،بعوود  حو  عليهووانقضوحل امليثا ،ونسوويحل اّلِل،و؟وحل يف املعصووي ،حَّت اسووتحقحل غضوه اّلِل ولعنتووه. و 

،و  توذكر دو  تورع العهوالنعمو ، ما اختارها اّلِل علوى العواملني يف زماوا،وأفواء عليهوا مون عطوااي . فلوم تشوكر
   .. وما ربك بظالم للعبيد ..امليثا
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 [198إل   172(:اآليات 7]سور  ا عراف ):الوحد  الماشر 

 حول الوحدانية وأ نيد شبهات الشرك  اعاقادية أقرير حقائق 
 

ِهْم أََلْسحُل ِبَربُِِكْم قواُللا بَلوى َكوِهْدان َوِإْذ َأَخَذ َرُبَك ِمْن َبِب آَقَم ِمْن لُُهلرِِهْم ُذرِِيوَّتَوُهْم َوَأْكَهَدُهْم َعلى أَنْوُفسِ } 
ووا َأْكووَرَ  آابُ ان ِمووْن قَوْبووُل وَُكنَّووا ُذرِِيَّوو   ِمووْن 172أَْن تَوُقللُوولا يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ِإانَّ ُكنَّووا َعووْن هووذا غوواِفِلنَي ) ( أَْو تَوُقللُوولا ِإ َّ

ُل اهْلايِت َوَلَعلَُّهْم يَوْرِجعُولَن ) (173بَوْعِدِهْم أَفَوتُوْهِلُكنا ِ ا فَوَعَل اْلُمْبِطُللَن ) ( َواتْوُل َعلَوْيِهْم 174وََكذِلَك نُوَفصِِ
( َولَوووْل ِكووْ نا َلَرفَوْعنوواُ  ِّبوووا 175نَوبَووأَ الَّووِذي آتَوْينووواُ  آايتِنووا فَاْنَسووَلَ  ِمْنهوووا فَأَتْوبَوَعووُه الشَّووْيطاُن َفكووواَن ِمووَن اْلغوواِويَن )

اتوَّبَوَع َهولاُ  َفَمثَولُوُه َكَمثَوِل اْلَكْلوِه ِإْن َهِْموْل َعَلْيوِه يَوْلَهوْة أَْو َتْ ُْكوُه يَوْلَهوْة ذلِوَك َمثَوُل َولِكنَُّه َأْخَلَد ِإىَل اأْلَْرِم وَ 
بُلا آِبايتِنا فَاْقُصوِا اْلَقَصوَا َلَعلَُّهوْم يَوتَوَفكَّوُروَن ) بُلا آبِ  (176اْلَقْلِم الَِّذيَن َكذَّ ايتِنوا سواَء َموَثال  اْلَقوْلُم الَّوِذيَن َكوذَّ

ُ فَوُهوَل اْلُمْهتَوِدي َوَموْن ُيْضوِلْل فَُأول ِوَك ُهوُم اْااِسوُروَن )177َوأَنْوُفَسُهْم كوانُلا َيْظِلُمولَن ) ( 178( َموْن يَوْهوِد اّللَّ
ْنِك هَلُوْم قُولُولب    يَوْفَقُهولَن ِّبوا َوهَلُوْم أَْعونُي     يُوْبِصوُروَن ِّبوا َوهَلُوْم آذان    َوَلَقْد َذرَْأان ِ؟ََهنََّم َكِثْيا  ِمَن ا؟ِْنِِ َواْ ِ

( َوّللَِِّ اأْلَْ وواُء احْلُْسوو  فَوواْقُعلُ  ِّبووا 179َيْسووَمُعلَن ِّبووا أُول ِووَك َكاأْلَْنعوواِم بَووْل ُهووْم َأَضووُل أُول ِووَك ُهووُم اْلغوواِفُللَن )
( َوِ َّووْن َخَلْقنووا أُمَّوو   يَوْهووُدوَن اِبحْلَوو ِِ َوبِووِه 180 )َوَذُروا الَّووِذيَن يُوْلِحووُدوَن يف َأْ ائِووِه َسووُيْجَزْوَن مووا كووانُلا يَوْعَملُوولنَ 

بُلا آِبايتِنووا َسَنْسووَتْدرُِجُهْم ِمووْن َحْيووُة   يَوْعَلُموولَن ) (181يَوْعووِدُللَن ) ( َوأُْملِووك هَلُووْم ِإنَّ َكْيووِدي 182َوالَّووِذيَن َكووذَّ
ووُروا مووا ِبصوواِحِبِهْم ِمووْن جِ 183َمتِووني  ) ( أََوَ ْ يَوْنظُووُروا يف َمَلُكوولِت 184نَّوو   ِإْن ُهووَل ِإ َّ نَووِذير  ُمبِووني  )( أََوَ ْ يَوتَوَفكَّ

ُ ِمووْن َكووْكء  َوأَْن َعسووى أَْن َيُكوولَن قَووِد اقْووَ ََب َأَجُلُهووْم فَبِووَأيِِ َحووِدية   بَوْعووَدُ  السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا َخلَووَ  اّللَّ
ُ َفال185يُوْيِمُنلَن ) َيْسو َوُللَنَك َعوِن السَّواَعِ   (186 هاِقَي َلُه َويََذرُُهْم يف نُْغياِوِْم يَوْعَمُهلَن )( َمْن ُيْضِلِل اّللَّ

ووا ِعْلُمهووا ِعْنووَد َريبِِ   ُاَلِِيهووا ِلَلْقِتهووا ِإ َّ ُهووَل يَوُقلَووحْل يف السَّووماواِت َواأْلَرْ  َن ُمْرسوواها قُووْل ِإ َّ ِم   َشْتِوويُكْم ِإ َّ أايَّ
ووا ِعْلُمهووا ِعْنووَد اّللَِّ َولِكوونَّ َأْكثَوووَر النَّوواِس   يَوْعَلُموولَن )بَوْغتَوو   َيْسوو وَ  ( قُووْل   187ُللَنَك َكأَنَّووَك َحِفووك  َعْنهووا قُووْل ِإ َّ

ُ َولَوْل ُكْنوحُل أَْعلَوُم اْلَغْيوَه  ْسوَتْكثَوْرُت ِموَن اْاَوْْيِ  َمسَّوِبَ الُسولُء  َومواأَْمِلُك لِنَوْفِسك نَوْفعا  َو  َضر ا ِإ َّ ما كاَء اّللَّ
( ُهوووَل الَّوووِذي َخَلَقُكوووْم ِموووْن نَوْفوووك  واِحوووَدة  َوَجَعوووَل ِمْنهوووا َزْوَجهوووا 188ِإْن أاََن ِإ َّ نَوووِذير  َوَبِشوووْي  لَِقوووْلم  يُوْيِمنُووولَن )

ووا أَيْوَقلَووحْل قَ  ووا تَوَغشَّوواها مَحَلَووحْل مَحْووال  َخِفيفووا  َفَموورَّْت بِووِه فَوَلمَّ َتنووا صوواحِلا  لَِيْسووُكَن إِلَْيهووا فَوَلمَّ ُمووا لَووِ ْن آتَويوْ َ َرّبَّ َعووَلا اّللَّ
ووا ُيْشوورُِكلَن 189لََنُكوولَننَّ ِمووَن الشَّوواِكرِيَن ) ُ َعمَّ ووا آ ُ ووا صوواحِلا  َجَعووال لَووُه ُكوورَكاَء ِفيمووا آ ُ ووا فَوَتعوواىَل اّللَّ ( فَوَلمَّ

َيْسووَتِطيُعلَن هَلُووْم َنْصوورا  َو  أَنْوُفَسووُهْم يَوْنُصووُروَن  َو  (191( أَُيْشوورُِكلَن مووا   َحْلُووُ  َكووْي ا  َوُهووْم ُحَْلُقوولَن )190)
( ِإنَّ الَّووِذيَن 193( َوِإْن تَووْدُعلُهْم ِإىَل اهْلُوودى   يَوتَِّبعُوولُكْم َسوولاء  َعلَووْيُكْم أََقَعْلُاُوولُهْم أَْم أَنْوووُتْم صوواِمُتلَن )192)

وُتْم صواِقِقنَي )َتْدُعلَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِعباق  أَْمثاُلُكْم فَاْقعُ  ( أهََلُوْم أَْرُجول  مَيُْشولَن 194لُهْم فَوْلَيْسَتِجيُبلا َلُكوْم ِإْن ُكنوْ
ا ُكورَكاءَُكْم مُثَّ ِكيوُدوِن ِّبا أَْم هَلُْم أَْيد  يَوْبِطُشلَن ِّبا أَْم هَلُْم أَْعنُي  يُوْبِصُروَن ِّبا أَْم هَلُْم آذان  َيْسَمُعلَن ِّبا قُوِل اْقعُول 

ُ الَّووِذي نوَووزََّل اْلِكتوواَب َوُهووَل يَوتَوووَلىلَّ الصَّوواحلِِنَي )195وِن )فَووال تُوْنِظوورُ  َوالَّووِذيَن تَووْدُعلَن ِمووْن  (196( ِإنَّ َولِيِِووَك اّللَّ
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 ( َوِإْن تَووووْدُعلُهْم ِإىَل اهْلُوووودى   َيْسووووَمُعلا َوتَووووراُهمْ 197ُقونِووووِه   َيْسووووَتِطيُعلَن َنْصوووورَُكْم َو  أَنْوُفَسووووُهْم يَوْنُصووووُروَن )
 { (198يَوْنظُُروَن إِلَْيَك َوُهْم   يُوْبِصُروَن )

 مقدمة الوحد  

 حوووولل هووووذ  هووووذا الوووودرس كلووووه يوووودور حوووولل قضووووي  التلحيوووود والشوووور  .. بعوووود مووووا قار قصووووا السوووولرة كلووووه
ذر مث هقوو  النوو بوو  الشوور القضووي ،متخذا صوولرة التووذكْي موون الرسوول مجيعووا  قيقوو  التلحيد،والتحووذير موون عاق

 حذير.بعد التذكْي والت
يت يو  الفطورة الوم مون زاو فاهلن يف هذا الدرس تعرم قضي  التلحيد من زاوي  جديدة،وزاوي  عميق  .. تعر 
 ر  ..يف عا  الذ وهم بعد فطر اّلِل عليها البشر وأخذ ّبا عليهم امليثا  يف ذات أنفسهم،وذات تكلينهم

ت لكينلنوو  وكووهدا  يف هووذ  أوقعهووا ااووالإن ا عوو ا  بربلبيوو  اّلِل وحوود  فطوورة يف الكيووان البشووري. فطوورة 
لرسوووا ت  . أموووا اّبوووا علوووى نفسوووها  كوووم وجلقهوووا ذاتوووه،وحكم موووا تستشوووعر  يف أعماقهوووا مووون هوووذ  احلقيقووو

 لتلحيووود ميثوووا ار .. إن فتوووذكْي وهوووذير ملووون ينحرفووولن عووون فطووورهتم األوىل فيحتووواجلن إىل التوووذكْي والتحوووذي
حووَّت لوول    - امليثووا  لنتهم األوىل،فووال حجوو  هلووم يف نقووخمعقوولق بووني فطوورة البشوور وخووال  البشوور منووذ كينوو

م هوذ  فقوود حوودها اقتضوحل أ  يكلهوم إىل فطوورهتو ولكوون رمحتوه  -يبعوة إلويهم ابلرسوول يوذكرووم وُيوذرووم 
 شورين ومنوذرينرسوال مب تنحر  وأ  يكلهم كذلك إىل عقلهلم اليت أعطاها هلم فقد تضل وأن يبعة إليهم

 تلحيوود يف هووذاقضووي  ال ّلِل حجوو  بعوود الرسوول  وموون هووذ  الزاويوو ،اليت تعوورم منهووالوو ال يكوولن للنوواس علووى ا
 الدرس،يتخذ السيا  خطلنا كَّت حلل هذ  القضي  الكثى.

أووا   . ولكون األرجومنها خ  قصصك عن حال  تورق بعوخ الورواايت  ووا وقعوحل يف  ريو  بوب إسورائيل .
لنواس ا أويت بعوخ ااري . كلموحلال  مكرورة يف النفلس والت لذج غْي مقيد بزمان و  مكان،إ ا هل تصلير 

بووه  لم،فووال ينتفووع موون العنصوويبا موون العلووم كووان خليقووا أن يقوولق  إىل احلوو  واهلوودى،فإذا هوول ينسوول   ووا أويت
ذي ذا العلوم الوّبول وأكقى كي ا،ويسْي يف نري  الضالل  كمن   ييتلا من العلم كي ا. بل يصْي أنكد وأض

هووا خوو  قصصووك ريوو   ومنكوو  ا ميان،الووذي ُيوولل هووذا العلووم إىل مشووكاة هاقيوو  يف لووالم الط  ختالطووه بشا
ن مووووو زوجوووووني يفآخووووور عووووون حالووووو  تصوووووليري  اطووووولات احنووووورا  الفطووووورة مووووون التلحيووووود إىل الشووووور  ..  ثلووووو  

آ  ووا لوو ن  ّلِل العهوولق ،ويقطعووانالبشوور،يرجلان ااووْي يف ا؟نووني القوواقم هلموواف وتتجووه فطرهتمووا إىل اّلِل رّبما
 ا اعوووالن ّللِ  وووما،فوووإذا خلفوووا صووواحلا ليكووولنن مووون الشووواكرين .. مث تزيووو  قللّبموووا بعووود أن يسوووتجيه اّلِل هل
تهوك بشوري ،حَّت تنينلنو  الكركاء فيما آ  ا  ومنهوا خو  تصوليري لتعطول أجهوزة ا سوتقبال الفطريو  يف الك

ا  .. فتكولن رة واسوتحق؟هونم عون جوداإىل الضالل الذي يهب  ابلبشر عون مرتبو  األنعوام،واعلهم وقولقا 
راء ا .. ويكولن و سومعلن ّبوهلم قللب   يفقهلن ّبا،وتكلن هلم أعني   يبصرون ّبا،وتكلن هلم آذان   ي

 ذلك الضالل الذي   رجع  منه و  مآب 
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 ىل ملكووولتإتلجيههوووا ومنهوووا خووو  إُيوووائك  ستجاكووو  هوووذ  األجهوووزة املعطلووو ،وإيقالها للتووودبر والتفكر،و  
وقعلهتووا إىل   امللت،سووماوات واألرم ومووا خلوو  اّلِل موون كك،وملسووها ابألجوول املغيووه الووذي ميكوون وراءال

ا خووو  جووود  لن  ومنهوووالنظوور يف حوووال هوووذا الرسووولل الكووورمي الوووذي يووودعل إىل اهلدى،فْيميوووه الضووواللن اب؟نووو
لوه بتلجيوه كهوك هوذا  حلل آهلتهم املدعاة،وهك جمورقة مون خصوائا األللهيو ،بل مون خصوائا احليواة  وينت

م،وا لتجوواء ىل هووديهم وهوودي آهلووتهم،وإعالن مفاصوولته ومفارقتووه هلووم وملعبوولقاهتم وعباقهتإ - -الرسوولل 
 « ..نيَ الصَّاحلِِ  الَِّذي نَوزََّل اْلِكتاَب َوُهَل يَوتَوَلىلَّ »إىل الل  الذي   و  غْي :

 علوويهم يف لوول   اّللِ ثووا  الووذي أخووذولقوود كانووحل وايوو  الوودرس السوواب  يف قصوو  بووب إسوورائيل هووك مشووهد املي
البشور. يف   علوى فطورةأخذ  اّللِ  ا؟بل املرفلع. فهذا الدرس ا؟ديد يتابعه فيبدأ بقضي  امليثا  األكث الذي

 مشهد   يدانيه يف ا؟الل والروع  مشهد ا؟بل املرفلع 
 عهد هللا عل  المخلوقين قبل إي ادهم 172الدرس ا ول:

َربُِِكْمف قواُللا:بَلى بِولوى أَنْوُفِسِهْم:أََلْسوحُل ْم،َوَأْكوَهَدُهْم عَ ُذرِِيوَّتَوهُ  -ِهْم ِمْن لُُهلرِ  -ُبَك ِمْن َبِب آَقَم َوِإْذ َأَخَذ رَ » 
وا َأْكوَرَ  آابُ انْو تَوُقلُلل ِلنَي. أَ َكِهْدان  أَْن تَوُقلُللا يَوْلَم اْلِقياَمِ :ِإانَّ ُكنَّا َعْن هذا غوافِ  وَُكنَّوا ُذرِِيَّو   ِموْن  ِموْن قَوْبوُل. ا:ِإ َّ
ُل ابَوْعِدِهْم. أَفَوتُوْهِلُكنا ِ ا فَوَعَل اْلُمْبِطُللَنف .. وََكذِلَك نُوفَ   «  َعلَُّهْم يَوْرِجُعلنَ هْلايِت َولَ صِِ

 -1022علووى نريقوو  القوورآن الغالبوو   -إوووا قضووي  الفطوورة والعقيوودة يعرضووها السوويا  القوورآين يف صوولرة مشووهد 
الذريوو  املكنلنووو  يف عووا  الغيووه السحي ،املسووتكن  يف لهوولر بووب آقم قبووول أن وإنووه ملشووهد فريوود .. مشووهد 

سوبحانه  -فتعو   لوه « .. أََلْسوحُل بِوَربُِِكْمف»تظهر إىل العا  املشهلق،تيخذ يف قبض  ااوال  املريب،فيسوأهلا:
كالووووذر   ابللحدانيوووو  وهووووك منثوووولرة -سووووبحانه  -ابلعبلقيوووو  وتشووووهد لووووه  -سووووبحانه  -ابلربلبيوووو  وتقوووور لووووه  -

جمملعو  يف قبضو  ااوال  العظويم  إنوه مشوهد كولين رائووع ابهور،  تعور  اللغو  لوه نظوْيا يف تصولراهتا املووأيلرة  
وإنووه ملشووهد عجيووه فريوود حووني يووتمال  اايووال البشووري جهوود ناقتووه  وحينمووا يتصوولر تلووك ااووالاي الوويت   

ن ااصوائا املسووتكن  الوويت  وا ركووه فيهوا موو -هصوى،وهك عمووع وتقوبخ. وهووك ختانوه خطوواب العقووالء 
وهك تستجيه استجاب  العقالء،فتعو   وتقور وتشوهد وييخوذ عليهوا امليثوا   -أوقعها إايها ااال  املبدع 

يف األصالب  وإن الكيان البشري لوْيتعا مون أعماقوه وهول يتملوى هوذا املشوهد الرائوع البواهر الفريود. وهول 
 يتمثل الذر الساب .

خليوو  اسووتعداق كووامن. ويف كوول خليوو  كووائن إنسوواين مكتموول الصووفات ينتظوور ويف كوول خليوو  حيوواة. ويف كوول 
ا ذن لووووه ابلنموووواء والظهوووولر يف الصوووولرة املكنلنوووو  لووووه يف ضوووومْي اللجوووولق اجملهلل،ويقطووووع علووووى نفسووووه العهوووود 
وامليثا ،قبل أن يثز إىل حيز اللجلق املعلولم  لقود عورم القورآن الكورمي هوذا املشوهد الرائوع البواهر العجيوه 

يووود،لتلك احلقيقووو  اهلائلووو  العميقووو  املسوووتكن  يف أعموووا  الفطووورة ا نسووواني  ويف أعموووا  اللجووولق .. عووورم الفر 
القوورآن هووذا املشووهد قبوول قرابوو  أربعوو  عشوور قووران موون الزمان،حيووة   يكوون إنسووان يعلووم عوون نبيعوو  النشووأة 

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»كتاب:يراجع بتلسع   - 1022
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ذ  احلقوووائ  وتلوووك ا نسووواني  وحقائقهوووا إ  األوهوووام  مث يهتووودي البشووور بعووود هوووذ  القووورون إىل نووور  مووون هووو
وتكمون فيهووا « ا نسووان»يقورر أن الناسوالت،وهك خووالاي اللرايو  الوويت ختفوج سوجل « العلووم»الطبيعو . فوإذا 

الووويت هفوووج سوووجل ياليووو  آ    خصوووائا األفوووراق وهوووم بعووود خوووالاي يف األصوووالب .. أن هوووذ  الناسوووالت
مكعه،أو ما يسواوي مولء مليلن من البشر،وتكمن فيها خصائصهم كلها،  يزيد حجمها على سنتيم  

قمووع موون أقموواع اايانوو   .. كلموو  لوول قيلووحل للنوواس يلمووذا   هتموولا قائلهووا اب؟نوولن واابووال  وصوود  اّلِل 
َ هَلُْم أَنَُّه احلَْ ُ »العظيم:  « ..َسُنرِيِهْم آايتِنا يف اهْلفاِ  َويف أَنْوُفِسِهْم َحَّتَّ يَوتَوَبنيَّ

ِّ أخوورج ابوون جريوور  َوِإْذ :َسووأَْلحُل َسووِعيَد بْووَن ُجبَووْْي  َعووْن قَوْللِووِه :قَوواَل ،ينووا ُكْلثُوولُم بْووُن َجووْث  :قَوواَل ، عوون َعْبووِد الْووَلاِر
َهوا ابْوَن َعبَّواس  :َأَخَذ َرُبَك ِمْن َبِب آَقَم ِمْن لُُهلرِِهْم ُذرِِيَّوِتِهْم قَواَل  " َمَسوَ  َربُوَك َلْهوَر آَقَم :فَوَقواَل ،َسوأَْلحُل َعنوْ

َوَأْكووَهَدُهْم ،فََأَخووَذ َمووَلايِيَقُهْم ،َوَأَكوواَر بِيَووِدِ  ،َنَسووَم   ُهووَل َخالُِقَهووا ِإىَل يوَووْلِم اْلِقَياَمووِ  بِنَوْعَموواَن َهووَذا  َفَخَرَجووحْل ُكوولُ ،
 ...1023َعَلى أَنْوُفِسِهْم أََلْسحُل ِبَربُِِكْم قَاُللا بَوَلى " 

بَوووِب آَقَم ِمووْن لُُهووولرِِهْم ُذرِِيَّووِتِهْم َوَأْكوووَهَدُهْم َعلَووى أَنْوُفِسوووِهْم  " َوِإْذ َأَخووَذ َربُوووَك ِموونْ :يف قَوْللِوووِه ،وَعووِن ابْوووِن َعبَّوواس  
َفَخَرَجوووحْل ُكوووُل َنَسوووَم   ُهوووَل َخالُِقَهوووا ِإىَل يوَوووْلِم ،َمَسوووَ  َربُوووَك َلْهوووَر آَقَم :أََلْسوووحُل بِوووَربُِِكْم قَووواُللا بَولَوووى َكوووِهْداَن قَووواَل 

َوَأَخَذ ِميثَاقَوُهْم أََلْسوحُل بِوَربُِِكْم قَواُللا بَولَوى َكوِهْداَن أَْن تَوُقللُولا يوَوْلَم اْلِقَياَموِ  ،رَاَء َعَرَفَ  اْلِقَياَمِ  بِنَوْعَماَن َهَذا الَِّذي وَ 
 1024ِإانَّ ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي "

 .. 1025وروي مرفلعا وملقلفا على ابن عباس. وقال ابن كثْي:إن امللقل  أكثر وأيبحل
ُ َعْنوُه،قَاَل:قَاَل َرُسولُل اّللَِّ وَعْن َأيب ُهَريْوورََة رَ  ُ آَقَم َمَسوَ  َلْهرَُ ،َفَسوَقَ  ِموْن َلْهورِِ  ُكوُل :ِضوَك اّللَّ وا َخلَوَ  اّللَّ َلمَّ

ُهْم وَ  ِموووْن نُووولر ،مُثَّ بِيص وووا َنَسوووَم   ُهوووَل َخالُِقَهوووا ِإىَل يوَوووْلِم اْلِقَياَموووِ ،أَْمثَاَل الوووذَّرِِ،مُثَّ َجَعوووَل بَووونْيَ َعْيوووَبْ ُكووولِِ ِإْنَسوووان  ِمووونوْ
ُهْم أَعْ  َجبَووُه َوبِوويُا َعَرَضووُهْم َعلَووى آَقَم،فَوَقوواَل آَقُم:َمووْن َهووُي ِء اَي َربِِ ف قَوواَل:َهُي ِء ُذرِِيَّتِووَك،فَورََأى آَقُم َرُجووال ِموونوْ

نَوْيووِه،فَوَقاَل:اَي َربِِ َمووْن َهووَذا ف قَاَل:َهووَذا ابْونُووَك َقاُوُق َيُكوولُن يف آِخووِر  األَُمِم،قَوواَل آَقُم:َكووْم َجَعْلووحَل لَووُه َمووا بَوونْيَ َعيوْ
ُ ِمووَن اْلُعُمووِر ف قَاَل:ِسووتِِنَي َسووَن  ،قَاَل:اَي َربِِ زِْقُ  ِمووْن ُعْموورِي أَْربَعِوونَي َسووَن  ،َحَّتَّ َيُكوولَن ُعْموورُُ  ِم َووَ   َسووَن  ،فَوَقاَل اّللَّ

َقَضووووى ُعْموووُر آَقَم َجووواَءُ  َملَووووُك اْلَموووْلِت َلَقوووْبِخ ُروِحووووِه،قَاَل َعوووزَّ َوَجووولَّ:ِإَذْن يُْكتَوووُه َوُحْووووَتُم فَوووال يُوبَووودَّْل،فَوَلمَّا انوْ 
اَل:َفَجَحووووَد آَقُم:أََوَ ْ يَوْبووووَ  ِمووووْن ُعْموووورِي أَْربَوعُوووولَن َسووووَن   ف قَوووواَل لَووووُه َملَووووُك اْلَمووووْلِت أََوَ ْ َعَْعْلَهووووا  بْنِووووَك َقاُوَق ف قَ 

 1026ُتُه َوَخِطَئ َفَخِطَ حْل ُذرِِيوَُّتُه "َفَجَحَدْت ُذرِِيوَُّتُه َوَنِسَك َوَنِسَيحْل ُذرِِيوَّ 
                                                 

( صووحي   14064َجوواِمُع اْلبَويَوواِن يف تَوْفِسووِْي اْلُقووْرآِن لِلطَّووَثِيِِ )و  ( 15340()224/  13) -ميسسوو  الرسووال   -تفسووْي الطووثي  - 1023
 ملقل 

 ( صحي 14064 )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ  - 1024
 [025/ 3قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1025
 -( صوووحي  504/  3) -قار نيبووو   -( وتفسوووْي ابووون كثوووْي  3356) -املكنوووز  -( وسووونن ال موووذى3257املسوووتدر  للحووواكم ) - 1026

 زايقة مب 
 اللبيا:الثي  -النسم :النفك والرو  
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أنفسووهمف  هدهم علووىفأموا كيوو  كووان هوذا املشووهدف وكيوو  أخوذ اّلِل موون بووب آقم مون لهوولرهم ذريووتهم وأكو
 - فيوات فعول اّللِ ليوه:أن كيعف .. فوا؟لاب «بلوى كوهدان»وكي  أجوابلا:« أََلْسحُل ِبَربُِِكمْ »وكي  خانبهم:

 نوووه   ميلوووك أنك ا قرا  البشووري أن يووودر  كيفيووات أفعوووال اّلِل مووا قام ألوووغيوووه كذاتووه. و  مي -سووبحانه 
مثووول الوووذي   سوووبحانهيووودر  ذات اّلِل.إذ أن تصووولر الكيفيووو  فووورع عووون تصووولر املاهيووو . وكووول فعووول ينسوووه ّللِ 

« .. اْلَعووْرشِ لى َعلَووى مُثَّ اْسووتَ » ...« .. مُثَّ اْسووَتلى ِإىَل السَّووماِء َوِهووَك ُقخووان  »ُيكيووه قللووه هووذا كقللووه تعوواىل:
ُ ما َيشاُء َويُوْثبِوحلُ » ت   « ..»مَيُْحلا اّللَّ « .. ا َصوف ا َربُوَك َواْلَملَوُك َصوف  َوجواءَ « .. »َيِمينِوهِ بِ َوالسَّوماواُت َمطْوِلايَّ
عوون فعوول اّلِل.  نصوولص الصووحيح هكيووه ال إىل آخوور مووا« ... مووا َيُكوولُن ِمووْن َْنْوولى َياليَوو   ِإ َّ ُهووَل رابُِعُهوومْ »
رع عوون تصوولر لكيفيوو  فوواحانه،  منوواص موون التسووليم بلقلعووه،قون حماولوو  إقرا  كيفيتووه .. إذ أن تصوولر سووب

 املاهي  كما قلنا .. واّلِل ليك كمثله ككء.
فوووووال سوووووبيل إىل إقرا  ذاتوووووه و  إىل إقرا  كيفيوووووات أفعالوووووه. إذ أنوووووه.   سوووووبيل إىل تشوووووبيه فعلوووووه بفعووووول أي 

ل حماولوووو  لتصوووولر كيفيووووات أفعالووووه علووووى مثووووال كيفيووووات أفعووووال ما قام أن لوووويك كمثلووووه كووووكء .. وكوووو،كووووكء
عوون ماهيووات خلقووه. ومووا ي تووه علووى هووذا موون  -سووبحانه  -خلقووه،هك حماولوو  مضوولل ، ختال  ماهيتووه 

مون الفالسوف   -اختال  كيفيات أفعاله عن كيفيات أفعال خلقه .. وكذلك جهل وضل كل مون حواوللا 
  1027،وخلطلا خلطا كديدا  وص  كيفيات أفعال اّللِ  -واملتكلمني 

. .عهود الفطورة   آقم هولعلوى أن هنوا  تفسوْيا هلوذا الونا  ن هوذا العهود الوذي أخوذ  اّلِل علوى ذريو  بوب 
،حَّت تنحور  نشوأ عليوهتفقد أنشأهم مفطلرين علوى ا عو ا  لوه ابلربلبيو  وحود . أوقع هوذا فطورهتم فهوك 

 عنه بفعل فاعل يفسد سلاءها،ومييل ّبا عن فطرهتا.
قال قائللن من السل  واال :إن املراق ّبذا ا كهاق إ ا هل َفْطرهم علوى :1028ال ابن كثْي يف التفسْي ق

َجاكوووعك،التلحيووود
ُ
ومن روايووو  احلسووون البصوووري عووون ،كما تقووودم يف حووودية أيب هريووورة وعيوووام بووون محَوووار امل

َأَخوَذ َربُوَك ِموْن بَوِب آَقَم {  } َوِإذْ :وهلوذا قوال:قاللا،األسلق بن َسرِيع. وقد فسر احلسن البصري اهليو  بذلك
هِتِووووْم { أي:"من آقم"،} ِمووووْن لُُهوووولرِِهْم { و  يقوووول:و  يقوووول جعوووول نسوووولهم جوووويال بعوووود :"من لهوووور " } ُذِرايَّ
} :[ وقووال165} َوُهووَل الَّووِذي َجَعَلُكووْم َخالئِووَ  األْرِم { ]األنعووام::كمووا قووال تعوواىل،وقران  بعوود قرن،جيوول

 [133} َكَما أَْنَشَأُكْم ِمْن ُذرِِيَِّ  قَوْلم  آَخرِيَن { ]األنعام::[ وقال62َء األْرِم { ]النمل:َوَاَْعُلُكْم ُخَلَفا
قائلني لوه حوا  ،أوجدهم كاهدين بوذلك:} َوَأْكَهَدُهْم َعَلى أَنْوُفِسِهْم أََلْسحُل ِبَربُِِكْم قَاُللا بَوَلى { أي:مث قال

[ 130]تعوواىل[ } قَووواُللا َكوووِهْداَن َعلَووى أَنْوُفِسوووَنا { ]األنعوووام:كموووا قوووال ،وقووا . والشوووهاقة  رة تكوولن ابلقلل
} َما َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي أَْن يَوْعُمُروا َمَساِجَد اّللَِّ َكواِهِديَن َعلَوى أَنْوُفِسوِهْم :و رة تكلن حا  كما قال تعاىل،اهلي 

                                                 
السويد رمحوه هللا «.) قار الشورو »القسم الثواين.« لر ا سالمك ومقلماتهخصائا التص»يف كتاب:« حقيق  األللهي »يراجع فصل: - 1027

) 
 [065/ 3قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1028

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1798 

} َوِإنَّووُه :وكووذلك قللووه تعوواىل،ذلكحوواهلم كوواهد علوويهم بووذلك   أوووم قووائللن :[ أي17اِبْلُكْفووِر { ]التلبوو :
كمووووا يف ،و رة يكوووولن ابحلال،[ كمووووا أن السوووويال  رة يكوووولن ابلقووووال7َعلَووووى َذلِووووَك َلَشووووِهيد  { ]العوووواقايت:

أن جعول هوذا ،و ا يدل على أن املراق ّبوذا هوذا:[ قاللا34} َوآَ ُكْم ِمْن ُكلِِ َما َسأَْلُتُملُ  { ]إبراهيم::قلله
ليكلن ،فلل كووان قوود وقووع هووذا كمووا قالووه موون قووال لكووان كوول أحوود يووذكر ،يف ا كوورا ا كووهاق حجوو  علوويهم 
أن املكوووذبني مووون املشوووركني يكوووذبلن :فوووا؟لاب،إخبوووار الرسووولل بوووه كوووا  يف وجلق :حجووو  عليوووه. فوووإن قيل

فوودل علووى أنووه الفطوورة الوويت ، ميووع مووا جوواءهتم بووه الرسوول موون هووذا وغووْي . وهووذا جعوول حجوو  مسووتقل  عليهم
} ِإانَّ ُكنَّوا َعوْن َهوَذا :ل ال يقلللا يلم القيام :} أَْن يَوُقلُللا { أي:ها من ا قرار ابلتلحيدمل وهلذا قالُفِطروا علي

َا َأْكَرَ  آاَبُ اَن {اهلي .:{ أي  1029]عن[  التلحيد } َغاِفِلنَي أَْو تَوُقلُللا ِإ َّ
 أما األحاقية اليت أكار إليها يف أول هذ  الفقرة فهك:

قَاَل:ُكوُل َمْللُولق  يُللَوُد َعلَوى اْلِفْطرَِة،فَوأَبَوَلاُ  يُوَهلَِِقانِوِه ،ن أيب هريورة َعوْن َأيب ُهَريْوورََة،َعِن النَّوِلِِ يف الصحيحني ع
َسانِِه. رَانِِه َومُيَجِِ  .1030َويُوَنصِِ

وووووورَانِِه،أَْو قَاَل:ُكووووووُل َمْللُوووووولق  يُللَووووووُد َعلَووووووى اْلِفْطرَةِ ،وَعووووووْن َأيب ُهَريْووووووورََة،أَنَّ َرُسوووووولَل هللِا  ،فَووووووأَبَوَلاُ  يُوَهلَِِقانِووووووِه،أَْو يُوَنصِِ
َسانِِه."  1031مُيَجِِ

وووووووورَانِِه ،وَعووووووووْن َأيب ُهَريْووووووووورََة،َعْن َرُسوووووووولِل هللِا  قَاَل:ُكووووووووُل َمْللُوووووووولق  يُللَووووووووُد َعلَووووووووى اْلِفْطرَِة،فَووووووووأَبَوَلاُ  يُوَهلَِِقانِووووووووِه َويُوَنصِِ
َسووووانِِه،َكَما تَوْنِتُجوووولَن ِإبَِلُكووووْم َهووووذِ  ِ  َهووووْل هُُِسوووولَن ِفيَهووووا ِمووووْن َجووووْدَعاَء ف مُثَّ يَوُقوووولُل أَبُوووول ُهَريْورََة:فَوووواقْوَرُ وا ِإْن َومُيَجِِ

َها َ  تَوْبِديَل ِاَْلِ  هللِا{ ]الروم:[. ُتْم:}ِفْطرََة هللِا الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَليوْ  1032ِك وْ
وووَع النَّوووِلَّ  َ أََموووَرين أَْن أَُعلَِِمُكوووْم َموووا ويف صوووحي  مسووولم عووون ِعيَووواَم بْوووِن مِحَوووار  أَنَّوووُه  َِ يَوُقووولُل يف ُخْطَبتِوووِه:ِإنَّ اّللَّ

،َوِإيِنِ َخَلْقوحُل ِعبَواِقي ُحنَوَفواءَ  ُهُم   َجِهْلُتْم ِ َّا َعلََّمِب يَوْلِمك َهَذا ،ِإنَّ ُكلَّ َما َأحْنَْلُتُه َعْبِدي َحواَلل  ُكلَُّهْم،َوِإنَّوُه أَتَووتوْ
                                                 

 (506/  3) -قار نيب   -تفسْي ابن كثْي  - 1029
 (128()336/  1) -( و صحي  ابن حبان  6926) -املكنز  -( وصحي  مسلم1385) -املكنز  -صحي  البخارى - 1030
 ( صحي  129()337/  1) -ن حبان صحي  اب - 1031

:قَوْللُُه  ُ َعَليوْهَ اْلِفْطَرِة الَّيِت َفَطَر ُ  :ُكُل َمْلُللق  يُلَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة أَرَاَق ِبِه:َعَلىقَاَل أَبُل َحامتِ  ِمْن ُصْلِه آَقَم،لَِقْللِوِه َجولَّ  ا َجلَّ َوَعالَ يَوْلَم َأْخَرَجُهمْ  اّللَّ
َهوا  َ تَوْبوِديَل ِاَْلوِ  هللِا{ ]الوَوَعاَل:}ِفْطَرَة  ُهوْم هَلَا،ِإمَّوا ِ؟َنَّو  ،َوِإمَّا لَِنار ،َحْيوُة لِِتْلوَك اْاِْلَقوِ  الَّويِت َخَلقَ  ُل: َ تَوْبوِديلَ روم:[ يَوُقول هللِا الَّيِت َفَطَر النَّواَس َعَليوْ

ُ يوَوووْلَم نَبوَ قَووواَل  اَلَم ااَِْضوووورِ ُغوووَرى أَنَّ ِء لِلنَّووواِر.َأ َ تَوووووَأْخوووَرَجُهْم ِموووْن ُصووووْلِه آَقَم،فَوَقووواَل:َهُيَ ِء لِْلَجنَّووووِ ،َوَهُي َ  َعووووُه َكووواِفر ا َوُهووووَل بَووونْيَ أَبوَووووَلْيِن :نَبَوَعووووُه اّللَّ
ُ َذِلَك َعْبَدُ  ااَِْضَر َوَ ْ يُوْعِلْم َذِلَك َكِليَمُه    َمْلِضع  ِمْن ُكُتِبَنا.َلى َما ذََكْراَن يف َغْْيِ ، عَ لَسى مُ ُمْيِمَننْيِ،فََأْعَلَم اّللَّ

 ( صحي 013()338/  1) -صحي  ابن حبان  - 1032
:قَوْللُُه  َسانِهِ قَاَل أَبُل َحامتِ  رَانِِه َومُيَجِِ  اْلَفاِعِل،فَوَأْنَلَ  ا ُتِضيُفُه ِإىَل ِضيُ  اْلِفْعَل ِإىَل اهلِمِر،َكمَ تُ ا:ِإنَّ اْلَعَرَب ِ َّا نَوُقلُل يف ُكُتِبنَ  :فَأَبَوَلاُ  يُوَهلَِِقانِِه َويُوَنصِِ

  ْوُروَوُْم أَْو  أَنَّ اْلُمْشورِِكنَي ُهوُم الَّوِذينَ  ِج اْلِفْعوِل، َ َهوا بَِلْفواْسَم التوََّهُلِق َوالتوََّنُصِر َوالتََّمُجِك َعَلى َموْن أََموَر َولَوَدُ  ِبَشوْكء  ِمنو يُوَهولُِِقوَن أَْوَ َقُهوْم أَْو يُوَنصِِ
ُسلَوُْم،ُقوَن قَ  َذا َكَقوْلِل ابْوِن ُعَموَر:ِإنَّ النَّوِلَّ  َغوْْيِ َمْلِضوع  ِموْن ُكُتِبَنا.َوَهوا ذََكوْراَنُ  يف َحَسوِه َمو َضاِء هللِا َعزَّ َوَجلَّ يف َسواِبِ  ِعْلِموِه يف َعِبيوِدِ ،َعَلىمُيَجِِ

  ِتِه،يُرِيووُد بِووِه أَنَّ احْلَوواِلَ  فَوَعووَل َذلِوَك بِووِه  ْيتِووِه ِإىَل الصَّوواَلِة َفُخطْووَلَ  ُ بوَ :َمووْن ِحوونَي َحْورُُج َأَحوودُُكْم ِمووْن ُه،َوَهَذا َكَقْللِووِه  َ نَوْفَسوو َحلَوَ  رَْأَسووُه يف َحجَّ
َرَجَ .َوَهوووَذا َكَقوووْلِل النَّووواِس:اأَلِمُْي ْو تَورْ طْوووَلَة َهُوووُ  ااَِْطي َوووَ ،أَ ، َ أَنَّ ااُْ  بِوووَذِلكَ ِإْحوووَداُ َا َهُوووُ  َخِطي َووو  ،َواأْلُْخَرى تَوْرفَوووُع َقَرَج  ،يُرِيوووُد:أَنَّ اّللََّ َذُْمووورُ  فَوووُع الدَّ

،يُرِيُدوَن:أَنَُّه أََمَر ِبَذِلَك  َ أَنَُّه فَوَعَل بِنَوْفسِ   ِه.َضَرَب ُفاَلان  أَْلَ  َسْلط 
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هُ  ووووَياِننُي فَاْجتَووووالَتوْ ْم َعووووْن ِقيِنِهْم،َوَحرََّمووووحْل َعلَووووْيِهْم َمووووا َأْحَلْلووووحُل هَلُْم،فَووووَأَمَرهْتُْم أَْن ُيْشوووورُِكلا يب َمووووا َ ْ أُنْووووزِْل بِووووِه الشَّ
،َوِإنَّ اّللََّ انََّلَع ِإىَل أَْهِل اأَلْرِم،َفَمَقتَوُهْم َعَرَّبُْم َوَعَجَمُهْم،َغْْيَ بَوَقوااَي ِموْن أَْهوِل الْ  وُد ِكَتاِب،فُسْلطَاان  َقواَل اَي حُمَمَّ

َا بَوَعثْوُتَك ألَبْوَتِلَيَك َوأَبْوَتِلَك ِبَك،َوأُْنزَِل َعَلْيَك ِكَتااب   َ يَوْغِسُلُه اْلَماُء،تَوْقَرُ ُ  يَوْقظَانَ  َ َجولَّ َوَعوالَ  ِإ َّ َواَنئِم ا،َوِإنَّ اّللَّ
وووا،فَوُقْلحُل:ِإذ ا يَوثْوَلغُووولا رَْأِسوووك فوَ  زَة ،قَووواَل فَاْسوووَتْخرِْجُهْم َكَموووا اْسوووَتْخَرُجلَ ،َواْغزُُهْم أََموووَرين أَْن أُْخوووِثَ قُوَرْيش  َيْ ُُكووولُ  ُخبوْ

َعوووووْة مَخَْسووووو   أَْمثَاهَلُمْ  وووووا نَوبوْ َفوووووْ  َعَلْيَك،َوابْوَعوووووْة َجْيش  َوقَاتِوووووْل ِ َوووووْن أَنَاَعوووووَك َموووووْن َعَصووووواَ  ،َيْسوووووتَوْغُزوَ ،َوأَْنِفْ  يُونوْ
م  ُمْقِسووووو   ُموووووَا قِِ   ُمَلفَّ  ،َوَرُجووووول  َرِحووووويم  َرِقيوووووُ  اْلَقْلوووووِه ِبُكووووولِِ ِذي قُووووووْرىَب َوقَاَل:َأْصوووووَحاُب اْ؟َنَّوووووِ  َيالَيَووووو  :ِإَما

،َوَرُجل  َعِفيوووو   َفِقووووْي  ُمصَّوووودِِ   َو،قَاَل:َأْصووووَحاُب النَّوووواِر مَخَْسوووو  :َرُجل  َجووووائِر   َ َحَْفووووى لَووووُه َنَمووووع  وَ  ِإْن َوُمْسووووِلم 
،َوَرُجوول   َ مُيِْسووك َو َ ُيْصوووبِ  ُ  ِإ َّ َوُهووَل ُحَاِقعُووَك َعوووْن أَْهلِووَك َوَماِلَك،َوالضَّووِعيُ  الَّوووِذيَن ُهووْم فِوويُكْم تَوبَوووع   َ َق َّ

ُغلَن أَْهال  َوَ  َما  ،فَقاَل لَوُه َرُجول :اَي أاََب َعْبوِد هللِا أَِموَن اْلَموَلاِ  ُهوَل،أَْو ِموَن اْلَعوَرِب ف قَواَل: ُهَل التَّابَِعوُ  َيُكولُن يَوبوْ
ْنِظُْي:اْلَفاِحُا َوذََكَر اْلُبْخَل َواْلَكِذَب."لِلرَّ   1033ُجِل فَوُيِصيُه ِمْن ُحْرَمِتِه ِسَفاح ا َغْْيَ ِنَكا   َوالشِِ

َ َجلَّ َوَعالَ أََمَرين أَْن أَُعلَِِمُكوْم ِ َّوا َعلََّموِب ،وَعْن ِعَياِم ْبِن مِحَار ،قَاَل:َخطَبَوَنا َرُسلُل هللِا   يوَوْلِمك فَقاَل:ِإنَّ اّللَّ
،َوِإنَّ َهَذا،َوِإنَّووووُه،قَاَل ِ :ِإيِنِ َخَلْقووووحُل ِعبَوووواِقي ُحنَوَفوووواَء ُكلَُّهووووْم،َوِإنَّ ُكوووولَّ َمووووا َأحْنَْلووووحُل ِعبَوووواِقي فَوُهووووَل هَلُووووْم َحوووو اَلل 

ُهْم َعْن ِقيِنِهْم ،َوَحرََّموحْل َعلَوْيِهُم الَّوِذي َأْحَلْلوحُل هَلُْم، ُهْم فَاْجَتالَتوْ َوأََموَرهْتُْم أَْن ُيْشورُِكلا يب َموا َ ْ أُنْوزِْل الشََّياِننَي أَتَوتوْ
َعَثِب،َفَمَقووووووتَوُهْم َعووووووَرَّبُْم َوَعَجَمُهووووووْم ِإ َّ بَوَقوووووو َ أَتَووووووى أَْهووووووَل اأَلْرِم قَوْبووووووَل أَْن يَوبوْ ،َوِإنَّ اّللَّ ااَي ِمووووووْن أَْهووووووِل بِووووووِه ُسووووووْلطَاان 

ووا اْلِكَتاِب،َوِإنَّووُه،قَاَل ِ :قَووْد أَنْوزَلْووحُل ِكتَووااب   َ  َ أََمووَرين أَْن أُْخووِثَ قُوَرْيش  ووا َويَوْقظَوواَن،َوِإنَّ اّللَّ يَوْغِسووُلُه اْلَموواُء فَوواقْورَأُْ  اَنئِم 
ووووزَة  َوِإنَّووووُه،قَاَل ِ :اْسووووَتْخرِْجُهْم َكَمووووا اْسووووَتْخَرجُ  ،ِإذ ا يَوثْوَلغُوووولا رَْأِسووووك فَويَووووَدُعلُ  ُخبوْ لَ ،َواْغزُُهْم َوِإيِنِ قُوْلووووحُل:َأْي َربِِ

 1034َنَك،َوأَْنِفْ  نُوْنِفْ  َعَلْيَك،َوابْوَعْة َجْيش ا نَوبوَْعْة مَخَْسَ  أَْمثَالِِه،َوقَاِتْل ِ َْن أَنَاَعَك َمْن َعَصاَ ."َيْستَوْغُزو 
 أَْن  ِإىَل وَعووِن اأَلْسووَلِق بْووِن َسوورِيع  وََكوواَن َكوواِعر ا،وََكاَن أَوََّل َمووْن قَوواَّ يف َهووَذا اْلَمْسووِجِد قَاَل:أَْفَضووى ِّبِووُم اْلَقْتوولُ 

فَوَقاَل:أََولَْيَك ِخيَوارُُكْم أَْوَ َق اْلُمْشورِِكنَي،َما ِموْن َمْللُولق  يُللَوُد ِإ َّ َعلَوى ِفطْورَِة اِ ْسواَلِم ،قَوتَوُللا الُذرِِيََّ  فَوبَوَلَ  النَِّلَّ 
َسانِِه." رَانِِه َومُيَجِِ  1035َحَّتَّ يُوْعِرَب،فَأَبَوَلاُ  يُوَهلَِِقانِِه َويُوَنصِِ

،ِمْن بَووِب َسووْعد ،قَاَل:َغَزْوُت َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ وَعووِن ا ،قَاَل:فَوتَونَوواَوَل اْلَقووْلُم الُذرِِيَّووَ  أْلَْسووَلِق بْووِن َسوورِيع  أَْربَووَع َغَزَوات 
َلام  يَوتَونَوواَوُللَن الُذرِِيَّووَ  ف " فَاْكووَتدَّ َعَلْيووِه،مُثَّ قَوواَل:" َمووا اَبُل أَقْووو،بَوْعووَد َمووا قَوتَولُوولا اْلُمَقاتِلَووَ ،فَوبَوَلَ  َذلِووَك َرُسوولَل اّللَِّ 

،أَلَْيُسووولا أَبْونَووواَء اْلُمْشووورِِكنَي ف فَوَقووواَل:" ِإنَّ ِخيَوووارَُكْم أَْوَ ُق اْلُمْشووورِِكنيَ  َوووا لَْيَسوووحْل فَوَقووواَل َرُجووول :اَي َرُسووولَل اّللَِّ ،َأَ  ِإوَّ
ورَاِوَا " َنَسَم   تُلَلُد ِإ َّ ُوِلَدْت َعلَوى اْلِفْطرَِة،َفَموا تَووزَاُل عَ  َهوا ِلَسواُوَا،فَأَبَوَلاَها يُوَهلَِِقاِوَوا أَْو يُوَنصِِ َهوا َحوَّتَّ يَبِونَي َعنوْ َليوْ

                                                 
 (8673) -املكنز  -( وصحي  مسلم653( )422/  2) -صحي  ابن حبان  - 1033
 صحي  (654( )425/  2) -صحي  ابن حبان  - 1034
 ( صحي  132() 341/  1) -صحي  ابن حبان  - 1035

:يف َخَثِ اأَلْسَلِق ْبِن َسرِيع  َهَذا:َما ِمْن َمْلُللق  يُلَلُد ِإ َّ   يَوْعَتِقُدَها أَْهوُل اِ ْسواَلِم الَّويِت ذََكْراَنَهوا ِم أَرَاَق ِبِه:اْلِفْطَرَة الَّيِت ْطَرِة اِ ْسالَ فِ  َعَلى قَاَل أَبُل َحامتِ 
 َد اِ ْعِتَقاِق َعَلى َسِبيِل اْلُمَجاَوَرِة.ُه اْلِفْطَرُة ِإىَل اِ ْساَلِم ِعنْ ْساَلِم،فَوَنسْ ِة ِمَن ا ِ قَوْبُل َحْيُة َأْخرََج اْاَْلَ  ِمْن ُصْلِه آَقَم،فَِإقْورَاُر اْلَمْرِء بِِتْلَك اْلِفْطرَ 
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ُ َذلِوووَك يف ِكَتابِوووِه،قَاَل:}َوِإْذ َأَخوووَذ َربُوووَك ِمووون بَوووِب آَقَم ِمووون لُُهووولرِ  ِهْم ُذرِِيوَّوووتَوُهْم . قَوواَل احلََْسوووُن:َواّللَِّ َلَقوووْد قَووواَل اّللَّ
اِفِلنَي{ َعلَووى أَنُفِسووِهْم أََلْسووحَل بِووَربُِِكْم قَوواُللاْ بَولَووى َكووِهْداَن أَن تَوُقللُوولاْ يوَووْلَم اْلِقَياَمووِ  ِإانَّ ُكنَّووا َعووْن َهووَذا َغووَوَأْكووَهَدُهْم 

 1036( سلرة األعرا "172)
َدُهْم يوَّووتَوُهْم َوَأْكوووهَ ْم ُذرِِ ْن لُُهوولرِهِ ِموو آَقَم َوِإْذ َأَخووَذ َربُوووَك ِمووْن بَووِب »وحنوون   نسووتبعد أن يكوولن قوولل اّلِل تعوواىل:

 أخووووث عنووووه اّللِ  يقووووع كمووووا َعلووووى أَنْوُفِسووووِهْم .. اهلايت( علووووى وجهووووه   علووووى سووووبيل احلووووال. ألنووووه يف تصوووولران
لووذي اختووار  لتأويول ااسوبحانه. ولوويك هنووا  موا مينووع أن يقووع حوني يشووا   .. ولكنووا كوذلك   نسووتبعد هووذا 

 .. ي  .. واّلِل أعلم أي ذلك كانابن كثْي،وذكر  احلسن البصري واستشهد له ابهل
ويف أي موون احلووالني حلووا لنووا أن هنووا  عهوودا موون اّلِل علووى فطوورة البشوور أن تلحوود . وأن حقيقوو  التلحيوود 
مركوولزة يف هووذ  الفطوورة حوورج ّبووا كوول مللوولق إىل اللجوولق فووال مييوول عنهووا إ  أن يفسوود فطرتووه عاموول خووارجك 

وللضووالل. وهوول اسووتعداق كووذلك كووامن خترجووه إىل حيووز  عنهووا  عاموول يسووتغل ا سووتعداق البشووري للهوودى
 .1037اللجلق مالبسات ولرو 

اللجوولق   فطوورة هووذايفوحوود  ولكنهووا كووذلك مركوولزة « ا نسووان»إن حقيقوو  التلحيوود ليسووحل مركوولزة يف فطوورة 
نه،حمكلموو  لبشووري  إ  قطوواع موون فطوورة اللجوولق كلووه. ملصوولل  بووه غووْي منقطعوو  عاومووا الفطوورة  -موون حللووه 
ك واع افوه بتلو لقوى كوذلك أصوداء  وإيقاعاتوه املعوثة عون شيور بينموا هوك تت -ناملس الذي ُيكمه بذات ال

 احلقيق  الكلني  الكبْية ..
 زائوه،وانتظامتناسو  أجإن انملس التلحيد الذي ُيكم هذا اللجلق،واض  األير يف كوكل الكلن،وتنسيقه،و 

يووه الوذي وصول إل لقليولحسوه العلوم ا - .. وأخوْيا حركتوه،وانراق قلانينه،وتصورفه املطورق وفو  هوذ  القولانني
عووا عنوود هطوويم الووذي تتووأل  منووه ذراتووه،وهل ا كووعاع الووذي تنتهووك إليووه املوولاق مجي وحوودة ا؟وولهر -البشوور 

 ذراهتا وإنال  كحناهتا ..
ويلمووا بعوود يوولم يكشوو  البشوور أنرافووا موون انموولس اللحوودة يف نبيعوو  هووذا الكلن،ونبيعوو  قلانينووه الوويت هكووم 

ولكننوا حنون    -يف غْي آلي  حتمي  ولكن بقدر من اّلِل مطرق متجدق وف  مشوي   اّلِل الطليقو   -رفاته تص
الوذي   ميكون أن يكولن يقينيوا  كوم وسوائله البشوري   -نعتمد علوى هوذا الوذي يكشوفه علوم البشور الظوب 

ول يف تقريور أيو  حقيقو  كلنيو  يف تقرير هذا الناملس. إ ا حنن نسوتأنك بوه جمورق اسوت ناس. واعتمواقان األ -
مطلقو ،على مووا قورر  لنووا ااوال  العلوويم  وا خلوو . والقورآن الكوورمي   يودع جمووا  للشوك يف أن النوواملس الووذي 
ُيكووم هووذا الكوولن هوول انموولس اللحدة،الووذي أنشووأته املشووي   اللاحوودة للخووال  اللاحوود سووبحانه. كمووا أنووه   

                                                 
 ( صحي  14076َثِيِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطَّ  - 1036
السويد رمحوه هللا «.) قار الشورو »القسم الثاين.« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« حقيق  ا نسان»يراجع فصل: - 1037

) 
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ه،واع افووه بلحدانيته،وعباقتووه لووه ابلكيفيوو  الوويت يعلمهووا اّلِل و  يوودع جمووا  للشووك يف عبلقيوو  هووذا الكوولن لرب
 1038نعر  عنها إ  ما حثان به وما نرا  من آترها يف انتظامه وقأبه وانراق  

سوار كوذلك  -يقو  ملطورق املتجودق وفو  مشوي   اّلِل الطلابقدر اّلِل  -هذا الناملس الذي يصر  الكلن كله 
رتووووه،  ُيتوووواج إىل وعووووك عقلووووك مسووووتقر يف فط -كائنووووات هووووذا الكوووولن   نبلصووووفه موووو -يف كيووووان ا نسووووان 

يهوووا لما   يطووورأ علإلحسووواس بوووه فهووول مووودر  ابلفطرة،مسوووتقر يف صميمها،تستشوووعر  بذاهتا،وتتصووور  وفقوووه،
  ن أن تسووْي وفووا،بد  موواالوول والفسوواق،فتنحر  عوون إقراكهووا الووذايت له،وتوودع لاهوولاء العارضوو  أن تسووْيه

 لقلمي.قانلوا الداخلك ا
  لقع يف كول خليوقلق بني الفطرة وخالقها. ميثا  ملقع يف كياوا. موهل ميثا  مع -بذاته  -هذا الناملس 

ي  اللاحوود،ذبلبيوو  اّللِ حيوو  منووذ نشووأهتا. وهوول ميثووا  أقوودم موون الرسوول والرسووا ت. وفيووه تشووهد كوول خليوو  بر 
 اج بعوود ميثوووا ا حتجوو ال سووبيل إىلاملشووي   اللاحدة،املنشوو   للنوواملس اللاحووود الووذي ُيكمهووا ويصوورفها. فووو

 أن   سوبيل إىل -لسان احلال هذا أم بلسان املقال كموا يف بعوخ اهلتر سلاء أكان ب -الفطرة وكهاقهتا 
أو  هوذا التلحيوود قعوحل إىل يقولل أحد:إنوه غفوول عون كتواب اّلِل اهلوواقي إىل التلحيود،وعن رسوا ت اّلِل الوويت

تلحيوود إ ووا عرفوو  الملآابئووك قوود أكووركلا فلووم يكوون أمووامك سووبيل  يقوولل:إنب خرجووحل إىل هووذا اللجلق،فلجوودت
ك ه علوووى تلوووضووول آابئوووك فضوووللحل فهوووم املسووو لللن وحووودهم ولسوووحل ابملسووو لل  ومووون مث جووواء هوووذا التعقيووو

ا َأْكَرَ  آابُ ان ْو تَوُقلُللانَي. أَ أَْن تَوُقلُللا يَوْلَم اْلِقياَمِ  ِإانَّ ُكنَّا َعْن هذا غاِفلِ »الشهاقة: ْن قَوْبُل،وَُكنَّوا ُذرِِيَّو   ِموْن مِ :ِإ َّ
 «.بَوْعِدِهْم. أَفَوتُوْهِلُكنا ِ ا فَوَعَل اْلُمْبِطُللَنف

م ضوللا،وأن فطورهتأباق ،ملوا يعلموه مون أن يف اسوتعداقهم أن يضوللا إذا رمحو  منوه بع -سوبحانه  -ولكن اّلِل 
ن وا نوك الوذين يعتمودون بفعول كويانني ا؟و - -ما قوال رسولل اّلِل ك  -هذ  تتعرم لعلامل ا حنرا  

 على ما يف التكلين البشري من نق  الضع   ..
رمحوو  موون اّلِل بعبوواق  قوودر أ  ُياسووبهم علووى عهوود الفطوورة هووذا كمووا أنووه   ُياسووبهم علووى مووا أعطوواهم موون 
عقوووول مييووووزون بووووه حووووَّت يرسوووول إلوووويهم الرسل،ويفصووووول هلووووم اهلايت، سووووتنقاذ فطوووورهتم موووون الركووووام والتعطووووول 

 .1039تنقاذ عقلهم من ضغ  اهللى والضع  والشهلاتوا حنرا ،واس
ذكْي وتفصويل ت وقون توولل كان اّلِل يعلم أن الفطر والعقلل تكفك وحدها للهودى قون رسول و  رسوا  

ووووََكووو»:ال لوووآلايت ألخوووذ اّلِل عبووواق  ّبوووا. ولكنوووه رمحهوووم بعلموووه فجعووول احلجووو  علووويهم هوووك الرسووو ُل ذِلَك نُوَفصِِ
 « ..ِجُعلنَ اهْلايِت َوَلَعلَُّهْم يَورْ 

                                                 
 يف املصدر الساب .) السيد رمحه هللا (« حقيق  الكلن»يراجع فصل: - 1038
رِيَن وَ »يراجع تفسْي قلله تعاىل:  - 1039 يف ا؟زء الساقس من هذ  الظوالل « ُمْنِذرِيَن لَِ الَّ َيُكلَن لِلنَّاِس َعَلى اّللَِّ ُحجَّ   بَوْعَد الُرُسلِ ُرُسال  ُمَبشِِ
 ) السيد رمحه هللا ( 812 - 806ص 
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يرجعوولن إىل فطوورهتم وعهوودها مووع اّلِل وإىل مووا أوقعووه اّلِل كينوولنتهم موون قوولى البصووْية وا قرا . فالرجعوو  إىل 
هوووذ  املكنووولانت كفيلووو  ابنتفوووام حقيقووو  التلحيووود يف القلووولب ورقهوووا إىل ابرئهوووا اللحيد،الوووذي فطرهوووا علوووى 

 .1040تذكْي والتحذيرعقيدة التلحيد. مث رمحها فأرسل إليها الرسل ابهلايت لل
 قصة من انسلخ من آيات هللا 178 - 175الدرس الثاني:

بعووود ر يتهوووا  ت اّللِ وكمثووول لالحنووورا  عووون سووولاء الفطووورة،ونقخ لعهووود اّلِل املوووأخلذ عليهوووا،ونكلص عووون آاي
هووا نهووا،وتعرى عنمه انسوول  والعلووم ّبووا .. ذلووك الووذي آ   اّلِل آايتووه،فكانحل يف متنوواول نظوور  وفكوور  ولكنوو

ليوووه الشووويطان اسوووتلىل عابألرم،واتبوووع اهلووولى فلوووم يستمسوووك ابمليثوووا  األول،و  ابهلايت اهلاقيووو  ف ولصووو 
 وأمسى مطروقا من محى اّلِل،  يهدأ و  يطم ن و  يسكن إىل قرار ..

ولكووون البيوووان القووورآين املعجوووز   يصووولغ املثووول هوووذ  الصوووياغ   إ وووا يصووولر  يف مشوووهد حوووك متحر ،عنيووو  
ت،ابرز املالم ،واضووو  ا نفعوووا ت ُيمووول كووول إيقاعوووات احليووواة اللاقعووو ،إىل جانوووه احلرك ،كووواخا السوووما

َواتْووُل َعلَووْيِهْم نَوبَووأَ الَّووِذي آتَوْينوواُ  آايتِنووا فَاْنَسووَلَ  ِمْنها،فَأَتْوبَوَعووُه الشَّووْيطاُن،َفكاَن  :»1041إيقاعووات العبووارة امللحيوو  
نَّووُه َأْخلَووَد ِإىَل اأْلَْرِم َواتوَّبَووَع َهلاُ ،َفَمثَولُووُه َكَمثَووِل اْلَكْلووِه .. ِإْن َهِْمووْل ِمووَن اْلغوواِويَن. َولَووْل ِكووْ نا َلَرفَوْعنوواُ  ِّبا،َولكِ 

بُلا آِبايتِنووا فَاْقُصووِا اْلَقَصووَا َلَعلَّ  ووُروَن. َعَلْيووِه يَوْلَهووْة،أَْو َتْ ُْكووُه يَوْلَهووْة .. ذلِووَك َمثَووُل اْلَقووْلِم الَّووِذيَن َكووذَّ ُهووْم يَوتَوَفكَّ
بُلا آِبايتِنا َوأَنْوُفَسُهْم كانُلا َيْظِلُملَن ساَء َمَثال    « ..اْلَقْلُم الَِّذيَن َكذَّ

 لتصليرات صلرات واإنه مشهد من املشاهد العجيب ،ا؟ديدة كل ا؟دة على ذخْية هذ  اللغ  من الت
تصووال إنسووان ييتيووه اّلِل آايتووه،وحلع عليووه موون فضله،ويكسوول  موون علمه،ويعطيووه الفرصوو  كاملوو  للهوودى وا 

وا رتفوواع .. ولكوون هووا هوول ذا ينسوول  موون هووذا كلووه انسووالخا. ينسوول  كأ ووا اهلايت أقمي لووه متلووبك بلحمووه 
فهووول ينسووول  منهوووا بعنووو  وجهووود ومشق ،انسوووالن احلوووك مووون أقميوووه الالصووو  بكيانوووه .. أو ليسوووحل الكينلنووو  

ايت اّلِل ويتجورق مون الغطواء البشري  متلبس  اب ميان ابّلِل تلبك ا؟لود ابلكيوانف .. هوا هول ذا ينسول  مون آ
اللاقك،والوودرع احلووامك وينحوور  عوون اهلوودى ليتبووع اهلوولى ويهووب  موون األفوو  املشوور  فيلتصوو  ابلطووني املعووتم 
فيصووب  غرضووا للشوويطان   يقيووه منووه وا ،و  ُيميووه منووه حووام فيتبعووه ويلزمووه ويسووتحلذ عليووه .. مث إذا حنوون 

ذا املخلل ، صوووقا ابألرم،ملووولت ابلطوووني. مث إذا هووول أو ء أموووام مشوووهد مفوووزع ابئوووك نكووود .. إذا حنووون ّبووو
مسوو  يف هي وو  الكله،يلهووة إن نوولرق ويلهووة إن   يطووارق .. كوول هووذ  املشوواهد املتحركوو  تتتووابع وتتوولاىل 

يف انفعال وانبهار وشير .. فإذا انتهوى إىل املشوهد األخوْي منهوا .. مشوهد اللهواّ  واايال كاخا يتبعها
بُلا آِبايتِنووا »التعليوو  املرهوولب املوولحك،على املشووهد كلووه:الووذي   ينقطووع ..  ووع  ذلِووَك َمثَووُل اْلَقووْلِم الَّووِذيَن َكووذَّ

                                                 
«.) قار الشرو « ..»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« حقيق  ا نسان»وفصل:« أللهي  وعبلقي »يراجع فصل:  - 1040
 د رمحه هللا (السي

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « ..»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب « نريق  القرآن»يراجع بتلسع فصل:  - 1041
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بُلا آِبايتِنوا َوأَنْوُفَسوُهْم كوانُلا يَ  ..ذلوك « ْظِلُمولنَ فَاْقُصِا اْلَقَصَا َلَعلَُّهْم يَوتَوَفكَُّروَن. ساَء َمَثال  اْلَقوْلُم الَّوِذيَن َكوذَّ
 اهلدى وملحيات ا ميان متلبس  بفطرهتم وكياوم وابللجلق كله من حلهلم.مثلهم  فلقد كانحل آايت 

إىل « نسوانا »كوان ممث إذا هم ينسلخلن منهوا انسوالخا. مث إذا هوم أمسوان كوائهل الكيان،هوابطلن عون 
ني ن بوه إىل عليونوا  يرفول مكان احليلان .. مكان الكله الوذي يتمورغ يف الطوني .. وكوان هلوم مون ا ميوان ج

َقووْلُم  َمووَثال  الْ سوواءَ »ني  لا موون فطوورهتم األوىل يف أحسوون تقلمي،فووإذا هووم ينحطوولن منهووا إىل أسووفل سووافلوكووان
بُلا آِبايتِنا َوأَنْوُفَسُهْم كانُلا َيْظِلُملَن   « ..الَِّذيَن َكذَّ

للصوول  سوولأ موون اأوهوول أسوولأ موون هووذا املثوول مووثالف وهوول أسوولأ موون ا نسووالن والتعووري موون اهلوودىف وهوول 
مون الغطواء  ن يعريهواواتباع اهللىف وهول يظلوم إنسوان نفسوه كموا يظلمهوا مون يصونع ّبوا هكوذاف مو ابألرم

لان الالصووووو  ا  احليوووووالووووولاقك والووووودرع احلامك،ويووووودعها غرضوووووا للشووووويطان يلزمهوووووا ويركبهوووووا،ويهب  ّبوووووا إىل عووووو
 ابألرم،احلائر القل ،الالهة هلاّ الكله أبدا   

ذا القوورآن يوود إ  هوووتصووليرها علووى هووذا النحوول العجيووه الفر  وهوول يبلوو  قوولل قائوول يف وصوو  هووذ  احلالوو  
 ثوْيا. فهول مونكنوه يقوع  ألالعجيوه الفريود   وبعود .. فهول هول نبوأ يتلوىف أم أنوه مثول يضورب يف صولرة النبوأ 

 هذا ا؟انه خث يروىف
ل صويوتوروي ابلتف - إسورائيل قبول قخولل بوب -تذكر بعخ الرواايت أنه نبأ رجل كان صواحلا يف فلسوطني 

 دسلسووو  يف كتوووهثوووْية املالطليووول قصووو  احنرافوووه واويوووار  علوووى حنووول   ذمووون الوووذي اووورس اب سووورائيليات الك
ن يف هووووذ  يهووووا مث إالتفاسووووْي،أن يكوووولن واحوووودة منهووووا و  يطموووو ن علووووى األقوووول لكوووول تفصوووويالته الوووويت ورق ف

ب إسوورائيل موون بوو رجوولالوورواايت موون ا خووتال  وا ضووطراب مووا يوودعل إىل زايقة احلووذر .. فقوود روي أن ال
أميوووو  بوووون العوووورب ) )بلعووووام بوووون ابعوووولراء(،وروي أنووووه كووووان موووون أهوووول فلسووووطني ا؟بووووابرة. وروي أنووووه كووووان موووون

 الصلحل(.
)أبل عامر الفاسو ( وروي أنوه كوان معاصورا مللسوى عليوه  - -وروي أنه كان من املعاصرين لبعث  الرسلل 

ارب ا؟بوووارين ببوووب إسووورائيل بعووود تيوووه السوووالم. وروي أنوووه كوووان بعووود  علوووى عهووود يلكوووع بووون نووولن الوووذي حووو
موووا حكوووا  القووورآن  -عليوووه السوووالم  -األربعوووني سووون  علوووى إيووور رفوووخ بوووب إسووورائيل الووودخلل،وقلهلم مللسوووى 

كوذلك روي يف تفسوْي اهلايت الويت أعطيهوا أنوه  « .. فَاْذَهْه أَْنحَل َوَرُبَك َفقاِتال ِإانَّ هاُهنا قاِعُدونَ »الكرمي:
( الووذي يوودعل بووه فيجوواب كمووا روي أنووه كتوواب منووزل وأنووه كووان نبيووا .. مث اختلفووحل كووان )اسووم اّلِل العظوويم

 .. 1042تفصيالت النبأ بعد ذلك اختالفات كَّت
أ  نوودخل يف كووكء موون هووذا كلووه.  ووا أنووه لوويك يف الوونا  -علووى منهجنووا يف لووالل القوورآن  -لووذلك رأينووا 

فهول  ه كوكء. وأن أنخوذ مون النبوأ موا وراء .عنو - -القرآين منه ككء. و  يرق من املرفولع إىل رسولل اّلِل 

                                                 
 (507/  3) -قار نيب   -انظر  تفسْي ابن كثْي  - 1042
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ميثل حال الذين يكذبلن آبايت اّلِل بعد أن تبني هلم فيعرفلها مث   يستقيملا عليها .. وما أكثر موا يتكورر 
هووذا النبووأ يف حيوواة البشوور مووا أكثوور الووذين يعطوولن علووم قيوون اّلِل،مث   يهتوودون بووه،إ ا يتخووذون هووذا العلووم 

يف  -ن ملاضوعه. واتبواع اهلولى بوه .. هولاهم وهولى املتسولطني الوذين ميلكولن هلوم لتحريو  الكلوم عو وسويل 
 عرم احلياة الدنيا. -و هم 

يفوات لموه يف التحر يسوتخدم عو وكم من عا  قين رأينوا  يعلوم حقيقو  قيون اّلِل مث يزيو  عنهوا. ويعلون غْيهوا. 
ملعتوووودي علووووى سوووولطان احل ّبووووا هووووذا الاملقصوووولقة،والفتاوى املطللبوووو  لسوووولطان األرم الزائوووول  ُيوووواول أن يثبوووو

حوو  موون حقوول   التشووريع سوولطان اّلِل وحرماتووه يف األرم مجيعووا  لقوود رأينووا موون هووي ء موون يعلووم ويقوولل:إن
 ن اقعا  فقد اقعى األللهي .م -بحانه س -اّلِل 

 ع ذلووك .. مووعا  .. وموووموون اقعووى األللهيوو  فقوود كفوور. وموون أقوور لووه ّبووذا احلوو  و بعووه عليووه فقوود كفوور أيضوو
حوووووو   ن يووووووِدعلنعلمووووووه ّبووووووذ  احلقيقوووووو ،اليت يعلمهووووووا موووووون الوووووودين ابلضوووووورورة،فإنه يوووووودعل للطلاغيووووووحل الووووووذي

«  ملسووولمنيا»سوووميهم التشوووريع،ويِدعلن األللهيووو  ابقعووواء هوووذا احلووو  ..  ووون حكوووم علووويهم هووول ابلكفووور  وي
مث  اب كلوه عاموالور ا هورمي يفويسمك ما يزاوللنه إسالما   إسالم بعد   .. ولقود رأينوا مون هوي ء مون يكتوه 

اس،وحلع بووني النوو يكتووه يف حلووه كووذلك عامووا آخوور .. ورأينووا موونهم موون يبووار  الفجوولر وإكوواع  الفاحشوو 
ا  بووأ الووذي آتينووصوداقا لنمعلوى هووذا اللحوول رقاء الودين وكوواراته وعناوينووه ..فموواذا يكولن هووذا إ  أن يكوولن 

 آايتنا فانسل  منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوينف
ْعنووواُ  ا َلَرفوَ نَولَوووْل ِكووو ْ »كووولن هوووذا إ  أن يكووولن املسووو  الوووذي ُيكيوووه اّلِل سوووبحانه عووون صووواحه النبوووأ:ومووواذا ي

« .. ْة أَْو َتْ ُْكوُه يَوْلَهوْة  َهِْموْل َعَلْيوِه يَوْلَهوْلَكْلوِه ِإنْ اَمثَوِل كَ ِّبا،َولِكنَُّه َأْخلَوَد ِإىَل اأْلَْرِم َواتوَّبَوَع َهولاُ . َفَمثَولُوُه  
خلود أعلوم اهلايت  لك الذيذ  يشأ،ألن  -سبحانه  - لرفعه  ا آ   من العلم آبايته. ولكنه ولل كاء اّللِ 

 إىل األرم واتبع هلا ،و  يتبع اهلايت ..
ل  موون  ميووان. وانسووالووى نريوو  إنووه مثوول لكوول موون آ   اّلِل موون علووم اّلِل فلووم ينتفووع ّبووذا العلووم و  يسووتقم ع

الوذي    ا هوذا اللهواّان  مث مولشويطان. ولينتهوك إىل املسو  يف مرتبو  احليول نعم  اّلِل. ليصب   بعوا ذلويال ل
 ينقطعف

ذلووك اللهواّ وراء أعوورام هووذ   -يف حسوونا كموا تلحيووه إيقاعوات النبووأ وتصولير مشوواهد  يف القورآن  -إنوه 
الوذي    احلياة الدنيا اليت من أجلها ينسول  الوذين يويتيهم اّلِل آايتوه فينسولخلن منهوا. ذلوك اللهواّ القلو 

يطم ن أبدا. والذي   ي كه صاحبه سلاء وعظته أم   تعظوه فهول منطلو  فيوه أبودا  واحليواة البشوري  موا توب 
تطلووع علينووا ّبووذا املثوول يف كوول مكووان ويف كوول زمووان ويف كوول بي وو  .. حووَّت إنووه لتموور فوو ات كثْية،ومووا تكوواق 

رة  وون عصووم اّلِل، وون   ينسوولخلن موون آايت العووني تقووع علووى عووا  إ  وهووذا مثلووه. فيمووا عوودا النوودرة النوواق
اّلِل،و  حلوودون إىل األرم و  يتبعوولن اهلوولى و  يسووتذهلم الشوويطان و  يلهثوولن وراء احلطووام الووذي ميلكووه 
أصوحاب السولطان  .. فهول مثول   ينقطوع وروق  ووجولق  وموا هول  حصولر يف قصو  وقعوحل،يف جيول موون 
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ن يتلوووول  علووووى قلمووووه الووووذين كانووووحل تتنووووزل علوووويهم آايت اّلِل،كووووك   أ - -الزمووووان  وقوووود أموووور اّلِل رسوووولله 
ينسولخلا منهووا وقود أوتلهووا. مث ليبقووى مون بعوود  ومون بعوودهم يتلى،ليحووذر الوذين يعلموولن مون علووم اّلِل كووي ا 
أن ينتهوولا إىل هووذ  النهايوو  البائسوو  وأن يصووْيوا إىل هووذا اللهوواّ الووذي   ينقطووع أبوودا وأن يظلموولا أنفسووهم 

م الذي   يظلمه عدو لعدو. فإوم   يظلملن إ  أنفسوهم ّبوذ  النهايو  النكودة  ولقود رأينوا مون ذلك الظل
ابلنلاجوذ علوى  يف زماننا هذا من كان كأ ا ُيرص علوى للوم نفسوه أو كمون يعوخ -والعياذ ابّلِل  -هي ء 

هوول مووا يووب يقوودم كوول مكووان لووه يف قعوور جهوونم حشووى أن ينازعووه إاي  أحوود موون املتسووابقني معووه يف احللبوو   ف
صبا  ما يثبحل به مكانه هذا يف جهنم  وموا يوب يلهوة وراء هوذا املطموع هلوات   ينقطوع حوَّت يفوار  هوذ  

 احلياة الدنيا  اللهم اعصمنا،ويبحل أقدامنا،وأفرغ علينا صثا،وتلفنا مسلمني ..
 الملم الاي ا يمصم صاحبه

 ف  أخرى ..مث نق  أمام هذا النبأ والتعبْي القرآين عنه وق
هوا نطلو  مون يقلترم   يإنه مثل للعلم الذي   يعصم صواحبه أن تثقول بوه كوهلاته ورغباتوه فيخلود إىل األ
 ..وجاذبيتها وأن يتبع هلا  فيتبعه الشيطان ويلزمه ويقلق  من خطام هذا اهللى 

ليك ة ا سووالمي ،يووا  واحلوموون أجوول أن العلووم   يعصووم اعوول املوونهج القوورآين نريقووه لتكوولين النفوولس املسوولم
مْي ويف يف عوا  الضو مودللهلا العلم وحد  جملرق املعرف  ولكن اعل العلم عقيودة حوارة قافعو  متحركو  لتحقيو 

 عا  احلياة أيضا ..
ء يف عووووا  لووووم   ينشووووىعللدراسوووو  .. فهووووذا جموووورق « نظريوووو »إن املوووونهج القوووورآين   يقوووودم العقيوووودة يف صوووولرة 

 ا. و    الشوهلات كويع مون يقلوي ا .. إنه علم ابرق   يعصم من اهلولى،و  يرفوالضمْي و  يف عا  احلياة ك
النظوووام »سوووات يف يووودفع الشووويطان بووول ر وووا ذلووول لوووه الطريووو  وعبووودها  كوووذلك هووول  يقووودم هوووذا الووودين قرا

و  يف  «علوووولم الكلنيوووو ال»و  يف « ا قتصوووواق ا سووووالمك»و  يف « الفقووووه ا سووووالمك»و  يف « ا سووووالمك
فقوو  يوودة قافعوو  قاالوودين عق و  يف أيوو  صوولرة موون صوولر الدراسوو  املعرفيوو   إ ووا يقوودم هووذا« م النفسووي العلوول »

قول وهيوك  القلوه والعقرارها يفحميي  ملقظ  رافع  مستعلي  تدفع إىل احلرك  لتحقي  مدللهلا العملك فلر است
 إىل عهود اّللِ  ة ف جوعالفطور  ملات القله فينبخ ويتحر  ويتطلوع وتولقج أجهوزة ا سوتقبال وا سوتجاب  يف
 .رم أبدااألول وترفع ا هتمامات والغاايت فال تثقلها جاذبي  الطني و  ختلد إىل األ

ن ينقوووذ البشووور مووول وووا جوواء ويقدمووه منهجوووا للنظووور والتوودبر يتميوووز ويتفووورق قون منووواهج البشوور يف النظر،ألنوووه إ
 يقدموووه ميوووزاانشووويطان  و األبووودان،وإغلاء ال قصوولر منووواهجهم وأخطائهوووا واحنرافهوووا هوووحل لعوووه األهلاء،ويقلووو 

هوذا  ما قبله منهالراهتم فللح  تنضب  به عقلل الناس ومداركهم،وتقاس به وتلزن اعاهاهتم وحركاهتم وتص
 نه.عامليزان كان صحيحا لتمضك فيه وما رفضه هذا امليزان كان خان ا اه ا قالع 

الطريو  الصواعد إىل القمو  السوامق . وفو  خطوا  هول  ويقدمه منهجا للحرك  يقولق البشوري  خطولة خطولة يف
ووفو  تقديراتوه .. ويف أينوواء احلركو  اللاقعيو  يصوولغ للنواس نظوام حياهتم،وأصوولل كوريعتهم،وقلاعد اقتصوواقهم 
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واجتماعهم وسياستهم. مث يصلغ الناس بعقلهلم املنضبط  به تشوريعاهتم القانلنيو  الفقهيو ،وعللمهم الكلنيو  
ا تتطلبووووووووه حيوووووووواهتم العمليوووووووو  اللاقعيوووووووو  .. يصوووووووولغلوا ويف نفلسووووووووهم حوووووووورارة العقيوووووووودة والنفسي ،وسووووووووائر موووووووو

 وقفعتها،وجدي  الشريع  وواقعيتها واحتياجات احلياة اللاقعي  وتلجيهاهتا.
هووووذا هوووول املووووونهج القوووورآين يف صوووووياغ  النفوووولس املسووووولم  واحليوووواة ا سوووووالمي  .. أمووووا الدراسووووو  النظريوووو  جملووووورق 

لووذي   يعصووم موون يقلوو  األرم وقفعوو  اهلوولى وإغوولاء الشوويطان و  يقوودم للحيوواة الدراسوو ،فهذا هوول العلووم ا
  1043البشري  خْيا

 آايتوووه    اّللِ آويقووو  السووويا  وقفووو  قصوووْية للتعقيوووه علوووى ذلوووك املثووول الشووواخا يف ذلوووك املشوووهد،للذي 
ي   ااسور الوذهول افه اّلِل فانسل  منها، ن اهلدى هدى اّلِل. فمن هدا  اّلِل فهل املهتدي حقا ومون أضول

ُ فَوُهَل اْلُمْهَتِدي،َوَمْن ُيْضِلْل فَأُ »يرب  كي ا:  « ..ونَ ُم اْااِسرُ ولِ َك هُ َمْن يَوْهِد اّللَّ
ا اَهووووُدوا ِفينوووووجِذيَن َوالَّوووو»واّلِل سووووبحانه يهوووودي موووون ااهووووود ليهتوووودي،كما قووووال تعوووواىل يف السووووولرة األخوووورى:

ُ مووا ِإنَّ ا»وكمووا قووال:« .. لَنَوْهووِديَونوَُّهْم ُسووبُوَلنا َ   يُوغَووْيِِ نَوْفك  . وكمووا قووال:وَ « .وا مووا ِ َنْوُفِسووِهمْ َّتَّ يُوغَووْيُِِ َقووْلم  َحووبِ ّللَّ
 « ..ْن َقسَّاهاَقْد خاَب مَ اها،وَ َوما َسلَّاها،فََأهْلََمها ُفُجلَرها َوتَوْقلاها. َقْد أَفْوَلَ  َمْن زَكَّ 

لبوه و عوه قن،ويغل  ملحيوات ا ميواكذلك يضل اّلِل من يبغك الضالل لنفسوه ويعورم عون ق ئول اهلودى و 
ْنكِ َم َكثِووْيا  ِ؟ََهوونَّ  َوَلَقووْد َذرَْأان»وبصوور  قووووا. وذلووك كمووا جوواء يف اهليوو  التاليوو  يف السوويا : ،هَلُووْم  ِمووَن اْ؟ِوونِِ َواْ ِ

ْنعوووواِم بَووووْل ُهووووْم ا،أُول ِووووَك َكاأْلَ لَن ّبِ    َيْسووووَمعُ ْم آذان  قُولُوووولب    يَوْفَقُهوووولَن ِّبووووا،َوهَلُْم أَْعوووونُي    يُوْبِصووووُروَن ِّبووووا،َوهلَُ 
ِإنَّ »وكمووا قووال:« ..  َمَرضووا  اَقُهُم اّللَُّ َرم  فَووز َموويف قُولُوولِّبِْم »وكمووا قووال تعوواىل:« .. َأَضووُل،أُولِ َك ُهووُم اْلغوواِفُللنَ 

ُ لِيَوْغِفَر هَلُْم،َو   ...«َم خاِلِديَن ِفيها ،ِإ َّ َنرِيَ  َجَهنَّ يقا  ِديَوُهْم َنرِ  لِيَوهْ الَِّذيَن َكَفُروا َولََلُملا  َْ َيُكِن اّللَّ
 لوا لنوا نريو مجيعوا ح ومن مراجع  جمملعو  النصولص الويت توذكر اهلودى والضالل،والتنسوي  بوني مودلل هتا
هوولت املسوويحك ر  الالواحوود بعيوود عوون ذلووك ا؟وودل الووذي أتر  املتكلموولن موون الفوور  ا سووالمي ،والذي أت

 ي  القضاء والقدر عملما ..والفلسفات املتعدقة حلل قض
زقوج ن ابسوتعداق موذا الكوائهوإن مشي   اّلِل سبحانه اليت اوري ّبوا قودر  يف الكوائن ا نسواين،هك أن حلو  

ه ا. وموووع إعطائوووا  إليهوووللهوودى والضوووالل .. وذلوووك موووع إيوووداع فطرتوووه إقرا  حقيقووو  الربلبيووو  اللاحووودة وا عووو
ا ايوو  العقوول إذعطلووحل وهدترسوول ابلبينووات  يقوواا الفطوورة إذا العقوول املميووز للضووالل واهلوودى. ومووع إرسووال ال

ن بوه،وف    ا نسواضل .. ولكن يبقى بعد ذلك كله ذلك ا ستعداق املوزقوج للهودى والضوالل الوذي خلو
 مشي   اّلِل اليت جرى ّبا قدر .

                                                 
 [.) السيد رمحه هللا (0291 - 1004يراجع التعري  بسلرة ا نعام يف ا؟زء السابع ]ص  - 1043
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كوووذلك   ي قووودر اّللِ كوووذلك اقتضوووحل هوووذ  املشوووي   أن اوووري قووودر اّلِل ّبدايووو  مووون ااهووود للهووودى. وأن اووور 
قرا  اهلايت سوومع يف إإبضووالل موون   يسووتخدم مووا أوقعووه اّلِل موون عقوول ومووا أعطووا  موون أجهووزة الر يوو  وال

 املبثلي  يف صفحات الكلن،ويف رسا ت الرسل،امللحي  ابهلدى.
ان سووولا . وموووا كووو   بقووولة ويف كووول احلوووا ت تتحقووو  مشوووي   اّلِل و  يتحقووو  سووولاها،ويقع موووا يقوووع بقووودر اّللِ 

ا . فلوويك يف هووذدر اّللِ قوولن هكووذا إ  أن اّلِل كوواء  هكووذا. ومووا كووان كووكء ليقووع إ  أن يلقعووه األموور ليكوو
داّ .. ويف نشووئ األحووياللجوولق مشووي   أخوورى عووري وفقهووا األملر،كمووا أنووه لوويك هنووا  قوولة إ  قوودر اّلِل 

 ا ..ضلضالل أيانار هذ  احلقيق  الكبْية يتحر  ا نسان بنفسه،ويقع له ما يقع من اهلدى وا
وهذا هول التصولر ا سوالمك الوذي تنشو ه جمملعو  النصولص القرآنيو  مقارنو  متناسوق ،حني   تيخوذ فوراقى 
وفوووو  أهوووولاء الفوووور  والنحوووول،وحني   يلضووووع بعضووووها يف ملاجهوووو  الووووبعخ اهلخر،علووووى سووووبيل ا حتجوووواج 

ُ فَوُهووَل اْلُمْهتَوودِ »  ويف هووذا الوونا الووذي يلاجهنووا هنووا:1044وا؟وودل ي،َوَمْن ُيْضووِلْل فَُأول ِووَك ُهووُم َمووْن يَوْهووِد اّللَّ
 «.اْااِسُرونَ 

حقا،اللاصوووول  فهوووول املهتوووودي -يت صوووولرانها يف الفقوووورة السووووابق  وفوووو  سوووونته الوووو -يقوووورر أن موووون يهديووووه اّلِل 
 -ضوووله اّلِل ن الوووذي ييقينا،الوووذي يعووور  الطري ،ويسوووْي علوووى الصراط،ويصووول إىل الفوووال  يف اهلخووورة .. وأ

ل لووذي خسوور كوول كووكء و  يوورب  كووي ا .. مهمووا ملك،ومهمووا أخووذ فكووافهوول اااسوور  -وفوو  سوونته تلووك 
اذا مواذا ذخوذ ومونفسوه. و  ذلك هباء أو هلاء  وإنه لذلك إذا نظران إليه من زاوي  أن هذا الضال قد خسر

 يكسه من خسر نفسهف 
 ص ات أهل جهنم من هم في الدنيا 179الدرس الثالث:

نِِ َهوونََّم َكثِووْيا  ِمووَن اْ؟ِوورَْأان ؟َِ َلَقووْد ذَ وَ  »:ق  وأخلاهتووا نووا اهليوو  التاليوو ويييوود مووا ذهبنووا إليووه يف فهووم اهليوو  السوواب 
نْووووِك. هَلُووووْم قُولُوووولب    يَوْفَقُهوووولَن ِّبووووا،َوهَلُْم أَْعوووونُي    يوُ  ا .. أُول ِوووووَك  ْم آذان    َيْسووووَمُعلَن ِّبوووو ِّبووووا،َوهلَُ ْبِصووووُرونَ َواْ ِ

 « ..ِ َك ُهُم اْلغاِفُللنَ َكاأْلَْنعاِم،َبْل ُهْم َأَضُل .. أُول
 م كذلكفإن هي ء الكثْيين من ا؟ن وا نك رللقلن ؟هنم  وهم مهيأون هلا  فما ابهل

 هنالك اعتبار ان:
إىل  هووذا   ُيتووواجهوونم .. و ا عتبووار  األول:أنووه مكشوول  لعلووم اّلِل األز  أن هوووي ء االوو  صووائرون إىل ج

ل حموووي  غوووْي بحانه كوووامسوووعوووا  اللاقوووع الفعلوووك هلوووم. فعلووم اّلِل بووروز العمووول الوووذي يسوووتحقلن بوووه جهوونم إىل 
 متلق  على زمان و  على حرك  ينشأ بعدها الفعل يف عا  العباق احلاقّ.

لويك هول  -عبواق احلواقّ ل  بزمان و  حرك  يف عا  الالذي   يتع -وا عتبار  الثاين:أن هذا العلم األز  
 ي :الذي تستح  به جهنم. إ ا هم كما تنا اهل الذي يدفع هذ  ااالئ  إىل الضالل
                                                 

حقيقوو  »وفصوول:« خصووائا التصوولر ا سووالمك ومقلماتووه»يف القسووم األول موون كتوواب:« وفصوول الشووملل« التوولازن»راجووع فصوول.ي - 1044
  (السيد رمحه هللا«.) قار الشرو »يف القسم الثاين من الكتاب ذاته.« حقيق  ا نسان»وفصل « األللهي 
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 « ..َيْسَمُعلَن ِّبا ْم آذان   ا،َوهلَُ هَلُْم قُوُللب    يَوْفَقُهلَن ِّبا،َوهَلُْم أَْعنُي    يُوْبِصُروَن ّبِ »
ت ق ويف الرسووا ان واهلوودى حاضوورة يف اللجوول وق ئوول ا ميوو -فهووم   يفتحوولا القلوولب الوويت أعطلهووا ليفقهوولا 

  و  الكلنيوووو . لا أعيوووونهم ليبصووووروا آايت اّللِ وهووووم   يفتحوووو -ا القلوووولب املفتلحوووو  والبصووووائر املكشوووولف  توووودركه
.. لقود    يسوتخدملهاو وهبلهوا  يفتحلا آذاوم ليسمعلا آايت اّلِل املتلولة . . لقود عطلولا هوذ  األجهوزة الويت

 « ..اْلغاِفُللنَ  َك ُهمُ ،أُول ِ أُولِ َك َكاأْلَْنعاِم،َبْل ُهْم َأَضلُ »عاكلا غافلني   يتدبرون:
داّ ّبوم مون األحوو عموا ميوور والوذين يغفلولن عموا حوولهلم مون آايت اّلِل يف الكولن ويف احليوواة والوذين يغفلولن
ا. أمووا فطريوو  هتووديه سووتعداقاتوالغووْي فووال يوورون فيهووا يوود اّلِل .. أول ووك كاألنعووام بوول هووم أضوول .. فلانعووام ا

أبصووارهم حوولا قلوولّبم و ا   يفتلاعك والعووني املبصوورة واألذن امللتقطوو . فووإذا؟وون وا نووك فقوود زوقوا ابلقلووه الوو
شوواهدها ملووتق  أعيوونهم تهتووا و  وأ وواعهم ليوودركلا. إذا مووروا ابحليوواة غووافلني   تلووتق  قلوولّبم معانيهووا وغااي
سوتعداقاهتا إىل امللكللو  ألنعوام ااوق  هتا و  تلوتق  آذاووم إيقاعاهتوا وإُياءاهتوا .. فوإوم يكلنولن أضول مون 

 الفطري  اهلاقي  ..
عول قاهتم تلك،وجابسوتعدا مث هم يكلنلن من ذرء جهنم  اري ّبم قدر اّلِل إليها وف  مشي ته حني فطورهم

 صه جهنم منذ كانلا ح -لم اّلِل القدمي كما هم يف ع  -قانلن جزائهم هذا. فكانلا 
 دعاء هللا بأسمائه الحسن  180الدرس الرابع:

 عون آايت اّللِ مليثوا  و اعرام مشهد امليثا  الكولين ابلتلحيود واسوتعرام مثول املنحور  عون هوذا وبعد است 
شوركني الوذين  مثلولن يف امليت الوذين كوانلا -بعد إذ آ   اّلِل إايها .. يعقه ابلتلجيه اهلمور إب وال املنحورفني 

ا الشوووركاء ّبووورفلوا،فيسوووملن لوووذين يلحووودون يف أ ووواء اّلِل وُيا -يلاجهووولن قعووولة ا سوووالم ابلشووور   كوووانلا
 « ..ما كانُلا يَوْعَمُللنَ   َأْ ائِِه،َسُيْجَزْونَ ْلِحُدوَن يف ِذيَن يوُ َوّللَِِّ اأْلَْ اُء احْلُْس  فَاْقُعلُ  ِّبا،َوَذُروا الَّ »املزعلمني:

هلوتهم آا ّبوا  ،فسومل  احلسوا حلاق هول ا حنورا  أو التحريو  .. وقود حور  املشوركلن يف ا؟زيورة أ واء اّللِ 
يو  تقورر أن فاهل« .. العوزى»فسوملا بوه « العزيوز»واسوم «. الوالت»فسوملا بوه « اّللِ »املدعاة .. حرفلا اسم 

ل وأن يوووودعلا   و  ميووووهوووذ  األ وووواء احلسوووو  ّلِل وحوووود . وشمووور أن يوووودعل  امليمنوووولن وحوووود  ّبوووا،قون هريوووو
القووولن م اّلِل وهوووم ملكووولل إىل ا حلووواق. فوووأمرهمانووورفني املنحووورفني فوووال ُيفلووولهم و  ذّبووولا ملوووا هوووم فيوووه مووون 

 جزاءهم الذي ينتظرهم منه .. واي له من وعيد  ..
وهوووذا األمووور إب وووال كوووأن الوووذين يلحووودون يف أ ووواء اّلِل   يقتصووور علوووى تلوووك املناسوووب  التارحيووو ،و  علوووى 

ه علووى كوول ألوولان ا حلوواق يف ا حلوواق يف أ وواء اّلِل بتحريفهووا اللفظووك إىل اهلهلوو  املوودعاة .. إ ووا هوول ينسووح
يف تصووولرهم حلقيقووو  األللهيووو   -أي ُيرفووولن أو ينحرفووولن  -كوووَّت صووولر  ..ينسوووحه علوووى الوووذين يلحووودون 

مقيوووودة بنوووولاميك  -سووووبحانه  -علووووى ا نووووال . كالووووذين يووووِدعلن لووووه الللوووود. وكالووووذين يووووِدعلن أن مشووووي ته 
وهوول سووبحانه لوويك   -أعمووال البشوور  الطبيعوو  الكلنيوو   وكالووذين يوودعلن لووه كيفيووات أعمووال تشووبه كيفيووات

وكوووذلك مووون يووودعلن أنوووه سوووبحانه إلوووه يف السوووماء،ويف تصوووري  نظوووام الكووولن،ويف حسووواب  -كمثلوووه كوووكء
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أن يشورع حليواة  -يف زعمهوم  -الناس يف اهلخرة. ولكنه ليك إهلوا يف األرم،و  يف حيواة النواس،فليك لوه 
 -فالنواس  -كموا يروووا هوم   -ارّبم ومصواحلهم الناس إ ا الناس هوم الوذين يشورعلن ألنفسوهم بعقولهلم وعو

 هم آهل  أنفسهم. أو بعضهم آهل  بعخ  .. -يف هذا 
لوووه وإ الوووه كعووون هوووذا   وكلوووه إحلووواق يف اّلِل وصوووفاته وخصوووائا أللهيتوووه .. واملسووولملن موووأملرون اب عووورام

 وامللحدون ملعدون  زاء اّلِل هلم على ما كانلا يعمللن  
 مالمح الصالحين والمكابين 183 - 181الدرس الخامس:

ْم هَلُو» ؟هونم أهوم اّللِ مث ميضك السيا  يفصل صنل  اال  .. بعد ما ذكور مونهم مون قبول أول وك الوذين ذر 
الوووذين  ومووونهم هوووي ء...« لَن ِّبوووا    َيْسوووَمعُ ْم آذان  قُولُووولب    يَوْفَقُهووولَن ِّبوووا،َوهَلُْم أَْعووونُي    يُوْبِصوووُروَن ِّبوووا،َوهلَُ 

ه و  بوليوه،وُيكملن الناس إ أ اء اّلِل وُيرفلوا .. مث إن منهم أم  يستمسكلن ابحل ،ويدعلن يلحدون يف
 يقورر وجولقهم يف،ويكذبلن آبايت اّلِل  فأما األوللن فينكرون احل  -على الضد  -ينحرفلن عنه .. وأم  

الزائغوولن  زيوو  عنووهياألرم وجوولقا تبتووا   كووك فيووه وهووم حووراس علووى احلوو  حووني ينحوور  عنووه املنحرفلن،و 
هلووم  عوون مصووْي وحووني يكووذب النوواس ابحلوو  وينبذونووه يبقوولن هووم عليووه صووامدين. وأمووا اهلخوورون فيكشوو 

،َوبِوووووَوِ َّووووووْن َخَلْقنوووووا أُمَّوووووو   يَوْهووووووُدوَن اِبحلَْ »ري ،وكيووووود ّلِل إزاءهووووووم متوووووني: بُلاِه يَوْعووووووِدلُ  ِِ آِبايتِنووووووا  لَن. َوالَّوووووِذيَن َكووووووذَّ
 « ..ِتني  ْيِدي مَ ُة   يَوْعَلُملَن. َوأُْمِلك هَلُْم ِإنَّ كَ َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحيْ 

الويت  - تلوك ا؟ماعو  -ظورو  ويف أحلوك ال -وما كانحل البشري  لتستح  التكرمي لول   تكون فيهوا قائموا 
جموووع علوووى واحووودة وتت ابملصوووطل  ا سوووالمك لامووو  وهك:ا؟ماعووو  الووويت تووودين بعقيووودة« أمووو »يسوووميها اّلِل 
ل عاملوو  بووه يف كوولثابتوو  علووى احلوو  الافهووذ  األموو   -لقيوواقة واحوودة قائموو  علووى تلووك العقيوودة  آصوورهتا،وتدين

الني ّلِل علوى الضوا حجو  اّبوحني،هك احلارس  ألمان  اّلِل يف األرم،الشاهدة بعهد  علوى النواس،اليت تقولم 
 املتنكرين لعهد  يف كل جيل.

 .. «. َوبِِه يَوْعِدُللنَ يَوْهُدوَن اِبحلَْ ِِ »ونق  حلظ  أمام صف  هذ  األم :
. فهوم « .وَن اِبحْلَو ِِ يَوْهودُ »أوم  -طع وجلقها من األرم أاي كان عدقها اليت   ينق -إن صف  هذ  األم  

حلوووو  الووووذي نووووزوون ابيقعوووواة إىل احلوووو ،  يسووووكتلن عوووون الوووودعلة به،وإليووووه،و  يتقلقعوووولن علووووى أنفسووووهم و  
 تنكرين لووذلكاحلوو ،امل ة فوويمن حوولهلم موون الضووالني عوون هووذايعرفلنووه. ولكوونهم يهوودون بووه غووْيهم. فلهووم قيوواق

 اقة اب ه.ة إليه والقيه والدعل بالعهد وهلم عمل إاايب   يقتصر على معرف  احل  إ ا يتجاوز  إىل اهلداي  
واحلكوووم بوووه  يووواة النووواسحفيتجووواوزون معرفووو  احلووو  واهلدايووو  بوووه إىل هقيووو  هوووذا احلووو  يف « .. وبوووه يعووودللن»

 رق علووم يعوور جموو  ليكوولن قووا للعوودل الووذي   يقوولم إ  ابحلكووم ّبووذا احلوو  .. فمووا جوواء هووذا احلووبينهم،هقي
 ويدرس.

  عتقاقيوو  و  جمورق وعووج يهوودى بووه ويعوِر   إ ووا جوواء هووذا احلو  لوويحكم أموور النوواس كلوه. ُيكووم تصوولراهتم ا 
ل  العبوود بربووه. وُيكووم فيصوححها ويقيمهووا علووى وفقووه. وُيكوم كووعائرهم التعبديوو  فيجعلهووا ترمجوو  عنوه يف صوو
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حياهتم اللاقعي  فيقيم نظامهوا وأوضواعها وفو  منهجوه ومباقئوه ويقضوك فيهوا بشوريعته وقلانينوه املسوتمدة مون 
 هذ  الشريع .

تمدة منووه. يح  املسوووُيكووم عوواقاهتم وتقاليوودهم وأخالقهووم وسووللكهم فيقيمهووا كلهووا علووى التصوولرات الصووح
يواة ذا احلو  يف حهولوه يلجود كلها ويضبطها  لازينه ... وّبوذا ك  وُيكم مناهج تفكْيهم وعللمهم ويقافاهتم

اهلدايو  و تعريو  ابحلو    بعود الالناس،ويقلم العدل الذي   يقلم إ  ّبذا احل  .. وهوذا موا تزاولوه تلوك األمو
 به ..

  هووذا الوودينيفيلحوودون  إن نبيعوو  هووذا الوودين واضووح    هتموول التلبوويك  صوولب    تقبوول التمييووع  والووذين
جهولقا    هولن إليوهادون مشق  يف هليله عن نبيعتوه هوذ  اللاضوح  الصولب  .. وهوم مون أجول ذلوك يلج

ل لسووووووائل وكووووووتكوووووول،ومحالت   تنقطع،ويسووووووتخدملن يف هريفووووووه عوووووون وجهتووووووه ويف اييووووووع نبيعتووووووه،كل ال
كول   مدة يفلب  الصوااألجهزة،وكل التجارب .. هم يسحقلن سحقا وحشيا كل نالئع البعة واحليلي  الصو
م يسوولطلن ألرم  وهوومكووان علووى وجووه األرم عوون نريوو  األوضوواع الوويت يقيملوووا ويكفللوووا يف كوول بقوواع ا

يعووووولن موووووا ّلِل،ومياان فوووووني مووووون علمووووواء هوووووذا الووووودين عليوووووه،ُيرفلن الكلوووووم عووووون ملاضوووووعه،وُيللن موووووا حووووورم 
ملخووودوعني يف ن ازحلقووول كووورعه،ويباركلن الفجووولر والفاحشووو  ويرفعووولن عليهوووا راايت الووودين وعناوينوووه  وهوووم ي

وهووذ   ذ  النظورايتّبوالتشووبه  احلضوارات املاقيو ،املأخلذين بنظرايهتوا وأوضوواعها ليحواوللا زحلقو  ا سوالم يف
كوم سوالم الوذي ُيلرون ا األوضاع،ورفع كعاراهتا،أو ا قتباس من نظرايهتا وكرائعها ومناهجهوا  وهوم يصو

ملسوولمني،مث اوا مشوواعر بعظموو  هووذا املاضووك ليخوودر احليوواة حوواقت  رحيووا مضووى و  اكوون إعاقته،ويشوويدون 
ليوولم اووه أن يعوويا يف نفوولس أهلووه عقيوودة وعبوواقة،  ا:إن ا سووالم -لتخوودير يف لوول هووذا ا -ليقللوولا هلووم 

« يتطوولر»أن  ذا الوودينكووريع  ونظاما،وحسووبه وحسووبهم ذلووك اجملوود التووارحك القوودمي  هووذا وإ  فووإن علووى هوو
 .هلم على كل ما يقدملنه له من تصلرات وقلاننيفيصب  حمكلما بلاقع البشر،يبصم 

نظووورايت شخوووذ كوووكل العقيووودة  -الوووذي كوووان إسوووالميا  -وهوووم يضوووعلن لاوضووواع الووويت يقيملووووا يف العوووا  
والدين،لتحل حمل ذلك الدين القدمي  وينزِللن هلا قورآان يتلوى ويودرس،ليحل حمول ذلوك القورآن القودمي  وهوم 

كلسويل  أخْية،حوَّت   اود هوذا   -كموا ُيواوللن تغيوْي نبيعو  هوذا الودين   - ُياوللن تغيْي نبيع  اجملتمعوات
الوووووودين قلوووووولاب تصوووووول  للهدايوووووو  بووووووه فيحللوووووولن اجملتمعووووووات إىل فتووووووات غووووووار  يف وحوووووول ا؟وووووونك والفاحشوووووو  
والفجلر،مشووووووووغلل بلقموووووووو  العوووووووويا   اوووووووودها إ  ابلكوووووووود والعسوووووووور وا؟هوووووووود،كك   يفي ،بعوووووووود اللقموووووووو  

فووكء إىل قيوون  إووووا املعركوو  الضوواري  مووع هووذا الووودين واألموو  الوويت هتوودي بوووه وا؟نك،ليسووتمع إىل هوودى،أو ي
وهوواول أن تعوودل بووه .. املعركوو  الوويت تسووتخدم فيهووا مجيووع األسوولح  بووال هرج،ومجيووع اللسووائل بووال حسوواب 

العامليوو  والوويت تسووخر هلووا األجهووزة والتشووكيالت الدوليوو   والوويت عنوود هلووا القوولى والكفوواايت وأجهووزة ا عووالم
الوويت تكفوول موون أجلهووا أوضوواع مووا كانووحل لتبقووى يلمووا واحوودا لوول  هووذ  الكفالوو  العامليوو   ولكوون نبيعوو  هووذا و 
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 -الوودين اللاضووح  الصوولب  مووا تووزال صووامدة هلووذ  املعركوو  الضوواري . واألموو  املسوولم  القائموو  علووى هووذا احلوو  
  غاله على أمر .ما تزال صامدة لعمليات السح  اللحشي  .. واّللِ  -على قل  العدق وضع  العدة 

بُلا آِبايتِنووا َسَنْسووَتْدرُِجُهْم ِمووْن َحْيووُة   يَوعْ » ..وهووذ  هووك القوولة « ْم ِإنَّ َكْيووِدي َمتِووني  َوأُْمِلك هَلُووَلُموولَن،َوالَّوِذيَن َكووذَّ
تمسوووك  بوووه مووو  املسالووويت   ُيسوووبلن حسووواّبا وهوووم يشووونلن هوووذ  املعركووو  الضووواري  ضووود هوووذا الووودين وضووود األ

يتصولرون   .. إووم  ايت اّللِ املتجمع  على آصرته .. هذ  هوك القولة الويت يغفلهوا املكوذبلن آبامللتقي  عليه 
 ييمنولن  حوني .. فهوم  هلوم إىل أبدا أنه استدراج اّلِل هلم من حية   يعلمولن. و  ُيسوبلن أنوه إموالء اّللِ 

ينسوووولن القوووولة فاألرم  ة يف ن كيوووود اّلِل متووووني  .. إوووووم يتوووولىل بعضووووهم بعضووووا ويوووورون قوووولة أوليووووائهم لوووواهر 
راجا هلوم الطغيان،اسوتدلعصويان و الكثى  .. إووا سون  اّلِل موع املكوذبني .. يرخوى هلوم العنوان،وميلى هلوم يف ا

كووونهم ة املتوووني  ولذو القووول  يف نريووو  اهللكووو ،وإمعاان يف الكيووود هلوووم والتووودبْي. ومووون الوووذي يكيووودف إنوووه ا؟بوووار
 ابحل  وبه يعدللن .. غافللن  والعاقب  للمتقني.الذين يهدون

 دعو  للا كير لإليمان باهلل والرسول 185 - 184الدرس السادس:

ين والوونا القوورآ - مكوو  يفولقوود كووان القوورآن يلاجووه بووذلك التهديوود الرعيووه قلمووا موون املكووذبني آبايت اّلِل 
يت يسوميها الو -م علوى مولقفهم مون ا؟ماعو  املسولم  وكان يتلعده -قائما أبعد مدى من املناسب  اااص  

بعوود هووذا  -هم م وا سووتدراج والكيوود املتووني .. مث كووان يوودعل اب مووالء هلوو -أموو  وفوو  املصووطل  ا سووالمك 
.  .موون الغووافلني  قلوولّبم وعيوولوم وآذاوووم. فووال يكلنوولا موون ذرء جهوونم و  يكلنوولا إىل اسووتخدام -التهديوود 

 ملكوووولت يف النظووور هوووديهم بوووه وإىلكوووان يووودعلهم إىل التووودبر يف أمووور رسووولهلم الووووذي يووودعلهم إىل احلووو  وي
ن مووا يوويذن بووه مووو ر اللقووحل السووماوات واألرم وآايت اّلِل املبثليوو  يف هووذا امللكوولت وكووان يوولقظهم إىل موورو 

وووُرواف موووا ِبصووواِحِبِهمْ »اقووو اب األجووول اجملهووولل،وهم غوووافللن: . أََوَ ْ َل ِإ َّ نَوووِذير  ُمبِوووني  ُهووونَّووو  ،ِإْن  ِموووْن جِ أََوَ ْ يَوتَوَفكَّ
ُ ِموويَونْ  َب َأَجُلُهووْمف أَْن َيُكوولَن قَووِد اقْوو ََ  َوأَْن َعسووى ْن َكووكءفظُووُروا يف َمَلُكوولِت السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا َخلَووَ  اّللَّ

 «.فَِبَأيِِ َحِدية  بَوْعَدُ  يُوْيِمُنلَنف
هلم فطوووورهتم وعقوووول  -ام موووون هووووحل الركوووو -إن القوووورآن يهووووزهم موووون غفلهتم،ويوووولقظهم موووون غفلتهم،ويسووووتنقذ 

ه   سوتجاب  .. إنوبال وا مشاعرهم .. إنه حانه كينلنتهم البشري  كلها،بكل ما فيها من أجهوزة ا سوتقو 
ووُرواف مووا َوَ ْ يَوتَوفَ أَ »اقهووا:يلجووه إلوويهم جوود  ذهنيووا ابرقا إ ووا هوول يسووتنقذ كينوولنتهم كلهووا وينفضووها موون أعم كَّ

 « ..ِبصاِحِبِهْم ِمْن ِجنَّ  ،ِإْن ُهَل ِإ َّ نَِذير  ُمِبني  
يف حووورب الدعايوو  الووويت يشووونها ضوود  املوووا مووون قووريا حووودعلن ّبوووا  - -لقوود كوووانلا يقللووولن عوون الرسووولل 

ا؟موووواهْي:إن حمموووودا بووووه جنوووو . وهوووول موووون مث ينطوووو  ّبووووذا الكووووالم الغريووووه،غْي املعهوووولق يف أسوووواليه البشوووور 
ى أووم كوانلا يعرفولن العاقيني  ولقود كوان املوا مون قوريا يعلمولن أووم كواذبلن  وقود تضوافرت الورواايت علو

وأووم موا كوانلا ميلكوولن أن مينعولا أنفسوهم عون ا سوتماع هلوذا القورآن والتووأير  - -احلو  يف أمور رسولل اّلِل 
يف  -أيب جهوول  -بووه أعموو  التووأير .. وقصوو  األخوونك بوون كووري ،وأيب سووفيان بوون حرب،وعموورو بوون هشووام 
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.. وكووذلك قصوو  عتبوو   1045نفسووهم منووه معروفوو  ا سووتماع هلووذا القوورآن خلسوو ،ليا  يالت،ومووا وجوودو  يف أ
 .. 1046وهزته أمام إيقاعاهتا املزلزل  ربيع  و اعه سلرة فصلحل من النل  بن
ومووا معووه موون القوورآن وانتهوواء  - -ومثلهووا قصوو  تموورهم قبيوول ملسووم احلووج فيمووا يقللوولن للنوواس عوون النوول  

  .. 1047اللليد بن املغْية إىل أن يقلللا لللفلق:إنه سحر ييير 
كوول هووذ  الوورواايت تثبووحل أوووم مووا كووانلا جوواهلني حلقيقوو  هووذا األموور إ ووا هووم كووانلا يسووتكثون عنووه وحشوولنه 
علووى سوولطاوم الووذي هتوودق  كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل وأن حمموودا رسوولل اّلِل الوويت تسووله البشوور حوو  تعبيوود 

ستغللن تفورق هوذا القورآن العجيوه البشر لغْي اّلِل .. وهتدق كل ناغلت بشري على العملم  من مث كانلا ي
وايز  عن قلل البشر املعهلق كموا يسوتغللن الصولرة الويت كانوحل معهولقة فويهم وفويمن قوبلهم،عن الصول  بوني 
التنبي وا؟نلن  والنط  بكلمات ورملز ييوهلا املصاحبلن ملن ّبم جن  وف  ما يريودون ويزعمولن أووا شتويهم 

لن هذ  الرواسه يف التمليه علوى ا؟مواهْي  ن الوذي يقللوه حممود،إ ا من عا  غْي منظلر  .. كانلا يستغل
  1048يقلله عن جن  به وأنه ذيت ابلغريه العجيه من القلل،ألنه جمنلن

قبول  عرفلا عنه مونيو . فلم والقرآن يدعلهم إىل التفكر والتدبر يف أمر صاحبهم الذي عرفل  من قبل وخث  
ألسووولق احلجووور ا   والصووود ،كما كوووهدوا لوووه ابحلكمووو  وحكمووول  يفخلوووال عووون السووولاء وكوووهدوا لوووه ابألمانووو

ج عنود  حوَّت خور  عهم وللحلوارتضلا حكمه واتقلا ّبذا احلكم فتن  بينهم كاقت تثلر. واستأمنل  على وقائ
حبهم بر يف أمور صواكور والتودمهاجرا فرقها هلم عنوه ابون عموه علوك كورم اّلِل وجهوه  القورآن يودعلهم إىل التف

 م ماضيه كله،املكشل  هلم أمر  كله ..هذا املعرو  هل
َل ِإ َّ نَووِذير     .. ِإْن ُهووْن ِجنَّوومووا ِبصوواِحِبِهْم ِموو»أفهووذا بووه جنوو ف .. أفهووذا قوولل جمنوولن وفعوول جمنوولنف .. كووال:

،و  قوولل اجملوواننيبتووبك قللووه ..  اخووتالط يف عقلووه و  يف قللووه. إ ووا هوول منووذر مفصوو  مبووني.   يل« ُمبِووني  
 ال اجملانني.تشتبه حاله  

 « ..ءف ِمْن َككَلَ  اّللَُّ أََو َْ يَوْنظُُروا يف َمَلُكلِت السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما خَ  ..»مث 
                                                 

  () السيد رمحه هللا 228 - 821يراجع ا؟زء الساقس من الظالل ص  - 1045
 ) السيد رمحه هللا ( 0761 - 1075تراجع يف ا؟زء السابع ص  - 1046
 يراجع تفسْي سلرة املدير يف ا؟زء التاسع والعشرين من هذ  الظالل.) السيد رمحه هللا ( - 1047

ُهَمووا،أَنَّ اْلَللِيووَد بْووَن اْلُمغِووْيَِة َجوواَء ِإىَل  ُ َعنوْ ،فََأَ ُ ،فَوَقوواَل :اَي فَوَقوورَأَ َعلَ ، النَّووِلِِ  َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  َرِضووَك اّللَّ ْيووِه اْلُقْرآَن،َفَكأَنَّووُه َر َّ لَووُه،فَوبَوَلَ  َذلِووَك أاََب َجْهل 
ا لِتُوْعِرَم ِلَموا ِقبَولَوُه،قَالَ أَتَوْيحَل حُمَمَّ  ،فَِإنَّكَ َعُم،ِإنَّ قَوْلَمَك يَوَرْوَن أَْن َاَْمُعلا َلَك َما ،قَاَل :َ َ ف قَاَل :لِيُوْعُطلَكهُ   قُووَرْيا  َأيِنِ ِموْن َأْكَثرَِهوا قَوْد َعِلَموحلْ : د 
ُلُ  قَوْلَمَك أَنََّك ُمْنِكر  َلُه أَْو أَنََّك َكارِ  ،َو  أَْعلَوَم ِبَرَجوز  ُقلُل :فَوَلاّللَِّ َما ِفيُكْم َرُجل  اَل :َوَماَذا أَ    َلُه،قَ َما ،قَاَل :فَوُقْل ِفيِه قَوْل  يَوبوْ   أَْعلَوَم اِبأَلْكوَعاِر ِموبِِ
الَوة ،َوِإنَّ َعَلْيوِه َلَطالَوة ،َوِإنَّوُه َلُمْثِموور  َحو ِإنَّ لَِقْللِوِه الَّوِذي يَوُقولُل َهوَذا َوَواّللَِّ  يوْ  ا ِمونْ َو  ِبَقِصويَدة  ِموبِِ َو   َِْكوَعاِر اْ؟ِونِِ َواّللَِّ َموا ُيْشوِبُه الَّوِذي يَوُقولُل َكو

ووا قَاَل :فَووَدعْ ْنووَك قَوْلُمووَك َحووَّتَّ تَوُقوولَل ِفيووِه، : َ يَوْرَضووى عَ تَووُه،قَالَ ْعلُوول َوَمووا يُوْعلَووى َوِإنَّووُه لَووَيْحِطُم َمووا هَْ أَْعووالُ  ُمْغووِد   َأْسووَفُلُه،َوِإنَُّه لَيوَ  ِب َحووَّتَّ أَُفكَِِر،فَوَلمَّ
 ( صحي 3872[ )232/ 3لحاكم مشكال ]ا "املستدر  ليد  ْقحُل َوحِ َفكََّر،قَاَل :َهَذا ِسْحر  يُوْييَوُر َذْيُورُُ  ِمْن َغْْيِِ ،فَونَوزََلحْل َذْرين َوَمْن َخلَ 

)  1099 - 1095وعالقتهوا اب؟نولن يف ا؟اهليوات املختلفو  يف ا؟وزء السوابع مون الظوالل ص « النل»يراجع ما جاء عن صلرة  - 1048
 السيد رمحه هللا (
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ذا امللكووولت صووورة يف هووووهوووك هوووزة أخووورى أموووام هوووذا الكووولن العجيوووه .. والنظووور ابلقلوووه املفتووول  والعوووني املب
حلوو  ري   قرا  النوو  البشووالركووام وتفووت  الكين اللاسوع اهلائوول العظيم،يكفووك وحوود   نتفووام الفطوورة مون هووحل

 النظوور إىل موواو قوودير .. الكووامن فيه،وا بووداع الووذي يشووهد بووه،وا عجاز الووذي يوودل علووى البووارئ اللاحوود ال
ُيوووووووْي و يووووووودها القلوووووووه  -ت السوووووووماوات واألرم مووووووون كوووووووكءوكوووووووم يف ملكووووووول  -خلووووووو  اّلِل مووووووون كوووووووكء

لووى هووذا االوو  ع ا راقة الوويت أوجوودت هووذا الفكر،ويلجووىء العقوول إىل البحووة عوون مصوودر هووذا كلووه،وعن
 النظام املقصلق املشهلر.

 نيوات الويت  ن ا مكاملا ذا كانحل ااالئ  على هذا النحول الوذي كانوحل بوه و  تكون علوى أي حنول آخور مو
 ىفملمكن  األخر الطر  ا حصر هلا يف الكينلن ف ملاذا سارت يف هذا الطري  و  تسر يف أي نري  آخر من

ري  يف حووودة السووواسوووتقامحل علوووى نريقهوووا هوووذا ومووون الوووذي ميسوووكها علوووى نشوووأهتاف موووا سووور هوووذ  الل ملوووا ذا ا
در مطوووورق قووووري ّبووووا اوووونبيعتهووووا إن   يكوووون هووووذا هوووول النوووواملس اللاحد،الصوووواقر عوووون ا راقة اللاحوووودة،اليت 

 مقصلقف
 تصرفها.ا. . تركيبهإن ا؟سم احلك.   بل االي  احلي . ملعجزة   ينقضك منها العجه .. وجلقها

للسووويل   نها كووذلكعمليووات التحوولل الدائمووو  الوويت توووتم فيهووا كووول حلظوو  موووع حمافظتهووا علوووى وجلقهووا وتضوووم
ىل إا الووذي ينظوور ذ.. فموون  التجوودق يف أنسووال منهووا ومعرفتهووا للليفتهووا و متووداق هووذ  اللليفوو  يف أنسوواهلا 

لكوولن بوال إلووه،أو أن هنووا  آهلوو  ىل أن هووذا اإ -ل فطرتووه وضومْي  بوو -هوذ  االيوو  اللاحوودة،مث يطمو ن عقلووه 
 مع اّلِلف

حود ااوال  اللا ل بتودبْيإن امتداق احلياة عن نري  الزوجي  والنسل ليقلم كاهدا يهت  لكل قله وكل عقو
ّبوا هوذا  قير الويت يوتما ابملقوااملدبر .. وإ  فمن ذا الذي يضمن للحياة وجلق الذكر واألنثى قائما يف نسوله

 التزاوجف
ذا هوع النسول عنود ا   نقطزمن على احلياة تنسل ذكلرا فق  أو إانت فق  .. ولل حدّ هذ ملا ذا   ذيت

 ا؟يل ..فمن ذا الذي ميسك بعجل  التلازن قائما يف األجيال مجيعاف
إنوووه  -ها لظووواهرة احليليووو  وحووود  يف هوووذ  ا -إن التووولازن ملحووولا يف ملكووولت السوووماوات واألرم مجيعوووا 

لاء ني األكوياء سوألحيواء وبواهل ملحلا يف بناء اجملرة  وملحلا يف التولازن بوني ملحلا يف بناء الذرة كما 
.. 

ولل اختل هذا التلازن كعرة ما لول هوذا الكولن قائموا حلظو   فمون الوذي ميسوك بعجلو  التولازن الكوثى يف 
 1049السماوات واألرم مجيعاف 

                                                 
القسوم الثواين.) السويد « مك ومقلماتوهخصوائا التصولر ا سوال»يف كتواب:« حقيقو  احليواة»وفصل:« حقيق  الكلن»يراجع فصل:  - 1049

 رمحه هللا (

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1814 

ن ى هوووذا التووولاز لووولمهم موووديووودركلن بعوعووورب ا؟زيووورة الوووذين كوووانلا حوووانبلن ّبوووذا القووورآن أول مووورة موووا كوووانلا  
ك بوذاهتا تلتقو  نسواني والتناس  يف ملكلت السوماوات واألرم وموا خلو  اّلِل مون كوكء .. ولكون الفطورة ا

ر ظوووويكفوووك أن ين موووع هوووذا الكووولن يف أعماقهوووا وتتجووواوب معوووه بلغووو  غوووْي منطلقووو  إ  يف هوووذ  األعموووا .
 اقاي.لقيا ملحيا هتإُياءاته و الكلن حَّت يتلقى إيقاعاته ا نسان ابلقله املفتل  والعني املبصرة إىل هذا 

إىل أن لووه إهلووا. و  تغووه  -وهوول يتلقووى إيقاعووات هووذا اللجوولق يف حسووه  -ولقوود اهتوودى ا نسووان بفطرتووه 
عون حسووه قوو  هوذ  احلقيقوو . إ ووا كوان حطووىء يف هديوود صوف  ا لووه احلوو ،حَّت هتديوه الرسووا ت إىل الر يوو  

 .. 1050الصحيح  
ائهل الفطووورة. بووول إووووم إ وووا فهوووم أمسوووان كووو -«   اكي  العلميووو ا كووو»أصوووحاب  -لحووودون ا؟ووودق فأموووا امل

لفضوووواء ادهم إىل ينكوووورون الفطرة،ويعانوووودون مووووا ادونووووه يف أنفسووووهم موووون إحلاحهووووا .. وعنوووود مووووا صووووعد أحوووو
ما الووووذي هتفووووحل فطرتووووه: -رة معلقوووو  يف الفضوووواء كوووومشووووهد األرم   -ا؟وووولي،ورأى ذلووووك املشووووهد البوووواهر 

 ا هكذا يف الفضاءفميسكه
خها   فطرتوه وصوراكوتم إحلوا ولكنه حني هب  إىل األرم،وتذكر إرهواب الدول ،قال:إنوه   اود اّلِل هنوا   و 

لقووورآن هلووول ن ّبوووذا ايف أعماقوووه،أمام كوووكء مووون ملكووولت السوووماوات واألرم  إن اّلِل الوووذي حانوووه ا نسوووا
 الذي خل  هذا ا نسان،والذي يعلم فطرة هذا ا نسان 

ملغيوه وهوم اهولل يف عوا  اجمل -مون قريوه  -ا يلمك قلولّبم بطوائ  املولت الوذي قود يكولن ربوأ هلوم وأخْي 
ومووا يبقوويهم يف  أجلهووم قريووهف دريهم أنفمووا يوو « ..َوأَْن َعسووى أَْن َيُكوولَن قَووِد اقْووَ ََب َأَجُلُهوومْ »عنووه غووافللن:

 نفغفلتهم ساقرين وهم عن غيه اّلِل حمجلبلنف وهم يف قبضته   يفلتل 
 لبشوري هوزة عميقو   لعلوه أنالتهوز القلوه  -ن قد اقو ب الذي قد يكل  -إن هذ  اللمس  ابألجل املغيه 

بووا     تبقووك قلذ  اللمسووهوويسووتيقج ويتفووت  ويوورى .. واّلِل منووزل هووذا القوورآن وخووال  هووذا ا نسووان يعلووم أن 
موا بعود هوذا و «  ِمنُولَنفَدُ  يُويْ بَوْعو فَبِوَأيِِ َحوِدية  »غافال ..ولكن بعخ القللب قد يعاند بعد ذلك ويكابر  

 احلدية من حدية هتتز له القللب أو تلني ..
الكينلنو   يف خطواب إن هذ  اللمسات الويت تعودقت يف اهليو  اللاحودة لتكشو  لنوا عون مونهج هوذا القورآن

حانووه    ع عليوه إنوها   يلقوالبشوري  .. إنوه   يودع جانبوا واحوودا منهوا   حانبوه،و  يودع وتورا منهووا واحود
ه. إنوه   يسولك إليوه يلمسوه ويلقظو -يان البشوري كلوه وهل يهز الك -الذهن ولكنه   يهمله ففك الطري  

ينبغوك  اف  .. وهكوذاارهوا الودنري  ا؟دل البارق،ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر وحرارة احلياة تسري فيه وتي
قوورآن  القوورآن هوول الا آخوور. و سووان   يتبوودل خلقووأن يتجووه موونهج الوودعلة إىل اّلِل قائمووا .. فا نسووان هوول ا ن

 « ..لر تط»مهما كالم اّلِل الباقك،وخطاب اّلِل هلذا ا نسان الذي   يتغْي .. مهما تعلم و 
 سنة هللا في الهدى والضالل 186الدرس السابع:

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »يف املصدر الساب .« حقيق  ا نسان»وفصل:« أللهي  وعبلقي »يراجع فصل  - 1050
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تووه مووا أراقل وفوو  ى والضووالوهنووا يقوو  السوويا  وقفوو  قصووْية للتعقيووه .. يقوورر فيهووا سوون  اّلِل ا؟اريوو  ابهلوود
حيووات هلوودى ومل مشووي ته موون هدايوو  موون يطلووه اهلوودى وااهوود فيووه وإضووالل موون يصوور  قلبووه عوون ق ئوول ا

رآن بلن ّبوذا القونلا حوانا ميان.وذلك  ناسب  ما عرضه السيا  قبل ذلك من حوال أول وك القولم الوذين كوا
ناسووب    الثابتوو   يووان السوونوموون بعلووى نريقوو  القوورآن الكوورمي يف عوورم القاعوودة العاموو   ناسووب  املثوول الفريوود 

ُ َفال هاِقَي َلُه،َويََذرُُهْم يف »احلاقّ العابر:  «.لنَ ْم يَوْعَمهُ ْغياوِِ نُ َمْن ُيْضِلِل اّللَّ
دبرها ايت اّلِل وتونظور يف آإن الذين يضللن،إ ا يضللن ألوم غافللن عن النظور والتودبر. ومون يغفول عون ال

ُ فَ »هديه أحد من بعد :يضله اّلِل ومن يضله اّلِل   ي  « ..َي َلهُ ال هاقِ َمْن ُيْضِلِل اّللَّ
 يف َويَوَذرُُهمْ »نه عن احل  وعما  عنوه أبودا:يظل يف نغيا -ك وف  سنته تل -ومن يكته اّلِل عليه الضالل 

لووذين هم ام وأبصووارهم،و لا بصووائره..ومووا يف تووركهم يف عموواهم موون للم،فهووم الووذين أغلقوو« نُْغيوواِوِْم يَوْعَمُهوولنَ 
الوووويت  -اء قة األكوووويعطلوووولا قلوووولّبم وجوووولارحهم،وهم الووووذين غفلوووولا عوووون بوووودائع االوووو  وأسوووورار اللجلق،وكووووها

فتحووحل العووني  البصوور يف هووذا الكوولن وجوود عجيبوو ،وحيثما وحيثمووا امتوود -يوولجههم إليهووا يف اهليوو  السووابق  
لوه ينوه وفيموا حل ز يف تكل وقعحل على آي ،وحيثما التفحل ا نسان إىل نفسه أو إىل ما ُيي  به،ملك ا عجا

حلو  تور  هوذا كلوه وعواوز ا وإذا نغوى بعودتر  يف عموا ،عن هوذا كلوه، -أي عمك  -من ككء. فإذا عمه 
 «.نَ َويََذرُُهْم يف نُْغياِوِْم يَوْعَمُهل »يف نغيانه حَّت يسلمه إىل البلار:

 علم الساعة والغيب بيد هللا وحده 188 - 187الدرس الثامن:

ن السواع  البعيودة املغيبو  يف عو - -عما حلهلم،العمك عما ُيي  ّبم .. يسأللن الرسولل  هي ء الغافللن
ووْسوو َوُللنَ يَ »اجملهوولل. كالووذي   يوورى مووا هووحل قدميووه ويريوود أن يوورى مووا يف األفوو  البعيوود   َن َك َعووِن السَّ اَعِ  أايَّ
 ،  شتوووويكم إ واألرم ماواتُمْرسووواهاف قل:إ ووووا علمهووووا عنوووود ريب،  اليهووووا للقتهووووا إ  هل،يقلووووحل يف السوووو

قوول:  أملووك  يعلموولن. بغتوو . يسووأللنك كأنووك حفووك عنهووا  قل:إ ووا علمهووا عنوود اّلِل،ولكوون أكثوور النوواس  
ن سووب السوولء. إْي ومووا ملنفسووك نفعووا و  ضوورا إ  مووا كوواء اّلِل. ولوول كنووحل أعلووم الغيووه  سووتكثرت موون ااوو

 « ..أان إ  نذير وبشْي لقلم ييمنلن
 مل  فاجأة كامقيدة اهلخرة،وما فيها من حساب وجزاء،تفاجئ املشركني يف ا؟زيرة لقد كانحل ع

 ء املشوركني ويف قيون إ اعيولوهول جود هوي  - عليوه السوالم -ومع أن هذ  العقيدة أصيل  يف قين إبراهيم 
راهيم يوه إبوي كوان علسالم الذأبيهم الكرمي إ  أنه كان قد نال عليهم األمد،وبعد ما بينهم وبني أصلل ا 

 وإ اعيل.
حَّت لقد انديرت عقيدة اهلخرة ااما من تصلراهتم فكانحل أغرب ككء علويهم وأبعود  عون تصولرهم. حوَّت 

ألنه ُيديهم عن احلياة بعد امللت وعن البعوة والنشولر  - -لقد كانلا يعجبلن ويعجبلن من رسلل اّلِل 
َوقواَل الَّوِذيَن َكَفُروا:َهوْل نَوُدُلُكْم َعلوى »األخورى: واحلساب وا؟زاء كما حكى عنهم القورآن الكورمي يف السولرة
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،ِإنَُّكْم َلِفوك َخْلو   َجِديود ف أَفْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب ف أَْم بِو ِه ِجنَّو  ف بَوِل الَّوِذيَن   َرُجل  يُونَوبُِِ ُكْم،ِإذا ُموزِِقْوُتْم ُكولَّ ُ َوزَّ  
 (.8 - 7)سبأ:« .. الِل اْلَبِعيدِ يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة يف اْلَعذاِب َوالضَّ 

م  األمو  املسول  كموا هوك وليفو  -ولقد علوم اّلِل أن أمو  مون األموم   الوك أن تقولق البشوري  وتشوهد عليهوا 
ذ  الفووو ة   أن تكووولن عقيووودة اهلخووورة واضوووح  هلوووا راسوووخ  يف ضووومْيها .. فتصووولر احليووواة علوووى أووووا هوووإ -

  ذ  صوفتها وهوذىء أمو  هووق هذ  األرم الصوغْية،  ميكون أن ينشواندوقة  دوق هذ  احلياة الدنيا،وحد
 وري يف تكوولينحليوواة ضوور وليفتهووا  إن العقيوودة يف اهلخوورة فسووح  يف التصلر،وسووع  يف النفك،وامتووداق يف ا
  الوونفك عوون وري  لضووبالوونفك البشووري  ذاهتا،لتصوول  أن تنوواط ّبووا تلووك اللليفوو  الكبووْية .. كووذلك هووك ضوور 

ها يبوووو  و  تقعوووودائج القر مطامعهووووا اندوقة،ولفسووووح  جمووووال احلركوووو  حووووَّت   تي سووووها النتووووكووووهلاهتا الصووووغْية و 
ائج لووورغم مووون النتوووْي،علوووى االتضوووحيات األليمووو ،عن املضوووك يف التبشوووْي اباْي،وفعووول ااوووْي والقيووواقة إىل اا

 .. كبْيةلليف  الالقريب ،والتضحيات األليم  .. وهك صفات ومشاعر ضروري  كذلك للنهلم بتلك ال
حتباسوها او وضوي  الر يو  ،«ا نسوان»وا عتقاق يف اهلخرة مفر  نري  بني فسح  الر ي  والتصولر يف نفوك 

 « احليلان»يف حدوق احلك يف إقرا  
ومووا يصوول  إقرا  احليوولان لقيوواقة البشووري ،والقيام  مانوو  اّلِل يف ااالفوو  الراكوودة  لووذلك كلووه كووان التلكيوود  

قيوون اّلِل كلووه .. مث بلغووحل صوولرة اهلخوورة يف هووذا الوودين األخووْي غايتهووا موون  كووديدا علووى عقيوودة اهلخوورة يف
السع  والعم  واللضل  ... حوَّت ابت عوا  اهلخورة يف حوك األمو  املسولم  أيبوحل وأوضو  وأعمو  مون عوا  
الوودنيا الووذي يعيشوولنه فعووال .. وّبووذا صوولححل هووذ  األموو  لقيوواقة البشووري ،تلك القيوواقة الراكوودة الوويت وعاهووا 

   1051اري  ا نساينالت
لوذي يلاجوه سوتنكار اوحنن يف هذا امللضع مون سويا  سولرة األعورا  أموام صولرة مون صولر ا سوتغراب وا 

 ملسته :ابه املشركلن عقيدة اهلخرة،تبدو يف سياهلم عن الساع  سيال الساخر املستنكر 
َن ُمْرسوواهاف» علمووه،فلم يطلووع بسووتأير اّلِل ه الووذي الغيووإن السوواع  غيووه،من ا« َيْسوو َوُللَنَك َعووِن السَّوواَعِ  أايَّ

 ن  وإموا سويالث املموتحيسوأللن الرسولل عنهوا .. إموا سويال املختو عليه أحدا مون خلقوه .. ولكون املشوركني
ذي إليوووه ملعووودها الووو أي موووَّت« .. أاين مرسووواهاف»املتعجوووه املسوووتغرب  وإموووا سووويال املسوووتهني املسوووته   

 عك علووووم الغيه،مووووأملر أن يكوووول الغيووووه إىل صوووواحبه،وأنبشوووور   يوووود - -تسووووتقر وترسوووولف  والرسوووولل 
قها،إ ا تعوودى حوودو ييعلمهووم أوووا موون خصووائا األللهي ،وأنووه هوول بشوور   يوودعك كووي ا خووارج بشووريته و  

،  اَُ »يعلمووه ربووه ويوولحك إليووه مووا يشوواء: ووا ِعْلُمهووا ِعْنووَد َريبِِ  -سووبحانه  -فهوول «. َّ ُهوولَ إِ ِلَلْقِتهووا  لِِيهوواُقْل:ِإ َّ
 تا بعلمها،وهل   يكش  عنها إ  يف حينها،و  يكش  غْي  عنها.ر

                                                 
قار «.»مشوواهد القياموو  يف القوورآن»كمووا يراجووع كتوواب:  0731 - 1068يراجووع مووا جوواء يف ا؟ووزء السووابع موون هووذ  الظووالل ص  - 1051

 السيد رمحه هللا («.) لشرو ا
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ا لهلوا وضوخامتهلشوعلر ّبامث يلفتهم عن السيال هكذا عن ملعودها،إىل ا هتموام بطبيعتهوا وحقيقتهوا،وإىل 
بعود ذلوك  -. وهوك واألرضوني ...أ  وإن أمرها لعظيم،أ  وإن عبثها لثقيول. أ  وإووا لتثقول يف السوماوات

 أن ..فوأوىل« ْم ِإ َّ بَوْغتَو   ،  َشْتِويكُ  َواأْلَْرمِ يَوُقَلحْل يف السَّماواتِ »يت إ  بغت  والغافللن عنها غافللن:  ش -
دي عنوووودها ذر،و  عووووينصوووور  ا هتمووووام للتهيووووي هلووووا وا سووووتعداق قبوووول أن شيت بغتوووو  فووووال ينفووووع معهووووا احلوووو

حوود أ . ومووا يوودري لعموور بقيووويف اللقووحل متسووع ويف ااحليطوو ،ما   ذخووذوا حووذرهم قبلها،ومووا   يسووتعدوا هلووا،
مث يعجوه مون  السواع   فأوىل أن يباقر اللحظ  ويسارع،وأ  يضيع بعد ساع ،قد تفجوي  بعودها،مَّت عكء

ن الساع  .. إوم   يدركلن نبيع  الرسال  وحقيقو  الرسولل و  ع - -أمر هي ء الذين يسأللن الرسلل 
 الرسلل يف جانه ربه العظيم. يعرفلن حقيق  األللهي ،وأقب

رسولل و عون ملعودها     أن تكشو أي كأنك قائم السيال عنهوا  مكلو« َيْس َوُللَنَك َكأَنََّك َحِفك  َعْنها »
وووا ِعْلُمهوووا ِعْنوووَد » يسوووأل ربوووه علوووم موووا يعلوووم هووول أنوووه روووتا بعلموووه:  - -اّلِل  خوووتا ا..قووود « ّللَِّ اُقْل:ِإ َّ

موور أموور السوواع  ..ولوويك األ« َلُموولنَ َولِكوونَّ َأْكثَوووَر النَّوواِس   يَوعْ »موون خلقووه. سووبحانه بووه و  يطلووع عليووه أحوودا
كواء،ابلقدر  ه إ  مونوحد . إ ا هل أمور الغيوه كلوه فللوه وحود  علوم هوذا الغيوه.   يطلوع علوى كوكء منو
موور فعلوولن األيا ..فقوود الووذي يشوواء،يف اللقووحل الووذي يشوواء .. لووذلك   ميلووك العبوواق ألنفسووهم نفعووا و  ضوور 

ون بووه رفووع موور يريووديريوودون بووه جلووه ااووْي ألنفسووهم،ولكن عاقبتووه تكوولن هووك الضوور هلووم. وقوود يفعلوولن األ
لوولن ك ااووْي ويفعهووعاقبتووه  الضوور عوونهم،ولكن عاقبتووه املغيبوو  عوور  علوويهم  وقوود يفعلوولن األموور يكرهلنووه فووإذا

ُهوَل َكور  أَْن هُُِبلا َكوْي ا  وَ  ُكْم،َوَعسىْْي  لَ خَ ُهَل َوَعسى أَْن َتْكَرُهلا َكْي ا  وَ »األمر ُيبلنه فإذا عاقبته هك الضر:
 « ..َلُكمْ 

 :1052والشاعر الذي يقلل 
 أ  من يريب غاييت قبل مذهل  ومن أين والغاايت بعد املذاهه 

إ وووا ميثووول ملقووو  البشوووري  أموووام الغيوووه اجملهووولل. ومهموووا يعلوووم ا نسوووان ومهموووا يتعلم،فوووإن ملقفوووه أموووام ابب 
  1053لصد،وأمام س  الغيه املسدل،سيظل يذكر  ببشريته انجلب  أمام عا  الغيه انجلبالغيه امل
شوور موون بهوول موون هوول وقربووه موون ربووه هوول قربووه،مأملر أن يعلوون للنوواس أنووه أمووام غيووه اّلِل و  - -والرسوولل 

 و  يوورىذاهه،ت قبوول املووالبشوور،  ميلووك لنفسووه نفعووا و  ضوورا،ألنه   يطلووع علووى الغيووه،و  يعوور  الغووااي
سوولءا  قوودم،وإن رآهوواأبوو  خووْيا مووآل أفعالووه وموون مث   ميلووك أن حتووار عاقبوو  فعلووه  يووة إن رأى العاقبوو  املغي

 -ْفعوا  َو  َضور ا نوَ  لِنَوْفِسوك أَْملِوكُ  قُوْل: »أحجم. إ ا هل يعمل،والعاقب  عكء كما قدر اّلِل يف غيبه املكنلن:
 ُ  « ..َمسَِّبَ الُسلءُ  اَْْْيِ َوما أَْعَلُم اْلَغْيَه َ ْسَتْكثَوْرُت ِمَن اَلْل ُكْنحلُ وَ  -ِإ َّ ما كاَء اّللَّ

                                                 
 من قصيدة  بن الرومك.) السيد رمحه هللا ( - 1052
) السويد  1211 - 1113ص « َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  اْلَغْيِه   يَوْعَلُمها ِإ َّ ُهولَ »يراجع ما جاء يف ا؟زء السابع عند تفسْي قلله تعاىل:  - 1053

 رمحه هللا (
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وّبووذا ا عووالن تووتم لعقيوودة التلحيوود ا سووالمي  كوول خصووائا التجريوود املطلوو ،من الشوور  يف أيوو  صوولرة موون 
دا رسولل صلر . وتتفرق الذات ا هلي  خبصائا   يشاركها البشر يف ككء منها. ولل كوان هوذا البشور حممو

فعنود عتبو  الغيوه تقو  الطاقو  البشوري ،ويق  العلوم  -عليه صوللات اّلِل وسوالمه  -اّلِل وحبيبه ومصطفا  
ِإْن أاََن ِإ َّ نَوووِذير  :»1054وتتحووودق وليفتوووه  - -البشوووري.وعند حووودوق البشوووري  يقووو  كوووخا رسووولل اّلِل 

 « ..َوَبِشْي  لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ 
ن النوذارة موهم الذين ينتفعلن  ا معوه « ييمنلن»ولكن الذين  ناس أمجعني.نذير وبشْي لل - -والرسلل 

 .ي جاء بهوالبشارة فهم الذين يفقهلن حقيق  ما معه وهم الذين يدركلن ما وراء هذا الذ
 عني ..لناس أمجمث هم بعد ذلك خالص  البشري  كلها،كما أوم هم الذين حلا ّبم الرسلل من ا

لهلا احلقيقوووك إ  للقلوووه املفتووول  هلا،والعقووول الوووذي يستشووورفها ويتقبلهوووا،وإن هوووذا إن الكلمووو    تعطوووك مووودل
فَعوووِن اْلَقاِسوووِم بْوووِن القووورآن   يفوووت  كنووولز ،و  يكشووو  أسووورار ،و  يعطوووك مثوووار ،إ  لقووولم ييمنووولن. ولقووود ورق 

َباينِِ  وويوْ ْعووحُل ابْووَن ُعَمووَر :قَوواَل ،َعووْل   الشَّ ميَوواَن قَوْبووَل ،ْرَهوو   ِمووْن َقْهوور  " َلَقووْد لَِبثْونَووا بوُ :يَوُقوولُل ، َِ َوَأَحووُداَن لِيُوووْيَتى اْ ِ
وود   َبغِووك أَْن يُلقَووَ  ِعْنووَدُ  ،َوأَْمَرَهووا َوزَاِجَرَهووا ،فَونَوووتَوَعلَُّم َحاَلهَلَووا َوَحرَاَمَهووا  اْلُقووْرآِن تَوْنووزُِل الُسوولرَُة َعلَووى حُمَمَّ َوَمووا يَونوْ

َها َكَما يَوتَوَعلَُّم َأَحدُُكُم السُ  ميَواِن يَوْقورَأُ َموا بَونْيَ فَاِهَتِوِه ِإىَل ،لرََة ِمنوْ َوَلَقْد رَأَْيحُل رَِجا   يُوْيَتى َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن قَوْبَل اْ ِ
َبغِووك أَْن يُلقَووَ  ِعْنووَدُ  ِمْنووُه وَ ،َوَ  أَْموورَُ  َوَ  زَاِجوورَُ  ،َمووا يَوْعووِرُ  َحاَللَووُه َوَ  َحرَاَمووُه ،َخاِاَتِووِه  ثوُوورُُ  نَوثْوووَر َوَ  َمووا يَونوْ يَونوْ
َقِل "  .  1055الدَّ

ه ذلوووووك ه وأهدافووووووهووووذا ا ميوووووان هووووول الوووووذي كوووووان اعلهوووووم يتووووذوقلن القووووورآن ذلوووووك التذو ،ويووووودركلن معانيووووو
 ا قرا ،ويصنعلن به تلك االار  اليت صنعلها يف أقصر وقحل من الزمان.

ن الووذين ييمنوول  د  إ اوو لقوود كووان ذلووك ا؟يوول املتفوورق اوود موون حووالوة القوورآن،ومن نوولر ،ومن فرقانووه،ما  
ت  ان هول الوذي فووان ا ميوإميوان ذلوك ا؟يول. ولو ن كوان القورآن هول الووذي أخوذ  رواحهوم إىل ا ميان،لقود كو

لووك ذموون مث كووانلا ذلك .. و كووهلووم يف القوورآن مووا   يفتحووه إ  ا ميووان  لقوود عاكوولا ّبووذا القرآن،وعاكوولا لووه  
إ   لوه .. اللهومكيف التواري    -وّبذا التلايف على ذلوك املسوتلي ذ  الكثرة ّب -ا؟يل املتفرق الذي   يتكرر 

صووولا هلوووذا   لقووود خليف صووولرة أفوووراق علوووى مووودار التووواري  يسوووْيون علوووى أقووودام ذلوووك ا؟يووول السوووام  العجيوووه
 - - ل رسولل اّللِ م إ  قول القرآن ف ة نليل  من الزمان،فلم تشه نبعه الرائو  كوائب  مون قولل البشور،الله

 .ق ما كاند كان من نبع القرآن ذاته كذلك .. ومن مث كان ذلك ا؟يل املتفر وهديه .. وق

                                                 
 1099) السيد رمحه هللا (  - 1093نبيع  الرسال  وحقيق  الرسلل ص يراجع ما جاء يف ا؟زء السابع عن   - 1054
 ( وقال :َهَذا ِإْسَناق  َصِحي   َعَلى َرْسِم ُمْسِلم  َواْ؟ََماَعِ  ِإ َّ اْلُبَخارِيَّ     207[ )254/ 1ا ميان  بن مند  ] - 1055

ْي ر يوو  غووكلمووات القوورآن موون ارئ يرمووك بابك موون التموور واملووراق أن القووالثهوو  :الزمووان الطليوول يالنثوور :التسوواق  والتفوور  يالوودقل :الوورقيء اليوو
 وشمل كما يتساق  الدقل من العذ  إذا ُهزَّ  . 
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وما أجودر الوذين ُيواوللن أقاء موا أقا  ذلوك ا؟يول أن ينهجولا وجه،فيعيشولا ّبوذا القورآن وهلوذا القورآن فو ة 
  1056نليل  من الزمان،  حال  عقلهلم وقللّبم غْي  من كالم البشر ليكلنلا كما كان 

 من الاوحيد إل  الشرك في الن س اانحرافخطوات  195 - 189اسع:الدرس الا

ن التلحيوود موو حنوورا  مث جللوو  جديوودة يف قضووي  التلحيوود. شخووذ يف أوهلووا صوولرة القص ،لتصوولير خطوولات ا 
 مث تنتهوووك إىل راهيم ..إىل الشووور  يف الووونفك. وكأ وووا هوووك قصووو  احنووورا  هوووي ء املشوووركني عووون قيووون أبووويهم إبووو

ظورة نلوبطالن ألول لواهرة ا   الذي يزاوللنه يف عباقة آهلتهم اليت كانلا يشركلن ّبا،وهكملاجهتهم ابلسخ
ىل هووديهم هووم وهووي ء اهلهلوو  الوويت يعبوودووا موون قون اّلِل،وأن إ - -وألول تفكووْي. وختووتم بتلجيووه الرسوولل 

َل ِمْنهووووا َزْوَجهووووا َدة ،َوَجعَ واِحوووو ْفووووك  نوَ ُهووووَل الَّووووِذي َخَلَقُكووووْم ِمووووْن  »يعلوووون التجوووواء  إىل اّلِل وحد ،وليووووه وانصوووور :
ووا تَوَغشَّوواها مَحَلَووحْل مَحْووال  َخِفيفووا  َفَموورَّ  َ ،فَوَلمَّا أَ ْت بِووهِ لَِيْسووُكَن إِلَْيها،فَوَلمَّ َتنووا صوواحِلا  رَ يْوَقلَووحْل َقَعووَلا اّللَّ ُمووا:لَِ ْن آتَويوْ ّبَّ
وايموا آ ُ وافِ رَكاَء ُكو لََنُكلَننَّ ِمَن الشَّاِكرِيَن. فَوَلمَّا آ ُ ا صاحِلا  َجَعوال لَوهُ  ُ َعمَّ ُيْشورُِكلَن  أَُيْشورُِكلَن  . فَوَتعواىَل اّللَّ
ْدُعلُهْم ِإىَل اهْلُودى   تَوَوِإْن »ُهْم يَوْنُصوُروَنف   أَنْوُفسَ ْصرا  وَ ما   َحُْلُ  َكْي ا  َوُهْم ُحَْلُقلَنف َو  َيْسَتِطيُعلَن هَلُْم نَ 

 ِعبوواق  أَْمثاُلُكْم،فَوواْقُعلُهْم ْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ تَوو الَّووِذيَن لَن. ِإنَّ أََقَعْلُاُوولُهْم أَْم أَنْوووُتْم صوواِمتُ يَوتَِّبُعلُكْم،َسوولاء  َعلَووْيُكْم 
ُتْم صواِقِقنَي. أهََلُوْم أَْرُجول  ميَْ  ْعونُي  يُوْبِصوُروَن اف أَْم هَلُوْم أَ ْم أَيْود  يَوْبِطُشولَن ِّبواف أَْم هَلُوُشولَن ِّبوفَوْلَيْسَتِجيُبلا َلُكْم ِإْن ُكنوْ

ُ الَّوِذي نوَوزََّل اْلِكتواَب اِظُروِن. ِإنَّ َولِيِِوَك وِن َفال تُونْ  ِكيدُ ِّباف أَْم هَلُْم آذان  َيْسَمُعلَن ِّباف ُقِل:اْقُعلا ُكرَكاءَُكْم مُثَّ  ّللَّ
ُصووُروَن. َوِإْن تَووْدُعلُهْم ْم َو  أَنْوُفَسووُهْم يَونْ َنْصوورَكُ ُعلَن ْسووَتِطييَ َوُهووَل يَوتَوووَلىلَّ الصَّوواحلِِنَي. َوالَّووِذيَن تَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه   
 « ..نَ ْبِصُرو ِإىَل اهْلُدى   َيْسَمُعلا َوَتراُهْم يَوْنظُُروَن إِلَْيَك َوُهْم   يوُ 

لسوخ  ا  عند حود مون حد   تقإوا جلل  مع ا؟اهلي  يف تصلراهتا اليت مَّت احنرفحل عن العبلقي  ّلِل اللا
  ينتهووك إىل ألوىل وكيووترجووع إىل توودبر و  تفكووْي  وتصوولير اطوولات ا حنوورا  يف مدارجووه اوالضووالل و  

وووَزْوَجهوووا لِ  َل ِمْنهووواُهوووَل الَّوووِذي َخَلَقُكوووْم ِموووْن نَوْفوووك  واِحوووَدة ،َوَجعَ »ذلوووك الضوووالل البعيووود   ا َيْسوووُكَن إِلَْيهوووا. فَوَلمَّ
وووواها مَحَلَوووووحْل مَحْوووووال  َخِفيفوووووا  َفَمووووورَّْت بِوووووِه،فَولَ  َ َرّبَُّ  َقَعوووووَلا مَّا أَيْوَقلَوووووحلْ تَوَغشَّ َتنوووووا صوووووااّللَّ حِلا  لََنُكووووولَننَّ ِموووووَن موووووا:لَِ ْن آتَويوْ

 « ..الشَّاِكرِينَ 
الصو ،عند ااول  لربلبيو  ااابفني لوه إوا الفطرة اليت فطر اّلِل الناس عليها .. أن يتلجهلا إىل اّلِل رّبم،مع  

لَّوِذي ُهوَل ا»عتهوا:جيو  ونبين أصول االيقو ،وتركيه الزو وعند الطموع .. واملثول املضوروب هنوا للفطورة يبودأ مو
 .« .ْيهاَخَلَقُكْم ِمْن نَوْفك  واِحَدة ،َوَجَعَل ِمْنها َزْوَجها لَِيْسُكَن إِلَ 

 خوووتال  ا وووا هوووذا فهوووك نفوووك واحووودة يف نبيعووو  تكلينهوووا،وإن اختلفوووحل وليفتهوووا بوووني الوووذكر واألنثوووى. وإ
   الزوجيوو  يفان. ووليفوو.. وهووذ  هووك نظوورة ا سووالم حلقيقوو  ا نسووليسووكن الووزوج إىل زوجووه ويسوو ي  إليهووا 

 تكلينه.

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو « ..»معا  يف الطري »يف كتاب:« جيل منفرق»يراجع فصل: - 1056
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د ت انرفوو  تعووالوودايان وهووك نظوورة كاملوو  وصوواقق  جوواء ّبووا هووذا الوودين منووذ أربعوو  عشوور قووران. يوولم أن كانووحل
انوووحل دا،ويلم أن كذيرا كووودياملووورأة أصووول الوووبالء ا نسووواين،وتعتثها لعنووو  وْنسوووا وفخوووا للغلايووو  هوووذر منوووه هووو

ل و  حسوواب   املتوواع أو علووى األكثوور خاقمووا أقىن مرتبوو  موون الرجووتعوودها موون سووق -و  تووزال  -لينيووات ال
 له يف ذاته على ا نال .

واألصووول يف التقووواء الوووزوجني هووول السوووكن وا نم نووووان واألنوووك وا سوووتقرار. ليظلووول السوووكلن واألمووون جوووول 
ري الثمني،وييهوول فيووه ا؟يوول الناكووئ حلموول انضوون الووذي تنموول فيووه الفووران الزغووه،وينتج فيووه انصوولل البشوو

تراّ التمودن البشوري وا ضواف  إليوه. و  اعول هوذا ا لتقواء جملورق اللوذة العوابرة والنوزوة العارضو . كموا أنوه   
اعله كقاقا ونزاعا،وتعارضا بني ا ختصاصات والللائ ،أو تكرارا لالختصاصوات والللوائ  كموا ختوب  

 1057دية سلاء  ا؟اهليات يف القدمي واحل
ووواها محََ ..»وبعووود ذلوووك تبووودأ القصووو  .. تبووودأ مووون املرحلووو  األوىل   وووا تَوَغشَّ « فوووا  َفَمووورَّْت بِوووهِ ال  َخِفيلَوووحْل مَحْوووفَوَلمَّ

ووفَولَ .. » ..والتعبووْي القوورآين يلطوو  ويوود  ويشوو  عنوود تصوولير العالقوو  األوليوو  بووني الووزوجني ووا تَوَغشَّ « .. اهامَّ
ين.  التقواء جسود نوائفني  ن وترقيقا حلاكي  الفعل حَّت ليبودو امتوزاجتنسيقا لصلرة املباكرة مع جل السك

 يظووو   .. كوووذلكيلانيووو  الغليف املباكووورة. واف اقهوووا عووون الصووولرة احل« ا نسووواني »ابلصووولرة « لإلنسوووان»إُيووواء 
 ه.ار به األم بال يقل  كأوا   هس« .. خفيفا»تصلير احلمل يف أول أمر  .. 

ُما:» :مث شيت املرحل  الثاني  « ..اِكرِينَ ا  لََنُكلَننَّ ِمَن الشَّ نا صاحلِ تَ لَِ ْن آتَويوْ فَوَلمَّا أَيْوَقَلحْل َقَعَلا اّللََّ َرّبَّ
حيحا صوبلحا سوليما صو لقد تبني احلمل،وتعلقحل به قللب الزوجني،وجاء قور الطمع يف أن يكولن املللولق

الم الغيوولب لبطوولن ولوواك أجنوو  يف لووالم ..إىل آخوور مووا يطمووع اهلابء واألمهووات أن تكوولن عليووه ذريتهم،وهوو
له مع يف فضووووووووو..وعنووووووووود الطموووووووووع تسوووووووووتيقج الفطرة،فتتلجوووووووووه إىل اّلِل،تعووووووووو   لوووووووووه ابلربلبيووووووووو  وحووووووووود ،وتط

ُموا  ا اّللََّ َقَعولَ »لوذلك  وحد ، حساسها اللدين  صودر القولة والنعمو  وا فضوال اللحيود يف هوذا اللجولق. َرّبَّ
َتنا صاحِلا  لََنُكلَننَّ   « .. ِمَن الشَّاِكرِينَ لَِ ْن آتَويوْ

 « ..رُِكلَن َعمَّا ُيشْ   اّللَُّ فَوَلمَّا آ ُ ا صاحِلا  َجَعال َلُه ُكرَكاَء ِفيما آ ُ ا. فَوَتعاىَل  »
إن بعووخ الوورواايت يف التفسووْي تووذكر هووذ  القصوو  علووى أوووا قصوو  حقيقيوو  وقعووحل هلقم وحوولاء .. إذ كووان 

« .. عبود احلواّر»لشويطان فوأغرى حولاء أن تسومك موا يف بطنهوا أبنا  ا يللدون مشلهني. فجاء إليهموا ا
 1058واحلاّر اسم  بليك. ليللد صحيحا ويعيا ففعلحل وأغرت آقم معها  

                                                 
،كووذلك يراجووع «ا سووالم ومشووكالت احلضووارة»يف كتوواب: «ختووب  واضووطراب»يف فصوول:« املوورأة وعالقووات ا؟نسووني»تراجووع فقوورة: - 1057
  (سيد رمحه هللاال«.) قار الشرو »القسم الثاين.« خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« حقيق  ا نسان»فصل:
وا مَحَلَوحْل، َكواَن   يَعِويُا هَلَوَعْن َ َُرَة، قَاَل:قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  - 1058 ، فَِإنَّوُه يَعِويُا، :"ِإنَّ َحلَّاَء َلمَّ ِّ يِه َعْبوَد احْلَواِر ا َولَود ، فَوَقواَل هَلَوا الشَّوْيطَاُن: َِِ

ْتُه، وََكاَن َذِلَك ِمْن َوْحك الشَّْيطَاِن َوأَْمرِِ ، َفَحَمَلحْل مَحْال  َخِفيف ا ".تفسْي، َوَ ْ يَ َفَسمَّ  (9404( )305/  6) -ابن أيب حامت  ْسَتِ ْ
 أن هذا احلدية معللل من يالي  أوجه:قال ابن كثْي:" والغرم 
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كموووا حرفوووولا   -سووويحك ولووواهر موووا يف هوووذ  الروايوووو  مووون نوووابع إسوووورائيلك ..ذلوووك أن التصووولر ا سوووورائيلك امل
 ي .  ااما للتصلر ا سالمك الصحل الذي يلقك عهء الغلاي  على حلاء،وهل راله -قاينتهم 

                                                                                                                                            

دية حو  ابون مرقويوه مون ه.ولكن روابوأحدها:أن عمر بن إبراهيم هذا هل البصري، وقد ويقه ابن معني، ولكن قال أبل حامت الرازي:  ُيتج 
 املعتمر، عن أبيه، عن احلسن، عن  رة مرفلعا فاهلل أعلم.

ابون عليو   ، عون أبيه.وحودينانا املعتمورلع ا، كما قال ابون جرير:حودينا ابون عبود األعلوى، حوديالثاين:أنه قد روي من قلل  رة نفسه، ليك مرف
."  عن سليمان التيمك، عن أيب العالء بن الشخْي، عن  رة بن جندب، قال: ى آقم ابنه "عبد احلاّر

 ل عنه.الثالة:أن احلسن نفسه فسر اهلي  بغْي هذا، فلل كان هذا عند  عن  رة مرفلع ا، ملا عد
ن هوذا يف بعوخ ُ َوا { قال:كواِفيَموا آ َ  قال ابن جرير:حدينا ابن وَِكيع، حدينا سهل بن يلس ، عون عمورو، عون احلسون:} َجَعوال لَوُه ُكورََكاءَ 

 أهل امللل، و  يكن آبقم
 }يعب:]قللوه[ -د  نهم بعور  موحدينا حممد بن عبود األعلوى، حودينا حممود بون يولر، عون معمور قال:قوال احلسون:ع  ّبوا ذريو  آقم، ومون أكو

 َجَعال َلُه ُكرََكاَء ِفيَما آَ ُ َا { 
 روا ، فهِلقوا وَنصَّ  أو ق اوحدينا بشر حدينا يزيد، حدينا سعيد، عن قتاقة قال:كان احلسن يقلل:هم اليهلق والنصارى، رزقهم هللا

 يوو ، ولوول كووان هووذالووحل عليووه اهلسوون التفاسووْي وأوىل مووا محوهووذ  أسووانيد صووحيح  عوون احلسوون، رمحووه هللا، أنووه فسوور اهليوو  بووذلك، وهوول موون أح
ل  علوووى ، فهووذا يووودلك علووى أنوووه ملقوو، ملووا عووودل عنووه هووول و  غووْي ، و  سوويما موووع تقوولا  هلل َوَوَرعوووهاحلوودية عنوود  حمفلل وووا عوون رسووولل هللا 

 انووه إن كوواء هللايكمووا سوويأيت ب  غْي ووا،الصووحايب، وُيتموول أنووه تلقووا  موون بعووخ أهوول الكتوواب، موون آموون موونهم، مثل:كعووه أو وهووه بوون ُمنَوبِووه و 
 (526/  3) -ار نيب  ق -]تعاىل[ إ  أننا برئنا من عهدة املرفلع، وهللا أعلم."تفسْي ابن كثْي 

ُد ْبُن َعِلكِِ ْبِن مَحَْزةَ 9421( )310/  6) -ويف تفسْي ابن أيب حامت    َعْبوِد اّللَِّ بْوِن اْلُمبَواَرِ ، نْ ، ينا َحبَّواُن، َعو( ينا َعِلُك ْبُن احلَُْسنْيِ، ينا حُمَمَّ
، يف َقللِوِه:" ، َعوْن َسوِعيِد بْوِن ُجبَوْْي ، َعوِن ابْوِن َعبَّواس  ، َعوْن ُخَصوْي   و َعْن َكرِيك  ُ ُهوَل ا َجَعوال لَوُه ُكورََكاَء ِفيَموا آ َ ا آَ ُ ْوا َصواحِل  " فَوَلمَّ ُ َوا "،قَواَل:اّللَّ

َهووا، الَّووِذي َخَلَقُكووْم ِمووْن نَوْفووك  َواِحوو َهووا َزْوَجَهووا لَِيْسووُكَن إِلَيوْ ووا توَ فوَ َدة ، َوَجَعووَل ِمنوْ وواَها آقم محََ َلمَّ :ِإيِنِ َصوواِحُبُكَما الَّووِذي لَووحْل، آَ ُ َووا ِإبْلِوويُك، فَوَقووالَ َغشَّ
، فوَ  ، فَأَبَويَوا أَْن ُشوقَُّه، َوألَفْوَعلَونَّ َوألَفْوَعلَونِوِك، فَويَ ْن َبطْ َيْخرُُج ِموَأْخَرْجُتُكَما ِمَن اْ؟َنَِّ ، لَُتِطيَعنَِّن أَْو أَلْجَعَلنَّ هَلَا قَوْريَنْ ِإِبل  ِّ يَواُ  َعْبوَد احْلَواِر نَّ ُحَلِِفُوُهَموا  َِِ
ُلنَّ أَْو ألَفْوَعلَونَّ َوألَفْوَعلَونَّ ُحَلِِفُوُهَموا، لَوتَوْفعَ لَّوِذي فَوَعْلوحُل َموا فَوَعْلوحُل،  َصواِحُبُكَما اَقواَل:أانَ يُِطيَعاُ ، َفَخرََج َميِِت ا، مُثَّ مَحََلحْل يَوْعِب الثَّانِيَوَ  فََأَ ُ َوا أَْيض وا، فوَ 
، فَوَذِلَك قوَ َأْقرََكُهَما ُحوهَّ اْلَللَوِد، َفَسوفَ ذََكَر هَلَُما، ْيض ا، فَ فَأَبَوَيا أَْن يُِطيَعانِِه، َفَخرََج َميِِت ا، مُثَّ مَحََلحِل الثَّالَِثُ ، فََأَ ُ َا أَ  ِّ َياُ  َعْبوَد احْلَواِر ْللُوُه: " َجَعوال مَّ

 َلُه ُكرََكاَء ِفيَما آَ ُ َا " ".
 قال ابن كثْي معلقا :" 

 قة، والسودي، وغووْيلثانيوو :قتا"وقود تلقوى هووذا األيور عون ابوون عبواس مجاعو  موون أصوحابه، كمجاهوود، وسوعيد بون جبووْي، وعكرمو .ومن الطبقو  ا
أهوول  نأصووله مووأخلذ موو-وهللا أعلووم -ات   ُيصوولن كثوورة، وكأنووه واحوود موون السوول  ومجاعوو  موون االوو ، وموون املفسوورين موون املتووأخرين مجاعوو
ِعيُد ( ينوا َأيب، ينوا أَبُول اْ؟َُمواِهِر، أَنْوبَوأَ َسو9420( )309/  6) -الكتاب، فإن ابن عباس روا  عن ُأيب بن كعوه،  ويف تفسوْي ابون أيب حوامت 

، َعووْن ُأيَبِِ بْووُن َبِشووْي ، َعووْن ُعْقبَووَ ، َعووْن قَوتَوواَقَة، َعووْن جُمَاِهوود ، َعوونِ  ، قَاَل:"لَ  بْووِن كَ  ابْووِن َعبَّوواس  ووْعووه  ووا مَحَلَووحْل َحوولَّاُء، أََ َهووا الشَّ ْيطَاُن، فَوَقوواَل:أَُتِطيِعيِب مَّ
، فَولَووْم تَوْفَعووْل فَوَللَووَدْت َفَموواَت،  ِّ يووِه َعْبووَد احْلَوواِر  مَحَلَووحِل الثَّالِووَة، َفَجاَءَهووا ، فَولَووْم تَوْفَعووْل، مُثَّ ا ِمثْووَل َذلِووكَ حْل، فَوَقوواَل هَلَوو مَحَلَوومُثَّ َوَيْسووَلْم لَووِك َولَووُدِ  ف  َِِ

 اَعا".فَوَقاَل:ِإْن ُتِطيِعيِب َيْسَلْم، َوِإ  فَِإنَُّه َيُكلُن َّبِيَم  ، فَوَهيوَّبَوُهَما فََأنَ 
يكم أهول الكأنوه قوال:"إ ووا مون آتر أهول الكتواب، وقود صو  احلودية عون رسولل هللا أ-هللا أعلوم و-وهذ  اهلتر يظهر عليها  تواب ذا َحودَّ

.ومنها ما  أو سن  رسللهمن كتاب هللا فال تصدقلهم و  تكذبلهم"، مث أخبارهم على يالي  أقسام:فمنها:ما علمنا صحته  ا قل عليه الدليل
م:"حديلا ، عليوه السوالقللوهب روايتوه، علمنا كذبه،  ا ُقلَّ على خالفه من الكتواب والسون  أيض وا.ومنها:ما هول مسوكلت عنوه، فهول املوأذون يف
 أو ل مون القسوم الثواينهوألير:]هول[ اعن بب إسرائيل و  َحرج" وهل الذي   يصدَّ  و  يكذب، لقلله:"فال تصدقلهم و  تكذبلهم".وهذا 
، يف رمحه هللان البصري، مذهه احلس الثالةف فيه نظر.فأما من حدّ به من صَحايب أو  بعك، فإنه يرا  من القسم الثالة، وأما حنن فعلى
ووا ا قووال هللا:} فَوتوَ ريتووهمل وهلووذهووذا ]وهللا أعلووم[ وأنووه لوويك املووراق موون هووذا السوويا  آقم وحوولاء، وإ ووا املووراق موون ذلووك املشووركلن موون ذ ُ َعمَّ َعوواىَل اّللَّ

 (528/  3) -ار نيب  ق -ُيْشرُِكلَن { "  تفسْي ابن كثْي 
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فك حنورا  يف الوندارج ا و  حاج  بنوا إىل هوذ  ا سورائيليات لتفسوْي هوذا الونا القورآين .. فهول يصولر مو
قبله،ينوذرون بعوخ أبنوائهم لآلهلو ،أو ادمو  و  - -البشري  .. ولقود كوان املشوركلن علوى عهود رسولل اّلِل 

تلحيود إىل جو  مون قمو  البعود قحر  وموع تولجههم يف أول األمور ّلِل،فوإوم معابد اهلهل   تقوراب وزلفوى إىل اّلِل 
صويبا لنواس اليولم ناموا اعول كقر  الليني  كانلا ينذرون هلذ  اهلهل  أبنواءهم لتعويا وتصو  وتولقى املخوانر   

أو  علووى ضووري  و  موورة إ  يف أبوودان أبنووائهم لاوليوواء والقديسووني. كووأن يسووتبقلا كووعر الغووالم   ُيلوو  أول
 مث اللاحووود. فووولن ابّللِ قووديك. أو أن يسوووتبقل  بوووال ختوووان حووَّت حووول هنوووا . موووع أن هووي ء النووواس اليووولم يع  

ُ  فَوَتعاىَل »يتبعلن هذا ا ع ا  ّبذ  ا عاهات املشرك . والناس هم الناس    «.ُكلَن مَّا ُيْشِر عَ اّللَّ
ن الشووور   ووون ألووولاان موووو ننوووا هوووذا صووونلفا وتنوووز  عووون الشووور  الوووذي يعتقووودون ويزاولووولن  علوووى أننوووا نووورى يف زما

   النصلص.ر ها هذيزعملن أوم يلحدون اّلِل ويسلملن له،ترسم لنا صلرة من مدارج الشر  اليت ت
. إىل آخوور « .الشوعه»ا ،ويسووملو«الولنن»ويسووملوا « القولم»إن النواس يقيمولن هلووم اليولم آهلوو  يسوملوا 

  اللينيولن. و  ن يقيمهواجمسدة كاألصنام الساذج  اليت كوا ما يسملن. وهك   تعدو أن تكلن أصناما غْي
قدميو   رون لآلهلو  الذر هلا األبنواء كموا كوانلا ينوذيف خلقه،وين -سبحانه  -تعدو أن تكلن آهل  تشار  اّلِل 

لكونهم ّلِل راب. و ع فولن ابويضحلن هلا كالذابئ  اليت كانحل تقودم يف املعابود علوى نطوا  واسوع  إن النواس ي
 يفختووال  «. قدسوو م»البهووا ن أواموور  وكوورائعه موون ورائهووم لهراي،بينمووا اعلوولن أواموور هووذ  اهلهلوو  ومطينبووذو 

  يكولن نصويه شور ف وكيوسبيلها أوامر اّلِل وكرائعه،بل تنبذ نبذا. فكيو  تكولن اهلهلو ف وكيو  يكولن ال
دميو  أكثور ا؟اهلي  الق كانحللقد  الشركاء يف األبناء .. إن   يكن هل هذا الذي تزاوله ا؟اهلي  احلديث    و 

ار ألبنووواء والثموووشووور  يف اأقاب مووع اّلِل .. لقووود كانوووحل تتخوووذ مووون قونووه آهلووو  تقووودم هلوووا هوووذ  التقوودمات مووون ال
عوول حلديثوو  فهووك عا؟اهليوو  اوالووذابئ  لتقوورب النوواس موون اّلِل زلفووى  فكووان اّلِل يف حسووها هوول األعلووى. فأمووا 

إننوا بوودع  اّلِل نبوذا  ذمور بووه دس موا شموور بوه هوذ  اهلهلوو  وتنبوذ موااهلهلو  األخورى أعلوى موون اّلِل عنودها. فتقو
وللووا ان النواس يزاكوئر الويت  أنفسنا حني نق  ابلليني  عند الشكل السواذج لاصونام واهلهلو  القدمي ،والشوعا
ئر عا. كمووا أن الشوولووذي تغووْييف عباقهتووا واختاذهووا كووفعاء عنوود اّلِل .. إن كووكل األصوونام واللينيوو  فقوو  هوول ا

ن وراء لقائموووو  مووووهووووك الوووويت تعقدت،واختووووذت هلووووا عنوووولاانت جديوووودة .. أمووووا نبيعوووو  الشوووور  وحقيقتووووه فهووووك ا
 األككال والشعائر املتغْية ..

فضووويل . ولكووون واحلشوووم  وال ذمووور ابلعفووو  -سوووبحانه  -وهوووذا موووا ينبغوووك أ  حووودعنا عووون احلقيقووو   إن اّلِل 
لرة فتيوووات لفنووواق  يف صوووج وتغوووري وتعمووول مضوويف  يف اذمووور  ن ختووورج املوورأة وتتوووث « ا نتووواج»أو « الوولنن»

 دعاةفا اهلهل  املف أم إوا؟يشا يف الياابن الليني   فمن ا له الذي تتبع أوامر ف أهل اّلِل سبحانه
ذموور « الوولنن»أو « القلميوو »ذموور أن تكوولن رابطوو  التجمووع هووك العقيوودة .. ولكوون  -سووبحانه  -إن اّلِل 

عدة التجمع وأن يكلن ا؟نك أو القلم هل القاعدة  .. فمون هول ا لوه الوذي تتبوع ابستبعاق العقيدة من قا
ذموور أن تكووولن كوووريعته هوووك  -سوووبحانه  -أم هووك اهلهلووو  املووودعاةف  إن اّلِل  -سوووبحانه  -أواموور ف أهووول اّلِل 
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ن تقلل:كال  إن العبيد هم الوذين يشورعل  -« الشعه»أو جمملع  من  -احلاكم . ولكن عبدا من العبيد 
وكريعتهم هك احلاكمو  .. فمون هول ا لوه الوذي تتبوع أوامور ف أهول اّلِل سوبحانه أم هوك اهلهلو  املودعاةف  إووا 
أمثل  ملا اري يف األرم كلها اليلم وملا تتعوار  عليوه البشوري  الضوال  .. أمثلو  تكشو  عون حقيقو  اللينيو  

ك اللينيو  الصورُي ،ومن تلوك األصونام املنظولرة  السائدة،وحقيق  األصنام املعبلقة،املقام  اليلم بديال من تلو
 واه أ  ختدعنا األككال املتغْية للليني  والشر  عن حقيقتها الثابت    

 لهلم البشووري حانووه عقووولقوود كووان القوورآن ُيوواور أصووحاب تلووك اللينيوو  السوواذج  وتلووك ا؟اهليوو  الصوورُي  و 
لووك املثوول فيعقووه علووى ذ -اي كانووحل نفللتووه أ - يقالهووا موون تلووك الغفلوو  الوويت   تليوو  ابلعقوول البشووري 
َلُقوووولَنف َو  ا  َوُهووووْم حُْ ُ  َكووووْي أَُيْشوووورُِكلَن مووووا   َحْلُوووو»الووووذي ضووووربه هلم،وصوووولر فيووووه موووودارج الشوووور  يف الوووونفك:

 « ..َيْسَتِطيُعلَن هَلُْم َنْصرا  َو  أَنْوُفَسُهْم يَوْنُصُروَنف
لو   فكيو  ا بول هوك خت  ختل  كي  -كلها   -املدعاة إن الذي حل  هل الذي يستح  أن يعبد  وآهلتهم 

 يشركلن ّباف كي  اعللن هلا كركا مع اّلِل يف نفلسهم ويف أو قهمف
السوولطان هووك و والقهوور  وإن الووذي ميلووك أن ينصوور عبوواق  بقلتووه وُيموويهم هوول الووذي ينبغووك أن يعبوود. فووالقلة

   سولطان فهوم  و   قولة هلوا  -كلها   -دعاة خصائا األللهي  وملجبات العباقة والعبلقي  .. وآهلتهم امل
 همفيف أو قو يستطيعلن نصرهم،و  نصر أنفسهم  فكي  اعللن هلا كركا مع اّلِل يف نفلسهم 

هوول  لهووفهل مووا يووزال ومووع أن برهووان االوو  والقوودرة هووذا كووان يلجووه إىل أصووحاب تلووك ا؟اهليوو  السوواذج ،
ه لن مووا شموور بووا ويتبعووم يقيموولن هلووم أصووناما أخوورى يعبوودووالووذي ُيوواج بووه أصووحاب ا؟اهليوو  احلاضوورة  إووو

نهوا مم كي اف ومون ات واألر واعللن هلا كركا يف أنفسهم وأبنائهم وأملاهلم .. فمن منها حل  من السماو 
 ميلك هلم أو لنفسه نصراف

األهووولاء يرضوووا   ولكنهوووا الشوووهلات و    يقووور ،و  -وبوووني هوووذا اللاقوووع  لووول خلوووك بينوووه -إن العقووول البشوووري 
رتووود إىل هوووذ  تالقووورآن  والتضوووليل وااوووداع .. هوووك الووويت ععووول البشوووري  بعووود أربعووو  عشووور قوووران مووون نوووزول هوووذا

سوهم حلقلن كي ا وهم حلقلن،و  ميلكلن هلم نصورا و  أنف فتشر  ما   -؟ديدة يف صلرهتا ا -ا؟اهلي  
ه ّبوذا القورآن إىل أن ختانو -ألمك ما كانحل يف حاج  ابك  -ينصرون  إن هذ  البشري  لفك حاج  اليلم 

 مرة أخرى.
ا مون ينقوذ عقلهلوالنولر و  يف حاج  إىل من يقلقها من ا؟اهليو  إىل ا سوالم ومون حرجهوا مون الظلموات إىل
ا الودين أول نقوذها هوذأوقللّبا مون هوذ  اللينيو  ا؟ديودة بول مون هوذا السوخ  ا؟ديود الوذي تلوج فيوه كموا 

ْشورُِكلَن موا أَيُ »البشور: آهل  من   تلحك  نه كان يعب كذلك تقريعهم على اختاذمرة  إن صيغ  التعبْي القرآني
 «  يَوْنُصُروَنفأَنْوُفَسُهمْ  را  َو   َحُْلُ  َكْي ا  َوُهْم ُحَْلُقلَنف َو  َيْسَتِطيُعلَن هَلُْم َنصْ 

الوووذين يعوووث عووونهم « ءالعقووال»فهووذ  الووولاو والنووولن تشوووْي إىل أن موون بوووني هوووذ  اهلهلووو  علووى األقووول بشووورا مووون 
 عوووو  أوووووم  -ومووووا علمنووووا أن العوووورب يف وينيووووتهم كووووانلا يشووووركلن آبهلوووو  موووون البشوووور «  .. العاقوووول»بضوووومْي 
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إ ا هوم كوانلا يشوركلن  مثوال هوي ء مون انحيو  أووم  -يعتقدون  للهيتهم أو يقدملن الشعائر التعبدي  هلم 
وأن القورآن يعوث عون  -أي احلاكميو  األرضوي   -زاعوات واألحكام يف الن ا جتماعي  يتلقلن منهم الشرائع 

هذا ابلشر ،ويسلي بينه وبني كركهم اهلخر ابألوتن واألصنام سولاء. وهوذا هول ا عتبوار  ا سوالمك هلوذا 
الللن من الشر . فهل كر  كشر  ا عتقاق والشعائر   فر  بينه وبينوه،كما اعتوث الوذين يتقبلولن الشورائع 

حبووار والرهبووان مشووركني. مووع أوووم   يكلنوولا يعتقوودون  لوولهيتهم و  يكلنوولا يقوودملن هلووم واألحكووام موون األ
الشعائر كذلك .. فكله كر  وخروج عن التلحيد الذي يقلم عليه قين اّلِل والذي تعث عنوه كوهاقة أن   

 ..  ا يتف  ااما مع ما قرران  من كر  ا؟اهلي  احلديث   1059إله إ  اّلِل 
هووول حووودية كووول  -يف قصووو  الوووزوجني  ذلوووك املتمثووول -حلووودية عووون قصووو  ا حنووورا  يف الووونفك وملوووا كوووان ا

ن موموا هوم عليوه  ،إىل سوخ كر   واملقصلق به هل تنبيه أول ك الذين كانلا حوانبلن ّبوذا القورآن أول مورة
ألنفسووووها    الووووك الشوووور ،واختاذ تلووووك اهلهلوووو  الوووويت   ختلوووو  كووووي ا بوووول هووووك ختلوووو ،و  تنصوووور عباقهووووا بوووول

عوا  السويا  اهول  ملوا كوان هوذا -صرا،سلاء أكانحل من البشر أم من غْيهم،فهك كلها   ختلو  و  تنصور ن
 ك العووورب وإىلجهووو  مشووركالقرآين،فإنووه ينتقوول مووون القصوو  ومووون أسووللب احلكايوو  يف الفقووورة السووابق ،إىل ملا

 ِإىَل ْن تَووْدُعلُهمْ َوإِ »   أسووللب ااطوواب انتقووا  مباكوورا،كأنه امتووداق للحوودية السوواب  عليووه عوون تلووك اهلهلوو
ُقوِن اّللَِّ ِعبواق  أَْمثواُلُكْم.   الَّوِذيَن تَوْدُعلَن ِمونْ ُتلَن. ِإنَّ ُتْم صوامِ اهْلُدى   يَوتَِّبُعلُكْم،َسلاء  َعَلْيُكْم أََقَعْلُاُولُهْم أَْم أَنْوو

ُتْم صاِقِقنَي. أهََلُومْ  ْبِطُشولَن ِّبواف أَْم هَلُوْم أَْعونُي  اف أَْم هَلُوْم أَيْود  يوَ ِّبو مَيُْشولَن ُجول  أَرْ  فَاْقُعلُهْم فَوْلَيْسَتِجيُبلا َلُكْم ِإْن ُكنوْ
 «.يُوْبِصُروَن ِّباف أَْم هَلُْم آذان  َيْسَمُعلَن ِّباف

ي يف أيوو  زان العقوول البشوور سووخيف  يف ميوو -كمووا أسوولفنا   -لقوود كانووحل وينيوو  مشووركك العوورب وينيوو  سوواذج  
شور  اوللنوه مون الف  موا يز رآن ينبه فيهم هذا العقل وهل يلاجههم بسوخامرحل  من مراحله  ومن مث كان الق

  ثل هذ  اهلهل .
 ا. ولوويك هلوواّبوويوود توبطا إن أصونامهم هووذ  السوواذج  ّبي تهوا الظوواهرة:ليك هلووا أرجوول اشوك ّبووا،وليك هلووا أ

م هول قووو امون فكي  يعبودو  أعني تبصر ّبا،وليك هلا آذان تسمع ّبا .. هذ  ا؟لار  اليت تتلافر هلم هم.
 من هذ  األحجار اهلامدةف

فأمووا مووا يرمووزون إليووه ّبووذ  األصوونام موون املالئكوو  حينووا،ومن اهلابء واألجووداق حينووا .. فهووم عبوواق أمثوواهلم موون 
خلوو  اّلِل مووثلهم.   حلقوولن كووي ا وهووم حلقوولن،و  ميلكوولن هلووم نصوورا و  أنفسووهم ينصوورون  وا زقواج يف 

سووبه رووانبتهم هكووذا  -فيمووا حنسووه  -صوونام الظوواهرة،والرملز الباننوو  هوول عقائوود مشووركك العوورب بووني األ
عووون هوووذ  اهلهلووو :مرة بضووومْي العاقووول ملحللوووا فيهوووا موووا وراء األصووونام مووون الرمز،ومووورة اب كوووارة املباكووورة إىل 

                                                 
َووُذوا َأْحبوواَرُهْم َوُرْهبوواَوُْم أَْراباب  ِموووْن ُقوِن »ملعوو  قللووه تعوواىل: -  -لل اّلِل يراجووع احلوودية الووذي أخرجووه ال مووذي عوون تفسووْي رسوو - 1059 اختَّ
 محه هللا (السيد ر «.) قار الشرو « ..»خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»من كتاب:« التلحيد»يف فصل «:اّللَِّ 
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األصووونام ذاهتا،وأووووا فاقووودة للحيووواة واحلركووو   وهوووك يف جمملعهوووا لووواهرة الوووبطالن يف منطووو  العقووول البشوووري 
 الذي يلقظه القرآن،ويرفعه عن هذ  الغفل  املزري   ذاته،

 باهلل وأحدي الك ار ااعاصاا 198 - 195الدرس الماشر:

وأن  -كلهووا   -م العوواجزة أن يتحووداهم ويتحوودى آهلووته:ويف وايوو  هووذ  اناجوو  يلجووه اّلِل سووبحانه رسوولله 
تُوْنِظوووُروِن. ِإنَّ  ُكووورَكاءَُكْم مُثَّ ِكيوووُدوِن فَوووال قُوووِل:اْقُعلا»ه:لووو -حووود  و  -يعلووون عووون عقيدتوووه الناصوووع  يف تووول  اّلِل 

ُ الَّوووِذي نوَوووزََّل اْلِكتووواَب،َوُهَل يَوتَووووَلىلَّ الصَّووواحلِِ  ْسوووَتِطيُعلَن َنْصووورَُكْم َو  ْدُعلَن ِموووْن ُقونِوووِه   يَ الَّوووِذيَن تَووونَي. وَ َولِيِِوووَك اّللَّ
 « ..ْبِصُرونَ يوُ ُروَن إِلَْيَك َوُهْم   راُهْم يَوْنظُ لا،َوتَ دى   َيْسَمعُ أَنْوُفَسُهْم يَوْنُصُروَن .. َوِإْن َتْدُعلُهْم ِإىَل اهلُْ 

موووا أمووور  ربوووه وهووودى ّبوووا ك  - -إووووا كلمووو  صووواحه الووودعلة،يف وجوووه ا؟اهليووو  .. ولقووود قاهلوووا رسووولل اّلِل 
..لقود قوذ  يف وجولههم « ونِ  تُوْنِظورُ وِن فَوالقُوِل اْقعُولا ُكورَكاءَُكْم مُثَّ ِكيودُ »املشركني يف زمانوه وآهلوتهم املودعاة:

هوال و  هلوتهم بوال إمم وكيود آووجل  آهلتهم املدعاة ّبذا التحدي .. وقال هلم:أ  ذللا جهدا يف مجع كيوده
نَّ إِ  »هم مجيعووا:ه موون كيوودبووإنظووار  وقاهلووا يف هلجوو  اللايوو  املطموو ن إىل السووند الووذي يوورتكن إليووه. وُيتمووك 

ُ،الَّوِذي نوَوزََّل ا  اّلِل .. إليووه يورتكن. إنوه يوورتكن إىل نفووأعلن ّبوا عمو« ..نيَ ْلِكتوواَب،َوُهَل يَوتَووَلىلَّ الصَّواحلِِ َولِيِِوَك اّللَّ
  الووذي فيووه  رسوولله النوواس ابحلوو يف أن يلاجووه -سووبحانه  -الووذي نووزل الكتوواب .. فوودل بتنزيلووه علووى إراقتووه 

ه غلنووه وُيمللنوولووذين يبلكمووا قوودر أن يعلووك هووذا احلوو  علووى ابنوول املبطلووني .. وأن ُيمووك عبوواق  الصوواحلني ا
 ويثقلن فيه.

قُووووِل:اْقُعلا » كوووول مكووووان ويف كوووول زمووووان:يف -عوووود رسوووولل اّلِل ب -وإوووووا لكلموووو  صوووواحه الوووودعلة إىل اّلِل 
 «.الصَّاحلِِنيَ  ْلِكتاَب َوُهَل يَوتَوَلىلَّ ي نَوزََّل ا الَّذِ ِإنَّ َولِيَِِك اّللَُّ « .. »ُكرَكاءَُكْم مُثَّ ِكيُدوِن َفال تُوْنِظُرونِ 

 األرم .. ك  سناقإنه   بد لصاحه الدعلة إىل اّلِل أن يتجرق من أسناق األرم وأن يستهني كذل
ْدُعلَن تَوُعلا لَوُه:ِإنَّ الَّوِذيَن ل  فَاْسوَتمِ َب َمثَواي أَيُوَها النَّواُس ُضورِ »إوا يف ذاهتا واهي  واهن ،مهما بدت قلي  قاقرة:

ُهُم الوذُ ْن َيْسولُ اباب  َوَلِل اْجَتَمُعلا َلُه،َوإِ ِمْن ُقوِن اّللَِّ َلْن َحُْلُقلا ذُ  ُذوُ  ِمْنوُه. َضوُعَ  الطَّالِوُه ابُب َكوْي ا    َيْسوتَوْنقِ بوْ
َووُذوا ِموْن ُقوِن اّللَِّ أَوْ « .. »َواْلَمْطلُولُب  َوَذْت بَويْ َمثَوِل اْلعَ كَ لِيوواَء  َمثَووُل الَّوِذيَن اختَّ يُوولِت تووا ،َوِإنَّ أَْوَهوَن اْلبوُ ْنَكبُوولِت اختَّ

 « ..لَبَوْيحُل اْلَعْنَكُبلِت َلْل كانُلا يَوْعَلُملَن 
 حسوه مواذا تسواوي يفى إذنف و وصاحه الدعلة إىل اّلِل يرتكن إىل اّلِل. فما هذ  األولياء واألسوناق األخور 

ن محايتووه موون عووموون ربووه  حووَّت لوول قوودرت علووى أذا ف  إ ووا تقوودر علووى أذا  إبذن ربووه الووذي يتوول  .   عجووزا
 بوواق  الصوواحلنينووه سووبحانه عوون نصوورة أوليائووه .. ولكوون ابووتالء  لعو  ختليووا م -سووبحانه وتعوواىل   -أذاهووا 

 تني  الكيد امللل بي  والتمحيا والتدريه. واستدراجا لعباق  الطاحلني لإلعذار وا مهال و 
ُوووووْم قَووووواُللا هَلَا:َموووووا َأَكوووووُد َموووووا رَأَيْوووووحلِ  . --اْلُمْشووووورِِكنَي بَوَلغُووووولا ِموووووْن َرُسووووولِل اّللَِّ  َعوووووْن َأْ َووووواَء بِْنوووووحِل َأىِب َبْكووووور  َأوَّ

نَوووا ُهوووْم َكوووَذِلَك ِإْذ  --فَوَقاَلحْل:َكووواَن اْلُمْشووورُِكلَن قَوَعوووُدوا ِ  اْلَمْسوووِجِد يَوتَوووَذاَكُروَن َرُسووولَل اّللَِّ  ِ  آهِلَوووِتِهْم فَوبَويوْ
ا َعوووْن َكوووْىء  َصَدقَوُهْم،فَوَقاُللا:أََلْسوووحَل تَوُقووولُل َكوووَذا وََكوووَذاف فَوَقووواُملا إِلَْيوووِه،وََكانُلا ِإَذا َسوووأَُلل  --َقَخوووَل َرُسووولُل اّللَِّ 
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فَوَتَشووبوَّثُلا بِووِه  َِمْجَِعِهْم،فَووأََتى الصَّوورِيُ  ِإىَل َأىِب َبْكوور  َفِقيووَل اَبْقِر َصوواِحَبَك. َفَخوورََج ِمووْن ِعْنووِداَن «. بَولَووى » فَوَقوواَل:
ُ َوقَوْد َجواءَُكْم اِبْلبَويِِنَوواِت َوِإنَّ لَوُه َلغَوَدائَِر فَوَدَخَل اْلَمْسوِجَد وَ  َ اّللَّ ُهوَل يَوُقولُل:َويْوَلُكْم )أَتَوْقتُولُولَن َرُجوال  أَْن يَوُقولَل َرىبِِ

َنا أَبُول َبْكور  َفَجَعوَل  َ مَيَوُك َكويوْ  --ِمْن َربُِِكْم( قَاَل:فَوَلَهْلا َعْن َرُسلِل اّللَِّ    ا َوأَقْوبَوُللا َعَلى َأىِب َبْكر ،فَوَرَجَع إِلَيوْ
 .1060ِمْن َغَدائِرِِ  ِإ َّ َجاَء َمَعُه َوُهَل يَوُقلُل:تَوَبارَْكحَل اَي َذا ا؟َْاَلِل َواِ ْكرَاِم 

ُ َعْنووُه،فَوَقاَل:أَيُوَها النَّوواُس َأْخووثُِ  ،قَاَل:َخطَبَونَووا َعلِووُك بْووُن َأيب نَالِووه  َرِضووَك اّللَّ ووِد بْووِن َعِقيل  وين  َِْكوووَجِع وَعووْن حُمَمَّ
ا ِإ َّ انْوَتَصووْفحُل  النَّوواسِ  ِمْنووُه،َوَلِكْن ف قَوواُللا:أَْو قَاَل،قُوْلَنا:أَنْووحَل اَي أَِمووَْي اْلُمووْيِمِننَي . قَاَل:أََمووا ِإيِنِ َمووا اَبَرْزُت َأَحوود 

ُ َعْنُه،أَنَّوووُه لَ  وووا َكووواَن يوَوووْلُم بَوووْدر  َجَعْلنَوووا َأْخوووِثُوين  َِْكوووَجِع النَّووواِس قَووواُللا: َ نَوْعَلُم،َفَموووْن ف قَووواَل:أَبُل َبْكووور  َرِضوووَك اّللَّ مَّ
ووا فَوُقْلنَووا:َمْن َيُكوولُن َمووَع َرُسوولِل هللِا ِلَرُسوولِل هللِا  ،َمووا َقاَن َعرِيش  لَووْيال  ف يَوْهووِلي إِلَْيووِه َأَحوود  ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي فَوَلاّللَِّ

 َ يَوْهوِلي إِلَْيوِه َأَحوود  ِإ َّ أَْهوَلى َعَلْيووِه فَوَهوَذا َأْكووَجُع :ِمْنوُه ِإ َّ أَبُول َبْكوور  َكواِهر ا اِبلسَّووْيِ  َعلَوى رَْأِس َرُسوولِل هللِا 
َوَأَخَذْتُه قُوَرْيا  فَوَهوَذا َاَوُيُ  َوَهوَذا يُوتَوْلِتلُوُه َوُهوْم يَوُقلُللَن:أَنْوحَل الَّوِذي ،النَّاِس فَوَقاَل َعِلك :َوَلَقْد رَأَْيحُل َرُسلَل هللِا 

ا قَواَل:فَوَلاّللَِّ َموا َقاَن ِمْنوُه َأَحود  ِإ َّ أَبُول َبْكر ،َيْضوِرُب َهوَذا َوُاَواُء َهوَذا َويُوتَوْلتِوُل َهوَذا َوُهوَل َجَعْلحَل اهلهِلََ  ِإهَل ا َواِحود  
ُ مُثَّ َرفَوَع َعلِوك  بوُوْرَقة  َكانَوحْل َعَلْيوِه فَوَبَكوى  َ اّللَّ َضولَّحْل حِلْيَوتُوُه مُثَّ َحوَّتَّ اخْ يَوُقلُل:َويْوَلُكْم أَتَوْقتُوُللَن َرُجال  أَْن يَوُقلَل َريبِِ

فَووَلاّللَِّ َلَسواَع   ِموْن َأيب قَاَل:أُْنِشدُُكْم اِبّللَِّ أَُمْيِمُن آِل ِفْرَعْلَن َخْْي  أَْم أَبُل َبْكر  َفَسوَكحَل اْلَقوْلُم فَوَقواَل:َأ َ عُِيبُولين 
 1061ل  َكَتَم ِإميَانَُه َوَهَذا َرُجل  أَْعَلَن ِإميَانَُه."َبْكر  َخْْي  ِمْن ِمْلِء اأَلْرِم ِمْن ُمْيِمِن آِل ِفْرَعْلَن َذاَ  َرجُ 

ووا اْجَتَمووَع َأْصووَحاُب َرُسوولِل اّللَِّ :قَالَووحْل --وَعووْن َعاِئَشووَ  َزْوِج النَّووِلِِ  َفَكووانُلا مَثَانِيَوو   َوَياَليِوونَي َرُجووال  , --َلمَّ
ُ َعْنُه َعَلى َرُسلِل اّللَِّ  " اَي أاََب َبْكور  , ِإانَّ قَِليول  " , فَولَوْم يوَوَزْل :يف الُظُهولِر , فَوَقواَل -- َأحلَّ أَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ

َوتَوَفوورََّ  اْلُمْسووِلُملَن يف نوَووَلاِحك اْلَمْسووِجِد , --َحووَّتَّ َلَهووَر َرُسوولُل اّللَِّ --أَبُوول َبْكوور  يُلِووُ  َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ 
وووا , َفَكوووواَن أَوََّل --اَم أَبُووول َبْكوووور  يف النَّووواِس َخِطيب وووا , وََكوووواَن َرُسووولُل اّللَِّ ُكوووُل َرُجووول  يف َعِشووووْيَتِِه , َوقَووو َجاِلس 

, َوَتَر اْلُمْشورُِكلَن َعلَوى َأيب َبْكوور  َوَعلَوى اْلُمْسوِلِمنَي َفُضوورِبُلا --َخِطيوه  َقَعوا ِإىَل اّللَِّ َعوزَّ َوَجوولَّ َوِإىَل َرُسوللِِه 
َبُ  ْبُن َربِيَعوَ  يف نَوَلاِحك اْلَمسْ  ا , َفَداَن ِمْنُه اْلَفاِسُ  ُعتوْ ا , َوُوِنَك أَبُل َبْكر  َوُضِرَب َضْراب  َكِديد  ِجِد َضْراب  َكِديد 

ْجُهوُه ِموْن أَْنِفوِه , ُ  وَ َفَجَعَل َيْضرِبُُه بِنَوْعَلنْيِ َرُْصلَفنْيِ َوُُيَرِِفُوُهَما ِلَلْجِهِه َوَيَ  َعلَوى َبطْوِن َأيب َبْكور  َحوَّتَّ َموا يُوْعورَ 
ْلب  َحوووَّتَّ َوَجووواَءْت بَونُووول تَووووْيم  يَوتَوَعووواَقْوَن َوَأْجلَوووحِل اْلُمْشووورِِكنَي َعوووْن َأيب َبْكووور  , َومَحَلَوووحْل بَونُووول تَووووْيم  أاََب َبْكووور  يف يوَووو

َواّللَِّ لَوِ ْن َمواَت أَبُول َبْكور  :اْلَمْسِجَد َوقَاُللا  أَْقَخُللُ  َمْنزَِلُه , َوَ  َيُشُكلَن يف َمْلتِِه , مُثَّ َرَجَعحْل بَوُنل تَوْيم  َفَدَخُللا
بَوَ  بْووَن َربِيَعوَ  , فَوَرَجعُوولا ِإىَل َأيب َبْكور  َفَجَعووَل أَبُول ُقَحافَووَ  َوبَونُول تَوووْيم  يَُكلُِِمولَن أَ  اَب َبْكوور  َحوَّتَّ َأَجوواَب , لَنَوْقوتُوَلنَّ ُعتوْ

ووِه --َعووَل َرُسولُل اّللَِّ َموا فوَ :فَووَتَكلََّم آِخووَر النوََّهواِر فَوَقوواَل  ف َفَمُسوولا ِمْنوُه ِ َْلِسووَنِتِهْم َوَعوَذُللُ  , مُثَّ قَوواُملا َوقَواُللا أَلُمِِ
ُ  , فَوَلمَّا َخَلحْل بِِه َأحلَّحْل َعَلْيوِه , َوَجَعوَل يَوُقو:أُمِِ ااَْْْيِ بِْنحِل َصْخر   لُل اْنظُرِي أَْن ُتْطِعِميِه َكيوْ  ا , أَْو َتْسِقيِه ِإايَّ

                                                 
 ( حسن 691 / 7) -( وفت  الباري  بن حجر 343) -املكنز  -مسند احلميدي  - 1060

 الغدائر:الشعر املضفلر واحدها غديرة  
 زايقة مب -( 169/  7) -( وسكحل عليه احلافج ابن حجر  يف فت  الباري 2481( )161/  3) -كش  األستار   - 1061
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يول  بِْنوحِل ااَْطَّواِب :َواّللَِّ َما ِ  ِعْلم  ِبَصاِحِبَك , فَوَقواَل :ف فَوَقاَلحْل --َما فَوَعَل َرُسلُل اّللَِّ : اْذَهوِل ِإىَل أُمِِ مجَِ
يووول  فَوَقالَوووحْل  ووو:َفَسوووِليَها َعْنوووُه , َفَخَرَجوووحْل َحوووَّتَّ َجووواَءْت أُمَّ مجَِ ِد بْوووِن َعْبوووِد اّللَِّ , ِإنَّ أاََب َبْكووور  َيْسوووأَُلَك َعوووْن حُمَمَّ

ووَد بْووَن َعْبووِد اّللَِّ , فَووِإْن هُِبِِوونَي أَْن أَْمِضووَك َمَعووِك ِإىَل ابْنِووِك ف قَالَووحلْ :فَوَقالَووحْل  نَوَعووْم : َمووا أَْعووِرُ  أاََب َبْكوور  َوَ  حُمَمَّ
وَياِ  َوقَالَوحْل َفَمَضحْل َمَعَها َحَّتَّ َوَجَدْت أاََب َبْكر  َصرِيع ا َقنِف ا , َفَدَنحْل أُُم مجَِ  َواّللَِّ ِإنَّ قَوْلم وا :يول  َوأَْعَلنَوحْل اِبلصِِ

ُهْم , قَواَل  ُ لَوَك ِمونوْ َتِقَم اّللَّ --َفَموا فَوَعوَل َرُسولُل اّللَِّ :اَنُللا َهَذا ِمْنَك أَلَْهُل ِفْس   وَُكْفر  , َوِإيِنِ أَلَْرُجل أَْن يَونوْ
فَوأَْيَن ُهوَل ف قَالَوحْل :َسواِ   َصواِل   , قَواَل :فَواَل َكوْكَء َعَلْيوِك ِفيَهوا , قَالَوحْل :َهِذِ  أُُمَك َتْسوَمُع , قَواَل :ف قَاَلحْل 

, فََأْمَهَلتَووووا --فَووووِإنَّ ّللَِِّ َعلَووووكَّ أَْن َ  أَُذوَ  نََعام ووووا أَْو َكوووورَااب  أَْو آيتَ َرُسوووولَل اّللَِّ :يف َقاِر َأيب اأْلَْرقَووووِم , قَوووواَل :
, قَواَل --ِت الِرِْجُل َوَسَكَن النَّاُس , َخَرَجَتا بِِه يَوتَِّكك َعَلْيِهَما َحَّتَّ أَْقَخَلَتاُ  َعلَوى َرُسولِل اّللَِّ َحَّتَّ ِإَذا َهَدأَ 

 , فَوَقواَل أَبُول رِقَّو   َكوِديَدة   --َوَأَكهَّ َعَلْيِه َرُسلُل اّللَِّ فَوَقبوََّلُه،َوَأَكهَّ َعَلْيِه اْلُمْسِلُملَن , َوَر َّ لَوُه َرُسولُل اّللَِّ :
ووك بوَوورَّة  :َبْكوور   ووك اَي َرُسوولَل اّللَِّ , لَووْيَك ِمووْن َ ْس  ِإ َّ َمووا اَنَل اْلَفاِسووُ  ِمووْن َوْجِهووك , َوَهووِذِ  أُمِِ ِبَللَووِدَها ,  َِيب َوأُمِِ

َ هَلَوووا مل َعَسوووى ُ أَْن َيْسوووتَوْنِقَذَها بِوووَك ِموووَن النَّووواِر , قَووواَل  َوأَنْوووحَل ُمبَووواَر   , فَاْقُعَهوووا ِإىَل اّللَِّ َعوووزَّ َوَجووولَّ , َواقُْع اّللَّ اّللَّ
اِر --, مُثَّ َقَعاَها ِإىَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ , َوَأْسوَلَمحْل , فَوَقواُملا َموَع َرُسولِل اّللَِّ --َفَدَعا هَلَا َرُسلُل اّللَِّ : يف الودَّ

اَن مَحْزَُة ْبُن َعْبِد اْلُمطَِّلِه َأْسَلَم يَوْلَم ُضِرَب أَبُل َبْكور  , فَوَدَعا َرُسولُل َكْهر ا َوُهْم ِتْسَع   َوَياَليُلَن َرُجال  , َوَقْد كَ 
ْعَلُة يوَوْلَم اأْلَْربَِعواِء , فَ --اّللَِّ  َأْسوَلَم لُِعَمَر ْبِن ااَْطَّواِب َوأِلَيب َجْهوِل بْوِن ِهَشوام  , َوَأْصوَبَ  ُعَموُر , وََكانَوحِل الودَّ

ووَ  , َوَخوورََج ابْووُن اأْلَْرقَووِم  --ِموويِك , وََكووثََّ َرُسوولُل اّللَِّ ُعَمووُر يوَووْلَم ااَْ  َعووحْل ِ َْعلَووى َمكَّ َوأَْهووُل اْلبَوْيووحِل َتْكبِووْيَة   ُِ
اَي َرُسولَل اّللَِّ , : اللَُّهومَّ اْغِفوْر لِبَوِب ُعبَوْيود  اأْلَْرقَوِم مل فَِإنَّوُه َكَفوَر , فَوَقواَم ُعَموُر فَوَقوالَ :َوُهَل أَْعَمى َكاِفر  َوُهوَل يَوُقولُل 

" اَي ُعَمووُر , ِإانَّ قَِليوول  مل :َعلَووى َمووا ُبِْفووك ِقينَونَووا َوحَنْووُن َعلَووى احْلَوو ِِ , َوَيْظَهووُر ِقيوونُوُهْم َوُهووْم َعلَووى اْلَباِنووِل ف قَوواَل 
َقووى جَمْلِووك  َجَلْسووحُل ِفيووِه فَوَلالَّووِذي بَوَعثَووكَ :فَِإنَّووَك قَووْد رَأَيْووحَل َمووا َلِقينَووا " , فَوَقوواَل ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب   اِبحْلَوو ِِ َ  يَوبوْ

َتِظورُ ُ  ميَاَن , مُثَّ َخورََج َفطَواَ  اِبْلبَوْيوحِل مُثَّ َمورَّ بُِقوَرْيا  َوِهوَك تَونوْ , فَوَقواَل أَبُول َجْهوِل بْوُن  اِبْلُكْفِر ِإ َّ أَْلَهْرُت ِفيِه اْ ِ
ا :َمووُر أََرى أَنَّووَك َصووبَوْلَت , فَوَقوواَل عُ :ِهَشووام  لُِعَمووَر  وود  ُ َوْحووَدُ  َ  َكوورِيَك لَووُه , َوأَنَّ حُمَمَّ َأْكووَهُد أَْن َ  إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ

بَووَ  فَوووَثََ  َعَلْيوووِه َفَجَعووَل َيْضووورِبُُه َوأَقْ  َخوووَل ِإْصوووبَوَعْيِه يف َعْبووُدُ  َوَرُسوووللُُه , فَوَليَوووَه اْلُمْشوورُِكلَن إِلَْيوووِه , َوَويَوووَه َعلَوووى ُعتوْ
نَوْيووِه , فَ  ووى النَّوواُس , فَوَقوواَم ُعَمووُر َفَجَعووَل َ  يَووْدنُل ِمْنووُه َأَحوود  ِإ َّ َأَخووَذ ِبَشوورِي   ِ َّووَعيوْ بَووُ  َيِصوويُ  , فَوتَوَنحَّ ْن َجَعووَل ُعتوْ

ميَواَن , مُثَّ  -اْنَصوَرَ  ِإىَل النَّوِلِِ  َقاَن ِمْنُه َحَّتَّ أَْعَجَز النَّاَس , َواتوََّبَع اْلَمَجاِلَك الَّيِت َكاَن ُاَاِلُك ِفيَها فَوُيْظِهُر اْ ِ
-  وووك , َواّللَِّ َموووا بَِقوووَك جَمْلِوووك  ُكْنوووحُل َأْجلِوووُك ِفيوووِه اِبْلُكْفوووِر ِإ َّ :َوُهووَل لَووواِهر  َعلَوووْيِهْم فَوَقووواَل َموووا َعَلْيوووَك  َِيب َوأُمِِ

ميَووواَن َغوووْْيَ َهايِوووه  َوَ  َخووواِئ   , َفَخووورََج َرُسووولُل اّللَِّ  َوَخووورََج ُعَموووُر أََماَموووُه َومَحْوووزَُة بْوووُن َعْبوووِد --أَْلَهوووْرُت ِفيوووِه اْ ِ
, مُثَّ اْنَصوَرَ  ُعَموُر اْلُمطَِّلِه َحَّتَّ نَاَ  اِبْلبَوْيحِل َوَصلَّى الُظْهَر ُمْعِلن ا , مُثَّ اْنَصَرَ  ِإىَل َقاِر اأْلَْرَقِم َوَمَعُه ُعَمُر 

 ."1062َوْحَدُ  َوَصلَّى , مُثَّ اْنَصَرَ  ِإىَل النَِّلِِ 

                                                 
َثَمَ  ْبِن ُسلْيَماَن - - 1062 ُ َعْنُه َوفَ  -َحِديِة َخيوْ دِِيِ  َرِضَك اّللَّ  زايقة مب  – ( وفيه جهال  66برقم )-َضائِِلِه اَبُب ِإْساَلِم َأيب َبْكر  الصِِ
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 - -َزْوَج النَّوووِبِِ  -رضووى هللا عنهووا  -وَعووْن ُعَقْيوول  قَوواَل ابْووُن ِكووَهاب  فَووَأْخَثَىِن عُووْرَوُة بْووُن الووزَُبْْيِ أَنَّ َعاِئَشووَ  
نَووا يوَووْلم  ِإ َّ َذْتِينَووا نَووَر َِ  - -ِفيووِه َرُسوولُل اّللَِّ  قَالَووحْل َ ْ أَْعِقووْل أَبوَووَلىَّ قَووُ  ِإ َّ َوُ َووا يَووِديَناِن الوودِِيَن،َوَ ْ مَيُوورَّ َعَليوْ

َّتَّ بَولَوَ  بوَوْرَ  اْلِغَمواِق النوََّهاِر بُْكرَة  َوَعِشيَّ  ،فَوَلمَّا ابْوُتلِوَى اْلُمْسوِلُملُن َخورََج أَبُول َبْكور  ُمَهواِجر ا حَنْوَل أَْرِم احْلََبَشوِ ،حَ 
ِغَنِ  َوْهَل َسيُِِد اْلَقارَِة . فَوَقاَل أَ  ْيَن تُرِيُد اَي أاََب َبْكر  فَوَقاَل أَبُل َبْكر  َأْخوَرَجِ  قَوْلِمى،فَأُرِيوُد أَْن َأِسويَ  َلِقَيُه اْبُن الدَّ

ِغنَوووووووِ  فَوووووووِإنَّ ِمثْولَوووووووَك اَي أاََب َبْكووووووور   َ َحْووووووورُُج َو َ ُحْرَُج،ِإنَّوووووووكَ   َتْكِسوووووووُه ِ  اأَلْرِم َوأَْعبُوووووووَد َرىبِِ . قَووووووواَل ابْوووووووُن الدَّ
،اْرِجْع َواْعبُووْد اْلَمْعُدوَم،َوَتِصووُل الوورَّ  ،فَووَأاَن لَووَك َجووار  ِحَم َوَهِْمووُل اْلَكوولَّ،َوتَوْقرِى الضَّووْيَ ،َوتُِعنُي َعلَووى نَوَلائِووِه احلَْ ِِ

ِغنَووِ  َعِشوويَّ   ِ  َأْكورَاِ  قُوَرْيا   ِغنَووِ ،َفطَاَ  ابْوُن الدَّ ْم ِإنَّ أاََب ،فَوَقوواَل هَلُووَربَّوَك بِبَولَووِدَ  . فَوَرَجوَع َواْرَهَووَل َمَعووُه ابْوُن الدَّ
،َويَوْقرِى َبْكووووووور   َ َحْووووووورُُج ِمثْولُوووووووُه َو َ ُحْرَُج،َأخُتْرُِجووووووولَن َرُجوووووووال  َيْكِسوووووووُه اْلَمْعُدوَم،َوَيِصوووووووُل الرَِّحَم،َوَُيِْموووووووُل اْلَكووووووولَّ 

ِغنَوووِ ،َوقَ  وووَلاِر ابْوووِن الدَّ ِغنَوووِ  ُموووْر أاََب َبْكووور  الضَّوووْيَ ،َويُِعنُي َعلَوووى نَوَلائِوووِه احْلَووو ِِ فَولَوووْم ُتَكوووذِِْب قُووووَرْيا  ِ ِ اُللا ِ بْوووِن الدَّ
فَِإانَّ َبَْشوووى أَْن يَوْفوووِلَ فَوْليَوْعبُوووْد َربَّوووُه ِ  َقارِِ ،فَوْلُيَصووولِِ ِفيَهوووا َوْليَوْقووورَأْ َموووا َكووواَء،َو َ يُوْيِذينَوووا بِوووَذِلَك،َو َ َيْسوووتَوْعِلْن بِوووِه،

نَووِ  أَلىِب َبْكر ،فَوَلبِووَة أَبُوول َبْكوور  بِووَذِلَك يَوْعبُووُد َربَّووُه ِ  َقارِِ ،َو َ َيْسووتَوْعِلُن ِنَسوواَءاَن َوأَبْونَوواَءاَن . فَوَقوواَل َذلِووَك ابْووُن الدَّغِ 
ا بِِفنَوووووواِء َقارِِ  وََكوووووواَن ُيَصوووووولِِ  ى ِفيووووووِه َويَوْقوووووورَأُ ِبَصوووووالَتِِه،َو َ يَوْقوووووورَأُ ِ  َغووووووْْيِ َقارِِ ،مُثَّ بَووووووَدا أَلىِب َبْكوووووور  فَووووووابْوَتَ  َمْسووووووِجد 

َقوووِذُ  َعَلْيوووِه ِنَسووواُء اْلُمْشووورِِكنَي َوأَبْونَووواُ ُهْم،َوُهْم يَوْعَجبُووولَن ِمْنوووُه،َويَوْنظُُروَن إِلَْيوووِه،وََكاَن أَبُووول َبْكووواْلُقْرآَن،فوَ  ر  َرُجوووال  يَونوْ
نَوْيِه ِإَذا قَورَأَ اْلُقْرآَن،َوأَفْوزََع َذِلَك َأْكرَاَ  قُووَرْيا  ِموَن اْلُمْشرِِكنَي،فََأرْ  ِغَنِ ،فَوَقوِدَم َبكَّاء ،َ  مَيِْلُك َعيوْ َسوُللا ِإىَل ابْوِن الدَّ

ووَلارَِ ،َعَلى أَْن يَوْعبُووَد َربَّووُه ِ  َقارِِ ،فَوَقووْد َجوواَوزَ  ا َعلَووْيِهْم . فَوَقوواُللا ِإانَّ ُكنَّووا َأَجووْراَن أاََب َبْكوور  ِ ِ  َذِلَك،فَووابْوَتَ  َمْسووِجد 
ِه،َوِإانَّ َقْد َخِشيَنا أَْن يَوْفِلَ ِنَساَءاَن َوأَبْونَواَءاَن فَاْوَوُه،فَِإْن َأَحوهَّ أَْن يَوْقَتِصوَر بِِفَناِء َقارِِ ،فََأْعَلَن اِبلصَّالَِة َواْلِقرَاَءِة ِفي

ْهنَووا أَْن َتَك،فَووِإانَّ قَووْد َكرِ َعلَووى أَْن يَوْعبُووَد َربَّووُه ِ  َقارِِ  فَوَعووَل،َوِإْن َأىَب ِإ َّ أَْن يُوْعلِووَن بِووَذِلَك َفَسووْلُه أَْن يوَووُرقَّ إِلَْيووَك ِذمَّ 
ِغنَووِ  ِإىَل َأىِب َبْكوور    فَوَقوواَل قَووْد َعِلْمووحَل ُبِْفَرَ ،َوَلْسووَنا ُمِقوورِِيَن أَلىِب َبْكوور  اِ ْسووِتْعاَلَن . قَالَووحْل َعاِئَشووُ  فَووأََتى ابْووُن الدَّ

 ِذمََِّّت،فَوووِإىنِِ  َ أُِحوووُه أَْن َتْسوووَمَع الَّوووِذى َعاقَوووْدُت لَوووَك َعَلْيوووِه،فَِإمَّا أَْن تَوْقَتِصوووَر َعلَوووى َذِلَك،َوِإمَّوووا أَْن تَوْرِجوووَع ِإىَلَّ 
و َلاِر اّللَِّ َعوزَّ َوَجولَّ اْلَعَرُب َأىنِِ أُْخِفْرُت ِ  َرُجل  َعَقْدُت َلُه . فَوَقاَل أَبُول َبْكور  فَوِإىنِِ أَُرُق إِلَْيوَك ِجوَلاَرَ  َوأَْرَضوى ِ ِ

ِإىنِِ أُرِيحُل َقاَر ِهْجَرِتُكْم َذاَت َبْل  بَونْيَ  َبَوتَونْيِ » لِْلُمْسِلِمنَي  - -ِبُ يَوْلَمِ ذ  ِ َكََّ ،فَوَقاَل النَّ  - -. َوالنَِّبُ 
ىَل َوُ َووووووا احْلَرََّ ِن،فَوَهوووووواَجَر َمووووووْن َهوووووواَجَر ِقبَووووووَل اْلَمِدينَووووووِ ،َوَرَجَع َعامَّووووووُ  َمووووووْن َكوووووواَن َهوووووواَجَر ِ َْرِم احْلََبَشووووووِ  إِ « . 

« َعلَوى رِْسوِلَك،فَِإىنِِ أَْرُجول أَْن يوُوْيَذَن ىِل »  - -بُل َبْكر  ِقبَوَل اْلَمِدينَوِ ،فَوَقاَل لَوُه َرُسولُل اّللَِّ اْلَمِديَنِ ،َوَعَهََّز أَ 
 -َفَحووَبَك أَبُوول َبْكوور  نَوْفَسووُه َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ « . نَوَعووْم » . فَوَقوواَل أَبُوول َبْكوور  َوَهووْل تَوْرُجوول َذلِووَك  َِىِب أَنْووحَل قَوواَل 

-  َاب  قَواَل عُوْرَوُة لَِيْصَحَبُه،َوَعَلَ  رَاِحَلَتنْيِ َكانَوَتا ِعْنَدُ  َوَرَ  السَُّمِر َوْهَل اْاََبُ  أَْربَوَعَ  َأْكُهر  . قَاَل اْبُن ِكه
َنَما حَنُْن يَوْلم ا ُجُللس  ِ  بَوْيحِل َأىِب َبْكر  ِ  حَنِْر الظَِّهْيَِة قَاَل قَائِ  ل  أَلىِب َبْكور  َهوَذا َرُسولُل اّللَِّ قَاَلحْل َعاِئَشُ  فَوبَويوْ

- -  وى،َواّللَِّ َموا َجواَء بِوِه ِ  َهوِذِ   -ِ  َساَع   َ ْ َيُكْن َذْتِيَنا ِفيَها  -ُمتَوَقنِِع ا فَوَقاَل أَبُل َبْكر  فِوَداء  لَوُه َأىِب َوأُمِِ
» أَلىِب َبْكور   - -ْسوَتْأَذَن،فَأُِذَن لَوُه فَوَدَخَل،فَوَقاَل النَّوِبُ فَا - -السَّاَعِ  ِإ َّ أَْمر  . قَاَلحْل َفَجاَء َرُسلُل اّللَِّ 

َووا ُهووْم أَْهلُووَك  َِىِب أَنْووحَل اَي َرُسوولَل اّللَِّ . قَوواَل « . َأْخوورِْج َمووْن ِعْنووَدَ   فَووِإىنِِ قَووْد أُِذَن ىِل ِ  » فَوَقوواَل أَبُوول َبْكوور  ِإ َّ
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قَواَل أَبُول « . نَوَعوْم »  - -لصَّوَحابَُ   َِىِب أَنْوحَل اَي َرُسولَل اّللَِّ . قَواَل َرُسولُل اّللَِّ فَوَقاَل أَبُل َبْكر  ا« . اْاُُروِج 
قَالَوووحْل « . اِبلوووثََّمِن »  - -َبْكووور  َفُخوووْذ  َِىِب أَنْوووحَل اَي َرُسووولَل اّللَِّ ِإْحوووَدى رَاِحلَوووََّتَّ َهووواَتنْيِ . قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ 

،فَوَقطََعوووحْل َأْ َووواُء بِْنوووحُل َأىِب َبْكووور  ِقْطَعووو   َموووْن َعاِئَشوووُ  َفَجهَّْزانَ  ُ َوووا َأَحوووةَّ اْ؟ََهاِز،َوَصووونَوْعَنا هَلَُموووا ُسوووْفرَة  ِ  ِجرَاب 
َيحْل َذاَت النِِطَاِ   َوأَبُول  - -مُثَّ حَلِوَ  َرُسولُل اّللَِّ  -قَالَوحْل  -ِنطَاِقَها فَوَرَبَطحْل بِِه َعَلى َفِم ا؟ِْرَاِب،فَِبَذِلَك  ُِِ

،يَِبيوحُل ِعْنوَدُ َا َعْبوُد اّللَِّ بْوُن َأىِب َبْكور  َوْهوَل  َّ لََيال  غُواَلم  َكواب  يَِقو   َبْكر  بِغَوار  ِ  َجبَوِل يوَوْلر  َفَكَمنَوا ِفيوِه يَواَل
،َفالَ َيْسوومَ  ووَ  َكَبائِووحل  ُع أَْموور ا يُْكتَوواَقاِن بِووِه ِإ َّ َوَعوواُ ،َحَّتَّ َلِقن ،فَويُووْدِلُج ِمووْن ِعْنووِدِ َا ِبَسَحر ،فَوُيْصووِبُ  َمووَع قُوووَرْيا  ِ َكَّ

،َفُْيُُِيَهوا َذْتِيَوُهَما خِبََثِ َذِلَك ِحنَي َحَْتِلُ  الظَّاَلُم،َويَوْرَعى َعَلْيِهَما َعاِمُر ْبُن فُوَهْْيََة َموْلىَل َأىِب َبْكور   ِمْنَحو   ِموْن َغَنم 
اِء،فَوَيِبيَتاِن ِ  رِْسل  َوْهَل َلَ ُ ِمْنَحِتِهَموا َوَرِضويِفِهَما،َحَّتَّ يَوْنعِوَ  ِّبَوا َعواِمُر َعَلْيِهَما ِحنَي يَْذَهُه َساَع   ِمَن اْلِعشَ 

،َواْسووَتْأَجَر َرُسوولُل اّللَِّ  ِّ لَوو   ِمووْن تِْلووَك اللَّيَوواىِل الثَّاَل ،يَوْفَعووُل َذلِووَك ِ  ُكوولِِ لَيوْ َوأَبُوول َبْكوور   - -بْووُن فُوَهووْْيََة بَِغَلك 
قَووْد َغَمووَك  -َوااِْرِِيووحُل اْلَموواِهُر اِبهلَِْدايَووِ   -ْن بَووِ  الوودِِيِل،َوْهَل ِمووْن بَووِ  َعْبووِد بْووِن َعووِدىِ  َهوواِقاي  ِخرِِيت ووا َرُجووال  ِموو

،َوْهَل َعلَووى ِقيووِن ُكفَّوواِر قُوووَرْيا  فََأِمَناُ ،فَووَدفَوَعا إِلَْيووِه رَاحِ  َلتَوْيِهَما،َوَواَعووَداُ  ِحْلف ووا ِ  آِل اْلَعوواِص بْووِن َوائِوول  السَّووْهِمىِِ
لِ  ،َواْنطَلَوَ  َمَعُهَموا َعواِمُر بْوُن فُوَهوْْيََة َوالودَّ  ّ ِّ لََيال  ِبرَاِحَلتَوْيِهَما ُصوْبَ  َياَل يُل فََأَخوَذ ِّبِوْم َنرِيوَ  َغاَر يَوْلر  بَوْعَد َياَل

 1063السََّلاِحِل ."
اِسووِم،َعْن أَبِيووِه اْلَقاِسووِم بْووِن حُمَِموود ،قَاَل َلِقيَووُه َسووِفيه  ِمووْن ُسووَفَهاِء قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَحِدَيِب َعْبووُد الووِرمْحَِن بْووُن اْلقَ و 

َوُهوووووَل َعاِمووووود  إىَل  -يعوووووب أاب بكووووور الصووووودي  رضوووووك هللا عنوووووه حوووووني خووووورج مووووون جووووولار ابووووون الُدُغنَّووووو  -قُووووووَرْيا  
َللِيوُد بْوُن اْلُمغِوْيَِة،أَْو اْلَعواُص بْوُن َوائِول  . قَواَل فَوَقواَل أَبُول اْلَكْعَبِ ،َفَحثَا َعَلى رَْأِسِه تُورَااب  . قَاَل َفَموِر  َِيب َبْكور   الْ 

ِب َمووا َبْكوور   َأَ  تَوووَرى إىَل َمووا َيْصووَنُع َهووَذا الِسووِفيُه ف قَوواَل أَنْووحَل فَوَعْلووحَل َذلِووَك بِنَوْفِسووك . قَوواَل َوُهووَل يَوُقوولُل َأْي رَ 
 1064َأْحَلَمك "...َأْحَلَمك َأْي َرِب َما َأْحَلَمك َأْي َرِب َما 

 جوز عون التوودمْيبوه   يعر كوان يعور  يف قورارة نفسوه موا وراء هووذا األذى مون حلوم ربوه  لقود كووان وايقوا أن   
 على أعدائه كما كان وايقا أن ربه   يتخلى عن أوليائه 

َيِب َُيْىَي ْبُن ُعْرَوَة بْوِن الوزَُبْْيِ :وَعِن اْبِن ِإْسَحاَ  , قَاَل  َكواَن أَوََّل َموْن َجَهوَر اِبْلُقوْرآِن بَوْعوَد : قَواَل َعوْن أَبِيوهِ ،َحدَّ
ووَ  َعْبووُد هللِا بْووُن َمْسووُعلق  قَوواَل َرُسوولِل هللِا  َعووحْل :فَوَقوواُللا اْجَتَمووَع يَوْلم ووا َأْصووَحاُب َرُسوولِل هللِا :ِ َكَّ َوهللِا َمووا  َِ

ِإانَّ :قَووواُللا ،أاََن :ُيْسوووِمُعُهُملُ  ف قَووواَل َعْبوووُد هللِا بْوووُن َمْسوووُعلق   َفَموووْن َرُجووول  ،قُووووَرْيا  َهوووَذا اْلُقوووْرآَن ُاَْهوووُر هَلَوووا بِوووِه قَوووُ  
َوووا نُرِيوووُد َرُجوووال  لَوووُه َعِشوووْيَة  مَيْنَوُعلنَوووُه ِموووَن اْلَقوووْلِم ِإْن أَرَاُقوُ  ،ِبَْشووواُهْم َعَلْيوووَك  َ َعوووزَّ َوَجووولَّ :قَووواَل ،ِإ َّ َقعُووولين فَوووِإنَّ اّللَّ
مُثَّ ،َوقُوووَرْيا  يف أَنْووِديَِتَها فَوَقوواَم ِعْنووَد اْلَمَقوواِم ،َدا ابْووُن َمْسووُعلق  َحووَّتَّ أَتَووى اْلَمَقوواَم يف الُضووَحى فَوغَوو:َسووَيْمنَوُعِب قَوواَل 

َوَشَمَّلُولا :ا قَواَل مُثَّ اْسوتَوْقبَوَلَها يَوْقورَأُ ِفيَهو:ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الورَِّحيِم رَاِفع وا َصوْلتَُه }الورَّمْحَُن َعلَّوَم اْلُقوْرآَن{ قَواَل :قَاَل 
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وود  :مُثَّ قَوواُللا :َمووا يَوُقوولُل ابْووُن أُمِِ َعْبوود  ف قَوواَل :َفَجَعلُوولا يَوُقللُوولَن  لُوول بَوْعووَخ َمووا َجوواَء بِووِه حُمَمَّ فَوَقوواُملا إِلَْيووِه ،ِإنَّووُه لَيَوتوْ
َهوا َموا َكواءَ ،َفَجَعلُولا َيْضورِبُلَن يف َوْجِهوِه  لُوَ  َوَجَعوَل يَوْقورَأُ َحوَّتَّ بَولَووَ  ِمنوْ ُ أَْن يَوبوْ مُثَّ اْنَصوَرَ  ِإىَل َأْصوَحابِِه َوقَووْد ، اّللَّ

ُهُم اهلَن :َهووَذا الَّووِذي َخِشوويَنا َعَلْيووَك قَوواَل :فَوَقوواُللا ،أَيوَّووُروا يف َوْجِهووِه  َولَووِ ْن ،َمووا َكوواَن أَْعووَداُء هللِا أَْهووَلَن َعلَووكَّ ِموونوْ
ُتْم أَلَُغاِقيَونوَُّهْم ِ ِْثِلَها    1065."َحْسُبَك فَوَقْد َأْ َْعتَوُهْم َما َيْكَرُهلَن.: قَاُللا،ِك وْ

ان كو« .. ينوذا  حِك مونهم واّلِل موا كوانلا أهولن علو»كان يقلل بعد هذا األذى املنكور الفواجر الوذي انلوه:
ن أّلِل. فينبغووك أن الووذي ُيوواق اّلِل مغلوولب هووني علووى ا وكووان يسووتيقن -سووبحانه  -يعوور  أوووم ُيوواقون اّلِل 

 عند أولياء اّلِل.يكلن مهينا 
ووا رََأى ُعْثَموواُن بْووُن َمْظعُوولن  َمووا ِفيووِه أَ  َل يَوْغووُدو َويوَووُروُ  ِمووَن اْلَباَلِء،َوُهوو َرُسوولِل اّللَِّ  ْصووَحابُ وَعووْن ُعْثَماَن،قَاَل:َلمَّ

ووَرَواِحووك آمِ وَ ُدوِِي يف أََمووان  ِمووَن اْلَللِيووِد بْووِن اْلُمِغْيَِة،قَوواَل:" َواّللَِّ ِإنَّ غُوو ْرِ ،َوَأْصووَحايب  َلاِر َرُجوول  ِموونْ ن ووا ِ ِ أَْهووِل الشِِ
 اْلَللِيوِد بْوِن اْلُمغِوْيَِة  نَوْفِسك " . َفَمَشوى ِإىَل ا  َكِبْي  يف ،لَنَوقْ َوأَْهُل ِقيِب يَوْلَقْلَن ِمَن اأْلََذى َواْلَباَلِء َما َ  ُيِصيُبِب 

َلَعلَّوُه آَذاَ  َأَحود   فاَل:ِ َ اَي ابْوَن َأِخوك َلاَرَ  " قَوِجولَْيوَك ْد َرَقْقُت إِ فَوَقاَل لَوُه:" اَي أاََب َعْبوِد مَشْوك  َوفَوحْل ِذمَُّتَك،قَو
وووَلاِر اّللَِّ َعوووزَّ وَ  ِ  " قَاَل:فَووواْنطَِلْ  ِإىَل أَْن َأْسوووَتِجَْي بِغَوووْيِْ  َ  أُرِيووودُ َجووولَّ،وَ ِموووْن قَووووْلِمك ف قَووواَل:" َ ،َوَلِكوووبِِ أَْرَضوووى ِ ِ

 أَتَويَووا اْلَمْسووِجَد،فَوَقاَل طََلَقا مُثَّ َخَرَجووا َحووَّتَّ ،قَاَل:فَانْ نِيَوو   لَووكَّ ِجووَلارِي َعاَلنِيَوو   َكَمووا َأَجْرتُووَك َعاَل اْلَمْسووِجِد فَوواْرُقْق عَ 
َلاِر،َوَلِكبِِ ي ووا َكوورمَِي اْ؟ِووَدَ ،َقْد َوَجْدتُووُه َوفِ ْم:" قَووْد َصوواَل هَلُووهَلُوُم اْلَللِيُد:َهووَذا ُعْثَموواُن قَووْد َجوواَء يوَووُرُق َعلَووكَّ ِجَلارِي،قَو
،فَوَقوْد َرَقْقُت عَ  لَِبيوُد بْوُن َربِيَعوَ  بْوِن َمالِوِك  اْنَصوَرَ  ُعْثَماُن،وَ َلارَُ  " مُثَّ ِجوَلْيوِه َقْد َأْحبَوْبحُل أَْن َ  َأْسَتِجَْي بَِغْْيِ اّللَِّ

 َل يُوْنِشُدُهْم :اُن،فَوَقاَل لَِبيد  َوهُ ُهْم ُعْثمَ عَ َجَلَك مَ ْبِن ِكاَلب  اْلَقْيِسُك يف اْلَمْجِلِك ِمْن قُوَرْيا  يُوْنِشُدُهْم،فَ 
 يم  َ  حَمَاَلَ  زَاِئلُ :وَُكُل نَعِ ،فَوَقالَ َأَ  ُكُل َكْكء  َما َخاَل اّللََّ اَبِنُل فَوَقاَل:ُعْثَماُن:َصَدْقحلَ 
ا  َواّللَِّ َموا َكوواَن يوُووْيَذى يَعوَ :اَي َمْعَشووَر قُوووَريْ ُن َربِ يووُد بْوواَل لَبِ فَوَقاَل:ُعْثَمواُن:" َكووَذْبحَل نَعِوويُم أَْهوِل اْ؟َنَّووِ  َ  يوَووُزوُل " قَو

َّ ِفيُكْم َهَذا ف فَوَقاَل َرُجل  ِمَن اْلَقْلمِ  فَواَرُقلا ِقينَونَوا،َفاَل  يف ُسَفَهاء  َمَعُه قَودْ  َذا َسِفيه  هَ :ِإنَّ َجِليُسُكْم،َفَمََّت َحَد
 َذلِوَك الرَُّجوُل فَوَلطَوَم ،فَوَقواَم إِلَْيوهِ أَْمُرُ َا - َأْي َعظُومَ  -َرى َسوْيوِه ُعْثَمواُن َحوَّتَّ عََِدنَّ يف نَوْفِسَك ِمْن قَوْللِوِه،فَوَرقَّ َعلَ 

نَوووُه َفَخَضوووَرَها،َواْلَللِيُد بْوووُن اْلُمغِوووْيَِة َقرِيوووه  يوَوووَرى َموووا بوَ   ابْوووَن َأِخوووك ِإْن َكانَوووحْل ،فَوَقاَل:أََموووا َواّللَِّ ايَ ْن ُعْثَمانَ لَوووَ  ِموووَعيوْ
نُوَك عَ  ووا َأَصواَّبَا َلَغِنيَّ  ،َلَقووْد ُكْنوحَل يف ِذمَّوو   َمِنيَعووَعيوْ ْيوِب الصَّووِحيَحَ  َلَفِقووْيَة  ِإىَل عَ :" بَولَووى َواّللَِّ ِإنَّ اَل ُعْثَموانُ   ،فَوقَ مَّ

،َوِإيِنِ َلِفووك ِجووَلاِر َمووْن ُهووَل أََعوو فَوَقوواَل ُعْثَموواُن بْووُن  ك  " اَي أاََب َعْبووِد مَشْووَك َوأَقْووَدرُ ُز ِمْنووَمووا َأَصوواَب أُْختَوَهووا يف اّللَِّ
 َمْظُعلن  ِفيَما ُأِصيَه ِمْن َعْيِنِه:"

 َك ِ ُْهَتدِ ِن لَيْ دِِيفَإْن َتُك َعْيِب يف رَِضا الرَّبِِ اَنهَلَا يََدا ُمْلِحد  يف ال
َها يَوَلابَُه َوَمْن يَوْرَضُه الرَّمحَْ   ْلُم َيْسَعدِ اَي قوَ  نُ فَوَقْد َعلََّم الرَّمْحَُن ِمنوْ

 دِ  حُمَمَّ ُسللِ فَِإيِنِ َوِإْن قُوْلُتْم َغِلي  ُمَضلَّل  َسِفيه  َعَلى ِقيِن الرَّ 
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َناك عَ أُرِيُد ِبَذاَ  اّللََّ َواحلَُْ  ِقينُوَنا َعَلى َرْغِم َمْن يَوْبغِ   " َويَوْعَتِدي َليوْ
ُهَما :ْبِن َمْظُعلن  َرِضَك اّللَُّ   ُعْثَمانَ نْيِ ْن عَ َوقَاَل َعِلُك ْبُن َأيب نَاِله  َعَلْيِه السَّاَلُم ِفيَما ُأِصيَه مِ    َعنوْ

 ونِ َمْحزُ كَ ِكك  أَِمْن َتذَُكِر َقْهر  َغْْيِ َمْأُملن  َأْصَبْححَل ُمْكَتِ ب ا تَوبْ 
  الدِِينِ ل ِإىَل ْدعُ يَ أَِمْن َتذَُكِر أَقْوَلام  َذِوي َسَفه  يَوْغَشْلَن اِبلظُْلِم َمْن 

تَوُهلَن َعِن الْ    َمْأُملنِ ل  َغْْيُ ِبيَفْحَشاِء َما َسِلُملا َواْلَغْدُر ِفيِهْم سَ َ  يَونوْ
َنا ِلُعْثَما ُ َخْْيَُهُم َأانَّ َغِضبوْ  ُعلنِ ِن َمظْ َن بْ َأَ  تَوَرْوَن أََقلَّ اّللَّ

ا َوَضرْ   ْأُفلنِ ْْيَ مَ غَ اب  ِإْذ يَوْلطُُملَن َوَ  َحَْشْلَن ُمْقَلَتُه نَْعن ا َقرَاك 
 1066زِيِهُم ِإْن  َْ مَيُحْل َعِجال  َكْيال  ِبَكْيل  َجزَاء  َغْْيَ َمْغُبلِن "َفَسْلَ  اَْ 

الل ذلووك التلجيووه لوويف  - -هووذ   وواذج موون ذلووك ا؟يوول السووام  الووذي توورىب ابلقوورآن يف حجوور حمموود 
ُ الَّووِذي نوَووزََّل الْ ا َولِيِِووَك ِن. ِإنَّ قُووِل:اْقُعلا ُكوورَكاءَُكْم مُثَّ ِكيووُدوِن فَوووال تُوْنِظووُرو »:الوورابين الكوورمي ِكتوواَب،َوُهَل يَوتَووووَلىلَّ ّللَّ

 « ..الصَّاحلِِنيَ 
ب ذي نووزل الكتوواّلِل الوومث موواذا كووان بعوود هووذا األذى الووذي احتملوول  موون كيوود املشووركني. وهووذا ا عتصووام اب

 وهل يتلىل الصاحلنيف
لر للطلاغيوحل اهلولان والوديزميو  و هلاكان ما يعرفه التاري   كانحل الغلبو  والعوزة والتمكوني ألوليواء اّلِل. وكانوحل 

هلوووووي ء  - صووووودر  لإلسوووووالم  ووووون كووووور  اّللِ  -الوووووذين قوووووتلهم الصووووواحللن. وكانوووووحل التبعيووووو   ووووون بقوووووك مووووونهم 
ة إىل اّلِل ن صوواحه الوودعل تلووني  إ السووابقني،الذين احتملوولا األذى بثقوو  يف اّلِل   تتزعزع،وبعزموو  يف اّلِل  

ك ،وإ   ثوول ذلووإ   ثوول هووذ  الثقوو ،وإ   ثوول هووذ  العزموو  ي الوون يبلوو  كوو -يف كوول زمووان ويف كوول مكووان  -
ُ الَِّذي نَوزََّل اْلِكتاَب َوُهَل يَوتَولَ »اليقني:  ..« احلِِنيَ ىلَّ الصَّ ِإنَّ َولِيَِِك اّللَّ

ن يتحووودى املشوووركني. فتحوووداهم. وأمووور أن يبوووني هلوووم عجوووز آهلوووتهم وسوووخ  أ - -لقووود أمووور رسووولل اّلِل 
َوِإْن »« ..نْوُفَسوووُهْم يَوْنُصوووُرونَ ُكْم َو  أَ َن َنْصوووَر َوالَّوووِذيَن تَوووْدُعلَن ِموووْن ُقونِوووِه   َيْسوووَتِطيُعل  »الشووور  ّبوووا فبوووني هلوووم:

 «   يُوْبِصُرونَ  َوُهْم  َتْدُعلُهْم ِإىَل اهْلُدى   َيْسَمُعلا،َوَتراُهْم يَوْنظُُروَن إِلَْيكَ 
لك إنووه ينطبوو  كووذفدميوو  ..  جاهليوو  العوورب القوإذا كووان هووذا التقريوور ينطبوو  علووى آهلوو  اللينيوو  السوواذج  يف

 على كل اهلهل  املدعاة يف ا؟اهلي  احلديث  ..
رم  ولكووون هر يف األإن هووي ء املشوووركني ا؟ووودق يووودعلن مووون قون اّلِل أوليووواء مووون أصوووحاب السووولطان الظوووا

يف   أمور العبواقيفا يشواء  وهي ء األولياء   يسوتطيعلن نصورهم و  أنفسوهم ينصورون. حوني اوري قودر اّلِل 
 امللعد املرسلم.
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   تبصوور  فوووإنر تنظووور و وإذا كانووحل آهلوو  العووورب السوواذج    تسووومع،وعيلوا املصوونلع  موون ااووورز أو ا؟ووله
  إىل تميو  التواري هللو . وحبعخ اهلهل  ا؟ديدة كذلك   تسومع و  تبصور .. الولنن. والقولم. وا نتواج. وا

دعاة موووون ملوووواوهووووك اهلهلوووو   -احلديثوووو   والووووذي يبصوووور منهووووا ويسوووومع  آخووور تلووووك اهلهلوووو  املوووودعاة يف ا؟اهليوووو 
ك موون هوسومع و  تبصوور .. تهووك كوذلك    -البشور،اليت تعطوى خصووائا األللهيو  فتشورع  مرهووا وهكوم 

ْنِك،هَلُوونِِ َواَوَلَقووْد َذرَْأان ِ؟ََهوونََّم َكثِووْيا  ِمووَن اْ؟ِوو»الووذين يقوولل اّلِل فوويهم: ا،َوهَلُْم أَْعوونُي    ِّبوولَن ْم قُولُوولب    يَوْفَقُهووْ ِ
إن صواحه «  ُللنَ ُل،أُولِ َك ُهوُم اْلغوافِ ْل ُهْم َأضَ ْنعاِم بَ يُوْبِصُروَن ِّبا،َوهَلُْم آذان    َيْسَمُعلَن ِّبا .. أُولِ َك َكاأْلَ 

 ّللِ قووولل موووا أمووور اينبغوووك أن الووودعلة إىل اّلِل،إ وووا يصووواق  حالووو  واحووودة مووون ا؟اهليوووات املتعووودقة .. وإ وووا ي
 أن يقلل:سبحانه نبيه 

تَووووَلىلَّ الصَّووواحلِِنَي. يوَ نوَوووزََّل اْلِكتووواَب َوُهوووَل   الَّوووِذييِِوووَك اّللَُّ قُوووِل:اْقُعلا ُكووورَكاءَُكْم مُثَّ ِكيوووُدوِن فَوووال تُوْنِظوووُروِن. ِإنَّ َولِ  »
 اهْلُوودى   َيْسووَمُعلا . َوِإْن تَووْدُعلُهْم ِإىَل ُصووُرونَ ْم يَونْ نْوُفَسووهُ َوالَّووِذيَن تَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه   َيْسووَتِطيُعلَن َنْصوورَُكْم َو  أَ 

    كل حني يفو . يف كل أرم فإ ا هم هم .« .. َوَتراُهْم يَوْنظُُروَن إِلَْيَك َوُهْم   يُوْبِصُرونَ 
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 [206إل   199(:اآليات 7]سور  ا عراف )

 للمؤمنينأوجيهات ربانية  206 - 199الوحد  الحادية عشر :

َزَغنَّوَك ِموَن الشَّوْيطاِن نوَوزْغ  فَ  (199ُخِذ اْلَعْفَل َوْأُمْر اِبْلُعْرِ  َوأَْعِرْم َعِن اْ؟اِهِلنَي )} ّللَِّ ِإنَّوُه اْسوَتِعْذ ابِ َوِإمَّوا يَونوْ
يوووع  َعلِووويم  ) وووُهْم نووواِئ   ِمووو200 َِ وووْيطاِن تَووو( ِإنَّ الَّوووِذيَن اتوََّقوووْلا ِإذا َمسَّ  (201ذا ُهوووْم ُمْبِصوووُروَن )فَوووإِ  ذَكَُّرواَن الشَّ

َتهووا قُووْل إِ ِإذا َ ْ َشْهِتِووْم آِبيَوو   قوواُللا لَووْل  اْجتَوبوَ ( وَ 202َوِإْخوولاُوُْم مَيُووُدوَوُْم يف الغَووكِِ مُثَّ   يُوْقِصووُروَن ) ووا أَتَّبِووُع مووا يوْ َّ 
ُقوْرآُن فَاْسوَتِمُعلا لَوُه َوِإذا قُورَِئ الْ  (203َن )م  يُوْيِمنُول  لَِقلْ يُلحى ِإَ َّ ِمْن َريبِِ هذا َبصائُِر ِمْن َربُِِكْم َوُهدى  َوَرمْحَ   

ْلَقوووْلِل اِبْلغُوووُدوِِ اْ؟َْهوووِر ِموووَن اَك َتَضوووُرعا  َوِخيَفووو   َوُقوَن ( َواذُْكوووْر َربَّوووَك يف نَوْفِسووو204َوأَْنِصوووُتلا َلَعلَُّكوووْم تُوْرمَحُووولَن )
َسوووبُِِحلنَُه َولَوووُه باَقتِوووِه َويُ بِِوووَك   َيْسوووَتْكِثُوَن َعوووْن عِ ( ِإنَّ الَّوووِذيَن ِعْنوووَد رَ 205َواهْلصووواِل َو  َتُكوووْن ِموووَن اْلغووواِفِلنَي )

 { (206َيْسُجُدوَن )
 مقدمة الوحد 

والوووذين  - -اّلِل  .. رسووولل عووكء هوووذ  التلجيهووات الرابنيووو  يف وايووو  السوولرة،من اّلِل سوووبحانه إىل أوليائووه
افو  .. ويف األرم ك العربيو   ملاجه  تلك ا؟اهلي  من حولهلم يف ا؟زيورةآمنلا معه .. وهم بعد يف مك  ويف

ضووووال ،تدعل بشووووري  الهووووذ  التلجيهووووات الرابنيوووو  يف ملاجهوووو  تلووووك ا؟اهليوووو  الفاحشوووو ،ويف ملاجهوووو  هووووذ  ال
 ىل السووووماح  واليسوووور،واألمر ابللاضوووو  موووون ااووووْي الووووذي تعرفووووه فطوووورة البشوووور يفإ - -صوووواحه الوووودعلة 
ا فلهووم .. فوووإذُيهلم،و  عقيوود و  تشووديد. وا عووورام عوون ا؟اهليوو  فووال يياخوووذهم،و  اوواقبسووانتها،بغْي ت

 ن  ليهووودأ ويطموووعذ ابّللِ عووواوزوا احلووود وأتروا غضوووبه ابلعنووواق والصووود،ونف  الشووويطان يف هوووذا الغضه،فليسوووت
َزَغنَّوا . َوِإمَّوُخِذ اْلَعْفوَل،َوْأُمْر اِبْلُعْرِ ،َوأَْعوِرْم َعوِن اْ؟واِهِلنيَ »ويصث:  فَاْسوَتِعْذ اِبّللَِّ ِإنَّوُه َك ِموَن الشَّوْيطاِن نوَوزْغ  يَونوْ

 « ..وا فَِإذا ُهْم ُمْبِصُرونَ ِن َتذَكَّرُ لشَّْيطا َِيع  َعِليم . ِإنَّ الَِّذيَن اتوََّقْلا ِإذا َمسَُّهْم ناِئ   ِمَن ا
 نمووويووذكر نرفووا  الضووالل.و الغووك  مث يعرفووه بطبيعوو  أول ووك ا؟وواهلني واللسلسوو  الوويت وراءهووم والوويت اوودهم يف

قيقوو  نلووبهم ااوولار  ليلجهووه إىل مووا يقوولل هلم،ليعوورفهم بطبيعوو  الرسووال  وحو  - -سووللكهم مووع رسوولل اّلِل 
 الغَوووكِِ مُثَّ   يف ُدوَوُْم ْم مَيُوووَوِإْخووولاوُُ »الرسلل،وليصوووح  هلوووم تصووولراهتم عنهوووا وعنوووه وعووون عالقتوووه بربوووه الكووورمي:

َتهوايُوْقِصُروَن. َوِإذا  َْ  وا أَتَّ   ُقْل:إِ  َشْهِتِْم آِبيَ   قاُللا:َلْل  اْجتَوبَويوْ . هوذا َبصوائُِر ِموْن َربُِِكوْم  بِوُع موا يُولحى ِإَ َّ ِمونْ  َّ َريبِِ
 « ..َوُهدى  َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ 

ذا القورآن ب ا ستماع هلو إىل أقو ناسب  هذ  ا كارة إىل ما أوحا  إليه ربه من القرآن،اكء تلجيه امليمنني
ن يوذكرون ذين   حط ول الئك  الووأقب ذكر اّلِل مع التنبيه إىل مداوم  هذا الذكر،وعدم الغفل  عنه. فإن امل

 َوِإذا قُووورِئَ »السوووجلق:و ويسووبحلن ويسوووجدون،فما أوىل البشوور ااطوووائني أن   يغفلووولا عوون الوووذكر والتسووبي  
   َوُقوَن اْ؟َْهوِر ِموَن اْلَقوْلِل ْفِسوَك َتَضوُرعا  َوِخيَفوبَّوَك يف نوَ ذُْكوْر رَ لا َلَعلَُّكوْم تُوْرمَحُولَن. َوااْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعلا َلُه َوأَْنِصوتُ 

ُه ِه َوُيَسوووبُِِحلنَُه َولَوووَتْكِثُوَن َعوووْن ِعباَقتِوووبِِوووَك   َيْسوووْنوووَد رَ عِ اِبْلغُوووُدوِِ َواهْلصووواِل َو  َتُكوووْن ِموووَن اْلغووواِفِلنَي. ِإنَّ الَّوووِذيَن 
 « ..َيْسُجُدونَ 

 والاوبة وااساغ اردعو  إل  السماحة واليسر  201 - 199الدرس ا ول: 
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يوووع  َن الشَّووْيطاِن نوَووزْغ  فَاْسووَزَغنَّووَك ِمووا يَونوْ ُخووِذ اْلَعْفووَل،َوْأُمْر اِبْلُعْرِ ،َوأَْعووِرْم َعووِن اْ؟اِهِلنَي،َوِإمَّوو» ،ِإنَّووُه  َِ َتِعْذ اِبّللَِّ
 « ..ا ُهْم ُمْبِصُرونَ ُروا فَِإذِن َتذَكَّ يَن اتوََّقْلا ِإذا َمسَُّهْم ناِئ   ِمَن الشَّْيطاَعِليم . ِإنَّ الَّذِ 

،و  تكلفهووم م الكمووالخووذ العفوول امليسوور املمكوون موون أخووال  النوواس يف املعاكوورة والصووحب ،و  تطلووه إلوويه
    ت الشخصويالشوا  مون األخوال . واعو  عون أخطوائهم وضوعفهم ونقصوهم .. كول أول وك يف املعوامال

اضوووك  يكووولن التغريع  اّللِ يف العقيووودة الدينيووو  و  يف اللاجبوووات الشووورعي . فلووويك يف عقيووودة ا سوووالم و  كووو
 والتسام .

الضوووع   غضووواء عووونولكووون يف األخوووذ والعطووواء والصوووحب  وا؟ووولار. وبوووذلك اضوووك احليووواة سوووهل  لينووو . فا 
 - -اّلِل  ء. ورسووللعووا  الصووغار الضووعفا البشووري،والعط  عليه،والسووماح  معووه،واجه الكبووار األقوولايء

 يغضوووه ..  ان راع وهووواق ومعلوووم ومووورب. فهووول أوىل النووواس ابلسوووماح  واليسووور وا غضووواء .. وكوووذلك كووو
لل ا أمور بوه رسوأملرون  ولنفسه ق . فإذا كان يف قين اّلِل   يقم لغضبه ككء  .. وكل أصحاب الدعلة مو

ن يف غْي هتواو  يسرا وتيسْيادايتها يقتضك سع  صدر،و اح  نبع،و . فالتعامل مع النفلس البشري  هلاّلِل 
 و  تفري  يف قين اّلِل ..

لتقووك عليووه ل والووذي توهوول ااووْي املعوورو  اللاضوو  الووذي   ُيتوواج إىل مناقشوو  وجوودا« .. وأموور ابلعوور »
 الفطر السليم  والنفلس املستقيم  ..

ليوو  ومووا  قون تكذلووك،وتتطلع أللوولان موون ااووْي والوونفك حووني تعتوواق هووذا املعوورو  يسوولك قياقهووا بعوود 
ي   ورايضوو  ابلتكووال يصوود الوونفك عوون ااووْي كووكء مثلمووا يصوودها التعقيوود واملشووق  والشوود يف أول معرفتهووا
هووا وتعتوواق سوولك قياقالنفوولس تقتضووك أخووذها يف أول الطريوو  ابمليسوولر املعوورو  موون هووذ  التكووالي  حووَّت ي

 ونلاعي  ولني .. هك بذاهتا النهلم  ا فل  ذلك يف يسر
 ه ..يه من قريمن ا؟هال  ضد الركد،وا؟هال  ضد العلم .. و ا قر « .. وأعرم عن ا؟اهلني»

ر املورور ّبووا مووو األقوولال و وا عورام يكوولن ابلو   وا  ووال والتهوولين مون كووأن مووا اهلولن بووه مون التصوورفات 
 ا؟هد ..اللقحل و  ا؟ذب،وإضاع الكرام وعدم الدخلل معهم يف جدال   ينتهك إىل ككء إ  الشد و 

حووا يف  موون الفوقوود ينتهووك السووكلت عنهم،وا عوورام عوون جهووالتهم إىل تووذليل نفلسووهم وترويضووها،بد 
م خووْي. لوذين يف قلولّبهلخورين ااالورق واللجواج يف العنواق. فوإن   يويق إىل هوذ  النتيجوو  فيهم،فإنوه يعوزهلم عون 

يسوقطلن مون اهلولن فويرون هوي ء ا؟واهلني ُيمقولن و إذ يرون صواحه الودعلة حموتمال معرضوا عون اللغول،
لنفوولس  ولكوون ابوودخائل  عيوولوم ويعزلوولن  ومووا أجوودر صوواحه الوودعلة أن يتبووع هووذا التلجيووه الوورابين العلوويم

ا قودر شر. وقد يثلر غضبه على جهال  ا؟هال وسفاه  السفهاء ومحو  احلمقوى .. وإذب - -رسلل اّلِل 
 جز عنها من وراء  من أصحاب الدعلة ..يعفقد  - -عليها رسلل اّلِل 
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ّلِل أن يسوتعيذ اب مور  ربوهذوعند الغضه ينزغ الشيطان يف النفك،وهك تئرة هائج  مفقلقة الزموام  .. لوذا 
َزَغنََّك ِموَن الشَّويْ »لينفثئ غضبه،وذخذ على الشيطان نريقه: «  َعلِويم  يوع  ِعْذ اِبّللَِّ ِإنَّوُه  َِ زْغ  فَاْسوتَ طاِن نوَوَوِإمَّا يَونوْ

.. 
يوع  َعلِوويم  »وهوذا التعقيوه: لوويم  وا هملووه  وسوفاهتهم عل ا؟وواهلنييقورر أن اّلِل سووبحانه  يوع ؟هو« .. ِإنَّووُه  َِ

م  وموواذا سوومع ويعلووينفسووك موون أذاهووم .. ويف هووذا ترضووي  وتسووري  للوونفك .. فحسووبها أن ا؟ليوول العظوويم 
ذ لنيف  مث يتخوويووه ا؟وواهسووفاه  وا؟هوول وهووك توودعل إلتبتغووك نفووك بعوود مووا يسوومع اّلِل ويعلووم مووا تلقووى موون ال

 ندعر اّلِل السيا  القرآين نريقا آخر لإلُياء إىل نفك صاحه الدعلة ابلرضى والقبلل،وذك
وا ِموَن الشَّوْيطاِن تَوذَكَّرُ  ُهْم نواِئ   ذا َمسَّوِإنَّ الَّوِذيَن اتوََّقوْلا إِ »الغضه ألخذ الطري  على الشيطان ونزغه الل ويم:

عبووْي ،يتضوومنها التائ  عميق ..وتكشوو  هووذ  اهليوو  القصووْية عوون إُيوواءات عجيبوو ،وحق« ُهووْم ُمْبِصووُرونَ  فَووِإذا
 القرآين املعجز ا؟ميل ..
ا تقابلهووا الوويك هلووا ألفوو در اهليوو .ليضووي  معوواين كثووْية إىل صوو« فَووِإذا ُهووْم ُمْبِصووُرونَ »إن اختتووام اهليوو  بقللووه:

 هنا  ..
 غضوبه وعقابوه توه وخشوي يطمك ويغل  البصْية. ولكون تقولى اّلِل ومراقبإنه يفيد أن مك الشيطان يعمك و 

.. 
فتحوحل إذا توذكروا تتقوني. فوتلك اللكيج  اليت تصل القللب ابّلِل وتلقظها من الغفل  عن هدا  .. توذكر امل

 وإن تووذكر اّللِ يطان عمووى،إن مووك الشوو« .. فَووِإذا ُهووْم ُمْبِصووُرونَ »بصووائرهم وتكشووفحل الغشوواوة عوون عيوولوم:
قلى،فموووووا لووووول  التعإبصوووووار .. إن موووووك الشووووويطان للمووووو ،وإن ا عوووووا  إىل اّلِل نووووولر .. إن موووووك الشووووويطان 

 للشيطان على املتقني من سلطان ..
 رد عل  طلب الك ار أغيير اآليات والقرآن بصائر 203 - 202الدرس الثاني:

جوواء بيووان هووذا الشووأن « .. ُمْبِصووُرونَ  ذا ُهوومْ فَووإِ  ِإذا َمسَّووُهْم نوواِئ   ِمووَن الشَّووْيطاِن تَووذَكَُّروا»ذلووك كووأن املتقووني:
هم إىل ؟اهلني،يودفعهوي ء ا مع ضا بني أمور اّلِل سوبحانه اب عورام عون ا؟واهلني وبيوان مواذا ومون ذا وراء

ُوُْم َوِإْخولا»ني:ن ا؟واهلعوا؟هل واحلم  والسفه الذي يزاوللن .. فلما انتهوى التعقيوه عواق السويا  ُيودّ 
وووقووواُللا:َللْ  آِبيَووو    ْم يف الغَوووكِِ مُثَّ   يُوْقِصوووُروَن. َوِإذا َ ْ َشْهِتِووومْ مَيُوووُدووَُ  َتهوووا. ُقْل:ِإ َّ ا أَتَّبِوووُع موووا يُووولحى ِإَ َّ ِموووْن   اْجتَوبَويوْ

،هذا َبصائُِر ِمْن َربُِِكْم َوُهدى  َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمنُ   « ..لنَ َريبِِ
.. إووووم   نوووك أيضووواكووويانني ا؟ووون .. وقووود يكلنووولن هوووم كووويانني اوإخووولاوم الوووذين ميووودووم يف الغوووك هوووم 

يظلولن فيمووا و اهلولن  يزيودون هلوم يف الضوالل،  يكلولن و  يسوأملن و  يسووكتلن  وهوم مون مث ُيمقولن و 
 هم فيه ساقرين.
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هنوا ُيكوك بعوخ أقولاهلم  والسويا  - -ولقد كان املشركلن   يكفلن عن نله ااولار  مون رسولل اّلِل 
َتهوا  اُللا:َلْل يَو   قوَوِإذا َ ْ َشْهِتِوْم آبِ »  على جهلهم  قيقو  الرسوال  ونبيعو  الرسولل:الدال ل  ..أي .. لو« اْجتَوبَويوْ

 أحلححل على ربك حَّت ينزهلا  .. أو هال فعلتها أنحل من نفسكف ألسحل نبياف  ..
مووا  نووه يتلقووى منووهربووه وأ مووع إوووم   يكلنوولا يوودركلن نبيعوو  الرسوولل ووليفتووه كووذلك   يكلنوولا يعرفوولن أقبووه

ن يبوني ّلِل ذمور  أسوه .. وايعطيه و  يقدم بني يدي ربه و  يق   عليه و  ذيت كوذلك الشوكء مون عنود نف
ا أَتَِّبُع ما يُلحى ِإَ َّ ِمْن َريبِِ »هلم:  « ..ُقْل:ِإ َّ

  به ..فال أق  ،و  أبتدع،و  أملك إ  ما يلحيه إ  ريب. و  آيت إ  ما ذمرين
لرسووال  اعرفوو   قيقوو  قووه و  ملقوود كانووحل الصوولرة الزائفوو  للمتنب ووني يف ا؟اهليووات توو اءى هلووم،و  يكوون هلووم ف

 ونبيع  الرسلل:
 ن يبوووني هلوووم موووا يف هوووذا القووورآن الوووذي جووواءهم به،وحقيقتوووه الووويت يغفلووولنأ - -كوووذلك يووويمر رسووولل اّلِل 

 ى الذي يغفللن عنه:عنها،ويطلبلن االار  املاقي ،وأمامهم هذا اهلد
 .« .هذا َبصائُِر ِمْن َربُِِكْم َوُهدى  َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ »

 ..العميم  إنه هذا القرآن .. بصائر هتدي،ورمح  تفيخ .. ملن ييمن به،ويغتنم هذا ااْي
مووون   ويطلبلن خارقووويعرضووولن عنوووه، - يف جووواهليتهم -إنوووه هوووذا القووورآن الوووذي كوووان ا؟ووواهللن مووون العووورب 

 ت انليوو  غووْيالرسووا  ااوولار  املاقيوو  مثوول الوويت جوورت علووى أيوودي الرسوول موون قبوول،يف نفللوو  البشووري ،ويف
ن بعووووودهم مووووون ا،فكي   وووووالعامليووووو ،واليت   تصووووول  إ  لزماووووووا ومكاووووووا،و  تلاجوووووه إ  الوووووذين يشووووواهدوو
ارقوو  ذي   تبلوو  خقوورآن الووا الاألجيووال،وكي   وون وراءهووم موون األقوولام الووذين   يووروا هووذ  ااارقوو   إنووه هووذ

ويف أي  أي زموووان ماقيووو  مووون ا عجووواز موووا يبلغوووه .. مووون أي جانوووه مووون ا؟لانوووه كووواء النووواس املعجوووزة يف
عبووْيي .. انبووه التجمكووان ..   يسووتث  موون ذلووك موون كووان موون النوواس وموون يكوولن إىل آخوور الزمووان  فهووذا 

ه موووون األقاء لنسووووب  ملووووا كووووانلا ُيفلوووولن بوووواب -ولعلووووه كووووان ابلقيوووواس إىل العوووورب يف جوووواهليتهم ألهوووور جلانبووووه 
ن موواول إليووه أحوود ن ومووا يووزال إىل اليوولم معجووزا   يتطووهووا هوول ذا كووا -البياين،ويتفوواخرون بووه يف أسوولاقهم  

موودى  لبشور،ويدركلناعبوْي مون البشور. هوداهم اّلِل بوه وموا يوزال هوذا التحودي قائمووا. والوذين يزاولولن فون الت
الودين  ييمنولن ّبوذا اء كوانلار  الناس  ن هذا األقاء القرآين معجز معجز .. سل الطاق  البشري  فيه،هم أع

يمنووولن مامهوووا املأعقيووودة أو   ييمنووولن .. فالتحووودي يف هوووذا ا؟انوووه قوووائم علوووى أسوووك ملضووولعي  يسوووتلي 
 وا؟احدون ..

وهوم  -سوهم ما   قبل هلوم بدفعوه عون أنف -يف جاهليتهم  -وكما كان كثاء قريا ادون من هذا القرآن 
كوذلك اود اليولم وغودا كول جواهلك جاحود كوار  موا وجود ا؟واهليلن األولولن  ويبقوى   -جاحدون كوارهلن 

موَّت خلوك  -وراء ذلك السر املعجز يف هذا الكتاب الفريد .. يبقوى ذلوك السولطان الوذي لوه علوى الفطورة 
ام،تنتفخ قلووولّبم أحيووواان وحوووَّت الوووذين رانوووحل علوووى قلووولّبم احلجه،ويقووول فلقهوووا الركووو -بينهوووا وبينوووه حلظووو   
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وتتململ قللّبم أحياان هحل ونأة هذا السلطان وهوم يسوتمعلن إىل هوذا القورآن  إن الوذين يقللولن كثوْيون 
.. وقوود يقللوولن كالمووا ُيتوولي مبوواقئ ومووذاهه وأفكووارا واعاهووات .. ولكوون هووذا القوورآن ينفوورق يف إيقاعاتووه 

 ب بذلك السلطان الغالب  ..على فطرة البشر وقللّبم فيما يقلل  إنه قاهر غال
لا   َتْسوَمعُ :»-  فسوهم يف احلقيقوويقلللن ألن -ولقد كان كثاء قريا يقلللن ألتباعهم الذين يستخفلوم 

ن مووك هووذا القوورآن وإيقاعووه مووم يف نفلسووهم هووا ادونووه ملووا كووانل « .. هِلووَذا اْلُقووْرآِن َواْلغَووْلا ِفيووِه َلَعلَُّكووْم تَوْغِلبُوولنَ 
ن نزللنوووه هلوووم مووويرآن  وووا وموووا يوووزال كوووثاء اليووولم ُيووواوللن أن يصووورفلا القلووولب عووون هوووذا القووو الوووذي   يقووواوم 

هلايت يف ا إن تعوورم اهليوو  منووه أو اغووالاب .. وموو -مووع ذلووك كلووه  -مكاتيووه  غووْي أن هووذا القوورآن يظوول 
ن اها موحك موا عودمعني،وتنينااي قلل البشر،حَّت تتميز وتنفرق إبيقاعها،وتستل  على احلك الداخلك للسا
ع ه .. ومووا تتسوون وملضوولعقوولل البشوور انووْي الووذي تعووه فيووه القووائللن  مث يبقووى وراء ذلووك موواقة هووذا القوورآ

اقة هوووذا القووورآن وملضووولعه .. فوووالقلل   ينتهوووك للحووودية عووون مووو -رآن يف لوووالل القووو -صوووفحات عوووابرة 
 واجملال   ُيد  وماذا الذي ميكن أن يقال يف صفحاتف  

نو  ه هوذ  الكينل نهج يلاجومويه،يف رانبو  الكينلنو  البشوري   قوائ  اللجولق .. وهول منهج هذا القرآن العج
 ن نلافوووذها  موووة واحووودة  ملتهوووا،  يووودع جانبوووا واحووودا منهوووا   حانبوووه يف السووويا  اللاحووود،و  يووودع انفوووذ

ن ذا القووووورآهوووووه  مووووونهج يوووودخل منهوووووا إليهوووووا و  يووووودع خوووووانرا فيهوووووا   ااوبوووووه،و  يووووودع هاتفوووووا فيهوووووا   يلبيووووو
ابلتسوووليم  وعقلوووه لبوووهمنهوووا موووا تتلقوووا  فطووورة ا نسوووان وق العجيووه،وهل يتنووواول قضوووااي هوووذا اللجلق،فيكشووو 

ا ناقاهتوووا يوولقج فيهووواملطل ،والتجوواوب احلك،والر يووو  اللاضووح . وموووا يطوواب  كوووذلك حاجووات هوووذ  الفطرة،و 
 املكنلن ،ويلجهها اللجه  الصحيح .

يف  -عد ّبوا رحلو  ويصوا نساني  خطولة خطلة،ومرحلو  م منهج هذا القرآن العجيه،وهل ذخذ بيد الفطرة
صوواعد،إىل يف املرتقووى ال قرجووات السوولم -هينوو  ورفوو ،ويف حيليوو  كووذلك وحوورارة،ويف وضوول  وعلووى بصووْية 

  ،ويف اليقوووووونيا سووووووتقامو القموووووو  السووووووامق  .. يف املعرفوووووو  والر يوووووو ،ويف ا نفعووووووال وا سووووووتجاب ،ويف التكيوووووو  
 .ن  .. إىل حقائ  هذا اللجلق الصغْية والكبْية .والثق ،ويف الراح  والطمأني

ن يكوولن البشور أ مونهج هوذا القورآن العجيووه،وهل يلموك الفطورة ا نسوواني ،من حيوة   ُيتسوه أحوود مون
أن  جيه. ذلوووكهووذا ملضوووع ملسوو   أو أن يكووولن هووذا وتووور اسووتجاب   فوووإذا الفطوورة تنوووتفخ وتصوولت وتسوووت

د  ذلووك بوول اللريوويعلووم موون خل ،وهوول أقوورب إليووه موون ح منووزل هووذا القوورآن هوول خووال  هووذا ا نسووان الووذي
لوو  منووه   الووذي   يبا نفسووا  املوونهجف .. أم املوواقة ذاهتووا الوويت يعرضووها القوورآن يف هووذا املوونهج .. وهنووا ذلووك

،لََنِفوو»القوولل كووي ا ..  َفووَد َكِلموواأَ ْحووُر قَوْبووَل َد اْلبَ قُووْل لَووْل كوواَن اْلَبْحووُر ِمووداقا  ِلَكِلموواِت َريبِِ ،َولَووْل ِجْ نووا ُت َريبِِ ْن تَونوْ
َعُ  َأْ ُووور  موووا نَِفوووَدْت  ُدُ  ِموووْن بَوْعوووِدِ  َسوووبوْ اْلَبْحوووُر مَيُوووالم ،وَ َولَوووْل أَنَّ موووا يف اأْلَْرِم ِموووْن َكوووَجرَة  أَقْ « .. »ِ ِْثلِوووِه َموووَدقا  
 « ..َكِلماُت اّللَِّ 
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  الدارسووو  هلوووذا الكتووواب يف الصوووحب  اللاعيووو -وّلِل احلمووود واملنووو   -إن الوووذي يكتوووه هوووذ  الكلمات،قضوووى 
 -مخس  وعشرين عاما. الل يف جنبات احلقائ  امللضلعي  هلذا الكتاب يف كَّت حقولل املعرفو  ا نسواني  

ويقورأ يف اللقوحل ذاتوه موا ُياولوه البشور مون بعوخ هوذ  ا؟لانوه ..  -ما نرقتوه معوار  البشور وموا   تطرقوه 
هذا القرآن وإىل جانبوه تلوك البحوْيات املنعزلو ،وتلك  ويرى .. يرى ذلك الفيخ الغامر املنفس  اللاسع يف

النقووووووووووووووووور الصوووووووووووووووووغْية .. وتلوووووووووووووووووك املسوووووووووووووووووتنقعات اهلسووووووووووووووووون  أيضوووووووووووووووووا  يف النظووووووووووووووووورة الكليووووووووووووووووو  يف هوووووووووووووووووذا 
اللجلق،ونبيعته،وحقيقته،وجلانبه،وأصله،ونشووأته،وما وراء  موون أسوورار ومووا يف كيانووه موون خبووااي ومكنوولانت 

 1067البشر  .. « فلسف »تطر  جلانه منها  وما يضمه من أحياء وأكياء .. امللضلعات اليت
ونفسه،وأصله،ونشووووووأته،ومكنلانت ناقاتووووووه،وجما ت نشووووووانه ونبيعوووووو  « ا نسووووووان»يف النظوووووورة الكليوووووو  إىل 

تركيبه،وانفعا ته،واستجاابته،وأحلاله وأسرار  .. امللضولعات الويت تطور  جلانوه منهوا علولم احليواة والونفك 
 1068اين .. وال بي  وا جتماع  والعقائد واألق

يف النظووووووووووورة إىل نظوووووووووووام احليووووووووووواة ا نسووووووووووواني  وجلانوووووووووووه النشووووووووووواط الووووووووووولاقعك فيهوووووووووووا وجموووووووووووا ت ا رتبووووووووووواط 
وا حتكا ،واحلاجات املتجدقة وتنظيم هذ  احلاجات .. امللضولعات الويت تطور  جلانوه منهوا النظورايت 

 1069وا قتصاقي  والسياسي  ..  ا جتماعي  واملذاهه 
ُيووار يف   التلجيهوواتالوودارس الوولاعك هلووذا القوورآن وفوورة موون النصوولص و ويف كوول حقوول موون هووذ  احلقوولل اوود 

 كثرهتا ووفرهتا  فل  ما يف هذ  اللفرة من أصال  وصد  وعم  وإحان  ونفاس  
نوا واحود مون  يف حاجو  إىل -ذ  امللضولعات األساسوي  يف ملاجهو  هو -إنب   أجد نفسوك مورة واحودة 

ل آخوور بوول إن أي قوول  -هول موون آتر هووذ  القوورآن و  - - يمووا عوودا قوولل رسوولل اّللِ ف -خوارج هووذا القوورآن 
 اد  الباحة يف هذا الكتاب العجيه .. إىل جانه ما -حيحا صحَّت لل كان  -ليبدو هزيال 

لنظوور يوو  والبحووة واجووات الر  إووا املمارسوو  الفعليوو  الوويت تنطوو  ّبووذ  التقريوورات والصووحب  الطليلوو  يف لوول حا
ىل  عوا ليضويفلا إلبشور مجيان أيب على هذا الكتاب .. ومن أان ومون هوي ء يف هذ  امللضلعات .. وما يب أ

جيوووه ل بيوو  والتل عرفووو  واكتوواب اّلِل كووي ا  وووا ميلكوولن موون هوووذا الثنوواء  لقووود كووان هووذا الكتووواب هوول مصوودر امل
 د  مون بعو  مون قبول و  - والتكلين اللحيد ؟يل مون البشور فريود .. جيول   يتكورر بعود يف  ريو  البشوري 

رس تد،الوذي   يوديل الصحاب  الكرام الذين أحديلا يف  ري  البشري  ذلك احلودّ اهلائول العميو  املمج -
 ح  قراسته إىل اهلن ..

                                                 
معا  »وكتاب:«.ا سالم ومشكالت احلضارة»:وكتاب« هذا الدين»،وكتاب «خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع كتاب:- 1067

«  حيووواة البشوووري لر والثبوووات يفالتطووو»و« قراسوووات يف الووونفك ا نسووواني »و« ا نسوووان بوووني املاقيووو  وا سوووالم»للميلووو  ..وكتوووه:« يف الطريووو 
 السيد رمحه هللا (« ) قار الشرو »نمد قطه.« منهج الفن ا سالمك»و« منهج ال بي  ا سالمي »و

 ) السيد رمحه هللا (سه نف - 1068
 للميل .) السيد رمحه هللا (« حنل جمتمع إسالمك»يراجع كتاب:- 1069
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هووذ  املعجووزة اجملسووم  يف عووا  البشوور. وهووك  - شووي   اّلِل وقوودر   -لقوود كووان هووذا املصوودر هوول الووذي أنشووأ 
ر  الووويت صوووحبحل الرسوووا ت مجيعوووا .. وهوووك معجوووزة واقعووو  املعجوووزة الووويت   تطاوهلوووا مجيوووع املعجوووزات وااووولا

 1070مشهلقة ..أن كان ذلك ا؟يل الفريد لاهرة  رحي  فريدة ...
ولقوود كووان اجملتمووع الووذي شلوو  موون ذلووك ا؟يوول أول مرة،والووذي لوول امتووداق  أكثوور موون ألوو  عام،هكمووه 

،وتلجيهاتوه وإُياءاتوه .. كوان هووذا الشوريع  الويت جواء ّبوا هوذا الكتواب،ويقلم علوى قاعودة مون قيموه وملازينه
اجملتمووع معجووزة أخوورى يف  ريوو  البشووري . حووني تقووارن إليووه صوولر اجملتمعووات البشووري  األخوورى،اليت تفلقووه يف 

احلضوووووارة »ولكنهوووووا   تطاولوووووه يف  - كوووووم  ووووول التجربووووو  البشوووووري  يف عوووووا  املووووواقة  -ا مكانيوووووات املاقيووووو  
 1071« ا نساني 

ت نفلسوووهم وجمتمعووواهتم وحيووواهتم خوووارج هوووذا يطلبووولن حاجوووا -هليووو  احلديثووو   ايف ا؟ -إن النووواس اليووولم  
قوود كانووحل ف . فأمووا هووي ء.القوورآن  كمووا كووان النوواس يف ا؟اهليوو  العربيوو  يطلبوولن خوولار  غووْي هووذا القوورآن  

قون ر يو   - لا هم ومصواحلهم الذاتيو  كوذلككموا هولل أهو  -هلل جاهليتهم الساذج ،وجهالتهم العميق  
هووذا  ل بيوونهم وبوونيضوورة،فيحل   الكلنيوو  اهلائلوو  يف هووذا الكتوواب العجيووه  .. فأمووا أهوول ا؟اهليوو  احلاااارقوو

التشوووكيالت لتنظيموووات و االوووذي فتحوووه اّلِل علووويهم يف عوووا  املووواقة. وغووورور « العلوووم البشوووري»القووورآن غووورور 
ع موول أموور نبيعووك ل. وهووشووكياملعقوودة بتعقيوود احليوواة البشووري  اليوولم و لهووا ونضووجها موون انحيوو  التنظوويم والت

 ا القوورآن كيوودوبووني هووذ امتووداق احليوواة وتووراكم التجارب،وعوودق احلاجات،وتعقوودها كووذلك  كمووا ُيوولل بيوونهم
وكتابووه  ذا الوودينهووأربعوو  عشوور قووران موون احلقوود اليهوولقي والصووليل الووذي   يكوو  حلظوو  واحوودة عوون حوورب 

عوارّبم  الصوليبيلن مونو اليهولق  اكر. بعد ما علمالقلمي وعن حماول  إهلاء أهله عنه وإبعاقهم عن تلجيهه املب
ألول،  ا  ا؟يووول الطليلووو :أن   ناقووو  هلوووم  هووول هوووذا الووودين،ما للووولا عووواكفني علوووى هوووذا الكتووواب،عكل 

 ..  يم خبيةلعكل  التغب آبايته وحياهتم كلها بعيدة عن تلجيهاته  .. هل كيد مطرق مصِر 
 موا سولمنيوموا هوم ابمل -لمني ها النواس الوذين يسوملن اليولم ابملسومثرته النهائي  هذ  األوضاع اليت يعيا في
 علووى آتر هووذا  ت األخوورى يف كوول مكووان للتعفيوو وهووذ  انوواو  -  ُيكموولا يف حيوواهتم كووريع  هووذا الوودين  

التشوريع  ،وكل نزاع يفل اختال الدين ولتدارس قرآن غْي قرآنه يرجع إليه يف تنظيم احلياة كلها،ويرق إليه ك
 ون   قنني هلذ  احلياة كما كان املسلملن يرجعلن إىل كتاب اّلِل يف هذ  الشي والت

إنه هذا القرآن الذي اهله أهله اليلم. ألوم   يعرفلنه إ  تراتيل وترانيم وتعاويوذ وهتواومي  بعود موا صورفتهم 
امل للفكوور والقلووه عنووه قوورون موون الكيوود الل وويم،ومن ا؟هوول املووزري،ومن التعوواليم املغوورورة،ومن الفسوواق الشوو

واللاقع النكد اابية  إنه هذا القرآن الذي كان ا؟اهليلن القدامى يصرفلن عنه ا؟مواهْي بطلوه ااولار  
                                                 

السويد رمحوه هللا «.) قار الشورو « ..»معوا  يف الطريو »يف كتواب:«.التصلر ا سالمك والثقافو »وفصل:« جيل متفرق»يراجع فصل: - 1070
) 

 يف املصدر الساب  ..) السيد رمحه هللا (« اجملتمع ا سالمك نبيع »وفصل:«   إله إ  اّلِل منهج حياة»يراجع فصل: - 1071
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املاقيووو . والوووذي يصووور  عنوووه ا؟ووواهليلن انوووديلن ا؟مووواهْي ابلقووورآن ا؟ديووود الوووذي يف ونه،وبشوووَّت وسوووائل 
هوذا َبصوائُِر ِموْن َربُِِكوْم َوُهودى  َوَرمْحَو   لَِقوْلم  »لويم اابوْي:ا عالم والتلجيه  إنه هذا القرآن الذي يقلل عنه الع

 « ..يُوْيِمُنلنَ 
 م الوذين اوودونفهوو« نُولنَ لَِقوْلم  يُوْيمِ »بصوائر تكشو  وتنووْي. وهودى يركود ويهوودي. ورمحو  تغمور وتفوويخ .. 

 هذا كله يف هذا القرآن الكرمي ..
 وا نصات للقرآن ااساماع 204الدرس الثالث: 

ْسوووَتِمُعلا لَوووُه ُقوووْرآُن فَارَِئ الْ َوِإذا قُووو»ن هوووذا هووول القووورآن اوووكء مباكووورة يف السووويا  هوووذا التلجيوووه للمووويمنني:وأل
 « ..َوأَْنِصُتلا َلَعلَُّكْم تُوْرمَحُلنَ 

 َصوووْدرَِ  َحووورَج  ال َيُكوووْن يف ْيوووَك فَوووِكتووواب  أُنْوووزَِل إِلَ »فتختوووتم بوووه السووولرة الووويت بووودأت اب كوووارة إىل هوووذا القووورآن:
 « ..ْنُه،لِتُوْنِذَر بِِه َوذِْكرى لِْلُمْيِمِننيَ مِ 

 نبعضوهم يورى أ لقورآن ..اوختتل  الورواايت املوأيلرة يف ملضوع هوذا األمور اب سوتماع وا نصوات إذا قورىء 
م وينصووحل،و  ع املووأمل ملضووع هووذا األموور هوول الصووالة املكتلبوو . حووني اهوور ا مووام ابلقوورآن فيجووه أن يسووتم

 ام ا؟هري . و  ينازع ا مام القرآن  يقرأ هل مع قراءة ا م
اْنَصووَرَ  ِمووْن َصووالَة  َجَهووَر ِفيَهووا اِبْلِقرَاَءِة،فَوَقاَل:َهووْل قَووورَأَ َأَحوود  ِمووْنُكْم آنِف ووا ف ،َعووْن َأيب ُهَريْووورََة،أَنَّ َرُسوولَل هللِا ف

أَُقلُل:َموووا ِ  أاَُنزَُع اْلُقوووْرآَن ف فَوووانْوتَوَهى النَّووواُس َعوووِن  ِإيِنِ :فَوَقووواَل َرُجووول :نَوَعْم أاََن اَي َرُسووولَل هللِا،فَوَقووواَل َرُسووولُل هللِا 
  .1072ِحنَي  َُِعلا َذِلَك ِمْن َرُسلِل هللِا اْلِقرَاَءِة ِفيَما َجَهَر ِفيِه َرُسلُل هللِا 

ووا،يَوْقَرُءوَن َموووَع وكالووذي روا  ابوون جريووور يف التفسووْي َعوووْن َبِشووِْي بْووِن َجاِبر ،قَاَل:َصووولَّى ابْووُن َمْسُعلق ،َفَسوووِمَع انَ  س 
ووا اْنَصووَرَ ،قَاَل:" أََمووا آَن َلُكووْم أَْن تَوَفقَُّهوولا ف أََمووا آَن َلُكووْم أَْن تَوْعِقلُوولا ف َوِإَذا قُوورَِئ ا َماِم،فَوَلمَّ ْلُقووْرآُن فَاْسووَتِمُعلا اْ ِ

 " ُ  1073َلُه َوأَْنِصُتلا َكَما أََمرَُكُم اّللَّ
 - أن   يكلنوولا كاملشووركني الووذين كووانلا ذتوولن رسوولل اّلِل وبعضووهم يوورى أن هووذا كووان تلجيهووا للمسوولمني 
- : فووأنزل اّلِل «.   َتْسووَمُعلا هِلووَذا اْلُقووْرآِن َواْلغَووْلا ِفيووِه َلَعلَُّكووْم تَوْغِلبُوولنَ »إذا صوولى،فيقلل بعضووهم لووبعخ  كوو

قوووووال القووووورنل هوووووذا وقوووووال نوووووزل يف « .. َوِإذا قُووووورَِئ اْلُقوووووْرآُن فَاْسوووووَتِمُعلا لَوووووُه َوأَْنِصوووووُتلا»عوووووز وجووووول جووووولااب هلوووووم:
 .1074الصالة

سوووعيد بووون و يب راب  أروي عووون ابووون مسوووعلق وأيب هريووورة وجوووابر والزهوووري وعبيووود اّلِل بووون عموووْي وعطووواء بووون 
 املسيه ..

                                                 
 ( صحي 1849[ )157/ 5صحي  ابن حبان ] - 1072
 3قار نيبوووو  ] -تفسووووْي ابوووون كثووووْي  و (  14295َجوووواِمُع اْلبَويَوووواِن يف تَوْفِسووووِْي اْلُقووووْرآِن لِلطَّووووَثِيِِ << ُسوووولَرُة اأْلَْعوووورَاِ  َمكِِيَّوووو   << ) - 1073

 [ صحي  ملقل 536/
أ يف ختتل  املذاهه يف قراءة املأملم:  يقرأ املأملم يف صالة جهري  أو سري  وقراءة ا مام قراءته ..  يقرأ يف ا؟هري  مع ا مام ويقور  - 1074

 السكت  بني الفاه  والقراءة ..  يقرأ يف ا؟هري  إنالقا ويقرأ يف السري .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1841 

،قَاَل:َكوواَن َعْبووُد اّللَِّ يَوُقوولُل:" ُكنَّووا ُيَسوولُِِم بَوْعُضوونَ فوروى ابوون جريوور سووببا للنووزول  ا َعلَووى َعووِن اْلُمَسوويَِّه بْووِن رَاِفع 
،قَاَل:َفَجووواَء اْلُقوووْرآُن:َوِإَذا قُووورَِئ اْلُقوووْرآُن فَاْسوووتَ  ،َوَسووواَلم  َعلَوووى ُفاَلن  ِمُعلا لَوووُه بَوْعوووخ  يف الصَّاَلِة،َسووواَلم  َعلَوووى ُفاَلن 

 .. 1075َوأَْنِصُتلا " 
إذا قووورأ القووورآن يف  - -:قوووال حممووود بووون كعوووه القرلك:كوووان رسووولل اّلِل 1076وقوووال القووورنل يف التفسوووْي

ة أجابوووه مووون وراء . إذا قال:بسوووم اّلِل الووورمحن الووورحيم. قووواللا مثووول قللوووه،حَّت يقضوووك فاهووو  الكتووواب الصوووال
«. َوِإذا قُورَِئ اْلُقوْرآُن فَاْسوَتِمُعلا لَوُه َوأَْنِصوُتلا َلَعلَُّكوْم تُوْرمَحُولنَ »والسلرة،فلبة بذلك ما كاء اّلِل أن يلبة فنوزل:

 .هر على ما كانلا يفعللن من جماوب  رسلل اّلِل وهذا يدل على أن املع  اب نصات تر  ا؟
َعووْن قَوتَوواَقَة يف قَوْللِووِه تَوَعوواىَل:َوِإَذا قُوورَِئ اْلُقووْرآُن فَاْسووَتِمُعلا لَووُه َوأَْنِصووُتلا , قَوواَل:"  ورقكووذلك   1077وقووال القوورنل

ُتْم ف كَ  ُ:َوِإَذا قُورَِئ اْلُقوْرآُن فَاْسوَتِمُعلا َكاَن الرَُّجُل َذْيت َوُهْم يف الصَّاَلِة فَِيْسَأهُلُْم َكْم َصلَّيوْ ْم بَِقَك ف " , فَأَنْوَزَل اّللَّ
 .. 1078َلُه َوأَْنِصُتلا 

 .1079«َلَعلَُّكْم تُوْرمَحُلنَ »... وعن جماهد أيضا:كانلا يتكلملن يف الصالة  اجتهم،فنزل قلله تعاىل:
  ابون جريوور َعوْن نَْلَحووَ  بْوِن ُعبَوْيووِد اّللَِّ والوذين يورون أوووا خاصو  بقووراءة القورآن يف الصووالة يستشوهدون  ووا روا

َتِن َواْلَقواُص يَوُقُا،فَوُقْلوحُل:أَ  َ  َتْسوَتِمَعاِن ِإىَل ْبِن َكرِيز ،قَاَل:رَأَيْوحُل ُعبَوْيوَد بْوَن ُعَموْْي  َوَعطَواَء بْوَن َأيب َراَب   يَوَتَحودَّ
ِإَ َّ مُثَّ أَقْووووَباَل َعلَوووى َحوووِديِثِهَما . قَاَل:فََأَعوووْدُت فَوَنظَووورَا ِإَ َّ،مُثَّ أَقْووووَباَل الوووذِِْكِر َوَتْسوووتَوْلِجَباِن اْلَمْلعُووولَق ف قَووواَل:فَوَنَظرَا 

َوا َذلِوَك يف الصَّواَلِة:َوِإَذا قُو رَِئ اْلُقوْرآُن فَاْسوَتِمُعلا َعَلى َحِديِثِهَما،قَاَل:فََأَعْدُت الثَّالِثَوَ ،قَاَل:فَوَنَظرَا ِإَ َّ فَوَقواَ :" ِإ َّ
 . 1080َوأَْنِصُتلا "َلُه 

:وكووذا قووال سووفيان الثوولري عوون أيب هاكووم إ اعيوول بوون كثووْي عوون 1081قووال ابوون كثووْي وهوول يووروي هووذا ااووث
قوال:يف الصوالة،وكذا روا  غوْي واحود عون جماهود. « َوِإذا قُورَِئ اْلُقوْرآُن فَاْسوَتِمُعلا لَوُه َوأَْنِصوُتلا»جماهد يف قللوه:

 جماهد،قال:   س إذا قرأ الرجل يف غْي الصالة أن يتكلم ..وقال عبد الراز ،عن الثلري عن لية عن 

                                                 
َتِمُعلا لَوُه لطََّثِيِِ << ُسولَرُة اأْلَْعورَاِ  َمكِِيَّو   << اْلَقوْلُل يف َشِْويوِل قَوْللِوِه تَوَعواىَل:َوِإَذا قُورَِئ اْلُقوْرَءاُن فَاْسوَجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِ  - 1075
 ( صحي  14292<<)
 [354/ 7تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 1076
 [354/ 7تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 1077
 ( صحي  947ْبِد الرَّزَّاِ  << ُسلَرُة اأْلَْعرَاِ  <<)تَوْفِسُْي عَ  - 1078
 [355/ 7تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 1079
اْلُقوْرَءاُن فَاْسوَتِمُعلا لَوُه ِه تَوَعواىَل:َوِإَذا قُورَِئ َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ << ُسولَرُة اأْلَْعورَاِ  َمكِِيَّو   << اْلَقوْلُل يف َشِْويوِل قَوْللِو - 1080

 [ حسن537/ 3ار نيب  ]ق -( و تفسْي ابن كثْي  14296<< )
 [375/ 3قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1081
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جماهوود وعطوواء ن جبووْي و وبعضووهم يوورى أوووا يف الصووالة ويف ااطبوو  كووذلك يف ا؟مووع والعيدين،قالووه سووعيد بوو
ّلِل ابوون اكووه وعبوود وعموورو بوون قينار،ويزيوود بوون أسلم،والقاسووم بوون ريمرة،ومسوولم بوون يسار،وكووهر بوون حل 

 . مجيعهاوهذا ضعي ،ألن القرآن فيها قليل،وا نصات اه يف» قال:املبار ،ولكن القرنل
 .1082«قاله ابن العريب والنقاش:واهلي  مكي  و  يكن  ك  خطب  و  مجع 

وقووووال القوووورنل يف التفسووووْي:قال النقوووواش:أمجع أهوووول التفسووووْي أن هووووذا ا سووووتماع يف الصووووالة املكتلبوووو  وغووووْي 
 .1083إ  أن يدل قليل على اختصاص ككء،لن يف كل ككءاملكتلب . النحاس:ويف اللغ  اه أن يك

لعوثة لبو ،ذلك أن اْي املكتوحنن   نرى يف أسباب النزول اليت ورقت ما حصا اهلي  ابلصالة املكتلب  وغو
ذا هوواع إىل فا سووتم،بعموولم الوونا   خبصوولص السووبه. واألقوورب أن يكوولن ذلووك عامووا   حصصووه ككء

 الل هوذا القولل،و الل قائلوه سوبحانه  وإذا قوال اّللِ هل األلي   و - ء حيثما قرى -القرآن وا نصات له 
لصوووالةف لوووذي حصصوووه اب.. موووا ا «َلَعلَُّكوووْم تُوْرمَحُووولنَ »أفوووال يسوووتمع النووواس وينصوووتلنف  مث رجووواء الرمحووو  هلوووم:

كووان تسووتجيه فو وحيثمووا قوورىء القرآن،واسووتمعحل لووه الوونفك وأنصووتحل،كان ذلووك أرجووى ألن تعووك وتتووأير 
 ى أن ترحم يف الدنيا واهلخرة مجيعا ..ذلك أرج

نع اللاحودة لتصو إن اهلي و إن الناس حسرون ااسارة اليت   يعارضها ككء اب نصرا  عن هذا القرآن .. 
 نفعوووال والتوووأير وا سوووتجاب  والتكيووو  أعاجيوووه مووون ا -ا وتنصوووحل حوووني تسوووتمع هلووو -أحيووواان يف الووونفك 

ه إ  مون ذاقووه كوو.  وا   يدر .ملسوتنْية النقلوو  البعيودة يف املعرفو  اللاعيوو  وا قرا ،والطمأنينو  والراح ،وا والر يو 
لوووه يف الق ئلينشووو -ر   جمووورق الوووتالوة والووو ح  يف وعوووك وتووودب -وعرفوووه  وإن العكووول  علوووى هوووذا القووورآن 

نطوال   ا و رة واحليليو  مون احلوراوالعقل مون الر يو  اللاضوح  البعيودة املودى ومون املعرفو  املطم نو  املسوتيقن  و 
 -جولق يو  حقوائ  الل   وإن ر  ومن ا اابي  والعزم والتصميم ما   تدانيوه رايضو  أخورى أو معرفو  أو عريوه

رات ن خوالل التقريومواة،ور ي  احليواة البشوري  ونبيعتهوا وحاجاهتوا وحقائ  احلي -من خالل التصلير القرآين 
تلجوه  أخورى،غْي موا تهوا بورو ؟تهوا وإىل مزاولالقرآني ،هلك ر ي  ابهرة واضح  ققيقو  عميقو . هتودي إىل معا

 إليه سائر التصليرات والتقريرات البشري  ..
ا هوووذا   موووا حصووووهوووذا كلوووه أرجوووى إىل الرمحووو  .. وهووول يكووولن يف الصوووالة ويف غوووْي الصوووالة. ولووويك هنوووا

 التلجيه القرآين العام ابلصالة كما روى القرنل عن النحاس.
 ساغ ارالدعاء والصال  وااالاهللار و 206 - 205الدرس الرابع:

 يف نَوْفِسوووَك ُكوووْر َربَّوووكَ َواذْ ..» مث تنتهوووك السووولرة ابلتلجيوووه إىل ذكووور اّلِل عامووو  .. يف الصوووالة ويف غوووْي الصوووالة
ِعْنوووَد َربِِوووَك    ِذينَ َن اْلغووواِفِلنَي. ِإنَّ الَّووو  َتُكوووْن ِموووصووواِل،وَ َتَضوووُرعا  َوِخيَفووو   َوُقوَن اْ؟َْهوووِر ِموووَن اْلَقوووْلِل اِبْلغُوووُدوِِ َواهْل 

 « ..َيْسَتْكِثُوَن َعْن ِعباَقتِِه َوُيَسبُِِحلنَُه َوَلُه َيْسُجُدونَ 
                                                 

 [353/ 7تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 1082
 [354/ 7تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 1083
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  ذمر اّلِل تعاىل بذكر  أول النهار وآخر  كثْيا. كما أمر بعباقته يف هذين»:1084قال ابن كثْي يف التفسْي 
وقوود كووان هووذا قبوول أن تفوورم  -« ِك َوقَوْبووَل اْلغُووُروبِ َوَسووبِِْ  ِ َْمووِد َربِِووَك قَوْبووَل نُلُوولِع الشَّوومْ »الولقتني يف قللووه:

وقووال هاهنا:ابلغوودو،وهل أول النهار،واهلصووال مجووع  -الصووللات اامووك ليلوو  ا سووراء. وهووذ  اهليوو  مكيوو  
أي اذكوور ربووك يف نفسووك رغبوو  ورهبوو  « تضوورعا وخيفوو »وأمووا قللووه: -كمووا أن األميووان مجووع ميووني   -أصوويل 

وهكووذا يسووتحه أن يكوولن الووذكر،  يكوولن نووداء «. وقون ا؟هوور موون القوولل»وابلقوولل،  جهرا،وهلووذا قووال:
اَي َرُسولَل :فَوَقوالَ ،قَاَل:"َجاَء َرُجول  ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ ،َعْن َجودِِ ِ ،َعْن أَبِيهِ ،َعِن الصَّْلِه ْبِن احلَِْكيمِ وجهرا بليغا. 

" َوِإَذا َسوووأََلَك ِعبَووواِقي َعوووبِِ :فَوووأَنْوَزَل اّللَُّ ،يوووِه ف َفَسوووَكحَل َرُسووولُل اّللَِّ أَْم بَِعيووود  فَونُوَناقِ ،أََقرِيوووه  َربُونَوووا فَونُوَناِجيوووهِ :اّللَِّ 
اِعك ِإَذا َقَعووووووووووواِن فَوْلَيْسوووووووووووَتِجيُبلا ِ  َوْليُوْيِمنُووووووووووولا يب "  ِإَذا أََموووووووووووْرهُتُْم أَْن ،فَوووووووووووِإيِنِ َقرِيوووووووووووه  أُِجيوووووووووووُه َقْعوووووووووووَلَة الووووووووووودَّ

 1085.اْسَتَجْبحُل هَلُْم"،َفَدَعْلين ،يَْدُعلين 
ُ ،أََقرِيه  َربُوَنا فَونُوَناِجيِه أَْم بَِعيود  فَونُوَناِقيوِه ،اَي َرُسلَل اّللَِّ :قَاَل اْلُمْسِلُملَن :َعْن َأيب قَاَل ،وعن ُسْفَياَن  فَوأَنْوَزَل اّللَّ

اِع ِإَذا َقَعاِن ".  1086َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِقي َعبِِ فَِإيِنِ َقرِيه  أُِجيُه َقْعَلَة الدَّ
،َفُكنَّووووا ِإَذا - -قَوووواَل ُكنَّووووا َمووووَع َرُسوووولِل اّللَِّ  -رضووووى هللا عنووووه  -لصووووحي   َعووووْن َأىِب ُملَسووووى اأَلْكووووَعرِىِِ ويف ا

اَْن اْرتَوَفَعوووووووحْل َأْصوووووووَلاتُوَنا،فَوَقاَل النَّوووووووِبُ  اَي أَيُوَهوووووووا النَّووووووواُس،اْربَوُعلا َعلَوووووووى »  - -َأْكوووووووَرفْوَنا َعلَوووووووى َواق  َهلَّْلنَوووووووا وََكوووووووثَّ
،تَوَباَرَ  اْ ُُه َوتَوَعاىَل جَ أَنْوُفِسكُ   .1087« ُدُ  ْم،فَِإنَُّكْم َ  َتْدُعلَن َأَصمَّ َوَ  َغائِب ا،ِإنَُّه َمَعُكْم،ِإنَُّه  َِيع  َقرِيه 

و  يقبووول قووولل ابووون جريووور وقبلوووه عبووود الووورمحن بووون زيووود بووون أسووولم:إن املوووراق ّبوووا أمووور السوووامع للقووورآن يف حوووال 
فهووذا الووذي قووا     يتابعووا عليووه،بل املووراق احلووخ علووى كثوورة »  .. وقووال:اسووتماعه ابلووذكر علووى هووذ  الصووف

الووذكر موون العبوواق ابلغوودو واهلصووال لوو ال يكلنوولا موون الغووافلني. وهلووذا موود  املالئكوو  الووذين يسووبحلن الليوول 
يووو . وإ وووا ذكووورهم ّبوووذا اهل« .. ِإنَّ الَّوووِذيَن ِعْنوووَد َربِِوووَك   َيْسوووَتْكِثُوَن َعوووْن ِعباَقتِوووهِ »والنهوووار   يف ون،فقوووال:

 ..1088« ليقتدى ّبم يف كثرة ناعتهم وعباقهتم
بيوو  ن وكانووحل ال  ذا القوورآوحنوون نوورى فيمووا أورق  ابوون كثووْي موون املناسووب  واألحاقيووة النبليوو  موودى مووا كووان هوو

ومون  ر  مون سوياهلمهلم. ونودالنبلي  تنقل إليه نفلس العرب من املعرف   قيقو  رّبم،وحقيقو  اللجولق مون حول 
 .. لنبلي القلميلتلجيه اجاب  عليهم مدى النقل  اليت نقلها هلم هذا الدين،ّبذا الكتاب الكرمي،ابا 

 إوا نقل  بعيدة،تتجلى فيها نعم  اّلِل ورمحته لل كان الناس يعلملن .. 

                                                 
 [853/ 3قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1084
 ( فيه جهال 2904[)480/ 3ميسس  الرسال  ] -( وتفسْي الطثي 1693[)476/ 1ْي ابن أيب حامت ]تفس - 1085
 زايقة مب  – ( وهل معضل 452السَّنَُّ  لَِعْبِد اّللَِّ ْبِن َأمْحََد ) - 1086
 اربع:ارف  بنفسك واخفخ صلتك- ( 2992[) 15/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 1087
 [539/ 3نيب  ]قار  -تفسْي ابن كثْي  - 1088
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 ذكر ابلشووف  واللسووان. ولكنووه الووذكرلوويك جموورق الوو -يووه هووذ  النصوولص كمووا تلجووه إل  -وبعوود،فإن ذكوور اّلِل 
 .النفك . هوإن   تعا بله وا؟نان. فذكر اّلِل إن   يرتعا له اللجدان،وإن   حف  له القله،ابلق

لء أقب يف د يكولن سوإن   يكن مصحلاب ابلتضورع والتوذلل وااشوي  وااول  .. لون يكولن ذكورا .. بول قو
ار جوالل  وا هول استحضوإ. تقلى .ح  اّلِل سبحانه. إ ا هل التلجه إىل اّلِل ابلتذلل والضراع ،واباشي  وال

. حووووَّت يصووووفل ء إليووووه .اّلِل وعظمته،واستحضووووار املخافوووو  لغضووووبه وعقابه،واستحضووووار الرجوووواء فيووووه وا لتجووووا
 ا؟لهر الروحك يف ا نسان،ويتصل  صدر  اللدين الشفي  املنْي ..

شوولع و  ا ختوودش افووإذا هوور  اللسووان مووع القلووه وإذا نبسووحل الشووفا  مووع الوورو  فلوويكن ذلووك يف صوولرة  
يوو   نوواء وتطر تنوواقخ الضووراع . لوويكن ذلووك يف صوولت خفوويخ،  مكوواء وتصوودي ،و  صووراخا وضووج ،و  غ

 «.ابلغدو واهلصال«.»واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيف  وقون ا؟هر من القلل»
 قتصووور علوووى هوووذ يّلِل   ايف مطوووالع النهوووار ويف أواخووور . فيظووول القلوووه ملصووول  ابّلِل نوووريف النهوووار. وذكووور 

ظو . لقلوه يف كول حلكولن يف اتهلون ،فذكر اّلِل ينبغك أن يكلن يف القله يف كل آن ومراقبو  اّلِل اوه أن ا
ن ار .. ومووومون ليول إىل   إ ا تطالع فيهما النفك التغْي اللاض  يف صوفح  الكولن ..تنيولكن هذين اهلي

ظولاهر هوار وتغوْي الليول والنتقلوه الوار إىل ليل. ويتصل فيهما القله ابللجلق من حلله وهل يورى يود اّلِل 
 واألحلال ..

ني أقووووورب موووووا يكووووولن إىل التوووووأير يتووووويعلم أن القلوووووه البشوووووري يكووووولن يف هوووووذين اهللووووو -بحانه سووووو -وإن اّلِل 
 وا ستجاب  ..

فيهوا يف  ر  الكولن كلوهأ وا يشواكولقد كثر يف القرآن التلجيه إىل ذكر اّلِل سبحانه وتسبيحه يف اهلونو  الويت  
لَن َوَسووبِِْ  ى مووا يَوُقللُووْصووِثْ َعلووفَا»علووى القلووه البشووري وترقيقووه وإرهافووه وتشووليقه لالتصووال ابّلِل .. التووأيْي 

ِء اللَّْيووِل َوِمووْن آان» « ..َوأَْقابَر الُسووُجلقِ  َفَسووبِِْحهُ  للَّْيوولِ ِ َْمووِد َربِِووَك قَوْبووَل نُلُوولِع الشَّووْمِك َوقَوْبووَل اْلغُووُروِب. َوِمووَن ا
. َوِموَن اللَّْيوِل فَ ْكورَة  َوَأِصوبِِوَك بُ َواذُْكِر اْسَم رَ « .. »راَ  النَّهاِر َلَعلََّك تَوْرضى َفَسبِِْ  َوأَنْ  اْسوُجْد لَوُه َوَسوبِِْحُه يال 
 « ..لَْيال  َنِليال  

   يف أوقاهتوووااملكتلبووو و  قاعوووك للقووولل  ن هوووذا األمووور ابلوووذكر يف هوووذ  اهلونووو  قووود كوووان قبووول فووورم الصوووالة
 املعللم .
لحك  ن فووورم الصوووالة املكتلبووو  قووود أغووو  عووون هوووذا األمووور يف هوووذ  اهلونووو . فهوووذا الوووذكر أمشووول مووون  وووا يووو

الصوووالة،وأوقاته ليسوووحل مقصووولرة علوووى ملاقيوووحل الصوووالة املكتلبووو . كموووا أنوووه قووود يكووولن يف صووولر غوووْي صووولرة 
ت الصوالة يف صلرة الذكر ابلقله،أو ابلقله واللسان قون بقيو  حركوا -املكتلب  وغْي املكتلب   -الصالة 

ومراقبتوه  -سوبحانه  -.. بل إنه ألمشل من ذلك كذلك. إنه التذكر الدائم وا ستحضار الدائم ؟الل اّلِل 
يف السوور والعلوون،ويف الصووغْية والكبووْية،ويف احلركوو  والسووكن ،ويف العموول والنيوو  .. وإ ووا ذكوور البكوورة واألصوويل 
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 مووا تصوونع يف القلووه البشووري،الذي يعلووم خالقووه والليوول .. ملووا يف هووذ  اهلونوو  موون مووييرات خاصوو  يعلووم اّللِ 
 « ..َو  َتُكْن ِمَن اْلغاِفِلنيَ »فطرته ونبيع  تكلينه  

ال فووفوو  بووه القلووه الووذي ح الغووافلني عوون ذكوور اّلِل ..   ابلشووف  واللسووان،ولكن ابلقلووه وا؟نووان .. الووذكر
غْية صوهوا و  ذيت  عليأن يورا  اّللِ  يسلك صاحبه نريقا حجل أن يطلع عليه اّلِل فيوه ويتحور  حركو  حجول

ذا كوان   ل ذكور ّلِل،إ  فما هوأو كبْية إ  وحساب اّلِل فيها .. فذلك هل الذكر الذي يرق به األمر هنا وإ
 ييقي إىل الطاع  والعمل والسلل  وا تباع.

اتصوووال  ىيظووول علووو اذكووور ربوووك و  تغفووول عووون ذكووور  و  يغفووول قلبوووك عووون مراقبتوووه فا نسوووان أحووولج إىل أن
َزَغنَّوَك ِموَن الشَّوْيطاِن »بربه،ليتقلى علوى نزغوات الشويطان: يوع  عَ اْسوَتِعْذ ابِ زْغ  فَ نوَوَوِإمَّوا يَونوْ ،ِإنَّوُه  َِ   ولقود«. لِويم  ّللَِّ

م ملكوووه اقها يعووور كانوووحل السووولرة مووون قبووول معرضوووا للمعركووو  بوووني ا نسوووان والشووويطان يف أوائلها،ولووول سوووي
نهوا مايتوه فانسول  آ  اّلِل م نريقه،كما ذكور الشويطان يف نبوأ الوذي آ ا ميان وكيانني ا؟ن وا نك تع  

العلويم  ّلِل السوميعاباذة منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وكما ذكر يف أواخرها نزغ الشيطان وا ستع
ر مووذيت هووذا األفلوو  .. و.. وهوول سوويا  متصوول،ينتهك ابلتلجيووه إىل ذكوور اّلِل تضوورعا وخيفوو ،والنهك عوون الغ

ن ذخووووذ العفوووول وذموووور ابلعوووور  ويعوووورم عوووون أ - -وهووووذا النهووووك يف صوووودق تلجيووووه اّلِل سووووبحانه لرسوووولله 
علوووى مشوووا   يقووولى بوووه ا؟ووواهلني .. فوووإذا هووول تكملووو  ملعوووا  الطري ،وتزويووود لصووواحه الووودعلة ابلوووزاق الوووذي

 الطري  ..
 ان،فليك لووووه يفسووووهم كوووويطأنف مث يضوووورب اّلِل مووووثال ابلووووذين عنوووود  موووون املالئكوووو  املقربني:الووووذين   ينووووزغ يف

سوووبي  اّلِل تبووولن علوووى تركيوووه نبيعوووتهم مكوووان  و  تسوووتبد ّبوووم نوووزوة،و  تغلوووبهم كوووهلة. وموووع هوووذا فهوووم قائ
يقوه التسوبي . ونر لعباقة و وذكر ،  يستكثون عن عباقته و  يقصرون. ولإلنسان أحلج منهم إىل الذكر وا

يووو  لوووزاق يف الطر   هوووذا ا  املرقيووو   وجهووود  حمووودوق. لووول كوووا   ونبيعتوووه قابلووو  لنوووزغ الشووويطان  وقابلووو  للغفلووو
 « . َوَلُه َيْسُجُدونَ َسبُِِحلنَهُ ِه. َويُ ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد َربَِِك   َيْسَتْكِثُوَن َعْن ِعباَقتِ »الكيوق:

 ل  هليت.ري . وجدإن العباقة والذكر عنصر أساسك يف منهج هذا الدين .. إنه ليك منهج معرف  نظ
اعهم لنواس ويف أوضوايف نفولس  منهج حرك  واقعي  لتغيْي اللاقع البشري. ولللاقع البشري جذور  وركائز إنه 

اق  عسوْية نهجوه مسوأل  كواس وفو  مسلاء. وتغيْي هذا اللاقع ا؟اهلك إىل اللاقع الرابين الذي يريود  اّلِل للنو
ذ  املشوق  هولاجهو    قبول لوه  هتاج إىل جهد نليل،وإىل صوث عميو . وناقو  صواحه الودعلة حمودوقة. و 

اق  وا سووتمدلعبوواقة ّللِ اقون زاق يسووتمد  موون ربووه. إنووه لوويك العلووم وحد ،وليسووحل املعرفوو  وحوودها. إ ووا هووك 
 منه ..

هووك الزاق،وهووك السووند،وهك العوولن يف الطريوو  الشووا  الطليوول  وموون مث هووذا التلجيووه األخووْي يف السوولرة الوويت 
كتاب أنزل إليك فال يكن يف صدر  حرج منه،لتنوذر بوه،وذكرى »لكرمي،بدأت بقلل اّلِل سبحانه لرسلله ا

والوويت تضوومن سووياقها عوورم ملكووه ا ميان،بقيوواقة الووره  الكوورمي موون رسوول اّلِل الكوورام ومووا « .. للموويمنني
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يعووو م نريقوووه مووون كيووود الشووويطان الووورجيم،ومن مكووور كووويانني ا؟ووون وا نوووك ومووون معارضووو  املتجوووثين يف 
 حل املتسلطني على رقاب العباق.األرم،وحرب الطلاغي

 إنه زاق الطري . وعدة امللكه الكرمي يف هذا الطري  ..
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 مدني ة وآياأها خمس وسبمون ( سور  ا ن ال8)

 بسم اّلّل الّرلن الّرحيم
 الامريف بسور  ا ن ال

 قود سوبقحل منوه يف هوذ  الظواللو  -عد سلريت األنعوام واألعورا  املكيتوني ب -نعلق اهلن إىل القرآن املدين  
 لنسواء واملائوودةوآل عمران،واسوولر:البقرة، -لويت نسووْي فيهوا وفوو  ترتيوه املصووح    وفو  ترتيووه النوزول ا -
.. 

 هووذا قورآن مكووك للهوم إ  موون انحيو  أنا -كءذلوك أن ال تيووه الوزمب للنووزول   ميكون القطووع فيوه اهلن بشوو
ه ب املقطولع بوه الوزمفأموا ال تيو -يف هوذا مون خالفوات قليلو   وهذا قرآن مدين على وجه ا مجال،على موا

 يكواق اوود تعوذرا و مون انحيو  زمون نوزول كول آيو  أو كول جمملعوو  مون اهلايت أو كول سولرة،فيكاق يكولن م
خ قطوع بشوأوا بعووتمعودوقات تتولافر بشووأوا الورواايت أو  إ  يف آايت -ا نسوان فيوه اليولم كووي ا مسوتيقنا 

 الرواايت ..
لى كل موا يف حماولو  تتبوع آايت القورآن وسولر  وفو  ال تيوه الوزمب للنوزول مون قيمو ،ومن مسواعدة علوى وع

تصوولر موونهج احلركوو  ا سووالمي  ومراحلهووا وخطلاهتا،فووإن قلوو  اليقووني يف هووذا ال تيووه ععوول األموور كوواقا كمووا 
وقوود ت تووه علووى هووذ  النتووائج  أوووا ععوول النتووائج الوويت يتلصوول إليهووا تقريبيوو  لني ،وليسووحل وائيوو  يقينيوو  ..

الظنيوو  التقريبيوو  نتووائج أخوورى خطووْية .. لووذلك آيوورت يف هووذ  الظووالل أن أعوورم القوورآن ب تيووه سوولر  يف 
 -علووى وجووه ا مجووال وال جووي   -املصووح  العثموواين مووع حماولوو  ا ملووام ابملالبسووات التارحيوو  لكوول سوولرة 

علوى  -علوى وجوه ا مجوال وال جوي  أيضوا  -يطو  ابلونا وا ست ناس ّبذا يف إيضوا  ا؟ول واملالبسوات ان
النحوول الووذي سووب  يف التعريوو  ابلسوولر املاضووي  يف هووذ  الطبعوو  ا؟ديوودة موون الظووالل .. وعلووى هووذا النحوول 

  1089يف هذ  السلرة .. -بعلن اّلِل  - ضك 
يف كووهر رمضووان  نزلووحل سوولرة األنفووال الوويت نعوورم هلووا هنووا بعوود سوولرة البقوورة .. نزلووحل يف غووزوة بوودر الكووثى

مون العووام الثوواين للهجوورة بعوود تسوع  عشوور كووهرا موون اهلجوورة علوى األرجوو  .. ولكوون القوولل  ن هووذ  السوولرة 
نزلحل بعد سلرة البقرة   ميثل حقيق  وائي . فسلرة البقرة   تنزل قفع  واحدة بل إن منها موا نوزل يف أوائول 

بووني هووذ  األوائوول وهووذ  األواخوور حنوول تسووع سوونلات  العهوود ابملدينوو ،ومنها مووا نووزل يف أواخوور هووذا العهوود. و 
ومن امليكد أن سلرة األنفال نزلحل بني هوذين امللعودين وأن سولرة البقورة قبلهوا وبعودها للوحل مفتلحو  تنوزل 
اهلايت ذوات العدق منها بني هذين امللعدين وتضم إليهوا وفو  األمور النبولي التولقيفك. ولكون املعولل عليوه 

                                                 
أن أعوورم هووذ  املشوواهد وفوو  ترتيووه النووزول للسوولر.ولكب آيوورت يف لووالل « مشوواهد القياموو  يف القوورآن»وقوود حاولووحل يف كتوواب:  - 1089

 القرآن اتباع املنهج اهلخر ..) السيد رمحه هللا (
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ة نزلحل بعد هذ  السلرة،هل نزول أوائل السلر. كما ذكران ذلك يف التعريو  بسولرة يف قلهلم:إن هذ  السلر 
 .1090البقرة

 ك هذ  اهلايت:من سلرة األنفال مكي  .. وه 36إىل غاي   30ويف بعخ الرواايت أن اهلايت من 
ُ َخوْْيُ اْلمواِكرِيَن. َوِإذا مَيُْكوُروَن َومَيُْكوُر اّللَُّ . وَ رُِجول َ أَْو حُْ  َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَّوِذيَن َكَفوُروا لِيُوْثِبتُولَ  أَْو يَوْقتُولُول َ »  َواّللَّ

ْعنوا. لَوْل َنشواُء َلُقْلنوا مِ  . َوِإْذ قواُللا:اللَُّهمَّ ِإْن   َّ َأسواِنُْي اأْلَوَّلِونيَ ِإْن هوذا إِ  ثْوَل هوذاتُوْتلى َعَلْيِهْم آايتُنا قاُللا:َقْد  َِ
. َوموا كو،أَِو اْئِتنولسَّوماءِ اِدَ  فََأْمِطْر َعَلْينا ِحجارَة  ِموَن كاَن هذا ُهَل احلَْ َّ ِمْن ِعنْ  ُ لِيُوَعوذَِِّبُْم ا بَِعوذاب  أَلِويم  اَن اّللَّ

ُ ُمَعوووذَِِّبُْم َوُهوووْم َيْسوووتَوْغِفُرونَ  ُ َوُهووو ْم َأ َّ . َوموووا هَلُوووَوأَنْوووحَل ِفيِهْم،َوموووا كووواَن اّللَّ ْسوووِجِد ْم َيُصوووُدوَن َعوووِن اْلمَ يُوَعوووذَِِّبُُم اّللَّ
اَن َصوالهُتُْم ِعْنوَد اْلبَوْيوحِل ِإ َّ كُهْم   يَوْعَلُملَن. َوما  نَّ َأْكثَورَ َن،َولكِ احْلَراِم،َوما كانُلا أَْولِياَءُ ،ِإْن أَْولِياُ ُ  ِإ َّ اْلُمتوَُّقل 

وووُتْم َتْكُفوووُروَن. ِإنَّ  َيُصوووُدوا َعوووْن َسوووِبيِل لِ يُوْنِفُقووولَن أَْمووولاهَلُْم  يَن َكَفوووُروا الَّوووذِ ُمكووواء  َوَتْصوووِديَ  ،َفُذوُقلا اْلَعوووذاَب ِ وووا ُكنوْ
،َفَسيُوْنِفُقلَوا مُثَّ َتُكلُن َعَلْيِهْم َحْسرَة  مُثَّ يُوْغلَ   « ..َشُرونَ َفُروا ِإىل َجَهنََّم ُيُْ الَِّذيَن كَ ُبلَن،وَ اّللَِّ

انووحل يف لر كن أمووعووولعوول الووذي قعووا أصووحاب هووذ  الوورواايت إىل القوولل  كيوو  هووذ  اهلايت أوووا تتحوودّ 
ن أمووولر  تتحووودّ عووو مكوو  قبووول اهلجووورة .. ولكوون هوووذا لووويك بسوووبه .. فووإن هنوووا  كثوووْيا مووون اهلايت املدنيوو 

ّ عوون مثوول هووذا قبوول هووذ  اهلايت تتحوود 26كانووحل يف مكوو  قبوول اهلجوورة. ويف هووذ  السوولرة نفسووها آيوو :
ْم َوأَيَّوووودَُكْم طََّفُكُم النَّاُس،فَووووآواكُ  أَْن يوَووووَتخَ اُفلنَ ،خَتووووَواذُْكووووُروا ِإْذ أَنْوووووُتْم قَِليوووول  ُمْسَتْضووووَعُفلَن يف اأْلَْرمِ  :»الشووووأن 

 « ..بَِنْصرِِ ،َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِِباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
 نفوا  املشوركنيإبوهك األخْية من تلوك اهلايت تتحودّ عون أمور كوان بعود بودر،خاص  36كما أن اهلي :

. َفَسويوُ َيُصوُدوا َعوْم لِ ِذيَن َكَفوُروا يُوْنِفُقولَن أَْمولاهلَُ ِإنَّ الَّو»أملاهلم للتجهيز لغزوة أحود: ْنِفُقلَوا مُثَّ َتُكولُن ْن َسوِبيِل اّللَِّ
 « ..ُرونَ َم ُُيْشَ َعَلْيِهْم َحْسرَة ،مُثَّ يُوْغَلُبلَن،َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإىل َجَهنَّ 

اسووب  هووك حموول اعوو ام. فقوود جوواء والوورواايت الوويت تووذكر أن هووذ  اهلايت مكيوو  ذكوورت يف سووبه النووزول من
ائْوَتَمُروا أَْن ،"نَوَعمْ :َهووْل تَووْدرِي َمووا ائْوَتَمووَر ِفيووَك قَوْلُمووَك ف قَووالَ :قَوواَل لِلنَّووِلِِ ،أَنَّ أاََب نَاِله  ،َعووْن ُعبَوْيووِد بْووِن ُعَمووْْي  

فَاْسوووووَتلِص بِوووووِه ،نِْعَم الووووورَُّب َربَّكَ :قَوووووالَ ،َريبِِ :لَ َمْن َأْخوووووَثََ  َهوووووَذا ف قَا:قَوووووالَ ،أَْو ُحْرُِجلينَ ،أَْو يَوْقتُولُووووولينَ ،َيْسوووووُجُنلينَ 
 ..1091.أَْو ُهَل َيْستَوْلِصك يب ف".،أاََن اْستَوْلِصك بِهِ :قَالَ ،َخْْي ا

بل منكورملألن ،غريه جودا،وذِكر أيب ناله يف هذا» وقد ذكر ابن كثْي هذ  الرواي  واع م عليها بقلله:
اع قريا علوى هوذا ا ئتموار واملشواورة علوى ا يبوات أو النفوك أو مث إن هذ  القص  واجتم،هذ  اهلي  مدني 

القتل،إ ووا كووان ليلوو  اهلجوورة سوولاء،وكان ذلووك بعوود موولت أيب نالووه بنحوول موون يووالّ سوونني ملووا اكنوولا منووه 

                                                 
 ا؟زء األول.) السيد رمحه هللا ( انظر بداي  - 1090
صوحي  مرسول،ولكنه  (  15963[)492/ 13ميسسو  الرسوال  ] -( وتفسوْي الطوثي 9744[) 68/ 7تفسوْي ابون أيب حوامت ] - 1091

 منكر املل ألن أاب ناله كان قد مات قبل يالّ سنلات      
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والودليل علوى صوح  مووا واجو ءوا عليوه بعود مولت عموه أيب ناله،الوذي كوان ُيلنوه وينصور  ويقولم  عبائه.
 .1092«  مام حممد بن إسحا  بن َيَسار صاحه "املغازي..قلنا:ما روا  ا 

،قَاَل:َوحووديب اْلَكْلووِلُ،َعْن زَاَذاَن،َمووْلىَل أُ ف ،َعْن جُمَاِهوود ،َعِن ابْووِن َعبَّاس  ووي   ،َعِن َعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َأيب ْنَِ مِِ َهوواِنئ 
:" أَنَّ نَوَفوور ا،ِمْن قُوووَرْيِا ِمووْن َأْكوورَاِ  ُكوولِِ   قَِبيلَوو   اْجَتَمعُوولا لِيَووْدُخُللا َقاَر النَّْدَوِة،فَاْعَ ََضووُهْم ِإبْلِوويُك يف ابْووِن َعبَّوواس 

وووووا رَأَْوُ  قَووووواُللا:َمْن أَنْوووووحَل ف قَاَل:َكوووووْي   ِموووووْن َْنْووووود ، َِْعحُل أَنَُّكوووووُم اْجَتَمْعُتْم،فَوووووأَ  ،فَوَلمَّ َرْقُت أَْن ُصووووولرَِة َكوووووْي   َجِليل 
بِِ رَْأي َوُنْصوووو   . قَاُللا:َأَجْل،اْقُخْل،فَووووَدَخَل َمَعُهْم،فَوَقوووواَل:اْنظُُروا يف َكووووْأِن َهووووَذا َأْحُضوووورَُكْم َولَووووْن يَوْعووووِدَمُكْم ِموووو

،مُثَّ   تَوَربَُّصووولا بِوووِه َريْوووَه الرَُّجوووِل،َواّللَِّ لَُيلِكوووَكنَّ أَْن يوُوووَلايَِبُكْم يف أُُمووولرُِكْم ِ َْمووورِِ  قَاَل:فَوَقووواَل قَاِئل :اْحِبُسووولُ  يف َوَت  
َا ُهوَل َكَأَحوِدِهمْ الْ  لَوُه ِموَن الُشوَعرَاِء،زَُهْْي  َوالنَّابِغَوُ ،ِإ َّ قَاَل:َفَصورََن َعوُدُو  َمُنلِن َحَّتَّ يَوْهِلَك َكَموا َهلَوَك َموْن َكواَن قَوبوْ

ووْيُ  النَّْجووِدُي،فَوَقاَل:َواّللَِّ َمووا َهووَذا َلُكووْم رَْأي،َواّللَِّ لَُيْخرَِجنَّووُه َربُووُه ِموو ْن حَمَْبِسووِه ِإىَل َأْصووَحابِِه فَوَلُيلِكووَكنَّ أَْن اّللَِّ الشَّ
اَلقُِكْم،قَاُللا:فَواْنظُُروا يَِثُبلا َعَلْيِه َحَّتَّ َذُْخوُذوُ  ِموْن أَيْوِديُكْم فَوَيْمنَوعُولُ  ِمْنُكْم،َفَموا آَموُن َعلَوْيُكْم أَْن ُحْرُِجولُكْم ِموْن بِ 

ُجلُ  ِمووْن بَوونْيِ أَْلُهوورُِكْم َتْسووَ ُُِيلا ِمْنُه،فَِإنَّووُه ِإَذا َخوورََج لَووْن َيُضوورَُّكْم َمووا َصووَنَع يف َغووْْيِ َهووَذا . قَاَل:فَوَقوواَل قَائِوول :َأْخرِ 
وووْيُ  النَّْجوووِدُي:وَ  اّللَِّ َموووا َهوووَذا َلُكوووْم َوأَيْوووَن َوقَوووَع ِإَذا َغووواَب َعوووْنُكْم أََذاُ  َواْسوووَ َْحُتْم وََكووواَن أَْمووورُُ  يف َغْْيُِكْم،فَوَقووواَل الشَّ

ْن فَوَعْلوُتْم مُثَّ اْسوتَوْعَرَم رَْأي،أَ َْ تَوَرْوا َحاَلَوَة قَوْللِِه َوَناَلَقَ  ِلَسانِِه َوَأْخَذ اْلُقُللِب َما َتْسَمُع ِموْن َحِديثِوِه ف َواّللَِّ لَو ِ بِ 
قُِكووووووْم َويَوْقتُووووووَل َأْكرَاَفُكْم،قَاُللا:َصووووووَدَ  اْلَعووووووَرَب،لََتْجَتِمَعنَّ َعلَووووووْيُكْم،مُثَّ لَيَووووووْأِتنَيَّ إِلَووووووْيُكْم َحووووووَّتَّ ُحْوووووورَِجُكْم ِمووووووْن ِباَل 

:َواّللَِّ أَلَِكووْيَنَّ َعلَووْيُكْم بِوورَْأي َمووا أَرَاُكوومْ  ،فَوواْنظُُروا رَأاي  َغووْْيَ َهووَذا قَاَل:فَوَقوواَل أَبُوول َجْهوول  أَْبَصووْرُاُلُ  بَوْعووُد َمووا أََرى  َواّللَِّ
ُهْم َسوويوْف ا َغووْْيَُ  . قَاُللا:َوَمووا ُهووَل ف قَاَل:أَنُْخووُذ ِموونْ  ا،مُثَّ يُوْعطَووى ُكووُل غُوواَلم  ِموونوْ  ُكوولِِ قَِبيلَوو   ُغاَلم ووا َوَسووط ا َكووااب  َوْوود 

 َهووَذا احْلَووكَّ ِمووْن بَووِب َصووارِم ا،مُثَّ َيْضوورِبُلنَُه َضووْربََ  َرُجوول  َواِحوود ،فَِإَذا قَوتَولُوولُ  تَوَفوورََّ  َقُمووُه يف اْلَقَبائِووِل ُكلَِِهووا،َفاَل أَلُوونُ 
ُْم ِإَذا رَأَْوا َذلِووَك قَِبلُولا اْلَعْقووَل َواْسووَ َْحَنا َوَقطَعنوا عنوواَهاِكوم   أََذاُ  . فَوَقوواَل   يَوْقووِدُروَن َعلَوى َحووْرِب قُوووَرْيا  ُكلَِِها،فَوِإوَّ

ُقلا َعلَوى َذلِوَك َوُهوْم جُمِْمعُولَن لَوُه الشَّْيُ  النَّْجِدُي:َهَذا َواّللَِّ الرَّْأي اْلَقْلُل َما قَاَل اْلَفََّت،َ  أََرى َغْْيَُ  . قَاَل:فَوتَوَفرَّ 
ُ لَووُه . قَاَل:فَووأََتى ِجْثِيووُل النَّووِلَّ  لَووَ ،َوأَِذَن اّللَّ فَووَأَمرَُ  أَْن َ  يَِبيووحَل يف َمْضووَجِعِه الَّووِذي َكوواَن يَِبيووحُل ِفيووِه تِْلووَك اللَّيوْ

ْلَمِدينَووَ  اأْلَنْوَفوواَل يُووذَكِِرُُ  نَِعَمووُه َعَلْيووِه َوبَوواَلَءُ  عنووَدُ :َوِإْذ مَيُْكووُر بِووَك عنووَد َذلِووَك اِبْاُُروِج،َوأَنْوووَزَل َعَلْيووِه بَوْعووَد ُقُدوِمووِه ا
ُ َخووْْيُ اْلَمووواكِ  ُ َواّللَّ رِيَن مل َوأَنْووووَزَل يف قَووووْلهِلِْم:" الَّووِذيَن َكَفوووُروا لِيُوْثِبتُووولَ  أَْو يَوْقتُولُوولَ  أَْو ُحْرُِجووولَ  َومَيُْكوووُروَن َومَيُْكوووُر اّللَّ

لَووُه ِمووَن الُشووَعرَاِء:أَْم يَوُقللُوولَن َكوواعِ  ر  نَووَ َبَُّا بِووِه تَوَربَُّصوولا بِووِه َريْووَه اْلَمنُوولِن " َحووَّتَّ يَوْهلِووَك َكَمووا َهلَووَك َمووْن َكوواَن قَوبوْ
 .. 1093لرَّْأِي "َرْيَه اْلَمُنلِن وََكاَن ُيَسمَّى َذِلَك اْليَوْلُم:" يَوْلَم الزَّمْحَِ  " لِلَِّذي اْجَتَمُعلا َعَلْيِه ِمَن ا

وَ  :قَواَل ،يف قَوْللِوِه }َوِإْذ مَيُْكوُر بِوَك الَّوِذيَن َكَفوُروا لِيُوْثِبتُولَ { :وَعِن اْبِن َعبَّواس   لَو   ِ َكَّ فَوَقواَل ،َتَشواَوَرْت قُووَرْيا  لَيوْ
بَوووْل :َوقَووواَل بَوْعُضوووُهْم ،بَوووِل اقْوتُولُووولُ  :ُهْم َوقَووواَل بَوْعُضووو،يُرِيوووُدوَن النَّوووِلَّ ،فَوووأَيِْبُتلُ  اِبلْوووَلَتِ  ،ِإَذا َأْصوووَبَ  :بَوْعُضوووُهْم 

                                                 
 [44/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1092
ُل يف َشِْويوووووِل قَوْللِوووووِه تَوَعووووواىَل:َوِإْذ مَيُْكوووووُر بِوووووَك الَّوووووِذيَن َكَفوووووُروا َجووووواِمُع اْلبَويَووووواِن يف تَوْفِسوووووِْي اْلُقوووووْرآِن لِلطَّوووووَثِيِِ << ُسووووولَرُة اأَلنْوَفووووواِل << اْلَقووووولْ  - 1093
 [ حسن45/ 4ار نيب  ]ق -( وتفسْي ابن كثْي  14654<<)
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ُ َعووزَّ َوَجوولَّ نَِبيَّووُه َعلَووى َذلِووَك ،َأْخرُِجوولُ   لَووَ  فَوبَوواَت َعلِووك  َعلَووى فِوورَاِش النَّووِلِِ ،فَووَأْنَلَع اّللَّ َوَخوورََج النَّووِلُ ،تِْلووَك اللَّيوْ
 َُيَْسووُبلنَُه النَّووِلَّ ،ُسوولَن َعِلي ووا َواَبَت اْلُمْشوورُِكلَن َُيْرُ ،َحووَّتَّ حَلِووَ  اِبْلغَوواِر، ووا َأْصووَبُحلا َتُروا إِلَْيووِه ووا رَأَْوا ،فَوَلمَّ فَوَلمَّ

ُ َمْكووَرُهْم ،َعِلي ووا  ووا بَوَلغُوولا اْ؟َبَووَل ُخلِِووَ  ،فَاقْوَتُصوولا أَيوَوورَُ  ، َ أَْقرِي :أَيْووَن َصوواِحُبَك َهووَذا ف قَوواَل :فَوَقوواُللا ،َرقَّ اّللَّ فَوَلمَّ
َ ْ َيُكوْن ،لَوْل َقَخوَل َهاُهنَوا :فَوَقواُللا ،فَورَأَْوا َعَلى اَببِِه َنْسَج اْلَعْنَكُبلِت ،َفَمُروا اِبْلَغاِر ،َفَصِعُدوا يف اْ؟ََبِل ،ِهْم َعَليْ 

.،َنْسُج اْلَعْنَكُبلِت َعَلى اَببِِه  َّ لََيال   1094َفَمَكَة ِفيِه َياَل
  مووع السوويا  القوورآين قبوول هووذ  اهلايت هووك الوويت تتفوو -مووا ضووك اّلِل عنهر  -وهووذ  الروايوو  عوون ابوون عبوواس 

للموويمنني  ووا أسوول  إلوويهم موون فضووله يف معوورم هريضووهم و  - -وبعوودها.من تووذكْي اّلِل سووبحانه لنبيووه 
؟وووه  آخووور موووا تعاحووو  .. إىلعلوووى ا؟هووواق يف سوووبيل اّلِل وا سوووتجاب  ملوووا يووودعلهم إليوووه منوووه والثبوووات يووولم الز 

 وىل ..ها هل األما سنبني .. والقلل  ن هذ  اهلايت مدني  كالسلرة كلاألمر ك السلرة من هذا
ا لوذي جرينوا آيوران املونهجوبعد،فإنه مون أجول مثول هوذ  املالبسوات يف الورواايت الولارقة عون أسوباب النزول،

ه   وفو  ترتيو -نوه رضوك اّلِل ع -عليه يف عرم القرآن الكرمي كما هل ترتيه السلر يف مصح  عثمان 
ا بسووواته قووودر مووونوووزول ومالل الوووذي   سوووبيل اليووولم فيوووه إىل يقوووني .. موووع حماولووو  ا سوووت ناس  سوووباب الالنوووزو 

 يستطاع.واّلِل املستعان ..
ريووو  احلركووو    وووا ترتوووه عليهوووا يف و  البسووواهتا  -هوووذ  السووولرة نزلوووحل يف غوووزوة بووودر الكوووثى .. وغوووزوة بووودر 

 ذا التاري .هما يف نري  تلك احلرك  ويف نري  قلم معلما ضخت -ا سالمي  ويف التاري  البشري مجل  
ا مفور  الطريو  بوني لهو. كما أنوه جع« .َم اْلُفْرقاِن يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعانِ يَولْ »يلمها  -سبحانه  -وقد  ى اّلِل 

 احليووواة يف  األرم النووواس يف اهلخووورة كوووذلك   يف هوووذ  األرم وحووودها و  يف التووواري  البشوووري علوووى هوووذ
 ها.الدنيا وحد

ْن فَووْلِ  ِمويِيواب  ِموْن انر ،ُيَصوُه  َعحْل هَلُمْ وا ُقطِِ هذاِن َخْصماِن اْخَتَصُملا يف َرّبِِِْم:فَالَِّذيَن َكَفرُ »فقال سبحانه:
ِموْن  -َحُْرُجولا ِمْنهوا أَْن  َحِديود . ُكلَّموا أَراُقوا قاِمُع ِمنْ هَلُْم مَ ُرُ ِسِهُم احْلَِميُم،ُيْصَهُر بِِه ما يف بُطُلِوِْم َواْ؟ُُللُق. وَ 

َ يُْدِخُل اأُِعيُدوا فِ  -َغمِ    َجنَّوات  َعْورِي ِموْن لا َوَعِمُللا الصَّواحِلاتِ لَِّذيَن آَمنُ يها،َوُذوُقلا َعذاَب احْلَرِيِ  .. ِإنَّ اّللَّ
. َوُهووُدوا إِ  فِ لِباُسووُهمْ لُوويا  وَ َهِْتَهووا اأْلَْووواُر ُُيَلَّووْلَن ِفيهووا ِمووْن َأسوواِوَر ِمووْن َذَهووه  َوُليْ  ىَل الطَّيِِووِه ِمووَن اْلَقووْلِل يهووا َحرِيوور 

أن هووذ  اهلايت نزلووحل يف الفووريقني اللووذين  ( وقوود ورق24 - 19)احلووج:..« .. َوُهووُدوا ِإىل ِصووراِط احْلَِميووِد 
لكوون  ألرم وحوودها و ري علووى االتقيووا يوولم بوودر .. يوولم الفرقووان ..   يف الوودنيا وحوودها،و  يف التوواري  البشوو

يولم لالتصولير ذلوك  -سوبحانه  -ك يف اهلخرة ويف األبد الطليل .. وتكفك هذ  الشهاقة من ا؟ليول كذل
 وتقدير  ..

 وسنعر  كي ا من قيم  هذا اليلم،حني نستعرم اللقع  ومالبساهتا ونتائجها ..

                                                 
 زايقة مب  – ( حسن3251[ )872/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1094
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راهووا وحووني ن نبيعتهووا ومووع كوول عظموو  هووذ  الغزوة،فووإن قيمتهووا   تتضوو  أبعاقهووا احلقيقيوو  إ  حووني نعوور 
 نوودر  ذلك حنون  ،وحووني نودر  بلاعوة هووذا ا؟هواق وأهدافوه. كوو«ا؟هواق يف ا سوالم»حلقو  مون حلقووات 

 اته ..وبلاعثه وأهدافه،قبل أن نعر  نبيع  هذا الدين ذ« ا؟هاق يف ا سالم»نبيع  
 م:َفْصول  د  ابسل الوذي عقو،يف الفصو«زاق املعواق»لقد اا ا موام ابون القويم سويا  ا؟هواق يف ا سوالم يف 

 ل : َلِقَك اّلِلَ َعِز َوجَ َة إىَل ِحنيِ نِي بُعِ يف تَوْرتِيِه ِسَياِ  َهْديِِه َمَع اْلُكِفاِر َواْلُمَناِفِقنَي ِمْن حِ 
فَووَأَمرَُ  أَْن يَوْقوورَأَ يف  بُوِلتِووهِ َخلَووَ  َوَذلِووَك أَِوَل نوُ  بِووِه الِووِذيْسووِم رَ ابِ " أَِوَل َمووا أَْوَحووى إلَْيووِه َربِووُه تَوبَوواَرَ  َوتَوَعوواىَل:أَْن يَوْقوورَأَ 

[ فَونَوبِووأَُ  بَِقْللِووِه  1،2اْلُمووِديِوُر  ِديِوُر قُووْم فَأَنْووِذْر { ]يِوَهووا اْلُموو} اَي أَ  نَوْفِسووِه َوَ ْ َذُْمووْرُ  إْذ َذاَ  بِتَوْبِليوو   مُثِ أَنْوووَزَل َعَلْيووهِ 
نْوووَذَر قَوْلَموووُه مُثِ أَنْوووَذَر َموووْن ُه اأْلَقْووووَرِبنَي مُثِ أَ َر َعِشوووْيَتَ  يُوْنوووذِ أَنْ  } اقْوووورَأْ { َوأَْرَسوووَلُه ب } اَي أَيِوَهوووا اْلُموووِديِوُر { مُثِ أََمووورَ ُ 

   بَوْعوَد نُوبُوِلتِوِه يُوْنوِذُر اِبلوِدْعَلِة قَواَم ِبْضوَع َعْشورََة َسونَ اَلِمنَي فَأَ َر اْلَعوَحْلهَلُْم ِمْن اْلَعوَرِب،مُثِ أَنْوَذَر اْلَعوَرَب قَاِنبَو   مُثِ أَنْوذَ 
 لَووُه يف اْلِقتَوواِل مُثِ أََموورَُ  أَْن ُه يف اهلِْْجوورَِة َوأُِذنَ  أُِذَن لَووِ  . مثُِ تَووال  َوَ  ِجْزيَوو   َويوُووْيَمُر اِبْلَكووِ  َوالِصووْثِ َوالِصووفْ بِغَووْْيِ قِ 

ُكولَن الووِديُن ُكلِوُه ّللِِ مُثِ َكوواَن  َحووَِّت يَ اِل اْلُمْشورِِكنيَ َمورَُ  بِِقتَوومُثِ أَ  يُوَقاتِوَل َموْن قَاتَولَووُه َوَيُكوِ  َعِمووْن اْعتَوزَلَوُه َوَ ْ يُوَقاتِْلووهُ 
ِذِمو   فَوأُِمَر ِ َْن يُوِتِم أِلَْهوِل   َوأَْهوُل َحوْرب  َوأَْهولُ    َوُهْدنَو   ُل ُصولْ اْلُكِفاُر َمَعُه بَوْعَد اأْلَْمِر اِب؟َِْهاِق َياَليَوَ  أَْقَسوام  أَْهو

ُهْم ِخيَ  ى اْلَعْهدِ ُملا َعلَ ْم بِِه َما اْستَوَقااْلَعْهِد َوالِصْلِ  َعْهَدُهْم َوأَْن يُليفَ هلَُ  انَو   نَوبَوَذ إلَوْيِهْم َعْهوَدُهْم فَِإْن َخاَ  ِمونوْ
لَوووحْل ) ُسووولرَُة بوَووورَاَءة  ( َخ َعْهوووَدُ  . َوَلِموووا نَوزَ َل َموووْن نَوَقووو يُوَقاتِوووَوَ ْ يُوَقووواتِْلُهْم َحوووَِّت يُوْعِلَمُهوووْم بِووونَوْقِخ اْلَعْهوووِد َوأُِموووَر أَنْ 

ِب َحوَِّت يُوْعطُولا ا؟ِْْزيَوَ  أَْو ِوُ  ِموْن أَْهوِل اْلِكتَواَقاِتَل َعودُ أَْن " يوُ  بِبَوَياِن ُحْكِم َهِذِ  اأْلَْقَساِم ُكِلَها،فََأَمرَُ  ِفيَهانَوزََلحْل 
َهوواِق اْلُكِفوواِر َوالْ  ْسوواَلِم َوأََموورَُ  ِفيَهووا ِ ِ  اْلُكِفوواَر اِبلِسووْيِ  َوالِسووَناِن َجاَهوودَ ْلظَووِ  َعلَووْيِهْم فَ ِقنَي َواْلغِ ُمنَوافِ يَوْدُخُللا يف اْ ِ

 َواْلُمَناِفِقنَي اِبحْلُِجِ  َوالِلَساِن .
َياَليَووَ  أَْقَسووام  ِقْسووم ا َوأََموورَُ  ِفيَهووا اِبلْووَثَاَءِة ِمووْن ُعُهوولِق اْلُكِفوواِر َونَوْبووِذ ُعُهوولِقِهْم إلَووْيِهْم َوَجَعووَل أَْهووَل اْلَعْهووِد يف َذلِووَك 

ُمَيقِووحل  َ ْ  ْم َوُهووْم الِووِذيَن نَوَقُضوولا َعْهووَدُ  َوَ ْ َيْسووَتِقيُملا لَووُه َفَحوواَرَّبُْم َوَلَهووَر َعلَووْيِهْم . َوِقْسووم ا هَلُووْم َعْهوود  أََموورَُ  بِِقتَوواهلِِ 
ُقُضوولُ  َوَ ْ يُظَوواِهُروا َعَلْيووِه فَووَأَمرَُ  أَْن يُووِتِم هَلُووْم َعْهووَدُهْم إىَل ُمووِدهِتِْم . َوِقْسووم ا َ ْ يَ  ُكووْن هَلُووْم َعْهوود  َوَ ْ ُُيَووارِبُلُ  أَْو يَونوْ

 اأْلَْربَوَعوُ  اْلَمووْذُكلرَُة َكواَن هَلُوْم َعْهود  ُمْطلَو   فَووأُِمَر أَْن يوُوَيِجَلُهْم أَْربَوَعوَ  َأْكوُهر  فَوِإَذا اْنَسووَلَخحْل قَواتَوَلُهْم َوِهوَك اأْلَْكوُهرُ 
[ َوِهوووَك احْلُووورُُم اْلَموووْذُكلرَُة يف قَوْللِوووِه فَوووِإَذا اْنَسوووَلَ   2ر  { ] التِوْلبَوووُ  يف قَوْللِوووِه } َفِسووويُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعوووَ  َأْكوووهُ 
[ فَوواحْلُرُُم َهووا ُهنَووا:ِهَك َأْكووُهُر الِتْسووِيِْي أَِوهُلَووا يوَووْلُم اأْلََذاِن َوُهووَل  5اأْلَْكووُهُر احْلُوورُُم فَوواقْوتُوُللا اْلُمْشوورِِكنَي { ] التِوْلبَووُ  

يوع  ِمْن ِذي احلِِْجِ  َوُهَل يوَوْلُم احْلَوِج اأْلَْكوَثِ الِوِذي َوقَوَع ِفيوِه التِوْأِذيُن بِوَذِلَك َوآِخرَُهوا اْلَعاِكوُر ِموْن َربِ  اْليَوْلُم اْلَعاِكرُ 
يف ِكتَوواِب اّللِِ  ااهْلَخووِر َولَْيَسووحْل ِهووَك اأْلَْربَوَعووَ  اْلَمووْذُكلرََة يف قَوْللِووِه } ِإِن ِعووِدَة الِشووُهلِر ِعْنووَد اّللِِ ايْونَووا َعَشووَر َكووْهر  

َهووا أَْربَوَعوو   ُحورُم  { ] التِوْلبَووُ   [ فَووِإِن تِْلوَك َواِحوود  فَوووْرق  َوَياَليَو   َسووْرق  َرَجووه   36يوَوْلَم َخلَووَ  الِسوَماَواِت َواأْلَْرَم ِمنوْ
ْربَوَعوِ  فَوِإِن َهوَذا َ  مُيِْكوُن أِلَِوَوا َغوْْيُ ُمتَوَلالِيَو   َوُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احلِِْجِ  َواْلُمَحِرُم . َوَ ْ ُيَسِْيْ اْلُمْشرِِكنَي يف َهوِذِ  اأْلَ 

ِ  َوَأِجوَل َموْن َ  َعْهوَد لَوُه َوُهَل إِ َا َأِجَلُهْم أَْربَوَعَ  َأْكُهر  مُثِ أََمرَُ  بَوْعَد اْنِساَلِخَها أَْن يُوَقاتَِلُهْم فَوَقتَوَل النِواِقَخ لَِعْهودِ 
يُموولا بَوَعووَ  َأْكووُهر  َوأََموورَُ  أَْن يُووِتِم لِْلُمووليف بَِعْهووِدِ  َعْهووَدُ  إىَل ُمِدتِووِه فََأْسووَلَم َهووُيَ ِء ُكِلُهووْم َوَ ْ يُقِ أَْو لَووُه َعْهوود  ُمْطلَوو   أَرْ 
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وِل بوَوورَاَءة  َعلَووى َعلَووى ُكْفوورِِهْم إىَل ُمووِدهِتِْم َوَضووَرَب َعلَووى أَْهووِل الِذِمووِ  ا؟ِْْزيَووَ  . فَاْسووتَوَقِر أَْمووُر اْلُكِفوواِر َمَعووُه بَوْعووَد نوُووزُ 
ْسواَلِم َفَصواُروا َمَعوُه َياَليَِ  أَْقَسوام  حُمَوارِِبنَي لَوُه َوأَْهوِل َعْهود  َوأَْهوِل ِذِمو   مُثِ آلَوحْل َحواُل أَْهوِل اْلَعْهوِد َوالِصوْلِ  إىَل اْ ِ 

اَر أَْهُل اأْلَْرِم َمَعُه َياَليََ  أَْقَسام  ُمْسوِلم  ُموْيِمن  بِوِه ِقْسَمنْيِ حُمَارِِبنَي َوأَْهَل ِذِم   َواْلُمَحارِبُلَن َلُه َخائُِفلَن ِمْنُه َفصَ 
ُهْم َعاَل  نِيَووووتَوُهْم َوَيِكوووَل َوُمَسووواِ   لَوووُه آِمووون  َوَخووواِئ   حُمَووواِرب  . َوأَِموووا ِسوووْيَتُُه يف اْلُمنَووواِفِقنَي فَِإنِوووُه أُِموووَر أَْن يَوْقبَوووَل ِمووونوْ

ُهْم َويُوْغلِوَج َعلَوْيِهْم َوأَْن يُوبَولِوَ  اِبْلَقوْلِل اْلَبِليوَسرَائَِرُهْم إىَل اّللِِ َوأَْن ُاَا ِ  ِهَدُهْم اِبْلِعْلِم َواحْلُِجِ  َوأََمورَُ  أَْن يُوْعوِرَم َعونوْ
لَووْن يَوْغِفووَر اّلِلُ هَلُووْم فوَ  إىَل نُوُفلِسووِهْم َوَوَوواُ  أَْن ُيَصووِلَك َعلَووْيِهْم َوأَْن يَوُقوولَم َعلَووى قُوبُوولرِِهْم َوَأْخووَثَ أَنِووُه إْن اْسووتَوْغَفَر هَلُوومْ 

 فَوَهِذِ  ِسْيَتُُه يف أَْعَدائِِه ِمْن اْلُكِفاِر َواْلُمَناِفِقنَي .
  َواْلَعِشووِك يُرِيووُدوَن َوْجَهووهُ َوأَِمووا ِسووْيَتُُه يف أَْولَِيائِووِه َوِحْزبِووِه،فََأَمرَُ  أَْن َيْصووِثَ نَوْفَسووُه َمووَع الِووِذيَن يَووْدُعلَن َرِّبُووْم اِبْلغَووَداةِ 
ُهْم َوَيْسووتَوْغِفَر هَلُووْم َوُيَشوواِوَرُهْم يف اأْلَْمووِر َوأَ  ُهْم َوأََموورَُ  أَْن يَوْعُفووَل َعوونوْ نَوواُ  َعوونوْ ْن ُيَصووِلَك َعلَووْيِهْم . َوأََموورَُ  َوَأِ  تَوْعووُدَو َعيوْ

اَليَووَ  الِووِذيَن.ُخِلُفلا. َوأََموورَُ  أَْن يُِقوويَم ِّبَْجووِر َمووْن َعَصوواُ  َوخَتَلِووَ  َعْنووُه َحووَِّت يَوتُوولَب َويُورَاِجووَع نَاَعتَووُه َكَمووا َهَجووَر الثِ 
ُهْم َوأَْن َيُكلنُلا ِعْنَدُ  يف َذلِوَك َسوَلاء  َكورِيُفُهْم َوَقنِي ُوُهْم.َوأَ  َمورَُ  يف َقفْوِع َعوُدِوِ  احْلُُدوَق َعَلى َمْن أََتى ُملِجَباهِتَا ِمنوْ

نْووِك ِ َْن يَووْدَفَع اِبَلِوويِت  ْحَسوواِن َوَجْهلَووُه اِبحْلِْلووِم  ِمووْن َكووَياِننِي اْ ِ ِهووَك َأْحَسووُن فَويُوَقابِووَل إَسوواَءَة َمووْن َأَسوواَء إلَْيووِه اِبْ ِ
ويم   . َوأََمورَُ  يف َقْفعِوِه َعوُدِوِ  َولُْلَموُه اِبْلَعْفوِل َوَقِطيَعتَوُه اِبلِصوَلِ  َوَأْخوَثَُ  أَنِوُه إْن فَوَعوَل َذلِوَك َعواَق َعوُدِوُ  َكأَنِوُه َوِ ِ محَِ

ُهْم َومَجَووَع لَووُه َهووَذْيِن اأْلَْمووَرْيِن يف َياَليَووِ  َمَلاِضووَع ِموونْ ِموو اْلُقووْرآِن يف ) ُسوولرَِة  ْن َكووَياِننِي اْ؟ِووِن اِبِ ْسووِتَعاَذِة ابَِّللِِ ِموونوْ
 َوأَْعوِرْم َعوِن اْ؟َواِهِلنَي َوِإِموا اأْلَْعرَاِ  ( و ) اْلُمْيِمُنلَن ( فَوَقاَل يف ُسلرَِة اأْلَْعرَاِ  } ُخِذ اْلَعْفَل َوْأُمْر اِبْلُعْر ِ 

يوع  َعلِويم  { ] اأْلَْعورَاِ   َزَغِنَك ِمَن الِشوْيطَاِن نوَوزْغ  فَاْسوَتِعْذ اِبّللِِ ِإنِوُه  َِ [ فَوَأَمرَُ  اِبتِوَقواِء َكوِر  200 - 199يَونوْ
ُهْم َواِبتِوَقوواِء َكووِر الِشووْيطَاِن اِبِ ْسووِتعَ  ْعوورَاِم َعوونوْ اَذِة ِمْنووُه َومَجَووَع لَووُه يف َهووِذِ  اهْليَووِ  َمَكووارَِم اأْلَْخوواَلِ  اْ؟َوواِهِلنَي اِبْ ِ

ْم يَوْلوَزُمُهْم اْلِقيَواُم بِوِه َوأَْمور  َوالِشَيَم ُكِلَها،فَِإِن َوِ ِ اأْلَْمِر َلُه َمَع الِرِعِيِ  َياَليَُ  َأْحَلال  فَِإنِوُه َ  بُوِد لَوُه ِموْن َحوِ  َعلَوْيهِ 
ُهْم يف َحِقِه فَأُِمَر ِ َْن َذُْخوَذ ِموْن احْلَوِ  الِوِذي َعلَوْيِهْم َموا نَ َذُْمرُُهْم بِِه وَ  ِلَعوحْل َ  بُِد ِمْن تَوْفرِي   َوُعْدَوان  يَوَقُع ِمنوْ

ر  َوَ  َمَشوِق   َوأُِموَر أَْن بِِه أَنْوُفُسُهْم َوَ ََححْل بِِه َوَسُهَل َعَلْيِهْم َوَ ْ َيُشِ  َوُهَل اْلَعْفُل اِلِذي َ  يَوْلَحُقُهْم بَِبْذلِِه َضورَ 
ْسوِنِه َونَوْفعِوِه َوِإَذا أََموَر َذُْمَرُهْم اِبْلُعْرِ  َوُهَل اْلَمْعُروُ  اِلِذي تَوْعرِفُُه اْلُعُقلُل الِسِليَمُ  َواْلِفَطُر اْلُمْسوَتِقيَمُ  َوتُِقوِر ِ ُ 

ْعوورَاِم َعْنووُه ُقوَن بِووِه َذُْمووُر اِبْلَمْعووُروِ  أَْيض ووا َ  اِبْلُعْنووِ  َواْلِغلْ  ُهْم اِبْ ِ ظَووِ  . َوأََموورَُ  أَْن يُوَقابِووَل َجْهووَل اْ؟َوواِهِلنَي ِموونوْ
َيِب َموا يُلَعوُدوَن َرِب أَْن يُوَقابَِلُه ِ ِْثِلِه فَِبَذِلَك َيْكَتِفك َكِرُهْم . َوقَاَل تَوَعاىَل يف ُسلرَِة اْلُمْيِمِننَي } ُقْل َرِب ِإِما تُورِ 

َ َ  حَنْووُن ِب يف اْلَقووْلِم الظِوواِلِمنَي َوِإاِن َعلَووى أَْن نُرِيَووَك َمووا نَعِووُدُهْم َلَقوواِقُروَن اْقفَووْع اِبلِوويِت ِهووَك َأْحَسووُن الِسوويوِ فَوواَل َعَْعْلوو
 93اْلُمْيِمنُولَن أَْعَلُم ِ َا َيِصُفلَن َوُقْل َرِب أَُعلُذ ِبَك ِمْن َ َزَاِت الِشوَياِننِي َوأَعُولُذ بِوَك َرِب أَْن َُيُْضوُروِن { ] 

َذا [ َوقَواَل تَوَعواىَل يف ُسولرَِة حوم ُفِصوَلحْل } َوَ  َتْسوَتِلي احلََْسوَنُ  َوَ  الِسويِوَ ُ  اْقفَوْع اِبلِويِت ِهوَك َأْحَسوُن فَووإِ  97 -
وويم  َوَمووا يُوَلِقاَهووا ِإِ  الِووِذيَن َصووَثُوا وَ  نَووُه َعووَداَوة  َكأَنِووُه َوِ ِ محَِ نَووَك َوبَويوْ َمووا يُوَلِقاَهووا ِإِ  ُذو َحووِج َعِظوويم  َوِإِمووا الِووِذي بَويوْ
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َزَغِنَك ِمَن الِشْيطَاِن نَوزْغ  فَاْسَتِعْذ اِبّللِِ ِإنُِه ُهَل الِسوِميُع اْلَعلِويُم { ] ُفِصوَلحْل  [ فَوَهوِذِ  ِسوْيَتُُه َموَع أَْهوِل  134يَونوْ
 ..1095اأْلَْرِم إْنِسِهْم َوِجِنِهْم ُمْيِمِنِهْم وََكاِفرِِهْم .

ْذُن اِبْلِقَتاِل [وقال أ  يضا  :" َفْصل  ] اْ ِ
لُوولِّبِْم بَوْعووَد ْنَصوواِر َوأَلِووَ  بَوونْيَ قوُ ْلَمِدينَووِ  َوأَيِووَدُ  اّلِلُ بَِنْصوورِِ  بِِعبَوواِقِ  اْلُمووْيِمِننَي اأْلَ ابِ  - -فَوَلِمووا اْسووتَوَقِر َرُسوولُل اّللِِ 

وونَوُهْم َفَمنوَ  َحووِن الِوويِت َكانَووحْل بَويوْ ْسوواَلِم ِمووْن اأْلَْسوو وََكِتيبَوو ُ ُر اّللِِ َعْتووُه أَْنَصووااْلَعووَداَوِة َواْ ِ َلِق َواأْلَمْحَووِر َوبَووَذُللا نُوُفلَسووُهْم  اْ ِ
ُهْم اْلَعوَرُب َواْليوَ  أَْوىَل ِّبِْم ِمْن أَنوْ َواِج وََكانَ اأْلَزْ ُقونَُه َوَقِدُملا حَمَبِوَتُه َعَلى حَمَِبِ  اهْلاَبِء َواأْلَبْوَناِء وَ  ُهولُق َعوْن ُفِسوِهْم َرَموتوْ

 ُسووْبَحانَُه َذُْموورُُهْم  ِمووْن ُكووِل َجانِووه  َوَاّللُِ اُحلا ِّبِوومْ بَووِ  َوَصووقَوووْلس  َواِحووَدة  َومَشِووُروا هَلُووْم َعووْن َسوواِ  اْلَعووَداَوِة َواْلُمَحارَ 
 لُِلُمولا َوِإِن اّلِلَ َعلَووى َقواتَوُللَن  َِِوُومْ يَن يوُ ِذَن لِلِوذِ أُ اىَل:} اِبلِصوْثِ َواْلَعْفوِل َوالِصوْفِ  َحوَِّت َقِليَوحْل الِشولَْكُ  فَوَقواَل تَوَعو

ْذَن َكوواَن ِ َِكوو َ [ . َوقَووْد قَالَووحْل نَائَِفوو   إِن َهوو 39َنْصوورِِهْم َلَقووِدير  { ] احْلَووِج  َمِكيِوو   َوَهووَذا َغلَوو     َوالِسوولرَةُ َذا اْ ِ
 ِّبَوووا ِموووْن اْلِقتَووواِل ِ َِكوووَ  . ْم َكووولَْك   يَوَتَمِكنُووولنَ َ  َكووواَن هَلُووواِل وَ ِقتَوووِلُلُجووول   َأَحوووُدَها:أَِن اّلِلَ َ ْ َذَْذْن ِ َِكوووَ  هَلُوووْم يف الْ 

ْذَن بَوْعووَد اهلِْ  ُه قَوواَل } الِووِذيَن أُْخرُِجوولا ْم ِمووْن ِقاَيرِِهووْم فَِإنِووِإْخوورَاُجهُ ْجوورَِة وَ الثِوواين:أَِن ِسووَياَ  اهْليَووِ  يَووُدِل َعلَووى أَِن اْ ِ
[ َوَهووووُيَ ِء ُهووووْم اْلُمَهوووواِجُروَن . الثِالِووووُة قَوْللُووووُه  40حْلَووووِج اَحووووِ  ِإِ  أَْن يَوُقللُوووولا َربِونَووووا اّلِلُ { ]  ِمووووْن ِقاَيرِِهووووْم بِغَووووْْيِ 

يَقنْيِ ِموْن اْلَفورِ  زََلحْل يف اِلِذيَن تَوبَواَرُزوا يوَوْلَم بَوْدر  نوَ [  19تَوَعاىَل:} َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُملا يف َرّبِِْم { ] احلَِْج 
َموَدينِ فََأِموا ااِْطَواُب ) اَي  ااِْطَواُب بِوَذِلَك ُكلِوهِ  آَمنُولا وَ اِلِذينَ  رِاِبُع أَنُِه َقْد َخانَبَوُهْم يف آِخرَِها بَِقْللِِه اَي أَيِوَها. ال

ِ  َوَ  َريْوووَه أَِن اأْلَْموووَر ِد َوَغوووْيِْ ؟َِْهووواَق اِبْليَوووِذي يَوعُوووِم ااِق الِوووأَيِوَهوووا النِووواُس َفُمْشوووَ َ   . اْاَووواِمُك أَنِوووُه أََموووَر ِفيَهوووا اِب؟َِْهووو
 } فَووواَل ُتِطوووِع اْلَكووواِفرِيَن بِوووِه يف َمِكوووَ  بَِقْللِوووهِ  ِ  فَوووَأَمرَ  احْلُِجووواِب؟َِْهووواِق اْلُمْطلَوووِ  إِ َوووا َكووواَن بَوْعوووَد اهلِْْجووورَِة فََأِموووا ِجَهووواقُ 
ِليوُ  فَوَهِذِ  ُسلرَة  َمِكِي   َوا؟َِْهاُق ِفيَهوا ُهوَل التِوبْ  [ 52ُن:ْرقَاَوَجاِهْدُهْم بِِه { َأْي اِبْلُقْرآن } ِجَهاق ا َكِبْي ا { ] اْلفُ 

 َوِجَهاُق احْلُِجِ  .
 ِسْي ِ َهاُق اِبليِه ا؟ِْ َوأَِما ا؟َِْهاُق اْلَمْأُملُر بِِه يف ) ُسلرَِة احلَِْج فَوَيْدُخُل فِ 
ووا أُْخوورَِج النَّووِلُ  الِسوواِقُس أَِن احْلَوواِكَم َرَوى يف " ُمْسووَتْدرَِكِه " َعوونِ  ُهَما،قَاَل:َلمَّ ُ َعنوْ  - -ابْووِن َعبَّوواس  َرِضووَك اّللَّ

ووووَ ،قَاَل أَبُوووول َبْكر :َأْخَرُجوووولا نَبِوووويوََّهْم ِإانَّ ّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيووووِه رَاِجُعلَن،لَيَوْهِلُكنَّ،فَووووأَنْوَزَل ا ُ تَوَعوووواىَل:}أُِذَن لِلَّووووِذيَن ِمووووْن َمكَّ ّللَّ
َ َعلَوى َنْصورِِهْم َلَقووِدير { )يُوَقواتَوُللَن  َِ  ُوْم لُِلُمولا َوِإنَّ اّللَّ قَواَل:َوِهَك أَوَُّل آيَو   نَوزَلَوحْل يف اْلِقتَوواِل ،( سولرة احلج39وَّ

 1096". َوِإْسَناُقُ  َعَلى َكْرِط " الِصِحيَحنْيِ "
   1097َ  إْلَقوواِء الِشووْيطَاِن يف أُْمِنيِووِ  الِرُسوولِل َمِكيِوو   َوِسووَياُ  الِسوولرَِة يَووُدِل َعلَووى أَِن ِفيَهووا اْلَمِكووِك َواْلَمووَدينِ فَووِإِن ِقِصوو

 َوَاّلِلُ أَْعَلُم .

                                                 
 (143/ ص  3)ج  -زاق املعاق  - 1095
 ( صحي 2968املستدر  للحاكم ) - 1096
ُ َما يُوْلِقك الشَّْيطَاُن مُثَّ ُُيِْكُم لله تعاىل:}َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَوْبِلَك ِمن رَُّسلل  َوَ  َنِلِ  ِإ َّ ِإَذا َاَ َّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن يف أُْمِنيَّ هك ق - 1097 ِتِه فَوَينَسُ  اّللَّ

ُ َعِليم  َحِكيم { ) ُ آاَيتِِه َواّللَّ  ( سلرة احلج52اّللَّ
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ا يف َسوووِبيِل اّللِِ الِوووِذيَن ُهْم فَوَقووواَل } َوقَووواتُِلل  يُوَقووواتِلْ  َموووْن  َْ مُثِ فَووووَرَم َعلَوووْيِهْم اْلِقتَووواَل بَوْعوووَد َذلِوووَك ِلَموووْن قَووواتَوَلُهْم ُقونَ 
 [ . 190رَُة يُوَقاتُِللَنُكْم { ] اْلبَوقَ 

ْن بَوَدأَُهْم اِبْلِقتَواِل مُثِ َموْأُملر ا بِوِه  مُثِ َموْأُملر ا بِوِه ِلَموْأُذوان  بِوهِ مُثِ مَ  مُثِ فَوَرَم َعَلْيِهْم ِقَتاَل اْلُمْشرِِكنَي َكافِ   وََكاَن حُمَِرم ا
 َلى اْلَمْشُهلِر .عَ ُم ِكَفايَ   فَورْ ْو أَ ِ؟َِميِع اْلُمْشرِِكنَي إِما فَوْرُم َعنْي  َعَلى َأَحِد اْلَقْلَلنْيِ 

ْليَوِد فَوَعلَووى ُكوِل ُمْسووِلم  ِمووا اِبْلَمواِل َوِإِمووا ابِ لِلَسواِن َوإِ ِموا ابِ َوالِتْحِقيوُ  أَِن ِجوْنَك ا؟َِْهوواِق فَووْرُم َعوونْي  إِموا اِبْلَقْلووِه َوإِ 
 أَْن ُاَاِهَد بِنَوْلع  ِمْن َهِذِ  اأْلَنْوَلاِع .

ُجلبُوووُه أِلَِن اأْلَْموووَر  قَووووْلَ ِن َوالِصوووِحيُ  وُ ِفوووك ُوُجلبِوووهِ َمووواِل فَ لووونِوْفِك فَوَفوووْرُم ِكَفايَووو   َوأَِموووا ا؟َِْهووواُق اِبلْ أَِموووا ا؟َِْهووواُق ابِ 
َوأَنْوُفِسووُكْم  ا ِ َْمووَلاِلُكمْ اف وا َويَِقووا   َوَجاِهوُدو ِفووُروا ِخفَ ىَل:} انْ اِب؟َِْهواِق بِووِه َواِبلونِوْفِك يف اْلُقووْرآِن َسوَلاء  َكَمووا قَوواَل تَوَعوا
ُتْم تَوْعَلُملَن { ] ِلَ  الِنَجواَة ِموْن النِواِر بِوِه َوَمْغِفورََة الوِذْنِه [ َوعَ  41ُ  التِوْلبَ  يف َسِبيِل اّللِِ َذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ

لِوويم  تُوْيِمنُوولَن اِبّللِِ ْنِجوويُكْم ِمووْن َعووَذاب  أَ توُ ى ِعَووارَة  ْم َعلَووَوُقُخوولَل اْ؟َنِووِ  فَوَقوواَل } اَي أَيِوَهووا الِووِذيَن آَمنُوولا َهووْل أَُقِلُكوو
ووُتْم تَوعْ ِلُكووْم َخووْْي  ُكْم ذَ َوَرُسووللِِه َوُعَاِهووُدوَن يف َسووِبيِل اّللِِ ِ َْمووَلاِلُكْم َوأَنْوُفِسوو َلُموولَن يَوْغِفووْر َلُكووْم ُذنُوولَبُكْم  َلُكووْم ِإْن ُكنوْ

َعِظويُم { ] الِصوِ  ْدن  َذلِوَك اْلَفوْلُز الْ  َجنِواِت َعويف يِوبَو   نَ ْوَواُر َوَمَسواِكَن َويُْدِخْلُكْم َجِنات  َعْرِي ِموْن َهِْتَهوا اأْلَ 
15 ] 

َرى هُِِبلَوَوووا { ] ْلَقرِيوووِه فَوَقووواَل } َوأُْخووواْلَفوووْتِ  اوَ لِنْصوووِر اَوَأْخوووَثَ َأِوُوووْم إْن فَوَعلُووولا َذلِوووَك أَْعطَووواُهْم َموووا ُيُِبِووولَن ِموووْن 
ْخوووَثَ  َوفَووووْت   َقرِيوووه  { َوأَ ر  ِموووَن اّللِِ ِهوووَك } َنْصووووَ ْم َخْصوووَل   أُْخوووَرى هُِِبلَوَوووا يف ا؟َِْهووواِق [ َأْي َوَلُكووو 12الِصوووِ  

  يف َسووِبيِل اّللِِ فَويَوْقتُولُوولنَ ُم ا؟َنَّووَ  يُوَقوواتُِللنَ م ِ َنَّ هَلُووَلاهلَُ ُسووْبَحانَُه أَنِووُه } }.. اْكووَ َى ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي أَنُفَسووُهْم َوأَْموو
ا َعَلْيووِه َحق ووا يف التوَّووْلرَاِة َواِ ِْنيووِل َوا  فَاْستَوْبِشووُرواْ بِبَوووْيِعُكُم الَّووِذي َ  بَِعْهووِدِ  ِمووَن اّللِِ  َوَمووْن أَوْ ْلُقووْرآنِ َويُوْقتَولُوولَن َوْعوود 

َهووا ا؟َْ َوأََعاَضووُهمْ ( سوولرة التلبوو  ،111اَبيَوْعووُتم بِووِه َوَذلِووَك ُهووَل اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم{ )  َواْلَلْعووَد َذا اْلَعْقوودَ َهوونِووَ  َوأَِن  َعَليوْ
ِكوَد َذلِوَك إبِِْعاَلِمِهوْم أَنِوُه َ  َأَحوَد يُل َواْلُقْرآُن مُثِ أَ ُة َواْ ِْنِْ لتِوْلرَاَقْد أَْوَقَعُه أَْفَضَل ُكُتِبِه اْلُمنَوزَِلِ  ِمْن الِسَماِء َوِهَك ا

اِلِذي َعاقَوُدوُ  َعَلْيوِه مُثِ أَْعَلَمُهوْم  ْستَوْبِشُروا بِبَوْيِعِهمْ يَ ُهْم ِ َْن  أََمرَ  َأِكَد َذِلَك ِ َنْ أَْوَ  بَِعْهِدِ  ِمْنُه تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل مثُِ 
اّلِلَ َعووِز طَوورَُ  َوَأَجلِووُه فَووِإِن لتِوبَووايُِع َمووا أَْعظَووَم خَ ْقووَد َهووَذا ابِووِه عَ أَِن َذلِووَك ُهووَل اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم. فَوْليُوَتَأِمووْل اْلَعاقِووُد َمووَع رَ 

ِذي َجوَرى َعلَووى يَوِدِ  َهووَذا ُرْ يَتِووِه ُهنَواَ . َواَلِوولِتَمتِوُع بِ اُ  َواَوَجوِل ُهووَل اْلُمْشوَ ِي َوالووِثَمُن َجنِواُت الِنعِوويِم َواْلَفوْلُز ِبرَِضوو
 .َشرِ  َواْلبَ اْلَعْقُد َأْكَرُ  ُرُسِلِه َوَأْكَرُمُهْم. َعَلْيِه ِمْن اْلَماَلِئَك ِ 

 م   َجِسيْطه     َهَذا َكْأُوَا َلَقْد ُهيِوَ حْل أِلَْمر  َعِظيم  َوخَ َوِإِن ِسْلعَ 
 اهْلََملِ  ى َمعَ ْرعَ َقْد َهيِوُ ل  أِلَْمر  َلْل َفِطْنحَل َله فَاْرَ ْ بِنَوْفِسَك َأْن توَ 
َن اْلُموووْيِمِننَي َفَموووا لِْلَجبَووواِن اْلُمْعوووِرِم َمْهوووُر اْلُمِحبِوووِ  َواْ؟َنِوووِ  بَوووْذُل الووونِوْفِك َواْلَمووواِل ِلَماِلِكِهَموووا الِوووِذي اْكوووَ َاُ َا ِمووو

ِسووووووويَ ِ  اْلُمْفلِوووووووِك َوَسوووووووْلِم ِهوووووووِذِ  الِسوووووووْلَعِ  ابَِّللِِ َموووووووا َهزَلَوووووووحْل فَوَيْسوووووووَتاَمَها اْلُمْفِلُسووووووولَن َوَ  َكَسوووووووَدْت فَوَيِبيَعَهوووووووا اِبلنِ 
ْرَم َرِّبَوووا هَلَوووا بِوووَثَمن  ُقوَن بَوووْذِل النِوُفووولِس فَوتَوووَأِخَر َلَقْد أُِقيَموووحْل لِْلَعوووْرِم يف ُسووولِ  َموووْن يُرِيوووُد فَولَوووْم يوَووو،اْلُمْعِسوووُرونَ 
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ونَوُهْم َوَوقَوَعوحلْ ،اْلَبطِاُللنَ  َتِظُروَن أَيِوُهْم َيْصُلُ  أَْن َيُكلَن نَوْفُسوُه الوِثَمَن فَوَداَرِت الِسوْلَعُ  بَويوْ  يف يَوِد َوقَاَم اْلُمِحِبلَن يَونوْ
 [ . 54َلى اْلَكاِفرِيَن { ] اْلَمائَِدُة } أَِذلِ   َعَلى اْلُمْيِمِننَي أَِعزِة  عَ 

ُس بِووَدْعَلاُهْم َ ِقَعووى ْعَلى فَولَووْل يُوْعطَووى النِوواِصووِحِ  الوودِ  ِ  َعلَووىوَلِمووا َكثوُووَر اْلُمووِدُعلَن لِْلَمَحبِووِ  نُللِبُوولا إبِِقَاَمووِ  اْلبَويِونَوو
   }قُوووْل ِإن ُكنوووُتْم ِ  الوووِدْعَلى إِ  بِبَويِونَوووثْوبُوووحُل َهوووذِ َل َ  توَ اْاَلِوووِك ِحْرفَوووَ  الِشوووِجِك فَوتَونَوووولَِع اْلُموووِدُعلَن يف الِشوووُهلِق َفِقيووو

ة آل عمران،فَوتَوووَأِخَر ( سووولر 31ُفووولر  رَِّحووويم  { )غَ ْم َواّلِلُ نُووولَبكُ ذُ هُِبُووولَن اّلِلَ فَووواتَِّبُعلين ُُيْبِوووْبُكُم اّلِلُ َويَوْغِفوووْر َلُكوووْم 
تَوزِْكيَوو   } ُاَاِهووُدوَن يف َسووِبيِل ْقبَووُل اْلَعَدالَووُ  إِ  بِ ِقيووَل َ  توُ الِووِه وَ يف أَفْوَعالِووِه َوأَقْولَ اْاَْلووُ  ُكِلُهووْم َويَوبَووحَل أَتْوبَوواُع الِرُسوولِل 

 َن َفِقيووَل هَلُوومْ اْلُمَجاِهووُدو  َر َأْكثَوووُر اْلُمووِدِعنَي لِْلَمَحبِووِ  َوقَووامَ [ فَوتَووَأخِ  54اّللِِ َوَ  َحَوواُفلَن َلْلَمووَ  َ ئِووم  { ] اْلَمائِووَدُة 
َ َى ِموووَن اْلُموووْيِمِننَي َعْقوووُد فَوووِإِن } اّلِلَ اْكوووَعَلْيوووِه الْ  ا َوقَوووعَ :إِن نُوُفووولَس اْلُمِحبِووونَي َوأَْموووَلاهَلُْم لَْيَسوووحْل هَلُوووْم َفَسوووِلُملا َمووو

ا َعَلْيوِه َحق وا يف التوَّوْلرَاِة َواِ ِْنيوِل َوْعود   لُولَن َويُوْقتَولُولنَ  فَويَوْقتوُ ِبيِل اّللِِ أَنُفَسُهْم َوأَْمَلاهَلُم ِ َنَّ هَلُُم ا؟َنََّ  يُوَقواتُِللَن يف َسو
( 111 اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم{ )يَوْعووُتم بِووِه َوَذلِووَك ُهوولَ  الَّووِذي ابَ ْيِعُكمُ َواْلُقووْرآِن َوَمووْن أَْوَ  بَِعْهووِدِ  ِمووَن اّللِِ فَاْستَوْبِشووُرواْ بِبَووو

 سلرة التلب .
ِمَن اْ؟َوانَِبنْيِ فَوَلِموا رََأى الِتِجواُر َعَظَموَ  اْلُمْشوَ ِي َوقَوْدَر الوِثَمِن َوَجاَللَوَ  قَوْدِر َموْن َوَعْقُد التِوَبايُِع يُلِجُه الِتْسِليَم 

َك  َقْدر ا َوَكوْأان  لَويْ َجَرى َعْقُد التِوَبايُِع َعَلى يَْديِِه َوِمْقَداَر اْلِكَتاِب اِلِذي أُيِْبحَل ِفيِه َهَذا اْلَعْقُد َعَرُفلا أَِن لِلِسْلَع ِ 
ِهووَم َمْعووُدوَقة  تَووْذَهُه لَِغْْيَِهووا ِمووْن الِسووَلِع فَووورَأَْوا ِمووَن اْاُْسوورَاِن اْلبَوونِيِ َواْلغَووْ ِ اْلَفوواِحِا أَْن يَِبيُعلَهووا بِووَثَمن  خَبْووك  َقرَا

َعوَ  َلِذهُتَا َوَكْهَلهُتَا َوتَوبوَْقى تَِبَعتُوَها َوَحْسَرهُتَا فَِإِن فَاِعَل َذِلَك َمْعُدوق  يف مُجْلَ  ِ  الِسوَفَهاِء فَوَعَقوُدوا َموَع اْلُمْشوَ ِي بَويوْ
 1098الِرْضَلاِن رِض ى َواْخِتَيار ا ِمْن َغْْيِ يُوُبلِت ِخَيار  َوقَاُللا:َوَاّللِِ َ  نَِقيُلَك َوَ  َنْسَتِقيُلَك 

ْد َرَقْقاَنَهوا َعلَوْيُكْم أَْوفَووَر َموا  ُلُكْم لََنا َواهْلَن فَوَقوأَْمَلاْم وَ نْوُفُسكُ أَ فَوَلِما مَتِ اْلَعْقُد َوَسِلُملا اْلَمِبيَع ِقيَل هَلُْم َقْد َصاَرْت 
يَوواء  ِعْنوَد َرِّبِووْم يُوْرَزقُوولَن ّللِِ أَْمووَلا   بَوْل َأحْ  َسوِبيِل ايف ِتلُوولا َكانَوحْل َوَأْضووَعاَ  أَْموَلاِلُكْم َمَعَهووا } َوَ  َهَْسوَ ِ الِووِذيَن قُ 

ْ؟ُولِق َواْلَكوَرِم يف  بَوْل لَِيْظَهوَر أَيوَوُر اِ  َعلَوْيُكمْ ْم نََلب ا لِلرِبْ َتْع ِمْنُكْم نُوُفلَسُكْم َوأَْمَلاَلكُ [ َ ْ نَوبوْ  69{ ] آُل ِعْمرَاَن 
ْعطَاِء َعَلْيِه َأَجِل اأْلَمْثَاِن مُثِ مجََ   الِثَمِن َواْلُمَثِمِن . ُكْم َبنْيَ ْعَنا لَ قَوُبلِل اْلَمِعيِه َواْ ِ

بَِعْيَُ  مُثِ َوفِاُ  الِثَمَن َوزَاَقُ  َوَرِق َعَلْيوِه اْلَبعِوَْي وََكواَن أَبُولُ   - -ِبِر ْبِن َعْبِد اّللِِ " َوَقْد اْكَ َى ِمْنُه َشَِمْل ِقِصَ  َجا
 أَِن اّلِلَ َأْحيَوواُ  وََكِلَمووُه يف َوقْوَعووِ  أُُحوود  فَووذَِكرَُ  ِّبَووَذا اْلِفْعووِل َحوواَل أَبِيووِه َمووَع اّللِِ َوَأْخووَثَ ُ  - -قَووْد قُتِووَل َمووَع النِووِلِ 

 1099ِكَفاح ا 
                                                 

، قَاَل:"نَوزََلحْل َهِذِ  اهليَُ  َعَلى َرُسلِل اّللَِّ َعْن  - 1098 َوُهَل يف اْلَمْسِجِد " } ِإنَّ اّلِلَ اْكَ َى ِمَن اْلُموْيِمِننَي  -  -َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ األَْنَصارِيِِ
اِ ِْنيووِل َواْلُقووْرآِن َوَمووْن أَْوَ  ِبَعْهووِدِ  ِمووَن اّلِلِ ا َعَلْيووِه َحق ووا يف التوَّووْلرَاِة وَ ْقتَولُوولَن َوْعود  لُوولَن َويوُ فَويَوْقتوُ أَنُفَسوُهْم َوأَْمووَلاهَلُم ِ َنَّ هَلُووُم ا؟َنَّووَ  يُوَقوواتُِللَن يف َسووِبيِل اّلِلِ 

َتنِي وا  اُس يف اْلَمْسوِجِد، فَأَقْوبَوَل َرُجول  ِموَن األَْنَصوارِ لتلبو ،َفَكثََّ النَّوا( سولرة 111فَاْستَوْبِشُرواْ بِبَوْيِعُكُم الَِّذي اَبيَوْعوُتم بِوِه َوَذلِوَك ُهوَل اْلَفوْلُز اْلَعِظويُم{ )
   ،   نَِقيوُل َو  َنْسَتِقيُل".تفسووْيْنَصوارُِي:بَوْيع  َربِويفَوَقواَل األَ  فَوَقواَل:نَوَعْم، اهليَوُ  ف نَوَريَفْ رَِقائِوِه َعلَوى َأَحوِد َعاتَِقْيوِه، فَوَقواَل:اَي َرُسولَل اّللَِّ، أَنَوزَلَووحْل َهوِذ ِ 

 ( صحي 10835( )423/  7) -ابن أيب حامت 
ْعوووووحُل َجووووواِبر ا،يَوُقلُل:َلِقَيِب النَّوووووِلُ  - 1099 ،قَاَل: َِ ،فَوَقووووواَل ِ :اَي َجاِبُر،َموووووا ِ  أَرَاَ  ُمْنَكِسووووور ا ف فَوُقْلوووووحُل:اَي َرُسووووولَل -  -عووووون نَْلَحوووووَ  بْوووووَن ِخرَاش 

ا هللِا،اْسُتْشووِهَد َأيب،َوتَوووَرَ  ِعيَووا   َوَقيْون ا،فوَ  ُ َأَحوود  ُ بِووِه أاََبَ  ف قُوْلووحُل:بَوَلى،اَي َرُسوولَل هللِا،قَاَل:َمووا َكلَّووَم اّللَّ ووُرَ  ِ َووا َلِقووَك اّللَّ قَووُ  ِإ َّ ِمووْن َورَاِء َقوواَل:َأ َ أَُبشِِ
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 1100َوقَاَل اَي َعْبِدي َاَِن َعَلِك " 
الِوِه َومَجَوَع لَوُه بَونْيَ الوِثَمِن ى َعْبَدُ  ِمْن نَوْفِسِه  َِ ِن َواْك ََ مْثَاَفُسْبَحاَن َمِن اْلَمِبيَع َعَلى َعْيِبِه َوأََعاَم َعَلْيِه َأَجِل اأْلَ 

  .َقُه َلُه َوَكاَءُ  ِمْنهُ  اِلِذي َوفوِ ْبَحانَهُ أَْيَ  َعَلْيِه َوَمَدَحُه ِّبََذا اْلَعْقِد َوُهَل سُ َواْلُمَثِمِن وَ 
 َمرَاِحاَل ْنِل الْ فَا َفَحيِوَهاَل إْن ُكْنحَل َذا ِ ِ   فَوَقدْ  َحَدا ِبَك َحاِقي الِشْل ِ 

 َكَلاِماَل   اأَْلف   كَ لَبِويْ  َقَعا َما إَذا َورَِضاُهمْ  ُحِبِهمْ  ِلُمَناِقي َوُقلْ 
 اِئاَل َحلَ  نَ ُعدْ  ْناَللِ اأْلَ  إىَل  َنَظْرتَ  فَِإنْ  ُقوِوِمْ  ِمنْ  اأْلَْناَللَ  تَوْنظُرْ  َوَ  

َتِظرْ  َوَ    اِماَل حَ  َيْكِفيك الِشْل َ  فَِإنِ  َوَقْعهُ  قَاِعد   رِفْوَق َ  اِبلِسْْيِ  تَونوْ
ُهمْ  َوُخذْ   َواِصال   ُتْصِب ْ  هِ َواحلُْ  اهْلَُدى  ِ َنرِي َعَلى َوِسرْ  إلَْيِهمْ  زَاق ا ِمنوْ

 اَل َعامِ  يُد تُعِ  فَالذِْكَرى رَِكاُبكَ  َقَنحلْ  إَذا ِكرَا َ  ِبذِْكرَاُهمْ  َوَأْحِيك
 َمَناِهاَل الْ  اْبِغكفَ  اْلَلْصلِ  َوْرقُ  أََماَمكِ  هَلَا فَوُقلْ  اْلكاَللَ  خَتَاَفنِ  َوأَِما
 اِعاَل اْلَمشَ  ْيكَ لَ  يَوْهِديكَ  فَوُنلرُُهمْ  هِ بِ  ِسرْ  مثُِ  نُلرِِهمْ  َمنْ  قَوَبس ا َوُخذْ 
 اَل قَائِ  ُكْنحلَ   إنْ  مثَِ  تَورَاُهمْ  َعَسا َ  ِبهِ  َفِقلْ  اأْلَرَا ِ  َواِقي َعَلى َوَحكِ 
ُهمْ  َأِحِب ِ  الْ  ُمَعِر ُ  ِعْنِدي نَوْعَمانَ  َفِفك َوِإِ    اِئاَل سَ  ُكْنحلَ   َذاإ فَاْنُلبوْ

َلِتهِ  مَجْع   َفِفك َوِإِ    ِفال  َغا َكانَ   نْ مَ  َوْي َ  ايَ  َفِم    تَوُفحلْ  فَِإنْ  بَِليوْ
 اَنزَِ   حلَ ُكنْ   ِّبَا اأْلُوىَل  َمَنازُِلكَ  فَِإِوَا َعْدن   َجِناتِ  َعَلى َوَحكِ 

 َ  ْلَمَنازِ ا تَوْبِكك اأْلَْناَللِ  َعَلى َوقَوْفحل َذا أِلَْجلِ  اْلَكاِكُحلنَ  َسَبا َ  َوَلِكنْ 
 اَبِذَ   ُكْنحلَ   إنْ  اِبلنِوْفكِ  َفُجدْ  ُخُللقِ  الْ  ِ َِن ِ  دِ اْلَمزِي يَوْلمِ  َعَلى َوَحكِ 

 زَِ  َمَنا َسحلْ فَوَليْ  َوَجاِوْزَها َمِقيل   ِّبَا َفَما َقارَِسات   ُرُسلم ا َفَدْعَها
َتاُّبَا َعَفحلْ  ُرُسلم ا  اِتاَل قَ  ْل ِ ااَْ  ِلَذا اِفيهَ  وََكمْ  قَِتيل   ِّبَا َكمْ   اْاَْل ُ  يَونوْ
َها    مَيْنَ  َوُخذْ   آِهاَل  اأْلَِحِب ِ  َوْفدُ  َسرى َعَلْيهِ  اِلِذي اْلَمنوَْهجِ  َعَلى َعنوْ
 اَل زَائِ   ُ ُيْصبِ  َكدِ الْ  َذا الِلَقا َفِعْندَ  َساَع    اِبلِصْثِ  نَوْفكُ  ايَ  َساِعِدي َوُقلْ 
َقِضك مثُِ  َساَع    إِ   ِهكَ  َفَما  َ  َجاذِ  ْرَحانَ فوَ  اأْلَْحزَانِ  ُذو َوُيْصِب ُ  تَونوْ

ميَاِن َمْن َكاَنحْل َلُه  َلَقْد َحِرَ  الِداِعك إىَل اّللِِ َوِإىَل َقاِر الِساَلِم النِوُفلَس اأْلَبِِيَ  َواهلَِْمَم اْلَعالَِيَ  َوَأْ ََع ُمَناِقي  اْ ِ
ا بِِه يف َنرِيِ  َسْْيِِ  َفَما َحِطحْل بِِه أُُذن  َواِعَي   َوَأْ ََع اّلِلُ َمْن َكاَن َحِيا فَوَهزُِ  الِسَماُع إىَل َمَنازِِل اأْلَبْورَاِر  َوْحد 

                                                                                                                                            

ا،فَوَقووووووواَل:اَي َعْبوووووووِدي،َاَنَّ أُْعِطَك،قَووووووواَل:هُْ  ،َوِإنَّ اّللََّ َأْحيَوووووووا أاََبَ  َفَكلََّموووووووُه ِكَفاح  ُوووووووْم  َ ِحَجووووووواب  لَووووووو   َتنِيَووووووو  ،قَاَل اّللَُّ:ِإيِنِ َقَضوووووووْيحُل َأوَّ ِييِب فَأُقْوتَوووووووَل قَوتوْ
ِوْم يُوْرَزقُولَن{ .صوحي  ابون حبوان يَوْرِجُعلَن،َونَوزََلحْل َهِذِ  اهليَُ :}َو َ َهَْسَ َّ الَّوِذيَن قُِتلُولا يف َسوِبيِل هللِا أَْموَلا   بَوْل َأْحيَواء  ِعْنودَ  ( 490 / 15) - َرّبِِ

 ( صحي 7022)
َع َجاِبر ا،قَاَل:قَاَل ِ  َرُسلُل اّللَِّ  - 1100 َِ ، ِد ْبِن َعِقيل  :اَي َجاِبُر،َعِلْموحُل أَنَّ اّللََّ َأْحيَوا أاََبَ ،فَوَقواَل لَوُه:َاَنَّ َعلَوى اّللَِّ -  -َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن حُمَمَّ

ُمْ فَوَقاَل:أَْرِجُع ِإىَل الُدنْوَيا فَأُقْوَتُل مَ   ( صحي  لغْي 2002يعلى امللصلك) ُعلَن "مسند أيب   يَوْرجِ رَّة  ُأْخَرى قَاَل:ِإيِنِ َقَضْيحُل َأوَّ
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انْوَتَدَب اّللَُّ ِلَمْن َخرََج ِ  َسِبيِلِه َ  ُحْرُِجُه ِإ َّ ِإميَان  ىِب َوَتْصِدي   ِبُرُسِلى » :رَِحالُُه إِ  ِبَداِر اْلَقرَاِر فَوَقاَل 
أَْو أُْقِخَلُه اْ؟َنََّ ،َوَلْلَ  َأْن َأُك َّ َعَلى أُمََِّّت َما قَوَعْدُت َخْلَ  أَْن أُْرِجَعُه ِ َا اَنَل ِمْن َأْجر  أَْو َغِنيَم  ،

 . 1101«َسرِيَّ  ،َوَلَلِقْقُت َأىنِِ أُقْوَتُل ِ  َسِبيِل اّللَِّ مُثَّ أُْحَيا،مُثَّ أُقْوَتُل مُثَّ أُْحَيا،مُثَّ أُقْوَتُل 
َكَمَثِل الصَّائِِم اْلَقائِِم،َوتَولَكََّل   -َواّللَُّ أَْعَلُم ِ َْن ُاَاِهُد ِ  َسِبيِلِه  - َمَثُل اْلُمَجاِهِد ِ  َسِبيِل اّللَِّ » : َوقَالَ  

ا َمَع َأْجر  أَْو  ُ لِْلُمَجاِهِد ِ  َسِبيِلِه  َِْن يَوتَوَلفَّاُ  َأْن يُْدِخَلُه اْ؟َنََّ ،أَْو يَوْرِجَعُه َساِلم    1102«َغِنيَم   اّللَّ
َن َوة  ِ  َسِبيِل اّللَِّ َأْو َرْوَح   َخْْي  ِمَن الُدنْوَيا َوَما ِفيَها،َوَلَقاُب قَوْلِس َأَحدُِكْم أَْو َمْلِضُع َقَدم  مِ َغدْ » :َوقَاَل 

أَلَضاَءْت َما ،اْ؟َنَِّ  َخْْي  ِمَن الُدنْوَيا َوَما ِفيَها،َوَلْل َأنَّ اْمرَأَة  ِمْن ِنَساِء َأْهِل اْ؟َنَِّ  انََّلَعحْل ِإىَل اأَلْرمِ 
نَوُهَما رُي ا،َولََنِصيُفَها  نَوُهَما،َوَلَمَاْت َما بَويوْ  . 1103«َخْْي  ِمَن الُدنْوَيا َوَما ِفيَها  -يَوْعِ  ااَِْماَر  -بَويوْ

ا يف  َوقَاَل    َسِبيِلك،ابِْتَغاَء ِفيَما َُيِْكك َعْن َربِِِه تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل قَاَل:أمَُيَا َعْبد  ِمْن ِعَباِقي َخرََج جُمَاِهد 
ُه،َوأُْقِخَلُه اْ؟َنََّ . َمْرَضايت،َضِمْنحُل َلُه َأْن أُْرِجَعُه ِ َا َأَصاَب ِمْن َأْجر  َوَغِنيَم  ،َوِإْن قَوَبْضُتُه َأْن َأْغِفَر َلُه َوأَْرمحََ 

"1104 
ك اّللَُّ بِِه ِمَن اهْلَمِِ َجاِهُدوا يف َسِبيِل هللِا مل فَِإنَّ ا؟َِْهاَق يف َسِبيِل هللاِ :َوقَاَل    اَبب  ِمْن أَبْوَلاِب اْ؟َنَِّ  يُوَنجِِ

".   1105َواْلَغمِِ
 أاََن َزِعيم ،َوالزَِّعيُم احْلَِميُل ِلَمْن آَمَن يب َوَأْسَلَم،َوَهاَجَر بِبَوْيحل  يف َرَبِخ اْ؟َنَِّ ،َوبَوْيحل  يف َوَس ِ :َوقَاَل 

آَمَن يب َوَأْسَلَم َوَجاَهَد يف َسِبيِل هللِا بِبَوْيحل  يف َرَبِخ اْ؟َنَِّ ،َوبَوْيحل  يف َوَسِ  اْ؟َنَِّ ،َوبَوْيحل  اْ؟َنَِّ ،َوأاََن َزِعيم  ِلَمْن 
،مَيُلُت َحيْ  ْن ُة َكاَء أَ يف َأْعَلى ُغَرِ  اْ؟َنَِّ ،َفَمْن فَوَعَل َذِلَك  َْ َيدَْع لِْلَخْْيِ َمْطَلب ا،َوَ  ِمَن الشَّرِِ َمْهَراب 

 . 1106"مَيُلتَ 
يِل َمْن قَاَتَل ِ  َسِبيِل اّللَِّ ِمْن َرُجل  ُمْسِلم  فُوَلاَ  اَنَق   َوَجَبحْل َلُه اْ؟َنَُّ  َوَمْن ُجرَِ  ُجْرح ا ِ  َسبِ » :َوقَاَل 

َا عَُِئ يَوْلَم اْلِقَياَمِ  َكَأْغَزِر َما َكاَنحْل َلْلُوَا  . 1107«الزَّْعَفرَاُن َورُُِيَها َكاْلِمْسِك  اّللَِّ أَْو ُنِكَه َنْكَب   فَِإوَّ

                                                 
 ( 36) -املكنز  -صحي  البخارى - 1101
 (2787) -املكنز  -صحي  البخارى - 1102
 ( 6568و 6567) -املكنز  -صحي  البخارى - 1103
 ي صح -5977(494/  2) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 1104
 حسن لغْي  -23056( 22680()540/  7) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 1105
 ( صحي  4619( )804/  10) -صحي  ابن حبان  - 1106

:الزَِّعيُم لَُغ  :أَْهُل اْلَمِديَنِ ،َواحْلَِميُل لَُغ  :أَْهُل ِمْصرَ  ِذِ  اللَّْفظَوُ  الوزَِّعيُم احْلَِميوُل ِموْن قَووْلِل َهوَتُكولَن  اْلِعرَاِ ،َوُيْشوِبُه أَْن يُل لَُغ  :أَْهلُ ،َواْلَكفِ قَاَل أَبُل َحامتِ 
 اْبِن َوْهه  أُْقرَِج يف ااََْثِ.

 الفلا :قدر ما بني احللبتني من الراح -( وقال:َهَذا َحِدية  َصِحي  .1758) -املكنز  -سنن ال مذى - 1107
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،َكَما َبنْيَ :َوقَاَل  َها اّللَُّ لِْلُمَجاِهِديَن يف َسِبيِلِه َبنْيَ الدََّرَجَتنْيِ السََّماِء  " ِإنَّ يف اْ؟َنَِّ  ِماَئَ  َقَرَج   أََعدَّ
فَوُهَل أَْوَسُ  اْ؟َنَِّ ،َوُهَل أَْعَلى اْ؟َنَِّ ،َوفَوْلَقُه اْلَعْرُش،َوِمْنُه تَوَفجَُّر َواأَلْرِم،فَِإَذا َسأَْلُتُم اّللََّ فَاْسَأُللُ  اْلِفْرَقْوَس،

  1108َأْوَاُر اْ؟َنَِّ ."
قَاَل «. نَُّ  اَي أاََب َسِعيد  َمْن َرِضَى اِبّللَِّ َراب  َواِبِ ْساَلِم ِقين ا َوِ َُحمَّد  نَِبي ا َوَجَبحْل َلُه ا؟َْ » أِلَيب َسِعيد : َوقَاَل 

َوأُْخَرى يُوْرَفُع ِّبَا »  -  -فَوَعِجَه هَلَا أَبُل َسِعيد  قَاَل َأِعْدَها َعَلىَّ اَي َرُسلَل اّللَِّ . فَوَفَعَل مُثَّ قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 
قَاَل َوَما ِهَى اَي َرُسلَل اّللَِّ قَاَل «.  َواأَلْرِم اْلَعْبُد ِمائََ  َقَرَج   ِ  اْ؟َنَِّ  َما َبنْيَ ُكلِِ َقَرَجَتنْيِ َكَما َبنْيَ السََّماءِ 

 .1109«.ا؟َِْهاُق ِ  َسِبيِل اّللَِّ ا؟َِْهاُق ِ  َسِبيِل اّللَِّ » 
،َهَذا َخْْي  . َفمَ » :َوقَاَل  ْن َكاَن ِمْن َمْن أَنْوَفَ  َزْوَجنْيِ ِ  َسِبيِل اّللَِّ نُلِقَى ِمْن أَبْوَلاِب اْ؟َنَِّ  اَي َعْبَد اّللَِّ

ِمْن أَْهِل أَْهِل الصَّاَلِة ُقِعَى ِمْن اَبِب الصَّالَِة،َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل ا؟َِْهاِق ُقِعَى ِمْن اَبِب ا؟َِْهاِق،َوَمْن َكاَن 
ِن،َوَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصََّدَقِ  ُقِعَى ِمْن اَبِب الصََّدقَ  َياِم ُقِعَى ِمْن اَبِب الرَّايَّ  -فَوَقاَل أَبُل َبْكر  « . ِ  الصِِ

،َما َعَلى َمْن ُقِعَى ِمْن تِْلَك األَبْوَلاِب ِمْن َضُرورَة ،فَوَهْل يُْدَعى  -رضى هللا عنه  ى اَي َرُسلَل اّللَِّ  َِىِب أَْنحَل َوأُمِِ
ُهْم » َأَحد  ِمْن تِْلَك األَبْوَلاِب ُكلَِِها قَاَل   . 1110 «نَوَعْم . َوأَْرُجل َأْن َتُكلَن ِمنوْ

رِيضا  َأْو َمْن أَنْوَفَ  نَوَفَق   فَاِضَل   ِ  َسِبيِل اّللَِّ فَِبَسْبِعِمائَ   َوَمْن أَنْوَفَ  َعَلى نَوْفِسِه َوأَْهِلِه أَْو َعاَق مَ » :َوقَاَل 
الَُ  اّللَُّ بَِباَلء  ِ  َجَسِدِ  فَوُهَل َلُه ِحطَّ   َماَز أَذ ى فَاحلََْسَنُ  بَِعْشِر أَْمثَاهِلَا َوالصَّْلُم ُجنَّ   َما  َْ َحْرِقْوَها َوَمِن ابْوتَ 

»1111 . 
َمْن أَْرَسَل بِنَوَفَق   ِ  َسِبيِل اّللَِّ َوأَقَاَم ِ  بَوْيِتِه فَوَلُه ِبُكلِِ » أَنَُّه قَاَل  --َوذََكَر اْبُن َماَجْه َعْن َرُسلِل اّللَِّ 
ُعِمائَِ  ِقْرَهم  َوَمْن َغزَا بِ  ُعِمائَِ  أَْلِ  ِقْرَهم  َسبوْ نَوْفِسِه ِ  َسِبيِل اّللَِّ َوأَنْوَفَ  ِ  َوْجِه َذِلَك فَوَلُه ِبُكلِِ ِقْرَهم  َسبوْ

ُ ُيَضاِعُ  ِلَمْن َيَشاُء (.«. ِقْرَهم    .1112مُثَّ َتاَل َهِذِ  اهليََ  )َواّللَّ
ا يف َسِبيِل هللاِ :َوقَاَل   أَلَلَُّه هللُا يف ِللِِِه يَوْلَم َ  ،أَْو ُمَكاتِب ا يف َرقَوَبِتهِ ،ُعْسَرتِهِ أَْو َغارِم ا يف ،" َمْن َأَعاَن جُمَاِهد 

 . 1113ِللَّ ِإ َّ ِللَُّه "
                                                 

 (2790) -املكنز  -( وصحي  البخارى4611( )471/  10) -صحي  ابن حبان  - 1108
:قَوْللُُه     ِبِه:يف اِ ْرتَِفاِع.ُه َوُهَل أَْعَلى اْ؟َنَِّ  يُرِيدُ ْلَعْرِم،َوقَوْللُ يف َوَسِ  اْ؟ِنَّاِن،يف ا :فَوُهَل أَْوَسُ  اْ؟َنَِّ  يُرِيُد ِبِه أَنَّ اْلِفْرَقْوسَ قَاَل أَبُل َحامتِ 

 ( صحي  3144) -املكنز  -سنن النسائك - 1109
 (2418) -املكنز  -( وصحي  مسلم 8971) -املكنز  -لبخارىصحي  ا - 1110

معوه آخور مون جنسوه  ني:والزوج:الصن  من األكياء والنلع منهوا والوزوج الوذيزوجني:أي:صنف-الضرورة:الضرر أى   يزاحم بعضهم بعضا  
سود يلقعلووا علوى علوى حودة ،فبنول أ ولكنهوا كلمو « فوالن»كأنه قال:ايفالن:قوال األزهوري:ليك تورخيم « فالن»ي فل:منقلص من أ -مثله.

ن ترخيما ْي ترخيم ،ولل كاوالنلن لغ اللاحد واألينني وا؟مع واملينة بلفج واحد ،وغْيهم ،يثب وامع ويينة، وقال ا؟لهري:حذفحل األل 
 (523/  9) -لتل:اهلال .جامع األصلل يف أحاقية الرسلل ا-،لقال:اي فال.

 صحي   (7121) -املكنز  -مسند أمحد  - 1111
 از:حنى وأزالم-حلط :أى ه  عنه خطااي  وذنلبه ا-ا؟ن :اللقاي  

 ( ضعي  2866) -املكنز  -سنن ابن ماجه - 1112
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 . 1114« َمِن اْغَثَّْت َقَدَماُ  ِ  َسِبيِل اّللَِّ َحرََّمُه اّللَُّ َعَلى النَّاِر » :َوقَاَل 
َها َماِلُك ْبُن َعْبِد هللِا اْاَثْوَعِمُك وقَاَل أَبُل اْلُمَصبِِِ  اْلَمْقرَاِئُك،قَاَل:بَويوْ  َنَما حَنُْن َنِسُْي ِ َْرِم الُروِم يف نَائَِف   َعَليوْ

:َأْي َأاَب َعْبِد هللاِ   ارَْكْه فَوَقْد مَحََلَك ِإْذ َمرَّ َماِلك  ِ َاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا َوُهَل مَيِْشك يَوُقلُق بَوْغال  َلُه،فَوَقاَل َلُه َماِلك 
ْعحُل َرُسلَل هللِا  :ُأْصِلُ  َقابَّيِت َوَأْستَوْغِب َعْن قَوْلِمك،َو َِ ُ،فَوَقاَل َجاِبر  يَوُقلُل:َمِن اْغَثَّْت َقَدَماُ  يف َسِبيِل   اّللَّ

ا قَوْللُُه َفَساَر َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َحْيُة ُيْسِمُعهُ  ُ َعَلى النَّاِر،فََأْعَجَه َماِلك  الصَّْلَت اَنَقاُ  ِ َْعَلى َصْلتِِه  هللِا َحرََّمُه اّللَّ
ُ،فَوَعَرَ  َجاِبر  الَِّذي أَرَاَق ِبَرْفِع َصْلتِِه،َوقَاَل:ُأْصِلُ  قَ  ابَّيِت َوَأْستَوْغِب َعْن اَي َأاَب َعْبِد هللِا ارَْكْه،فَوَقْد مَحََلَك اّللَّ

اُ  يف َسِبيِل هللِا َحرََّمُه اّللَُّ َعَلى النَّاِر،فَوَلَيَه النَّاُس َعْن يَوُقلُل:َمِن اْغَثَّْت َقَدمَ   قَوْلِمك،َو َِْعحُل َرُسلَل هللِا 
 1115َقَواّبِِِْم،َفَما رَأَيْوَنا يَوْلم ا َأْكثَوَر َماِكي ا ِمْنُه."

،َوَ  َاَْتِمُع ُغَبار  يف َسِبيِل هللِا،َوُقَخانُ " :َوقَاَل   َجَهنََّم يف َوْجِه َ  َاَْتِمُع ك   َوِإميَان  يف قَوْلِه َرُجل 
  1116َعْبد ."

ا َوَ  َاَْتِمُع الُشُ  َواِ ميَا» َويف َلْفج   ُن ِ  َ  َاَْتِمُع ُغَبار  ِ  َسِبيِل اّللَِّ َوُقَخاُن َجَهنََّم ِ  َجْلِ  َعْبد  أََبد 
ا   . 1117«قَوْلِه َعْبد  أَبَد 

"َويف َلْفج  "  َاَْتِمُع ُغَبار  يف َسِبيِل    1118اّللَِّ َوُقَخاُن َجَهنََّم يف َجْلِ  اْمرِئ  ُمْسِلم 
َوُقَخاُن َجَهنََّم ،َوَ  َاَْتِمُع ُغَبار  يِف َسِبيِل هللاِ ،َحَّتَّ يُوَرقَّ اللََّ ُ يف الضَّرْعِ ،َويف َلْفج  " َ  يَوْبِكك َأَحد  فَوَتْطَعَمُه النَّارُ 

ا "  . 1119يف َمْنَخَرْي ُمْسِلم  أَبَد 
َنا َنِسُْي يف َقْرِب قَوَلمْ وَ  ،قَاَل:بَويوْ َماُم َأمْحَُد َرمِحَُه اّلِلُ تَوَعاىَل عن أيب اْلُمَصبِِِ  اأَلْوزَاِعكَّ َيَ  ِإْذ اَنَقى اأَلِمَْي ذََكَر اْ ِ

ْعحُل َماِلَك ْبَن َعْبِد هللِا اْاَثْوَعِمكَّ،َرُجال  يَوُقلُق فَوَرَسُه يف ِعرَاِم اْ؟ََبِل:اَي َأاَب َعْبدِ   هللِا َأَ  تَورَْكُه ف قَاَل:ِإيِنِ  َِ
 1120يَوُقلُل:َمِن اْغَثَّْت َقَدَماُ  يف َسِبيِل هللِا َساَع   ِمْن َوَار ،فَوُهَما َحرَام  َعَلى النَّاِر. "   َرُسلَل هللِا 

ْرَقاِء،يَوْرَفُع احْلَِديَة ِإىَل النَِّلِِ  َ  َاَْمُع اّللَُّ يف : قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا ،  َوذََكَر َعْنُه أَْيض ا َعْن َأيب الدَّ
ُ سَ  ائَِر َجَسِدِ  َعَلى َجْلِ  َرُجل  ُغَبار ا يف َسِبيِل هللِا َوُقَخاَن َجَهنََّم،َوَمِن اْغَثَّْت َقَدَماُ  يف َسِبيِل هللِا،َحرََّم اّللَّ

َعَد اّللَُّ َعْنُه النَّاَر َمِسْيََة أَْلِ  َسَن   لِلرَّاِكِه اْلُمْستَوْعِجِل،َوَمْن ُجرَِ  النَّاِر،َوَمْن َصاَم يَوْلم ا يف َسِبيِل هللِا،ابَ 
َفرَاِن،َورُُِيَها ِمْثُل رِيِ  ِجرَاَح   يف َسِبيِل هللِا،َخَتَم َلُه خِبَامتَِ الُشَهَداِء،َلُه نُلر  يَوْلَم اْلِقَياَمِ ،َلْلُوَا ِمْثُل َلْلِن الزَّعْ 
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هللِا فُوَلاَ  اَنقَ   ْسِك،يَوْعرِفُُه ِّبَا اأَلوَُّللَن َواهلِخُروَن،يَوُقلُللَن:ُفاَلن  َعَلْيِه نَاَبُع الُشَهَداِء،َوَمْن قَاَتَل يف َسِبيِل اْلمِ 
 1121َوَجَبحْل َلُه اْ؟َنَُّ ." 

َها بَِبِقيَِّ  ُمَكاتَوَبِتِه،فَوَقاَلحْل َلُه:أَْنحَل َغْْيُ َقاِخل  َعْن َعاِئَشَ ،َأنَّ ُمَكاتِب ا هَلَا َقخَ  -َرمِحَُه اّلِلُ  -َوذََكَر َأمْحَُد  َل َعَليوْ
ْعحُل َرُسلَل هللِا  يَوُقلُل:َما َخاَلَ  قَوْلَه اْمرِئ  ، َعَلكَّ َغْْيَ َمرَِّتَك َهِذِ ،فَوَعَلْيَك اِب؟َِْهاِق يف َسِبيِل هللِا،فَِإيِنِ  َِ

ُ َعَلْيِه النَّاَر. " ُمْسِلم  َرَهج  يف َسِبيِل هللِا،إِ   1122 َّ َحرََّم اّللَّ
ْعحُل َرُسلَل اّللَِّ و  َل   َخْْي  ِمْن ِصَياِم َكْهر  َوِقَياِمِه َوِإْن » يَوُقلُل  -  -َعْن َسْلَماَن قَاَل  َِ راَِبُط يَوْلم  َولَيوْ

 . 1123«ْزقُُه َوأَِمَن اْلَفتَّاَن َماَت َجَرى َعَلْيِه َعَمُلُه الَِّذى َكاَن يَوْعَمُلُه َوُأْجرَِى َعَلْيِه رِ 
ْعحُل َرُسلَل هللِا  يَوُقلُل:ُكُل َميِِحل  ُحَْتُم َعَلى َعَمِلِه ِإ َّ الَِّذي َماَت ُمرَاِبط ا   وَعْن َفَضاَلَ  ْبِن ُعبَوْيد ،قَاَل: َِ

َنَ  اْلَقْثِ. "يف َسِبيِل هللِا،فَِإنَُّه يَوْنُمل َعَمُلُه ِإىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ ،َوَذَْمُن فِ   . 1124توْ
ْعحُل ُعْثَماَن،يَوُقلُل َعَلى اْلِمْنَثِ:أَيُوَها النَّاُس ِإيِنِ  ،َمْلىَل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن،قَاَل: َِ  َكَتْمُتُكْم وَعْن َأيب َصاِل  

ْعُتُه ِمْن َرُسلِل هللِا  ،مُثَّ بََدا ِ     َحِديث ا  َِ َأْن ُأَحدَِِيُكُملُ  لَِيْخَتاَر اْمُر   لِنَوْفِسِه َما بََدا َكرَاِهَيَ  تَوَفرُِقُكْم َعبِِ
ْعحُل َرُسلَل هللِا   1125يَوُقلُل:راَِبُط يَوْلم  يف َسِبيِل هللِا َخْْي  ِمْن أَْلِ  يَوْلم  ِفيَما ِسَلاُ  ِمَن اْلَمَنازِِل."  َلُه، َِ

ِد اّللَِّ ْبِن الزَُبْْيِ قَاَل َخَطَه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن النَّاَس فَوَقاَل اَي َوذََكَر اْبُن َماَجْه َعْن ُمْصَعِه ْبِن َتِبحل  َعْن َعبْ 
ْعحُل َحِديث ا ِمْن َرُسلِل اّللَِّ  ُن ِبُكْم َوِبَصَحابَِتُكْم  -  -أَيُوَها النَّاُس ِإىنِِ  َِ  َْ مَيْنَوْعِ  َأْن ُأَحدَِِيُكْم بِِه ِإ َّ الضِِ

ْعحُل َرُسلَل اّللَِّ فَوْلَيْخَ ْ ُرْتَ  َل   ِ  َسِبيِل اّللَِّ ُسْبَحانَُه » يَوُقلُل  -  -ار  لِنَوْفِسِه َأْو لَِيدَْع  َِ َمْن رَاَبَ  لَيوْ
َل   ِصَياِمَها َوِقَياِمَها   . 1126«َكاَنحْل َكأَْلِ  لَيوْ

،فََأْعَجَبُه َمرَّ بِ : وَعْن َأيب ُهَريْورََة،َأنَّ َرُجال ،ِمْن َأْصَحاِب َرُسلِل هللِا  َنُ  َماء  َعْذب  ِشْعه  ِفيِه ُعيَويوْ
ْعِه فَاْعتَوَزْلحُل النَّاَس،َوَ  أَفْوَعُل َحَّتَّ َأْسَتْأِمَر َرُسلَل هللِا  َفذََكَر َذِلَك   ِنيُبُه،فَوَقاَل:َلْل أََقْمحُل يف َهَذا الشِِ

 َسِبيِل هللِا َخْْي  ِمْن َصاَلِة ِستِِنَي َعام ا َخالِي ا،َأَ  هُُِبلَن َأْن فَوَقاَل:َ  تَوْفَعْل،فَِإنَّ َمَقاَم َأَحدُِكْم يف   لِلنَِّلِِ 
َوَجَبحْل َلُه اْ؟َنَُّ . يَوْغِفَر اّللَُّ َلُكْم َويُْدِخَلُكُم اْ؟َنََّ  ف اْغُزوا يف َسِبيِل هللِا،َمْن قَاَتَل يف َسِبيِل هللِا فُوَلاَ  اَنَق  ،

."1127  
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ْرَقاِء،تَوْرَفُع احْلَِديَة،قَاَلحْل:َمْن رَاَبَ  يف َكْكء  ِمْن َسَلاِحِل اْلُمْسِلِمنَي َيالَيََ  َوذََكَر َأمْحَدُ   َعْن أُمِِ الدَّ
،َأْجزََأْت َعْنُه راَِبَط َسَن  ." م   1128أايَّ

ِإيِنِ ُأَحدِِيُُكْم َحِديث ا  َْ :ُطُه َعَلى اْلِمْنَثِ َوُهَل حَْ :قَاَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ :قَالَ ،َوذََكَر وَعْن َعْبِد هللِا ْبِن الزَُبْْيِ  
ْعحُل َرُسلَل هللِا  َل   يف َسِبيِل هللِا أَْفَضُل ِمْن :يَوُقللُ ، مَيْنَوْعِب َأْن ُأَحدَِِيُكْم بِِه ِإ َّ الضَُّن ِبُكْم .  َِ " َحْرُس لَيوْ

ُلَها َوُيَصاُم َوَارُهَ  َل   يُوَقاُم لَيوْ   1129ا "أَْلِ  لَيوْ
َنا َعَلْيِه،فََأَصابَوَنا بَوْرق    عن أيب َرُْيَانََ ،قال:ُكنَّا َمَع َرُسلِل هللِا  ،فَِبتوْ َل   ِإىَل َكَر   َنا َذاَت لَيوْ يف َغْزَوة ،فَأَتَويوْ

،يَوْعِب الُ َْس،فَوَلمَّا َرَأى َذِلَك َكِديد  َحَّتَّ رَأَْيحُل َمْن َُيِْفُر يف اأَلْرِم ُحْفرَة  َيْدُخُل ِفيَها،َويُوْلِقك َعَلْيِه احلََْجَف َ 
َلِ ،َوأَْقُعل َلُه ِبُدَعاء  َيُكلُن ِفيِه َفْضل  ف فَوَقاَل َرُجل    َرُسلُل هللِا  ِمَن النَّاِس اَنَقى:َمْن َُيُْرُسَنا يف َهِذِ  اللَّيوْ

  ْن أَْنحَل ف فَوَتَسمَّى َلُه اأَلْنَصارُِي،فَوَفَتَ  َرُسلُل هللِا ِمَن األَْنَصاِر:َأاَن اَي َرُسلَل هللِا،فَوَقاَل:اْقنُْه،َفَداَن،فَوَقاَل:مَ 
ْعحُل َما َقَعا بِِه َرُسلُل هللِا  فَوُقْلحُل:َأاَن َرُجل  ، اِبلُدَعاِء،َفَأْكثَوَر ِمْنُه . قَاَل أَبُل َرُْيَانََ :فَوَلمَّا  َِ

اَل:فَوُقْلحُل:أاََن أَبُل َرُْيَانََ ،َفَدَعا ِبُدَعاء  ُهَل ُقوَن َما َقَعا آَخُر،فَوَقاَل:اْقنُْه َفَدنَوْلُت،فَوَقاَل:َمْن أَْنحَل ف قَ 
،مُثَّ قَاَل:ُحِرَِمحِل النَّاُر َعَلى َعنْي  َقَمَعحْل،َأْو َبَكحْل ِمْن َخْشَيِ  هللِا،َوُحِرَِمحِل النَّاُر َعلَ  ى َعنْي  َسِهَرْت ِلاَْنَصارِيِِ

 ".  1130يف َسِبيِل اّللَِّ
أَنَُّه قَاَل:َمْن َحَرَس ِمْن َورَاِء اْلُمْسِلِمنَي يف   ُد َعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاذ ،َعْن أَبِيِه،َعْن َرُسلِل هللِا َوذََكَر َأمحَْ 

نَوْيِه،ِإ َّ هَِلََّ  الْ  فَِإنَّ اّللََّ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل َقَسِم َسِبيِل هللِا تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل ُمَتَطلِِع ا،َ  َذُْخُذُ  ُسْلطَان ، َْ يَوَر النَّاَر بَِعيوْ
 1131يَوُقلُل:}َوِإْن ِمْنُكْم ِإ َّ َوارُِقَها{."

يَُه َسْهُل اْبنُ و  يَوَنا السَُّللِ ُ،أَنَُّه َحدَّ ،قَاَل:َحدَّ م  ،أَنَُّه  ََِع أاََب َسالَّ م  ُْم َساُروا َعْن َزْيد  يَوْعِب اْبَن َسالَّ  احْلَْنظَِليَِّ  " َأوَّ
 يَوْلَم ُحَننْي  فََأْننَوُبلا السَّْْيَ َحَّتَّ َكاَن َعِشيَّ  ،َفَحَضَرْت َصاَلُة الُظْهِر ِعْنَد َرُسلِل اّللَِّ   ُسلِل اّللَِّ َمَع رَ 
، َِإيِنِ اْنطََلْقحُل َبنْيَ أَْيِديُكْم َحَّتَّ نََلْعحُل َجَبَل َكَذا وَك، َذا،فَِإَذا َأاَن َفَجاَء َرُجل  فَاِرس  فَوَقاَل:اَي َرُسلَل اّللَِّ

َوقَاَل:" تِْلَك ،  ِّبََلازَِن َعَلى َبْكَرِة آاَبئِِهْم ِبظُُعِنِهْم،َونَوَعِمِهْم،َوَكائِِهُم اْجَتَمُعلا ِإىَل ُحَننْي ،فَوتَوَبسََّم َرُسلُل اّللَِّ 
ا ِإْن َكاَء اّللَُّ "،مُثَّ قَاَل:" َمْن َُيُْرُسَنا اللَّ  َلَ  ف " قَاَل أََنُك ْبُن َأيب َمْرَيد  اْلَغَنِلُي:أاََن اَي َغِنيَمُ  اْلُمْسِلِمنَي َغد  يوْ

،قَاَل:" فَارَْكْه "،فَورَِكَه فَوَرس ا َلُه،َوَجاَء ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ  " اْستَوْقِبْل َهَذا : فَوَقاَل َلُه َرُسلُل اّللَِّ ، َرُسلَل اّللَِّ
ْعَه َحَّتَّ َتُكلَن يف أَْعاَلُ ،َوَ   َلَ  "،فَوَلمَّا َأْصَبْحَنا،َخرََج َرُسلُل اّللَِّ الشِِ ُ    تَوُغرَّنَّ َمْن ِقَبِلَك اللَّيوْ ِإىَل ُمَصالَّ

،َما َأْحَسْسَناُ ،فَوثَولَّبَ  اِبلصَّاَلَة،َفَجَعَل  فَورََكَع رَْكَعَتنْيِ مُثَّ قَاَل:" َهْل َأْحَسْسُتْم فَارَِسُكْم ف " قَاُللا:اَي َرُسلَل اّللَِّ
ْعِه،َحَّتَّ ِإَذا َقَضى َصاَلتَُه َوَسلََّم،قَاَل:" أَْبِشُروا،فَوَقْد َجاءَُكْم   ُل اّللَِّ َرُسل  ُيَصلِِك َوُهَل يَوْلَتِفحُل ِإىَل الشِِ

                                                 
 حسن لغْي  -27580( 27040()729/  8) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 1128
 حسن -346(216/  1) -( ومسند أمحد )عا  الكته(  3929()99/  6) -كعه ا ميان  - 1129
 حسن لغْي  -17345( 17213()861/  5) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 1130
 حسن -15697( 15612()371/  5) -ند أمحد )عا  الكته( مس - 1131
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ْعِه،فَِإَذا ُهَل َقْد َجاَء َحَّتَّ َوَقَ  َعَلى َرُسلِل اّللَِّ  َفَسلََّم ،  فَارُِسُكْم "،َفَجَعْلَنا نَوْنظُُر ِإىَل الشََّجرَِة يف الشِِ
ْعِه َحْيُة أََمَرين َرُسلُل اّللَِّ  فَوَلمَّا َأْصَبْححُل نََلْعحُل ، فَوَقاَل:ِإيِنِ اْنطََلْقحُل َحَّتَّ ُكْنحُل يف أَْعَلى َهَذا الشِِ

ا،فَوَقاَل َلُه َرُسلُل اّللَِّ  ْعَبنْيِ ِكَلْيِهَما فَوَنَظْرُت فَوَلْم َأَر َأَحد  َلَ  ف " قَاَل:َ ،ِإ َّ ُمَصلِِي ا أَْو " َهْل نَوَزْلحَل ا: الشِِ للَّيوْ
 1132" َقْد أَْوَجْبحَل،َفاَل َعَلْيَك َأ َّ تَوْعَمَل بَوْعَدَها " : قَاِضَك َحاَج  ،فَوَقاَل َلُه َرُسلُل اّللَِّ 

ي   الُسَلِمكِِ َرِضَك اّللَُّ َعْنُه،قَاَل:َحاَصْراَن َقْصَر الطَّاِئِ ،َفَسِمعْ  يَوُقلُل:َمْن َرَمى ، حُل َرُسلَل اّللَِّ وَعْن َأيب ْنَِ
 فَوبَوَلْغحُل يف يَوْلم  ِستََّ  ِبَسْهم  يف َسِبيِل اّللَِّ فَوَلُه َعْدُل حُمَرَّر ،َوَمْن بَوَلَ  ِبَسْهم  يف َسِبيِل اّللَِّ فَوَلُه َقَرَج   يف اْ؟َنَّ ِ 

 1133َعَشَر َسْهم ا " 
،قَالَ  ي   الُسَلِمكِِ يَوُقلُل:َمْن   ِحْصَن الطَّاِئِ ،َفَسِمْعحُل َرُسلَل هللِا   :َحاَصْراَن َمَع َنِلِِ هللِا وَعْن َأيب ْنَِ

يَوُقلُل:َمْن َرَمى   بَوَلَ  ِبَسْهم  فَوَلُه َقَرَج   يف اْ؟َنَِّ  قَاَل:فَوبَوَلْغحُل يَوْلَمِ ذ  ِستََّ  َعَشَر َسْهم ا،َفَسِمْعحُل َرُسلَل هللِا 
َب   يف َسِبيِل هللِا َكاَنحْل َلُه نُلر ا يَوْلَم اْلِقَياَم ِ ِبَسْهم  يف َسِبي ،َوأمَُيَا ِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ فَوُهَل ِعْدُل حُمَرَّر ،َوَمْن َكاَب َكيوْ

ا فَِإنَّ اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َجاِعل  َوفَاَء ُكلِِ َعْظم  ِمْن ِعظَاِمِه عَ  ا ِمْن ِعظَاِم حُمَرَّرِِ  َرُجل  ُمْسِلم  أَْعَتَ  َرُجال  ُمْسِلم  ْظم 
لِِ َعْظم  ِمْن ِعظَاِمَها ِمَن النَّاِر،َوأمَُيَا اْمرَأَة  ُمْسِلَم   َأْعتَوَقحْل اْمرَأَة  ُمْسِلَم  ،فَِإنَّ اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َجاِعل  َوفَاَء كُ 

ا ِمْن ِعظَاِم حُمَرَّرَِها ِمَن النَّاِر."  1134َعْظم 
،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا وَعْن ُعْقَبَ  ْبِن  ُ،وَ : َعاِمر  اْ؟َُهِبِِ ا َرى يُوْبِغُضهَ اأُلخْ َغْْيََ ِن:ِإْحَداُ َا ُيُِبُوَها اّللَّ

ُ،َواأُلْخَرى يوُ  ُ،َورَِيَلَتاِن:ِإْحَداُ َا ُيُِبُوَها اّللَّ ُ،اْلغَ اُضَها ْبغِ اّللَّ ُ،َوالْ ْْيَُة يف الرِِيَبِ  ُيُِ ّللَّ  َغْْيَُة يف َغْْيِِ  يُوْبِغُضَهابُوَها اّللَّ
،ُ َ  الرَُّجُل ُيُِبُوَها اّللَّ ُ،َواْلَمِخيَلُ  ِإَذا َتَصدَّ ُ.يف اْلكِ   ُ َواْلَمِخيلَ اّللَّ  ْثِ يُوْبِغُضَها اّللَّ

ّ  ُمْسَتَجاب  هَلُْم َقْعَلهُتُْم:اْلُمَساِفُر،َواْللَ   َمْظُللُم.،َوالْ اِلدُ َوقَاَل:َياَل
َسِبيِل اّللَِّ عز اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ يُْدِخُل اِبلسَّْهِم اْلَلاِحِد اْ؟َنََّ  َيالَيَ  :َصانَِعُه،َواْلُمِمدَّ بِِه،َوالرَّاِمَك بِِه يف َوقَاَل:ِإنَّ 

 1135وجل." " َرَواُ  َأمْحَُد َوَأْهُل الِسَننِ 
ْعحُل َرُسلَل اّللَِّ َوِعْنَد اْبِن َماَجْه َعِن اْلُمِغْيَِة ْبِن َوِيك  أَنَُّه  َِعَ    -  - ُعْقَبَ  ْبَن َعاِمر  اْ؟َُهِ َّ يَوُقلُل  َِ

 . 1136«َمْن تَوَعلََّم الرَّْمَى مُثَّ تَورََكُه فَوَقْد َعَصاىِن » يَوُقلُل 

                                                 
 ( حسن  1883َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 1132

ا بول خاصو   والشواء،وقيل النعم:ا بول -ين  وهك املرأة،وقيل:املرأة يف اهللقج الظعن:مجع لع-أننبلا السْي:ابلغلا فيه وتبع بعخ ا بل بعضا 
اج بوووني   يف ا؟بوول أو ا نفوور الشوووعه:الطري -ْي موون النوولم  الصووالة،وإقامتها،وقلل املووويذن وترقيوود  يف الفجر:الصووالة خوووالتثليه:الوودعاء إىل-

 ا؟بلني
 ( صحي 2560املستدر  للحاكم )  - 1133
 صحي  -17147( 17022()807/  5) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 1134
 13) -واملسوند ا؟وامع  -17533( 73981()911/  5) -لكتوه( (   ومسند أمحود )عوا  ا2546) -كر  السن  للبغلي  - 1135

 ( صحي 9879( )86 /
 ( حسن  2921) -املكنز  -سنن ابن ماجه - 1136
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،َأنَّ َرُجال  َجاَءُ  فَوَقاَل:أَْوِصِب . فَوَقاَل:َسأَْلحَل   َعمَّا َسأَْلحُل َعْنُه َرُسلَل هللِا َوذََكَر َأمْحَُد َعْن َأيب َسِعيد  اْاُْدرِيِِ
  ْاَلِم،َوَعَلْيَك ِمْن قَوْبِلَك،أُوِصيَك بِتَوْقَلى هللِا،فَِإنَُّه رَْأُس ُكلِِ َكْكء ،َوَعَلْيَك اِب؟َِْهاِق،فَِإنَُّه َرْهَبانِيَُّ  اِ مِتس

 1137ذِْكُرَ  يف اأَلْرِم.".ِبذِْكِر هللِا َوِتاَلَوِة اْلُقْرآِن،فَِإنَُّه َرْوُحَك يف السََّماِء،وَ 
،َأنَّ النَِّلَّ   . " َوقَاَل َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبل    1138قَاَل:ُذْرَوُة َسَناِم اِ مِتْساَلِم ا؟َِْهاُق يف َسِبيِل اّللَِّ

 اْلُمَجاِهُد ِ  َسِبيِل اّللَِّ َيالَيَ   َح   َعَلى اّللَِّ َعْلُوُمُ »  -  -َوقَاَل َعْن َأىِب ُهَريْوَرَة قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 
 .1139«َواْلُمَكاَتُه الَِّذى يُرِيُد اأَلَقاَء َوالنَّاِكُ  الَِّذى يُرِيُد اْلَعَفاَ  

ّْ بِِه نَوْفَسُه َماَت َعَلى »  -  -َوقَاَل َعْن َأىِب ُهَريْورََة قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ    َمْن َماَت َو َْ يَوْغُز َو َْ ُُيَدِِ
 . 1140«ُكْعَب   ِمْن نَِفا   

ْز َغازاي  أَْو َحُْلْ  َغازاي  ِ  َأْهِلِه » قَاَل: -  -َوذََكَر أَبُل َقاُوَق َعْن َأىِب أَُماَمَ  َعِن النَِّبِِ  َمْن  َْ يَوْغُز أَْو ُاَهِِ
ُ ِبَقارَِع     . 1141«قَوْبَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ  »  َحِديِثِه:قَاَل يَزِيُد ْبُن َعْبِد َربِِِه ِ  «. خِبَْْي  َأَصابَُه اّللَّ

ْعحُل َرُسلَل هللِا :قَالَ ،َوَعِن اْبِن ُعَمرَ  َِ  ، َُواتوَّبَوُعلا أَْذاَنَب ،" ِإَذا َضنَّ النَّاُس ابلدِِيَناِر َوالدِِْرَهمِ :يَوُقلل
َفاَل يَوْرفَوُعُه َحَّتَّ يُورَاِجُعلا ِقينَوُهْم " ،نْوَزَل هللُا َعَلْيِهُم اْلَباَلءَ أَ ،َوتَوَبايَوُعلا اِبْلِعنيِ ،َوتَورَُكلا ا؟َِْهاَق يف َسِبيِل هللاِ ،اْلبَوَقرِ 
1142. 

َمْن َلِقَى اّللََّ َولَْيَك َلُه أَيَور  ِ  َسِبيِل اّللَِّ »  -  -َوذََكَر اْبُن َماَجْه وَعْن َأىِب ُهَريْورََة قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  
 . 1143«َم   َلِقَى اّللََّ َوِفيِه يُولْ 

                                                                                                                                            

و لويك لعواملني بسونتنا أخالقنوا وا من علم الرمك أي رمك النشاب مث تركوه فلويك منوا أي مون علوم رموك السوهم مث تركوه فلويك مون املتخلقوني  
ن لتلووك هزاء بووه وهوول كفوورافكأنووه اسووت  زمرتنووا وهووذا أكوود  وون   يتعلمووه ألنووه   يوودخل يف زموورهتم وهووذا قخوول مث خوورجمتصووال بنووا و  قاخووال يف

لوتعلم فوال يقودر  اخيو  عون رتبو  امتبو  الو   النعم  ااطْية فيكر  ذلك كراه  كديدة ملا يف التهديود مون التشوديد ومث لل اخوك يف الرتبو  يعوب ر 
 6:جاهووو فوويخ القوودير  ه بعوود تعلموهالووزمن للحول  اللعيوود لووه وإن كوان الوو   عقووه الوتعلم وهووذا تشووديد عظويم يف نسوويانعليهوا   لل اخووك يف 

 181ص:
 حسن  -11796( 11774()206/  4) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 1137
 حسن -22401( 22051()593/  7) -مسند أمحد )عا  الكته(  - 1138
 قَاَل أَبُل ِعيَسى َهَذا َحِدية  َحَسن . ( 1756) -املكنز  -سنن ال مذى - 1139
  -8852( 8865( )382/  3) -( ومسند أمحد )عا  الكته(  5040) -املكنز  -صحي  مسلم - 1140

ه النَِِفووووا  .َويف َهووووَذا   ا؟َِْهووواق َأَحوووود ُكوووعَ  ،فَِإنَّ تَووووورْ  َهووووَذا اْلَلْصووو؟َِْهووواق يف اَواْلُمووورَاق أَنَّ َمووووْن فَوَعوووَل َهووووَذا فَوَقوووْد َأْكووووَبَه اْلُمنَووواِفِقنَي اْلُمَتَخلِِِفوووونَي َعووووْن 
وه َعَلْيوِه ِمو مِ احلَِْدية:أَنَّ َمْن نَوَلى ِفْعل ِعَباَقة َفَمواَت قَوْبول ِفْعلَهوا َ  يَوتَوَلجَّ وه  ْن الوذَّ  -  النولوي علوى مسولم لَوى َموْن َمواَت َوَ ْ يَوْنلَِهوا .كور عَ َموا يُوتَوَلجَّ

(6  /391) 
 ( حسن 2505) - املكنز -سنن أيب قاوق  - 1141
 ( صحي  2039( )92/  6) -كعه ا ميان  - 1142
 ( ضعي  2868) -املكنز  -سنن ابن ماجه - 1143

 يلم  ( أي نقصان   ) -) وليك له أير ( أي عمل  ن غزا أو جهز غازاي أو خلفه خبْي  
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 ُيُُِه اْلُمْحِسِننَي{ َوقَاَل تَوَعاىَل:}َوأَنِفُقلْا يف َسِبيِل اّللِِ َوَ  تُوْلُقلْا ِ َْيِديُكْم ِإىَل التوَّْهُلَكِ  َوَأْحِسنُوَلْا ِإنَّ اّللَِ 
ْلَقاَء اِبْلَيِد إىَل التِوْهُلكَ 195) فَعْن َأْسَلَم َأيب ،ِ  ِبَ ِْ  ا؟َِْهاقِ ( سلرة البقرة َوَفِسَر أَبُل أَيِلَب اأْلَْنَصارِِي اْ ِ

َوَعَلى اْ؟ََماَعِ  َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َخاِلِد ْبِن ،َوَعَلى أَْهِل ِمْصَر ُعْقَبُ  ْبُن َعاِمر  ،قَاَل:"َغَزْواَن اْلُقْسطَْنِطيِنيَّ َ ،ِعْمرَانَ 
فَوَقاَل أَبُل أَيُلَب ،يُوْلِقك بَِيَدْيهِ ،  إَِلَه ِإ  اّللَُّ ،َمْه َمهْ :لنَّاسُ فَوَقاَل ا،َفَحَمَل َرُجل  ِمنَّا َعَلى اْلَعُدوِِ ،اْلَللِيدِ 

َا ُشَوُِِللَن َهِذِ  اهليََ  َهَكَذا:األَْنَصارِيُ  َلى ِمْن نَوْفِسهِ ،ِإ َّ َا نَوزََلحِل اهليَُ  ،ِإْن مَحََل َرُجل  يَوْلَتِمُك الشََّهاَقَة أَْو يُوبوْ ِإ َّ
نَوَنا َخِفي ا ِمْن َرُسلِل اّللَِّ ،َوأَْلَهَر اِ ْسالمَ ،ِإانَّ َلمَّا َنَصَر اّللَُّ تَوَعاىَل نَِبيَّهُ ،ألَْنَصارِ ِفيَنا َمْعَشَر ا ِإانَّ ُكنَّا : قُوْلَنا بَويوْ

َهْل نُِقيُم يف أَْمَلالَِنا َوُنْصِلُحَها ،لَلهُ َقْد تَورَْكَنا أَْهَلَنا َوأَْمَلالََنا َأْن نُِقيَم ِفيَها َوُنْصِلَحَها َحَّتَّ يَوْنُصَر اّللَُّ تَوَعاىَل َرسُ 
" َوأَْنِفُقلا يف َسِبيِل اّللَِّ َو  تُوْلُقلا ِ َْيِديُكْم ِإىَل التوَّْهُلَكِ  "  َواِ ْلَقاُء اِبألَْيِدي :ف فَأَنْوَزَل اّللَُّ ااََْثَ ِمَن السََّماءِ 

فَوَلْم يَوَزْل أَبُل أَيُلَب ُاَاِهُد يف :َوقَاَل أَبُل ِعْمرَانَ ،َنا َوُنْصِلَحَها َونَدََع ا؟َِْهاَق"َأْن نُِقيَم يف أَْمَلالِ :ِإىَل التوَّْهُلَك ِ 
  1144َسِبيِل اّللَِّ َحَّتَّ ُقِفَن اِبْلُقْسطَْنِطيِنيَِّ  "

ْعحُل َأيب،يَوُقلُل َوُهَل ِ ِ  ،قَاَل: َِ :قَاَل َوَصِ  َعْن َأيب َبْكِر ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن قَوْيك  ْصِن اْلَعُدوِِ َأْو ِ َْضرَِة اْلَعُدوِِ
َ ِ ،فَوَقاَل:اَي َأاَب ُملَسى أَْنحَل  َِْعحلَ : النَِّلُ  َّّ اهْلَيوْ   النَِّلَّ ِإنَّ أَبْوَلاَب اْ؟َنَِّ  َهْحَل ِلاَلِل الُسُيلِ ،فَوَقاَم َرُجل  َر
  َْحابِِه،فَوَقاَل:أَقْوَرُأ َعَلْيُكُم السَّاَلَم،مُثَّ َكَسَر َجْفَن َسْيِفِه،فَأَْلَقاُ ،مُثَّ يَوُقللُُه ف قَاَل:نَوَعْم،قَاَل:َفَجاَء ِإىَل َأص

 . 1145َمَضى ِبَسْيِفِه ُقُدَما،َفَضَرَب بِِه َحَّتَّ قُِتَل.
َوالرَُّجُل ،ُجُل يُوَقاِتُل لِلذِِْكرِ َوالرَّ ،الرَُّجُل يُوَقاِتُل لِْلَمْغَنمِ :فَوَقالَ ، َجاَء َرُجل  ِإىَل النَِّلِِ :قَالَ ،وَعْن َأيب ُملَسى

فَوُهَل يف َسِبيِل هللِا " ،" َمْن قَاَتَل لَِتُكلَن َكِلَمُ  هللِا ِهَك أََعَلى:َفَمْن يف َسِبيِل هللِا ف قَالَ ،يُوَقاِتُل ِلُْيَى َمَكانُهُ 
1146 . 

 ِلَك لِيُوَقالَ ذَ ا؟َِْهاِق إَذا فَوَعُللا  ْقُتلِل يف َواْلمَ  ِف ِ َوَصِ  َعْنُه إِن الِناَر أَِوُل َما ُتَسِعُر اِبْلَعا ِِ َواْلُمنوَ 
يَُه،أَنَُّه َقَخَل َمْسِجَد اْلَمِديَنِ ،فَِإَذا ُهلَ ، يَُه َأنَّ ُكَفي ا اأَلْصَبِحكَّ َحدَّ ،َحدَّ ِبَرُجل  َقِد اْجَتَمَع  فعن ُعْقَبَ  ْبَن ُمْسِلم 

ُّ َعَلْيِه النَّاُس،فَقاَل:َمْن َهَذا ف قَالُ  لا:أَبُل ُهَريْورََة،قَاَل:َفَدنَوْلُت ِمْنُه َحَّتَّ قَوَعْدُت َبنْيَ يََدْيِه،َوُهَل ُُيَدِِ
ْعَتُه ِمْن َرُسلِل هللِا  يْوَتِب َحِديث ا  َِ َعَقْلَتُه   النَّاَس،فَوَلمَّا َسَكحَل َوَخاَل،قُوْلحُل َلُه:أَْنُشُدَ  ِ َقِِك َلَما َحدَّ

يَِنيِه َرُسلُل هللِا َوَعِلْمَتُه.  فَقاَل أَبُ  َعَقْلَتُه َوَعِلْمُتُه،مُثَّ َنَشَ  أَبُل ُهَريْورََة   ل ُهَريْوَرَة أَفْوَعُل،أَلَُحدِِيَونََّك َحِديث ا َحدَّ
يَِنيِه َرُسلُل هللِا  َذا اْلبَوْيحِل َما َوَأاَن َوُهَل يف هَ ، َنْشَغ   َفَمَكَة قَِليال ،مُثَّ أَفَاَ ،فَقاَل:أَلَُحدِِيَونََّك َحِديث ا َحدَّ

 َمَعَنا َأَحد  َغْْيِي َوَغْْيُُ ،مُثَّ َنَشَ  أَبُل ُهَريْورََة َنْشَغ   ُأْخَرى،َفَمَكَة َكَذِلَك،مُثَّ أَفَاَ ،َفَمَسَ  َعنْ 
يَِنيِه َرُسلُل هللِا  ْيحِل َما َمَعُه َأَحد  َغْْيِي َوأاََن َوُهَل يف َهَذا اْلبوَ ، َوْجِهِه،فَقاَل:أَفْوَعُل،أَلَُحدِِيَونََّك َحِديث ا َحدَّ

                                                 
 ( صحي 1776()4/  2) -تفسْي ابن أيب حامت  - 1144
    (4617( )478/  10) -(  صوووحي  ابووون حبوووان 1760) -املكنوووز  -ال موووذىسووونن و  ( 5025) -املكنوووز  -صوووحي  مسووولم - 1145

:اال  الباىل-ا؟فن:الغمد -  الّر
 ( 5028) -املكنز  -( وصحي  مسلم 123) -املكنز  -( وصحي  البخارى3958( )123/  6) -كعه ا ميان  - 1146
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َيِب َرُسلُل هللِا َوَغْْيُُ ،مُثَّ َنَشَ  َنْشَغ   َكِديَدة ،مُثَّ َماَل َخار ا َعَلى َوْجِهِه،َواْكَتدَّ بِِه َنِليال ،مُثَّ أَفَاَ ،فَقاَل:حَ   دَّ
: ِنَوُهْم،وَُكُل أُمَّ   َجايَِي  .فََأوَُّل َمْن َأنَّ اّللََّ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل،ِإَذا َكاَن يَوْلُم اْلِقَياَمِ ،يَوْنز ُل ِإىَل اْلِعَباِق لِيَوْقِضَك بَويوْ

ُ تَوَبارَ  َ  َوتَوَعاىَل لِْلَقارِِئ:أَ َْ يَْدُعل بِِه َرُجل  مَجََع اْلُقْرآَن،َوَرُجل ،يُوْقَتُل يف َسِبيِل هللِا،َوَرُجل  َكِثُْي اْلَماِل،فَويَوُقلُل اّللَّ
،قَاَل:َفَماَذا َعِمْلحَل ِفيَما َعِلْمحَل ف قَاَل:ُكْنحُل أَُقلُم بِِه   ا أَنْوَزْلحُل َعَلى َرُسلِ  أَُعلِِْمَك مَ  ف قَاَل:بَوَلى اَي َربِِ

ُ:بَْل حَل،َويوَ آاَنَء اللَّْيِل َوآاَنَء النوََّهاِر،فَويَوُقلُل اّللَُّ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل َلُه:َكَذْبحَل َوتَوُقلُل َلُه اْلَمالَِئَكُ :َكَذبْ  ُقلُل اّللَّ
ْع َعَلْيَك َحَّتَّ  َْ أََرْقَت َأْن يُوَقاَل:ُفاَلن  قَارِئ ،فَوَقْد ِقيَل َذاَ  , َويُوْيَتى ِبَصاِحِه اْلَماِل فَويَوُقلُل اّللَُّ َلُه:أَ َْ أَُوسِِ 

،قَاَل:َفَماَذا َعِمْلحَل ِفيَما آ ُتَك ف قَاَل:ُكْنحُل َأِصُل الرَِّحَم أََقْعَك َهَْتاُج ِإىَل َأَحد  ف قَاَل:بَوَلى اَي َربِِ تَويوْ
َا أََرقْ  ُ:َبْل ِإ َّ َت َأيْنُ،قَاَل:ُفاَلن  َوأََتَصدَُّ  ف فَويَوُقلُل اّللَُّ َلُه:َكَذْبحَل،َوتَوُقلُل اْلَمالَِئَكُ  َلُه:َكَذْبحَل،َويَوُقلُل اّللَّ

هللِا فَويُوَقاُل َلُه:يف َماَذا قُِتْلحَل ف فَويَوُقلُل:أُِمْرُت اِب؟َِْهاِق يف َجَلاق ،فَوَقْد ِقيَل َذاَ .َويُوْيَتى اِبلَِّذي قُِتَل يف َسِبيِل 
:َبْل أََرْقَت َأْن َسِبيِلَك،فَوَقاتَوْلحُل َحَّتَّ قُِتْلحُل،فَويَوُقلُل اّللَُّ َلُه:َكَذْبحَل،َوتَوُقلُل َلُه اْلَمالَِئَكُ :َكَذْبحَل َويَوُقلُل اّللَُّ 

رُْكَبيِت،فَقاَل:اَي أاََب ُهَريْورََة أُولَِ َك الثَّالَيَُ  أَوَُّل َخْلِ    يَل َذاَ  مُثَّ َضَرَب َرُسلُل هللِا يُوَقاَل:ُفاَلن  َجرِئ ،فَوَقْد قِ 
 هللِا ُتَسعَُّر ِّبُِم النَّاُر يَوْلَم اْلِقَياَمِ .

ِذي َقَخَل َعَلى ُمَعاِويََ  فََأْخَثَُ  ِّبََذا ااََْثِ.قَاَل أَبُل قَاَل اْلَللِيُد ْبُن َأيب اْلَللِيِد:فََأْخَثَين ُعْقَبُ  َأنَّ ُكَفي ا ُهَل الَّ 
،أَنَُّه َكاَن َسيَّاف ا ِلُمَعاِويََ ،قَاَل:َفَدَخَل َعَلْيهِ  َيِب اْلَعاَلُء ْبُن َأيب َحِكيم  يَُه ِّبََذا َعْن  ُعْثَماَن اْلَللِيُد َوَحدَّ َرُجل ،َفَحدَّ

 1148مَتْن بَِقَك ِمَن النَّاِس ف "1147َعاِويَُ :َقْد فُِعَل ِّبَُيَ ِء ِمْثُل َهَذا،َفَكْيَ  ِِب َأيب ُهَريْورََة،فَقاَل مُ 
،وَ رِيُد ا؟ِْهَ ُجل  يُ ،رَ َوَصِ  َعْن َأيب ُهَريْورََة،َأنَّ َرُجال  قَاَل:اَي َرُسلَل اّللَِّ   َتِغك َعَرض ا ِمْن اَق يف َسِبيِل اّللَِّ ُهَل يَوبوْ

   ِلَرُسلِل اّللَِّ لرَُّجِل:ُعدْ ُللا لِ َأْعَظَم َذِلَك النَّاُس،َوقَا" َ  َأْجَر َلُه " . فَ : َقاَل َرُسلُل اّللَِّ َعَرِم الُدنْوَيا،فوَ 
،َرُجل  يُرِ  ْمُه،فَوَقاَل:اَي َرُسلَل اّللَِّ َتغِ َق يف َسِبي؟َِْهاايُد فَوَلَعلََّك  َْ تُوَفهِِ ،َوُهَل يَوبوْ َرِم ك َعَرض ا ِمْن عَ ِل اّللَِّ
 اَل َلُه:الثَّالِثََ  . فَوَقاَل َلُه:" َ  َأْجَر َلُه " فَوقَ ،  لِل اّللَِّ َرسُ الُدنْوَيا،فَوَقاَل:" َ  َأْجَر َلُه " . فَوَقاُللا:لِلرَُّجِل ُعْد لِ 

،1149َوَصِ  َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمر و َأْخِثْين َعِن ا؟َِْهاِق َواْلَغْزِو ف ،قَاَل:قَاَل َعْبُد اّللَِّ ْبُن َعْمر و:اَي َرُسلَل اّللَِّ
اتَوْلحَل ُمرَائِي ا ُمَكايِر ا فَوَقاَل:" اَي َعْبَد اّللَِّ ْبَن َعْمر و،ِإْن قَاتَوْلحَل َصاِبر ا حُمَْتِسب ا،بَوَعَثَك اّللَُّ َصاِبر ا حُمَْتِسب ا،َوِإْن قَ 

َن َعْمر و،َعَلى َأيِِ َحال  قَاتَوْلحَل،أَْو قُِتْلحَل بَوَعَثَك اّللَُّ َعَلى تِْلَك احْلَاِل  بَوَعَثَك اّللَُّ ُمرَائِي ا ُمَكايِر ا،اَي َعْبَد اّللَِّ بْ 
. "1150 

 لهاا الدين مميقة في المنهج الحرهللايالصيلة والسمات ا 

                                                 
 ( صحي  لغْي  2198ُسَنُن َأيب َقاُوَق )  - 1147
 ( صحي 1527( واملستدر  للحاكم)408( )135/  2) -صحي  ابن حبان  - 1148
 ( صحي  2200ُسَنُن َأيب َقاُوَق ) - 1149
 بطلله،وقد اختصر  الشهيد رمحه هللا،فج حل به كامال   (62/ ص  3)ج  -زاق املعاق  - 1150
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 احلركووك هلووذا  املوونهجيفوموون هووذا التلخوويا ا؟يوود ملراحوول ا؟هوواق يف ا سووالم تتجلووى  ووات أصوويل  وعميقوو  
  :إكارات جممل شْي إليهاابللقل  أمامها نليال. ولكننا يف هذ  الظالل    لك إ  أن نالدين،جديرة 

 السلة اةود:هي الواقكية اجلدية يف من   هذا الدين .. 
  اقيو  اعتقه جاهليو  ووا تلاجوفهل حرك  تلاجه واقعا بشوراي .. وتلاجهوه بلسوائل مكاف و  للجولق  الولاقعك .. إ

حلركوووو  ا تلاجووووه مثظموووو  واقعيوووو  عمليوووو  تسووووندها سوووولطات ذات قوووولة ماقيوووو  .. وموووون تصوووولري  تقوووولم عليهووووا أن
اجهوه التصولرات وتل و عتقودات ا سالمي  هذا اللاقع كله  وا يكاف وه .. تلاجهوه ابلودعلة والبيوان لتصوحي  امل
حي  اس وبوني التصوهورة النومجابلقلة وا؟هواق  زالو  األنظمو  والسولطات القائمو  عليهوا تلوك الويت هولل بوني 

 إووووا حركووو    ؟ليووول ..ابلبيوووان للمعتقووودات والتصووولرات وختضوووعهم ابلقهووور والتضوووليل وتعبووودهم لغوووْي رّبوووم ا
  فوووراق .. وهوووذ مائر األتكتفوووك ابلبيوووان يف وجوووه السووولطان املووواقي. كموووا أووووا   تسوووتخدم القهووور املووواقي لضووو

  كموا قي  ّلِل وحود العبل اق إىلكتلك سلاء يف منهج هذا الدين وهل يتحر   خراج الناس من العبلقي  للعب
 سيجكء ..

 والسلة الثا ية يف من   هذا الدين .. هي الواقكية احلر ية.
 ل مرحلوو  تسوولمقعيوو . وكووفهوول حركوو  ذات مراحوول. كوول مرحلوو  هلووا وسووائل مكاف وو  ملقتضووياهتا وحاجاهتووا اللا 

قوع بلسوائل احول هوذا اللاقابول مر ي   إىل املرحل  اليت تليها .. فهل   يقابل اللاقع بنظرايت جمرقة. كما أنوه
هوووواق،و  ن يف ا؟متجمووودة .. والوووذين يسووولقلن النصوووولص القرآنيووو  لالستشوووهاق ّبوووا علووووى مووونهج هوووذا الووودي

بكول  صولص املختلفو القو  النيراعلن هذ  السم  فيه،و  يدركلن نبيع  املراحول الويت مور ّبوا هوذا املنهج،وع
لبسوووووووا  لطوووووووا كوووووووديدا ويلبسوووووولن مووووووونهج هوووووووذا الووووووودينمرحلوووووو  منهوووووووا .. الوووووووذين يصووووووونعلن هووووووذا حلطووووووولن خ

 مضلال،وُيمللن النصلص ما   هتمله من املباقئ والقلاعد النهائي .
 -ن لودين. ويقللول ايف هوذا  ذلك أوم يعتثون كل نا منهوا كموا لول كوان نصوا وائيوا ميثول القلاعود النهائيو 

  إمون ا سوالم  يبو  هلوم لمني الوذين  وهم مهزوملن روحيا وعقليا هحل ضغ  اللاقع اليائك لوذراري املسو
بتخليووو  عووون   ااهووود إ  للووودفاع  وُيسوووبلن أووووم يسووودون إىل هوووذا الووودين مجووويال :إن ا سوووالم -العنووولان 

عبواق العبلقيو  لل راجهم مونمنهجه وهل إزال  الطلاغيحل كلها من األرم مجيعا،وتعبيود النواس ّلِل وحود ،وإخ
. بعود ذ  العقيودة .هوهم وبوني هم على اعتنا  عقيدته. ولكن ابلتخليو  بيونإىل العبلقي  لرب العباق    بقهر 

ا بووني مجاهْيهوو والتخليوو  األنظموو  السياسووي  احلاكموو ،أو قهرهووا حووَّت توودفع ا؟زيوو  وتعلوون استسووالمها هطوويم
 وهذ  العقيدة تعتنقها أو   تعتنقها بكامل حريتها ..
ائل اةتهننينينيددة،ال ختنينينيرج هنينينيذا النينينيدين عنينينين قواعنينينيدش والسنينينيلة الثالثنينينية:هي أن هنينينيذش احلر نينينية الدائبة،والوالنينيني

 احملددة،وال عن أهدافه اةرالومة.
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لعوووورب اانووووه العشووووْية األقووووربني،أو حانووووه قريشووووا،أو حانووووه سوووولاء وهوووول ح -فهوووول منووووذ اليوووولم األول  
احوود .. هوول ىل هوود  و إأمجعووني،أو حانووه العاملني،إ ووا حووانبهم بقاعوودة واحوودة ويطلووه موونهم ا نتهوواء 

 ني.لعدة و  عبلقي  ّلِل،وااروج من العبلقي  للعباق ..   مساوم  يف هذ  القاإخالص ال
لها حلوووو  وسووووائمث ميضووووك إىل هقيوووو  هووووذا اهلوووود  اللاحوووود،يف خطوووو  مرسوووولم  ذات مراحوووول حموووودقة لكوووول مر 

 على حنل ما أسلفنا يف الفقرة السابق . املتجدقة
جملتلنيع اةسنيلم والنيائر اجملتلكنيات اةىلنير  والسلة الرابكنية:هي ذلنيك الضنيبط التشنيريكي للكمقنيات بنيني ا

– 
ضووب  علووى يووام ذلووك الوق«. زاق املعوواق»علووى النحوول امللحوولا يف ذلووك التلخوويا ا؟يوود الووذي نقلنووا  عوون  

ا فوال سوامله  ملتهوته أو أن أساس أن ا سالم ّلِل هل األصل العاملك الذي علوى البشوري  كلهوا أن تفوكء إليو
ر    أو   حتوارق،حتوار اسوك،أو قولة ماقيو . وأن ختلوك بينوه وبوني كول فتق  لدعلتوه  ي حائول مون نظوام سي

ه أو تلوه حوَّت يقتلوم أن يقا طل  إراقته. ولكن   يقاومه و  ُياربه  فإن فعل ذلوك أحود كوان علوى ا سوال
فعلا عووون ليووود« سوووالما؟هووواق يف ا »حوووَّت يعلووون استسوووالمه  واملهزومووولن روحيوووا وعقليوووا  ووون يكتبووولن عووون 

 « ..ا هتام »هذا ا سالم 
طويم القولى هنهجوه يف محلطلن بني منهج هذا الدين يف الونا علوى اسوتنكار ا كورا  علوى العقيودة،وبني 

 أن. و وا أمور .عبلقيو  ّلِل هم من الالسياسي  املاقي  اليت هلل بني الناس وبينه واليت تعبد الناس للناس وانع
لوك اهلزميو   تأجول  وقبل ذلوك مون -.. ومن أجل هذا التخلي    عالق  بينهما و  جمال لاللتباس فيهما 

م هوواق يف ا سووالوا؟« .. احلوورب الدفاعيوو »اوللن أن ُيصووروا ا؟هوواق يف ا سووالم فيمووا يسووملنه اليوولم:ُيوو -
سوالم ؟هواق يف ا ان بلاعة أمر آخر   عالق  له  روب الناس اليلم،و  بلاعثها،و  تكييفها كذلك .. إ

 أنوه ّلِل وذكور اّللِ الويت قررهوا اذاته،وقور  يف هذ  األرم،وأهدافه العليا « ا سالم»ها يف نبيع  ينبغك تلمس
 ..لرسا ت أرسل من أجلها هذا الرسلل ّبذ  الرسال ،وجعله خامت النبيني وجعلها خاا  ا

لا  أيضوا هلو قيو ومن العبل  -من العبلقي  للعباق « األرم»يف « ا نسان»إن هذا الدين إعالن عام لتحرير 
ن عوواملني .. إن إعووالوربلبيتووه لل -سووبحانه  -أللهيوو  اّلِل وحوود   وذلووك إبعووالن -وهووك موون العبلقيوو  للعبوواق 

متهوووا أكوووكاهلا وأنظصووولرها و  ربلبيووو  اّلِل وحووود  للعووواملني معناهوووا:الثلرة الشوووامل  علوووى حاكميووو  البشووور يف كووول
ر .. أو موون الصووول  احلكووم فيوووه للبشوور بصووولرة وأوضوواعها والتموورق الكامووول علووى كووول وضووع يف أرجووواء األرم

 بتعبْي آخر مراق :
األللهيوووو  فيووووه للبشوووور يف صوووولرة موووون الصوووولر .. ذلووووك أن احلكووووم الووووذي موووورق األموووور فيووووه إىل البشر،ومصوووودر 
السلطات فيه هم البشر،هل شليه للبشر،اعل بعضهم لبعخ أراباب من قون اّلِل .. إن هذا ا عوالن معنوا  

 املغتصووووه ورق  إىل اّلِل ونوووورق املغتصووووبني لووووه الووووذين ُيكموووولن النوووواس بشوووورائع موووون عنوووود انتووووزاع سوووولطان اّللِ 
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أنفسوووهم فيقلمووولن مووونهم مقوووام األرابب ويقووولم النووواس مووونهم مقوووام العبيووود .. إن معنوووا  هطووويم  لكووو  البشووور 
  قام   لك  اّلِل يف األرم ..

 « ..له  ْرِم إِ إِله  َويف اأْلَ َوُهَل الَِّذي يف السَّماِء »:أو ابلتعبْي القرآين الكرمي
 ..« ..ْلَقيُِِم  الدِِيُن ا.. ذِلكَ  ِإِن احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ أََمَر َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ »
وو» َننووا َوبَويوْ َ َو  نُ َأ َّ نَوْعبُووَنُكْم:قُووْل:اي أَْهووَل اْلِكتوواِب تَعوواَلْلا ِإىل َكِلَموو   َسوولاء  بَويوْ رَِ  بِووِه َكووْي ا ،َو  يَوتَِّخووَذ ْشووَد ِإ َّ اّللَّ

. فَِإْن تَوَللَّْلا فَوُقللُ   « .. ُمْسِلُملنَ ُدوا ِ انَّ لا:اْكهَ بَوْعُضنا بَوْعضا  أَْراباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ
ان ين كموا كوهوم رجوال الود - و لك  اّلِل يف األرم   تقولم  ن يتولىل احلاكميو  يف األرم رجوال  عيواوم

«  الثيلقرانيو» عور  ابسوميالكنيس ،و  رجال ينطقلن ابسم اهلهل ،كما كان احلال يف ما  األمر يف سلطان
ىل ن موورق األموور إ ن تكوولن كووريع  اّلِل هووك احلاكموو  وأن يكوول  ولكنهووا تقوولم -أو احلكووم ا هلووك املقوودس    

 اّلِل وف  ما قرر  من كريع  مبين .
  إىل اّلِل ن العبواق ورقغتصبيه موموانتزاع السلطان من أيدي  وقيام  لك  اّلِل يف األرم،وإزال   لك  البشر.

 البيان.و جرق التبلي   يتم   وحد . وسياقة الشريع  ا هلي  وحدها وإلغاء القلانني البشري  .. كل أول ك 
تبليو  وم  جورق اليف سولطا ألن املتسلطني على رقواب العباق،املغتصوبني لسولطان اّلِل يف األرم،  يسولملن
سول فوه  ريو  الر كوك موا عر عوالبيان. وإ  فما كان أيسور عمول الرسول يف إقورار قيون اّلِل يف األرم  وهوذا 

لووودين علوووى  ووور األجيوووال  إن هوووذا ا عوووالن العوووام لتحريووور او ريووو  هوووذا  -للات اّلِل وسوووالمه علووويهم صووو -
 للعوواملني،    وربلبيتووهحوودموون كوول سوولطان غووْي سوولطان اّلِل،إبعووالن أللهيوو  اّلِل و « األرم»يف « ا نسووان»

قيو  العملوك لوه التح ق. إعوالان يورايكن إعالان نظراي فلسفيا سولبيا .. إ وا كوان إعوالان حركيوا واقعيوا إاابيوا .
  بوووال قيووو  ّلِل وحووودىل العبل إيف صوولرة نظوووام ُيكوووم البشووور بشوووريع  اّلِل وحووورجهم ابلفعووول مووون العبلقيووو  للعبووواق 

 . ذلووك ليلاجووه.« البيووان»إىل جانووه كووكل « احلركوو »يتخووذ كووكل  كووريك .. وموون مث   يكوون بوود موون أن
 البشري بكل جلانبه بلسائل مكاف   لكل جلانبه.« اللاقع»

يف « نسووووانا » عامووووا لتحريوووور بلصووووفه إعووووالان -واللاقووووع ا نسوووواين،أمك واليوووولم وغدا،يلاجووووه هووووذا الوووودين 
يووو  .. ري . وعقبوووات ماقيووو  واقعتصووول   اعتقاقيووو  عقبوووات ب -مووون كووول سووولطان غوووْي سووولطان اّلِل « األرم»

التصوولرات و ملنحرفوو  اعقبووات سياسووي  واجتماعيوو  واقتصوواقي  وعنصووري  ونبقيوو ،إىل جانووه عقبووات العقائوود 
 البانل  .. وختتل  هذ  بتلك وتتفاعل معها بصلرة معقدة كديدة التعقيد ..

ويف  -املاقيووووو  األخووووورى تلاجوووووه العقبوووووات « احلركووووو »يلاجوووووه العقائووووود والتصووووولرات،فإن « البيوووووان»وإذا كوووووان 
 ا جتماعيوو  التصلري ،والعنصووري  والطبقي ،و   عتقاقيوو  مقوودمتها السوولطان السياسووك القووائم علووى العلاموول ا 

 ملته،بلسوائل « اللاقوع البشوري»يلاجهوان  -البيوان واحلركو   -وا قتصاقي  املعقدة املتشابك  .. و وا معوا 
« ا نسوان»هما  نطال  حرك  التحريور لإلنسوان يف األرم .. مكاف   لكل مكلانته .. و ا معا   بد من

كلهووا .. وهووذ  نقطوو  هاموو    بوود موون تقريرهووا موورة أخوورى  إن هووذا الوودين لوويك إعووالان « األرم»كلووه يف 
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« ا نسوان»نولع « .. ا نسوان»لتحرير ا نسان العريب  وليك رسال  خاص  ابلعرب  .. إن ملضولعه هول 
لوووويك راب للعوووورب وحوووودهم و  حووووَّت ملوووون  -سووووبحانه  -كوووول األرم. إن اّلِل . « .األرم».. وجمالووووه هوووول 

« العوواملني»وهووذا الوودين يريوود أن يوورق « .. رب العوواملني»يعتنقوولن العقيوودة ا سووالمي  وحوودهم .. إن اّلِل هوول 
هوووك خضووولع البشووور  -يف نظووور ا سوووالم  -إىل رّبوووم وأن ينتوووزعهم مووون العبلقيووو  لغوووْي . والعبلقيووو  الكوووثى 

الووويت يقووورر أووووا   تكووولن إ  ّلِل. وأن مووون « العبووواقة»ام يشووورعها هلوووم انس مووون البشووور .. وهوووذ  هوووك ألحكووو
علوى أن  - -يتلجه ّبا لغْي اّلِل حرج من قين اّلِل مهما اقعى أنه يف هوذا الودين. ولقود نوا رسولل اّلِل 

رالفني ملا أموروا بوه « مشركني»اليت صار ّبا اليهلق والنصارى « العباقة»يف الشريع  واحلكم هل « ا تباع»
 اّلِل وحد  ..« عباقة»من 

. فَوَقاَل  --أخرج ال مذي   َعْن َعِدىِِ ْبِن َحامتِ  قَاَل أَتَوْيحُل النَِّبَّ  اَي » َوِ  ُعُنِقى َصِليه  ِمْن َذَهه 
ْعُتُه يَوْقَرأُ ِ  ُسلرَِة بَورَا«. َعِدُى اْنرَْ  َعْنَك َهَذا اْلَلَيَن  ( َو َِ َءَة )اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباَوُْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ

ُْم  َْ َيُكلنُلا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلِكنوَُّهْم َكانُلا ِإَذا َأَحُللا هَلُْم َكيوْ  ا اْسَتَحُللُ  َوِإَذا َحرَّ » قَاَل  ُملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا أََما ِإوَّ
 ....1151«َحرَُّملُ  

[ , 31:} اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَوُْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن هللِا { ]التلب :َعْن ُحَذيْوَفَ  , يف قَوْلِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ و 
ُْم  َْ َيُكلنُلا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلِكنوَُّهْم أَنَاُعلُهْم يف اْلَمَعاِصك ":قَالَ   .1152" أََما ِإوَّ
َووُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم أَْراَباب  ِمووْن :َ ِيِِ الطَّاِئكُ أَبُوول اْلَبْخوو وقووال قَوواَل ِ  ُحَذيْوَفووُ :" أَرَأَيْووحَل قَوووْلَل اّللَِّ َعووزَّ َوَجوولَّ اختَّ

ُووْم َ ْ ُيَصووُللا هَلُْم،َوَلِكوونوَُّهْم َكووانُلا َمووا َأَحلُوولا هَلُووْم  ِمووْن َحوورَام  اْسووَتَحُللُ ،َوَما َحرَُّموولا ُقوِن اّللَِّ فَوَقوواَل ُحَذيْوَفووُ :" أََمووا ِإوَّ
 ....1153 َعَلْيِهْم ِمَن احْلَرَاِم َحرَُّملُ  فَِتْلَك رُبُلبِيوَّتُوُهْم "

بوواقة قوولل اّلِل سووبحانه،نا قووانع علووى أن ا تبوواع يف الشووريع  واحلكووم هوول العل - -وتفسووْي رسوولل اّلِل 
ويعلن لودين ليلغيوه،اء هوذا ااب لبعخ .. األمر الوذي جواليت خترج من الدين،وأوا هك اختاذ بعخ الناس أراب

 من العبلقي  لغْي اّلِل ..« األرم»،يف «ا نسان»هرير 
لعوووام .. لك ا عوووالن ااملخوووال  لوووذ« اللاقوووع» زالووو  « األرم»ومووون مث   يكووون بووود لإلسوووالم أن ينطلووو  يف 

أي هكمهوم  - اّلِل نواس لغوْي تعبود الابلبيان وابحلرك  جمتمعني .. وأن يلجه الضرابت للقلى السياسي  الويت
  ريوو   « العقيوودة»واعتنووا  « البيووان»يوونهم وبووني ا سووتماع إىل بوالوويت هوولل  -بغووْي كووريع  اّلِل وسوولطانه 

 يتعرم هلا السلطان.

                                                 
 ( حسن لغْي 8948( )22/  12) -( وكعه ا ميان  3378) -املكنز  -سنن ال مذى - 1151
( والتفسوووْي مووون سووونن سوووعيد بووون 36084()422/  13) -( ومصووون  ابووون أيب كووويب  8948( )22/  12) -كوووعه ا ميوووان   - 1152

 ( صحي  959( )313/  3) -منصلر 
(  749( )348/  2) -( والفقيووه واملتفقووه للخطيووه البغووداقي  959( )313/  3) -التفسووْي موون سوونن سووعيد بوون منصوولر    - 1153

 صحي 
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بعووود إزالووو   -   الفعلوووكمث لكووك يقووويم نظاموووا اجتماعيوووا واقتصووواقاي وسياسووويا يسوووم  حلركووو  التحووورر اب نطوووال
ه   صور اللاحود  إنوياسوي   تو ،أو متلبسو  ابلعنصوري  أو الطبقيو  قاخول العنسولاء كانوحل س -طرة القلة املسي

« عقيوودة»يك جمورق يكون مون قصوود ا سوالم قو  أن يكوور  النواس علوى اعتنووا  عقيدتوه .. ولكون ا سووالم لو
.. 

ألنظمو  إىل إزالو  ا ءد  ابتوداإن ا سالم كما قلنا إعالن عام لتحرير ا نسان من العبلقي  للعبواق. فهول يهو
طلوو  األفووراق .. مث ي واحلكلمووات الوويت تقوولم علووى أسوواس حاكميوو  البشوور للبشوور وعبلقيوو  ا نسووان لإلنسووان

غ  بعووود رفوووع الضوووو -لعقيووودة الووويت يريووودووا  حوووخ اختيوووارهم يف اختيوووار ا -ابلفعووول  -بعووود ذلوووك أحووورارا 
 اعلوولا إهلهووم   احلريوو  لوويك معناهووا أنلكوون هووذو  -السياسووك عوونهم وبعوود البيووان املنووْي ألرواحهووم وعقوولهلم 

.. إن  ن قون اّلِل موأراباب  هلاهم أو أن حتاروا  نفسهم أن يكلنلا عبيدا للعبواق  وأن يتخوذ بعضوهم بعضوا
ه ك الشوورائع منووذلووك بتلقووالنظووام الووذي ُيكووم البشوور يف األرم اووه أن تكوولن قاعدتووه العبلقيوو  ّلِل وحوود  و 

كلوه « الودين»ن عقيودة  وّبوذا يكولن موا يعتنقوه مو -ل هذا النظوام العوام ليف  -وحد . مث ليعتن  كل فرق 
لل أمشووول مووون مووودل «الووودين» ّلِل. أي تكووولن الدينلنووو  وااضووولع وا تبووواع والعبلقيووو  كلهوووا ّلِل .. إن مووودللل

لكنوه ى العقيودة. و يعتمد علو إن الدين هل املنهج والنظام الذي ُيكم احلياة وهل يف ا سالم« .. العقيدة»
الووذي يقوولم  جووه العوواميف عملمووه أمشوول موون العقيوودة .. ويف ا سووالم ميكوون أن ختضووع مجاعووات متنلعوو  ملنه

 .. على أساس العبلقي  ّلِل وحد  ولل   يعتن  بعخ هذ  ا؟ماعات عقيدة ا سالم
 تميو  ا نطوال  احلركوك لإلسوالم يفيودر  معهوا ح -ملتقودم علوى النحول ا -والذي يدر  نبيع  هذا الودين 

ابملعووو   -ك   يكووون حركووو  قفاعيووو  ويووودر  أن ذلووو -هووواق ابلبيوووان إىل جانوووه ا؟ -صووولرة ا؟هووواق ابلسوووي  
للاقوووع هزومووولن أموووام ضوووغ  اكموووا يريووود امل  -« احلووورب الدفاعيووو »الضوووي  الوووذي يفهوووم اليووولم مووون اصوووطال  

انووودفاع   حركوووإ وووا كوووان  -احلاضووور وأموووام هجووولم املستشووورقني املووواكر أن يصووولروا حركووو  ا؟هووواق يف ا سوووالم 
احووول لبشووري ويف مر بلسوووائل مكاف وو  لكووول جلانووه اللاقوووع ا« .. األرم»يف « ا نسووان»وانطووال  لتحريووور 

 حمدقة لكل مرحل  منها وسائلها املتجدقة.
 «.قفاع»م كلم  غْي مفهل وإذا   يكن بد من أن نسمك حرك  ا سالم ا؟هاقي  حرك  قفاعي ،فال بد أن ن

يت   العلامول الورر  .. هوذذاته،ضود مجيوع العلامول الويت تقيود حريتوه وتعول  هو« نقفاعوا عون ا نسوا»ونعتث  
 قتصوووواقي  حلوووولاجز ااتتمثوووول يف املعتقوووودات والتصوووولرات كمووووا تتمثوووول يف األنظموووو  السياسووووي ،القائم  علووووى 

ة ئدكوكال منهوا سواا توزال أموالطبقي  والعنصري ،اليت كانحل سائدة يف األرم كلها يلم جاء ا سالم واليت 
لاجووه حقيقوو  نسووتطيع أن ن« الوودفاع»يف ا؟اهليوو  احلاضوورة يف هووذا الزمووان  وّبووذا التلسووع يف مفهوولم كلموو  

ن عوووام هك أنوووه إعوووالاب؟هووواق ونلاجوووه نبيعووو  ا سوووالم ذاهتوووا،و « األرم»بلاعوووة ا نطوووال  ا سوووالمك يف 
هلولى البشوري طويم  لكو  اني وهامللتحرير ا نسان من العبلقيو  للعبواق،وتقرير أللهيو  اّلِل وحود  وربلبيتوه للعو

 يف األرم،وإقام   لك  الشريع  ا هلي  يف عا  ا نسان ..
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رب الدفاعيووو  عصوووري للحوووأموووا حماولووو  إاووواق موووثرات قفاعيووو  للجهووواق ا سوووالمك ابملعووو  الضوووي  للمفهووولم ال
ورة ن القولى اجملوامولعدوان وحماول  البحة عن أسانيد  يبات أن وقائع ا؟هاق ا سالمك كانحل جملرق صد ا

نم عووون قلووو  إقرا  توووفهوووك حماولووو   -عضوووهم جزيووورة العووورب بوهووول يف عووور   -« الووولنن ا سوووالمك »علوووى 
للاقوع   أموام ضوغ  اابهلزميو لطبيع  هذا الدين،ولطبيع  الدور الذي جاء ليقلم به يف األرم. كموا أووا تشوك

 -عمور وعثموان بول بكور و تورى لول كوان أ احلاضر وأمام اهلجولم ا ستشوراقك املواكر علوى ا؟هواق ا سوالمك 
مك فوع املود ا سوالوان الوروم والفورس علوى ا؟زيورة أكوانلا يقعودون إذن عون ققد أمنلا عد -رضك اّلِل عنهم 

  دولومون أنظمو  ال -اقيو  إىل أنرا  األرمف وكي  كانلا يدفعلن هذا املد،وأمام الودعلة تلوك العقبوات امل
قيو ،واليت عنصوري  والطبار ات ال  والطبقي ،وا قتصواقي  الناكو   مون ا عتبوالسياسي  وأنظمو  اجملتموع العنصوري

لع نو« .. ا نسوان»ن هريور هميها القلة املاقي  للدول  كذلكف  إوا سذاج  أن يتصولر ا نسوان قعولة تعلو
يوووان  .. للسوووان والبكووول األرم .. مث تقووو  أموووام هوووذ  العقبوووات عاهووودها اب« .. األرم»ا نسوووان .. يف 

يووع را  موون مجسوووهم مطلقوول الوووا عاهوود ابللسووان والبيووان حينمووا حلووى بينهووا وبووني األفراق،ختووانبهم  ريوو ،إ
 «    ِإْكراَ  يف الدِِينِ »تلك املييرات .. فهنا 

لووه موون رانبوو  ق ة،للتمكنأمووا حووني تلجوود تلووك العقبووات واملووييرات املاقيوو ،فال بوود موون إزالتهووا أو  ابلقوول 
ك إعووالن هووأهوودافها  نليوو  موون هووذ  األغووالل  إن ا؟هوواق ضوورورة للوودعلة. إذا كانووحلا نسووان وعقلووه وهوول 

ان يكتفوووك ابلبيووو انبوووه و هريووور ا نسوووان إعوووالان جووواقا يلاجوووه اللاقوووع الفعلوووك بلسوووائل مكاف ووو  لوووه يف كووول جل 
 - سووالم ا سووالمك الصووحي :قار وابلتعبووْي ا -الفلسووفك النظووري السوولل  سوولاء كووان الوولنن ا سووالمك 

هوك جمورق أن لرخيصو  و انا أم مهدقا من جْيانوه. فا سوالم حوني يسوعى إىل السولم،  يقصود تلوك السولم آم
ين فيهووا  لويت يكولن الودالسولم ا ذمون علوى الرقعو  اااصو  الويت يعتنو  أهلهوا العقيودة ا سووالمي . إ وا هول يريود

قون  ضووا أراباب موونعضووهم بعاس بكلووه ّلِل. أي تكوولن عبلقيوو  النوواس كلهووم فيهووا ّلِل والوويت   يتخووذ فيهووا النوو
ايم    وائول أ -  مور مون اّللِ  -م اّلِل. والعثة بنهايو  املراحول الويت وصولحل إليهوا احلركو  ا؟هاقيو  يف ا سوال

 - كفوار معوهلافاسوتقر أمور »الدعلة و   وسطها .. ولقد انتهحل هذ  املراحل كما يقلل ا مام ابن القيم:
لعهود والصول  اقسام:حماربني له،وأهل عهد،وأهل ذم  .. مث آلحل حال أهول أ على يالي  -بعد نزول براءة 

 نه ..مإىل ا سالم .. فصاروا معه قسمني:حماربني،وأهل ذم . واناربلن له خائفلن 
فهووم مووون موو  كموووا يفصووار أهووول األرم معووه ياليووو  أقسام:مسوولم مووويمن بووه. ومسوووا  لووه آمووون )وهووم أهووول الذ

افووه.   كمووا لوودين وأهدوهووذ  هووك امللاقوو  املنطقيوو  مووع نبيعوو  هووذا ا« .. ربا؟ملوو  السووابق ( وخووائ  حمووا
 يفهم املهزوملن أمام اللاقع احلاضر،وأمام هجلم املستشرقني املاكر 

ُكُفولا »ولقد ك  اّلِل املسلمني عن القتوال يف مكو  ويف أول العهود ابهلجورة إىل املدينو  .. وقيول للمسولمني:
َ »مث أذن هلم فيه،فقيل هلم:« .. الصَّالَة َوآتُلا الزَّكاةَ أَْيِدَيُكْم َوأَِقيُملا  ُوْم لُِلُمولا،َوِإنَّ اّللَّ أُِذَن لِلَِّذيَن يُقاتَوُللَن  َِوَّ

،الَّووِذيَن أُْخرُِجووولا ِمووْن ِقايرِِهوووْم بِغَووْْيِ َحووو ِ   ُ. َولَوووْل  َقفْوو -َعلووى َنْصووورِِهْم َلَقِدير  ُع اّللَِّ النَّووواَس ِإ َّ أَْن يَوُقلُللا:َربُونَووا اّللَّ
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ُ َمووووْن بَوْعَضووووُهْم بِووووبَوْعخ  هَلُوووودَِِمحْل َصوووولاِمُع َوبِيَووووع  َوَصووووَللات  َوَمسوووواِجُد يُووووْذَكُر ِفيَهووووا اْسووووُم اّللَِّ َكِثْيا ،َولَيَوْنُصووووَرنَّ   اّللَّ
. الَّوِذيَن ِإْن َمكَّنَّواُهْم يف اأْلَْرِم أَقواُملا الصَّوالَة َوآتَووُلا الزَّكواَة َوأََموُروا اِبْلَمْعوُروِ  َوَوَوْلا  يَوْنُصرُُ ،ِإنَّ اّللََّ َلَقِلي  َعزِيوز 

مث فورم علويهم القتووال بعود ذلوك ملون قوواتلهم قون مون   يقواتلهم فقيوول « .. َعوِن اْلُمْنَكوِر،َوّللَِِّ عاِقبَوُ  اأْلُُموولرِ 
َوقوواتُِللا »م قتووال املشووركني كافوو  فقيوول هلووم:مث فوورم علوويه« .. َوقوواتُِللا يف َسووِبيِل اّللَِّ الَّووِذيَن يُقوواتُِللَنُكمْ »هلووم:

قووواتُِللا الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووولَن اِبّللَِّ َو  اِبْليَووووْلِم اهْلِخوووِر،َو  »وقيووول هلوووم:« .. اْلُمْشووورِِكنَي َكافَّووو   َكموووا يُقووواتُِللَنُكْم َكافَّووو   
ُ َوَرُسوللُُه،َو  يَوِديُنلَن ِقيوَن احْلَو  ِِ ِموَن الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِكتواَب،َحَّتَّ يُوْعطُولا ا؟ِْْزيَوَ  َعوْن يَود  َوُهوْم ُُيَِرُِملَن ما َحرََّم اّللَّ

 « ..صاِغُرونَ 
مث أذوان بوووه،مث موووأملرا بوووه ملووون بووودأهم ابلقتوووال،حمرموووا،مث مووو» -موووام ابووون القووويم كموووا يقووولل ا   -فكوووان القتوووال 

 « ..مأملرا به ؟ميع املشركني
 جديوو  اللقوووائعخ عليووه و ا؟هوواق وجديوو  األحاقيووة النبليوو  الوويت هووإن جديوو  النصوولص القرآنيوو  الوولارقة يف 

ن اوولل يف   انووع أا؟هاقيوو  يف صوودر ا سووالم،وعلى موودى نليوول موون  رحووه .. إن هووذ  ا؟ديوو  اللاضووح
كر ستشووراقك املووا جوولم ا الوونفك ذلووك التفسووْي الووذي ُياولووه املهزوموولن أمووام ضووغ  اللاقووع احلاضوور وأمووام اهل

يتوابع و  - -ل رسولله المك  ومن ذا الوذي يسومع قولل اّلِل سوبحانه يف هوذا الشوأن وقول على ا؟هاق ا س
ق الوودفاع عنوود حوودو  وقووائع ا؟هوواق ا سووالمك مث يظنووه كووأان عارضووا مقيوودا  البسووات تووذهه وعووكء ويقوو 

الشووأن  ا ابلقتووال أنهلووم فيهوو لتووأمني احلوودوقف  لقوود بووني اّلِل للموويمنني يف أول مووا نووزل موون اهلايت الوويت أذن
َن أُذِ »األرم: لفسواق عوناالدائم األصيل يف نبيع  هذ  احليواة الودنيا أن يودفع النواس بعضوهم ببعخ،لودفع 

ُْم لُِلُملا،َوِإنَّ اّللََّ َعلى َنْصرِ  . الَّ ِهْم َلقَ لِلَِّذيَن يُقاتَوُللَن  َِوَّ للُولا رِِهوْم بِغَوْْيِ َحو ِ  ِإ َّ أَْن يَوقُ ِذيَن أُْخرُِجولا ِموْن ِقايِدير 
ُ. َوَلْل  َقْفُع اّللَِّ النَّاَس بَوْعَضُهْم بِبَوْعخ   ُد يُوْذَكُر ِفيَهوا اْسوُم اّللَِّ  بَِيع  َوَصوَللات  َوَمسواجِ وَ حْل َصلاِمُع دِِمَ هلَُ َربُوَنا اّللَّ

ذ   هوويفحلوو  والبانوول ا يتعووايا وإذن فهوول الشووأن الوودائم   احلالوو  العارضوو . الشووأن الوودائم أن  « .. َكثِووْيا  
بلقيوووو  ن موووون العاوهرير ا نسوووواألرم. وأنووووه مووووَّت قووووام ا سووووالم إبعالنووووه العووووام  قاموووو  ربلبيوووو  اّلِل للعوووواملني،

لووويهم ليخووورج علك يووودمر للعباق،رموووا  املغتصوووبلن لسووولطان اّلِل يف األرم و  يسووواملل  قووو  وانطلووو  هووول كوووذ
قائمووو     ه .. حوووالذلوووك السووولطان الغاصووو« األرم»يف « ا نسوووان»النووواس مووون سووولطاوم ويووودفع عووون 

 يك  معها ا نطال  ا؟هاقي التحريري حَّت يكلن الدين كله ّلِل.
العهووود  ألمووور أولإن الكووو  عووون القتوووال يف مكووو    يكووون إ  جمووورق مرحلووو  يف خطووو  نليلووو . كوووذلك كوووان ا

 ابهلجرة.
ذا هوووملدينوو  ..  ارق شمووونيجموووالووذي بعووة ا؟ماعووو  املسوولم  يف املدينووو  بعوود الفووو ة األوىل لالنطووال    يكووون 

من قاعودة طوال  ويوي هد  أو    بد منه .. ولكنه لويك اهلود  األخوْي .. إنوه هود  يضومن وسويل  ا ن
 ا نطال  ..
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  أيووودي  نطوووال   وكوووذاتوووه مووون ا« ا نسوووان»،و زالووو  العقبوووات الووويت انوووع «ا نسوووان»ا نطوووال  لتحريووور 
 غ ..ري  البال  للدعلة يف مك  حاملسلمني يف مك  عن ا؟هاق ابلسي  مفهلم. ألنه كان مكفل 

 لوووك  مايووو  سووويل  بوووب هاكوووم،أن يصووودع ابلووودعلة وحانوووه ّبوووا اهلذان والعقوووللمي - -كوووان صووواحبها 
ألفوراق لة،أو انوع االغ الودعوالقللب ويلاجه ّبا األفراق ..   تكن هنا  سلط  سياسي  منظمو  انعوه مون إبو

كانوحل قائمو    خدام القلة. وذلك إىل أسباب أخرى لعلهوات س - هذ  املرحل  يف -من  اعه  فال ضرورة 
يُمووولا ُفووولا أَيْووِدَيُكْم َوأَقِ كُ يوووَل هَلُووْم  ِذيَن قِ أََ ْ تَووووَر ِإىَل الَّوو»يف هووذ  املرحلوو . وقووود اصووناها عنووود تفسووْي قللوووه تعوواىل:

 أخرى: لخيا هنا مرةعخ هذا التبمن سلرة النساء. و  نرى  سا يف إيبات ...« الصَّالَة َوآتُلا الزَّكاَة 
 الحكمة من عدا القاال في المهد المكي

عينو . ،وسو  لورو  ملم معيننير ا كان ذلك ألن الف ة املكي  كانحل ف ة تربيو  وإعوداق،يف بي و  معينو ،لق»
  لصووث علووى مووا اريب علووى وموون أهوودا  ال بيوو  وا عووداق يف مثوول هووذ  البي وو  ابلذات،تربيوو  نفووك الفوورق العوو

جرق مووون عووواقة مووون الضووويم علوووى كخصوووه أو علوووى مووون يلووولذون بوووه. لووويخلا مووون كخصوووه،ويت يصوووث عليوووه
لووى عتربيتووه كووذلك و حياتووه.  ذاتووه،و  تعوولق ذاتووه و  موون يلوولذون بووه حموولر احليوواة يف نظوور  وقافووع احلركوو  يف

ه ول مهيج،ليوتم ا عتودال يف نبيعتوو  يهتاج أل -ته كما هك نبيع  -ضب  أعصابه،فال يندفع ألول ميير 
 وحركته.

فو  موا يتصور  إ  و  ياتوه،و حوتربيته على أن يتبع جمتمعا منظما له قياقة يرجع إليها يف كل أمر من أملر 
هووول حجووور األسووواس يف إعوووداق كخصوووي   وقووود كوووان هوووذا -الفوووا ملأللفوووه وعاقتوووه مهموووا يكووون ر -شمووور  بوووه 

ا  ور ووو»لقبلووك  اهلمجووك أو حضوور،غْي ااااضووع لقيوواقة ملجهوو ،امل قك املت« اجملتمووع املسوولم»العريب، نشوواء 
يوو  والشوور  ت العنجهكووان ذلووك أيضووا،ألن الوودعلة السوولمي  كانووحل أكوود أيوورا وأنفووذ،يف مثوول بي وو  قووريا،ذا

ة  لعنوواق،وإىل نشووأة ترات قمليوو  جديوودإىل زايقة ا -ملرحلوو  ايف مثوول هووذ   -والوويت قوود يوودفعها القتووال معهووا 
ل نحل فيهوا قبائوليلو ،تفااحك والغثاء،وحرب البسلس،أعلاما نكثارات العرب املعروف  اليت أترت حرب ق

ا. ذلووك أبوود دفووال هتوودأ بعوو برمتهووا. وتكوولن هووذ  الثووارات ا؟ديوودة مرتبطوو  يف أذهوواوم وذكوورايهتم اب سووالم.
توذكر أبودا   بدئه،فالمويتحلل ا سالم من قعلة إىل ترات وذحلل تنسى معها وجهته األساسي ،وهل يف 

ط  نظاميوو  هنووا  سوول أيضووا،اجتنااب  نشوواء معركوو  ومقتلوو  يف قاخوول كوول بيووحل. فلووم تكوون ور ووا كووان ذلووك»
نووووه ويفتنلنووووه رق،يعذبل عاموووو ،هك الوووويت تعووووذب املوووويمنني وتفتوووونهم. إ ووووا كووووان ذلووووك ملكوووول  إىل أوليوووواء كوووول ف

 يقال:  ومقتل  يف كل بيحل .. مث أن تقع معرك -لبي   ايف مثل هذ   -ومع  ا ذن ابلقتال « وييقبلنه »
ا يف عايووو  قوووريهوووذا هووول ا سوووالم  ولقووود قيلوووحل حوووَّت وا سوووالم ذمووور ابلكووو  عووون القتوووال  فقووود كانوووحل ق

ه تفريقووه لقلموو ولوود ،فل امللسووم،يف أوسوواط العوورب القوواقمني للحووج والتجووارة:إن حمموودا يفوور  بووني اللالوود و 
 فويف كل حمل  كل بيحل  يفوعشْيته  فكي  لل كان كذلك ذمر الللد بقتل اللالد،وامللىل بقتل الل  .. 
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ن ل املسووولمني عوووتنووولن أوائوووور وووا كوووان ذلوووك أيضوووا ملوووا يعلموووه اّلِل مووون أن كثوووْيين مووون املعانووودين الوووذين يف »
. أ  يكوون قاقتووه . قينهم،ويعووذبلوم ويوويذووم،هم  نفسووهم سوويكلنلن موون جنوود ا سووالم املخلا،بوول موون

ن ،من عاقهتوا أي و  قبليو بالنخولة العربيو ،يف  ور وا كوان ذلوك أيضوا،ألن»عمر بن ااطاب من بوني هوي ءف  
وقود  لنواس فويهم ..ى كورام اتثلر للمظللم الذي ُيتمل األذى،و  ي اجع  وخباص  إذا كان األذى واقعا علو

 -  يورم أن يو   أاب بكور  فوابن الدغنو  - و  يف هوذ  البي -وقعحل للاهر كثوْية تثبوحل صوح  هوذ  النظورة 
محايتوه .. من مك ،ورأى يف ذلوك عوارا علوى العورب  وعورم عليوه جولار  و  جيهاجر وحر  -وهل رجل كرمي 

لع لوويهم ا؟ووعوآخوور هووذ  الظوولاهر نقووخ صووحيف  احلصووار لبووب هاكووم يف كووعه أيب ناله،بعوود مووا نووال 
،قوود يكوولن ت علووى الذلالقدميوو  الوويت موورق« احلضووارة»واكووتدت اننوو  .. بينمووا يف بي وو  أخوورى موون بي ووات 

 ملعتدي االظا   عاة للهزء والسخري  وا حتقار من البي  ،وتعظيم امليذيالسكلت على األذى مد
ور وووا كوووان ذلك،أيضوووا،لقل  عووودق املسووولمني حينذا ،واحنصوووارهم يف مكووو ،حية   تبلووو  الووودعلة إىل بقيووو  »

ا؟زيوورة. أو بلغوووحل أخبارهوووا متنايرة،حيوووة كانوووحل القبائووول تقووو  علووى احليووواق مووون معركووو  قاخليووو  بوووني قوووريا 
نائها،حَّت ترى ماذا يكلن مصْي امللق . ففك مثل هذ  احلال  قد تنتهك املعرك  اندوقة،إىل قتول وبعخ أب

ويبقى الشور ،وتنمحك ا؟ماعو   -حَّت ولل قتللا هم أضعا  من سيقتل منهم  -اجململع  املسلم  القليل  
ء ليكووولن منهوووواج املسووولم ،و  يقوووم يف األرم لإلسوووالم نظووووام،و  وجووود لوووه كيووووان واقعوووك .. وهووول قيوووون جوووا

 1154« ...إخل»... حياة،وليكلن نظاما واقعيا عمليا للحياة.
ع اليهوولق موو - -عاهوودة الوويت عقوودها رسوولل اّلِل فقوود كانووحل امل -د ابهلجوورة يف أول العهوو -فأمووا يف املدينوو  

 ل  كذلك ..ع  املرحمن أهلها ومن بقك على الشر  من العرب فيها وفيما حلهلا،مالبس  تقتضيها نبي
عوو   وبينه،فقوود ا ني النوواس:ألن هنووا  جمووا  للتبليوو  والبيووان،  تقوو  لووه سوولط  سياسووي  انعووه وهوولل بووأو 

 تصوري  كويووا السياسوي . فنصوحل املعاهودة يف - -ا؟ميع ابلدول  املسلم  ا؟ديدة وبقياقة رسولل اّلِل 
كوان و  - - رسولل اّللِ  إبذنعلى أ  يعقد أحد منهم صلحا و  يثْي حراب،و  ينشىء عالق  خارجي  إ  
  بوووني فتل ،والتخليووومالووودعلة  واضوووحا أن السووولط  احلقيقيووو  يف املدينووو  يف يووود القيووواقة املسووولم . فاجملوووال أموووام

 الناس وحري  ا عتقاق قائم .
قووولم معارضوووتها هلوووذا الووودين تلقوووريا الووويت  -حلووو  يف هوووذ  املر  -ان يريووود التفووورغ كووو  - -تنيوووا:أن الرسووولل 
هووا  ريا وبعوخ بنيمور بوني قووجوه القبائول األخورى اللاقفو  يف حالو  انتظووار ملوا ينتهوك إليوه األحجور عثورة يف 

وكووان أول لوولاء عقوود  حلمووزة بوون عبوود املطلووه يف كوووهر « السوورااي»رسووال إب - -لووذلك ابقر رسوولل اّلِل 
 رمضان على رأس سبع  أكهر من اهلجرة.

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( قار الشرو  – ظاللمن ا؟زء ااامك من ال 716 - 713ص - 1154
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ت  عشووور لووى رأس سووأس ياليوو  عشوور كوووهرا. مث عمث تلالووحل هووذ  السووورااي،على رأس تسووع  أكووهر. مث علوووى ر 
 كهرا.

هووا قتوول ة وقووع فيمث كانوحل سووري  عبوود اّلِل بوون جحووا يف رجووه علووى رأس سوبع  عشوور كووهرا. وهووك أول غووزا
 وقتال.

وووْهِر احْلَووووراِم ِقتوووال  ِفيووووِه  »وكوووان ذلوووك يف الشووووهر احلووورام. والووويت نزلووووحل فيهوووا آايت البقووورة: َيْسوووو َوُللَنَك َعوووِن الشَّ
نَووُ  ِفيووِه َكِبْي ،َوَصوود  َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ وَُكْفوور  بِووِه َواْلَمْسووِجِد احْلَراِم،َوِإْخووراُج أَْهلِووِه ِمْنووُه َأْكووَثُ ِعْنووَد ا ُقْل:ِقتووال   ،َواْلِفتوْ ّللَِّ

 .1155«َأْكَثُ ِمَن اْلَقْتِل. َو  يَزاُللَن يُقاتُِللَنُكْم َحَّتَّ يَوُرُقوُكْم َعْن ِقيِنُكْم ِإِن اْسَتطاُعلا..
لووويت حنووون االسووولرة  مث كانووحل غوووزوة بووودر الكوووثى يف رمضوووان مووون هوووذ  السووون  .. وهوووك الووويت نزلوووحل فيهوووا هوووذ 

 بصدقها.
كووان هووول   هلمووه الضووي  ف« الووودفاع»ور يوو  امللقوو  موون خووالل مالبسوووات اللاقووع،  توودع جمووا  للقوولل  ن 

ر  إن تشووراقك املوواكلم ا ساهلجوو قاعوودة احلركوو  ا سووالمي . كمووا يقوولل املهزوموولن أمووام اللاقووع احلاضوور،وأمام
هلجوووووولم  ركوووووو  ا الووووووذين يلجووووووأون إىل تلمووووووك أسووووووباب قفاعيوووووو   توووووو  حلركوووووو  املوووووود ا سووووووالمك،إ ا ييخووووووذون

  ووون ّللِ اإ  مووون عصوووم  -ا ستشوووراقي ،يف وقوووحل   تعووود للمسووولمني كووولك  بووول   يعووود للمسووولمني إسوووالم  
ان لطان إ  سوولطموون كوول سوو« األرم»يف  «ا نسووان»يصوورون علووى هقيوو  إعووالن ا سووالم العووام بتحريوور 

 ثرات أقبي  للجهاق يف ا سالم مفيبحثلن عن  -اّلِل،ليكلن الدين كله ّلِل 
 أهداف ال هاد في سبيل هللا

 :صلص القرآني لتها النواملد ا سالمك ليك يف حاج  إىل مثرات أقبي  له أكثر من املثرات اليت مح
ّللَِّ فَويُوْقتَوووْل أَْو يَوْغلِوووْه ْن يُقاتِوووْل يف َسوووِبيِل اِخووورَِة. َوَمووويا اِبهْل  الَّوووِذيَن َيْشوووُروَن احْلَيووواَة الوووُدنْ فَوْلُيقاتِوووْل يف َسوووِبيِل اّللَِّ  »

ِللْوداِن ِل َوالنِِسواِء َوالْ ْسَتْضوَعِفنَي ِموَن الِرِجوا َواْلمُ يِل اّللَِّ َفَسْلَ  نُوْيتِيِه َأْجرا  َعِظيما . َوموا َلُكوْم   تُقواتُِللَن يف َسوبِ 
ا َواْجَعووْل لَنووا ِمووْن لَووُدْنَك  لَنووا ِمووْن لَووُدْنَك َولِي ووها،َواْجَعوولْ  أَْهلُ الَّووِذيَن يَوُقلُللَن:َربَّنووا َأْخرِْجنووا ِمووْن هووِذِ  اْلَقْريَووِ  الظَّووا ِِ 

،َوالَّوووووِذينَ  ْولِيووووواَء َفقووووواتُِللا أَ َسوووووِبيِل الطَّاُغلِت، يف ا يُقووووواتُِللنَ َكَفوووووُرو   َنِصوووووْيا ف الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا يُقووووواتُِللَن يف َسوووووِبيِل اّللَِّ
 (.76 - 74)النساء:« ... الشَّْيطاِن،ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطاِن كاَن َضِعيفا  

تَوُهلا يُوْغَفْر هَلُْم ما َقْد َسَل َ » َحوَّتَّ  وَّلِونَي. َوقواتُِللُهمْ َقوْد َمَضوحْل ُسونَّحُل اأْلَ يَوُعلُقوا فوَ  ،َوِإنْ ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا:ِإْن يَونوْ
،فَوووِإِن انْوتَوَهووولْ  نَووو   َوَيُكووولَن الووودِِيُن ُكلُوووُه ّللَِِّ َ ِ وووا فَوووِإنَّ   َتُكووولَن ِفتوْ َ ا يَوْعَملُووولَن َبِصوووْي . وَ  اّللَّ ِإْن تَوَللَّوووْلا فَووواْعَلُملا أَنَّ اّللَّ

 ( ..40 - 38)األنفال:« ... َمْل ُكْم،نِْعَم اْلَمْلىل َونِْعَم النَِّصْيُ 
ُ َوَرُسوللُُه،َو  يَوِديُنلَن ِقيوقاتُِللا الَّ  » َن احْلَو ِِ ِموَن ِذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َو  اِبْليَوْلِم اهْلِخوِر،َو  ُُيَِرُِمولَن موا َحورََّم اّللَّ

،َوقالَووووحِل الَّوووِذيَن أُوتُوووولا اْلِكتوووواَب َحووووَّتَّ يُوْعطُوووولا ا؟ِْْزيَوووَ  َعووووْن يَوووود  َوُهووووْم صوووواِغُروَن. َوقالَوووحِل اْليَوُهوووولُق ُعَزيْووووور  ا بْووووُن اّللَِّ
. ذلِووووَك قَوووووْلهُلُْم ِ َفْوووولاِهِهْم ُيضوووواِهُيَن قَوووووْلَل الَّووووِذيَن َكَفووووُروا ِمووووْن قَوْبُل،قوووواتَوَلهُ  ُ َأىنَّ النَّصارى:اْلَمِسوووويُ  ابْووووُن اّللَِّ ُم اّللَّ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( الشرو  -.282 - 225يراجع تفسْي اهلي  والغزوة يف ا؟زء الثاين من الظالل ص   - 1155
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َوووووُذوا َأْحبووووواَرُهْم َورُْهبووووواَوُْم أَْراباب  ِموووووْن ُقوِن اّللَِّ َواْلَمِسوووووي َ  ابْوووووَن َمْرمَيَ،َوموووووا أُِموووووُروا ِإ َّ لِيَوْعبُوووووُدوا ِإهلوووووا  يُوْيَفُكووووولَن  اختَّ
ووا ُيْشورُِكلَن. يُرِيووُدوَن أَْن يُْطِفوُيا نُوولَر اّللَِّ ِ َفْولاِهِهْم،َوَذْىَب  ُ ِإ َّ أَْن يُووِتمَّ نُوولرَُ  واِحودا ،  إِلووَه ِإ َّ ُهَل،ُسوْبحانَُه َعمَّ اّللَّ

 (.32 - 29ب :)التل « .. َوَلْل َكرَِ  اْلكاِفُرونَ 
 يانني ومنوووواهجارقة الشووووإوووووا مووووثرات تقريوووور أللهيوووو  اّلِل يف األرم وهقيوووو  منهجووووه يف حيوووواة النوووواس. ومطوووو
 كمهوم أحود مونلز أن ُياوالشيانني وهطيم سلطان البشور الوذي يتعبود الناس،والنواس عبيود اّلِل وحود ،  

ْكوووراَ  يف   إِ »بووودأ:.. موووع تقريووور معبووواق  بسووولطان مووون عنووود نفسوووه وبشوووريع  مووون هووولا  ورأيوووه  وهوووذا يكفوووك 
طان كلوه بودأ أن السولا قورار  ..أي   إكرا  على اعتنا  العقيدة،بعد ااروج مون سولطان العبيود و « الدِِينِ 

 ّلِل. أو أن الدين كله ّلِل. ّبذا ا عتبار .
 وحود  بوال العبلقيو  ّللِ  عباق إىلإوا مثرات التحرير العام لإلنسان يف األرم. إبخراج الناس من العبلقي  لل

ني فلوم يسوأل ن املسولممكريك .. وهذ  وحدها تكفك .. ولقد كانحل هذ  املثرات مايل  يف نفلس الغزاة 
الفورس أو  صود عودوانأحد منهم عما أخرجوه للجهواق فيقلل:خرجنوا نودافع عون ونننوا املهودق  أو خرجنوا ن

بعوك ر لولن كموا قوال انلا يقل كوتكثر مون الغنيمو   لقود  الروم علينا حنن املسلمني  أو خرجنا نلسع رقعتنوا ونسو
وهل يسووأهلم لقاقسووي ،بوون عامر،وحذيفوو  بوون حمصوون،واملغْية بوون كووعب ،مجيعا لرسووتم قائوود جوويا الفوورس يف ا

لبوه وهول سول   آخور بط عنوه ر واحدا بعد واحد يف يالي  أايم متلالي ،قبل املعرك :مث بعة إليه سوعد رضوك هللا
بووو فووودخل عل،ربعوووك بووون عامر يوووحل والوووآلىلء وألهووور اليلاق،احلرير والزَّرايب،يوووه وقووود زيَّنووولا جملسوووه ابلنَّموووار  املذهَّ

مووون ذهوووه.  لوووى سوووريروقووود جلوووك ع،وعليوووه  جوووه وغوووْي ذلوووك مووون األمتعووو  الثمين ،الثمينووو  والزينووو  العظيم 
لووووى نوووور  عو  يووووزل راكَبهووووا حووووَّت قاس ّبووووا ،وقخوووول ربعووووك بثيوووواب صووووفيق  وسووووي  وتوووورس وفوووورس قصووووْية

 ضوع:فقواللا له لى رأسوه.عوأقبل وعليه سالُحه وقرعه وبيضُته ،مث نزل وربطها ببعخ تلك اللسائد،طالبسا
حل. فقووووووال ِإ  رجعووووووفإ ووووووا تركتموووووولين هكووووووذا و ،إين   آِتكووووووم وِإِح ج ووووووتكم حووووووني قعلالين:سووووووالحك فقووووووال

 ابتعثنوا هللا:بكومف فقوال ءما جوا:هفقواللا لو،فأقبل يتلكأ على رحمه فل  النَّمار  فخورَّ  عامتها،إئذنلا له:رستم
ىل عوودل ر األقاين إومن َجوولْ ،وموون ِضووي  الوودنيا إىل سووَعَتها،لنخوورج موون كوواء موون عبوواقة العبوواق إىل عبوواقة هللا

ا  أبودا  نوومن أىب قاتل،عنوا عنوهفأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعلهم إليهمل فمون قبول ذلوك قبلنوا منوه ورج،اِ سالم
بقوك.  والظفور ملون،ىبتوال مون أا؟نو  ملون موات علوى ق:ا ملعولُق هللاف قالوم:قاللا،حَّت نفضَك إىل ملعلق هللا

كم ،نعم:لظوورواف قوووالقد  عووحل مقووالتكم فهوول لكووم أن توويخروا هووذا األموور حووَّت ننظوور فيووه وتن:فقووال رسووتم
هللا  نوا رسوللل موا سونَّ :فقال   بل حَّت نكاته أهل رأينا ور سواء قلمنوا.:قال،أحُه إليكمف يلما  أو يلمني

 ر األعوووداء عنووود اللقووواء أكثووور مووون يالّأن الّ بعووود حووودة مووون يوووواخ  وا،فوووانظر يف أمووور  وأمووورهم،نووويخِِ
 األجل. فقال:

ولكن املسلملن كا؟سود اللاحود ُاوْي أقانهوم علوى أعالهوم. فواجتمع رسوتم بر سواء ، :أسيِِدهم أنحلف قال
 أن ايوول ِإىل كووكء موون هووذا معوواذ هللا:هوول رأيووتم قوو  أعووزَّ وأرجوو  موون كووالم هووذا الرجوولف فقاللا:قلمووه فقال
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وانظروا إىل الوووورأي ،ويَلكم   تنظووووروا إىل الثيوووواب:وتوووودع قينووووك إىل هووووذا الكلووووه أمووووا توووورى إىل ييابووووهف فقووووال
 1156إن العرب يستخُفلن ابلثياب واملأكل ويصلنلن األحساب...،والكالم والسْية

ع البشووري قابلو  اللاقوومللوولاقعك  منهجوه اإن هنوا  مووثرا ذاتيوا يف نبيعوو  هوذا الوودين ذاتووه ويف إعالنوه العووام،ويف
ولول    -م ابتوداء ذايت قوائبلسائل مكاف   لكل جلانبه،يف مراحل حمدقة،بلسائل متجدقة .. وهوذا املوثر الو

نهج نبيعووووو  املووووو إنوووووه موووووثر يف -يلجووووود خطووووور ا عتوووووداء  علوووووى األرم ا سوووووالمي  وعلوووووى املسووووولمني فيهوووووا 
 لقلت  ي  حمدوقة،ومبسات قفاعاجملتمعات البشري  ..   من جمرق مالوواقعيته،ونبيع  املعلقات الفعلي  يف 

  ينالوه هول    القويم الويت سوبيل هوذيف«. يف َسِبيِل اّللَِّ »وإنه ليكفك أن حرج املسلم جماهدا بنفسه وماله .. 
 من ورائها مغنم ذايت و  حرجه هلا مغنم ذايت ..

يكوولن قوود خووام معركوو  ا؟هواق األكووث يف نفسووه مووع الشوويطان  طلوو  للجهوواق يف املعركو نإن املسولم قبوول أن ي
.. مع مطامعه ورغباته .. موع مصواحله ومصواحل عشوْيته وقلموه .. موع كول كوارة  1157.. مع هلا  وكهلاته

                                                 
 [46/ 7ملافق  للمطبلع ] -البداي  والنهاي   بن كثْي  - 1156
ُ َعْنووُه قَوواَل : قَووِدَم َعلَووى َرُسوو - 1157 " قَووِدْمُتْم َخووْْيَ َمْقووَدم  ِمووَن ا؟َِْهوواِق اأْلَْصووَغِر ِإىَل ا؟َِْهوواِق  قَوووْلم  ُغووزَاة  ، فَوَقوواَل  لِل اّللَِّ َعووْن َجوواِبر  َرِضووَك اّللَّ

  " .اأْلَْكَثِ . قَاُللا : َوَما ا؟َِْهاُق اأْلَْكَثُ ف قَاَل : جُمَاَهَدُة اْلَعْبِد َهَلا ُ 
وَلَة بْوِن ُكوَرْي   ، قَواَل : َأْخوثََ  وَع َعْموَرو بْووَعْن َحيوْ ْعوحُل َرُسولَل اّللَِّ ْعوحُل َفَضواَلَ  بْوَن ُعبَوْيود  يَوُقول  ، يَوُقولُل :  َِ َن َمالِوك  ين أَبُول َهواِنئ  ، أَنَّوُه  َِ  ُل :  َِ

 (   ( صحي   11يَوُقلُل : " اْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نَوْفَسُه ّللَِّ "ا؟َِْهاُق ِ ْبِن َأيب َعاِصم 
 جتهاق يف ناع  هللا وزايقة النلافل تقراب إليه سبحانهاجملاهدة : ا 

ْن َفَضواَلَ  بْوَن ُعبَوْيود  اِت هللا، كموا َعوذد نفسوه   قال العالمو  ابون القويم رمحوه هللا :" وملوا كوان جهواق أعوداِء هللا   ااوارج فرعوا  علوى جهواِق العبو
ْعوووحُل َرُسووولَل هللِا  ( 4706[)5/ 11رسوووال  ]ميسسووو  ال 2ط -ابووون حبوووان  َجاَهوووَد نَوْفَسوووُه يف هللِا.صوووحي يَوُقووولُل : اْلُمَجاِهوووُد َمووونْ  ،قووواَل:  َِ

 صحي .
ما  علووى ِجَهوواِق العوودوِِ   ااووارج، وأصووال  لووه، فإنووه مووا   ُااِهووْد ن   َرْت بووه، وتوو َ  مووا ُويووحْل عنووه،  لِتفعوول مووا أُِمووفسووه أوَّ   كووان جهوواُق الوونفك ُمَقوودَّ

بيوه قواهر  لوه، متسولِِ   عليوه، ُو  الذى بني جن  منه، وعدِكْنُه جهاُق عدو    ااارج، فكي  مُيِكُنُه جهاُق عدو  وا نتصاوُُيارِّْبَا   هللا،   ميُ 
 روج.  ُااهد ، و  ُُياربه   هللا، بل   مُيكنه ااروُج إىل عدِوِ ، حَّت ُااِهَد نفَسه على اا

ُ  العبوَد عون جهاق وا،   بينهموا يُوثَووبِِ  ، وهول واقو وا، وبينهموا عودو  تلوة،   ميكنوه جهاُق وا إ   هواقفهذان عدوَّاِن قد اْموُتِحَن العبوُد  هاق
مُيكنووه أن ُااِهووَد َذيْنِووَك  ، واملشووهيات، و ِت اللووذاتِ وُحَذِِلُووه، ويُرِجووُ  بووه، و  يووزاُل ُحَيِِوول لووه مووا   جهاق ووا ِموون املشووا ، وتوورِ  احلظوولا، وفوول 

وطَاَن َلُكو   هاق ، فكان جهواُق  هول األصوَل ؟هاق وا، وهول الشويطان، قوال تعواىل: }إنَّ الشَّويْ العدوْيِن إ [. 6ُذوُ  َعوُدِوا { ]فوانر: ْم َعوُدو  فاختَِّ
ر واألمر ابختاذ  عدوا  تنبيه على استفراغ الُلسع   حُماربته وجماهدته، كأنَُّه عدو   يَوْفُ ،  ى عدق األنفاس.د علن حمارب  العبع و  يُقصِِ

ء ، فوأعطى هللاُ فهذ  يالي  أعوداء، أُِموَر العبوُد  حاربتهوا وجهاقهوا، وقود بُلوى  حاربتهوا   هوذ  الودار، وُسولَِِطحْل عليوه امتحواان  مون هللا لوه وابوتال
ة  وأعوولاان  وِسووالحا   ة  وأعوولاان  وسووالحا  هلووذا اِ؟َهوواِق، وأعطووى أعووداء  موودقا  وُعوودَّ ، وبَووالَ أحووَد الفووريقني ابهلخوور، وجعوول بعَضووهم العبووَد موودقا  وُعوودَّ

لُووَل أخبووارهم، وميووتِحَن موون يَتوول َّ ، ويتوولىلَّ رُسووَلُه  وون يتوولىلَّ الشوويطاَن وِحزبووه، كمووا قووال تعوواىل: }َوَجَعْلنَوو نَوو   لووبعخ فتنوو  لِيَوبوْ ا بَوْعَضووُكْم لِووبَوْعخ  ِفتوْ
{ ]حممود: [، و 20أَتْصِثُوَن، وََكاَن َرُبَك َبِصْيا { ]الفرقان:  ُلَلاْ بَوْعَضُكْم بِوبَوَعخ  [، 4قال تعاىل: }َذِلَك، َوَلْل َيَشاُء هللاُ  نَتَصَر ِمنوُْهْم َوَلِكْن لِيَوبوْ

لُوَلاْ َأْخبَوارَُكْم{ ]حممود:  َجاِهوِديَن ِموُنُكْم َوالصَّواِبرِيَن َونَوبوْ
ُ
ُلَلنَُّكْم َحَّتَّ نَوْعَلَم امل أل واَع واألبصواَر، والُعقولل [. فوأعطى عبواق  ا31وقال تعاىل: }َولَنَوبوْ

[، وأمورهم مون 12لْا{ ]األنفوال: والُقَلى، وأنزل عليهم ُكتُوَبه، وأرسَل إليهم رُسوَله، وأمودَّهم  الئكتوه، وقوال هلوم: }َأىنِِ َمَعُكوْم فَوثَوبِِتُولاْ الَّوِذيَن آَمنُو
وم إن امتثلولا موا أمورهم بوه،   يزالولا منصولرين علوى عودو  وعودوِِهم، وأنوه إن  أمر   وا هول ِمون أعظوم العولِن هلوم علوى حورب عودوهم، وأخوثهم أوَّ

داووا ِجورَاَحُهم، ويَوُعولقوا سلَّطه عليهم، فل كهم بعَخ ما أُمروا به، وملعصيتهم له، مث   يُوُييسُهم، و  يُقنِِْطُهْم، بل أمرهم أن يْستَوْقِبُللا أمرهم، ويُو
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غووْي كووارة ا سووالم .. ومووع كوول قافووع إ  العبلقيوو  ّلِل،وهقيوو  سوولطانه يف األرم ونوورق سوولطان الطلاغيووحل 
 ..املغتصبني لسلطان اّلِل 

« ملونهجا»مون كوأن  يغضولن« الولنن ا سوالمك»والذين يبحثلن عن مثرات للجهاق ا سوالمك يف محايو  
تحدي  سووم. إوووا نظوورة وهووذ  ليسووحل نظوورة ا سووالم إىل هووذ  ا عتبووار ات .«  املوولنن»ويعتثونووه أقوول موون 

 ذا املوونهج هووكهووفيووه  سوولقغريبوو  علووى احلووك ا سووالمك،فالعقيدة واملوونهج الووذي تتمثوول فيووه واجملتمووع الووذي ي
وكووول قيمووو   ا و  وزن هلووو فوووال اعتبوووار  -بوووذاهتا  -ا عتبوووار ات اللحيووودة يف احلوووك ا سوووالمك. أموووا األرم 

تكوولن حمضوون  ا. وّبووذالووارم يف التصوولر ا سووالمك إ ووا هووك مسووتمدة موون سووياقة موونهج اّلِل وسوولطانه فيهوو
 « ..ا نسان»ير ونقط  ا نطال  لتحر « قار ا سالم»العقيدة وحقل املنهج و

ولكنهوووا هوووك  يوووه املووونهج.فمحايووو  للعقيوودة واملووونهج واجملتموووع الوووذي يسوولق « قار ا سوووالم»وحقيقوو  أن محايووو  
محايتهوووا هوووك  مك. إ ووواليسوووحل اهلووود  النهوووائك. وليسوووحل محايتهوووا هوووك الغايووو  األخوووْية حلركووو  ا؟هووواق ا سوووال

 ملتووه.  نوولع ا نسوواين،وإىل الإىل األرم كلهووا اللسوويل  لقيووام  لكوو  اّلِل فيهووا. مث  ختاذهووا قاعوودة انطووال 
ال  ابملوونهج إن ا نطووفووفووالنلع ا نسوواين هوول ملضوولع هووذا الوودين،واألرم هووك جمالووه الكبووْي  وكمووا أسوولفنا 

لويت ذ  كلهوا هوك اي و  ..وهوا هلك تقلم يف وجهه عقبات ماقي  مون سولط  الدولو ،ونظام اجملتمع،وأوضواع الب
ارهم،بعوود أن رهم وأفكقولة.كك حلول لوه وجوه األفوراق مون الناس،حانوه ضومائينطلو  ا سوالم ليحطمهوا ابل

 ُيررها من األغالل املاقي  وي   هلا بعد ذلك حري  ا ختيار .
ضووغ  اللاقووع  لووى عاتقنووا،وأ  يثقوول ع«ا؟هوواق»اووه أ  ختوودعنا أو تفزعنووا محووالت املستشوورقني علووى مبوودأ 

ن نبيعوو  هووذا عوو  خارجوو  حوة للجهوواق ا سووالمك عوون مووثرات أقبيوويقلوه يف ميووزان القوولى العامليوو ،فنرو  نب
أم    ملالبسووواتاالووودين،يف مالبسوووات قفاعيووو  وقتيووو ،كان ا؟هووواق سوووينطل  يف نريقوووه سووولاء وجووودت هوووذ  

ذا الووودين هووو نبيعووو  يفتلجووود  واوووه وحنووون نسوووتعرم اللاقوووع التوووارحك أ  نغفووول عووون ا عتبوووار ات الذاتيووو  
 .. اللقتي  قعك .. وأ  بل  بينها وبني املقتضيات الدفاعي وإعالنه العام ومنهجه اللا

حقووا إنووه   يكوون بوود هلووذا الوودين أن يوودافع املهووامجني لووه. ألن جموورق وجوولق ،يف صوولرة إعووالن عووام لربلبيوو  اّلِل 
للعووواملني،وهرير ا نسوووان مووون العبلقيووو  لغوووْي اّلِل،واثووول هوووذا اللجووولق يف عموووع تنظيموووك حركوووك هوووحل قيووواقة 

غوووْي قيووواقات ا؟اهليووو ،وميالق جمتموووع مسوووتقل متميوووز   يعووو   ألحووود مووون البشووور ابحلاكميووو ،ألن  جديووودة
احلاكمي  فيه ّلِل وحد  .. إن جمرق وجلق هذا الدين يف هذ  الصلرة   بد أن يدفع اجملتمعات ا؟اهليو  مون 

                                                                                                                                            

م ّبم، فأخثهم أنوه موَع املتقوني ِمونهم، وموَع انسوننَي، وموَع الصوابرين، وموَع املويمنني، وأنوه يُودافع إىل ُمناهضِ  عدوهم فينَصرهم عليهم، ويُظفَره
عووووون عبووووواق  املووووويمنني موووووا   يووووودافعلن عووووون أنفسوووووهم، بووووول بدفاعوووووه عووووونهم انتصوووووروا علوووووى عووووودوِِهم، ولووووول  قفاُعوووووه عووووونهم، لوووووتخِطفهم عووووودُوهم، 

ُدافعو ، فَمون وجود خوْيا ، فليحَموِد هللا، وَمون وجود غوَْي واجتاحهم.وهذ  املدافعُ  عنهم  سه إمياِوم، 
وعلى َقْدرِِ ، فإن قَوِلَى ا ميواُن، قليوحِل امل

 [6/ 3ميسس  الرسال ، بْيوت ]-ِذلَك، فال يللمنَّ إ  نفسه.زاق املعاق يف هدي خْي العباق
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و  بوود أن يتحوور   حلله،القائموو  علووى قاعوودة العبلقيوو  للعبوواق،أن هوواول سووحقه،قفاعا عوون وجلقهووا ذاتووه.
 اجملتمع ا؟ديد للدفاع عن نفسه ..

م فرضووا،و  ى ا سووالهووذ  مالبسوو    بوود منهووا. تللوود مووع موويالق ا سووالم ذاتووه. وهووذ  معركوو  مفروضوو  علوو
 ال ..خيار له يف خلضها. وهذا صراع نبيعك بني وجلقين   ميكن التعايا بينهما نلي

لم معركوو  بوود أن حوو د لإلسووالم أن يوودافع عوون وجوولق . و هووذا كلووه حوو  .. ووفوو  هووذ  النظوورة يكوولن   بوو
 قفاعي  مفروض  عليه فرضا ..

توووه أن سوووالمك ذاولكووون هنوووا  حقيقووو  أخووورى أكووود أصوووال  مووون هوووذ  احلقيقووو  .. إن مووون نبيعووو  اللجووولق ا 
د ن أن يقوو  عنوو. و  ميكووموون العبلقيوو  لغووْي اّللِ « األرم»يف « ا نسووان»يتحوور  إىل األمووام ابتووداء  نقوواذ 

« األرم»ان .. يف نوولع ا نسوو« .. ا نسووان»حوودوق جغرافيوو  و  أن ينووزوي قاخوول حوودوق عنصووري   ركووا 
 ..كل األرم .. للشر والفساق والعبلقي  لغْي اّلِل.

م توزاول تركهوا ا سوال سوالم،إذاإن املعسكرات املعاقي  لإلسالم قد اكء عليها زمان تيير فيه أ  هتاجم ا 
توووه وإعالنوووه ليهوووا قعل ر قاخووول حووودوقها ا قليميووو  ورضوووك أن يووودعها وكوووأوا و  ميووود إعبلقيووو  البشووور للبشووو

ة أقاء ه يف صووووووولر التحريوووووووري العوووووووام  .. ولكووووووون ا سوووووووالم   يهاقووووووووا،إ  أن تعلووووووون استسوووووووالمها لسووووووولطان
 ا.ا؟زي ،ضماان لفت  أبلاّبا لدعلته بال علائ  ماقي  من السلطات القائم  فيه

كووول   ر ا نسووان موونني وهريووو  وليفتووه  كووم أنووه إعوووالن عووام لربلبيوو  اّلِل للعوواملهووذ  نبيعوو  هووذا الدين،وهوووذ
دوق حوقابعوا قاخول   ،وتصولر عبلقي  لغْي اّلِل يف الناس أمجعني  وفر  بني تصلر ا سالم على هذ  الطبيع

يف  اتيووو راتوووه الذيفقووود مث  إقليميووو  أو عنصوووري ،  ُيركوووه إ  خووول  ا عتوووداء   إنوووه يف هوووذ  الصووولرة األخوووْية
نهج اّلِل موولوودين هوول ا نطووال   إن مووثرات ا نطووال  ا سووالمك تووثز بلضوول  وعموو  عنوود تووذكر أن هووذا ا
. وحنوون .ألجنوواس  للحيواة البشووري ،وليك موونهج إنسووان،و  مووذهه كوويع  مون النوواس،و  نظووام جوونك موون ا

ن القضوي  هوك  ننسوى أ  نبحة عن مثرات خارجي  إ  حني تف  يف حسنا هوذ  احلقيقو  اهلائلو  .. حوني
حوة عون هلائلو  مث يبحلقيقو  ااقضي  أللهي  اّلِل وعبلقي  العباق .. إنه   ميكن أن يستحضر إنسان موا هوذ  

 ا سووالم كووان تصوولر أن مووثر آخوور للجهوواق ا سووالمك  واملسوواف  قوود   تبوودو كبووْية عنوود مفوور  الطريوو ،بني
بود  خورى الويت  اهليو  األالذايت ووجلق اجملتمعوات ا؟مضطرا الم معرك    اختيار له فيها، كم وجلق  

   ..أن هتامجه. وتصلر أنه هل بذاته   بد أن يتحر  ابتداء،فيدخل يف هذ  املعرك
 وايو  موا. ولكنهوا يفعركو  حتاملساف  عند مفر  الطري  قد   تبدو كبوْية. فهول يف كلتوا احلوالتني سويدخل امل

 . خطْيا ...شاعر واملفهلمات ا سالمي  تغيْيا كبْيا الطري  تبدو هائل  كاسع ،تغْي امل
إن هنووا  مسوواف  هائلوو  بووني اعتبووار  ا سووالم منهجووا إهليا،جوواء ليقوورر أللهيوو  اّلِل يف األرم،وعبلقيوو  البشوور 
مجيعووا  لووه واحد،ويصووه هووذا التقريوور يف قالووه واقعك،هوول اجملتمووع ا نسوواين الووذي يتحوورر فيووه النوواس موون 

،ابلعبلقي  لرب العباق،فال هكمهم إ  كريع  اّلِل،اليت يتمثل فيها سلطان اّلِل،أو بتعبْي آخور العبلقي  للعباق
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تتمثل فيها أللهيته .. فمون حقوه إذن أن يزيول العقبوات كلهوا مون نريقوه،ليخانه وجودان األفوراق وعقولهلم 
.. إن هنوووا   عيووو  ا جتماقون حووولاجز و  ملانوووع مصوووطنع  مووون نظوووام الدولووو  السياسوووك،أو أوضووواع النووواس 

مساف  هائل  بني اعتبار  ا سالم علوى هوذا النحل،واعتبوار ه نظاموا حمليوا يف ونون بعينوه. فمون حقوه فقو  
أن يدفع اهلجلم عليه يف قاخول حودوق  ا قليميو   هوذا تصولر .. وذا  تصولر .. ولول أن ا سوالم يف كلتوا 

ق وأهدافوووووه ونتائجوووووه،حتل  اختالفوووووا احلوووووالتني سووووويجاهد .. ولكووووون التصووووولر الكلوووووك لبلاعوووووة هوووووذا ا؟هوووووا
 بعيدا،يدخل يف صميم ا عتقاق كما يدخل يف صميم ااط  وا عا .

إلووه،ونظام  كنووه موونهجإن موون حوو  ا سووالم أن يتحوور  ابتووداء. فا سووالم لوويك حنلوو  قوولم،و  نظووام ونن،ول
يف « نسووانا »يوو  ر حعووا  .. وموون حقووه أن يتحوور  لوويحطم احلوولاجز موون األنظموو  واألوضوواع الوويت تغوول موون 

 ا ختيار.
فوراق اع ليحورر األ  واألوضووحسبه أنه   يهواجم األفوراق ليكورههم علوى اعتنوا  عقيدتوه. إ وا يهواجم األنظمو

 من التأيْيات الفاسدة،املفسدة للفطرة،املقيدة حلري  ا ختيار.
بيو  ه العوام بربل   إعالنويحقومون عبواقة العبواق إىل عبواقة اّلِل وحود  .. ل« النواس»من حو  ا سوالم أن حورج 

لاقووووع سووووالمك ويف ال يف التصوووولر ا -اّلِل للعوووواملني،وهرير النوووواس أمجعووووني .. وعبوووواقة اّلِل وحوووود    تتحقوووو  
لهووم. حوواكمهم كلنظووام ا سووالمك. فهوول وحوود  النظووام الووذي يشوورع اّلِل فيووه للعبوواق  إ  يف لوول ا -العملووك 

ميوووع علوووى ع لوووه ا؟هم وغنووويهم تشوووريعا واحووودا حضووووحمكلمهم.أسووولقهم وأبيضوووهم. قاصووويهم وقانووويهم. فقوووْي 
ل مووون ن العبووواق. وهووويووواهتم موووالسووولاء .. أموووا يف سوووائر األنظم ،فيعبووود النووواس العبووواق،ألوم يتلقووولن التشوووريع حل

 خصائا األللهي .
عمال،سولاء ختصاصوا و افأميا بشر اقعى لنفسه سلطان التشريع للنواس مون عنود نفسوه فقود اقعوى األللهيو  

  د اعو   لوه  واحلو  فقو أم   يعلن هذا ا قعاء  وأميا بشر آخور اعو   لوذلك البشور بوذلك اقعاها قل 
اس غ عقيدتووه للنوونووع إببووالاألللهي ،سوولاء  اهووا اب هووا أم   يسوومها  وا سووالم لوويك جموورق عقيوودة. حووَّت يق

تجمعوووات نووواس. والبلسووويل  البيوووان. إ وووا هووول مووونهج يتمثووول يف عموووع تنظيموووك حركوووك يزحووو  لتحريووور كووول ال
 األخرى   اكنه من تنظيم حياة رعاايها وف  منهجه هل.

كموا قلنوا مون   -ومن مث يتحتم على ا سالم أن يزيول هوذ  األنظمو  بلصوفها معلقوات للتحورر العوام. وهوذا 
معوو  أن يكوولن الوودين كلووه ّلِل. فووال تكوولن هنووا  قينلنوو  و  ناعوو  لعبوود موون العبوواق لذاتووه،كما هوول  -قبوول 

ر األنظم  اليت تقلم على عبلقي  العباق للعباق  إن البواحثني ا سوالميني املعاصورين املهوزومني الشأن يف سائ
هووووحل ضووووغ  اللاقووووع احلاضوووور،وهحل اهلجوووولم ا ستشووووراقك املوووواكر،يتحرجلن موووون تقريوووور تلووووك احلقيقوووو . ألن 

يعرفلن جيودا أن  املستشرقني صلروا ا سالم حرك  قهر ابلسي  لإلكرا  على العقيدة. واملستشرقلن اابثاء
هوووذ  ليسوووحل هوووك احلقيقووو . ولكووونهم يشووولهلن بلاعوووة ا؟هووواق ا سوووالمك ّبوووذ  الطريقووو  .. ومووون مث يقووولم 
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عوون  عوو  ا سووالم،بنفك هووذا ا هتووام  فيلجووأون إىل تلمووك املووثرات الدفاعيوو    -املهزوموولن  -املنووافحلن 
 اء.ابتد« هرير ا نسان»ويغفللن عن نبيع  ا سالم ووليفته،وحقه يف 
وأنووه « .. الوودين»لغووريب لطبيعوو  اذلووك التصوولر  -املهووزومني  -وقوود غشووى علووى أفكووار البوواحثني العصووريني 

لووودين،جهاقا للن ا؟هوواق يف الضوومْي   كووأن هلووا ابألنظموو  اللاقعيوو  للحيوواة .. وموون مث يكوو« عقيوودة»جموورق 
. حيواة البشووري ّلِل للهج الفورم العقيودة علوى الضومْي  ولكون األمور لوويك كوذلك يف ا سوالم. فا سوالم مون

 ة اللاقعيووو  بكووولويووونظم احليوووا -حلاكميووو  متمثلووو  يف ا -وهووول مووونهج يقووولم علوووى إفوووراق اّلِل وحووود  ابألللهيووو  
 حريووو  رهوووا ملكووولل إىلقيووودة فأمتفصوويالهتا اليلميووو   فا؟هووواق لوووه جهووواق لتقريووور املووونهج وإقامووو  النظوووام. أموووا الع

لرة ه،وتصوب  لوه صومون أساس ع املوييرات .. ومون مث حتلو  األمورا قتناع،يف لل النظام العام،بعد رفع مجي
 جديدة كامل .

 كووو  وا نطوووال حووو  احلر  وحيثموووا وجووود التجموووع ا سوووالمك،الذي يتمثووول فيوووه املووونهج ا هلك،فوووإن اّلِل مينحوووه
 يووديأذا كوو  اّلِل ان .. فووإلتسوولم السوولطان وتقريوور النظووام. مووع توور  مسووأل  العقيوودة اللجدانيوو  حلريوو  اللجوود

  مسووأل   يات حركوو ا؟ماعوو  املسوولم  فوو ة عوون ا؟هاق،فهووذ  مسووأل  خطوو    مسووأل  مبوودأ. مسووأل  مقتضوو
يو  راحول التارحدقة،يف املهذا األساس اللاض  ميكن أن نفهم النصلص القرآني  املتعو مقررات عقيدة. وعلى

 .لثابحل الطليلاسالمي   املتجدقة. و  بل  بني ق  لتها املرحلي ،والد ل  العام  ا  احلرك  ا
مول املبحوة اجمل ميودان ّبوا «نبيعو  هوذا الودين»و« ا؟هواق يف ا سوالم»وبعد،فإن هنا  بقي  يف بيان نبيعو  

مي  يف   ا سوووووووالالقوووووويم الووووووذي أموووووودان بووووووه املسووووووولم العظوووووويم السوووووويد أبوووووول األعلوووووووى املوووووولقوقي أمووووووْي ا؟ماعوووووو
نهووا لقووارىء علوو    غوو  ن نقتووبك منووه فقوورات نليوسوونحتاج أ« .. ا؟هوواق يف سووبيل اّللِ »ابكسووتان،بعنلان 

 ي :يريد ر ي  واضح  ققيق  هلذا امللضلع ااطْي العمي  يف بناء احلرك  ا سالم
رمجتهووووا ذا أراقوا تإ« )( ابحلوووورب املقدسوووو « »ا؟هوووواق»لقوووود جوووورت عوووواقة ا فوووورنج أن يعووووثوا عوووون كلموووو   »

 ق .ململه  امللفملعاين االبسلها يلاب فضفاضا من بلغاهتم. وقد فسروها تفسْيا منكرا. وتفننلا فيها،وأ
مجيو  وسوفك ال  واهلوقد بل  األمر يف ذلك أن أصبححل كلم  ا؟هاق عندهم عبارة عن كراس  الطبع وا
 رع  ووع النوواسقوونه كلمووا الوودماء. وقوود كووان موون لباقتهم،وسووحر بياوم،وتشووليههم للجوول  احلقووائ  الناصووع ،أ

  شدة،مصووووولت. اثلوووووحل أموووووام أعيووووونهم صووووولرة ملاكوووووه مووووون اهلموووووج انتصووووولت هوووووذ  الكلمووووو  .. ا؟هووووواق .
  أصووولاهتا نهه،عاليوووسووويلفها،متقدة صووودورها بنوووار التعصوووه والغضوووه،متطايرا مووون عيلووووا كووورار الفتوووك وال

 ّبتا :
  :إمووووا أن يقووووللني أمرين،زاحفوووو  إىل األمام،مووووا إن رأت كووووافرا حووووَّت أمسووووكحل خبناقه،وجعلتووووه بوووو«اّلِل أكووووث»

م الوودهان ولقوود رسوو  »فينجوول بنفسووه،وإما أن يضوورب عنقه،فتشووخه أو قاجووه قمووا« إ  اّللِ   إلووه »كلموو :
فوون أن هم يف هووذا الئهم ولبوواقتبلباقوو  فائقو ،وتفننلا فيهووا بريشوو  املتفوونن املبودع وكووان موون قهوا« الصوولرة»هوذ  

 صبغلها بصب  من النجيع األمحر،وكتبلا هتها:
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«  ألبوورايءالفتووك اب موو  موون كوور  إىل سووفك الدماء،وجشووع إىلهووذ  الصوولرة موورآة ملووا كووان بسوول  هووذ  األ »
 إبرازهووا ملفوولر يف والعجووه كوول العجووه،أن الووذين عملوولا علووى هووذ  الصوولرة وقوواملا  ووا كووان هلووم موون حووج»

نهم إرضوواء فيمووا بيوو وعرضووها علووى األنظووار،هم هووم الووذين مضووحل علوويهم قوورون وأجيووال يتقوواتللن ويتنوواحرون
تروهووا سوو  )( الوويت أْي املقدوار مطووامعهم األكووعبي ،وتلك هووك حوورّبم امللعلنوو  غوولشووهلاهتم الدني وو  وإنفوواء أل

بضووائعهم لن أسوولا  علووى األمووم املستضووعف  يف مشووار  األرم ومغارّبا،وجاسوولا خووالل قايرهووم يبحثوولن عوو
شووولن لشرعيني،ويفتصووحاّبا اوأرام ملسووتعمراهتم الوويت يريوودون أن يستعمروها،ويسوووتبدوا  نووابع يروهتووا قون أ

ذاء لبطوووولن ن تكوووولن غووووعوووون املنوووواجم واملعاقن،وعمووووا تغلووووه أرم اّلِل اللاسووووع  موووون احلاصووووالت الوووويت ميكوووون أ
أيوووديهم  ا . وبووونيمصوووانعهم ومعووواملهم. يبحثووولن عووون كووول ذلوووك وقلووولّبم كلهوووا جشوووع وكووور  إىل املوووال وا؟ووو

لووول  مووون م وووات األ الووودابابت املدججووو ،وفل  ر وسوووهم الطوووائرات انلقووو  يف جووول السوووماء،ووراء لهووولرهم
،يريودون يواة الكرمي م إىل احلالعساكر املدرب  يقطعلن على البالق سوبل رزقهوا،وعلى أهاليهوا الولاقعني نوريقه
تكووون  اضوووطرااب. فلوووملتهوووااب و بوووذلك أن يهي ووولا وقووولقا لنوووْيان مطوووامعهم الفاحشووو  الووويت   تزيووودها األايم إ  ا

 م  ...  ،وأهلائهم الذمي،وإ ا كانحل يف سبل كهلاهتم الدني«سبيل اّللِ »حروّبم يف 
د مضوحل عليوه احلروب قوهذ  هك حال الذين يصملننا ابلغزو والقتال،الذي سب  لنا من أعمال الفتل  و »

تحضور امل»ن العوا  موى ومسومع أحقاب نليل . أما أعماهلم املخزي  هوذ  فوال يزالولن يق فلووا ليول ووار  ورأ
 ها الزكي فدماء أبنائعدواوم،وما ختضبحل أراضيها بوأي بالق اّلِل،اي ترى،قد سلمحل من «. املتمدن 

ء .. لكووون هوووي  مللعلنووو فوأيووو  هوووذ  القوووارات العظيمووو  مووون آسووويا وإفريقيووو  وأمريكوووا موووا ذاقوووحل وابل حوووروّبم ا
يول النسويان ذ،وقد سوحه ر لا صلرتنا بلباقو  منكرة،وأبودأوا وأعواقوا يف عرضوها بشوكل هائول بشوع الدهاة

حنوووا وموووآير ا ّبوووا  ر   يكووواق يوووذكرها أحووود  نوووه الصووولرة املنكووورة الووويت صووولرو علوووى صووولرهتم الدميمووو ،حَّت 
 أسالفنا.

ن البحوور و  نا،فحوودّ عووأمووا سووذاجتنا وبلووه رجال»فمووا أعظووم قهوواءهم  ومووا أبوورعهم يف التزويوور والتمليووه  
ا من بصووووحتهكوووودان نووووي   حوووورج  وأي بلووووه أعظووووم موووون اغوووو اران ابلصوووولرة املنكوووورة الوووويت صوووولروا ّبووووا مووووآيران حووووَّت

ة سوم هوذ  الصولر ر ملهوا يف عومطابقتها للحقيق ف وما قار خبلدان أن ننظر إىل األيودي األييمو  الويت عملوحل 
 املزورة،وأن نبحة عن األقالم اافي  اليت تفننحل يف اليهها وزخرفتها.

عتوذر إىل وقد بلو  مون اغو اران بتزويرهم،وابوداعنا بتلوك الصولرة اململهو  أن اعو اان ااجول والندام ،وعودان ن
مووا لنووا وللقتال،أيهووا السوواقة،إ ا حنوون قعوواة »القلم،نبوودل كووالم اّلِل،وحنوور  الكلووم عوون ملاضووعه،ونقلل هلووم:

مبشووورون،ندعل إىل قيووون اّلِل،قيووون األمووون والسوووالم والدعووو  ابحلكمووو  وامللعظووو  احلسووون ،نبل  كوووالم اّلِل تبليووو  
أحسووون،اباطه والرسوووائل واملقوووا ت حوووَّت الرهبوووان والووودراويا والصووولفي ،وْناقل مووون يعارضووونا ابلووويت هوووك 

ييمن مون يويمن بودعلتنا عون بينو   هوذ  هوك قعلتنوا   تزيود و  تونقا  أموا السوي  والقتوال بوه فمعواذ اّلِل 
أن  حل إليه بصل . اللهم إ  أن يقال:إننا ر ا قافعنا عن أنفسنا حينما اعتدى علينا أحد  ذلوك أيضوا قود 
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أمووا اليوولم فقوود ألهووران براءتنووا موون ذلووك أيضووا  وموون أجوول ذلووك نسووخنا مضووحل عليووه سوونلن وأعوولام نليلوو . 
ذلووك ا؟هوواق املمقوولت الووذي يعموول فيووه السووي  عملووه  حووَّت   يقلوو  ابلكووم و  يقووخ «  ر يووا»ا؟هوواق 

علوويكم املضووجع  فموووا ا؟هوواق اليوولم إ  ملاصووول  ا؟هوولق ابللسوووان والقلووم ولوويك لنوووا إ  أن نلعووه  رهفوووات 
قوووالم  أموووا املووودافع والووودابابت والركاكوووات وغْيهوووا مووون آ ت احلووورب واسوووتخدامها،فأنتم األلسووون  وأسووون  األ
 «.أح  ّبا وأهلها 

أل  لنظور يف املسواا أنعمنوا هذ  مكايدهم السياسي  اليت كشفنا لك القناع عن بعضها فيما تقدم. لكنا إذ »
ق يف سوووبيل ا؟هوووا» ء حقيقووو مووون اللجهووو  العلميووو ،وقققنا النظووور يف األسوووباب الووويت أكوووكل ألجلهوووا اسوووتجال

 ذا ااطووأ إىلن مرجووع هوو،واسووتكنا  سوورها علووى املسوولمني أنفسووهم فضووال عوون غووْي املسوولمني،   لنووا أ«اّللِ 
 أمرين مهمني   يسثوا غلر ا،و  يدركلا مغزا ا على وجه احلقيق :

 عام  ..( )« النحل »فاألول:أوم لنلا ا سالم حنل  )( ابملع  الذي تطل  عليه كلم  »
 ابملع  الذي تستعمل فيه هذ  الكلم  يف عام  األحلال. 1158والثاين:أوم حسبلا املسلمني أم  »
ني اتني املسوألتحلو  يف هوافاحلقيق  أن خطأ القلم يف فهم هوذين األمورين املهمني،وعودم اسوتجالئهم للجوه »

اق غوووووزى ا؟هووووومإقرا  األساسووووويتني هووووول الوووووذي كووووول  وجوووووه احلقيقووووو  الناصوووووع  يف هوووووذا الشوووووأن،وعاقهم عووووون 
 ا سالمك.
أن هذا ااطأ األساسك يف فهم هاتني املسوألتني قود أرخوى سودوله علوى  -واحل  أح  أن يتبع  -بل احل  

حقيقوووو  الوووودين ا سووووالمك  سوووور ،وقله األموووور لهوووورا لبطن،وجعوووول ملقوووو  املسوووولمني موووون العووووا  ومسووووائله 
 م وتعاليمه ااالدة:املتجدقة ومشاكله املتشعب  حرجا ضيقا،  يرضا  ا سال

علوووى حسوووه ا صوووطال  الشوووائع عنووودهم،  يوووراق ّبوووا إ  جمملعووو  مووون العقائووود والعبووواقات 1159فالنحلووو  »
ّبذا املع    تعدو أن تكلن مسأل  كخصي . فأنحل حر فيموا ختتوار  مون « النحل »والشعائر. و  جرم أن 

لنفسووووك. وإن أبووووحل نفسووووك إ  العقيوووودة ولووووك اايووووار يف أن تعبوووود  ي نريوووو  كوووو حل موووون رضوووويحل بووووه راب 
هلوووذ  النحلووو  وا نتصوووار لعقيووودهتا فلوووك أن ختووو   األرم،وعووولب بوووالق اّلِل الشاسوووع ،قاعيا إىل  الوووتحمك

عقيدهتا،موودافعا عوون كياوووا ابحلجووج والثاهني،جموواق  موون حالفلنووك فيهووا  رهفووات األلسوون  وأسوون  األقووالم. 
ا يف هوووذا الشوووأنف أتريووود أن تكووور  النووواس حوووَّت يكلنووولا أموووا السوووي  وآ ت احلووورب والقتال،فموووا لوووك وموووا هلووو

موويمنني بعقيوودتكف  وإن كووان ا سووالم حنلوو  )( كنحوول العووا ،على حسووه ا صووطال  الشووائع عنوودهم كمووا 
يزعملن،فالظوواهر أنووه   كووأن فيهووا للسووي  وأقوات احلرب،كمووا قوواللا. ولوول كووان ملقوو  ا سووالم يف نفووك 

ه مسوواغ للجهوواق،و  يكوون موون ا سووالم يف ورق و  صوودر لكوون األموور األموور كمووا زعموولا ووصووفلا ملووا كووان فيوو
                                                 

ا سووالمك وهووك ا؟ماعوو  موون النوواس املتجمعوو  علووى  ابملصووطل « أموو »يعووب أموو  قلميوو  وهووك الوويت تطلوو  عليهووا لفظوو  وإ  فاملسوولملن  - 1158
 عقيدة ا سالم،املنتظم  يف عمع قائم على هذا األساس،اااضع  لقياقة تنفذ كريع  اّلِل.

 اليت تراقفها لفظ :يف ا ْنليزي  ..امل جم.) السيد رمحه هللا (« مذهه»ورقت يف األصل كلم : - 1159
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)(فما هك إ  عبوارة عون « األم »على خال  ذلك،كما سل  تعرفه فيما ذيت من البيان. وكذلك كلم  
نائف  من الناس متلافق  فيما بينها )..( اجتمعحل وشلفحل وامتازت مون بوني نلائو  أخورى  كو اكها يف 

،ّبووووذا املعوووو ،  يبعثهووووا علووووى اسووووتخدام السووووي  إ  «أمووو »يوووو . فالطائفوووو  الوووويت تكوووولن بعوووخ األموووولر ا؟لهر 
أمران:إما أن يعتدي عليها أحد،ويريد أن يسولبها حقلقهوا املعروفو  وإموا أن همول هوك بنفسوها علوى نائفو  

موون  أخوورى لتنتووزع موون يوودها حقلقهووا املعروفوو . ففووك الصوولرة األوىل منهما،هلووا سووع  يف األمر،وهووك   ختلوول
وازع خلقووك يلج هووا إىل اسووتخدام السووي  والووبطا  وون اعتوودى عليهووا. وإن كووان بعووخ املتشوودقني ابألموون 

أي ا عتوووداء  علوووى حقووول  غْيهوووا وا غوووارة علوووى  -أموووا الصووولرة الثانيووو   -والسوووالم   يبوووي  ذلوووك أيضوووا  
ساسو  الودول الكوثى  فال يبيحهوا غوْي ا؟بوابرة املسويطرين )( حوَّت إن  -الشعلب واألمم من غْي ما سبه 

كالنحوول « حنلوو »فووإن كووان ا سووالم »كثيطانيووا وأمريكووا أيضووا   يقوودرون أن ا ئوولا علووى القوولل  لازهووا  
ا سوووالمك يفقووود بوووذلك مجيوووع « ا؟هووواق»كغوووْيهم مووون أموووم العوووا ،فال جووورم أن « أمووو »األخرى،واملسووولملن 

 املزااي وااصائا اليت جعلته رأس العباقات وقرة  جها ..
مور أن   .. بول األأمم العواكوكن احلقيق  أن ا سالم ليك بنحل  كالنحل الرائج ،وأن املسلمني ليسل  م   ل

نووه موون   وذيت بنيااعك  سوور ا سووالم فكوورة انقالبيوو  )( ومنهوواج انقوواليب يريوود أن يهوودم نظووام العووا  ا جتموو
« املسولم»ن لفوج نوا  تعور  أالقلاعد،وييسك بنيانه من جديد حسه فكرته ومنهاجه العملك .. ومن ه

حووداّ ذلووك قاة يف إوصوو  للحووزب ا نقوواليب العوواملك )..( الووذي يكلنووه ا سووالم،وينظم صووفلفه،ليكلن أ
يب ).( كفوا  ا نقووالرة عون الالوثانمج ا نقواليب الوذي يرموك إليوه ا سوالم،ويطم  إليووه ببصور . وا؟هواق عبوا

 بتغى.ا  هذا امللللصلل إىل هذ  الغاي ،وإقر عن تلك احلرك  الدائب  املستمرة اليت يقام ّبا 
ت الفكريو  الودعلا كوأن غوْي  مون -وا سالم يتجنه الكلمات الشائع  يف قعلته وبيوان منهجوه العملوك »

ني قعلتووه ومووا ك لغوو  موون املصووطلحات )( خاصوو ،ل ال يقووع ا لتبوواس بووبوول يوويير لووذل -واملنوواهج ا نقالبيوو  
موون الكلمووات  أيضوا« هوواقفا؟»األفكووار والتصوولرات الشوائع  الرائجوو . إليهوا موون األفكووار والتصولرات،وبني 

د عنووه لفظوو   سووالم قوالويت اصووطل  عليهوا ا سووالم ألقاء مهمتوه وتبيووني تفاصوويل قعلتوه. فأنووحل تورى أن ا
للغوو  اكلموو  )( يف   تبدل ّبووا)احلوورب( وغْيهووا موون الكلمووات الوويت توويقي معوو  القتووال )( يف اللغوو  العربي ،واسوو

ي أفضووى صوولق. فمووا الووذعوو  املق. غووْي أن لفظوو  )ا؟هوواق( أبلوو  منهووا شيْيا،وأكثوور منهووا إحانوو  ابملزيوو ا ْنلي
أجوزم و ف الوذي أرا  الرائجو  اب سالم إىل أن حتار هذ  الكلم  ا؟ديدة،صارفا بلجهه عن الكلمات القدمي 

الووذي  لووى القتوواللوو  عكانووحل و  تووزال تط« )( احلوورب»بووه أنووه لوويك لووذلك إ  سووبه واحوود:وهل أن لفظوو  
 تي .يشه هليبه وتستعر انر  بني الرجال واألحزاب والشعلب ملآرب كخصي  وأغرام ذا

والغوواايت الوويت ترمووك إليهووا أمثووال هووذ  احلووروب   تعوودو أن تكوولن جموورق أغوورام كخصووي  أو اجتماعيوو ،  
م لوووويك موووون قبيوووول هووووذ  فيهووووا رائحوووو  لفكوووورة أو انتصووووار ملبوووودأ. و ووووا أن القتووووال املشووووروع يف ا سووووال تكوووولن

احلووروب،  يكوون لووه بوود موون توور  هووذ  اللفظوو  )احلوورب( البتوو . فووإن ا سووالم   ينظوور إىل مصوول  أموو  قون 
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أموووو ،و  يقصوووود إىل النهوووولم بشووووعه قون كووووعه وكووووذلك   يهمووووه يف قليوووول و  كثووووْي أن الووووك األرم 
لوه فكورة خاصو  ومنهواج عملوك وتستل  عليها هوذ  اململكو  أو تلوك وإ وا هتموه سوعاقة البشور وفالحهوم. و 

رتار لسعاقة اجملتمع البشوري والصوعلق بوه إىل معوارج الفوال . فكول حكلمو  ميسسو  علوى فكورة غوْي هوذ  
الفكرة،ومنهوواج غووْي هووذا املنهاج،يقاومهووا ا سووالم،ويريد أن يقضووك عليهووا قضوواء مثمووا و  يعنيووه يف كووكء 

  غووْي املرضووي ،أو األموو  الوويت ينتمووك إليهووا القووائملن ّبووذا الصوودق أموور الووبالق الوويت قامووحل فيهووا تلووك احلكلموو
 مرهووا. فووإن غايتووه اسووتعالء فكرتووه،وتعميم منهاجه،وإقاموو  احلكلمووات وتلنيوود قعائمهووا علووى أسوواس هووذ  
الفكرة وهذا املنهاج،بصر  النظور عمون ُيمول لولاء احلو  والعودل بيود  ومون تنوتكك رايو  عدوانوه وفسواق   

 يقنع بقطع  أو جزء منها وإ وا يتطلوه ويسوتدعك املعمولرة األرضوي  كلهوا. ،و «األرم»وا سالم يتطله 
و  يتطلبهوا لتسوتل  عليهوا وتسوتبد  نوابع يروهتوا أمو  بعينهوا بعود موا تنتوزع مون أمو  أو أموم كوَّت،بل يتطلبهووا 

ن أكرموه ا سالم ويستدعيها ليتمتع ا؟نك البشري  مجعه بفكرة السعاقة البشري  ومنهاجهوا العملوك اللوذي
اّلِل ّبما،وفضله ّبما علوى سوائر األقاين والشورائع. وهقيقوا هلوذ  الغايو  السوامي  يريود ا سوالم أن يسوتخدم 
مجيوووع القووولى واللسوووائل الووويت ميكووون اسوووتخدامها  حوووداّ انقوووالب علموووك كوووامل ويبوووذل ا؟هووود املسوووتطاع 

القووولى البوووال  واسوووتخدام كوووَّت لللصووولل إىل هوووذ  الغايووو  العظموووى ويسووومك هوووذا الكفوووا  املستمر،واسوووتنفاق 
 فا؟هاق كلم  جامع  تشتمل مجيع أنلاع السعك وبذل ا؟هد.«. اب؟هاق»اللسائل املستطاع  

م،وإحووداّ ونزعاهت وإذا عرفووحل هووذا فووال تعجووه إذا قلووحل:إن تغيووْي وجهووات أنظووار النوواس وتبووديل ميوولهلم
ظووم احليوواة اء علووى ن،كمووا أن القضووانقووالب عقلووك وفكووري بلاسووط  مرهفووات األقووالم نوولع موون أنوولاع ا؟هاق

ا  ا؟هواق. ا مون أصونالعتيق  ا؟ائرة  ود السيل ،وشسويك نظوام جديود علوى قلاعود العودل والنصوف  أيضو
« ؟هوواقا»كتوواب   وكووذلك بووذل األملال،وهموول املشووا ،ومكابدة الشوودائد أيضووا فصوولل وأبوولاب مهموو  موون

 العظيم.
 هووذا الشوورط   وقوود لزمووه وإ ووا هوول ا؟هوواق يف سووبيل اّللِ لكوون ا؟هوواق ا سووالمك لوويك  هوواق   غايوو  لووه »

ا   تعاليموه،كمته وإيضوا ينفك عنه أبدا. وذلك أيضا من الكلمات اليت اصطل  عليها ا سالم لتبيني فكر 
لنوواس لعقيووودة إخضووواع ا أكوورت إليووه آنفوووا. وقوود ابوودع كثوووْي موون النوواس  دلللوووه اللغوولي الظاهر،وحسووبلا أن

اع جمووال م وعوودم اتسوووذلووك أن ضووي  صوودوره« ا؟هوواق يف سووبيل اّللِ »قبلهلووا هوول  ا سووالم وإكووراههم علووى
سوبيل » لكون احلو  أن تفكْيهم يعلقهم أن يسملا  نفسهم فول  ذلوك وُيلقولا يف  واء أوسوع مون  وائهم.

ا يظنوووولن د مرامووووا  وووويف املصووووطل  ا سووووالمك أرحووووه وأوسووووع بكثووووْي  ووووا يتصوووولرون،وأ ى غايوووو  وأبعوووو« اّللِ 
 ..ويزعملن 

فالوووذي يتطلبوووه ا سوووالم أنوووه إذا قوووام رجووول،أو مجاعووو  مووون املسووولمني،تبذل جهلقها،وتسوووتنفد مسووواعيها  »
للقضوواء علووى الوونظم الباليوو  البانلوو ،وتكلين نظووام جديوود حسووه الفكوورة ا سووالمي ،فعليها أن تكوولن جموورقة 

 سوووبيل عووون كووول غووورم،مثأة مووون كووول هووولى أو نزعووو  كخصوووي ،  تقصووود مووون وراء جهلقها،وموووا تبوووذل يف
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غايتها من النفلس والنفائك إ  شسيك نظام عاقل يقلم ابلقس  واحل  بني الناس،و  تبتغوك ّبوا بود  يف 
هذ  احلياة الفاني ،و  يكولن مون هوم ا نسوان خوالل هوذا الكفوا  املسوتمر وا؟هواق املتلاصول  عوالء كلمو  

لوووه أينووواء هوووذ  ا؟هووولق البالغووو  واملسووواعك اّلِل أن ينوووال جاهوووا وكووورفا أو  عووو  وحسووون أحدويووو ،و  حطووورن ببا
الغاليو  أن يسوومل بنفسووه وعشْيته،ويسووتبد بزمووام األمر،ويتبوولأ منصووه الطلاغيووحل الفجرة،بعوود مووا يعووزل غووْي  

الَّوِذيَن آَمنُولا يُقواتُِللَن »:من ا؟بوابرة املسوتكثين عون مناصوبهم. وهوا هول ذا القورآن الكورمي ينواقي  ولء صولته
وقووود تضووومنحل اهليووو  ... »  (76)النسووواء:« ... َوالَّوووِذيَن َكَفوووُروا يُقووواتُِللَن يف َسوووِبيِل الطَّووواُغلتِ  يف َسوووِبيِل اّللَِّ 

( 21)البقوورة:« ... اي أَيُوَهووا النَّوواُس اْعبُووُدوا َربَُّكووُم الَّووِذي َخَلَقُكووْم َوالَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلُكْم َلَعلَُّكووْم تَوتوَُّقوولنَ »الكرميوو :
ا سوووووالم ا نقالبيووووو ،وجلهرها. فإنوووووه   حانوووووه سوووووكان هوووووذ  الكووووورة ابسوووووم لبووووواب هوووووذ  الووووودعلة،قعلة »

العمووال،أو الفالحووني،أو املالكووني،أو املتمووللني موون أصووحاب املعاموول واملصووانع،و  يسووميهم   وواء أحووزاّبم 
 ونبقاهتم.

رهم ذمو لبشوري،فهلا؟ونك ا وإ ا حانه ا سالم بب آقم كاف . و  ينواقيهم كوذلك إ  بصوف  كولوم أفوراق
ا عوون أموور لهم أ  يعتوول كووذلك يوودعأن يعبوودوا اّلِل وحوود  و  يشووركلا بووه كووي ا،و  يتخووذوا إهلووا و  راب غووْي . و 

بيوووود  ّلِل وحد ،و  م واألمووووررّبووووم،و  يسووووتنكفلا عوووون عباقتووووه،و  يتكووووثوا يف أرم اّلِل بغووووْي احل ،فووووإن احلكوووو
ث،ويقهووور رم ويتكن كووان،أن يعلوول يف األمقاليوود السووماوات واألرم فووال اووولز ألحوود موون خلقووه،كائنا مووو

د  يووونهم ّلِل وحوووقحلصووولا  النووواس حوووَّت حضوووعلا لوووه ويوووذعنلا ألمووور  وينقووواقوا ؟ثوتوووه. وقعلتوووه هلوووم مجيعوووا أن
 فيكلنلا سلاء يف هذ  العبلقي  الشامل ،كما ورق يف التنزيل:

َنُكْم:َأ َّ نَوْعُبدَ » َننا َوبَويوْ تَِّخوَذ بَوْعُضونا بَوْعضوا  أَْراباب  ِموْن يوَ ْشرَِ  بِوِه َكوْي ا ،َو  ،َو  نُ  َّ اّللََّ  إِ تَعاَلْلا ِإىل َكِلَم   َسلاء  بَويوْ
 (.64)آل عمران:« ... ُقوِن اّللَِّ 

 :لء صلتهفهذ  قعلة إىل انقالب عاملك كامل،  غملم فيها و  إّبام. فإنه قد انقى  »
،أََمووَر َأ َّ تَوْعبُوو» ُ . ذلِووَك الوودِِيُن اْلَقوويِِمُ ِإِن احْلُْكووُم ِإ َّ ّللَِِّ فلوويك ألحوود موون بووب ( »40)يلسوو :« .. ُدوا ِإ َّ ِإايَّ

آقم أن ينصوه نفسووه ملكووا علووى النوواس ومسوويطرا عليهم،ذمورهم  ووا يشوواء وينهوواهم عمووا يريوود. و  جوورم أن 
تكووث يف اسوتقالل فورق مون أفوراق البشور ابألموور والنهوك مون غوْي أن يكولن لووه سولطان مون امللوك األعلى،هول 

. والووذين يرضوولن أمثووال هووي ء 1160األرم علووى اّلِل بغووْي احل ،وعتوول عوون أمر ،ونموول  إىل مقووام األللهيوو 
الطلاغيووحل هلووم مللكووا وأمووراء إ ووا يشووركلن ابّلِل،وذلووك مبعووة الفسوواق يف األرم،ومنووه تنفجوور ينووابيع الشوور 

 والطغيان.
كوأن هلتيو  فحسه.عقيدة   ن قضي  كالمي . أوإن قعلة ا سالم إىل التلحيد،وعباقة اّلِل اللاحد،  تك»

 غْي  من النحل وامللل بل األمر أوا كانحل قعلة إىل انقالب اجتماعك ).(
                                                 

هول الوذي ينشوىء كورائعه مون غوْي سولطان مون امللوك األعلوى ...فوالعثة هوك « الشعه»و كان و  حتل  احلال لل كانحل هي  ،أ  -- 1160
 ّبذا القيد ..سلاء كان املشرِع فرقا أم مجاع  أم كعبا  ) السيد رمحه هللا (
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هم يلهم ومكايوودالنوواس  وو أراقت يف أول مووا أراقت أن تقطووع قابوور الووذين تسوونملا ذروة األللهيوو  واسووتعبدوا
كم يف رقووواب مووورة،وهاسوووتأير ابمللوووك وا  املختلفووو . فمووونهم مووون تبووولأ مناصوووه السووودن  والكهوووان ومووونهم مووون

  اوودون مووا تكففوولن و النوواس وموونهم موون اسووتبد  نووابع الثووروة وخووْيات األرم وجعوول النوواس عالوو  علوويهم ي
 ة. وهوي ء  ر .ست صوا  يتبلغلن به .. فوأراقت قعولة ا سوالم أن تقطوع قابورهم مجيعوا وتستأصول كوأفتهم ا

ينقواقوا نلا ألمورهم و ى أن يوذعأراقوا أن يقهروا من حلهلم من الناس علتسنملا قم  األللهي  جهرا وعالني  و 
موا »قواللا:تمولن إليهوا فاليت ين ؟ثوهتم مستندين إىل حقلقهم اليت وريلها عن آابئهم أو استأيرت ّبا الطبق 

« لةفن أكود منوا قومو»و« .. أان أحيوك وأميوحل»و« .. أان ربكوم األعلوى»و« .. علمحل لكوم مون إلوه غوْيي
.. 

إىل غْيهووا موون كلمووات ا سووتكبار وقعوواوى األللهيوو  الوويت تفلهوولا ّبووا وعاسووروا عليهووا بغيووا وعوودواان. ونوولرا 
 استغللا جهل الد اء وسفههم،فاختذوا مون األصونام والتماييول واهلياكول آهل ،يودعلن النواس ويريودووم علوى

ن ورائهوووووووا،يلعبلن بعقووووووولل أقاء مظووووووواهر العبلقيووووووو  أموووووووام هوووووووذ  التماييووووووول واهلياكووووووول متووووووولارين  نفسوووووووهم مووووووو
 1161الناس،ويستعبدووم ألغراضهم وكهلاهتم وهم   يشعرون 

ديوووود  ابلكفوووور ألحد،وتنفيتبووووني موووون ذلووووك أن قعوووولة ا سووووالم إىل التلحيوووود،وإخالص العبوووواقة ّلِل اللاحوووود ا 
 عووواملني عليهووواكلمووو  والوالشووور  ابّلِل،واجتنووواب األوتن والطلاغيوووحل .. كووول ذلوووك يتنوووا  ويتعوووارم موووع احل
 . وموون مث توورى.أغراضوهم املتصورفني يف أملرها،والووذين اوودون فيهوا سووندا هلم،وعوولان علوى قضوواء حاجوواهتم و 

ن إلووه  مووا لكووم مووعبوودوا اّللِ ااي قوولم »أنووه كلمووا قووام نوول موون األنبيوواء اوواهر النوواس ابلوودعلة،وخانبهم قووائال:
ْيات الوبالق سوتغللن خوين كوانلا قامحل يف وجهه احلكلمات املتمكن  يف عصر ،وتر عليه مجيع م« .. غْي 

 ويستثمرووا للما وعدواان .. خرجحل تقاومه،وتضع يف سبيل الدعلة العقبات.
ات )( وإ وووا  ل ا هليووووذلوووك أن هوووذ  الووودعلة   تكووون جمووورق بيوووان لعقيووودة كالميووو ،أو كووور  ملسوووأل  مووون مسوووائ

 صووووووه العووووووز نا كانووووووحل نووووووداء  نقووووووالب اجتموووووواعك عاملك،مووووووا كانووووووحل بوووووولاقر  لتخفووووووى علووووووى املسووووووتأيرين
م إن ا سووال»م  يووه  عوولاوا؟ا ،املسووتبدين  نووابع الثووراء، ن يشووملن رائحوو  ا ضووطراب السياسووك قبوول حدو 
  الودين يف هوذ مون معو  ليك  جرق جمملع  من العقيدة الكالمي ،ومجل  من املناسك والشوعائر،كما يفهوم

،ويقطع يوو  يف العووا رة ا؟ار م البانلوو  ا؟ووائاألايم. بوول احلوو  أنووه نظووام كووامل،يريد أن يقضووك علووى سووائر الوونظ
اة ْنوخورى،وأن فيوه لونظم األاقابرها،ويستبدل ّبا نظاما صاحلا،ومنهاجا معتد ،يرى أنه خْي لإلنساني  مون 

 معا. للجنك البشري من أقواء الشر والطغيان،وسعاقة له وفالحا يف العاجل  واهلجل 
جديود واهلودم والبناء،عامو  للجوونك البشوري كافو ،  ختووتا وقعلتوه يف هوذ  السبيل،سوبيل ا صووال  والت »

 م  قون أم ،أو نائف  قون نائف . فهل يدعل بب آقم مجيعا إىل كلمته حوَّت إنوه يهيوه ابلطبقوات ا؟وائرة 
                                                 

تخفني أصووناما أموا يف ا؟اهليوات احلاضورة فوإن كوكل األصونام واهلياكول فقو  هوول الوذي تغْي.وهوك تقويم للمغفلوني مون النواس واملسو   - 1161
  () السيد رمحه هللا ستخفلن   وهياكل معنلي  من نلع آخر ينط  سدنتها اب ها ويقلللن:إوا تريد كذا وكذا،فيستجيه املغفللن وامل
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نفسووووها  وووون اعتوووودوا حوووودوق اّلِل يف أرضه،واسووووتأيروا خبووووْيات األرم قون سووووائر النوووواس .. يهيووووه ابمللوووول  
اقيهم قووائال:  تطغوولا يف األرم،واقخلوولا يف كنوو  حوودوق اّلِل الوويت حوودها لكم،وكفوولا واألمووراء أنفسووهم وينوو

أيووديكم عمووا ووواكم اّلِل عنووه وحووذركم إاي . فووإن أسوولمتم ألموور اّلِل،وقنووتم لنظووام احلوو  والعوودل الووذي أقامووه 
ا؟لر،والفسواق  للناس خْيا وبرك ،فلكم األمن والدع  والسالم  فإن احل    يعاقي أحدا وإ ا يعواقي احلو 

والفحشوووواء،وأن يتعوووودى الرجوووول حوووودوق  الفطريوووو ،ويبتغك مووووا وراء ذلك، ووووا   حووووج لووووه فيووووه حسووووه سوووونن 
 الكلن،وفطرة اّلِل اليت فطر الناس عليها.

حلوووزب ا»أو « ي ا؟ماعووو  ا سوووالم»فكووول مووون آمووون ّبوووذ  الووودعلة وتقبلهوووا بقبووولل حسن،يصوووْي عضووولا يف »
 لاسوي  كأسونانسْي. كلهوم ر منهم واألسولق،أو بوني الغوب مونهم والفقو  فر  يف ذلك بني األمح« ا سالمك

 عووووواملك أواملشووووو .   فضووووول ألمووووو  علوووووى أمووووو . أو لطبقووووو  علوووووى أخووووورى. وبوووووذلك يتكووووولن ذلوووووك احلوووووزب ال
 بلسان اللحك.« حزب اّللِ »األ ك،الذي  ك 

بيعتوووه،وما فمووون نا. وموووا إن يتكووولن هوووذا احلوووزب حوووَّت يبووودأ اب؟هووواق يف سوووبيل الغايووو  الووويت أنشوووئ ألجلهووو»
لاعوووود لووووى غووووْي قعيسووووتدعيه وجوووولق ،أن   ذلوووول جهوووودا يف القضوووواء علووووى نظووووم احلكووووم الوووويت أسووووك بنياوووووا 

موووووووواع ن وا جتا سالم،واست صووووووووال كووووووووأفتها،وأن يسووووووووتنفد جمهوووووووولق  يف أن يسووووووووتبدل ّبووووووووا نظامووووووووا للعموووووووورا
 فوإن  «. ّللِ كلمو  ا:»معتد ،ميسسا على قلاعد ذلوك القوانلن اللسو  العودل الوذي يسوميه القورآن الكورمي

حلكوم   .. نظوام انظوام احلو يبذل هذا احلزب ا؟هد املستطاع ،و  يسع سعيه وراء تغيْي نظم احلكوم وإقامو 
ن هقيووو  عووه. وقصوور امليسووك علووى قلاعوود ا سووالم .. و  ااهوود حوو  جهووواق  يف هووذ  السووبيل،فاتته غايتوو

ام ظوونبغيوو  إقاموو   لبغيوو  ..االغايوو ،وهقي  هووذ   البغيوو  الوويت أنشووئ ألجلهووا. فإنووه مووا أنشووئ إ   قرا  هووذ 
اّلِل تعواىل  ة الويت بينهوا  اللحيداحل  والعدل .. و  غاي  له و  عمل إ  ا؟هاق يف هذ  السبيل. وهذ  الغاي

ووُتْم َخووْْيَ أُمَّوو   أُْخرَِجووحْل لِلنَّوواِس شَْ »يف كتابووه العزيووز بقللووه: َهووْلنَ اِبْلَمْعوورُ  ُمووُرونَ ُكنوْ ْنَكووِر َوتُوْيِمنُوولَن َعووِن اْلمُ  وِ  َوتَونوْ
لسووووان الوووولحك .. جموووورق ب« حووووزب اّللِ »و  يظوووون أحوووود أن هووووذا احلووووزب .. ( »110)آل عمووووران:« .. اِبّللَِّ 

اطوووووه سوووووالكهم ابمجاعووووو  مووووون اللعووووواا املبشووووورين،يعظلن النووووواس يف املسووووواجد،ويدعلوم إىل موووووذاهبهم وم
ن دل بيود ،ويكل حلو  والعوانشوأ  اّلِل ليحمول لولاء واملقا ت ليك إ   ليك األمور كوذلك  وإ وا هول حوزب أ

ر نووووابع الشووووكووووهيدا علووووى النوووواس وموووون مهمتووووه الوووويت ألقيووووحل علووووى كاهلووووه موووون أول يوووولم أن يقضووووك علووووى م
  ا  اهلهلوووووووومجوووووووووالعوووووووودوان،ويقطع قابوووووووور ا؟وووووووولر والفسوووووووواق يف األرم وا سووووووووتغالل املمقوووووووولت وأن يكووووووووب  

لولهيتهم. أيستأصل كأف  اّلِل و  للا أنفسهم أراباب من قونالكاذب ،الذين تكثوا يف أرم اّلِل بغْي احل  وجع
  أكووار إىل هوذا املعوقوْي .. و ويقويم نظاموا للحكوم والعموران صواحلا يتفيوأ لاللووه القاصوك والوداين والغوب والف

نَوو   َوَيُكووُكوولَن فِ َوقوواتُِللُهْم َحووَّتَّ   تَ »اّلِل تعوواىل يف غووْي واحوودة موون آي الووذكر احلكوويم: « ..  ُكلُووُه ّللَِّ لَن الوودِِينُ توْ
 (.38)األنفال:

َن   يف اأْلَْرِم َوَفساق  َكِبْي   »  (.73)األنفال: « ..ِإ َّ تَوْفَعُللُ  َتُكْن ِفتوْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1889 

( 33بو :)التل « .. ُكلنَ ِه َولَوْل َكورَِ  اْلُمْشوِر لودِِيِن ُكلِِوا َعلَوى ُهَل الَِّذي أَْرَسَل َرُسلَلُه اِبهْلُدى َوِقيِن احْلَو ِِ لُِيْظِهورَ ُ »
لقووبخ علووى لووه موون ا فتبووني موون كوول ذلووك أن هووذا احلووزب   بوود لووه موون امووتال  انصووي  األموور و  مندوحوو »

لعووودوان قلاعووود ا زموووام احلكوووم ألن نظوووام العموووران الفاسووود   يقووولم إ  علوووى أسووواس حكلمووو  ميسسووو  علوووى
مووا ينتووزع  بعوود ،إ والفسوواق يف األرم وكووذلك لوويك موون املمكوون أن يقوولم نظووام للحكووم صوواحل،ويييت أكلووه

ون علولا خور و  يريوداليولم اهلزمام األمر من أيدي الطغاة املفسدين. وذخذ   يوديهم رجوال ييمنولن ابّلِل و 
 يف األرم و  فساقا.

وأض  إىل ذلك أن هذا احلزب بصر  النظر عما يرمك إليه من إصال  العا  وبوة ااوْي والفضويل  يف  »
تبتا على خطته،متمسوكا  نهاجوه،عامال وفو  مقتضوياته موا قام نظوام  أحناء األرم كاف ،  يقدر أن يبقى

احلكوم قائموا علووى أسواس آخر،سوائرا علووى منهواج غوْي منهاجووه. وذلوك أن حوزاب ميمنووا  بودأ ونظوام للحيوواة 
واحلكووم خوواص،  ميكوون أن يعوويا متمسووكا  بدئووه عووامال حسووه مقتضووا  يف لوول نظووام للحكووم ميسووك 

بوواقئ والغوواايت الوويت يوويمن ّبا،ويريوود السووْي علووى منهاجهووا. فووإن رجووال يوويمن علووى مبوواقئ وغوواايت غووْي امل
الشووويلعي ،إن أراق أن يعووويا يف بريطانيوووا أو أملانيا،متمسوووكا  بدئه،سوووائرا يف حياتوووه علوووى الوووثانمج  ئ بووواق

ن تكوول  1162الووذي تقوورر  الشوويلعي ،فلن يووتمكن موون ذلووك أبوودا،ألن الوونظم الوويت تقررهووا الرأ اليوو  أو الناتسووي 
مهيمنووو  عليوووه،قاهرة  وووا أوتيوووحل مووون سووولطان،فال ميكنوووه أن يوووتخلا مووون براينهوووا أصوووال .. وكوووذلك إن أراق 

وبووولق  أن يبقوووى 1163ا سوووالم ااالووودة  ئاملسووولم أن يقضوووك حياتوووه مسوووتظال بنظوووام للحكوووم منووواقخ ملبووواق
كنوه أن يونج  ا سالم،سائرا وفو  مقتضوا  يف أعمالوه اليلميو ،فلن يتسو  لوه ذلوك،و  مي ئمستمسكا  باق

الووووووويت يعتقووووووودها غرموووووووا ووبوووووووا ألمووووووولال  يف بغيتوووووووه هوووووووذ  أبووووووودا. ألن القووووووولانني الووووووويت يراهوووووووا ابنل ،والضووووووورائه
الناس،والقضااي اليت ُيسبها جوائرة عون احلو  وافت وا  علوى العودل،والنظم الويت يعور  أووا مبعوة الفسواق يف 

،ويرى فيهوا هالكوا لامو  .. اود كول هوذ  األرم،ومناهج التعليم اليت اوزم بلخامو  عاقبتهوا وسولء نتائجهوا
مهيمنووو  عليه،ومسووويطرة علوووى بي توووه وأهلوووه وأو ق ، يوووة   ميكنوووه أن يوووتخلا مووون قيلقهوووا وينجووول بنفسوووه 

مضووطر بطبيعوو  عقيدتووه  -فوورقا كووان أو مجاعوو   -وأهلووه موون أيرهووا ونفلذهووا. فالووذي يوويمن بعقيوودة ونظووام 
م احلكوووم القائمووو  علوووى فكووورة غوووْي فكرته،ويبوووذل ا؟هووود وإميانوووه ّبوووا أن يسوووعى سوووعيه يف القضووواء علوووى نظووو

املسووتطاع يف إقاموو  نظووام للحكووم مسووتند إىل الفكوورة الوويت يوويمن ّبووا ويعتقوود أن فيهووا سووعاقة للبشوور. ألنووه   
يتسوو  لووه العموول  لجووه عقيدتووه والسووْي علووى منهاجووه إ  ّبووذا الطريوو . وإذا رأيووحل رجووال   يسووعى وراء 

للاجه،فواعلم أنوه كواذب يف قعولا . وملوا يودخل ا ميوان يف قلبوه. وّبوذا املعو  ورق غايته،أو يغفل عون هوذا ا
َ لَوووَك الَّوووِذيَن َصوووَدُقلا َوتَوْعلَوووَم اْلكووواِذِبنَيف   َيْسوووَتْأِذنُ »يف التنزيووول: ُ َعْنوووَك. ِ َ أَِذنْوووحَل هَلُوووْم َحوووَّتَّ يَوتَوبَووونيَّ َك َعَفوووا اّللَّ

                                                 
 والنظام النازي قائم يف أملانيا.) السيد رمحه هللا ( 1938كته هذا البحة سن     - 1162
 طرة كريع  اّلِل كلها على احلياة كلها هل حكم مناقخ لإلسالم ) السيد رمحه هللا (وكل حكم   تتمحخ فيه العبلقي  ّلِل،بسي - 1163
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ا َيْسَتْأِذُنَك الَّوذِ الَِّذيَن يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَولْ  ُ َعِليم  اِبْلُمتَِّقنَي .. ِإ َّ يَن ِم اهْلِخِر أَْن ُااِهُدوا ِ َْملاهِلِْم َوأَنْوُفِسِهْم. َواّللَّ
 (.45 - 43)التلب :« ...   يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر. َواْر َبحْل قُوُللُّبُْم فَوُهْم يف َريِْبِهْم َيَ َقَُّقونَ 

قوود  رة بووراءةوأي كووهاقة أصوود  وأي حجوو  أنصووع موون كووهاقة القوورآن وحجتووه ففووك هووذ  اهلايت موون سوول »
عوووالء كلمووو   سوووبيل إيفنوووا القووورآن الكووورمي علوووى أن الوووذي   يلووول نوووداء ا؟هووواق و  ااهووود  الوووه ونفسوووه 
  عوووداق الوووذين   ،فهل يفاّلِل،وإقامووو  الووودين الوووذي ارتضوووا  لنفسوووه،وتلنيد نظوووام احلكوووم املبوووب علوووى قلاعووود

 ييمنلن ابّلِل واليلم اهلخر،وار بحل قللّبم فهم يف ريبهم ي ققون ...
،وإقامو  اقضو  ملباقئهلنظم املنالعلك تبينحل  ا أسلفنا آنفا أن غاي  )( ا؟هاق يف ا سالم،هك هدم بنيان  »

ّ انقووالب هموو  إحوودامحكلموو  ميسسوو  علووى قلاعوود ا سووالم يف مكاوووا واسووتبداهلا ّبووا. وهووذ  املهموو  .. 
دّ هوذا ُيوينيوه أن إسالمك عام. غْي منحصرة يف قطر قون قطور. بول  وا يريود  ا سالم،ويضوعه نصوه ع

 ر .طم  إليه ببصى الذي يا نقالب الشامل يف مجيع أحناء املعملرة .. هذ  غايته العليا،ومقصد  األ 
نقوالب م إبحوداّ ا الشوروع يف مهموتهعون « احلزب ا سوالمك»إ  أنه   مندوح  للمسلمني،أو أعضاء 

فهوول  هودفهم األ ووىو العليووا  املنشلق،والسوعك وراء تغيووْي نظوم احلكووم يف بالقهوم الوويت يسوكنلوا. أمووا غوايتهم
،بل يمن ابلقلميوو تووبيوو    ا نقووالب العوواملك الشووامل ).( انووي   ميووع أحنوواء األرم. وذلووك أن فكوورة انقال

ة عملهوووا يف ضوووي  قائووور شووور وفوووال  النووواس أمجعوووني،  ميكنهوووا أصوووال أن تتووودعل النووواس مجيعوووا إىل سوووعاقة الب
ا لعواملك غايتهونقوالب انطا  حمدوق مون أمو  أو قطور. بول احلو  أووا مضوطرة بسوجيتها وجبلتهوا أن ععول ا 

صور يرضوى أن ينح افيو ،و اليت تضعها نصه عينها،و  تغفل عنها نرف  عني. فإن احل  ذىب احلدوق ا؟غر 
 النزيه . البشري  يق  اخ عها علماء ا؟غرافي  واصطلحلا عليها. فاحل  يتحدى العقلليف حدوق ض

يف هووذا ا؟انووه موون ذا  ا؟بوول أو « حوو »ويقوولل هلووا مطالبووا  قووه:ما ابلكووم تقللوولن:إن القضووي  الفالنيوو  
رعف  احلوو  إذا جوواوزان ذا  ا؟بوول أو النهوور  ذ -بووزعمكم  -« ابنووال»النهوور مووثال،مث تعوولق القضووي  نفسووها 

حوووو  يف كوووول حووووال ويف كوووول مكووووان  وأي شيووووْي للجبووووال واألوووووار يف تغيووووْي حقيقتووووه املعنليوووو ف  احلوووو  للووووه 
مقهووولرا « ا نسوووان»وار ،وخوووْي  عوووام كوووامل،  حوووتا ببي ووو  قون بي ووو ،و  قطووور قون قطووور. فأينموووا وجووود 

يف أبنائهوووووووا « ا نسووووووواني »فووووووواحل  مووووووون واجبوووووووه أن يدركوووووووه وذخوووووووذ  قوووووووه وينتصووووووور لوووووووه. ومهموووووووا أصووووووويبحل 
واحلاملني لللائه أن يلبلا نداءها،وذخوذوا بناصورهم حوَّت ينتصوروا هلوم مون  املستضعفني،فعلى العدل ومباقئه

أعوودائهم ا؟ائرين،ويسوو قوا هلووم حقوولقهم املغصوولب  الوويت اسووتبد ّبووا الطغوواة بغيووا وعوودواان. وّبووذا املعوو  نطوو  
قواتُِللَن يف َسوِبيِل اّللَِّ َواْلُمْسَتْضوَعِفنَي ِموَن الِرِجواِل َوالنِِسواِء َوموا َلُكوْم   تُ »لسان اللحك،حية ورق يف التنزيول:

وزق علووى ذلووك أن ( »75)النسوواء:« ... َواْلِلْلداِن،الَّوِذيَن يَوُقلُللَن:َربَّنووا َأْخرِْجنووا ِموْن هووِذِ  اْلَقْريَووِ  الظَّووا ِِ أَْهُلهوا
ت فيهووا الفوولار  القلميوو  واللنني ،وأحووديحل فيهووا موون علووى مووا أيوور  -األواصوور البشووري  والعالقووات ا نسوواني  

قد تشتمل على توال م كوامل،وعانك عوام بوني أجزائها،ر وا يتعوذر معوه أن  -نزعات الشتات وا ختال  
تسووْي  لكووو  يف قطوور بعينوووه  سووه مباقئهوووا وخططهووا املرسووولم  املسووتبين ،ما قاموووحل األقطووار اجملووواورة هلوووا   
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. مون أجول ذلوك وجوه علوى 1164ها،و  ترضى ابلسْي وف  منهاجهوا وبرانجمهواتلافقها على مباقئها وخطت
احلوووزب املسووولم،حفظا لكيانوووه،وابتغاء لإلصوووال  املنشووولق،أ  يقنوووع إبقامووو  نظوووام احلكوووم ا سوووالمك يف قطووور 
واحوود بعينووه. بوول موون واجبووه الووذي   منوواص لووه منووه  ووال موون األحوولال،أ  يوودخر جهوودا يف تلسوويع نطووا  

  نفووولذ  يف رتلووو  أرجووواء األرم. ذلوووك  ن يسوووعى احلوووزب ا سوووالمك،يف جانوووه،وراء هوووذا النظوووام وبسووو
نشور الفكورة ا سووالمي ،وتعميم نظرايهتوا الكاملوو  ونشورها يف أقصووى األرم وأقانهوا ويوودعل سوكان املعموولرة 

ي علووى اخووتال  بالقهووم وأجناسووهم ونبقوواهتم أن يتلقوولا هووذ  الوودعلة ابلقبلل،ويوودينلا ّبووذا املنهوواج الووذ -
يضمن هلم السعاقتني،سعاقيت الودنيا واهلخورة .. و انوه آخر،يشومر عون سوا  ا؟ود،ويقاوم الونظم ا؟وائرة 
املناقضووووو  لقلاعووووود احلووووو  والعووووودل ابلقووووولة،إذا اسوووووتطاع ذلوووووك وأعووووود لوووووه عدتوووووه،ويقيم مكاووووووا نظوووووام العووووودل 

ا علوووى مووورور األايم والنصف ،امليسوووك علوووى قلاعووود ا سوووالم ومباقئوووه ااالووودة الووويت   تبلوووى،ولن تبلوووى جووودهت
 والليا .

ومون جواء بعد ،وسوار بسوْيته  - -هذ  هك ااط  اليت سلكها. وهذا هل املنهاج الذي انتهجه النل  »
مووون االفووواء الراكووودين،فإوم بووودأوا بوووبالق العووورب. مث أكووورقحل مشوووك ا سوووالم مووون آفاقهوووا. وأخضوووعلها أو  

امللوووول  واألموووووراء  - -  ا؟ديووووودة. مث قعووووا النووووول حلكووووم ا سوووووالم،وأقخللها يف كنوووو  اململكووووو  ا سووووالمي
والر ساء يف رتل  بقواع األرم إىل قيون احلو  وا ذعوان ألمور اّلِل. فالوذين آمنولا ّبوذ  الودعلة انضوملا إىل 
هذ  اململك  ا سالمي  وأصبحلا من أهلها،والذين   يلبلا قعلهتا و  يتقبللها بقبلل حسون كورع يف قتواهلم 

والتحاقووه ابلرفيوو  األعلى،محوول علووى  - -ا اسووتخل  أبوولبكر رضووك اّلِل عنه،بعوود وفاتووه وجهوواقهم .. وملوو
اململكتني اجملاورتني للمملك  ا سالمي  ..  لكيت الروم والفورس. اللتوني بلو  مون عتل وا وااقيهموا يف الغوك 

رضوك اّلِل  -دي  وا ستكبار يف األرم ما نبقحل كهرته اهلفا . وبلغحل هوذ  احلموالت الويت بودأ ّبوا الصو
غايتهوووا يف عصووور الفوووارو  الوووذي يرجوووع إليوووه الفضووول العظووويم يف تلنيووود قعوووائم اململكووو  ا سوووالمي   -عنوووه 

 )انتهحل املقتطفات(.« ... 1165األوىل،حَّت مشل للها اللار  تلك األقطار مجيعا 
تشوووورقني سبعووووخ امل جموووورق عوووودوى موووون الوووورو  ا مثانلريوووو  السووووائدة يف األرم يف ذلووووك الزمووووان كمووووا يووووزعم

ن موو« العودوى»ذ هتا ليأخووواملتوأيرين  ووزاعمهم  فموا كووان هوذا الوودين الوذي جوواء ليبودل واقووع األرم وتصولرا
 لعدوى اواقع األرم وتصلراهتا  وما كان رسلل اّلِل ليخدع عن حقيق  قين اّلِل ّبذ  

                                                 
وخباص  إذا كانحل هذ  املباقئ وااط  هك مباقئ ا سالم وخططه اليت تنتزع السلطان من كل متسل  وتورق  إىل اّلِل وحود .ومن   - 1164

   تشوو  .القاعودة الويتشوور للبشور .ات الويت تقوولم علوى أسواس عبلقيو  البمث تتجموع يف وجههوا مجيوع األنظموو ،ومجيع احلكلموات،ومجيع املعسوكر 
 فيها مجيع أنظم  البشر  ) السيد رمحه هللا (

وسوارت يف نريقهوا يف عهود االيفتوني الراكودين بعود  ..) السويد  -  -و  تكن تلك الفتلحات اليت بدأت على عهد رسولل اّلِل  - 1165
 رمحه هللا (
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 ا الوودين وخطتووههووذملنهج علووى ضوولء هووذا البيووان لطبيعوو  هووذا الوودين وحقيقته،ولطبيعوو  ا؟هوواق فيووه وقيمتووه،و 
ن عوووّلِل سوووبحانه يت قوووال ااحلركيووو  يف ا؟هووواق ومراحلوووه .. نسوووتطيع أن  ضوووك يف تقيووويم غوووزوة بووودر الكثى،الووو

ى ذ  الغزوة،علوهو نزلحل يف وأن  ضك كذلك يف التعر  إىل سلرة األنفال،اليت« .. يلم الفرقان»يلمها إنه 
 وجه ا مجال.

دة عووفقوود سووبقتها  -قبوول  كمووا بينووا موون  -ا؟هوواق ا سووالمك   تكوون غووزوة بوودر الكووثى هووك أوىل حركووات 
  عشور كوهرا رأس سوبع سرااي،  يقع قتال إ  يف واحدة منها،هك سري  عبد اّلِل بن جحوا يف رجوه علوى

  ا سالم.يفم عليها ا؟هاق إىل املدين  .. وكانحل كلها اشيا مع القاعدة اليت يقل من هجرة رسلل اّلِل 
 -سولل اّلِل ر  أخرجوحل ة عنها من قبل .. نعم إوا كلهوا كانوحل ملجهو  إىل قوريا الويتواليت أسلفحل احلدي

-  ولكوون هووذا لوويك للمسوولمني الكوورام و  هفووج حرموو  البيووحل احلوورام انرموو  يف ا؟اهليوو  ويف ا سووالم و 
يوو  عبلقسووان موون الريوور ا ناألصوول يف انطالقوو  ا؟هوواق ا سووالمك. إ ووا األصوول هوول إعووالن ا سووالم العووام بتح

عبلقيو  للعبواق الناس من ال س،وإخراجلغْي اّلِل وبتقرير أللهي  اّلِل يف األرم وهطيم الطلاغيحل اليت تعبد النا
؟زيووورة وبوووني النووواس يف إىل العبلقيووو  ّلِل وحووود  .. وقوووريا كانوووحل هوووك الطووواغلت املباكووور الوووذي ُيووولل بوووني ا

ذا هووووووا سووووووالم  فلووووووم يكوووووون بوووووود أن ينوووووواجزالتلجووووووه إىل عبوووووواقة اّلِل وحوووووود  والوووووودخلل يف سوووووولطانه وحوووووود . 
ى عووا ابلفعوول علووللووذين وقالطاغلت،اشوويا مووع خطتووه العاموو  وانتصووافا يف اللقووحل ذاتووه موون الظلووم والطغيووان ا

وحنون  غوك قائمواب. وإن كوان يناملسلمني الكرام ووقاي  كوذلك لودار ا سوالم يف املدينو  مون الغوزو والعودوان .
الوويت هتمهووا  لوودين نفسووه وخطتووهنبيعوو  هووذا ا -و  ننسووى  -أن نتووذكر نقوورر هووذ  األسووباب انليوو  القريبوو  

ال يتوه وكورعه  وغوْي أللهلنبيعته هذ . وهك أ  ي   يف األرم ناغل  يغتصه سلطان اّلِل ويعبود النواس 
يت نزلوووحل نفوووال الووومووون األحووولال  أموووا أحوووداّ هوووذ  الغوووزوة الكوووثى فنجملهوووا هنوووا قبووول اسوووتعرام سووولرة األ

لاجهوووو  ميتهووووا يف سووووم ا؟وووول الووووذي نزلووووحل فيووووه السوووولرة ونوووودر  مرامووووك النصوووولص فيهووووا وواقعفيها،ذلووووك لنتن
 تودر  حو  قرآنيو   األحداّ من انحي  وتلجيهها لاحداّ من الناحي  األخرى .. ذلك أن النصلص ال

لهوا  جكء ابحليواة يفقبول كول كوإقراكها ابلتعامل مع مدلل هتا البيانيو  واللغليو  فحسوه   إ وا تودر  أو  و 
أيورا  د مودى وأبقوىعووإن كانوحل أب -التارحك احلركك ويف واقعيتها ا اابي  وتعاملها موع اللاقوع احلوك. وهوك 

لووك اللاقووع هووذا املوودى البعيوود إ  يف ضوولء ذ   تتكشوو  عوون -موون اللاقووع التووارحك الووذي جوواءت تلاجهووه 
 التارحك ..

يزاولوولن لوودين وحودهم و ن ّبوذا النسووب  للوذين يتحركوول مث يبقوى هلووا إُيا هوا الوودائم،وفاعليتها املسوتمرة،ولكن اب
ألحولال كوبه لظورو  واامنه كبه ما كان يزاوله الذين تنزلحل هذ  النصلص علويهم أول مورة ويلاجهولن مون 

ه يف ضولء لن نصلصوما كان هي ء يلاجهولن  ولون تتكشو  أسورار هوذا القورآن قو  للقاعدين،الوذين يعوا؟
 سه .. وهم قاعدون  ..مدلل هتا اللغلي  والبياني  فح
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 وووع  يب سوووفيان بووون حووورب مقوووبال مووون الشوووام يف عوووْي  - -:مث إن رسووولل اّلِل 1166قوووال ابووون إسوووحا  
 لقريا عظيم ،فيها أملال لقريا،وعارة من عاراهتم. وفيها ياليلن رجال من قريا أو أربعلن ..

 بكر،ويزيود  بون أيببود اّللِ قال ابن إسحا :فحديب حممود بون مسولم الزهري،وعاصوم بون عمور بون قتاقة،وع
حووديب  قوود مووا .. كوولبوون رومووان،عن عووروة بوون الووزبْي. وغووْيهم موون علمائنووا،عن ابوون عبوواس رضووك اّلِل عنه

يب سوفيان   - -بعخ احلدية،فاجتمع حديثهم فيموا سوقحل مون حودية بودر،قاللا:ملا  وع رسولل اّلِل 
لعوووول اّلِل  لا إليهووووايهووووا أملاهلم،فوووواخرجهووووذ  عووووْي قووووريا ف»مقووووبال موووون الشووووام نوووودب املسوووولمني إليهم،وقووووال:

لقوى ي - -اّلِل  فانتودب النواس،فخ  بعضوهم ويقول بعضوهم،وذلك أووم   يظنولا أن رسولل« ينفلكملها
لم،و  ُيتفول حاضورا ابلنهو - أي ما يركبوه -أمر من كان لهر  حراب )ويف زاق املعاق وإمتاع األ اع أنه 

:مون ضوع  عشور رجالمثائو  وبومجل  مون حضور بودرا مون املسولمني يال»م:هلا احتفا  كبْيا( .. وقال ابن القي
 املهاجرين ست  ومثانلن.

انلا أكوود كووزرج،وإن  وموون األوس واحوود وسووتلن. وموون ااووزرج مائوو  وسووبعلن. وإ ووا قوول عوودق األوس عوون ااوو
 - وقال النوولغتوو ،بالنفووْي  موونهم وأقوولى كوولك  وأصووث عنوود اللقوواء،ألن منووازهلم كانووحل يف عوولا  املدينوو ،وجاء

-  يسووتأين ّبووم   يتبعنووا إ  موون كووان لهوور  حاضوورا. فاسووتأذنه رجووال لهوولرهم كانووحل يف علوول املدينوو  أن
لكوون ا لووه أهبوو . و   شهبوول حووَّت يووذهبلا إىل لهلرهم،فووأىب. و  يكوون عووزمهم علووى اللقوواء،و  أعوودوا لووه عوودة،و 

 «.مجع اّلِل بينهم وبني عدوهم على غْي ميعاق
ار،ويسأل مون لقوك مون الركبان،ختلفوا علوى أمور يتحسك األخب -حلجاز احني قان من  - وكان أبل سفيان

ا قوود اسووتنفر :أن حمموودالنوواس )أي علووى أموولاهلم الوويت معووه يف القافلوو ( حووَّت أصوواب خووثا موون بعووخ الركبووان
أن ذيت  كو ،وأمر مأصحابه لك ولعْي . فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري،فبعثوه إىل 

عمورو سوريعا  ضمضوم بون ريشا فيستنفرهم إىل أملاهلم،وحثهم أن حممدا قد عرم لنوا يف أصوحابه. فخورجق
 إىل مك .

لوويي ابوون  ريا،اي آلقووفلووم يوورع أهوول مكوو  إ  وضمضووم يقوولل:اي معشوور «:إمتوواع األ وواع»قووال املقريووزي يف 
ل( قوود عوورم عووام ييكوملوه نغاله،اللطيمو  )وهووك العوْي الوويت همول الطيووه واملسوك والثيوواب ولويك فيمووا ه
. واّلِل ما أرى أن تدركلها  وقود جودِع أذين ل ل وكو  قميصوه وحو بعْي ،هلا حممد يف أصحابه. الغّل الغّل

 ايم. وقيوول يفياليوو  أ رحلووه.فلم الووك قووريا موون أمرهووا كووي ا حووَّت نفووروا علووى الصووعه والووذللل،وعهزوا يف
 يلمني.

                                                 
و  يف   املقريزي يف « البداي  والنهاي »واعتمد ابن كثْي على ابن إسحا  يف روايته للغزوة يف كتابه:- [606/ 1سْية ابن هشام ] - 1166

اموووع جل »ام ابووون حوووزم يف وا مووو« ملعووواقزاق ا»عووون هوووذ  الروايووو  يف كثْي.وكوووذلك رواهوووا ابختصوووار ا موووام ابووون قووويم ا؟لزيووو  يف « إمتووواع األ ووواع»
 ) السيد رمحه هللا ( وقد استقينا من مجيعها« السْية
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عوووو  بوووون األسوووولق،ونعيم  بوووون عدي،وحنظلوووو  بوووون أيب وأعووووان قووووليهم ضووووعيفهم. وقووووام سووووهيل بوووون عمرو،وزم
سووفيان،وعمرو بوون أيب سفيان،ُيضوولن النوواس علووى ااووروج. فقووال سووهيل:اي آل غالووه،أ ركلن أنووتم حمموودا 
والصووباة )أي املرتدين،يقصوود املسوولمني ( موون أهوول يثوورب ذخووذون عووْياتكم وأموولالكمف موون أراق مووا  فهووذا 

ميوو  بوون أيب الصوولحل  بيووات  ومشووى نلفوول بوون معاويوو  الووديلك إىل مووال،ومن أراق قوولة فهووذ  قوولة. فمدحووه أ
أهل القولة مون قوريا فكلمهوم يف بوذل النفقو  واحلموالن )أي موا ُيمول عليوه مون الودواب،يقال فيموا يكولن 
هبو  خاصو ( ملوون خورج. فقوال عبوود اّلِل بون أيب ربيع :هوذ  مخسوومائ  قينوار فضوعها حيووة رأيوحل. وأخوذ موون 

ئيت قينووار ويووالّ مائوو  قينووار قوولى ّبووا يف السووال  والظهر،ومحوول نعيموو  بوون حليطووه بوون عبوود العووزى مووا
عوودي علووى عشوورين بعْيا،وقوولاهم وخلفهووم يف أهلهووم  علنوو . وكووان   يتخلوو  أحوودا موون قووريا إ  بعوووة 
مكانه بعيثا. ومشلا إىل أيب هله فأىب أن حورج أو يبعوة أحدا،ويقال:إنوه بعوة مكانوه العاصوك،ابن هشوام 

فقووال:اخرج،وقيب لووك. فخوورج عنووه  ... وأخووذ عووداس )وهوول الغووالم  -وكووان لووه عليووه قيوون  -بوون املغووْية 
يوولم خوورج إىل الطووائ  فوورق  النصووراين الووذي أرسووله عتبوو  وكوويب  ابنووا ربيعوو  بقطوو  موون العنووه لرسوولل اّلِل 

مووونهم إىل أهلوووه رقا قبيحوووا،وأتبعل  السوووفهاء والصوووبي  يرملنوووه ابحلجوووارة حوووَّت أقمووولا قدميوووه الشوووريفتني،فلجأ 
فأكووه علووى يديووه وقدميووه ،بسووتان عتبوو  وكوويب . وقوود وقووع يف نفووك عووداس مووا وقووع موون أموور رسوولل اّلِل 

وعتبوو  ابووب ربيعوو  عوون ااروج،والعوواص بوون منبووه بوون احلجوواج. وأىب أميوو  بوون خلوو  أن  يقبلهمووا  حووذل كوويب 
 يف الولاقي  فابتواعلا لوه مجوال حرج،فأ   عقب  بن أيب معي  وأبل جهل فعنفا . فقال ابتاعلا   أفضول بعوْي

بوثالّ مائوو  قرهووم موون نعووم بوب قشووْي،فغنمه املسوولملن  .. ومووا كووان أحود موونهم أكوور  للخووروج موون احلوواّر 
بوون عووامر. ورأى ضمضووم بوون عموورو أن واقي مكوو  يسوويل قمووا موون أسووفله وأعووال . ورأت عاتكوو  بنووحل عبوود 

... فكوور  أهوول الوورأي املسْي،ومشووى  1167يووحل(املطلووه ر ايهووا )وفيهووا نووذير لقووريا ابلقتوول والوودم يف كوول ب
بعضووووهم إىل بعخ،فكووووان موووون أبطوووو هم عوووون ذلووووك احلوووواّر بوووون عامر،وأميوووو  بوووون خل ،وعتبوووو  وكوووويب  ابنووووا 
ربيع ،وحكيم بن حزام،وأبل البخ ي )ابن هشوام( وعلوى بون أميو  بون خل ،والعواص بون منبوه حوَّت بكوتهم 

ن كلووودة،فامجعلا املسوووْي .. وخرجوووحل قوووريا أبووول جهل،وأعانوووه عقبووو  بووون أيب معي ،والنضووور بووون احلووواّر بووو
ابلقيووووان والوووودفا  يغنووووني يف كوووول منهوووول،وينحرون ا؟ووووزر،وهم تسووووعمائ  ومخسوووولن مقوووواتال .. وقوووواقوا مائوووو  

                                                 
،َويَزِيوُد ابْوُن ُروَمواَن،َعْن ُعوْروَ  - 1167 َة بْوِن الِزَبْْيِ،قَواَ  :َوقَوْد رََأْت َعاِتَكوُ  بِْنوحُل قَاَل اْبُن إْسَحاَ  :فََأْخَثَين َمْن َ  َأهتُِِم َعْن ِعْكرَِمَ  َعْن ابْوِن َعِباس 

،قَوْبَل قُوُدوِم َضْمَضوم  َمِكو َهوا َعْبِد اْلُمطِِله ِ ِّ لَيَوال  ُرْ اَي أَفْوَزَعتوْ َقالَوحْل لَوُه اَي َأِخوك،َوَاّلِلِ َلَقوْد ْلَعبِواِس بْوِن َعْبوِد اْلُمطِلِوِه فوَ  َأِخيَهوا اىَل فَوبَوَعثَوحْل إ.َ  بِوَثاَل
َهووا َكوو لَووَ  ُرْ اَي أَْفَظَعْتِب،َوخَتَِلفْووحُل أَْن يَووْدُخَل َعلَووى قَوْلِمووك ِمنوْ ا :َوَمووا رَأَيْووحِل ف قَالَووحْل رَأَيْووحُل ِب َمووا ُأَحووِدُيك بِووِه فَوَقوواَل هَلَووْكُتْم َعوويَب   فَووا ِر َوُمِصوورَأَيْووحل الِليوْ
ّ  فَووْنِفووُروا اَي َلغُواِه َأَ  رَاِكب وا أَقْوبَوَل َعلَوى بَعِووْي  لَوُه َحوَِّت َوقَوَ  اِبأْلَْبطَووِ  مُثِ َصورََن ِ َْعلَوى َصوْلتِ  ُعولا إلَْيوِه َقَخووَل َأَرى النِواَس اْجَتمَ ُدَر ِلَمَصوارِِعُكْم يف يَواَل

َنَما ُهْم َحْلَلُه َمَثَل ِبِه بَِعْيُُ  َعَلى لَ  بَوُعلنَُه فَوبَويوْ ّ  مُثِ َمثَوَل بِوِه  َن ِ ِْثِلَهوا :َأَ  اْنِفوُروا ايَ ْعبَوِ ،مُثِ َصورَ ْهِر اْلكَ اْلَمْسِجَد َوالِناُس يَوتوْ َلغُوُدَر ِلَمَصوارِِعُكْم يف يَواَل
ِل اْرَفِضووحْل َفَمووا بَِقووَك بَوْيووحل  ِمووْن انَووحْل  َِْسووَفِل اْ؟َبَووَحَِّت إَذا كَ بَولَووحْل هَتْووِلي،َها .فَأَقوْ قُوبَوووْيك  َفَصوورََن ِ ِْثِلَهووا .مُثِ َأَخووَذ َصووْخَرة  فََأْرَسوولَ  بَعِووْيُُ  َعلَووى رَْأِس َأيب 

َهووووا فَِلَقوووو   قَوووواَل اْلَعبِوووواُس َوَاّلِلِ إنِ  َهووووا ِمنوْ  1َحووووِد .سووووْية ابوووون هشووووام ]اْكُتِميَهووووا،َوَ  تَووووْذُكرِيَها أِلَ فَ ُرْ اَي،َوأَنْووووحِل َهووووِذِ  لَ  بُويُوووولِت َمِكووووَ  َوَ  َقار  إِ  َقَخَلتوْ
 [صحي  مرسل607/
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فرس،عليهووا مائوو  قارع سوولى قروع املشوواة. وكانووحل إبلهووم سوووبعمائ  بعووْي. وهووم كمووا ذكوور اّلِل تعوواىل عووونهم 
ُ ِ ووا يَوْعَملُوولَن َو  َتُكلنُوولا َكالَّووِذيَن َخَرُجوو»بقللووه: ،َواّللَّ لا ِمووْن ِقايرِِهووْم َبطَوورا  َورائَء النَّاِس،َوَيُصووُدوَن َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ
 (.47)األنفال:« .. حمُِي   

أصحابه،ملا يريدون من أخذ عْيهم،وقود أصوابلا و  - -وأقبللا يف عمل عظيم وحن  زائد على رسلل اّلِل 
 ..اليت كانحل معه )يف سري  عبد اّلِل بن جحا( من قبل عمرو بن احلضرمك والعْي 

وأقبوووول أبوووول سووووفيان ابلعووووْيو معهووووا سووووبعلن رجووووال )يف روايوووو  ابوووون إسووووحا  ياليوووولن رجووووال( موووونهم ررموووو  بوووون 
نلفوول،وعمرو ابوون العاص،فكانووحل عووْيهم ألوو  بعووْي هموول املووال. وقوود خووافلا خلفووا كووديدا حووني قنوولا موون 

)الوذين نفوروا مون قوريا ليمنعولا عوْيهم( .. فأصوب  أبول سوفيان  املدين ،واستبطأوا ضمضم بن عمورو والنفوْي
ببودر وقود تقوودم العوْي وهوول خوائ  موون الرصود. فضوورب وجوه عْي ،فسوواحل ّبوا )أي اعووه إىل سواحل البحوور 
بعيوودا عوون نريوو  املدينوو ( وتوور  بوودرا يسووارا،وانطل  سووريعا .. وأقبلووحل قووريا موون مكوو  ينزلوولن كوول منهوول. 

يوَوْلَم " َكانَوحْل قُووَرْيا  قَوْبوَل أَْن يَوْلَقواُهُم النَّوِلُ :قَواَل ،َعوْن عُوْرَوَة وينحرون ا؟وزر .. يطعملن الطعام من أ هم 
َفَجواَء الرَّْكوُه الَّوِذيَن ،ِإانَّ َقْد َأَجْزاَن اْلَقوْلَم فَواْرِجُعلا :بَْدر  َقْد َجاَءُهْم رَاِكه  ِمْن َأيب ُسْفَياَن َوالرَّْكُه الَِّذيَن َمَعُه 

وا اِبلرَّْجَعوِ  اِبْ؟ُْحَفوِ  بوَ  َواّللَِّ َ  نَوْرِجوُع َحوَّتَّ نَوْنوزَِل بَوْدر ا فَوُنِقويَم ِفيوِه :فَوَقواُللا ،َعثَوُهْم أَبُل ُسوْفَياَن الَّوِذيَن َذُْموُروَن قُوَرْيش 
َّ لَيَووال  َويوَوورَااَن َمووْن َغِشوويَوَنا ِمووْن أَْهووِل احلَِْجوواِز  َوُهووُم ، ِمووَن اْلَعووَرِب َوَمووا مَجَّْعنَووا فَويُوَقاتَِلنَووا فَِإنَّووُه لَووْن يوَوورَااَن َأَحوود  ،يَوواَل

 ُ ُ َعلَوووى َرُسوووللِِه ،الَّووِذيَن َخَرُجووولا ِمووْن ِقاَيرِِهوووْم َبطَووور ا َوراَِئَء النَّوواِس َواْلتَوَقوووْلا ُهووْم َوالنَّوووِلُ :الَّووِذيَن قَووواَل اّللَّ فَوَفووَتَ  اّللَّ
ُهْم "َوُكِفَك ُصُدو ،َوَأْخَزى أَئِمََّ  اْلُكْفِر   ..1168ُر اْلُمْيِمِننَي ِمنوْ
ووا رََأى أَبُوول ُسووْفَياَن أَنَّووُه َأْحووَرَز ِعووْيَُ  :قَوواَل ،وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس   َووا َخووَرْجُتْم لَِتْمنَوعُوولا ،" َلمَّ أَْرَسووَل ِإىَل قُوووَرْيا  أَنَُّكووْم ِإ َّ

ُ فَارْ ،ِعْيَُكْم َورَِجاَلُكْم َوأَْمَلاَلُكْم  َواّللَِّ َ  نَوْرِجوُع َحوَّتَّ نَورَِق بَوْدر ا :فَوَقاَل أَبُل َجْهِل ْبُن ِهَشام  ،ِجُعلا فَوَقْد َْنَّاَها اّللَّ
َونُْطعِوَم ،َونَوْنَحوَر اْ؟ُوُزَر ،َاَْتِموُع هَلُوْم ِّبَوا ُسولُ  ُكولِِ َعوام  فَوُنِقويَم َعَلْيوِه يَواَلت  ،وََكاَن بَْدر  َمْلِ  ا ِمْن َمَلاِسِم اْلَعوَرِب 

نَوووا اْلِقيَووواُن ،َنْسوووِقَك اْاُُمووولَر وَ ،الطََّعووواَم  ا ،َوَتْسوووَمَع بِنَوووا اْلَعوووَرُب ،َوتَوْعوووِزَ  َعَليوْ فَاْمُضووولا ،فَووواَل يَوزَالُووولَن يَوَهابُلنَونَوووا أَبَووود 
"1169 
يعووب أاب ن هشووام )وعوواق قوويك إىل أيب سووفيان،فأخث   ضووى قووريا. فقووال:وا قلمووا   هووذا عموول عموورو بوو 

 ذللنا .. د النفْيلناس فبغى،والبغك منقص  وكيم.إن أصاب حممجهل( كر  أن يرجع ألنه ترأس على ا
قال ابن إسحا :وقال األخنك بن كري  بن عمرو بن وهه الثقفك،وكوان حليفوا لبوب زهورة،وهم اب؟حفو  
اي بووب زهوورة قوود ْنووى اّلِل لكووم أموولالكم،وخلا لكووم صوواحبكم ررموو  بوون نلفوول. وإ ووا نفوورمت لتمنعوول  ومالووه 

،وارجعلا،فإنه   حاج  لكم  ن خترجلا يف غْي ضيع .   ما يقلل هوذا )يعوب أاب جهول( فاجعللا يب جبنها
فرجعوولا،فلم يشووهدها زهووري واحوود .. و  يكوون بقووك موون قووريا بطوون إ  وقوود نفوور موونهم انس،إ  بووب عوودي 

                                                 
 ( صحي  مرسل 14838َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 1168
 التفصيل مب -ي  ( صح 14839َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )  - 1169
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م ابن كعه،  حرج منهم رجل واحد )يف إمتاع األ واع أن نعمو  بون عودي محول علوى عشورين بعْيا،وقولاه
وبوووني بعوووخ قوووريا  -وكوووان يف القووولم  -وخلفهوووم يف أهلهوووم  علنووو ( .. وكوووان بوووني نالوووه بووون أيب نالوووه 

 حماورة.
ن مووإىل مكوو  مووع  رجووع نالووهفقواللا:واّلِل لقوود عرفنووا اي بووب هاكووم،وإن خوورجتم معنووا،إن هوولاكم ملووع حمموود. ف

 رجع 
 ابه.أصح يف ليال مضحل من كهر رمضان يف - -قال ابن إسحا :وخرج رسلل اّلِل 
لم وذ سوبعني بعوْيا فاعتقبلهوا )أي كوانل يركبلووا ابلتعاقوه( فكوان ي - -وكانحل إبل أصحاب رسولل اّلِل 

عبووود  علوووك بووون أيب ناله،ومريووود بووون أيب مريووود الغنووولي يعتقبووولن بعوووْيا. وكوووان محوووزة بووونو  - -رسووولل اّلِل 
لن بعْيا. وكان أبولبكر وعمور وعبود يعتقب - -املطله،وزيد بن حاري ،وأبل كبش  وأنس  ملليا رسلل اّلِل 

 الرمحن بن عل  يعتقبلن بعْيا ..
 قال املقريزي يف إمتاع األ اع:

 -بكور  َّت إذا كان قون بدر أ   ااث  سْي قريا. فاستشار الناس،فقوام أبولح - -ومضى رسلل اّلِل 
 قوووووريا ،إووووووا واّللِ قوووووال فأحسووووون. مث قوووووام عمووووور فقوووووال فأحسووووون. مث قوووووال:اي رسووووولل اّللِ ف -رضوووووك اّلِل عنوووووه 

ه لوذلك تقاتلنك،فأهتأبودا،ول وعزها،واّلِل ما ذلحل منذ عزت،واّلِل ما آمنحل منذ كفرت،واّلِل   تسلم عزهوا
   فونحن معوك،واّللِ ر اّلِل،أهبته،وأعد لذلك عدتوه. مث قوام املقوداق بون عمورو فقوال:اي رسولل اّلِل،اموخ ألمو

 «.ُدونَ هاُهنا قاعِ   ِإانَّ ْذَهْه أَْنحَل َوَرُبَك َفقاِتالفَا»نقلل لك كما قالحل بنل إسرائيل لنبيها:
  الغموواق ا إىل بوور ولكوون اذهووه أنووحل وربووك فقوواتال،إان معكمووا مقوواتللن. والووذي بعثووك ابحلوو  لوول سوورت بنوو

ْيا وقعوووووا لووووه خبوووووْي .. مث خوووو - -)وبوووور  الغمووووواق ملضووووع  قصوووووى الوووويمن( فقوووووال لووووه رسووووولل اّلِل « لسووووران
رنلا لودار،ألوم كواه إ  يف وإ وا يريود األنصوار .. وكوان يظونهم   ينصورون«. نواسأكْيوا علوك أيهوا ال»قال:

ها رسولل اجر علوى أساسو  اليت هوله أن مينعل   ا مينعلن منه أنفسهم وأو قهم )وذلك يف بيع  العقب  الثاني
ر،كأنك اي قووال:أان أجيووه عوون األنصوواف -ضووك اّلِل عنووه ر  -ىل املدينوو ( فقووام سووعد بوون معوواذ إ - -اّلِل 

غووْي   ك إليوك يفقال:إنوك عسوى أن تكولن قوود خرجوحل عون أمور قوود أوحو«. أجوول»رسولل اّلِل تريودان  قوال:
عوْي مث عورم د خورج لل)يعب كما يبدو أنك ر ا تكلن قود خرجوحل ألمور مث أوحوك إليوك يف غوْي  إذ كوان قو
 علوى السومع وعهولقان نواالنفْي(،فإان قد آمنا بك،وصدقنا ،وكهدان أن موا ج وحل بوه ح ،فأعطينوا  ملاييق
  فخضوته اضونا ذا البحورهووالطاع . فامخ اي نل اّلِل ملا أرقت. فل الذي بعثك ابحل  لل استعرضحل بنوا 

خووذت موون معووك مووا بقووك منووا رجوول. وصوول موون كوو حل،واقطع موون كوو حل،وخذ موون أملالنووا مووا كوو حل ومووا أ
لوم وموا نكور  عّبوا مون  ق ،وموا  أملالنا أحه إلينا  ا تركحل. والذي نفسك بيد  ما سلكحل هوذا الطريو  

 ..قر به عينا  تبعخ ما  أن نلقى عدوان غدا،وإان لصث عند احلرب،صد  عند اللقاء،لعل اّلِل يريك منا
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َيِب بَوْعوَخ ،َعوْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َعبَّواس  ،ِمْن ُعَلَمائِنَوا ،َوَغْْيِِهْم ،وَعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُبْْيِ  َهوَذا احْلَوِديِة ،ُكول  قَوْد َحودَّ
وَع َرُسولُل اّللَِّ :قَواُللا ،فَاْجَتَمَع َحِديثُوُهْم ِفيَما ُسوْقحُل ِموْن َحوِديِة بَوْدر    َِيب ُسوْفَياَن ُمْقوِبال  ِموَن الشَّوْأِم َلمَّوا  َِ

َ أَْن يُونَوفَِِلُكُملَهووا فَوواْخُرجُ ،" َهووِذِ  ِعووُْي قُوووَرْيا  ِفيَهووا أَْمووَلاهُلُْم :َوقَوواَل ،نَووَدَب اْلُمْسووِلِمنَي إِلَووْيِهْم  َهووا َلَعوولَّ اّللَّ " ،لا إِلَيوْ
ُوْم َ ْ َيظُنُولا أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ ،َفَخ َّ بَوْعُضوُهْم َويَوُقوَل بَوْعوخ  ،فَانْوَتَدَب النَّاَس  يَوْلَقوى َحوْراب  . وََكواَن أَبُول َوَذلِوَك َأوَّ

َحوَّتَّ َأَصواَب ،ْخَباَر َوَيْسَأُل َمْن َلِقوَك ِموَن الرُْكبَواِن خَتَُلف وا ِموَن النَّواِس ُسْفَياَن ِحنَي َقاَن ِمَن احلَِْجاِز يَوَتَجسَُّك اأْلَ 
َفَر َأْصووَحابَُه لَووَك َولِعِووِْيَ   ا قَووِد اْسووتَونوْ وود  َواْسووَتْأَجَر َضْمَضووَم ،َفَحووِذَر ِعْنووَد َذلِووَك ،َخووَث ا ِمووْن بَوْعووِخ الرُْكبَوواِن أَنَّ حُمَمَّ

ا قَوْد َعوَرَم ،فَوبَوَعثَُه ِإىَل َمكََّ  ،ارِيَّ ْبَن َعْمر و اْلِغفَ  َوأََمرَُ  أَْن َذْيتَ قُوَرْيش ا َيْستَوْنِفرُُهْم ِإىَل أَْمَلاهِلِْم َوُحِْثُُهْم أَنَّ حُمَمَّود 
ووَ   َحووَّتَّ بَولَووَ  ، َأْصووَحابِِه يف َوَخوورََج َرُسوولُل اّللَِّ ،هَلَووا يف َأْصووَحابِِه . َفَخوورََج َضْمَضووُم بْووُن َعْموور و َسوورِيع ا ِإىَل َمكَّ

َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن بِبَوْعِضوِه نوَوَزَل َوأََ ُ  اْاَوَثُ َعوْن قُووَرْيا  ِ َِسوْيِِهْم لَِيْمنَوعُولا ِعوْيَُهْم ،َفَخورََج ِمْنوُه ،َواِقاي  يُوَقاُل لَوُه َذفِورَاُن 
ُ َعْنووُه فَوَقوواَل فََأْحَسووَن مُثَّ قَوواَم ُعَمووُر فوَ ،َوَأْخووَثَُهْم َعووْن قُوووَرْيا  ،النَّوواَس فَاْسَتَشوواَر النَّووِلُ ، َقوواَم أَبُوول َبْكوور  َرِضووَك اّللَّ

ُ َعْنووُه فَوَقوواَل فََأْحَسوووَن  ُ :مُثَّ قَوواَم اْلِمْقووَداُق بْوووُن َعْموور و فَوَقوواَل ،َرِضووَك اّللَّ اَي َرُسووولَل اّللَِّ اْمووِخ ِإىَل َحْيووُة أََموووَرَ  اّللَّ
اْذَهوْه أَنْوحَل َوَربُوَك فَوَقواِتاَل ِإانَّ َهاُهنَوا قَاِعوُدوَن :ُقلُل َكَما قَاَلحْل بَونُول ِإْسورَائِيَل ِلُملَسوى َواّللَِّ َ  نوَ ،فَوَنْحُن َمَعَك 

ِغَمواِق فَوَلالَّوِذي بَوَعثَوَك اِبحْلَو ِِ لَوِ ْن ِسوْرَت بِنَوا ِإىَل بِوْرِ  الْ ،َوَلِكِن اْذَهْه أَْنحَل َوَربُوَك فَوَقواِتاَل ِإانَّ َمَعُكَموا ُمَقواتُِللَن 
ُلَغُه  مُثَّ قَواَل ،مُثَّ َقَعوا لَوُه خِبَوْْي  ،َخوْْي ا فَوَقاَل َلُه َرُسلُل اّللَِّ ،يَوْعِب َمِديَنَ  احْلََبَشِ  َ؟َاَلْداَن َمَعَك ِمْن ُقونِِه َحَّتَّ تَوبوْ

َووا يُرِيووُد اأْلَْنَصووا:َرُسوولُل اّللَِّ  ُووْم َكووانُلا َعووَدَق النَّوواِس ،َر " َأِكووْيُوا َعلَووكَّ أَيُوَهووا النَّوواُس " َوِإ َّ ُووْم ،َوَذلِووَك َأوَّ َوَذلِووَك َأوَّ
نَوا ،اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإانَّ بوُوَرآُء ِموْن ِذَماِموَك َحوَّتَّ َتِصوَل ِإىَل ِقاَيراَِن :قَاُللا ،ِحنَي اَبيَوُعلُ  َعَلى اْلَعَقَبِ   فَوِإَذا َوَصوْلحَل إِلَيوْ

َخاَ  أَْن َ  َتُكولَن اأْلَْنَصواُر تَووَرى ِ َّا َ َْنُع ِمْنُه أَبْوَناَءاَن َوِنَساَءاَن . َفَكَأنَّ َرُسلَل اّللَِّ  َ ْنَوُعكَ ،فَأَْنحَل يف ِذمَِّتَنا 
َها ُنْصَرتَُه ِإ َّ ِ َّْن َقَ َوُه اِبْلَمِدينَوِ  ِموْن َعوُدِوِِ   ِموْن ِباَلِقِهوْم . قَواَل َوأَْن لَوْيَك َعلَوْيِهْم أَْن َيِسوَْي ِّبِوْم ِإىَل َعوُدوِ  ،َعَليوْ

" َأَجوْل " . قَواَل :َلَكأَنَّوَك تُرِيوُداَن اَي َرُسولَل اّللَِّ ف قَواَل :قَواَل لَوُه َسوْعُد بْوُن ُمَعواذ  فَوَلمَّا قَاَل َذِلَك َرُسلُل اّللَِّ :
قْوَناَ  : َناَ  َعَلى َذِلَك ُعُهولَقاَن َوَمَلايِيَقنَوا َعلَوى وَ ،َوَكِهْداَن أَنَّ َما ِجْ حَل بِِه ُهَل احلَُْ  ،فَوَقْد آَمنَّا ِبَك َوَصدَّ أَْعطَيوْ

وووْمِع َوالطَّاَعوووِ  فَووواْمِخ اَي َرُسووولَل اّللَِّ ِلَموووا أََرْقَت  فَوَلالَّووووِذي بَوَعثَوووَك اِبحْلَووو ِِ ِإِن اْستَوْعَرْضوووحَل بِنَوووا َهوووَذا اْلَبْحووووَر ،السَّ
ا ، َواِحوود  َفُخْضووَتُه اَُْضووَناُ  َمَعووَك َمووا خَتَلَّووَ  ِمنَّووا َرُجوول   ِإانَّ َلُصووُث  ِعْنووَد احْلَووْرِب ،َوَمووا َنْكوورَُ  أَْن يَوْلَقووااَن َعووُدُواَن َغوود 

نُووَك ،ُصووُد   ِعْنووَد اللَِِقوواِء ، َ أَْن يُرِيَووَك ِمنَّووا َمووا تَوَقووُر بِووِه َعيوْ َفُسوورَّ َرُسوولُل اّللَِّ ،َفِسووْر بِنَووا َعلَووى بَورََكووِ  اّللَِّ ،َلَعوولَّ اّللَّ
 َقَوْد َوَعوَدين ِإْحوَدى الطَّوائَِفَتنْيِ ،" ِسْيُوا َعَلى بَورََكوِ  اّللَِّ َوأَْبِشوُروا :مُثَّ قَاَل ،ْعد  َوَنشَّطَُه َذِلَك بَِقْلِل س َ فَوِإنَّ اّللَّ
ا "،  1170َواّللَِّ َلَكَأيِنِ أَْنظُُر اهْلَن ِإىَل َمَصارِِع اْلَقْلِم َغد 

َيِب يَ ،وَعِن اْبِن ِإْسَحاَ   َيِب الُزْهورُِي ،َعوْن عُوْرَوَة بْوِن الوزَُبْْيِ ،زِيُد ْبُن ُروَمواَن قَاَل:َحدَّ وُد بْوُن َُيْوىَي بْوِن ،َوَحودَّ َوحُمَمَّ
َّ ِ َو،َوَغوْْيُُهْم ِموْن ُعَلَمائِنَوا ،َوَعْبُد اّللَِّ ْبُن َأيب َبْكور  ،َوَعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَوَتاَقَة ،َحبَّاَن  ا َ ْ فَوبَوْعُضوُهْم قَوْد َحودَّ
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ّْ بِِه بَوْعخ   وَع َرُسولُل اّللَِّ :قَواُللا ،َوَقِد اْجَتَمَع َحِديثُوُهْم ِفيَما ذََكْرُت َلَك ِمْن يَوْلِم بَوْدر  ،ُُيَدِِ َِ  َِيب ُسوْفَياَن 
 بْوووُن نَوْلفَوول  َوَعْمووُرو بْووُن اْلَعووواِص َرَْرَموو ُ :بْووِن َحووْرب  يف أَْربَعِوونَي رَاِكب ووا ِموووْن قُوووَرْيا  ُعَّووار ا قَوواِفِلنَي ِموووَن الشَّوواِم فِوويِهْم 

َ َعوزَّ ،" َهَذا أَبُل ُسْفَياَن قَاِفال  بِِتَجارَِة قُوَرْيا  :اْلُمْسِلِمنَي َوقَاَل هَلُْم فَوَنَدَب َرُسلُل اّللَِّ ، فَواْخُرُجلا هَلَوا َلَعولَّ اّللَّ
َووا َكانَووحْل ،َفَخوو َّ َمَعوُه رَِجووال  َوأَْبطَوأَ آَخووُروَن ،ِلُملَن َواْلُمْسوَفَخورََج َرُسوولُل اّللَِّ ،َوَجولَّ يُونَوفُِِلُكُملَهووا "  َوَذلِوَك ِإ َّ

َوَأْكثَووُر َأْصوَحابِِه ،يف َياَلمثِائَِ  رَاِكه  َونَويِِ   َفَخرََج َرُسلُل اّللَِّ ،نَْدبَ   ِلَمال  ُيِصيُبلنَُه َ  َيظُُنلَن أَْن يَوْلَقْلا َحْراب  
نَووُه َوبَوونْيَ ،َفَخوورََج َرُسوولُل اّللَِّ ،َويوَووْزُعُم بَوْعووُخ النَّوواِس أَنَّووُه لِْلِمْقووَداِق ،انُلَن بَعِووْي ا َوفَوووَرس  َمَعُهووْم مَثَوو،ُمَشوواة   وََكوواَن بَويوْ

فَوذََكَر ،ِة َعلَوى اْلَعِقيوِ  ِمْن نَوْقِه َبِب ِقيَنار  ِمَن احْلَرَّ َفَخرََج َرُسلُل اّللَِّ ،َعِلكِ  َوَمْريَِد ْبِن َأيب َمْريَد  اْلَغَنِليِِ بَِعْي  
َيِ  َلِقَك َرُجوال  ِموَن اأْلَْعورَاِب  وُدوا ِعْنوَدُ  َخوَث ا ،َفَسوأَُللُ  َعوِن النَّواِس ،نُرَُقُه َحَّتَّ ِإَذا َكاَن بِِعْرِ  الظَّبوْ وََكواَن ،فَولَوْم اَِ
َهووا َحووَّتَّ َأَصوواَب َخووَث ا ِمووْن بَوْعووِخ الرُْكبَوواِن وَ ،أَبُوول ُسووْفَياَن ِحوونَي َقاَن ِمووَن احلَِْجوواِز يَوَتَحسَّووُك اأْلَْخبَوواَر  َيْسووَأُل َعنوْ

ا قَوووْد ،فَوبَوَعثَوووُه ِإىَل قُووووَرْيا  َيْسوووتَوْنِفرُُهْم ِإىَل أَْموووَلاهِلِْم ،فَاْسوووَتْأَجَر َضْمَضوووَم بْوووَن َعْمووور و اْلِغَفوووارِيَّ ، ووود  َوُحْوووِثُُهْم أَنَّ حُمَمَّ
وَ  َوقَواَل  َفَخرَجَ ،َعَرَم هَلَا يف َأْصَحابِِه  اللَِّطيَموَ  ،اَي َمْعَشوَر قُووَرْيا  :َضْمَضوم  َسورِيع ا َحوَّتَّ قَوِدَم َعلَوى قُووَرْيا  ِ َكَّ

َّ  -َوالَلَِّطيَمُ  ِهَك التَِِجارَُة  -َقْد َعَرَم هَلَا حُمَمَّد  يف َأْصَحابِِه  َّ اْلغَوْل َوَموا أَلُوُن أَْن تُوْدرُِكلَها . فَوَقالَوحْل ،اْلَغْل
َووا َكائِنَوو   َكعِووِْي ابْووِن احلَْْضووَرِمكِِ :ا  قُوووَريْ  وود  َوَأْصووَحابُُه َأوَّ ُللِل َوَ ْ يَوَتَخلَّووْ  ،أََيظُووُن حُمَمَّ َفَخَرُجوولا َعلَووى الصَّووْعِه َوالووذَّ

َفَخَرَجوحْل قُووَرْيا  ،ِن اْلُمغِوْيَِة ِإ َّ أَنَّ أاََب هَلَوه  قَوْد خَتَلَّوَ  َوبَوَعوَة َمَكانَوُه اْلَعواَص بْوَن ِهَشواِم بْو،ِمْن َأْكرَاِفَها َأَحد  
َوَخَرُجوووولا َمَعُهووووْم اِبْلِقيَوووواِن َيْضوووورِْبَن اِبلووووُد ِِ ،َوَمَعُهووووْم ِمائَوتَووووا فَوووووَرس  يَوُقلُقوَوَووووا ،َوُهووووْم ِتْسووووُعِمائَ   َومَخُْسوووولَن ُمَقوووواِتال  

ُهْم مُثَّ ذََكووَر َأْ َوواَء اْلُمْطِعِموو،َويَوتَوَغنَّوونْيَ ِّبَِجوواِء اْلُمْسووِلِمنَي ، َوذََكووَر ُرُجوولَع نَالِووِه بْووِن َأيب نَالِووه  َحووَّتَّ ِإَذا ،نَي ِموونوْ
َوَهَذا َنِل  آَخوُر ِموْن بَوِبِِ َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه :فَوَقاَل ،َكانُلا اِبْ؟ُْحَفِ  رََأى ُجَهْيُم ْبُن الصَّْلحِل ُرْ اَي فَوبَوَلَغحْل أاََب َجْهل  

قُتِوَل فُواَلن  َوفُواَلن  :ا أَقْوَبَل َعَلى قُووَرْيا  َمَعوُه بَعِوْي  لَوُه َحوَّتَّ َوقَوَ  َعلَوى اْلَعْسوَكِر فَوَقواَل َوَذِلَك أَنَُّه رََأى أَنَّ رَاِكب  ،
فَولَوْم ،َعْسوَكِر مُثَّ نََعوَن يف لَبَّوِ  بَعِوْيِِ  مُثَّ أَْرَسوَلُه يف الْ ،يُوَعدُِِق رَِجا   ِمْن َأْكرَاِ  قُوَرْيا  ِ َّْن قُتِوَل يوَوْلَم بَوْدر  ،َوُفاَلن  

فَوذََكَر َمِسوْيَُ  َحوَّتَّ ِإَذا ،َعلَوى َوْجِهوِه َذلِوَك َوَمَضوى َرُسولُل اّللَِّ ،يَوْبَ  ِخَباء  ِموْن َأْخِبيَوِ  قُووَرْيا  ِإ َّ َأَصوابَُه َقُموُه 
 اْ؟َُهِنيَّوونْيِ يَوْلَتِمَسوواِن اْاَووَثَ َعووْن َأيب َكوواَن َقرِيب ووا ِمووَن الصَّووْفرَاِء بَوَعووَة َبْسووَبَك بْووَن َعْموور و َوَعووِديَّ بْووَن َأيب الزَّْغبَوواءِ 

فََأاَنَخوووا بَِعْيَْيِهَموووا ِإىَل تَووولِ  ِموووَن اْلَبْطَحووواِء َواْسوووتَوَقَيا يف َكووونِ  هَلَُموووا ِموووَن اْلَمووواِء ،فَاْنطََلَقوووا َحوووَّتَّ َوَرَقا بَوووْدر ا ،ُسوووْفَياَن 
ا :َبِتَها َفَسووِمَعا َجووارِيَوَتنْيِ تَوُقوولُل ِإْحووَداُ َا ِلَصوواحِ ، َووا َشْيت اْلعِووُْي َغوود  نَوُهَمووا جَمْووِدُي بْووُن َعْموور و َوقَوواَل ،ِإ َّ ووَا بَويوْ فَوَلخَّ
وَع َذلِوَك َبْسووَبك  َوَعوِدي  ،َصوَدَقحْل : َوأَقْوبَووَل ،فَوَأْخَثَاُ  اْاَوَثَ َفَجَلَسوا َعلَووى بَِعْيَْيِهَموا َحوَّتَّ أَتَويَوا َرُسوولَل اّللَِّ ،َو َِ

َم أََموواَم ِعووْيِِ  فَوَقوواَل ِلَمْجووِديِِ بْووِن َعْموور و ،ِحوونَي َولَّيَووا َوقَووْد َحووِذَر  أَبُوول ُسووْفَيانَ  َهووْل َأْحَسْسووحَل َعلَووى َهووَذا :فَوتَوَقوودَّ
َقَيا يف َكونِ  هَلَُموا ِإ َّ َأيِنِ قَوْد رَأَيْوحُل رَاِكبَونْيِ أاََنَخوا ِإىَل َهوَذا التَّولِِ فَاْسوتوَ ،َ  َواّللَِّ :اْلَماِء ِمْن َأَحد  تُوْنِكورُُ  ف فَوَقواَل 

َهوووِذِ  َواّللَِّ :فَوَقووواَل ،َفَجووواَء أَبُووول ُسوووْفَياَن َمنَووواَن بَِعْيَْيِهَموووا فََأَخوووَذ ِموووْن أَبْوَعارِِ َوووا َوفَوتَّوووُه فَوووِإَذا ِفيوووِه النوَّوووَلى ،مُثَّ اْنطََلَقوووا 
َحووَّتَّ ِإَذا رََأى أَْن قَووْد َأْحووَرَز ِعووْيَُ  ،ِّبَووا ُمَسوواِحال  مُثَّ َرَجووَع َسوورِيع ا َفَضووَرَب َوْجووَه ِعووْيِِ  فَوواْنطََلَ  ،َعاَلئِووُ  يَوثْووِرَب 

َ قَووْد َْنَّووى ِعووْيَُكْم َوأَْمووَلاَلُكْم َورَِجوواَلُكْم فَوواْرِجُعلا  َواّللَِّ َ  نَوْرِجووُع َحووَّتَّ :فَوَقوواَل أَبُوول َجْهوول  ،بَوَعووَة ِإىَل قُوووَرْيا  أَنَّ اّللَّ
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َونَوْنَحوَر ِّبَوا اْ؟ُوُزَر ،فَووُنْطِعَم ِّبَوا الطََّعواَم ،فَوُنِقويَم ِّبَوا يَواَلت   -ق ا ِموْن َأْسوَلاِ  اْلَعوَرِب وََكانَوحْل بَوْدر  ُسول  -أَنْيتَ بَْدر ا 
نَوا اْلِقيَواُن ،َوَنْسوِقَك ِّبَوا اْاَْموَر ، ا . فَواَل يَوزَالُولَن يَوَهابُلنَونَوا بَوْعوَدهَ ،َوَتْسوَمَع بِنَوا اْلَعوَرُب َوِ َِسوْياَِن ،َوتَوْعوِزَ  َعَليوْ ا أَبَود 

َ َقْد َْنَّى أَْموَلاَلُكْم ،اَي َمْعَشَر َبِب زُْهرََة :قَاَل اأْلَْخَنُك ْبُن َكرِي    فَواْرِجُعلا . فََأنَواُعلُ  ،َوَْنَّوى َصواِحَبُكْم ،ِإنَّ اّللَّ
فَووذََكَر َمِسووْيَُ  َحووَّتَّ ِإَذا َكوواَن ، اّللَِّ َواْرَهَووَل َرُسووللُ ،َوَ  بَووِب َعووِديِِ بْووِن َكْعووه  ،فَوَرَجَعووحْل زُْهوورَُة فَولَووْم َيْشووَهُدوَها 

فَوَقواَل ،النَّواَس فَاْسَتَشواَر َرُسولُل اّللَِّ ،بِبَوْعِخ َواِقي َذفَار  نَوَزَل َوأََ ُ  ااََْثُ َعْن قُوَرْيا  ِ َِسْيِِهْم لَِيْمنَوعُولا ِعوْيَُهْم 
ُ َعْنُه فََأْحَسَن  اَي َرُسولَل اّللَِّ :مُثَّ قَاَم اْلِمْقَداُق بْوُن َعْمور و فَوَقواَل ،اَم ُعَمُر فَوَقاَل فََأْحَسَن مُثَّ قَ ،أَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ

َواّللَِّ َ  نَوُقولُل لَوَك َكَموا قَالَوحْل بَونُول ِإْسورَائِيَل ِلُملَسوى اْذَهوْه أَنْوحَل َوَربُوَك ،فَوَنْحُن َمَعَك ،اْمِخ ِلَما أُِمْرَت بِِه ،
 لَوْل اُهنَوا قَاِعوُدوَن َوَلِكوِن اْذَهوْه أَنْوحَل َوَربُوَك فَوَقواِتاَل ِإانَّ َمَعُكَموا ُمَقواتُِللَن . فَوَلالَّوِذي بَوَعثَوَك اِبحْلَو ِِ فَوَقاِتاَل ِإانَّ هَ 

ُلغَووُه  مُثَّ ،ا َوَقَعووا لَووُه بِووِه َخووْْي  فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ ،ِسوْرَت بِنَووا ِإىَل بوَووْرِ  اْلِغَموواِق َ؟َالَووْداَن َمَعووَك َمووْن ُقونَووُه َحوَّتَّ تَوبوْ
َوا يُرِيوُد اأْلَْنَصواَر :قَاَل  ُوْم َعوَدُق النَّواِس ،" َأِكْيُوا َعلَوكَّ أَيُوَهوا النَّواُس " َوِإ َّ وََكوانُلا ِحونَي اَبيَوعُولُ  اِبْلَعَقبَوِ  ،َوَذلِوَك َأوَّ
َنا فَأَْنحَل يف ِذَ َِنا ،َل ِإىَل َقاراَِن ِإانَّ بُوَرآُء ِمْن ِذَماِمَك َحَّتَّ َتصِ ،اَي َرُسلَل اّللَِّ :قَاُللا  َ ْنَوعُوَك ِ َّوا ،فَِإَذا َوَصْلحَل إِلَيوْ

َهوا ُنْصوَرتَُه َفَكاَن َرُسلُل اّللَِّ ،َ َْنُع ِمْنُه أَنْوُفَسَنا َوأَبْوَناَءاَن َوِنَساَءاَن  يَوَتَخلَُّ  أَْن َ  َتُكولَن اأْلَْنَصواُر تَووَرى أَنَّ َعَليوْ
وا قَواَل َذلِوَك َرُسولُل اّللَِّ ،َوأَنَُّه لَْيَك َعَلْيِهْم أَْن َيِسَْي ِّبِْم ِإىَل َعُدوِ  بَِغْْيِ ِباَلِقِهوْم ،ْلَمِديَنِ  ِإ َّ ابِ  قَواَل َسوْعُد فَوَلمَّ

قْوَناَ  :َعاذ  قَاَل َسْعُد ْبُن مُ ،" َأَجْل " :َواّللَِّ َلَكأَنََّك اَي َرُسلَل اّللَِّ تُرِيُداَن . قَاَل :ْبُن ُمَعاذ   فَوَقْد آَمنَّا بِوَك َوَصودَّ
نَوواَ  َعلَووى َذلِووَك ُعُهوولَقاَن َوَمَلايِيَقنَووا َعلَووى السَّووْمِع َوالطَّاَعووِ  ،َوَكووِهْداَن أَنَّ َمووا ِجْ ووحَل بِووِه َحوو   ، فَوواْمِخ اَي ،َوأَْعطَيوْ

َموا ، ِِ لَوِل اْستَوْعَرْضوحَل بِنَوا َهوَذا اْلَبْحوَر اَُْضوَناُ  َمَعوَك فَوَلالَّوِذي بَوَعثَوَك اِبحْلَو،َرُسلَل اّللَِّ ِلَما أََرْقَت فَوَنْحُن َمَعوَك 
ا ،خَتَلَّووَ  ِمنَّووا َواِحوود   َ ،ُصووُد   ِعْنووَد اللَِِقوواِء ،ِإانَّ َلُصووُث  ِعْنووَد احْلَووْرِب ،َوَمووا َنْكوورَُ  أَْن نَوْلَقووى َعووُدوَّاَن َغوود  َوَلَعووولَّ اّللَّ

نُووَك يُرِيووَك ِمنَّووا َمووا تَوَقووُر بِووِه عَ  " :مُثَّ قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،َفِسووْر بِنَووا َعلَووى بَورََكووِ  اّللَِّ . َفُسوورَّ بِووَذِلَك َرُسوولُل اّللَِّ ،يوْ
َ َعووزَّ َوَجوولَّ قَووْد َوَعووَدين ِإْحووَدى الطَّووائَِفَتنْيِ ،ِسووْيُوا َوأَْبِشووُروا  َقووْلِم " . َواّللَِّ َلَكووَأيِنِ أَْنظُووُر اهْلَن َمَصووارَِع الْ ،فَووِإنَّ اّللَّ

َواْلُقُلُه بِبَوْدر  يف اْلعُوْدَوِة الوُدنْوَيا ِموْن َبطْوِن التَّولِِ ،َوَمَضحْل قُوَرْيا  َحَّتَّ نَوزَُللا اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصَلى ِمَن اْلَلاِقي :قَاَل 
ُ السَّووَماَء ،ِإىَل اْلَمِدينَووِ   ووا ،َوأَْرَسووَل اّللَّ َهووا َمووا لَبَّووَد هَلُووُم  اّللَِّ فََأَصوواَب َرُسووللَ ،وََكوواَن الْووَلاِقي َقِهس  َوَأْصووَحابَُه ِمنوْ

َهووووا َمووووا َ ْ يَوْقووووِدُروا أَْن يَوْرهَِلُوووولا َمَعووووُه ،اأْلَْرَم َوَ ْ مَيْوووونَوْعُهْم ِمووووَن اْلَمِسووووِْي  ووووا ِمنوْ َفَسوووواَر َرُسوووولُل اّللَِّ ،َوَأَصوووواَب قُوَرْيش 
 َ ووا إِلَْيووِه يُوبَوواِقرُُهْم ِإىَل اْلَموواِء َحووَّتَّ نوَووَزَل بَووْدر ا َفَسووَب ووا َجوواَء أَْقىَن َموواء  ِمووْن بَووْدر  نوَووَزَل َعَلْيووِه ، قُوَرْيش  فَوَقوواَل لَووُه ،فَوَلمَّ

وووُر َعْنوووُه ،اَي َرُسووولَل اّللَِّ :احْلُبَووواُب بْوووُن اْلُمْنوووِذِر  اُ  َوَ  نُوَقصِِ ُ لَوووْيَك لَنَوووا أَْن نَوتَوَعووودَّ أَْم ُهوووَل الووورَّْأُي ،َمْنوووزِل  أَنْوزََلَكوووُه اّللَّ
اَي َرُسولَل اّللَِّ :فَوَقواَل احْلُبَواُب ،" َبْل ُهَل الرَّْأُي َواحْلَْرُب َواْلَمِكيوَدُة " :ُب َواْلَمِكيَدُة ف فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ َواحْلَرْ 

لِِْر ُكولَّ قَِليوه  ِّبَوا ِإ َّ قَِليب وا مُثَّ غَ ،َوَلِكِن اْوَْخ َحَّتَّ َعَْعَل اْلُقُلَه ُكلََّها ِمْن َورَاِء َلْهرَِ  ،فَِإنَّ َهَذا لَْيَك ِ َْنزِل  ،
ا  ونَوُهْم ،فَونُوَقاتِوُل اْلَقوْلَم فَوَنْشوَرُب َوَ  َيْشوَربُلَن ،مُثَّ اْحِفْر َعَلْيوِه َحْلض وا ،َواِحد  نَونَوا َوبَويوْ ُ بَويوْ " :فَوَقواَل ،َحوَّتَّ َُيُْكوَم اّللَّ

مُثَّ ،َوَبَ  َحْلض ا َعَلى اْلَقِليِه الَِّذي نَوَزَل َعَلْيوِه َفُملِوَئ َمواء  ،ُقُلُه فَوُغلَِِرِت الْ ،فَوَفَعَل َذِلَك ،َقْد َأَكْرَت اِبلرَّْأِي " 
بَووُ  بْووُن َربِيَعووَ  َعلَووى مَجَوول  لَووُه َأمْحَوو ووا َرآُهووْم ،َر قَووَذُفلا ِفيووِه اهْلنِيَووَ  . َوأَقْوبَولَووحْل قُوووَرْيا  ِحوونَي َأْصووَبَححْل يَوْقووُدُمَها ُعتوْ فَوَلمَّ
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" اللَُّهومَّ َهوِذِ  قُووَرْيا  قَوْد أَقْوبَولَوحْل خِبَُياَلئَِهوا َوَفْخرَِهوا ُهَواُقَ  َوُتَكوذُِِب :َحُطلَن ِمَن اْلَكِثيوِه قَواَل يَونْ َرُسلُل اّللَِّ 
بَووَ   اللَُّهومَّ فَوَأْحِنِهُم اْلغَوَداَة " . مُثَّ ذََكوَر ابْوُن ِإْسوَحاَ  ِإَكووارََة َحِكويِم بْوِن ِحوزَام  بِوَ ِْ  اْلِقتَوالِ ،َرُسولَلَك  َوُمَلافَوَقوَ  ُعتوْ

َبُ  ِإىَل اْلِثَازِ  َبَ  َحَّتَّ َقَعا ُعتوْ ُ  َوُرَاَلَفَ  َأيب َجْهِل ْبِن ِهَشام  َوتَوْعِيْيَُ  ُعتوْ  .1171" ْبِن َربِيَعَ  ِإايَّ
يَوَنا َعْبُد اّللَِّ ْبُن َأيب َبْكِر ْبِن َحْزم  :قَاَل ،َعِن اْبِن ِإْسَحاَ  ويف رواي   قَواَل ِلَرُسولِل اّللَِّ ،َسْعَد ْبَن ُمَعاذ  أَنَّ ،َحدَّ

  ووا اْلتَوَقووى النَّوواُس يوَووْلَم بَووْدر ووا فَوَتُكوولَن ِفيووِه ،اَي َرُسوولَل اّللَِّ :َلمَّ َونَوْلَقووى ،َونُنِوويُ  لَووَك رََكائِبَووَك ،َأَ  نَوْبووِب لَووَك َعرِيش 
ُ َعلَوووْيِهْم َوَأْْنَوووَزاَن فَووو،َعوووُدوَّاَن  نَوووا فَوووِإْن أَْلَهوووَراَن اّللَّ َوِإْن َتُكوووِن اأْلُْخوووَرى فَووووَتْجِلُك َعلَوووى رََكائِبِوووَك ،َذاَ  َموووا َأَحوووُه إِلَيوْ

ُهْم ،َوتَوْلَحُ  ِ َْن َورَاَءاَن ِمْن قَوْلِمَنا  لَوْل َعِلُمولا أَْن نَوْلَقوى ،فَوَقْد َواّللَِّ خَتَلََّ  َعْنَك أَقْوَلام  َما حَنُْن َلَك  ََِكدَّ ُحب ا ِمنوْ
فَوبُووِبَ ِلَرُسوولِل اّللَِّ ،َخووْْي ا َوَقَعووا لَووُه بِووِه فَووأَْيَ  َعَلْيووِه َرُسوولُل اّللَِّ ،يُوَلاُقونَووَك َويَوْنُصووُروَنَك ،لَُّفوولا َعْنووَك َحووْراب  َمووا ختََ 

  َعْنُه َما َمَعُهَما َغْْيُُ َا "،َعرِيا ُ   1172َفَكاَن ِفيِه َوأَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ
أَِن احْلُبَوواَب بْووَن اْلُمْنووِذِر بْووِن :َفُحووِدْيحل َعووْن رَِجووال  ِمووْن بَووِب َسووَلَمَ  َأِوُووْم ذََكووُروا :اَ  قَوواَل ابْووُن إْسووحَ ويف روايوو  

 أَْم ُهووَل ُه َوَ  نَوتَووَأِخَر َعْنووهُ اْ؟َُموولِ  قَوواَل اَي َرُسوولَل اّللِِ أَرَأَيْووحَل َهووَذا اْلَمْنووزَِل أََمْنووزِ   أَنْوزََلَكووُه اّلِلُ لَووْيَك لَنَووا أَْن نَوتَوَقِدَموو
َهوَذا لَوْيَك ِ َْنوزِِل  الرِْأُي َواحْلَْرُب َواْلَمِكيَدُة ف قَاَل بَوْل ُهوَل الورِْأُي َواحْلَوْرُب َواْلَمِكيوَدُة ف فَوَقواَل اَي َرُسولَل اّللِِ فَوِإنِ 

ا َورَاَءُ  ِموووْن اْلُقلُوووِه مُثِ نَوْبوووِب َعَلْيوووِه َحْلض وووا فَونَوْنزِلَوووُه مُثِ نُوغَوووِلُر َمووو،فَووواْوَْخ اِبلنِووواِس َحوووَِّت أَنْيتَ أَْقىَن َمووواء  ِموووْن اْلَقوووْلِم 
َلَقوْد َأَكوْرَت اِبلورِْأِي . فَوونَوَهَخ َرُسولُل اّللِِ فَوَنْمَلُيُ  َماء  مُثِ نُوَقاِتُل اْلَقْلَم فَوَنْشَرُب َوَ  َيْشوَربُلَن فَوَقواَل َرُسولُل اّللِِ 

 ََتى أَْقىَن َماء  ِمْن اْلَقْلِم نَوَزَل َعَلْيِه مُثِ أََمَر اِبْلُقلُوِه فَوغُوِلَرْت َوبَوَ  َحْلض وا َوَمْن َمَعُه ِمْن الِناِس َفَساَر َحَِّت إَذا أ
 1173.َعَلى اْلَقِليِه اِلِذي نَوَزَل َعَلْيِه َفُمِلَئ َماء  مُثِ َقَذُفلا ِفيِه اهْلنَِيَ "

َّ أَِن َسوْعَد بْوَن ُمَعواذ  قَواَل اَي نَوِلِ اّللِِ َأَ  نَوْبوِب لَوك َفَحِدَيِب َعْبُد اّللِِ ْبُن َأيب َبْكور  أَ :قَاَل اْبُن إْسَحاَ   نِوُه ُحوِد
َكواَن َذلِوَك َموا ،فَوِإْن أََعوِزاَن اّلِلُ َوأَْلَهوَراَن َعلَوى َعوُدِواَن ،مُثِ نَوْلَقى َعوُدِواَن ،َعرِيش ا َتُكلُن ِفيِه َونُِعِد ِعْنَد  رََكائَِبك 

نَووا  فَوَقووْد خَتَلِووَ  َعْنووك أَقْوووَلام  اَي نَووِلِ ،فَوَلِحْقووحل ِ َووْن َورَاَءاَن ،َجَلْسووحل َعلَووى رََكائِبِووك ،اأْلُْخووَرى َوِإْن َكانَووحْل ،َأْحبَوبوْ
ُهْم َولَووْل لَنِوولا أَنِووك تَوْلَقووى َحووْراب  َمووا خَتَِلُفوولا َعْنووك  مَيْنَوعُووك اّلِلُ ِّبِووْم يُوَناِصووُحلَنَك ،اّللِِ َموا حَنْووُن  ََِكووِد لَووك ُحبِووا ِموونوْ

َعوورِيا  َفَكوواَن ِفيووِه َوَقَعووا لَووُه خِبَووْْيِ . مُثِ بُووِبَ ِلَرُسوولِل اّللِِ ،َخووْْي ا اِهووُدوَن َمَعووك . فَووأَْيَ  َعَلْيووِه َرُسوولُل اّللِِ َواَُ 
"1174 
َم بَووووْدر  أَنَّ َرُسوووولَل هللِا ،وَعووووْن أَنَووووك     مُثَّ َتَكلَّووووَم ُعَمووووُر ،َفَضوووواَ  َعْنووووُه ،فَوووووَتَكلََّم أَبُوووول َبْكوووور  ،َكوووواَوَر النَّوووواَس أايَّ
اَن تُرِيووُد لَووْل أََمْرتَونَوووا ،اَي َرُسووولَل هللِا :فَوَقوواَل َسوووْعُد بْووُن ُعبَوواَقَة ،َفَضوواَ  َعْنووُه ، أَْو ،أَْن َبُوولَم اْلَبْحووَر اَُْضوووَناُ  ،ِإايَّ

                                                 
 ( صحي  مرسل 874َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )  - 1171
 ( صحي  مرسل 891َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 1172
 4سووبل اهلوودى والركوواق يف سووْية خووْي العبوواق ]و [445/ 1[ و  ريوو  الرسوول وامللوول  ]117/ 4موودق  ] البدايوو  والنهايوو   بوون كثووْي - 1173

 [ صحي  مرسل26/
 [ صحي  مرسل620/ 1سْية ابن هشام ] - 1174
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فَووِإَذا ُهووْم بِووَرَوااَي ،َواْنطَلَووَ  ِإىَل بَووْدر  ،ابَُه َأْصووحَ فَونَووَدَب َرُسوولُل هللِا ،َنْضووِرَب َأْكَباَقَهووا ِإىَل بوَووْرِ  اْلِغَموواِق َلَفَعْلنَووا 
وواِج ،لُِقووَرْيا   َفَجَعلُوولا َيْسووأَُللنَُه أَيْووَن أَبُوول ُسووْفَياَن َوأَيْووَن ،فََأَخووَذُ  َأْصووَحاُب النَّووِلِِ ،ِفيَهووا َعْبوود  َأْسووَلق  لِبَووِب احلَْجَّ

بَوُ  بْوُن َربِيَعوَ  ،ْفَياَن ِعْلم  َهِذِ  قُووَرْيا  أَبُول َجْهوِل بْوُن ِهَشوام  َواّللَِّ َما ِ   َِيب سُ :تَورَْكَتُه ف فَويَوُقلُل  َبُ  بْوُن ،َوُعتوْ َوَكويوْ
َواّللَِّ :قَواَل ،فَوِإَذا تَورَُكولُ  ،َقعُولين أُْخوِثُُكْم ،َقعُولين :فَويَوُقلُل ،فَِإَذا قَاَل هَلُْم َذِلَك َضَربُلُ  ،َوأَُميَُّ  ْبُن َخَل   ،َربِيَعَ  

َبُ  ،ِفيِهْم أَبُل َجْهل  ،َوَلِكْن َهِذِ  قُوَرْيا  َقْد أَقْوبَوَلحْل ،َما ِ   َِيب ُسْفَياَن ِمْن ِعْلم   َبُ  ابْوَنا َربِيَعَ  ،َوُعتوْ َوأَُميَّوُ  ،َوَكيوْ
ِإَذا َصوَدَقُكْم ،ِ  ِإنَُّكوْم لََتْضورِبُلنَُه َوالَّوِذي نَوْفِسوك بِيَودِ :فَوَقواَل ،فَاْنَصَرَ  ،ُيَصلِِك َوالنَِّلُ ،َقْد أَقْوبَوُللا ،ْبُن َخَل   

َهوَذا :َوقَواَل ،بِيَوِدِ  ِإىَل اأَلْرِم فََأْوَموأَ :قَواَل ،َقْد أَقْوبَولَوحْل َاْنَوُع أاََب ُسوْفَياَن ،َوَتَدُعلنَُه ِإَذا َكَذَبُكْم َهِذِ  قُوَرْيا  ،
ا  ا ،َمْصوورَُع فُوواَلن  َغوود  ُهْم َعووْن ،فَوَلالَّووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  :َل أَنَووك  قَووا،َوَهووَذا َمْصوورَُع فُوواَلن  َغوود  َمووا أََموواَط َواِحوود  ِموونوْ

 . 1175َمْصَرِعهِ 
ْعووحُل الْووَثَاَء  وود   -رضووى هللا عنووه  -قووال أَبُوول ِإْسووَحاَ  قَوواَل  َِ َيِ  َأْصووَحاُب حُمَمَّ ِ َّووْن َكووِهَد  - -يَوُقوولُل َحوودَّ

َة َأْصوَحاِب نَو ُوْم َكوانُلا ِعودَّ ِبْضوَعَ  َعَشوَر َوَياَلمَثِائَو   . قَواَل الْووَثَاُء  َ َواّللَِّ ،اُللَت الَّوِذيَن َجواُزوا َمَعوُه النوََّهوَر بَوْدر ا َأوَّ
 . 1176َما َجاَوَز َمَعُه النوََّهَر ِإ َّ ُمْيِمن  

-   َومَخَْسووَ  َعَشووَر فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ َخوورََج يوَووْلَم بَووْدر  ِ  َياَلمثِائَوو --وَعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َعْموور و أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ 
-  « ُُوْم ِجيَواع  فََأْكوِبْعه ُوْم عُورَاة  فَاْكُسوُهُم اللَُّهومَّ ِإوَّ ْلُهُم اللَُّهومَّ ِإوَّ ُْم ُحَفاة  فَامحِْ ُ لَوُه يوَوْلَم «. ْم اللَُّهمَّ ِإوَّ فَوَفوَتَ  اّللَّ

ُهْم َرُجل  ِإ َّ َوَقْد َرَجَع ِ ََمل  أَْو مَجََلنْيِ َواْكَتَسْلا َوَكِبُعلا.بَْدر  فَانْوَقَلُبلا ِحنَي انْوَقَلُبلا َوَما    1177ِمنوْ
ومن يلم وذ عقود رسولل  - -فعلم القلم أوم إ ا يالقلن القتال وأن العْي تفلحل ورجلا النصر لقلل النل 

. إحووووووودا ا موووووووع األلليووووووو . وهوووووووك ياليووووووو ،للاء ُيملوووووووه مصوووووووعه بووووووون عموووووووْي. ورايتوووووووان سووووووولقاوان - -اّلِل 
علك،واألخرى مع رجل من األنصار )هول سوعد بون معواذ( وألهور السوال  .. وكوان خورج مون املدينو  علوى 

أقىن بودر عشواء ليلو  ا؟معو  لسوبع عشور مضوحل مون رمضوان  - -غْي لولاء معقولق.... ونوزل رسولل اّلِل 
سسولن علوى املواء. وأكوار ،فبعة عليا والزبْي وسعد بن أيب وقاص وبسبك بون عمورو رضوك اّلِل عونهم يتح

هلووم إىل لريووه )تصووغْي لوورب وهوول ا؟بوول الصووغْي املنبسوو  يف حجووارة ققووا ( وقووال:أرجل أن عوودوا ااووث 
عند هذا القليه الذي يلك الظرب. فلجدوا على تلك القليه روااي قريا فيها سقا هم )الروااي مون ا بول 

فجوواء قريشووا،فقال:اي آل غاله،هووذا  -ْي وفوويهم عجوو -حلاموول املوواء وسووقاء مجووع سووقاء( فأفلووحل عووامتهم 
( وأصووحابه قوود أخووذوا سووقاءكم. فموواج العسووكر وكرهوولا ذلك،والسووماء اطوور ابوون أيب كبشوو  )يعووب النوول 

علويهم. وأخوذ تلوك الليلو  أبول يسوار غوالم عبيوودة بون سوعيد بون العاص،وأسولم غوالم منبوه بون احلجوواج،وأبل 
وهول يصولك. فقواللا:حنن سوقاء قوريا بعثولان نسوقيهم مون  - -رافع غوالم أميو  بون خل ،فوأيت ّبوم النول 

                                                 
 ( صحي   4722[ )24/ 11ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 1175
 ( 3957[)311/ 31املكنز ] -صحي  البخارى - 1176
 ( حسن 2749[) 33/ 3املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 1177
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املواء. فكور  القولم خووثهم فضوربلهم. فقواللا:حنن أليب سوفيان،وحنن يف العووْي  فأمسوكلا عونهم  فسولم رسوولل 
  1178«إن صدقلكم ضربتملهم،وإن كذبلكم تركتملهم »وقال: - -اّلِل 

َيِب يَزِيوُد بْونُ :قَواَل ،وَعِن اْبِن ِإْسَحاَ   ِحونَي َقاَن ِموْن بَوْدر  َعلِوكَّ بْوَن َأيب بَوَعوَة َرُسولُل اّللَِّ :قَواَل ، ُروَمواَن َحودَّ
فََأَصوووابُلا ،يف نَوَفووور  ِموووْن َأْصووَحابِِه يَوَتَجسَُّسووولَن لَوووُه اْاَوووَثَ ،نَالِووه  , َوَسوووْعَد بْوووَن َأيب َوقَّووواص  , َوالووزَُبْْيَ بْوووَن اْلَعووولَّاِم 

فَوذََكَر اْلِقصَّوَ  ،فَوأَتَوْلا ِّبَِموا َرُسولَل اّللَِّ ،َوُغاَلم وا لِبَوِب احلَْجَّواِج ،م ا لَِبِب َسِعيِد بْوِن اْلَعواِص ُسَقاة  لُِقَرْيا  , ُغاَل 
ْلم وا يوَ :" َكْم يَوْنَحُروَن ُكولَّ يوَوْلم  ف " قَواُللا :قَاَل ،َما نَْدرِي َما َعَدُقُهْم ،َكِثْي  :" َكِم النَّاُس ف " قَاُللا :قَاَل ِفيَها 

" َموْن :مُثَّ قَاَل هَلَُما َرُسولُل اّللَِّ ،" اْلَقْلُم َبنْيَ اأْلَْلِ  َواْلِتْسِعِمائَِ  " :فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ ،َويَوْلم ا ِتْسع ا ،َعْشر ا 
َبُ  :ِفيِهْم ِمْن َأْكرَاِ  قُوَرْيا  ف " فَوَقاَ   َبُ  َوَكيوْ َعَلى النَّواِس فَوَقواَل أَقْوَبَل َرُسلُل اّللَِّ مُثَّ ،َوذََكرَا َصَناِقيَدُهْم ،ُعتوْ

 1179" َهِذِ  َمكَُّ  َقْد أَْلَقحْل إِلَْيُكْم أَْفاَلَذ َكِبِدَها ":
ماء،فأصوواب ّلِل السوكانووحل ليلوو  ا؟معوو  السووابع عشوور موون رمضووان. وفعوول مووا أكووار بووه احلبوواب .. وبعووة ا

 ووا لوولا منووه. وإا أن يرهموون ذلووك مووا   يقوودرو  املسوولمني مووا لبوود األرم و  مينووع موون السووْي. وأصوواب قريشووا
 أصواب املسولمنيو شوركني. بينهم قلز من رمل. وكان جمكء املطر نعمو  وقولة للمويمنني،وبالء ونقمو  علوى امل

 يقووع علووى يشووعر حووَّت تلووك الليلوو  نعوواس ألقووك علوويهم. فنوواملا،حَّت إن أحوودهم تكوولن ذقنووه بووني يدييووه ومووا
مووار بون ايسوور وعبوود ع - -مالووك حووَّت اغتسول آخوور الليول .. وبعووة  جنبوه. واحووتلم رفاعو  ابوون رافووع بون

سو  تلم،مث رجعا فأخثا  أن القلم موذعلرون،وأن السوماء فأنافا ابلق -نهما رضك اّلِل ع -اّلِل بن مسعلق 
 عليهم.

د. وقوام سووعد بون معوواذ علوى اببووه متلكوو  عوريا موون جريوو -ا نووزل علوى القليووه ملو - -وبوب لرسوولل اّلِل 
لووى ملضوووع اللقعوو ،وعرم علوووى أصووحابه مصوووارع ر وس الكفوور مووون ع - -ومشووى رسووولل اّلِل  السووي .

لووذي مضووجعه ا قووريا مصوورعا مصوورعا،يقلل:هذا مصوورع فالن،وهووذا مصوورع فووالن .. فمووا عوودا واحوود موونهم
 نه.وأبلبكر رضك اّلِل ع - -الصفل . ورجع إىل العريا فدخل حِد له الرسلل. وعدل 

َقوِل َوَقْد اْرَهََلحْل قُوَرْيا  ِحنَي َأْصَبَححْل فَأَقْوبَوَلحْل فَوَلِموا َرآَهوا َرُسولُل اّللِِ :قَاَل اْبُن إْسَحاَ   َتَصوِلَب ِموْن اْلَعَقنوْ
اِق  ُهَو،قَاَل الِلُهِم َهِذِ  قُوَرْيا  قَوْد أَقْوبَولَوحْل خِبَُياَلئَِهوا َوَفْخرَِهوا  -َوُهَل اْلَكِثيُه اِلِذي َجاُءوا ِمْنُه إىَل اْلَلاِقي  -

ُهْم اْلغَوَداَة . َوقَووْد قَوواَل َرُسوولُل اّللِِ ،الِلُهووِم فَوَنْصووَر  الِوِذي َوَعووْدتِب ،َوُتَكوِذُب َرُسوولَلك  ) َوقَووْد (  -الِلُهووِم َأِحوونوْ
بَوُ  بْووُن َربِيَعووَ  يف اْلَقووْلِم َعلَووى مَجَوول  لَووُه َأمْحَووَر  َفِعْنووَد َصوواِحِه اْ؟ََمووِل إْن َيُكووْن يف َأَحوود  ِمووْن اْلَقووْلِم َخووْْي   -رََأى ُعتوْ

أَْو أَبُولُ  أمَْيَواُء بْوُن َرَحَضوَ  اْلِغَفوارِِي ،اأْلَمْحَِر إْن يُِطيُعلُ  يَوْرُكُدوا َوَقْد َكاَن ُخَفاُ  بْوُن أمَْيَواَء بْوِن َرَحَضوَ  اْلِغَفوارِِي 
وُتْم أَْن ُ ِودُِكْم ِبِسواَلِ  َورَِجوال  فَوَعْلنَوا  ِحنَي َمِروا بِِه ابْوَنا َلُه ِ َزَائِورِِ  أَْهوَداَها،بَوَعَة إىَل قُوَرْيا  ، هَلُوْم َوقَواَل إْن َأْحبَوبوْ

                                                 
 ( صحي  مرسل 9426ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوَْعاينِِ ) - 1178
 زايقة مب  وقد أورقها السيد رمحه هللا رتصرة  – ( صحي  مرسل 890َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 1179
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فَوَلَعْمورِي لَوِ ْن ُكنِوا إِ َوا نُوَقاتِوُل النِواَس ،. قَاَل فََأْرَسوُللا إلَْيوِه َموَع ابْنِوِه أَْن َوَصوَلْتك َرِحوم  قَوْد َقَضوْيحل الِوِذي َعَلْيوك 
ُهْم وَ   . 1180لَِ ْن ُكِنا إِ َا نُوَقاِتُل اّلِلَ َكَما يَوْزُعُم حُمَِمد  َفَما أِلََحِد ابَِّللِِ ِمْن نَاَق   َفَما بَِنا ِمْن َضْع   َعنوْ

َنا ِموْن مثَارَِهوا :قَاَل ،وَعْن َعِلكِ    يَوَتَخوثَُّ وََكواَن النَّوِلُ ،فَاْجتَوَليْوَناَهوا َوَأَصوابَوَنا ِّبَوا َوْعوك  ،َلمَّا َقِدْمَنا اْلَمِديَنَ  َأَصبوْ
ووا بَوَلَغنَووا أَنَّ اْلُمْشوورِِكنَي قَووْد أَقْوبَولُوولا ،َعووْن بَووْدر   وور  ،ِإىَل بَووْدر  َسوواَر َرُسوولُل هللِا ،فَوَلمَّ َفَسووبَوْقَنا اْلُمْشوورِِكنَي ،َوبَووْدر  بِ وْ

َهووا  ُهْم ،إِلَيوْ فََأمَّووا اْلُقَرِكووُك فَانْوَفلَووحَل ، ُمَعووْي   َوَمووْلىل  لُِعْقبَووَ  بْووِن َأيب ،َرُجووال  ِمووْن قُوووَرْيا  ،فَوَلَجووْداَن ِفيَهووا َرُجلَوونْيِ ِموونوْ
َكوِديد  َ ُْسوُهْم . ،ُهوْم َواّللَِّ َكثِوْي  َعوَدُقُهْم :َكوِم اْلَقوْلُم ف فَويَوُقولُل :َفَجَعْلنَوا نَوُقولُل لَوُه ،َوأَمَّا َمْلىَل ُعْقَبَ  فََأَخْذاَنُ  ،

ُهووْم َواّللَِّ :َكووِم اْلَقووْلُم ف قَوواَل :فَوَقوواَل لَووُه  انْوتَوَهووْلا بِووِه ِإىَل النَّووِلِِ َحووَّتَّ ،َفَجَعووَل اْلُمْسووِلُملَن ِإْذ قَوواَل َذلِووَك َضووَربُلُ  
َكووْم يَوْنَحووُروَن ِمووَن :َسووأََلُه فَووَأىَب مُثَّ ِإنَّ النَّووِلَّ ،أَْن ُحْووِثَُ  َكووْم ُهووْم َكووِديد  َ ُْسووُهْم َفَجَهووَد النَّووِلُ ،َكثِووْي  َعووَدُقُهْم 

ُكوُل َجوُزور  ِلِمائَو   َوتَِبَعَهوا مُثَّ ِإنَّوُه َأَصوابَوَنا ِموَن ،اْلَقوْلُم أَلْو   :فَوَقواَل َرُسولُل هللِا ،َعْشر ا ُكلَّ يوَوْلم  :اَل اْ؟ُُزِر ف فَوقَ 
وووَجِر َواحلََْجووووِ  َنْسووووَتِظُل َهْتَوَهوووا ،اللَّْيوووِل نَووووا  ِمووووْن َمطَووور   َرُسوووولُل هللِا َواَبَت ،ِمووووَن اْلَمطَووووِر ،فَاْنطََلْقنَووووا َهْووووحَل الشَّ

 َّوووا نَلَوووَع اْلَفْجوووُر اَنَقى :اللَُّهووومَّ ِإنَّوووَك ِإْن هُتْلِوووْك َهوووِذِ  اْلِف َوووَ   َ تُوْعبَوووْد قَووواَل :َويَوُقووولُل ،يَوووْدُعل َربَّوووُه َعوووزَّ َوَجووول فَوَلمَّ
َوَحورََّم َعلَوى اْلِقتَواِل ،ُسولُل هللِا َفَصلَّى بِنَوا رَ ،َواحلََْجِ  ،َفَجاَء النَّاُس ِمْن َهْحِل الشََّجِر ،الصَّالَة ِعَباَق هللِا :
ووا َقاَن اْلَقووْلُم ِمنَّووا َوَصووافَوْفَناُهْم :مُثَّ قَوواَل ، ووَلِع احْلَْموورَاِء ِمووَن اْ؟َبَووِل . فَوَلمَّ ِإَذا َرُجوول  ِإنَّ مَجْووَع قُوووَرْيا  َهْووحَل َهووِذِ  الضِِ

ُهْم َعلَووووى مَجَوووول  لَووووُه َأمْحَووووَر َيِسووووُْي يف اْلَقووووْلِم  وََكوووواَن أَقْوووووَرَّبُْم ِمووووَن ،اَي َعلِووووُك اَنِق ِ  مَحْووووزََة :اَل َرُسوووولُل هللِا فَوَقوووو،ِموووونوْ
ِإْن َيُكووْن يف اْلَقووْلِم َأَحوود  :َوَموواَذا يَوُقوولُل هَلُووْم ف مُثَّ قَوواَل َرُسوولُل هللِا ،َمووْن َصوواِحُه اْ؟ََمووِل اأَلمْحَووِر :اْلُمْشوورِِكنَي 
بَوُ  بْوُن َربِيَعوَ  :َصاِحَه اْ؟ََمِل اأَلمْحَِر َفَجاَء مَحْوزَُة فَوَقواَل فَوَعَسى أَْن َيُكلَن ،َذُْمُر خِبَْْي   َهوى َعوِن ،ُهوَل ُعتوْ َوُهوَل يَونوْ
َم اَي قَووْلُم اْعِصوُبلَها اْليَوولْ ،ِإيِنِ أََرى قَوْلم وا ُمْسوَتِميِتنَي  َ َتِصوُللَن إِلَوْيِهْم َوفِويُكْم َخوْْي  ،اَي قَوْلُم :َويَوُقلُل هَلُْم ،اْلِقَتاِل 
َبُ  ْبُن َربِيَعَ  :َوُقلُللا ،ِبرَْأِسك  فَوَقواَل ،َفَسوِمَع َذلِوَك أَبُول َجْهول  :قَواَل ،َوَقْد َعِلْمُتْم َأيِنِ َلْسحُل  َِْجبَوِنُكْم ،َجُ َ ُعتوْ

بَوُ  ، ُرْعب وا قَوْد َموَاْت رِئَوتُوَك َجْلفَوكَ ،أَْنحَل تَوُقلُل َهَذا ف َواّللَِّ َلْل َغْْيَُ  يَوُقلُل َهَذا أَلْعَضْضوُتُه : َي :فَوَقواَل ُعتوْ ِإايَّ
ُ اَي ُمَصفَِِر اْسِتِه ف َستَوْعَلُم اْليَوْلَم أَيُوَنا اْ؟ََباُن  يَّو   :قَاَل ،تُوَعْيِِ َبُ  َوابْوُنُه اْلَللِيوُد محَِ َبُ  َوَأُخلُ  َكيوْ َموْن :فَوَقواُللا ،َفَثََز ُعتوْ

يَوو   ِمووَن األَْنَصوواِر ِسووتَّ  بَووُ  ،   يُوبَووارُِز ف َفَخوورََج ِفتوْ نَووا ، َ نُرِيووُد َهووُي ِء :فَوَقوواَل ُعتوْ ِمووْن بَووِب ،َوَلِكووْن يُوبَووارُِزاَن ِمووْن بَووِب َعمِِ
ِّ بْوِن اْلُمطَّلِوِه فَوَقتَوَل ،َوقُوْم اَي مَحْوزَُة ،قُوْم اَي َعلِوُك :فَوَقاَل َرُسلُل هللِا ،َعْبِد اْلُمطَِّلِه  َوقُوْم اَي ُعبَوْيوَدُة بْوَن احْلَواِر

بَووَ   اّللَُّ  َبَ  ،تَوَعواىَل ُعتوْ بَووَ  ،ابْووَبْ َربِيَعوَ  ،َوَكويوْ ُهْم َسوْبِعنَي ،َوُجورَِ  ُعبَوْيووَدُة ،َواْلَللِيووَد بْوَن ُعتوْ َوَأَسووْراَن َسووْبِعنَي ،فَوَقتَوْلنَوا ِموونوْ
ِإنَّ َهووَذا ،اَي َرُسوولَل هللِا :بَّوواُس فَوَقوواَل اْلعَ ،َفَجوواَء َرُجوول  ِمووَن األَْنَصوواِر َقِصووْي  اِبْلَعبَّوواِس بْووِن َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه َأِسووْي ا ،

فَوَقواَل ،َموا أُرَاُ  يف اْلَقوْلِم ،َعَلى فَووَرس  أَبْولَوَ  ،ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َوْجه ا ،َلَقْد َأَسَرين َرُجل  َأْجَلُ  ،َواّللَِّ َما َأَسَرين 
ُ تَوَعوواىَل ِ َلَووك  َكوورمي  فَوَقوواَل َعلِووك  ، اْسووُكحلْ :فَوَقوواَل ،أاََن َأَسووْرتُُه اَي َرُسوولَل هللِا :األَْنَصووارُِي  فََأَسووْراَن :فَوَقووْد أَيَّووَدَ  اّللَّ

.،وَعِقيال  ،اْلَعبَّاَس :ِمْن َبِب َعْبِد اْلُمطَِّلِه  ِّ  1181َونَوْلَفَل ْبَن احْلَاِر
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َيِب َوالِووِدي ِإْسووَحاُ  بْووُن َيَسووار  :قَوواَل ،وَعووِن ابْووِن ِإْسووَحاَ   بَوَعثَووحْل قُوووَرْيا  :ِمووَن اأْلَْنَصوواِر قَوواُللا  َعووْن َأْكووَيان  ،َحوودَّ
فَاْسَتَجاَل َحْلَل اْلَعْسَكِر َعَلى فَوَرس  لَوُه مُثَّ َرَجوَع ،اْحزِْر لََنا َأْصَحاَب حُمَمَّد  :فَوَقاُللا ،يَوْلَم بَْدر  ُعَمْْيَ ْبَن َوْهه  

ُقُصولَن قَلِويال  َياَلمُثِائَو   َومَخُْسولَن يَزِيوُدوَن قَلِويال  :إِلَْيِهْم فَوَقاَل  َوَلِكوِن اْنظُوُروين َحوَّتَّ أَْنظُوَر يف الْوَلاِقي َحوَّتَّ ، أَْو يَونوْ
َوَلِكوْن اَي َمْعَشوَر ،َما رَأَيْوحُل َكويوْ  ا :مُثَّ َرَجَع فَوَقاَل ،َفَضَرَب يف اْلَلاِقي َحَّتَّ أَْمَعَن ،أََرى َهْل هَلُْم َمَدق  أَْو َكِمني  

َوَموا ،َقْد رَأَْيحُل أَقْوَلام ا َما َورَاَءُهوْم َمْرِجوع  ،نَوَلاِضُ  َهِْمُل اْلَمْلَت النَّاِقَع ،اْلَباَلاَي َهِْمُل اْلَمَنااَي َقْد رَأَْيحُل ،قُوَرْيا  
ثْوَل أَْعوَداِقِهْم َفَموا َخوْْي  فَوِإَذا قَوتَولُولا مِ ،َوَ  َواّللَِّ َما أََرى أَْن يُوْقَتَل َرُجل  َحَّتَّ يَوْقُتَل ِمثْولَوُه ،ِعْصَمتُوُهْم ِإ َّ ُسيلفَوُهْم 

ْسووَناِق الَّوِذي ذََكووَر لِِقَصوِ  بَووْدر  ،يف اْلَعوْيِا بَوْعووَدُ   َوقَووْد ،فَووَرْوا رَأَْيُكووْم اَي َمْعَشووَر قُووَرْيا  " قَوواَل ابْوُن ِإْسووَحاَ  يف اْ ِ
َم  بَوَ  بْوَن َربِيَعوَ  قَواَل  فَوَلمَّا  ََِع َحِكيُم ْبُن ِحزَام  َذِلَك َمَشى:ذََكْراَنُ  ِفيَما تَوَقدَّ اَي أاََب اْلَللِيوِد :يف النَّاِس فَوَلِقَك ُعتوْ

َها خِبَْْي  ِإىَل آِخوِر الودَّْهِر ف فَوَقواَل ،ِإنََّك َكِبُْي قُوَرْيا  َوَسيُِِدَها َواْلُمطَاُع ِفيَها ، َوَموا :فَوَهْل َلَك ِإىَل أَْن َ  تَوزَاَل ِمنوْ
وووُل َقَم َحِليِفوووَك َعْمووورِو بْوووِن احلَْْضوووَرِمكِِ َذاَ  ف قَووواَل تَوْرِجوووُع اِبلنَّووو بَوووُ  ،اِس َوَهَمَّ قَوووْد فَوَعْلوووحُل فَائْوووحِل ابْوووَن :فَوَقووواَل ُعتوْ

بَووُ  َخِطيب ووا فَوَقوواَل ،يَوْعووِب أاََب َجْهووِل بْووِن ِهَشووام  ،احْلَْنظَِليَّووِ    ِإنَُّكووْم َواّللَِّ َمووا َتْصوونَوُعلنَ ،اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا  :مُثَّ قَوواَم ُعتوْ
ا َوَأْصوووَحابَُه َكووويوْ  ا  ووود  ُ ِعوووْيَُكْم َوأَْموووَلاَلُكْم فَووواَل َحاَجوووَ  َلُكوووْم يف أَْن َتِسوووْيُوا يَف َغوووْْيِ ،ِ َْن تَوْلَقوووْلا حُمَمَّ َوقَوووْد َْنَّوووى اّللَّ

نَوَها َواْرجِ ،َصِنيَع    َا َخَرْجُتْم لَِتْمنَوُعلا ِعْيَُكْم َوأَْمَلاَلُكْم فَاْجَعُللا يب ُجبوْ ا َوَأْصوَحابَُه ،عُولا َوِإ َّ ُتْم حُمَمَّود  َواّللَِّ لَوِ ْن َأَصوبوْ
ووِه  أَْو َرُجوال  ِمووْن بَوِب َعِشووْيَتِِه ،أَِو ابْوَن َخالِووِه ،َ  يوَوزَاُل َرُجول  يَوْنظُووُر يف َوْجوِه َرُجوول  َيْكورَُ  النَّظَووَر إِلَْيوِه قَوتَووَل ابْوَن َعمِِ

وود  َوبَوونْيَ ، َوِإْن َكوواَن َغووْْيُ َذلِووَك أَْلَفوواُكْم ،فَووِإْن َأَصووابُلُ  فَووَذاَ  الَّووِذي أََرْقمُتْ ، َسووائِِر اْلَعووَرِب فَوواْرِجُعلا َوَخلُوولا بَوونْيَ حُمَمَّ
ِإنَّ ،اَي أاََب احلََْكوووِم :فَاْنطََلْقوووحُل َحووَّتَّ ِجْ وووحُل أاََب َجْهوول  فَوُقْلوووحُل :َوَ ْ تَوْعرُِضوولا ِمْنوووُه ِلَمووا َ  تُرِيوووُدوَن . قَوواَل َحِكووويم  

َب َ  ا :فَوَقواَل أَبُول َجْهول  ، ْبَن َربِيَعوَ  أَْرَسوَلِب إِلَْيوَك ِبَكوَذا وََكوَذا لِلَّوِذي قَواَل ُعتوْ انْووتَوَفَ  َواّللَِّ َسوْحرُُ  ِحونَي رََأى حُمَمَّود 
ووود  ،َوَأْصوووَحابَُه  نَونَوووا َوبَووونْيَ حُمَمَّ ُ بَويوْ بَووو،َكوووالَّ َواّللَِّ َ  نَوْرِجوووُع َحوووَّتَّ َُيُْكوووَم اّللَّ َوَلِكنَّوووُه قَوووْد رََأى أَنَّ ،َ  َموووا قَووواَل َوَموووا بُِعتوْ

ا َوَأْصووَحابَُه أُْكلَووُ  َجووُزور  َوفِوويِهُم ابْونُووُه َوقَووْد خَتَوولََّفُكْم َعَلْيووِه . مُثَّ بَوَعووَة ِإىَل َعوواِمِر بْووِن ا وود  َهووَذا :حلَْْضووَرِمكِِ فَوَقوواَل حُمَمَّ
فَوَقوواَم َعوواِمر  ،فَوُقووْم فَأَْنِشووْد ُخْفَرتَووَك َوَمْقتَووَل َأِخيووَك ،حَل أَثَْرَ  بَِعْينِووَك َوقَووْد رَأَيْوو،َحِليُوُفووَك يُرِيووُد أَْن يَوْرِجووَع اِبلنَّوواِس 

َفَحِميَوحِل احْلَوْرُب َوَحِقوَه أَْموُر النَّواِس َواْستَوْلَسوَ  َعلَوى َموا ُهوْم ِفيوِه ِموَن ،َواَعْمورَاُ  ،َواَعْمورَاُ  :فَاْكَتَشَ  مُثَّ َصورََن 
بَوُ  بْوُن َربِيَعوَ  الشَّرِِ َوأَْفَسَد َعَلى ا بَوَ  ِموْن قَووْلِل َأيب َجْهول  ،لنَّاِس الرَّْأَي الَِّذي َقَعواُهْم إِلَْيوِه ُعتوْ وا بَولَوَ  َذلِوَك ُعتوْ فَوَلمَّ

بَووُ  بْووُن َربِيَعووَ  مُثَّ الْووَتمَ ،أاََن أَْم ُهووَل ،َسوويْعَلُم ُمَصووفُِِر اْسووِتِه أَيُونَووا اْ؟َبَوواُن اْلُمْفِسووُد لَِقْلِمووِه :انْوووتَوَفَ  َسووْحرُُ  قَوواَل ، َك ُعتوْ
فَواْعَتَجَر ِحونَي رََأى َذلِوَك بِوُثْق  ،َفَموا ُوِجوَدْت يف اْ؟َوْيِا بَوْيَضو   َتَسوُعُه ِموْن ِعظَوِم َهاَمتِوِه ،بَوْيَض   لِيُوْدِخَلَها رَْأَسوُه 

فَوَقوواَل َرُسوولُل ،فِويِهْم َحِكوويُم بْووُن ِحووزَام   َوأَقْوبَووَل نَوَفوور  ِموْن قُوووَرْيا  َحووَّتَّ َوَرُقوا َحووْلَم َرُسوولِل اّللَِّ ،لَوُه َعلَووى رَْأِسووِه 
ُهْم َرُجوول  يَوْلَم ِووذ  ِإ َّ قُتِووَل ،" َقعُوولُهْم " :اّللَِّ  َوَأْسووَلَم بَوْعووَد ،ِإ َّ َحِكوويَم بْووَن ِحووزَام  فَِإنَّووُه َ ْ يُوْقتَووْل ،َفَمووا َكووِرَب ِموونوْ

ووا رََأى اأْلَْسوولُق بْووُن :َوالَّووِذي َْنَّوواين يوَووْلَم بَووْدر  . قَوواَل :مَيِينَووُه قَوواَل  َفَكوواَن ِإَذا اْجتَوَهوودَ ،َذلِووَك َفَحُسووَن ِإْسوواَلُمُه  فَوَلمَّ
                                                                                                                                            

هووى مجوع احلجفوو  و :هوا ياحلجوو  األبلو  :فوورس ذو بيوام وسوولاق ياألجلو  :الووذى احنسوور الشوعر عوون جوانب رأسووه ياجتلينوا :كرهنووا املقووام في
 ال س من جلد بال خشه وهل نلع من السال 
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ووا َسوويَِِئ اْاُلُووِ  ،َواّللَِّ أَلَْنطَِلَقوونَّ َفَاَْهِدَمنَّووُه أَْو أَلُقْوووتَوَلنَّ قَوْبووَل َذلِووَك :َعْبووِد اأْلََسووِد احْلَووْلَم قَوواَل  وََكوواَن َرُجووال  َكرِس 
َوُ َوووا ُقوَن ،َوَخووورََج إِلَْيوووِه مَحْوووزَُة بْوووُن َعْبوووِد اْلُمطَّلِوووِه َفَضوووَربَُه فَوووَأَننَّ َقَدَموووُه بِِنْصوووِ  َسووواِقِه ،إِلَْيوووِه لِيَوْهِدَموووُه َفَخووورََج ،

َحَم ِفيووِه يُرِيووُد أَْن مُثَّ َحبَووا ِإىَل احْلَووْلِم َحووَّتَّ اقْوووتَ ،فَوَلقَووَع َعلَووى َلْهوورِِ  َتْشووُخُه رِْجلُووُه َقم ووا حَنْووَل َأْصووَحابِِه ،احْلَووْلِم 
  1182َفَكاَن أَوََّل قَِتيل  "،َواتوَّبَوَعُه مَحْزَُة َيْضرِبُُه َحَّتَّ قَوتَوَلُه يف احْلَْلِم ،َيَثَّ مَيِيَنُه 

يَوَنا يَزِيُد ْبُن ُروَماَن :قَاَل ،وَعِن اْبِن ِإْسَحاَ   َيِب الُزهْ :قَاَل ،َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزَُبْْيِ ،َحدَّ َوحُمَمَُّد بْوُن َُيْوىَي ،رُِي َحدَّ
فَوذََكَر احْلَوِديَة يف يوَوْلِم ،َوَغوْْيُُهْم ِموْن ُعَلَمائِنَوا ،َوَعْبُد اّللَِّ ْبُن َأيب َبْكور  ،َوَعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَوَتاَقَة ،ْبِن َحبَّاَن 

َوقَوْد تَوَداىَن اْلَقوْلُم بَوْعُضوُهْم ،أَبُل َبْكر  َوَما َمَعُهَما َغْْيُُ َوا يف اْلَعرِيِا ُهَل وَ َفَكاَن َرُسلُل اّللَِّ :بَْدر  ِإىَل أَْن قَاَل 
" اللَُّهووومَّ ِإنَّوووَك ِإْن هُتْلِوووْك َهوووِذِ  :يُوَناِكوووُد َربَّوووُه َموووا َوَعوووَدُ  ِموووْن َنْصووورِِ  َويَوُقووولُل َفَجَعوووَل َرُسووولُل اّللَِّ ،ِموووْن بَوْعِضوووِهْم 

َ ُملِفيوووَك َموووا ،بَوْعوووَخ ُمَناَكوووَدِتَك ِلَربِِوووَك اَي َرُسووولَل اّللَِّ :َوأَبُووول َبْكووور  يَوُقووولُل ،" اْلِعَصوووابََ  اْليَووووْلَم َ  تُوْعبَوووْد  فَوووِإنَّ اّللَّ
أََ َ  َنْصووُر ،" أَْبِشووْر اَي أاََب َبْكوور  :فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،َخْفَقوو   مُثَّ َهووهَّ َوَخَفووَ  َرُسوولُل اّللَِّ ،َوَعووَدَ  ِمووْن َنْصوورِِ  

فَوَعبَّوووأَ مُثَّ َخووورََج َرُسووولُل اّللَِّ ،َهوووَذا ِجْثِيوووُل آِخوووذ  بِِعنَووواِن فَوَرِسوووِه يَوُقووولُقُ  َعلَوووى يَونَوووااَيُ  النوَّْقوووُع " يَوْعوووِب اْلُغبَووواُر ، اّللَِّ 
 -اْقَ َبُولا ِموْنُكْم :يُوَقواُل  -َقوْلُم فَِإَذا َأْكثَوبُولُكُم الْ ،" َ  يَوْعَجَلنَّ َرُجل  بِِقَتال  َحَّتَّ نُوْيِذنَُه :َأْصَحابَُه َوَهيََّأُهْم َوقَاَل 

وا تَوَدااَن بَوْعُضوُهْم ِموْن بَوْعوخ  َخورََج َرُسولُل اّللَِّ ،اِبلنوَّْبِل "  فَاْنَضُحلُهْم َعْنُكمْ  فََأَخوَذ َحْفنَو   مُثَّ تَوزَاَحَم النَّاُس فَوَلمَّ
وا فَوونَوَفَ  ِّبَوا يف  قَوُبَحوحِل اْلُلُجولُ  :" َكواَهحِل اْلُلُجولُ  " يَوُقولُل :ُوُجولِهِهْم َوقَواَل  ِمْن َحْصَباء  مُثَّ اْستَوْقَبَل ِّبَوا قُوَرْيش 

لُوولا اَي َمْعَشووَر اْلُمْسووِلِمنَي " :مُثَّ قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ، ووا َوقُتِووَل َمووْن قُتِووَل ،" امحِْ ُ قُوَرْيش  َفَحَمووَل اْلُمْسووِلُملَن َوَهووَزَم اّللَّ
ُهْم " َوأُِسَر َمْن أُ ،ِمْن َأْكرَاِفِهْم   1183ِسَر ِمنوْ

يَووُه أَنَّووُه ،وَعووْن َأْسووَلَم َأيب ِعْموورَاَن   ووَع أاََب أَيُوولَب اأْلَْنَصووارِيَّ يَوُقوولُل ،َحدَّ " :َوحَنْووُن اِبْلَمِدينَووِ  قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ : َِ
َا ُمْقِبَل    ُ يُوْغِنُمَناَهوا " فَوَهْل َلُكْم أَْن بُْ ،ِإيِنِ أُْخِثُْت َعْن ِعِْي َأيب ُسْفَياَن َأوَّ فَوُقْلنَوا ،رَِج ِقبَوَل َهوَذا اْلعِوِْي ف َلَعولَّ اّللَّ

ُْم قَوْد أُْخوِثُوا ِ َْخوَرِجُكْم ،" َما تَوَرْوَن يف اْلَقْلِم :قَاَل لََنا ،فَوَلمَّا ِسْراَن يَوْلم ا أَْو يَوْلَمنْيِ ،َفَخرََج َوَخَرْجَنا ،نَوَعْم : فَوِإوَّ
" َموووا تَووووَرْوَن يف ِقتَووواِل اْلَقوووْلِم ف " :مُثَّ قَووواَل ،َوَلِكوووْن أََرْقاَن اْلعِوووَْي ، َمالَنَوووا نَاقَووو   بِِقتَووواِل اْلَعوووُدوِِ َ  َواّللَِّ :فَوُقْلنَوووا ،ف " 

ى ِلُملَسووى ِإَذْن َ  نَوُقوولُل لَووَك اَي َرُسوولَل اّللَِّ َكَمووا قَوواَل قَوووْلُم ُملَسوو:فَوَقوواَل اْلِمْقووَداُق بْووُن َعْموور و ،فَوُقْلنَووا ِمثْووَل َذلِووَك 
َنا َمْعَشوَر اأْلَْنَصواِر لَوْل أانَّ قُوْلنَوا َكَموا قَواَل اْلِمْقوَداُق :قَاَل ،فَاْذَهْه أَْنحَل َوَرُبَك فَوَقاِتاَل ِإانَّ َهاُهَنا قَاِعُدوَن : فَوَتَمنوَّيوْ

َنا ِمْن أَْن َيُكولَن لَنَوا َموال  َعِظويم   ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،َأَحُه إِلَيوْ َكَموا َأْخَرَجوَك َربُوَك ِموْن بَوْيتِوَك :َعلَوى َرُسوللِِه  فَوأَنْوَزَل اّللَّ
َووا ُيَسوو َ َكَأ َّ اُقلَن ِإىَل اْلَمووْلِت َوُهووْم اِبحْلَوو ِِ َوِإنَّ َفرِيق ووا ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي َلَكووارُِهلَن ُاَاِقُللنَووَك يف احْلَوو ِِ بَوْعووَد َمووا تَوبَوونيَّ

ُ َعوزَّ َوَجو لَّ َأيِنِ َمَعُكوْم فَوثَوبِِتُولا الَّوِذيَن آَمنُولا َسوأُْلِقك يف قُولُولِب الَّوِذيَن َكَفوُروا الُرْعوَه فَاْضورِبُلا يَوْنظُُروَن مُثَّ أَنْووَزَل اّللَّ
ُهْم ُكوولَّ بَونَووان  َوقَوواَل  َووا َلُكووْم َوتَوووَلُقونَ :فَوووْلَ  اأْلَْعنَوواِ  َواْضوورِبُلا ِموونوْ ُ ِإْحووَدى الطَّووائَِفَتنْيِ َأوَّ  أَنَّ َغووْْيَ َوِإْذ يَعِوودُُكُم اّللَّ
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وا َوَعوَداَن ِإْحوَدى الطَّوائَِفَتنْيِ ِإمَّوا اْلَقوْلُم ،َذاِت الشَّلَْكِ  َتُكولُن َلُكوْم َوالشَّولَْكُ  اْلَقوْلُم َوَغوْْيُ َذاِت الشَّولَْكِ  اْلعِوُْي  فَوَلمَّ
رَأَيْووحُل َسووَلاق ا َوَ  :فَوَقوواَل ،ْنظُووَر َمووا ِقبَووَل اْلَقووْلِم ف بَوَعووَة َرُجووال  لِيوَ مُثَّ ِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ ،َوِإمَّووا اْلعِووُْي نَابَووحْل أَنْوُفُسووَنا 

َّ ِمائَوو   َوَياَليَووَ  َعَشووَر َرُجووال  ،" ُهووْم ُهووْم َهُلُموولا أَْن نَوتَوَعوواَق " فَوَفَعْلنَووا :فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،أَْقرِي  فَووِإَذا حَنْووُن يَوواَل
تَِنا ، َ َوقَوواَل فَ ،فَووَأْخَثاََن َرُسوولَل اّللَِّ بِعِوودَّ ُة َأْصووَحاِب نَوواُللَت " مُثَّ ِإانَّ اْجَتَمْعنَووا َمووَع :سَّوورَُ  َذلِووَك َفَحِمووَد اّللَّ " ِعوودَّ

" َمعِوك َمعِوك " مُثَّ ِإنَّ َرُسولَل :إِلَْيِهْم فَوَقواَل فَوَنَظَر َرُسلُل اّللَِّ ،فَوَبَدَرْت ِمنَّا اَبِقرَة  أََماَم الصَّ ِِ ،اْلَقْلِم َفَصَفْفَنا 
َوَرُسولُل ،اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإيِنِ أُرِيُد أَْن أُِكَْي َعَلْيوَك :فَوَقاَل اْبُن َرَواَحَ  ،" اللَُّهمَّ ِإيِنِ أَْنُشُدَ  َوْعَدَ  " :قَاَل ّللَِّ ا

َ َعوزَّ َوَجولَّ أَْعظَوُم ِموْن أَْن تَوْنُشوَدُ  َوْعوَد ُ اّللَِّ  " اَي ابْوَن َرَواَحوَ  أَلَْنُشوَدنَّ :فَوَقواَل ، أَْفَضُل َمْن ُيِشُْي َعَلْيوِه ِإنَّ اّللَّ
َ َوْعووَدُ   َ َ  ُحْلِوووُ  اْلِميَعوواَق " ،اّللَّ يف ُوُجوولِ  اْلَقوووْلِم فََأَخوووَذ قَوْبَضوو   ِموووَن الووُ َاِب فَوَرَموووى ِّبَووا َرُسووولُل اّللَِّ ،فَووِإنَّ اّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َوَما َرَميْ ، َ َرَموى فَوَقتَوْلنَوا َوَأَسوْراَن فَاْوََزُملا فَأَنْوَزَل اّللَّ ُ َعْنوُه ،حَل ِإْذ َرَمْيوحَل َوَلِكونَّ اّللَّ فَوَقواَل ُعَموُر َرِضوَك اّللَّ
َووا حَنْووُن َقاعُوولَن ُمَللُِِفوولَن ،اَي َرُسوولَل اّللَِّ َمووا أََرى أَْن َيُكوولَن لَووَك َأْسووَرى : َووا َُيِْمووُل :فَوُقْلنَووا َمْعَشووَر اأْلَْنَصوواِر ،فَِإ َّ ِإ َّ
ا لَنَوا عُ  َقَج مُثَّ قَواَل فَونَواَم َرُسولُل اّللَِّ ،َمُر َعَلى َموا قَواَل َحَسود  فَوَقواَل ،فَوُدِعَك لَوُه ،" اْقعُولا ِ  ُعَموَر " :مُثَّ اْسوتَويوْ
َ َعزَّ َوَجلَّ قَوْد أَنْووَزَل َعلَوكَّ :  اأْلَْرِم تُرِيوُدوَن َعوَرَم َموا َكواَن لِنَوِلِ  أَْن َيُكولَن لَوُه َأْسوَرى َحوَّتَّ يوُوْثِخَن يف :" ِإنَّ اّللَّ

ُ َعزِيز  َحِكيم  " ُ يُرِيُد اهْلِخرََة َواّللَّ  1184الُدنْوَيا َواّللَّ
 َوآَ اَن ِ َوا  َ ،اللَُّهومَّ أَْقطَُعنَوا لِلورَِّحِم :وَعْن َعْبوِد هللِا بْوِن يَوْعَلبَوَ  بْوِن ُصوَعْْي  اْلعُوْذرِيِِ مل أَنَّ أاََب َجْهول  قَواَل يوَوْلَم بَوْدر  

}ِإْن َتْسووتَوْفِتُحلا فَوَقووْد َجوواءَُكُم :فَونَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَووُ  ،َفَكوواَن َذلِووَك اْسووِتْفَتاح ا ِمْنووُه :قَوواَل ،فََأِحْنووُه اْلغَووَداَة ،يُوْعووَرُ  
تَوُهلا فَوُهَل َخْْي  َلُكْم{ اهليََ .،اْلَفْتُ    1185َوِإْن تَونوْ

ن ا يَوْنظُُر َما َصونَوَعحْل ِعوُْي َأىِب ُسوْفَياَن َفَجواَء َوَموا  -- وَعْن أََنِك ْبِن َماِلك  قَاَل بَوَعَة َرُسلُل اّللَِّ   ُبَسْيَسَ  َعيوْ
يَووُه احْلَووِديَة  --ِ  اْلبَوْيووحِل َأَحوود  َغووْْيِى َوَغووْْيُ َرُسوولِل اّللَِّ  قَوواَل  َ أَْقرِى َمووا اْسووتَوْثَ  بَوْعووَخ ِنَسووائِِه قَوواَل َفَحدَّ

َفَجَعوَل «. ِإنَّ لَنَوا نَِلبَو   َفَموْن َكواَن َلْهورُُ  َحاِضور ا فَوْلَْيَْكوْه َمَعنَوا » فَووَتَكلََّم فَوَقواَل  --قَاَل َفَخرََج َرُسولُل اّللَِّ 
 فَوواْنطََلَ  َرُسوولُل اّللَِّ «.  َ ِإ َّ َموْن َكوواَن َلْهوورُُ  َحاِضوور ا » رَِجوال  َيْسووَتْأِذنُلنَُه ِ  لُْهوورَاِوِْم ِ  ُعْلووِل اْلَمِدينَووِ  فَوَقوواَل 

--  ََِّوَأْصَحابُُه َحَّتَّ َسبَوُقلا اْلُمْشرِِكنَي ِإىَل بَْدر  َوَجاَء اْلُمْشرُِكلَن فَوَقواَل َرُسولُل اّلل--  «  يُوَقودَِِمنَّ َأَحود َ 
ِإىَل َجنَّو   َعْرُضوَها  ُقلُمولا»  --فَوَداَن اْلُمْشورُِكلَن فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ «. ِموْنُكْم ِإىَل َكوْىء  َحوَّتَّ َأُكولَن أاََن ُقونَوُه 

قَاَل يَوُقلُل ُعَمْْيُ ْبُن احْلَُماِم األَْنَصوارُِى اَي َرُسولَل اّللَِّ َجنَّو   َعْرُضوَها السَّوَمَلاُت َواأَلْرُم «. السََّمَلاُت َواأَلْرُم 
. فَوَقوواَل َرُسولُل اّللَِّ «. نَوَعووْم » قَواَل  قَوواَل  َ َواّللَِّ اَي «. ْللِوَك بَوو   بَو   َمووا َُيِْملُوَك َعلَووى قوَ »  --قَواَل بَوو   بَو  

فَوَأْخرََج َاَورَات  ِموْن قَوْرنِوِه َفَجَعوَل َذُْكوُل «. فَِإنََّك ِمْن أَْهِلَها » َرُسلَل اّللَِّ ِإ َّ َرَجاَءَة أَْن َأُكلَن ِمْن أَْهِلَها. قَاَل 
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ُهنَّ مُثَّ قَوواَل لَووِ ْن أاََن َحِييووحُل َحووَّتَّ آُكووَل َاَرَ  َووا حَلَيَوواة  َنِليلَوو   ِموونوْ فَوَرَمووى ِ َووا َكوواَن َمَعووُه ِمووَن  -قَوواَل  -اتِووى َهووِذِ  ِإوَّ
 1186التَّْمِر. مُثَّ قَاتَوَلُهْم َحَّتَّ قُِتَل.

ِّ َوُهوَل ابْوُن َعْفرَاءَ ،وَعْن َعاِصِم ْبِن ُعَموَر بْوِن قَوتَواَقةَ  ُك الورَّبَّ َموا ُيْضوحِ ،اَي َرُسولَل هللاِ :قَوالَ ،أَنَّ َعوْلَ  بْوَن احْلَواِر
َفهُ ،فَونَوووزََع ِقْرع ووا َكانَووحْل َعَلْيووِه فَوَقووَذفَوَها،" َغْمَسووُ  يَووِدِ  يف اْلَعووُدوِِ َحاِسوور ا ":ِمووْن َعْبووِدِ  ف قَووالَ  فَوَقاَتَل ،مُثَّ َأَخووَذ َسوويوْ
 1187".اْلَقْلَم َحَّتَّ قُِتَل 

ووا َكوواَن يوَووْلُم بَووْدر  أََمووَر َرُسوول :قَوواَل ،وَعووْن َحِكوويِم بوون ِحووزَام   فََأَخووَذ َكف ووا ِمووَن احلَْْصووَباِء فَاْسووتَوْقبَوَلَنا بِووِه ،ُل اّللَِّ َلمَّ
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ ،فَاْوََزْمنَووا ،" َكوواَهحِل اْلُلُجوولُ  " :َوقَوواَل ،فَوَرَمووااَن ِّبَووا ، َ :فَووأَنْوَزَل اّللَّ }َوَمووا َرَمْيووحَل ِإْذ َرَمْيووحَل َوَلِكوونَّ اّللَّ

 . 1188[ 17:َرَمى{ ]األنفال 
وا ِّبَوا مُثِ إِن َرُسلَل اّللِِ :إْسَحاَ  قَاَل اْبُن  مُثِ قَواَل َكواَهحْل اْلُلُجولُ  ،َأَخوَذ َحْفنَو   ِموْن احلَْْصوَباِء فَاْسوتَوْقَبَل قُوَرْيش 

َصووَناِقيِد قُوووَرْيا  َفَكانَووحْل اهْلَزميَووُ  فَوَقتَووَل اّلِلُ تَوَعوواىَل َمووْن قُتِووَل ِمووْن ،َوأََمووَر َأْصووَحابَُه فَوَقوواَل ِكووِدوا ،مُثِ نَوَفَحُهووْم ِّبَووا ،
يف اْلَعورِيِا َوَسوْعُد بْوُن ُمَعواذ  َوَأَسَر َمْن َأَسَر ِمْن َأْكرَاِفِهْم . فَوَلِما َوَضوَع اْلَقوْلُم أَيْوِديَوُهْم َذِْسوُروَن َوَرُسولُل اّللِِ ،

ر  ِمووْن اأْلَْنَصوواِر َُيُْرُسوولَن َرُسوولَل اّللِِ ُمتَوَلِكووَ  الِسووْيِ  يف نَوَفووقَووائِم  َعلَووى اَبِب اْلَعوورِيِا الِووِذي ِفيووِه َرُسوولُل اّللِِ 
 َِِحَاُفلَن َعَلْيِه َكرَِة اْلَعُدِو َورََأى َرُسلُل اّلل-   ِ يف َوْجِه َسوْعِد بْوِن ُمَعواذ  اْلَكرَاِهيَوَ  ِلَموا َيْصوَنُع  -ِفيَما ذُِكَر

ْعُد َتْكورَُ  َموا َيْصوَنُع اْلَقوْلَم قَواَل َأَجوْل َوَاّللِِ اَي َرُسولَل اّللِِ َكانَوحْل َوَاّللِِ َلَكأَنِوك اَي َسوالِناَس فَوَقاَل َلُه َرُسولُل اّللِِ 
ْيَخووواُن يف اْلَقْتوووِل ِ َْهوووِل الِشوووْرِ  َأَحوووِه إَ ِ  َقاِء أَِوَل َوقْوَعووو   أَْوقَوَعَهوووا ) اّلِلُ ( ِ َْهوووِل الِشوووْرِ  . َفَكووواَن اْ ِ ِموووْن اْسوووِتبوْ

 .1189الِرَجاِل"
قَاَل أِلَْصَحابِِه يوَوْلَم بَوْدر :" ِإيِنِ قَوْد َعَرفْوحُل أَنَّ رَِجوا   ِموْن بَوِب َهاِكوم  َوَغوْْيِِهْم أَنَّ َرُسلَل هللِا ،بَّاس  وَعِن اْبِن عَ 

ا ِمْن َبِب َهاِكم  فَواَل يَوْقتُوْلوهُ ،َقْد أُْخرُِجلا َكْره ا , َ  َحاَجَ  هَلُْم بِِقَتالَِنا َوَوَى َعوْن قَوْتوِل َأيب ،"َفَمْن َلِقَك ِمْنُكْم َأَحد 
وووووو َ أِلَنَّوووووُه َكوووووواَن َأَكوووووو َّ اْلَقووووووْلِم َعوووووْن َرُسوووووولِل هللِا ،اْلَبْخَ ِيِِ  ُلغُووووووُه َعْنووووووُه َكووووووْكء  ،وََكاَن َ  يُوْيِذيوووووهِ ،َوُهووووووَل ِ َكَّ َوَ  يَوبوْ
فَوَلِقيَووُه ،َوَبِب َعْبووِد اْلُمطَِّلهِ ،بَووِب َهاِكووم   وََكاَن فِوويَمْن قَوواَم يف نَوْقووِخ الصَّووِحيَفِ  الَّوويِت َكتَوبَووحْل قُوووَرْيا  َعلَووى،َيْكَرُهووهُ 

ِإنَّ :اْلَبْخوووَ ِيِِ  اْلُمَجوووذُِِر بْوووُن زاَِيق  اْلبَولَوووِلُي َحِليوووُ  اأْلَْنَصووواِر ِموووْن بَوووِب َعوووْلِ  بْوووِن اْاَوووْزرَِج , فَوَقووواَل اْلُمَجوووذَُّر أِلَيب 
َ  َوهللِا , َموووا حَنْوووُن بِتَوووارِِكك :َوَزِميلِوووكف فَوَقووواَل اْلُمَجوووذَّرُ :ْلَبْخَ ِيِِ فَوَقووواَل أَبُووول ا،قَوووْد َوَوووى َعوووْن قَوْتِلكَ َرُسووولَل هللِا 

يع ووا فَوواقْوتَوَتاَل , فَوَقتَولَووُه :ِإ َّ بِووَك َوْحووَدَ  , قَووالَ َمووا أََمووَراَن َرُسوولُل هللِا ،َزِميِلكَ  َ  َوهللِا , ِإذ ا أَلَُموولَتنَّ ُهووَل َوأاََن مجَِ
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تعوووول،من فاخ ج :افب :كلموووو  تقووووال للتعجووووه موووون الشووووكء ملدحووووه واسووووتعظامه،وتكررللمبالغ ،فإن وصوووولحل جووووررت ونلنحل،ور ووووا كوووودقت.ي
 ا خراج،أي :أخرج.يقرنه :القرن :جعب  تتخذ من جلد ختزن فيها السهام.

 ( صحي  مرسل5525[) 2207/ 4معرف  الصحاب  أليب نعيم ] - 1187
 ( حسن3057[) 335/ 3لكبْي للطثاين ]املعجم ا - 1188
 [ بال إسناق628/ 1سْية ابن هشام ] - 1189
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ُر قَوواَل ِإبْووورَ  ا يَوُقووللُ :اِهيُم بْووُن َسووْعد  اْلُمَجووذَّ ُر فَوَقالَ مُثَّ أَتَووى َرُسوولَل هللِا : َِْعحُل َأيب َسووْعد  َوالَّووِذي بَوَعثَووَك :اْلُمَجووذَّ
اَل جُمَووذَّر  يف تَوْلتُووُه َوقَوواِبحْلَوو ِِ , َلَقووْد َجِهووْدُت َعَلْيووِه أَْن َيْسَتْأِسووَر , َفآتِيَووَك بِووِه فَووَأىَب ِإ َّ أَْن يُوَقوواتَِلِب , فَوَقاتَوْلتُووُه فَوقَ 

:  قَوْتِلِه أاََب اْلَبْخَ ِيِِ
 كْن بَلِ مِ  أََما َجِهْلحَل أَْم َنِسيحَل ِنْسَبيِت ... فَأَيِْبحِل النِِْسَبَ  ِإيِنِ 

َثِب"  1190أاََن الَِّذي يُوَقاُل َأْصِلك ِمْن بَِلك ... َأْنَعُن اِبلصَّْعَدِة َحَّتَّ تَونوْ

" ِإيِنِ َعَرفْووحُل أَنَّ رَِجووا   ِمووْن بَووِب َهاِكووم  : َعَلْيووِه السَّوواَلُم قَوواَل أِلَْصووَحابِِه يوَووْلَم بَووْدر  وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس  أَنَّ النَّووِلَّ  
وا َ  َحاَجووَ  هَلُوْم بِِقَتالِنَوا  ا ِموْن بَوِب َهاِكووم  فَواَل يَوْقتُوْلوُه ،َوَغوْْيِِهْم قَوْد أُْخرُِجولا َكْره  َك َموْن َلِقوو،َفَموْن َلِقووَك ِموْنُكْم َأَحود 

َوا أُْخورَِج ُمْسوَتْكَره ا " ،فَواَل يَوْقتُوْلوُه اْلَعبَّاَس ْبَن َعْبِد اْلُمطَِّلِه َعمَّ النَِّلِِ  بَوَ  :قَواَل ،فَِإ َّ فَوَقواَل أَبُول ُحَذيْوَفوَ  بْوُن ُعتوْ
وووْيَ  قَووواَل ،بَّووواَس نَوْقتُوووُل آاَبَءاَن َوأَبْونَووواَءاَن َوِإْخَلانَونَوووا َوَعَشوووائَِراَن َونَوووْ ُُ  اْلعَ :بْوووِن َربِيَعوووَ   َواّللَِّ لَوووِ ْن َلِقيتُوووُه أَلُحلَِْمنَّوووُه السَّ

َواّللَِّ ِإنَّووُه أَلَوَُّل يوَووْلم  :" اَي أاََب َحْفووا  " قَوواَل ُعَمووُر :فَوَقوواَل لُِعَمووَر بْووِن ااَْطَّوواِب ،فَوبَوَلغَووحْل َمَقالَتُووُه َرُسوولَل اّللَِّ :
وووْيِ  " ف فَوَقووواَل ُعَموووُر ْفوووا  " أَُيْضوووَرُب َوْجوووُه َعووومِِ َرُسووولِل اّللَِّ  َِيب حَ َكنَّووواين ِفيوووِه َرُسووولُل اّللَِّ  َقْعوووِب :اِبلسَّ

َونَووِدَم أَبُوول ُحَذيْوَفووَ  َعلَووى َمَقالَتِووِه َفَكوواَن يَوُقوولُل :َوأِلَْضووِرَب ُعنُووَ  َأيب ُحَذيْوَفووَ  اِبلسَّووْيِ  فَوووَلاّللَِّ َلَقووْد اَنفَووَ  . قَوواَل 
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ ،ِموون  ِمووْن تِْلووَك اْلَكِلَمووِ  الَّوويِت قُوْلووحُل يَوْلَم ِووذ  َواّللَِّ َمووا أاََن آب: َهووا َخائِف ووا ِإ َّ أَْن يَُكفَِِرَهووا اّللَّ َوَ  أَزَاُل ِمنوْ

ا "،َعبِِ اِبلشََّهاَقِة   .1191فَوُقِتَل يَوْلَم اْلَيَماَمِ  َكِهيد 
 -ي ألنوه كوان أكو  القولم عون رسولل اّلِل عون قتول أيب البخو   - -قال ابن هشام:وإ ا ووى رسولل اّلِل 

-  وهوول  كوو ،وكان   ييذيووه و  يبلغووه عنووه كووكء يكرهووه،وكان  وون قووام يف نقووخ الصووحيف  الوويت كتبووحل
 ...1192قريا على بب هاكم وبب املطله ... )وقد قتل ألنه رفخ أن يستأسر( 

َيِب َُيْووىَي بْووُن َعبَّوواِق :قَوواَل ،وَعووِن ابْووِن ِإْسووَحاَ   قَوواَل ابْووُن ِإْسووَحاَ  :قَوواَل ،َعووْن أَبِيووِه ،بْووِن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن الووزَُبْْيِ َحوودَّ
َيِب َصاِلُ  ْبُن ِإبْورَاِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْل   : َكواَن أَُميَّوُ  :َكواَن َعْبوُد الورَّمْحَِن بْوُن َعوْل   يَوُقولُل :قَاَ  ،َوَحدَّ

أاََي :فَوَلِقيَوِب فَوَقواَل ،فَوَلمَّا َأْسَلْمحُل َتَسمَّْيحُل َعْبَد الورَّمْحَِن ،َعْبَد َعْمر و :وََكاَن ا ِْك ،كََّ  ْبُن َخَل   َصِديق ا ِ   َِ 
ْسواَلِم ،نَوَعْم :أََرِغْبحَل َعِن اْسم  َ َّاَكُه أَبُلَ  ف فَأَُقلُل ،َعْبَد َعْمر و  ُ ِلإْلِ قَواَل ،ِن فَوَتَسومَّْيحُل َعْبوَد الورَّمحَْ ،َهوَداين اّللَّ

وَك اهْلَخوِر ،أَمَّا أَْنحَل َفاَل عُِيُبِب اِب َِْك اأْلَوَِّل ،ِإيِنِ َ  أَْعِرُ  الرَّمْحََن : فَاْجَعوْل بَوْيوِب ،َوأَمَّوا أاََن فَواَل أَْقعُولَ  اِب ِْ
تَووِب  نَووَك َكوويوْ  ا ِإَذا َقَعْلتُووَك بِووِه َأَجبوْ لَووِه ف قُوْلووحُل :قَوواَل ،ْل َمووا ِكووْ حَل فَوُقوو،اَي أاََب َعلِووكِ  :فَوُقْلووحُل ،َوبَويوْ فَأَنْووحَل َعْبووُد اْ ِ

َلِه . َفَكاَن ِإَذا َلِقَيِب قَاَل ،نَوَعْم : وا َكواَن يوَوْلُم بَوْدر  َوُهوزَِم النَّواُس اْسوتَوَلْبحُل أَْقرَاع وا :أاََن َعْبُد اْ ِ َلِه . فَوَلمَّ اَي َعْبَد اْ ِ
ُلُهوونَّ  فَولَووْم أُِجْبووُه ،اَي َعْبووَد َعْموور و :فَوَقوواَل ،َوُهووَل قَووائِم  َمووَع ابْنِووِه َعلِووكِ  آِخووذ  بِيَووِدِ  ، أَُميَّووُ  فَوووَرآين ،َفَمووَرْرُت ِّبِوونَّ َأمحِْ

لَووِه :فَوَقوواَل ، فَوووَنْحُن َخووْْي  لَووَك ِمووْن َهووِذِ  اأْلَْقرَاِع الَّوويِت ،َهووْل لَووَك يفَّ َويف ابْووِب :فَوَقوواَل ،نَوَعووْم :فَوُقْلووحُل ،اَي َعْبووَد اْ ِ
                                                 

 تفصيل مب -( فيه جهال  6298[)2615/ 5معرف  الصحاب  أليب نعيم ] - 1190
 ( فيه جهال  4371الطَّبَوَقاُت اْلُكْثَى ِ ْبِن َسْعد  ) - 1191
 [  628/ 1سْية ابن هشام ] - 1192
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َموا رَأَيْوحُل َكواْليَوْلِم :َوَأَخوْذُت بِيَوِدِ  َويَوِد ابْنِوِه َفَجَعوَل يَوُقولُل ،فَأَْلَقْيوحُل اأْلَْقرَاَع ،َهْيُم اّللَِّ ِإذ ا ،نَوَعْم :فَوُقْلحُل ،ِمُل هَْ 
َمَعُهَموووا ِإْذ َرآُ َوووا َمعِوووك بِووواَلل   فَووووَلاّللَِّ ِإيِنِ أَلَْمِشوووك:قَووواَل ،قَوووُ  . أََموووا َلُكوووْم َحاَجووو   يف اللَّوووَ ِ ف يَوُقووولُل يف اْلِفوووَداِء 

َ  َْنَووْلُت ِإْن :أَ َِِسووْيَيَّ ف فَوَقوواَل ،َأْي بِوواَلُل :فَوُقْلووحُل ،رَْأُس اْلُكْفووِر أَُميَّووُ  بْووُن َخلَوو   َ  َْنَووْلُت ِإْن َْنَووا :فَوَقوواَل ،
وووْلَقاِء ف فَوَقووواَل :فَوُقْلوووحُل ،َْنَوووا  اَي َمْعَشوووَر :مُثَّ َصووورََن ِ َْعلَوووى َصوووْلتِِه ،ُت ِإْن َْنَوووا َ  َْنَووولْ :َهوووْل َتْسوووَمُع اَي ابْوووَن السَّ

فََأَحووووانُلا بِنَووووا َحووووَّتَّ َجَعلُوووولاَن يف ِمثْووووِل اْلَمَسووووَكِ  ،َ  َْنَووووْلُت ِإْن َْنَووووا ،رَْأُس اْلُكْفووووِر أَُميَّووووُ  بْووووُن َخلَوووو   ،اأْلَْنَصوووواِر 
ُهَموووا َوأَقُووولُل  وووْيَ  َفَضوووَرَب رِْجلَوووكَّ أَُميَّوووَ  ِإْذ ،َأِسوووْيَيَّ :َوَجَعْلوووحُل أَُذُب َعنوْ َضوووَرَّبَُما َفَطَرَحُهَموووا ،َخلَوووَ  َرُجووول  السَّ

ْعووحُل َصووْيَح   ِمثْوَلَهووا ، َوَ  ،فَوووَلاّللَِّ َمووا أُْغووِب َعْنووَك َكوويوْ  ا ،انْووُج بِنَوْفِسووَك :فَوُقْلووحُل ،َفَصوواَ  أَُميَّووُ  َصووْيَح   َواّللَِّ َمووا  َِ
ُ بِواَل   َذَهبَوحْل أَْقرَاِعوك :َفَكاَن َعْبوُد الورَّمْحَِن يَوُقولُل ،اّللَِّ  َِْسَياِفِهْم َحَّتَّ فَوَرُغلا ِمْنُه فَوَهَثُوُ َا وَ ،َْنَاَء بِِه  يوَوْرَحُم اّللَّ

 .  1193َوَفَجَعِب  َِِسِْيي " ،
ُ َعْنووُه  نَووُه َوبَوونْيَ ابْنِووِه َعلِووكِ  آِخووذ  قَوواَل ِ  أَُميَّووُ  بْووُن َخلَوو:قَوواَل ،وَعووْن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   َرِضووَك اّللَّ    َوأاََن بَويوْ

لَووِه َمووِن الرَُّجووُل ِمووْنُكُم اْلُمَعلَّووُم ِبرِيَشوِ  نَوَعاَموو   يف َصووْدرِِ  ف قَوواَل :ِ َيْوِديِهَما  َذاَ  مَحْووزَُة بْووُن َعْبووِد :قُوْلووحُل :اَي َعْبووَد اْ ِ
 1194اِعيَل " " َذاَ  الَِّذي فَوَعَل بَِنا اأْلَفَ :اْلُمطَِّلِه قَاَل 

رضووى هللا  -وَعووْن َصوواِلِ  بْووِن ِإبْووورَاِهيَم بْووِن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   َعووْن أَبِيووِه َعووْن َجوودِِِ  َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   
فَوَلمَّوا ،ظَُه ِ  َصاِغَيِتِه اِبْلَمِدينَوِ  َوَأْحفَ ،قَاَل َكاتَوْبحُل أَُميََّ  ْبَن َخَل   ِكَتااب  ِ َْن َُيَْفَظِ  ِ  َصاِغَيَِّت ِ َكََّ   -عنه 

ووا ،ذََكووْرُت الوورَّمْحََن قَوواَل  َ أَْعووِرُ  الوورَّمْحََن  تُووُه َعْبووُد َعْموور و فَوَلمَّ ووَك الَّووِذى َكوواَن ِ  اْ؟َاِهِليَّووِ  . َفَكاتَوبوْ َكوواتِْبِ  اِب ِْ
 اَنَم النَّاُس فَأَْبَصرَُ  ِباَلل  َفَخرََج َحَّتَّ َوقَوَ  َعلَوى جَمْلِوك  ِموَن َكاَن ِ  يَوْلِم بَْدر  َخَرْجحُل ِإىَل َجَبل  أُلْحرِزَُ  ِحنيَ 

وووا ، َ َْنَوووْلُت ِإْن َْنَوووا أَُميَّوووُ  . َفَخووورََج َمَعوووُه َفرِيووو   ِموووَن األَْنَصووواِر ِ  آَتراَِن ،األَْنَصووواِر فَوَقووواَل أَُميَّوووُ  بْوووُن َخلَووو    فَوَلمَّ
بَوعُووولاَن ،ْفوووحُل هَلُوووُم ابْونَوووُه َخِشووويحُل أَْن يَوْلَحُقووولاَن َخلَّ  وووا ،وََكووواَن َرُجوووال  يَِقووويال  ،أَلْكوووَغَلُهْم فَوَقتَولُووولُ  مُثَّ أَبوَوووْلا َحوووَّتَّ يَوتوْ فَوَلمَّ

تَولُووولُ  َحوووَّتَّ قوَ ،فَوَتَخلَّلُووولُ  اِبلُسوووُيلِ  ِموووْن َهْوووَِّت ،فَأَْلَقْيوووحُل َعَلْيوووِه نَوْفِسوووى أَلْمنَوَعوووُه ،أَْقرَُكووولاَن قُوْلوووحُل لَوووُه ابْووووُرْ  . فَوووَثََ  
 1195وََكاَن َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن َعْل   يُرِيَنا َذِلَك األَيَوَر ِ  َلْهِر َقَدِمِه .،َوَأَصاَب َأَحُدُهْم رِْجِلى ِبَسْيِفِه ،

َوَخورََج النَّوِلُ ،نَي لِعِوْيِِهْم َوَخرََج اْلُمْشرُِكلَن ُمغَولِِيِ ،أَقْوَبَل ِمَن الشَّاِم يف ِعْي  لُِقَرْيا  ،أَنَّ أاََب ُسْفَياَن :وَعْن ِعْكرَِمَ  
 فََأْرَسووَل َرُسوولُل اّللَِّ ،يُرِيووُد أاََب ُسووْفَياَن َوَأْصووَحابَُه   ن ووا نَِليَعوو يَوْنظُوورَاِن  َِيِِ َموواء  ُهووَل ،َرُجلَوونْيِ ِمووْن َأْصووَحابِِه َعيوْ
َوَجواَء أَبُول ُسوْفَياَن َحوَّتَّ نوَوَزَل َعلَوى ،رِيَعنْيِ فَوَأْخَثَا النَّوِلَّ َجاَءا سَ ،َوَخُثَا َخَثَُ  ،فَاْنطََلَقا َحَّتَّ ِإَذا َعِلَما ِعْلَمُه ،

ا ِمْن أَْهِل يَوْثِرَب ف قَواَل :فَوَقاَل أِلَْهِل اْلَماِء ،اْلَماِء الَِّذي َكاَن بِِه الرَُّجاَلِن  فَوَهوْل َمورَّ ِبُكوْم :َهْل َأْحَسْسُتْم َأَحد 
فَووأَْيَن َكوواَن ُمَناُخُهَمووا ف فَووَدُللُ  َعَلْيووِه :قَوواَل أَبُوول ُسووْفَياَن ،ِإ َّ َرُجلَوونْيِ ِمووْن أَْهووِل َكووَذا وََكووَذا  َمووا رَأَيْونَووا:َأَحوود  ف قَوواُللا 

ُ  أَْهوِل َأىنَّ لِبَوِب فُواَلن  َهوَذا النوَّوَلى ف َهوِذي نَوَلاِضو:فَوِإَذا ِفيوِه النوَّوَلى فَوَقواَل ،فَاْنطََلَ  َحوَّتَّ أَتَوى بَوَعور ا هَلَُموا فَوَفتَّوُه ،
                                                 

 [ صحي  مرسل631/ 1( وسْية ابن هشام ] 954ْلبَويوَْهِقكِِ )َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِ  - 1193
 حسن (  2501اْلُمْسَتْدَرُ  َعَلى الصَِّحيَحنْيِ لِْلَحاِكِم) - 1194
 زايقة مب  -عللل  :غشل   -(  2301[ )350/ 8املكنز ] -صحي  البخارى - 1195
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" " أَُيُكوْم َأَخوَذ َهوِذِ  :َخوَثَُ  فَوَقواَل َوَجواَء الورَُّجاَلِن فَوَأْخَثَا النَّوِلَّ ،َوَأَخوَذ ِسويَ  اْلَبْحوِر ،َفَ ََ  الطَّرِيوَ  ،يَوْثِرَب 
 ُ َفَْيْهَِوُل فَويَوْنوزُِل ِ َواِء َكوَذا ،ِ َواِء َكوَذا وََكوَذا  َوحَنْونُ ،ُهوَل ِ َواِء َكوَذا وََكوَذا ،أاََن :الطَّرِيَ  ف " " قَاَل أَبُل َبْكر  َرمِحَُه اّللَّ

َكوَأانَّ ،مُثَّ نَوْلَتِقوك ِ َواِء َكوَذا وََكوَذا ،َونَوْنوزُِل ِ َواِء َكوَذا وََكوَذا ،مُثَّ يَوْنوزُِل ِ َواِء َكوَذا وََكوَذا ،َونَوْنوزُِل ِ َواِء َكوَذا وََكوَذا ،وََكَذا 
َحووَّتَّ نوَووَزَل بَووْدر ا فَوَلَجووَد َعلَووى َموواِء بَووْدر  بَوْعووَخ َرِقيووِ  قُوووَرْيا  ِ َّووْن َخوورََج يُِغيووُة أاََب  َفَسوواَر النَّووِلُ ،فَوَرَسووا رَِهووان  

نَّوِلُ َفَمورَّ ِّبِوُم ال،َوِإَذا َكوَذبُلُهْم تَورَُكولُهْم ،فَوِإَذا َصوَدُقلُهْم َضوَربُلُهْم ،َفَجَعُللا َيْسأَُللَوُْم ،ُسْفَياَن فََأَخَذُهْم َأْصَحابُُه 
 َُوُهوووْم يَوْفَعلُوووولَن َذلِووووَك فَوَقووواَل النَّووووِل: مُثَّ َقَعووووا ،َوِإَذا َكووووَذبُلُكْم تَورَْكُتُموووولُهْم " " ،" " ِإْن َصووووَدُقلُكْم َضوووَربْوُتُملُهْم

ُهْم فَوَقاَل  ا ِمنوْ ُهْم يَوْلم وا ُفاَلن  َوُفاَلن  فَوَعدَّ رَِجا   يُْطعِ :" " َمْن يُْطِعُم اْلَقْلَم ف " " قَاَل :َواِحد  ُمُهوْم ُكوُل َرُجول  ِمونوْ
َوُهوووْم بَووونْيَ ،" " اْ؟َوووُزوُر ِ ِائَووو   " " :فَوَقووواَل النَّوووِلُ ،َعْشووور ا ِموووَن اْ؟َوووُزوِر :" " َفَكوووْم يُوْنَحوووُر هَلُوووْم ف " " قَووواَل :قَووواَل 

ووا َجوواَء اْلُمْشوورُِكلَن َوَصوواُفلُهْم :اأْلَلْووِ  َوالتِِْسووِعِمائَِ  قَوواَل  قَووِد اْسَتَشوواَر قَوْبووَل َذلِووَك يف ِقتَوواهِلِْم وََكوواَن النَّووِلُ ،فَوَلمَّ
مُثَّ ،فَوَقووواَم ُعَموووُر ُيِشووووُْي َعَلْيوووِه فََأْجَلَسوووُه النَّووووِلُ ،مُثَّ اْسَتَشووواَر فََأْجَلَسوووُه النَّووووِلُ ،فَوَقووواَم أَبُووول َبْكووور  ُيِشووووُْي َعَلْيوووِه ،

َوالَّووِذي ،اَي نَووِلَّ اّللَِّ َلَكأَنَّووَك تَوْعووِرُم بِنَووا اْليَوووْلَم لِووتَوْعَلَم َمووا يف نُوُفلِسووَنا :َة فَوَقوواَل فَوَقوواَم َسووْعُد بْووُن ُعبَوواقَ ،اْسَتَشوواَرُهْم 
َأْصووَحابَُه فَوووَلنََّن َرُسوولُل اّللَِّ ،نَوْفِسووك بِيَووِدِ  لَووْل َضووَرْبحَل َأْكَباَقَهووا َحووَّتَّ بوَووَرَ  اْلِغَموواُق ِمووْن ِذي مُيْوون  َلُكنَّووا َمَعووَك 

ُهْم ،الصَّوووْثِ َواْلِقتَووواِل  َعلَوووى بَوووُ  بْوووُن َربِيَعوووَ  فَوَقووواَل ،َوُسووورَّ بِوووَذِلَك ِمووونوْ وووا اْلتَوَقوووْلا َسووواَر يف قُووووَرْيا  ُعتوْ َأْي قَووووْلِمك :فَوَلمَّ
ا  وود  ووَنُكْم ِإْحنَوأَِنيعُولين َوَ  تُوَقوواتُِللا حُمَمَّ َوَفَسوواق  َ  يوَووزَاُل ،   َمووا بَِقيووُتْم َوَأْصووَحابَُه فَوِإنَُّكْم ِإْن قَوواتَوْلُتُملُهْم َ ْ يوَووَزْل بَويوْ

وِه ،الرَُّجُل ِمْنُكْم يَوْنظُُر ِإىَل قَاِتِل َأِخيوِه  وا َأَكْلوُتْم يف ُمْلوِك َأِخويُكْم ،َوِإىَل قَاتِوِل ابْوِن َعمِِ َوِإْن يَوُك ،فَوِإْن َيُكوْن ُمْلك 
َوأَبوَوووْلا أَْن ،فَوووأَبَوْلا أَْن َيْسوووَمُعلا َمَقالَتَوووُه ،َفْتُكُمووولُ  ُذواَبُن اْلَعوووَرِب َوِإْن يَوووُك َكووواِذاب  كَ ،نَِبي وووا فَوووأَنْوُتْم َأْسوووَعُد النَّووواِس بِوووِه 

َوا اْلَمَصوابِيُ  أَْن َعَْعُللَهوا أَنْوَداق ا هِلَوِذِ  اْلُلُجولِ  :يُِطيُعلُ  فَوَقاَل  َ يف َهِذِ  اْلُلُجلُ  الَّويِت َكَأوَّ َوا ،أُْنِشدُُكُم اّللَّ الَّويِت َكَأوَّ
َوا :مُثَّ قَواَل ،مُثَّ َساَر يف قُووَرْيا  ،َلَقْد َمَاَْت ِسْحَرَ  ُرْعب ا :ُن احْلَيَّاِت فَوَقاَل أَبُل َجْهل  ُعُيل  بَوَ  بْوَن َربِيَعوَ  ِإ َّ ِإنَّ ُعتوْ

وِه َوحُمَمَّود  ،ُيِشُْي َعَلْيُكْم ِّبَوَذا أِلَنَّ ابْونَوُه َموَع حُمَمَّود   وِه فَوُهوَل َيْكورَُ  أَنْ ،ابْوُن َعمِِ فَوَغِضوَه ، يُوْقتَوَل ابْونُوُه َوابْوُن َعمِِ
بَووُ  بْووُن َربِيَعووَ  فَوَقوواَل  مُثَّ نوَووَزَل َونوَووَزَل َمَعووُه ،َوأَْفَشووُل لَِقْلِمووِه اْليَوووْلَم ،َأْي ُمَصووفَِِر اْسووِتِه َسووتَوْعَلُم أَيُونَووا َأْجووَ ُ َوَأأْلَُم :ُعتوْ

َبُ  ْبُن َربِيَعَ  َوابْوُنُه اْلَللِيدُ  َبَ  فَوَقاُللا  َأُخلُ  َكيوْ نَوا َأْكَفواَءاَن :ْبُن ُعتوْ فََأْجَلَسوُهُم ،فَوثَواَر اَنس  ِموْن بَوِب اْاَوْزرَِج ،أَْبرِْز إِلَيوْ
ِّ ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِه ْبِن َعْبِد َمَنا   ،َومَحْزَُة ،فَوَقاَم َعِلك  ،النَِّلُ  ُهْم فَاْختَوَلَ  ُكوُل َرُجول  ِمو،َوُعبَوْيَدُة ْبُن احْلَاِر نوْ

ُهْم َصاِحَبُه  َوُقِطَعوحْل رِْجوُل ُعبَوْيوَدَة ،َوأََعواَن مَحْوزَُة َعِلي وا َعلَوى َصواِحِبِه فَوَقتَولَوُه ،َوَقرِيُنُه َضْربَوَتنْيِ فَوَقَتَل ُكُل َواِحد  ِمنوْ
ُ َنْصوورَُ  ،َر وََكوواَن أَوَّلَّ قَِتيوول  قُتِووَل ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي ِمْهَجووع  َمووْلىَل ُعَموو،َفَموواَت بَوْعووَد َذلِووَك  َوَهووَزَم َعووُدوَُّ  ،مُثَّ أَنْوووَزَل اّللَّ

نَوَعوْم اَي نَوِلَّ اّللَِّ َفُسورَّ بِوَذِلَك َوقَواَل :" " أَفَوَعْلُتْم ف " " قَاُللا :فَوَقاَل فَُأْخِثَ النَِّلُ ،َوقُِتَل أَبُل َجْهِل ْبِن ِهَشام  ،
َوأُِسوَر :فَوورَأَْوُ  قَواَل ،فَوَنظَوُروا :فَواْذَهُبلا فَواْنظُُروا َهوْل تَووَرْوَن َذلِوَك ف " " قَواَل  " " ِإنَّ َعْهِدي بِوِه يف رُْكبَوتَوْيوِه َحوَلر  :

لَوووى يَوْلَم ِووذ  اَنس  ِموووْن قُوووَرْيا  مُثَّ أََموووَر النَّووِلُ  مُثَّ َأْكووَرَ  َعلَوووْيِهْم َرُسووولُل اّللَِّ ،َفُجووُروا َحوووَّتَّ أُْلُقوولا يف قَِليوووه  ،اِبْلَقتوْ
 َيِهْم  َِْ َوائِِهْم َرُجوال  َرُجوال  و َهوْل وَ : فَوَقال َبُ  ْبُن َربِيَعَ  َأْي أَُميَُّ  ْبُن َخَل   و َفَجَعَل ُيَسومِِ َجوْدمُتْ َموا " " َأْي ُعتوْ

أَنْوووُتْم ِ َْعلَووَم ِ َووا أَقُوولُل  " " َمووا:اَي نَووِلَّ اّللَِّ َوَيْسووَمُعلَن َمووا تَوُقوولُل ف فَوَقوواَل النَّووِلُ :َوَعووَد َرُبُكووْم َحق ووا ف " " قَوواُللا 
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ُْم َقْد رَأَْوا أَْعَماهَلُْم  ُهْم " " َأْي ِإوَّ ُّ أَنَّ النَِّلَّ :قَاَل َمْعَمر  ،ِمنوْ بَوَعَة يَوْلَم ِوذ  َزيْوَد َو َِْعحُل ِهَشاَم ْبَن ُعْرَوَة ُُيَدِِ
ُر أَْهَل اْلَمِدينَوِ   َوَجَعوَل ،َواّللَِّ َموا َرَجوَع َهوَذا ِإ َّ فَوار ا :اَنس  َ  ُيَصودُِِقلنَُه َويَوُقللُولَن  َفَجَعولَ ،ْبَن َحارِيََ  َبِشْي ا يُوَبشِِ

مُثَّ فَوواَقاُهُم النَّووِلُ ،ُمَقوورَِّننَي يف قِوودِ  ،فَولَووْم ُيَصوودُِِقلُ  َحووَّتَّ ِجووكَء اِبأْلَُسوواَرى ،َوُحْووِثُُهْم ِ َووْن قُتِووَل ،ُحْووِثُُهْم اِبأْلَُسوواَرى 
."1196 
" اَي :فَوَقوواَل َسووْعُد بْووُن ُعبَوواَقَة أَْو َسووْعُد بْووُن ُمَعوواذ  ،يَوْلَم ِووذ  النَّوواَس " اْسَتَشوواَر َرُسوولُل اّللَِّ :قَوواَل ،َعووْن ِعْكرَِمووَ  و 

بَوَعثَوووَك فَوَلالَّوووِذي ،َوَسووواِ ْ َموووْن ِكوووْ حَل ،َوَحووواِرْب َموووْن ِكوووْ حَل ،َوانْوووزِْل َحْيوووُة ِكوووْ حَل ،ِسوووْر ِإَذا ِكوووْ حَل ،َرُسووولَل اّللَِّ 
لُووَ  بوَووْرَ  اْلُغَموواِق ِمووْن ِذي مَيَوون  تَِبْعنَوواَ  ،اِبحْلَوو ِِ  قَوواَل ،َمووا خَتَلَّووَ  َعْنووَك ِمنَّووا َأَحوود  ،لَووْل َضووَرْبحَل َأْكَباَقَهووا َحووَّتَّ تَوبوْ

بَوووُ  بْوووُن َربِيَعوووَ  : َوووا ا:َوقَووواَل هَلُوووْم يَوْلَم ِوووذ  ُعتوْ ْلَمَصوووابِيُ  َعوووْن َهوووُيَ ِء الَّوووِذيَن َكوووَأنَّ اْرِجعُووولا ِبُلُجووولِهُكْم َهوووِذِ  الَّووويِت َكَأوَّ
وََكوانُلا َذُْكلُولَن :فَوَلاّللَِّ َ  تَوْقتُولُولَوُْم َحوَّتَّ يَوْقتُولُولا ِموْنُكْم ِموثْوَلُهْم َفَموا َخوْْيُُكْم بَوْعوَد َهوَذا ف قَواَل ،ُوُجلَهُهُم احْلَيَّاُت 

وووَمَلات َواأْلَْرُم " قَووواَل َوُعَموووْْيُ بْوووُن احْلَُمووواِم يف " ابْوتَووودِ :فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ،يَوْلَم ِوووذ  َاْووور ا  ُروا َجنَّووو   َعْرُضوووَها السَّ
َ  أَزِيووُد :مُثَّ قَوواَل ،لَووْن تَوْعِجووَز َعووبِِ :قَوواَل ،" َمووْه " :فَوَقوواَل لَووُه النَّووِلُ ،بَوو   بَوو   :فَوَقوواَل ،اَنِحيَوو   بِيَووِدِ  َاْوور  َذُْكلُووُه 

مُثَّ َقَذَ  َما يف يَِدِ  َوقَواَم ِإىَل َسوْيِفِه َوُهوَل ُمَعلَّو   ،ِهيْه َحَبَسْتِب :َفَجَعَل َذُْكُل مُثَّ قَاَل ،حلََْ  اِبّللَِّ َعَلْيُكنَّ َحَّتَّ أَ 
َم فَوَقاَتَل َحَّتَّ قُِتَل ،َمْلُفل   خِبَِر    َونَوزَلُولا َعلَوى َكِثيوه  أَْهيَوَل وََكانُلا يَوْلَم ِوذ  مَيِيوُدوَن ِموَن النُوَعواِس ،فََأَخَذُ  مُثَّ تَوَقدَّ

ُ َجوولَّ يَونَوواُ ُ  ،َفَمطَووَرِت السَّووَماُء َفَصوواَر ِمثْووَل الصَّووَفا َيْسووَعْلَن َعَلْيووِه َسووْعي ا :قَوواَل ، وويُكُم النُوَعوواَس :َوأَنْوووَزَل اّللَّ ِإْذ يُوَغشِِ
وورَكُ  ْم بِووِه َويُووْذِهَه َعووْنُكْم رِْجووَز الشَّووْيطَاِن َولِووَْيِْبَ  َعلَووى قُولُوولِبُكْم أََمنَوو   ِمْنووُه َويُونَوووِزُِل َعلَووْيُكْم ِمووَن السَّووَماِء َموواء  لُِِيَطهِِ

وع  يُوْهوَزُم َوَموْن :قُوْلحُل :َوقَاَل ُعَمُر َلمَّا نَوزََلحْل َسيُوْهَزُم اْ؟َْمُع َويُوَلُللَن الُدبُوَر قَاَل :َويُوثَوبِِحَل بِِه اأْلَْقَداَم قَاَل  َوَأُي مجَِ
ووو،يُوْغلَوووُه ف  َسووويُوْهَزُم اْ؟َْموووُع :يَثِوووُه يف الووودِِرِْع َويَوبَوووا َوُهوووَل يَوُقووولُل ا َكووواَن يوَوووْلُم بَوووْدر  َنظَوووْرُت ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ فَوَلمَّ

َ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل َسيَوْهزَِمُهْم "  1197َويُوَلُللَن الُدبُوَر فَوَعِلْمحُل أَنَّ اّللَّ
َيِب :قَواَل ،َعْن حُمَمَِّد بْوِن ِإْسوَحاَ   َوَعْبوِد ،َعوِن ابْوِن َعبَّواس  ،َموْلىَل ابْوِن َعبَّواس  ،َعوْن ِعْكرَِموَ  ،يوَوْلُر بْوُن يَزِيوَد  َحودَّ
َيِب َذلِوَك :قَاَل ،اّللَِّ ْبِن َأيب َبْكر  أَْيض ا  ْعوحُل :قَواَل ُمَعواُذ بْوُن َعْمورِو بْوِن اْ؟َُمولِ  َأُخول بَوِب َسوِلَمَ  :قَواَل ،َحودَّ َِ 

ْعتُوَهوا َجَعْلتُوُه ِموْن َكوْأين ،أَبُول احلََْكوِم َ  ُحْلَوُا إِلَْيوِه :َوُهوْم يَوُقللُولَن ،ْهل  يف ِمْثِل احْلََرَجوِ  َوأَبُل جَ ،اْلَقْلَم  فَوَلمَّوا  َِ
اّللَِّ َموا أَُكوبُِِهَها ِحونَي فَوولَ ،فَوَلمَّا أَْمَكَنِب مَحَْلحُل َعَلْيِه َفَضَربْوُتُه َضْربَ   أَنَنَّحْل َقَدَمُه بِِنْصِ  َسواِقِه ،فَوَعَمْدُت حَنَْلُ  ،

َوَضَرَبِب ابْونُوُه ِعْكرَِموُ  َعلَوى َعواتِِقك :قَاَل ،نَاَححْل ِإ َّ النوََّلى َيِطيُ  ِمْن َهْحِل ِمْرَضَخِ  النوََّلى ِحنَي ُيْضَرُب ِّبَا 
ْلووَدة  ِمووْن َجْنووِل ، َوَلَقووْد قَاتَوْلووحُل َعامَّووَ  يوَووْلِمك َوِإيِنِ أَلَْسووَحبُوَها ، َوَأْجَهَضووِب اْلِقتَوواُل َعْنووهُ ،َفطَوورََ  يَووِدي فَوتَوَعلََّقووحْل ِ ِ

َها َقَدِمك مُثَّ َاَطَّْيوحُل ،َخْلِفك  مُثَّ َعواَش ُمَعواذ  بَوْعوَد َذلِوَك َحوَّتَّ :قَواَل  -َحوَّتَّ َنَرْحتُوَهوا ،فَوَلمَّا آَذْتِب َوَضْعحُل َعَليوْ
َوقَاتَوَل ،َفَضَربَُه َحَّتَّ أَيْوبَوتَوُه َوبِوِه َرَمو   ،َجْهل  َوُهَل َعِقْي  ُمَعلُِِذ اْبُن َعْفرَاَء مُثَّ َمرَّ  َِيب :قَاَل  -َكاَن َزَماُن ُعْثَماَن 

 ُ لَوَفَمرَّ َعْبُد اّللَِّ ْبُن َمْسُعلق   َِيب َجْهول  َحونَي أََموَر َرُسولُل اّللَِّ ،ُمَعلِِذ  َحَّتَّ قُِتَل َرمِحَُه اّللَّ ى أَْن يُوْلوَتَمَك يف اْلَقتوْ
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َلى ِإىَل أَيَِر ُجرْ   ِبرُْكَبتِوِه :ِفيَما بَوَلَغِب َوَقْد قَاَل هَلُْم َرُسلُل اّللَِّ :قَاَل ، فَوِإيِنِ ،" اْنظُُروا ِإْن َخِفَك َعَلْيُكْم يف اْلَقتوْ
َفَدفَوْعتُووُه فَوَلقَووَع ،ْنووحُل َأَكوو َّ ِمْنووُه بَِيِسووْي  َفكُ ،اْزَقمَحْووحُل أاََن َوُهووَل َعلَووى َمْأُقبَوو   لَِعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُجووْدَعاَن َوحَنْووُن ِغْلَمووان  

فَوَلَجْدتُوُه آِبِخوَر َرَمو   :َعَلى رُْكبَوتَوْيِه َفُجِحَا يف ِإْحَداُ َا َجْحش ا َ ْ يَوَزْل أَيَورُُ  بِوِه بَوْعوُد قَواَل َعْبوُد اّللَِّ بْوُن َمْسوُعلق  
ُ َأْي َعوُدوَّ :ْد َكاَن َضَبَة يب َمرَّة  ِ َكََّ  َفآَذاين مل فَوُقْلوحُل فَوَلَضْعحُل رِْجِلك َعَلى ُعُنِقِه َوقَ ،فَوَعَرفْوُتُه  َهوْل َأْخوزَاَ  اّللَّ

بْورَُة ف قُوْلوحُل :اّللَِّ ف قَاَل  ُ َوَرُسوللُُه أَْعلَومُ :َوِ َاَذا َأْخزَاين َعَدا َرُجل  قَوتَوْلُتُملُ  ف َأْخِثْين ِلَمِن الدَّ َوَزَعوَم  - .1198اّللَّ
مُثَّ :قَواَل  -َلَقِد اْرتَوَقْيحَل اَي ُرَوْيِعكَّ اْلغَوَنِم ُمْرتَوق وى َصوْعب ا :قَاَل :ِمْن َبِب َرُْزوم  أَنَّ اْبَن َمْسُعلق  َكاَن يَوُقلُل رَِجال  

" آّللَِّ :َرُسوولُل اّللَِّ  فَوَقووالَ ،َهووَذا رَْأُس َعووُدوِِ اّللَِّ َأيب َجْهوول  :فَوُقْلووحُل ،اْحتَوووَزْزُت رَْأَسووُه َفِجْ ووحُل بِووِه َرُسوولَل اّللَِّ 
مُثَّ ،َواّللَِّ الَّوِذي َ  إِلَوَه َغوْْيُُ  ،نَوَعْم :قُوْلحُل :قَاَل ،ِإَذا َحَلَ  ِّبَا الَِّذي َ  إَِلَه َغْْيُُ  ف " وََكاَنحْل ميَِنُي َرُسلِل اّللَِّ 

َ ". ،أَْلَقْيحُل رَْأَسُه َبنْيَ يََدْيِه   .1199"َفَحِمَد اّللَّ
َنا أاََن َواِق   ِ  الصَّ ِِ يوَووَعْن َصالِ  ْلَم بَوْدر  ِ  ْبِن ِإبْورَاِهيَم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْل   َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِِ  قَاَل بَويوْ

ُهَموا  َاَنوَّْيحلُ ،فَوَنَظْرُت َعْن مَيِيِ  َومِشَاىِل فَِإَذا أاََن بُِغاَلَمنْيِ ِمَن األَْنَصاِر َحِديثَ   َأْسَناُوَُما  أَْن َأُكولَن بَونْيَ َأْضوَلَع ِمنوْ
َموا َحاَجتُوَك إِلَْيوِه اَي ابْوَن َأِخوى قَواَل أُْخوِثُْت ،َهوْل تَوْعوِرُ  أاََب َجْهول  قُوْلوحُل نَوَعوْم ،فَوَغَمَزىِن َأَحُدُ َا فَوَقاَل اَي َعومِِ ،

أَيْوتُوُه  َ يُوَفوارُِ  َسوَلاِقى َسوَلاَقُ  َحوَّتَّ مَيُولَت اأَلْعَجوُل َوالَّوِذى نَوْفِسوى بِيَوِدِ  لَوِ ْن رَ ، - -أَنَُّه َيُسُه َرُسولَل اّللَِّ 
فَوَلْم أَْنَشْه أَْن َنَظْرُت ِإىَل َأىِب َجْهل  َاُولُل ِ  النَّواِس ،فَوَغَمَزىِن اهلَخُر فَوَقاَل ىِل ِمثْوَلَها ،ِمنَّا . فَوتَوَعجَّْبحُل ِلَذِلَك 

َفْيِهَما َفَضوووَراَبُ  َحوووَّتَّ قَووووَتالَُ  قُوْلوووحُل َأ َ ِإنَّ َهوووَذا َصووواِحُبُكَما الَّووو، مُثَّ اْنَصوووَرفَا ِإىَل ،ِذى َسوووأَْلُتَماىِن . فَابْوتَوووَدرَاُ  ِبَسووويوْ
 ُ ُهَمووووا أاََن قَوتَوْلتُووووُه . فَوَقوووواَل « . أَُيُكَمووووا قَوتَولَووووُه » فَووووَأْخَثَاُ  فَوَقوووواَل  - -َرُسوووولِل اّللَّ َهووووْل » قَوووواَل ُكووووُل َواِحوووود  ِمنوْ

فَ  َفنْيِ فَوَقواَل « . ْيُكَما َمَسْحُتَما َسيوْ َسوَلُبُه ِلُمَعواِذ بْوِن َعْمورِو بْوِن « . ِكالَُكَموا قَوتَولَوُه » قَاَ  َ  . فَوَنَظَر ِ  السَّيوْ
 1200اْ؟َُملِ  . وََكااَن ُمَعاَذ اْبَن َعْفرَاَء َوُمَعاَذ ْبَن َعْمرِو ْبِن اْ؟َُملِ  .
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وووَحابَِ  أِلَيب نُوَعوووْيم  اأْلَْصوووبَوَهاينِِ << اَبُب اْلِمووو351/ 3للمطبووولع ]  َعووواُذ بْوووُن َعْمووورِو بْوووِن اْ؟َُمووول ِ مُ ْ ُوووُه ُمَعووواذ  << يِم << َموووِن ا[ وَمْعرِفَوووُ  الصِِ
 ( حسن مرسل 5386اْاَْزَرِجُك << ) 
لعك بعود أن   مون ا قرا  والوع ا يف حالول هلذا اابية أيب جهل بضرابت األبطال من أكوبال األنصوار، ولكنوه أبقوا  مصورو فاهلل تعاىل   يعجِِ 

ه، ان يستضووعفه وييذيوولووى يوود موون كووأصووابته ضوورابت أكووفحل بووه علووى اهلووال  األبوودي، لْييووه بعووني بصوور  مووا بلغووه موون املهانوو  والووذل وااووذ ن ع
عبود هللا  -نينزهلوا رمحو  للعواملأمظلِو  ا ميوان ونهور العقيودة، والتعبود هلل بشورائعه، الويت  السوابقني إىل-األول ويضطهد   ك  من رجوال الرعيول 

رور  غودر ، ويدوسه بقدميوه، ويقوبخ علوى حليتوه هقوْي ا لوه، ويقِرعوه تقريع وا يبلو  مون نفسوه جمموع فيعلل على ص -ه رضك هللا عن -بن مسعلق 
وكتيبوو   بناصووي  جنوود هللا ن النصوور عقوودمنووه سوويفه إمعوواان  يف الووبطا بووه فيقتلووه بووه، وميعوون يف إغالتووه إبخبووار  أواسووتكبار  يف األرم، ويسووتل 

الكفوولر  ْي الوذي قواق  هوذاحشولق النفوو ا سوالم، وأن كونار اهلزميو  النكوراء وعارهووا، وخزيهوا وخوذ وا قود رزئوحل بووه كتائوه الغورور األجول  يف
 (.432، 3/431اق  عرجلن )اابية...انظر:حممد رسلل هللا، ص

 زايقة مب  – ( 4668[ )5/ 12املكنز ] -( وصحي  مسلم 3141[)253/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 1200
له :موا سوتب  وسوارع ي السوجل إليه واالغمز :ا كارة وا؟ك والضغ  ابليد أو العني ي األعجل :األقرب أجالي ابتدر الشكَء وله وإليه :ع

 ل  َأي َمْسُللبَعل   ع  مفعل   ، وهل فوَ ْرَننْي يف احلرِب من ِقْرنِه،  ا يكلُن عليه ومعه من يِياب  وسال   وقابَّ ْذُخُذ  َأحُد القِ 
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أَِن ُعَمووَر ابْووَن ااَْطِوواِب قَوواَل ِلَسووِعيِد :ْيووَدَة َوَغووْْيُُ  ِمووْن أَْهووِل اْلِعْلووِم اِبْلَمغَووازِي َوَحووِدَيِب أَبُوول ُعبوَ :قَوواَل ابْووُن ِهَشووام    
إيِن لَوْل قَوتَوْلتوه َ ْ أَْعتَوِذْر إلَْيوك ،أَرَا  َتظُوِن َأيِن قَوتَوْلوحُل أاََب  ،ْبِن اْلَعاِص َوَمِر بِِه إيِن أَرَا  َكَأِن يف نَوْفِسك َكويوْ  ا 

فََأِما أَبُل  فَِإيِن َمَرْرُت ) بِوِه ( َوُهوَل يَوْبَحوُة َ ْوَة ،ِه َوَلِكِب قَوتَوْلحُل َخاِ  اْلَعاِص ْبَن ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغْيَِة ِمْن قَوْتلِ 
 1201 الثِوْلِر ِبَرْوِقِه َفُحْدُت َعْنُه َوَقَصَد َلُه اْبُن َعِمِه َعِلِك فَوَقتَوَلُه".

يَوَنا يَ   لَوووى بَوووْدر  زِيوووُد بْوووُن ُروَمووواَن َعوووْن عُوووْرَوَة َعوووْن َعاِئَشوووَ  قَالَوووحْل:أََمَر َرُسووولُل هللِا وَعوووِن ابْوووِن ِإمِتْسوووَحاَ ،َحدَّ بَِقتوْ
 َمووا َوَعووَد َفُسووِحُبلا ِإمِتىَل اْلَقِليووِه َفطُرُِحوولا ِفيووِه،مُثَّ َجوواَء َحووَّتَّ َوقَووَ  َعلَووْيِهْم فَوَقوواَل:اَي أَْهووَل اْلَقِليووِه َهووْل َوَجووْدمتُْ 

َمووا ِإمِتيِنِ َوَجووْدُت َمووا َوَعووَدين َريبِِ َحق ووا قَوواُللا:اَي َرُسوولَل هللِا ُتَكلِِووُم قَوْلم ووا َمووْلَتى قَوواَل َلَقووْد َعِلُموولا أَنَّ َرُبُكووْم َحق ووا فَوو
بَووَ  أاََبُ  ُيْسووَحُه ِإمِتىَل اْلَقِليووِه َعووَرَ  َرُسوولُل هللِا  ووا رََأى أَبُوول ُحَذيْوَفووَ  بْووُن ُعتوْ رَاِهيَووَ  يف اْلكَ َوَعووْدهُتُْم َحق ووا فَوَلمَّ
وا فَوَرَجولْ  ا َحِليم  ُت أَْن يَوْهِديَووُه َوْجِهوِه فَوَقواَل َكأَنَّوَك َكوارِ   ِلَمووا تَووَرى فَوَقواَل:اَي َرُسولَل هللِا ِإمِتنَّ َأيب َكواَن َرُجووال َسويِِد 

ووووا َوقَووووَع اِبْلَمْلقِووووِع الَّووووِذي َوقَووووَع بِووووِه َأْحووووَزَنِب َذلِووووَك فَوووو ُ ِإمِتىَل اِ مِتْسووووالِم فَوَلمَّ أَليب ُحَذيْوَفووووَ  َدَعا َرُسوووولُل هللِا اّللَّ
 1202خِبَْْي .

لَووى أَْن يُْطَرُحوولا يف اْلَقِليووِه،َفطُرُِحلا ِفيووِه،ِإ َّ َمووا َكوواَن ِمووْن أَُميَّووَ  بْووِن وَعووْن َعاِئَشووَ ،قَاَلحْل:أََمَر َرُسوولُل هللِا  اِبْلَقتوْ
،فَِإنَّوووووُه انْووووووتَوَفَ  يف ِقْرِعوووووِه َفَمَاَها،فَوووووَذَهُبلا لُِيَحرُِِكلُ ،فَوتَوزَاَيَل،فَوووووأَقَوُروُ  َوأَْلَقوووووْلا َعَلْيوووووِه َموووووا َغيوَّبَوووووُه ِموووووَن الوووووُ َاِب  َخَل  

ووا أَْلَقوواُهْم يف اْلَقِليووِه،َوَقَ  َعلَووْيِهْم َرُسوولُل هللِا  فَوَقوواَل:اَي أَْهووَل اْلَقِليِه،َهووْل َوَجووْدمُتْ َمووا َوَعوودَُكْم ،َواحلَِْجارَِة،فَوَلمَّ
ى فَووِإيِنِ قَووْد َوَجووْدُت َمووا َوَعووَدين َريبِِ َحق ووا قَاَل:فَوَقوواَل لَووُه َأْصووَحابُُه:اَي َرُسوولَل هللِا،أَُتَكلِِووُم قَوْلم ووا َمووْلتَ  َرُبُكووْم َحق ووا ف

َوا قَواَل حلَ ف:فَوَقاَل هَلُْم:َلَقْد َعِلُملا أَنَّ َموا َوَعوْدهُتُْم َحو   قَالَوحْل َعاِئَشوُ :َوالنَّاُس يَوُقلُللَن:َلَقوْد  َِعُولا َموا قُوْلو  هَلُوْم َوِإ َّ
 1203َلَقْد َعِلُملا.:َرُسلُل هللِا 

َيِب اَنفِوووع ،أَنَّ َعْبوووَد هللِا بْوووَن ُعَموووَر،َأْخَثَُ  قَووواَل:انََّلَع َرُسووولُل هللِا  ،َحدَّ َعلَوووى أَْهوووِل اْلَقِليوووِه بِبَوووْدر  مُثَّ وَعوووْن َصووواِل  
مُتْ َمووووا َوَعوووودَُكْم َرُبُكووووْم َحق ووووا ف قَوووواَل أاَُنس  ِمووووْن َأْصووووَحابِِه:اَي َرُسوووولَل اَنَقاُهْم،فَوَقوووواَل:اَي أَْهووووَل اْلَقِليِه،َهووووْل َوَجوووودْ 
،فَوَقاَل َرُسلُل هللِا  ُهْم.:هللِا:أَتُوَناِقي اَنس ا أَْمَلا    1204َما أَنْوُتْم  َِْ ََع ِلَما قُوْلحُل ِمنوْ

لَووى بَووْدر  َفُسووأََمووَر َرُسوولُل هللِا :وَعووْن َعاِئَشووَ  قَالَووحْل  مُثَّ َجوواَء َحووَّتَّ َوقَووَ  ،ِحُبلا ِإمِتىَل اْلَقِليووِه َفطُرُِحوولا ِفيووِه بَِقتوْ
اَي :اَي أَْهوَل اْلَقِليوِه َهوْل َوَجوْدمُتْ َموا َوَعوَد َرُبُكوْم َحق وا فَوِإمِتيِنِ َوَجوْدُت َموا َوَعوَدين َريبِِ َحق وا قَواُللا :َعَلْيِهْم فَوَقواَل 

بَوووَ  أاََبُ  َرُسووولَل هللِا ُتَكلِِوووُم قَوْلم وووا َموووْلَتى  وووا رََأى أَبُووول ُحَذيْوَفوووَ  بْوووُن ُعتوْ قَووواَل َلَقوووْد َعِلُمووولا أَنَّ َموووا َوَعوووْدهُتُْم َحق وووا فَوَلمَّ
اَي َرُسوولَل :اْلَكرَاِهيَووَ  يف َوْجِهووِه فَوَقوواَل َكأَنَّووَك َكووارِ   ِلَمووا تَوووَرى فَوَقوواَل ُيْسووَحُه ِإمِتىَل اْلَقِليووِه َعووَرَ  َرُسوولُل هللِا 

                                                 
 وفيه جهال  [354/ 3ملاف  للمطبلع ] -[والبداي  والنهاي   بن كثْي حمق  635/ 1سْية ابن هشام ] - 1201
 ( صحي 7088[)563/ 15صحي  ابن حبان ] - 1202
 صحي  -26893( 26361[)547/ 8د أمحد )عا  الكته( ]مسن - 1203
 ( صحي 6145[)524/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1204
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وا َوقَوَع اِبْلَمْلقِوِع الَّوذِ هللِا ِإمِتنَّ أَ  ُ ِإمِتىَل اِ مِتْسوالِم فَوَلمَّ وا فَوَرَجوْلُت أَْن يَوْهِديَوُه اّللَّ ا َحِليم  ي َوقَوَع يب َكاَن َرُجال َسويِِد 
 1205أَليب ُحَذيْوَفَ  خِبَْْي .بِِه َأْحَزَنِب َذِلَك َفَدَعا َرُسلُل هللِا 

ُهْم نَائَِفووو   :َخرََج َرُسووولُل اّللَِّ َعووْن ُعبَووواَقَة بْوووِن الصَّوواِمحِل،أَنَُّه قَوووالَ و   ،فَوَلمَّا َهووَزَمُهُم اتوَّبَوَعوووتوْ ِإىَل بَووْدر  فَوَلِقوووَك اْلَعوووُدوَّ
،َوَرَجَع الَّووِذيَن نََلُبلُهْم،قَاُللا:لَنَووا النوََّفووُل،حَنُْن نَلَ  ُ اْلَعووُدوَّ ووا نَوَفووى اّللَّ ،َوبَِنا نوَ اِبْلَعْسووَكِر َوالنوَّْهِه،فَوَلمَّ نَووا اْلَعووُدوَّ َفوواُهُم بوْ

ُ َوَهَزَمُهْم،َوقَوواَل الَّووِذيَن َأْحووَدُقلا ِبَرُسوولِل اّللَِّ  َمووا أَنْوووُتْم  ََِحوو َّ بِووِه ِمنَّا،بَووْل ُهووَل لَنَووا حَنُْن،َأْحووَدقْوَنا ِبَرُسوولِل اّللَِّ :اّللَّ
 َِوالنوَّْهِه،َواّللَِّ َما أَنْوُتْم  ََِح َّ بِِه ِمنَّا،بَوْل ُهوَل لَنَوا لَِ الَّ يَوَناَل اْلَعُدُو ِمْنُه ِغرَّة ،َوقَاَل الَِّذيَن استَلَلْلا َعَلى اْلَعْسَكر 

ُ َعووزَّ َوَجلَّ:}َيْسووأَُللَنَك َعووِن األَنْوَفوواِل قُووِل األَنْوَفووا َنا َعَلْيووِه،فَأَنْوَزَل اّللَّ ُل ّللَِِّ َوالرَُّسوولِل فَوواتوَُّقلا حَنُْن،َحلَّْمنَوواُ  َواْسووتَوْللَيوْ
َ َوَأْصوووِلُحلا  وووُتْم ُموووْيِمِننَي{ فَوَقَسوووَمُه َرُسووولُل اّللَِّ اّللَّ َ َوَرُسووولَلُه ِإْن ُكنوْ نَوُهْم،قَاَل:وََكووواَن َذاَت بَوْيوووِنُكْم َوأَِنيعُووولا اّللَّ بَويوْ

ُفُلُهْم ِإَذا قَوَفُللا الثُوُلَة،وََكاَن َأَخَذ يوَوْلمَ َرُسلُل اّللَِّ  َفُلُهْم ِإَذا َخَرُجلا اَبِقِئنَي الرُبَُع،َويَونوْ َخْيوَثَ َوبوَورَة  ِموْن ُجنُوِه  يَونوْ
ُ َعلَووْيُكْم ِإ َّ اْاُُمُك،َواْاُُمووُك َمووْرُقوق    َعَلْيُكْم،فَووَأُقوا اْاَوووْيَ  بَِعْي ،فَوَقوواَل:اَي أَيُوَهووا النَّوواُس  َ ُيَِووُل ِ  ِ َّووا أَفَووواَء اّللَّ

ُكْم َواْلُغُللَل،فَِإنَّوووُه َعوووار  َعلَوووى أَْهلِووو ،فَِإنَّوووُه اَبب  ِموووْن َواْلَمِخووويَ ،َوِإايَّ ِه يوَوووْلَم اْلِقَياَموووِ ،َوَعَلْيُكْم اِب؟َِْهووواِق يف َسوووِبيِل اّللَِّ
ُ ِّبُِم اهْلَمَّ َواْلَغمَّ قَاَل:َفَكاَن َرُسلُل اّللَِّ  َيْكرَُ  األَنْوَفاَل،َوقَاَل:ِلَْيُقَّ قَوِلُي اْلُموْيِمِننَي َعلَوى أَبْوَلاِب اْ؟َنَِّ ،يُْذِهُه اّللَّ

 .1206ِعيِفِهْم "ضَ 
أََموَر ِ َوا يف اْلَعْسوَكِر ِ ِوا مَجَوَع النِواُس َفَجَموَع فَواْختَوَلَ  اْلُمْسوِلُملَن ِفيوِه فَوَقواَل َموْن مَجََعوُه ُهوَل مُثِ إِن َرُسلَل اّللِِ 

ُتُملُ  لَووَنْحُن َكووَغَلَنا َعووْنُكْم اْلَقووْلُم َحووَِّت َوقَوواَل الِووِذيَن َكووانُلا يُوَقوواتُِللَن اْلَعووُدِو َوَيْطُلُبلنَووُه َوَاّللِِ لَووْلَ  حَنْووُن َموو،لَنَوا  ا َأَصووبوْ
ُتْم َوقَاَل اِلِذيَن َكانُلا َُيُْرُسلَن َرُسلَل اّللِِ  ُتْم َما َأَصبوْ َكرَِة اْلَعوُدِو فَوُقْمنَوا َرَاَفَ  أَْن ِخْفَنا َعَلى َرُسلِل اّللِِ َأَصبوْ

 1207ُقونَُه َفَما أَنْوُتْم  ََِحِ  بِِه ِمِنا .
" ِفينَووا َأْصووَحاَب بَووْدر  نَوزَلَووحْل :قَوواَل ،َسووأَْلحُل ُعبَوواَقَة بْووَن الصَّوواِمحِل َعووِن اأْلَنْوَفوواِل :وَعووْن َأيب أَُماَمووَ  اْلبَوواِهِلكِِ قَوواَل 

ت  مل يُولُووة  يُوَقوواتُِللَن وَُكنَّووا أَيْوواَل ،ِحوونَي اْلتَوَقووى النَّوواُس بِبَووْدر  نَوفَّووَل ُكوولَّ اْموورِئ  َمووا َأَصوواَب َوَذلِووَك أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ ،
ووا لَووُه َويُولُووة  ِقيَووام  ُقوَن َرُسوولِل اّللَِّ ،َويُولُووة  َاَْمعُوولَن النوَّْفووَل ،اْلَعووُدوَّ َوَذِْسووُروَن  َحَْشووْلَن َعَلْيووِه َكوورََّة اْلَعووُدوِِ َحَرس 

نَوفَّوَل ُكولَّ اْمورِئ  َموا َأَصواَب قَوْد َكواَن َرُسولُل اّللَِّ وَ ،ُهوَل لَنَوا :فَوَلمَّا َوَضَعحِل احْلَوْرُب قَواَل الَّوِذيَن َأَصوابُلا النوَّْفوَل ،
ووَنُكْم ،لَووَنْحُن َكووَغْلَنا َعووْنُكُم اْلَقووْلَم ،َواّللَِّ َمووا أَنْوووُتْم  ََِحوو َّ ِمنَّووا :َوقَوواَل الَّووِذيَن َكووانُلا يَوْقتُولُوولَن َوَذِْسووُروَن ، نَووا بَويوْ َوَخلَّيوْ

َلَقووْد ،َمووا أَنْوووُتْم  ََِحوو َّ بِووِه ِمنَّووا :َوقَوواَل الَّووِذيَن َكووانُلا َُيُْرُسوولَن َرُسوولَل اّللَِّ ، ََِحوو َّ بِووِه ِمنَّووا َفَمووا أَنْوووُتْم ،َوبَوونْيَ النوَّْفووِل 
                                                 

 ( صحي 7088[)563/ 15ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 1205
 ( صحي 3583[) 370/ 4] 360[ ومسند الشاميني 292/ 6حيدر آابق ] -السنن الكثى للبيهقك  - 1206
 [ بال إسناق641/ 1]سْية ابن هشام  - 1207

،قَاَل :قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  َياُن َوَلزَِم اْلَمْشوَيخَ .قَاَل :فَوتَوَقدَّ  ا،فَوَلُه ِمَن النوََّفِل َكَذا وََكَذا "يَوْلَم َبْدر  :" َمْن فَوَعَل َكَذا وََكذَ وَعِن اْبِن َعبَّاس  ُ  الورَّااَيِت َم اْلِفتوْ
ا فَووَتَ  ا ُ َعلَوْيِهْم قَواَل اْلَمْشوَيَخُ  :ُكنَّوا رِْقء ا فَوَلْم َيْثَُحلَها،فَوَلمَّ نَوا،َفاَل تَوْذَهُبلااْوَوَزْمُتْم لَ  ُكوْم لَولِ لَ ّللَّ وُتْم إِلَيوْ يَواُن َوقَواُللا :َجَعلَوُه  ِف وْ اِبْلَمْغوَنِم َونَوبوَْقى،فَوَأىَب اْلِفتوْ

ُ َيْسوووأَُللَنَك َعوووِن األَنْوَفووواِل َرُسووولُل اّللَِّ  ،َوِإنَّ َفرِيق وووا ِموووَن  ا َأْخَرَجوووَك َربُوووَك ِموووْن بَوْيتِوووكَ ىَل قَوْللِوووِه :َكَموووإِ  َوالرَُّسووولِل ّللَِّ قُوووِل اأْلَنْوَفووواُل لََنا،فَوووأَنْوَزَل اّللَّ اِبحْلَووو ِِ
 ( صحي  2404 َأيب َقاُوَق )ِ  َهَذا ِمْنُكْم "ُسَننُ ُم ِبَعاِقبَ فَِإيِنِ أَْعلَ  ِنيُعلين اْلُمْيِمِننَي َلَكارُِهلَن يَوُقلُل :" َفَكاَن َذِلَك َخْْي ا هَلُْم،َفَكَذِلَك أَْيض ا فَأَ 
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ِشوويَنا َعلَووى َوَلِكنَّووا خَ ،َوأَنُْخووَذ النوَّْفووَل لَووْيَك ُقونَووُه َأَحوود  مَيْنَوعُووُه ،رَأَيْونَووا أَْن نَوْقتُووَل الِرَِجوواَل ِحوونَي َمَنُحوولاَن َأْكتَووافَوُهْم 
ُ ،َفَمووا أَنْوووُتْم  ََِحوو َّ بِووِه ِمنَّووا ،فَوُقْمنَووا ُقونَووُه ،َكوورََّة اْلَعووُدوِِ َرُسوولِل اّللَِّ  ووا اْختَوَلْفنَووا َوَسوواَءْت َأْخاَلقُونَووا انْوتَوَزَعووُه اّللَّ فَوَلمَّ

َفَكاَن يف َذِلَك تَوْقَلى اّللَِّ َونَاَعتُوُه َونَاَعوُ  ،َلاء  فَوَقَسَمُه َعَلى النَّاِس َعْن بوَ ،ِمْن أَْيِديَنا َفَجَعَلُه ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ 
ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ َيْسوووأَُللَنَك َعوووِن اأْلَنْوَفووواِل قُوووِل اأْلَنْوَفووواُل ّللَِِّ َوالرَُّسووولِل ،َوَصووواَلُ  َذاِت اْلبَووونْيِ ،َرُسووولِل اّللَِّ  يَوُقووولُل اّللَّ

 .1208ْم "  فَاتوَُّقلا اّللََّ َوَأْصِلُحلا َذاَت بَوْيِنكُ 
اِر أَنَّ َرُسولَل هللِا ،قال ابن إسحا :َعْن نَِبيِه ْبِن َوْهه   ِحونَي أَقْوبَوَل اِبأْلَُسواَرى , فَوورَّقَوُهْم يف َأِخك َبِب َعْبِد الدَّ

ووووِه يف َكوووواَن أَبُوووول َعزِيووووز  َأُخوووول ُمْصووووَعِه بْووووِن ُعَمووووْْي  أِلَ ،" اْستَوْلُصوووولا اِبأْلَُسوووواَرى َخووووْْي ا ":فَوَقالَ ،َأْصووووَحابِهِ  بِيووووِه َوأُمِِ
اْكوووُدْق بِوووِه :فَوَقالَ ،َمووورَّ يب َأِخوووك ُمْصوووَعُه بْوووُن ُعَموووْْي  , َوَرُجووول  ِموووَن اأْلَْنَصووواِر َذِْسُرين :فَوَقاَل أَبُووول َعزِيز  ،اأْلَُسووواَرى

وََكانُلا ،أْلَْنَصاِر ِحنَي أَقْوبَولُولا ِموْن بَوْدر  وَُكْنحُل يف َرْه   ِمَن ا:َلَعلََّها تَوْفَتِديِه ِمْنَك , قَالَ ،فَِإنَّ أُمَُّه َذاُت َمَتاع  ،يََد َ 
ُهوْم بِنَوا , َموا يَوَقوُع يف ِإَذا َقدَُّملا َغَداَءُهْم أَْو َعَشاَءُهْم , َخُصلين اِبْاُْبِز , َوَأَكُللا التَّْمَر َلَلِصيَِّ  َرُسولِل هللِا  ِإايَّ

ُهْم ِكْسووورَة  ِموووْن ُخْبوووز  ِإ َّ َأهَْ  فََأْسوووَتِحك فََأُرُقَهوووا َعلَوووى َأَحوووِدِهْم , َفَْيُُقَهوووا َعلَوووكَّ َموووا :َفوووِب ِّبَوووا , قَالَ يَوووِد َرُجووول  ِمووونوْ
 .1209مَيَُسَها

،فلموا قوال أخول  مصوعه  قال ابن هشام:وكان أبل عزيز صاحه للاء املشركني ببدر،بعد النضور بون احلاّر
اي أخك،هووذ  وصوواتك يبف فقووال لووه مووا قال،قووال لووه أبوول عزيووز: -وهوول الووذي أسوور   -ابون عمووْي أليب اليسوور 

مصعه:إنه أخوك قونوك .. فسوألحل أموه عون أغلوى موا فودي بوه قركوك،فقيل هلا:أربعو  آ   قرهم،فبعثوحل 
 .1210 ربع  آ   قرهم،ففدته ّبا

 .1211قال ابن إسحا :مث بعثحل قريا يف فداء األسرى
ئع الغووووزوة عوووورم وقوووواتلووووحل يف هوووذ  الغووووزوة الوووويت أمجلنووووا عرضوووها بقوووودر املسووووتطاع،نزلحل سوووولرة األنفوووال .. نز 
اءهوا مون زوة،وفيموا ور قائع الغالظاهرة،وتعرم وراءها فعل القدرة املدبرة،وتكش  عن قدر اّلِل وتدبْي  يف و 

 عجز ..لقرآن املاخ  سْي التاري  البشري كله وهدّ عن هذا كله بلغ  القرآن الفريدة و سللب 
ط سوتعرام ااطول نكتفوك ابفالقرآنيو  .. فأموا اهلن  وسيأيت تفصيل هذ  املعاين يف ينااي استعرام النصلص

 األساسي  يف السلرة:
 الخطوط ا ساسية في السور 

                                                 
 ( صحي 13090[) 292/ 6حيدر آابق ] -السنن الكثى للبيهقك  - 1208
[ 644/ 1[ وسووْية ابوون هشووام ]119/ 2ملافقوو  للمطبوولع ] -[ و ريوو  ا سووالم لإلمووام الووذهل 452/ 1 ريوو  الرسوول وامللوول  ] - 1209

 عفيه انقطا ( 18410[)247/ 16( واملعجم الكبْي للطثاين ] 6918[)2967/ 5ومعرف  الصحاب  أليب نعيم ]
 [374/ 3ملاف  للمطبلع ] -[ والبداي  والنهاي   بن كثْي حمق  645/ 1سْية ابن هشام ] - 1210
سووْية  [وسووبل اهلودى والركوواق يف27/ 3( والسوْية النبليوو  عوورم وقوائع وهليوول أحوداّ ]874[)4/ 3انظور ق ئوول النبولة للبيهقووك ] - 1211

 -ا سوووالم لإلموووام الوووذهل  [ و  ريووو 117/ 4[و البدايووو  والنهايووو   بووون كثوووْي مووودق  ]621/ 1[وسوووْية ابووون هشوووام ]31/ 4خوووْي العبووواق ]
 وهل حسن لغْي  [445/ 1[و  ري  الرسل وامللل  ]53/ 2ملافق  للمطبلع ]
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َعوْن َأيب  -إن هنالك حاقت بعينه يف الغوزوة يلقوك ضولءا علوى خو  سوْيها. ذلوك هول موا روا  ابون إسوحا  
ألَنْوَفوواِل فَوَقاَل:ِفينَووا َمْعَشووَر َأْصووَحاِب بَووْدر  نَوزَلَووحْل ِحوونَي أَُماَمووَ  اْلبَوواِهِلكِِ قَاَل:َسووأَْلحُل ُعبَوواَقَة بْووَن الصَّوواِمحِل َعووِن ا

ُ ِموووْن أَْيِديَنا،َفَجَعلَوووُه ِإىَل َرُسووولِل هللِا  فَوَقَسوووَمُه َرُسووولُل هللِا اْختَوَلْفنَوووا يف النوَّْفِل،َوَسووواَءْت ِفيوووِه َأْخالَقُوَنا،فَونَوَزَعوووُه اّللَّ
 َ1212 اِء.ِفيَنا َعْن بَوَلاء  يَوُقلُل:َعَلى السَّل. 

 هذا احلاقّ يلقك ضلءا على افتتا  السلرة وعلى خ  سْيها كذلك:
ىل يولم القيامو   ري  البشوري إرى التوالقد اختلفلا على الغنائم القليل  يف اللاقعو  الويت جعلهوا اّلِل فرقواان يف جمو

 .أن يعلم البشر كلهم من بعدهم أملرا عظاما ..أن يعلمهم،و  -سبحانه  -ولقد أراق اّلِل 
ليهووووا. فسوووومى تلفوووولن عحأراق أن يعلمهووووم ابتووووداء أن أموووور هووووذ  اللقعوووو  أكووووث كثووووْيا موووون أموووور الغنووووائم الوووويت 

 « ..يَوْلَم اْلُفْرقاِن،يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعانِ »يلمها:
موون  ل حرك ،ليقضووكلة ويف كوووأراق أن يعلمهووم أن هووذا األموور العظوويم إ ووا مت بتوودبْي اّلِل وقوودر ،يف كوول خطوو

 وسووولاء غنائموووه  تدبْي،و أراق ،فلوووم يكووون هلوووم يف هوووذا النصووور وموووا وراء  مووون عظوووائم األمووولر يووود ورائوووه أمووورا 
أن يووريهم  فضووله  وأراق حسوونا موون الصوغْية وآتر  الكبْية،فكلهووا موون فعوول اّلِل وتودبْي . إ ووا أبالهووم فيووه بوالء

موون  ن ورائهووممو كلهووا  للبشووري و مودى الفوور  بووني موا أراقو  هووم ألنفسووهم مون الظفوور ابلعووْي وموا أراق  اّلِل هلم،
م مون فور   ّلِل ّبوم وهلواوإراقة  إفالت العْي،ولقاء النفْي. لْيوا على مد البصر مدى موا بوني إراقهتوم  نفسوهم

 ّلِل والرسووووللهوووا إىل اكبوووْي  لقووود بووودأت السووولرة بتسوووجيل سوووياهلم عوووون األنفوووال وبيوووان حكوووم اّلِل فيهوووا ورق
عبوواقة بوون  أخالقهووم يف النفوول كمووا يقوولل بعوود مووا سوواءت -هم وقعوولهتم إىل تقوولى اّلِل،وإصووال  ذات بيوون

رة م للمويمنني صول ناع  اّلِل وناع  الرسلل،وتذكْيهم إبميواوم وهوذا مقتضوا . ورسو وقعلهتم إىل -الصامحل 
ُحلا ذاَت ،َوَأْصووولِ ّللََّ افَووواتوَُّقلا  الرَُّسووولِل. وَ ّللَِّ َيْسووو َوُللَنَك َعوووِن اأْلَْنفووواِل. ُقِل:اأْلَْنفووواُل »ملحيووو  عووو  هلوووا القلووولب:

ووُتْم ُمووْيِمِننَي. إِ  َ َوَرُسوولَلُه،ِإْن ُكنوْ َووا بَوْيِنُكْم،َوأَِنيعُوولا اّللَّ  َوِجلَووحْل قُولُوولُّبُْم،َوِإذا تُِليَووحْل  الَّووِذيَن ِإذا ذُكِووَر اّللَُّ ْلُمْيِمنُوولنَ ا َّ
ِووْم يَوتَولَكَّلُوولَن. نوواُهْم يُوْنِفُقوولَن. أُول ِووَك ُهوووُم الصَّووالَة َوِ َّووا َرَزقْ  يُموولنَ قِ ِذيَن يُ الَّوو َعلَووْيِهْم آايتُووُه زاَقهْتُووْم ِإميوواان  َوَعلووى َرّبِِ
 « ..رمي  ْز   كَ اْلُمْيِمُنلَن َحق ا،هَلُْم َقَرجات  ِعْنَد َرّبِِِْم َوَمْغِفرَة  َورِ 

 درةرم وموودى قووواقووع األ مث جعوول يووذكرهم  موورهم وتوودبْيهم ألنفسووهم وتوودبْي اّلِل هلم،وموودى مووا يرونووه موون
،َوإِ َكموووا َأْخَرَجوووَك َربُوووَك ِموووْن بَوْيتِوووَك اِبحْلَووو»اّلِل مووون ورائوووه ومووون ورائهوووم: رُِهلَن.  ِموووَن اْلُموووْيِمِننَي َلكووووانَّ َفرِيقوووا   ِِ

وا ُيسواُقلَن ِإىَل  َ،َكَأ َّ  ِإْحوَدى الطَّوائَِفَتنْيِ ُم اّللَُّ ْنظُوُروَن. َوِإْذ يَعِودُكُ ِت َوُهوْم يوَ  اْلَمولْ ُااِقُللَنَك يف احلَْ ِِ بَوْعَد موا تَوَبنيَّ
ا َلُكْم،َوتَوَلُقوَن أَنَّ َغْْيَ ذاِت الشَّلَْكِ  َتُكلُن َلُكمْ  ُ ،َويُرِ َأوَّ ماتِوِه َويَوْقطَوَع قابِوَر اْلكواِفرِيَن. ْن ُيُِو َّ احْلَو َّ ِبَكلِ أَ يُد اّللَّ

 ..« لُِيِح َّ احلَْ َّ َويُوْبِطَل اْلباِنَل َوَلْل َكرَِ  اْلُمْجرُِملنَ 

                                                 
[ والبدايو  والنهايو   بون كثوْي حمقو  164/ 1سوْية ابون هشوام ]و -23133( 22753[)559/ 7مسند أمحود )عوا  الكتوه( ] - 1212

 [  حسن368/ 3ملاف  للمطبلع ] -
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َتِغيثُلَن ِإْذ َتْسو»ر:مون األجو مث ذكرهم  ا أمدهم به من العلن،وموا يسور  هلوم مون النصور،وما قودر  هلوم بفضوله
ُ ِإ َّ ِقِفنَي. وَ َكووووِ  ُموووورْ َربَُّكووووْم فَاْسووووَتجاَب َلُكووووْم َأيِنِ ُ ِوووودُُكْم ِ َلْوووو   ِمووووَن اْلَمالئِ  ُبْشوووورى،َولَِتْطَمِ نَّ بِووووِه  مووووا َجَعلَووووُه اّللَّ

َ عَ قُوُلل  ،ِإنَّ اّللَّ وويُكُم الُنعوواَس أَمَ يوُ ِكوويم . ِإْذ زِيووز  حَ بُُكْم،َوَمووا النَّْصووُر ِإ َّ ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ نَوو   ِمْنووُه،َويُونَوِزُِل َعلَووْيُكْم ِمووَن َغشِِ
ورَُكْم بِِه،َويُوْذِهَه َعووْنُكْم رِْجوَز الشَّوْيط ِه اأْلَقْوداَم. ِإْذ يُوولِحك بِو َويُوثَوبِِوحَل ى قُولُوولِبُكمْ َْيِْبَ  َعلواِن،َولِ السَّوماِء مواء  لُِيَطهِِ

ُرْعَه،فَاْضوووورِبُلا فَوووووْلَ  لِب الَّووووِذيَن َكَفووووُروا الِقك يف قُولُوووولا،َسووووأُلْ َربُووووَك ِإىَل اْلَمالِئَكووووِ  َأيِنِ َمَعُكْم،فَوثَوبِِتُوووولا الَّووووِذيَن آَمنُ 
ُووْم َكووا . ذلِووَك  َِوَّ ُهْم ُكوولَّ بَنووان  َ َكوووِديُد  ُه،َوَمْن ُيشوواِقِ  اّللََّ  َوَرُسووللَ ا اّللََّ ُقل اأْلَْعناِ ،َواْضوورِبُلا ِموونوْ َوَرُسوولَلُه فَووِإنَّ اّللَّ
 «.اْلِعقاِب. ذِلُكْم َفُذوُقلُ ،َوأَنَّ لِْلكاِفرِيَن َعذاَب النَّارِ 

  بقياقتووووه  وتوووودبْي وهكووووذا ميضووووك سوووويا  السوووولرة يف هووووذا اجملووووال يسووووجل أن املعركوووو   ملتهووووا موووون صوووونع اّللِ 
تقريور أووا و من األنفوال   ابتداءلنه ومدق . بفعله وقدر . له ويف سبيله .. ومن مث عريد املقاتلنيوتلجيهه.بع

مون  مطموع فيهوا و  هم مون كولّلِل وللرسلل،حَّت إذا رقها اّلِل عليهم كان ذلك منا منه وفضال. وكذلك ارق
 كل مغنم،ليكلن جهاقهم يف سبيله خالصا له وحد  .. ف ق أمثال هذ  النصلص:

َ قَوتَوَلُهْم،َومووووا َرَمْيووووحَل » ُمووووْيِمِننَي ِمْنووووُه بَووووالء   َرمى،َولِيُوْبلِووووَك الْ َولِكوووونَّ اّللََّ  -حَل ِإْذ َرَمْيوووو -فَولَووووْم تَوْقتُولُوووولُهْم َولِكوووونَّ اّللَّ
 «.كاِفرِينَ ْيِد الْ كَ َحَسنا ،ِإنَّ اّللََّ  َِيع  َعِليم . ذِلُكْم َوأَنَّ اّللََّ ُملِهُن  

أَيَّودَُكْم بَِنْصورِِ ،َوَرَزَقُكْم ُكُم النَّاُس،فَوآواُكْم وَ يوَوَتَخطَّفَ  لَن أَنْ  أَنْووُتْم قَِليول  ُمْسَتْضوَعُفلَن يف اأْلَْرِم خَتوافُ َواذُْكُروا ِإذْ »
 « ..ِمَن الطَّيِِباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

ا َغِنْمُتْم ِمْن َكْكء  فََأنَّ ّللَِِّ مُخَُسُه وَ » َمسواِكنِي َوابْوِن السَّوِبيِل. ِإْن  ْلُقوْرىب َواْلَيتوامى َوالْ الِل َولِوِذي لرَُّسولِ َواْعَلُملا أَ َّ
ُتْم اِبّللَِّ َوما أَنْوزَْلنا َعلى َعْبِدان يَوْلَم اْلفُ  ُتْم آَمنوْ ُ ْلَم اْلتَوقَ ْرقاِن يوَ ُكنوْ . ِإْذ أَنْووُتْم عَ ى اْ؟َْمعاِن. َواّللَّ لوى ُكولِِ َكوْكء  قَوِدير 

ْم يف اْلِميعواِق،َولِكْن لِيَوْقِضوَك َتلاَعوْدمُتْ َ ْختَوَلْفوتُ  ُكْم،َوَللْ َفَل ِمنْ نْيا َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصلى،َوالرَّْكُه َأسْ اِبْلُعْدَوِة الدُ 
. لِيَوْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَويَِِن    ُ أَْمرا  كاَن َمْفُعل    َلَسوِميع  َعلِويم . ِإْذ يُورِيَكُهُم ْن بَويِِنَو  ،َوِإنَّ اّللََّ ْن َحوكَّ َعومَ َُيْىي وَ اّللَّ

ُ يف َمناِمكَ  ،َوَلْل أَراَكُهْم َكثِوْيا  َلَفِشوْلُتْم وَ  اّللَّ َ ْعُتْم يف الََتنوازَ قَِليال  لََّم،ِإنَُّه َعلِويم  بِوذاِت الُصوُدوِر. َسوأْلَْموِر،َولِكنَّ اّللَّ
ُتْم يف أَْعُيِنُكمْ  ،َويوُ َوِإْذ يُرِيُكُملُهْم ِإِذ اْلتَوَقيوْ ،َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجوُع ُيِنِهْم،لِيَوْقِضوَك اّللَُّ ْم يف أَعْ َقلُِِلكُ  قَِليال   أَْمورا  كواَن َمْفعُول  

 «..اأْلُُملرُ 
بفعلوه  وتودبْي . بقياقتوه وتلجيهوه. بعلنوه ومدق .من صونع اّللِ  -لضها امليمنلن كل معرك  ح  -وألن املعرك  

نم نووان داق هلا،وا ،وا سووتعلة يف السوولرة إىل الثبووات فيها،واملضووك معهاوقوودر . لووه ويف سووبيله. تتكوورر الوودع
م ااووروج آبقاّبا،وعوود  ستمسووا إىل تول  اّلِل فيها،واحلووذر موون املعلقووات عنهووا موون فتنوو  األموولال واألو ق،وا

ص يف منني عليهووا .. وتوورق أمثووال هووذ  النصوول بتحووريخ املووي  - -هلووا بطوورا ورائء النوواس. ويوويمر رسوولل اّلِل 
ِْم يَوْلَم ِوذ  ال تُوَللُولُهُم اأْلَْقابوا َزْحفوا  فَو َكَفورُ اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِإذا َلِقيوُتُم الَّوِذينَ »بيان هوذ  املعواين: َر. َوَموْن يوُوَلهلِِ

 « ..َهنَُّم َوبِْ َك اْلَمِصْيُ ،َوَمْأواُ  جَ َن اّللَِّ بَِغَضه  مِ  فَوَقْد ابءَ  -َحرِِفا  لِِقتال  أَْو ُمَتَحيِِزا  ِإىل ِفَ    ِإ َّ ُمتَ  -ُقبُورَُ  
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 َُيُوووولُل بَووووونْيَ اْلَموووووْرِء ْم،َواْعَلُمووووولا أَنَّ اّللََّ مووووا ُُيِْييكُ لِ عووووواُكْم قَ اي أَيُوَهووووا الَّوووووِذيَن آَمنُوووولا اْسوووووَتِجيُبلا ّللَِِّ َولِلرَُّسوووولِل ِإذا »
 « ..َوقَوْلِبِه،َوأَنَُّه إِلَْيِه ُهَْشُرونَ 

َ َوالرَُّسلَل َوختَُ اي أَيُوهَ » وا أَْمولاُلُكْم َوأَْو قُُكوْم أَنْووُتْم تَوْعَلُمولَن. َوامواانِتُكْم وَ لنُولا أَ ا الَِّذيَن آَمُنلا   خَتُلنُلا اّللَّ ْعَلُمولا أَ َّ
َ ِعْنَدُ  َأْجر  َعِظيم   َن  ،َوأَنَّ اّللَّ  «.ِفتوْ

َ َوَرُسووولَلُه،َو   َوأَِنيعُووولا  َلَعلَُّكوووْم تُوْفِلُحووولَن. َكثِوووْيا  ُكوووُروا اّللََّ فَوووايْوبُوُتلا َواذْ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإذا َلِقيوووُتْم ِف َووو    » اّللَّ
 َ َرُجولا ِموْن ِقايرِِهوْم َبطَورا  خَ   َتُكلنُولا َكالَّوِذيَن اِبرِيَن. وَ َع الصَّوَموتَناَزُعلا فَوتَوْفَشُللا َوَتْذَهَه رُُِيُكْم،َواْصوِثُوا ِإنَّ اّللَّ

ُ ِ ا يَوعْ وَ  ،َواّللَّ  « ..ي   حمُِ َمُللَن رائَء النَّاِس،َوَيُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ
ُكْم َوآَخوورِيَن ِمووْن ُقوِوِووْم   َعووُدوَّ اّللَِّ َوَعووُدوَّ  ِهبُوولَن بِووهِ ِل تُورْ َوأَِعووُدوا هَلُووْم َمووا اْسووَتطَْعُتْم ِمووْن قُووولَّة  َوِمووْن رابِط اْاَْيوو»

ُ يَوْعَلُمُهْم،َوما تُوْنِفُقلا ِمْن َكْكء  يف سَ تَوْعَلُملَوُُم   « ..ْظَلُملنَ تُ إِلَْيُكْم،َوأَنْوُتْم     يُوَل َّ ِبيِل اّللَِّ اّللَّ
ْن ِموْنُكْم ائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكوَن صواِبُروَن يَوْغِلبُولا ِموُكْم ِعْشوُرو ْن ِمنْ اي أَيُوَها النَِّلُ َحرِِِم اْلُمْيِمِننَي َعَلى اْلِقتاِل،ِإْن َيكُ »

ُْم قَوْلم     ..« ..ُهلَن  يَوْفقَ ِمائَ   يَوْغِلُبلا أَْلفا  ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا  َِوَّ
عميقهوا  العقيودة وتضوي  معوا ويف ذات اللقحل الذي تتكرر األوامر ابلتثبيحل يف املعرك  يتجه السويا  إىل تل 

صول علوى ذلوك األ ا ترتكوزعلقو  يف الفراغ،إ وورق كل أمر وكل حكم وكول تلجيوه إليهوا. فوال تبقوى األوامور م
 اللاض  الثابحل العمي :

 »:لله وناعوو  رسووبطاعوو  اّللِ  يف مسووأل  األنفووال يوورقون إىل تقوولى اّلِل،واللجوول عنوود ذكر ،وتعلوو  ا ميووان« أ»
َ وَ اتوَُّقل َيْسوو َوُللَنَك َعووِن اأْلَْنفوواِل. قُووِل اأْلَْنفوواُل ّللَِِّ َوالرَُّسوولِل فَوو َ َوَرُسوولَلُه،ِإْن   ُحلا ذاَت بَوْيووِنُكمْ َأْصوولِ ا اّللَّ َوأَِنيعُوولا اّللَّ

َووا اْلُمْيِمنُوولَن الَّوِذيَن ِإذا ذُكِووَر اّللَُّ  وُتْم ُمووْيِمِننَي. ِإ َّ ْيِهْم آايتُووُه زاَقهْتُووْم ِإميوواان  َوَعلووى ْم،َوِإذا تُِليَووحْل َعلَولَووحْل قُولُوولّبُُ  َوجِ ُكنوْ
ِووْم يَوتَولَكَّلُوولنَ  نُوولَن َحق ووا،هَلُْم َقَرجووات  لَن أُول ِووَك ُهووُم اْلُمْيمِ ْم يُوْنِفُقووَزْقنوواهُ رَ َن يُِقيُموولَن الصَّووالَة َوِ َّووا الَّووِذي« ... »َرّبِِ

 «.ِعْنَد َرّبِِِْم َوَمْغِفرَة  َورِْز   َكرمي  
ِة الووُدنْيا َوُهووْم ْدوَ  اِبْلعُوومْ ِإْذ أَنْوووتُ »ويف خطوو  املعركوو  يوورقون إىل قوودر اّلِل وتدبْي ،وتصووريفه ملراحلهووا مجيعووا:« ب»

ُ أَْموووورا  كوووواَن  اْلِميعوووواِق،َولِكْن لِيوَ تَوَلْفووووُتْم يف  َ خْ اِبْلعُووووْدَوِة اْلُقْصوووولى،َوالرَّْكُه َأْسووووَفَل ِمْنُكْم،َولَووووْل َتلاَعووووْدمتُْ  ْقِضووووَك اّللَّ
 ..«.َمْفُعل   

َ تُولُووووولُهْم وَ تَوقْ  لَووووومْ فوَ »ويف أحووووودايها ونتائجهوووووا يووووورقون إىل قيووووواقة اّلِل هلا،ومووووودق  وعلنوووووه فيهوووووا:« ج» لِكووووونَّ اّللَّ
 ....« .ْنُه َبالء  َحَسنا  ْيِمِننَي مِ َك اْلمُ قَوتَوَلُهْم،َوما َرَمْيحَل ِإْذ َرَمْيحَل،َولِكنَّ اّللََّ َرمى،َولِيُوْبلِ 

يونهم وبوني بلوى احليلللو   قدرتوه عويف األمر ابلثبات فيها يرقون إىل ما يريد  اّلِل هلم ّبا مون حيواة،وإىل« ق»
موووا لِ لِلرَُّسووولِل ِإذا َقعووواُكْم ا ّللَِِّ وَ َتِجيُبل اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا اْسووو»لّبم،وإىل تكفلوووه بنصووور مووون يتلكووول عليوووه:قلووو

َ َُيُوولُل بَوونْيَ اْلَمووْرِء َوقَوْلبِ  لا ِإذا َلِقيووُتْم ِف َووو   َهووا الَّووِذيَن آَمنُوواي أَيوُ « .. » ُهَْشووُرونَ ُه إِلَْيوووهِ ِه،َوأَنَّووُُيِْييُكْم،َواْعَلُموولا أَنَّ اّللَّ
َ َكِثْيا  َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ   « ..فَايْوبُوُتلا َواذُْكُروا اّللَّ

نَ َوقاتُِللُهْم َحَّتَّ   َتكُ »ويف هديد اهلد  من وراء املعرك  يقرر:« وه »  « .. الدِِيُن ُكُلُه ّللَِّ    َوَيُكلنَ لَن ِفتوْ
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ُ ِإْحوووَدى الطَّوووِإْذ يَعِووودُ وَ « .. »مِ َأْسووورى َحوووَّتَّ يوُوووْثِخَن يف اأْلَرْ موووا كووواَن لِنَوووِلِ  أَْن َيُكووولَن لَوووُه » وووا ُكُم اّللَّ ائَِفَتنْيِ َأوَّ
ووووووولَْكِ  َتُكووووووولُن َلُكوووووووْم َويُرِ  ووووووويوووووووُد اّللَُّ َلُكْم،َوتَووووووووَلُقوَن أَنَّ َغوووووووْْيَ ذاِت الشَّ َويَوْقطَوووووووَع قابِوووووووَر   َّ احْلَووووووو َّ ِبَكِلماتِوووووووهِ  أَْن ُيُِ

 « ..نَ ْجرُِمل  َّ احلَْ َّ َويُوْبِطَل اْلباِنَل،َوَلْل َكرَِ  اْلمُ اْلكاِفرِيَن،لُِيحِ 
عوودة ز العقيوودة قاألخوورى تووث ويف تنظوويم العالقووات يف اجملتمووع املسوولم وبينووه وبووني غووْي  موون اجملتمعووات ا« و»

اَجُروا هوووو آَمنُوووولا وَ الَّووووِذينَ  ِإنَّ »هووووك الوووويت تقوووودم يف الصوووو  أو توووويخر: عقديوووو  للتجمووووع وللتميز،وععوووول القوووويم ال
،َوالَّوِذيَن آَمنُولا َوَ ْ ول ِوَك بَوْعُضوُهْم أَْولِيوأُ َوَنَصوُروا   آَوْواَوجاَهُدوا ِ َْملاهِلِْم َوأَنْوُفِسِهْم يف َسِبيِل اّللَِّ َوالَّوِذينَ  اُء بَوْعخ 

 ِإ َّ َعلوى - النَّْصوُر يف الودِِيِن فَوَعلَوْيُكمُ  تَوْنَصوُروُكمْ ِإِن اسْ يُهاِجُروا ما َلُكْم ِمْن َو يَِتِهْم ِمْن َكْكء  َحَّتَّ يُهواِجُروا،وَ 
ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي   ،َواّللَّ نَوُهْم ِميثا   َنُكْم َوبَويوْ نَو    ُروا بَوْعُضوُهْم أَْولِيواءُ ِذيَن َكَفو. َوالَّ قَوْلم  بَويوْ بَوْعوخ  ِإ َّ تَوْفَعلُولُ  َتُكوْن ِفتوْ

َصووووُروا أُول ِوووَك ُهووووُم  َوالَّوووِذيَن آَوْوا َونَ ِبيِل اّللَِّ وا يف َسووووَمنُووولا َوهوووواَجُروا َوجاَهووودُ يف اأْلَْرِم َوَفسووواق  َكبِوووْي . َوالَّووووِذيَن آ
ْم فَُأول ِوَك ِموْنُكْم َوأُولُولا هواَجُروا َوجاَهوُدوا َمَعُكوْن بَوْعوُد وَ َمنُولا ِمواْلُمْيِمُنلَن َحق ا هَلُْم َمْغِفورَة  َورِْز   َكورمي . َوالَّوِذيَن آ

،ِإنَّ اّللََّ اأْلَْرحاِم   « ..ْكء  َعِليم  كَ ِبُكلِِ  بَوْعُضُهْم أَْوىل بِبَوْعخ  يف ِكتاِب اّللَِّ
  ا؟هاق،وبيوووان خووو  آخووور هووول خووو -العقيووودة  إىل جانوووه خووو  -ويوووثز يف سووويا  السووولرة بصوووف  خاصووو  

ينطلوو   الويت  العليوا ه الذاتيوقيمتوه ا ميانيو  واحلركيو . وعريود  كوذلك مون كول كووائب  كخصوي  وإعطوا   مثراتو
 ّبا اجملاهدون يف يق  ونمأنين  واستعالء إىل آخر الزمان .. 

ها إىل ع تفصوووويلونوووود ،والسوووولرة  ملتهووووا تتضوووومن هووووذا ا ُيوووواء. فنكتفووووك بووووبعخ النصوووولص يف هووووذا التعري 
ْقابَر. َوَموْن تُوَللُولُهُم اأْلَ  ْحفوا  فَوالَكَفوُروا زَ   لَّوِذينَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا َلِقيُتُم ا»ملضعه عند ملاجه  النصلص:

ِْم يَوْلَم ِووووذ  ُقبوُوووورَُ  ِإ َّ ُمَتَحرِِفووووا  لِِقتووووال  أَْو ُمَتحَ  ،َوَمووووْأواُ  َجَهوووونَُّم َوبِووووْ َك َقووووْد ابَء بَِغَضووووه  ِمووووَن اىل ِف َوووو   فوَ إِ يِِووووزا  يوُووووَلهلِِ ّللَِّ
 «.اْلَمِصْيُ 

ُهْم مُثَّ يوَ  . الَّوِذينَ ْيِمنُولنَ ُروا فَوُهوْم   يوُ ِإنَّ َكرَّ الدََّوابِِ ِعْنوَد اّللَِّ الَّوِذيَن َكَفو» ُقُضولَن َعْهوَدُهْم يف ُكولِِ عاَهوْدَت ِمونوْ نوْ
 «.كَُّرونَ ْلَفُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّ ْم َمْن خَ ّبِِ َشِرِْق َمرَّة ،َوُهْم   يَوتوَُّقلَن. فَِإمَّا تَوثْوَقَفنوَُّهْم يف احْلَْرِب فَ 

ُكْم،َوآَخرِيَن ِمووْن ُقوِوِوووْم   َعووُدوَّ اّللَِّ َوَعوووُدوَّ  ِهبُووولَن بِووهِ ِل تُورْ ْعُتْم ِمووْن قُوووولَّة  َوِمووْن رابِط اْاَْيووَوأَِعووُدوا هَلُووْم َموووا اْسووَتطَ »
ُ يَوْعَلُمُهْم،َوما تُوْنِفُقلا ِمْن َكْكء  يف سَ   «  ُتْظَلُملنَ   إِلَْيُكْم،َوأَنْوُتْم   يُوَل َّ ِبيِل اّللَِّ تَوْعَلُملَوُُم اّللَّ

ئَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكوْن ِموْنُكْم  صواِبُروَن يَوْغِلبُولا ِمواْم ِعْشوُرونَ ْن ِمْنكُ أَيُوَها النَِّلُ َحرِِِم اْلُمْيِمِننَي َعَلى اْلِقتاِل،ِإْن َيكُ اي »
ُْم قَوْلم     « ..ُهلنَ  يَوْفقَ ِمائَ   يَوْغِلُبلا أَْلفا  ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا  َِوَّ

ُ يُرِيو ُدوَن َعَرمَ ِم،تُرِيْن َيُكلَن َلُه َأْسرى َحَّتَّ يُوْثِخَن يف اأْلَرْ ما كاَن لَِنِلِ  أَ  » ُ َعزِيوز  الُدنْيا َواّللَّ ُد اهْلِخورََة. َواّللَّ
 « ..َحِكيم  

لَن َحق ووا،هَلُْم َمْغِفوورَة  ِمنُووا أُول ِووَك ُهووُم اْلُميْ ا َوَنَصووُرو يَن آَووْ َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوهوواَجُروا َوجاَهووُدوا يف َسووِبيِل اّللَِّ َوالَّووذِ »
 « ..َورِْز   َكرمي  
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لوويت ان األحكووام الفنا وبيووأخوْيا فووإن السولرة توونظم ارتبانووات ا؟ماعو  املسوولم  علوى أسوواس العقيوودة كموا أسوو
 -ة حل فيهوا السولر  ة الويت نزلوإىل هذ  الفو -تتعامل ّبا مع غْيها من ا؟ماعات األخرى يف احلرب والسلم 

مثوول هووذ   حكووام يفائم واملعاهوودات وتضووع خطلنووا أصوويل  يف تنظوويم تلووك الوورواب  وهووذ  األوأحكووام الغنوو
 « ..للِ  َوالرَّسُ اُل ّللَِّ َيْس َوُللَنَك َعِن اأْلَْنفاِل .. ُقِل اأْلَْنف»النصلص اللاضح  اندقة:

ْم يَوْلَم ِووذ  ُقبوُوورَُ  ِإ َّ ُمَتَحرِِفووا  أْلَْقابَر،َوَمووْن يوُووَلهلِِِ اَللُوولُهُم  فَووال توُ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإذا َلِقيووُتُم الَّووِذيَن َكَفووُروا َزْحفووا  »
 « ..ُم َوبِْ َك اْلَمِصْيُ واُ  َجَهنَّ ،َوَمأْ لِِقتال  أَْو ُمَتَحيِِزا  ِإىل ِفَ    فَوَقْد ابَء بَِغَضه  ِمَن اّللَِّ 

ْعنوا َوُهوْم ْم َتْسوَمُعلَن. َو  َتكُ ْنوُه َوأَنْووتُ ْلا عَ لَلُه،َو  تَوَللَّواي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا أَِنيُعلا اّللََّ َوَرُسو» لنُولا َكالَّوِذيَن قاُللا: َِ
 « ..  َيْسَمُعلنَ 

 اْلَموووووْرِء  َُيُوووولُل بَووووونْيَ ْم،َواْعَلُمووووولا أَنَّ اّللََّ مووووا ُُيِْييكُ لِ عووووواُكْم قَ اي أَيُوَهووووا الَّوووووِذيَن آَمنُوووولا اْسوووووَتِجيُبلا ّللَِِّ َولِلرَُّسوووولِل ِإذا »
 «.َوقَوْلِبِه،َوأَنَُّه إِلَْيِه ُهَْشُرونَ 

َ َوالرَُّسلَل َوختَُ »  « ..أَنْوُتْم تَوْعَلُملنَ ماانِتُكْم وَ لنُلا أَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   خَتُلنُلا اّللَّ
تَوُهلا يُوْغَفْر هَلُْم ما َقْد َسلَ  » ِلنَي. َوقواتُِللُهْم َحوَّتَّ َقْد َمَضحْل ُسنَّحُل اأْلَوَّ يَوُعلُقوا فوَ  َ ،َوِإنْ ُقْل لِلَِّذيَن َكَفُروا:ِإْن يَونوْ

،فَِإِن انْوتَوَهلْ  َن   َوَيُكلَن الدِِيُن ُكُلُه ّللَِِّ  « ..ا يَوْعَمُللَن َبِصْي   اّللََّ  ِ ا فَِإنَّ   َتُكلَن ِفتوْ
ا َغِنْمُتْم ِمْن َكْكء  فََأنَّ ّللَِِّ مُخَُسُه وَ »  « ..َمساِكنِي َواْبِن السَِّبيلِ ْلُقْرىب َواْلَيتامى َوالْ الِل َوِلِذي لرَّسُ لِ َواْعَلُملا أَ َّ
َ َوَرُسولَلُه َو  تَنواَزُعلا ا  َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ  َكِثْي ُروا اّللََّ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا َلِقيُتْم ِفَ    فَايْوبُوُتلا،َواذْكُ » . َوأَِنيعُولا اّللَّ

َ َمووَع الصَّووافَوتَوْفَشوو ْن ِقايرِِهووْم َبطَوورا  َورائَء لا َكالَّووِذيَن َخَرُجوولا ِمووَو  َتُكلنُوو ِبرِيَن.ُللا َوتَووْذَهَه رُُِيُكْم،َواْصووِثُوا ِإنَّ اّللَّ
ُ ِ ا يَوْعَمُللَن حمُِ  ،َواّللَّ  ..« ي   النَّاِس َوَيُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ

ُهْم مُثَّ يَونوْ ع. الَّوِذيَن ْيِمُنلنَ اّللَِّ الَِّذيَن َكَفُروا فَوُهْم   يوُ ِإنَّ َكرَّ الدََّوابِِ ِعْنَد  » ُقُضولَن َعْهوَدُهْم يف ُكولِِ اَهوْدَت ِمونوْ
اَفنَّ ِمووْن قَوووْلم  كَُّروَن. َوِإمَّووا خَتووْلَفُهووْم َلَعلَُّهووْم يَووذَّ ْم َمووْن خَ ِّبِووَشووِرِْق َموورَّة  َوُهووْم   يَوتوَُّقوولَن. فَِإمَّووا تَوثْوَقَفوونوَُّهْم يف احْلَووْرِب فَ 

َ   ُيُِووُه اْاوو ُْم   يُوْعِجووُزوَن. َسووَ َّ الَّووِذيَن َكَفووُروا . َو  َُيَْسووائِِننيَ ِخيانَوو   فَانْبِووْذ إِلَووْيِهْم َعلووى َسوولاء ،ِإنَّ اّللَّ بَوُقلا،ِإوَّ
ْم،َوآَخرِيَن ِموووْن ُقوِوِوووْم   ُدوَّ اّللَِّ َوَعوووُدوَّكُ َن بِوووِه َعوووبُووول ِل تُوْرهِ َوأَِعوووُدوا هَلُوووْم َموووا اْسوووَتطَْعُتْم ِموووْن قُوووولَّة  َوِموووْن رابِط اْاَْيووو
ُ يَوْعَلُمُهْم،َوما تُوْنِفُقلا ِمْن َكْكء  يف سَ  ُتْظَلُمولَن. َوِإْن َجَنُحولا لِلسَّوْلِم   إِلَْيُكْم َوأَنْووُتْم   يُوَل َّ ِبيِل اّللَِّ تَوْعَلُملَوُُم اّللَّ

وووْل َعلَوو وووِميُع اْلَعلِووفَوواْجَنْ  هَلووا َوتَولَكَّ ،ِإنَّوووُه ُهووَل السَّ ُ ُهووَل الَّوووِذي وا أَْن َحْوووَدُعلَ  فَووِإنَّ ِإْن يُرِيوودُ يُم. وَ ى اّللَِّ  َحْسوووَبَك اّللَّ
 ...« ...أَيََّدَ  بَِنْصرِِ  َواِبْلُمْيِمِننَي 

ُ َوَموِن اتوَّبَوَعوَك ِموَن اْلُمويْ » ِمِننَي َعلَوى اْلِقتواِل،ِإْن َيُكوْن نَّوِلُ َحورِِِم اْلُمويْ لاا اي أَيُوَهو ِمِننَي.اي أَيُوَها النَِّلُ َحْسُبَك اّللَّ
ُوووْم قَووووْلم    كَ لا أَْلفوووا  ِموووَن الَّوووِذيَن     يَوْغِلبُوووْم ِمائَوووِموووْنُكْم ِعْشوووُروَن صووواِبُروَن يَوْغِلبُووولا ِموووائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكوووْن ِموووْنكُ  َفوووُروا  َِوَّ

ُ َعْنُكمْ  ْغِلبُولا ِموائَوَتنْيِ َوِإْن َيُكوْن ْنُكْم ِمائَو   صواِبرَة  يوَ ْن َيُكْن مِ فا ،فَإِ  َوَعِلَم أَنَّ ِفيُكْم َضعْ يَوْفَقُهلَن. اهْلَن َخفََّ  اّللَّ
ُ َمَع ا  « ..ينَ لصَّاِبرِ ِمْنُكْم أَْل   يَوْغِلُبلا أَْلَفنْيِ إبِِْذِن اّللَِّ َواّللَّ
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ُ يُرِيو ُدوَن َعوَرمَ ِم،تُرِيوَن يف اأْلَرْ ما كاَن لَِنِلِ  أَْن َيُكلَن َلُه َأْسرى َحوَّتَّ يوُوْثخِ  » َعزِيوز   ُد اهْلِخورََة َواّللَُّ الوُدنْيا َواّللَّ
   نَيِِبووا  َواتوَُّقوولا لُوولا ِ َّووا َغِنْمووُتْم َحووالِظوويم . َفكُ عَ َعوذاب   َحِكويم . لَووْل  ِكتوواب  ِمووَن اّللَِّ َسووَبَ  َلَمسَّووُكْم ِفيمووا َأَخووْذمتُْ 

ُ يف قُولُولِبُكْم َخوْْيا  يوُوْيِتُكْم َن اأْلَْسورى:ِإْن يَوْعلَومِ يْوِديُكْم ِموْن يف أَ َغُفلر  َرِحيم . اي أَيُوَها النَِّلُ ُقْل ِلمَ  اّللََّ ِإنَّ اّللََّ   اّللَّ
ُ َغُفوولر  َرِحوو َ ِمووْن قَوْبووُل فَووَأْمَكَن الا ا ِخيانَوتَووَك فَوَقووْد خووانُ ْن يُرِيووُدو يم . َوإِ َخووْْيا  ِ َّووا أُِخووَذ ِمْنُكْم،َويَوْغِفووْر َلُكووْم َواّللَّ ّللَّ

ُ َعِليم  َحِكيم   ُهْم َواّللَّ  «.ِمنوْ
َنَصوووُروا أُول ِووَك بَوْعُضوووُهْم ،َوالَّووِذيَن آَوْوا وَ  َسووِبيِل اّللَِّ ِهْم يف ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوهووواَجُروا َوجاَهووُدوا ِ َْموولاهِلِْم َوأَنْوُفِسووو»

،َوالَّووِذيَن آَمنُوولا   اْستَوْنَصووُروُكْم يف ء  َحووَّتَّ يُهوواِجُروا،َوِإنِ ْم ِمووْن َكووكْ  يَووِتهِ وَ َوَ ْ يُهوواِجُروا مووا َلُكووْم ِمووْن أَْولِيوواُء بَوْعخ 
ووونَوُهْم مِ  ِإ َّ َعلوووى -الووودِِيِن فَوَعلَوووْيُكُم النَّْصوووُر  وووَنُكْم َوبَويوْ ُ ِ ووو -يثوووا   قَووووْلم  بَويوْ . َوالَّوووِذيَن َكَفوووُروا ا تَوْعَملُووولَن َبِصوووْي  َواّللَّ

نَووو   يف اأْلَ بَوْعُضوووهُ  ،ِإ َّ تَوْفَعلُووولُ  َتُكوووْن ِفتوْ هووواَجُروا َوجاَهوووُدوا يف ْي . َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا وَ َفسووواق  َكبِوووْرِم وَ ْم أَْولِيووواُء بَوْعوووخ 
َمنُووولا ِموووْن بَوْعوووُد آِذيَن َوالَّووو ْغِفووورَة  َورِْز   َكووورمي .ا،هَلُْم مَ لَن َحق وووَسوووِبيِل اّللَِّ َوالَّوووِذيَن آَوْوا َوَنَصوووُروا،أُولِ َك ُهوووُم اْلُمْيِمنُووو

َ ِبُكووولِِ بَوْعخ  يف ِكتووواِب اّللَِّ بِوووُهْم أَْوىل  بَوْعُضوووَوهووواَجُروا َوجاَهوووُدوا َمَعُكوووْم فَُأول ِوووَك ِمْنُكْم،َوأُولُووولا اأْلَْرحوووامِ  ،ِإنَّ اّللَّ
 « ..َكْكء  َعِليم  

 ،ويف التعقيووهزوة بوودرغوويف  هووذا جمموول اطوولط السوولرة الرئيسووي  .. فووإذا كانووحل السوولرة  ملتهووا إ ووا نزلووحل
  وجانبوا قيواقة البشوريعداقها لعليها،فإننا ندر  من هذا نرفا من منهج القرآن يف تربي  ا؟ماع  املسولم ،وإ

حي  هلوووذ  ه تصووولر صوووموون نظووورة هوووذا الووودين إىل حقيقووو  موووا اوووري يف األرم ويف حيوواة البشووور  وووا يقووولم منووو
 احلقيق :

زميو  مولهم تلوك اهلركني فهز ْية لقك فيها املسلملن أعوداءهم مون املشولقد كانحل هذ  الغزوة هك أول وقع  كب
ريو  علوى ليأخوذوا الط ا خرجولاالكبْية .. ولكن املسولمني   يكلنولا قود خرجولا هلوذ  الغايو  .. لقود كوانلا إ و
نفسوها قت ل  غوْي موا أرا  املسولمقافل  قريا الذين أخرجلا املهاجرين من قايرهم وأملاهلم  فأراق اّلِل للعصوب

 يفدوا الوودعلة مجووا الووذين موون الغنيموو  .. أراق هلووا أن تنفلووحل منهووا القافلوو  وأن تلقووى عوودوها موون عتوواة قووري
اهلوودى غايوو  التعووذيه  بعوود مووا بلغوولا  صووحابه الووذين  بعوول  علووىمكوو  ومكووروا مكوورهم لقتوول رسوولل اّلِل 

 والتنكيل واألذى ..
ْي التووووواري  سووووو يف خووووو  ان بوووووني احلووووو  والبانووووول وفرقووووواانلقووووود أراق اّلِل سوووووبحانه أن تكووووولن هوووووذ  اللقعووووو  فرقوووووا

 ا سالمك.
شوووور ني توووودبْي البلبعيوووودة بووووومووون مث فرقوووواان يف خوووو  سووووْي التوووواري  ا نسوووواين .. وأراق أن يظهوووور فيهووووا اهلموووواق ا

لم أراق أن توووتع مووور. كمووواألنفسوووهم فيموووا ُيسوووبلنه ااوووْي هلوووم. وتووودبْي رب البشووور هلوووم ولووول كرهووول  يف أول األ
ملعركو  وأموام ك يف ميدان اوليها،وهن  علامل النصر وعلامل اهلزمي  وتتلقاها مباكرة من يد رِّبا و العصب  امليم
 مشاهدها.

 ااطْية.   الضخم وتضمنحل السلرة التلجيهات امللحي  إىل هذ  املعاين الكبْية وإىل هذ  احلقائ
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لامووول النصووور ايي ،وعواملل  كموووا تضووومنحل الكثوووْي مووون قسوووتلر السووولم واحلرب،والغنوووائم واألسووورى،واملعاهدات
ر  اعلوه هول انووعتقاقي،و وعلامول اهلزميو . كلهوا مصولغ  يف أسوللب التلجيووه املريب،الوذي ينشوئ التصولر ا 
 تلجيهها.ألحداّ و األول واألكث يف النشاط ا نساين .. وهذ  هك    املنهج القرآين يف عرم ا

بعووودها .. ناايهوووا و نفووولس قبووول املعركووو  ويف يمث إووووا تضووومنحل مشووواهد مووون امللقع ،ومشووواهد مووون حركوووات ال
اواب جواوب معهوا عووراهووا فيتمشواهد حيو  تعيود إىل املشوواعر وقوع املعركو  وصولرها و اهتووا كوأن قوارئ القورآن ي

 عميقا.
حيواة أصوحابه يف مكو ،وهم قلو  مستضوعفلن و  - -واستطرق السيا  أحياان إىل صولر مون حيواة الرسولل 

ا ملا أوووم إ وولنصوور،ويعلالنوواس. ذلووك ليووذكروا فضوول اّلِل علوويهم يف سوواع  ايف األرم،حووافلن أن يووتخطفهم 
جورة ملشوركني قبول ها ن حيواةسينصرون بنصر اّلِل،وّبذا الودين الوذي آيورو  علوى املوال واحليواة. وإىل صولر مو

بعوووودها. وإىل أمثلوووو  موووون مصووووائر الكووووافرين موووون قبوووول كوووودأب آل فرعوووولن والووووذين موووون و  - -رسوووولل اّلِل 
 عدائه.أرير سن  اّلِل اليت   تتخل  يف ا نتصار ألوليائه والتدمْي على قبلهم،لتق

تزئ يف هوذا ا؟وزء بشوطر منهوا.مث وإن كنوا سونج -حدة وهك وحدة وا -هذ  ملضلعات السلرة ومالحمها 
 عكء بقيتها يف ا؟زء العاكر إبذن اّلِل تعاىل ..

 اقها ..ي  يف سيملاجه  النصلص القرآن فنكتفك ّبذا القدر يف التعري  اجململ ّبا وننتقل إىل
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 [29إل   1(:اآليات 8]سور  ا ن ال )

 المو وع:مشاهد ودروس من غهو  بدر 29 - 1الوحد  ا ول :

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َ َوأَ  ُقلااتوَّ فَوَيْس َوُللَنَك َعِن اأْلَْنفاِل قُوِل اأْلَْنفواُل ّللَِِّ َوالرَُّسولِل }  َ َوَرُسولَلُه ِإْن  وَ ْصوِلُحلا ذاَت بَوْيوِنُكْم اّللَّ أَِنيعُولا اّللَّ

ووُتْم ُمووْيِمِننَي ) َوووا اْلُمْيِمنُوولَن الَّوووِذيَن ِإذا ذُكِووَر 1ُكنوْ ُ َوِجلَوووحْل قُولُوول ا( ِإ َّ  زاَقهْتُووْم ِإميووواان  تُِليَوووحْل َعلَووْيِهْم آايتُوووهُ  ُّبُْم َوِإذاّللَّ
ِووْم يَوتوَ  ُهووُم اْلُمْيِمنُوولَن َحق ووا هَلُووْم  ( أُول ِووكَ 3) ا َرَزْقنوواُهْم يُوْنِفُقوولنَ ( الَّووِذيَن يُِقيُموولَن الصَّووالَة َوِ َّوو2لَكَّلُوولَن )َوَعلووى َرّبِِ

ِووْم َوَمْغِفوورَة  َورِْز   َكوورمي  ) ْلُمووْيِمِننَي َن ارِيقووا  ِمووفَ َك َربُووَك ِمووْن بَوْيتِووَك اِبحْلَوو ِِ َوِإنَّ َكمووا َأْخَرَجوو  (4َقَرجووات  ِعْنووَد َرّبِِ
و5َلكارُِهلَن ) َ َكَأ َّ ُ ( َوإِ 6َوُهوْم يَوْنظُوُروَن ) ىَل اْلَموْلتِ ا ُيسواُقلَن إِ ( ُااِقُللَنَك يف احلَْ ِِ بَوْعَد ما تَوَبنيَّ ْذ يَعِودُُكُم اّللَّ

وووا َلُكوووْم َوتَووووَلُقوَن أَنَّ َغوووْْيَ ذاِت  ووولْكَ اِإْحوووَدى الطَّوووائَِفَتنْيِ َأوَّ ُ أَ لَ  ِ  َتُكووولنُ لشَّ ووو َّ احْلَووو َّ ِبَكِلماتِوووِه ُكوووْم َويُرِيوووُد اّللَّ ْن ُيُِ
 َتْسووووَتِغيثُلَن َربَُّكووووْم ( ِإذْ 8ُموووولَن )َل َولَووووْل َكوووورَِ  اْلُمْجرِ ( لُِيِحوووو َّ احْلَوووو َّ َويُوْبِطووووَل اْلباِنوووو7َويَوْقطَووووَع قابِووووَر اْلكوووواِفرِيَن )

ُ ِإ َّ ُبْشورى َولَِتْطَموِ نَّ بِوِه قُولُولبُُكْم َوموا َجَعلَو (9ِفنَي )الِئَكوِ  ُموْرقِ فَاْسَتجاَب َلُكْم َأيِنِ ُ ِدُُكْم ِ َلْو   ِموَن اْلمَ  ُه اّللَّ
َ َعزِيوووز  َحِكووويم   ووويُكُم الُنعووواَس أََمنَووو   ِمْنوووُه َويُونَووووِزُِل َعلَوووْيكُ ( إِ 10 )َوَموووا النَّْصوووُر ِإ َّ ِموووْن ِعْنوووِد اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ ْم ِموووَن ْذ يُوَغشِِ

وورَُكْم بِووِه َويُووْذِهَه َعووْنُكْم رِْجووَز الشَّووْيطالسَّووماِء مووا ( ِإْذ 11ِه اأْلَقْووداَم )بِووى قُولُوولِبُكْم َويُوثَوبِِووحَل َْيِْبَ  َعلوواِن َولِووء  لُِيَطهِِ
ُرْعوَه فَاْضورِبُلا فَووْلَ  وا ال قُولُولِب الَّوِذيَن َكَفورُ يف ا َسأُْلِقك  آَمُنل يُلِحك َرُبَك ِإىَل اْلَمالِئَكِ  َأيِنِ َمَعُكْم فَوثَوبُِِتلا الَِّذينَ 

ُهْم ُكووولَّ بَنوووان  ) ُوووْم َكووو12اأْلَْعنووواِ  َواْضووورِبُلا ِمووونوْ َ َوَرُسووولَلُه َوَموووْن ُيشووو( ذلِوووَك  َِوَّ  َوَرُسووولَلُه فَوووِإنَّ اّللََّ  اِقِ  اّللََّ اُقلا اّللَّ
 { (14) لنَّارِ ا( ذِلُكْم َفُذوُقلُ  َوأَنَّ لِْلكاِفرِيَن َعذاَب 13َكِديُد اْلِعقاِب )

 مقدمة الوحد 

لن يف غنمهوا املسولميح الويت ملضلع هذا الدرس األول يف السلرة , هل بيوان حكوم هللا يف األنفوال . . املغوا
 إىل حكمووه رقهم هللافووجهوواقهم يف سووبيل هللا . . بعوود مووا تر بووني أهوول بوودر موون ا؟وودال حوولل تقسوويمها . 

 التقلى . ميان و اواستجاش يف قللّبم وجدان  فيها ل كما رقهم إىل تقلا  وناعته وناع  رسلله ل
 كي ر والعزة . و من النص مث أخذ يذكرهم  ا أراقوا ألنفسهم من العْي والغنيم  , وما أراق  هللا هلم

 بوووتهم  ووودق مووون. وكيووو  يسوووارت املعركووو ،وهم قلووو    عووودق هلوووا و  عدة،وأعووودا هم كثووورة يف الرجوووال والعتووواق
،وابلنعوووواس  الرماله ويغتسوووللن ويثبووووحل األرم هوووحل أقووودامهم فووووال تسووولن يفاملالئكووو ،وابملطر يسوووتقلن منوووو

كووديد  أنووزل ّبوومو يغشوواهم فيسووكه علوويهم السووكين  وا نم نووان. وكيوو  ألقووى يف قلوولب أعوودائهم الرعووه 
 العقاب.

 هوول دائهم،فإن اّللِ ن قوولة أعوووموون مث ذموور املوويمنني أن يثبتوولا يف كوول قتال،مهمووا خيوول إلوويهم يف أول األموور موو
مث م موا يشوواء ..،يفعل ّبوولوذي يقتول،وهل الووذي يرمك،وهول الوذي يوودبر،وإن هوم إ  سووتار لقودر اّلِل وقدرتوها

ضووول الفوووريقني رة علوووى أيسوووخر مووون املشوووركني الوووذين كوووانلا قبووول امللقعووو  يسوووتفتحلن،فيطلبلن أن تووودور الووودائ
 .«ِإْن َتْستَوْفِتُحلا فَوَقْد جاءَُكُم اْلَفْت ُ »وأقطعهما للرحم،فيقلل هلم:
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ك جيبلن  وينتهوووم   يسوووتوُيوووذر املووويمنني أن يتشوووبهلا ابملنوووافقني الوووذين يسووومعلن ولكووونهم   يسووومعلن،ألو
نوه أهم ولول خيول إلوي -يويهم ُيالدرس بنوداءات متكوررة للوذين آمنولا. ليسوتجيبلا ّلِل وللرسولل إذا قعواهم ملوا 

أيودهم بنصور  و فهم الناس،فوآواهم ليذكرهم كي  كانلا قليال مستضعفني حافلن أن يوتخطو  -امللت والقتل 
 ات وغفووووران فووووْي السوووويوليعوووودهم أن اعوووول هلووووم فرقوووواان يف قلوووولّبم ويف حووووركتهم إن هووووم اتقوووول . ذلووووك إىل تك

 الذنلب وما ينتظرهم من فضل اّلِل الذي تتضاءل قونه الغنائم واألنفال ..
 ا ن ال وص ات المؤمنين الصادقين 4 - 1الدرس ا ول:

َ َوَرُسولَلُه ِإْن  َأْصوِلُحلا ذاَت بَوْيِنُكمْ  وَ ّللََّ فَاتوَُّقلا اِن اأْلَْنفواِل. ُقِل:اأْلَْنفواُل ّللَِِّ َوالرَُّسولِل،َيْس َوُللَنَك َعو» ،َوأَِنيعُولا اّللَّ
َووا اْلُمْيِمنُوولَن الَّووِذيَن ِإذا ذُكِووَر اّللَُّ  ووُتْم ُمْيِمِننَي،ِإ َّ ِهْم آايتُووُه زاَقهْتُووْم ِإميوواان ،َوَعلى ْم،َوِإذا تُِليَووحْل َعلَوويْ لَووحْل قُولُوولّبُُ  َوجِ ُكنوْ
ِووْم يَوتَولَكَّلُوولَن. الَّووِذيَن يُِقيُموولَن الصَّووالَة،َوِ َّا َرَزقْ   َحق ووا،هَلُْم َقَرجووات  ِعْنووَد ول ِووَك ُهووُم اْلُمْيِمنُوولنَ أُ ْنِفُقوولَن. يوُ نوواُهْم َرّبِِ

 « ..َرّبِِِْم َوَمْغِفرَة  َورِْز   َكرمي  
   اهلايت.نزول هذ ري  ا مجا  ابلسلرة جانبا من الرواايت اليت ورقت عنذكران من قبل يف التع

 لوذي نزلوحل فيوهمجل ،وا ونضي  هنا إليها بعخ الرواايت زايقة يف استحضوار ا؟ول الوذي نزلوحل فيوه السولرة
قعو   لم  يف أول و اعو  املسواهلايت اااص  ابلغنائم واألنفوال بلجوه خواص واستحضوار املالمو  اللاقعيو  للجم

 كبْية بعد قيام الدول  املسلم  يف املدين .
وابووون حبوووان  -واللفوووج لوووه  -قووال ابووون كثوووْي يف التفسوووْي:روى أبووول قاوق والنسوووائك وابووون جريوور وابووون مرقويوووه 

ووا َكوواَن يوَووْلُم بَووْدر ،قَاَل َرُسوولُل هللِا  ،قَاَل:َلمَّ َكووَذا   َمووْن َصووَنَع َكووَذا وََكووَذا فَولَووهُ :واحلوواكم موون نوور  َعووِن ابْووِن َعبَّاس 
وا َكانَوحِل اْلَغنَوائِ  ُم َجواُ وا َيْطُلبُولَن وََكَذا،قَاَل:فَوَتَسارََع يف َذِلَك ُكوبَّاُن الِرَِجاِل،َوبَِقيَوحِل الُشوُيلُن َهْوحَل الرَّااَيِت،فَوَلمَّ

َنا،فَووووِإانَّ ُكنَّووووا رِْقَأُكووووْم وَكُ  نَّووووا َهْووووحَل الرَّااَيِت،َولَووووَل اْنَكَشووووْفُتَم الَّووووِذي ُجعِووووَل هَلُْم،فَوَقوووواَل الُشووووُيلُن: َ َتْسووووَتْأيُِروَن َعَليوْ
 َ ُ:}َيْسوووووأَُللَنك َعوووووِن األَنْوَفوووواِل{ ِإىَل قَوْللِوووووِه:}َوأَِنيُعلا اّللَّ َنا،فَوتَوَناَزُعلا،فَوووووأَنْوَزَل اّللَّ وووووُتْم اْنَكَشووووْفُتْم إِلَيوْ َوَرُسووووولَلُه ِإْن ُكنوْ

 ...1213ُمْيِمِننَي{ 
ووووا َكوووواَن و   " َمووووْن قَوتَووووَل قَتِوووويال  فَولَووووُه َكَذا،وََكووووَذا " فَوَقتَولُوووولا :يوَووووْلُم بَووووْدر ،قَاَل َرُسوووولُل اّللَِّ َعوووِن ابْووووِن َعبَّوووواس  قَاَل:َلمَّ

،ِإنَّووَك َوَعوْدتوَ  َنا َمووْن قَوتَوَل قَتِوويال  َسْبِعنَي،َوَأَسوُروا َسوْبِعنَي،َفَجاَء أَبُوول اْلَيَسوِر بْووُن َعْموُرو  َِِسووْيَْيِن فَوَقواَل:اَي َرُسولَل اّللَِّ
،فَوَلُه َكذَ  ِإنَّوُه َ ْ َاْنَوْعنَوا ا،َوَمْن َأَسَر َأِسْي ا فَوَلُه َكَذا،فَوَقْد ِجْ حُل  َِِسْيَْيِن،فَوَقاَم َسْعُد بْوُن ُعبَواَقَة فَوَقواَل:اَي َرُسولَل اّللَِّ

،َوَلِكنَّا ُقْمَنا َهَذا اْلَمَقاَم َخْشَيَ  أَْن يوَ  ْقَتِطَعَك اْلُمْشورُِكلَن،َوِإنََّك ِإْن تُوْعوِ  َزَهاَقة  يف اهْلِخرَِة،َوَ  ُجْ   َعِن اْلَعُدوِِ
 َعووِن اأْلَنْوَفوواِل َهووُيَ ِء َ ْ يَوْبووَ  أِلَْصووَحاِبَك َكووْكء ،قَاَل:َفَجَعَل َهووُيَ ِء يَوُقلُللَن،َوَهووُيَ ِء يَوُقللُوولَن فَونَوزََلحْل:َيْسووأَُللَنكَ 

                                                 
( وتفسوْي ابون كثوْي 15651[)368/ 13ميسسو  الرسوال  ] -( وتفسوْي الطوثي 37816[)356/ 14مصن  ابون أيب كويب  ] - 1213

 [ صحي 8/ 4قار نيب  ] -
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َ َوَأْصووو قَووواَل:مُثَّ ِلُحلا َذاَت بَوْيوووِنُكْم قَاَل:َفَسووولَُّملا اْلَغِنيَموووَ  ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ قُوووِل اأْلَنْوَفووواُل ّللَِِّ َوالرَُّسووولِل فَووواتوَُّقلا اّللَّ
َا َغِنْمُتْم ِمْن َكْكء  فََأنَّ ّللَِِّ مُخَُسُه "  ...1214نَوزََلحْل:َواْعَلُملا أَ َّ

وووا َكووواَن يوَوووْلُم بَوووْدر   ،قَاَل:َلمَّ قُتِوووَل َأِخوووك ُعَمْْي ،َوقَوتَوْلوووحُل َسوووِعيَد بْوووَن  وروى ا موووام أمحووود َعوووْن َسوووْعِد بْوووِن َأيب َوقَّاص 
َفُه،وََكاَن ُيَسووووومَّى َذا اْلَكِتيَفوووووِ ،فَأَتَوْيحُل بِوووووِه نَوووووِلَّ هللِا  قَاَل:اْذَهوووووْه فَاْنَرْحوووووُه يف اْلَقوووووَبِخ اْلَعاِص،َوَأَخوووووْذُت َسووووويوْ

ُ ِمووْن قَوْتووِل َأِخك، َوَأْخووِذ َسووَلِل،قَاَل:َفَما َجوواَوْزُت ِإ َّ َيِسووْي ا َحووَّتَّ نَوزَلَووحْل قَاَل:فَوَرَجْعووحُل َويب َمووا  َ يَوْعَلُمووُه ِإ َّ اّللَّ
 1215اْذَهْه َفُخْذ َسيوَْفَك.:ُسلرَُة األَنْوَفاِل،فَوَقاَل ِ  َرُسلُل هللِا 

ْشووورِِكنَي،فَوهَ 
ُ
ُ اْليَووووْلَم ِموووَن امل ،قَاَل:قَووواَل:اَي َرُسووولَل هللِا،قَوووْد َكوووَفاين اّللَّ وووْيُ  . وَعوووْن َسوووْعِد بْوووِن َماِلك  ْه ِ  َهوووَذا السَّ

السَّوْيُ  قَاَل:ِإنَّ َهَذا السَّْيَ  لَوْيَك لَوَك َوَ  ِ  َضوْعُه قَاَل:فَوَلَضوْعُتُه . مُثَّ َرَجْعحُل،قُوْلحُل:َعَسوى أَْن يُوْعطَوى َهوَذا 
أنْوزَِل يفَّ َكوْكء  ف قَاَل:ُكْنوحَل َسوأَْلَتِب  اْليَوْلَم َموْن َ ْ يُوْبوِل َبالِئك،قَواَل:ِإَذا َرُجول  يَوْدُعلين ِموْن َورَاِئك،قَاَل:قُوْلحُل:قَودِ 

وووْيَ ،َولَْيَك ُهوووَل ِ ،َوِإنَّوووُه قَوووْد ُوِهوووَه ِ ،فَوُهوووَل لَوووَك قَاَل:َوأُْنزِلَوووحْل َهوووِذِ  اهليَُ :}َيْسوووأَُللَنَك َعوووِن األَنوْ  َفووواِل قُوووِل السَّ
 ..1216األَنْوَفاُل ّللَِِّ َوالرَُّسلِل{

 يرى أهل بودر نسان حنيتنزلحل فيه آايت األنفال .. ولقد يدها ا فهذ  الرواايت تصلر لنا ا؟ل الذي 
 وا إىل اّللِ وهاجر ،كءكوووويتكلموووولن يف الغنووووائم وهووووم إمووووا موووون املهوووواجرين السووووابقني الووووذين تركوووولا وراءهووووم كوووول 

 ذين آووابعقيووووووودهتم،  يلووووووولون علوووووووى كوووووووكء مووووووون أعووووووورام هوووووووذ  احليووووووواة الووووووودنيا وإموووووووا مووووووون األنصوووووووار الووووووو
م كمووا قووال فوويه  لوودنيا أوهووم وأموولاهلم،  يبخلوولن بشووكء موون أعوورام هووذ  احليوواة ااملهاجرين،وكوواركلهم قاير 

ُدوَن يف ُصوُدورِِهْم »رّبم: ِسوِهْم َولَوْل كواَن ِّبِوْم ،َويوُوْييُِروَن َعلوى أَنْوفُ ا أُوتُلااَجو   ِ َّوحُيُُِبلَن َمْن هاَجَر إِلَْيِهْم َو  اَِ
 يفنفوال مرتبطو  كانوحل األ  لظواهرة يف الورواايت نفسوها. لقودولكننا ْنود بعوخ التفسوْي هلوذ  ا« .. َخصاَص   

 -يلم وووذ  -لنووواس االلقوووحل ذاتوووه  سووون الوووبالء يف املعركووو  وكانوووحل بوووذلك كوووهاقة علوووى حسووون الوووبالء وكوووان 
مووون اّلِل سوووبحانه وتعووواىل،يف أول وقعووو  يشوووفك فيهوووا و  - -حريصوووني علوووى هوووذ  الشوووهاقة مووون رسووولل اّلِل 

 صدورهم من املشركني  ..
غطوووى هوووذا احلووورص وغلوووه علوووى أمووور آخووور نسووويه مووون تكلمووولا يف األنفوووال حوووَّت ذِكووورهم اّلِل سوووبحانه ولقووود 

به،ورقهم إليه .. ذلوك هول ضورورة السوماح  فيموا بيونهم يف التعامل،والصوال  بوني قلولّبم يف املشواعر حوَّت 
ِمحِل َعوووِن األَنْوَفووواِل . فَوَقاَل:ِفينَوووا َمْعَشوووَر أحسووولا ذلوووك َعوووْن َأيب أَُماَموووَ  اْلبَووواِهِلكِِ قَاَل:َسوووأَْلحُل ُعبَووواَقَة بْوووَن الصَّوووا

                                                 
   الز ا حتجاج به -[ وهل ضعي  جدا 9/ 4قار نيب  ] -ْي ابن كثْي ( وتفس 9200ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوَْعاينِِ ) - 1214
[ ومسوند أمحود )عوا  الكتوه( 6/ 4قار نيبو  ] -( وتفسوْي ابون كثوْي 15659[) 373/ 13ميسسو  الرسوال  ] -تفسْي الطثي  - 1215

 ( صحي 1556[) 486/ 1]
 [ حسن7/ 4ار نيب  ]ق -( وتفسْي ابن كثْي 1538[)481/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1216
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ُ ِموْن أَْيِديَنا ،َوَجَعلَوُه ِإىَل َرُسولِل َأْصَحاِب بَْدر  نَوزََلحْل ِحنَي اْختَوَلْفنَوا يف النوََّفِل،َوَسواَءْت ِفيوِه َأْخالَقُوَنا،فَانْوتَوَزَعوُه اّللَّ
 .1217ْن بَوَلاء  يَوُقلُل:َعَلى السََّلاِء.َبنْيَ اْلُمْسِلِمنَي عَ فَوَقَسَمُه َرُسلُل هللِا هللِا 

 -اّلِل  رق  إىل رسووللو لووه موونهم ولقوود أخووذهم اّلِل سووبحانه ابل بيوو  الرابنيوو  قوول  وعمووال. نووزع أموور األنفووال ك
- ا أصووب  فضووال َّت أنووزل حكمووه يف قسووم  الغنووائم  ملتهووا،فلم يعوود األموور حقووا هلووم يتنووازعلن عليووه إ ووحوو

 ال بووولي كوووان ء العملوووكل اّلِل بيووونهم كموووا علموووه ربوووه ... وإىل جانوووه ا جووورامووون اّلِل علووويهم يقسووومه رسووول 
 التلجيه املستطرق الطليل،الذي بدأ ّبذ  اهلايت،واستطرق فيما تالها كذلك.

َ . فَووووووواتوَّقُ َيْسووووووو َوُللَنَك َعوووووووِن اأْلَْنفووووووواِل. ُقِل:اأْلَْنفووووووواُل ّللَِِّ َوالرَُّسوووووووللِ  » َ مْ َأْصوووووووِلُحلا ذاَت بَوْيِنكُ وَ لا اّللَّ ،َوأَِنيعُووووووولا اّللَّ
ُتْم ُمْيِمِننيَ   « ..َوَرُسلَلُه،ِإْن ُكنوْ

لولب حان خوال  الق .. وسبلقد كان اهلتا  هلذ  القللب اليت تنازعحل على األنفال،هل اهلتا  بتقلى اّللِ 
إن  و  - اوالنزاع عليهوالودنيا، العليم  سرار القللب .. إنه   يرق القلوه البشوري عون الشوعلر  عورام احليواة

لموك ّلِل وخلفوه وتالشعلر بتقلى ا إ  استجاك  -هذا النزاع متلبسا هنا  ع  الشهاقة  سن البالء  كان
 أن يووتخلا موون ،  ميلووكرضووا  يف الوودنيا واألخوورى .. إن قلبووا   يتعلوو  ابّلِل،حشووى غضووبه ويووتلمك رضووا 

ه ن أن تقواق منولذي ميكاالقللب  يقل  األعرام،و  ميلك أن ير  كاعرا اب نطال   إن التقلى زمام هذ 
اتوَُّقلا فَو»ات بينهوا:إصوال  ذ نائع  ذلللو  يف يسور ويف هولاقة .. وّبوذا الزموام يقولق القورآن هوذ  القلولب إىل

 « ..اّللََّ َوَأْصِلُحلا ذاَت بَوْيِنُكمْ 
 «.هُ َوأَِنيُعلا اّللََّ َوَرُسللَ »وّبذا الزمام يقلقها إىل ناع  اّلِل ورسلله:

الغووزاة  ألحوود موون اعوو  هنووا ناعتووه يف حكمووه الووذي قضووا  يف األنفووال. فقوود خرجووحل موون أن تكوولنوأول الط
لوى عالرسولل. فموا و  اّلِل على ا نال ،وارتدت ملكيتهوا ابتوداء ّلِل والرسولل،فانتهى حو  التصور  فيهوا إىل

يصولحلا  سوهم وإ  أنفل ،راضي  نالذين آمنلا إ  أن يستسلملا فيها حلكم اّلِل وقسم رسلل اّلِل نيب  قللّبم
ُتْم ُمْيِمنِ :»عالئقهم ومشاعرهم،ويصفلا قللّبم بعضهم لبعضهم.ذلك   « ..نيَ ِإْن ُكنوْ

 قيقته.فال بد لإلميان من صلرة عملي  واقعي . يتجلى فيها،ليثبحل وجلق ،وي جم عن ح
اُن اِبلتََّموووبِِ , َوَلِكووونَّ اِ ميَووواَن قَووووْلل  يُوْعَقوووُل , َوَعَمووول  ُعبَوْيوووِد اّللَِّ بْوووِن ُعَموووْْي  اللَّْيثِوووكِِ , أَنَّوووُه قَووواَل:لَْيَك اِ ميَوووفعووون  

 . 1218يُوْعَملُ 
َا اِ ميَاُن َموا وَ  ،إ َّ : َِْعحُل احلََْسَن يَوُقلُل:إنَّ اِ ميَاَن لَْيَك اِبلتََّحلِِك،َو  اِبلتََّمبِِ َقُه وقَاَل زََكرايَّ قَووَر يف اْلَقْلوِه َوَصودَّ

 .1219«اْلَعَمُل. 

                                                 
 حسن 23127( 22747[)558/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1217
 ( حسن مقطلع  و  يص  رفعه  ال1212[  )81/ 4السن  ألمحد بن حممد ااالل ] - 1218
 ( صحي   مقطلع و  يص  رفعه  ال30988[) 22/ 11مصن  ابن أيب كيب  ] - 1219
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 - -لل اّلِل   قووولل رسووومث يووورق مثووول هوووذا التعقيوووه كثوووْيا يف القووورآن لتقريووور هوووذا املعووو  الوووذي يقووورر  ومووون 
لعموول الووه يف عووا    واقعيوو ولتعريو  ا ميووان وهديوود  وإخراجووه موون أن يكوولن كلموو  تقووال ابللسووان،أو انيووا  

 واللاقع.
  ِإنْ :»تعواىل  عنيوه قللوهدق هلوم موا يكموا يريود  رب هوذا الودين ليحو« احلو »مث يعقه بتقريور صوفات ا ميوان 

ُتْم ُمْيِمِننيَ  َو:»فها هول ذا ا ميوان الوذي يريود  مونهم رب هوذا الودين« .. ُكنوْ ُ  لَن الَّوِذيَن ِإذا ذُكِورَ ا اْلُمْيِمنُوِإ َّ اّللَّ
 يُِقيُملَن الصَّالَة َوِ َّوا َرَزْقنواُهْم تَولَكَُّللَن. الَِّذينَ  يوَ لى َرّبِِِمْ اان ،َوعَ َوِجَلحْل قُوُللُّبُْم،َوِإذا تُِلَيحْل َعَلْيِهْم آايتُُه زاَقهْتُْم ِإمي

 « ..ة  َورِْز   َكرمي  ْم َوَمْغِفرَ َرّبِِِ  يُوْنِفُقلَن. أُولِ َك ُهُم اْلُمْيِمُنلَن َحق ا،هَلُْم َقَرجات  ِعْندَ 
ا قصووور  العبوووارة هنووولي. ويفعنوووإن التعبوووْي القووورآين ققيووو  يف بنائوووه اللفظوووك ليووودل ق لووو  ققيقووو  علوووى مدلللوووه امل

ا ميووان »قصوولق هوول ليقووال:إن امل -زم الوودقي  وفيووه هووذا ا؟وو -ولوويك هنالووك مووثر لتأويلووه «. إ ووا »بلفووج:
 لوو . إن هووي ءلقالووه. إ ووا هوول تعبووْي حموودق ققيوو  الد  أن يقوولل هووذا -سووبحانه  -فلوول كوواء اّلِل «  الكاموول

ملتهووا ليسوولا لصووفات  لن. فغووْيهم  وون لوويك لووه هووذ  االووذين هووذ  صووفاهتم وأعموواهلم ومشوواعرهم هووم امليمنوو
« حقوا»غوْي املويمنني   احلقيقو . فيقورر هوذ «أُولِ َك ُهُم اْلُمْيِمنُولَن َحق وا»ابمليمنني. والتلكيد يف آخر اهلايت:

ِإ َّ حْلَوو ِِ ذا بَوْعووَد ا َفمووا»لل:  يكلنوولن موويمنني أصووال .. والتعبووْيات القرآنيوو  يفسوور بعضووها بعضووا. واّلِل يقوو
  ن إميوواان غووْيل امليمنوول هوو« امليمنوولن حقووا»فمووا   يكوون حقووا فهوول الضووالل. ولوويك املقابوول للصوو :« الضَّوواللُ 

 كوول تصوولر ولكوولملميعوو  لكاموول  و  اوولز أن يصووب  التعبووْي القوورآين الوودقي  عرضوو  ملثوول هووذ  التووأويالت ا
 تعبْي 

وعملووووه هووووذ  الصووووفات   اوووود  لووووذلك كووووان السوووول  يعرفوووولن موووون هووووذ  اهلايت أن موووون   اوووود يف نفسووووه
ُ َوِجلَوووحْل :يف قَوْللِوووهِ ،َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  ا ميوووان،و  يكووون ميمنوووا أصوووال ..  َوووا اْلُمْيِمنُووولَن الَّوووِذيَن ِإَذا ذُكِوووَر اّللَّ " " ِإ َّ

َفال يُوْيِمنُوولَن ِبَشووْكء  ِموووْن ،ِء فَورَاِئِضووهِ اْلُمنَوواِفُقلَن   يَووْدُخُل قُولُووولُّبُْم َكووْكء  ِمووْن ذِْكووِر اّللَِّ ِعْنوووَد أََقا:قَالَ ،قُولُوولُّبُْم " 
لُووووولَن َعلَوووووى اّللَِّ ،آاَيِت اّللَِّ  ُوووووْم لَْيُسووووولا ،َو  يوُوووووَيُقوَن زََكووووواَة أَْمَلاهِلِمْ ،َو  ُيَصوووووُللَن ِإَذا َغوووووابُلا،َو  يَوتَولَكَّ ُ َأوَّ فَوووووَأْخَثَ اّللَّ
َوووووووو:فَوَقوووووووالَ ،مُثَّ َوَصوووووووَ  اْلُمْيِمِننيَ ،ِ ُوووووووْيِمِننيَ  ُ َوِجلَوووووووحْل قُولُووووووولُّبُْم " " ِإ َّ فَووووووووَأُقوا ،ا اْلُمْيِمنُووووووولَن الَّوووووووِذيَن ِإَذا ذُكِووووووووَر اّللَّ
 .1220فَورَاِئَضُه".

ال ا لويك أمور كموألمور فيهووسنرى من نبيع  هذ  الصفات أنه   ميكن أن يقلم بدووا ا ميان أصوال وأن ا
 ا ميان أو نقصه إ ا هل أمر وجلق ا ميان أو عدمه.

َووا » ُ َوِجلَووحْل قُولُوولُّبُمْ ِإ َّ ...إوووا ا رتعاكوو  اللجدانيوو  الوويت تنتوواب القلووه املوويمن « اْلُمْيِمنُوولَن الَّووِذيَن ِإذا ذُكِووَر اّللَّ
حووني يووذكر ابّلِل يف أموور أو وووك فيغشووا  جاللووه،وتنتفخ فيووه رافتووه ويتمثوول عظموو  اّلِل ومهابتووه،إىل جانووه 

َووووا روي ... أو هووووك كمووووا تقصووووْي  هوووول وذنبووووه،فينبعة إىل العموووول والطاعوووو   ْرَقاِء،يف قَوْللِووووِه:" ِإ َّ َعووووْن َأيب الوووودَّ
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ووَعَفِ ،أَمَ  ُ َوِجلَووحْل قُولُوولُّبُْم قَاَل:اْلَلَجووُل يف اْلَقْلووِه َكووِإْحرَاِ  السَّ ووُد لَووُه َقْشووَعرِيرَة  ف اْلُمْيِمنُوولَن الَّووِذيَن ِإَذا ذُكِووَر اّللَّ ا عَِ
 ..1221َذِلَك يف اْلَقْلِه فَاقُْع اّللََّ،فَِإنَّ الُدَعاَء يَْذَهُه ِبَذِلَك "قَاَل:بَوَلى . قَاَل:ِإَذا َوَجْدَت 

املويمن  اودها القلوه ال اليتإوا حال ينال القله منها أمر ُيتاج إىل الدعاء ليس ي  منها ويقر  وهك احل
 .ّللِ   وتقلىحني يذكر ابّلِل يف صدق أمر أو وك فيأار معها وينتهك كما يريد اّلِل،وجال

والقلوه املويمن اود يف آايت هوذا القورآن موا يزيود  إمياان،وموا ينتهوك «.َوِإذا تُِلَيحْل َعَلْيِهْم آايتُُه زاَقهْتُوْم ِإميواان  »
بووه إىل ا نم نووان .. إن هووذا القوورآن يتعاموول مووع القلووه البشووري بووال وسووان ،و  ُيوولل بينووه وبينووه كووكء إ  

قلووه عنووه فووإذا رفووع هووذا احلجوواب اب ميووان وجوود القلووه حووالوة الكفوور الووذي ُيجبووه عوون القلووه وُيجووه ال
.. وكموووا أن إيقاعوووات  1222هوووذا القرآن،ووجووود يف إيقاعاتوووه املتكوووررة زايقة يف ا ميوووان تبلووو  إىل ا نم نوووان 

القرآن على القله امليمن تزيود  إمياان،فوإن القلوه املويمن هول الوذي يودر  هوذ  ا يقاعوات الويت تزيود  إميواان 
ِإنَّ « .. »ِإنَّ يف ذلِوَك هَليَو   لِْلُموْيِمِننيَ  :»كرر يف القرآن تقرير هذ  احلقيق  يف أمثال قلله تعواىل .. لذلك يت

فَعووِن اْلَقاِسووِم بْووِن ،رضوولان اّلِل علوويهم  -وموون ذلووك قوولل أحوود الصووحاب  « .. يف ذلِووَك هَلايت  لَِقووْلم  يُوْيِمنُوولنَ 
َباينِِ  وويوْ ْعووحُل :قَوواَل ،َعووْل   الشَّ ميَوواَن قَوْبووَل ،" َلَقووْد لَِبثْونَووا بُوْرَهوو   ِمووْن َقْهوور  :يَوُقوولُل ،ابْووَن ُعَمووَر  َِ َوَأَحووُداَن لِيُوووْيَتى اْ ِ

وود   َبغِووك أَْن يُلقَووَ  ِعْنووَدُ  ،َوأَْمَرَهووا َوزَاِجَرَهووا ،فَونَوووتَوَعلَُّم َحاَلهَلَووا َوَحرَاَمَهووا اْلُقووْرآِن تَوْنووزُِل الُسوولرَُة َعلَووى حُمَمَّ َوَمووا يَونوْ
َها َكَما يَوتَوَعلَُّم َأَحدُُكُم الُسلرََة  ميَواِن يَوْقورَأُ َموا بَونْيَ فَاِهَتِوِه ِإىَل ،ِمنوْ َوَلَقْد رَأَْيحُل رَِجا   يُوْيَتى َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن قَوْبَل اْ ِ

                                                 
"السووعف  ")  - [ فيوه انقطوواع12/ 4قار نيبوو  ] -( وتفسوْي ابوون كثوْي 15691[)387/ 13ميسسو  الرسووال  ] -تفسوْي الطووثي  - 1221

 ور  جريد النخل إذا يبك. بفتحتني (
ن وهوووك قضوووي  مووون قضوووااي الفووور  وقضوووااي علوووم الكوووالم يف فووو ة الووو   العقلوووك والفوووراغ مووو« ا ميوووان يزيووود ويووونقا»هنوووا تعووورم قضوووي : - 1222

 ا هتمامات العملي  ا؟اقة ..فال ندخل حنن اهلن فيها    ) السيد رمحه هللا (
ل ي ، انظور علوى سوبيلو   الفكور قلحل : يف هذا الكالم نظر ، بل تكلم يف هذ  املسأل  منذ عهد الصوحاب  رضوك هللا عونهم ، وليسوحل مون ا

[ والسوون  146[ وا عتقوواق للبيهقووك ]ص 580/ 15ار القبلوو  ]ق-[ ومصوون  ابوون أيب كوويب  141/ 3املثووال : ا ابنوو  الكووثى  بوون بطوو  ]
ميَواَن يَزِيوُد َعلَوى اْلُمْرِج َوِ  قَووْلهَلُْم : ِإنَّ ا ِ  [ الورَّقُ 569/ 3[ ا ميان يزيد وينقا والسون  ألمحود بون حممود ااوالل ]65/ 3أليب بكر بن ااالل ]

ب ذكر الدليل على أن ا ميان يزيود اب[ 4عار أصحاب احلدية أليب أمحد احلاكم ]ص [ وك54/ 2َوَ  يَونوُْقُا. والسن  لعبد هللا بن أمحد ]
ووُد بْووُن أيب 93[ )42ويوونقا وصووف  النفووا  وذم املنووافقني أليب بكوور الفووراييب ]ص  يَوَنا حُمَمَّ  َأيب الزَّْرقَوواِء يَوَنا َزيْووُد بْوونُ  السَّوورِيِِ اْلَعْسووَقالينُ َحوودَّ ( َحوودَّ

ّ  : نوَ َعْن ُسْفَياَن الثوَّ  نَوَنا َوَبنْيَ اْلُمْرِجَ ِ  َيال اُن قَووْلل  َو  َعَموَل ، َونَوُقولُل : َوَعَمل  َوُهْم يَوُقللُولَن : اِ مْيَو مْيَاُن قَوْلل  ُقلُل : ا ِ ْلرِيِِ قَاَل : ِخالُ  َما بَويوْ
 ُقلُللَن :   نَِفاَ  .َفا  ، َوُهْم يوَ اُ  النِِ حَنُْن بََ اِ مْيَاُن يَزِيُد َويَونوُْقُا ، َوُهْم يَوُقلُللَن :   يَزِيُد َو  يَونوُْقُا ، وَ 

ميَوواِن َونُوْقَصووانِِه، َوتَوَفاُضووِل أَْهوولِ  ميَوووقووال البيهقووك : " اَبُب اْلَقووْلِل يف زاَِيَقِة اْ ِ َووا ِإميَووان ، ْم " َوَهووَذا يَوتَوَفوورَُّع َعلَووى قَولْ اِن يف ِإميَوواوِِ  اْ ِ لِنَووا يف الطَّاَعوواِت ِإوَّ
ميَاِن، َوتَوَناقُ وَ  َا ِإَذا َكاَنحْل ِإميَاان  َكاَن َتَكاُمُلَها َتَكاُمَل اْ ِ ميَوانِ ُصَها تَونَ ُهَل َأوَّ نَي يف ِإميَواِوِْم َكَموا ُهوْم يُوتَوَفاَضوُللَن يف ، وََكواَن اْلُمْيِمنُولَن ُمتَوَفاِضولِ اُقَا اْ ِ

 َعوزَّ َوَجولَّ: } لِيَووْزَقاُقوا ِإميَواان  َموَع ِإميَواِوِْم ْيِهْم َأمْجَِعنَي َواِحد  قَاَل هللاُ َلاُت هللِا َعلَ يِِنَي َصلَ ين َوِإميَاُن اْلَماَلِئَكِ  َوالنَّبِ أَْعَماهلِِْم، َوَحُرَم أَْن يَوُقلَل قَاِئل : ِإميَا
 لَرة  َفِموونوُْهْم َمووْن يَوُقوولُل أَُيُكوومْ [، َوقَوواَل: } َوِإَذا َمووا أُْنزِلَووحْل ُسوو2نفووال: زَاَقهْتُووْم ِإميَوواان  { ]األ00[، َوقَوواَل: } َوِإَذا تُِليَووحْل َعلَووْيِهْم آاَيتُووُه 4{ ]الفووت : 

، فََأمَّووا الَّووِذيَن آَمنُوولا فَوووزَاَقهْتُْم ِإميَوواان  َوُهووْم َيْستوَ  [ 31{ ]املوودير: ، َوقَوواَل: } َويوَووْزَقاَق الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإميَوواان  [124{ ]التلبوو :  ْبِشووُرونَ زَاَقتْووُه َهووِذِ  ِإميَوواان 
ميَوواَن قَابِول  لِلووِزاَِيَقِة، َوِإَذا َكوواَن قَوواِبال    َعلَووى َمووا َمَضوى بَوَيانُووُه، َوَقلَّووحِل الُسوونَُّ  لووِزاَِيَقُة َكوواَن َعوَدُمَها نُوْقَصوواان  اَقِة فَوُعووِدَمحِل لِلوِزايَ  فَوثَوبَوحَل ِّبَووِذِ  اهْلاَيِت أَنَّ اْ ِ

 [127/ 1َتاُب " ...كعه ا ميان ]َعَلى ِمْثِل َما َقلَّ َعَلْيِه اْلكِ 
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ثوُوورُُ  نَوثْوووَر َوَ  َموو،َوَ  أَْموورَُ  َوَ  زَاِجوورَُ  ،َمووا يَوْعووِرُ  َحاَللَووُه َوَ  َحرَاَمووُه ،َخاِاَتِووِه  َبغِووك أَْن يُلقَووَ  ِعْنووَدُ  ِمْنووُه َويَونوْ ا يَونوْ
َقِل "   .  1223الدَّ

وّبذا ا ميان كانلا ادون يف القورآن ذلوك املوذا  اااص،يسواعدهم عليوه ذلوك ا؟ول الوذي كوانلا يتنسوملنه 
 نوزول اهليوو  قوولل وهوم يعيشوولن القورآن فعووال وواقعوا و  يزاوللنووه جمورق تووذو  وإقرا   ويف الورواايت الوولارقة يف

السوووي ،قبل أن ينوووزل القووورآن الوووذي يووورق ملكيووو   - -سوووعد بووون مالوووك وقووود نلوووه أن ينفلوووه رسووولل اّلِل 
ُ ففيتصر  فيها  ا يريد.  - -األنفال للرسلل  ،قَاَل:قَواَل:اَي َرُسولَل هللِا،قَوْد َكوَفاين اّللَّ َعْن َسوْعِد بْوِن َماِلك 

ْشورِِكنَي،فَوَههْ 
ُ
 ِ  َهوَذا السَّوْيُ  . قَواَل:ِإنَّ َهوَذا السَّوْيَ  لَوْيَك لَوَك َو َ ِ  َضوْعُه قَاَل:فَوَلَضوْعُتُه . مُثَّ اْليَوْلَم ِمَن امل

وووووووْيُ  اْليَووووووووْلَم َموووووووْن َ ْ يُوْبوووووووِل َبالِئك،قَووووووواَل:ِإَذا َرُجووووووول  يَوووووووْدُعلين ِموووووووْن  َرَجْعحُل،قُوْلحُل:َعَسوووووووى أَْن يُوْعطَوووووووى َهوووووووَذا السَّ
أْنزَِل يفَّ َكْكء  ف قَاَل:ُكْنحَل َسوأَْلَتِب السَّوْيَ ،َولَْيَك ُهوَل ِ ،َوِإنَّوُه قَوْد ُوِهوَه ِ ،فَوُهوَل لَوَك َورَاِئك،قَاَل:قُوْلحُل:َقِد 

 ... 1224قَاَل:َوأُْنزَِلحْل َهِذِ  اهليَُ :}َيْسأَُللَنَك َعِن األَنْوَفاِل ُقِل األَنْوَفاُل ّللَِِّ َوالرَُّسلِل{
  ة عجيبو  يفل. وهوك فوذا القرآن الذي يتنزل علويهم. وهول كوكء هائوفهكذا كانلا يعيشلن مع رّبم،ومع ه

اقعيوووو  يف لوووول ركوووو  الل حيوووواة البشوووور. وموووون مث كووووانلا يتووووذوقلن القوووورآن هووووذا التووووذو  .. كمووووا أن قيووووامهم ابحل
رر يف ألوىل   تتكواذا كانوحل التلجيهات القرآني  املباكرة كان اعل التفاعل مع هذا التوذو  مضواعفا .. وإ

دين تنشئ هوذا الو حلرك  أنبشر فإن هذ  الثاني  تتكرر كلما قامحل يف األرم عصب  ميمن  هاول ابحياة ال
لقوورآن اتتحور  ّبووذا  منو  الوويتيف واقوع النوواس كموا كانووحل ا؟ماعو  املسوولم  األوىل تنشوو ه .. وهوذ  العصووب  املي 
ميوواان زيوود قللّبووا إيوتووه مووا تال عوواقة إنشوواء هووذا الوودين يف واقووع النوواس هووك الوويت تتووذو  هووذا القوورآن وعوود يف 
قت فطغوووحل علوووى الووويت عوووا ألووووا ابتوووداء ميمنووو . الووودين عنووودها هووول احلركووو   قامووو  هوووذا الووودين بعووود ا؟اهليووو 

ِوْم َوَعل  »األرم مجيعا  وليك ا ميان عندها ابلتمب،لكن ما وقر يف القله وصدقه العمل « تَولَكَّلُولنَ يوَ ى َرّبِِ
.. 

عقوه  يوه .. أو كموالكلولن علء العبارة.   يشركلن معه أحدا يستعينلن بوه ويتعليه وحد  .. كما يفيد  بنا
،و    نابوووه و  يلووولذون إأي   يرجووولن سووولا ،و  يقصووودون إ  إاي ،»عليهوووا ا موووام ابووون كثوووْي يف التفسوووْي:

تصور  يف امليكن،وأنوه   يشوأ  يطلبلن احللائج إ  منه،و  يرغبلن إ  إليه،ويعلملن أنه موا كواء كوان وموا  
لوووى اّلِل ع:التلكوول امللووك   كووريك لوووه و  معقووه حلكموووه وهوول سوووريع احلسوواب،وهلذا قوووال سووعيد ابووون جبْي

 « ..مجاع ا ميان

                                                 
   وقد ذكر  رتصرا -( وقال :َهَذا ِإْسَناق  َصِحي   َعَلى َرْسِم ُمْسِلم  َواْ؟ََماَعِ  ِإ َّ اْلُبَخارِيَّ   207[ )254/ 1ا ميان  بن مند  ] - 1223

ْي ر يوو  غووكلمووات القوورآن موون ارئ يرمووك بواملووراق أن القوو الثهوو  :الزمووان الطليوول يالنثوور :التسوواق  والتفوور  يالوودقل :الوورقيء اليووابك موون التموور
 وشمل كما يتساق  الدقل من العذ  إذا ُهزَّ  . 

 [ صحي 7/ 4قار نيب  ] -( وتفسْي ابن كثْي 1538[)  481/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1224
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تمووع يف قلوووه كوون أن اوهووذا هوول إخووالص ا عتقووواق بلحدانيوو  اّلِل وإخووالص العبووواقة لووه قون سوولا  فموووا مي
أحوود أو علووى  تكووال علووىين اوودون يف قلوولّبم ا واحد،تلحيوود اّلِل والتلكوول علووى أحوود معووه سووبحانه. والووذ

ختوواذ    ووانع موون اّلِل وحووداسووبه اووه أن يبحثوولا ابتووداء يف قلوولّبم عوون ا ميووان ابّلِل  ولوويك ا تكووال علووى 
اعول  ذهوا ولكنوه  مون اختا األسباب. فامليمن يتخذ األسوباب مون ابب ا ميوان ابّلِل وناعتوه فيموا ذمور بوه

هول قودر  -ب سوباكما ينشئ األ  -النتائج فيتكل عليها. إن الذي ينشئ النتائج  األسباب هك اليت تنشئ
 .ابلطاع  اّلِل. و  عالق  بني السبه والنتيج  يف كعلر امليمن .. اختاذ السبه عباقة

مون  كوعلر املويمن لك يتحورروهق  النتيج  قودر مون اّلِل مسوتقل عون السوبه   يقودر عليوه إ  اّلِل .. وبوذ
 تيفائها.اّلِل يف اس لاب ناع يسباب والتعل  ّبا ويف اللقحل ذاته هل يستلفيها بقدر ناقته لينال التعبد لا

قودر »لتنفوك  ذلوك«. بيعيو حتميو  القولانني الط»احلديثو  تلوج فيموا تسوميه « العلمي  »ولقد للحل ا؟اهلي  
ر اّلِل يوه اّلِل وقودغاهتا،أمام ذ حَّت وقفحل يف النهاي  عن نري  وسائلها وعارّبا«. غيه اّللِ »وتنفك « اّللِ 

كووان حتميووا   قة. فكوول مووايف عووا  املووا« ا حتمووا ت»وقفوو  العوواجز عوون التنبووي احلتمووك  و؟ووأت إىل نظريوو  
 -ّلِل   وبقوك قولل اة املستيقنسرا رتلما. وبقك قدر اّلِل هل احلقيق  اللحيد« الغيه»صار احتماليا. وبقك 

ّ بصود  هول القوانلن احلتموك اللحيد،الوذي يتحود« ّ بعود ذلوك أموراعول اّلِل ُيودل  تدري » -سبحانه 
ذ الطلي   يقولل ،بقدر  النافذا الكلنعن نالق  املشي   ا هلي  من وراء القلانني الكلني  اليت يدبر اّلِل ّبا ه

 سْي جيمك جينز ا ْنليزي األستاذ يف الطبيعيات والرايضيات :
للايو ،أن الطبيعو    تسوتطيع أن تسولك إ  نريقوا واحودا،وهل الطريو  لقد كان العلم القودمي يقورر تقريور ا »

الووذي رسووم موون قبوول لتسووْي فيووه موون بدايوو  الووزمن إىل وايتووه،ويف تسلسوول مسووتمر بووني علوو  ومعلوولل،وأن   
مناص من أن احلال  )أ( تتبعها احلال  )ب( .. أما العلم احلدية فكل ما يسوتطيع أن يقللوه حوَّت اهلن،هول 

)أ( ُيتمووول أن تتبعهوووا احلالووو  )ب( أو )ج( أو )ق( أو غْيهوووا مووون احلوووا ت األخووورى الووويت حط هوووا  احلالووو  أن
احلصر. نعم إن يف استطاعته أن يقلل:إن حدّو احلال  )ب( أكثر احتموا  مون حودّو احلالو  )ج( وإن 

الوو  موون احلالوو  )ج( أكثوور احتمووا  موون )ق( ... وهكووذا. بوول إن يف مقوودور  أن ُيوودق قرجوو  احتمووال كوول ح
احلووا ت )ب( و)ج( و)ق( بعضووها ابلنسووب  إىل بعووخ. ولكنووه   يسووتطيع أن يتنبووأ عوون يقووني:أي احلووا ت 
تتبووع األخوورى. ألنووه يتحوودّ قائمووا عمووا ُيتموول. أمووا مووا اووه أن ُيوودّ،فأمر  ملكوولل إىل األقوودار. مهمووا 

   1225«تكن حقيق  هذ  األقدار
عد هنوا  حمول فيوه للتلكول علوى غوْي اّلِل ابتوداء. وقودر ومَّت ختلا القله من ضغ  األسباب الظاهرة،  ي 

اّلِل هووول الووووذي ُيوووودّ كوووول موووا ُيوووودّ. وهوووول وحوووود  احلقيقووو  املسووووتيقن . واألسووووباب الظوووواهرة   تنشووووئ إ  
وللعقول  -احتما ت لني   .. وهذ  هوك النقلو  الضوخم  الويت ينقلهوا ا عتقواق ا سوالمك للقلوه البشوري 

                                                 
.) 1121 - 1113يف ا؟وزء السوابع مون الظوالل ص « ِإ َّ ُهولَ  َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  اْلَغْيوِه   يَوْعَلُمهوا»راجع بتلسع تفسْي قلله تعاىل:  - 1225
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ختبطوووحل ا؟اهليووو  احلديثووو  ياليووو  قووورون لتصووول إىل أوىل مراحلهوووا مووون الناحيووو  النقلووو  الووويت  -البشوووري أيضوووا 
العقلي  و  تصل إىل ككء منها يف الناحي  الشوعلري ،وما ي توه عليهوا مون نتوائج عمليو  خطوْية يف التعامول 
مووووووووع قوووووووودر اّلِل والتعاموووووووول مووووووووع األسووووووووباب والقوووووووولى الظاهريوووووووو   .. إوووووووووا نقلوووووووو  التحوووووووورر العقلك،والتحوووووووورر 

،والتحرر السياسوووووووك،والتحرر ا جتمووووووواعك،والتحرر األخالقوووووووك ... إىل آخووووووور أكوووووووكال التحووووووورر الشوووووووعلري
ومووا وراءهووا موون « احلتميوو »أصووال إذا بقووك عبوودا لاسووباب « ا نسووان»وأوضوواعه ... ومووا ميكوون أن يتحوورر 

اعوووودة غووووْي إراقة اّلِل وقوووودر ،هك ق« حتميوووو »عبلقيتووووه  راقة النوووواس. أو عبلقيتووووه  راقة )الطبيعوووو  ( فكوووول 
لعبلقي  لغْي اّلِل وقدر  .. ومن مث هذا التلكيد على التلكول علوى اّلِل وحود ،واعتبار ه كورنا للجولق ا ميوان 
أو عدمووه .. والتصوولر ا عتقوواقي يف ا سووالم كوول متكاموول. مث هوول بوودور  كوول متكاموول مووع الصوولرة اللاقعيوو  

 .1226اليت يريدها هذا الدين حلياة الناس
السووابق     يف الصووفاتابعوود مووا رأينوو -..وهنووا نوورى لإلميووان صوولرة حركيوو  لوواهرة « الصَّووالةَ  الَّووِذيَن يُِقيُموولنَ »

 د لو  الظواهرةان هول موا وقور يف القلوه وصودقه العمول. فالعمول هول الذلوك أن ا ميو -مشاعر قلبيو  ابننو  
 لإلميان اليت   بد من لهلرها للعيان،لتشهد ابللجلق الفعلك هلذا ا ميان.

لقفو  امول الالئو  بقاء الكالة ليسوحل هوك جمورق أقائهوا. إ وا هوك األقاء الوذي ُيقو  حقيقتهوا. األوإقام  الصو
 غافوول  وهووك يف راءة والقيووام والركوولع والسووجلق والقلووه  جموورق القوو -سووبحانه  -العابوود يف حضوورة املعبوولق 

 صلرهتا الكامل  تلك تشهد لإلميان ابللجلق فعال.
ل بعووخ  ووا رزقهووم فهوو« .. زقنوواهم ووا ر »لن ..يف الزكوواة وغووْي الزكوواة .. وهووم ينفقوو« لنَ َوِ َّووا َرَزْقنوواُهْم يُوْنِفُقوو»

هوم اّلِل إاي  ا هول  وا رزقلقوا. إ وخالراز  .. وللنا القورآين قائموا لاللوه وإُياءاتوه. فهوم   حلقولا هوذا املوال 
فظلن منوه ببقيو . واألصول إذا أنفقولا فإ وا ينفقولن بعضوه،وُيتفو -ن بوني موا رزقهوم وهول كثوْي   ُيصوى مو -

ك تشوووومل ا ميووووان. وهوووو -ام يف هووووذا املقوووو -هوووول رز  اّلِل وحوووود   تلووووك هووووك الصووووفات الوووويت حوووودق اّلِل ّبووووا 
  وإقامووو  لكووول عليوووه وحووودتوووه والتا عتقووواق يف وحدانيووو  اّلِل وا سوووتجاب  اللجدانيووو  لوووذكر  والتوووأير القلووول آباي

 الصالة له،وا نفا  من بعخ رزقه ..
إ وا هوك تلاجوه حالو  واقعو  .. حالو   -كما ورقت يف النصلص األخرى   -تفصيالت ا ميان  وهك   اثل

ااال  على األنفال وفسواق ذات البوني مون جرائهوا .. فتوذكر مون صوفات املويمنني موا يلاجوه هوذ  احلالو . 
ذا كانوحل وهك يف اللقحل ذاته تعني صفات من فقدها مجل    اد حقيق  ا ميوان فعوال. بغوخ النظور عموا إ

تستقصووك كووروط ا ميووان أو  تستقصوويها. فموونهج ال بيوو  الوورابين ابلقوورآن هوول الووذي يووتحكم فيمووا يووذكر موون 
هوذ  الشوروط والتلجيهوات يف ملاجهو  احلووا ت اللاقعيو  املختلفو . ذلوك أنووه مونهج واقعوك عملوك حركووك،  
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ة اووووووكء التعقيووووووه موووووونهج نظووووووري معريف،مهمتووووووه بنوووووواء )نظريوووووو ( وعرضووووووها لووووووذاهتا  وعلووووووى نفووووووك القاعوووووود
   « ..أُولِ َك ُهُم اْلُمْيِمُنلَن َحق ا،هَلُْم َقَرجات  ِعْنَد َرّبِِِْم،َوَمْغِفرَة ،َورِْز   َكرمي  »األخْي:

هوك   ا ميوان. و  اود صوف فهذ  الصفات إ ا ادها يف نفسوه ويف عملوه املويمن احلو . فمون   اودها مجلو  
هاقة  سوووون علوووى الشوووو زلووووحل فيهوووا اهلايت .. وموووون مث تلاجوووه احلوووورصيف اللقوووحل ذاتووووه تلاجوووه احلالوووو  الووويت تن

ات البووني ا وقوع يف ذمووتلاجوه « .. هلووم قرجوات عنود رّبوم»الوبالء، ن هوي ء الوذين اودون هوذ  الصوفات 
دون هوووذ  الصوووفات هلوووم عنووود رّبوووم  ن الوووذين اووو -قة بووون الصوووامحل كموووا قوووال عبوووا  -مووون سووولء أخوووال  

رز   »ّبووم ر هلووم عنوود  زاع علووى األنفووال  ن الووذين اوودون هووذ  الصووفاتوتلاجووه مووا وقووع موون نوو« .. مغفوورة»
قو  ملضولعي  ذاته حقي فتغطك احلال  كلها،كل ما  بسها من مشاعر وملاق . وتقرر يف اللقحل« .. كرمي

 وهك أن هذ  صفات امليمنني،من فقدها مجل    اد حقيق  ا ميان.
كانوحل العصوب  املسولم  األوىل تعلوم أن لإلميوان حقيقو    بود أن اودها   ..وقود« أُولِ َك ُهُم اْلُمْيِمُنلَن َحق ا»

احلوافج الطوثاين َعوِن  روىا نسان يف نفسه،وأنه ليك ا ميان قعلى،و  كلمات لسان،و  هول ابلتموب .. 
،،أَنَُّه َموووووورَّ ِبَرُسوووووولِل اّللَِّ  ِّ بوووووون َمالِووووووك  األَْنَصووووووارِيِِ ُّ ف " فَوَقوووووواَل لَووووووُه:" َكْيووووووَ  أَ ،احْلَوووووواِر ْصووووووَبْححَل اَي َحوووووواِر

ف "  قَاَل:َأْصووووَبْححُل ُمْيِمن ووووا َحق ا،فَوَقوووواَل:" اْنظُووووْر َمووووا تَوُقوووولُل ف فَووووِإنَّ ِلُكوووولِِ َكووووْكء  َحِقيَقوووو  ،َفَما َحِقيَقووووُ  ِإميَانِووووكَ 
َكوووووَأيِنِ أَْنظُوووووُر ِإىَل َعوووووْرِش َريبِِ فَوَقاَل:قَوووووْد َعَزفَوووووحْل نَوْفِسوووووك َعوووووِن الُدنْوَيا،َوَأْسوووووَهْرُت لِوووووَذِلَك لَِيِلك،َواْنَموووووَأنَّ َوَارِي،َو 
ُّ اَبرِز ا،وََكَأيِنِ أَْنظُُر ِإىَل أَْهِل اْ؟َنَّوِ  يَوتَووزَاَوُروَن ِفيَها،وََكوَأيِنِ أَْنظُوُر ِإىَل أَْهوِل النَّواِر يَوَتَضواغَ  ْلَن ِفيَها،فَوَقواَل:" اَي َحواِر

 ..1227َعَرْفحَل فَاْلَزْم " , َيالت  
ه ابملعرفوو  موون حووال نفسووه،ما يصوولر لوو - -ذي اسووتح  كووهاقة رسوولل اّلِل ولقوود ذكوور هووذا الصووحايب الوو 

،وينظوور إىل بووه ابرزار مشوواعر  ويشووك  ووا وراء هووذ  املشوواعر موون عموول وحركوو . فالووذي كأنووه ينظوور إىل عوورش 
يعموول ا هوول يعوويا و لنظوور. إ ووأهوول ا؟نوو  يتووزاورون فيهووا،وإىل أهوول النووار يتضوواغلن فيهووا،  ينتهووك إىل جموورق ا

انوه موا أسوهر لوك إىل جذيف لل هذ  املشاعر القلي  املسيطرة اليت تصوب  كول حركو  وتويير فيهوا.  ويتحر 
 ليله وألمأ وار ،وكأ ا هل انلر إىل عرش ربه ابرزا ...

هوا سوان،ومن ورائليقلهلوا  إن حقيق  ا ميان اه أن ينظر إليها اب؟د اللاجه فال تتميع حوَّت تصوب  كلمو 
قو   ديو  احلقي والشوعلر بعكك ما يقلله اللسان  إن التحرج ليك معنوا  التميوع  واقع يشهد كهاقة لاهرة

هووذا  إعوواقة إنشوواء يت هوواولا ميانيوو  أوجووه والتحوورج يف تصوولرها ألووزم. وخباصوو  يف قلوولب العصووب  امليمنوو  الوو
 لقبيح  الدين يف قنيا اللاقع،اليت غلبحل عليها ا؟اهلي ،وصبغتها بصبغتها املنكرة ا

 في الطريق إل  بدر وال رق بين إراد  هللا وإراد  المسلمين 8 - 5ثاني:الدرس ال
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نووووازعلا تال الوووويت بعوووود ذلووووك ذخووووذ سوووويا  السوووولرة يف احلوووودية عوووون امللقعوووو  الوووويت ختلفووووحل عنهووووا تلووووك األنفوووو
  ووضول  اقة بن الصامحل رضك اّلِل عنه يف خلولص وصوراحكما يقلل عب  -عليها،وساءت أخالقهم فيها 

ذا ا سوتعرام عاهها ... فيتبني من هو أحدايها ومالبساهتا،وملاقفهم فيها،ومشاعرهمويستعرم جممل  -
توائج شوأ عنهوا مون نن،وكل موا أوم هم   يكلنلا فيها إ  ستارا لقودر اّلِل وأن كول موا كوان فيهوا مون أحوداّ

أموا موا  لنوه ومودق  ..در اّلِل وتلجيهوه وتودبْي  وعإ وا كوان بقو -ا فيها هذ  األنفوال الويت تنوازعلا عليهوا   -
ن هووذا  هلم،وّبم،موواق  اّللِ أراقو  هووم ألنفسووهم موون الغووزوة فقوود كووان كووي ا صووغْيا حموودوقا،  يقوواس إىل مووا أر 

ا اكووتغل بووه  جانووه مووالفرقووان العظوويم يف السووماوات ويف األرم. ذلووك الووذي اكووتغل بووه املووا األعلووى إىل
   واجووه املعركوو يقووا موونهمنووال  .. ويووذكرهم أن فر النوواس يف األرم،ومووا اكووتغل بووه التوواري  البشووري علووى ا 

كرهلنوووووه أو يهم،وموووووا  كارهوووووا كموووووا أن فريقوووووا مووووونهم كووووور  تقسووووويم األنفوووووال وتنوووووازع فيهوووووا لوووووْيوا أن موووووا يرونوووووه
َكموووا  »ألمووولر:عاقبووو  ا ُيبلنووه،ليك بشوووكء إىل جانوووه موووا يريووود  اّلِل سوووبحانه ويقضووك فيوووه  مر ،وهووول يعلوووم

،َوِإنَّ َفرِيقووا  ِمووَن اْلُمووَأْخَرَجووَك َربُووَك ِمووْن بَوْيتِوو ووا . ُااِقُللنَووَك يف احْلَوو َلكووارُِهلنَ ْيِمِننيَ َك اِبحْلَوو ِِ َ َكَأ َّ  ِِ بَوْعووَد مووا تَوبَوونيَّ
وا َلُكْم،َوتَوولَ الطَّوائَِفتَ  ِإْحَدى ُيساُقلَن ِإىَل اْلَمْلِت َوُهْم يَوْنظُُروَن. َوِإْذ يَِعدُُكُم اّللَُّ   ذاِت الشَّولَْكِ  ُقوَن أَنَّ َغوْْيَ نْيِ َأوَّ
ُ أَْن ُيُِوو َّ احْلَوو َّ ِبَكِلماتِووِه َويوَ  َويُوْبِطووَل اْلباِنووَل َولَووْل َكوورَِ   رِيَن. لُِيِحوو َّ احْلَوو َّ ابِووَر اْلكووافِ قْقطَووَع َتُكوولُن َلُكْم،َويُرِيووُد اّللَّ

ُ ِإ َّ    ِمَن اْلَمالِئَكِ  ُمورْ ْم ِ َلْ كُ  ُ ِدُ اْلُمْجرُِملَن .. ِإْذ َتْسَتِغيثُلَن َربَُّكْم فَاْسَتجاَب َلُكْم َأيِنِ  ِقِفنَي. َوموا َجَعلَوُه اّللَّ
ووويُكُم الُنعووواَس أََمنَووو    َعزِيوووز  َحِكووويم . ِإذْ ،ِإنَّ اّللََّ ِد اّللَِّ ُبْشووورى،َولَِتْطَمِ نَّ بِوووِه قُوُللبُُكْم،َوَموووا النَّْصوووُر ِإ َّ ِموووْن ِعْنووو  يُوَغشِِ

ورَُكْم بِِه،ِمْنُه،َويُونَوِزُِل َعَلْيُكْم مِ  ِبَ  َعلوى قُوُللِبُكْم،َويُوثَوبِِوحَل ْجوَز الشَّوْيطاِن،َوِلْيَْ ْنُكْم رِ َويُوْذِهَه َعوَن السَّماِء مواء  لُِيَطهِِ
َكَفوووُروا   قُولُووولِب الَّوووِذينَ  يَن آَمُنلا،َسوووأُْلِقك يف تُووولا الَّوووذِ ْم فَوثَوبِِ بِوووِه اأْلَقْوووداَم. ِإْذ يُووولِحك َربُوووَك ِإىَل اْلَمالِئَكوووِ  َأيِنِ َمَعُكووو
ُهْم ُكووولَّ بَنووو . ذلِوووالُرْعَه،فَاْضووورِبُلا فَووووْلَ  اأْلَْعنووواِ  َواْضووورِبُلا ِمووونوْ ُوووان  َ َوَرُسوووَك  َِوَّ َ ْم َكووواُقلا اّللَّ لَلُه َوَموووْن ُيشووواِقِ  اّللَّ

 « ..ارِ اَب النَّ اِفرِيَن َعذ لِْلكَوَرُسلَلُه فَِإنَّ اّللََّ َكِديُد اْلِعقاِب. ذِلُكْم َفُذوُقلُ  َوأَنَّ 
 بعود اسوتبقاء -سمتها بينهم على السولاء ق - -لقد رق اّلِل األنفال كلها إىل اّلِل والرسلل،ليعيد الرسلل 

لغنيمو  افولس العصوب  امليمنو  مون كول مالبسوات ذلوك لوتخلا ن -اامك الذي ستأيت فيموا بعود مصوارفه 
مووون  قووى يف النفوولس،فووال يبيعلمووه اّللِ  فيمتنووع التنووازع عليها،ويصووْي حوو  التصوور  فيهووا إىل رسووولل اّلِل كمووا

لقسوم  علوى رين يف اأجلها ككء وليذهه ما حا  يف نفلس الف   اليت حوازت الغنوائم،مث سوليحل موع اهلخو
 ما تقدم.

يمووا اختووار  أن ااووْية ف يسووتيقنلامث ضوورب اّلِل هووذا املثوول موون إراقهتووم هووم ألنفسووهم،ومن إراقة اّلِل هلم،وّبم،ل
 حمجلب .. غيه عنهماألنفال وأن الناس   يعلملن إ  ما بني أيديهم وال اّلِل يف األنفال وغْي

. فمووا لن أنفاهلووا . يتقووا ضورب هلووم هووذا املثوول مون واقعهووم الووذي بووني أيوديهم .. موون املعركوو  ذاهتووا تلوك الوويت
 ف ..ا أراق  اّللِ  أراقو   الذي كانلا يريدونه ألنفسهم فيهاف وما الذي أراق  اّلِل هلم،وّبمف وأين ما
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ْن بَوْيتِوووَك َك َربُوووَك ِموووَأْخَرَجووو َكموووا»إووووا نقلووو  بعيووودة يف واقوووع األمووور ونقلووو  بعيووودة علوووى موووِد الر يووو  والتصووولر  
،َوِإنَّ َفرِيقووا  ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي َلكووارُِهلَن. ُااِقُللنَوو ووا حْلَوو ِِ بَوْعوواَك يف اِبحْلَوو ِِ َ َكَأ َّ َوُهووْم  سوواُقلَن ِإىَل اْلَمووْلتِ يُ َد مووا تَوبَوونيَّ

ا ُ ِإْحَدى الطَّائَِفَتنْيِ َأوَّ ُ أَْن نَّ َغوْْيَ ذاِت الشَّولْكَ أَ  َوتَووَلُقونَ َلُكْم، يَوْنظُُروَن. َوِإْذ يَِعدُُكُم اّللَّ ِ  َتُكولُن َلُكوْم َويُرِيوُد اّللَّ
 « ..ُمْجرُِملنَ ْلباِنَل َوَلْل َكرَِ  الْ اَل  َويُوْبطِ احلَْ َّ  ُيُِ َّ احلَْ َّ ِبَكِلماتِِه َويَوْقَطَع قاِبَر اْلكاِفرِيَن. لُِيِح َّ 

قبوول   تسوولي  .. وموونهلووذ  ال إن رق األنفووال ّلِل والرسلل،وقسوومتها بيوونهم علووى السوولاء،وكراه  بعووخ املوويمنني
ّلِل لووك إخووراج ا كراهو  بعضووهم  ختصوواص بعوخ الشووباب ابلنصوويه األوفوور منهوا .. إوووا كووأن يشوبه كووأن

لويت اديهم العاقبو  ق  ذات الشلك  وكراهو  بعوخ املويمنني للقتوال .. وبوني أيوالفر ملقاتل   -ابحل   -من بيتك 
 أنتجحل هذ  األنفال ..

أن أاب بكووور وعمووور قاموووا فأحسووونا حوووني  -مووون كتوووه السوووْية  -ولقووود سوووب  لنوووا يف اسوووتعرام وقوووائع الغوووزوة 
ن قريشوووا قووود جووواءت النووواس معوووه يف أمووور القتال،بعووود موووا أفلتوووحل القافلووو ،وتبني أ - -استشوووار رسووولل اّلِل 

بشوولكتها وقلهتووا. وأن املقووداق بوون عموورو قووام فقووال:اي رسوولل اّلِل،امووخ ألموور اّلِل،فوونحن معووك،واّلِل   نقوولل 
ولكوون اذهووه أنووحل «. فَاْذَهووْه أَنْووحَل َوَربُووَك َفقوواِتال ِإانَّ هاُهنووا قاِعووُدونَ »لووك كمووا قالووحل بنوول إسوورائيل لنبيهووا:

القوولل وأن هووذا كووان كووالم املهوواجرين. فلمووا كوورر رسوولل اّلِل «. إخلوربووك فقوواتال إان معكمووا مقوواتللن ... 
 .. 1228على الناس فهم األنصار أنه إ ا يعنيهم،فقام سعد بن معاذ فقال كالما نليال قانعا مطم نا 

 -نهم رضوك اّلِل عو -اذ ولكن هذا الذي قاله أبل بكور وعمر،والوذي قالوه املقداق،والوذي قالوه سوعد بون معو
لقوود كوور  بعضووهم القتال،وعووارم ف - -الوو  مجيووع الوذين خرجوولا موون املدينوو  مووع رسولل اّلِل   يكون هوول مق

ن قريشوا قود ا أن علمولا ألعوْي فلموفيه،ألوم   يستعدوا لقتال،إ وا خرجولا ملالقواة الف و  الضوعيف  الويت هورس ا
عبوْي لويت يرسوم التاهيو  لكرانفرت خبيلها ورجلها،وكجعاوا وفرساوا،كرهلا لقاءها كراهي  كديدة،هك هذ  ا

 القرآين صلرهتا بطريق  القرآن الفريدة :
َ َكما َأْخَرَجوَك َربُوَك ِموْن بَوْيتِوَك اِبحْلَو ِِ َوِإنَّ َفرِيقوا  ِموَن اْلُموْيِمِننَي َلكارُِهلَن،ُااِقُللنَوَك يف احْلَو ِِ  » بَوْعوَد موا تَوبَونيَّ

ا ُيساُقلَن ِإىَل اْلَمْلِت َوُهْم يَوْنظُ  وَع أاََب أَيُولَب اأْلَْنَصوارِيَّ  الطثاين روى «  ُرونَ َكَأ َّ َعْن َأْسَلَم َأيب ِعْمرَاَن أَنَّوُه  َِ
َا ُمْقِبَل  ،فَوَهْل َلُكوْم أَْن ُبْورَِج ِقبَولَ يَوُقلُل:قَاَل َرُسلُل اّللَِّ   َوحَنُْن اِبْلَمِديَنِ :" ِإيِنِ أُْخِثُْت َعْن ِعِْي َأيب ُسْفَياَن َأوَّ

ُ يُوْغِنُمَناَها "،فَوُقْلَنا:نَوَعْم،َفَخرََج َوَخَرْجَنا،فَوَلمَّا ِسْراَن يَوْلم وا أَْو يَوْلَمنْيِ  ،قَواَل لَنَوا:" َموا تَووَرْوَن يف َهَذا اْلِعِْي ف َلَعلَّ اّللَّ
ُْم قَوْد أُْخوِثُوا ِ َْخوَرِجُكْم ف "،فَوُقْلنَوا:َ  َواّللَِّ َمالَنَووا نَاقَو    ،َوَلِكْن أََرْقاَن اْلعِوَْي،مُثَّ قَواَل:" َمووا اْلَقْلِم،فَوِإوَّ  بِِقتَواِل اْلَعوُدوِِ

لَل اّللَِّ َكَموا قَواَل تَوَرْوَن يف ِقَتاِل اْلَقْلِم ف " فَوُقْلَنا ِمْثَل َذِلَك،فَوَقاَل اْلِمْقَداُق ْبُن َعْمور و:ِإَذْن َ  نَوُقولُل لَوَك اَي َرُسو
َنا َمْعَشوَر اأْلَْنَصواِر لَوْل أانَّ قُوْلنَوا قَوْلُم ُملَسى ِلُملَسى:فَاْذَهْه أَنْوحلَ   َوَربُوَك فَوَقواِتاَل ِإانَّ َهاُهنَوا قَاِعوُدوَن،قَاَل:فَوَتَمنوَّيوْ

ُ َعوزَّ َوَجولَّ َعلَوى َرُسول  نَوا ِموْن أَْن َيُكولَن لَنَوا َموال  َعِظيم ،فَوأَنْوَزَل اّللَّ َك لِِه:َكَما َأْخَرَجوَكَما قَاَل اْلِمْقَداُق َأَحُه إِلَيوْ

                                                 
 قار الشرو  ) السيد رمحه هللا ( -وما بعدها من هذا ا؟زء  1456ص  - 1228
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َوا ُيَسواُقلَن ِإىَل َرُبَك ِمْن بَوْيِتَك اِبحلَْ ِِ َوِإنَّ َفرِيق وا ِموَن اْلُموْيِمِننَي َلَكوارُِهلَن ُاَاِقُللنَوَك يف احْلَو ِِ بَوْعوَد َموا تَوبَو َ َكَأ َّ نيَّ
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ َأيِنِ َمَعُكووْم فَوثَوبِِتُوول  ا الَّووِذيَن آَمنُوولا َسووأُْلِقك يف قُولُوولِب الَّووِذيَن َكَفووُروا اْلَمووْلِت َوُهووْم يَوْنظُووُروَن مُثَّ أَنْوووَزَل اّللَّ

ُ ِإْحووَدى الطَّووا ُهْم ُكوولَّ بَونَووان  َوقَوواَل:َوِإْذ يَعِووودُُكُم اّللَّ َووا َلُكوووْم الُرْعووَه فَاْضوورِبُلا فَوووْلَ  اأْلَْعنَوواِ  َواْضووورِبُلا ِموونوْ ئَِفَتنْيِ َأوَّ
ووولَْك ِ  وووا َوَعوووَداَن ِإْحوووَدى  َوتَووووَلُقوَن أَنَّ َغوووْْيَ َذاِت الشَّ ووولَْكِ  اْلِعُْي،فَوَلمَّ ووولَْكُ  اْلَقوووْلُم َوَغوووْْيُ َذاِت الشَّ َتُكووولُن َلُكوووْم َوالشَّ

بَوَعووووَة َرُجووووال  لِيَوْنظُووووَر َمووووا ِقبَووووَل اْلَقووووْلِم الطَّووووائَِفَتنْيِ ِإمَّووووا اْلَقووووْلُم َوِإمَّووووا اْلعِووووُْي نَابَووووحْل أَنْوُفُسووووَنا،مُثَّ ِإنَّ َرُسوووولَل اّللَِّ 
َّ :اَل:رَأَيْووحُل َسوووَلاق ا َوَ  أَْقرِي،فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ف،فَوقَ  " ُهوووْم ُهووْم َهُلُمووولا أَْن نَوتَوَعووواَق " فَوَفَعْلَنا،فَوووِإَذا حَنْوووُن يَووواَل

َ َوقَوالَ  تَِنا،َفسَّورَُ  َذلِوَك َفَحِموَد اّللَّ ،فَوَأْخَثاََن َرُسولَل اّللَِّ بِِعدَّ ُة َأْصوَحاِب نَواُللَت " ِمائَ   َوَياَليََ  َعَشوَر َرُجال  :" ِعودَّ
،فَوَنَظَر َرُسلُل اّللَِّ  إِلَْيِهْم فَوَقاَل:" َمعِوك َمعِوك مُثَّ ِإانَّ اْجَتَمْعَنا َمَع اْلَقْلِم َفَصَفْفَنا،فَوَبَدَرْت ِمنَّا اَبِقرَة  أََماَم الصَّ ِِ

َوْعووَدَ  "،فَوَقوواَل ابْووُن َرَواَحووَ :اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإيِنِ أُرِيووُد أَْن أُِكووَْي  قَوواَل:" اللَُّهوومَّ ِإيِنِ أَْنُشووُد َ " مُثَّ ِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ 
َ َعووزَّ َوَجوولَّ أَْعظَوووُم ِمووْن أَْن تَوْنُشوووَدُ  َوْعووَدُ ،فَوَقاَل:" اَي ابْوووَن َعَلْيَك،َوَرُسوولُل اّللَِّ  أَْفَضووُل َموووْن ُيِشووُْي َعَلْيوووِه ِإنَّ اّللَّ
َ َ  ُحْلِووُ  اْلِميَعوواَق "،فََأَخووَذ قَوْبَضوو   ِمووَن الووُ َاِب فَوَرَمووى ِّبَووا َرُسوولُل اّللَِّ َرَواَحووَ  أَلَْنُشووَدنَّ اّللََّ  يف  َوْعووَدُ ،فَِإنَّ اّللَّ

َ َرَموووى فَوَقتَولْ  ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ َوَموووا َرَمْيوووحَل ِإْذ َرَمْيوووحَل َوَلِكووونَّ اّللَّ َوَأَسوووْراَن،فَوَقاَل ُعَموووُر  نَووواُوُجووولِ  اْلَقْلِم،فَووواْوََزُملا فَوووأَنْوَزَل اّللَّ
َا حَنْووووووُن َقاعُوووووولَن ُمَللُِِفلَن،فَوُقْلنَوووووو ُ َعْنووووووُه:اَي َرُسوووووولَل اّللَِّ َمووووووا أََرى أَْن َيُكوووووولَن لَووووووَك َأْسووووووَرى،فَِإ َّ ا َمْعَشووووووَر َرِضووووووَك اّللَّ

ا لََنا،فَونَووواَم َرُسوولُل اّللَِّ  َا َُيِْموووُل ُعَموووُر َعلَوووى َمووا قَووواَل َحَسووود  َقَج مُثَّ قَووواَل:" اْقعُووولا ِ  ُعَموووَر  اأْلَْنَصوواِر:ِإ َّ مُثَّ اْسوووتَويوْ
:َما َكاَن لَِنِلِ  أَْن َيُكولَن لَوُه َأْسوَرى َحوَّتَّ   يوُوْثِخَن يف اأْلَْرِم "،َفُدِعَك َلُه،فَوَقاَل:" ِإنَّ اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَنْوَزَل َعَلكَّ

ُ يُرِيُد اهْل  ُ َعزِيز  َحِكيم  "تُرِيُدوَن َعَرَم الُدنْوَيا َواّللَّ  1229ِخرََة َواّللَّ
نهم القوورآن ليقوولل عوو فهووذا مووا حووا  يف نفوولس فريوو  موون املسوولمني يلم ووذ،وما كرهوولا موون أجلووه القتووال،حَّت

وووا ُيسووواُقلَن ِإىَل اْلَموووْلِت َوُهوووْم يَوْنظُوووُرونَ »الكووورمي: مووولا أن اّلِل وعووودهم بوووني احل ،وعلبعووود موووا ت وذلوووك« .. َكَأ َّ
 نوأن علوويهم أ -العووْي  -  يبوو  هلووم خيووار بعوود مووا أفلتووحل إحوودى الطووائفتني وهووك  إحوودى الطووائفتني وأنووه

أو   . كانووحل العووْيمووا كانووحل يلقوولا الطائفوو  األخرى،وقوود قوودر اّلِل هلووم لقاءهووا وقوودر أوووا سووتكلن هلووم. كانووحل
 ملنع .كانحل النفْي. كانحل الضعيف  اليت   كلك  هلا أم كانحل القلي  ذات الشلك  وا

علووى  -للاقعيوو  مللاجهوو  ااتتكشوو  فيهووا الوونفك البشووري  أمووام ااطوور املباكوور ويتجلووى فيهووا أيوور وإوووا حلووال 
تطلبوات ملع يف تقوديران  ير ها القرآن هنا جوديرة  ن ععلنوا نتلاضووالصلرة اليت -من ا عتقاق القلل  الرغم

فسونا و   نيو ك مون أناجه  و ل ا عتقاق يف ملاجه  اللاقع فال نغفل ناق  النفك البشري  وذبذابهتا عند امل
 -لوه ابلعقيوودة ن نمأنينو  القعلوى الورغم مو -مون الونفك البشوري  مجلو  حوني نراهوا هتتوز يف ملاجهو  ااطور 

زة األوىل  علوى اهلو فحسه هذ  النفك أن تثبحل بعد ذلوك واضوك يف الطري ،وتلاجوه ااطور فعال،وتنتصور
 .. 

                                                 
 -( والبدايووو  والنهايووو   بووون كثوووْي حمقووو   3951()4/174[ والطوووثاين يف املعجوووم الكبوووْي )15/ 4قار نيبووو  ] -تفسوووْي ابووون كثوووْي  - 1229
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ْعوحُل َعِلي وا :قوال ُعبَوْيوُد اّللَِّ بْوُن َأىِب رَاِفع  موا قال،رسولل اّلِل  لقد كان هي ء هم أهل بدر،الذين قوال فويهم َِ 
اْنطَِلُقووولا َحوووَّتَّ » أاََن َوالوووزَُبْْيَ َواْلِمْقوووَداَق بْووَن اأَلْسوووَلِق قَوواَل  - -يَوُقوولُل بَوَعثَوووِ  َرُسوولُل اّللَِّ  -رضووى هللا عنوووه  -

،فَِإنَّ ِّبَا لَِعينَ  َها َشْتُلا َرْوَضَ  َخان  ،َفُخُذوُ  ِمنوْ نَوا ِإىَل « .    َوَمَعَها ِكَتاب  ُلنَوا َحوَّتَّ انْوتَوَهيوْ فَاْنطََلْقَنا تَوَعاَقى بَِنا َخيوْ
ْو رِِجنَّ اْلِكتَواَب أَ الرَّْوَضِ ،فَِإَذا حَنُْن اِبلظَِّعيَنِ  فَوُقْلَنا َأْخرِِجى اْلِكَتاَب . فَوَقاَلحْل َما َمِعى ِمْن ِكَتاب  . فَوُقْلنَوا لَُتْخو

َنا بِِه َرُسولَل اّللَِّ  ،فَوِإَذا ِفيوِه ِموْن َحاِنوِه بْوِن َأىِب بَوْلتَوَعوَ  ِإىَل - -لَنُوْلِقنَيَّ الثَِِياَب . فََأْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقاِصَها،فَأَتَويوْ
وووَ ،ُحِْثُُهْم بِوووبَوْعِخ أَْموووِر َرُسووولِل اّللَِّ  اَي »  - -اَل َرُسووولُل اّللَِّ ،فَوَقووو- -أاَُنس  ِموووَن اْلُمْشووورِِكنَي ِموووْن أَْهوووِل َمكَّ

،َوَ ْ َأُكووووْن ِمووووْن « . َحاِنُه،َمووووا َهووووَذا  ،ِإىنِِ ُكْنووووحُل اْموووورَأ  ُمْلَصووووق ا ِ  قُوووووَرْيا  ، َ تَوْعَجووووْل َعلَووووىَّ قَوووواَل اَي َرُسوووولَل اّللَِّ
وووَ ،َُيُْملَن  ِّبَووا أَْهلِووويِهْم َوأَْمَلاهَلُْم،فََأْحبَوْبوووحُل ِإْذ فَووواَتِ  أَنْوُفِسووَها،وََكاَن َموووْن َمَعوووَك ِموووَن اْلُمَهوواِجرِيَن هَلُوووْم قَوووورَااَبت  ِ َكَّ

ا َُيُْمولَن ِّبَوا قَورَاَبَِّت،َوَموا فَوَعْلوحُل ُكْفور ا َو َ اْرتِودَ  وَذ ِعْنوَدُهْم يَود  اق ا َو َ رِض وا اِبْلُكْفوِر َذِلَك ِمَن النََّسوِه فِويِهْم أَْن َأختَِّ
قَوواَل ُعَمووُر اَي َرُسوولَل اّللَِّ َقْعووِ  َأْضووِرْب ُعنُووَ  « . َلَقووْد َصووَدَقُكْم »  - - بَوْعووَد اِ ْسوواَلِم . فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 

َ أَْن َيُكوولَن قَووِد انَّلَووَع َعلَووى أَْهووِل بَووْدر  فَوَقوواَل » َهووَذا اْلُمنَوواِفِ  . قَوواَل  ِإنَّووُه قَووْد َكووِهَد بَووْدر ا،َوَما يُووْدرِيَك َلَعوولَّ اّللَّ
ُتمْ   .. وهذا يكفك ..1230«،فَوَقْد َغَفْرُت َلُكْم اْعَمُللا َما ِك وْ

 َوِإذْ »قاءهووا:ل علوويهم ولقوود بقيووحل العصووب  املسوولم  توولق أن لوول كانووحل غووْي ذات الشوولك  هووك الوويت كتووه اّللِ 
ا َلُكْم َوتَوَلُقونَ  ُ ِإْحَدى الطَّائَِفَتنْيِ َأوَّ  .. «لشَّلَْكِ  َتُكلُن َلُكمْ ْْيَ ذاِت اأَنَّ غَ  يَِعدُُكُم اّللَّ

ُ أَْن َويُ »مورا آخور:م،فكوان أهذا ما أراقتوه العصوب  املسولم  ألنفسوها يلموذا . أموا موا أراق  اّلِل هلم،وّب رِيوُد اّللَّ
 « ..ْجرُِملنَ باِنَل،َوَلْل َكرَِ  اْلمُ يُوْبِطَل الْ وَ حلَْ َّ اُيُِ َّ احلَْ َّ ِبَكِلماتِِه،َويَوْقَطَع قاِبَر اْلكاِفرِيَن،لُِيِح َّ 

ح  مو    غنيمو  وأن تكولن ملقعو  بوني احلو  والبانول،ليأن تكولن ملح -املنو  وله الفضل و  -ّلِل لقد أراق ا
ن موو،وييسوور موونهم موون يقتل احلوو  ويثبتووه،ويبطل البانوول ويزهقووه. وأراق أن يقطووع قابوور الكافرين،فيقتوول موونهم

ّلِل للعصووووب  اكوووون ،وميييسوووور،وتذل كثاي هم،وختضوووود كوووولكتهم،وتعلل رايوووو  ا سووووالم وتعلوووول معهووووا كلموووو  اّللِ 
وأراق أن  لت الطلاغيوحل.طيم نواغاملسلم  اليت تعيا  نهج اّلِل،وتنطل  به لتقرير أللهي  اّلِل يف األرم،وه

هاق،وبتكوالي  واب؟هود وا؟ -عون ا؟وزا   تعواىل اّللِ  -يكلن هذا التمكني عن استحقا    عون جوزا  
 ا؟هاق ومعاانهتا يف عا  اللاقع ويف ميدان القتال.

ا أن ن .. وأراق هلوولة وسوولطانعووم. أراق اّلِل للعصووب  املسوولم  أن تصووب  أموو  وأن تصووب  قولوو  وأن يصووب  هلووا قوو
ن النصوور لوويك أأن تعلووم و تقوويك قلهتووا احلقيقيوو  إىل قوولة أعوودائها. فوو ج  بووبعخ قلهتووا علووى قوولة أعوودائها  

   تقوو  لة اّلِل الويتقلولب بقووتصووال الابلعودق ولوويك ابلعودة،وليك ابملووال واايول والووزاق ... إ وا هوول  قودار ا
 هلا قلة العباق.

                                                 
 ( 3007[)41/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 1230
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   املسوولم  موونوق العصووبوأن يكوولن هووذا كلووه عوون عربوو  واقعيوو ،  عوون جموورق تصوولر واعتقوواق قلوول. ذلووك لتتووز 
  كوول مكووان أنزمووان ويف هووذ  التجربوو  اللاقعيوو  ملسووتقبلها كلووه ولتوولقن كوول عصووب  مسوولم  أوووا الووك يف كوول

ع  ن هوك مون ضومهما تكن هك من القل  ويكن عدوها مون الكثورة ومهموا تكوتغله خصلمها وأعداءها 
القلووولب كموووا  تسوووتقر يفالعووودة املاقيووو  ويكووون عووودوها مووون ا سوووتعداق والعتووواق .. وموووا كانوووحل هوووذ  احلقيقووو  ل

 استقرت ابملعرك  الفاصل  بني قلة ا ميان وقلة الطغيان.
ذا  ومووا   لنفسووها يلموو  املسوولملوو  بووني مووا أراقتووه العصووبوينظوور النووالر اليلم،وبعوود اليوولم،لْيى اهلموواق املتطاو 

طاولو  ويعلووم كووم اهلموواق املت نظوور فوْيىأراق  اّلِل هلوا. بووني موا حسووبته خوْيا هلووا وموا قوودر  اّلِل هلوا موون ااوْي .. ي
رون م وحووني يتضوور هلوو  اّلِل حطوئ النوواس حووني ُيسووبلن أوووم قواقرون علووى أن حتوواروا ألنفسووهم خووْيا  وا حتووار 

 وراء  ااوووْي ينمووا يكمووونيريووود  اّلِل هلووم  وووا قووود يعرضووهم لوووبعخ ااطووور أو يصوويبهم بشوووكء مووون األذى. ب ووا 
قوود كانووحل لاّلِل هلوواف  ا أراق الووذي   حطوور هلووم ببووال،و  خبيووال  فووأين مووا أراقتووه العصووب  املسوولم  لنفسووها  وو

 افل  فغنملها  لم أغاروا على ققص  غنيم . قص  ق -ل كانحل هلم غْي ذات الشلك  ل -اضك 
. قصووو  والبانوول فأمووا بوودر فقوود مضووحل يف التوواري  كلووه قصوو  عقيووودة. قصوو  نصوور حاسووم وفرقووان بووني احلوو 

 قوضوع  يف الوزان العدق،انتصار احل  على أعدائوه املودججني ابلسوال  املوزوقين بكول زاق واحلو  يف قلو  مو
نتصوار حفنو  ل قصو  ابالذايت.  والراحل . قص  انتصار القللب حني تتصل ابّلِل،وحني تتخلا من ضعفها

ينهووا يف املاقي،وبيق ى اللاقووعموون القلوولب موون بينهووا الكووارهلن للقتووال  ولكنهووا ببقيتهووا الثابتوو  املسووتعلي  علوو
والكفو   املعركو  حقيق  القلى وصوح  ملازينها،قود انتصورت علوى نفسها،وانتصورت علوى مون فيها،وخاضوحل

 .اج  غالهر قينها ميزان الظاهر فإذا احل  راجح  رجحاان لاهرا يف جانه البانل فقلبحل بي
 التووواري  البشوووري. أ  وإووووا لتقووورر قسوووتلر النصووور يفلتمضوووك موووثال  -ذ  هووو البسووواهتا  -أ  إن غوووزوة بووودر 

..  اهرة املاقيوو سووباب الظووواهلزميوو  وتكشوو  عوون أسووباب النصوور وأسووباب اهلزميوو  .. األسووباب احلقيقيوو    األ
. تغووْي نبيعتهوواتلتهووا و  األجيووال يف كوول زمووان ويف كوول مكووان،  تتبوودل ق أ  وإوووا لكتوواب مفتوول  تقوور   

    وإن العصووبرم .. أفهوك آيو  مون آايت اّلِل،وسون  مون سوننه ا؟اريو  يف خلقوه،ما قاموحل السوماوات واأل
؟ووديرة  -اهليوو  عليهووا ا؟ بعوود مووا غلبووحل -املسوولم  الوويت عاهوود اليوولم  عوواقة النشووأة ا سووالمي  يف األرم 

د  النواس ا بوني موا يريويت تكشوفه ن تق  نليال أمام )بودر( وقيمهوا احلا و  الويت تقررهوا واألبعواق اهلائلو  الو
ُ ِإْحوووَدى الطَّوووائِ »ألنفسوووهم وموووا يريووود  اّلِل هلوووم: وووا َلكُ  َفَتنْيِ َوِإْذ يَعِووودُُكُم اّللَّ ووولَْكِ  ْم،َوتَووووَلُقوَن أَنَّ َغوووْْيَ َأوَّ  ذاِت الشَّ

ُ أَْن ُيُِوو َّ احْلَوو َّ ِبَكِلماتِووِه وَ َتُكوولُن َلُكووْم. وَ   َويُوْبِطووَل اْلباِنووَل،َوَلْل َكوورَِ  اِفرِيَن. لُِيِحوو َّ احْلَوو َّ قابِووَر اْلكوو يَوْقطَووعَ يُرِيووُد اّللَّ
 « ...اْلُمْجرُِملنَ 

إن العصووب  املسوولم  الوويت هوواول اليوولم إعوواقة نشووأة هووذا الوودين يف قنيووا النوواس ويف عووا  اللاقع،قوود   تكوولن 
يلم من الناحي  احلركي  يف املرحلو  الويت كانوحل فيهوا العصوب  املسولم  األوىل يولم بودر. ولكون املولازين والقويم ال

والتلجيهوووات العامووو  لبووودر ومالبسووواهتا ونتائجهوووا والتعقيبوووات القرآنيووو  عليهوووا موووا توووزال تلاجوووه وتلجوووه ملقووو  
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يم وتلجيهوات كليو  وقائمو  موا قاموحل العصب  املسلم  يف كل مرحل  مون مراحول احلركو ،ذلك أووا مولازين وقو
السوووماوات واألرم،وموووا كانوووحل عصوووب  مسووولم  يف هوووذ  األرم،عاهووود يف وجوووه ا؟اهليووو   عووواقة النشوووأة 

 ا سالمي  ...
 ااساغاثة  والمطر والمالئكة في بدر 14 - 9الدرس الثالث: 

م،وكي  انوحل حوواهل  كمث ميضوك السويا  يف استحضوار جول املعركو  ومالبسواهتا وملاقفها،حيوة يتجلوى كيو
يووول امللقووو  ريووود يعيووود اثرآين الفقبووور اّلِل هلم،وكيووو  كوووان النصووور كلوووه وليووود تووودبْي اّلِل أصوووال ... والتعبوووْي القووو

  ،فْيوا أبعوووواقالقوووورآين  شوووواهد  وحلاقيووووه وانفعا تووووه وخفقاته،ليعيشوووول  موووورة أخوووورى،ولكن يف ضوووولء التلجيووووه
علوى كموا أووا ول املوا األات وتتنوااألرم كلها واتد عث السماو احلقيقي  اليت تتجاوز بدرا،وا؟زيرة العربي ،و 

حلسوواب االوودنيا،حية  ء احليوواةتتجوواوز يوولم بوودر،و ري  ا؟زيوورة العربيوو ،و ري  البشووري  يف األرم،واتوود ورا
رها ،وقيموووو  أقوووودازان اّللِ ااتووووامك يف اهلخوووورة وا؟ووووزاء األو ،وحيووووة تشووووعر العصووووب  املسوووولم  بقيمتهووووا يف ميوووو

   ِمووَن  َأيِنِ ُ ِوودُُكْم ِ َلْووَتجاَب َلُكوومْ ْم،فَاْسووِإْذ َتْسووَتِغيثُلَن َربَّكُ »ماهلووا وحركتهووا ّبووذا الوودين ومقامهووا األعلووى:وأع
ُ ِإ َّ ُبْشوورى،َولَِتطْ  َ َعزِيووز  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ  ْم،َوَمووا النَّْصووُر ِإ َّ ِه قُوُللبُكُ بِووَمِ نَّ اْلَمالِئَكووِ  ُمووْرِقِفنَي. َومووا َجَعلَووُه اّللَّ ،ِإنَّ اّللَّ
ووويُكُم الُنعووواَس أََمنَووو   ِمْنوووُه،َويُونَوِزُِل َعلَووويْ  وووماِء ُكْم ِمووونَ َحِكووويم . ِإْذ يُوَغشِِ ووورَُكْم بِِه،وَ مووو السَّ يُوووْذِهَه َعوووْنُكْم رِْجوووَز اء  لُِيَطهِِ
َمَعُكووْم فَوثَوبِِتُوولا الَّوووِذيَن  ىَل اْلَمالِئَكووِ  َأيِنِ بُووَك إِ رَ  ِإْذ يُوولِحك الشَّووْيطاِن،َوِلَْيِْبَ  َعلووى قُولُوولِبُكْم َويُوثَوبِِووحَل بِووِه اأْلَقْوووداَم.
ُهْم ُكوولَّ بَ ْعنوواِ  وَ ْلَ  اأْلَ فَووو آَمُنلا،َسووأُْلِقك يف قُولُوولِب الَّووِذيَن َكَفووُروا الُرْعَه،فَاْضوورِبُلا ُووْم اْضوورِبُلا ِموونوْ . ذلِووَك  َِوَّ نووان 

َ َوَرُسوولَلُه،َوَمْن ُيشووواِقِ  اّللََّ  ،َوأَنَّ لِْلكوواِفرِيَن َعوووذاَب ِعقوواِب. ذِلُكووْم فَوووُذوُقل ُ  َكوووِديُد الْ  اّللََّ  َوَرُسوولَلُه فَووِإنَّ َكوواُقلا اّللَّ
 .. «النَّارِ 

إوا املعرك  كلها تودار  مور اّلِل ومشوي ته،وتدبْي  وقودر  وتسوْي  نود اّلِل وتلجيهوه .. وهوك كاخصو   ركاهتوا 
رة املتحركوو  انييوو  للمشووهد الووذي كان،كأنووه يكوولن اهلن  فأمووا وخطراهتووا موون خووالل العبووارة القرآنيوو  املصوول 

َيِب ُعَموُر بْوُن ااَْطَّاِب،قَاَل:َلمَّوا  قص  ا ستغاي  فقد روى ،قَواَل َحودَّ َيِب َعْبوُد هللِا بْوُن َعبَّاس  ،قَواَل َحودَّ أَبُول زَُمْيل 
ُّ ِمائَوووو   َوِبْضووووَعَ  َعَشووووَر  1231ُهووووْم أَلْوووو   ِإىَل اْلُمْشوووورِِكنَي وَ َكوووواَن يوَووووْلُم بَووووْدر  َنظَووووَر َرُسوووولُل هللِا  َوَأْصووووَحابُُه يَوووواَل

وووْز ِ  َموووا َوَعوووْدَتِب،اللَُّهمَّ آتِوووِب َموووا َرُجال ،فَاْسوووتَوْقَبَل نَوووِلُ هللِا  لَوووَ ،مُثَّ َمووودَّ يََديْوووِه،َفَجَعَل يَوْهتِوووُ  َربَّوووُه:اللَُّهمَّ َأْنِْ اْلِقبوْ
َهوِذِ  اْلِعَصوابََ ،ِمْن أَْهوِل اِ ْسواَلِم  َ تُوْعبَوُد يف اأَلْرِم،َفَموا زَاَل يَوْهتِوُ  َربَّوُه َجولَّ َوَعوالَ  َوَعْدَتِب،اللَُّهمَّ ِإْن هَتِْلكْ 

لَوووووِ ،َحَّتَّ َسوووووَقَ  رَِقاُ ُ  َعوووووْن َمْنِكبِوووووِه، فَوووووَأَ ُ  أَبُووووول َبْكووووور  رِْضوووووَلاُن هللِا َعَلْيِه،فََأَخوووووَذ ،َمووووواَذا يََديْوووووِه ُمْسوووووتَوْقِبَل اْلِقبوْ
،فَِإنَّووُه َسوويُوْنِجُز لَووَك َمووا َقاَءُ ،َوأَْلَقوواُ  َعلَووى َمْنِكبِووِه،مُثَّ اْلتَوَزَمووُه ِمووْن َورَائِووِه،فَوَقاَل:اَي نَووِلَّ هللِا َكَفوواَ  ُمَناَكووَدُتَك َربَّكَ رِ 

                                                 
 يف رواايت أخرى أوم بني األل  والتسع مائ .) السيد رمحه هللا ( - 1231
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ُ }ِإْذ َتْسووووووَتِغيثُلَن َربَُّكْم،فَاْسووووووَتَجاَب َلُكووووووْم،َأيِنِ ُ ِوووووودُُكْم  َِ  لْوووووو   ِمووووووَن اْلَمالَِئَكووووووِ ،ُمْرِقِفنَي{ َوَعووووووَدَ  ،فَووووووأَنْوَزَل اّللَّ
ُ اِبْلَمالَِئَك ِ   .1232]األنفال[،فََأَمدَُّ  اّللَّ

 -َهووَذا ِجْثِيووُل آِخووذ  بِوورَْأِس فَوَرِسووِه » قَوواَل يوَووْلَم بَووْدر   - -أَنَّ النَّووِبَّ  -رضووى هللا عنهمووا  -وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس  
 .   1233«َعَلْيِه أََقاُة احْلَْرِب 

. ومووا كوووانلا  املعركوو يفرواايت كثووْية مفصوول  عوون املالئكوو  يف يوولم بدر:عوودقهم. ونريقوو  مشوواركتهم وتووروى 
 - الظوووالل يف علوووى نريقتنوووا -يقلللنوووه للمووويمنني مثبتوووني وموووا كوووانلا يقلللنوووه للمشوووركني روووذلني ... وحنووون 

 . والنصوولص سوون آن أونكتفووك يف مثوول هووذا الشووأن موون عوولا  الغيووه  ووا يوورق يف النصوولص املسووتيقن  موون قوور 
« .. َكوِ  ُموْرِقِفنيَ ْم ِ َلْو   ِموَن اْلَمالئِ  ُ ِودُكُ ُكوْم َأيِنِ ِإْذ َتْسَتِغيثُلَن َربَُّكوْم فَاْسوَتجاَب لَ »القرآني  هنا فيها الكفاي :

 فهذا عدقهم ..
َكَفوُروا الُرْعوَه فَاْضورِبُلا   ِقك يف قُولُولِب الَّوِذينَ أُلْ َمُنلا،َسوآِذيَن ِإْذ يُلِحك َرُبَك ِإىَل اْلَمالِئَكِ  َأيِنِ َمَعُكوْم فَوثَوبِِتُولا الَّو»

ُهْم ُكووولَّ بَنوووان   راء هوووذا فوووإن فيوووه ىل التفصووويل و   حاجووو  إو فهوووذا عملهوووم .. « .. فَووووْلَ  اأْلَْعنووواِ  َواْضووورِبُلا ِمووونوْ
 الكفاي  ..

أموور  داء كثوورة. وأنواألعوولوو  قو سووبنا أن نعلووم أن اّلِل   يوو   العصووب  املسوولم  وحوودها يف ذلووك اليوولم،وهك 
 -صووفه اّلِل يحوول الووذي هووذ  العصووب  وأموور هووذا الوودين قوود كووار  فيووه املووا األعلووى مشووارك  فعليوو  علووى الن

 يف كلماته .. -سبحانه 
اَل َجواَء ِجْثِيوُل قَو -وََكواَن أَبُولُ  ِموْن أَْهوِل بَوْدر   -البخاري َعْن ُمَعاِذ ْبِن رِفَاَعَ  ْبِن رَافِوع  الُزَرقِوىِِ َعوْن أَبِيوِه روى 

قَوواَل  -أَْو َكِلَموو   حَنَْلَهووا  -َمووا تَوعُووُدوَن أَْهووَل بَووْدر  فِوويُكْم قَوواَل ِمووْن أَْفَضووِل اْلُمْسووِلِمنَي » فَوَقوواَل  - -ِإىَل النَّووِبِِ 
 ....1234«وََكَذِلَك َمْن َكِهَد بَْدر ا ِمَن اْلَمالَِئَكِ  

ُ ِإ َّ َكوووووووِ  ُمووووووْرِقِفنَي. َوموووووووا جَ َن اْلَمالئِ لْووووووو   ِموووووواَب َلُكووووووْم َأيِنِ ُ ِووووووودُُكْم  َِ ِإْذ َتْسووووووَتِغيثُلَن َربَُّكْم،فَاْسوووووووَتج» َعلَوووووووُه اّللَّ
 « .. َعزِيز  َحِكيم  ،ِإنَّ اّللََّ ِد اّللَِّ ُبْشرى،َولَِتْطَمِ نَّ بِِه قُوُللبُُكْم،َوَما النَّْصُر ِإ َّ ِمْن ِعنْ 
م أنووه  وودهم  لوو  موون املالئكوو  موورقفني .. ومووع عظموو  هووذا لقوود اسووتجاب هلووم رّبووم وهووم يسووتغيثلن،وأنبأه

األمر وق لتوه علوى قيمو  هوذ  العصوب  وقيمو  هوذا الودين يف ميوزان اّلِل إ  أن اّلِل سوبحانه   يودع املسولمني 
تصووووحيحا لعقيوووودة املسوووولم  -سووووبحانه  -يفهموووولن أن هنووووا  سووووببا ينشووووئ نتيجوووو ،إ ا يوووورق األموووور كلووووه إليووووه 

سووووتجاب ،وهذا املدق،وهوووذا ا خبوووار بووووه ... كووول ذلوووك   يكوووون إ  بشووورى،ولتطم ن بووووه وتصووولر . فهوووذ  ا 
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الوويت يقررهوووا   عتقاقيووو  القلوولب. أمووا النصووور فلووم يكووون إ  موون عنووود اّلِل و  يكوولن .. هووذ  هوووك احلقيقوو  ا 
 السيا  القرآين هنا،حَّت   يتعل  قله املسلم بسبه من األسباب أصال ..

يت زة األوىل الووولبلا اهلووون يبوووذللا موووا يف نووولقهم فوووال يسوووتبقلا منوووه بقيووو  وأن يغوووالقووود كوووان حسوووه املسووولمني أ
هم  .. كوان حسوبنصور اّللِ بأصابحل بعضهم يف ملاجه  ااطور الولاقعك،وأن ميضولا يف ناعو  أمور اّلِل،وايقوني 

تا ثبيمطم نو ،وت ان بشوارةهذا لينتهك قورهوم واوكء قور القودرة الويت تصورفهم وتودبرهم .. وموا عودا هوذا فكو
 معهوووا لتطمووو ن نووود اّللِ للقلووولب يف ملاجهووو  ااطووور الووولاقعك .. وإنوووه حلسوووه العصوووب  امليمنووو  أن تشوووعر أن ج

« يووزالعز » . وهوول لنصوور غووْي قللّبووا وتثبووحل يف املعركوو . مث اووكء النصوور موون عنوود اّلِل وحوود . حيووة   ميلووك ا
 الذي ُيل كل أمر حمله ..« احلكيم»القاقر الغاله على أمر . وهل 

وووووويُكُم الُنعوووووواَس أََمنَوووووو   ِمْنووووووُه،َويُونَوِزُِل َعلَووووووْيُكْم ِموووووونَ إِ » وووووومْذ يُوَغشِِ وووووورَُكْم بِِه،َويُووووووْذهِ اِء موووووواء  لِيُ  السَّ َه َعووووووْنُكْم رِْجووووووَز َطهِِ
 .. «الشَّْيطاِن،َوِلَْيِْبَ  َعلى قُوُللِبُكْم َويُوثَوبِِحَل بِِه اأْلَْقدامَ 

    موور اّللِ  تكوولن إك قصوو  حالوو  نفسووي  عجيبوو ، أمووا قصوو  النعوواس الووذي غشووك املسوولمني قبوول املعركوو  فهوو
وا ابه و  يتخوذسوبلا حسوُيوقدر  وتدبْي  .. لقد فزع املسلملن وهم يرون أنفسوهم قلو  يف ملاجهو  خطور   

علوى قلوولّبم  ينو  تفويخلوه عدتوه .. فوإذا النعواس يغشوواهم،مث يصوحلن منوه والسوكين  تغمور نفلسووهم والطمأن
علووى هووذ   كنووحل أموور  رر الفزع،وتكوورر النعوواس،وتكررت الطمأنينوو ( .. ولقوود)وهكووذا كووان يوولم أحوود .. تكوو

ع يف قوومث إذا يب أ خووث  .. اهلايت،وأقوورأ أخبووار هووذا النعاس،فأقركووه كحوواقّ وقووع،يعلم اّلِل سوور ،وُيكك لنووا
  موون النوولم دركب سوونكوودة،وار علووِك حلظووات موون الضووي  املكتلم،والتوولجك القلوو ،يف سوواع  غووروب .. مث توو

ه. مووو ن القلوووعووودى بضوووع ققوووائ  .. وأصوووحل إنسووواان جديووودا غوووْي الوووذي كوووان .. سووواكن الووونفك. مط  تت
سووحل أقري  لملفوواجئف امسووتغرقا يف الطمأنينوو  اللايقوو  العميقوو  .. كيوو  مت هووذاف كيوو  وقووع هووذا التحوولل 

  يف يووووأستشوووعرها ح ولكوووب بعووودها أقر  قصووو  بووودر وأحووود. أقركهوووا يف هوووذ  املووورة بكيووواين كلوووه   بعقلوووك.
  ..طم ن قللحسك   جمرق تصلر. وأرى فيها يد اّلِل وهك تعمل عملها اافك املباكر .. وي
و»لم بدر:لقد كانحل هذ  الغشي ،وهذ  الطمأنين ،مدقا من أمداق اّلِل للعصب  املسلم  ي يُكُم الُنعواَس ِإْذ يُوَغشِِ

طيووو  ليف إلقووواء لووول  ا تشووو  كلهووو« .. أمنووو »ولفوووج « النعووواس»ولفوووج « يغشووويكم»..ولفوووج « أََمنَووو   ِمْنوووهُ 
نفسووووي  للحظووو  الكوووفي  وترسوووم الظوووول العوووام للمشهد،وتصووولر حووووال املووويمنني يلموووذا ،وعلك قيموووو  هوووذ  ا

 الفاصل  بني حال للمسلمني وحال.
وورَكُ »وأمووا قصوو  املوواء: َعلووى  َوِلَْيِْب َ اِن،ْنُكْم رِْجووَز الشَّووْيطَعوو،َويُووْذِهَه ْم بِهِ َويُونَوووِزُِل َعلَووْيُكْم ِمووَن السَّووماِء موواء  لُِيَطهِِ

 « ..قُوُللِبُكْم،َويُوثَوبِِحَل بِِه اأْلَْقدامَ 
 فهك قص  مدق آخر من أمداق اّلِل للعصب  املسلم ،قبيل املعرك .

ُ ِإْحووووَدى الطَّائَِفَتنْيِ،قَاَل:أَقْوبَولَووووحْل ِعووووُْي أَْهوووو ،يف قَوْللِووووِه َعووووزَّ َوَجوووولَّ:َوِإْذ يَعِوووودُُكُم اّللَّ ووووَ  تُرِيووووُد ِل مَ َعووووِن ابْووووِن َعبَّوووواس  كَّ
ووَ  فََأْسووَرُعلا الشَّوواَم،فَوبَوَلَ  أَْهووَل اْلَمِدينَووِ  َذلِووَك،َفَخَرُجلا َوَمَعُهووْم َرُسوولُل اّللَِّ  يُرِيووُدوَن اْلِعَْي،فَوبَولَووَ  َذلِووَك أَْهووَل َمكَّ
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َهوا النَّوِلُ  َها ِلَكوْياَل يَوْغلِوَه َعَليوْ ُ َعوزَّ َوَجولَّ َوَعوَدُهْم ، َرُسولَل اّللَِّ َوَأْصَحابُُه،َفَسوبَوَقحِل اْلعِوْيُ السَّْْيَ إِلَيوْ وََكواَن اّللَّ
ا َسوبَوَقحِل اْلعِوُْي َوفَاتَوحْل ِإْحَدى الطَّائَِفَتنْيِ،وََكانُلا أَْن يَوْلَقَلا اْلِعَْي َأَحُه إِلَْيِهْم،َوأَْيَسوُر َكلَْك  ،َوَأْحَضوُر َمْغَنم ا،فَوَلمَّو

َواْلُمْسووووِلُملَن يُرِيووووُد اْلَقووووْلَم،َفَكرَِ  اْلَقووووْلُم َمِسووووْيَُهْم ِلَشوووولَْكِ  اْلَقووووْلِم،فَونَوَزَل النَّووووِلُ  اِبْلُمْسووووِلِمنيَ َسوووواَر َرُسوووولُل اّللَِّ 
ووووْيطَاُن يف قُولُوووولّبِِ  وووونَوُهْم َوبَوووونْيَ اْلَموووواِء َرْملَوووو   َقْعَص  ،فََأَصوووواَب اْلُمْسووووِلِمنَي َضووووْع   َكووووِديد ،َوأَْلَقى الشَّ ُم اْلغَووووْيَج َوبَويوْ

ُ ُهْم:تَوْزُعُملَن أَنَُّكوْم أَْولِيَواُء اّللَِّ َوفِويُكْم َرُسوللُُه َوقَوْد َغلَوَبُكُم اْلُمْشورُِكلَن َعلَوى اْلَمواِء َوأَنْووُتمْ يُوَلْسِلسُ   َكوَذا،فََأْمَطَر اّللَّ
ُهْم رِْجوَز الشَّ  ُ َعونوْ ا،َفَشِرَب اْلُمْسِلُملَن وَتَطهَُّروا،فََأْذَهَه اّللَّ ا َعَلْيِهْم َمَطر ا َكِديد  ذََكوَر  -ْيطَاِن،َوَصواَر الرَّْموُل َكود 

ُ تَوَعوووواىَل نَِبيَّووووُه  -َكِلَموووو   َأْخووووَثَ أَنَّووووُه َأَصووووابَُه اْلَمطَووووُر  َواُب َفَسوووواُروا ِإىَل اْلَقْلِم،َوَموووودَّ اّللَّ َوَمَشووووى النَّوووواُس َعَلْيووووِه َوالوووودَّ
 َُعَلْيوِه السَّواَلُم يف مَخِْسوِمائَ   ِموَن اْلَماَلِئَكوِ  جُمَنوَّبَو  ،َوِميَكائِيُل يف  َواْلُمْيِمِننَي ِ َْل   ِمَن اْلَماَلِئَكوِ ،َفَكاَن ِجْثِيول

ووَياِننِي،َمَعُه رَايَوو   يف ُصولرَِة رَِجووال  ِموْن بَووِب ُمْدلِ  ،َوالشَّووْيطَاُن يف مَخِْسوِمائَ   جُمَنوَّبَوو  ،َوَجاَء ِإبْلِويُك يف ُجْنوود  ِموَن الشَّ ج 
،فَوَقاَل الشَّووْيطَاُن لِْلُمْشوورِِكنَي:َ  َغالِووَه َلُكووُم اْليَوووْلَم ِمووَن النَّوواِس َوِإيِنِ َجوووار  ُصوولرَِة ُسوورَاَقَ  بْوو ِن َمالِووِك بْووِن ُجْعُشووم 

:اللَُّهمَّ أَْوَ اَن اِبحْلَوووو ِِ فَاْنُصووووْرُ ،َوَرَفَع َرُسوووولُل اّللَِّ  ووووا اْصووووَط َّ اْلَقووووْلُم قَوووواَل أَبُوووول َجْهوووول  اَل:" اَي يَووووَدُ  فَوَقووووَلُكْم،فَوَلمَّ
ا "،فَوَقووواَل لَوووُه ِجْثِيُل:ُخوووْذ قَوْبَضووو   ِموووَن ال َُ  اِب،فََأَخوووَذ َرُب،ِإْن هَتْلِوووْك َهوووِذِ  اْلِعَصوووابَُ  فَولَوووْن تُوْعبَوووَد يف اأْلَْرِم أَبَووود 

نَوْيوِه َوِمْنَخَريْوِه َوَفَموُه توُورَاب  ِموْن قَوْبَض   ِمْن تُورَاب  فَوَرَمى ِّبَا ُوُجلَهُهْم،َفَما ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِمْن َأَحد  ِإ َّ َأَصواَب عَ  يوْ
ووا َرآُ  وََكانَووحلْ  يَووُدُ  يف يَووِد َرُجوول  ِمووَن  تِْلووَك اْلَقْبَضووِ  . فَوَللَّووْلا ُمووْدِبرِيَن،َوأَقْوَبَل ِجْثِيووُل َعَلْيووِه السَّوواَلُم ِإىَل ِإبِْليَك،فَوَلمَّ

ْدِبر ا َوِكوويَعُتُه،فَوَقاَل الرَُّجووُل:اَي ُسوورَاَقُ ،أََ ْ تَوووْزُعُم أَنَّووَك لَنَووا َجووار  ف قَوواَل:ِإيِنِ اْلُمْشوورِِكنَي،انْوتَوزََع ِإبْلِوويُك يَووَدُ  مُثَّ َوىلَّ ُموو
ُ َكِديُد اْلِعَقاِب،َوَذِلَك ِحنَي رََأى اْلَماَلِئَكَ  " َ َواّللَّ  ..1235أََرى َما َ  تَوَرْوَن ِإيِنِ َأَخاُ  اّللَّ

ا أكوووار بوووه احلبووواب بووون املنوووذر مووون النوووزول علوووى مووواء مووو - -ولقووود كوووان ذلوووك قبووول أن ينفوووذ رسووولل اّلِل 
 بدر،وتغلير ما وراءها من القله.

وووو  َيِب الُزْهرُِي،َوحُمَمَّ َيِب يَزِيوووُد بْوووُن ُروَمووواَن،َعْن عُوووْرَوَة بْوووِن الزَُبْْيِ،َوَحووودَّ ُد بْوووُن َُيْوووىَي بْوووِن َعوووِن ابْوووِن ِإْسوووَحاَ ،قَاَل:َحدَّ
َّ ِ َوووا َ ْ َحبَّاَن،َوَعاِصوووُم بْوووُن عُ  َموووَر بْوووِن قَوَتاَقَة،َوَعْبوووُد اّللَِّ بْوووُن َأيب َبْكووور ،َوَغْْيُُهْم ِموووْن ُعَلَمائَِنا،فَوبَوْعُضوووُهْم قَوووْد َحووودَّ

،َوَقِد اْجَتَمَع َحِديثُوُهْم ِفيَما ذََكْرُت َلَك ِمْن يَوْلِم بَْدر ،قَاُللا: ََِع َرُسولُل اّللَِّ  ّْ بِِه بَوْعخ  ْفَياَن بْوِن  َِيب ُسوُُيَدِِ
ُن اْلَعاِص،فَونَووَدَب َحووْرب  يف أَْربَعِوونَي رَاِكب ووا ِمووْن قُوووَرْيا  ُعَّووار ا قَوواِفِلنَي ِمووَن الشَّوواِم ِفيِهْم:َرَْرَمووُ  بْووُن نَوْلفَوول  َوَعْمووُرو بْوو

َ َعووزَّ َوَجوولَّ اْلُمْسووِلِمنَي َوقَوواَل هَلُووْم:" َهووَذا أَبُوول ُسووْفَياَن قَوواِفال  بِِتَجووارَِة قُورَ َرُسوولُل اّللَِّ  ،فَوواْخُرُجلا هَلَووا َلَعوولَّ اّللَّ ْيا 
َا َكانَوحْل نَْدبَو   ِلَموال  يُونَوفُِِلُكُملَها "،َفَخرََج َرُسلُل اّللَِّ  َواْلُمْسِلُملَن،َفَخ َّ َمَعُه رَِجال  َوأَْبطَأَ آَخُروَن،َوَذِلَك ِإ َّ

،َفخَ  ،َوَأْكثَوُر َأْصوَحابِِه ُمَشواة ،َمَعُهْم رََج َرُسلُل اّللَِّ ُيِصيُبلنَُه َ  َيظُُنلَن أَْن يَوْلَقْلا َحْراب  يف َياَلمثِائَِ  رَاكِوه  َونَويِِو  
،َويَوْزُعُم بَوْعُخ النَّاِس أَنَُّه لِْلِمْقَداِق،َفَخرََج َرُسلُل اّللَِّ  َنُه َوَبنْيَ َعِلكِ  َوَمْريَِد بْوِن أَ ،مَثَانُلَن بَِعْي ا َوفَوَرس  يب وََكاَن بَويوْ

ِموْن نَوْقوِه بَوِب ِقينَوار  ِموَن احْلَورَِّة َعلَوى اْلَعِقيِ ،فَوذََكَر نُرُقَوُه َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن َمْريَد  اْلَغَنِليِِ بَِعْي ،َفَخرََج َرُسولُل اّللَِّ 
                                                 

َهِقوووكِِ 15770[)423/ 13ميسسووو  الرسوووال  ] -وتفسوووْي الطوووثي  [23/ 4قار نيبووو  ] -تفسوووْي ابووون كثوووْي  - 1235 ( وَقَ ئِوووُل النُوبُوووولَِّة لِْلبَويوْ
 ( حسن 936<< اَبُب اْلِتَقاِء اْ؟َْمَعنْيِ َونُوُزوِل اْلَماَلِئَكِ  <<)
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ووُدوا عِ  يَووِ  َلِقووَك َرُجووال  ِمووَن اأْلَْعرَاِب،َفَسووأَُللُ  َعووِن النَّوواِس،فَوَلْم اَِ ْنووَدُ  َخَث ا،وََكوواَن أَبُوول ُسووْفَياَن ِحوونَي َقاَن بِعِووْرِ  الظَّبوْ
َهووا َحووَّتَّ َأَصوواَب َخووَث ا ِمووْن بَوْعووِخ الرُْكَباِن،فَاْسووَتْأَجَر َضمْ  َضووَم بْووَن ِمووَن احلَِْجوواِز يَوَتَحسَّووُك اأْلَْخَباَر،َوَيْسووَأُل َعنوْ

ا قَووْد َعووَرَم هَلَووا يف َأْصووَحابِِه،َفَخرََج َعْموور و اْلِغَفارِيَّ،فَوبَوَعثَووُه ِإىَل قُوووَرْيا  َيْسووتَوْنِفرُُهْم ِإىَل  وود   أَْمووَلاهِلِْم،َوُحِْثُُهْم أَنَّ حُمَمَّ
و ،اللَِّطيَموَ  قَوْد َعوَرَم هَلَوا حُمَمَّ وَ  َوقَواَل:اَي َمْعَشوَر قُوَرْيا  د  يف َأْصوَحابِِه َضْمَضم  َسرِيع ا َحوَّتَّ قَوِدَم َعلَوى قُووَرْيا  ِ َكَّ

َوا  - التَِِجارَُة َوالَلَِّطيَمُ  ِهكَ  - :أََيُظُن حُمَمَّود  َوَأْصوَحابُُه َأوَّ ،َوَما أَُلُن أَْن تُْدرُِكلَها . فَوَقاَلحْل قُوَرْيا  َّ َّ اْلَغْل اْلَغْل
ُللِل َوَ ْ يَوَتَخلَّوْ  ِموْن َأْكورَاِفَها َأَحود ، ،َفَخَرُجلا َعَلى الصَّْعِه َوالوذَّ ِإ َّ أَنَّ أاََب هَلَوه  قَوْد َكائَِن   َكِعِْي اْبِن احلَْْضَرِمكِِ

،َوَمَعُهْم خَتَلَّوَ  َوبَوَعووَة َمَكانَووُه اْلَعواَص بْووَن ِهَشوواِم بْوِن اْلُمِغْيَِة،َفَخَرَجووحْل قُوووَرْيا  َوُهوْم ِتْسووُعِمائَ   َومَخُْسوولَن ُمَقوو اِتال 
،َويَوتَوَغنَّنْيَ ِّبَِجوووواِء اْلُمْسووووِلِمنَي،مُثَّ ذََكووووَر َأْ َوووواَء ِمائَوتَووووا فَوووووَرس  يَوُقلُقوَوَووووا،َوَخَرُجلا َمَعُهووووْم اِبْلِقيَوووواِن َيْضوووورِْبَن اِبلوووودُ  ِِ 

ُهْم،َوذََكووَر ُرُجوولَع نَالِووِه بْووِن َأيب نَالِووه  َحووَّتَّ ِإَذا َكووانُلا اِبْ؟ُْحَفووِ  رََأى ُجَهووْيُم بْووُن ال صَّووْلحِل ُرْ اَي اْلُمْطِعِموونَي ِمنوْ
،فَوَقاَل:َوَهووَذا نَووِل   آَخووُر ِمووْن بَووِبِِ َعْبووِد اْلُمطَِّلِه،َوَذلِووَك أَنَّووُه رََأى أَنَّ رَاِكب ووا أَقْوبَووَل َعلَووى قُوووَرْيا   فَوبَوَلغَووحْل أاََب َجْهل 

اِ  قُوووَرْيا  ِ َّووْن َمَعووُه بَعِووْي  لَووُه َحووَّتَّ َوقَووَ  َعلَووى اْلَعْسووَكِر فَوَقاَل:قُتِووَل فُوواَلن  َوفُوواَلن  َوُفاَلن ،يُوَعوودُِِق رَِجووا   ِمووْن َأْكوورَ 
ا  ِإ َّ َأَصووووابَُه ْلَم بَووووْدر ،مُثَّ نََعووووَن يف لَبَّووووِ  بَعِووووْيِِ  مُثَّ أَْرَسووووَلُه يف اْلَعْسووووَكِر،فَوَلْم يَوْبووووَ  ِخبَوووواء  ِمووووْن َأْخِبيَووووِ  قُوووووَريْ قُتِووووَل يوَوووو

ْفرَاِء بَوَعوَة َبْسوَبَك بْووَن َعلَوى َوْجِهوِه َذِلَك،فَوذََكَر َمِسوْيَُ  َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن َقرِيب وا ِموَن الصَّوَقُمُه،َوَمَضوى َرُسولُل اّللَِّ 
َرَقا بَووووْدر ا،فََأاَنَخا َعْموووور و َوَعووووِديَّ بْووووَن َأيب الزَّْغبَوووواِء اْ؟َُهِنيَّوووونْيِ يَوْلَتِمَسوووواِن اْاَووووَثَ َعووووْن َأيب ُسووووْفَياَن،فَاْنطََلَقا َحووووَّتَّ وَ 

َا بَِعْيَْيِهَما ِإىَل َتلِ  ِمَن اْلَبْطَحاِء َواْستَوَقَيا يف َكنِ  هَلَُما  ِمَن اْلَماِء،َفَسِمَعا َجارِيَوَتنْيِ تَوُقولُل ِإْحوَداُ َا ِلَصواِحَبِتَها:ِإ َّ
نَوُهَمووا جَمْووِدُي بْووُن َعْموور و َوقَاَل:َصووَدَقحْل،َو ََِع َذلِووَك َبْسووَبك  َوَعِدي ،َفَجلَ  ا،فَوَلخََّا بَويوْ َسووا َعلَووى َشْيت اْلعِووُْي َغوود 

َم أََمواَم ِعوْيِِ  فَوَقواَل اّللَِّ  بَِعْيَْيِهَما َحَّتَّ أَتَوَيا َرُسللَ  فََأْخَثَاُ  ااََْثَ،َوأَقْوَبَل أَبُل ُسْفَياَن ِحنَي َولََّيا َوقَوْد َحِذَر،فَوتَوَقودَّ
،ِإ َّ َأيِنِ قَو أَيْوحُل رَاِكبَونْيِ ْد رَ ِلَمْجِديِِ ْبِن َعْمر و:َهْل َأْحَسْسحَل َعَلى َهَذا اْلَماِء ِمْن َأَحد  تُوْنِكرُُ  ف فَوَقاَل:َ  َواّللَِّ

فََأَخَذ ِموْن أَبْوَعارِِ َوا َوفَوتَّوُه أاََنَخا ِإىَل َهَذا التَّلِِ فَاْستَوَقَيا يف َكنِ  هَلَُما مُثَّ اْنطََلَقا،َفَجاَء أَبُل ُسْفَياَن َمَناَن بَِعْيَْيِهَما 
،َحَّتَّ فَِإَذا ِفيِه النوََّلى،فَوَقاَل:َهوِذِ  َواّللَِّ َعاَلئِوُ  يَوثْوِرَب،مُثَّ  َرَجوَع َسورِيع ا َفَضوَرَب َوْجوَه ِعوْيِِ  فَواْنطََلَ  ِّبَوا ُمَسواِحال 

َ قَووْد َْنَّووى ِعووْيَُكْم َوأَْمووَلاَلُكْم َورَِجوواَلُكمْ   فَاْرِجُعلا،فَوَقوواَل أَبُوول ِإَذا رََأى أَْن قَووْد َأْحووَرَز ِعووْيَُ  بَوَعووَة ِإىَل قُوووَرْيا  أَنَّ اّللَّ
:َواّللَِّ َ  نَوْرِجوو ،فَوووُنْطِعَم ِّبَووا  -وََكانَووحْل بَووْدر  ُسوولق ا ِمووْن َأْسووَلاِ  اْلَعووَرِب  -ُع َحووَّتَّ أَنْيتَ بَووْدر ا َجْهوول  فَوُنِقوويَم ِّبَووا َياَلت 

نَوووا اْلِقَياُن،َوَتْسوووَمَع بِنَوووا اْلَعوووَرُب وَ  اَن،َفاَل يَوزَالُووولَن ِ َِسوووْيِ الطََّعووواَم،َونَوْنَحَر ِّبَوووا اْ؟ُُزَر،َوَنْسوووِقَك ِّبَوووا اْاَْمَر،َوتَوْعوووِزَ  َعَليوْ
َ قَوووووْد َْنَّوووووى أَْمووووولَ  :اَي َمْعَشوووووَر بَوووووِب زُْهووووورََة،ِإنَّ اّللَّ ا . قَووووواَل اأْلَْخوووووَنُك بْوووووُن َكووووورِي   اَلُكْم،َوَْنَّى يَوَهابُلنَونَوووووا بَوْعوووووَدَها أَبَووووود 

،َواْرَهَوووَل َرُسووولُل اّللَِّ َصووواِحَبُكْم،فَاْرِجُعلا . فََأنَووواُعلُ  فَوَرَجَعوووحْل زُْهووورَُة فَولَوووْم َيْشوووَهُدوَها،َوَ  بَوووِب َعووو ِديِِ بْوووِن َكْعه 
، َعُووووووولا فَووووووذََكَر َمِسوووووووْيَُ  َحووووووَّتَّ ِإَذا َكووووووواَن بِووووووبَوْعِخ َواِقي َذفَوووووووار  نوَووووووَزَل َوأََ ُ  اْاَوووووووَثُ َعووووووْن قُووووووووَرْيا  ِ َِسووووووْيِِهْم لَِيْمنو

ُ َعْنووُه فََأْحَسووَن،مُثَّ قَوواَم ُعَمووُر فَوَقوواَل فََأْحَسووَن،مُثَّ النَّاَس،فَوَقوواَل أَبُوول َبْكوور  َرِضووَك ِعْيَُهْم،فَاْسَتَشوواَر َرُسوولُل اّللَِّ  اّللَّ
،اْموِخ ِلَمووا أُِموْرَت بِووِه،فَوَنْحُن َمَعوَك،َواّللَِّ َ  نَوُقولُل لَوو َك َكَموا قَالَووحْل قَواَم اْلِمْقوَداُق بْووُن َعْمور و فَوَقوواَل:اَي َرُسولَل اّللَِّ

َوَربُووَك فَوَقوواِتاَل ِإانَّ َهاُهنَووا قَاِعووُدوَن َوَلِكوووِن اْذَهووْه أَنْووحَل َوَربُووَك فَوَقووواِتاَل ِإانَّ بَونُوول ِإْسوورَائِيَل ِلُملَسووى اْذَهووْه أَنْوووحَل 
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ونَووووُه َحووووَّتَّ َمَعُكَمووووا ُمَقوووواتُِللَن . فَوَلالَّووووِذي بَوَعثَووووَك اِبحْلَوووو ِِ لَووووْل ِسووووْرَت بِنَووووا ِإىَل بوَووووْرِ  اْلِغَموووواِق َ؟َالَووووْداَن َمَعووووَك َمووووْن قُ 
ُلَغُه،فَوَقالَ  َوا يُرِيوُد اأْلَْنَصواَر،َوَذِلَك  َلُه َرُسلُل اّللَِّ تَوبوْ َخْْي ا َوَقَعا َلُه بِِه،مُثَّ قَواَل:" َأِكوْيُوا َعلَوكَّ أَيُوَهوا النَّواُس " َوِإ َّ

،ِإانَّ بوُووووَرآُء ِموووونْ  ُووووْم َعووووَدُق النَّاِس،وََكووووانُلا ِحوووونَي اَبيَوعُوووولُ  اِبْلَعَقبَووووِ  قَوووواُللا:اَي َرُسوووولَل اّللَِّ  ِذَماِمووووَك َحووووَّتَّ َتِصووووَل ِإىَل َأوَّ
نَووووا فَأَنْووووحَل يف ِذَ َِنا،َ ْنَوعُووووَك ِ َّووووا َ ْنَووووُع ِمْنووووُه أَنْوُفَسووووَنا َوأَبْونَوووواَءاَن َوِنَسوووو اَءاَن،َفَكاَن َرُسوووولُل اّللَِّ َقاراَِن،فَووووِإَذا َوَصووووْلحَل إِلَيوْ

 َُهوووا ن ْصوووَرتَُه ِإ َّ اِبْلَمِديَنِ ،َوأَنَّوووُه لَوووْيَك َعلَوووْيِهْم أَْن َيِسوووَْي ِّبِوووْم ِإىَل يَوَتَخووولَُّ  أَْن َ  َتُكووولَن اأْلَْنَصووواُر تَووووَرى أَنَّ َعَليوْ
وووا قَووواَل َذلِوووَك َرُسووولُل اّللَِّ  قَووواَل َسوووْعُد بْوووُن ُمَعووواذ :َواّللَِّ َلَكأَنَّوووَك اَي َرُسووولَل اّللَِّ تُرِيوووُداَن . َعوووُدوِ  بِغَوووْْيِ ِباَلِقِهْم،فَوَلمَّ

نَواَ  َعلَوى  قَاَل:" َأَجْل "،قَوالَ  قْوَناَ ،َوَكوِهْداَن أَنَّ َموا ِجْ وحَل بِوِه َح  ،َوأَْعطَيوْ َسوْعُد بْوُن ُمَعاذ :فَوَقوْد آَمنَّوا بِوَك َوَصدَّ
ثَووَك الَّووِذي بَوعَ َذلِووَك ُعُهوولَقاَن َوَمَلايِيَقنَووا َعلَووى السَّووْمِع َوالطَّاَعووِ ،فَاْمِخ اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِلَمووا أََرْقَت فَوووَنْحُن َمَعَك،فَولَ 

ا،ِإانَّ اِبحْلَو ِِ لَوِل اْستَوْعَرْضوحَل بِنَووا َهوَذا اْلَبْحوَر اَُْضوَناُ  َمَعَك،َمووا خَتَلَّوَ  ِمنَّوا َواِحود ،َوَما َنْكوورَُ  أَْن نَوْلَقو ى َعوُدوَّاَن َغوود 
َ يُرِيووَك ِمنَّووا َمووا تَوَقووُر بِووهِ  ُنَك،َفِسووْر بِنَووا َعلَووى بَورََكووِ  اّللَِّ . َفُسوورَّ َلُصوُث  ِعْنووَد احْلَْرِب،ُصووُد   ِعْنووَد اللَِِقاِء،َوَلَعوولَّ اّللَّ  َعيوْ

َ َعووووووزَّ َوَجوووووولَّ قَووووووْد َوَعووووووَدين ِإْحووووووَدى :مُثَّ قَوووووواَل َرُسوووووولُل اّللَِّ ،بِووووووَذِلَك َرُسوووووولُل اّللَِّ  " ِسووووووْيُوا َوأَْبِشووووووُروا،فَِإنَّ اّللَّ
َقووْلِم " . قَاَل:َوَمَضووحْل قُوووَرْيا  َحووَّتَّ نَوزَلُوولا اِبْلعُووْدَوِة اْلُقْصووَلى ِمووَن الطَّووائَِفَتنْيِ،َواّللَِّ َلَكووَأيِنِ أَْنظُووُر اهْلَن َمَصووارَِع الْ 

وووووَما ُ السَّ َء،وََكاَن الْوووووَلاِقي اْلَلاِقي،َواْلُقلُوووووُه بِبَوووووْدر  يف اْلعُوووووْدَوِة الوووووُدنْوَيا ِموووووْن َبطْوووووِن التَّووووولِِ ِإىَل اْلَمِديَنِ ،َوأَْرَسوووووَل اّللَّ
َهوا  َقِهس ا،فََأَصاَب َرُسلَل اّللَِّ  وا ِمنوْ َها َما لَبََّد هَلُوُم اأْلَْرَم َوَ ْ مَيْونَوْعُهْم ِموَن اْلَمِسِْي،َوَأَصواَب قُوَرْيش  َوَأْصَحابَُه ِمنوْ

ووا إِلَْيووِه،فَوَلمَّا يُوبَوواِقرُُهْم ِإىَل اْلَموواِء َحووَّتَّ نوَووَزَل بَووْدر ا َفَسووَبَ  قُورَ َمووا َ ْ يَوْقووِدُروا أَْن يَوْرهَِلُوولا َمَعُه،َفَسوواَر َرُسوولُل اّللَِّ  ْيش 
،َمْنووزِل  أَنْوزَلَ  ُ لَووْيَك لَنَووا أَْن َجوواَء أَْقىَن َموواء  ِمووْن بَووْدر  نوَووَزَل َعَلْيووِه،فَوَقاَل لَووُه احْلُبَوواُب بْووُن اْلُمْنووِذِر:اَي َرُسوولَل اّللَِّ َكووُه اّللَّ

وووُر َعْنوووُه،أَْم ُهوووَل الووورَّْأُي َواحْلَوووْرُب َواْلمَ  اُ  َوَ  نُوَقصِِ " بَوووْل ُهوووَل الووورَّْأُي َواحْلَوووْرُب :ِكيوووَدُة ف فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ نَوتَوَعووودَّ
،َوَلِكِن اْوَوْخ َحوَّتَّ َعَْعوَل اْلقُ  ،فَِإنَّ َهَذا لَْيَك ِ َْنزِل  لُوَه ُكلََّهوا ِموْن َورَاِء َواْلَمِكيَدُة "،فَوَقاَل احْلَُباُب:اَي َرُسلَل اّللَِّ

ا،مُثَّ اْحِفوْر َعَلْيوِه َحْلض وا،فَونُوَقاِتُل اْلَقوْلَم فَوَنْشوَرُب َوَ  َيْشوَربُلَن،َحَّتَّ َلْهرَِ ،مُثَّ َغلِِْر ُكلَّ قَلِ  يه  ِّبَا ِإ َّ قَِليب وا َواِحود 
نَوُهْم،فَوَقواَل:" قَوْد َأَكوْرَت اِبلورَّْأِي "،فَوَفَعوَل َذلِوَك،فَوُغلَِِرِت اْلُقلُوُه،َوَبَ  حَ  نَوَنا َوبَويوْ ُ بَويوْ َعلَوى اْلَقِليوِه ْلض وا َُيُْكَم اّللَّ
بَوُ  بْوُن َربِيَعوَ  َعلَوى الَِّذي نَوَزَل َعَلْيِه َفُمِلَئ َماء ،مُثَّ َقَذُفلا ِفيِه اهْلنَِيَ  . َوأَقْوبَوَلحْل قُوَرْيا  ِحنَي َأْصَبَححْل يَوْقوُدُمَها عُ  توْ

ووا َرآُهووْم َرُسوولُل اّللَِّ  اَل:" اللَُّهوومَّ َهووِذِ  قُوووَرْيا  قَووْد أَقْوبَولَووحْل خِبَُياَلئَِهووا يَوْنَحطُوولَن ِمووَن اْلَكِثيووِه قَوومَجَول  لَووُه َأمْحََر،فَوَلمَّ
 .  1236َوَفْخرَِها ُهَاُقَ  َوُتَكذُِِب َرُسلَلَك،اللَُّهمَّ فََأْحِنِهُم اْلَغَداَة "

  الويت ال  الويت يوذكر اّلِل ّبوا العصوبكانحل هذ  احل  -شلرة احلباب بن املنذر موقبل إنفاذ  -ففك هذ  الليل  
حلياة،فضوال ااء مواقة بدرا .. واملودق علوى هوذا النحول مودق مزقوج:مواقي وروحوك. فاملواء يف الصوحر  كهدت

 اجه املعرك .بل أن يل على أن يكلن أقاة النصر. وا؟يا الذي يفقد املاء يف الصحراء يفقد أعصابه ق
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لصووالة علووى ء ان أقاموومث هووذ  احلالوو  النفسووي  الوويت صوواحبحل امللقوو  ووسوولس ّبووا الشوويطان  حالوو  التحوورج 
غوووزوة بوووب  توووأخرا يفغوووْي نهووور لعووودم وجووولق املووواء )و  يكووون قووود رخوووا هلوووم بعووود يف التيمم،فقووود جووواء هوووذا م

 ان ليزيد حورجب ا مياباملصطل  يف السن  ااامس (. وهنا تثلر اهللاجك واللساوس،ويدخل الشيطان من 
  تووودخلها ذا القلوووج ويف مثووول هوووالنفووولس ووجووول القلووولب  والنفووولس الووويت تووودخل املعركووو  يف مثووول هوووذا احلووور 

 مزعزع  مهزوم  من قاخلها .. وهنا اكء املدق وعكء النجدة ..
رَُكْم بِِه،َويُذْ » لوى قُوُللِبُكْم،َويُوثَوبِِوحَل بِوِه عَ الشَّوْيطاِن،َوِلَْيِْبَ   ُكْم رِْجوزَ ِهَه َعونْ َويُونَوِزُِل َعَلْيُكْم ِمَن السَّماِء ماء  لُِيَطهِِ

 « ..اأْلَْقدامَ 
دام ة وتثبووحل األقووابلطهووار  م املوودق الروحووك ابملوودق املوواقي وتسووكن القلوولب بلجوولق املوواء،وتطم ن األروا ويووت

 بثبات األرم وااسك الرمال.
لولب قاء الرعوه يف ه مون إلقوبوذلك إىل ما أوحوى اّلِل بوه إىل املالئكو  مون تثبيوحل الوذين آمنولا وإىل موا وعود 

اْلَمالِئَكووِ  َأيِنِ  بُووَك ِإىَل رَ  يُوولِحك ِإذْ :» كوو ا  الفعلووك يف املعركوو  الووذين كفووروا وإىل مووا أموور بووه املالئكوو  موون ا
ُهْم ُكوولَّ ْضوورِبُلا فَوووْلَ  اأْلَْعنا ِ لُرْعَه،فَااَفووُروا كَ َمَعُكْم،فَوثَوبِِتُوولا الَّووِذيَن آَمُنلا،َسووأُْلِقك يف قُولُوولِب الَّووِذيَن   ،َواْضوورِبُلا ِموونوْ

 « ..بَنان  
   املسلم .يها مع العصبالئك  فمعي  اّلِل سبحانه للمالئك  يف املعرك  واك ا  امل إنه األمر اهلائل. إوا

  ال قتلوحلف و  كوم قتويهذا هل األمر الذي   الز أن يشوغلنا عنوه أن نبحوة:كي  اكو كحل املالئكو ف و 
 يفاملسوولم  عصوب  حركوو  ال كيو  قتلووحلف ... إن احلقيقو  الكبووْية اهلائلو  يف امللقوو  هوك تلووك احلقيقو  .. إن

فيهوا موع  ا  املالئكو رك ،واكو  األرم ّبذا الدين أمر هائل عظيم .. أمور يسوتح  معيو  اّلِل ملالئكتوه يف املع
 مووا ن نبيعووتهم إ  نوودر  مووالعصووب  املسوولم   إننووا نوويمن بلجوولق خلوو  موون خلوو  اّلِل ا هووم املالئكوو  ولكنووا  

  يووولم بووودر إ ر املسووولمنيالووويت اكووو كلا ّبوووا يف نصوووأخوووثان بوووه خوووالقهم عووونهم. فوووال  لوووك مووون إقرا  الكيفيووو  
 -فعلولا لوذين آمنلا،فايثبتولا   قدار ما يقرر  النا القورآين .. وقود أوحوى إلويهم رّبوم:أين معكوم. وأمورهم أن

ملشوووركني وأن دري كيووو  فعلووولا. وأمووورهم أن يضوووربلا فووول  أعنوووا  اولكننوووا   نووو -ألووووم يفعلووولن موووا يووويمرون 
طبيعوووو  لاكنووووا حنوووون ففعلوووولا كووووذلك بكيفيوووو    نعلمها،فهووووذا فوووورع عوووون نبيعوووو  إقر  بنووووان. يضووووربلا موووونهم كوووول

الووذين   لرعووه يف قلوولبن يلقووك اأاملالئكوو ،وحنن   نعلووم عنهووا إ  مووا علمنووا اّلِل .. ولقوود وعوود اّلِل سووبحانه 
علووم  وون ل ،وهوول أكفووروا. فكووان ذلك،ووعوود  احل ،ولكنووا كووذلك   نعلووم كيوو  كووان. فوواّلِل هوول الووذي خ

 ،وهل ُيلل بني املرء وقلبه وهل أقرب إليه من حبل اللريد ..خل 
إن البحوة التفصويلك يف كيفيوات هوذ  األفعوال كلهوا لويك مون ا؟ود الوذي هول نوابع هوذ  العقيودة. ونووابع 
احلركو  اللاقعيوو  ّبووذ  العقيوودة .. ولكوون هووذ  املباحووة صوارت موون مباحووة الفوور  ا سووالمي  ومباحووة علووم 

تأخرة،عنووود موووا فووورغ النووواس مووون ا هتماموووات ا اابيووو  يف هوووذا الدين،وتسووول  الووو   الكوووالم يف العصووولر امل
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العقلوووووووك علوووووووى النفووووووولس والعقووووووولل .. وإن وقفووووووو  أموووووووام الد لووووووو  اهلائلووووووو  ملعيووووووو  اّلِل سوووووووبحانه للمالئكووووووو  يف 
 املعرك ،واك ا  املالئك  فيها مع العصب  املسلم ،هلك أنفع وأجدى ..

ريوور لوو ،اكء التقيقوو  اهلائأعقوواب املشووهد اهلائوول الووذي تتجلووى فيووه تلووك احلقويف وايوو  هووذا ا سووتعرام،ويف 
ُووْم ذ  األملر:لِووجملوورى هوو امللضوو  ملووا وراء املعركوو  كلهووا. ووراء النصوور فيهووا واهلزميوو ،من قاعوودة وقسووتلر َك  َِوَّ

َ َوَرُسلَلُه فَِإنَّ  َ َوَرُسلَلُه. َوَمْن ُيشاِقِ  اّللَّ  «..ِعقابِ َكِديُد الْ   اّللََّ َكاُقلا اّللَّ
 عودائها الرعوهأسول  علوى يإوا ليسحل فلتو  عارضو ،و  مصواقف  عوابرة،أن ينصور اّلِل العصوب  املسولم ،وأن 

 ا غوووووْي كووووو  اّللِ ا هلوووووم كوووووقواملالئكوووو  موووووع العصوووووب  املسووووولم  .. إ وووووا ذلوووووك ألووووووم كووووواقلا اّلِل ورسووووولله،فاختذو 
 ّلِل،وُيللولنن سوبيل الو  واملشواق  هوذا يصودون عوورسلله،وصفا غْي ص  اّلِل ورسولله. ووقفولا ملقو  اا

 قون منهج اّلِل للحياة.
ُْم َكاُقلا اّللََّ َوَرُسلَلُه َوَمْن ُيَشاِقِ  اّللََّ  َ َكِديُد اْلِعَقالَلُه فَِإنَّ  َوَرسُ َذِلَك  َِوَّ  ( 13ِب ) اّللَّ

موون أن  هووم أضووع ى عقوواّبم و ينووزل عقابووه الشووديد علووى الووذين يشوواقلنه ويشوواقلن رسوولله. وهوول قوواقر علوو
 ب  املسوولم  يفلقووحل العصوويقفوولا لعقابووه ..قاعوودة وسوون .   فلتوو  و  مصوواقف . قاعوودة وسوون  أنووه حيثمووا انط

ملشووووواق  ّلِل اا ملقووووو  هلووووواألرم لتقريووووور أللهيووووو  اّلِل وحد ،وإقامووووو  مووووونهج اّلِل وحووووود ،مث وقووووو  منهوووووا عووووودِو 
رسووووولله. موووووا و لن اّلِل الرعوووووه واهلزميووووو  للوووووذين يشووووواقورسووووولله،كان التثبيوووووحل والنصووووور للعصوووووب  املسووووولم ،وكان 

 طري .تقطع ال استقامحل العصب  املسلم  على الطري ،وانمأنحل إىل رّبا،وتلكلحل عليه وحد ،وهك
لودنيا اي حول بكوم يف هوذا الوذ ويف واي  املشهد يتلجه اباطاب إىل أول ك الذين كاقلا اّلِل ورسلله .. إن

يك أمووور هوووذ   نريقوووه،لاملطوووا . فوووأمر هوووذا الووودين واحلركووو  بوووه واللقووول  يفمووون الرعوووه واهلزميووو  لووويك وايووو  
بعوود  ألرم،وإىل مووااء هووذ  ااألرم وحوودها،و  أموور هووذ  احليوواة الوودنيا  فرقهووا .. إنووه أموور  توود إىل مووا ور 

 « ..ذاَب النَّارِ يَن عَ  لِْلكاِفرِ ،َوأَنَّ ذِلُكْم َفُذوُقل ُ »هذ  احلياة .. إن أبعاق  اتد وراء هذ  اهلماق القريب :
 مون الضورب فول هلزميو  و فهذ  واي  املطا . وهوذا هول العوذاب الوذي   يقواس إليوه موا ذقوتم مون الرعوه وا

 األعنا  ومن ضرب كل بنان 
 حرمة ال رار من الممرهللاة وقدر هللا في النصر 18 - 15الدرس الرابع:

 نه ومدق  ،دبْي ،وعل اّلِل فيها وتواهلن .. وقد أعاق عليهم مشاهد اللقع  ومالبساهتا،وأراهم يد 
توه ابحلو  رسولله مون بي لذي أخرجاوعلملا منها أوم   يكلنلا فيها سلى ستار لقدر اّلِل وقدرته .. اّلِل هل 

ن قطوع لذي اختار هلم إحدى الطوائفتني ألمور يريود ،مواّلِل هل ا - حرجه بطرا و  اعتداء  و  نغياان   -
ئكو  لو  مون املالذي أمودهم  واّلِل هول الو« ..   ويبطل البانل ولول كور  اجملرمولنليح  احل»قابر الكافرين 

 مرقفني ..
واّلِل هووول الوووذي غشووواهم النعووواس أمنووو  منوووه،ونزل علووويهم مووون السوووماء مووواء ليطهووورهم به،ويوووذهه عووونهم رجوووز 

لا الووووذين الشوووويطان،ولْيب  علووووى قلوووولّبم ويثبووووحل بووووه األقوووودام .. واّلِل هوووول الووووذي أوحووووى إىل املالئكوووو  ليثبتوووو
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آمنوولا،وألقى يف قلوولب الووذين كفووروا الرعووه .. واّلِل هوول الووذي أكوور  املالئكوو  يف املعركوو  وأموورهم أن يضووربلا 
فول  األعنووا  وأن يضوربلا موون املشوركني كوول بنوان .. واّلِل هوول الوذي غوونمهم الغنيمو  ورزقهووم مون فضووله بعوود 

 أن خرجلا بال مال و  لهر و  عتاق ..
وهول يتضومن  بصارهم.ألالسيا  القرآين هذا كله،فأعاق  حاضرا يف قللّبم،كاخصا  اهلن .. وقد استعرم

د إىل دة إ وا يسووتنقولة العوو صولرة مون النصوور احلاسوم الووذي   يسوتند إىل توودبْي بشوري،و  إىل قولة العوودق و 
   سووووووتغايليه،وا لتجاء إتوووووودبْي اّلِل وتقوووووودير  وعلنووووووه وموووووودق  كمووووووا يسووووووتند إىل التلكوووووول علووووووى اّلِل وحوووووود ،وا 

 به،والسْي مع تدبْي  وتقدير  ..
تجاب  حظووات  سوواهلن .. وهووذا املشووهد حاضوور يف القلوولب كوواخا لابصووار .. اهلن .. ويف أنسووه الل

أ  لووذين كفووروا و ذا لقوولا اأن يثبتوولا إ -بصووفتهم هووذ   -القلوولب للتلجيووه .. اهلن اووكء األموور للووذين آمنوولا 
إىل أسوباب راقة النواس و إراقة فول  إما قام أن النصور واهلزميو  ملكول ن إىل يلللهم األقابر من اهلزمي  والفرار 

 -ر كلوه موكما يودبر األ  -ملعرك  اغْي األسباب الظاهرة اليت يراها الناس وما قام أن اّلِل هل الذي يدبر أمر 
ة تار للقودر لن سونووإ وا امليم -وهل الذي يقتل الكفار  يودي املويمنني وهول الوذي يونج  الرميو  حوني ترموى 

هن روا الرعووه ويوول قووك يف قلوولب الووذين كفوووهوول الووذي يل -يريوود اّلِل أن اعوول هلووم يوولاب ا؟هوواق والووبالء فيووه 
يَن  نُولا ِإذا َلِقيوُتُم الَّوذِ لَّوِذيَن آمَ ايُوَهوا اي أَ »تدبْيهم ويوذيقهم العوذاب يف الودنيا واهلخورة ألووم كواقلا اّلِل ورسولله:

ِْم يَولْ َكَفُروا َزْحفا  َفال تُوَللُ   فَوَقوْد ابءَ  -ْو ُمَتَحيِِوزا  ِإىل ِف َو   أَ َحرِِفوا  لِِقتوال  ِإ َّ ُمتَ  -بوُورَُ  َم ِوذ  قُ لُهُم اأْلَْقابَر. َوَمْن يُوَلهلِِ
،َوَمووْأواُ  َجَهوونَُّم َوبِووْ َك اْلَمِصووُْي. فَولَووْم  َ قَوتَوَلُهْم،َومووا ُهْم،َولِكنَّ ْقتُولُوول توَ بَِغَضووه  ِمووَن اّللَِّ ْيووحَل ِإْذ َرَمْيووحَل َولِكوونَّ مَ رَ  اّللَّ

 « ..ُملِهُن َكْيِد اْلكاِفرِينَ  . ذِلُكْم َوأَنَّ اّللََّ يع  َعِليم    َِ اّللََّ َرمى،َولِيُوْبِلَك اْلُمْيِمِننَي ِمْنُه َبالء  َحَسنا ،ِإنَّ اّللََّ 
اي »ر:موأوى يف النوواو  ن اّللِ ويبودو يف التعبوْي القورآين كودة يف التحوذير وتغلوويج يف العقلبو  وهتديود بغضوه مو

ِمْ لُهُم اأْلَ ال تُوَللُووأَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإذا َلِقيووُتُم الَّووِذيَن َكَفووُروا َزْحفووا  فَوو َحرِِفووا  ِإ َّ ُمتَ  - يَوْلَم ِووذ  ُقبوُوورَُ  ْقابَر. َوَمووْن يوُووَلهلِِ
، فَوَقْد ابءَ  -لِِقتال  أَْو ُمَتَحيِِزا  ِإىل ِفَ      .« .ُم َوبِْ َك اْلَمِصْيُ واُ  َجَهنَّ َوَمأْ بَِغَضه  ِمَن اّللَِّ

روا اجهني فوووال تفوووقووواربني متوول أي متووودانني مت« زحفووا»واملعوو :اي أيهوووا الووذين آمنووولا إذا واجهوووتم الووذين كفوووروا 
كولن يم أو أن عنهم،إ  أن يكلن ذلك مكيدة حرب،حية ختتارون ملقعوا أحسون،أو تودبرون خطو  أحكو

أعطى أن مون تولىل،و تال .. و سلمني،أو إىل قلاعد املسلمني،لتعاوقوا القذلك انضماما إىل ف   أخرى من امل
 .العدو قبر  يلم الزح  فقد استح  ذلك العقاب:غضبا من اّلِل ومأوى يف جهنم .

 -وقوود ورقت بعووخ األقوولال يف اعتبووار  هووذا احلكووم خاصووا  هوول بوودر،أو ابلقتووال الووذي يكوولن رسوولل اّلِل 
-  أوووا عامو ،وأن التوول  يولم الزحوو  كبووْية مون السووبع امللبقات.كمووا روى حاضور . ولكوون ا؟مهولر علووى

قَاَل:اْجَتِنُبلا السَّْبَع اْلُملبَِقاِت قَاُللا:اَي َرُسولَل البخاري ومسلم يف الصحيحني َعْن َأيب ُهَريْورََة،أَنَّ َرُسلَل هللِا 
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ووووْحُر،َوقوَ  ،َوالسِِ ووووْرُ  اِبّللَِّ ،َوَأْكووووُل الِراَِب،َوَأْكووووُل َموووواِل هللِا َوَمووووا ُهوووونَّ ف قَاَل:الشِِ ُ ِإ َّ اِبحلَْ ِِ ْتُل الوووونوَّْفِك الَّوووويِت َحوووورََّم اّللَّ
 .. 1237اْلَيِتيِم،َوالتوََّل ِِ يَوْلَم الزَّْحِ ،َوَقْذُ  اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفاَلِت اْلُمْيِمَناِت.

 : 1238تفصيال    س من ا ملام به قال« أحكام القرآن»وقد أورق ا؟صاص يف 
ِْم يَوْلَم ِووذ  ُقبوُوورَُ  ِإ َّ ُمَتَحرِِفووا  لِِقتووال  أَْو ُمَتَحيِِووزا  ِإىل ِف َوو   »قووال اّلِل تعوواىل: » روى أبوول نضوورة عوون أيب « َوَمووْن يوُووَلهلِِ

سووعيد أن ذلووك إ ووا كووان يوولم بوودر. قووال أبوول نضوورة ألوووم لوول احنووازوا يلم ووذ  حنووازوا إىل املشووركني،و  يكوون 
وهوووذا الوووذي قالوووه أبووول نضووورة لووويك بسوووديد،ألنه قووود كوووان ابملدينووو  خلووو  كثوووْي مووون  يلم وووذ مسووولم غوووْيهم ..

األنصار،و  ذمرهم النل عليوه السوالم اباوروج،و  يكلنولا يورون أنوه يكولن قتال،وإ وا لنولا أووا العْي،فخورج 
،احنوازوا فيمن خ  معه. فقلل أيب نضرة إنه   يكون هنوا  مسولم غوْيهم وإووم لول احنازوا - -رسلل اّلِل 

 -إىل املشركني،غل  ملا وصفنا .. وقد قيل:إنه   يكن جائزا هلم ا حنيواز يلم وذ ألووم كوانلا موع رسولل اّلِل 
- :مووا كوواَن أِلَْهووِل اْلَمِدينَووِ  َوَمووْن َحووْلهَلُْم ِمووَن اأْلَْعووراِب أَْن »و  يكوون ا حنيوواز جووائزا هلووم عنووه،قال اّلِل تعوواىل

 - -فلوووم يكووون اووولز هلوووم أن حوووذللا نبووويهم «:ِل اّللَِّ َو  يَوْرَغبُووولا ِ َنْوُفِسوووِهْم َعوووْن نَوْفِسوووهِ يَوَتَخلَُّفووولا َعوووْن َرُسووول 
ُ »وينصوووورفلا عنووووه ويسوووولمل ،وإن كووووان اّلِل قوووود تكفوووول بنصوووور  وعصوووومه موووون الناس،كمووووا قووووال اّلِل تعوووواىل: َواّللَّ

كووان ف وو    - -،وأيضووا فووإن النوول وكووان ذلووك فرضووا عليهم،قلووحل أعوودا هم أو كثروا« يَوْعِصووُمَك ِمووَن النَّوواسِ 
املسوولمني يلم ووذ،ومن كووان  نحوواز عوون القتووال فإ ووا كووان اوولز لووه ا حنيوواز علووى كوورط أن يكوولن احنيوواز  إىل 

ف تهم يلم ذ،و  تكن ف   غْي . َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر،قَاَل:ُكْنوحُل يف َسورِيَّ   ِموْن َسورَااَي  - -ف  ،وكان النل 
َفَحوواَص النَّوواُس َحْيَصوو  ،وَُكْنحُل فِوويَمْن َحوواَص فَوُقْلنَووا:َكْيَ  َنْصووَنُع ف َوقَووْد فَوووَرْراَن ِمووَن الزَّْحِ ،َوبوُووْياَن  َرُسوولِل هللاِ 

نَوووا،مُثَّ قُوْلنَوووا:َلْل َعَرْضوووَنا أَنْوُفَسوووَنا َعلَوووى َرُسووولِل هللِا   َكانَوووحْل لَوووُه فَوووِإنْ ،اِبْلَغَضوووِه،مُثَّ قُوْلنَوووا:َلْل َقَخْلنَوووا اْلَمِدينَوووَ  فَِبتوْ
َناُ  قَوْبَل َصالَِة اْلَغَداِة َفَخرََج،فَوَقاَل:َمِن اْلَقْلُم ف قَاَل:فَوُقْلَنا:حَنُْن  َنا فَأَتَويوْ اْلَفرَّاُروَن،قَاَل: َ بَوْل أَنْووُتُم تَوْلبَ  ،َوِإ َّ َذَهبوْ

نَ   .  1239اُ  َحَّتَّ قَوبوَّْلَنا يََد ُ اْلَعكَّاُروَن،أاََن ِف َوُتُكْم َوأاََن ِفَ ُ  اْلُمْسِلِمنَي قَاَل:فَأَتَويوْ
 - -ا احنوواز عوون الكفووار فإ ووا كووان اوولز لووه ا حنيوواز إىل ف وو  النوول إذ - -فموون كووان ابلبعوود موون النوول 

ن يف ر. وقوال احلسوم الفوراهلووإذا كان معهم يف القتال   يكون هنوا  ف و  غوْي  ينحوازون إليوه،فلم يكون اولز 
ِمْ »قلله تعاىل: ِموْنُكْم  ِإنَّ الَّوِذيَن تَوَللَّوْلا»ّلِل تعواىل:ر. وقوال اقال:كودقت علوى أهول بود« يَوْلَمِ ذ  ُقبُورَ ُ  َوَمْن يُوَلهلِِ

ُُم الشَّووْيطاُن بِووبَوْعخِ  َووا اْسووتَوَزهلَّ وكووذلك  - -وووم فووروا عوون النوول ألوذلووك « ُبلا مووا َكَسوويوَووْلَم اْلتَوَقووى اْ؟َْمعوواِن ِإ َّ
ْذ أَْعَجبَوووووْتُكْم  َويوَووووْلَم ُحنَوووونْي  إِ »اّلِل علووووى ذلووووك يف قللووووه تعوووواىل:فعوووواقبهم  - -يوووولم حنووووني فووووروا عوووون النوووول 

ُتْم ُمْدِبرِينَ ُحَبحْل،مُثَّ رَ ُم ِ ا َكثْوَرُتُكْم،فَوَلْم تُوْغِن َعْنُكْم َكْي ا ،َوضاَقحْل َعَلْيُكُم اأْلَرْ   .. « َولَّيوْ

                                                 
 12( وصووووحي  ابوووون حبووووان ]272[)323/ 1املكنووووز ] -( وصووووحي  مسوووولم 2766[)142/ 10املكنووووز ] -صووووحي  البخووووارى - 1237

/371] (5561) 
 380، ص:5أحكام القرآن )ا؟صاص(ج  - 1238
 ( حسن5384[) 386/ 2د أمحد )عا  الكته( ]مسن - 1239

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1948 

  فيه كي ا ..اّللِ قل العدو أو كثر،إذا   اد  - -فهذا كان حكمهم إذا كانلا مع النل  
اي أَيُوَهوا النَّوِلُ َحورِِِم اْلُموْيِمِننَي َعلَوى اْلِقتواِل،ِإْن َيُكوْن ِموْنُكْم ِعْشوُروَن صواِبُروَن »وقال اّلِل تعاىل يف آي  أخرى:

يف احلووال الوويت    -واّلِل أعلووم  -وهووذا « يَوْغِلبُوولا ِمووائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكووْن ِمووْنُكْم ِمائَوو   يَوْغِلبُوولا أَْلفووا  ِمووَن الَّووِذيَن َكَفووُروا
حاضووورا معهم،فكوووان علوووى العشووورين أن يقووواتللا املوووائتني   يهربووولا عنهم،فوووإذا كوووان عووودق  - -يكووون النووول 

العدو أكثر من ذلك أاب  هلم التحيز إىل ف   من املسلمني فيهم نصورة ملعواوقة القتوال،مث نسو  ذلوك بقللوه 
ُ َعوْنُكمْ »تعواىل: َوَعلِووَم أَنَّ فِويُكْم َضووْعفا ،فَِإْن َيُكوْن ِمووْنُكْم ِمائَو   صوواِبرَة  يَوْغِلبُولا ِمووائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكووْن  اهْلَن َخفَّووَ  اّللَّ

َلمَّا نَوزََلحْل ) ِإْن َيُكوْن ِموْنُكْم  -رضى هللا عنهما  -َعِن اْبِن َعبَّاس  فروي « ِمْنُكْم أَْل   يَوْغِلُبلا أَْلَفنْيِ إبِِْذِن اّللَِّ 
فَوَقواَل ُسوْفَياُن َغوْْيَ َمورَّة  أَْن  َ  - َصاِبُروَن يَوْغِلُبلا ِمائَوَتنْيِ ( َفُكِتَه َعلَوْيِهْم أَْن  َ يَِفورَّ َواِحود  ِموْن َعَشورَة  ِعْشُرونَ 

ُ َعْنُكُم ( اهليََ   -يَِفرَّ ِعْشُروَن ِمْن ِمائَوَتنْيِ   -ِفورَّ ِمائَو   ِموْن ِموائَوَتنْيِ َفَكَتَه أَْن  َ يَ ،مُثَّ نَوزََلحِل ) اهلَن َخفََّ  اّللَّ
 . 1240نَوزََلحْل ) َحرِِِم اْلُمْيِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن ( -زَاَق ُسْفَياُن َمرَّة  

ووا نَوزَلَوحْل ) ِإْن َيُكووْن ِموْنُكْم ِعْشووُروَن َصوا -رضووى هللا عنهموا  -وَعوِن ابْووِن َعبَّواس   ِبُروَن يَوْغِلبُوولا ِمووائَوَتنْيِ ( قَوواَل َلمَّ
َفَجوواَء التَّْخِفيووُ  فَوَقوواَل ) اهلَن ،َكوو َّ َذلِووَك َعلَووى اْلُمْسووِلِمنَي ِحوونَي فُووِرَم َعلَووْيِهْم أَْن  َ يَِفوورَّ َواِحوود  ِمووْن َعَشوورَة  

ُ َعْنُكْم َوَعِلَم أَنَّ ِفيُكْم ُضْعف ا فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمائَ   صَ  ُ َخفََّ  اّللَّ اِبرَة  يَوْغِلبُولا ِموائَوَتنْيِ ( . قَواَل فَوَلمَّوا َخفَّوَ  اّللَّ
ُهْم . ِة نَوَقَا ِمَن الصَّْثِ بَِقْدِر َما ُخفَِِ  َعنوْ ُهْم ِمَن اْلِعدَّ  1241َعنوْ

قوال الشوي   - 1242َلْم يَِفورَّ "َوِإْن فَورَّ ِمْن َياَليَ   فوَ ،" ِإْن فَورَّ َرُجل  ِمْن َرُجَلنْيِ فَوَقْد فَورَّ :قَاَل ،وَعِن اْبِن َعبَّاس  
يعب بقلله:فقد فر:الفرار من الزح  املراق ابهلي ،والذي يف اهلي  إاواب فورم القتوال علوى اللاحود لورجلني 

                                                 
 (4652[)  257/ 15املكنز ] -صحي  البخارى - 1240
 وذكر  السيد رمحه هللا رتصرا  – (4653[ )259/ 51املكنز ] -صحي  البخارى - 1241
 ( صحي   948تَوْفِسُْي ُسَنِن َسِعيِد ْبِن َمْنُصلر  ) - 1242

ُمووْيِمِننَي " { َكوواَن َعلَووى ِعبَوواِقِ  أَْن َ  يَِفوورَّ ِعْشووُروَن َصوواِبُروَن ِمووْن ِمووائَوَتنْيِ ِبَقْللِووِه:} اَي أَيُوَهووا النَّووِلُ َحوورِِِم الْ   قوال الطحوواوي :" َوَجووْداَن فَوووْرَم هللِا قَوودْ 
، مُثَّ َخفَّووَ  هللاُ َذلِووَك َعلَووْيِهْم َرمْحَوو   هَلُووْم فَووأَنْوَزَل:} اهْلَن [ اهْليَووَ ، َفَكوواَن اْلَفووْرُم َعلَووْيِهْم يف َذلِووَك أَْن َ  يَِفوورَّ قَوووْلم  ِمووْن َعَشووَرِة أَْمثَوواهلِِمْ 65]األنفووال:

ا يف [ اهْليََ ، فَوَعاَق اْلَفْرُم َعلَوْيِهْم يف َذلِوَك أَْن َ  يَِفوُروا ِموْن ِمثْولَوْيِهْم، وََكواَن َذلِوَك ُمْطَلق و66َخفََّ  هللاُ َعْنُكْم، َوَعِلَم أَنَّ ِفيُكْم َضْعف ا { ]األنفال:
 أَْلف ا َكَما َخصََّها ِبِه أَْن َ  َتِفرَّ ِ َّا فَوْلقَوَهوا ِموَن اأْلَْعوَداِق، قَِليِل اْلَعَدِق َويف َكِثْيِِ ،مُثَّ َخاَّ هللاُ تَوَعاىَل َعَلى ِلَساِن َرُسلِل هللِا َعَلْيِه السَّاَلُم اِ ْيَبْ َعَشرَ 

ُووَوَأْخووَثَ َعلَووى ِلَسوواِن نَِبيِِووِه  ووُد بْووُن احلََْسووِن َذَهووَه إلَْيووِه يف ِكتَوواِب ِسووَْيِِ  اْلَكبِووِْي، َوقَووَأوَّ اَل بِووِه ِفيووِه َوَ ْ َُيْووِك ِفيووِه ْم لَووْن يُوْيتَوووْلا ِمووْن ِقلَّوو   َوَهَكووَذا َكوواَن حُمَمَّ
َنُه َوَبنْيَ َأَحد  ِمْن َأْصَحاِبِه، َوَهَكَذا َكاَن َغْْيُ َواِحود  ِموْن أَْهوِل  اْلِعْلوِم مَحَوَل اأْلَْموَر اِبْلَمْعوُروِ  َوالنوَّْهوَك َعوَن اْلُمْنَكوِر َعلَوى َهوَذا اْلَمْعوَ  ِبَعْينِوِه ِخاَلف ا بَويوْ

،َوإِ  :" إْن فَورَّ َرُجل  ِمْن َرُجَلنْيِ فَوَقْد فَورَّ ُ ،فَعِن اْبِن َعبَّاس  ْيحُل بِوِه ابْوَن ْن فَوورَّ ِموْن َياَليَو   فوَ ِمنوُْهُم اْبُن ُكْثَُمَ  َعْبُد هللِا الضَّلِِ لَوْم يَِفورَّ " قَواَل ُسوْفَياُن َفَحودَّ
 ُكوْثَُمَ  يف اأْلَْعوَداِق ُكلَِِهوا، َوقَوْد ُرِوَي َعوْن َمالِوك  يف ُكْثَُمَ  فَوَقاَل:َهَكَذا اأْلَْموُر اِبْلَمْعوُروِ  َوالنوَّْهوُك َعوَن اْلُمْنَكوِر، وََكواَن َهوَذا أَْيض وا ُمْطَلق وا ِعْنوَد ابْونِ 

َفِ  َبنْيَ اِ ْيَبْ َعَشَر أَْلف وا، َوبَونْيَ َموا ُقوَوَوا ِموَن َما َيُدُل َعَلى أَنَّ َمْذَهَبُه َكاَن ِفيِه َعَلى ِمْثِل َما يف َحِديِة اْبِن َعبَّاس  الَِّذي َرَويْوَناُ  ِمَن اْلُمَخالَ  َذِلكَ 
َد ْبَن ِعيَسى ْبِن فُوَلْي ِ  ْعحُل حُمَمَّ زِيوِز بْوِن َعْبوِد ْبِن ُسوَلْيَماَن اْاُزَاِعوكَّ أاََب َعْبوِد هللِا يَوْذُكُر أَنَّ اْلُعَمورِيَّ اْلَعابِوَد،َوُهَل َعْبوُد هللِا بْوُن َعْبوِد اْلعَ  اأْلَْعَداِق َكَما  َِ

ْحَكاَم الَّيِت َقْد بُدَِِلحْل أَفَوَيَسُعَنا َموَع َذلِوَك التََّخلُوُ  َعوْن جُمَاَهوَدِة هللِا ْبِن ُعَمَر ْبِن ااَْطَّاِب َجاَء إىَل َماِلك  فَوَقاَل َلُه:اَي أاََب َعْبِد هللِا َقْد نَوَرى َهِذِ  اأْلَ 
:إْن َكاَن َمَعَك ايْوَنا َعَشوَر أَْلف وا ِمثْولُوَك َ ْ َيَسوْعَك التََّخلُوُ  َعوْن َذلِوَك، هَلَا، فَوَقاَل َلُه َماِلك  ِموْن أَْمثَالِوَك فَأَنْوحَل َوِإْن َ ْ َيُكوْن َمَعوَك َهوَذا اْلَعوَدُق َمْن َبدَّ
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من الكفار،فإن زاق عدق الكفار علوى اينوني فجوائز حين وذ لللاحود التحيوز إىل ف و  مون املسولمني فيهوا نصورة 
املسووولمني   نصووورة معهوووم فهووول موووون أهووول اللعيووود املوووذكلر يف قللووووه ،فأموووا إن أراق الفووورار ليلحووو  بقووولم موووون 

ِْم يَوْلَم ِوووذ  ُقبوُووورَُ  ِإ َّ ُمَتَحرِِفوووا  لِِقتوووال  أَْو ُمَتَحيِِووزا  ِإىل ِف َووو   فَوَقوووْد ابَء بَِغَضوووه  ِموووَن ا»تعوواىل: َعوووِن ابْوووِن « ّللَِّ َوَموووْن يوُوووَلهلِِ
قَووْد بوُووْياَن ِمووَن هللِا بَِغَضووه  فَولَووْل :ْيَصوو  ،َفُكْنحُل فِوويَمْن َحوواَص فَوُقْلَناَفَحوواَص النَّوواُس حَ ،ُكْنووحُل يف َجْيا  :قَالَ ،ُعَمرَ 

نَووا فَولَووْم يوَووَراَن َأَحوود   يوْ َها:مُثَّ قُوْلنَووا،تَوَنحَّ نَووا اْلَمِدينَووَ  فَوتَوووَزوَّْقاَن ِمنوْ نَووا اْلَمِدينَوو َ ،َلْل أَتَويوْ فَوُقْلَنا:َلْل َعَرْضووَنا أَنْوُفَسووَنا َعلَووى ،فَأَتَويوْ
" بَووْل أَنْوووُتُم :قَووالَ ،اَي َرُسوولَل هللِا حَنْووُن اْلَفرَّاُرونَ :فَوَلمَّا َخوورََج ِإىَل َصوواَلِة اْلغَووَداِة،فَوُقْلَنا،َلَعوولَّ لَنَووا تَوْلبَوو   ،هللِا  َرُسووللِ 

 .1243أاََن ِفَ ُ  ُكلِِ ُمْسِلم  "،اْلَكرَّاُرونَ 
لكثرة ا؟ويا ،سور  رم فوارسيف أيب عبيود ملوا قتول علوى ا؟،وكذلك قال عمر بن ااطاب. رضك هللا عنوه

عن عمور ،ويف روايوو  ،لول احنوواز إِ  كنوحل لووه ف و . هكوذا روا  حمموود بون سووْيين:فقووال عمر،مون انحيو  اجمللس
 . 1244أان ف تكم،اي أيها الناس:ملا قتل أبل عبيد قال عمر:عن عمر قال،أيب عثمان النهدي

  يبل  عدق جويا املسولمني ايوب عشور ألفوا  و  يعنفهم .. وهذا احلكم عندان )يعب عند احلنفي ( تبحل،ما
  اووولز هلوووم أن ينهزمووولا عووون مثلووويهم إ  متحووورفني لقتوووال،وهل أن يصوووْيوا مووون ملضوووع إىل غوووْي  مكايووودين 
لعووودوهم،وحنل ذلك، وووا   يكووولن فيوووه انصووورا  عووون احلووورب،أو متحيوووزين إىل ف ووو  مووون املسووولمني يقووواتللوم 

مود بون احلسون ذكور أن ا؟ويا إذا بلغولا كوذلك فلويك هلوم أن يفوروا معهم. فإذا بلغلا ايب عشر ألفا فإن حم
من عودوهم،وإن كثور عودقهم،و  يوذكر خالفوا بوني أصوحابنا فيوه )يعوب احلنفيو ( واحوتج  ودية ابْوِن َعبَّواس  

ُهَما قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  ُ َعنوْ رَااَي أَْربَوُعِمائَو   َوَخوْْيُ اْ؟ُيُولِش َخْْيُ اأَلْصَحاِب أَْربَوَع   َوَخْْيُ السَّو:»  --َرِضَى اّللَّ
 ..1245«أَْربَوَعُ  آَ    َوَلْن يُوْغَلَه ايْوَنا َعَشَر أَْلف ا ِمْن ِقلَّ   

                                                                                                                                            

َوا َأَخوَذُ  ِعْنوَدانَ  ، َوِإ َّ يف َحوِديِة ابْوِن ، َوهللاُ أَْعلَوُم ِموْن قَووْلِل النَّوِلِِ يف َسَع   ِمَن التََّخُلِ  َعْن َذِلَك، وََكاَن َهَذا اْ؟َوَلاُب ِموْن َمالِوك  َأْحَسوَن َجوَلاب 
 [47/ 2َتى ايْوَنا َعَشَر أَْلف ا ِمْن ِقلَّ   "، َواِبهلِل التوَّْلِفيُ ".كر  مشكل اهلتر ]َعبَّاس  الَِّذي َرَويْوَناُ :" َوَلْن يُويْ 

،قَاَل :قُوْلحُل لَِعطَاء  :َما اْلِفرَاُر ِمَن الزَّْحِ  ف قَاَل :اْلِفورَ  .قَووْلُل اّللَِّ .قُوْلوحُل :أَرَأَيْوحَل  ىَل اْلِف َو ِ لِْلِقتَواِل،َوَ  اْلُمَتَحيِِوُز إِ   اْلُمَتَحورِِ ِ اُر َغوْْيُ وَعِن اْبِن ُجَرْيج 
،أَْو ِمْن أاَُنس  يف ِحْصو َوا َذلِوَك يف الزَّْحِ ،قَواَل اّللَُّ  :َ  َ َْس،إِ ن  ف قَوالَ ِإْن فَورَّ ِإْنَسان  ِمْن َغْْيِ َزْح   يف َمْرَماُ  يف ِقَتال   :ِإْن َيُكوْن ِموْنُكْم ِعْشوُروَن  َّ

ُ َعوْنُكْم،َوَعلِ ُهْم فَوَقواَل :افَّوَ  َعونوْ نْيِ،َوِإْن َيُكْن ِموْنُكْم ِمائَو   يَوْغِلبُولا أَْلف وا،مُثَّ خَ َصاِبُروَن يَوْغِلُبلا ِمائَوتَ  َم أَنَّ فِويُكْم َضوْعف ا،فَِإْن َيُكوْن ِموْنُكْم هْلَن َخفَّوَ  اّللَّ
ُهَمووا َمووَع الصَّوواِبرِيَن فَووِإْن َلِقووَك رَ  ّللَِّ،َواّللَُّ اإبِِْذِن  أَْلَفوونْيِ ِمائَوو   َصوواِبَرة  يَوْغِلبُوولا ِمووائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكووْن ِمووْنُكْم أَلْوو   يَوْغِلبُوولا  ُجوول  َرُجووال  أَْو َرُجلَوونْيِ فَوَفوورَّ ِمْنووُه أَْو ِمنوْ

ُ َعْنُكْم،فَوِإْن َيُكوْن ِموْنُكْم َعطَواء  :أََنَسوَخحِل اهْلَن َخفَّوحُل لِ َرُجَلنْيِ .قُوْلولرَُّجوِل بِواَفِهَك َكِبْيَة ،َوِإْن َلِقَك َياَليََ  رَِجال  فَوَفرَّ ِمنوُْهْم َفاَل َ َْس ِمْن َأْجوِل  َ  اّللَّ
َهوا ُنِسوَخحْل .قَواَل ُحود  َأْكثَووُر،َ  نَوْعَلمُ أُ َأْضوَعافُوُهْم،َويَوْلَم بَوْدر  أَْو  ِكنَي يَوْلَم ِوذ  اْلُمْشوِر  ِماَئ   َصواِبَرة  يَوْغِلبُولا ِموائَوَتنْيِ ف فَوَقوْد فَوورَّ أاَُنس  يوَوْلَم ُأُحود  .قَواَل :ِإنَّ 
َْيُ   ( صحي  115زَارِيِِ )ِإْسَحاَ  اْلفَ   أِلَيب :َوَعامَُّ  َمْن َمَع النَِّلِِ َعَلْيِه السَّاَلُم يَوْلَمِ ذ  َغْْيُ ُمْيِمِننَي "السِِ

 ( حسن لغْي  4002[)158/ 6كعه ا ميان ] - 1243
 [27/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1244
 ( صحي  لغْي 2494[)394/ 7املكنز ] -[وسنن الدارمى156/ 9حيدر آابق ] -لبيهقك السنن الكثى ل - 1245
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يُولِش َوَخوْْيُ ا؟ُْ ،َوَخوْْيُ السَّورَااَي أَْربَوُعِمائَو   ،" َخوْْيُ اأَلْصوَحاِب أَْربَوَعو   :قَواَل َرُسولُل اّللَِّ :قَواَل ،وَعِن اْبِن َعبَّاس  
.قَاَل  بَوَلُغلا اْيَبْ َعَشَر أَْلف ا ِإَذا اْجَتَمَعحْل َكِلَمتُوُهْم.،َما َغَلَه قَوْلم  َقُ  :َوقَاَل َرُسلُل اّللَِّ :أَْربَوَعُ  آ   

1246  
وذكووور الطحووواوي أن مالكوووا سووو ل،فقيل له:أيسوووعنا التخلووو  عووون قتوووال مووون خووورج عووون أحكوووام اّلِل وحكوووم 

معوووك اينوووا عشووور ألفوووا مثلوووك   يسوووعك التخلووو ،وإ  فأنوووحل يف سوووع  مووون بغْيهووواف فقوووال مالوووك:إن كوووان 
التخل  .. وكان السائل له عبد اّلِل بن عمر بن عبد العزيز بن عبد اّلِل بن عمر. وهذا املذهه ملافو  ملوا 

يف ايوب عشور ألفوا فهول أصول يف هوذا البواب،وإن كثور  - -ذكر حممد بن احلسن. والذي روي عن النل 
وقوود «. إذا اجتمعووحل كلمووتهم» ني فغووْي جووائز هلووم أن يفووروا موونهم وإن كووانلا أضووعافهم لقللووه عوودق املشوورك

 1247اهو«..أوجه عليهم بذلك مجع كلمتهم
 : 1248تعقيبا على ااال  يف املقصلق ّبذا احلكم قال« أحكام القرآن»يف « ابن العريب»كذلك أورق 

 لقيام فىل يلم اام يف الزحل  كلها إاختل  الناس:هل الفرار يلم الزح  رصلص بيلم بدر،أم ع»
ُ َعْنُه فروى  » ِْم يَوْلَمِ ذ  ُقبُورَُ  قَواَل ،َعْن َأيب َسِعيد  اْاُْدرِيِِ َرِضَك اّللَّ نَوزَلَوحْل ِفينَوا يوَوْلَم :يف َهِذِ  اهْليَِ  " َوَمْن يُوَلهلِِ

 ،ويزيد بن حبيه،والضحا .  يكن هلم ف   إ  رسلل اّلِل،وبه قال انفع،واحلسن،وقتاقة 1249بَْدر  " "
 صولص ذلوك يولمخبذ مون كوذ ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن اهلي  ابقي  إىل يلم القيام  وإ ا ك»

ىل إا ذلوك إكوارة به. وإ و فظن قلم أن ذلك إكارة إىل يلم بدر. وليك« ومن يلهلم يلم ذ قبر »بدر بقلله:
 يلم الزح .

 -القتال،وانقضوواء احلرب،وذهوواب اليوولم  ووا فيووه. وقوود يبووحل عوون النوول والوودليل عليووه أن اهليوو  نزلووحل بعوود »
-  حسوووبما قووودمنا  يف احلووودية الصوووحي  أن الكبوووائر كوووذا ... وعوووِد الفووورار يووولم الزحووو . وهوووذا نوووا يف

املسأل  يرفع ااال ،ويبني احلكم،وقد نبهنا على النكت  اليت وقع ا ككال فيها ملن وقوع ابختصاصوه بيولم 
 ..1250« بدر
ل  يووولم لوووك أن التوووذ« .. ابووون عبووواس وسوووائر العلمووواء»ن أنخوووذ ّبوووذا الوووذي ذكووور  ابووون العوووريب مووون رأي وحنووو

 عتقواق مون ه  صول االزح  على إنالقه يسوتح  هوذا التشوديد لضوخام  آتر  احلركيو  مون انحيو  وملساسو
 انحي  ..

بقوولة اّلِل الغالووه علووى  إن قلووه املوويمن ينبغووك أن يكوولن راسووخا تبتووا   هتزمووه يف األرم قلة،وهوول ملصوولل
فووإن هووذ  اهلووزة    -وهوول يلاجووه ااطوور  -أمر ،القوواهر فوول  عبوواق  .. وإذا جوواز أن تنووال هووذا القلووه هووزة 

                                                 
 ( حسن1097[) 90/ 2الرايم ] -مكتب  الركد  -الفلائد لتمام  - 1246
 228، ص:4أحكام القرآن )ا؟صاص(، ج  - 1247
 [102/ 4[وأحكام القرآن  بن العريب ]381/ 7تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 1248
 ( صحي  3220ُمْسَتْدَرُ  َعَلى الصَِّحيَحنْيِ لِْلَحاِكِم )الْ  - 1249
 [71/ 4أحكام القرآن  بن العريب ] - 1250
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تبل  أن تكلن هزمي  وفرارا. واهلجال بيد اّلِل،فما الز أن يل  امليمن خلفا على احليواة. ولويك يف  الز أن
سوان يلاجوه عودو  إنسواان. فهموا مون هوذ  الناحيو  يقفوان علوى هذا تكلي  للنفك فل  ناقتها. فوامليمن إن

أرم واحوووودة. مث ميتوووواز املوووويمن  نووووه ملصوووولل ابلقوووولة الكووووثى الوووويت   غالووووه هلووووا. مث إنووووه إىل اّلِل إن كووووان 
حيووا،وإىل اّلِل إن كتبووحل لووه الشووهاقة. فهوول يف كوول حالوو  أقوولى موون خصوومه الووذي يلاجهووه وهوول يشووا  اّلِل 

ِْم يَوْلَم ِوذ  ُقبوُورَُ   »ا احلكوم القوانع:ورسلله .. ومن مث هذ  -ِإ َّ ُمَتَحرِِفوا  لِِقتوال  أَْو ُمَتَحيِِوزا  ِإىل ِف َو    -َوَموْن يوُوَلهلِِ
،َوَمْأواُ  َجَهنَُّم َوبِْ َك اْلَمِصْيُ   «.فَوَقْد ابَء بَِغَضه  ِمَن اّللَِّ

م وموون يوولهل.. » «ألقابرافووال تللوولهم »و  بوود أن نقوو  هنووا عنوود التعبووْي ذاتووه،وما فيووه موون إميوواءات عجيبوو :
قابر خ إبعطوواء األع،والتعريفهوول تعبووْي عوون اهلزميوو  يف صوولرهتا احلسووي ،مع التقبووي  والتشووني« .. يلم ووذ قبوور 

ه إىل بوووويووووذهه « غضووووه موووون اّللِ »فوووواملهزوم موووولِل ومعووووه « .. فقوووود ابء بغضووووه موووون اّللِ »لاعووووداء  .. مث:
 « ..اْلَمِصْيُ  َوَمْأواُ  َجَهنَُّم َوبِْ كَ »مأوا :

نكار تقبا  وا سوتعلر ا سووهكذا تش   لالل التعبْي مع ق لتوه يف رسوم ا؟ول العوام وتثوْي يف اللجودان كو
 للتل  يلم الزح  والفرار.

ن ير املعركو  مو وهوك تودمث ميضك السيا  بعد هذا التحوذير مون التول  يولم الزحو  ليكشو  هلوم عون يود اّللِ 
لويهم د أن يتفضول عّلِل يريواوترمك هلم وتصيه ... وهم ينواللن أجور الوبالء ألن ورائهم وتقتل هلم أعداءهم،

 -قَوتَوَلُهْم،َوموا َرَمْيوحَل  نَّ اّللََّ ْم،َولكِ فَولَوْم تَوْقتُولُولهُ » سن البالء،ليثيبهم عليوه مون فضوله وهول الوذي وهوبهم إاي :
َ َرمى . َولِيُوْبِلَك اْلُمْيِمِننيَ وَ  -ِإْذ َرَمْيحَل   « ..نَّ اّللََّ  َِيع  َعِليم   َحَسنا . إِ  ِمْنُه َبالء  لِكنَّ اّللَّ

 :وتذهه الرواايت املأيلرة إىل تفسْي الرمك 
ْعَنا َصوْل   َوقَوَع ِموَن السَّوَماِء ِإىَل اأَلْرمِ ،"َلمَّا َكاَن يوَوْلُم بَوْدر  :قَالَ ،َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَام   َكأَنَّوُه َصوْلُت َحَصواة  ، َِ

" َوَمووووا َرَمْيووووحَل ِإْذ َرَمْيووووحَل :َفَذِلَك قَوووووْلُل اّللَِّ ،فَاْوََزُملا،بِِتْلووووَك احلََْصووووَياتِ َوَرَمى َرُسوووولُل اّللَِّ ،َنْسووووحل  َوقَوَعووووحْل يف 
 .1251َوَلِكنَّ اّللََّ َرَمى َولِيَوْبِلَك اْلُمْيِمِننَي ِمْنُه َبالء  َحَسن ا " "

ِإنَّووووَك ِإْن هُتْلِووووَك َهووووِذِ  اْلِعَصووووابََ  فَولَووووْن تُوْعبَووووَد يف ،"اَي َربِِ :فَوَقالَ ،َد ُ يَووووَرَفَع َرُسوووولُل اّللَِّ :قَووووالَ ،وَعووووِن ابْووووِن َعبَّاس  
ا فَوَرَموووى ِّبَوووا يف ،فََأَخوووَذ قَوْبَضووو   ِموووَن الُ َابِ ،ُخْذ قَوْبَضووو   ِموووَن الُ َابِ :فَوَقاَل لَوووُه ِجْثِيوووُل َعَلْيوووِه السَّوووالمُ ،اأَلْرِم أَبَووود 

نَووووُه َوُمْنَخَريْووووِه َوَفَمووووُه توُوووورَاب  ِمووووْن تِْلووووَك اْلَقْبَضوووو ِ َفَمووووا بَِقووووَك ِمووووَن ،َوْجِهِهمْ  فَوَلُللا ،اْلُمْشوووورِِكنَي َأَحوووود  ِإ  َأَصوووواَب َعيوْ
 1252ُمْدِبرِيَن".

                                                 
 ( حسن9654[ )41/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1251
 ( حسن9655[ )42/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1252

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1952 

َّ  َأَخوووووَذ َرُسووووولُل ،َهوووووَذا يوَوووووْلُم بَْدر  :" " َوَموووووا َرَمْيوووووحَل ِإْذ َرَمْيوووووحَل "،قَالَ :يف قَووووووْلِل اّللَِّ ،وعووووون ابْوووووِن َزيْووووود    يَوووووال
َكوووووواَهحِل :فَوَقالَ ،َوَحَصوووووواة  بَوووووونْيَ أَْلُهرِِهمْ ،َوَحَصوووووواة  يف َمْيَسوووووورَِة اْلَقْلمِ ،فَوَرَمى ِ ََصوووووواة  يف َمْيَمنَووووووِ  اْلَقْلمِ ،َحَصووووووَيات  

 1253" َوَما َرَمْيحَل ِإْذ َرَمْيحَل َوَلِكنَّ اّللََّ َرَمى " ".:َفَذِلَك قَوْلُل اّللَِّ ،فَاْوََزُملا،اْللُجل ُ 
،أَ  َحَّتَّ َقاَن ،َأَخوَذ ُأيَبُ بْوُن َخلَو   يوَورُْكُخ فَوَرَسوهُ ،"َلمَّا َكواَن يوَوْلُم أُُحد  :قَالَ ،ْخَثَين اْبُن اْلُمَسويِِهِ وَعِن اْبِن ِكَهاب 
 فَوَقوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ ،فَوَقوووواَل هَلُمْ ،َواْعووووَ ََم رَِجووووال  ِمووووَن اْلُمْسووووِلِمنَي أُليبَِِ بْووووِن َخلَوووو   لِيَوْقتُوُلل ُ ،ِمووووْن َرُسوووولِل اّللَِّ 

:فََأَخَذ َرُسووووووولُل اّللَِّ ،فَاْسوووووووَتْأَخُروا،اْسَتْأِخُروا ِ وََكَسوووووووَر ِضوووووووْلع ا ِموووووووْن ،فَوَرَمى ُأيَبَّ بْوووووووَن َخَل   ،َحْربَوتَوووووووُه يف يَوووووووِد
فَوَقواَل ،  َ ْسَ :للُولنَ َفطَِفُقلا يَوقُ ،فَواْحَتَمُللُ  َحوَّتَّ َولَّوْلا قَواِفِلنيَ ،فَوَرَجَع ُأيَبُ بْوُن َخلَو   ِإىَل َأْصوَحابِِه يَِقيال  ،َأْضوالِعهِ 

ُ تَوَعواىَل ف فَواْنطََلَ  بِوِه ،ِإيِنِ أَقَوتَولُوكَ :َلَقتَوْلتُهمُتْم أََ ْ يَوُقلْ ،َواّللَِّ َلْل َكاَنحْل اِبلنَّاسِ :ُأيَبُ ِحنَي قَاُللا َذِلَك َلهُ  ِإْن َكواَء اّللَّ
وووْلنَهُ  " َوَموووا :َويف َذلِوووَك أَنْووووَزَل َعوووزَّ َوَجووولَّ :قَاَل ابْوووُن اْلُمَسووويِِهِ ،ل ُ فَوووَدفَونُ ،َحَّتَّ َمووواَت بِوووبَوْعِخ الطَّرِي ِ ،َأْصوووَحابُُه يَوتَوَغشَّ

 1254َرَمْيحَل ِإْذ َرَمْيحَل " ".
فَوووووووووأََتى بَِقوووووووووْلس  ،َقَعوووووووووا بَِقْلس  ،يوَوووووووووْلَم ابْوووووووووِن َأيب احْلَُقْي ِ وَعوووووووووْن َعْبوووووووووِد الووووووووورَّمْحَِن بْوووووووووِن ُجبَوووووووووْْي ،"أَنَّ َرُسووووووووولَل اّللَِّ 

وووووووْهُم ،احلِْْصووووووونَ فَوَرَمى َرُسووووووولُل اّللَِّ ،َفَجووووووواُ ُ  بَِقوووووووْلس  َكبوووووووَداء  ،بَِقوووووووْلس  َغْْيََهاِجيُيوين :فَوَقالَ ،َنِليلَووووووو    فَأَقْوَبَل السَّ
ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،َحَّتَّ قَوَتَل اْبَن َأيب احْلَُقْيوِ  يف ِفرَاِكوهِ ،يَوْهِلي َ َرَموى " ". :فَأَنْوَزَل اّللَّ " َوَموا َرَمْيوحَل ِإْذ َرَمْيوحَل َوَلِكونَّ اّللَّ

 .1255اْلُمْعَتِدَلُ  اْ؟َيَِِدُة":"اْلَكبَداءُ :قَاَل أَبُل اْلُمِغْيَةِ 
ملسوولم  والعصووب  ال اهرة للنووولكوون ق لوو  اهليوو  أعووم. فهووك اثوول توودبْي اّلِل لاموور كلووه موون وراء احلركوو  الظوو

 « ..نا  الء  َحسَ َولِيُوْبِلَك اْلُمْيِمِننَي ِمْنُه بَ »معه. ولذلك تالها قلل اّلِل تعاىل:
 ه النصوور. فهوولبوكتوه هلووم يأي لوْيزقهم موون عنود  أن يبلوولا الوبالء احلسوون الوذي ينوواللن عليوه األجر،بعوود أن 

 الفضل املضاع  أو  وأخْيا.
كم االولص لوه ه،مَّت علوم مونارا لقدرتو..يسمع استغايتكم ويعلم حالكم واعلكوم سوت« ِإنَّ اّللََّ  َِيع  َعِليم  »

 عطاكم هذا وذا  يف بدر ..ويعطيكم النصر واألجر .. كما أ
  ينتهوك عنود أن يقتول    إن التودبْيلوك األوىل..وهوذ  أخورى بعود ت« ذِلُكْم َوأَنَّ اّللََّ ُملِهُن َكْيِد اْلكواِفرِينَ »

ا هوول يضووي  ه .. إ وولكووم أعووداءكم  يديكم،ويصوويبهم برميوو  رسووللكم،ومينحكم حسوون الووبالء ليووأجركم عليوو
  ذن للهزميو ،و   جموال إوتقوديرهم .. فوال جموال إذن للخول ،و  ا  تودبْيهمإليه تلهني كيد الكافرين،وإضوع

 جمال إذن ألن يل  امليمنلن األقابر عند لقاء الكفار ..
ويتصل السيا  هنا بكل مالبسات املعرك  .. فإذا كان اّلِل هل الذي قتل املشوركني،وهل الوذي رمواهم،وهل 

،وهل الذي أوهن كيود الكوافرين .. فموا النوزاع وا خوتال  إذن الذي أبلى امليمنني فيها ذلك البالء احلسن
                                                 

 ( صحي  مرسل9656[ )42/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1253
 ( صحي  مرسل9657[ )34/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1254
 هذ  احلاقية زايقة مب وقد أكار هلا السيد رمحه هللا إكارة فق   – ( حسن مرسل9658[)44/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1255
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يف األنفال،واملعركووووو  كلهوووووا أقيووووورت بتووووودبْي اّلِل وبتقووووودير ،وليك هلوووووم فيهوووووا إ  أن كوووووانلا سوووووتارا هلوووووذا التووووودبْي 
 والتقديرف  

 اسا ابة دعاء المشرهللاين يوا بدر 19الدرس الخامس:

ك لكافرين،أول وواطوواب إىل هن كيوود الكووافرين .. يتجووه اباوعنوود مووا يصوول السوويا  إىل تقريوور .. أن اّلِل موول 
  وأقطعهموا ا  وا   يعور  وآ  والذين استفتحلا قبيل املعرك ،فدعلا اّلِل أن اعل الدائرة على أضول الفوريقني

رة علوى فودارت الودائ -ء أيب جهل وهل اسوتفتاحه:أي نلبوه الفوت  مون اّلِل والفصول كما كان قعا  -للرحم 
 .املشركني  .

لذج مووون  وووا هووول  ووويتلجووه إلووويهم اباطاب،سووواخرا مووون اسووتفتاحهم ذا  ميكووودا هلوووم أن موووا حووودّ يف بوودر إ
ن يكولن ن  ا؟اريو :أووا السوألالسن  ا؟اري  وليك فلت  عارض  وأن مجلعهم وكثرهتم لن تغْي من األمور كوي ا 

توَ ِإنْ ِإْن َتْسوووتَوْفِتُحلا فَوَقوووْد جووواءَُكُم اْلَفوووْتُ . وَ  »اّلِل موووع املووويمنني: ُقوا نَوعُوووْد،َوَلْن ْْي  َلُكوووْم. َوِإْن تَوعُووول َخوووُهووولا فَوُهوووَل  تَونوْ
 ..« ْيِمِننيَ َع اْلمُ تُوْغِبَ َعْنُكْم ِف َوُتُكْم َكْي ا  َوَلْل َكثُوَرْت. َوأَنَّ اّللََّ مَ 

 م ..أقطعهما للرحو لفريقني إن تستفتحلا فتطلبلا من اّلِل أن يفت  بينكم وبني املسلمني،وأن يهلك أضل ا
الفوووريقني  علوووى أضووول فقووود اسوووتجاب اّلِل،فجعووول الووودائرة عليكم،تصوووديقا  سوووتفتاحكم  لقووود قارت الووودائرة

لفووريقني وأقطعهمووا للوورحم  موون هووم أضوول ا -دون أن تعلموولا إن كنووتم تريوو -وأقطعهمووا للوورحم  ولقوود علمووتم 
 الكفور واحلوربو ن الشور  وعلى ضلء هذ  احلقيق ،ويف لل هذا ا ُيواء،يرغبهم يف ا نتهواء عموا هوم فيوه مو

تَوُهلا فَوُهَل َخْْي  َلُكمْ »للمسلمني،واملشاق  ّلِل ورسلله:  ..« َوِإْن تَونوْ
 « ..َوِإْن تَوُعلُقوا نَوُعدْ »ومع ال غيه ال هيه:

 .« .َوَلْل َكثُوَرتْ  ُكْم َكْي ا  ْم ِف َوتُ َوَلْن تُوْغِبَ َعْنكُ :»والعاقب  معروف ،  يغْيها عمع،و  تبدهلا كثرة 
 وماذا تفعل الكثرة إذا كان اّلِل يف جانه امليمننيف

 - ومعهوم اّللِ  -يمنني أبدا ألن املو ن متكاف  ..إن املعرك  على هذا النحل لن تكل « َوأَنَّ اّللََّ َمَع اْلُمْيِمِننيَ »
لص  اهلخور. اسيكلنلن يف  -  انس من البشر من أمثاهلم وليك معهم إ -سيكلنلن يف ص  والكفار 

ّلِل إن معوورفتهم ابقيقوو . فووملعركوو  علووى هووذا النحوول مقووررة املصووْي  ولقوود كووان مشووركل العوورب يعرفوولن هووذ  احلوا
عخ يووووورهم بوووووبسوووووبحانه   تكووووون قليلووووو  و  سوووووطحي  و  غامضووووو  كموووووا يتصووووولر النووووواس اليووووولم مووووون خوووووالل ش

رفتهم عووووعوووودم مو  يف  -سووووبحانه  -التعميمووووات التارحيوووو . و  يكوووون كوووور  العوووورب متمووووثال يف إنكووووار اّلِل 
نهج حيووواهتم بتلقوووك مووو احلقيقووو  .. إ وووا كوووان يتمثووول،أكثر موووا يتمثووول،يف عووودم إخالصوووهم العبلقيووو  لوووه وذلوووك

 .قيقته .حلوكرائعهم من غْي  وهل ما   يكن متفقا مع إقرارهم  للهي  اّلِل ومعرفتهم 
 ْبُن أمَْيَاَء بْوِن َرَحَضوَ  اْلِغَفوارِِي َقْد َكاَن ُخَفا ُ أنه :ولقد مر بنا يف استعرام أحداّ امللقع  من كته السْية

ِحووونَي َموووِروا بِوووِه ابْونَوووا لَوووُه ِ َزَائِووورِِ  أَْهوووَداَها هَلُوووْم َوقَووواَل إْن ،بَوَعوووَة إىَل قُووووَرْيا  ،أَْو أَبُووولُ  أمَْيَووواُء بْوووُن َرَحَضوووَ  اْلِغَفوووارِِي ،
ووُتْم أَْن ُ ِوودُِكْم ِبِسوواَلِ  َورَِجووال  فَوَعْلنَووا . قَووا َل فََأْرَسووُللا إلَْيووِه َمووَع ابْنِووِه أَْن َوَصووَلْتك َرِحووم  قَووْد َقَضووْيحل الِووِذي َأْحبَوبوْ
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ُهْم َولَِ ْن ُكِنا إِ َا نُوَقاِتُل اّلِلَ َكمَ ،َعَلْيك  ا يوَوْزُعُم حُمَِمود  فَوَلَعْمرِي لَِ ْن ُكِنا إِ َا نُوَقاِتُل الِناَس َفَما بَِنا ِمْن َضْع   َعنوْ
 .. 1256 ِمْن نَاَق   َفَما أِلََحِد ابَِّللِِ 

قَواَل اأْلَْخوَنُك بْوُن َكورِي   :-وهول مشور  وهوم مشوركلن  -بنوا قولل األخونك بون كوري  لبوب زهورة  كذلك مرَّ 
َ قَوووْد َْنَّوووى أَْموووَلاَلُكْم ،اَي َمْعَشوووَر بَوووِب زُْهووورََة : ُة فَولَوووْم فَووواْرِجُعلا . فََأنَووواُعلُ  فَوَرَجَعوووحْل زُْهووورَ ،َوَْنَّوووى َصووواِحَبُكْم ،ِإنَّ اّللَّ

فرعوووووولن هووووووذ   -إخل ومثلووووووه اسووووووتفتا  أيب جهوووووول نفسووووووه  1257..َوَ  بَووووووِب َعووووووِديِِ بْووووووِن َكْعووووووه  ،َيْشووووووَهُدوَها 
ِحَم،َوآَ اَن َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَوْعَلَبَ  بْوِن ُصوَعْْي ،أَنَّ أاََب َجْهول  قَواَل:ِحنَي اْلتَوَقوى اْلَقوْلُم:اللَُّهمَّ أَْقطََعنَوا الورَّ ف،1258األم 
 ...1259َ  يُوْعَرُ  فََأْحِنِه اْلَغَداَة،َفَكاَن اْلُمْستَوْفِت َ  ِ َا

                                                 
 [ بال إسناق621/ 1سْية ابن هشام ] - 1256
 ( صحي  مرسل 874َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )  - 1257
ُل ِفيوووِه َكووويوْ  ا،ِقيَل ْن أَبِيوووِه،قَاَل :أَتَوْيوووحُل أاََب َجْهووول  َوقَوووْد ُجرَِ ،َوُقِطَعوووحْل رِْجلُوووُه .قَووواَل :َفَجَعْلوووحُل َأْضووورِبُُه ِبَسوووْيِفك،َفالَ يَوْعَموووَعوووْن َأيب ُعبَوْيوووَدَة،عَ  - 1258

َفُه،َفضَ ْذُت َّتَّ َأخَ حَ ِلَشرِيك  :يف احلَِْديِة :وََكاَن َيُذُب ِبَسْيِفِه ف قَاَل :نَوَعْم،قَاَل :فَوَلْم أََزْل  ،فَوُقْلوحُل اَل :مُثَّ أَتَوْيوحُل النَّوِلَّ َربْوُتُه ِبِه،َحَّتَّ قَوتَوْلُتُه .قَوَسيوْ
،قَواَل :أَنْوحلَ  َوا قَواَل َكورِيك  :قَوْد قَوتَوْلوحُل أاََب َجْهل  ،َوُر َّ .قَواَل :فَاْذَهوْه َحوَّتَّ ْلوحُل :نَوَعوْم ْم .قَواَل :آّللَِّ َمورََّتنْيِ ف قوُ ُه ف قُوْلوحُل :نَوَعو رَأَيْوتَو:َقْد قُِتَل أَبُل َجْهل 

اَل :َوأُْتبِوَع أَْهوُل اْلَقِليوِه َلْعنَو  ،َوقَاَل لا َحوَّتَّ أُْلُقولا يف اْلَقِليِه،قَوَحاِبِه،َفُسوِحبُ ِه َو َِصْ أَْنظَُر إِلَْيِه .َفَذَهَه،فََأَ ُ ،َوَقْد َغْيََِّت الشَّْمُك ِمْنوُه َكويوْ  ا،فََأَمَر بِو
 صحي  لغْي   3824[74/ 2ِذِ  األُمَِّ .مسند أمحد )عا  الكته( ]:َكاَن َهَذا ِفْرَعْلَن هَ 

اَس َعْنووُه ِبَسووْي   لَووُه،فَوُقْلحُل ُه،َوُهَل َصوورِيع ،َوُهَل يَووُذُب النَّووُضوورَِبحْل رِْجلُوو ر  َوقَوودْ وَعووْن َأيب ُعبَوْيووَدَة،قَاَل :قَوواَل َعْبووُد هللِا :انْوتَوَهْيووحُل ِإىَل َأيب َجْهوول  يوَووْلَم بَوودْ 
،فََأَصووْبحُل َيَدُ ،فَونَووَدَر َغووَجَعْلووحُل أَتَوَناَولُووُه ِبَسووْي   ِ  ُمووُه ف قَوواَل :فَ لَووُه قَولْ ْمووُد ّللَِّ الَّووِذي َأْخووزَاَ  اَي َعووُدوَّ هللِا فَوَقوواَل :َهووْل ُهووَل ِإ َّ َرُجوول  قَوتوَ :احلَْ  ْْيِ نَاِئل 

ُفُه،فََأَخْذتُُه َفَضووَربْوُتُه بِووِه،َحَّتَّ قَوتَوْلتُووُه،قَاَل :مُثَّ  َووِلَّ ْيووحُل النَّوو َخَرْجووحُل َحووَّتَّ أَتوَ َسوويوْ ا أُقَووُل ِمووَن اأَلْرِم،فََأْخَثْتُووُه،فَوَقاَل :آّللَِّ الَّووِذي  َ إِلَووَه ِإ َّ ُهووَل ف ،َكَأ َّ
،قَاَل :قُوْلحُل :آّللَِّ الَِّذي  َ إَِلَه ِإ َّ ُهَل،قَاَل :َفَخرَجَ   الَّوِذي َأْخوزَاَ  اَي َعوُدوَّ هللِا،َهوَذا َكواَن َعَلْيوِه،فَوَقاَل :احْلَْموُد ّللَِّ  امَ ِعك،َحَّتَّ قَ مَيِْشك مَ  فَوَرقََّقَها َياَلت 

َفُه.مسند أمحد )عا  الكته  صحي  لغْي   4246[165/ 2( ]ِفْرَعْلَن َهِذِ  األُمَِّ  قَاَل َعْبُد هللِا :فَونَوفََّلِب َسيوْ
،قَوواَل :آّللَِّ الَّووِذي  َ إِلَووَه إِ يوَووْلَم بَووْدر ،فَوُقْلحُل :قَوتَوْلووحُل أاََب جَ وَعووِن ابْووِن َمْسووُعلق ،قَاَل :أَتَوْيووحُل النَّووِلَّ   ِإ َّ :قُوْلووحُل :آّللَِّ الَّووِذي  َ إِلَووهَ   َّ ُهووَل ف قَووالَ ْهل 

ُ َأْكَثُ،احْلَْمووُد ّللَِّ الَّووِذي َصووَدَ  َوْعَد ُ  ،قَوواَل :اّللَّ َأرِنِيووِه فَاْنطََلْقَنا،فَووِإَذا بِووِه،فَوَقاَل :َهووَذا  اأَلْحزَاَب،َوْحووَدُ ،اْنطَِلْ  فَ َهَزمَ َعْبووَدُ ،وَ  ،َوَنَصوورَ ُهَل،فَوَرقََّقَهووا َياَلت 
 ( صحي  لغْي  4247[)166/ 2ِفْرَعْلُن َهِذِ  األُمَِّ .مسند أمحد )عا  الكته( ]

ا َكاَن يَوْلُم َبْدر  انْوتَوَهْيحُل ِإىَل  ُفُه َفَضَربْوُتُه ِبِه مُثَّ َضَربْوُتُه ِبَسْيِفك َفَما َصَنَع كَ َل َمْصُروع  فَ ْهل  َوهُ جَ َأيب  وَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعلق ،قَاَل :َلمَّ يوْ  ا َوَنَدَر َسيوْ
َا أَُقُل ِمَن اأَلْرِم فَوُقْلحُل :اَي َرُسل أَتَوْيحُل النَِّلَّ   َلَقْد قُتِوَل ف قُوْلوحُل :آّللَِّ :آّللَِّ ِتَل فَوَقاَل النَِّلُ ْد قُ قَ  أَبُل َجْهل  هللاِ َل هللِا َهَذا َعُدُو يف يَوْلم  َحارِ  َكَأ َّ

 1مصوووور ] - نبعوووو  قار هجوووور-مَِّ .مسووووند الطيالسووووك ْلَن َهووووِذِ  األُ اَن ِفْرَعووووَلَقووووْد قُتِووووَل فَوووواْنطََلَ  بِنَووووا فََأَريْونَوووواُ  َفَجوووواَءُ  فَوَنظَووووَر إِلَْيووووِه فَوَقوووواَل :َهووووَذا َكوووو
 ( صحي 326[)188/

كوان   ل يف الرمو  األخوْي مون احلولار فيوه عوثة بليغو ، فهوذا الطاغيو  الوذيوأيب جهول وهو -ه رضوك هللا عنو -بود هللا بون مسوعلق وما جرى بوني ع
ته ى آخر رم  من حياذي يقضك علكديد األذى للمسلمني يف مك  قد وقع صريع ا بني أيدي من كان ييذيهم.ويشاء هللا تعاىل أن يكلن ال

 ان أبل جهل مستكث ا جبار ا حَّت وهل صريع ويف آخر حلظات حياته.هل أحد املستضعفني، ولقد ك
ل هلذا اابية أيب جهل بضرابت األبطال من أكوبال األنصوار، ولكنوه أبقوا  مصوروع ا يف حالو  مون ا قرا  والولعك بعود  أن فاهلل تعاىل   يعجِِ

املهانوو  والووذل وااووذ ن علووى يوود موون كووان يستضووعفه وييذيووه، أصووابته ضوورابت أكووفحل بووه علووى اهلووال  األبوودي، لْييووه بعووني بصوور  مووا بلغووه موون 
عبود هللا  -السوابقني إىل مظلِو  ا ميوان ونهور العقيودة، والتعبود هلل بشورائعه، الويت أنزهلوا رمحو  للعواملني-ويضطهد   ك  من رجوال الرعيول األول 

توه هقوْي ا لوه، ويقِرعوه تقريع وا يبلو  مون نفسوه جمموع غورور  فيعلل على صدر ، ويدوسه بقدميوه، ويقوبخ علوى حلي -رضك هللا عنه  -بن مسعلق 
 واسووتكبار  يف األرم، ويسووتل منووه سوويفه إمعوواان  يف الووبطا بووه فيقتلووه بووه، وميعوون يف إغالتووه إبخبووار  أن النصوور عقوود بناصووي  جنوود هللا وكتيبوو 
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َواّللَِّ َ  نَوْرِجوُع َحوَّتَّ  »وكذلك قلله حلكيم بن حزام وقد جواء  رسول  مون عتبو  بون ربيعو  لْيجوع عون القتوال:
َونَوْنَحوَر ِّبَوا اْ؟ُوُزَر ،فَووُنْطِعَم ِّبَوا الطََّعواَم ،اَلت  فَوُنِقويَم ِّبَوا يَو -وََكانَوحْل بَوْدر  ُسولق ا ِموْن َأْسوَلاِ  اْلَعوَرِب  -أَنْيتَ بَْدر ا 

َنا اْلِقَياُن ،َوَنْسِقَك ِّبَا اْاَْمَر ، ا ،َوَتْسَمَع بَِنا اْلَعوَرُب َوِ َِسوْياَِن ،َوتَوْعِزَ  َعَليوْ «  فَواَل يَوزَالُولَن يَوَهابُلنَونَوا بَوْعوَدَها أَبَود 
1260 

،واستحضوارهم هلوا يف كول مناسوب . و  يكون أمورهم أووم   يعرفولن اّلِل فهكذا كان تصولرهم للحقيقو  ا هلي 
أو   يعرفلن أنه ما ألحد ابّلِل من ناق ،أو   يعرفلن أنوه هول الوذي ُيكوم ويفصول بوني ا؟بهتوني حيوة   
راق حلكمووه  ا ووا كووان كووركهم احلقيقووك يتمثوول ابتووداء يف تلقووك موونهج حيوواهتم وكوورائعهم موون غووْي اّلِل،الووذي 

علوى  -عرفلنه ويع فلن به على هذا النحل .. األمر الذي يشاركهم فيوه اليولم أقولام يظنولن أووم مسولملن ي
 -كمووا كووان املشووركلن يظنوولن أوووم مهتوودون علووى قيوون أبوويهم إبووراهيم  حووَّت لكووان أبوول جهوول   -قيوون حمموود 

َعْْي  اْلعُوْذرِيِِ مل أَنَّ أاََب َجْهول  قَواَل يوَوْلَم بَوْدر  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن يَوْعَلبَوَ  بْوِن ُصو،فيستفت  على اّللِ  -وهل أبل جهل 
فَونَوزَلَووحْل َهووِذِ  ،َفَكوواَن َذلِووَك اْسووِتْفَتاح ا ِمْنووُه :قَوواَل ،فََأِحْنووُه اْلغَووَداَة ،َوآَ اَن ِ َووا  َ يُوْعووَرُ  ،اللَُّهوومَّ أَْقطَُعنَووا لِلوورَِّحِم :

تَوُهلا فَوُهَل َخْْي  َلُكْم{ اهليَ َ ،ُم اْلَفْتُ  }ِإْن َتْستَوْفِتُحلا فَوَقْد َجاءَكُ :اهليَُ     .1261َوِإْن تَونوْ
 -للهيووو  اّلِل   هلوووا كأفأموووا تلوووك األصووونام الووويت عووور  أووووم يعبووودووا،فما كوووان ذلوووك قووو   عتقووواقهم  للهيووو

لوه ائر هلوا يف قل قرآن الكرمي  قيق  تصلرهم ا عتقاقي فيها وبسبه تقودميهم الشوعولقد صر  ال -سبحانه 
َوُذوا ِموْن ُقونِوِه أَْولِيواَء موا نَوْعبُوُدُهْم إِ »ىل:تعا لو  تصولرهم فهوذا كوان مب « ..ِإىَل اّللَِّ زُْلفوى  يُوَقرِِبُولان َّ لِ َوالَّوِذيَن اختَّ

م موون أسوولم موونه ان إسووالمهلووا .. جموورق كووفعاء عنوود اّلِل .. ومووا كووان كووركهم احلقيقووك موون هووذ  ا؟هوو  و  كوو
هوذ   بواقة األصونامعتزلولا عاستشوفاع ّبوذ  األصونام. وإ  فوإن احلنفاء،الوذي متمثال يف جمرق التخلك عون ا 

ّلِل سووبحانه ائر وإفووراق ااق والشووعوقودملا الشووعائر ّلِل وحوود  مووا اعتووثوا مسوولمني  إ وا اثوول ا سووالم يف ا عتقوو
 ركلن.  هوووم مشووو -يف أي مكوووان و يف أي زموووان  -ابحلاكميووو . والوووذين   يفووورقون اّلِل سوووبحانه ابحلاكميووو  

ّلِل  لا الشوعائرو  أن يقودم - جمورق اعتقواق -حرجهم من هوذا الشور  أن يكولن اعتقواقهم أن   إلوه إ  اّلِل 
 وحد  ..

إ ا يعتث الناس مسلمني حني يتمولن حلقوات  -فإىل هنا يكلنلن كاحلنفاء الذين   يعتثهم أحد مسلمني 
فراق اّلِل سوبحانه ابحلاكمي ،ورفضوهم ا عو ا  بشورعي  السلسل ،أي حني يضوملن إىل ا عتقواق والشوعائر،إ

حكم أو قانلن أو وضع أو قيم  أو تقليد   يصدر عن اّلِل وحد  .. وهذا وحود  هول ا سوالم،ألنه وحود  

                                                                                                                                            

الغورور األجول  يف حشولق النفووْي الوذي قواق  هوذا الكفوولر ا سوالم، وأن كونار اهلزميو  النكوراء وعارهووا، وخزيهوا وخوذ وا قود رزئوحل بووه كتائوه 
 [41/ 3اابية...السْية النبلي  عرم وقائع وهليل أحداّ ]

 صحي    24060( 23661[)807/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1259
 ( حسن مرسل 921َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 1260
 ( صحي 37829[)308/ 02قار القبل  ]-مصن  ابن أيب كيب   - 1261
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موودللل كووهاقة:أن   إلووه إ  اّلِل وأن حمموودا رسوولل اّلِل كمووا عوور  هووذا املوودللل يف ا عتقوواق ا سووالمك ويف 
ك سوولاء  .. مث أن يتجمووع هووي ء الووذين يشووهدون أن   إلووه إ  اّلِل علووى هووذا النحوول وّبووذا اللاقووع ا سووالم

املدللل يف عمع حركك بقياقة مسلم  وينسلخلا من التجمع ا؟اهلك وقياقته ا؟اهليو   وهوذا موا ينبغوك أن 
مسووولملن  فوووال ختووودعهم عووون حقيقووو  موووا هوووم فيوووه خدعووو  أووووم« مسووولمني»يتبينوووه الوووذين يريووودون أن يكلنووولا 

مووا   يتحقووو  هلووم أووووم يفوورقون اّلِل سوووبحانه « مسوولمني»اعتقوواقا وتعبوودا. فوووإن هووذا وحووود    اعوول النووواس 
 ابحلاكمي ،ويرفضلن حاكمي  العبيد،وحلعلن و ءهم للمجتمع ا؟اهلك ولقياقته ا؟اهلي .

كونهم حوودعلن الم ولسوإن كثوْيا مون املخلصوني الطيبوني ختوودعهم هوذ  اادعو  .. وهوم يريوودون ألنفسوهم ا 
لعووورب ملشووركني مووون افووولا أن اعنووه. فوووأوىل هلووم أن يسوووتيقنلا صوولرة ا سوووالم احلقيقيووو  .. واللحيوودة .. وأن يعر 

كمووا   -  قيقتووه عرفوولن اّللِ   يكلنوولا حتلفوولن عونهم يف كووكء  فلقوود كوانلا ي« املشوركني»الوذين ُيملوولن اسووم 
ولكوون يف  -قوواق   يف ا عت -م األساسووك يتمثوول يقوودملن لووه كووفعاء موون أصوونامهم. وكووان كووركهو  -تبووني 

نوووووولا هووووووذ  ،أن يتبياحلاكميوووووو   وإذا كووووووان ينبغووووووك للطيبووووووني املخلصووووووني الووووووذين يريوووووودون أن يكلنوووووولا مسوووووولمني
لاقووووع اووووه أن عووووا  ال احلقيقوووو ،فإن العصووووب  املسوووولم  الوووويت عاهوووود  عوووواقة نشووووأة هووووذا الوووودين يف األرم يف

ا تعريفوا ّبو  النواس أ  توتلجلج فيهوا أي تلجلوج واوه أن تعورِ تستيقن هذ  احلقيق  بلضل  وعم  واوه 
 -منووذ البوودء  -عنهووا  صوورُيا واضووحا جازمووا .. فهووذ  هووك نقطوو  البوودء وا نطووال  .. فووإذا احنرفووحل احلركوو 

الصووث عوود ذلووك و بأقىن احنوورا  ضوولحل نريقهووا كلووه وبنووحل علووى غووْي أسوواس مهمووا توولافر هلووا موون ا خووالص 
 لطري   والتصميم على املضك يف ا

 أوجيه المؤمنين لطاعة هللا ورسوله 23 - 20الدرس السادس:

ذكور عقوه ذكرهم:و  -لاليو  مون اهلتافوات امللحيو  يف سلسول  مت -مث يعلق السويا  إىل اهلتوا  للوذين آمنولا 
ك الووذين  وووالتشووبه  ولل  عنه،أن اّلِل معهووم .. يعوولق إلوويهم ليهتوو  ّبووم إىل ناعوو  اّلِل ورسوولله وُيووذرهم التوو

ذان تسووومع آانوووحل هلوووم كيسوومعلن آايت اّلِل تتلوووى علووويهم فكوووأوم   يسووومعلها .. أول وووك الصوووم الوووبكم،وإن  
ألووم    ذ  األرماألصلات وألسن  تنط  ابلكلمات .. أول ك الذين هم كور الودواب الويت تودب علوى هو

َ َورَ  »يهتوودون  ووا يسوومعلن: َمُعلَن. َو  َتُكلنُوولا  ا َعْنووُه َوأَنْوووُتْم َتْسوولْ َو  تَوَللَّووُه،ُسووللَ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا أَِنيعُوولا اّللَّ
ْعنووا،َوُهْم   َيْسووَمُعلَن ِإنَّ َكوورَّ الوودََّوابِِ  ُ  ُصووُم الْووُبْكُم الَّووِذينَ  اّللَِّ ال ِعْنوودَ َكالَّووِذيَن قاُللا: َِ   يَوْعِقلُوولَن َولَووْل َعلِووَم اّللَّ

 «.لنَ ُمْعرِضُ  ْل َأْ ََعُهْم لَتَوَللَّْلا َوُهمْ ِفيِهْم َخْْيا  أَلَْ ََعُهْم. َولَ 
إن اهلتوووا  هنوووا للوووذين آمنووولا ليطيعووولا اّلِل ورسووولله،و  يتللووولا عنوووه وهوووم يسووومعلن آايتوووه وكلماتوووه .. إن هوووذا 
اهلتا  هنا إ ا اكء بعد مجيع مقدماته امللحي  .. اوكء بعود اسوتعرام أحوداّ املعركو  وبعود ر يو  يود اّلِل 

  وتقدير ،وعلنه ومدق  وبعد تلكيد أن اّلِل مع امليمنني،وأن اّلِل ملهن كيود الكوافرين. فموا يبقوى فيها،وتدبْي 
بعد ذلك كله جموال لغوْي السومع والطاعو  ّلِل والرسولل. وإن التول  عون الرسولل وأوامور  بعود هوذا كلوه ليبودو 

ا اوووكء ذكووور الووودواب يف مسوووتنكرا قبيحوووا   يقووودم عليوووه إنسوووان لوووه قلوووه يتووودبر وعقووول يتفكووور .. ومووون هنووو
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يشوومل النوواس فيمووا يشوومل،فهم يوودبلن علووى األرم،ولكوون اسووتعماله « الوودواب»ملضووعه املناسووه  ولفووج 
صولرة « الصوم الوبكم الوذين   يعقلولن»يكثر يف الدواب من األنعام،فيلقك للوه  جورق إنالقوه وحلوع علوى 
. بول هوم كور الودواب  فالبهوائم هلوا آذان البهيم  يف احلك واايال  وإوم لكذلك  إووم لودواب ّبوذا الظول

ولكنهووا   تسوومع إ  كلمووات مبهموو  وهلووا لسووان ولكنهووا   تنطوو  أصوولا  مفهلموو . إ  أن البهووائم مهتديوو  
 بفطرهتا فيما يتعل  بشيون حياهتا الضروري .

 نَّ َكووورَّ إِ   »واب قطعووواأموووا هوووي ء الووودواب فهوووم ملكللووولن إىل إقراكهوووم الوووذي   ينتفعووولن بوووه. فهوووم كووور الووود
 .. «الدََّوابِِ ِعْنَد اّللَِّ الُصُم اْلُبْكُم الَِّذيَن   يَوْعِقُللنَ 

ُ ِفيِهْم َخْْيا  أَلَْ ََعُهمْ »  -سوبحانه  -ووم .. ولكنوه ا تسومعه آذاملوم وكرحها ..أي أل ع قللّب« َوَلْل َعِلَم اّللَّ
  اّلِل جاب  فلووم يفووتقووك وا سووتاهتم الفطريوو  للتلفقوود أفسوودوا اسووتعداق   يعلووم فوويهم خووْيا و  رغبوو  يف اهلوودى

ا مووقوولهلم حقيقوو  دركلن بععلوويهم مووا أغلقوولا هووم موون قللّبم،ومووا أفسوودوا هووم موون فطوورهتم. ولوول جعلهووم اّلِل يوو
 ...ألن« ُهوووْم ُمْعرُِضووولنَ َللَّوووْلا وَ ُهوووْم لَتوَ َولَوووْل َأْ َعَ »يووودعلن إليوووه،ما فتحووولا قلووولّبم لوووه و  اسوووتجابلا ملوووا فهمووولا .. 

لوولا هووم عووون لفهووم لتل العقوول قوود يوودر ،ولكن القلووه املطمووولس   يسووتجيه. فحووَّت لوول أ عهووم اّلِل  ووواع ا
سووو    ّبم مطمل ا سوووتجاب . وا سوووتجاب  هوووك السوووماع الصوووحي . وكوووم مووون انس تفهوووم عقووولهلم ولكووون قلووول 

 تستجيه 
 أاهللاير المسلمين بامكين هللا لهم 26 - 24الدرس السابع:

ب  ه يف ا سوووتجاع ال غيووو  للوووذين آمنووولا. اهلتوووا  ّبوووم ليسوووتجيبلا ّلِل والرسووولل،مومووورة أخووورى يتكووورر اهلتوووا
يَن آَمنُوووولا يُوَهووووا الَّووووذِ اي أَ »ل:وال هيووووه موووون ا عوووورام والتووووذكْي بنعموووو  اّلِل علوووويهم حووووني اسووووتجابلا ّلِل وللرسوووول 

قَوْلبِووِه. َوأَنَّووُه إِلَْيووِه ُهَْشووُروَن. وَ َُيُوولُل بَوونْيَ اْلَمووْرِء  نَّ اّللََّ َلُموولا أَ اْسووَتِجيُبلا ّللَِِّ َولِلرَُّسوولِل ِإذا َقعوواُكْم ِلمووا ُُيِْييُكْم،َواعْ 
نَووو     ُتِصووويَ َّ الَّوووِذيَن لََلُمووولا ِموووْنُكْم َخاصَّووو  ، اذُْكوووُروا ِإْذ أَنْووووُتْم قَِليووول   َكوووِديُد اْلِعقووواِب. وَ نَّ اّللََّ أَ َواْعَلُملا َواتوَُّقووولا ِفتوْ

ِموووَن الطَّيِِبووواِت َلَعلَُّكوووْم  ْم بَِنْصووورِِ ،َوَرَزَقُكمْ َوأَيَّووودَكُ  آواُكمْ ْرِم خَتووواُفلَن أَْن يوَوووَتَخطََّفُكُم النَّاُس،فَوووُمْسَتْضوووَعُفلَن يف اأْلَ 
 « ..َتْشُكُرونَ 

كوول معوواين  ووا يوودعلهم إىل مووا ُييوويهم .. إوووا قعوولة إىل احليوواة بكوول صوولر احلياة،وبإ - -إن رسوولل اّلِل 
 احلياة ..

الوووولهم   ،ومن ضوووغ إىل عقيوووودة هيوووك القلوووولب والعقلل،وتطلقهوووا مووون أوهووووا  ا؟هووول واارافووووإنوووه يووودعلهم 
للعبوود  ّلِل واملذلوو ايوو  لغووْي واألسووطلرة،ومن ااضوولع املووذل لاسووباب الظوواهرة واحلتميووات القوواهرة،ومن العبلق

 أو للشهلات سلاء ..
ووقل  البشوور   وحوود ،ورها عوون اّللِ وتكرميووه بصوود« ا نسووان»ويوودعلهم إىل كووريع  موون عنوود اّلِل تعلوون هوورر 

،و  قولم ك يف جونككلهم صفا متساوين يف ملاجهتها   يتحكم فرق يف كوعه،و  نبقو  يف أمو ،و  جون
 .ب العباقيف قلم .. ولكنهم ينطلقلن كلهم أحرارا متساوين يف لل كريع  صاحبها اّلِل ر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1958 

رة،املتمثلو  لاب  الفطمون كول قيود إ  ضوويدعلهم إىل منهج للحيواة،ومنهج للفكور،ومنهج للتصولر يطلقهوم 
تبودق لبانيو  مون الاالطاقو   يف الضلاب  اليت وضعها خال  ا نسان،العليم  ا خل  هذ  الضلاب  الويت تصولن

 و  تكبحل هذ  الطاق  و  هطمها و  تكفها عن النشاط ا اايب البناء.
« رماأل»طال  يف م،وا نلثقوو  بوودينهم وبوورّبويوودعلهم إىل القوولة والعووزة وا سووتعالء بعقيوودهتم ومنهجهم،وا

عليووا إنسوانيته ال حود  وهقيو و  ملتوه وإخراجوه مون عبلقيوو  العبواق إىل عبلقيو  اّلِل « ا نسوان»كلهوا لتحريور 
يف  - سوبحانه ر أللهيو  اّللِ ،لتقريواليت وهبها له اّلِل،فاستلبها منوه الطغواة  ويودعلهم إىل ا؟هواق يف سوبيل اّللِ 

سوبحانه  -لهيو  اّلِل ن علوى ألياة النواس وهطويم أللهيو  العبيود املودعاة ومطوارقة هوي ء املعتودياألرم ويف ح
م ّبحووَّت إذا أصووا حاكميتووه وسوولطانه حووَّت يفي وولا إىل حاكميوو  اّلِل وحوود  وعندئووذ يكوولن الوودين كلووه ّلِل.و  -

 امللت يف هذا ا؟هاق كان هلم يف الشهاقة حياة.
 هل قعلة إىل احلياة بكل معاين احلياة.و  - -لل ذلك جممل ما يدعلهم إليه الرس

ن ه وت قوى. ومواة يف للوإن هذا الودين مونهج حيواة كاملو ،  جمورق عقيودة مستسورة. مونهج واقعوك تنمول احليو
موول هووذا   القوورآين ا. والتعبووْيهوول قعوولة إىل احليوواة يف كوول صوولرها وأكووكاهلا .. ويف كوول جما هتووا وق  هتووا مث

 « ..مْ ذا َقعووواُكْم ِلموووا ُُيْيِووويكُ إِ لِلرَُّسووولِل  وَ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا اْسوووَتِجيُبلا ّللَِّ »ملحيووو : كلوووه يف كلموووات قليلووو 
ُمولا أَنَّ َواْعلَ »أراق: هركم علوى اهلودى لولقاقرا على ق -سبحانه  -استجيبلا له نائعني رتارين وإن كان اّلِل 

َ َُيُوولُل بَوونْيَ اْلَمووْرِء َوقَوْلبِووهِ  ُيوولل بووني املوورء »لطيفوو  .. ة القوواهرة اليفوو  للقوودر ..واي هلووا موون صوولرة رهيبوو  ر« اّللَّ
مووا يريوود. كء،ويقلبه  فيفصوول بينووه وبووني قلبووه ويسووتحلذ علووى هووذا القلووه وُيتجز ،ويصوورفه كيوو  كووا« وقلبووه

قلووه يف الوونا مثلهووا الوصوواحبه   ميلووك منووه كووي ا وهوول قلبووه الووذي بووني جنبيووه  إوووا صوولرة رهيبوو  حقووا يت
يف العصووه  ا يقوواع لقوورآين،ولكن التعبووْي البشووري يعجووز عوون تصوولير إيقاعهووا يف هووذا القله،ووصوو  هووذاا

لجوووات القلوووه ليقظووو  ااواحلوووك  إووووا صووولرة تسوووتلجه اليقظووو  الدائم ،واحلوووذر الووودائم،وا حتياط الووودائم. 
  لوودائم للمزالوواط  حتيوواوخفقاتووه ولفتاتووه واحلووذر موون كوول هاجسوو  فيووه وكوول ميوول رافوو  أن يكوولن انز قووا وا
و مووون سوووهلاته،أ يف سوووهلة واهللاتووو  واهللاجك.والتعلووو  الووودائم ابّلِل سوووبحانه  رافووو  أن يقلوووه هوووذا القلوووه

 غفل  من غفالته،أو قفع  من قفعاته ..
ِل َعلَوى " اَي ُمَقلِِوَه اْلُقلُولِب يَوبِِوحْل قَوْلو:يُْكثِوُر أَْن يَوُقوللَ  وهل رسلل اّلِل املعصلم  - -ولقد كان رسلل اّلِل 

نَووا َوقَووْد آَمنَّووا بِووَك َوِ َووا ِجْ ووحَل بِووِه قَووالَ :ِقينِووَك فَوَقوواَل لَووُه أَْهلُووُه أَْو َأْصووَحابِهِ  ِإنَّ اْلُقلُوولَب بِيَووِد هللِا َعووزَّ :َأخَتَاُ  َعَليوْ
 ..1262َوَجلَّ يُوَقلِِبُوَها "

هلووا املوويمن رجفوو  يف  فكيوو  ابلنوواس،وهم غووْي مرسوولني و  معصوولمنيف  إوووا صوولرة هتووز القلووه حقووا واوود  
كيانوه حووني حلوول إليهووا حلظووات،انلرا إىل قلبووه الووذي بووني جنبيووه،وهل يف قبضوو  القوواهر ا؟بووار وهوول   ميلووك 

                                                 
 ( صحي  742[)209/ 2كعه ا ميان ] - 1262

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1959 

اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن »منه كي ا،وإن كان ُيمله بني جنبيوه ويسوْي  صولرة يعرضوها علوى الوذين آمنولا وهول ينواقيهم:
 « ..لِل ِإذا َقعاُكْم ِلما ُُيِْييُكمْ آَمُنلا اْسَتِجيُبلا ّللَِِّ َولِلرَّسُ 

يهوا اب  الويت يودعلكم إلوعلوى ا سوتج - لل كان يريود -ليقلل هلم:إن اّلِل قاقر على أن يقهركم على اهلدى 
ر وعون إراقة لكم لتستجيبلا عون نلاعيو  تنواللن عليهوا األجويكرمكم فيدع -سبحانه  -هذ  الدعلة،ولكنه 

مانو  اهلدايو   نسوان .. أاباملسمى   مستلى األمان  اليت اننها اّلِل ّبذا اال تعلل ّبا إنسانيتكم وترتفع إىل
 املختارة وأمان  ااالف  اللاعي ،وأمان  ا راقة املتصرف  عن قصد ومعرف .

 فور.   يف قنيوام فموا لكوم منوه رون إليوه...فقلولبكم بوني يديوه. وأنوتم بعود ذلوك حمشول « َوأَنَُّه إِلَْيوِه ُهَْشوُرونَ »
 ملقهلر.ا  العبد و  يف آخرة. وهل مع هذا يدعلكم لتستجيبلا استجاب  احلر املأجلر،  استجاب

   صلرة كان :كر يف أيمث ُيذرهم القعلق عن ا؟هاق،وعن تلبي  قعلة احلياة،وال اخك يف تغيْي املن
َن     ُتِصيَ َّ الَِّذيَن لََلُملا ِمْنُكْم َخاصَّ   »  ..« ّللََّ َكِديُد اْلِعقابِ ُملا أَنَّ اْعلَ ،َواَواتوَُّقلا ِفتوْ

 وأللوم الظلوم -لر  صوصولرة مون  أو البالء .. وا؟ماع  اليت تسم  لفري  منها ابلظلم يف  ا بتالء والفتن :
 سوودين .. مجاعوو جووه الظوواملني و  شخووذ الطريوو  علووى املفو و  تقوو  يف  -نبووذ كووريع  اّلِل ومنهجووه للحيوواة 

ن يقعووووود  يسوووووم  أرة الظووووواملني املفسووووودين .. فا سوووووالم مووووونهج تكوووووافلك إاوووووايب  تسوووووتح  أن تيخوووووذ  ريووووو
  اّلِل ن يووروا أللهيووتبووع بوول أالقاعوودون عوون الظلووم والفسوواق واملنكوور يشوويع )فضووال علووى أن يووروا قيوون اّلِل   ي
ووم ألنو   مون الفترجهم اّللِ تنكر وتقلم أللهي  العبيد مقامها ( وهم ساكتلن. مث هم بعد ذلك يرجلن أن حو

األمولال فقود و األنفوك  هم يف ذاهتم صواحللن نيبولن  وملوا كانوحل مقاومو  الظلوم تكلو  النواس التكوالي  يف
عفها وقلو  ضو وا كوان مون  -انوه ّبوذا القورآن أول مورة الويت كانوحل خت -عاق القورآن يوذكر العصوب  املسولم  

 ه هوووذا وأعزهوووا بدينوووآواهوووا اّللِ  عووودقها،و ا كوووان مووون األذى الوووذي يناهلوووا،واال  الوووذي يظللهوووا .. وكيووو 
تكووووالي  هووووذ   . و  عوووونورزقهووووا رزقووووا نيبووووا .. فووووال تقعوووود إذن عوووون احليوووواة الوووويت يوووودعلها إليهووووا رسوووولل اّللِ 

أَْن  َن يف اأْلَْرِم،خَتوووواُفلنَ ْسَتْضووووَعُفل ِليوووول  مُ َواذُْكووووُروا ِإْذ أَنْوووووُتْم قَ »احليوووواة،اليت أعزهووووا ّبووووا اّلِل،وأعطاهووووا ومحاهووووا:
تسوتيقنلا أن اذكروا هوذا ل« ..َعلَُّكْم َتْشُكُرونَ لَ لطَّيِِباِت  ِمَن اُم النَّاُس َفآواُكْم،َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِ ،َوَرَزَقُكمْ يَوَتَخطََّفكُ 

ه .. اذكووروا   وأكووكالالرسوولل يوودعلكم ملووا ُييوويكم واذكوورو  كووك   تقعوودوا عوون مكافحوو  الظلووم يف كوول صوولر 
 الطائفووووو  لرسووووولل إىلا إىل قتوووووال املشوووووركني،وقبل أن يووووودعلكم أايم الضوووووع  واال ،قبووووول أن يووووولجهكم اّللِ 

رين ا أعوووزاء منصوووول قلبوووتم ّبوووذا لشووولك  وأنوووتم كوووارهلن .. مث انظوووروا كيووو  صووورمت بعووود الووودعلة انييووو  الووويت ان
ْي ويرسوم التعبو م لفضوله مأجلرين مرزوقني. يورزقكم اّلِل مون الطيبوات ليويهلكم لشوكر  فتويجروا علوى كوكرك

 ..« لنَّاسُ خَتاُفلَن أَْن يَوَتَخطََّفُكُم ا »قل  والضع  والقل  واال :مشهدا حيا لل
وهوووووول مشووووووهد الوووووو با اللجل،وال قووووووه الفوووووووزع،حَّت لتكوووووواق العووووووني تبصوووووور ابلسوووووومات ااائفووووووو ،واحلركات 
املفِزعوو ،والعيلن الزائغوو  .. واأليوودي اتوود للتخطوو  والقلوو  املسوولم  يف ارتقوواب وتوولجك  وموون هووذا املشووهد 
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ىل األمووووووووون والقووووووووولة والنصووووووووور والووووووووورز  الطيوووووووووه واملتووووووووواع الكووووووووورمي،يف لووووووووول اّلِل الوووووووووذي آواهوووووووووم إىل املفوووووووووزع إ
 « ..َفآواُكْم،َوأَيَّدَُكْم بَِنْصرِِ ،َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِِباتِ »محا :

 « ..َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ »ويف لل تلجيه اّلِل هلم ليشكروا فييجروا:
نيووو  .. صووولت قليووو  الغدة،مث   يسوووتجيه لصووولت احليووواة اهلمنووو  الفمووون ذا الوووذي يتأمووول هوووذ  النقلووو  البعيووو

ك ا املشوووهد وذلووو ئوووه وهوووذالرسووولل األموووني الكووورمي .. مث مووون ذا الوووذي   يشوووكر اّلِل علوووى إيلائوووه ونصووور  وآ
 معروضان عليه،ولكل منهما إيقاعه وإُيا  ف

 م يف ماضوويهمن موون حوواهليعرفوول علووى أن القوولم إ ووا كووانلا يعيشوولن هووذا املشووهد وذا  .. كووانلا يووذكرون  ووا 
 وحاضرهم .. ومن مث كان هلذا القرآن يف حسهم ذلك املذا  ..

كولن لنواس قود   تايف حيواة والعصب  املسولم  الويت عاهود اليولم  عواقة إنشواء هوذا الودين يف واقوع األرم و 
حل ذلك. ولو ن كانوكوحلقيقو   قد مرت ابملرحلتني،و  تذوقحل املذاقني .. ولكن هذا القورآن يهتو  هلوا ّبوذ  ا

« اسُ  أَْن يوَووووَتَخطََّفُكُم النَّووووِم خَتوووواُفلنَ  اأْلَرْ ِإْذ أَنْوووووُتْم قَِليوووول  ُمْسَتْضووووَعُفلَن يف »اليوووولم إ ووووا تعوووويا يف قللووووه تعوووواىل:
ق اّلِل ني ويقوو ،ملعل قووه يف يقوو..فووأوىل هلووا أن تسووتجيه لوودعلة احليوواة الوويت يوودعلها إليهووا رسوولل اّلِل وأن ت  

قيم علووووووى علق  الووووووذي حققووووووه للعصووووووب  األوىل،ووعوووووود بتحقيقووووووه لكوووووول عصووووووب  تسووووووتللعصووووووب  املسوووووولم ،مل 
َعلَُّكوْم ُكْم ِموَن الطَّيِِبواِت لَ رِِ ،َوَرَزقَ  بَِنْصوفَوآواُكْم َوأَيَّودَُكمْ »نريقه،وتصث علوى تكاليفوه .. وأن تنتظور قللوه تعواىل:

ع ل واقووهووووعوود اّلِل  -قووع ااوواقع  مووع لوولاهر اللا  -وهووك إ ووا تتعاموول مووع وعوود اّلِل الصوواق  «.َتْشووُكُرونَ 
 العصب  املسلم  الذي يرج  كل واقع 

 النهي عن خيانة ا مانة والاوجيه لاقوى هللا 29 - 27الدرس الثامن:

 سوووتجاب  خلفوووااس عووون ا مث يتكووورر اهلتوووا  للوووذين آمنووولا مووورة أخووورى .. إن األمووولال واألو ق قووود تقعووود النووو
 وخبال.

يواة كرميو ،  بود هلوا مون تكوالي ،و  بود هلوا مون تضوحيات .. ح - -اّلِل  واحلياة الويت يودعل إليهوا رسولل
متحوان واختبوار وا  تالءفهوك ملضوع ابو -لذلك يعا  القرآن هذا احلورص ابلتنبيوه إىل فتنو  األمولال واألو ق 

  األمانو  ابلتحذير من الضع  عن اجتياز هذا ا متحان ومن التخل  عن قعلة ا؟هاق وعن تكواليو  -
ملسولم  اع ّبوا األمو  لويت تضوطلالعهد والبيع . واعتبار  هذا التخلو  خيانو  ّلِل والرسولل،وخيان  لامواانت وا

. وموع .حلو  والعودل لبشوري  ابيف األرم،وهك إعالء كلم  اّلِل وتقرير أللهيته وحود  للعباق،واللصواي  علوى ا
لتضوحي  د النواس عون اقود تقعو األو ق،الويتهذا التحذير التذكْي  ا عند اّلِل من أجر عظيم يرج  األملال و 

َ َوالرَُّسووللَ »وا؟هواق: وا أَْموولاُلُكْم ِتُكْم َوأَنْووُتْم تَوْعَلُمولنُولا أَموواان َوختَُ اي أَيُوَهوا الَّووِذيَن آَمنُولا   خَتُلنُولا اّللَّ لَن. َواْعَلُموولا أَ َّ
َن  ،َوأَنَّ اّللََّ ِعْنَدُ  َأْجر  َعِظيم    « ..َوأَْو قُُكْم ِفتوْ

إن التخلووك عوون تكووالي  األموو  املسوولم  يف األرم خيانوو  ّلِل والرسوولل. فالقضووي  األوىل يف هووذا الوودين هووك 
ابألللهيوو  واألخووذ يف هووذا  وووا  -سووبحانه  -قضووي  إفووراق اّلِل « ..   إلووه إ  اّلِل،حمموود رسوولل اّللِ  »قضووي :
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د اّلِل البتو  ولكنهوا إ وا كانوحل تشور  معوه وحد  .. والبشري  يف  رحها كلوه   تكون عحو - -بلغه حممد 
وهووذا هوول غالووه  -آهلوو  أخوورى. أحيوواان قليلوو  يف ا عتقوواق والعبوواقة. وأحيوواان كثووْية يف احلاكميوو  والسوولطان 

ومن مث كانوحل القضوي  األوىل هلوذا الودين ليسوحل هوك محول النواس علوى ا عتقواق  للهيو   -الشر  ومعظمه 
ابألللهي ،وكووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل،أي إفووراق  ابحلاكميوو  يف  -سووبحانه  -اّلِل. ولكوون محلهووم علووى إفووراق  

َوُهووَل الَّووِذي يف »هقيقووا لقوولل اّلِل تعوواىل: -كمووا أوووم مقووِرون  اكميتووه يف نظووام الكوولن   -حيوواهتم األرضووي  
املبلو  عون اّلِل وموون كووذلك كانوحل هوك محلهووم علوى أن الرسولل هول وحوود  « .. السَّوماِء إِلوه  َويف اأْلَْرِم إِلوه  

 مث ا لتزام بكل ما يبلغهم إاي  ..
 التخلووك ومون هنوا كوان -ريور  يف الضومْي،وحرك  لتقريور  يف احليوواة اعتقواقا لتق -هوذ  هوك قضوي  هوذا الوودين 

متعينوا   ميوان فأصوب النوحل هوذا عنها خيان  ّلِل والرسولل ُيوذر اّلِل منهوا العصوب  املسولم  الويت آمنوحل بوه وأع
 ال واألو ق.فك واألمل ن عاهد لتحقي  مدللله اللاقعك والنهلم بتكالي  هذا ا؟هاق يف األنأ عليها

 على ا سالم. - -كذلك ُيذرها خيان  األمان  اليت محلتها يلم ابيعحل رسلل اّلِل 
  كوووامل  يووواة كاملوووفا سوووالم لووويك كلمووو  تقوووال ابللسوووان،وليك جمووورق عبوووارات وأقعيوووات. إ وووا هووول مووونهج ح

نوواس إىل وذلووك بوورق ال   اّللِ إالعقبووات واملشووا . إنووه موونهج لبنوواء واقووع احليوواة علووى قاعوودة أن   إلووه  تع ضووه
لطانه موون هيوو  اّلِل وسووعلووى ألل  العبلقيوو  لوورّبم احلوو  ورق اجملتمووع إىل حاكميتووه وكووريعته،ورق الطغوواة املعتوودين

األرم  لثابوحل وتعموْييوزان ابيونهم ابمل الطغيان وا عتداء  وشمني احلو  والعودل للنواس مجيعوا وإقامو  القسو 
 والنهلم بتكالي  ااالف  فيها عن اّلِل  نهج اّلِل ..

ا ّبوه الويت ابيوع نقخ بيعتووكلها أماانت من   يونهخ ّبوا فقود خاووا وخواس بعهود  الوذي عاهود اّلِل عليوه،و 
 رسلله.

 األو ق،وإىلو ألمووولال فتنووو  ا وكووول أول وووك يف حاجووو  إىل التضوووحي  والصوووث وا حتموووال وإىل ا سوووتعالء علوووى
 رين املووووووييرينته،الصووووووابالتطلووووووع إىل مووووووا عنوووووود اّلِل موووووون األجوووووور العظيم،املوووووودخر لعبوووووواق  األمنوووووواء علووووووى أماان

َن  ،َوأَنَّ »املضحني: ا أَْملاُلُكْم َوأَْو قُُكْم ِفتوْ  «..ْجر  َعِظيم  أَ  ِعْنَدُ   اّللََّ َواْعَلُملا أَ َّ
ظوواهر منهووا علووى ال  ووا يطلووع  البشووري ، ا يعلووم خالقهووا موون تركيبهووا اافك،و إن هووذا القوورآن حانووه الكينلنوو

لكينلنو . لضوع  يف هوذ  اايعلوم مولانن  -سوبحانه  -والبانن،وعلى املنحنيات والدروب واملسالك  وهل 
ههوووا إىل هنوووا ينب ويعلوووم أن احلووورص علوووى األمووولال وعلوووى األو ق مووون أعمووو  مووولانن الضوووع  فيهوووا .. ومووون

يواة الودنيا ك مون زينو  احلفيهوا. فهو األملال واألو ق .. لقد وهبها اّلِل للناس ليبللهم ّبوا ويفتونهمحقيق  هب  
نعمو  ويويقي حو  ال كر عليهااليت تكلن ملضع امتحان وابتالء  لْيى اّلِل فيها صنيع العبد وتصرفه .. أيش

لُولُكْم »فيهاف أم يشتغل ّبا حَّت يغفل عون أقاء حو  اّلِل فيهواف: فالفتنو    تكولن « .. نَو   ْاَوْْيِ ِفتوْ رِِ َوااِبلشَّوَونَوبوْ
لال طواء هوذ  األمورخواء العابلشدة وابحلرمان وحد ا .. إوا كوذلك تكولن ابلرخواء وابلعطواء أيضوا  ومون ال

 واألو ق ..
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ا أَْملاُلُكْم َوأَْو قُُكْم فِ »هذا هل التنبيه األول: َن   َواْعَلُملا أَ َّ  .. «توْ
ا حتيوواط أن اليقظوو  و و لووه إىل ملضووع ا متحووان وا ختبار،كووان ذلووك عوولان لووه علووى احلووذر فووإذا انتبووه الق

 يستغر  وينسى وحف  يف ا متحان والفتن .
  لثقووول التضوووحي -  بعووود ا نتبوووا -مث   يدعوووه اّلِل بوووال عووولن منوووه و  عووولم .. فقووود يضوووع  عووون األقاء 

 ا هوووووول خووووووْي ووووووألو ق  إ ووووووا يلووووووِل  لووووووه وضووووووخام  التكليوووووو  وخباصوووووو  يف موووووولنن الضووووووع  يف األموووووولال وا
 «..يم  َوأَنَّ اّللََّ ِعْنَدُ  َأْجر  َعظِ »وأبقى،ليستعني به على الفتن  ويتقلى:

علووى فتنوو   األموولال واألو ق .. وعنوود  وراء ووا أجوور عظوويم ملوون يسووتعلك هوول الووذي وهووه -سووبحانه  -إنووه 
لعوولن واملوودق هووذا هوول اضووحيات ا؟هوواق .. و األموولال واألو ق،فووال يقعوود أحوود إذن عوون تكووالي  األمانوو  وت

ْنساُن ضَ »لإلنسان الضعي ،الذي يعلم خالقه ملانن الضع  فيه:  ..« ِعيفا  َوُخِلَ  اْ ِ
نووه أل الووذي يعلووم نهج اّللِ مووإنووه موونهج متكاموول يف ا عتقوواق والتصوولر،وال بي  والتلجيووه،والفرم والتكليوو . 

 «.ُهَل اللَِّطيُ  اْاَِبُْيفَأ  يَوْعَلُم َمْن َخَلَ  وَ »هل الذي خل :
  لتقلى. فما تنهخ القلولب ّبوذهل اهلتا  اب -طع من السلرة يف هذا املق -واهلتا  األخْي للذين آمنلا 

ألقودام علوى اس ويثبوحل األعباء الثقال،إ  وهك على بينو  مون أمرهوا ونولر يكشو  الشوبهات ويزيول اللسواو 
 : نلر اّللِ بالفرقان إ   ساسي  التقلى وإ  الطري  الشائك الطليل. وما يكلن هلا هذا 

َ َاَْعووْل َلُكووْم فوُ » ُ ُذو اْلَفْضووِل َعووْنُكْم َسوويِِ اِتُكْم،وَ  ،َويَُكفِِرْ ْرقوواان  اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإْن تَوتوَُّقوولا اّللَّ يَوْغِفْر َلُكووْم. َواّللَّ
 « ..اْلَعِظيمِ 

يهووا أجهووزة تسووتجيا فو التقوولى الوويت هيووك القلوولب وتلقظهووا  هووذا هوول الزاق،وهووذ  هووك عوودة الطريوو  .. زاق
البصوور فووال  ه علووى مووداحلووذر واحليطوو  والتوولقك. وعوودة النوولر اهلوواقي الووذي يكشوو  منحنيووات الطريوو  وقروبوو

لوذي ازاق املطمو ن طوااي. الوتغبشه الشبهات اليت هجه الر يو  الكاملو  الصوحيح  .. مث هول زاق املغفورة للخ
 عمال.تقصر األر ..وزاق األمل يف فضل اّلِل العظيم يلم تنفد األزواق و يسكه اهلدوء والقرا

ككول   -حلقيقو  الكن هوذ  إوا حقيق :أن تقلى اّلِل ععل يف القله فرقاان يكش  له منعرجات الطري . و 
  .ن   يذوقلهامل  من ذاقها فعال  إن اللص    ينقل مذا  هذ  احلقيق    يعرفها إ -حقائ  العقيدة 

يظول متلبسووا  والبانول إن األمولر تظول متشوابك  يف احلوك والعقول والطور  تظول متشوابك  يف النظور والفكور
لقلووه اجيه هلووا ابحلوو  عنوود مفووار  الطريوو   وتظوول احلجوو  تفحووم ولكوون   تقنووع. وتسووكحل ولكوون   يسووت

 والعقل.
كانووووحل اسوووووتنار ويظوووول ا؟وووودل عبثووووا واملناقشوووو  جهوووودا ضووووائعا .. ذلوووووك مووووا   تكوووون هووووك التقوووولى .. فووووإذا  

العقل،ووضووووو  احل ،وتكشووووو  الطري ،وانموووووأن القله،واسووووو ا  الضمْي،واسوووووتقرت القووووودم ويبتوووووحل علوووووى 
الطري   إن احل  يف ذاته   حفى على الفطورة .. إن هنوا  اصوطالحا مون الفطورة علوى احلو  الوذي فطورت 

والفطوورة .. اهلوولى عليووه والووذي خلقووحل بووه السووماوات واألرم .. ولكنووه اهلوولى هوول الووذي ُيوولل بووني احلوو  
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هوول الوووذي ينشوور الغبا،وُيجوووه الر يووو ،ويعمك املسووالك،وحفك الووودروب .. واهلووولى   تدفعووه احلجووو  إ وووا 
تدفعه التقلى .. تدفعه راف  اّلِل،ومراقبته يف السر والعلن .. ومن مث هذا الفرقان الوذي ينوْي البصوْية،ويرفع 

 اللبك،ويكش  الطري .
  ذنلب. مث يضويمغفورة الوكن فضل اّلِل العظيم يضوي  إليوه تكفوْي ااطوااي و وهل أمر   يقدر بثمن .. ول

 « ..اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ »إليهما 
  ذو الفضل العظيم « الكرمي»أ  إنه العطاء العميم الذي   يعطيه إ  الرب 
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 [40إل   30(:اآليات 8]سور  ا ن ال ):الوحد  الثانية

ُ َخوووْْيُ اْلمووواِكرِيَن مَيُْكوووُروَن َومَيُْكوووُر اّللَُّ رُِجووولَ  وَ َ  أَْو حُْ بِوووَك الَّوووِذيَن َكَفوووُروا لِيُوْثِبتُووولَ  أَْو يَوْقتُولُووول  َوِإْذ مَيُْكووورُ }    َواّللَّ
ْعنووا لَووْل َنشوواُء 30) ( 31وَّلِوونَي )ْن هووذا ِإ َّ َأسوواِنُْي اأْلَ ثْووَل هووذا إِ مِ ُقْلنووا لَ ( َوِإذا تُوْتلووى َعلَووْيِهْم آايتُنووا قوواُللا قَووْد  َِ

ْئِتنووا بَِعووذاب  أَلِوويم  رَة  ِمووَن السَّووماِء أَِو اَلْينووا ِحجوواْمِطْر عَ َوِإْذ قوواُللا اللَُّهوومَّ ِإْن كوواَن هووذا ُهووَل احْلَوو َّ ِمووْن ِعْنووِدَ  فَووأَ 
ُ لِيُوَعووذَِِّبُْم َوأَنْووحَل فِوويِهْم َومووا كوواَن اّللَُّ 32) مووا هَلُووْم َأ َّ يُوَعووذَِِّبُُم ( وَ 33تَوْغِفُروَن )ْم َيْسووَّبُْم َوُهوو ُمَعووذِِ ( َومووا كوواَن اّللَّ

ُ َوُهووْم َيُصووُدوَن َعووِن اْلَمْسووِجِد احْلَووراِم َومووا كووانُلا أَْولِ  لِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم   يَوْعَلُموولَن وَ ُ ُ  ِإ َّ اْلُمتوَُّقوولَن ْن أَْولِيووايوواَءُ  إِ اّللَّ
وُتْم َتْكُفوُروَن )ْلَعوذاَب ِ واُذوُقلا كواء  َوَتْصوِديَ   فَوَوما كاَن َصالهُتُْم ِعْنوَد اْلبَوْيوحِل ِإ َّ مُ  (34) ِإنَّ الَّوِذيَن   (35ا ُكنوْ

مُثَّ يُوْغَلُبلَن َوالَِّذيَن َكَفوُروا ِإىل  ُكلُن َعَلْيِهْم َحْسرَة  تَ لَوا مُثَّ يُوْنِفقُ َكَفُروا يُوْنِفُقلَن أَْملاهَلُْم لَِيُصُدوا َعْن َسِبيِل اّللَِّ َفسَ 
ُ اْاَِبيوووَة ِموووَن الطَّيِِوووهِ 36 ُُيَْشوووُروَن )َجَهووونَّمَ  يعوووا  ى بَوْعوووخ  َفَْيُْكَموووُه مجَِ  بَوْعَضوووُه َعلوووَوَاَْعوووَل اْاَِبيوووةَ  ( لَِيِميوووَز اّللَّ

تَوُهووولا يُوْغَفوووْر هَلُووو( قُوووْل لِلَّوووذِ 37فَوَيْجَعلَوووُه يف َجَهووونََّم أُول ِوووَك ُهوووُم اْااِسوووُروَن ) َ  َوِإْن لَ ْم موووا قَوووْد َسووويَن َكَفوووُروا ِإْن يَونوْ
نَوو   َوَيُكوولَن الوودِِ  ( َوقوواتُِللُهْم َحووَّتَّ 38يَوعُوولُقوا فَوَقووْد َمَضووحْل ُسوونَّحُل اأْلَوَّلِوونَي )  فَووِإِن انْوتَوَهووْلا يُن ُكلُووُه ّللَِّ   َتُكوولَن ِفتوْ

 { (40ْعَم النَِّصُْي )ْلَمْلىل َونِ انِْعَم  ُملا أَنَّ اّللََّ َمْل ُكمْ َوِإْن تَوَللَّْلا فَاْعلَ  (39فَِإنَّ اّللََّ ِ ا يَوْعَمُللَن َبِصْي  )
 : مقدمة الوحد 

اضوووحل خم  الووويت ميضوووك السووويا  يف السلرة،يسوووتعرم املاضوووك يف ملاجهووو  احلاضووور ويصووولر للعصوووب  املسووول
ضوول فاضور ويريهوا وهوذا احل املعركو  وانتصورت فيهوا ذلوك النصور امليزر،مودى النقلو  اهلائلو  بوني ذلوك املاضوك

ىل جانبووه إئم كمووا هتوولن ل والغنووابْي  هلووا وتقوودير  .. األموور الووذي تتضوواءل إىل جانبووه األنفووااّلِل عليهووا يف توود
 التضحيات واملشا .

موون  -ة غووزو وقبوول هووذ  ال -ولقوود سووب  يف الوودرس املاضووك تصوولير مووا كووان عليووه ملقوو  املسوولمني يف مكوو  
ة  يوولاء والعوووز يووه موون اوا إلالقلوو  والضووع  وقلوو  املنعوو ،حَّت ليخوووافلن أن يووتخطفهم النوواس وتصوولير مووا صوووار 

 والنعم  بتدبْي اّلِل ورعايته وفضله ..
بيووول اهلجووورة ويتوووآمرون. وهوووم ق - -وهنوووا يسوووتطرق إىل تصووولير ملقووو  املشوووركني وهوووم يبيتووولن لرسووولل اّلِل 

عانودون ويلوج يون  وهوم يعرضلن عموا معوه مون اهلايت ويزعمولن أووم قواقرون علوى ا تيوان  ثلهوا لول يشواء
في ووولا إليوووه يبووود  مووون أن  -ل احلووو  مووون عنووود اّلِل هوووإن كوووان هوووذا  -حوووَّت ليسوووتعجللن العوووذاب  ّبوووم العنووواق

 ّلِل ويلعووودهمب رسووولل اويهتووودوا بوووه  مث يوووذكر كيووو  ينفقووولن أمووولاهلم ليصووودوا عووون سوووبيل اّلِل،وامعووولا حلووور 
د وا؟موووووع لكيووووون وراء اموووووابايبووووو  واحلسووووورة يف الدنيا،واحلشووووور إىل جهووووونم يف اهلخرة،وااسوووووارة هنوووووا وهنوووووا  

 والتدبْي.
ق وحورب اّلِل الكفور العنوا نتهولا عونويف النهاي  ذمر اّلِل نبيه أن يلاجه الذين كفروا فيخوْيهم بوني أمورين:أن ي

صويبهم ما حاولل  فيم عليه و ورسلله فيغفر هلم ما سب  يف جاهليتهم من هذ  املنكرات. أو أن يعلقوا ملا ه
 .كما يريد ..   ويقدر ه سن  اّلِل ابلعذاب الذي يشا   اّللِ ما أصاب األولني من أمثاهلم وعري علي
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 للهيوو  يفَّت تتقوورر األسوولمني وحوومث ذموور اّلِل املسوولمني أن يقوواتللهم حووَّت   تكوولن للكفوور قوولة يفتنوولن ّبووا امل
هووذا ونيووتهم  - - ستسووالم قبوول موونهم النوول افووإن أعلنوولا  -كلووه ّلِل   فيكوولن الوودين -األرم ّلِل وحوود  

للهيوو  اّلِل م اعو افهم  اقهم وعودم ّبوا اّلِل،واّلِل  وا يعملولن بصوْي. وإن تللولا وللوولا علوى حورّبم وعنوُياسوبه
م  مول هم،ونعأن اّللِ  وحد ،وعدم استسالمهم لسلطان اّلِل يف األرم،واصل املسلملن جهاقهم،مستيقنني

 امللىل ونعم النصْي ..
 اله ر  والشبهات عل  القرآنالاآمر عل  الرسول ليلة  31 - 30الدرس ا ول:

ُ َخْْيُ اْلماِكرِينَ مَيُْكُروَن َومَيُْكُر اّللَُّ رُِجلَ . وَ أَْو حُْ  َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروا لِيُوْثِبُتلَ  أَْو يَوْقتُوُلل َ »  « ... َواّللَّ
بل كمووا ني يف املسووتققوو  واليقووإنووه التووذكْي  ووا كووان يف مكوو ،قبل تغووْي احلال،وتبوودل امللقوو . وإنووه ليوولحك ابلث
لقورآن اانبلن ّبوذا الوذين حو ينبه إىل تدبْي قدر اّلِل وحكمته فيموا يقضوك بوه وذمور .. ولقود كوان املسولملن

  ك القريه،وموواذا املاضووأول مرة،يعرفوولن احلووالني معرفوو  الووذي عوواش ورأى وذا . وكووان يكفووك أن يووذكروا ّبوو
ن توودبْي مووا كووان مووو لاقووع ومووا فيووه موون أموون ونمأنينوو  .. كووان فيووه موون خوول  وقلوو  يف ملاجهوو  احلاضوور ال

 ملاجهوو  موا صووار إليوه موون غلبو  علوويهم،  جمورق النجوواة مونهم  لقوود  يف - -املشوركني ومكوورهم برسولل اّلِل 
ُيبسوول  حووَّت ميوولت أو ليقتلووول  ويتخلصوولا منووه أو ليخرجوول  مووون و  - -كووانلا ميكوورون ليليقوولا رسووولل اّلِل 

قبائوول ر فتيوو  موون اللووك املنكووذلقوود ائتمووروا ّبووذا كلووه مث اختوواروا قتلووه علووى أن يتوولىل مكوو  منفيووا مطووروقا .. و 
  تهك األمر  لدي  وينمجيعا ليتفر  قمه يف القبائل ويعجز بنل هاكم عن قتال العرب كلها،فْيضلا اب

:يف قَوْللِوِه }َوِإْذ مَيُْكوُر بِوَك الَّوِذيَن َكَفورُ  روى ا مام لَو   أمحد َعِن اْبِن َعبَّاس  وا لِيُوْثِبُتلَ {،قَاَل:َتَشواَوَرْت قُووَرْيا  لَيوْ
ووَ ،فَوَقاَل بَوْعُضووُهْم:ِإَذا َأْصووَبَ ،فَأَيِْبُتلُ  اِبْلَلَتِ ،يُرِيووُدوَن النَّووِلَّ  َوقَوواَل بَوْعُضووُهْم:َبِل اقْوتُوُللُ ،َوقَوواَل بَوْعُضووُهْم:َبْل ،ِ َكَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ نَبِ  لَوَ ،َوَخرََج النَّوِلُ يَُّه َعَلى َذِلَك،فَوَباَت َعِلك  َعَلى فِورَاِش النَّوِلِِ َأْخرُِجلُ ،فََأْنَلَع اّللَّ َحوَّتَّ تِْلوَك اللَّيوْ
ووا َأْصووَبُحلا َتُروا إِلَْيووِه،فَوَلمَّا رَأَْوا َعلِ ،حَلِووَ  اِبْلغَوواِر،َواَبَت اْلُمْشوورُِكلَن َُيُْرُسوولَن َعِلي ا،َُيَْسووُبلنَُه النَّووِلَّ  ُ فَوَلمَّ ي ووا،َرقَّ اّللَّ

ووا بَوَلغُوولا اْ؟َبَووَل ُخلِِووَ  َعلَ  ْيِهْم،َفَصووِعُدوا يف َمْكَرُهْم،فَوَقوواُللا:أَْيَن َصوواِحُبَك َهووَذا ف قَوواَل: َ أَْقرِي،فَاقْوَتُصوولا أَيَورَُ ،فَوَلمَّ
ْل َقَخووَل َهاُهنَووا،َ ْ َيُكووْن َنْسووُج اْلَعْنَكبُوولِت َعلَووى اْ؟َبَووِل،َفَمُروا اِبْلغَوواِر،فَورَأَْوا َعلَووى اَببِووِه َنْسووَج اْلَعْنَكُبلِت،فَوَقوواُللا:لَ 

. َّ لََيال   .1263اَببِِه،َفَمَكَة ِفيِه َياَل
ُ َخْْيُ اْلماِكرِينَ » ُ،َواّللَّ صولرة « .. ُكوُر اّللَُّ َومَيُْكُروَن َوميَْ »عاىل:ر ها قلله تة اليت يوالصلر  «.َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اّللَّ

ّلِل ميكورون .. وايودبرون و و . ذلك حني ت اءى للخيال ندوة قريا،وهم يتآمرون ويتذاكرون عميق  التأيْي .
اتوه صوولرة ذ اللقوحل يفمون ورائهم،حمي ،ميكور ّبوم ويبطول كيودهم وهوم   يشووعرون  إووا صولرة سواخرة،وهك 
ل  فووو،القووواهر ؟باراّلِل ا مفزعووو  .. فوووأين هوووي ء البشووور الضوووعا  املهازيووول،من تلوووك القووودرة القووواقرة .. قووودرة

 عباق ،الغاله على أمر ،وهل بكل ككء حمي ف

                                                 
 ( حسن3251[)872/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1263

This file was downloaded from QuranicThought.com



 1966 

عمووا  أب،وُير  ّبووا ا القلوول والتعبووْي القوورآين يرسووم الصوولرة علووى نريقوو  القوورآن الفريوودة يف التصوولير فيهووز ّبوو
 الشعلر.

مولا قعواء أن يزع  ّبوم ا وميضك السيا  يف وص  أحلال الكفار وأفعاهلم وقعواويهم ومفو ايهتم. حوَّت ليبلو
سوووووانْي أمي، نوووووه  مقووووودورهم أن ذتووووولا  ثووووول هوووووذا القووووورآن لووووول كووووواءوا  موووووع وصووووو  هوووووذا القووووورآن الكر أن يف

ْعنا  َلْل نَ »األولني:  « ..ِنُْي اأْلَوَِّلنيَ هذا  ِإْن هذا ِإ َّ َأسا ْلنا ِمْثلَ شاُء َلقُ َوِإذا تُوْتلى َعَلْيِهْم آايتُنا قاُللا:َقْد  َِ
كمووا قوود -لعنووه هللا -إن القائوول لووذلك هوول النضوور بوون احلوواّر :لوقوود قيوو - 1264ذكوور ابوون كثووْي يف التفسووْي

كووان قوود ذهووه إىل بووالق -لعنووه هللا -وابن ُجووَريج وغووْيهممل فإنووه ،والُسوودِِيِ ،نووا علووى ذلووك سووعيد بوون ُجَبْْي 
وهوول يتلوول علووى ،قوود بعثووه هللاوملا قوودم وجوود رسوولل هللا ،وتعلم موون أخبووار ملوولكهم ُرْسووتم واسووفنداير،فووارس

ابهلل أيهموا :مث يقولل،جلك فيوه النضور فيحوديهم مون أخبوار أول وك،من جملكفكان إذا قام ،نالناس القرآ
أن أمر رسولل هللا ،أحسن قصصاف أان أو حممدف وهلذا ملا أمكن هللا تعاىل منه يلم بودر ووقوع يف األسوارى

رضووووك هللا ،وهلل احلموووود. وكووووان الووووذي أسوووور  املقووووداق بوووون األسلق،فُفعل ذلووووك،تضوووورب رقبتووووه صووووثا بووووني يديووووه
،َونَُعْيَموَ  َعْن َسوِعيِد بْوِن ُجَبْْي ،قَاَل:قَوتَوَل النَّوِلُ :ابن جرير روىكما ،عنه يوَوْلَم بَوْدر  َصوْث ا ُعْقبَوَ  بْوَن َأيب ُمَعْي  

ِّ مل وََكووواَن اْلِمْقوووَداُق َأَسوووَر النَّْضوووَر،فَوَلمَّا أُِموووَر بَِقْتلِوووِه قَووو ،َوالنَّْضوووَر بْوووَن احْلَووواِر اَل اْلِمْقوووَداُق:اَي َرُسووولَل اّللَِّ بْوووَن َعِديِ 
بَِقْتلِووووِه . فَوَقوووواَل " َوِإنَّووووُه َكوووواَن يَوُقوووولُل يف ِكتَوووواِب اّللَِّ َمووووا يَوُقوووولُل " . فَووووَأَمَر النَّووووِلُ :َأِسووووِْيي،فَوَقاَل َرُسوووولُل اّللَِّ 

 ِموْن َفْضوِلَك " فَوَقواَل اْلِمْقَداُق:َهوَذا الَّوِذي أََرْقُت . " اللَُّهمَّ أَْغِن اْلِمْقوَداقَ :اْلِمْقَداُق:َأِسِْيي،فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ 
َلى َعَلْيِهْم آاَيتُوَنا اهْليَُ  "   ..1265َوِفيِه نَوزََلحْل َهِذِ  اهْليَُ :َوِإَذا تُوتوْ

 انْي األولووونيقاللا:أسوووو »ولقووود تكوووررت يف القووورآن حكايووو  قووولل املشوووركني عووون القرآن:إنوووه أسوووانْي األولوووني:
 « ..ى عليه بكرة وأصيالاكتتبها فهك ال

ومووووا كووووان هووووذا القوووولل إ  حلقوووو  موووون سلسوووول  املنوووواورات الوووويت كووووانلا ُيوووواوللن أن يقفوووولا ّبووووا يف وجووووه هووووذا 
القرآن،وهووول حانووووه الفطوووورة البشوووري  ابحلوووو  الووووذي تعرفوووه يف أعماقهووووا فتهتووووز وتسوووتجيه ويلاجووووه القلوووولب 

العليو  مون قوريا إىل مثول هوذ  املنوواورات. بسولطانه القواهر ف عو   يقاعوه و  تتماسوك. وهنوا كووان يلجوأ 
وهم يعلملن أوا مناورات  ولكنهم كانلا يبحثلن يف القرآن عون كوكء يشوبه األسوانْي املعهولقة يف أسوانْي 
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لَووووى َعلَووووْيِهْم آاَيتُونَووووا قَوووواُللا َجوووواِمُع اْلبَويَوووواِن يف تَوْفِسووووِْي اْلُقووووْرآِن لِلطَّووووَثِيِِ << ُسوووولَرُة اأَلنْوَفوووواِل << اْلَقووووْلُل يف َشِْويووووِل قَولْ  - 1265 لِووووِه تَوَعوووواىَل:َوِإَذا تُوتوْ
 ( صحي  مرسل 14666<<)

َا ُهَل نَُعْيَمُ  ْبُن َعوِديِ   ،َوأَمَّا أَْهوبُول ُعبَوْيود  :هَ  قَواَل أَ قَاَل النُوَفْيِلُك :وََكاَن ُهَشْيم  يُوَغلُِِ  ِفيِه،ِإ َّ زِي،فَويُوْنِكُروَن َمْقتَوَل ُل اْلِعْلوِم اِبْلَمغَواَكوَذا َحوِديُة ُهَشوْيم 
َا قُتِوَل َأُخو َ  َمْل   قَوْبَل بَوْدر ،َوِإ َّ  اْلَمْعرََكوِ  .َوِ َّوا ُيَصودُِِ  قَووْلهَلُُم احْلَوِديُة ،َوَ ْ يُوْقتَوْل َصوْث ا،قُِتَل يف َموُ  بْوُن َعوِديِ  لُ  نَُعيْ ُمْطِعم  يَوْلَمِ ذ ،يَوُقلُللَن :َماَت ِ َكَّ

بْووَن  ْعَناُ  " يَوْعووِب أاََبُ  ُمْطعِوومَ اَن أََ اَن َكووفَّ ِحوونَي َكلََّمووُه يف اأْلَُسوواَرى :" َكووْي   لَووْل َكوو قَوواَل ِ؟ُبَووْْيِ بْووِن ُمْطعِووم   َعووِن الُزْهوورِيِِ أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ الَّووِذي ذََكووْراَن ُ 
،َفَكْيَ  َيُكوولُن َمْقتُوول   يَوْلَمِ ذ ،َوَرُسوولُل اّللَِّ  َليْووِه)  ِفيووِه ".اأْلَْمووَلاُل ِ بْووِن َزْنُْ اَل َحَْتِلُفوولنَ َقالَووَ  ف فََأمَّووا َمْقتَووُل ُعْقبَووَ  َوالنَّْضووِر،فَ يووِه َهووِذِ  اْلمَ يَوُقوولُل فِ َعووِديِ 
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األمم من حلهلم ليملهولا بوه علوى مجواهْي العرب،الوذين مون أجلهوم تطلو  هوذ  املناورات،لالحتفواا ّبوم يف 
املووا موون قووريا يعرفوولن نبيعوو  هووذ  الدعلة،مووذ كووانلا يعرفوولن موودلل ت  حظووْية العبلقيوو  للعبيوود  لقوود كووان

لغووتهم الصووحيح   كوووانلا يعرفوولن أن كوووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل،وأن حممووودا رسوولل اّلِل،معناهوووا إعووالن التمووورق 
علوووى سووولطان البشووور كافووو ،وااروج مووون حاكميووو  العبووواق مجلووو  والفووورار إىل أللهيووو  اّلِل وحووود  وحاكميتوووه. مث 

وحود ،قون النوانقني ابسوم اهلهلو  أو ابسوم اّلِل  ..  - -لتلقك يف هذ  العبلقي  ّلِل عن حممد رسلل اّلِل ا
وكانلا يرون الذين يشهدون هذ  الشهاقة حرجلن لتلهم من سلطان قوريا وقياقهتوا وحاكميتهوا وينضوملن 

تزعوووولن و ءهووووم لاسوووورة وحضووووعلن لقياقتووووه وسوووولطانه وين - -إىل التجمووووع احلركووووك الووووذي يقوووولق  حمموووود 
والعشْية والقبيل  واملشيخ  والقياقة ا؟اهلي  ويتلجهولن بول ئهم كلوه للقيواقة ا؟ديدة،وللعصوب  املسولم  الويت 

 تقلم عليها هذ  القياقة ا؟ديدة.
 ملووااقعووا يشووهد  او كووان هووذا و كووان هووذا كلووه هوول موودللل كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل وأن حمموودا رسوولل اّلِل .. 

الويت  قديو  عتصواقي  والوالسياسوي  وا ق ا جتماعيو  قريا وُيسلن خطور  علوى كيواوم،وعلى األوضواع من 
 يقلم عليها كياوم.

زيول الوذي هوحل الفوارغ اهلللل البا  يكن مدللل كهاقة أن   إله إ  اّلِل وأن حممدا رسولل اّلِل،هول هوذا املود
 ن بعخ الشوعائريشهدون هذ  الشهاقة  لسنتهم وييقو  رق أومجمل -يعنيه اليلم من يزعملن أوم مسلملن 

ليووووو  قيووووواقات ا؟اهبينموووووا الو التعبديووووو ،بينما أللهيووووو  اّلِل يف األرم ويف حيووووواة النووووواس   وجووووولق هلوووووا و  لووووول 
 والشرائع ا؟اهلي  هك اليت هكم اجملتمع وتصر  كيونه.

 هاقتني كوووانلالن ابلشووون كوووانلا ينطقووووحقيقووو  إنوووه يف مكووو    تكووون لإلسوووالم كوووريع  و  قولووو  .. ولكووون الوووذي
مووووا كووووانلا ملسوووولم  كايسوووولملن قيوووواقهم موووون فوووولرهم للقيوووواقة انمديوووو  ومينحوووولن و ءهووووم موووون فوووولرهم للعصووووب  

اقة لقبيلووو  والقيوووعشوووْية واينسووولخلن مووون القيووواقة ا؟اهليووو  ويتمووورقون عليهوووا وينزعووولن و ءهوووم مووون األسووورة وال
نوحل زيول. ولكون كاباهوحل اهلكون األمور هول هوذا النطو  الفوارغ الا؟اهلي   جرق نطقهم ابلشهاقتني .. فلم ي

 ق لته اللاقعي  العملي  هك اليت ت مجه إىل حقيق  يقلم عليها ا سالم ..
وهذا هل الذي كان يزعج املا من قوريا مون زحو  ا سوالم،ومن هوذا القورآن .. إنوه   يوزعجهم مون قبول 

اقاهتم واعتقووووودوا  للهيووووو  اّلِل وحووووود  وقووووودملا لوووووه الشوووووعائر اعتزلووووولا معتقووووودات املشوووووركني وعبووووو« احلنفووووواء»أن 
وحووود ،واجتنبلا عبووواقة األصووونام أصوووال .. فوووإىل هنوووا   يهوووم الطووواغلت ا؟ووواهلك كوووكء ألنوووه   خطووور علوووى 

كمووا يظوون بعووخ الطيبووني   -الطوواغلت موون ا عتقوواق السوولل والشووعائر التعبديوو   إن هووذا لوويك هوول ا سووالم 
إ ووا  -م أن يكلنوولا مسوولمني،ولكنهم   يعرفوولن مووا هوول ا سووالم معرفوو  اليقووني  ااووْيين الووذين يريوودون اليوول 

ا سالم هل تلك احلرك  املصاحب  للنط  ابلشهاقتني .. هل ا بالع من اجملتمع ا؟اهلك وتصولراته وقيموه 
  ا سوالم يف وقياقته وسلطانه وكرائعه والل ء لقياقة الدعلة ا سالمي  وللعصب  املسولم  الويت تريود أن هقو

عوووا  اللاقوووع .. وهوووذا موووا كوووان يقوووخ مضووواجع املوووا مووون قريا،فيقاوملنوووه بشوووَّت األسووواليه .. ومنهوووا هوووذا 
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قوواللا مثلووه   -لوول كوواءوا  -األسووللب .. أسووللب ا قعوواء علووى القوورآن الكرمي، نووه أسووانْي األولووني  وأوووم 
 ذلك مع هديهم به مرة ومرة ومرة ..
 -غالبووووا  -تلبسوووو  لن  واألسووووانْي واحوووودهتا أسووووطلرة. وهووووك احلكايوووو  املوهووووم يف كوووول موووورة يعجووووزون وحنسوووو

ا لوويت يلعووه فيهووألحوداّ اابلتصولرات اارافيوو  عوون اهلهلو  وعوون أقاصوويا القودامى وبطوول هتم ااارقوو ،وعن ا
 اايال وااراف  قورا كبْيا ..

جوزات وفعول   واملعر وقد كان املا مون قوريا يعمودون إىل موا يف القورآن مون قصوا األولوني وقصوا ااولا
ات فيقللوووولن امللضوووولع اّلِل ابملكووووذبني وإْنائووووه للموووويمنني ... إىل آخوووور مووووا يف القصووووا القوووورآين موووون هووووذ 

ه أوحووك يكم،زاعمووا أنوتللهوا علللجمواهْي املسوتغفل :إوا أسووانْي األولوني اكتتبهووا حممود  وون امعلووا وجوواء ي
عود انتهائوه أو ب - -ّلِل الوك يف جملوك رسولل ا إليه ّبا من عند اّلِل .. وكذلك كان النضور ابون احلواّر

 :ليقلل للناس الق فارسالك جملسا آخر ااور  ويقا األسانْي الفارسي  اليت تعلمها من رحالته يف ب
 ك إ  أسوانْيهوعك  فوإن إن هذا من جنك ما يقلله لكم حممد. وهأنذا   أقعك النبلة و  اللحك كما يد

 هلك عنوود عاموو للسوو  ا؟وواابوود أن نقوودر أنووه كووان هنووا  شيووْي هلووذ  البلبلوو  يف موون نوولع هووذ  األسووانْي  و  
 قوورآن الكوورمي.،وبني الالنوواس. وخباصوو  يف أول األمر،قبوول أن تتجلووى الفوولار  بووني هووذ  األسووانْي والقصووا

. مث ملووا وجوود  أسووْيا ق - -لنوودر    انقى منوواقي رسوولل اّلِل  بوول املعركوو  يف بوودر بقتوول النضوور بوون احلوواّر
 .كاهلخرين  القليل الذين أمر بقتلهم من األسرى و  يقبل فيه فدي  أمر بقتله هل والنفر

على أن الذي انتهى إليه األمر يف مك  أن هذ  األساليه   تعا نوليال وأن هوذا النولع مون املنواورات قود 
لووذي تصووطل  انكشوو  بعوود حووني وأن القوورآن بسوولطانه القوواهر الووذي ُيملووه موون عنوود اّلِل وابحلوو  العميوو  ا

عليه الفطرة سريعا،قد اكتس  هذ  األساليه وهذ  املناورات،فلم يق  له منها ككء ورا  املا من قوريا 
ووجوود كووثا هم،من أمثووال أيب «   َتْسووَمُعلا هِلووَذا اْلُقووْرآِن َواْلغَووْلا ِفيووِه َلَعلَُّكووْم تَوْغِلبُوولَن »يقللوولن: -يف ذعوور  -

نفسهم حالك بعضهم بعضا ليبيحل ليلته يستمع خفيو  هلوذا القورآن سفيان،وأيب جهل واألخنك بن كري  أ
يف خفيووو  عووون  - -و  ميلوووك نفسوووه مووون أن تقووولق  قووودما  ليلووو  بعووود ليلووو  إىل حيوووة يسوووتمع لرسووولل اّلِل 

اهلخووورين حوووَّت تعاهووودوا وأكووودوا علوووى أنفسوووهم العهووولق،أ  يعووولقوا إليها،رافووو  أن يوووراهم الفتيووو  فيفتنووولا ّبوووذا 
  1266الدين القرآن وّبذا 

                                                 
َّ أَِن أاََب ُسْفَياَن بْ  - 1266 ،َواأْلَْخَنَك بْوَن قَاَل اْبُن إْسَحاَ  :َوَحِدَيِب حُمَِمُد ْبُن ُمْسِلِم ْبِن ِكَهاب  الِزْهرِِي أَنُِه ُحِد ،َوأاََب َجْهِل ْبَن ِهَشام  َن َحْرب 

بَوْيتِوِه فََأَخوَذ ُكوِل َرُجول  ِمونوُْهْم  َوُهَل ُيَصوِلك ِموْن الِلْيوِل يف  ْن َرُسلِل اّللِِ َتِمُعلا مِ َكرِيِ  ْبِن َعْمرِو ْبِن َوْهه  الثِوَقِفِك،َحِليَ  َبِب ُزْهَرَة َخَرُجلا لَيوَْل   لَِيسْ 
يُ  فَوَتاَلَوُملا،َوقَاَل بَوْعُضوُهْم لِوبَوْعِخ ْجُر تَوَفِرُقلا .َفَجَمَعُهْم الِطرِ َذا نََلَع اْلفَ إُه َحَِّت لَ س ا َيْسَتِمُع ِفيِه وَُكِل َ  يَوْعَلُم ِ ََكاِن َصاِحِبِه فَوَباُتلا َيْسَتِمُعلَن جَمْلِ 

لَوُ  الثِانِيَوُ  َعواَق ُكو.َحوَِّت إَذا َكا ْنَصوَرُفلااْم يف نَوْفِسوِه َكويوْ  ا،مُثِ َ  تَوُعلُقوا،فَوَلْل َرآُكوْم بَوْعوُخ ُسوَفَهاِئُكْم أَلَْوقَوْعوتُ  ِل َرُجول  ِمونوُْهْم إىَل جَمِْلِسوِه فَوبَواُتلا نَوحْل الِليوْ
لَوُ  الثِالِثَوُ  ا قَاُللا أَِوَل َموِرة  مُثِ اْنَصورَ بَوْعِخ ِمْثَل مَ ْعُضُهْم لِ َيْسَتِمُعلَن َلُه َحَِّت إَذا نََلَع اْلَفْجُر تَوَفِرُقلا،َفَجَمَعُهْم الِطرِيُ  فَوَقاَل بوَ  ُفلا .َحوَِّت إَذا َكانَوحْل الِليوْ
َِّت نَوتَوَعاَهووَد َأَ  ْعِخ َ  نَووْثَُ  َحوْم الِطرِيوُ  فَوَقواَل بَوْعُضووُهْم لِوبوَ قُوولا،َفَجَمَعهُ ْجوُر تَوَفرِ َأَخوَذ ُكوِل َرُجوول  ِمونوُْهْم جَمِْلَسووُه فَوبَواُتلا َيْسوَتِمُعلَن لَووُه َحوَِّت إَذا نَلَووَع اْلفَ 

 صحي  مرسل [315/ 1نَوُعلَق فَوتَوَعاَهُدوا َعَلى َذِلَك مُثِ تَوَفِرُقلا .سْية ابن هشام ]
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على أن حماول  النضر بن احلاّر أن يلهك الناس عن هذا القرآن بشكء آخر حودعهم بوه عنوه،  تكون هوك 
لقوود تكووررت يف صوولر كووَّت وسوول  تتكوورر .. لقوود حوواول أعووداء هووذا  1267اناولوو  األخووْية ولوون تكوولن ..

راتيول يو ح ّبوا القوراء ويطورب الدين قائما أن يصرفلا الناس وائيا عن هذا القورآن. فلموا عجوزوا حللول  إىل ت
هلووووا املسووووتمعلن،وحللل  إىل اووووائم وتعاويووووذ يضووووعها النوووواس يف جيوووولّبم ويف صوووودورهم وهووووحل وسووووائدهم ... 
ويفهملن أوم مسلملن،ويظنلن أوم أقوا ح  هذا القورآن وحو  هوذا الودين    يعود القورآن يف حيواة النواس 

ين أبوودا  منووه يتلقوولن منهووا التلجيووه يف كوويون احليوواة  هوول مصوودر التلجيووه .. لقوود صوواغ هلووم أعووداء هووذا الوود
كلهووا .. حووَّت ليتلقوولن منهووا تصوولراهتم ومفوواهيمهم،إىل جانووه مووا يتلقوولن منهووا كوورائعهم وقوولانينهم،وقيمهم 
وملازينهم  مث قاللا هلم:إن هذا الدين حمو م،وإن هوذا القورآن مصولن. وهول يتلوى علويكم صوباحا ومسواء ويف  

   لن،ويرتله املرتللن ..كل حني وي ح به امل
أمووووا أنظمووووتكم لماتكم،و فموووواذا تريوووودون موووون القوووورآن بعوووود هووووذا الوووو ح وهووووذا ال تيوووولف  فأمووووا تصوووولراتكم ومفه

جوووووع فيهوووووا  هووووول املر  وأوضووووواعكم،وأما كووووورائعكم وقلانينكم،وأموووووا قووووويمكم وملازينكم،فوووووإن هنوووووا  قووووورآان آخووووور
،ولكن طوولر الزمووان تة،تناسووه يف صوولرة متطوولرة معقد كلها،فإليووه ترجعوولن  إوووا منوواورة النضوور بوون احلوواّر

 وتعقد احلياة ..
ار القوورون  ن،على موودولكنهووا هووك هووك يف كووكل موون أكووكاهلا الكثْية،الوويت عرفهووا  ريوو  الكيوود هلووذا الوودي

 ه  ..ما يزال يغل -يد وتعقد  وتطلر  وترقيه على نلل الك -ولكن العجيه يف كأن هذا القرآن،أنه 
صوووائا العجيب ،والسوووولطان القوووواهر علوووى الفطرة،مووووا يغلووووه بوووه كيوووود ا؟اهليوووو  يف إن هلوووذا الكتوووواب موووون اا

األرم كلها وكيد الشيانني من اليهلق والصليبيني وكيد األجهزة العاملي  اليت يقيمهوا اليهولق والصوليبيلن يف  
كووول أرم ويف كووول حوووني  إن هوووذا الكتووواب موووا يوووزال يلووولي أعنوووا  أعدائوووه يف األرم كلهوووا ليجعلووول  مووواقة 

اليهلق،ويذيعووه الصووليبيلن،ويذيعه  -علووى السوولاء  -ذاعيوو  يف مجيووع حمطووات العووا  ا ذاعيوو   يووة يذيعووه إ
عمال هم املتسو ون هوحل أ واء املسولمني  وحقيقو  إووم يذيعلنوه بعود أن ْنحولا يف هليلوه يف نفولس النواس 

حوَّت يف خوانر النواس ..  -أبعودو  إىل جمرق أنغام وتراتيل أو جمرق اائم وتعاويذ  وبعود أن  -«  املسلمني»
املسلمني  .. من أن يكلن مصدر التلجيه للحياة وأقاملا مصاقر غْي  للتلجيوه يف مجيوع الشويون .. ولكون 
هذا الكتاب ما يزال يعمل من وراء هذا الكيد وسيظل يعمول وموا توزال يف أحنواء يف األرم عصوب  مسولم  

                                                 
،َوِ ِْن َكوواَن يوُووْيِذي َرُسوولَل اّلِلِ   - 1267 ِّ ِمووْن َكووَياِننِي قُوووَرْيا  َم احْلِووْيََة،َوتَوَعِلَم ِّبَووا ،َويَوْنِصووُه لَووُه اْلَعووَداَوَة وََكوواَن قَووْد قَوودِ - -َكوواَن الِنْضووُر بْووُن احْلَوواِر

ِلس ا َفذَِكَر ِفيِه اِبَّلِلِ َوَحِذَر قَوْلَمُه َموا َأَصواَب َموْن قَووبوَْلُهْم جمَْ  - -ّلِل َأَحاِقيَة ُمُللِ  اْلُفْرِس،َوَأَحاِقيَة ُرْسُتَم واسبنداير .َفَكاَن إَذا َجَلَك َرُسلُل ا
،َأْحَسوُن َحوِديث ا ِمْنوُه فَوَهلُومِ َمْعَشوَر قُوَريْ  ّلِلِ ايَ ُه يف جَمِْلِسِه إَذا قَاَم مُثِ قَواَل أاََن َواَ ِمْن اأْلَُمِم ِمْن نِْقَمِ  اّلِلِ َخَلفَ  إَ ِ فَوَأاَن ُأَحوِدُيُكْم َأْحَسوَن ِموْن َحِديثِوِه  ا 

اَل ِفيَموا بَوَلغَوِب :َسوأُْنزُِل َشوام  :َوُهوَل الِوِذي قَوهِ قَواَل ابْوُن ِديث ا ِموِب ف .ْحَسوُن َحوأَ مُثِ ُُيَِديُوُهْم َعْن ُمُللِ  فَاِرَس َوُرْسُتَم واسبنداير،مُثِ يَوُقلُل ِ َاَذا حُمَِمود  
َعوِز  -ُقوْرآِن قَووْلُل اّلِل ْن الْ ِب :نوَوَزَل ِفيوِه مَثَواِن آاَيت  ِموَما بَوَلغَ يَوُقلُل ِفي - َعنوُْهَما َرِضَك اّللُِ  -ِمْثَل َما أَنْوَزَل اّلِلُ .قَاَل اْبُن إْسَحاَ  :وََكاَن اْبُن َعِباس  

 بالغا  [300/ 1 ِمْن اْلُقْرآِن .سْية ابن هشام ]ِمْن اأْلََساِنْيِ  توَْلى َعَلْيِه آاَيتُوَنا قَاَل َأَساِنُْي اأْلَِوِلنَي { .وَُكِل َما ذُِكَر ِفيهِ :} ِإَذا توُ  -َوَجِل 
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ر التلجيووووه وهووووك ترتقووووه وعوووود اّلِل هلووووا ابلنصوووور وحوووود  مصوووود تتجمووووع علووووى جديوووو  هووووذا الكتاب،وتتخووووذ 
 والتمكني. من وراء الكيد والسح  والقتل والتشريد ..

 وما كان مرة   بد أن سيكلن ..
 من أعمال الك ر  المنكر  35 - 34الدرس الثاني: 

هم فووإذا هم فيغلووبمث ميضووك السوويا  يصوو  العجووه العاجووه موون عنوواق املشووركني يف وجووه احلوو  الووذي يغووالب
 ل احلو هوإن كوان هوذا  - كثايء تصدهم عن ا ستسالم له وا ذعان لسولطانه وإذا ّبوم يتمنولن علوى اّللِ ال

للا اّلِل أن هم حجووارة موون السووماء،أو أن ذتوويهم بعووذاب ألوويم. بوود  موون أن يسووأأن ميطوور علووي -موون عنوود  
َلْينووا ْن ِعْنوِدَ ،فََأْمِطْر عَ ِموَل احْلَو َّ  هوذا ُهوَوِإْذ قواُللا:اللَُّهمَّ ِإْن كوانَ »يورزقهم اتبواع هوذا احلو  واللقول  يف صوفه:

 « ..ِحجارَة  ِمَن السَّماِء،أَِو اْئِتنا بَِعذاب  أَلِيم  
لوول كووان و لحوو ،حَّت وهوول قعوواء غريووه يصوولر حالوو  موون العنوواق ا؟ووام  الووذي يوويير اهلووال  علووى ا ذعووان ل

 حقا  ..
أن عود يف  إليوه،قون عون وجوه احلو ،وأن يهوديهاإن الفطورة السوليم  حوني تشوك تودعل اّلِل أن يكشو  هلوا 

لى   والعوذاب،عيير اهلوالهذا غضاض . ولكنها حوني تفسود ابلكوثايء ا؟احم ،شخوذها العوزة اب مث،حوَّت لتو
 مكووو  يفملشوووركلن أن ختضوووع للحووو  عنووود موووا يكشووو  هلوووا واضوووحا   ريوووه فيوووه .. و ثووول هوووذا العنووواق كوووان ا

ق هوووذ  الووودعلة هوووك الووويت انتصووورت يف النهايووو  يف وجوووه هوووذا العنووواولكووون  - -يلاجهووولن قعووولة رسووولل اّلِل 
مطوووار  تحقاقهم ا؟وووام  الشوووملس  ويعقوووه السووويا  علوووى هوووذا العنووواق،وعلى هوووذا ا قعووواء، وم موووع اسووو

وإنوه للحو   -ل احلو  مون عنود  هوإن كوان هوذا  -احلجارة عليهم من السماء وللعذاب األليم الوذي نلبول  
 -رسولل اّلِل  لهم. ألنمسك عنهم عذاب ا ست صال الوذي أخوذ بوه املكوذبني قوب.. مع هذا فإن اّلِل فد أ

- م. كموووا أنوووه  يووونهم،و  يوووزال يووودعلهم إىل اهلووودى. واّلِل   يعوووذّبم عوووذاب ا ست صوووال والرسووولل فووويهب 
 رق أوووم أهوولعوونهم جملوو يعووذّبم هووذا العووذاب علووى معاصوويهم إذا كووانلا يسووتغفرون منهووا ولوويك شخووْي العووذاب

ُ لِ اَوموا كواَن  »ا البيحل. فهم ليسلا  ولياء هذا البيحل إ وا أوليوا   املتقولن:هذ اَن ْم َوأَنْوحَل ِفيِهْم،َوموا كويُوَعوذِِّبَُ ّللَّ
ُ ُمَعذَِِّبُْم َوُهْم َيْستَوْغِفُروَن. َوما هَلُْم َأ َّ يُوَعذِِ  ُ َوُهمْ اَّبُُم اّللَّ ا كوانُلا أَْولِيواَءُ ،ِإْن ِد احْلَراِم،َومو َيُصُدوَن َعِن اْلَمْسوجِ ّللَّ

كوواء  َوَتْصووِديَ  . فَووُذوُقلا مُ ِعْنووَد اْلبَوْيووحِل ِإ َّ  الهُتُمْ َومووا كوواَن َصوو أَْولِيوواُ ُ  ِإ َّ اْلُمتوَُّقوولَن،َولِكنَّ َأْكثَوووَرُهْم   يَوْعَلُموولَن.
ُتْم َتْكُفُرونَ   « ..اْلَعذاَب ِ ا ُكنوْ

وقود كوانلا مينعولن  -عناقهم و  ذخذهم بصدهم عن املسجد احلرام إوا رمح  اّلِل اهلهم فال ذخذهم اّلِل ب
املسوولمني أن ُيجوولا إليووه،وهم   مينعوولن أحوودا و  يهيجلنووه عنووه  إوووا رمحوو  اّلِل اهلهووم عسووى أن يسووتجيه 

 - -ومووووووووا قام الرسوووووووولل  -ولوووووووول بعوووووووود حووووووووني  -للهوووووووودى موووووووونهم موووووووون ختووووووووال  بشاكوووووووو  ا ميووووووووان قلبووووووووه 
 ستجاب  الوبعخ مونهم فهوم إكراموا للجولق رسولل اّلِل بيونهم ميهلولن. والطريو  بينهم،يدعلهم،فهنالك تلقع 
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َومووا  »أمووامهم  تقوواء عووذاب ا ست صووال قائمووا مفتوول  إذا هووم اسووتجابلا واسووتغفروا عمووا فوورط موونهم وأانبوولا:
ُ ُمَعذَِِّبُْم َوُهْم َيْستَوغْ  ُ لِيُوَعذَِِّبُْم َوأَْنحَل ِفيِهْم،َوما كاَن اّللَّ  « ..ِفُرونَ كاَن اّللَّ

ُ َوُهووْم َيُصووُدوَن َعووذَِِّبُُم ا َّ يُوَعووَومووا هَلُووْم أَ »فأمووا لوول عوواملهم اّلِل  ووا هووم فيووه فهووم مسووتحقلن هلووذا العووذاب: ِن ّللَّ
 « ..لنَ َلمُ لِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يَوعْ توَُّقلَن. وَ  اْلمُ اْلَمْسِجِد احْلَراِم. َوما كانُلا أَْولِياَءُ . ِإْن أَْولِياُ ُ  ِإ َّ 

ى ل فهووذ  ليسووحل سوو حلوورام ..اإنووه   مينووع العووذاب عوونهم مووا يدعلنووه موون أوووم وريوو  إبووراهيم وسوودن  بيووحل اّلِل 
ذا البيووووحل هووووم أعووووداء قعوووولى   أسوووواس هلووووا موووون اللاقووووع. إوووووم ليسوووولا أوليوووواء هووووذا البيووووحل و  أصووووحابه. إووووو

ملتقولن ّلِل اوليواء اّلِل  يريوه أبيوحل اّللِ وغاصبل   إن بيوحل اّلِل احلورام لويك تركو  يريهوا االو  عون السول . إنوه 
رايو  هيم ليسوحل ورايو  قم ونسوه إ وا هوك و فلرايو  إبورا - عليوه السوالم -.. ومثله قعلاهم أوم وري  إبوراهيم 

 قين وعقيدة.
منني بوودين قيقيووني املووي ليوواء  احلواملتقوولن هووم وريوو  إبووراهيم وبيووحل اّلِل الووذي بنووا  ّلِل فووإذا هووم يصوودون عنووه أو 

فْيا صو  إ وا كانوحل ذ  بصوالةهوهيم  إوم ليسلا أولياء هلذا البيحل وإن كانلا يصللن عنود  صوالهتم. فموا إبرا
 .لع هليب  اّللِ حل،و  خشابألفلا  وتصفيقا ابأليدي،وهرجا ومرجا   وقار فيه،و  استشعار حلرم  البي

رم،ويصووووووفقلن أنوووووه قوووووال:إوم كووووووانلا يضوووووعلن خووووودوقهم علوووووى األ -رضووووووك اّلِل عنوووووه  -عووووون ابووووون عمووووور 
 .1268ويصفرون

واملقامووات  األعتوواب وإن هووذا ليخطوور ابلبووال صوولر العووازفني املصووفقني الصوواخبني املموورغني خوودوقهم علووى
ْية. ن صوولرها الكثوومووز يف صوولرة إوووا ا؟اهليوو  تووث «  بووالق املسوولمني»اليولم يف كثووْي موون الووبالق الوويت يسووملوا 

 يوواة النوواس ..حيتهم يف لهيوو  العبيوود يف األرم،وحوواكمبعوود مووا بوورزت يف صوولرهتا اللاضووح  الكبْية:صوولرة أل
وووُتْم ذاَب ِ وووا كُ ُقلا اْلَعوووفَوووُذو »وإذا وقعوووحل هوووذ  فكووول صووولر ا؟اهليووو  األخووورى إ وووا هوووك تبوووع هلوووا،وفرع منهوووا   نوْ

 « ..َتْكُفُرونَ 
عووذاب  - ذي نلبوول وهوول ذلووك العووذاب الووذي نووزل ّبووم يف بوودر  يوودي العصووب  املسوولم . فأمووا العووذاب الوو

مقامووه فيهم،عسووى أن و  - -هوول ميجوول عنهم،رمحوو  موون اّلِل ّبم،وإكرامووا لنبيووه ف - صووال املعوورو  ا ست
 ينتهك ّبم األمر إىل التلب  وا ستغفار  ا هم فيه.

 خسار  الك ار في محاربة الحق 37 - 36الدرس الثالث:

م بودر،على حنول موا ذكوران يف والكفار ينفقلن أملاهلم ليتعاونلا علوى الصود عون سوبيل اّلِل .. هكوذا فعلولا يول 
سيا  احلدية عن امللقع  من كته السْية .. وهكذا لللا بعد بدر يسوتعدون لللقعو  التاليو . واّلِل ينوذرهم 

ِإنَّ الَّوِذيَن »:ابايب  فيما يبغلن وابحلسرة على ما ينفقلن،ويعدهم اهلزمي  يف الدنيا وعوذاب جهونم يف اهلخورة
. َفَسويُوْنِفُقلَوا مُثَّ َتُكوولُن َعلَووْيِهْم َحْسورَة  مُثَّ يُوْغَلبُوولَن َوالَّووِذيَن َكَفووَكَفوُروا يُوْنِفُقوولَن أَْموولاهلَُ  ُروا ْم لَِيُصوُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ
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،َفَْيُْكَمو ُ اْاَِبيَة ِموَن الطَّيِِوِه َوَاَْعوَل اْاَِبيوَة بَوْعَضوُه َعلوى بَوْعخ  يعا ،فَوَيْجَعلَوُه ِإىل َجَهنََّم ُُيَْشُروَن. لَِيِميَز اّللَّ ُه مجَِ
 « ..يف َجَهنََّم،أُولِ َك ُهُم اْااِسُرونَ 

وُد بْوُن ِكوَهاب  الُزْهورُِي :قَواَل ،َعْن حُمَمَِّد بْوِن ِإْسوَحاَ   وُد بْوُن َُيْوىَي ،َوَعاِصوُم بْوُن ُعَموَر بْوِن قَوتَواَقَة ،قَواَل حُمَمَّ َوحُمَمَّ
َّ ،َوَغووْْيُُهْم ِمووْن ُعَلَمائِنَووا ،الوورَّمْحَِن بْووِن َعْموورِو بْووِن َسووْعِد بْووِن ُمَعوواذ  َواحْلَُصوونْيُ بْووُن َعْبووِد ،بْووِن َحبَّوواَن  ُكوول  قَووْد َحوودَّ

ووا ُأِصووويَبحْل قُوووَرْيا  يوَووْلَم بَوووْدر  :قَوواُللا ،َوقَووِد اْجَتَموووَع َحووِديثُوُهْم ِفيَمووا ُسوووْقحُل ،َعووْن يوَوووْلِم أُُحوود  ،بَوْعووَخ احْلَووِديِة  َلمَّ
وووَ  َوَرَجوووَع فَوُلُهوووْم إِ ، َوِعْكرَِموووُ  بْوووُن َأيب َجْهووول  ،َمَشوووى َعْبوووُد اّللَِّ بْوووُن َأيب َربِيَعوووَ  ،َوَرَجوووَع أَبُووول ُسوووْفَياَن بِعِوووْيِِ  ،ىَل َمكَّ
 ِمووْن َفَكلَُّموولا أاََب ُسووْفَياَن بْووَن َحووْرب  َوَمووْن َكانَووحْل لَووُه يف تِْلووَك اْلعِووْيِ ،يف رَِجووال  ِمووْن قُوووَرْيا  ،َوَصووْفَلاُن بْووُن أَُميَّووَ  ،

ا قَووْد َوتَووورَُكْم َوقَوتَووَل ِخيَووارَُكْم ،اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا  :فَوَقوواُللا ،قُوووَرْيا  ِعَووارَة   وود  فَووَأِعيُنلاَن ِّبَووَذا اْلَموواِل َعلَووى َحْربِووِه ،ِإنَّ حُمَمَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َفِفيِهْم أَنْوزَ ،فَوَفَعُللا ،َلَعلََّنا أَْن نُْدرَِ  ِمْنُه أَثْر ا ِ َّْن َأَصاَب ِمنَّا ، ِإنَّ الَِّذيَن َكَفوُروا يُوْنِفُقولَن أَْموَلاهَلُْم :َل اّللَّ

 ََِحابِيِشوَها ِإىَل َجَهنََّم ُُيَْشُروَن . فَوَلمَّا اْجَتَمَعحْل قُوَرْيا  حِلَوْرِب َرُسولِل اّللَِّ :لَِيُصُدوا َعْن َسِبيِل اّللَِّ ِإىَل قَوْللِِه 
َفَخَرُجولا َحوَّتَّ ،َخَرُجلا َمَعُهْم اِبلظَِّعنِي اْلِتَماَس احْلَِفيظَوَ  َوأَْن َ  يَِفوُروا ،ِكَنانََ  َوأَْهِل هِتَاَمَ    َوَمْن أَنَاَعَها ِمْن َبِب 

ووَع ِّبِووْم َرُسوولُل اّللَِّ  ووا  َِ ووَبَخِ  َعلَووى َكووِفِْي َواق  ِ َّووا يَلِووك اْلَمِدينَووَ  . فَوَلمَّ اْلُمْسووِلُملَن قَوواَل وَ  نَوزَلُوولا يَوْعنِوونَي بِووَبْطِن السَّ
ووا ،َوأَوَّْلتُوَهووا َخووْْي ا ،" ِإيِنِ قَووْد رَأَيْووحُل بَوَقوور ا تُووْذَبُ  :لِْلُمْسووِلِمنَي َرُسوولُل اّللَِّ  َورَأَيْووحُل ،َورَأَيْووحُل يفَ ُذَ ابَووِ  َسووْيِفك يَوْلم 

َ أَْقَخْلوحُل يَووِدي يف ِقرْع  َحِصوويَن     رَأَيْووُتْم أَْن تُِقيُموولا اِبْلَمِدينَووِ  َوتَووَدُعلُهْم َحْيووُة نَوزَلُوولا فََأوَّْلتُوَهووا اْلَمِدينَووَ  . فَووِإنْ ،َأيِنِ
نَووا قَوواتَوْلُتُملُهْم ِفيَهووا " . قَوواَل رَِجووال  ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي ِ َّووْن ،فَووِإْن أَقَوواُملا أَقَوواُملا ِبَشوورِِ ُمَقووام  ، َوِإْن ُهووْم َقَخلُوولا َعَليوْ

ووَهاَقِة يوَوو ُ اِبلشَّ اْخوورُْج بِنَووا ِإىَل ،اَي َرُسولَل اّللَِّ :َوَغووْْيُُهْم ِ َّووْن َكواَن فَاتَووُه يوَووْلُم بَوْدر  ِ َّووْن َحَضوورَُ  ،ْلَم أُُحود  َأْكوَرَمُهُم اّللَّ
ُهْم ،أَْعووَدائَِنا  فَولَووْم يوَووَزِل النَّوواُس ،ْم أَقِووْم اِبْلَمِدينَووِ  َوَ  خَتْوورُْج إِلَووْيهِ :فَوَقوواَل َعْبووُد اّللَِّ بْووُن ُأيبَِ  ،َ  يوَووَرْوَن أانَّ َجبُونَّووا َعوونوْ

َوَذلِووَك يوَووْلُم ،فَولَووِبَك أَلَْمتَووُه َحووَّتَّ َقَخووَل َرُسوولُل اّللَِّ ،الَّووِذيَن َكوواَن ِمووْن أَْموورِِهْم ُحووُه لَِقوواِء اْلَقووْلِم ِبَرُسوولِل اّللَِّ 
َأَحوُد ،َماِلُك بْوُن َعْمور و :َن اأْلَْنَصاِر يُوَقاُل َلُه َوَقْد َماَت يف َذِلَك اْليَوْلِم َرُجل  مِ ،اْ؟ُُمَعِ  ِحنَي فَورََغ ِمَن الصَّاَلِة 

وواِر  اْسووَتْكَرْهَناَ  اَي َرُسوولَل اّللَِّ :َوقَووْد نَووِدَم النَّوواُس فَوَقوواُللا ،مُثَّ َخوورََج َعلَووْيِهْم ،َفَصوولَّى َعَلْيووِه َرُسوولُل اّللَِّ ،بَووِب النَّجَّ
ُ َعَلْيووَك فَووِإْن ِكووْ حَل فَ ،َوَ ْ َيُكووْن َذلِووَك لَنَووا ، َبغِووك لِلنَّووِلِِ ِإَذا لَووِبَك :فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،اقْوعُووْد َصوولَّى اّللَّ " َمووا يَونوْ

يف أَلْووِ  َرُجوول  ِمووْن َأْصووَحابِِه َحووَّتَّ ِإَذا َكوواَن اِبلشَّووْلِط بَوونْيَ َفَخوورََج َرُسوولُل اّللَِّ ،أَلَْمتَووُه أَْن َيَضووَعَها َحووَّتَّ يُوَقاتِووَل 
َوَمَضووى :قَوواَل ،أَنَوواَعُهْم َوَعَصوواين :َوقَوواَل ،َوأُُحوود  اْبَووَزَل َعْنووُه َعْبووُد اّللَِّ بْووُن ُأيبَِ  اْلُمنَوواِفُ  بِثُولُووِة النَّوواِس اْلَمِدينَووِ  

ُ َعْنووُه ِحوونَي  َفَصووفَُّهْم َولِووَلاُ ُ  يَوْلَم ِووذ  َمووَع َعلِووكِِ بْووِن َأيب نَالِووه  :قَوواَل ،فَووذََكَر َكْيِفيَّووَ  َمِسووْيِِ  َرُسوولُل اّللَِّ  َرِضووَك اّللَّ
اِر :" َمووَع َمووْن لِووَلاُء اْلَقووْلِم ف " قَوواُللا :فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،َغووَدا  َمووَع نَْلَحووَ  بْووِن َأيب نَْلَحووَ  َأِخووك بَووِب َعْبووِد الوودَّ

ُهْم " :فَوَقاَل ، اِر  فَوَدَعا ُمْصوَعَه بْوَن ُعَموْْي  َأَخوا،" حَنُْن َأَحُ  اِبْلَلفَاِء ِمونوْ مُثَّ ِإنَّ ،فََأْعطَواُ  اللِِوَلاَء ،بَوِب َعْبوِد الودَّ
َوُهوَل َعلَوى مَجَول  لَوُه ،فََأْحَجَم النَّاُس َعْنُه َحوَّتَّ َقَعوا يَواَلت  ،َرُجال  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َخرََج يَوْلَم أُُحد  َفَدَعا ِإىَل اْلِثَاِز 

مُثَّ َعانَوَقووُه فَووأَقْوَباَل فَوووْلَ  ،فَوَليَووَه َعَلْيووِه َوُهووَل َعلَووى بَعِووْيِِ  فَاْسووتَوَلى َمَعووُه َعلَووى َرْحلِووِه  فَوَقوواَم إِلَْيووِه الووزَُبْْيُ بْووُن اْلَعوولَّامِ ،
يع ا  فَوَلقَوَع اْلُمْشورُِ  َوَوقَوَع الوزَُبْْيُ َعَلْيوِه ،" الَّوِذي يَلِوك َحِضويَخ اأْلَْرِم َمْقتُولل  " :فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ ،اْلَبِعِْي مجَِ
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َوَذلِووَك ِلَمووا ،فَوَلَقووْد ُقْمووحَل َوِإيِنِ أَلَُهووُم اِبْلِقيَوواِم إِلَْيووِه " ،" اْقُن اَي ابْووَن َصووِفيََّ  :فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ،َفَذَ َووُه ِبَسووْيِفِه 
" ِإنَّ ِلُكولِِ نَوِلِ  َحوَلاراي  :ِخوِذِ  َوقَواَل الوزَُبْْيَ فََأْجَلَسوُه َعلَوى فَ مُثَّ قَوورََّب َرُسولُل اّللَِّ ،رََأى ِمْن ِإْحَجاِم اْلَقْلِم َعْنوُه 

َوالُرَمواُة ،َعَلى الُرَمواِة َعْبوَد اّللَِّ بْوَن ُجبَوْْي  َأَخوا بَوِب َعْمورِو بْوِن َعوْل   َوأَمََّر َرُسلُل اّللَِّ :َوالزَُبْْيُ َحَلارِيَّ " . قَاَل 
ِإْن َكانَووحْل لَنَووا أَْو ،َ  َذْتُلنَونَووا ِمووْن َخْلِفنَووا ،" اْنَضووْ  َعنَّووا اْاَْيووَل اِبلنوَّْبووِل :فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ ،مَخُْسوولَن َرُجووال  

نَووا فَايْوبُووحْل َمَكانَووَك َ  نوُووْيَتنَيَّ ِمووْن ِقَبلِووَك "  يَوْلَم ِووذ  بَوونْيَ ِقْرَعوونْيِ . قَوواَل ابْووُن ِإْسووَحاَ  َولَوواَهَر َرُسوولُل اّللَِّ ،َعَليوْ
َيحِل احْلَْرُب ،ْلَم السَّْبحِل لِلنِِْصِ  ِمْن َكلَّال  فَاْلتَوَقْلا يوَ : َوقَاَتَل أَبُل ُقَجانََ  َحَّتَّ أَْمَعوَن يف ،َواقْوتَوَتَل النَّاُس َحَّتَّ محَِ

ُ َعوزَّ َوَجولَّ َنْصورَُ  َوأَنْووَزَل ،َوَعلِوُك بْوُن َأيب نَالِوه  يف رَِجوال  ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي ،َومَحْزَُة ْبُن َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه ،النَّاِس  اّللَّ
 . 1269وََكاَنحِل اهْلَزميَُ  َ  َككَّ ِفيَها "،َفَحُسلُهْم اِبلُسيلِ  َحَّتَّ َكَشُفلُهْم َعِن اْلَعْسَكِر ،َوَصَدقَوُهْم َوْعَدُ  ،

.. إوووم  ذا الوودينهوولويك هووذا الوذي حوودّ قبوول بودر وبعوودها إ   لذجوا موون األسووللب التقليودي ألعووداء 
ه لعقبوات يف وجووإقامو  ا ن أملاهلم،ويبوذللن جهلقهم،ويسوتنفدون كيودهم،يف الصود عون سوبيل اّلِل،ويفينفقول 
 الدين. ويف حرب العصب  املسلم  يف كل أرم ويف كل حني .. هذا

سوبيل ين يف أمون. و هوذا الود إن املعرك  لن تك . وأعداء هذا الدين لن يودعل  يف راحو . ولون ي كولا أوليواء
دوان هليو  علوى العودرة ا؟ان يتحور  ليهواجم ا؟اهلي ،وسوبيل أوليائوه أن يتحركولا لتحطويم قوهذا الدين هل أ

 مث  عالء راي  اّلِل حَّت   ار  عليها الطاغلت.
سوورة علق علوويهم ابحلالووذين ينفقوولن أموولاهلم ليصوودوا عوون سووبيل اّلِل  وووا سووت ينووذر الكفووار -سووبحانه  -واّلِل 
.. 

  اهلخووورة إىليفسيحشووورون و لنهايووو ،وليغلبلا هوووم وينتصووور احلووو  يف هوووذ  الووودنيا. إووووم سوووينفقلوا لتضووويع يف ا
 جهنم،فتتم احلسرة الكثى .. ذلك ..

ُ اْاَِبيووَة ِمووَن الطَّيِِِه،َوَاَْعووَل اْاَِبيووَة بَوعْ » ،فَ َضووُه عَ لَِيِميووَز اّللَّ يعووا  فَوَيجْ لووى بَوْعخ  َعلَووُه يف َجَهوونََّم أُول ِووَك َْيُْكَمووُه مجَِ
 ..فكي ف« ْااِسُرونَ ُهُم ا

  للقضواء هواق وابحلركوكفا  وا؟إن هذا املال الذي ينف  ييله البانل وميلك له يف العدوان فيقابله احل  ابل
 ن البانل،كموامويز احلو  على قدرة البانل علوى احلركو  .. ويف هوذا ا حتكوا  املرير،تنكشو  الطبواع،ويتم

لتجربوو  افل  الوويت تقوو  ابتووداء هووحل رايوو  احلوو  قبوول َّت بووني الصووحوو -يتميووز أهوول احلوو  موون أهوول البانوول 
هووووول حلمووووول دون الصوووووابرون املثوووووابرون الوووووذين يسوووووتحقلن نصووووور اّلِل،ألووووووم أويظهووووور الصوووووام -   ا بوووووتالء و 

لووى عّلِل اابيووة الووك امووع أماانتووه،والقيام عليها،وعوودم التفووري  فيهووا هووحل ضووغ  الفتنوو  واننوو  .. عنوود ذ
 وتلك غاي  ااسران ..اابية،فيلقك به يف جهنم ..

                                                 
 أورق  رتصرا -( صحي  مرسل  1075لَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )َقَ ِئُل النُوبوُ  - 1269
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  ّبووووا يف قذار،يقوووذوالتعبوووْي القووورآين اسوووم اابيووووة حوووَّت لكأنوووه جوووورم ذو حجم،وكأ وووا هووول كلموووو  مووون األ
يعا  فَوَيْجَعَلُه يف جَ »النار،قون اهتمام و  اعتبار     .. «َهنَّمَ َفَْيُْكَمُه مجَِ

 ..ْي والتأيْي  التعبيفن الكرمي وهذا التجسيم مين  املدللل وقعا أعم  يف احلك .. وتلك نريق  القرآ
 دعو  الك ار لإليمان وإا القاال 40 - 38الدرس الرابع:

 مل اكم،يتجوووهاابوووة ا وعنووود موووا يصووول السووويا  إىل هوووذا التقريووور احلاسوووم،عن مصوووْي الكفووور املتعاون،ووايووو 
ا؟بهو  املسولم   إنوذار  األخْي،ويتجوه اباطواب كوذلك إىل لينوذر الكوافرين - -اباطاب إىل رسولل اّلِل 

اهودة املسولم  اجمل ن العصوب ذمرها ابلقتال حَّت   تكولن يف األرم فتنو ،وحَّت يكولن الودين كلوه ّلِل،ويطمو 
قُوْل لِلَّوِذيَن  »اصور املعوني:ليهوا النو إىل أن اّلِل مل ها ونصْيها،فال غاله هلا من النواس  ورب و  بكيود،واّلِل 

تَوُهوولا يُوْغَفوْر هَلُوو لُهْم َحووَّتَّ   َتُكوولَن حُل اأْلَوَّلِوونَي. َوقواتِلُ َمَضووحْل ُسونَّ  ا فَوَقودْ ْم موا قَووْد َسوَلَ ،َوِإْن يَوعُوولُقو َكَفوُروا:ِإْن يَونوْ
،فَووِإِن انْوتَوَهووْلا فَووِإنَّ ا نَوو   َوَيُكوولَن الوودِِيُن ُكلُووُه ّللَِِّ َ ِ ووِفتوْ َ َموولَن َبِصووْي . َوِإْن تَوَللَّووا يَوْعَملُووّللَّ ْل ُكْم،نِْعَم ْلا فَوواْعَلُملا أَنَّ اّللَّ

 « ..اْلَمْلىل َونِْعَم النَِّصْيُ 
علوووى موووا  ب  مووون قووورار ااوووال  ا؟بوووار عووون خيبوووتهم يف مجعهم،وحسووورهتميف ضووولء موووا سووو -قووول للوووذين كفوووروا 

ة كلوه فيجعول اابيو ى اابيوةأنفقلا،وصْيورهتم بعد اازي واحلسرة يف الدنيا إىل أن يركم اابية منهم علو
 يف جهنم ..

تَوُهلا يُوْغَفْر هَلُْم ما َقْد َسَل َ ُقْل لِلَّ »  « ..وَِّلنيَ َقْد َمَضحْل ُسنَّحُل اأْلَ يَوُعلُقوا فوَ  ،َوِإنْ ِذيَن َكَفُروا:ِإْن يَونوْ
ومن إنفوووا  م وأهلوووه،فالفرصووو  أموووامهم سووواحن  لينتهووولا عموووا هوووم فيوووه مووون الكفووور،ومن التجموووع حلووورب ا سوووال

م عندئووذ ىل اّلِل،وهلوويرجعوولا إتوول  ليتلبولا عوون هووذا كلووه و األمولال للصوود عوون سووبيل اّلِل .. والطريوو  أمووامهم مف
 لوه كموا ولدتوها كوان قبموأن يغفر هلم ما قد سول . فا سوالم اوه موا قبله،ويدخلوه ا نسوان بري وا مون كول 

ولوني يوه مون الكفور والعودوان فوإن سون  اّلِل يف األإىل موا هوم ف -يوان بعود هوذا الب -أمه ..فأما إن هم عاقوا 
   تتخل .

 كني والعز والتم ء  النصرقد مضحل سن  اّلِل أن يعذب املكذبني بعد التبلي  والتبيني وأن يرز  أولياول
نتهوك احلودية ي   بوذلك وهذ  السن  ماضي    تتخل  .. وللذين كفروا أن حتاروا وهم على مفور  الطريو

نَو   َوَيُكولَن فِ ُكوَوقواتُِللُهْم َحوَّتَّ   تَ »مع الذين كفروا ويتجه السيا  إىل الوذين آمنولا: . فَوِإِن لَن الودِِيُن ُكلُوُه ّللَِّ توْ
 « ..َمْلىل َونِْعَم النَِّصْيُ  َمْل ُكْم،نِْعَم الْ لا أَنَّ اّللََّ اْعَلمُ فَ انْوتَوَهْلا فَِإنَّ اّللََّ ِ ا يَوْعَمُللَن َبِصْي . َوِإْن تَوَللَّْلا 

يف  علقو  اب؟هواقنصولص املتذلوك الزموان .. وموع أن الوهذ  حدوق ا؟هاق يف سبيل اّلِل يف كل زمان،  يف 
ة يف هووذا لص األخووْي هووذ  السوولرة،وبقلانني احلوورب والسالم،ليسووحل هووك النصوولص النهائي ،فقوود نزلووحل النصوو

حركوو   - السوولرة تقوودمي كمووا قلنووا يف  -البوواب يف سوولرة بووراءة الوويت نزلووحل يف السوون  التاسووع  ومووع أن ا سووالم 
مكاف وووو   ا وسووووائلهلووووبشووووري بلسووووائل مكاف  ،وأنووووه حركوووو  ذات مراحل،كوووول مرحلوووو  إاابيوووو  تلاجووووه اللاقووووع ال

 ملقتضياهتا وحاجاهتا اللاقعي  ..
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َن   َوَيكُ »ومع هذا فإن قلله تعاىل:  « ..ّللَِّ  يُن ُكُلهُ لَن الدِِ َوقاتُِللُهْم َحَّتَّ   َتُكلَن ِفتوْ
 لك الدائم ..يقرر حكما قائما للحرك  ا سالمي  يف ملاجه  اللاقع ا؟اه

يف « ا نسووووان»ليكوووولن إعووووالان عامووووا لتحريوووور  -كمووووا سووووب  يف التعريوووو  ابلسوووولرة   -ولقوووود جوووواء ا سووووالم 
وذلك إبعالن أللهيو   -ومن العبلقي  هللا  أيضا وهك من العبلقي  للعباق  -من العبلقي  للعباق « األرم»

الن:الثولرة الشوامل  علوى حاكميو  البشور يف  وربلبيته للعاملني .. وأن مع  هذا ا ع -سبحانه  -اّلِل وحد  
كوول صوولرها وأكووكاهلا وأنظمتهووا وأوضوواعها،والتمرق الكاموول علووى كوول وضووع يف أرجوواء األرم،احلكووم فيووه 

 .1270للبشر يف صلرة من الصلر ... إخل
 و  بد لتحقي  هذا اهلد  الضخم من أمرين أساسيني:

،ويرجعلن ا نسووووان علنلن هووووررهم موووون حاكميوووو أوهلمووووا:قفع األذى والفتنوووو  عموووون يعتنقوووولن هووووذا الوووودين،وي
لق إ  بلجوو م. وهووذا   يووتبعبوولقيتهم ّلِل وحوود ،وحرجلن موون العبلقيوو  للعبيوود يف مجيووع الصوولر واألكووكال .

ع،وعاهوود كوول   اللاقعصووب  ميمنوو  ذات عمووع حركووك هووحل قيوواقة توويمن ّبووذا ا عووالن العام،وتنفووذ  يف عووا
هور والتلجيوه لضوغ  والقمعتنقك هذا الدين،أو يصود ابلقولة وبلسوائل اناغلت يعتدي ابألذى والفتن  على 

 من يريدون اعتناقه ..
وذلوك  -ر لصول ايف صلرة من  -وتنيهما:هطيم كل قلة يف األرم تقلم على أساس عبلقي  البشر للبشر 

 إ  ّللِ  نلنووو هنوووا  قي لضووومان اهلووود  األول،و عوووالن أللهيووو  اّلِل وحووودها يف األرم كلها، يوووة   تكووولن
 ليك هل جمرق ا عتقاق ..و  -ع  الدينلن  لسلطان اّلِل  فالدين هنا  -وحد  

  »بحانه يقولل:سون اّلِل و  بد هنا من بيان الشبه  اليت قد هيك يف الصدور من هذا القلل،على حني أ
َ الُرْكُد ِمَن اْلَغكِِ   « ..ِإْكراَ  يف الدِِيِن َقْد تَوَبنيَّ

ا؟هوواق يف »وخباصوو  فيمووا اقتطفنووا  موون كتوواب: -  تقريوور  عوون نبيعوو  ا؟هوواق يف ا سووالم ومووع أن فيمووا سووب
لاسووتاذ أيب األعلووى امللقوقي،مووا يكفووك للبيووان اللاضوو  .. إ  أننووا نزيوود األموور إيضوواحا،وذلك « سووبيل اّللِ 

يكولن الودين  و »لكثرة ما لبك امللبسولن ومكور املواكرون مون أعوداء هوذا الودين  إن الوذي يعنيوه هوذا الونا:
هل إزال  احللاجز املاقي ،املتمثل  يف سلطان الطلاغيحل،ويف األوضاع القواهرة لافوراق،فال يكولن « .. كله ّللِ 
سووولطان يف األرم لغوووْي اّلِل،و  يووودين العبووواق يلم وووذ لسووولطان قووواهر إ  سووولطان اّلِل ..  -حين وووذ  -هنوووا  

توارون عقيودهتم أحورارا مون كول ضوغ . علوى أ  تتمثول فإذا أزيلحل هذ  احلولاجز املاقيو  تور  النواس أفوراقا ح
العقيووودة املخالفووو  لإلسوووالم يف عموووع لوووه قووولة ماقيووو  يضوووغ  ّبوووا علوووى اهلخرين،وُيووولل ّبوووا قون اهتوووداء مووون 
يرغبوولن يف اهلوودى،ويفل ّبووا الووذين يتحووررون فعووال موون كوول سوولطان إ  سوولطان اّلِل .. إن النوواس أحوورار يف 
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تنقوولا هووذ  العقيوودة أفووراقا،فال يكلنوولن سوولط  قوواهرة يوودين هلووا العبوواق. فالعبوواق   اختيووار عقيوودهتم،على أن يع
 يدينلن إ  لسلطان رب العباق.

ن  ني يكوولن الوودي،إ  حوو«ألرما»يف « ا نسووان»ولون تنووال البشووري  الكراموو  الويت وهبهووا هلووا اّلِل،ولوون يتحورر 
 كله ّلِل،فال تكلن هنالك قينلن  لسلطان سلا .

َن   وَ »الكثى تقاتل العصب  امليمن : وهلذ  الغاي   « ..ُه ّللَِّ لدِِيُن ُكلُ اَيُكلَن َحَّتَّ   َتُكلَن ِفتوْ
ه وموا فتشلا عن نيتيمه،و  فمن قبل هذا املبدأ وأعلن استسالمه له،قبل منه املسلملن إعالنه هذا واستسال

 « ..ِصْي  ُللَن بَ ا يَوْعمَ فَِإِن انْوتَوَهْلا فَِإنَّ اّللََّ  ِ »حفك صدر ،وتركلا هذا ّلِل:
ا فَواْعَلُملا أَنَّ ْن تَوَللَّولْ َوإِ »:ومن تلىل وأصر على مقاومو  سولطان اّلِل قاتلوه املسولملن معتمودين علوى نصورة اّللِ 

 « ..اّللََّ َمْل ُكْم. نِْعَم اْلَمْلىل َونِْعَم النَِّصْيُ 
ا  اللاقوووع اتوووه يف عوووذهووول يتحووور  لتحقيووو  هوووذ  تكوووالي  هوووذا الووودين وهوووذ  هوووك جديتوووه وواقعيتوووه وإاابيتوووه و 

 ولتقرير أللهي  اّلِل وحد  يف قنيا الناس ..
لك رفوو   ولوويك كووذلووم واملعإن هووذا الوودين لوويك نظريوو  يتعلمهووا النوواس يف كتوواب للوو   الووذهب والتكوواير ابلع
رّبم هوا النواس لويقييتعبديو   عقيدة سلبي  يعيا ّبا الناس بينهم وبني رّبم وكفى  كما أنه ليك جمورق كوعائر
نواس ليلاجه واقوع اك واقعك،فيما بينهم وبينه  إن هذا الدين إعالن عام لتحرير ا نسان .. وهل منهج حرك

 بلسائل مكاف   ..
لتحطويم  ؟هاق املواقيلسلط  ابيلاجه حلاجز ا قرا  والر ي  ابلتبلي  والبيان .. ويلاجه حلاجز األوضاع وا

 ّلِل ..سلطان الطلاغيحل وتقرير سلطان ا
 ظري يقابلنرق صراع واحلرك  ّبذا الدين حرك  يف واقع بشري. والصراع بينه وبني ا؟اهلي  ليك جم

 -ئل مكاف وو  ذا الوودين بلسوواهووكووك يقابلهووا   -بنظريوو   إن ا؟اهليوو  تتمثوول يف جمتمووع ووضووع وسوولط ،و  بوود 
كوولن هنووا  ،فووال تكلووه ّللِ أن يتمثوول يف جمتمووع ووضووع وسوولط . و  بوود بعوود ذلووك أن ااهوود ليكوولن الوودين  

 قينلن  لسلا .
كوانلا مون   دوعلن .. ولوللن واملخوهذا هل املنهج اللاقعك احلركك ا اايب هلذا الدين ..   موا يقللوه املهزومو

ا لّبم صولرة هوذم ويف قلو،ولكون تغويم يف عقولهل«املسولمني»املخلصني الطيبني الذين يريودون أن يكلنولا مون 
  ..ذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لل  أن هداان اّللِ الدين  .. واحلمد ّلِل ال

ووا غَ َواْعَلُموولا أَ »انتهووى ا؟ووزء التاسووع ويليووه ا؟ووزء العاكوور مبوودوءا بقللووه تعوواىل: َسووُه مخُُ ْن َكووْكء  فَووَأنَّ ّللَِِّ ِنْمووُتْم ِموو َّ
 «َولِلرَُّسللِ 
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 وبة بقي ة سور  ا ن ال وأول سور  الا   ال هء الماشر 

 مقدمة ال هء

 موون وموون قسووم كبووْي -وائلهووا يف ا؟ووزء التاسووع الوويت ورقت أ -يتووأل  هووذا ا؟ووزء موون بقيوو  سوولرة األنفووال  
ء إن مون هوذا ا؟وز   ملضوعهايفسلرة التلب  .. وسنمضك أو  مع بقي  األنفال،أما سلرة التلب  فسنعِر  ّبا 

 كاء اّلِل.
. وهذ  البقي  منها اضوك علوى 1271مطلعها عند واي  ا؟زء التاسعلقد أملمنا اباطلط الرئيسي  للسلرة يف 

هووذ  ااطوولط الرئيسووي  فيهوووا .. إ  أن الظوواهرة الوويت تلموو  بلضووول  يف سوويا  السوولرة،هك أن هووذا الشوووطر 
األخْي منها،يكاق يكلن  ايال يف سياقه وترتيه ملضلعاته للشطر األول منها،ومع انتفواء التكورار بسوبه 

ت،إ  أن ترتيوه هوذ  امللضولعات يف السويا  يكواق اعول هوذا الشوطر قورة،والشوطر األول عدق امللضلعا
قورة،بينهما هذا التناس  العجيه  لقد بدأ الشطر األول ابحلدية عن األنفال وتنازعهم عليهوا فرقهوا إىل 

  هلوم عون تودبْي اّلِل اّلِل والرسلل .. مث قعاهم إىل التقلى،وبني هلم حقيق  ا ميان لْيتفعلا إليها .. مث كشو
وتقوودير  يف امللقعوو  الوويت يتنووازعلن أنفاهلا،مستحضوورا جانبووا موون ملاقوو  املعركوو  ومشوواهدها،فإذا التوودبْي كلووه 
ّلِل،واملدق كله من اّلِل،واملعرك  كلها مسولق  لتحقيو  إراقة اّلِل،وإن هوم فيهوا إ  سوتار وأقاة .. مث أهواب ّبوم 

يقووووو  املعركووووو  إىل الثبوووووات عنووووود الزحووووو  ونموووووأوم إىل نصووووورة اّلِل مووووون وراء هوووووذا الوووووذي كشوووووفه هلوووووم مووووون حق
ومعيتووه،وإىل ختووذيل اّلِل ألعوودائهم وأخووذهم بووذنلّبم .. مث حووذرهم خيانوو  اّلِل وخيانوو  الرسوولل وفتنوو  األموولال 

لووول  -أن ُيوووذر الوووذين كفوووروا عاقبووو  موووا هوووم فيوووه وأن يقبووول مووونهم ا سوووتجاب   - -واألو ق وأمووور الرسووولل 
ويكول خبيوو هم إىل اّلِل وأمور املسوولمني أن يقواتللهم إن تللولا حووَّت   تكولن فتنوو  ويكولن الوودين   -اسوتجابلا 
 كله ّلِل ..

مث  -بعوود أن رقهووا إىل اّلِل ورسوولله  -وكووذلك يسووْي هووذا الشووطر الثوواين .. يبوودأ ببيووان حكووم اّلِل يف الغنووائم 
يولم التقوى ا؟معوان .. مث يكشو  هلوم عون تودبْي يدعلهم إىل ا ميان ابّلِل وما أنزله علوى عبود  يولم الفرقوان 

اّلِل وتقوووووووودير  يف امللقعوووووووو  الوووووووويت جوووووووواءت ّبووووووووذ  الغنووووووووائم ويستحضوووووووور جانبووووووووا آخوووووووور موووووووون ملاقوووووووو  املعركوووووووو  
ومشووواهدها،يتجلى فيوووه هوووذا التقووودير وذلوووك التووودبْي،كما يتجلوووى فيوووه أووووم   يكلنووولا سووولى أقاة لقووودر اّلِل 

كشوفه هلوم مون حقيقو  املعركو  إىل الثبوات عنود اللقواء،وإىل ذكور وستار .. مث يهيه ّبم من وراء هوذا الوذي  
اّلِل،وناعتوووه وناعووو  رسووولله وُيوووذرهم التنوووازع رافووو  الفشووول وا نكسوووار ويووودعلهم إىل الصوووث وعنوووه البطووور 
والوورايء يف ا؟هوواق وُيووذرهم عاقبوو  الكفووار الووذين خرجوولا موون قايرهووم بطوورا ورائء النوواس ويصوودون عوون سووبيل 

 كوور الشوويطان ويوودعلهم إىل التلكوول علووى اّلِل وحوود ،القلي القوواقر علووى النصوور احلكوويم يف  اّلِل،منخوودعني
يف أخووذ الكووافرين املكووذبني بووذنلّبم .. وكمووا ذكوور املالئكوو  يف الشووطر  تقوودير  وتوودبْي  .. مث يووريهم سوون  اّللِ 

شووووطر الثوووواين أن األول وهووووم يثبتوووولن املوووويمنني ويضووووربلن أعنووووا  الكفووووار وأيديهم،فكووووذلك يووووذكر يف هووووذا ال
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املالئكوووو  يتلفوووولن الووووذين كفووووروا يضووووربلن وجوووولههم وأقابرهووووم .. وكمووووا قووووال يف الشووووطر األول عوووون الووووذين  
كفوووروا:إوم كووور الدواب،فكوووذلك يكووورر هنوووا هوووذا اللصووو   ناسوووب  احلووودية عووون نقضوووهم لعهووودهم كلموووا 

ب والسوولم وهووك أحكووام موون أحكووام التعاموول معهووم يف احلوور  - -عاهدوا،واهيوودا ملووا ذموور بووه اّلِل رسوولله 
مفصوول  للعالقوووات بوووني املعسوووكر ا سوووالمك واملعسوووكرات املعاقيووو  واملسامل ،بعضوووها أحكوووام وائي ،وبعضوووها 

 أحكام استكملحل فيما بعد يف سلرة التلب  ..
موون حيووة و   امللضوولعات موون حيووة نبيعوو -وإىل هنووا تكوواق تكوولن هووذ  الوودورة الثانيوو  يف السوولرة مطابقوو  

 ت بووني املعسووكرلودورة األوىل،مووع كووكء موون التفصويل يف أحكووام املعووامالاملووا جوواء يف  -  ترتيبهوا يف السوويا
 ا سالمك وسائر املعسكرات.

 مث تزيد يف ختام السلرة ملضلعات وأحكام أخرى متصل  ّبا،ومكمل  هلا :
 نووووولا معه، نتوووووه علووووويهم يف شليووووو  قللّبم،وقووووود كانوووووحلوالوووووذين آم - -رسووووولله  -سوووووبحانه  -يوووووذكر اّلِل 

 مستعصي  على التألي  لل  إراقة اّلِل ورمحته ومنته.
وووم أقتووال ويووريهم م علووى الويطم وونهم اّلِل كووذلك إىل كفايتووه هلووم ومحايتووه .. وموون مث ذموور رسوولله بتحريضووه

م  ييمنولن  وأووو أضوعافهم موون الوذين كفووروا الوذين   يفقهوولن،ألوم  أكفواء لعشوورة -إذا صووثوا  -إبميواوم 
 اّلِل مع الصابرين.و مَّت صثوا.  -هتم أكفاء لضعفهم من الذين كفروا يف أضع  حا 

ك  ل و  حضووودوا كووورم بعووود،مث يعووواتبهم اّلِل سوووبحانه علوووى قبووولهلم الفديووو  يف األسووورى وهوووم   يثخنووولا يف األ
ل املختلفوووو   املراحوووويفعوووودوهم و  يسووووتقر سوووولطاوم وتثبووووحل قولووووتهم. فيقوووورر ّبووووذا موووونهج احلركوووو  ا سووووالمي  

. وكوذلك ل املختلفو  . املراحوحلال املتعدقة،ويدل على مرون  هذا املنهج وواقعيتوه يف ملاجهو  اللاقوع يفواأل
م مث نلنوووه يف قلووولّبان،ويزييبوووني اّلِل هلوووم كيووو  يعوووامللن مووون يف أيوووديهم مووون األسووورى،وكي  ُيببووولوم يف ا مي

ول أي أمكون موونهم  الووذواها فواّللِ حوذل اّلِل هوي ء األسوورى عون حماولوو  اايانو  مورة أخوورى ويي سوهم موون جود
 .مرة حني خانل  ابلكفر،سيمكن منهم مرة أخرى لل خانلا رسلله 

خل يف لعووات الويت توودا ابجملموأخوْيا عوكء األحكووام املنظمو  لعالقووات ا؟ماعو  املسولم  فيمووا بينها،وعالقاهتو
لعوام احيوة املبودأ  ينو ،ومنمع ا سالم،ولكنها   تلح  بدار ا سالم،مث عالقاهتا ابلذين كفروا يف حوا ت

وحيوووة  المك كلوووهأيضووا. حيوووة تتجلووى يف هوووذ  األحكووام نبيعووو  التجمووع ا سوووالمك ونبيعوو  املووونهج ا سوو
 يفنوووه أحكاموووه مهووول قاعووودة اللجووولق ا سوووالمك،الذي تنبثووو  « التجموووع احلركوووك»يبووودو بلضووول  كامووول أن 

ق حلركووو  واللجووول الووودين عووون ريع  يف هوووذا ااملعوووامالت الداخليووو  وااارجيووو  وأنوووه   ميكووون فصووول العقيووودة والشووو
 الفعلك للمجتمع املسلم.

 وهذا حسبنا يف هذا التمهيد القصْي،لنلاجه بعد  النصلص القرآني  ابلتفصيل :
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[ مذذن أحكذذاا القاذذال وحقذذائق 54إلذذ   41(:اآليذذات 8]سذذور  ا ن ذذال ):الثالثةالوحذذد  

 ال هاد

ا َغِنمْ }   َمساِكنِي َواْبِن السَّوِبيِل ِإْن  ْلُقْرىب َواْلَيتامى َوالْ الِل َوِلِذي لِلرَّسُ وَ ُتْم ِمْن َكْكء  فََأنَّ ّللَِِّ مُخَُسُه َواْعَلُملا أَ َّ
ُتْمْ  اِبّللَِّ َوموا أَنْوزَْلنوا َعلوى َعْبوِدان يوَوْلَم الْ  ُتْم آَمنوْ ( 41ْكء  قَوِدير  )َعلوى ُكولِِ َكو َقوى اْ؟َْمعواِن َواّللَُّ يوَوْلَم اْلتوَ  ُفْرقوانِ ُكنوْ
  ْختَوَلْفوُتْم يف اْلِميعواِق َولِكوْن ْنُكْم َولَوْل َتلاَعوْدمتُْ  َأْسوَفَل ِموالرَّْكوهُ ِإْذ أَنْوُتْم اِبْلُعْدَوِة الُدنْيا َوُهْم اِبْلُعْدَوِة اْلُقْصلى وَ 

ُ أَْموورا  كوواَن َمْفعُوول   لِيَوْهلِووَك َمووْن َهلَووَك َعووْن  َ َلَسووِميع  َعلِوويم   َحووكَّ َعووْن بَويِِنَوو   َوإِ َوَُيْووىي َموونْ  يِِنَوو   بوَ لِيَوْقِضووَك اّللَّ نَّ اّللَّ
ُ يف َمناِمَك قَِليال  َوَلْل أَراَكُهْم كَ 42) َ َسلََّم ِإنَُّه َعلِويم  لََتناَزْعُتْم يف اأْلَمْ وَ َفِشْلُتْم لَ ِثْيا  ( ِإْذ يُرِيَكُهُم اّللَّ ِر َولِكنَّ اّللَّ

ُتْم يف أَعْ ( 43ِبذاِت الُصُدوِر ) ُ أَْمورا  كواَن ْم يف أَْعيُوِنِهْم لِيَوقْ َويُوَقلُِِلُكو ُيِنُكْم قَِليال  َوِإْذ يُرِيُكُملُهْم ِإِذ اْلتَوَقيوْ ِضوَك اّللَّ
َ َكثِوووْيا  َلَعلَّ رُ ُتلا َواذُْكوووَن آَمنُووولا ِإذا َلِقيوووُتْم ِف َووو   فَوووايْوبوُ ( اي أَيُوَهوووا الَّوووِذي44َمْفعُووول   َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجوووُع اأْلُُمووولُر ) ُكوووْم وا اّللَّ

َ َوَرُسووولَلُه َو  تَنووواَزُعلا فَوتَوفْ  (45تُوْفِلُحووولَن ) َ َمووو رُُِيُكوووْم وَ َشوووُللا َوتَوووْذَههَ َوأَِنيعُووولا اّللَّ َع الصَّووواِبرِيَن اْصوووِثُوا ِإنَّ اّللَّ
ُ ِ ووا يَوْعَملُوولَن وَن َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ وَ اِس َوَيُصوودُ َء النَّوو( َو  َتُكلنُوولا َكالَّووِذيَن َخَرُجوولا ِمووْن ِقايرِِهووْم َبطَوورا  َورائ46) اّللَّ

وووي   ) وووْيطاُن أَْعمووواهَلُْم َوقووواَل   غ47حمُِ وووا َن النَّووواِس َوِإيِنِ جوووار  لَ اْليَووووْلَم ِمووو الِوووَه َلُكووومُ ( َوِإْذ َزيَّوووَن هَلُوووُم الشَّ ُكوووْم فَوَلمَّ
ُ َكووِديُد  تَوووَرْوَن ِإيِنِ َأخوواُ  ا أَرى مووا  ْم ِإيِنِ يِنِ بَوورِيء  ِمووْنكُ تَووراَءِت اْلِفَ توواِن َنَكووَا َعلووى َعِقبَوْيووِه َوقوواَل إِ  َ َواّللَّ ّللَّ

وْل َعلَوُي ِء ِقيونُوهُ َرم  َغرَّ هومَ ( ِإْذ يَوُقلُل اْلُمناِفُقلَن َوالَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم 48اْلِعقاِب ) َ ْم َوَموْن يَوتَولَكَّ ى اّللَِّ فَوِإنَّ اّللَّ
لا َعووذاَب ُهْم َوأَْقابَرُهووْم َوُذوقُووبُلَن ُوُجوولهَ َمالِئَكووُ  َيْضوورِ ( َولَووْل تَوورى ِإْذ يَوتَوووَل َّ الَّووِذيَن َكَفووُروا الْ 49)َعزِيووز  َحِكوويم  

َ لَووْيكَ  (50احْلَرِيووِ  )  ِمووْن َدْأِب آِل ِفْرَعووْلَن َوالَّووِذينَ َكوو(  51َعِبيووِد )ِبظَووالَّم  لِلْ  ذلِووَك ِ ووا قَوودََّمحْل أَيْووِديُكْم َوأَنَّ اّللَّ
ُ بِوُذنُلِّبِْم  ا  ( ذلِو52َكوِديُد اْلِعقواِب )  قَوِلي  نَّ اّللََّ إِ قَوْبِلِهْم َكَفُروا آِبايِت اّللَِّ فََأَخَذُهُم اّللَّ َ َ ْ يَوُك ُمغَوْيِِ َك ِ َنَّ اّللَّ

ُوا مووا ِ َنْوُفِسووِهْم وَ  يووأَنَّ اّللََّ نِْعَموو   أَنْوَعَمهووا َعلووى قَوووْلم  َحووَّتَّ يُوغَووْيِِ  ِفْرَعووْلَن َوالَّووِذيَن ِمووْن ( َكووَدْأِب آلِ 53َعلِوويم  ) ع    َِ
بُلا آِبايِت َرّبِِِْم فََأْهَلْكناُهْم ِبُذنُلِّبِْم وَ   { (54ِمنَي )َعْلَن وَُكل  كانُلا لالِ نا آَل ِفرْ أَْغَرقْ قَوْبِلِهْم َكذَّ

 مقدمة الوحد 

سووتطراق يف ا.. فهوول  خوور ا؟ووزء التاسووعالسوويا  متصوول بووني مطووالع هووذا الوودرس وخوولامت الوودرس املاضووك يف آ
توَ  َكَفوُرو قُوْل لِلَّووِذينَ »... أحكوام القتووال الوذي بوودأ احلودية عنووه هنوا  يف قللووه تعوواىل: ُهوولا يُوْغَفوْر هَلُووْم مووا ا:ِإْن يَونوْ

نَو   َحوَّتَّ   تَ  ُللُهمْ َقْد َسَلَ ،َوِإْن يَوُعلُقوا فَوَقْد َمَضحْل ُسنَّحُل اأْلَوَّلِونَي. َوقواتِ  ،فَوِإِن ا َوَيُكولَن ُكولَن ِفتوْ لودِِيُن ُكلُوُه ّللَِِّ
..مث  بوووع  «ْلىل َونِْعوووَم النَِّصووْيُ  َموووْل ُكْم،نِْعَم اْلَمووا أَنَّ اّللََّ اْعَلُمل ِ ووا يَوْعَملُووولَن َبِصووْي ،َوِإْن تَوَللَّوووْلا فَوو انْوتَوَهووْلا فَوووِإنَّ اّللََّ 

ايتووووه غلووووذي بووووني  ذلووووك القتووووال ااحلوووودية يف هووووذا الوووودرس عوووون أحكووووام الغنووووائم الوووويت تنشووووأ موووون النصوووور يف
َن   َوَيُكلَن الدِِيُن ُكُلُه ّللَِّ »:وهدفه  .« .َحَّتَّ   َتُكلَن ِفتوْ

ومووع أن غايوو  ا؟هوواق قوود هوودقت ّبووذا الوونا اللاضوو  وتبووني منهووا أنووه جهوواق ّلِل،ويف سووبيل أهوودا  ختووا 
عون هوذا ا؟هواق قود بوحل يف أمرهوا قعلة اّلِل وقينه ومنهجه للحياة .. وموع أن ملكيو  األنفوال الويت تتخلو  

مون قبوول،فرقت إىل اّلِل والرسوولل،وجِرق منهووا اجملاهوودون لووتخلا نيووتهم وحووركتهم ّلِل .. مووع هووذا وذلووك فووإن 
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املوونهج القووورآين الوورابين يلاجوووه اللاقووع الفعلوووك ابألحكوووام املنظموو  لوووه. فهنووا  غنوووائم وهنووا  حمووواربلن. وهوووي ء 
ملاهلم وأنفسهم:هم يتطلعلن للجهاق،وهم اهوزون أنفسوهم علوى نفقوتهم اناربلن ااهدون يف سبيل اّلِل  

اااص  وهم اهزون غْيهم من اجملاهدين الوذين   اودون موا ينفقولن .. مث هوم يغنمولن مون املعركو  غنوائم. 
يغنملوا بصثهم ويباهتم وبالئهم يف ا؟هاق .. ولقود خلوا اّلِل نفلسوهم وقلولّبم مون أن يكولن فيهوا كوكء 

ك من كأن هذ  الغنائم فرق ملكيتها ابتداء ّلِل ورسلله .. وهكذا   يعد مون  س يف إعطوائهم نصويبهم ُيي
فيلوووووول هووووووذا ا عطوووووواء حوووووواجتهم  -وهووووووم يشووووووعرون أوووووووم إ ووووووا يعطوووووويهم اّلِل ورسوووووولله  -موووووون هووووووذ  الغنووووووائم 

عووود ذلوووك احلسوووم اللاقعي ،ومشووواعرهم البشوووري ،قون أن ينشوووأ عنوووه حمظووولر مووون التكالوووه عليوووه،والتنازع فيه،ب
 الذي جاء يف أول السلرة ..

اللاقووع   ي يلوول حاجوواتكامل،الووذإنووه موونهج اّلِل الووذي يعلووم نبيعوو  البشوور ويعوواملهم ّبووذا املوونهج املتوولازن املت
 ملغاح  جل تلك اأكما يلل مشاعر البشر ويف اللقحل ذاته يتقك فساق الضمائر وفساق اجملتمع،من 

 غنائمهللاي ية أوجيع ال 41الدرس ا ول:

وا َغِنْمووُتْم ِموْن َكوْكء  فَووَأنَّ ّللَِِّ مُخَُسُه،وَ » ووِبيِل .. ْلُقْرىب،َواْلَيتامى،َوالْ الِل،َوِلِذي لِلرَُّسوَواْعَلُمولا أَ َّ َمسواِكنِي،َواْبِن السَّ
ووُتْم اِبّللَِّ َوموا أَنْوزَْلنووا َعلوى َعْبووِدان يوَوْلَم  وُتْم آَمنوْ «  َعلووى ُكولِِ َكووْكء  قَووِدير  ْ؟َْمعواِن .. َواّللَُّ تَوَقووى اِن يوَوْلَم الْ ْلُفْرقووااِإْن ُكنوْ

.. 
 «األنفووال»للل وموود« نووائمالغ»وبووني الوورواايت املووأيلرة واهلراء الفقهيوو  خووال  نليوول .. أو :حوولل موودللل 

اس األربعو  عود األمخوبالوذي يتبقوى  -هل  ا ككء واحد،أم  ا كي ان رتلفانف وتنيوا:حلل هوذا ااموك 
ك الوذي لرسولل تلثا:حلل مخوك ااموك الوذي ّلِل. أهول ااموكي  يقسمف و   -للمقاتلني  اليت منحها اّللِ 

هول خواص بوه أم ينتقول أ - -اّلِل،أم هل مخك مستقلف .. ورابعا:حلل مخك ااموك الوذي لرسولل اّلِل 
مون  - - سولل اّللِ ر لكل إمام بعد ف وخامسا:حلل مخك ااموك الوذي ألو  القرىب،أهول اب  يف قرابو  

م يتصوووور  فيووووهف أم يرجووووع إىل ا مووووا،ب هاكووووم وبووووب عبوووود املطله،كمووووا كووووان علووووى عهوووود رسوووولل اّلِل بوووو
لفائوووه مووون وا وساقسوووا:أهك أمخووواس حمووودقة يقسوووم إليهوووا ااموووك،أم يووو   التصووور  فيوووه كلوووه لرسووولل اّللِ 

 بعد ف ... وخالفات أخرى فرعي .
يعووات الفقهيوو  الوويت ُيسوون أن تطلووه يف  نوودخل يف هووذ  التفر   -لووى نريقتنووا يف هووذ  الظووالل ع -وحنوون 

إسووالميا  يك واقعووالوومباحثهووا اااصوو  .. هووذا بصووف  عاموو  .. وبصووف  خاصوو  فووإن ملضوولع الغنووائم  ملتووه 
 يلاجهنا اليلم أصال.

فوونحن اليوولم لسوونا أمووام قضووي  واقع ،لسوونا أمووام قولوو  مسوولم  وإماموو  مسوولم  وأموو  مسوولم  عاهوود يف سووبيل 
هتواج إىل التصور  فيهوا  لقود اسوتدار الزموان كهي توه يولم جواء هوذا الودين إىل البشوري   اّلِل،مث تقع هلا غنوائم

أول موورة ورجووع النوواس إىل ا؟اهليوو  الوويت كووانلا عليها،فأكووركلا مووع اّلِل أراباب أخوورى تصوور  حيوواهتم بشوورائعها 
هاقة أن   إلوه إ  البشري   ولقد عاق هذا الدين أقراجه ليدعل الناس من جديد إىل الدخلل فيوه .. إىل كو
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اّلِل وأن حممودا رسوولل اّلِل .. إىل إفووراق اّلِل سووبحانه ابألللهيوو  واحلاكميو  والسوولطان. والتلقووك يف هووذا الشووأن 
وحوووود   وإىل التجمووووع هووووحل قيوووواقة مسوووولم  تعموووول  عوووواقة إنشوووواء هووووذا الوووودين يف حيوووواة  عوووون رسوووولل اّللِ 

ملسولم  ونوزع هوذا الول ء مون اجملتمعوات ا؟اهليو  وقياقاهتوا البشر،والتلجه ابلل ء كله هلذا التجموع ولقياقتوه ا
 مجيعا.

 اهال قضوي  أخورى سو -يف البودء  -هذ  هك القضي  احلي  اللاقعي  اليت تلاجه اليلم هذا الودين ولويك هنوا  
.. 

 يفاحوووودة،  لوووويك هنووووا  قضووووي  غنائم،ألنووووه لوووويك هنووووا  قضووووي  جهوووواق  بوووول لوووويك هنووووا  قضووووي  تنظيميوووو  و 
إسوالمك ذو   ا  جمتموعلي  و  يف العالقات ااارجيو ،وذلك لسوبه بسوي :هل أنوه لويك هنوالعالقات الداخ

عوات   مون اجملتموبوني غوْي  كيان قائم مستقل،ُيتاج إىل األحكام اليت تضوب  العالقوات فيوه والعالقوات بينوه
 األخرى    

صوال  حكووام تغل أيشو واملونهج ا سوالمك مونهج واقعوك،  يشووتغل بقضوااي ليسوحل قائمو  ابلفعوول ومون مث  
تغل عيوو  موون أن يشووديوو  وواقتتعلوو  ّبووذ  القضووااي الوويت   وجوولق هلووا موون انحيوو  اللاقووع  .. إنووه موونهج أكثوور ج

البحوووّل  لفوووراغ يفاابألحكووام  هوووذا لووويك مووونهج هووذا الووودين. هوووذا مووونهج الفوووارغني الووذين ينفقووولن أوقوووات 
 ذ  ا؟هووولق يفهووينفقوولا  ال  بوود  مووون أنالنظريوو  ويف األحكووام الفقهيوو ،حية   مقابووول هلووا موون اللاقوووع أصوو

 وأن حممود  إلوه إ  اّللِ لة إىل  إعاقة إنشاء اجملتمع املسلم وف  املنهج احلركوك الولاقعك هلوذا الودين نفسوه:قع
كمووا ينشووأ   -النوواس أول موورة  كمووا قخوول فيووه  -رسولل اّلِل ينشووأ عنهووا قخوولل ف وو  يف هووذا الوودين موون جديوود 

ل  عوون لنوو  مسووتقع حركووك ذو قيوواقة مسوولم  وذو و ء خوواص بووه وذو كينعوون هووذا الوودخلل يف الوودين عموو
إىل  -وحين ووووذ فقوووو   -ن ووووذ اجملتمعووووات ا؟اهليوووو  .. مث يفووووت  اّلِل بينووووه وبووووني قلمووووه ابحلوووو  .. مث ُيتوووواج حي
 ْي  ..غقاته مع األحكام اليت تنظم عالقاته فيما بينه كما ُيتاج إىل األحكام اليت تنظم عال

يف  -قعيووو  هووودون فيوووه  سوووتنباط األحكوووام الووويت تلاجوووه قضوووااي  اللااتهووود اجملت -فقووو  وحين وووذ  -وحين وووذ 
ا جتهوواق   جتهوواق قيمته،ألنووه تكوولن هلووذاتكوولن هلووذا ا -وحين ووذ فقوو   -وحين ووذ  -الووداخل ويف ااووارج 

 يف   نوودخل هنوواا الوودين،جديتووه وواقعيتووه  موون أجوول هووذا ا قرا  ؟ديوو  املوونهج احلووك الوولاقعك احلركووك هلووذ
موووع وينشوووأ اجملت اء اّللِ تلوووك التفصووويالت الفقهيووو  اااصووو  ابألنفوووال والغنوووائم حوووَّت ُيوووني وقتهوووا عنووود موووا يشووو

 ا سالمك،ويلاجه حال  جهاق فعلك،تنشأ عنه غنائم هتاج إىل أحكام  
بولي. أن نتتبع األصل ا مياين يف السيا  التارحك احلركك،واملنهج القورآين ال   -يف هذ  الظالل  -وحسبنا 

فهوووذا هووول العنصووور الثابحل،الوووذي   يتوووأير ابلوووزمن يف هوووذا الكتووواب الكووورمي .. وكووول موووا عووودا  تبوووع لوووه وقوووائم 
 :1272عليه

                                                 
ا سوالم »ب مون كتوا« كي  ااالص»كما يراجع فصل   0291 - 1004يراجع بتلسع مقدم  سلرة األنعام اب؟زء السابع ص  - 1272
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وا َغِنْموُتْم »إن احلكم العام الذي تضومنه الونا القورآين: لِل،َوِلِذي  مُخَُسُه،َولِلرَُّسوء  فَوَأنَّ ّللَِّ ْن َكوكْ ِموَواْعَلُمولا أَ َّ
 «.،َواْلَمساِكنِي،َواْبِن السَِّبيلِ اْلُقْرىب،َواْلَيتامى

 -رسولل اّلِل  تصور  فيوهييتلخا يف رق أربع  أمخاس كل ككء من الغنيم  إىل املقاتلني،واستبقاء اامك 
-  فَِللَّوِه »هوذ  املصوار : األئم  املسلملن القائملن على كريع  اّلِل اجملاهدون يف سبيل اّلِل،من بعود  يفو

ووَولِلرَُّسوولِل،َوِلِذي   اجوو  اللاقعوو  عنوود وجوولق ذلووكحلا.  ووا يلاجووه « .ِبيلِ اْلُقْرىب،َواْلَيتامى،َواْلَمسوواِكنِي،َواْبِن السَّ
 املغنم ... ويف هذا كفاي  ..

ووُتمْ  »أمووا التلجيووه الوودائم بعوود ذلووك فهوول مووا تضوومنه كووطر اهليوو  األخووْي: ووتُ ِإْن ُكنوْ ،َومووا أَنْوزَْلنووا َعلووى ْم اِبّللَِّ  آَمنوْ
ُ َعلى  َعْبِدان يَوْلَم   ..« ء  َقِدير  لِِ َككْ كُ اْلُفْرقاِن يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعاِن،َواّللَّ

  ووم آمنولا - وهم أهول بودر -ا  ألهل بدر يعل  ا ع   -سبحانه  -إن لإلميان أمارات تدل عليه واّلِل 
ميوان،على در هوي ء اب بوا  ألهول ابّلِل،و ا أنزله على عبد  يلم الفرقان يلم التقى ا؟معان .. يعل  ا ع  

ابّلِل و وا  نود  قود آمنولاعتبار هم قبلهلم ملا كرع اّلِل هلم يف أمر الغنائم يف صدر اهلي  فيجعل هذا كرنا  ع
موودللل هوووذا    ليتحقوو أنزلووه علووى عبوود  موون القوورآن كمووا اعلووه مقتضووى  عالوووم ا ميووان   بوود أن يتحقوو

 ا عالن.
واضحا جازما   ايع فيه،و  تفصويا و  شويول  وا اسوتحديته  -لقرآن يف ا -وهكذا ْند مدللل ا ميان 

التطووووليالت الفقهيوووو  فيمووووا بعد،عنوووود مووووا وجوووودت الفوووور  واملووووذاهه والتأويالت،وقخوووول النوووواس يف ا؟وووودل 
يف ا هتامووات وقفووع  -بسووبه الفوور  املذهبيوو  والسياسووي   -والفووروم املنطقيوو  الذهنيوو ،كما قخوول النوواس 

النبوز ابلكفر،وقفوع هوذا النبوز،  يقلموان علوى األصولل اللاضوح  البسويط  هلوذا الودين إ وا ا هتامات وصوار 
يقلمووان علووى الغوورم واهلوولى ومكايوودة املنافسووني واملخووالفني  عندئووذ وجوود موون ينبووز رالفيووه ابلكفوور ألموولر 

تهمو  .. وهووذا فرعيو  ووجود مون يوودفع هوذا ا هتوام ابلتشوودق يف التحورج والتغلويج علووى مون ينبوز غووْي  ّبوذ  ال
وذلك غلل سببه تلك املالبسوات التارحيو  .. أموا قيون اّلِل فلاضو  جوازم   ايوع فيوه و  تفصويا و  غلول 

َقُه اْلَعَموُل. .. »  َا اِ ميَاُن َما َوقَوَر يف اْلَقْلوِه َوَصودَّ ،إ َّ .. و  بود  1273«إنَّ اِ ميَاَن لَْيَك اِبلتََّحلِِك،َو  اِبلتََّمبِِ
موون قبوولل مووا كوورع اّلِل وهقيقووه يف واقووع احليوواة .. والكفوور:رفخ مووا كوورع اّلِل،واحلكووم بغووْي مووا أنووزل  لقيامووه

اّلِل،والتحوواكم إىل غووْي كوورع اّلِل .. يف الصووغْي ويف الكبووْي سوولاء .. أحكووام صوورُي  جازموو  بسوويط  واضووح  
 .. وكل ما وراءها فهل من صنع تلك ااالفات والتأويالت ..

وا َغنِ  ْعَلُمولاَوا»:التقريورات الصورُي  اللاضوح  ا؟ازمو  مون قولل اّلِل سوبحانهوهذا  ولذج مون  ْموُتْم ِموْن َكوْكء  أَ َّ
ووتُ  نِي َوابْوونِ اْلَمسوواكِ فَووَأنَّ ّللَِِّ مُخَُسووُه َولِلرَُّسوولِل َولِووِذي اْلُقووْرىب َواْلَيتووامى وَ  ووِبيِل .. ِإْن ُكنوْ ووُتْم اِبّللَِّ َومووا أَنْوزَْلنووا السَّ ْم آَمنوْ

 « ..لى َعْبِدان يَوْلَم اْلُفْرقاِن يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعانِ عَ 

                                                 
 ( صحي  من قلل احلسن البصري30988[)22/ 11مصن  ابن أيب كيب  ] - 1273
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 تاب اّلِل.كدوق  يف  ومثله سائر التقريرات اللاضح  ا؟ازم  الصرُي  اليت ترسم حقيق  ا ميان وح
لوويخلا  -رة يف أول السوول  -رسوولل لقوود نووزع اّلِل ملكيوو  الغنيموو   وون امعلوووا يف املعركوو  ورقهووا إىل اّلِل وال

 -موورهم كلووه أليسوولملا و موور كلووه ّلِل والرسوولل وليتجوورق اجملاهوودون موون كوول مالبسوو  موون مالبسووات األرم األ
اعوووو  ّلِل رايوووو  اّلِل،ن للرسوووولل قائوووودهم وليخلضوووولا املعركوووو  ّلِل ويف سووووبيل اّلِل،وهووووحلّلِل رّبووووم و  -أولووووه وآخوووور  

 م ..  اع اتعقيه و ُيكملنه يف أرواحهم،وُيكملنه يف أملاهلم وُيكملنه يف أمرهم كله بال 
 هووووا إىل اّللِ يموووو  ويرقفهووووذا هوووول ا ميووووان .. كمووووا قووووال هلووووم يف مطلووووع السوووولرة وهوووول ينتووووزع موووونهم ملكيوووو  الغن

 ْيِنُكْم،َوأَِنيعُووولا اّللََّ  َوَأْصوووِلُحلا ذاَت بوَ اتوَُّقلا اّللََّ ُسووولِل،فَ َيْسووو َوُللَنَك َعوووِن اأْلَْنفووواِل. قُوووِل اأْلَْنفووواُل ّللَِِّ َوالرَّ »ورسووولله:
ُتْم ُمْيِمِننَي   ..«.َوَرُسلَلُه .. ِإْن ُكنوْ

  يهم أربعوولوو. عوواق لووْيق ع.حووَّت إذا استسوولملا ألموور اّلِل،وارتضوولا حكمووه ذا ،فاسووتقر فوويهم موودللل ا ميووان 
وينفو  منوه علوى ،تصر  فيه رسلل اّلِل ي -ل ّلِل والرسل  -أمخاس الغنيم ،ويستبقك اامك على األصل 

لوووْيق علوووويهم  يل .. عوووواقاملسووولم  مووون ذوي القوووورىب واليتوووامى واملسوووواكني وابووون السوووبمووون يعووولهلم يف ا؟ماعوووو  
ّلِل  م إ وووا يغووووزونالفووووت ،فهاألمخووواس األربع ،وقوووود اسوووتقر يف نفلسووووهم أووووم   ميلكلوووووا ابتوووداء  وووو  الغوووزو و 

ويودبر  د ن عنوم النصور موذي مينحهويفتحلن لدين اّلِل إ ا هم يستحقلوا  ن  اّلِل هلم إايها كما أنه هل ال
كورط   ميوان .. هولاديد هول أمر املعرك  وأمرهم كله .. وعاق كذلك ليذكرهم  ن ا ستسالم هلذا األمر ا؟

 ا ميان،وهل مقتضى ا ميان ..
ا َغِنْموُتْم ِموْن َكوْكء  فَوَأنَّ ّللَِِّ مُخَُسوُه وَ » سواِكنِي َوابْوِن السَّوِبيِل .. مَ ْلُقوْرىب َواْلَيتوامى َوالْ الِل َولِوِذي لِلرَُّسوَواْعَلُملا أَ َّ

ُتْم اِبّللَِّ َوما أَنْوزَْلنا َعلى َعْبِدان يَوْلَم  ُتْم آَمنوْ  « ..تَوَقى اْ؟َْمعانِ ِن يَوْلَم الْ ْلُفْرقااِإْن ُكنوْ
ميووووان دللل ا موووو وهكوووذا تتوووولاتر النصوووولص،لتقرر أصوووال واضووووحا جازمووووا مووون أصوووولل هووووذا الووودين يف اعتبووووار 

 وحقيقته وكرنه ومقتضا .
يف هووذا امللضووع الووذي يوورق إليووه فيووه « عبوودان»قللووه:ب - -لرسوولله  -بحانه سوو -مث نقوو  أمووام وصوو  اّلِل 

وتُ »أمر الغنائم كلها ابتداء،وأمر اامك املتبقك أخوْيا: وُتْم آَمنوْ َم اْلُفْرقواِن نْوزَْلنوا َعلوى َعْبوِدان يوَولْ ،َوموا أَ ْم اِبّللَِّ ِإْن ُكنوْ
 « ..يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعانِ 

ليوه نسوان يبلو  إمقوام لإل إنه وصو  مول  .. إن العبلقيو  ّلِل هوك حقيقو  ا ميوان وهوك يف اللقوحل ذاتوه أعلوى
لتبليو  عون اّلِل،كموا يلكول ا - -بتكرمي اّلِل له فهك على وتوذكر يف املقوام الوذي يلكول فيوه إىل رسولل اّلِل 

 إليه فيه التصر  فيما خلله اّلِل.
 . نسان .اإنه لكذلك مقام كرمي .. أكرم مقام يرتفع إليه  وإنه لكذلك يف واقع احلياة 

نسوان  وموا يرتفوع ا لعبواق ..إن العبلقي  ّلِل وحد  هوك العاصوم مون العبلقيو  للهلى،والعاصوم مون العبلقيو  ل
 ا .لقي  لسل إىل أعلى مقام مقدر له،إ  حني يعتصم من العبلقي  هللا  كما يعتصم من العب

 األخرى. لعبلقايتن يكلنلا عبيدا ّلِل وحد ،يقعلن من فلرهم ضحااي ألح  اإن الذين يستنكفلن أ
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 خوا الضوابط  الويت إراقهتم يقعلن من فلرهم عبيدا هللاهم وكهلاهتم ونزواهتم وقفعاهتم فيفقدون من فلرهم
م  واب،وإذا هووهووم كوور الوود موون بووني سووائر األنوولاع وينحوودرون يف سوولم الوودواب فووإذا« ا نسووان»اّلِل ّبووا نوولع 

 مي.يف أحسن تقل  -ّلِل كما خلقهم ا  -كاألنعام بل هم أضل،وإذا هم أسفل سافلني بعد أن كانلا 
كووووذلك يقووووع الووووذين يسووووتنكفلن أن يكلنوووولا عبيوووودا ّلِل يف كوووور العبوووولقايت األخوووورى وأحطهووووا .. يقعوووولن يف 

اهووات قصووْية عبلقيوو  العبيوود موون أمثاهلم،يصوورفلن حيوواهتم وفوو  هلاهم،ووفوو  مووا يبوودو هلووم موون نظوورايت واع
« احلتميوات»النظر،مشلب   وه ا سوتعالء،كما هوك مشولب  اب؟هول والونقا واهلولى  ويقعولن يف عبلقيو  

« .. حتميووو  التووواري »الووويت يقوووال هلم:إنوووه   قبووول هلوووم ّبا،وإنوووه   بووود مووون أن حضوووعلا هلوووا و  يناقشووولها .. 
يف الرغوام « ا نسوان»الويت اورغ جبوني وسائر احلتميوات املاقيو  « حتمي  التطلر»و« .. حتمي  ا قتصاق»و

هووووذ  احلتميووووات ا؟بووووارة املذلوووو   -يف عبلقيتووووه البائسوووو  الذليلوووو   -وهوووول   ميلووووك أن يرفعووووه،و  أن ينوووواقا 
 1274املخيف   

وُتْم »نوه يولم الفرقوان:ليولم بودر   -سوبحانه  -مث نق  كذلك أمام وصو  اّلِل   وُتْم اِبّللَِّ آِإْن ُكنوْ  َوموا أَنْوزَْلنوا َمنوْ
 « ..لى َعْبِدان يَوْلَم اْلُفْرقاِن يَوْلَم اْلتَوَقى اْ؟َْمعانِ عَ 

احلو   رقواان بونيفرقاان .. ف -انتهحل بتدبْي اّلِل وتلجيهه وقياقته ومدق  اليت بدأت و  -لقد كانحل غزوة بدر 
   أمشل وأوسع وأق  وأعم  كثْيا ..وفرقاان  ع -فسرون إمجا  كما يقلل امل  -والبانل 

األرم،وقاموحل و لسوماوات  بني احل  والبانل فعال .. ولكنه احل  األصيل الذي قامحل عليه اكانحل فرقاان
دبْي لسولطان والتوواابألللهيو  و  -سوبحانه  -عليوه فطورة األكوياء واألحيواء .. احلو  الووذي يتمثول يف تفورق اّلِل 

 هلوووووذا السووووولطانو فووووورقة ملتاوالتقووووودير ويف عبلقيووووو  الكووووولن كله: ائوووووه وأرضه،أكووووويائه وأحيائه،هلوووووذ  األللهيووووو  
جوه ذي كوان يعوم و لطوارئ الوااملتلحد،وهلذا التدبْي وهذا التقودير بوال معقوه و  كوريك .. والبانول الزائو  

اّلِل  وا  يواة عبواقاألرم إذ ذا  ويغشك على ذلوك احلو  األصويل ويقويم يف األرم نلاغيوحل تتصور  يف ح
 حيووة فوور  بووني يوولم بوودر رقووان الكبووْي الووذي متتشوواء،وأهلاء تصوور  أموور احليوواة واألحيوواء  .. فهووذا هوول الف

ان بوووني احلووو  انوووحل فرقووواذلوووك احلووو  الكبوووْي وهوووذا البانووول الطووواغك وزيووول بينهموووا فلوووم يعووولقا يلتبسوووان  لقووود ك
هووذا  هووذا احلوو  و رقوواان بوونيوالبانوول ّبووذا املوودللل الشووامل اللاسووع الوودقي  العميوو ،على أبعوواق وآماق:كانووحل ف

ويف مْي والشوووعلر،ا يف الضوووان بوووني اللحدانيووو  اجملووورقة املطلقووو  بكووول كوووعبهالبانووول يف أعموووا  الضووومْي .. فرقوووا
 موون ْي لغووْي اّللِ قيوو  الضووماالوو  والسوولل ،ويف العبوواقة والعبلقيوو  وبووني الشوور  يف كوول صوولر  الوويت تشوومل عبل 

 األكخاص واألهلاء والقيم واألوضاع والتقاليد والعاقات ...
 اللاقووووع الظوووواهر كووووذلك .. فرقوووواان بووووني العبلقيوووو  اللاقعيوووو  وكانووووحل فرقوووواان بووووني هووووذا احلوووو  وهووووذا البانوووول يف

لاكخاص واألهلاء،وللقيم واألوضاع،وللشرائع والقلانني،وللتقاليد والعاقات ... وبني الرجلع يف هذا كلوه 
                                                 

السويد «.) قار الشورو »نمود قطوه.« جاهليو  القورن العشورين»وكتواب:« التطولر والثبوات يف حيواة البشوري »يراجع بتلسوع كتواب:  - 1274
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ّلِل اللاحد الذي   إله غْي ،و  متسل  سلا ،و  حاكم مون قونوه،و  مشورع إ  إاي  .. فارتفعوحل اهلاموات 
 لغووْي اّلِل وتسوواوت الوور وس   ختضووع إ  حلاكميتووه وكوورعه وهووررت القطعووان البشووري  الوويت كانووحل   تنحووب

 مستعبدة للطغاة ..
وكانوووحل فرقووواان بوووني عهووودين يف  ريووو  احلركووو  ا سوووالمي :عهد الصوووث واملصوووابرة والتجموووع وا نتظوووار. وعهووود 

جديوووودا للحياة،ومنهجووووا جديوووودا لللجوووولق القوووولة واحلركوووو  واملبوووواقأة وا نوووودفاع .. وا سووووالم بلصووووفه تصوووولرا 
يف « ا نسووان»ا نسوواين،ونظاما جديوودا للمجتمع،وكووكال جديوودا للدولوو  .. بلصووفه إعووالان عامووا لتحريوور 

بتقريوووور أللهيوووو  اّلِل وحوووود  وحاكميتووووه،ومطارقة الطلاغيووووحل الوووويت تغتصووووه أللهيتووووه وحاكميتووووه .. « األرم»
ركو  واملبواقأة وا ندفاع،ألنوه   يكون ميلوك أن يقو  كامنوا ا سالم بلصفه هوذا   يكون لوه بود مون القولة واحل

منتظرا على نلل األمد.   يكن يستطيع أن يظل عقيدة جمرقة يف نفلس أصحابه،تتمثل يف كوعائر تعبديو  
ّلِل،ويف أخووووووال  سووووووللكي  فيمووووووا بيوووووونهم. و  يكوووووون لووووووه بوووووود أن ينوووووودفع إىل هقيوووووو  التصوووووولر ا؟ديوووووود،واملنهج 

دة،واجملتمع ا؟ديوود،يف واقووع احليوواة وأن يزيوول موون نريقهووا العلائوو  املاقيوو  الوويت تكبتهووا ا؟ديد،والدولوو  ا؟ديوو
وهووولل بينهوووا وبوووني التطبيووو  الووولاقعك   حيووواة املسووولمني أو  مث يف حيووواة البشوووري  كلهوووا أخوووْيا .. وهوووك هلوووذا 

   1275التطبي  اللاقعك جاءت من عند اّلِل ..
 سووالمك هووك غووْيلنظووام ا   .. فالبشووري   جملعهووا قبوول قيووام اوكانووحل فرقوواان بووني عهوودين يف  ريوو  البشووري

لنظوام نظوام. وهوذا اه هوذا الالبشري   جملعها بعود قيوام هوذا النظوام .. هوذا التصولر ا؟ديود الوذي انبثو  منو
لقويم نسوان. وهوذ  اديودا لإلا؟ديد الذي انبث  مون هوذا التصولر. وهوذا اجملتموع اللليود الوذي ميثول مويالقا ج

 يعوود  .. هووذا كلووه  لين سوولاءم عليهووا احليوواة كلهووا ويقوولم عليهووا النظووام ا جتموواعك والتشووريع القووانالوويت تقوول 
ملكووا  -كووي ا فشووي ا  -ملكووا للمسوولمني وحوودهم منووذ غووزوة بوودر وتلكيوود وجوولق اجملتمووع ا؟ديوود. إ ووا صووار 

داوتووووه  .. م بعالم أيف قار ا سووووالم أم يف خارجها،سوووولاء بصووووداق  ا سوووو للبشووووري  كلهووووا شيوووورت بووووه سوووولاء
اجملتموع  بتقاليود هوذا د شيورواوالصليبيلن الذين زحفلا من الغرب،ليحاربلا ا سالم ويقضولا عليوه يف ربلعه،قو

ائدا سوووولووووذي كووووان ا سووووالمك الووووذي جوووواءوا ليحطموووول  وعوووواقوا إىل بالقهووووم ليحطموووولا النظووووام ا قطوووواعك ا
ر  ليحووواربلا ا مووون الشوووتوووار الوووذين زحفووول عندهم،بعووود موووا كووواهدوا بقوووااي النظوووام ا جتمووواعك ا سوووالمك  والت

لعقيوووودة قوووود شيووووروا اب -ليهوووولق والصووووليبيني موووون أهوووول قار ا سووووالم  إبُيوووواء موووون ا -ا سووووالم ويقضوووولا عليووووه 
قورن فو  للوحل مون الليهوا خالا سالمي  يف النهاي  ومحللها لينشروها يف رقع  من األرم جديدة وليقيمولا ع

 أوراب  .. ااامك عشر إىل القرن العشرين يف قله 
لفرقوووان يف أرم ا سوووالم،أو يف امتوووأير ّبوووذا  -ر منوووذ وقعووو  بووود -وعلوووى أيووو  حوووال فالتووواري  البشوووري كلوووه 
 . «األرم اليت تناهخ ا سالم على السلاء

                                                 
)  قار الشوورو  -.4521 - 1431يراجووع مووا جوواء يف ا؟ووزء التاسووع عوون أهوودا  ا؟هوواق ا سووالمك يف تقوودمي سوولرة األنفووال:ص  - 1275
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ريوو  يف صوو  صوور الظاهوكانووحل فرقوواان بووني تصوولرين لعلاموول النصوور وعلاموول اهلزميوو . فجوورت وكوول علاموول الن
 ين يف قلوووولّبمفقلن والووووذالظاهريوووو  يف صوووو  العصووووب  امليمنوووو ،حَّت لقووووال املنووووااملشووووركني وكوووول علاموووول اهلزميوووو  

ألوىل بووني ا وهووك املعركوو  -وقوود أراق اّلِل أن عووري املعركوو  علووى هووذا النحوول « .. غوور هووي ء قيوونهم»موورم:
نتصور ولت أسباب اهلزمي  بني تصلرين وتقديرين ألسباب النصر و لتكلن فرقاان -الكثرة املشرك  والقل  امليمن  

لقليوو ،  ايوودة الصوواحل  نصوور للعقالعقيوودة القليوو  علووى الكثوورة العدقيوو  وعلووى الووزاق والعتوواق فيتبووني للنوواس أن ال
ل غوْي ركو  موع البانوموار املعجملرق السال  والعتاق وأن أصحاب العقيدة احلق  عليهم أن ااهودوا وحلضولا غ

 ذا لويك كالمواهوكفو  وأن ن قولة أخورى تورج  المنتظورين حوَّت تتسواوى القولى املاقيو  الظاهريو ،ألوم ميلكول 
 يقال،إ ا هل واقع متحق  للعيان.

عواىل ته قولل اّلِل بوذي يولحك وأخْيا فلقد كانحل بدر فرقاان بني احل  والبانل  دللل آخر. ذلوك املودللل الو
ُ ِإْحوووَدى الطَّوووائَِفَتنْيِ »يف أوائووول هوووذ  السووولرة: وووا َوِإْذ يَعِووودُُكُم اّللَّ ووولَْكِ  َتُكووولُن  ُقوَن أَنَّ َغوووْْيَ ذاتِ ،َوتَوووولَ َلُكمْ  َأوَّ الشَّ

ووووو َّ احْلَووووو َّ ِبَكِلماتِوووووِه َويَوْقطَوووووَع  ُ أَْن ُيُِ َل اْلباِنوووووَل َولَوووووْل َكووووورَِ  ُيِح َّ احْلَووووو َّ َويُوْبِطوووووكووووواِفرِيَن،لِ ابِوووووَر الْ قَلُكْم،َويُرِيوووووُد اّللَّ
 «.اْلُمْجرُِملنَ 

راق اّلِل القافلو . فوأ واغتنوام ا خرجولا يريودون غوْي أيب سوفيانلقد كان الذين خرجلا للمعركو  مون املسولمني،إ 
يب جهول القولا نفوْي أ ( وأن يهلم غْي ما أراقوا. أراق هلوم أن تفلوحل مونهم قافلو  أيب سوفيان )غوْي ذات الشولك

 - قوال هلوم اّللِ و مرُيو    )ذات الشلك ( وأن تكلن معرك  وقتال وقتول وأسور و  تكولن قافلو  وغنيمو  ورحلو 
 « ..لُِيِح َّ احلَْ َّ َويُوْبِطَل اْلباِنلَ »نه صنع هذا:إ -انه سبح

 - نسواين ايف اجملتموع  - وكانحل هوذ  إكوارة لتقريور حقيقو  كبوْية .. إن احلو    ُيو ،وإن البانول   يبطول
ل .. إن حوو  وهووذا ابنوو  ن هووذا« النظووري»للحوو  والبانوول. و   جوورق ا عتقوواق « النظووري» جوورق البيووان 

  ن يووتحطم لنوواس. إ ا ُيوو  و  يلجوود يف واقووع النوواس وإن البانوول   يبطوول و  يووذهه موون قنيووا احلوو   
نوود البانوول ،ويهووزم جسوولطان البانوول ويعلوول سوولطان احل ،وذلووك   يووتم إ   ن يغلووه جنوود احلوو  ويظهروا

 ويندحروا ..
ل  ولقوود حوو  تقوواق السوول عللمعرفوو  وا؟وودل  أو جملوورق ا« نظريوو »فهووذا الوودين موونهج حركووك واقعووك،  جموورق 

  ذا ا عتبارالبانل ّبو احل  وبطل البانل ابمللقع  وكان هذا النصر العملك فرقاان واقعيا بني احل  
وراء إخوووراج  عركووو ،ومنمووون وراء امل -سوووبحانه  -الوووذي أكوووار إليوووه قووولل اّلِل تعووواىل يف معووورم بيوووان إراقتوووه 

 لشلك  ..افل  )غْي ذات الشلك ( ولقاء الف   ذات حل  ومن وراء إفالت القاابمن بيته  - -الرسلل 
ولقد كان هذا كله فرقاان يف منهج هذا الدين ذاته،تتض  به نبيع  هذا املنهج وحقيقته يف حوك املسولمني 
أنفسوهم .. وإنوه لفرقوان نودر  اليولم ضورورته حينموا ننظور إىل موا أصواب مفهلموات هوذا الودين مون ايووع يف 
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سوولمني  حووَّت ليصوول هووذا التميووع إىل مفهلمووات بعووخ موون يقلموولن بوودعلة نفوولس موون يسووملن أنفسووهم م
 1276الناس إىل هذا الدين  
 لعميق  ..ا  الشامل  ّبذ  املدلل ت املنلع« يلم الفرقان يلم التقى ا؟معان»وهكذا كان يلم بدر 

ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  »  « ..َواّللَّ
 ار .. مثول مونري فيوه  ومثول   اواقل فيوه جمواقل،و  ميواويف هذا اليولم مثول مون قدرتوه علوى كول كوكء .. 

 ير.ل ككء قداللاقع املشهلق،الذي   سبيل إىل تفسْي  إ  بقدرة اّلِل. وأن اّلِل على ك
 حكمة هللا في إنشاا ممرهللاة بدر 44 - 42الدرس الثاني:

ه سوللب عجيو فيعيود عرضوها وهنا يعلق السويا  إىل يولم الفرقوان يولم التقوى ا؟معوان .. يعولق إىل املعرك ،
رهتووا. حووَّت  يف إقايف استحضووار مشوواهدها وملاقفها،كمووا لوول كانووحل معروضوو  فعال،ويكشوو  عوون توودبْي اّللِ 

لوووك ذحوووداّ واحلركوووات كموووا يكشووو  عووون غايووو  مووون وراء األ -سوووبحانه  -ليكووواق ا نسوووان يووورى يووود اّلِل 
رَّْكُه َأْسووَفَل ْلعُوْدَوِة اْلُقْصولى،َواليا،َوُهْم ابِ الوُدنْ  ْلعُوْدَوةِ ِإْذ أَنْووُتْم ابِ »التودبْي الويت هققوحل كموا أراقهوا اّلِل سوبحانه:

ُ أَْموو يَوْقِضوكَ ِموْنُكْم. َولَوْل َتلاَعووْدمُتْ َ ْختَوَلْفوُتْم يف اْلِميعوواِق،َولِكْن لِ  . لِيوَ اّللَّ ْهلِووَك َموْن َهلَووَك َعوْن بَويِِنَوو   را  كواَن َمْفعُول  
َ َلَسووِميع  َعلِوويم . إِ َوَُيْووىي َمووْن َحووكَّ َعووْن بَويِِ  ،يَكُهُم اّللَُّ ْذ يُوورِ نَوو  ،َوِإنَّ اّللَّ ُهووْم َكثِووْيا  َلَفِشووْلُتْم َولَووْل أَراكَ  يف َمناِمووَك قَِليال 

َ َسووولََّم،ِإنَُّه َعلِووويم   وووتُ اِإْذ يُرِيُكُمووولُهْم ِإِذ لُصوووُدوِر. وَ ابِوووذاِت  َولََتنووواَزْعُتْم يف اأْلَْموووِر،َولِكنَّ اّللَّ ْم يف أَْعيُوووِنُكْم قَلِووويال  ْلتَوَقيوْ
ُ أَْمرا  كاَن َمْفعُ  ،َوإِ َويُوَقلُِِلُكْم يف أَْعُيِنِهْم لِيَوْقِضَك اّللَّ  «.تُوْرَجُع اأْلُُملرُ  ىَل اّللَِّ ل  

ى،وهووك تكواق تر  . إن يوود اّللِ إن املعركو  كاخصو   لاقووع الفوريقني فيهووا وكواهدة ابلتوودبْي اافوك موون ورائهوا .
 -ل  ر اي الرسول اّلِل يف وهي ء هنا ،والقافل  من بعيد  والكلمات تكاق تش  عن تدبْيتلق  هي ء هنا،

- تقليل كل فري  يف عني الفري  اهلخر،ويف إغراء كل منهما ابهلخر ..ويف  
ّبوووووذ  احلركووووو  حليلي ،و وموووووا ميلوووووك إ  األسوووووللب القووووورآين الفريووووود،عرم املشووووواهد وموووووا وراء املشووووواهد ّبوووووذ  ا

يف  لص،قد مور بنوارها النصوهذ  املسواح  الصوغْية مون التعبوْي  وهوذ  املشواهد الويت تستحضو املرئي ،ويف مثل
لاقي زلولا بضوف  الوملدينو  نااستعرام اللقع  من السْية ا كارة إليها .. ذلك أن املسلمني حني خرجلا مون 
لفوريقني دينو  وبوني ادة مون املالقريب  من املدين  ونزل جيا املشركني بقياقة أيب جهول ابلضوف  األخورى البعيو

 .ا؟يشني ربلة تفصلهما .. أما القافل  فقد مال ّبا أبل سفيان إىل سي  البحر أسفل من
 .ة ألمر يريد ل الربل و  يكن كل من ا؟يشني يعلم  لقع صاحبه. وإ ا مجعهما اّلِل هكذا على جان

هوذا و ان وامللعود  يو  املكوضوب  مون انححَّت لل أن بينهما ملعدا على اللقاء ما اجتمعا  ثل هوذ  الدقو  وال
 ما يذكر اّلِل به العصب  املسلم  ليذكرها بتدبْي  وتقدير .

                                                 
كان ملضع هذ  اللفتو  يف ا؟وزء التاسوع عنود اسوتعرام هوذا الونا.ولكن   يفوت  بوه علوك وقتهوا،وفت  علوك بوه هنا.واحلمود ّلِل أو     - 1276
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 َ ْختَوَلْفووووووووُتْم يف ْنُكْم،َولَووووووووْل َتلاَعووووووووْدمتُْ مِ ُه َأْسووووووووَفَل الرَّكْ ِإْذ أَنْوووووووووُتْم اِبْلعُووووووووْدَوِة الووووووووُدنْيا،َوُهْم اِبْلعُووووووووْدَوِة اْلُقْصوووووووولى،وَ »
ُ أَْمرا  كاَن َمْفُعل   اْلِميعاِق،َولِكْن لِيَوقْ   « ..ِضَك اّللَّ

ا  يريوود اّلِل هقيقووه يف عوو ألموورا مقضوويا -ّبووذا الضووب  و ّبووذ  الدقوو   -إن وراء هووذا التالقووك علووى غووْي ملعوود 
تيسوور  الظورو  الويت لوه مجيووع اللاقع،ويودبر لوه هوذا التوودبْي اافوك اللطيو  واعلكووم أنوتم أقاة هقيقوه،ويهيئ

 عنه: لذي يقللاذا األمر املقتضى الذي قبر اّلِل الظرو  لتحقيقه فهل لكم القيام به  أما ه
 « ..   لِيَوْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَويَِِن  ،َوَُيْىي َمْن َحكَّ َعْن بَويِِنَ »

ملباكور افيود مودللهلا ووا قود تواهلال  يعث به عون مدلللوه املباكور،كما يعوث بوه عون الكفور. وكوذلك احليواة فإ
 ه يف مثووول هوووذا سوووبحانعووون ا ميوووان .. وهوووذا املووودللل الثووواين ألهووور هنا،وذلوووك كموووا قوووال اّللِ وقووود يعوووث ّبوووا 

ُلموواِت لَووْيَك خِبووارِج  ِس َكَمووْن َمثَولُووُه يف الظُ  يف النَّوواِشووك بِووهِ أََوَمووْن كوواَن َمْيتووا  فََأْحيَوْينوواُ  َوَجَعْلنووا لَووُه نُوولرا  ميَْ »املعوو :
 « ..ِمْنهاف

عوث عون ا ميوان ابحليواة وجورى يف هوذا علوى نظورة ا سوالم حلقيقو  الكفور وحقيقو  فعث عن الكفر ابملولت و 
ا ميووان. هووذ  النظوورة الوويت أوضووحناها بشووكء موون التفصوويل عنوود اسووتعرام هووذ  اهليوو  موون سوولرة األنعووام يف 

 .1277ا؟زء الثامن
فيوه  وقود فور  اّللِ « نيلم الفرقا»ان ك  - سبحانه كما قال اّللِ   -ووجه ترجي  هذا املدللل هنا أن يلم بدر 

 -ن يكفوور بعوودها فإ ووا يكفوور يف غووْي كووبه  موووموون مث فووإن  -نووذ قليوول كمووا ذكووران م  -بووني احلوو  والبانوول 
 عرك  دها فإ ا ييمن عن بين  واضح  تثزها املومن ييمن بع -يكفر عن بين  فيهلك عن بين  

 لوو    تنكر،علووى توودبْي وراء توودبْي موول بينوو    عحد،وتوودل قه -ظروفهووا الوويت صوواحبتها ب -إن امللقعوو  
ه لوومووَّت أخلصوولا   أصووحابهالبشوور،وعلى قوولى وراءهووا غووْي قوولة البشوور .. إوووا تثبووحل أن هلووذا الوودين راب يتوولىل
  و زم املشووووركلن هرة مووووا هوووووجاهوووودوا يف سووووبيله وصووووثوا ويبتلا،وأنووووه لوووول كووووان األموووور إىل القوووولى املاقيوووو  الظووووا

 ر العظيم ..انتصرت العصب  املسلم  هذا ا نتصا
ا لعموري لو ن كنوف»لقتوال:لولقد قال املشوركلن أنفسوهم حللويفهم الوذي أراق أن ميودهم ابلرجوال وهوم ذاهبولن 

 مون ّللِ فموا ألحود اب -مود كما يزعم حم  -إ ا نقاتل الناس فما بنا من ضع  عنهم،ول ن كنا إ ا نقاتل اّلِل 
يقوووواتللن اّلِل كمووووا قووووال هلووووم حمموووود الصوووواق  م إ ووووا أووووو -ل كووووان العلووووم اوووودي لوووو -ولقوووود علموووولا «  ناقوووو 

ا يتبواقر بين   هوذا مو هلكلن عناألمني،وأنه ما ألحد ابّلِل من ناق  .. فإذا هلكلا بعد ذلك ابلكفر فإ ا ي
 « ليهلك من هلك عن بين  وُييا من حك عن بين »إىل الذهن من مع  هذا التعقيه:

 ولكن يبقى وراء  إُيا  آخر:
 ه يفبعد استعالئ -لاقع ني جند احل  وجند البانل واستعالء سلطان احل  يف عا  الإن وقلع املعرك  ب
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يف العقووولل  ا يعوووني علوووى جوووالء احلووو  للعيووولن والقلووولب وعلوووى إزالووو  اللوووبك وووإن هوووذا كلوووه  -عوووا  الضووومائر 
  احلو كوبه  يف -أي الكفور  -والنفلس  ية يتبني األمور ّبوذا الفوت  ويتجلوى فوال تعولق ملون حتوار اهلوال  

ذا هول احلو  ه كوك يف أن هو  يعولق لديو -أي ييمن  -الذي استعلن واستعلى كما أن الذي يريد أن ُييا 
 الذي ينصر  اّلِل،وحذل الطغاة.

موون احلوودية عوون ضوورورة  -يف التعريوو  بسوولرة األنفووال  -وهووذا يعوولق بنووا إىل مووا قوودمنا  يف ا؟ووزء التاسووع 
لت وإعالء راي  احل  وسلطان اّلِل .. فهوذا  وا يعوني علوى جوالء ا؟هاق لتحطيم قلى الشر وسلطان الطاغ

كمووا أن هووذ  اللفتوو  تسوواعدان علووى تفهووم « .. ليهلووك موون هلووك عوون بينوو  وُييووا موون حووك عوون بينوو »احلوو :
 رابِط َوأَِعووُدوا هَلُووْم َمووا اْسووَتطَْعُتْم ِمووْن قُووولَّة  َوِموونْ »أبعوواق ا ُيوواء الووذي يعطيووه قوولل اّلِل تعوواىل،يف هووذ  السوولرة:

فإعداق القلة وا رهاب ّبا  ا يعني علوى جوالء احلو  يف أ واط مون ..« اْاَْيِل تُوْرِهُبلَن بِِه َعُدوَّ اّللَِّ َوَعُدوَُّكْم 
القلوووولب.   تسوووووتيقج و  تتبوووووني إ  علوووووى إيقاعوووووات القووووولة الووووويت همووووول احلووووو  وتنطلووووو  بوووووه  عوووووالن هريووووور 

   1278كما أسلفنا.« األرم»يف « ا نسان»
هققوووحل فعوووال  بْي الووويتالتعقيوووه علوووى ذلوووك ا؟انوووه مووون التووودبْي ا هلوووك يف املعركووو ،وعلى غايووو  هوووذا التووودو 

 « ..َوِإنَّ اّللََّ َلَسِميع  َعِليم  »هل:
فلنوووه يف ه كوووكء  وووا يقووولل فريووو  احلووو  أو فريووو  البانووول و  كوووكء  وووا ح  حفوووى عليووو -سوووبحانه  -فهووول 

وهل السوووميع لسووورائر،ر ويقووودر ابنالعوووه علوووى الظووولاهر وعلموووه ابصووودورهم وراء األقووولال واألفعوووال وهووول يووودب
 العليم ..

 ذا ا سوتعرامهسيا  يف وبعد هذا التعقيه الذي يتلس  استعرام املعرك  وأحدايها ومالبساهتا ميضك ال
ُ يف َمناِمووَك قَِلي»ويكشوو  التوودبْي اافووك اللطيوو : ،َولَووِإْذ يُوورِيَكُهُم اّللَّ لََتنوواَزْعُتْم يف ا  َلَفِشووْلُتْم وَ  َكثِووْي ْل أَراَكُهوومْ ال 

 .. «اأْلَْمِر. َولِكنَّ اّللََّ َسلََّم. ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ 
لكوافرين يف الور اي يف مناموه قلويال   قولة هلوم ا - -ولقد كان مون تودبْي اّلِل يف املعركو  أن يورى رسولل اّلِل 

راهووم أّلِل هنووا    حووث امثا ويتشووجعلا علووى خوولم املعركوو  .. و  وزن. فينبووئ أصووحابه بر اي ،فيستبشووروا ّبوو
حل  معه،وقود خرجوم له كثْيا،لفحل ذلك يف قللب القلو  الويتأنه لل أراه -سبحانه  -لنبيه قليال. فلقد علم 

رى يوقواهتم:فري  م علوى مالعلى غْي استعداق و  تلقع لقتال،ولضوعفلا عون لقواء عودوهم وتنوازعلا فيموا بيونه
صووويه جيشوووا  س موووا يم وفريووو  يووورى عنوووه ا لتحوووام ّبوووم .. وهوووذا النوووزاع يف هوووذا الظووور  هووول أأن يقووواتله

 « ..َولِكنَّ اّللََّ َسلََّم. ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ »يلاجه عدوا  
ضووعفها  لصوودور فلطوو  ابلعصوب  املسوولم  أن يعرضوها ملووا يعلموه موونايعلووم بوذوات  -سوبحانه  -ولقود كووان 

   فأرى نبيه املشركني يف ر اي  قليال،و  يرهم إاي  كثْيا ..يف ذلك امللق
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لوويال .. وهووم كثووْي عوودقهم،ولكن قليوول ق - -والوور اي صوواقق  يف ق لتهووا احلقيقيوو . فقوود رآهووم رسوولل اّلِل 
وهوووووذ   اق النوووووافع ..افع،والز غنا هم،قليووووول وزووووووم يف املعركووووو ،قللّبم خووووولاء مووووون ا قرا  اللاسوووووع،وا ميان الووووود

لوولب الطمأنينوو  علووى ق ك الوويت أراهووا اّلِل لرسوولله فأقخوول ّبوواهوو -اهر ااوواقع موون وراء الظوو -  اللاقعوو  احلقيقوو
فلسووهم لوول نديووه يف هالعصووب  املسوولم . واّلِل علوويم بسوورائرهم،مطلع علووى قلوو  عوودقهم وضووع  عوودهتم،وما 

 عرفلا كثرة عدوهم،من ضع  عن امللاجه  وتنازع على ا لتحام أو ا حجام.
 ذا تدبْيا من تدبْي اّلِل العليم بذات الصدور.وكان ه

هوذا  ؟وانبني وكواننيو  مون اوحينما التقوى ا؟معوان وجهوا للجوه،تكررت الور اي النبليو  الصواقق ،يف صولرة عيا
 .من التدبْي الذي يذكرهم اّلِل به عند استعرام املعرك  وأحدايها وما وراءها

وووُتمْ  » ،وَ  َوِإْذ يُرِيُكُمووولُهْم ِإِذ اْلتَوَقيوْ ،َوِإىَل اّللَِّ يُوووِنِهْم لِيَوْقِضوووَك اّللَُّ ُكْم يف أَعْ يُوَقلِِلُ يف أَْعيُوووِنُكْم قَلِووويال   أَْمووورا  كووواَن َمْفعُووول  
 « ..تُوْرَجُع اأْلُُملرُ 

 - عوووداءهم قلووويالألن يوورون ولقوود كوووان يف هووذا التووودبْي ا هلووك موووا أغووورى الفووريقني خبووولم املعركوو  .. وامليمنووو
قيقتووني وموون وراء احل -عووني الظوواهر بوهووم يوورووم  -رووم قلوويال واملشووركلن يوو -احلقيقوو   ألوووم يوورووم بعووني 

 .ى به قضا   .الذي جر  اللتني رأى كل فري  منهما صاحبه ّبا،هققحل غاي  التدبْي ا هلك ووقع األمر
أمور مون األمولر  ضواء ... فهوللقاْي ووقولع ..وهل التعقيوه املناسوه لتحقو  التودب« َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجُع اأْلُُملرُ »

  ينفووذ كووكء يفحكمووه. و الوويت مرجعهووا ّلِل وحد ،يصوورفها بسوولطانه،ويلقعها إبراقتووه،و  تنوود عوون قدرتووه و 
 اللجلق إ  ما قضا  وأجرى به قدر .

 من شروط النصر وأسباا الههيمة وبمي أحداث بدر 49 - 45الدرس الثالث:

كفوول تيسووحل هووك الوويت لعدقيوو  لا. والنصوور موون عنوود اّلِل. والكثوورة وإذ إن األموور كووذلك .. التوودبْي توودبْي اّللِ 
ين  ني يلقوولن الووذحوونوولا إذن النصوور. والعوودة املاقيوو  ليسووحل هووك الوويت تقوورر مصووْي املعركوو  .. فليثبووحل الووذين آم
صواحه  والتقدير،و ه التودبْيكفروا وليتزوقوا ابلعدة احلقيقي  للمعرك  وليأخذوا ابألسوباب امللصولل  بصواح

ثورة ثورة العودق وكفوار علوى كواملدق،وصاحه القلة والسلطان وليتجنبولا أسوباب اهلزميو  الويت هزموحل الكالعلن 
ول ووك الكفووار أذي أهلووك العوودة وليتجوورقوا موون البطوور والكووثايء والبانوول وليحوو زوا موون خووداع الشوويطان،ال

َ َكثِووْيا     فَووايْوبُوُتلا. َواذُْكورُ ِقيووُتْم ِف َولَ ِإذا  لااي أَيُوَهوا الَّووِذيَن آَمنُو »وليتلكلولا علووى اّلِل وحود  فهوول العزيوز احلكوويم: وا اّللَّ
َ َموَع الصَّواِبرِيَن. َو  َهَه رُُِيُكْم. َواْصِثُو ُللا َوَتذْ فَوتَوْفشَ  َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلَن َوأَِنيُعلا اّللََّ َوَرُسلَلُه َو  تَناَزُعلا ا ِإنَّ اّللَّ

ُ ِ ووَسووُدوَن َعووْن  َوَيُصووْن ِقايرِِهووْم َبطَوورا  َورائَء النَّوواسِ َتُكلنُوولا َكالَّووِذيَن َخَرُجوولا ِموو ،َواّللَّ ا يَوْعَملُوولَن حمُِووي  . َوِإْذ ِبيِل اّللَِّ
والنَّاِس َوإِ اَم ِمَن َزيََّن هَلُُم الشَّْيطاُن أَْعماهَلُْم،َوقاَل:  غاِلَه َلُكُم اْليَولْ  َنَكوَا  تَوراَءِت اْلِفَ توانِ  يِنِ جار  َلُكْم. فَوَلمَّ

ُ َكووووِديُد الْ  َأخووواُ  اّللََّ َن،ِإيِنِ َعلوووى َعِقبَوْيووووِه َوقوووواَل:ِإيِنِ بَووورِيء  ِمووووْنُكْم،ِإيِنِ أَرى مووووا   تَوووووَروْ  ِعقوووواِب. ِإْذ يَوُقوووولُل ،َواّللَّ
:َغرَّ هُي ِء ِقينُوهُ   « .. َعزِيز  َحِكيم  ِإنَّ اّللََّ ْل َعَلى اّللَِّ فَ ْن يَوتَولَكَّ ْم  َومَ اْلُمناِفُقلَن َوالَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمَرم 
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لاقوو  وتشووخا م ويف هووذ  الفقوورات القليلوو  هتشوود معووان وإُياءات،وقلاعوود وتلجيهات،وصوولر ومشوواهد
  إىل أضوعا  اج تصولير من املعرك  كأوا حيو  واقع ،وتتكشو  خولانر ومشواعر وضومائر وسورائر ..  وا ُيتو

ذين بوودأ بنووداء الوو  إوووا تذا التصوولير املوودها الفريوودهووذ  املسوواح  موون التعبووْي مث   يبلوو  ذلووك كووي ا موون هوو
 الثبووووات عنوووود لقوووواء وتوووولجيههم إىل -نووووداءات املتكووووررة للعصووووب  املسوووولم  يف السوووولرة يف سلسوووول  ال -آمنوووولا 

 األعداء،وإىل التزوق بزاق النصر والتأهه  هبته.
َ َوَرُسولَلُه،َو  تَنواَزُعلا ا  َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ  َكِثْي ُروا اّللََّ كُ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا َلِقيُتْم ِفَ    فَايْوبُوُتلا،َواذْ  » ،َوأَِنيُعلا اّللَّ

َ َمووَع الصَّووا ْن ِقايرِِهووْم َبطَوورا  َورائَء لا َكالَّووِذيَن َخَرُجوولا ِمووَو  َتُكلنُوو ِبرِيَن.فَوتَوْفَشووُللا َوتَووْذَهَه رُُِيُكْم،َواْصووِثُوا ِإنَّ اّللَّ
ُ ِ ا يَوْعَمُللَن حمُِ النَّاِس وَ  ،َواّللَّ  ..« ي   َيُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ

 لرسلل.طاع  ّلِل واذكر. والفهذ  هك علامل النصر احلقيقي :الثبات عند لقاء العدو. وا تصال ابّلِل ابل
 .. ء والبغكوعنه النزاع والشقا . والصث على تكالي  املعرك . واحلذر من البطر والرائ

عواين يلا أن عودوهم لوذين آمنواا الثبات فهل بدء الطري  إىل النصر. فأيبحل الفريقني أغلبهما. وما يدري فأم
 يثبوحل ن رجواء يف اّللِ مومودق لوه  أكد  وا يعوانلن وأنوه ذ  كموا ذمللن،ولكنوه   يرجول مون اّلِل موا يرجولن فوال

وهوم  الوذين آمنولا زل أقوداموما الوذي يزلوأقدامه وقلبه  وأوم لل يبتلا حلظ  أخرى فسينخذل عدوهم وينهار 
ى وهول حوريا علو ة الودنياوايقلن مون إحودى احلسنيني:الشوهاقة أو النصورف بينموا عودوهم   يريود إ  احليوا
نوود لقوواء ّلِل كثووْيا عاأمووا ذكوور و هووذ  احليوواة الوويت   أموول لووه وراءهووا و  حيوواة لووه بعوودها،و  حيوواة لووه سوولاهاف  

حكا  ب  امليمنوو ،و لوولب العصووقم للموويمن كمووا أنووه التعلوويم املطوورق الووذي اسووتقر يف األعووداء فهوول التلجيووه الوودائ
 عنها القرآن الكرمي يف  ري  األم  املسلم  يف ملكه ا ميان التارحك.

اجههم فرعولن فجوأة،فل  و ا حكا  القرآن الكرمي من قولل سوحرة فرعولن عنود موا استسولمحل قلولّبم لإلميوان
ووا جاَءْتنووا. َربَّنوواايِت َربِِنوونَّووا آبِ َومووا تَوووْنِقُم ِمنَّووا ِإ َّ أَْن آمَ »اغك،قلهلم:ابلتهديوود املووروع البشووع الطوو أَفْوورِْغ َعَلْينووا  ا َلمَّ

 « ..َصْثا  َوتَوَلفَّنا ُمْسِلِمنيَ 
وووا بوَووورَ وَ »جنووولق :و و وووا حكوووا  كوووذلك عووون الف ووو  القليلووو  امليمنووو  مووون بوووب إسووورائيل،وهك تلاجوووه جووواللت  ُزوا َلمَّ

 « ..ِفرِينَ ْران َعَلى اْلَقْلِم اْلكاَمنا َواْنصُ  أَْقداُجُنلِقِ  قاُللا:َربَّنا أَْفرِْغ َعَلْينا َصْثا  َويَوبِِحلْ ِ؟اُللَت وَ 
تَوووَل َمَعوووُه رِبِِيُووولَن   نَوووِلِ  قاْن ِمووونْ وََكوووأَيِِ »و وووا حكوووا  عووون الف وووات امليمنووو  علوووى مووودار التووواري  يف ملاجهووو  املعركووو :

،َوما َضُعُفلاَكِثْي ،َفما َوَهُنلا لِ  ُ ُيُُِه الصَّاِبرِ ْسَتكانُلا،وَ َوَما ا ما َأصاَّبُْم يف َسِبيِل اّللَِّ يَن. َوموا كواَن قَووْلهَلُْم ِإ َّ اّللَّ
 « ..نَ اْلكاِفرِي َلى اْلَقْلمِ عَ َواْنُصْران أَْقداَمنا، يَوبِِحلْ أَْن قاُللا:َربوََّنا اْغِفْر لَنا ُذنُلبَنا َوِإْسرافَنا يف أَْمران،وَ 

 قود حكوى اّللِ و حل عودوا. ولقد استقر هذا التعليم يف نفلس العصب  املسلم  فكان هذا كوأوا حيثموا واجهو
فلموووا قعيوووحل إىل ااوووروج تين يلم،كوووان هوووذا « أحووود»لووويت أصووواّبا القووور  يف عووون العصوووب  ا -يموووا بعووود ف -

ميوووواان  إِ فَاْخَشووووْلُهْم،َفزاَقُهْم  عُوووولا َلُكوووومْ ْد مجََ َس قَووووالَّووووِذيَن قوووواَل هَلُووووُم النَّوووواُس:ِإنَّ النَّووووا»التعلوووويم حاضوووورا يف نفلسووووها:
ُ َونِْعَم اْللَِكيلُ   « ..َوقاُللا:َحْسبُوَنا اّللَّ
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ذي ينصور قو  ابّلِل الوغلوه والثإن ذكر اّلِل عند لقاء العدو ييقي ولائ  كَّت:إنه ا تصوال ابلقولة الويت   ت
للهيتووه ،لتقريوور أّللِ ك معركوو  كوو  وبلاعثهووا وأهوودافها،فهأوليوواء  .. وهوول يف اللقووحل ذاتووه استحضووار حقيقوو  املعر 

ك العليووووا   اّلِل هوووو يف األرم،ونوووورق الطلاغيووووحل املغتصووووب  هلووووذ  األللهيوووو  وإذن فهووووك معركوووو  لتكوووولن كلموووو 
واجووه ذكوور  -اللاجووه  للسوويطرة،و  للمغوونم،و  لالسووتعالء الشخصووك أو القوولمك .. كمووا أنووه تلكيوود هلووذا

هووووذا التعلوووويم  أكوووود امللاقوووو  .. وكلهووووا إُيوووواءات ذات قيموووو  يف املعركوووو  ُيققهوووواو يف أحوووورج السوووواعات  -اّلِل 
 الرابين.

يت اب النووووزاع الووووتبطووول أسووووبفوأموووا ناعوووو  اّلِل ورسوووولله،فلكك يوووودخل امليمنووولن املعركوووو  مستسوووولمني ّلِل ابتووووداء 
  حوني تتعودق جهوات زع النواس إتناي.. فما  «َو  تَناَزُعلا فَوتَوْفَشُللا َوَتْذَهَه رُُِيُكمْ »أعقبحل األمر ابلطاع :

 ّللِ ستسوولم النوواس ار. فووإذا القيوواقة والتلجيووه وإ  حووني يكوولن اهلوولى املطوواع هوول الووذي يلجووه اهلراء واألفكووا
 -أل  املعروضو  وجهوات النظور يف املسو مهموا اختلفوحل -ورسلله انتفى السبه األول الرئيسك للنزاع بينهم 

يصوور  احه وجهوو صووالنظر،إ ووا هوول اهلوولى الووذي اعوول كوول  فلوويك الووذي يثووْي النووزاع هوول اخووتال  وجهووات
لوذات علوى افو  وتورجي  كيف كفو ،واحل  يف  « الوذات»عليها مهما تبني له وجه احل  فيها  وإ ا هول وضوع 

لويت   ا« الضوب »يوات ه مون عملاحل  ابتداء  .. ومن مث هوذا التعلويم بطاعو  اّلِل ورسولله عنود املعركو  .. إنو
. وهوك ناعو  الوذي يقلقهوا   األموْي  .. إوا ناع  القياقة العليا فيها،اليت تنبثو  منهوا ناعوبد منها يف املعرك

لوى و ئهوا ّلِل هوا للقيواقة عقولم و   قلبي  عميق    جمرق الطاع  التنظيمي  يف ا؟يلش الويت   عاهود ّلِل،و  ي
 أصال .. واملساف  كبْية كبْية ..

ن ك أم يف ميووودايوودان الووونفمنهوووا اوولم املعركووو  .. أيوو  معركووو  .. يف موأمووا الصوووث. فهوول الصوووف  الوويت   بووود 
 القتال.

 لز والغله والفال  ..لصابرين ابلفلك الضمان ..وهذ  املعي  من اّلِل ه« َواْصِثُوا،ِإنَّ اّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ »
ِبيِل َسوووولنَّوووواِس َوَيُصوووُدوَن َعوووْن اا  َورائَء َبطَووور  مْ َو  َتُكلنُوووولا َكالَّوووِذيَن َخَرُجووولا ِمووووْن ِقايرِِهووو»:ويبقوووى التعلووويم األخوووْي

ُ ِ ا يَوْعَمُللَن حمُِي    ،َواّللَّ  « ..اّللَِّ
 هتووا  وتسووتخدمعاجووه بقل يبقووى هووذا التعلوويم ليحمووك العصووب  امليمنوو  موون أن ختوورج للقتووال متبطوورة ناغيوو  تت

ل اّلِل ختوورج لقتووال يف سووبيلا ختوورج يمنوو  إ وونعموو  القوولة الوويت أعطاهووا اّلِل هلووا يف غووْي مووا أراقهووا .. والعصووب  امل
لووويت م الطلاغيوووحل ارج لتحطووويلتقريووور أللهيتوووه سوووبحانه يف حيووواة البشووور،وتقرير عبلقيووو  العبووواق ّلِل وحووود . وختووو
بغوْي إذن  -لحاكميو  لزاولتهوا تغتصه ح  اّلِل يف تعبيد العبواق لوه وحود ،واليت توزاول األللهيو  يف األرم  

سوووتذل إنسووواني  مووون كووول عبلقيووو  لغوووْي اّلِل،ت« األرم»يف « ا نسوووان»يووور عوووالن هر وختووورج   -اّلِل وكووورعه 
 ا نسان وكرامته.

وخترج حلماي  حرمات الناس وكراماهتم وحرايهتم،  لالستعالء علوى النواس واسوتعباقهم والتبطور بنعمو  القولة 
لوو ،فال يكوولن هلووا موون ابسووتخدامها هووذا ا سووتخدام املنكوور. وختوورج متجوورقة موون حووج نفسووها يف املعركوو  مج
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النصوور والغلووه إ  هقيوو  ناعوو  اّلِل يف تلبيوو  أموور  اب؟هوواق ويف إقاموو  منهجووه يف احليوواة ويف إعووالء كلمتووه يف 
 األرم ويف التماس فضله بعد ذلك ورضا  .. حَّت الغنائم اليت ختلفها املعرك  فهك من فضل اّلِل ..

 لم  يرووووا يفعصووب  املسووعوون سووبيل اّلِل حاضوورة أمووام الولقوود كانووحل صوولرة ااووروج بطوورا ورائء النوواس وصوودا 
 اب قريشا الويتفيما أص خروج قريا ابلصلرة اليت خرجحل ّبا كما كانحل صلرة العاقب  هلذا ااروج حاضرة

 لوووذل واايبووو اليووولم اب خرجوووحل يف ذلوووك اليووولم بفخرهوووا وعزهوووا وكثايئهوووا هووواق اّلِل ورسووولله:وعاقت يف آخووور
  وَ »لوووه إُيوووا  :ه وقعوووه و وكوووان اّلِل سوووبحانه يوووذكر العصوووب  املسووولم  بشوووكء حاضووور لووو وا نكسوووار واهلزميووو  ..

ُ سَ ُدوَن َعْن  َوَيصُ َتُكلنُلا َكالَِّذيَن َخَرُجلا ِمْن ِقايرِِهْم َبَطرا  َورائَء النَّاسِ  . َواّللَّ  « ..ا يَوْعَمُللَن حمُِي    ِ ِبيِل اّللَِّ
ا رََأى أَبُووول َحاَ :َوَلمِ بْوووُن إْسووو تتجلوووى كلهوووا يف قللووو  أيب جهل،قَووواَل اوالبطووور واملوووراءاة والصووود عووون سوووبيل اّللِ 

:إِنُكْم إ اَلُكْم َوأَْموَلاَلُكْم فَوَقوْد َْنِاَهوا ْمنَوعُولا ِعوْيَُكْم َورَِجوَرْجُتْم لِتَ ِ َوا َخوُسْفَياَن أَنُِه قَوْد َأْحوَرَز ِعوْيَُ  أَْرَسوَل إىَل قُووَرْيا 
ر  َمْلِ  ووووا ِمووووْن َمَلاِسووووِم وََكوووواَن بَوووودْ  -ْدر ا  نَوووورَِق بَووووِجووووُع َحووووَِّت بُوووول َجْهووووِل بْووووُن ِهَشووووام  َوَاّللِِ َ  نَورْ اّلِلُ فَاْرِجُعلا،فَوَقوووواَل أَ 

زَالُوولَن ْياَِن َومَجِْعنَووا،َفاَل يوَ ْ؟ُووُزَر اْلَعووَرُب َوِ َِسوو،فَونَوْنَحووُر اَلْيووِه َياَلت  فَوُنِقوويُم عَ  -اْلَعَرِب،َاَْتِمووُع هَلُووْم بِووِه ُسوول   ُكووِل َعووام  
ا بَوْعَدَها،فَاْمُضلا .  يَوَهابُلنَوَنا أَبَد 

:إِنُكْم إِ َواأَْرَسوَل إىَل  ِعوْيَ ُ  قَاَل اْبُن إْسَحاَ :َوَلِما رََأى أَبُل ُسْفَياَن أَنُِه َقْد َأْحَرزَ  َخوَرْجُتْم لَِتْمنَوعُولا ِعوْيَُكْم   قُووَرْيا 
وََكواَن  -ُع َحوَِّت نَورَِق بَوْدر ا َشوام  َوَاّللِِ َ  نَوْرِجوْهوِل بْوُن هِ جَ  أَبُول  فَاْرِجُعلا،فَوَقوالَ َورَِجاَلُكْم َوأَْمَلاَلُكْم فَوَقْد َْنِاَها اّللُِ 

،فَونَوْنَحوفَوُنِقيُم عَ  - ِل َعام  كُ بَْدر  َمْلِ  ا ِمْن َمَلاِسِم اْلَعَرِب،َاَْتِمُع هَلُْم بِِه ُسل     اَن ُر اْ؟ُوُزَر اْلَعوَرُب َوِ َِسوْيِ َلْيوِه َياَلت 
ا بَوْعَدَها،فَاْمُضلا   .َومَجِْعَنا،َفاَل يَوزَاُللَن يَوَهابُلنَوَنا أَبَد 

ْحَفوِ  اَي بَوِب زُْهورََة قَووْد  زُْهورََة َوُهوْم اِب؟ُْ ِليف وا لِبَوِب َكواَن حَ َوقَواَل اأْلَْخوَنُك بْوُن َكورِيِ  بْوِن َعْمورِو بْوِن َوْهوه  الثِوَقِفِك،َو 
نَوَهوا ِ َوا نَوَفوْرمُتْ لَِتْمنَوعُوْلفَول  َوإِ  بْوَن نوَ ْم َوَخِلَا َلُكوْم َصواِحَبُكْم َرَْرَمو َ َْنِى اّلِلُ َلُكْم أَْمَلاَلكُ  لُ  َوَمالَوُه فَواْجَعُللا ِ  ُجبوْ

َع   َ  َواْرِجُعلا،فَِإنِووووُه َ  َحاَجووووَ  َلُكووووْم ِ َْن خَتُْرُجوووولا يف َغووووْْيِ َضوووو عُوووولا،فَوَلْم ل  . فَوَرجَ ُل َهووووَذا،يَوْعِب أاََب َجْهوووو َمووووا يَوُقوووول يوْ
ُهْم اَنس   قُووَرْيا  َبطْوون  إِ  َوقَوو بَِقووَك ِموونْ  َيُكوونْ َيْشوَهْدَها زُْهوورِِي َواِحوود  أَنَوواُعلُ  وََكوواَن فِويِهْم ُمطَاع ووا . َو َْ  ْد نَوَفووَر ِموونوْ
ُهْم َرُجل  َواِحد  فَورَ  ،َ ْ َحْرُْج ِمنوْ ،فَوَلْم َيْشوَهْد بَوْدر ا ْخَنِك ْبِن َكو َمَع اأْلَ ُنل زُْهرَةَ بوَ َجَعحْل إِ  َبِب َعِدِي ْبِن َكْعه  رِي  
ْعوِخ َوبَونْيَ بوَ  -اْلَقوْلِم  وََكواَن يف  - نَالِوه  ِه بْوِن َأيب  نَالِوِمْن َهواَتنْيِ اْلَقِبيَلتَونْيِ َأَحد ،َوَمَشوى اْلَقوْلُم . وََكواَن بَونْيَ 

َمَع حُمَِمود  . فَوَرَجوَع نَالِوه  إىَل لَ ْم َمَعَنا،أَِن َهَلاُكْم ْن َخَرْجتُ م  َوإِ  َهاكِ قُوَرْيا  حُمَاَورَة  فَوَقاُللا:َوَاّللِِ َلَقْد َعَرفْوَنا اَي َبِب 
 َمِكَ  َمَع َمْن َرَجَع . َوقَاَل نَاِلُه اْبُن َأيب نَاِله  

 َ  ُهِم إِما يَوْغُزَوِن نَاِلْه ... يف ُعْصَب   حُمَاِل   حُمَاِربْ 
 هِ الِسالِ  ْْيَ ِنِه ... فَوْلَيُكْن اْلَمْسُللُب غَ يف ِمْقَنه  ِمْن َهِذِ  اْلَمَقا

 1279َوْلَيُكْن اْلَمْغُللُب َغْْيَ اْلَغاِلِه..
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لنفوْي وذل املشووركلن ابلبطور والبغوك والوورايء والصود عوون ا - -وصوححل فراسو  أيب سفيان،وأصوواب حممود  
ُ ِ ا يَوْعَمُللَن حمُِي   »سبيل اّلِل وكانحل بدر قاصم  الظهر هلم:  « ..َواّللَّ

 وهل حمي  ّبم و ا يعمللن.،و  يعجز  من قلهتم ككء،  يفلته منهم ككء
ذل انهلم مون الو م منه ماوميضك السيا  يصلر وسلس  الشيطان للمشركني وإغراءهم ّبذا ااروج الذي انهل

وووْيطاُن أَْعماهلَُ »واايبوو  وااسوووار وا نكسوووار: اِس،َوِإيِنِ ُكوووُم اْليَووووْلَم ِموووَن النَّووولَ  :  غالِوووهَ ْم،َوقوووالَ َوِإْذ َزيَّوووَن هَلُوووُم الشَّ
وا تَوراَءِت اْلِفَ تواِن َنَكوَا َعلوى َعِقبَوْيوِه،َوقالَ  َرْوَن،ِإيِنِ َأخوواُ  ُكْم،ِإيِنِ أَرى موا   تَووبَورِيء  ِمونْ  :ِإيِنِ جوار  َلُكوْم. فَوَلمَّ

ُ َكِديُد اْلِعقابِ   « ..اّللََّ،َواّللَّ
 -شووْي إليووه عوودة آتر لوويك موون بينهووا حوودية عوون رسوولل اّلِل ولقوود ورقت يف هووذ  اهليوو  واحلوواقّ الووذي ت

-  َ لَوو أَنَّ َرُسوولَل هللِا :َعْن نَْلَحووَ  بْووِن َعْبووِد هللِا بْووِن ُكَريْووز  ،إ  مووا روا  مالووك يف امللنووأ َعووْن ِإبْووورَاِهيَم بْووِن َأيب َعبوْ
، ََوَما َذلِوَك ِإ َّ ،َوَ  أَْغوَيُج ِمْنوُه يوَوْلَم َعَرفَو َ ،ْقَحوُر،َوَ  َأْحَقورُ َوَ  أَ ،" َما رُِئَك الشَّوْيطَاُن يَوْلم وا ُهوَل ِفيوِه َأْصوَغرُ :قَال

اَي َرُسولَل هللِا َوَموا الَّوِذي رََأى ِموْن :قَاُللا،ِ َّا يَوَرى ِمْن تَونَوُزِل الرَّمْحَِ  َوَعَاُوِز هللِا َعِن الُذنُلِب ِإ َّ َما رََأى يوَوْلَم بَوْدر  
 ..1280يَوُرُق  ":" رََأى ِجْثِيَل يَوزَُع اْلَماَلِئَكَ  " . يَوْعِب :قَالَ ،يَوْلِم بَْدر  ف

َوَ  أَْقَحوُر ،" َما رُِئَك الشَّوْيطَاُن يَوْلم وا ُهوَل ِفيوِه َأْصوَغرُ :قَالَ ،أَنَّ َرُسلَل هللِا :وَعْن نَْلَحَ  ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن ُكَرْيز    
َوَما َذلِووَك ِإ َّ ِ َّووا يوَووَرى ِمووْن تَونَوووُزِل الرَّمْحَووِ  َوَعَوواُوِز هللِا َعووِن الووُذنُلِب ِإ َّ َمووا ،َم َعَرفَوو َ َوَ  أَْغووَيُج ِمْنووُه يوَوولْ ،َوَ  َأْحَقوورُ ،

 1281رََأى يَوْلَم بَْدر  "
  مرسل.ويف هذا األير عبد امللك بن عبد العزيز بن املاجشلن،وهل ضعي  احلدية،وااث

موووون نريوووو  علووووك بوووون أيب نلحوووو  ونريوووو  ابوووون  -ّلِل عنهمووووا رضووووك ا -فأمووووا سووووائر اهلتر فعوووون ابوووون عبوووواس 
جووريج.وعن عووروة بوون الووزبْي موون نريوو  ابوون إسووحا . وعوون قتوواقة موون نريوو  سووعيد بوون جبووْي. وعوون احلسوون 
،يف قَوْللِوِه َعوزَّ َوَجولَّ:َوِإْذ  وعن حممد بن كعه. وهذ  أمثلو  منهوا مون روايو  ابون جريور الطوثي َعوِن ابْوِن َعبَّواس 

ووواَم،فَوبَوَلَ  أَْهووووَل اْلَمِدينَووووِ  َذلِووووَك،فَ يَعِووودُُكُم ا ووووَ  تُرِيووووُد الشَّ ُ ِإْحووووَدى الطَّائَِفَتنْيِ،قَاَل:أَقْوبَولَووووحْل ِعوووُْي أَْهووووِل َمكَّ َخَرُجلا ّللَّ
َهوووا ِلَكوووْياَل َوَمَعُهوووْم َرُسووولُل اّللَِّ  وووْْيَ إِلَيوْ وووَ  فََأْسوووَرُعلا السَّ َهوووا النَّوووِلُ يُرِيوووُدوَن اْلِعَْي،فَوبَولَوووَ  َذلِوووَك أَْهوووَل َمكَّ يَوْغلِوووَه َعَليوْ

 ََِّوَأْصَحابُُه،َفَسبَوَقحِل اْلِعُْي َرُسلَل اّلل، َعزَّ َوَجلَّ َوَعَدُهْم ِإْحَدى الطَّائَِفَتنْيِ،وََكوانُلا أَْن يَوْلَقوَلا اْلعِوَْي ُ وََكاَن اّللَّ
وووا َسوووبوَ  اِبْلُمْسوووِلِمنَي يُرِيوووُد َقحِل اْلعِوووُْي َوفَاتَوووحْل َسووواَر َرُسووولُل اّللَِّ َأَحوووُه إِلَْيِهْم،َوأَْيَسوووُر َكلَْك  ،َوَأْحَضوووُر َمْغَنم ا،فَوَلمَّ
ونَوُهْم َوبَونْيَ اْلَمواِء َرْملَو   َقْعَص  ،فََأَصواَب اْلَقْلَم،َفَكرَِ  اْلَقْلُم َمِسوْيَُهْم ِلَشولَْكِ  اْلَقوْلِم،فَونَوَزَل النَّوِلُ  َواْلُمْسوِلُملَن َوبَويوْ

وووْيطَاُن يف قُولُووولِّبُِم اْلغَوووْيَج يُوَلْسِلُسوووُهْم:تَوْزُعُملَن أَنَُّكوووْم أَْولِيَووواُء اّللَِّ َوفِووويُكْم اْلُمْسوووِلِمنَي َضوووْع   َكووودِ  يد ،َوأَْلَقى الشَّ
ا،َفَشووو ُ َعلَوووْيِهْم َمطَووور ا َكِديد  ْسوووِلُملَن ِرَب اْلمُ َرُسوووللُُه َوقَوووْد َغلَوووَبُكُم اْلُمْشووورُِكلَن َعلَوووى اْلَمووواِء َوأَنْووووُتْم َكوووَذا،فََأْمَطَر اّللَّ

ا  ُهْم رِْجَز الشَّْيطَاِن،َوَصاَر الرَّْمُل َكد  ُ َعنوْ َوَمَشوى  -ذََكَر َكِلَم   َأْخوَثَ أَنَّوُه َأَصوابَُه اْلَمطَوُر  -وَتَطهَُّروا،فََأْذَهَه اّللَّ
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ُ تَوَعوواىَل نَِبيَّووُه  َواُب َفَسوواُروا ِإىَل اْلَقْلِم،َوَموودَّ اّللَّ َواْلُمووْيِمِننَي ِ َلْوو   ِمووَن اْلَماَلِئَكووِ ،َفَكاَن ِجْثِيووُل النَّوواُس َعَلْيووِه َوالوودَّ
ووواَلُم يف مَخِْسوووِمائَ   ِمووووَن اْلَماَلِئَكوووِ  جُمَنوَّبَووو  ،َوِميَكائِيُل يف مَخِْسوووِمائَ   جُمَنوَّبَوووو  ،َوَجاَء ِإبْ  لِووويُك يف ُجْنووود  ِمووووَن َعَلْيوووِه السَّ

ووَياِننِي،َمَعُه رَايَوو   يف ُصوولرَِة رَِجوو ،فَوَقاَل الشَّ ،َوالشَّووْيطَاُن يف ُصوولرَِة ُسوورَاَقَ  بْووِن َمالِووِك بْووِن ُجْعُشووم  ال  ِمووْن بَووِب ُمْدِلج 
وووووا اْصوووووَط َّ اْلَقوووووْلُم قَوووووا وووووْيطَاُن لِْلُمْشووووورِِكنَي:َ  َغالِوووووَه َلُكوووووُم اْليَووووووْلَم ِموووووَن النَّووووواِس َوِإيِنِ َجوووووار  َلُكْم،فَوَلمَّ َل أَبُووووول الشَّ

:اللَُّهمَّ أَْوَ   يَووَدُ  فَوَقوواَل:" اَي َرُب،ِإْن هَتْلِووْك َهووِذِ  اْلِعَصووابَُ  فَولَووْن تُوْعبَووَد اَن اِبحْلَوو ِِ فَاْنُصووْرُ ،َوَرَفَع َرُسوولُل اّللَِّ َجْهوول 
ا "،فَوَقاَل َلُه ِجْثِيُل:ُخْذ قَوْبَض   ِمَن الُ َاِب،فََأَخَذ قَوْبَض   ِمْن تُورَاب  فَوَرَمى ِّبَوا ُوجُ  لَهُهْم،َفَموا ِموَن يف اأْلَْرِم أَبَد 

نَوْيوِه َوِمْنَخَريْوِه َوَفَموُه توُورَاب  ِموْن تِْلوَك اْلَقْبَضوِ  . فَوَللَّوْلا ُمودْ  ِبرِيَن،َوأَقْوَبَل ِجْثِيوُل اْلُمْشرِِكنَي ِموْن َأَحود  ِإ َّ َأَصواَب َعيوْ
وووا َرآُ  وََكانَوووحْل يَوووُدُ  يف يَوووِد َرُجووول   ووواَلُم ِإىَل ِإبِْليَك،فَوَلمَّ  ِموووَن اْلُمْشووورِِكنَي،انْوتَوزََع ِإبْلِووويُك يَوووَدُ  مُثَّ َوىلَّ ُموووْدِبر ا َعَلْيووِه السَّ

ُ َكوِديُد َوِكيَعُتُه،فَوَقاَل الرَُّجُل:اَي ُسرَاَقُ ،أَ َْ تَوْزُعُم أَنََّك لََنا َجار  ف قَاَل:ِإيِنِ أََرى َما َ  تَووَرْوَن ِإيِنِ  َ َواّللَّ َأَخواُ  اّللَّ
 .1282رََأى اْلَماَلِئَكَ " اْلِعَقاِب،َوَذِلَك ِحنيَ 

وا َأمْجََعوحْل قُووَرْيا  اْلَمِسوْيَ  ذََكوَرِت الَّوِذي  وقَاَل اْبُن ِإْسوَحاَ ،يب يَزِيوُد بْوُن ُروَمواَن َعوْن عُوْرَوَة بْوِن الزَُبْْيِ،قَواَل:" َلمَّ
نَوَها َوَبنْيَ َبِب َبْكر  يَوْعِب ِمَن احْلَْرِب َفَكاَق َذِلَك أَْن يُوثَوبَِِطُهمْ  ،فَوتَوَبدَّى هَلُْم ِإبِْليُك يف ُصولرَِة ُسورَاَقَ  بْوِن ُجْعُشوم  بَويوْ

،وََكاَن ِمووْن َأْكووورَاِ  بَووِب ِكَنانَوووَ ،فَوَقاَل:أاََن َجووار  َلُكووْم ِموووْن أَْن َشْتِووَيُكْم ِكَنانَوووُ  ِبَشووْكء  تَ  ْكَرُهلنَوووُه،َفَخَرُجلا اْلُمووْد؟ِِكِِ
 .1283ِسرَاع ا "

،قَوو ووِد بْووِن َكْعه  ووا َأمْجََعووحْل قُوووَرْيا  َعلَووى الوَعووْن حُمَمَّ  َبْكوور  . فَوَقوواَل هَلُووْم ا نَوَتَخوولَُّ  ِمووْن بَووِب قَاُللا:ِإ ََّ سَّووْْيِ،اَل:" َلمَّ
:أاََن َجوار   ْليَووْلَم ِموَن النَّواِس " ر ،َوَ  َغالِوَه َلُكوُم اْن بَوِب َبْكوُكوْم ِمولَ ِإبِْليُك يف ُصلرَِة ُسرَاَقَ  ْبِن َماِلِك بْوِن ُجْعُشوم 
َ َلَسوووِميع  َعلِووويم  يف َهوووِذِ  اأْلَ  وووْيطَاُن  َوِحووونَي زَ ْحوووَلالِ فَوَتْأِويوووُل اْلَكووواَلِم:َوِإنَّ اّللَّ ُروَجُهْم إِلَوووْيُكْم أَيُوَهوووا ُخووويَّوووَن هَلُوووُم الشَّ
ووووَن َذلِووووَك هَلُْم،َوَحووووثوَّ  ُكووووُم اْليَوووووْلَم ِمووووْن بَووووِب َغالِووووَه لَ  قَوووواَل هَلُووووْم:َ  لَووووْيُكْم وَ ُهْم عَ اْلُمْيِمنُوووولَن حِلَووووْرِبُكْم َوِقَتاِلُكْم،َوَحسَّ

ُهْم،َوَ   َورَاِئُكوْم فَوُتغِوْيَُكمْ تِوَيُكْم ِمونْ ْن شَْ أَ آَقَم،فَاْنَمِ ُنلا َوأَْبِشُروا،َوِإيِنِ َجوار  َلُكوْم ِموْن ِكَنانَوَ    أُِجوْيُُكْم َوأَْمونَوُعُكْم ِمونوْ
وا تَوو ابِِه .مَّود  َوَأْصوحَ خَتَواُفلُهْم،َواْجَعُللا َجودَُّكْم َوَ َْسوُكْم َعلَوى حمَُ  وا تَوزَاَحَفوحْل ُجنُوولُق اَءِت اْلِف َوتَواِن يَوُقل رَ فَوَلمَّ ُل:فَوَلمَّ

ِقبَوْيووِه يَوُقلُل:َرَجووَع عَ ىَل بَوْعووخ  َنَكووَا َعلَووى ُضووُهْم إِ َوَنَظَر بَوعْ اّللَِّ ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي َوُجنُوولُق الشَّووْيطَاِن ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي،
،يُوَقاُل ِمْنُه:َنَكَا يَوْنُكُا َويوَ اْلَقْهَقَرى َعَلى قوَ   ْنُه قَوْلُل زَُهْْي  :ُكلص ا،َومِ ْنِكُا نُ َفاُ  َهاراب 

 مَحُلاْلِحُملا وَ ا اْستوُ ا مَ ُهْم َيْضرِبُلَن َحِبيَك اْلبَوْيِخ ِإْذ حَلُِقلا َ  يَوْنُكُصلُن ِإذَ 

                                                 
 ( حسن 936َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ << اَبُب اْلِتَقاِء اْ؟َْمَعنْيِ َونُوُزوِل اْلَماَلِئَكِ  <<) - 1282
وووْيطَاُن أَْعَموووواهَلُْم َجووواِمُع اْلبَويَووواِن يف تَوْفِسووووِْي اْلُقوووْرآِن لِلطَّووووَثِيِِ  - 1283  << ُسووولَرُة اأَلنْوَفوووواِل << اْلَقوووْلُل يف َشِْويووووِل قَوْللِوووِه تَوَعوووواىَل:َوِإْذ َزيَّوووَن هَلُووووُم الشَّ
 ( حسن مرسل 14851<<)
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ُ َمووووَدق ا َوقَووواَل لِْلُمْشوووورِِكنَي ِإيِنِ بَوووورِيء  ِموووْنُكْم ِإيِنِ أََرى َمووووا  َ  تَوووووَرْوَن يَوْعِب:أَنَّوووُه يوَووووَرى اْلَماَلِئَكووووَ  الَّوووِذيَن بَوَعووووثَوُهُم اّللَّ
ُ َكِديُد ا ،وََكَذَب َعُدُو اّللَِّ َواّللَّ  1284"ْلِعَقابِ لِْلُمْيِمِننَي،َواْلُمْشرُِكلَن َ  يَوَرْوَوُْم ِإيِنِ َأَخاُ  ِعَقاَب اّللَِّ

وووْيطَاُن أَْعَموواهَلُْم ِإىَل قَوْللِِه:َكووِديُد اْلِعَقووواِب قَوواَل:ذُِكَر لَنَوووا أَنَّووُه رََأى ِجْثِيوووَل وَعووْن قَوَتاَقَة،قَوْللُووُه:" َوِإذْ   َزيَّوووَن هَلُووُم الشَّ
َ . َرْوَن،إِ تَوْنوووزُِل َمَعوووُه اْلَماَلِئَكوووُ ،فَوَزَعَم َعوووُدُو اّللَِّ أَنَّوووُه َ  يَوووَد لَوووُه اِبْلَماَلِئَكوووِ ،َوقَاَل:ِإيِنِ أََرى َموووا َ  تَوووو يِنِ َأَخووواُ  اّللَّ
،َوَلِكوووْن َعلِوووَم أَْن َ  قُوووولََّة لَوووُه َوَ  َمنَوَعوووَ  لَوووُه،َوتِلْ  ،َموووا بِوووِه َرَافَوووُ  اّللَِّ َك َعووواَقُة َعوووُدوِِ اّللَِّ ِلَموووْن وََكوووَذَب َواّللَِّ َعوووُدُو اّللَِّ

ُهْم ِعْنَد َذِلَك "أَنَاَعُه َواْستَوَعاَذ بِِه،َحَّتَّ ِإَذا اْلتَوَقى احلَُْ  َواْلَباِنُل أَ   .. 1285ْسَلَمُهْم َكرَّ َمْسَلم  َوَتَثَّأَ ِمنوْ
 ملون أناعوه اقة عودو اّللِ ه،وتلك عولووكذب واّلِل عدو اّلِل،ما به راف  اّلِل،ولكن علم أن   قلة له و  منعو  

 .واستقاق له،حَّت إذا التقى احل  والبانل أسلمهم كر مسلم،وتثأ منهم عند ذلك
  نتعوورم هلووذ  األموولر الغيبيوو  بتفصوويل   يوورق بووه نووا قوورآين أو  -منهجنووا يف هووذ  الظووالل علووى  -وحنوون 

. فهك من أملر ا عتقاق اليت   يلتزم فيها إ  بنا هوذ  قرجتوه. ولكننوا 1286حدية نبلي صحي  متلاتر
 يف اللقحل ذاته   نق  ملق  ا نكار والرفخ ..
روج إبعوالن علوى ااو ان زيون للمشوركني أعماهلم،وكوجعهمويف هذا احلاقّ نا قرآين يثبحل منه أن الشيط

نكووا علووى » -؟معووان أي رأى أحوود ا اهلخوور ملووا تووراءى ا -إجارتووه هلووم ونصوورته إايهووم وأنووه بعوود ذلووك 
هم ك. فخوذهلم وتوور « .لعقوواباعقبيوه وقوال:إين بووريء مونكم إين أرى مووا   تورون،إين أخووا  اّلِل،واّلِل كوديد 

 يل  بعهد  معهم .. يالقلن مصْيهم وحدهم،و 
س وإين جوار ليولم مون النواله لكوم اولكننا   نعلم الكيفي  اليت زين هلم ّبا أعماهلم،واليت قال هلم ّبا:  غا

 لكم. واليت نكا ّبا كذلك وقال ما قاله بعد ذلك ..
مور  يف أ زم بشوكءا إىل ا؟والكيفي  فق  هك اليت   ْنزم ّبا. ذلك أن أمر الشويطان كلوه غيوه و  سوبيل لنو
 إ  يف حدوق النا املسلم. والنا هنا   يذكر الكيفي  إ ا يثبحل احلاقّ ..

فووإىل هنووا ينتهووك اجتهوواقان. و   يوول إىل املوونهج الووذي تتخووذ  مدرسوو  الشووي  حمموود عبوود  يف التفسووْي موون 
. وذلوك كقولل حماول  شويل كل أمر غيل من هوذا القبيول شويوال معينوا ينفوك احلركو  احلسوي  عون هوذ  العولا 

َوِإْذ َزيَّووَن هَلُووُم الشَّووْيطَاُن أَْعَموواهَلُْم َوقَوواَل َ  َغالِووَه َلُكووُم اْليَوووْلَم ِمووَن النَّوواِس » الشووي  ركوويد رضووا يف تفسووْي اهليوو :
اْلُمْشورِِكنَي أَْعَمواهَلُْم ِبَلْسَلَسوِتِه،َوقَاَل َوِإيِنِ َجار  َلُكْم َأْي:َواذُْكْر أَيُوَها الرَُّسلُل لِْلُمْيِمِننَي،ِإْذ َزيََّن الشَّْيطَاُن هِلَُيَ ِء 

وود  الُضووَعَفاَء،َوَ    َغووْْيَُهْم ِمووْن قَوَبائِووِل هَلُووْم ِ َووا أَْلَقوواُ  يف َهَلاِجِسووِهْم:َ  َغالِووَه َلُكووُم اْليَوووْلَم ِمووَن النَّوواِس،َ  أَتْوبَوواَع حُمَمَّ

                                                 
ِه تَوَعواىَل:َوِإْذ َزيَّوَن هَلُوُم الشَّوْيطَاُن أَْعَمواهَلُْم <<) َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ << ُسلَرُة اأَلنْوَفواِل << اْلَقوْلُل يف َشِْويوِل قَوْللِو - 1284

 ( حسن مرسل 14858
وووْيطَاُن أَْعَموووواهلَُ َجووواِمُع اْلبَويَووواِن يف تَوْفِسووووِْي اْلُقوووْرآِن لِلطَّووووَثِيِِ << ُسووولَرُة اأَلنْوَفوووواِل << اْلَقوووْلُل يف َشِْويووووِل قَوْللِوووِه تَوَعوووواىَل  - 1285 ْم :َوِإْذ َزيَّوووَن هَلُووووُم الشَّ
 ( حسن مرسل 14853<<)
 ،فيصل  للحجي  لكن هذا ااث ورق من نر  متعدقة يقلي بعضها البعخ - 1286
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ووووا،َوِإيِنِ َمووووَع َهووووَذا اْلَعَرِب،فَووووأَنْوُتْم أََعووووُز نَوَفوووور ا َوَأْكثَوووووُر نَِفوووو َجووووار  َلُكووووْم . قَوووواَل  -أَْو َواحْلَوووواُل َأيِنِ  -ْي ا،َوأَْعَظُم َ ْس 
وووْي  هَلُووو َوووا قُووووُراَبت  جمُِ ُ  ِفيَموووا َيظُنُووولَن َأوَّ ْم َحوووَّتَّ قَووواُللا:اللُهمَّ اْنُصوووْر اْلبَوْيَضووواِوُي يف تَوْفِسوووْيِِ :َوأَْوَ َُهْم أَنَّ اتِِبَووواَعُهْم ِإايَّ

 َدى اْلِف َوَتنْيِ َوأَْفَضَل الدِِيَننْيِ اهو .أَهْ 
نْيِ ِموَن اهْلَخِر،َوَصواَر ِ َْيوُة ْلَفورِيَقنْيِ اْلُمَقواتِلَ ال  ِموَن ارََّب ُكوفَوَلمَّا تَورَاَءِت اْلِف َوَتاِن َنَكَا َعَلى َعِقبَوْيِه َأْي فَوَلمَّا قوَ 

:َرَجوَع اْلَقْهَقَرى،َوتَووَلىلَّ ِإىَل ِقتَواِل َمَعوُه،َنَكَا َأيْ َك اَنَر الْ َيْصطَلِ اْلَمْعرََكِ ،وَ  يَورَاُ  َويَوْعِرُ  َحاَلُه،َوقَوْبَل أَْن يَوْلَقاُ  يف 
َرِي الووووِرِْجَلنْيِ( وووورِيَن:إِ أَ َمووووْن قَوووواَوَأْخطَووووو الْووووَلرَاِء َوُهووووَل ِجَهووووُ  اْلَعِقبَووووونْيِ )َأْي ُمووووَيخِِ َائِوووووك َل ِموووووَن اْلُمَفسِِ نَّ اْلُموووورَاَق اِبل َّ

ُهْم،َفَخويورِِ  إِ ك،َواْلُمرَاُق أَنَُّه َك َّ َعْن تَوْزيِيِنِه هَلُوْم َوتَوْغرِ التَّاَلقِ  لتَّْمِثيوِل بَِتْشوِبيِه َوْسَلَسوِتِه ِ َوا ذُكِوَر ارََج اْلَكواَلُم َرْورََج ايَّ
َذا َمووا يَوُدُل َعلَووى بَورَاَءتِووِه َهوو مُثَّ زَاَق َعلَوى بوُوورَ ُ يُوَللِِيووِه قُ ْنُه،وَ ِ َواِل اْلُمْقبِووِل َعلَووى الشَّوْكِء،َوتَورِْكَها ِ َوواِل َمووْن يوَوْنُكُا عَ 

ُهْم،َوتَورْكِووووِه ُهووووْم َوَكووووْأُوُْم،َوُهَل:َوقَاَل ِإيِنِ بَوووورِيء  ِموووونْ  ُهْم ا َ  تَوووووَرْوَن ِإيِنِ َأَخوووويِنِ أََرى َمووووُكْم إِ ِمنوْ اُ  هللاَ َأْي:تَووووَثَّأَ ِموووونوْ
ووو ُد اْلِعَقووواِب َاُووولُز أَْن َماَلِئَكوووِ  َوهللاُ َكوووِديِلِمنَي اِبلْ اْلُمْسووو ا رََأى ِإْموووَداَق هللاِ َوَخووواَ  َعلَوووْيِهْم،َوأَِيَك ِموووْن َحووواهِلِْم َلمَّ

 َيُكلَن َهَذا ِمْن َكاَلِمِه،َوَاُلُز أَْن َيُكلَن ُمْسَتْأنَوف ا .
ووووْيطَاِن َوِإْغَلائِووووِه لِْلُمْشوووورِكِ  ُفلِ ،َوتَورَاِئك الُزُحوووولِ  ْم قَوْبووووَل تَوَقابُووووِل الُصووووْغرِيرِِ  ِّبِوووونَي،َوتوَ تَوْفِسووووُْي اهْليَووووِ  ِبَلْسَلَسووووِ  الشَّ
ُهْم بَوْعَد َذِلَك َرَواُ  اْبُن َجرِير  َعِن اْبِن   بَّاس  عَ َوبَِتَخلِِيِه َعنوْ
و ،َوَخرََّجُه ُعَلَماُء اْلبَويَواِن ِموَن اْلُمَفسِِ ل  ِ َّوا ذََكْراَن،َوُهوَل َ  َحْلُول َنْحورِيِِ َواْلبَوْيَضواِويِِ بِ الزََّرَْشوكَ رِيَن  َواحلََْسِن اْلَبْصرِيِِ
وا نَ ِمْن َتَكُل   يف اْ؟َُمِل اأْلَِخوْيَِة ِإ َّ أَْن يُوَقاَل:ِإنَّوُه لَ  ْم،َوقَواَل َموا قَواَل يف نَوْفِسوِه َ  ِقبَوْيوِه تَوَثَّأَ ِمنوْهُ َكوَا َعلَوى عَ مَّ
،َوِمثْولُوُه  ِخطَواِب النَّواِس بَوْعِضوُه َحوَّتَّ يف لَوِبنَي اْلُمَخوانَ  هَلُْم،َوِمْثُل َهَذا ااِْطَاِب َ  يَوتَوَلقَُّ  َعلَوى َ َواعِ  ِهْم لِبَوْعخ 

ْنَسووووواِن اْكُفووووورْ  وووووْيطَاِن ِإْذ قَووووواَل ِلإْلِ وووووقَوْللُوووووُه تَوَعاىَل:َكَمثَوووووِل الشَّ يِنِ َأَخووووواُ  هللاَ إِ اَل ِإيِنِ بَووووورِيء  ِمْنوووووَك ا َكَفوووووَر قَووووو فَوَلمَّ
ووا َكوو16 59) :َلمَّ أَْلَقى يف قُولُوولِب ِ  َمووَع اْلُمْشوورِِكنَي،وَ تِووِه َوُجنُوولقِ ِبرَايَ  اَن يوَووْلُم بَووْدر  َسوواَر ِإبْلِوويكُ ( قَوواَل ابْووُن َعبَّاس 

ا لَووْن يَوْغلِووَبُكْم،َوِإيِنِ َجووار  َلُكووْم .  ووا فوَ اْلُمْشوورِِكنَي أَنَّ َأَحوود  ْمووَداِق اْلَماَلِئَكووِ :َنَكَا إِ َنَظَر الشَّووْيطَاُن ِإىَل ْلتَوَقووْلا،وَ اَلمَّ
 ثْوَلُه قَاَل احلََْسُن .مِ وَ اهْليََ  .  -َرْوَن ى َعِقبَوْيِه قَاَل:َرَجَع ُمْدِبر ا،َوقَاَل:ِإيِنِ أََرى َما َ  توَ َعلَ 

ْرَواِحِهووُم ْم ِ اَُلَبَسوِتِهْم أِلَ رِِكنَي يُوَلْسِلُسوولَن هَلُويف اْلُمْشو بَوثِِونيَ أَقُولُل:َمْعَ  َهوَذا أَنَّ ُجْنووَد الشَّوْيطَاِن اْاَِبيوِة َكووانُلا ُمنوْ 
بَوثِِ اْاَِبيثَِ  َما يُوْغرِيِهْم َويَوُغُرُهْم،َكَما َكاَن اْلَماَلِئَكُ  مُ  ِ اَُلَبَسوِتِهْم أِلَْرَواِحِهوُم الطَّيِِبَوِ  َموا  ْيِمِننَي يُوْلِهُملَوُمْ نِي يف اْلمُ نوْ
يَوووِ  ِإْذ يُووولِحك َربُوووَك ِإىَل آَم َكوووْرُحُه يف تَوْفِسوووِْي َموووا تَوَقووودَّ كَ ِهْم  رِ يُوثَوبِِتُووولَن بِوووِه قُوُللَّبُْم،َويَزِيوووُدُهْم يَِقووو   ِبَلْعوووِد هللِا بَِنْصووو

نْيِ اْلُمْشورِِكنَي بَوْيطَاُن ِ ُنُولِقِ  ِموْن ا فَوورَّ الشَّوَك أَْن يَوَتاَلمَحَو( ِإخَلْ . فَوَلمَّا تَورَاَءِت اْلِف َوَتاِن،َوأَْوَكو12 8اْلَماَلِئَكِ  )
اِن نَي،َوُ َوواْلَماَلِئَكووُ  اْلُماَلِبَسووُ  لِْلُمْيِمنِ . لِووَ الَّ َتِصووَل إِلَووْيِهُم  َتَمَعووا َلَقَضووى أَقْوووَلاُهْم َوُهووُم  َاَْتِمَعوواِن،َوَلِل اجْ َ  ا ِضوودَّ

َووا َكووانَ  رِِكنَي،َكَما َعلَووى اْلُمْشوو اَلِئَكووِ  ِ؟ُنُوولِقِ  َ  ْحوورَاِ  اْلمَ ِمووْن إِ  اْلَماَلِئَكووُ  َعلَووى َأْضووَعِفِهَما،َفَخْلُ  الشَّووْيطَاِن ِإ َّ
 .يُوْقَذُ  اِبحلَْ ِِ َعَلى اْلَباِنِل فَوَيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَل زَاِه   

َهوا اْلُمْيتَ َوَقْد بَويوَّنَّا يف َمَلاِضَع ِمْن َهَذا التوَّْفِسِْي َوَغْْيِِ  أَنَّ اْلَعَلاِ َ الُروِحيََّ  اْاَِفيَّوَ  َكَعوَلا ِِ ا لِوُ  ْلَعَناِصوِر اْلَماقِِيَّوِ  ِمنوْ
ُهَمووا َحِقيَقوو   َواِحووَدة  َكَحِقيَقووِ  اْلَموواِء َواهْلَلَ  َهووا َمووا يَوتَِّحووُد بِغَووْْيِِ  فَويَوتَووأَلَُّ  ِمنوْ َهووا َمووا َ  يَوتَِّحووُد َواْلُمْخَتِلُ ،َوِمنوْ اِء،َوِمنوْ
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،َوَ  َاَْتِمَعوووواِن يف َحيِِووووز  َواِحوووود  اْاَِبيثَوووواُت لِْلَخِبيثِوووونَي َوااَْ  ِبيثُوووولَن لِْلَخِبيثَوووواِت َوالطَّيِِبَوووواُت لِلطَّيِِبِوووونَي بَوْعُضووووُه بِووووبَوْعخ 
نْووِك َواْ؟ِوونِِ يُوولِحك بَوْعُضووُهْم ِإىَل 26 24َوالطَّيِِبُوولَن لِلطَّيِِبَوواِت ) ( وََكووَذِلَك َجَعَلنَووا ِلُكوولِِ نَووِلِ  َعووُدو ا َكووَياِننَي اْ ِ

 .1287( ....«112 6) بَوْعخ  ُزْخُرَ  اْلَقْلِل ُغُرور ا
يوول الظوواهر إىل تفسووْي أفعووال املالئكوو   وووا جموورق مالبسوو  ألروا  املوويمنني وقوود جووزم يف ملضووع آخوور وهووذا امل

ُهْم ُكوولَّ » ن املالئكوو    تقاتوول يوولم بوودر علووى الوورغم موون قوولل اّلِل تعوواىل: فَاْضوورِبُلا فَوووْلَ  اأْلَْعنوواِ  َواْضوورِبُلا ِموونوْ
وا  املشوركني .. هول مونهج تلوك املدرسو   ملتهوا .. وتفسْي فعل الشويطان  نوه جمورق مالبسو  ألر  -« بَنان  

 وا ميكروابت ا؟دري  يف تفسْي الشي  حممد عبد  ؟زء عم .. هوذا كلوه « الطْي األاببيل»ومثله تفسْي 
مبالغ  يف شويول هوذ  النصولص املتعلقو   مولر غيبيو  حيوة   ضورورة هلوذا التأويل،ألنوه لويك هنوا  موا مينوع 

.. وكل ما ينبغك هل اللقل  وراء النصلص بال تفصيالت   تودل  1288  لالفاا فيهامن الد ل  الصرُي
 ..1289عليها ق ل  صرُي  .. وهل املنهج الذي اختذان  فعال

س ويصوودون عوون ائء النوواوبعد،فإنووه بينمووا كووان الشوويطان حوودع املشووركني الووذين خرجوولا موون قايرهووم بطوورا ور 
ع  يف قلوولّبم ضوو ن والووذينملصووْيهم البووائك ... كووان املنووافقل  سووبيل اّلِل،ويشووجعهم علووى ااووروج،مث يوو كهم

 -ون ف  العدة ويور لعدق ضعيايظنلن ابلعصب  امليمن  الظنلن وهم يرووا تلاجه جحافل املشركني،وهك قليل  
ك ،رودوعني م مولارق التهلأورقوا أنفسه أن امليمنني -بقللّبم املدخلل  ونظرهتم إىل الظلاهر املاقي  اااقع  

:َغرَّ هُي ِء ِقينُوهُ ُللِّبِْم مَ َن يف قوُ ِإْذ يَوُقلُل اْلُمناِفُقلَن َوالَِّذي»:دينهم،لانني أنه ينصرهم أو يقيهمب  « ..مْ َرم 
 ولكون   تصو  -كو  الم يف مواملنافقلن والذين يف قللّبم مرم قيل:إوم جمملع  من الذين ماللا إىل ا سو

ذ  هووملشووركني قوواللا االنفووْي مزعزعني،فلمووا رأوا قلوو  املسوولمني وكثوورة رجوولا مووع خ -عقيودهتم و  تطموو ن قلوولّبم 
ن زميووو  فهوووم يووورو سوووباب اهلاملقالووو   واملنوووافقلن والوووذين يف قلووولّبم مووورم   يووودركلن حقيقووو  أسوووباب النصووور وأ
  يف لعقيدة،والثقووومنووو  يف الووولاهر األمووولر،قون أن هتوووديهم بصوووْية إىل بلاننهوووا وقون أن يشوووعروا ابلقووولة الكا

حلقيقيوو  انحهووا القوولة ا اّلِل ،والتلكوول عليه،واستصووغار كووأن ا؟موولع والقوولى الوويت   توورتكن إىل عقيوودة يفاّللِ 
هم لتهلكو  بتعرضووموولارق ا .. فوال جورم يظنوولن املسولمني يلم وذ روودوعني يف مولقفهم،مغرورين بودينهم،وارقين

منوو  القلوولب املي  ظهوور  عنوودانحيوو  م؟حافوول املشووركني الوويت يرووووا  إن اللاقووع املوواقي الظوواهر   حتلوو  موون 
 وعند القللب اااوي  من ا ميان.

                                                 
 [25/ 10تفسْي املنار ] - 1287

قلنيني :ال جينينيوز التأوينينيل جال عننينيد تكنينيذر احلقيقنينية وهنينيي غنينيري متكنينيذرة هنا،وج نينيا فكنينيل هنينيؤالب ذلنينيك منينين ابب تقلينينيد الغنينيرب يف ج كنينيار  - 1288
 . ن اعالمن مجلة وتفصيمالغيبيات  وهو من   بكيد ع

 يراجع تفسْيان لسلرة الفيل وتعقيبنا على تفسْي الشي  حممد عبد  هلا يف ا؟زء الثاليني من الظالل.) السيد رمحه هللا (  - 1289
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رى كوي ا   تورا  و  توب اااويوولكن الذي حتلو  هول التقودير والتقولمي هلوذا اللاقوع املواقي الظواهر .. فوالقلل 
هووا نلى،ويولازن بيل مجيوع القاحلقيقوك  اللاقوع الوذي يشوم« اللاقوع»وراء  والقلولب امليمنو  تورى موا وراء  مون 

 ..« ِكيم  حَ َوَمْن يَوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ فَِإنَّ اّللََّ َعزِيز  »ملازن  صحيح :
سوابه  وهوذا حال هسوه فوهذا ما تدركه القللب امليمن  وتطم ن إليه وما هل حمجلب عن القللب اااويو  
 ان.مكيف كل و ما يرج  الكف ،ويقرر النتيج ،ويفصل يف القضي  يف واي  املطا  يف كل زمان 

.. هووك قللووو   «ء قيووونهمغووور هووي »وقللوو  املنوووافقني والووذين يف قلووولّبم موورم،عن العصوووب  املسوولم  يووولم بوودر:
هتا عنفلانووه وعوود طوواغلت يفاملنوافقني والووذين يف قلوولّبم موورم كلمووا رأوا العصووب  املسوولم  تتعوورم ؟حافوول ال

 وعلوى ى أللهيو  اّللِ غوْية علو  وهوك الاألساسي  اليت الكها هك هذا الدين وهك هوذ  العقيودة الدافعو  الدافقو
 حرمات اّلِل وهك التلكل على اّلِل والثق  بنصر  ألوليائه.

اغلت،ويف حافووول الطووووجإن املنوووافقني والوووذين يف قلوووولّبم مووورم يقفوووولن ليتفرجووولا والعصووووب  املسووولم  تصووووارع 
لك جووه كووذنفلسووهم سووخري  موون هووذ  العصووب  الوويت تتصوودى للخطر،وتسووتخ  اباطوور  ويف نفلسووهم ع

ذا هلووعرفوولن موثرا هوم   ي وقهشو  يف اقتحووام العصوب  املسوولم  للمكوار  الظاهرة،ولاخطووار اللاضوح  .. إوووم
دين  ووا فيهووا الووو -لوونفك إىل التهلكوو   .. إوووم ُيسووبلن احليوواة كلهووا ولإللقوواء اب -كمووا يسووملنه   -التهوولر 

طوور فالسووالم  هووا فأمووا إذا كووان اافق  يف سوول  التجووارة. إن كانووحل لوواهرة الوورب  أقوودملا عليصوو -والعقيوودة 
 حوووك يفان .. إووووا زان ا ميوووأوىل  .. إووووم   يووودركلن األمووولر ببصوووْية املووويمن،و  يزنووولن النتوووائج كوووذلك  يووو
. مث .هاقة وا؟نو  ه،أو الشوامليمن وميزانه صفق  را   قائموا فهوك ميقيو  إىل إحودى احلسنيني:النصور والغلو

م لوذين يف قلولّبافقني واا  اّلِل .. وهذا ما   يدخل يف حساب املنإن حساب القلى يف نفسه حتل  فهن
ر  عقيودة وأن تودميوان والمرم  والعصوب  املسولم  يف كول مكوان ويف كول زموان مودعلة إىل أن توزن  يوزان ا 

قلهتووا أ  تسووتهني بلظوواهرة،و اببصووْية املوويمن وقلبووه،وأن توورى بنوولر اّلِل وهوودا ،وأ  تتعالمهووا قوولى الطوواغلت 
وَوَمو»نني:وزوا فوإن معهوا اّلِل،وأن تلقوك ابهلوا قائموا إىل تعلويم اّلِل سوبحانه للمويمو  َ اْل َعلَوى اّللَِّ فَوِإنَّ ْن يَوتَولَكَّ ّللَّ

 وصد  اّلِل العظيم ..« .... َعزِيز  َحِكيم  
 مشاهد من أمايب الك ار 54 - 50الدرس الرابع:

 -خل ا هلووك يف املعركو ،واملا األعلووى موون املالئكوو  وأخوْيا يعوورم السوويا  القورآين مشووهدا موون مشواهد التوود
يشووار  يف أخووذ الووذين كفووروا ابلتعووذيه والتأنيووه واملالئكوو  يقبضوولن أرواحهووم يف صوولرة  - موور اّلِل وإذنووه 

ويوذكرووم يف أكود اللحظوات ضويقا وحرجوا  -جزاء على البطر وا ستكبار  -منكرة،وييذووم أذى مهينا 
هلم،جزاء وفاقوووا   يظلمهوووم اّلِل فيوووه كوووي ا .. ويقووورر السووويا  يف إيووور عووورم هوووذا بسووولء أعمووواهلم وبسووولء موووآ

َ َ ْ « »َكووَدْأِب آِل ِفْرَعووْلَن َوالَّوِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهمْ »املشوهد أن أخووذ الكفووار بتكووذيبهم سون  ماضووي : ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ
ا  نِْعَم   أَنْوَعَمهوا َعلوى قَووْلم  َحوَّتَّ يُوغَوْيُِِ  وأنوه كوذلك أخوذ فرعولن وما ،وكوذلك ذخوذ  « وا موا ِ َنْوُفِسوِهمْ َيُك ُمَغْيِِ

َولَوووووْل تَووووورى ِإْذ يَوتَووووووَل َّ الَّوووووِذيَن َكَفوووووُروا اْلَمالِئَكوووووُ  َيْضووووورِبُلَن ُوُجووووولَهُهْم »كووووول مووووون يفعووووول فعلوووووه ويشووووور  كوووووركه:
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م  لِْلَعِبيووِد. َكووَدْأِب آِل ِفْرَعووْلَن َوأَْقابَرُهْم،َوُذوقُوولا َعووذاَب احْلَرِيووِ . ذلِووَك ِ ووا قَوودََّمحْل أَيْووِديُكْم،َوأَنَّ  َ لَووْيَك ِبظَووالَّ  اّللَّ
َ قَوِلي  َكوِديُد اْلِعقوا ُ بِوُذنُلِّبِْم،ِإنَّ اّللَّ ،فََأَخوَذُهُم اّللَّ َ َ ْ يَوُك َوالَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َكَفُروا آِبايِت اّللَِّ ِب. ذلِوَك ِ َنَّ اّللَّ

ا  نِْعَموو   أَنْوَعَمهووا يووع  َعلِوويم . َكووَدْأِب آِل ِفْرَعووْلَن َوالَّووِذيَن ِمووْن  ُمغَووْيِِ َِ  َ ُوا مووا ِ َنْوُفِسووِهْم،َوأَنَّ اّللَّ َعلووى قَوووْلم  َحووَّتَّ يُوغَووْيِِ
بُلا آِبايِت َرّبِِِْم،فََأْهَلْكناُهْم ِبُذنُلِّبِْم،َوأَْغَرْقنا آَل ِفْرَعْلَن. وَُكل  كانُلا لاِلِمنيَ   «.قَوْبِلِهْم َكذَّ

 ُ  َيْضوووووورِبُلَن ُوُجوووووولَهُهمْ اْلَمالِئَكوووووو َكَفووووووُروا  َولَووووووْل تَوووووورى ِإْذ يَوتَوووووووَل َّ الَّووووووِذينَ  »ان األوليووووووان يف هووووووذا املقطووووووع:واهليتوووووو
م  لِْلَعبِ  نَّ اّللََّ ُكْم،َوأَ َوأَْقابَرُهْم،َوُذوُقلا َعذاَب احْلَرِيِ ،ذِلَك ِ ا َقدََّمحْل أَْيِدي  « ..يدِ لَْيَك ِبَظالَّ

فَاْضورِبُلا فَووْلَ  »كموا قوال هلوم اّلِل سوبحانه:  -شركني يولم بودر واملالئكو  تشو   يف املعركو  قد تعنيان حال امل
َ َوَرُسوول  َ َوَرُسوولَلُه،َوَمْن ُيشوواِقِ  اّللَّ ُووْم َكوواُقلا اّللَّ . ذلِووَك  َِوَّ ُهْم ُكوولَّ بَنووان  َ َكووِديُد اأْلَْعنوواِ  َواْضوورِبُلا ِموونوْ َلُه فَووِإنَّ اّللَّ

  نوودري كيوو  تضوورب  -كمووا قلنووا عنوود اسووتعرام هووذا الوونا يف ا؟ووزء التاسووع   -وإن كنووا « .. اْلِعقووابِ 
املالئكووو  فووول  األعنوووا  وكووول بنوووان. ولكووون جهلنوووا ابلكيفيووو    يووودعلان إىل شويووول هوووذا الووونا عووون مدلللوووه 

َ موا أََمو»الظاهر وهل أن هنا  أمرا مون اّلِل للمالئكو  ابلضورب،وأن املالئكو   َرُهْم َويَوْفَعلُولَن موا   يَوْعُصولَن اّللَّ
 .. 1290«يُوْيَمُروَن 

موا أن كلوذين كفوروا  كو  فيوه ابوتكلن ها ن اهليتان هنا توذكْيا  وا كوان يولم بودر وتكملو  حلكايو  فعول املالئ
 ويف غْي  .. يلم بدر هاتني اهليتني قد تعنيان حال  قائم  كلما تلفحل املالئك  الذين كفروا .. يف

األسوللب يف  ثر مثل هوذاملجها تلجيه ااطاب لكل من يرى،كما يك« .. َترى  َوَللْ »ويكلن قلله تعاىل:
 التلجيه إىل املشاهد البارزة اليت من كأوا أن يتلجه إليها كل من يرى ..

                                                 
املوويمنني ولوويك كالووذي قالووه املرحوولم السوويد ركوويد رضووا موون أنووه يبووحل أن املالئكوو    تشوو   يف املعركوو  يوولم بوودر إ   خالطوو  أروا    - 1290

مووون  هووورة، وموووروايت عووودقنبليووو  املطوتثبيتهم.فهووذا روووال  لظووواهر النا.والووونا أوىل اب تباع.وقووود يبووحل مووون نصووولص القووورآن الكووورمي والسووِن  ال
عهم، وأنه تعاىل قاتللا مفتلا الذين آمنلا الذين يبِ  الصحاب  البدريني أن اّلِل سبحانه وتعاىل قد أمِد الف   امليمن  ابلنصر، و نه أمدهم ابملالئك 

ِذيَن َكَفُروا الُرْعَه َن آَمُنلا َسأُْلِقك يف قُوُللِب الَّ بُِِتلا الَِّذيَعُكْم فَوثوَ ألقى يف قللب الذين كفروا الرعه، قال تعاىل:ِإْذ يُلِحك َرُبَك ِإىَل اْلَمالِئَكِ  َأيِنِ مَ 
 .«12سلرة األنفال، اهلي / » ان  فَاْضرِبُلا فَوْلَ  اأْلَْعناِ  َواْضرِبُلا ِمنوُْهْم ُكلَّ بَن

ُ بِبَووْدر  َوأَنْوووُتْم أَِذلَّوو   فَوواتوَُّقلا اّللََّ َلعَ  ِفووَيُكْم أَْن مُيِوودَُّكْم َرُبُكووْم بَِثاليَووِ  آ    ِمووَن تَوُقوولُل لِْلُمووْيِمِننَي أَلَووْن َيكْ  ْشووُكُروَن* ِإذْ لَُّكووْم تَ وقوال تعاىل:َوَلَقووْد َنَصوورَُكُم اّللَّ
ُ ِإ َّ ُبْشورى ْمَسِ  آ    ِمَن اْلَمالِئَكِ  مُ خِبَ ُكْم َرُبُكْم ذا مُيِْدقْ ُمنوْزَِلنَي* بَلى ِإْن َتْصِثُوا َوتَوتوَُّقلا َوَذُْتلُكْم ِمْن فَوْلرِِهْم ه اْلَمالِئَك ِ  َسلِِِمنَي* َوما َجَعلَوُه اّللَّ

 د رمحه هللا (السي«.) 126 -123ان، اهلايت/ سلرة آل عمر »يِم ِز احلَْكِ  ِعْنِد اّللَِّ اْلَعزِيَلُكْم َولَِتْطَمِ نَّ قُوُللُبُكْم ِبِه َوَما النَّْصُر ِإ َّ ِمنْ 
بضرب  رك  بدر، وقيامهمئك  يف معوأورق البخاري ومسلم وأمحد بن حنبل وغْيهم عدقا من األحاقية الصحيح  اليت تشْي إىل مشارك  املال

(، 86 -85 /12لصحي  )بشور  النولوي ا -(، مسلم312 /7، 312 -311 /1لباري ا الصحي  )فت  -البخاري«.املشركني وقتلهم 
،نضووورة النعووويم يف مكوووارم 284 /3لبدآيووو  ا -، ابووون كثوووْي76 -75 /6د جمموووع الزوائووو -إبسوووناق صوووحي ، اهليثموووك 194 /2املسوووند  -أمحووود

 [291/ 1أخال  الرسلل الكرمي ]
 ن  ئكو  ببودر وهول يورىشوارك  املالمأن بعوخ الكتواب املسولمني يتحاكولن ا كوارة إىل وأكار أكرم العمري يف السوْية النبليو  الصوحيح  إىل 

يقتضووك ا ميووان ابملالئكوو   سووال  حمموود يف حووني أن ا ميووان بر « هووذا موون مظوواهر اهلزميوو  أمووام الفكوور املوواِقي الووذي   يوويمن إِ  ابنسلسووات»
(2/ 366.) 
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حهوم يف تل مونهم أرواالئك  تسوسلاء كان هذا أو ذا . فالتعبْي القرآين يرسم صلرة منكرة للذين كفروا،وامل
لَن ُروا اْلَمالِئَكُ  َيْضورِبُ ِذيَن َكفَ  َّ الَّ َوَلْل َترى ِإْذ يَوتَولَ »ان  واازي،إىل العذاب وامللت:مشهد مهني يضي  امله

 « ..ُوُجلَهُهْم َوأَْقابَرُهمْ 
 «.ي ِ َوُذوُقلا َعذاَب احْلَرِ »مث يتحلل السيا  من صيغ  ااث إىل صيغ  ااطاب:
فعوا فعلن إليهوا قد وهوم يودنم بنارهوا وحريقهوا يف املشوهلْيق املشهد حاضورا كأنوه اللحظو  مشوهلق وكأ وا جهو

 « ..ذِلَك ِ ا َقدََّمحْل أَْيِديُكمْ »مع التأنيه والتهديد:
َ »وأنتم إ ا تالقلن جزاء عاق ،تستحقلنه  ا قدمحل أيديكم: م  لِلْ ْيَك بِ لَ َوأَنَّ اّللَّ  « ..َعِبيدِ َظالَّ

فك سووويا :ترى هوووذا هتديووود مووون يثوووْي يف الووون - «عوووذاب احلريووو »ا يعرضوووه مووون مشوووهد  ووو -وهوووذا الووونا 
القولن احلسابف أم إووم يبعد البعة و  -م كأنه واقع ّب  -املالئك  للذين كفروا بعذاب املستقبل املقرر هلم 

 عذاب احلري   جرق تلفيهمف ..
 ر ..ذا التقري ا على هوكال ا جائز،  مينع مانع من فهمه من النا القرآين .. و  حنه أن نزيد كي
ه موون لوووهوول واقووع ما بلقلعووه. فهوول أموور موون أموولر الغيووه الووذي اسووتأير اّلِل بعلمووه ولوويك علينووا فيووه إ  اليقووني

 قافع.
 أما ملعد  فعلم ذلك عند عالم الغيلب.

 . إن.هووذا املشووهد  ليوو  وراءوننتقوول موون هووذ  اللقفوو  ااانفوو ،مع السوويا  يف انتقالووه إىل تقريوور احلقيقوو  الك
رت تولم الوذي جوملصوْي انابملهان  والعذاب،سون  ماضوي    تتخلو  و  تتبودل فهوذا هول ا أخذ الذين كفروا

ُ بِووايِت اّللَِّ آبِ َفووُروا َكووَدْأِب آِل ِفْرَعووْلَن َوالَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم كَ »بووه السوون  موون قوودمي: َ ،فََأَخووَذُهُم اّللَّ ُذنُلِّبِْم،ِإنَّ اّللَّ
 « ..َقِلي  َكِديُد اْلِعقابِ 

ك سونته ميضوك هوس إىل فلتوات عوابرة،و  إىل جوزا    ضواب  لوه .. إ وا   يكل النا -سبحانه  -اّلِل إن 
ل فرعولن آقود أصواب و ّبا قدر  .. وما أصاب املشركني يف يلم بودر،هل موا يصويه املشوركني يف كول وقوحل 

ُ ِبُذنُ  :»والذين من قبلهم   .« .مْ لّبِِ َكَفُروا آِبايِت اّللَِّ فََأَخَذُهُم اّللَّ
َ َقِلي  َكِديُد اْلِعق»نهم عقابه:و  يتخل  ع -سبحانه  -و  يعجزو    «.ابِ ِإنَّ اّللَّ

ا وهوذا كلوه إ و فيهوا .. ولقد آ هم اّلِل من نعمته،ورزقهم من فضله،ومكن هلم يف األرم،وجعلهم خالئو 
لا وبغولا  يشوكروا ونغوفوروا و م كيعطيه اّلِل للناس ابتالء  منه وامتحاان،لينظر أيشكرون أم يكفرونف ولكنه

ا ّبوا .. اّلِل فكفورو  هتم آايت ا أعطلا،وغْيهتم النعمو  والقولة فصواروا جبوابرة ونلاغيوحل كفورة فجورة .. وجواء
 ندئوووذ غوووْي اّللِ ا .. وعّبووووعندئوووذ حقوووحل علووويهم سووون  اّلِل يف أخوووذ الكوووافرين بعووود أن توووبلغهم آايتوووه فيكوووذبلا 

َ َ ْ يَوووكُ »هم تووودمْيا:النعم ،وأخوووذهم ابلعوووذاب،وقمر علوووي َّتَّ  أَنْوَعَمهوووا َعلوووى قَووووْلم  َحوووا  نِْعَمووو    ُمغَوووْيِِ ذلِوووَك ِ َنَّ اّللَّ
يوووووووع  َعلِووووووويم . َكوووووووَدْأبِ  َِ  َ ُوا موووووووا ِ َنْوُفِسوووووووِهْم. َوأَنَّ اّللَّ بُلا آِبايِت َكووووووولَّوووووووِذيَن ِموووووووْن قَووووووووْبِلِهْم.  ْرَعوووووووْلَن َوا آِل فِ يُوغَوووووووْيِِ ذَّ

 « ..نيَ انُلا لاِلمِ ُكل  كُذنُلِّبِْم،َوأَْغَرْقنا آَل ِفْرَعْلَن. َو َرّبِِِْم،فََأْهَلْكناُهْم بِ 
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ألن هووذ   -رين لا كووافمووع أوووم كووان -لقوود أهلكهووم اّلِل بعوود التكووذيه آبايتووه. و  يهلكهووم قبلهووا سووبحانه 
لوذين مون قوبلهم مون وا ن آل فرعولنعوث هنوا عويوهول « .. َوما ُكنَّا ُمَعذِِِبنَي َحَّتَّ نَوبوَْعَة َرُسل   »سنته ورمحته:

عووو   « الظلوووم»ج سوووتخدما لفوووم« .. كوووانُلا لووواِلِمنيَ »أمثووواهلم الوووذين كوووذبلا آبايت اّلِل فوووأهلكهم ..  ووووم 
 وهذا هل ا ستعمال الغاله يف القرآن ..« الشر »أو « الكفر»

 عدل ّللا  في مماملة المباد

ا   َ ْ يَوُك مُ ذلِوَك ِ َنَّ اّللََّ »و  بد أن نق  قليال عند نا هذ  اهليو : ُوا نْوَعَمهوا َعلوى قَووْلم  َحوَّتَّ  نِْعَمو   أَ غَوْيِِ  يُوغَوْيِِ
 « ..ما ِ َنْوُفِسِهمْ 

أن يغوووووْيوا  إ  بعووووود إنوووووه،من جانوووووه،يقرر عووووودل اّلِل يف معاملووووو  العبووووواق فوووووال يسووووولبهم نعمووووو  وهوووووبهم إايهوووووا
ختبووار البووتالء  وا م إاي  لأعطوواهنلاايهم،ويبوودللا سووللكهم،ويقلبلا أوضاعهم،ويسووتحقلا أن يغووْي مووا ّبووم  ووا 

سوووواين أكووووث لوووول  ا نموووون النعموووو  الوووويت   يقوووودروها و  يشووووكروها .. وموووون ا؟انووووه اهلخوووور يكوووورم هووووذا املخ
 يفغيوْي القوودري اعوول التتكورمي،حني اعول قوودر اّلِل بوه ينفووذ واوري عون نريوو  حركو  هووذا ا نسوان وعملوه و 

ا حتارووووو وأوضووواعهم الووويتلووولّبم ونووولاايهم وسوووللكهم وعملهم،حيووواة النووواس مبنيوووا علوووى التغيوووْي الووولاقعك يف ق
ائن. فهوول علووى هووذا الكوو -مي العظوويم تقابوول التكوور  -ألنفسووهم .. وموون ا؟انووه الثالووة يلقووك تبعوو  عظيموو  

  يول هوذ  النعمولوك أن يز ميوميلك أن يزاق عليها،إذا هل عر  فشوكر كموا  ميلك أن يستبقك نعم  اّلِل عليه
 بطر،واحنرفحل نلااي  فاحنرفحل خطا .عنه إذا هل أنكر و 

وعالقو  قودر اّلِل بوه يف « التصولر ا سوالمك حلقيقو  ا نسوان»وهذ  احلقيق  الكبْية اثل جانبا من جلانوه 
هذا اللجلق وعالقته هل ّبذا الكلن وما اري فيه .. ومن هذا ا؟انوه يتبوني تقودير هوذا الكوائن يف ميوزان 

تتبوني فاعليو  ا نسوان يف مصوْي نفسوه ويف مصوْي األحوداّ مون حللوه فيبودو  اّلِل وتكرميه ّبوذا التقودير كموا
إبذن اّلِل وقدر  الذي اوري مون خوالل حركتوه وعملوه ونيتوه وسوللكه  -عنصرا إاابيا يف صياغ  هذا املصْي 

وتنتفوووك عنووووه تلووووك السوووولبي  الذليلووو  الوووويت تفرضووووها عليووووه املوووذاهه املاقيوووو ،اليت تصوووولر  عنصوووورا سوووولبيا إزاء  -
احلتميووووات ا؟بووووارة. حتميوووو  ا قتصوووواق،وحتمي  التاري ،وحتميوووو  التطوووولر .. إىل آخوووور احلتميووووات الوووويت لوووويك 
للكوووائن ا نسووواين إزاءهوووا حووولل و  قووولة،و  ميلوووك إ  ااضووولع املطلووو  ملوووا تفرضوووه عليوووه وهووول ضوووائع خوووانع 

 1291مذللل  
 تصولر عودل اّللِ نشوانه و لكوائن و كذلك تصلر هذ  احلقيق  ذلك التالزم بني العمل وا؟زاء يف حياة هوذا ا

 لَووْيَك َوأَنَّ اّللََّ »ن عبيوود :املطلوو ،يف جعوول هووذا الووتالزم سوون  موون سووننه اووري ّبووا قوودر ،و  يظلووم فيهووا عبوود موو
م  لِْلَعِبيدِ   « ..ِبَظالَّ

 « ..ِمنيَ لا لالِ فََأْهَلْكناُهْم ِبُذنُلِّبِْم َوأَْغَرْقنا آَل ِفْرَعْلَن وَُكل  كانُ »
                                                 

السوويد «.) قار الشوورو «.»خصووائا التصوولر ا سووالمك ومقلماتووه»اين موون كتوواب:يف القسووم الثوو« حقيقوو  ا نسووان»يراجووع فصوول:  - 1291
 رمحه هللا (
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ا  نِْعَم   أَنْوَعَمها َعلى قوَ ذِلَك  َِ »  احلمد ّلِل رب العاملني ..و « .. وا ما ِ َنْوُفِسِهمْ  يُوَغْيُِِ ْلم  َحَّتَّ نَّ اّللََّ  َْ َيُك ُمَغْيِِ
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 [75إلى  55( اآليات 8]َ  ة اْلنفال ) ال حدة الرابع 

 قواعد في السلم والحرا والمماهدات والمالقات الدولية

ُقُضولَن َعْهوَدُهْم ( الَّوذِ 55 )ْيِمنُولنَ نَّ َكرَّ الدََّوابِِ ِعْنَد اّللَِّ الَّوِذيَن َكَفوُروا فَوُهوْم   يوُ إِ }  ُهْم مُثَّ يَونوْ يَن عاَهوْدَت ِمونوْ
( َوِإمَّوا 57َعلَُّهْم يَوذَّكَُّروَن )لَ  َخْلَفُهمْ   احْلَْرِب َفَشِرِْق ِّبِْم َمنْ ( فَِإمَّا تَوثْوَقَفنوَُّهْم يف 56يف ُكلِِ َمرَّة  َوُهْم   يَوتوَُّقلَن )

َ  خَتاَفنَّ ِمْن قَوْلم  ِخيانَ   فَانِْبْذ إِلَْيِهْم َعلى َسلاء  ِإنَّ ا َ َّ الَّوِذيَن َكَفوُروا َسوبَوُقلا ( َو  َُيَْسو58ائِِننَي ) ُيُُِه ااْ ّللَّ
ُووْم   يُوْعِجووُزوَن ) َوَعووُدوَُّكْم  بُوولَن بِووِه َعووُدوَّ اّللَِّ ْيووِل تُوْرهِ لَّة  َوِمووْن رابِط ااَْ قُوووْم ِمووْن َوأَِعووُدوا هَلُووْم َمووا اْسووَتطَْعتُ  (59ِإوَّ

ُ يَوْعَلُمُهووووْم َوموووا   َّ إِلَوووْيُكْم َوأَنْوووووُتْم    يف َسوووِبيِل اّللَِّ يوُووولَ ا ِموووْن َكووووْكء  ْنِفُقووول توُ َوآَخووورِيَن ِموووْن ُقوِوِوووْم   تَوْعَلُمووولَوُُم اّللَّ
ِإْن يُرِيوُدوا أَْن ( وَ 61سَّوِميُع اْلَعلِويُم )نَُّه ُهوَل الَلى اّللَِّ إِ عَ ْن َجَنُحلا لِلسَّْلِم فَاْجَنْ  هَلا َوتَولَكَّْل ( َوإِ 60ُتْظَلُملَن )

ُ ُهووَل الَّووِذي أَيَّووَدَ  بَِنْصوورِِ   نْوَفْقووحَل مووا يف ( َوأَلَّووَ  بَوونْيَ قُولُوولِّبِْم لَووْل أَ 62ْيِمِننَي )اِبْلُموووَ َحْووَدُعلَ  فَووِإنَّ َحْسووَبَك اّللَّ
َ أَلَّ  يعا  ما أَلَّْفحَل َبنْيَ قُوُللِّبِْم َولِكنَّ اّللَّ واأْلَْرِم مجَِ ُ ( اي63ُه َعزِيوز  َحِكويم  )نَوُهْم ِإنَّوَ  بَويوْ  أَيُوَهوا النَّوِلُ َحْسوُبَك اّللَّ

ْنُكْم ِعْشووووُروَن ِمووووِإْن َيُكوووْن  ِننَي َعلَوووى اْلِقتووووالِ ِم اْلُمووووْيمِ اي أَيُوَهوووا النَّووووِلُ َحووورِِ  (64َوَموووِن اتوَّبَوَعووووَك ِموووَن اْلُمووووْيِمِننَي )
ُومْ فوا  ِموَن الَّولا أَلْ صاِبُروَن يَوْغِلُبلا ِمائَوَتنْيِ َوِإْن َيُكْن ِموْنُكْم ِمائَو   يَوْغِلبُو ( اهْلَن 65 قَووْلم    يَوْفَقُهولَن )ِذيَن َكَفوُروا  َِوَّ

ُ َعووْنُكْم َوَعلِووَم أَنَّ فِوويُكْم َضوو َوِإْن َيُكووْن ِمووْنُكْم أَلْوو    ة  يَوْغِلبُوولا ِمووائَوَتنْيِ ائَوو   صوواِبرَ مِ ْنُكْم ْعفا  فَووِإْن َيُكووْن ِمووَخفَّووَ  اّللَّ
ُ َمووَع الصَّوواِبرِيَن ) ْرِم َن يف اأْلَ ( مووا كوواَن لِنَووِلِ  أَْن َيُكوولَن لَووُه َأْسوورى َحووَّتَّ يوُووْثخِ 66يَوْغِلبُوولا أَْلَفوونْيِ إبِِْذِن اّللَِّ َواّللَّ

ُ َعزِ تُرِيوووُدوَن  ُ يُرِيوووُد اهْلِخووورََة َواّللَّ وووُكْم ِفيموووا ( لَووولْ 67م  )يوووز  َحِكووويَعوووَرَم الوووُدنْيا َواّللَّ   ِكتووواب  ِموووَن اّللَِّ َسوووَبَ  َلَمسَّ
َ ( َفُكُللا ِ َّا َغِنْمُتْم َحال   نَيِِ 68َأَخْذمُتْ َعذاب  َعِظيم  ) َ إِ با  َواتوَُّقلا اّللَّ َهوا النَّوِلُ اي أَيوُ  (69ُفولر  َرِحويم  )غَ نَّ اّللَّ

ُ يف قوُ  ُ ْيِتُكْم َخوْْيا  ِ َّوا أُ  َخوْْيا  يوُولُولِبُكمْ ُقْل ِلَمْن يف أَْيِديُكْم ِمَن اأْلَْسرى ِإْن يَوْعَلِم اّللَّ ِخوَذ ِموْنُكْم َويَوْغِفوْر َلُكوْم َواّللَّ
َ 70َغُفلر  َرِحيم  ) ُهمْ ْن قَوْبوُل فَوَأمْ ِمو( َوِإْن يُرِيوُدوا ِخيانَوتَوَك فَوَقوْد خوانُلا اّللَّ ُ َعلِويم  َحِكويم   َكَن ِمونوْ ( ِإنَّ 71)َواّللَّ

وا أُول ِووَك بَوْعُضووُهْم أَْولِيوواُء الَّووِذيَن آَوْوا َوَنَصوورُ ِل اّللَِّ وَ  َسووِبيالَّووِذيَن آَمنُوولا َوهوواَجُروا َوجاَهووُدوا ِ َْموولاهِلِْم َوأَنْوُفِسووِهْم يف 
َصووُروُكْم يف الوودِِيِن يُهوواِجُروا َوِإِن اْستَونْ  ْكء  َحووَّتَّ  ِمووْن َكوواِجُروا مووا َلُكووْم ِمووْن َو يَووِتِهمْ بَوْعووخ  َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَ ْ يُهوو

ووونَوُهْم ِميثووا ووَنُكْم َوبَويوْ لَّوووِذيَن َكَفووُروا بَوْعُضوووُهْم ( َوا72ْعَملُوولَن َبِصووْي  ) ِ وووا توَ    َواّللَُّ فَوَعلَووْيُكُم النَّْصووُر ِإ َّ َعلوووى قَوووْلم  بَويوْ
َن   يف اأْلَْرِم َوفَ أَْولِي الَّوِذيَن آَمنُولا َوهواَجُروا َوجاَهوُدوا يف َسوِبيِل ( وَ 73ْي  )سواق  َكبِواُء بَوْعخ  ِإ َّ تَوْفَعُللُ  َتُكْن ِفتوْ

ِذيَن آَمنُووولا ِموووْن بَوْعوووُد َوالَّووو (74َورِْز   َكووورمي  )  َمْغِفووورَة  ا هَلُووومْ اّللَِّ َوالَّوووِذيَن آَوْوا َوَنَصوووُروا أُول ِوووَك ُهوووُم اْلُمْيِمنُووولَن َحق ووو
َ ِبُكووولِِ  بَوْعخ  يف ِكتووواِب اّللَِّ بِوووُهْم أَْوىل  بَوْعُضوووَوهووواَجُروا َوجاَهوووُدوا َمَعُكوووْم فَُأول ِوووَك ِموووْنُكْم َوأُولُووولا اأْلَْرحوووامِ  ِإنَّ اّللَّ

 { (75َكْكء  َعِليم  )
 مقدمة الوحد 

لم تنلعو  يف السوكرات املالتعامول موع املعسو هذا الدرس األخْي من سلرة األنفوال يتضومن الكثوْي مون قلاعود
هولق سوالم إىل العنظورة ا و واحلرب والتنظيمات الداخلي  للمجتمع ا سالمك وعالقته ابملنظمات ااارجيو  
 يدة.قات العقوامللايي  يف كَّت األحلال ونظرته كذلك إىل عالقات الدم وا؟نك واألرم وعال
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معينووو   ه أحووولا ائك يف ملضووولعه وبعضوووها مرحلوووك كوووان يلاجوووومنوووه تتبوووني عووودة قلاعووود وأحكوووام بعضوووها وووو
 ملدين.ا  العهد واقع ،مث أقخلحل عليه التعديالت النهائي  املستقرة يف سلرة التلب  قرب واي

 ومن بني هذ  القلاعد واألحكام حسه وروقها يف السيا  القرآين:
غوووك أن ن مث ينبالووودواب .. وموووأن الوووذين يعاهووودون املعسوووكر ا سوووالمك،مث حلفووولن عهووودهم معوووه هوووم كووور 

 تووراوقهم نيوو  اءهووم  ونيويقّبم املعسووكر ا سووالمك شقيبوا يلحووج فيووه ا رهواب الووذي يشوورقهم ويشورق موون ور 
 نقخ العهد أو ني  مهامج  املعسكر ا سالمك.

 لوويهمإاقة أن تنبووذ ذ  القيووأن املعاهوودين الووذين ختشووى القيوواقة ا سووالمي  موونهم نقووخ العهوود واايانوو  فووإن هلوو
 أمثاهلم. راءهم منعهدهم،وتعلنهم إبلغائه. ومن مث تصب  يف حل من قتاهلم وشقيبهم وإرهاب من و 
قولة كن  لتكولن الدوق املمأنه اه على املعسكر ا سالمك إعداق العدة قائما واستكمال القلة  قصى احل

 أرجواء يفا هوذ  القولى تسوامع ّبوتاملهتدي  هك القلة العليا يف األرم اليت ترهبها مجيوع القولى املبطلو  والويت 
 ىل ا سووالم يفإع قاعيوو  األرم،فتهوواب أو  أن هتوواجم قار ا سووالم وتستسوولم كووذلك لسوولطان اّلِل فووال انوو

لنوواس،حَّت اوتعبيوود  أرضوها موون الوودعلة،و  تصوود أحوودا موون أهلهووا عون ا سووتجاب ،و  توودعك حوو  احلاكميوو 
 يكلن الدين كله ّلِل.

إن ل  يف وجهوه فوعودم اللقو املسلمني إىل مسامله املعسكر ا سالمك وملاقعتوه و أنه إذا جن  فري  من غْي
ا يوودل يف الظوواهر موو و  يبوود القيوواقة ا سووالمي  تقبوول موونهم املسووامل ،وتعاهدهم عليهووا. فووإن أضوومروا ااديعوو 

 عليها،تر  أمرهم إىل اّلِل،وهل يكفك املسلمني كر اااقعني.
عوولن اّلِل نصوولرون بمَّت لوول كووان عوودق أعوودائهم أضووعا  عوودقهم. وأوووم أن ا؟هوواق فريضوو  علووى املسوولمني حوو

ريضووو  ا ت وفعلوووى أعووودائهم،وأن اللاحووود مووونهم كووو ء لعشووورة مووون األعوووداء،وك ء  ينوووني يف أضوووع  احلووو
علا دوا موا اسوتطاني أن يعوا؟هاق إذن   تنتظور تكوافي القولى الظواهرة بوني املويمنني وعودوهم فحسوه املويمن

لكووولن قووولة . ذلوووك أووووم ميلوووى اّللِ ا ابّلِل،وأن يثبتووولا يف املعرك ،ويصوووثوا عليهوووا والبقيووو  عمووون القووولى،وأن يثقووول 
 أخرى غْي القلى املاقي  الظاهرة ..

اب القولة. م كول أسوبأن املعسكر ا سالمك اوه أن يكولن  وه ابتوداء القضواء علوى قولة الطواغلت بتحطوي
 أنوووه   يكووولن د .. ذلوووك،فإن هوووذا ا جوووراء يسوووتبعفوووإذا كوووان أسووور املقووواتلني وفووودا هم   ُيقووو  هوووذ  الغايووو 

نولا األرم ويتمك لا هوم يفللرسل وأتباعهم أسرى إ  بعد أن يثخنلا يف األرم،فيدمروا قلة عدوهم،ويستعل
ىل  املعركوو  أو لتقتيول يفبقولهتم وعندئوذ   يكولن هنوا  مون  س يف أخوذ األسوورى وفودائهم. أموا قبول ذلوك فا

 وأجدى.
ن أاألسوورى بعوود  ذوا فديوو سوولمني يف املعركوو  موون أموولال املشووركني. كمووا أحوول هلووم أن ذخووأن الغنووائم حوول للم

 يثخنلا يف األرم ويتمكنلا فيها وحضدوا كلك  عدوهم وُيطملها.
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ذ مونهم خوْيا  وا أخو ن يعطويهمأأن األسرى يف املعسكر املسلم ينبغك أن يرغبولا يف ا سوالم. بلعود اّلِل هلوم 
 ول مرة.مع هذيرهم من اايان  ببأس اّلِل الذي أمكن منهم أ من الغنيم  أو الفداء.

 اسن إ  علوى أسوع   يكول أن آصرة التجمع يف اجملتمع ا سالمك هوك العقيودة ولكون الول ء يف هوذا اجملتمو
لووذين ء بعووخ. أمووا اهم أوليوواالعقيوودة والتنظوويم احلركووك معا،فالووذين آمنوولا وهوواجروا والووذين آووا ونصووروا بعضوو

 تناصوور سووالم .. أي  قار ا   يهوواجروا إىل قار ا سووالم،فال و ء بيوونهم وبووني املعسووكر املسوولم يفآمنوولا و 
يك اء  مون قولم لوا ا عتودو  تكافل .. و  ينصورهم املسولملن إ  إذا اعتودي علويهم يف عقيودهتم وكوان هوذ

 بينهم وبني املسلمني عهد.
ولووول نوووع أن يكووولن أكوووك،  ميصووورة العقيووودة والتنظووويم احلر أن قيوووام التجموووع والووول ء يف اجملتموووع املسووولم علوووى آ

 -ظويم احلركوك ط العقيودة وكورط التنموَّت هقو  كور  -األرحام بعضهم أوىل بوبعخ فيكلنولا أقورب يف الول ء 
 ركك.التنظيم احل ة ورابط فأما قراب  الرحم وحدها فال تنشئ أوللي  و  و ء إذا انفصمحل رابط  العقيد

احل  مون صوالقلاعود الويت يتضومنها هوذا الودرس وهوك اثول مجلو  و هوك املبواقئ  -ال على وجه ا مجو -هذ  
 ملاجهووو  لتفصووويل يفقلاعووود النظوووام ا سوووالمك الوووداخلك وااوووارجك .. وسووونحاول أن نتناوهلوووا بشوووكء مووون ا

  النصلص القرآني  
 أحكاا منوعة في الامامل مع الك ار وبيان طبيماهم– 63 – 55الدرس ا ول:

ُهْم مُثَّ يوَ  . الَّوِذينَ ْيِمُنلنَ  الدََّوابِِ ِعْنَد اّللَِّ الَِّذيَن َكَفُروا فَوُهْم   يوُ ِإنَّ َكرَّ  » ُقُضولَن َعْهوَدُهْم يف ُكولِِ عاَهوْدَت ِمونوْ نوْ
كَُّروَن. َوِإمَّووا خَتوواَفنَّ ِمووْن قَوووْلم  ْلَفُهووْم َلَعلَُّهووْم يَووذَّ ْم َمووْن خَ ِّبِووَشووِرِْق َموورَّة ،َوُهْم   يَوتوَُّقوولَن. فَِإمَّووا تَوثْوَقَفوونوَُّهْم يف احْلَووْرِب فَ 

َ   ُيُِووُه اْاوو ُْم   يُوْعِجووُزوَن. َسووَ َّ الَّووِذيَن َكَفووُروا . َو  َُيَْسووائِِننيَ ِخيانَوو   فَانْبِووْذ إِلَووْيِهْم َعلووى َسوولاء ،ِإنَّ اّللَّ بَوُقلا،ِإوَّ
ْم َوآَخووورِيَن ِموووْن ُقوِوِوووْم   ُدوَّ اّللَِّ َوَعوووُدوَّكُ َعوووبُووولَن بِوووِه  تُوْرهِ ِط اْاَْيووولِ َوأَِعوووُدوا هَلُوووْم َموووا اْسوووَتطَْعُتْم ِموووْن قُوووولَّة  َوِموووْن راب

ُ يَوْعَلُمُهْم،َوما تُوْنِفُقلا ِمْن َكْكء  يف سَ  ُتْظَلُمولَن. َوِإْن َجَنُحولا لِلسَّوْلِم   إِلَْيُكْم َوأَنْووُتْم   يُوَل َّ ِبيِل اّللَِّ تَوْعَلُملَوُُم اّللَّ
وووِميُع اْلَعلِوو فَوواْجَن ْ  ،ِإنَّوووُه ُهووَل السَّ وووْل َعلَووى اّللَِّ ُ ُهووَل الَّوووِذي وا أَْن َحْوووَدُعلَ  فَووِإنَّ ِإْن يُرِيوودُ يُم. وَ هَلووا َوتَولَكَّ  َحْسوووَبَك اّللَّ

يعوا  مووا أَ  ْقووحَل مووا يف ْل أَنْوفَ أَيَّوَدَ  بَِنْصوورِِ  َواِبْلُمْيِمِننَي،َوأَلَّوَ  بَوونْيَ قُوُللِّبِْم،لَو َ لَّ اأْلَْرِم مجَِ ْفوحَل بَوونْيَ قُولُوولِّبِْم،َولِكنَّ اّللَّ
نَوُهْم،ِإنَُّه َعزِيز  َحِكيم    « ..أَلََّ  بَويوْ

 مقدمة الدرس -أوا

دينو  املسولم  ابمل ة الدولو هذ  اهلايت كانحل تلاجه حالو  قائمو  ابلفعول يف حيواة ا؟ماعو  املسولم ،عند نشوأ
 احلال .وتزوق القياقة املسلم  ابألحكام اليت تلاجه ّبا هذ  

ألخوورى،و  اعسووكرات وهووك اثوول إحوودى قلاعوود العالقووات ااارجيوو  بووني املعسووكر املسوولم ومووا حللووه موون امل
 يفألساسووووي  اتوووودخل عليهووووا إ  تكمووووالت وتعووووديالت جانبيوووو  فيمووووا بعوووود ولكنهووووا للووووحل إحوووودى القلاعوووود 

 املعامالت ا سالمي  الدولي .
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 هولق مون النكوةهوذ  الع املختلف  موا أمكون أن تصوان إوا تقرر إمكان إقام  عهلق تعايا بني املعسكرات
هوولق هلخوور هووذ  العاالفريوو   ّبووا مووع إعطوواء هووذ  العهوولق ا حوو ام الكاموول وا؟ديوو  احلقيقيوو . فأمووا إذا اختووذ

تنبوووووذ هوووووذ   سووووولم  أنسوووووتارا يووووودبر مووووون ورائوووووه اايانووووو  والغووووودر ويسوووووتعد للمبووووواقأة والشووووور فوووووإن للقيووووواقة امل
الغواقرين  لي  للخوائننيرب  التاّبذا النبذ وتصب  مطلق  اليد يف اختيار وقحل الض العهلق،وتعلن الفري  اهلخر

مجتمووع لتعوورم لل.. علوى أن تكوولن هوذ  الضوورب  مون العنوو  والشودة  يووة ترهوه كوول مون هديووه نفسوه اب
 املسلم سرا أو جهرا  ..

أو احليلللو  قون وصولهلا فأما الذين يسامللن املعسوكر ا سوالمك ويريودون عودم التعورم للودعلة ا سوالمي ،
إىل كووووول  وووووع فوووووإن للقيووووواقة املسووووولم  أن تووووولاقعهم موووووا قام لووووواهرهم يووووودل علوووووى أووووووم انحووووولن إىل السووووولم 

 1292ويريدووا.
  واقعيووو  حلوووا ت عمليووو  واقعيووو  يف العالقوووات بوووني املعسوووكرات ملاجهووو  عمليووو - كموووا هووول لووواهر  -وهوووذ  

ن بوووات املاقيووو  موووسوووالمي  األموووان احلقيقوووك وزوال العقَّت هقووو  للووودعلة ا مووو -املتجووواورة   تووورفخ امللاقعووو  
لاقعوو  سووتارا اتووه   تسووم  أن تكوولن عهوولق املويف اللقووحل ذ -نريقهووا وهووك تتحوور  لتبلوو  األ وواع والقلوولب 

 لاعداء،وترسا يت سلن به لضرب اجملتمع املسلم غيل  وغدرا.
دينوو  يلمذا ،فقوود نشووأت موون الظوورو  أمووا احلالوو  اللاقعوو  الوويت كانووحل هووذ  النصوولص تلاجههووا يف جمتمووع امل

اليت واجهتها القياقة املسلم  يف أول العهد ابهلجرة إىل املدين ،واليت يلخصها ا مام ابن القويم يف زاق املعواق 
ووووا قَووووِدَم النَّووووِلُ  :ِقْسووووم  َصوووواحَلَُهْم َوَوابقللووووه :" َوَلمَّ َقَعُهووووْم َعلَووووى َأ َّ اْلَمِدينَووووَ  َصوووواَر اْلُكفَّوووواُر َمَعووووُه َياَليَووووَ  أَْقَسام 

َوأَْمَلاهِلِْم،َوِقْسوم  َحواَربُلُ   ُُيَارِبُلُ ،َوَ  يُظَاِهُروا َعَلْيِه،َوَ  يُوَلاُللا َعَلْيِه َعُدوَُّ ،َوُهْم َعَلى ُكْفرِِهْم آِمُنلَن َعلَوى ِقَموائِِهمْ 
 ُُيَارِبُلُ ،بَوِل انْوَتظَوُروا َمووا يَو ُولُل إِلَْيوِه أَْموورُُ  َوأَْموُر أَْعَدائِوِه مُثَّ ِمووْن َوَنَصوُبلا لَوُه اْلَعَداَوَة،َوِقْسووم  َ رُِكولُ  فَولَوْم ُيَصوواحِلُلُ  َو َْ 

ُهْم َموووْن َقَخوووَل َمَعوووُه يف الظَّووواِهِر ،َوُهوووَل َموووعَ  وووُه لُُهووولرَُ  َوانِْتَصوووارَُ  يف اْلبَووواِنِن،َوِمنوْ  َعوووْدِوِِ  يف َهوووُيَ ِء َموووْن َكووواَن ُيُِ
بُوُه تَوبَوواَرَ  َمَن اْلَفرِيَقنْيِ،َوَهوُيَ ِء ُهوُم اْلُمَناِفُقلَن،فَوَعاَمووَل ُكولَّ نَائَِفو   ِموْن َهوِذِ  الطََّلائِووِ  ِ َوا أََمورَُ  بِوِه رَ اْلبَواِنِن مل لِيَوأْ 

  1293َوتَوَعاىَل"
ينقوواع وبنوول هووم بنوول قو وكووان موون بووني موون صوواحلهم وواقعهووم نلائوو  اليهوولق الووثالّ املقيمووني حوولل املدينوو  

 نل قريظ . كما كان من بينهم قبائل من املشركني جماورة للمدين .النضْي وب
ائيووووو  يف وأحكامووووا  ولوووواهر أن هووووذ  األوضووووواع   تكوووون إ  أوضووووواعا ملقت ،تلاجووووه أحووووولا  واقعوووو  و  تكووووون

زلوحل حكوام الويت نرت يف األالعالقات الدولي  ا سالمي  وأوا عدلحل فيما بعود تعوديالت متلاليو ،حَّت اسوتق
 ءة ..يف سلرة برا

                                                 
 ولقد نظمحل هذ  احلا ت تنظيما وائيا فيما بعد يف سلرة التلب  ) السيد رمحه هللا (  - 1292
 [114/ 3زاق املعاق ] - 1293
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بوون يوودا لإلمووام اجتلخيصووا  وهووذ  املراحوول الوويت موورت ّبووا هووذ  العالقووات سووب  يف ا؟ووزء التاسووع أن نقلنووا هلووا
 القيم يف زاق املعاق. و  نرى  سا من إعاقة هذا التلخيا هنا لضرورته:

 ِز َوَجلىَل ِحنِي َلِقَك اّلِلَ عَ ِعَة إنِي بُ  ِمْن حِ َفْصل  يف تَوْرتِيِه ِسَياِ  َهْديِِه َمَع اْلُكِفاِر َواْلُمَناِفِقنيَ » 
ِلتِِه فَوَأَمرَُ  أَْن يَوْقورَأَ يف نَوْفِسوِه َلَ  َوَذِلَك أَِوَل نُوبوُ خَ بِِه اِلِذي ْسِم رَ أَِوَل َما أَْوَحى إلَْيِه َربُِه تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل:أَْن يَوْقرَأَ ابِ 

[ فَونَوبِوأَُ  بَِقْللِوِه } اقْووورَأْ  1،2ُر ْم فَأَنْوِذْر { ] اْلُموِديوِ ُموِديِوُر قُويِوَهوا الْ  َعَلْيوِه } اَي أَ َوَ ْ َذُْموْرُ  إْذ َذاَ  بِتَوْبِليو   مُثِ أَنْووَزلَ 
ْم ِموْن َموُه مُثِ أَنْوَذَر َموْن َحوْلهلَُ َرِبنَي مُثِ أَنْوَذَر قَولْ تَُه اأْلَقْوو َعِشوْيَ { َوأَْرَسَلُه ب } اَي أَيِوَها اْلُمِديِوُر { مُثِ أََمورَُ  أَْن يُوْنوِذرَ 

تِووِه يُوْنووِذُر اِبلووِدْعَلِة بِغَووْْيِ ِقتَووال  ْشورََة َسووَن   بَوْعووَد نُوبُولِ َم ِبْضووَع عَ فَأَقَووا اْلَعوَرِب،مُثِ أَنْووَذَر اْلَعووَرَب قَاِنبَوو   مُثِ أَنْووَذَر اْلَعوواَلِمنيَ 
اِل مُثِ أََموورَُ  أَْن يُوَقاتِووَل َمووْن َوأُِذَن لَووُه يف اْلِقتَوو ْجوورَةِ  اهلِْ لَووُه يف  َوَ  ِجْزيَوو   َويوُووْيَمُر اِبْلَكووِ  َوالِصووْثِ َوالِصووْفِ  . مُثِ أُِذنَ 

لِوُه ّللِِ مُثِ َكواَن اْلُكِفواُر َمَعوُه كُ نَي َحوَِّت َيُكولَن الوِديُن  اْلُمْشورِكِ  ِقَتالِ بِ قَاتَوَلُه َوَيُكِ  َعِمْن اْعتَوزََلُه َو َْ يُوَقاتِْلُه مُثِ أََمرَُ  
ْن يُوووِتِم أِلَْهوووِل اْلَعْهوووِد أَْهوووُل ِذِمووو   فَوووأُِمَر  َِ وَ ْهوووُل َحوووْرب     َوأَ َهووواِق َياَليَوووَ  أَْقَسوووام  أَْهوووُل ُصوووْل   َوُهْدنَوووبَوْعوووَد اأْلَْموووِر اِب؟ِْ 

ُهْم ِخَيانَوو   نَوبَووِد فَووِإْن َخوواْلَعْهوو َوالِصووْلِ  َعْهووَدُهْم َوأَْن يُووليفَ هَلُووْم بِووِه َمووا اْسووتَوَقاُملا َعلَووى َعْهووَدُهْم َوَ ْ َذ إلَووْيِهْم اَ  ِموونوْ
ُسوولرَُة بوَوورَاَءة  ( نَوزَلَووحْل  َدُ  . َوَلِمووا نَوزَلَووحْل ) نَوَقووَخ َعْهووتِووَل َموونْ يُوَقواتِْلُهْم َحووَِّت يُوْعِلَمُهووْم بِوونَوْقِخ اْلَعْهووِد َوأُِمووَر أَْن يُوَقا

يُوْعطُووولا ا؟ِْْزيَوووَ  أَْو  ْن أَْهوووِل اْلِكتَووواِب َحوووَِّت َعوووُدِوُ  ِمووو َقاتِووولَ بِبَويَووواِن ُحْكوووِم َهوووِذِ  اأْلَْقَسووواِم ُكِلَها،فَوووَأَمرَُ  ِفيَهوووا أَْن " يوُ 
َهوواِق اْلُكِفوواِر َوالْ  ْسوواَلِم َوأََموورَُ  ِفيَهووا ِ ِ َد اْلُكِفوواَر اِبلِسووْيِ  َوالِسووَناِن ْلظَووِ  َعلَووْيِهْم َفَجاَهووِقنَي َواْلغِ ُمنَوافِ يَوْدُخُللا يف اْ ِ

 َواْلُمَناِفِقنَي اِبحْلُِجِ  َوالِلَساِن . 
يَووَ  أَْقَسووام  ِقْسووم ا َموورَُ  ِفيَهووا اِبلْووَثَاَءِة ِمووْن ُعُهوولِق اْلُكِفوواِر َونَوْبووِذ ُعُهوولِقِهْم إلَووْيِهْم َوَجَعووَل أَْهووَل اْلَعْهووِد يف َذلِووَك َياَل َوأَ 

لَووْيِهْم . َوِقْسووم ا هَلُووْم َعْهوود  ُمَيقِووحل  َ ْ أََموورَُ  بِِقتَوواهِلِْم َوُهووْم الِووِذيَن نَوَقُضوولا َعْهووَدُ  َوَ ْ َيْسووَتِقيُملا لَووُه َفَحوواَرَّبُْم َوَلَهووَر عَ 
ُقُضوولُ  َوَ ْ يُظَوواِهُروا َعَلْيووِه فَووَأَمرَُ  أَْن يُووِتِم هَلُووْم َعْهووَدُهْم إىَل ُمووِدهِتِْم . َوِقْسووم ا َ ْ َيُكووْن هَلُوو ْم َعْهوود  َوَ ْ ُُيَووارِبُلُ  أَْو يَونوْ

ِجَلُهْم أَْربَوَعوَ  َأْكوُهر  فَوِإَذا اْنَسووَلَخحْل قَواتَوَلُهْم َوِهوَك اأْلَْكوُهُر اأْلَْربَوَعوُ  اْلَمووْذُكلرَُة َكواَن هَلُوْم َعْهود  ُمْطلَو   فَووأُِمَر أَْن يوُويَ 
[ َوِهوووَك احْلُووورُُم اْلَموووْذُكلرَُة يف قَوْللِوووِه فَوووِإَذا اْنَسوووَلَ   2يف قَوْللِوووِه } َفِسووويُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعوووَ  َأْكوووُهر  { ] التِوْلبَوووُ  

[ فَوواحْلُرُُم َهووا ُهنَووا:ِهَك َأْكووُهُر الِتْسووِيِْي أَِوهُلَووا يوَووْلُم اأْلََذاِن َوُهووَل  5ْكووُهُر احْلُوورُُم فَوواقْوتُوُللا اْلُمْشوورِِكنَي { ] التِوْلبَووُ  اأْلَ 
ِلَك َوآِخرَُهوا اْلَعاِكوُر ِموْن َربِيوع  اْليَوْلُم اْلَعاِكُر ِمْن ِذي احلِِْجِ  َوُهَل يوَوْلُم احْلَوِج اأْلَْكوَثِ الِوِذي َوقَوَع ِفيوِه التِوْأِذيُن بِوذَ 

ا يف ِكتَوواِب اّللِِ اهْلَخووِر َولَْيَسووحْل ِهووَك اأْلَْربَوَعووَ  اْلَمووْذُكلرََة يف قَوْللِووِه } ِإِن ِعووِدَة الِشووُهلِر ِعْنووَد اّللِِ ايْونَووا َعَشووَر َكووْهر  
َهووا أَْربَوَعوو   ُحورُم  { ] ا [ فَووِإِن تِْلوَك َواِحوود  فَوووْرق  َوَياَليَو   َسووْرق  َرَجووه   36لتِوْلبَووُ  يوَوْلَم َخلَووَ  الِسوَماَواِت َواأْلَْرَم ِمنوْ

ِكوُن أِلَِوَوا َغوْْيُ ُمتَوَلالِيَو   َوُذو اْلَقْعَدِة َوُذو احلِِْجِ  َواْلُمَحِرُم . َوَ ْ ُيَسِْيْ اْلُمْشرِِكنَي يف َهوِذِ  اأْلَْربَوَعوِ  فَوِإِن َهوَذا َ  ميُْ 
ْهوَد لَوُه  أَْربَوَعَ  َأْكُهر  مُثِ أََمرَُ  بَوْعَد اْنِساَلِخَها أَْن يُوَقاتَِلُهْم فَوَقتَوَل النِواِقَخ لَِعْهوِدِ  َوَأِجوَل َموْن َ  عَ َوُهَل إِ َا َأِجَلُهمْ 

َلَم َهووُيَ ِء ُكِلُهووْم َوَ ْ يُِقيُموولا أَْو لَووُه َعْهوود  ُمْطلَوو   أَْربَوَعووَ  َأْكووُهر  َوأََموورَُ  أَْن يُووِتِم لِْلُمووليف بَِعْهووِدِ  َعْهووَدُ  إىَل ُمِدتِووِه فََأْسوو
وِل بَورَاَءة  َعلَوى َياَليَوِ  َعَلى ُكْفرِِهْم إىَل ُمِدهِتِْم َوَضَرَب َعَلى أَْهِل الِذِمِ  ا؟ِْْزيََ  .فَاْستَوَقِر أَْمُر اْلُكِفاِر َمَعُه بَوْعَد نُوزُ 

ْسواَلِم َفَصواُروا َمَعوُه ِقْسوَمنْيِ أَْقَسام  حُمَارِِبنَي َلُه َوأَْهِل َعْهد  َوأَْهِل ِذِم    مُثِ آَلحْل َحاُل أَْهِل اْلَعْهِد َوالِصْلِ  إىَل اْ ِ
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ِلم  ُموْيِمن  بِوِه َوُمَسواِ   حُمَارِِبنَي َوأَْهَل ِذِم   َواْلُمَحارِبُلَن َلُه َخائُِفلَن ِمْنُه َفَصاَر أَْهُل اأْلَْرِم َمَعُه َياَليَوَ  أَْقَسوام  ُمْسو
ُهْم َعاَلنِيَوووتَوُهْم َوَيِكوولَ لَووُه آِموو  َسوورَائَِرُهْم إىَل ن  َوَخوواِئ   حُمَوواِرب  . َوأَِمووا ِسووْيَتُُه يف اْلُمنَوواِفِقنَي فَِإنِووُه أُِمووَر أَْن يَوْقبَووَل ِموونوْ

ُهْم َويُوْغلِوَج َعلَوْيِهْم وَ  أَْن يُوبَولِوَ  اِبْلَقوْلِل اْلَبِليوِ  إىَل نُوُفلِسوِهْم اّللِِ َوأَْن ُاَاِهَدُهْم اِبْلِعْلِم َواحْلُِجِ  َوأََمرَُ  أَْن يُوْعِرَم َعنوْ
اّلِلُ هَلُوْم فَوَهوِذِ  ِسوْيَتُُه يف َوَوَاُ  أَْن ُيَصِلَك َعَلْيِهْم َوأَْن يَوُقلَم َعلَوى قُوبُولرِِهْم َوَأْخوَثَ أَنِوُه إْن اْسوتَوْغَفَر هَلُوْم فَولَوْن يَوْغِفوَر 

 .. 1294«ِقنَي ... أَْعَدائِِه ِمْن اْلُكِفاِر َواْلُمَنافِ 
 تتضومن هوذ  ايت الويتومن مراجع  هذا التلخيا ا؟يد،ومراجعو  أحوداّ السوْية،و ري  نوزول السولر واهل
 مووا كووان عليووه سوويط  بوونياألحكووام،يتبني لنووا أن آايت سوولرة األنفووال الوويت حنوون بصوودقها هنا،اثوول مرحلوو  و 

 يفهوذ  النصولص  أن تودرس رة بوراءة. واوهاحلال أول العهد ابملدينو ،وما انتهوى إليوه احلوال بعود نوزول سول 
ائيوو . صوولرهتا النه ثلهووا يفضوولء هووذ  ا عتبووار ات .. ومووع أوووا تقوورر بعووخ القلاعوود األساسووي ،إ  أوووا   ا

كموا   - -لل اّلِل حيواة رسو فالصلرة النهائي  اثلهوا نصولص سولرة براءة،والتطبيقوات العمليو  هلوا يف أواخور
 سيأيت ..
  ار وبيان مصيرهمطبيمة الك -ثانيا

ْم  الَّوِذيَن َكَفوُروا فَوُهوِعْنوَد اّللَِّ  َوابِِ ِإنَّ َكرَّ الدَّ »ويف ضلء هذا البيان نستطيع أن نلاجه هذ  النصلص القرآني :
ُقُضلَن َعْهَدُهمْ  ُهْم مُثَّ يَونوْ  « ..ُهْم   يَوتوَُّقلنَ وَ لِِ َمرَّة   يف كُ   يُوْيِمُنلَن. الَِّذيَن عاَهْدَت ِمنوْ

كمووا   -  أنووه وإن كووان يشوومل كوول مووا قب علووى األرم،فيشوومل األانسووك فيمووا يشوومل،إ« الوودواب»فوج ول
قميوولن كوور صووا حووني يطلوو  علووى اهلقميووني .. لوول البهيموو  .. مث يصووب  هووي ء اهليلقووك لووال خا -أسوولفنا 

ان  ا ميو هلم إىليصوْي حوا البهيم  اليت تدب على األرم  وهي ء هم الوذين كفوروا حوَّت بلو  ّبوم الكفور أ 
ن يف املقصوولقي ت متعوودقةوهووم الووذين ينقضوولن عهوودهم يف كوول موورة و  يتقوولن اّلِل يف موورة  وقوود ورقت روااي

 ّبذا النا .. قيل:إوم بنل قريظ ،وقيل:إوم بنل النضْي.
ك  التوارح النا واللاقعو ركني .. وقيل:إوم بنل قينقاع. وقيل:إوم األعراب الذين كانلا حلل املدين  من املش

ائفووووو  ن - - كال وووووا ُيتمووووول أن يكلنووووولا هوووووي ء مجيعوووووا. فلقووووود نقوووووخ اليهووووولق عهووووولقهم موووووع رسووووولل اّللِ 
تتحودّ عون    النصولصنائف ،كما أنه قد تكرر نقخ املشركني لعهلقهم أيضا .. واملهوم أن نعلوم أن هوذ

لطبيعووو   رها،املصووول حالووو  واقعووو  قبووول بووودر وبعووودها،إىل حوووني نوووزول هوووذ  اهلايت. ولكووون احلكوووم الصووواقر في
 الناقضني للعهد يصلر حال  قائم ،ويقرر صف  تبت  ..

ففسوووودت بووووذلك فطرهتم،وابتوووولا بووووذلك كوووور « .. فَوُهووووْم   يُوْيِمنُوووولنَ »فهووووي ء الووووذين كفووووروا و؟ِوووولا يف الكفوووور 
 -الوودواب عنوود اّلِل. هووي ء الووذين ينقضوولن كوول عهوود أبرموول ،فتجرقوا بووذلك موون خصيصوو  إنسوواني  أخوورى 

وانطلقووولا مووون كووول قيووود،كما تنطلووو  البهيمووو ،لل  أن البهيمووو  مقيووودة بضووولاب   -لعهووود خصيصووو  التقيووود اب
فطرهتوا،وهي ء   ضواب  هلوم. فهوم بوذلك كور الودواب عنود اّلِل  هوي ء الوذين   يسوتطيع أحود أن يطموو ن 
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إىل عهووودهم وجووولارهم .. جوووزا هم هووول حرمووواوم األمووون كمووووا حرمووولا غوووْيهم األمووون وجوووزا هم هووول ختووووليفهم 
دهم،والضوورب علوووى أيووديهم بشووودة   تووورهبهم وحوودهم،إ ا ترهوووه موون يتسوووامع ّبوووم  وون وراءهوووم مووون وتشري

أن  -إذا التقوووولا  مثووووال هووووي ء يف القتووووال  -وموووون بعوووود  موووون املسوووولمني،مأملرون  - -أمثاهلم،والرسوووولل 
..وإنووه لتعبووْي « َخْلَفُهووْم َلَعلَُّهووْم يَووذَّكَُّرونَ فَِإمَّووا تَوثْوَقَفوونوَُّهْم يف احْلَووْرِب َفَشووِرِْق ِّبِووْم َمووْن »يصوونعلا ّبووم ذلووك الصوونيع:

 عجيه،يرسم صلرة لاخذ املفزع،واهللل املرعه،الذي يكفك السماع به للهرب والشروق.
أن ذخوذ ّبوا  - -ه اىل رسوللفما ابل مون ُيول بوه هوذا العوذاب الرعيوهف إووا الضورب  املرِوعو  ذمور اّلِل تعو

ر ك أو ،وليودما سوالم هد،وانطلقلا من ضولاب  ا نسوان،لييمن املعسوكرهي ء الذين مرقوا على نقخ الع
المك جوه املود ا سوقول  يف و هيب  ااارجني عليه أخوْيا وليمنوع كائنوا مون كوان أن اور  علوى التفكوْي يف الل 

 من قريه أو من بعيد ..
ن مودين   بود لوه هوذا الون إإوا نبيع  هذا املنهج اليت اه أن تستقر صولرهتا يف قلولب العصوب  املسولم . 

َّت   تقوو  حوولطلاغيووحل هيبوو ،و  بوود لووه موون قوولة،و  بوود لووه موون سووطلة،و  بوود لووه موون الرعووه الووذي يزلووزل ا
يتصووولرون أن  مووون كووول نووواغلت. والوووذين« األرم»يف « ا نسوووان»للمووود ا سوووالمك،وهل ينطلووو  لتحريووور 

لن انس   يعرفو اغلت،هممون قولى الطو منهج هذا الدين هل جمرق الودعلة والتبليو ،يف وجوه العقبوات املاقيو 
 سوكر ا سوالمكموع املع كي ا عن نبيع  هذا الدين  وهذا هول احلكوم األول يتعلو   الو  نقوخ العهود فعوال

م  املروعووو  ب  القاصووووموووا ينبغوووك أن يتبوووع يف ضووورب الناقضوووني للعهووود وإرهووواّبم وإرهووواب مووون وراءهوووم ابلضووور 
 اهلائل .

ل ل وأموارات توودهولر أفعوااول  مون نقووخ العهود وتلقوع اايانو  وذلووك بظفأموا احلكوم الثواين فيتعلوو   الو  ا
َ   ِهْم َعلووى َسوولاء . ِإنَّ انْبِووْذ إِلَوويْ نَوو   فَاَوِإمَّووا خَتوواَفنَّ ِمووْن قَوووْلم  ِخيا»علووى أن القوولم يهموولن بوونقخ العهوود فعووال: ّللَّ

 « ..ُيُُِه اْاائِِننيَ 
  و نيو  و  حوون هوورة وعال  مون غووْي  نبوذ العهوود القوائم جإن ا سوالم يعاهود ليصوولن عهود  فووإذا خوا  اايانوو

 ن ..ينهم أمايغدر و  يغا و  حدع وصار  اهلخرين  نه نفخ يد  من عهدهم. فليك بينه وب
نووه طمأنينو  .. إألمون والاوبوذلك يرتفوع ا سوالم ابلبشووري  إىل آفوا  مون الشوور  وا سوتقام ،وإىل آفوا  موون 

  خ و  تنبووذ و     توونقلغوواقر الفوواجر وهووم آمنوولن مطم نوولن إىل عهوولق وملاييوو  يبيووحل اهلخوورين ابهلجوولم ا
فووواحلرب  بوووذ العهووودنيوووروِع الوووذين   ذخوووذوا حوووذرهم حوووَّت وهووول حشوووى اايانووو  مووون جوووانبهم .. فأموووا بعووود 

  وكوول هوول غافوول خدعوو ،ألن كوول خصووم قوود أخووذ حووذر  فووإذا جووازت اادعوو  عليووه فهوول غووْي مغوودور بووه إ ووا
 ين ذ مباح  ألوا ليسحل غاقرة  وسائل اادع  ح

  غلووه وهوول يكووافسووبيل ال إن ا سووالم يريوود للبشووري  أن ترتفووع ويريوود للبشووري  أن تعوو  فووال يبووي  الغوودر يف
 اسيس .أل ى الغاايت وأكر  املقاصد و  يسم  للغاي  الشريف  أن تستخدم اللسيل  ا
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ا أمانو  مني أن حلنول ه للمسوللعهلق ومون مث   ُيوإن ا سالم يكر  اايان ،وُيتقر ااائنني الذين ينقضلن ا
لحل لنفسووها مووَّت اسووتحالعهوود يف سووبيل غايوو  مهمووا تكوون كووريف  .. إن الوونفك ا نسوواني  وحوودة   تتجووزا و 
ا ابلغاي ،فهوذ اللسيل  وسيل  خسيس ،فال ميكن أن تظل حمافظ  على غاي  كريف  .. وليك مسلما من يثر

البشووووري   ين الوووونفكواحلساسووووي  ا سووووالمي ،ألنه   انفصووووال يف تكوووول  املبوووودأ غريووووه علووووى احلووووك ا سووووالمك
ل،فوووإن الشووو  مووون اللح وعاملهوووا بوووني اللسوووائل والغووواايت .. إن الشووو  املمووورع   يغوووري املسووولم خبووولم بركووو 
  اّلِل اووووائنني ويكوووور اّلِل ا املموووورع   بوووود أن تلليووووه األقوووودام امللليوووو  يف النهايوووو  .. موووون أجوووول هووووذا كلووووه يكوووور 

 «.ِإنَّ اّللََّ   ُيُُِه اْاائِِننيَ »اايان .
قود  لفو  املشور . ل هوذا األواه أن نذكر أن هذ  األحكام كانحل تتنزل والبشري   ملتها   تتطلع إىل مثو
درت. د بقيوود مووَّت قوو  تتقيوو كووان قووانلن الغابوو  هوول قووانلن املتحوواربني حووَّت ذلووك الزمووان .. قووانلن القوولة الوويت

 لوك إىل القورنهوا بعود ذلن الغاب  هول الوذي لول ُيكوم اجملتمعوات ا؟اهليو  كلواه أن نذكر كذلك أن قان
سوووه يف أينووواء موووا تقتب الثوووامن عشووور املووويالقي حيوووة   تكووون أوراب تعووور  كوووي ا عووون املعوووامالت الدوليووو  إ 

د موا للاقوع حوَّت بعو عوا  ايفتعاملها موع العوا  ا سوالمك. مث هوك   ترتفوع قو  حوَّت اللحظو  إىل هوذا األفو  
لا أن يوودرك« نلنناع  القوواصووالتقوودم الفووب يف »عرفووحل نظووراي كووي ا ا ووه القووانلن الوودو   وعلووى الووذين يووثهم 

 افووو  يعووود اّللِ وهوووذ  النظ بوووني ا سوووالم والووونظم املعاصووورة مجيعوووا  ويف مقابووول هوووذ  النصووواع « اللاقوووع»حقيقووو  
ُْم  وا َسبَوُقلا،َن َكَفرُ الَِّذيَو  َُيَْسَ َّ »املسلمني النصر،ويهِلن عليهم أمر الكفار والكفر    ..« يُوْعِجُزونَ  ِإوَّ

ئنني لن يفلووحل ااوواوحوودهم،و  فتبييووتهم الغوودر واايانوو  لوون ميوونحهم فرصوو  السووب ،ألن اّلِل لوون يوو   املسوولمني
 سوولمني واّللِ عجووزوا املايووانتهم. والووذين كفووروا أضووع  موون أن يعجووزوا اّلِل حووني يطلبهم،وأضووع  موون أن ي

 انصرهم.
م أصووحاب اللسووائل موون أن يسووبقه -لنيوو  فيهووا ّلِل امووَّت أخلصوولا  -يطموو ن أصووحاب اللسووائل النظيفوو  فل

 ااسيس .
هودون ن اب وه. اا،وينطلقل فإ ا هم منصلرون ابّلِل الذي ُيققلن سنته يف األرم،ويعلولن كلمتوه يف النواس

 ليخرجلا الناس من عباقة العباق إىل عباقة اّلِل وحد  بال كريك.
لوو  أبصووارها هوول   يعا سووالم يتخووذ للنصوور عدتووه اللاقعيوو  الوويت توودخل يف نوول  العصووب  املسوولم  ف ولكوون

لعمليو  ا األسوباب اهلوها وهيوأ بتلك اهلفا  العاليو  إ  وقود أمون هلوا األرم الصولب  الويت تطمو ن عليهوا أقودام
 لعللي  ذ  الغاايت اهيت هق  اليت تعرفها فطرهتا وتييدها عارّبا وإ  إذا أعدها هك للحرك  اللاقعي  ال

 وجوا أعداد المد  لمواجهة الك ار  -ثالثا

ُكْم َوآَخوورِيَن ِموْن ُقوِوِووْم    َعووُدوَّ اّللَِّ َوَعوُدوَّ ِهُبلَن بِوهِ ْيووِل،تُورْ َوأَِعوُدوا هَلُووْم َموا اْسووَتطَْعُتْم ِموْن قُووولَّة  َوِموْن رابِط ااَْ  »  
ُ يَوْعَلُمهُ   «. ُتْظَلُملنَ  إِلَْيُكْم َوأَنْوُتْم  ّللَِّ يُوَل َّ ِبيِل اْم. َوما تُوْنِفُقلا ِمْن َكْكء  يف سَ تَوْعَلُملَوُُم اّللَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2013 

تال  صونلفها ة علوى اخوفا ستعداق  ا يف الطل  فريض  تصاحه فريض  ا؟هاق والونا ذمور إبعوداق القول 
ن أول م ّبوذا القورآان حوانبهنود مون كوألنه األقاة الويت كانوحل ابرزة ع« رابط اايل»وأللاوا وأسباّبا وحا 

ْية م  جهول ت حمون اوانبهمرة .. ولل أمرهم إبعداق أسباب   يعرفلوا يف ذلك احلني  ا سيجد موع الوزم
 « .. ِمْن قُولَّة  َوأَِعُدوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتمْ »ملم التلجيه:واملهم هل ع -عاىل اّلِل عن ذلك عللا كبْيا ت -

 « .. ا نسان»لتحرير « األرم»الم من قلة ينطل  ّبا يف إنه   بد لإلس
رهوا تهم يف اختياعلوى حوري وأول ما تصنعه هذ  القلة يف حقل الدعلة:أن تيمن الذين حتارون هذ  العقيودة

 فال يصدوا عنها،و  يفتنلا كذلك بعد اعتناقها .. 
لوك لويت هميهوا تا«  سوالمقار ا»علوى   واألمر الثاين:أن ترهه أعوداء هوذا الودين فوال يفكوروا يف ا عتوداء

 القلة .. 
نطلو  ي سوالمك،وهل ه املود اواألمر الثالة:أن يبل  الرعه ّبي ء األعداء أن   يفكروا يف اللقول  يف وجو

 كلها .. « األرم»كله يف « ا نسان»لتحرير 
ا لنواس بشورائعها،فتحكم  واألمر الرابع:أن هطم هذ  القولة كول قولة يف األرم تتخوذ لنفسوها صوف  األللهيو
 بحانه ..هك وسلطاوا و  تع    ن األللهي  ّلِل وحد  ومن مث فاحلاكمي  له وحد  س

ئر،مث تنتهوووك موووا للشوووعاإن ا سوووالم لووويك نظاموووا  هلتيوووا يتحقووو   جووورق اسوووتقرار  عقيووودة يف القللب،وتنظي
راءهووا و ات وتقوو  عليهووا سوولطمهمتووه  إن ا سووالم موونهج عملووك واقعووك للحيوواة يلاجووه منوواهج أخوورى تقوولم 

 ك القولى املاقي ،وتودمْي السولطاتمون هطويم تلو -ه الورابين  قورار منهجو -قلى ماقي . فال مفر لإلسالم 
 اليت تنفذ تلك املناهج األخرى،وتقاوم املنهج الرابين ..

اجوول موون شووعر اأ  يست وينبغووك للمسوولم أ  يتمووتم و  امجووم وهوول يعلوون هووذ  احلقيقوو  الكبووْية .. ينبغووك
الن هريوووور نطلوووو   عوووونبيعوووو  منهجووووه الوووورابين. ينبغووووك أن يووووذكر أن ا سووووالم حووووني ينطلوووو  يف األرم إ ووووا ي

تقريوور لع البشوور و  هج موون صوونا نسووان بتقريوور أللهيوو  اّلِل وحوود  وهطوويم أللهيوو  العبيوود  إنووه   ينطلوو   وون
ان كورا  كالروموزارع األمويد ليفلحولا سلطان زعيم،أو قول ،أو نبق ،أو جنك  إنه   ينطل   س قا  العب

جاهول قاصور  صونع بشور و   ستغالل األسلا  وااامات كالرأ الي  الغربي  و  لفرم مذهه بشري مون
البصوْي  حلكويم اابوْياالعلويم  كالشويلعي  وموا إليهوا مون املوذاهه البشوري  .. إ وا ينطلو   ونهج مون صونع اّللِ 

 ي  للعبيد ..من العبلق« األرم»يف « ا نسان»ه لتحرير ولتقرير أللهي  اّلِل وحد  وسلطان
هذ  هك احلقيق  الكبْية اليت اه أن يدركها املهزوملن الوذين يقفولن ابلودين ملقو  الودفاع وهوم يتمتمولن 

 .1295وامجملن لالعتذار عن املد ا سالمك  وا؟هاق ا سالمك
 « ْن قُولَّة  َتطَْعُتْم مِ َما اسْ  أَِعُدوا هَلُمْ وَ »وُيسن أن نعر  حدوق التكلي  إبعداق القلة. فالنا يقلل:

                                                 
للسويد أيب األعلوى املولقوقي أموْي ا؟ماعو  ا سوالمي  يف ابكسوتان.كما « هواق يف سوبيل اّللِ ا؟»تراجع بتلسع الرسال  القيم  بعنولان: - 1295

 زء التاسع.) السيد رمحه هللا (من ا؟ 1443 - 1431يراجع ما كتبنا  عن ا؟هاق يف مقدم  سلرة األنفال ص 
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دخل يف القوولة يوو فهووك حوودوق الطاقوو  إىل أقصوواها.  يووة   تقعوود العصووب  املسوولم  عوون سووبه موون أسووباب
 ناقتها.

   وِوِومْ ْم،َوآَخرِيَن ِموْن قُ َوَعُدوَّكُ  اّللَِّ  تُوْرِهُبلَن بِِه َعُدوَّ »كذلك يشْي النا إىل الغرم األول من إعداق القلة:
ُ يَوْعَلُمُهمْ   « ..تَوْعَلُملَوُُم اّللَّ

ن مونهم رم. الظواهريم  يف األفهل إلقاء الرعه والرهب  يف قللب أعداء اّلِل الذين هم أعوداء العصوب  املسول
رهم  يعلووووم سووووورائاوة،واّللِ الووووذين يعلمهووووم املسووووولملن وموووون وراءهووووم  ووووون   يعرفوووولوم،أو   اهووووروا هلوووووم ابلعوووود

ن يكلنووووولا مكلفووووولن أ وهوووووي ء تووووورهبهم قووووولة ا سوووووالم ولووووول   اتووووود ابلفعووووول إلووووويهم. واملسووووولملنوحقوووووائقهم. 
مووو  اّلِل هوووك لتكووولن كلأقووولايء،وأن ُيشووودوا موووا يسوووتطيعلن مووون أسوووباب القووولة ليكلنووولا مرهووولبني يف األرم و 

 العليا،وليكلن الدين كله ّلِل.
 ل،فقوود اق نووحلس التكافلووه يقوولم علووى أسوواوملووا كووان إعووداق العوودة يقتضووك أملا ،وكووان النظووام ا سووالمك ك

يوُووَل َّ  -اّللَِّ  يف َسووِبيلِ  -ْكء  ا ِمووْن َكووَومووا تُوْنِفُقوول »الوودعلة إىل ا؟هوواق ابلوودعلة إىل إنفووا  املووال يف سووبيل اّلِل:
 « ..إِلَْيُكْم َوأَنْوُتْم   ُتْظَلُملنَ 

كول كوعلر   خصوك ومونكن كل قافوع وهكذا ارق ا سالم ا؟هاق والنفق  يف سبيله،من كل غاي  أرضي ،وم
 .رضلان اّللِ  لتحقي  كلم  اّلِل،ابتغاء« يف سبيل اّللِ »قلمك أو نبقك،ليتمحخ خالصا ّلِل 

 على أجماق األكخاص والدول. كل حرب تقلم  -ألوىل امنذ اللهل   -ومن مث ينفك ا سالم من حسابه 
تسووليد لرب تقوولم وا ذ ل. وكوول حوو وكوول حوورب تقوولم لالسووتغالل وفووت  األسوولا . وكوول حوورب تقوولم للقهوور

ا مون لعوا واحودونن على ونن،أو قلم على قلم،أو جونك علوى جونك،أو نبقو  علوى نبقو  .. ويسوتبقك ن
 نووون و  قووولم و يد جووونك و  و   يريووود تسووول  -سوووبحانه  -احلركووو  .. حركووو  ا؟هووواق يف سوووبيل اّلِل .. واّلِل 

 عوواملني. ولكوونب عوون اله وسوولطانه وحاكميتووه. وهوول غوونبقوو  و  فوورق و  كووعه. إ ووا يريوود أن تسوولق أللهيتوو
 .سياقة أللهيته هك وحدها اليت تكفل ااْي والثك  واحلري  والكرام  للعاملني

 سووكر ا سووالمكقعوو  للمعواحلكووم الثالووة يف هووذ  النصوولص هوول احلكووم املتعلوو   وون يريوودون املهاقنوو  وامللا
وووْلِم لِ ْن َجَنُحووولا َوإِ »قوووا:عووواهلم علوووى رغبوووتهم يف السووولم حوانحووولن إىل السووولم واملسوووامل  وتووودل لووولاهرهم وأف لسَّ
. ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلعَ   «.ِليمُ فَاْجَنْ  هَلا،َوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ

 نوووا  مييووول إىلك حركووو  جوالتعبوووْي عووون امليووول إىل السووولم اب؟نووول ،تعبْي لطيووو ،يلقك لووول الدعووو  الرقيووو . فهووو
ى اّلِل لتلكوووول علوووواعوووو   كمووووا أن األموووور اب؟نوووول  إىل السوووولم مصووووحلب ابجانووووه السوووولم،ويرخك ريشووووه يف وق

 ألمان.ه الكفاي  واتلكل عليالسميع العليم الذي يسمع ما يقال ويعلم ما وراء  من ربآت السرائر. ويف ال
وملقفووه كووذلك  - -وابلعوولقة إىل تلخوويا ا مووام ابوون القوويم لطلائوو  الكفووار وموولاقفهم موون رسوولل اّلِل 

العهوود ابملدينوو  إىل يوولم بوودر ونووزول هووذا احلكم،يتبووني أن هووذا الوونا يتعلوو  ابلفريوو  الووذي اعتووزل  موونهم،أول
و  يقاتلووووه وجوووون  إىل السوووولم و  يظهوووور العوووداء واملقاوموووو  للوووودعلة ا سووووالمي ،و  للدولوووو   - -رسووولل اّلِل 
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املته )وذلووك حووَّت نزلووحل أن يوو   هووذا الفريوو ،وأن يقبوول مهاقنتووه ومسوو - -املسوولم . وقوود أموور اّلِل رسوولله 
براءة ونزل فيها إمهوال مون   يكون لوه عهود،أو كوان لوه عهود غوْي ملقحل،مودة أربعو  أكوهر،يكلن لوه بعودها 
حكووم آخوور  سووه ملقفووه( وموون مث فهوول لوويك حكمووا وائيووا علووى إنالقووه الووذي ييخووذ موون نصووه جموورقا عوون 

التصوورفات اللاقعيو  بعوود  لرسوولل اّلِل هوذ  املالبسووات،وجمرقا كووذلك عون النصوولص التاليوو  لوه يف الووزمن،وعن 
. 

حووَّت نزلووحل  -ه بوو - -ولكوون الوونا كووان لووه نوولع موون العموولم يف احلكووم يف حينووه. فقوود عموول رسوولل اّلِل 
 من عمله به كان صل  احلديبي  يف السن  الساقس  للهجرة ..و  -سلرة براءة 

؟نوول  إىل السوولم بقبوولل أقاء ا؟زيوو  .. ولقوود اعووه بعووخ الفقهوواء إىل اعتبووار  احلكووم وائيووا وقائمووا ففسووروا ا
ولكوووون هووووذا   يتفوووو  مووووع اللاقووووع التووووارحك فووووإن أحكووووام ا؟زيوووو  نزلووووحل يف سوووولرة بووووراءة بعوووود السوووون  الثامنوووو  
للهجرة،وهوذ  اهليو  نزلوحل يف السوون  الثانيو  بعود بوودر و  تكون أحكوام ا؟زيوو  ملجولقة. واألقورب إىل الصووح  

طبيعو  احلركيو  للمونهج ا سوالمك،أن يقوال:إن هوذا احلكوم لويك وائيووا  راجعو  األحوداّ وتولاري  النوزول وال
وأنه عدل أخْيا ابألحكوام النهائيو  الويت نزلوحل يف سولرة بوراءة )التلبو ( والويت انتهوى ّبوا النواس إىل أن يكلنولا 

م علوى مع ا سالم:إما حماربني ُياربلن. وإما مسلمني هكمهم كريع  اّلِل. وإما أهل ذم  ييقون ا؟زيو  وهو
عهوودهم مووا اسووتقاملا .. وهووذ  هووك األحكووام النهائيوو  الوويت تنتهووك إليهووا حركوو  ا؟هوواق ا سووالمك. وكوول مووا 
عوووداها هووول حوووا ت واقعيووو  يسوووعى ا سوووالم إىل تغيْيهوووا حوووَّت تنتهوووك إىل هوووذ  األوضووواع الثاليووو  الووويت اثووول 

روا  ا موام أمحود َعوْن ُسووَلْيَماَن العالقوات النهائيو ،وهك العالقوات الويت ميثلهوا احلودية الوذي أخرجوه مسولم و 
ِإَذا بَوَعووَة أَِمووْي ا َعلَووى َسوورِيَّ  ،أَْو َجووْيا  أَْوَصوواُ  يف َخاصَّووِ  نَوْفِسووِه :بْووِن بُوَريْووَدَة،َعْن أَبِيووِه قَاَل:َكوواَن َرُسوولُل هللِا 

،فَوِإَذا َلِقيوحَل بِتَوْقَلى هللِا،َوَمْن َمَعُه ِمَن اْلُمْسوِلِمنَي َخوْْي ا َوقَواَل:اْغُزوا ِبْسوِم هللاِ   يف َسوِبيِل هللِا،قَواتُِللا َموْن َكَفوَر اِبّللَِّ
َهووا  ،فَووأَيوَّتُوُهنَّ َمووا َأَجووابُلَ  إِلَيوْ ،أَْو ِخاَلل  ِّ ِخَصووال  ُهْم َعووُدوََّ  ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي فَوواْقُعُهْم ِإىَل ِإْحووَدى يَوواَل فَاقْوبَووْل ِموونوْ

ُهْم:اْقُعُهْم ِإىَل اِ مِتْسوووالَ  ُهْم . مُثَّ اْقُعُهوووْم ِإىَل التََّحوووُلِل ِموووْن َقارِِهوووْم ِإىَل َقاِر وَُكووو َّ َعووونوْ ِم،فَِإْن َأَجوووابُلَ  فَاقْوبَوووْل ِمووونوْ
َهاِجرِيَن،فَوووِإْن أَبوَوووْلا اْلُمَهوواِجرِيَن،َوأَْعِلْمُهْم ِإْن ُهوووْم فَوَعلُووولا َذلِوووَك أَنَّ هَلُوووْم َموووا لِْلُمَهووواِجرِيَن،َوأَنَّ َعلَوووْيِهْم َموووا َعلَوووى اْلمُ 

ُووووْم َيُكلنُوووولَن َكووووَأْعرَاِب اْلُمْسووووِلِمنَي،َاْرِي َعلَووووْيِهْم ُحْكووووُم هللِا الَّووووِذي َاْوووورِي َعلَووووى  َواْختَوووواُروا َقاَرُهْم،فَووووَأْعِلْمُهْم َأوَّ
،فَِإْن ُهوْم أَبوَوْلا فَواْقُعُهْم ِإىَل اْلُمْيِمِننَي،َوَ  َيُكولُن هَلُوْم يف اْلَفوْكِء َواْلَغِنيَموِ  َنِصويه  ِإ َّ أَْن ُاَاِهوُدوا َموَع اْلُمْسوِلِمنيَ 
ُهْم،فَِإْن أَبَوْلا فَاْسَتِعِن اّللََّ،مُثَّ قَاتِْلهُ  ُهْم وَُك َّ َعنوْ  ..1296ْم.ِإْعطَاِء ا؟ِْْزيَِ ،فَِإْن َأَجابُلا فَاقْوَبْل ِمنوْ

  بعووود واملشوووكل يف هوووذا احلووودية هووول ذكووور اهلجووورة وقار املهووواجرين،مع ذكووور ا؟زيووو  .. وا؟زيووو    تفووورم إ
الفوووت  وبعووود الفوووت    تعووود هجووورة )ابلقيووواس إىل ا؟ماعووو  املسووولم  األوىل الووويت انتهوووحل إىل قار إسوووالم وفوووت  
واكوون( والثابووحل أن ا؟زيوو    تفوورم إ  بعوود السوون  الثامنوو  وأوووا موون مث   تيخووذ موون املشووركني العوورب ألوووم 
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شووركني اجملوولس،وهم مووثلهم يف الشوور  ولوول أسوولملا قبوول نووزول ا؟زيوو . ققبلووحل بعوود ذلووك موون أمثوواهلم موون امل
نزلحل أحكام ا؟زي  ويف ا؟زيرة مشوركلن لقبلوحل مونهم كموا يقورر ا موام ابون القويم. وهول فيموا ذكور قولل أيب 
حنيف  وأحد قل  ا مام أمحد )أما القرنل فقد روى هذا القولل عون األوزاعوك ومالوك،وروى غوْي  عون أيب 

 حنيف (:
 الك ار  أحكاا السلم مع  -رابما

ووْل َعلَووى اّللَِّ  اْجَنْ  هَلوواْلِم فَووَوِإْن َجَنُحوولا لِلسَّوو»وعلووى أيوو  حووال فالووذي ننتهووك إليووه،أن قوولل اّلِل تعوواىل: ،ِإنَّووُه َوتَولَكَّ
 « ..ُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ 

ر اّلِل أمو راءة. إ وا سولرة بويف  يتضمن حكما مطلقا وائيا يف الباب،وأن األحكام النهائي  نزلحل فيموا بعود 
هود معوه د،أو   يتعاقود تعاهو رسلله أن يقبل مسامل  وملاقع  ذلك الفري  الذي اعتزله فلم يقاتله سلاء كان

ة. فلوم يعود لرة بوراءسوحَّت ذلك احلني. وأنه لل يقبل السلم من الكفار وأهل الكتاب حوَّت نزلوحل أحكوام 
أو  -لووى عهوودهم تقبوول مووا اسووتقام أصووحاّبا عهووذ  هووك حالوو  املسووامل  الوويت و  -يقبوول إ  ا سووالم أو ا؟زيوو  

 هل القتال ما استطاع املسلملن هذا ليكلن الدين كله ّلِل.
يف هوذا البيوان وذلوك ؟والء الشوبه  الناكو   مون اهلزميو  الروحيو  والعقليو   -بعخ الشكء -ولقد استطرقت 

اقووع احلاضوور علووى أرواحهووم فيثقوول ضووغ  الل « ا؟هوواق يف ا سووالم»الوويت يعانيهووا الكثووْيون  وون يكتبوولن عوون 
أن يكووولن منهجوووه الثابوووحل هووول ملاجهووو   -الوووذي   يووودركلن حقيقتوووه  -وعقووولهلم ويسوووتكثرون علوووى قيووونهم 

البشوووري  كلهووووا بلاحووودة موووون يالّ:ا سوووالم،أو ا؟زيوووو ،أو القتوووال،وهم يوووورون القووولى ا؟اهليوووو  كلهوووا هووووارب 
 -حقيقتووه و  يشووعرون ّبووا كووعلرا جووداي الووذين ينتسووبلن إليووه وهووم   يوودركلن  -ا سووالم وتناهضووه وأهلووه 

ضووعا  أمووام جحافوول أتبوواع الوودايانت واملووذاهه األخوورى كمووا يوورون نالئووع العصووب  املسوولم  احلقوو  قلوو  بوول 
نوودرة و  حوولل هلووم يف األرم و  قوولة .. وعندئووذ يعموود أول ووك الكتوواب إىل ِ  أعنووا  النصوولص لييوللهووا 

رون على قينهم أن يكلن هذا منهجه وخطته  إوم يعمودون شويال يتمشى مع ضغ  اللاقع ويقله ويستكث
إىل النصولص املرحليوو ،فيجعللن منهووا نصلصووا وائيوو  وإىل النصوولص املقيوودة  ووا ت خاصوو ،فيجعللن منهووا 

املقيودة املرحليو    نصلصا مطلق  الد ل  حَّت إذا وصللا إىل النصلص النهائي  املطلق  أِوللها وف  النصلص
لا إىل أن ا؟هوواق يف ا سووالم هوول جموورق عمليوو  قفوواع عوون أكووخاص املسوولمني،وعن قار وذلووك كلووه كووك يصوول

ا سالم عند ما هتاجم  وأن ا سوالم يتهالوك علوى أي عورم للمسوامل . واملسوامل  معناهوا جمورق الكو  عون 
يف كووول  -يتقلقوووع،أو اوووه أن يتلقوووع قاخووول حووودوق   -يف حسوووهم  -مهامجووو  قار ا سوووالم  إن ا سوووالم 

ولويك لوه احلو  أن يطالوه اهلخورين ابعتناقوه،و  اباضولع ملونهج اّلِل،اللهوم إ  بكلمو  أو نشورة أو  -وقوحل 
فلووويك لإلسوووالم أن يهامجهوووا إ  أن  -املمثلووو  يف سووولطان ا؟اهليووو  علوووى النووواس  -بيوووان  أموووا القووولة املاقيووو  

ضوووغ  اللاقوووع احلاضووور،أن هتامجوووه،فيتحر  حين وووذ للووودفاع  ولووول أراق هوووي ء املهزومووولن روحيوووا وعقليوووا أموووام 
للجوودوا فيووه هووذ  اللاقعيوو   -قون ِ  ألعنووا  النصوولص  -يلتمسوولا يف أحكووام قيوونهم مووا يلاجووه هووذا اللاقووع 
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احلركيووو  يف أحكاموووه وتصووورفاته املرحليووو  الووويت كوووان يلاجوووه ّبوووا ضوووغ  اللاقوووع املشوووابه ملوووا نلاجهوووه حنووون اليووولم 
 سووالم يتصوور  علووى هووذا النحوول،ولكن هووذ  ليسووحل و سووتطاعلا أن يقلللا:إنووه يف مثوول هووذ  احلووال كووان ا

 هك القلاعد الدائم  إ ا هك األحكام والتصرفات اليت تلاجه الضرورة.
 وهذ  أمثل  و اذج من األحكام والتصرفات املرحلي  يف أوقات الضرورات:

  املسووواملول مقدموووه املدينووو  موووع اليهووولق حووولل املدينووو  واملشوووركني عهووودا علوووى أ - -لقووود عقووود رسووولل اّلِل 
 -ّلِل اك سوولط  رسوولل ملدينوو  هوووامللاقعوو  والوودفاع املشوو   عوون املدينوو . مووع التسووليم  ن السوولط  العليووا يف ا

-  أو عقوود التعهوود موونهم ابلوودفاع عوون املدينوو  معووه ضوود قريا،والكوو  عوون مناصوورة أي مهوواجم للمدينوو و،
 للقووحل ذاتوه أموور  اّلِل أن يقبوول السوولمويف ا - -أي حلو  مووع املشووركني انواربني قون إذن موون رسوولل اّلِل 

يمووا ْي هووذا كلووه ف..مث تغوو  وون انحوولن إىل السوولم،وإن كووانلا   يعقوودون معووه عهوودا،وأن يوولاقعهم مووا واقعوول 
 بعد كما ذكران.

 - -اّلِل  خوا  رسوللو وملا كانحل غزوة ااند  وعمع املشركلن علوى املدينو  ونقضوحل بنول قريظو  العهود 
علوى  ان الصول ى عيينو  بون حصون الفزاري،واحلواّر بون عول  املوري رئويك غطفوعلى املسولمني عورم علو

 يلة مثار املدين ،وأن ينصرفا بقلمهما ويدعا قريشا وحدها. 
ُّ اْلَغطََفاينُ ِإىَل النَّ :قَالَ ،َعْن َأيب ُهَريْورَةَ ف ْأِمَر :" َحوَّتَّ َأْسوتَ حُمَمَُّد َكاِنْراَن َاَْر اْلَمِدينَوِ  فَوَقوالَ :فَوَقالَ ِلِِ َجاَء احْلَاِر

َثَموَ  ،ق  َوَسوْعِد بْوِن َمْسُعل ،يعِ بْوِن الرَّبِ  َسوْعدِ وَ ،َوَسوْعِد بْوِن ُعَباَقةَ ،الُسُعلَق" فَوبَوَعَة ِإىَل َسْعِد ْبِن ُمَعاذ   َوَسوْعِد بْوِن َخيوْ
َّ َيْسوووأَُلُكْم  ِإنَّ وَ ،َدة  س  َواِحوووفَوَقووواَل:" ِإيِنِ قَوووْد َعِلْموووحُل أَنَّ اْلَعوووَرَب قَوووْد َرَموووْتُكْم َعوووْن قَوووولْ  ْن ُتَشووواِنُروُ  َاْوووَر أَ احْلَووواِر

ُسولَل هللِا أََوْحوك  ِموَن السَّوَماِء اَي رَ :ُكْم بَوْعُد" قَواُللاا يف أَْمِر ْنظُُرو توَ فَِإْن أََرْقمُتْ أَْن َتْدفَوُعلُ  َعاَمُكْم َهَذا َحَّتَّ ،اْلَمِديَن ِ 
نَواَوِإْن ُكْنوحَل إِ ،َوَهوَلا َ   ِلرَأْيِوكَ ا تَوبَوع  فَورَأْيُونَو،َك أَْو َهَلا َ أَْو َعوْن رَأْيِو،فَالتَّْسِليُم أِلَْمِر هللاِ  بْوَقواَء َعَليوْ َوا تُرِيوُد اْ ِ فَوَلهللِا ، َّ

ُهْم َعَلى َسوَلاء   َذا َتْسوَمُعلَن َموا  :" ُهولَ لُل هللِا فَوَقواَل َرُسو،ء  أَْو قَورِ   َّ ِبِشورَارَة  إِ َما يَونَواُللَن ِمنَّوا مَثَو،َلَقْد رَأَيْوتَوَنا َوِإايَّ
 فَوَقاَل َحسَّاُن:،َغَدْرَت اَي حُمَمَّدُ :يَوُقلُللَن" قَاُللا

 ْغِدرُ ا َ  يوَ د  اَي َجاَر َمْن يَوْغِدْر ِبِذمَِّ  َجارِِ  ... ِمْنُكْم فَِإنَّ حُمَمَّ 
 ِثُ ا َ  حُْ ُعهَ َوأََمانَُ  اْلَمْرِء َحْيُة َلِقيتَوَها ... َكْسُر الُزَجاَجِ  َصدْ 

 1297ِإْن تَوْغِدُروا فَاْلَغْدُر ِمْن َعاَقاِتُكْم ... َوالُلْيُم يُوْنِبحُل يف ُأُصلِل السَّْخَثِ 
يَوَنا َعاِصوُم بْووُن ُعَمووَر بْووِن قَوتَواَقَة،أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  ِّ وقَواَل ابْووُن ِإْسووَحاَ :َحدَّ نَوَ  بْووِن ِحْصوون  َواحْلَوواِر بَوَعووَة ِإىَل ُعيَويوْ

،َوُ َوووا قَائِوووَدا َغطََفاَن،فََأْعطَاُ َوووا يُولُوووَة مثَووواِر اْلَمِدينَوووِ  َعلَوووى أَْن يَوْرِجَعوووا َوَموووْن َمَعُهَموووا َعوووْن َرُسووولِل اّللَِّ  بْوووِن َعْل  
 ُ ووووَهاَقُة َوَ  َعزميَوووو وووونَوُهُم الُصووووْلُ ،َحَّتَّ َكتَوبُوووولا اْلِكتَوووواَب،َوَ ْ تَوَقووووِع الشَّ نَووووُه َوبَويوْ ِ  ِإ َّ الُصوووولْ  َوَأْصووووَحابِِه مل َفَجووووَرى بَويوْ

وووووا أَرَاَق َرُسووووولُل اّللَِّ  أَْن يَوْفَعَل،بَوَعوووووَة ِإىَل َسوووووْعِد بْوووووِن ُعَباَقَة،َوَسوووووْعِد بْوووووِن اْلُمرَاَوَضوووووُ ،َويف َذلِوووووَك فَوَفَعووووواَل . فَوَلمَّ
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،أَْمر  َهُُتُه فَوَنْصنوَ  ُ بِوِه َ  بُودَّ لَنَوا ُمَعاذ ،َوذََكَر َذِلَك هَلَُما،َواْسَتَشاَرُ َا ِفيِه،فَوَقاَ :اَي َرُسلَل اّللَِّ ُعُه،أَْو َكْكء  أََمَرَ  اّللَّ
" َ  بَووْل َلُكووْم َواّللَِّ َمووا َأْصووَنُع َذلِووَك،ِإ َّ َأيِنِ رَأَيْووحُل اْلَعووَرَب قَووْد :ِمووْن َعِموول  بِووِه،أَْم َكووْكء  َتْصوونَوُعُه لَنَووا ف فَوَقوواَل 
 َجانِووه  مل فَووَأَرْقُت أَْن َأْكِسووَر َعووْنُكْم َكوولَْكتَوُهْم "،فَوَقوواَل َسووْعُد بْووُن َرَمووْتُكْم َعووْن قَوووْلس  َواِحووَدة ،وََكالَُبلُكْم ِمووْن ُكوولِِ 

ووْرِ  اِبّللَِّ َوِعبَوواَقِة اأْلَْوَتِن،َ  نوَ  ،قَووْد ُكنَّووا حَنْووُن َوَهووُيَ ِء اْلَقووْلُم َعلَووى الشِِ َ َوَ  نَوْعرِفُووُه،َوُهْم ُمَعوواذ :اَي َرُسوولَل اّللَِّ ْعبُووُد اّللَّ
ْساَلِم،َوَهَدااَن لَوُه،َ  َيْطمَ  ُ اِبْ ِ َها مَثَرَة  ِإ َّ ِقر ى أَْو ِكرَاء ،َفِحنَي َأْكَرَمَنا اّللَّ َوأََعزَّاَن بِوَك،نُوْعِطيِهْم ُعلَن أَْن َذُْكُللا ِمنوْ

ونَوُهْم . فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ أَْمَلالََنا،َمالََنا ِّبََذا َحاَج  ،فَوَلاّللَِّ َ  نُوْعِطيِهْم ِإ َّ السَّْيَ  َحوَّتَّ َُيُْكوَم اّللَُّ  نَونَوا َوبَويوْ " : بَويوْ
َنا،فَأَقَوووووواَم َرُسوووووولُل اّللَِّ  َوَعووووووُدُوُهْم فَأَنْووووووحَل َوَذاَ  " فَوتَونَوووووواَوَل َسووووووْعد  الصَّووووووِحيَفَ  َفَمَحاَهووووووا مُثَّ قَاَل:لَِيْجَهووووووُدوا َعَليوْ

 . 1298"حُمَاِصُروُهمْ 
 -ا مراوضو  و  تكون عقودا. فهوذا الوذي فكور فيوه رسولل اّلِل هلمو - -وكانحل هذ  املقال  مون رسولل اّلِل 

- . ائيا ..و. وليك حكما إجراء مللاجه  الضرورة 
   إليهووووا بشووووروط   يسوووو -هم وهووووم علووووى كوووورك -وعقوووود رسوووولل اّلِل مووووع مشووووركك قووووريا صوووول  احلديبيوووو  

ن يرجوع بعوخ،وأ ناملسلملن،وذلك على وضع احلرب بينه وبيونهم عشور سونني،وأن ذمون النواس بعضوهم مو
إ   ،وأ  يوودخلهاا يووالتّبووعوونهم عامووه ذلووك،حَّت إذا كووان العووام املقبوول قوودمها وخلوولا بينووه وبووني مكوو  فأقووام 

  مووون و ،ومن أ والسووويل  يف القووورب،وأن مووون أتوووى املشوووركني مووون أصوووحاب النووول   يووورق بسوووال  الراكوووه
لاهرهوا  اليت تبودو يفهذ  الشوروط، -  ا أهلمه اّللِ  - -أصحاب املشركني رق  .. وقد رضك رسلل اّلِل 

ملشووواّب  ارو  مللاجهووو  الظووو -علوووى كووول حوووال  -جمحفووو ،ألمر يريووود  اّلِل أهلوووم بوووه رسووولله .. وفيهوووا متسوووع 
 تتصر  من خالله القياقة املسلم  ..

،ولكنوووه متوووني تحووور  مرنإن املووونهج احلركوووك هلوووذا الووودين يلاجوووه اللاقوووع قائموووا بلسوووائل مكاف ووو ،وهل مووونهج م
النصووولص   أعنوووا والذين يلتمسووولن فيوووه موووا يلاجهووولن بوووه اللاقوووع يف كووول حالووو  لووون يضوووطروا إىل  ِ واضووو ،

ع الشوووووور ينووووووه للاقوووووووشويلهووووووا شويووووووالت شابهووووووا  وإ ووووووا املطلوووووولب هوووووول تقوووووولى اّلِل،والتحوووووورج موووووون تطليووووووع ق
ء  سووتعالا وهوول يف مركووز -ا؟اهلك،واهلزميوو  بووه واللقوول  بووه ملقوو  الوودفاع،وهل قيوون مسوويطر حوواكم،يلل 

 ل حاجات اللاقع وضروراته واحلمد ّلِل ..ك  -واملباقأة 
ن يقبل ملاقعو  مون واقعول ،وأن اون  للسولم معهوم موَّت جنحولا إليوه أ - -وعند ما أمر اّلِل تعاىل رسلله 

هَلوا ْلِم فَواْجَنْ  ُحولا لِلسَّوْن َجنَ َوإِ »:وجهه إىل التلكل عليه،ونمأنه إىل إحانتوه سوبحانه بسورائر القولم املخبولءة
،ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ   « ..َوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ

مث أمنه مون خوداعهم،إن هوم أراقوا خيانتوه،وبيتلا الغودر مون وراء ا؟نول  إىل السولم. وقوال لوه:إن اّلِل حسوبه 
اء يف وأيوود  ابملوويمنني ومجووع قلوولّبم علووى الوولق وا خوو -يف بوودر  -وكافيووه وحافظووه وهوول الووذي أيوود  بنصوور  
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َوِإْن يُرِيوُدوا أَْن َحْوَدُعلَ  فَوِإنَّ  »ا سالم وكانحل عصي  على التآل ،  ميلوك شليفهوا إ  اّلِل القودير احلكويم:
ُ،ُهَل الَِّذي أَيََّدَ  بَِنْصرِِ  َواِبْلُمْيِمِننَي،َوأَلَّوَ  بَونْيَ قُوُللِّبِْم،لَوْل أَنْوَفْقوحَل موا يف اأْلَ  يعوا  موا أَلَّْفوحَل ْرِم مجَِ َحْسَبَك اّللَّ

نَوُهْم،ِإنَُّه َعزِيز  َحِكيم   َ أَلََّ  بَويوْ  « ..َبنْيَ قُوُللِّبِْم،َولِكنَّ اّللَّ
اهوودوا اّلِل عدقلا مووا صووحسووبك اّلِل،فهوول كافيووك،وهل الووذي أيوود  بنصوور  أول مرة،وأيوود  ابملوويمنني الووذين 

يدا.سوولاء  يوونهم كدة و سووهم بعليووه وجعوول موونهم قوولة ملحدة،بعوود أن كانووحل قلوولّبم كووَّت،وعداواهتم جوواهر 
هم يف ا؟اهليووو  مووون الثوووارات والووودماء فقووود كوووان بيووون - وهوووم األنصوووار -كوووان املقصووولق هوووم األوس وااوووزرج 

..  ا و  كوبيهاألرم نظوْي واملنازعات ما يستحيل معه ا لت ام فضوال علوى هوذا ا خواء الوذي   تعور  لوه ا
حل لقين،فقد كانوميوع مقصور يف ا؟اهليو  .. أو كوان ا؟أو كان املقصولق هوم املهواجرون،وهم كوانلا كاألنصوا

ها إ  الوويت   تصوونعاّلِل و  هووذ  هووك حالوو  عوورب ا؟زيوورة مجيعووا  ولقوود وقعووحل املعجووزة الوويت   يقوودر عليهووا إ 
 اصووو  املتآخيووو لووو  امل  هوووذ  العقيووودة فاسوووتحالحل هوووذ  القلووولب النافرة،وهوووذ  الطبووواع الشوووملس،إىل هوووذ  الكت

رفوه التواري  ذي   يعانوه بعضوها لبعخ،املتوآل  بعضوها موع بعخ،ّبوذا املسوتلي الوالذللل بعضها لبعخ،
ا يف ُصوُدورِِهْم مو َونَوَزْعنوا:»-اة ا؟ن  و تها البارزة أو ميهد حلي -والذي تتمثل فيه حياة ا؟ن  و تها البارزة 

 «.ِمْن ِغلِ  ِإْخلاان  َعلى ُسُرر  ُمَتقابِِلنيَ 
  ومووولقات ه واأللفوووعوووال. إووووا حوووني ختوووال  القللب،تسوووتحيل إىل موووزاج مووون احلوووإن هوووذ  العقيووودة عجيبووو  ف

رة فيو . فوإذا نظور ي  عمي  القللب،اليت تلني جاسيها،وترق  حلاكيها،وتندي جفافها،وترب  بينها برابط وي
اح  لتناصر،والسووملل ء واالعني،وملسوو  اليوود،ونط  ا؟ارح ،وخفقوو  القلووه،ترانيم موون التعووار  والتعووان ،وا
ة وهوذ  العقيود القلولب  واهللاقة،  يعر  سورها إ  مون ألو  بوني هوذ  القلولب و  تعور  موذاقها إ  هوذ 
ابحل يوووه،فإذا اسوووتجلتقووواء علهتتوو  للبشوووري  بنوووداء احلوووه يف اّلِل وتلقوووع علوووى أو رهووا أحلوووان االووولص لوووه وا 

 .وقعحل تلك املعجزة اليت   يدري سرها إ  اّلِل،و  يقدر عليها إ  اّللِ 
وا َموا ُهوْم ِ َنِْبيَواءَ قَواَل َرُسولُل اّللَِّ :قَالَ ،َعْن ُعَموَر بْوِن ااَْطَّابِ  َو  ُكوَهَداَء يَوْغوِبطُُهُم ،:"ِإنَّ ِموْن ِعبَواِق اّللَِّ أُلاَنس 

ْخووووووِثاَْن َمووووووا ُهووووووْم َوَمووووووا أَْعَموووووواهُلُْم ِإانَّ أَ ،اَي َرُسوووووولَل اّللَِّ :قَوووووواُللا،َوالُشووووووَهَداُء يوَووووووْلَم اْلِقَياَمووووووِ  ِ ََكوووووواِوِْم ِمووووووَن اّللَِّ ،األَنِْبَياءُ 
وونَوُهْم َو  أَْمووَلال  يَوتَوَقاُضوولَوَا:لِووَذِلَك قَووالَ ،حنُِبُوُهمْ  َواّللَِّ ِإنَّ وُجوولَهُهْم ،ُهَل قَوووْلم  َهَووابُلا بِووُروِ  اّللَِّ َعلَووى َغووْْيِ أَْرَحووام  بَويوْ

ُوْم َلَعلَوى نُولر   ا َخواَ  النَّواُس َو  َُيَْزنُولَن ِإَذا َحوزَِن النَّواُس  " َأ  ِإنَّ أَْولِيَواَء اّللَِّ   َخوْل     َحَواُفلَن ِإذَ ،لَُنلر  َوِإوَّ
 .1299َعَلْيِهْم َو  ُهْم َُيَْزنُلَن " أخرجه أبل قاوق

                                                 
 ( صحي  3529[)311/ 3املكنز ] -سنن أيب قاوق ( و 11288[)58/ 8تفسْي ابن أيب حامت ] - 1299

موون نوولع حبووه و  أنووداقا  ُيبوولوم يتخووذون لووه وأوليوواء هللا:هووم الووذين يتلللنووه إبخووالص العبوواقة لووه،والتلكل عليه،وحبووه،واحله فيه،والل يووه لووه،فال
املسوببات،ويتلللن ننه   األسوباب و سوم  قامو  عن تولقيفه  يتخذون من قونه وليا  و  كفيعا  يقرّبم إليه زلفى،و  وكيال  و  نصْيا  فيما حرج

 ر  حدية الل  .كراجع كتايب ااالص  يف  -رسلله وامليمنني  ا أمرهم به

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2020 

ُ تَوَعواىَل َعْنوهُ  ِإَذا َلِقوَك َأَخواُ  اْلُمْسوِلَم فََأَخوَذ بِيَوِدِ  قَواَل:"ِإنَّ اْلُمْسوِلَم أَِن النَّوِلَّ ،وَعْن َسْلَماَن اْلَفارِِسكِِ َرِضوَك اّللَّ
ُهَمووا ُذنُلُّبَُما َوَلْل ،َوِإ  ُغِفووَر هَلَُمووا،َكَمووا تَوَتَحوواُت الْووَلَرُ  ِمووَن الشَّووَجرَِة اْلَياِبَسووِ  يف يوَووْلِم رِيوو   َعاِصوو   ،َهَاتَّووحْل َعنوْ

 .1300ين(َكاَنحْل ُذنُلُّبَُما ِمْثَل َزبَِد اْلَبْحِر" ...)روا  الطثا
 عليوووه الصوووالة  رسوووالتهوتتووولارق أقووولال الرسووولل تووو ى يف هوووذا البووواب وتشوووهد أعمالوووه  صوووال  هوووذا العنصووور يف
يوو  ق أعمووال مثال،و  جموور والسووالم كمووا تشووهد األموو  الوويت بناهووا علووى احلووه أوووا   تكوون جموورق كلمووات جمنحوو 

لوولب لووى شليو  القيقودر ع ،الوذي  فرقيو  إ وا كانووحل واقعوا كووارا قوام علوى هووذا األسواس الثابووحل،إبذن اّللِ 
 هكذا سلا .

 الاحريي عل  القاال وممونة هللا أمال  للمؤمنين الم اهدين -خامسا

 وحد  الصف ا سالمي والاخ يف في القاال 66 - 64الدرس الثاني:

 -بحانه سو -صوب  املسولم  مون ورائوه،إىل و يو  اّلِل والع - -بعد ذلك ميضك السيا  يطم ن رسولل اّلِل 
مثواهلم كفواء لعشورة أ فهوم أله وهلا وهل حسبه وحسبها مث ذمر  بتحريخ املويمنني علوى القتوال يف سوبيل اّللِ 

ُ َوَموِن نَّوِلُ َحْسوَهوا الاي أَيوُ » ن   يفقهلن فقههم وهم على األقل أكفاء ملثليهم يف أضوع  احلوا ت: ُبَك اّللَّ
ُروَن صوواِبُروَن يَوْغِلبُوولا ،ِإْن َيُكووْن ِمووْنُكْم ِعْشوولَووى اْلِقتووالِ ِننَي عَ النَّووِلُ َحوورِِِم اْلُمووْيمِ اتوَّبَوَعووَك ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي. اي أَيُوَهووا 

ُ ْم قَووووووْلم    يَوْفَقُهووووول َفوووووُروا، َِوَُّ ِذيَن كَ ِموووووائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكوووووْن ِموووووْنُكْم ِمائَووووو   يَوْغِلبُووووولا أَْلفوووووا  ِموووووَن الَّووووو َن. اهْلَن َخفَّوووووَ  اّللَّ
ْنُكْم أَلْو   يَوْغِلبُولا أَْلَفونْيِ ائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكوْن ِموْغِلبُولا ِمويوَ اِبرَة  صوَعِلَم أَنَّ ِفيُكْم َضوْعفا ،فَِإْن َيُكوْن ِموْنُكْم ِمائَو   َعْنُكْم،وَ 

ُ َمَع الصَّاِبرِينَ  ،َواّللَّ  « ..إبِِْذِن اّللَِّ
 وأمامهووا تلووك - اّلِل القوولي العزيووز لةقوو -ويقوو  الفكوور ليسووتعرم القوولة الوويت   راق هلووا،و  معقووه عليهووا 

اسوووع،والبلن بعيووود. وإذا هوووك كفوووإذا الفووور   -كتائوووه اّلِل لالووويت تتصووودى  -القووولة الضووو يل  العووواجزة اهلزيلووو  
 ه تعاىل:معرك  مضملن  العاقب ،معروف  النهاي ،مقررة املصْي .. وهذا كله يتضمنه قلل

ُ َوَمنِ »  .. «ِمِننيَ اتوَّبَوَعَك ِمَن اْلُميْ  اي أَيُوَها النَِّلُ َحْسُبَك اّللَّ
ل نفك،واسوووتعد كووول وقووود هتيوووأت كووو - يف سوووبيل اّللِ  -ومووون مث ذيت األمووور بتحوووريخ املووويمنني علوووى القتوووال 

 لنَّوووِلُ ا اي أَيُوَهوووا»قلوووه وكووود كووول عصوووه،وهفز كووول عووور  وانسوووكبحل يف القلووولب الطمأنينووو  والثقووو  واليقوووني:
 « ..الِ َحرِِِم اْلُمْيِمِننَي َعَلى اْلِقت

ِإْن َيُكوووْن  »حووولهلم: حرضوووهم وهوووم لعووودوهم وعووودو اّلِل كووو  ء،وإن قووول عووودقهم وكثووور أعووودا هم وأعوووداء اّللِ 
 « ..َفُرواكَ لا أَْلفا  ِمَن الَِّذيَن     يَوْغِلبُ ْم ِمائَ ِمْنُكْم ِعْشُروَن صاِبُروَن يَوْغِلُبلا ِمائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكْن ِمْنكُ 

 « ..لنَ    يَوْفَقهُ ْم قَوْلم   َِوَُّ »تعليل مفاجئ عجيه. ولكنه صاق  عمي : فأما تعليل هذا التفاوت فهل

                                                 
 [ حسن86/ 4قار نيب  ] -( وتفسْي ابن كثْي 6027[)69/ 6املعجم الكبْي للطثاين ] - 1300
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تواز  ووا يمنو  إ وا الف و  املفما صل  الفقه ابلغله يف لاهر األمرف ولكنها صل  حقيقي ،وصل  قلي  .. إن ا
لهيو  وحقيقو  لقيقو  األحتعر  نريقها،وتفقه منهجها،وتدر  حقيق  وجلقها وحقيقو  غايتهوا .. إووا تفقوه 

 يك.وحد  بال كر  كلن ّللِ العبلقي  فتفقه أن األللهي    بد أن تنفرق وتستعلك،وأن العبلقي  اه أن ت
مووون  دى اّلِل،املنطلقووو  يف األرم إبذن اّلِل  خوووراج النووواساملهتديووو  ّبووو -م  األمووو  املسووول -وتفقوووه أووووا هوووك 

لك هووك يهووا   لتسووتعملمكنوو  فاعوون اّلِل يف األرم  عبوواقة العبوواق إىل عبوواقة اّلِل وحوود  وأوووا هووك املسووتخلف 
  النوواس ابلقسووو هكوووم بوونيوتسووتمتع ولكوون لتعلوووك كلموو  اّلِل وعاهوود يف سوووبيل اّلِل ولتعموور األرم ابحلوو  و 
 قلولب العصوب  يسوكه يف وتقيم يف األرم  لك  اّلِل الويت تقولم علوى العودل بوني النواس .. وكول ذلوك فقوه

عاقبو  تضواع   نمأنينو  لل قولة ويفيفلة واليقني ويدفع ّبا إىل ا؟هاق يف سوبيل اّلِل املسلم  النلر والثق  والق
ن اجزة مهموا تكوم كليل  عوقللّبم مغلق ،وبصائرهم مطملس  وقلهت«. قلم   يفقهلن»القلة. بينما أعدا ها 

هووك األصوول  .. حوود لعشورةمتفلقو  لوواهرة. إووا قوولة منقطعوو  معزولو  عوون األصول الكبووْي  وهووذ  النسوب  .. وا
ضوووع  حوووا ت حوووَّت يف أيف ميوووزان القووولى بوووني املووويمنني الوووذين يفقهووولن والكوووافرين الوووذين   يفقهووولن .. و 

 نَّ فِويُكْم َضوْعفا ،فَِإنْ  َوَعلِوَم أَ  َعوْنُكمْ اهْلَن َخفَّوَ  اّللَُّ  »املسلمني الصابرين فإن هذ  النسب  هك:واحود  ينوني:
ُ َمَع الصَّاِبرِينَ ُبلا أَْلَفنْيِ إبِِْذِن اْل   يَوْغلِ أَ ْنُكْم ِلُبلا ِمائَوَتنْيِ،َوِإْن َيُكْن مِ َيُكْن ِمْنُكْم ِمائَ   صاِبرَة  يَوغْ  ،َواّللَّ  « ..ّللَِّ

رة د منهم مون عشوفر اللاحيوقد فهم بعخ املفسرين والفقهاء أن هذ  اهلايت تتضمن أمرا للذين آمنلا أ  
ن ة   نودخل حنوعيو  كثوْي  حالو  الضوع  .. وهنوا  خالفوات فر يف حال  القلة،وأ  يفور اللاحود مون اينوني يف

زان عودوهم يف ميو  ملاجهو يففيها .. فالراج  عنودان أن اهلايت إ وا تتضومن حقيقو  يف تقودير قولة املويمنني 
شوريعي  يسوحل أحكاموا تدامهم ولاّلِل وهل احل  وأوا تعري  للميمنني ّبذ  احلقيق  لتطم ن قللّبم،وتثبحل أق

 اّلِل أعلم  ا يريد.و  -ج  فيما نر  -
 المااا في أسرى بدر 71 - 67الدرس الثالث:

املسولمني و   الرسولل  ناسوب  تصور  -ومن التحريخ على القتال ينتقول السويا  إىل بيوان حكوم األسورى 
العوولم عمووا  إىل هووي ء األسوورى وتوورغيبهم يف ا ميووان ومووا وراء  موون حسوون وإىل احلوودية -يف أسوورى بوودر 

ُدوَن ْثِخَن يف اأْلَْرِم،تُرِيورى َحوَّتَّ يوُوُه َأْسولَوما كاَن لَِنِلِ  أَْن َيُكولَن »حلقهم من ااسارة يف امللقع : فاهتم وعما
ُ َعزِيووز  َحِكووويم   ُ يُرِيووُد اهْلِخووورََة،َواّللَّ   ِفيموووا َأَخووْذمُتْ َعوووذاب  اّللَِّ َسوووَبَ  َلَمسَّووُكمْ  ِكتووواب  ِموونَ   . لَووْل َعووَرَم الوووُدنْيا َواّللَّ

َ َغُفول ،ِإنَّ اَعِظيم . َفُكُللا ِ َّا َغِنْمُتْم َحال   نَيِِبا ،َواتوَُّقلا اّللََّ  لنَّوِلُ قُوْل ِلَموْن يف أَيْوِديُكْم ِموَن اي أَيُوَهوا ا»ر  َرِحويم . ّللَّ
ُ يف قُوُللِبُكْم َخْْيا  يُوْيِتُكْم َخْيْ  ُ َغُفولر  َرِحويم . َوِإْن يُرِيوُدوا ْم َويَوْغِفوْر َلُكوْم،وَ ْنكُ ا أُِخَذ ِموا  ِ َّ اأْلَْسرى:ِإْن يَوْعَلِم اّللَّ اّللَّ

ُهْم،َواّللَُّ   .. «يم  َحِكيم   َعلِ ِخيانَوَتَك فَوَقْد خانُلا اّللََّ ِمْن قَوْبُل فََأْمَكَن ِمنوْ
وا ِّبَوا،مُثِ قَواَل َكواَهحْل اْلُلُجولُ ،مُثِ َأَخَذ َحْفَن   ِمْن احلَْْصَباِء فَاْستَوْقَبَل قوُ قَاَل اْبُن إْسَحاَ :مُثِ إِن َرُسلَل اّللِِ  َرْيش 

،َوَأَسوَر َموْن نَوَفَحُهْم ِّبَا،َوأََمَر َأْصَحابَُه فَوَقاَل ِكِدوا،َفَكاَنحْل اهْلَزميَُ  فَوَقَتَل اّلِلُ تَوَعاىَل َمْن قُِتَل ِمْن َصوَناقِ  يِد قُوَرْيا 
يف اْلَعورِيِا َوَسوْعُد بْوُن ُمَعواذ  قَوائِم  َعلَوى يْوِديَوُهْم َذِْسوُروَن َوَرُسولُل اّللِِ َأَسَر ِمْن َأْكورَاِفِهْم . فَوَلِموا َوَضوَع اْلَقوْلُم أَ 
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َحَووواُفلَن ُمتَوَلِكووَ  الِسوووْيِ  يف نَوَفوور  ِموووْن اأْلَْنَصوواِر َُيُْرُسووولَن َرُسوولَل اّللِِ اَبِب اْلَعوورِيِا الِوووِذي ِفيووِه َرُسووولُل اّللِِ 
يف َوْجووِه َسووْعِد بْووِن ُمَعوواذ  اْلَكرَاِهيَووَ  ِلَمووا َيْصووَنُع النِوواَس  -ِفيَمووا ذُكِووَر ِ   -َأى َرُسوولُل اّللِِ َعَلْيووِه َكوورَِة اْلَعووُدِو َورَ 

َل َوَاّللِِ َلَكأَنِووك اَي َسووْعُد َتْكوورَُ  َمووا َيْصووَنُع اْلَقووْلَم قَوواَل َأَجووْل َوَاّللِِ اَي َرُسوولَل اّللِِ َكانَووحْل أَوِ فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللِِ 
ْيَخواُن يف اْلَقْتوِل ِ َْهوِل الِشوْرِ  َأَحوِه إَ ِ ِموْن اْسو َقاِء الِرَجواِل َوقْوَعو   أَْوقَوَعَهوا ) اّلِلُ ( ِ َْهوِل الِشوْرِ  . َفَكواَن اْ ِ ِتبوْ

"1301 . 
ووا َكوواَن يوَووْلُم بَووْدر   َيِب ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّاِب،قَاَل:َلمَّ ،َحوودَّ ِإىَل ،قَاَل:َنَظَر النَّووِلُ وروى ا مووام أمحوود عوون ابْووِن َعبَّاس 

،َوَنَظَر ِإىَل اْلُمْشوورِِكنَي فَووِإَذا ُهووْم أَلْوو   َوزاَِيَقة ،فَاْسووتَوْقَبَل النَّووِلُ  ُّ ِم َوو   َونَويِِوو   لَووَ ،مُثَّ َموودَّ  َأْصووَحابِِه َوُهووْم يَووال اْلِقبوْ
ووْز َمووا َوَعووْدَتِب،اللَُّهمَّ ِإنَّووَك ِإْن هُتْلِووْك َهووِذِ  يََديْووِه َوَعَلْيووِه رَِقاُ ُ  َوِإزَارُُ ،مُثَّ قَوواَل:اللَُّهمَّ أَيْوو َن َمووا َوَعووْدَتِب ف اللَُّهوومَّ َأْنِْ

ا،قَاَل:َفَما زَاَل َيْسووَتِغيُة َربَّووُه َعووزَّ َوَجلَّ،وَ  يَووْدُعلُ  َحووَّتَّ اْلِعَصووابََ  ِمووْن أَْهووِل اِ مِتْسووالِم،َفال تُوْعبَووْد يف اأَلْرِم أَبَوود 
ُمَناَكوووَدُتَك  ،فَوووَأَ ُ  أَبُووول َبْكووور  فََأَخوووَذ رَِقاَءُ  فَووووَرقَّاُ  مُثَّ اْلتَوَزَموووُه ِموووْن َورَائِوووِه،مُثَّ قَووواَل:اَي نَوووِلَّ هللِا،َكوووَذا َ َسوووَقَ  رَِقاُ  ُ 

ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ:}ِإْذ َتْسوووَتِغيثُلَن َربَُّكوووْم فَاْسووو َتَجاَب َلُكوووْم َأيِنِ ُ ِووودُُكْم َربََّك،فَِإنَّوووُه َسووويُوْنِجُز لَوووَك َموووا َوَعوووَدَ ،َوأَنْوَزَل اّللَّ
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ اْلُمْشوورِِكنيَ  ووا َكوواَن يَوْلُم ِووذ ،َواْلتَوَقْلا فَوَهووَزَم اّللَّ ُعلَن ِ َلْوو   ِمووَن اْلَمالِئَكووِ  ُمووْرِقِفنَي{ فَوَلمَّ ُهْم َسووبوْ ،فَوُقِتَل ِموونوْ

ُعلَن َرُجال ،فَاْسَتَشاَر َرُسلُل هللاِ  ُهْم َسبوْ أاََب َبْكر  َوَعِلي ا َوُعَمَر فَوَقاَل أَبُل َبْكر  اَي َنِلَّ هللِا،َهوُي ِء  َرُجال ،َوأُِسَر ِمنوْ
هُ  ُهُم اْلِفْديَوووَ  فَوَيُكووولُن َموووا َأَخوووْذاَن ِمووونوْ ْم قُوووولَّة  لَنَوووا َعلَوووى بَونُووول اْلَعووومِِ َواْلَعِشوووْيَُة َواِ مِتْخَلاُن،فَوووِإيِنِ أََرى أَْن َشُْخوووَذ ِمووونوْ

ا،)اْلُكفَّاِر،َوَعَسى اّللَُّ  َموا تَووَرى اَي ابْوَن ااَْطَّواِب :( فَوَقواَل َرُسولُل هللِا 1/30 أَْن يَوْهِديَوُهْم فَوَيُكلنُلَن لََنا َعُضود 
،َقرِيب وووووووا لُِعَمَر،فَ  َأْضوووووووِرَب ف قَاَل:قُوْلووووووحُل:َواّللَِّ َموووووووا أََرى َموووووووا رََأى أَبُوووووول َبْكووووووور  َوَلِكوووووووبِِ أََرى أَْن ُاَكِِنَووووووِب ِموووووووْن ُفالن 

ُ أَنَّووُه َوُاَكَِِن َعِلي ووا ِمووْن َعِقيوول  فَوَيْضووِرَب ُعنُوَقووُه،َوُاَكَِِن مَحْووزََة ِمووْن فُووالن  َأِخيووِه فَوَيْضووِرَب ُعنُوَقووُه،َحَّتَّ يَوعْ ُعنُوَقووُه، لَووَم اّللَّ
تُوُهْم َوقَاَقهُتُْم،فَوَهِليَ  َما قَواَل أَبُول َبْكور  َوَ ْ  َرُسلُل هللِا لَْيَك يف قُوُللبَِنا َهَلاَقة  لِْلُمْشرِِكنَي،َهُي ِء َصَناِقيُدُهْم َوأَئِمَّ

ُهُم اْلِفَداَء،فَوَلمَّا أَْن َكاَن ِمَن اْلغَوِد،قَاَل ُعَموُر َغوَدْوُت ِإىَل النَّوِلِِ  فَوِإَذا ُهوَل قَاِعود  َوأَبُول ،يَوْهَل َما قُوْلحُل،فََأَخَذ ِمنوْ
َأْخِثْين َماَذا يُوْبِكيَك أَْنحَل َوَصاِحَبَك ف فَِإْن َوَجْدُت بَُكواء  َبَكْيوحُل  َبْكر  َوِإَذا ُ َا يَوْبِكَياِن،فَوُقْلحُل:اَي َرُسلَل هللاِ 

الَّوووِذي َعوووَرَم َعلَوووكَّ َأْصوووَحاُبَك ِموووَن اْلِفَداِء،َلَقوووْد :َوِإْن َ ْ َأِجوووْد بَُكووواء  تَوَباَكْيوووحُل لُِبَكاِئُكَما،قَاَل:فَوَقووواَل النَّوووِلُ 
ُ َعووزَّ َوَجلَّ:}َمووا َكوواَن لِنَووِلِ  أَْن َيُكوولَن لَووُه عُووِرَم َعلَووكَّ َعووَذابُُكْم أَْقىنَ   ِمووْن َهووِذِ  الشََّجرَِة،ِلَشووَجرَة  َقرِيبَوو  ،َوأَنْوَزَل اّللَّ

 ِفووَداِء،مُثَّ َأْسووَرى َحووَّتَّ يوُووْثِخَن يف اأَلْرِم{ ِإىَل قَوْللِووِه }لَووْل  ِكتَوواب  ِمووَن هللِا َسووَبَ  َلَمسَّووُكْم ِفيَمووا َأَخووْذمُتْ{ ِمووَن الْ 
 َأْخوِذِهُم اْلِفوَداَء،فَوُقِتَل أُِحلَّ هَلُُم اْلَغَنائُِم،فَوَلمَّا َكاَن يَوْلُم أُُحود  ِموَن اْلَعواِم اْلُمْقبِوِل،ُعلِقُبلا ِ َوا َصونَوُعلا يوَوْلَم بَوْدر  ِمونْ 

ُعلَن،َوفَورَّ َأْصَحاُب النَِّلِِ  ُهْم َسبوْ ِشَمحِل اْلبَوْيَضوُ  َعلَوى رَْأِسِه،َوَسواَل الودَُّم وَُكِسَرْت َراَبِعيَوُتُه،َوهُ ،َعِن النَِّلِِ ِمنوْ
َهووا قُوْلووُتْم َأينَّ َهوو ُتْم ِمثْوَليوْ ووا َأَصووابَوْتُكْم ُمِصوويَب   قَووْد َأَصووبوْ ُ تَوَعاىَل:}أََوَلمَّ َذا قُووْل ُهووَل ِمووْن ِعْنووِد َعلَووى َوْجِهووِه،َوأَنْوَزَل اّللَّ

َ َعَلك ُكلِِ َكْكء  َقِدير {  ...1302 َِْخذُِكُم اْلِفَداَء. أَنْوُفِسُكْم ِإنَّ اّللَّ
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 .1303وروا  مسلم وأبل قاوق وال مذي وابن جرير وابن مرقويه من نر  عن عكرم  بن عمار اليماين
،َوذََكوووَر َرُجال ،َعوووِن احلََْسِن،قَاَل:اْسَتَشووواَر َرُسووولُل هللِا  روىو  النَّووواَس يف اأُلَسووواَرى يوَوووْلَم ا موووام أمحووود َعوووْن أََنك 

ُهْم،قَاَل:فَوَقووووووووواَم ُعَموووووووووُر بْوووووووووُن ااَْطَّاِب،فَوَقووووووووواَل:اَي َرُسووووووووولَل هللِا،اْضوووووووووِرْب بَوووووووووْدر ،فَوَقاَل:إِ  َ قَوووووووووْد أَْمَكوووووووووَنُكْم ِمنوْ نَّ اّللَّ
َ قَوووْد أَْمَكوووَنكُ ،قَووواَل:مُثَّ َعووواَق َرُسووولُل هللِا ،أَْعَناقَوُهْم،قَاَل:فَوووَأْعَرَم َعْنوووُه النَّوووِلُ  ْم فَوَقووواَل:اَي أَيُوَهوووا النَّووواُس،ِإنَّ اّللَّ

َوووا ُهوووْم ِإْخوووَلانُُكْم اِبأَلْموووِك قَاَل:فَوَقووواَم ُعَمُر،فَوَقووواَل:اَي َرُسووولَل هللِا:اْضوووِرْب أَْعَناقَوُهْم،قَاَل: ُهْم،َوِإ َّ فَوووَأْعَرَم َعْنوووُه ِمنوْ
ُسووولَل هللِا،نوَوووَرى أَْن تَوْعُفوووَل فَوَقووواَل لِلنَّووواِس ِمثْوووَل َذِلَك،فَوَقووواَم أَبُووول َبْكر ،فَوَقووواَل:اَي رَ قَووواَل:مُثَّ َعووواَق النَّوووِلُ ،النَّوووِلُ 

ُهُم اْلِفَداَء،قَاَل:فَووَذَهَه َعووْن َوْجووِه َرُسوولِل هللِا  ُهْم،َوتَوْقبَووَل ِموونوْ ُهْم،َوقَبِووَل َعنوْ ،قَاَل:فَوَعَفووا َعنوْ َمووا َكوواَن ِفيووِه ِمووَن اْلَغمِِ
ُ:}َلْل َ ِكَتاب  ِمَن هللِا َسَبَ   ُهُم اْلِفَداَء،قَاَل:َوأَنْوَزَل اّللَّ  ..1304َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذمُتْ َعَذاب  َعِظيم {.ِمنوْ

ووا َكوواَن يوَووْلُم بَووْدر ،قَاَل َرُسوولُل هللاِ و   ُقللُوولَن يف َهووُيَ ِء اأُلَسوواَرى ف قَوواَل أَبُوول َبْكوور :ايَ َمووا توَ : َعووْن َعْبووِد هللِا،قَاَل:َلمَّ
ُهْم،لَ  َ اَعلَّ َرُسوولَل هللِا،قَوْلُمووَك َوَأْصُلَك،اْسووتَوْبِقِهْم َواْسووَتِتبوْ بُلَ  َلْيِهْم،َوقَوواَل ُعَمووُر:ايَ عَ ْن يَوتُوولَب أَ ّللَّ  َرُسوولَل هللِا،َكووذَّ

 َكثِوِْي احلََْطِه،فََأْضورَِم لَل هللِا،أَنْوحَل يف َواق  َحوَ :اَي َرُسوُن َرَواَوَأْخَرُجلَ ،َقدِِْمُهْم َنْضِرْب أَعَناقَوُهْم،َوقَواَل َعْبوُد هللِا بْو
ُ َرمِحَ ا:َقَطَع ا،مُثَّ أَْلِقِهْم ِفيِه،فَوَقاَل اْلَعبَّواسُ اْلَلاِقَي َعَلْيِهْم اَنر   فَولَوْم يوَوُرقَّ َعلَوْيِهْم،مُثَّ هللِا  َك،قَاَل،َفَسوَكحَل َرُسوللُ ّللَّ

:َذُْخُذ بَِقْلِل َأيب َبْكر ،َوقَاَل أُ  :ذَْ قَاَم َفَدَخَل.فَوَقاَل أاَُنس  ُذ بَِقوْلِل َعْبوِد هللِا :َذُْخوْلِل ُعَمَر،َوقَواَل أاَُنس  ُخُذ بَِقواَنس 
َ لَيُولَوو،بْووِن َرَواَحووَ ،مُثَّ َخوورََج َرُسوولُل هللِا  ُ قُولُوولَب رَِجووال  ِفيووِه،َحَّتَّ فَوَقوواَل:ِإنَّ اّللَّ َ نَيَ ِمووَن اللَّووَ ِ،َوِإنَّ  َتُكوولَن أَلْوونيِِ  اّللَّ

بْورَاِهيَم،قَاَل:}َفَمْن تَِبَعوِب اَي أاََب َبْكر  َمَثُل إِ  نَّ َمثَوَلكَ َوإِ ِة،لَُيَشدُِِق قُوُللَب رَِجال  ِفيِه،َحَّتَّ َتُكلَن َأَكدَّ ِمَن احلَِْجارَ 
،َوَمْن َعَصوواين فَِإنَّووَك َغُفوولر  َرِحووويم { َوِإنَّ َمثوَ  ُْم ر  َكَمثَووِل ِعيَسووى،قَاَل:} أاََب َبْكوولَووَك ايَ فَِإنَّووُه ِمووبِِ ِإْن تُوَعووذِِّْبُْم فَوووِإوَّ

اَل }َربوَّنَوا اْنِموْك َعلَوى  ُعَموُر َمثَوُل ُملَسوى،قَ  َمثَولَوَك ايَ { َوِإنَّ ْم فَِإنَّوَك أَنْوحَل اْلَعزِيوُز احلَِْكويمُ ِعَباُقَ ،َوِإْن تَوْغِفْر هَلُو
،قَوالَ عُ يَم{ َوِإنَّ َمثَولَوَك اَي َذاَب األَلِوا اْلَعوأَْمَلاهِلِْم،َواْكُدْق َعلَوى قُولُولِّبِْم،َفاَل يُوْيِمنُولا َحوَّتَّ يوَوَروْ  :}َربِِ َموُر َمثَوُل نُل  

ر ا{ أَنْوُتْم َعاَل    َفِلَلَّ يوَ  َفالَ َ  َتَذْر َعَلى اأَلْرِم ِمَن اْلَكاِفرِيَن َقايَّ ُهْم ِإ َّ بِ  نوْ .َأَحد  ِمنوْ  ِفَداء ،أَْو َضْربَِ  ُعُن  
ْعتُوُه يَو ْذُكُر اِ ْساَلَم،قَاَل:َفَسوَكحَل َرُسولُل هللِا فَوَقاَل اْبُن َمْسُعلق :اَي َرُسلَل هللِا،ِإ َّ ُسَهْيَل ْبَن بَوْيَضاَء،فَِإيِنِ َقْد  َِ

، َرُسوولُل هللِا َفَمووا رَأَيْوتُووِب يف يوَووْلم  َأْخووَلَ  أَْن تَوَقووَع َعلَووكَّ ِحَجووارَة  ِمووَن السَّووَماِء ِمووبِِ يف َذلِووَك اْليَوووْلِم،َحَّتَّ قَوواَل
:َمووا َكوواَن لِنَوو{:ُ ِلِ  أَْن َيُكوولَن لَووُه َأْسووَرى َحووَّتَّ يوُووْثِخَن يف اأَلْرِم{ ِإىَل آِخووِر ِإ َّ ُسووَهْيَل بْووَن بَوْيَضوواَء،فَأَنْوَزَل اّللَّ

 مِت....1305اهليَ 
ن ينبغوك قبول أ ا ما كانوا يخان املقصلق:التقتيل حَّت تضع  كلك  املشركني وتشتد كلك  املسلمني،وهذ
 يه.ف املسلمني اّللِ  عاتهيكلن للنل واملسلمني أسرى يستبقلوم ويطلقلوم ابلفدي  كما حدّ يف بدر. ف
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شوركلن الولن قلو  وامللن موا يز لقد كانحل غوزوة بودر هوك املعركو  األوىل بوني املسولمني واملشوركني. وكوان املسولم
 م ويعجوزهم عوونكوثايءه  موا يزالولن كثورة. وكوان نقوا عودق انواربني موون املشوركني  وا يكسور كولكتهم ويوذل

 ء.يكلنلا فقرا ونه مهماا   يعدله املال الذي ذخذمعاوقة الكرة على املسلمني. وكان هذا هدفا كبْي 
وكان هنالك مع  آخر يراق تقرير  يف النفلس وتثبيته يف القلولب .. ذلوك هول املعو  الكبوْي الوذي عوث عنوه 
ووووا َكوووواَن يوَوووولْ  َيِب ُعَمووووُر بْووووُن ااَْطَّاِب،قَاَل:َلمَّ ،َحوووودَّ ُم عموووور رضووووك اّلِل عنووووه يف صوووورام  ونصوووواع  قووووال ابْووووُن َعبَّاس 

،َوَنَظَر ِإىَل اْلُمْشووووووورِِكنَي فَوووووووِإَذا ُهوووووووْم أَلْووووووو   بَوووووووْدر ،قَاَل:َنَظَر النَّوووووووِلُ  ُّ ِم َووووووو   َونَويِِووووووو   ِإىَل َأْصوووووووَحابِِه َوُهوووووووْم يَوووووووال
َلَ ،مُثَّ َمدَّ يََدْيِه َوَعَلْيوِه رَِقاُ ُ  َوِإزَارُُ ،مُثَّ قَواَل:اللَّ َوزاَِيَقة ،فَاْستَوْقَبَل النَِّلُ  وْز َموا اْلِقبوْ ُهمَّ أَيْوَن َموا َوَعوْدَتِب ف اللَُّهومَّ َأْنِْ

ا،قَ  اَل:َفَما زَاَل َوَعوووْدَتِب،اللَُّهمَّ ِإنَّوووَك ِإْن هُتْلِوووْك َهوووِذِ  اْلِعَصوووابََ  ِموووْن أَْهوووِل اِ مِتْسوووالِم،َفال تُوْعبَوووْد يف اأَلْرِم أَبَووود 
رَِقاُ ُ ،فَووَأَ ُ  أَبُوول َبْكوور  فََأَخووَذ رَِقاَءُ  فَوووَرقَّاُ  مُثَّ اْلتَوَزَمووُه ِمووْن َورَائِووِه،مُثَّ  َيْسووَتِغيُة َربَّووُه َعووزَّ َوَجلَّ،َويَووْدُعلُ  َحووَّتَّ َسووَق َ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  ْم :}ِإْذ َتْسَتِغيثُلَن َربَُّكوقَاَل:اَي َنِلَّ هللِا،َكَذاَ  ُمَناَكَدُتَك َربََّك،فَِإنَُّه َسيُوْنِجُز َلَك َما َوَعَدَ ،َوأَنْوَزَل اّللَّ
وووا َكووواَن يَوْلُم ِوووذ ،َواْلتَوَقْلا فَوَهوووزَ  ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ فَاْسوووَتَجاَب َلُكوووْم َأيِنِ ُ ِووودُُكْم ِ َلْووو   ِموووَن اْلَمالِئَكوووِ  ُموووْرِقِفنَي{ فَوَلمَّ َم اّللَّ

ُعلَن َرُجال ،فَاْسَتَشواَر رَ  ُهْم َسوبوْ ُعلَن َرُجال ،َوأُِسَر ِمونوْ ُهْم َسبوْ أاََب َبْكور  َوَعِلي وا َوُعَموَر ُسولُل هللِا اْلُمْشرِِكنَي،فَوُقِتَل ِمنوْ
ُهُم اْلِفْديَوَ  فَوَيُكولُن َموا فَوَقاَل أَبُل َبْكر  اَي نَوِلَّ هللِا،َهوُي ِء بَونُول اْلَعومِِ َواْلَعِشوْيَُة َواِ مِتْخَلاُن،فَوِإيِنِ أََرى أَْن َشُْخوَذ ِمونوْ 

ُهْم قُولَّة  لََنا َعَلى اْلُكفَّاِر،وَ  ا ،فَوَقواَل َرُسولُل هللِا َأَخْذاَن ِمنوْ ُ أَْن يَوْهِديَوُهْم فَوَيُكلنُلَن لَنَوا َعُضود  َموا تَووَرى :َعَسى اّللَّ
،َقرِيب ووووووا اَي ابْوووووَن ااَْطَّووووواِب ف قَاَل:قُوْلوووووحُل:َواّللَِّ َمووووووا أََرى َموووووا رََأى أَبُووووول َبْكووووور  َوَلِكووووووبِِ أََرى أَْن ُاَكِِنَوووووِب ِموووووْن ُفالن  

ُه،َوُاَكَِِن َعِلي ا ِمْن َعِقيل  فَوَيْضوِرَب ُعنُوَقوُه،َوُاَكَِِن مَحْوزََة ِموْن فُوالن  َأِخيوِه فَوَيْضوِرَب ُعنُوَقوُه،َحَّتَّ لُِعَمَر،فََأْضِرَب ُعنُوقَ 
ووتُوُهْم َوقَوواَقهُتُمْ  ُ أَنَّووُه لَووْيَك يف قُوُللبِنَووا َهووَلاَقة  لِْلُمْشوورِِكنَي،َهُي ِء َصووَناِقيُدُهْم َوأَئِمَّ َموووا ِلَي َرُسوولُل هللِا ،فَوهَ يَوْعلَووَم اّللَّ

ُهُم اْلِفوووَداَء،فَوَلمَّا أَْن َكووواَن ِموووَن اْلغَوووِد،قَاَل ُعَموووُر َغوووَدوْ  ُت ِإىَل النَّوووِلِِ قَووواَل أَبُووول َبْكووور  َوَ ْ يَوْهوووَل َموووا قُوْلحُل،فََأَخوووَذ ِمووونوْ
، َِأْخووِثْين َموواَذا يُوْبِكيووَك أَنْووحَل َوَصوواِحَبَك ف فَووِإَذا ُهووَل قَاِعوود  َوأَبُوول َبْكوور  َوِإَذا ُ َووا يَوْبِكَياِن،فَوُقْلووحُل:اَي َرُسوولَل هللا 

الَّوووِذي َعوووَرَم َعلَوووكَّ :فَوووِإْن َوَجوووْدُت بَُكووواء  َبَكْيوووحُل َوِإْن َ ْ َأِجوووْد بَُكووواء  تَوَباَكْيوووحُل لُِبَكاِئُكَما،قَاَل:فَوَقووواَل النَّوووِلُ 
ُ َعوووووزَّ َأْصوووووَحاُبَك ِموووووَن اْلِفَداِء،َلَقوووووْد عُوووووِرَم َعلَوووووكَّ َعوووووَذابُُكْم أَقْ  ىَن ِموووووْن َهوووووِذِ  الشََّجرَِة،ِلَشوووووَجرَة  َقرِيبَووووو  ،َوأَنْوَزَل اّللَّ

 َسوووَبَ  َوَجلَّ:}َموووا َكووواَن لِنَوووِلِ  أَْن َيُكووولَن لَوووُه َأْسوووَرى َحوووَّتَّ يوُوووْثِخَن يف اأَلْرِم{ ِإىَل قَوْللِوووِه }لَوووْل  ِكتَووواب  ِموووَن هللاِ 
وووُكْم ِفيَموووا َأَخوووْذمُتْ{ ِموووَن اْلِفوووَداِء، وووا َكووواَن يوَوووْلُم أُُحووود  ِموووَن اْلَعووواِم اْلُمْقبِوووِل،ُعلِقُبلا ِ َوووا َلَمسَّ مُثَّ أُِحووولَّ هَلُوووُم اْلَغَنائُِم،فَوَلمَّ

ُعلَن،َوفَورَّ َأْصوووَحاُب النَّوووِلِِ  ُهْم َسوووبوْ وَُكِسوووَرْت ،َعوووِن النَّوووِلِِ َصووونَوُعلا يوَوووْلَم بَوووْدر  ِموووْن َأْخوووِذِهُم اْلِفوووَداَء،فَوُقِتَل ِمووونوْ
وا َأَصوابَوْتُكْم مُ َراَبِعيَوُتُه، ُ تَوَعاىَل:}أََوَلمَّ ِصويَب   قَوْد َوُهِشَمحِل اْلبَوْيَضُ  َعَلى رَْأِسِه،َوَسواَل الودَُّم َعلَوى َوْجِهوِه،َوأَنْوَزَل اّللَّ

َ َعلَوووووك ُكووووولِِ َكوووووْكء  قَوووووِدي َهوووووا قُوْلوووووُتْم َأينَّ َهوووووَذا قُوووووْل ُهوووووَل ِموووووْن ِعْنوووووِد أَنْوُفِسوووووُكْم ِإنَّ اّللَّ ُتْم ِمثْوَليوْ ر {  َِْخوووووذُِكُم َأَصوووووبوْ
 ..1306اْلِفَداَء.
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 أن ذخووذوا األسوورى كوور  للمسوولمني  -سووبحانه  -أن اّلِل  - واّلِل أعلووم -هلووذين السووببني البووارزين حنسووه 
لموووا ك  وهووول يلاجههوووا -يووولم بووودر وأن يفووواقوهم  وووال. وهلوووذ  الظووورو  اللاقعيووو  الووويت كوووان يلاجههوووا الووونا 

«  يف اأْلَْرمِ َّتَّ يوُووووْثِخنَ َن لِنَووووِلِ  أَْن َيُكوووولَن لَووووُه َأْسوووورى َحوووومووووا كووووا»ال اّلِل تعوووواىل:قوووو -تكووووررت هووووذ  الظوووورو  
« لوووُدنْيااوَن َعوووَرَم تُرِيووودُ :»..ولوووذلك عوووِرم القووورآن ابملسووولمني الوووذين قبلووولا الفوووداء يف أسووورى املعركووو  األوىل

 « ..ةَ اهْلِخرَ يُد  يُرِ َواّللَُّ »..أي:فأخذالهم أسرى بدل أن تقتللهم وقبلتم فيهم الفداء وأنلقتملهم  
نيا  راقة عورم الودإتجورق مون واملسلملن علويهم أن يريودوا موا يريود اّلِل،فهول خوْي وأبقوى. واهلخورة تقتضوك ال

ُ َعزِيز  َحِكيم  »  « ..َواّللَّ
َ  ْلباِنوَل َولَوْل َكورِ اَويُوْبِطوَل  احْلَو َّ  لُِيِحو َّ »قدر لكم النصر،وأقدركم عليه،حلكم  يريدها من قطع قابر الكوافرين 

 «.اْلُمْجرُِملنَ 
 ..« ِظيم  عَ َلْل  ِكتاب  ِمَن اّللَِّ َسَبَ  َلَمسَُّكْم ِفيما َأَخْذمُتْ َعذاب  »

تحقه أخووذهم ا كوان يسووولقود سووب  قضواء اّلِل  ن يغفوور ألهول بوودر موا يفعلوولن فلقوواهم سوب  قضووائه فويهم موو
يو  لفدومنهوا هوذ  ا -هلوم  رب حوال الفداء من العذاب العظيم  مث زاقهم اّلِل فضال ومنوه فجعول غنوائم احلو

ل بتقوولى اّلِل،وهووو موووذكرا إايهووم -يف الوودايانت قوووبلهم علووى أتبوواع الرسوول  وكانوووحل حمرموو  -الوويت علتبوولا فيهووا 
والتحورج  نسويهم التقولىتمحو ،و  يذكر هلم رمحته ومغفرته،لتتلازن مشواعرهم عوا  رّبم،فوال تغورهم املغفورة والر 

َ َغُفل ا،ِإنَّ ِنْمُتْم َحال   نَيِِبا ،َواتوَُّقلا اّللََّ َفُكُللا ِ َّا غَ »واملخاف :  « ..ر  َرِحيم  ّللَّ
 لقهووا  سووتقبللنلر،وتعمث يلمووك قلوولب األسوورى ملسوو  هيووك فيهووا الرجوواء،وتطل  فيهووا األمل،وتشوويع فيهووا ا

كلوووه ذلوووك   ر. وبعووودخوووْي مووون املاضوووك،و ياة أكووورم  وووا كوووانلا فيه،وبكسوووه أرجووو   وووا فقووودوا مووون موووال وقاي
ُ يف َن اأْلَْسر يُكْم مِ اي أَيُوَها النَِّلُ ُقْل ِلَمْن يف أَْيدِ »ابملغفرة والرمح  من اّلِل:  قُولُولِبُكْم َخوْْيا  يوُوْيِتُكْم ى:ِإْن يَوْعَلِم اّللَّ

ُ َغُفلر  َرحِ   « ..يم  َخْْيا  ِ َّا أُِخَذ ِمْنُكْم،َويَوْغِفْر َلُكْم،َواّللَّ
ميووان  ا. وااووْي هوول .يهووا خووْيا تصوول  قلوولّبم فتتفووت  لنوولر ا ميووان فوويعلم اّلِل أن فهووذا ااووْي كلووه معلوو   ن 

تمد منووه   أن يسووإحووَّت مووا ُيتوواج إىل ذكوور وتنصوويا. ااووْي حمووخ ااْي،والووذي   يسوومى كووكء مووا خووْيا 
 وينبث  منه ويقلم عليه.

هتم ر وليلقج يف فطوالصوال ،جواء و إن ا سالم إ ا يستبقك األسرى لديه،ليلمك يف قللّبم مكامن ااْي والر 
موووا  كهم اسوووتغال     ليسوووخر أجهوووزة ا سوووتقبال والتلقوووك والتوووأير وا سوووتجاب  للهووودى.   ليسوووتذهلم انتقاموووا،و 

 كانحل تتجه فتلحات الرومان وكما تتجه فتلحات األجناس واألقلام 
يف فِوووووووَداِء ا ِفيَها:فَوبَوَعثَوووووووحْل قُووووووووَرْيا  ِإىَل َرُسووووووولِل اّللَِّ َعوووووووِن الُزْهووووووورِيِِ َومَجَاَعووووووو   َ َّاُهْم،فَوووووووذََكُروا اْلِقصَّوووووووَ  َوقَووووووواُلل  

،إِ  يِنِ قَووووْد ُكْنووووحُل َأْسووورَاُهْم،فَوَفَدى ُكووووُل قَوووووْلم  َأِسوووْيَُهْم ِ َووووا َرُضوووولا،َوقَاَل اْلَعبَّووواُس بْووووُن َعْبووووِد اْلُمطَّلِوووِه:اَي َرُسوووولَل اّللَِّ
ُ َاْزِيووَك بِووَذِلَك،فََأمَّا لَوواِهر ا ِمْنووَك " أَْعلَووُم إبِِ :ُمْسووِلم ا،فَوَقاَل َرُسوولُل اّللَِّ  ْسوواَلِمَك،فَِإْن َيُكووْن َكَمووا تَوُقوولُل فَوواّللَّ

ِّ بْووِن َعْبووِد اْلُمطَِّلِه،َوَعِقيووَل بْووَن َأيب نَ  َنا،فَافْووِد نَوْفَسووَك َوابْووَبْ َأِخيووَك نَوْلفَووَل بْووَن احْلَووْر الِووِه بْووِن َعْبووِد َفَكوواَن َعَليوْ
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ِّ بْووووِن ِفْهوووور  "،قَاَل:َمووووا ِإَخوووواُل َذاَ  ِعْنووووِدي اَي َرُسوووولَل اْلُمطَِّلِه،َوَحِلي بَووووَ  بْووووَن َعْموووور و َأِخووووك بَووووِب احْلَوووواِر َفووووَك ُعتوْ
تَووُه أَنْووحَل َوأُُم اْلَفْضووِل ف فَوُقْلووحَل هَلَووا:ِإْن ُأِصووْبحُل يف َسووَفرِي َهووذَ  ،قَوواَل:" فَووأَْيَن اْلَموواُل الَّووِذي َقفَونوْ ا فَوَهووَذا اْلَموواُل اّللَِّ

َواّللَِّ اَي َرُسووولَل :َفَقووواَل ِلَرُسووولِل اّللَِّ ِبَّ:اْلَفْضوووِل بْوووِن اْلَعبَّاِس،َوَعْبوووِد اّللَِّ بْوووِن اْلَعبَّووواِس،َوقُوَثِم بْوووِن اْلَعبَّووواِس ف " لِبَ 
،ِإنَّ َهووَذا َكووْكء  َمووا َعِلَمووُه َأَحوود  َغْْيِي،َوَغووْْيَ  ،ِإيِنِ أَلَْعلَووُم أَنَّووَك َرُسوولُل اّللَِّ  أُمِِ اْلَفْضِل،فَاْحُسووْه ِ  اَي َرُسوولَل اّللَِّ

ُتْم ِمبِِ ِعْشرِيَن أُوِقيَّ   ِموْن َموال  َكواَن َمِعك،فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ  ُ تَوَعواىَل :اّللَِّ َما َأَصبوْ " َ ،َذاَ  َكوْكء  أَْعطَوااَنُ  اّللَّ
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ ِفيووِه:اَي أَيُوَهووا النَّووِلُ قُووْل ِلَمووْن يف أَيْووِديُكْم ِمووَن ِمْنووَك "،فَوَفووَدى نَوْفَسووُه َوابْووَبْ َأَخَليْووِه َوَحِليَفووُه،َوأَ  نْوَزَل اّللَّ

ُ يف قُوُللِبُكْم َخْْي ا يُوْيِتُكْم َخْْي ا ِ َّا أُِخَذ ِمْنُكْم َويَوْغِفوْر َلُكوْم َواّللَُّ  ُ اأْلَْسَرى ِإْن يَوْعَلِم اّللَّ  َغُفولر  َرِحيم ،فََأْعطَواين اّللَّ
ا،ُكُلُهْم يف يَوِدِ  َموال  َيْضوِرُب بِوِه،َمَع َموا أَْرُجو ْساَلِم ِعْشورِيَن َعْبود  ل ِموْن َمْغِفورَِة اّللَِّ َمَكاَن اْلِعْشرِيَن اأْلُوِقيَِّ  يف اْ ِ

 .1307َعزَّ َوَجلَّ "
كموا خوانلا   - -ل ن  الرسول ويف اللقحل الذي يفت  اّلِل لاسارى انفذة الرجاء املشر  الرحيم،ُيذرهم خيا

ُهْم،َوا ِموووْن قَوْبووولا اّللََّ َوِإْن يُرِيوووُدوا ِخيانَوتَوووَك فَوَقوووْد خوووانُ »:اّلِل مووون قبووول فالقووولا هوووذا املصوووْي ُ َعلِووويم  ُل فَوووَأْمَكَن ِمووونوْ ّللَّ
 « ..َحِكيم  

لا عهود . فطرهتم فخوان لعهد علىالقد خانلا اّلِل فأكركلا به غْي ،و  يفرقو  سبحانه ابلربلبي ،وهل قد أخذ 
هووووم أسوووورى يف يديه،فليووووذكروا عاقبوووو  خيووووانتهم األوىل الوووويت أوقعووووتهم يف و  - -إن أراقوا خيانوووو  رسوووولله فوووو

 َواّللَُّ »اب ّبوم: إيقواع العقويف« حكويم»بسورائرهم « علويم»األسر،ومكنحل منهم رسولل اّلِل وأوليواء  .. واّلِل 
 « ..َعِليم  َحِكيم  

ر مون أسور موون املشوركني،تكلم قولم مونهم اب سووالم،و  ،قوال ابوون العريب:ملوا أسو1308قوال القورنل يف التفسوْي
ميضووولا فيوووه عزميووو ،و  اع فووولا بوووه اع افوووا جازموووا. ويشوووبه أووووم أراقوا أن يقربووولا مووون املسووولمني و  يبعووودوا مووون 

قال علموا ان:إن تكلوم الكوافر اب ميوان يف قلبوه وبلسوانه و  ميوخ فيوه عزميو    يكون ميمنوا. وإذا  -املشركني 
ذلك من امليمن كان كوافرا. إ  موا كوان مون اللسلسو  الويت   يقودر علوى قفعها،فوإن اّلِل قود عفوا وجد مثل 

أي إن كوان هوذا القولل «. وإن يريدوا خيانتوك»احلقيق  فقال: - -عنها وأسقطها. وقد بني اّلِل لرسلله 
كان هذا القولل مونهم بكفرهم ومكرهم بك وقتاهلم لك. وإن  « فقد خانلا اّلِل من قبل»منهم خيان  ومكرا 

خْيا،ويعلمه اّلِل،فيقبل منهم ذلك ويعلضهم خْيا  ا خورج عنهم:ويغفور هلوم موا تقودم مون كفورهم وخيوانتهم 
 ومكرهم.

 قواعد في عالقة الم امع ا سالمي مع الم اممات ا خرى 75 - 72الدرس الرابع:

 اجملتموع املسولم،ونبيع  العالقوات بينوه وأخوْيا حوتم هوذا الودرس،وختتم السولرة معوه،ببيان نبيعو  العالقوات يف
وبني اجملتمعات األخرى وبيان األحكام املنظم  هلذ  العالقات وتلك ومنه تتبني نبيع  اجملتمع املسولم ذاتوه 

                                                 
 ( حسن 0041اِبْلَغَنائِِم َواأْلَُساَرى <<) َهِقكِِ << اَبُب َما فَوَعَل َرُسلُل اّللَِّ َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوْ  - 1307
 [55/ 8تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 1308
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والقاعودة الويت ينطلو  منهوا والويت يقولم عليهووا كوذلك .. إووا ليسوحل عالقوات الودم،و  عالقووات األرم،و  
لتووووووواري ،و  عالقوووووووات اللغووووووو ،و  عالقوووووووات ا قتصووووووواق .. ليسوووووووحل هوووووووك عالقوووووووات ا؟ووووووونك،و  عالقوووووووات ا

القراب ،وليسووووحل هووووك اللنني ،وليسووووحل هووووك القلمي ،وليسووووحل هووووك املصوووواحل ا قتصوووواقي  .. إ ووووا هووووك عالقوووو  
العقيدة،وعالق  القياقة،وعالق  التنظيم احلركك .. فالذين آمنلا وهاجروا إىل قار اهلجورة وا سوالم،متجرقين 

هم  رضوهم وقايرهوم وقولمهم ومصواحلهم،وجاهدوا  مولاهلم وأنفسوهم يف سوبيل اّلِل والوذين من كل ما ميسك
آووهوووم ونصوووروهم وقانووولا معهوووم لعقيووودهتم وقيووواقهتم يف عموووع حركوووك واحووود،أول ك بعضوووهم أوليووواء بعوووخ .. 

ة،و  يودينلا بعود والذين آمنلا و  يهاجروا ليك بينهم وبني اجملتمع املسلم و ي  ألووم   يتجورقوا بعود للعقيود
للقيوواقة و  يلتزموولا بعوود بتعليمووات التجمووع احلركووك اللاحوود .. ويف قاخوول هووذا التجمووع احلركووك اللاحوود تعتووث 
قرابووو  الوووودم أوىل يف املووووْياّ وغوووْي  .. والووووذين كفووووروا بعضوووهم أوليوووواء بعووووخ كوووذلك .. هووووذ  هووووك ااطوووولط 

ِإنَّ الَّووووِذيَن آَمنُوووولا َوهوووواَجُروا  »احلا وووو : الرئيسووووي  يف العالقووووات وا رتبانات،كمووووا تصوووولرها هووووذ  النصوووولص
. َوالَّوِذيَن آَمنُولا َوَ ْ َوجاَهُدوا ِ َْملاهِلِْم َوأَنْوُفِسِهْم يف َسِبيِل اّللَِّ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولِ َك بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوعْ  خ 

 -َّتَّ يُهواِجُروا. َوِإِن اْستَوْنَصوُروُكْم .. يف الودِِيِن .. فَوَعلَوْيُكُم النَّْصوُر يُهاِجُروا موا َلُكوْم ِموْن َو يَوِتِهْم ِموْن َكوْكء  َحو
وونَوُهْم ِميثووا    ووَنُكْم َوبَويوْ ُ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْي . َوالَّووِذيَن َكَفووُروا بَوْعُضووُهْم أَْولِيوواُء بَوْعووخ  .. ِإ َّ  -ِإ َّ َعلووى قَوووْلم  بَويوْ َواّللَّ

نَووو   يف اأْلَْرِم َوَفسووواق  َكبِوووْي  .. َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا َوهووواَجُروا َوجاَهوووُدوا يف َسوووِبيِل اّللَِّ َوالَّوووِذيَن آَوْوا تَوْفَعلُووولُ  َتُكوووْن ِفتوْ 
ا َمَعُكووْم َوجاَهووُدو  َوَنَصووُروا أُول ِووَك ُهووُم اْلُمْيِمنُوولَن َحق ووا،هَلُْم َمْغِفوورَة  َورِْز   َكوورمي . َوالَّووِذيَن آَمنُوولا ِمووْن بَوْعووُد َوهوواَجُروا
،ِإنَّ اّللََّ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم    « ..فَُأولِ َك ِمْنُكْم. َوأُوُللا اأْلَْرحاِم بَوْعُضُهْم أَْوىل بِبَوْعخ  يف ِكتاِب اّللَِّ

 الواية بين المسلمين والكافرين  –أوا 

 ايتتكافوول يف الوودو ّر   توولاوالل يوو  بووني املسوولمني يف إابن نشووأة اجملتمووع املسوولم إىل يوولم بوودر،كانحل و يوو
ا مكون اّلِل هلووو الدولو   وو يو  نصورة وأخولة قامووحل مقوام عالقوات الوودم والنسوه والقرابو  .. حوَّت إذا وجوودت

،قاخل  قرابوووو  الوووودملووودايت إىلابيووولم الفرقووووان يف بووودر بقيووووحل الل يووو  والنصوووورة،ورق اّلِل املوووْياّ والتكافوووول يف 
 اجملتمع املسلم ..

فهووك اهلجوورة موون قار  -العاموو  واااصوو   -ا الوونا واعلهووا كوورنا لتلووك الل يوو  فأمووا اهلجوورة الوويت يشووْي إليهوو
فأموووا الوووذين ميلكووولن اهلجووورة و  يهاجروا،استمسووواكا  صووواحل أو  -ملووون اسوووتطاع  -الشووور  إىل قار ا سوووالم 

قوووراابت موووع املشووووركني،فهي ء لووويك بيووونهم وبووووني اجملتموووع املسوووولم و يووو ،كما كوووان الشووووأن يف مجاعوووات موووون 
راب أسلملا و  يهاجروا ملثل هذ  املالبسات،وكذلك بعخ أفراق يف مك  من القاقرين علوى اهلجورة .. األع

علووى كوورط أ   -إن استنصووروهم يف الوودين خاصوو   -وهووي ء وأول ووك أوجووه اّلِل علووى املسوولمني نصوورهم 
سولم وخطتووه احلركيوو  يكولن ا عتووداء  علوويهم مون قوولم بيوونهم وبوني اجملتمووع املسوولم عهود،ألن عهوولق اجملتمووع امل

أوىل ابلرعاي   وحنسه أن هذ  النصلص واألحكوام تودل ق لو  كافيو  علوى نبيعو  اجملتموع املسولم وا عتبوار 
ات األساسي  يف تركيبه العضلي،وقيمه األساسي . ولكون هوذ  الد لو    تتضو  اللضول  الكوايف إ  ببيوان 
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ساسووي  الووويت انبثووو  منهووا وقوووام عليهووا ومنهجوووه احلركوووك  رحووك عووون نشووأة هوووذا اجملتموووع التارحيوو  والقلاعووود األ
 .والتزاماته 

  ال رق بين ا سالا وال اهلية  -ثانيا

 ووا اثول احللقو  األخووْية يف سلسول  الودعلة الطليلوو  إ -لوى يوود حممود رسولل اّلِل ع -إن الودعلة ا سوالمي  
ا حل تسوتهد  أمور شوري كانولتواري  البإىل ا سالم بقياقة ملكه الرسل الكرام .. وهذ  الدعلة علوى مودار ا

كوون لوو  .. و  يبلبيوو  اار واحوودا:هل تعريوو  النوواس إبهلهووم اللاحوود ورّبووم احلوو  وتعبيوودهم لوورّبم وحوود  ونبووذ 
إ وا  األللهيو  واحودون وجولق اّلِل البتو  ينكورون مبودأ -راقا معودوقة   فو ات قصوْية فيما عودا أفو -الناس 

بوواقة  عتقوواق والع صوولرة ايفم احلوو ،أو يشووركلن مووع اّلِل آهلوو  أخرى:إمووا هووم كووانلا حط وولن معرفوو  حقيقوو  رّبوو
لنوه علوى ي كوانلا يعرفّلِل،الذاوإما يف صلرة احلاكمي  وا تباع وكال ا كر  كاهلخر حرج به الناس من قين 

 ،ويعلقون إىلجهم منهوووايووود كووول رسووولل،مث ينكرونوووه إذا نوووال علووويهم األمد،ويرتووودون إىل ا؟اهليووو ،اليت أخووور 
 .. ا فيها مجيعاكمي ،وإمالشر  ابّلِل مرة أخرى .. إما يف ا عتقاق والعباقة،وإما   ا تباع واحلا 

إسوالم العبواق لورب « .. ا سوالم»هذ  نبيع  الدعلة إىل اّلِل على مدار التواري  البشوري .. إووا تسوتهد  
ن سلطان العباق وحواكميتهم وكورائعهم العباق وإخراجهم من عباقة العباق إىل عباقة اّلِل وحد  إبخراجهم م

وقوويمهم وتقاليوودهم،إىل سوولطان اّلِل وحاكميتووه وكووريعته وحوود  يف كوول كووأن موون كوويون احليوواة .. و  هووذا 
كموا جواء علوى أيودي الرسول الكورام قبلوه .. جواء لوْيق النواس إىل حاكميو  ،جاء ا سوالم علوى يود حممود 

ه أن تكوولن السوولط  الوويت توونظم حيوواهتم هووى السوولط  الوويت اّلِل كشووأن الكوولن كلووه الووذي ُيتوولي النوواس فيجوو
توونظم وجوولق  فووال يشووذوا هووم  وونهج وسوولطان وتوودبْي غووْي املوونهج والسوولطان والتوودبْي الووذي يصوور  الكوولن  
كلوووه. بووول الوووذي يصووور  وجووولقهم هوووم أنفسوووهم يف غوووْي ا؟انوووه ا راقي مووون حيووواهتم. فالنووواس حمكلمووولن 

م و ولهم وصوحتهم ومرضوهم،وحياهتم ومولهتم كموا هوم حمكلمولن ّبوذ  بقلانني فطري  من صنع اّلِل يف نشوأهت
القولانني يف اجتمواعهم وعلاقوه موا ُيول ّبوم نتيجوو  حلوركتهم ا ختياريو  ذاهتوا وهوم   ميلكولن تغيوْي سوون  اّلِل 
. ّبوم   هوذا كلووه كموا أوووم   ميلكولن تغيووْي سون  اّلِل   القوولانني الكلنيو  الوويت هكوم هووذا الكولن وتصوورفه .
وموون مث ينبغووى أن يثلبوولا إىل ا سووالم   ا؟انووه ا راقي موون حيوواهتم فيجعلوولا كووريع  اّلِل هووى احلاكموو     

كوويون هووذ  احلياة،تنسوويقا بووني ا؟انووه ا راقي يف حيوواهتم وا؟انووه الفطري،وتنسوويقا بوووني  كوول كووأن موون
 .. 1309وجلقهم كله بشطريه هذين وبني اللجلق الكلين 

لم على حاكمي  البشر للبشر،والشذوذ ّبذا عن اللجلق الكلين والتصاقم بوني مونهج ولكن ا؟اهلي  اليت تق
ا؟انه ا راقي يف حيواة ا نسوان وا؟انوه الفطوري .. هوذ  ا؟اهليو  الويت واجههوا كول رسولل ابلودعلة إىل 

« نظريوو »بدعلتووه .. هووذ  ا؟اهليو    تكوون متمثلوو  يف  - -ا سوالم ّلِل وحوود . والوويت واجههوا رسوولل اّلِل 
                                                 

للسوويد أبوول األعلووى املوولقوقي أمووْي ا؟ماعوو  ا سووالمي  يف ابكسووتان.كما « مبوواقئ ا سووالم»يراجووع بتلسووع يف هووذ  النقطوو  كتوواب:  - 1309
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»معا  يف الطري »يف كتاب « كريع  كلني »ل:يراجع فص
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على ا نال   إ ا كانحل متمثلو  قائموا يف عموع حركوك. متمثلو  « نظري »جمرقة. بل ر ا أحياان   تكن هلا 
يف جمتمع،خاضووع لقيوواقة هووذا اجملتمع،وخاضووع لتصوولراته وقيمووه ومفاهيمووه ومشوواعر  وتقاليوود  وعاقاتووه،وهل 

ء والتعووواون العضوولي،الذي اعوول هوووذا جمتمووع عضوولي بووني أفوووراق  ذلووك التفاعوول والتكامووول والتناسوو  والوول 
للمحافظوو  علووى وجوولق  والوودفاع عوون كيانووه والقضوواء علووى  -إبراقة واعيوو  أو غووْي واعيوو   -اجملتمووع يتحوور  

 عناصر ااطر اليت هتدق ذلك اللجلق وهذا الكيان يف أي  صلرة من صلر التهديد.
حووول فوووإن لوووى هوووذا النعموووع حركوووك ع جمووورقة،ولكن تتمثووول يف« نظريووو »وموون أجووول أن ا؟اهليووو    تتمثووول يف 

 أن تتمثوووول يف - ا و  اوووودي كووووي -حماولوووو  إلغوووواء هووووذ  ا؟اهليوووو ،ورق النوووواس إىل اّلِل موووورة أخوووورى،  اوووولز 
ع حركووووووك لوووووو  يف عمووووووجموووووورقة. فإوووووووا حين ووووووذ   تكوووووولن مكاف وووووو  للجاهليوووووو  القائموووووو  فعووووووال واملتمث« نظريوووووو »

 جووووولق قوووووائمو لب يف حالووووو  حماولووووو  إلغووووواء عضلي،فضوووووال علوووووى أن تكووووولن متفلقووووو  عليهوووووا كموووووا هووووول املطلووووو
د هلوذ  بوياتوه. بول   اتوه وجزئابلفعل، قام  وجلق آخر حالفه رالف  أساسي  يف نبيعته ويف منهجه ويف كلي
القاتوه يف روابطوه وعنظيميو ،و اناول  ا؟ديدة أن تتمثل يف عمع عضلي حركك أقلى يف قلاعد  النظري  والت

 اهلك القائم فعال.ووكائجه من ذلك التجمع ا؟
 المنهج الحرهللاي في ا سالا  -ثالثا

ه هاقة أن   إلوكو»هوك قاعودة: -تواري  البشوري علوى مودار ال -والقاعدة النظري  اليت يقولم عليهوا ا سوالم 
  ّبوا اعتقواقا كميو  .. إفوراقالربلبي  والقلام  والسلطان واحلا ابألللهي  و  -سبحانه  -أي إفراق اّلِل «. إ  اّللِ 

  تعتووث و  تلجوود فعووال اّلِل،  الضوومْي،وعباقة يف الشعائر،وكووريع  يف واقووع احليوواة. فشووهاقة أن   إلووه إ  يف
لهووا اعتبووار  قائ قوولم عليووهملجوولقة كوورعا إ  يف هووذ  الصوولرة املتكاملوو  الوويت تعطيهووا وجوولقا جووداي حقيقيووا ي

 مسلما أو غْي مسلم ..
هووم يف  ،  يقضوولنا إىل اّللِ   .. أن تعوولق حيوواة البشوور  ملتهووومعوو  تقريوور هووذ  القاعوودة موون الناحيوو  النظريوو

إىل حكووم  ن يرجعوولاأي كووأن موون كوويووا،و  يف أي جانووه موون جلانبهووا،من عنوود أنفسووهم بوول   بوود هلووم أ
وهوذا  سولل اّلِل ..ر اي  وهول إاّلِل فيها ليتبعل  .. وحكوم اّلِل هوذا اوه أن يعرفول  مون مصودر واحود يوبلغهم 

 «.ّللِ كهاقة أن حممدا رسلل ا»الشهاقة الثاين من ركن ا سالم األول: يتمثل يف كطر
وهوك تنشوئ منهجوا كوامال للحيواة حوني  -هذ  هك القاعدة النظري  اليت يتمثول فيهوا ا سوالم ويقولم عليهوا 

تطبوو  يف كوويون احليووواة كلهووا يلاجوووه بووه املسوولم كووول فوورع مووون فووروع احليوواة الفرقيووو  وا؟ماعيوو ،يف قاخووول قار 
  1310الم وخارجها يف عالقاته ابجملتمع املسلم ويف عالقات اجملتمع املسلم ابجملتمعات األخرىا س

جمووورقة ليعتنقهوووا مووون يعتنقهوووا اعتقووواقا « نظريووو »  يكووون ميلوووك أن يتمثووول يف  -كموووا قلنوووا   -ولكووون ا سوووالم 
حلركووك ا؟وواهلك ويزاوهلووا عبوواقة مث يبقووى معتنقلهووا علووى هووذا النحوول أفووراقا ضوومن الكيووان العضوولي للتجمووع ا

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»معا  يف الطري »يف كتاب:«   إله إ  اّلِل منهج حياة»يراجع فصل:  - 1310
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« وجولق فعلوك»  ميكون أن يويقي إىل  -مهموا كثور عودقهم  -القائم فعال. فإن وجلقهم على هذا النحل 
 لإلسالم.

طرين حتموا سويظللن مضو الوداخلني يف ال كيوه العضولي للمجتموع ا؟واهلك« املسلمني نظراي»ألن األفراق 
ضواء احلاجوات  وعوك لقو كرهوا،بلعك أو بغوْيلإلستجاب  ملطاله هذا اجملتمع العضولي . سويتحركلن نلعوا أ

ق  لويت هتودق وجول لعلامول اااألساسي  حلياة هوذا اجملتموع الضوروري  للجولق  وسويدافعلن عون كيانوه وسويدفعلن 
اق ر . أي أن األفوو.يريوودوا  وكيانووه ألن الكووائن العضوولي يقوولم ّبووذ  الللووائ  بكوول أعضووائه سوولاء أراقوا أم  

زالتووووه  « نظووووراي»ن بتقليوووو  اجملتمووووع ا؟وووواهلك الووووذي يعملوووول « فعووووال»موووولن سوووويظللن يقل « املسوووولمني نظووووراي»
ليحيوا  اهتم ونشانهمهتم وخث وسيظللن خالاي حي  يف كيانه اد  بعناصر البقاء وا متداق  وسيعطلنه كفااي

ك  تموع ا سوالمقامو  اجملويقلى،وذلك بد  من أن تكلن حركتهم يف اعا  تقليخ هوذا اجملتموع ا؟اهلك، 
منوذ اللحظو   ضولي حركوكعن مث   يكن بد أن تتمثل القاعودة النظريو  لإلسوالم )أي العقيودة( يف عموع وم

ن عوووومسوووتقل  األوىل ..   يكووون بووود أن ينشوووأ عموووع عضووولي حركوووك آخووور غوووْي التجموووع ا؟اهلك،منفصووول
ديوود ع ا؟ذا التجمووهووالتجمووع العضوولي احلركووك ا؟وواهلك الووذي يسووتهد  ا سووالم إلغوواء . وأن يكوولن حموولر 

من بعد  يف كول قيواقة إسوالمي  تسوتهد  رق النواس إىل و  - -هل القياقة ا؟ديدة املتمثل  يف رسلل اّلِل 
  اّلِل إد أن   إلوه من يشوه وأن حلع كل -أللهي  اّلِل وحد  وربلبيته وقلامته وحاكميته وسلطانه وكريعته 
وموون  -نووه ملووذي جوواء أي التجمووع ا -اهلك وأن حمموودا رسوولل اّلِل و ء  موون التجمووع العضوولي احلركووك ا؟وو

سودن  والسوحرة كانحل،سلاء كانحل يف صلرة قياقة قينيو ،من الكهنو  وال  يف أي  صلرة -قياقة ذلك التجمع 
 ء  ا،وأن ُيصور و انحل لقوريوالعرافني ومن إليهم،أو يف صلرة قياقة سياسي  واجتماعي  واقتصاقي  كاليت ك

 ك ا؟ديد ويف قياقته املسلم .يف التجمع العضلي احلركك ا سالم
 ن   إلووه إ أبشووهاقة    يكوون بوود أن يتحقوو  هووذا منووذ اللحظوو  األوىل لوودخلل املسوولم يف ا سووالم،ولنطقه

قاعووودة جووورق قيوووام ال  يتحقووو   اّلِل وأن حممووودا رسووولل اّلِل. ألن وجووولق اجملتموووع املسووولم   يتحقووو  إ  ّبوووذا. 
وجووولق ذايت  تعووواون لوووههتم   يتمثلووولن يف عموووع عضووولي متناسووو  مالنظريووو  يف قلووولب أفوووراق مهموووا تبلووو  كثووور 
جوولق  وتعميقووه وتلسوويعه علووى شصوويل و  -ئن احلووك كأعضوواء الكووا  -مسووتقل،يعمل أعضووا   عمووال عضوولاي 

 قة مسوتقل  عونهوحل قيوا وعلى الدفاع عن كيانه ضود العلامول الويت هتواجم وجولق  وكيانوه. ويعملولن يف هوذا
سووووالمك. لقهم ا م هووووركهم وتنسووووقه،وتلجهه لتأصوووويل وتعميوووو  وتلسوووويع وجووووقيوووواقة اجملتمووووع ا؟وووواهلك توووونظ

 وملكافح  ومقاوم  وإزال  اللجلق اهلخر ا؟اهلك.
يقوولم عليهووا يف  -ولكنهووا كووامل   -وهكووذا وجوود ا سووالم .. هكووذا وجوود متمووثال يف قاعوودة نظريوو  جمملوو  

اجوه هلوذا اجملتموع .. و  يلجود نفك اللحظ  عمع عضلي حركك مسوتقل منفصول عون اجملتموع ا؟واهلك ومل 
جمرقة عن هذا اللجلق الفعلك .. وهكذا ميكن أن يلجد ا سوالم مورة أخورى .. و  « نظري »ق  يف صلرة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2031 

سبيل  عاقة نشأته يف لل اجملتمع ا؟اهلك يف أي زمان ويف أي مكان،بغْي الفقه الضوروري لطبيعو  نشوأته 
 العضلي  احلركي .

 - شوأة وأسورارها الفطريو  ونودر  معهوا نبيعو  هوذا الودين ونبيعو  منهجوه احلركوكوحني ندر  نبيع  هذ  الن
نوووودر  معووووه موووودلل ت هووووذ  النصوووولص  - 1311علووووى مووووا بينووووا يف مقدموووو  سوووولرة األنفووووال يف ا؟ووووزء التاسووووع 

واألحكووووام الوووويت نلاجههووووا يف ختووووام هووووذ  السوووولرة،يف تنظوووويم اجملتمووووع املسوووولم وتنظوووويم عالقاتووووه مووووع املوووويمنني 
والذين آووا ونصروا وعالقاته موع الوذين آمنولا و  يهواجروا وعالقاتوه موع  -بطبقاهتم  -اهدين املهاجرين اجمل

 الذين كفروا ..
 ك.ا سالم إوا كلها تقلم على أساس ذلك الفقه بطبيع  النشأة العضلي  احلركي  للمجتمع

 .ونستطيع اهلن أن نلاجه هذ  النصلص واألحكام اللارقة فيها 
 بين المهاجرين وا نصار  الواية -رابما

َنَصووُروا أُول ِووَك بَوْعُضووُهْم  َوالَّووِذيَن آَوْوا وَ  َسووِبيِل اّللَِّ ِسووِهْم يف ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوهوواَجُروا َوجاَهووُدوا ِ َْموولاهِلِْم َوأَنْوفُ  »
. َوالَّوِذيَن آَمنُولا َوَ ْ يُهواِجُروا موا َلُكووْم ِمونْ  ِإِن اْستَوْنَصووُروُكْم يف ْكء  َحوَّتَّ يُهواِجُروا. وَ  ِموْن َكوِهمْ َو يَوتِ  أَْولِيواُء بَوْعوخ 

ووونَوُهْم مِ  ِإ َّ َعلوووى -الووودِِيِن فَوَعلَوووْيُكُم النَّْصوووُر  وووَنُكْم َوبَويوْ ُ ِ ووو -يثوووا   قَووووْلم  بَويوْ . َوالَّوووِذيَن َكَفوووُروا ا تَوْعَملُووولَن َبِصوووْي  َواّللَّ
َن   يف بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ  .. ِإ َّ تَوْفَعُللُ    « ..ْي  َفساق  َكبِ وَ أْلَْرِم اَتُكْن ِفتوْ

الل ء  ء ألسووورته،و   موون الوول لقوود ابلووع كوول موون قال:أكووهد أن   إلووه إ  اّلِل وأن حمموودا رسوولل اّلِل يف مكوو
 -لل اّلِل امووه نموود رسوو ء  وزمو لعشووْيته،والل ء لقبيلتووه،والل ء لقياقتووه ا؟اهليوو  املمثلوو  يف قووريا وأعطووى 

-  جولق  الوذايت ك يودفع عون و للتجمع الصوغْي الناكوئ الوذي قوام بقياقتوه. يف حوني وقو  اجملتموع ا؟واهلو
ذا التجموع هووُيواول سوح   -حَّت قبول اللقواء يف املعركو  احلربيو   ااارج عليه -خطر هذا التجمع ا؟ديد 

 اللليد يف نشأته.
ني اهلتوو« األفووراق»ي أنووه حوولل هووي ء ني أعضوواء هووذا التجمووع اللليوود .. أبوو - -عندئووذ آخووى رسوولل اّلِل 

قوولم دم والنسوه ويم رابطو  الومتكافول،تقلم رابطوو  العقيودة فيوه مقوا« جمتموع»مون اجملتموع ا؟واهلك أفوراقا،إىل 
و ء  ديووود مقوووام كووولمجتموووع ا؟الووول ء لقياقتوووه ا؟ديووودة مقوووام الووول ء للقيووواقة ا؟اهليووو ،ويقلم الووول ء فيوووه لل

 ساب .
ني قار اهلجوورة يف املدينوو  بعوود أن وجوود فيهووا مسوولملن ابيعوولا القيوواقة ا سووالمي  علووى مث ملووا فووت  اّلِل للمسوولم

 ا ُيملن منوه أمولاهلم وأو قهوم  - -الل ء املطل ،والسمع والطاع  يف املنش  واملكر ،ومحاي  رسلل اّلِل 
فوآخى بوني املهواجرين عواق رسولل اّلِل  - -ونساءهم وقامحل الدول  املسولم  يف املدينو  بقيواقة رسولل اّلِل 

واألنصووار تلووك املياخوواة الوويت تقوولم مقووام رابطوو  الوودم والنسووه كووذلك بكوول مقتضووياهتا.  ووا يف ذلووك ا ّر 
ِإنَّ الَّووِذيَن »والوودايت والتعليضووات الوويت تقوولم ّبووا رابطوو  الوودم يف األسوورة والعشووْية .. وكووان حكووم اّلِل تعوواىل:

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( قار الشرو  -من ا؟زء التاسع. 1452 - 1431ص   - 1311
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« ْم َوأَنْوُفِسوِهْم يف َسوِبيِل اّللَِّ َوالَّوِذيَن آَوْوا َوَنَصوُروا أُول ِوَك بَوْعُضوُهْم أَْولِيواُء بَوْعوخ  آَمُنلا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا ِ َْملاهلِِ 
.. 

،وأوليووواء يف الووودايت والتعليضوووات وسووووائر موووا م لوووى رابطووو  الوووودي توووه ع أوليووواء يف النصووورة،وأولياء يف ا ّر
 والنسه من التزامات وعالقات.

 جرواال ..   يهوواملسوولم فعووايف هووذا الوودين عقيوودة ولكوونهم   يلتحقوولا ابجملتمووع  مث وجوود أفووراق آخوورون قخلوولا
ملسولم الووذي ىل اجملتمووع اإينضوملا  إىل قار ا سوالم الويت هكمهووا كوريع  اّلِل وتوودبر أمرهوا القيواقة املسوولم  و 

  يف مكوووو  ق  لووووه وجوووول أصوووب  ميلووووك قارا يقوووويم فيهووووا كووووريع  اّلِل وُيقووو  فيهووووا وجوووولق  الكاموووول بعوووود موووا هقوووو
ا؟ووواهلك  اجملتموووع نسوووبيا،ابلل ء للقيووواقة ا؟ديووودة والتجموووع يف عموووع عضووولي حركك،مسوووتقل ومنفصووول عووون

 وملاجه له ّبذا اللجلق املستقل املميز.
  ينضوووملن  ة،ولكنهموجووود هوووي ء األفوووراق سووولاء يف مكووو ،أو يف األعوووراب حووولل املدينووو . يعتنقووولن العقيووود

 ليه ..لقائم  عادة و  يدينلن فعال قينلن  كامل  للقياقة للمجتمع الذي يقلم على هذ  العقي
مووووع هووووذا  -ل يوووو  لبكوووول أنوووولاع ا -وهووووي ء   يعتووووثوا أعضوووواء يف اجملتمووووع املسوووولم و  اعوووول اّلِل هلووووم و يوووو  

ِجُروا موا ا َوَ ْ يُهاِذيَن آَمُنل َوالَّ :»اجملتمع،ألوم ابلفعل ليسلا من اجملتمع ا سالمك. ويف هي ء نزل هذا احلكم
ووَنُكْم  فَوَعلَووْيُكُم النَّْصوُر،إِ يف الودِِينِ  ُروُكمْ َلُكوْم ِمووْن َو يَوِتِهْم ِمووْن َكوْكء  َحووَّتَّ يُهواِجُروا. َوِإِن اْستَوْنَصوو  َّ َعلووى قَووْلم  بَويوْ

نَوُهْم ِميثا     « ..َوبَويوْ
الولاقعك. فهوي ء  موع منهجوه احلركوكو  - الويت أسولفنا -وهذا احلكم منطقوك ومفهولم موع نبيعو  هوذا الودين 

يوودة بطوو  العقار . ولكوون هنووا  .األفووراق ليسوولا أعضوواء يف اجملتمووع املسوولم وموون مث   تكوولن بيوونهم وبينووه و يوو  
 عتودى علويهم يفياملسولم تبعوات عوا  هوي ء األفوراق اللهوم إ  أن  علوى اجملتموع -وحودها  -وهذ    ترتوه 

كان علووى يف مثوول هووذا، -الم يف قار ا سوو -ملسوولمني قيوونهم فيفتنوولا مووثال عوون عقيوودهتم. فووإذا استنصووروا ا
عسووكر ملمني مووع املسوولمني أن ينصووروهم يف هووذ  وحوودها. علووى كوورط أ  حوول هووذا بعهوود موون عهوولق املسوو

األصوول هوول    ذلووك أنآخوور. ولوول كووان هووذا املعسووكر هوول املعتوودي علووى أول ووك األفووراق يف قيوونهم وعقيوودهتم
حوَّت لرعايو  أو ،ذ  هلوا اموا ي توه عليهوا مون تعوامالت وعقولق. فهومصلح  اجملتموع املسولم وخطتوه احلركيو  و 

يف  لوودين املتمثوولالووك هلووذا عووا  ا عتووداء  علووى عقيوودة أول ووك الووذين آمنوولا،ولكنهم   ينضووملا لللجوولق الفع
ثول حلركوك الوذي ميلتنظويم ااالتجمع ا سالمك .... وهذا يعطينا مدى األ يو  الويت يعلقهوا هوذا الودين علوى 

 احلقيقك .. وجلق 
ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي  »والتعقيه على هذا احلكم:  « ..َواّللَّ
 رارجه،ومقدماته ونتائجه،وبلاعثه وآتر .و يرى مداخله  -سبحانه  -فكل عملكم هحل بصر  

فكوووذلك ء واحد،وكموووا أن اجملتموووع املسووولم جمتموووع عضووولي حركوووك متناسووو  متكافووول متعووواون يتجموووع يف و 
 « ..َوالَِّذيَن َكَفُروا بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ  »ك:اجملتمع ا؟اهل
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حوووور  ككووووائن ؟وووواهلك   يتحوووور  كووووأفراق إ ووووا يتاإن اجملتمووووع  كمووووا أسوووولفنا.  -إن األموووولر بطبيعتهووووا كووووذلك 
أوليواء بعوخ  هم بعضوهمعضلي،تندفع أعضا  ،بطبيع  وجلق  وتكلينه،للدفاع الذايت عن وجلق  وكيانه. ف

صوائا،ولكن ه ذات اامث   ميلك ا سالم أن يلاجههم إ  يف صلرة جمتمع آخر لونبعا وحكما .. ومن 
ألفوووراق  مووون  ع الفتنووو بدرجووو  أعمووو  وأمووول وأقووولى. فأموووا إذا   يووولاجههم  جتموووع و    بعضوووه لبعخ،فسوووتق

م عامو  ر يف األ وتقوع الفتنو  -لكلن ملاجه  اجملتمع ا؟اهلك املتكافل أفوراقا ألوم   مي -اجملتمع ا؟اهلك 
ن  سوالم ونغيوااليو  علوى بغلب  ا؟اهلي  على ا سوالم بعود وجولق . ويقوع الفسواق يف األرم بطغيوان ا؟اه

ْفَعلُولُ  َتُكوْن ِإ َّ توَ »اق:فسود الفسوأللهي  العبواق علوى أللهيو  اّلِل ووقولع النواس عبيودا للعبواق مورة أخورى. وهول أ
َن   يف اأْلَْرِم َوَفساق  َكِبْي    « ..ِفتوْ

لوى عيمولن وجولقهم ين   يق  يكلن بعد هذا النذير نذير،و  بعد هذا التحذير هذير .. واملسلملن الوذو 
فووووول  موووووا  -م اّلِل أسووووواس التجموووووع العضووووولي احلركوووووك ذي الووووول ء اللاحووووود والقيووووواقة اللاحووووودة،يتحمللن أموووووا

 .فتن  يف األرم،وتبع  هذا الفساق الكبْيتبع  تلك ال -يتحمللن يف حياهتم ذاهتا 
 المهاجرون وا نصار ومن أبمهم هم المؤمنون حقا    -خامسا  

هواَجُروا َوجاَهوُدوا وَ يَن آَمنُولا َوالَّوذِ »مث يعلق السيا  القرآين ليقرر أن ا ميان احلو  إ وا يتمثول يف هوذ  الصولرة:
 « ..ْغِفرَة  َورِْز   َكرمي  مَ هَلُْم  ق احَ ِمُنلَن يف َسِبيِل اّللَِّ َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا أُولِ َك ُهُم اْلُميْ 

شوأة هوك صولرة الن ن .. هوذ أول ك هم امليمنولن حقوا .. فهوذ  هوك الصولرة احلقيقيو  الويت يتمثول فيهوا ا ميوا
جووورق نظريووو  و   قاعووودة الاحلقيقيووو  واللجووولق احلقيقوووك هلوووذا الووودين .. إنوووه   يلجووود حقيقووو   جووورق إعوووالن ال

جوولق  يتمثوول يف و  هج حيوواة يووام ابلشووعائر التعبديوو  فيهووا .. إن هووذا الوودين مووناعتناقهووا و  حووَّت  جوورق الق
)حقوا( إ   ،  يصوب فعلك،إ  إذا اثل يف عمع حركك .. أما وجولق  يف صولرة عقيودة فهول وجولق حكموك

 حني يتمثل يف تلك الصلرة احلركي  اللاقعي  ..
والنصوورة  فووا  وا يوولاءاق وا نكر هنووا  ناسووب  ا؟هوووهووي ء امليمنوولن حقووا،هلم مغفوورة ورز  كوورمي .. والوورز  يووذ 

 لكرمي.اوتكالي  هذا كله .. وفلقه املغفرة وهك من الرز  الكرمي. بل هك أكرم الرز  
وإن كانوووووحل  -د مث يلحووووو  ابلطبقووووو  األوىل مووووون املهووووواجرين اجملاهووووودين،كل مووووون يهووووواجر بعووووود ذلوووووك وااهووووو

مووع ضوولي  يف اجملتا  يف الوول ء والعإ ووا هووذا إحلوو -رى للسووابقني قرجووتهم كمووا تقوورر النصوولص القرآنيوو  األخوو
 « ..ِ َك ِمْنُكمْ  فَُأولَوالَِّذيَن آَمُنلا ِمْن بَوْعُد َوهاَجُروا َوجاَهُدوا َمَعُكمْ »:ا سالمك

ولقود لول كورط اهلجورة قائموا حوَّت فوت  مكو  حوني قانوحل أرم العورب لإلسوالم ولقياقتوه،وانتظم النوواس يف 
غوْي أن ذلوك إ وا كوان يف  - -الفوت  ولكون جهواق وعمول. كموا قوال رسولل اّلِل  جمتمعه. فوال هجورة بعود

جللووووو  ا سوووووالم األوىل الووووويت حكوووووم فيهوووووا األرم ألفوووووا وموووووائيت عوووووام تقريبوووووا   ينقطوووووع فيهوووووا حكوووووم كوووووريع  
ا سوووالم،وقيام القيووواقة املسووولم  علوووى كوووريع  اّلِل وسووولطانه .. فأموووا اليووولم وقووود عووواقت األرم إىل ا؟اهليووو  
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عووون حيووواة النووواس يف األرم،وعووواقت احلاكميووو  إىل الطووواغلت يف األرم   -سوووبحانه  -تفوووع حكوووم اّلِل وار 
 كلها،وقخل الناس يف عباقة العباق بعد إذ أخرجهم ا سالم منها ..

كووووول أحكامهوووووا   -يف التنظووووويم  -شخوووووذ  -وىل كا؟للووووو  األ  -اهلن تبووووودأ جللووووو  جديووووودة أخووووورى لإلسوووووالم  
فوال تعولق  -إبذن اّلِل  -خورى ام  قار إسالم وهجرة مث اتد لالل ا سالم مورة أاملرحلي ،حَّت تنتهك إىل إق

 هجرة ولكن جهاق وعمل كما حدّ يف ا؟لل  األوىل ..
 أولو ا رحاا أول  ببمضهم -سادسا

 يفقوووام الووول ء  ااصووو  ..اولقووود كانوووحل لفووو ة البنووواء األوىل لللجووولق ا سوووالمك أحكامهوووا اااصووو ،وتكاليفها 
 ذلووووك ا ّر يفته.  ووووا مقووووام الوووول ء يف الووودم،يف كوووول صوووولر  وأكوووكاله،ويف كوووول التزاماتووووه ومقتضووويا العقيووودة

 ر عووودلحل أحكوووامان يف بووودوالتكافووول يف الووودايت واملغوووارم .. فلموووا أن اسوووتقر اللجووولق ا سوووالمك بيووولم الفرقووو
ذ  هوووووي . وكوووووان مووووون ئ سوووووتثنااتلوووووك الفووووو ة ا سوووووتثنائي ،الالزم  لعمليووووو  البنووووواء األوىل،امللاجهووووو  لتكاليفهوووووا 

 قار يفتموع املسوولم ار اجملولكنوه يف انو -التعوديالت عولقة التولاّر والتكافول يف الودايت وغْيهوا إىل القرابو  
 .« .َوأُوُللا اأْلَْرحاِم بَوْعُضُهْم أَْوىل بِبَوْعخ  يف ِكتاِب اّللَِّ »ا سالم:

ا عووام .. إن هووذ نووار الارىب يف قاخوول فووال  س بعوود اسووتقرار اللجوولق الفعلووك لإلسووالم،من أولليوو  ذوي القوو
ام أن ق نسوواني ،ما ا الوونفك يلول جانبووا فطووراي يف الوونفك ا نسوواني . و  ضوورر موون تلبيوو  املشوواعر الفطريوو  يف

ملشووواعر  ُيطوووم الووويك هنوووا  موووا يعوووارم هوووذ  املشووواعر مووون تكوووالي  اللجووولق ا سوووالمك .. إن ا سوووالم  
حل هوووذ  موووَّت انقضوووفموووع احلاجوووات العليوووا لللجووولق ا سوووالمك  الفطريووو  ولكنوووه يضوووبطها. يضوووبطها لتسوووتقيم

 ركووو  تكاليفهووواعوووام. ومووون مث تكووولن لوووبعخ الفووو ات ا سوووتثنائي  يف احليف إنوووار  ال -احلاجوووات عووواق يلبيهوووا 
يف  ملسوووتقر اهلمووونسوووالمك ااااصووو ،اليت ليسوووحل وارقة يف األحكوووام النهائيووو  لإلسوووالم،اليت هكوووم اجملتموووع ا 

ه لعاموو  وأحكامووو سووالم ااكووذلك ينبغووك أن نفقووه تكوووالي  مرحلوو  البنوواء األوىل ونبيعوو  حياتووه العاقيوو  .. و 
 األخرى ..

شواعر،وتداخلها تنظيموات واملحكوام وال..وهول التعقيوه املناسوه علوى هوذ  األ« ِإنَّ اّللََّ ِبُكلِِ َكْكء  َعلِويم  »
 ..وتنظيمها وتنسيقها. فهك من العلم اني  بكل ككء. علم اّلِل تعاىل 

 آصر  المقيد  هي ا ساس–خاأمة الدرس  -سابما

جلقهووا علووى و موو  املسوولم  علووى هووذ  القاعوودة وفوو  هووذا املوونهج ويقوويم وهوول يبووب األ -وبعوود فووإن ا سووالم 
از تهد  إبوووور إ ووووا كووووان يسوووو -أسووواس التجمووووع العضوووولي احلركووووك واعوووول آصوووورة هووووذا التجموووع هووووك العقيوووودة 

ن  نسوواين. وكوواالكووائن ا إعالءهووا علووى مجيووع ا؟لانووه األخوورى يفوتقليتهووا واكينها،و « إنسوواني  ا نسووان»
 ميضك يف هذا على منهجه املطرق يف كل قلاعد  وتعليماته وكرائعه وأحكامه ..

يف صووفات توولهم أصووحاب  -بوول الكائنووات املاقيوو   -إن الكووائن ا نسوواين يشوو   مووع الكائنووات احليلانيوو  
ر احليووولان ومووورة  نوووه مووواقة كسوووائر املووولاق  ولكووون ا نسوووان موووع مووورة  نوووه حيووولان كسوووائ« ا؟هالووو  العلميووو  »
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  -ايوز  وتفورق  وععول منوه كائنوا فريودا « خصوائا»مع احليلان ومع املاقة لوه « الصفات»اك اكه يف هذ  
 «ا؟هال  العلمي  »كما اضطر أصحاب 

يف غوووووْي إخوووووالص و   أخوووووْيا أن يع فووووولا واحلقوووووائ  اللاقعووووو  تلووووولي أعنووووواقهم ليا،فيضوووووطرون هلوووووذا ا عووووو ا  
  1312صراح  

هووا وتفوورق  بوني ااالئو  فيثز « ا نسوان»  ااصوائا الوويت ايوز يعموود إىل هوذ -ين  نهجوه الوراب -وا سوالم 
يقوويم علوووى  ركووك،اليتوينميهووا ويعليهووا .. وهوول حووني اعوول آصوورة العقيوودة هووك قاعوودة التجمووع العضوولي احل

موون « نسووانا »ا يف مووتلووك. فالعقيوودة تتعلوو   علووى  أساسووها وجوولق األموو  املسوولم ،إ ا ميضووك علووى خطتووه
 « ..خصائا»

صووْي صوواحل،و  امل،و  املإنووه   اعوول هووذ  اهلصوورة هووك النسووه،و  اللغوو ،و  األرم،و  ا؟وونك،و  اللوولن
 أقورب كوكء إىلبه ككء و األرضك املش   .. فهذ  كلها أواصر يش   فيها احليلان مع ا نسان. وهك أك

لعقيوودة لقطيووع  أمووا ااهم بووه ا،وإىل اهتمامووات القطيووع،وإىل احلظووْية واملرعووى والثغوواء الووذي يتفووأواصوور القطيووع
لق  ووجوولق منشووأ وجوو الويت تفسوور لإلنسووان وجلق ،ووجولق هووذا الكوولن مون حللووه تفسووْيا كليوا كمووا تفسوور لوه

وأسوووب   اقة وأكوووثالكوولن مووون حلله،ومصوووْي  ومصوووْي الكووولن مووون حللوووه وتووورق  إىل كوووائن أعلوووى مووون هوووذ  املووو
ئو  ن سوائر ااالعونفورق بوه وأبقى،فهك أمر آخر يتعل  بروحوه وإقراكوه املميوز لوه مون سوائر ااالئ ،والوذي ي

 يف أعلى مراتبها حية حل  وراء  سائر ااالئ .« إنسانيته»والذي يقرر 
 ميلوووك الفووورق ا نسووواين هوووك آصووورة حووورة -ة والتصووولر والفكووورة واملووونهج آصووورة العقيووود -مث إن هوووذ  اهلصووورة 

لووه   هووا و  حيلوو ا،  ح  اختيارهووا  حووخ إراقتووه اللاعيوو . فأمووا أواصوور القطيووع تلووك فهووك مفروضوو  عليووه فرضوو
ن  تغيووْي اللوول ل منووه و كووذلك فيهووا .. إنووه   ميلووك تغيووْي نسووبه الووذي  ووا  و  تغيووْي ا؟وونك الووذي تسلسوو

هووا ،و  ميلووك فياختيووار ه فيهوواالووذي ولوود بووه. فهووذ  كلهووا أموولر قوود تقووررت يف حياتووه قبوول أن يللوود،  يكوون لوو
 حيل  ..

   معينوو  ومصووْياحل ماقيووكووذلك مللوود  يف أرم بعينها،ونطقووه بلغوو  بعينهووا  كووم هووذا املللد،وارتبانووه  صوو
ا راقة »سووْية التغيووْي وجمووال عكلهووا مسووائل   -هووك أواصوور عمعووه مووع غووْي   مووا قامووحل هووذ  -أرضووك معووني 

ة د. فأموا العقيو نسواين . اعلهوا ا سوالم هوك آصورة التجموع افيها حمدوق .. ومن أجول هوذا كلوه  « احلرة
يوار  علون فيهوا اختظو  أن يحلوالتصلر والفكرة واملنهج،فهك مفتلح  قائما لالختيار ا نسواين،وميلك يف كول 
غتوه أو لمون للنوه أو  ال  قيودوأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمك إليه بكامل حريته فال يقيد  يف هذ  احل

لوووذي يريووود  االتجموووع  ه أو نسوووبه،أو األرم الووويت ولووود فيهوووا،أو املصووواحل املاقيووو  الووويت تتحووولل بتحوووللجنسووو
 وحتار ... وهنا كرام  ا نسان يف التصلر ا سالمك ..

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) الدارويني  احلديث »م  هي ء جلليان ها كسلك من أصحاب يف مقد - 1312
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لووى عموع ا سوالمك امو  التجولقود كوان مون النتوائج اللاقعيو  البواهرة للموونهج ا سوالمك يف هوذ  القضوي  و ق
قليميو    واحلودوق ا   القريبأواصر ا؟نك واألرم والللن واللغ  واملصاحل األرضي آصرة العقيدة وحدها،قون

ك  بينووه صووفات املشوو  يف هووذا التجمووع وتنميتهووا وإعالئهووا،قون ال« خصووائا ا نسووان»السووخيف   و بووراز 
تلحوا ؟ميوع مف سولم جمتمعواتموع املوبني احليلان .. كان من النتائج اللاقعي  الباهرة هلذا املنهج أن أصوب  اجمل

قوو  ن صووبحل يف بلتخيف   وأاألجنوواس واألقوولام واأللوولان واللغووات،بال عووائ  موون هووذ  العلائوو  احليلانيوو  السوو
ا وأنشوأت مركبو واازجوحل اجملتمع ا سالمك خصائا األجناس البشري  وكفاايهتا وانصهرت يف هذ  البلتق 

 حضووارة رائعوو  ملتناسووق اعجيبوو  املتجانسوو  عضوولاي فائقووا يف فوو ة تعوود نسووبيا قصووْية وصوونعحل هووذ  الكتلوو  ال
ال يف ذلوك ر  ا تصونوضخم  هلي خالص  الطاق  البشري  يف زماوا جمتمع . على بعد املسافات وبو ء 

 الزمان.
ب ال كوووك والصووويو املغوووريب لقووود اجتموووع يف اجملتموووع ا سوووالمك املتفووول :العريب والفارسوووك والشوووامك واملصوووري و 

م  عمعوحل خصائصوهو ألجنواس. قك واألندونسك وا فريقك ... إىل آخر األقلام واواهلندي والروماين وا غري
 و  تكووون هوووذ  سوووالمي .كلهوووا لتعمووول متمازجووو  متعاونووو  متناسوووق  يف بنووواء اجملتموووع ا سوووالمك واحلضوووارة ا 

ا كانووحل إ وو« قلميوو »ا مووو  تكوون يلمووا «. إسووالمي »إ ووا كانووحل قائمووا « عربيوو »احلضووارة الضووخم  يلمووا مووا 
 « ..عقدي  »ما قائ

بووذللا مجيعووا فاحوودة .. ولقوود اجتمعوولا كلهووم علووى قوودم املساواة،وآبصوورة احله،وبشووعلر التطلووع إىل وجهوو  و 
لتارحيوو  يف لقلميوو  اأقصووى كفوواايهتم،وأبرزوا أعموو  خصووائا أجناسووهم وصووبلا خالصوو  عووارّبم الشخصووي  وا

رّبم بووآصوورة تتعلوو   يووه بيوونهمفسوواواة وعمووع بنوواء هووذا اجملتمووع اللاحوود الووذي ينتسووبلن إليووه مجيعووا علووى قوودم امل
لووى موودار ععمووع آخوور  وحوودها بووال عووائ  .. وهووذا مووا   يتجمووع قوو  ألي« إنسووانيتهم»اللاحوود وتووثز فيهووا 

 التاري   ..
ل قوود ضوومحل ابلفعوومووثال. ف لقوود كووان أكووهر عمووع بشووري يف التوواري  القوودمي هوول عمووع ا مثانلريوو  الرومانيوو 

و  « ني إنسوووا»رة تعدقة،وأرضوووني متعووودقة ... ولكووون هوووذا كلوووه   يقوووم علوووى آصوووأجناسوووا متعووودقة ولغوووات م
 قو  العبيود يفكورا  ونبيتمثل يف قيم  عليا كالعقيدة .. لقد كان هنا  عموع نبقوك علوى أسواس نبقو  األ
وعبلقيو   -بصوف  عامو   -ا مثانلري  كلها من انحي ،وعمع عنصري على أساس سوياقة ا؟ونك الرومواين 

 ر الووويت آ هوووايت الثمووواألجنووواس األخووورى .. ومووون مث   يرتفوووع قووو  إىل أفووو  التجموووع ا سوووالمك و  يوووسوووائر ا
 التجمع ا سالمك.

كوووذلك قاموووحل يف التووواري  احلووودية عمعوووات أخووورى .. عموووع ا مثانلريووو  الثيطانيووو  موووثال .. ولكنوووه كوووان  
أسوووووواس سوووووووياقة القلميووووووو  كووووووالتجمع الرومووووووواين الووووووذي هووووووول وريثووووووه  عمعوووووووا قلميووووووا اسوووووووتغالليا يقوووووولم علوووووووى 

ا ْنليزي ،واسوووووووووووتغالل املسوووووووووووتعمرات الووووووووووويت تضووووووووووومها ا مثانلريووووووووووو  .. ومثلوووووووووووه ا مثانووووووووووولرايت األوربيووووووووووو   
كلها:ا مثانلريوووو  األسووووباني  والثتغاليوووو  يف وقووووحل ما،وا مثانلريوووو  الفرنسووووي  .. وكلهووووا يف ذلووووك املسووووتلي 
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نووولع آخر،يتخطوووى حووولاجز ا؟ووونك والقووولم  اهلووواب  البشوووع املقيوووحل  وأراقت الشووويلعي  أن تقووويم عمعوووا مووون
 واألرم واللغ  والللن.

هووذا التجمووع  فكووان« .. يوو الطبق»عاموو . إ ووا أقامتوه علووى القاعوودة « إنسوواني »ولكنهوا   تقمووه علووى قاعوودة 
موع علوى عوذلوك « ا األكور »هل اللجوه اهلخور للتجموع الرومواين القودمي .. هوذا عموع علوى قاعودة نبقو  

ائر سووووألسوووولق علووووى ا)الثوليوووو اي( والعانفوووو  الوووويت تسوووولق  هووووك عانفوووو  احلقوووود « ليكالصووووعا»قاعوووودة نبقوووو  
ل نسوواين .. فهوولكووائن ا الطبقووات األخوورى  ومووا كووان ملثوول هووذا التجمووع الصووغْي أن يثموور إ  أسوولأ مووا يف ا

املطالوووووه » تبوووووار  أنابتوووووداء قوووووائم علوووووى أسووووواس إبوووووراز الصوووووفات احليلانيووووو  وحووووودها وتنميتهوووووا واكينهوووووا ابع
ن وابعتبوووار  أ -حليووولان األوليووو  وهوووك مطالوووه ا -« الطعوووام واملسوووكن وا؟ووونك»لإلنسوووان هوووك « اسوووي األس

  ري  ا نسان هل  ري  البحة عن الطعام   
مووع  بنوواء اجملتعالئهووا يفلقوود تفوورق ا سووالم  نهجووه الوورابين يف إبووراز أخووا خصووائا ا نسووان وتنميتهووا وإ 

ة أخوورى موون أيوو  قاعوود يعوودللن عنووه إىل أي موونهج آخر،يقوولم علووىا نسوواين ..ومووا يووزال مفوورقا .. والووذين 
 قوا  هوم الوذين نسوان حاالقلم أو ا؟نك أو األرم أو الطبق  .. إىل آخر هذا النل السخي  هم أعوداء 

ه أن ريووودون جملتمعوووي و    يريووودون هلوووذا ا نسوووان أن يتفووورق يف هوووذا الكووولن خبصائصوووه العليوووا كموووا فطووور  اّللِ 
يسووبحلن  للقووحل ذاتووهاكفوواايت أجناسووه وخصائصووها وعارّبووا يف امتووزاج وتناسوو  .. وهووم يف ينتفووع  قصووى  

تجموع عليوه تمثول موا  ضد التيوار ويعملولن ضود خو  الصوعلق ا نسواين ليعولقوا اب نسوان إىل التجموع علوى
  أن ا يليويوه علوى موفذي يتجموع من احلظْية والكا  بعود أن رفعوه اّلِل إىل ذلوك املقوام الكورمي الو« البهائم»

لقا تعصوبا ومجو وأعجه العجه أن يسمى التجموع علوى خصوائا ا نسوان العليوا«  الناس»تتجمع عليه 
ا عتبوار ات القويم و  ورجعي ،وأن يسمى التجمع على مثل خصائا احليلان تقدما ورقيا ووض  وأن تقلوه
 يا ..علكلها   لشكء إ  للهروب من التجمع على أساس العقيدة .. خصيص  ا نسان ال

لبقواء ن يكتوه هلوا البشوري  لواولكن اّلِل غالوه علوى أمور  .. وهوذ  ا نتكاسوات احليلانيو  ا؟اهليو  يف حيواة 
.. 

ّلِل ادة الوويت كوورم لووى القاعووعوسوويكلن مووا يريوود  اّلِل حتمووا .. وسووتحاول البشووري  ذات يوولم أن تقوويم عمعاهتووا 
رة هووذا  . وسوتبقى صوول ك الفووائل فكوان لووه تفوورق  التوارحا نسوان ّبووا. والويت عمووع عليهووا اجملتموع املسوولم األو 

لوك ذالصواعد إىل   الطريو اجملتمع تلل  على األف ،تتطلع إليهوا البشوري  وهوك هواول مورة أخورى أن ترقوى يف
 املرتقى السامك الذي بلغحل إليه يف يلم من األايم ..
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 ئةمدني ة وآياأها أسع وعشرون وما ( سور  الاوبة9)

 الامريف بالسور 

ومون  - 1313إن   تكون هوك آخور موا نوزل مون القورآن  -هذ  السلرة مدني  مون أواخور موا نوزل مون القورآن 
مث قووود تضووومنحل أحكاموووا وائيووو  يف العالقوووات بوووني األمووو  املسووولم  وسوووائر األموووم يف األرم كموووا تضووومنحل 

فيوووووه وكوووول نبقوووو  موووون نبقاتوووووه تصووووني  اجملتمووووع املسوووولم ذاته،وهديوووود قيموووووه ومقاماته،وأوضوووواع كوووول نائفوووو  
 ووص  واقع هذا اجملتمع  ملته وواقع كل نائف  منه وكل نبق  وصفا ققيقا مصلرا مبينا.،1314

 -اص  يف بيان نبيع  املونهج احلركوك لإلسوالم ومراحلوه وخطلاتوه ذات أ ي  خ -ار  ّبذا ا عتب -والسلرة 
وهووذ   -بلهووا ق السوولر رحليوو  الوويت جوواءت يفحووني تراجووع األحكووام النهائيوو  الوويت تضوومنتها مووع األحكووام امل

  جعووو  ختوووتلوبووودون هوووذ  املرا.املراجعوو  تكشووو  عووون مووودى مرونوو  ذلوووك املووونهج وعووون مووودى حسوومه كذلك
 لوحل وائيو  مثحليو  فجعالصلر واألحكام والقلاعود،كما يقوع كلموا انتزعوحل اهلايت الويت تتضومن أحكاموا مر 

 أريد لآلايت اليت تتضمن.
اق ضووووووولع ا؟هوووووووفسووووووور وتووووووويول لتطووووووواب  تلوووووووك األحكوووووووام املرحليووووووو  وخباصووووووو  يف مل األحكوووووووام النهائيووووووو  أن ت

 هووذا احه وبيانووه يف  يضوو ووا نرجوول أن يلفقنووا اّللِ .ا سووالمك،وعالقات اجملتمووع املسوولم ابجملتمعووات األخرى
 التقدمي ويف ينااي استعرام النصلص القرآني  للسلرة.

باب النووزول رة عوون أسووجوواء يف الوورواايت املووأيل  وموون مراجعوو  نصوولص السوولرة مراجعوو  ملضوولعي  ومراجعوو  مووا
ن موولعووام التاسووع زلووحل يف ايتبووني أن السوولرة  ملتهووا ن.ومالبسوواته ومراجعوو  أحووداّ السووْية النبليوو  كووذلك .

 اهلجرة ..
سولرة يف يهوا مقوانع الفيت نزلوحل وموع أننوا    لوك ا؟وزم ابمللاقيوحل الدقيقو  الو.ولكنها   تنزل قفع  واحدة .

بوول ق منهووا كانووحل   األوىلاملرحلوو.التاسووع،إ  أنووه ميكوون ال جووي   وووا نزلووحل يف يووالّ مراحوول . خووالل العووام
 الغوووزوة مث يف داق هلوووذ واملرحلووو  الثانيووو  كانوووحل يف أينووواء ا سوووتع.غوووزوة تبووول  يف كوووهر رجوووه مووون هوووذا العام

ثامنوووو  ايوووو  اهليوووو  الا إىل وأمووووا مقوووودمات السوووولرة موووون أوهلوووو.واملرحلوووو  الثالثوووو  كانووووحل بعوووود العوووولقة منها.يناايها
و يف ذي أي القعووودة ذمتوووأخرة يف وايووو  السووون  التاسوووع  قبيووول ملسوووم احلوووج يف  والعشووورين منهوووا فقووود نزلوووحل

 ل كل ما ميكن ترجيحه وا نم نان إليه.ه -لى ا مجال ع -وهذا .احلج  .
هديوووودا  - موووون أوهلووووا إىل ختووووام اهليوووو  الثامنوووو  والعشوووورين -وقوووود تضوووومنحل السوووولرة يف املقطووووع األول منهووووا 

للعالقات النهائي  بوني املعسوكر ا سوالمك واملشوركني عامو  يف ا؟زيورة موع إبوراز األسوباب اللاقعيو  والتارحيو  

                                                 
 الرواي  الراجح  أن سلرة النصر هك آخر سلرة نزلحل ..) السيد رمحه هللا (  - 1313
الطبقوات الويت تقولم الطبقات اليت نعنيها يف اجملتمع املسلم ليسحل نبقات اجتماعي  ابملع  الصغْي املفهلم اهلن من الطبقيو  ولكنهوا  - 1314

مون    وقاتول،ومن أنفو ن قبول الفوتموعلى قيم إسالمي   ت  كالسابقني من املهاجرين واألنصار،وأهل بدر،وأصحاب بيع  الرضلان ومن أنفو  
 بعد الفت  وقاتل،والقاعدين،واملنافقني ...إخل ) السيد رمحه هللا (
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اليت يقلم عليها هوذا التحديد،ابألسوللب القورآين املولحك املويير،ويف تعبوْيات قليو  ا يقواع حا و   عقدي  وال
 الد ل ،عميق  التأيْي هذ   اذج منها:

ْكُهر ،َواْعَلُملا أَنَُّكوْم َغوْْيُ  اأْلَْرِم أَْربَوَعَ  أَ يف َفِسيُحلا .ُمْشرِِكنيَ َءة  ِمَن اّللَِّ َوَرُسللِِه ِإىَل الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِمَن الْ بَرا »
َ ُرْووزِي اْلكوواِفرِينَ  ،َوأَنَّ اّللَّ َ بَوورِيء  ِمووَن ْلَم احْلَووجِِ ىَل النَّوواِس يوَووَرُسووللِِه إِ  وَ َوأَذان  ِمووَن اّللَِّ .ُمْعِجووزِي اّللَِّ  اأْلَْكووَثِ أَنَّ اّللَّ

وُتْم فَوُهووَل َخوْْي  َلُكووْم،َوِإْن  وِر الَّووِذيَن َكَفووُروا ُملا أَنَُّكووْم َغوْْيُ ُمعْ ُتْم فَواْعلَ َللَّيوْ تَووواْلُمْشورِِكنَي َوَرُسووللُُه،فَِإْن تُوبوْ ،َوَبشِِ ِجووزِي اّللَِّ
لَووْيُكْم َأَحوودا ،فََأِاُلا إِلَووْيِهْم ْي ا  َوَ ْ يُظوواِهُروا عَ ُقُصوولُكْم َكوو يَونوْ  َْ  ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي،مُثَّ ِإ َّ الَّووِذيَن عاَهووْدمتُْ .بَِعووذاب  أَلِوويم  

ووووووووُه اْلُمتَِّقنَي،فَووووووووِإَذا َ ُيُِ هِتِْم ِإنَّ اّللَّ ْلُمْشوووووووورِِكنَي َحْيووووووووُة ُر احْلُوووووووورُُم فَوووووووواقْوتُوُللا اَ  اأْلَْكووووووووهُ اْنَسوووووووولَ  َعْهووووووووَدُهْم ِإىل ُموووووووودَّ
ا الزَّكوووواَة َفَخلُوووولا أَقوووواُملا الصَّووووالَة َوآتَووووولُ وَ ِإْن  بُوووولا َصوووود ،فَ َجْدُاُلُهْم،َوُخووووُذوُهْم َواْحُصووووُروُهْم َواقْوعُووووُدوا هَلُووووْم ُكوووولَّ َمرْ وَ 

،مُثَّ أَبِْلْغوُه َمْأَمنَوُه ِجْرُ  َحوَّتَّ َيْسوَمَع َكوَتجاَرَ  فَوأَ نَي اْسوَوِإْن َأَحود  ِموَن اْلُمْشورِكِ .َسِبيَلُهْم،ِإنَّ اّللََّ َغُفولر  َرِحويم   الَم اّللَِّ
ُووْم قَوووْلم    يَوْعَلُموولنَ  ِذيَن عاَهووْدمُتْ ِإ َّ الَّوو - َوِعْنووَد َرُسووللِِه ِعْنووَد اّللَِّ   َعْهوود  َكْيووَ  َيُكوولُن لِْلُمْشوورِِكنيَ ».«ذلِووَك  َِوَّ

َ  َوِإْن َيْظَهوُروا َعلَوْيُكْم َكْيو.ُيُِوُه اْلُمتَِّقنيَ  نَّ اّللََّ هَلُوْم،إِ  قاُملا َلُكوْم فَاْسوَتِقيُملاَفَما اْسوتَ  -ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَراِمف 
َ َْوا آِبايِت اّللَِّ مَثَنوا  قَلِويال  َأْكثَوورُُهْم فاِسُقلَن.اْكولُولُّبُْم وَ قوُ َشْىب وَ   يَوْرقُوُبلا فِويُكْم ِإ   َو  ِذمَّ  ،يُوْرُضولَنُكْم ِ َفْولاِهِهْم 

ُْم سوواَء مووا كووانُلا يَوْعَملُوولنَ َفَصووُدوا َعووْن  فَِإْن .َك ُهووُم اْلُمْعتَووُدونَ    َو  ِذمَّوو  ،َوأُول ِ ُمووْيِمن  إِ  لَن يف   يَوْرقُوبُوو.َسووِبيِلِه،ِإوَّ
ووُل اهْل يِن،َونوُ  بُوولا َوأَقوواُملا الصَّووالَة َوآتَوووُلا الزَّكوواَة فَووِإْخلانُُكْم يف الدِِ  َنَكثُوولا أمَْيوواَوُْم ِمووْن  ِإنْ وَ .ايِت لَِقووْلم  يَوْعَلُموولنَ َفصِِ
وَ  اْلُكْفو تَوُهولنَ اَن هَلُوْم َلَعلَُّهوْم يوَ ْم   أمَْيوِر،ِإوَُّ بَوْعِد َعْهِدِهْم َونََعُنلا يف ِقيِنُكْم َفقواتُِللا أَئِمَّ َأ  تُقواتُِللَن قَوْلموا  َنَكثُولا .نوْ

ُ َأَحُ  أَ َأخَتَْشْلوَُ  رَّة فَل مَ أمَْياَوُْم،َوَ ُلا إبِِْخراِج الرَُّسلِل َوُهْم بََد ُُكْم أَوَّ  وُتْم ُمْيِمِننيَ ْمف فَاّللَّ قواتُِللُهْم .ْن خَتَْشْلُ  ِإْن ُكنوْ
ُ ِ َْيِديُكْم َوُحْزِِهْم،َويَوْنُصرُْكْم َعَلْيهِ   ِهْه َغوْيَج قُوُللِّبِْم،َويَوتُولُب اّللَُّ قَووْلم  ُمْيِمِننَي،َويُوذْ  ْشوِ  ُصوُدورَ ْم،َويَ يُوَعذِِّْبُُم اّللَّ

ُ َعلِويم  َحِكويم   ُتْم أَْن ُتْ َُكو.َعلى َموْن َيشواُء َواّللَّ وا يَوْعلَومِ لا َولَ أَْم َحِسوبوْ ُ الَّوِذيَن جاَهودُ مَّ وا ِموْنُكْم َوَ ْ يَوتَِّخوُذوا ِموْن  اّللَّ
 ُ  ......«.لَن ا تَوْعَملُ ِبْي   ِ خَ ُقوِن اّللَِّ َو  َرُسللِِه َوَ  اْلُمْيِمِننَي َولِيَج  ف َواّللَّ

ميووواِن  ُبلا اْلُكْفوووَر َعلَوووىِإِن اْسوووَتحَ  -اَء  أَْولِيووواي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا آابءَُكوووْم َوِإْخووولاَنُكمْ  »  َوَموووْن  -اْ ِ
ُْم ِمووْنُكْم فَُأول ِووَك ُهووُم الظَّاِلُملنَ  ُكووْم َوَعِشووْيَُتُكْم،َوأَْملال  َوأَْزواجُ  َوِإْخوولانُُكْم أَبْنووا ُُكمْ  ُُكووْم وَ قُووْل:ِإْن كوواَن آاب.يَوتَوووَلهلَّ

َوِجهووواق  يف َسوووِبيِلِه   ِموووَن اّللَِّ َوَرُسوووللِهِ  إِلَوووْيُكمْ َأَحوووهَّ .. اْقَ َفْوُتُملها،َوِعوووارَة  خَتَْشوووْلَن َكساَقها،َوَمسووواِكُن تَوْرَضوووْلَوا
ُ   يَوْهِدي.. ُ ِ َْمرِِ ،َواّللَّ  « ..نيَ َم اْلفاِسقِ ْلَقلْ ا َفَ َبَُّصلا َحَّتَّ َذْيتَ اّللَّ
،فَوال يوَ »... َوا اْلُمْشورُِكلَن َْنَك  لَو    احْلَوراَم بَوْعوَد عواِمِهمْ ا اْلَمْسوِجدَ ْقَربُول اي أَيُوَها الَّوِذيَن آَمنُولا ِإ َّ  هوذا،َوِإْن ِخْفوُتْم َعيوْ

ُ ِمْن َفْضِلِه   « ..يم  كِ  َعِليم  حَ ِإنَّ اّللََّ  -ِإْن كاَء  -َفَسْلَ  يُوْغِنيُكُم اّللَّ
 ولاهر من األسللب القرآين يف اهلايت اليت اقتطفناها هنا،ويف آايت املقطع كله ومن القولة يف التخضويخ
والتأليه على قتوال املشوركني ومقوانعتهم يف ا؟زيورة قانب ،مودى موا كوان يعوتلج يف نفولس ا؟ماعو  املسولم  

قق يف اختواذ هوذ  ااطولة احلا و  يف ذلوك من التحرج والتخل  وال   -أو فري  منها على األقل له وزنه  -
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احلني،بسووبه علاموول كووَّت نرجوول أن نكشوو  عنهووا يف هووذا التقوودمي ويف أينوواء اسووتعرام النصوولص القرآنيوو  
 قريبا.

ل مووع املسوولم وأهووديوودا للعالقووات النهائيوو  كووذلك بووني اجملتفقوود تضوومن ه -يف السوولرة  -أمووا املقطووع الثوواين 
 تكشو  كوذلك عونو التحديود  والتارحي  واللاقعيو  الويت هوتم هوذا عقدي  ال الكتاب عام  مع بيان األسباب

سوووللكا  وووا و   عقيووودة نبيعووو  ا سوووالم وحقيقتوووه املسوووتقل  وعووون احنووورا  أهووول الكتووواب عووون قيووون اّلِل الصوووحي
 ين اّلِل الذي نزله هلم والذي به صاروا أهل كتاب:ليسلا على ق - سالم ايف اعتبار   -اعلهم 

ُ َوَرُسوللُ  ِرُِمولَن مواَو  ُيَُ  الَِّذيَن   يُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َو  اِبْليَووْلِم اهْلِخورِ  قاتُِللا » ُه َو  يَوِديُنلَن ِقيوَن احْلَو ِِ ِموَن َحورََّم اّللَّ
 «وَن. صاِغرُ الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب،َحَّتَّ يُوْعطُلا ا؟ِْْزيََ  َعْن يَد  َوُهمْ 

اِهِهْم ُيَضاِهُ لَن قَووْلَل الَّوِذيَن  َذِلَك قَوْلهُلُْم ِ َفْولَ  ْبُن اّللَِّ ِسيُ  اَزيْور  اْبُن اّللَِّ َوقَاَلحِل النََّصاَرى اْلمَ }َوقَاَلحِل اْليَوُهلُق عُ 
ُ َأىنَّ يُوْيَفُكوولَن ) َوو30َكَفووُروا ِمووْن قَوْبووُل قَوواتَوَلُهُم اّللَّ  َواْلَمِسوويَ  ابْووَن وِن اّللَِّ ْن قُ ُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم أَْراَباب  ِموو( اختَّ
ا َ  إَِلهَ   [.30،31:( { ]التلب 31ُه َعمَّا ُيْشرُِكلَن )َل ُسْبَحانَ هُ ِإ َّ  َمْرمَيَ َوَما أُِمُروا ِإ َّ لِيَوْعُبُدوا ِإهَل ا َواِحد 

ُهَل الَّووِذي أَْرَسووَل َرُسوولَلُه .ْلكوواِفُرونَ  نُوولرَُ  َولَووْل َكوورَِ  اِتمَّ  أَْن يُوو ِإ َّ يُرِيووُدوَن أَْن يُْطِفووُيا نُوولَر اّللَِّ ِ َفْوولاِهِهْم،َوَذْىَب اّللَُّ »
نُولا ِإنَّ َكثِوْيا  ِموَن اأْلَْحبواِر اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آمَ ».ُمْشورُِكلنَ رَِ  الْ اِبهْلُدى َوِقيوِن احْلَو ِِ لُِيْظِهورَُ  َعلَوى الودِِيِن ُكلِِوِه،َوَلْل َكو

،ْن َسووووبِ َعووووأَْموووولاَل النَّوووواِس اِبْلباِنووووِل َوَيُصووووُدوَن  َوالُرْهبوووواِن لَيَووووْأُكُللنَ  َهَه َواْلِفضَّووووَ  َو  ْكنِووووُزوَن الووووذَّ يَ َوالَّووووِذيَن يِل اّللَِّ
ووْرُهْم بَِعووذاب  أَلِيم   ُّبُْم ا ِجبوواُهُهْم َوُجنُوول ِر َجَهوونََّم فَوُتْكوولى ِّبووانَلْيهووا يف مووى عَ ُيُْ يوَووْلَم .يُوْنِفُقلَوووا يف َسووِبيِل اّللَِّ فَوَبشِِ

ُتْم .َولُُهلرُُهْم .  «.نَ ْكِنُزو تَ هذا ما َكنَوْزمُتْ أِلَنْوُفِسُكْم َفُذوُقلا ما ُكنوْ
موون هتيووه  س يلمووذا ولوواهر كووذلك موون األسووللب القوورآين يف هووذا املقطووع أنووه ملاجهوو  ملووا كووان يف النفوول 

عالقووات الوويت توونا ذا اللوولن موون الّبوو -العظمووى موونهم  أو الغالبيوو  -وتوورقق يف ملاجهوو  أهوول الكتوواب عاموو  
ن وم وحلفووا هم مووبتووداء هووم الوور ابمللاجهوو  ا -كووان   -وحقيقوو  إن املقصوولق .عليهووا اهليوو  األوىل يف املقطووع .

  مون  س و عو ان للورومنصارى العرب يف الشام وما وراءها وهوذا وحود  كوان يكفوك للو قق والتهيوه ملوا كو
  رحي  بني أهل ا؟زيرة ..

إن  -نفصول يو  كموا ساب عامو   ون تنطبو  علويهم األوصوا  الولارقة يف اهلولكن النا عوام يف أهول الكتو
 لنصلص.اعند ملاجه   -كاء اّلِل 

وتكاسووللا  لا إىل األرمة فتثوواقلويف املقطووع الثالووة يبوودأ النعووك علووى املتثوواقلني الووذين قعوولا إىل التجهووز للغووزو 
لوى هوذ  الغزوة،عاطلة،و اك  شوق  هوذ  وهوي ء ليسولا كلهوم مون املنوافقني كموا سويتبني، ا يشو.عن النفوْي .

 : حينهايفونق  عندها  -إبذن اّلِل  -النفلس يف ذلك احلني لاسباب اليت نرجل أن نفصلها 
قَوْلوُتْم ِإىَل اأْلَْرِمف أََرِضو »  حْلَيواِة الوُدنْيا يُتْم ابِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا موا َلُكوْم ِإذا ِقيوَل َلُكُم:اْنِفوُروا يف َسوِبيِل اّللَِّ اتَّ

ِإ َّ تَوْنِفوووُروا يُوَعوووذِِْبُكْم َعوووذااب  أَلِيما ،َوَيْسوووتَوْبِدْل قَوْلموووا  .ِموووَن اهْلِخووورَِةف َفموووا َمتووواُع احْلَيووواِة الوووُدنْيا يف اهْلِخووورَِة ِإ َّ قَِليووول  
ُ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  .َغووْْيَُكْم،َو  َتُضووُروُ  َكووْي ا   ُ ِإْذ َأْخَرَجووُه الَّووِذيَن َكَفووُروا تينَ ِإ َّ تَوْنُصوورُ .َواّللَّ وُ  فَوَقووْد َنَصوورَُ  اّللَّ
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ُ َسوِكينَوَتُه َعَليْ  َ َمَعنا،فَوأَنْوَزَل اّللَّ ِه،َوأَيَّوَدُ  ِ ُنُولق  َ ْ تَوَرْوهووا ايْونَونْيِ ِإْذ ُ وا يف اْلغواِر،ِإْذ يَوُقولُل ِلصواِحِبِه:  َهْوَزْن ِإنَّ اّللَّ
ُ َعزِيوووز  َحِكيم  َوَجَعوووَل َكِلَموووَ  الَّووو اْنِفوووُروا ِخفافوووا  َويِقوووا   َوجاِهوووُدوا .ِذيَن َكَفوووُروا الُسوووْفلى،وََكِلَمُ  اّللَِّ ِهوووَك اْلُعْليوووا،َواّللَّ

ُتْم تَوْعَلُملنَ  ،ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ  «.ِ َْملاِلُكْم َوأَنْوُفِسُكْم يف َسِبيِل اّللَِّ
 لا بنصووور اّللِ لوووذين آمنووواالتلكيووود املكوووررة يف هوووذا املقطوووع ومووون توووذكْي ولووواهر مووون صوووي  التأنيوووه والتهديووود و 

األمور  ذ أخرجه الذين كفوروا قون أن يكولن ألحود مون البشور مشوارك  يف هوذا النصور ومونإ - -للرسلل 
موون ختلوو  وموون ن مشووق  و لوواهر موون هووذا كلووه مووا كووان يف امللقوو  موو.ا؟ووازم هلووم  ن ينفووروا خفافووا ويقووا  .

 ..ألمر الشديد تذكْي واومن ترقق،اقتضى هذا احلشد من التأنيه والتهديد والتلكيد وال قعلق ومن هتيه
يف فضو   -ا انعها،وهل يستغر  أكثور مون نصوفهوهل أنلل مق -مث اكء املقطع الرابع يف سيا  السلرة 

بلهوا ويف تبول  وقغوزوة  اقفهم يفاملنافقني وأفاعيلهم يف اجملتمع املسلم،ووص  أحلاهلم النفسي  والعمليو ،ومل 
 لضوع  والفتنو اق وبوة اأينائها وما تالها،وكش  حقيق  نلاايهم وحيلهم ومعاذيرهم يف التخل  عون ا؟هو

ر االصوواء يصوواحه هووذا الكشوو  هووذي.واالووا موون امليمنني - -والفرقوو  يف الصوو ،وإيذاء رسوولل اّلِل 
ل منهموا كويقني واييوز  ني الفور بء،واملفاصل  من امليمنني من كيد املنافقني،وهديد العالقات بني هي ء وهي 

النفوا  بعود  كيو  عواق  وهذا القطاع ييل  يف احلقيق  جسم السولرة ويتجلوى مون خاللوه.بصفاته وأعماله .
سووبابه يف أنكشوو  عوون فووت  مكوو  فاستشوورى بعوود مووا كوواق أن يتالكووى موون اجملتمووع املسوولم قبيوول الفت ، ووا س

 يعته:ل على نبذا القطاع بطلله فنكتفك بفقرات منه تدولن  لك أن نستعرم هنا ه.فقرة  لي 
ا َ توَّبَوعُوولَ  َوَلِكوونْ   اِبّللَِّ لَووِل اْسووَتطَْعَنا الُشووقَُّ  َوَسووَيْحِلُفلنَ   َعلَووْيِهمُ بَوعُووَدتْ  } لَووْل َكوواَن َعَرض ووا َقرِيب ووا َوَسووَفر ا قَاِصوود 

ُ يَوعْ   [...42:({ ]التلب 42اِذبُلَن )ْم َلكَ َلُم ِإوَُّ َاََرْجَنا َمَعُكْم يُوْهِلُكلَن أَنْوُفَسُهْم َواّللَّ
َلْل َخَرُجوولا .ُدوا َمووَع اْلقاِعووِدينَ ثَوبََّطُهْم،َوِقيَل:اقْوعُووِبعووايَوُهْم فوَ  انْ َولَووْل أَراُقوا اْاُووُروَج أَلََعووُدوا لَووُه عُوودَّة ،َولِكْن َكوورَِ  اّللَُّ »

،َوأَلَْوَضووووووُعلا خِ  غُوووووولنَ فِوووووويُكْم مووووووا زاُقوُكووووووْم ِإ َّ َخبا   نَووووووَ  َوفِووووووُكُم الْ الَلُكووووووْم يَوبوْ ُ عَ ..يُكْم َ َّوووووواُعلَن هَلُووووووْم ِفتوْ لِوووووويم  َواّللَّ
َنَ  ِمْن قَوْبُل،َوقَولَُّبلا لَ .اِبلظَّاِلِمنيَ   «.ْمُر اّللَِّ َوُهْم كارُِهلنَ  جاَء احلَُْ  َوَلَهَر أَ ُملَر َحَّتَّ َك اأْلُ َلَقِد ابْوتَوَغُلا اْلِفتوْ

ُهْم َموووْن يَوقُ  » نَوووَوِمووونوْ ،َأ  يف اْلِفتوْ ِإْن ُتِصوووْبَك .كووواِفرِينَ َهووونََّم َلُمِحيطَووو   اِبلْ جَ لا،َوِإنَّ ِ  َسوووَقطُ لُل:ائْوووَذْن ِ  َو  تَوْفتِوووبِِ
 « لنَ يَوتَوَللَّْلا َوُهْم َفرِحُ ْن قَوْبُل،وَ مِ ْمَران َحَسَن   َتُسْيُهْم،َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَب   يَوُقلُللا:َقْد َأَخْذان أَ 

ُوووْم َلِمْنُكْم،َوموووا ُهوووْم ِمْنُكْم،َولِكووونوَّ َوَُيْلِ » وووُدوَن َمْلَجووو.ُقلنَ ْلم  يَوْفرَ ُهْم قَووووُفووولَن اِبّللَِّ ِإوَّ أ  أَْو َمغوووارات  أَْو ُمووودََّخال  لَوووْل اَِ
ُهْم َمووْن يَوْلِمووُزَ  يف ».«َلَللَّوْلا إِلَْيووِه َوُهووْم َاَْمُحولنَ   َ ْ يُوْعطَووْلا ِمْنهووا ِإذا َوِإنْ ْعطُوولا ِمْنهوا َرُضوولا،أُ قاِت فَووِإْن الصَّودَ  َوِموونوْ

ُ َوَرُسللُهُ .ُهْم َيْسَخطُلنَ  ُْم َرُضلا ما آ ُهُم اّللَّ ُ،َسويُوْيتِيَنا اّللَُّ اا:َحْسوبُوَنا ،َوقاُلل َوَلْل َأوَّ  ِموْن َفْضوِلِه َوَرُسوللُُه،ِإانَّ ِإىَل ّللَّ
 « ...اّللَِّ راِغُبلنَ 

ُهُم الَِّذيَن يوُوْيُذوَن النَّوِلَّ » ْيِمُن لِْلُمْيِمِننَي،َوَرمْحَو   لِلَّوِذيَن ْم،يوُوْيِمُن اِبّللَِّ َويوُوَخوْْي  َلكُ  أُُذنُ  قُولْ . َويَوُقللُولَن ُهوَل أُُذن  َوِمنوْ
 «.لِيم  آَمُنلا ِمْنُكْم،َوالَِّذيَن يُوْيُذوَن َرُسلَل اّللَِّ هَلُْم َعذاب  أَ 
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ُ وَ  أََ ْ يَوْعَلُمولا أَنَّوُه َموْن ُُيَواِقِق  (62 َكوانُلا ُموْيِمِننَي )ْرُضولُ  ِإنْ يوُ  أَْن َرُسللُُه َأَحو ُ }َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ َلُكْم ِلُْيُْضلُكْم َواّللَّ
ا ِفيَهووووا َذلِووووكَ  َ َوَرُسوووولَلُه فَووووَأنَّ لَووووُه اَنَر َجَهووووونََّم َخالِوووود  َذُر َُيْووووو [ »62،63:({ ]التلبوووو 63 )ُي اْلَعِظوووويمُ اْاِوووووزْ  اّللَّ

َ ُرْووْم،ُقِل:اْسووقُوُللّبِِ  َل َعلَووْيِهْم ُسوولرَة  تُونَوبِِوو ُوُهْم ِ ووا يف اْلُمنوواِفُقلَن أَْن تُونَوووزَّ  َولَِ ْن َسووأَْلتَوُهْم .رِج  مووا َهْووَذُرونَ تَوْهزُِ ا ِإنَّ اّللَّ
ووووا ُكنَّوووووا َبُووووولُم َونَوْلَعُه،قُوووووْل:أاَِبّللَِّ َوآايتِوووو وووووتُ ِه َوَرُسووووولَيَوُقلُلنَّ:ِإ َّ ِذُروا قَوووووْد َكَفوووووْرمُتْ بَوْعوووووَد تَوووو  تَوعْ .ْم َتْسوووووتَوْهزُِ َنفللِِه ُكنوْ

 «.ِمنيَ انُلا جُمْرِ ْم كِإمياِنُكْم،ِإْن نَوْعُ  َعْن نائَِف   ِمْنُكْم نُوَعذِِْب نائَِف    َِوَُّ 
،َذُْمُروَن اِبلْ » َهلْ ُمْنَكرِ اْلُمناِفُقلَن َواْلُمناِفقاُت بَوْعُضُهْم ِمْن بَوْعخ   ْيِديَوُهْم،َنُسولاِبُضولَن أَ َن َعِن اْلَمْعُروِ ،َويَوقْ  َويَونوْ

َ فَوَنِسوويَوُهْم،ِإنَّ اْلُمنوواِفِقنَي ُهووُم اْلفاِسووُقلنَ  َر انَر َجَهوونََّم خالِووِديَن ِفيهووا اْلُمناِفقوواِت َواْلُكفَّووانوواِفِقنَي وَ  اْلمُ َوَعَد اّللَُّ .اّللَّ
ُ َوهَلُْم َعذاب  ُمِقيم    «..ِهَك َحْسبُوُهْم،َوَلَعنَوُهُم اّللَّ

َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ مووووا .ِصوووْيُ ْم َجَهوووونَُّم َوبِوووْ َك اْلمَ ،َوَموووْأواهُ َلْيِهمْ  جاِهوووِد اْلُكفَّوووواَر َواْلُمنووواِفِقنَي َواْغلُوووْج عَ اي أَيُوَهوووا النَّوووِلُ »
ُ َوَرُسووللُُه  َّ أَْن أَ  يَناُللا،َومووا نَوَقُموولا إِ لا ِ ووا  َْ  َوَ ُووقاُللا،َوَلَقووْد قوواُللا َكِلَمووَ  اْلُكْفِر،وََكَفووُروا بَوْعووَد ِإْسووالِمِهمْ  ْغنوواُهُم اّللَّ

نْيا َواهْلِخرَِة،َوموا هَلُوْم يف اأْلَْرِم َعوذااب  أَلِيموا  يف الودُ  ُم اّللَُّ َعوذِِّبُْ يوُ ِمْن َفْضِلِه،فَِإْن يَوُتلبُلا َيُك َخْْيا  هَلُْم،َوِإْن يَوتَوَللَّْلا 
 « ..ِمْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  

ُهْم َمْن َعاَهَد اّللََّ  وا آَ ُهوْم ِموْن َفْضوِلِه ( فوَ 75ِموَن الصَّواحلِِنَي ) لََنُكولَننَّ َقنَّ وَ لَوِ ْن آَ اَن ِموْن َفْضوِلِه لََنصَّودَّ }َوِمنوْ َلمَّ
وُ  َوِ َوا   َموا َوَعودُ ْخَلُفولا اّللََّ أَ ْلنَوُه ِ َوا ق ا يف قُولُولِّبِْم ِإىَل يوَوْلِم يَوْلقَ ( فََأْعَقبَوُهْم نَِفا76خبَُِللا بِِه َوتَوَللَّْلا َوُهْم ُمْعرُِضلَن )

َ يَوْعلَووُم ِسوورَّ 77َكووانُلا َيْكووِذبُلَن ) ُم اْلُغيُوولِب )أَنَّ اّللََّ ُهْم َوَْنْووَلاُهْم وَ ( أََ ْ يَوْعَلُموولا أَنَّ اّللَّ الَّووِذيَن يَوْلِمووُزوَن  (78 َعووالَّ
ُهْم َوهَلُوْم َدُهْم فَوَيْسَخُروَن ِمونوْهُ ِإ َّ ُجهْ  ُدونَ اْلُمطَّلِِِعنَي ِمَن اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن َ  اَِ  ُ ِمونوْ ْم َسوِخَر اّللَّ

 [ 79 - 75:( { ]التلب 79َعَذاب  أَلِيم  )
 َوقَوواُللا َ  ْم يف َسووِبيِل اّللَِّ ْمووَلاهِلِْم َوأَنْوُفِسووهِ اِهووُدوا  َِ اَُ لا أَْن }فَوورَِ  اْلُمَخلَُّفوولَن ِ َْقَعووِدِهْم ِخوواَلَ  َرُسوولِل اّللَِّ وََكرُِهوو

ْلَيْضووَحُكلا قَلِوويال  َوْليَوْبُكوولا َكثِووْي ا َجووزَاء  ِ َووا  ( فوَ 81ُهوولَن )ا يَوْفقَ تَوْنِفووُروا يف احْلَوورِِ قُووْل اَنُر َجَهوونََّم َأَكووُد َحوور ا لَووْل َكووانُل 
هُ 82َكانُلا َيْكِسُبلَن ) ُ ِإىَل نَائَِف   ِمنوْ ا َولَوْن ُقوْل لَوْن خَتُْرُجولا َمعِولِْلُخُروِج فوَ  ْم فَاْسَتْأَذنُل َ ( فَِإْن َرَجَعَك اّللَّ َك أَبَود 

ُهْم ( َوَ  83َع اْاَووالِِفنَي )اقْوعُووُدوا َموورَّة  فَ تُوَقوواتُِللا َمعِووَك َعووُدو ا ِإنَُّكووْم َرِضوويُتْم اِبْلُقعُوولِق أَوََّل َموو  ُتَصوولِِ َعلَووى َأَحوود  ِموونوْ
ُووو ا َوَ  تَوُقوووْم َعلَوووى قَوووْثِِ  ِإوَّ َ  تُوْعِجْبوووَك أَْموووَلاهُلُْم ( وَ 84َوُهوووْم فَاِسوووُقلَن ) ِه َوَمووواتُلاَرُسوووللِ وَ ْم َكَفوووُروا اِبّللَِّ َمووواَت أَبَووود 

ُ أَْن يُوَعوووذَِِّبُْم ِّبَوووا يف ا َوووا يُرِيوووُد اّللَّ  - 81:( { ]التلبووو 85ُروَن )أَنْوُفُسوووُهْم َوُهوووْم َكوووافِ  ا َوتَوْزَهووو َ لوووُدنْويَ َوأَْوَ ُقُهوووْم ِإ َّ
 إخل.[...إخل ..85
وهووذ  احلملوو  الطليلوو  الكاكووف  تشووك  ووا كووان للمنووافقني يف هووذ  الفوو ة موون حموواو ت كثووْية  يووذاء الصوو   

كما أووا يف اللقوحل ذاتوه تكشو  عون .املسلم وفتنته وكغله بشَّت الفل والدسائك واألكاذيه عون وجهتوه
الفو ة يشوْي إليهوا قولل  حال  من االخل  وعدم التناس  يف التكولين العضولي للمجتموع ا سوالمك يف هوذ 

كمووا يشووْي إليهووا النهووك املشوودق عوون ا سووتغفار للمنووافقني أو الصووالة « وفوويكم  وواعلن هلووم»اّلِل سووبحانه:
هوووذ  احلالووو  الووويت نشوووأت عووون قخووولل مجاعوووات كثوووْية يف ا سوووالم بعووود الفوووت    يكووون ا ميوووان قووود .علووويهم .
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مك الصووحي   ووا سنفصوول القوولل فيووه بعوود اسووتعرام اسووتقر يف قلوولّبم،و  كووانلا قوود انطبعوولا ابلطووابع ا سووال
التصووني  القوورآين الوولارق يف السوولرة هلووذ  ا؟ماعووات املتنلعوو  الوويت كووان اجملتمووع املسوولم يتووأل  منهووا يف هووذ  

 الف ة.
 لار السووابقنيان إىل جووومنه نعلووم أنووه كوو.واملقطووع ااووامك يف سوويا  السوولرة هوول الووذي يتوولىل هووذا التصووني 

 -صووولب  القليووو  انلا ييلفووولن قاعووودة اجملتموووع املسووولم الوهوووم الوووذين كووو -اجرين واألنصوووار املخلصوووني مووون املهووو
قلن ميووان واملنووافشاكوو  ا باألعووراب وفوويهم املخلصوولن واملنووافقلن والووذين   ختووال  قلوولّبم .مجاعووات أخوورى .
ا و  يصوهرو مك بع ا سوالوآخرون خلطولا عموال صواحلا وآخور سوي ا و  يوتم انطبواعهم ابلطوا.من أهول املدينو 

موه موون  وفو  موا يعلمرهووا ّللِ ونائفو  جمهللو  احلووال   تعور  حقيقو  مصوْيها مو و  أ.يف بلتقو  ا سوالم ااما
ا؟ماعووات   ّ عوون هووذ والنصوولص القرآنيوو  تتحوود.ومتووآمرون يتسوو ون ابسووم الوودين  ..حقيقوو  حاهلووا ومآهلا

 االووووا موووونو  - -رسوووولل اّلِل  كلهووووا يف اختصووووار مفيوووود وتقوووورر كيوووو  تعاموووول يف اجملتمووووع املسوووولم،وتلجه
 املسلمني إىل نريق  التعامل مع كل منهم:

َوِمَن . َعلِووويم  َحِكووويم   َعلوووى َرُسوووللِِه،َواّللَُّ نْووووَزَل اّللَُّ أَ وَق موووا اأْلَْعوووراُب َأَكوووُد ُكْفووورا  َونِفاقوووا  َوَأْجوووَدُر َأ َّ يَوْعَلُمووولا ُحووودُ »
يوع  َعلِويم   قائِورَُة السَّوْلِء،َواّللَُّ َر،َعَلْيِهمْ لودَّوائِ ا ،َوَيَ َبَُّا ِبُكوُم ااأْلَْعراِب َمْن يَوتَِّخُذ ما يُوْنِفُ  َمْغَرمو َوِمَن اأْلَْعوراِب .  َِ

وا قُوْربَو   هَلُْم،َسو َوَصوَللاِت الرَُّسولِل أَ ْنوَد اّللَِّ ُرابت  عِ َمْن يُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر،َويَوتَِّخُذ ما يُوْنِفُ  قوُ  ُيْدِخُلُهُم   ِإوَّ
ُ يف َرمْحَِتِه،ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم   َوالَّوِذيَن اتوَّبَوعُولُهْم إبِِْحسوان   ُمهواِجرِيَن َواأْلَْنصوارِ لَن ِموَن الْ أْلَوَّلُ اَوالسَّابُِقلَن ».«اّللَّ

ُهْم َوَرُضلا َعْنُه،َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّات  َعْرِ  ُ َعنوْ  «.ا ،ذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ اُر خاِلِديَن ِفيها أَبَدوْ َها اأْلَ ي َهْتوَ َرِضَك اّللَّ
 حَنْوووُن نَوْعَلُمُهوووْم ى النِِفووواِ ،  تَوْعَلُمُهووومْ َرُقوا َعلَوووِدينَوووِ ،مَ َوِ َّوووْن َحوووْلَلُكْم ِموووَن اأْلَْعوووراِب ُمنووواِفُقلَن َوِموووْن أَْهوووِل اْلمَ  »

 «.اب  َعِظيم  َسنُوَعذُِِّبُْم َمرََّتنْيِ،مُثَّ يُوَرُقوَن ِإىل َعذ
 َغُفوووولر  ِإنَّ اّللََّ أَْن يَوتُوووولَب َعلَووووْيِهْم، َعَسووووى اّللَُّ يِِ ا ،سَ َوآَخووووُروَن اْعَ َفُوووولا بِووووُذنُلِّبِْم َخَلطُوووولا َعَمووووال  صوووواحِلا  َوآَخووووَر »

وورُُهْم َوتوُووزَكِِيِهْم ّبِ .َرِحيم   يووع  َعلِووويم  َتَك َسووَكن  هَلُوو ِإنَّ َصووال َعلَووْيِهمْ ا،َوَصوولِِ ُخووْذ ِمووْن أَْموولاهِلِْم َصووَدَق   ُتَطهِِ َِ  ُ ْم،َواّللَّ
...».... 

،ِإمَّا يُوَعذُِِّبُْم َوِإمَّا يوَ » ُ َعِليم  َحِكيم  َلْيِهْم،وَ ُتلُب عَ َوآَخُروَن ُمْرَجْلَن أِلَْمِر اّللَِّ  «.اّللَّ
َوووووُذوا َمْسوووووِجدا  ِضووووورارا  وَُكْفووووورا  َوتَوْفرِيقوووووا  بَووووونْيَ »  َوَرُسووووولَلُه ِموووووْن صووووواقا  ِلَموووووْن حووووواَرَب اّللََّ  َوِإرْ ِمِننيَ اْلُمووووويْ  َوالَّوووووِذيَن اختَّ

ُ َيْشَهدُ  ُوقَوْبُل،َولََيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْقان ِإ َّ احْلُْس ،َواّللَّ وَك َعلَوى التوَّْقولى   تَوُقوْم ِفيوِه أَبَدا  .لنَ ْم َلكواِذبُ  ِإوَّ ،َلَمْسوِجد  أُسِِ
ُ ُيُُِه اْلُمطَّهِِ َطهَُّروا،وَ ْن يَوتَ أَ يِه رِجال  ُيُُِبلَن ِمْن أَوَِّل يَوْلم  َأَحُ  أَْن تَوُقلَم ِفيِه،فِ   إخل...« رِيَن اّللَّ

النصولص   كموا تصوفه هوذ  -ولاهر مون تعودق الطلائو  والطبقوات واملسوتلايت ا ميانيو  يف اجملتموع املسولم 
مكوو  كمووا  ت دى االخلوو  الوويت وجوودت فيووه بعوود الفت ، ووا كووان اجملتمووع قوود بوورئ منووه أو كوواق قبيوول فووموو -

 سيجكء.
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بيله ا؟هوواق يف سوو ّلِل علووىواملقطووع السوواقس يف سوويا  السوولرة يتضوومن تقريوورا لطبيعوو  البيعوو  ا سووالمي  مووع ا
فولا هلوم أن يتخل ه   ُيولونبيع  هذا ا؟هاق وحدوق ،وواجه أهل املدين  ومن حلهلم من األعوراب فيه،وأنو

ركني اصول  موع املشوورة املفغبولا  نفسوهم عون نفسوه وضور عنه وموا كوان هلوم أن يتخلفولا عون رسولل اّلِل و  ير 
ة رلصوني فولا عون الغوزو لوذين ختلاويف ينااي هذا املقطع يرق بيان ملا قضى اّلِل بوه يف كوأن بعوخ .واملنافقني .

 لكرمي:غْي منافقني ووص  لبعخ أحلال املنافقني وملقفهم عا  ما يتنزل من القرآن ا
،فَويَوْقتُولُولَن َويُوْقتَوُللَن،َوْعودا  َ ،يُقاتُِللَن يف َسوِبيلِ ُم اْ؟َنَّونَّ هَلُو َِ اْلُمْيِمِننَي أَنْوُفَسُهْم َوأَْملاهَلُْم ِإنَّ اّللََّ اْكَ ى ِمَن »  اّللَِّ

يِل َواْلُقْرآِن،َوَمْن أَوْ  ف فَاْستَوْبِشوُروا بِ ِدِ  ِموَن ا  بَِعْهوَعَلْيِه َحق ا يف التوَّْلراِة َواْ ِْنِْ ْيِعُكُم الَّوِذي ابيَوْعوُتْم بِوِه،َوذِلَك بَووّللَِّ
 « ...ُهَل اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ 

ُوووْم لا أُوِ  قُووووْرىب،ِمْن بَوْعوووَولَوووْل كوووانُ  رِِكنيَ مووا كووواَن لِلنَّوووِلِِ َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا أَْن َيْسوووتَوْغِفُروا لِْلُمْشووو»... َ هَلُوووْم َأوَّ ِد موووا تَوبَووونيَّ
وا تَوبَوِعَدة  َوَعودَ ْن َملْ عَ ْغفاُر ِإْبراِهيَم أِلَبِيِه ِإ َّ َوما كاَن اْستِ .َأْصحاُب ا؟َِْحيمِ  ُ ،فَوَلمَّ َ لَوُه أَنَّوُه َعوُدو  ّللَِِّ تَوَثَّأَ ها ِإايَّ نيَّ

 « ..ِمْنُه ِإنَّ ِإْبراِهيَم أَلَوَّا   َحِليم  
ُ َعلَووى النَّووِلِِ َواْلُمهوواِجرِيَن َواأْلَْنصووارِ »... ْن بَوْعووِد مووا كوواَق يَزِيووُ  ِمووُ  يف سوواَعِ  اْلُعْسوورَِة َن اتوَّبَوعُوول الَّووِذي َلَقووْد  َب اّللَّ

ُهْم،مُثَّ  َب َعَلْيِهْم،ِإنَّووُه ِّبِووْم َرُ    رَ  َّتَّ ِإذا ضوواَقحْل َعلَووْيِهُم َحوويَووِ  الَّووِذيَن ُخلُِِفوولا َعلَووى الثَّالوَ .ِحيم  قُولُوولُب َفرِيوو   ِموونوْ
 َب َعلَوووْيِهْم لِيَوُتلبُووولا،ِإنَّ   ِإ َّ إِلَْيوووِه،مُثَّ أَ ِموووَن اّللَِّ   َمْلَجووو أَنْوُفُسوووُهْم،َولَُنلا أَنْ  ِ ووا َرُحَبحْل،َوضووواَقحْل َعلَوووْيِهمْ  اأْلَْرمُ 

 ... «اّللََّ ُهَل التوَّلَّاُب الرَِّحيمُ 
لا ِ َنْوُفِسوووِهْم َعوووْن َو  يَوْرَغبُووو ُسووولِل اّللَِّ ُفووولا َعوووْن رَ َتَخلَّ يوَ موووا كووواَن أِلَْهوووِل اْلَمِدينَوووِ  َوَموووْن َحوووْلهَلُْم ِموووَن اأْلَْعوووراِب أَْن »

ُْم   ُيِصويبُوُهْم َلَموأ  َو  َنَصوه  َو  َرْمَ   وا  يَغِويُج اْلُكفَّواَر،َو  ،َو  َيطَوُيَن َمْلنِ  َسوِبيِل اّللَِّ َصو   يف نَوْفِسِه،ذِلَك  َِوَّ
  يُوْنِفُقووولَن نَوَفَقووو   وَ .ُع َأْجوووَر اْلُمْحِسوووِننيَ  ُيِضوووي  نَّ اّللََّ إِ يَنووواُللَن ِموووْن َعوووُدوِ  نوَوووْيال  ِإ َّ ُكتِوووَه هَلُوووْم بِوووِه َعَمووول  صووواِل  ،

َوموا كواَن اْلُمْيِمنُولَن .َمُللنَ  َأْحَسوَن موا كوانُلا يَوعْ  اّللَُّ مُ لَِيْجوزِيَوهُ َصِغْيَة  َو  َكبِوْيَة ،َو  يَوْقطَعُولَن واِقاي ،ِإ َّ ُكتِوَه هَلُْم،
ُهْم نائِ لِيَوْنِفُروا َكافَّ  ،فَوَلْل  نَوفَ  وا قَووْلَمُهْم ِإذا َرَجعُولا إِلَوْيِهْم،َلَعلَُّهْم يف الدِِيِن،َولِيُوْنوِذرُ  تَوَفقَُّهلاَفو  ،لِيوَ َر ِمْن ُكلِِ ِفْرَق   ِمونوْ

 «.َُيَْذُرونَ 
َ َمووَع اْلُمتَِّقوونيَ  َواْعَلُملايُكْم ِغْلظَوو  ،فِووْلَيِجووُدوا وَ فَّوواِر اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا قوواتُِللا الَّووِذيَن يَولُوولَنُكْم ِمووَن اْلكُ » « أَنَّ اّللَّ

... 
:َهوْل يَور »... ُوْم  اْنَصَرُفلا،َصوَرَ  اّللَُّ ْن َأَحود ف مُثَّ اُكْم ِموَوِإذا ما أُْنزِلَوحْل ُسولرَة  َنظَوَر بَوْعُضوُهْم ِإىل بَوْعخ   قُولُولَّبُْم  َِوَّ

 « ..قَوْلم    يَوْفَقُهلنَ 
بتلجيهوووه مووون ربووووه إىل التلكووول عليووووه وحووود  وا كتفوووواء و  - -اّلِل  ويف النهايووو  ختوووتم السوووولرة بصوووف  رسوووولل

ِننَي َرُ    يا  َعَلْيُكْم،اِبْلُمووْيمِ ِنُتْم،َحوورِ ْيووِه مووا عَ َلَقووْد جوواءَُكْم َرُسوولل  ِمووْن أَنْوُفِسووُكْم،َعزِيز  َعلَ  :»بكفالتووه سووبحانه 
ُ،  إِلَه ِإ َّ .َرِحيم    «.َعِظيمِ ،َوُهَل َرُب اْلَعْرِش الْ تَولَكَّْلحلُ  َلْيهِ  ُهَل،عَ فَِإْن تَوَللَّْلا فَوُقْل:َحْسِلَ اّللَّ
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صولص فيموا ذ  النهوقبول ملاجهو   -ولقد أنلنا ا قتباس من نصلص السلرة يف هوذا ا سوتعرام ا مجوا  
ة مووا بعوود أن سوويا  السوولرة يرسووم صوولرة كاملوو  للمجتمووع املسوولم يف فوو   عوون قصوود  ذلووك -بعوود ابلتفصوويل 

مسووتلايته  ناسوو  بوونيويف هووذ  الصوولرة يتجلووى نوولع موون االخلوو  وقلوو  الت.ينووه العضوولي .الفت ،ويصوو  تكل 
ق يف  ،وال قا ميانيووووو  كموووووا تتكشووووو  لووووولاهر وأعووووورام مووووون الشووووو  ابلووووونفك واملوووووال،ومن النفوووووا  والضوووووع

عسوووكرات المك واملاللاجبوووات والتكوووالي ،واال  وعووودم اللضووول  يف تصووولر العالقوووات بوووني املعسوووكر ا سووو
لق القاعوودة كلووه   يتعووارم موع وجوو  وإن كووان هوذا -م املفاصوول  الكاملو  علووى أسوواس العقيودة األخرى،وعود

عوو  للكشوو  الت نليلوو  مفصوول  ومنل محوو ووا اسووتدعى  -الصوولب  األمينوو  ااالصوو  موون املهوواجرين واألنصووار 
 والتلعي  والبيان والتقرير،تفك  اج  اجملتمع إليها.

نووواس يف لعووو  مووون الهوووذ  احلالووو  هووول قخووولل مجاعوووات كثوووْية متنولقووود سوووب  أن أكوووران إمجوووا  إىل أن سوووبه 
جململو    ذ  ا كوارة ا  أن هوإ.ا سالم بعد الفوت    توتم تربيتهوا و  تنطبوع بعود ابلطوابع ا سوالمك األصويل
 كود  ن نلم بوه هنوانحاول أوس.ميكن فهمها بلضل  إ   راجع  اللاقع التارحك احلركك قبل الفت  وبعد  .

 لقرآنيوو  الوويتا  النصوولص  كوون قبوول التعليوو  بشووكء علووى ق لوو  هووذا اللاقووع التووارحك ومغزا ،وق لوواختصووار 
 ورقت يف سيا  هذ  السلرة كذلك.

هوووك  -يا  ثلووو  يف قووور  -لقووود ولووودت احلركووو  ا سوووالمي  يف مكووو  علوووى حموووك الشووودة فلوووم تكووود ا؟اهليووو  
لرة موووا اثلووه مووون يوووو « اّللِ   وأن حممووودا رسووللأن   إلووه إ  اّللِ »احلقيقوووك الووذي يتهووودقها موون قعووولة: اباطوور

الفوورار و  األرم علووى كوول سوولطان أرضووك   يسووتمد موون سوولطان اّلِل وموون اوورق وووائك علووى كوول نوواغلت يف
 منه إىل اّلِل.

 -رسولل اّلِل  حل قيواقةمث اباطر ا؟دي من التجمع احلركك العضلي ا؟ديود الوذي أنشوأته هوذ  الودعلة هو
- ؟اهليو  اعلوى القيواقة  رسولل اّلِل ويتمورق وحورجي يدين منذ اليلم األول ابلطاع  ّلِل ولهذا التجمع الذ

 املمثل  يف قريا واألوضاع السائدة يف هذ  ا؟اهلي .
طووور وذا  حوووَّت كووونتها حوووراب كوووعلاء علوووى هوووك ّبوووذا اا -يا أول األمووور  ثلووو  يف قووور  -  تكووود ا؟اهليووو  

عبتهووا موون جل مووا يف وعلى القيوواقة ا؟ديوودة وحووَّت أرصوودت هلووا كووالوودعلة ا؟ديوودة،وعلى التجمووع ا؟ديوود،
 أذى ومن كيد ومن فتن  ومن حيل  ..

لقووود انوووتفخ التجموووع ا؟ووواهلك ليووودفع عووون نفسوووه ااطووور الوووذي يتهووودق وجووولق  بكووول موووا يووودفع بوووه الكوووائن 
ربلبيو  وهذا هل الشأن الطبيعك الذي   مفر منه كلموا قاموحل قعولة إىل .العضلي خطر امللت عن نفسه .

اّلِل للعوواملني يف جمتمووع جوواهلك يقوولم علووى أسوواس موون ربلبيوو  العبوواق للعبوواق وكلمووا اثلووحل الوودعلة ا؟ديوودة يف 
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   1315للنقيخ

دار الودم يف  ىل حود إهو  بكول صونلفها،إوعندئذ تعرم كل فرق يف التجمع ا سالمك ا؟ديود لواذى والفتنو
نضوومام ل اّلِل،وا موودا رسول حمويلم ووذ   يكون يقوودم علوى كووهاقة أن   إلوه إ  اّلِل وأن .كثوْي موون األحيوان .

ألذى ايووأ  حتمووال ّلِل وهت إىل التجمووع ا سووالمك اللليد،والدينلنوو  لقياقتووه ا؟ديوودة،إ  كوول موون نووذر نفسووه
 ذاب وامللت يف أبشع الصلر يف بعخ األحيان ..والفتن  وا؟لع والغرب  والع

صووور الووويت   موووا العنابوووذلك تكلنوووحل لإلسوووالم قاعووودة صووولب  مووون أصوووله العناصووور عووولقا يف اجملتموووع العوووريب فأ
 ليال،فقود كوانقا النولع هتمل هذ  الضغلط فقد فتنحل عن قينها وارتدت إىل ا؟اهلي  مرة أخرى وكوان هوذ

ع ا سووالم،وقط هليوو  إىلفلووم يكوون يقوودم ابتووداء علووى ا نتقووال موون ا؟ا األموور كلووه معروفووا مكشوولفا موون قبوول
 ين.الطري  الشائك ااطر املرهلب إ  العناصر املختارة املمتازة الفريدة التكل 

صوولب  قاعوودة اللليكلنلا هووم اوهكووذا اختووار اّلِل السووابقني موون املهوواجرين موون تلووك العناصوور الفريوودة النوواقرة،
لسوووابقني مووون ادينووو  موووع ليكلنووولا هوووم القاعووودة الصووولب  هلوووذا الووودين بعووود ذلوووك يف املهلوووذا الووودين يف مكووو  مث 

 -ّلِل عوتهم لرسولل ا  أن بياألنصار الذين وإن كانلا   يصوطللها يف أول األمور كموا اصوطالها املهواجرون،إ
- (. قد قلحل على أن عنصرهم ذو نبيع  أصيل  مكاف   لطبيع  هذا الدين ) بيع  العقب. 

ُهَموووووا قَالَ ،اِبِر بْوووووِن َعْبووووِد هللاِ َعووووْن َجووووو ووووا َوَعوووووَد النَّوووووِلُ :َرِضوووووَك هللاُ َعنوْ لَوووووَ  اْلَعَقبَووووو ِ َلمَّ فَاْلتَوَقْلا اِبْلَعَقبَوووووِ  ،اأْلَْنَصوووواَر لَيوْ
 ُتْشووووورُِكلا بِوووووِه " َأْسوووووَأُل لِوووووَريبِِ أَْن تَوْعبُوووووُدوُ  َوَ  :َسوووووْل ِلَربِِوووووَك اَي َرُسووووولَل هللِا َولِنَوْفِسوووووَك َموووووا ِكوووووْ حَل قَووووواَل :فَوَقاُللا
" :َفَموواَذا لَنَووا ِإَذا فَوَعْلنَووا َذلِووَك ف قَوواَل :َوَأْسووأَُلُكْم لِنَوْفِسووك أَْن َاْنَوعُوولين ِ َّووا َاْنَوعُوولَن ِمْنووُه أَنْوُفَسووُكْم " قَاُللا،َكيوْ  ا

 1316َلُكُم اْ؟َنَُّ  "
اْلَعَقَبَ  , فَوَأَ ُهْم َوَمَعوُه اْلَعبَّواُس َرِضوَك هللاُ َعْنوُه , فَوَقواَل ِلُ َلمَّا َجاَءِت اأْلَْنَصاُر َوَعَدُهُم النَّ :وَعِن الشَّْعِلِِ قَالَ 

َنا ُعُيلان  " فَوَقواَل أَبُول أَُماَموَ  َأْسوَعُد بْوُن ُزرَا:َرُسلُل هللِا  رََة َرِضوَك " اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر َتَكلَُّملا َوأَْوِجُزوا فَِإنَّ َعَليوْ
" َأْكَ ُِط ِلَريبِِ أَْن تَوْعُبُدوُ  َوَ  ُتْشورُِكلا :ْط ِلَربَِِك َواْكَ ِْط لِنَوْفِسَك َواْكَ ِْط أِلَْصَحاِبَك , فَوَقاَل اْك َِ :هللاُ َعْنهُ 

 أَيْووووِديُكْم " مُثَّ بِووووِه َكوووويوْ  ا , َولِنَوْفِسووووك أَْن َاْنَوعُوووولين ِ َّووووا َاْنَوعُوووولَن ِمْنووووُه أَنْوُفَسووووُكْم , َوأِلَْصووووَحايب اْلُمَسوووواَواَة يف َذاتِ 
وويُه ُخْطبَوو   ِمثْوَلَهووا قَالَ  اْبُسووْ  يَووَدَ  فَووَأاَن :" اْ؟َنَّووُ  " قَالَ :َفَمووا لَنَووا قَووالَ :َخطَووَه ُخْطبَوو   َ ْ َحْطُووِه اْلُمووْرُق َوَ  الشِِ

ا :اَل يَوْعووِب أاََب أَُماَمووَ  َرِضووَك هللاُ َعْنهُ فَوَقوو:مُثَّ َرَجْعنَووا ِإىَل َحووِديِة َجوواِبر  َرِضووَك هللاُ َعْنووُه قَالَ .أَوَُّل َمووْن اَبيِعُووَك  ُرَويْوود 
, َوِإنَّ ِإْخرَاَجوُه اْليَووْلَم ُمَفاَرقَوُ  اَي أَْهَل يَوْثِرَب , ِإانَّ َ ْ َنْضِرْب إِلَْيِه َأْكَباَق اْلَمِطكِِ ِإ َّ َوحَنُْن نَوْعَلُم أَنَّوُه َرُسولُل هللِا 

َهوا ِإَذا َمسَّوْتُكْم َوقُتِوَل ِخيَوارُُكْم اْلَعَرِب َكافَّ   َوقَوْتُل ِخَيا رُِكْم َوأَْن تَوَعضَُّكُم الُسُيلُ  , فَِإمَّوا أَنْووُتْم قَووْلم  َتْصوِثُوَن َعَليوْ
وُ  فَوُهووَل أَْعووَذُر فَووَذرُ  َوُمَفاَرقَووُ  اْلَعووَرِب َكافَّوو   َفُخووُذوُ  َوَأْجوورُُكْم َعلَووى هللِا , َوِإمَّووا أَنْوووُتْم خَتَوواُفلَن َعلَووى أَنْوُفِسووُكْم ِخيَفوو   

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( قار الشرو .5581 - 1555 سلرة األنفال ص يراجع يف هذا ا؟زء التعلي  على اهلايت األخْية يف  - 1315
 ( صحي  2325[)  26/ 4أخبار مك  للفاكهك ] - 1316
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َعووَ  َوَ  َنْسووَتِقيُلهَ  فَوُقْمنَووا إِلَْيووِه :ا , قَالَ َلُكووْم ِعْنووَد هللِا , فَوَقوواُللا اَي َأْسووَعُد أَِمووْ  َعْنووُه يَووَدَ  فَوووَلهللِا َ  نَووَذُر َهووِذِ  اْلبَويوْ
َنا ِبَشْرِط اْلَعبَّاِس َرِضَك هللاُ َعْنُه َويُوعْ   1317ِطيَنا َعَلى َذِلَك اْ؟َنََّ  .َرُجال  َرُجال  َذُْخُذ َعَليوْ

لرسولل ،رضوك هللا عنه،قال عبود هللا بون رواح :قال ابن كثْي يف التفسْي:وقال حممد بن كعه الُقَرلك وغْي 
"أكو ط لوريب أن تعبودو  و  تشوركلا بوه :اكو ط لربوك ولنفسوك موا كو حل  فقال:-يعب ليل  العقبوِ  -هللا 
فموووووا لنوووووا إذا فعلنوووووا ذلوووووكف :قاللا.ا انعووووولن منوووووه أنفسوووووكم وأملالكم"وأكووووو ط لنفسوووووك أن انعووووولين  ووووو،كي ا
} ِإنَّ اّللََّ اْكَ َى ِمَن اْلُمْيِمِننَي أَنْوُفَسُهْم َوأَْموَلاهَلُْم { :فنزلحل،  نُِقيل و  نستقيل،َرِب  البيعُ :قاللا."ا؟ن ":قال

 1318اهلي .
يقولن هووذا   ا؟نوو  ويل ا كوي ا إيرتقبولن موون ورائهو ولقود كوان هووي ء الوذين يبووايعلن رسولل اّلِل هوذ  البيعوو  و 

يعلمولن أووم   يبوايعلن    - -البيع فيعلنولن أووم   يقبلولن أن يرجعولا فيوه و  أن يرجوع فيوه رسولل اّلِل 
 عيشولا بعودها يفلون ي وومعلى أمور هوني بول كوانلا مسوتيقنني أن قريشوا وراءهوم،وأن العورب كلهوا سو ميهم وأ

 ملدين .الضارب  األنناب من حلهلم يف ا؟زيرة وبني لهرانيهم يف ا سالم مع ا؟اهلي 
َبُع النَّووواَس يف َمنَوووازهِِلِْم بُعَكووواا  َوجَمَنَّوووَ ،َويف اْلَمَلاِسوووِم َعوووْن َجاِبر ،قَاَل:َمَكوووَة َرُسووولُل هللِا  وووَ  َعْشوووَر ِسوووِننَي،يَوتوْ ِ َكَّ

،يَوُقلُل:َمْن يُوْيِويِب ف َمْن يَوْنُصُرين  ،َولَوُه اْ؟َنَّوُ  ف َحوَّتَّ ِإنَّ الرَُّجوَل لََيْخورُُج ِموَن الْوَيَمِن،أَْو ِ ِ   َحَّتَّ أُبَولَِِ  رَِساَلَ  َريبِِ
، َ يَوْفِتُنَك،َومَيِْشووك بَوونْيَ رَِجوواهِلِمْ  ،َوُهْم ُيِشووْيُوَن ِمووْن ِمْصووَر،َكَذا قَاَل،فَوَيْأتِيووِه قَوْلُمُه،فَويَوُقلُللَن:اْحووَذْر غُوواَلَم قُوووَرْيا 

قْوَناُ ،فَوَيْخرُُج الرَُّجووووووُل ِمنَّووووووا فَويُووووووويْ إِلَ  ُ لَووووووُه ِمووووووْن يَوْثِرَب،َفآَويْوَناُ ،َوَصوووووودَّ ِمُن بِِه،َويُوْقرِئُووووووُه ْيووووووِه اِبأَلَصوووووواِبِع،َحَّتَّ بَوَعثَونَووووووا اّللَّ
َقلِوووووُه ِإىَل أَْهلِوووووِه فَوُيْسوووووِلُملَن إبِِْسووووواَلِمِه،َحَّتَّ َ ْ يَوْبوووووَ  َقار  ِموووووْن ُقوِر األَ  ْنَصووووواِر ِإ َّ َوِفيَهوووووا َرْهووووو   ِموووووَن اْلُقْرآَن،فَويَونوْ

يع ا،فَوُقْلنَوووا:َحَّتَّ َموووََّت نَوووْ ُُ  َرُسووولَل هللِا  وووَ  اْلُمْسوووِلِمنَي،يُْظِهُروَن اِ مِتْسووواَلَم،مُثَّ ائْوَتَموووُروا مجَِ يُطْوووَرُق يف ِجبَووواِل َمكَّ
ُعلَن َرُجوال   ِه يف اْلَمْلِسوِم،فَوَلاَعْداَنُ  ِكوْعَه اْلَعَقبَوِ ،فَاْجَتَمْعَنا َحوَّتَّ قَوِدُملا َعَلْيو 1319َوَحَاُ  ف فَوَرَحَل إِلَْيِه ِمنَّا َسوبوْ

َنا،فَوُقْلنَووا:اَي َرُسوولَل هللِا،عواَلَم نُوَبايُِعَك،قَاَل:تُوبَووايُِعلين َعلَو ى السَّووْمِع َوالطَّاَعووِ  ِعْنوَدُ  ِمووْن َرُجول  َوَرُجلَوونْيِ َحوَّتَّ تَوَلافَويوْ
ِ  يف اْلُعْسووِر َواْلُيْسووِر،َوَعَلى اأَلْمووِر اِبْلَمْعُروِ ،َوالنوَّْهووِك َعووِن اْلُمْنَكووِر،َوأَْن تَوُقللُوولا يف يف النََّشوواِط َواْلَكَسووِل،َوالنوََّفقَ 

،َوَعلَووووووووى أَْن تَوْنُصوووووووُروين،فَوَتْمنَوُعلين ِإَذا قَووووووووِدْمحُل َعلَووووووووْيُكْم ِ َّوووووووا اَْ  نَوعُوووووووولَن ِمْنووووووووُه هللِا، َ خَتَووووووواُفلَن يف هللِا َلْلَمووووووووَ   َئِم 
ُد بْووووُن ُزرَارََة،َوُهووووَل ِمووووْن ُفَسوووُكْم،َوأَْزَواَجُكْم،َوأَبْوَناءَُكْم،َوَلُكُم اْ؟َنَّووووُ ،قَاَل:فَوُقْمَنا إِلَْيووووِه فَوَبايَوْعَناُ ،َوَأَخووووَذ بِيَووووِدِ  َأْسووووعَ أَنوْ 

ا اَي أَْهووووَل يَوْثِرَب،فَووووِإانَّ َ ْ َنْضووووِرْب َأْكبَوووواَق اِ مِتبِووووِل ِإ َّ  َوِإنَّ ،َوحَنْووووُن نَوْعلَووووُم أَنَّووووُه َرُسوووولُل هللِا  َأْصووووَغرِِهْم،فَوَقاَل:ُرَوْيد 
ْلم  َتْصووووِثُوَن َعلَووووى ِإْخرَاَجووووُه اْليَوووووْلَم ُمَفاَرقَووووُ  اْلَعووووَرِب َكافَّوووو  ،َوقَوْتُل ِخيَووووارُِكْم،َوأَنَّ تَوَعضَّووووُكُم الُسووووُيلُ ،فَِإمَّا أَنْوووووُتْم قَووووو

خَتَوووواُفلَن ِمووووْن أَنْوُفِسووووُكْم َجِبينَوووو  ،فَوبَويُِِنلا َذلِووووَك،فَوُهَل أَْعووووَذَر َلُكووووْم ِعْنووووَد َذلِووووَك،َوَأْجرُُكْم َعلَووووى هللِا،َوِإمَّووووا أَنْوووووُتْم قَوووووْلم  
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ا،قَاَل:فوَ  ا،َو َ َنْسووُلبُوَها أَبَوود  َعووَ  أَبَوود  ُقْمَنا إِلَْيووِه فَوَبايَوْعَناُ ،فََأَخووَذ هللِا،قَوواُللا:أَِمْ  َعنَّووا اَي َأْسووَعُد،فَوَلاّللَِّ  َ نَوودَُع َهووِذِ  اْلبَويوْ
َنا،َوَكَرَط،َويُوْعِطيَنا َعَلى َذِلَك اْ؟َنَّ َ عَ    1320روا  ا مام أمحد.َليوْ

لبيعوو  وكووانلا يعلموولن أوووم   يلعوودوا اتكووالي  هووذ   -  عوون يقووني واضوو -فقوود كووان األنصووار إذن يعلموولن 
ا؟نو    عودوا عليهوا إوأووم   يل  -صر والغلب  حَّت و  الن -على هذ  التكالي  كي ا يف هذ  احلياة الدنيا 

املهواجرين  مون موع السوابقني -فال جرم أن يكلنلا .مث كان هذا مدى وعيهم ّبا ومدى حرصهم عليها ...
 .. لعهد ابملدين الصلب  للمجتمع املسلم أول اهم القاعدة  -الذين بنلا هذا البناء وأعدوا هذا ا عداق 

كثوْيون   واضطر أفوراق املدين  سالم وفشا يفلقد لهر ا .ولكن جمتمع املدين    يظل ّبذا االلص والنقاء .
حوووَّت إذا كانوووحل .ن اووواروا قووولمهم احتفالوووا  كوووانتهم فووويهم .أ -معظمهوووم مووون ذوي املكانووو  يف قووولمهم و  -

د أن  و  بو.م نفاقوار ا سوالوقع  بودر قوال كبوْي هوي ء عبود اّلِل بون أيِب بون سوللل:هذا أمور قود تلجوه  وألهو
د قود كلنلا بعوولكنهم   ي -لا منافقني ولل   يكلن -ا يف ا سالم تقليدا كثْيين قد جرفتهم امللج  فدخلل 

  كوووو ا عوووون اخووووتالملوووودين ان ووووا أنشووووأ ختلخووووال يف بنوووواء اجملتمووووع ا.فقهوووولا يف ا سووووالم و  انطبعوووولا بطابعووووه .
 مستلايته ا مياني .

 هووذ  العناصوور ا؟ديوودة يعموول عملووه يف - -وهنووا أخووذ املوونهج القوورآين ال بوولي الفريوود،بقياقة رسوولل اّلِل 
لفوو  لعناصور املختللسوللكي  واالقيوو  وا عقديو  ويعمول كوذلك علوى إعوواقة التناسو  والتلافو  بووني املسوتلايت ال

 الداخل  يف جسم اجملتمع اللليد.
ليو  لى ا؟هد الكبوْي الوذي بوذل يف عمعفإننا نطلع  -ول التقريل ب تيه النز  -وحني نراجع السلر املدني  

تموع ق علوى هوذا اجمللوحل تتولار لديدة للعناصر املتنلع  يف اجملتمع املسلم وخباص  أن هذ  العناصر الصهر ا؟
ذلك كوشوع  وشليوبهم  لى الرغم من وقف  قريا العنيدة وشليبها لكل قبائل ا؟زيرة،ومن وقفو  اليهولق البع -

التنسوووي  ليوووات الصوووهر و للوووحل احلاجووو  مسوووتمرة لعمو  -للعناصووور املعاقيووو  للووودين ا؟ديووود والتجموووع ا؟ديووود 
 بصلرة قائم    تف  و  تغفل حلظ  ..

أعوورام موون  - ات الشوودة وخباصوو  يف فوو -ومووع هووذا ا؟هوود كلووه كانووحل مووا تووزال تظهوور بووني احلووني واحلووني 
  أعورام مون صوف  خاصووب.الضع ،والنفا  وال قق،والش  ابلنفك واملال،والتهيه من ملاجه  املخانر .

يوو  لنصوولص القرآنوا.ليوو  .ذي ُيسووم يف العالقوو  بووني املسوولم وقرابتووه موون أهوول ا؟اهعودم اللضوول  العقيوودي الوو
شوَّت ا ابلعوالج بهلو يتعورم يف السلر املتلالي  تكش  لنا عن نبيع  هوذ  األعورام الويت كوان املونهج القورآين

 نذكر منها على سبيل املثال:.أساليبه الرابني  الفريدة .
،َوِإنَّ َفرِيقوا  ِموَن اْلُموْيِمِننَي َلكارُِهلنَ َكما َأْخَرَجَك َربُوَك ِموْن بوَ  » َ .ْيتِوَك اِبحْلَو ِِ ُااِقُللنَوَك يف احْلَو ِِ بَوْعوَد موا تَوبَونيَّ

ووا ُيسوواُقلَن ِإىَل اْلَمووْلِت َوُهووْم يَوْنظُووُرونَ  ووا َلُكْم،َوتَوووَلُقوَن أَنَّ َغوو.َكَأ َّ ُ ِإْحووَدى الطَّووائَِفَتنْيِ َأوَّ ْْيَ ذاِت َوِإْذ يَعِوودُُكُم اّللَّ
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ُ أَْن ُيُِو َّ احْلَو َّ ِبَكِلماتِوِه َويَوْقطَوَع قابِوَر اْلكواِفرِيَن،لُِيِح َّ احْلَو  َّ َويُوْبِطوَل اْلباِنوَل َولَوْل الشَّلَْكِ  َتُكلُن َلُكْم،َويُرِيوُد اّللَّ
 (8 - 5)األنفال:... 1321«َكرَِ  اْلُمْجرُِملَن 

الَّوووِذيَن يف  فََأمَّا.َخوووُر ُمَتشووواِّبات  ْلِكتووواِب َوأُ ا أُُم ْنوووُه آايت  حُمَْكموووات  ُهووونَّ ُهوووَل الَّوووِذي أَنْووووَزَل َعَلْيوووَك اْلِكتووواَب مِ » 
نَو ُ،َوالرَّاِسوُخلَن يف اْلِعْلوِويلِوِه،َوما يَوْعلَوُم شَْ ِتغواَء شَْ ِ  َوابْ قُوُللِّبِْم َزيْو   فَويَوتَِّبعُولَن موا َتشوابََه ِمْنوُه ابِْتغواَء اْلِفتوْ ِم ِويلَوُه ِإ َّ اّللَّ

نووا بَوْعووَد ِإْذ َهووَديْوَتنا َوَهووْه لَنووا َربَّنووا   تُووزِْغ قُوُللبَ .ا اأْلَْلبابِ  أُولُوول يَوُقلُللَن:آَمنَّووا بِووِه،ُكل  ِمووْن ِعْنووِد َربِِنا،َومووا يَووذَّكَُّر ِإ َّ 
«    ُحْلِووُ  اْلِميعووواقَ يْووَه ِفيووِه،ِإنَّ اّللََّ  رَ  ِس لِيَوووْلم   النَّوواَربَّنووا ِإنَّوووَك جوواِمعُ .ِمووْن لَووُدْنَك َرمْحَوو   ِإنَّووَك أَنْووحَل اْلَلهَّابُ 

 (9 - 7)آل عمران:...
ْخلاِوُِم الَّذِ »  رِْجُتْم لََنْخوُرَجنَّ َمَعُكوْم َو  ْهوِل اْلِكتواِب:لَِ ْن أُْخوُروا ِموْن أَ يَن َكَفوأَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن انفَوُقلا يَوُقلُللَن ِ ِ

ُ ِإْن ُقلتِْلُتْم لَنَوْنُصَرنَُّكْم،وَ نُِطيُع ِفيُكْم َأَحدا  أَبَدا ،وَ  ُويَ اّللَّ ْخرُِجولا   َحُْرُجولَن َمَعُهْم،َولَوِ ْن لَِ ْن أُ .ْم َلكواِذبُلنَ ْشَهُد ِإوَّ
،ذلِوَك ْهبَو   يف أَلَنْوُتْم َأَكوُد رَ .ونَ    يُوْنَصورُ َر مُثَّ ُقلتُِللا   يَوْنُصُروَوُْم َولَوِ ْن َنَصوُروُهْم لَيُووَلُلنَّ اأْلَْقاب ُصوُدورِِهْم ِموَن اّللَِّ

ُْم قَوْلم    يَوْفَقُهلنَ   ( 13 - 11)احلشر:...«  َِوَّ
ُيوا  َوُجنُولقا  َ ْ تَوَرْوها،وَكواَن رِ  فََأْرَسوْلنا َعلَوْيِهْم ُكْم ُجنُولق  ْذ جواَءتْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اذُْكوُروا نِْعَموَ  اّللَِّ َعلَوْيُكْم إِ »

ُ ِ ووووا توَ  َلغَووووحِل اْلُقلُوووولُب ْذ زاَغووووحِل اأْلَْبصوووواُر َوبوَ ْنُكْم،َوإِ ِمووووْسووووَفَل أَ ِإْذ جووووا ُُكْم ِمووووْن فَوووووْلِقُكْم َوِمووووْن .ْعَملُوووولَن َبِصووووْيا  اّللَّ
نوواِفُقلَن َوالَّووِذيَن يف  يَوُقوولُل اْلمُ َوِإذْ .لا زِلْووزا   َكووِديدا   َوزُْلزِلُووْيِمنُوولنَ احْلَنوواِجَر،َوَتظُُنلَن اِبّللَِّ الظُُنلاَن،ُهنالِووَك ابْوُتلِووَك اْلمُ 

ُ َوَرُسوووووللُُه ِإ َّ غُوووووُرورا   :موووووا َوَعوووووَداَن اّللَّ ُهْم:اي أَْهوووووَل يَوثْوووووِربَ ِموووووحْل نائَِفووووو   ْذ قالَوووووَوإِ .قُولُووووولِّبِْم َمَرم     ُمقووووواَم َلُكووووومْ  نوْ
ُهُم النَّوووِلَّ يَوُقللُوولَن:ِإنَّ  َولَوووْل .وَن ِإ َّ ِفرارا  ِإْن يُرِيووودُ  -َعووْلرَة  مووا ِهوووَك بِ وَ  -نوووا َعوووْلرَة  بُوُيلتَ  فَاْرِجُعلا،َوَيْسووَتْأِذُن َفرِيووو   ِموونوْ
َنَ  هَلتَوْله  (14 - 9)األحزاب: «إخل.ا ِإ َّ َيِسْيا  ..َلبوَّثُلا ّبِ ا َوما توَ ُقِخَلحْل َعَلْيِهْم ِمْن أَْقطارِها مُثَّ ُسِ ُللا اْلِفتوْ

يعووا   اْنِفووا يُبووات  أَوِ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ُخووُذوا ِحووْذرَُكْم،فَاْنِفُرو »  يُوَبطَِِ نَّ،فَووِإْن َأصووابَوْتُكْم لَ َوِإنَّ ِمووْنُكْم َلَمووْن .ُروا مجَِ
ُ َعلَووكَّ ِإْذ َ ْ َأُكووْن َمَعُهووْم   لَيَوُقوولَلنَّ  َكووَأْن َ ْ َتُكووْن َبُكْم َفْضوول  ِمووَن اّللَِّ اَولَِ ْن َأصوو.ِهيدا  َكووُمِصوويَب   قاَل:قَووْد أَنْوَعووَم اّللَّ

ووَنُكْم  تَووِب ُكْنووحُل َمَعُهووْم فَووأَُفلَز بَويوْ نَووُه َمووَلقَّة  اي لَيوْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن  أَ َْ ( »73 - 71لنسوواء:)ا...« ِظيمووا  ْلزا  عَ فَوووَوبَويوْ
ووِقيووَل هَلُْم:ُكُفوولا أَيْووِدَيُكْم َوأَِقيُموولا الصَّووالَة َوآتُوولا الزَّكا هُ لَووْيِهُم اْلِقتوواُل ِإذا فَ ا ُكتِووَه عَ َة،فَوَلمَّ ْم َحَْشووْلَن النَّوواَس  رِيوو   ِموونوْ
نَ  َكَخْشَيِ  اّللَِّ أَْو َأَكدَّ َخْشَي  ،َوقاُللا:َربَّنا ِ َ َكتَوْبحلَ  ْرتَنوا ِإىل ا اْلِقتوالَ َعَليوْ َجول  َقرِيوه   ُقْل:َمتواُع الوُدنْيا أَ ف لَوْل  َأخَّ

وووووُتْم يف بوُوووووُروج  ْكُكُم اْلَموووووْلُت َولَوووووْل كُ ُكلنُووووولا يُوووووْدِر تَ َنموووووا أَيوْ .قَِليووووول ،َواهْلِخرَُة َخوووووْْي  ِلَموووووِن اتَّقوووووى،َو  ُتْظَلُمووووولَن فَِتيال   نوْ
ُهْم َحَسَن   يَوُقلُللا:هِذِ  ِمْن ِعْنوِد اّللَِّ  ُهمْ ،َوإِ ُمَشيََّدة ،َوِإْن ُتِصبوْ ُقْل:ُكل  ِموْن . ِموْن ِعْنوِد َ  َسويَِِ    يَوُقلُللا:هوِذ ِ ْن ُتِصوبوْ

،َفما هِلُي ِء اْلَقْلِم   َيك  ( 78 - 77النساء:......« ا  اُقوَن يَوْفَقُهلَن َحِديثِعْنِد اّللَِّ
،َوِإْن تُوْيِمنُووولا َوتَوتوَُّقووولا يوُوووْيِتُكْم أُُجووولرَُكْم َو  َيْسووو َوْلُكْم أَْمووولاَلكُ » َوووا احْلَيووواُة الوووُدنْيا َلعِوووه  َوهَلْووول  ِإْن َيْسووو َوْلُكُملها .مْ ِإ َّ

َفِموووْنُكْم َموووْن يَوْبَخوووُل،َوَمْن .نْووووُتْم هوووُي ِء تُوووْدَعْلَن لِتُوْنِفُقووولا يف َسوووِبيِل اّللَِّ ها أَ .فَووووُيْحِفُكْم تَوْبَخلُووولا َوُحْووورِْج َأْضوووغاَنُكمْ 
                                                 

مون الطبعو  الثانيو   4821 - 1479ن الظوالل ص يراجع تفسْي هذ  اهلايت واملالبسات اليت أحانحل بنزوهلوا يف ا؟وزء التاسوع مو - 1321
 املنقح .) السيد رمحه هللا (
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ُ اْلغَووووِبُ َوأَنْوووووُتُم اْلُفَقووووراُء،َوِإْن تَوتَوَللَّووووْلا َيْسووووتَوْبِدْل قَوْلمووووا   ووووا يَوْبَخووووُل َعووووْن نَوْفِسووووِه،َواّللَّ  َغووووْْيَُكْم مُثَّ   َيُكلنُوووولا يَوْبَخووووْل فَِإ َّ
 (.38 - 36..)حممد:« ُكمْ أَْمثالَ 
ُ َعَلْيهِ  » ُهْم،َوَُيِْلُفوووولنَ وَ ْم ِمووووْنُكْم ْم،مووووا ُهووووأََ ْ تَوووووَر ِإىَل الَّووووِذيَن تَوَللَّووووْلا قَوْلمووووا  َغِضووووَه اّللَّ َعلَووووى اْلَكووووِذِب َوُهووووْم    ِمنوْ

ُْم سوواَء مووا كوو.يَوْعَلُملنَ  ُ هَلُووْم َعووذااب  َكووِديدا ،ِإوَّ َوو.ْعَمُللنَ انُلا يوَ أََعوودَّ اّللَّ    َفَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ ُذوا أمَْيوواَوُْم ُجنَّوواختَّ
ُهْم أَْموووولاهُلُْم َو  أَْو .فَوَلُهووووْم َعووووذاب  ُمِهووووني   لنَّوووواِر ُهووووْم ِفيهووووا ْي ا ،أُولِ َك َأْصووووحاُب اَكووووَن اّللَِّ ُقُهووووْم ِمووووَلْن تُوْغووووِبَ َعوووونوْ

يعوووا  فَوَيْحلِ .خالِوووُدونَ  ُ مجَِ َعوووثُوُهُم اّللَّ ُوووْم َعلوووىَن َلُكوووْم وَ ِلُفووول ُيَْ ُفووولَن لَوووُه َكموووا يَوْلَم يَوبوْ ُوووْم ُهوووُم ،َكوووكء َُيَْسوووُبلَن َأوَّ َأ  ِإوَّ
ْزَب الشَّووْيطاِن ُهووُم الشَّووْيطاِن،َأ  ِإنَّ ِحوو ل ِووَك ِحووْزبُ ،أُو اْسووَتْحَلَذ َعلَووْيِهُم الشَّووْيطاُن فَأَْنسوواُهْم ذِْكووَر اّللَِّ .اْلكاِذبُلنَ 
َ َوَرُسوووولَلُه أُول ِوووووَك يف  ِإنَّ الَّووووِذينَ .اْااِسووووُرونَ  ُ أَلَْغلِوووووَ َّ َذلِِنَي،َكتَوووو اأْلَ ُُيَووووواُقوَن اّللَّ َ قَوووووِلي  أَ َه اّللَّ اَن َوُرُسووووِلك،ِإنَّ اّللَّ

َ َوَرُسولَلُه،َوَللْ  َموْن َحواقَّ  لاُقونَ   عَِوُد قَوْلموا  يُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َواْليَووْلِم اهْلِخوِر يُو.َعزِيز   َءُهوْم أَْو أَبْنواَءُهْم أَْو  كوانُلا آاباّللَّ
ميوو  َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا ُرو   ِمْنُه،َويُووْدِخُلُهمْ يَّووَدُهْم بِوواَن َوأَ ِإْخوولاَوُْم أَْو َعِشووْيهََتُْم،أُولِ َك َكتَووَه يف قُولُوولِّبُِم اْ ِ

ُهْم َوَرُضوووولا َعْنووووُه،أُو  ُ َعوووونوْ « ُهووووُم اْلُمْفِلُحوووولنَ  ،َأ  ِإنَّ ِحووووْزَب اّللَِّ ْزُب اّللَِّ  ِحوووولِ كَ اأْلَْووووواُر خالِووووِديَن ِفيها،َرِضووووَك اّللَّ
 (.22 - 14)اجملاقل :...
لِء َوَوُقوا لَووووووْل املْاِسوووووونَوتَوُهْم اِبلُسوووووو وْ أَ ،بَوْعُضووووووُهْم ْولِياءَ اي أَيُوَهووووووا الَّووووووِذيَن آَمنُوووووولا   تَوتَِّخووووووُذوا اْليَوُهوووووولَق َوالنَّصووووووارى أَ »

َفَعُكْم أَ .َتْكُفووُرونَ  ُ ِ ووا توَ  يَوْفِصووُل بوَ ِقياَموو ِ ْرحوواُمُكْم َو  أَْو قُُكووْم ،يوَووْلَم الْ َلْن تَووونوْ ووَنُكْم،َواّللَّ َقْد كانَووحْل .ْعَملُوولَن َبِصووْي  يوْ
،َكَفووْران ا تَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقو بوُووَرآُ ا ِمووْنُكْم َوِ َّوو ِهْم:ِإانَّ لَِقووْلمِ  َلُكوْم أُْسووَلة  َحَسووَن   يف ِإبْووراِهيَم َوالَّووِذيَن َمَعووُه،ِإْذ قوواُللا ِن اّللَِّ
َنُكُم اْلَعداَوُة َواْلبَوْغضاُء أَبَدا  حَ  َننا َوبَويوْ َل ِإبْوراِهيَم أِلَبِيِه:أَلَْسوتَوْغِفَرنَّ لَوَك ِإ َّ قَوولْ .ّللَِّ َوْحَد ُ ْيِمُنلا ابِ َّتَّ توُ ِبُكْم َوبَدا بَويوْ

 (.4 - 1متحن :امل).«..إِلَْيَك اْلَمِصْيُ وَ َك أَنَوْبنا إِلَيْ وَ  َربَّنا َعَلْيَك تَولَكَّْلنا،َوما أَْمِلُك َلَك ِمَن اّللَِّ ِمْن َككء
م موون أعوورام مووع املسوولوحسووبنا هووذ  النموواذج العشوورة موون كووَّت السوولر،للد ل  علووى مووا كووان يظهوور يف اجملت

ع القاعوودة نسوويقها موو..نتيجو  نبيعيوو  وحتميوو  لودخلل عناصوور جديوودة فيووه بصوف  مسووتمرة،  يووتم صوهرها وت
   إ  بعد ف ة وجهد وتربي  مستمرة ..الصلب  ااالص

اعودة علوى تلوك الق ق  أساسواإ  أن قلام اجملتمع املسلم يف املدينو  كوان يظول سوليما يف مجلتوه بسوبه اعتموا
لامووه يف وجووه ب  يف قالصوولب  ااالصوو  موون السووابقني موون املهوواجرين واألنصووار ومووا هديووه موون ااسووك وصووال

لوويت   يووتم لعناصوور ااحيوواان،والتعرم للمخووانر الوويت تكشوو  عوون هووذ  مجيووع األعوورام والظوولاهر واالخلوو  أ
 بعد صهرها ونضجها وااسكها وتناسقها.

ن ضووعا  موولناكووزين وكووي ا فشووي ا كانووحل هووذ  العناصوور تنصووهر وتتطهوور وتتناسوو  مووع القاعوودة ويقوول عوودق ا
ي العقيوودي الووذ للضوول م االقلوولب وموون املنووافقني وموون املوو ققين كووذلك واملتهيبووني و وون   يووتم يف نفلسووه

 سووالمك جملتمووع ااحووَّت إذا كووان قبيوول فووت  مكوو  كووان .يقيموولن علووى أساسووه كوول عالقوواهتم مووع اهلخوورين .
ذي  النموولذج الووملتووه إىلأقوورب مووا يكوولن إىل التناسوو  التووام مووع قاعدتووه الصوولب  ااالصوو  وأقوورب مووا يكوولن  

 يهد  إليه املنهج ال بلي الرابين الفريد ..
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ملعوات اهتوا فتميوزت جمذ عقديو  ليف هذا اجملتمع ما تزال هنا  أقدار متفاوت  أنشأهتا احلرك  ا نعم إنه كانحل
هوواجرين ولوولن موون املبقلن األايووز السووا.موون املوويمنني  قوودارها علووى قوودر بالئهووا يف احلركوو  وسووبقها ويباهتووا .

ن قبول مولذين أنفقلا عام  ا ف مث ايز بص.وايز أصحاب بيع  الرضلان يف احلديبي .واألنصار.وايز أهل بدر
د هوذ  ع املسولم،تيك اجملتمويفوجاءت النصلص القرآني ،واألحاقية النبلي ،واألوضاع العمليو  .الفت  وقاتللا

 األقدار اليت أنشأهتا احلرك  ابلعقيدة وتنا عليها.
ُ بَوعُولُهْم إبِِ ِذيَن اتوَّ َوالسَّابُِقلَن اأْلَوَُّللَن ِمَن اْلُمهواِجرِيَن َواأْلَْنصواِر َوالَّو» ُهْم َوَرُضولا َعْنوُه َوأََعودَّ َعوْحسوان  َرِضوَك اّللَّ نوْ

 (.100)التلب :..« ِظيمُ َفْلُز اْلعَ ِلَك الْ هَلُْم َجنَّات  َعْرِي َهْتَوَها اأْلَْواُر،خاِلِديَن ِفيها أَبَدا ،ذ
اْنطَِلُقوولا » اَب َمْريَوود  َوالووزَُبْْيَ وَُكُلنَووا فَوواِرس  قَوواَل َوأَ  - -قَوواَل بَوَعثَووِ  َرُسوولُل اّللَِّ  -رضووى هللا عنووه  -َعووْن َعلِووىِ  

،فَِإنَّ ِّبَا اْمورَأَة  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي،َمَعَها ِكتَواب  ِموْن َحاِنوِه بْوِن َأىِب بَوْلتَوَعو َ  « ِإىَل اْلُمْشورِِكنَي  َحَّتَّ َشْتُلا َرْوَضَ  َخان 
فَوَقالَووووحْل َمووووا َمَعنَووووا ِكتَوووواب  .فَوُقْلنَووووا اْلِكتَوووواُب  - -ا َحْيووووُة قَوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ فََأْقرَْكَناَهووووا َتِسووووُْي َعلَووووى بَعِووووْي  هَلَوووو.
،فَوُقْلنَووا َمووا َكووَذَب َرُسوولُل اّللَِّ . ووا .،لَُتْخوورِِجنَّ اْلِكتَوواَب أَْو لَُنَجِرَِقنَّووِك - -فََأَبَْناَهووا فَاْلَتَمْسووَنا فَولَووْم نوَووَر ِكَتااب  فَوَلمَّ

فَوَقواَل ُعَموُر  - - أَْهَلْت ِإىَل ُحْجَزهِتَا َوْهَى حُمَْتِجزَة  ِبِكَساء  فََأْخَرَجْتُه،فَاْنطََلْقَنا ِّبَا ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ رََأِت ا؟ِْدَّ 
َ َوَرُسلَلُه َواْلُمْيِمِننَي،َفَدْعِ  َفَاْضوِرْب ُعنُوَقوُه  ،َقْد َخاَن اّللَّ َموا مَحَلَوَك َعلَوى »  - -فَوَقواَل النَّوِبُ .اَي َرُسلَل اّللَِّ

أََرْقُت أَْن َيُكوولَن ىِل ِعْنووَد  - -قَوواَل َحاِنووه  َواّللَِّ َمووا ىِب أَْن  َ َأُكوولَن ُمْيِمن ووا اِبّللَِّ َوَرُسووللِِه .« َمووا َصوونَوْعحَل 
ُ ِّبَا َعْن أَْهِلى َوَماىِل،َولَْيَك َأَحد  ِمْن َأْصَحاِبَك إِ  ُ بِوِه اْلَقْلِم يَد  يَْدَفُع اّللَّ  َّ َلُه ُهَناَ  ِمْن َعِشوْيَتِِه َموْن يَوْدَفُع اّللَّ

َ .« َصوووَدَ ،َو َ تَوُقللُووولا لَوووُه ِإ َّ َخوووْْي ا »  - -فَوَقووواَل النَّوووِبُ .َعوووْن أَْهلِوووِه َوَمالِوووِه  فَوَقووواَل ُعَموووُر ِإنَّوووُه قَوووْد َخووواَن اّللَّ
َ انَّلَوَع ِإىَل أَْهوِل » فَوَقواَل .« أَلَْيَك ِمْن أَْهِل بَْدر  » فَوَقاَل .َقُه َوَرُسلَلُه َواْلُمْيِمِننَي،َفَدْعِ  َفَاْضِرَب ُعنوُ  َلَعولَّ اّللَّ

ُتْم فَوَقووْد َوَجبَووحْل َلُكووُم اْ؟َنَّووُ ،أَْو فَوَقووْد َغَفووْرُت َلُكووْم  ُ .« بَووْدر  فَوَقوواَل اْعَملُوولا َمووا ِكوو وْ نَووا ُعَمووَر َوقَوواَل اّللَّ فَووَدَمَعحْل َعيوْ
 .1322أخرجه البخاري.َلُم ..َوَرُسللُُه أَعْ 

يف أن يضوورب قوود اسووتأذن رسوولل اّلِل و  -نووه رضووك اّلِل ع -علووى عموور  - -وكووان هووذا رق رسوولل اّلِل 
ل اّلِل تجهوووز رسووول عنووو  حانوووه بووون أيب بلتعووو  حينموووا أقركتوووه حلظووو  ضوووع  فأرسووول إىل قوووريا سووورا ينبووو هم ب

.) لفت  مك 
ُ َعِن اْلُمْيِمِننَي إِ  » َل السَّوِكيَنَ  َعلَوْيِهْم َوأَتَّبُوْم ا يف قُوُللِّبِْم،فَوأَنْوزَ ،فَوَعِلَم ملشََّجرَةِ ْذ يُبايُِعلَنَك َهْحَل اَلَقْد َرِضَك اّللَّ

ُ َعزِ   (.19 - 18 :)الفت« يما  يزا  َحكِ فَوْتحا  َقرِيبا ،َوَمغاِحَ َكِثْيَة  َذُْخُذوَوا وَكاَن اّللَّ
لا ِمووْن بَوْعووُد َوقوواتَوُللا    ِمووَن الَّووِذيَن أَنْوَفُقووْعظَووُم َقَرَجوول ِووَك أَ  قَوْبووِل اْلَفووْتِ  َوقاَتَل،أُو   َيْسووَتِلي ِمووْنُكْم َمووْن أَنْوَفووَ  ِموونْ »

ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َخِبْي   ُ احْلُْس ،َواّللَّ  .(10)احلديد:..« .وَُكال  َوَعَد اّللَّ
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فَوَقوواَل َخالِوود  لَِعْبووِد الوورَّمْحَِن ،َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   َكوواَلم   َوبَوونْيَ ،َكوواَن بَوونْيَ َخالِووِد بْووِن اْلَللِيووِد :قَوواَل ،َعووْن أَنَووك  
م  َسووبَوْقُتُملاَن ِّبَووا : نَووا ِ ايَّ فَوَلالَّووِذي ،َقعُوولا ِ  َأْصووَحايب :فَوَقوواَل ،فَوبَوَلَغنَووا أَنَّ َذلِووَك ذُكِووَر لِلنَّووِلِِ ،َتْسووَتِطيُللَن َعَليوْ

 .1323َما بَوَلْغُتْم أَْعَماهَلُْم. "،َذَهب ا ،أَْو ِمْثَل اْ؟َِباِل ،ْقُتْم ِمْثَل أُُحد  َلْل أَنْوفَ ،نَوْفِسك بَِيِدِ  
 َ :فَوَقواَل َرُسولُل هللِا ،َوَقَع َبنْيَ َخاِلِد ْبِن اْلَللِيوِد َوبَونْيَ َعْبوِد الورَّمْحَِن بْوِن َعوْل   ِسوَباب  :وَعْن َأيب َسِعيد  قَاَل 

 1324َو َ َنِصيَفُه.،ْل أَنْوَفَ  َأَحدُُكْم ِمْثَل أُُحد  َذَهب ا َما أَْقَرَ  َعَمَل َصاِحِبِه فَولَ ،َتُسُبلا َأْصَحايب 
  .وهل يعب هذ  الطبق  ذات القدر اااص املتميز يف اجملتمع املسلم يف املدين

 تتقوووواربن أ   يكوووون مانعوووواولكوووون ايووووز هووووذ  الطبقووووات  قوووودارها ا ميانيوووو  الوووويت أنشووووأهتا احلركوووو  ا سووووالمي ،
 يفرام االخلوووو  ْي موووون أعوووواملسووووتلايت ا ميانيوووو  وتتناسوووو  يف جمتمووووع املدينوووو  قبيوووول الفووووت  وأن يتوووولارى الكثوووو

موون .ا  .،والنفديالعقووالصوو ،والكثْي موون لوولاهر الضووع  وال قق،والشوو  ابلوونفك واملال،وعوودم اللضوول  
 .المي ذلك اجملتمع. ية ميكن اعتبار  اجملتمع املدين  ملته هل القاعدة ا س

و ووا آخووور   الطوووائ يفإ  أن فووت  مكوو  يف العوووام الثووامن اهلجري،ومووا أعقبوووه موون استسوووالم هوولازن ويقيوو  
لودين ة قخلوحل يف اديودة كثوْي قلتني كبْيتني بعد قريا يف ا؟زيرة،قد عاق فصه يف اجملتمع املسلم أفلاجا ج

لن فويهم املنسواقافقلن و إلسوالم منومستسلم  على قرجات متفاوت  من املستلايت ا ميانيو  وفويهم كوارهلن ل
ج بروحووه يوو  و  امتووزا م ا؟لهر إىل ا سووالم الظوواهر القوواهر،وفيهم امليلفوو  قلوولّبم،قون انطبوواع  قووائ  ا سووال

 احلقيقي .
 فقووود كانوووحل.ربي زيووورة العلقووود كانوووحل وقفووو  قوووريا العنيووودة الطليلووو  حووواجزا قووولاي قون انسووويا  ا سوووالم يف ا؟

اقتصووواقي  ا مووون نفووولذهلوووفووول  موووا كوووان  -عليوووا يف الشووويون الدينيووو  يف ا؟زيووورة قوووريا هوووك صووواحب  الكلمووو  ال
صور  العورب لا يف وجه الدين ا؟ديد،ّبذ  الصلرة العنيدة،مدعاة فكانحل وقفته -وسياسك وأقيب كذلك 

ا عركوو  بووني قوورينجلووك املتيف أحنوواء ا؟زيوورة عوون الوودخلل فيووه،أو علووى األقوول موودعاة للوو قق وا نتظووار حووَّت 
ل   وكانوحل قبائويف الطائ فلما قانحل قريا ابلفت ،وقانحل بعدها هلازن ويقي .النل من أبنائها  ..وهذا 

نضوووووْي إىل وبنووووول ال اليهووووولق الوووووثالّ القليووووو  يف املدينووووو  قووووود خضووووودت كووووولكتها وائيوووووا فأجليوووووحل بنووووول قينقووووواع
لنواس يف قيون بدخلل ا كان ذلك إيذاان.الشام،وأبيدت بنل قريظ ،واستسلمحل خيث ا ستسالم األخْي ..

 اّلِل أفلاجا،وانسيا  ا سالم يف أرجاء ا؟زيرة كلها يف خالل عام واحد.
غْي أن هذا ا تساع األفقك يف رقع  ا سالم قد أعاق معه مجيع األعرام والظلاهر اليت لهورت يف اجملتموع 

بيوووو  الطليلوووو  بعوووود مووووا كوووواق اجملتمووووع يووووثأ منهووووا بتووووأيْي ال   -ولكوووون علووووى نطووووا  أوسووووع  -بعوووود انتصووووار بوووودر 
املدى،املستمرة التأيْي يف خالل السنلات السبع بعود بودر الكوثى  ولول  أن اجملتموع املودين  ملتوه كوان قود 
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هوولل إىل أن يكوولن هوول القاعوودة الصوولب  ااالصوو  هلووذ  العقيدة،واألسوواس الووركني هلووذا اجملتمووع لكووان هنووا  
ولكن اّلِل الووذي كووان يوودبر هلووذا .م يف ا؟زيوورةخطوور كبووْي موون هووذا ا تسوواع األفقووك السووريع يف رقعوو  ا سووال

األمووور ويرعا ،كوووان قووود أعووود العصوووب  امليلفووو  مووون السوووابقني األولوووني مووون املهووواجرين واألنصوووار لتكووولن هوووك 
كوان قود   -سوبحانه  -القاعدة األمينو  هلوذا الودين بعود التلسوع النسول الوذي جواء بوه انتصوار بودر كموا أنوه 

كلن هل القاعودة األمينو  بعود التلسوع الشوديد السوريع الوذي جواء بوه فوت  مكو  أعد اجملتمع املدين  ملته لي
 واّلِل أعلم حية اعل رسالته ....

 يف رَُكُم اّللَُّ َقوووْد َنَصووولَ «:»التلبووو »وأول مووا لهووور مووون ذلوووك كوووان يووولم حنوووني الوووذي جووواء عنوووه يف هوووذ  السووولرة:
ُم اأْلَْرُم ِ وا َرُحبَوحْل،مُثَّ  َكوْي ا  َوضواَقحْل َعلَوْيكُ ْغوِن َعوْنُكمْ لَوْم توُ َكثْووَرُتُكْم فوَ   َملاِنَن َكِثْيَة ،َويَوْلَم ُحَننْي  ِإْذ أَْعَجبَوْتُكمْ 

ووووُتْم ُمووووْدِبرِينَ  ُ َسووووِكينَوَتُه َعلووووى َرُسووووللِ .َولَّيوْ  تَوَرْوها،َوَعووووذََّب الَّووووِذيَن   َْ ِننَي،َوأَنْوَزَل ُجنُوووولقا  ى اْلُمووووْيمِ ِه َوَعلَوووومُثَّ أَنْوووووَزَل اّللَّ
 « ..ذِلَك َجزاُء اْلكاِفرِينَ َكَفُروا،وَ 

ت ،قود لملا يولم الفالوذين أسو «الطلقواء»وكان من األسباب الظاهرة هلذ  اهلزمي  يف أول األمر أن ألفني مون 
مووع عشوورة  -لفووني فكان وجوولق هووذين األ.خرجوولا مووع اهل   العشوورة موون جنوود املدينوو  الووذين فتحوولا مكوو 

ا ذلوك أن ا؟وي - ضاف  إىل عامل املفاجوأة مون هولازن اب -ببا يف اختالل التلازن يف الص  س -آ   
 لفت .ا بني بدر وامالطليل    يكن كله من القاعدة الصلب  ااالص  اليت احل تربيتها وتناسقها يف الزمن

فقووك ا تسوواع األ عيوو  هلووذاكووذلك كووان مووا لهوور يف أينوواء غووزوة تبوول  موون األعوورام والظوولاهر امليذيوو  مثوورة نبي
عوورام الظوولاهر واأل هووذ .لوو  .تلووك األفوولاج ا؟ديدة، سووتلايهتا ا ميانيوو  والتنظيميوو  املخلخ السووريع وقخوولل

كووران سوواليه،اليت أنلعو  األالويت هووديحل عنهوا سوولرة التلبو ،واليت اقتضووحل تلوك احلمووالت الطليلو  املفصوول  امل
 إليها يف املقتطفات املمثل  لكل مقانع السلرة.

نود عني مون الفوت  امني اينوطلات اللاقع التارحك للمجتمع املسلم بعود عوونستطيع أن نستطرق هنا لنتابع خ
لب  القاعووودة الصووو -ارتووودت ا؟زيووورة العربيووو  كلهوووا و  يثبوووحل إ  جمتموووع املدينووو  ف - -موووا قوووبخ رسووولل اّلِل 

يني  سوووتقرار إن عوووامني اينوووني بعووود الفوووت    يكووولان كووواف.هوووذ  الظووواهرة يسوووهل اهلن تفسوووْيها .ف -ااالصووو  
انيووو  لايهتا ا ميفت ، سوووتقووو  ا سوووالم يف نفووولس هوووذ  األفووولاج الكثوووْية الووويت قخلوووحل يف قيووون اّلِل بعووود الحقي

واسووتطاعحل هووذ  .خلخلوو ،ويبتحل القاعوودة الصلب ارعووحل ا؟زيوورة امل - -فلما قووبخ رسوولل اّلِل .املخلخلوو 
ىل وأن هللووه إ ا؟ووار   القاعوودة بصووالبتها وخللصووها وتناسووقها أن تقوو  يف وجووه التيووار وأن توورق  عوون جموورا

 ا سالم مرة أخرى ..
يت تعرضوحل رينا تدبْي اّلِل احلكيم يف انن  الطليلو  الوكفيل   ن ت  -حل على هذا الن -إن ر ي  هذ  احلقيق  
سوووولي  املشووووركني الطلاغيووووحل علووووى الف وووو  املسوووولم  وحكمتووووه يف ت -ر يف أول األموووو -هلووووا الوووودعلة يف مكوووو  

ن هووذا بحانه يعلووم أاّلِل سوو ا،ويهوودرون قماءهووا،ويفعللن ّبووا األفاعيوول  لقوود كووانييذووا،ويفتنلوووا عوون قينه
 دة.هل املنهج القلمي ل بي  ا؟ماع  األوىل وتكلين القاعدة الصلب  هلذ  العقي
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لصووووالب  ادرجوووو  موووون وأنووووه بوووودون هووووذ  اننوووو  الطليلوووو    تصووووله األعوووولاق و  تثبووووحل للضووووغلط وأن هووووذ  ال
التشوووووريد و التنكيووووول و ار واملضوووووك يف سوووووبيل اّلِل علوووووى األذى والعوووووذاب والقتووووول واالووووولص والتجووووورق وا صووووور 

ل  لقاعودة األصوي تصول  لإن هذ  الدرج  هك وحودها الويت.والتجليع،وقل  العدق،وانعدام النصْي األرضك ..
 الثابت  عند نقط  ا نطال  األوىل ..

قاعودة ر،ليكلنلا الن األنصواموها السوابقلن إن هذ  القاعدة الصلب  من املهاجرين األوائل هك اليت انضم إلي
 عقبووحل النصوور يفأاحلووراس األقوولايء األكووداء يف فوو ة التخلخوول الوويت  وليكلنوولا هووم -قبوول بوودر  -يف املدينوو  

اين سوتلاها ا ميوعودة يف مبدر،ابلتلسع األفقك الذي جاء  عوداق جديودة   تنضوج بعود،و  تتناسو  موع القا
 والتنظيمك.

ع املوووودين  اجملتموووويفدة الصوووولب  الوووويت اتسووووعحل أبعاقهووووا قبيوووول الفت ،حووووَّت صووووارت تتمثوووول وأخووووْيا فووووإن القاعوووو
 - فواة رسولل اّللِ ى بعود و  ملته،هك اليت حرسحل ا سالم وصانته من اهلزات بعد الفت  مث من اهلوزة الكوث 

- .وارتداق ا؟زيرة عن ا سالم 
كوو  ويف ما الوودعلة يف هلوونوو  الطليلوو  الوويت تعرضووحل مووا أوووا ترينووا توودبْي اّلِل احلكوويم يف انك  -إن هووذ  احلقيقوو  

  هوك كوذلك تكشو -ديبيو  األهلال واملشوا  واألخطوار الويت تعورم هلوا اجملتموع املسولم يف املدينو  حوَّت احل
 كان.ملنا عن نبيع  املنهج احلركك للدعلة ا سالمي  املتجدقة يف أي زمان ويف أي 

ثبتولن ننو  فيا الذين تصوهرهمقاعدة الصلب  من امليمنني االا،إنه ابتداء اه تلجيه احلرص كله  قام  ال
لتلسوع ار الشوديد مون موع احلوذ عليها والعناي  ب بيوتهم تربيو  إميانيو  عميقو  تزيودهم صوالب  وقولة ووعيوا ذلوك

بوول قيووام لسووع األفقووك قفالت.ْيةاألفقووك قبوول ا نم نووان إىل قيووام هووذ  القاعوودة الصوولب  ااالصوو  اللاعيوو  املستن
يوو ،و  ذ  الناحهووهووذ  القاعوودة خطوور مووا حوو  يهوودر وجوولق أيوو  حركوو ،  تسوولك نريوو  الوودعلة األوىل موون 

 تراعك نبيع  املنهج احلركك الرابين النبلي الذي سارت عليه ا؟ماع  األوىل.
فحيثما أراق هلووا حركوو  صووحيح ،عِرم نالئعهووا .ل الووذي يتكفوول ّبووذا لدعلتووههوو -بحانه سوو -علووى أن اّلِل 

يوأوا ا ويبتلا،وهتن قود صوثو الطليل  وأبطوأ علويهم النصور وقللهوم وبطوأ النواس عونهم حوَّت يعلوم مونهم أللمحن  
 -لوووك بيووود  ذهم بعووود مث نقووول خطوووا.وصووولحلا ألن يكلنووولا هوووم القاعووودة الصووولب  ااالصووو  اللاعيووو  األمينووو  .

 اّلِل غاله على أمر ،ولكن أكثر الناس   يعلملن.و  -سبحانه 
حكووووام لرئيسووووي  الوووويت تضوووومنتها السلرة،وخباصوووو  األللملضوووولعات ا -ه ا مجووووال علووووى وجوووو -واهلن نعوووورم 

ذ  هولويت ورقت يف األحكوام فا.النهائي  اليت قررهتا يف عالق  املعسكر ا سالمك بسوائر املعسوكرات حللوه .
 ل قم  اا  احلركك للمنهج ا سالمك ..هك اليت اث -ا نزل من األحكام مبلصفها آخر  -السلرة 
 ا املوونهج لوونفهمعوون نبيعوو  هووذ -رة األنفووال يف تقوودمي سوول  -نووا أن نعيوود مووا قلنووا  يف ا؟ووزء التاسووع وحنووه ه

ذلوك أن .لظالل كتواب ايفعلى ضلئه هذ  األحكام النهائي  األخْية ولل كان يف إعاقته ككء من التكرار 
 قرب هذ  الفقرات اليت سنعيدها هنا ضروري حليلي  السيا :
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  فصووووول الوووووذي عقوووووديف ال« زاق املعووووواق»القووووويم سووووويا  ا؟هووووواق يف ا سوووووالم يف لقووووود اوووووا ا موووووام ابووووون  »
  َعِز َوَجل :َة إىَل ِحنِي َلِقَك اّللَِ ْن ِحنِي بُعِ ِقنَي مِ ابسم:َفْصل  يف تَوْرتِيِه ِسَياِ  َهْديِِه َمَع اْلُكِفاِر َواْلُمَنافِ 

بُوِلتِووِه فَووَأَمرَُ  أَْن يَوْقوورَأَ يف َخلَووَ  َوَذلِووَك أَِوَل نوُ  بِووِه الِووِذيْسووِم رَ ابِ ْن يَوْقوورَأَ " أَِوَل َمووا أَْوَحووى إلَْيووِه َربِووُه تَوبَوواَرَ  َوتَوَعوواىَل:أَ 
[ فَونَوبِووأَُ  بَِقْللِووِه  1،2اْلُمووِديِوُر  ِديِوُر قُووْم فَأَنْووِذْر { ]يِوَهووا اْلُموو} اَي أَ  نَوْفِسووِه َوَ ْ َذُْمووْرُ  إْذ َذاَ  بِتَوْبِليوو   مُثِ أَنْوووَزَل َعَلْيووهِ 

نْوووَذَر قَوْلَموووُه مُثِ أَنْوووَذَر َموووْن ُه اأْلَقْووووَرِبنَي مُثِ أَ َر َعِشوووْيَتَ ْن يُوْنوووذِ اقْوووورَأْ { َوأَْرَسوووَلُه ب } اَي أَيِوَهوووا اْلُموووِديِوُر { مُثِ أََمووورَُ  أَ  }
   بَوْعوَد نُوبُوِلتِوِه يُوْنوِذُر اِبلوِدْعَلِة َعْشورََة َسونَ قَواَم ِبْضوَع اَلِمنَي فَأَ َر اْلَعوَحْلهَلُْم ِمْن اْلَعوَرِب،مُثِ أَنْوَذَر اْلَعوَرَب قَاِنبَو   مُثِ أَنْوذَ 

ُه يف اْلِقتَوواِل مُثِ أََمووورَُ  أَْن لَوويف اهلِْْجووورَِة َوأُِذَن   أُِذَن لَووهُ مثُِ .ِ  بِغَووْْيِ ِقتَووال  َوَ  ِجْزيَووو   َويوُووْيَمُر اِبْلَكووِ  َوالِصوووْثِ َوالِصووفْ 
ُكولَن الووِديُن ُكلِوُه ّللِِ مُثِ َكوواَن يَ اِل اْلُمْشورِِكنَي َحووَِّت َمورَُ  بِِقتَوومُثِ أَ  تَوزَلَوُه َوَ ْ يُوَقاتِْلووهُ يُوَقاتِوَل َموْن قَاتَولَووُه َوَيُكوِ  َعِمووْن اعْ 

يُوِتِم أِلَْهوِل ِذِمو   فَوأُِمَر ِ َْن   َوأَْهوُل َحوْرب  َوأَْهولُ    َوُهْدنَو   ُل ُصولْ اْلُكِفاُر َمَعُه بَوْعَد اأْلَْمِر اِب؟َِْهاِق َياَليَوَ  أَْقَسوام  أَْهو
ُهْم ِخيَ  ى اْلَعْهدِ ُملا َعلَ اْلَعْهِد َوالِصْلِ  َعْهَدُهْم َوأَْن يُليفَ هَلُْم بِِه َما اْستَوَقا انَو   نَوبَوَذ إلَوْيِهْم َعْهوَدُهْم فَِإْن َخاَ  ِمونوْ
حْل ) ُسولرَُة بوَورَاَءة  ( نَوزَلَوحْل َوَلِموا نَوزَلَو.َخ َعْهَدُ  نَوقَ َل َمْن  يُوَقاتِ َو َْ يُوَقاتِْلُهْم َحَِّت يُوْعِلَمُهْم بِنَوْقِخ اْلَعْهِد َوأُِمَر أَنْ 

يُوْعطُووولا ا؟ِْْزيَوووَ  أَْو  ْن أَْهوووِل اْلِكتَووواِب َحوووَِّت َعوووُدِوُ  ِمووو َقاتِووولَ بِبَويَووواِن ُحْكوووِم َهوووِذِ  اأْلَْقَسووواِم ُكِلَها،فَوووَأَمرَُ  ِفيَهوووا أَْن " يوُ 
ْسوواَلِم َوأََموورَُ  ِفيَهووا ِ ِ  َد اْلُكِفوواَر اِبلِسووْيِ  َوالِسووَناِن ْلظَووِ  َعلَووْيِهْم َفَجاَهووِقنَي َواْلغِ ُمنَوافِ َهوواِق اْلُكِفوواِر َوالْ يَوْدُخُللا يف اْ ِ

 َواْلُمَناِفِقنَي اِبحْلُِجِ  َوالِلَساِن .
ْلَعْهووِد يف َذلِووَك َياَليَووَ  أَْقَسووام  ِقْسووم ا َوأََموورَُ  ِفيَهووا اِبلْووَثَاَءِة ِمووْن ُعُهوولِق اْلُكِفوواِر َونَوْبووِذ ُعُهوولِقِهْم إلَووْيِهْم َوَجَعووَل أَْهووَل ا

َوِقْسووم ا هَلُووْم َعْهوود  ُمَيقِووحل  َ ْ .أََموورَُ  بِِقتَوواهِلِْم َوُهووْم الِووِذيَن نَوَقُضوولا َعْهووَدُ  َوَ ْ َيْسووَتِقيُملا لَووُه َفَحوواَرَّبُْم َوَلَهووَر َعلَووْيِهْم 
ُقُضلُ  َو َْ يُظَاِهُروا َعَلْيِه فََأَمرَُ  أَ  َوِقْسوم ا َ ْ َيُكوْن هَلُوْم َعْهود  َوَ ْ ُُيَوارِبُلُ  أَْو َكواَن .ْن يُِتِم هَلُْم َعْهَدُهْم إىَل ُمِدهِتِْم يَونوْ

لرَُة يف قَوْللِوِه ْربَوَعُ  اْلَموْذكُ هَلُْم َعْهد  ُمْطَل   فَأُِمَر أَْن يُوَيِجَلُهْم أَْربَوَعَ  َأْكُهر  فَِإَذا اْنَسَلَخحْل قَاتَوَلُهْم َوِهَك اأْلَْكُهُر اأْلَ 
[ َوِهَك احْلُرُُم اْلَمْذُكلرَُة يف قَوْللِوِه فَوِإَذا اْنَسوَلَ  اأْلَْكوُهُر احْلُورُُم  2} َفِسيُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعَ  َأْكُهر  { ] التِوْلبَُ  

ْسِيِْي أَِوهُلَوا يوَوْلُم اأْلََذاِن َوُهوَل اْليَووْلُم اْلَعاِكوُر ِموْن [ فَاحْلُرُُم َها ُهَنا:ِهَك َأْكُهُر التِ  5فَاقْوتُوُللا اْلُمْشرِِكنَي { ] التِوْلبَُ  
هْلَخووِر َولَْيَسووحْل ِذي احلِِْجووِ  َوُهووَل يوَووْلُم احْلَووِج اأْلَْكووَثِ الِووِذي َوقَووَع ِفيووِه التِووْأِذيُن بِووَذِلَك َوآِخرَُهووا اْلَعاِكووُر ِمووْن َربِيووع  ا

ِه } ِإِن ِعووووِدَة الِشووووُهلِر ِعْنووووَد اّللِِ ايْونَووووا َعَشووووَر َكووووْهر ا يف ِكتَوووواِب اّللِِ يوَووووْلَم َخلَووووَ  ِهووووَك اأْلَْربَوَعووووَ  اْلَمووووْذُكلرََة يف قَوْللِوووو
َها أَْربَوَع   ُحرُم  { ] التِوْلبَُ   [ فَِإِن تِْلَك َواِحد  فَووْرق  َوَياَليَو   َسوْرق  َرَجوه  َوُذو اْلَقْعوَدِة  36الِسَماَواِت َواأْلَْرَم ِمنوْ

ا َوَ ْ ُيَسوووِْيْ اْلُمْشوورِِكنَي يف َهوووِذِ  اأْلَْربَوَعووِ  فَوووِإِن َهووَذا َ  مُيِْكووُن أِلَِوَوووا َغووْْيُ ُمتَوَلالِيَووو   َوُهووَل إِ َووو.َواْلُمَحووِرُم  َوُذو احلِِْجوو ِ 
 َوَأِجووَل َمووْن َ  َعْهووَد لَووُه أَْو لَووُه َأِجَلُهووْم أَْربَوَعووَ  َأْكووُهر  مُثِ أََموورَُ  بَوْعووَد اْنِسوواَلِخَها أَْن يُوَقوواتَِلُهْم فَوَقتَووَل النِوواِقَخ لَِعْهووِد ِ 

ُكِلُهووْم َوَ ْ يُِقيُموولا َعلَووى َعْهوود  ُمْطلَوو   أَْربَوَعووَ  َأْكووُهر  َوأََموورَُ  أَْن يُووِتِم لِْلُمووليف بَِعْهووِدِ  َعْهووَدُ  إىَل ُمِدتِووِه فََأْسووَلَم َهووُيَ ِء  
فَاْسووتَوَقِر أَْمووُر اْلُكِفوواِر َمَعووُه بَوْعووَد نوُووُزوِل بوَوورَاَءة  َعلَووى َياَليَووِ  .ا؟ِْْزيَووَ   ُكْفوورِِهْم إىَل ُمووِدهِتِْم َوَضووَرَب َعلَووى أَْهووِل الِذِموو ِ 

ْسواَلِم فَ  َصواُروا َمَعوُه ِقْسوَمنْيِ أَْقَسام  حُمَارِِبنَي َلُه َوأَْهِل َعْهد  َوأَْهِل ِذِم   مُثِ آَلحْل َحاُل أَْهِل اْلَعْهِد َوالِصْلِ  إىَل اْ ِ
 بِوِه َوُمَسواِ   َوأَْهَل ِذِم   َواْلُمَحارِبُلَن َلُه َخائُِفلَن ِمْنُه َفَصاَر أَْهُل اأْلَْرِم َمَعُه َياَليَوَ  أَْقَسوام  ُمْسوِلم  ُموْيِمن  حُمَارِِبنَي 
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ُهْم َعاَل .َلُه آِمن  َوَخاِئ   حُمَاِرب   نِيَووتَوُهْم َوَيِكوَل َسورَائَِرُهْم إىَل اّللِِ َوأَِما ِسْيَتُُه يف اْلُمَناِفِقنَي فَِإنُِه أُِمَر أَْن يَوْقبَوَل ِمونوْ
ُهْم َويُوْغلِووَج َعلَووْيِهْم َوأَْن يُوبَولِووَ  اِبْلَقوولْ  ِل اْلَبِليووِ  إىَل نُوُفلِسوووِهْم َوأَْن ُاَاِهووَدُهْم اِبْلِعْلووِم َواحْلُِجووِ  َوأََموورَُ  أَْن يُوْعووِرَم َعوونوْ

لَوى قُوبُولرِِهْم َوَأْخوَثَ أَنِوُه إْن اْسوتَوْغَفَر هَلُوْم فَولَوْن يَوْغِفوَر اّلِلُ هَلُوْم فَوَهوِذِ  ِسوْيَتُُه يف َوَوَاُ  أَْن ُيَصِلَك َعَلْيِهْم َوأَْن يَوُقلَم عَ 
 أَْعَدائِِه ِمْن اْلُكِفاِر َواْلُمَناِفِقنَي .

ْلغَووَداِة َواْلَعِشووِك يُرِيووُدوَن َوْجَهووُه ْدُعلَن َرِّبُووْم ابِ يَن يَوو َمووَع الِووذِ نَوْفَسووهُ  َوأَِمووا ِسووْيَتُُه يف أَْولَِيائِووِه َوِحْزبِووِه،فََأَمرَُ  أَْن َيْصووِثَ 
ُهْم وَ  ُهْم َوأََموورَُ  أَْن يَوْعُفووَل َعوونوْ نَوواُ  َعوونوْ َوأََموورَُ  .ْمووِر َوأَْن ُيَصووِلَك َعلَووْيِهْم َوُيَشوواِوَرُهْم يف اأْلَ  ِفَر هَلُوومْ َيْسووتَوغْ َوَأِ  تَوْعووُدَو َعيوْ

َوأََموورَُ  أَْن يُِقوويَم . ُخِلُفوولا.اَليَووَ  الِووِذيَن ا َهَجووَر الثِ تَووُه َكَمووَعْنووُه َحووَِّت يَوتُوولَب َويُورَاِجووَع نَاعَ ِّبَْجووِر َمووْن َعَصوواُ  َوخَتَلِووَ  
ُهْم َوأَْن َيُكلنُلا ِعنْ   ُهْم.اء  َكرِيُفُهْم َوَقنِي وُ  َذِلَك َسلَ َدُ  يف احْلُُدوَق َعَلى َمْن أََتى ُملِجَباهِتَا ِمنوْ

نْووووِك ِ َْن يَووووْدَفَع اِبَلِوووويِت ِهووووَك َأْحَسووووُن فَويُوَقابِووووَل إَسوووواَءَة َمووووْن َأَسوووواَء إلَْيووووِه  َوأََموووورَُ  يف َقفْووووعِ  َعووووُدِوِ  ِمووووْن َكووووَياِننِي اْ ِ
ْحَساِن َوَجْهَلُه اِبحْلِْلِم َولُْلَمُه اِبْلَعْفِل َوَقِطيَعَتُه اِبلِصَلِ  َوَأْخَثَُ  أَنُِه إْن فَوَعَل َذِلَك عَ  ويم    اَق َعُدِو ُ اِبْ ِ َكأَنِوُه َوِ ِ محَِ

ُهْم َومَجََع َلُه َهوَذْيِن اأْلَْمورَ . ْيِن يف َياَليَوِ  َمَلاِضوَع ِموْن َوأََمرَُ  يف َقْفِعِه َعُدِوِ  ِمْن َكَياِننِي ا؟ِِْن اِبِ ْسِتَعاَذِة ابَِّللِِ ِمنوْ
 ُسلرَِة اأْلَْعرَاِ  } ُخوِذ اْلَعْفوَل َوْأُموْر اِبْلعُوْرِ  َوأَْعوِرْم اْلُقْرآِن يف ) ُسلرَِة اأْلَْعرَاِ  ( و ) اْلُمْيِمُنلَن ( فَوَقاَل يف 

يوع  َعلِويم  { ] اأْلَْعورَاِ   َزَغِنَك ِمَن الِشْيطَاِن نَوزْغ  فَاْسَتِعْذ اِبّللِِ ِإنُِه  َِ [  200 - 199َعِن اْ؟َاِهِلنَي َوِإِما يَونوْ
ُهْم َواِبتِوَقوواِء َكووِر الِشووْيطَاِن اِبِ ْسووِتَعاَذِة ِمْنووُه َومَجَووَع لَووُه يف َهووِذِ  اهْليَووِ  فَووَأَمرَُ  اِبتِوَقوواِء َكووِر اْ؟َوواِهِلنَي اِبْ ِ  ْعوورَاِم َعوونوْ

ْم لَوووُه ِموووْن َحوووِ  َعلَوووْيهِ َمَكوووارَِم اأْلَْخووواَلِ  َوالِشوووَيَم ُكِلَها،فَوووِإِن َوِ ِ اأْلَْموووِر لَوووُه َموووَع الِرِعيِوووِ  َياَليَوووُ  َأْحوووَلال  فَِإنِوووُه َ  بُوووِد 
ُهْم يف َحِقوِه فَووأُ  ِمَر ِ َْن َذُْخوَذ ِمووْن احْلَووِ  يَوْلوَزُمُهْم اْلِقيَوواُم بِوِه َوأَْموور  َذُْمورُُهْم بِووِه َوَ  بُووِد ِموْن تَوْفوورِي   َوعُوْدَوان  يَوَقووُع ِموونوْ

ُشِ  َوُهَل اْلَعْفوُل الِوِذي َ  يَوْلَحُقُهوْم بَِبْذلِوِه اِلِذي َعَلْيِهْم َما َنِلَعحْل بِِه أَنْوُفُسُهْم َوَ ََححْل بِِه َوَسُهَل َعَلْيِهْم َوَ ْ يَ 
ْلِفطَووُر اْلُمْسووَتِقيَمُ  َضووَرر  َوَ  َمَشووِق   َوأُِمووَر أَْن َذُْمووَرُهْم اِبْلعُووْرِ  َوُهووَل اْلَمْعووُروُ  الِووِذي تَوْعرِفُووُه اْلُعُقوولُل الِسووِليَمُ  َوا

َوأََمورَُ  أَْن يُوَقابِوَل َجْهوَل اْ؟َوواِهِلنَي .ِه َذُْموُر اِبْلَمْعوُروِ  أَْيض وا َ  اِبْلُعْنوِ  َواْلِغْلظَوِ  َوتُِقوِر ِ ُْسوِنِه َونَوْفعِوِه َوِإَذا أََموَر بِو
ْعرَاِم َعْنُه ُقوَن أَْن يُوَقابَِلُه ِ ِْثِلِه فَِبَذِلَك َيْكَتِفك َكوِرُهْم  ُهْم اِبْ ِ ْل َرِب َوقَواَل تَوَعواىَل يف ُسولرَِة اْلُموْيِمِننَي } قُو.ِمنوْ

َقواِقُروَن اْقفَوْع اِبلِويِت ِإِما تُرَِيِب َما يُلَعوُدوَن َرِب فَواَل َعَْعْلوِب يف اْلَقوْلِم الظِواِلِمنَي َوِإاِن َعلَوى أَْن نُرِيَوَك َموا نَعِوُدُهْم لَ 
اِت الِشووَياِننِي َوأَعُوولُذ بِووَك َرِب أَْن ِهووَك َأْحَسووُن الِسوويِوَ َ  حَنْووُن أَْعلَووُم ِ َووا َيِصووُفلَن َوقُووْل َرِب أَعُوولُذ بِووَك ِمووْن َ َووزَ 

[ َوقَاَل تَوَعاىَل يف ُسلرَِة حوم ُفِصوَلحْل } َوَ  َتْسوَتِلي احلََْسوَنُ  َوَ  الِسويِوَ ُ   97 - 93َُيُْضُروِن { ] اْلُمْيِمُنلَن 
نَوووُه َعوووَداَوة  َكأَنِوووُه  نَوووَك َوبَويوْ ووويم  َوَموووا يُوَلِقاَهوووا ِإِ  الِوووِذيَن َصوووَثُوا َوَموووا اْقفَوووْع اِبلِووويِت ِهوووَك َأْحَسوووُن فَوووِإَذا الِوووِذي بَويوْ َوِ ِ محَِ

َزَغِنَك ِمَن الِشْيطَاِن نَوزْغ  فَاْسَتِعْذ اِبّللِِ ِإنِوُه ُهوَل الِسوِميُع الْ  َعلِويُم { ] ُفِصوَلحْل يُوَلِقاَها ِإِ  ُذو َحِج َعِظيم  َوِإِما يَونوْ
 ..1325ْنِسِهْم َوِجِنِهْم ُمْيِمِنِهْم وََكاِفرِِهْم .[ فَوَهِذِ  ِسْيَتُُه َمَع أَْهِل اأْلَْرِم إ 134

ْذُن اِبْلِقَتاِل [  وقال أيضا  :" َفْصل  ] اْ ِ
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 لُوولِّبِْم بَوْعوودَ ْنَصوواِر َوأَلِووَ  بَوونْيَ قوُ ْلَمِدينَووِ  َوأَيِووَدُ  اّلِلُ بَِنْصوورِِ  بِِعبَوواِقِ  اْلُمووْيِمِننَي اأْلَ ابِ  - -فَوَلِمووا اْسووتَوَقِر َرُسوولُل اّللِِ 
وونَوُهْم َفَمنَوَعْتووُه أَْنَصووا َحووِن الِوويِت َكانَووحْل بَويوْ ْسوواَلِم ِمووْن اأْلَْسوو وََكِتيبَوو ُ ُر اّللِِ اْلَعووَداَوِة َواْ ِ َلِق َواأْلَمْحَووِر َوبَووَذُللا نُوُفلَسووُهْم  اْ ِ

ُهْم اْلَعوَرُب َواْليَوُهولُق َعوْن ْوىَل ِّبِْم ِمْن أَنوْ  أَ َواِج وََكانَ اأْلَزْ ُقونَُه َوَقِدُملا حَمَبِوَتُه َعَلى حَمَِبِ  اهْلاَبِء َواأْلَبْوَناِء وَ  ُفِسوِهْم َرَموتوْ
 ُسووْبَحانَُه َذُْموورُُهْم  ِمووْن ُكووِل َجانِووه  َوَاّللُِ اُحلا ِّبِوومْ بَووِ  َوَصووقَوووْلس  َواِحووَدة  َومَشِووُروا هَلُووْم َعووْن َسوواِ  اْلَعووَداَوِة َواْلُمَحارَ 

 لُِلُمولا َوِإِن اّلِلَ َعلَووى يَن يُوَقواتَوُللَن  َِِوُومْ ِذَن لِلِوذِ اىَل:} أُ َقِليَوحْل الِشولَْكُ  فَوَقواَل تَوَعواِبلِصوْثِ َواْلَعْفوِل َوالِصوْفِ  َحوَِّت 
ْذَن َكوواَن ِ َِكوووَ  َوقَووْد قَالَوووحْل نَائَِفوو   إِن َهوووذَ .[  39َنْصوورِِهْم َلَقووِدير  { ] احْلَوووِج  ِكيِووو   َوَهووَذا َغلَووو   الِسوولرَُة مَ وَ ا اْ ِ

 ِّبَووووا ِمووووْن اْلِقتَوووواِل ِ َِكووووَ  ْم َكوووولَْك   يَوَتَمِكنُوووولنَ َ  َكوووواَن هَلُووووتَوووواِل وَ َحووووُدَها:أَِن اّلِلَ َ ْ َذَْذْن ِ َِكووووَ  هَلُووووْم يف اْلقِ ِلُلُجوووول   أَ 
ْذَن بَوْعووَد اهلِْ . ُه قَواَل } الِووِذيَن أُْخرُِجوولا ْم ِمووْن ِقاَيرِِهوْم فَِإنِووِإْخورَاُجهُ وَ ْجوورَِة الثِواين:أَِن ِسووَياَ  اهْليَوِ  يَووُدِل َعلَوى أَِن اْ ِ

الثِالِووووُة قَوْللُووووُه .[ َوَهووووُيَ ِء ُهووووْم اْلُمَهوووواِجُروَن  40حْلَووووِج اِمووووْن ِقاَيرِِهووووْم بِغَووووْْيِ َحووووِ  ِإِ  أَْن يَوُقللُوووولا َربِونَووووا اّلِلُ { ] 
يَقنْيِ ِموْن اْلَفورِ  يَن تَوبَواَرُزوا يوَوْلَم بَوْدر  زََلحْل يف اِلذِ نوَ [  19تَوَعاىَل:} َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُملا يف َرّبِِْم { ] احلَِْج 

َدينِ فََأِموا ااِْطَواُب ) اَي طَواُب بِوَذِلَك ُكلِوِه َموَمنُولا َوااِْ آلِوِذيَن االرِاِبُع أَنُِه َقْد َخانَبَوُهْم يف آِخرَِهوا بَِقْللِوِه اَي أَيِوَهوا .
ِ  َوَ  َريْوووَه أَِن اأْلَْموووَر َهووواَق اِبْليَوووِد َوَغوووْيِْ ي يَوعُوووِم ا؟ِْ اِق الِوووذِ ِفيَهوووا اِب؟َِْهووو اْاَووواِمُك أَنِوووُه أََمووورَ .أَيِوَهوووا النِووواُس َفُمْشوووَ َ   

 } فَووواَل ُتِطوووِع اْلَكووواِفرِيَن بِوووِه يف َمِكوووَ  بَِقْللِوووهِ  ِ  فَوووَأَمرَ  احْلُِجووواِب؟َِْهووواِق اْلُمْطلَوووِ  إِ َوووا َكووواَن بَوْعوووَد اهلِْْجووورَِة فََأِموووا ِجَهووواقُ 
ِليوُ  فَوَهِذِ  ُسلرَة  َمِكِي   َوا؟َِْهاُق ِفيَهوا ُهوَل التِوبْ  [ 52اُن:بِِه { َأْي اِبْلُقْرآن } ِجَهاق ا َكِبْي ا { ] اْلُفْرقَ  َوَجاِهْدُهمْ 

 َوِجَهاُق احْلُِجِ  .
 ِسْي ِ َهاُق اِبليِه ا؟ِْ َوأَِما ا؟َِْهاُق اْلَمْأُملُر بِِه يف ) ُسلرَِة احلَِْج فَوَيْدُخُل فِ 

ووا أُْخوورَِج النَّووِلُ الِسوواقِ  ُهَما،قَاَل:َلمَّ ُ َعنوْ  - - ُس أَِن احْلَوواِكَم َرَوى يف " ُمْسووَتْدرَِكِه " َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  َرِضووَك اّللَّ
ووووَ ،قَاَل أَبُوووول َبْكر :َأْخَرُجوووولا نَبِوووويوََّهْم ِإانَّ ّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيووووِه رَاِجُعلَن،لَيَوْهِلُكنَّ،فَووووأَنْوَزَل  ُ تَوَعوووواىَل:}أُِذَن لِلَّووووِذيَن ِمووووْن َمكَّ اّللَّ

َ َعلَوى َنْصورِِهْم َلَقووِدير { ) ُوْم لُِلُمولا َوِإنَّ اّللَّ قَواَل:َوِهَك أَوَُّل آيَو   نَوزَلَوحْل يف اْلِقتَوواِل ،( سولرة احلج39يُوَقواتَوُللَن  َِوَّ
 1326َوِإْسَناُقُ  َعَلى َكْرِط " الِصِحيَحنْيِ "."

لَووى أَِن ِفيَهووا اْلَمِكووِك َواْلَمووَدينِ فَووِإِن ِقِصووَ  إْلَقوواِء الِشووْيطَاِن يف أُْمِنيِووِ  الِرُسوولِل َمِكيِوو   َوِسووَياُ  الِسوولرَِة يَووُدِل عَ 
1327   

 َوَاّلِلُ أَْعَلُم .
َسوووِبيِل اّللِِ الِوووِذيَن  ا يف ُهْم فَوَقووواَل } َوقَووواتُِلل  يُوَقووواتِلْ  َموووْن  َْ مُثِ فَووووَرَم َعلَوووْيِهْم اْلِقتَووواَل بَوْعوووَد َذلِوووَك ِلَموووْن قَووواتَوَلُهْم ُقونَ 

 [ . 190يُوَقاتُِللَنُكْم { ] اْلبَوَقرَُة 
ْن بَوَدأَُهْم اِبْلِقتَواِل مُثِ َموْأُملر ا بِوِه  مُثِ َموْأُملر ا بِوِه ِلَموْأُذوان  بِوهِ مُثِ مَ  مُثِ فَوَرَم َعَلْيِهْم ِقَتاَل اْلُمْشرِِكنَي َكافِ   وََكاَن حُمَِرم ا

 َعَلى اْلَمْشُهلِر . ُم ِكَفايَ   ْو فَورْ أَ إِما فَوْرُم َعنْي  َعَلى َأَحِد اْلَقْلَلنْيِ  ِ؟َِميِع اْلُمْشرِِكنيَ 
                                                 

 ( صحي 2968املستدر  للحاكم ) - 1326
ُ َما يُولْ هك قلله تعاىل:}َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَوْبِلَك ِمن رَُّسلل  َوَ  َنِلِ  ِإ َّ ِإَذا َاَ َّ أَْلَقى الشَّْيطَاُن يف أُْمنِ  - 1327 ِقك الشَّْيطَاُن مُثَّ ُُيِْكُم يَِّتِه فَوَينَسُ  اّللَّ

ُ َعِليم  َحِكيم { ) ُ آاَيتِِه َواّللَّ  ( سلرة احلج52اّللَّ
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فَوَعلَووى ُكوِل ُمْسووِلم  َوالِتْحِقيوُ  أَِن ِجوْنَك ا؟َِْهوواِق فَووْرُم َعوونْي  إِموا اِبْلَقْلووِه َوِإِموا اِبلِلَسواِن َوِإِمووا اِبْلَمواِل َوِإِمووا اِبْليَوِد 
 .1328ْلع  ِمْن َهِذِ  اأْلَنْوَلاِع ...انتهىأَْن ُاَاِهَد بِنوَ 

 احلركووك هلووذا  املوونهجيفوموون هووذا التلخوويا ا؟يوود ملراحوول ا؟هوواق يف ا سووالم تتجلووى  ووات أصوويل  وعميقوو  
  :إكارات جممل ْي إليهاولكننا يف هذ  الظالل    لك إ  أن نش.الدين،جديرة ابللقل  أمامها نليال

 .دية يف من   هذا الدين .السلة اةود:هي الواقكية اجل
    اعتقاقيوواهليوو  جتلاجووه  إوووا.وتلاجهووه بلسووائل مكاف وو  للجوولق  الوولاقعك ..فهوول حركوو  تلاجووه واقعووا بشووراي .

حلركوووو  اتلاجووووه  وموووون مث.تصوووولري  تقوووولم عليهووووا أنظموووو  واقعيوووو  عمليوووو  تسووووندها سوووولطات ذات قوووولة ماقيوووو  .
اجهووه التصوولرات وتل عتقوودات و دعلة والبيووان لتصوحي  املتلاجهوه ابلوو.ا سوالمي  هووذا اللاقووع كلوه  ووا يكاف ووه .

حي  اس وبوني التصوهورة النومجابلقلة وا؟هواق  زالو  األنظمو  والسولطات القائمو  عليهوا تلوك الويت هولل بوني 
 إووووا حركووو   .؟ليووول .ابلبيوووان للمعتقووودات والتصووولرات وختضوووعهم ابلقهووور والتضوووليل وتعبووودهم لغوووْي رّبوووم ا

لوك وهوذ  كت.راق .ائر األفوكما أوا   تستخدم القهور املواقي لضوم.السلطان املاقي تكتفك ابلبيان يف وجه
  وحووود  كمووواعبلقيووو  ّللِ سووولاء يف مووونهج هوووذا الووودين وهووول يتحووور   خوووراج النووواس مووون العبلقيووو  للعبووواق إىل ال

 سيجكء ..
 هي الواقكية احلر ية..والسلة الثا ية يف من   هذا الدين .

 رحلو  تسولم إىلموكل .عيو رحل  هلا وسوائل مكاف و  ملقتضوياهتا وحاجاهتوا اللاقكل م.فهل حرك  ذات مراحل 
سوووائل ذا اللاقوووع بل مراحووول هووو كموووا أنوووه   يقابووول.فهووول   يقابووول اللاقوووع بنظووورايت جمرقة.املرحلووو  الووويت تليهوووا .

 لناق،و  يراعويف ا؟هو والذين يسلقلن النصلص القرآني  لالستشهاق ّبا على مونهج هوذا الودين.متجمدة .
حلو  ختلفو  بكول مر نصولص املهذ  السم  فيه،و  يودركلن نبيعو  املراحول الويت مور ّبوا هوذا املنهج،وعالقو  ال

مللن ضووولال،وُيالوووذين يصووونعلن هوووذا حلطووولن خلطوووا كوووديدا ويلبسووولن مووونهج هوووذا الووودين لبسوووا م.منهوووا .
 النصلص ما   هتمله من املباقئ والقلاعد النهائي .

 -ويقلللن .لوودينايف هووذا  نهووا كموا لوول كووان نصوا وائيووا ميثول القلاعوود النهائيو ذلوك أوووم يعتوثون كوول نوا م
  إمون ا سوالم  يبو  هلوم وهم مهزوملن روحيا وعقليا هحل ضغ  اللاقع اليائك لوذراري املسولمني الوذين  

 بتخليووو  عووون  ااهووود إ  للووودفاع  وُيسوووبلن أووووم يسووودون إىل هوووذا الووودين مجووويال :إن ا سوووالم -العنووولان 
عبواق العبلقيو  لل راجهم مونمنهجه وهل إزال  الطلاغيحل كلها من األرم مجيعا،وتعبيود النواس ّلِل وحود ،وإخ

بعوود .ذ  العقيوودة .م وبووني هووولكن ابلتخليوو  بيوونه.إىل العبلقيوو  لوورب العبوواق    بقهوورهم علووى اعتنووا  عقيدتووه
ني مجاهْيهووا بووالتخليوو  و ستسووالمها األنظموو  السياسووي  احلاكموو ،أو قهرهووا حووَّت توودفع ا؟زيوو  وتعلوون ا هطوويم

 وهذ  العقيدة تعتنقها أو   تعتنقها بكامل حريتها ..

                                                 
 [62/ 3زاق املعاق ] - 1328
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والسنينينيلة الثالثنينينية:هي أن هنينينيذش احلر نينينية الدائبة،والوالنينينيائل اةتهننينينيددة،ال ختنينينيرج هنينينيذا النينينيدين عنينينين قواعنينينيدش 
 احملددة،وال عن أهدافه اةرالومة.

لعوووورب و حانووووه قريشووووا،أو حانووووه الاء وهوووول حانووووه العشووووْية األقووووربني،أسوووو -فهوووول منووووذ اليوووولم األول  
هووول .احووود .ىل هووود  و إأمجعوووني،أو حانوووه العاملني،إ وووا حوووانبهم بقاعووودة واحووودة ويطلوووه مووونهم ا نتهووواء 

 ني.دة و  ل  مساوم  يف هذ  القاع.إخالص العبلقي  ّلِل،وااروج من العبلقي  للعباق .
لها حلوووو  وسووووائاحوووول حموووودقة لكوووول مر مث ميضووووك إىل هقيوووو  هووووذا اهلوووود  اللاحوووود،يف خطوووو  مرسوووولم  ذات مر 

 على حنل ما أسلفنا يف الفقرة السابق . املتجدقة
والسلة الرابكنية:هي ذلنيك الضنيبط التشنيريكي للكمقنيات بنيني اجملتلنيع اةسنيلم والنيائر اجملتلكنيات اةىلنير  

– 
ضووب  علووى م ذلووك الوقيووا.«زاق املعوواق»علووى النحوول امللحوولا يف ذلووك التلخوويا ا؟يوود الووذي نقلنووا  عوون  

ا فوال سوامله  ملتهوته أو أن أن ا سالم ّلِل هل األصل العاملك الذي علوى البشوري  كلهوا أن تفوكء إليو أساس
  أو   حتووار  ق،حتووار وأن ختلووك بينووه وبووني كوول فر .تقوو  لدعلتووه  ي حائوول موون نظووام سياسووك،أو قوولة ماقيوو 

و أه حوَّت يقتلوه ن يقاتلوأم ولكن   يقاوموه و  ُياربوه  فوإن فعول ذلوك أحود كوان علوى ا سوال. طل  إراقتوه
فعلا عووون ليووود« سوووالما؟هووواق يف ا »حوووَّت يعلووون استسوووالمه  واملهزومووولن روحيوووا وعقليوووا  ووون يكتبووولن عووون 

 « ..ا هتام »ا سالم هذا 
طويم القولى هنهجوه يف محلطلن بني منهج هذا الدين يف الونا علوى اسوتنكار ا كورا  علوى العقيودة،وبني 

 أنو وا أمور ..عبلقيو  ّلِل هم مون اللل بني الناس وبينه واليت تعبود النواس للنواس واونعالسياسي  املاقي  اليت ه
لوك اهلزميو   تأجول  وقبول ذلوك مون -ومن أجول هوذا التخلوي  .  عالق  بينهما و  جمال لاللتباس فيهما .

مور أيف ا سوالم  اقوا؟ه..« احلرب الدفاعي »اوللن أن ُيصروا ا؟هاق يف ا سالم فيما يسملنه اليلم:ُي -
 ق يف ا سوووالمة ا؟هووواإن بلاعووو.آخووور   عالقووو  لوووه  وووروب النووواس اليووولم،و  بلاعثهوووا،و  تكييفهوووا كوووذلك .

 أنوه ّلِل وذكور اّللِ الويت قررهوا اذاته،وقور  يف هذ  األرم،وأهدافه العليا « ا سالم»ينبغك تلمسها يف نبيع  
 ..لرسا ت امت النبيني وجعلها خاا  اأرسل من أجلها هذا الرسلل ّبذ  الرسال ،وجعله خ

هلولا  أيضوا   ومن العبلقيو -من العبلقي  للعباق « األرم»يف « ا نسان»إن هذا الدين إعالن عام لتحرير 
إن إعووالن .عوواملني .وربلبيتووه لل -سووبحانه  -أللهيوو  اّلِل وحوود   وذلووك إبعووالن -وهووك موون العبلقيوو  للعبوواق 
متهوووا أكوووكاهلا وأنظصووولرها و  عناهوووا:الثلرة الشوووامل  علوووى حاكميووو  البشووور يف كووولربلبيووو  اّلِل وحووود  للعووواملني م

 أو بتعبوْي.ر .من الصل  وأوضاعها والتمرق الكامل على كل وضع يف أرجاء األرم احلكم فيه للبشر بصلرة
 آخر مراق :

ر ذلووووك أن احلكووووم الووووذي موووورق األموووور فيووووه إىل البشر،ومصوووود.األللهيوووو  فيووووه للبشوووور يف صوووولرة موووون الصوووولر .
إن هوذا ا عوالن معنوا  .السلطات فيه هم البشر،هل شليه للبشور،اعل بعضوهم لوبعخ أراباب مون قون اّلِل .
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انتووووزاع سوووولطان اّلِل املغتصووووه ورق  إىل اّلِل ونوووورق املغتصووووبني لووووه الووووذين ُيكموووولن النوووواس بشوووورائع موووون عنوووود 
معنا  هطيم  لكو  البشور  قامو   إن.أنفسهم فيقلملن منهم مقام األرابب ويقلم الناس منهم مقام العبيد .

  لك  اّلِل يف األرم ..
 « ..له  إِ ْرِم َوُهَل الَِّذي يف السَّماِء إِله  َويف اأْلَ »:أو ابلتعبْي القرآين الكرمي

 ..« ..َقيُِِم الدِِيُن الْ  ذِلكَ .. ِإِن احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ أََمَر َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ »
ووقُوولْ » َننووا َوبَويوْ َ َو  نُ َأ َّ نَوْعبُووَنُكْم::اي أَْهووَل اْلِكتوواِب تَعوواَلْلا ِإىل َكِلَموو   َسوولاء  بَويوْ ْشوورَِ  بِووِه َكووْي ا ،َو  يَوتَِّخووَذ َد ِإ َّ اّللَّ

 « .. ُمْسِلُملنَ ُدوا ِ انَّ لا:اْكهَ فَِإْن تَوَللَّْلا فَوُقللُ .بَوْعُضنا بَوْعضا  أَْراباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ 
ان ين كموا كوهوم رجوال الود - و لك  اّلِل يف األرم   تقولم  ن يتولىل احلاكميو  يف األرم رجوال  عيواوم

«  الثيلقرانيو» عور  ابسومياألمر يف سلطان الكنيس ،و  رجال ينطقلن ابسم اهلهل ،كما كان احلال يف ما 
 موورق األموور إىل احلاكموو  وأن يكوولنلكنهووا تقوولم  ن تكوولن كووريع  اّلِل هووك و  -أو احلكووم ا هلووك املقوودس    

 اّلِل وف  ما قرر  من كريع  مبين .
  إىل اّلِل ن العبواق ورقغتصوبيه مووانتزاع السولطان مون أيودي م.وقيام  لك  اّلِل يف األرم،وإزال   لك  البشور

 بيان.  والق التبليتم  جر يكل أول ك   .وسياقة الشريع  ا هلي  وحدها وإلغاء القلانني البشري  ..وحد 
تبليو  وم  جورق اليف سولطا ألن املتسلطني على رقواب العباق،املغتصوبني لسولطان اّلِل يف األرم،  يسولملن

 -سول فوه  ريو  الر كك ما عر وإ  فما كان أيسر عمل الرسل يف إقرار قين اّلِل يف األرم  وهذا ع.والبيان
م لتحريوووور األجيووووال  إن هووووذا ا عووووالن العووووا ريوووو  هووووذا الوووودين علووووى  وووور و  -صووووللات اّلِل وسووووالمه علوووويهم 

 للعوواملني،  د  وربلبيتووهموون كوول سوولطان غووْي سوولطان اّلِل،إبعووالن أللهيوو  اّلِل وحوو« األرم»يف « ا نسووان»
يو  العملوك يف راق لوه التحقعوالان يوإ.إ ا كان إعالان حركيا واقعيا إاابيوا ..يكن إعالان نظراي فلسفيا سلبيا .

ال كوريك بو  ّلِل وحود  العبلقيو بشريع  اّلِل وحرجهم ابلفعول مون العبلقيو  للعبواق إىل صلرة نظام ُيكم البشر
« قووعاللا»يلاجووه ذلووك ل..« البيووان»إىل جانووه كوكل « احلركوو »ومون مث   يكوون بوود موون أن يتخوذ كووكل ..

 البشري بكل جلانبه بلسائل مكاف   لكل جلانبه.
يف « نسووووانا » عامووووا لتحريوووور بلصووووفه إعووووالان -دين واللاقووووع ا نسوووواين،أمك واليوووولم وغدا،يلاجووووه هووووذا الوووو

عقبوات .  .وعقبات ماقي  واقعيو.تصلري   اعتقاقي  عقبات ب -من كل سلطان غْي سلطان اّلِل « األرم»
 لرات البانلوو فوو  والتصووسياسووي  واجتماعيوو  واقتصوواقي  وعنصووري  ونبقيوو ،إىل جانووه عقبووات العقائوود املنحر 

 ا بصلرة معقدة كديدة التعقيد ..وختتل  هذ  بتلك وتتفاعل معه..
ويف  -تلاجوووووه العقبوووووات املاقيووووو  األخووووورى « احلركووووو »يلاجوووووه العقائووووود والتصووووولرات،فإن « البيوووووان»وإذا كوووووان 

 ا جتماعيوو  التصلري ،والعنصووري  والطبقي ،و   عتقاقيوو  مقوودمتها السوولطان السياسووك القووائم علووى العلاموول ا 
 ملته،بلسووائل « اللاقووع البشووري»يلاجهووان  -البيووان واحلركوو   -عووا و ووا م.وا قتصوواقي  املعقوودة املتشووابك  .

« ا نسووان»..و ووا معوا   بود منهموا  نطووال  حركو  التحريور لإلنسوان يف األرم .مكاف و  لكول مكلانتوه .
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وهووذ  نقطوو  هاموو    بوود موون تقريرهووا موورة أخوورى  إن هووذا الوودين لوويك إعووالان .كلهووا .« األرم»كلووه يف 
« ا نسووان»نوولع ..« ا نسووان»إن ملضوولعه هوول .لعووريب  ولوويك رسووال  خاصوو  ابلعوورب  .لتحريوور ا نسووان ا

ليك راب للعرب وحودهم و  حوَّت ملون يعتنقولن  -سبحانه  -إن اّلِل .كل األرم..« األرم»وجماله هل ..
ّبووم إىل ر « العوواملني»وهووذا الوودين يريوود أن يوورق ..« رب العوواملني»إن اّلِل هوول .العقيوودة ا سووالمي  وحوودهم .

هووووك خضوووولع البشوووور ألحكووووام  -يف نظوووور ا سووووالم  -والعبلقيوووو  الكووووثى .وأن ينتووووزعهم موووون العبلقيوووو  لغْي 
وأن مون يتلجوه ّبوا لغوْي .الويت يقورر أووا   تكولن إ  ّللِ « العبواقة»وهوذ  هوك .يشرعها هلم انس من البشر .

يف « ا تبوواع»علووى أن  - - ولقوود نووا رسوولل اّللِ .اّلِل حوورج موون قيوون اّلِل مهمووا اقعووى أنووه يف هووذا الدين
« عبواقة»رالفني ملا أمروا به مون « مشركني»اليت صار ّبا اليهلق والنصارى « العباقة»الشريع  واحلكم هل 

 اّلِل وحد  ..
 َعِدُى ايَ » فَوَقاَل .َوِ  ُعُنِقى َصِليه  ِمْن َذَهه   --أخرج ال مذي   َعْن َعِدىِِ ْبِن َحامتِ  قَاَل أَتَوْيحُل النَِّبَّ 

( قَاَل .«اْنرَْ  َعْنَك َهَذا اْلَلَيَن  ْعُتُه يَوْقَرأُ ِ  ُسلرَِة بَورَاَءَة )اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباَوُْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ » َو َِ
ُْم  َْ َيُكلنُلا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلِكنوَُّهْم َكانُلا ِإَذا َأَحُللا هلَُ  ْم َكيوْ  ا اْسَتَحُللُ  َوِإَذا َحرَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا َحرَُّملُ  أََما ِإوَّ

»1329.... 
[ , 31:} اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباَوُْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن هللِا { ]التلب :َعْن ُحَذيْوَفَ  , يف قَوْلِل هللِا َعزَّ َوَجلَّ و 

ُْم  َْ َيُكلنُل :قَالَ   .1330ا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلِكنوَُّهْم أَنَاُعلُهْم يف اْلَمَعاِصك "" أََما ِإوَّ
َيِب أَبُووول اْلَبْخوووَ ِيِِ الطَّاِئُك،قَاَل:قَووواَل ِ  ُحَذيْوَفوووُ :" أَرَأَيْوووحَل قَوووولْ و  ،قَاَل:َحووودَّ َل اّللَِّ َعوووزَّ َعوووْن َحِبيوووِه بْوووِن َأيب َتِبحل 

َووُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَوواَوُمْ  ُووْم َ ْ ُيَصووُللا هَلُْم،َوَلِكوونوَُّهْم َكووانُلا َمووا َوَجوولَّ اختَّ  أَْراَباب  ِمووْن ُقوِن اّللَِّ فَوَقوواَل ُحَذيْوَفووُ :" أََمووا ِإوَّ
 ....1331 َأَحُللا هَلُْم ِمْن َحرَام  اْسَتَحُللُ ،َوَما َحرَُّملا َعَلْيِهْم ِمَن احْلَرَاِم َحرَُّملُ  فَِتْلَك رُبُلبِيوَّتُوُهْم "

بوواقة قوولل اّلِل سووبحانه،نا قووانع علووى أن ا تبوواع يف الشووريع  واحلكووم هوول العل - -رسوولل اّلِل وتفسووْي 
يعلن دين ليلغيوه،و ء هوذا الواألمور الوذي جوا.اليت خترج من الدين،وأوا هك اختواذ بعوخ النواس أراباب لوبعخ .

 من العبلقي  لغْي اّلِل ..« األرم»،يف «ا نسان»هرير 
املخووووال  لووووذلك ا عووووالن العووووام « اللاقووووع» زالوووو  « األرم»الم أن ينطلوووو  يف وموووون مث   يكوووون بوووود لإلسوووو

أي  -وأن يلجووووه الضوووورابت للقوووولى السياسووووي  الوووويت تعبوووود النوووواس لغووووْي اّلِل .ابلبيووووان وابحلركوووو  جمتمعووووني ...

                                                 
 ( حسن لغْي 8948( )22/  12) -( وكعه ا ميان  3378) -املكنز  -سنن ال مذى - 1329
( والتفسوووْي مووون سووونن سوووعيد بووون 36084()422/  13) -( ومصووون  ابووون أيب كووويب  8948( )22/  12) -كوووعه ا ميوووان   - 1330

 ( صحي  959( )313/  3) -منصلر 
(  749( )348/  2) -( والفقيووه واملتفقووه للخطيووه البغووداقي  959( )313/  3) -التفسووْي موون سوونن سووعيد بوون منصوولر    - 1331

 صحي 
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« العقيوودة»واعتنووا  « البيووان»والوويت هوولل بيوونهم وبووني ا سووتماع إىل  -هكمهووم بغووْي كووريع  اّلِل وسوولطانه 
  ري    يتعرم هلا السلطان.

بعووود إزالووو   -   الفعلوووكمث لكووك يقووويم نظاموووا اجتماعيوووا واقتصووواقاي وسياسووويا يسوووم  حلركووو  التحووورر اب نطوووال
ه   صور اللاحود  إنوياسوي   تو ،أو متلبسو  ابلعنصوري  أو الطبقيو  قاخول العنسولاء كانوحل س -القلة املسيطرة 

 « ..عقيدة»ك جمرق ولكن ا سالم لي.اعتنا  عقيدته . يكن من قصد ا سالم ق  أن يكر  الناس على
ألنظمو  إىل إزالو  ا ابتوداء فهل يهود .إن ا سالم كما قلنا إعالن عوام لتحريور ا نسوان مون العبلقيو  للعبواق

عود لو  األفوراق بمث يط.. واحلكلمات اليت تقلم على أساس حاكمي  البشر للبشر وعبلقي  ا نسان لإلنسوان
غ  السياسووك بعوود رفوع الضوو -لعقيودة الوويت يريودووا  حووخ اختيوارهم يف اختيووار ا -لفعول اب -ذلوك أحوورارا 

و أن أإهلهوم هولاهم  ريو  لويك معناهوا أن اعلولاولكون هوذ  احل -عنهم وبعد البيان املنْي ألرواحهم وعقلهلم 
الووذي  إن النظووام..  ون اّللِ حتواروا  نفسووهم أن يكلنولا عبيوودا للعبوواق  وأن يتخوذ بعضووهم بعضووا أراباب مون ق

مث .ه وحووود شووورائع منوووُيكوووم البشووور يف األرم اوووه أن تكووولن قاعدتوووه العبلقيووو  ّلِل وحووود  وذلوووك بتلقوووك ال
أي .كلووه ّللِ « الوودين»ن عقيوودة  وّبووذا يكوولن مووا يعتنقووه موو -لنظووام العووام يف لوول هووذا ا -ليعتنوو  كوول فوورق 

 «العقيوودة»لل مشوول موون موودلأ« الوودين»دللل إن موو.تكوولن الدينلنوو  وااضوولع وا تبوواع والعبلقيوو  كلهووا ّلِل .
ه لكنووه يف عملمووو .لعقيدةاإن الوودين هوول املوونهج والنظووام الووذي ُيكووم احليوواة وهوول يف ا سووالم يعتموود علووى ..

علووى أسوواس  لووذي يقوولمويف ا سووالم ميكوون أن ختضووع مجاعووات متنلعوو  ملنهجووه العووام ا.أمشوول موون العقيوودة .
 هذ  ا؟ماعات عقيدة ا سالم ..العبلقي  ّلِل وحد  ولل   يعتن  بعخ 

تميو  ا نطوال  احلركوك لإلسوالم يف يودر  معهوا ح -ملتقودم علوى النحول ا -والذي يدر  نبيع  هذا الودين 
ابملعووو   -ك   يكووون حركووو  قفاعيووو  ويووودر  أن ذلووو -هووواق ابلبيوووان إىل جانوووه ا؟ -صووولرة ا؟هووواق ابلسوووي  

للاقوووع هزومووولن أموووام ضوووغ  اكموووا يريووود امل  -« يووو احلووورب الدفاع»الضوووي  الوووذي يفهوووم اليووولم مووون اصوووطال  
  انووودفاع كوووإ وووا كوووان حر  -احلاضووور وأموووام هجووولم املستشووورقني املووواكر أن يصووولروا حركووو  ا؟هووواق يف ا سوووالم 

حووول بشوووري ويف مرابلسوووائل مكاف ووو  لكووول جلانوووه اللاقوووع ال..« األرم»يف « ا نسوووان»وانطوووال  لتحريووور 
 .حمدقة لكل مرحل  منها وسائلها املتجدقة

 «.قفاع»م كلم  غْي مفهل وإذا   يكن بد من أن نسمك حرك  ا سالم ا؟هاقي  حرك  قفاعي ،فال بد أن ن
هووذ  العلاموول الوويت .ذاته،ضوود مجيووع العلاموول الوويت تقيوود حريتووه وتعوول  هوورر  .« قفاعووا عوون ا نسووان»ونعتووث  

  علووووى احلوووولاجز ا قتصوووواقي  تتمثوووول يف املعتقوووودات والتصوووولرات كمووووا تتمثوووول يف األنظموووو  السياسووووي ،القائم
والطبقي  والعنصري ،اليت كانحل سائدة يف األرم كلها يلم جاء ا سالم واليت ما توزال أكوكال منهوا سوائدة 

نسووتطيع أن نلاجووه حقيقوو  « الوودفاع»يف ا؟اهليوو  احلاضوورة يف هووذا الزمووان  وّبووذا التلسووع يف مفهوولم كلموو  
ونلاجوووه نبيعووو  ا سوووالم ذاهتوووا،وهك أنوووه إعوووالن عوووام  اب؟هووواق« األرم»بلاعوووة ا نطوووال  ا سوووالمك يف 
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لتحرير ا نسان من العبلقيو  للعبواق،وتقرير أللهيو  اّلِل وحود  وربلبيتوه للعواملني وهطويم  لكو  اهلولى البشوري 
 يف األرم،وإقام   لك  الشريع  ا هلي  يف عا  ا نسان ..
رب الدفاعيووو  عصوووري للحوووعووو  الضوووي  للمفهووولم الأموووا حماولووو  إاووواق موووثرات قفاعيووو  للجهووواق ا سوووالمك ابمل

اورة ن القولى اجملولعدوان مووحماول  البحة عن أسانيد  يبات أن وقائع ا؟هاق ا سالمك كانحل جملرق صد ا
نم عووون قلووو  إقرا  توووفهوووك حماولووو   -عضوووهم جزيووورة العووورب بوهووول يف عووور   -« الووولنن ا سوووالمك »علوووى 

قوع موام ضوغ  اللاهلزميو  أابكموا أووا تشوك .جاء ليقولم بوه يف األرملطبيع  هذا الدين،ولطبيع  الدور الذي 
 -عمور وعثموان بول بكور و احلاضر وأمام اهلجولم ا ستشوراقك املواكر علوى ا؟هواق ا سوالمك  تورى لول كوان أ

مك فوع املود ا سوالوان الوروم والفورس علوى ا؟زيورة أكوانلا يقعودون إذن عون ققد أمنلا عد -رضك اّلِل عنهم 
  دولومون أنظمو  ال -اقيو    األرمف وكي  كانلا يدفعلن هذا املد،وأمام الودعلة تلوك العقبوات املإىل أنرا

قيو ،واليت عنصوري  والطبار ات الالسياسي  وأنظمو  اجملتموع العنصوري  والطبقي ،وا قتصواقي  الناكو   مون ا عتبو
 نولع..« ا نسوان»هريور  تعلونهميها القلة املاقي  للدولو  كوذلكف  إووا سوذاج  أن يتصولر ا نسوان قعولة 

إووووا .  .ان والبيووانمث تقوو  أمووام هووذ  العقبووات عاهوودها ابللسوو.كوول األرم ...« األرم»يف .ا نسووان .
لووك ترا  موون مجيووع طلقوول السووعاهوود ابللسووان والبيووان حينمووا حلووى بينهووا وبووني األفراق،ختووانبهم  ريوو ،وهم م

 «    ِإْكراَ  يف الدِِينِ »فهنا .املييرات .
لووه موون رانبوو  ق ة،للتمكنأمووا حووني تلجوود تلووك العقبووات واملووييرات املاقيوو ،فال بوود موون إزالتهووا أو  ابلقوول 

ك إعووالن هووهوودافها إذا كانووحل أ.ا نسووان وعقلووه وهوول نليوو  موون هووذ  األغووالل  إن ا؟هوواق ضوورورة للوودعلة
ان يكتفوووك ابلبيووو ه و انبوووهريووور ا نسوووان إعوووالان جووواقا يلاجوووه اللاقوووع الفعلوووك بلسوووائل مكاف ووو  لوووه يف كووول جل 

 - سووالم ا سووالمك الصووحي :قار وابلتعبووْي ا -الفلسووفك النظووري السوولل  سوولاء كووان الوولنن ا سووالمك 
هووك جموورق أن لرخيصوو  و فا سووالم حووني يسووعى إىل السوولم،  يقصوود تلووك السوولم ا.آمنووا أم مهوودقا موون جْيانه

فيهوا كلوه   يكلن الدينلسلم اليتاإ ا هل يريد .ذمن على الرقع  اااص  اليت يعتن  أهلها العقيدة ا سالمي 
اباب موووون قون بعضووووا أر  أي تكوووولن عبلقيوووو  النوووواس كلهووووم فيهووووا ّلِل والوووويت   يتخووووذ فيهووووا النوووواس بعضووووهم.ّللِ 
ايم    وائوول أ -  موور موون اّللِ  - والعووثة بنهايوو  املراحوول الوويت وصوولحل إليهووا احلركوو  ا؟هاقيوو  يف ا سووالم.اّللِ 

 -ه مور الكفوار معوفاسوتقر أ»ولقد انتهحل هذ  املراحل كموا يقولل ا موام ابون القويم:.طها .الدعلة و   وس
لعهود والصول  مث آلوحل حوال أهول ا.لى يالي  أقسام:حماربني له،وأهل عهود،وأهل ذمو  .ع -بعد نزول براءة 
 ه ..واناربلن له خائفلن من.فصاروا معه قسمني:حماربني،وأهل ذم .إىل ا سالم .

 هوم مون ا؟ملو   كموا يفومسا  له آمن )وهم أهل الذم.األرم معه يالي  أقسام:مسلم ميمن به فصار أهل
موووا يفهوووم   ك.دافوووهوهوووذ  هوووك امللاقووو  املنطقيووو  موووع نبيعووو  هوووذا الووودين وأه..« السوووابق ( وخوووائ  حموووارب

 املهزوملن أمام اللاقع احلاضر،وأمام هجلم املستشرقني املاكر 
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 احلركووك هلووذا  املوونهجيفاحوول ا؟هوواق يف ا سووالم تتجلووى  ووات أصوويل  وعميقوو  وموون هووذا التلخوويا ا؟يوود ملر 
  :إكارات جممل ْي إليهاولكننا يف هذ  الظالل    لك إ  أن نش.الدين،جديرة ابللقل  أمامها نليال

 .السلة اةود:هي الواقكية اجلدية يف من   هذا الدين .
    اعتقاقيوواهليوو  جتلاجووه  إوووا.ئل مكاف وو  للجوولق  الوولاقعك .وتلاجهووه بلسووا.فهوول حركوو  تلاجووه واقعووا بشووراي .

حلركوووو  اتلاجووووه  وموووون مث.تصوووولري  تقوووولم عليهووووا أنظموووو  واقعيوووو  عمليوووو  تسووووندها سوووولطات ذات قوووولة ماقيوووو  .
اجهووه التصوولرات وتل عتقوودات و تلاجهوه ابلوودعلة والبيووان لتصوحي  امل.ا سوالمي  هووذا اللاقووع كلوه  ووا يكاف ووه .

حي  اس وبوني التصوهورة النومجالو  األنظمو  والسولطات القائمو  عليهوا تلوك الويت هولل بوني ابلقلة وا؟هواق  ز 
 إووووا حركووو   .؟ليووول .ابلبيوووان للمعتقووودات والتصووولرات وختضوووعهم ابلقهووور والتضوووليل وتعبووودهم لغوووْي رّبوووم ا

لوك هوذ  كتو .راق .ائر األفوكما أوا   تستخدم القهور املواقي لضوم.تكتفك ابلبيان يف وجه السلطان املاقي
  وحووود  كمووواعبلقيووو  ّللِ سووولاء يف مووونهج هوووذا الووودين وهووول يتحووور   خوووراج النووواس مووون العبلقيووو  للعبووواق إىل ال

 سيجكء ..
 هي الواقكية احلر ية..والسلة الثا ية يف من   هذا الدين .

 إىلرحلو  تسولم موكل .عيو كل مرحل  هلا وسوائل مكاف و  ملقتضوياهتا وحاجاهتوا اللاق.فهل حرك  ذات مراحل 
سوووائل ذا اللاقوووع بل مراحووول هووو كموووا أنوووه   يقابووول.فهووول   يقابووول اللاقوووع بنظووورايت جمرقة.املرحلووو  الووويت تليهوووا .

ن اق،و  يراعول يف ا؟هو والذين يسلقلن النصلص القرآني  لالستشهاق ّبا على مونهج هوذا الودين.متجمدة .
حلو  ختلفو  بكول مر صولص املعالقو  النهذ  السم  فيه،و  يودركلن نبيعو  املراحول الويت مور ّبوا هوذا املنهج،و 

مللن ضووولال،وُيالوووذين يصووونعلن هوووذا حلطووولن خلطوووا كوووديدا ويلبسووولن مووونهج هوووذا الووودين لبسوووا م.منهوووا .
 النصلص ما   هتمله من املباقئ والقلاعد النهائي .

 -لن ويقلل.لوودينايف هووذا  ذلوك أوووم يعتوثون كوول نوا منهووا كموا لوول كووان نصوا وائيووا ميثول القلاعوود النهائيو 
  إمون ا سوالم  يبو  هلوم وهم مهزوملن روحيا وعقليا هحل ضغ  اللاقع اليائك لوذراري املسولمني الوذين  

بتخليووو  عووون   ااهووود إ  للووودفاع  وُيسوووبلن أووووم يسووودون إىل هوووذا الووودين مجووويال :إن ا سوووالم -العنووولان 
عبواق العبلقيو  لل اجهم موند ،وإخر منهجه وهل إزال  الطلاغيحل كلها من األرم مجيعا،وتعبيود النواس ّلِل وحو

بعوود .ذ  العقيوودة .م وبووني هووولكن ابلتخليوو  بيوونه.إىل العبلقيوو  لوورب العبوواق    بقهوورهم علووى اعتنووا  عقيدتووه
ا بووني مجاهْيهوو والتخليوو  األنظموو  السياسووي  احلاكموو ،أو قهرهووا حووَّت توودفع ا؟زيوو  وتعلوون استسووالمها هطوويم

 بكامل حريتها ..وهذ  العقيدة تعتنقها أو   تعتنقها 
والسنينينيلة الثالثنينينية:هي أن هنينينيذش احلر نينينية الدائبة،والوالنينينيائل اةتهننينينيددة،ال ختنينينيرج هنينينيذا النينينيدين عنينينين قواعنينينيدش 

 احملددة،وال عن أهدافه اةرالومة.
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لعوووورب اانووووه العشووووْية األقووووربني،أو حانووووه قريشووووا،أو حانووووه سوووولاء وهوووول ح -فهوووول منووووذ اليوووولم األول  
هووول .احووود .ىل هووود  و إبقاعووودة واحووودة ويطلوووه مووونهم ا نتهووواء  أمجعوووني،أو حانوووه العاملني،إ وووا حوووانبهم

 ني.دة و  ل  مساوم  يف هذ  القاع.إخالص العبلقي  ّلِل،وااروج من العبلقي  للعباق .
لها حلوووو  وسووووائمث ميضووووك إىل هقيوووو  هووووذا اهلوووود  اللاحوووود،يف خطوووو  مرسوووولم  ذات مراحوووول حموووودقة لكوووول مر 

 لسابق .على حنل ما أسلفنا يف الفقرة ا املتجدقة
والسلة الرابكنية:هي ذلنيك الضنيبط التشنيريكي للكمقنيات بنيني اجملتلنيع اةسنيلم والنيائر اجملتلكنيات اةىلنير  

– 
وقيووام ذلووك الضووب  علووى .«زاق املعوواق»علووى النحوول امللحوولا يف ذلووك التلخوويا ا؟يوود الووذي نقلنووا  عوون  

يوه أو أن تسوامله  ملتهوا فوال أساس أن ا سالم ّلِل هل األصل العاملك الذي علوى البشوري  كلهوا أن تفوكء إل
وأن ختلووك بينووه وبووني كوول فرق،حتووار  أو   حتووار  .تقوو  لدعلتووه  ي حائوول موون نظووام سياسووك،أو قوولة ماقيوو 

ولكن   يقاوموه و  ُياربوه  فوإن فعول ذلوك أحود كوان علوى ا سوالم أن يقاتلوه حوَّت يقتلوه أو . طل  إراقتوه
 .1332«حَّت يعلن استسالمه  

اّلِل  لرة:من بوراءةهوذ  السو نستطيع أن نفهوم   كانوحل هوذ  األحكوام األخوْية الولارقة يف يف ضلء هذا البيان
 مني عهوودا،و لا مووع املسوول وون   ينقضوو -ورسوولله موون عهوولق املشووركني وإمهووال ذوي العهوولق امللقلتوو  موونهم 

  ملسولمني عهودالا موع ا ون   ينقضو -لعهولق غوْي امللقلتو  وإمهال ذوي ا.إىل مودهتم -يظاهروا علويهم أحودا 
هوود أصووال موون كووهر ومووثلهم موون   يكوون هلووم مووع املسوولمني عإىل أربعوو  أ -كووذلك و  يظوواهروا علوويهم أحوودا 

 املشركني.
لخحل هوووذ  إذا انسوووفووو.ونبوووذ عهووولق الناقضوووني لعهلقهم،موووع إمهووواهلم أربعووو  أكوووهر يسووويحلن يف األرم آمنني

 حكوام الولارقةفهوم األكموا ن.هوم آمنولن .األكهر أخذوا وقتللا حيوة وجودوا وحلصوروا ومنعولا مون التنقول و 
مث .صواغرون . ن يود وهومعوفيها عن قتال أهل الكتاب املنحرفني عن قين اّلِل الصوحي ،حَّت يعطولا ا؟زيو  

لووى عم أو القيووام لووى موول هوعوودم الصووالة ع.األحكووام الوولارقة  هوواق املنووافقني مووع الكووافرين ابلغلظوو  عليهم
ل وهوووذا التعووودي. بووول التلبقام املرحليووو  السوووابق  يف السووولر الووويت نزلوووحل وكلهوووا أحكوووام تعوووِدل األحكووو.قبووولرهم .

ذ  األحكوام قولل يف هوحنسه أنه أصب  مفهلما لنا اهلن،يف ضلء ذلوك البيوان  ولويك هنوا جموال تفصويل ال
ا  فسوونعرم هلووذ.رىلرة األخاألخووْية،و  يف األحكووام املرحليوو  السووابق  هلووا و  يف غْيهووا موون ملضوولعات السوو

 النصلص القرآني  يف سيا  السلرة ابلتفصيل. عند استعرام - إن كاء اّللِ  -صيل كله ابلتف
ولكننوووا فقووو  نبووواقر فنقووولل:إن تلوووك األحكوووام املرحليووو  ليسوووحل منسووولخ   يوووة   اووولز العمووول ّبوووا يف أي 

ذلك أن احلركو  واللاقوع الوذي .لر  من لورو  األمو  املسولم  بعود نوزول األحكوام األخوْية يف سولرة التلبو 

                                                 
 ا؟زء التاسع.) السيد رمحه هللا ( من 4521 - 1431يراجع بقي  ما جاء يف مقدم  سلرة األنفال عن ا؟هاق يف ا سالم ص   - 1332
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أي األحكوام  -عون نريو  ا جتهواق املطلو   -لاجهه يف كوَّت الظورو  واألمكنو  واألزمنو  هوك الويت هودق ت
يف مكوان مون األمكنو   موع عودم نسويان .هل أنسه لاخذ به يف لور  مون الظورو ،يف زموان مون األزمنو 

نهووا موون تنفيووذ األحكووام األخووْية الوويت اووه أن يصووار إليهووا،مَّت أصووبححل األموو  املسوولم  يف احلووال الوويت اك
هذ  األحكام كموا كوان حاهلوا عنود نوزول سولرة التلبو ،وما بعود ذلوك أايم الفتلحوات ا سوالمي  الويت قاموحل 

 سلاء يف معامل  املشركني أو أهل الكتاب..على أساس من هذ  األحكام األخْية النهائي 
 ن ا سوووالم إ مووو  يبووو  هلوووم لوووذين ا -إن املهوووزومني يف هوووذا الزموووان أموووام اللاقوووع البوووائك لوووذراري املسووولمني 

ص دوا يف النصوول م ا ستشووراقك املوواكر علووى أصوول ا؟هوواق يف ا سووالم ُيوواوللن أن اوووأمووام اهلجوول  -العنوولان 
بوواقة اس كافوو  موون عحريوور النوواملرحليوو  مهووراب موون احلقيقوو  الوويت يقوولم عليهووا ا نطووال  ا سووالمك يف األرم لت

ة غوْي رهم علوى عبواقالويت تقهو وهطويم الطلاغيوحل واألنظمو  والقولىالعباق،ورقهم مجيعا إىل عباقة اّلِل وحد  
 اّلِل،وااضلع لسلطان غْي سلطانه،والتحاكم إىل كرع غْي كرعه ..

 .« .تَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ َنْ  هَلا وَ ِم فَاجْ َوِإْن َجَنُحلا لِلسَّلْ »ومن مث نراهم يقلللن مثال:إن اّلِل سبحانه يقلل:
ُ َعِن الَِّذيَن َ ْ يُقاتُِللُكْم يف الدِِ   يَوْنهاكُ »ويقلل: « َتَثُوُهْم َوتُوْقِسوطُلا إِلَوْيِهمْ  لُكْم ِمْن ِقايرُِكْم أَنْ  ُحْرِجُ يِن َو َْ ُم اّللَّ

.. 
ويقوولل عوون أهوول ...« ينَ    ُيُِووُه اْلُمْعتَوودِ ِإنَّ اّللََّ  ْعتَووُدواَوقوواتُِللا يف َسووِبيِل اّللَِّ الَّووِذيَن يُقوواتُِللَنُكْم َو  توَ »ويقوولل:

نَونَوا الكتاب:}ُقْل اَي أَْهَل اْلِكَتاِب تَوَعواَلْلا ِإىَل َكِلَمو   َسوَلاء  بوَ  وَنُكْم وَ يوْ  َوَ  ُنْشورَِ  بِوِه َكويوْ  ا َوَ   َّ نَوْعبُوَد ِإ َّ اّللََّ أَ بَويوْ
( { ]آل 64)ُدوا ِ انَّ ُمْسووووووووِلُملَن للُوووووووولا اْكووووووووهَ قُ ْلا فوَ يَوتَِّخووووووووَذ بَوْعُضووووووووَنا بَوْعض ووووووووا أَْراَباب  ِمووووووووْن ُقوِن اّللَِّ فَووووووووِإْن تَوَللَّوووووووو

 ،[..64:عمران
فا سوووووالم إذن   يقاتووووول إ  الوووووذين يقووووواتللن أهووووول قار ا سوووووالم يف قاخووووول حووووودوق هوووووذ  الووووودار أو الوووووذين 

وأنه قوود عقوود معاهوودة مووع يهوولق املدينوو  .يهوودقووا موون ااووارج  وأنووه قوود عقوود صوول  احلديبيوو  مووع املشووركني
أن   عالقووووو  لإلسوووووالم إذن بسوووووائر البشووووور يف أحنووووواء  -يف تصووووولرهم املهوووووزوم  -عووووو  ذلوووووك ومشوووووركيها  وم

و  عليوه أن يتخوذ النواس بعضوهم بعضوا أراباب مون قون .و  عليه أن يعبدوا ما يعبدون من قون اّللِ .األرم
 -ابّلِل اّلِل يف األرم كلهوا مووا قام هوول آمنوا قاخوول حوودوق  ا قليميو   وهوول سوولء لون اب سووالم وسوولء لوون 

اليه اهلزمي  أمام اللاقع البائك النكد الذي يلاجههم،وأمام القلى العامليو  املعاقيو  الويت   ناقو   -سبحانه  
هلوم ّبووا يف اللحظوو  احلاضوورة  وهووان األموور لوول أوووم حوني يهزموولن روحيووا أمووام هووذ  القوولى   ُييلوولن هووزميتهم 

ذي جواءهم موون بعودهم عوون ا سوالم أصووال  ولكوونهم إىل ا سوالم ذاتووه و  ُيمللنوه علووى ضوع  واقعهووم الوو
ذبوولن إ  أن ُيملوولا ضوووعفهم هووم وهووزميتهم علوووى قيوون اّلِل القووولي املتووني  إن هووذ  النصووولص الوويت يلتج ووولن 

ويف .وهووذا اللاقووع املعووني قوود يتكوورر وقلعووه يف حيوواة األموو  املسوولم .إليهووا نصوولص مرحليوو  تلاجووه واقعووا معينا
ص املرحليوو  ألن واقعهووا يقوورر أوووا يف مثوول تلووك املرحلوو  الوويت واجهتهووا تلووك هووذ  احلالوو  تطبوو  هووذ  النصوول 

ولكن هذا لويك معنوا  أن هوذ  هوك غايو  املو  وأن هوذ  هوك وايو  خطولات هوذا .النصلص بتلك األحكام
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إ ووووا معنووووا  أن علووووى األموووو  املسوووولم  أن اضووووك قوووودما يف هسووووني لروفهووووا ويف إزالوووو  العلائوووو  موووون .الوووودين .
تووتمكن يف النهايوو  موون تطبيوو  األحكووام النهائيوو  الوولارقة يف السوولرة األخْية،والوويت كانووحل تلاجووه نريقهووا،حَّت 

 واقعا غْي اللاقع الذي واجهته النصلص املرحلي .
اَهوووووووْدمُتْ ِموووووووَن الَّوووووووِذيَن ع ِه ِإىَل بَوووووووراَءة  ِموووووووَن اّللَِّ َوَرُسوووووووللِ  »إن النصووووووولص األخوووووووْية تقووووووولل يف كوووووووأن املشوووووووركني:

،َوأَنَّ اّللََّ َغوووْْيُ ُمعْ  نَُّكووومْ أَ ِسووويُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعوووَ  َأْكوووُهر  َواْعَلُمووولا اْلُمْشرِِكنَي،فَ  َوأَذان  . ُرْوووزِي اْلكووواِفرِينَ ِجوووزِي اّللَِّ
ووووُتْم فَوُهووووَل َخووووْْي  لُهُ َن اْلُمْشوووورِِكنَي َوَرُسوووول  بَوووورِيء  ِموووو اّللََّ ِمووووَن اّللَِّ َوَرُسووووللِِه ِإىَل النَّوووواِس يوَووووْلَم احْلَووووجِِ اأْلَْكووووَثِ أَنَّ  ،فَِإْن تُوبوْ
ُتْم فَووواْعَلُملا أَنَُّكوووْم َغوووْْيُ ُمْعِجوووزِي اّللَِّ  وووِر الَّوووذِ  َوبَ َلُكوووْم،َوِإْن تَووووَللَّيوْ ِإ َّ الَّوووِذيَن عاَهوووْدمُتْ ِموووَن .يم  يَن َكَفوووُروا بَِعوووذاب  أَلِوووشِِ
ُقُصوووولُكْم َكووووْي ا ،َوَ ْ يُظوووواِهُروا َعلَوووويْ  ووووُه لا إِلَووووْيِهْم َعْهووووَدُهمْ َحوووودا ،فََأاُِ ُكْم أَ اْلُمْشوووورِِكنَي مُثَّ َ ْ يَونوْ َ ُيُِ هِتِْم ِإنَّ اّللَّ  ِإىل ُموووودَّ

اْحُصُروُهْم َواقْوعُوُدوا هَلُوْم ُكولَّ ْدُاُلُهْم َوُخُذوُهْم وَ  َحْيُة َوجَ ْشرِِكنيَ فَِإَذا اْنَسَلَ  اأْلَْكُهُر احْلُرُُم فَاقْوتُوُللا اْلمُ .اْلُمتَِّقنيَ 
َ َغُفلر  َرِحيم .اُهْم ِإنَّ ا َسِبيلَ ْن  بُلا َوأَقاُملا الصَّالَة َوآتَوُلا الزَّكاَة َفَخُلل َمْرَصد ،فَإِ   ّللَّ

،مُثَّ   َكوووووالمَ َوِإْن َأَحووووود  ِموووووَن اْلُمْشووووورِِكنَي اْسوووووَتجاَرَ  فَوووووَأِجْرُ  َحوووووَّتَّ َيْسوووووَمعَ  ُوووووْم قَووووووْلم     أَبِْلْغوووووُه َمْأَمنَوووووُه ذاّللَِّ لِوووووَك  َِوَّ
 «..نَ يَوْعَلُمل 

،وَ »وتقووولل يف كوووأن أهووول الكتووواب: ُ ِر،َو  ُُيَِرُِمووولَن موووا َحووويَووووْلِم اهْلِخووو  اِبلْ قووواتُِللا الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووولَن اِبّللَِّ رََّم اّللَّ
 « ..ْم صاِغُرونَ ا؟ِْْزيََ  َعْن يَد  َوهُ   يُوْعطُلاتاَب،َحَّتَّ َوَرُسللُُه،َو  يَِديُنلَن ِقيَن احلَْ ِِ ِمَن الَِّذيَن أُوتُلا اْلكِ 

غووْي مكلفووني  -تووا اللحظوو  وملق -فوإذا كووان املسوولملن اليوولم   ميلكولن بوولاقعهم هقيوو  هووذ  األحكووام فهوم 
لا حكام املرحليو  سوع  يتودرجلن معهوا حوَّت ينتهووهلم يف األ - نفسا إ  وسعها و  يكل  اّللِ  -بتحقيقها 

 ولكوون علوويهم.. تنفيووذها ال الوويت يسووتطيعلن معهوواإىل تنفيووذ هووذ  األحكووام األخووْية عنوود مووا يكلنوولن يف احلوو
لوى ععفهم احلاضر مللا ضُيوعليهم أ  .أ  يللوا أعنا  النصلص النهائي  لتلاف  أحكام النصلص املرحلي 

لسووولم اجووو  أنوووه قيووون هلوووزال  وعلووويهم أن يتقووولا اّلِل يف مسووو  هوووذا الووودين وإصوووابته اب.قيووون اّلِل القووولي املتني
خوال ْي اّلِل،وإقعبواقة غو لم والسوالم فعال،ولكون علوى أسواس إنقواذ البشوري  كلهوا مونوالسالم  إنه قيون السو

ع خبووْي  يه،وا سووتمتا رتفوواع إلإنووه موونهج اّلِل هووذا الووذي يووراق البشوور علووى ا .البشووري  كافوو  يف السوولم كافوو  .
دفهم ن هوإعوالن أ وليك منهج عبد من العبيود و  موذهه مفكور مون البشور حوَّت حجول الوداعلن إليوه مون

   .. اختيار األخْي هل هطيم كل القلى اليت تق  يف سبيله  نال  احلري  للناس أفراقا يف
إنه حني تكلن املذاهه اليت يتبعها النواس موذاهه بشوري  مون صونع العبيود وحوني تكولن األنظمو  والشورائع 

ظوام احلو  يف أن فإنه يف هذ  احلال  يصب  لكل موذهه ولكول ن.اليت تصر  حياهتم من وضع العبيد أيضا
يعووويا قاخووول حووودوق  آمنا،موووا قام أنوووه   يعتووودي علوووى حووودوق اهلخرين،ويصوووب  مووون حووو  هوووذ  املوووذاهه 
واألنظم  واألوضاع املختلف  أن تتعايا وأ  ُياول أحدها إزال  اهلخر  فأما حني يكلن هنا  مونهج إهلوك 

ومووذاهه وأوضوواع موون صوونع البشوور  وكووريع  رابني ،ووضووع العبلقيوو  فيووه ّلِل وحوود  وتكوولن إىل جانبووه منوواهج
ويصوووب  مووون حووو  املووونهج ا هلوووك أن اتووواز احلووولاجز .فوووإن األمووور حتلووو  مووون أساسه.العبلقيووو  فيهوووا للعبووواق .
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البشري  وُيرر البشر من العبلقي  للعباق وي كهم أحرارا يف اختيار العقيودة الويت حتاروووا يف لول الدينلنو  ّلِل 
 وحد .

 نوووه يف انطوووال ي يتل ل أن يلووولوا أعنوووا  النصووولص ليوووا ليخرجووولا مووون احلووورج الوووذ واملهزومووولن الوووذين ُيووواوللن
  ن هووووذ  احلقيقووووينسوووول .ا سووووالم وراء حوووودوق  األوىل ليحوووورر البشوووور يف األرم كلهووووا موووون العبلقيوووو  لغووووْي اّللِ 

 الكثى ..
د    إن للجهواق وهك أن هنا  منهجا رابنيا العبلقي  فيه ّلِل وحد  يلاجه مناهج بشوري  العبلقيو  فيهوا للعبيو

املطلوو  يف هووذا الوودين مثراتووه النابعوو  موون ذات املوونهج ا هلووك فلْياجعهووا املهزوموولن الووذين ُيملوولن هووزميتهم 
 .1333وضعفهم على هذا الدين

لعوول اّلِل أن يوورزقهم القوولة موون عنوود  وأن اعوول هلووم الفرقووان الووذي وعوود بووه عبوواق  املتقووني  وأخووْيا فووإن هووذ   
عمووووودة  يف مصوووووح  عثموووووان رضوووووك اّلِل عنوووووه وهووووول -يف أوهلوووووا كبقيووووو  السووووولر  السووووولرة   تكتوووووه البسووووومل 

َعوووْن يَزِيوووَد،قَاَل:قَاَل لَنَوووا ابْوووُن َعبَّووواس  قُوْلوووحُل لُِعْثَمووواَن بْوووِن َعفَّاَن:َموووا مَحََلُكوووْم َعلَوووى أَْن َعَموووْدمُتْ ِإىَل ف -املصووواح  
نَوُهَمووووووووووا،َوَ ْ َتْكتُوُبلا،قَوووووووووواَل ابْووووووووووُن األَنْوَفوووووووووواِل َوِهووووووووووَك ِمووووووووووَن اْلَمثَوووووووووواين،َوِإىَل بَورَاَءة ،َوِهووووووووووَك ِموووووووووو َن اْلِمِ نَي،فَوَقووووووووووَرنْوُتْم بَويوْ

وووْبِع الطَِِلاِل،َموووا مَحََلُكوووْم َعلَووو نَوُهَما،َسْطر ا:ِبْسوووِم هللِا الووورَّمْحَِن الرَِّحيِم،َوَوَضوووْعُتُملَها يف السَّ ى َذلِوووَك ف قَووواَل َجْعَفر :بَويوْ
ووَزُل َعَلْيووِه ِمووَن الُسووَلِر َذَواِت اْلَعووَدِق،وََكاَن ِإَذا أُنْووزَِل َعَلْيووِه  َكوواَن ِ َّوواُعْثَموواُن ِإنَّ َرُسوولَل هللِا  َذْيت َعَلْيووِه الزََّموواُن يُونوْ

ووَزُل َعَلْيووِه الشَّووْكُء يَووْدُعل بَوْعووَخ َمووْن َيْكتُووُه ِعْنَدُ ،يَوُقلُل:َضووُعلا َهووَذا يف الُسوولرَِة الَّوويِت يُووْذَكُر ِفيَهووا َكووَذا وََكووَذا َويوُ  نوْ
وَزُل َعَلْيوِه اهليَُ ،فَويوَ اهل ُقلُل:َضوُعلا َهوِذِ  اَيُت فَويَوُقلُل:َضُعلا َهِذِ  اهلاَيِت يف الُسلرَِة الَّيِت يُْذَكُر ِفيَها َكَذا وََكَذا َويُونوْ

اِبْلَمِدينَووِ ،َوبَورَاَءة  ِموووْن آِخوووِر اهليَووَ  يف الُسووولرَِة الَّوويِت يُوووْذَكُر ِفيَهوووا َكووَذا وََكوووَذا وََكانَوووحِل األَنْوَفوواُل ِموووْن أََوائِووِل َموووا أُنْوووزَِل 
َهوا،َفِمْن مَثَّ اْلُقْرآِن،َفَكاَنحْل ِقصَّتُوَها َكِبيه   بِِقصَِّتَها،فَوُقِبَخ َرُسلُل هللِا  َوا ِمنوْ َها،َولَنَوْنوحُل َأوَّ َا ِمنوْ ْ لََنا َأوَّ َوَ ْ يُوَبنيِِ

نَوُهَموووووا َسْطر ا:بِ  نَوُهَموووووا،َوَ ْ َأْكتُوووووْه بَويوْ وووووْبِع قَوَرنْوووووحُل بَويوْ ْسوووووِم هللِا الووووورَّمْحَِن الرَِّحيِم،قَووووواَل ابْوووووُن َجْعَفر :َوَوَضوووووْعتُوَها يف السَّ
 1334الطَِِلاِل.

                                                 
 من ا؟زء التاسع.) السيد رمحه هللا ( 4521 - 1431يراجع يف تقدمي سلرة األنفال ما ورق عن مثرات ا؟هاق ا سالمك ص   - 1333
 (399[)197/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1334

ْي غووعنووه هووذا احلوودية  ذا   يووروِ هوو  ومتنووه منكر،يزيوود الفارسووك قووال أسووتاذان الشووي  كووعيه األران وط يف التعليوو  علووى املسند:إسووناق  ضووعي
لذي خورج لوه ان هرمز الثق  ب وهل غْي يزيدعل  بن أيب مجيل ،وهل يف ِعداق اجملهللني،وقد انفرق بروايته،وقال احلافج يف " التقريه ":مقبلل،

 -رمحن :قوال عبود الو -ديب يعوب ابون املو -قوال   علوك :122ويف " الضوعفاء " ص  367/  8مسلم،قال البخواري يف " التواري  الكبوْي " 
 ك هل ابن هرمز،قال:فذكرته ليحىي  فلم يعرفه،قال:وكان يكلن مع األمراء .:يزيد الفارس-يعب ابن مهدي 

ن بووون مهووودي   ف فقوووال عبووود الووورمح اختلفووولا يف يزيووود بووون هرموووز أنوووه يزيووود الفارسوووك أم 293/  9وقوووال ابووون أيب حوووامت يف " ا؟ووور  والتعوووديل " 
د رموووز هوووذا لووويك بيزيووو:يزيووود بووون هوأمحد:يزيووود الفارسوووك هووول يزيووود بووون هرمز،وأنكووور ُيوووىي بووون سوووعيد القطوووان أن يكووولان واحووودا ،و عحل أيب يقلل

أاب جالسولا و كوانلا ابملدينو    لفورس الوذيناالفارسك،هل سلا ،فأما يزيد بون هرمز،فهول والود عبود هللا بون يزيود بون هرمز،وكوان ابون هرموز مون أبنواء 
 هريرة،وليك هل بيزيد الفارسك البصري الذي يروي عن ابن عباس .

 وقال املزي يف " هتذيه الكمال ":الصحي  أن يزيد الفارسك غْي يزيد بن هرمز .
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 :1335ويف مشكل اهلتر  
ُهَمووا يف اأْلَنْوَفوواِل َعبَّوواس  َرِضووك هللاُ َعنوْ   هللِا بْوونِ َوَعْبوودِ  اَبُب بَويَواِن ُمْشووِكِل َمووا اْخُتلِووَ  ِفيووِه َعووْن ُعْثَموواَن بْووِن َعفَّووانَ 

 َوبَورَاَءَة َوَهْل ُ َا ُسلَرَ ِن أَْو ُسلرَة  َواِحَدة  ف
قُوْلووحُل لُِعْثَموواَن بْووِن َعفَّوواَن َمووا مَحََلُكووْم َعلَووى أَْن َعَمووْدمُتْ ِإىَل اأْلَنْوَفوواِل :َعِن ابْووِن َعبَّوواس  قَالَ ،وَعووْن يَزِيووَد اْلَفارِِسووكِِ 

نَوُهَمووواَوِهوووَك ِموووَن اْلَمثَووواين َوِإىَل بوَووورَاَءَة َوِهوووَك ِمووونَ  نَوُهَموووا َسْطر ا، اْلِم ِووونَي فَوَقوووَرنْوُتْم بَويوْ ِبْسوووِم هللِا الووورَّمْحَِن :َوَ ْ َتْكتُوبُووولا بَويوْ
ووَلاِل َفَمووا مَحََلُكووْم َعلَووى َذلِووَك ف قَالَ ،الرَِّحيمِ  ووْبِع الطِِ َذْيت َكوواَن َرُسوولُل هللِا :فَوَقوواَل ُعْثَمانُ :َوَوَضووْعُتُملَها يف السَّ

ُه لَوُه ُن َوُهَل يَوْنزُِل َعَلْيِه ِمَن الُسَلِر َذَواِت اْلَعَدِق َفَكاَن ِإَذا نَوَزَل َعَلْيوِه الشَّوْكُء َقَخوَل بَوْعوُخ َموْن َيْكتُوَعَلْيِه الزََّما
" َضووُعلا َهووِذِ  :" َضووُعلا َهووَذا يف الُسوولرَِة الَّوويِت يُووْذَكُر ِفيَهووا َكووَذا وََكووَذا , " َوِإَذا نَوزَلَووحْل َعَلْيووِه اهْلاَيُت قَووالَ :فَويَوُقووللُ 

" َضوُعلا َهوِذِ  اهْليَوَ  يف الُسولرَِة :اهْلاَيِت يف الُسلرَِة الَّيِت يُْذَكُر ِفيَها َكَذا وََكَذا " , َوِإَذا نَوزَلَوحْل َعَلْيوِه اهْليَوُ  , قَوالَ 
َل اِبْلَمِديَنِ  وََكاَنحْل بَورَاَءُة ِموْن آِخوِر اْلُقوْرآِن " قَواَل الَّيِت يُْذَكُر ِفيَها َكَذا وََكَذا " وََكاَنحِل اأْلَنْوَفاُل ِمْن أََواِئِل َما أُْنزِ 

َهوا:يَوْعِب :أَبُل َجْعَفر   َوا ِمنوْ َ َرُسولُل هللِا ،نُوُزو   , وََكاَنحْل ِقصَّتُوَها َكِبيَه   بِِقصَِّتَها , َفظَنَوْنوحُل َأوَّ ْ لَنَوا َوتُوُليِفِ َوَ ْ يُوبَونيِِ
                                                                                                                                            

ق يكولن كوايوايو  هوذا احلودية ي انفورق بر قال العالم  اندّ الشي  أمحد كاكر رمحوه هللا يف تعليقوه علوى " املسوند ":فهوذا يزيود الفارسوك الوذ
نوه مثوُل فاء " فوال يقبول ميف " الضوع جمهل   حَّت كبه على مثل ابن مهدي وأمحد والبخاري أن يكولن هول ابوَن هرموز أو غْي ،ويوذكر  البخواري

إيبوات كيك يف املصواح ،وفيه تشو وكتابو  يف هذا احلدية ينفرق به،وفيه تشكيك  يف معرفو  سولر القورآن الثابتو  ابلتولاتر القطعوك قوراءة  وَ اعوا  
 قلنا : البسمل  يف أوائل السلر،كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه،وحاكا  من ذلك،فال علينا إذا

 إنه حدية   أصل له،تطبيقا  للقلاعد الصحيح  اليت   خال  فيها بني أئم  احلدية .
قضووا  كووأن يكوولن مناال املروي،:ومنها مووا ييخووذ موون حووقووال احلووافج ابوون حجوور يف " كوور  النخبوو  " يف الكووالم علووى أمووارات احلوودية امللضوولع

 لنا القرآن،أو السن  املتلاترة،أو ا مجاع القطعك .
لثابووووووحل انكم،والسوووووون  ا:و  يقبوووووول خووووووث اللاحوووووود يف منافوووووواة حكووووووم العقوووووول،وحكم القوووووورآن 432وقووووووال ااطيووووووه يف كتابووووووه " الكفايوووووو  " ص 

 به . املعللم ،والفعل ا؟اري جمرى السن ،وكل قليل مقطلع
مون الرواايت،فوأوىل  ُحوال  املشوهلرَ  لضورورة،أووكثْيا  ما ُيضعِِ  أئمو  احلودية راواي   نفوراق  بروايو  حودية  منكور ُحوال  املعلولَم مون الودين اب

يكلن مع  كان  ىي القطان أنهينقل عن ُيأن نضع  يزيد الفارسك هذا بروايته هذا احلدية منفرقا  به،إىل أن البخاري ذكر  يف " الضعفاء " و 
ب " فضوائل القورآن " ،ويف كتا107 - 106/  4األمراء  مث بعد كتاب  ما تقدَّم،وجدت احلافج ابن كثْي نقل هذا احلدية يف " التفسْي " 

 فقال يفسووتاذان العالموو  السوويد حمموود ركوويد رضووا رمحووه هللا علَّوو  عليووه يف امللضووعني،،ووجوودُت أ18 - 17املطبوولع يف آخوور " التفسووْي " ص 
تر .وقووال يف يُطلووه فيووه التوولا لقوورآن الووذياامللضووع األول بعوود الكووالم علووى يزيوود الفارسووك:فال يصووُ  أن يكوولَن مووا انفوورق بووه ُمعتَووثا  يف ترتيووه 

 تلاتر .القرآن امل امللضع الثاين:فمثل هذا الرجل   َيِصُ  أن تكلَن روايته اليت انفرق ّبا  ا ييخذ به يف ترتيه
،وإ ا العوثُة لوذهلاو   لافقو  ي  احلواكم،موا ذهبنوا إليوه،فال عوثة بعود هوذا ُكلِِوه يف هوذا امللضوع بتحسوني ال موذي،و  بتصوح وهذا يكاق يلاف 

 للُحجَّ  والدليل،واحلمد هلل على التلفي  .
 39يف " املصواح  " ص اوق (،وابون أيب ق8007(،والنسوائك يف " الكوثى " )344(،والبزار )3086قلنا:هذا احلدية أخرجه ال مذي )

 من نري  ُيىي بن سعيد القطان،ّبذا ا سناق .
 221 / 2(،واحلوووووووووووواكم 43،وابوووووووووووون حبووووووووووووان )40و 39(،وابوووووووووووون أيب قاوقي 3086(،وال مووووووووووووذي )787( )786وأخرجوووووووووووه أبوووووووووووول قاوق )

محووود ط مسوووند أ-   مووون نووور  عووون عووول  بووون أيب مجيل ،بوووه .وحسووونه ال موووذي وصوووححه احلووواكم ووافقوووه الوووذهل 42/  2،والبيهقوووك 330و
 [460/ 1الرسال  ]

 هذا زايقة مب  - 1335
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َهوووا َوووا ِمنوْ نَوُهَموووا َسْطر اِمْن َأْجوووِل ذَ ،َأوَّ نَوُهَموووا َوَ ْ َأْكتُوووْه بَويوْ َوَوَضوووْعتُوُهَما يف ،ِبْسوووِم هللِا الووورَّمْحَِن الرَِّحيمِ :لِوووَك قَوَرنْوووحُل بَويوْ
 السَّْبِع الطَِِلاِل .
َُمووا   َعْنووهُ َفِفووك َهووَذا احْلَووِديِة لَوونَّ ُعْثَموواُن َرِضووَك هللاُ :قَوواَل أَبُوول َجْعَفر   َُمووا ِقيوو ُ لرَة  َواِحووَدة  َوهَْ ُسووَأوَّ  ابْووِن َعبَّوواس  َأوَّ

ْلبَواِب الَّوِذي قَوْبوَل ا الَّوِذي ذََكوْراَنُ  يف ِن ُحَذيْوَفو َ ْوِس بْوُسلَرَ ِن , َوِإَذا َكاَن َهْزِيُه اْلُقوْرآِن َعلَوى َموا يف َحوِديِة أَ 
ِن َكواَن نُوُزوهُلَُموا ِفيِهَموا  الْوَلقْوَتنْيِ اللَّوَذيْ يف يُونُوُهَموا َبااس  َوتوَ َهَذا اْلبَواِب َوَجوَه أَْن َتُكولاَن ُسولَرَتنْيِ َكَموا قَواَل ابْوُن َعبَّو

َُما ُسلَرَ ِن َ  ُسلرَة  َواِحَدة     بَْدر  "نَوزََلحْل يف  نْوَفالَ َوَذِلَك أَنَّ اأْلَ ،يَُدُل َأوَّ
َُمووا لرَة  َواِحووَدة  َوَهْقِ َمووا ُسووَأوَُّ   َعْنووهُ َفِفووك َهووَذا احْلَووِديِة لَوونَّ ُعْثَموواُن َرِضووَك هللاُ :قَوواَل أَبُوول َجْعَفر   يووُ  ابْووِن َعبَّوواس  َأوَّ

ْلبَواِب الَّوِذي قَوْبوَل ا الَّوِذي ذََكوْراَنُ  يف ِن ُحَذيْوَفو َ ْوِس بْوُسلَرَ ِن , َوِإَذا َكاَن َهْزِيُه اْلُقوْرآِن َعلَوى َموا يف َحوِديِة أَ 
ِن َكواَن نُوُزوهُلَُموا ِفيِهَموا  الْوَلقْوَتنْيِ اللَّوَذيْ يف ايُونُوُهَموا اس  َوتَوبَ قَواَل ابْوُن َعبَّوَهَذا اْلبَواِب َوَجوَه أَْن َتُكولاَن ُسولَرَتنْيِ َكَموا 

َُمووا ُسوولَرَ ِن َ  ُسوولرَة  َواِحووَدة   يَوَنا نَوزَلَووحْل يف  نْوَفووالَ َوَذِلَك أَنَّ اأْلَ ،يَووُدُل َأوَّ ْسووَحاُ  بْووُن ِإبْووورَاِهيَم بْووِن إِ  بَووْدر  َكَمووا َحوودَّ
يَوَنا َهووووواُروُن بْوووووُن َعْبوووووِد هللِا احلَْ :بَوْغوووووَداِقُي قَالَ يُووووولُنَك الْ  يوَ :قَالَ ،مَّالُ َحووووودَّ اَن اْلَلاِسوووووِطُك َنا َسوووووِعيُد بْوووووُن ُسوووووَلْيمَ َحووووودَّ

يَوَنا ُهَشووْيم  :قَالَ  " :الَ قَوو.َفوواِل ف ُسوولرَُة اأْلَنوْ :قُوْلحلُ :الَ  َعبَّوواس  قَ ِن ابْوونِ َعووَعْن َأيب ِبْشوور  َعووْن َسووِعيِد بْووِن ُجبَووْْي  ،َحوودَّ
َووو:َجْعَفر   قَووواَل أَبُووول "نَِّضوووِْي قَووواَل " نَوزَلَوووحْل يف بَوووِب ال.فَاحلَْْشوووُر :نَوزَلَوووحْل يف بَوووْدر  " قُوْلحلُ  ا َكانَوووحْل يف َسوووَنِ  َوبَوووْدر  ِإ َّ

يَوَنا فَوْهد  ،أَْربَوووووووع   يَوَنا : قَالَ اِلِسوووووووكُ ل اْلَللِيوووووووِد الطَّيَ يَوَنا أَبُوووووووَحووووووودَّ :الَ قَ ،َوبَورَاَءُة فَوووووووآِخُر ُسووووووولرَة  نَوزَلَوووووووحْل َكَموووووووا َحووووووودَّ َحووووووودَّ
ْعوووحُل الْوووَثَاَء يَوُقوووللُ :قَالَ ،ُكوووْعَب ُ  يَوَنا أَبُووول ِإْسوووَحاَ   َِ  يُوْفتِووويُكْم يف } َيْسوووتَوْفُتلَنَك قُوووِل هللاُ :   نَوزَلَوووحلْ ِخوووُر آيَوووآ" :َحدَّ

َءَة يووُ  الْووَثَاِء أَنَّ بوَوورَالِووَك َهْقِ ذَ  َفِفووك:بُوول َجْعَفر  أَ [ َوآِخووُر ُسوولرَة  نَوزَلَووحْل بوَوورَاَءُة " قَوواَل 176:اْلَكاَللَووِ  { ]النسوواء
ْأاي  ِإْذ َكوواَن ِمثْولُوووُه َ  يُوَقووواُل ْنووُه َ ْ يَوُقوووْل َذلِوووَك رَ عَ ِضوووَك هللاُ نَّوووُه رَ َوَهوووَذا ِ َّوووا يُوْعلَووُم أَ ،ُسوولرَة  َكاِملَووو   اَبئِنَووو   ِمووَن اأْلَنْوَفالِ 

َوووا قَالَوووُه تَوْلِقيف وووا ل  َعوووْن َعْبوووِد هللِا بْوووِن َعبَّووواس  َموووا  َوقَوووْد ُرِويَ ،لتوَّْلِقي ِ ُذ ِإ َّ ابِ  يُوْيَخوووَ  أِلَنَّ ِمثْولَوووُه اِبلووورَّْأِي , َوِإنَّوووُه ِإ َّ
َنُه ذََكْرانَ  يَْدُخُل يف َهَذا اْلَمْعَ  الَِّذي َجَرى ِفيِه اِ ْخِتاَلُ  الَِّذي ُهَما َبنْيَ ُعْثَماَن َرِضَك هللاُ وَ  بَويوْ   َعنوْ

 بِِبْسووِم هللِا الورَّمْحَِن الورَِّحيِم َعلِووَم أَنَّ الُسولرََة قَوودِ هللِا  " َكوواَن ِجْثِيوُل ِإَذا نوَوَزَل َعلَووى َرُسوللِ :قَوالَ  وَعوِن ابْوِن َعبَّوواس  
 انْوَقَضحْل "

بُول أَ مْحَِن الرَِّحيِم " قَواَل رَّ ِم هللِا اللرَِة َحَّتَّ تَوْنزَِل َعَلْيِه ِبسْ َ  يَوْعَلُم َفْصَل السُ " َكاَن النَِّلُ :قَالَ ،وَعِن اْبِن َعبَّاس  
َر اَن َذْتِيووِه ِمووَن هللِا َعووزَّ َوَجوولَّ َمووا يَوْعلَووُم بِووِه آِخووَكوو فَووَأْخَثَ ابْووُن َعبَّوواس  يف َهووَذا احْلَووِديِة أَنَّ َرُسوولَل هللاِ :َجْعَفر  

ُهمووا ِفيووِه ِ َّووا ذََكووْراَن  َوُهووَل َرِضووَك هللاُ َعنوْ َ  ُعْثَمووانُ ا اْختَولَووالُسوولرَِة , َويف َذلِووَك َمووا قَووْد َقلَّ َعلَووى أَنَّ احْلَِقيَقووَ  ِفيَموو
َويْونَواُ  َعْنوُه ِ َّوا َ ْ يُلقَوْ  لَوى َذلِوَك ِ َّوا قَوْد رَ ْد َوقَوَ  عَ ِلَموا قَو َكاَنحِل احْلَِقيَقُ  ِفيِه َما قَاَلُه ُهَل ِفيوهِ ،اْخِتاَلفَوُهَما ِفيهِ 
  َعَلى َذِلَك أَْيض ا َما يَُدلُ ْن َرُسلِل هللِا َوَقْد ُرِوَي عَ .َعَلْيِه ُعْثَماُن 

وووْبَع فَوُهوووَل َحوووْث  " يَوعْ َمووو" :أَنَّوووُه قَوووالَ َعوووْن َرُسووولِل هللِا ،وَعوووْن َعاِئَشوووَ  َزْوِج النَّوووِلِِ  وووْبَع ابِوووَذِلَك :ِب ْن َأَخوووَذ السَّ لسَّ
 الُطَلَل ِمَن اْلُقْرآِن "
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وووْبَع فَوُهووَل :قَووالَ وَعووْن َعاِئَشووَ  أَنَّ النَّوووِلَّ  وووا أَنَّ بوَوورَاَءَة قَووو ْد َأَحْطنَوواقَوووْث  " أَفَووواَل تَوووَرى أانَّ َحوو" َموووْن َأَخووَذ السَّ ْد ِعْلم 
َُموا ُسولَرَ ِن َ   يف َذلِوَك َموا قَوْد َقلَّ وَ  بوَورَاَءَة َك ُقونَ َقَخَلحْل يف َذلِوَك ُقوَن اأْلَنْوَفواِل أَْو َقَخوَل اأْلَنْوَفواُل يف َذلِو َأوَّ

 ْدُخُل يف َهَذا اْلَمْعَ  أَْيض ايَ ِ َّا  ُسلِل هللاِ ة  َواِحَدة  .َوَقْد ُرِوَي َعْن َوايَِلَ  ْبِن اأْلَْسَقِع َعْن رَ ُسلرَ 
ِر اْلِم ِونِي , بُول َمَكواَن الزَّ  َوأُْعِطيحلُ ،َكاَن التوَّْلرَاِة السَّوْبعَ مَ " أُْعِطيحُل :قَالَ وَعْن َوايَِلَ  ْبِن اأْلَْسَقِع أَنَّ َرُسلَل هللِا 

ْلحُل اِبْلُمَفصَّلِ  يِل اْلَمثَاينَ،َوُفضِِ   "َوأُْعِطيحُل َمَكاَن اْ ِْنِْ
 َذلِوَك َموا قَوْد َقلَّ أَنَّ ُكولَّ َن اْلِم ِونَي , َوأَنَّ يف اَءَة ِموَوأَنَّ بوَورَ  ,أََفاَل تَوَرى أَنَّ اأْلَنْوَفواَل ِموَن اْلَمثَواين :قَاَل أَبُل َجْعَفر  

ُهَما َغْْيُ َصاِحَبِتَها , َوأَنَّ َرُسلَل هللِا َواِحَدة   ُهَموا َمَكواَن َموا أُْعِطوكَ أُْعِطوكَ ِمنوْ َكانَوُه مَ  اأْلُْخوَرى  ُكولَّ َواِحوَدة  ِمنوْ
َُموواَويف َذلِووَك َمووا قَووْد َقلَّ َعلَووى أَ .ِفيَمووا ذََكووَر يف َهووَذا احْلَووِديِة  ْحزِيووِه الَّووِذي التَّ   ُسوولرَة  َواِحووَدة  َويف َ  ُسوولَرَ ِن  وَّ

 ِمووْن َرُسوولِل هللِا َيُكووِن التَّْحزِيووُه َكووانَ  فَِإنْ ،ْيض وواأَ َذلِووَك  ذََكووْراَنُ  يف اْلبَوواِب الَّووِذي قَوْبووَل َهووَذا اْلبَوواِب َمووا قَووْد َحقَّوو َ 
 َووُ  الَّووويِت َ  َاُوولُز ِخاَلفُوَهووا , َوِإْن َيُكوووْن َكووان ُهُم اْلُمْقتَووُدوَن بِوووِه فوَ ، َعلَوووْيِهمْ ْضووَلاُن هللاِ ْصووَحابِِه رِ ِموووْن أَ  فَوُهووَل احْلُجَّ

ْحزِيووِه , فَوَقووْد يَوبَووحَل بِووِه  َذلِووَك َمووا َكواَن يف التَّ ُعلِووَم أَنَّ فوَ ْيووِه , اْلُمتَِّبعُولَن هِلَترِِ  الَّووِذيَن َ  َحُْرُجوولَن َعووْن َمووا َكواَن َعلَ 
ِبْسوِم هللِا الورَّمْحَِن :ِتَتابَ اكْ ،َكانَ ،أَنَّ تَورَْكُهمْ  ُروَن ِإىَل َهَه آخَ ذَ َوَقْد .أَنَّ بَورَاَءَة َواأْلَنْوَفاَل ُسلَرَ ِن َ  ُسلرَة  َواِحَدة  

بَّاس  َعوْن ُعْثَمواَن َوأَنُِفولا أَْن ْلَفارِِسكِِ َعِن اْبِن عَ ِة يَزِيَد ا َحِدييف الرَِّحيِم َبنْيَ اأْلَنْوَفاِل َوبَورَاَءَة لَِغْْيِ اْلَمْعَ  الَِّذي 
ىَل أَْن تَوَلفَّواُ  هللاُ َرِضوَك إِ ْرآِن قَوِدمي ا َوَحوِديث ا اَن اِبْلُقوَكوايَِتِه  ُل َهَذا يَْذَهُه َعْن ُعْثَماَن َرِضَك هللاُ َعْنُه لِِعنَ َيُكلَن ِمثْ 

َوا َكولورَِّحيمِ اِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن :َويَْذُكُروَن أَنَّ ،هللاُ َعْنُه َعَلى َذِلكَ  َهوا بَونْيَ اأْلَنْوَفواِل َوبَونْيَ بوَورَاَءَة ل ابَتِ اَن تَوورُْكُهْم ِلِكتَ  ِإ َّ
ي ِموْن ِجوْنِك َموا يوُورَاُق بِوِه ْن َهوَذا اْلَمْعوَ  الَّوذِ لَْيَسوحْل ِمو رَاَءةَ بوَوأِلَنَّ ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم ُحُروُ  َرمْحَ   َوُسولرَُة 

َووا ِهوَك نَوْقووُخ ُعُهلق   َ  هللاَ َوَرُسوولَلُه فَاْسووَتَح َّ نَووُ  نَِفوا   ِ َّووْن اَنفَوَوِإابَ ،َفات  خَتِْليوَ َوَوِعيوَدات  ،َونَِذارَات  ،الرَّمْحَوُ  , َوِإ َّ
ِبْسوِم هللِا الورَّمْحَِن :هِلَوا َسْطر ا أَْن َيْكتُوبُولا يف أَوَّ ا َمَع َذلِوكَ يَوَروْ  فَوَلمْ ،بِِه َما اْسَتَح َّ ِمَن اْلَعَذاِب , َوالتَّْخِليِد يف النَّارِ 

َوووا ُهوووِإْذ َكووواَن َموووا بَوْعوووَدُ  َأْكثَوووورُُ  َ  َرمْحَوووَ  ِفيوووِه , َوإِ ،ِحيمِ الووورَّ  َموووْن يوَوووَتَكلَُّم يف َهوووِذِ    هَلَوووا , َوَهوووَذا َموووْذَههُ َل َأْضوووَداق   َّ
ُ  أَ ِر َكاَن يف  اأْلَمْ اْلَمَعاين َعَلى َغْْيِ ِجَهِ  اهْلَتِر , َوهللاُ أَْعَلُم ِ َِقيَق ِ   التوَّْلِفيوَ  .َوقَوْد َقَخوَل َعلَوى ْسوَألُ  َذلِوَك َوِإايَّ

َعووَذاِب قَووْد ُكتِووَه يف ُكوولِِ لَرَتنْيِ ِمووْن ُسووَلِر الْ  َوَجوولَّ ُسوو َعووزَّ أَْهووِل َهووِذِ  اْلَمَقالَووِ  يف َمَقووالَِتِهْم َهووِذِ  أَنَّ يف ِكتَوواِب هللاِ 
ُهَما َسْطرُ  َفَكواَن يف َذلِوَك َموا قَوْد ،هَلَه   زَة  َوتَوبَّوحْل يَوَدا َأيب زَة  ُلَموُكولِِ ُ َو لِ ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيِم َوْيل  :َواِحَدة  ِمنوْ

َلَها وََكواَن آَخوُروَن .ِة الرَّمْحَوِ  َموا يُْكتَوُه قَوْبوَل ُسولرَ كَ الرَِّحيِم   مْحَنِ ِبْسِم هللِا الرَّ :َقلَّ أَنَّ ُسلرََة اْلَعَذاِب َقْد يُْكَتُه قَوبوْ
َوووا :يَوُقلُللنَ   الووورَّمْحَِن الووورَِّحيِم ِموووْن هللاِ اَءَة إْعظَام وووا لِِبْسوووِم ُسووولرَِة بوَووورَ  ِم قَوْبووولَ تُووورَِ  اْكِتتَووواُب ِبْسوووِم هللِا الووورَّمْحَِن الووورَِّحيِإ َّ

ِ َّوووا لِل هللِا ِ  َرُسوووَوَجووولَّ َوِ َوووا يف ُسووونَّ  هللِا َعوووزَّ  ِكتَوووابِ   فَوَفَسوووَد َهوووَذا اْلَقوووْلُل أَْيض وووا ِ َوووا يف ،ِخطَووواِب اْلُمْشووورِِكنَي ِّبَا
اْلِكَتاُب الَّوِذي أَْعَلَموحْل ،اَن ِإىَل َصواِحَبِ  َسوَبأ  اُب ُسوَلْيمَ ُه َفِكتَوفََأمَّا َموا يف ِكتَواِب هللِا َعوزَّ َوَجولَّ ِ َّوا يَْدفَوعُو،يَْدفَوُعهُ 

ُكلَن قَووْد َقلَّ َعلَووى َذلِووَك َوِهووَك َوُهووْم ُمْشووِر ،ِحيمِ الرَّ مْحَِن  الوورَّ هللاِ َصواِحَبُ  َسووَبأ  قَوْلَمَهووا أَنَّووُه ِمووْن ُسووَلْيَماَن , َوأَنَّووُه ِبْسوِم 
وووْيطَاُن أَْعَمووواهَلُْم هللِا َوَزيَّوووَن هَلُوووُم ال  ِموووْن ُقونِ لشَّوووْمكِ لِ } َوَجوووْدهُتَا َوقَوْلَمَهوووا َيْسوووُجُدوَن :قَووووْلُل اهْلُْدُهوووِد ِلُسوووَلْيَمانَ  شَّ

ُهْم َعِن السَِّبيِل فَوُهْم َ  يَوْهَتُدوَن {  ا َما يف ُسنَِّ  َرُسلِل هللِا َوأَمَّ .[ 24:]النمل َفَصدَّ
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َيِب أَبُول ُسوْفَيانَ :قَالَ ،وَعِن اْبِن َعبَّاس   فَوِإَذا ِفيوِه ،فَوَقرَأَ ُ ِمْن ِفيوِه ِإَ َّ أَنَّ ِهَرقْوَل َقَعوا هَلُوْم ِبِكتَواِب َرُسولِل هللِا ،َحودَّ
 َرُسلِل هللِا ِإىَل ِهَرْقَل َعِظيِم الُروِم السَّاَلُم َعَلى َموِن اتوَّبَوَع اهْلُوَدى " مُثَّ ذََكوَر ِمْن حُمَمَّد  :" ِبْسِم هللِا الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

وووا انْوتَوَفوووى َهوووَذاِن ،بَِقيَّوووَ  احْلَوووِديِة َوِفيَموووا ذََكوووْراَن إاَبَحوووُ  ابْتِوووَداِء ِخطَووواِب اْلُمْشووورِِكنَي بِِبْسوووِم هللِا الووورَّمْحَِن الرَِّحيمِ  َوَلمَّ
 َوهللاَ َنْسوأَلُُه التوَّْلِفيو َ ،َ ِن اهْلَخرَاِن َو َْ َيُكْن يف َهَذا اْلَباِب ِسَلاُ َا َوِسَلى اْلَقوْلِل اأْلَوَِّل يَوبَوحَل اْلَقوْلُل اأْلَوَّلُ اْلَقلْ 
"1336 . 

ينهموووووا بم الفصوووول وهووووذ  الروايوووو  أقووووورب الوووورواايت إىل تقووووودمي تفسووووْي مقبوووولل للضوووووع السوووولرتني هكذا،وعووووود
وترتيبها يف ت يف السووووولر،وضوووووع اهلاي كموووووا أووووووا تفيووووودان يف تقريووووور أن.«اّللَِّ الووووورَّمْحِن الووووورَِّحيمِ ِبْسوووووِم »:بسوووووطر

 وأن سووولرا متعووودقة كانوووحل تظووول مفتلحووو  يف اللقوووحل.يف حياتوووه - -ملاضوووعها،كان يوووتم  مووور رسووولل اّلِل 
عووود لوووه،وف  ت كموووا أوأو تكمووول ح.اللاحووود فوووإذا نزلوووحل آيووو  أو آايت يف مناسوووب  واقعووو  تلاجوووه واقعوووا قائموووا

 سلرهتا .. أن تلضع يف ملضعها من - -املنهج،احلركك اللاقعك هلذا الدين،أمر رسلل اّلِل 
ذلك كو  معينو   وبذلك كانحل هنوا  حكمو  معينو  يف أن تتضومن كول سولرة موا تضومنته مون اهلايت،وحكمو

 يف ترتيبها يف ملاضعها من السلرة.
خاصووو  لكووول سووولرة « صوووي كخ»أن هنوووا   -يووو  ابلسووولر موووا أيبتنوووا ذلوووك مووورارا يف التعر ك  -ولقووود  حظنوووا 

ت بعينهووا يف تعبووْيا مث.كما أن هنووا  جوولا معينووا ولووال  معينوو .و ووات معينوو  هوودق مالموو  هووذ  الشخصووي 
 دية ابون عبواسق ،ويف حوتيكد هذ  املالم ،وتوثز تلوك الشخصوي   ولعول يف الفقورة السواب.السلرة اللاحدة

 لظالل.ايف هذ   ح  اليت أيبتناها مرارا يف التعري  ابلسلرقبلها،ما يفسر هذ  الظاهرة اللاض
 ا.ني  يف سياقهلص القرآواهلن نكتفك ّبذا القدر يف التعري  اجململ ابلسلرة وننتقل إىل ملاجه  النص

 وعلى اّلِل التلفي  ومنه التيسْي ....
 

 

                                                 
 [403/ 3كر  مشكل اهلتر ] - 1336

 عمدمت:العمد:القصد إىل الشكء.
 املثاين:مجع مث ، وهك اليت جاءت بعد األوىل.

يوحل األنفوال مون املثواين، ، وبراءة.و عورا نعوام، واألالسَّبُع الطَِِلُل:مجع ُنلىَل، فأما السبع املثاين الطلل:فهك البقرة،وآل عموران، واملائودة، واأل
ا علوى مائو  زيد كول واحودة منهوتلسلر اليت األوا تتلل الطلل يف القدر، وقيل:هك اليت تزيد آايهتا على املفصل وتنقا عن امل ني، وامل ني:هك 

 [150/ 2آي .جامع األصلل يف أحاقية الرسلل ]
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 [28إل   1(:اآليات 9]سور  الاوبة )الوحد  ا ول   

 اء  من المشرهللاين وأحكاا ال هاد النهائيةالبر

( َفِسوويُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعووَ  َأْكووُهر  َواْعَلُموولا 1بَووراَءة  ِمووَن اّللَِّ َوَرُسووللِِه ِإىَل الَّووِذيَن عاَهووْدمُتْ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي )}  
َ ُرْووزِي اْلكوواِفرِيَن ) ( َوأَذان  ِمووَن اّللَِّ َوَرُسووللِِه ِإىَل النَّوواِس يوَووْلَم احْلَووجِِ اأْلَْكووَثِ أَنَّ 2أَنَُّكووْم َغووْْيُ ُمْعِجووزِي اّللَِّ َوأَنَّ اّللَّ

ُتْم فَواْعَلُملا أَنَُّكو وُتْم فَوُهوَل َخوْْي  َلُكوْم َوِإْن تَووَللَّيوْ وِر اّللََّ بَرِيء  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسللُُه فَِإْن تُوبوْ ْم َغوْْيُ ُمْعِجوزِي اّللَِّ َوَبشِِ
ُقُصوولُكْم َكووْي ا  َوَ ْ يُظوواِهُروا َعلَوووْيُكْم 3َن َكَفووُروا بَِعووذاب  أَلِوويم  )الَّووِذي ( ِإ َّ الَّووِذيَن عاَهووْدمُتْ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي مُثَّ َ ْ يَونوْ

َ ُيُُِه اْلُمتَِّقنَي ) هِتِْم ِإنَّ اّللَّ َ  اأْلَْكوُهُر احْلُورُُم فَواقْوتُوُللا اْلُمْشورِِكنَي ( فَِإَذا اْنَسلَ 4َأَحدا  فََأِاُلا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىل ُمدَّ
ا الزَّكواَة َفَخلُولا َحْيُة َوَجْدُاُلُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصوُروُهْم َواقْوعُوُدوا هَلُوْم ُكولَّ َمْرَصود  فَوِإْن  بُولا َوأَقواُملا الصَّوالَة َوآتَوولُ 

َ َغُفوولر  َرِحوويم  ) َحوود  ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي اْسووَتجاَرَ  فَووَأِجْرُ  َحووَّتَّ َيْسووَمَع َكووالَم اّللَِّ مُثَّ أَبِْلْغووُه َوِإْن أَ  (5َسووِبيَلُهْم ِإنَّ اّللَّ
ُْم قَوْلم    يَوْعَلُملَن ) ( َكْيَ  َيُكلُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهد  ِعْنَد اّللَِّ َوِعْنَد َرُسوللِِه ِإ َّ الَّوِذيَن عاَهوْدمُتْ 6َمْأَمَنُه ذِلَك  َِوَّ

َ ُيُِوُه اْلُمتَِّقونَي )ِعْندَ  ( َكْيوَ  َوِإْن َيْظَهوُروا َعلَوْيُكْم 7 اْلَمْسِجِد احْلَراِم َفَما اْسَتقاُملا َلُكْم فَاْسوَتِقيُملا هَلُوْم ِإنَّ اّللَّ
( اْكووَ َْوا آِبايِت اّللَِّ مَثَنووا  8ِسووُقلَن )  يَوْرقُوبُولا فِوويُكْم ِإ   َو  ِذمَّوو   يُوْرُضولَنُكْم ِ َفْوولاِهِهْم َوَشْىب قُولُوولُّبُْم َوَأْكثَوورُُهْم فا

ُوووْم سووواَء موووا كوووانُلا يَوْعَملُووولَن ) (   يَوْرقُوبُووولَن يف ُموووْيِمن  ِإ   َو  ِذمَّووو   َوأُول ِوووَك ُهوووُم 9قَلِووويال  َفَصوووُدوا َعوووْن َسوووِبيِلِه ِإوَّ
ووُل اهْلايِت لَِقووْلم  يَوْعَلُموولَن فَووِإْن  بُوولا َوأَقوواُملا الصَّووالَة َوآتَوووُلا الزَّكوو (10اْلُمْعتَووُدوَن ) اَة فَووِإْخلانُُكْم يف الوودِِيِن َونُوَفصِِ

ُووْم   أَ 11) ووَ  اْلُكْفووِر ِإوَّ مْيوواَن هَلُووْم َلَعلَُّهووْم ( َوِإْن َنَكثُوولا أمَْيوواَوُْم ِمووْن بَوْعووِد َعْهووِدِهْم َونََعنُوولا يف ِقيووِنُكْم َفقوواتُِللا أَئِمَّ
تَوُهوولَن )  ُللَن قَوْلمووا  َنَكثُوولا أمَْيوواَوُْم َوَ ُوولا إبِِْخووراِج الرَُّسوولِل َوُهووْم بَووَد ُُكْم أَوََّل َموورَّة  َأخَتَْشووْلَوُْم فَوواّللَُّ ( َأ  تُقوواتِ 12يَونوْ

وووُتْم ُموووْيِمِننَي ) ُ ِ َيْوووِديُكْم َوُحْوووزِِهْم َويَوْنُصووورْكُ 13َأَحوووُ  أَْن خَتَْشوووْلُ  ِإْن ُكنوْ ْم َعلَوووْيِهْم َوَيْشوووِ  ( قووواتُِللُهْم يُوَعوووذِِّْبُُم اّللَّ
ُ َعلِوويم  َحِكوويم  )14ُصووُدوَر قَوووْلم  ُمووْيِمِننَي ) ُ َعلووى َمووْن َيشوواُء َواّللَّ أَْم  (15( َويُووْذِهْه َغووْيَج قُولُوولِّبِْم َويَوتُوولُب اّللَّ

ُ الَّوووِذيَن جاَهوووُدوا ِموووْنُكْم َوَ ْ يَوتَِّخوووُذوا وووا يَوْعلَوووِم اّللَّ ُتْم أَْن ُتْ َُكووولا َوَلمَّ ِموووْن ُقوِن اّللَِّ َو  َرُسوووللِِه َو  اْلُموووْيِمِننَي  َحِسوووبوْ
ُ َخبِوووْي  ِ وووا تَوْعَملُووولَن ) ( موووا كووواَن لِْلُمْشووورِِكنَي أَْن يَوْعُموووُروا َمسووواِجَد اّللَِّ كووواِهِديَن َعلوووى أَنْوُفِسوووِهْم 16َولِيَجووو   َواّللَّ

ووا يَوْعُمووُر َمسوواِجَد اّللَِّ َمووْن آَمووَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم 17ُدوَن )اِبْلُكْفووِر أُول ِووَك َحِبطَووحْل أَْعموواهُلُْم َويف النَّوواِر ُهووْم خالِوو ( ِإ َّ
َ فَوَعسووى أُول ِووَك أَْن َيُكلنُوولا ِمووَن اْلُمْهتَووِديَن  ( َأَجَعْلووُتْم 18)اهْلِخووِر َوأَقوواَم الصَّووالَة َوآتَووى الزَّكوواَة َوَ ْ َحْووَا ِإ َّ اّللَّ

ْسووِجِد احْلَووراِم َكَمووْن آَمووَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر َوجاَهووَد يف َسووِبيِل اّللَِّ   َيْسووتَوُلوَن ِعْنووَد ِسووقايََ  احْلوواجِِ َوِعمووارََة اْلمَ 
ُ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم الظَّوواِلِمنَي ) ْم ( الَّووِذيَن آَمنُوولا َوهوواَجُروا َوجاَهووُدوا يف َسووِبيِل اّللَِّ ِ َْموولاهِلِْم َوأَنْوُفِسووهِ 19اّللَِّ َواّللَّ

وورُُهْم َرُّبُووْم ِبَرمْحَوو   ِمْنووُه َورِْضوولان  َوَجنَّووات  هَلُووْم ِفيهووا نَعِوويم   (20أَْعظَووُم َقَرَجوو   ِعْنووَد اّللَِّ َوأُول ِووَك ُهووُم اْلفووائُِزوَن ) يُوَبشِِ
َ ِعْنوووَدُ  َأْجووور  َعِظووويم  )21ُمِقووويم  )  آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا آابءَُكوووْم ( اي أَيُوَهوووا الَّوووِذينَ 22( خالِوووِديَن ِفيهوووا أَبَووودا  ِإنَّ اّللَّ

ُْم ِمووْنُكْم فَُأول ِووَك ُهووُم الظَّووالِ  ميوواِن َوَمووْن يَوتَوووَلهلَّ ( قُووْل ِإْن  23ُملَن )َوِإْخوولاَنُكْم أَْولِيوواَء ِإِن اْسووَتَحُبلا اْلُكْفووَر َعلَووى اْ ِ
َوأَْمولال  اْقَ َفْوُتُملهوا َوِعوارَة  خَتَْشوْلَن َكسواَقها َوَمسواِكُن  كاَن آاب ُُكْم َوأَبْنوا ُُكْم َوِإْخولانُُكْم َوأَْزواُجُكوْم َوَعِشوْيَُتُكمْ 
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ُ ِ َْموورِ  ُ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم تَوْرَضووْلَوا َأَحووهَّ إِلَووْيُكْم ِمووَن اّللَِّ َوَرُسووللِِه َوِجهوواق  يف َسووِبيِلِه َفَ َبَُّصوولا َحووَّتَّ َذْيتَ اّللَّ ِ  َواّللَّ
ُ يف َموولاِنَن َكثِووْيَة  َويوَووْلَم ُحنَوونْي  ِإْذ أَْعَجبَوووْتُكْم َكثْوووَرُتُكْم فَولَووْم تُوْغووِن َعووْنُكْم َكووْي ا  ( َلَقووْد 24اْلفاِسووِقنَي ) َنَصوورَُكُم اّللَّ

ُتْم ُمْدِبرِيَن ) ُ َسِكينَوَتُه َعلى َرُسللِِه َوعَ  (25َوضاَقحْل َعَلْيُكُم اأْلَْرُم ِ ا َرُحَبحْل مُثَّ َولَّيوْ َلى اْلُموْيِمِننَي مُثَّ أَنْوَزَل اّللَّ
ُ ِموْن بَوْعوِد ذلِوَك َعلوى 26َوأَنْوَزَل ُجنُولقا   َْ تَوَرْوهوا َوَعوذََّب الَّوِذيَن َكَفوُروا َوذلِوَك َجوزاُء اْلكواِفرِيَن ) ( مُثَّ يَوتُولُب اّللَّ

ُ َغُفلر  َرِحيم  ) َوا اْلُمْشورُِكلنَ 27َمْن َيشاُء َواّللَّ  َْنَوك  فَوال يَوْقَربُولا اْلَمْسوِجَد احْلَوراَم بَوْعوَد ( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِإ َّ
َ َعِليم  َحِكيم  ) ُ ِمْن َفْضِلِه ِإْن كاَء ِإنَّ اّللَّ َل   َفَسْلَ  يُوْغِنيُكُم اّللَّ  { (28عاِمِهْم هذا َوِإْن ِخْفُتْم َعيوْ

 مقدمة الوحد  : 

ت وترتيه اهلاي.مقودماهتا جواء ترتيبوه يفهذا املقطع من سيا  السلرة نوزل متوأخرا عون بقيتهوا وإن كوان قود 
 .هل أمر تلقيفك منه ف - -ر رسلل اّلِل  م -ما تقدم ك  -يف السلرة كان يتم 

ء كوووان هوووذا سووولا.حلنيوهووول يتضووومن إوووواء العهووولق الووويت كانوووحل قائمووو  بوووني املسووولمني واملشوووركني حوووَّت ذلوووك ا
ن  هوواء األجوول ملووبعوود انت لعهوولقهم أو كووان ا ووواء بعوود أربعوو  أكووهر ملوون كانووحل عهوولقهم مطلقوو ،أو النوواكثني

يجو  لو  كانوحل النتلوى ا؟مفع.كانحل هلم عهلق مقيدة،و  ينقصولا املسولمني كوي ا و  يظواهروا علويهم أحودا .
بعووود  موووع املشوووركني اقووود أصوووالاألخوووْية هوووك إوووواء العهووولق موووع املشوووركني يف ا؟زيووورة العربيووو  وإوووواء مبووودأ التع

 سلله.ر  وعند ركني،وابستنكار أن يكلن للمشركني عهد عند اّللِ ذلك،ابلثاءة املطلق  من املش
لرة موون صووارتووه يف وموون بووني مووا يتضوومنه كووذلك عوودم السووما  للمشووركني ابلطوولا  ابملسووجد احلوورام أو عم

املشوركني،أن ذمون بعضوهم و  - -خالفا ملا كان عليه العهد العام املطل  بني رسلل اّلِل .الصلر بعد ذلك
 حلرام واألكهر احلرم مع بقائهم على كركهم.بعضا يف البيحل ا

المك احلركووك ا سوو ك للموونهجوالووذي يراجووع أحووداّ السووْية النبليوو  ووقائعهووا،لْيى موون خالهلووا اللاقووع التووارح
حلا ووو  يف اااطووولة  يووورى بلضووول  أن هوووذ .ويراجوووع كوووذلك نبيعووو  هوووذا املووونهج يف ذاتوووه ومراحلوووه وأهدافوووه .

معسوكرات  بونيو وكوذلك بينوه  -يف ا؟زيورة وسوائر معسوكرات املشوركني  العالقات بوني املعسوكر ا سوالمك
ا هلوووولعدها،واهوووودت هلووووا األرم،وهتيووووأت مكووووان قوووود جوووواء   -أهوووول الكتوووواب الوووويت تقووووررت يف هووووذ  السوووولرة 

 األحلال،وأصبححل هك ااطلة الطبيعي  يف أواوا انتلم.
 بين ا سالا  والك ر : شاساحالة الاماي -أوا

اللاقووع العملووك مرحلوو  بعوود مرحل ،وعربوو  بعوود عرب ،أنووه   ميكوون التعووايا بووني منهجووني  كووان قوود تبووني موون
للحيوواة بينهمووا هووذا ا خووتال  ا؟ووذري العميوو  البعيوود املوودى الشووامل لكوول جزئيوو  موون جزئيووات ا عتقوواق 

  وهووول ا خوووتال -وا نسووواين  -والتصووولر،واال  والسووولل ،والتنظيم ا جتمووواعك وا قتصووواقي والسياسوووك 
منهجووني للحيواة أحوود ا يقوولم علوى عبلقيوو  العبوواق .الوذي   بوود أن ينشوأ موون اخووتال  ا عتقواق والتصوولر .

مث يقوووع .ّلِل وحووود  بوووال كوووريك واهلخووور يقووولم علوووى عبلقيووو  البشووور للبشووور،ولآلهل  املووودعاة،ولارابب املتفرقووو 
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اة يف أحود املنهجوني   بينهما التصاقم يف كل خطلة من خطلات احليواة ألن كول خطولة مون خطولات احليو
 بد أن تكلن رتلف  مع األخرى،ومتصاقم  معها ااما،يف مثل هذين املنهجني ويف مثل هذين النظامني.

ل أن حمموودا رسوول و   اّلِل إأن   إلووه »إوووا   تكوون فلتوو  عارضوو  أن تقوو  قووريا تلووك اللقفوو  العنيوودة لوودعلة 
يف  ن يقووو  اليهووولقعارضووو  أ و  تكووون فلتووو .يف املدينووو  . و  أن هارّبوووا هوووذ  احلووورب ا؟وووائرة.يف مكووو « اّللِ 

وأن ييلوه  -لكتواب  اوهم من أهل  -املدين  كذلك هلذ  احلرك  وأن امعهم مع املشركني معسكر واحد 
الوذي يتهودق  لوك ااطورذاليهلق وتيله قريا قبائل العرب يف ا؟زيرة يف غوزوة األحوزاب  ست صوال كوأف  

 ملووونهج الووورابينفووو  ذلوووك او   يف املدينووو  علوووى أسووواس هوووذ  العقيدة،وإقامووو  نظامهوووا ا؟ميوووع  جووورق قيوووام الدولووو
كتووواب  لاوهوووم مووون أهووول  -وكوووذلك سووونعلم بعووود قليووول أووووا   تكووون فلتووو  عوووابرة أن يقووو  النصوووارى .املتفرق 

  آخوروراء الشوام إىلوهلوذ  احلركو  سولاء يف الويمن أم يف الشوام أم فيموا وراء الويمن و  هلذ  الدعلة -كذلك  
لفطورة ويستشوعرها اب - فهوا جيوداإووا أو  نبيعو  املونهج ا سوالمك الويت يعر .إوا نبوائع األكوياء ..الزمان  .

اس كافووو  مووون صوووحاب املنووواهج األخووورى  نبيعووو  ا صووورار علوووى إقامووو   لكووو  اّلِل يف األرم،وإخوووراج النوووأ -
  ا ختيوار وبوني حريو« فو الناس كا»ل بني عباقة العباق إىل عباقة اّلِل وحد  وهطيم احللاجز املاقي  اليت هل 

وحوورص  ة و  صووغْيةمووا يف كبووْي التعووارم بووني منهجووني للحيوواة   التقوواء بينه مث إوووا تنيووا نبيعوو .احلقيقيوو  .
م قبول أن وأوضواعه أصحاب املناهج األرضي  علوى سوح  املونهج الورابين الوذي يتهودق وجولقهم ومنواهجهم

 ي ء و  هي ء  هل - احلقيق  يف -ها فهك حتمي    اختيار في.يسحقهم  .
يكد لر كوووَّت،توكانوووحل هوووذ  احلتميووو  تفعووول فعلهوووا علوووى مووودى الزمن،وعلوووى مووودى التجوووارب وتتجلوووى يف صووو

رة الوويت قريبوو  املباكووسووباب الوتعموو  ضوورورة ااطوولة النهائيوو  األخووْية الوويت أعلنووحل يف هووذ  السوولرة و  تكوون األ
ف ،وعلى مودى يو  الشوري  نليلو   تودة علوى مودى السوْية النبل تذكرها بعخ الرواايت إ  حلقوات يف سلسول

 احلرك  ا سالمي  منذ أايمها األوىل ..
ذ  ااطووووولة هوووووكن فهوووووم وّبوووووذ  السوووووع  يف النظووووورة إىل ا؟وووووذور األصووووويل  للملقووووو ،وإىل هركاتوووووه املسوووووتمرة،مي

ك حلقوات يف تلو تكولن أن وذلك موع عودم إغفوال األسوباب القريبو  املباكورة،ألوا بودورها   تعودو.األخْية
 السلسل  الطليل .

 مد  المهد مع المشرهللاين : -ثانيا

ىل تبووول  أرجووو  إ - - وقووود ذكووور ا موووام البغووولي يف تفسوووْي  أن املفسووورين قاللا:إنوووه ملوووا خووورج رسووولل اّللِ 
هر إن  هلم أربعوو  أكوو،مووع إمهووااملنافقلن،وأخووذ املشووركلن ينقضوولن عهوولقهم فووأنزل اّلِل اهلايت ابلنسووب  هلي ء

 كانحل مدة عهدهم أقل،أو قصرها على أربع  أكهر إن كانحل أكثر.
:وأوىل األقووووولال يف ذلوووووك -بعووووود استعراضوووووه األقووووولال يف تفسوووووْي مطلوووووع السووووولرة  -وذكووووور ا موووووام الطوووووثي 

وأذن هلوووووم ابلسوووووياح  فيوووووه ،األجوووووُل الوووووذي جعلوووووه هللا ألهووووول العهووووود مووووون املشوووووركني:قلُل مووووون قال،ابلصووووولاب
ونقضووولا ،إ ا هووول ألهووول العهووود الوووذين لووواهروا علوووى رسووولل هللا ،عووو  أكوووهر(بقلله:)فسووويحلا يف األرم أرب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2076 

فإن هللا جووول ينوووا   أمووور نبيوووه ،فأما الوووذين   ينقضووولا عهووودهم و  يظووواهروا عليوووه.عهووودهم قبووول انقضووواء مدتوووه
 َْ  َُّقُصووولُكْم َكووويوْ  ا َوَ ْ إباوووام العهووود بينوووه وبيووونهم إىل مدتوووه بقللوووه:) ِإ  الَّوووِذيَن َعاَهوووْدمُتْ ِموووَن اْلُمْشووورِِكنَي مُث  يَونوْ

هِتِْم ِإنَّ اّللََّ ُيُُِه اْلُمتَِّقنَي ( ا فََأِاُلا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدَّ  [4:]سلرة التلب ،يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحد 
اْلُمْشووورِِكنَي َحْيوووُة َوَجوووْدُاُلُهْم  فوووإن لوووِن لوووان  أن قووولل هللا تعووواىل ذكووور :) فَوووِإَذا اْنَسوووَلَ  األْكوووُهُر احْلُووورُُم فَووواقْوتُوُللا

إذ كووان ذلووك ينبووئ علوى أن الفوورم علووى املوويمنني  ،يوودُل علوى خووال  مووا قلنووا يف ذلوك،[5:]سولرة التلبوو ،(
وذلووك أن اهليوو  الوويت ،فإن األموور يف ذلووك خبووال  مووا لن،قْتووَل كوول مشوور ،كووان بعوود انقضوواء األكووهر احلرم

ا لنووه موون لووِن أن انسووالن األكووهر احلوورم كووان يبووي  قتوول كوول تتلوول ذلووك تبووني عوون صووح  مووا قلنا،وفسوواِق موو
وذلك قللوه:) َكْيوَ  َيُكولُن لِْلُمْشورِِكنَي َعْهود  ،أو   يكون لوه منوه عهود،كان له عهد مون رسولل هللا ،مشر 

َ ُيُِوُه ِعْنَد اّللَِّ َوِعْنَد َرُسللِِه ِإ  الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َفَما اْسوتوَ  َقاُملا َلُكوْم فَاْسوَتِقيُملا هَلُوْم ِإنَّ اّللَّ
ما ،هلووم يف عهوودهم سووتقام  واملوويمنني ابوقد أموور هللا نبيووه ،فهووي ء مشووركلن،[7:]سوولرة التلبوو ،اْلُمتَِّقوونَي (

 1337وتر  مظاهرة عدوهم عليهم..،استقاملا هلم ب   نقخ صلحهم
:بَورَاَءة  ِمووَن اّللَِّ َوَرُسووللِِه ِإىَل الَّووِذيَن َعاَهووْدمُتْ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي قَاَل:أَْهووُل اْلَعْهووِد و ووا روا  الطووثي َعووْن جُمَاِهد ،قَوْللُووهُ 

َهووا َوأَرَاَق قَاَل:أَقْوبَووَل َرُسوولُل اّللَِّ .ُمووْدِلُج،َواْلَعَرُب الَّووِذيَن َعاَهووَدُهْم،َوَمْن َكوواَن لَووُه َعْهوود   ِمووْن تَوبُوولَ  ِحوونَي فَووورََغ ِمنوْ
لِوَك " فََأْرَسوَل جَّ،مُثَّ قَاَل:" ِإنَّوُه َُيُْضوُر اْلبَوْيوحَل ُمْشورُِكلَن َيطُلفُولَن عُورَاة  فَواَل أُِحوُه أَْن َأُحوجَّ َحوَّتَّ َ  َيُكولَن ذَ احلَْ 

ُهَما،َفطَافَوا اِبلنَّوواِس بِووِذي اْلَمَجواِز،َوِ َْمِكَنِتِهُم الَّوويِت   ُ َعنوْ َكووانُلا يَوتَوبَوايَوُعلَن ِّبَووا َواِبْلَمْلِسووِم أاََب َبْكور  َوَعِلي ووا َرِضووَك اّللَّ
َلالَِياِت:ِعْشوُروَن ِموْن ُكلِِِه،َوآَذنُلا َأْصَحاَب اْلَعْهوِد ِ َْن َذَْمنُولا أَْربَوَعوَ  َأْكوُهر ،يف اأْلَْكوُهِر احْلُورُِم اْلُمْنَسوِلَخاِت اْلُمتوَ 

ووِ  ِإىَل َعْشوور  َحْلُوولَن ِمووْن َكووْهِر َربِ  َوآَذَن النَّوواَس ُكلَُّهووْم اِبْلِقتَوواِل ِإ َّ أَْن .يووع  اهْلَخووِر،مُثَّ َ  َعْهووَد هَلُووْم آِخووِر ِذي احلِْجَّ
َوقَاَل:ِحنَي َرَجوَع ِموَن الطَّواِئِ  َمَضوى ِموْن فَووْلرِِ  َذلِوَك،فَوَغزَا .يُوْيِمُنلا،َفآَمَن النَّاُس َأمْجَُعلَن ِحيَنِ ذ  َو َْ َيِسْ  َأَحد  

ا اَء ِإىَل اْلَمِديَنِ  َوقَاَل آَخُروَن ِ َّوْن قَاَل:ابْتِوَداُء اأْلََجوِل ِ؟َِميوِع اْلُمْشورِِكنَي َواْنِقَضواُ ُ  َكواَن َواتَوُبلَ  بَوْعَد ِإْذ جَ  ِحود 
 1338 "َكاَن ابِْتَداُ ُ  يَوْلَم نَوزََلحْل بَورَاَءُة،َواْنِقَضاُ ُ  اْنِقَضاُء اأْلَْكُهِر احْلُرُِم،َوَذِلَك اْنِقَضاُء اْلُمَحرَّمِ .

رها ولكنها بووودو . ة احلا ووووهوووذ  األسوووباب القريبووو  املباكووورة   كوووك كوووان هلوووا وزووووا يف اختووواذ ااطووولة األخوووْي 
جوني تعوارم املنه بْية:وهوكليسحل إ  حلقوات يف السلسول  الطليلو  الناكو   ابتوداء مون احلتميو  ا؟ذريو  الك

 .. أصال،وعدم إمكان التعايا بينهما إ  ف ات اضطراري  تنتهك حتما
وإن يكون   ُيواول أن يلوم  -وقد أراق املرحلم الشي  ركيد رضا أن يلم  لقات السلسل  منوذ بودء الودعلة 

 - صل ا ختال  ا؟ذري الدائم الذي ينشئ هذ  السلسل   لقاهتا والذي ينتهوك  وا انتهوحل إليوه حتموا 

                                                 
 [102/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1337
 ( صحي  مقطلع  15023اِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ << ُسلَرُة التوَّْلبَِ  << ) جَ  - 1338

 لسيدك إمجا  ..اإ ا ع  ذل -نه رضك اّلِل ع -واض  من النا القرآين أنه أمهل ذوي العهلق غْي الناقضني إىل مدهتم.ولعل جماهدا   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2077 

ا َرُسولَلُه ِمَن اْلَمْشُهلِر اْلَقْطِعكِِ الَّوِذي " :1339فقال يف تفسْي املنار  َ  ِخواَلَ  ِفيوِه أَنَّ هللاَ تَوَعواىَل بَوَعوَة حُمَمَّود 
ْسوواَلِم الَّووِذي َأْكَمووَل بِووِه الوودِِيَن،َوَجَعَل آيَوتَووُه اْلُكووْثَى َهووَذا اْلُقووْرآَن اْلُمْعِجووزَ   لِْلَبَشووِر ِمووْن ُوُجوول   َوَخووامَتَ النَِّبيِِوونَي اِبْ ِ

ْعَلِة إِلَْيووِه  1ج  191 - 159ص 23 2تَوْفِسووِْي اهْليَووِ  ] َكِثْيَة ،ذََكووْراَن ُكلِِيَّاهِتَووا يف  ط اهْلَيوْ َووِ [ َوأَقَوواَم بِنَوواَء الوودَّ
يوَّنَواُ  ،َوَمَنَع اْ ِْكرَاَ  ِفيِه،َواحْلَْمَل َعَلْيِه اِبْلُقولَِّة َكَموا بوَ 1340َعَلى َأَساِس اْلَثَاِهنِي اْلَعْقِليَِّ  َواْلِعْلِميَِّ  اْلُمْقِنَعِ  َواْلُمْلزَِم ِ 

َ ِ [،فَوَقاَوَمووُه اْلُمْشوورُِكلَن َوفَوتَونُوولا اْلُمووْيِمِننَي اِبلتوَّْعووِذيِه  3ج  34 - 30ص 256 2يف تَوْفِسووِْي اهْليَووِ  ] ط اهْلَيوْ
توَّبَوَعوُه َذَْموُن َعلَوى نَوْفِسوِه وو َعوْن تَوْبِليغِوِه لِلنَّواِس اِبْلُقولَِّة،َوَ ْ َيُكوْن َأَحود  ِ َّوِن اَواِ ْضِطَهاِق ِلَصودِِِهْم َعْنُه،َوَصوُدوُ  و 

ُهُم اْلَمووورََّة بَوْعوووَد اْلَمووورَِّة،مُثَّ اْكوووَتدَّ .ِموووَن اْلَقْتوووِل أَِو التوَّْعوووِذيِه،ِإ َّ بِتَوووْأِمنِي ِحْلووو   أَْو َقرِيوووه   فَوَهووواَجَر َموووْن َهووواَجَر ِمووونوْ
ائِِم أَ ِإيَذاُ ُهْم لِلرَُّسلِل و  ْو نَوْفيِوِه أَْو قَوْتلِوِه َعَلن وا يف َقاِر النَّوْدَوِة،َوَرجَُّحلا يف آِخوِر اأْلَْموِر و َحَّتَّ ائْوَتَمُروا ِ َْبِسِه الدَّ

لَوووُه،فََأَمرَُ  هللاُ تَوَعووواىَل اِبهلِْْجرَِة،َكَموووا تَوَقووودََّم يف تَوْفِسوووِْي َوِإْذ مَيُْكوووُر بِوووَك الَّوووِذيَن َكَفوووُروا ) َوَموووا  40( ]ص30 8قَوتوْ
َ ِ [ فوَ  9بَوْعَدَها ج  بَوعُوُه َموْن قَوَدَر َعلَوى اهلِْْجورَِة ِموْن َأْصوَحابِِه ِإىَل َحْيوُة َوَجوُدوا ِموْن َهاَجَر و ط اهْلَيوْ وو َوَصواَر يَوتوْ

َكاَنحِل ْم َعلَوووى أَنْوُفِسوووِهْم،َو ُمَهووواَجرِِهْم اِبْلَمِدينَوووِ  اْلُمنَوووولَّرَِة أَْنَصوووار ا ّللَِِّ َوِلَرُسوووللِِه ُيُِبُووولَن َموووْن َهووواَجَر إِلَْيِهْم،َويوُوووْييُِرووَُ 
ووَ  َوَغووْْيِِهْم ِمووَن اْلَعووَرِب َحوواَل َحووْرب  اِبلطَّْبِع،َوُمْقَتَضووى اْلعُووْرِ  الْ  وونَوُهْم َوبَوونْيَ ُمْشوورِِكك َمكَّ َعووامِِ يف َذلِووَك احْلَوواُل بَويوْ

لتوََّعواُوِن َفَخوانُلا َوَغَدُروا،َونَوَقُضولا و أَْهَل اْلِكَتاِب ِمْن يَوُهلِق اْلَمِديَنِ  َوَما َحْلهَلَا َعَلى السَّْلِم َوااْلَعْصِر،َوَعاَهَد و 
َم بَويَواُن َذلِوَك   ُكلِِوِه يف تَوْفِسوِْي ُسولرَِة ُعُهلَقُهْم َلُه َما َكانُلا يُوَلاُللَن اْلُمْشرِِكنَي َويُظَاِهُروَوُْم ُكلََّما َحاَربُلُ ،َكَما تَوَقودَّ

 اأْلَنْوَفاِل ِمْن َهَذا اْ؟ُْزِء .
ووْلِم َواأْلََموواِن َعْشووَر ِسووِننيَ ووو اَوقَووْد َعاَهووَد و  ِبُشووُروط  َتَسوواَهَل َمَعُهووْم ِفيَهووا  1341ْلُمْشوورِِكنَي يف احْلَُديِْبيَووِ  َعلَووى السَّ

قوْ  وووووووْلِم َوَنْشوووووووِر ِقينِوووووووِه اِبْ ِ تَوَهوووووووى التََّسووووووواُهِل َعوووووووْن قُوووووووولَّة  َوِعوووووووزَّة ،َ  َعوووووووْن َضوووووووْع   َوِذلَّووووووو  ،َوَلِكْن ُحب وووووووا لِلسَّ نَووووووواِع ُمنوْ
                                                 

 [134/ 10تفسْي املنار ] - 1339
 ووا « قيكووارت»  بوود أن ننبووه هنووا إىل موونهج مدرسوو  األسووتاذ الشووي  حمموود عبوود ،املتأيرة بفلسووف  غريبوو  عوون ا سووالم وهووك فلسووف    - 1340

لثاهوني العقليو  والعلميو   الثاهوني اوتعطيوه أكثور مون جمالوه يف مسوائل العقيودة.فال بود أن نضوي  إىل« العقول»جعلهوا تركوز تركيوزا كوديدا علوى 
  (هللالسيد رمحه ديهي  كذلك يف هذا الدين وجماوبتها لكل الكينلن  البشري   ا فيها العقل والذهن.) االفطري  الب

ا  ،َوَسوواَ  َمَعووُه اهْلَووْدَي َعوواَم احْلَُديِْبيَووِ  يُرِيووُد زاَِيَرَة اْلبَوْيووحِل، َ يُرِيووُد ِقتَ َعووِن اْلِمْسووَلِر بْووِن َرَْرَمووَ ،َوَمْرَواَن بْووِن احلََْكِم،قَووا َ :َخوورََج َرُسوولُل هللِا  - 1341
،َفَكانَووحْل ُكووُل َبَدنَوو   َعووْن َعَشووَرة ،قَاَل :َوَخوورََج َرُسوولُل هللاِ  َحووَّتَّ ِإَذا َكوواَن ِبُعْسووَفاَن َلِقيَووُه ِبْشووُر بْووُن ُسووْفَياَن  َسووْبِعنَي َبَدنَوو  ،وََكاَن النَّوواُس َسووْبَع ِم َووِ  َرُجل 

َعحْل ِ َِسِْيَ ،َفَخَرَجحْل َمَعَها اْلُعلُذ اْلَمطَاِفيُل،َقْد لَِبُسلا ُجلُولَق الُنُملِر،يُوعَ اْلَكْعِلُ،فَوَقاَل :اَي َرُسلَل هللاِ  اِهوُدوَن اّللََّ أَْن  َ تَوْدُخَلَها ،َهِذِ  قُوَرْيا  َقْد  َِ
ا،َوَهَذا َخاِلُد ْبُن اْلَللِيِد يف َخْيِلِهْم َقِدُملا ِإىَل ُكرَ  ،َلَقوْد َأَكلَوتوُْهُم احْلَْرُب،َمواَذا َعلَوْيِهْم لَوْل اِع اْلَغِميِم،فَوَقاَل َرُسلُل هللِا َعَلْيِهْم َعنوَْلة  أََبد  :اَي َوْيَ  قُوَرْيا 

ُ َعلَوْيِهْم قَ  اَلِم َوُهوْم َوافِوُروَن،َوِإْن َ ْ يَوْفَعُللا،قَواتَوُللا َوِّبِوْم َخلُولا يف اِ مِتْسوَخلَّْلا بَوْيِب َوَبنْيَ َسائِِر النَّاِس،فَِإْن َأَصوابُلين َكواَن الَّوِذي أَرَاُقوا،َوِإْن أَْلَهوَرين اّللَّ
ُ لَووُه َحووَّتَّ يُظْ  ،َواّللَِّ ِإيِنِ  َ أَزَاُل ُأَجاِهووُدُهْم َعلَووى الَّووِذي بَوَعثَووِب اّللَّ ووالَِفُ ،مُثَّ أَ قُولَّة ،َفَموواَذا َتظُووُن قُوووَرْيا  َفوورَِق َهووِذِ  السَّ ُ لَووُه،أَْو تَونوْ َمووَر النَّاَس،َفَسووَلُكلا ِهووَرُ  اّللَّ

ووا رََأْت َذاَت اْلَيِمونِي بَوونْيَ َلْهووَرْي احْلَْمووِخ َعلَووى َنرِيوو   خُتْرُِجووُه َعلَووى يَِنيَّووِ  اْلِمورَاِر َواحْلَُديِْبيَووِ  ِمووْن َأْسووَفلِ  ووَ ،قَاَل :َفَسووَلَك اِبْ؟َووْيِا تِْلووَك الطَّرِيَ ،فَوَلمَّ  َمكَّ
،َفَخوورََج َرُسوولُل هللِا  َخْيوُل قُوووَرْيا  قَووَ ََة اْ؟َووْياِ  َحووَّتَّ ِإَذا َسووَلَك يَِنيَّووَ  اْلِموورَاِر بَورََكووحْل اَنقَوتُووُه،فَوَقاَل قَووْد َخوواَلُفلا َعووْن َنرِيِقِهْم،َنَكُصوولا رَاِجعِوونَي ِإىَل قُوَرْيا 

،َوَلِكْن َحَبَسوهَ النَّاُس :َخَاْت،فَوَقاَل َرُسلُل هللِا  وَ ،َواّللَِّ  َ تَوْدُعلين قُووَرْيا  اْليَووْلَم ِإىَل ُخطَّو   :َما َخَاْت،َوَما ُهوَل هَلَوا خِبُلُو   ا َحواِبُك اْلِفيوِل َعوْن َمكَّ
َها مُثَّ قَاَل لِلنَّاِس :اْنزُِللا فَوَقاُللا :اَي َرُسلَل  تُوُهْم ِإايَّ  َعَلْيوِه النَّواُس .فَوَأْخرََج َرُسولُل هللِا هللِا،َما اِبْلَلاِقي ِمْن َماء  يَوْنزِلُ َيْسأَُللين ِفيَها ِصَلَ  الرَِّحِم ِإ َّ أَْعطَيوْ

 َا ِموووْن ِكَنانَتِوووِه،فََأْعطَاُ  َرُجوووال  ِموووْن َأْصوووَحاِبِه ،فَونَووووَزَل يف قَِليوووه  ِموووْن تِْلوووَك اْلُقلُوووِه،فَوَغَرَزُ  ِفيوووِه،ف َجاَش اْلَمووواُء اِبلووورََّواِء َحوووَّتَّ َضوووَرَب النَّووواُس َعْنوووُه َسوووْهم 
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ا اْنَمَأنَّ  قُووَرْيا  فَوَقواُللا :اَي َمْعَشوَر  ِإَذا بَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء يف رَِجال  ِمْن ُخزَاَعَ ،فَوَقاَل هَلُْم َكَقْللِوِه لُِبَشوْْيِ بْوِن ُسوْفَياَن،فَوَرَجُعلا ِإىَل  َرُسلُل هللِا ِبَعَطن ،فَوَلمَّ
ا َ ْ َذِْت لِ  وود  وود ،َوِإنَّ حُمَمَّ ،ِإنَُّكْم تَوْعَجلُوولَن َعلَووى حُمَمَّ وود ،يَوْعِب ابْووَن ِإْسووحَ قُوووَرْيا  َُملُهْم .قَوواَل حُمَمَّ ووا حَلَقِِووِه .فَوواهتَّ َووا َجوواَء زَائِوور ا هِلَووَذا اْلبَوْيحِل،ُمَعظِِم  اَ  ِقتَووال  ِإ َّ

بَووِ  َرُسوولِل هللِا  َووا َجوواَء  ُمْسووِلُمَها َوُمْشوورُِكَها، َ ُحُْفوولَن َعلَووى َرُسوولِل هللاِ :قَوواَل الُزْهوورُِي :وََكانَووحْل ُخزَاَعووُ  يف َغيوْ ووَ ،قَاُللا :َوِإْن َكوواَن ِإ َّ َكوويوْ  ا َكوواَن ِ َكَّ
ُّ بِوووَذِلَك اْلَعوووَرُب .مُثَّ بَوَعثُووولا إِلَ  وووَلة ،َو َ تَوَتَحووودَّ نَوووا َعنوْ ا َعَليوْ  ْيوووِه ِمْكوووَرَز بْوووَن َحْفوووِا بْوووِن اأَلْخَيِ ،َأَحوووَد بَوووِب َعووواِمِر بْووونِ لِوووَذِلَك،َفالَ َواّللَِّ  َ يَوووْدُخُلَها أَبَووود 

ووا َرآُ  َرُسوولُل هللِا  ،فَوَلمَّ ووا انْوتَوَهووى ِإىَل َرُسوولِل هللِا ُلَييِ  بَِنْحوول  ِ َّووا َكلَّووَم بِووِه َأْصووَحابَُه،مُثَّ َرَجووَع ِإىَل َكلََّمووُه َرُسوولُل هللِا ،قَوواَل :َهووَذا َرُجوول  َغوواِقر  .فَوَلمَّ
،فَووَأْخَثَُهْم ِ َووا قَوواَل لَووُه َرُسوولُل هللِا  ووا َرآُ  َرُسوولُل هللاِ  ،قَووالَ قُوَرْيا  قَوواَل  :فَوبَوَعثُوولا إِلَْيووِه احْلِْلووَك بْووَن َعْلَقَمووَ  اْلِكنَوواينَّ،َوُهَل يَوْلَم ِووذ  َسوويُِِد اأَلَحاِبِا،فَوَلمَّ

ُلَن،فَووابْوَعُثلا اهْلَووْدَي يف َوْجِهوِه .فَوبَوَعثُوولا اهْلَووْدَي،فَوَلمَّا رََأى اهْلَووْدَي َيِسوو يُل َعَلْيووِه ِموْن َعووْرِم الْووَلاِقي يف َقالَِئِدِ ،قَووْد َأَكووَل أَْوَ َرُ  ِمووْن :َهوَذا ِمووْن قَوووْلم  يَوَتَأهلَّ
،قَوْد رَأَيْووحُل َموا  َ ُيَِوُل َصوُدُ  :اهْلَوْدَي نُولِل احْلَوْبِك َعوْن حمَِلِِوِه،َرَجَع،َوَ ْ َيِصوْل ِإىَل َرُسوولِل هللِا  يف َقالَئِووِدِ  ِإْعظَام وا ِلَموا رََأى،فَوَقواَل :اَي َمْعَشوَر قُوَرْيا 

َووا أَنْوحَل أَْعوورَايب   َ ِعْلووَم لَوَك، ،فَوَقوواَل :اَي َمْعَشووَر قَوْد َأَكووَل أَْوَ َرُ  ِمووْن نُولِل احْلَووْبِك َعووْن حمَِلِِوِه .فَوَقوواُللا :اْجِلْك،ِإ َّ فَوبَوَعُثلا إِلَْيووِه ُعووْرَوَة بْوَن َمْسووُعلق  الثوََّقِفكَّ
،ِإيِنِ قَووْد رَأَيْووحُل َمووا يوَ  وود  ِإَذا َجواءَُكْم،ِمَن التوَّْعِنيووِ  َوُسوولِء اللَّْفِج،َوقَووْد َعووَرفْوُتْم أَنَُّكووقُووَرْيا  َعثُوولَن ِإىَل حُمَمَّ ْعووحُل ْلَقووى ِمووْنُكْم،َمْن تَوبوْ ْم َوالِوود  َوَأيِنِ َوَلد ،َوقَووْد  َِ

ُتكُ  ْم بِنَوْفِسوك .قَواُللا :َصوَدْقحَل،َما أَنْوحَل ِعْنوَداَن ِ ُوتوََّهم  .َفَخورََج َحوَّتَّ أَتَوى َرُسولَل اِبلَِّذي اَنَبُكْم،َفَجَمْعحُل َمْن أَنَاَعِب ِموْن قَووْلِمك،مُثَّ ِجْ وحُل َحوَّتَّ آَسويوْ
َا قُوَرْيا  قَوْد َخَرَجو،َفَجَلَك َبنْيَ َيَدْيِه،فَوَقاَل :اَي حُمَمَُّد،مَجَْعحَل أَْواَبَش النَّاِس،مُثَّ ِجْ حَل ِّبِْم لِبَوْيَضِتَك لِتَوُفضََّها،إِ هللِا  حْل َمَعَهوا اْلُعولُذ اْلَمطَاِفيُل،قَوْد وَّ

ا،َوأمَْيُ هللِا،َلَكووَأيِنِ ِّبَوو ووَلة  أَبَوود  وودِِيُ  لَِبُسوولا ُجلُوولَق الُنُملِر،يُوَعاِهووُدوَن اّللََّ أَْن  َ تَووْدُخَلَها َعلَووْيِهْم َعنوْ ا .قَوواَل :َوأَبُوول َبْكوور  الصِِ ُيَ ِء قَووْد اْنَكَشووُفلا َعْنووَك َغوود 
وُد ف قَواَل :َهوَذا ابْوُن أَ  َخْلَ  َرُسلِل هللاِ  يب ُقَحافَوَ  قَواَل :َواّللَِّ لَوْل َ قَاِعد ،فَوَقاَل :اْمُصْا َبْظَر الالَِّت،َأحَنُْن نَوْنَكِشُ  َعْنُه ف قَاَل :َمْن َهَذا اَي حُمَمَّ

يف احلَِْديوِد،قَاَل َواْلُمِغْيَُة ْبُن ُكْعَبَ  َواِق   َعلَوى رَْأِس َرُسولِل هللِا حِلَْيَ  َرُسلِل هللِا َيد  َكاَنحْل َلَك ِعْنِدي،َلَكافَْأُتَك ِّبَا،َوَلِكنَّ َهِذِ  ِّبَا .مُثَّ تَوَناَوَل 
ووَم َرُسوولُل هللِا قَوْبووَل َواّللَِّ  َ َتِصووُل إِلَْيووَك .قَوواَل :َوُْيََك،َمووا أََفظَّووَك َوأَ :يَوْقوورَُع يَووَدُ ،مُثَّ قَوواَل :أَْمِسووْك يَووَدَ  ِعووْن حِلْيَووِ  َرُسوولِل هللِا  ْغَلظَووَك .قَوواَل :فَوتَوَبسَّ

 ََك ِإ َّ اِبأَلْمِك،قَاَل :َفَكلََّمُه َرُسلُل هللِا قَاَل :َمْن َهَذا اَي حُمَمَُّد ف قَاَل :َهَذا اْبُن َأِخيَك اْلُمِغْيَُة ْبُن ُكْعَبَ  قَاَل :أَُغَدُر،َهْل َغَسْلحَل َسْلأَت ِثْوِل ِ
،قَووواَل :فَوَقووواَم ِموووْن ِعْنوووِد َرُسووولِل هللِا َموووا َكلَّوووَم بِوووِه َأْصووو َوقَوووْد رََأى َموووا َيْصوووَنُع بِوووِه َأْصوووَحابُُه، َ يَوتَوَلضَّوووأُ ُوُضووولء ا ِإ َّ َحابَُه،فََأْخَثَُ  أَنَّوووُه َ ْ َذِْت يُرِيوووُد َحْراب 

،ِإيِنِ ِجْ ووحُل ِكْسووَرى يف ابْوتَووَدُروُ ،َو َ يَوْبُسووُ  ُبَسوواق ا ِإ َّ ابْوتَووَدُروُ ،َو َ َيْسووُقُ  ِمووْن َكووَعرِ  ،فَوَقوواَل :اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا  ِ  َكووْكء  ِإ َّ َأَخووُذوُ ،فَوَرَجَع ِإىَل قُوَرْيا 
وود  يف َأْصووَحابِ  ووا قَووُ  ِمثْووَل حُمَمَّ ا،فَوُروا ِه،َوَلَقْد رَأَيْووحُل ُمْلِكووِه،َوِجْ حُل قَوْيَصووَر َوالنََّجاِكووكَّ يف ُمْلِكِهَمووا،َواّللَِّ َمووا رَأَيْووحُل َمِلك  قَوْلم ووا  َ ُيْسووِلُملنَُه ِلَشووْكء  أَبَوود 

َ ،َومَحَلَوُه َعلَوى مَجَول  لَوُه يُوَقواُل لَوُه :الثوَّْعَلهُ رَأَْيُكْم .قَاَل :َوَقْد َكاَن َرُسلُل هللِا  وَ  قَوْبَل َذِلَك بَوَعوَة ِخورَاَش بْوَن أَُميَّوَ  اْاُزَاِعوكَّ ِإىَل َمكَّ وا َقَخوَل َمكَّ ،فَوَلمَّ
،َفَمنَوَعُهُم اأَلَحوواِبُا َحووَّتَّ أَتَووى َرُسوولَل هللِا  َعَقووَرتْ  ،َوأَرَاُقوا قَوْتووَل ِخوورَاش  ووَ ،فَوَقاَل :اَي َرُسوولَل هللِا،ِإيِنِ َأَخوواُ  بِووِه قُوووَرْيا  َعثَووُه ِإىَل َمكَّ ،فَووَدَعا ُعَمووَر لِيَوبوْ

َهوا،َوَلِكْن أَُقلُوَك َعلَوى َرُجول  ُهوَل أََعوُز ِموبِِ قُوَرْيش ا َعَلى نَوْفِسك،َولَْيَك ِّبَا ِمْن َبِب َعِديِ  َأَحد  مَيْنَوُعِب  َهوا،َوِغْلَظيِت َعَليوْ ،َوقَوْد َعَرفَوحْل قُووَرْيا  َعوَداَويت ِإايَّ
،َوأَنَّوُه ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن،قَاَل :َفَدَعاُ  َرُسلُل هللِا  وا حِلُْرَمتِوِه،َفَخرََج ُعْثَمواُن ،فَوبَوَعَثُه ِإىَل قُووَرْيا  ُحْوِثُُهْم أَنَّوُه َ ْ َذِْت حِلَْرب  َجواَء زَائِور ا هِلَوَذا اْلبَوْيحِل،ُمَعظِِم 

َ ،َوَلِقيَووُه أاََبُن بْووُن َسووِعيِد بْووِن اْلَعوواِص،فَونَوَزَل َعووْن َقابَّتِووِه َومَحَلَووُه بَوونْيَ َيَديْووِه،َوَرقِ  ،فَوواْنطََلَ   هللِا َ  َخْلَفووُه،َوَأَجاَرُ  َحووَّتَّ بَولَّووَ  رَِسوواَلَ  َرُسووللِ َحووَّتَّ أَتَووى َمكَّ
،فَوبَولََّغُهْم َعْن َرُسلِل هللِا  َما أَْرَسَلُه ِبِه،فَوَقاُللا لُِعْثَماَن :ِإْن ِكْ حَل أَْن َتُطلَ  اِبْلبَوْيحِل،َفُطْ  ِبِه .فَوَقاَل ُعْثَماُن َحَّتَّ أََتى أاََب ُسْفَياَن َوُعَظَماَء قُوَرْيا 

وود  .قَوواَل :فَاْحتَوَبَسووْتُه قُوووَرْيا  ِعْنووَدَها،فَوبَوَلَ  َرُسوولَل هللِا ِه َرُسوولُل هللِا :َمووا ُكْنووحُل ألَفْوَعووَل َحووَّتَّ َيطُوولَ  بِوو َواْلُمْسووِلِمنَي أَنَّ ُعْثَموواَن قَووْد قُتِووَل .قَوواَل حُمَمَّ
، َيِب الُزْهرُِي :أَنَّ قُوَرْيش ا بَوَعُثلا ُسَهْيَل ْبَن َعْمر و،َأَحَد َبِب َعاِمِر ْبِن ُلَييِ  ا َفَصاحِلُْه،َو َ َيُكولُن يف ُصوْلِحِه ِإ َّ أَْن يَوْرِجوَع َعنَّوا :َفَحدَّ فَوَقاُللا :اْئحِل حُمَمَّد 

ا،فََأَ ُ  ُسوَهْيُل بْوُن َعمْ  َنا َعنوَْلة  أََبد  ُّ اْلَعَرُب أَنَُّه َقَخَلَها َعَليوْ وا َرآُ  النَّوِلُ َعاَمُه َهَذا،فَوَلاّللَِّ  َ تَوَتَحدَّ :قَوْد أَرَاَق اْلَقوْلُم الُصوْلَ  ِحونَي بَوَعثُولا  قَوالَ ر و،فَوَلمَّ
ا انْوتَوَهى ِإىَل َرُسلِل هللِا  ا اْلتَوَأَم اأَلْموُر َوَ ْ يَوْبوَ  إِ َهَذا الرَُّجَل،فَوَلمَّ نَوُهَموا الُصوْلُ ،فَوَلمَّ  َّ اْلِكتَواُب َويَوَه َتَكلََّما،َوأَنَوا َ اْلَكاَلَم،َوتَورَاَجَعوا َحوَّتَّ َجوَرى بَويوْ

ف أََوَلْسوَنا اِبْلُمْسوِلِمنَي ف أََولَْيُسولا اِبْلُمْشورِِكنَي ف قَواَل :بَولَوى .قَواَل :فَوَعواَلَم ُر بْوُن ااَْطَّاِب،فَوأََتى أاََب َبْكر ،فَوَقواَل :اَي أاََب َبْكور ،أََولَْيَك ِبَرُسولِل هللِا ُعمَ 
  الْوووَزْم َغوووْرَزُ  َحْيوووُة َكاَن،فَوووِإيِنِ َأْكوووَهُد أَنَّوووُه َرُسووولُل هللِا .قَووواَل ُعَموووُر :َوأاََن َأْكوووَهُد،مُثَّ أَتَوووى َرُسووولَل هللاِ نُوْعِطوووك الذِِلَّوووَ  يف ِقيِننَوووا .فَوَقووواَل أَبُووول َبْكووور  :اَي ُعَمووورُ 

 ِْطووووك الذِِلَّووووَ  يف ِقيِننَووووا ف فَوَقوووواَل :أاََن َعْبووووُد هللِا ،فَوَقوووواَل :اَي َرُسوووولَل هللِا،أََوَلْسووووَنا اِبْلُمْسووووِلِمنَي ف أََولَْيُسوووولا اِبْلُمْشوووورِِكنَي ف قَوووواَل :بَوَلى،قَوووواَل :فَوَعوووواَلَم نُوع
ُ  َوُأَصلِِك َوأَعْ  تِوُ  ِموَن الَّوِذي َصونَوْعحُل َرَافَوَ  َكاَلِموك الَّوِذي َتَكلَّْموحُل بِوِه َوَرُسللُُه،َلْن ُأَخاِلَ  أَْمَرُ ،َوَلْن ُيَضيَِِعِب مُثَّ قَاَل ُعَمُر :َما زِْلحُل َأُصلُم َوأََتَصدَّ

،فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل هللِا ْلَم ِووذ  َحووَّتَّ َرَجووْلُت أَْن َيُكوولَن َخْْي ا،قَوواَل :َوَقَعووا َرُسوولُل هللِا يوَ  :اْكتُووْه ِبْسووِم هللِا الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم فَوَقوواَل َعلِووكَّ بْووَن َأيب نَاِله 
وَك ال وود  َرُسوولُل هللِا لَُّهمَّ،فَوَقوواَل لَووُه َرُسولُل هللِا ُسوَهْيُل بْووُن َعْمور و : َ أَْعووِرُ  َهوَذا،َوَلِكْن اْكتُووْه اِب ِْ وَك اللَُّهمَّ،َهووَذا َموا َصوواحَلَ َعَلْيوِه حُمَمَّ :اْكتُووْه اِب ِْ

وُد بْوُن َعْبوِد هللِا َوُسوَهْيُل َذا َموا اْصوطَ ُسَهْيَل ْبَن َعْمر و فَوَقاَل ُسَهْيُل ْبُن َعْمر و :َلْل َكِهْدُت أَنََّك َرُسلُل هللِا َ ْ أُقَاتِْلَك،َوَلِكْن اْكُتْه :هَ  َلَ  َعَلْيوِه حُمَمَّ
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وو ،مُثَّ َعوووَدا َهوووُيَ ِء َعلَوووى ،َوَقَخلَوووحْل ُخزَاَعوووُ  يف َعْهوووِدِ  و 1342 ِ َواحْلُجَّ وووو َكَموووا َقَخلَووحْل بَونُووول َبْكووور  يف َعْهوووِد قُووووَرْيا 
وووووواَلِ  فَونَوَقُضوووووولا َعْهووووووَدُهْم،َفَكاَن َذلِووووووَك َسووووووَبَه َعووووووْلَقِة َحوووووواِل احْلَووووووْرِب اْلَعامَّوووووو ُهْم قُوووووووَرْيا  اِبلسِِ ِ  أُولَِ َك،َوأََعووووووانَوتوْ

ْرِ  َوأََذلَّ أَْهَلُه،َوَلِكنوَُّهْم َما زَاُللا ُُيَارِبُلنَُه َحْيُة قَوَدُروا،َويوَ ،َوفَوْتِحِه و َمَعُهمْ  َبحَل و ِلَمكََّ ،الَِّذي َخَضَد َكلَْكَ  الشِِ
ُْم َ  ُعُهوولَق هَلُووْم َوَ  يوُووْيَمُن نَوْقُضوو ُهْم َوانِْتَقاُضووُهْم،َكَما َذْيت َقرِيب ووا يف اِبلتَّْجرِبَووِ  هَلُووْم يف َحوواَ ْ قُووولَّهِتِْم َوَضووْعِفِهْم،َأوَّ

( ِإىَل قَوْللِوِه يف آِخوِر آيَوِ  7قَوْللِِه تَوَعاىَل ِمْن َهوِذِ  الُسولرَِة:َكْيَ  َيُكولُن لِْلُمْشورِِكنَي َعْهود  ِعْنوَد هللِا َوِعْنوَد َرُسوللِِه )
ُْم َ  أمَْيَاَن هَلُمْ  تَوُهلَن )فَوَقاتُِللا أَئِمََّ  اْلُكْفِر ِإوَّ َواْلُمورَاُق أَنَّوُه .( َأْي َ  ُعُهلَق هَلُوْم يَوْرَعْلَوَوا َويَوُفولَن ِّبَوا 12 َلَعلَُّهْم يَونوْ

ُهْم َكوورَّ اهْل   َخووِر َوُعْدَوانَووُه،َمعَ َ  مُيِْكووُن أَْن يَعِوويَا اْلُمْسووِلُملَن َمَعُهووْم ِ ُْكووِم اْلُمَعاَهووَداِت اْلَمْرِعيَّووِ  فَويَووْأَمُن ُكوول  ِموونوْ
ْد َسووبَوَقُهْم ِإىَل بَوَقووائِِهْم َعلَووى ِكوورِْكِهُم الَّووِذي لَووْيَك لَووُه َكوورْع  يُووَداُن بِووِه فَوَيِجووُه اْلَلفَوواُء اِبْلَعْهووِد إبَِِاابِووِه،َكْيَ  َوقَوو

 . 1343اْلَغْدِر َونَوْقِخ اْلِميثَاِ ،َمْن َكانُلا َأْجَدَر اِبْلَلفَاِء َوُهْم أَْهُل اْلِكَتاِب  
                                                                                                                                            

،َعلَووى أَنَّووُه َموو ِمووْن َأْصووَحاِبِه ِبغَووْْيِ ِإْذِن ْن أَتَووى َرُسوولَل هللِا بْووُن َعْموور و َعلَووى َوْضووِع احْلَووْرِب َعْشووَر ِسووِننَي،َذَْمُن ِفيَهووا النَّوواُس،َوَيُكُ  بَوْعُضووُهْم َعووْن بَوْعخ 
بَو   َمْكُفلَف  ،َوِإنَّوُه  َ ِإْسواَلَل َو َ ِإْغاَلَل،وََكواَن يف َكوْرِنِهمْ َلْيِهْم ،َوَمْن أََتى قُوَرْيش ا ِ َّْن َمَع َرُسلِل هللِا َولِيِِِه َرقَُّ  عَ  نَونَوا َعيوْ  ِحونَي َ ْ يَوُرُقوُ  َعَلْيوِه،َوِإنَّ بَويوْ

 ِد حُمَمَّود  َوَعْهووِدِ  َقَخووَل ِفيوِه،َوَمْن َأَحووهَّ أَْن يَوْدُخَل يف َعْقووِد قُوووَرْيا  َوَعْهوِدِهْم َقَخووَل ِفيووِه،فَوتَوَلايَوَبحلْ َكتَوبُولا اْلِكتَوواَب أَنَّوُه َمووْن َأَحووهَّ أَْن يَوْدُخَل يف َعْقوو
 َوَعْهووِدِهْم،َوأَنََّك تَوْرِجووُع َعنَّووا َعاَمنَووا َهووَذا،َفالَ َوَعْهووِدِ ،َوتَوَلايَوَبحْل بَونُوول َبْكر ،فَوَقوواُللا :حَنْووُن يف َعْقووِد قُوووَرْيا  ُخزَاَعووُ  فَوَقوواُللا :حَنْووُن َمووَع َعْقووِد َرُسوولِل هللِا 

،َخَرْجنَوووا َعْنَك،فَوتَوووْدُخُلَها  َِْصوووَحاِبَك،َوأََقْمحَل فِووويِهمْ  َ ،َوأَنَّوووُه ِإَذا َكووواَن َعووواُم قَاِبل  نَوووا َمكَّ  يَووواَلت  َمَعوووَك ِسووواَلُ  الرَّاكِوووِه  َ تَوووْدُخْلَها ِبغَوووْْيِ تَوووْدُخْل َعَليوْ
َنا َرُسلُل هللِا الُسيُ  .قَواَل َيْكتُوُه اْلِكتَواَب ِإْذ َجواَءُ  أَبُول َجْنوَدِل بْوُن ُسوَهْيِل بْوِن َعْمور و يف احلَِْديوِد قَوِد انْوَفلَوحَل ِإىَل َرُسولِل هللِا لِ  يف اْلُقُرِب .فَوبَويوْ

ووَل ْتِ  لِووُرْ اَي َرآَهووا َرُسوولُل هللِا َخَرُجوولا َوُهووْم  َ َيُشووُكلَن يف اْلَفوو:َوقَووْد َكوواَن َأْصووَحاُب َرُسوولِل هللِا  ووا رَأَْوا َمووا رَأَْوا ِمووَن الُصووْلِ  َوالُرُجلِع،َوَمووا َهَمَّ ،فَوَلمَّ
،قَ َعَلى نَوْفِسِه،َقَخَل النَّاَس ِمْن َذِلَك أَْمر  َعِظيم  َحَّتَّ َكاُقوا أَْن يَوْهَلُكلا،فَوَلمَّا رََأى ُسَهْيل  أاََب َجْندَ َرُسلُل هللِا  اَم إِلَْيِه،َفَضوَرَب َوْجَهوُه،مُثَّ قَواَل :اَي ل 

نَووَك قَوْبووَل أَْن َذْتِيَووَك َهووَذا .قَوواَل :َصووَدْقحَل .فَوَقوواَم إِلَْيِه،فََأَخوو ُد،قَووْد ؟َّووحِل اْلَقِضوويَُّ  بَوْيووِب َوبَويوْ َذ بِتَوْلِبيبِووِه،قَاَل :َوَصوورََن أَبُوول َجْنووَدل  ِ َْعلَووى َصووْلتِِه :اَي حُمَمَّ
ووووْرِ ،فَويَوْفِتُنلين يف ِقيووووِب .قَوووواَل :فَوووووزَاَق النَّوووواُس َكوووور ا ِإىَل َمووووا ّبِِ َمَعاِكووووَر ا :اَي أاََب َجْنووووَدل  اْصووووِثْ ْم،فَوَقوووواَل َرُسوووولُل هللِا ْلُمْسووووِلِمنَي،أَتَوُرُقوَنِب ِإىَل أَْهووووِل الشِِ

َناُهْم َعلَووى َواْحَتِسوْه،فَِإنَّ اّللََّ َعوزَّ َوَجولَّ َجاِعول  لَوَك َوِلَمووْن َمَعوَك ِموَن ا ا،فََأْعطَيوْ نَونَوا َوبَونْيَ اْلَقوْلِم ُصوْلح  وا،ِإانَّ قَووْد َعَقوْداَن بَويوْ وا َوَرَْرج  ْلُمْسَتْضوَعِفنَي فَوَرج 
ا،َوِإانَّ َلْن نَوْغِدَر ِّبِوْم .قَواَل :فَوَليَوَه إِلَْيوِه ُعَموُر بْوُن ااَْطَّواِب َموَع أَ  ،َفَجَعَل مَيِْشوك ِإىَل َجْنبِوِه َوُهوَل يَوُقولُل :اْصوِثْ أاََب يب َجْنودَ َذِلَك،َوأَْعَطْلاَن َعَلْيِه َعْهد  ل 
َا َقُم َأَحِدِهْم َقُم َكْله  .قَاَل :َويُْدين قَوائَِم السَّوْيِ  ِمْنوُه .قَو َا ُهُم اْلُمْشرُِكلَن،َوِإ َّ اَبُ  اَل :يَوُقولُل :َرَجوْلُت أَْن َذُْخوَذ السَّْيَ ،فَوَيْضوِرَب بِوِه أَ َجْنَدل  ،فَِإ َّ

ا فَوَرَغا ِمَن اْلِكَتاِب،وََكاَن َرُسلُل هللِا  ُيَصلِِك يف احْلََرِم َوُهَل ُمْضَطِرب  يف احلِْلِِ .قَاَل :فَوَقواَم َرُسولُل .قَاَل :َفَضنَّ الرَُّجُل ِ َبِيِه،َونَوَفَذِت اْلَقِضيَُّ ،فَوَلمَّ
َرَجَع َرُسولُل هللِا لا قَاَل :َفَما قَاَم َأَحد ،قَاَل :مُثَّ َعاَق ِ ِْثِلَها،َفَما قَاَم َرُجول ،َحَّتَّ َعواَق ِ ِْثِلَها،َفَموا قَواَم َرُجول ،فوَ فَوَقاَل :اَي أَيُوَها النَّاُس،احْنَُروا َواْحِلقُ هللِا 
 ََواْعِمْد ِإىَل َفَدَخَل َعَلى أُمِِ َسَلَمَ ،فَوَقاَل :اَي أُمَّ َسَلَمَ ،َما َكْأُن النَّاِس ف قَاَلحْل :اَي َرُسلَل هللِا،ق، ْد َقَخَلُهْم َما َقْد رَأَْيحَل،َفالَ ُتَكلَِِمنَّ ِمونوُْهْم ِإْنَسواان 

ا َحوووَّتَّ أَتَوووى َهْديَوووُه فَونَ َهوووْدِيَك َحْيوووُة َكووواَن فَووواحْنَْرُ  َواْحِلْ ،فَولَوووْل قَوووْد فَوَعْلوووحَل َذلِوووَك فَوَعوووَل النَّووواُس َذلِوووَك .َفَخووورََج َرُسووولُل هللِا  َحوووَرُ ،مُثَّ  َ ُيَكلِِوووُم َأَحووود 
ووَ  َواْلَمِدينَووِ  يف َوَسوو ِ   الطَّرِيِ ،فَونَوزَلَووحْل ُسوولَرُة اْلَفْتِ .مسووند أمحوود )عووا  َجَلَك،َفَحَلَ ،فَوَقوواَم النَّوواُس يَوْنَحووُروَن َوَُيِْلُقوولَن .قَوواَل :َحووَّتَّ ِإَذا َكوواَن بَوونْيَ َمكَّ

 صحي  19117( 18910[)414/ 6الكته( ]
واحلجو  هول قاعودة هوذ  احلرك .ولكنوه يتجواوز مودا  املوأملن حوني يوراق بوه أن  اب قنواعبوه أن نشور العقيودة هذا كالم صوحي  إذ أريود  - 1342

 د رمحه هللا (محه اّلِل.) السيه امليل  ر ا؟هاق يف ا سالم   يكلن إ  قفاعا عن املسلمني،وأن السلم واجب  يف غْي هذ  احلال  ..كما يتج
هلذ  احلقيق  األصيل  اليت هك القاعدة األساسي  لعودم إمكوان التعوايا علوى أسواس  -رمحه اّلِل  -  من العجيه أنه مع ملك امليل - 1343

ىل أن فإنوه اعوه إ -مو  ت ملقلتو    اثول قاعودة قائإ  يف فو ا -املعاهدات بني املعسكر ا سالمك ومعسكر الشر  ومعسوكر أهول الكتواب 
ذا هوو يف قارهووم  وأن لووى املسوولمنيعملعسووكرات هووك املعاهوودات السوولمي  مووا   يقووع ا عتووداء قاعوودة العالقووات بووني املعسووكر ا سووالمك وهووذ  ا

اهتوا شوركني عامو  هوك ذألمور يف املا كن قائموا  وغوْي  هول ا سوتثناء  وأن األمور خواص  شوركك ا؟زيورة ..)وهوذا صوحي  نسوبيا،ولكن حقيقو  
 .) السيد رمحه هللا (حقيق  مشركك ا؟زيرة.كما سنبني يف أيناء ملاجه  النصلص(
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ِة ا ِموْن نَوْبوِذ ُعُهولِقِهِم ِ  الُسولرَةُ ِه َهوذِ ْصوُل الشَّوْرِعُك الَّوِذي بُوِبَ َعَلْيوِه َموا َجواَءْت بِوَهَذا ُهَل اأْلَ  ْلُمْطَلَقوِ ،َوِإْاَاِم ُمودَّ
َها،َوأَمَّوووا ُهْم َعَليوْ ووو َذلِوووَك َفِهوووِحْكَمووو ُ  َعْهوووِدِهُم اْلُمَيقوَّتَوووِ  ِلَموووِن اْسوووتَوَقاَم ِمووونوْ ِ  ِموووْن َجزِيووورَِة اْلَعوووَرِب رْ َك حَمْوووُل بَِقيَّوووِ  الشِِ
ووابَِقِ  ُصوولِل ااِبْلُقلَِّة،َوَجْعُلَهووا َخاِلَصوو   لِْلُمْسووِلِمنَي،َمَع ُمرَاَعوواِة اأْلُ  تُِللا يف َسووِبيِل هللِا الَّووِذيَن  قَوْللِووِه تَوَعاىَل:َوقَووايف لسَّ

ووْلِم فَوواْجَن ْ 190 2يُوَقوواتُِللَنُكْم ) ْمَكوواِن،َوِإْن قَوواَل اْ؟ُْمُهوولُر ( بَِقوو61 8ا ) هَلَوو( َوقَوْللِووِه:َوِإْن َجَنُحوولا لِلسَّ ْدِر اْ ِ
رْ بَِنْسِ  َهَذا آِبيَِ  السَّْيِ  ِمْن َهِذِ  الُسلرَِة،َونَوْبِذ ُعُهلقِ   انتهى..ْيَِها ..يت تَوْفِصيُلُه يف تَوْفسِ ِ ،َوَسَيأْ  الشِِ

 السلم :الرد عل  من يهعم أن المالقة بيننا وبين الك ار قائمة عل   -ثالثا

أنوه  - املنوار د  يف تفسوْي السولرة يف تفسوْيو وا جواء بعو -ولاهر من هذا ا ستعرام ومن التعقيوه عليوه 
صوو  حلوورب ء أول فر مووع ملووك السووبه األصوويل العميوو  الكووامن وراء هووذ  السلسوول  موون نقووخ العهلق،وابتوودا

   يوورى امتووداقذور  و جووإىل  ا سووالم وأهلووه موون املشووركني وأهوول الكتاب،فووإن امليلوو    يتووابع هووذا السووبه
ا خوووتال   ك ونبيعووو ومشللوووه و  يستشووور  احلقيقووو  الكبوووْية يف نبيعووو  هوووذا الووودين ونبيعووو  منهجوووه احلركووو

يا  ميكوون التعووا ابلتووا  و ا؟ووذري بووني موونهج اّلِل ومنوواهج العبيوود،اليت   ميكوون ا لتقوواء علووى كووكء منهووا 
 وهذ  املناهج أصال  الطليل بني املعسكرات القائم  على منهج اّلِل 

يقو  عون هوذ  احلق يبعود جوداف« التفسْي احلودية»فأما األستاذ حممد عزة قروزة يف تفسْي  للسلرة يف كتابه:
ديني كتوواب انووكغووْي  موون ال  -ذلك أنووه مشووغلل .الكووثى و  يلمووك ذلووك السووبه األصوويل العميوو  أصووال

ل امللحودين وأهوملشوركني و االظواهرة ملعسوكرات اللاقعني هحل ضغ  اللاقع البوائك لوذراري املسولمني،وللقلة 
يا نيوه إ  أن يعوهلذا الودين  نوه قيون السولم والسوالم الوذي   يع بتلمك كهاقة -الكتاب يف هذا الزمان 

فا آخور  وهول ل ّبا هودقاخل حدوق  يف سالم  فمَّت أمكنحل املهاقن  واملعاهدة فهل حريا عليها،  يعد
ع ني لعهولقهم موخ املشوركا؟ديودة األخوْية يف سولرة التلبو  إ  نقوخ بعو من مث   يرى سببا هلذ  النصولص

سوولرة فقوود جوواءت ال -يقتوو  أو ميبوودة سوولاء كانووحل م -أن الووذين   ينقضوولا عهوولقهم و  - -رسوولل اّلِل 
 ابنافظ  عليها.

نفسووهم  ألنوواكثلن وأنووه حووَّت إذا انقضووحل عهوولقهم فإنووه اوولز أن تعقوود معهووم معاهوودات جديوودة  وكووذلك ا
 ة    وأن اهلايت املرحلي  هك األصل الذي يقيد عملم اهلايت األخْية يف هذ  السلر 

ُقُصوووولُكْم َكووووْي ا  َوَ ْ »:1344ويف ذلووووك يقوووولل يف كوووور  قللووووه تعوووواىل  ِإ َّ الَّووووِذيَن عاَهووووْدمُتْ ِمووووَن اْلُمْشوووورِِكنَي مُثَّ َ ْ يَونوْ
َ ُيُُِه اْلُمتَِّقنيَ يُظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحدا  فََأِاُلا إِلَْيِهْم َعهْ  هِتِْم ِإنَّ اّللَّ فَِإَذا اْنَسَلَ  اأْلَْكُهُر احْلُورُُم فَواقْوتُوُللا .َدُهْم ِإىل ُمدَّ

لصَّووالَة َوآتَوووُلا اْلُمْشوورِِكنَي َحْيووُة َوَجووْدُاُلُهْم َوُخووُذوُهْم َواْحُصووُروُهْم َواقْوعُووُدوا هَلُووْم ُكوولَّ َمْرَصوود ،فَِإْن  بُوولا َوأَقوواُملا ا
َ َغُفلر  َرِحيم  ا  « ..لزَّكاَة َفَخُللا َسِبيَلُهْم،ِإنَّ اّللَّ

                                                 
 [513/ 9ملاف  للمطبلع ] -التفسْي احلدية لدروزة - 1344
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 بوني يهموا أنوه كوانينطولي ف ويف اهليتني وما قبلهما صولر مون السوْية النبليو  يف أواخور العهود املودين،حية»
 لوولاملشووركني موون لا،وأن مون املسولمني واملشووركني عهوولق سوولم بعود الفووت  املكووك ر ووا كانوحل  توودة إىل مووا قبلووه

 أوفياء لعهلقهم،ومنهم من نقخ أو لهرت منه عالئم النقخ والغدر.
ولقد نبهنا قبل على أن أهل التأويل واملفسرين يسملن اهلي  الثاني  من اهليتوني اللتوني حنون يف صودق ا آيو  
السي ،ويعتثووا انسخ  لكل آي  فيها أمر ابلتسام  والتساهل مع املشركني وإمهواهلم وا غضواء والصوف  

وبعضووهم يسووتثب املعاهوودين موونهم إىل مدهتم،وبعضووهم   يسووتثنيهم .وتلجووه قتوواهلم إنالقا.وا عوورام عنهم
ونبهنوا علوى موا يف ذلوك مون غلول ومناقضو  للتقريورات القرآنيو  .و  اِلز قبلل غْي ا سوالم مونهم بعود نزوهلا

ولقود كورر .ين وبرهم وا قساط إليهماملتضمن  ألحكام حمكم  بعدم قتال غْي األعداء وتر  املساملني وامللاق
َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  املفسوورون أقوولاهلم ورواايهتووم عوون قوودماء أهوول التأويوول يف مناسووب  هووذ  اهليوو ،فروى ابوون كثووْي 

ْن َيَضوَع السَّوْيَ  فِويَمْن " فَِإَذا اْنَسوَلَ  اأَلْكوُهُر احْلُورُُم فَواقْوتُوُللا اْلُمْشورِِكنَي َحْيوُة َوَجوْدُاُلُهْم " "أََمورَُ  أَ :قَوْلَلهُ ،يَوْعِب 
ووَك هَلُووْم ِمووَن اْلَعْهووِد َواْلِميثَا ِ  َوأَْذَهووَه الشَّووْرَط ،َوأَْذَهووَه اْلِميثَا َ ،َعاَهووَد ِإْن َ ْ يَووْدُخُللا يف اِ ْسووالِم َونَوْقووِخ َمووا  ُِِ

 .1345اأَلوََّل".
ِإىَل الَّوووِذيَن َعاَهوووْدمُتْ ِموووَن اْلُمْشووورِِكنَي َفِسووويُحلا يف اأْلَْرِم  } بوَووورَاَءة  ِموووَن هللِا َوَرُسوووللِهِ :وَعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  يف قَوْللِوووهِ 
أَْربَوَعووَ  َأْكووُهر  َيِسوويُحلَن ِفيَهووا " َحوودَّ هللاُ َعووزَّ َوَجوولَّ لِلَّووِذيَن َعاَهووُدوا َرُسوولَلُه :[ قَووالَ 2:أَْربَوَعووَ  َأْكووُهر  { ]التلبوو 

د  اْنِسوواَلَن اأْلَْكووُهِر احْلُوورُِم ِمووْن يوَووْلِم النَّْحووِر ِإىَل اْنِسوواَلِن اْلُمَحوورَِّم مَخِْسوونَي َوَحدَّ ِلَمووْن لَووْيَك لَووُه َعْهوو،َحْيوُة َكوواُءوا
لَوو    أََموورَُ  ،[ فَووِإَذا اْنَسووَلَ  اأْلَْكووُهُر احْلُرُمُ 5:َفَخُللا َسووِبيَلُهْم { ]التلبوو ،َوآتُلا الزََّكوواةَ ،} فَووِإْن َ بُوولا َوأَقَوواُملا الصَّوواَلةَ :لَيوْ
ْسوواَلمِ أَْن يَ  َوأَْذَهووَه ،َونَوَقَخ َمووا َ َّووى هَلُووْم ِمووَن اْلَعْهووِد َواْلِميثَا ِ ،َضووَع السَّووْيَ  فِوويَمْن َعاَهووَد ِإْن َ ْ يَووْدُخُللا يف اْ ِ

يَوْعوِب أَْهوَل ،[7:]التلبو } ِإ َّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَورَاِم { :مُثَّ قَالَ ،َوأَْذَهَه الشَّْرَط اأْلَوَّلَ ،اْلِميَقاتَ 
} َوِإْن َيْظَهوُروا َعلَوْيُكْم :َوقَوْللُوهُ ،[7:َمكََّ  } َفَما اْستَوَقاُملا َلُكْم فَاْسَتِقيُملا هَلُْم ِإنَّ هللاَ ُيُُِه اْلُمتَِّقونَي { ]التلبو 

وووووا نَوزَلَوووووحْل بَورَاَءةُ :َواْلَعْهدُ ، ُ اْلَقرَابَ :ِإ   :قَوْللُهُ ،[8:َ  يَوْرقُوبُووووولا فِووووويُكْم ِإ   َوَ  ِذمَّووووو   { ]التلبووووو  انْوُتِقَضوووووحِل ،الذِِمَّوووووُ  فَوَلمَّ
ْسواَلمِ ،َوقَاَتَل اْلُمْشرِِكنَي َحْيُة َوَجَدُهمْ ،اْلُعُهلقُ  فَوَلْم يوُوْيَو بِوِه َأَحود  ِموَن ،َوقَوَعَد هَلُْم ُكولَّ َمْرَصود  َحوَّتَّ َقَخلُولا يف اْ ِ

 1346اْلَعَرِب بَوْعَد بَورَاَءَة "
فسر نفسه قل  عجيبا عن سليمان بن عيين  مجع فيه بني هذ  اهلايت وآايت أخرى مون هوذ  وقد روى امل

بعوة علوك بون أيب نالوه السلرة وغْيها ليسوحل يف صودق قتوال املشوركني  اهوا األسويا ،وقال:إن النول 
                                                 

 ( حسن-10103[)180/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1345
 [ حسن387/ 12كر  مشكل اهلتر ] - 1346

َماِن ُكلِِِه، َومَحََلنَوا َعلَوى قَوبُولِل اَءَة، َوَحلَّ اْلِقَتاُل يف الزَّ ُسلَرِة بَورَ  يف ا تَوَلْلانَ وقال الطحاوي :"  َفَدلَّ َهَذا احلَِْديُة َعَلى أَنَّ اْلُعُهلَق ُكلََّها انْوَقَطَعحْل  َِ  
، َوِإْن َكاَن َ ْ يَوْلَقُه مل أِلَ  َا يف رَِوايَِ  َعِلكِِ ْبِن َأيب نَْلَحَ ، َعِن اْبِن َعبَّاس  َيِب َعلِوُك بْوُن َعِن اْبِن عَ ْنُه َعْن جُمَاِهد  َوِعْكرَِمَ ، وَ عَ  احْلَِقيَقِ  وَّ بَّاس  َوَلَقْد َحدَّ

ْعحُل احلَُْسنْيَ ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن فَوْهد  يَوُقللُ  اِويََ  ْبِن َصاِل   يف التَّْأِويِل، َلْل نوَْبل  يَوُقلُل:ِ ِْصَر ِكَتاُب ُمعَ َأمْحََد ْبَن حَ  : َِْعحلُ احلَُْسنْيِ اْلَقاِضك قَاَل: َِ
 َجلَّ َنْسأَلُُه التوَّْلِفيَ  ".َوهللُا َعزَّ وَ   اَبِنال   ِمْصَر، َفَكتَوَبُه،مُثَّ اْنَصَرَ  ِبِه َما رَأَْيحُل رِْجَلْيِه َذَهَبحلْ َقَخَل َرُجل  ِإىَل 
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عرب،وسويفا ّبا حني بعثه ييذن يف الناس يلم احلج األكث،منها هوذ  اهليو  و اهوا سويفا يف املشوركني مون ال
قواتُِللا الَّوِذيَن   يُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َو  اِبْليَووْلِم اهْلِخوِر َو  ُُيَِرُِمولَن مووا »يف قتوال أهول الكتواب وهوك آيو  التلبو  هووذ :

ُ َوَرُسللُُه َو  يَِديُنلَن ِقيَن احْلَو ِِ ِموَن الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِكتواَب َحوَّتَّ يُوْعطُولا ا؟ِْْزيَو « َ  َعوْن يَود  َوُهوْم صواِغُرونَ َحرََّم اّللَّ
اي أَيُوَهووا النَّووِلُ جاِهووِد اْلُكفَّوواَر َواْلُمنوواِفِقنَي »( وسوويفا يف املنووافقني وهوول هووذ  اهليوو  موون سوولرة التلبوو  أيضووا:29)

يف سووولرة ( وسووويفا يف قتوووال البووواغني وهووول هوووذ  اهليووو  73« )َواْغلُوووْج َعلَوووْيِهْم َوَموووْأواُهْم َجَهووونَُّم َوبِوووْ َك اْلَمِصوووْيُ 
نَوُهما،فَووِإْن بَوغَووحْل ِإْحووداُ ا َعلَووى اأْلُْخوورى َفقوواتُِللا»احلجوورات:  َوِإْن نائَِفتوواِن ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي اقْوتَوتَولُوولا فََأْصووِلُحلا بَويوْ

وموووون العجيووووه أن الطووووثي ذهووووه إىل أن هووووذ  اهليوووو  تشوووومل .(9« )الَّوووويِت تَوْبغِووووك َحووووَّتَّ تَِفووووكَء ِإىل أَْمووووِر اّللَِّ 
ُ  »مووع أنووه قوورر يف سوويا  آيوو  املمتحنوو  هووذ :.وموون   عهوود هلووم إنالقووا قون تفري املعاهوودين    يَوْنهوواُكُم اّللَّ

ووووووُه  َعووووووِن الَّووووووِذيَن َ ْ يُقوووووواتُِللُكْم يف الوووووودِِيِن َوَ ْ ُحْرُِجوووووولُكْم ِمووووووْن ِقايرُِكووووووْم أَْن تَووووووَثُوُهْم َوتُوْقِسووووووطُلا إِلَووووووْيِهمْ  َ ُيُِ ِإنَّ اّللَّ
( أوا حمكم  وأن اّلِل   ينهى املسلمني عن الث وا قساط ملن يقو  مونهم ملقو  املسوامل  8)« اْلُمْقِسِطنيَ 

 وهي ء قد   يكلنلن معاهدين .واناسن  واحلياق من أي  مل  كانلا
الناقضووني  ملعاهوودينكوول هووذا واهليوو  كمووا هوول واضوو  موون فحلاهووا وسووياقها هووك يف صوودق قتووال املشووركني ا» 

يول هلوا نالقا همإيسلغ القلل إن اعتبار ها آي  سي  وجعلها كامل  لكل مشر   ية .لعهدهم وحسه
ليووو  يف آايت ات املنط وووا   يتحملوووه هوووذا السووويا  والفحلى،وكوووذلك األمووور يف اعتبوووار هوووا انسوووخ  للتقريووور 

كموو  حلابسووبيل اّلِل  دعلة إىلعديوودة والوويت عليهووا نووابع املبوودأ انكووم العام،مثوول عوودم ا كوورا  يف الوودين والوو
جولوم لمني و  حر اتل املسووامللعظ  احلسن  وا؟دال ابليت هك أحسن واحلة على الث وا قساط ملن   يق

 ري  للمسولمنيصويهوا أمور وذيت بعود قليول آيو  ف.من قايرهم على ما نبهنا عليه يف مناسبات عديودة سوابق 
يو  ،ويف هوذ  اهلاملا هلومرام موا اسوتقعلى عهدهم مع املشركني الذين عاهودوهم عنود املسوجد احلو ستقام  اب

 قليل قلي على وجاه  ما نقرر  إن كاء اّلِل.
وقوود توورق مسووألتان يف صوودق مووا ينطوولي يف اهليتووني موون أحكووام أو  ووا:أن ا سووتثناء الوولارق يف أوىل اهليتووني »

ءة اّلِل حموودق ابنقضوواء موودة العهوود،فهل يكوولن املعاهوودون موون املشووركني حووني انقضوواء هووذ  املوودة ملضووع بوورا
و  نطلوع علوى أيور .ورسلله واه قتاهلمف وكوالم املفسورين ينطولي علوى ا جابو  عون هوذا السويال اب اواب

وأن .ونرى أن كووالم املفسورين يصوو  أن يكولن حموول تلقوو  إذا أريود بووه ا نووال .يف هوذا الصوودق نبولي وييوو 
مني قبوول العهد،وقوود وقووع حوورب األموور يتحموول كووي ا موون التلضووي :فاملعاهدون إمووا أن يكلنوولا أعووداء للمسوول

وإما أن يكلنولا .يف احلديبيو وقتال بينهم،مث عاهدهم املسلملن كما كوان كوأن قوريا وصولحهم مون النول 
ِإ َّ »وآيو  النسواء هوذ :.قد رغبلا يف ملاقع  املسولمني ومسواملتهم قون أن يكولن قود وقوع بيونهم عوداء وقتال

وووووَنكُ  ،أَْو جوووووا ُُكْم َحِصوووووَرْت ُصوووووُدورُُهْم أَْن يُقووووواتُِللُكْم أَْو يُقووووواتُِللا الَّوووووِذيَن َيِصوووووُللَن ِإىل قَووووووْلم  بَويوْ ووووونَوُهْم ِميثوووووا   ْم َوبَويوْ
ُ َلَسوولََّطُهْم َعلَووْيُكْم فَوَلقاتَوُللُكمْ  ووَلَم َفمووا َجَعووَل .قَوْلَمُهْم،َولَووْل كوواَء اّللَّ فَووِإِن اْعتَوزَلُوولُكْم فَولَووْم يُقوواتُِللُكْم َوأَْلَقووْلا إِلَووْيُكُم السَّ

ويف رواايت السوووْية .( تنطووولي فيهوووا علوووى موووا نعتقووود حالووو  واقعيووو  مثووول ذلوووك90« ) َلُكوووْم َعلَوووْيِهْم َسوووِبيال  اّللَُّ 
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واقع بوب صووخر مون كنانوو  أ  يغوزوهم و  يغووزو  و  يكثووروا بعوخ األمثلوو  حيوة روى ابوون سوعد أن النوول 
هلي  و  يف غْيها موا مينوع عديود العهود وليك يف ا.عليه و  يعينلا عليه عدوا،وكته بينه وبينهم كتااب بذلك

وليك للمسولمني .أو اديد  مع هي ء و  مع أول وك إذا رغبولا و  يكون قود لهور مونهم نقوخ و  نيو  غودر
ويف اهليو  الويت شيت .أن يرفضلا ذلك ألوم إ ا أمروا بقتال من يقاتلهم ويعتدي عليهم بشكل من األكوكال

على عهدهم مع املشركني ما استقاملا هلم قرينو  علوى موا  ستقام  بصراح  اببعد قليل واليت شمر املسلمني 
 نقلل إن كاء اّلِل.

والكوو   بيل املشووركنيسوون ختليوو  أمووا املسووأل  الثانيوو :فهك مووا تفيوود  الفقوورة األخووْية موون اهليوو  الثانيوو  موون كوول »
 زكاة.ال عن قتاهلم بسبه نقضهم منلنني بتلبتهم عن الشر  وإقامتهم الصالة وإيتائهم

سوولملن فقوودوا اتلهم املوالووذي يتبوواقر لنووا يف صوودق هووذ  املسووأل  أن املشووركني بعوود أن نقضوولا عهوودهم وقوو »
وهل تولبتهم السوالم ،و وصار من ح  املسلمني أن يفرضلا الشرط الذي يضمن هلم األمن .ح  العهد تني 

 يفبيووول ا كووورا  ذا مووون ق  يعووود هوووو .عووون الشووور  وقخووولهلم يف ا سوووالم وقيوووامهم بلاجباتوووه التعبديووو  واملاليووو 
قائود سوخيف  أفكوار وعو الدين،بقطع النظر عن أن الشر  ميثل مظاهر احنطاط ا نسواني  وتسوخْيها لقولى 

بيات ملنكووورة والعصووواالعووواقات مغوووايرة للعقووول واملنطووو  واحل ،كموووا ميثووول نظاموووا جاهليوووا فيوووه التقاليووود ا؟وووائرة و 
ع ّبووم إىل ،وا رتفووا الوودخلل فيووه يضوومن هلووم ااووالص موون ذلكاملمقلتوو ،وأن ا سووالم الووذي يشوو ط علوويهم 

موع ذلوك موا   اهلايتيفعلوى أننوا لسونا نورى .مستلى الكمال ا نساين عقال وخلقا وعبواقة وعقيودة وعمال
وقوود   .ك ذلكتهم تقتضوومينووع املسوولمني أن اوودقوا العهوود مووع النوواكثني بعوود احلوورب تنيوو  إذا كانووحل مصوولح

 ىانته... «واّلِل تعاىل أعلم.بع  احلرب،أو على إخضاعهم ابلقلةيكلنلن قاقرين على متا
ي ابلنيه بتنيداب ال يلقنيه أ نيه اووايح من هذش الفقنيرات النييت اقتطفناهنيا ومنين أمثاهلنيا يف تفسنيري اةؤلنيف  لني 

اّلّل  اد،وردهنينيا جدينينية للكبجد حنينيا اعالنينيمن اةطلنينيا يف أن ينطلنينيا يف اةرض لتحرينينير البشنينيرية منينين الكبود
ل حنيدودهم هلنيه داىلنيأ ان ذلك ممكنا له،بغض النظنير علنيا جذا  نيان هننيا  اعتنيداب  علنيى   وحدش،حيثلا

 اعقليلية أن مح يكن ..
وبدونه يفقوود قيوون اّلِل حقووه .وهل املبوودأ الووذي يقوولم عليووه ا؟هوواق يف ا سووالم.فهوول يسووتبعد هووذا املبوودأ ابتووداء

واقعيتوووه يف ملاجهووو  اللاقوووع البشوووري يف أن يزيووول العقبوووات املاقيووو  مووون نريووو  الدعلة،ويفقووود كوووذلك جديتوووه و 
بلسوووائل مكاف ووو  لوووه يف مراحووول متعووودقة بلسوووائل متجدقة،ويصوووب  عليوووه أن يلاجوووه القووولى املاقيووو  ابلووودعلة 

  1347  وهل هزال   يرضا  اّلِل لدينه يف هذ  األرمعقدي  ال

                                                 
يراجع ما كتبنا  عن ا؟هاق وموا اقتبسونا  مون كتواب األسوتاذ املولقوقي عون )ا؟هواق يف سوبيل اّلِل( يف ا؟وزء التاسوع مون الظوالل ص   - 1347

 ) السيد رمحه هللا ( - 1431
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لاقوووع بلسوووائل للاجهته لوواضووو  كوووذلك أن امليلووو    يلقوووك ابلوووه إىل نبيعووو  املووونهج احلركوووك يف ا سوووالم،وم
 ىل أن النصوولصلتفووات إقون ا.فهل ُييوول األحكووام النهائيوو  األخووْية علووى النصوولص املرحليوو  قبلهووا.مكاف وو 

قيقو  إن هوذ  وح.ههوا .السابق  كانحل تلاجه حا ت واقعو  غوْي احلالو  الويت جواءت النصولص األخوْية تلاج
حكوووام بعووود نوووزول األ -حووولال األحكوووام ليسوووحل )منسووولخ (  عووو  أنوووه   اووولز األخوووذ ّبوووا مهموووا تكووون األ

  تقيوووود  ولكنهووووا.لاجهوووو  احلووووا ت الوووويت تكوووولن موووون نوووولع احلووووا ت الوووويت واجهتهافهووووك ابقيوووو  مل -األخووووْية 
مور إن األ.ها ...لوى تنفيوذاملسلمني إذا واجهتهم حا ت كاليت واجهتها النصلص األخْية،وكوانلا قواقرين ع

 سلفنا ..أونبيع  منهجه احلركك كما يف حاج  إىل سع  ومرون  وإقرا  لطبيع  هذا الدين 
 المنهج الحرهللاي ا سالمي -رابما

  لسوووووْية النبليووووواع أحوووووداّ والووووذي يراجووووو»وبعوووود،فإننا نعووووولق إىل العبوووووارة الووووويت افتتحنووووا ّبوووووا الفقووووورة السوووووابق :
يف    هووذا املوونهجذلك نبيعووووقائعهووا،لْيى موون خالهلووا اللاقووع التووارحك للموونهج احلركووك ا سووالمك،ويراجع كوو

 سوووالمك يف ملعسوووكر اايووورى بلضووول  أن هوووذ  ااطووولة احلا ووو  يف العالقوووات بوووني .ه ومراحلوووه وأهدافوووه .ذاتووو
 هوووذ  بوووني معسوووكرات أهووول الكتووواب الووويت تقوووررت يفو وكوووذلك بينوووه  -ا؟زيووورة وسوووائر معسوووكرات املشوووركني 

طبيعيو  لالعدها،واهودت هلوا األرم،وهتيوأت هلوا األحلال،وأصوبححل هوك ااطولة مكوان قود جواء   -السلرة 
 «.يف أواوا انتلم

ذي موع املسولم الوني اجملتكانحل التجرب  تلل التجرب  قد كشفحل عن القانلن احلتمك الذي ُيكم العالقات ب
عوول هووذا كلووه عاهليوو  الوويت تمعووات ا؟يفوورق اّلِل سووبحانه ابألللهيوو  والربلبيوو  والقلاموو  واحلاكميوو  والتشووريع واجمل

 عنووووه قوووولل اّللِ  لووووذي يعووووثاهووووذا القووووانلن احلتمووووك هوووول قووووانلن الصووووراع . .لغووووْي اّلِل،أو ععوووول فيووووه كووووركاء ّللِ 
ُر ِفيَهووا اْسووُم َصووَللات  َوَمسوواِجُد يُووْذكَ وَ ُع َوبِيَووع   َصوولامِ َولَووْل  َقفْووُع اّللَِّ النَّوواَس بَوْعَضووُهْم بِووبَوْعخ  هَلُوودَِِمحلْ »سووبحانه:
خ  َضووووُهْم بِووووبَوعْ ُع اّللَِّ النَّوووواَس بَوعْ َولَووووْل  َقفْوووو»( والووووذي يقوووولل عنووووه سووووبحانه كووووذلك:40..)احلووووج:« اّللَِّ َكثِووووْيا  

 ( 251..)البقرة:« َلَفَسَدِت اأْلَْرمُ 
 وقد لهرت آتر هذا القانلن احلتمك يف لاهرتني ابرزتني:

ّلِل يف اشوووور موووونهج إحووودا ا:انطال  ا سووووالم خطوووولة بعوووود خطوووولة،وغزوة بعووود غزوة،ومرحلوووو  بعوووود مرحلوووو  لن
بالغهووووا إىل إ يف نريقووووه إىل -اّلِل إىل أرم بعوووود أرم وإىل قبيلوووو  بعوووود قبيلوووو  األرم حللووووه وإبووووالغ كلموووو  

حووَّت  -ن ل بوب ا نسوالغ إىل كوالنواس كافو  وإزالو  احلولاجز املاقيوو  الويت هولل قون هوذا ا عوالن العووام والبلو
يو  لازن ويقهوفتححل مك ،وخضدت كلك  قريا العقب  الكثى يف نري  الزح  ا سالمك،واستسلمحل 

عووودو   لووويت ترهوووهوأصوووبححل لإلسوووالم قلتوووه ا.لطوووائ  أقووولى القبائووول بعووود قوووريا يف نريووو  هوووذا الزح يف ا
أ الظورو   حسوبما تتهيوراءها من أرم اّللِ و اهيدا ملا  -وتسم  ابلقيام اباطلة النهائي  احلا   يف ا؟زيرة 

 املالئم  لكل خطلة  لي ،حَّت   تكلن فتن  ويكلن الدين ّلِل.
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عهودا  -فو  ليف لرو  رت -العهلق اليت كانحل املعسكرات ا؟اهلي  تعقدها مع املسلمني وتنيتهما:نقخ 
ك يف ضوووائق  ا سوووالم بعووود عهووود  جووورق أن تتوووا  هلوووا فرصووو  نقضوووها،وعند أول ابقرة تشوووْي إىل أن املعسوووكر

ومووون أهووول  -ركني هتووودق وجووولق  أو علوووى األقووول ععووول هوووذا الووونقخ موووأملن العاقبووو  علوووى انقضووويه مووون املشووو
قيو  يف مسوامل  ا سوالم ومهاقنو  عون رغبو  حقي -إ  انقرا  -  العهولق فما كانحل هوذ -لكتاب من قبلهم ا

 واقعك إىل حني   املسلمني إ ا كانحل عن اضطرار
أصووول وجووولق   ناقضوووا يففموووا تطيووو  املعسوووكرات ا؟اهليووو  نوووليال أن تووورى ا سوووالم موووا يوووزال قائموووا حياهلوووا م

 قاءهوووا  وووا يفا،يهووودق بجذريووو  أصووويل  يف الصوووغْية والكبوووْية مووون مناهجه ألصووول وجلقهوووا رالفوووا هلوووا رالفووو 
 وحد . عباقة اّللِ  يعا إىلمجنبيعته من احل  واحليلي  واحلرك  وا نطال  لتحطيم الطاغلت كله،ورق الناس 

ن نه يف قللووووه عوووو سووووبحاوهووووذ  الظوووواهرة األخووووْية والقاعوووودة األصوووويل  الوووويت تقوووولم عليهووووا هووووك الوووويت يقررهووووا اّللِ 
 (217)البقرة:...« ا اْسَتطاُعل ُكْم ِإنِ َو  يَزاُللَن يُقاتُِللَنُكْم َحَّتَّ يَوُرُقوُكْم َعْن ِقينِ  »ملشركني:ا
ارا  َحَسودا   بَوْعوِد ِإميواِنُكْم ُكفَّووَنُكْم ِمونْ  يوَوُرقُ َوقَّ َكِثْي  ِموْن أَْهوِل اْلِكتواِب لَولْ »واليت يقلل فيها عن أهل الكتاب: 

َ هَلُُم احلَْ ُ ِمْن ِعْنِد أَنوْ   ( 109بقرة:)ال..« ُفِسِهْم ِمْن بَوْعِد ما تَوَبنيَّ
 (120)البقرة:..« مْ َع ِملَّتَوهُ تَوتَّبِ  َوَلْن تَوْرضى َعْنَك اْليَوُهلُق َوَ  النَّصارى َحَّتَّ »ويقلل فيها كذلك:

  االقطعيووو  عووون وحووودة اهلووود  بوووني مجيوووع معسوووكرات ا؟اهليووو  عووو ّبوووذ  النصووولص -سوووبحانه  -فووويعلن  
هوووا بظووور  أو دم تلقيتا سووالم واملسووولمني وعووون قووولة ا صووورار علوووى هوووذا اهلووود  وامتوووداقها عوووث الزمان،وعووو

جمعووووات مك والتزمووووان  وبوووودون إقرا  ذلووووك القووووانلن احلتمووووك يف نبيعوووو  العالقووووات بووووني التجمووووع ا سووووال
اق كون فهوم نبيعو  ا؟هولرجولع إليوه،  مياب -تواري  علوى مودار ال -ا؟اهلي ،وتفسْي الظلاهر الويت تنشوأ عنوه 

و  ميكوون .مككر ا سوواليف ا سووالم و  نبيعوو  تلووك الصووراعات الطليلوو  بووني املعسووكرات ا؟اهليوو  واملعسوو
الوويت    يوو  والصووليبي وب اللينفهووم بلاعووة اجملاهوودين األوائوول،و  أسوورار الفتلحووات ا سووالمي  و  أسوورار احلوور 

لا لء حظهوم ختلوسووإن كانلا ل -بلب  على ذراري املسلمني تف  ق  نلال أربع  عشر قران واليت ما تزال مش
:يف الصوووليبي  كلهوووات الشووويلعي  واللينيووو  و يف املعسوووكرا -عووون حقيقووو  ا سوووالم و  يبووو  هلوووم منوووه إ  العنووولان 

يقيوو  يووا وجنوولب افر ثص وكينويف احلبشوو  وزْنبووار وقوو.ويف اهلنوود وكشوومْي.روسوويا والصووني ويلغسووالفيا وألبانيووا
 تحدة ..والل ايت امل

ا سوالمك   العوا وذلك فل  عمليات السح  اللحشي  البشع  لطالئوع البعوة ا سوالمك يف كول مكوان يف
ح  لعي  واللينيو  والصوليبي  موع األوضواع الويت تتولىل سووتعاون الشي -و الذي كان إسالميا بتعبْي أق  أ -

 تار مون الصومحلسو،وإقامو  حود الكفال هذ  الطالئع،ومد يود الصوداق  إليها،وإموداقها ابملعولانت الويت تبلو  
  ذلوووك دون إقراحلهلوووا وهوووك تسوووح  هوووذ  الطالئوووع الكرميووو   إن كوووي ا مووون هوووذا كلوووه   يصوووب  مفهلموووا بووو

 القانلن احلتمك والظلاهر اليت يتجلى فيها ..
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 نيلظواهرتني اللتوالرة التلب  وبعد فت  مك  يف هاتني قبيل نزول س -كما أسلفنا   -وقد على ذلك القانلن 
سووولاء عوووا   ا؟زيووورة ولهر بلضووول  أنوووه   بووود مووون اختووواذ تلوووك ااطووولة احلا ووو  يف.أسووولفنا احلووودية عنهموووا

الكتووواب،وهل موووا سووونلاجهه يف  أو عوووا  أهووول -هوووه يف هوووذا املقطوووع مووون السووولرة وهووول موووا نلاج -املشوووركني 
 املقطع التا  مباكرة والذي بعد  ..

كوول ل - بوونفك الدرجوو  -  وضوولحه   يكوون معنووا - ينووذا ح -ولكوون وضوول  ذلووك كلووه للقيوواقة املسوولم  
عا  م،فضوال علوى ضوفو  قللّبوخباصو  حلوديثك العهود اب ميوان وامليل.ا؟ماعات والطلائ  يف اجملتمع املسلم

مون يتحورج  -رهم  ء مون كورام املسولمني وخيواولعول بعوخ هوي  -القللب واملنافقني  كان يف اجملتمع املسولم 
اربلا قتو  ومون   ُيوكوهر للنواكثني ومون هلوم عهولق غوْي مل بعود أربعو  أ -ني مجيعوا من إواء العهلق موع املشورك

 ق ملقلتوو  و هلووم عهوول  املسوولمني ولوول موون غووْي عهوود وموون هلووم عهوولق أقوول موون أربعوو  وبعوود انقضوواء األجوول ملوون
 ختوا ني والوذين ستسيغلن نبوذ عهولق النواكثيول ن كانلا  -و  يظاهروا عليهم أحدا  ينقصلا املسلمني كي ا

م  ِخيانَو   فَانْبِوْذ نَّ ِموْن قَوولْ ا خَتوافَ َوِإمَّو»منهم اايان ،كما سوب  يف احلكوم املرحلوك الوذي تضومنته سولرة األنفوال:
َ   ُيُِووُه اْاووائِِننيَ  إووواء عهوولق غووْيهم بعوود أربعوو  أكووهر أو  ( فووإن58:)األنفووال..« إِلَووْيِهْم َعلووى َسوولاء  ِإنَّ اّللَّ

وتووور   عوو  املوولاقعنيين وملاقبوودا هلووم رالفووا ملووا عهووودو  وألفوول  موون معاهوودة املعاهوود بعوود األجوول املقوودر،ر ا
لر  تهووحل إليووه األموورا أكووث موون املووألل  وخطوولة وراء مووا انكووان يريوود أموو  -سووبحانه  -ولكوون اّلِل .املهوواقنني .

 أنوه   مون يورى - ء مون كورام املسولمني وخيوارهم كوذلك ولعول بعوخ هوي  -وكان يف اجملتمع املسلم كوذلك 
زيورة  سوالم يف ا؟اموا لهور  تعد هنا  ضرورة لقتال املشركني عامو ،ومتابعتهم حوَّت يفي ولا إىل ا سوالم بعود

قوووع أن تفوووكء ن املتل وم.وغلوووه و  تبووو  إ  جيووولب متنوووايرة هنوووا وهنوووا    خووول  منهوووا علوووى ا سوووالم اليووولم
  موووون التحوووورج موووون قتووووال األقوووورابء الفريوووو و  حلوووول هووووذا..إىل ا سووووالم  - لوووول السوووولم يف -رويوووودا رويوووودا 

لهلم يف مووول يف قخوووأواألصووودقاء ومووون توووربطهم ّبوووم عالقوووات اجتماعيووو  واقتصووواقي  متنلعووو ،مَّت كوووان هنوووا  
ة ع علووى العقيوودرة التجمووولكوون اّلِل سووبحانه كووان يريوود أن تقوولم آصوو.ا سووالم بغووْي هووذا ا جووراء العنيوو  .

م بيتوولن لإلسووالالووروم ي اعوودة أمينوو  لووه وهوول يعلووم أنوحوودها،وأن ختلووا ا؟زيوورة لإلسووالم،وأن تصووب  كلهووا ق
ملسوولمني ا ء كووان مون كوورام ولعوول بعوخ هووي  -علوى مشووار  الشووام كموا سوويجكء  وكووان يف اجملتموع املسوولم 

 أحنوواء يفسوواق الووذي يتلقعووه موون تعطوول الصووالت التجاريوو  وا قتصوواقي  موون حشووى الك -وخيووارهم أيضووا  
الن عووخباصو  بعود إسوم احلج،لى املشركني كاف  فيها وشيْي ذلوك يف مل ا؟زيرة بسبه إعالن القتال العام ع

 أ  ُيج بعد العام مشر ،وأ  يعمر املشركلن مساجد اّلِل.
ر  السولمي  يهوا ابلطووخباص  حوني يضوي  إىل هوذا ا عتبوار  عودم ضورورة هوذ  ااطولة وإمكوان اللصولل إل

 .البطي    .
ا مذذع عليذذه المسذذلمون فذذي هللاذذل جمذذان آصذذر  المقيذذد  هذذي ا سذذاس الذذاي ي -خامسذذا

 ومكان  
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وأن تكووولن  -كموووا تقووودم   -ولكووون اّلِل سوووبحانه كوووان يريووود أن تقووولم آصووورة التجموووع علوووى العقيووودة وحووودها 
 م موون املنووافعألصووداقات سوولاء موون القووراابت وا.العقيوودة أرجوو  يف ميووزان القلوولب امليمنوو  موون كوول مووا عداها

هوول الوورزا  وحوود ،وأن هووذ  األسووباب الظوواهرة  ن يعلمهووم أنووهكووان يريوود أ  -نه سووبحا -كما أنووه .واملصوواحل
 للرز  ليسحل هك األسباب اللحيدة اليت ميلك أن يسخرها هلم بقدرته.

قخلولا  هم كوذلك  ونفقني،وغْي وكان يف اجملتمع املسلم من ضوعا  القلولب واملو ققين وامليلفو  قلولّبم واملنوا
ق فووو  ومووون الكسووواشوووركني كاا سوووالمك مووون يفووور  مووون قتوووال امليف قيووون اّلِل أفلاجوووا و  ينطبعووولا بعووود ابلطوووابع 

هواق ت وتكوالي  ا؟ر والصالالذي ينشأ من تعطيل امللاسم،وقل  األمن يف التجارة والتنقل وانقطاع األواص
ه  سووالم الغالوواقخوول يف  و  اوود يف نفسووه قافعووا  حتمووال هووذا كلووه،وهل إ ووا.العووام يف النفوولس واألموولال

يثلا موا لوه وهوم حودموا هلوم و فأموا هوذا الوذي يوراقون عليوه .هك صفق  را   بال عناء كبوْي .الظاهر املستقر ف
 .عهد اب سالم وتكاليفهف  .

ُكوولا ُتْم أَْن ُتْ َ أَْم َحِسووبوْ »ا الصووفل  والقللب،وهوول يقوولل للمسوولمني يريوود أن ميحوو -سووبحانه  -وكووان اّلِل 
ُ الَّووِذيَن جاَهوُدوا ِموو وا يَوْعلَووِم اّللَّ ُ َخبِووْي  ِ ووا َو  َرُسووللِِه َوَ  اْلُموو وِن اّللَِّ ا ِموْن قُ ْنُكْم،َوَ ْ يَوتَِّخووُذو َوَلمَّ ْيِمِننَي َولِيَجو   َواّللَّ

 «.تَوْعَمُللنَ 
طليول املفصوول لبيوان الاقتضوحل ذلووك ا -بعوود الفوت   -هوذ  األعورام املتشوابك  يف اجملتمووع املسولم املخوتل  

لخلوووووو  يف ،وهووووووذ  اااملقطع،ملعا؟وووووو  هووووووذ  الرواسووووووه يف النفلساملتعوووووودق األسوووووواليه وا ُيوووووواءات يف هووووووذا 
 الصفل ،وتلك الشبهات حَّت يف قللب بعخ املسلمني املخلصني ..

مون  ثاءةكورر إعوالن الو،وأن يتاقتضحل أن تفتت  السلرة ّبوذا ا عوالن العوام بوثاءة اّلِل ورسولله مون املشوركني
صول   أن يبقى علوى قله ميمنغم  العالي  حَّت   يبقى لاّلِل ورسلله بعد آي  واحدة بنفك القلة ونفك الن

َوأَذان  » (1).. «مُتْ ِموَن اْلُمْشورِِكنيَ ِذيَن عاَهودْ ىَل الَّوبَراَءة  ِمَن اّللَِّ َوَرُسوللِِه إِ »مع قلم يثأ اّلِل منهم ويثأ رسلله:
 (3).« .لُهُ َن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسل  بَرِيء  مِ  اّللََّ ِمَن اّللَِّ َوَرُسللِِه ِإىَل النَّاِس يَوْلَم احلَْجِِ اأْلَْكَثِ أَنَّ 

 و   يعجووزون اّللِ  يتللوولن  واقتضووحل تطمووني املوويمنني وختليوو  املشووركني  ن اّلِل رووزي الكووافرين،وأن الووذين
َ ُرْوووووزِي اّللَِّ َوأَنَّ اْعِجوووووزِي ْم َغوووووْْيُ مُ ا أَنَُّكوووووَفِسووووويُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعوووووَ  َأْكوووووُهر  َواْعَلُمووووول »يفلتووووولن مووووون عذابوووووه: ّللَّ

ُتْم فَوُهَل َخْْي  َلُكْم،َوِإْن تَوَللَّ » (2).« .اْلكاِفرِينَ  ُتْم فَاْعَلمُ فَِإْن تُوبوْ وِر الَّوِذيَن َكَفوُروا ْْيُ ُمْعِجوزِي اّللَِّ وَ لا أَنَُّكوْم َغويوْ َبشِِ
 (3).« ..بَِعذاب  أَلِيم  

إ  الووووذين عاهوووودوا مث اسووووتقاملا  - وعنوووود رسوووولله واقتضووووحل اسووووتنكار أن يكوووولن للمشووووركني عهوووود عنوووود اّللِ 
مووع تووذكْي املوويمنني  ن املشووركني   يرقبوولن فوويهم عهوودا و   -فيسووتقام هلووم موودة عهوودهم مووا اسووتقاملا عليووه 

يتوذ لن موون فعلوو  لول أوووم قوودروا عليهم،وتصولير كفرهم،وكووذّبم فيمووا يظهرونوه هلووم أحيوواان مون موولقة بسووبه 
ِإ َّ الَّوِذيَن عاَهوْدمُتْ ِعْنوَد اْلَمْسوِجِد احْلَراِم،َفَموا  -لِْلُمْشرِِكنَي َعْهد  ِعْنوَد اّللَِّ َوِعْنوَد َرُسوللِِه َكْيَ  َيُكلُن  »قلهتم:

وووُه اْلُمتَِّقووونَي  َ ُيُِ ْم ِإ   َو  َكْيوووَ  َوِإْن َيْظَهوووُروا َعلَوووْيُكْم   يَوْرقُوبُووولا فِووويكُ   -اْسوووَتقاُملا َلُكوووْم فَاْسوووَتِقيُملا هَلُوووْم،ِإنَّ اّللَّ
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ُْم .ِذمَّ  ،يُوْرُضلَنُكْم ِ َْفلاِهِهْم َوَشْىب قُوُللُّبُْم َوَأْكثَورُُهْم فاِسُقلنَ  اْكَ َْوا آِبايِت اّللَِّ مَثَنوا  قَلِويال  َفَصوُدوا َعوْن َسوِبيِلِه،ِإوَّ
 (.10 - 7).« ..ولِ َك ُهُم اْلُمْعَتُدونَ   يَوْرقُوُبلَن يف ُمْيِمن  ِإ   َو  ِذمَّ   َوأُ .ساَء ما كانُلا يَوْعَمُللنَ 

ر وكوفاء الصوودو  ا نتقوامواقتضوحل اسوتثارة الوذكرايت املريورة يف نفولس املسوولمني واستجاكو  مشواعر الغويج و 
بَووَد ُُكْم أَوََّل ُهووْم ا إبِِْخووراِج الرَُّسوولِل وَ ْم َوَ ُوول مْيوواوَُ َأ  تُقوواتُِللَن قَوْلمووا  َنَكثُوولا أَ »موون أعوودائهم وأعووداء اّلِل وقيوون اّلِل:

تُ  ُ َأَحُ  أَْن خَتَْشْلُ  ِإْن ُكنوْ ْم  ِ َيْوِديُكْم،َوُحْزِِهْم َويَوْنُصورُْكْم َعلَوْيهِ لُهْم يُوَعذِِّْبُُم اّللَُّ قاتِلُ .ِمِننيَ ْم ُميْ َمرَّة ف َأخَتَْشْلَوُْمف فَاّللَّ
ُ َعلِويم   َعلى مَ لُب اّللَُّ ْم،َويَوتُ َوَيْشِ  ُصُدوَر قَوْلم  ُمْيِمِننَي َويُْذِهْه َغْيَج قُوُللّبِِ   - 13).« . َحِكويم  ْن َيشواُء َواّللَّ

15.) 
ينهوا بعا والتخيوْي ماملصلح  واقتضحل األمر ابملفاصل  الكامل  على أساس العقيدة ومقاوم  مشاعر القراب  و 

نُوولا   تَوتَِّخووُذوا لَّووِذيَن آمَ يُوَهووا ااي أَ  »وبووني اّلِل ورسوولله وا؟هوواق يف سووبيله،ووق  املسوولمني علووى مفوور  الطريوو :
ميووانِ آابءَُكووْم َوِإْخوولاَنُكْم أَْولِيوواَء ِإِن اْسووَتَحُبلا اْلُكْفووَر َعلَووى ا ُْم ِمووْنُكْم فَُأول،َوَمْن يَوتَوووْ ِ قُووْل:ِإْن  . ِووَك ُهووُم الظَّاِلُملنَ َلهلَّ
َشوْلَن َكساَقها،َوَمسواِكُن فْوُتُملها،َوِعوارَة  ختَْ ْملال  اْق ََ ْم،َوأَ كُ كاَن آاب ُُكوْم َوأَبْنوا ُُكْم َوِإْخولانُُكْم َوأَْزواُجُكوْم َوَعِشوْيَتُ 
ُ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم  لا َحووَّتَّ َذْيتَ اّللَُّ ،َفَ َبَُّصووِبيِلهِ تَوْرَضووْلَوا،َأَحهَّ إِلَووْيُكْم ِمووَن اّللَِّ َوَرُسووللِِه َوِجهوواق  يف سَ  ِ َْموورِِ ،َواّللَّ

 (.24 - 23).« .اْلفاِسِقنيَ 
اّلِل  م ينصوورهم إ ا فيووه فلووواقتضووحل تووذكْيهم بنصوور اّلِل هلووم يف موولانن كثْية،وأقرّبووا يوولم حنووني الووذي هزموول 

ُ يف َمولاِنَن َكِثْيَة  » نود  وبتثبيتووه لرسولله: ُكْم فَولَوْم تُوْغووِن َعووْنُكْم ْذ أَْعَجبَوووْتُكْم َكثْوووَرتُ  ُحنَونْي  إِ ،َويوَووْلمَ َلَقووْد َنَصوورَُكُم اّللَّ
وووووُتْم ُموووووَكْي ا ، ُ َسوووووِكينَوَتُه َن مُثَّ أَنْووووووْدِبرِيَوضووووواَقحْل َعلَوووووْيُكُم اأْلَْرُم ِ وووووا َرُحبَوووووحْل،مُثَّ َولَّيوْ لوووووى َرُسوووووللِِه َوَعلَوووووى عَ َزَل اّللَّ

 «.26 - 25».« .. اْلكاِفرِينَ ذِلَك َجزاءُ َفُروا،وَ اْلُمْيِمِننَي،َوأَنْوَزَل ُجُنلقا   َْ تَوَرْوها،َوَعذََّب الَِّذيَن كَ 
ة وتوذكْيهم ل التجوار تضحل أخوْيا تطميونهم مون انحيو  الورز  الوذي حشولن عليوه مون كسواق امللسوم وتعطوواق

َا اْلُمْشورُِكلنَ ِذيَن آَمنُ َها الَّ اي أَيوُ »أن الرز  منلط  شي   اّلِل   ّبذ  األسباب الظاهرة اليت يظنلوا:  َْنَوك  لا ِإ َّ
لَوَوِإْن ِخْفوتُ . عاِمِهْم هوذاَفال يَوْقَربُلا اْلَمْسِجَد احْلَراَم بَوْعدَ  ُ ِموْن     َفَسوْل َ ْم َعيوْ َ فَ يُوْغنِويُكُم اّللَّ ْضوِلِه ِإْن كواَء،ِإنَّ اّللَّ

 (.28).« ..َعِليم  َحِكيم  
   األساليه .  املنلعوهذ  التلكيدات والتقريرات،وهذ  ا ُياءات وا ستثارات،وهذ  احلمل  الطليل

سوع ت ،وقخولل العناصور ا؟ديودة الكثوْية فيوه وبعود التل ع املسولم بعود الف الو  اجملتمو -ا كما أسولفن  -تشك 
 أن ولوول . سووالم .اد بطووابع األفقووك السووريع الووذي جوواء إىل اجملتمووع املسوولم ّبووذ  األفوولاج الوويت   تنطبووع بعوو
لولص اوالصوالب  وا  سوتقرارجمتمع املدين  كان قد وصل مع الوزمن الطليل،وال بيو  الطليلو  إىل قرجو  مون ا

 رارا من قبل.مران ذلك وا ستنارة،لكانحل هذ  الظلاهر مثار خطر كبْي على وجلق ا سالم ذاته كما ذك
موون حالوو   ا يشووك بووهواهلن نكتفووك ّبووذا القوودر موون احلوودية العووام عوون ذلووك املقطووع األول موون السوولرة وموو

 .اجملتمع يف حينه لنلاجه نصلصه ابلتفصيل 
 مماهداأهمالبراء  من المشرهللاين ومن  -سادسا
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يُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعوووَ  َأْكوووُهر  َواْعَلُمووولا ( َفِسووو1نَي )ُمْشووورِكِ }بوَووورَاَءة  ِموووَن اّللَِّ َوَرُسوووللِِه ِإىَل الَّوووِذيَن َعاَهوووْدمُتْ ِموووَن الْ 
َ ُرْووزِي اْلَكوواِفرِينَ   اأْلَْكووَثِ أَنَّ َرُسووللِِه ِإىَل النَّوواِس يوَووْلَم احْلَووجِِ أََذان  ِمووَن اّللَِّ وَ ( وَ 2 )أَنَُّكووْم َغووْْيُ ُمْعِجووزِي اّللَِّ َوأَنَّ اّللَّ
وُتْم فَوُهوَل  ُتْم فَواْعَلُملا أَ تَووُكوْم َوِإْن ْْي  لَ َخواّللََّ بَرِيء  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسللُُه فَِإْن تُوبوْ وِر َللَّيوْ نَُّكوْم َغوْْيُ ُمْعِجوزِي اّللَِّ َوَبشِِ

ُقُصوولُكْم َكووَن اْلُمْشوورِِكنَي مُثَّ َ ْ يوَ ( ِإ َّ الَّووِذيَن َعاَهووْدمُتْ ِموو3م  )الَّووِذيَن َكَفووُروا بَِعووَذاب  أَلِووي لَووْيُكْم عَ يوْ  ا َوَ ْ يُظَوواِهُروا نوْ
هِتِْم ِإنَّ اّللََّ  ا فََأِاُلا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدَّ ُم فَواقْوتُوُللا اْلُمْشورِِكنَي اأْلَْكوُهُر احْلُورُ  ( فَِإَذا اْنَسَل َ 4نَي ) اْلُمتَّقِ  ُيُِهُ َأَحد 

َة َوآتَووُلا الزََّكواَة َفَخلُولا بُولا َوأَقَواُملا الصَّواَل  َ َصود  فَوِإْن لَّ َمرْ َحْيُة َوَجْدُاُلُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصوُروُهْم َواقْوعُوُدوا هَلُوْم ُكو
َ َغُفوولر  َرِحوويم  ) ْغووُه اَلَم اّللَِّ مُثَّ أَبْلِ َكووَّتَّ َيْسووَمَع  ِكنَي اْسووَتَجاَرَ  فَووَأِجْرُ  َحووِر ( َوِإْن َأَحوود  ِمووَن اْلُمْشوو5َسووِبيَلُهْم ِإنَّ اّللَّ

ُْم قَوْلم  َ  يَوْعَلُملَن )  [ 6 - 1:( { ]التلب 6َمْأَمَنُه َذِلَك  َِوَّ
لعالقووووات النهائيوووو  بووووني اجملتمووووع نزلووووحل هوووودق ا -ىل اهليوووو  الثامنوووو  والعشوووورين ومووووا بعوووودها إ -هووووذ  اهلايت 
؟زيورة شوركني يف املوبني بقي  ا -بصف  عام   -لذي استقر وجلق  يف املدين  ويف ا؟زيرة العربي  ا سالمك ا

نقضوه،حينما    لوه ف - -سلاء منهم من كان له عهد موع رسولل اّلِل .الذين   يدخللا يف هذا الدين .
اضوووي  علوووى ا سوووالم تكلن فيهوووا القسووو -قوووابلتهم يف تبووول  ملحوووني تلجهووولا  -أن ملاجهووو  املسووولمني للوووروم 

نوه   يتعورم عهد ولك ومن   يكن له.وأهله،أو على األقل ستضع  من كلك  املسلمني وهتد من قلهتم .
هود  و  يونقا فحوافج علوى ع - ملقلت ملقلت أو غْي -ومن كان له عهد .للمسلمني من قبل بسلء .

دق العالقووات دها لتحووت ومووا بعووفهووي ء مجيعووا نزلووحل هووذ  اهلاي.املسوولمني كووي ا و  يظوواهر علوويهم أحوودا .
سولاء  كء مون التلسوععنهوا بشو النهائي  بينهم وبني اجملتمع املسلم يف لل ا عتبوار ات الويت أسولفنا احلودية

 يف تقدمي السلرة،أو يف تقدمي هذا الدرس خاص .
لب وأسوووللب هوووذ  اهلايت وإيقووواع التعبوووْي فيها،ذخوووذ كوووكل ا عوووالن العام،ورنينوووه العوووا   فيتناسووو  أسوووول

 .1348التعبْي وإيقاعه مع ملضلعه وا؟ل الذي ُيي  ّبذا امللضلع على نريق  القرآن يف التعبْي
إىل  صوحها وأقرّبواأ.لتبلي وقد ورقت رواايت متعدقة يف لرو  هذا ا عالن،ونريق  التبلي  به،ومن قوام اب
ل يسووتعرم هووذ  جريوور وهوو نبووائع األكووياء وأكثرهووا تناسووقا مووع واقووع ا؟ماعوو  املسوولم  يلمووذا  مووا قوورر  ابوون

الموه وموا قوه عليوه مون ك  نلاف ونقتط  هنا من تعليقاته ما ميثول ر يتنوا حلقيقو  اللاقعو  مغفلوني موا.الرواايت
لطووثي ولكوون عليقووات اإذ كنووا   ننوواقا الوورواايت املتعوودقة و  ننوواقا ت.تنوواقخ فيووه بعووخ قللووه مووع بعووخ

 وهقيقه: نثبحل ما نرج  أنه حقيق  ما حدّ من مراجع  ما ورق
اَل:أَْهووُل اْلَعْهووِد قووال يف روايوو  لووه َعووْن جُمَاِهد ،قَوْللُووُه:بَورَاَءة  ِمووَن اّللَِّ َوَرُسووللِِه ِإىَل الَّووِذيَن َعاَهووْدمُتْ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي قَ 

َهووا َوأَرَاَق قَاَل:أَقْوبَووَل َرُسوولُل اّللَِّ .ُمووْدِلُج،َواْلَعَرُب الَّووِذيَن َعاَهووَدُهْم،َوَمْن َكوواَن لَووُه َعْهوود   ِمووْن تَوبُوولَ  ِحوونَي فَووورََغ ِمنوْ
 َذلِوَك " فََأْرَسوَل احلَْجَّ،مُثَّ قَاَل:" ِإنَّوُه َُيُْضوُر اْلبَوْيوحَل ُمْشورُِكلَن َيطُلفُولَن عُورَاة  فَواَل أُِحوُه أَْن َأُحوجَّ َحوَّتَّ َ  َيُكولنَ 
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ُهَما،َفطَافَوا اِبلنَّوو ُ َعنوْ اِس بِووِذي اْلَمَجواِز،َوِ َْمِكَنِتِهُم الَّوويِت َكووانُلا يَوتَوبَوايَوُعلَن ِّبَووا َواِبْلَمْلِسووِم أاََب َبْكور  َوَعِلي ووا َرِضووَك اّللَّ
َلالَِياِت:ِعْشوُروَن ِموْن ُكلِِِه،َوآَذنُلا َأْصَحاَب اْلَعْهوِد ِ َْن َذَْمنُولا أَْربَوَعوَ  َأْكوُهر ،يف اأْلَْكوُهِر احْلُورُِم اْلُمْنَسوِلَخاِت اْلُمتوَ 

ووِ  ِإىَل َعْشوور  َحْلُوولَن ِمووْن َكووْهِر َربِيووع  اهْلَخووِر،مُثَّ َ  َعْهووَد هَلُووْم آِخووِر ِذي  َوآَذَن النَّوواَس ُكلَُّهووْم اِبْلِقتَوواِل ِإ َّ أَْن .احلِْجَّ
ْن فَووْلرِِ  َذلِوَك،فَوَغزَا َوقَاَل:ِحنَي َرَجوَع ِموَن الطَّواِئِ  َمَضوى ِمو.يُوْيِمُنلا،َفآَمَن النَّاُس َأمْجَُعلَن ِحيَنِ ذ  َو َْ َيِسْ  َأَحد  

ا تَوُبلَ  بَوْعَد ِإْذ َجاَء ِإىَل اْلَمِديَنِ  َوقَاَل آَخُروَن ِ َّوْن قَاَل:ابْتِوَداُء اأْلََجوِل ِ؟َِميوِع اْلُمْشورِِكنَي َوا ْنِقَضواُ ُ  َكواَن َواِحود 
 1349ْكُهِر احْلُرُِم،َوَذِلَك اْنِقَضاُء اْلُمَحرَِّم "..َكاَن ابِْتَداُ ُ  يَوْلَم نَوزََلحْل بَورَاَءُة،َواْنِقَضاُ ُ  اْنِقَضاُء اأْلَ .

" بوَوورَاَءة  ِمووَن اّللَِّ َوَرُسووللِِه ِإىَل الَّووِذيَن َعاَهووْدمُتْ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي "  ِإىَل أَْهووِل اْلَعْهووِد ُخزَاَعووَ  :يف قَوْللِووهِ ،وَعووْن جُمَاِهوود  
َهووا فَووَأرَاَق احْلَووجَّ مُثَّ قْوبَووَل َرُسوولُل اّللَِّ َوُمووْدِلج  َوَمووْن َكوواَن لَووُه َعْهوود  َوَغووْْيِِهْم أَ  قَاَل:"ِإنَّووُه ،ِمووْن تَوبُوولَ  ِحوونَي فَووورََغ ِمنوْ

فََأْرَسوَل أاََب َبْكور  َوَعِلي وا َفطَافَووا ،َُيُْضوُر اْلبَوْيوحَل ُمْشورُِكلَن َيطُلفُولَن عُورَاة  فَوال أُِحوُه أَْن َأُحوجَّ َحوَّتَّ   َيُكولَن َذِلكَ 
ْن َذَْمنُوولا بِووِذي اْلَمَجوواِز َوِ َْمِكنَووِتِهُم الَّوويِت َكووانُلا يَِبيعُوولَن ِّبَووا َواِبْلَمْلِسووِم ُكلِِووِه فَووْأَذنُلا َأْصووَحاَب اْلَعْهووِد أَ  يف النَّوواسِ 

 .1350أَْربَوَعَ  َأْكُهر "
 مجل  الرواايت يف حقيق  األجل ومبدئه ووايته واملقصلقين به: بعد استعرام -وقال 

ُ أِلَْهوِل اْلَعْهوِد ِموَن اْلُمْشورِِكنيَ َوأَْوىَل اأْلَ  »  َوأَِذَن قْوَلاِل يف َذِلَك اِبلصََّلاِب قَوْلُل َمْن قَاَل:اأْلََجوُل الَّوِذي َجَعلَوُه اّللَّ
َا ُهَل أِلَْهوِل اْلَعْهوِد الَّو َياَحِ  ِفيِه بَِقْللِِه:َفِسيُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعَ  َأْكُهر  ِإ َّ ِذيَن لَواَهُروا َعلَوى َرُسولِل اّللَِّ هَلُْم اِبلسِِ

 َُقُضوولا َعْهووَدُهْم َوَ ْ يُظَوواِهُروا َعَلْيووِه،ف تِووِه،فََأمَّا الَّووِذيَن َ ْ يَونوْ َ َجوولَّ يَونَوواُ ُ  َونَوَقُضوولا َعْهووَدُهْم قَوْبووَل اْنِقَضوواِء ُمدَّ ِإنَّ اّللَّ
ونَوُهمْ أََمَر نَِبيَّوُه  نَوُه َوبَويوْ ُقُصولُكْم َكويوْ  ا  إبِِْاَواِم اْلَعْهوِد بَويوْ تِوِه بَِقْللِوِه:ِإ َّ الَّوِذيَن َعاَهوْدمُتْ ِموَن اْلُمْشورِِكنَي مُثَّ َ ْ يَونوْ ِإىَل ُمدَّ

َ ُيُِووُه اْلُمتَِّقوونيَ  هِتِْم ِإنَّ اّللَّ ا فَووَأِاُلا إِلَووْيِهْم َعْهووَدُهْم ِإىَل ُموودَّ أَنَّ قَوووْلَل اّللَِّ فَووِإْن لَوونَّ لَووان   َوَ ْ يُظَوواِهُروا َعلَووْيُكْم َأَحوود 
ِ  َمووا قُوْلنَووا يف تَوَعوواىَل ذِْكرُُ :فَووِإَذا اْنَسووَلَ  اأْلَْكووُهُر احْلُوورُُم فَوواقْوتُوُللا اْلُمْشوورِِكنَي َحْيووُة َوَجووْدُاُلُهْم يَووُدُل َعلَووى ِخوواَل 

 اْنِقَضوووواِء اأْلَْكووووُهِر احْلُوووورُِم قَوْتووووُل ُكوووولِِ َذلِووووَك مل ِإْذ َكوووواَن َذلِووووَك يُوْنبِووووُئ َعووووْن أَنَّ اْلَفووووْرَم َعلَووووى اْلُمووووْيِمِننَي َكوووواَن بَوْعوووودَ 
لُول َذلِوَك تُوْنبِوُئ َعوْن ِصوحَّ ِ  ،فَِإنَّ اأْلَْمَر يف َذِلَك خِبِاَلِ  َموا َلنَّ،َوَذلِوَك أَنَّ اهْليَوَ  الَّويِت تَوتوْ  َموا قُوْلنَوا َوَفَسواِق ُمْشرِ  

أَْو َ ْ ِم َكوواَن يُبِويُ  قَوْتووَل ُكوولِِ ُمْشورِ   َكوواَن لَووُه َعْهود  ِمووْن َرُسوولِل اّللَِّ َموا لَنَّووُه َموْن لَوونَّ أَنَّ اْنِسوواَلَن اأْلَْكوُهِر احْلُوورُ 
ِذيَن َعاَهووْدمُتْ ِعْنووَد َيُكووْن لَووُه ِمْنووُه َعْهوود ،َوَذِلَك قَوْللُووُه:َكْيَ  َيُكوولُن لِْلُمْشوورِِكنَي َعْهوود  ِعْنووَد اّللَِّ َوِعْنووَد َرُسووللِِه ِإ َّ الَّوو

َ ُيُِووُه اْلُمتَِّقوونَي فَوَهووُيَ ِء ُمْشوورُِكلَن،َوَقْد أَ اْلَمْسووِجِد احْلَوو ُ نَِبيَّووُه رَاِم َفَمووا اْسووتَوَقاُملا َلُكووْم فَاْسووَتِقيُملا هَلُووْم ِإنَّ اّللَّ َمووَر اّللَّ
 ُِمظَواَهرَِة َعوُدوِِِهْم َعلَوْيِهْم هَلُْم يف َعْهِدِهْم َما اْستَوَقاُملا هَلُْم بِوَ ِْ  نَوْقوِخ ُصوْلِحِهْم َوتَوورْ  ستقام  َواْلُمْيِمِننَي اب  ِ
ُ َعْنوُه بِوَثَاَءَة ِإىَل أَْهوِل اْلُعُهولِق َوبَوْعُد:َفِفك اأْلَْخَباِر اْلُمَتظَاِهرَِة َعْن َرُسولِل اّللَِّ . أَنَّوُه ِحونَي بَوَعوَة َعِلي وا َرِضوَك اّللَّ

وونَوُهْم أََموورَُ  ِفيَمووا أََموورَُ  أَْن يُونَوواِقيَ  نَووُه َوبَويوْ نَووُه َوبَوونْيَ َرُسوولِل اّللَِّ  بَويوْ تِووِه بِووِه فِوويِهْم،َوَمْن َكوواَن بَويوْ َعْهد ،فَوَعْهووُدُ  ِإىَل ُمدَّ
َ َ ْ َذُْموووْر نَِبيَّوووُه  لِيِل َعلَوووى ِصوووحَِّ  َموووا قُوْلنَوووا مل َوَذلِوووَك أَنَّ اّللَّ بِووونَوْقِخ َعْهوووِد قَووووْلم  َكووواَن َعاَهوووَدُهْم ِإىَل أَْوَضوووُ  الووودَّ
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،فَاْستَوَقا وَل أَْربَوَعوَ  َأْكوُهر  َموْن َكواَن قَوْد نَوْقوَخ َعْهوَدُ  قَوْبوَل اَأَجل  َوا َأجَّ لتَّْأِجيوِل ُملا َعَلى َعْهِدِ  ِبَ ِْ  نَوْقِضِه،َوأَنَُّه ِإ َّ
 بِِنْقِضووِه َعلَووى نَوْفِسووِه أَْو َمووْن َكوواَن لَووُه َعْهوود  ِإىَل َأَجوول  َغووْْيِ حَمْووُدوق ،فََأمَّا َمووْن َكوواَن َأَجووُل َعْهووِدِ  حَمْووُدوق ا َوَ ْ َاَْعوولْ 

،فَِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  َكووواَن إبِِْاَوواِم َعْهووِدِ  ِإىَل َغايَوووِ  َأَجلِووِه َمْأُملر ا،بِوووَذِلَك بَوَعووَة ُمَناِقيَووُه يُونَووواِقي بِووِه يف أَْهوووِل َسووِبيال 
 .1351اْلَمْلِسِم ِمَن اْلَعَرِب "

 عهلق:وقال يف تعقيه آخر على الرواايت املتعدقة يف كأن ال
 ُ َوأَنَّ َأَجوَل اأْلَْكوُهِر اأْلَْربَوَعوِ  ،فَوَقْد أَنْوَبَأْت َهِذِ  اأْلَْخَباُر َوَنظَائِرَُها َعوْن ِصوحَِّ  َموا قُوْلنَوا :قَاَل أَبُل َجْعَفر  َرمِحَُه اّللَّ
َوووا َكووواَن ِلَموووْن َوَصوووْفَنا  َولِْلُموووْيِمِننَي لِنَوْقِضوووِه ْم َاَْعوووْل ِلَرُسووولِل اّللَِّ فََأمَّوووا َموووْن َكووواَن َعْهوووُدُ  ِإىَل ُمووودَّة  َمْعُللَمووو   فَولَووو،ِإ َّ

ُ  بِوووَذِلَك فَوووِإنَّ َرُسووولَل اّللَِّ ،َوُمظَووواَهرَِة أَْعوووَدائِِهْم َعلَوووْيِهْم َسوووِبيال   تِوووِه َعوووْن أَْموووِر اّللَِّ ِإايَّ قَوووْد َو َّ لَوووُه َعْهوووَدُ  ِإىَل ُمدَّ
َووا َكانَووحْل  َوَتظَوواَهَرْت بِووِه اأْلَْخبَوواُر َعووِن الرَُّسوولِل َوَعلَووى َذلِووَك َقلَّ لَوواِهُر التوَّْنزِيوولِ ، . َوأَمَّووا اأْلَْكووُهُر اأْلَْربَوَعووُ  فَِإوَّ

 فَووَذِلَك أَْربَوَعوو ُ ،وََكوواَن ابْتِووَداُ َها يوَووْلَم احْلَووجِِ اأْلَْكووَثِ َواْنِقَضوواُ َها اْنِقَضوواَء َعْشوور  ِمووْن َربِيووع  اهْلَخووِر ،َأَجووَل َمووْن ذََكووْراَن 
وَياَحُ  يف اأْلَْرِم ،َأْكُهر  ُمتَوَتابَِع    َ  ،يَوْذَهُبلَن َحْيوُة َكواُءوا ،ُجِعَل أِلَْهِل اْلَعْهِد الَِّذيَن َوَصْفَنا أَْمَرُهْم ِفيَهوا السِِ

فَوِإَذا َكوواَن اأْلَْمووُر يف َذلِووَك : يَوْعوِرُم هَلُووْم ِفيَهووا ِمووَن اْلُمْسوِلِمنَي َأَحوود  ِ َووْرب  َوَ  قَوْتوول  َوَ  َسوْله  . فَووِإْن قَوواَل قَائِوول  
فَووِإَذا اْنَسووَلَ  اأْلَْكووُهُر احْلُوورُُم فَوواقْوتُوُللا اْلُمْشوورِِكنَي َحْيووُة َوَجووْدُاُلُهْم َوقَووْد َعِلْمووحَل :َفَمووا َوْجووُه قَوْللِووِه ،َكَمووا َوَصووْفحُل 

َووا ،َل اْلَقووْلِم ِمووَن اّللَِّ َوِمووْن َرُسووللِِه َكوواَن أَْربَوَعووَ  َأْكووُهر  َوقَووْد َزَعَمووحْل أَنَّ َشِْجيوو،أَنَّ اْنِسوواَلَخَها اْنِسوواَلُن اْلُمَحوورَِّم  َوِإ َّ
فَوأَْيَن اْاَْمُسولَن يَوْلم وا ِموَن اأْلَْكوُهِر اأْلَْربَوَعوِ  ف ،َبنْيَ احلَْجِِ اأْلَْكوَثِ َواْنِسواَلِن اأْلَْكوُهِر احْلُورُِم مَخُْسولَن يَوْلم وا َأْكثَوورُُ  

َووا َكوواَن َأَجووَل َمووْن َ  َعْهووَد لَووُه ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي ِمووْن َرُسوولِل اّللَِّ ِإنَّ اْنِسوواَل :ِقيووَل  َواأْلَْكووُهُر ،َن اأْلَْكووُهِر احْلُوورُِم ِإ َّ
ُ  ِ َْعووَ  َفَصوواَر بِنوَ ،ِإمَّووا ِإىَل َأَجوول  َغووْْيِ حَمْووُدوق  َوِإمَّووا ِإىَل َأَجوول  حَمْووُدوق  قَووْد نَوَقَضووُه ،اأْلَْربَوَعووُ  ِلَمووْن لَووُه َعْهووَد  ْقِضووِه ِإايَّ
َغووْْيَ أَنَّووُه َجَعووَل لَووُه اِ ْسووِتْعَداَق لِنَوْفِسووِه َواِ ْرتِيَوواَق هَلَووا ِمووَن ،فَاْسووَتَح َّ النوَّْبووَذ إِلَْيووِه َعلَووى َسووَلاء  ،َمووْن ِخيووَ  ِخَيانَوتُووُه 

َ يَوُقلُل أِلَْصَحاِب ،اأْلََجِل اأْلَْربَوَعِ  اأْلَْكُهِر  ُوْم أَْهوُل َعْهود  بوَورَاَءة  ِموَن ،اأْلَْكُهِر اأْلَْربَوَعوِ  َأَ  تَوَرى اّللَّ َوَيِصوُفُهْم  َِوَّ
نَُّكْم َغوْْيُ ُمْعِجوزِي اّللَِّ اّللَِّ َوَرُسللِِه ِإىَل الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َفِسيُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعَ  َأْكُهر  َواْعَلُملا أَ 

ُووْم أَْهووُل ِكووْر   َ  أَْهووَل َعْهوود  َوَوَصووَ  اْلَمجْ  َوأََذان  ِمووَن اّللَِّ :فَوَقوواَل ،عُوولَل هَلُووُم اْنِسوواَلُن اأْلَْكووُهِر احْلَوورَاِم َأَجووال   َِوَّ
َ بَوووورِيء  ِمووووَن اْلُمْشوووورِِكنَي َوَرُسووووللُُه اهْليَووووَ  ِإ َّ  الَّووووِذيَن َعاَهووووْدمُتْ ِمووووَن  َوَرُسووووللِِه ِإىَل النَّوووواِس يوَووووْلَم احْلَووووجِِ اأْلَْكووووَثِ أَنَّ اّللَّ

فَِإَذا اْنَسَلَ  اأْلَْكُهُر احْلُرُُم فَاقْوتُوُللا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُة َوَجْدُاُلُهْم فََأَمَر بَِقْتِل اْلُمْشورِِكنَي :مُثَّ قَاَل ،اْلُمْشرِِكنَي اهْليََ  
َوإبِِْاَواِم َعْهوِد الَّوِذيَن هَلُوْم َعْهود  ِإَذا َ ْ َيُكلنُولا نَوَقُضولا َعْهوَدُهْم ، الَِّذيَن َ  َعْهوَد هَلُوْم بَوْعوَد اْنِسواَلِن اأْلَْكوُهِر احْلُورُمِ 

لِيُل َعلَوى أَنَّ ابْتِوَداَء التَّْأِجيوِل :اِبْلُمظَاَهرَِة َعَلى اْلُمْيِمِننَي َوِإْقَخاِل النوَّْقِا ِفيِه َعَلْيِهْم . فَوِإْن قَواَل قَائِول   َوَموا الودَّ
ِإنَّ قَوائِِلك َذلِووَك :حْلَووجِِ اأْلَْكوَثِ ُقوَن أَْن َيُكوولَن َكواَن ِموْن َكوولَّال  َعلَوى َمووا قَالَوُه قَوائُِلل َذلِووَك ف ِقيوَل لَووُه َكواَن يوَوْلَم ا

عُوولَل لَووُه َوَذلِووَك َغووْْيُ َجووائِز  أَْن َيُكوولَن َصووِحيح ا مل أِلَنَّ اْلَمجْ ،َزَعُموولا أَنَّ التَّْأِجيووَل َكوواَن ِمووْن َوقْووحِل نوُووُزوِل بوَوورَاَءَة 
                                                 

 يُوووووْذَكُر ِفيَهوووووا التوَّْلبَوووووُ :بَورَاَءة  ِموووووَن َجووووواِمُع اْلبَويَووووواِن يف تَوْفِسوووووِْي اْلُقوووووْرآِن لِلطَّوووووَثِيِِ << ُسووووولَرُة التوَّْلبَوووووِ  << اْلَقوووووْلُل يف تَوْفِسوووووِْي الُسووووولَرِة الَّووووويِت  - 1351
(>>15023 - 15025) 
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ووَياَحِ  ِإىَل َوقْووحل  حَمْووُدوق  ِإَذا َ ْ يَوْعلَوْم َمووا ُجعِووَل لَووُه  َم قَوْبووَل َذلِووَك خِبِاَلفِووِه ،َأَجوُل السِِ َوَ ِسويََّما َمووَع َعْهوود  لَووُه قَوْد تَوَقوودَّ
لَّووِذي ُجعِووَل لَووُه َوَمووا َعَلْيووِه بَوْعووَد اْنِقَضووائِِه فَوُهووَل َفَكَمووْن َ ْ ُاَْعووْل لَووُه َذلِووَك مل أِلَنَّووُه ِإَذا َ ْ يَوْعلَووْم َمووا لَووُه يف اأْلََجووِل ا،

َ ِتِه قَوْبَل الَِّذي ُجِعَل َلُه ِموَن اأْلََجوِل  َوَمْعلُولم  أَنَّ اْلَقوْلَم َ ْ يَوْعَلُمولا ِ َوا ُجعِوَل هَلُوْم ِموْن َذلِوَك ِإ َّ ِحونَي نُولِقَي ،َكَهيوْ
 .1352. َكَذِلَك َص َّ أَنَّ ابِْتَداَءُ  َما قُوْلَنا َواْنِقَضاَءُ  َكاَن َما َوَصْفَنا".َوِإَذا َكاَن َذِلكَ ،ِفيِهْم اِبْلَمْلِسِم 

بوني  -فيموا بعود  -سياسوك وإذا حنن تركنا الرواايت اليت ّبا ضع ،وما ميكن أن يكلن قد تركه ااوال  ال
رواايت فإننوا نسوتطيع أنصار األموليني،أو أهول السون ،من األيور يف بعوخ الوو  -نه رضك اّلِل ع -كيع  علك 

موْيا للحوج يف هوذا العوام ملوا كرهوه مون أ -نوه رضوك اّلِل ع -عوة  يب بكور ب - -أن نقولل:إن رسولل اّلِل 
 - نوهرضوك اّلِل ع -ا عليوا مث نزلوحل أوائول سولرة التلبو  هوذ  فبعوة ّبو.احلج واملشركلن يطلفولن ابلبيوحل عوراة

عووود العوووام بته مووون أحكوووام وائيووو  ومنهوووا أ  يطووول  كووول موووا تضووومنب -فوووأذن ّبوووا يف النووواس .يف أيووور أيب بكر
 ابلبيحل مشر .

ووووِ  ف قَوووواَل:" " بُِعثْووووحلُ  ،قَاَل:َسووووأَْلَنا َعِلي ووووا، َِيِِ َكووووْكء  بُِعثْووووحَل يف احَلجَّ  وقوووود روى ال مووووذي َعووووْن َزيْووووِد بْووووِن يُوثَوْيع 
نَووُه وَ  :أَْن َ  َيطُوولَ  اِبلبَوْيووحِل عُووْراَين ،َوَمْن َكوواَن بَويوْ تِووِه،َوَمْن َ ْ َيُكووْن لَووُه َعْهوود  بَوونْيَ النَّووِلِِ ِ َْربَووع  َعْهوود  فَوُهووَل ِإىَل ُمدَّ

ْسووِلُمل 
ُ
ْشوورُِكلَن َوامل

ُ
َن بَوْعووَد َعوواِمِهْم َهووَذا " فََأَجلُووُه أَْربَوَعووُ  َأْكووُهر ،َوَ  يَووْدُخُل ا؟َنَّووَ  ِإ َّ نَوْفووك  ُمْيِمنَوو  ،َوَ  َاَْتِمووُع امل

"1353... 
 فنكتفك به..ما ورق يف هذا الباب وهذا ااث هل أص 

 « ..ْشرِِكنيَ بَراَءة  ِمَن اّللَِّ َوَرُسللِِه ِإىَل الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِمَن اْلمُ »
هذا ا عالن العام،ّبوذا ا يقواع العوا  يتضومن املبودأ العوام للعالقو  بوني املسولمني واملشوركني يف ذلوك احلوني 

واملشووركني يف  - -ملشووار إليهوا هووك الوويت كانووحل بووني رسوولل اّلِل إذ كانووحل العهوولق ا.يف جزيورة العوورب قانبوو 
وا عالن بووثاءة اّلِل وبووراءة رسوولله موون املشووركني،ُيدق ملقوو  كوول مسوولم ويلقووع إيقاعووا عميقووا عنيفووا .ا؟زيوورة

                                                 
 ذكرته بطلله  [109/ 14ال  ]ميسس  الرس -تفسْي الطثي  - 1352
 -( وتفسوووْي الطوووثي 785[)34/ 3( ومسوووند البوووزار ) املطبووولع ابسوووم البحووور الزخوووار ]880[)484/ 3املكنوووز ] -سووونن ال موووذى - 1353

 [ صحي  106/ 4ار نيب  ]ق -( وتفسْي ابن كثْي 16373[) 106/ 14ميسس  الرسال  ]
وو ِلَّ وأمووا الروايوو  الوويت َعووْن َأيب َبْكوور ،أَنَّ النَّوو   َ  ِإ َّ ْيووحِل ُعووْراَين  َو َ يَووْدُخُل اْ؟َنَّوو َيطُوولُ  اِبْلبوَ َ : َ َُيُووُج بَوْعووَد اْلَعوواِم ُمْشوورِ   َو َ بَوَعثَووُه بِووَثَاَءة  أَلْهووِل َمكَّ

َنُه َوَبنْيَ َرُسلِل هللِا  ة  فََأَجُلُه ِإىَل ُمدَّ  نَوْفك  ُمْسِلَم  ،َمْن َكاَن بَويوْ ،مُثَّ قَواَل لِعَ ُسوللُُه قَاَل:فَ  بَورِيء  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي َورَ تِِه،َواّللَُّ ُمدَّ :َرِضوَك َسواَر ِّبَوا يَوالت  ِلكِ 
ا َقدِ َفَعَل،قَااّللَُّ تَوَعاىَل َعْنُه:احْلَْقُه فَوُرقَّ َعَلكَّ أاََب َبْكر  َوبَولِِْغَها أَْنحَل،قَاَل:فوَ  َّ يفَّ َكْكء  ف أَبُل َبْكر  بَ  َم َعَلى النَِّلِِ َل:فَوَلمَّ َكى،قَاَل:اَي َرُسلَل هللِا،َحَد

َّ ِفيَك ِإ َّ َخْْي ،َوَلِكْن أُِمْرُت أَْن  َ يُوبَولَِِغُه ِإ َّ أاََن،أَ  ." مسند أمحمِ ْو َرُجل  قَاَل:َما َحَد   (ضعي  4[)74/ 1د )عا  الكته( ]بِِ
لكوذب،وقال ااطوايب يف كتواب " الك قلله "   يويقي عوب إ  علوك " مون :وكذ63/  5وقال كي  ا سالم ابن تيمي  يف " منهاج السن  " 

منسولب  موتهم يف الروايو  يُثيع،وهول كعار الدين ":وقلله:"   ييقي عب إ  رجل  من أهل بييت " هول كوكء جواء بوه أهوُل الكلفو  عون زيود بون
عل النوواَس إىل ا سووالم،ويعلم األنصووار بوون زرارة إىل املدينوو  يوودأسووعد  إىل الرفخ،وعاموو  موون بَولَّوو  عنووه غووْي أهوول بيته،فقوود بعووة رسوولل هللا 

سوويد ،وبعووة عتوواب بوون أَ إىل اليمن القوورآن،ويفقههم يف الوودين،وبعة العووالء بوون احلضوورمك إىل البحوورين يف مثوول ذلك،وبعووة معوواذا  وأاب ملسووى
 إىل مك :فأين قلل من زعم أنه   يبل  عنه إ  رجل من أهل بيته ف 
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علوووى قلوووه كووول مسووولم، ية   يبقوووى بعووود ذلوووك مراجعووو  و  تووورقق  مث شيت بعووود ا عوووالن العوووام البيووواانت 
،َوأَنَّ »الشرو  هلذا ا عالن:واملخصصات و  َفِسيُحلا يف اأْلَْرِم أَْربَوَعوَ  َأْكوُهر ،َواْعَلُملا أَنَُّكوْم َغوْْيُ ُمْعِجوزِي اّللَِّ

 « ..اّللََّ ُرْزِي اْلكاِفرِينَ 
لن يتووواجرون ويصوووفو يتنقلووولن فهوووذا بيوووان للمهلووو  الووويت أجووول اّلِل املشوووركني إليها:أربعووو  أكوووهر يسوووْيون فيهوووا و 

ول وك الوذين أحَّت .قهم  ييخذون على غرة وهم آمنولن إىل عهول .آمنني ..،ويعِدللن أوضاعهم .حساابهتم
املوويمنني لوون ينقلبوولا إىل و  - -نقضوولا عهوولقهم عنوود أول ابقرة  حووحل هلم،وعنوود أول تلقووع  ن الرسوولل 

لوكف  وموَّت كوان ذن  املنوافقل أهليهم من تبل  وأن الروم سيأخذووم أسرى  كما تلقوع املرجفولن يف املدينو  و 
جووارب الوويت   موون التكووان بعوود فوو ة نليلوو  موون العهوولق الوويت مووا تكوواق تووثم حووَّت توونقخ وبعوود سلسوول  نليلوو

 طاعلا ..تقطع  ن املشركني لن يزاللا يقاتللن املسلمني حَّت يرقوهم عن قينهم إن است
بوني  لغابو  و  يكوناقوانلن  ويف أي عصر  رحكف يف العصر الذي   تكن البشري  كلها تعر  هلا قوانلان إ 

 عايوووو  لعهوووود مووووَّتار و  ر اجملتمعووووات املختلفوووو  إ  القوووودرة علووووى الغووووزو أو العجووووز عنووووه  بووووال إنووووذار و  إخطوووو
 عالقو  لوه   الوذي ذلوك أنوه مونهج اّللِ .ولكن ا سالم هل ا سالم منوذ ذلوك الزموان ..الفرص   . سنححل

ا بشووري  ويطلرهوويرقووك ال رقيووه ويطوولر  ولكنووه هوول الووذيفليك الزمووان هوول الووذي ي.ابلزمووان يف أصوولله ومباقئووه
ا ملوة ومكاف و  قبلسوائل متجود -بتوأيْي   -حلل حملر  وقاخل إنوار  بينموا هول يلاجوه واقعهوا املتطولر املتغوْي 

 يطرأ عليها يف أيناء هركه ّبا قدما من تطلر وتغْي.
لا عيولوم حلقيقو  ليفتحو هوذ  اويولقظهم إىل ومع املهلو  الويت يعطيهوا للمشوركني يزلوزل قلولّبم ابحلقيقو  اللاقعو 

مصوْي  لون يفلتولا مونهلورب  و إوم بسياحتهم يف األرم لن يعجزوا اّلِل يف الطلوه  ولون يفلتولا منوه اب.عليها
،وَ ُمْعِجوزِ  َواْعَلُموولا أَنَُّكوْم َغووْْيُ »حمتولم قوودر  وقورر :أن حووزيهم ويفضوحهم ويووذهلم: َ ُرْووزِي الْ ي اّللَِّ « ِفرِينَ كوواأَنَّ اّللَّ

.. 
 واألرم كلهوا -سوبحانه  -ه وإىل أين يفلتلن ويهربلن فيعجزون اّلِل عن نلبهم وا تيان ّبم وهم يف قبضت

 عود الوذي تعلونبوني املل ييف قبضته كذلكف  وقد قدر وقرر أن يوذهلم فيخوزيهم و  راق لقضوائهف  بعود ذلوك 
َرُسووللِِه ِإىَل النَّوواِس وَ َن اّللَِّ ِمووأَذان  وَ »املضووروب فيهووا: فيووه هووذ  الووثاءة وتبلوو  إىل املشووركني لينووذروا ّبووا وابمللعوود

َ بَوورِيء  ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي وَ  وو.هُ َرُسووللُ يوَووْلَم احْلَووجِِ اأْلَْكووَثِ:أَنَّ اّللَّ ُتْم فَوواْعَلُملا أَنَُّكووْم ُتْم فَوُهووَل َخووْْي  َلُكوومْ فَِإْن تُوبوْ ،َوِإْن تَوووَللَّيوْ
،َوَبشِِ   .. «ِر الَِّذيَن َكَفُروا بَِعذاب  أَلِيم  َغْْيُ ُمْعِجزِي اّللَِّ

 يلم النحر. ص  أنهواأل.ويلم احلج األكث اختلفحل الرواايت يف هديد :أهل يلم عرف  أم يلم النحر
مون انحيو  املبودأ  -واألذان البالغ وقد وقوع للنواس يف امللسوم وأعلنوحل بوراءة اّلِل ورسولله مون املشوركني كافو  

واحلكمو  واضوح  يف تقريور املبودأ العوام .ا بقاء على العهد إىل مدته يف اهليو  التاليو  .وجاء ا ستثناء يف  -
أما ا سووتثناء فهوول خوواص  ووا ت .ابتووداء يف صوولرة الشووملل ألنووه هوول الووذي ميثوول نبيعوو  العالقووات النهائيوو 

قووات احلتميوو  وهذا الفهووم هوول الووذي توولحك بووه النظوورة اللاسووع  لطبيعوو  العال.تنتهووك ابنتهوواء األجوول املضووروب
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بني املعسكر الذي اعل الناس عبيودا ّلِل وحد ،واملعسوكرات الويت ععول النواس عبيودا للشوركاء،كما أسولفنا 
 يف التقدمي للسلرة والتقدمي هلذا املقطع منها كذلك.

وُتْم فَوُهوفَوِإْن توُ »ومع إعالن الثاءة املطلق  اوكء ال غيوه يف اهلدايو  وال هيوه مون الضوالل :  َلُكوْم،َوِإْن َل َخوْْي  بوْ
ِر  ،َوَبشِِ ُتْم فَاْعَلُملا أَنَُّكْم َغْْيُ ُمْعِجزِي اّللَِّ  « ..َعذاب  أَلِيم  َكَفُروا بِ   لَِّذينَ اتَوَللَّيوْ

ل كول نهج هدايو  قبوإنه مو.مكوهذا ال هيه وذلك ال غيه يف آيو  الوثاءة يشوْيان إىل نبيعو  املونهج ا سوال
كمووا كووان   -در م مووَّت قوو    جملوورق أنووه   ُيووه أن يبوواغتهم ويفتووك ّبووفهل يتووي  للمشووركني هووذ  املهلوو.كووكء

ريوو  ر،واختيار الطهلهووم هووذ  املهلوو  للوو وي والتوودبميولكنووه كووذلك  -الشووأن يف العالقووات الدوليوو  و  يووزال  
رهم ن جدوا ،وينوووذيي سوووهم مووواألقووولم ويووورغبهم يف التلبووو  عووون الشووور  والرجووولع إىل اّلِل ويووورهبهم مووون التل ،و 

كووام الووذي رجووا لعوول الر  يت ترجهوواويلقع يف قلوولّبم الزلزلوو  الوو.عووذاب األلوويم يف اهلخوورة فوول  ااووزي يف الوودنياابل
قلوولب  كل مووا يفهوول نمأنوو  للصوو  املسوولم،ول.ران علووى الفطوورة أن يوونفخ عنها،فتسوومع وتسووتجيه  مث .

صوْي قود تقورر وامل.ءضاقفواألمر قود صوار فيوه مون اّلِل .بعضه من رواو  ومون تورقق وهتيوه ومون هورج وتلقع
م اووكء ني وموون عهوولقهن املشووركموون قبوول ا بتووداء  وبعوود تقريوور املبوودأ العووام يف العالقووات ابلووثاءة املطلقوو  موو

ْدمُتْ ِموووَن ِذيَن عاَهوووِإ َّ الَّووو»للحوووا ت امليقتووو ،اليت يصوووار بعووودها إىل ذلوووك املبووودأ العوووام: ا سوووتثناء املخصوووا
ُقُصوووولكُ  ووووُه لا إِلَووووْيِهْم َعْهووووَدُهمْ َحوووودا ،فََأاُِ ُكْم أَ ْم َكووووْي ا ،َوَ ْ يُظوووواِهُروا َعلَوووويْ اْلُمْشوووورِِكنَي مُثَّ َ ْ يَونوْ َ ُيُِ هِتِْم،ِإنَّ اّللَّ  ِإىل ُموووودَّ

 « ..اْلُمتَِّقنيَ 
هم بنل خزمي  بون عوامر  -وأص  ما قيل عن هي ء الذين ورق فيهم هذا ا ستثناء أوم مجاع  من بب بكر 

  ينقضلا عهدهم الذي كان يف احلديبي  مع قريا وحلفوائهم،و  يشو كلا موع بوب  -من بب بكر بن كنان  
بكر يف العدوان على خزاعو ،ذلك العودوان الوذي أعوانتهم عليوه قريا،فوانتقخ بوذلك عهود احلديبيو ،وكان 

 وكانحل هوذ  ا؟ماعو .فت  مك  بعد سنتني اينتني من احلديبي ،وكان العهد ملودة عشور سونلات مون احلديبيو 
هنوا أن يوتم إلويهم عهودهم إىل  - -فأمر رسولل اّلِل .من بب بكر بقيحل على عهدها وبقيحل على كركها

 :» 1354أن السووودي يقووولل -وهووول روايووو  حممووود بووون عبووواق بووون جعفووور  -والوووذي يييووود موووا ذهبنوووا إليوووه .مدهتم
هوود فهوول كووان لبووب موود  وخزاعوو  ع»وأن جماهوود يقوولل:.هووي ء بنوول ضوومرة وبنوول موود  حيووان موون بووب كنانوو 

غووووْي أنووووه يالحوووج أن خزاعوووو  كانووووحل قوووود قخلووووحل يف ..« فَووووَأِاُلا إِلَووووْيِهْم َعْهوووَدُهْم ِإىل ُموووودَّهِتِمْ »الوووذي قووووال اّلِل 
كموووا يييووود  موووا سووويجكء يف اهليووو  .وهوووذا خووواص ابملشوووركني الوووذين بقووولا علووى كوووركهم ..ا سووالم بعووود الفت 

 َعْهووود  ِعْنوووَد اّللَِّ َوِعْنوووَد َرُسوووللِِه ِإ َّ الَّوووِذيَن عاَهوووْدمُتْ ِعْنوووَد َكْيوووَ  َيُكووولُن لِْلُمْشووورِِكنيَ »السوووابع  مووون قللوووه تعووواىل:
َ ُيُِووُه اْلُمتَِّقوونيَ  فهووذان احليووان موون كنانوو   وون ..« اْلَمْسووِجِد احْلَووراِم َفَمووا اْسووَتقاُملا َلُكووْم فَاْسووَتِقيُملا هَلُووْم ِإنَّ اّللَّ

فهم املعنيولن .نقصولا املسولمني كوي ا و  يظواهروا علويهم أحوداعاهدوا عنود املسوجد احلورام يف احلديبيو ،مث   ي
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يف ا ستثناء أو  وأخْيا كما ذهه إىل ذلك املفسرون األوائل،وقود أخوذ ّبوذا القولل األسوتاذ الشوي  ركويد 
 رضا.

 ئفووو  أخووورى غوووْيام هوووم ناوذهوووه األسوووتاذ حممووود عوووزة قروزة إىل أن املعنيوووني ابملعاهووودين عنووود املسوووجد احلووور  
 بوني املسوولمني ات قائموو ذلووك أنوه كووان ُيوه أن يووذهه إىل جولاز قيووام معاهود.ة يف ا سوتثناء األولاملوذكلر 

علوووى جووولاز شبيووود  ليسوووتدل منوووه« ا هَلُووومْ َفَموووا اْسوووَتقاُملا َلُكوووْم فَاْسوووَتِقيُمل »واملشوووركني،فارتكن إىل قللوووه تعووواىل:
هنينيذا النينيدين  ن  بيكنينية  ،وعوهنينيو قنينيول بكينينيد  نينيل البكنينيد عنينين  بيكنينية اةوقنينيف،وعن  بيكنينية اةنينيناملعاهوودات  

 أيضا!  لا بينا ذلك مرارا.
ولكنوه  -داهم عومون  كما أمهول كول  -لقد و  ا سالم هلي ء الذين وفلا بعهدهم،فلم ميهلهم أربع  أكهر 

تضووى يهم عدوا،فاقعينوولا علوويذلك أوووم   ينقصوولا املسوولمني كووي ا  ووا عاهوودوهم عليووه،و  .أمهلهووم إىل موودهتم
لوك ذع املسولم يف ك للمجتمذلك مع حاج  امللق  احلرك. بقاء على عهدهم إىل وايته .هذا اللفاء هلم وا

وق عووداء  علووى حوودم ألن أاحلووني إىل ختلوويا ا؟زيوورة  ملتهووا موون الشوور  وهليلهووا إىل قاعوودة أمينوو  لإلسووال
 كانووحلوموون قبوول   -ل  ا؟زيوورة قوود تنبهوولا اطر ،وأخووذوا امعوولن لووه كمووا سوويجكء يف احلوودية عوون غووزوة تبوو

نوووولب يف رس يف ا؟فضووووال علووووى هووووالفهم مووووع الفوووو.وقعوووو  ميتوووو  إنووووذارا ّبووووذا التحفووووز الووووذي أخووووذ فيووووه الروم
 اليمن،للتأله على الدين ا؟ديد.

لا يف هولقهم قود قخلوء هلوم بعولقد حدّ ما ذكور  ابون القويم مون أن هوي ء الوذين اسوتثناهم اّلِل وأمور ابللفوا
ن أمهلوولا غووْيهم  ووو اهلخوورين الووذين كووانلا ينقضوولن عهوولقهم  بل حوودّ أن.ا سووالم قبوول أن تنقضووك موودهتم

 - قوود علووم اّللِ لم أيضووا  أربعوو  أكووهر يسوويحلن فيهووا يف األرم،  يسوويحلا يف األرم وإ ووا اختوواروا ا سووال
أن الظوورو   و د  خطووى هووذ  الدعلة،أنووه كووان األوان قوود آن هلووذ  الضوورب  األخووْية وهوول ينقوول بيوو -سووبحانه 

لظوواهر،وف  األموور ا رم كانووحل قوود مهوودت وأوووا عووكء يف أواوووا املناسووه وفوو  واقووعكانووحل قوود هتيووأت واأل
 فكان هذا الذي كان..قدر اّلِل املضمر املغيه

هِتِْم لَووْيِهْم عَ لا إِ فَووَأاُِ »ونقوو  أمووام التعقيووه ا هلووك علووى األموور ابللفوواء ابلعهوود للموولفني بعهوودهم: ْهووَدُهْم ِإىل ُموودَّ
َ ُيُُِه الْ   « ..ُمتَِّقنيَ ِإنَّ اّللَّ

هوا فيجعول هوذا اللفواء عبواقة لوه وتقولى ُيب.للمتقني -بحانه سو -إنه يعلو  اللفواء ابلعهود بتقولى اّلِل وحبوه 
ليسوحل قاعودة و املصولح  إووا ليسوحل قاعودة املنفعو  و .وهذ  هوك قاعودة األخوال  يف ا سوالم ..من أهلها .

منوه ويرضوا  لوه  ا ُيبوه اّللِ تخل   يفاملسلم . وتقلا إوا قاعدة العباقة ّللِ .ا صطال  والعر  املتغْيين أبدا .
ا مبعثهووا نووه موون هنووأومن هنووا سوولطان األخووال  يف ا سووالم كمووا .وهوول حشووى اّلِل يف هووذا ويتطلووه رضووا 

قوووول فيوووووه تجمتمعووووا  مث هووووك يف الطريووووو  هقوووو  منووووافع العبوووواق،وتيمن مصاحلهم،وتنشوووووئ.اللجووووداين األصوووويل .
 عد إىل اّللِ طريو  الصواأقصى حود  كن،وترتفوع ابلونفك البشوري  صوعدا يف الا حتكاكات والتناقضات إىل 

... 
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سووتثناء مووع ا.م سوولاء .هوودين موونهاملعاهوودين وغووْي املعا.وبعوود تقريوور احلكووم بووثاءة اّلِل ورسوولله موون املشووركني .
 جوراء ذكور ا اكء.مإىل مودهت الذين   ينقصلا املسلمني كي ا و  يظاهروا عليهم أحدا ابللفواء هلوم بعهودهم

ُة تُوُللا اْلُمْشورِِكنَي َحْيورُُم فَواقوْ ُهُر احْلُوفَوِإَذا اْنَسوَلَ  اأْلَْكو»الذي يتخذ  املسلملن بعد انقضواء األجول املضوروب:
زَّكواَة َفَخلُولا َسوِبيَلُهْم ا الأَقاُملا الصَّالَة َوآتَولُ وَ ِإْن  بُلا فَ .َصد  َوَجْدُاُلُهْم،َوُخُذوُهْم،َواْحُصُروُهْم،َواقْوُعُدوا هَلُْم ُكلَّ َمرْ 

َ َغُفلر  َرِحيم    « ..ِإنَّ اّللَّ
صووطل  حلوورم املا هوول هووك األكووهر.« .اأْلَْكووُهُر احْلُوورُمُ »وقوود اختلفووحل األقوولال عوون املقصوولق هنووا بقللووه تعوواىل:

ذان يف يوولم بعوود األ عليهووا وهووك ذو القعوودة وذو احلجوو  وانوورم مث رجووه:وعلى ذلووك يكوولن اللقووحل البوواقك
القتووال  هر ُيوورم فيهوواربعوو  أكووأأم إوووا .مخسووني يلمووا ..ج األكووث ّبووذ  الووثاءة هوول بقيوو  احلجوو  مث انوورم .احلوو

للناقضووووني  ل األولأم إن األجوووو.ابتووووداء موووون يوووولم النحوووور فتكوووولن وايتهووووا يف العشوووورين موووون ربيووووع اهلخوووورف .
 فقحلوهذا األجل الثاين ملن ليك هلم عهد أصال أو ملن كان له عهد غْي مي .عهلقهم

هووا أنووه أنلوو  عليو .عليها والووذي يصوو  عنوودان أن األربعوو  األكووهر املووذكلرة هنووا غووْي األكووهر احلوورم املصووطل 
 وأوا.عووو  أكوووهرألرم أربوصووو  األكوووهر احلووورم لتحووورمي القتوووال فيهوووا إبمهوووال املشوووركني نلاهلوووا ليسووويحلا يف ا

 يف َفِسوويُحلا »ن اّلِل قوود قووال هلووم:إنووه مووا قام أف -  فوويمن هلووم عهوود ميقووحل  وون أمهلوولا إىل موودهتم إ -عاموو  
 وهوذا هول الوذي.عالووم ّبوا .مون يولم إ فوال بود أن تكولن هوذ  األكوهر األربعو  ابتوداء« اأْلَْرِم أَْربَوَعَ  َأْكُهر  

 يتف  مع نبيع  ا عالن.
ل مشووور  أىن وجووودو  أو ذسووورو  أو أن يقتلووولا كووو -ألكوووهر األربعووو  إذا انقضوووحل ا -وقووود أمووور اّلِل املسووولمني 

 موروا ابللفواءأ ابسوتثناء مون -ُيصرو  إذا هصن منهم أو يقعودوا لوه م صودين   يدعلنوه يفلوحل أو يوذهه 
لولن هوم إذن   يقتفذلك أن املشركني أنذروا وأمهللا وقتوا كافيوا .دون أي إجراء آخر معهب -هلم إىل مدهتم 

 غدرا،و  ييخذون بغت ،وقد نبذت هلم عهلقهم،وعلملا سلفا ما ينتظرهم.
ا َوأَقواُملا الصَّوالَة فَوِإْن  بُول » سالم:إ ا كانحل محل  إنذار وقفع إىل ا.غْي أوا   تكن محل  إابقة و  انتقام .

 .. «َوآتَوُلا الزَّكاَة َفَخُللا َسِبيَلُهْم،ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  
فتنووتهم عوون و مسوولمني هم لللقوود كانووحل هنالووك وراءهووم اينتووان وعشوورون سوون  موون الوودعلة والبيووان وموون إيووذائ

 وإنوه.عهوم .موأهلوه  ورسولله.مث مون  احو  هلوذا الدين.قينهم،ومن حرب للمسلمني وشليه على قولوتهم .
وذوا أسوولمني الووذين بيووه واملنومووع هووذا كلووه فلقوود كووان ا سووالم يفووت  هلووم ذراعيوو  فيووأمر اّلِل .لتوواري  نليوول .

،والتزموولا تلبوو  إىل اّللِ توواروا اليكفوولا عوون املشووركني إن هووم اخ كووان ذموورهم أن.وفتنوولا وحلربوولا وكوورقوا وقتلوولا .
 يورق ك أن اّلِل  وذل.ائضوهكعائر ا سالم اليت تدل على اعتناقهم هوذا الودين واستسوالمهم لوه وقيوامهم بفر 

 « ..ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  ». ئبا مهما تكن خطااي :.
حولل هوذا  توه الفقوهل الذي تعرضوحل لوه كتوه التفسوْي وكو  حنه أن ندخل هنا يف ا؟دل الفقهك الطلي

 « ..مْ ِبيَلهُ فَِإْن  بُلا َوأَقاُملا الصَّالَة َوآتَوُلا الزَّكاَة َفَخُللا سَ »النا:
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ئوه ّبوا مون التا ان يكتفوىوعما إذا كانحل هذ  كرائ  ا سالم اليت يكفر  ركهاف ومَّت يكفرف وعما إذا ك
إ ا هول نوا  .هن هوذا كلوإخل فما حنسه أن هوذ  اهليو  بصودق كوكء مو.ف ف .قون بقي  أركان ا سالم املعرو 

  إيووييت الزكوواة و الصووالة  فما كووان أحوودهم لوويعلن تلبتووه ويقوويم.كووان يلاجووه واقعووا يف مشووركك ا؟زيوورة يلمووذا 
 لصووالة وإيتوواءاوإقاموو   فنصووحل اهليوو  علووى التلبوو .وهوول يعووب ا سووالم كلووه،ويعب استسووالمه لووه وقخللووه فيه

 كوورونه وكاموول ا  بكاموولاة،ألنووه مووا كووان ليفعوول هووذا موونهم يف ذلووك احلووني إ  موون نوولى ا سووالم وارتضووالزك
بشووهاقة أن  - -موود حمبرسووال   ويف أوهلووا الدينلنوو  ّلِل وحوود  بشووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل،وا عوو ا .معنووا 

 حممدا رسلل اّلِل.
 ه.راء واقعك له مالبساتفليسحل هذ  اهلي  بصدق تقرير حكم فقهك،إ ا هك بصدق إج

 سماحة ا سالا في الامامل مع المشرهللاين  -سابما

ى ل ا سووالم علووربعوو  يظوووأخووْيا فإنووه مووع هووذ  احلوورب املعلنوو  علووى املشووركني كافوو  بعوود انسووالن األكووهر األ
  دايو علنها محلو  هإ ا ي.افهل   يعلنها حرب إابقة على كل مشر  كما قلن. احته وجديته وواقعيته كذلك

يكفول هلوم  م ويتصودىفاملشركلن األفراق،الذين   امعهم عمع جواهلك يتعورم لإلسوال.كلما أمكن ذلك
أن اوْيهم حوَّت يسومعلا كوالم  - -رسلله  -بحانه س -ألمن،وذمر اّلِل ا - قار ا سالم يف -ا سالم 

 شركلن.مله وهم كهذا  .اّلِل ويتم تبليغهم فحلى هذ  الدعلة مث أن ُيرسهم حَّت يبلغلا مأمنهم .
،مُثَّ َع َكووووالمَ َوِإْن َأَحوووود  ِمووووَن اْلُمْشوووورِِكنَي اْسووووَتجاَرَ  فَووووَأِجْرُ  َحووووَّتَّ َيْسوووومَ » ُوووو أَبِْلْغووووُه َمْأَمنَووووُه، اّللَِّ ْم قَوووووْلم    ذِلَك  َِوَّ

 « ..يَوْعَلُملنَ 
يطلبولن  نكني الوذيإن هذا يعب أن ا سالم حريا علوى كول قلوه بشوري أن يهتودي وأن يثولب وان املشور 

عمعهوم آمون حورّبم و    احلال ا؟لار واألمان يف قار ا سالم اه أن يعطلا ا؟لار واألمان ذلك أنه يف هذ
م أن تتفوووت  عووول قلووولّبوشلوووبهم عليوووه فوووال ضوووْي إذن مووون إعطوووائهم فرصووو   ووواع القووورآن ومعرفووو  هوووذا الووودين ل

رسوولهم بعوود م أن ُيل قار ا سووالوحووَّت إذا   تسووتجه فقوود أوجووه اّلِل هلووم علووى أهوو.وتتلقووى وتسووتجيه .
 إخراجهم حَّت يصللا إىل بلد ذمنلن فيه على أنفسهم    

ال لصواعدة موا توز سوالم اولكون قموم ا .ولقد كانحل قم  عاليو  تلوك ا جوارة واألموان هلوم يف قار ا سوالم .
ى املسوولمني ذآمني  وون هووذ  احلراسوو  للمشوور ،عدو ا سووالم واملسوول.وهووذ  منهووا ..توو اءى قموو  وراء قموو  .

إنوه موونهج .  .ا سووالم هووذ  احلراسو  لوه حووَّت يبلو  مأمنووه خوارج حودوق قار.وفتونهم وعواقاهم هووذ  السونني .
 اهلداي    منهج ا ابقة،حَّت وهل يتصدى لتأمني قاعدة ا سالم لإلسالم ..

الووذين يهوولهلم والوذين يتحووديلن عوون ا؟هوواق يف ا سووالم فيصووملنه  نووه كووان  كوورا  األفووراق علووى ا عتقوواق  و 
هوووذا ا هتوووام  ووون يقفووولن ابلووودين ملقووو  الووودفاع فْيوحووولن يووودفعلن هوووذ  التهمووو   ن ا سوووالم   يقاتووول إ  
قفاعووا عوون أهلووه يف حوودوق  ا قليميوو   هووي ء وهووي ء يف حاجوو  إىل أن يتطلعوولا إىل تلووك القموو  العاليوو  الوويت 
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،مُثَّ أَبِْلْغووووُه َوِإْن َأَحوووود  ِمووووَن اْلُمْشووووِر »ميثلهووووا هووووذا التلجيووووه الكوووورمي: ِكنَي اْسووووَتجاَرَ  فَووووَأِجْرُ  َحووووَّتَّ َيْسووووَمَع َكووووالَم اّللَِّ
ُْم قَوْلم    يَوْعَلُملنَ   « ..َمْأَمَنُه،ذِلَك  َِوَّ

ليووه السووي  عن كووهروا إن هووذا الوودين إعووالم ملوون   يعلملن،وإجووارة ملوون يسووتجْيون،حَّت موون أعدائووه الووذي
الم اّلِل فوراق و واع كوبوني األ د ابلسوي  لويحطم القولى املاقيو  الويت هوللولكنه إ ا ااهو.وحاربل  وعاندو  .

بوواقة ع التحوورر موون يوونهم وبوونيوهوولل بيوونهم وبووني العلووم  ووا أنووزل اّلِل فتحوولل بيوونهم وبووني اهلوودى،كما هوولل ب
يودهتم علوى عق -راق ات،فواألفومَّت حطم هذ  القلى،وأزال هوذ  العقب.العبيد وتلج هم إىل عباقة غْي اّلِل .

ا  هووذ.لا مووأمنهم .منوولن يف كنفووه يعلمهووم و  يوورهبهم واووْيهم و  يقووتلهم مث ُيرسووهم ويكفلهووم حووَّت يبلغووآ -
ن ذمون فيهوا مو لعبيود  كله وهم يرفضلن مونهج اّلِل  ويف األرم اليولم أنظمو  ومنواهج وأوضواع مون صونع ا

ا نسوان   ن حرمواتمو  واحودة موحالفها من البشر على نفسوه و  علوى مالوه و  علوى عرضوه و  علوى حر 
نهج اّلِل اذب عوون مووومث يقوو  انس يوورون هوووذا يف واقووع البشووور وهووم يتمتمووولن وامجموولن لووودفع ا هتووام الكووو

ويف كول   هوذا الزمواناملودفع يفبتشليه هذا املنهج وإحالته إىل حماول  هازل  قلامها الكالم يف وجوه السوي  و 
 زمان  

 ل  قاالهمإفي نقي المهود ودعو   طبيمة المشرهللاين 12 - 7الدرس الثاني:

ِد احْلَوراِمف َفَموا اْسوَتقاُملا اَهوْدمُتْ ِعْنوَد اْلَمْسوجِ الَِّذيَن ع ،ِإ َّ َكْيَ  َيُكلُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهد  ِعْنَد اّللَِّ َوِعْنَد َرُسللِهِ »
َ ُيُِووُه اْلُمتَِّقنيَ  ُكْم ِإ   َو  ِذمَّ  ،يُوْرُضوولَنُكْم لَووْيُكْم   يَوْرقُوبُوولا فِوويْظَهووُروا عَ ْن يَ إِ وَ َكْيووَ  .َلُكووْم فَاْسووَتِقيُملا هَلُووْم،ِإنَّ اّللَّ
ُْم سوواَء مووا كووانُلا  ا  قَلِوويال  َفَصووُدوا َعوونْ ّللَِّ مَثَنواايِت آبِ اْكووَ َْوا .ِ َفْولاِهِهْم َوَشْىب قُولُوولُّبُْم،َوَأْكثَورُُهْم فاِسُقلنَ  َسوِبيِلِه،ِإوَّ

صَّووووالَة َوآتَوووووُلا الزَّكوووواَة ِإْن  بُوووولا َوأَقوووواُملا الفَ .ْعتَووووُدونَ ُم اْلمُ ُهووووقُوبُوووولَن يف ُمووووْيِمن  ِإ   َو  ِذمَّوووو  ،َوأُولِ َك   يَورْ .يَوْعَملُوووولنَ 
ووووووُل اهْلايِت لَِقووووووْلم  يَوْعَلُموووووولَن.وَ  لا يف ِهْم،َونََعنُ اَوُْم ِمووووووْن بَوْعووووووِد َعْهوووووودِ َكثُوووووولا أمَْيووووووِإْن نَ فَووووووِإْخلانُُكْم يف الدِِيِن،َونُوَفصِِ

ُْم   أمَْياَن هَلُْم لَ  تَوُهل َعلَّهُ ِقيِنُكْم،َفقاتُِللا أَئِمََّ  اْلُكْفِر ِإوَّ  «.نَ ْم يَونوْ
لبوواقني موون مووع املسوولم واني اجملتملووا انتهووى يف جمملعوو  اهلايت السووابق  إىل تقريوور األحكووام النهائيوو  األخووْية بوو

 د مهلوووو  أربعوووو عضووووهم بعووووب.هاقنوووو  معهووووم مجيعووووا .املشووووركني يف ا؟زيرة،وهووووك تعووووب إووووواء حالوووو  التعاهوووود وامل
تلبوو  وإقاموو  اينتني: أكهر،وبعضووهم بعوود انتهوواء موودهتم..حية يوويول األموور بعوود هووذ  األحكووام إىل حووالتني

 ار وأسر وإرصاق.أو قتال وحص - سالم وأقاء لفرائضه اأي قخلل يف  -للصالة وإيتاء للزكاة 
قورر ية مون اهلايت عو  ا؟ديودعلوى ذلوك اللجوه أخوذ يف هوذ  اجململ ملا انتهوى إىل األمور إبوواء حالو  التعاقود 

ك و  اوولز ولوويك موون املستسوواغ أن يكوولن للمشووركني أنووه   ينبغوو -ن نريوو  ا سووتفهام ا سووتنكاري عوو -
َ  َكْيوو»تعوواىل: ه  بقللووهوهل اسووتنكار للمبوودأ يف ذاتووه واسووتبعاق لووه موون أساسوو.عهوود عنوود اّلِل وعنوود رسوولله

 «.رِِكنَي َعْهد  ِعْنَد اّللَِّ َوِعْنَد َرُسللِهِ َيُكلُن لِْلُمشْ 
وملا كان هذا ا ستنكار يف هذ  اجململعو  التاليو  يف السويا  للمجملعو  األوىل،قود يفهوم منوه نسو  موا كوان 
قوود تقوورر يف اجململعوو  األوىل موون إمهووال ذوي العهوولق املوولفني بعهوولقهم الووذين   ينقصوولا املسوولمني كووي ا و  
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ِإ َّ الَّووِذيَن عاَهووْدمُتْ ِعْنووَد »فقوود عوواق يقوورر هووذا احلكووم موورة أخوورى بقللووه:.م أحوودا إىل موودهتم .علوويه يظوواهروا
َ ُيُِوُه اْلُمتَِّقونيَ  وجواءت يف هوذا التلكيود ا؟ديود ..« اْلَمْسِجِد احْلَراِم َفَما اْسَتقاُملا َلُكْم فَاْسَتِقيُملا هَلُوْم،ِإنَّ اّللَّ

فجواء هوذا .ألول مطلقا ابللفاء بعهلق من اسوتقاملا علوى عهولقهم إىل مودهتم .إذ كان األمر ا.زايقة بيان .
التلكيووود يقيووود هوووذا ا نوووال   ن هوووذا اللفووواء مرهووولن ابسوووتقامتهم يف املسوووتقبل إىل وايووو  املووودة كوووذلك كموووا 

وهك ققووو  ابلغووو  يف صوووياغ  النصووولص يف هوووذ  العالقوووات واملعامالت،وعووودم ا كتفووواء .اسوووتقاملا يف املاضوووك
 فهلمات الضمني ،وإتباعها ابملنطلقات القطعي .ابمل

ار عوورام وا عتبوواهر واألونظوورا ملووا أسوولفنا بيانووه يف مقوودمات السوولرة ومقوودمات هووذا املقطووع منهووا،من الظوول 
ْي يف خوذ السويا  يثوأْية،فقود ات اليت كانوحل قائمو  يف اجملتموع املسولم يلم وذ عوا  هوذ  ااطولة احلا و  ااط

ني ومشواعرهم ل املشوركفع عونهم الو قق والتحورج والتهيوه،ابنالعهم علوى حقيقو  حوانفلس املسلمني ما يد
  لن،وأوم  و  يتوووذ ونووولاايهم عوووا  املسووولمني،وأوم   يرعووولن فووويهم عهووودا،و  يتحرجووولن فووويهم مووون كوووكء

أو  يل ملهوواقنتهمن   سووبوأ.يفوولن بعهوود،و  يرتبطوولن بلعوود وأوووم   يكفوولن عوون ا عتووداء  مووَّت قوودروا عليووه
 ائتماوم ما   يدخللا فيما قخل فيه املسلملن.

 « ..فَكْيَ  َيُكلُن لِْلُمْشرِِكنَي َعْهد  ِعْنَد اّللَِّ َوِعْنَد َرُسللِهِ »
لن   اوولز أن يكووفكي.سووللهإن املشووركني   يوودينلن ّلِل ابلعبلقيوو  خالصوو ،وهم كووذلك   يع فوولن برسووال  ر 

اهج منهجوا مون منو ثلهم،و موم   يلاجهولن اب نكوار وا؟حولق عبودا هلي ء عهد عند اّلِل وعند رسللهف إوو
ق ابتوداء ه ّبوذا ا؟حول  ورسوللإ ا هم يلاجهلن اب؟حولق خوالقهم ورازقهوم وهوم ُيواقون اّللِ .العبيد من أمثاهلم

 فكي  الز أن يكلن هلم عهد عند اّلِل وعند رسللهف..
د ذاتووه   أ التعاهوووهووك قضووي  تنصووه علووى مبوود.ري .هووذ  هووك القضووي  الوويت يثْيهووا هووذا السوويال ا سووتنكا

 على حال  معين  من حا ته ..
د وأنوه قو.اء ّبا ابللفووقد يستشكل على هذا  نه كانحل للمشركني عهلق فعوال وبعوخ هوذ  العهولق أمور اّللِ 

 قووعوأنه و .ركنيمووع املشوو عهلق مووع اليهوولق وعهوولق.وقعووحل عهوولق سووابق  منووذ قيووام الدولوو  املسوولم  يف املدينوو 
هووذ  العهوولق  انووحل عيووزوأن النصوولص القرآنيوو  يف سوولر سووابق  ك.عهوود احلديبيوو  يف السوون  الساقسوو  للهجوورة

يووورق عليوووه  هووول الوووذي فوووإذا كوووان مبووودأ التعاهووود موووع املشوووركني.وإن كانوووحل عيوووز نبوووذها عنووود خووول  اايانووو  .
لتعاهوودف  املبوودأ  ا نكووار هنووا،فكي  إذن أبيحووحل تلووك العهوولق وقامووحل حووَّت نووزل هووذا ا سووتنكار األخووْي
أسووولفنا  مك الوووذيوهوووذا ا ستشوووكال   معووو  لوووه يف لووول الفهوووم الصوووحي  لطبيعووو  املووونهج احلركوووك ا سوووال

 اهودات ملاجهو لوك املعلقود كانوحل ت.احلدية عنه يف مطالع هذ  السلرة ويف مطوالع سولرة األنفوال قبلهوا .
ّلِل اكني عهود عنود لن للمشور ينبغوك أن يكولللاقع يف حينه بلسائل مكاف   له أما احلكوم النهوائك فهول أنوه   

 وعند رسلله ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2100 

 م كوور  ابّللِ يف األر  كانووحل أحكامووا مرحليوو  يف نريوو  احلركوو  ا سووالمي  الوويت تسووتهد  ابتووداء أ  يكوولن
انوحل كفإذا  .نه أحودا حدع عولقد أعلن ا سالم هدفه هذا منذ أول يلم و .وأن تكلن الدينلن  ّلِل وحد  .

أن يووولاقع مووون هامجلنوووه و يتقضوووك  ن يووودع مووون يسوووامللنه ابتوووداء مووون املشوووركني ليتفووورغ ملووون الظووورو  اللاقعيووو  
ل فإنووه   يغفوو.لن املراحموووأن يعاهوود مون يريوودون معاهدتووه يف مرحلوو  .يريودون ملاقعتووه يف فوو ة موون الفوو ات

عووخ نووه بدات موون جاالنهووائك األخووْي كمووا أنووه   يغفوول عوون أن هووذ  امللاقعووات واملعاهوو حلظوو  عوون هدفووه
 ن ي كووول  وهوووملوووم وأووووم وأوم   بووود مهوووامجل  وحمووواربل  ذات يووول .املشووركني ملقلتووو  مووون جوووانبهم هوووم أنفسوووهم

 ولقود قوال اّللِ ..لاجهتوه يستيقنلن من هدفه ولن ذمنول  علوى أنفسوهم إ  ريثموا يسوتعدون لوه ويسوتديرون مل
األبود  وهك قلل ..« ِن اْسَتطاُعلاِقيِنُكْم إِ  ْم َعنْ ُرُقوكُ َو  يَزاُللَن يُقاتُِللَنُكْم َحَّتَّ يوَ »للمسلمني منذ أول األمر:

ر األصوول،فقد ع اسووتنكاالوويت   تتخصووا بووزمن و  بي وو   وقللوو  احلوو  الوويت   تتعلوو  بظوور  و  حالوو   وموو
حوودا اهروا علوويهم أذوي العهوولق الووذين   ينقصوولا املسوولمني كووي ا و  يظوو إباووام عهوولق -سووبحانه  -أذن اّلِل 
مقيوودة ابسووتقام   موون املسوولمني -ة يف هووذ  املوود -علووى العهوود ا سووتقام  ا،مع اكوو اط أن تكوولن إىل موودهت

َ ُيُِوُه ا َلُكوْم فَاْسوَتِقيُملا هَلُوا اْسوَتقاُمل اِم،َفمَ ِإ َّ الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احْلَر »ذوي العهلق عليها: ْم،ِإنَّ اّللَّ
 « ..اْلُمتَِّقنيَ 

ن قبول مو ورق ذكرها غْي اليت ذين تشْي اهلي  إىل معاهدهتم عند املسجد احلرام ليسلا نائف  أخرىوهي ء ال
ْيُكْم َأَحودا  فَوَأِاُلا إِلَوْيِهْم  ا  َوَ ْ يُظواِهُروا َعلَوُصولُكْم َكويْ  يَونوْقُ ِإ َّ الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِموَن اْلُمْشورِِكنَي مُثَّ  َْ »يف قلله تعاىل:

وووُه اْلُمتَِّقووونيَ َعْهوووَدُهْم  َ ُيُِ هِتِْم،ِإنَّ اّللَّ فهوووك نائفووو  واحووودة .يني .فسووورين انووودهوووم بعوووخ املكموووا ف..« ِإىل ُمووودَّ
 نيووو   ناسووووب ت مووورة توذكر .ذكووورت أول مووورة  ناسووووب  عمووولم الوووثاءة وإنالقها، سووووتثنائها مووون هوووذا العموووولم

لحكوووم األول ليوووه نسووو  كوووم املطلووو  فاسووتنكار مبووودأ التعاهووود ذاتوووه موووع املشوووركني رافووو  أن يظوون أن هوووذا احل
ا أن الوونا كم.واحوود وذكوورت التقوولى وحووه اّلِل للمتقووني هنووا وهنووا  بنصووها للد لوو  علووى أن امللضوولع..

ويف الثوووواين املاضووووك، ففووووك األول اكوووو اط اسووووتقامتهم يف.الثوووواين مكموووول للشووووروط املووووذكلرة يف الوووونا األول
ضووم ب   تلحووج إ  -كمووا أسوولفنا   -صووياغ  النصوولص وهك ققوو  ابلغوو  يف .اكوو اط اسووتقامتهم يف املسووتقبل

 النصني اللارقين يف امللضلع اللاحد،كما هل لاهر ومتعني.
انيو  واموع وا مي عقديو  لسوبابه ا مث يعلق  ستنكار مبدأ التعاهد  سوبابه التارحيو  واللاقعيو  بعود اسوتنكار  

َنُكْم    َو  ِذمَّ  ،يُوْرُضوووول إِ لا فِوووويُكْم يَوْرقُوبُوووو ُروا َعلَووووْيُكْم  َكْيووووَ ف َوِإْن َيْظَهوووو»بووووني هووووذ  وتلووووك يف اهلايت التاليوووو :
ُْم سوواَء موا كووانُلا  ا  قَلِوويال  َفَصوُدوا َعوونْ ّللَِّ مَثَنواايِت آبِ اْكووَ َْوا .ِ َفْولاِهِهْم َوَشْىب قُولُوولُّبُْم َوَأْكثَوورُُهْم فاِسُقلنَ  َسوِبيِلِه،ِإوَّ

 ..« ْعَتُدونَ ُم اْلمُ هُ  ُمْيِمن  ِإ   َو  ِذمَّ  ،َوأُولِ َك   يَوْرقُوُبلَن يف .يَوْعَمُللنَ 
كيوو  يكوولن للمشووركني عهوود عنوود اّلِل وعنوود رسوولله وهووم   يعاهوودونكم إ  يف حووال عجووزهم عوون التغلووه 

ولوول لهووروا علوويكم وغلبوولكم لفعلوولا بكووم األفاعيوول يف غووْي مراعوواة لعهوود قووائم بيوونهم وبيوونكم،ويف غووْي .عليكم
وا لكم أو يف غْي هرج و  توذمم مون فعول ذتلنوه معكوم  فهوم   يرعولن عهودا،و  يقفولن كوذلك ذم  يرعل 
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فهم لشودة موا .عند حد يف التنكيل بكم و  حَّت احلدوق املتعار  عليها يف البي   واليت يذملن لل عاوزوهوا
هموووا يكووون بيووونكم م.يكنلنوووه لكوووم مووون البغضووواء يتجووواوزون كووول حووود يف التنكيووول بكم،لووول أووووم قووودروا عليكم

فليك الووذي ميوونعهم موون أي فعوول كووائن معكووم أن تكوولن بيوونكم وبيوونهم عهوولق إ ووا .وبيوونهم موون عهوولق قائموو 
يرضووولنكم  فووولاههم  -وأنوووتم أقووولايء  -وإذا كوووانلا اليووولم .ميووونعهم أووووم   يقووودرون علووويكم و  يغلبووولنكم  .

ابحلقوود وشىب أن تقوويم علووى العهوود فمووا ّبووم  فإن قلوولّبم تنغوول علوويكم.ابلقوولل اللووني والتظوواهر ابللفوواء ابلعهوود
ُْم سواَء موا كوانُلا .اْكَ َْوا آِبايِت اّللَِّ مَثَنا  قَِليال  َفَصُدوا َعوْن َسوِبيِلهِ .َوَأْكثَورُُهْم فاِسُقلنَ »من وفاء لكم و  وق   ِإوَّ

 « ..يَوْعَمُللنَ 
   يف التنكيولا نطالاء بعهولقكم،و وهذا هل السوبه األصويل هلوذا احلقود الودفني عليكم،وإضومار عودم اللفو

فلقود آيوروا .إنه الفسل  عون قيون اّلِل،وااوروج عون هذا .هرج ومن كل تذمم . من كل -ل قدروا ل -بكم 
انلا كووقود  .فلن فلتهبوه وحوا على آايت اّلِل اليت جاءهتم مثنا قليال من عرم هذ  احليواة الودنيا يستمسوكلن

 عون سوبيل اّللِ  م  فصودوامن مصاحلهم أو أن يكلفهم كي ا من أمولاهلحافلن أن يضيع عليهم ا سالم كي ا
ئموو  الكفوور( ء أوووم أصوودوا أنفسووهم وصوودوا غووْيهم )فسوويجك.بسووبه كوورائهم هووذا الووثمن القليوول آبايت اّللِ 

 أما فعلهم هذا فهل الفعل السيئ الذي يقرر اّلِل سلء  األصيل:..
ُْم ساَء ما كانُلا يَوْعَمُللَن »  « ..ِإوَّ
إوووووم .ذواتكم .بوووو إوووووم   يضوووومرون هووووذا احلقوووود ألكخاصووووكم و  يتبعوووولن تلووووك ااطوووو  املنكوووورة معكووووم مث

مهم هلووذ  م وانتقوواإوووم يلجهوولن حقووده.يضووطغنلن احلقوود لكوول موويمن ويتبعوولن هووذا املنكوور مووع كوول مسوولم .
أهوول هوووذا    موونة ااالصووكمووا هووول املعهوولق يف كوول أعووداء الصووفل .لإلميووان ذاتووه ..الصووف  الوويت أنووتم عليهووا .

التعوووذيه  كووود أنووولاعفكوووذلك قوووال السوووحرة لفرعووولن وهووول يتلعووودهم  .الووودين،على مووودار التووواري  والقووورون .
ووَومووا تَوووْنِقُم ِمنَّووا ِإ َّ أَْن آَمنَّووا آِبايِت َربِِ »والتنكيوول والتقتيوول:  - -وكووذلك قووال رسوولل اّلِل ..« ا جاَءْتنووانووا َلمَّ

ن قوال سوبحانه عوو « ّلِلفلكتاب هل تنقملن منوا إ  أن آمنوا ابقل:اي أهل ا»ألهل الكتاب بتلجيه من ربه:
ُهْم ِإ َّ أَنْ »أصحاب األخدوق الذين أحرقلا امليمنني:  ميوان هول فا.« اْلَعزِيوِز احْلَِميودِ لا اِبّللَِّ يُوْيِمنُو َوما نَوَقُملا ِمونوْ

  »نكوور:ملن موون  سووبه النقموو ،ومن مث هووم يضووطغنلن احلقوود لكوول موويمن،و  يراعوولن فيووه عهوودا و  يتووذ
 « ..ونَ يَوْرقُوُبلَن يف ُمْيِمن  ِإ   َو  ِذمَّ  ،َوأُولِ َك ُهُم اْلُمْعَتدُ 

للقوول  يف ابوتنتهووك  تبوودأ موون نقطوو  كوورههم لإلميووان ذاتووه وصوودوقهم عنووه.فصووف  ا عتووداء  أصوويل  فوويهم .
ا  سووووهم م وأمنوووول يهوجهووووه وتربصووووهم ابملوووويمنني وعوووودم مراعوووواهتم لعهوووود معهووووم و  صوووول ،إذا هووووم لهووووروا علوووو

ه ن منكوور ذتلنووتووذ ني مووموعندئووذ يفعلوولن ّبووم األفاعيوول غووْي مووراعني لعهوود قووائم،و  متحوورجني و  .وقلهتم
 وهم آمنلن .. .معهم .
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الَة َوآتَوووُلا الزَّكوواَة أَقوواُملا الصَّووبُوولا وَ  فَووِإْن »مث يبووني اّلِل كيوو  يقابوول امليمنوولن هووذ  احلووال اللاقعوو  موون املشووركني:
ووُل اهْلايِت لَِقووْلم  يَوْعَلُموولنَ فَووِإخْ  ِهْم َونََعنُوولا يف ِقيووِنُكْم اَوُْم ِمووْن بَوْعووِد َعْهوودِ َكثُوولا أمَْيووِإْن نَ وَ .لانُُكْم يف الدِِيِن،َونُوَفصِِ

ُْم   أمَْياَن هَلُْم َلَعلَُّهمْ  تَوهُ  َفقاتُِللا أَئِمََّ  اْلُكْفِر ِإوَّ  « ..لنَ يَونوْ
 بووال كووفق  و  ملسوولمني بصوولن ّبووم و  يقعوود هووي ء األعووداء عوون الفتووك ابإن املسوولمني يلاجهوولن أعووداء ي

قواء علوى صول   ،و  إب  يقعدهم عهد معقلق،و  ذم  مرعي ،و  هورج مون مذمو.رمح  إ  عجزهم عن ذلك
لطوووارئ  نحووور  إ يووراء هوووذا التقريووور  ريووو  نليل،يشوووهد كلوووه  ن هوووذا هووول ااووو  األصووويل الوووذي   ..

عركووو  ىل نبيعوو  املإ ضوواف  فيأخووذ نريقوووه املرسوولم  هووذا التووواري  الطليوول موون اللاقووع العملوووك اب زائوول،مث يعوولق
منووواهج   وحووود ،وبنيبووواقة اّللِ انتلمووو  بوووني مووونهج اّلِل الوووذي حووورج النووواس مووون العبلقيووو  للعبووواق ويووورقهم إىل ع

حلسووم بحانه،ّبذا اسوواّلِل  نموويلاجهووه املوونهج احلركووك ا سووالمك بتلجيووه .ا؟اهليوو  الوويت تعبوود النوواس للعبيوود .
ُل اهْلايِت لَِقولْ  الدِِيِن وَ ُكْم يف فَِإْن  بُلا َوأَقاُملا الصَّالَة َوآتَوُلا الزَّكاَة فَِإْخلانُ »الصري : َوِإْن « ..»م  يَوْعَلُمولنَ نُوَفصِِ

ُْم   أميْ َ  اا أَئِمَّ قاتُِلل َنَكثُلا أمَْياَوُْم ِمْن بَوْعِد َعْهِدِهْم َونََعُنلا يف ِقيِنُكْم فَ  تَوُهلنَ ْلُكْفِر ِإوَّ  « ..اَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَونوْ
سووالم يصووف  ا  وعندئووذ.فإمووا قخوولل فيمووا قخوول فيووه املسوولملن،وتلب  عمووا مضووى موون الشوور  وا عتووداء 

دة ويصوووب  اس العقيوووواملسووولملن عووون كووول موووا لقووولا مووون هوووي ء املشوووركني املعتووودين وتقووولم اللكووويج  علوووى أسووو
موون القلوولب  و اللاقووع  دق إخوولاان للمسوولمني القوودامى ويسووق  ذلووك املاضووك كلووه  سوواءاته مووناملسوولملن ا؟وو

ُل اهْلايِت لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ »  « ..َونُوَفصِِ
 فهذ  األحكام إ ا يدركها ويدر  حكمتها الذين يعلملن وهم امليمنلن.

ن أئموووو  يف فهم إذ.ملسوووولمنيوإموووا نكووووة ملوووا يبووووايعلن عليووووه مووون ا ميووووان بعووود الوووودخلل فيووووه،ونعن يف قيووون ا
أن  كموا سوب .دى .ا إىل اهلووعندئوذ يكولن القتوال هلوم لعلهوم حين وذ أن يثلبول .الكفر،  أميان هلم و  عهلق

 قلنا:
رفلنووه   الغالووه فيعريهم احلووإن قوولة املعسووكر املسوولم وغلبتووه يف ا؟هوواق قوود توورق قلوولاب كثووْية إىل الصوولاب وتوو

اق  فيموا أبلغهوم مون أن اّلِل صو - -ن وراء  قلة اّلِل وأن رسولل اّلِل ويعلملن أنه إ ا غله ألنه احل  وأل
لوووه بعووود ر يووو  اعوووا ابلق  كرهوووا وقهووورا،ولكن اقتن.فيقلقهم هوووذا كلوووه إىل التلبووو  واهلووودى.غالوووه هووول ورسوووله

 كما وقع وكما يقع يف كثْي من األحايني..واضح  للح  الغاله
لمذذؤمنين عبذذر الاذذاريخ المذذداء موقذذف المشذذرهللاين مذذن ا أمقيذذب علذذ  الذذدرس الثذذاني

 المساحكم

هول ا؟زيوورة  هوك خاصو  فموا املودى الوذي تعمول فيوه هوذ  النصوولصف موا املودى التوارحك والبي وكف أ.وبعود .
 العربي  يف ذلك الزمان اندقف أم إن هلا أبعاقا أخرى يف الزمان واملكانف

 ت املشركني.ومعسكرا عسكر ا سالمكإن هذ  النصلص كانحل تلاجه اللاقع يف ا؟زيرة العربي  بني امل
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؟زيورة ا هوم مشوركل انيوني فيهووأن املشوركني املع.وما من كك أن األحكام اللارقة ّبا مقصولق ّبوا هوذا اللاقوع
.. 

 ولكن ترى هذا هل املدى النهائك هلذ  النصلصف.هذا ح  يف ذاته .
ليتكشو  لنوا املودى احلقيقوك هلوذ  .نين امليمنمو -لوى مودى التواري  ع -إن علينا أن نتتبع ملق  املشركني 

 النصلص القرآني  ولنرى امللق  بكامله على مدار التاري :
حود  و ء مون الظوالل ذا ا؟ز هولعل يف .فأما يف ا؟زيرة العربي  فلعل ذلك معللم من أحداّ السْية املشهلرة

فو ة   حوَّت هوذ  الة يف مكول ما يكفك لتصلير ملاق  املشركني من هذا الدين وأهله منوذ األايم األوىل للودع
 اليت تلاجهها نصلص هذ  السلرة.

اب م وأهول الكتوني ا سوالبووحقيق  إن املعرك  الطليل  األمد   تكون بوني ا سوالم والشور  بقودر موا كانوحل 
لووذي تصوولر  ئمووا هوول اولكن هووذا   ينفووك أن ملقوو  املشووركني موون املسوولمني كووان قا.موون اليهوولق والنصووارى
ْم ِ َفْولاِهِهْم َو  ِذمَّو    يُوْرُضولَنكُ  يُكْم ِإ   قُوُبلا فِ َكْيَ  َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم   يَورْ  »السلرة: آايت هذا املقطع من

ُْم ساَء ما كوانُل َصُدوا َعْن َسِبيِلِه،إِ  قَِليال  فَ  مَثَنا  اْكَ َْوا آِبايِت اّللَِّ .َوَشْىب قُوُللُّبُْم،َوَأْكثَورُُهْم فاِسُقلنَ    .ا يَوْعَملُولنَ وَّ
 « ..ونَ يَوْرقُوُبلَن يف ُمْيِمن  ِإ   َو  ِذمَّ  ،َوأُولِ َك ُهُم اْلُمْعَتدُ 

نودع احلوودية لكتواب ففأما أهوول ا.لقود كوان هووذا هول امللقو  الوودائم للمشوركني وأهول الكتوواب مون املسولمني
دار سولمني علوى موم مون املأّبوعنهم إىل ملعود  يف املقطوع الثواين مون السولرة وأموا املشوركلن فقود كوان هوذا ق

 التاري  ..
  املشووركني موون  ملقوو وأن.إ ووا خووتم ّبووذ  الرسووال  - -وإذا حنوون اعتووثان أن ا سووالم   يبوودأ برسووال  حمموود 

 بعوواق املعركوو   فوإن أكول رسوولل وموون كول رسووال  موون قبول إ ووا ميثوول ملقو  الشوور  موون قيون اّلِل علووى ا نووال
ي  لتواري  البشور الى مودار كما تصلر  تلك النصلص القرآني  ااالدة،ع  ت امى ويتجلى امللق  على حقيقته

،عليهم سى،وعيسوووىكلوووه بوووال اسوووتثناء  مووواذا صووونع املشوووركلن موووع نل ،وهلق،وصاحل،وإبراهيم،وكعيه،ومل 
وامليمنني بوه كوذلكف  - -د صللات اّلِل وسالمه وامليمنني ّبم يف زماومف مث ماذا صنع املشركلن مع حمم

 يرقبلا فيهم إِ  و  ذم  مَّت لهروا عليهم واكنلا منهم ..إوم   ..
ع املشووووركلن  مووووا يصوووونوموووواذا صوووونع املشووووركلن ابملسوووولمني أايم الغووووزو الثوووواين للشوووور  علووووى أيوووودي التتووووارف مث

كما ِ  و  ذموو ،إلن فوويهم إوووم   يرقبوو.وامللحوودون اليوولم بعوود أربعوو  عشوور قووران ابملسوولمني يف كوول مكووانف .
 رآين الصاق  ااالد ..يقرر النا الق

لتارحيو  اها الورواايت لويت سوجلتعند ما لهر اللينيلن التتار على املسلمني يف بغداق وقعوحل املأسواة الداميو  ا
ن أحووداّ عووام يمووا روا  موو بوون كثووْي ف« البدايوو  والنهايوو »والوويت نكتفووك فيهووا  قتطفووات سووريع  موون  ريوو  

ا حووووَِّت كثوووور أهلهوووويها أخووووذت الِتتووووار بغووووداق وقتلوووولا أمثِ قخلووووحل سوووون  سووووحِل ومخسووووني وسووووِتمائ .ف:ه 656
 وانقضحل قول  بب العِباس منها.،االيف 
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ن   عسوواكر سوولطالووى مقِدموواسووتهِلحل هووذ  الِسوون  وجنوولق الِتتووار قوود انزلووحل بغووداق صووحب  األمووْيين اللِووذين ع
دااي  هوووومْيتووووه و و وجوووواءت إلوووويهم أموووودق صوووواحه امللصوووول يسوووواعدووم علووووى البغوووواققة ،هل كل خان،الِتتووووار
حل اق ونصوبوقد س ت بغود،- تعاىلقِبحهم اّللِ  -ومصانع  هلم،وكِل ذلك خلفا على نفسه من الِتتار،وهفه

يف  كما ورق،كوي ا -ىلسوبحانه وتعوا -اجملاني  والعرِاقات وغْيها من آ ت املمانع  اِليت   تورِق مون قودر اّللِ 
 ِإنَّ وقوال تعواىل،(4 خَُّر )نول /   يوُويَ َل اّللَِّ ِإذا جواءَ ِإنَّ َأَجو:وكما قوال تعواىل،األير )لن يغوب حوذر عون قودر(

ُوا ما ِ َنْوُفِسِهْم وَ  ُ ما بَِقْلم  َحَّتَّ يُوَغْيِِ قَّ لَوُه َوموا هَلُوْم ِموْن ُقونِوِه ِموْن وال  بَِقْلم  ُسوْلءا  فَوال َمورَ  راَق اّللَُّ ِإذا أَ اّللََّ   يُوَغْيِِ
اريوو  كانووحل َِّت أصوويبحل جالفوو  يركووقلوا ابلِنبووال موون كووِل جانووه حوووأحانووحل الِتتووار بوودار اا،(11)الرعوود/ 

هم مون سوجاءها ، وكانوحل مللِودة تسوِمى عرفو،وكانحل مون مجلو  حظااي ،تلعه بوني يودي االيفو  وتضوحكه
ديدا،وأحضور ع فزعوا كفانزعج االيفو  مون ذلوك وفوز ،بعخ الِشبابيك فقتلها وهك ترقا بوني يودي االيفو 

لعقولل ذهوه مون ذوي اوقودر  أ إذا أراق اّلِل إنفواذ قضوائه، يديوه فوإذا عليوه مكتولبالِسهم اِلذي أصواّبا بوني
 عقلهلم.

ومووووواللا علوووووى البلووووود فقتلووووولا مجيوووووع مووووون قووووودروا عليوووووه مووووون الِرجوووووال والِنسووووواء والللووووودان واملشووووواي  والكهووووولل 
  وكمنلا كوووووووذلك أاِيموووووووا ،وق  اللسووووووو ،وقخل كثوووووووْي مووووووون النِووووووواس يف اهلابر وأمووووووواكن احلشووووووولش،والِشوووووووِبان
وكووووان ا؟ماعوووو  موووون النِوووواس اتمعوووولن إىل ااوووواانت ويغلقوووولن علوووويهم األبوووولاب فتفتحهووووا الِتتووووار إِمووووا ،يظهرون

حَِّت عووري ،األمكنوو  فيقتلوولوم ابألسووطح  مثِ يوودخللن علوويهم فيهربوولن موونهم إىل أعووا ،ابلكسوور وإِمووا ابلنِووار
و  يووونج مووونهم ،ذلك املسووواجد وا؟لاموووع والووورِب وكووو.فإاِن ّلِل وإاِن إليوووه راجعلن،امليازيوووه مووون الوووِدماء يف األزقِووو 

ومون التجوأ إلويهم وإىل قار الولزير ابون العلقموِك الرِافضوِك  1355أحد سولى أهول الِذِمو  مون اليهولق والِنصوارى
وعوواقت بغووداق .ونائفوو  موون الِتِجووار أخووذوا هلووم أموواان بووذللا عليووه أموولا  جزيلوو  حووَِّت سوولملا وسوولمحل أملاهلم

وهم يف خوول  وجوولع وذلِوو  ،كِلهووا كأِوووا خووراب لوويك فيهووا إِ  القليوول موون النِوواسبعوود مووا كانووحل آنووك املوودن  
وكان الووووووولزير العلقموووووووِك قبووووووول هوووووووذ  احلاقيووووووو  اتهووووووود يف صووووووور  ا؟يووووووولش وإسوووووووقاط أسوووووووهمهم مووووووون ،وقلِووووووو 

منهم مووون األموووراء مووون هووول  ،فكانحل العسووواكر يف آخووور أاِيم املستنصووور قريبوووا مووون مائووو  ألووو  مقاتووول،الوووِديلان
مثِ كاتوووه الِتتوووار ،فلم يوووزل اتهووود يف تقلووويلهم إىل أن   يبووو  سووولى عشووورة آ  ،ر األكاسوووركوووامللل  األكووواب

وذلووك  ،وكشو  هلوم ضوع  الِرجال،وحكى هلووم حقيقو  احلال،وسوِهل علويهم ذلوك،وأنمعهوم يف أخوذ البالق
وأن يبيود ،نيوأن يظهور البدعو  الرِافضو  وأن يقويم خليفو  مون الفوانميِ ،كِله نمعا منه أن يزيول الِسوِن  ابلكِليِو 

وجعله )حلككاكوا( ،وأذلِوه بعود العوزِة القعسواء،وقود رِق كيود  يف حنر ،واّلِل غالوه علوى أمر ،العلماء واملفتوني

                                                 
ذلوك أن اليهوولق والنصوارى )موون أهوول الذمو  ( كووانلا  ون كاتووه التتووار لغوزو عاصووم  ااالفو  والقضوواء علووى ا سوالم واملسوولمني فيهووا   - 1355

 الووذين سوولمنيقضوولا هلووم علووى املل حاب،ليابو وون قلِوولا علووى عوولرات املدين ،وكوواركلا مشووارك  فعليوو  يف هووذ  الكاريوو  واسووتقبللا التتووار الوولينيني 
 أعطلهم ذمتهم ووفروا هلم األمن واحلماي .) السيد رمحه هللا (
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فوواحلكم ّلِل ،واكتسووه إمث موون قتوول ببغووداق موون الِرجووال والِنسوواء واألنفال،للِتتووار بعوود مووا كووان وزيوورا للخلفاء
 رِب األرم والِسماء.،العلِك الكبْي
لوك عواىل علينوا ذاّلِل ت ى بب إسرائيل ببيحل املقدس قريه  ِا جرى على أهل بغوداق كموا قواِ وقد جرى عل
ْعُلنَّ ُعلُوول ا  أْلَْرِم َموورََّتنْيِ َولَووتوَ اِسووُدنَّ يف  لَتُوفْ َوَقَضووْينا ِإىل بَووِب ِإْسوورائِيَل يف اْلِكتووابِ :حيووة يقلل،يف كتابووه العزيز

 وَكوواَن َوْعوودا   َفجاُسوولا ِخووالَل الوودِِايرِ س  َكووِديد   َْ أُوِ   ا بَوَعْثنووا َعلَووْيُكْم ِعبوواقا  لَنوواَكبِووْيا * فَووِإذا جوواَء َوْعووُد أُو ُ وو
ق وقوود قتوول موون بووب إسوورائيل خلوو  موون الِصوولحاء وأسوور مجاعوو  موون أو .ايت( اهل5 -4َمْفعُوول   )ا سووراء/ 

لوووى عفصوووار خووواواي ،ءاألنبياألحبوووار و وخِرب بيوووحل املقووودس بعووودما كوووان معمووولرا ابلعبِووواق والِزِهووواق وا،األنبيووواء
 عروكه واهك البناء.

 وقيوول ألوو ،أل  ا ائوو مثفقيل ،وقوود اختلوو  النِوواس يف كِميِوو  موون قتوول ببغووداق موون املسوولمني يف هووذ  اللقعوو 
ة إِ  ابّلِل  حولل و  قولِ و ،اجعولنفوإاِن ّلِل وإاِن إليوه ر ،وقيل بلغحل القتلى ألفك أل  نفك،أل  ومثا ائ  أل 

  العظيم.العلكِ 
فوووو  ان قتوووول االيوكوووو،يلما ومووووا زال الِسووووي  يقتوووول أهلهووووا أربعووووني،وكووووان قخوووولهلم إىل بغووووداق يف أواخوووور انِرم
عوني سوون   وذ سوِتا وأربموور  يلمعوكوان ،رابع عشور صوفر وعِفوك قث ،املستعصوم ابّلِل أموْي املويمنني يولم األربعوواء

بوووول العبِوووواس أاألكووووث  وقتوووول معووووه ولوووود ،أاِيمومِدة خالفتووووه مخووووك عشوووورة سوووون  ومثانيوووو  أكوووهر و ،وأربعووو  أكووووهر
وأسور ،ون سن الّ وعشر مثِ قتل ولد  األوس  أبل الفضل عبد الِرمحن وله ي،وله مخك وعشرون سن ،أمحد

 ن األبكووار مووااالفوو  موووأسوور موون قار ا،فانموو  وخداوو  ومرمي:وأسوورت أخلاتووه الِثالّ،ولوود  األصووغر مبار 
 فإاِن ّلِل وإاِن إليه راجعلن.،واّلِل أعلم،يقارب أل  بكر فيما قيل

وكووووان عووووودِو ،ا؟لزيِ  وقتوووول أسووووتاذ قار ااالفووووو  الِشووووي  حميوووووك الووووِدين يلسووووو  ابوووون الِشوووووي  أيب الفوووورج ابووووون
منهم ،داحووووودا بعووووود واحوووووِدولووووو  و وأكوووووابر ال،وعبووووود الكرمي،وعبووووود الِرمحن،عبووووود اّللِ :وقتووووول أو ق  الِثالي ،اللزير

ِن  وأكوووووابر راء الِسوووووومجاع  مووووون أمووووو،كوووووهاب الوووووِدين سوووووليمان كوووووا و ،الوووووِديلقار الِصوووووغْي جماهووووود الوووووِدين أيبك
قوثة ميوذهه بوه إىل فونسائه  وكان الِرجل يستدعى به من قار ااالف  من بب العِباس فيخرج  و ق .البلد

ن ل كوووي  الِشووويل وقت.اريوووهوييسووور مووون حتوووارون مووون بناتوووه وجل ،عوووا  املنظووورة فيوووذب  كموووا توووذب  الِشاة،ااالل
د عطِلوووووحل املسووووواجوت،قرآنومحلووووو  ال،وقتووووول ااطبووووواء واألئِم ،فووووو  صووووودر الوووووِدين علوووووِك بووووون النِوِيارمووووويِقب االي

أن يعطِوووول ،لعنووووهو  -حووووه اّللِ وأراق الوووولزير ابوووون العلقموووِك قبِ ،وا؟معوووات واملوووودارس والوووورِب  مووووِدة كوووهلر ببغووووداق
ينشورون  مدرسو  هائلو  فضو لرِالوأن يبوب ،ويستمِر ابملشواهد وحمواِل الورِفخ،املساجد واملدارس والرِب  ببغداق

ر  بعوود كووهلر وقصو  عموو فلم يقوودر  اّلِل تعوواىل علووى ذلوك بوول أزال نعمتووه عنووه،علمهوم وعلمهووم ّبووا وعليهوا
 لِدر  األسفل من الِنار.اب -واّلِل أعلم -وأتبعه بللد  فاجتمعا،يسْية من هذ  احلاقي 

ويووو  علوووى عروكوووها لووويك ّبوووا أحووود إِ  وملِوووا انقضوووى األمووور املقوووِدر وانقضوووحل األربعووولن يلموووا بقيوووحل بغوووداق خا
وقوووود سووووق  علوووويهم املطوووور فتغووووِْيت صوووولرهم وأنتنووووحل موووون جوووويفهم ،والقتلى كأِوووووا الِتللل،الِشوووواِذ موووون النِوووواس
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فمات خلوو   ،وتغِْي اهلوولاء فحصوول بسووببه الوولابء الِشووديد حووَِّت تعووِدى وسوورى يف اهلوولاء إىل بووالق الِشووام،البلوود
وملووا نوولقي ،تمع علووى النِوواس الغووالء والوولابء والفنوواء والطِعوون والطِاعلنفوواج،كثووْي موون تغووِْي ا؟ووِل وفسوواق الرِي 

ببغووووداق ابألمووووان خوووورج موووون هووووحل األرم موووون كووووان ابملطووووامْي والقوووو  واملقووووابر كووووأوم املوووولتى إذا نبشوووولا موووون 
وأخوووذهم الووولابء الشوووديد فتفوووانلا ،وقووود أنكووور بعضوووهم بعضوووا  فوووال يعووور  اللالووود ولووود  و  األن أخا ،قبلرهم

هللا   إلوه إ  هول لوه ،واجتمعولا هوحل الثورى  مور الوذي يعلوم السور وأخفوى،ا  ن سبقهم من القتلىوتالحقل 
 إخل إخل.1356".األ اء احلس 

انوحل كفهل  .و  ذمو  يهم إِ  فهذ  صلرة من اللاقع التارحك،حينما لهر املشركلن على املسلمني فلم يرقبلا 
 لزمانفالمات،اختا ّبا التتار يف ذلك صلرة  رحي  من املاضك البعيد امللغل يف الظ

 .كال  إن اللاقع التارحك احلدية   ختتل  صلر  عن هذ  الصلرة  .
ن التتووار يف مووا وقووع مووعإن مووا وقووع موون الوولينيني اهلنوولق عنوود انفصووال ابكسووتان   يقوول كووناع  و  بشوواع  

بريو  هلجموات الث ا  ون أفوزعتهم -نود إن مثانيو  ماليوني مون املهواجرين املسولمني مون اهل.ذلك الزمان البعيود .
تان  أنورا  ابكسوإىل قود وصول مونهم -املتلحش  على املسلمني الباقني يف اهلند فوآيروا اهلجورة علوى البقواء 

  صووواابت اهلنديووويهم العنلعوووحل علووو.ياليوو  ماليوووني فقووو   أموووا املاليووني اامسووو  الباقيووو  فقووود قضووولا ابلطريوو  .
احلكلمووووووو   لكبوووووووار يفهلنديووووووو  جيووووووودا والووووووويت يهووووووويمن عليهوووووووا انس مووووووون االلينيووووووو  املنظمووووووو  املعروفووووووو  للدولووووووو  ا

 ل ّبووا ببشوواع د التمثيوواهلندي ،فووذ تهم كوواارا  علووى نوولل الطري ،وتركووحل جثووثهم وبووا للطووْي واللحا،بعوو
 التتار ابملسلمني من أهل بغداق  .. على ما صنعه -إن   تزق  -منكرة،  تقل 

كانووحل يف ركوواب القطووار الووذي نقوول املووللفني املسوولمني يف أحنوواء اهلنوود أمووا املأسوواة البشووع  املروعوو  املنظموو  ف
إىل ابكسوووتان،حية مت ا تفوووا  علوووى هجووورة مووون يريووود اهلجووورة مووون املوووللفني املسووولمني يف قوائووور اهلنووود إىل 

وقخول القطوار ابامسوني ألو  مللو  يف نفو  .ابكستان واجتموع يف هوذا القطوار مخسولن ألو  مللو  .
وخورج مون الناحيو  األخورى ولويك بوه إ  أكوالء  زقو  .لباكسوتاني  يسومى ) ور خيوث( .بني احلدوق اهلنديو  ا
و  تسووم  لووه .لقوود أوقفووحل العصوواابت اهلنديوو  اللينيوو  املدربوو  امللجهوو ،القطار يف النفوو .متنوايرة يف القطووار  .

 وصووووود  قووووولل اّللِ .ابملضوووووك يف نريقوووووه إ  بعووووود أن هووووولل اامسووووولن ألووووو  مللووووو  إىل أكوووووالء وقمووووواء  .
وموا توزال هوذ  املوذاب  تتكورر يف صولر ..« كي  وإن يظهوروا علويكم   يرقبولا فويكم إِ  و  ذمو »سبحانه:

لقوود أابقوا موون .كووَّت مث موواذا فعوول خلفوواء التتووار يف الصووني الشوويلعي  وروسوويا الشوويلعي  ابملسوولمني هنووا ف .
ومووا تووزال عمليووات ا ابقة .  . عوودل مليوولن يف السوون.املسوولمني يف خووالل ربووع قوورن سووت  وعشوورين مليوولان .

ويف هوذا العوام وقوع يف .ذلك غوْي وسوائل التعوذيه ا؟هنميو  الويت تقشوعر هللهلوا األبودان.ماضي  يف الطري  .
لقوووود جووووكء  حوووود الزعموووواء .موووون ال كسووووتان املسوووولم  مووووا يغطووووك علووووى بشوووواعات التتووووار . القطوووواع الصوووويب

                                                 
 [235/ 13ملافق  للمطبلع ] -[  والبداي  والنهاي   بن كثْي 5721/ 11نضرة النعيم يف مكارم أخال  الرسلل الكرمي ] - 1356

 ر أيضا قل :وما فكله أعداب اعالمن اليون يف الكراق وغريمها من بلدان اةسللني أدهى وأم
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لملن هوووحل ونوووأة التعوووذيه وا رهووواب،أن ذتووولا وكل  املسووو.املسووولمني،فحفرت لوووه حفووورة يف الطريووو  العوووام
بفضالهتم اهلقمي  )اليت تتسلمها الدول  من األها  مجيعا لتستخدمها يف السماق مقابل ما تصورفه هلوم مون 

وللحل العمليو  ياليو  أايم والرجول حتنو  يف احلفورة علوى .الطعام   ( فيلقلها على الزعيم املسلم يف حفرته .
حَّت أابقت موونهم مليوولان منووذ .ذلك فعلووحل يلغسووالفيا الشوويلعي  ابملسوولمني فيهوواهووذا النحوول حووَّت مووات  كوو

ومووا تووزال عمليووات ا ابقة والتعووذيه .الفوو ة الوويت صووارت فيهووا كوويلعي  بعوود احلوورب العامليوو  الثانيوو  إىل اليلم
لم اللحوولم الووويت تصوونع حلووو« مفووارم»الوويت مووون أمثلتهووا البشووع  إلقووواء املسوولمني رجووا  ونسووواء يف  -اللحشووك 

ماضووي  إىل اهلن    ومووا  -)البلللبيوو ( ليخرجوولا موون الناحيوو  األخوورى عجينوو  موون اللحووم والعظووام والوودماء 
ويصوود  قوولل اّلِل .يف هووذا الزمووان ..اهلن ..اووري يف يلغسووالفيا اووري يف مجيووع الوودول الشوويلعي  واللينيوو  .

  يَوْرقُوبُوووووولَن يف ُمووووووْيِمن  ِإ   َو  ».«ْم ِإ   َو  ِذمَّوووووو  فَكْيووووووَ  َوِإْن َيْظَهووووووُروا َعلَووووووْيُكْم   يَوْرقُوبُوووووولا فِوووووويكُ »سووووووبحانه:
 « ..ِذمَّ  ،َوأُولِ َك ُهُم اْلُمْعَتُدونَ 

وووا احلالوو  إ.يف بغووداق .   وقتيوو و و  تكوون حالوو  نارئوو  .إوووا   تكوون حالوو  نارئوو  و  وقتيوو  يف ا؟زيوورة العربيوو 
لن ملحوودون يوودين شووركلن أودينلن ابلعبلقيوو  ّلِل وحوود  ومالدائموو  الطبيعيوو  احلتميوو  حيثمووا وجوود ميمنوولن يوو

 يف كل زمان ويف كل مكان..ابلعبلقي  لغْي اّللِ 
فعوول تقريوور نزلووحل مللاجهوو  حالوو  واقعوو  يف ا؟زيرة،وعنووحل ابل وإن كانووحل قوود -وموون مث فووإن تلووك النصوولص 

  ثوول هووذ  احلالووموووا تلاجووه أل.  أوووا أبعوود موودى يف الزمووان واملكانإ -أحكووام التعاموول مووع مشووركك ا؟زيوورة 
الوويت   مثوول احلالوو لتنفيووذ يفاواألمر يف تنفيووذها إ ووا يتعلوو  ابملقوودرة علووى .قائمووا يف كوول زمووان ويف كوول مكووان

 لى الزمان ..ع يتبدل  نفذت فيها يف ا؟زيرة العربي ،و  يتعل   صل احلكم و   صل امللق  الذي 
  ااباالء وبيان حكمة  أمر بقاال المشرهللاين 16 - 13الدرس الثالث 

ُ َأَحُ  أَْن خَتَْشوْلُ   ُُكْم أَوََّل َمرَّة ف أَ ،َوُهْم بَدَ رَُّسللِ َأ  تُقاتُِللَن قَوْلما  َنَكثُلا أمَْياَوُْم،َوَ ُلا إبِِْخراِج ال» خَتَْشْلَوُْمف فَاّللَّ
ُتْم ُمْيِمِننيَ  ُ ِ َيْ .ِإْن ُكنوْ ْشوِ  ُصوُدوَر قَووْلم  ُمْيِمِننَي،َويُوْذِهْه ْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم،َويَ زِِهْم َويوَ ،َوحُْ ِديُكمْ قاتُِللُهْم يُوَعذِِّْبُُم اّللَّ

ُ َعلِوووويم   ُ َعلووووى َمووووْن َيشوووواُء َواّللَّ تُ .َحِكوووويم   َغووووْيَج قُوُللِّبِْم،َويَوتُوووولُب اّللَّ ووووأَْم َحِسووووبوْ ُ الَّووووِذيَن ْم أَْن ُتْ َُكوووولا َوَلمَّ ا يَوْعلَووووِم اّللَّ
ُ َخِبْي  وَ ُمْيِمِننَي َ  الْ وَ ْم،َوَ ْ يَوتَِّخُذوا ِمْن ُقوِن اّللَِّ َو  َرُسللِِه جاَهُدوا ِمْنكُ   « .. ِ ا تَوْعَمُللنَ لِيَج  ف َواّللَّ

ني عهود يكولن للمشورك بودأ ألنعكء هذ  الفقرة بعد الفقرة السابق  اليت تقرر فيها ا ستنكار مون انحيو  امل
 -تواهلم ملسولملن أو قخول فيوه اقخيْي املشوركني يف ا؟زيورة بوني الودخلل فيموا عند اّلِل وعند رسلله واألمر بت

ا ذوبيووووان علوووو  هوووو -إ  موووون اسووووتجار فيجووووار حووووَّت يسوووومع كووووالم اّلِل مث يبلوووو  مأمنووووه خووووارج قار ا سووووالم 
 .ا ستنكار وهك أوم   يرعلن إِ  و  ذم  يف ميمن مَّت لهروا على امليمنني

 سووتلايهتا املختلفوو  الوويت سووب  احلوودية  -حووا  يف نفوولس ا؟ماعوو  املسوولم   عووكء هووذ  الفقوورة مللاجهوو  مووا
من ترقق وهتيه لإلقدام على هذ  ااطلة احلا    ومن رغب  وتعلل يف أن يفكء املشوركلن البواقلن  -عنها 
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 إىل ا سالم قون اللجلء إىل القتال الشامل  ومن خل  على النفلس واملصاحل وركلن إىل أيسور اللسوائل 
... 

ذكرايت لمني ابلوووووالنصوووولص القرآنيوووو  تلاجووووه هووووذ  املشوووواعر واملخوووواو  والووووتعالت ابستجاكوووو  قلوووولب املسوووو
معهوووم مووون  موووا عقووودو و توووذكرهم بووونقخ املشوووركني ملوووا أبرمووول  معهوووم مووون عقووولق .واألحوووداّ القريبووو  والبعيدة

ملشووركني ارهم  ن وتووذك.موون مكوو  قبوول اهلجرة - - وواهِم بووه املشووركلن موون إخووراج الرسوولل  وتووذكرهم.أميان
 ء املشركني.ا حشلن لقاكلنلا إ يمث تثْي فيهم احلياء والنخلة أن .هم الذين بدأوهم اب عتداء  يف املدين  .

عوووووووووذّبم يّلِل أن امث تشوووووووووجعهم علوووووووووى قتوووووووووال املشوووووووووركني لعووووووووول .واّلِل أوىل أن حشووووووووول  إن كوووووووووانلا مووووووووويمنني .
يمنني فاء صودور املووكو.قهرهمو دائوه وأعودائهم،وخزايوم  يديهم،فيكلنلا هم ستارا لقدرة اّلِل يف تعذيه أع

كني  قخولل املشوور األمول يف مث تلاجوه الووتعالت الويت هيوك يف صودور الووبعخ مون.الوذين أوذوا يف اّلِل مونهم .
 فووكء هووي ء إىليك يف أن تلاجووه هووذ  الووتعالت  ن الرجوواء احلقيقوو.البوواقني يف ا سووالم قون حوورب و  قتال

ه لوو  وون يقسووم اّللِ  -عضووهم فيلم ذ قوود يفووكء ب.تعلوو  ابنتصووار املسوولمني،وهزمي  املشووركنيا سووالم أوىل أن ي
بوووتالء  ن  اّلِل هوووك اويف النهايووو  تلفوووتهم اهلايت إىل أن سووو.ىل ا سوووالم املنتصووور الظووواهر الظوووافر  .إ -التلبووو  

 ..  هيدوأن السن    تتبدل و .ا؟ماعات  ثل هذ  التكالي  ليظهر حقيق  ما هم عليه
ُ َأَحووووُ  أَْن  ُُكْم أَوََّل َموووورَّة ف أَ ،َوُهْم بَوووودَ رَُّسووووللِ َأ  تُقوووواتُِللَن قَوْلمووووا  َنَكثُوووولا أمَْيوووواَوُْم،َوَ ُلا إبِِْخووووراِج ال» خَتَْشووووْلَوُْمف فَوووواّللَّ

ُتْم ُمْيِمِننيَ   « ..خَتَْشْلُ ،ِإْن ُكنوْ
ضوهم لعهودهم ن هوذا نقموأقرب ما كان .لقإن  ري  املشركني مع املسلمني كله نكة لإلميان،ونقخ للعه

مووا حسووبه  -بووه وهدايوو  إبهلووام موون ر  -ن كوورونهم موو - -ولقوود قبوول .ي يف احلديب - -مووع رسوولل اّلِل 
 .بعخ أفاضل أصحابه قبل  للدني   وو  هلم بعهد  أق  ما يكلن اللفاء وأ ا 

كني هوووم ن املشووور أكموووا .  سووونححل .ولكووونهم هوووم   يفلا،وخاسووولا ابلعهووود بعووود عوووامني اينني،عنووود أول فرصووو
 يف مك  وبيتلا أمرهم يف النهاي  على قتله قبل اهلجرة. من قبل - -الذين  لا إبخراج الرسلل 

اتوول للاحوود يلقووى ق لكووان اوكووان هووذا يف بيووحل اّلِل احلوورام الووذي ذموون فيووه القاتوول موونهم علووى قمووه ومالووه حووَّت
 ان وعبووووواقة اّللِ ى وا ميووووورسووووولل اّلِل،الوووووداعك إىل اهلووووود أما حممووووود.أخيوووووه أو أبيوووووه يف احلووووورم فوووووال ميسوووووه بسووووولء

رام،بال يووحل اّلِل احلووتلووه يف بقوحوود ،فلم يرعوولا معووه هووذ  ااصوول  و وولا إبخراجووه مث تمووروا علووى حياتووه وبيتوولا 
لا بقتووال  ووم الووذين كووذلك كووانلا هوو.هوورج و  تووذمم  ووا يتحرجوولن منووه ويتووذ لن مووع أصووحاب الثووارات  .

ملسوولمني بعوود أن ْنووحل اعلووى مالقوواة  -هوول جبقيوواقة أيب  -فهم الووذين أصووروا .يف املدينوو  املسوولمني وحوورّبم
وقوائع  وكلهوا.كوذلك .  يف حنوني مث مجعولا هلوم.القافل  اليت خرجلا هلا مث قاتللهم ابقئني يف أحود ويف اانود 

ُللَنُكْم َحووَّتَّ لُوولَن يُقوواتِ   يَزاوَ »حاضورة أو ذكوورايت قريبوو  وكلهووا تونم عوون ا صوورار الووذي يصووفه قولل اّلِل تعوواىل:
هلو  مون قون اّلِل آر الوذي يعبود ني املعسوكبوكموا تونم عون نبيعو  العالقو  « يَوُرُقوُكْم َعوْن ِقيوِنُكْم ِإِن اْسوَتطاُعلا

 عا  املعسكر الذي   يعبد إ  اّلِل ..
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ات مسووووذ  اللوحوووني يسووووتعرم السووويا  هووووذا الشوووري  الطليوووول مووون الووووذكرايت وامللاقووو  واألحووووداّ،يف هووو
 « ..َأخَتَْشْلَوُْمف»السريع  العميق  ا يقاع يف قللب املسلمني،حانبهم:

عقوووه علوووى تهيوووه  ويفوووإوم   يقعووودون عووون قتوووال املشوووركني هوووي ء إ  أن تكووولن هوووك ااشوووي  وااووول  وال
ُ َأَحُ  أَْن ختَْ »السيال  ا هل أكد استجاك  للقللب من السيال: ُتمْ َشْلُ ،إِ فَاّللَّ  « ..ُمْيِمِننيَ  ْن ُكنوْ

أحوووو   شوووركني فوووواّللِ شوووولن املفووووإذا كوووانلا ح.فامليمن   حشووووى إ  اّللِ .إن املووويمن   حشووووى أحووودا موووون العبيووود
ر وهوك ملويمنني لتثول ان مشواعر اباشي ،وأوىل ابملخاف  وما الز أن يكلن لغْي  يف قللب امليمنني مكوان  وإ

وهووووم ..بوووويهم نذكرون بتووووآمر املشووووركني علووووى وهووووم يوووو.تسووووتجاش بتلووووك الووووذكرايت واللقووووائع واألحووووداّ .
جووودوا يف و غووورة،أو  يستعرضووولن نكوووة املشوووركني لعهووولقهم معهوووم وتبييوووتهم هلوووم الغووودر كلموووا التمسووولا مووونهم

رة ُيورم مورة هوذ  الثول غويف . .وهم يتذكرون مباقأة املشركني هلم ابلعداء والقتال بطرا ونغياان.ملقفهم يغرة
ُ ِ َيْووووووِديُكْم وَ قوووووواتُِللهُ »املوووووويمنني علووووووى القتووووووال: ُدوَر قَوووووووْلم  ُصووووووُكْم َعلَووووووْيِهْم َوَيْشووووووِ  ْم،َويَوْنُصووووووْر ُحْزِهِ ْم يُوَعووووووذِِّْبُُم اّللَّ

 « ..ُمْيِمِننَي،َويُْذِهْه َغْيَج قُوُللِّبِمْ 
م يتخوووووووايللن زميووووووو  وهوووووووقووووووواتللهم اعلكوووووووم اّلِل سوووووووتار قدرتوووووووه،وأقاة مشوووووووي ته،فيعذّبم  يوووووووديكم وحوووووووزهم ابهل

ا مون غيظهوا يشوفه.كلنهم ويش  صدور مجاع  من املويمنني  ون آذاهوم وكورقهم املشر ابلقلة،وينصركم علي
 املكظلم،ابنتصار احل  كامال،وهزمي  البانل،وتشريد املبطلني ..

ُ عَ »وليك هذا وحد  ولكن خْيا آخر ينتظر ويلااب آخر ينال:  « ..شاءُ يَ لى َمْن َويَوُتلُب اّللَّ
ون املسووولمني ى حوووني يووور ني إىل ا ميوووان،ويفت  بصوووْيهتم علوووى اهلووودفانتصوووار املسووولمني قووود يووورق بعوووخ املشووورك

 -فعووال  وهووذا مووا كووان - ينصرون،وُيسوولن أن قوولة غووْي قوولة البشوور تييوودهم،ويرون آتر ا ميووان يف موولاقفهم
ة الم قولة جديودنوال ا سووعندئذ ينال املسلملن اجملاهدون أجور جهواقهم،وأجر هدايو  الضوالني  يوديهم وي

ُ َعِليم  َحِكيم   »ّبي ء املهتدين التائبني: تضا  إىل قلته  «.َواّللَّ
 حكيم يقدر نتائج األعمال واحلركات..عليم ابلعلاقه املخبلءة وراء املقدمات

قولة هولل الجملأو ا سوالم اإن بروز قلة ا سالم وتقريرها ليستهلي قلولاب كثوْية تصود عون ا سوالم الضوعي ،
  القلة،مرهلبوو م  ابقيوو ختصوور نصوو  الطريوو  حووني تكوولن ا؟ماعوو  املسوولوإن الوودعلة إىل ا سووالم لت.والنفوولذ

 ا؟انه،عزيزة ا؟ناب.
لوو  قوهووك يف مكوو   كوون يعوودهايعلووى أن اّلِل سووبحانه وهوول يووريب ا؟ماعوو  املسوولم  ابملوونهج القوورآين الفريوود   

ن فلمووا أ.لصووث .حوودا:هل او  يكوون ذمرهووا إ  أموورا وا.قليلوو  مستضووعف  مطووارقة،إ  وعوودا واحوودا:هل ا؟نوو 
ذلك .ا بوهفك صودورهصثت ونلبوحل ا؟نو  وحودها قون الغله،آ هوا اّلِل النصور وجعول ُيرضوها عليوه ويشو

 ته ..وإن هك إ  ستار لقدر .أن الغله والنصر عندئذ   يكن هلا ولكن لدينه وكلمته
وأن يقوو  املسوولملن  مث إنووه   يكوون بوود أن ااهوود املسوولملن املشووركني كافوو ،وأن تنبووذ عهوولق املشووركني كافوو 

  يكن بد من ذلوك لكشو  النولااي واابااي،و زالو  األسوتار الويت يقو  خلفهوا مون   يتجورق .إزاءهم صفا .
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للعقيدة،واألعوووذار الووويت ُيوووتج ّبوووا مووون يتعوووامللن موووع املشوووركني للكسوووه،ومن يووولاقووم هلصووورة مووون قووورىب أو 
الن املفاصوول  للجميع،لينكشوو  الووذين حب وولن   يكوون بوود موون إزالوو  هووذ  األسووتار واملعوواذير،وإع.مضوولح  .

يف قلوولّبم خبي  ،ويتخووذون موون قون اّلِل ورسوولله واملوويمنني وليجوو ،يلجلن منهووا إىل مصوواحلهم وروابطهووم مووع 
ووا»املشوركني،يف لوول العالقووات غووْي املتميووزة أو اللاضووح  بوني املعسووكرات املختلفوو : ُتْم أَْن ُتْ َُكوولا َوَلمَّ  أَْم َحِسووبوْ

ُ الَّووووِذيَن جاَهووووُدوا ِمووووْنُكْم َوَ ْ يَوتَِّخووووُذوا ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ َو  َرُسووووللِِه َوَ  اْلُمووووْيِمِننَي َولِيَجوووو  ،َواّللَُّ  يَوْعلَوووومِ   َخبِووووْي  ِ ووووا اّللَّ
 . «تَوْعَمُللنَ 

ام وتتقن اسوتخد.داورة،وتنفوذ مون األسولارف و  عيود امل -ل عواقة كما هل احلوا  -لقد كان يف اجملتمع املسلم 
ب وتووووووودور مووووووون خلووووووو  ا؟ماع ،وتتصوووووووول خبصووووووولمها اسوووووووتجالاب للمصوووووووولح  ولووووووول علوووووووى حسووووووووا.األعذار

ححل املفاصوول  فإذا وضوو.ا؟ماع ،مرتكنوو  إىل ميلعوو  العالقووات ووجوولق يغوورات يف املفاصوول  بووني املعسووكرات
 وأعلنحل قطعحل الطري  على تلك الف  ،وكشفحل املداخل واملسارب لانظار.

وتعر  مصووووووولح  العقيووووووودة،أن هتتووووووووك األسوووووووتار وتكشووووووو  الوووووووول ئج،وإنوووووووه ملووووووون مصووووووولح  ا؟ماعوووووووو ،ومن 
قني علوووووى ال الفووووريكوووواملووووداخل،فيمتاز املكووووافحلن املخلصلن،ويكشووووو  املووووداورون امللتوووولون،ويعر  النووووواس  

ُ َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللنَ »حقيقته،وإن كان اّلِل يعلمهم من قبل:  .. «َواّللَّ
ت سووونته وكذلك جووور .يقوووتهم بفعلهوووم وسوووللكهمولكنوووه سوووبحانه ُياسوووه النووواس علوووى موووا يتكشووو  مووون حق

ائد كوولن ابلشووديو  يكوولن ذلووك كمووا .لينكشوو  ااوولء وتتميووز الصووفل ،وتتمحا القلوولب   بووتالء اب
 ات. ا بتالء والتكالي  وانن و 
نذذهع يذذد المشذذرهللاين عذذن البيذذت الحذذراا وبيذذان صذذ ات مذذن  22 - 17الذذدرس الرابذذع:

 يممرونه

ْعموواهُلُْم َويف ُكْفووِر أُول ِووَك َحِبطَووحْل أَ ِسووِهْم اِبلْ لووى أَنْوفُ ْن يَوْعُمووُروا َمسوواِجَد اّللَِّ كوواِهِديَن عَ مووا كوواَن لِْلُمْشوورِِكنَي أَ  »
ا يَوْعُمُر َمساِجَد اّللَِّ َمْن آَمَن ابِ .النَّاِر ُهْم خاِلُدونَ   ِإ َّ َوآتَوى الزَّكواَة،َوَ ْ َحْواَ  هْلِخِر،َوأَقواَم الصَّوالةَ اْليَووْلِم اوَ ّللَِّ ِإ َّ

راِم َكَمووْن آَمووَن اِبّللَِّ ِعمووارََة اْلَمْسووِجِد احْلَوو احْلوواجِِ وَ ِسووقايَ َ  َأَجَعْلُتمْ .اّللََّ،فَوَعسووى أُول ِووَك أَْن َيُكلنُوولا ِمووَن اْلُمْهتَووِدينَ 
ف   َيْسوووووتَوُلوَن ِعْنووووودَ  ُ  اّللَِّ َواْليَووووووْلِم اهْلِخِر،َوجاَهوووووَد يف َسوووووِبيِل اّللَِّ الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا .ِلِمنيَ اْلَقوووووْلَم الظَّا  يَوْهوووووِدي ،َواّللَّ

،َوأُول ِوَك ُهو َقَرَجو   عِ أَْعظَومُ  َوهاَجُروا َوجاَهُدوا يف َسِبيِل اّللَِّ ِ َْمولاهِلِْم َوأَنْوُفِسوِهمْ  ورُُهْم َرُّبُوْم .ُم اْلفائُِزونَ ْنوَد اّللَِّ يُوَبشِِ
،َوَجنَّات  هَلُْم ِفيها نَ   «.ْجر  َعِظيم  ِإنَّ اّللََّ ِعْنَدُ  أَ  يها أَبَدا  فِ ِلِديَن ِعيم  ُمِقيم ،خاِبَرمْحَ   ِمْنُه َورِْضلان 

زايرة  ق يف حرموواومنالوك توورقهوبعود الووثاءة وا عوالن   يبوو  عوذر و  حجوو  ملون   يقاتوول املشوركني و  يعوود 
حلو  ن يكولن هلوم اأ ملشوركنياالبيحل أو عمارته،وقد كانلا يقلملن ّبما يف ا؟اهليو ،وهنا ينكور السويا  علوى 

 موووارة البيوووحل يفا كانوووحل عيف أن يعموووروا بيووولت اّلِل،فهووول حووو  خوووالا للمووويمنني ابّلِل،القوووائمني بفرائضوووه ومووو
فوولس بعووخ يووك يف نُيوهووذ  اهلايت كانووحل تلاجووه مووا .ا؟اهليوو  وسووقاي  احلوواج لتغووْي موون هووذ  القاعوودة .
 املسلمني الذين   تتض  هلم قاعدة هذا الدين.
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 « ..ُكْفرِ ِسِهْم اِبلْ ى أَنْوفُ ُمْشرِِكنَي أَْن يَوْعُمُروا َمساِجَد اّللَِّ كاِهِديَن َعلما كاَن لِلْ »
  يوذكر خالصو  ّلِل، ت اّللِ إن بيول .فهل أمر مستنكر منذ ا بتداء،ليك له مثر ألنه رال  لطبوائع األكوياء

من يوودعلن مووع لوولّبم،و قحيوود فيهووا إ  ا ووه،و  يوودعى معووه فيهووا أحوود غْي ،فكيوو  يعمرهووا موون   يعموور التل 
يسوووعهم إ   كوووار ،و اّلِل كوووركاء،ومن يشوووهدون علوووى أنفسوووهم ابلكفووور كوووهاقة اللاقوووع الوووذي   ميلكووولن إن

 إقرار ف
  علوى قاعودة يت   تقولم إيوحل اّلِل الوب..فهك ابنل  أصال،ومنها عموارة « أُولِ َك َحِبَطحْل أَْعماهُلُمْ »  إقرار ف

 من تلحيد اّلِل.
 .. ا قدملا من الكفر اللاض  الصري .« اِر ُهْم خاِلُدونَ َويف النَّ »

ليسووحل  موارة املسواجدشوعائر وعإن العبواقة تعبوْي عون العقيودة فوإذا   تصو  العقيودة   تصو  العبواقة وأقاء ال
ل يف العموووو وابلتجرق ّللِ بشووووكء مووووا   تعموووور القلوووولب اب عتقوووواق ا ميوووواين الصووووحي ،وابلعمل اللاقووووع الصووووري ،

ا يَوْعُمُر َمساِجَد اّللَِّ َمْن آَمَن اِبّللَِّ »ة على السلاء:والعباق آَتى الزَّكواَة َوَ ْ َحْوَا ِخِر َوأَقاَم الصَّالَة وَ ْليَوْلِم اهْل  َواِإ َّ
 « ..ِإ َّ اّللََّ 

د فال بو.ء انفلو ر،  اوكوالنا على خشي  اّلِل وحد  قون سلا  بعود كورنك ا ميوان البوانن والعمول الظواه
اّلِل لوولن    أحوود غووْيالتجوورق ّلِل و  بوود موون الووتخلا موون كوول لوول للشوور  يف الشووعلر أو السوولل  وخشوويموون 

  وعندئذ يسوتح.كله ّللِ   من الشر  اافك ينبه إليه النا قصدا يف هذا امللضع ليتمحخ ا عتقاق والعمل
لنُوووولا ِمووووَن َك أَْن َيكُ أُول ِووووسووووى فَوعَ »امليمنوووولن أن يعمووووروا مسوووواجد اّلِل،ويسووووتحقلن أن يرجوووولا اهلدايوووو  موووون اّلِل:

 « ..اْلُمْهَتِدينَ 
 لل والنجا .ي  واللصفإ ا يتلجه القله وتعمل ا؟لار ،مث يكافئ اّلِل على التلجه والعمل ابهلدا

 ء يبينهوووا اّللِ لوووى السووولاعهوووذ  هوووك القاعووودة يف اسوووتحقا  عموووارة بيووولت اّلِل ويف تقووولمي العبووواقات والشوووعائر 
جووووووووويج يف اوووووووولز أن يسووووووووولى الوووووووووذين كووووووووانلا يعمووووووووورون الكعبوووووووو  ويسوووووووووقلن احل للمسوووووووولمني واملشوووووووووركني،فما

جملورق  -ي ء ن يسولى هوا؟اهلي ،وعقيدهتم ليسحل خالص  ّلِل،و  نصيه هلم من عمل أو جهواق،  اولز أ
إعوووووالء  و ا إميووووواان صوووووحيحا وجاهووووودوا يف سوووووبيل اّلِل ابلوووووذين آمنووووول  -عموووووارهتم للبيوووووحل وخووووودمتهم للحجووووويج 

ف َواْليَوْلِم اهْلِخوِر َوجَن اِبّللَِّ َمْن آمَ كَ قايََ  احْلاجِِ َوِعمارََة اْلَمْسِجِد احْلَراِم  َأَجَعْلُتْم سِ »كلمته: « اَهوَد يف َسوِبيِل اّللَِّ
 تقدير.وميزان اّلِل هل امليزان وتقدير  هل ال«.  َيْستَوُلوَن ِعْنَد اّللَِّ ..»
ُ   يَوْهوووووِدي اْلَقوووووْلَم الظَّووووواِلِمنيَ » عقيووووودهتم مووووون   ،و  حلصووووولنقيووووون احلووووو ني الوووووذين   يووووودينلناملشووووورك«.َواّللَّ

 الشر ،ولل كانلا يعمرون البيحل ويسقلن احلجيج.
وينتهك هذا املع  بتقرير فضل امليمنني املهاجرين اجملاهدين،وما ينتظرهم من رمح  ورضلان،ومن نعويم مقويم 

،َوأُول ِوَك الَِّذيَن آَمُنلا َوهاَجُروا َوجاَهوُدوا يف َسوِبيِل »وأجر عظيم: اّللَِّ ِ َْمولاهِلِْم َوأَنْوُفِسوِهْم أَْعظَوُم َقَرَجو   ِعْنوَد اّللَِّ
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وورُُهْم َرُّبُووْم ِبَرمْحَوو   ِمْنووُه َورِْضوولان  َوَجنَّووات  هَلُوْم ِفيهووا نَعِوويم  ُمِقيم ،خالِووِديَن ِفيهووا أَبَوودا  ِإنَّ اّللََّ .ُهوُم اْلفائُِزونَ   ِعْنووَدُ  يُوَبشِِ
 ..« َأْجر  َعِظيم  

خوورين قرجوو  يعووب أن لآل هووه،فهل  لوويك علووى وج« أَْعظَووُم َقَرَجوو   ِعْنووَد اّللَِّ »وأفعوول التفضوويل هنووا يف قللووه:
 مفاضول  بيونهم وبوني فوال« الِوُدونَ ِر ُهوْم خَحِبَطحْل أَْعماهُلُْم َويف النَّوا»فاهلخرون .أقل،إ ا هل التفضيل املطل 

  يف نعيم.امليمنني املهاجرين اجملاهدين يف قرج  و 
 دروس في الواء والبراء 24 - 23الدرس الخامس:

يوودعل لوودين اّلِل فا ّلِل و مث ميضووك السوويا  يف عريوود املشوواعر والصووالت يف قلوولب ا؟ماعوو  امليمن ،واحيصووه
  اة،فيضوومها يفائج احليإىل ختليصووها موون وكووائج القوورىب واملصوولح  واللووذة،وامع كوول لذائووذ البشوور،وكل وكوو

 ار.مني اايّلِل ورسلله وحه ا؟هاق يف سبيله يف الكف  األخرى،ويدع للمسلكف ،ويضع حه ا
ميووواِن ُبلا اْلُكْفووَر َعلَوووى اِإِن اْسوووَتحَ  - ْولِيووواءَ أَ اي أَيُوَهووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا آابءَُكووْم َوِإْخووولاَنُكْم » َوَموووْن  - -ْ ِ

ُْم ِمووْنُكْم فَُأول ِووَك ُهووُم الظَّالِ  ُكووْم َوَعِشووْيَُتُكْم،َوأَْملال   َوِإْخوولانُُكْم َوأَْزواجُ أَبْنووا ُُكمْ  ُُكووْم وَ قُووْل:ِإْن كوواَن آاب.ُملنَ يَوتَوووَلهلَّ
َوِجهووووووواق  يف   ِموووووووَن اّللَِّ َوَرُسوووووووللِهِ  إِلَوووووووْيُكمْ َأَحوووووووهَّ .. اْقَ َفْوُتُملها،َوِعوووووووارَة  خَتَْشوووووووْلَن َكساَقها،َوَمسووووووواِكُن تَوْرَضوووووووْلَوا

ُ ِ َْمرِ ِ َسِبيِلِه،َفَ َبَّصُ  ُ  .لا َحَّتَّ َذْيتَ اّللَّ  « ..ْلفاِسِقنيَ اْلَقْلَم ا يَوْهِدي َواّللَّ
قطوع ملطلولب أن يناوليك .هواإن هذ  العقيدة   هتمل هلا يف القله كريكا فإموا عورق هلا،وإموا انسوالن من
يبوووات ن  ويزهووود يف ي هووو أن املسووولم عووون األهووول والعشوووْية والوووزوج والللووود واملوووال والعمووول واملتووواع واللوووذة و 

املسووويطرة  تكووولن هوووك كوووال إ وووا تريووود هوووذ  العقيووودة أن حلوووا هلوووا القلوووه،وحلا هلوووا احلوووه،وأن.احليووواة .
اة،على ل نيبوات احليوملسلم بكفإذا مت هلا هذا فال حرج عندئذ أن يستمتع ا.واحلاكم ،وهك انرك  والدافع 

 رم مع مطاله العقيدة.أن يكلن مستعدا لنبذها كلها يف اللحظ  اليت تتعا
أو لعوورم موون  للعقيوودة ومفوور  الطريوو  هوول أن تسوويطر العقيوودة أو يسوويطر املتوواع وأن تكوولن الكلموو  األوىل

اء سوتمتع ابألبنويهوذا أن  فإذا انمأن املسلم إىل أن قلبه خالا لعقيدته فال عليه بعود.أعرام هذ  األرم
  اّلِل يسوووتمتع بزينووو عليوووه أن واملتووواجر واملسووواكن و  وا خووولة وابلوووزوج والعشوووْية و  عليوووه أن يتخوووذ األمووولال

ع ّبووا حين ووذ ملسووتحه،ابعتبار ه لوولان موون بوول إن املتووا  -  ريلوو  و يف غووْي سوور   -والطيبووات موون الوورز  
 لهاب.ملنعم الأللان الشكر ّلِل الذي أنعم ّبا ليتمتع ّبا عباق ،وهم يذكرون أنه الراز  ا

مياِن ُبلا اْلُكْفَر َعَلى اِإِن اْسَتحَ  - ْولِياءَ أَ   تَوتَِّخُذوا آابءَُكْم َوِإْخلاَنُكْم  اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا» ِ ْ- .. » 
ذا إ  يف األسورة القرابو وتبطل و يو .وهكذا تتقطع أواصر الودم والنسوه،إذا انقطعوحل آصورة القلوه والعقيودة

يووو  بعوووود  تكوووون فوووال و  عا،فوووإذا رتب  البشوووري  مجيفللووووه الل يووو  األوىل،وفيهوووا توووو.بطلوووحل و يووو  القرابووو  يف اّللِ 
 ذلك،واحلبل مقطلع والعروة منقلض .

ُْم ِمْنُكْم فَُأولِ َك ُهُم الظَّواِلُملنَ » إن  - فل ي  األهول والقولم.شوركنيهنوا تعوب امل «اِلُملنَ الظَّو»..و« َوَمْن يَوتَوَلهلَّ
 ر    يتف  مع ا ميان.ك -استحبلا الكفر على ا ميان 
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هووا يف  ئووذ ليضووعها كلع واللذا يكتفوك السوويا  بتقريوور املبوودأ،بل ذخوذ يف اسووتعرام ألوولان اللكووائج واملطوامو 
ج  العشوووْية )وكووويألزواج و كفووو  ويضوووع العقيووودة ومقتضوووياهتا يف الكفووو  األخووورى:اهلابء واألبنووواء وا خووولان وا

احليوواة  ملرُيوو  )متوواعاملسوواكن ا( واالوودم والنسووه والقرابوو  والووزواج( واألموولال والتجووارة )مطمووع الفطوورة ورغبتهوو
اته وبكوووول ل مقتضوووويا؟هاق بكوووو.ويف الكفوووو  األخرى:حووووه اّلِل ورسوووولله وحووووه ا؟هوووواق يف سووووبيله.ولووووذهتا( .
تضووحي ،وما و موون أ   ا؟هاق ومووا يتبعووه موون تعووه ونصووه،وما يتبعووه موون تضوويي  وحرمان،ومووا يتبعووه.مشووقاته

 جموورقا موون الصوويحل والووذكر« ا؟هوواق يف سووبيل اّللِ » -ا كلووه بعوود هووذ -وهوول .يتبعووه موون جوورا  واستشووهاق .
 ليوووه وإكووواقهتمإإكوووارهتم جمووورقا مووون إحسووواس أهووول األرم بوووه و .جمرقا مووون املباهووواة،والفخر واايالء.والظهووولر
 وإ  فال أجر عليه و  يلاب ...بصاحبه

ارَة  خَتَْشووووووْلَن  لال  اْقَ َفْوُتُملها،َوِعووووووُكْم َوأَْمووووووتُ َعِشووووووْيَ وَ قُووووووْل:ِإْن كوووووواَن آاب ُُكووووووْم َوأَبْنووووووا ُُكْم َوِإْخوووووولانُُكْم َوأَْزواُجُكووووووْم »
ُ ِ َْموورِِ  َفَ َبَُّصوولا َحوو.ِبيِلِه .ِجهوواق  يف َسووللِِه وَ َكساَقها،َوَمسوواِكُن تَوْرَضووْلَوا،َأَحهَّ إِلَووْيُكْم ِمووَن اّللَِّ َوَرُسوو َّتَّ َذْيتَ اّللَّ

»... 
 «.ِ َْمرِ ِ  يتَ اّللَُّ  ذَْ َفَ َبَُّصلا َحَّتَّ »وإ :.  .ولكنها هك ذا.أ  وإوا لكبْية.أ  إوا لشاق 

ُ   يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلفاِسِقنيَ »وإ  فتعرضلا ملصْي الفاسقني:  « ..َواّللَّ
يكولن  فما اولز أن.   املسولموهذا التجرق   يطاله به الفرق وحد ،إ ا تطاله به ا؟ماع  املسولم ،والدول

 . سبيل اّللِ يفت ا؟هاق أو مصلح  يرتفع على مقتضيات العقيدة يف اّلِل ومقتضياهنا  اعتبار  لعالق  
  لووو  نفسوووا إكفووواّلِل   ي -وموووا يكلووو  اّلِل الف ووو  امليمنووو  هوووذا التكليووو ،إ  وهووول يعلوووم أن فطرهتوووا تطيقوووه 

فيهوا  موال وأوقعا حتو   اّلِل بعبواق  أن أوقع فطورهتم هوذ  الطاقو  العاليو  مون التجورق وإنوه ملون رمحو -وسعها 
لرجواء ّلِل،ولوذة ااب تصوال لوذة الشوعلر اب.الشعلر بلذة علليو  لوذلك التجورق   تعودهلا لذائوذ األرم كلهوا .

ألفو  رتفاع إىل االودم،وا يف رضلان اّلِل،ولوذة ا سوتعالء علوى الضوع  واهلبولط،وااالص مون يقلو  اللحوم و 
  يف ااووووالص   الطامعوووإىل األفووو  مووووا اووودق الرغبووو فإذا غلبتهوووا يقلوووو  األرم ففوووك التطلوووع.املشووور  اللضوووكء

 والفكا .
 فضل هللا عل  المسلمين يوا حنين 27 - 25الدرس السادس:

 ريه .ا  منذ قذمث ملس  للمشاعر ابلذكرى،وابستعرام صفح  من اللاقع الذي عاكه املسلملن إذ 
لوذي هزمولا فيوه بكثورهتم مث نصورهم اّلِل ويلم حنوني ا.امللانن اليت نصرهم اّلِل فيهوا،و  تكون هلوم قولة و  عودة

يلم أن انضم إىل جيا الفت  ألفان فق  مون الطلقواء  يولم أن غفلوحل قلولب املسولمني حلظوات عون .بقلته
ليعلم امليمنلن أن التجرق ّلِل،وتليي  الصل  به هوك عودة النصور الويت   .اّلِل مأخلذة ابلكثرة يف العدق والعتاق

ُ يف »يف العووودق والعتووواق وحوووني حوووذهلم املوووال وا خووولان واألو ق:ختوووذهلم حوووني ختوووذهلم الكثووورة  َلَقوووْد َنَصووورَُكُم اّللَّ
ْرُم ِ وا َرُحبَوحْل،مُثَّ َملاِنَن َكِثْيَة ،َويَوْلَم ُحَننْي  ِإْذ أَْعَجبَووْتُكْم َكثْووَرُتُكْم فَولَوْم تُوْغوِن َعوْنُكْم َكْي ا ،َوضواَقحْل َعلَوْيُكُم اأْلَ 
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ووووُتْم ُمووووْدِبرِي ُ َسووووِكينَوَتُه َعلووووى َرُسووووللِِه َوَعلَووووى اْلُمووووْيِمِننَي،َوأَنْوَزَل ُجنُوووولقا  َ ْ تَوَرْوها،َوَعووووذََّب الَّووووذِ َولَّيوْ يَن َن مُثَّ أَنْوووووَزَل اّللَّ
ُ َغُفلر  َرِحيم  .َكَفُروا،َوذِلَك َجزاُء اْلكاِفرِينَ  ُ ِمْن بَوْعِد ذِلَك َعلى َمْن َيشاُء،َواّللَّ  «.مُثَّ يَوُتلُب اّللَّ

 ا كارة. أكثر من كان نصر اّلِل هلم يف امللانن الكثْية قريبا من ذاكرهتم   ُيتاج إىل  ولقد
وذلك ملوا فورغ عليوه ،"ُحنني" بعد فت  مك  يف كلال سن  مثان من اهلجرة:وقد كانحل وقع   قال ابن كثْي:"

أن هووولازن  فبلغوووه ،1357وأنلقهم رسووولل هللا ،وأسووولم عامووو  أهلهوووا،واهووودت أملرها،السوووالم مووون فوووت  مك 
وبنل ُجشووم وبنوول سووعد بووون ،ومعه يقيوو  بكماهلووا،وأن أمووْيهم مالووك بوون عووول  النَّْضووري،مجعوولا لووه ليقوواتلل 

وقوود أقبلووولا معهوووم ،وعل  بووون عامر،وانس موون بوووب عمووورو بوون عوووامر،وهوووم قليووول،وأوزاع مووون بووب هالل،بكوور
وهم وَقِضيضووهم فخورج إلويهم ،النسواء والللودان والشوواء والنَّعم يف جيشوه الوذي جوواء رسوولل هللا وجواءوا بَقضِِ

ومعوووووه الوووووذين أسوووولملا مووووون أهووووول ،وهووووول عشووووورة آ   موووون املهووووواجرين واألنصوووووار وقبائوووول العرب،معووووه للفت 
فالتقلا بووولاق بوووني مكووو  والطوووائ  يقوووال لوووه ،فسوووار ّبوووم إىل العووودو،وهوووم الطلقووواء يف ألفوووني أيضا 1358مكووو ،
فلموا ،وا يف الولاقي وقود كمنوحل فيوه هلازناحندر ،فكانحل فيه اللقع  يف أول النهوار يف غلوك الصوب ،"حنني"

ومحللا محلووووو  رجووووول ،وأصووووولتلا السووووويل ،تلاجهوووولا   يشوووووعر املسووووولملن إ  ّبوووووم قووووود توروهوووووم وركوووووقلا ابلنبال
عووووز وجوووول ويبووووحل رسوووولل هللا ،كما قووووال هللا،فعنوووود ذلووووك وىل املسوووولملن موووودبرين.كما أموووورهم ملكهم،واحوووود
،وأبول سووفيان ،والعباس عمووه آخوذ بركاّبووا األمين،ر العودووهول راكوه يلم ووذ بغلتوه الشووهباء يسولقها إىل حنوو

عليووه الصووالة ،وهل ينوول  اب ه،يثقالوا لوو ال تسوورع السووْي،بوون احلوواّر بوون عبوود املطلووه آخووذ بركاّبووا األيسوور
ويقووولل يف  1359ويدعل املسووولمني إىل الرجعووو  ]ويقووولل[  :" أيووون اي عبووواق هللاف إ َّ أان رسووولل هللا"،،والسوووالم

 تلك احلال:
 أان ابن عبد املطله ....النل   كذب ..أان 

يوَوووْلَم  - -أَفَووووَرْرمُتْ َعووْن َرُسوولِل اّللَِّ  -رضووى هللا عنهمووا  -َعووْن َأىِب ِإْسووَحاَ  . قَوواَل َرُجووول  لِْلووَثَاِء بْووِن َعووواِزب  
َوِإانَّ َلمَّا َلِقيَناُهْم مَحَْلنَوا َعلَوْيِهْم فَواْوََزُملا ،َماة  ِإنَّ َهَلازَِن َكانُلا قَوْلم ا رُ ،َ ْ يَِفرَّ  - -ُحَننْي  قَاَل َلِكنَّ َرُسلَل اّللَِّ 

وووَهاِم ، فَوَلَقوووْد رَأَيْوتُووُه َوِإنَّوووُه ،فَولَووْم يَِفوورَّ  - -فََأمَّووا َرُسووولُل اّللَِّ ،فَأَقْوبَووَل اْلُمْسووِلُملَن َعلَوووى اْلَغنَووائِِم َواْسووتَوْقبَوُللاَن اِبلسِِ
أاََن النَّووِبُ  َ َكووِذْب أاََن ابْووُن َعْبووِد » يَوُقوولُل  - -َوالنَّووِبُ ، َوِإنَّ أاََب ُسووْفَياَن آِخووذ  بِِلَجاِمَهووا َلَعلَووى بَوْغَلتِووِه اْلبَوْيَضوواءِ 

 .1360« اْلُمطَِّلْه 
رضووووووك هللا ،وعمر،أبل بكر:فمنهم،مثووووووانلن:ومنهم موووووون قال،ويبووووووحل معووووووه موووووون أصووووووحابه قريووووووه موووووون مائوووووو 

وأسووووووام  بوووووون ،وأمين بوووووون أم أمين،ل سووووووفيان بوووووون احلوووووواّروأب،والفضوووووول بوووووون عبوووووواس،والعبوووووواس وعلك،عنهما

                                                 
 [130/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1357
 ( 2864[)308/ 10املكنز ] -صحي  البخارىانظر  - 1358
 [261/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1359
 زايقة مب  -( 2864[)308/ 01املكنز ] -صحي  البخارى - 1360
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اي :أن ينووواقي  علوووى صووولته-وكوووان جهوووْي الصووولت -عموووه العبووواس رضوووك هللا عووونهم مث أمووور ،وغْيهم،زيد
على أ  ،اليت ابيعوه املسولملن مون املهواجرين واألنصوار هتهوا،يعب كوجرة بيعو  الرضولان-أصحاب الشجرة 

اي :فجعلوولا يقللوولن،اي أصووحاب سوولرة البقرة:ب السومرة ويقوولل  رةاي أصووحا:فجعوول ينوواقي ّبووم-يفوروا عنووه 
حوَّت إن الرجول مونهم إذا   يطاوعوه بعوْي  ،وانعط  الناس فجعلولا ي اجعولا إىل رسولل هللا ،اي لبيك،لبيك

فلموووووا رجعوووووحل كووووورذم  .ورجع بنفسوووووه إىل رسووووولل هللا ،وأرسوووووله،مث احنووووودر عنه،لبك قرعوووووه،علوووووى الرجووووولع
"اللهم :وقال،وأخذ قبض  من ال اب بعودما قعوا ربوه واستنصور ،الم أن يصدقلا احلمل أمرهم عليه الس،منهم

فمووا بقووك إنسووان موونهم إ  أصووابه منهووا يف عينيووه وفمووه مووا كووغله عوون ،أْنووز   مووا وعوودتب" مث رمووى القوولم ّبا
سوارى جمدلو  بوني وما تراجوع بقيو  النواس إ  واأل،فاتبع املسلملن أقفاءهم يقتلولن وذسورون،مث اوزملا،القتال

 .1361يدي رسلل هللا 
َيِب َكثِووُْي بْووُن اْلَعبَّوواِس بْووِن َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه ،وَعووِن الُزْهوورِيِِ  يوَووْلَم َكووِهْدُت َمووَع َرُسوولِل هللِا :قَوواَل ،َعووْن أَبِيووِه ،َحوودَّ

ِّ بْووِن َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه َوَمووا َمَعووُه ِإ َّ أاََن َوأَبُوول ُسووْفَيافَوَلَقووْد رَأَيْووحُل َرُسوولَل هللِا ،ُحنَوونْي   فَوَلزِْمنَووا َرُسوولَل ،َن بْووُن احْلَوواِر
َا قَاَل هللِا  وا اْلتَوَقوى ،أَْهَداَها لَوُه فَووْرَوُة بْوُن نُوَفايَوَ  اْ؟ُوَذاِمُك ،بَوْيَضاَء :فَوَلْم نُوَفارِْقُه َوُهَل َعَلى بَوْغَل   َكْهَباَء َوُر َّ فَوَلمَّ

قَووواَل ،يوَووورُْكُخ َعلَوووى بَوْغَلتِوووِه ِقبَوووَل اْلُكفَّووواِر َونَِفوووَ  َرُسووولُل هللِا ،ىلَّ اْلُمْسوووِلُملَن ُموووْدِبرِيَن وَ ،اْلُمْسوووِلُملَن َواْلُكفَّووواُر 
َوأَبُووول ُسوووْفَياَن بْوووُن ،َأُكُفَهوووا َوُهوووَل  َ َذْلُووول ُيْسووورُِع حَنْوووَل اْلُمْشووورِِكنَي َوأاََن آِخوووذ  بِِلَجووواِم بَوْغلَوووِ  َرُسووولِل هللِا :اْلَعبَّووواُس 

ِّ آِخذ  بَِغْرِز َرُسلِل هللِا  اَنِق اَي َأْصَحاَب السَّوُمرَِة ،وَُكْنوحُل َرُجوال  َصويِِت ا ،اَي َعبَّاُس :فَوَقاَل َرُسلُل هللِا ،احْلَاِر
َفووُ  اْلبَوَقووِر َعلَوووى فَوووَلاّللَِّ َلَكووَأنَّ َعْطَفووتَوُهْم ِحوونَي  َِعُوولا َصووْليت َعطْ ،اَي َأْصووَحاَب السَّووُمرَِة :َوقُوْلووحُل ِ َْعلَووى َصووْليت ،

اَي َمْعَشووَر :فَونَوواَقِت األَْنَصوواُر ،فَأَقْوبَووَل اْلُمْسووِلُملَن فَوواقْوتَوتَوُللا ُهووْم َواْلُكفَّوواُر ،اَي لَبوَّْيووَك اَي لَبوَّْيووَك :يَوُقللُوولَن ،أَْوَ ِقَهووا 
ِّ بْووِن اْاَووْزرَِج ،األَْنَصوواِر  ْعَلُة َعلَووى بَووِب احْلَوواِر ِّ بْووِن اْاَووْزرَِج فوَ ،مُثَّ ُقِصووَرِت الوودَّ فَوَنظَووَر :قَوواَل ،نَوواُقوا اَي بَووِب احْلَوواِر
َهووا ِإىَل ِقتَوواهِلِْم َرُسوولُل هللِا  ووَك الْووَلِنيُك :مُثَّ قَوواَل َرُسوولُل هللِا ،َوُهووَل َعلَووى بَوْغَلتِووِه َكاْلُمَتطَوواِوِل َعَليوْ َهووَذا ِحوونَي محَِ

اْوََزُموووولا َوَربِِ ،اْوََزُموووولا َوَربِِ اْلَكْعبَووووِ  :مُثَّ قَوووواَل ،نَّ وُجوووولَ  اْلُكفَّوووواِر َحَصووووَيات  فَوَرَمووووى ِّبِوووومُثَّ َأَخووووَذ َرُسوووولُل هللِا ،
َ تِوووِه ِفيَموووا أََرى ،قَووواَل فَوووَذَهْبحُل أَْنظُوووُر ،اْلَكْعبَوووِ .  فَووووَلاّللَِّ َموووا ُهوووَل ِإ َّ أَْن َرَمووواُهْم َرُسووولُل هللِا ،فَوووِإَذا اْلِقتَووواُل َعلَوووى َهيوْ

 َُهْم ِإ َّ َكلِوووويال  ِ ََصووووَياتِِه ف ُ ،َمووووا أََرى َحوووودَّ وََكووووَأيِنِ أَْنظُووووُر ِإىَل النَّووووِلِِ :قَوووواَل ،َوأَْمووووَرُهْم ِإ َّ ُمووووْدِبر ا َحووووَّتَّ َهووووَزَمُهُم اّللَّ
.1362يَورُْكُخ َخْلَفُهْم َعَلى بَوْغَلِتِه 

قَوواَل يوَووْلَم ُحنَوونْي  ِحوونَي رََأى ِمووَن ، أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ َعووْن أَبِيووِه َجوواِبِر بْووِن َعْبووِد اّللَِّ ،وَعووْن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َجوواِبر  
ووووُمرَِة " ،اَي َمْعَشووووَر اأْلَْنَصوووواِر :" اَي َعبَّوووواُس اْصوووورُْن :النَّوووواِس َمووووا رََأى  لَبوَّْيووووَك لَبوَّْيووووَك :فََأَجووووابُلُ  ،اَي َأْصووووَحاَب السَّ

ُهْم يَوْذَهُه لِيَوْعِطوَ  بَعِوْيَ ُ ، َفُه ،فَويَوْقوِذُ  ِقْرَعوُه ِموْن ُعُنِقوِه ، فَواَل يَوْقوِدُر َعلَوى َذلِوَك َفَجَعَل الرَُّجُل ِمنوْ َوَذُْخوُذ َسويوْ

                                                 
 [   125/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1361
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ُهْم ِمائَوو   َحووَّتَّ اْجَتَمووَع ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ ،َوقَوْلَسووُه مُثَّ يوَووُيُم الصَّووْلَت  َفَكانَووحِل ،فَوواقْوتَوتَوُللا ،فَاْستَوْعَرُضوولا النَّوواَس ،ِموونوْ
ْعَلُة أَوََّل َمووا كَ  َوَأْكووَرَ  َرُسوولُل اّللَِّ ،وََكووانُلا ُصووُث ا ِعْنووَد احْلَووْرِب ،مُثَّ ُجِعلَووحْل آِخوور ا اِبْاَووْزرَِج ،انَووحْل اِبأْلَْنَصوواِر الوودَّ

 َك اْلَلِنيُك ".:فَوَقاَل ،يف رََكائِِبِه فَوَنَظَر ِإىَل جُمْتَوَلِد اْلَقْلِم  " اهْلَن محَِ
قَوواَل يوَووْلَم ُحنَوونْي  ِحوونَي رََأى ِمووَن ،ْن أَبِيووِه َجوواِبِر بْووِن َعْبووِد اّللَِّ أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ َعوو،وَعووْن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َجوواِبر  

ووووُمرَِة " ،اَي َمْعَشووووَر اأْلَْنَصوووواِر :" اَي َعبَّوووواُس اْصوووورُْن :النَّوووواِس َمووووا رََأى  لَبوَّْيووووَك لَبوَّْيووووَك :فََأَجووووابُلُ  ،اَي َأْصووووَحاَب السَّ
ُهْم يَوْذَهُه لِيَوْعِطوَ  بَعِوْيَُ  فَواَل يَوْقوِدُر َعلَوى َذلِوَك  َفَجَعَل الرَُّجلُ ، َفُه ،فَويَوْقوِذُ  ِقْرَعوُه ِموْن ُعُنِقوِه ،ِمنوْ َوَذُْخوُذ َسويوْ

ُهْم ِمائَوو   َحووَّتَّ اْجَتَمووَع ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ ،َوقَوْلَسووُه مُثَّ يوَووُيُم الصَّووْلَت  َفَكانَووحِل ،ا فَوواقْوتَوتَوُلل ،فَاْستَوْعَرُضوولا النَّوواَس ،ِموونوْ
ْعَلُة أَوََّل َمووا َكانَووحْل اِبأْلَْنَصوواِر  َوَأْكووَرَ  َرُسوولُل اّللَِّ ،وََكووانُلا ُصووُث ا ِعْنووَد احْلَووْرِب ،مُثَّ ُجِعلَووحْل آِخوور ا اِبْاَووْزرَِج ،الوودَّ

 َك اْلَلِنيُك " :فَوَقاَل ،يف رََكائِِبِه فَوَنَظَر ِإىَل جُمْتَوَلِد اْلَقْلِم فَووَلاّللَِّ َموا َرَجَعوحْل رَاِجَعوُ  النَّواِس ِإ َّ :اَل قَ ،" اهْلَن محَِ
ُهْم ،ُمَكتوَُّفووولَن َواأْلَُسووواَرى ِعْنوووَد َرُسووولِل اّللَِّ  ُ َموووا قَوتَوووَل ِمووونوْ ُهْم ،فَوَقتَوووَل اّللَّ ُ َعلَوووى ،َواْوَوووَزَم َموووِن اْوَوووَزَم ِمووونوْ َوأَفَووواَء اّللَّ

 1363َءُهْم "َوأَبْوَنا،َوِنَساَءُهْم ،َرُسللِِه أَْمَلاهَلُْم 
نوووا عشووور ألفوووا فوووأعجبتهم  جووويا عدتوووه اي - للمووورة األوىل -هوووذ  هوووك املعركووو  الووويت اجتموووع فيهوووا للمسووولمني 

لوو  امليمنوو   نصوورهم ابلق  إليووه مثكثرهتم،وغفلوولا ّبووا عوون سووبه النصوور األول،فوورقهم اّلِل ابهلزميوو  يف أول املعركوو
 والتصقحل به. - -اليت يبتحل مع رسلل اّلِل 

 ُكْم فَولَوْم تُوْغووِن َعووْنُكمْ ْم َكثْوووَرتُ َجبَوووْتكُ ِإْذ أَعْ »املعركو   شوواهدها املاقيوو ،وابنفعا هتا الشوعلري : والونا يعيوود عوورم
ُتْم مُ   « ..نَ ْدِبرِيَكْي ا ،َوضاَقحْل َعَلْيُكُم اأْلَْرُم ِ ا َرُحَبحْل مُثَّ َولَّيوْ

كلهوا    لكوأن األرمحلورج حوَّتلضوي  وافمن انفعال ا عجاب ابلكثرة،إىل زلزلو  اهلزميو  الروحيو ،إىل انفعوال ا
 .ألعقاب .اإىل حرك  اهلزمي  احلسي ،وتللي  األقابر والنكلص على .تضي  ّبم وتشد عليهم

ُ َسووِكينَوَتُه َعلوووى َرُسووللِِه َوَعلَوووى اْلُمووْيِمِننيَ » ئرة قاء ينووزل فيثبوووحل القلوولب الطوووار أ ووا السوووكين  ..وك« مُثَّ أَنْوووَزَل اّللَّ
يعلوم جنولق ربوك  وموا.نبيعتهوا .و ماهيتهوا  ..فوال نعلوم« َوأَنْووَزَل ُجنُولقا   َْ تَوَرْوهوا»ثوائرة.ويهدئ ا نفعا ت ال

مُثَّ يَوتُوولُب  « ..»رِينَ زاُء اْلكوافِ َوذلِوَك َجو»ابلقتول واألسور والسوله واهلزميو :«.َوَعوذََّب الَّوِذيَن َكَفوُروا..»إ  هول 
ُ ِمْن بَوْعِد ذِلَك َعلى َمْن َيشاُء،َواّللَُّ   .« . َغُفلر  َرِحيم  اّللَّ

 فباب املغفرة قائما مفتل  ملن حطئ مث يتلب.
إن معركوووو  حنووووني الوووويت يووووذكرها السوووويا  هنووووا ليعوووورم نتووووائج ا نشووووغال عوووون اّلِل،وا عتموووواق علووووى قوووولة غووووْي 

إن الكثورة العدقيو  .حقيق  القولى الويت تعتمود عليهوا كول عقيودة.قلته،لتكش  لنا عن حقيق  أخرى ضمني 
وإن الكثووورة لتكووولن أحيووواان سوووببا يف .إ ا هوووك القلووو  العارفووو  املتصووول  الثابتووو  املتجووورقة للعقيووودة،ءليسوووحل بشوووك

اهلزميووووو ،ألن بعوووووخ الوووووداخلني فيها،التوووووائهني يف غمارهوووووا، ن   يووووودركلا حقيقووووو  العقيووووودة الووووويت ينسووووواقلن يف 
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صووفل ،فل  مووا ختوودع تيارهووا،تتزلزل أقوودامهم وترعوو  يف سوواع  الشوودة فيشوويعلن ا ضووطراب واهلزميوو  يف ال
الكثوورة أصووحاّبا فووتجعلهم يتهوواونلن يف تلييوو  صوولتهم ابّلِل،انشووغا  ّبووذ  الكثوورة الظوواهرة عوون اليقظوو  لسوور 

 النصر يف احلياة.
 رو  الراي  الذي تذ لقد قامحل كل عقيدة ابلصفلة املختارة،  ابلزبد الذي يذهه جفاء،و  ابهلشيم

 انهم من البيت الحراان اسة المشرهللاين وحرم 28الدرس السابع:

لل ري ،ينهك القووموون التووا وعنوود مووا يبلوو  السوويا  إىل هووذا املقطووع،ويلمك وجوودان املسوولمني ابلووذكرى القريبوو 
َوآِذيَن اي أَيُوَهوا الَّو»ويلقك الكلم  الباقيو  فويهم إىل يولم الودين:.يف كأن املشركني ال فَوا اْلُمْشورُِكلَن َْنَوك  َمنُولا ِإ َّ

َل   فَ ِجَد احْلَراَم بَوْعَد عاِمِهْم هذا َوِإْن ِخْفُتْم عَ يَوْقَربُلا اْلَمسْ  ُ ِمْن َفْضلِ َسْلَ  يُوغْ يوْ َ َعلِويم  .ِه ِإْن كواءَ ِنيُكُم اّللَّ ِإنَّ اّللَّ
 « ..َحِكيم  

فهم بكليووووتهم و قيقووووتهم .اسووووم التعبووووْي ْناسوووو  أرواحهووووم فيجعلهووووا موووواهيتهم وكيوووواوم.إ ووووا املشووووركلن ْنك
يتطهوووور منووووه املتطهوووورون  وهوووول الوووونجك املعنوووولي   احلسووووك يف احلقيق ،فأجسووووامهم ْنك،يسووووتقذر  احلك،و 

 .1364إ ا هك نريق  التعبْي القرآني  ابلتجسيم.ليسحل ْنس  بذاهتا
هم ابملسوجد احلورام،حَّت  هورمي وجولقلوك غايو  يف..وت« َفال يَوْقَربُلا اْلَمْسِجَد احْلَراَم بَوْعوَد عواِمِهْم هوذا.َْنَك  »

قي الوووذي ا قتصوووا ى جمووورق القووورب منوووه،ويعلل  ووووم ْنوووك وهووول الطهووولر  ولكووون امللسوووملينصوووِه النهوووك علووو
اق لصووي  الويت تكوولشوتاء وااينتظور  أهول مكوو  والتجوارة الوويت يعويا عليهوا معظووم الظواهرين يف ا؟زيوورة ورحلو  

لوووى اق العوووام عالن ا؟هوووإووووا كلهوووا سوووتتعرم للضوووياع  نوووع املشوووركني مووون احلوووج وإبعووو.تقووولم عليهوووا احليووواة ..
 هووول عوود ذلك،فوواّللِ قيوودة  وبواّلِل يريوود أن ختلوووا القلوولب كلهووا للع.املشووركني كافوو  ..نعووم  ولكنهووا العقيوودة

َل   َوِإْن ِخْفُتْم عَ »املتكفل  مر الرز  من وراء األسباب املعهلقة املأللف : ُ ِموْن َفْضولِ َسوْلَ  يُوغْ فَ يوْ ِه ِإْن نِويُكُم اّللَّ
 « ..كاءَ 

 ..ل أسبااب  سباب وحني يشاء يغل  اباب ويفت  األبلاب وحني يشاء اّلِل يستبد
 .. دير وحساب..يدبر األمر كله عن علم وعن حكم ،وعن تق« ِإنَّ اّللََّ َعِليم  َحِكيم  »

انيو  قود تلايته ا مي تكون مسولقد كان املنهج القرآين يعمل،يف اجملتمع املسلم الوذي نشوأ مون الفوت  والوذي  
 تناسقحل بعد ..

كووذلك نلموو  ف.يغرات ننووا نلموو  موون خووالل السوويا  يف هووذا املقطووع مووا كووان يعتوولر هووذا اجملتمووع موونوكمووا أ
 ّبوووذا املووونهج ذ  األمووو هوووونلم  ا؟هووود الطليووول املبوووذول ل بيووو  .عمووول املووونهج القووورآين يف سووود هوووذ  الثغووورات

 القرآين الفريد.
 دينه.ل،وااللص لتجرق ّللِ هك قم  اإن القم  اليت كان املنهج القرآين ينقل خطى هذ  األم  لتبل  إليها،
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ثوه ن خالل موا يبمذا يتم هوكان .وقم  املفاصل  على أساس العقيدة مع كل أواصر القرىب وكل لذائذ احلياة
 م عبيوووودا ّللِ لنوووواس كلهووووااملووونهج القوووورآين موووون وعووووك حلقيقوووو  الفوووولار  والفلاصوووول بووووني موووونهج اّلِل الووووذي اعوووول 

 و  يتعايشوان.لتقيوان .يو وا منهجوان   .اس أراباب بعضوهم لوبعخ .وحد ،ومنهج ا؟اهلي  الوذي اعول النو
.. 

قوِلم يلوك إنسوان أن هوا   ميوبدون هذا الفقه الضروري لطبيع  هذا الدين وحقيقته،ونبيع  ا؟اهلي  وحقيقت
 ملعسكرات.ام وسائر األحكام ا سالمي ،اليت تقرر قلاعد املعامالت والعالقات بني املعسكر املسل

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2119 

 [35إل   29(:اآليات 9الوحد  الثانية ]سور  الاوبة )

 ا مر بقاال أهل الكااا وبيان مأاهر هللا رهم وانحرافهم

ُ َورَ ُُيَِرُِموولنَ  ِر َوَ  }قَواتُِللا الَّووِذيَن َ  يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َوَ  اِبْليَوووْلِم اهْلِخو يووَن احْلَوو ِِ ِمووَن ُسوللُُه َوَ  يَووِديُنلَن قِ  َمووا َحوورََّم اّللَّ
قَالَووحِل اْليَوُهوولُق ُعَزيْووور  ابْووُن اّللَِّ َوقَالَووحِل ( وَ 29ُروَن )ْم َصوواغِ الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتَوواَب َحووَّتَّ يُوْعطُوولا ا؟ِْْزيَووَ  َعووْن يَوود  َوُهوو
ُ َأىنَّ ِذيَن َكَفوووُروا ِموووْن قَوْبووولَّووولَن قَووووْلَل اَضووواِه ُ يُ النََّصووواَرى اْلَمِسووويُ  ابْوووُن اّللَِّ َذلِوووَك قَووووْلهُلُْم ِ َفْووووَلاِهِهْم  ُل قَووواتَوَلُهُم اّللَّ

َووُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم أَْراَباب  ِموو30يُوْيَفُكوولَن ) ُروا ِإ َّ لِيَوْعبُووُدوا ِإهَل ووا  ابْووَن َمووْرمَيَ َوَمووا أُِموو َواْلَمِسووي َ ْن ُقوِن اّللَِّ ( اختَّ
ا َ  إَِلَه ِإ َّ ُهَل ُسْبَحانَهُ  ُ ِإ َّ أَْن يُوتِ ِهْم َوَذْىَب يُدوَن أَْن يُْطِفُ لا نُلَر اّللَِّ ِ َفْووَلاهِ ( يُرِ 31 َعمَّا ُيْشرُِكلَن )َواِحد  مَّ  اّللَّ

َكورَِ     َولَولْ لَوى الودِِيِن ُكلِِوهِ ُيْظِهورَُ  عَ  اِبهْلُوَدى َوِقيوِن احْلَو ِِ لِ ( ُهوَل الَّوِذي أَْرَسوَل َرُسولَلهُ 32نُلرَُ  َوَلْل َكرَِ  اْلَكاِفُروَن )
اِس اِبْلَباِنووووِل ْأُكُللَن أَْمووووَلاَل النَّووووْهبَوووواِن لَيَووووأْلَْحبَوووواِر َوالرُ ا( اَي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا ِإنَّ َكثِووووْي ا ِمووووَن 33اْلُمْشوووورُِكلَن )

ووْرُهْم بَِعووَذاب  أَلِوويم  لَوَووا يف َسووِبيِل اّللَِّ ِفقُ  َوَ  يُونْ ْلِفضَّوو َ َوَيُصووُدوَن َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َوالَّووِذيَن َيْكنِووُزوَن الووذََّهَه َوا  فَوَبشِِ
َهووا يف اَنِر َجَهوونََّم فَوُتْكووَلى ِّبَووا ِجبَووا34) نَوووْزمُتْ أِلَنْوُفِسوووُكْم َولُُهوولرُُهْم َهووَذا َمووا كَ  ُجنُوولُّبُمْ ُهُهْم وَ ( يوَووْلَم ُُيَْمووى َعَليوْ

ووووُتْم َتْكنِووووُزوَن ) َة ا35فَووووُذوُقلا َمووووا ُكنوْ ّللَِّ يوَووووْلَم َخلَوووووَ  ايف ِكتَوووواِب  اّللَِّ ايْونَووووا َعَشووووَر َكووووْهر ا لُشووووُهلِر ِعْنوووودَ ( ِإنَّ ِعوووودَّ
َهووا أَْربَوَعوو   ُحوورُم  َذلِووَك الوودِِيُن الْ  قَوواتُِللا اْلُمْشوورِِكنَي َكافَّوو    وَ لا فِوويِهنَّ أَنْوُفَسووُكْم اَل َتْظِلُمووفَووَقوويُِِم السَّووَماَواِت َواأْلَْرَم ِمنوْ

َ َموَع اْلُمتَّ َكَما يُوَقاتُِللَنُكمْ  َوا النَِّسوكُء زاَِيَقة  يف اْلُكْفوِر ُيَضوُل بِوِه الَّوِذيَن كَ 36ِقونَي ) َكافَّ   َواْعَلُمولا أَنَّ اّللَّ َفوُروا ( ِإ َّ
َة َموووا َحوو ُ فَوُيحِ رََّم اُيُُِللنَووُه َعام وووا َوُُيَِرُِملنَووُه َعام وووا لِيُوَلاِن ُووولا ِعوودَّ ُ َ  زُ  لُووولا َموووا َحوورََّم اّللَُّ ّللَّ يِِوووَن هَلُووْم ُسووولُء أَْعَمووواهِلِْم َواّللَّ

 [ 37 - 29:({ ]التلب 37يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلَكاِفرِيَن )
 عبر الااريخ موقف أهل الكااا من المسلمين -مقدمة الوحد 

م جملتموووع املسووولاقوووات بوووني هوووذا املقطوووع الثووواين يف سووويا  السووولرة يسوووتهد  تقريووور األحكوووام النهائيووو  يف العال
 هوووذا اجملتموووع قوووات بوونيالكتووواب كمووا اسوووتهد  املقطوووع األول منهووا تقريووور األحكووام النهائيووو  يف العال وأهوول

 واملشركني يف ا؟زيرة.
 ملشووركني فيهووااتحوودّ عوون وإذا كانووحل نصوولص املقطووع األول يف منطلقهووا تلاجووه اللاقووع يف ا؟زيوورة يلم ووذ وت

اااصووو   - طوووع الثووواينفإن النصووولص يف املق.وهووودق صوووفات ووقوووائع وأحووودات تنطبووو  علووويهم انطباقوووا مباكووورا
؟زيورة ومون  اسلاء منهم مون كوان يف .ام  يف لفظها ومدللهلا وهك تعب كل أهل الكتابع - هل الكتاب 

 كان خارجها كذلك.
 يت كانووحل تقوولمقلاعوود الووهووذ  ا حكووام النهائيوو  الوويت يتضوومنها هووذا املقطووع هتوولي تعووديالت أساسووي  يف ال

قعوحل فلقد كانوحل و  -ارى منهم وخباص  النص -قبل بني اجملتمع املسلم وأهل الكتاب عليها العالقات من 
 لنصارى.اامللاقع قبل ذلك مع اليهلق ولكن حَّت هذا اللقحل   يكن قد وقع منها ككء مع 

والتعديل البارز يف هذ  األحكام ا؟ديدة هل األمر بقتال أهل الكتاب املنحورفني عون قيون اّلِل حوَّت يعطولا 
أسواس .فلم تعود تقبول مونهم عهولق ملاقعو  ومهاقنو  إ  علوى هوذا األسواس ..ي  عن يد وهم صاغرون .ا؟ز 
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فأما .ويف هووذ  احلالوو  تتقوورر هلووم حقوول  الووذمك املعاهوود ويقوولم السووالم بيوونهم وبووني املسوولمني.إعطوواء ا؟زيوو  .
لووووى اعتنوووا  ا سووووالم إذا هوووم اقتنعووولا اب سووووالم عقيووودة فوووواعتنقل  فهوووم موووون املسووولمني ..إوووووم   يكرهووولن ع

 « ..  ِإْكراَ  يف الدِِينِ »فالقاعدة ا سالمي  انكم  هك:.عقيدة
هوووود علووووى هووووذا عاملسوووولم  ولكوووونهم   ي كوووولن علووووى قيوووونهم إ  إذا أعطوووولا ا؟زيوووو ،وقام بيوووونهم وبووووني اجملتمووووع

 األساس.
لفقووه بيعتوه إ  ابنهووم علوى فيوهوذا التعوديل األخوْي يف قلاعوود التعامول بوني اجملتمووع املسولم وأهول الكتواب   
حلركوووك يعووو  املووونهج امث لطب. املسوووتنْي لطبيعووو  العالقوووات احلتميووو  بوووني مووونهج اّلِل ومنووواهج ا؟اهليووو  مووون انحيووو

 .ناحي  األخرىْي من الا سالمك،ومراحله املتعدقة،ووسائله املتجدقة املكاف   لللاقع البشري املتغ
اصو   لل أوضواع خيفايا إ  اهج ا؟اهلي  هك عدم إمكان التعونبيع  العالق  احلتمي  بني منهج اّلِل ومن

ّلِل انسوان بعبواقة حريور ا وكروط خاص  قاعدهتا أ  تقلم يف وجه ا عالن العام الوذي يتضومنه ا سوالم لت
وموون أوضوواع م احلكم،وحوود  وااووروج موون عبوواقة البشوور للبشوور،أي  عقبووات ماقيوو  موون قوولة الدولوو ،ومن نظووا

ة بوواق إىل عبوواقبوواقة العاألرم  ذلووك أن موونهج اّلِل يريوود أن يسوويطر،ليخرج النوواس موون ع اجملتمووع علووى لهوور
أن تسوح   -لقهوا قفاعوا عون وج -هلي  تريد ومناهج ا؟ا -الن العام لإلسالم كما هل ا ع  -اّلِل وحد  

 احلرك  املنطلق   نهج اّلِل يف األرم،وأن تقضك عليها ..
حوول عليووه،يف مرا ه ومتفلقوو أن يقابوول هووذا اللاقووع البشووري  ركوو  مكاف وو  لووونبيعوو  املوونهج احلركووك ا سووالمك 
م جملتموووع املسووولات بوووني اواألحكوووام املرحليووو  واألحكوووام النهائيووو  يف العالقووو.متعووودقة ذات وسوووائل متجووودقة .

 واجملتمعات ا؟اهلي  اثل هذ  اللسائل يف تلك املراحل.
 الكااا طبيمة المالقة بين ا سالا وأهل  -الدرس ا ول 

 قيقو  موا عليوهات،حودق حومن أجل أن ُيدق السيا  القرآين يف هوذا املقطوع مون السولرة نبيعو  هوذ  العالق
سولاء ا هوذا احلكم،وقدم اللقوائع الويت يقولم عليهو« ابنل»و« كفر»و« كر »ه أنأهل الكتاب ونا على 

أو مون .«لُ وا ِموْن قَوْبوَن َكَفورُ ِذيالَّو»من واقع معتقدات أهل الكتاب والتلاف  والتضاهك بينهوا وبوني معتقودات 
 سللكهم وتصرفهم اللاقعك كذلك.

 والنصلص احلاضرة تقرر :
 أو :أوم   ييمنلن ابّلِل و  ابليلم اهلخر. 

 تنيا:أوم   ُيرملن ما حرم اّلِل ورسلله.
 تلثا:أوم   يدينلن قين احل .

رى منهم قالحل:املسوي  ابون اّلِل وأووم يف هوذين القوللني وأن النصا.رابعا:أن اليهلق منهم قالحل:عزير ابن اّللِ 
يضوواه لن قوولل الووذين كفووروا موون قبوول سوولاء موون الوولينيني ا غريوو ،أو الوولينيني الرومووان،أو الوولينيني اهلنوولق،أو 
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اللينيني الفراعن ،أو غْيهم من الذين كفروا )وسنفصل فيما بعد أن التثلية عند النصوارى،واقعاء البنولة ّلِل 
 أو من اليهلق مقتبك من اللينيات السابق  وليك من أصل النصراني  و  اليهلقي (.منهم 

فلا عموووا ووووم ّبووذا خوووالوأ.  رابكموووا اختوووذوا املسووي.خامسووا:أوم اختوووذوا أحبووارهم ورهبووواوم أراباب موون قون اّللِ 
ريوودون يلوودين اّلِل  م حموواربلنساقسووا:أو«  مشووركلن»أموروا بووه موون تلحيوود اّلِل والدينلنوو  لووه وحود ،وأوم هلووذا 

موولال وم ذكلوولن أارهم ورهبوواسووابعا:أن كثووْيا موون أحبوو«  كووافرون»أن يطف وولا نوولر اّلِل  فوولاههم،وأوم هلووذا 
 الناس ابلبانل ويصدون عن سبيل اّلِل.

 يو  الويت تقولمم النهائوعلى أساس هذ  األوصا  وهذا التحديود حلقيقو  موا عليوه أهول الكتواب،قرر األحكوا
 .قات بينهم وبني امليمنني بدين اّلِل،القائمني على منهج اّلِل .عليها العال

نهم  عوونيوو  السووابق  ات القرآولقوود يبوودو أن هووذا التقريوور حلقيقوو  مووا عليووه أهوول الكتاب،مفوواجئ ومغوواير للتقريوور 
قوود غووْي أقلالووه وأحكامووه كمووا ُيلوول للمستشوورقني واملبشوورين وتالميووذهم أن يقللوولا،زاعمني أن رسوولل اّلِل 

رآنيو  لتقريورات القلضولعي  لهل الكتاب عند ما أحك ابلقلة والقدرة على منازلتهم  ولكون املراجعو  املعن أ
اب،تظهر  ووالء أنووه   يتغووْي كووكء يف أصوول نظوورة ا سووالم إىل عقائوود عوون أهوول الكتوو -ملكيوو  واملدنيوو  ا -

حوَّت  وا  -حي  ّلِل الصواأهل الكتواب الويت جواء فلجودهم عليها،واحنرافهوا وبطالووا وكوركهم وكفورهم بودين 
لتعاموول معهووم ت فهووك حمصوولرة يف نريقوو  اأمووا التعووديال -أنووزل علوويهم منووه وابلنصوويه الووذي أوتوول  موون قبوول 

 كمها األحلال واألوضاع اللاقعي  املتجدقة.ه -ما قلنا مرارا ك  -وهذ  ..
يولم األول يف حكوم هول تبوحل منوذ الف -ا عليوه أهول الكتواب وهول حقيقو  مو -أما األصل الذي تقلم عليه 

 اّلِل عليهم.
نسووتعرم  مث.ليووه .عونضوورب هنووا بعووخ األمثلوو  موون التقريوورات القرآنيوو  عوون أهوول الكتوواب وحقيقوو  مووا هووم 

 ل معهم:ي  يف التعامم النهائملاقفهم اللاقعي  من ا سالم وأهله،تلك امللاق  اليت انتهحل إىل هذ  األحكا
  إ وووووا كوووووان هنوووووا.اني  ذات عووووودق أو وزن يف اجملتموووووع .يف مكووووو    تكووووون تلجووووود جاليوووووات يهلقيووووو  أو نصووووور 

ا يف القبوولل وقخلوول و التصوودي  و أفراق،ُيكووك القوورآن عوونهم أوووم اسووتقبللا الوودعلة ا؟ديوودة إىل ا سووالم ابلفوور  
بقوك  ء  ون كوان قودلن هوي و  بود أن يكو.ا سالم،وكهدوا له ولرسلله  نه احل  املصد  ملا بني أيديهم .

ثوووال هوووي ء ويف أم.. النصوووارى واليهووولق و ووون كوووان معهوووم كوووكء مووون بقوووااي الكتوووه املنزلووو علوووى التلحيووود مووون 
 ورقت مثل هذ  اهلايت:

ُه احْلَوُ  ِموْن َربِِنوا،ِإانَّ ُكنَّوا ْم قاُللا:آَمنَّوا بِِه،ِإنَّولوى َعلَوْيهِ ِإذا يُوتْ وَ .الَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلِكتواَب ِموْن قَوْبلِوِه ُهوْم بِوِه يُوْيِمنُولنَ  »
 (.53 - 52)القصا:...« ْن قَوْبِلِه ُمْسِلِمنيَ مِ 
ووووووووُرونَ يوُ ْبلِووووووووِه ِإذا ِمووووووووْن قوَ  قُووووووووْل:آِمُنلا بِووووووووِه أَْو   تُوْيِمنُوووووووولا،ِإنَّ الَّووووووووِذيَن أُوتُوووووووولا اْلِعْلوووووووومَ »  ِلْاَْذقوووووووواِن ْتلووووووووى َعلَووووووووْيِهْم حَِ

« زِيووووُدُهْم ُخُشوووولعا  ْاَْذقوووواِن يَوْبُكوووولَن َويَ حَُِروَن لِ وَ .ل   ُسجَّدا ،َويَوُقلُللَن:ُسووووْبحاَن َربِِنووووا،ِإْن كوووواَن َوْعووووُد َربِِنووووا َلَمْفعُوووو
 (.109 - 107)ا سراء:...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2122 

ِه،َفآَمَن َواْسووَتْكَثْمُتْ،ِإنَّ  ِإْسوورائِيَل َعلووى ِمْثلِوود  ِمووْن بَووِب ِهَد كوواهِ قُووْل أَرَأَيْوووُتْم ِإْن كوواَن ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ وََكَفووْرمُتْ بِِه،َوَكوو»
 (.10)األحقا :...« ْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ اّللََّ   يَوْهِدي ا

ُن بِوووِه،َوما َاَْحوووُد ،َوِمْن هوووُي ِء َموووْن يوُوووْيمِ ِمنُووولَن بِوووهِ اَب يُويْ وََكوووذِلَك أَنْوزَْلنوووا إِلَْيوووَك اْلِكتاَب،فَالَّوووِذيَن آتَوْينووواُهُم اْلِكتووو»
 (.47)العنكبلت:...« آِبايتِنا ِإ َّ اْلكاِفُرونَ 

اْلِكتاَب يَوْعَلُمولَن أَنَّوُه ُمنَووزَّل    َوالَِّذيَن آتَوْيناُهمُ اَب ُمَفصَّال   اْلِكتِغك َحَكما  َوُهَل الَِّذي أَنْوَزَل إِلَْيُكمُ أَفَوَغْْيَ اّللَِّ أَبْوتَ »
،َفال َتُكلَننَّ ِمَن اْلُمْمَ ِينَ   (.114:)األنعام...« ِمْن َربَِِك اِبحلَْ ِِ

ا أُِموُقْل:.ْن يُوْنِكوُر بَوْعَضوهُ زاِب َموْحوَوِمَن اأْلَ َن ِ وا أُنْوزَِل إِلَْيوَك،َوالَِّذينَ  آتَوْينواُهُم اْلِكتواَب يَوْفَرُحول » ْرُت أَْن أَْعبُوَد ِإ َّ
 (.36:)الرعد... «اّللََّ َو  أُْكرَِ  بِِه،إِلَْيِه أَْقُعلا َوإِلَْيِه َمآبِ 

السووولر  قووو  يفلاوقووود تكوووررت هوووذ  ا سوووتجاب  مووون أفوووراق كوووذلك يف املدينووو  حكوووى عووونهم القووورآن بعوووخ امل
  ا آخوور غووْي موواذوا ملقفوواملدنيوو  مووع الوونا يف بعضووها علووى أوووم موون النصووارى،ذلك أن اليهوولق كووانلا قوود اختوو

 كان يتخذ  أفراق منهم يف مك ،عند ما أحسلا خطر ا سالم يف املدين :
   َيْشوَ ُوَن آِبايِت اّللَِّ َل إِلَْيِهْم،خاِكوِعنَي ّللَِّ أُنْوزِ  َوموا لَوْيُكمْ إِ َوِإنَّ ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلَموْن يوُوْيِمُن اِبّللَِّ َوموا أُنْوزَِل »

،أُولِ َك هَلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم،ِإنَّ اّللََّ   (.199)آل عمران:...« يُع احلِْسابِ  َسرِ مَثَنا  قَِليال 
 َمووَلقَّة  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا الَّووِذيَن ،َولََتِجَدنَّ أَقْوووَرَّبُمْ  َأْكوورَُكلاِذينَ الَّوولََتِجووَدنَّ َأَكوودَّ النَّوواِس َعووداَوة  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا اْليَوُهوولَق وَ »

يِسنَي َورُْهباان ،وَ .قاُللا:ِإانَّ َنصارى  ُهْم ِقسِِ ُمْ ذِلَك ِ َنَّ ِمنوْ أُنْوزَِل ِإىَل الرَُّسولِل تَورى  َوِإذا  َِعُولا موا.ِثُونَ   َيْسَتكْ  َأوَّ
،يَوُقل أَْعيُونَوُهْم تَِفيُخ مِ  ْمِع ِ َّوا َعَرفُولا ِموَن احلَْ ِِ َوما لَنوا   نوُوْيِمُن اِبّللَِّ .ِدينَ ا فَاْكتُوْبنوا َموَع الشَّواهِ بَّنوا آَمنَّوُللَن:رَ َن الدَّ

ُ ِ ووا قووفَوواحلِِنَيف ْلِم الصَّووَومووا جوواَءان ِمووَن احْلَوو ِِ َوَنْطَمووُع أَْن يُووْدِخَلنا َربُنووا َمووَع اْلَقوو ا َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن اُلل َأتَّبُُم اّللَّ
 (.85 - 82)املائدة:.« ..َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها،َوذِلَك َجزاُء اْلُمْحِسِننيَ 

نهم موووموون اليهوولق  -يوورة ولكوون ملقوو  هووي ء األفووراق   يكوون ميثوول ملقوو  الغالبيوو  موون أهوول الكتوواب يف ا؟ز 
راب أن أحسووولا خطووور  علووويهم يف املدينووو ،حقووود جعووول هوووي ء يشووونلن علوووى ا سوووالم،منذ ف -بصوووف  خاصووو  

اللقوحل ذاتوه  أووم يف خبيث ،يستخدملن فيهوا كول اللسوائل الويت حكاهوا القورآن عونهم يف نصولص كثوْية كموا
تصودي   ومون – -سولل رفضلا الدخلل يف ا سالم نبعا وأنكروا وجحدوا موا يف كتوبهم مون البشوارة ابلر 

واواهرون بوه  ن به ويقرونوهن يع فل ق ، ا كان أول ك األفراق الطيبل القرآن ملا بني أيديهم من بقااي كتبهم احل
يوور موا عليووه له وبتقر كوذلك أخوذ القوورآن يتنوزل بلصو  هووذا ا؟حولق وتسوجي.يف وجوه املنكورين ا؟احوودين  .

حول  رآن املكوك  أن القو علوى.أهل الكتاب هي ء من ا حنرا  والفساق والبطالن يف كوَّت السولر املدنيو  .
 نذكر من ذلك:.ريرات عن حقيق  ما عليه أهل الكتابمن تق

َ َلُكووْم بَوْعوووَخ الَّووِذي خَتَْتِلُفووولَن ِفيوووهِ » وووُتُكْم اِبحلِْْكَموووِ ،َوأِلَُبنيِِ ووا جووواَء ِعيسووى اِبْلبَويِِنووواِت قاَل:قَووْد ِج وْ َ َوَلمَّ ،فَاتوَُّقلا اّللَّ
َ ُهووَل َريبِِ َوَرُبُكووْم فَاْعُبُدو ُ .َوأَِنيعُوولنِ  فَاْختَوَلَ  اأْلَْحووزاُب ِمووْن بَوْيِنِهْم،فَوَليْوول  لِلَّووِذيَن .،هووذا ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  ِإنَّ اّللَّ

بَوْغيووا   -َومووا تَوَفرَّقُولا ِإ َّ ِمووْن بَوْعوِد مووا جواَءُهُم اْلِعْلووُم ( »65 - 63)الزخوور :..« لََلُمولا ِمووْن َعوذاِب يوَووْلم  أَلِويم  
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وونَوُهمْ  وونَوُهْم،َوِإنَّ الَّووِذيَن أُورِيُوولا اْلِكتوواَب ِمووْن  َولَووْل  َكِلَموو   َسووبَوَقحْل ِموونْ ».« ..بَويوْ َربِِووَك ِإىل َأَجوول  ُمَسووم ى َلُقِضووَك بَويوْ
 (.14)الشلرى:...« بَوْعِدِهْم َلِفك َككِ  ِمْنُه ُمرِيه  

ُتمْ َوِإْذ ِقيووَل هَلُُم:اْسووُكُنلا هووِذِ  اْلَقْريَووَ  وَُكلُوولا ِمْنهووا َحْيووةُ  » ُسووجَّدا  نَوْغِفووْر َلُكووْم  لا اْلبووابَ ُخلُووِحطَّ   َواقْ ،َوُقلُللا: ِكوو وْ
ْرَسووْلنا َعلَووْيِهْم رِْجووزا  ِمووَن الَّووِذي ِقيووَل هَلُْم،فَأَ  ْل   َغووْْيَ ُهْم قَوووفَوَبدََّل الَّووِذيَن لََلُموولا ِموونوْ .َخِطي وواِتُكْم َسووَنزِيُد اْلُمْحِسووِننيَ 

لسَّووْبحِل،ِإْذ َشْتِوويِهْم ْحووِر ِإْذ يَوْعووُدوَن يف ااِضوورََة اْلبَ انَووحْل حك  َوْسوو َوْلُهْم َعووِن اْلَقْريَووِ  الَّوويِت .السَّووماِء ِ ووا كووانُلا َيْظِلُملنَ 
لُووووووووويِهْم،َكوووووووووِحيتووووووووواُوُْم يوَوووووووووْلَم َسوووووووووْبِتِهْم ُكووووووووورَّعا  َويوَوووووووووْلَم   َيْسوووووووووِبُتلَن   َشْتِ  « لنَ لُهْم ِ وووووووووا كوووووووووانُلا يَوْفُسوووووووووقُ ذِلَك نَوبوْ

 (.163 - 161)األعرا :...
َعوو» َك َلَسوورِيُع اْلِعقوواِب َوِإنَّووُه ُسوولَء اْلَعووذاِب،ِإنَّ َربَّوو َيُسوولُمُهمْ  ِ  َموونْ َثنَّ َعلَووْيِهْم ِإىل يوَووْلِم اْلِقياَمووَوِإْذ َشَذََّن َربُووَك لَيَوبوْ

 (.167)األعرا :...« َلَغُفلر  َرِحيم  
ْن َذْهِتِوْم َعوَرم  يُوْغَفُر لَنوا،َوإِ لُللَن:سَ ْقىن َويَوقُ َذا اأْلَ هَفَخَلَ  ِمْن بَوْعِدِهْم َخْل   َورِيُلا اْلِكتاَب َذُْخُذوَن َعَرَم »

،َوقَ لا َعَلى اّللَِّ  يَوُقللُ  أَ َْ يُوْيَخْذ َعَلْيِهْم ِميثاُ  اْلِكتاِب أَْن .ِمثْوُلُه َذُْخُذو ُ  اُر اهْلِخورَُة  ِإ َّ احلَْ َّ َرُسلا موا ِفيوِهف َوالودَّ
 (.169 :)األعرا...« َخْْي  لِلَِّذيَن يَوتوَُّقلَن،أََفال تَوْعِقُللَنف

نهم أكوونع مووا حكووى عووأمووا القوورآن املوودين فقوود تضوومن الكلموو  األخووْية يف حقيقوو  مووا عليووه أهوول الكتوواب ك
ة،وآل اللسوووووووائل وأبشوووووووع الطووووووور  يف حووووووورب هوووووووذا الووووووودين وأهلوووووووه يف قطاعوووووووات نليلووووووو  مووووووون سووووووولر البقووووووور 

هنووا  وسوونكتفك.ب لتل  سوولرة ايفقبل أن يقوورر الكلموو  النهائيوو  يف أموورهم كلووه .عمران،والنسوواء،واملائدة،وغْيها
 بنماذج حمدوقة من هذ  التقريرات القرآني  الكثْية:

ُهْم يَ  » ْن بَوْعووِد مووا َعَقلُوولُ  َوُهووْم ِموو،مُثَّ ُُيَرُِِفلنَووُه  َكووالَم اّللَِّ ْسووَمُعلنَ أَفَوَتْطَمعُوولَن أَْن يُوْيِمنُوولا َلُكْم،َوقَووْد كوواَن َفرِيوو   ِموونوْ
ُ َعلَووْيُكْم خ  قاُللا:َأُهَوودِِيُلوَُ ْم ِإىل بَوْعووْعُضووهُ بوَ َوِإذا َخووال .لا قاُللا:آَمنَّووايَوْعَلُموولَنف َوِإذا َلُقوولا الَّووِذيَن آَمنُوو ْم ِ ووا فَوووَتَ  اّللَّ

ُهْم أُ يَوْعلَوُم موا ُيِسوُروَن وَ  نَّ اّللََّ ُملَن أَ لُِيَحاُجلُكْم بِِه ِعْنَد َربُِِكْمف أََفال تَوْعِقُللَنف أََو  يَوْعلَ  يُولَن   موا يُوْعِلنُولَنف َوِمونوْ مِِ
ِديِهْم مُثَّ يَوُقلُللَن:هووذا ِمووْن ْكتُوبُوولَن اْلِكتوواَب ِ َيْوولَّووِذيَن يَ يْوول  لِ فَولَ .يَوْعَلُموولَن اْلِكتوواَب ِإ َّ أَموواينَّ،َوِإْن ُهووْم ِإ َّ َيظُُنلنَ 

،فَوَلْيل  هَلُْم ِ َّ   (.79 - 75)البقرة:...« ْكِسُبلنَ يَ ،َوَوْيل  هَلُْم ِ َّا مْ حْل أَْيِديهِ ا َكتَوبَ ِعْنِد اّللَِّ لَِيْشَ ُوا بِِه مَثَنا  قَِليال 
،َوأَيَّووووْدانُ  بِووووُروِ  بْووووَن َمووووْرمَيَ اْلبَويِِناتِ نا ِعيَسووووى اِل،َوآتَويْ َوَلَقوووْد آتَوْينووووا ُملَسووووى اْلِكتوووواَب َوقَوفَّْينووووا ِمووووْن بَوْعوووِدِ  اِبلُرُسوووو »

بْوُتْم َوَفرِيقووا  ،فَوَفرِيقْكَثْمتُْ نْوُفُسووُكُم اْسووتَ اْلُقووُدِس،أََفُكلَّما جوواءَُكْم َرُسوولل  ِ ووا   هَتْوولى أَ  ْقتُولُوولَنف َوقاُللا:قُوُللبُنووا توَ ا  َكووذَّ
ُ ِبُكْفورِِهْم فَوَقلِويال  موا يُوْيِمُنلنَ .ُغْل    دِِ   ِلموا َمَعُهْم،وَكوانُلا ب  ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ ُمَصواَءُهْم ِكتواجوَلمَّوا وَ .َبْل َلَعونَوُهُم اّللَّ

وووا جووواَءُهْم ِمووْن قَوْبوووُل َيْسووو بِْ َسوووَما .ى اْلكاِفرِينَ ِه،فَوَلْعنَوووُ  اّللَِّ َعلَوووبِ لا َكَفوووُروا ا َعَرفُوووموووتَوْفِتُحلَن َعلَوووى الَّوووِذيَن َكَفُروا،فَوَلمَّ
 ُ ُ ِموْن َفْضوِلِه َعلوىيُونَوِزَِل ا بَوْغيا  أَنْ  -اْكَ َْوا بِِه أَنْوُفَسُهْم أَْن َيْكُفُروا ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ فَبواُ   -شواُء ِموْن ِعبواِقِ  َموْن يَ  ّللَّ
،َولِْلكاِفرِيَن َعوووووذاب   ُ،قووووواُللا:نُوْيِمُن ِ ووووو ا أَنْووووووَزلَ ِ ووووو:آِمنُووووولا َوِإذا ِقيوووووَل هَلُمْ .ُمِهوووووني   بَِغَضوووووه  َعلوووووى َغَضوووووه  ا أُنْوووووزَِل اّللَّ

ُتْم ُموْيِمِننَي ُللَن أَنِْبياَء اّللَِّ ْقتوُ ْل:فَِلَم توَ قُ .َعُهمْ َعَلْينا،َوَيْكُفُروَن ِ ا َوراَءُ  َوُهَل احلَُْ  ُمَصدِِقا  ِلما مَ   « ِمْن قَوْبُل ِإْن ُكنوْ
 (.91 - 87)البقرة:...
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ُ َكوو» ف َواّللَّ توواِب ِ َ َتُصووُدوَن قُووْل:اي أَْهووَل اْلكِ .ُللنَ لووى مووا تَوْعمَ ِهيد  عَ قُووْل:اي أَْهووَل اْلِكتوواِب ِ َ َتْكُفووُروَن آِبايِت اّللَِّ
ُغلَووا ِعَلجوا  َوأَنْووُتْم ُكوَهداءُ  َعْن َسِبيِل اّللَِّ َمْن آَمنَ  ُ بِغافِواف َوَموا تَوبوْ وا تَوْعَملُولنَ ّللَّ  - 98)آل عموران:.« ..ل  َعمَّ

99.) 
ِذيَن َكَفُروا:هوُي ِء أَْهودى اُغلِت،َويَوُقلُللَن لِلَّ ْبحِل َوالطَّ َن اِب؟ِْ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُلا َنِصيبا  ِمَن اْلِكتاِب يُوْيِمُنل  »

،ُ ف أُول ِووَك الَّووِذيَن َلَعوونَوُهُم اّللَّ ووَد لَووُه َنِصووِن اّللَُّ َوَمووْن يَوْلَعووِمووَن الَّووِذيَن آَمنُوولا َسووِبيال   - 51)النسوواء:...« ْيا   فَولَووْن عَِ
52.) 
َ ُهَل اْلَمِسيُ  اْبُن َمرْ » َ َريبِِ َوَربَُّكْم،ِإنَّوُه يَل اعْ يُ :اي َبِب ِإْسرائِ قاَل اْلَمسِ وَ .ميََ َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن قاُللا:ِإنَّ اّللَّ بُوُدوا اّللَّ

ُ َعَلْيِه اْ؟َنَّوَ ،َومَ  َ .ار  لِلظَّواِلِمنَي ِموْن أَْنصو لنَّاُر،َومواْأواُ  اَمْن ُيْشرِْ  اِبّللَِّ فَوَقْد َحرََّم اّللَّ َلَقْد َكَفوَر الَّوِذيَن قواُللا:ِإنَّ اّللَّ
تَوهُ تِلُة َياليَ  ،َوما ِمْن إِله  ِإ َّ إِ  ُهْم َعوذاب  أَلِويم   لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن كَ ا يَوُقلُللنَ لا َعمَّ له  واِحد ،َوِإْن َ ْ يَونوْ أََفال .َفُروا ِمنوْ

ُ َغُفلر  َرِحيم    الُرُسوُل،َوأُُمُه ْد َخَلحْل ِمْن قَوْبلِوهِ َمْرمَيَ ِإ َّ َرُسلل  قَ  ِسيُ  اْبنُ ا اْلمَ مَ .يَوُتلبُلَن ِإىَل اّللَِّ َوَيْستَوْغِفُرونَُه َواّللَّ
ُ هَلُووووُم اهْل .ِصوووودِِيَق  ،كاان َذُْكووووالِن الطَّعووووامَ   - 72املائوووودة:« ...)َأىنَّ يُوْيَفُكوووولَن   اْنظُوووورْ ايِت،مُثَّ اْنظُْر َكْيووووَ  نُوبَوووونيِِ

75.) 
يتبووني أن  -لسولاء القورآن املكوك واملوودين علوى ا وهوول كثوْي يف -مون مراجعو  هوذ  النصوولص القرآنيو  وأمثاهلوا 

ا كووووكء يف تغووووْي فيهووويظووورة إىل حقيقووو  مووووا عليوووه أهوووول الكتووواب موووون ا حنووورا  عووون قيوووون اّلِل الصوووحي    الن
الكفوووور لوووويك و والشوووور   وأن وصوووومهم اب حنوووورا  والفسوووول .التقريوووورات األخووووْية الوووولارقة يف السوووولرة األخووووْية

ن الكورمي لول آأن القور  وذلوك موع مالحظو .جديدا،و  يعث عن اعا  جديد فيموا حوتا  قيقو  ا عتقواق .
 نهم:ملصاحلني فقال تعاىل منصفا ل.يسجل للفري  املهتدي الصاحل من أهل الكتاب هدا  وصالحه

 (.159)األعرا :...« َوِمْن قَوْلِم ُملسى أُمَّ   يَوْهُدوَن اِبحلَْ ِِ َوبِِه يَوْعِدُللنَ  »
ُهْم َمووونْ َك،َومِ ْيوووَوِموووْن أَْهوووِل اْلِكتووواِب َموووْن ِإْن َشَْمْنوووُه بِِقْنطوووار  يوُوووَيقِِِ  إِلَ »   يوُوووَيقِِِ  إِلَْيوووَك ِإ َّ موووا  ِإْن َشَْمْنوووُه بِوووِدينار   نوْ

ُووْم قوواُللا:لَْيَك َعَلْينووا يف اأْلُ  يِِوُقْموحَل َعَلْيووِه قائِما ،ذلِووَك  َِوَّ «  اْلَكووِذَب َوُهووْم يَوْعَلُموولنَ ،َويَوُقلُللَن َعلَووى اّللَِّ نَي َسووِبيل  مِِ
 (.75...)آل عمران:

،َوُضورَِبحْل َعلَوْيِهُم َن النَّواِس،َوابُ  بَِغَضوه  َوَحْبل  مِ  اّللَِّ  َعَلْيِهُم الذِِلَُّ  أَْيَن ما يُِقُفلا ِإ َّ ِ َْبل  ِمنَ  ُضرَِبحلْ »  ِموَن اّللَِّ
،َويوَ  ُووووووْم كووووووانُلا َيْكُفووووووُروَن آِبايِت اّللَِّ ،ذ اأْلَنِْبيووووووْقتُولُوووووولنَ اْلَمْسووووووَكَنُ ،ذِلَك  َِوَّ ا َعَصووووووْلا وَكووووووانُلا لِووووووَك ِ وووووواَء بِغَووووووْْيِ َح ِ 

يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ .ُجُدونَ انَء اللَّْيووِل َوُهووْم َيْسووآِت اّللَِّ لُوولَن آايلَْيُسوولا َسوولاء :ِمْن أَْهووِل اْلِكتوواِب أُمَّوو   قائَِموو   يَوتوْ .يَوْعَتُدونَ 
َهووْلَن َعووِن الْ  َك ِمووَن الصَّوواحلِِنَي َومووا  يف ااَْْْياِت،َوأُول ِووُيسووارُِعلنَ وَ  ُمْنَكوورِ َواْليَوووْلِم اهْلِخِر،َوَذُْمووُروَن اِبْلَمْعووُروِ  َويَونوْ

ُ َعِليم  اِبْلُمتَّقِ   (.115 - 112)آل عمران:.« ..نيَ يَوْفَعُللا ِمْن َخْْي  فَوَلْن يُْكَفُروُ  َواّللَّ
 .ل حل  بعد مرحومر . ةف ة بعد ف.أما الذي وقع فيه التعديل فعال فهل أحكام التعامل مع أهل الكتاب

ب وتصووورفاهتم هووول الكتووواوف  املووونهج احلركوووك الووولاقعك هلوووذا الووودين يف ملاجهووو  أحووولال أ.وواقعووو  بعووود واقعووو 
 وملاقفهم مع املسلمني.
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 ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمني:
ُهْم  يَن لََلُموولاذِ ِإ َّ الَّوو -َو  ُعواِقُللا أَْهووَل اْلِكتوواِب ِإ َّ اِبلَّوويِت ِهووَك َأْحَسووُن »  ُقلُللا:آَمنَّووا اِبلَّووِذي أُنْووزَِل إِلَْينوواوَ  -ِموونوْ

 (.46)العنكبلت:.«..ُملنَ َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم،َوِإهلُنا َوِإهلُُكْم واِحد ،َوحَنُْن َلُه ُمْسلِ 
اأْلَْسوووباِط،َوما أُويتَ وَ لَب يوووَل َوِإْسوووحاَ  َويَوْعُقووو َوِإْ اعِ بْوووراِهيمَ ُقللُووولا آَمنَّوووا اِبّللَِّ َوموووا أُنْوووزَِل إِلَْينوووا َوموووا أُنْوووزَِل ِإىل إِ »

ِووْم،  نُوَفووِرُِ  بَوو ُهمْ نْيَ َأَحووُملسووى َوِعيسووى َومووا أُويتَ النَِّبيُوولَن ِمووْن َرّبِِ فَِإْن آَمنُوولا ِ ِثْووِل مووا .،َوحَنُْن لَووُه ُمْسووِلُملنَ د  ِموونوْ
ا ُهْم يف كِ  ُتْم بِِه فَوَقِد اْهَتَدْوا،َوِإْن تَوَللَّْلا فَِإ َّ ،فَ آَمنوْ ُ،َوُهَل السَّمِ َسَيْكِفيَكهُ قا    136)البقورة:...« يُع اْلَعِليمُ ُم اّللَّ

- 137.) 
وو» َننووا َوبَويوْ َ َو  نُ َأ َّ نَوْعبُووَنُكْم:قُووْل:اي أَْهووَل اْلِكتوواِب تَعوواَلْلا ِإىل َكِلَموو   َسوولاء  بَويوْ ْشوورَِ  بِووِه َكووْي ا ،َو  يَوتَِّخووَذ َد ِإ َّ اّللَّ

 (.64)آل عمران:...« ُمْسِلُملنَ  وا ِ انَّ لا:اْكَهدُ فَِإْن تَوَللَّْلا فَوُقللُ .ِمْن ُقوِن اّللَِّ بَوْعُضنا بَوْعضا  أَْراباب  
َ َسودا  ِموْن ِعْنوِد أَنْوُفِسوحَ  ُكفَّوارا  ميواِنُكمْ َوقَّ َكِثْي  ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب لَوْل يوَوُرُقوَنُكْم ِموْن بَوْعوِد إِ » ِهْم ِموْن بَوْعوِد موا تَوبَونيَّ

ُ ِ َْمرِ ِ هَلُُم احلَْ  َ َعلى  ا،ِإنَّ ُ ،فَاْعُفلا َواْصَفُحلا َحَّتَّ َذْيتَ اّللَّ  (.109بقرة:)ال...« لِِ َكْكء  َقِدير  كُ ّللَّ
ك حلركووك الوولاقعااملوونهج  مث أتووى اّلِل  موور  الووذي وكوول املوويمنني إليووه فلقعووحل أحداّ،وتعوودلحل أحكووام،وجرى

 ..الذي رأينا  لى النحلنهائي  األخْية،يف هذ  السلرة،عا اايب يف نريقه حَّت كانحل هذ  األحكام ال
ّلِل ومون الشور  اب العقيودة إنه   يتغْي ككء يف نظرة هذا الدين إىل حقيق  ما عليوه أهول الكتواب مون فسواق

دية يت أسولفنا احلوألصولل الواوهوذ  إ وا هكمهوا تلوك .إ ا الذي تغْي هل قاعدة التعامول ..والكفر آبايته .
 ات:طلع هذا الفصل التمهيدي هلذا املقطع من سيا  السلرة،يف هذ  الفقر عنها يف م

ابلفقوه  ى نبيعتوه،إ يفهوم علو وهذا التعديل األخْي يف قلاعد التعامل بني اجملتمع املسلم وأهول الكتواب  »
حلركوووك يعووو  املووونهج امث لطب. املسوووتنْي لطبيعووو  العالقوووات احلتميووو  بوووني مووونهج اّلِل ومنووواهج ا؟اهليووو  مووون انحيووو

 «.إخل... ناحي  األخرىْي،من الا سالمك ومراحله املتعدقة،ووسائله املتجدقة،املكاف   لللاقع البشري املتغ
ن الناحيووو  م سوولاء مووواهلن أنخووذ يف كووكء موون اسوووتعرام نبيعوو  امللقوو  بوووني أهوول الكتوواب واجملتمووع املسووول

تهحل إىل هوذ  يسي  اليت انصر الرئهذ  هك العناف.امللضلعي  الثابت ،أو من انحي  امللاق  التارحي  اللاقع  ..
 األحكام النهائي .

 جرائم اليهود والنصارى  بحق المسلمين عبر الااريخ

 إن نبيع  امللق  بني أهل الكتاب واجملتمع املسلم اه البحة عنها
ل موون تيهووا البانوو ذ ر  أن هووذ  هووك احلقيقوو  النهائيوو  الوويت عنها،ابعتبووا -سووبحانه  -أو :يف تقريوورات اّلِل  

ثول موا تتعورم   تتعورم مل -ابنيو  ر بسوبه كلووا  -بني يديها و  من خلفها وابعتبار  أن هذ  التقريرات 
 له ا ستنبانات وا ستد  ت البشري  من األخطاء ..

 وتنيا:يف امللاق  التارحي  املصدق  لتقريرات اّلِل سبحانه  
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وهوول .لكوورمي .كتابووه ا  الكتوواب موون املسوولمني يف عوودة ملاضووع موون إن اّلِل سووبحانه يقوورر نبيعوو  ملقوو  أهوول 
تبووار  أن يتحودّ عوونهم موع الوذين كفووروا مون املشوركني ابع وحودهم،و رة -سووبحانه  - رة يتحودّ عونهم 
فوروا مون أهول الكتواب والوذين كفوروا مون كعموع الوذين   -م واملسولمني عوا  ا سوال -هنالك وحدة هد  

 املشركني.
 سوالم لاجهو  املن ملاق  واقعي  هلوم تكشو  عون وحودة اهلود  ووحودة التجموع احلركوك و رة يتحدّ ع

  وهوذ. تعليو  .ج منوا إىلوالنصولص الويت تقورر هوذ  احلقوائ  مون اللضول  وا؟وزم  يوة   هتوا .واملسلمني .
  اذج منها ..

« بُِِكوووووومْ ْيُكْم ِمووووووْن َخووووووْْي  ِمووووووْن رَ نَوووووووزََّل َعلَوووووويوُ أَْن  مووووووا يوَووووووَلُق الَّووووووِذيَن َكَفووووووُروا ِمووووووْن أَْهووووووِل اْلِكتوووووواِب َوَ  اْلُمْشوووووورِِكنيَ »
 (.105)البقرة:...
َ َسودا  ِموْن ِعْنوِد أَنْوُفِسوحَ  ُكفَّوارا  ميواِنُكمْ َوقَّ َكِثْي  ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب لَوْل يوَوُرُقوَنُكْم ِموْن بَوْعوِد إِ » ِهْم،ِمْن بَوْعوِد موا تَوبَونيَّ

 (.109)البقرة:...« هَلُُم احلَْ ُ 
 (.120)البقرة:...« تَوُهمْ َلْن تَوْرضى َعْنَك اْليَوُهلُق َوَ  النَّصارى َحَّتَّ تَوتَِّبَع ِملَّ وَ »
 (.69ن:)آل عمرا...« َوقَّْت نائَِف   ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َلْل ُيِضُللَنُكمْ »
وا آِخووورَُ  َلَعلَُّهوووْم ْجوووَه النَّهوواِر َواْكُفووورُ وَ آَمنُووولا  ينَ ى الَّوووذِ َوقالَووحْل نائَِفووو   ِموووْن أَْهووِل اْلِكتووواِب:آِمُنلا اِبلَّوووِذي أُنْوووزَِل َعلَوو»

 (.73 - 72:)آل عمران...« يَوْرِجُعلَن،َو  تُوْيِمُنلا ِإ َّ ِلَمْن تَِبَع ِقيَنُكمْ 
)آل ...«  كووواِفرِينَ ُكمْ ُقوُكْم بَوْعوووَد ِإميوووانِ ْلِكتووواَب يوَووورُ وتُووولا ااي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإْن ُتِطيعُووولا َفرِيقوووا  ِموووَن الَّوووِذيَن أُ »

 ( ...100عمران:
ُ أَْعَلُم ِ َْعوداِئُكْم يُدوَن أَْن َتِضُللا السَّ َلَ  َويُرِ  الضَّالأَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُلا َنِصيبا  ِمَن اْلِكتاِب َيْشَ ُونَ » ِبيَل،َواّللَّ

 (.45 - 44النساء:)....«..
ِذيَن َكَفُروا:هوُي ِء أَْهودى اُغلِت،َويَوُقلُللَن لِلَّوْبوحِل َوالطَّو اِب؟ِْ ا َنِصيبا  ِمَن اْلِكتاِب يُوْيِمنُولنَ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُل »

 (.51)النساء:...« ِمَن الَِّذيَن آَمُنلا َسِبيال  
 لفهووم يوولقون لوو...ويف هووذ  النموواذج وحوودها مووا يكفووك لتقريوور حقيقوو  ملقوو  أهوول الكتوواب موون املسوولمني 

 م النهوائك مونن مولقفهوهم ُيودقو .سلملن كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم احلو يرجع امل
ا أن يتحقوو  هووذ لوم إ املسوولمني اب صوورار علووى أن يكلنوولا يهوولقا أو نصووارى،و  يرضوولن عوونهم و  يسووامل

   مون املسولمنيالهودى سوبيأوهم يشهدون للمشركني اللينيني  وم .اهلد ،في   املسلملن عقيدهتم وائيا
 إخل....

يف  -سوووبحانه  - ررهووا اّللِ وإذا حنوون راجعنووا األهووودا  النهائيوو  للمشوووركني عووا  ا سوووالم واملسوولمني كموووا يق
 :قلله تعاىل

 (.217قرة:)الب...« ُعلااْسَتطا َو  يَزاُللَن يُقاتُِللَنُكْم َحَّتَّ يَوُرُقوُكْم َعْن ِقيِنُكْم ِإنِ »
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َل   واحِ فَوَيِميُللنَ  َعِتُكمْ وا َلْل تَوْغُفُللَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوأَْمتِ َوقَّ الَِّذيَن َكَفرُ »  (.102)النساء:...« َدة   َعَلْيُكْم َميوْ
 «وا لَووووووْل َتْكُفووووووُرونَ نَوتَوُهْم اِبلُسوووووولِء َوَوقُ ْم َوأَْلِسوووووويْووووووِديَوهُ ِإْن يَوثْوَقُفوووووولُكْم َيُكلنُوووووولا َلُكووووووْم أَْعووووووداء  َويَوْبُسووووووطُلا إِلَووووووْيُكْم أَ »
 (.2)املمتحن :...
 (.8تلب :)ال...« َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم   يَوْرقُوُبلا ِفيُكْم ِإ   َو  ِذمَّ   »
 (.10)التلب :...«   يَوْرقُوُبلَن يف ُمْيِمن  ِإ   َو  ِذمَّ   »

 ا سووووالم عووووا  ائيوووو  هلوووومإذا حنوووون راجعنووووا هووووذ  التقريوووورات الرابنيوووو  عوووون املشووووركني،وجدان أن األهوووودا  النه
لنهائيووو  ألهووول الكتووواب عوووا  ا سوووالم اهوووك األهووودا   -لفالهوووا  وتكووواق تكووولن  -واملسووولمني،هك بعينهوووا 

 املشركني. يع  ملق  ا اعل نبيع  ملقفهم مع ا سالم واملسلمني هك ذاهتا نب.واملسلمني كذلك .
ا علووى ،توودل بصووياغتهوائي  صووي  وإذا حنوون  حظنووا أن التقريوورات القرآنيوو  الوولارقة يف هووي ء وهووي ء توورق يف

لَنُكْم َحوَّتَّ لَن يُقواتِلُ   يَزالُووَ  »تقرير نبيع  قائم ،  على وص  حال  ميقت ،كقلله تعاىل يف كأن املشركني:
 « ..يَوُرُقوُكْم َعْن ِقيِنُكْم ِإِن اْسَتطاُعلا

 « ..َع ِملَّتَوُهمْ َّتَّ تَوتَّبِ حَ صارى لنَّ َوَلْن تَوْرضى َعْنَك اْليَوُهلُق َوَ  ا»:وقلله تعاىل يف كأن أهل الكتاب
قوات قائمو  للعال عو  أصويل إذا حنن  حظنا ذلك تبني لنا بغْي حاج  إىل أي شويل للنصلص،أوا تقرر نبي
متمثلو  ذ  العالقات،ارحك هلوو  تص  حال  ميقت  و  عارض   فإذا حنن ألقينا نظورة سوريع  علوى اللاقوع التو

لنووا اامووا  أهلووه،على موودار التوواري ،تبنيو موون ا سووالم  -موون اليهوولق والنصووارى  -يف ملاقوو  أهوول الكتوواب 
 ،و    مطوورقة تبتووقوورر نبيعووتموواذا تعنيووه تلووك النصوولص والتقريوورات ا هليوو  الصوواقق  وتقوورر لوودينا أوووا كانووحل 

 تكن تص  حال  ميقت  عارض .
يت هودّ القورآن عنهوا وحلاهوا اللاقوع ن الومو -و حوا ت مجاعوات قليلو  أ -إننا إذا استثنينا حا ت فرقيو  

مث .صوود  هووذا الوودينو  - -التووارحك بوودت فيهووا املوولاقة لإلسووالم واملسوولمني وا قتنوواع بصوود  رسوولل اّلِل 
راء و  فإننوا   ْنود.ا تقودم .وهوك احلوا ت الويت أكوران إليهوا فيمو.الدخلل فيوه وا نضومام ؟ماعو  املسولمني .

واحلرب لكيووود الناصوووه،لعنيد،واالقليلووو  انوودوقة،إ   رحوووا مووون العووداء ا هووذ  احلوووا ت الفرقيوو  أو ا؟ماعيووو 
 الدائب ،اليت   تف  على مدار التاري  ..

قوود وعوووى و وحووورّبم  فأمووا اليهوولق فقووود هووديحل كوووَّت سوولر القوورآن عووون موولاقفهم وأفووواعيلهم وكيوودهم ومكوورهم
  املدينوو  حووَّتسووالم يفي واجههووم ا التوواري  موون ذلووك كلووه مووا   ينقطووع حلظوو  واحوودة منووذ اليوولم األول الووذ

  إىل قليول مون شوْي فقو ولكننوا سن.اللحظ  احلاضرة  وليسحل هذ  الظالل جما  لعرم هذا التواري  الطليل
 .لتاري  .اكثْي من تلك احلرب املسعلرة اليت كنها اليهلق على ا سالم وأهله على مدار 

سوول  يعرفووولن ر كووور مووا يسووتقبل أهوول قيوون  وواوي  وقينووه يف املدينوو  - -لقوود اسووتقبل اليهوولق رسوولل اّلِل 
 صدقه،وقينا يعرفلن أنه احل  ..
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اسووووتقبلل  ابلدسووووائك واألكاذيووووه والشووووبهات والفوووول يلقلوووووا يف الصوووو  املسوووولم يف املدينوووو  بكافوووو  الطوووور  
فقني وهووم يعرفلنووه واحتضوونلا املنووا - -كووككلا يف رسووال  رسوولل اّلِل .امللتليوو  املوواكرة الوويت يتقنهووا اليهوولق .

وموووا فعلووول  يف حووواقّ هليووول القبلووو ،وما .وأمووودوهم ابلشوووبهات الووويت ينشووورووا يف ا؟ووول وابلوووتهم واألكاذيه
ويف مثوول هووذ  .فعلوول  يف حوواقّ ا فك،ومووا فعلوول  يف كوول مناسووب ،ليك إ   وواذج موون هووذا الكيوود الل وويم .

ئووودة واحلشووور واألحوووزاب والتلبووو  وسووولر البقووورة وآل عموووران والنسووواء واملا.األفاعيووول كوووان يتنوووزل القووورآن الكرمي
وَكوانُلا ِموْن  -َوَلمَّوا جواَءُهْم ِكتواب  ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ ُمَصودِِ   ِلموا َمَعُهوْم »:1365وغْيها تضمنحل من هوذا الكثوْي 

بِْ َسَما اْكوَ َْوا .َعَلى اْلكاِفرِينَ فَوَلمَّا جاَءُهْم ما َعَرُفلا َكَفُروا بِِه،فَوَلْعَنُ  اّللَِّ  -قَوْبُل َيْستَوْفِتُحلَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا 
 ُ ُ ِموووْن َفْضوووِلِه َعلوووى َموووْن َيشووواُء ِموووْن ِعبووواِقِ   -بِوووِه أَنْوُفَسوووُهْم أَْن َيْكُفوووُروا ِ وووا أَنْووووَزَل اّللَّ فَبووواُ   -بَوْغيوووا  أَْن يُونَووووِزَِل اّللَّ

،َولِْلكاِفرِيَن َعذاب  ُمِهني    (.90 - 89...)البقرة:« بَِغَضه  َعلى َغَضه 
ووا جوواَءُهْم َرُسوولل  ِمووْن ِعْنووِد اّللَِّ ُمَصوودِِ   ِلمووا َمَعُهووْم » ِكتوواَب اّللَِّ َوراَء   لَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتووابَ رِيوو   ِمووَن ابَووَذ فَ نوَ َوَلمَّ

ُْم   يَوْعَلُملنَ   (.101)البقرة:...« لُُهلرِِهْم َكَأوَّ
ُهوْم َعوْن  » لَوِتِهُم اَسيَوُقلُل الُسَفهاُء ِمَن النَّاِس:ما َو َّ اْلَمْغوِرُب يَوْهوِدي َموْن وَ قُوْل:ّللَِِّ اْلَمْشورُِ  .لا َعَلْيهالَّويِت كوانُ ِقبوْ

 (.142)البقرة:...« َيشاُء ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  
 َّ اِبْلباِنوِل َوَتْكُتُمولَن تاِب ِ َ تَوْلِبُسولَن احْلَوأَْهَل اْلكِ  اي.ُدونَ اي أَْهَل اْلِكتاِب ِ َ َتْكُفُروَن آِبايِت اّللَِّ َوأَنْوُتْم َتْشهَ »

 (.71 - 70)آل عمران:...« احلَْ َّ َوأَنْوُتْم تَوْعَلُملَنف
وا آِخووورَُ  َلَعلَُّهوووْم َوْجوووَه النَّهوواِر َواْكُفووورُ  يَن آَمنُووولاى الَّوووذِ َوقالَووحْل نائَِفووو   ِموووْن أَْهووِل اْلِكتووواِب:آِمُنلا اِبلَّوووِذي أُنْوووزَِل َعلَوو»

 (.72)آل عمران:...« يَوْرِجُعلنَ 
ُهْم َلَفرِيقوا  يَوْلوُلوَن أَْلِسونَوتَوُهْم اِبْلِكتواِب لَِتحْ » ِب،َويَوُقلُللَن ُهوَل ِموْن اِب َوموا ُهوَل ِموَن اْلِكتواِموَن اْلِكتو َسوُبل ُ َوِإنَّ ِمنوْ

،َوما ُهَل ِمْن ِعْنِد اّللَِّ َويَوُقلُللَن َعَلى اّللَِّ   (.78ان:آل عمر ).«ْعَلُملنَ َب َوُهْم يوَ اْلَكذِ  ِعْنِد اّللَِّ
ُ َكوو» توواِب ِ َ َتُصووُدوَن لُوولَنف قُووْل اي أَْهووَل اْلكِ لووى مووا تَوْعمَ ِهيد  عَ قُووْل:اي أَْهووَل اْلِكتوواِب ِ َ َتْكُفووُروَن آِبايِت اّللَِّ َواّللَّ

ُغلَوووا ِعَلجووا  َوأَنْوووُتْم ُكووَهداءُ  ُ بِغافِووَوَمووا ا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َمووْن آَمووَن تَوبوْ ووا تَوْعَملُووّللَّ  - 98)آل عمووران:.« ..لنَ ل  َعمَّ
99.) 
 َك ،لا ُملسى َأْكَثَ ِمْن ذلِ َقْد َسأَلُ فوَ ماِء  َيْس َوُلَك أَْهُل اْلِكتاِب أَْن تُونَوِزَِل َعَلْيِهْم ِكتااب  ِمَن السَّ »

ا مشووول التجموووع وانتثووور بعوووده -نوووه رضوووك اّلِل ع -كوووذلك الووويت قتووول فيهوووا االيفووو  الراكووود عثموووان بووون عفوووان 
 د كبْي ..ا سالمك إىل ح

                                                 
 ن والنساء واملائدة يف هذ  الطبع  املنقح  من الظالل.) السيد رمحه هللا (تراجع مقدمات سلر البقرة وآل عمرا  - 1365
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وقووواقوا محلووو  اللضوووع يف .معاويووو  .و  -ضوووك اّلِل عنوووه ر  -وكوووانلا رأس الفتنووو  فيموووا وقوووع بعووود ذلوووك بوووني علوووك 
يخ ااالفوووو  داق وتقوووول وكووووانلا موووون املمهوووودين حلملوووو  التتووووار علووووى بغوووو.احلوووودية والسووووْية ورواايت التفسووووْي .

 ا سالمي  ..
مني يف كوول مكووان علووى وجووه األرم وهووم وراء  فأمووا يف التوواري  احلوودية فهووم وراء كوول كاريوو  حلووحل ابملسوول

كول حماولوو  لسوح  نالئووع البعوة ا سووالمك وهوم محوواة كوول وضوع موون األوضواع الوويت تتولىل هووذ  اناولوو  يف  
كوول أرجوواء العووا  ا سووالمك  ذلوووك كووأن اليهلق،فأمووا كووأن الفريوو  اهلخووور موون أهوول الكتوواب،فهل   يقووول 

لقووود كانوووحل بوووني الروموووان والفووورس عوووداوات عمرهوووا قووورون  إصووورارا علوووى العوووداوة واحلووورب مووون كوووأن اليهووولق 
ولكوون مووا إن لهوور ا سووالم يف ا؟زيوورة وأحسووحل الكنيسوو  خبطوولرة هووذا الوودين احلوو  علووى مووا صوونعته هووك ..

وهول ركوام مون اللينيوات القدميو  ،واألضواليل الكنسي ،متلبسوا ببقوااي مون كلموات « املسويحي » يديها و ته 
حوَّت رأينوا الروموان والفورس ينسولن موا بيونهم مون نزاعوات  رحيو  .. 1366رحوه و  -عليه السالم  -املسي  

 قدمي  وعداوات وترات عميق ،ليلاجهلا هذا الدين ا؟ديد.
ذلك بعود أن و .الودين ولقد أخذ الروم يتجمعلن يف الشمال هوم وعمواهلم مون الغساسون  لينقضولا علوى هوذا

لن وكوان املسولم -ىل عامل بصرى مون قبول الوروم إ - -قتللا احلاّر بن عمْي األزقي رسلل رسلل اّلِل 
بعووة  وويا ي - -ل اّلِل  ووا جعوول رسوول  -وقتلوول  ييمنوولن الرسوول ولكوون النصووارى غوودروا برسوولل النوول 

لجودوا ف« ميتو »زوة احو  يف غواألمراء الشهداء الثالي :زيد بن حاري ،وجعفر بن أيب ناله،وعبد اّلِل بون رو 
يوو  لقبائوول العربالشووام موون ات عنه:إنووه مائوو  ألوو  موون الووروم ومعووه موون عمالئهووم يف عمعووا للووروم تقوولل الووروااي

 مجووواقى ن ذلوووك يفوكوووا.النصوووراني  مائووو  ألووو  أخووورى وكوووان جووويا املسووولمني   يتجووواوز ياليووو  آ   مقاتل
 األوىل من السن  الثامن  للهجرة.

ضوعه إن كواء هوا يف مل القلل فيمث كانحل غزوة تبل  اليت يدور عليها معظم هذ  السلرة )وسيجكء تفصيل 
بيول وفاتوه مث أنفوذ  االيفو  الراكود ق - -مث كان جيا أسام  بون زيود الوذي أعود  رسولل اّلِل .اّلِل تعاىل(
لشوام مللاجهوو  تلوك التجمعوات الرومانيوو  الويت تسوتهد  القضوواء إىل أنورا  ا -نووه رضوك اّلِل ع -أبول بكور 

سوالم ا انطوال  ا يت أعقبهويل منوذ ملقعو  الْيمول  الظوافرة،العلى هذا الدين  مث اكتعل مرجل احلقود الصول
اء مث بنووو.األبووويخ زر البحووورلتحريووور املسوووتعمرات ا مثانلريووو  الرومانيووو  يف الشوووام ومصووور ومشوووال إفريقيووو  وجووو

 القاعدة ا سالمي  اللنيدة يف األندلك يف النهاي .
نيسووو  علوووى  كووونتها الكتكووون هوووك وحووودها الووويتاملعروفووو  ّبوووذا ا سوووم يف التووواري ،  « احلوووروب الصوووليبي »إن 

نوووذ ذلوووك حلقيقووو  مالقووود بووودأت يف .ا سوووالم ..لقووود كانوووحل هوووذ  احلوووروب مبكووورة قبووول هوووذا امللعووود بكثوووْي .
 التاري  البعيد ..

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»املستقبل هلذا الدين»يف كتاب:« الفصام النكد»يراجع فصل:  - 1366
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 لب ا؟زيرة.م يف جنمنذ أن نسك الرومان عداواهتم مع الفرس وأخذ النصارى يعينلن الفرس ضد ا سال
يف األنوودلك  ا ووحشوويتهامث علووحل ضووراوهت.فيمووا تووال ملقعوو  الْيموول  الظووافرة .مث .«ميتوو »مث بعوود ذلووك يف 

اليوووني م تعوووذيه يفعنووود موووا زحفوووحل الصوووليبي  علوووى القاعووودة ا سوووالمي  يف أوربووو ،وارتكبحل مووون اللحشوووي  
لصوووليبي  يف ااحلوووروب  وكوووذلك علوووحل يف.املسووولمني وقوووتلهم هنوووا  موووا   يعووور  التووواري  لوووه نظوووْيا مووون قبووول .

 م . و  ذل هذ  البشاع  اليت   تتحرج و  تتذمم و  تراعك يف املسلمني إِ  الشر   ث
 :-هل فرنسك مسيحك و  -؟لستا  للبلن « حضارة العرب»و ا جاء يف كتاب 

كوووان أول موووا بووودأ بوووه ريكوووارقوس ا ْنليوووزي أنوووه قتووول أموووام معسوووكر املسووولمني،يالي  آ   أسوووْي سووولملا  »
مث أنلووووو  لنفسوووووه العنوووووان ابقووووو ا  القتووووول .نفسوووووه العهووووود  قووووون قموووووائهمأنفسوووووهم إليه،بعووووود أن قطوووووع علوووووى 

والسوووله، ا أتر صوووال  الووودين األيوووليب النبيل،الوووذي رحوووم نصوووارى القووودس،فلم ميسوووهم  ذى،والوووذي أمووود 
 .1367«فيليه وقله األسد ابملرنبات واألقوي  واألزواق،أيناء مرضهما 

أ الصووليبيلن سووْيهم علووى بيووحل املقوودس ابتوود»يقوولل:1368كووذلك كتووه كاتووه مسوويحك آخوور )ا ووه يلرجووا( 
وقود أسورفلا يف القسولة . سلأ نالع،فكان فري  من احلجاج يسفكلن الدماء يف القصلر الويت اسوتلللا عليها

فكانلا يبقورون البطلن،ويبحثولن عون الوداننْي يف األمعواء  أموا صوال  الودين،فلما اسو ق بيوحل املقودس بوذل 
لق ،وجوواق املسوولملن علووى أعوودائهم وونووأوهم مهوواق رأفتهم،حووَّت أن األمووان للصووليبيني،وو  هلووم  ميووع عه

امللوك العاقل،كوقي  السوولطان،أنل  ألو  رقيو  موون األسورى،ومِن علوى مجيووع األرمون،وأذن للبطريور   موول 
 «.الصليه وزين  الكنيس ،وأبي  لامْيات وامللك  بزايرة أزواجهن

 -اري  توووعلوووى مووودار ال -يووول للحوووروب الصوووليبي  و  يتسوووع اجملوووال يف الظوووالل  سوووتعرام ذلوووك ااووو  الطل 
اذا مووون نوووذكر أويكفك .ولكووون يكفوووك أن نقووولل:إن هوووذ  احلووورب   تضوووع أوزارهوووا قووو  مووون جانوووه الصوووليبي 

بعو  ا وألقوك األر عشور ألفو حية أبيد املسلملن فيها عن بكرة أبيهم،فقتل منهم اينا.حدّ يف زْنبار حديثا
ملواء نوع الطعوام واص،حية مزيرة  ويكفك أن نذكر ماذا وقع يف قث اهل   الباقلن يف البحر منفيني من ا؟

ن التقتيوول علوويهم موو عوون ا؟هووات الوويت يقطنهووا بقووااي املسوولمني هنووا  ليملتوولا جلعووا وعطشووا،فل  مووا سوول 
 والتذبي  والتشريد  

الوذين  مسولم ائو  ألو يوا موع املويكفك أن نذكر ما تزاولوه احلبشو  يف اري يو  ويف قلوه احلبشو ،وما تزاولوه كين
علوووم مووواذا نيكفوووك أن و ينتموولن إىل أصووول صووولما ،ويريدون أن ينضوووملا إىل قووولمهم املسووولمني يف الصووولمال  

تواب كنقول فقورة مون  نسوالم أن هاوله الصليبي  يف السلقان ا؟نليب  ويكفك لتصلير نظورة الصوليبيني إىل ا 
 يقلل فيه. 1944مليل  أوريب صدر سن  

                                                 
 ه هللا (لاستاذ علك علك منصلر.) السيد رمح« الشريع  ا سالمي  والقانلن الدو  العام»نقال عن كتاب:  - 1367
 لاستاذ علك علك منصلر.) السيد رمحه هللا (« الشريع  ا سالمي  والقانلن الدو  العام»نقال عن كتاب:  - 1368
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لقوود كنووا بووِل  موون .ولكننا بعوود اختبووار،  ْنوود مووثرا ملثوول هووذا ااوول  ..تلفوو لقوود كنووا بووِل  بشووعلب ر»
إ  أن هوذا التخليو  كلوه   يتفو  كموا ختيلنا .إننوا .قبل اباطر اليهلقي،وااطر األصفر،واباطر البلشوفك

اء وجوودان اليهوولق أصوودقاء لنووا،وعلى هووذا يكوولن كوول مضووطهد هلووم عوودوان األلوود  مث رأينووا أن البالكووف  حلفوو
ولكن ااطووور احلقيقوووك كوووامن يف نظووووام .لنا.أموووا الشوووعلب الصوووفراء فهنالوووك قول قميقرانيووو  كوووثى تقاومهوووا

إنووووووه ا؟وووووودار اللحيوووووود يف وجووووووه ا سووووووتعمار .ا سووووووالم،ويف قلتووووووه علووووووى التلسووووووع وا خضوووووواع،ويف حيليتووووووه .
 «.1369األوريب

يت أعلنتهووا الصووليبي  علووى و  نسووتطيع أن  ضووك أبعوود موون ذلووك يف اسووتعرام  ريوو  تلووك احلوورب العاتيوو  الوو
 ناسوووب  النصووولص القرآنيووو   -وقووود هووودينا مووون قبووول مووورارا يف أجوووزاء الظوووالل السوووابق  .ا سوووالم وموووا توووزال .

فحسوووووبنا هوووووذ  ا كوووووارات السوووووريع  هنوووووا .عووووون نبيعووووو  هوووووذ  املعرك ،الطليل ،ومسوووووائلها وأككاهلا -الكثوووووْية 
 1370اب حال  على بعخ املراجع األخرى القريب  

ن ا سوالمك  موا قلنوا  مون قبول عون نبيعو  ا عوالاب ضواف  إىل -ى مون هوذا ا سوتعرام السوريع وهكذا نر 
نطلو  الن العوام وتهوذا ا عو بتحرير ا نسان،وهفز ا؟اهلي  يف األرم كلها لسح  احلركو  الويت همول العام

ائ   عوك هلوذ  احلقولطبيكام األخْية اللارقة يف هذ  السلرة،هك املقتضوى اأن هذ  األح -به يف األرم كلها 
اتووه   ينسوو  ذ اللقووحل وإن كووان هووذا يف.كلهووا جمتمعوو  وأوووا ليسووحل أحكامووا حموودقة بزمووان،و  مقيوودة  الوو 

لوووويت تشووووابه االبسووووات األحكوووام املرحليوووو  السووووابق  النسوووو  الشوووورعك الووووذي مينووووع العموووول ّبووووا يف الظوووورو  وامل
قوووع  تلاجوووه اللاركيووو ،اليتنهج ا سوووالمك احلفهنوووا  قائموووا نبيعووو  املووو.الظووورو  واملالبسوووات الووويت تنزلوووحل فيها

 البشري ملاجه  واقعي ،بلسائل متجدقة،يف املراحل املتعدقة.
 ؟زيووورة وكانوووحلاينهوووا يف وحقيقووو  أن هوووذ  األحكوووام النهائيووو  الووولارقة يف هوووذ  السووولرة كانوووحل تلاجوووه حالووو  بع

مووووع عمووووواهلم  ا؟زيووووورة أنوووورا اهيوووودا تشووووريعيا للحركووووو  املتمثلوووو  يف غوووووزوة تبل ،مللاجهوووو  عموووووع الووووروم علوووووى 
ل الكتواب ولكون وضوع أهو -لويت يقولم عليهوا حمولر السولرة اوهك الغزوة  -لالنقضام على ا سالم وأهله 

رّبم قرة كمووا أن حووائموو  مسووتقإ ا كووان وليوود حقيقوو  .عووا  ا سووالم وأهلووه   يكوون وليوود مرحلوو   رحيوو  معينوو 
سولملن ملاإ  أن يرتود .توزال . فهك موا توزال معلنو  ولون.عينو لإلسالم واملسلمني   تكون وليودة فو ة  رحيو  م

 عن قينهم ااما  ..

                                                 
) للودكتلر مصوطفى خالدي،والودكتلر عمور فورون.« التبشوْي وا سوتعمار يف الوبالق العربيو »من كتاب جلرج بوراون نقوال عون كتواب:  - 1369

 السيد رمحه هللا (
« الغوووارة علوووى العوووا  ا سووووالمك»للوووودكتلر مصوووطفى خالووودي والووودكتلر عمووور فرون.وكتوووواب:« ا سوووتعمار والتبشوووْي»كتووواب:  يراجوووع  - 1370

هووول حنووون »تاب:مووود حسوووني.وكحمللووودكتلر حممووود « ا عاهوووات اللننيووو  يف األقب املعاصووور»لالسوووتاذين اليوووايف وحموووه الووودين ااطيه.وكتووواب:
 ه هللا (السيد رمح«.) قار الشرو »نمد قطه.« مسلملن
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 م الوولارقة يف  األحكوواوهووك معلنوو  بضووراوة وإصوورار وعناق،بشووَّت اللسووائل علووى موودار التوواري   وموون مث فهووذ
تم يو ألحكوام إ والعمول ابولكون ا.هذ  السلرة أحكام أصيل  وكامل  وغْي ملقلتو  بزموان و  مقيودة  كوان .

 ن األحكوام يفعوتحوديلن يف انار املنهج احلركك ا سالمك،الذي اه أن يتم الفقه به،قبل أن يتحدّ امل
 ذاهتا.

سوارهم وضوعفهم وانك -  هلوم مون ا سوالم إ  العنولان الوذين   يبو -وقبل أن ُيمل واقوع ذراري املسولمني 
    وفووليودة احلركو - وسوتظل قائموا -كانوحل   على قين اّلِل القلي املتني  إن األحكوام الفقهيو  يف ا سوالم

لنظوورة إىل ايوود بووني وفوور  بع.والنصوولص   ميكوون فهمهووا إ  ابستصووحاب هووذ  احلقيقوو  ..املوونهج ا سالمك
موووون هووووذا  و  بوووود.كالنصوووولص كأوووووا قلالووووه يف فووووراغ والنصوووولص يف صوووولرهتا احلركيوووو  وفوووو  املوووونهج ا سووووالم

اللاقوووع » يوووة نعتوووث هوووك احلركووو  املطلقووو  خوووارج املووونهج  فليسوووحل« احلركووو  وفووو  املووونهج ا سوووالمك»القيووود:
يف فقووه  نصوورا أساسووياعيصووب  « اللاقووع البشووري»هوول األصوول أاي كانووحل احلركوو  الوويت أنشووأته،ولكن « البشووري

 األحكام إذا كان قد أنشأ  املنهج ا سالمك ذاته.
م جملتمووع املسوولكتوواب وال الويف لوول هووذ  القاعوودة تسووهل ر يوو  تلووك األحكووام النهائيوو  يف العالقووات بووني أهوو

 لشامل.ا اايب اوهك تتحر  احلرك  احلي  يف جماهلا اللاقعك وف  ذلك املنهج احلركك اللاقعك 
 ملقطع:اوحسبنا هذا التمهيد اجململ لنلاجه يف لله النصلص القرآني  اللارقة يف هذا 

ن يذد وهذم وجوا قاال أهل الكااا حا  يسلموا أو يمطذوا ال هيذة عذ -الدرس الثاني 

 صاغرون

ُ َوَرُسوللُهُ َحوولَن مووا ُمووَو  ُُيَرِِ قواتُِللا الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َو  اِبْليَوووْلِم اهْلِخوِر،» ،َو  يَووِديُنلَن ِقيووَن احْلَوو ِِ ِمووَن رََّم اّللَّ
 ..« ونَ  صاِغرُ الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب،َحَّتَّ يُوْعطُلا ا؟ِْْزيََ  َعْن يَد  َوُهمْ 

لغوووزوة تبووول  وملاجهووو  الوووروم وعمووواهلم مووون  كانوووحل اهيووودا  -اليووو  هلوووا يف السووويا  واهلايت الت -هوووذ  اهليووو  
لم امللجهوو  ئموو  ابلقوووذلووك يلهووم أن األوصووا  الوولارقة فيهووا هووك صووفات قا.الغساسوون  املسوويحيني العوورب .

امللاضوع   يف مثول هوذ   القورآينوهوذا موا يلهموه السويا.إليهم الغزوة وأوا إيبوات حالو  واقعو  بصوفاهتا القائم 
عو  ووا أمولر واقأكورت علوى فهذ  الصفات القائم    تذكر هنا على أوا كروط لقتال أهل الكتاب إ ا ذ ..

لن كوم كول مون تكو هوذا احليفومثلهم .األقولام وواقعهوم وأووا موثرات وقوافوع لامور بقتواهلم يف عقيدة هوي ء
 عقيدته وواقعه كعقيدهتم وواقعهم ..

 د حدق السيا  من هذ  الصفات القائم :وق
 أو :أوم   ييمنلن ابّلِل و  ابليلم اهلخر.
 تنيا:أوم   ُيرملن ما حرم اّلِل ورسلله.

 تلثا:أوم   يدينلن قين احل .
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 رسوولله و و ا حوورم اّلِل مووُيرموولن  مث بووني يف اهلايت التاليوو  كيوو  أوووم   ييمنوولن ابّلِل و  ابليوولم اهلخوور،و 
 وذلك  وم:.يدينلن قين احل 

كفوروا   هئ قولل الوذينلقولل يضوااأو :قالحل اليهلق عزير ابون اّلِل وقالوحل النصوارى املسوي  ابون اّلِل وأن هوذا 
 خر. ابليلم اهلّلِل و ابفهم مثلهم يف هذا ا عتقاق الذي   يعد صاحبه ميمنا .من قبلهم من اللينيني

 موووووون قون م أرابابليوووووولم اهلخر(،تنيا:اختووووووذوا أحبووووووارهم ورهبوووووواو)وسوووووونني ابلضووووووب  كيوووووو  أنووووووه   يوووووويمن اب
مشوركلن  فهوم ّبوذا.اء .بال كورك وأن هذا رال  لدين احل  ..وهل الدينلن  ّلِل وحد .اّلِل،واملسي  ابن مرمي

   يدينلن قين احل  ..
ّلِل واليووولم ّلِل مووويمن ابا رب قيووونو  ُيوووا.فهم حمووواربلن لووودين اّللِ .تلثا:يريووودون أن يطف ووولا نووولر اّلِل  فووولاههم

 اهلخر يدين قين احل  أبدا.
له )سولاء  م اّلِل ورسول لن موا حور فهم إذن   ُيرم.رابعا:ذكل كثْي من أحبارهم ورهباوم أملال الناس ابلبانل

 (:كان املقصلق برسلله رسلهلم أو حممد 
منوذ  اس إىل غوْيهم  ابلقيوا واقعكما أو.وهذ  الصفات كلها كانحل واقع  ابلقياس إىل نصارى الشام والروم

 -م ثلية األقوانيسوالم،وبتأن حرفحل اجملامع املقدس  قيون املسوي  عليوه السوالم وقالوحل ببنولة عيسوى عليوه ال
َّت اهلن  تواري  حووعلووى مودار ال -علوى كول موا بووني املوذاهه والفور  موون خوال  يلتقوك كلووه علوى التثليوة  

  الصوفات الويت ليهم هذ عمل مع أهل الكتاب،الذين تنطب  وإذن فهل أمر عام،يقرر قاعدة مطلق  يف التعا
فوراقا ليو  اسوتثنحل أامور النبو  مينع من هوذا العمولم أن األو .كانحل قائم  يف نصارى العرب ونصارى الروم .

 يفبسوولا أنفسووهم حن الووذين ونلائوو   عياوووا لتوو   بووال قتووال كاألنفووال والنسوواء والشوويلن والعجووزة والرهبووا
وهوووي ء    -لووو  سوووالم أن يقاتووول غوووْي انووواربني مووون أيووو  مفقووود منوووع ا  -صوووفهم غوووْي حمووواربني بل .األقيووورة ..

م أصوال لويك مون كوأو كن ألنهول.تستثنهم األوامر النبلي  ألوم   يقع منهم اعتداء  ابلفعل على املسلمني
عوال نهم اعتوداء  فمووقوع لوذين افال حمل لتقييد هذا األمر العام  ن املقصولق بوه هوم .أن يقع منهم ا عتداء 

اء  ا عتود.ائم ابتداءقوفا عتوداء   -ما يقلل املهزوملن الوذين ُيواوللن أن يودفعلا عون ا سوالم ا هتوام  ك  -
 -للهيو  اّلِل للودفاع عون أ ني ينطل على أللهي  اّلِل  وا عتداء  على العباق بتعبيدهم لغْي اّلِل  وا سالم ح

 احلووورب والعوووداءنسوووان يف األرم،  بووود أن تلاجهوووه ا؟اهليووو  ابملقاومووو  و رامووو  ا والووودفاع عووون ك -سوووبحانه 
 و  مفر من ملاجه  نبائع األكياء ..
والوووذي ..« الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووولَن اِبّللَِّ َو  اِبْليَووووْلِم اهْلِخووورِ »إن هوووذ  اهليووو  شمووور املسووولمني بقتوووال أهووول الكتووواب  

وكذلك الذي يقولل:إن اّلِل هول .  ميكن أن يقال عنه:إنه ييمن ابّللِ ببنلة عزير ّلِل أو بنلة املسي  ّلِل  يقلل
إىل آخوور التصوولرات الكنسووي  الوويت .أو إن اّلِل عسوود يف املسووي  ...أو إن اّلِل تلووة ياليوو .املسووي  ابوون موورمي

ا والووذين يقللوولن:إوم لوون يوودخللا النووار إ  أايموو.صوواغتها اجملووامع املقدسوو  علووى كوول مووا بينهووا موون خووال   .
معدوقات مهما ارتكبلا من آتم بسوبه أووم أبنواء اّلِل وأحبوا   وكوعه اّلِل املختار،والوذين يقللولن:إن كول 
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معصي  تغفر اب هاق ابملسي  وتناول العشواء املقودس وأنوه   مغفورة إ  عون هوذا الطريو   هوي ء وهوي ء   
 يقال:إوم ييمنلن ابليلم اهلخر ..
ان املقصولق بكلمو  كووسولاء  .«للُهُ  َوَرُسو  ُُيَِرُِملَن ما َحورََّم اّللَُّ »هي ء  وم  وهذ  اهلي  تص  أهل الكتاب

يووو  ذلك أن اهلايت التال.فوووالفحلى واحووودة - -هووول رسووولهلم الوووذي أرسووول إلووويهم،أو هووول النووول « رسووولله»
وعلووى يوود   سووال يف كوول ر  وأكوول أموولال النوواس ابلبانوول حموورم.فسوورت هووذا  وووم ذكلوولن أموولال النوواس ابلبانل

خوووذ  رجوووال ل موووا ذوه.وأقووورب النمووواذج ألكووول أمووولال النووواس ابلبانووول هووول املعوووامالت الربليووو .كووول رسووولل .
يمنني عوون ة وفتنوو  املوووهوول الصوود عوون قيوون اّلِل واللقوول  يف وجهووه ابلقوول «  صووك الغفووران»الكنيسوو  مقابوول 

َو  »ليووه:كلووه ينطبوو  ع  فهووذا.. ّللِ وهوول تعبيوود العبوواق لغووْي اّلِل وإخضوواعهم ألحكووام وكوورائع   ينزهلووا ا.قينهم
ُ َوَرُسووللُهُ  ذا   كووذلك تصووفهم ان قائمووا يلمووتاب،كمووا كوووهووذا كلووه قووائم يف أهوول الك..« ُُيَِرُِموولَن مووا َحوورََّم اّللَّ

بربلبيو  أحود    أي اعتقواقك بودين احلوفلي.وهذا واض   ا سوب  بيانوه..«   يَِديُنلَن ِقيَن احلَْ ِِ »اهلي   وم 
دينلنوو  ْي اّلِل،والغووحكووام موون كمووا أنووه لوويك بوودين احلوو  التعاموول بشووريع  غووْي كووريع  اّلِل،وتلقووك األ.مووع اّللِ 

 لمذا  ..وهذا كله قائم يف أهل الكتاب،كما كان قائما فيهم ي.لسلطان غْي سلطان اّللِ 
ا ن يعطوول أولكن .ينفووال إكوورا  يف الوود.والشوورط الووذي يشوو نه الوونا للكوو  عوون قتوواهلم لوويك أن يسوولملا .

تهووك عنوودها الوويت ين فمووا حكموو  هووذا الشوورط،وملا ذا كانووحل هووذ  هووك الغايوو .ا؟زيوو  عوون يوود وهووم صوواغرون .
 القتالف

تمووع املسوولم علووى اجمل إن أهوول الكتوواب بصووفاهتم تلووك حوورب علووى قيوون اّلِل اعتقوواقا وسووللكا كمووا أوووم حوورب
توواب قيوودة أهوول الكلوو  يف عاملمث  كووم نبيعوو  التعووارم والتصوواقم الووذاتيني بووني موونهج اّلِل وموونهج ا؟اهليوو 

قوووع التوووارحك قووود أيبوووحل حقيقووو  التعوووارم ونبيعووو  كموووا أن اللا  -  هوووذ  اهلايت وفووو  موووا تصووولر  -وواقعهوووم 
عال،وإعووالن فن اّلِل التصواقم وعوودم إمكووان التعووايا بووني املنهجووني وذلوك بلقوول  أهوول الكتوواب يف وجووه قيوو

ا إىل ة الالحقوو  هلوول الفوو  ق  لنووزول هووذ  اهليوو  )وخووالاحلوورب عليووه وعلووى أهلووه بووال هوولاقة خووالل الفوو ة السوواب
 اليلم أيضا (.

جهوه طلو   زالو  العلائو  املاقيو  مون و   بد أن ين -حل  اللحيد القائم يف األرم بلصفه قين ا -وا سالم 
مون  كورا  منوه و إيوار،بال ولتحرير ا نسان من الدينلن  بغْي قيون احلو  علوى أن يودع لكول فورق حريو  ا خت

 تلك العلائ  املاقي  كذلك.
قوووحل سوووالم يف الل عتنوووا  ا وإذن فوووإن اللسووويل  العمليووو  لضووومان إزالووو  العلائووو  املاقي ،وعووودم ا كووورا  علوووى ا

بووولل المها بقنفسوووه،هك كسووور كووولك  السووولطات القائمووو  علوووى غوووْي قيووون احلووو  حوووَّت تستسووولم وتعلووون استسووو
 إعطاء ا؟زي  فعال.

قوك ب فوإن   يقتنوع.اقتناع ن احلريو  لكول فورق أن حتوار قيون احلو  عونوعندئذ تتم عمليو  التحريور فعال،بضوما
 لتحقي  عدة أهدا :.على عقيدته،وأعطى ا؟زي 
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 احل . ين اّللِ قأوهلا:أن يعلن إبعطائها استسالمه وعدم مقاومته ابلقلة املاقي  للدعلة إىل 
 م ألهوول الذموو ا سووال يكفلهووا وتنيهووا:أن يسوواهم يف نفقووات الوودفاع عوون نفسووه ومالووه وعرضووه وحرماتووه الوويت

 اء  عليهووا مووند ا عتوود)الووذين يوويقون ا؟زيوو  فيصووبحلن يف ذموو  املسوولمني وضوومانتهم( ويوودفع عنهووا موون يريوو
 الداخل أو من ااارج ابجملاهدين من املسلمني.

ك مل، وا يف ذلوز عون العوتلثها:املسا   يف بيحل مال املسلمني الذي يضمن الكفال  وا عاك  لكل عواج
 أهل الذم ،بال تفرق  بينهم وبني املسلمني قافعك الزكاة.

و  عون .و  حنوه أن نسوتطرق هنوا إىل ااالفوات الفقهيو  حولل مون تيخوذ مونهم ا؟زيو  ومون   تيخوذ مونهم
ذلوووك أن هوووذ  القضوووي  برمتهوووا ليسوووحل .و  عووون نريووو  ربطهوووا وملاضوووع هوووذا الووورب  ..مقووواقير هوووذ  ا؟زيووو 

حل معروضوووو  علووووى عهوووولق الفقهوووواء الووووذين أفتوووولا فيهووووا واجتهوووودوا رأيهووووم يف معروضوووو  علينووووا اليلم،كمووووا كانوووو
 1371وقتها.

 ك أن املسولمنيذلو.اهودون  .إن املسولمني اليولم   ا..« واقعيو »وليسحل «  رحي »إوا قضي  تعتث اليلم 
 .اليلم   يلجدون  .

كمووا   -ملوونهج ا سووالمك ا سووالم ووجوولق املسوولمني هووك الوويت هتوواج اليوولم إىل عووالج  وا« وجوولق»إن قضووي  
موونهج واقعووك جوواق ذىب أن ينوواقا القضووااي املعلقوو  يف الفضوواء ويوورفخ أن يتحوولل إىل  -قلنووا موون قبوول موورارا 

ألن اللاقووع   يضووم جمتمعووا مسوولما هكمووه كووريع  اّلِل،ويصووِر   -مباحووة فقهيوو    تطبوو  يف عووا  اللاقووع 
م ويشوغللن النواس  ثول هوذ  املباحوة يف أقضوي    وُيتقر الوذين يشوغللن أنفسوه -حياته الفقه ا سالمك 

إن نقطو  « أرأيحل لل أن كذا وقوع فموا هول احلكومف»الذين يقلللن:« األرأيتيني»وجلق هلا ابلفعل ويسميهم 
أن يلجووود يف بقعووو  مووون األرم انس .البووودء اهلن هوووك نقطووو  البووودء يف أول عهووود النووواس برسوووال  ا سوووالم .

وموون مث يوودينلن ّلِل وحوود  ابحلاكميوو  .إلووه إ  اّلِل،وأن حمموودا رسوولل اّلِل . يوودينلن قيوون احلوو  فيشووهدوا أن  
مث ُيوواوللن أن ينطلقوولا يف األرم ّبووذا ا عووالن العووام .والسوولطان والتشووريع ويطبقوولن هووذا يف واقووع احليوواة .

سووويكلن هنوووا  جموووال لتطبيووو  النصووولص القرآنيووو  واألحكوووام  -ويلم وووذ فقووو   -ويلم وووذ .لتحريووور ا نسوووان .
اوولز  -ويلم ووذ فقوو   -ويلم ووذ .ا سووالمي  يف جمووال العالقووات بووني اجملتمووع املسوولم وغووْي  موون اجملتمعووات .

الوودخلل يف تلووك املباحووة الفقهي ،وا كووتغال بصووياغ  األحكووام،والتقنني للحووا ت اللاقعوو  الوويت يلاجههووا 
 -من انحيو  األصول واملبودأ  -ي  ا سالم ابلفعل،  يف عا  النظرايت  وإذا كنا قد تعرضنا لتفسْي هذ  اهل

وعند هووذا احلوود نقوو ،فال .وتوورتب  بطبيعوو  املوونهج ا سووالمك  اعتقاقيوو  فإ ووا فعلنووا هووذا ألوووا تتعلوو   سووأل  
نتطر  وراء  إىل املباحة الفقهي  الفرعي  اح اما ؟دي  املنهج ا سالمك وواقعيته وترفعوه علوى هوذا اهلوزال  

                                                 
 انظر التفاصيل يف كتايب ااالص  يف أحكام أهل الذم   - 1371

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2136 

.ذلِوَك قَووْلهُلُْم ِ َْفلاِهِهْم،ُيضواِهُيَن قَووْلَل الَّوِذيَن َوقاَلحِل اْليَوُهلُق:ُعَزيوْ » ر  اْبُن اّللَِّ َوقاَلحِل النَّصارى:اْلَمِسيُ  اْبُن اّللَِّ
ُ  َأىنَّ يُوْيَفُكلَنف.َكَفُروا ِمْن قَوْبلُ   « ..قاتَوَلُهُم اّللَّ

كانووحل هنالووك ..« نَ ُهووْم صوواِغُرو  يَوود  وَ َعوونْ َحووَّتَّ يُوْعطُوولا ا؟ِْْزيَووَ  »ملووا أموور اّلِل املسوولمني بقتووال أهوول الكتوواب 
 -نهووا ملقطوع األول مايف تقوودمي السولرة وتقوودمي  هودينا عنهوا -مالبسوات يف واقوع اجملتمووع املسولم يف املدينوو  

الوويت  ات واملعلقوواتلوو  الشووبهتوودعل إىل تلكيوود هووذا األموور وتقليتووه وجووالء األسووباب والعلاموول الوويت هتمووه وإزا
ا  وم يف أنوووور وخباصوووو  أن ناعوووو  هووووذا األموووور كانووووحل تقتضووووك ملاجهوووو  الوووور .عاهههيووووك يف بعووووخ النفوووولس 

وهلووم  لفوو ة نليلوو  ا؟زيوورة والروم كووانلا مرهوولبني موون العوورب قبوول ا سووالم وكووانلا مسوويطرين علووى مشووال.الشووام
 تكون أول  أن هوذ   وحقيقو .العربي ،وسولطن  خاضوع  لنفولذهم هوك سولطن  الغساسون  . أعلان من القبائول

وم مو  تلاجوه الور أعل مونهم   حلضها املسلملن موع الروم،بعود أن أعوز اّلِل أول وك العورب اب سوالم،وجملحم
ع  عنهوا مون كوجا ل موا عور والفرس بعد أن كانلا قبائل   عر  و  تفكور يف ا لتحوام ابلوروم والفورس وكو

وم كانووحل مووا هابوو  الوور مإ ووا يتبوودى يف قتووال بعضووها لووبعخ،ويف الغووارات والثووارات والنهووه والسووله  ولكوون 
وكانووحل  -صوويل لوويت   يووتم انطباعهووا ابلطووابع ا سووالمك األاوخباصوو  تلووك  -تووزال ابقيوو  يف أعمووا  النفوولس 

وقد احتشود فيهوا .يسوحل يف صواحل املسولمنيل -تو  وهوك غوزوة مي  -آخر ملحم  كبْية بني املسلمني والروم 
لوو  سوولاء مووا يتع -    كوول هووذ  املالبسوواتموون الووروم وعمالئهووم موون نصووارى العوورب مووا روي أنووه مائتووا ألوو

م معهوم   مون ا لتحوام والتخل منها ب كيه اجملتمع املسلم يف هذ  الف ة أو ما حتا برواسه املهاب  للرو 
 -حانووحل ّبووا أوة العسوورة ملووا سوونبينه موون الظوورو  الوويت وقوود  يووحل غووز  -مضووافا إليهووا لوورو  الغووزوة ذاهتووا 

ت قعوحل ملالبسواكول هوذ  ا.هلم مون نصوارى العورب هوم أهول كتواب .وفل  ذلك كله كبه  أن الروم وعما
 ،وجالء علقوات النفسويهات واملإىل زايقة ا يضاحات والبياانت القلي  لتقرير حتمي  هذا األمر،وإزال  الشوب

 األسباب والعلامل لتلك احلتمي  ..
 املشووركني موون ئ عقيوودةاهويف هووذ  اهليوو  يبووني السوويا  القوورآين ضووالل عقيوودة أهوول الكتوواب هووي ء وأوووا تضوو

ا  لوويت جووواءهتم ّبووولصوووحيح  اوأوم   يسوووتقيملا علوووى العقيوودة ا.العرب،والوولينيني مووون قوودامى الروموووان وغووْيهم
لعقيوووودة الم عليووووه كتووووبهم فووووال عووووثة إذن  وووووم أهوووول كتوووواب،وهم حووووالفلن يف ا عتقوووواق األصوووول الووووذي تقوووو

 أن اهلايت   يف حووونيقووولهلم:عزير ابووون اّللِ والوووذي يلفوووحل النظووور هووول ذكووور اليهووولق هنوووا و .الصوووحيح  يف كتبهم
 - علوى موا نورج  -وذلوك .كانحل بصدق التلجيه والتحضْي مللاجه  الروم وحلفائهم من نصوارى العورب .

 يرجع إىل أمرين:
وهووم صوواغرون  يوو  عوون يووداألول:أنووه ملووا كووان نووا اهلايت عامووا واألموور بقتووال أهوول الكتوواب حووَّت يعطوولا ا؟ز 

ب أن أهول الكتواعوام يف كويان األصل ا عتقاقي الذي يستند إليوه هوذا األمور العاما فقد اقتضى السيا  ب
 عام  من اليهلق والنصارى سلاء.
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مني يف سووالم واملسووللا مووع ا الثوواين:أن اليهوولق كووانلا قوود رحلوولا موون املدينوو  إىل أنوورا  الشووام بعوود مووا اكووتبك
ىل أنورا  الشوام  قينقاع وبب النضوْي إانتهحل إبجالء بب.إىل املدين  - -حرب مريرة منذ مقدم الرسلل 

 ا اقتضووى .امنوورا  الشووأفكان اليهوولق يلم ووذ يف نريوو  ا نطووال  ا سووالمك إىل .هووم وأفووراق موون بووب قريظوو 
 أن يشملهم ذلك األمر،وأن يشملهم هذا البيان.

حرفهووا  أن للحظوو  منووذمعلوولم مشووهلر ومووا تووزال عليووه عقائوودهم حووَّت ا« املسووي  ابوون اّللِ »وقوولل النصووارى:
يك فلو« بون اّللِ عزيور ا»يهولق:فأموا قولل ال -كموا سونبني   -بللك،مث مت هريفها علوى أيودي اجملوامع املقدسو  

نعوحل فيوه  -وهول عزيور  -« راعوز »والذي يف كته اليهلق املدون  الباقيو  سوفر ابسوم .كائعا و  معروفا اليلم
لقوولل عوون يوو  هووذا اولكوون حكا.الوورب . نووه كاتووه موواهر يف توولراة ملسووى،وأنه وجووه قلبووه  لتموواس كووريع  

 لوزعم،وراجزعمولا هوذا ا -املدينو   وخباص  يهولق -اليهلق يف القرآن قليل قانع على أن بعضهم على األقل 
وجولق  قولاهلم موا  أكيوه مون بينهم وقد كان القرآن يلاجه اليهلق والنصارى ملاجه  واقعي  ولل كوان فيموا ُي

ملا سكتلا عن استخدام هوذا علوى و  - -ذيه ما يرويه رسلل اّلِل له بينهم لكان هذا حج  هلم على تك
 أوسع نطا  

  ( خالصو385ص  - 378وقد أورق املرحولم الشوي  ركويد رضوا يف ا؟وزء العاكور مون تفسوْي املنوار )ص 
ن فيودان يف بيوواتا فقورات مفيودة عون مكانو  عوزرا عنود اليهولق وعلو  عليهوا كووذلك تعليقوا مفيودا ننقول منوه هنو

 قال:.ما عليه اليهلق إمجا حقيق  
َعووووَ    ْنِكِليزِيَّووووِ  )نَبوْ ( أَنَّ َعْصووووَر ِعووووْزرَا ُهووووَل َربِيووووُع التَّووووارِيِ  اْلِملِِووووكِِ 1903َجوووواَء يف َقائِوووورَِة اْلَمَعوووواِرِ  اْليَوُهلِقيَّووووِ  اْ ِ

ُه َجوِدير  ِ َْن َيُكولَن ُهوَل َنْشوَر الشَّورِيَعِ  )َويف اأْلَْصوِل َوأَنَّو.لِْليَوُهلِقيَِّ  الَِّذي تَوَفتََّححْل ِفيِه أَْزَهارُُ  َوَعبَوَ  َكوَذا َوْرِقِ  
ب( فَوَقوْد َكانَوحْل ُنِسوَيحْل َوَلِكونَّ ِعوْزرَا  21َلْل  َْ َيُكْن َجاَء ِّبَوا ُملَسوى )التِِْلُمولَق، 1372َعَربََ  أَْو َمرَْكَبَ  الشَّرِيَعِ (

ِب ِإْسووورَائِيَل َ ْسوووَتطَاُعلا ُرْ يَوووَ  اهْلاَيِت )اْلُمْعِجوووزَاِت( َكَموووا رَأَْوَهوووا يف َعْهوووِد أَْو َأْحَياَهوووا،َوَلْلَ  َخطَوووااَي بَووو أََعاَقَهوووا
َيُشوُك َوذُِكَر ِفيَها أَنَّوُه َكتَوَه الشَّورِيَعَ  اِبحْلُوُروِ  اأْلَُكولرِيَِّ  وََكواَن َيَضوُع َعاَلَمو   َعلَوى اْلَكِلَمواِت الَّويِت .ُملَسى اهو 

 َمْبَدأَ التَّارِيِ  اْليَوُهلِقيِِ يَوْرِجُع ِإىَل َعْهِدِ  . َوأَنَّ  -ِفيَها 
 َكوِهْي  َسوَكَن اِهن  يَوُهولِقي  وََكاتِوه  َكوا )َعوْلن (  ِس:ِعْزرَ َوقَاَل الدُْكُتلُر ُجلرْْج بُلْسحْل يف قَواُملِس اْلِكتَواِب اْلُمَقودَّ 

َة ُمْلووِك )اْرَهِْشْشووَتا( الطَِّليووِل اْلبَوواعِ  وواَببِووَل ُموودَّ ِ َْن َذُْخووَذ َعووَدق ا َوافِوور ا ِمووَن  ُمْلِكووِه أاََبَ  َلعِووْزرَاابَِعِ  لِ َنِ  السَّوو،َويف السَّ
ُة السََّفِر أَْربَوَعَ  َأْكُهر  ( وََكانَ 7م )ِعْزرَا ص.   457الشَّْعِه ِإىَل أُوْرَكِليَم حَنَْل َسَنِ    .حْل ُمدَّ

وووا يوُ َغُل ِعوووْزرَا َمْلِضوووع ا ُمهِ )مُثَّ قَووواَل( َويف تَوْقِليوووِد اْليَوُهووولِق َيْشووو وووَك وَ ْلِضوووِع ُملَسوووى َوِإيِليَّوووا َقابَوووُل  َِ م  يَوُقلُللَن:ِإنَّوووُه َأسَّ
أَنَّوُه ْلَم اْلِعْثَانِيَّوِ  اْلَقِدميَِ ،وَ ُرَ  اْلَكْلَدانِيَّوَ  َعوَخَل اأْلَْحوِس،َوأَقْ اْلَمْجَمَع اْلَكِبَْي،َوأَنَُّه مَجَوَع َأْسوَفاَر اْلِكتَواِب اْلُمَقودَّ 

ِم َوِعْزرَا َوحِنِْمَيا .  أَلََّ  َأْسَفاَر اأْلَايَّ

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) انكر الشريع »أق  يف ترمج  األصل ا ْنليزي من عبارة « حامل الشريع »لعل تعبْي  - 1372
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وووْعُه بَوْعوووَد اوََكووواَن  27 - 1 7انِيَّ  ،وََكوووَذِلَك صَكْلدَ   19 6 - 8 4)مُثَّ قَووواَل( َولُغَوووُ  ِسوووْفِر ِعوووْزرَا ِموووْن ص لشَّ
 . انِيَِّ  اهوْلِعثَْ اُرُجلِعِهْم ِمَن السَّْلِ يَوْفَهُملَن اْلَكْلَدانِيََّ  َأْكثَوَر ِمَن 

ُهْم أَنَّ التوَّوْلرَاَة الَّويِت َكتَوبَوَهو ا ُملَسوى َعَلْيوِه السَّواَلُم َوأَُقلُل:ِإنَّ اْلَمْشُهلَر ِعْنَد ُمَيِرِِخك اأْلَُمِم َحوَّتَّ أَْهوِل اْلِكتَواِب ِمونوْ
ْبووووَل َعْهووووِد ُسووووَلْيَماَن َعَلْيووووِه ( قَووووْد فُِقووووَدْت قوَ 25،26 31)تووووة  1373َوَوَضووووَعَها يف َ بُوووولِت اْلَعْهووووِد أَْو ِ َانِبِووووهِ 

وا فُوِتَ  التَّوابُلُت يف َعْهوِدِ  َ ْ يُلَجوْد ِفيوِه َغوْْيُ اللَّوْلَحنْيِ الَّوَذْيِن ُكِتبَوحْل ِفيهِ  َموا اْلَلَصوااَي اْلَعْشوُر َكَموا السَّاَلُم،فَِإنَُّه َلمَّ
وووْلِ اِبحْلُوووُروِ  ،َوأَنَّ )ِعوووْزرَا( َهوووَذا 1374تَوووورَاُ  يف ِسوووْفِر اْلُملُووولِ  اأْلَوَّلِ  ََهوووا بَوْعوووَد السَّ ُهوووَل الَّوووِذي َكتَوووَه التوَّوووْلرَاَة َوَغْيَّ

َويَوُقووووولُل أَْهوووووُل .ُمْعَظَمَهوووووا اْلَكْلَدانِيَّوووووِ  َوالُلغَوووووِ  اْلَكْلَدانِيَّوووووِ  اْلَمْمُزوَجوووووِ  بِبَوَقوووووااَي الُلغَوووووِ  اْلِعْثِيَّوووووِ  الَّووووويِت َنِسوووووَك اْليَوُهووووولُق 
َوَهووووَذا َمووووا َ  ُيَسوووولُِِمُه هَلُووووْم َغووووْْيُُهْم َوَعَلْيووووِه .( َكتَوبَوَهووووا َكَمووووا َكانَووووحْل بِووووَلْحك  أَْو إبِِهْلَووووام  ِمووووَن هللِا اْلِكتَوووواِب:ِإنَّ )ِعووووْزرَا

ووْأِن َحووَّتَّ ِمووْن َتلِوويِفِهْم َكووَذِخْيَِة اأْلَ اع اضووات   ْلبَوواِب َكثِووْيَة  َمووْذُكلرَة  يف َمَلاِضووِعَها ِمووَن اْلُكتُووِه اْاَاصَّووِ  ِّبَووَذا الشَّ
َعلَووى ع اضووات لِْلَكايُللِيووِك َوَأْصووُلُه فَوَرْنِسووك ،َوَقْد َعَقووَد اْلَفْصووَلنْيِ احْلَوواِقَي َعَشووَر َوالثَّوواينَ َعَشووَر لِووذِْكِر بَوْعووِخ اِ  

َها قَوْللُُه :  َكْلِن اأْلَْسَفاِر اْاَْمَسِ  ِلُملَسى،َوِمنوْ
يوَع اأْلَْسوَفاِر اْلُمقَ ( أَ 21َعوْد  14   4اَء يف ِسْفِر ِعوْزرَا جَ  - 7) َسوِ  ُحرِِقَوحْل اِبلنَّواِر يف نَّ مجَِ َعْهوِد نُوُبلَخوْذ  دَّ

َويوُوزَاُق .نَوَعحْل " اهوو رِئ  أَْن يَوْعوِرَ  َموا َصو أِلَيِِ اْمو َسوِبيل  َنْصَر َحْيُة قَاَل:" ِإِن النَّاَر أَْبطََلحْل َكرِيَعَتَك فَولَوْم يَوعُودْ 
َسووِ  الَّوويِت أابَ ْسووَفاِر الْ يووَ  اأْلَ َق بِووَلْحِك الووُروِ  اْلُقُدِسووكِِ َشْلِ َعلَووى َذلِووَك أَنَّ ِعووْزرَا أََعووا َقهْتَووا النَّوواُر َوَعضَّووَدُ  ِفيَهووا  ُمَقدَّ
َك يُلَحنَّوا ُملْس،َواْلِقودِِيْس،َواْلِقودِِيَك ايْوُرونِيايْريَوَناوْ  ِقودِِيكَ َولِوَذِلَك تَووَرى يِْريُلْلَيانُلْس،َوالْ .َكتَوَب   مَخَْس   ُمَعاِصوُروَن 

َسِ  اْلَمعْ َم اأْلَْسفَ ا ُمَرمِِ الذََّهِلَّ،َواْلِقدِِيَك اَبِسيْلُيلَس َوَغْْيَُهْم يَدَُّعلَن ِعْزرَ   ُروَفِ  ِعْنَد اْليَوُهلِق اهو .اِر اْلُمَقدَّ
وووْفَر الرَّابِوووَع ِموووْن ِسوووْفِر  ،َوأَنَّ ُنَسوووَ  مُثَّ َأَجووواَب اْلُمَيلِِوووُ  َعوووْن َهوووَذا اِ ْعوووِ َاِم ِ َنَّ السِِ ِعوووْزرَا )َكوووَذا( لَوووْيَك بَِقوووانُلينِ 

نَي الَّووِذيَن اْسَتْشووَهَد اْلِكتَوواِب اْلُمَقوودَِّس َ ْ َتُكووْن ُكُلَهووا " حَمُْفللَوو   يف اهْلَْيَكووِل أَْو يف أُوْرَكووِليَم،َوأَنَّ اهْلاَبَء اْلِقدِِيِسوو
َوووا يُوْيَخوووُذ بِ  تَوْعلِووويِمِهْم َ  ِبرَأِْيِهْم،قَووواَل " َيْسوووَتِحيُل أَْن َيُكووولَن رَأْيُوُهوووْم َغوووْْيُ التوَّْعِليِموووكِِ َغوووْْيَ اْلُمْعَ ُِضووولَن ِ َقْووووَلاهِلِْم ِإ َّ

َوووا أَرَاُقوا أَ  َسوووِ  ِإ َّ َم اأْلَْسوووَفاِر اْلُمَقدَّ ُوووْم ِإْذ َ َّوووْلا ِعوووْزرَا ُموووَرمِِ وووْلِ نَّ َهوووَذا النَّوووِلَّ بَوْعوووُمِصووويه  ل ِإ َّ أَنَّ اأْلَْلَهوووَر َأوَّ َد السَّ
َهوا جمَْ  وَن ِموْن مَجْعِوِه ِموْن ُنَسوِ  اْلِكتَواِب اْلُمَقودَِّس،َوقَابَوَلَها َوَجَعوَل ِمنوْ وا جُمَورَّق ا اْلَبابِِلكِِ مَجََع َكولَّ َموا َاَكَّ ُملع وا ُمنَوقَّح 

ْجِلبَوَ  َشِْويول  أِلَقْووَلاِل اْلِقدِِيِسونَي اْلَموْذُكلرِيَن َونَوُقولُل:ِإنَّ َهوِذِ  اأْلَ .َعِن اأْلَْغاَلِط الَّيِت َكاَنحْل َقِد اْنَدسَّحْل ِفيوِه اهوو 
َهوا َ  َتُدُل َعَلْيِه،َوَ  ُنَسولُِِم أَنَّ تَوْعلِويَمُهْم َكواَن ُرَالِف وا ِلرَأِْيِهْم،َواْحِتَمواَ ت  َوَقَعواَوى يف َأْصوِل  اْلَمْسوأََلِ ،َقلِيل  َعَليوْ

ُقْل َأَحد  أَنَُّه   َكاَن يُلَجوُد قَوْبوَل ِعوْزرَا ِكتَواب  اْ ُوُه اْلِكتَواُب اْلُمَقودَُّس،َوَ  أَنَّ َأْسوَفاَر ُملَسوى َكواَن يُلَجوُد ل ِإْذ َ ْ يَونوْ
َهوا قَوْد فُِقوَد أَْيض وا،وََكاَن يُلَجوُد ِفيوِه ا َها ُنَسو   ُمتَوَعودَِِقة ،َويف التَّوارِيِ  أَنَّ َموا َكتَوبَوُه ِعوْزرَا ِمنوْ ْلَفواِا أْلُلُولُ  ِموَن اأْلَ ِمنوْ

                                                 
ن  موون ربكووم وبقيوو   ووا توور  آل إن آيوو  ملكووه )أي نوواللت( أن ذتوويكم التووابلت فيووه سووكي»جوواء يف القوورآن الكوورمي عوون هووذ  اللاقعوو : - 1373

 السيد رمحه هللا («.) ملسى وآل هارون همله املالئك 
 وحنن نقلل:إن قلل القرآن أصد .وقد قرر أنه كان هنا  )بقي (  ) السيد رمحه هللا ( - 1374
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َهووا ِعْنووَد أَْهووِل اْلِكتَوواِب،يَوَتَمحَُّللَن يف  -َوِعبَووارَات  َكوواَن ِعووْزرَا َيُشووُك ِفيَهووا  -اْلَبابِِليَّووِ   َوأَْغوواَلط  َكثِووْيَة  ُمتوََّفوو   َعَليوْ
َها،فَوُنْسَخُ  ِعْزرَا لَْيَسحْل َعنْيَ الشَّرِيَعِ  الَّيِت َكاَن َكتَوبَوَها ُملسَ   ى َقْطع ا .اأْلَْجِلبَِ  َعنوْ

َعَ  اهْلسِ  ِمَن اْ؟ُْزِء اأْلَوَِّل ِمْن ِإْلَهاِر احلَْ ِِ  167َوَقْد َجاَء يف ص  َتانَِ ()نَبوْ
َوقَواَل  ا َنُصوُه:" َمو -وِ  اْلُقوُدِس ْزرَا هَلَوا إبَِِعانَوِ  رُ َومَجْوِع ِعو ْلرَاةِ بَوْعَد نَوْقِل حَنْل  ِ َّا ذُِكَر َعْن َسَفِر ِعوْزرَا َوِإْحورَاِ  التوَّو

ووووَماِويََّ  َضووواَعحلْ  َوقَوووواَل .ْخوووَرى اهووووو أُ أَْن َيْكتُوبَوَهووووا َموووورَّة   َم ِعوووْزرَا فَووووُأهلِْ ِكِليْموووِنْك اْسووووَكْنَدْر اَينُووولَس:ِإنَّ اْلُكتُووووَه السَّ
َوقَوووووواَل .)ف( اهووووووو بِووووووَل بُوُروَكوووووواِ َ َر أَْهووووووُل ابَ ا أََغوووووواترتللنُي:اْلَمْشووووووُهلُر أَنَّ ِعووووووْزرَا َكتَووووووَه جَمُْموووووولَع اْلُكتُووووووِه بَوْعووووووَد َموووووو

وا،فََأْوَجدَ  هَلِيَّوَ  انْوَعووَدَمحْل رَْأس  اَل َجواْن ِمْلنَوووْر َكاْتلِووَك َوقَوو.ْخوَرى إبِِهْلَووام  اهوو أُ رَا َموورَّة  َها ِعووزْ هتيلفلكوحُل:ِإنَّ اْلُكتُووَه اْ ِ
َ  أَْهووُل اْلِعْلووِم َعلَووى أَنَّ ُنْسووَخَ  َفوو:" اتوَّ 1843َنَ  َسووِمووْن ِكَتابِووِه الَّووِذي نُبِووَع يف بَوْلووَدِة َقْريب  115يف الصَّووْفَحِ  

مَّا َلَهووَرْت نَوُقلهُلَووا ْسووَكِر خُبْووحُل َنصَّووَر،َولَ عَ ْن أَيْووِدي اَعحْل ِمووَضووالتوَّووْلرَاِة اأْلَْصووِليَِّ  وََكووَذا ُنَسووُ  ُكتُووِه اْلَعْهووِد اْلَعِتيووِ  
 ْدِر احْلَاَجِ  اهو .َك،انْوتَوَهى َكاَلُمُه بِقَ  أَنِْتُيلكَ اِقيَ ِ  حَ الصَِّحيَحُ  ِبَلاِسطَِ  ِعْزرَا َضاَعحْل تِْلَك النُوُقلُل أَْيض ا يف 

( َمووووا يف تَووووووَلارِِحِهُم 39 - 235تُوووووِبِهْم )صرِيووووِ  كُ مُثَّ ِإنَّ َصوووواِحَه ِإْلَهووووواِر احْلَوووو ِِ ذََكوووووَر يف َ ْووووِة ِإيْوبَووووواِت هَْ 
ِم( َمْن خَ  ِة ُسوَلْيَماَن،الَِّذي َكواَن ُمو ِإْسورَائِيَل ِموْن آِخوِر ْكثَوِر بَوِب أَ َداِق َثِ اْرتِواْلُمَقدََّسِ  )ِسْفِر اْلُمُللِ  َوِسْفِر اأْلَايَّ دَّ

ا ُمْلَكووُه َفَكوواَن َ َْلَكَتنْيِ،َ َْلَكووَ  يْووِه اللَّووَذْيِن اقْوَتَسوومَ ْم،َوَوَلدَ َزْعِمهِ بِ أَوََّل َمووِن اْرتَوودَّ َوَعبَووَد اأْلَْوَتَن َوبَووَ  هَلَووا اْلَمَعابِووَد 
،َوَ َْلَكَ  يَوُهووولذَ ِإْسووو وووْبَطنْيِ اهْلَخَريْ َيلََّفوووَ  ِموووا اْلمُ رَائِيَل اْلُمَيلََّفوووَ  ِموووْن َعْشووورَِة َأْسوووَباط  ِن،َوَغَلبَوووُ  اْلَليَِنيَّوووِ  َوِعبَووواَقُة َن السِِ

، َْ اَء أَ لِوَك زَُهوَواْمتَودَّ ذَ .اأْلَْصَناِم َعَلْيِهَما َمع ا،َوِإْن َكانَوحْل َعلَوى اأْلُوىَل أَْغلَوَه   يَوعُوْد لِْلَمْمَلَكتَونْيِ ِفيَهوا ْربَوَعوِ  قُووُرون 
وولْ لَووى َسوورِ َحاَجوو   ِإىَل التوَّووْلرَاِة،ِإىَل أَْن َجلَووَك )يُلِكووَيا( بْووُن )آُموولَن( عَ  وورْ يِر السَّ ِ ،َوأَرَاَق ِإَعوواَقَة طََنِ  فَوتَوواَب ِمووَن الشِِ

وْد ُنْسوَخ    ِكوِه ل ِإِذ اقََّعوى َحْلِقيَوا  َعْشورََة َسوَن   ِموْن ُملْ ِإىَل َسوْبعَ  ْلرَاةِ  ِموَن التوَّوِقيِن ُملَسوى ِإىَل الشَّوْعِه،َوَلِكنَُّه َ ْ اَِ
ُقولُل َصواِحُه قَواُملِس يف بَوْيوحِل الورَّبِِ )َويوَ  يَعِ  ُملَسوىْن َكورِ مِ اْلَكاِهُن يف السََّنِ  الثَّاِمَنَ  َعْشرََة أَنَُّه َوَجَد ُنْسَخ   

َا َكانَوحْل " ِسوْفرَ  اْلِكَتاِب اْلُمَقدَِّس يف  اْلَعَموَل َجوَرى َعلَوى تِْلوَك  ْحوَدُ ( َويَودَُّعلَن أَنَّ ِنيَوِ  " وَ  التوَّثْ َهِذِ  الُنْسَخِ  ُر َّ
َّ َعْشرََة َسَن   الَّيِت بَِقَيحْل ِمْن مُ  َة الثَّاَل  َعلَوى أَوَّهِلِوْم ُللِ ،َوَسلََّ  هللاُ  َمْن بَوْعَدُ  ِمَن اْلمُ اْرَتدَّ  َقدِ ْلِكِه،وَ الُنْسَخِ  ُمدَّ

 َحد  َما َأَصاَّبَا .بَوْعِدِ  َفاَل يَوْعَلُم أَ  رِيَعِ  ِمنْ ُ  الشَّ َمِلَك ِمْصَر،َوَعَلى َتلِِثِهْم خُبْحُل َنصََّر،َوَ ْ تُْذَكْر ُنْسخَ 
 َكَموا تَوَقودََّم َوقَوْد َوضَّوَحُه لرِيََ  َعلَوى أُوْرَكوِليمَ سُ َكْك َمِلِك ْنطُليُل اَوأَمَّا َما َكتَوَبُه ِعْزرَا فُِقَد أَْيض ا يف أَيْوَناِء اْسِتياَلِء 

ووو1ج  238بَِقْللِوووِه يف )ص وووا َكتَوووَه ِعوووْزرَا َعَلْيوووِه السَّ يوووِ  َمووورَّة  أُْخوووَرى َعلَوووى ْهوووِد اْلَعتِ اَلُم ُكتُوووَه اْلعَ ( فَوَقووواَل:" َلمَّ
 نَي َهَكَذا " .ْلَمَكابِيِِ وَِّل لِ أْلَ َزْعِمِهْم َوقَوَعحْل َحاِقيَ   أُْخَرى َجاَء ذِْكرَُها يف اْلَباِب ا
فْوورِْنِج )َكوَذا( أُورْ  وا فَووَتَ  انِْتيُوولَكْك َملِوُك ُملُولِ  اْ ِ ِتيووِ  الَّويِت َحَصوَلحْل لَووُه يووَع ُنَسوِ  اْلَعْهوِد اْلعَ َأْحَرَ  مجَِ َكوِليَم،" َلمَّ
َعِتيوِ  أَْو يوُوَيقِِي َرْسوَم َسوِ  ُكتُوِه اْلَعْهوِد الْ نُ ْسوَخ   ِموْن َدُ  نُ ْنوِمْن َأيِِ َمَكان  بَوْعَدَما َقطََّعَها،َوأََمَر أَنَّ َموْن يُلَجوْد عِ 
ْسوَخ   ِموْن ُكتُوِه اْلَعْهوِد نُ لَّ َموْن َوَجوَد ِعْنوَدُ   يَوْقُتُل ُكو،َفَكانَ الشَّرِيَعِ  يُوْقَتْل،وََكاَن َهِْقيُ  َهَذا اأْلَْمِر يف ُكلِِ َكْهر  

 ص ا .ُنْسَخُ  " انْوتَوَهى ُمَلخَّ ُم تِْلَك ال،َوتُوْعدَ أَقَّى َرْ  ا ِمْن ُرُسلِم الشَّرِيَع ِ اْلَعِتيِ ،أَْو يَوَبحَل أَنَُّه 
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و م،َواْمَتدَّتْ .   161َوذُِكَر أَنَّ َهِذِ  احْلَاِقيََ  َكاَنحْل َسَنَ   ِّ ِسِننَي َوِنْص   َكَما ُفصِِ َلارِِحِهْم َلحْل يف تَووِإىَل َياَل
ا َعَرفْوحَل يف الشَّواِهِد يِت َكتَوبَوَهوا ِعوْزرَا َكَموُنَسوِ  الَّويوُع ال)قَواَل( فَانْوَعوَدَمحْل يف َهوِذِ  احْلَاِقيَوِ  مجَِ .َوَ رِيِ  يُلِسويُفلَس 

يَطَك ْمِثَانُوولِر تِوو َحاِقيَووِ  اْسووِتياَلِء اْ ِ  أَنَّووُه يف  ذََكوورَ مُثَّ .ِمووَن اْلَمْقِصووِد اأْلَوَِّل ِمووْن َكوواَلِم جوواْن ِمْلنَوووْر َكاْتلِووَك  16
َمِسوووويِ  َكَمووووا بَويوَّنَووووُه َدُهْم َوَذلِووووَك بَوْعوووَد الْ َكانَوووحْل ِعْنوووو  ثِووووْيَة  الُروِموووكِِ َعلَووووى أُوْرَكووووِليَم َوبِووواَلِق اْليَوُهلِق،أُْتِلَفووووحْل ُنَسوووو   كَ 

 يُلِسيُفلُس َوَغْْيُُ  ِمَن اْلُمَيِرِِخنَي .
يووَع أَْهووِل اْلِكتَوواِب َمووِديُنلَن لُِعَزيْوور  َهووَذا يف ُمْسووتَوَنِد َنْكَتِفووك ِّبَووَذا اْلبَويَوواِن ُهنَووا َولَنَووا ِفيووِه َغَرَضوواِن:)أَ  َحُدُ َا( أَنَّ مجَِ

َسووِ  ِعْنووَدُهْم  َوَهووَذا .)َوَتنِيِهَمووا( أَنَّ َهووَذا اْلُمْسووتَوَنَد َواِهووك اْلبَويَوواِن ُمتَووَداِعك اأْلَرَْكوواِن .ِقيِنِهْم،َوَأْصووِل ُكتُووِبِهُم اْلُمَقدَّ
فَوَقْد َجاَء يف تَوْرمَجَِتِه ِموْن َقائِورَِة اْلَمَعواِرِ  اْلِثِيطَانِيَّوِ  بَوْعوَد ذِْكوِر َموا ،1375ُه ُعَلَماُء أُورُبََّ  اأْلَْحرَاُر ُهَل الَِّذي َحقَّقَ 

َهوا رَة  َعنوْ أَنَّوُه َ ْ يُعِوْد إِلَوْيِهُم الشَّورِيَعَ   يف ِسْفرِِ  َوِسْفِر حِنِْمَيا ِمْن ِكَتابَِتِه لِلشَّرِيَعِ :أَنَُّه َجواَء يف رَِوااَيت  أُْخوَرى ُمتَوَأخِِ
يَع اأْلَْسَفاِر اْلِعْثِيَِّ  الَّيِت َكاَنحْل أُْتِلَفحْل ،  الَّيِت أُْحرَِقحْل فَوَقْ ،َبْل أََعاَق مجَِ

[ مُثَّ  حِل اأْلُْسوطُْلرَُة اْاَاصَّوُ  بِعِوْزرَا ِإَذا َكانَومَجَوِ  ِفيَهوا:وَ تِوُه ال َّْ اَل َكاقَوَوأََعاَق َسْبِعنَي ِسْفر ا َغْْيَ قَانُلنِيَّ   ]أَبُل َكرِي  
َهوا ِإىَل ِكتَواب  آَخوَر ِهْم،َوَ ْ َيْسوَتِنُدوا يف اِء أَنْوُفسِ  تِْلقَ َهَذا َقْد َكتَوبَوَها َمْن َكتَوبَوَها اْلُمَيِرِِخنَي ِ َْقاَلِمِهْم ِمنْ   َكوْكء  ِمنوْ

ِمووَن  9ج  14ْنظُووْر صالوُرَواُة اْخِتاَلق ووا ]ا َهووا أُولَ ِووكَ طُلرََة ِعووْزرَا قَوِد اْختَوَلقَ ْصووِر يوَوَرْوَن أَنَّ أُْسووَفُكتَّواُب َهووَذا اْلعَ  -
َعِ  الرَّابَِعَ  َعْشرََة َسَنَ    [ .1929الطَّبوْ

َ  َعَلْيووِه َلَقووَه ابْووِن هللِا،َوَ  َومُجْلَووُ  اْلَقووْلِل:أَنَّ اْليَوُهوولَق َكووانُلا َوَمووا زَالُوولا يُوَقدُِِسوولَن ُعَزيْووور ا َهووَذا َحووَّتَّ ِإنَّ بَوْعَضووُهْم أَْنلَوو
اِبْلَمْعووَ  الَّووِذي َسووَيْأيت نَووْدرِي َأَكوواَن ِإْناَلقُووُه َعَلْيووِه ِ َْعووَ  التَّْكوورمِِي الَّووِذي أُْنلِووَ  َعلَووى ِإْسوورَائِيَل َوَقاُوَق َوَغْْيِِ َووا،أَْم 

لُول( َوُهوَل َقرِيوه  ِموْن فوَ  َلُسولِفِهْم )فَويوْ َوقَوِد اتوََّفوَ  .ْلَسوَفِ  َويَوِبِِ اهْلِْنوِد الَّويِت ِهوَك َأْصوُل َعِقيوَدِة النََّصواَرى َقرِيب ا َعوْن فَويوْ
ُروَن َعَلى أَنَّ ِإْسَناَق َهَذا اْلَقْلِل إِلَْيِهْم يُورَاُق بِِه بَوْعُضُهْم َ  ُكُلُهْم،َوُهَل َمْبِب  َعلَوى اْلَقاِعوَدِة الَّويِت بَويوَّنَّاَهوا يف  اْلُمَفسِِ

ُهْم أَقْوووَلا   َوأَفْوَعووا   ُمْسووَنَدة  إِلَووْيِهْم يف مُجَْلِتهِ تَوفْ  ْم،َوِهووَك ِ َّووا َصووَدَر ِسووِْي بَوْعووِخ آاَيِت ُسوولرَِة اْلبَوَقوورَِة الَّوويِت َهِْكووك َعوونوْ
لَووو   يف ُكووو ُوْلِوَا اْلَعامَّوووِ ،َوأَنَّ َموووا َعوووْن بَوْعِضوووِهْم،َوِهَك أَنَّ اْلُمووورَاَق ِموووْن َهوووَذا اأْلُْسوووُللِب تَوْقرِيوووُر أَنَّ اأْلُمَّوووَ  تُوَعوووُد ُمَتَكافِ 

َهوووا َيُكووولُن لَوووُه َشْيِوووْي  يف مُجَْلِتَهوووا،َوأَنَّ اْلمُ  ْنَكوووَر الَّوووِذي يَوْفَعلُوووُه يَوْفَعلُوووُه بَوْعوووُخ اْلِفوووَرِ  أَِو اْ؟ََماَعووواِت أَِو الُزَعَمووواُء ِمنوْ
نَوو   َ  بَوْعُضووُهْم ِإَذا َ ْ يُوْنِكووْرُ  َعَلْيووِه مُجُْهوولرُُهْم َويُ  زِيلُوولُ  يُوَياَخووُذوَن بِووِه ُكُلُهْم،َوبَويوَّنَّووا يف تَوْفِسووِْي قَوْللِووِه تَوَعوواىَل:َواتوَُّقلا ِفتوْ

( أَنَّ ِمْن ُسَنِن اِ ْجِتَماِع اْلَبَشرِيِِ أَنَّ اْلَمَصاِئَه َوالورَّزَااَي الَّويِت هَِوُل 25 8ُتِصيَ َّ الَِّذيَن لََلُملا ِمْنُكْم َخاصَّ   )

                                                 
ميذها،فقوود كانووحل هووذ  اووه أن ننبووه حنوون يف الظووالل إىل ق لوو  مثوول هووذ  العبووارات )األحوورار( يف مدرسوو  الشووي  حمموود عبوود  وتال - 1375

ىل كتاب أوراب إأير اعلها تنظر ان هذا التاملدرس   ملتها متأيرة  ناهج تفكْي و فكار غربي  غريب  على منهج التفكْي ا سالمك ااالا،وك
ظوووورة اع األوربيوووو  نوضووووذلك إىل األاملناهضووووني للكنيسوووو  بلصووووفهم أحرارا.وكووووذلك الكتوووواب الووووذين يكتبوووولن عوووون الدميقرانيوووو  واحلريوووو  الغربي ،وكوووو
لو  خطر،كوان يعطو  ..وهوذا مز  استحسان.وكانحل تدعل إىل األخذ  ا تسوميه )الصواحل مون هوذ  األفكوار واألوضواع( بنواء علوى ذلوك التوأير

ه هللا يد رمحوج ا سوالمك.) السوناء ابملونهعليه للرق كرومر وأمثاله من الصليبيني  واألمر يف حاج  إىل نظرة أعمو  وأوسوع وإىل اسوتقالل واسوتغ
) 
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َكَما أَنَّ اأْلَْوبِ َوَ  الَّويِت أْلَُموِم بُِفُشولِِ اْلَمَفاِسوِد َوالرََّذائِوِل ِفيَهوا َ  خَتْوَتُا الَّوِذيَن تَوَلبَُّسولا بِِتْلوَك اْلَمَفاِسوِد َوْحوَدُهْم،ابِ 
ْسرَاِ  يف الشََّهَلاتِ  ُّ ِبَكثْورَِة اأْلَْقَذاِر يف الشَّْعِه َوَغْْيِ َذِلَك ِمَن اْ ِ  َتُكلُن َعامَّ   أَْيض ا . َهُْد

ِفيِهْم:َوقَالَوحِل اْليَوُهولُق يَوُد  ِ ،َكالَّوِذيِن قَواَل هللاُ  اْلَمِدينَ  يَوُهولقِ َوأَمَّا الَّوِذيَن قَواُللا َهوَذا اْلَقوْلَل ِموَن اْليَوُهولِق فَوُهوْم بَوْعوخُ 
وَع هللاُ قَوولْ ِفيهِ  ( اهْليََ ،َوالَِّذيَن قَوالَ 64 5هللِا َمْغُللَل   ُغلَّحْل أَْيِديِهْم ) حَنْوُن وَ اُللا ِإنَّ هللاَ َفِقوْي  قَوَل الَّوِذيَن ْم:َلَقوْد  َِ

( ف َوُُيَْتَموووُل أَْن 2:245ا َحَسووون ا )ِرُم هللاَ قَوْرض ووويُوْقووو ( َرق ا َعلَوووى قَوْللِوووِه تَوَعووواىَل:َمْن َذا الَّوووِذي181 3أَْغِنيَووواُء )
َنا .َيُكلَن َقْد َسبَوَقُهْم إِلَْيِه َغْْيُُهْم،َو َْ  َقْل إِلَيوْ  يُونوْ

ووْيِ  َوابْووُن َمْرَقَويْووِه َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  و َرِضوو َك هللاُ َعْنووُه و َرَوى ابْووُن ِإْسووَحاَ  َوابْووُن َجرِيوور  َوابْووُن َأيب َحووامتِ  َوأَبُوول الشَّ
َوَكواُس بْوُن قَووْيك  َوَمالِوُك بْوُن الصَّوْيِ   و َساَلُم ْبُن ِمْشَكم  َونُوْعَماُن ْبُن أَْوَ  َوأَبُول أَنَوك  قَاَل:أََتى َرُسلَل هللِا و 

َووا قَووالُ  َلتَوَنا،َوأَنْووحَل َ  تَوووْزُعُم أَنَّ ُعَزيْووور ا ابْووُن هللِا ف َوِإ َّ ِمووْن  1376لا ُهووَل ابْووُن هللاِ فَوَقوواُللا:َكْيَ  نَوتَِّبعُووَك َوقَووْد تَورَْكووحَل ِقبوْ
التوَّووْلرَاُة ِعْنووَدُهْم يَوْعَملُوولَن ِّبَووا َمووا َكوواَء هللاُ تَوَعوواىَل أَْن يَوْعَملُوولا،مُثَّ  َأْجووِل أَْن ُعَزيْووور ا َكوواَن يف أَْهووِل اْلِكتَوواِب وََكانَووحلِ 

ُووووْم قَووووْد َأَضوووواُعلا ا ووووا رََأى هللاُ تَوَعوووواىَل َأوَّ ،وََكوووواَن التَّووووابُلُت ِفيِهْم،فَوَلمَّ لتوَّْلرَاَة،َوَعِملُوووولا َأَضوووواُعلَها َوَعِملُوووولا بِغَووووْْيِ احلَْ ِِ
ُهُم التَّابُلَت َوأَْنَساُهُم التوَّْلرَاَة َوَنَسَخَها ِمْن ُصُدورِِهْم )َوذََكَر الرَّاِوي ِحَكايَو   ِإْسورَائِيِليَّ اِبأْلَْهَلاِء َرفَ     قَواَل يف َع َعنوْ

اِة فَاْسووَتَجاَب لَووُه َفَصوواَر آِخرَِهووا:ِإنَّ ُعَزيْووور ا َصوولَّى َوَقَعووا هللاَ أَْن يوَووُرقَّ إِلَْيووِه الَّووِذي َكوواَن َذَهووَه ِمووْن َجْلفِووِه ِمووَن التوَّووْلرَ 
َها،مُثَّ نَوَزَل التَّابُلُت َعَلْيِهْم فَوَعَرُضلا َعَلْيِه َما َعلََّمُهْم ُعَزيْور  فَوَلَجُدوُ  ِمثْوَلهُ   ( .يُوَعلُِِمُهْم ِإايَّ

يَوُهولِق َوقَواُللا َموا قَاُللا،فَِإنَّوُه رَِوايَو   َعوْن َكوْكء   الْ و ِمنَ  و ا النَِّلَّ فَوَنْحُن أَنُْخُذ ِ َا قَاَلُه اْبُن َعبَّاس  رَِوايَ   َعمَّْن َجاُءو 
ايَ   َعوْن بَوْعِضوِهْم َكوَذبُلا ِفيوِه ْم َفَما ُهَل ِإ َّ رِوَ َبِه قَوْلهلِِ سَ ُ  ِمْن َوَقَع يف َزَمِنِه فََأْخَثَ َعمَّا رََأى َو ََِع،َوأَمَّا َما َحَكا

يَوووووووُه بِوووووووهِ  ُه َكثِوووووووْي ا ِموووووووَن ْحبَووووووواِر ِإْذ َرَوى َعْنوووووووْن َكْعوووووووِه اأْلَ َعوووووووُه َمووووووو،َوالظَّاِهُر أَنَّوووووووُه ِ َّوووووووا  َِ َعَلْيوووووووِه أَْو َعلَوووووووى َموووووووْن َحدَّ
ْسرَائِيِليَّاِت،فَوَقْد َأْخرََج أَبُول الشَّوْيِ  َعوْن َكْعوه  أَنَّو ْن يُوْلِقوَك التوَّوْلرَاَة َكَموا أُنْوزَِل أَ ر  َربَّوُه َعوزَّ َوَجولَّ :َقَعوا ُعَزيْووُه قَالَ اْ ِ

 ْبُن هللِا .ُعَزيْور  ا: َذِلَك قَاُللاْيِه فَوبَوْعدَ ىَل َعلَ َلى ُملَسى َعَلْيِه السَّاَلُم يف قَوْلِبِه،فَأَنْوَزهَلَا هللاُ تَوَعاعَ 
ثُوولِر رَِوااَيت  أُْخووَرى ِإْسوورَائِيِليَّ   ُخرَاِفيَّوو   يف َهووَذا اْلَمْعَ ، َهووا َمووا َرَواُ  ابْووُن َأيب مِ َوقَووْد ذََكووَر الُسووُيلِنُك يف الووُدرِِ اْلَمنوْ نوْ

،َوُمَلخَُّصووووووُه أَنَّ هللاَ َسوووووولََّ  خُبْووووووحُل َنصَّووووووَر َعلَووووووى بَووووووِب ِإْسوووووورَائِيَل فَ  َبَ  َوابْووووووُن اْلُمْنووووووِذِر َعووووووِن ابْووووووِن َعبَّاس  َحوووووورََّ  َكوووووويوْ
 يَوتَوَعبَّوُد ِفيَهوا،َوأَنَّ الوُدنْوَيا َاَثوَّلَوحْل لَوُه يف ُصولرَِة التوَّْلرَاَة،َوَخرََّب بَوْيحَل اْلَمْقِدِس َوُعَزيْور  يَوْلَم ِوذ  غُواَلم  فَوَلِحوَ  اِبْ؟ِبَوالِ 

بُووحُل ِفيووِه َكووَجرَة  فَووِإَذا َكووِرَب ِمووَن اْلعَ  ِ  َعوونْيُ َماء ،َوتَونوْ ُبُع يف ُمَصووالَّ نْيِ،َوَأَكووَل ِمووَن الثََّموورَِة اْموورَأَة  فََأْخَثَتْووُه ِ َنَّووُه َسوويَونوْ
قَوواَل( َفَجوواَء اْلَمَلَكوواِن َوَمَعُهَمووا قَوواُرورَة  ِفيَهووا نُوولر  فَووَأْوَجرَاُ  َمووا ِفيَهووا فََأهْلََمووُه هللاُ التوَّووْلرَاَة  )ِإىَل أَنْ  -َجوواَءُ  َمَلَكوواِن 

،َوَمووا ذََكووْرانَ . َ َهووَذا إِ  َوَرَوى ابْووُن َأيب َحووامتِ  َهووِذِ  اْاُرَافَووَ  َعووِن الُسوودِِيِِ ِ َنْووَلَل ِ َّووا ُرِوَي َعووِن ابْووِن َعبَّاس   َّ لِنُوبَوونيِِ
ْسرَائِيِليَِّ  الَّيِت َكاَن يَوُغُا النَّاَس اْلُمْسِلِمنَي ِّبَا َكْعوُه اأْلَ  ْحبَواِر َوأَْمثَالُوُه ِ َّوا لَوْيَك لِلنَّاِس أَنَُّه ِمْن َكرِِ اْاُرَافَاِت اْ ِ

                                                 
« املسووي  ابوون اّللِ »هوول كقوولل النصووارى:« عزيوور ابوون اّللِ »وحنوون نوورى أنووه   جمووال هلووذا ال قق،فووإن الوونا القوورآين يلهووم أن قوولل اليهوولق: - 1376

كني.) ملشور حقوه ابلكوافرين وان احلو  وتلكال ا مقصلق به ما يضاهك قلل الذين كفروا من قبل  فهل من إسناق البنلة الويت ختورج قائلهوا مون قيو
 السيد رمحه هللا (
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ورِيَن لَِعودَ  ِم انِِاَلِعِهوْم َعلَوى ُكتُوِه اْلَعْهوِد اْلَعِتيوِ ،َوَ  ِسويََّما ِسوْفُر يف ُكُتِه اْليَوُهلِق،َوَقْد رَاَجحْل َعَلى َأْكثَوِر اْلُمَفسِِ
ِم الثَّاين،َوِسْفَرْي ُعَزْير  َوحِنِْمَيا،َوَ  َعَلى َغْْيِِ َا َمْن ُكتُوِبِهْم،َوَ  َعلَوى َ رِيوِ  يُلِسويُفلسَ   اْليَوُهولِقيِِ َوَغوْْيِِ  ِموَن اأْلَايَّ

ْفرِْنِج َوُمَيِرِِخيِهْم ِ َّا َ ْ َيُكْن يف َزَمِنِهْم .التوََّلارِيِ ،قَْع ُكُتَه   َأْحرَاِر اْ ِ
لُوووول( َكووووانُلا ِمووووَن اْليَوُهلِق،وَ   ابْووووُن هللاِ  َمِسووووي َ َوِمووووَن اْلَمْعلُوووولِم أَنَّ بَوْعووووَخ النََّصوووواَرى الَّووووِذيَن قَوووواُللا ِإنَّ الْ  قَووووْد َكوووواَن )فَويوْ

ْسوَكنْ  َلُسلُ  اْليَوُهولِقُي اْ ِ  -الَّويِت َخلَوَ  ِّبَوا اأْلَْكوَياَء   ابْون وا ُهوَل َكِلَمتُوهُ :ِإنَّ ّللَِّ  يَوُقوللُ َدرُِي اْلُمَعاِصوُر لِْلَمِسوي ِ اْلَفيوْ
ُعُد أَْن َيُكلَن بَوْعُخ اْلُمتَوَقدِِِمنَي َعَلى  هللِا ِّبَوَذا  لا ِإنَّ ُعَزيْوور ا ابْونُ ُمَحمَِّديَّوِ  قَوْد قَوالُ ِبْعثَِ  الْ ْصِر الْ عَ فَوَعَلى َهَذا َ  يَوبوْ

 اْلَمْعَ  .
ُهْم،َويَوْقِصوووووُدوَن بِوووووهِ ُقوووووَدَماُء مِ للُوووووُه الْ َوقَالَوووووحِل النََّصووووواَرى اْلَمِسووووويُ  ابْوووووُن هللِا َهوووووَذا اْلَقوووووْلُل َكووووواَن يَوقُ  َمْعووووو   جَمَوووووازاي    نوْ

 الْوَليَِنيِِنَي،مُثَّ اتوََّفَقوحْل َعَلْيوِه َغْْيِِهْم ِموْن قُوَدَماءِ وَ ( )ِكَرْكَنا لِق يف َكاْلَمْحُبلِب َواْلُمَكرَِّم،مُثَّ َسَرْت إِلَْيِهْم فَوْلَسَفُ  اهْلُنُ 
،وَ يَقووو   َ  فِوووَرقُوُهُم اْلَمْعُروفَوووُ  يف َهوووِذِ  اأْلَْزِمنَوووِ ،َوَعَلى أَنَّوووُه َحقِ  ْعوووَ  )هللِا( َوِ َْعوووَ  )ُروِ   َِ َعَلى أَنَّ )ابْوووَن هللِا(  جَمَووواز 

ِذي قَورَّبَوْتوووُه اْلَمَجووواِمُع تَوْعلِووويُم اْلَكنَووواِئِك الَّووو از ا،َهوووَذا َ  جمََ الثَّاَليَوووَ  ِعْنوووَدُهْم َواِحووود  َحِقيَقووو    اْلُقوووُدِس( ل أِلَنَّ َهوووُيَ ءِ 
يَُّ ،بَِتْأِيِْي اْلَفْلَسَفِ  الُروِميَِّ ،َوَلِكْن بَوْعَد  ،وَ  َوَتاَلِميوْلَمِسوي ِ االرَّ ِْ ُهْم أَْعَظُمُهوْم ُحَالُِفوُه َخْلو    ِذِ  بَِثاَليَوِ  قُوُرون  َكثِوْي  ِمونوْ

وووُدوَن َواْلَعْقِليُووولَن  انِْتيَُّ  َ  تَوْعتَوووُد بَِنْصووورَانِيَِّتِهْم َوَ  ْكِسووويَُّ  َواْلُثُوِتْسوووتَ اأْلَْريُلذُ يَّوووُ  وَ َواْلَكنَووواِئُك اْلَكايُللِيكِ .َكوووْأان  اْلُمَلحِِ
ْلَعَربِيَّووووووووووِ   َقائِوووووووووورَِة اْلَمَعوووووووووواِرِ  اِهَك َمووووووووووا يف يووووووووووَدِة،وَ  َهووووووووووِذِ  اْلَعقِ بِووووووووووِديِنِهْم،َوَهاَ  ُخاَلَصوووووووووو   َ رِِحيَّوووووووووو   يف أَنْووووووووووَلارِ 

  ّ ،قَاَل:َتُلل ُهولِت مَ ِ  أَقَانِيَم    ُتْطَلُ  ِعْنَد النََّصاَرى َعَلى ُوُجلِق َياَليَ َكِلمَ   Trinite – yلِْلُبْسَتاينِِ ع وا يف الالَّ
ووْرِقيَِّ  َوُعُموولِم ِم اْلَكِنيَسووِ  اْلَكايُللِ ْن تَوَعووالِي ُهووَل ِموُقووُدِس( َوَهووَذا التوَّْعلِويمُ تُوْعوَرُ  )اِبهْلِب َواِ بْووِن َوالوُروِ  الْ  يِكيَّوِ  َوالشَّ

وووووُكلَن ِّبَوووووذَ  ِب   لُِنُصووووولِص اْلِكتَووووواِب ُبلَن ِإىَل أَنَّوووووُه ُمطَوووووالِووووويِم يَوووووْذهَ ا التوَّعْ اْلُثُوِتْسوووووَتاْنحِل ِإ َّ َموووووا نََدَر،َوالَّوووووِذيَن يَوَتَمسَّ
ُهلتِيُوولَن إِلَْيووِه ُكووُروح ا َوِإيَضووالْ  َووُذوَها اَحات  اُمَقدَِّس،َوقَووْد َأَضوواَ  الالَّ  اْلَقِدميَووِ  وَِكتَووااَبِت ْن تَوَعووالِيِم اْلَمَجوواِمعِ ِمووختَّ

ِم الثَّاِلِة،َوَموا بَونْيَ اأْلَقَوانِيِم قْونُول ين،َوانِْبثَواِ  اأْلُ نُولِم الثَّااأْلُقوْ  آاَبِء اْلَكِنيَسِ  اْلِعظَاِم،َوِهَك تَوْبَحوُة َعوْن َنرِيَقوِ  وَِ َقةِ 
ّ  َ  تُلَجودُ َع أَنَّ َلفْ ْم،َومَ الثَّاَليَِ  ِمَن النِِْسَبِ  َوِصَفاهِتُِم اْلُمَميِِوزَِة َوأَْلَقواّبِِ  يف اْلِكتَواِب اْلُمَقودَِّس،َوَ  مُيِْكوُن  ظَوَ  َتلُول

ِّ َصرُِِ  بِتَوْعِليِم الأَْن يُوْيَتى آِبيَ   ِمَن اْلَعْهِد اْلَقِدمِي تُ  ِسيِحُيلَن اْلُقوَدَماُء آاَيت  َكثِوْيَة  َبَك اْلُمَيلُِِفلَن اْلمَ ،َقِد اقْوتوَ ثَّاُلل
ُهووولِت،َوَلِكْن ِإذْ   ُرَْتِلَفووو  ،َكاَنحْل َ  اَيُت قَابِلَووو   لِتَوَفاِسوووْيَ تِْلوووَك اهْل  َكانَوووحلْ   ُتِشوووُْي ِإىَل ُوُجووولِق ُصووولرَة  مَجِْعيَّووو   يف الالَّ
،بَوووْل َكرُ  ِّ ِذي يَوْعَتِقوووُدوَن أَنَّوووُه  اْلَلاِضوووِ  الصَّووورِيِ  الَّوووىَل الْوووَلْحكِ ُمووولز  إِ يوُوووْيَتى ِّبَوووا َكُثَْهوووان  قَووواِنع  َعلَوووى تَوْعلِووويِم الثَّاُلل

َهووووَذا التوَّْعلِوووويِم  يْوبَوووواتِ اَيِت َكُحَجووووج  ِ ِ اِن ِمووووَن اهْل َكبِووووْيَ   َمووووْذُكلر  يف اْلَعْهووووِد اْ؟َِديِد،َوقَووووْد اقْوتُووووِبَك ِمْنووووُه جَمُْملَعووووانِ 
ُهْم َعلَوى الَّيِت ذُكِورَ  )َواهْلَخُر(.ُدُس َمع ا وُ  اْلقُ )َأَحُدُ َا( اهْلاَيُت الَّيِت ذُِكَر ِفيَها اهْلُب َواِ ْبُن َوالرُ   ِفيَهوا ُكول  ِمونوْ
 ِر .ِإىَل اهْلخَ  َحِدِهمْ أَ ِحَدة ،َوالَّيِت َهَْتِلي َعَلى نَوْلِع َأَخاِِ ِصَفاهِتِْم َوِنْسَبِ  

،َوَقْد َنَشووأَ َعلَوووى اأْلَْكثَووِر َعوووْن توَ  ُهوولِت ابْوتَوووَدأَ يف اْلَعْصووِر الرَُّسووولِ ِِ َعووالِيِم اْلَفاَلِسوووَفِ  َواْ؟ِووَداُل َعووِن اأْلَقَوووانِيِم يف الالَّ
اْلَقووْرِن الثَّوواين اْسووتَوْعَمَل َكِلَمووَ  يوورايَس اِبْلُيلاَننِيَّووِ ،مُثَّ اهْلِياَلنِيِِوونَي َواْلَغُنلْسووِطيِِنَي،فَِإنَّ يُِيلِفيلُوولَس أُْسووُق َّ أَْنطَاِكيَووَ  يف 
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ِم  ،َويف اأْلَايَّ ُّ السَّوابَِقِ  لِْلَمْجَموِع َكاَن ترتليانلُس أَوََّل َمِن اْستَوْعَمَل َكِلَموَ  ترينيتواَس اْلُمرَاِقفَوَ  هَلَوا َوَمْعَناَهوا الثَّواُلل
 ْسَتِمر  يف َهَذا التوَّْعِليِم،َوَعَلى اْاُُصلِص يف الشَّْرِ  ،النِِيَقاِويِِ َحَصَل ِجَدال  مُ 

َووووا أَرَاتِيِكيَّوووو   َوِمووووْن مُجَْلِتَهووووا آرَاُء اأْلَبْويُوووولنِيِِنيَ  الَّووووِذيَن َكووووانُلا  1377َوَحَكَمووووحِل اْلَكِنيَسووووُ  َعلَووووى َكثِووووْي  ِمووووَن اهْلرَاِء  َِوَّ
َووا يَوْعَتِقووُدوَن أَنَّ اْلَمِسوويَ  ِإْنَسووان  حمَْ  ووابِِليِِنَي الَّووِذيَن َكووانُلا يَوْعَتِقووُدوَن أَنَّ اهْلَب َواِ بْووَن َوالووُروَ  اْلُقووُدَس ِإ َّ ،َوالسَّ خ 

ا َكواهْلِب ِ بْوَن لَوْيَك أَزَلِي وِهَك ُصلرَة  ُرَْتِلَف   أَْعَلَن ِّبَوا هللاُ نَوْفَسوُه لِلنَّاِس،َواهْلْريُلِسويِِنَي الَّوِذيَن َكوانُلا يَوْعَتِقوُدوَن أَنَّ ا
ْنَكووُروا َكوْلَن الووُروِ  بَوْل ُهوَل َرْلُوول   ِمْنوُه قَوْبوَل اْلَعووا َِ مل َولِوَذِلَك ُهوَل ُقوَن اأْلَِب َوَخاِضووع  َلُه،َواْلَمْكوُدونِيِِنَي الَّوِذيَن أَ 

 اْلُقُدِس أُقْوُنلم ا .
َوقَوْد  381ِمياَلِق،َوجَمَْموُع اْلُقْسوطَْنِطيِنيَِّ  َسوَنَ  لِلْ  325َ  ُي َسونَ وِ َوأَمَّا تَوْعِليُم اْلَكِنيَسِ  فَوَقْد قَوورَّرَُ  اْلَمْجَموُع النِِيَقوا

ُهووْلِت،اْحووَدِة وَ َحَكَمووا ِ َنَّ اِ بْووَن َوالووُروَ  اْلُقووُدَس ُمَسوواِواَيِن لِووآْلِب يف  َد ُمْنووُذ اأْلََزِل ِمووَن بْووَن قَووْد ُولِووَوأَنَّ اِ  لالَّ
َبثِووو   ِموووَن اهْلِب،َوجَمَْموووُع نُلَ اهْلِب،َوأَنَّ الوووُروَ  اْلُقووودُ  َعِقوووْيِطلَووو َ َس ُمنوْ نَّ الوووُروَ  اْلُقوووُدَس َحَكوووَم  َِ  589ُد َسوووَنَ   اْلُمنوْ

َبثِووو   ِموووَن اِ بْوووِن أَْيض وووا  تِ .ُمنوْ وووْسووورَِها َهووو َِ يِنيَّوووُ  َوقَوووْد قَِبلَوووحِل اْلَكِنيَسوووُ  الالَّ يَسوووُ  َكحْل ِّبَا،َوأَمَّوووا اْلَكنِ ِذِ  الوووِزاَِيَقَة َوَاَسَّ
َووا َكانَووحْل يف أَوَِّل اأْلَْمووِر َسوواِكَت    ووَ  ِفيَموو َقوواِوُم قَوودْ  َ  توُ اْلُيلاَننِيَّووُ  َفَمووَع َأوَّ ا بَوْعووُد َعلَووى تَوْغيِووِْي اْلَقووانُلِن أَقَاَمووحِل احْلُجَّ

 َحاِسَب   َذِلَك ِبْدَع   .
َووووووواِق بَووووووونْيَ اْلَكِنيُكوووووووْثَى ِلاِل نِوووووووِع الْ َمَلاَوِعبَووووووواَقة  )َوِموووووووَن اِ بْوووووووِن أَْيض وووووووا( َ  تَووووووووزَاُل ِموووووووْن مُجْلَوووووووِ  الْ  َسوووووووِ  اْلُيلاَننِيَّوووووووِ  هِِ

ِّ َعلَوووى َموووا  لِووويَم اْلَكِنيَسوووِ  اْلَكايُ بْوَقوووحْل تَوعْ ِلَحُ  أَ َواْلَكايُللِيِكيَّووِ ،وَُكُتُه اللُووولِيْيِيِِنَي َواْلَكنَووواِئُك اْلُمْصوو للِيِكيَّووِ  لِلثَّووواُلل
ُة َشوَر مُجُْهولر  َكبِوْي  ِموعَ الثَّالِوِة  ْلَقوْرنِ ايِوْي ،َوَلِكْن قَوْد َضواقَّ َذلِوَك ُمْنوُذ َكاَن َعَلْيِه ِمْن ُقوِن تَوغْ  ُهولتِيِِنَي َوِعودَّ َن الالَّ

َيانِيِِنَي َوا؟ِْْرَمانِيِِنَي َوالْ  دِ َنَلاِئَ  َجِديَدة  َكالُسلِسينوْ َضواق ا،لِْلِكَتاِب اِسِبنَي َذلِوَك مُ ُملِميِِنَي َوَغْْيِِهْم حَ يَن َواْلعُ ُمَلحِِ
َّ عَ  ّ  ُنلِم اْلمَ َلى أُقوْ اْلُمَقدَِّس َواْلَعْقِل،َوَقْد أَْنَلَ  ُسِليُد َنْثَُغ الثَّاُلل َّ اأْلَقَوانِيِم ِسيِ  ُمْعِلم ا بِثَاُلل ،َوَلِكْن َ  َتلُول

ُّ اأْلُقْوُنلِم،وََكوواَن يَوْفَهووُم بِووَذِلَك أَنَّ َمووا ُهووَل ِإهَلِوو َووَد ْلَمِسوويِ  ُهووَل اهْلُب،َوأَ انَِبيَعووِ   ك  يف بَوْل َتلُوول هَلِووكَّ الَّووِذي اهَّ نَّ اْ ِ
هَلِووكَّ الَّووِذي انْوبَوثَوو  َمووْذَهِه اْلَعْقِليِِوونَي يف وُ  اْلُقُدُس،َوانِْتَشووارُ ُه ُهووَل الوورُ َ  ِمْنووبَِناُسوولِت اْلَمِسوويِ  ُهووَل اِ بْووُن،َوأَنَّ اْ ِ

ِّ بَووونْيَ َعوووَدق  كَ ْعِتَقووواَق الاَمووواِن ْصوووِلَحِ  َأْضوووَعَ  ُمووودَّة  ِموووَن الزَّ اْلَكنَووواِئِك الُللِيْيِيَّوووِ  َواْلمُ  ُهووولتِيِِنَي ثَّووواُلل بِوووْي  ِموووَن الالَّ
 ا؟ِْْرَمانِيِِنَي .

ِّ ِصوَفات  َأَساِسويَّ    َا تَوُدُل َعلَوى يَواَل ُهوْلِت  َوَقْد َذَهَه )َكْنحْل( ِإىَل أَنَّ اهْلَب َواِ ْبَن َوالُروَ  اْلُقُدَس ِإ َّ يف الالَّ
َوِهَك اْاَْلوُ  َواحْلِْفوُج َوالضَّوْبُ ،َوَقْد َحواَوَل ُكول  ِموْن :َوِهَك اْلُقْدرَُة َواحلِْْكَمُ  َواْلَمَحبَُّ ،أَْو َعَلى َياَليَِ  فَوَلاِعوَل ُعْليَوا

وووووووا خَتَُيِلي ا،َوقَووووووو ِّ َأَساس  ُهلتِيُووووووولَن ا؟ِْْرَموووووووانُِيلَن ِهووووووويِجْن َوِكوووووووِلْنِ  أَْن َاَْعووووووواَل لِتَوْعلِووووووويِم الثَّووووووواُلل ِد اقْوتَوووووووَدى ِّبَِموووووووا الالَّ
ِّ ِبطُُر   َمْبِنيَّ   َعَلى أُُسك  خَتَُيِليَّ   َوَ   ُروَن،َوَحاَوُللا اْلُمَحاَماَة َعْن تَوْعِليِم الثَّاُلل ُهوْلتِيِِنَي اْلُمَتَأخِِ ُهلتِيَّ  ،َوبَوْعُخ الالَّ

ِك َ  يَوَتَمسَّووُكلَن بِتَوْعلِوويِم اْسووِتَقاَمِ  الوورَّْأِي اْلَكَناِئِسوويَِّ  اِبلتَّووْدِقيِ  َكَمووا ِهووَك ُمَقوورَّرَة  يف الَّووِذي يَوْعَتِمووُدوَن َعلَووى الْووَلحْ 
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ِم اْلُمتَووَأخِِ  ووابِِليِِنَي رَِة لَِعْضوودِ جَمَْمَعووْك نِيِقيَّووَ  َواْلُقْسووطَْنِطيِنيَِّ  اْلَمْسووُكلَننْيِ،َوَقْد قَوواَم حُمَوواُملَن َكثِووْيُوَن يف اأْلَايَّ  آرَاِء السَّ
 َعَلى اْاُُصلِص اهو .

ُرَب بِبَوْعِضوَها َكثِوْيُوَن ِموْن ورُبَّوَ  َوأَْمرِيَكوَ  قَوويَِّ  يف أُ ْصرَانِ َوأَُقلُل:َقْد َحَدَيحْل يف َهَذا اْلَعْصِر َمَذاِهُه َجِديَدة  يف النَّ 
ْسوووواَلِم هَلَا،َسيُوْفِضووووك َهووووَذا ِإىَل ُرُجوووولعِ  ووووَلاِق اِإْصوووواَلِ  اْ ِ ِ  الصَّووووِحيَحِ  لَووووُه ْعووووَد تَوْنِظوووويِم الدَِِعايَووووبوَ ِم إِلَْيووووِه أْلَْعظَوووو السَّ
ُ َهوِذِ  اأْلَنْوَلاَر يف اْلَمنَواِر يف  َعلَوى قَووْلهِلُِم اْلَمِسويُ  ابْوُن هللِا ل  لُق اهْلَن ِإىَل الورَّقِِ اهِتَوا،َونَوعُ  أَْوقَ َوتَوْعِميِمَها،َوحَنُْن نُوَبنيِِ

حِل اْليَوُهولُق َوالنََّصواَرى حَنْوُن لرَِة اْلَمائَِدِة َوقَالَ سُ  تَوْفِسِْي نَّا يف آَخَر َمْلِضع  َلُه يف التوَّْفِسِْي فَونَوُقلُل:ُكنَّا بَويوَّ أِلَنَّ َهَذا 
 ى آَقَم،َكَمووا تَووورَاُ  يف لَوولنََّصوواَرى عَ لِووَ  يف ُكتُووِه اْليَوُهوولِق َوا( أَنَّ َلَقووَه " ابْووِن هللِا " أُنْ 18 5أَبْونَوواُء هللِا َوَأِحبَّوواُ ُ  )

يووِل ُللقَوا  لَووى يَوْعُقوولَب  ِن آَقَم بْووِن هللِا " َوعَ بْوبْووُن َكووْيِة اُهووَل:" وَ َنَسوِه اْلَمِسوويِ  يف آِخووِر اْلَفْصوِل الثَّالِووِة ِمووْن ِإْنِْ
فْوورَامِيَ َكَموا ُر َوَعلَوى أَ يُل ابْوِبَ اْلِبْكوُقولُل الرَُّب:ِإْسورَائِ ( َهَكوَذا يوَ 22 4َكَما يف اْلَفْصِل الرَّابِوِع ِموْن ِسوْفِر اْاُوُروِج )

 َل يَوووْدُعلين َأيب ُهووو( 26 89:ِموووْن )ْكووورِي َوَعلَوووى َقاُوقَ ( أِلَيِنِ ِصوووْرُت أاب  َوأَفْوووورَامِيَ ُهوووَل بِ 9 31يف ِسوووْفِر أَْرَميَوووا:)
لَوى نَّوُه أَْنلَوَ  أَْيض وا عَ اأْلَْرِم،َوأَ  ى ِمْن ُكلِِ ُملُول ِ ا أَْعلَ أاََن أَْيض ا َأْجَعُلُه ِبْكر   270أَْنحَل ِإهلََِك َوَصْخرَُة َخاَلِصك 

ْلَعْهَدْيِن،َويُوَقابِلُووُه ِإنْوواَلُ  َع َكثِووْيَة  ِمووْن ُكتُووِه ايف َمَلاِضوو  هَلُوومْ اْلَماَلِئَكووِ  َوَعلَووى اْلُمووْيِمِننَي الصَّوواحلِِنَي َوَ َّووى هللاَ أاب  
يوووووووِل  أاََبُهوووووووْم َكَموووووووا تَووووووووَرى يف  ُ  ِإبْلِووووووويكَ َتْسوووووووِميَ  " َعلَوووووووى َغوووووووْْيِ الصَّاحلِِنَي،وَ اْلَمِسووووووويِ  َلَقوووووووَه " أَْوَ ِق ِإبْلِووووووويكَ  ِإْنِْ

فَوَقواَل هَلُوْم  42هللاُ  لَنَوا َأب  َواِحود  َوُهولَ  ْد ِمْن زان  َنا َ ْ نُوْللَ ( أَنْوُتْم تَوْعَمُللَن أَْعَماَل أَبِيُكْم،قَاُللا:ِإنوَّ 41 8يُلَحنَّا:)
ُتْم هُِبُولَنِب َيُسلُع:َلْل َكا َلاِت أَبِويُكْم تُرِيوُدوَن ب  ُهوَل ِإبْلِويُك َوَكوهَ أَ ْن أَنْووُتْم ِمو -اَل قَوِإىَل أَْن  -َن هللاُ أاََبُكْم َلُكنوْ

وووواَلُم،َويف  َلْيووووهِ فْووووورَاِق َكُسووووَلْيَماَن عَ  يف اأْلَ هللاِ  ابْووووِن أَْن تَوْعَمُللا،َوُهَنالِووووَك َكووووَلاِهُد أُْخووووَرى ِمووووِن اْسووووِتْعَماِل َكِلَموووو ِ  السَّ
  . ُسْبَحانَُه أاب  هَلُمْ هِ َوَتْسِمَيتِ َعاىَل،اْلُمْيِمِننَي الصَّاحلِِنَي،َوَتْسِمَيِتِهْم َمْلُللِقيَن ِمَن هللِا توَ 
اأْلَْحووَلاِل،َوَلِكنَّ النََّصوواَرى  نَ احْلَِقيِقووكَّ ِ َووال  ِموو  اْلَمْعووَ  َتِموولُ ُيَْ َوبَويوَّنَّووا أَْيض ووا أَنَّ َهووَذا اِ ْسووِتْعَماَل جَمَووازِي  َقْطع ووا َ  

ُ  َحِقيِقي ووا َوَعلَووى " َعلَووى اْلَمِسوويِ  َوْحوودَ  ابْووِن هللاِ  "َلْفووِج  قَووْد َخَرُجوولا َعووْن قَوووَلاِننِي اْلَعْقووِل َوالُلغَوواِت ِ َْعووِل ِإنْوواَل ِ 
،َوَوَعْداَن بِتَوْلِضيِ  َذِلَك يف تَوْفِسِْي َهوِذ ِ  ُن هللِا َعلَوى أَنوَّنَوا ُكنَّوا قَوْد النََّصواَرى اْلَمِسويُ  ابْو ِ :َوقَاَلحلِ يَو اهْل َغْْيِِ  جَمَازاي 
َووا  ِقيووِنُكْم َوَ  تَوُقللُوو تَوْغلُوولا يف تَوواِب َ  بَويوَّنَّوواُ  َوَوضَّووْحَناُ  قَوْبووَل َذلِووَك يف تَوْفِسووِْي:اَي أَْهووَل اْلكِ  لا َعلَووى هللِا ِإ َّ احْلَوو َّ ِإ َّ

َوُرُسووِلِه َوَ  تَوُقللُوولا َياَليَوو     ِمْنووُه فَووآِمُنلا اِبهللِ مَيَ َوُرو   ىَل َموورْ إِ  َمووْرمَيَ َرُسوولُل هللِا وََكِلَمتُووُه أَْلَقاَهووا اْلَمِسوويُ  ِعيَسووى ابْوونُ 
َووا هللاُ إِلَووه  َواِحوود  ُسووْبَحانَُه أَنْ  النَِِسوواِء،وََكَذا يف رَِة ( اهْليَووَ  ِمووْن ُسوول 171 4) لَووُه َولَوود   َيُكوولنَ  انْوتَوُهوولا َخووْْي ا َلُكووْم ِإ َّ

ا وََكثْوووورَُة اْلَكووواَلِم يف ُن َذاِهلُووولَن َعوووْن َهوووذَ  ِإ َّ َوحَنْووويَضووواِحهِ َمَلاِضوووَع ِموووَن التوَّْفِسوووِْي )اْلَمنَووواَر( َوَلَعلَّنَوووا َموووا َوَعوووْداَن إبِِ 
،فَالنََّصوووواَرى قَوووودْ  ْفِسووووِْي )اْلَكِلَمووووِ ( ِسووووِْي )ابْووووِن هللِا( َوتوَ تَوفْ  ُموووولا يف  َهَكَّ اْلُمَحوووواِل َ  َتزِيووووُدُ  ِإ َّ ُغُملض ووووا َوِإْكَكا  
َقوووووِدمِي َواْلَعْهوووووِد َل َوُنُصووووولَص اْلَعْهوووووِد الْ ايف اْلَعْقوووووا يُونَوووووَوتَوْفِسوووووِْي )ُروِ  اْلُقوووووُدِس( َوتَوْفِسوووووِْي اْسوووووِم ا؟َْاَللَوووووِ  )هللِا( ِ َووووو

هْلُنُووولِق َواْلِمْصووورِيِِنَي ااِء الْوووَليَِنيِِنَي ِموووَن يوووَدِة قُوووَدمَ َخووواِل َعقِ قْ ُكوووُل َذلِوووَك ِ ِ .ُمتَوَناِقَضووو    اْ؟َِديوووِد،َفَجَعُللَها ُمتَوَعارَِضووو   
 ِحيِد اْلُمْطَلِ  .اِس التوَّلْ َلى َأسَ َواْلُيلاَنِن َعَلى ِقيِن أَنِْبَياِء َبِب ِإْسرَائِيَل اْلَمْبِبِِ عَ 
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لَّ َعلَوى نوَوْلع  ِموْن أَنْووَلاِع ْلَهَر ِ َّوا َسوَبَ ،َوأَقُ ْوَضَ  َوأَ أَ ُكلَن أَْن تَ  َوَلِكنوََّنا أَنْيت خِبُاَلَص   أُْخَرى يف اْلَمْلُضلِع نَوْرُجل
ا َكووواَن جَمُْهووول   هَلُوووْم َموووْن أَْموووِر ِقيِنِهْم،ِ َّووو  اْلِكتَوووابِ ِه أَْهووولُ ِإْعَجووواِز اْلُقْرآِن،َوُهوووَل َهِْديوووُد احْلََقووواِئِ  ِفيَموووا اْختَولَوووَ  ِفيووو

ِسوِه َويف َمْعووَ  اْسووِم هللِا ِفِهْم يف اْلَمِسوويِ  نَوفْ  َكواْخِتاَل ت  ِمْنووهُ َشوِر،َكَما َوَعووَد هللاُ َعوزَّ َوَجوولَّ يف آايَ َولِغَوْْيِِهْم ِمووَن اْلبَ 
 ( اْسووُم َخوواِل ِ ِكتَوواِب اْلُمَقوودَِّس:)هللاُ قَوواُملِس الْ  ْسووحْل يف وََكِلَمِتِه،َوُروِحووِه أَْو ُروِ  اْلُقووُدِس فَونَوُقلُل:قَوواَل ُجوولرْْج بُل 

يووووِع اْلَعووووَلا ِِ  يووووِع اْلَكائِنَوووواِت َواحْلَوووواِكِم اأْلَْعظَووووِم َعلَووووى مجَِ ،َوهللاُ " ُرو   َغووووْْيُ  اْلَمَلاِهووووِه احلََْسووووَن ِ ُمْعِطك ُكوووولَّ ،َوالْ مجَِ
ووِه " َوُهووَل َيْظَهووُر لَنَووا ِبطُووُر   ِه وَ َوَعْدلِِه،َوَجْلَقتِوو َقَداَسووِتهِ وَ َرتِووِه حَمْووُدوق ،أََزِ   َغووْْيُ ُمتَوغَووْيِِ  يف ُوُجوولِقِ  َوِحْكَمتِووِه َوُقدْ  َحقِِ

َسوِ  َحْيوُة يَوَتَجلَّوى ( َوَ  20 1رو )ايَِتِه ُمتَونَولَِِع   َوَأْحَلال  ُرَْتِلَف   يف أَْعَمالِِه َوَتْدِبِْي ِعنَ   ِسيََّما يف اْلُكتُوِه اْلُمَقدَّ
يَعوُ  هللِا( ِعبَوارَة  َعوْن َمِسويِ  )مُثَّ قَاَل(:)نَبِ َيُسولَع الْ  ُمْخلِواِ اْلَلِحيوِد الْ َغايََ  التََّجلِِوك يف َكْخِصويَِّتِه َوأَْعَمواِل ابْنِوِه 
  اهْلُب،َوهللاُ اِ بْووووووُن،َوهللاُ الووووووُرو ُ ( هللاُ 14 13كوووووول   2و 19 28َياَليَووووووِ  أَقَووووووانِيَم ُمَتَسوووووواِويَِ  اْ؟َووووووْلَهِر )مووووووحل 
َتِموووووك اْاَْلوووووُ  ِبَلا ( َوِإىَل اِ بْوووووِن 201وعوووووه  16 1وكووووول  6 33ِسوووووطَِ  اِ بْوووووِن )موووووز اْلُقوووووُدُس،فَِإىَل اهْلِب يَونوْ

يووَع اأْلَْعَمووالِ انِيَم تَوتَوقَ َ  أَقَوواْلِفووَدى،َوِإىَل الووُروِ  اْلُقووُدِس التَّْطِهُْي،َغووْْيَ أَنَّ الثَّاَليَوو ووَلاِء اَسووُم مجَِ هَلِيَّووِ  َعلَووى السَّ أَمَّووا . اْ ِ
ِإىَل َهووَذا اأْلَْموِر يف تووك  اْ؟َِديِد،َوقَووْد أُِكوْيَ   اْلَعْهودِ يف ا ِهوَك َح   يف اْلَعْهووِد اْلَقوِدمِي َكَمووَمْسوأََلُ  التوَّْثِليوِة فَوغَووْْيُ َواِضو

َصوو3و 1 1َويوول  6 33َحْيووُة ذََكووَر " هللاَ " " َوُروَ  هللِا " )قَابِووْل مووز  1ص هَلِيَّووُ  اْلُمَشخِِ ُ  أَْم ( َواحلِْْكَمووُ  اْ ِ
َووا ُتِشووُْي ِإىَل اأْلُقوْ 1ِ  " )يف يوول ص تُوَقابِووُل اْلَكِلَموو 8ص م  ِديِر َعلَووى ُكوولِِ أُقْونُوول  نُوعُوولُت اْلَقوونُوولِم الثَّوواين،َوُتْطَل ُ ( َوُر َّ

َهوواة  يف اْلَعْهووِد اْلَقووِدميِ ( لَوواِهرَ ِحووَدُة هللاِ )مُثَّ قَاَل(:)وَ .ِمووْن َهووِذِ  اأْلَقَووانِيِم الثَّاَليَووِ  َعلَووى ِحَدتِووِه  يف اْلَعْهووِد   َأْكثَوووَر ِمنوْ
اِعك اْلَقِدمِي، ْلَعْهوودِ ااْ؟َِديووِد،َوالتوَّْثِليُة بَوونيِِ  يف اْلَعْهووِد اْ؟َِديووِد َخِفووك  يف  َووا ُهووَل ِإْلَهووار  أْلَْعظَووُم هِلَوواَوالوودَّ َذا اأْلَْمووِر ِإ َّ
وووْرِ  اِبهلِل َوَمْنوووِع ِعبَووواَقِة اأْلَْوَتِن الَّووويِت َكانَووو  4 6وىَل قَوووِدمي ا َفِفوووك توووة لِع يف اأْلَْزِمنَوووِ  اأْلُ  الُشووويُ ْيَةَ حْل َكثِوووِاَطَوووِأ الشِِ

لَووُه احْلَوووُك "  ا " وََكوواَن يُوووْدَعى اْ ِ َكاِذبَوووِ ،َواِ ْعِتَقاُق ِ َنَّ هللاَ هِلَوووِ  الْووَليَِنيِِنَي الْ آا لَوووُه َعووْن ِييووز  اَْ يُووْدَعى هللاُ " َراب  َواِحووود 
أَْلَقواِب اْلَفواِقي  َلَقوه  ِمونْ  -ُن اهْلهِلَوِ  ابْو 25 31ق  -( ِ  اْليَوُهولِق )مُثَّ قَواَل(:)اْبُن هللاِ َواِحد  بَونيِِ  ِجود ا يف ِقاَينَو

ِه َغوووْْيُ ابْوووِن هللِا اْلَمْقُصووولَق اِبْلُمَلقَّووو ينَوووِ  أَنَّ  اْلَقرِ َوَ  يُْطلَوووُ  َعلَوووى َكوووْخا  آَخوووَر ِسوووَلاُ  ِإ َّ َحْيوووُة ُيْسوووتَوَفاُق ِمووونَ 
، ْذ أَنَّوُه ُهوَل ( إِ 38 3ْنِلَ  َهَذا اِ ْسوُم َعلَوى آَقَم )لول ( َوأُ 7 38َوَقْد َتَسمَّحِل اْلَماَلِئَكُ  َبِب هللِا )أي احْلَِقيِقكِِ

وا  ( 18 6ل كو  2و 14 8نَواَء هللِا )رو ِمنُولَن أَبوْ ى اْلُميْ َوقَوْد َتَسومَّ .الشَّْخُا اأْلَوَُّل اْلَمْخُللُ  ِموَن اْلبَوارِي رَْأس 
ُووْم أَْعَضوواء  يف َعائِلَووِ  هللِا الُروِحيَّووِ ،َوأَمَّ َوَذلِووَك أِلَ  يُووْذَكُر َمووَع التوَّْفِخوويِم َواْلَعْظَمووِ  فوَ َذا اللََّقووِه اْلَمِسوويُ  أُرِيووَد ِّبَوو ا ِإَذاوَّ

 َحَّتَّ ِإنَّ اْلَقارَِئ يَوْعِرُ  اْلَقْصَد ِبُكلِِ ُسُهلَل   .
ْنَسووواِن " يَوووُدُل َعلَوووى نَِبيَعتِوووِه َوَهوووَذا اللََّقوووُه يَوووُدُل َعلَوووى نَِبيَعوووِ  ا هَلِيَّوووِ ،َكَما أَنَّ اْلَقوووْلَل ِ َنَّوووُه " ابْوووُن اْ ِ ْلَمِسووويِ  اْ ِ

 38 35 9و 26 - 19 5و 18 1اْلَبَشرِيَِّ ،َواْلَمِسوووويُ  ُهووووَل ابْووووُن هللِا اأْلََزِ ُ َواِ بْووووُن اْلَلِحيووووُد )قَابِووووْل يوووول 
أُْخووَرى َغووْْيِ َهووِذِ  يف الرََّسوواِئِل( َوَمووَع أَنَّ اْلَمِسوويَ  َذُْمووُراَن ِ َْن َوآاَيت   37 21و 16 16و 27 11ومووحل 

َا يَووووووْدُعْلُ  " َأيب " َوَذلِووووووَك ِإميَوووووواء  ِلَمووووووا ُهَنالِووووووَك ِموووووونَ   اأْلُْلَفووووووِ  نَووووووْدُعَل هللاَ " أاََباَن " فَوُهووووووَل َ  يَووووووْدُعلُ  َكووووووَذِلَك،ِإ َّ
نَوُهَما ِ َّوا تَوُفولُ  َعاَلقَوتُوُه ُكولَّ ِعاَلقَو   َبَشورِيَّ   اْلَعِظيَمِ ،َواْلِعاَلَقِ  الشَّدِ  َوِإَكوارَة  ِإىَل أَنوَّنَوا حَنْوُن أَْوَ ُقُ  .يَدِة اْلَكائَِنِ  بَويوْ
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نَوا ِّبَو ا ِبَلاِسوطَِ  التوَّبَوبِِ َوالتَّْجِديوِد لَْيَك َعَلى َسوِبيِل اْلبُونُوولَِّة الَّويِت لِْلَمِسويِ  َربَِِنا،بَوْل ِموْن قَِبيوِل اْلبُونُوولَِّة الَّويِت أَنْوَعوَم َعَليوْ
 ِ ُُروِفِه ..اهو 

ِ  اْلَعِقيوووَدُة ُ  َموووا تُوْعوووَرُ  بِوووِه َهوووذِ ى،ُهَل أَْوَضووونََّصوووارَ أَقُووولُل:ِإنَّ َموووا اََّصوووُه َصووواِحُه َهوووَذا اْلَقووواُملِس ِموووْن َعِقيوووَدِة ال
امَّووِ  ُكتُووِبِهْم قَولََّمووا ُرونَووُه يف عَ َوَما يَْذكُ  نَوْفِسووِه،يف ْعِفِه ُملِضووِه َوَضوواِبِ ْخِتَصوواِر اْلُمتَوووَلخَّى يف َهووَذا اْلَقوواُملِس،َعَلى غُ 
َوِفيَمووا . َمْعُقوولل  يف نَوْفِسووِه نَووِليِِ يف َمْلُضوولع  َغووْْيِ  َواْلَمعْ لَّْفِظووكِِ يُوْفَهووُم اْلُموورَاُق ِمْنووُه ِلَمووا يف ِعَبارَاهِتَووا ِمووَن التوَّْعِقيووِد ال

ووا قَالَووُه يف بَويَوواِن ا،َولِووَذِلَك نَوغُووُخ الطَّووُهنَووا ِمنوْهَ  ُضوولِعَناات  َكثِووْيَة  نَووْذُكُر أََهوومَّ َمووا يَوتَوَعلَّووُ  ِ َلْ ذََكوورَُ  ُمَياَخووذَ  ْرَ  َعمَّ
ا  اُ  " نَِبيَعووَ  هللِا " َ  ا َ َّوو( َمووا ذََكوورَُ  ِفيَموو1لُل:)َدُ  فَونَوُقووَمووا بَوْعوولِ اْلُموورَاِق ِمووِن اْسووِم ا؟َْاَللَووِ  ل أِلَنوَّنَووا نَوَقْلنَوواُ  َاِْهيوود 

ا َجوواَء َعوْن ُمتَوَقوودِِِميِهْم يف َعْهوِد اْلَقووِدمِي،َوَ  ِ َّواِء يف الْ نِْبيَوويَوُدُل َعَلْيوِه َلْفووُج اِ ْسوِم اْلَكوورمِِي،َوَ  َكوْكَء ِمووْن ُكتُوِه اأْلَ 
ِء أَْهوِل اْلِكتَواِب قَوْبوَل النَّْصورَانِيَِّ  ْعُروَف   ِعْنَد أَنِْبيَوا َتُكْن مَ اَة  َْ عَ فَوثَوَبحَل ِّبََذا أَنَّ َهِذِ  الطَِّبيَعُ  اْلُمدَّ .ِسْفِر التَّْكِليِن 

َتَدَع   بَوْعَدُهْم َوهُ مُ ْلَعِقيَدَة اَهِذِ   التوَّْقِليِديَِّ ،َوِهَك َأْصُل الدِِيِن ِفيَها،َونَِتيَجُ  َهَذا أَنَّ  َها .بوْ  ْم بُوَرآُء ِمنوْ
يوِل ِفيَهووا َ  يَوُدلُ ( ِإنَّ َموا َأَكواَر إِ 2) يوِل َمووَّتَّ ِمونْ َمووَهوا،َوُهَل  َعَليوْ لَْيووِه ِموْن نَوواِِ اْ ِْنِْ  قَوْللِووِه يف آِخورِِ  رَِوايَوو   ا يف ِإْنِْ

ووُدوُهْم اِبْسووِم اهْل 19 28َعووِن اْلَمِسوويِ  َعَلْيووِه السَّوواَلُم ) َ  ا اللَّْفووُج ُقووُدِس " فَوَهووذَ ِب َواِ بْووِن َوالووُروِ  الْ ( " َوَعمَّ
َهووا َعوونْيُ اهْلَخِر،َوأَنَّووُه َتَسوواِويَِ  اْ؟َووْلَهِر،وَ قَووانِيَم مُ يَووِ  أَ يَووُدُل َعلَووى أَنَّ َهووِذِ  اأْلَْ َوواَء الثَّاَليَووَ  ِعبَووارَة  َعووْن َياَل  أَنَّ ُكووال  ِمنوْ

وووِه َعوووزَّ ُ  يف ا ذََكووورَ َمووو آِخوووِر يُْطلَووُ  َعَلْيوووِه اْسوووُم )هللِا( اْاَووواِلِ  ِ؟َِميوووِع اْلَكائِنَووواِت ِإىَل  َوووا وَ  َمْعوووَ  ا ِْ َجووولَّ،َوَ  َعلَوووى َأوَّ
هَلِيََّ  َعَلى السََّلاِء َكَما اقََّعا ُ   ِبيَعَ  هللِا .َ َّاُ  نَ   ِفيَماتَوتَوَقاَسُم اأْلَْعَماَل اْ ِ

( نِْعَمووُ  َربِِنَووا 14 13 قَوْللُووُه يف آِخرَِهووا )لَ نْوثُوولَس َوُهوو ُكلرَ وََكووَذِلَك َمووا َأَكوواَر إِلَْيووِه ِمووْن رَِسوواَلِ  بُوولُلَك الثَّانِيَووِ  ِإىَل 
وويعِ  َيُسوولُع اْلَمِسوويُ  َوحَمَبَّووُ  هللِا َوَكوورَِكُ  الووُروِ  اْلُقووُدِس َمووعَ  لُلَك ُهووَل َواِضووُع َأَسوواِس نوَّنَووا نَوْعَتِقووُد أَنَّ بُووأَ ِهْم( َعلَووى مجَِ

 َعْن َتاَلِميِذِ  احْلََلارِيِِنَي و َرِضوَك ِ  َعَلْيِه السَّاَلُم،َوَ  ِن اْلَمِسيعَ ْييَوْر ِ َا َ ْ يوُ  الدِِاَينَِ  النَّْصرَانِيَِّ  احْلَاِضرَِة،َوَجاَء ِفيَها
ُهْم و .  هللاُ َعنوْ

تَِّفووُ  َمَعووُه َ  َوَ  يوَ ُدِس يُونَووايف َهووَذا اْلَمْعوولووُروِ  اْلُقوو َوا( ِإنَّ َمووا ذُكِووَر يف ُكتُووِه اْلَعْهووَدْيِن ِمووِن اْسووِتْعَماِل ابْووِن هللاِ 3)
َوقَووْد َأَكووْراَن . َوالنَِِسوواِء ْن ُسوولَريَتْ آِل ِعْموورَانَ ِموو اهْلاَيِت رَِهووا يف ِبَلْجووه  ِمووَن اْلُلُجوولِ  َكَمووا بَويوَّنَّوواُ  يف تَوْفِسووْياَِن ِعْنووَد ذِكْ 

 ِإىَل َأ ََِِها آنِف ا .
َتَدَعوِ  يف َهوَذا  ( لَوْيَك ِفيوِه أَْقىَن ِإَكوارَة  ِإىَل 6 33( ِإنَّ َما َأَكاَر إِلَْيِه ِمْن ِعَبارَِة اْلَمْزُملِر )4) َهوِذِ  الطَِّبيَعوِ  اْلُمبوْ

 ُهنَوا أَنَّ اْلُمورَاَق التوَّْثِليِة َوَهَذا َنُصَها )ِبَكِلَمِ  الورَّبِِ ُصوِنَعحِل السََّماَواُت،َوبَِنْسوَم   ِفيوِه ُكوُل ُجُنلِقَهوا( َوُهوَل يوَوْزُعمُ 
يِلِه،َوَهَذا اْلَمْعَ  لِْلَكِلَموِ  َ ْ َيُكوْن َمْعرُ )ِبَكِلَمِ  " الرَّبِِ  وف وا لِوَداُوَق  " اْلَمِسيُ ،تَوْفِسْي ا هَلَا ِبرَْأِي يُلَحنَّا يف أَوَِّل ِإْنِْ

يوَل يُلَحنَّوا،َواْلُمَرجَُّ  ِعْنوَد بَوْعوِخ َعَلْيِه السَّاَلُم َوَ  لَِغْْيِِ  ِمْن أَنِْبَياِء اْليَوُهلِق،َبْل ُهَل َمْع   اْخَ ََعُه الَّوِذي َكتَوَه ِإْنِْ 
وََكوواَن الوودُْكُتلُر ُجوولرُْج بُلْسووحُل َكتَووَه َهووَذا الشَّوواِهَد ُهنَووا قَوْبووَل أَْن َيْكتُووَه .اْلُمَحقِِِقوونَي أَنَّووُه َأَحووُد َتاَلِميووِذ بُوولُلَك 

وووا َكتَوبَوووُه َنِسووو َك َموووا َكووواَن َكتَوبَوووُه ُهَنا،فَِإنَّوووُه قَووواَل يف اْ؟ُوووْزِء الثَّووواين ِمْنوووُه َموووا تَوْفِسوووَْي " اْلَكِلَموووِ  " يف قَاُملِسوووِه،وََكأَنَُّه َلمَّ
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ووويُِِد َيُسووولُع اْلَمِسووويُ ،َوَ ْ تَووورِْق َهوووِذِ  اْلَكِلَموووُ  ِّبَوووَذا اْلَمْعوووَ  ِإ َّ يف مُ  َيلَِِفووواِت يُلَحنَّوووا اهوووو َنُصُه:يُوْقَصوووُد اِبْلَكِلَموووِ  السَّ
 َبارََة اْلَمْزُملِر ِإذ ا فَفَكْيَ  َفسََّر ِّبَا عِ .

َهوا َلَكواَن َ  يَوُدُل َعلَوى َموا ذَكَ  انِيِِونيَ  اْلِعثَْ وََكَذِلَك َما نَوَقَلُه َعْن رَِساَليَتْ بُلُلَك ِإىَل ُكلُللِسك،َوِإىَل  رَُ ،َولَوْل َقلَّ َعَليوْ
لَوُه َعلَوْيِهُم أَ  يَوْعرِفْوَها َأَحد  ِموْن َها،ِإْذ  َْ َساسَ أَ  َأَحَد َقَ ئِِلَنا َعَلى أَنَّ َهِذِ  اْلَعِقيَدَة َقْد َوَضَع بُلُلكُ  نِْبيَواِء التوَّوْلرَاِة قَوبوْ

 السَّاَلُم َوَ  اْلَمِسيُ  .
لووونَّاِِ َوَ   أَْلبَوتَّوووَ  َ  ابِ ُه:َغْْيُ َمْلُجووولَقة  ِفيوووهِ ِدمِي،َصوووَلابُ ِد اْلقَ ( قَوْللُوووُه:ِإنَّ َمْسوووأََلَ  التوَّْثِليوووِة َغوووْْيُ َواِضوووَح   يف اْلَعْهووو5)

َكارَِة اْلَلاِضَحِ   َأَسواُس الودِِيِن أَْو رُْكنُوُه  َة ِعْنوَد النََّصواَرى ِهوكَ  اْلَعِقيودَ  َهوِذ ِ َوَعَلى أَنَّ .اِبلظَّاِهِر َوَ  اِبْلَفْحَلى َواْ ِ
ُي ا َ  يَوْقبَوووُل التَّْأِويوووَل َكَموووا لا ُكُلُهوووْم ِّبَوووا َتْصووورِ حُ اِء َلَصووورَّ نِْبيَووواأْلَْعَظُم،فَولَوووْل َكانَوووحْل َعِقيوووَدة  ِإهَلِيَّووو   ُمووولح ى ِّبَوووا ِإىَل اأْلَ 
مِي،َوَهاَ ِن اْلَعِقيوَدَ ِن َعلَوى ا( يف اْلَعْهوِد اْلَقودِ بَونيِِ  ِجود  اِهر  )وَ َصرَُّحلا اِبلتوَّْلِحيِد الَّوِذي اْعوَ ََ  ُهوَل َوَغوْْيُُ  ِ َنَّوُه لَو

َهووا يف أَ َوَمووا ذََكوورَُ  ِموو.أمتَِِ التوَّنَوواُقِخ  َكووارَِة إِلَيوْ ِج )ُروِ  هللِا( َغووْْيُ ُمَسوولَّم  ل يِن بِووذِْكِر هللِا َوَلْفووِر التَّْكوولِ وَِّل ِسووفْ َن اْ ِ
ُهَمووا َأَحوود  ِمووَن اْليَوُهوولِق،َوَ  َغوو  يُوْعَقووُل أَْن ،َوَ  َاُوولُز بَووْل َ  تِووَداِع َهووِذِ  اْلَعِقيووَدةِ  قَوْبووَل ابْ ْْيِِهمْ فَِإنَّووُه َ ْ يَوْفَهووْم َذلِووَك ِمنوْ

وووا َ  يَوْفَهُموووهُ  َهم  ِن اْسِتْشوووَهاِقِ  ِموووُه،َكَما َعِلْموووحَل آنِف وووا انَُبلَن ِمْنووواْلُمَخووو َيُكووولَن َأَسووواُس اْلَعِقيوووَدِة يف ِكتَووواِب هللِا ُمبوْ
 ْثِليِة .ُكْفِر اْلَقائِِلنَي اِبلتوَّ بِ ي ُيَصرُِِ   اْلَمِجيِد الَّذِ ( َوَهَذاِن اللَّْفظَاِن َمْلُجلَقاِن يف اْلُقْرآنِ 6 33اِبْلِمْزَماِر )

لِص يف اْلَعْهوووِد ِ َقْووووَلى الُنُصووو تَوَعووواىَل  ِحيوووِد هللاِ ِ  بِتَولْ ( َموووا ذََكووورَُ  يف َمْسوووأََلِ  )ِوْحوووَدِة هللِا( ِموووْن َسوووَبِه التَّْصووورِي6)
وو   َعَلْيووِه،فَِإنَّ تِْلووَك اْلَليَِنيَّووَ  ْزِمنَووِ  اأْلُوىَل ُهوولَ لِع يف اأْلَ يُ َة الُشوواْلَقووِدمِي،َوُهَل َسووُد َذرِيَعووِ  اْلَليَِنيَّووِ  الَّوويِت َكانَووحْل َكثِووْيَ   ُحجَّ

نِْبيَوواِء َعلَووْيِهُم السَّوواَلُم،َكاَن لَسووى َوَغووْْيِِ  ِمووَن اأْلَ ِعيَّووِ  ِلمُ  اْلَقطْ الَّوويِت أَرَاَق هللاُ تَوَعوواىَل َسوودَّ َذرَائِِعَهووا بُِنُصوولِص التوَّْلِحيوودِ 
ِموَن اْلَليَِنيَّوِ  ُهوَل الَّوِذي أُرِيوَد ِوقَايَوُ   ا َوقَوَع ِفيوِه النََّصواَرىنِيَّوُ ،َفمَ ْلُيلانَ اا َعِقيَدُة التوَّْثِليِة اهْلِْنِديَُّ  اْلِمْصرِيَُّ  ِمْن أَرَْكاوَِ 

هَلِيَِّ  يف   َوا أَْوقَوَعُهوْم ِصويَُّ  اأْلُوىَل َما اْللَ ،َوَ  ِسويَّ ُتِبِهمْ كُ أَتْوَباِع اأْلَنِْبَياِء ِمْنُه بِِتْلَك الُنُصلِص اْ ِ  ِموْن َوَصوااَي التوَّْلرَاِة،َوِإ َّ
يووِع ِّبَووَدِم َشِْويِلِهووْم هَلَووا ِميِذِ ،َوَعوويووِل َتاَل ِفيووِه َهووِذِ  اأْلَْلَفوواُا اْلُمْجَملَووُ  يف َرَسوواِئِل بُوولُلَك َوأاََنجِ  ا يُوَلافِووُ  تَوْلِحيووَد مجَِ

يِل أَْيض ااأْلَنِْبَياِء َوُنُصلَص التوَّْنزِي  . ِه ِفيَها َويف اْ ِْنِْ
ا،فَِإنَّ ِمووْن ِسوو 3ِل اْلَفْصوو ( ِإنَّ اْسِتْشووَهاَقُ  َعلَووى " َكِلَمووِ  ابْووِن هللِا " ِ َووا َجوواَء يف 7) ا ِجوود  ْفِر َقانْويَوواَل َغرِيووه  ِجوود 

ا  اا هَلَووووووَعاَقتَووووووُه يف قَاُملِسووووووِه أَْن يَووووووْذُكَر ِ َانِووووووِه ُكوووووولِِ َكِلَموووووو   تَوْفِسووووووْي   َهووووووا ِمووووووْن َكوووووواَلِم هللاِ عَ َوَكوووووواِهد   أَْو َكوووووواَلِم َليوْ
اهَلَوووا يف َأَحوووِد اأْلَفْوووورَاِق الَّوووِذيَن َخوووْذ َنْصوووِر الْوووَلَيِبِِ قَ بِوووَل نُِبل َملِوووِك ابَ اأْلَنِْبَياِء،َواْلِعبَوووارَُة الَّووويِت ذََكَرَهوووا ُهنَوووا ِهوووَك َكِلَموووُ  الْ 

يَوْنظُووِر اْلُمْسووِلُملَن َوَغووْْيُُهْم ِمووَن اِببْووِن اهْلهِلَووِ  " فَولْ  بِووِع َكووِبيه   الرَّاَ ِقُوولا،َوِهَك " َوَمْنظَوورُ أَْلَقوواُهْم يف أَتُوولِن النَّوواِر َوَ ْ ُيَْ 
ُووووْم  ابْون ووووا َحِقيِقي ووووّللَِّ َوِِبَ يُوْثِبتُوووولَن أَنَّ  َن هللِا ف  يَ  ابْوووواْلُعَقوووواَلِء ِِبَ يُوَييِِووووُد َهووووُيَ ِء النََّصوووواَرى َتْسووووِميَوتَوُهُم اْلَمِسوووو ا ف ِإوَّ

 ْم َويَِنُيلَن .،مُثَّ يُوْنِكُروَن َأوَُّ َقائِِدِهمْ عَ نَي يف ُُيَاِوُللَن ِإيْوَباَت َهَذا أَْو يُوَييُِِدونَُه ِبَكاَلِم اْلَليَِنيِِ 
 تَوَعواىَل يف الصَّوَلَلاِت بَِقْللِوِه يف أَوَِّل ( ِإنَُّه َحاَوَل أَْن يُوَفِرَِ  َبنْيَ َما أََمَر اْلَمِسيُ  بِِه اْلُمْيِمِننَي ِمْن ِخطَاِّبِْم ّللَِّ 8)

نِيَّوِ  " أاََباَن الَّوِذي يف السَّوَماَواِت " ِإخَلْ َوَموا يف َمْعنَواُ  َكَقْللِوِه " َأيب َوأَبِويُكْم  " َوبَونْيَ رَِوايَوِتِهْم َعْنوُه يف الصَّاَلِة الرَّابَّ
ا ِلُرَ َسوواِء َملَّتِووِه أَنَّ ِإَضوواَفَ  اأْلَِب ِإىَل َضووِمِْي اْلُمووَتَكلِِِم ِمْنووُه  بَوْعووِخ اْلَمَلاِضووِع ِمووْن قَوْللِووِه " َأيب  " فَوُهووَل يوَووْزُعُم تَوْقِليوود 
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ىَل لَووُه  أُبُولَّتَووُه تَوَعوواَعَلْيووِه السَّاَلُم،َوِإَضووافَوَتُه ِإىَل َضووِمِْي اْ؟َِميووِع ِفيَمووا أََمووَرُهْم بِووِه ِمووْن قَوووْلِل " أاََباَن " َقلِيوول  َعلَووى أَنَّ 
 َحِقيِقيَّ   َوأُبُولَّتَُه لِْلُمْيِمِننَي َعَلى َسِبيِل التوََّببِِ .

ُهْم ِمووووَن الووووتََّحُكِم َواِ بْتِوووو لنوَّْقووووِل اْلَمووووْأيُلِر َعووووِن ُلغَووووِ  َولِْلَعْقووووِل َولِ لِ ْلُمَخوووواِلِ  َداِع اَوَهووووَذا ِمووووْن أَْغووووَرِب َمووووا يوُووووْييَوُر َعوووونوْ
وُل هللاُ َعْنوُه َكَموْلوِ  َ  تُوْعَقوُل،َوأُبوُ ِهْم ِموَن ااَْ  َغوْيِْ  احْلَِقيِقيَّوُ  لِوبَوْعِخ اْلَبَشوِر أَوْ اأْلَنِْبَياِء،فَأُبُولَُّة هللاِ  ا لَُّة التوَّبَوبِِ تَوْزِويور  اَِ

َووا جَمَوواز  مَ لِِ ِ  اأْلُبوُوولَِّة يف ُكووَهُر يف َهووذِ اأْلَلْ يَوتَونَوووزَُّ  َعووْن جُمَاَنَسووِ  اْاَْلووِ  اِبأْلُبوُوولَِّة احْلَِقيِقيَّووِ ،وَ  ْلِضووع  ِإْن َصوو َّ النوَّْقووُل َأوَّ
َهوا َجوِدييِ  َعَلْيوهِ  اْلَمِسوَعِن الرَّمْحَِ  َوالرَّأَْفِ  َوالتَّْكرمِِي،َوَ  نُوْنِكوُر أَنَّ َحوجَّ  ر  ِ َْن َيُكولَن أَْعلَوى ِموْن َحوجِِ  السَّواَلُم ِمنوْ

ْلَقوووووِدمِي،َوِمَن اْلُكْفوووووِر يف َأْسوووووَفاِر اْلَعْهوووووِد ا ا اللََّقوووووهُ ِهْم َهوووووذَ ْن أُْنلِوووووَ  َعلَووووويْ يَوْعُقووووولَب َوأَفْوووووورَامِيَ َوَقاُوَق َوُسوووووَلْيَماَن ِ َّووووو
َقوواَل:ِإنَّ لَوُه ُسووْبَحانَُه ابْون ووا يوُ ْسووَتِقلِِ اْلِفْكوِر أَْن  َعاقِول  مُ ْنووَد ُكوولِِ الصَّورِيِ ،َوالطَّْعِن يف تَوْنزِيووِه هللِا َعوزَّ َوَجوولَّ ِعْنوَداَن َوعِ 

،َأْي أَْقِعَياَء،َوُهَل َعزَّ َوجَ َحِقيِقي   َكاَن َمْعُهلق ا ِعْنَد اْلَعوَرِب َوأَْبطَلَوُه   َناِء التوََّببِِ الَِّذيلُل يف أَبوْ لَّ يَوقُ ا،َوأَبْوَناَء اِبلتوََّببِِ
ْساَلِم:َوَما َجَعَل أَْقِعَياءَُكْم أَبْوَناءَُكْم َذِلُكْم قَولْ   َوُهَل يَوْهِدي السَّوِبيَل اْقعُولُهْم  يَوُقلُل احلَْ َّ ْم َوهللاُ فْوَلاِهكُ ُلُكْم  َِ اِبْ ِ
 ( .5و 4 33)  الدِِيِن َوَمَلالِيُكمْ َلانُُكْم يف ْم فَِإخْ هِلاَبئِِهْم ُهَل أَْقَسُ  ِعْنَد هللِا فَِإْن  َْ تَوْعَلُملا آاَبَءهُ 

،َوُهَل أَنَّ اْ؟َْموووَع َكوووُه يَوْعرِفُوووُه اْلَعوووَلاُم  لُ  َفَسوووبَوبُ نَوَقلُووو َمووواَوأَمَّوووا اْلَفوووْرُ  بَووونْيَ َضوووِمِْي اْ؟َْموووِع َوَضوووِمِْي اْلُمْفوووَرِق ِفي اْاََلاصِِ
 َصوواَلتِِه:" َأيب الَّووِذي يف ُم أَنَّووُه َكوواَن يَوُقوولُل يف ِه السَّوواَل ِ  َعَلْيوولِْلَجَماَعووِ  َواْلُمْفووَرَق لِْلُمْفَرِق،َولَووْل نَوَقلُوولُ  َعووِن اْلَمِسووي

َه   يف َهووِذِ  التوَّْفرِقَووِ  السَّووَماَواِت " َلَكووا ُهووَل  26 89)مووز  ْلِل الوورَّبِِ يف َقاُوقَ َعوواَرم  بَِقوونَّووُه مُ أَ َعلَووى .َن هَلُووْم ُكووبوْ
ْيوِه  َيُكولَن اْلُمَضواُ  إِلَ ُموَتَكلِِِم تَوْقَتِضوك أَنْ ُمْفوَرِق الْ ِمِْي الْ يَْدُعلين أَْنحَل َأيب( فَِإَذا َكاَنحْل ِإَضواَفُ  َلْفوِج َأب  ِإىَل َضو

َضوواَفِ  ابْوون  َل اْلَمِسووي ِ َق قَوْبووابْون ووا َحِقيِقي ووا ّللَِِّ تَوَعاىَل،فَوَقووْد َكوواَن َهووَذا اْلَفْخووُر لِووَداوُ   ِإىَل َضووِمِْي الوورَّبِِ اْلُمْفووَرِق ،َوأَنَّ ِ ِ
َم َمووا يف وَ .ِد ِْي اْلَعْبووىَل َضوومِ ِمووَن اِ ْخِتَصوواِص َمووا ُيَسوواِوي بَووْل يَوُفوولُ  ِإَضوواَفَ  َلْفووِج اأْلَِب إِ   ِسووْفِر اْاُووُروِج قَووْد تَوَقوودَّ

ْسوورَائِيَل إِ  9 31يَووا )لُووُه يف ِسووْفِر أَْرمَ ابْووِب ِبْكوورِي ِإْسوورَائِيُل( َوِمثْولَووُه قَولْ  22 4ِمووْن قَوووْلِل الوورَّبِِ ) يِنِ ِصووْرُت أاب  ِ ِ
ْخِتَصواِص َموا َ  يَوْقوُرُب ِموَن احْلَِقيَقوِ  أَِو اِ   ْقوُرُب بِوهِ يوَ  ا لَوهُ َوِإفْورَامِيَ ُهَل ِبْكرِي( َوَوْصوُ  اأْلَِب اِ بْوَن ِبَكْلنِوِه ِبْكور  

ُه ُمتَوبَونِِيَوُه َوُحْوِثُ َعْنوُه بَِقْللِوِه " نَّ اْلُمتَوبَو َّ ُحَاِنوَمْعلُولِم أَ ِموَن الْ  ِمثْوَلُه إبَِِضاَفِ  اِ ْبِن اْسَم أَبِيِه ِإىَل َضوِمِْي نَوْفِسوِه،ِإذْ 
 ِبَ اْلِبْكِر .ِثُ َعْنُه بَِقْللِِه ابْ  َوَ  حُْ بَونَّا ُ  الُصْلِه،َوَلِكنَّ الرَُّجَل َ  َيِصُ  َمْن توَ َأيب " َكاِ ْبِن ِمنَ 

ْفوِج " ابْوِن لَوُه َ  يَوْفَهوُم ِموْن لَ َعَلْيوِه ِإ َّ أَنَّ َعقْ   ُ َما أَْماَل  -يَِّ  ( قَوْللُُه:ِإنَّ اْلُمْيِمِننَي أَْعَضاء  يف َعائَِلِ  هللِا الُروحِ 9)
ِد اْ؟َِديوووِد يف ِإنْووواَلِ  َقوووُل ِموووْن ُنُصووولِص اْلَعْهووولَّ َموووا يُوعْ  أَنَّ ُكوووَوُمْقَتَضوووا ُ .هللِا َوأَبْونَووواِء هللِا " ِإ َّ اْلَمْعوووَ  اْلَمَجوووازِيَّ 

َووا يوُوو ْفَضووَل ِمووْن َغووْْيِِ  ِمووْن أَْعَضوواِء ِه السَّوواَلُم َكوواَن أَ َلْيووعَ ِه أَنَّووُه رَاُق بِوواللَّْفووِج َعلَووى اْلَمِسوويِ  ِبَكثْووورَة  أَْو نوَووْلِع اْمِتَياز ،ِإ َّ
َعاِة ،َواْلُمْسِلُملَن َ  يوُ  ُْم يُوفَ َن َهَذا اِ  ْنِكُرو َهِذِ  اْلَعائَِلِ  الُروِحيَِّ  اْلُمدَّ وُللنَُه ْمِتيَواَز فَوِإوَّ َعلَوى  -سَّواَلُم َعَلْيوِه ال -ضِِ

يووِع ( يف اْلَعْهووِد اْلَقوودِ ُه )ابْووِن هللاِ ِه َلَقووْْيِِ َووا ِ َّووْن أُْنلِووَ  َعَلْيووَأْجووَداِقِ  ِإْسوورَائِيَل َوَقاُوَق َوغَ  ووُللنَُه َعلَووى مجَِ مِي بَووْل يُوَفضِِ
 .ْيِهْم َأمْجَِعنَي اَلُمُه َعلَ  َوسَ اأْلَنِْبَياِء َما َعَدا ِإبْورَاِهيَم َوُملَسى َوحُمَمََّد َصَلَلاُت هللاِ 

ووِ  َعلَووى النََّصوواَرى ُكلِِِهووْم نُوْنِكووُر َلْفووَج " َعائِلَووِ  هللِا " َوأَْمثَالَووُه ( ِإنوَّنَووا َعلَووى َ ِْثنَوو10) قَاَمووِ  احْلُجَّ ا َهووَذا يف َكاَلِمووِه ِ ِ
َمواقِِي  َوَ  ُروِحوك  ِجوْنك  ِ َّا حُُِل بِتَوْنزِيِه هللِا َربِِ اْلَعاَلِمنَي َعمَّا تَوْقَتِضيِه ِمَن اْلُمَجاَنَسِ ،فَوُهَل َعزَّ َوَجلَّ لَْيَك لَوُه 
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ووا َيِصووُفلَن )11 42لَووْيَك َكِمْثلِووِه َكووْكء  ) ( َو قُووْل ُهووَل هللاُ َأَحوود  180 37( َو ُسووْبَحاَن َربِِووَك َربِِ اْلعِووزَِّة َعمَّ
 ( .4 - 1 112هللاُ الصََّمُد  َْ يَِلْد َوَ ْ يُلَلْد َوَ ْ َيُكْن َلُه ُكُفل ا َأَحد  )

َم بَوَيانُووووُه ُمفَ  هللاَ فَوَقوووونِووووِه ُهوووولَ " ُروِ  اْلُقووووُدِس " َوبُطْوووواَلُن َمووووا َزَعُموووولُ  ِمووووْن َكلْ َوأَمَّووووا َمْعووووَ   صَّووووال  يف تَوْفِسووووِْي ْد تَوَقوووودَّ
َهووا ِفيَمووا ُمَشوواُر إِلَيوْ ( الْ 171 4ُه )َقاَهووا ِإىَل َمووْرمَيَ َوُرو   ِمْنوو( َوآيَِ :وََكِلَمتُووُه أَلْ 87 2آيَِ :َوأَيَّووْداَنُ  بِووُروِ  اْلُقووُدِس )

َم َقرِيب ا .  تَوَقدَّ
ووورِيِك،َ ْ يَوووْذُكْر يف ِن اْ؟ِوووْنِك َواْلَللَوووِد وَ  َوَجووولَّ َعوووِلِ  َعوووزَّ ( ِإنَّوووُه ِموووْن َأْجوووِل َعَداَوتِوووِه لِلتوَّْلِحيِد،َولِتَوْنزِيوووِه اْاَوووا11) الشَّ

وُه وَ ِه تَوَعواىَل َعوِن النِِودِِ ْن تَونَوُزِهو،مِ ِديودِ ِصَفاتِِه َعزَّ َوَجلَّ َما َوَرَق يف اْلَعْهوَدْيِن اْلَقوِدمِي َوا؟َْ  النَِّظوِْي َوالشَّوِبيِه،الَِّذي اَِ
يوووعُ  َقيَّووودَ ِ ُْكوووِم اْلَعْقوووِل أَْن تُو َوووولََّل أِلَْجلِوووِه أَْو ُهَْموووَل َعَلْيوووِه َوتوُ  الَّوووِ  عَ بِوووِه مجَِ لَوووى التَّْشوووِبيِه،َكَما َجَعوووَل  الُنُصووولِص الدَّ

وووا يَ  َربِِ اْلعِوووزَّةِ  اَن َربِِوووكَ ُه:ُسوووْبحَ زَّ َوَجووولَّ:لَْيَك َكِمْثلِوووِه َكوووْكء  َوقَوْللَ اْلُمْسوووِلُملَن قَوْللَوووُه َعووو ِصوووُفلَن َأْصوووَل َعِقيوووَدِة َعمَّ
( 12 4ْلرَاِة )ِموْن َأْسوَفاِر التوَّو  ِسوْفِر اِ ْسوِتثْوَناءِ يف  َوقَوْد َجواءَ .ْشوِبيِه التوَّْنزِيِه َوقَويَُّدوا ِّبَا َمَعاينَ اهْلاَيِت اْلُمْلِ َِ  لِلتَّ 

وووَبَه أَْلبَوتَّوووَ  ) تَووووَرُوا الِه،َو َْ َفَكلََّمُكوووُم الووورَُّب ِموووْن َجوووْلِ  النَّووواِر َفَسوووِمْعُتْم َصوووْلَت َكاَلِمووو اْحَفظُلا أَنْوُفَسوووُكْم ( فَووو15شَّ
ُء ِمووَن اْليَوُهوولِق يوَووُرُقوَن اِر( َواْلُعَقوواَل ِ  النَّوويووَه ِمووْن َجوولْ  ُحلرِ ِ ِووْرص  فَووِإنَُّكْم َ ْ تَوووَرْوا َكووبَوه ا يوَووْلَم َكلََّمُكووُم الوورَُّب يف 
يَع اْلِعَبارَاِت الَّيِت لَاِهرَُها التَّْشِبيُه َواأْلَْعَضاُء لِ   لِلتَّْشِبيِه .  َهَذا النَّاِِ النَّايف َعاىَل ِإىَل توَ لرَّبِِ مجَِ

يِل يُلَحنَّا الَِّذي تَوَفرََّق ِ َقْوَلى الُشبوُ  هللاُ  18 1توَّْنزِيوِه قَواَل )ِليوِة َموا يَوُدُل َعلَوى الَلى التوَّثْ اِت عَ هَ َوَقْد َجاَء يف ِإْنِْ
ِ  اأْلُوىَل لُِيلَحنَّوووا َوِمثْولُوووُه يف الِرَِسوووالَ  ِذي َخوووثََّ ُهوووَل الَّووو اِ بْوووُن اْلَلِحيوووُد الَّوووِذي يف ِحْضوووِن اهْلبِ .َ ْ يوَووورَُ  َأَحووود  قَوووُ  

يُملَ ُقَس،فَِإنَّوووُه نِ َسوووالَِتِه اأْلُوىَل ِإىَل لُلُك يف رِ بُوووَتاُذُ   بَوووْل قَووواَل ِمثْوووَل َذلِوووَك أُْسوووهللاُ َ ْ يَوْنظُوووْرُ  َأَحووود ( قَووو ُ  12 4)
لَّوووِذي َسووويُوبَويُِِنُه يف أَْوقَاتِوووِه اْلُمبَووواَرُ  ا 15ُهووولِر:)َذا الظُ َوصَّووواُ  ِ ِْفوووِج اْلَلِصووويَِّ  ِإىَل لُُهووولِر اْلَمِسووويِ ،َوقَاَل َعوووْن َهووو

ْنُه،الَّووِذي َ ْ مِ َ  يُوْدىَن  ُه َعوَدُم اْلَموْلِت َسوواِكن ا يف نُولر  الَّوِذي َوْحوَدُ  لَوو 16لِوُك اْلُملُوولِ  َوَرُب اأْلَْراَبِب اْلَلِحيوُد مَ 
 . ْلُقْدرَُة اأْلَبَِديَُّ (رَاَمُ  َواُه اْلكَ لَ يَورَُ  َأَحد  ِمَن النَّاِس َوَ  يَوْقِدْر أَْن يَورَاُ  َأَحد  الَِّذي 

َ ِ َووا تَوَقوودََّم أَنَّ َهووِذِ  َعِقيووَدُة التوَّْثِليِة،َوأُُلل فَوتوَ  ْقووِل،لَْيَك هَلَووا َأْصوول  يف ُكتُووِه ُمَخالَِفووُ  حِلُْكووِم اْلعَ ْلَمِسوويِ  الْ اِهيَّووُ  بَوونيَّ
   لَْيَسووحْل َنص وووا َوَ  لَووواِهرَة  ِديووِد َضوووِعيفَ ْلَعْهوووِد ا؟َْ ااهِتَا يف  ُكوووبُوهَ اأْلَنِْبيَوواِء َعلَوووْيِهُم السَّوواَلُم َ  َقْطعِوووك  َوَ  لَووبِِ ،َوأَنَّ 

يوِل اْلَمِسويِ  َضواُعلا َأْكثَووَر َموا ُكتِواَرى قَوْد أَ  النَّصَ َعَلى أَنَّ ُكُتَه اْلَعْهِد اْ؟َِديِد َ  يُلَيُ  ِّبَا،فَِإنَّ .ِفيَها  َه ِموْن ِإْنِْ
فِويِهْم ِموْن ِقبَوِل الُروَموانِيِِنَي َأْكثَووَر  توََّعوالِيِم اْلَليَِنيَّو ِ  ُقُخولِل الُ  بَوْعدَ الرَّ ِْيَّ يف َعْصرِِ  مُثَّ َرَفَضحْل جَمَاِمُعُهُم اْلَمْسُكلنِيَُّ  

َهووا لَووْيَك ِفيَهووا ْلِمَ اِت،َواْعَتَمووَدْت أَ ،َوِقيَل ابِ َشوورَاتِ َمووا ُوِجووَد ِعْنووَدُهْم ِمووَن اأْلَاَنِجيووِل الَّوويِت َكانَووحْل تُوَعووُد اِبْلعَ  ْربَوع ووا ِمنوْ
يلِوِه:" وَ يف لَحنَّوا يُ َكَما قَواَل  قَِليال  ِ َّا َرَواُ  ِموْن أَقْووَلاِل اْلَمِسويِ  َوأَفْوَعالِوِه،ِإ َّ  َأْكوَياُء أُْخوَرى َكثِوْيَة  َصونَوَعَها  آِخوِر ِإْنِْ

 ِمنَي " اهو .آاْلَمْكُتلبََ  اْلُكُتَه  َسُه َيَسعُ َ َ نَوفْ َيُسلُع ِإْن َكتَوْبحُل َواِحَدة  َواِحَدة  فَوَلْسحُل أَُلُن أَنَّ اْلَعا
 فْوَعالُُه اْلَكِثْيَُة .ْكَتْه أَقْوَلالُُه َوَ  أَ ُل،فَوَلْم تُ  يَوْفعَ َوِمَن اْلَمْعُللِم اِبْلَبَداَهِ  أَنَُّه َكاَن يَوُقلُل ِعْنَدَما َكانَ 

َهوا اأْلَاَنِجيوُل اأْلَْربَوَعو يوَل َوَقْد َتَكرََّر يف ُكُتِه اْلَعْهِد اْ؟َِديِد َوِمنوْ يوِل اْلَمِسويِ ،َويف بَوْعِضوَها ُيَسومَّى " ِإْنِْ ُ  ذِْكوُر ِإْنِْ
يوِل َأَحووُد َهوِذِ  التوَّووَلارِيِ  اأْلَْربَوَعو ِ  َّ َعْنوُه،َويف َهووِذِ   هللِا " َوِموَن اْلَمْعلُولِم اِبْلَبَداَهووِ  أَنَّوُه َ  يوُوورَاُق ِّبَوَذا اْ ِْنِْ الَّويِت ُهُوودِِ
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يووِل ُه َكواَن يُلَجووُد أاََنِجيووُل َكاِذبَوو   َوأاََنِجيوُل حُمَرَّفَوو   َوُرُسوول  َكَذبَ  ،َوقَووْد َفصَّوْلَنا اْلَقووْلَل يف َمْسووأََلِ  إِ اْلُكتُوِه أَْيض ووا أَنَّوو ْنِْ
نَوا َعوَدَم الثَِِقوِ  ِّبَوا،َوأَنَّ جَمُْملَعَهوا يُوْثبِوحُل َموا َنطَوَ  بِوِه ِكتَوا ُب هللِا اْلُمنَووزَُّل الَّوِذي َ  اْلَمِسويِ  َوَهوِذِ  اأْلَاَنِجيِل،َوأَيْوبَوتوْ

ووا ِ َّوو ُووْم َذْتِيوِه اْلَباِنووُل ِمووْن بَوونْيِ يََديْووِه َوَ  ِموْن َخْلِفووِه،َوُهَل أَنَّ النََّصوواَرى َكوواْليَوُهلِق َنُسوولا َحظ وا َعِظيم  ا ذُِكِووُروا بِووِه َوَأوَّ
ُُم انْوَتَحلُوولا َعَقائِوَد َويَووِبِِ  ِّ ]فَورَاِجْعووُه يف صأُوتُولا َنِصوويب ا ِمْنوُه،َوَأوَّ  - 239 اهْلِْنوِد َوَغووْْيِِهْم ِموَن اْلُقووَدَماِء يف الثَّواُلل

َ ِ [ . 6ج  25  ط اهْلَيوْ
ْلهُلُُم الَّووووِذي تَوُللُكووووُه يْوووور  َواْلَمِسوووويِ  ُهوووَل قَووووولُ  يف ُعزَ ي قَوووالُ َذلِووووَك الَّووووذِ :قَووواَل هللاُ تَوَعوووواىَل َذلِووووَك قَووووْلهُلُْم ِ َفْوووووَلاِهِهْم َأيْ 

ْيَك لَوووووُه َموووووْدُللل  يف لَوووووَحرََكوووووَ  اللَِِسووووواِن،ِإْذ  يَوَتَجووووواَوزُ  ِه،َوَ  ِسووووونَوتُوُهْم يف أَفْوَلاِهِهْم،َموووووا أَنْووووووَزَل بِوووووِه هللاُ ِموووووْن ُسوووووْلطَانِ أَلْ 
َوَذ لَّوَويُوْنِذَر ا:َعاىَل اْلُلُجلِق،َوَ  َحِقيَق   يف َمَدارِِ  اْلُعُقلِل،فَوُهَل َكَقْللِِه توَ  ا َموا هَلُوْم بِوِه ِموْن ِعْلوم  هللاُ ِذيَن قَواُللا اختَّ  َولَود 
:َوَموا ( َويف َمْعنَو4،5 18اب  ) ِإ َّ َكوذِ ُقللُولنَ َوَ  هِلاَبئِِهْم َكُثَْت َكِلَم   خَتْرُُج ِموْن أَفْووَلاِهِهْم ِإْن يوَ  اُ  قَوْللُوُه يف التوََّببِِ

( َوقَوْللُووُه يف 4 33ِبيَل ) َّ َوُهوَل يَوْهووِدي السَّوو يَوُقوولُل احْلَووَوهللاُ  َلاِهُكمْ َجَعوَل أَْقِعيَوواءَُكْم أَبْونَوواءَُكْم َذِلُكووْم قَووْلُلُكْم ِ َفْووو
ْفِك ِإْذ تَوَلقَّْلنَُه ِ َْلِسَنِتُكْم َوتَوُقلُللَن ِ َفوْ  وََكوَذا  -( َفذََكَر اأْلَفْووَلاَ  15 24 َلُكْم بِِه ِعْلم  )ْم َما لَْيكَ َلاِهكُ أَْهِل اْ ِ

زَُهووا ِإىَل َكووْكء  يف اْلُلُجوولِق يَوْعووُدوَها َوَ  يَوَتَجاوَ  ُه قَوووْلل  َ  ا اِبحْلِووكِِ لِبَويَوواِن َمووا ذََكووَر،َأْي أَنَّوواْلِعْلووِم ِّبَوو َمووعَ  -اأْلَْلِسووَنُ  
 فَوُهَل َكَما يَوُقلُل اْلَعَلاُم:" َكاَلم  فَارِغ  " .

 قَوووْبِلِهْم فَوَقوواُللا َهووَذا َل الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموونْ َن ِفيووِه قَووولْ اُكل َوُُيَوو ُيَشوواِّبُلنَ :ُيَضوواِهُ لَن قَوووْلَل الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن قَوْبووُل َأيْ 
َوِقيوووَل:ِإنَّ اْلُمووورَاَق .اُت هللِا :ِإنَّ اْلَماَلِئَكوووَ  بَونَووويَن قَووواُللاِب الَّوووذِ اْلَقوووْلَل أَْو ِمثْولَوووُه،ِقيَل:ِإنَّ اْلُمووورَاَق ِّبِوووْم ُمْشووورُِكل اْلَعووورَ 

َلُهْم،َوَهَذا َمْبِب  َسَلُفُهُم الَِّذيَن قَالُ  َصاَرى الَّوِذيَن َكوانُلا يف َعْصوِر اَلَم يف اْليَوُهلِق َوالنَّ أَنَّ اْلكَ   َعَلىلا َهَذا اْلَقْلَل قَوبوْ
ا ِمووْن َسووَل ِ  نَووا أَنَّ َأَحوود  َهووا قَوواُللا ُعَزيْووور  ابْووُن ْو َغْيِْ  يف بِوواَلِق اْلَعووَرِب أَ َك اْليَوُهوولقِ أُولَ ِوو نوُووُزوِل اْلُقووْرآَن،ِإْذ َ ْ َيِصووْل إِلَيوْ
نَووا ِفيووِه َ  نَووا بِووِه ل أِلَنَّووُه َعووَدمُ يووِه َ؟ََزمْ ص ووا فِ نَ هللِا،َوِإْن َكوواَن َغووْْيَ بَِعيوود  يف نَوْفِسووِه،َوَلْل َكانَووحِل اهْليَووُ    ُوُصوولِل نَوْقوول  إِلَيوْ
ِ  اْ؟ِْنُك،َوُهووَل َيْصووُدُ  ِق َوالنََّصوواَرى يف اهْليَووَن اْليَوُهوول لِ  ِمووُكوويَوْقَتِضووك َعووَدَم ُوُقلِعووِه،َوالرَّاِجُ  اْلُمْختَوواُر أَنَّ اْلُموورَاَق بِ 

ْبِلِهْم َيْصوُدُ  يف ُكولِِ لَّوِذيِن َكَفوُروا ِموْن قَووَهَأهِتِْم لِ  ُمَضوايف ِبُلُقلِع َذِلَك ِمْن بَوْعِضِهْم يف َأيِِ َعْصر  َكاَن،َواْلُمْختَواُر 
ُهْم َوهللاُ أَ  ْرِ  َواْلغَوْرِب أَنَّ َعِقيوَدَة اِ بْوُن  اْلَليَِنيِِنَي يف الشَّويِ  ُقَدَماءِ ْن َ رِ ْعَلُم ِّبِْم،َوَقْد َعِلْمَنا مِ َمْن َوَقَع َذِلَك ِمنوْ

نِي َوالْ اْلُبلِذيِِنَي ِفيَها َويف اهْلِْنِد وَ  ِ  يف هللاُ،َواحْلُُللِل،َوالتوَّْثِليِة،َكاَنحْل َمْعُروَف   ِعْنَد اْلَثَاِ َ  َيااَبِن َوُقَدَماِء اْلُفْرِس  الصِِ
َكووو4:171ِْي آيَوووِ :) تَوْفِسوووَواْلِمْصووورِيِِنَي َواْليُووولاَنِن َوالُروَماِن،َوقَوووْد بَويوَّنَّوووا َهوووَذا يف  َهوووا آنِف وووا ( الَّووويِت تَوَقووودََّمحِل اْ ِ ارَُة إِلَيوْ
َعووَرِب،َوَ  ِ َّووْن َحْلهَلُْم،بَووْل َ ْ ْعرِفُوَهووا َأَحوود  ِمووَن الْ  َيُكووْن يوَ  َْ  ِإنَّووهُ َوَهووَذا اْلبَويَوواُن هِلَووِذِ  احْلَِقيَقووِ  ِمووْن ُمْعِجووزَاِت اْلُقْرآِن،فَ 

َيْأيت بَوَيانُوُه َقرِيب وا يف َفْصول  ِ  أَْموِر ُكُتِبِهْم،َوَسوِموْن َحِقيَقو يوَّنَوهُ بوَ َتْظَهْر ِإ َّ يف َهَذا الزََّماِن،َكَما يُوَقاُل ِمْثُل َهوَذا ِفيَموا 
 َخاصِ  .

قَواَل يف جَمَواِز .اَهوا ُم هللاُ َهِذِ  اْ؟ُْمَلُ  ُتْستَوْعَمُل يف اللَِِساِن اْلَعوَريبِِ لِلتوََّعُجوِه،فَوُهَل اْلُمورَاُق ِّبَوا َ  لَواِهُر َمْعنَ قَاتَوَلهُ 
َعاُء،مُثَّ َكثوُووَر يف اْسوووِتْعَماهِلِْم َوَحَكووى النوَّقَّووواُش أَنَّ َأْصووَل " قَاتَولَووُه هللاُ " الوودُ .اأْلََسوواِس:َوقَاتَوَلُه هللاُ َمووا أَْفَصووَحُه اهووو 

ووورِِ َوُهوووْم َ  يُرِيوووُدوَن الوووُدَعاَء اهوووو  ووورَُ  بَوْعُضوووُهْم اِبلوووُدَعاِء َعلَوووى أَنَّ .َحوووَّتَّ قَووواُللُ  َعلَوووى التوََّعُجوووِه يف اْاَوووْْيِ َوالشَّ َوَفسَّ
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َم ِمثْوووُل َهوووِذِ  اْ؟ُْملَوووِ  يف الووورَّقِِ َعلَوووى قَووووْلِل الَّوووِذيَن َواأْلَوَُّل أَْلَهوووُر أَ .اْلُمووورَاَق بِوووِه اللَّْعنَوووُ  أَِو اهْلَووواَلُ   ىنَّ يُوْيَفُكووولَن تَوَقووودَّ
لل  قَوْد َخلَوحْل ِموْن قَوْبلِوِه قَاُللا:ِإنَّ هللَا َتِلُة َياَليَ   ِمْن ُسلرَِة اْلَمائَِدِة ِإْذ قَاَل تَوَعاىَل:َما اْلَمِسيُ  اْبُن َموْرمَيَ ِإ َّ َرُسو

ُ هَلُوُم اهْلاَيِت مُثَّ اْنظُوْر َأىنَّ يُوْيَفُكولَن )الُرُسُل وَ  ( َوِمثْولُوُه 75 5أُُمُه ِصدِِيَق   َكااَن َذُْكاَلِن الطََّعاَم اْنظُْر َكْيَ  نُوَبنيِِ
فْوُك َصووْرُ  95 6اأْلَنْوَعوواِم بَوْعوَد اِ سووتد ل َعلَوى اْاَوواِلِ  َعوزَّ َوَجوولَّ:َذِلُكُم هللاُ فَوَأىنَّ تُوْيَفُكوولَن ) يف ُسولرَةِ  ( َواْ ِ

وووْكِء َعوووْن َوْجِهوووِه )َواَببُوووُه ِموووْن َوْزِن َضوووَرَب( َويُوَقاُل:أُفِوووَك اِبْلِبنَووواِء لِْلَمْفعُووولِل ِ َْعوووَ  ُصوووِرَ  َعْقلُوووُه  َعوووْن ِإْقرَاِ  الشَّ
َوالوونوَّْفِك َعووِن احْلَوو ِِ ِإىَل اْلَباِنووِل َوحَنْووولِِ  احْلَِقيَقووِ ،َوَرُجل  َمووْأُفلُ  اْلَعْقِل،َفَموواقَُّة أَفَووَك ُتْسووتَوْعَمُل يف َصووْرِ  اْلَعْقووِل 

زُِم بِووِه اْلُعُقووولُل َواْلَمْعووَ  ُهنَووا:َكْيَ  ُيْصووَرُفلَن َعووْن َحِقيَقووِ  التوَّْلِحيووِد َوالتوَّْنزِيوووِه لِْلَخوواِلِ  َعووزَّ َوَجوولَّ،َوُهَل الَّووِذي َعْوو.
، ُقلِل،َويَوُقلُللَن َهوَذا اْلَقوْلَل الَّوِذي َ  يَوْقبَولُوُه َوالَِّذي بَولََّغُه َعِن هللِا تَوَعاىَل ُكُل َرُسلل  فَوُهَل مَجْع  َبنْيَ اْلَمْعُقلِل َواْلَمنوْ

،اْاَوواِلِ  هلَووَذا اْلَكووْلِن َعْقوول ،َوَ ْ َيِصوو َّ بِووِه َعووْن أَنِْبيَوواِء هللِا َوُرُسووِلِه نَوْقوول  ف فَووأَْيَن ُعَزيْووور  َواْلَمِسوويُ  ِمووْن َربِِ اْلَعاَلِمنيَ 
ا ِإىَل اأْلَْرِم ْلَعِظيِم،الَِّذي َوَصوَل ِموْن َعَجائِوَه َسوَعِتِه ِإىَل َعوا َِ اْلَبَشوِر اْلَقِليوِل أَنَّ بَوْعوَخ مُشُْلِسوِه َ  َيِصوُل نُلرَُهوا

ِننَي الُنلرِيَِّ   َوا -ِإ َّ بَوْعَد َقْطِع اْلَماَلِينَي ِمَن السِِ بِِ الَّويِت تَعِويُا َعلَوى َهوِذِ  الوذَّرَِّة فَوَهْل يَِليُ  بَِعاِقل  ِمْن َهوِذِ  الودَّ
ا َوَعائِلَو   ِموْن ِجْنِسو ِه،َوأَْن يَوْرتَِقوَك بِوِه اْلغُوُروُر الصَِّغْيَِة ِمْنوُه )َوِهوَك اأْلَْرُم( أَْن َاَْعوَل ِاَالِِقوِه ُكلِِوِه َوُموَدبِِِر أَْمرِِ ،َولَود 

ُهْم ُهووَل اْاَووالِ  ا ِموونوْ َ  لَووُه َواْلُمووَدبَِِر أِلَْمرِِ ،َمووَع اْلِعْلووِم ِ َنَّووُه ُولِووَد ِمووِن اْموورَأَة  وََكوواَن َذُْكووُل َوَيْشووَرُب ِإىَل أَْن َاَْعووَل َواِحوود 
َعوُه َويَوتَووَأ َُّ ِإخَلْ  يع وا قَوْبَضووُتُه يوَووْلَم اْلِقَياَموِ  َوالسَّووَماَواُت َمطْوو..َويَوتوْ ت    ف َوَمووا قَوَدُروا هللاَ َحوو َّ قَووْدرِِ  َواأْلَْرُم مجَِ ِلايَّ

ووا ُيْشوورُِكلَن ) ا ُسووْبَحانَُه بَووْل ِعبَوواق  ُمْكَرُموولَن َ  67 39بَِيِمينِووِه ُسووْبَحانَُه َوتَوَعوواىَل َعمَّ َووَذ الوورَّمْحَُن َولَوود  ( َو َوقَوواُللا اختَّ
ْم َوَ  َيْشوَفُعلَن ِإ َّ ِلَموِن اْرَتَضوى َوُهوْم ِموْن َيْسِبُقلنَُه اِبْلَقْلِل َوُهْم ِ َْمرِِ  يَوْعَمُللَن يَوْعَلُم َما َبنْيَ أَيْوِديِهْم َوَموا َخْلَفُهو

ُهْم ِإيِنِ إَِله  ِمْن ُقونِِه َفَذِلَك َْنْزِيِه َجَهونََّم َكوَذِلَك َْنْوزِي الظَّوا  - 26 21ِلِمنَي )َخْشَيِتِه ُمْشِفُقلَن َوَمْن يَوُقْل ِمنوْ
29) ) بِنَواء  َعلَوى أَنَّوُه َعوَريب  ِ َوا َتَصورََّفحْل بِوِه اْلَعوَرُب َفَجَعَلْتوُه ِبِصويَغِ  اْسوِم  َويف اهْليَِ  ِمَن اْلِقرَاَءاِت تَوْنِليُن )ُعَزيْور 

،َوقَورَأَُ  اْلبَوواُقلَن التَّْصووِغِْي،َوأَنَّ )ابْووُن هللِا( َخووَث  َعْنووُه َ  َوْصوو   لَووُه،َوُهَل اْلَمووْرِوُي َعووْن َعاِصووم  َواْلِكَسوواِئكِِ َويَوْعُقوولبَ 
ْعرَابِ .ِلين  بَِناء  َعَلى أَنَُّه اْسم  أَْعَجِمك  فَاْجَتَمَع ِفيِه ِعلََّتا اْلَعَلِميَِّ  َواْلُعْجَمِ  بَِغْْيِ تَونْ  َوقَوورَأَ .َوِفيِه َوْجه  آَخوُر يف اْ ِ

 ا لَُغَتاِن .َعاِصم  َوَمْن َأَخَذ َعْنُه )ُيَضاِهُ لَن( اِبهْلَْمِز َواْلَباُقلَن )ُيَضاُهلَن( ِمَن النَّاِقِا َو َُ 
يوويف َهْيَمنَووِ  اْلُقووْرآِن َعلَووى التوَّووْلرَاِة َوا َفْصوول  اْسووِتْطرَاِقي   )ِإْن ِقيووَل(:ِإنَّ َمووا ذََكووْرَت  تِِه هَلَُمووا َوَعَلْيِهَموواِل َوَكووَهاقَ ْ ِْنِْ

يِل،َوقَوووْد َكوووِهَد ْلِكتَووواِب َحوووَّتَّ التوَّوووْلرَ َرى أَْهوووَل االنََّصوووايُوْبِطوووُل الثَِِقوووَ  اِبْلُكتُوووِه الَّووويِت ِّبَوووا َ َّوووى هللاُ اْليَوُهووولَق وَ  اِة َواْ ِْنِْ
ا أَنْووَزَل هللاُ ِفيَهوا َعلَوى َسوِبيِل ِ َوَرُهْم ِ َْن َُيُْكُمولا هللِا،َوأََمو ا ُحْكومُ اْلُقْرآُن اْلَمِجيُد لِْليَوُهلِق ِ َنَّ ِعْنوَدُهُم التوَّوْلرَاَة ِفيَهو

يووِل ِ ِثْووِل َذلِ اِ ْحِتَجوواِج َعَلْيِهْم،َكَمووا أََمووَر  ُهْم بَِقْللِهِ ِمووَوَوَصووَ  النَّوواِجنَي ِه  يف نَِبيِِووَك،َوقَووالَ أَْهووَل اْ ِْنِْ الَّووِذيَن :نوْ
ُدونَُه َمكْ  َن َعلَوى ( َوُهْم َُيَْتُجل 157 7يِل ) التوَّْلرَاِة َواْ ِْنِْ ْنَدُهْم يف ُتلاب  عِ يَوتَِّبُعلَن الرَُّسلَل النَِّلَّ اأْلُمِِكَّ الَِّذي اَِ

ووو  )َكوووَهاَقَة اْلُقوووْرآِن تَوووااب  يف َذلِوووَك َ َّوووا ُ كِ ْن أَلَّوووَ   َمووورِيَن( اْلُمْسوووِلِمنَي ِّبَوووِذِ  اهْلاَيِت،َوِموووْن ُقَعووواِة النََّصووواَرى )اْلُمَبشِِ
يوولِ وَ لتوَّووْلرَاِة  ِمووَن اِلُكتُووِه أَنِْبيَوواِء الوورَّمْحَِن( فَوووُبْطاَلُن الثَِِقووِ  ِ َووا ِعْنووَدُهمْ  بُطْوواَلَن الثَِِقووِ  اِبْلُقْرآِن،َوَيُكوولُن   َيْسووتَوْلزِمُ اْ ِْنِْ

يِع اأْلَْقاَينِ    َهَذا ف .َلاُبَك َعنْ ،َفَما جَ ُحجَّ   ِلَماَلِحَدِة التوَّْعِطيِل َعَلى بُْطاَلِن مجَِ
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َهِ  يف َهَذا التوَّ .)قُوْلحُل(  ْسُللب  آَخوَر لِوزاَِيَقِة ِر( َونُِعيُدُ  اهْلَن  ُِ ايف )اْلَمنَ وَ ْفِسِْي َقْد َسَبَ  اْ؟ََلاُب َعْن َهِذِ  الُشبوْ
َنا ِ َا قَا تُوُهْم َعَليوْ ُوَ  زَاِميَّ   ُللا إِلْ اْلبَوَياِن،فََأمَّا أَْهُل اْلِكَتاِب َفُحجَّ َفُعُهْم  َحِقيِقيَّو   ل أِلَوَّ ْم َ  يُوْيِمنُولَن اِبْلُقوْرآِن فَواَل تَوونوْ

ُهْم ِلِمنَي بَِتْشوِكيِكِهْم يف اِء اْلُمْسوْن ِإْغولَ ِمويُوبُولِت ُكتُوِبِهْم،َوُهْم َيْكتَوُفولَن ِفيَما ذُكِوَر ِموَن الطَّْعوِن يف   ِقيِنِهْم،لَن وا ِمونوْ
ُوْم ِإَذا َكَفووُروا بِووِديِنِهْم َيْسوُهُل ِإْقَخوواهُلُْم يف النَّْصوو َووا أَقْ َفاق ووا َكوواْلَكِثِْي ِموْن أَ ِ  َولَوْل نِ رَانِيَّ َأوَّ ىَن ِإىَل اْسووِتَباَحِ  ْهِلَهووا ل أِلَوَّ

يووِع َكووَهَلاِت الووُدنْوَيا:َوُقوا لَووْل َتْكُفووُروَن َكَمووا َكَفووُروا فوَ  لْووزَاَم َ  يَووِتُم هَلُووْم ( َوَلِكوونَّ َهووَذا اْ ِ 89 4َن َسووَلاء  )َتُكلنُوول مجَِ
َنا ِإ َّ ِإَذا أُِخَذْت َكَهاَقُة اْلُقْرآِن َعَلى َهِذِ  اْلكُ  ِفيَهوا ل أِلَنَّوُه نَواَّ َعلَوى  هَلَا،َوقَوُبلِل ُحْكِمهِ  تِهِ  َكَهاقَ ُتِه َمعَ َعَليوْ
َهوووا،ِإْذ قَووواَل بَوْعووو وووْيَطرَُة َعَليوْ يوووِل ِموووْن ُسووول  التوَّوووْلرَاَد ذِْكووورِ أَنَّوووُه ُمَهوووْيِمن  َرِقيوووه  لَوووُه السَّ رَِة اْلَمائِوووَدِة:َوأَنْوزَْلَنا إِلَْيوووَك ِة َواْ ِْنِْ

ووونَوُهْم ِ َووون وووا َعَلْيوووهِ ُمَهْيمِ وَ ا بَووونْيَ يََديْوووِه ِموووَن اْلِكتَووواِب اْلِكتَووواَب اِبحْلَووو ِِ ُمَصووودِِق ا ِلَمووو ا أَنْووووَزَل هللاُ َوَ  تَوتَّبِوووْع  فَووواْحُكْم بَويوْ
يع  عَ َحَكَم بِِه  ( َوِ َّا48 5أَْهَلاَءُهْم َعمَّا َجاَءَ  ِمَن احلَْ ِِ ) ُْم نَ َلى اْليَوُهلِق َوالنََّصاَرى مجَِ وا ُسلا َحظ وا َعِظيا َأوَّ م 

ُْم أُوتُوو ُْم َمووَع َهووَذا ِكتَوواِب َ  اْلِكتَوواَب الْ يب ا ِمووَن الْ لا َنِصووِ َّووا ذُِكِووُروا بِووِه ِفيَمووا أَنْوووَزَل هللاُ َعلَووْيِهْم،َوَأوَّ ُمنَوووزََّل ُكلَّووُه،َوَأوَّ
ُللُ ،َوَقْد بَويوَّنَّا َهَذا ُكلَُّه يف َمَلاِضِعِه  رِيَن َوَمَلاِضوَع ِت النَّاِنَقِ  بِِه،َويف ِسِْي اهْلايَ ْن تَوفْ مِ َحرَُّفلُ  َوبَدَّ  الرَّقِِ َعَلى اْلُمَبشِِ

 أُْخَرى ِمَن اْلَمَناِر .
ُكُتِه،َوَعوووَدِم الثَِِقوووِ  ِل َعلَوووى فَوْقوووِد تِْلوووَك الْ ئِوووِل اْلَعْقوووَع َقَ  َموووَوأَمَّوووا اْلَماَلِحوووَدُة الَّوووِذيَن اْسوووَتَدُللا بُِنُصووولِص التوَّوووَلارِيِ  

َها،َفَجَلابُوَنا هَلُْم أَنَّ ُحْكَم هللاِ ِبَشْكء  ِمَن ا َهوا ِموْن اَنِحيَوِ  فَوْقوِد وو قَ للِِه و  َوَرسُ ْلَمْلُجلِق ِمنوْ رِيوه  ِموْن ُحْكِمِهوْم َعَليوْ
َهوا َع َصوْرِ  النَّظَوِر َعوْن  ِل،مَ َأَصوُ  يف َنظَوِر اْلَعْقووَ ُموُه أََقُ  َفُحكْ . الثَِِقِ  ِّبَا،َوَلِكْن يف مُجَْلِتَهوا َ  يف ُكولِِ مُجْلَو   ِمنوْ

فُووولَن اْلَكلِوووَم َعوووْن َمَلاِضوووِعِه ُه يف اْليَوُهلِق:ُُيَرِِ  قَوْللَوووَذلِووَك ِ َنَّ .َكْلنِووِه َ  يُوْعَقوووُل أَْن َيُكووولَن ِإ َّ بِوووَلْحِك هللِا َعوووزَّ َوَجووولَّ 
ْن أَ اْلَعْقوَل َ  يَوَتَصولَُّر  ُقلُل،فَِإنَّ  اْلِكَتاِب ُهَل اْلَمعْ يب ا ِمنَ ( َمَع قَوْللِِه:أُوتُلا َنصِ 13 5َوَنُسلا َحظ ا ِ َّا ذُكُِِروا بِِه )

يَع َكرِيَعِتَها بَِفْقِد ُنْسَخِ  اْلِكتَ  ِة قُووُرون  يف يِه،َوقَوْد َعِملَوحْل بِوِه فِ ُمَدوَّنَِ  اِب الْ تَوْنَسى أُمَّ   َكِبْيَة  مجَِ وََكوَذا قَوْللُوُه . ِعودَّ
ُْم َحرَُّفلا اْلَكِلَم  تَوْغيِوْي  َوتَوْبوِديل  َكَموا بَويوَّنَوُه وَ ْن زاَِيَقة  َونُوْقَصوان  ِموْلَكثِوْيَِة َلاِهِد اَعوْن َمَلاِضوِعِه،َوَذِلَك َتبِوحل  اِبلشَّوِإوَّ

( َوَغوووْْيِِ   وووْيُ  َرمِحَوووُه هللاُ يف ِكَتابِوووِه )ِإْلَهووواِر احْلَووو ِِ َكتَوووَه َموووا َكتَوووَه ِموووَن ْزرَا(  لَن ِ َنَّ ُعَزيْوووور ا )ِعوووْعَ ِفُووويوَ  َواْليَوُهووولقُ .الشَّ
ووورِيَعِ  بَوْعوووَد فَوْقوووِدَها اِبلُلغَوووِ  اْلَكْلَدانِيَّوووِ  َ  بُِلغَووو ِ  ووواَلُم،وََكاَن َيَضوووُع خُ َعَلْيوووِه ال  ُملَسوووىالشَّ طُلن وووا َعلَوووى َموووا َيُشوووُك سَّ

صَّوووِحيُ  َقْطع ا،َوِمْنوووُه َنُسووولُ ،وََكاَن ِمْنوووُه ال ُه ُقوَن َمووواْن َمَعوووِفيوووِه،فَاْلَمْعُقلُل أَنَّوووُه َكتَوووَه َموووا ذََكووورَُ  َوتَوووذَكَّرَُ  ُهوووَل َوَمووو
تْوَياِن اِبلشََّلاهِ ُهَنا لِ  َوَ  حَمَلَّ اْلَمْشُكلُ  ِفيِه،َوِمْنُه اْلَغَلُ ،َوِمْن مَثَّ ُوِجَد التَّْحرِيُ ،  ِد َعَلى َهَذا .إْلِ

نَوووا هلِل َوَمووا أُنْووزَِل إِلَيوْ ابِ لُوولا آَمنَّوووا تَووواِب َوَ  ُتَكووذِِبُلُهْم َو ُقل كِ وووو:َ  ُتَصوودُِِقلا أَْهووَل الْ َوبِنَوواء  َعلَووى َهووَذا قَووواَل النَّووِلُ و 
يوْ  ا ِمووَن ْنووُه و َكوواَن قَووْد َنَسووَ  َكووِضووَك هللاُ عَ و رَ  َموورَ عُ َرَواُ  اْلُبَخووارُِي يف َصِحيِحِه،َوَسووبَوُبُه أَنَّ .( اهْليَووَ  136 2)

:َ  َتْسوأَُللا  َحوِديِة َجواِبر  َوقَوالَ و َكَموا َرَواُ  َأمْحَوُد َواْلبَووزَّاُر ِمونْ رَُ  و و فَأَْنكَ ِإىَل النَِّلِِ و  التوَّْلرَاِة اِبْلَعَربِيَِّ ،َوَجاَء بِهِ 
ُْم َلْن يَوْهوُدوُكْم َوقَوْد َضولُ  ،َوهللِا لَوْل   أَْو ُتَصودُِِقلا ا أَْن ُتَكوذِِبُلا ِ َو ِ  ُكْم ِإمَّولا،َوأَنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب َعْن َكْكء  فَِإوَّ بَِباِنول 

َل َحووو   َوُهوووَل َموووا  ِفيَموووا ِعْنوووَدُهْم َموووا ُهوووَذلِوووَك أَنَّ  َم ِمووونْ َكووواَن ُملَسوووى بَووونْيَ أَْلُهووورُِكْم َموووا َحووولَّ لَوووُه ِإ َّ اتِِبَووواِعك فَوُعلِووو
 ُسلُ  .نَ َل َما أُوتُلُ ،َوَما ُهَل اَبِنل  َوُهَل َما َحرَُّفلُ ،َوقَْع َما فُِقَد َوهُ 
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مْجَووولتوَّوووْلرَاةِ ابِ ْيِمَن نوُووومَثَّ َكووواَن التَّْحِقيوووُ  ِعْنوووَداَن َمْعَشوووَر اْلُمْسوووِلِمنَي أَْن  َوِمووونْ  يوووِل اِبْ ِ اِل،َوِ َنَّ َموووا َوَرَق الووونَُّا  َواْ ِْنِْ
رَاُة ِفيَهوووا ُحْكووووُم هللِا ُهُم التوَّووولْ  ِفيوووِه َوِعْنوووودَ لَّوووِذي َوَرقَ اين اِعْنوووَداَن بِوووِه ِ َنَّووووُه ِموووْن ُحْكوووِم هللِا تَوَعوووواىَل َكُحْكوووِم َرْجوووِم الووووزَّ 

ِفيووِه َكَكووْلِن َهوواُروَن  الوونَُّا َعلَووى َكووِذِّبِمْ  ،َوَما َقلَّ لسَّوواَلمُ ا( َْنْووزُِم ِ َنَّووُه ِ َّووا أَْوَحوواُ  هللاُ ِإىَل ُملَسووى َعَلْيووِه 43 5)
تَوودَّ َوَعبَوَد اأْلَْوَتَن،وََكووْلِن ْلِن ُسوَلْيَماَن قَوِد ارْ بَووُدوُ ،وَكَ ِذي عَ لَّوَعَلْيوِه السَّواَلُم ُهووَل الَّوِذي َصووَنَع هَلُوُم اْلِعْجوَل الووذََّهِلَّ ا

ووْدَ  َوالْ ازُِم ِبَكِذبِووِه،َوأَمَّا َمووا اْحَتَمووَل َْنْووفَِإنوَّنَووا  -لُوولط  َزاَن اِببْوَنتِووِه  دِِقُوُهْم َوَ  نَُكووذُِِّبُْم ِفيووِه َكووِذَب فَِإنوَّنَووا َ  ُنَصوولصِِ
َم بَويَووَواْليَوُهوولُق َوالنَّ . يووِل ِعيَسووى َعَلْيووِه ْسووَياِن َحووجِ  َعِظوويم  ِموونْ هِلِْم يف نِ اُن َحوواَصوواَرى يف َهووَذا َسووَلاء  ِعْنَداَن،َوتَوَقوودَّ  ِإْنِْ

 السَّاَلُم .
ُدِس( الَّويِت َضولَّ ِفيَهوا قُوَدَماُء َوُروِ  هللِا )ُروِ  اْلُقو ِلَموِ  هللاِ َلِ  كَ َومُيِْكنُوَنا أَْن َنْسوَتِدلَّ ِّبَوَذا التَّْحِقيِ ،َوبَِتْحِقيوِ  َمْسوأَ 

ووووالنَّووووِلِِ  الْووووَليَِنيِِنَي َوتَووووِبَعُهُم النََّصوووواَرى،الَِّذي َجوووواَءاَن َعلَووووى ِلَسووووانِ  يوْ  ا ِمووووْن ُكتُووووِه أَْهووووِل َكووووكِِ الَّووووِذي َ ْ يَوْقوووورَأْ  اأْلُمِِ
ووَهاَقِة،فَِإنَُّه ُهووَل هللِا تَوَعوواىَل َعووا ِِ الْ  َوْحووك  ِموونَ  نَّووهُ أَ  اْلِكتَوواِب،َوَ  ِمووَن التوَّووَلارِيِ  اْلَعامَّووِ  َوَ  اْاَاصَّووِ  َعلَووى َغْيووِه َوالشَّ

انِوووِه َأَحووود  ِموووْن أَْهوووِل ،َوَ ْ َيْسوووِبْ  ِإىَل بَويَ ِم اْلَعْقووولِ  َوُحْكوووالتَّْحِقيوووُ  اْلَمْعُقووولُل الَّوووِذي يَوْنطَبِوووُ  َعلَوووى نُوُقووولِل التوَّوووَلارِي ِ 
ا ويوُ َوَ  .ُقُ  ِصووف ا رَ ،َكَموووا أَنَّوووُه َ  َيَسوووُع َعووواِقال  ُمنْ اْلِكتَوواِب،َوَ  ِموووْن َغْْيِِهمْ  ووود  وووو َعَرفَوووُه ِبرَأْيِوووِه ل أِلَنَّ  ْعَقوووُل أَنَّ حُمَمَّ

هللاُ تَوَعواىَل لَوُه َها،َوقَوْد قَواَل ْلِموِه ِعْلوم  ِبَشوْكء  ِمنوْ ،َوَ  لِقَ ُكوْن لَوهُ الرَّْأَي يف ِمْثِل َهَذا يُوْبَ  َعلَوى َمْعُللَموات  َكثِوْيَة  َ ْ يَ 
ْنوحَل تَوْعَلُمَهوا أَنْوحَل َوَ   نُلِحيَهوا إِلَْيوَك َموا كُ اِء اْلَغْيوهِ  أَنْوبَوبَوْعَد ذِْكِر ِقصَّوِ  نُول   ِموْن ُسولرَِة ُهولق  اْلَمكِِيَّوِ :تِْلَك ِمونْ 

ِمووِه ْعووَ ِْم َعَلْيووِه َأَحوود  ِمووْن أَْعَدائِووِه ِمووْن قَولْ َ ْ يوَ ( وَ 49 11)قَوْلُمووَك ِمووْن قَوْبووِل َهووَذا فَاْصووِثْ ِإنَّ اْلَعاِقبَووَ  لِْلُمتَِّقوونَي 
ِموووْن ِعْلوووِم أَْهوووِل  ْلِكتَووواِب،َوأَْيَن َكوووانُلاْن أَْهوووِل اَعوووُهلرَِة اْلُمْشووورِِكنَي فَويَوُقلُل:بَوووْل نَوْعَلُمَهوووا َوِهوووَك ِموووَن اْلِقَصوووِا اْلَمْشووو
يوووووِل َعوووووْن َأَحووووود  ِموووووَن ااِة َواْ ِ لتوَّوووووْلرَ ُه َعلَوووووى ااْلِكتَووووواِب ف َوَ  يُوْعَقوووووُل أَْيض وووووا أَْن َيُكووووولَن َأَخوووووَذ ُحْكَمووووو ْليَوُهووووولِق أَِو ْنِْ

ُهْم يف بَوَلدِ  ُوْم لَوْل َعِلُمولُ  َلَموا َيُكلنُلا يَوْعَلُملَن َذلِو ْ ،َبْل  َْ ِ  فَوقَ النََّصاَرى،َ  أِلَنَُّه  َْ َيُكْن يُلَجُد َأَحد  ِمنوْ َك ل أِلَوَّ
َوْحي ووووا ِمووووْن َعوووووا ِِ   َّ اْ؟َووووْزُم ِبَكْلنِووووهِ إِ لِر ِصووووْدِقِه َ  بَوْعووووَد لُُهووووفَولَووووْم يَوْبوووو -يِهْم َويف ِقيووووِنِهْم قَوووواُللُ  ل أِلَنَّووووُه نَْعوووون  فِوووو

َةِ اْلَغْيِه،َوَوْجه ا ِمْن ُوُجلِ  ِإْعَجاِز اْلُقْرآِن السَّاِفرَِة النَّ   . ْيِِ
ْفرِْنِج َولِ - َفْصل  اْسِتْطرَاِقي  آَخرُ   لَن   ف . ُيْسِلمُ َ  َماَذا َنْصرَانِيَُّ  اْ ِ

يِت تُوْبِطوُل الثَِِقوَ  بِنَوْقوِل )فَِإْن ِقيَل(:ِإنَُّكْم َمْعَشَر ُعَلَمواِء اْلُمْسوِلِمنَي َموا َوقَوْفوُتْم َعلَوى ُكولِِ َهوِذِ  احْلََقواِئِ  التَّارِِحيَّوِ  الَّو
،وََكوووَذا التوََّعوووالِيُم  ُكتُوووِه اْليَوُهووولِق َوالنََّصووواَرى،َوَعَلى َموووا ِفيَهوووا ِموووَن التوََّعووواُرمِ  َوالتوَّنَووواُقِخ َوااَْطَوووِأ اْلِعْلِموووكِِ َوالتَّارِِحكِِ

التوَّْثِليوِة َوالصَّوْلِه  الضَّارَُّة الَّويِت تَوُدُل َعلَوى اْسوِتَحاَلِ  َكْلِوَوا ُكلَِِهوا َوْحي وا ِموَن هللِا تَوَعواىَل،َوَ  َعلَوى َمَصواِقِر َعِقيوَدةِ 
ِإ َّ  -َموا َوقَوْفوُتْم َعلَوى ُكولِِ َهوَذا ِ َّوا اَّْصوُتْم بَوْعَضوُه ُهنَوا َوبَوْعَضوُه ِموْن قَوْبوُل  -ِن قُوَدَماِء الْوَليَِنيِِنَي َواْلِفَداِء ِمْن أَْقايَ 

اْلَموووواقِِيِِنَي َواْلُمتَووووَديِِِننَي ِمووووْن ُكتُووووِبِهُم الدِِيِنيَّووووِ  َواْلِعْلِميَّووووِ  َوالتَّارِِحيَّووووِ ،َوَ  ِسوووويََّما ُكتُووووُه ُعَلَموووواِء أُورُبَّووووَ  ِمووووْن َأْحوووورَاِر  -
،َوا ُروَن ِمْنُكْم َكالشَّوْيِ  َرمْحَوِ  هللِا اهْلِْنوِديِِ يع ا،َواِبِ نِِاَلِع َعَلى َهِذِ  اْلُكُتِه َكاَن اْلُمَتَأخِِ لطَِّبيِه حُمَمَّود تَوْلِفيو  مجَِ

َمواِم  ِصْدِقك اْلِمْصرِيِِ َرمِحَُهَما هللاُ َوَغْْيُُ َا أَْعَلُم ِ َا ذُِكَر ِمْن ُفُحلِل اْلُمتَوَقدِِِمنَي الَِّذيَن َرُقوا َعلَوى النََّصواَرى َكاْ ِ
ُهَمووا و َفَكْيووَ  نوَووَرى َأْكثَوووَر َهووُيَ ِء النََّصوواَرى  ْسوواَلِم ابْووِن تَوْيِميَووَ  و َرِضووَك هللاُ َعنوْ َتبِتِوونَي َعلَووى ابْووِن َحووْزم  َوَكووْيِ  اْ ِ
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فْورِْنُج الَّوِذيَن َنَشوُروا تِْلوَك احْلََقواِئَ  يف ُكوُعلِّبِْم ِ َِميوِع لُغَواهِتِْم،وَ ِقيِنِهْم َهَذا يف الشَّرْ  َ  ِ  َواْلَغْرِب ف َوَ  ِسويََّما اْ ِ
َعوا َِ َوتُوَييِِوُدُهْم ُقَوهُلُووْم لْ يوَوزَاُل أَْغِنيَواُ ُهْم يَوْبوُذُللَن اْلَقنَواِنَْي اْلُمَقْنطَوورََة ِموَن الوذََّهِه َواْلِفضَّوِ  ل لَِنْشوِر َهووَذا الودِِيِن يف ا

 يف َذِلَك ف .
ْساَلِم ف بَوْل َكْيوَ  إِلَْيِه َوِمْن نَْعِنِهمْ  ُمْسِلِمنيَ َلِة الْ َبْل َكْيَ  َ  َيْسَتْحُيلَن َوَهِذِ  َحاهُلُْم يف ِقيِنِهْم ِمْن َقعْ   يف اْ ِ

ْسووواَلِم أَفْوَلاج ا،َوقَووووِد اْختَووو يوووَع َ  يَوووْدُخُللَن يف اْ ِ ْعَلُمووولا أَنَّووووُه ُهوووَل الوووودِِيُن يوَ ارِيِ ،َوآَن هَلُوووْم أَْن ِن َوالتوَّوووولَ أْلَْقايَ اَثُوا مجَِ
َ هَلُومْ ِكِل اِ ْجِتَماِع اْلُمفْ ِميِع َمَشا ُل ؟َِ احلَْالَّ .اْلَقْطِعُك الِرَِوايَِ ،اْلُمَلاِفُ  لِْلَعْقِل َواْلِفْطرَِة   ِسَدِة لِْلَحَضوارَِة،الَِّذي بَونيَّ

ُّ اْلمُ يِه َأ َْ فِ َحِقيَقَ  ِقيِنِهْم،َوَما َعَرَم َعَلْيِه ِمَن اْلِبدَِع فَأَيََّدْتُه   ُم اأْلَْحرَاِر ف .َحقِِِقنَي ِمْن ُعَلَمائِهِ ا
ِسوْفر  َكِبْي ،فَوَنْكَتِفوك  يف ِكوُن َبْسوطَُها ِإ َّ َهاِت َ  ميُْ الُشوبوُ  )قُوْلَنا(:ِإنَّ َحلَّ َهِذِ  اْلُمْشِكاَلِت َواأْلَْجِلبَوَ  َعوْن َهوِذ ِ 
مْجَوووووو ووووووِ  اِبْ ِ ْلَموووووواِم بَِقَضووووووااَيَها اْلُكلِِيَّووووووِ  اْلُمِهمَّ َمنَوووووواِر َوالتوَّْفِسووووووِْي نَ   يف َمَلاِضووووووَع ِمووووووَن الْ ِهَك َمْبُسوووووول اِل،وَ ُهنَووووووا اِبْ ِ

 اِبلتوَّْفِصيِل،فَونَوُقلُل :
 ( َأْسَباُب بَوَقاِء النَّْصرَانِيَِّ  يف أُورُبََّ  :1)

هِتِووْم بَِعووا َِ اْلَغْيووِه َمْبووَدأ  ا،فَوُهَل ِعبَووارَة  َعووْن عِ رِيووزَة  ِفيَهوونَّووُه غَ ِإنَّ لِلوودِِيِن اْلُمْطلَووِ  ُسووْلطَاان  َعلَووى أَْرَواِ  اْلَبَشووِر ل أِلَ  الَّ
ووَهاَقِة )اْلَموو َعووا َِ ُجلبُوولَن بِ ا اْلَمحْ َوَغايَوو  ،َوِهَك ِمووْن َعووا َِ اْلَغْيووِه ل َولِووَذِلَك يُوْنِكووُر ُوُجلَقَهوو ( َوُهووَل َمووَع َهووَذا الشَّ اقِِيِِ

ا،فَوَأْعَطى اْسوِتْعَداق ا لِِعْلوم  هلََ  حِلَيَواة  َ  ِوَايَوَ  لَّوِذي ُخلِو َ ااِعكِِ َحاَج   ِمَن احْلَاَجاِت الطَِّبيِعيَِّ  هِلََذا التوَّنَوولُِع اِ ْجِتَمو
َهووا ِمووْن َوازِع  بُوودَّ ِ؟ََماَعتِووِه يف ا ايَووَ ،َفاَل َ  وَِ وَ    َ  َحوودَّ هَلَووا َ  َحوودَّ َلُه،يَوْهووِدي ِإىَل أَْعَمووال  اْجِتَماِعيَّوو لتوََّعوواُوِن َعَليوْ

ُهْم،َويَوْرَقُعُه َعِن اْلبَوغْ  ِ  ِإ َّ ِتُم ِعْلُموُه َوبوُوُروُز اْسوِتْعَداقِ َلى َغوْْيِِ  ِ َّوْن َ  يَوُعْدَواِن عَ ِك َوالْ نَوْفِسكِ  ِوْجَداينِ  يَوزَُع ُكال  ِمنوْ
ِ  السَّوَلاُق اأْلَْعظَوُم ِموْن َهوِذِ  َوَ ْ يَوْعرِ .اِبأْلَْوىَل  ،َواْلَعْدلِ ْلطَانِ ِّبِْم أَيْوَنَما َكاَن وََكانُلا،َوَحْيُة َ  َوازَِع ِمْن قُولَِّة السُ 
ا الودِِيَن الَّوِذي َ  يوَوزَاُل ِفيوِه أََترَة  َقيَّوُد بِوِه ِإ َّ َهوذَ يَوتوَ ْطلَوُ  وَ ُي اْلمُ الُشُعلِب ِقين ا تَوْعِليِمي ا يَوتَوَلجَُّه إِلَْيوِه الودِِيُن اْلِفطْورِ 
ُّ أَ ِمْن ِهَدايَِ  نَائَِف   ِمْن أَنِْبَياِء هللِا َوُرُسِلِه َ ْ تَوْقَل  ا،َعَلى ُكولِِ َموا َأَكوْراَن إِلَْيوِه ِموْن ْلَقِدميَُ  َعَلى حَمِْلَهواالزََّماِن  ْحَدا

نْوبَووواِء ِهْم اِبهْلاَيِت َوَخوووَلارِ إِلَووويْ  َعِظووويمِ ِلِ  الْ َل ِّبَوووا ُمْظِهووور  ِلَموووا َكووواَن ِموووْن تَوَعوووُرِ  اْاَووواَعَبِثَهوووا ِّبَوووا،فَوهُ  ِ  اْلَعووواَقاِت َواْ ِ
لِيِه اْلُمَييِِرَِة،َوَقفْوِع الُشوبُوَهاِت أْلََسواابِ ْيِه،َوتَوْلِقينِوِه هَلُوْم نِيَّوِ  َعلَ لِْجَدااِبْلَغْيِبيَّاِت،َوَقْد أَتْوَقوَن ُرَ َسواُ ُ  ِنظَواَم تَووْربَِيِتِهُم الْ 

ُ  بِِه،َوَصواَر َوِسويَل   ِموْن ُهُم اْلَعامَُّ  َواْاَاصَّ َوَمَصاحلُِ  اَستُوُهمْ اْلَكِثْيَِة،َواْرتَوَبَطحْل ِسيَ ع اضات َعمَّا يَرُِق َعَلْيِه ِمَن اِ  
دِِيِنيَّووِ  َعلَووى َنْشوورِِ  يف حْل َمووَع اْ؟َْمِعيَّوواِت ال،فَاتوََّفقَ َوهِلِمْ ُعلِب لِوودُ أَقْوووَلى َوَسوواِئِل اِ ْسووِتْعَماِر َواِ ْسووِتياَلِء َعلَووى الُشوو
يِع اأْلَُمِم ِبِدَعايَِ  التوَّْبِشِْي،فَاْجَتَمَع هَلُْم ِمْن َوسَ  ِقيُ  ايَِ  اْلُقلَُّة َواْلَمالُ ِذِ  الدِِعَ اِئِل هَ مجَِ  اْلَكثِوُْي،َواْلِعْلُم َوالنِِظَواُم الودَّ

يم  بَونْيَ أَْهِلَهوا ُعلِب َعلَوى تَوَفواُوت  َعِظوَهوِذِ  الُشو  َحي وا يف ِبَمْجُملِع َهِذِ  اْلُقَلى َواأْلَْسَباِب بَِقَك َهوَذا الودِِينُ فَ  -
 يف فَوْهِمِه .

حْلَاِق َوُكُعلرُُهْم َأِخْي ا اِبحْلَاَجِ  ِإىَل الدِِيِن:ِإنَّ اْلُمطَّ 2) ْفرِْنِج يف اْ ِ ِلِعنَي َعَلى تِْلَك احْلََقاِئِ  الَّويِت تُوْبِطوُل ( ُغُلُل اْ ِ
قَِليلُووولَن اِبلنِِْسوووَبِ  ِإىَل َغوووْْيِ  الثَِِقوووَ  ِبرَِوايَوووِ  ُكُتِبِهْم،وََكثِوووْي  ِموووْن َمَعانِيَهوووا اْلُمَخالَِفوووِ  لِْلِعْلوووِم َوالتَّارِيِ ،َوبَِعَقائِوووِدِهْم أَْيض وووا

َها،َوقَوووْد َفَشوووا  فِووويِهُم اْلُكْفوووُر َوالتوَّْعِطيوووُل،أَِو اْلُكْفوووُر بِوووَدْيِن اْلَكِنيَسوووِ  َخاصَّووو   ِموووَن التوَّْثِليوووِة َوأُُللِهيَّوووِ  اْلُمطَِّلعِووونَي َعَليوْ
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ينِِ .اْلَمِسوويِ    -ِه َأْي اْسووِتَحاَلِ  اْاُْبووِز َواْاَْمووِر ِإىَل َجَسووِد اْلَمِسوويِ  َوَقِموو -َواْلِفووَداِء َواِ ْسووِتَحاَلِ  يف اْلَعَشوواِء الوورَّابَّ
حْلَووواِق َعِقوووَه َاَُكوووِن احْلُرِِيَّوووِ  ِفيِهْم،َوالتوََّلُسوووِع يف اْلُعُللِم،بَِقوووْدِر َموووا َكوووا َن ِموووْن ُغلُووولِِ َسوووْيَطرَِة َوقَوووْد َكوووانُلا َغلَوووْلا يف اْ ِ

يف الطَّْعوِن يف َهوَذا الودِِيِن،َحَّتَّ َكواَن ُحَيَّوُل اْلَكِنيَسِ  َعَلى اأْلَْفَكاِر َواأْلَْعَماِل،َوأَلَُّفلا َكِثْي ا ِمَن اْلُكُتِه َوالرََّساِئِل 
َا بَِقووووكَ  ووووْرِ  أَنَّ أُورُبَّووووَ  َأْصووووَبَححْل َماقِِيَّوووو  ،َ  تَووووِديُن بِووووِدين ،َوِإ َّ ِفيَهووووا بَوْعووووُخ ُرُسوووولِم  ِإىَل ُزوَّاِر أُورُبَّووووَ  ِمووووْن أَْهووووِل الشَّ

،َوَلِكنَّ اْلَفْلَضوووى النَّْصووورَانِيَِّ  يَوووِديُن ِّبَوووا اْلَعامَّوووُ  اْلُمَقلِِووو ُدوَن،َواْلُمَتَمتُِِعلَن ِ َْوقَووواِ  اْلَكنَووواِئِك َوُسوووْلطَاِوَا الُروَحووواينِِ
ِة احْلَاَج ِ  ِبُسونَِّ   ِإىَل الدِِيِن اْلُمْطلَو ِ  الدِِيِنيََّ  بَوَلَغحْل َغايََ  َمدَِِها يف ِإْيِر َحْرِب اْلَمِديَنِ  اْلَعامَِّ ،َفَشَعَر اْلُعَقاَلُء ِبِشدَّ

ْرَجوواِع ِهَدايَتِووِه َعلَووى قَوَلاِعووَد ُرَْتِلَف  ،بَوْعُضووَها َقرِيووه  ِموو َن اْلَعْقووِل َوبَوْعُضووَها " َرقِِ اْلِفْعووِل " َوأَلَُّفوولا ِعوودََّة مَجِْعيَّووات  ِ ِ
ووُه أَْن يُوْيَخووَذ ُكلُووُه اِبلتَّْسووِليِم بِغَووْْيِ  ،َحَّتَّ ِقيَل:ِإنَّووُه قَووْد َكثوُووَر يف بَِعيوود  َعْنووُه،بَِناء  َعلَووى أَنَّ الوودِِيَن اَِ  َ ْووة  َوَ  َعْقوول 

ْنِكِليوووووِز َموووووْن مَيِيلُووووولَن ِإىَل الُرُجووووولِع ِإىَل اْلَكايُللِيِكيَّوووووِ ،أِلَنَّ ِلُرُسووووولِمَها َوتَوقَ  الِيِدَها،َوُصوووووَلرَِها اْلُثُوُتْسوووووَتاْنحِل ِموووووَن اْ ِ
 َوَاَايِيِلَها،َونَوَغَماِت َنِشيِدَها ِمنَ 

 يَرِيَِّ  .يَِّ  اللَّلْ ْصاَلحِ ْلطَاِن َوالتَّْأِيِْي يف اْلَقْلِه َما لَْيَك لِْلَكِنيَسِ  اْ ِ السُ 
حْلَاِقيَّوواْنَسووَ  َوِمووْن أَْعظَووِم أَيَووِر َهووَذا اِ ْنِقوواَلِب تَوووَلُقُق مُجُْهلرِيَّووِ  فَورَ   اَقهُتَووا ِلَمووا َسووَلَبحْل ِمووْن أَْوقَووا ِ ِ  ِإىَل اْلَبااَب،َوِإعَ ْ ِ

يطَالِيَِّ  َمَع اْلبَوااَب عَ .اْلَكَناِئِك  ْوَلِ  اْ ِ ،َواِ  َجواِع ُسوْلطَ لَوى ِإرْ َواتَِِفاُ  الدَّ َياِسوكِِ ْعِ َاِ  ِ َْمَلَكتِوِه الدِِيِنيَّوِ ،َوَرقِِ انِِه السِِ
َها،مُثَّ ِإَجابَُ  نََلِبِه ِإىَل ِإَعاَقِة التوَّعْ  يوالْ دِِيِبِِ ِليِم الأَْماَلِكَها إِلَيوْ يطَالِيَّوِ  مل ِلَموا يَوبَوحَل َكايُللِيِككِِ ِإىَل مجَِ ِع اْلَموَداِرِس اْ ِ

ْولَووووِ  َوَرئِوووويِك ُحُكلَمِتَهووووا يف َهووووَذا،أَنَّ  َجاِمَعِتَهووووا ِمووووَن مَّووووِ  ِمووووَن اْلَفَسوووواِق وَ ْخوووواَلِ  اأْلُ أَ ِحْفووووَج  ِعْنووووَد َرُجووووِل َهووووِذِ  الدَّ
ووووواَلِل َ  يَوووووِتُم ِإ َّ اِبلووووودِِينِ  َن اأْلُمَّوووووِ  َوأَنَّ ِقيووووو -َ  رَاِت،َوَاَْموووووُع اْلَكِلَمووووو َواْلُمْنكَ ُُيَوووووِرُِم اْلَفوووووَلاِحاَ  َأيِِ ِقيووووون   - اِ حنِْ

َّ أَْوىَل بِوووَذِلَك ِموووْن َغوووْْيِِ ،ِإْن فُوووِرَم أَنَّ َغوووْْيَُ   ْفَكووواِر َ  يَوْعِقُلَهوووا َوِمثْوووُل َهوووِذِ  اأْلَ .نَووواِل رِيوووُه اْلمَ قَ ِكووون   ُْ اْلَموووْلُرو
ُوْم َ  يُوَفكِِوَماَلِحو َفوعُ ُروَن فِ َدُة َهوِذِ  الْوِباَلِق َوأَْمثَوواهُلُْم ل أِلَوَّ يِوِْي الودِِيِن يف َأْخاَلِقَهووا َوَ  يف شَْ  اأْلُمَّوَ  َوَيُضووُرَها،يَمووا يَونوْ

ُهْم َموووووْن يَوْنُشوووووُر ِإحْلَووووواَقُ  تَولَوووووُذذ ا بِتَوْقِليووووو وووووِ  َتَشووووورُف ا اِبلتَّ بََّ ،وَ ِحوووووَدِة أُورُ ِد َماَل َوَوْحوووووَدهِتَا،َفِمنوْ َشوووووُبِه ِّبِْم،ِلَصوووووَغارِِ  َوِخسَّ
ُهْم َمْن يَوْنُشرُُ  ِخْدَم   لِْلُمْستَوْعِمرِيَن،َوُمسَ  رِ لِ اَعَدة  نَوْفِسِه،َوِمنوْ   َكِبْي  .يَن، َِْجر  َحِقْي ،َوِإمثْ  ْلُمَبشِِ

 ا .هلََ ِفنَي الِ ( حُمَاَفظَُ  اْلَكِنيَسِ  َعَلى َعَقائِِدَها َوَشِْوياَلِت اْلُمخَ 3)
ِ  َوُمْسَتِقلِِك اْلِفْكِر فِويِهْم،َ  ِإنوََّنا نَوْعَتِقُد ِ َا تَوَيسََّر لََنا ِمَن اْلَبْحِة َواِ ْخِتَباِر الطَِّليِل أَنَّ ُعَلَماَء الُشُعلِب اأْلُورُبِِيَّ 

َهووا يف َهووذَ  ا الُسووَياِل،َويف اْلَمْسووأََلِ  الثَّانِيَووِ  ِمووْن َقَضووااَي اْ؟َووَلاِب َعْنووُه،َوَ  يُوْيِمنُوولَن بَِعَقائِووِد اْلَكِنيَسووِ  الَّوويِت َأَكووْراَن إِلَيوْ
يَع َما يف ُكُتِه اْلَعْهَدْيِن اْلَقِدمِي َواْ؟َِديِد َوَ  َأْكثَورَُ  َح   ُملح ى بِِه ِموَن هللِا َعوزَّ َوجَ  لَّ،بَوْل نَوْعلَوُم أَنَّ َكثِوْي ا ِ َنَّ مجَِ

ُهْم قَووِد  ْسوواَلِم لِلنَّْصوورَانِيَِّ  التوَّْقِليِديَّووِموونوْ ِ ،َوُهَل أَنَّ اْهتَووَدى بَِعْقلِووِه َواْسووِتْقاَلِل ِفْكوورِِ  ِإىَل َمووا يَوْقووُرُب ِمووْن ِإْصوواَلِ  اْ ِ
َيِب َرُجوول  َكوواَن ِمووْن ِكبَوواِر رَِجوواِل  ،َوَنِل  َرُسوولل  َ  إِلَووه  َخاِل  ،بَووْل َحوودَّ الوودِِيِن اْلَكووايُللِيِككِِ اْلَمِسوويَ  َبَشوور  َرْلُوول  

َهوا  َيِب ِ َنَّ ُرَ َسواَء اْلَكِنيَسوِ  أَنْوُفَسوُهُم  -َفَجَهَر ِ َا يَوْعَتِقُدُ  ِ َّا ُحَاِلُ  تَوَعوالِيَمُهْم َفَحَرَموُه الورَّئِيُك اأْلَْكوَثُ ِمنوْ َحودَّ
،بَووْل الَّووِذيَن أَْقرَُكوولا َحَقوواِئَ  اْلُعلُوولِم َ  يَوْعَتِقووُدوَن أُُللِهيَّوو ينِِ َ  اْلَمِسوويِ ،َوَ  التوَّْثِليووَة،َوَ  اِ ْسووِتَحاَلَ  يف اْلَعَشوواِء الرَّابَّ

ُووْم ِإَذا َصوورَُّحلا ِّبَووَذا تَوْبطُووُل يَِقووُ   َووا َقِخيلَوو   يف ِقيووِن اْلَمِسوويِ ،َوَلِكنوَُّهْم يوَووَرْوَن َأوَّ النََّصوواَرى اِبلوودِِيِن ِمووْن يَوْعَلُموولَن َأوَّ
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ُر َعلَوووى رَِجووواِل اْلَكِنيَسوووِ  ِبُسوووُقلِط راَِيَسوووِتَها مَحُْلُهوووْم َعلَوووى اأْلُُصووولِل الصَّوووِحيَحِ  ِموووَن الووودِِيِن،َوِهَك َأْصوووِلِه،فَويوَ  تَوَعذَّ
 اْلَفَضاِئُل َواهْلَقاُب َوتَوْقَلى هللِا الصَّاقَُّة َعِن الُشُروِر َوالرََّذاِئِل .

ُهْم  لتوََّقالِيووِد َكَتْأِويووِل َعاِهووِل رَاِت تِْلووَك اْلُكتُووِه َواِمووْن ُمْنَكوو َن ِّبَوواَشِْويوواَلت  يَوتَوَفصَّوولْ َهووَذا َوِإنَّ ِلِكبَوواِر اأْلَذِْكيَوواِء ِموونوْ
َعِ  اِ ،َوقَووْلهِلِْم:ِإنَّ ُجولَّ َكورِيِ  مَحُولرَايب يف اْلِعرَ َلى َكرِيعَ عَ ْلِمِه قوَ اأْلَْلَماِن اأْلَِخِْي )ِغْلُيلُم الثَّاين( بَوْعَد ُعثُلِر ُعَلَماِء 
َها،فَِإنَّووُه َكتَووَه ِكتَووااب  ِلَصووِدي   لَوو ُهُم اْلَمْبووِبَّ َعلَووى َأَسوواِس أْلَْمووِر َ  يوَوونوُْقُخ ِقيوونوَ اْلِن َهووَذا ُه يف َكوالتوَّوْلرَاِة َمووْأُخلَذة  َعنوْ

َعلَوووووى ُنُصلِصوووووَها  الَّوووووِذي ِفيَهوووووا َ  لوووووُروَ  اَسوووووُملنَُه ى َموووووا يُ التوَّوووووْلرَاِة َأْي ُكتُوووووِه اْلَعْهوووووِد اْلَقوووووِدمِي ل أِلَنَّوووووُه َمْبوووووِب  َعلَووووو
 َوَتْشرِيِعَها،َوَقْد قَاَل يف آِخِر َذِلَك اْلِكَتاِب :

ِموْن َوْحوِك هللِا،َوِموْن َذلِوَك     ِهوَك ِموَن اْلَبَشوِر َ  َ رِِحيَّ  ُفُصلل   َوِمَن اْلَبِديِهكِِ ِعْنِدي أَنَّ التوَّْلرَاَة َهَْتِلي َعَلى ِعدَّةِ 
َناءَ َسوِذي َوَرَق ِفيِه أَنَّ هللَا أَْعَطى ُملَسوى َعلَوى َجبَوِل اْلَفْصُل الَّ   أَْعَتِقوُد أَنَّوُه َ  مُيِْكوُن ِب ِإْسورَائِيَل،فَِإنَِّب َكورِيَعَ  بَو يوْ

ْلوَك الشَّوورَائَِع َعووْن َل تِ نَّ ُملَسوى قَووْد نَوَقووأِلَ ْمووزاي  ل رَ راي  اعتبوار  تِْلووَك الشَّوورِيَعِ  ُمولح ى ِّبَووا ِمووَن هللِا ِإ َّ اعتبوار ا ِكووعْ 
َوووا َكووواَن َأْصوووُلَها َهوووا َعلَوووى اأْلَْرَجِ ،َوُر َّ وووَد اْلُموووَيرُِِن ائِِع مَحُلرَايب،َويُلِكوووذ ا ِموووْن َكووورَ َموووْأُخل  َكووورَائَِع أَقْوووَدَم ِمنوْ ُك أَْن اَِ
ْفووِج َواْلَفْحَلى،َوَذلِووَك َ  ِب ِإْسوورَائِيَل اِبللَّ رَائِِع بَوو َكوو،َوَبنْيَ اتَِِصووا   بَوونْيَ َكوورَائِِع مَحُوولرَايب َصوواِحِه ِإبْووورَاِهيَم اْاَِليوولِ 
قَواَل:َوِإنَِّب َأْسوتَوْنِتُج ِ َّوا تَوَقودََّم  يَل ِبَلاِسوطَِتِه " مُثَّ ِب ِإْسورَائِ ِ  لِبَ مَيَْنُع َقْطِعي ا ِمَن اِ ْعِتَقاِق ِبَلْحِك هللِا ِلُملَسى،َولُُهلرِ 

 َما َذْيت :
لَوووِه اْلعَ ا حَنْتَووواُج يف َمْعرِفَوووِ  َهوووَذا ( أَنوَّنَوووا َمْعَشوووَر الِرَِجوووالِ 2). أُْ ِموووُن إبِِلَوووه  َواِحووود  ( أَنَّوووِب 1) ُل ِظووويِم ِإىَل َكوووْكء  مُيَثِِوووْ ِ

 ِإرَاَقتَُه،َوأَْوَ ُقاَن َأَكُد اْحِتَياج ا ِمنَّا ِإىَل َذِلَك .
نَواُة الَّويِت وَ توَّوْلرَا ِعْنَداَن ُهوَل ال( أَنَّ الشَّْكَء الَِّذي مُيَثُِِل ِإرَاَقَة هللاِ 3) يوِد،َوِإَذا فَونَّوَدِت اْلَمْكُشولفَاُت اِبلتوَّْقلِ  َصوَلحْل إِلَيوْ

اَل َضوْْيَ يف َذلِوَك ل فَو -رَائِيَل َكوْعَه ِإْسو - اْلُمْختَوارِ  لشَّوْعهِ اأْلَيَرِيَُّ  بَوْعَخ رَِوااَيهِتَا،َوَذَهَبحْل ِبَشْكء  ِمْن َرْونَوِ  ا
َذا الُروُ  ُهَل هللاُ َوأَْعَمالُوُه اَلِل َواِ ْخِتاَلِل،َوهَ َن اِ ْعتِ رَِها مِ  ُروَ  التوَّْلرَاِة يَوبوَْقى َسِليم ا،َمْهَما َيْطرَأُ َعَلى لَاهِ أِلَنَّ 
. 

َوووا َوالتَّارِ ِ  اْلِعْلووومِ ْخوووِتاَل ابِ ِإنَّ الووودِِيَن َ ْ َيُكوووْن ِموووْن ُمْسوووَتْحَدَتِت اْلِعْلِم،فَوَيْخَتلِوووُ   ُهوووَل فَوَيَضوووان  ِموووْن قَوْلوووِه  يِ ،َوِإ َّ
َلِ  اِبهلِل " هو . ْنَساِن َوِوْجَدانِِه ِ َا َلُه ِمَن الصِِ  اْ ِ

وا يف اْ؟ِوْنكِ  ِ َنَّ هللاَ تَوَعواىَل يَ اْلَموْذُكلرِ  َتابِهِ َوأَمَّا َمْسأََلُ  اْلَمِسيِ ،فَِإنَُّه َفسََّرَها قَوْبَل َذِلَك يف كِ   اْلَبَشورِيِِ ْظَهوُر َقائِم 
ووا ُه َمَنَحووُه َكوويوْ  ا ِمووْن ذَ ْعِب أَنَّووقَوواَل(:أَ )الَّووِذي ُهووَل َخِليَفتُووُه َوَصووِنيَعُتُه ِ َووا نَوَفووَ  ِفيووِه ِمووْن ُروِحووِه  اتِووِه ِإْذ أَْعطَوواُ  نَوْفس 

،َسووووَلاء   يف َملِ  َحيَّوووو  ،َوِإنَّ لُُهوووولرَُ  َهووووَذا قَووووْد َيُكوووولُن يف َكاِهن ،َوقَووووْد َيُكوووولنُ  ِو اْليَوُهوووولِق أَِو أَ اَن ِمووووَن الْووووَليَِنيِِنَي َكووووك 
اْرِلَماُن َولُوووليَوُر ِهيُم َوُهوووَل ِموووْيُوُس َوَكوووى َوِإبْوووورَااَن ُملَسوووالنََّصووواَرى،َوَقْد َكووواَن مَحُووولرَايب ِموووْن َهوووُيَ ِء الِرَِجووواِل َكَموووا َكووو
ْمِثَانُوولُر ِغْليُوو َر أَنَّ لُُهوولَر هللِا يف مُثَّ ذََكوو....ِب َجوودَُّ ( بِووُْي )يَوْعووُم اْلكَ ل َوِكْكِسووِبُْي َوُجوولُت َوقُوْنووحُل )أَوُكلنْووحُل( َواْ ِ

ُر ِإىَل َعْصووراَِن َهووَذا أَنَُّه َ  يوَووزَاُل َيْظَهووَضووارَِة،وَ ا يف احلَْ اأْلَْكووَخاِص َيُكوولُن َعلَووى َحَسووِه اْسووِتْعَداِق أَُ ِِهووْم َوَقَرَجاهِتَوو
 )يَوْعِب يف َكْخِصِه( .
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َسوِ  َكَموا يوَوْزُعُم ُقَعواُة النَّْصورَانِيَِّ  بََّ  َ  بَوِديِن اْلَكِنيِم يف أُورُ اْلِعلْ وَ ِ  التَّْأِوياَلِت َواهْلرَاِء يَِديُن أَْهُل اْلَعْقِل فَِبِمْثِل َهذِ 
اُعلَن لِيَوُغُشلا َعَلامَّ الْ  ابُلَن اْاَدَّ ُروَن( اْلَكذَّ فْورِْنجِ نَي بَِعَظمَ ُمْسِلمِ )اْلُمَبشِِ ِليَِّ ،َوبَِتْسوِمَيِتِهْم َحَضوارََة أُورُبَّوَ   الُدنْويَ ِ  اْ ِ

 َمِسيِحيَّ   .
وووِهِْي َشْوِ  َلُسووولِ  تُلُلْسوووُتِلي الُروِسوووكِِ الشَّ يوووِل قَ يووول  ِلإْلِ َوقَوووْد َكووواَن لِْلَفيوْ بَويَووواِن َحِقيَقتِوووِه ِّبَِدايَوووِ   رِيوووه  ِ َّوووا قُوْلنَووواُ  يف ْنِْ

ْساَلِم،َوُخاَلَصوِتِه أَنَّ  يووَل اْلَمِسوويِ  الصَّوِحيِ  ُهووَل عِ  اْ ِ انَووحْل َجووَلاِهَر أُْلِقيَووحْل ِه َوَمَلاِعِظووِه الَّويِت كَ َعوْن ِحَكِموو بَووارَة  ِإْنِْ
ِتْمثَووال  لَووَ  ِّبَا،َوَكووبوََّهَها بِ ا َوتَوْنِظيِفَهووا ِ َّووا عَ ْسووِتْخرَاِجهَ ِبَ ابِ يف َمزَابِووَل ِمووَن اْاُرَافَوواِت َواأْلَْوَهوواِم ،َوِإنَّووُه ُهووَل قَووْد عُوو
ُه َحو   َصوِحي  ،َوأَلََّ  يف َكُموَل،َعِلَم أَنَّ َعَملَوَذا مَتَّ َو إِ َحوَّتَّ  ُمَكسَّر  ُمْلق ى ِفيَها،فَوَعثَوَر ُهَل َعَلْيِه ِقْطَع   بَوْعَد أُْخَرى
َ  لَنَوا تَوْلِخويُا ُمَقدَِِمتِوِه الصَّوِحيَ ،َوَقْد َسوبَ  يولَ َهوا اْ ِْنِْ ُه ِمنوْ َذِلَك ِكَتااب  َكِبْي ا َ َّاُ  اأْلَاَنِجيوَل،َوَ َّى َموا اْسَتْخَلَصو

َ ِفيَها َما َحقََّقُه يف اْلَمْلُضلِع )ص ( . 6 م 259و 226و 131الَّيِت َبنيَّ  َمَنار 
َبغِووك لَووُه أَْن يَونْ  الُصوورَاِ  أَْن يُوَقوواَل:ِإنَّ  بِ طَووِأ اْلَفوواِحِا َواْلَكووذِ  ِمووَن ااَْ َسووى أَنَّ َوِ َّووا قَالَووُه ِفيَهووا:" ِإنَّ اْلَقووارَِئ َ  يَونوْ

يوِع آاَيهِتَو َدُهْم ِموْن " أَنَّ اْلَمِسويَ  َ ْ  ِ َوا ُهوَل ُمَسولَّم  ِعْنويَّوَد َذلِوكَ ا " َوأَ اأْلَاَنِجيَل اأْلَْربَوَعَ  ِهَك ُكُته  ُمَقدََّس   يف مجَِ
ثْووَل ُسوْقرَاَط َعلَووى رَِجوال  ِمووْن مِ َ ْ يُوْلووِ  تَوَعالِيَموُه  ِ ،َوأَنَّهُ اَلِسوفَ ْلفَ يُوَيلِِوْ  ِكتَوااب  قَووُ  َكَموا فَوَعووَل أَْفاَلنُولُن َوَغووْْيُُ  ِموَن ا
َا َعَرَضَها َعَلى قَوْلم  ِموَن ا؟ُْ  ِقفُوُهْم يف َنرِيِقوِه " َأْي حْل ِنبَواُعُهْم َكواَن ُيَصواقَوْد َخَشونَ  هَّوالِ أَْهِل اْلِعْلِم َواأْلََقِب،َوِإ َّ

ُوولص  َصوورِ  َيْكتُوُبلَهووا،َويف َهووِذِ  اأْلَاَنِجيووِل ُنُصووفَولَووْم َُيَْفظُلَهووا َو َْ  ُموولَن ُكوولَّ َكوواَلِم اْلَمِسوويِ  ْم َ ْ َيُكلنُوولا يَوْفهَ َُي    َِوَّ
 َوَ  ِسيََّما أَْمثَالُُه الَّيِت َكاَن َيْضرُِّبَا هَلُْم .

طَووَر يف اَبهِلِووْم أَْن يُووَدوِِنُلَها َمَكانَووَ  َكِلَماتِووِه َفخَ   أَْقرَُكوولارَِجووال   ام  مُثَّ ذََكووَر تُلُلْسووُتِلي أَنَّووُه َجوواَء بَوْعووَدُ  ِبزَُهوواِء ِمائَووِ  َعوو
َها َما َكانَ  َكِنيَسوَ  اْختَواَرْت بَوْعوَد َذلِوَك ِموْن ِأ َواْلَغلَوِ ،َوأَنَّ الْ ا اِباَْطَوحَمُْشول   اِبْلِكَتابَِ ،َفَكاَنحْل ُمَدوَّاَنهُتُْم َكِثْيَة ،َوِمنوْ

ُهووووَل بَِقووووْدِر اْلَغلَووووِ  يف  اَنِجيووووِل اْلَقانُلنِيَّوووو ِ َ  يف اأْلَ  اْلَغلَووووُمَصوووونوََّفاِت َمووووا رَأَتْووووُه أَقْوووووَرَب ِإىَل اْلَكَموووواِل " َوأَنَّ أُلُوووولِ  الْ 
يَل  ،قَوْد  تَ أْلَاَنِجيوَل اْلَمْ ُوَكو َ انَّ َهوِذِ  اِب،َوأَ اأْلَاَنِجيِل اْلُمْهَمَلِ  ِ عتبار َهوا حَمَوال  لِلشَّوكِِ َواِ ْرتِيَو ْشوَتِمُل َأْكوَياَء مجَِ
يَّووُ  " ِإخَلْ َوِ َّوو نَوْتُه اأْلَاَنِجيووُل الرَّ ِْ يووَن اْلَمِسوويِ  الصَّووِحيَ  َأْجنَووِل  قِ ِذِ  اْلُمَقدَِِمووِ  أَنَّ َقووُه يف َهووا َحقَّ تُوَعوواِقُل َمووا َتَضوومَّ

 َمِسيِ  أَْلبَوتََّ  .َك  َْ يَوْفَهْم ِقيَن الْ أَنَّ بُللُ وَ يَِّ  ْصرَانِ َعِن اْلَعِقيَدِة اْلِعْثَانِيَِّ ،َوَعِقيَدِة اْلَكَناِئِك النَّ 
َلُسووووووولِ  اْلَكِبِْي،َوتِْلوووووووَك َعِقيوووووووَدُة َذلِوووووووَك اْلَعاِهوووووووِل اْلَكِبِْي،َوَموووووووا أَتْوَعووووووووَه اأْلَوَّ  َل يف فَوَهوووووووِذِ  َنْصووووووورَانِيَُّ  َهوووووووَذا اْلَفيوْ

 ُسوووووْلطَاُن الووووودِِيِن اْلِفطْووووورِيِِ َعلَوووووى النوَّْفِك،َوُمَشووووواقَُّ  الووووودِِيِن اْلَكِنيِسوووووكِِ لِْلَعْقوووووِل التوَّْفِكِْي،َواهْلَخوووووَر يف التَّْأِويوووووِل،ِإ َّ 
يووِل َواْلَمِسوويِ  وََكْلنِووهِ  َُمووا انََّلَعووا َعلَووى ُحْكووِم اْلُقووْرآِن يف أَْمووِر التوَّووْلرَاِة َواْ ِْنِْ  ِمووْن ُروِ  هللِا َوآيَوو   ِمووْن َواْلِعْلِم،َولَووْل َأوَّ

َلَكوووواَن َهووووَذا َوْحووووَدُ  بُوْرَهوووواان  َكاِفي ووووا  -تِووووِه،َوأَنَّ َمْعووووَ  َكْلنِووووِه َكِلَمووووَ  هللِا،أَنَّووووُه ُوِجووووَد ِبَكِلَمووووِ  التَّْكووووِليِن " ُكووووْن " آايَ 
وووواَلُم،َفَكْيَ  لَووووِل انََّلَعوووو وووود  َعَلْيووووِه الصَّوووواَلُة َوالسَّ ْسوووواَلِم،َواتَِِباِعِهَما ِلُمَحمَّ ا َعلَووووى َغووووْْيِ َذلِووووَك ِمووووَن ِ ْهتِووووَدائِِهَما اِبْ ِ

نِ  َعلَووووووووى  احْلََقوووووووواِئِ  َواحلَِْكووووووووِم َواأْلَْحَكوووووووواِم،َعَلى أَنَّ اْلَقِليووووووووَل الَّووووووووِذي بَوَلَغُهَمووووووووا ِمْنووووووووُه قَووووووووْد أَْنطََقُهَمووووووووا ِ َووووووووا يَووووووووُد َّ
ووود  و  َلُسووولِ  رَِسووواَل   َجِليلَووو   يف )ُحْكوووِم حُمَمَّ ْمِثَانُووول .وووو ِإْكَبارِِ ،فَِلْلَفيوْ ِر َكِلَمووو   قَاهَلَوووا ِلُملَسوووى اْلَكووواِلِم َكوووْيِ  َوِلإْلِ

وووُرو  ِم احْلَوووْرِب اْلُكوووْثَى تُوْغوووِب َعوووْن ُمَيلَّووو   َكبِوووْي  َوِهَك:َفسِِ ْسووواَلِم يف اهْلِسوووَتانَِ  ِإْذ زَاَرَهوووا يف أايَّ ا اْلُقوووْرآَن التوَّْفِسوووَْي اْ ِ
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 أَنَّووُه ُعْلووِلي  َ  أَْرِضووك ،َبْل ُهووَل احْلَووُ  الَّووِذي يَوْعلُوول َوَ  يُوْعَلى،َوالَّووِذي فَوُهووَل قَووْد َعلِوومَ ...الَّووِذي َتْظَهووُر ِفيووِه ُعْلِليوَّتُووُه 
 ُُيَطُِِم َما ُقْونَُه .

ْنِكِليِز النَّْصرَانِيَّ 4)  ِ  :( ِإْحَصاَءات  ِنْسِبيَّ   يف َعَقائِِد اْ ِ
نَووا يف ُه َ ْ يَوُقوْل ِمووثْوُلُهْم اِء،َوِإنَّوالذَّكَ  َوُمْفرِِنوك َ  تَوُقوْل ِإنَّ َهوِذِ  آرَاء  لِوبَوْعِخ ُكوَثَاِء اْلُعُقووللِ  فْورِْنِج فَوَقوْد نَوَقلَوحْل إِلَيوْ  اْ ِ

ْنِكِليزِ  لَوى أُلُول   ِموَن النَّواِس،َوذََكَرْت ِ َل   يف اْلَعَقائِوِد عَ َشوَرَ  َأْسويَّوِ  نَ الُصُحُ  أَنَّ َجرِيَدَتنْيِ ِمْن َأْكَهِر اْ؟َرَائِِد اْ ِ
َهوووووا أَ خُ  هُ اَليِووووونَي ِمووووونَّ اْلمَ اَلَصوووووَ  َأْجوووووِلبَِتِهْم اِبلنِِْسوووووَبِ  اْلِمَ ِليَّووووووِ ،ُعِلَم ِمنوْ ْم َ  يَوووووِديُنلَن بِووووووِديِنِهُم َن اْلُمتَوَعلِِِموووووونَي ِمووووونوْ

تِِه َأْسَلُك ِمَن الدِِ  ِسوكِِ لِِقيَواَقِة اْلَعْقوِل َوِإْذَعواِن ْريُلذُكْ ،َوالودِِيِن اأْلَ ايُللِيِككِِ يِن اْلكَ اْلُثُوُتْستَوَنيِتِِ الَِّذي ُهَل َعَلى ِعالَّ
 النوَّْفِك .

َها " َهْل تَوْعَتِقوُد إبِِلَوه  جُمَسَّود  ف فََأَجواَب ِإْحوَداُ َا يبُولا َوَأَجوابَ  4يف اْلِمائَوِ  َ ،و 55ْلِمائَوِ  وايف  40 َوِمنوْ  َ ْ اُِ
يَبا  26نَوَعْم،و 71اأْلُْخَرى   " .َ  َوايْوَناِن  َْ اُِ

َها:" َهْل تَوْعَتِقُد أَنَّ اْلَمِسيَ  ُذو أُُللِهيَّ   ِ َْعَ   يوَع امُيِْكُن أَ  أَنَّهُ  َوِمنوْ لنَّواِس ُهوْم أُولُول أُُللِهيَّو   ِمثْولَوُه ف ْن يُوَقواَل:ِإنَّ مجَِ
يَبا،َوأَ  2َ ،و 61يف اْلِمائَِ  نَوَعوْم،و 35َأَجاَب اأْلُوىَل  يبَوا َوايْونَواِن  َْ َ ، 29نَوَعوْم،و 68َجواَب اأْلُْخوَرى َ ْ اُِ  اُِ

. 
َهووا:" َهووْل تَوْعَتِقووُد ِ َووْذَهِه الُرُسووِل َأْي َتاَلِميووِذ اْلَمِسوو يبُوولا  7َ ،و 71نَوَعووْم ،و 21وىَل َجوواَب اأْلُ يِ  ف أَ َوِمنوْ َ ْ اُِ

يُبلا " . 10َ ،و 36نَوَعْم،و 53 اأْلُْخَرى َوَأَجابَ  -   َْ اُِ
َهووا:" َهوولْ  يبُوولا  َْ  7َ ،و 68نَوَعووْم،و 24 اَب اأْلُوىَل ُ  ف َأَجووتَوْعَتِقووُد اِبْلَمووْذَهِه الَّووِذي تَوْرُ ُووُه اْلَكِنيَسوو َوِمنوْ  - اُِ

يُبلا . 10َ ،و 37نَوَعْم،و 52َوَأَجاَب الثَّانَِيَ    َ ْ اُِ
َها:َهووْل تَوْعَتِقووُد أَنَّ التوَّووْلرَاَة ُموولح ى ِّبَووا ف َأَجوواَب اأْلُ  يبُوولا  3َ ،و 68نَوَعووْم، 29وىَل َوِمنوْ لثَّانِيَووَ  َوَأَجوواَب ا -َ ْ اُِ

يُبلا " . 3َ  و 33نَوَعْم،و 63   َْ اُِ
ينِِ إِ  َهوووا:" َهوووْل تَوْعَتِقوووُد اِبْسوووِتَحاَلِ  اْلَعَشووواِء الووورَّابَّ  4يِ  ف َأَجووواَب اأْلُوىَل أَنَّوووُه ِموووْن َجَسوووِد اْلَمِسوووم  َوَقم  كَ ىَل حَلْوووَوِمنوْ

يَبا  2،وَ   93نَوَعْم،و يبُ  3َ ،و 86نَوَعْم،و 10أْلُْخَرى َوَأَجاَب ا -َ ْ اُِ  .لا "  َْ اُِ
ِتْلووَك اْلَعَقائِووِد ِمووَن اْاَووَلاصِِ لَّووِذيَن َ  يَووِديُنلَن بِ ا اأْلُوىَل قُووورَّاءِ  َوَسووَبُه التوََّفوواُوِت بَوونْيَ َأْجِلبَووِ  اْ؟َرِيووَدَتنْيِ أَنَّ َأْكثَووورَ 

  اْلُمَقلِِِديَن . اْلَعَلامِِ ا ِمنَ َوَأْكثَوَر َمْسُ لِ  اأْلُْخَرى الَِّذي يَِديُنلَن ّبَِ اْلُمْسَتِقلِِنَي،
ْفرِْنِج يف َهَذا اْلَعْهِد :5)  ( َعَقائُِد ُعَلَماِء اْ ِ

فْوورِْنِج َكَمووا يَووَ َاَءى لَنَووا:أَنَّ اْلَعووَلامَّ َ  يَوزَ  ووُا اْلَقووْلِل يف الوودِِيِن ِعْنووَد اْ ِ الُوولَن َحَْضووُعلَن لِووِديِن اْلَكنَوواِئِك،َونُظُِم ُمَلخَّ
ُلغُوولَن النِِْصووَ  يف جَمُْموولِع ُكووُعلِّبَا  لِوونَي فِوويِهْم َعلَووى َكثْوووَرهِتِْم .رَِجاهِلَووا يف اْ؟ُْملَووِ ،َوَلَعلَُّهْم يَوبوْ َوِإنَّ اْلَماَلِحووَدَة اْلُمَعطِِ

النِِْصووِ  يُوْيِمنُوولَن ِ َنَّ لِْلَعووا َِ َخالِق ا،َوأَنَّووُه َواِحوود  َعِليم ،يُوْعووَرُ  ِ َيَوورِِ  يف ُهووُم اأْلَقَولُوولَن يف النِِْصووِ  اهْلَخِر،َوَسووائُِر 
َهَهووا اْلُعُقوولُل  َلُسوولُ  اأْلَْلَموواينُ .ِنظَوواِم اْلَعووا َِ اْلَكِبِْي،َوأَمَّووا َذاتُووُه َفِهووَك َغْيووه  ُمْطلَوو   َ  تَوَتَصوولَُّر ُكنوْ َضووَرَب لَووُه اْلَفيوْ

( الشَِّهُْي َموَثال  ُغاَلم وا ُ َيِِوز ا َقَخوَل َقار ا َموْن َقْوِر اْلُكتُوِه اْلُكْثَى،فَوورََأى يف ِخزَااَنهِتَوا )أَيْ  أُُللف وا ِموَن اْلُكتُوِه ِنْشَتنِيْ
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تُوووِه ُعُللم وووا َكثِوووْيَة  َمْكُتلبَووو   فَوُهوووَل يُوووْدرُِ  أَنَّ يف َهوووِذِ  اْلكُ  -َمْنُضوووْلَقة  ُمَرتوَّبَووو   ِموووْن أَْقىَن احْلُُجووورَاِت ِإىَل ُسوووُقلِفَها 
،َوأَمَّوووا َموو ،َوِنظَووام  َهْنَدِسوووكِ  َقِقي   ا ُقوَِِن ِفيَهوووا ِموووَن بُِلغَووات  ُمتَوَعووودَِِقة ،َوأَنَّ الَّوووِذيَن َوَضووُعلَها يف َمَلاِضوووِعَها أُولُووول فَوْهم 

َها .اْلُعُللِم َواْلُفُنلِن َفاَل َيِصُل َعْقُلُه ِإىَل أََقلِِ اْلَقِليِل مِ   نوْ
ميَاُن بِبَوَقاِء النوَّْفِك بَوْعَد اْلَمْلِت،َوَجزَائَِها  َقِبيِ  ِفيَهوا فَوَقوْد َكواَن قَلِويال  يف أَِو الْ  ِيِْي احلََْسنِ شَْ ا بَِقْدِر َعَمِلهَ بِ َوأَمَّا اْ ِ

ُهْم بَوْعوووَخ اأْلَْرَواِ  الَّوووِذيَن أَْقَرَ  َكثِوووْي   ِحيِِنيَ لوووُرو اْذَهِه َموووَهووُيَ ِء النَّاِس،َوَلِكنَّوووُه َكثوُوووَر يف َهوووَذا اْلَقوووْرِن اِبنِْتَشووواِر   ِمووونوْ
ْقرَاِكَها )َوُهْم قَِليلُولنَ  ا َ ْ َيُكلنُولا يَوْعَلُملنَوُه،َوُهَِرُِ  ُاْلِوك َعلَوْيِهْم َكاَلم واِنبُوُهْم وَ ( َوخُتَوتَوَتَجلَّى لِبَوْعِخ اْلُمْسَتِعدِِيَن ِ ِ

َا َكاَنحْل بُِلغَو   َغوْْيِ لُغَ أَْيِديَوُهْم ِبِكَتابَِ  َأْكيَ  ِذِ  التََّجلِِيَّواِت الُروِحيَّوِ  َسوَن   بَوْعوَد َدُق اْلُمَصودِِِقنَي ِّبَوَوَيْكثوُوُر َعوِتِهْم،اَء ُر َّ
ت  َوَمَداِرُس َخاصَّ   ِّبِْم،َومِ  ُهُم اَسَن  ،َوهَلُْم َجرَائُِد َوجَمَالَّ ْلَعْصِر اْلَعالِيَوِ  ِموْن نَِبيِعيَّو   ا ُكلِِ ِعْلم  ِمْن ُعُللمُ بِ ْلُعَلَماُء نوْ
ْن َيُكوولَن َمووا رَأَْوُ  َو َِعُوولُ  ِمووْن اِرَب َقِقيَقوو   أَِمنُوولا أَ بَوْعووَد َعَوو  ِإ َّ َوِنبِِيَّوو   َوراَِيِضوويَّ  ،الَِّذيَن َ ْ يُوَييِِووُدوا َهووَذا اْلَمووْذَههَ 

 َجاِنِه اأْلَْرَواِ  ِخَداع ا .
يوووووووِع اأْلَُموووووووِم َوَ  ِسووووووويََّما ِ  ِ َّوووووووا نُِقوووووووَل َعوووووووْن مجَِ الُسوووووووْفِليَّ يَّوووووووِ  وَ ْلَتى َوَغْْيَِهوووووووا ِموووووووَن اأْلَْرَواِ  اْلُعْللِ َوُرْ يَوووووووُ  أَْرَواِ  اْلَمووووووو

َها يَُدُل ِقَ َل   َعْقلِ  ُقلِل ِمنوْ َها قَوِد اْخوتَوَلَ   َلِكنَّ الصَِّحي َ ا َحِقيَق   َتبَِت  ،وَ َلى أَنَّ هلََ يَّ   عَ الُصلِفيَُّ ،َوجَمُْملُع اْلَمنوْ ِمنوْ
وْحرِ  نَي  َِْخَبارَِهوا ل لِتَوَعُسوِر التَّْمِييوِز ْلُعَقواَلِء اْلُمْسوَتِقلِِ حْل يَِقوُ  ا،فَوَقلَّ اِبلتََّخُياَلِت َواأْلَْوَهاِم َواِبلشَّْعَلَذِة َوِصوَناَعِ  السِِ
َا َعَدََّق يف َهَذا اْلَعْصوِر َجْعوُل اْسِتْحَضوارِ  نَوَها،َوِإ َّ يِميَّو   تُوْثِبتُوَهوا التََّجواِرُب ِلُكولِِ نََبِتَهوا ِصوَناَع   تَوْعلِ اِ  َوُرَاأْلَْروَ  ابَويوْ

َتِحِليَهووا الووودَّ ا،َوقَوووْد َكثوُوووْ يَِتهَ َمووْن َيْطلُوووُه َمْعرِفَوتَوَهوووا،َوَلِكْن ِبَلَسووانَِ  اْلُمْسوووَتِعدِِيَن ِلرُ  َوووُذوَها َر يف ُمنوْ جَّاُللَن الَّوووِذيَن اختَّ
ِ  َغووْْيِِهْم،َوِمَن ْسووَتِقلِِنَي َعووْن َتْصووِديَقوواَلِء اْلمُ  لِْلعُ َكْسووِه،َفَكاَن َمووا عُووِرَ  ِمووْن ِخووَداِعِهْم أَقْوووَلى َصوواِر   َذرِيَعوو   لِلْ 

وو   .اِ  اْلَبَشووِر  اْ؟ِوونِِ َ  ِمووْن أَْروَ ْن َكووَياِننيِ وَوَا ِمووالنَّوواِس َمووْن يَوْعَتِقووُد أَنَّ َهووِذِ  اأْلَْرَواَ  الَّوويِت َيْسَتْحِضوورُ  َوُهووَل ُحجَّ
 .أَْيض ا  -ا نَوَلاِميَسهَ  -ا  َوُسَنِنهَ َماقَّةِ َعَلى اْلَماقِِيِِنَي ِبُلُجلِق َعا َ  َحكِ  َعاِقل  َغْْيَ َعا َِ الْ 
ُقُللنَهُ  الِيِم الودِِيِن،َوِإْن َكواَن ِموْن َعوَواِ  ُحَواِلُ  بَوْعوَخ توَ ِذِ  اأْلَرْ  َعوْن َهوَورَِجاُل الدِِيِن يَُكذِِبُلَوُْم َغالِب ا ل أِلَنَّ َما يَونوْ

ْعووَد احْلَيَوواِة الُدنْوَيا.َوقَووْد اَبلَووَ  يَوواِة اأْلُْخَرِويَّووِ  بوَ ْفِك َواحلَْ اُء الوونوَّ ِجَهوو   أُْخووَرى يُوَييِِووُد رُْكن ووا ِمووْن أَرَْكوواِن اْلَعِقيووَدِة،َوُهَل بَوَقوو
ُهْم أَ  َلِ  َحووَّتَّ ْلَمْسووأَ  َهووِذِ  ابَوْعووُخ اْلبَوواِحِثنَي ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي ِ ِْصوووَر يف ِإيْوبَوواتِ  نَّووُه َ  مُيِْكووُن يُوبُووولُت َزَعوووَم زَاِعووم  ِموونوْ
    .حْل يف الزََّمِن اْلَماِضك َْ يَوثْوبُ  الدِِينُ الدِِيِن ِإ َّ بِثُوُبلهِتَا،قُوْلحُل َلُه َمرَّة :ِإْن َص َّ قَوْلُلَك فَ 

َوووا َوِموووَن النَّووواِس َموووْن َيْطَعوووُن يف َهوووِذِ  الوووِرَِواايَ  َها،َوِإ َّ ُقُللنَوووُه َعنوْ ِت َعوووِن اأْلَْرَواِ  اِبِ ْخوووِتاَلِ  َوالتوََّعووواُرِم بَووونْيَ َموووا يَونوْ
يوووُع أَْرَواِ  اْلَموووْلَتى تَوْعلَوووُم احْلََقووواِئَ  َكَموووا ِهووو َك َعَلْيوووِه َوَتُكووولَن يَوتَِّجوووُه َهوووَذا الطَّْعوووُن ِ َْمَرْيِن:)َأَحوووُدُ َا( أَْن َتُكووولَن مجَِ

)َتنِيِهَموا( أَْن َيُكولَن َهوُيَ ِء اْلُلَسوطَاُء .ِمَن اْلَكِذِب َوااَْطَِأ ِفيَما خُتِْثُ بِِه اْلُلَسطَاَء الَِّذيَن تَوَتَجلَّى هَلُْم َمْعُصلَم   
َكَموا  َِعُولُ  َ  ُحِْط ُولَن يف َكوْكء  يُْدرُِكلَن ُكلَّ َما تُوْلِقيِه إِلَْيِهُم اأْلَْرَواُ  َكَما ُهَل َ  يَوُفلهُتُْم ِمْنوُه َكوْكء ،مُثَّ يُوَيُقونَوُه  

َوا عَ  لَوى َقَرَجوات  ُمتَوَفاِوتَو   يف ِمْنُه،َوَ  يَوُقلُم َقلِيل  َعَلى ِإيْوَباِت َهَذا َوَ  َذاَ ،بَوَلى قَورَْأاَن ِ َّا نَوَقلُولُ  َعوِن اأْلَْرَواِ  َأوَّ
َهووا َ  تُووْدرُِ  َمووا تُ  َا َ  َتْسووَتِطيُع َعاَلِمَهووا،َوأَنَّ الووُدنْوَيا ِمنوْ َووا َ  تَوْعلَووُم ُكوولَّ َكووْكء  ِ َّووا َتْسووَأُل َعْنووُه،َوَأوَّ ْدرُِكووُه اْلُعْلَيا،َوَأوَّ
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َهوووا َموووا َ  يوُوووْيَذُن هَلَوووا بِتَوْبِليِغِه،َومُجْلَوووُ  اْلَقوووْلِل:أَنَّ َهوووِذ ِ  لُوووَ  ُكووولَّ َموووا نَوْعلَوووُم ِمْنوووُه،َوأَنَّ ِمنوْ ُر ِإىَل  اْلَمْسوووأََلَ  تَوْفَتِقوووأَْن تَوبوْ
 َاِْحيا  َوَهِْقي   لَْيَك َهَذا اِ ْسِتْطرَاُق يف التوَّْفِكِْي ِ ََحلِ  َلُه .

فْوو ُهمْ أَْمثَواهلِِ رِْنِج وَ َوأَمَّوا الْووَلْحُك،َفِمَن اْلُمووْيِمِننَي اِبهلِل ِمووْن َهووُيَ ِء اْ ِ ُهُم ْم َمووْن يوُووْيِمُن َوِموونوْ ِتِه،َوِمنوْ  َمووْن َ  يوُووْيِمُن ِبِصووحَّ
ووا ُمْسووَتِقلَّ   ِمووا ُهْم َموونْ  َعووا َِ اْن َغووْْيِ لَّووِذيَن َ  يُوْيِمنُوولَن ِ َنَّ لِْلَبَشووِر أَْرَواح  يَوْعَتِقووُد أَنَّ الْووَلْحَك َحالَوو   ِمووْن  ْلَموواقَِّة،َوِمنوْ

َهووا بَوْعووُخ الْ  َهووا فَوَتِفوويُخ َعَليوْ َهوو   إِلَْيووِه يف َهووِذِ  ا َتُكوولُن ُمتَوَلجِِ َهووا ِ َووِ ،َوتَوْنِطقُ َمَعارِ َحوواَ ِت الوونوَّْفِك َتْسووَتْحِلُذ َعَليوْ
بُوووعُ  ُصووولم ا ِمووونَ لُن َمعْ احْلَالَوووِ  ِموووَن احْلََقووواِئِ ،َوَلِكنَّ َصووواِحَه َهوووِذِ  الووونوَّْفِك َ  َيُكووو يف نَوْفِسوووِه ِموووَن  ااَْطَوووِأ ِفيَموووا يَونوْ

ْسواَلِم اْلُمزِيوِل ِلُشوُبهاهِتِْم َعَلْيوِه ِقيَقوَ  الْوَلْحِك يف اْ ِ حَ ْد بَويوَّنَّوا َوقَو.ا اأْلَْخَباِر ُكلَِِهوا،َوَ  ِموَن التوََّعوالِيِم اْلَعَمِليَّوِ  َونَوْفِعَهو
 ْن َكاَء هللاُ تَوَعاىَل . أَْوَضُ  إِ ا ُهلَ  َِ ِمْن قَوْبُل،َوَسنَوُعلُق إِلَْيِه يف أَوَِّل تَوْفِسِْي ُسلرَِة يُلُنَك 

ْفرِْنِج َوأَْمثَاهِلِْم يف الدِِ 6)  يِن َوالتََّديُِن :( آرَاُء اْ ِ
ْفرِْنِج َوَموْن َعلَوى َكواِكَلِتِهْم يف الْ  َياَسوِ  َكاْليَوااْلَفْلَسوفَ وَ ِعْلوِم لِْلُمَتَديِِِننَي ِمَن اْ ِ اَبنِيِِنَي َواهْلِْنوُدوِس َوَغوْْيِِهْم آرَاء  ِ  َوالسِِ
ِ  الَّوووِذي يوُووورَاُق بِوووِه اْسوووِتَبانَُ   اْلَمَسووواِئِل اْلِعْلِميَّوووالنَّظَوووِر يف  ثْووولِ ِه  ِِ يف الدِِيِن،َتْصووِرُ  َأْكثَووووَرُهْم َعوووِن النَّظَوووِر َوالتََّأُموووِل ِفيووو

الِيُم أََقبِيَّوو   هَتِْذيِبيَّوو   ِمووْن  يوَووَرى أَنَّ الوودِِيَن تَوَعووَأْكثَورُُهمْ  بِووِه،فَ الصَّووِحيِ  الوورَّاِجِ  أَِو اأْلَْرَجووِ  أِلَْجووِل اْعِتَموواِقِ  َواأْلَْخووذِ 
ُكوولُن بَِقوووْدِر ُحْسووِن تَوْلِقينِوووِه ُه ِمووَن النَّووواِحيَوَتنْيِ تَ  فَائَِدتَوووى،َوأَنَّ رَاِبطَوو   اْجِتَماِعيَّوو   ِسَياِسووويَّ   ِمووْن اَنِحيَووو   أُْخوورَ اَنِحَي  ،وَ 

َقابِووِه آَوَجووْلَقِة  -ِر اْلَعْقووِل َنظَوو ِدِ  َوَمَصواِقرِِ  يف حَِّ  َعَقائِوو ِصووَ  بَِقووْدرِ  -َوتَوْعِليِموِه َواْلَثَاَعووِ  يف تَوْربِيَووِ  الوونَّْاِء َعَلْيوِه 
َضوواَفِ  ِإىَل َغْْيَِهوووا فَوُهووْم  وووا قْووووَلى اأْلَْقاَيِن ُحَجج  أَ ثُووولَن َعووْن  يَوْبحَ َ  َوَأْحَكاِمووِه يف نَوْفِسوووَها أَْو اِبْ ِ ا،َوأَقْوَلِمَهووا َمنوَْهج 

 لِيَوْعَتِصُملا ِ َْبِلِه،َويَْدُعلا قَوْلَمُهْم ِلاِلهتداء بِِه .
وووْعِه َعووْن ِقيووون  َوِموونوْ  ْذَعوواِن َواْلَقبُووول   تَوَلقَّوووا ُ رَايِووكِ  وِ ُهْم َموووْن يوَووَرى أَنَّ حُمَاَولَوووَ  َهِْليووِل الشَّ ِل ِإىَل ِقيوون  آَخوووَر َأَصووو َّ اِبْ ِ

ووووقَ  َها اْاِوووواَلُ  َوالشِِ ،ِمنوْ وووْعِه وَ  اُ  يف بُوْرَهووواان  ِمْنووووُه َ  َحْلُووول ِمووووْن َمَضوووارَّ تِووووِه َوَقْولَتِووووِه،فَوُهْم مَّ َضووووْعُ  اْرتَِباِنوووِه  ُِ الشَّ
 ا أِلَْجِل َذِلَك .رُِق َعَليوْهَ يِت تَ الَّ ع اضات َاَْتِهُدوَن يف ِصَيانَِ  َعَقائِِد َكْعِبِهْم،َوَقْفِع اِ  

َياِسويَِّ  وَ  ِ عتبوار اتِ اَهوِذِ   َوأَمَّا اأْلَْحورَاُر اْلُمْسوَتِقُللَن الَّوِذيَن َ  يَوْنظُوُروَن ِإىَل  فَوَْيَْوَن أَنَّ َمْسوأََلَ   يو  جتماعا السِِ
َوالتَّْجرِبَِ ،فَالصَّووَلاُب ِلَموْن قَوواَم  ْلَمْبوِبُ َعلَووى احْلِوكِِ َعْصوورُِي اْلوُم الْ اْلَعَقائِوِد َمْسوأََل   ِوْجَدانِيَّوو   َكْخِصويَّ   َ  يُوْثِبتُوَهووا اْلعِ 

َها أَْن يَ  لِيُل ِعْنَدُ  َعَلى َحقِِيَِّ  َكْكء  ِمنوْ ِ  بِوَدْعَلة  إِلَْيوِه،َوَ  خَتِْط َو   ِسوِه،َوَ  يَوْعوِرُم لِغَوْيِْ ِه يف نَوفْ بِ َعاىَل توَ ِديَن هللاَ الدَّ
َقالِيوِد َكواُق خَتْلُوُا ِموْن َقَخائِوَل التوَّ ِذِ  احْلُرِِيَّوَ  َ  تَ َهو،َوَلِكنَّ َ ََك َ َلُه ِفيَما يَِديُن بِِه ل أِلَنَّ َذلِوَك يُونَوايف احْلُرِِيَّوَ  اْلُمْشو

َياِسيَّ ِ  ا جتماعي  الدِِيِنيَِّ ،َوَتْسَلُم ِمَن الشََّلاِئِه  ،َوَكورْ ُ  ْاَفْورَاقِ  ِإ َّ لِ َوالسِِ  َهوَذا اِبلتوَّْفِصويِل َحْورُُج ِموْن ُكولِِ َكْعه 
وُه أَْن نَوقْ  ِموْن ِسوَياِ  َمْلُضولِعَنا  َحْوَتُا اِبْلعِوْثَةِ ا َموْنوُه َعلَوى مِ َتِصوَر بَِنا َعِن اْلَغَرِم ِمْن َهَذا اِ ْسوِتْطرَاِق الَّوِذي اَِ
َياَسووووِ  َواِ جْ  ووووْعِه اأْلََقبِيَّووووِ  وَ َوقُووووولَِّة ا ِتَموووواعِ يف التوَّْفِسووووِْي،َوُهَل أَنَّ َعاَلقَووووَ  الوووودِِيِن اِبلسِِ حُمَاَفظَتِووووِه َعلَووووى ُمَقلَِِماتِووووِه لشَّ

يثَووواِر ِلاِلهتوووداء بِوووِه  َأَحقَِِهوووا اِبلتوَّْقوووِدميِ وَ أْلَْقاَيِن اقْووووَلِم َعوووْن َحِقيَقوووِ  أَ  َوُمَشخََّصووواتِِه اْلِملِِيَّوووِ  َهُووولُل ُقوَن اْلَبْحوووةِ  َواْ ِ
ْبِيَووِ  َوال. ُلللَووِ  بِِنظَوواِم ال َّ ظَوواِم،َوَلِكنَّ أَنْووَلاَر اِ ْجِتَموواِع لَووَ  اْلَغايَووَ  ِمووَن النِِ ِم الَّووِذي بوَ توَّْعلِوويَوُيْسووتَوَعاُن َعلَووى َهووِذِ  احْلَيوْ
  .َتْضَطُرُهْم ِإىَل َهَذا اْلَبْحِة َواْخِتَياِر اأْلَْصَلِ  ِبَذاتِهِ سَ 
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ِه ِهَدايَوُ  َموْن يوُوْيِمُن بِوِه ِإ َّ ِإَذا  بِوُكولُن ِقين وا تَوَتَحقَّوُ  يَ لدِِيَن َ  أَنَّ ا َوَ  بُدَّ لََنا َمَع َهَذا التَّْذِكِْي ِ َا بَويوَّنَّاُ  قَوْبُل،ِمنْ 
،َكوواَن َمْصووَدرُُ  أَ  يووِع َمَصوواِقِر اْلِعْلووِم اْلَكْسووِلِِ رَاقَ ُه النوَّ لُِتْذِعَن لَووْعلَووى ِمووْن مجَِ ُة،َوقَووْد َوَضووَع بَوْعووُخ ْفُك،َوخَتَْضووَع اْ ِ

ْنَسو يُوْذِعُنل َها َو َْ ُحَكَماِء أُورُبََّ  قَوَلاِعَد ِلِدين  ِعْلِمكِ  َعْقِلكِ  اْسَتْحَسُنل  ُن ِإ َّ ِلَموا يَوْعَتِقوُد اَن َ  يُوِذعِ ا هَلَوا ل أِلَنَّ اْ ِ
رَاَقتِوِه ل لِوَذِلَك َ  ْسوِبِه فَوُهوَل يوَورَاُ  ُقونَورُِكوُه ِبكَ َموا يُدْ  أَنَُّه أَْعَلى ِمْنُه َولَوُه الُسوْلطَاُن َواْلَقْهوُر َعَلْيوِه،وَُكلُ  ُه َوَمْقُهولر ا ِ ِ

َما ُهَل َمْعلُولم  اِبْلَقطْوِع ِموْن كَ َذا َواَفَ  أَْهَلاَءُهْم  ِه،ِإ َّ إِ نَوْفسِ   يف َحَْضُع اْلَبَشُر ِلُكلِِ َما يَوْعَتِقُدوَن أَنَُّه َصَلاب  َوَح   
ْصوواَلِ  ْبِعَها،فَالوودِِيُن الَّووذِ اَلُ  ِمووْن نَ اِ ْختِ ِسووْيَِة أَفْووورَاِقِهْم َومَجَاَعوواهِتِْم َعلَووى اْخووِتاَلِ  أَنْوَلاِعَهووا،وَ  ي َ  بُوودَّ ِمْنووُه ِ ِ

 اَلِم .اَن َهَذا ِإ َّ اِبْ ِسْ ا يف َعْصرِ ُبحُل َهذَ ُن ِإ َّ ِبَلْحك  ِمْن َعا ِِ اْلَغْيِه،َوَ  يَوثوْ اْلَبَشِر َ  َيُكل 
ْساَلِم َوُحْكِمِهْم َعَلْيِه 7) ْفرِْنِج اِبْ ِ َلُ  ِعْلِم اْ ِ  :( َمبوْ

يووووُع ُكووووُعلِب ا ْسوووواَلِم يف َعْصوووور  َكانَووووحْل ِفيووووِه مجَِ  َوالظُْلووووِم    يف َقاَيِجووووِْي اْ؟َْهوووولِ ُمَتَسووووكِِعَ  مِ أْلَرْ بَوَزَغووووحْل مَشْووووُك اْ ِ
ووَهَلاِت احْلَيَوَلانِيَّووِ ،وََكاَن آِخووَر َعْهوود   ْسوورَاِ  يف الشَّ رَِة َعْهووُد الووُروِم )الُروَموواَن( ِم َواأْلََقِب َواحلََْضوواَ  اِبْلِعْلووورُبَّووأِلُ َواْ ِ

وووْرِ    َعلَوووْيِهْم بَرِيووو   ِموووْن نُووولِر ا َويَِنيِِووونَي،مُثَّ َسوووَطعَ انُلا قَوْلم وووَ ،وَكَ اْلُمَصووواِقَبِ  أِلُورُبَّوووالَّوووِذيَن فَوَتُحووولا أَْعظَوووَم َ َالِوووِك الشَّ
يِل،َوانْوَتَشووووَرْت فِووووويِهُم النَّْصووووورَانِيَُّ  ِقاَينَووووُ  الُزْهووووودِ  وووواَلِم،َوَلِكْن َكووووواَن إِ يثَووووواِر َوال َواْ ِ اْ ِْنِْ ْفَسووووواُقُهْم هَلَووووا أَقْووووووَلى ِموووووْن سَّ

،َوبَوودَّ حَ ْلَمَها َوَحلَّلُوولا ِسوو.ِحَها هَلُْم،فََأَحوواُللا تَوْلِحيووَدَها َويَِنيَّوو   ِإْصوواَل  ووا ُللا زُْهووَدَها ِإْسوورَاف  ْراب  ا َوَنَمع ا،َوَنَهاَرهَتَووا ُفْحش 
َتِظُرونَُه َوُهو  اْلَمِسويُ  َوَ َّواُ  اْلَفواْرِقِليَ  شَّوَر بِوهِ ْعَظُم،الَّوِذي بَ ْصوِلُ  اأْلَ َل اْلمُ َوَقَنس ا،فَوَلمَّا َجاَء النَِّلُ الَِّذي َكانُلا يَونوْ
،َوَوَعووَدُهْم ِ َنَّووُه َسوويُوَعلُِِمُهْم ُكوولَّ َكووْكء ، َْ  ِمووْن أَتْوَباِعووِه أَْن قَُكوولا هَلُووْم َمووا   اْلعُوورَاُة اْلَباِئُسوولنَ ِة احْلَُفوواةُ  يَوْلبَووُرْوَ  احلَْ ِِ

وو َرُقوُهْم ِمووْن ُسوولرِيََ  ُروا ِمووَن اْلَمَمالِووِك َونَووا اْسووتَوْعمَ ُروَش َمووعُووْرِ ،َويَوُللا هَلُووْم بَونَوووْلُ  ِمووَن اْلَمَعاقِووِل َواحْلُُصوولِن يف الشَّ
وود   ورُبَّووَ  َفَصوواَر اْلَعووَربُ يَِّ  يف أُ أْلَْصوولِ اَوِمْصووَر َوأَْفرِيِقيَّووَ ،فََأَرُزوا َواْنَكَمُشوولا ِإىَل أَْونَوواِوُِم  و اْلُمْسووِلُملَن ِمووْن أَتْوبَوواِع حُمَمَّ

 ُْ أَْن أَْمَكوونَوُهْم مَجْووَع َكِلَمووِ  يف َذِلَك،َفَصووَثُوا ِإىَل  ُمْسووِلُملنَ ُ  الْ ووو يَوْغووُزوَوُْم َوَغووْْيَُهْم يف أُورُبَّووَ  نَوْفِسووَها َوَتاَلُهووُم الوو 
ْيحِل اْلَمْقوِدِس َمْهوِد النَّْصورَانِيَِّ  ِإىَل ِإنْوَقاِذ بوَ  َعايَ ِ يَِّ  اِبلدَّ لشَّْرقِ اُقَوِل أُورُبََّ  َعَلى ِقَتاِل اْلُمْسِلِمنَي يف َهِذِ  اْلَمَماِلِك 

ُهْم ،َفَكانَووووووحِل احْلُووووووُروُب الصَّووووووِليِبيَُّ  اْلَمْشووووووُهلرَُة يف التَّوووووو َها َوفَوَلاِحِشووووووَها ا َوُفُجلرَِهووووووا َوَمَفاِسوووووودِ َفظَائِِعَهووووووارِيِ  بِ ِموووووونوْ
 ِمْن أَْهِلَها .وَ َ ِ  ِمْنُه اْلَثِي الطَّاِهرَةِ َوَمطَاِمِعَها،الَّيِت اْقُ َِفحْل اِبْسِم اْلَمِسيِحيَِّ  

ِئَل َكثِوْيَة ،َوَزوَُّروا ُخطَب وا أَلَُّفولا ُكتُوب وا َوَرَسوا رَِهوا أَنْ لقِوِدي انَ َكاَن ِمْن َاِْهيوِد رَِجواِل اْلَكِنيَسوِ  ُقَعواِة َهوِذِ  احْلَوْرِب َومُ 
ْلُمْسووِلِمنَي،َ ْ يُوْعووَرْ  يف ااَلِم،َوَتْشووِليِه ِسووْيَِة لَووى اْ ِسْ عَ طَّْعووِن    ُكلََّهووا يف البَِليغَوو  ،َوَنَظُملا أاََنِكوويَد َوأََغوواينَ ُمَهيَِِجوو

َلِ  َجْعووووووِل النُوووووولِر يِه اْلَمَحاِسووووووِن،َوحُمَاوَ ِ ،َوَتْشوووووولِ حْلََقائِ اَ رِيووووووِ  اْلَبَشووووووِر هَلَووووووا َنِظووووووْي  يف اْلَكووووووِذِب َواْلبُوْهَتاِن،َوقَوْلووووووِه 
،َواْلَفِضيَلِ  َرِذيَل  ،َحَّتَّ ِإنَّ اْلمُ َلاَلم ا،َواحلَْ ِِ  ْن تِْلوَك اْلَمْكتَووْلاَبِت بَوْعوَد انََّلُعلا َعَلى َكْكء  ِمو  الَِّذينَ ْسِلِمنيَ  اَبِنال 

،أَْقَهَشوُهُم اْلَعَجوُه ِموْن تِْلوَك اأْلَاَبنِ  ،َوَ ْ  َحود  الَّويِت َ ْ خَتْطُوْر أِلَ  ُمْخَ ََعو ِ يوِل الْ تِْلوَك احْلُوُروِب بَِقْرن  ُهْم َعلَووى اَبل  ِمونوْ
،ِلُمَبايَوَنِتَهووا لِْلُقووْرآِن اْلُمنَوووزَّ  ووْيَِة اُسوونَِّ  الْ ِل َوالتَولُووْ  هَلَووا ُصوولرَة  يف َخَيال  وورَِة َوالسِِ  لنوََّبِليَّووِ ،َواْلُفُتلَحاِت اْلَعَربِيَِّ ،َرمْحَوو   ُمَطهَّ

،وََكذَ  ،َوَكَرف ا َونُوْبال  ،وََكَرم ا َوَفْضال   ْساَلِميَِّ  .ُروِب اْ ِ ِمَن احلُْ  ا َما ُقْوَوَاَوَعْد  
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ُووْم َجَعلُوولا بَوو يووِع أَْوَهوواِم اْلَليَِنيَّووِ  يووِد اْلُمْطلَووِ  اْلُمَجوورَّ ِن التوَّْلحِ نْيَ ِقيووَوِمووْن َغرَائِووِه َذلِووَك اْلبُوْهتَوواِن اْلُمَشوولَِّ  َأوَّ ِق ِمووْن مجَِ
ُوووُم اْختَوَلُقووولا لَووُه " َتلُووولت  أَ وَ  -ِقيووَن َويَِنيَّووو   َوِعبَووواَقِة َأْصووَنام   ا نَوْفَسوووُه و ام ا َوَزَعُموولا أَنَّ " حمَُ  " َوَأْصووونَ وَّ ووود  وووو اقََّعوووى مَّ

نَوزَُّ   ْلَقووِذرَِة َعووْن خَتَُيلِووِه،َويَوتوَ ااْلُعُقوولِل اْلُمْظِلَمووِ   ْْيُ تِْلووكَ َغووْعَجووُز اأْلُُللِهيَّووَ ،َواْخَ َُعلا لَووُه ِمووَن اْلَمطَوواِعِن اْلَفِظيَعووِ  َمووا توَ 
 أَْو ِكَتابَتِوِه،َوَمْن لَوْيَك ِجيِم ِموَن الُنطْوِ  بِوهِ ْيطَاِن الورَّ  الشَّ ُكُل ِذي ِوْجَدان  ِبْشرِيِ  َسِليم  َعِن اْفِ َائِِه،َوَيْسَتِحك َغْْيُ 
ْسوووواَلُم  تَووووابِ ظُووووْر يف )كِ فَوْليَونْ  لَووووُه إِْلَمووووام  ِمووووَن اْلُمْسووووِلِمنَي أَْو َغووووْْيِِهْم ِبَشووووْكء  ِمووووْن َذلِووووكَ  ُر َوَسووووَلاِنُ ( َخووووَلانِ .اْ ِ
َكوووا ُزْغُللل،َوَحْسوووُبُه يَّوووُ  أِلَمْحَووود فَوْتِحوووك ابَ ُه اْلَعَربِ ْرمَجَتُووولِْلُمْسَتْشووورِِ  اْلَفَرْنِسوووكِِ )اْلُكلنْوووحِل ِهنَووورِي ِقي َكاْسوووِ ِي( َوتوَ 
ُقلَها،َواأْلَاَنِكوووويِد َك اْلُكتُووووِه الَّوووويِت َلفَّ بَوْعووووِخ تِْلوووو اءَ ْ َووووأَ اْلَفْصووووُل اأْلَوَُّل ِمْنووووُه يف َهووووَذا اْلَمْلُضوووولِع فَوَقووووْد ذََكووووَر ِفيووووِه 

اَبَقِة اْلُمْسوِلِمنَي ِموْن أُورُبَّوَ  ِإىَل الشَّو ى الزَّْحو ِ نَي َعلَوَواأْلََغاين الَّيِت َنَظُملَها ِفيَما ذََكوَر،لِتَوْهِييِج اْلَمِسويِحيِِ  ْرِ  ل ِ ِ
َهوا اْ؟ُُللُق،َوَيَكواقُ ْقَشوِعُر مِ يِت توَ  ُكوُل تِْلوَك اْلُمْفوَ اََيِت الَّوَواْلَقَضاِء َعَلى ِقيِنِهْم،وََكاَنحلْ  يَوَتَصودَُّع لَِتَصوُلرَِها احلََْجوُر  نوْ

ْذَعوواِن ِمووْن مَجَوواِهِْي الُشوو َمْعُصوولَمِ  اِل اْلَكِنيَسووِ  الْ ِ  ِلُصووُدورَِها َعووْن رَِجووأْلُورُبِِيَّووا ُعلبِ اْ؟ُْلُموولُق،تُوتَوَلقَّى اِبْلَقبُوولِل َواْ ِ
ُفثُُه ِفيَهوا الْ  َِ بَِتِتِهْم ِمْن انَ  ِعْنَدُهْم،َوَ  تَوزَاُل ُ ُلُمَها َتْسرِي يف أَْرَواِ  اْلَماَلِينيِ  يُسولَن اْلُمَربُلَن،َوَموا َيْكتُوبُوُه ا يَونوْ ِقسِِ

نْ  ُروَن،َكَما بَويوََّنُه الُللْرُق ِهِدِ  اْ ِ ُمْسوَتِقلِ  توُوْرِجَم اِبْلَعَربِيَّوِ ،َوَ   يف ِكتَواب   -َد ِإْساَلِمِه بَوعْ  - ِكِليزِيُ َويَوْنُشرُُ  اْلُمَبشِِ
ُه يف اْلُكتُوِه يَوْعَلُمولَن أَنَّوُه َكوِذب  نَّ الَّوِذيَن يَُدوِِنُلنَوزُِم  َِ َْنْوَها َما نَوزَاُل نَوَرى يف ُكلِِ َسَن   ِمْن ُمْفَ اََيهِتِْم ِ ِْصَر َوَغْيِْ 

ُووْم َ  يَووِديُنلَن اِبلنَّ َوُّبَْتان ،َونَ  َحِتَهووا لِْلَكووِذِب الَّووِذي ُهووَل َكووُر َها ل ِ ْسووِتَحاَلِ  ِإابَ يَِّ  نَوْفِسووْصوورَانِ ْسووَتِدُل ِّبَووَذا َعلَووى َأوَّ
 الرََّذاِئِل ُكلَِِها .

يَهوا اِبْسوِم اْلَمِسويِ  ِمثَواِل فِ ْسوِلِمنَي،َواْقَ َُفلا مُ اَبَقِة الْ ْصوَر ِ ِ َزَحَفحِل الُشُعلُب اأْلُورُبِِيَُّ  َعَلى ُسولرِيََ  َوِفَلْسوِطنَي َومِ 
اأْلَْنَموووواِع َواْلَقْسووووَلِة،َما َ ْ ْرَجوووواِس َوالرََّذائِووووِل وَ اِئِا َواأْلَ النوََّقوووو اْلَكَموووواِل َوالطََّهووووارَِة َواْلَفِضوووويَلِ  َوالُزْهووووِد َوالرَّمْحَووووِ  ِموووونَ 

 َعواُقوا ِموَن الشَّوْرِ  َرْووُذوِلنَي يف َ رِيوِ  اْلَبَشووِر،مُثَّ  َمِجيَّو ِ ائِوِل اهلَْ َليَِنيَّوِ  َوَ  اْلَقبَ يَوتَوَدنَّْك ِ ِْثلِوِه َكوْعه  ِموْن ُكووُعلِب الْ 
َل ِل َواْلَعووْدِل َمووا َكوواَن ُهووَن اْلِعْلووِم َواْلَفَضووائِ ِمووُمْسووِلِمنَي اِل الْ َمْغلُوولِبنَي َمْقُهوولرِيَن،َوَلِكنوَُّهُم اْسووتَوَفاُقوا ِمووْن َمْعرِفَووِ  َحوو.

وووَبَه لِنَوْهَضوووِ  أُورُبَّوووَ  اأْلَِخوووْيَِة يف اْلُعلُووولِم َواْلُفنُووولنِ  ُ  اِ ْجِتَمووواِع َوالتَّوووارِيِ  َ ُِ  بِوووَذِلَك َفاَلِسوووفَ يَوْعووو.َياَسوووِ   َوالسِِ السَّ
َياَسِ  َوُقَعاُة النَّْصورَانِيَِّ  فَواَل  ُهْم،َوأَمَّا رَِجاُل السِِ  ِقيوِنِهْم َوُقنْويَواُهْم،َوَ  تَووزَاُل يف ْلُمْسوِلِمنَي وَن َعلَوى الَن يَوْفو َُ  يَوزَالُوِمنوْ
 يَوْلِم .ِسَياَسُ  أُورُبََّ  َمَع اْلُمْسِلِمنَي َحْراب  َصِليِبيَّ   ِإىَل الْ 

اَووواِز َسوووبَوب ا َكاِفي وووا ِ؟َْهووو وووأَلَوووْيَك َهوووَذا الَّوووِذي ذََكوووْراَنُ  اِبْ ِ ْسووواَلِم  َ ْعظَوووِم ِموووْن ُكوووُعلِب أُورُبَّوووَلاِق اأْلَ ِل السَّ  ِ َِقيَقوووِ  اْ ِ
َعايَوِ  الدِِ َجواِل السِِ رِ ْشوِليِه وَِكْتَماِن َكِثْي  ِمَن اْلَعارِِفنَي ِلَما يَوْعرُِفلنَُه ِمْنُه،َوتَ . يِنيَّوِ  َلُه،َوحُمَاَولَوِ  َنْموِك نُولرِِ   َياَسوِ  َوالدَّ

ُْم لََيِجُدونَ  اْاُورَاِفيِِنَي يف َهوَذا اْلَعْصوِر َموا نَي اْ؟ُْغورَاِفيِِنِي وَ  اْلُمْسِلمِ ِسْيَةِ   ِمنْ ُكلََّما َ َ  هَلُْم َكْكء  ِمْنُه ف بَوَلى،َوِإوَّ
ْسوووووواَلِم نَوْفِسووووووِه،ِبَدْعلَ  وووووو   َعلَووووووى الطَّْعووووووِن يف اْ ِ  ِمووووووْن تَوَعووووووالِيِم ْم َمووووووا َجوووووواَءهْتُْم ِإ َّ ُسوووووولَء َحوووووواهلِِ  ى أَنَّ َاَْعُللنَووووووُه ُحجَّ

َووووا ُْم لِيَ ِكِهْم هلِِ ُه،َوتَوْر َمووووا َجوووواَءهْتُْم ِإ َّ ِمووووْن َجْهِلِهووووْم لَوووو ِقيِنِهْم،َواحْلَووووُ  َأوَّ ِجووووُدوِن ِمووووَن اْلَماَلِحووووَدِة الَّووووِذيَن َدايَتِووووِه،َوِإوَّ
 ِنِهْم .يف َمطَاعِ  ُعُهْم أَْو يُوَييُِِدُهمْ َمْن ُيَشايِ  يِنِهمْ قِ أَْفَسَدُهُم التوََّفْرنُُج،َوِمَن اْلُمَناِفِقنَي َواْلَفاِسِقنَي َعْن 
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ُكلَموووواِت هَلَووووا َحووووَّتَّ ،َوِإقْورَاُر بَوْعووووِخ احلُْ ْلُمْسووووِلِمنيَ ااِت يف زِْق َعلَووووى َهووووَذا َسووووبَوب ا َتلِث ووووا،َوُهَل ُفُشووووُل اْلبِوووودَِع َواْاُرَافَوووو
َذُن اِبْحِتَفواَ ِت َوالَّيِت شَْ ْلَمْحَموِل،َجاِز ِبْدَعوَ  الَمِ  احلِْ ا حِلُكُ احْلُُكلَمَ  اْلِمْصرِيََّ  الَّيِت َجَعَلحْل ِمْن َأْسَباِب ُمَشاقَِّتهَ 

لَوووُه َوُهوووَل َضوووا ُهوووَل ِعلَّووورَابِع ووو اْلَمَلالِوووِد َوأَْمثَاهِلَوووا يف اْلَمَساِجِد،َأِضوووْ  ِإىَل َهوووَذا َسوووبَوب ا ْعُ  رَِجووواِل الووودِِيِن    ِلَموووا قَوبوْ
ْسوواَلِمكِِ أَنْوُفُسووِهْم،َوَعْجزُُهْم َعووْن ِإْلَهوواِر َحِقيَقووِ  اْ ِ  ُمْسووِلِمنَي اْلَعْصوورِيَِّ  أَْيض ووا ُشووُعلِب،َولَِنابَِتِ  الْ لِِتْلووَك ال ْسوواَلمِ اْ ِ

ْصوووووووواَلِ  اْلِعْلِمووووووووكِِ وَ ْعِضووووووووِهْم لِ َوَمُ  بوَ اِبْلبَويَووووووواِن َواحْلَُجووووووووِج اْلُمَناِسووووووووَبِ  حِلَوووووووواِل َهووووووووَذا اْلَعْصووووووووِر،َوُمَقا اْلَمووووووووَدينِِ َمووووووووا إْلِ
َهووووْسووووتَوْللَ اَجانِووووِه يف الْووووِباَلِق الَّوووويِت اْسووووَتطَاُعلا،َونَِفاُ  بَوْعِضووووِهْم ِلْاَ  ْسوووواَلِم،َوأَْعَدى  ا،َوَهُيَ ِء َكووووُر آفَوووواتِ ْلا َعَليوْ اْ ِ

نَوو   لِلَّووِذيِن َكَفووُروا َتُصووُدُهْم َعْنووُه:َربوََّنا  نَوو َعْعَ َ  أَْعَدائِِه،َوِفتوْ حَل اْلَعزِيووُز اْغِفووْر لَنَووا َربوَّنَووا ِإنَّووَك أَنْوو   لِلَّووِذيَن َكَفووُروا وَ ْلنَووا ِفتوْ
 ( .5 60احلَِْكيُم )

ْساَلِم ارَِفِ  َهَذا ُمَلخَُّا َما َيْصِرُ  اأْلُورُبِِيِِنَي َوأَْمثَاهَلُْم َعْن َمعْ   اِ هتداء بِِه .وَ ْ ِ
ْساَلِم :8) ْفرِْنِج اِبْ ِ  ( الرََّجاُء اْ؟َِديُد يف اهتداء اْ ِ

َ َسُنرِيِهْم آاَيتَِنا يف اهْلفَاِ  َويف أَ  ْبِيَوِ  َوالتوَّْعلِويِم الَّوِذي ( َكواَن ِنظَوا53 41ُ  ) أَنَّوُه احْلَو هَلُمْ نْوُفِسِهْم َحَّتَّ يَوتَوَبنيَّ ُم ال َّ
َن َوَ  َكووا  -اِئُك يف َغْْيَِهووا ْت هَلُووْم َمووَداِرُس وََكنَوْيووُة ُوِجودَ َها،َوحَ يَوتَووَلىلَّ أَْموورَُ  رَِجواُل الوودِِيِن يف بِوواَلِق النَّْصورَانِيَِّ  ُكلِِ 

َهوا  ُمَهْيِمن ا -يَوزَاُل  َهوا نَوَفوَذ ُ  َعِقيوَدهَتُْم،فَِإْن عَ ْكء  ُحَوالِ َكوَعلَوى اْلُعُقولِل َواْلُقلُولِب أَْن يَوَتَسورََّب إِلَيوْ ِلُمولا َكويوْ  ا ِمنوْ
َها اَبَقُروا ِإىَل نَوْزِعِه َوِإزَاَلِ  َشِْيْيِِ ،َكَما يُوَباقِ   ُب ِ ََرم  ُمْعد  أَْو ُجرْ   َخِطر  .اَ؟َِ  َمْن ُيَصاىَل ُمعَ ِنبَّاُء إِ ُر اأْلَ إِلَيوْ

ووووْيَطرَِة ْعووووَد احْلُووووُروِب الصَّووووِليبِ بوَ أُورُبَّووووَ   اَل يف بَوْيووووَد أَنَّ ُحرِِيَّووووَ  اْلِفْكِر،َوُحووووهَّ اْلِعْلووووِم اللَّووووَذْيِن تَوَغْلغَوووو يَِّ  قَاَوَمووووا َهووووِذِ  السَّ
،َوَتْصوِني   اْلَكِنيِسيَِّ ،فَوُلِجَد تَوْعلِويم  ُحور ،وَ  ،َولَ ُحو تَوْفِكْي  ُحر  زَاُل قَِليلَو   َوَضوِعيَف   ِ َوا لِلتَّوْأِيِْي بِيَوَ  احْلُورََّة َ  تَووِكنَّ ال َّْ ر 

َياِسكِِ َوالدِِيِبِِ ِمَن اْلُقلَِّة َوالُسْلطَاِن .  السِِ
ُت َوَمووا اقْوَتَضوواُ  اأْلَِخصَّوواُء يف فُووورُ  وِع اْلُعلُوولِم َواْلَمَعوواِرِ ،ِمْن ِعَنايَووِ  بَوْعووِخ اْلُعَلَموواِء ِبِدرَاَسووِ  أَْعَقبَووحْل َهووِذِ  احْلُووِرايَّ

ْسواَلِم،أَِن ا ْساَلِميَِّ ،وََكاَن ِ َّوا أمَْثََرتْوُه ِسوَياَحُ  اْلُعَلَمواِء ِموْن قَوْبِلَهوا يف بِواَلِق اْ ِ نَّلَوَع اأْلَفْوورَاُق بَوْعوَد اأْلَفْوورَاِق اْلُكُتِه اْ ِ
ْسوووووواَلُم الصَّووووووِحيَحِ ،َوتَوْرمَجُلا َكثِووووووْي ا ِمووووووْن ُمَيلََّفوووووواهِتُِم ِمووووووْن ُكوووووولِِ َكوووووو فْوووووورِْنِج َعلَووووووى ُكتُووووووِه اْ ِ ْعه  ِمووووووْن ُكووووووُعلِب اْ ِ

وووا بِتَوووارِِحِهْم َوَ َوووَ  اتَِِسووواُع ُحرِِيَّوووِ  اْلِعْلووو ك اْلِفْكوووِر ِم ِلُمْسوووَتِقلِِ اْلِعْلِميَِّ ،َوَكووواَهُدوا ِعبَووواَقاِت اْلُمْسوووِلِمنَي،َوَأَحانُلا ِعْلم 
ُهْم أَْن ُيَصِرُِحلا قَوْل   وَِكَتابَو   ِ َوا َعِلُمولا ِموْن َذِلَك،َفَشوِهَد اْلَكثِوْيُوَن ِموْن ُعَلَمواِء اْلَقوْرِن اْلمَ  اِضوك َواحْلَاِضوِر ِ َنَّ ِمنوْ

ْسووواَلِم َأْكَموووُل َعَقائِوووِد التوَّْلِحيوووِد َوالتوَّْنزِيوووِه الَّووويِت يَوتَوَقبوَُّلَهووو وووِليُم اِبلتَّْسوووِليِم،َوأَنَّ ِعَباَقاتِوووِه ُمَلاِفَقووو   َعِقيوووَدَة اْ ِ ا اْلَعْقوووُل السَّ
اِعَن رَِجواِل اْلَكِنيَسوِ  َعلَووى لِْلِفطْورَِة اْلَبَشورِيَِّ ،َوأَنَّ َأْحَكاَموُه َعاِقَل  ،َوقَووْد أَلَُّفولا يف َذلِوَك ُكتُوب ووا َكثِوْيَة  فَونَّوُدوا ِفيَهوا َمطَوو

ْساَلِم َوحُمَمَّد  خَ  َوَقْد َنَشْراَن بَوْعوَخ َهوِذِ  الشَّوَهاَقاِت يف َمَلاِضوَع َكثِوْيَة  ِموَن .امتَِ النَِّبيِِنَي َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم اْ ِ
ْسووواَلِم َوالنَّْصووورَانِيَِّ ( ِلْاُْسوووَتاِذ  َمووواِم َرمِحَوووُه هللاُ اْ ِ اْلَمنَووواِر،ِمْن َأ ََِِهوووا َموووا َجووواَء يف اْلُمَجلَّوووِد اْاَووواِمِك )َمَقووواَ ُت اْ ِ

ْنِكِليزِيِِ .تَوَعاىَل،َوَقْد مجَُِعحْل يف ِكَتاب  ُمْسَتِقلِ   ْساَلِميَِّ  ِلْاُْسَتاِذ أَْرنُلْلَد اْ ِ ْعَلِة اْ ِ َها ِكَتاُب الدَّ َوقَوْد َكتَوَه .َوِمنوْ
َلُسلُ  التَّارِيِ  َواِ ْجِتَماِع ُغلْسَتاُ  ُللبُولُن اْلَفَرْنِسوُك رُ  قْوَعو   بَرِيِديَّو   أِلَِقيوه  تُورْكِوكِ  بَوْعوَد احْلَوْرِب اْلُكوْثَى قَواَل فَويوْ

 أُورُبَّووَ  ُكلَِِهووا يف ِإنَّووُه أَلَّووَ  ِكتَووااب  َكبِووْي ا يف )َحَضووارَِة اْلَعووَرِب( ل لِيُوْثبِووحَل لَِقْلِمووِه أَنَّ اْلَعووَرَب اْلُمْسووِلِمنَي َأَسوواتَِذةُ :ِفيَها
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وووْعِه .رَِة َوُعُللِمَهوووا َموووَدنِيَِّتَها احْلَاِضووو ْبِيَوووَ  اْ ِْكِلْيِْكيَّوووَ  )اْلَكايُللِيِكيَّوووَ ( اْلُمَسوووْيِطرََة َعلَوووى َأْكثَوووِر الشَّ )قَووواَل(:َوَلِكنَّ ال َّ
َنَشووْراَنُ  يف  َوَ  نوَووزَاُل نَوْنُشووُر بَوْعووَخ َهووِذِ  الشَّووَهاَقاِت،وََكاَن آِخرَُهووا َمووا.َحالَووحْل ُقوَن ِعْلِمووِه َوِإْذَعانِووِه لِووَذِلَك اهووو 

ُه هو( ِمْن ُمَقدَِِمِ  تَوْرمَجَِ  اْلُقْرآِن لِْلَعا ِِ الُسِليْسرِيِِ )ِمْسُيل ُملنِْتيوَه( الَّوِذي أَْلَهوَر ِفيَهوا تَوَعُجبَو 1348َهَذا اْلَعاِم )
وو َوذََكوَر ِموْن َخوَثِ نُوبُولَّتِوِه َموا ُهوَل ُخاَلَصو   َحمَّود  و  ُِ  ِمْن ِإميَاِن َنَصاَرى أُورُبََّ  ِ َنِْبَياِء َبِب ِإْسورَائِيَل،َوَعَدِم ِإميَواِوِمْ 
ْيَِة النوََّبِليَِّ  .  ِلَما َوَرَق يف ُكُتِه احْلَِديِة الصَِّحيَحِ  َوالسِِ
َوووا َعثَووووَرْت أَْفَكووواُر بَوْعِضوووِهْم بِوووبَوْعِخ اْلَمَسووواِئِل الَّووويِت   ِموووَن اْلُمَتَكلِِِمووونَي ُمْسوووِلِمنيَ ُم ُعَلَمووواِء الْ يَهوووا أَقْووواَل فِ ثَووووَرْت عَ َوِإ َّ
ووووُه،َوأَ ا َوَ  لِبوَ َفْهِمَهووووَواْلُفَقَهوووواِء َكَمْسووووأََلِ  اْلَقَضوووواِء َواْلَقووووَدِر،فَوَلْم يُوَلفوَُّقوووولا لِ  ُهْم بَوْعووووَخ َياِوَووووا َكَمووووا اَِ ْنَكَر َكثِووووْي  ِموووونوْ

ْسوواَلِم ِمووْن َمَسوواِئِل تَوَعووُدِق الزَّْوَجوواِت،وَ الطَّاَلِ  وَ ِهْم َكوواْلَمَسوواِئِل اْلُمَخالَِفووِ  لِتَوَقالِيووِدِهْم َوَعوواَقاهِتِْم َوتَوووْربَِيتِ  ِهَك يف اْ ِ
يُع ُكُعلِّبِْم َوُحُكلَمواهِتِْم ُحْكومَ  ْسواَلُم،َوَلْلَ  ُفُشوُل نُولا ِفيوِه ِ َوا َ  يُبِ ِ ،َوأَفْورَ  الطَّاَل الضَُّرورَاِت،مُثَّ قَِبَلحْل مجَِ يُحوُه اْ ِ

لَِّذيَن اْغَتالَوحْل َحوْرُب اْلَمَدنِيَّوِ  يََّما أَْهُل أُورُبََّ  اض ا،َوَ  سِ اِت أَيْ ِهْم َ ْضطُُروا ِإىَل قَوُبلِل تَوَعُدِق الزَّْوجَ الِزاَِن يف ِباَلقِ 
 اأْلَِخْيَُة زَُهاَء ِعْشرِيَن ِمْلُيلان  ِمْن رَِجاهِلِْم .

ْعَلِة ِإىَل َوَتَصوودَّى بَوْعووُخ اْلُمْسووِلِمنَي يف َهووَذا اْلَقووْرِن لِلوو ْسوو دَّ ْنِكِليووِز،مُثَّ اَلِم يف بِوواْ ِ يف َغْْيَِهووا فََأْسووَلَم بَوْعووُخ  اَلِق اْ ِ
ْسوواَلِم َ   ْعَلَة ِإىَل اْ ِ اهِتَا،َوابْتِووَداع  يف بَوْعووِخ ْعِ  ِعْلووِم َأْكثَووِر ُقعَ ِعيَف   ِبَضووزَاُل َضووتَوووالنَّوواِس بِووَدْعَلهِتِْم،َعَلى أَنَّ الوودَّ

ُهْم اِبنِِاَلِعِهووْم اهْلُنُوولِق مِ  ُهْم،وََكَمووا َأْسووَلَم آَخووُروَن ِموونوْ ْم َعلَووى َكثْووورَِة َمووا يف َهووِذِ  ْرآِن احلَِْكوويِم بُِلغَوواهتِِ مَجَووِ  اْلُقوولَووى تَورْ عَ نوْ
َاُجِم ِمووَن ااَْطَووِأ َواْلَغَلِ ،َكَمووا أَنَّ َكثِووْي ا ِمووْن َنَصووا ووالوو َّ ،وَ ْرِ  ُيْسوولِ َرى الشَّ نَّ بَوْعووَخ اْلُلَجَهوواِء َلكِ ُملَن يف ُكوولِِ َعووام 

ُهْم َوَأْصَحاِب اْلَعاَلقَاِت اْلَماقِِيَّوِ  وَ  ْم،َوُحُْفلَن ِعبَواَقاهِتُِم ْم َيْكُتُمولَن ِإْسواَلَمهُ ُعَشورَائِهِ وَ رِِهْم بَِعَشوائِ  ا جتماعيو  ِمنوْ
ُهْم ِ َّووونْ  ُهْم،َوقَوووِد اْعوووَ ََ  ِ  َواِحووود  ِمووونوْ ْسووواَلِميََّ  َعنوْ ْعوووَد ُمَعاَكووورَة  َنِليلَووو   َكووواَن نِيطَوووَ ( إبِِْسووواَلِمِه بوَ ُسووولَن )اْلثُْ  يَوْلبَ اْ ِ

اْكوَ ََط َعلَووكَّ   َوَلِكنَّوهُ  -اِ  ى َأْجوِلَبيِت اِبِ ْرتِيَو،َويَوتَوَلقَّ يِنيَّو ِ َيْسوأَُلِب ِفيَهوا ُسوَياَل اْلُمْسوَتِفيِد َعوْن بَوْعوِخ اْلَمَسواِئِل الدِِ 
 ِكْتَماَن َخَثِِ  .

نَوانَ وََكاَن رَ  َقارَِة )قَائِْمَقواَم( يف لِبوْ ثِوُر ِموْن َهوِذِ  اأْلَْسوِ َلِ ،مُثَّ ي،وََكاَن يوَوُزوُراَن فَوُيكْ ا ِلَلالِودِ  َصوِديق  ئِيك  ِمْن ُرَ َسواِء اْ ِ
ِمِه َواْضووِطرَارِِ  ِلِكْتَمانِووِه إبِِْسوواَل  ِذِ  اْاَْلووَلةِ ُه يف َهوولَووفَاْعَ ََ  َمووِرَم فَوَعوواَقُ  َوالِووِدي بِووَدارِِ  يف َمرَْكووِز َعَملِووِه َفَخوواَل بِووِه،
َة ِسووِننَي،مُثَّ قَوواَل:َوِإنَِّب َأْكووُعُر اهْلَن بُِقووْرِب اأْلََجوو  إِلَووَه ِإ َّ هللاُ،َوَأْكووَهُد أَنَّ ى أَنَّووِب َأْكووَهُد أَْن َ  ِهُدَ  َعلَووِل فَُأْكووِعوودَّ

وووَهاَقِة أَ  ا َرُسووولُل هللِا،َوَعلَوووى َهوووِذِ  الشَّ وود  يِوووك َحَضووواَرتَُه،َوتُِقيُم هُْ لَووو   َقِليَّووو   َعزِيوووزَة  ْسووواَلِم َقوْ َن ِلإْلِ َولَوووْل َكوووا.ُمووولُت حُمَمَّ
يِع الُشُعلِب يَْدُخُللَن فِ   َلاج ا .يِه أَفوْ َكرِيَعَتُه ِلرَأَيْوَنا النَّاَس ِمْن مجَِ

ْسوْعرِ الَِّذيَن يوَ  -َهَذا َوِإنَّ الَِّذيَن يُوَعاِكُروَن ُعَلَماَء اْلُمْسِلِمنَي  ِموْن  -ُروَن َعلَوى بَوَيانِوِه اَلَم الصَّوِحيَ  َويَوْقودِ ُفلَن اْ ِ
ْفرِْنِج اْلُمْسَتِقلِِك اْلِفْكِر يَوْعَجُبلَن ِ َّا يَ  ُهمْ ْسَمُعلنَ ُعَقاَلِء اْ ِ ْسواَلُم الَّوِذي ،َحَّتَّ لََيُشكَّ َأْكثَورُ ُه ِمنوْ ُهْم يف أَنَُّه ُهَل اْ ِ

 .و ِلُ و َجاَء بِِه حُمَمَّد  النَّ 
ووواِم يف َعْهوووِدِ   وََكووواَن قُوْنُصوووال  ِلُروِسووويََّ   -أَذُْكوووُر أَنَّوووُه قَووواَل ِ  اْسوووَكْنَدُر َكاْسوووِتْفِليُك َزِعووويُم َنَصووواَرى نَووورَابُوُلِك الشَّ

ا:إِ  -َوأَْلَمانِيَّوووَ  ِفيَهوووا  نَوووُه بِوووَدارِِ  وَُكْنوووحُل تِْلِميوووذ  نَّ ِعْنووودَُكْم ِموووَن اْلَفَضووواِئِل ِمثْوووَل اْ؟ِبَووواِل ِ َُناَسوووَبِ  ُموووَذاَكرَة  بَوْيوووِب َوبَويوْ
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اَْنُ  َحوَّتَّ َمو ْقاَنُ  وََكوثَّ ُتُملَهوا ِبِسوْيَِتُكْم،َوِعْنَداَن َكوْكء  قَِليوول  َمودَّ ُتُملَهوا َوَأْخَفيوْ َاَ اأْلَْرَم،ِمثْوَل َمووا َوَرَق َوَلِكونَُّكْم َقفَونوْ
يِل ِمْن " ُحهِِ هللِا َواْلَقرِي  ِه " .يف اْ ِْنِْ

ْنِكلِ  ِخيَوارِ َوذََكْرُت يف َمَلاِضَع ِمَن اْلَمَناِر أَنَِّب َعاَكْرُت َرُجوال  ِمونْ  بَوْعوَخ أَْعَمواِل احْلُُكلَموِ   يوِز الَّوِذيَن تَوَقلَّوُدوا اْ ِ
سْ  ِقوُد َهوَذا،أَْو َهوَذا فَوْلَسوَف   نَّوُه ُهوَل يَوْعتَ إِ :يَوُقللُ تَوَعجَّوُه وَ اَلِم يوَ ِ ِْصَر،َفُكْنحُل ُكلََّما ذََكْرُت َلُه َكيوْ  ا ِمْن َحِقيَقِ  اْ ِ
رَّة  أُْخووَرى َمازِح ا:ِإمَّووا أَْن َأاَن ُمْسووِلم ،َوقَاَل َمووفَوو َحِقيَقوو   ْسوواَلمُ َ  ِقين ،َوأَنَّووُه قَوواَل ِ  َموورَّة  ِإْن َكوواَن َمووا تَوُقللُووُه ُهووَل اْ ِ 

لِوك  آَخوَر ُخاَلَصوتُوَها:ِإَذا  َتلِثَو   قَاهَلَوا يف جمَْ ِ  ِبَكِلَمو   َر َهوذِ َكاِفر ا     َوَفسَّ َأُكلَن أاََن ُمْسِلم ا،َوِإمَّا أَْن َتُكلَن أَْنحَل  
ووووووْيُ  حمَُ  ووووووا تَوُقللُووووووُه أَنْووووووحَل َوالشَّ وووووود عَ َسووووووأَْلَنا ُعَلَموووووواَء اأْلَْزَهووووووِر َعمَّ ْيووووووِه فَووووووَأاَن أُْعلِووووووُن ْسوووووواَلِم فَوَلافَوُقوووووولا َعلَ ْبوووووود  يف اْ ِ مَّ

رُُ  َعووواِ   َعاِقل ،فَأَنْوُتَموووا  الووودِِيِن َموووا َ  يُوْنِكووويف ْلَعالِيَوووَ  َسوووَفَ  اأََرى أَنَُّكَموووا أُوتِيُتَموووا ِموووَن اْلِعْلوووِم اْلَفلْ  ِإْسووواَلِمك،َوَلِكنْ 
ْسواَلِم،َوَما َعَلْيوِه اْلُمْسوِلُملَن ِموَن اْ ِ  يْوبَواِت ُكولِِ َموا أَُقللُووُه ْسوَتِعد  قُوْلوحُل لَوُه:ِإنَِّب مُ .  يُوَبايِنُوهُ ْسواَلمِ ُتْسوِنَدانِِه ِإىَل اْ ِ ِ ِ 
ْسوواَلِم آِباَيِت اْلُقْرآِن،وَُكنَّووا نوَووَتَكلَُّم يف َمْسوو َهووا آِبيَوو   ِمووْن اْسووَتْدلَلْ أََل   فَ لَووَك يف اْ ِ َهووا ُسووحُل َعَليوْ لرَِة الُروِم،َوَقلَْلتُووُه َعَليوْ

ْنِكِليزِيَِّ ،َوَلِكنَُّه َ ْ يُ   للُُه َلُه َكَذِلَك .لَّ َما أَقُ كُ أَنَّ   َصدِِ ْ يف تَوْرمَجَِ  اْلُقْرآِن اْ ِ
ْسووو ِس التوَّْلِحيِد،َوِنظَاِموووِه  اْلَقائَِموووِ  َعلَوووى َأَسوووا َعَقائِوووِد ِ اَلِم يف َوَنَشوووْرُت يف اْلَمنَووواِر َكوووَهاَقَة لُووولْرِق ُكُروَموووَر بَِنَجووواِ  اْ ِ

ْسوواَلمِ  رِيَع ِ ِشوونَوَر ِلَشوواْلَمووَدينِِ َوَعْدلِووِه،مُثَّ َنَشووْرُت َكووَهاَقَة لُوولْرِق َكتْ  َااْ ِ َخووْْي  لِْلُمْسووِلِمنَي ِمووْن قَوووَلاِننِي   اِبْلَعووْدِل،َو َِوَّ
ِم َحيَووواِة اللُووو وووَهاَقَتنْيِ يف أايَّ ِخ النَّووواِس ل أِلَنَّ رَِجووواَل ا َمثَووواَر اْلَعَجوووِه لِوووبَوعْ ِن َفَكانَوتَووولْرَقيْ أُورُبَّوووَ  َنَشوووْرُت َهووواَتنْيِ الشَّ

َياَس ِ    أَْهِلِه .ُهْم ُخُصلمُ اَلِم وَ  قَولََّما ُيَصِرُِحلَن ِ ِْثِل َهِذِ  الشََّهاَقِة ِلإْلِسْ السِِ
َيِب َ ِجووور  ُمْسوووِلم  ُمِقووويم  يف َمِدينَووو ِم َحووودَّ ووويك  ِموووَن حَ ْنِكِليزِيَّوووِ  أَنَّوووُه ِشْسوووَ َ اْ ِ ِ  َمانْ َويف َهوووِذِ  اأْلَايَّ َضوووَر َوْعوووَج ِقسِِ

ْنِكِليووِز الْ  ووِديَن يف َكِنيَسووِتِه َفَكوواَن ِمووْن َوْعِظووِه إِ اْ ِ وود  و َضوواِئِل حمَُ فَ يْوبَوواُت ُمَلحِِ وورِيَن ووو َوالوورَُّق َعلَوومَّ ى ُمْفووَ اََيِت اْلُمَبشِِ
َها َزْعُمُهْم أَنَُّه َكاَن َكْهَلانِي   ُك:ِإنَّ َموْن َكواَن َكوَذِلَك َُيَْتِقورُُ  اْلَقو قَوالَ .َمتُوِع اِبلنَِِسواِء ُه يف التَّ ا  َُ َوأَْمثَاهِلِْم َعَلْيِه،َوِمنوْ

يُع النَّاِس،َوَ  مُيِْكُنُه أَْن يُوَييَِِر َشْيِوْي ا َصواحِل ا يف  اِس،َفَكْيَ  أَْمَكوَن ِلُمَحمَّود  َواْلَماَليِونِي ِموَن النَّو  اأْلُلُول ِ  قُولُولبِ مجَِ
َتِشوو نَّووُه َصوولَّى اِبلنَّوواِس،َوقَورَأَ يف لِب اْلَكثِووْيَِة ف مُثَّ إِ يف الُشووعُ  ايَتِووهِ َر يف ِهدَ ِإذ ا أَْن يَوْهووِدَي َهووِذِ  اأْلُمَّووَ  اْلَعِظيَمَ ،َوتَونوْ

 .ِصاَلتِِه َكيوْ  ا ِمْن تَوْرمَجَِ  اْلُقْرآِن 
ْسوواَلَم ُهووَل اْاُاَلَصووُ  الصَّووِحيَحُ  لِووِديِن هللِا احْلَوو ِِ َعلَووى أَْلِسووَنِ  أَنِْبَيائِوو ِه َعلَووْيِهُم السَّوواَلُم،الَِّذيَن َ ْ اْاُاَلَصووُ :أَنَّ اْ ِ

َهوا يُونَووايف َمَصواحِلَُهمْ   َكَتْشووِديَداِت التوَّووْلرَاِة ُُيَْفوُج ِكتَوواب  ِموْن ُكتُووِبِهْم ُكلُوُه َكَمووا بَولَّغُوولُ  أِلَقْوَلاِمِهْم،َوَموا يف أَيْووِديِهْم ِمنوْ
َوقَوووْد .ئِيَل َعلَوووى اْلَبَشِر،َوَتْشوووِديِد اأْلَاَنِجيوووِل يف الُزْهوووِد َوتَووووْرِ  الوووُدنْوَيا يف أُُمووولِر اْلَمِعيَشوووِ  َواحْلَْرِب،َوأَيوَووورَِة بَوووِب ِإْسووورَا

َهو ْساَلِم ُجلَّ َما َجاُءوا بِِه ل أِلَنَُّه َكاَن َخاص ا ِبُشُعلِّبِْم يف أَْزِمَنِتَها،َوزَاَق َعَليوْ ا َموا َأْكَمَلَهوا بِوِه َعلَوى َنَسَ  هللاُ اِبْ ِ
ا ِ َْوَضوِ  اْلُثَْهواِن،َمَع ُأُصولِل التَّْشورِيِع اْلَعوامِِ اْلُمَلافِو ِ ِهْم حُمَمَّد  و ِلَساِن َخااَِ  َهوا َأْكَموَل اْلبَوَياِن،ُمَييَّود   وو ُمبَويِِن وا ِإايَّ

ِتِه لُُهلُر َهوِذِ  اْلُعلُولمِ  ،وََكاَن ِمْن بَورَاِهنِي ِصحَّ  َواحْلََقواِئِ  َعلَوى ِلَسواِن َرُجول  ِلَمَصاِلِ  اْلَبَشِر يف ُكلِِ َزَمان  َوَمَكان 
ووابَِقِ   ووكِ  َ ْ يَوْقوورَأْ َوَ ْ َيْكتُووْه،َوَ ْ يُوَعاِكووِر اْلُمتَوَعلِِِموونَي اْلَعووارِِفنَي اِبْلُكتُووِه السَّ  -َوِمووْن ُمْعِجووزَاِت ِكَتابِووِه اْاَالِووَدِة .أُمِِ
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يوَع َكواَلِم اْلَبَشوِر َورَاَء ِإْعَجازِِ  لِْلَبَشِر بُِعُللِمِه َوَتْشرِيِعِه َوإِ   -ْخَبارِِ  َعِن اْلَغْيوِه َوبَِباَلَغتِوِه َوأُْسوُللبِِه الَّوِذي يَوْعلُول مجَِ
   ا ِمْنُه .أَنَّ َما َوَصَل إِلَْيِه ِعْلُم اْلَبَشِر ِمَن اْلُعُللِم َواحْلََقاِئِ  السََّماِويَِّ  َواأْلَْرِضيَِّ   َْ يَونوُْقْخ َكيوْ 

يَِّ ،َواْلَفْلَضوووووى الدِِيِنيَّووووووِ  َن اْلَمَفاِسوووووِد اْلَماقِِ ى إِلَْيووووووِه ِموووووانْوتَوَهووووو نْوَقووووواِذ اْلَعوووووا ِِ اْلَمووووووَدينِِ اْلَعْصووووورِيِِ ِ َّوووووافَووووواَل َوِسووووويَلَ  ِ ِ 
َ ُِ  الَّوِذيَن َعَرفُولُ  يف اْ؟ُْملَوِ  ا يَوعْ َذا الدِِيِن اْلَلَسِ  َكمَ ،ِإ َّ ّبَِ لِعيَّ ِ َواأْلََقبِيَِّ ،َوتَوَعاُرِم اْلَمَذاِهِه الرَّْأِ َالِيَِّ  َوالُشيُ 

انُوووُه هَلُوووْم َكَموووا أَنْوزَلَوووُه هللاُ اء بِوووِه ِإَذا أَْمَكوووَن بَويَ ِ  ِلاِلهتووودورُبِِيَّوووَحوووَّتَّ ِموووَن اْلَماقِِيِِنَي،َوقَوووْد قَوووِلَي اْسوووِتْعَداُق الُشوووُعلِب اأْلُ 
َهووولَّووويِت َكوووتوَّبَوَعوووِ  اتَوَعاىَل،َوبَويوَّنَوووُه َرُسوووللُُه اأْلَْعظَوووُم ِبُسووونَِّتِه اْلمُ  ِل َسوووِليَم   ِموووَن اْلبِووودَِع َواهْلرَاِء ا أَْهوووُل اْلَعْصوووِر اأْلَوَّ اَن َعَليوْ

وويُِِد  ْسوواَلمِ اْلَمْذَهِبيَّووِ ،َواْاُرَافَاِت التََّصووُلِفيَِّ ،وََكاَن َحِكيمووا اْ ِ  وود َعْبووُدُ  يَوْعَتِقووَداِن أَنَّ اُل الوودِِيِن َوالشَّووْي ُ مَجَووالسَّ   حُمَمَّ
ْساَلِم،ِإْساَلِم اْلُقْرآِن َ  ِإْسواَل  ْفرِْنِج ِإىَل اْ ِ َوا آَل اأْلَْموُر  ْلَعْصوِر،وََكِثْي  ِ َّونْ ِمك َهوَذا اِم ُمْسولِ َمآَل اْ ِ َلُهْم،َوأَنَّوُه ُر َّ قَوبوْ

ْساَلِميَِّ   ْساَلِم عَ  ىَل َأْخذِ إِ  -ْكَمِ  ِ  ُقوَن اْلِعْلِم َواحلِْ اِبْلِلرَايَ  -ِإىَل َأْخِذ الُشُعلِب اْ ِ ُهْم .اْ ِ  نوْ
ْفرِْنِج،َوبَوووَدُءوا ِن اْلُمْسَتْشووورِِقنَي ِمووونَ ْسووواَلِم َعووولُووولَم اْ ِ َوَهوووا حَنْوووُن أُوَ ِء نوَوووَرى َكثِوووْي ا ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنَي َذُْخوووُذوَن عُ   اْ ِ

 ِ  ُكْرِب اْاَْمِر . ِإىَل تَورْ َلةِ دَّعْ يُوَقلُِِدوَن َقْوَلَ  اْللَِ اَيِت اْلُمتَِّحَدِة يف أَْمرِيَكَ  اِبل
ْسوواَلمِ  ُهْم يَوْقرُبُوولَن ِمووَن اْ ِ ْبِيَووِ  احْلُوورَِّة اِ ْسووِتْقاَللِيَِّ  ِموونوْ فْوورِْنَج َوَ  ِسوويََّما أُوِ  ال َّ َووا يُوْرَجووى ِإنَّ اْ ِ ،َوِإ َّ  يَوْلم ووا بَوْعووَد يَوْلم 

مَجِْعيَّوو   َغِنيَّوو   ل لَِنْشووِر ِقَعايَتِووِه يف أُورُبَّووَ  َوأَْمرِيَكَ ،َوَهووَذا َمووا ُكنَّووا َكووَرْعَنا ِفيووِه  اْهتِووَداُ ُهْم بِووِه يف أَقْوووَرِب َوقْووحل  بِتَووْألِي ِ 
ْرَكواقِ  ْعَلِة َواْ ِ ْرَكاِق،َوَمْدَرَسوَ  الودَّ ْعَلِة َواْ ِ ُوفِِْقنَوا لِتَوْقرِيوِر هَلَا،وَُكنَّوا قَوْد  ُمْنُذ ِبْضَع َعْشرََة َسَن  ،ِإْذ أَْنَشْأاَن مَجِْعيَّوَ  الودَّ
ْساَلِميَِّ  ِ ِْصَر لِلنوََّفَقِ  َعَلى اْلَمْدَرَسِ ،َوَلِكنَّ الدََّساِئَك اأْلَْجَنِبيََّ  فَو اَزْت ِ َْموِل ِوزَارَِة اأْلَْوقَواِ  ِوزَارَِة اأْلَْوقَاِ  اْ ِ

َعانَووِ  يف َزَمووِن احْلَووْرِب اْلُكووْثَى،وَ  َ ْ يُلَجووْد ِمووْن أَْغِنيَوواِء اْلُمْسووِلِمنَي اأْلَْغِنيَوواِء الُسووَفَهاِء،َوَ  ِمووْن َعلَووى إِْلغَوواِء َهووِذِ  اْ ِ
ْسوواَلمِ  ِيَن َمووْن يَوُقوولُم ِّبَا،َوحَنَْمووُد هللاَ تَوَعوواىَل أَْن َ َ  يف َمْهووِد اْ ِ ْحيَوواِء أَُموورَائِِهُم اْلُمْسوورِِفنَي اْلُمَتَكووثِِ  نُوولر  َجِديوود  ِ ِ

اهْلَن حَمَْموووووُل الرََّجووووواِء ِ؟َِميوووووِع ُعَقووووواَلِء اْلُمْسوووووِلِمنَي اْلُمْصوووووِلِحنَي َولَوووووتَوْعَلُمنَّ نَوبَوووووأَُ  بَوْعوووووَد ِحوووووني   َهوووووَذا الووووودِِيِن ُهووووولَ 
(38 88)1378 . 

دين قيوووون توووونسووووي    وموووون هووووذا العوووورم اجملموووول املفيوووود،يتبني أن مجيووووع الطلائوووو  واملووووذاهه املسوووويحي  الك
 -سووبحانه  -بثوو  منووه ى أنووه لوويك كمثلووه كووكء وأنووه   يناحل ،الووذي يقوولم علووى تلحيوود اّلِل سووبحانه وعلوو

ن   ل فاهلريلسوويل وإنووال  اللفووج هكووذا مضوول« ملحوودون»علووى أوووم « األريلسوويلن»أحوود  وكثووْيا مووا ذكوور 
يوا كواّلِل سوي  لويك أزلون أن امليلحدون التلحيد املفهلم من قين اّلِل احل ،إ وا هوم حلطولن  فبينموا هوم يقورر 

ا   وهوذا   لقحل نفسه أنه )ا بن(  وأنه رلول  مون )األب( قبول خلو  العوون يف اليقرر  - -وهذا ح   -
:املسووي  موون يقلللن احلقيقووك يف كووكء  ولقوود صوودر حكووم اّلِل ابلكفوور الصووري  علووى« التلحيوود»يعتووث موون 

 وعلى من يقلللن:املسي  هل اّلِل..ابن اّللِ 
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ا  وإ وا .يف قله قيودة،و علكفور وصوف  ا ميوان يف و  عتموع صوف  ا.وعلى من يقلللن:إن اّلِل تلة ياليو 
« ملسوووي  ابووون اّللِ ا»صوووارى:وقووولل الن.«عزيووور ابووون اّللِ »أمووران رتلفوووان  والتعقيوووه القووورآين علوووى قووولل اليهووولق:

 يف هذا ميايللن قلل الذين كفروا من قبل ومعتقداهتم وتصلراهتم: يثبحل أوم
 « ..لُ ْن قَوبْ قَوْلَل الَِّذيَن َكَفُروا مِ  ذِلَك قَوْلهُلُْم ِ َْفلاِهِهْم،ُيضاِهُينَ »

ضووووار  ستح« همأفوووولاه»ومن مث يووووذكر .فهوووول أو  يثبووووحل أن هووووذا القوووولل صوووواقر منهم،ولوووويك مقوووول  عوووونهم
  فهووذ.م أن قولهلم يكولن  فلاههمإذ أنوه مفهول  -لقورآن يف التصولير علوى نريقو  ا -الصولرة احلسوي  اللاقعيو  

لقرآنيو  ا زائودا،إ ا هوك نريقو  التعبوْي وليسوحل إننوااب -ن ذلوك علولا كبوْيا اّلِل عو تعاىل -الزايقة ليسحل لغلا 
ال علوى موا    وذلوك فضوالقلل،وهيلهوا واقعيو  كأووا مسوملع  مرئيو« صولرة»التصليري  فهك اليت تستحضور 
لقوولل   حقيقوو  لووه يف اوهوول أن هووذا  -تحياء الصوولرة وإيباهتووا إىل جانووه اسوو -تيقيووه موون معوو  بيوواين آخوور 

  اللاقع إ ا هل جمرق قلل ابألفلا ،ليك وراء  ملضلع و  حقيق  عا 
 لل اّللِ ذلووووووووك قوووووووو.مث ْنووووووووكء إىل انحيوووووووو  أخوووووووورى موووووووون ا عجوووووووواز القوووووووورآين الوووووووودال علووووووووى مصوووووووودر  الرابين 

 «.ُيضاِهُيَن قَوْلَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَوْبلُ »سبحانه:
شووركني ايوول قوولل املد ّلِل،ان قووللتهم ببنوولة أحووولقوود كووان املفسوورون يقللوولن عوون هووذ  اهليوو :إن املقصوولق ّبووا أ

 يتضووو  هوووذا و .د مووودىولكووون ق لووو  هوووذا الووونا القووورآين أبعووو.وهوووذا صوووحي  ..العووورب ببنووولة املالئكووو  ّلِل .
صوول أ  ووا اتضوو  معووه.ا غري املوودى البعيوود إ  حووديثا بعوود قراسوو  عقائوود الوولينيني يف اهلنوود ومصوور القدميوو  و 

بوووللك »ذ  اللينيوووات إىل تعوواليم هوووتسوورّبا مووون  -ارى وخباصوو  النصووو -تووواب العقائوود انرفوو  عنووود أهوول الك
 أو  مث إىل تعاليم اجملامع املقدس  أخْيا ..« الرسلل

زوريك ميثووول وأ.علنيووو إن الثوووالّل املصوووري امليلووو  مووون أوزوريوووك وإيوووزيك وحووولريك هووول قاعووودة اللينيووو  الفر 
.  )األب( وحلريك ميثل )ا بن( يف هذا الثالّل

« الثوواين هووك ا لووه الكلموو »الالهوولت ا سووكندري الووذي كووان يوودرس قبوول املسووي  بسوونلات كثووْية  ويف علووم
 «.ابن اّلِل البكر»ويدعى أيضا 

 كلين.ل  اال  والتيف حا« ابر »واهلنلق كانلا يقلللن بثالي  أقانيم أو يالّ حا ت يتجلى فيها ا له:
« فشونل»ويف هوذ  العقيودة،أن .ا هوال  وا ابقة . يف حالو « سويفا»و.يف حالو  احلفوج والقلامو « فشنل»و

هوووول )ا بوووون( املنبثوووو  واملتحوووولل عوووون الالهلتيوووو  يف )بر ووووا(  وكووووان األكوووولريلن ييمنوووولن ابلكلم ،ويسووووملوا 
وإذا .)موورقون( ويعتقوودون أن موورقون هووذا هوول ابوون اّلِل البكوور  وكووان ا غريوو  يقللوولن اب لووه املثلووة األقووانيم

الووذابئ  يركوولن املووذب  ابملوواء املقوودس يووالّ مرات،وذخووذون البخوولر موون املبخوورة كوورع كهنووتهم يف تقوودمي 
وهوووذ  .إكوووارة إىل التثليوووة ..بوووثالّ أصابع،ويركووولن اجملتمعوووني حووولل املوووذب  ابملووواء املقووودس يوووالّ مووورات .

ذين  الشعائر هك اليت أخذهتا الكنيس   ا وراءهوا مون العقائود اللينيو  وضومتها للنصوراني  تضواهئ ّبوا قولل الو
مووع هووذا  -الوويت   تكوون معروفوو  وقووحل نووزول القوورآن  -كفووروا موون قبوول  ومراجعوو  عقائوود الوولينيني القوودامى 
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كمووا أووا تثبووحل أن أهوول الكتواب   يوودينلن قيوون  -« ُيضوواِهُيَن قَووْلَل الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموْن قَوْبوولُ »الونا القوورآين:
بوووووووا مووووووون جلانوووووووه ا عجووووووواز يف القووووووورآن تبوووووووني كوووووووذلك جان -احلووووووو ،و  ييمنووووووولن ابّلِل ا ميوووووووان الصوووووووحي  

 الكرمي،ابلد ل  على مصدر ،وأنه من لدن عليم خبْي ..
الشوووور ،بقلله و ن الكفوووور وبعوووود هووووذا التقريوووور والبيووووان ختووووتم اهليوووو  املبينوووو  حلقيقوووو  مووووا عليووووه أهوووول الكتوووواب موووو

ُ  َأىنَّ يُوْيَفُكلَنف»تعاىل:  «.قاتَوَلُهُم اّللَّ
  لغامضوو  الوويت ااملعقوودة  عوون احلوو  اللاضوو  البسووي ،إىل هووذ  اللينيوو قوواتلهم اّلِل  كيوو  يصوورفلن .نعووم ..و.

 تستقيم لدى عقل أو ضمْيف 
 هللا ر اليهود والنصارى في طاعة أحبارهم ورهبانهم بالباطل 31الدرس الثالث:

مثووول يف لكتوواب تتمث ينتقوول السوويا  القوورآين إىل صووفح  أخوورى موون صووحائ  ا حنوورا  الووذي عليووه أهوول ا
َوو  »لفاسوود:ا عتقوواق  القوولل وا عتقوواق وحوود ا ولكوون كووذلك يف اللاقووع القووائم علووى اهووذ  املوورة   يف ُذوا اختَّ

ا ِإهلوووووا  واِحووووودا ،  إِلوووووَه ِإ َّ ِموووووُروا ِإ َّ لِيَوْعبُوووووُدو َوموووووا أُ .ميََ بْوووووَن َمرْ َأْحبووووواَرُهْم َورُْهبووووواَوُْم أَْراباب  ِموووووْن ُقوِن اّللَِّ َواْلَمِسووووويَ  ا
 « ..ا ُيْشرُِكلنَ ُهَل،ُسْبحانَُه َعمَّ 

ل  أن هووي ء أهوو شووبه  يفمن إزالوو  ال.ويف هووذ  اهليوو  اسووتمرار يف وجهوو  السوويا  يف هووذا املقطووع موون السوولرة
بعود كوهاقة  -عهوم هاقة واقفهوك تقورر أووم   يعولقوا علوى قيون اّلِل،بشو.فهم إذن علوى قيون اّلِل ..كتاب .

كمووا اختووذوا   -ون اّلِل قذوا أحبووارهم ورهبوواوم أراباب موون أوووم أمووروا  ن يعبوودوا اّلِل وحد ،فاختووو  -اعتقوواقهم 
ّلِل سوولا موويمنني ابفهووم إذن لي.تعوواىل اّلِل عوون كووركهم ..أن هووذا موونهم كوور  ابّلِل .و  -املسووي  ابوون موورمي راب 

 اعتقاقا وتصلرا كما أوم   يدينلن قين احل  واقعا وعمال.
يت تضووومنحل صووحيح  الوو،حنوووه أن نعوورم الوورواايت الوقبوول أن نقلل:كيوو  اختووذوا أحبووارهم ورهبوواوم أراباب

 اب.وهل فصل ااط.لآلي  - -تفسْي رسلل اّلِل 
ه علووى علموواء ثوور إنالقوواألحبووار:مجع حووث أو حووث بفووت  احلوواء أو بكسوورها،وهل العووا  موون أهوول الكتوواب وك

ول توووزوج،و  يوووزااقة   يعووووالرهبوووان:مجع راهوووه،وهل عنووود النصوووارى املتبتووول املنقطوووع للعبووواقة وهووول .اليهووولق .
 الكسه،و  يتكل  للمعاش.

 ِموْن ُقوِن اّللَِّ َكوانُلا َورُْهَباَوُْم أَْراَباب   ْحَباَرُهمْ أَ ختََُّذوا روى َعْن ُحَذيْوَفَ ،أَنَُّه ُسِ َل َعْن قَوْللِِه:ا..« الدر املنثلر»ويف 
 ا َحرَُّملُ  " رَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ   حَ لُ ،َوِإَذا َتَحلُ اسْ  يَوْعُبُدوَوُْم ف قَاَل:" َ ،َكانُلا ِإَذا َأَحُللا هَلُْم َكيوْ  ا

،قَاَل:ِقيووووووَل أِلَيب ُحَذيْوَفووووووَ  فَووووووذََكَر حَنْووووووَلُ ،َغْْيَ أَنَّوووووووُه قَوووووواَل:َوَلِكْن َكووووووانُلا ُيُِلُوووووولَن  هَلُووووووُم احْلَووووووورَاَم وَعووووووْن َأيب اْلَبْخَ ِيِِ
 .1379اَلَل فَوُيَحِرُِملنَُه " .فَوَيْسَتِحُللنَُه،َوُُيَِرُِملَن َعَلْيِهُم احلَْ 

                                                 
َوووُذوا َأْحبَووواَرُهْم َوُرْهبَوووَجووواِمُع اْلبَويَووواِن يف تَوْفِسوووِْي ا - 1379 اَوُْم أَْراَباب  ِموووْن ْلُقوووْرآِن لِلطَّوووَثِيِِ << ُسووولَرُة التوَّْلبَوووِ  << اْلَقوووْلُل يف َشِْويوووِل قَوْللِوووِه تَوَعاىَل:اختَّ
 ( صحي  لغْي  15278<<)
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فَوَقواَل:"اَي َعوِدُي انْورَْ  َهوَذا الْوَلَيَن ِموْن ،َويف ُعُنِقك َصِليه  ِموْن َذَهه  أَتَوْيحُل النَِّلَّ :قَالَ ،وَعْن َعِديِِ بن َحامتِ  
َووُذوا َأْحبَوواَرُهْم َورُْهبَوواَوُْم أَْراَباب  ِمووْن :َهووِذِ  اهليَ َ  فَوَقوورَأَ ،فَانْوتَوَهْيحُل إِلَْيووِه َوُهووَل يَوْقوورَأُ ُسوولرََة بَورَاَءة  ،َفَطَرْحتُووهُ ،ُعُنِقَك" "اختَّ

َها "َحووَّتَّ فَووورََغ ِمنوْ ُ فَوُتَحِرُِملنَووُه َوُيُِلُوولَن َمووا ،ِإانَّ َلْسووَنا نَوْعبُووُدُهمْ :فَوُقْلووحلُ ،ُقوِن اّللَِّ فَوَقاَل:"أَلَْيَك ُُيَِرُِموولَن َمووا َأَحوولَّ اّللَّ
 1380قَاَل:"فَِتْلَك ِعَباَقهُتُْم",،بَوَلى:ِحُللنَُهف"قُوْلحلُ فَوَتْستَ ،َحرََّم اّللَُّ 

َويف ُعُنِقوك  أَتَوْيوحُل النَّوِلَّ :قَالَ ،َعوْن َعوِديِِ بون َحامتِ   -مون نور   -وروى ا مام أمحد وال مذي وابون جريور 
فَانْوتَوَهْيحُل إِلَْيووِه َوُهووَل يَوْقوورَأُ ُسوولرََة ،ْحتُووهُ َفَطرَ ،فَوَقوواَل:"اَي َعووِدُي انْوورَْ  َهووَذا الْووَلَيَن ِمووْن ُعُنِقَك"،َصووِليه  ِمووْن َذَهه  

"]ص آيووووووووو  :فَوَقووووووووورَأَ َهوووووووووِذِ  اهليَ َ ،بَورَاَءة   َوووووووووُذوا َأْحبَووووووووواَرُهْم َورُْهبَووووووووواَوُْم أَْراَباب  ِموووووووووْن ُقوِن اّللَِّ [ َحوووووووووَّتَّ فَوووووووووورََغ 31"اختَّ
َها ُ فَوُتَحِرُِملنَوووووووووُه َوُيُِلُووووووووولَن َموووووووووا َحووووووووورََّم فَوَقاَل:"أَلَْيَك ُُيَرِِ ،ِإانَّ َلْسوووووووووَنا نَوْعبُوووووووووُدُهمْ :فَوُقْلوووووووووحلُ ،ِمنوْ ُمووووووووولَن َموووووووووا َأَحووووووووولَّ اّللَّ
 1381 قَاَل:"فَِتْلَك ِعَباَقهُتُْم"،بَوَلى:فَوَتْسَتِحُللنَُهف"قُوْلحلُ ،اّللَُّ 

َومووا أُِمووُروا ِإ َّ لِيَوْعبُووُدوا »وهلووذا قووال تعوواىل:.وقووال السدي:استنصووحلا الرجووال ونبووذوا كتوواب اّلِل وراء لهلرهم
أي الووذي إذا حوورم الشوووكء فهوول احلرام،ومووا حللووه فهوول احلالل،وموووا كوورعه اتبع،ومووا حكووم بوووه « واِحوودا   ِإهلووا  
 1382نفذ.

" َوِموووَن النَّووواِس َموووْن يَوتَِّخوووُذ ِموووْن ُقوِن اّللَِّ أَنْوووداقا  بيوووان حلوووال املشوووركني بعووود بيوووان :وقوووال األللسوووك يف التفسوووْي
األمثوووال  -األنوووداق  -و« يتخوووذ»حوووال مووون ضووومْي  قون اّللِ « مووون»و،الووود ئل الدالووو  علوووى تلحيووود  تعووواىل 

وقيول :الر سواء ،واملوروي عون قتواقة وجماهود وأكثور املفسورين ،واملراق ّبوا األصونام كموا هول الشوائع يف القورآن 
 .. 1383الذين يطيعلوم ناع  األرابب من الرجال " 

ب،مث موون مفهلمووات وهوول فصوول ااطووا - -وموون الوونا القوورآين اللاضوو  الد لوو  وموون تفسووْي رسوولل اّلِل 
غايوو  ب إليهووا هنووا لغوو  نشووْياباملفسوورين األوائوول واملتووأخرين،ختلا لنووا حقووائ  يف العقيوودة والوودين ذات أ يوو  

 :ا ختصار
فووواليهلق والنصوووارى   يتخوووذوا  - -أن العبووواقة هوووك ا تبووواع يف الشووورائع بووونا القووورآن وتفسوووْي رسووولل اّلِل 

ومع هذا فقود حكوم اّلِل . للهيتهم أو تقدمي الشعائر التعبدي  إليهم . األحبار والرهبان أراباب  ع  ا عتقاق
جملوورق أوووم تلقوولا موونهم  -وابلكفوور يف آيوو   ليوو  يف السوويا   -علوويهم ابلشوور  يف هووذ  اهليوو   -سووبحانه  -

                                                 
 ( و 13673[)7/ 12املعجم الكبْي للطثاين ] - 1380

 لغْي  حي ( ص3378[)354/ 11املكنز ] -سنن ال مذى
( واملعجوووم الكبوووْي 3378[ )354/ 11املكنوووز ] -( وسوونن ال موووذى16632[)210/ 14ميسسووو  الرسوووال  ] -تفسووْي الطوووثي  - 1381

 ( صحي  لغْي 13673[) 7/ 12للطثاين ]
 ا .اللين:ما يعبد من قون هللا تعاىل، وأراق به ها هنا الصليه.يأحبارهم:األحبار:مجع َحْث، وهل الع

 [135/ 4قار نيب  ] -كثْي تفسْي ابن   - 1382
 [432/ 1رو  املعاىن و نسخ  حمقق  ] - 1383
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يكفووك  عتبووار  موون يفعلووه مشووركا  -قون ا عتقوواق والشووعائر  -فهووذا وحوود  .الشوورائع فأناعلهووا واتبعلهووا .
 ّلِل،الشر  الذي حرجه من عداق امليمنني ويدخله يف عداق الكافرين.اب

شووريع ين قبلوولا التيهوولق الووذأن الوونا القوورآين يسوولي يف اللصوو  ابلشوور  واختوواذ األرابب موون قون اّلِل،بووني ال
 ائر يفلا إليووه الشووعاقا وقوودمموون أحبووارهم وأنوواعل  واتبعوول ،وبني النصووارى الووذين قوواللا  للهيوو  املسووي  اعتقوو

لوه يف ملويمنني ويدخن عوداق اموفهذ  كتلك سلاء يف اعتبار  فاعلها مشركا ابّلِل،الشر  الذي حرجوه .العباقة
 عداق الكافرين ..

اق ر  يف ا عتقووويصوووحبه كووو أن الشوور  ابّلِل يتحقووو   جووورق إعطووواء حووو  التشوووريع لغوووْي اّلِل مووون عبووواق  ولووول  
بيواان   يودها هنواز ولكنوا إ وا ن..هل واضو  مون الفقورة السوابق  كما . للهيته و  تقدمي الشعائر التعبدي  له .

حل قائمووو  يف قصووولق األول ّبوووا يف السووويا  هووول ملاجهووو  املالبسوووات الووويت كانووووإن كوووان امل -وهوووذ  احلقوووائ  
م أهوول  ابّلِل ألووو م ميمنوولناجملتمووع املسوولم يلمووذا  موون الوو قق والتهيووه للمعركوو  مووع الووروم،وجالء كووبه  أووو

 عام  ..« ق  الدينحقي»لك حقائ  مطلق  تفيدان يف تقرير هك كذ -كتاب 
تبوواع يقولم إ  اب  سوالم  وا..« ا سوالم»إن قيون احلو  الوذي   يقبول اّلِل مون النواس كلهووم قينوا غوْي  هول 

لنواس فوإذا اتبوع ا -حود  ق  للهيته وحد  وتقدمي الشوعائر التعبديو  لوه و بعد ا عتقا -اّلِل وحد  يف الشريع  
مهمووا   -ابّلِل   ييمنوولن  غووْي كووريع  اّلِل صوو  فوويهم مووا صوو  يف اليهوولق والنصووارى موون أوووم مشووركلن  كووريع

غوْي ن قون اّلِل،بص  يلحقهم  جرق اتباعهم لتشريع العبواق هلوم موألن هذا الل  -كانحل قعلاهم يف ا ميان 
ذا م   يقووورون هوووعوووه،وأودفإنكوووار مووونهم يثبوووحل منوووه أووووم   يتبعووولن إ  عووون إكووورا  واقوووع ّبوووم،  ناقووو  هلوووم ب

 ا فت ات على اّلِل ..
كوووعائر  الضمْي،و قووود احنسووور يف نفووولس النووواس اليووولم،حَّت ابتووولا ُيسوووبلنه عقيووودة يف« الووودين»إن مصوووطل  

ووم   أ -ل اّلِل رسول  ويقورر تفسوْي -تعبدي  تقام وهذا ما كان عليه اليهلق الذين يقرر هذا النا انكم 
ختوذوا أحبوارهم احودا،وأوم او   إهلوا م أكوركلا بوه،وأوم خوالفلا عون أمور     يعبودوا إيكلنلا ييمنلن ابّلِل،وأو

 أراباب من قون اّلِل.
وهووذا يتجلووى يف اتبوواع الشوورائع   -أي ااضوولع وا ستسووالم وا تبوواع  -إن املعوو  األول للوودين هوول الدينلنوو  

 - اعتبووار  موون يتبعوولن كوورائع غووْي اّلِل واألمر جوود   يقبوول هووذا التميووع يف.كمووا يتجلووى يف تقوودمي الشووعائر
مويمنني ابّلِل،مسولمني،جملرق أوووم  -قون إنكوار مونهم يثبتولن بوه عودم الرضوا عوون ا فت وات علوى سولطان اّلِل 

وهذا التميع هل أخطر ما يعانيوه هوذا الودين يف .يعتقدون  للهي  اّلِل سبحانه ويقدملن له وحد  الشعائر .
هووول أفتوووك األسووولح  الووويت ُياربوووه ّبوووا أعووودا   الوووذين ُيرصووولن علوووى تثبيوووحل  فتووو  هوووذ  احلقبووو  مووون التووواري  و 

علووووى أوضوووواع،وعلى أكووووخاص،يقرر اّلِل سووووبحانه يف أمثوووواهلم أوووووم مشووووركلن   يوووودينلن قيوووون « ا سووووالم»
وإذا كووان أعووداء هووذا الوودين ُيرصوولن علووى تثبيووحل  فتوو  ا سووالم .احلوو ،وأوم يتخووذون أراباب موون قون اّلِل .

ك األوضووواع وهووي ء األكوووخاص فلاجووه محووواة هووذا الووودين أن ينزعوولا هوووذ  الالفتووات اااقعووو  وأن علووى تلوو
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َوموا أُِموُروا ِإ َّ لِيَوْعبُوُدوا ِإهلوا  واِحودا    إِلوَه ِإ َّ »..يكشفلا ما هتها من كور  وكفور واختواذ أرابب مون قون اّلِل 
 « ...ُهَل ُسْبحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكلنَ 

 فشل أهل الكااا في محاربة الحق 33 - 32الدرس الرابع:

  ِ َفْولاِهِهْم،َوَذْىَب نُولَر اّللَِّ  ْطِفوُيايُ يُرِيوُدوَن أَْن »مث ميضك السيا  خطلة أخرى يف هريخ املويمنني علوى القتوال:
ُ ِإ َّ أَْن يُوووِتمَّ نُووولرَُ  َولَوووْل َكووورَِ  اْلكووواِفُرونَ   ِِ لُِيْظِهووورَُ  َعلَوووى الووودِِيِن  هْلُووودى َوِقيوووِن احْلَوووُه ابِ َسوووَل َرُسوووللَ ِذي أَرْ ُهَل الَّووو.اّللَّ

 « ..ُكلِِِه،َوَلْل َكرَِ  اْلُمْشرُِكلنَ 
وعووودم .ن قون اّللِ إن أهووول الكتووواب هوووي ء   يقفووولن عنووود حووود ا حنووورا  عووون قيووون احل ،وعبووواقة أرابب مووو

لنووولن ك يعإ وووا هوووم كوووذل -ر الصوووحي  لإلميوووان ابّلِل واليووولم اهلخووو وفووو  املفهووولم -ا ميوووان ابّلِل واليووولم اهلخووور 
طلو  بوه دعلة الويت تنن،ويف الواحلرب على قين احل  ويريدون إنفواء نولر اّلِل يف األرم املتمثول يف هوذا الودي

 يف األرم،ويف املنهج الذي يصلغ على وفقه حياة البشر ..
لقلنووه موون أكاذيووه وقسووائك سوولاء  ووا يط.لنوولر اّللِ  ..فهووم حموواربلن« يُرِيووُدوَن أَْن يُْطِفووُيا نُوولَر اّللَِّ ِ َفْوولاِهِهمْ  »

كمووا    -هووه دا يف وجسوووفوول أو  ووا ُيرضوولن بووه أتبوواعهم وأكووياعهم علووى حوورب هووذا الوودين وأهلووه،واللقل  
 كان هل اللاقع الذي تلاجهه هذ  النصلص وكما هل اللاقع على مدار التاري .

ل كووذلك يصوولر نبيعوو  امللقوو  هوو -إن كووان يووراق بووه استجاكوو  قلوولب املسوولمني إذ ذا  و  -وهووذا التقريوور 
 .لر اّللِ الدائم ألهل الكتاب من نلر اّلِل املتمثل يف قينه احل  الذي يهدي الناس بن

ُ ِإ َّ أَْن يُووووِتمَّ نُوووولرَُ  َولَووووْل َكوووورَِ  اْلكوووواِفُرو »    ن اّلِل،الوووودال علووووى سوووونته الوووويتموووول اللعوووود احلوووو  ..وهوووو« نَ َوَذْىَب اّللَّ
 ار قينه ولل كر  الكافرون ..تتبدل،يف إاام نلر  إبله

طريو  لواواء يف الملشوق  واوهل وعد تطم ن له قللب الذين آمنلا فيدفعهم هذا إىل املضك يف الطريو  علوى ا
 يفا أنوه يتضومن كمو.هم( .وعلى الكيد واحلرب من الكافرين )واملراق ّبم هنا هم أهل الكتاب الساب  ذكر 

وذلووووك اللعوووود  ا اللعيوووودعلووووى موووودار الزمووووان  ويزيوووود السوووويا  هووووذ ينووووااي  اللعيوووود هلووووي ء الكووووافرين وأمثوووواهلم
 « ..ْلُمْشرُِكلنَ ايِن ُكلِِِه،َوَلْل َكرَِ  َعَلى الدِِ  ْظِهرَ ُ ُهَل الَِّذي أَْرَسَل َرُسلَلُه اِبهْلُدى َوِقيِن احلَْ ِِ لِيُ »تلكيدا:

لَن اِبّللَِّ َو     يُوْيِمنُووولَّوووِذينَ اُللا قووواتِ »ويف هوووذا الووونا يتبوووني أن املوووراق بووودين احلووو  الوووذي سوووب  يف قللوووه تعووواىل:
ُ َوَرُسووللُُه وَ  وتُوولا اْلِكتوواَب َحووَّتَّ يُوْعطُوولا احْلَوو ِِ ِمووَن الَّووِذيَن أُ  يُنلَن ِقيوونَ   يَوودِ اِبْليَوووْلِم اهْلِخووِر َو  ُُيَِرُِموولَن مووا َحوورََّم اّللَّ

ين   يوودينلن وأن الووذ.ألخووْياه رسوولله رسوول اّلِل بووهوول هووذا الوودين الووذي أ..« ا؟ِْْزيَووَ  َعووْن يَوود  َوُهووْم صوواِغُرونَ 
 ّبذا الدين هم الذين يشملهم األمر ابلقتال ..

فاملقصووولق إمجوووا  بووودين احلووو  هووول الدينلنووو  ّلِل وحووود  يف ا عتقووواق .وهوووذا صوووحي  علوووى أي وجوووه أِولنوووا اهلي 
فأميوا  -يموا جواء بوه حممود وهذ  هك قاعدة قيون اّلِل كلوه،وهل الودين املمثول أخوْيا ف -والشعائر والشرائع 

كخا أو قلم   يدينلا ّلِل وحد  يف ا عتقاق والشعائر والشرائع جمتمع  انطب  عليهم أووم   يودينلن قيون 
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مووع مراعوواة نبيعوو  املوونهج احلركووك لإلسووالم،ومراحله املتعدقة،ووسووائله .احل ،وقخلوولا يف موودللل آيوو  القتووال .
 املتجدقة كما قلنا مرارا.

 « ..ُكلنَ ِه،َوَلْل َكرَِ  اْلُمْشِر لدِِيِن ُكلِِ ا َعَلى ِذي أَْرَسَل َرُسلَلُه اِبهْلُدى َوِقيِن احلَْ ِِ لُِيْظِهرَ ُ ُهَل الَّ »
ُ ِإ َّ أَْن يُووووِتمَّ نُوووولرَ »وهووووذا تلكيوووود للعوووود اّلِل األول: أكثوووور  ولكوووون يف صوووولرة..« كوووواِفُرونَ ْل َكوووورَِ  الْ ُ  َولَووووَوَذْىَب اّللَّ

 له.على الدين ك ه ليظهر  الذي قرر سبحانه أن يتمه،هل قين احل  الذي أرسل به رسللفنلر اّللِ .هديدا
  يفوهل متمثوول .معوو ّلِل وحوود  يف ا عتقوواق والعبوواقة والتشووريع جمت هوول الدينلنوو  -كمووا أسوولفنا   -وقيوون احلوو  

  املشوولب  ه  املشوول و  يوودخل فيووه نبعووا تلووك الوودايانت انرفوو.كوول قيوون  وواوي جوواء بووه رسوولل موون قبوول .
ترفووع  األوضوواع الوويتألنظموو  و اكمووا   توودخل فيووه .ابللينيووات يف ا عتقوواق الوويت عليهووا اليهوولق والنصووارى اليلم

 ينزهلووا  لشوورائع الوويت  تبوواع لا فتوو  الوودين،وهك تقوويم يف األرم أراباب يعبوودها النوواس موون قون اّلِل،يف صوولرة 
 اّلِل.

« نالودي»ن نفهم أواه .. دى وقين احل  ليظهر  على الدين كلهواّلِل سبحانه يقلل:إنه أرسل رسلله ابهل
  دللله اللاسع الذي بينا ،لندر  أبعاق هذا اللعد ا هلك ومدا  ..

  اس لووه ابلطاعووفيوودخل فيووه كوول موونهج وكوول مووذهه وكوول نظووام يوودين النوو..« الدينلنوو »هوول « الوودين»إن 
 وا تباع والل ء ..

ملووودللل لوووه ّبوووذا اك« الووودين»قيووون احلووو  الوووذي أرسووول بوووه رسووولله علوووى  واّلِل سوووبحانه يعلووون قضووواء  بظهووولر
 وحد . لدينلن  ّللِ ثل فيه اوالظهلر سيكلن للمنهج الذي تتم.الشامل العام  إن الدينلن  ستكلن ّلِل وحد 

وكوان قيون .اء بعدهم فو ة نليلو  مون الزمانوخلفائه ومن ج - -ولقد هق  هذا مرة على يد رسلل اّلِل 
 لوى أصوحاب قيون   مث ختهر وأغله وكانحل األقاين اليت   ختلا فيهوا الدينلنو  ّلِل ختوا  وترجواحل  أل

ل احلووورب حيوو  وبفعوواحلوو  عنووه خطوولة فخطوولة بفعوول علاموول قاخلوو  يف تركيووه اجملتمعووات ا سووالمي  موون ان
 ..لاء سالكتاب  الطليل  املدى،املنلع  األساليه،اليت أعلنها عليه أعدا   من اللينيني وأهل

مبتدئ  لرايو  واضوك، همول اإن وعد اّلِل قائم،ينتظر العصب  املسولم ،اليت.ولكن هذ  ليسحل واي  املطا  .
 ين احل  ويتحر  بنلر اّلِل ..وهل ُيمل ق - -من نقط  البدء،اليت بدأت منها خطلات رسلل اّلِل 

د مذذذن الممارسذذذات المرذولذذة لألحبذذذار والرهبذذذان وأهديذذذ 35 - 34الذذدرس الخذذذامس:

 الكانهين

ُيرموولن مووا  لكتوواب  اطوول السوويا  ااطوولة األخووْية يف هووذا املقطووع موون السلرة،مصوولرا كيوو  أن أهوول مث ح
َوُذوا َأْحبوا»حرم اّلِل ورسلله،بعد ما أكار إىل هذ  احلقيق  يف قلله: الويت «  أَْراباب  ِموْن ُقوِن اّللَِّ رُْهبواَوُمْ َرُهْم وَ اختَّ

 « ..أحللا هلم احلرام وحرملا عليهم احلالل،فاتبعلهم»م  و - -فسرها رسلل اّلِل 
فبني أوم إذن   ُيرملن ما حورم اّلِل ورسولله،إ ا ُيرمولن موا حرموه علويهم األحبوار والرهبوان  حطول السويا  
ااطولة األخووْية يف بيووان هووذ  احلقيقوو  رانبوا ّبووا الووذين آمنوولا كاكووفا هلوم يف هووذا ااطوواب عوون حقيقوو  أهوول 
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ُدوَن َعوْن اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا،ِإنَّ َكثِوْيا  ِموَن اأْلَْحبواِر َوالُرْهبواِن لَيَوْأُكُللَن أَْمولاَل النَّواِس اِبْلباِنِل،َوَيُصو »:الكتاب
وْرُهْم بِ .َسِبيِل اّللَِّ  يوَوْلَم ُُيْموى َعَلْيهوا .َعوذاب  أَلِيم  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَه َواْلِفضََّ  َو  يُوْنِفُقلَوا يف َسِبيِل اّللَِّ فَوَبشِِ

ُتْم َتْكِنُزونَ .يف انِر َجَهنََّم،فَوُتْكلى ِّبا ِجباُهُهْم َوُجُنلُّبُْم َولُُهلرُُهمْ   « ..هذا ما َكنَوْزمُتْ أِلَنْوُفِسُكْم،َفُذوُقلا ما ُكنوْ
اباب مووووون قون تووووواب أر لكاويف اهليووووو  األوىل اسوووووتطراق يف بيوووووان قور األحبوووووار والرهبوووووان الوووووذين اختوووووذهم أهووووول 

ن موون لرهبووان اعلوول حبووار وافهي ء األ.اّلِل،فوواتبعلهم فيمووا يشوورعلن هلووم موون املعووامالت وموون العبوواقات سوولاء
 نول ويصودون عوناس ابلباأنفسهم واعلهوم قولمهم أراباب تتبوع وتطواع وهوم فيموا يشورعلن ذكلولن أمولال النو

 سبيل اّلِل.
 وما يزال:وأكل أملال الناس كان يتمثل يف صلر كَّت 

ا مووومنها .لسوولطانال أو امنهووا مووا ذخذونووه علووى فتوواوى هليوول احلوورام وهوورمي احلووالل لصوواحل موون ميلكوولن املوو
 يسو  يف زعمهومخولل للكنابلسولطان امل -ذخذ  القسيك أو الكاهن مقابل ا ع ا  له اباطااي وغفرانوه 

 ْيها كثْي.غو  -هل أوسع أبلاّبا وأبشعها و  -  ومنها الراب لتلك ااطااي -
ات اقلوو  والبووابل ف  والكر كووذلك مووا امعلنووه موون أموولال النوواس ناربوو  قيوون احلوو  وقوود كووان الرهبووان واألسوواق

 ّلِل.الصد عن سبيل لستشرا  امعلن م ات املاليني يف احلروب الصليبي ،وما يزاللن امعلوا للتبشْي وا 
 اّلِل تعاىل يف ذلك.و  بد أن نلحج الدق  القرآني  والعدل ا هلك يف قلل 

و  .زاول هوذ  ااطي و يونها الذي   مى القليل لالح از من احلكم عل..«.ِإنَّ َكِثْيا  ِمَن اأْلَْحباِر َوالُرْهباِن »
 و  يظلم ربك أحدا ...بد من أفراق يف أي  مجاع  من الناس فيهم بقي  خْي .

نوواس ريوو  هووي ء الكووهد   وقوود. ذكللوووا ابلبانلوالكثووْي موون األحبووار والرهبووان يكنووزون هووذ  األموولال الوويت
ثور موان كوانلا أكز عليهم  وقد جاء.أملا  ضخم  تنتهك إىل أيدي رجال الدين وتيول إىل الكنائك واألقيرة

عوذاب كول  وا كنزوا،و   اهلخورةيفيراء من امللل  املتسلطني واألابنرة الطغاة  والسيا  القرآين يصلر عذاّبم 
ئعوووووووو  ري  الرالفضوووووووو  و  ينفقهووووووووا يف سوووووووبيل اّلِل،يف مشووووووووهد موووووووون املشوووووووواهد التصووووووووليمووووووون يكنووووووووز الووووووووذهه وا

وْرُهْم بَِعوذاب  ِبيِل اّللَِّ َسوا يف َوالَِّذيَن َيْكنِوُزوَن الوذََّهَه َواْلِفضَّوَ  َو  يُوْنِفُقلَوو»املروع : يوَوْلَم ُُيْموى َعَلْيهوا .لِيم  أَ  فَوَبشِِ
ُتْم َتْكِنُزونَ كُ نْوُفِسُكْم َفُذوُقلا ما  نَوْزمُتْ أِلَ كَ ،هذا ما  ْم َوُجُنلُّبُْم َولُُهلرُُهمْ يف انِر َجَهنََّم،فَوُتْكلى ِّبا ِجباُههُ   « ..نوْ

خْية،ليطيول لاهتوا األإن رسم املشوهد هكوذا يف تفصويل وعورم مشوهد العمليو  منوذ خطلاهتوا األوىل إىل خط
يِل   يُوْنِفُقلَوووا يف َسووبِ اْلِفضَّووَ  وَ َهَه وَ وَن الوذَّ َوالَّووِذيَن َيْكنِووزُ »وهووك إنالو  مقصوولقة:.املشوهد يف اايووال واحلووك .

ْرُهْم بَِعذاب  أَلِيم    يف العذاب .. ال وا ّبامهذا ا مج ..ويسكحل السيا :وتنتهك اهلي  على« اّللَِّ فَوَبشِِ
 «.مَ يَوْلَم ُُيْمى َعَلْيها يف انِر َجَهنَّ »مث ذخذ يف التفصيل بعد ا مجال:

فليبوودأ العووذاب .وهووا هووك ذي معوودة مهيأة.مليوو  ا محوواء  مث هووا هووك ذي محيووحل وامحرتوينتظوور السووامع ع
هوا هوك .لقد انتهحل عملي  الكك يف ا؟با ،فليداروا علوى ا؟نولب ...ها هك ذي ا؟با  تكلى ...األليم ..
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لقووود .هوووا هوووك ذي الظهووولر تكووولى ...لقووود انتهوووحل هوووذ  فليوووداروا علوووى الظهووولر ...ذي ا؟نووولب تكووولى ..
 « ..هذا ما َكنَوْزمُتْ أِلَنْوُفِسُكمْ »هذا الللن من العذاب فليتبعه ال ذيل والتأنيه:انتهى 

وتُ فَوُذوقُ » هذا هل بذاته الذي كنزاول  للوذة،فانقله أقاة هلوذا اللولن األلويم مون العوذاب  «  ْم َتْكنِوُزونَ لا موا ُكنوْ
 زع مروع،يعورمشوهد مفو  إنوه ملذوقل  بذاته،فهل هل الذي تذوقلن منوه مسوه للجنولب والظهولر وا؟بوا   أ

مث لتصوووولير .رهبووووان .يف تفصوووويل وتطليوووول وأانة  وهوووول يعوووورم أو  لتصوووولير مصووووائر الكثووووْي موووون األحبووووار وال
 ا  رة كذلك حينذزوة العسوالسيا  ميهد لغ.مصائر الكانزين للذهه والفض    ينفقلوا يف سبيل اّلِل .

 ن خلق ومن سلوكحقيقة ما عليه أهل الكااا من عقيد  ومن دين وم

ه أهوول قيقوو  مووا عليوولوورابين حلنثز فيهووا ق لوو  هووذا البيووان ا.فال بوود أن نقوو  هنووا وقفوو  قصووْية للتعقيووه.وبعوود 
انهوا خوالل ف  إىل ا كارات اليت أورقوذلك اب ضا -الكتاب من عقيدة ومن قين ومن خل  ومن سلل  

 الفقرات السابق .
ال املشووركني ن بيوان حووكء موون قيون اّلِل،ألووزم وأكوود ضورورة مووإن تعريو  أهوول الكتواب موون كوبه  أوووم علووى كو

لس ك أن نفووووذلوووو.الصوووورُيني يف كركهم،الشوووواهدين علووووى أنفسووووهم ابلكفوووور بظوووواهر عقائوووودهم وكووووعائرهم .
ه ؟اهليووو   ووجوووااموووا وجوووه املسووولمني   تنطلووو  ا نطوووال  الكامووول مللاجهووو  ا؟اهليووو  إ  حوووني يتجلوووى هلوووا ا

مووون لكتوواب )و اتا ابملشووركني ولووويك احلووال كووذلك فيمووا حووتا  هوول ا؟اهليوو  مكشوول  صووري  فيمووا حوو
م أنفسووهم اليوول  ن يوودعلنيزعموولن أوووم علووى كووكء موون قيوون اّلِل موون أمثاهلم،كالشووأن يف الغالبيوو  العظمووى  وو

لرة،نظرا  هووووذ  السووووولقوووود احتوووواج ا نطووووال  الكاموووول مللاجهوووو  املشووووركني كثووووْيا موووون البيووووان يف«( مسوووولمني»
 حية قووال اّللِ .نهووا كووذلكمناها يف التقوودمي هلووذ  السوولرة ويف التقوودمي للمقطووع األول للمالبسووات الوويت كوورح

 ِعْنوووَد ِإ َّ الَّوووِذيَن عاَهوووْدمتُْ .َد َرُسوووللِهِ لُن لِْلُمْشووورِِكنَي َعْهووود  ِعْنوووَد اّللَِّ َوِعْنوووَكْيوووَ  َيُكووو »:للمووويمنني -سوووبحانه  -
َيْظَهوُروا َعلَوْيُكْم   يَوْرقُوبُولا  َكْيوَ  َوِإنْ .ْلُمتَِّقنيَ ا ُيُِوُه نَّ اّللََّ ْسوَتِقيُملا هَلُوْم،إِ اْلَمْسِجِد احْلَراِم،َفَما اْسَتقاُملا َلُكْم فَا

ُدوا ايِت اّللَِّ مَثَنووا  قَلِوويال  َفَصوواْكووَ َْوا آبِ . فاِسُقلنَ َأْكثَووورُُهمْ ُّبُْم وَ فِوويُكْم ِإ   َو  ِذمَّوو   يُوْرُضوولَنُكْم ِ َفْوولاِهِهْم َوَشْىب قُولُوول 
ُْم ساَء ما كانُلا يَوْعَمُللنَ   «.ُمْعَتُدونَ مَّ   َوأُولِ َك ُهُم الْ    َو  ذِ إِ ْيِمن  مُ   يَوْرقُوُبلَن يف .َعْن َسِبيِلِه،ِإوَّ

ُ َأَحُ  أَْن خَتَْشوْلُ   ُُكْم أَوََّل َمرَّة ف أَ ،َوُهْم بَدَ رَُّسللِ َأ  تُقاتُِللَن قَوْلما  َنَكثُلا أمَْياَوُْم،َوَ ُلا إبِِْخراِج ال» خَتَْشْلَوُْمف فَاّللَّ
ُتْم ُمْيِمِننيَ  ُ ِ َْيِديكُ .ِإْن ُكنوْ ْشوِ  ُصوُدوَر قَووْلم  ُمْيِمِننَي،َويُوْذِهْه ْنُصورُْكْم َعَلْيِهْم،َويَ زِِهْم َويوَ ْم َوحُْ قاتُِللُهْم يُوَعذِِّْبُُم اّللَّ

ُ َعلى َمنْ  ُ َعِليم   َغْيَج قُوُللِّبِْم،َويَوُتلُب اّللَّ  « ..َحِكيم   َيشاُء،َواّللَّ
ْعمووواهُلُْم َويف ُكْفِر،أُول ِووَك َحِبطَووحْل أَ ِسووِهْم اِبلْ ى أَنْوفُ مووا كوواَن لِْلُمْشوورِِكنَي أَْن يَوْعُمووُروا َمسوواِجَد اّللَِّ كوواِهِديَن َعلوو»

 «.النَّاِر ُهْم خاِلُدونَ 
ُْم ِموْنُكْم َحُبلا اْلُكْفَر َعَلى اْ ِ  ِإِن اْستَ ْولِياءَ أَ ِإْخلاَنُكْم اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوتَِّخُذوا آابءَُكْم وَ » ميواِن،َوَمْن يَوتَووَلهلَّ

 إخل ....إخل ...«...فَُأولِ َك ُهُم الظَّاِلُملنَ 
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ملالبسوات نظورا لتلوك ا - وأمورهم لواهر -وإذا كان ا نطال  جملاهدة املشركني قد اقتضى كل هذ  احلمل  
هول   جملاهودة أا نطوال فقود كوان.م  يف التكلين العضولي للمجتموع املسولم يف تلوك الفو ة .اليت كانحل قائ

لكتواب هوي ء مون تعريو  أهول ا -د  أول موا تسوته -تسوتهد  .الكتاب يف حاج  إىل محل  أكود وأعم 
 ركنيكني كاملشومشور .قعيو  .الشوكلي  الويت   تعود وراءهوا حقيقو  وتظهورهم علوى حقيقوتهم اللا« الالفت »تلك 

ال النواس  ذكلولن أمول ضوال .ن .كفارا كالكفار ..حماربني ّلِل ولدينه احلو  كأمثواهلم مون املشوركني الكوافري..
ِمنُولَن اِبّللَِّ ِذيَن   يُويْ لا الَّوقواتِلُ  »يف مثل هوذ  النصولص القانعو  الصورُي :.ابلبانل ويصدون عن سبيل اّلِل .

ُ َوَرُسللُ َو  اِبْليَوْلِم اهْلِخِر،َو  ُُيَِرِمُ  َن أُوتُلا اْلِكتواَب،َحَّتَّ يُوْعطُولا يَن احلَْ ِِ ِمَن الَِّذيقِ يَِديُنلَن  ُه،َو لَن ما َحرََّم اّللَّ
 ذلِووَك قَوووْلهُلُمْ .ّللَِّ النَّصارى:اْلَمِسوويُ  ابْووُن ا،َوقالَووحِل ُن اّللَِّ َوقاَلحِل اْليَوُهوولُق:ُعَزيْور  ابْوو.ا؟ِْْزيَووَ  َعووْن يَوود  َوُهووْم صوواِغُرونَ 

َوُذوا َأحْ يوُ   َأىنَّ ُم اّللَُّ قواتَوَلهُ .ِ َْفلاِهِهْم ُيضاِهُيَن قَوْلَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَوْبلُ  بواَرُهْم َورُْهبواَوُْم أَْراباب  ِموْن ْيَفُكولَنف اختَّ
وا ُيْشورُِكلنَ لَه ِإ َّ ُهَل،ُسْبحا إِ  ا  واِحدا  ُدوا ِإهلُقوِن اّللَِّ َواْلَمِسيَ  اْبَن َمْرمَيَ َوما أُِمُروا ِإ َّ لِيَوْعبُ  يُرِيُدوَن أَْن .نَُه َعمَّ
ُ ِإ َّ أَْن يُو ِذي أَْرَسوَل َرُسولَلُه اِبهْلُودى َوِقيوِن ُهَل الَّو.رَِ  اْلكواِفُرونَ َكوَولَوْل  .لرَ ُ ِتمَّ نُ يُْطِفُيا نُولَر اّللَِّ ِ َفْولاِهِهْم َوَذْىَب اّللَّ

ا  ِموووَن اأْلَْحبووواِر َوالُرْهبووواِن ِذيَن آَمنُووولا ِإنَّ َكثِوووْي يُوَهوووا الَّوووأَ اي .َن .يِن ُكلِِوووِه،َوَلْل َكووورَِ  اْلُمْشووورُِكل احْلَووو ِِ لُِيْظِهووورَُ  َعلَوووى الووودِِ 
 « ..إخل..ّللَِّ .لََيْأُكُللَن أَْملاَل النَّاِس اِبْلباِنِل َوَيُصُدوَن َعْن َسِبيِل ا

 عوون حقيقوو  مووا -اء  السوولر املكيوو  واملدنيوو  علووى السوول يف -وذلووك اب ضوواف  إىل التقريوورات القرآنيوو  احلا وو  
ل بيووا هم موون قبووهم بووه أنانتهووى إليووه أموور أهوول الكتوواب موون الشوور  والكفوور وااووروج موون قيوون اّلِل الووذي جوواء

كفووور أو صوووفهم ابلو فضوووال علوووى وقفوووتهم مووون رسوووال  اّلِل األخْية،الووويت علوووى أسووواس مووولقفهم منهوووا يتحووودق 
 اب ميان.

ْهوَل قُوْل:اي أَ  :»لوه تعواىلأهول الكتواب  ووم ليسولا علوى كوكء مون قيون اّلِل أصوال يف قل  فلقد سب  أن ووجه
ُهْم موا وَ .لَوْيُكْم ِموْن َربُِِكمْ إِ موا أُنْوزَِل وَ .يوَل .اْلِكتاِب َلْسُتْم َعلى َكوْكء  َحوَّتَّ تُِقيُمولا التوَّوْلراَة َواْ ِْنِْ  لََيزِيوَدنَّ َكثِوْيا  ِمونوْ

 (.68)املائدة:.«ْلكاِفرِينَ اَقْلِم َربَِِك نُْغياان  وَُكْفرا  َفال َشَْس َعَلى الْ  أُْنزَِل إِلَْيَك ِمنْ 
ني يف و جمتمعوووأ.يهووولقا ونصوووارى ..كوووذلك سوووب  وصوووفهم ابلكفر،وضووومهم إىل املشوووركني يف هوووذ  الصوووف  .

بَوْل .اُللاِديِهْم َولُِعنُولا ِ وا قحْل أَيْوُغلَّو ْغُلللَو   َوقالَوحِل اْليَوُهلُق:يَوُد اّللَِّ مَ »يف مثل قلله تعاىل:« أهل الكتاب»صف  
 ...«ان  وَُكْفوووورا  لَْيووووَك ِمووووْن َربِِووووَك نُْغيوووواأُنْووووزَِل إِ  ُهْم مووووايَووووداُ  َمْبُسوووولنَتاِن يُوْنِفووووُ  َكْيووووَ  َيشوووواُء.َولََيزِيَدنَّ َكثِووووْيا  ِموووونوْ 

 (.64)املائدة:...
َ َلَقوْد َكَفوَر الَّوذِ ( »72:ة)املائود....« مَيَ ..ُ  ابْوُن َمورْ َلَقْد َكَفَر الَّوِذيَن قواُللا:ِإنَّ اّللََّ ُهوَل اْلَمِسوي» يَن قواُللا:ِإنَّ اّللَّ

َفكِِووونَي َحوووَّتَّ ُمْشووورِِكنَي مُ ْن أَْهوووِل اْلِكتووواِب َوالْ َ ْ َيُكوووِن الَّوووِذيَن َكَفوووُروا ِمووو( »73)املائووودة:......« تلِوووُة َياليَووو    نوْ
 «.1البين :».« .َشْتِيَوُهُم اْلبَويَِِن ُ 

 ذ  التقريرات.حافل  ثل ه -ه مكِيه ومدنيِ  -ْيها كثْي،أيبتنا بعضه فيما تقدم،والقرآن الكرمي وغ
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وذلك  .شووركنيل عوون املوإذا كانوحل األحكووام القرآنيوو  قوود جعلووحل ألهوول الكتواب بعووخ ا متيووازات يف التعاموو
ن كووذلووك   ي فووإن..كووإحالل نعووامهم للمسوولمني،وإجازة التووزوج ابنصوونات )أي العفيفووات( موون نسووائهم 

 أن هلووم أصووال - واّلِل أعلووم -مبنيووا علووى أسوواس أوووم علووى كووكء موون قيوون اّلِل احلوو  ولكوون كووان مراعووى فيووه 
اكمتهم إىل هووذا األصوول الووذي يوودعلن أوووم حمووفموون املمكوون  - يقيملنووه وإن كووانلا   -موون قيوون وكتوواب 

ليووه أصوول يوورقون إ هلوم موون ألنووه لوويك عليوه  فهووم يف هووذا يف قوولن عون املشووركني الوولينيني الووذين   كتواب هلووم
ن،فهوك صورُي  قيودة وقيأما تقريرات القرآن عون حقيقو  موا عليوه أهول الكتواب مون ع.وميكن حماكمتهم له .

ي صووونعه هلوووم ذلوووك الوووذ وحا ووو  يف أووووم ليسووولا علوووى كوووكء مووون قيووون اّلِل بعووود موووا تركووولا كتوووبهم وقيووونهم إىل
 لضولع  واملهوم هوذا امليففصل ااطواب  -سبحانه  -اّلِل  أحبارهم ورهباوم وجمامعهم وكنائسهم  ويف قلل

 ين ..يدة والداهلن أن نثز ق ل  هذا البيان الرابين حلقيق  ما عليه أهل الكتاب من العق
ك الكامووول   ا سووالماملضوولل  الوويت لوويك وراءهووا كووكء موون احلقيقوو ،هلل قون ا نطووال« الالفتوو »إن هووذ  
 م علوى حقيقوتهملالفت  وتعريتهم من للها ااواقع وكشوفهإزال  هذ  ا -ذن إ -فتتحتم .«ا؟اهلي »مللاجه  
 -بول ليهوا مون قإ والويت أكوران -و  نغفل املالبسات الويت كانوحل قائمو  يف اجملتموع املسولم يلموذا  .اللاقع  .

ا يف احلووور زوة ذاهتوووسووولاء منهوووا موووا حوووتا ابلتكووولين العضووولي هلوووذا اجملتموووع يلمها،وموووا حوووتا بظووورو  الغووو
 - قبول ا سوالم -عرب لعسرة  وما حتا كذلك ابلتهيه من لقاء الروم بسبه ما كان هلم يف نفلس الوا

ألموور بقتووال الم ،عند ولكوون األعموو  موون هووذا كلووه هوول مووا ُييووك يف الوونفك املسوو.موون هيبوو  و عوو  ورافوو   .
 وهم أهل كتاب    .أهل الكتاب على هذا النحل الشامل .

 ن خوثة واسوع صودووا عوحلركوات البعوة ا سوالمك ا؟ديودة يف هوذا ا؟يول ير  وأعداء هذا الدين،الراصدون
كووول   -ن لوووك حريصووول وهوووم مووون أجووول ذ.بطبيعووو  الووونفك البشوووري ،وبتاري  احلركووو  ا سوووالمي ،على السووولاء .

 واألفكوار الويت علوى األوضواع واحلركوات وا عاهوات والقويم والتقاليود« فتو  إسوالمي  »على رفع  -احلرص 
ذلووووك .األرم مجيعاويقيملوووووا ويطلقلوووووا لسووووح  حركووووات البعووووة ا سووووالمك ا؟ديوووودة يف أرجوووواء يعوووودووا 

لووك قابعوو  وراء تحلقيقوو  الا« ا؟اهليوو »لتكوولن هووذ  الالفتوو  اااقعوو  مانعوو  موون ا نطووال  احلقيقووك مللاجهوو  
ركوات ويف حليف إعوالن حقيقو  بعوخ األوضواع وا مورة أو مورات -مضطرين  -الالفت  الكاذب   لقد أخطأوا 

« أ توولر »لك حركوو  وأقوورب مثووال لووذ.الكشوو  عوون اللجووه الكوواحل للجاهليوو  املنقضوو  علووى ا سووالم فيهووا .
آخوووور مظهوووور  ىل إلغوووواءإوكووووان وجووووه ا ضووووطرار فيهووووا هوووول حوووواجتهم امللحوووو  .الالإسووووالمي  الكووووافرة يف تركيووووا .

وإن كوان  -هول و ..« فو ااال»ذلك املظهر الذي كان يتمثل يف قيام .للتجمع ا سالمك هحل راي  العقيدة
 نقخ قبل نقخ عروة الصالة  ت كان آخر عروة  -جمرق مظهر 
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تَوَقَضوونَّ عُووَرى اِ ْسوواَلِم عُووْرَوة  ُعْرَوة ،َفُكلََّمووا انْوُتِقَضووحْل عُووْرَوة  َتَشووبََّة :َعووْن َأيب أَُماَمووَ ،قَاَل:قَاَل َرُسوولُل هللِا ف لَتُونوْ
 .1384هُلُنَّ نَوْقض ا:احْلُْكُم َوآِخرُُهنَّ الصَّالَةُ النَّاُس اِبلَّيِت تَِليَها،فََأوَّ 

ْسوواَل  تَوَقَضوونَّ عُووَرى اْ ِ ،قَاَل: َِْعحُل ُحَذيْوَفووَ  بْووَن اْلَيَماِن،يَوُقلُل:لَتُونوْ ُم عُووْرَوة  عُووْرَوة  , وَعووْن َأيب َعْبووِد اّللَِّ اْلِفَلْسووِطيِبِِ
َو النوَّْعووِل اِبلنوَّْعووِل , َ  خُتِْط ُوولَن نَوورِيَقُهْم , َوَ  ُحْطَووأُ ِبُكووْم , َحووَّتَّ َيُكوولَن َوَلَ َْكووُ َّ ُسووَنَن اأْلَُمووِم ِمووْن قَوووْبِلُكْم َحووذْ 

ميَواِن اأْلََمانَوُ  , َوآِخَرَهوا الصَّوواَلُة َوَحوَّتَّ َيُكولَن يف َهوِذِ  اأْلُمَّوِ  أَقْووَلا م  يَوُقللُولَن:َواّللَِّ َمووا أَوََّل نَوْقِضوُكْم ِموْن عُوَرى اْ ِ
َعلَوى اّللَِّ أَْن   ِفيَنا ُمنَواِف   َوَ  َكواِفر  , َوِإانَّ أَْولِيَواُء اّللَِّ َحق وا َحق وا , َوَذلِوَك ِبَسوَبِه ُخوُروِج الودَّجَّاِل , َحو   َأْصَب َ 

  1385يُوْلِحَقُهْم بِِه "
   موعكولن املعركواب وامللحدين الذين   اتمعولن إ  حوني تمن أهل الكت -ولكن أول ك األعداء اللاعني 

  لكوافرة يف حركوتجاوزون منطق  ا ضطرار يف الكش  عن اللجه  الالإسالمي  ا  يكاقوا ي -هذا الدين  
 وجهتهوووا يف« أ تووولر »حوووَّت عووواقوا ُيرصووولن بشووودة علوووى سووو  األوضووواع التاليووو  املمايلووو  حلركووو  « أ تووولر »

ا وهووك أكوود خطوور  -ع األوضووا الديني ،بسووتار ا سووالم وُيرصوولن علووى رفووع تلووك الالفتوو  اااقعوو  علووى تلووك 
لووويت يقيملووووا انووواان يف سووو  حقيقووو  هوووذ  األوضووواع ويفتنووولن افت -علوووى ا سوووالم مووون حركووو  أ تووولر  السوووافرة 

م العامليو  قوات إعالمهوراهتم و ويكفللوا اقتصاقاي وسياسيا وفكراي ويهي لن هلا أسباب احلماي   قالم رواب
هلوا  انت املتنلعو مي املعول عواون أهول الكتواب وامللحودون علوى تقودوبكل ما ميلكلنه من قولة وحيلو  وخوثة ويت

صوليبي  ذ  احلوروب الهولم كانوحل يلتيقي هلم هذ  املهم  اليت   تنته منها احلروب الصليبي  قدميا و  حديثا 
« لمنيمسوووو»فسووووهم معركوووو  سووووافرة بووووني ا سووووالم وأعدائووووه املكشوووولفني الظوووواهرين  والسووووذج  وووون يوووودعلن أن

تحرجوولن موون ألرم  فيوموون هووي ء السووذج كثووْي موون الوودعاة إىل ا سووالم يف ا.الالفتوو  . حوودعلن يف هووذ 
يت هجبهووا حلقيقيوو  الوواالقائموو  هتهووا،ويتحرجلن موون وصوو  هووذ  األوضوواع بصووفتها « ا؟اهليوو »إنزاهلووا عوون 

 صف  الشر  والكفر الصرُي  ...هذ  الالفت  اااقع  .
وضووواع بصوووفتهم احلقيقيووو  كوووذلك  وكووول هوووذا ُيووولل قون ويتحرجووولن مووون وصووو  النووواس الراضوووني ّبوووذ  األ

ا نطال  احلقيقك الكامل مللاجه  هذ  ا؟اهلي  ملاجه  صرُي    هرج فيها و  شمث مون وصوفها بصوفتها 
احلقيقي  اللاقع   بذلك تقلم تلك الالفت  بعملي  ختودير خطورة حلركوات البعوة ا سوالمك كموا تقولم حواجزا 

ن ا نطال  احلقيقك مللاجه  جاهلي  القرن العشرين الويت تتصودى لسوح  ا؟وذور قون اللعك احلقيقك،وقو 
 .1386الباقي  هلذا الدين

                                                 
 ( صحي 6715[)111/ 15صحي  ابن حبان ] - 1384
 7(وهتوووووووذيه اهلتر للطوووووووثي ] 427الُسوووووووَنُن الْوووووووَلارَِقُة يف اْلِفوووووووَلِ لِلووووووودَّاين << اَبُب َموووووووا َجووووووواَء يف فَوْقوووووووِد اأْلََمانَوووووووِ  َوالصَّووووووواَلِة <<)  - 1385

 ( حسن لغْي   2003و2002[)71/
ن كول مويف أايم معللمو   م مون رمحهواالعروة:ما ُيستمسك به ويُعتصم من الدين وأحكامه وكرائعه ياحليخ:مجع احلائخ وهك اليت ينوزل الود  

 عضابفان ويتبع بعضهم د و  حتلكهر ي حذَو الشكء:يف ملازاته ومقابلته ومساواته ي القذة ابلقذة:املراق أوم يسْيون على وج واح
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »نمد قطه.« جاهلي  القرن العشرين»راجع كتاب: - 1386
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ي علووى حركووات البعووة ا سووالمك موون أعووداء أخطوور يف نظوور  -ىل ا سووالم موون الوودعاة إ -هووي ء السووذج 
م ألفكوووار والقوووياهوووات واهوووذا الووودين اللاعني،الوووذين يرفعووولن  فتووو  ا سوووالم علوووى األوضووواع واحلركوووات وا ع

لعك نود موا يصول الوعه قائموا والتقاليد اليت يقيملوا ويكفللوا لتسح  هلم هذا الودين  إن هوذا الودين يغلو
 -مكووووان  يف أيو يف أي زمووووان  - قيقتووووه وحقيقوووو  ا؟اهليوووو  إىل قرجوووو  معينوووو  يف نفوووولس العصووووب  امليمنوووو  

ن بقودر موا يكمو ن مودربلناء أقولايء واعول وااطر احلقيقك على هذا الدين ليك كامنا يف أن يكلن له أعود.
الفتوووو  عوووودا هم بيف أن يكوووولن لووووه أصوووودقاء سووووذج روووودوعلن،يتحرجلن يف غووووْي هوووورج ويقبلوووولن أن يتوووو س أ

ىل إألول للودعاة االلاجوه  خاقع  من ا سالم بينما هم يرملن ا سالم مون وراء هوذ  الالفتو  اااقعو   إن
  ذواليت همووك هوو؟اهليوو ،اات اااقعوو  املرفلعوو  علووى األوضوواع هووذا الوودين يف األرم،أن ينزلوولا تلووك الالفتوو

سووالمي  هووك إيوو  حركوو  األوضوواع املقاموو  لسووح  جووذور هووذا الوودين يف األرم مجيعووا  وإن نقطوو  البوودء يف أ
للصو  الووذي ابالنوواس  ووصو .كوركا وكفوورا ..تعريو  ا؟اهليوو  مون رقائهووا الزائو  وإلهارهووا علوى حقيقتهووا .

ىل إلنوواس أنفسووهم ا ه هووي ءبل كيمووا ينتبوو.اجههم احلركوو  ا سووالمي  ابلطالقوو  الكاملوو ميثوول واقعهووم كيمووا توول 
بوْي رهوا احلكويم اااليت انتهوى إليهوا حوال أهول الكتواب كموا يقر  وهك احلقيق  -حقيق  ما انتهى إليه حاهلم 

أللويم اكود والعوذاب النسى أن يلقظهم هذا التنبيه إىل تغيْي ما  نفسهم،ليغْي اّلِل موا ّبوم مون الشوقلة و ع -
هول تعليوو   الالفتواتو الوذي هوم فيوه مبلسولن  وكوول هورج يف غوْي ملضوعه وكول ابووداع ابألكوكال والظولاهر 

ين موون مكوورهم هووذا الوود لنقطوو  ا نطووال  األوىل أليوو  حركوو  إسووالمي  يف األرم مجيعووا وهوول اكووني ألعووداء
احلوودية   التوواري يف« أ توولر »ركوو  الووذي أراقو  ابحلوورص علووى إقاموو  تلووك الالفتووات بعوود مووا انكشووفحل ح

أسواس  المك علوىوابتحل عاجزة عن املضك خطلة واحدة بعود إلغواء آخور مظهور مون مظواهر التجموع ا سو
ر عميووو  ديد املكوووكووو وووا قعوووا كاتبوووا صوووليبيا .نظرا  نكشوووا  وجهتهوووا هوووذا ا نكشوووا  الصوووري  ..العقيووودة

حركووو   اولووو  تغطيووو حمإىل « لتووواري  احلوووديةا سوووالم يف ا»يف كتابوووه:« ولفووورق كوووانتلل  يوووة»اابوووة مثووول 
 التواري  يف)كوذا( « كإسوالم»أ تلر  مرة أخرى،ونفوك ا حلواق عنها،واعتبوار هوا أعظوم وأصو  حركو  بعوة 

 احلدية   
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 [37إل   36(:اآليات 9الدرس السادس ]سور  الاوبة )

 أحريم النسيء وإعاد  شهور السنة لو مها ا صلي

َة الُشووُهلِر ِعْنووَد اّللَِّ ايْنووا َعَشووَر َكووْهرا  يف ِكتوواِإنَّ }  ِمْنهووا أَْربَوَعوو   ُحوورُم   َ  السَّووماواِت َواأْلَْرمَ يوَووْلَم َخلَوو ِب اّللَِّ ِعوودَّ
َ َموَع   مْ افَّ   َكما يُقاتُِللَنكُ ْشرِِكنَي كَ لا اْلمُ ذِلَك الدِِيُن اْلَقيُِِم َفال َتْظِلُملا ِفيِهنَّ أَنْوُفَسُكْم َوقاتِلُ  َكافَّ   َواْعَلُمولا أَنَّ اّللَّ

َا النَِّسكُء زايَقة  يف اْلُكْفِر ُيَضُل بِ 36اْلُمتَِّقنَي )  عاما  لُِيلاِنُيا ِعودََّة موا لنَُه عاما  َوُُيَِرُِملنَهُ ُروا ُيُِلُ ِه الَِّذيَن َكفَ ( ِإ َّ
ُ زُيَِِن هلَُ  ُ فَوُيِحُللا ما َحرََّم اّللَّ ُ ماهِلِمْ ْم ُسلُء أَعْ َحرََّم اّللَّ  { (37رِيَن ) يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلكافِ   َواّللَّ

 مقدمة الدرس السادس

  جهوووواق الووووروملنفوووورة إىلاهووووذا املقطووووع يف السوووويا  اسووووتطراق يف إزالوووو  املعلقووووات الوووويت كانووووحل قائموووو  يف نريوووو  
كوان يف رجوه   -تبول   -وة ذلوك أن ا سوتنفار هلوذ  الغوز .وحلفائهم من نصوارى العورب يف مشوال ا؟زيورة .

عوووود  كوووون يف مل يوهك أن رجووووه يف هووووذا العووووام   .ولكن كانووووحل هنووووا  مالبسوووو  واقعوووو .موووون األكووووهر احلوووورم
احلجو   اذفقود ورق أن  -كموا سونبني   -الذي ورق ذكر  يف اهلي  الثاني  « النسكء»احلقيقك  وذلك بسبه 

هلخووورة ا مجووواقى فكوووأن رجوووه كوووان يف يف هوووذا العوووام   يكووون يف ملعووود  كوووذلك،إ ا كوووان يف ذي القعووودة 
 كووووكال رمووووات إ وسوووور هووووذا ا ضووووطراب كلووووه هوووول اضووووطراب ا؟اهليوووو  يف تقاليوووودها وعوووودم التزامهووووا ابحل..

لبشور  ا؟اهليو  إىل لكول يف اوالتأويالت والفتاوى الويت تصودر عون البشور،ما قام أن أمور التحليول والتحورمي ي
  عووووودة وذو احلجووووو :ذو القاألربعووووو  وهوووووك الثاليووووو  املتلاليووووو وبيوووووان هوووووذ  القضوووووي :أن اّلِل حووووورم األكوووووهر احلووووورم

ت منوذ هر  املعللمواج يف أكواللاض  أن هذا التحرمي كان مع فرم احل.وانرم،والشهر الرابع املفرق:رجه .
م ه يف جوواهليتهرفوولا عنوووعلووى كثوورة مووا حوور  العوورب يف قيوون إبراهيم،وعلووى كوودة مووا احن.إبووراهيم وإ اعيوول .
ة قوولم عليووه حيوواي كانووحل تم بقوولا يعظموولن األكووهر احلوورم هووذ   رتبانهووا  لسووم احلووج الووذقبوول ا سووالم فووإو

سووووووووم  يكيما يكوووووووولن هنووووووووا  السووووووووالم الشووووووووامل يف ا؟زيوووووووورة الووووووووذي .احلجازيني،وخباصوووووووو  سووووووووكان مكوووووووو 
 ابمللسم،وا نتقال إليه،والتجارة فيه 

وهنووا .مي هووذ  األكووهر .تعوورم حاجووات لووبعخ القبائوول العربيوو  تتعووارم مووع هوور  -بعوود ذلووك  -مث كانووحل 
تلعووه األهوولاء ويقوولم موون يفوويت ابسووتحالل أحوود األكووهر احلوورم عوون نريوو  شخووْي  يف عووام وتقدميووه يف عووام 

ليلان ولا عودة موا حورم اّلِل فيحلولا »آخر،فتكلن عدة األكهر انرم  أربع ،ولكن أعيان هذ  األكهر تتبودل 
ه احلقيقوك غوْي رجه،وكوان ذو احلجو  احلقيقوك غووْي فلموا كوان هوذا العوام التاسوع كووان رجو..« موا حورم اّللِ 

ذي احلج   كان رجه هول مجواقى اهلخرة،وكوان ذو احلجو  هول ذا القعودة  وكوان النفوْي يف مجواقى اهلخورة 
فعال وواقعا،ولكنوه كوان يف رجوه ا وا بسوبه هوذا النسوكء  فجواءت هوذ  النصولص تبطول النسوكء وتبوني 

التحليوول والتحوورمي )والتشووريع كلووه( حقووا خالصووا ّلِل وععوول مزاولتووه موون رالفتووه ابتووداء لوودين اّلِل،الووذي اعوول 
ومون مث تزيول العقبو  الويت هيوك يف بعوخ النفولس .بول زايقة يف الكفور ..كفرا .  -بغْي ما أذن اّلِل  -البشر 

ويف اللقحل ذاتوه تقورر أصوال مون أصولل العقيودة األساسوي  وهول قصور حو  التشوريع يف .من استحالل رجه
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وترب  هوووووذ  احلقيقووووو  ابحلووووو  األصووووويل يف بنووووواء الكووووولن كلوووووه،يلم خلووووو  اّلِل .حلرمووووو  علوووووى اّلِل وحووووود احلووووول وا
واحليودة عنوه .فتشريع اّلِل للناس إ ا هل فرع عن تشريعه للكلن كله  ا فيه هي ء الناس.السماوات واألرم

 .. 1387رالف  ألصل تكلين هذا الكلن وبنائه فهل زايقة يف الكفر يضل به الذين كفروا 
عتبوووار  أهووول كووورة،من اوحقيقووو  أخووورى تقررهوووا هوووذ  النصووولص،تتعل   وووا سوووب  تقريووور  يف املقطوووع السووواب  مبا

توواب كني وأهوول الكاملشوور .. واألمر بقتوواهلم كافوو .الكتوواب مشركني،وضوومهم يف العووداوة وا؟هوواق إىل املشووركني
.. 

 -ت اّلِل مون قبول كلموا ا تقورر ك كله كمواألمر الذي يقرر  اللاقع التارح.كما أوم يقاتللن املسلمني كاف  .
سوولمني،وعن وحوودة اهلوود  اامووا بووني املشووركني وأهوول الكتوواب عووا  ا سووالم وامل وهووك تعووث عوون -سووبحانه 

نهم هوم مون ا يكون بيووحدة الص  اليت عمعهوم كوذلك عنود موا تكولن املعركو  موع ا سوالم واملسولمني،مهم
 عمعهووم  توويخر يفالت العقيوودة كووذلك،  تقوودم كووي ا و عووداوات قبوول ذلووك وترات واختالفووات يف تفصووي

 مجيعا يف وجه ا نطال  ا سالمك ويف عملهم متجمعني لسح  اللجلق ا سالمك.
ن هووي ء يقوواتلل و  هووي ء وهووذ  احلقيقوو  األخووْية اااصوو   ن أهوول الكتوواب مشووركلن كاملشووركني،وأن املشووركني

 ءوهووك أن النسووكاألوىل: اب ضوواف  إىل احلقيقوو .م كافوو  .املسوولمني كافوو  فلجووه علووى املسوولمني أن يقوواتلله
 زايقة يف الكفر.

قيقتوان هوا ن احل.يوه .ويزيود ف ألنه مزاول  للتشريع بغْي ما أنوزل اّلِل،فهول كفور يضوا  إىل الكفور ا عتقواقي
النفووْي  قوناملعلقووات  ذي يعووا  ووا املناسووب  الوويت توورب  هوواتني اهليتووني  ووا قبلهمووا ومووا بعوود ا يف السوويا  الوو

 العام،وا نطال  ا سالمك عا  املشركني وأهل الكتاب ..
 عد  الشهور عند هللا 

َة الُشووووُهلِر ِعْنووووَد اّللَِّ ايْنووووا َعَشووووَر َكووووْهرا  يف ِكتووووابِ » ووووماواِت َواأْلَْرمَ  يوَووووْلَم َخلَوووو اّللَِّ ِإنَّ ِعوووودَّ  ِمْنهووووا أَْربَوَعوووو   َ  السَّ
 .. «ذِلَك الدِِيُن اْلَقيِِمُ .ُحرُم  

صووول أوإىل . عليهوواطووورة اّللِ فإن هووذا الوونا القووورآين يوورق معيوووار الزمن،وهديوود قورانوووه إىل نبيعوو  الكووولن الوويت 
 يسوتدل.شور كهرا ايوب عويشْي إىل أن هنا  قورة زمني  تبت ،مقسوم  إىل.خلق  السماوات واألرم.االق 

أي يف  - اب اّللِ ذلووووك يف كتوووو وأن.علووووى يباهتووووا بثبووووات عوووودة األكووووهر فووووال تزيوووود يف قورة وتوووونقا يف قورة
قا تعوووورم للوووونتفهك تبتوووو  علووووى نظامهووووا،  تتخلوووو  و  .انملسووووه الووووذي أقووووام عليووووه نظووووام هووووذا الكوووولن

ألرم السوماوات وا  يولم خلو وف  قانلن تبحل،هل ذلك الناملس الكلين الوذي أراق  اّللِ  ألوا تتم.والزايقة
: 
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ديود :إن هوذا التحها،ليقللحورمي األكوهر احلورم وهديودهذ  ا كوارة إىل يبوات النواملس يقودم ّبوا السويا  لت
ْيا،ألنووه تقوودميا وشخ ز هريكووهوالتحوورمي جووزء موون نوولاميك اّلِل تبووحل كثباهتووا،  اوولز هريفووه ابهلوولى،و  اوول 

 « ..مُ اْلَقيِِ  ذِلَك الدِِينُ »يشبه قورة الزمن اليت تتم بتقدير تبحل،وف  انملس   يتخل :
لسوووماوات اّلِل ا ملس األصووويل،الذي تقووولم بوووه السوووماوات واألرم،منوووذ أن خلووو فهوووذا الووودين مطووواب  للنوووا

 واألرم.
وميهد ا بعضوووا،يتبوووع بعضوووه.وهكوووذا يتضووومن ذلوووك الووونا القصوووْي سلسووول  نليلووو  مووون املووودلل ت العجيبووو  .

صوول ياهوودا أن ويشووتمل علووى حقووائ  كلنيوو  ُيوواول العلووم احلوودية ج.بعضووها لبعخ،ويقوولي بعضووها بعضا
،ليقر لودين وفرائضوهصولل هوذا اويرب  بني نلاميك الفطرة يف خل  الكلن وأ.وحماو ته وعاربهإليها بطريقته 

مووو  عشووورين كلو كووول أول وووك يف إحووودى .يف الضووومائر واألفكوووار عمووو  جوووذور ،ويبات أسسوووه،وقدم أصووولله .
 تبدو يف لاهرها عاقي  بسيط  قريب  مأللف .

ألكووهر احلوورم الوويت يتصوول سووكم يف هووذ  اظلموولا أنفت..  « نَّ أَنْوُفَسووُكمْ َفال َتْظِلُموولا فِوويهِ .ذلِووَك الوودِِيُن اْلَقوويِِمُ »
 هرميها بناملس كلين تقلم عليه السماوات واألرم.

سوووكم إبحوووالل مووولا أنف  تظل.ذلوووك النووواملس هووول أن اّلِل هووول املشووورع للنووواس كموووا أنوووه هووول املشووورع للكووولن .
لوووم لذ  املخالفووو  هوووويف .ّللِ فتخوووالفلا عووون إراقة احرمتهوووا الووويت أراقهوووا اّلِل لتكووولن فووو ة أموووان وواحووو  سوووالم 

كلهوووووا    تسوووووتحيللانفوووووك بتعريضوووووها لعوووووذاب اّلِل يف اهلخرة،وتعريضوووووها للخووووول  والقلووووو  يف األرم،حوووووني
 جحيما حربي ،  هدن  فيها و  سالم.

ل ا   يبوودأ املشووركلن ابلقتووام،مووألكووهر احلر اك يف غووْي ..ذلوو« َوقوواتُِللا اْلُمْشوورِِكنَي َكافَّوو   َكمووا يُقوواتُِللَنُكْم َكافَّوو   »
ْية،املنولط لقولة ااافيتعني رق ا عتداء  يف تلك األكوهر،ألن الكو  عون القتوال مون جانوه واحود يضوع  

فرق .نووولاميكضوووى يف الّبوووا حفوووج احلرموووات،ووق  القووولة الشوووريرة املعتديووو  ويشووويع الفسووواق يف األرم والفل 
 ن.رم،فال يعتدى عليها و  هتاا عتداء  يف هذ  احلال  وسيل  حلفج األكهر احل

اء أحووود مووونهم و  مجاعووو ،فهم عوووا بوووال اسوووتثنتللهم مجي..قوووا« َوقووواتُِللا اْلُمْشووورِِكنَي َكافَّووو   َكموووا يُقووواتُِللَنُكْم َكافَّووو   »
عركو  هوا إ وا هوك م حقيقتواملعركو  يف.يقاتللنكم مجيعا   يسوتثنلن مونكم أحودا،و  يبقولن مونكم علوى مجاع 

أن  يوزين   ميكونكرين متممعرك  بوني معسو.وبني الكفر وا ميان وبني اهلودى والضوالل.تلحيدبني الشر  وال
 يقلم بينهما سالم قائم،و  أن يتم بينهما اتفا  كامل.

ليك خالفووا علووى مصوواحل ميكوون التلفيوو  بينهووا،و  علووى حوودوق .ألن ااووال  بينهمووا لوويك عرضوويا و  جزئيووا
وينيوني وأهول   -ملسولم  لتخودع عون حقيقو  املعركو  بينهوا وبوني املشوركني وإن األمو  ا.ميكن أن يعاق ختطيطها

إذا هووووك فهمووووحل أو أفهمووووحل أوووووا معركوووو  اقتصوووواقي  أو معركوووو  قلميوووو ،أو معركوووو  وننيوووو ،أو معركوووو   -كتوووواب 
أي .واملنهج الوووووذي ينبثووووو  مووووون هوووووذ  العقيووووودة ..إووووووا قبووووول كووووول كوووووكء معركووووو  العقيووووودة.اسووووو اتيجي  ..كال
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و  عوووالج هلوووا إ  .و  تعا؟هوووا ا تفاقوووات واملنووواورات.فيهوووا أنصوووا  احللووولل يوهوووذ    عووود..1388الووودين
سووون  اّلِل الووويت   تتخل ،وانملسوووه الوووذي تقووولم عليوووه .اب؟هووواق والكفوووا  ا؟هووواق الشوووامل والكفوووا  الكامل

ّلِل يف كتواب اّلِل يولم خلو  ا.السماوات واألرم،وتقلم عليه العقائد واألقاين،وتقلم عليه الضمائر والقللب
 السماوات واألرم.

ّلِل،وأن ُيلولا موا حورم اتهكولا حرموات تقولن أن يني..فالنصر للمتقوني الوذين « َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ  »
 اّلِل،وأن ُيرفلا نلاميك اّلِل.

اّلِل  سوووبيل جهووواق يف فهل.فووال يقعووود املسووولملن عوون جهووواق املشوووركني كافوو ،و  يتخلفووولا مووون ا؟هوواق الشوووامل
ّلِل ام النصوووور،ألن فله.نيوووو يقفوووولن فيووووه عنوووود حوووودوق  وآقابووووه ويتلجهوووولن بووووه إىل اّلِل يراقبلنووووه يف السوووور والعال

 معهم،ومن كان اّلِل معه فهل املنصلر بال جدال.
 النسيء جياد  في الك ر 

َووووا النَِّسووووكُء زايَقة  يف اْلُكْفرِ » َة مووووا َحوووورََّم ا  َوُُيَِرُِملنَووووُه عامووووا  ُه عامووووُللنَووووُروا ُيُِ ُيَضووووُل بِووووِه الَّووووِذيَن َكَفوووو.ِإ َّ ،لُِيلاِنُيا ِعوووودَّ
ُ،فَوُيِحُللا ما َحرََّم اّللَُّ   .. «ي اْلَقْلَم اْلكاِفرِينَ    يَوْهدِ َواّللَُّ .زُيَِِن هَلُْم ُسلُء أَْعماهِلِمْ .اّللَّ

إين   ،"أيها النوواس:يقللف،كوان رجوول مون بووب كنانوو  ذيت كولَّ عووام يف امللسوم علووى محوار لووه،عون جماهوود قال
مث اوكء العوام املقبول بعود  فيقولل مثول .وأخَّران صفر"،إانَّ قد حرمنا انرَّم،أعاب و  أَحاُب،و  َمَرقَّ ملا أقلل

ووران انرَّم":ويقلل،مقالتووه يعب األربعوو  :قووال،فهوول قللووه:)ليلان لا عوودة مووا حوورم هللا(،"إان قوود حرَّمنووا صووفر وأخَّ
 .1389لتأخْي هذا الشهر احلرام.،هللا(ي)فيحللا ما حرم 

ه الووووووووذين  بوووووووووقوووووووال عبوووووووود الوووووووورمحن بوووووووون زيوووووووود بوووووووون أسووووووولم:يف قللووووووووه:)إ ا النسووووووووكء زايقة يف الكفوووووووور يضوووووووول 
يو    يغوْي لا يف ا؟اهلوكان.ليو كان يف ا؟اه،"الَقَلمَّك":هذا رجول مون بوب كنانو  يقوال لوه:قال.اهلي ،كفروا(

 "أخرجلا:قووال،لما كووان هفل.قاتوول أبيووه فووال ميُووِد إليووه يوود يلقووى الرجوول ،بعضووهم علووى بعووخ يف الشووهر احلرام
لنا ا فجع،بوووول  قضوووويناعووووام قا فإذا كووووان، ووووا العووووام صووووفران،"ننسوووو ه العام:"هووووذا انوووورَّم"  فقال:قوووواللا له،بنا"

انرَّم ،ن وووا حمرَّموووا،مع انر حِرِمل  مووو،"  تغوووزوا يف صوووفر:فلموووا كوووان عوووام قابووول قوووال.ففعووول ذلك:قال.حمرََّمني"
 :وقال منافرهم،ذلك "ا نساء".نسأان  عام ا أوَُّل ونقضيهأ

 َوِمنَّا ُمْنِسك الُشُهلِر الَقَلمَُّك 
 .1390إىل آخر اهلي ،وأنزل هللا:)إ ا النسكء زايقة يف الكفر(

يف الصولرة األوىل ُيورم صوفر بودل انورم فالشوهلر انرمو  .فهذان قل ن يف اهلي ،وصلر ن من صلر النسوكء
ويف الصولرة الثانيو  ُيورم .العدق،ولكنها ليسوحل هوك الويت نوا عليهوا اّلِل،بسوبه إحوالل كوهر انورم أربع  يف
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يف عووام ياليوو  أكووهر ويف عوووام آخوور مخسوو  أكوووهر فوواجململع مثانيوو  يف عووامني  تلسووو  أربعوو  يف العووام ولكووون 
اّلِل واملخالفو   حرم  انرم ضاعحل يف أحد ا،وحل صفر ضاع يف تنيهما  وهذ  كتلك يف إحوالل موا حورم

 عن كرع اّلِل ..
  عتقاق.التشريع إىل جانه كفر اكفر مزاول    -كما أسلفنا   -..ذلك أنه « زايَقة  يف اْلُكْفرِ »
 ويل ....وحدعلن  ا فيه من تالعه وهري  وش« ُيَضُل بِِه الَِّذيَن َكَفُروا»
دركلن موا هوم فيوه مجوا ،و  يو ا حنورا  سولء حسونا،ويرون قوب ..فإذا هوم يورون ال« زُيَِِن هَلُْم ُسلُء أَْعماهِلِمْ »

 من ضالل و؟اج يف الكفر ّبذ  األعمال.
ُ   يَوْهووووووِدي اْلَقووووووْلَم اْلكوووووواِفرِينَ » دى عووووووون وا ق ئوووووول اهلووووووهلوووووودى وسوووووو  ..الووووووذين سوووووو وا قلوووووولّبم عوووووون ا« َواّللَّ

 فاستحقلا بذلك أن ي كهم اّلِل ملا هم فيه من لالم وضالل..قللّبم
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 [41إل   38(:اآليات 9الوحد  الثالثة ]سور  الاوبة )

 حث المؤمنين عل  ال هاد وأاهللاير بليلة الغار في اله ر 

اِة الُدنْيا ِموَن  أََرِضيُتْم اِبحْلَيقَوْلُتْم ِإىَل اأْلَْرمِ  اّللَِّ اتَّ  َسِبيلِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ما َلُكْم ِإذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف } 
 قَوْلمووا   َّ تَوْنِفووُروا يُوَعووذِِْبُكْم َعووذااب  أَلِيمووا  َوَيْسووتَوْبِدلْ ( إِ 38 )اهْلِخوورَِة َفمووا َمتوواُع احْلَيوواِة الووُدنْيا يف اهْلِخوورَِة ِإ َّ قَِليوول  
ُ َعلى ُكلِِ َكوْكء  قَوِدير   ُ ِإْذ َأْخَرَجوُه الَّو تَونْ ( ِإ َّ 39)َغْْيَُكْم َو  َتُضُروُ  َكْي ا  َواّللَّ ِذيَن َكَفوُروا ُصوُروُ  فَوَقوْد َنَصورَُ  اّللَّ

َ مَ ْن ِإنَّ تينَ ايْونَوونْيِ ِإْذ ُ ووا يف اْلغوواِر ِإْذ يَوُقوولُل ِلصوواِحِبِه   َهْووزَ  ُ َسوو اّللَّ ِكينَوَتُه َعَلْيووِه َوأَيَّووَدُ  ِ ُنُوولق  َ ْ َعنووا فَووأَنْوَزَل اّللَّ
ُ َعزِيوز  َحِكويم  )اْلُعْليوا وَ   ِهوكَ الَِّذيَن َكَفوُروا الُسوْفلى وََكِلَموُ  اّللَِّ  تَوَرْوها َوَجَعَل َكِلَم َ  ( اْنِفوُروا ِخفافوا  َويِقوا   40اّللَّ

 { (41ُتْم تَوْعَلُملَن )ْم ِإْن ُكنوْ ْْي  َلكُ َوجاِهُدوا ِ َْملاِلُكْم َوأَنْوُفِسُكْم يف َسِبيِل اّللَِّ ذِلُكْم خَ 
 مقدمة المقطع :

ّلِل اني بلو  رسولل ذلوك حو.ل ا املقطع من سيا  السلرة يرج  أنه نوزل بعود األمور ابلنفوْي العوام لغوزوة تبهذ
- - ن ،وانضومحل ن الروم قد مجعولا لوه علوى أنورا  ا؟زيورة ابلشوام،وأن هرقول قود رز  أصوحابه رز  سأ

ر فاسوتنف.ل الشاممون أعموا وقودملا مقودماهتم إىل البلقواء.إليهم ام وجذام وعامل  وغسان من قبائل العرب
ن موولمووا حوورج إىل غووزوة إ  وِرى بغْيهووا مكيوودة يف احلوورب،إ  مووا كووان ق - -وكووان .النوواس إىل قتووال الروم

 نابووووووحل إذ كووووووان ذلووووووك يف كوووووودة احلوووووور،حني.فقوووووود صوووووور  ّبووووووا لبعوووووود الشووووووق  وكوووووودة الزمووووووان.هووووووذ  الغزوة
لويت لك األعورام املسلم تايف اجملتمع  عندئذ بدأت تظهر.الظالل،وأينعحل الثمار،وحبه إىل الناس املقام .

النواس  وخلفولا. احلرنفوروا يففقاللا:  ت.كما وجود املنوافقلن فرصوتهم للتخوذيل.هدينا عنها يف تقدمي السولرة
 اس عووون النفووورةبعوووخ النووو وكوووان هلوووذ  العلامووول املختلفووو  أيرهوووا يف تثاقووول.بعووود الشوووق ،وحذروهم  س الوووروم .

 .وهذا ما تعا؟ه هذ  الفقرة ...
 الحث عل  ال هاد والرد عل  الماقاعسين 

أََرِضيُتْم اِبحْلَياِة الوُدنْيا ِموَن .قَوْلُتْم ِإىَل اأْلَْرمِ  اّللَِّ اتَّ  َسِبيلِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ما َلُكْم ِإذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف  »
يما  َوَيْستَوْبِدْل قَوْلموا  َغوْْيَُكْم،َو  يُوَعذِِْبُكْم َعذااب  أَلِ   تَوْنِفُرواِإ َّ .ل   ِإ َّ قَِلياهْلِخرَِةف َفما َمتاُع احْلَياِة الُدنْيا يف اهْلِخرَةِ 
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  قَوِدير   ُ ِإْذ َأْخَرَجوُه الَّو َنَصورَُ  اُ  فَوَقودْ ِإ َّ تَوْنُصوُرو .َتُضُروُ  َكْي ا ،َواّللَّ ْذ ُ وا ِذيَن َكَفوُروا تينَ ايْونَونْيِ إِ ّللَّ

َ َمَعنا،فَو ُ َسوكِ  أَنْوَزلَ يف اْلغاِر،ِإْذ يَوُقلُل ِلصواِحِبِه:  َهْوَزْن ِإنَّ اّللَّ ُ  ِ ُنُولق  َ ْ تَوَرْوهوا َوَجَعوَل َكِلَموَ  ينَوَتُه َعَلْيوِه َوأَيَّودَ اّللَّ
،انْ .يم   َحكِ  َعزِيوووووز  الَّوووووِذيَن َكَفوووووُروا الُسوووووْفلى،وََكِلَمُ  اّللَِّ ِهوووووَك اْلُعْليوووووا،َواّللَُّ  ْمووووولاِلُكْم  َِ  َوجاِهوووووُدواِفوووووُروا ِخفافوووووا  َويِقا  

ُتْم .َوأَنْوُفِسُكْم يف َسِبيِل اّللَِّ   «..نَ ْعَلُمل توَ ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ
ان موون ْي هلووم  ووا كوو،والتووذكذلووك بوودء العتوواب للمتخلفووني والتهديوود بعاقبوو  التثاقوول عوون ا؟هوواق يف سووبيل اّللِ 

ئوذ إ   ينواهلم عنددووم،فالله،قبل أن يكلن معه منهم أحد،وبقدرته على إعاقة هذا النصر بنصر اّلِل لرسل 
 إمث التخل  والتقصْي.

 « ..فقَوْلُتْم ِإىَل اأْلَْرمِ  اّللَِّ اتَّ  َسِبيلِ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ما َلُكْم ِإذا ِقيَل َلُكُم اْنِفُروا يف »
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يقلوووووووو  ااوووووووول  علووووووووى احليوووووووواة،واال  علووووووووى .م،وتصوووووووولرات األرم .إوووووووووا يقلوووووووو  األرم،ومطووووووووامع األر 
يقلو  الوذات الفانيو  واألجول .يقل  الدعو  والراحو  وا سوتقرار ..املال،واال  على اللذائذ واملصاحل واملتاع .

 »والتعبووْي يلقووك كوول هووذ  الظووالل  وورس ألفالووه:.يقلوو  اللحووم والوودم والوو اب ..انوودوق واهلوود  القريووه .
وهووك  رسووها اثوول ا؟سووم املسوو خك الثقيل،يرفعووه الرافعوولن يف جهوود فيسووق  موونهم يف يقوول  .1391«اتقلووتم

قَوْلوووُتْم ِإىَل اأْلَْرمِ »ويلقيهوووا  عووو  ألفالوووه: وموووا هلوووا مووون جاذبيووو  تشووود إىل أسوووفل وتقووواوم رفرفووو  األروا  ..« اتَّ
 وانطال  األكلا .

  وهقيووو  للمعووو حوووم والووودمرتفووواع علوووى يقلووو  اللإن النفوورة للجهووواق يف سوووبيل اّلِل انطوووال  مووون قيووود األرم،وا
لق طلووع إىل االووضوورورة وتالعلوولي يف ا نسووان،وتغليه لعنصوور الشوول  اجملوون  يف كيانووه علووى عنصوور القيوود وال

ِخورَِة ِإ َّ اهْل  ُع احْلَيواِة الوُدنْيا يف ف َفموا َمتوا هْلِخورَةِ اأََرِضيُتْم اِبحْلَياِة الوُدنْيا ِموَن »املمتد،وخالص من الفناء اندوق:
 «.قَِليل  

ها ّبوا  إميوان صواحبة قخول،ويفوما ُيجم ذو عقيدة يف اّلِل عن النفرة للجهاق يف سبيله،إ  ويف هذ  العقيد
موون مووات و  يغووز و  ُيوودّ نفسووه بغووزو مووات علووى كووعب  موون كووعه » - -لووذلك يقوولل الرسوولل .وهن

د  وون يووزعم أنووه هوول الووذي يقعوو -  والكمووال هوول قخوول يف العقيوودة يعلقهووا عوون الصووحو  -فالنفووا  .«النفووا 
وموا متواع ن عنود اّلِل.م،والرز  على عقيدة عن ا؟هاق يف سبيل اّلِل خشي  امللت أو الفقر،واهلجال بيد اّللِ 

 احلياة الدنيا يف اهلخرة إ  قليل.
،َو  َتُضووُروُ  ْبِدْل قَوْلموا  َغوْْيَُكمْ  َوَيْسوتوَ يموا  ااب  أَلِ ِإ َّ تَوْنِفوُروا يُوَعووذِِْبُكْم َعوذ»ومون مث يتلجوه ااطواب إلويهم ابلتهديود:

ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير    « ..َكْي ا ،َواّللَّ
عوووذاب الوووذي وال.ّللِ ولكنوووه عوووام يف مدلللوووه لكووول ذوي عقيووودة يف ا.وااطووواب لقووولم معينوووني يف ملقووو  معني

عوون  لقاعوودينصوويه اعووذاب الذلوو  الوويت ت.يتهوودقهم لوويك عووذاب اهلخوورة وحوود ،فهل كووذلك عووذاب الدنيا
 م موووع ذلوووك كلوووهعووواقين وهوووا؟هووواق والكفا ،والغلبووو  علووويهم لاعوووداء،واحلرمان مووون ااوووْيات واسوووتغالهلا للم

ذل أضوعا  مذب  الو حسرون من النفلس واألملال أضعا  ما حسرون يف الكفا  وا؟هاق ويقدملن على
فودفعحل عليهوا الذل، ب اّللِ ؟هواق إ  ضور وما مون أمو  تركوحل ا.ما تتطلبوه مونهم الكرامو  لول قودملا هلوا الفوداء

 مرغم  صاغرة ألعدائها أضعا  ما كان يتطلبه منها كفا  األعداء ..
 اّلِل : لن على أعداءزة،ويستعل..يقلملن على العقيدة،وييقون مثن الع« َوَيْستَوْبِدْل قَوْلما  َغْْيَُكمْ »
ُ َعلووووى ُكوووولِِ َكووووْكء  »أو توووويخرون يف احلسوووواب  ..و  يقووووام لكووووم وزن،و  تقوووودملن « َو  َتُضووووُروُ  َكووووْي ا  » َواّللَّ

..  يعجووز  أن يووذهه بكم،ويسووتبدل قلمووا غووْيكم،ويغفلكم موون التقوودير واحلسوواب  إن ا سووتعالء « قَووِدير  
فهووووول حيووووواة ابملعووووو  العلووووولي .علوووووى يقلووووو  األرم وعلوووووى ضوووووع  النفك،إيبوووووات لللجووووولق ا نسووووواين الكرمي
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فهول فنواء يف ميوزان اّلِل . ستسالم للخل  إعودام لللجولق ا نسواين الكرميللحياة:وإن التثاقل إىل األرم وا
 ويف حساب الرو  املميزة لإلنسان.

 هللا قادر عل  نصر  دينه ورسوله

 عوووولن موووونهم و  سوووولله بووووالويضوووورب اّلِل هلووووم املثوووول موووون اللاقووووع التووووارحك الووووذي يعلملنووووه،على نصوووورة اّلِل لر 
،تينَ ايْونَونْيِ ِإْذ َرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا ِإْذ َأخْ رَُ  اّللَُّ ِإ َّ تَوْنُصُروُ  فَوَقْد َنصَ  »ن يشاء:و ء،والنصر من عند اّلِل ييتيه م

َ َمعَ .ُ ووا يف اْلغووارِ  ها،َوَجَعووَل  يَّووَدُ  ِ ُنُوولق  َ ْ تَوَروْ  َسووِكينَوَتُه َعَلْيِه،َوأَ َزَل اّللَُّ فَووأَنوْ .ناِإْذ يَوُقوولُل ِلصوواِحِبِه:  َهْووَزْن ِإنَّ اّللَّ
 « ..ِكيم   َعزِيز  حَ ،َواّللَُّ َكِلَمَ  الَِّذيَن َكَفُروا الُسْفلى،وََكِلَمُ  اّللَِّ ِهَك اْلُعْليا

ا قفعووا،و  الوك هلو ذلوك حوني ضواقحل قوريا  حموود ذرعا،كموا تضوي  القولة الغامشو  قائمووا بكلمو  احلو ، 
ليووووووه إت،وأوحووووووى اّلِل علووووووى مووووووا ائتمر  تطيوووووو  عليهووووووا صووووووثا،فائتمرت بووووووه،وقررت أن تووووووتخلا منووووووه فأنلعووووووه

لتوووووووه م إىل قاباروج،فخووووووورج وحيووووووودا إ  مووووووون صووووووواحبه الصوووووووِدي ،  جووووووويا و  عدة،وأعووووووودا   كثر،وقووووووولهت
والقوووووووولم علووووووووى إير ووووووووا «.ِإْذ ُ ووووووووا يف اْلغووووووووارِ »صوووووووواحبه:و  - -والسوووووووويا  يرسووووووووم مشووووووووهد الرسوووووووولل .لاهرة

ليهموووا أن يطلعوولا ع -علووى صوواحبه  ن  علووى نفسووه ولكوو -زع اوو -ضووك اّلِل عنووه ر  -يتعقبلن،والصوودي  
 - -رسولل دميه.والقفيخلصلا إىل صاحبه احلبيه،يقلل له:لل أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصوران هوحل 

ني موا لنوك ابينو أاب بكور اي»وقد أنزل اّلِل سكينته علوى قلبه،يهودئ مون روعوه ويطمو ن مون قلبوه فيقولل لوه:
 «.اّلِل تلثهماف

،أَنَّ أابَ ف يَوُه،قَاَل:قُوْلحُل لِلنَّوِلِِ  َعوْن أَنَوك  َوُهوَل يف اْلَغاِر:َوقَواَل َمورَّة :َوحَنُْن يف اْلغَواِر لَوْل أَنَّ َأَحوَدُهْم َنظَوَر َبْكور  َحدَّ
ُ َتلِثُوُهَما  .1392ِإىَل َقَدَمْيِه ألَْبَصَراَن َهْحَل َقَدَمْيِه،قَاَل فَوَقاَل:اَي أاََب َبْكر  َما لَُنَك اِبيْوَننْيِ اّللَّ

ع صوواحبه منهووا جموورقف كووان النصوور موو - -مث موواذا كانووحل العاقبوو ،والقلة املاقيوو  كلهووا يف جانه،والرسوولل 
ِلَمووَ  الَّووِذيَن  َوَجَعووَل كَ :»والصووغار وكانووحل اهلزميوو  للووذين كفووروا والووذل.املوويزر موون عنوود اّلِل  نوولق   يرهووا الناس

 «.َكَفُروا الُسْفلى 
 « ..ْلياَك اْلعُ هِ وََكِلَمُ  اّللَِّ »منتصرة قلي  انفذة: وللحل كلم  اّلِل يف مكاوا العا 

 لتقرير.طك مع  األوا تع.ولكن القراءة ابلرفع أقلى يف املع .ابلنصه« وكلم  اّللِ »وقد قرئ 
يووووذل أوليووووا     « عزيووووز»واّلِل .فكلموووو  اّلِل هووووك العليووووا نبيعوووو  وأصووووال،بدون تصوووويْي متعلوووو   اقيوووو  معينوووو 

 ر يف حينه ملن يستحقه.يقدر النص« حكيم»
 ين غووْي الووذينقوولم آخوور  ذلووك مثوول علووى نصوورة اّلِل لرسوولله ولكلمتووه واّلِل قوواقر علووى أن يعيوود  علووى أيوودي

 قليل  وهل مثل من اللاقع إن كانلا يف حاج  بعد قلل اّلِل إىل.يتثاقللن ويتبانأون
  دعو  للن ير الماا 
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ن كوانلا د ّبوم نوارئ،إو  يقعو. النفورة العامو ،  يعولقهم معول ويف لالل هذا املثل اللاقع امليير يودعلهم إىل 
ْمووووولاِلُكْم  َِ َوجاِهوووووُدوا  يِقوووووا   اْنِفوووووُروا ِخفافوووووا  وَ »يريووووودون ألنفسوووووهم ااوووووْي يف هوووووذ  األرم ويف الووووودار اهلخووووورة:

ُتْم .َوأَنْوُفِسُكْم يف َسِبيِل اّللَِّ   « ..نَ ْعَلُمل توَ ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ
للعلائووووو     ختضوووووعلايف كووووول حال،وجاهووووودوا ابلنفووووولس واألمووووولال،و  تتلمسووووولا احلجوووووج واملعووووواذير،و انفوووووروا 

ُتْم تَوْعَلُملنَ »والتعالت.  «.ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ
 راقوا التمسووووكضوووورة لوووول أوأقر  امليمنوووولن املخلصوووولن هووووذا ااْي،فنفووووروا والعلائوووو  يف نريقهم،واألعووووذار حا

يوديهم موا ،وحقو  علوى ألمو  اّللِ يهم القللب واألرضني،وأعز ّبم كلم  اّلِل،وأعوزهم بكففت  اّلِل عل.ابألعذار
 يعد خارق  يف  ري  الفتل .

ُ َعْنووُه قَووورَأَ ُسوولرََة بوَوورَاَءَة َحووَّتَّ بَولَووَ  َهووِذِ  اهْليَووَ  اْنِفووُروا ِخَفا ،أَنَّ أاََب نَْلَحَ ،َرِضووَك اّللَّ  ف ووا َويَِقووا   َوَجاِهووُدواَعووْن أَنَووك 
وُزوين  ،َبِبَّ َجهِِ قَواُللا:اَي أاََباَن،قَوْد َغوَزْوَت .ِ َْمَلاِلُكْم َوأَنْوُفِسوُكْم يف َسوِبيِل اّللَِّ فَوَقواَل:أُرَااَن اْسوتُوْنِفْراَن ُكوُيلخ ا َوَكوَبااب 

ُهَمووا،فَوَنْحُن نوَ ،َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ  ُ َعنوْ ووُزوُ  فَوغَووزَا .ْغووُزو َعْنووَك َوَغووَزْوَت َمووَع َأيب َبْكوور  َوُعَمووَر َرِضووَك اّللَّ فَووَأىَب " َفَجهَّ
م  فَوَلْم يَوتَوَغْيَّْ " َعَ  أايَّ ُدوا َجزِيرَة  يَْدِفُنلُ  ِفيَها َسبوْ  .1393اْلَبْحَر َفَماَت يف اْلَبْحِر فَوَلْم اَِ

،أَنَّ أاََب نَْلَحَ  " قَورَأَ َهِذِ  اهْليََ :اْنِفُروا ِخَفاف ا َويَِقوا   قَوا َل:َأْي َبِبَّ،َموا أََرى َربوَّنَوا ِإ َّ َيْسوتَوْنِفُراَن ُكوُيلخ ا وَعْن أََنك 
ُ،قَوووْد َغوووَزْوَت َموووَع النَّوووِلِِ  ُزوين،َوقَووواَل بَوُنلُ :يَوْرمَحُوووَك اّللَّ وووُزوين َجهِِ ،اَي بَوووِبَّ َجهِِ َحوووَّتَّ َمووواَت،َوَمَع َأيب َبْكووور  َوَكوووَبااب 

َعِ  َوُعَموَر،َوحَنُْن نَوْغووُزو َعْنَك،قَواَل:َ ، ووُدوا لَووُه َجزِيورَة  يَْدِفُنلنَووُه ِفيَهوا ِإ َّ بَوْعووَد َسووبوْ َ،َوَ ْ اَِ ُزوين،فَوَغزَا اْلَبْحووَر فَوتُووُليِفِ َجهِِ
،َفَدفَوُنلُ  ِفيَها َو َْ يَوتَوَغْيَّْ " م   1394أايَّ

ِ  اهليَووِ   " اْنِفووُروا ِخَفاف ووا َويَِقووا  َوَجاِهووُدوا أَنَّ أاََب نَْلَحووَ  قَووورَأَ ُسوولرََة بوَوورَاَءَة فَووأََتى َعلَووى َهووذِ :وَعووْن أَنَووِك بْووِن َمالِووك  
ُزوين َبِبَّ ،ِ َْمَلاِلُكْم َوأَنْوُفِسُكْم يف َسِبيِل اّللَِّ "  قَواَل:"أََرى َربوَّنَوا َيْسوتَوْنِفُراَن ُكوُيلخ ا َوُكوبَّاان   يَوْرمَحُوَك :قَواَل بَونَوْل ُ ،َجهِِ

فَوَنْحُن ،َوَغَزْوَت َموَع ُعَموَر َحوَّتَّ َمواتَ ،َوَغَزْوَت َموَع َأيب َبْكور  َحوَّتَّ َمواتَ ،َّتَّ َمواتَ َحوَقْد َغَزْوَت َمَع النَِّلِِ ،اّللَُّ 
م  ،فََأىَب فَورَِكَه اْلَبْحَر َفَماتَ ،نَوْغُزو َعْنكَ  ُدوا َلُه َجزِيرَة  يَوْدِفُنلُ  ِفيَهوا ِإ  بَوْعوَد ِتْسوَعِ  أايَّ ُ  فَولَوْم يَوتَوغَوْيَّْ فَوَدفَوُنل ،فَوَلْم اَِ

 .1395ِفيَها"
يَوَنا أَبُول رَاِكود  احلَْْثاينُ ،وَعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْيَسرَةَ  وا َعلَوى َ بُولت  :قَالَ ،َحدَّ َوافَوْيوحُل اْلِمْقوَداَق بْوَن اأَلْسوَلِق َجاِلس 

ُ إِلَْيكَ :فَوُقْلحلُ ،ِموووْن تَوَلابِيوووحِل الصَّوووَيارَِفِ  يُرِيوووُد اْلَغْزو ِّ  " اْنِفوووُروا :الَ فَوقَ ،َلَقوووْد أَْعوووَذَر اّللَّ نَوووا ُسووولرَِة اْلُبُحووول أَبَوووحْل َعَليوْ
َومَشَِّر بْوووووووِن ،َواحلََْسووووووونِ ،َوَأيب َصاِل   ،َوِعْكرَِمووووووو َ ،ُسووووووولرََة التوَّْلبَوووووووِ  َوُرِوَي َعوووووووِن ابْوووووووِن َعبَّاس  :ِخَفاف وووووووا َويَِقوووووووا  "  يَوْعِب 

 .1396ُكبَّاان  وَُكُهل :قَاُللا،ْسَلمَ َوَزْيِد ْبِن أَ ،َوالشَّْعِلِِ ،َوُمَقاِتِل ْبِن َحيَّانَ ،َعِطيَّ َ 

                                                 
 ( صحي  1675اهْلَحاُق َواْلَمثَاين ِ ْبِن َأيب َعاِصم  << أَبُل نَْلَحَ  َزْيُد ْبُن َسْهِل <<) - 1393
َحابَِ  أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ << اَبُب الزَّاِي << َمِن اْ ُُه َزْيد  << ) َمْعرَِف ُ  - 1394  زايقة مب  – ( صحي  2525الصِِ
 ( صحي 10393[) 266/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1395
 ( صحي 16756[)268/ 14ميسس  الرسال  ] -( وتفسْي الطثي 10394[)266/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1396
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إىل ،وكووان والي ووا علووى محووا ِقبَووَل األْفسوولس،نفران مووع َصووْفلان بوون عمرو:وعوون حبووان بوون زيوود الشوورعِل قووال
فيمن ،على راحلتوووووه،من أهووووول قمشووووو ،قووووود سوووووق  حاجبوووووا  علوووووى عينيوووووه،ا؟َرَامجووووو ،فلقيحل كووووويخ ا كبوووووْي ا ِ  ا

اي ابوون أخووك اسووتنفران هللا :فقال،فرفع حاجبيووه:ذر هللا إليووك  قوواللقوود أعوو،اي عمِِ :فأقبلووحل عليووه فقلووحل.أغار
مث يعيوود  فيْبتليووه،إ ا يبتلووك هللا موون عبوواق  موون كووكر وصووث وذكوور و  يعبوود ،خفاف ووا ويقووا  موون ُيبَّووه هللا يبَتليووه

 .1397إ  هللا.
لعبواق إىل عبواقة اّلِل و ثل هذا ا؟د يف أخذ كلمات اّلِل انطل  ا سوالم يف األرم،حورج النواس مون عبواقة ا

 1398وحد ،واحل تلك ااارق  يف تلك الفتل  التحريري  الفريدة.
 

  
  

                                                 
 [ حسن157/ 4قار نيب  ] -( وتفسْي ابن كثْي 16745[)264/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1397

 با .الفاين ال " ا؟رامج  "،نب  الشأم،ويقال:هم قلم من العجم اب؟زيرة ." اهلم " ) بكسر اهلاء (:الشي  الكبْي
« املبعثووورة»و« املعوووثة»و« املنفووورة»ن سووورائر املنافقني.ومنهوووا ملوووا فضوووحته مووو« الفاضوووح »ورقت صووفات كثوووْية لسووولرة بوووراءة فسوووميحل   - 1398

لو  واملشورقة.) واملخزيو  واملنك ذلك املدمدم بفت  الباء لتنفْيها وتعبْيها عما يف القللب وبعثرته وبعثها للمجاهدين.وك« البعّل»و« املثْية»و
 السيد رمحه هللا (
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 [92إل   42(:اآليات 9]سور  الاوبة ) الوحد  الرابمة 

 لقطات ومشاهد من أحداث أبوك وأفمال المنافقين

ْن بَوعُووَدْت َعلَووْيِهُم الُشووقَُّ  َوَسووَيْحِلُفلَن اِبّللَِّ لَووِل اْسووَتطَْعنا لَووْل كوواَن َعَرضووا  َقرِيبووا  َوَسووَفرا  قاِصوودا   توَّبَوعُوولَ  َولِكوو} 
ُْم َلكاِذبُلَن ) ُ يَوْعَلُم ِإوَّ َ لَوَك 42َاََرْجنا َمَعُكْم يُوْهِلُكلَن أَنْوُفَسُهْم َواّللَّ ُ َعْنَك ِ َ أَِذْنحَل هَلُوْم َحوَّتَّ يَوتَوبَونيَّ ( َعَفا اّللَّ

(   َيْسووَتْأِذُنَك الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر أَْن ُااِهووُدوا ِ َْموولاهِلِْم 43ْعلَووَم اْلكوواِذِبنَي )الَّووِذيَن َصووَدُقلا َوتوَ 
ُ َعِليم  اِبْلُمتَِّقنَي ) ا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْل 44َوأَنْوُفِسِهْم َواّللَّ ِخِر َواْر َبحْل قُوُللُّبُْم فَوُهوْم ( ِإ َّ

ُ انِْبعووايَوُهْم فَوثَوووبََّطُهْم َوِقيووَل اقْوعُووُدوا 45يف َريْووِبِهْم يَووَ َقَُّقوَن ) ( َولَووْل أَراُقوا اْاُووُروَج أَلََعووُدوا لَووُه عُوودَّة  َولِكووْن َكوورَِ  اّللَّ
نَوووَ  َوفِووويُكْم  لَوووْل َخَرُجووولا فِووويُكْم موووا زاُقوُكوووْم ِإ َّ  (46َموووَع اْلقاِعوووِديَن ) غُووولَنُكُم اْلِفتوْ َخبوووا   َوأَلَْوَضوووُعلا ِخالَلُكوووْم يَوبوْ

ُ َعِليم  اِبلظَّاِلِمنَي ) َنَ  ِمْن قَوْبُل َوقَولَُّبلا َلَك اأْلُُملَر َحَّتَّ جاَء احْلَوُ  َوَلَهوَر 47َ َّاُعلَن هَلُْم َواّللَّ ( َلَقِد ابْوتَوَغُلا اْلِفتوْ
نَوِ  َسوَقطُلا َوِإنَّ َجَهونََّم َلُمِحيطَو   48لَن )أَْمُر اّللَِّ َوُهْم كارِهُ  ُهْم َموْن يَوُقولُل ائْوَذْن ِ  َو  تَوْفتِوبِِ َأ  يف اْلِفتوْ ( َوِمنوْ

ْلا َوُهوْم ( ِإْن ُتِصْبَك َحَسَن   َتُسْيُهْم َوِإْن ُتِصْبَك ُمِصيَب   يَوُقلُللا َقْد َأَخْذان أَْمَران ِمْن قَوْبُل َويَوتَوَللَّو49اِبْلكاِفرِيَن )
ووِل اْلُمْيِمنُوولَن )50َفرُِحوولَن ) ُ لَنووا ُهووَل َمووْل ان َوَعلَووى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ قُووْل َهووْل  (51( قُووْل لَووْن ُيِصوويَبنا ِإ َّ مووا َكتَووَه اّللَّ

 ُ بَِعووذاب  ِمووْن ِعْنووِدِ  أَْو ِ َيْووِدينا َفَ َبَُّصوولا تَوَربَُّصولَن بِنووا ِإ َّ ِإْحووَدى احْلُْسوونَوَينْيِ َوحَنْووُن نَووَ َبَُّا ِبُكووْم أَْن ُيِصوويَبُكُم اّللَّ
وُتْم قَوْلموا  فاِسوِقنَي )52ِإانَّ َمَعُكْم ُمَ َبُِِصلَن ) ( َوموا 53( ُقْل أَْنِفُقولا َنْلعوا  أَْو َكْرهوا  لَوْن يُوتَوَقبَّوَل ِموْنُكْم ِإنَُّكوْم ُكنوْ

ُهْم نَوَفقوواهُتُْم ِإ َّ أَ  ُووْم َكَفووُروا اِبّللَِّ َوِبَرُسووللِِه َو  َذْتُوولَن الصَّووالَة ِإ َّ َوُهووْم ُكسوواىل َو  يُوْنِفُقوولَن َموونَوَعُهْم أَْن تُوْقبَووَل ِموونوْ وَّ
ُ لِيُوَعووذَِِّبُْم ِّبووا يف احْلَيوواِة الووُدنْيا َوتَوْزَهوو54ِإ َّ َوُهووْم كووارُِهلَن ) ووا يُرِيووُد اّللَّ َ  ( فَووال تُوْعِجْبووَك أَْموولاهُلُْم َو  أَْو ُقُهووْم ِإ َّ

ُوووْم َلِموووْنُكْم َوموووا ُهوووْم ِموووْنُكْم َولِكووونوَُّهْم قَووووْلم  يَوْفَرقُووولَن )55أَنْوُفُسوووُهْم َوُهوووْم كووواِفُروَن ) لَوووْل  (56( َوَُيِْلُفووولَن اِبّللَِّ ِإوَّ
ووُدوَن َمْلَجووأ  أَْو َمغووارات  أَْو ُموودََّخال  َلَللَّووْلا إِلَْيووِه َوُهووْم َاَْمُحوولَن ) ُهْم َمووْن يوَ 57اَِ ْلِمووُزَ  يف الصَّووَدقاِت فَووِإْن ( َوِموونوْ

ُ َوَرُسووللُُه َوقوواُللا 58أُْعطُولا ِمْنهووا َرُضوولا َوِإْن َ ْ يُوْعطَوْلا ِمْنهووا ِإذا ُهووْم َيْسووَخطُلَن ) ُووْم َرُضوولا موا آ ُهووُم اّللَّ ( َولَوْل َأوَّ
ُ ِموووْن َفْضوووِلِه َوَرُسوووللُُه ِإانَّ ِإىَل اّللَِّ  ُ َسووويُوْيتِيَنا اّللَّ َوووا الصَّوووَدقاُت لِْلُفَقوووراِء َواْلَمسووواِكنِي 59 راِغبُووولَن )َحْسوووبُوَنا اّللَّ ( ِإ َّ

ُ َعلِويم  َواْلعاِمِلنَي َعَلْيها َواْلُمَيلََّفِ  قُوُللُّبُْم َويف الرِِقاِب َواْلغارِِمنَي َويف َسِبيِل اّللَِّ َواْبِن السَّوِبيِل  َفرِيَضو   ِموَن اّللَِّ َواّللَّ
هُ 60َحِكويم  ) ِننَي ُم الَّووِذيَن يوُوْيُذوَن النَّووِلَّ َويَوُقللُولَن ُهووَل أُُذن  قُوْل أُُذُن َخووْْي  َلُكوْم يوُووْيِمُن اِبّللَِّ َويوُوْيِمُن لِْلُمووْيمِ ( َوِمونوْ

ُ  َُيِْلُفولَن اِبّللَِّ  (61َوَرمْحَ   لِلَّوِذيَن آَمنُولا ِموْنُكْم َوالَّوِذيَن يوُوْيُذوَن َرُسولَل اّللَِّ هَلُوْم َعوذاب  أَلِويم  ) َلُكوْم ِلُْيُْضولُكْم َواّللَّ
َ َوَرُسوولَلُه فَوووَأنَّ لَوووُه انَر َجَهووونََّم 62َوَرُسووللُُه َأَحوووُ  أَْن يُوْرُضووولُ  ِإْن كووانُلا ُموووْيِمِننَي ) ( أََ ْ يَوْعَلُمووولا أَنَّووُه َموووْن ُُيووواِقِق اّللَّ

ْن تُونَوووزََّل َعلَووْيِهْم ُسووولرَة  تُونَوبِِوو ُوُهْم ِ ووا يف قُولُوولِّبِْم قُوووِل ( َُيْووَذُر اْلُمنوواِفُقلَن أَ 63خالِوودا  ِفيهووا ذلِووَك اْاِووْزُي اْلَعِظووويُم )
َ ُرْووورِج  موووا َهْوووَذُروَن ) وووا ُكنَّوووا َبُووولُم َونَوْلَعوووُه قُوووْل أاَِبّللَِّ َوآايتِوووِه 64اْسوووتَوْهزُِ ا ِإنَّ اّللَّ ( َولَوووِ ْن َسوووأَْلتَوُهْم لَيَوُقووولُلنَّ ِإ َّ

ُتْم َتْستَوْهزِ ُ  (   تَوْعتَوِذُروا قَوْد َكَفوْرمُتْ بَوْعوَد ِإميواِنُكْم ِإْن نَوْعوُ  َعوْن نائَِفو   ِموْنُكْم نُوَعوذِِْب نائَِفو   65َن )َوَرُسللِِه ُكنوْ
ُْم كانُلا جُمْرِِمنَي ) َهوْلَن َعوِن اْلَمْعورُ  (66 َِوَّ وِ  اْلُمناِفُقلَن َواْلُمناِفقاُت بَوْعُضُهْم ِمْن بَوْعخ  َذُْمُروَن اِبْلُمْنَكِر َويَونوْ

َ فَوَنِسووويَوُهْم ِإنَّ اْلُمنووواِفِقنَي ُهوووُم اْلفاِسوووُقلَن ) ُ اْلُمنووواِفِقنَي َواْلُمناِفقووواِت 67َويَوْقِبُضووولَن أَيْوووِديَوُهْم َنُسووولا اّللَّ ( َوَعوووَد اّللَّ
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ُ َوهَلُووْم َعووذاب  ُمِقوويم   ( َكالَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلُكْم  68)َواْلُكفَّوواَر انَر َجَهوونََّم خالِووِديَن ِفيهووا ِهووَك َحْسووبُوُهْم َوَلَعوونَوُهُم اّللَّ
َكَموا اْسوَتْمَتَع الَّوِذيَن ِموْن كانُلا َأَكدَّ ِمْنُكْم قُولَّة  َوَأْكثَوَر أَْملا   َوأَْو قا  فَاْسَتْمتَوُعلا خِبَالِقِهوْم فَاْسوَتْمتَوْعُتْم خِبَالِقُكوْم  

طَووحْل أَْعموواهُلُْم يف الووُدنْيا َواهْلِخوورَِة َوأُول ِووَك ُهووُم اْااِسووُروَن قَوووْبِلُكْم خِبَالِقِهووْم َوُخْضووُتْم َكالَّووِذي خاُضوولا أُول ِووَك َحبِ 
اْلُمْيتَِفكووواِت ( أََ ْ َذْهِتِووْم نَوبَووأُ الَّوووِذيَن ِمووْن قَووووْبِلِهْم قَوووْلِم نُووول   َوعوواق  َومَثُوولَق َوقَووووْلِم ِإبْووراِهيَم َوَأْصوووحاِب َمووْدَيَن وَ 69)

ُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَويِِنواِت  ُ لِوَيْظِلَمُهْم َولِكوْن كوانُلا أَنْوُفَسوُهْم َيْظِلُمولَن )أَتَوتوْ ( َواْلُمْيِمنُولَن َواْلُمْيِمنواُت 70َفموا كواَن اّللَّ
َهوْلَن َعوِن اْلُمْنَكوِر َويُِقيُمولَن الصَّوالَة َويُوْيتُولَن الزَّ  َ كواَة َويُِطيعُولَن ابَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ  َذُْموُروَن اِبْلَمْعوُروِ  َويَونوْ ّللَّ

َ َعزِيووز  َحِكوويم  ) ُ ِإنَّ اّللَّ ُ اْلُمووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنوواِت َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن  (71َوَرُسوولَلُه أُول ِووَك َسووَْيْمَحُُهُم اّللَّ َوَعووَد اّللَّ
َأْكووَثُ ذلِووَك ُهووَل اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم  َهِْتَهووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيهووا َوَمسوواِكَن نَيِِبَوو   يف َجنَّوواِت َعووْدن  َورِْضوولان  ِمووَن اّللَِّ 

( َُيِْلُفولَن 73)( اي أَيُوَها النَِّلُ جاِهوِد اْلُكفَّواَر َواْلُمنواِفِقنَي َواْغلُوْج َعلَوْيِهْم َوَموْأواُهْم َجَهونَُّم َوبِوْ َك اْلَمِصوُْي 72)
ُ اِبّللَِّ مووا قوواُللا َوَلَقووْد قوواُللا َكِلَمووَ  اْلُكْفووِر وََكَفووُروا بَوْعوو َد ِإْسووالِمِهْم َوَ ُوولا ِ ووا َ ْ يَنوواُللا َومووا نَوَقُموولا ِإ َّ أَْن أَْغنوواُهُم اّللَّ

ُ َعوذااب  أَلِيموا  يف  الوُدنْيا َواهْلِخورَِة َوموا هَلُوْم يف  َوَرُسللُُه ِمْن َفْضِلِه فَِإْن يَوُتلبُلا َيُك َخْْيا  هَلُْم َوِإْن يَوتَوَللَّوْلا يُوَعوذِِّْبُُم اّللَّ
َقنَّ َولََنُكلَننَّ ِموَن الصَّواحلِِنَي 74اأْلَْرِم ِمْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  ) َ لَِ ْن آ ان ِمْن َفْضِلِه لََنصَّدَّ ُهْم َمْن عاَهَد اّللَّ ( َوِمنوْ

ا  يف قُولُولِّبِْم ِإىل يوَوْلِم يَوْلَقْلنَوُه فَوَأْعَقبَوُهْم نِفاقو (76( فَوَلمَّا آ ُهْم ِمْن َفْضِلِه خبَُِللا بِِه َوتَوَللَّْلا َوُهْم ُمْعرُِضلَن )75)
َ مووا َوَعووُدوُ  َوِ ووا كووانُلا َيْكووِذبُلَن ) َ َعووالَُّم 77ِ ووا َأْخَلُفوولا اّللَّ َ يَوْعلَووُم ِسوورَُّهْم َوَْنْوولاُهْم َوأَنَّ اّللَّ ( أََ ْ يَوْعَلُموولا أَنَّ اّللَّ

وووووُدوَن ِإ َّ ُجْهوووووَدُهْم ( الَّوووووِذيَن يَوْلِموووووُزوَن اْلُمطَّووووولِِِعنَي 78اْلُغيُووووولِب ) ِموووووَن اْلُموووووْيِمِننَي يف الصَّوووووَدقاِت َوالَّوووووِذيَن   اَِ
ُهْم َوهَلُووْم َعووذاب  أَلِوويم  ) ُ ِموونوْ ُهْم َسووِخَر اّللَّ ( اْسووتَوْغِفْر هَلُووْم أَْو   َتْسووتَوْغِفْر هَلُووْم ِإْن َتْسووتَوْغِفْر هَلُووْم 79فَوَيْسووَخُروَن ِموونوْ

ُ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم اْلفاِسووِقنَي )َسووْبِعنَي َموورَّة  فَولَووْن يَوغْ  ُووْم َكَفووُروا اِبّللَِّ َوَرُسووللِِه َواّللَّ ُ هَلُووْم ذلِووَك  َِوَّ ( فَوورَِ  80ِفووَر اّللَّ
َوقوواُللا   تَوْنِفووُروا  اْلُمَخلَُّفوولَن ِ َْقَعووِدِهْم ِخووالَ  َرُسوولِل اّللَِّ وََكرُِهوولا أَْن ُااِهووُدوا ِ َْموولاهِلِْم َوأَنْوُفِسووِهْم يف َسووِبيِل اّللَِّ 

فَوْلَيْضووَحُكلا قَلِوويال  َوْليَوْبُكوولا َكثِووْيا  َجووزاء  ِ ووا كووانُلا  (81يف احْلَوورِِ قُووْل انُر َجَهوونََّم َأَكووُد َحوور ا لَووْل كووانُلا يَوْفَقُهوولَن )
ُهْم فَاْسَتْأَذنُلَ  لِْلُخُروجِ 82َيْكِسُبلَن ) ُ ِإىل نائَِف   ِمنوْ  فَوُقْل َلْن خَتُْرُجلا َمِعَك أَبَدا  َوَلْن تُقواتُِللا ( فَِإْن َرَجَعَك اّللَّ

ُهْم مواَت أَبَودا  83َمِعَك َعُدو ا ِإنَُّكْم َرِضيُتْم اِبْلُقُعلِق أَوََّل َمرَّة  فَاقْوُعُدوا َموَع اْاوالِِفنَي ) ( َو  ُتَصولِِ َعلوى َأَحود  ِمونوْ
ُووْم َكَفووُروا اِبّللَِّ  ووا 84 َوَرُسووللِِه َوموواتُلا َوُهووْم فاِسووُقلَن )َو  تَوُقووْم َعلووى قَووْثِِ  ِإوَّ ( َو  تُوْعِجْبووَك أَْموولاهُلُْم َوأَْو ُقُهووْم ِإ َّ

ُ أَْن يُوَعووووذَِِّبُْم ِّبووووا يف الووووُدنْيا َوتَوْزَهووووَ  أَنْوُفُسووووُهْم َوُهووووْم كوووواِفُروَن ) ( َوِإذا أُْنزِلَووووحْل ُسوووولرَة  أَْن آِمنُوووولا اِبّللَِّ 85يُرِيووووُد اّللَّ
ُهْم َوقوواُللا َذْران َنُكووْن َمووَع اْلقاِعووِديَن )َوجاِهوودُ  َرُضوولا ِ َْن َيُكلنُوولا  (86وا َمووَع َرُسووللِِه اْسووَتْأَذَنَك أُولُوولا الطَّووْلِل ِموونوْ

ْموولاهِلِْم ( لِكووِن الرَُّسوولُل َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َمَعووُه جاَهووُدوا  َِ 87َمووَع اْاَلالِووِ  َونُبِووَع َعلووى قُولُوولِّبِْم فَوُهووْم   يَوْفَقُهوولَن )
ُ هَلُووْم َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر 88َوأَنْوُفِسووِهْم َوأُول ِووَك هَلُووُم اْاَووْْياُت َوأُول ِووَك ُهووُم اْلُمْفِلُحوولَن ) ( أََعوودَّ اّللَّ

َ ( َوجوواَء اْلُمَعووذُِِروَن ِمووَن اأْلَْعووراِب لِيُوووْيَذنَ 89خالِووِديَن ِفيهووا ذلِووَك اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم )  هَلُووْم َوقَوَعووَد الَّووِذيَن َكووَذبُلا اّللَّ
ُهْم َعووذاب  أَلِوويم  ) ( لَووْيَك َعلَووى الُضووَعفاِء َو  َعلَووى اْلَمْرضووى َو  َعلَووى 90َوَرُسوولَلُه َسُيِصوويُه الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموونوْ

ووُدوَن مووا يُوْنِفُقوولَن َحوورَج  ِإذا َنَصووُحلا ّللَِِّ َوَرُسووللِِه مووا عَ  ُ َغُفوولر  َرِحوويم  الَّووِذيَن   اَِ لَووى اْلُمْحِسووِننَي ِمووْن َسووِبيل  َواّللَّ
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ُلُكوووْم َعَلْيوووِه تَوَللَّوووْلا َوأَْعيُوووونُوُهْم تَِفووو (91) يُخ ِموووَن َو  َعلَووى الَّوووِذيَن ِإذا موووا أَتَووووْلَ  لِوووَتْحِمَلُهْم قُوْلوووحَل   َأِجوووُد موووا َأمحِْ
ُدوا ما يُوْنِفُقلَن )  { (92الدَّْمِع َحَزان  َأ َّ اَِ

اسذذائاان المنذذافقين فذذي القمذذود عذذن أبذذوك ومكائذذدهم  ذذد  48 - 42رس ا ول:الذذد

 المسلمين

مجاعوووو   وخباصوووو .موووون هنووووا يبوووودأ احلوووودية عوووون الطلائوووو  الوووويت لهوووورت عليهووووا أعوووورام الضووووع  يف الص 
أن حوووه  أى هوووي ءاملنافقني،الوووذين اندسووولا يف صوووفل  املسووولمني ابسوووم ا سوووالم،بعد أن غلوووه ولهر،فووور 

أن عوز  صوفل  بعوديقتضويان أن ُينولا ر وسوهم لإلسوالم،وأن يكيودوا لوه قاخول ال السالم  وحوه الكسوه
 عليهم أن يكيدوا له خارج الصفل .

سوه وحن.ا  القرآينرها السويوسنرى يف هذا املقطع كل الظلاهر اليت هدينا عنها يف تقدمي السلرة كما يصل 
 أوا ستكلن مفهلم  واضح  يف ضلء ذلك التقدمي الذي أسلفنا :

ّللَِّ لَووِل اْسووَتطَْعنا قَُّ  َوَسووَيْحِلُفلَن ابِ لَووْيِهُم الُشووعُووَدْت عَ لَووْل كوواَن َعَرضووا  َقرِيبووا  َوَسووَفرا  قاِصوودا  َ توَّبَوعُوولَ ،َولِكْن بوَ  »
ُ يَوْعَلُم ِإوَُّ  ُ َعْنوَك ِ َ أَذِ اَعَفا .بُلنَ ْم َلكاذِ َاََرْجنا َمَعُكْم،يُوْهِلُكلَن أَنْوُفَسُهْم،َواّللَّ َ لَوَك الَّوِذيَن نْوحلَ ّللَّ  هَلُوْم َحوَّتَّ يَوتَوبَونيَّ

ُ ْلِم اهْلِخوِر أَْن ُااِهودُ  َواْليَووَن اِبّللَِّ َصَدُقلا َوتَوْعَلَم اْلكاِذِبنَيف   َيْسوَتْأِذُنَك الَّوِذيَن يُوْيِمنُول  وا ِ َْمولاهِلِْم َوأَنْوُفِسوِهْم َواّللَّ
ووا َيْسووَتْأِذُنَك ا.َعلِوويم  اِبْلُمتَِّقنيَ  لُوولُّبُْم فَوُهووْم يف َريْووِبِهْم يَووَ َقَُّقوَن ِم اهْلِخِر،َواْر بَووحْل قوُ  َواْليَووولْ اِبّللَِّ  لَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولنَ ِإ َّ

ْل َخَرُجوولا لَ .وا َمووَع اْلقاِعووِدينَ ثَوبََّطُهْم،َوِقيَل:اقْوعُوودُ عايَوُهْم،فوَ  انْبِ َولَووْل أَراُقوا اْاُووُروَج أَلََعووُدوا لَووُه عُوودَّة  َولِكووْن َكوورَِ  اّللَُّ 
ُغلنَ  َنَ ،َوفِ ُكُم الْ ِفيُكْم ما زاُقوُكْم ِإ َّ َخبا   َوأَلَْوَضُعلا ِخالَلُكْم يَوبوْ ُ عَ يُكْم َ َّاُعلَن هَلُوْم،ِفتوْ َلَقوِد .لِويم  اِبلظَّاِلِمنيَ َواّللَّ

َنَ  ِمْن قَوْبُل َوقَولَُّبلا َلَك اأْلُُملَر َحَّتَّ ج  « ..رُِهلنَ أَْمُر اّللَِّ َوُهْم كا َلَهرَ ُ  وَ اَء احلَْ ابْوتَوَغُلا اْلِفتوْ
تبعوول   لعاقبوو   الوول كووان األموور أموور عوورم قريووه موون أعوورام هووذ  األرم،وأموور سووفر قصووْي األموود مووأملن 

ي عوزع هود ااطور الوذكنه ا؟ول.ولكنها الشوق  البعيودة الويت تتقاصور قوووا اهلموم السواقط  والعوزائم الضوعيف 
بنيووو  الصوووغْية وال ه النفووولسولكنوووه األفووو  العوووا  الوووذي تتخووواذل قونووو.ب املنخلب منوووه األروا  اهلزيلووو  والقلووول 

 املهزول .
َوَسوووَفرا   ضووا  َقرِيبوووا  اَن َعرَ لَووْل كووو»وإنووه لنمووولذج مكوورور يف البشوووري  ذلوووك الووذي تر وووه تلووك الكلموووات ااالووودة:

 « ..قاِصدا  َ توَّبَوُعلَ  َولِكْن بَوُعَدْت َعَلْيِهُم الُشقَّ ُ 
ن الووذين اهوودو  ن أول ووككثْيو .م أول ووك الووذين يتهوواوون يف الطريوو  الصوواعد إىل اهلفووا  الكرميوو فكثووْيون هوو

يف   لبشووري عوورفهم اكثووْيون ت.لطوولل الطريوو  فيتخلفوولن عوون الركووه ومييلوولن إىل عوورم  فووه أو مطلووه رخيا
  اكووويحلن علوووى وإوم ليعيشووو.كووول زموووان ويف كووول مكان،فموووا هوووك قلووو  عارضووو ،إ ا هوووك النمووولذج املكووورور
 يشو ي  لثمن القليول لغا ،فواااحلياة،وإن خيول إلويهم أووم بلغولا منوافع وانلولا مطالوه،واجتنبلا أقاء الوثمن 

 سلى التافه الرخيا 
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وما يكووذب إ  .بووداأصوواحه للضووع  الكووذب امل ..فهوول« َوَسووَيْحِلُفلَن اِبّللَِّ لَووِل اْسووَتطَْعنا َاََرْجنووا َمَعُكوومْ » 
القلي يلاجوه فو.ألحاينيضعي  ولل بدا يف صلرة األقلايء ا؟بوارين يف بعوخ اأجل ما يكذب إ  .الضعفاء

 ايم وما تتخل  هذ  القاعدة يف ملق  من امللاق  و  يف يلم من األ.والضعي  يداور
س , واّلِل جوواة عنوود النوواسووبيل الن ..ّبووذا احللوو  وّبووذا الكذب،الووذي حيوول إلوويهم أنووه« يُوْهِلُكوولَن أَنْوُفَسووُهمْ »

ان  اودي النكور رة يلم    , ويكشفه للناس , فيهلك الكاذب يف الدنيا بكذبه , ويهلك يف اهلخيعلم احل
. 

ُ َعْنووَك  َِ  ُووْم َلَكوواِذبُلَن ( }َعَفووا اّللَّ ُ يَوْعلَووُم ِإوَّ َ لَووَك الَّووذِ  هَلُووْم َحووَّتَّ أَِذنْووحلَ  )َواّللَّ يَن َصووَدُقلا َوتَوْعلَووَم اْلَكوواِذِبنَي  يَوتَوبَوونيَّ
 ...[ 43: ({ ]التلب43)

 -ذن الرسوولل فوولن خلوو  إفلقوود توولارى املتخل.إنووه لطوو  اّلِل برسوولله , فهوول يعجوول لووه ابلعفوول قبوول العتوواب 
- وكووانلا .اذير وقبوول أن ينكشوو  صوودقهم موون كووذّبم يف هووذ  املعوو. هلووم ابلقعوولق حووني قوودملا لووه املعوواذير

فووا  , يوولب الن يسووق  عوونهمفعندئووذ تتكشوو  حقيقووتهم , و .سوويتخلفلن عوون الركووه حووَّت ولوول   ذذن هلووم 
 ويظهرون للناس على نبيعتهم , و  يتلارون خل  إذن الرسلل .

 املنافقلنو مليمنلن وإذا   يكن ذلك فإن القرآن يتلىل كشفهم , ويقرر القلاعد اليت ميتاز ّبا ا
ُ َعلِوويم  اِبْلُمتَِّقوونَي )ْمووَلاهِلِْم َوأَنْوُفِسووهِ وا  َِ اِهوودُ  أَْن اَُ }َ  َيْسووَتْأِذُنَك الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخوورِ  ( 44ْم َواّللَّ
َووووا َيْسووووَتْأِذُنَك الَّووووِذيَن َ  يُوْيِمنُوووولَن اِبّللَِّ َواْليَوووووْلمِ  ( { 45يْووووِبِهْم يَووووَ َقَُّقوَن )رَ حْل قُولُوووولُّبُْم فَوُهووووْم يف  َواْرَ بَوووواهْلِخوووورِ  ِإ َّ

 [.45 - 44:]التلب 
ذن هلوم نتظورون أن يوي اء ,   يفالوذين ييمنولن ابّلِل , ويعتقودون بيولم ا؟وز .ة الويت   ختطوئ وهذ  هك القاعد

سوووارعلن األروا  بووول يألمووولال و اب يف أقاء فريضوو  ا؟هووواق ل و  يتلكوووأون يف تلبيوو  قاعوووك النفووورة يف سووبيل اّللِ 
يتطلعووولن لوإوم .لرضوووا  وابتغاء،إليهوووا خفافوووا ويقوووا  كموووا أمووورهم اّلِل،ناعووو  ألمر ،ويقينوووا بلقائه،ويقووو   زائوووه

لوولّبم موون قذين خلووحل إ ووا يسووتأذن أول ووك الوو.تطلعووا فووال ُيتوواجلن إىل موون يستحثهم،فضووال عوون ا ذن هلم
عقيودة م بتكوالي  الني النهول اليقني فهم يتلكأون ويتلمسلن املعاذير،لعل عائقا من العلائ  ُيلل بينهم وب

 ون.اليت يتظاهرون ّبا،وهم ير بلن فيها وي قق
يتنكبهوا لذي يعرفهوا و ري ،أو اإن الطري  إىل اّلِل واضح  مستقيم ،فما ي قق ويتلكأ إ  الذي   يعر  الط

وعندهم وسوووووائله، اتقوووواء ملتاعوووووه الطريووووو   ولقووووود كوووووان أول ووووك املتخلفووووولن ذوي قووووودرة علوووووى ااروج،لوووووديهم
 « ..َوَلْل أَراُقوا اْاُُروَج أَلََعُدوا َلُه ُعدَّة  »:عدته
 يرايء.أ قلمهم يفان فيهم عبد اّلِل بن أيب سللل،وكان فيهم ا؟د بن قيك،وكانلا أكرافا وقد ك

ُ انِْبعايَوُهمْ » لسولء للمسولمني كموا املنطليو  علوى نلاايهم ا..ملوا يعلموه مون نبيعوتهم ونفواقهم،و « َولِكْن َكرَِ  اّللَّ
 « ..ِعِدينَ َع اْلقاُعُدوا مَ َوِقيَل:اقوْ »..و  يبعة فيهم اهلم  للخروج.« فَوثَوبََّطُهمْ »سيجكء.
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الئو  لافهذا مكوانكم .للجهاق وختلفلا مع العجائز والنساء واألنفال الذين   يستطيعلن الغزو،و  ينبعثلن
 ابهلمم الساقط  والقللب املر ب  والنفلس اااوي  من اليقني.

ْوَضوووُعلا ِخالَلُكوووْم بوووا   َوأَلَ  َّ خَ إِ ْم لَوووْل َخَرُجووولا فِووويُكْم موووا زاُقوُكووو»وكوووان ذلوووك خوووْيا للووودعلة وخوووْيا للمسووولمني:
ُ َعِليم   َنَ ،َوِفيُكْم َ َّاُعلَن هَلُْم،َواّللَّ ُغلَنُكُم اْلِفتوْ  .« .اِلِمنيَ  اِبلظَّ يَوبوْ

رج أول ووك لش ولوول خوووالقلوولب احلووائرة تبووة ااوولر والضووع  يف الصووفل ،والنفلس ااائنوو  خطوور علووى ا؟يوو
لفتنووو  ابللقيعووو  وا ا بيووونهموألسووورعل .خبوووروجهم بووول لوووزاقوهم اضوووطرااب وفلضى املنوووافقلن موووا زاقوا املسووولمني قووولة

اهلوا لتوه ويكوا رجيرعوى قع ولكن اّلِل الوذي.ويف املسلمني من يسمع هلم يف ذلوك احلوني.والتفرق  والتخذيل
 املخلصني،كفى امليمنني الفتن ،ف   املنافقني املتخاذلني قاعدين:

ُ َعِليم  اِبلظَّاِلمِ »  « ..نيَ َواّللَّ
بووودخل  ضووويهم ليشوووهدفقووود ضووومهم كوووذلك إىل زمووورة املشوووركني  وإن ما« املشوووركلن»والظوووامللن هنوووا معنووواهم 

بووذللا مووا يف نوولقهم،حَّت غلبوولا علووى أموورهم و  - -نفلسهم،وسوولء نليتهم،فلقوود وقفوولا يف وجووه الرسوولل 
َنَ  ِمْن قَوْبُل وَ »فاستسلملا ويف القله ما فيه:  َوَلَهوَر أَْموُر اّللَِّ ُمولَر َحوَّتَّ جواَء احْلَو ُ لا َلَك اأْلُ لَّبُ قوَ َلَقِد ابْوتَوَغُلا اْلِفتوْ

 «.َوُهْم كارُِهلنَ 
مث جوواء احلوو  وانتصوورت  .ظهوور  اّلِل علووى أعدائووهإىل املدينوو ،قبل أن ي - -وكووان ذلووك عنوود مقوودم الرسوولل 

 .لمنياملسكلم  اّلِل فحنلا هلا ر وسهم وهم كارهلن،ولللا ي بصلن الدوائر اب سالم و 
 نماذج من مماذير المنافقين وأربصهم بالمسلمين 52 - 49الدرس الثاني:

دورهم موون ي عليووه صوومث ذخوذ السوويا  يف عوورم  وواذج موونهم وموون معوواذيرهم املفوو اة مث يكشوو  عمووا تنطوول 
ُهْم َموْن يَوُقلُل:ائْوَذْن ِ  َو  تَوْفتِوبِِ »املسلمني:و  - -ال با ابلرسلل  نَويف اْلفِ  َأ .َوِمونوْ نََّم ِ  َسوَقطُلا،َوِإنَّ َجَهوتوْ

ان ِمووْن قَوْبووُل،َويَوتَوَللَّْلا لُللا:قَووْد َأَخووْذان أَْموورَ ِصوويَب   يَوقُ ْبَك مُ ِإْن ُتِصووْبَك َحَسووَن   َتُسووْيُهْم َوِإْن ُتِصوو.َلُمِحيطَوو   اِبْلكوواِفرِينَ 
ُ لَنا ُهلَ .َوُهْم َفرُِحلنَ  ُقْل:َهْل تَوَربَُّصولَن بِنوا .ْيِمُنلنَ  فَوْليَوتَولَكَِّل اْلمُ  َوَعَلى اّللَِّ  انَملْ  ُقْل:َلْن ُيِصيَبنا ِإ َّ ما َكَتَه اّللَّ

َفَ َبَُّصوولا ِإانَّ َمَعُكووْم .ْيِديناب  ِمووْن ِعْنووِدِ  أَْو  َِ  بَِعووذاُكُم اّللَُّ ِإ َّ ِإْحووَدى احْلُْسوونَوَينْيِف َوحَنْووُن نَووَ َبَُّا ِبُكووْم أَْن ُيِصوويبَ 
 «.ُمَ َبُِِصلنَ 

،َويَزِيوووَد بْوووِن ُروَماَن،َوَعْبوووِد اّللَِّ بْوووِن َأيب َبْكر ،َوَعاِصوووِم بْوووِن ُعَموووَر بْوووِن قَوتَووواقَ  روى َة حمموود بووون إسوووحا  َعوووِن الُزْهرِيِِ
َك اَي َجوُد َذاَت يَوْلم  َوُهَل يف ِجَهازِِ  لِْلَجودِِ بْوِن قَووْيك  َأِخوك بَوِب َسوَلَمَ :" َهوْل لَوَوَغْْيِِهْم،قَاَل:قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 

،أََو َشَْذُن ِ  َوَ  تَوْفتِوووبِِ ف فَووووَلاّللَِّ َلَقووودْ   َعوووَرَ  قَووووْلِمك َموووا اْلَعووواَم يف ِجووواَلِق بَوووِب اأْلَْصوووَفِر ف " فَوَقووواَل:اَي َرُسووولَل اّللَِّ
،َوِإيِنِ َأْخَشووى ِإْن رَأَيْووحُل ِنَسوواَء بَووِب اأْلَْصووفَ  ُهنَّ،فَووَأْعَرَم َعْنووُه َرُجوول  َأَكووُد َعَجب ووا اِبلنَِِسوواِء ِمووبِِ ِر أَْن َ  َأْصووِثَ َعنوْ

ُهْم َمووْن يَوُقوولُل ائْووَذْن ِ  َوَ  ،َرُسوولُل اّللَِّ  َوقَوواَل:" أَِذنْووحُل لَووَك "،َفِفووك اْ؟َوودِِ بْووِن قَوووْيك  نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهْليَووُ  َوِموونوْ
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نَووَ  ِمونْ  َوا َحَْشووى اْلِفتوْ نَووِ  تَوْفتِوبِِ اهْليَووُ ،َأْي ِإْن َكوواَن ِإ َّ  ِنَسوواِء بَووِب اأْلَْصوَفِر،َولَْيَك َذلِووَك بِووِه،َفَما َسوَقَ  ِفيووِه ِمووَن اْلِفتوْ
 .1399َوالرَّْغَبِ  بِنَوْفِسِه َعْن نَوْفِسِه أَْعَظُم ".بَِتَخُلِفِه َعْن َرُسلِل اّللَِّ 

نَووووو»والرق علووووويهم:. ثووووول هوووووذ  املعووووواذير كوووووان املنوووووافقلن يعتوووووذرون َهووووونََّم َلُمِحيطَووووو   َوِإنَّ جَ  لاِ  َسوووووَقطُ َأ  يف اْلِفتوْ
رائهووم و كووأن جهوونم موون فتلنوولن و ..والتعبووْي يرسووم مشووهدا كووأن الفتنوو  فيووه هاويوو  يسووق  فيهووا امل« اِبْلكوواِفرِينَ 

ر لوو  وعوون انتظوواطي وو  كامكنايوو  عوون مقووارفتهم للخ.هووي  ّبم،وشخووذ علوويهم املنافووذ واملتجهووات فووال يفلتلن
م هوتقريرا لكفور .ملعواذيراخل  واهلبلط إىل هذا املستلي املنح  مون العقاب عليها حتما،جزاء الكذب والت

 وإن كانلا يتظاهرون اب سالم وهم فيه منافقلن.
ِصووْبَك تُ ِإْن »خووْيا: املسوولملنإوووم   يريوودون ابلرسوولل خووْيا و  ابملسوولمني وإوووم ليسوول هم أن اوود الرسوولل و 

 شق :مل ّبم من سلمني من مصائه وما ينز ..وإوم ليفرحلن ملا ُيل ابمل« َحَسَن   َتُسْيُهمْ 
ع املسوولمني بشووِر،وختلفنا مووطنووا أ  نصوواب ..واحت« َوِإْن ُتِصووْبَك ُمِصوويَب   يَوُقلُللا:قَووْد َأَخووْذان أَْمووَران ِمووْن قَوْبوولُ »

 ن بالء.ماملسلمني  ..ابلنجاة و ا أصاب« َويَوتَوَللَّْلا َوُهْم َفرُِحلنَ »عن الكفا  والغزو  
نفسوهم ااوْي ققولن ألُيذون بظولاهر األملر،وُيسوبلن الوبالء كورا يف كول حوال،ويظنلن أووم ذلك أووم ذخو

  املسووولم الصووواقو .ْي فيهوقووود خلوووحل قلووولّبم مووون التسوووليم ّلِل،والرضوووى بقووودر ،واعتقاق ااووو.ابلتخلووو  والقعلق
ه  انصوور لوواّللِ  ّلِل،وأنايبووذل جهوود  ويقوودم   حشووى،اعتقاقا  ن مووا يصوويبه موون خووْي أو كوور معقوولق إبراقة 

ُ لَنا ُهَل َمْل ان »ومعني:  .. «تَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ ّللَِّ فَوْليوَ َعَلى اوَ ُقْل:َلْن ُيِصيَبنا ِإ َّ ما َكَتَه اّللَّ
 لا موون ابوووتالءهما يالقووواّلِل قوود كتووه للموويمنني النصوور،ووعدهم بووه يف النهايوو ،فمهما يصووبهم موون كوودة،وم

،نصوورا ها سوون  اّللِ يت اقتضووته امليمنوولن عوون بين ،وبعوود احيا،وبلسووائله الوو،فهوول إعووداق للنصوور امللعلق،لينالوو
ر  هول الناصوواّللِ .ضوحي عزيزا   رخيصا،وعزة هميهوا نفولس عزيوزة مسوتعدة لكول ابوتالء ،صوابرة علوى كول ت

 « ..َوَعَلى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ »وهل املعني:
 فوووووذلك أمووووور اّللِ . يف الطل  مووووول علوووووى اّلِل،  ينفيوووووان اختووووواذ العووووودة  ووووواوا عتقووووواق بقووووودر اّلِل،والتلكووووول الكا

ن   ينفوذ أمور اّلِل،ومون مح  ا تكال  على اّللِ  وما يتكل...« َوأَِعُدوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُولَّة  »الصري :
أن  ر إنسووان  علووىخووان راعووك  ذخووذ ابألسووباب،ومن   يوودر  سوون  اّلِل ا؟اريوو  الوويت   هووايب أحوودا،و  ت

 ه عوووذاب اّللِ لاء أصوووابوالكافر أمووور  كلوووه كووور سووو.سووولاء انل النصووور أو انل الشوووهاقة.املووويمن أمووور  كلوووه خْي
ْن ُيِصوويَبُكُم أَ حَنُْن نَووَ َبَُّا ِبُكوْم نَوَينْيِ،وَ ى احْلُْسوُقْل:َهوْل تَوَربَُّصوولَن بِنوا ِإ َّ ِإْحوودَ »املباكور أو علووى أيودي املوويمنني:

ُ بِ   « ..َ َبُِِصلنَ َعُكْم مُ َفَ َبَُّصلا ِإانَّ مَ .َعذاب  ِمْن ِعْنِدِ  أَْو ِ َْيِدينااّللَّ
النصور الوذي تعلول بوه كلمو  اّلِل،فهول جوزا هم .فماذا ي با املنوافقلن ابملويمننيف إووا احلسو  علوى كول حال

امليمنوولن ابملنووافقنيف إنووه وموواذا يوو با .يف هووذ  األرم،أو الشووهاقة يف سووبيل احلوو  عليووا الوودرجات عنوود اّللِ 
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عذاب اّلِل ذخذهم كما أخذ من قوبلهم مون املكوذبني أو بوبطا املويمنني ّبوم كموا وقوع مون قبول للمشوركني 
 والعاقب  للميمنني..والعاقب  معروف  .« َفَ َبَُّصلا ِإانَّ َمَعُكْم ُمَ َبُِِصلنَ »..

 بأموالهم مايبهموأ المنافقين ن قة قبول عدا أسباا 55 - 53:الثالث الدرس

،ذلوك ليمسوك ن ا؟هاقعوولقد كان بعخ هي ء املعتذرين املتخلفني امل بصني،قد عرم مالوه،وهل يعتوذر 
علون يل  رسولله أن ورهتم،وكفرق اّلِل علويهم منوا.العصا من اللس  على نريق  املنافقني يف كل زمان ومكان
 نعوووسوولاء بووذلل  ان ويق ،رايء وخوول ،  عوون إميووأن إنفوواقهم غووْي مقبوولل عنوود اّلِل،ألوووم إ ووا ينفقلنووه عوون 

حلوووالتني ا،فهوول يف رضووا موونهم بلصووفه ذريعوو  حوودعلن ّبووا املسوولمني،أو عوون كوور  خلفووا موون انكشووا  أمرهم
ووْن يُوتَوَقبَّووْرهووا  لَووكَ قُووْل:أَْنِفُقلا َنْلعووا  أَْو   »موورقوق،  يوولاب لووه و  ُيسووه هلووم عنوود اّلِل: ْلمووا  ُتْم قوَ َل ِمووْنُكْم،ِإنَُّكْم ُكنوْ

ُهْم نَوَفقووووواهُتُْم ِإ َّ أَ .فاِسوووووِقنيَ  ُوووووْم  َوما َمووووونَوَعُهْم أَْن تُوْقبَوووووَل ِمووووونوْ تُووووولَن الصَّوووووالَة ِإ َّ َوُهوووووْم   َوِبَرُسوووووللِِه،َو  ذَْ َفوووووُروا اِبّللَِّ كَ وَّ
 «.ُكساىل،َو  يُوْنِفُقلَن ِإ َّ َوُهْم كارُِهلنَ 
 اليووووو  مووووونومظاهر خ.ر  وضووووومْي مووووودخللخووووول  وموووووداراة،وقله منحووووو.إووووووا صووووولرة املنوووووافقني يف كووووول آن

 الرو ،وتظاهر بغْي ما يكنه الضمْي.
 .. «َو  َذْتُلَن الصَّالَة ِإ َّ َوُهْم ُكساىل »والتعبْي القرآين الدقي :

نبثوو  موون ة عليهووا   ين الباعووذتلوا كسوواىل أل.فهوم ذتلوووا مظهوورا بووال حقيقوو ،و  يقيملوووا إقامو  واسووتقام 
 نفقولن كوارهنيقولن موا يا يدفعلن إليها قفعا،فيحسلن أوم عليها مسوخرون  وكوذلك ينفأعما  الضمْي،إ 

 مكرهني.
عوة هول فالبا.لر قافعاحبها كوعوما كان اّلِل ليقبل هذ  احلركات الظاهرة اليت   هدو إليها عقيدة،و  يصو

 عمدة العمل والني  هك مقياسه الصحي .
كن هووذا  ول.وكوور  مووال وذوي أو ق،وذوي جووا  يف قوولمهم ولقوود كووان هووي ء املنفقوولن وهووم كووارهلن ذوي

 يسوبغها اّللِ  ك بنعمو هوفموا .كله ليك بشوكء عنود اّلِل وكوذلك اوه أ  يكولن كوي ا عنود الرسولل وامليمنني
وْم َو  أَْو ُقُهْم،إِ  أَْمولاهلُُ ْعِجْبوكَ فَوال توُ »عليهم ليهنأوا ّبا،إ ا هك الفتن  يسلقها اّلِل إلويهم ويعوذّبم ّبوا: ا يُرِيوُد  َّ

ُ لِيُوَعذَِِّبُْم ِّبا يف احْلَياِة الُدنْيا،َوتَوْزَهَ  أَنْوُفسُ   «.نَ ُهْم كاِفُرو ُهْم وَ اّللَّ
شووووكر علوووووى ه إىل الإن األموووولال واألو ق قوووود تكووووولن نعموووو  يسووووبغها اّلِل علوووووى عبوووود موووون عبووووواق ،حني يلفقوووو

فك،وايووو  مووون ،سووواكن النمطمووو ن الضمْيالنعم ،وا صوووال  ّبوووا يف األرم،والتلجوووه ّبوووا إىل اّلِل،فوووإذا هووول 
 املصْي.

كلموووا أنفووو  احتسوووه وكوووعر أنوووه قووودم لنفسوووه ذخرا،وكلموووا أصووويه يف مالوووه أو بنيوووه احتسوووه،فإذا السوووكين  
وقود تكولن نقمو  يصويه اّلِل ّبوا عبودا مون عباق ،ألنوه يعلوم مون .واألمل يف اّلِل يسوري عنوه ..النفسي  تغمر 

األمووولال واألو ق ُيووولل حياتوووه جحيموووا،وإذا احلووورص عليهوووا ييرقوووه  أمووور  الفسووواق والووودخل،فإذا القلووو  علوووى
ويتلو  أعصووابه،وإذا هوول ينفوو  املوال حووني ينفقووه فيمووا يتلفووه ويعولق عليووه ابألذى،وإذا هوول يشووقى  بنائووه إذا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2196 

وكم موون النوواس يعووذبلن  بنووائهم لسووبه موون األسووباب  وهووي ء الووذين كووانلا .مرضوولا ويشووقى ّبووم إذا صووحلا
وأمثوووووواهلم يف كوووووول زمووووووان،ميلكلن األموووووولال ويرزقوووووولن األو ق،يعجووووووه النوووووواس  - -لل علووووووى عهوووووود الرسوووووو

 - وا علوم اّلِل مون قخيلوتهم  -عوذاب يف احليواة الودنيا،وهم .لاهرها،وهك هلم عذاب علوى حنول مون األحناء
 هاوي  امللت على الكفر والعياذ ابّلِل من هذا املصْي..صائرون إىل اهلاوي 

ه و   هووووودوء فيووووولوووووال مزعجوووووا  .يلقوووووك لووووول الفووووورار هلوووووذ  النفووووولس أو اهلال « موتزهووووو  أنفسوووووه»والتعبوووووْي 
لودنيا ا  والكورب يف هول القلوف.انم نان،فيتس  هذا الظل مع لل العذاب يف احلياة الدنيا ابألملال واألو ق

 واهلخرة.
 وما ُيسد أحد على هذ  املظاهر اليت همل يف نياهتا البالء 

 ل بن وهلع المنافقين صور  من ر  56الدرس الرابع:

تقيو ،وعن و عون خول   ولقد كان أول ك املنافقلن يدسلن أنفسهم يف الص ،  عن إميان واعتقواق،ولكن 
تفضوووووحهم  السووووولرة فهوووووذ .مث ُيلفووووولن أووووووم مووووون املسلمني،أسووووولملا اقتناعوووووا،وآمنلا اعتقووووواقا ..نموووووع ورهوووووه

ُوْم ِلُفولَن ابِ َوُيَْ » :ز  يلب النفاوتكشفهم على حقيقتهم،فهك الفاضح  اليت تكش  رقاء املداورة وا ّللَِّ ِإوَّ
وووودُ .َلِمووووْنُكْم َومووووا ُهووووْم ِمووووْنُكْم َولِكوووونوَُّهْم قَوووووْلم  يَوْفَرُقلنَ  َللَّووووْلا إِلَْيووووِه َوُهووووْم غووووارات  أَْو ُموووودََّخال  لَ مَ ْلَجووووأ  أَْو وَن مَ لَووووْل اَِ

 « ..َاَْمُحلنَ 
سود هوا يف حركو  جقله،يثز حركو  الونفك وال.يف حرك  والتعبْي يرسم هلذا ا؟  مشوهدا واسومه.إوم جبناء
ُدوَن َمْلَجأ  أَْو َمغارات  أَْو ُمدََّخال  َلَللَّلْ  »وعيان:  « ..َمُحلنَ  َوُهْم اَْ ا إِلَْيهِ َلْل اَِ

 رون مطارقون.م مذعل إو.حصنا أو مغارة أو نفقا.فهم متطلعلن أبدا إىل ربأ ُيتملن به،وذمنلن فيه
 « ..ِمْنُكمْ ْم لَ َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ ِإوَُّ »ومن هنا:.الداخلك وا؟  الروحك يطارقهم الفزع

رة وإوووا لصوول .م .لووى ذواهتووبكوول أقوات التلكيد،ليووداروا مووا يف نفلسووهم،وليتقلا انكشووا  نليتهم،وليووأمنلا ع
فك ز حركوات الونث يوالوذي .يه  ير ها إ  هوذا األسوللب القورآين العج.زري  للج  واال  واملل  والرايء

 كاخص  للحك على نريق  التصلير الفب امللحك العمي .
 ن نوولاايهمل،تكشوو  عوومث يسووتمر سوويا  السوولرة يف احلوودية عوون املنافقني،ومووا ينوود موونهم موون أقوولال وأعما

 تلزيوووع الصووودقات،ويتهم عدالتوووه يف يف - -فمنهم مووون يلموووز النووول .الووويت ُيووواوللن سووو ها،فال يسوووتطيعلن
ل مووووا ،ويصوووود  كووووملعصوووولم ذو االوووو  العظيم،وموووونهم موووون يقلل:هوووول اذن يسووووتمع لكوووول قائلالتلزيع،وهوووول ا

إذا  الكووافرة،حَّت الفوواجرة وموونهم موون يتخفووى ابلقللوو .يقووال،وهل النوول الفطوون البصووْي،املفكر املوودبر احلكيم
 اّلِل علوى أن ينوزل ومنهم مون حشوى.انكش  أمر  استعان ابلكوذب واحللو  ليوثئ نفسوه مون تبعو  موا قوال

 رسلله سلرة تفض  نفاقهم وتكشفهم للمسلمني.
 لمه المنافقين للرسول بالصدقات وبيان مصارف الههللاا  60 - 58الدرس الخامس:
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كفوار ينهم وبني ال،ويرب  بويعقه على استعرام هذ  الصنل  من املنافقني،ببيان نبيع  النفا  واملنافقني
ن الفوولار  عووك ليكشو  ذلوو.بنصويبهم إىل أجوول معللمالوذين خلوولا مون قبل،فووأهلكهم اّلِل بعوود موا اسووتمتعلا 

 لن.بني نبيعتهم هذ  ونبيع  امليمنني الصاققني،الذين حلصلن العقيدة و  ينافق
ُهْم َمووْن يَوْلِمووُزَ  يف الصَّووَدقاِت،فَِإْن أُْعطُوولا ِمْنهووا َرُضوو » ُوو.َخطُلنَ ْلا ِمْنهووا ِإذا ُهووْم َيْسوو َ ْ يُوْعطَوولا،َوِإنْ َوِموونوْ ْم َوَلْل َأوَّ

ُ،َسووووويُويْ  ُ َوَرُسللُُه،َوقاُللا:َحْسوووووبُوَنا اّللَّ ُ ِموووووْن تِيَنا اَرُضووووولا موووووا آ ُهوووووُم اّللَّ َوووووا .ِإىَل اّللَِّ راِغُبلنَ  ْضوووووِلِه َوَرُسوووووللُُه،ِإانَّ فَ ّللَّ ِإ َّ
ِمنَي،َويف َسووِبيِل اّللَِّ َوابْووِن الرِِقاِب،َواْلغووارِ ،َويف  قُولُوولُّبُمْ َيلََّفوو ِ الصَّووَدقاُت لِْلُفَقووراِء َواْلَمسوواِكنِي،َواْلعاِمِلنَي َعَلْيها،َواْلمُ 

ُ َعِليم  َحِكيم    « ..السَِّبيِل،َفرِيَض   ِمَن اّللَِّ َواّللَّ
وهم .سوومتهاايب يف قموون املنووافقني موون يغمووز  ابلقلل،ويعيووه عوودالتك يف تلزيووع الصوودقات،ويدعك أنووك هوو

واهتوووووم حلسووووواب ذ علوووووى الووووودين،إ ا يقلللنوووووه   يقللووووولن ذلوووووك غضوووووبا للعووووودل،و  محاسووووو  للحووووو ،و  غوووووْية
َوِإْن َ ْ »دين    والعوودل والووبوواللا احلوويو  « فَووِإْن أُْعطُوولا ِمْنهووا َرُضوولا»وأنماعهم،ومحاسوو  ملنفعووتهم وأاننيووتهم:

 « يُوْعَطْلا ِمْنها ِإذا ُهْم َيْسَخطُلنَ 
ا وم ملووووزو  عيووواوقووود ورقت رواايت متعوووودقة عووون سووووبه نوووزول اهليوووو ،تقا حووولاقّ معينوووو  عووون أكووووخاص  

 يف عدال  التلزيع. - -الرسلل 
،قَاَل:َأْخَثَين أَبُوول َسووَلَمَ  بْووُن َعْبووِد الرَّمْحَِن،َوالضَّووحَّاُ  اْلِمْشووَرِقُك،أَنَّ أَ  اَب َسووِعيد  روى البخوواري َعووِن ابْووِن ِكووَهاب 

َنَما حَنْوووُن ِعْنوووَد َرُسووولِل هللِا  َقْسوووم ا ِإَذا َجووواَءُ  ُذو اْاَُلْيِصووورَِة َوُهوووَل َرُجووول  ِموووْن بَوووِب َوُهوووَل يُوْقِسوووُم اْاُوووْدرِيَّ،قَاَل:بَويوْ
،فَوَقووووواَل:اَي َرُسووووولَل هللِا،اْعوووووِدْل،فَوَقاَل َرُسووووولُل هللِا  َويْولَوووووَك،َوَمْن يَوْعوووووِدُل ِإَذا َ ْ أَْعوووووَدْل ف قَووووواَل ُعَموووووُر بْوووووُن :َاِيم 

َقْعووُه،فَِإنَّ لَووُه َأْصووَحااب  َُيِْقووُر َأَحوودُُكْم :نُوَقووُه ،قَوواَل َرُسوولُل هللِا ااَْطَّوواِب:اَي َرُسوولَل هللِا،ائْووَذْن ِ  ِفيووِه َأْضووِرْب عُ 
اِ ْسوواَلِم َكَمووا مَيْووُرُ  َصووالَتَُه َمووَع َصاَلهِتِْم،َوِصووَياَمُه َمووَع ِصووَياِمِهْم،يَوْقَرُ وَن اْلُقووْرآَن  َ ُاَوواِوُز تَورَاِقيَوُهْم،مَيُْروقُوولَن ِمووَن 

ظَوُر ِإىَل يَِّ ،يُوْنَظُر ِإىَل َنْصِلِه َفاَل يُلَجُد ِفيِه َكْكء ،مُثَّ يُوْنَظُر ِإىَل رَِصاِفِه فَوالَ يُلَجوُد ِفيوِه َكوْكء ،مُثَّ يُونْ السَّْهُم ِمَن الرَّمِ 
َّ مُثَّ يُوْنظَووووُر ِإىَل قُووووَذِذِ  فَووووالَ يُلَجووووُد ِفيووووِه َكووووْكء  َسووووَب َ  -َوُهووووَل اْلِقووووْدُ   -َنِضوووويِِِه فَووووالَ يُلَجووووُد ِفيووووِه َكووووْكء    اْلَفووووْر

َعلَوى ِحونَي فُوْرقَو   ِموَن َوالدََّم،آيَوتُوُهْم َرُجل  َأْسَلُق ِإْحَدى َعُضَدْيِه ِمْثُل يَْدِي اْلَمْرأَِة،َوَمَثُل اْلَبْضَعِ  َتَدْرَقُر،َحُْرُجلَن 
أَنَّ َعلِوكَّ بْوَن َأيب نَالِوه  قَواتَوَلُهْم،َوأاََن  َوَأْكوَهدُ ،النَّاِس،قَاَل أَبُل َسِعيد :فََأْكَهُد َأيِنِ  َِْعحُل َهَذا ِموْن َرُسولِل هللِا 

 1400الَِّذي نَوَعحَل.َمَعُه فََأَمَر ِبَذِلَك الرَُّجِل فَاْلُتِمَك،فَوُلِجَد،فَُأيتَ بِِه َحَّتَّ َنَظْرُت إِلَْيِه َعَلى نَوْعحِل َرُسلِل هللِا 
َقواَل َرُجول :ِإنَّ َهوِذِ  ِقْسوَم   َمووا أُرِيوَد ِّبَوا َوْجوُه اّللَِّ , قَاَل:فَأَتَوْيووحُل يَوْلم ووا فوَ َعوْن َعْبوِد اّللَِّ قَاَل:َقَسوَم َرُسولُل اّللَِّ   

ُ َوُملَسووى قَووْد أُوِذَي  َِْكثَوووالنَّووِلَّ  َر ِمووْن فََأْخَثْتُووُه فَوَغِضووَه َحووَّتَّ رَأَيْووحُل اْلَغَضووَه يف َوْجِهووِه , مُثَّ قَاَل:َرمِحَنَووا اّللَّ
 1401َهَذا َفَصَثَ.

                                                 
 (6741[)140/ 15( وصحي  ابن حبان ] 3610[)359/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 1400
 [ صحي 54/ 5( وزاق املعاق ]537[)270/ 1] 335مسند الشاكك  - 1401
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فَأَتَوْيوحُل .ِقْسَمَ  ُحَننْي  قَواَل َرُجول  ِموَن األَْنَصواِر َموا أَرَاَق ِّبَوا َوْجوَه اّللَِّ  - -ْبِد اّللَِّ قَاَل َلمَّا َقَسَم النَِّبُ وَعْن عَ 
 1402«ْكثَووَر ِموْن َهوَذا َفَصوَثَ َرمْحَُ  اّللَِّ َعَلى ُملَسى،َلَقْد أُوِذَى  َِ » فََأْخَثْتُُه،فَوتَوَغْيََّ َوْجُهُه مُثَّ قَاَل  - -النَِّبَّ 

. 
ُهْم َمْن يَوْلِمُز َ   ُروُزَ  َوَيْسأَُلَك "  صََّدقَاِت يوَ  يف الوروى سنيد وابن جرير َعْن جُمَاِهد ،قَوْللُُه:" َوِمنوْ

،قَاَل:قَ  :َوَأْخَثَين َقاُوُق بْووُن َأيب َعاِصووم  ا َهاُهنَووا َوَهاُهنَووا َحووَّتَّ ،فَوَقَسووَمهَ ِبَصَدَق    يتَ النَّووِلُ اَل " أُ وقَوواَل ابْووُن ُجووَرْيج 
 ِذِ  اهْليَُ  " نَوزََلحْل هَ َعْدِل،فوَ َذَهَبحْل،قَاَل:َوَرآُ  َرُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر،فَوَقاَل:َما َهَذا اِبلْ 

ُهْم َمْن َيْطَعُن َعلَ  ُهْم َمْن يَوْلِمُزَ  يف الصََّدقَاِت يَوُقلُل:َوِمنوْ َوذُكِوَر لَنَوا .ْيَك يف الصََّدقَاِت وَعْن قَوَتاَقَة،قَوْللُُه:" َوِمنوْ
َوُهوَل يَوْقِسوُم َذَهب وا َوِفضَّو  ،فَوَقاَل:اَي حُمَمَّوُد،َواّللَِّ أَنَّ َرُجال  ِمْن أَْهِل اْلَباِقيَوِ  َحوِديَة َعْهود  ِ َْعرَابِيَّو  ،أََتى نَوِلَّ اّللَِّ 

ُ أََمَرَ  أَْن تَوْعِدَل َموا َعوَدْلحَل، " َويْولَوَك َفَموْن َذا يَوْعوِدُل َعَلْيوَك بَوْعوِدي ف " مُثَّ قَواَل :فَوَقاَل نَوِلُ اّللَِّ لَِ ْن َكاَن اّللَّ
ا َخَرُجوولا " اْحووَذُروا َهووَذا َوَأْكووَباَهُه،فَِإنَّ يف أُمَّوويِت َأْكووَباَ  َهووَذا يَوْقووَرُءوَن اْلُقووْرآَن َ  ُاَوواِوُز تَورَاِقيَوُهْم،فَووِإذَ :نَووِلُ اّللَِّ 
َكوواَن يَوُقوولُل:" َوالَّووِذي َوذُكِووَر لَنَووا أَنَّ نَووِلَّ اّللَِّ .ْم،مُثَّ ِإَذا َخَرُجوولا فَوواقْوتُوُللُهْم،مُثَّ ِإَذا َخَرُجوولا فَوواقْوتُوُللُهْم " فَوواقْوتُوُللهُ 

َا أاََن َخازِن  "   1403نَوْفِسك بَِيِدِ  َما أُْعِطيُكْم َكيوْ  ا َوَ  أَْمنَوُعُكُملُ  ِإ َّ
،ولكن ة علووى الوودينا   غووْي يقلللووو.آين يقوورر أن القللوو  قللوو  فريوو  موون املنافقنيوعلووى أيوو  حووال فووالنا القوور 

خلوو   ا يشووك يفوهووك آيوو  نفوواقهم الصوورُي ،فم.غضووبا علووى حووج أنفسووهم،وغيظا أن   يكوون هلووم نصوويه .
 يمن ّبذا الدين،وهل املعرو  حَّت قبل الرسال   نه الصاق  األمني.م - -الرسلل 

لنصووولص ا وواضوو  أن هووذ .ّلِل الوويت اننهووا ابملووويمنني فضووال علووى نوول املووويمنني .والعوودل فوورع موون أمووواانت ا
مو  نوافقني الدائحولال املأهكك وقائع وللاهر وقعحل من قبل،ولكنها تتحدّ عنها يف ينااي الغوزوة لتصولير 

 املتصل  قبل الغزوة ويف يناايها.
ُوووَولَووو»ا ميوووان:وّبوووذ  املناسوووب  يرسوووم السووويا  الطريووو  الالئووو  ابملووويمنني الصووواققك  ُ موووْم َرُضووولا ْل َأوَّ ا آ ُهوووُم اّللَّ

ُ ِمْن َفْضلِ  ُ،َسيُوْيتِيَنا اّللَّ  .. «ِإىَل اّللَِّ راِغُبلنَ  ِإانَّ .للُهُ ِه َوَرسُ َوَرُسللُُه،َوقاُللا:َحْسبُوَنا اّللَّ
 قتنووواع  وا  التسوووليم فهوووذا هووول أقب الووونفك وأقب اللسوووان،وأقب ا ميان:الرضوووا بقسوووم  اّلِل ورسلله،رضوووا

 خالصووو  لرغبووو  يف اّللِ رسوولله واو والرجاء يف فضووول اّلِل .وا كتفووواء ابّلِل،واّلِل كووا  عبووود .رضووا القهووور والغله
لووووه ذلووووك أقب ا ميووووان الصووووحي  الووووذي ينضوووو  بووووه ق.موووون كوووول كسووووه موووواقي،ومن كوووول نمووووع قنيوووولي .

لّبم نولر  يشر  يف قلوواحهم،و وإن كانحل   تعرفه قللب املنافقني،الذين   ختال  بشاك  ا ميان أر .امليمن
 اليقني.

 مصارف الههللاا 

                                                 
 ( 4335[)248/ 41املكنز ] -صحي  البخارى - 1402
ُة التوَّْلبَووووِ  << اْلَقووووْلُل يف َشِْويووووِل قَوْللِووووِه تَوَعوووواىَل:َوِمنوُْهْم َمووووْن يَوْلِمووووُزَ  يف الصَّووووَدقَاِت َجوووواِمُع اْلبَويَوووواِن يف تَوْفِسووووِْي اْلُقووووْرآِن لِلطَّووووَثِيِِ << ُسوووولرَ  - 1403
 ( صحي  مرسل15452 -15450<<)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2199 

 -موع ذلوك  -مور ر أن األوبعد بيان هذا األقب الالئ  يف ح  اّلِل وح  رسلله،تطلعا ورضا وإسالما،يقر 
ن رب   املقسولم  مووذ للفريضولويك أمور الرسولل إ وا هول أمور اّلِل وفريضوته وقسومته،وما الرسولل فيهوا إ  منفو

 قووراء فريضوو  موونغنيوواء فريضوو  موون اّلِل،وتوورق علووى الفتيخووذ موون األ -أي الزكوواة  -دقات فهووذ  الصوو.العاملني
 اّلِل.

يوووووار و  اخت وهوووووك حمصووووولرة يف نلائووووو  مووووون النووووواس يعيووووونهم القرآن،وليسوووووحل م وكووووو   ختيوووووار أحووووود،حَّت
َوووا الصَّوووَدقاُت لِْلُفَقوووراِء َواْلَمسووواِكنِي َواْلعووواِمِلنيَ »الرسووولل: لرِِقووواِب َواْلغوووارِِمنَي َويف َفوووِ  قُولُووولُّبُْم َويف الَّ ا َواْلُميَ َعَلْيهووو ِإ َّ

ُ َعلِ .َسِبيِل اّللَِّ َواْبِن السَِّبيلِ   « ..يم  يم  َحكِ َفرِيَض   ِمَن اّللَِّ َواّللَّ
رضووحل تفضووال  وون ف طلعووا و وبوذلك شخووذ الزكوواة مكاوووا يف كووريع  اّلِل،ومكاوووا يف النظوام ا سووالمك،  ت

إحوودى فوورائخ  إوا.لموو فهك فريضوو  معل.و  منحوو  و  جزافووا موون القاسووم املوولزع.حمتموو  فهووك فريضوو .عليهم
إحسوواان موون  هك ليسووحلو .ا سووالم عمعهووا الدولوو  املسوولم  بنظووام معووني لتوويقي ّبووا خدموو  اجتماعيوو  حموودقة

 ل،ولن يقولم لوى التسول كال فما قام النظام ا جتماعك يف ا سالم ع.املعطك وليسحل كحاذة من اهلخذ .
املسووولم  أن تووولفر  وعلوووى الدولوو  -أللانوووه بكووول صوونلفه و  -إن قوولام احليووواة يف النظووام ا سوووالمك هووول العموول 

   عليووووه،وليكزاء األو العموووول لكوووول قوووواقر عليووووه،وأن اكنووووه منووووه اب عووووداق لووووه،وبتلفْي وسائله،وبضوووومان ا؟وووو
ا عاجزين،تنظمهوورين والاقللقوواقرين علووى العموول موون حوو  يف الزكاة،فالزكوواة ضووريب  تكافوول اجتموواعك بووني القوو
،  كوووريع  اّللِ  ي ،منفذاالدولووو  وتتل هوووا يف ا؟موووع والتلزيوووع موووَّت قوووام اجملتموووع علوووى أسووواس ا سوووالم الصوووح

  يبتغك له كرعا و  منهجا سلا 
،َوَ  ِلِذي ِمرَّ :َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمر و،قَاَل:قَاَل النَِّلُ     .1404ة  َسِليِ  َ  هَُِل الصََّدَقُ  لَِغِبِ 

َُموا أَتوَ  يَوُه أَنَّ َرُجلَونْيِ َأْخوَثَاُ  َأوَّ ،َحدَّ َيِب َأيب أَنَّ ُعبَوْيوَد هللِا بْوَن َعِديِ  ،قَاَل:َحدَّ َيْسوَأ َنِِه ِموَن يَوا النَّوِلَّ وَعْن ِهَشام 
تُ  ،َو َ لَِقووووِليِ  الصَّوووَدَقِ ،فَوَقلََّه ِفيِهَموووا اْلَبَصوووَر،َوَرآُ َا َجْلووووَدْيِن،فَوَقاَل:ِإْن ِكووو وْ ُتُكَموووا،َو َ َحووووجَّ ِفيَهوووا لِغَوووِبِ  َما أَْعطَيوْ

.  .1405ُمْكَتِسه 
وهذا النظووام أمشوول وأوسووع كثووْيا موون الزكوواة .إن الزكوواة فوورع موون فووروع نظووام التكافوول ا جتموواعك يف ا سووالم

زكوواة خوو  ألنووه يتمثوول يف عوودة خطوولط تشوومل فووروع احليوواة كلهووا،ونلاحك ا رتبانووات البشووري   كملها،وال
 :1406أساسك من هذ  ااطلط 

وهك عموع مون  .والزكاة عمع بنسب  العشر ونص  العشر وربع العشر من أصل املال حسه أنولاع األمولال
وبووذلك يشوو   يف حصوويلتها .كوول موون ميلووك حوولا  عشوورين جنيهووا فائضوو  عوون حاجتووه ُيوولل عليهووا احللل

                                                 
 ( صحي 6530[)600/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1404
 صحي   -18135( 17972[)164/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1405
كموووا يراجوووع تفسوووْي ا؟وووزء « قراسوووات إسووالمي »ويف كتووواب:«.العدالووو  ا جتماعيووو »ل ا جتمووواعك يف كتوواب:التكافووو»يراجووع فصووول   - 1406

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »الثالة من هذ  الظالل:أو آخر سلرة البقرة 
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يووووووو  هنوووووووا،وأول املسوووووووتح  هلوووووووا هوووووووم الفقوووووووراء مث تنفووووووو  يف املصوووووووار  الووووووويت بينتهوووووووا اهل.معظوووووووم أفوووووووراق األمووووووو 
والفقراء هوووم الوووذين اووودون قون الكفاي ،واملسووواكني موووثلهم ولكووونهم هوووم الوووذين يتجملووولن فووووال .واملسووواكني

 يبدون حاجتهم و  يسأللن.
م عوون مووا يف أيووديه بنقا.كوواةوإن كثووْيا  وون يوويقون الزكوواة يف عام،قوود يكلنوولن يف العووام التووا  مسووتحقني للز 

كنوه ل  الزكواة ولا يف حصيوبعضهم يكلن   ييق كي .فهك من هذ  الناحي  شمني اجتماعك.جاهتماللفاء  ا
لووونفك ا،تزكووول وهوووك قبووول هوووذا وذا  فريضووو  مووون اّللِ .فهك مووون هوووذ  الناحيووو  ضووومان اجتمووواعك ..يسوووتحقها

 ء. قائها وهك إ ا تعبد ّبا اّلِل،وختلا من الش  وتستعلك عليه يف هذا األقا
َا ال»  وقد سب  بياوما...« صََّدقاُت لِْلُفَقراِء َواْلَمساِكنيِ ِإ َّ
 أي الذين يقلملن على هصيلها...« َواْلعاِمِلنَي َعَلْيها»
ومنهم الوذين .ليوهاق تثبيوتهم ع سوالم ويور وهم نلائ ،منهم الوذين قخلولا حوديثا يف ا..« َواْلُمَيلََّفِ  قُوُللُّبُمْ  »

ثلبولا يف قولمهم لي أمثواهلم هم الذين أسولملا ويبتولا ويرجوى شليو  قلولبومن.يرجى أن تتأل  قللّبم فيسلملا
امليلفو   هم هوي ءسووهنوا  خوال  فقهوك حولل سوقلط .إىل ا سالم حني يورون إخولاوم يرزقولن ويوزاقون .

موون  تعوودقة كثووْياراحلووه املولكوون املوونهج احلركووك هلووذا الوودين سوويظل يلاجووه يف م.قلوولّبم بعوود غلبوو  ا سووالم .
  ى ا سووالم إنلثبووات علووا،هتوواج إىل إعطوواء مجاعوو  موون النوواس علووى هووذا اللجووه إمووا إعانوو  هلووم علووى احلا ت

ملسوولم  الوويت ايات غووْي كووانلا ُيوواربلن يف أرزاقهووم  سووالمهم،وإما تقريبووا هلووم موون ا سووالم كووبعخ الشخصوو
لكموال حكمو   ارى مظهور نودر  هوذ  احلقيقو ،فن.يرجى أن تنفع ا سالم ابلدعلة له والذب عنه هنا وهنا 

 اّلِل يف تدبْي  ألمر املسلمني على اختال  الظرو  واألحلال.
سورى بووني اسو قا  األ املثوول يف ذلوك حوني كووان الور  نظاموا عامليووا،عري املعاملو  فيوه علوى..« َويف الرِِقوابِ »

ر غوووْي ظوووام آخووو  علوووى نو  يكووون لإلسوووالم بووود مووون املعاملووو  ابملثووول حوووَّت يتعوووار  العوووا.املسووولمني وأعووودائهم
 ا س قا  ..

يحصوول علووى قيووه له،لوهووذا السووهم كووان يسووتخدم يف إعانوو  موون يكاتووه سوويد  علووى احلريوو  يف نظووْي مبلوو  يي 
 ا املال.أو بشراء رقي  وإعتاقهم  عرف  الدول  من هذ. ساعدة قسطه من الزكاة حريته

سوهم كموا ن إعالن إفالوم،بد  مقيل يعطلن من الزكاة ليلفلا .وهم املدينلن يف غْي معصي ..« َواْلغارِِمنيَ  »
 ،  يسووق  فيووهم تكووافلكتصوونع احلضووارة املاقيوو  ابملوودينني موون التجووار مهمووا تكوون األسووباب  فا سووالم نظووا
قوع يف كورائع يميو ،كما الشري ،و  يضيع فيه األموني،و  ذكول النواس بعضوهم بعضوا يف صولرة قولانني نظا

 األرم أو كرائع الغاب 
   اّلِل.وذلك ابب واسع يشمل كل مصلح  للجماع ،هق  كلم..« ّللَِّ َويف َسِبيِل ا»  
 .وهل املسافر املنقطع عن ماله،ولل كان غنيا يف بلد ..« َواْبِن السَِّبيلِ »
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  1407هوووذ  هوووك الزكووواة الووويت يتقووولل عليهوووا املتقللووولن يف هوووذا الزمان،ويلمزوووووا  ووووا نظوووام تسووولل وإحسوووان
ذلك ليطهوووور اّلِل ّبووووا القلوووولب موووون الشوووو  . صوووولرة عبوووواقة إسووووالمي هووووذ  هووووك فريضوووو  اجتماعيوووو ،تيقى يف..

وليجعلهووا وكوويج  تووراحم وتضووامن بووني أفووراق األموو  املسوولم ،تنِدي جوول احليوواة ا نساني ،واسوو  علووى جوورا  
وتبقى هلوا صوف  .البشوري  وهقو  يف اللقوحل ذاتوه التوأمني ا جتمواعك والضومان ا جتمواعك يف أوسوع احلودوق

الوذي يعلوم موا « َفرِيَضو   ِموَن اّللَِّ »رب  بني القله البشوري وخالقوه،كما تورب  بينوه وبوني النواس:العباقة اليت ت
ُ َعِليم  َحِكيم  »يصل  هلذ  البشري ،ويدبر أمرها ابحلكم :  «.َواّللَّ

 أس يل بمي أقوال وأفمال المنافقين المرذولة 66 - 61الدرس السادس:

ن جهول الوذين ي يكشو  عوذلك البيوان الوذ.ليهوا التلزيوع والتقسويموبعد بيان قلاعد الصدقات،اليت يرجع إ
بعووود هوووذا ميضوووك السووويا  يعووورم .ل  سووولء أقّبوووم حوووني يلموووزون الرسووولل األمنيفووو - -يلموووزون الرسووولل 

ُهُم الَِّذيَن يُوْيُذوَن ا »صنل  املنافقني،وما يقلللن وما يفعللن: ْْي  َلُكوْم َخو قُوْل:أُُذنُ .:ُهَل أُُذن  َويَوُقلُللنَ  لنَِّلَّ َوِمنوْ
َُيِْلُفولَن اِبّللَِّ . هَلُْم َعوذاب  أَلِيم  ِذيَن يُوْيُذوَن َرُسلَل اّللَِّ ُكْم،َوالَّ ُنلا ِمنْ يُوْيِمُن اِبّللَِّ َويُوْيِمُن لِْلُمْيِمِننَي،َوَرمْحَ   لِلَِّذيَن آمَ 

ُ َوَرُسللُُه َأَحُ  أَْن يُوْرُضلُ  ِإْن   َ َوَرُسلَلُه فَوَأنَّ لَوُه انَر  يَوْعَلُملا أَنَُّه مَ أَ َْ .ْيِمِننيَ لا مُ انُ كَلُكْم ِلُْيُْضلُكْم،َواّللَّ ْن ُُياِقِق اّللَّ
ُهْم ِ ووووووووا يف لَووووووووْيِهْم ُسوووووووولرَة  تُونَوبِِوووووووو وُ تُونَوووووووووزََّل عَ  لَن أَنْ َُيْووووووووَذُر اْلُمنوووووووواِفقُ .ذلِووووووووَك اْاِووووووووْزُي اْلَعِظيمُ .َجَهوووووووونََّم خالِوووووووودا  ِفيها

َ ُرْوورِج  مووا َهْووَذُرونَ ُقِل:اْسووتَوْهزُِ ا .قُوُللِّبِمْ  ووا ُكنَّووا ْلتَوُهْم لَ ِ ْن َسووأَ َولَ .ِإنَّ اّللَّ قُووْل:أاَِبّللَِّ َوآايتِووِه .لُم َونَوْلَعهُ َبُوويَوُقلُلنَّ:ِإ َّ
وُتْم َتْسوتَوْهزُِ َنف   تَوْعتَوِذُروا قَوْد َكَفوْرمُتْ بوَ  ُوْم   ُكمْ  نَوْعوُ  َعوْن نائَِفو   ِمونْ اِنُكْم ِإنْ ْعوَد ِإميوَوَرُسللِِه ُكنوْ نُوَعوذِِْب نائَِفو    َِوَّ

 « ..كانُلا جُمْرِِمنيَ 
ون مون النول وم اودإ.إنه سلء األقب يف ح  الرسلل،يبدو يف صلرة أخرى غْي صلرة اللموز يف الصودقات

- - ريعته ويهوا قاب رفيعا يف ا ستماع إىل الناس إبقبال و اح  ويعواملهم بظواهرهم حسوه أصولل كوأ
 لللن عون النوليقتوه،ويقفيسملن هذا األقب العظيم بغْي ا ه،ويصفلنه بغْي حق. هلم ويفس  هلم من صدر 

- - «لقووولل اأي  ووواع لكووول قلل،اووولز عليوووه الكوووذب وااوووداع والثاعووو ،و  يفطووون إىل غوووا « هووول أذن
 من حل  له صدقه،ومن قس عليه قل  قبله..وزور 

قيقووووو  أمووووورهم،أو يفطووووون إىل ح - -يقللوووولن هوووووذا بعضوووووهم لووووبعخ تطمينوووووا ألنفسوووووهم أن يكشووووو  النوووول 
عوولن عليووه موون ه مووا يطللوونفوواقهم:أو يقلللنووه نعنووا علووى النوول يف تصووديقه للموويمنني االووا الووذين ينقلوولن 

ذلووك يف سووبه ت ّبووذا و وقد ورقت الووروااي.املنووافقني وأعموواهلم وأقوولاهلم عوون الرسوولل وعوون املسوولمني كوويون
 ن املنافقني.وكال ا يقع م.وكال ا يدخل يف عملمها.نزول اهلي 

 أُُذُن َخووْْي  قُووْل:»ولكوون:.. ..نعووم« َويَوُقلُللَن:ُهووَل أُُذن  »وذخووذ القوورآن الكوورمي كالمهووم ليجعوول منووه رقا علوويهم:
إلوويكم يف  ْي يسووتمعوأذن خوو...أذن خووْي يسووتمع إىل الوولحك مث يبلغووه لكووم وفيووه خووْيكم وصووالحكم« َلُكوومْ 

 ذخذكم برايئكم.أقب و  ابهكم بنفاقكم،و  يرميكم حداعكم،و  
                                                 

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »يف ملضلع الزكاة « السالم العاملك وا سالم»يراجع كتاب:  - 1407
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 فيصد  كل ما حث  به عنكم وعن سلاكم.«.يُوْيِمُن اِبّللَِّ »
ن الكوذب لوذي يعصومهم مواا ميوان  ..فيطم ن إليهم ويثو  ّبم،ألنوه يعلوم مونهم صود « َويُوْيِمُن لِْلُمْيِمِننيَ »

 وا لتلاء والرايء.
 ...ذخذ بيدهم إىل ااْي« َوَرمْحَ   لِلَِّذيَن آَمُنلا ِمْنُكمْ »
 يذى وهل رسلل اّلِل.يى الرسلل أن  غْية عل..من اّللِ « َوالَِّذيَن يُوْيُذوَن َرُسلَل اّللَِّ هَلُْم َعذاب  أَلِيم  »
ُ َوَرُسووووووللُُه َأَحوووووو ُ » لفوووووولن ابّلِل لكووووووم ..ُي«  كووووووانُلا ُمووووووْيِمِننيَ ْرُضوووووولُ  ِإنْ يوُ  أَْن َُيِْلُفوووووولَن اِبّللَِّ َلُكووووووْم ِلُْيُْضوووووولُكْم َواّللَّ

هوولر مون وراء الظ ا يفعلولنم،على نريقو  املنوافقني يف كوول زمان،الوذين يقللولن مووا يقللولن ويفعلولن موولْيضولك
 ضلهم.مث ابنلن عن امللاجه ،ويضعفلن عن املصارح ،فيتضاءللن ويتخاذللن للناس لْي 

ُ َوَرُسللُُه َأَحُ  أَْن يُوْرُضلُ  ِإْن كانُلا ُمْيِمِننيَ »  ..« َواّللَّ
ثلوووه عنل  نسووان معنوول لوووه،يف ومووواذا تبلوو  قووولهتمف ولكوون الوووذي   يوويمن ابّلِل عووواقة و  يفموواذا يكووولن النوواس

ضوع  ا يوذل مون حضع لوه،إوحشا  ولقد كان خْيا أن يعنل ّلِل الذي يتساوى أمامه ا؟ميع،و  يذل من ح
 اّلِل. لعباق ،و  يصغر من حشا ،إ ا يصغر من يعرضلن عنه فيخشلن من قونه من عباق

َ َوَرُسلَلُه فََأنَّ لَوأَ » سويال للتأنيوه ..« اْلَعِظويمُ  دا  ِفيها،ذلِوَك اْاِوْزيُ َهونََّم خالِوجَ ُه انَر  َْ يَوْعَلُملا أَنَُّه َمْن ُُياِقِق اّللَّ
تظووار ن جهوونم يف انكبووائر،وأوالتلبي ،فووإوم ليوودعلن ا ميووان،ومن يوويمن يعلووم أن حوورب اّلِل ورسوولله كووثى ال

  يووودعلن،فكي   منووولا كموووافوووإذا كوووانلا قووود آ.بووواق،وأن ااوووزي هووول ا؟وووزاء املقابووول للتمرقمووون يرتكبهوووا مووون الع
 يعلملنف

م ل  العبوواق،وهشوولن خوواحفكيوو    .إوووم حشوولن عبوواق اّلِل فيحلفوولن هلووم لْيضوولهم،ولينفلا مووا بلغهووم عنهم
مووووا   ووووا هوووول تفظيووووعإ  وووورب  فكأ ا ُيوووواربلن اّلِل،تعوووواىل اّلِل أن يقصوووود  أحوووود.يوووويذون رسوووولله،وُياربلن قينووووه

 ء.ينه يف اافاكيدون لديرتكبلن من إمث،وعسيم ما يقارفلن من خطي  ،وختلي  من ييذون رسلل اّلِل،وي
 يطلوع الرسولل  هم،وأنسووإوم ألج  من أن يلاجهلا الرسلل والذين معه،وإوم ليخشلن أن يكش  اّلِل 

- - :ُرْورِج  قُوِل اْسو.ا يف قُوُللِّبِمْ نَوبِِ ُوُهْم  ِ زََّل َعَلْيِهْم ُسلرَة  توُ َذُر اْلُمناِفُقلَن أَْن تُونوَ ُيَْ »على نلاايهم َ تَوْهزُِ ا ِإنَّ اّللَّ
ووووا ُكنَّووووا َبُوووولمُ .مووووا َهْووووَذُرونَ  ووووُتْم َتْسووووتَوْهزُِ َنف   ّللَِّ َوآايتِووووِه َوَرُسووووقُووووْل:أابِ .َعهُ  َونَولْ َولَِ ْن َسووووأَْلتَوُهْم لَيَوُقوووولُلنَّ ِإ َّ للِِه ُكنوْ

ُْم كانُ ْم نُوَعذِِبْ    ِمْنكُ َتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَوْعَد ِإمياِنُكْم ِإْن نَوْعُ  َعْن نائِفَ تَوعْ   « ..لا جُمْرِِمنيَ  نائَِف    َِوَّ
ّبم،فينكشوو  ا يف قلل إن الوونا عووام يف حووذر املنووافقني أن ينووزل اّلِل قوورآان يكشوو  خبي تهم،ويتحوودّ عموو

 ايت.ايت عن حلاقّ معين  يف سبه نزول هذ  اهلوقد ورقت عدة روا.للناس ما حب لنه
،َمووا رَأَيْونَووا ِمثْووَل قُورَّائِنَووا َهووُيَ   ِء أَْرَغووَه بُطُوولان  َوَ  َعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُعَمَر،قَاَل:قَوواَل َرُجوول  يف َغووْزَوِة تَوبُوولَ  يف جَمِْلك 

َرُجووول  يف اْلَمْجِلِك:َكوووَذْبحَل،َوَلِكنََّك ُمنَووواِف  ،أَلُْخِثَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ َأْكوووَذَب أَْلِسوووَن   َوَ  َأْجوووَ َ ِعْنوووَد اللَِِقاِء،فَوَقووواَل 
، َّفَوبَولَووووَ  َذلِووووَك النَّووووِل، ََِّونوَووووَزَل اْلُقْرآُن،قَوووواَل َعْبووووُد اّللَِّ بْووووُن ُعَمَر:فَووووَأاَن رَأَيْوتُووووُه ُمتَوَعلِِق ووووا ِ ََقووووِه اَنقَووووِ  َرُسوووولِل اّلل
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، ََووووا ُكنَّووووا َبُوووولُم َونَوْلَعُه،َوَرُسوووولُل اّللَِّ تَوْنُكبُووووُه احلَِْجووووار يَوُقوووولُل:" أاَِبّللَِّ َوآاَيتِووووِه ُة،َوُهَل يَوُقوووولُل:اَي َرُسوووولَل اّللَِّ ِإ َّ
ُتْم َتْستَوْهزِئُلَن َ  تَوْعَتِذُروا َقْد َكَفْرمُتْ بَوْعَد ِإميَاِنُكْم "  1408َوَرُسللِِه ُكنوْ

وأكوووذبنا ،موووا أرى قُووورَّاءان هوووي ء إ  أرغبنوووا بطلان  :املنافقني قوووال رجوول مووون:وعوون حممووود بووون كعووه وغوووْي  قاللا
وقووووود ارهووووول وركوووووه فجووووواء إىل رسووووولل هللا ،وأجبننا عنووووود اللقووووواء   فرُفوووووع ذلوووووك إىل رسووووولل هللا ،ألسووووون 
إىل ،إ وووا كنوووا بووولم ونلعوووه   فقوووال:)أابهلل وآايتوووه ورسووولله كنوووتم تسوووتهزءون(،اي رسووولل هللا :فقال،انقتوووه

وهوول متعلووو  بِنْسوووَعِ  رسووولل هللا ،ومووا يلتفوووحل إليوووه رسووولل هللا ،وإن رجليوووه لتنسوووفان احلجارة،قللووه:)جمرمني(
.1409. 

من بوب عمورو ،أخل بب أميو  بون زيود،وقد كان مجاع  من املنافقني منهم َوقيع  بن تبحل:وقال ابن إسحا 
وهووول لل هللا ُرَِشووون بوون مُحوووِْي يشووْيون إىل رسووو:ورجووول موون أكوووجع حليوو  لبوووب سووولم  يقووال له،بوون عل 

أهسوووبلن ِجوووالَق بوووب األصوووفر كقتوووال العووورب بعضوووهم بعضووواف وهللا :فقوووال بعضوووهم لبعخ،منطلووو  إىل تبل 
وهللا لوولققُت أين أقاضووى :فقووال ُرَِشوون بوون مُحَووِْي ،إرجافووا وترهيبووا للميمنني،لكووأان بكووم غوودا ُمَقوورِنني يف احلبال

َفلووحُل أن ،علووى أن يضوورب كوول رجوول منووا مائوو  جلوودة وقال رسوولل هللا .ينووزل فينووا قوورآن ملقووالتكم هووذ وإما نَونوْ
- قلتم  ،بلى:فإن أنكوروا فقول،فسلهم عما قاللا،فإوم قد اح قلا،"أقر  القلم:لعمار بن ايسر-فيما بلغب

فقال وقيعوووووو  بوووووون ،يعتووووووذرون إليووووووهفووووووأتلا رسوووووولل هللا ،فقووووووال ذلووووووك هلم،فانطل  إلوووووويهم عمار.كووووووذا وكووووووذا"
إ ووووا كنووووا بوووولم ،اي رسوووولل هللا:فجعل يقوووولل وهوووول آخووووذ َ َقبهووووا،هواقوووو  علووووى راحلتووووورسوووولل هللا ،تبحل

َوا ُكنَّوا َبُولُم َونَوْلَعوُه { [ فقوال ُرَِشون بون مُحِوْي:عز وجل،]فأنزل هللا،ونلعه اي :} َولَِ ْن َسأَْلتَوُهْم لَيَوُقولُلنَّ ِإ َّ
فتسووومى عبووود ،مُحِْيفكوووان الوووذي عفوووى عنوووه يف هوووذ  اهليووو  ُرَِشووون بووون .قعووود يب ا وووك واسوووم أيب،رسووولل هللا

 .1410فلم يلجد له أير "،فقتل يلم اليمام ،وسأل هللا أن يقتل كهيدا   يعلم  كانه،الرمحن
وُتْم َتْسو:قَوْللُهُ ،وَعْن قَوَتاَقةَ  َوا ُكنَّوا َبُولُم َونَوْلَعوُه قُوْل أاَِبّللَِّ َوآاَيتِوِه َوَرُسوللِِه ُكنوْ ئُلَن "  تَوْهزِ " َولَِ ْن َسأَْلتَوُهْم لَيَوُقولُلنَّ ِإ َّ

َنَموووا َرُسووولُل اّللَِّ :قَالَ  أَيَوْرُجل َهوووَذا الرَُّجوووُل أَْن :فَوَقووواُللا،يف َغْزَوتِوووِه ِإىَل تَوبُووولَ  َوبَووونْيَ يََديْوووِه أاَُنس  ِموووَن اْلُمَناِفِقنيَ بَويوْ
َهوواَت   َهواَت َهيوْ ُ نَِبيَّوُه عَ ،يَوْفتَوِتَ  ُقُصوولَر الشَّواِم َوُحُصوولَوَا ف   َهيوْ :"اْحَتِبُسوولا فَوَقواَل النَّووِلُ ،لَووى َذِلكَ فَووَأْنَلَع اّللَّ

ُ فِويِهْم :قُوْلُتْم َكَذا قُوْلُتْم َكوَذا"قَاُللا:فَوَقالَ ،َعَلى الرَّْكِه فََأَ ُهمْ  َوا ُكنَّوا َبُولُم َونَوْلَعوُه "  فَوأَنْوَزَل اّللَّ اَي نَوِلَّ اّللَِّ  " ِإ َّ
 .. 1411َما َتْسَمُعلَن "

                                                 
َووا ُكنَّووا <<) َجوواِمُع اْلبَويَوواِن يف تَوْفِسووِْي اْلُقووْرآِن لِلطَّووَثِيِِ << ُسوولَرُة التوَّْلبَووِ  << اْلَقووْلُل يف َشِْويووِل قَوْللِووِه تَوَعوواىَل  - 1408 :َولَِ ْن َسووأَْلتَوُهْم لَيَوُقوولُلنَّ ِإ َّ

 [ صحي 171/ 4ار نيب  ]ق -(  وتفسْي ابن كثْي  15546
 ( حسن لغْي 61691[)335/ 14الرسال  ] ميسس  -تفسْي الطثي  - 1409
 [466/ 3[ وزاق املعاق ]171/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1410
 ( صحي  مرسل10554[) 314/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1411
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ِإْن َكواَن :فَوَقاُللا،يف َمِسوْي  َوأاَُنس  ِموَن اْلُمنَواِفِقنَي َيِسوْيُوَن أََماَموهُ قَاَل:"َكواَن َرُسولُل اّللَِّ ،وَعْن َسوِعيِد بْوِن ُجَبْْي  
ُ نَِبيَّوُه يَوْعنُولَن النَّوِلَّ ،حَنُْن َكور  ِموَن احْلَِمْيِ ،حُمَمَّود  َحق وا:قَالَ ،َما يَوُقلُل َهوَذا أُرَا ُ  " :فَوَقوالَ ،اُللاالَّوِذي قَ فَوَأْعَلَم اّللَّ

َووا ُكنَّووا َبُوولُم َونَوْلَعووُه "  فََأْرَسووَل إِلَووْيِهُم النَّووِلُ  َمووا قُوْلنَووا :َمووا تَوُقللُوولَن ف"قَاُللا:فَوَقالَ ،َولَووِ ْن َسووأَْلتَوُهْم لَيَوُقوولُلنَّ ِإ َّ
َا ُكنَّا َبُلُم َونَوْلَعُه ُقْل أاَِبّللَِّ َوآاَيتِِه َوَرُسللِِه   ُتْم َتْستَوْهزِئُلَن "َكيوْ  ا  " ِإ َّ  1412ُكنوْ

صول العقيودة    وييقو  كأن هذ  املسائل الكثى اليت يتصدون هلا،وهك ذات صل.إ ا كنا بلم ونلعه .
 «.هزئلنفقل:أابّلِل وآايته ورسلله كنتم تست»...كأن هذ  املسائل  ا حام فيه ويلعه

 وينذرهمألهرو ، عد إمياوم الذيلذلك،لعظم ا؟رمي ،ابههم  وم قاللا كلم  الكفر،وكفروا ب
صووور  عوووون إنه لوووون يابلعذاب،الوووذي إن ختلووو  عوووون بعضوووهم ملسوووارعته إىل التلبوووو  وإىل ا ميوووان الصوووحي ،ف

ُمْ  َِ »بعضهم الذي لل على نفاقه واستهزائه آبايت اّلِل ورسلله،وبعقيدته وقينه:  «.رِِمنيَ  كانُلا جمُْ وَّ
 ين وأهديدهم بالمااامن جرائم المنافق 68 - 67الدرس السابع:

هلم ني وأعموووووواوعنوووووود مووووووا يصوووووول السوووووويا  إىل هووووووذا احلوووووود يف اسووووووتعرام تلووووووك النموووووواذج موووووون أقوووووولال املنووووووافق
منني يوزهم عون املوي الويت ا وتصلراهتم،يعمد إىل تقرير حقيقو  املنوافقني بصوف  عامو ،وعرم الصوفات الرئيسوي 

،َذُْموووُروَن بوَ ُضوووُهْم ِموووْن قووواُت بَوعْ َن َواْلُمنافِ اْلُمنووواِفُقل  »الصووواققني،وهديد العوووذاب الوووذي ينتظووورهم أمجعوووني: ْعخ 
َهووْلَن َعووِن اْلَمْعُروِ ،َويَوْقِبُضوولَن أَْيِديَوُهمْ  َ فَوَنِسوواَنُسولا .اِبْلُمْنَكوِر َويَونوْ ُ . ُهووُم اْلفاِسووُقلنَ ِإنَّ اْلُمنوواِفِقنيَ .يَوُهمْ ّللَّ َوَعَد اّللَّ

ُ،َوهلَُ  َحْسبُوُهمْ يها ِهكَ  َجَهنََّم خاِلِديَن فِ اْلُمناِفِقنَي َواْلُمناِفقاِت َواْلُكفَّاَر انرَ   «.ْم َعذاب  ُمِقيم  ،َوَلَعنَوُهُم اّللَّ
م ختتل  أفعوواهل.ن كوول مكووااملنافقلن يف كوول زمووان ويف.املنووافقلن واملنافقووات موون نينوو  واحدة،ونبيعوو  واحوودة

لغمز ريرة،والسوووووووسووووووولء الطليووووووو  ولووووووويم ا.وأقلاهلم،ولكنهوووووووا ترجوووووووع إىل نبوووووووع واحووووووود،وتنبع مووووووون معوووووووني واحد
 ألموور ابملنكوورم فهوول اأما سووللكه.تلك  وواهتم األصوويل .والدس،والضووع  عوون امللاجهوو ،وا؟  عوون املصووارح 

وينهوووولن عوووون  ابملنكوووور وهم حووووني ذموووورون.والنهووووك عوووون املعرو ،والبخوووول ابملووووال إ  أن يبووووذلل  رائء النوووواس
ر إ  حوووني لوووى ا؟هووو  اووور ون ع املعووورو  يسوووتخفلن ّبموووا،ويفعللن ذلوووك قسوووا و سوووا،وغمزا وملوووزا،ألوم

قوولايء موون شوولن إ  األفووال ُيسووبلن إ  حسوواب النوواس وحسوواب املصوولح ،و  ح« نسوولا اّللِ »إوم .ذمنوولن
دنيا بوووووني كوووووذلك يف الووووووإووووووم ل.اّلِل فوووووال وزن هلوووووم و  اعتبوووووار « فنسووووويهم»النووووواس يوووووذللن هلوووووم ويووووودارووم 

 لصووورحاء،الذيناألقووولايء ه النووواس حسوووااب إ  للرجوووال اوموووا ُيسووو.النووواس،وإوم لكوووذلك يف اهلخووورة عنووود اّللِ 
 . وض  النهارسامللن يفياهرون آبرائهم،ويقفلن خل  عقائدهم،ويلاجهلن الدنيا  فكارهم،وُياربلن أو 
لنواس ا فيوذكرهم ذكرهم اّللِ يوأول ك ينسلن الناس ليذكروا إله النواس،فال حشولن يف احلو  للمو   ئم،وأول وك 

 وُيسبلن حساّبم.

                                                 
 ( صحي  مرسل10555[ )315/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1412
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اّلِل مصووْيا   ي ،وقوود وعوودهمن عوون الطر ..فهووم خووارجلن عوون ا ميووان،منحرفل « ِإنَّ اْلُمنوواِفِقنَي ُهووُم اْلفاِسووُقلنَ »
ُ اْلُمنوواِفِقنَي َواْلُمناِفقوواِت َواْلُكفَّووا»كمصووْي الكفووار: وفيهووا  «.مْ ِديَن ِفيهووا،ِهَك َحْسووبُوهُ َهوونََّم خالِووجَ َر انَر َوَعووَد اّللَّ

 م.كفايتهم وهك كفاء إجرامه
 « ..َوهَلُْم َعذاب  ُمِقيم  ..»..فهم مطروقون من رمحته « َوَلَعنَوُهُم اّللَُّ »

 المنافقون عل  طريق الهالكين السابقين 70 - 69الدرس الثامن:

ولقووود حووولى .الائر وأمثهوووذ  الطبيعووو  الفاسوووق  املنحرفووو  الضال ،ليسوووحل جديووودة،ففك  ريووو  البشوووري  هلوووا نظووو
ن يو  بفسولقهم عومصوائر تل ولقود  قوى السوابقلن. واذج كثوْية مون هوذا الطراز ري  البشري  من قبل هي ء 

 لةوكوووانلا أكوود قووو.ذ  األرمهووالفطوورة املسووتقيم  والطريووو  القلمي ،بعوود مووا اسوووتمتعلا بنصوويبهم املقووودر هلووم يف 
 وأكثر أملا  وأو قا فلم يغن عنهم من ذلك كله ككء.
قوووووولا هم أن يالهم  وووووووم يسوووووولكلن نريقهم،وُيووووووذر والقوووووورآن يووووووذكر القوووووولم  ووووووا كووووووان موووووون أسالفهم،ويبصوووووور 

ْسووووَتْمتَوُعلا أَْموووولا   َوأَْو قا ،فَا  َوَأْكثَووووورَ  قُووووولَّة  َكالَّووووِذيَن ِمووووْن قَوووووْبِلُكْم كووووانُلا َأَكوووودَّ ِمووووْنُكمْ »لعلهم يهتوووودون:.مصووووْيهم
أُولِ َك .ِذي خاُضوووولاالِقِهْم،َوُخْضووووُتْم َكالَّووووْم خِبَ ْبِلكُ ِمووووْن قَووووو فَاْسووووَتْمتَوْعُتْم خِبَالِقُكووووْم َكَمووووا اْسووووَتْمَتَع الَّووووِذينَ .خِبَالِقِهمْ 

 «.ُرونَ َحِبَطحْل أَْعماهُلُْم يف الُدنْيا َواهْلِخرَِة َوأُولِ َك ُهُم اْااسِ 
فتنولن ابلقولة ثى فهوم   يلقولة الكوفأموا الوذين اتصولحل قلولّبم اب.إوا الفتنو  ابلقلة،والفتنو  ابألمولال واألو ق

 وهم.الء كلمتوهاعتوه وإعونم يف األرم،ألوم حشلن مون هول أقلى،فينفقولن قولهتم يف العارض  اليت ختلل هل
ن علووووى كووووكر ق،فيحرصوووول   يفتنوووولن ابألموووولال واألو ق،ألوووووم يووووذكرون موووون أنعووووم علوووويهم ابألموووولال واألو 

 مة والنعمووو  فهوووصووودر القووول وأموووا الوووذين احنرفوووحل قلووولّبم عووون م.نعمته،وتلجيوووه أمووولاهلم وأو قهوووم إىل ناعتوووه .
 الوووُدنْيا ْعموواهُلُْم يف طَوووحْل أَ أُول ِووَك َحبِ »يبطوورون ويفجوورون يف األرم،ويتمتعووولن وذكلوولن كمووا شكووول األنعووام:

ول ِووَك ُهووُم َوأُ »تزقهوور. تنموول و  ..وبطلووحل بطووالان أساسوويا،ألوا كالنبتوو  بووال جووذور،  تسووتقر و « َواهْلِخوورَةِ 
 ال بال هديد و  تفصيل...الذين خسروا كل ككء على وجه ا مج« اْااِسُرونَ 

هلووالكني  نريوو  اويلتفووحل السوويا  موون خطوواّبم إىل خطوواب عام،كأ ووا يعجووه موون هووي ء الووذين يسووْيون يف
ْصوووووحاِب َموووووْدَيَن  َوقَووووووْلِم ِإبْوووووراِهيَم َوأَ اق  َومَثُووووولقَ ل   َوعووووونُوووووأََ ْ َذْهِتِوووووْم نَوبَوووووأُ الَّوووووِذيَن ِموووووْن قَووووووْبِلِهْم قَووووووْلِم »و  يعتوووووثون:

ُهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَويِِناِت،َفما كاَن اّللَُّ َواْلُميْ   «  ْظِلُملنَ يَ لِكْن كانُلا أَنْوُفَسُهْم ِلَمُهْم وَ  لَِيظْ تَِفكاِتف أَتَوتوْ
ن هتوم نبوأ الوذيذأ  »ء هوي .هي ء الوذين يسوتمتعلن غوْي كاعرين،ويسوْيون يف نريو  اهللكوى و  يتعظولن .

الفنووواء  لوويم يف تيوواروقووود غموورهم الطلفووان ونووولاهم ا« نوول  قوولم» ووون سوواروا يف نفووك الطريووو ف « موون قووبلهم
قووود و « لم إبوووراهيموقووو»وقووود أخوووذهتم الصوويح  « ومثوولق»وقووود أهلكوولا بوووري  صرصووور عاتيووو  « وعووواق»املرهوولب 

 قوووووتهم الظلووووو وقووووود أصوووووابتهم الرجفووووو  وخن« وأصوووووحاب مووووودين»أهلوووووك نووووواغيتهم املتجوووووث وأْنوووووى إبوووووراهيم 
سولهم ر أتوتهم »لوذين اأ هوي ء أ  ذهتوم نبو. قابورهم إ  األقلوني .قورى قولم لولط وقود قطوع اّللِ « وامليتفكات»

ُ لَِيْظِلمَ »فكذبلا ّبا،فأخذهم اّلِل بذنلّبم:« ابلبينات  ف«نْوُفَسُهْم َيْظِلُملنَ ْن كانُلا أَ ُهْم َولكِ َفما كاَن اّللَّ
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  إ  ملاضوك و  عوث ات اعظو وموا تنفوع.إن النفك املنحرف  تبطرها القولة فوال توذكر،وتعميها النعمو  فوال تنظر
ن  وووإن كثووْيا .اسا موون النووموون تتفووت  بصووائرهم  قرا  سوون  اّلِل الوويت   تتخلوو ،و  تتلقوو ،و  هووايب أحوود
و  قووولايء قوووبلهم،صوووارع األيبتلووويهم اّلِل ابلقووولة وابلنعمووو  لتغشوووى أبصوووارهم وبصوووائرهم غشووواوة،فال يبصووورون م

يهم سوووون  فووووئووووذ عووووري دئووووذ هوووو  علوووويهم كلموووو  اّلِل،وعندعن.يستشووووعرون مصووووْي البغوووواة الطغوووواة موووون الغابرين
رائهوووم واّلِل مووون و .نيتخوووايلل  وهم يف نعموووائهم يتقلبلن،وبقووولهتم.اّلِل،وعندئوووذ ذخوووذهم اّلِل أخوووذ عزيوووز مقتووودر

 حمي .
 يف كل مكان.ل زمان و كإوا الغفل  والعمى وا؟هال  نراها تصاحه القلة والنعم  والرخاء،نراها يف  

  من عباق  املخلصني.إ  من رحم اّللِ 
 من ص ات المؤمنين ووعد هللا لهم بال نة 72 - 71الدرس الااسع:

غوْي  لسلل ،ومصوْياالكا غوْي نبيع  غْي الطبيع ،وسول.ويف مقابل املنافقني والكفار،يق  امليمنلن الصاققلن
،ذَْ »املصوووْي: َهوووْلَن َعوووِن الْ َن اِبْلَمْعوووو ُمووورُ َواْلُمْيِمنُووولَن َواْلُمْيِمنووواُت بَوْعُضوووُهْم أَْولِيووواُء بَوْعخ  ُمْنَكِر،َويُِقيُمووولَن ُروِ  َويَونوْ

َ َوَرُسووولَلهُ  َ َعزِيوووز  مَحُُهُم اّللَُّ  َسوووْيَْ أُولِ كَ .الصَّوووالَة َويُوْيتُووولَن الزَّكووواَة َويُِطيعُووولَن اّللَّ ُ اْلُموووْيِمِننَي . َحِكيم  ،ِإنَّ اّللَّ َوَعوووَد اّللَّ
،سوواِكَن نَيِِ يها،َومَ َهِْتَهووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن فِ  َواْلُمْيِمنوواِت َجنَّووات  َعْوورِي ِموونْ  َن اّللَِّ َورِْضوولان  ِمووبَوو   يف َجنَّوواِت َعْدن 

 «.ذِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ .َأْكَثُ 
امليمنلن فووووو.احووووودة .إذا كوووووانلا جبلووووو  واحووووودة ونبيعووووو  و .إذا كوووووان املنوووووافقلن واملنافقوووووات بعضوووووهم مووووون بعوووووخ

اء يكلنووولا أوليووو بلغووولن أنإن املنوووافقني واملنافقوووات موووع وحووودة نبيعوووتهم   ي.ء بعوووخوامليمنوووات بعضوووهم أوليوووا
  فوووا  شىب هوووذايعووو  النونب.فالل يووو  هتووواج إىل كوووجاع  وإىل ْنووودة وإىل تعووواون وإىل تكالي .بعضوووهم لبعخ

اسوووك  قليووو  اعووو  متممجإن املنوووافقني أفوووراق ضوووعا  مهازيل،وليسووولا .كلوووه ولووول كوووان بوووني املنوووافقني أنفسوووهم
ل هووذا لوودقي    يغفووقوورآين اوالتعبْي ال.تضووامن ،على مووا يبوودو بيوونهم موون تشووابه يف الطبيعوو  واالوو  والسوولل م

 املع  يف وص  هي ء وهي ء ..
 « ..خ  بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوعْ  ْلُمْيِمناتُ لَن َواَواْلُمْيِمنُ « ..»اْلُمناِفُقلَن َواْلُمناِفقاُت بَوْعُضُهْم ِمْن بَوْعخ  »

ضووامن من،ولكنه التعوو  التضوانبيعو  اللحوودة ونبيعو  التكافل،ونبي.يعو  املويمن هووك نبيعو  األموو  امليمن إن نب
 يف هقي  ااْي وقفع الشر.

َهووووْلَن َعووووِن اْلُمْنَكوووورِ  »  الل يوووو  والتضووووامن لشوووور ُيتوووواج إىلْي وقفووووع اوهقيوووو  ااوووو..« َذُْمووووُروَن اِبْلَمْعووووُروِ  َويَونوْ
 جودت الفرقوو  يفوحيثما و .  توودخل بينهوا علامول الفرقوو .امليمنو  صووفا واحوداومن هنوا تقوو  األمو  .والتعواون

مثوو  غوورم .ق خل ابلفر ا؟ماعوو  امليمنوو  فثموو  و  بوود عنصوور غريووه عوون نبيعتهووا،وعن عقيوودهتا،هل الووذي يوود
يتجهولن ..« خ  ْولِيواُء بَوْعوُضوُهْم أَ بَوعْ »السوم  الويت يقررهوا العلويم اابوْي  .أو مرم مينع السم  األوىل ويدفعها

  يف ي  هلووووذ  األموووويوووو  اللصوووواّبووووذ  الل يوووو  إىل األموووور ابملعوووورو  والنهووووك عوووون املنكوووور،وإعالء كلموووو  اّلِل،وهق
 األرم.
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 ..الصل  اليت تربطهم ابّلِل.« َويُِقيُملَن الصَّالةَ »
للل يوووو    اقيوووو  والروحيوووولصوووولرة امل..الفريضوووو  الوووويت توووورب  بووووني ا؟ماعوووو  املسوووولم ،وهق  ا« َويُوْيتُوووولَن الزَّكوووواةَ »

 والتضامن.
َ َوَرُسوولَلهُ » سووتلر إ  كووريع  ق  يكوولن هلووم ر رسوولله،و ..فووال يكوولن هلووم هوولى غووْي أموور اّلِل وأموو« َويُِطيعُوولَن اّللَّ

وبووذلك .ه .اّلِل ورسولل إذا قضوى و  يكولن هلووم مونهج إ  قيون اّلِل ورسوولله،و  يكولن هلوم ااووْية.اّلِل ورسولله
للاصوول ا  اللاحوود يلحوودون نووريقتهم،فال تتفوور  ّبووم السووبل عوون الطريووهوودفهم و  يلحوودون وجهووم ويلحوودون

 املستقيم.
و  ورمحووو  اّلِل هوووذ  األرم أ ا تكووولن يف..والرمحووو    تكووولن يف اهلخووورة وحووودها،إ « أُول ِوووَك َسوووَْيْمَحُُهُم اّللَُّ »

شومل اء الزكواة وتالة وإيتوتشمل الفرق الذي ينهخ بتكالي  األمر ابملعرو  والنهك عن املنكر وإقامو  الصو
 الرعايوو  ال ابّلِل،ويفيف ا تصوورمح  اّلِل يف انم نووان القلووه،و .ا؟ماعوو  املكلنوو  موون أمثووال هووذا الفوورق الصوواحل

 واحلماي  من الفل واألحداّ.
 رضاء اّلِل.لنم نانه ورمح  اّلِل يف صال  ا؟ماع  وتعاووا وتضامنها وانم نان كل فرق للحياة وا

،لتقابول ةوإيتاء الزكاالصوالة، ع يف املويمنني:األمر ابملعرو ،والنهوك عون املنكر،وإقامو إن هذ  الصوفات األربو
 ن رمحوووو  اّللِ وإ.يوووودي .موووون صووووفات املنووووافقني:األمر ابملنكوووور والنهووووك عوووون املعوووورو  ونسوووويان اّلِل وقووووبخ األ

لنصوور  عليهووا ابيمننيّلِل املوووإن تلووك الصووفات هلووك الوويت وعوود ا.للموويمنني لتقابوول لعنتووه للمنووافقني والكفووار .
.قووواقر علوووى « . َحِكووويم   َعزِيوووز  ِإنَّ اّللََّ »والتمكوووني يف األرم ليحققلهوووا يف وصوووايتهم الركووويدة علوووى البشوووري :

زة ر النصوور والعوويف تقوودي إعووزاز الف وو  امليمنوو  ليكوولن بعضووها أوليوواء بعووخ يف النهوولم ّبووذ  التكووالي ،حكيم
 .هلا،لتصل  يف األرم،وهرس كلم  اّلِل بني العباق

م نه هلوووم يووودمغهكان نسوووياوإذا كوووان عوووذاب جهووونم ينتظووور املنوووافقني والكافرين،وكانوووحل لعنتوووه هلوووم ابملرصووواق،و 
نَّواِت جَ َوَمسواِكَن نَيِِبَو   يف  اأْلَْووارُ  ِتَهواهَْ َجنَّات  َعْرِي ِمْن »فإن نعيم ا؟ن  ينتظر امليمنني:.ابلض ال  واحلرمان

إن ا؟نوو  بكوول مووا ..و « ْكووَثُ أَ اّللَِّ  َورِْضوولان  ِموونَ »قهووا مووا هوول أكووث وأعظووم:وهلم فل ...لإلقاموو  املطم نوو « َعووْدن  
 فيها من نعيم لتتضاءل وتتلارى يف ها ت ذلك الرضلان الكرمي.

  هووووذ  نطوووال  موووون حبسووواحلظوووو  .لهحلظووو  كوووهلق ؟ال...إن حلظووو  اتصووووال ابّللِ « َورِْضووولان  ِموووَن اّللَِّ َأْكووووَثُ »
ي كووعاع  موون لووه البشوور حلظوو  تنبثوو  فيهووا يف أعمووا  الق.رم و لمهووا القريب األمشوواج،ومن يقلوو  هووذ  األ

 ذلك النلر الذي   تدركه األبصار.
 ات الوويت تتفوو ذ  اللحظووإن حلظوو  واحوودة موون هوو.حلظوو  إكوورا  تنووْي فيهووا حنووااي الوورو  بقووبك موون رو  اّلِل .

برضولان مون  فكيو .. كول رجواءللندرة القليل  مون البشور يف ومضو  صفاء،ليتضواءل إىل جلارهوا كول متاع،و 
 اّلِل يغمر هذ  األروا ،وتستشعر  بدون انقطاعف

 « ..ذِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ »
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 ا مر ب هاد المنافقين وبيان سبب ن اقهم 74 - 73الدرس الماشر:

هود الكفوار اا نبيوه أن مور اّللِ ذ.وبعد بيان صف  امليمنني الصاققني وصف  املنوافقني الوذين يوِدعلن ا ميوان .
 مور خيوبهم  سوالمهم،و لاوا بعود إويقرر القرآن الكرمي أن هي ء املنافقني قاللا كلم  الكفور وكفور .واملنافقني

ن هلوم وموا كوا - - ويعجه مون نقموتهم علوى رسولل اّللِ .اّلِل فيه،وهل من وحوك الكفور الوذي صواروا إليوه
لنَّوووِلُ جاِهوووِد  أَيُوَهوووا ااي»لنفوووا :هم التمووواقي يف الكفووور واويووورغبهم يف التلبووو  وحووولف.مووون بعثتوووه إ  ااوووْي والغ 

قاُللا،َوَلَقوووْد قووواُللا َكِلَموووَ   َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ موووا.َك اْلَمِصوووْيُ  َوبِووو ْ اْلُكفَّووواَر َواْلُمنووواِفِقنَي َواْغلُوووْج َعَلْيِهْم،َوَموووْأواُهْم َجَهووونَّمُ 
ُ َورَ أَ ُموولا ِإ َّ مووا نَوقَ وَ .لا ِ ووا َ ْ يَناُللااْلُكْفِر،وََكَفووُروا بَوْعووَد ِإْسووالِمِهْم،َو َُ  فَِإْن يَوُتلبُوولا .ُسووللُُه ِمووْن َفْضووِلهِ ْن أَْغنوواُهُم اّللَّ

ُ َعووذااب  أَ  « َو  َنِصووْي   اأْلَْرِم ِمووْن َوِ ِ  يف َواهْلِخرَِة،َومووا هَلُووْم   الووُدنْيايف لِيمووا  يَوُك َخووْْيا  هَلُووْم،َوِإْن يَوتَوَللَّووْلا يُوَعووذِِّْبُُم اّللَّ
.. 

بلوو  يفهووا هوول ذا .يوون املنووافقني كثْيا،وأغضووى عوونهم كثْيا،وصووف  عوونهم كثووْيا .  - -لقوود كووان الرسوولل 
فرين يف هم ابلكوووووااحللوووووم غايتوووووه،وتبل  السوووووماح  أجلهوووووا،وذمر  ربوووووه أن يبووووودأ معهوووووم خطووووو  جديووووودة،ويلحق

   هلاقة.النا،ويكلفه جهاق هي ء وهي ء جهاقا عنيفا غليظا   رمح  فيه و 
ن ملصوابرة فلويكضوى عهود افإذا انتهوى أمود اللوني فلوتكن الشودة وإذا انق.إن للني ملاضوعه وللشودة ملاضوعها

املطاولووو  قووود د ييذي،و واللني يف بعوووخ األحيوووان قووو.وللحركووو  مقتضوووياهتا،وللمنهج مراحلوووه.احلسوووم القوووانع .
 تضر.

 -هوووه جكوورم اّلِل و   -ا روي عوون علووك أتكلن ابلسووي  كموو.وقوود اختلوو  يف ا؟هوواق والغلظوو  علووى املنوووافقني
 ار كمووا روي عوونملعاملوو  وامللاجهوو  وكشوو  خبي وواهتم لانظوواأم تكوولن يف  -رمحووه اّلِل  -واختووار  ابوون جريوور 

   يقتل املنافقني .. - -أن رسلل اّلِل  -ما سيجكء ك  -الذي وقع و  -ضك اّلِل عنه ر  -ابن عباس 
 « ..يَناُللا ِمِهْم َوَ ُلا ِ ا  َْ ْعَد ِإْسالبوَ َفُروا ْد قاُللا َكِلَمَ  اْلُكْفِر،وَكَ َوَلقَ .َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ ما قاُللا»

والوووونا يف عملمووووه يسووووتعرم حالوووو  املنووووافقني يف كثووووْي موووون ملاقفهم،ويشووووْي إىل مووووا أراقو  موووورارا موووون الشوووور 
" :قَوْللُوووهُ ، قَوَتاَقةَ وهنوووا  رواايت هووودق حاقيووو  خاصووو  لسوووبه نوووزول اهليووو :َعنْ .وللمسووولمني . - -للرسووولل 

ِموْن َوِ ِ  َو  َنِصوْي  "  َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ َما قَاُللا َوَلَقْد قَاُللا َكِلَمَ  اْلُكْفِر "   "  ِإىَل قَوْللِِه  "   " َوَموا هَلُوْم يف اأَلْرِم 
َن َ ،قَاَل:"ذُِكَر لََنا أَنَّ َرُجَلنْيِ اقْوتَوَتال نَوُ  ُحَلَفواَء األَْنَصوارِ ،َخُر ِمْن ِغَفارَ َواهل،َأَحُدُ َا ِمْن ُجَهيوْ َفَظَهَر ،وََكانَوحْل ُجَهيوْ

َواّللَِّ َما َمثَوُلنَوا َوَمثَوُل حُمَمَّود  ِإ  :َوقَالَ ،اْنُصُروا َأَخاُكمْ ،اَي َبِب أَْوس  :اْلِغَفارُِي َعَلى اْ؟َُهِبِِ فَوَناَقى َعْبُد اّللَِّ ْبِن ُأيبَِ  
ْن َكْلَبَك َذُْكْلكَ :َكَما قَاَل اْلَقاِئلُ  َهوا اأَلَذلَّ "  َفَسوَعى ، َِِ َوقَاَل  " لَِ ْن َرَجْعنَوا ِإىَل اْلَمِدينَوِ  لَُيْخورَِجنَّ اأَلَعوُز ِمنوْ

ُ يف َذلِوَك فَوأَنْوَزَل :َفَسأََلُه َفَحَلَ  اِبّللَِّ َما قَاُللا،فأرسل نل هللا ،ِّبَا َرُجل  ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ  اّللَّ
 .1413ِ َا َ ْ يَوَناُللا " ".اْلُقْرآُن  " َُيِْلُفلَن اِبّللَِّ َما قَاُللا َوَلَقْد قَاُللا َكِلَمَ  اْلُكْفِر وََكَفُروا بَوْعَد ِإْسالِمِهْم َوَ ُلا 

                                                 
 ( صحي  مرسل10625[)339/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1413

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2209 

ووا يف لووِل كووجرةكووان رسوولل هللا :ويووروي ا مووام أبوول جعفوور بوون جريوور عوون ابوون عبوواس قال إنه :فقال،جالس 
فلم يلبووة أن نلَووع رجوول أزرُ ،فوودعا  .فإذا جوواء فووال تكلموول ،سوويأتيكم إنسووان  فينظوور إلوويكم بعيووب كوويطان

فحلفلا ابهلل مووا قوواللا ،عالَم تشووتمب أنووحل وأصووحابكف فووانطل  الرجوول فجوواء  صووحابه:فقووال،رسوولل هللا 
 1414إىل آخر اهلي .،م مجيع امث نعته،فأنزل هللا:)ُيلفلن ابهلل ما قاللا(،حَّت عاَوز عنهم،وما فعللا

نزلووحل يف ا؟ووالس بوون :قال،عن أبيووه:)ُيلفلن ابهلل مووا قوواللا ولقوود قوواللا كلموو  الكفر(،وعوون هشووام بوون عووروة
لنحن أكوووووُر مووووون احلُُمر "،فقوووووال لوووووه ابووووون ،"إن كوووووان موووووا جووووواء بوووووه حممووووود حق وووووا:قال،سوووووليد بووووون الصوووووامحل

وأ اخوووذ ، إن   أفعووول أخووا  أن تصوويبب قارع   فووإين، ووا قلحلألخووثن رسووولل هللا ،اي عوودو هللا،وهللا:امرأتووه
فوووأنزل هللا تبووووار  ،أقلوووحل كووووذا وكوووذاف فحلووو  موووا قال،"اي ُجالس:فقوووال،ا؟السخبطي توووك   فووودعا النووول 

وتعواىل:)ُيلفلن ابهلل موا قواللا ولقود قواللا كلمو  الكفور وكفوروا بعود إسوالمهم و ُولا  وا   ينواللا وموا نَوَقمولا إ  
 ..1415سلله من فضله(.أن أغناهم هللا ور 

نزلووحل هووذ  اهليوو :)ُيلفلن ابهلل مووا قوواللا ولقوود قوواللا كلموو  الكفوور وكفووروا :عن أبيووه قال،وعوون هشووام بوون عووروة
إن  :فقوال ا؟والس،أقبل هل وابون امرأتوه ُمْصوَعه مون قُباء،يف ا؟الس بن سليد بن الصامحل،بعد إسالمهم(

اي عوودو ،أما وهللا:  الوويت حنوون عليهووا   فقووال مصووعهكووان مووا جوواء بووه حمموود حق ووا لوونحن أكووُر موون مُحُووران هووذ
أو أن ،أو تصوويبب قارعوو ،وخشوويحل أن ينووزل يفَّ القوورآن، ووا قلووحَل   فأتيووحُل النوولَّ ألخووثنَّ رسوولل هللا ،هللا

ولل  رافووو  أن أُْخلَووو  ،فقوووال كوووذا وكووذا،اي رسوولل هللا،أقبلوووحل أان وا؟وووالس موون قباء:أْخلَوو  ]خبطي توووه[،قلحل
أقلووحل الووذي قووال مصوووعهف ،اي جالس:فوودعا ا؟ووالس فقوووال لووه:قال.ما أخثتك،صوويبب قارعوو أو ت،خبطي تووه

فوووووووأنزل هللا تبوووووووار  وتعووووووواىل:)ُيلفلن ابهلل موووووووا قووووووواللا ولقووووووود قووووووواللا كلمووووووو  الكفووووووور وكفوووووووروا بعووووووود ،فحل :قال
 .1416اهلي ،إسالمهم(

ت علوى أن املعوِب وهوذ  تضوافر الوروااي 1417«و ولا  وا   ينواللا»ولكون هوذ  الورواايت   تنسوجم موع عبوارة:
غيلو  وهول عائود مون  - -ّبا ما أراق  مجاعو  مون املنوافقني يف أينواء العولقة مون الغوزوة،من قتول رسولل اّلِل 

 فنختار إحداها:.تبل 
وووا أَقْوبَوووَل َرُسووولُل هللِا  -رمحوووه اّلِل  -ا موووام أمحووود روى  ُمنَووواِقاي  ِموووْن َغوووْزَوِة تَوبُووولَ  أََموووَر َعوووْن َأيب الطَُفْيِل،قَاَل:َلمَّ

َنَما َرُسلُل هللِا  يَوُقولُقُ  ُحَذيْوَفوُ  َوَيُسولُ  بِوِه َعمَّوار  ِإْذ فَوَناَقى:ِإنَّ َرُسلَل هللِا َأَخَذ اْلَعَقَبَ ،َفاَل َذُْخْذَها َأَحد ،فَوبَويوْ
وووار ا َوُهوووَل َيُسووولُ  ِبَرُسووولِل هللاِ  وووار  َيْضوووِرُب ُوُجووولَ  ، أَقْوبَوووَل َرْهووو   ُمتَوَلثُِِمووولَن َعلَوووى الرََّواِحِل،َغَشوووْلا َعمَّ َوأَقْوبَوووَل َعمَّ

وووا َهوووَبَ  َرُسووولُل هللِا ،حِلَُذيْوَفَ :ُقْد،قُوووْد،َحَّتَّ َهوووَبَ  َرُسووولُل هللِا الرََّواِحِل،فَوَقووواَل َرُسووولُل هللِا  نوَوووَزَل َوَرَجوووَع فَوَلمَّ

                                                 
 ( صحي 16973[)363/ 41ميسس  الرسال  ] -لطثي تفسْي ا - 1414
 ( صحي  مرسل71696[ ) 361/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1415
 ( صحي  مرسل16968[)362/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1416
 علك  -قلحل:تعدق النزول  كن ،فال تنايف بني هذ  الرواايت - 1417
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،فَوَقاَل:اَي َعمَّاُر،َهْل َعَرْفحَل اْلَقْلَم ف فَوَقاَل:َقْد َعَرْفحلُ  َعامََّ  الرََّواِحِل َواْلَقْلُم ُمتَوَلثُِِمولَن قَاَل:َهوْل تَوْدرِي َموا  َعمَّار 
ُ َوَرُسووللُُه أَْعَلُم،قَوواَل:أَرَاُقوا أَْن يَوْنِفووُروا ِبَرُسوولِل هللِا  ووار  َرُجووال  ِمووْن أَرَاُقوا ف قَوواَل:اّللَّ فَوَيْطَرُحوولُ  , قَاَل:َفَسووَأَل َعمَّ

،َكْم تَوْعَلُم َكاَن َأْصَحاُب اْلَعَقَبِ  فَوَقاَل:أَْربَوَعَ  َعَشوَر فَوَقواَل:ِإْن ُكْنوحَل فَوَقاَل:نَ َأْصَحاِب َرُسلِل هللِا  َشْدُتَك اِبّللَِّ
ْعَنا ُمَناِقَي َرُسلِل هللِا،َوَموا َعلِ ِفيِهْم فَوَقْد َكانُلا مَخَْسَ  َعَشَر،فَوَعَذَر َرُسلُل هللِا  ُهْم َيالَيَ   قَاُللا:َواّللَِّ َما  َِ ْمنَوا ِمنوْ

:َأْكوووَهُد أَنَّ اِ يْوووَبْ َعَشوووَر اْلبَووواِقنَي َحوووْرب  ّللَِِّ َوِلَرُسوووللِِه يف احْلَيَوووا ِة الوووُدنْوَيا،َويَوْلَم يَوُقووولُم َموووا أَرَاَق اْلَقْلُم،فَوَقووواَل َعمَّار 
 اأَلْكَهاُق.

قَوواَل لِلنَّوواِس:َوذُِكَر لَووُه:أَنَّ يف اْلَموواِء ِقلَّوو   فَووَأَمَر هللِا قَوواَل اْلَللِيووُد:َوذََكَر أَبُوول الطَُفْيووِل يف تِْلووَك اْلغَووْزَوِة أَنَّ َرُسوولَل 
فَوَلَجوَد َرْهط وا قَوْد َوَرُقوُ  ُمنَواِقاي  فَونَواَقى:أَْن َ  يَورَِق اْلَمواَء َأَحود  قَوْبوَل َرُسولِل هللِا فَووَلَرَقُ  َرُسولُل هللِا َرُسلُل هللِا 

َلُه،فَوَلَعنَوُهْم َرُسلُل هللِا   .1418يَوْلَمِ ذ .قَوبوْ
إنوه ليبودو ه اهلي ،فوسولاء كانوحل هوك أو كوكء مثلهوا هول الوذي تعنيو.احلاقي  تكشو  عون قخيلو  القلم هذ 

 أَْغنواُهُم ا ِإ َّ أَنْ نَوَقُمول  َوموا»والنا يعجوه هنوا مونهم:.عجيبا أن تنطلي صدور القلم على مثل هذ  اايان 
ُ َوَرُسوللُُه ِمووْن َفْضوِلهِ  اللهووم .أجلهووا . ذ  النقموو  مونلن عليوه هووقوودمها ا سووالم هلوم ينقموو ..فمووا موون سوي  « اّللَّ

ى   مث يعقوه علوا ينقمولنإ  أن يكلن الغ  الذي غمرهم بعد ا سالم،والرخاء الذي أصاّبم بسببه هل مو
ْلا ِإْن يَوتَوَللَّوووا  هَلُوووْم،وَ ُك َخوووْيْ فَوووِإْن يَوُتلبُووولا يَووو»هوووذا التعجيوووه مووون أمرهم،بعووود كشووو  خبي ووواهتم ابحلكوووم الفاصووول:

ُ َعذااب  أَلِيما  يف الُدنْيا َواهْلِخرَِة،َوما   ..« ْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  مِ  اأْلَْرِم ْم يف هلَُ يُوَعذِِّْبُُم اّللَّ
 باب املفتل .  إىل الفمن كاء لنفسه ااْي فليدل.بعد هذا كله يظل ابب التلب  مفتلحا على مصراعيه

 وانعوووودام.هلخرةلوووودنيا وااعاقبووو  كووووذلك معروف :العووووذاب األلووويم يف ومووون أراق أن ميضووووك يف نريقووووه األعلج،فال
ا  هَلُوووْم،َوِإْن لا يَوووُك َخوووْيْ يَوُتلبُووو فَوووِإنْ »وملووون كووواء أن حتوووار،وهل وحووود  امللووولم:.الناصووور واملعوووني يف هوووذ  األرم .

ُ َعذااب  أَلِيما  يف الُدنْيا َواهْل   « ..َو  َنِصْي    اأْلَْرِم ِمْن َوِ ِ   يف َوما هَلُمْ ِخرَِة،يَوتَوَللَّْلا يُوَعذِِّْبُُم اّللَّ
 نقي المنافقين لمهودهم وعدا مغ ر  هللا لهم 80 - 75الدرس الحادي عشر:

 اايها.ة ويف ينمث ميضك السيا  يف عرم  اذج من املنافقني وأحلاهلم وأقلاهلم من قبل الغزو 
َ لَووِ ْن آ ان ِمووْن َفْضووِلهِ » ُهْم َمووْن عاَهووَد اّللَّ قَ َوِموونوْ  ُهووْم ِمووْن َفْضووِلِه خبَِلُوولا آفَوَلمَّا .َن الصَّوواحلِِنيَ َنُكوولَننَّ ِموونَّ َولَ  لََنصَّوودَّ

َ مووووا َوَعووووُدوُ  َوِ ووووا كووووانُلا اَقْلنَووووُه،ِ ا َأْخَلُفوووولا  يوَووووْلِم يَولْ ْم ِإىلبِووووِه،َوتَوَللَّْلا َوُهووووْم ُمْعرُِضوووولَن،فََأْعَقبَوُهْم نِفاقووووا  يف قُولُوووولّبِِ  ّللَّ
 .«َيْكِذبُلنَ 

إ وا   ولكن هوذا العهود.من املنافقني من عاهد اّلِل ل ن أنعم اّلِل عليه ورزقه،ليبذلن الصدق ،وليصلحن العمول
فلموووا أن اسوووتجاب اّلِل لوووه ورزقوووه مووون فضوووله نسوووك .يف وقوووحل الرجووواء والطمع.كوووان يف وقوووحل فقووور  وعسووورته

فكان هووووذا . ووووا عاهوووودعهوووود ،وتنكر للعد ،وأقركووووه الشوووو  والبخوووول فقووووبخ يوووود ،وتلىل معرضووووا عوووون اللفوووواء 
                                                 

العقبووو   - [ صوووحي 181/ 4قار نيبووو  ] -( وتفسوووْي ابووون كثوووْي 24202( 23792[))853/ 7مسوووند أمحووود )عوووا  الكتوووه( ] - 1418
 :مرتفع يف الطري  ضي .
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النكة ابلعهد مع الكذب على اّلِل فيه سببا يف التمكني للنفا  يف قلبه،وامللت مع هوذا النفا ،ولقواء اّلِل 
 به.

ع  ميووان،وترتفتعموور اب والوونفك البشووري  ضووعيف  كووحيح ،إ  موون عصووم اّلِل و  تطهوور موون هووذا الشوو  إ  أن
تيمول يف   أعظم،و النفوع القريه،ألووا تيمول يف خلو على ضرورات األرم،وتنطلو  مون قيولق احلورص علوى

ا عنود نوه يثو   ن مونفا ،ألوالقله امليمن يطم ن اب ميان،فال حشى الفقر بسبه ا .رضلان من اّلِل أكث
  تطلعووووا ورضووووىبيل اّللِ سوووووهووووذا ا نم نووووان يوووودفع بووووه إىل إنفووووا  املووووال يف .النوووواس ينفوووود ومووووا عنوووود اّلِل اب 

 ّلِل.افحَّت لل فقد املال وافتقر منه،فإن له علضا أعظم عند .وتطهرا،وهل آمن مغبته
فأموووا حوووني يقفوووور القلوووه مووون ا ميووووان الصحي ،فالشووو  الفطووووري يهووويج يف نفسوووه كلمووووا قعوووك إىل نفقوووو  أو 

مث يبقوووى سوووجني كوووحه وخلفوووه بوووال أمووون و  .صووودق ،واال  مووون الفقووور يووو اءى لوووه فيقعووود بوووه عووون البوووذل
  العهد،والووووذي يكووووذب علووووى اّلِل فووووال يفووووك  ووووا وعوووود،  يسوووولم قلبووووه موووون قرار.والووووذي يعاهوووود اّلِل مث حلوووو
:ِإَذا َحودَّّ َكوَذَب،َوِإَذا َوَعوَد َأْخلَوَ ،َوِإَذا ائْووُتِمَن النفا :فَعْن َأيب ُهَريْورََة،أَنَّ النَِّلَّ   ّ قَاَل:) آيَُ  اْلُمنَواِفِ  يَواَل

 .1419َخاَن.("
شوووْي إليهوووا تفووو  الووويت  نفاقوووا قائموووا يف قلووولب تلوووك الطائفووال جووورم يعقوووه إخوووال  العهووود والكوووذب علوووى اّللِ 

 « ..لا َيْكِذبُلنَ  ما َوَعُدوُ  َوِ ا كانُ َلُفلا اّللََّ ا َأخْ  ِ فََأْعَقبَوُهْم نِفاقا  يف قُوُللِّبِْم ِإىل يَوْلِم يَوْلَقْلنَُه »اهلي :
َ يَوْعَلُم ِسرَُّهْم َوَْنْلاُهْم وَ » ُم ااّللََّ  أَنَّ أَ َْ يَوْعَلُملا أَنَّ اّللَّ  ف«ْلُغُيلبِ  َعالَّ

لوا لوع علوى السورائر،عا   وا يودور بيونهم مون أحاقية،ُيسوبأن اّلِل مط - ميوان وهوم يودعلن ا -أ  يعلمولا 
قو  النولااي لر،فيعلم حقييف املسوتسرا بينهم ألوم يتنواجلن ّبوا يف خفيو  عون النواسف وأن اّلِل يعلوم الغيوه ااوا

سوهم إبخوال  ديهم نفل هومن مقتضى علمهم ّبوذا،أ  يسوتخفلا عون اّلِل بنيو ،وأ  يف الصدورف ولقد كان 
 ما عاهدوا اّلِل عليه،والكذب عليه يف إعطاء العهلق.

َعْن ،َعِن اْلَقاِسوومِ ،وقوود ورقت رواايت عوون سووبه نووزول اهلايت الثالّ،نووذكر منهووا روايوو  َعووْن َعلِووكِِ بْووِن يَزِيوودَ 
فَوَقوواُل ،اَي َرُسوولَل هللِا اقُْع هللاَ أَْن يوَووْرزَُقِب َما   :فَوَقووالَ ،ْعَلبَووُ  بْووُن َحاِنووه  ِإىَل َرُسوولِل هللِا َجاَء يوَ :قَالَ ،َأيب أَُماَموو َ 

زَُقِب أَْن يوَوورْ ،اَي َرُسوولَل هللِا اقُْع هللاَ :َخْْي  ِمووْن َكثِووْي  َ  ُتِطيُقووُه " قَووالَ ،قَِليُل َمووا توُووَيقِِي َكووَكرَ ُ ،" اَي يَوْعَلبَوو ُ :النَّووِلُ 
َقنَّ َوأَلَفْوَعلَونَّ ،َما    َفَصواَرْت لَوُه :قَالَ ." اللُهومَّ اْرزُقْوُه َموا   " :فَوَقواَل َرُسولُل هللِا .فَوَلهللِا لَِ ْن أَْعطَواين هللاُ أَلََتَصودَّ

َفَكاَن َ  َيْشَهُد َموَع َرُسولِل ،ْلَمِديَن ِ َوَ َحْل َخرََج ِمَن ا،فَوَلمَّا َكثُوَرْت َغَنُمهُ ،َفَكاَن َيْشَهُد َمَع َرُسلِل هللِا ،َغِنيَم   
فَوَنَمحْل َغَنُمووُه ،ِإ َّ اْ؟ُُمَعوو َ َفَكاَن َ  َيْشووَهُد َمووَع َرُسوولِل هللِا ،فَوتَوَقوودَّمَ ،فَوَنَمحْل َغَنَمهُ ،ِإ َّ اْلَمْغووِرَب َواْلِعَشوواءَ هللِا 

رَِجوووا   َذُْخوووُذوَن فَوبَوَعوووَة النَّوووِلُ :قَالَ .يف مُجَُعووو   َوَ  َغْْيَِهوووا َفَكاَن َ  َيْشوووَهُد َموووَع َرُسووولِل هللِا ،فَوتَوَقووودَّمَ ،وََكثُوَرتْ 
ووا فَوَرغُوولا :قَالَ . -أَْو حَنَْلَهووا  -ِإَذا فَوووَرْغُتْم َواْنَصووَرفْوُتُم اْجَعلُوولا نَوورِيَقُكْم َعلَووكَّ :َفَذَهُبلا إِلَْيووِه فَوَقوواَل هَلُوومْ ،الصَّووَدَق َ  فَوَلمَّ
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فَووَأْخَثُوُ  ِ َووا ،فَأَتَوُلا النَّووِلَّ ،َوَ ْ َذُْخووُذوا ِمْنووُه الصَّووَدَق َ ،فَاْنَصووَرُفلا.َوهللِا َمووا َهووِذِ  ِإ َّ ِجْزيَوو   :فَوَقووالَ ،َواْنَصووَرُفلا أَتَوْل ُ 
ُهْم َمْن َعاَهَد هللاَ لَِ ْن آَ اَن ِموْن َفْضوِلِه لََنصَّودََّقنَّ { ]ا:فَأَنْوَزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ ،قَالَ  } :[ ِإىَل قَوْللِوهِ 75:لتلبو } َوِمنوْ

ووا نوَووَزَل ِفيووِه اْلُقووْرآُن َجوواَء ِبَصووَدقَِتِه ِإىَل َرُسوولِل هللِا :قَالَ .[ 77:َيْكووِذبُلَن { ]التلبوو  أَْن فَووَأىَب َرُسوولُل هللِا ،فَوَلمَّ
َ  َكووْكء  َ ْ َذُْخووْذَها َرُسوولُل هللِا :قَالَ وَ ،فَووَأىَب أَْن َذُْخَذَها،َجوواَء ِبَصووَدقَِتِه ِإىَل َأيب َبْكر  فَوَلمَّا قُووِبَخ ،َذُْخووَذَها
َكووووْكء  َ ْ :َوقَالَ ،فَووووَأىَب أَْن َذُْخَذَها،َجوووواَء ِبَصووووَدقَِتِه ِإىَل ُعَمرَ ،فَوَلمَّا قُووووِبَخ أَبُوووول َبْكر  ،َوَأىَب أَْن َذُْخووووَذَها.آُخووووُذَها 

َوا َ ْ َذُْخوِذ النَّوِلُ :قَواَل الشَّوْيُ  َأمْحَوُد َرمِحَوُه هللاُ . َذلِوَك َوَأىَب ،َ  آُخوُذَها،َوَ  أَبُول َبْكور  ،َذُْخْذَها َرُسلُل هللِا  " َوِإ َّ
 َِواْلِكتَوواُب الَّووِذي نوَووَزَل يف َكووْأنِِه ،أِلَنَُّه َكوواَن قَووْد اَنَف َ ،َوَجَرى يف َذلِووَك أَبُوول َبْكوور  َوُعَمووُر َعلَووى ُسوونَِّتهِ ،زََكوواَة َمالِووه

} فَووَأْعَقبَوُهْم نَِفاق ووا يف قُولُوولِّبِْم ِإىَل يوَووْلِم يَوْلَقْلنَووُه ِ َووا َأْخَلُفوولا هللاَ َمووا َوَعووُدوُ  َوِ َووا َكووانُلا :قَووالَ َحْيُة ،اَنِنوو   بِووَذِلكَ 
فَو   أَْن يُوْيَخوَذ َوإنَّ ِإتْوَيانَوُه ِبَصوَدَقِ  َمالِوِه َرَا،[ َوَعِلُملا ِّبََذا بَوَقاَءُ  َعَلى نَِفاِقِه َحَّتَّ مَيُلتَ 77:َيْكِذبُلَن { ]التلب 

 ..1420ِمْنُه قَوْهر ا" .
َ أَْن ،وَعوووْن َأيب أَُماَموووَ  اْلبَووواِهِلكِِ قَووواَل:" َجووواَء يَوْعَلبَوووُ  بْوووُن َحاِنوووه  ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ  ،اقُْع اّللَّ فَوَقووواَل:اَي َرُسووولَل اّللَِّ

،قَوواَل:" َوُْيَووَك اَي يَوْعَلبَووُ  قَِليوول  ُتِطيووُ  ُكووكْ  َ يوَووْرزَُقِب َما   ،اقُْع اّللَّ رَُ  َخووْْي  ِمووْن َكثِووْي  َ  ُتِطيُقووُه "،قَوواَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ
،قَوواَل:" َوُْيَووَك اَي يَوْعَلبَووُ  قَِليوول  توُووَيقِِي ُكووْكرَُ ،َخْْي  ِمووْن َكثِووْي  َ  ُتِطيُقووُه "،قَوواَل:ايَ   َرُسوولَل اّللَِّ اقُْع أَْن يوَووْرزَُقِب َما  

َ أَْن يوَووْرزَُقِب  َ َريبِِ َهووِذِ  اْ؟ِبَووااّللَّ ،قَوواَل:" َوُْيَووَك اَي يَوْعَلبَووُ  أََمووا هُِووُه أَْن َتُكوولَن ِمْثِلك،فَولَووْل ِكووْ حُل أَْن ُيَسووْيِِ َل َما  
،فَوَلالَِّذي بَوَعثَوَك اِبحْلَو ِِ إِ  َ أَْن يَوْرزَُقِبَ َما   ُ َعوزَّ َوَجولَّ ْن َمِعك َذَهب ا َلَساَرْت "،قَاَل:اَي َرُسلَل اّللَِّ اقُْع اّللَّ آَ ين اّللَّ

ُتِطيُقوُه "،قَواَل:اَي  َما   أَلُْعِطنَيَّ ُكلَّ ِذي َح ِ  َحقَُّه،قَاَل:" َوُْيََك اَي يَوْعَلَبُ  قَِليل  ُتِطيوُ  ُكوْكرَُ  َخوْْي  ِموْن َكثِوْي  َ  
وووا فَوبُووولرَِ  لَوووُه ِفيَهوووا  " اللَُّهووومَّ اْرزُقْوووهُ :َرُسووولَل اّللَِّ اقُْع اّللََّ،فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  َوووَذ أَِو اْكوووَ َى َغَنم  َموووا   "،قَاَل:فَاختَّ

ووى ِّبَا،َفَكوواَن َيْشووَهُد الصَّوواَلَة اِبلنوََّهوواِر َموو َع َرُسوولِل اّللَِّ َوَ َووحْل َكَمووا يَوْنُموول الووُدوُق،َحَّتَّ َضوواَقحْل بِووِه اْلَمِدينَووُ  فَوتَوَنحَّ
حْل َكَمووا يَوْنُموول الووُدوُق،فَوتَوَنحَّى ِّبَا،وََكوواَن َ  َيْشووَهُد الصَّوواَلَة اِبللَّْيووِل َوَ  اِبلنوََّهوواِر ِإ َّ َوَ  َيْشووَهُدَها اِبللَّْيووِل،مُثَّ َ َوو

َهُد مُثَّ َ َحْل َكَما يَوْنُمل الُدوُق،َفَضواَ  بِوِه َمَكانُوُه فَوتَوَنحَّوى بِوِه َفَكواَن َ  َيْشو،ِمْن مُجَُع   ِإىَل مُجَُع   َمَع َرُسلِل اّللَِّ 
َفَسووَأَل ،َفَجَعووَل يتَوَلقَّووى الرُْكبَوواَن َوَيْسووَأهُلُْم َعووِن اأْلَْخَباِر،َوفَوَقووَدُ  َرُسوولُل اّللَِّ ،مُجَُعوو   َوَ  ِجنَووازَة  َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ 

ووا،َوأَنَّ اْلَمِدينَووَ  َضوواَقحْل بِووِه،َوَأْخَثُوُ  َخثََ  " َويْووَ  يَوْعَلبَووَ  بْووَن :ُ ،فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ َعْنووُه فَووَأْخَثُوُ  أَنَّووُه اْكووَ َى َغَنم 
َ تَوَعووواىَل أََموووَر َرُسووولَلُه .َحاِنوووه  َويْوووَ  يَوْعَلبَوووَ  بْوووَن َحاِنوووه  "  وووك  -مُثَّ ِإنَّ اّللَّ أَْن َذُْخوووَذ الصَّوووَدقَاِت  - َِيب َوأُمِِ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ُخْذ ِمْن أَْمَلاهِلِْم َصَدَق    رُُهْم َوتُوزَكِِيِهْم ِّبَا اهْليََ   َوأَنْوَزَل اّللَّ َرُجلَونْيِ َرُجوال  ِموْن فَوبَوَعَة َرُسلُل اّللَِّ .ُتَطهِِ
ِبِل َواْلَغَنِم َكْيوَ  ذَْ  َنَ  َوَرُجال  ِمْن َبِب َسِلَمَ  َذُْخَذاِن الصََّدَقَ ،وََكَتَه هَلَُما َأْسَناَن اْ ِ ُخوَذاِوَا َعلَوى ُوُجلِهَهوا ُجَهيوْ

َفَخَرَجوووووووا َفَمووووووورَّا بِثَوْعَلبَوووووووَ  َفَسوووووووَأَ ُ  .ُ َوووووووا أَْن مَيُووووووورَّا َعلَوووووووى يَوْعَلبَوووووووَ  بْوووووووِن َحاِنوووووووه  َوَرُجووووووول  ِموووووووْن بَوووووووِب ُسوووووووَلْيم  َوأََمرَ 
                                                 

، َوُهوَل ( وقوال "َويف ِإْسوَناِق َهوَذا احْلَودِ 4048[) 198/ 6كوعه ا ميوان ]و  ( 7790[)246/ 7املعجم الكبوْي للطوثاين ] - 1420 يِة َنظَور 
 َمْشُهلر  ِفيَما َبنْيَ أَْهِل التوَّْفِسِْي، َوهللاُ أَْعَلُم "

 قل :بل اب ل الندا ومتنا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2213 

قَاَل:فَاْنطََلَقووا .ا يب  ُمورَّ الصَّوَدَقَ ،فَوَقاَل:أَراَِيين ِكَتاَبُكَموا،فَوَنَظَر ِفيوِه،فَوَقاَل:َما َهوَذا ِإ َّ ِجْزيَوو  ،اْنطَِلَقا َحوَّتَّ تَوْفُرَغوا،مُثَّ 
َا َعَلْيوووَك ُقوَن َهوووَذا،فَوَقاَل:َما ُكْنوووحُل  وووَع ِّبَِموووا الُسَلِمُك،فَاْسوووتَوْقبَوَلُهَما خِبِيَووواِر ِإبِلِوووِه،فَوَقاَل:ِإ َّ أَتَوَقووورَُّب ِإىَل اّللَِّ ِإ َّ َو َِ

وا فَوَرَغوا َمورَّا بِثَوْعَلبَوَ ،فَوَقالَ .خِبَْْيِ َماِ  فَوَقِباَل  :أَراَِيين ِكَتاَبُكَموا،فَوَنَظَر ِفيوِه،فَوَقاَل:َما َهوَذا ِإ َّ ِجْزيَو  ،اْنطَِلَقا َحوَّتَّ فَوَلمَّ
قَووواَل قَوْبوووَل أَْن يَُكلَِِمُهَموووا:" َويْوووَ  يَوْعَلبَوووَ  بْوووَن فَاْنطََلَقوووا َحوووَّتَّ قَوووِدَما اْلَمِدينَوووَ ،فَوَلمَّا َرآُ َوووا َرُسووولُل اّللَِّ .أََرى رَأْيِوووك 

َ لَووووِ ْن آَ اَن ِمووووْن َفْضووووِلِه لََنصَّووووَحاِنووووه  "،َوَقَعوووو ُهْم َمووووْن َعاَهووووَد اّللَّ ُ تَوَعوووواىَل َوِموووونوْ َقنَّ ا لِلُسووووَلِمكِِ اِبْلَثََكووووِ ،َوأَنْوَزَل اّللَّ دَّ
َّ اهْلاَيِت  ُ ِفيوَك  .الوثَّاَل َكووَذا وََكَذا،قَاَل:فَوَقووِدَم قَاَل:َفَسووِمَع بَوْعوُخ أَقَوواِرِب يَوْعَلبَوَ ،فَوَقاَل:َوُْيََك اَي يَوْعَلبَووُ ،أَنْوَزَل اّللَّ

َ قَووْد َمنَوَعووِب أَْن :فَوَقوواَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ َهووِذِ  َصووَدَقُ  َماِ ،فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ يَوْعَلبَووُ  َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ  " ِإنَّ اّللَّ
" َهوووووووَذا َعَملُوووووووَك :اَل َرُسووووووولُل اّللَِّ أَقْوبَوووووووَل ِمْنوووووووَك "،قَاَل:َفَجَعوووووووَل يَوْبِكوووووووك َوَُيْثِوووووووك الوووووووُ َاَب َعلَوووووووى رَْأِسوووووووِه،فَوقَ 

مُثَّ أَتَووى أاََب َبْكر ،فَوَقوواَل:اَي أاََب َبْكوووِر .َحوووَّتَّ َمَضووى بِنَوْفِسووَك،أََمْرُتَك فَولَووْم ُتِطْعووِب "،فَولَوووْم يَوْقبَووْل ِمْنووُه َرُسوولُل اّللَِّ 
َوأَقْوبَوُلَهووا ف فَولَووْم ،فَوَقاَل أَبُوول َبْكوور :َ ْ يْقبَوْلَهووا َرُسوولُل اّللَِّ اقْوبَووْل ِمووبِِ َصووَدَقيِت،فَوَقْد َعَرفْووحَل َمْنووزَِليِت ِمووَن اأْلَْنَصوواِر،

قْوبَووووووْل ِمووووووبِِ يَوْقبَوْلَهووووووا أَبُوووووول َبْكوووووور ،مُثَّ َوِ َ ُعَمووووووُر بْووووووُن ااَْطَّوووووواِب فََأَ ُ ،فَوَقوووووواَل:اَي أاََب َحْفووووووا  اَي أَِمووووووَْي اْلُمووووووْيِمِننَي ا
ووووَل إِلَْيووووِه ابِ  فَوَقوووواَل ُعَمووووُر:َ ْ يَوْقبَوْلَهووووا َرُسوووولُل اّللَِّ ،ْلُمَهوووواِجرِيَن َواأْلَْنَصوووواِر َوأَْزَواِج َرُسوووولِل اّللَِّ َصَدَقيِت،قَاَل:َوتَوَلسَّ

، ِنَوزَلَووووحْل الَّووووِذيَن  َوَ  أَبُوووول َبْكوووور  أَقْوبَوُلَهووووا أاََن فَووووَأىَب أَْن يَوْقبَوَلَهووووا،مُثَّ َوِ َ ُعْثَماُن،فَوَهلَووووَك يف ِخاَلفَووووِ  ُعْثَماَن،َوِفيووووه
 1421يَوْلِمُزوَن اْلُمطَّلِِِعنَي ِمَن اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت " قَاَل:َوَذِلَك يف الصََّدَقِ  "

الووووو  ل يصووووولر حوسوووولاء كانوووووحل هوووووذ  اللاقعوووو  مصووووواحب  لنوووووزول اهلايت أو كووووان غْيها،فوووووإن الووووونا عووووام،وه
يووو  ا كانوووحل الرواوإذ.تمكنيوووعام ،ويرسوووم  لذجوووا مكوووررا للنفووولس الووويت   تسوووتيقن،و  يبلووو  ا ميوووان فيهوووا أن 

ن نقووخ العهوود والكووذب علووى اّلِل قوود أ - -صووحيح  يف ربوو  احلاقيوو  بنووزول اهلايت،فووإن علووم الرسوولل 
   وتلبتووه الوويتدق  يعلبووصووأوّر املخلفووني نفاقووا يف قلوولّبم إىل يوولم يلقلنووه،يكلن هوول الووذي منعووه موون قبوولل 

نوووه إخبوووار مووون ك فيه،ألعلموووه  الوووه الوووذي   كوووإ ا عاملوووه ب.لهووور ّبوووا،و  يعاملوووه ابلظووواهر حسوووه الشوووريع 
 العليم اابْي.
مسوولما  مع عوودم اعتبووار ه مرتوودا فييخووذ بعقلبوو  الوورقة و .قيبيووا بوورق صوودقتهشتصوورفا  - -وكووان تصوورفه 

 اس بظاهرهم.خذ النشإن الشريع  .و  يعب هذا إسقاط الزكاة عن املنافقني كريع .فتقبل منه زكاته
 .1422قيب،كالذي كان يف هذا احلاقّ اااص،فال يقاس عليهفيما ليك فيه علم ي

                                                 
(  2039هْلَتِر <<)َلَهوَر ِفيَهوا ِموَن اَقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ << مُجَّاُع أَبْوَلاِب َغوْزَوِة تَوبُولَ  << اَبُب ِقصَّوِ  يَوْعَلبَوَ  بْوِن َحاِنوه  َوَموا  - 1421

َا يُوْرَوى َمْلُصل    ،فَ   ََِساوقال:َهَذا َحِدية  َمْشُهَلر  ِفيَما َبنْيَ أَْهِل التوَّْفِسِْي َوِإ َّ تَوْلبَِتِه َوقَوُبلِل َصوَدقَِتِه حَمُْفلل وا  ِإْن َكاَن اْمِتَناُعُه ِمْن قَوُبللِ نِيَد ِضَعا  
  يَوَرْونَوُه ِموْن أَْهوِل الصَّوَدَقِ ،فَوَلْم َذُْخوْذَها ِمْنوُه،َواّللَُّ َلْيوِه ِموَن اهْليَوِ  َحوِديث ا،فَوَلمْ  تَوَعواىَل عَ نْوَزَل اّللَُّ  زاَِيَقُة نَِفاِقِه َوَمْلتُُه َعَلْيِه،مُثَّ أَ َفَكأَنَُّه ُعِرَ  نَِفاقُُه َقِدمي ا مُثَّ 

 أَْعَلُم " 
 قل :بل اب ل 

، قَوْللُوُه: " َوِمونوُْهْم َموْن َعاَهوَد اّللََّ لَوِ ْن آَ اَن  لتعليول /الرواي  ابنل  سندا ومتنوا  فوال حاجو  هلوذا ا - 1422 وأقورب للمنطو  موا جواء َعوِن ابْوِن َعبَّواس 
َقنَّ َولََنُكووولَننَّ ِموووَن الصَّووواحِلِنَي "  َوَذلِوووَك أَنَّ َرُجوووال َكووواَن يُوَقووواُل َلُه:يَوْعَلبَوووُ  بْوووُن أَ  وووا فََأْكوووَهَدُهْم، يب َحاِنوووه  ِموووَن األَ ِموووْن َفْضوووِلِه لََنصَّووودَّ ْنَصووواِر أَتَوووى جَمِْلس 
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إوم كوووانلا . املفروضووو غوووْي أن روايووو  احلووواقّ تكشووو  لنوووا كيووو  كوووان املسووولملن األوائووول ينظووورون إىل الزكووواة
ه مون حم  وا أصوابسوتح  الو  يُيتسبلوا نعم  عليهم،من ُيرم أقاءها أو ُيرم قبلهلوا منوه،فهل اااسور الوذي 

 « ..ارُُهْم َوتُوزَكِِيِهْم ّبِ َدَق   ُتَطهِِ ْم صَ ُخْذ ِمْن أَْملاهلِِ » حلقيق  املع  الكامن يف قلله تعاىل:رفخ زكاته  مدركني
يب  ان اّلِل وضوور تغوواء رضوول وهووذا هوول الفووار  بووني فريضوو  توويقى اب.فكانووحل هلووم غنمووا يناللنووه   غرمووا ُيمللنه

 تدفع ألن القانلن ُيتمها ويعاقه عليها الناس 
ني   عنوود املوويمنتصوولر احلووم السوويا  لوولان آخوور موون تصوولرات املنووافقني للزكوواة حووالفلن بووه ذلووك الواهلن يعوور 

َن الَّوِذي »خلل:حور  املودالصاققني ويكش  عن للن من نبيع  الغمز فيهم واللمز،النابعني مون نوبعهم املن
ووُدوَن إِ    ِذينَ يَوْلِمووُزوَن اْلُمطَّوولِِِعنَي ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي يف الصَّووَدقاِت،َوالَّ  ُهمْ  َّ ُجْهَدُهْم،فَوَيْسووَخرُ اَِ ُ .وَن ِمنوْ َسووِخَر اّللَّ

ُهْم َوهَلُْم َعذاب  أَلِيم    « ..ِمنوْ
   يف سوووبيل اّللِ   ا نفووواوالقصووو  املرويووو  عووون سوووبه نوووزول هوووذ  اهلي ،تصووولر نظووورة املنوووافقني املنحرفووو  لطبيعووو

 وبلاعثه يف النفلس.
الَّوِذيَن يَوْلِموُزوَن اْلُمطَّولِِِعنَي ِموَن اْلُموْيِمِننَي يف الصَّوَدقَاِت "  قَاَل:"َجواَء َعْبوُد الورَّمْحَِن " :يف قَوْللِوهِ ،َعِن ابْوِن َعبَّواس  

فَوَقواَل بَوْعوُخ ،َوَجاَء َرُجل  ِموَن األَْنَصواِر ِبَصواع  ِموْن نََعام  ،ْبِن َعْل   ِ َْربَِعنَي أُوِقيَّ   ِمْن َذَهه  ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ 
ُ َوَرُسللُُه َلَغِنيَّنْيِ َعوْن َهوَذا :َوقَاُللا،َواّللَِّ َما َجاَء َعْبُد الرَّمْحَِن ْبِن َعْل   َما َجاَء بِِه ِإ  راَِيء  :َناِفِقنيَ اْلمُ  ِإْن َكاَن اّللَّ

 1423الصَّاِع".
اَي :فَوَقوووالَ ،لووورَّمْحَِن بْوووِن َعوووْل   ِ َْربَوَعوووِ  آ    :"َقَعوووا النَّووواَس ِبَصوووَدَق  "َفَجاَء َعْبوووُد اأَِن النَّوووِلَّ :أَْو َغوووْْيِ ِ ،َعوووْن أَنَوووك  
َوَجواَء أَبُوول َعِقيول  ِبَصوواع  ،َمووا َجواَء ِّبَووِذِ  َعْبوُد الوورَّمْحَِن ِإ  راَِيء  :فَوَقالَ ،َهووِذِ  َصوَدَق   فَوَلَمووزَُ  بَوْعوُخ اْلَقْلمِ ،َرُسولَل اّللَِّ 
فَونَوزَلَووحْل  " الَّووِذيَن يَوْلِمووُزوَن اْلُمطَّوولِِِعنَي ِمووَن ، أَْغووَ  َعووْن َصوواِع َأيب َعِقيل  َمووا َكوواَن اّللَُّ :فَوَقوواَل بَوْعووُخ اْلَقْلمِ ،ِمووْن َاْر  

ُ هَلُْم "  1424اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت "   "  ِإىَل قَوْللِِه  "   " فَوَلْن يَوْغِفَر اّللَّ
يَووووووووَ  آ ِ  ِقينَووووووووار  َفَجوووووووواَء ِ َْربَوَعووووووووِ  آ ِ  ِقينَووووووووار  مَثَانِ ،قَاَل:"َكاَن لَِعْبووووووووِد الوووووووورَّمْحَِن بْووووووووِن َعْل   ،وَعووووووووْن جُمَاِهوووووووود  

لَووُه ُكلَّووهُ :قَالَ ،َصووَدَق    فَوَقوواَل ،فَوَلمَّا أصووب  َجوواَء بِووِه ِإىَل النَّووِلِِ ،َوَجاَء َرُجوول  ِمووَن األَْنَصوواِر ِبَصوواِع َاْوور  نوَووزََع َعَلْيووِه لَيوْ
َ َلغَوِبُ َعوْن َصواِع َهووَذا:َوقَواَل اهلَخورُ ،بْوِن َعوْل   َلَعِظويُم الِراَِيءِ  ِإنَّ َعْبوَد الورَّمْحَنِ :َرُجول  ِموَن اْلُمنَواِفِقنيَ  فَأَنْوَزَل ،ِإنَّ اّللَّ

ُ تَوَعوواىَل  " َوالَّووِذيَن    ،" الَّووِذيَن يَوْلِمووُزوَن اْلُمطَّوولِِِعنَي ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي يف الصَّووَدقَاِت "  َعْبووُد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   :اّللَّ
ُدو  ُهْم َوهَلُْم َعَذاب  أَلِيم  " ".اَِ ُ ِمنوْ ُهْم َسِخَر اّللَّ  1425َن ِإ  ُجْهَدُهْم "  َصاِحُه الصَّاِع  " فَوَيْسَخُروَن ِمنوْ

                                                                                                                                            

ْقحُل ِمْنووُه َوَوَصووْلحُل اْلَقرَ  ُ ِمووْن َفْضووِلِه، آتَوْيووحُل ِمْنووُه ُكوولَّ ِذي َحوو ِ  َحقَّووُه، َوَتَصوودَّ ُ َمووا فَوَقوواَل"لَِ ْن آَ ين اّللَّ ُ فَووآَ ُ  ِمووْن َفْضووِلِه، فَووَأْخَلَ  اّللَّ ابَووِ  فَووابْوَتالُ  اّللَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َكْأنَُه يف اْلُقْرآِن".تفسْي ابن أيب حامت ]َوَعَدُ  فََأْغَضهَ   ( ضعي 10642[) 350/ 7 اّللََّ ِ َا َأْخَلَفُه َما َوَعَدُ  فَوَقاَّ اّللَّ
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" الَّووووِذيَن يَوْلِمووووُزوَن اْلُمطَّوووولِِِعنَي ِمووووَن اْلُمووووْيِمِننَي يف الصَّووووَدقَاِت "  َأَصوووواَب النَّوووواَس َجاِهوووود  :يف قَوْللِووووهِ ،وَعوووِن الرَّبِيووووعِ 
ُقلافََأَمَرُهْم َرُسوووولُل اّللَِّ ،َكووووِديد   ُقلا،أَْن يَوَتَصوووودَّ ُقلنَ ،فَوَقاَل:"أَيُوَها النَّوووواُس َتَصوووودَّ َفَجاَء َعْبووووُد ،َفَجَعَل أاَُنس  يَوَتَصوووودَّ

ِ  أُوِقيَّوو   ِمووْن َذَهووه  َفِجْ وووحُل َكوواَن ِ  مَثَاِ ِائَووو،اَي َرُسوولَل اّللَِّ :قَووالَ ،الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   ِ َْربَِعِمائَووِ  أُوِقيَّووو   ِمووْن َذَهه  
 1426اللَُّهمَّ اَبرِْ  َلُه ِفيَما أَْعَطى َواَبرِْ  َلُه ِفيَما أَْمَسَك".:فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ ،ِ َْربَِعِمائَِ  أُوِقيَّ   
وواَلمَّا َكوواَن يوَووْلُم ِفطْوور  َأْخوورََج َعْبووُد الوورَّمْحَِن بْووُن َعووْل   َمووا:قَالَ ،وَعووْن ِعْكرَِموو َ  َوَأْخرََج َعاِصووُم بْووُن َعووِديِ  ،  َعِظيم 

َوا َجواَء ِ َوا َجواَق بِوِه َفْخور ا :فَوَقاَل قَاِئل  ِموَن النَّواسِ ،َوآَخُر َصاع ا،َوَأْخرََج َرُجل  َصاَعنْيِ ،َكَذِلكَ  ِإنَّ َعْبوَد الورَّمْحَِن ِإ َّ
فَأُْنزِلَووحْل فِوويِهْم ،َفَسووَخُروا ِّبِمْ ، َوَرُسوولَلُه أَْغِنيَوواء  ِمووْن َصوواع  َوَصاع  فَِإنَّ اّللََّ :َوأَمَّووا َصوواِحُه الصَّوواِع َوالصَّوواَعنْيِ ،َوراَِيء  

 1427َهِذِ  اهليَُ   " الَِّذيَن يَوْلِمُزوَن اْلُمطَّلِِِعنَي ِمَن اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت "  اهليَ َ 
ه،جاء أجووورا لووو صووواعني ويف رواايت أخووورى أووووم قووواللا عووون أيب عقيووول،وهل الوووذي ابت يعمووول ليحصووول علوووى

 نه إ ا أراق أن يذكر بنفسه  إ - - حد ا لرسلل اّلِل 
ب  نوان ضومْي،ورغله،وانم وهكذا تقلللا على امليمنني الذين انبعثلا إىل الصدق  عن نلاعيو  نفك،ورضوا ق

عوووة هوووذا ركلن بلاذلك أووووم   يووود.يف املسوووا   يف ا؟هووواق كووول علوووى قووودر ناقتوووه،وكل علوووى غايووو  جهووود 
لن   يودرك.خوانر ل عن نيوه  يدركلن حساسي  الضمْي اليت   هتدأ إ  ابلبذ.تطلع يف النفلس امليمن ال

قللولن عون من أجل هوذا ي.املشارك و املشاعر الرفراف  اليت تنبعة انبعات ذاتيا،لتلل قواعك ا ميان والتضحي  
ا،وُيتقووورون بوووذل كثْي كثوووْي ألنوووه ياملكثر:إنوووه يبوووذل رايء،وعووون املقووول  إنوووه يوووذكر بنفسوووه،ارحلن صووواحه ال

اعووودون قلوووك وهوووم ذ.فال يسووولم مووون عووورُيهم وعيوووبهم أحووود مووون ااْيين.صووواحه القليووول ألنوووه يبوووذل القليووول
س إ  مثوول عووة النفوول متخلفوولن منقبضوول األيوودي كووحيحل األنفووك،  ينفقوولن إ  رايء،و  يوودركلن موون بلا

 هذا الباعة الصغْي احلقْي.
ُهْم َوهَلُْم َعذا»ا؟ازم: ومن مث ابههم الرق احلاسم ُ ِمنوْ  « ..م  ب  أَلِيَسِخَر اّللَّ

ل  وسووخري  ااووا الفووانني فمن كوورذم  صووغْية هزيلوو  موون البشوور الضووعا .واي هللهلووا عاقبوو .واي هللهلووا سووخري 
 ا؟بار تنصه عليهم وعذابه ي قبهمف  أ  إنه للهلل املفزع الرهيه  

ُ هلَُ فوَ نَي َمووورَّة   َسوووْبعِ ِفْر هَلُوووْم،ِإْن َتْسوووتَوْغِفْر هَلُووومْ اْسوووتَوْغِفْر هَلُوووْم أَْو   َتْسوووتَوغْ » ُوووْم َكَفوووُروا اِبّللَِّ لَوووْن يَوْغِفوووَر اّللَّ ْم،ذلِوووَك  َِوَّ
ُ   يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلفاِسِقنيَ   « ..َوَرُسللِِه،َواّللَّ

ا عووووواق هم،فمصوووووْي هوووووي ء املنوووووافقلن الوووووذين يلموووووزون املتطووووولعني ابلصووووودقات علوووووى هوووووذا النحل،قووووود تقووووورر م
ُ هَلُمْ »يتبدل:  م سلاء.ستغفار هل.لن اديهم استغفار،فإنه وعدم ا « فَوَلْن يَوْغِفَر اّللَّ
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ن فأمووا هووي ء فقوود أخووث  .ان يسووتغفر للمخط ووني عسووى أن يتوولب اّلِل عليهمكوو  - -ويبوودو أن الرسوولل 
ُوووْم َكَفوووُروا اِبّللَِّ وَ »مصوووْيهم قووود تقووورر،فال رجعووو  فيوووه: ُ  »..« للِهِ َرُسوووذلِوووَك  َِوَّ « ِسوووِقنيَ يَوْهوووِدي اْلَقوووْلَم اْلفا َواّللَّ

 ا صال  ..هلعد يرجى يوفسدت قللّبم فلم ...أول ك الذين احنرفلا عن الطري  فلم تعد ترجى هلم أوب 
ُ هَلُوووو» م ،  علووووى أوووووا رقوووواقة للتكثووووْيعووووالسووووبعلن تووووذكر ..و « مْ ِإْن َتْسووووتَوْغِفْر هَلُووووْم َسووووْبِعنَي َموووورَّة  فَولَووووْن يَوْغِفووووَر اّللَّ

ىل إشوووري حوووني يصووول قله البوال.واملع  العوووام أن   رجووواء هلوووم يف مغفرة،ألنوووه   سوووبيل هلوووم إىل تلبووو .حمووودق
ّلِل أعلوووم وا.هتوووداءحووود معوووني مووون الفسووواق   يصل ،والضوووالل حوووني ينتهوووك إىل أمووود معوووني   يرجوووى بعووود  ا

 ابلقللب.
 عن أبوك وأهديدهمذا المنافقين لاخل هم  85 - 81الدرس الثاني عشر:

فَوورَِ   »يف غووزوة تبوول : - -ىل احلوودية عوون املتخلفووني عوون رسوولل اّلِل إ -رة أخوورى موو -وينتقوول السوويا  
،وََكرُِهولا أَْن اُ  ،َوقواُللا:  تَونْ ْم َوأَنْوُفِسوِهْم يف َسوا ِ َْمولاهلِِ اِهوُدو اْلُمَخلَُّفولَن ِ َْقَعوِدِهْم ِخوالَ  َرُسولِل اّللَِّ ِفوُروا ِبيِل اّللَِّ

َجوووووزاء  ِ وووووا كوووووانُلا  يال  َوْليَوْبُكووووولا َكثِوووووْيا  َحُكلا قَلِوووووفَوْلَيْضووووو.قُوووووْل:انُر َجَهووووونََّم َأَكوووووُد َحووووور ا لَوووووْل كوووووانُلا يَوْفَقُهلنَ .يف احْلَرِِ 
ُهْم فَاْسوَتْأَذنُ .َيْكِسُبلنَ  ُ ِإىل نائَِف   ِمنوْ بَودا  َولَوْن تُقواتُِللا َمعِوَك أَ عِوَك ْل:َلْن خَتُْرُجولا مَ ُخوُروِج فَوُقولَ  لِلْ فَِإْن َرَجَعَك اّللَّ

ُهْم ماَت أَبَدا  َو  تَوُقوْم َعلوى ُتَصلِِ َعلى َأَحد  ِمنوْ  َو .الِِفنيَ َع ااْ ِإنَُّكْم َرِضيُتْم اِبْلُقُعلِق أَوََّل َمرَّة  فَاقْوُعُدوا مَ .َعُدو ا
ُْم َكَفُروا اِبّللَِّ َوَرُسوللِِه َومواتُلا َوُهومْ  ُ أَْن يُوَعوذَِِّبُْم ِّبوا أَْمولاهُلُْم َوأَْو ُقهُ   تُوْعِجْبوكَ َو .لنَ فاِسوقُ  َقْثِِ ،ِإوَّ وا يُرِيوُد اّللَّ ْم،ِإ َّ
 « ..يف الُدنْيا،َوتَوْزَهَ  أَنْوُفُسُهْم َوُهْم كاِفُرونَ 

هلموو  وهووزال ام ضوع  ّبوووقعود .يقلو  احلوورص علوى الراح ،والشوو  ابلنفق .هوي ء الووذين أقركوتهم يقلوو  األرم
حلو   ل كوانلا متاعواقك لل ا  ال كما لوالتعبْي يل -هي ء املخلفلن .نخلة،وخلاء القله من ا ميان .ال

احلووووووور  وتركووووووولا اجملاهووووووودين يالقووووووولن« خوووووووال  رسووووووولل اّللِ »م  والراحووووووو  فرحووووووولا ابلسوووووووال -أو  وووووووال يووووووو   
أَنْوُفِسووِهْم يف َسووِبيِل وَ ْموولاهِلِْم ا  َِ ُدو وََكرُِهوولا أَْن ُااِهوو»وا؟هد،وحسووبلا أن السووالم  غايوو  ُيوورص عليهووا الرجووال  

 « ..اّللَِّ 
 لرجال.ا يصل  له ا صل  لشكء يوهك قلل  املس خك الناعم الذي   « َوقاُللا:  تَوْنِفُروا يف احْلَرِِ »

،وينفرون موون املتاعووه إن هووي ء هلووم  وولذج لضووع  اهلموو ،ونراوة ا راقة وكثووْيون هووم الووذين يشووفقلن موون
 العزيز. لى ااطرييرون الراح  الرخيص  على الكد  الكرمي،ويفضللن السالم  الذليل  عا؟هد،وي

لصووفل  ن هووذ  اولك.وهووم يتسوواقطلن إعيوواء خلوو  الصووفل  ا؟وواقة الزاحفوو  العارفوو  بتكووالي  الوودعلات
 كووولا  فطووورة يفبوووات واألتظووول يف نريقهوووا اململووولء ابلعقبوووات واألكووولا ،ألوا تووودر  بفطرهتوووا أن كفوووا  العق

 لرجال.ا نسان،وأنه ألذ وأمجل من القعلق والتخل  والراح  البليدة اليت   تلي  اب
ْل  َهوونََّم َأَكووُد َحوور ا لَووقُووْل:انُر جَ .احْلَرِِ  َوقوواُللا:  تَوْنِفووُروا يف »والوونا يوورق علوويهم ابلووتهكم املنطوولي علووى احلقيقوو :

 «.كانُلا يَوْفَقُهلنَ 
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هوونم وهووك جيف حوور  فكيوو  ّبووم.ون الراحوو  املسوو خي  يف الظاللفووإن كووانلا يشووفقلن موون حوور األرم،ويوويير 
ة يف  فو ة حمودوقبيل اّللِ فإما كفوا  يف سو.أكد حرا،وأنلل أمداف وإوا لسوخري  مريرة،ولكنهوا كوذلك حقيقو 

ِ ووا كووانُلا ثِووْيا  َجووزاء  ْليَوْبُكوولا كَ يال  وَ فَوْلَيْضووَحُكلا قَلِوو»حوور األرم،وإمووا انطوورا  يف جهوونم   يعلووم موودا  إ  اّلِل:
 « ..َيْكِسُبلنَ 

لموووا عنووود ربوووك  وإن ي.لووو وإنوووه لضوووحك يف هوووذ  األرم وأايمهوووا املعدوقة،وإنوووه لبكووواء يف أايم اهلخووورة الطلي
 كأل  سن   ا يعدون.

 قي .لعاقل الد..فهل ا؟زاء من جنك العمل،وهل ا؟زاء ا« َجزاء  ِ ا كانُلا َيْكِسُبلنَ »
هوووي ء   .لركوووه يف أول مرةاوختلفووولا عووون  -سووورة يف سووواع  الع -هووود هوووي ء الوووذين آيوووروا الراحووو  علوووى ا؟

م كووور  ن يتوووا  هلووويصووولحلن لكفوووا ،و  يرجووولن ؟هووواق،و  اووولز أن ييخوووذوا ابلسوووماح  والتغاضوووك،و  أ
ُ ِإىل نائَِفو   ِموونوْهُ »ا؟هواق الووذي ختلوولا عنوه راضووني: ُرُجوولا َمعِووَك َلْن ختَْ لِْلُخُروِج،فَوُقوْل: َتْأَذنُل َ ْم فَاْسووفَِإنْوَرَجَعووَك اّللَّ

 «َع اْاالِِفنيَ مَ فَاقْوُعُدوا َل َمرَّة ،لِق أَوَّ أَبَدا  َوَلْن تُقاتُِللا َمِعَك َعُدو ا،ِإنَُّكْم َرِضيُتْم اِبْلُقعُ 
والصو  .ا طليول الشإن الدعلات يف حاج  إىل نبائع صلب  مستقيم  تبت  مصمم  تصومد يف الكفوا  ال

ذ ن ن فيووووه ااوووو خلن   يصوووومد ألوووووم حذللنووووه يف سوووواع  الشوووودة فيشوووويعل الووووذي يتخللووووه الضووووعا  املسوووو
خلخوول ه موون التفالذين يضووعفلن ويتخلفوولن اووه نبووذهم بعيوودا عوون الصوو  وقايوو  لوو.والضووع  وا ضووطراب

  الرخاء،جنايو يف سواع  والتسام  موع الوذين يتخلفولن عون الصو  يف سواع  الشودة،مث يعولقون إليوه.واهلزمي 
 الدعلة اليت يكاف  يف سبيلها كفاحه املرير .. على الص  كله،وعلى

 « ..وََّل َمرَّة  َرِضيُتْم اِبْلُقُعلِق أَ  ِإنَُّكمْ »ف.ملاذا«.افَوُقْل:َلْن خَتُْرُجلا َمِعَك أَبَدا  َوَلْن تُقاتُِللا َمِعَك َعُدو  »
هووم لووه   موونه إ بووففقوودمت حقكووم يف كوور  ااروج،وكوور  ا نتظووام يف الكتيبوو ،وا؟هاق عووهء   يوونهخ 

 « ..فَاقْوُعُدوا َمَع اْاالِِفنيَ »فال  اح  يف هذا و  جمامل :.أهل
 املتجانسني معكم يف التخل  والقعلق.

حاّبا فليعر  أصوو.بوودارجاهلوا أو هوذا هوول الطريو  الووذي ر ووه اّلِل تعواىل لنبيووه الكرمي،وإنووه لطريو  هووذ  الوودعلة 
 يف كل زمان ويف كل مكان ذلك الطري  ..

  يسوووووووووم  للمتخلفوووووووووني يف سووووووووواع  العسووووووووورة أن يعووووووووولقوا فينتظمووووووووولا يف   - -ر اّلِل رسووووووووولله وكموووووووووا أمووووووووو
ُهْم لوى َأَحوَو  ُتَصولِِ عَ »الصفل ،كذلك أمر  أ  حلع عليهم أي لالل من لالل التكرمي: اَت أَبَودا  مود  ِمونوْ

ُْم َكَفُروا اِبّللَِّ َوَرُسللِِه َوما.َو  تَوُقْم َعلى َقْثِ ِ   «.ْم فاِسُقلنَ َوهُ تُلا ِإوَّ
 اص .لاقّ ااولكن ق ل  اهلي  أعم من احل.ولقد ذكر املفسرون حلاقّ خاص  عنتها هذ  اهلي 

   يف مون مهل عدم التسوافهك تقرر أصال من أصلل التقدير يف نظام ا؟ماع  املكافح  يف سبيل العقيدة،
راق يف ر منوازل األفو  يف تقوديوعودم اجملاملومظاهر التكرمي ملون يوييرون الراحو  املسو خي  علوى الكفوا  الشوا  

 و  تلني.  تس خك ومقياس هذا التقدير هل الصث والثبات والقلة وا صرار والعزمي  اليت .الص 
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ُوْم َكَفوُروا اِبّللَِّ َوَرُسول »والنا يعلل هذا النهك يف ملضوعه هنوا  وهول تعليول خواص « اِسوُقلنَ فتُلا َوُهوْم لِِه َومواِإوَّ
مون املناسوب   أوسوع –كموا ذكوران   -ولكون القاعودة .على قث منواف  . - -الة أو قيام الرسلل بعدم الص
عوون الصوو  يف  ن يتخلوو ملوووا؟ماعوو  املسوولم  اووه أ  تبووذل هووذا التكوورمي .فالصووالة والقيووام تكرمي.اااص 

يصووووثون علووووى  ،و وووواسوووواع  ا؟هوووواق،لتبقى لووووه قيمتووووه،ولتظل قوووويم الرجووووال منلنوووو   ووووا يبووووذللن يف سووووبيل اّللِ 
ن يف شودة،مث يعولقو سواع  ال البذل،ويثبتلن علوى ا؟هد،وحلصولن أنفسوهم وأمولاهلم ّلِل   يتخلفولن ّبموا يف

نووووووه يف عووووووا  نن ينالل الصوووووو  مكوووووورمني    التكوووووورمي الظوووووواهر يناللنووووووه يف أعووووووني ا؟ماعوووووو ،و  التكوووووورمي البووووووا
ا.َو  تُوْعِجْبَك أَْملاهُلُْم َوأَْو ُقُهمْ »الضمْي: « ْزَهَ  أَنْوُفُسوُهْم َوُهوْم كواِفُرونَ ْم ِّبا يف الُدنْيا َوتوَ  يُوَعذِِّبَُ  أَنْ يُرِيُد اّللَُّ  ِإ َّ

.. 
اهلم قووام وزن ألموول ينووا أ  فاملقصوولق ه.أما مناسووب  وروقهووا فتختل .واملعوو  العووام لآليوو  قوود سووب  يف السوويا 

  يف و  الظووووواهر يفيسوووووتحقلنه   وهوووووم   .وأو قهوووووم،ألن ا عجووووواب ّبوووووا نووووولع مووووون التكووووورمي الشوووووعلري هلم
 الشعلر.

 إ ا هل ا حتقار وا  ال هلم وملا ميلكلن.
بذذين أخلذذف المنذذافقين ا غنيذذاء وجهذذاد الصذذادقين  90 - 86الذذدرس الثالذذث عشذذر:

 وال قراء

ُهْم،ولُووولا اَتْأَذَنَك أُ لِِه اْسوووَوِإذا أُْنزِلَوووحْل ُسووولرَة  أَْن آِمنُووولا اِبّللَِّ َوجاِهوووُدوا َموووَع َرُسووول » ان َنُكوووْن َموووَع َوقووواُللا:َذرْ لطَّوووْلِل ِمنوْ
 َوالَّوِذيَن آَمنُولا َمَعوُه لِكِن الرَُّسوللُ .ْفَقُهلنَ فَوُهْم   يوَ  لِّبِمْ اْلقاِعِديَن:َرُضلا ِ َْن َيُكلنُلا َمَع اْاَلاِلِ  َونُِبَع َعلى قُولُ 

ُ هَلُوُهُم اْلُمفْ  ولِ كَ اُت،َوأُ جاَهُدوا ِ َْملاهِلِْم َوأَنْوُفِسِهْم،َوأُولِ َك هَلُُم ااَْْيْ  ْم َجنَّوات  َعْورِي ِموْن َهِْتَهوا ِلُحلَن،أََعودَّ اّللَّ
 « ..اأْلَْواُر،خاِلِديَن ِفيها،ذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ 

 .وما خطتان .وإ.لبالءونبيع  ا ميان والقلة وا.نبيع  النفا  والضع  وا ستخذاء.إوما نبيعتان .
 والبذل والكرام .ا ستقام  وخط  .والتخل  والرضى ابلدونخط  ا لتلاء 

ملا ءوا   ليتقوودجا.البووذلو فووإذا أنزلووحل سوولرة شموور اب؟هوواق جوواء أولوولا الطلل،الووذين ميلكوولن وسووائل ا؟هوواق 
تخوواذللا ايهم،ولكوون لياّلِل إ الصووفل  كمووا تقتضوويهم املقوودرة الوويت وهبهووا اّلِل هلم،وكووكر النعموو  الوويت أعطاهووا

 يستشوعروا موا قون أن.نا ويطلبلا أن يقعدوا مع النساء   يذوقون عن حرم  و  يودفعلن عون سوكويعتذرو 
  لعار،فالسووالمُيسولن ا يف هوذ  القعودة الذليلوو  مون صووغار وهلان،مواقام فيهووا السوالم ،ونالب السووالم   

 « ..َرُضلا ِ َْن َيُكلنُلا َمَع اْاَلاِل ِ »هد  الراضني ابلدون:
لة وكراموو  وبقوواء  قوو ا؟هوواق موون يفقركوولا مووا ..ولوول كووانلا يفقهوولن أل« ى قُولُوولِّبِْم فَوُهووْم   يَوْفَقُهوولنَ َونُبِووَع َعلوو»

 كرمي،وما يف التخل  من ضع  ومهان  وفناء ذميم.
وإن بعوخ النفولس .وإن ضريب  الذل ألفد  يف كثوْي مون األحوايني.إن للذل ضريب  كما أن للكرام  ضريب »

للكراموو  ضووريب  ابهظوو    تطا ،فتختووار الووذل واملهانوو  هووراب موون هووذ  التكووالي   الضووعيف  ليخيوول إليهووا أن
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الثقووال،فتعيا عيشوو   فهوو  رخيصوو ،مفزع  قلقوو ،ختا  موون للهووا،وتفر  موون صداها،ُيسووبلن كوول صوويح  
إوم .هوي ء األذ ء يويقون ضوريب  أفود  مون تكوالي  الكرامو .عليهم،ولتجدوم أحرص النواس علوى حيواة .

ييقووا مووون نفلسوووهم،وييقووا مووون أقووودارهم،وييقووا مووون  عتهم،وييقوووووا مووون .  الوووذل كاملووو يووويقون ضوووريب
 » أول ووك الوووذين.وموون هووي ء .1428« انم نوواوم،وكثْيا مووا ييقووووا مووون قمووائهم وأموولاهلم وهووم   يشوووعرون 

« لِكووِن الرَُّسوولُل َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َمَعووهُ « ..»لنَ َرُضوولا ِ َْن َيُكلنُوولا َمووَع اْاَلالِووِ  َونُبِووَع َعلووى قُولُوولِّبِْم فَوُهووْم   يَوْفَقُهوو
..فنهضووولا بتكوووالي  العقيووودة،وأقوا « جاَهوووُدوا ِ َْمووولاهِلِْم َوأَنْوُفِسوووِهمْ »..وهوووم نوووراز آخووور غوووْي ذلوووك الطوووراز ..

 « ..َوأُولِ َك هَلُُم ااَْْْياتُ »واجه ا ميان وعمللا للعزة اليت   تنال ابلقعلق 
خورة هلوم ا؟وزاء ويف اهل.عاليو لكلمو  الاخرة،يف الدنيا هلم العزة وهلم الكرام  وهلم املغنم وهلم خْيات الدنيا واهل

رمي القولمي والفوال  ا ابلعويا الكويف الودني الفوال ..« َوأُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ »األو ،وهلم رضلان اّلِل الكرمي 
ُ هَلُووْم َجنَّووو»يف اهلخوورة ابألجووور العظوويم: ْلَفوووْلُز اذلِووَك ».« .خالِووِديَن ِفيهوووا اأْلَْووووارُ  ِتَهوواات  َعْوورِي ِموووْن هَْ أََعووودَّ اّللَّ

 «.اْلَعِظيمُ 
ُهْم ا َوَرُسلَلُه،َسُيِصووويُه َذبُلا اّللََّ ِذيَن َكوووَوجووواَء اْلُمَعوووذُِِروَن ِموووَن اأْلَْعوووراِب لِيُووووْيَذَن هَلُْم،َوقَوَعوووَد الَّووو» لَّوووِذيَن َكَفوووُروا ِمووونوْ

 « ..َعذاب  أَلِيم  
 قعوودوا بووالف وأمووا اهلخوورونا األولوولن فهووم ذوو األعووذار احلقيقيوو  فلهووم عووذرهم إن اسووتأذنلا يف التخل ،فأموو
  و لووذين يتلبوولن اأمووا .ليموهي ء ينتظوور الووذين كفووروا موونهم عووذاب أ.قعوودوا كوواذبني علووى اّلِل والرسوولل.عذر

 يكفرون فمسكلت عنهم لعل هلم مصْيا غْي هذا املصْي.
 إعاار ال قراء والماجهين عن الخروج لل هاد 92 - 91الدرس الرابع عشر:

 يون اليسوور و سوالم قفا .فليك ااوروج ضورب   زب علوى مون يطيقولن ومون   يطيقلن.وأخوْيا ُيودق التبعو 
 :»نألووم معوذورو خوذة هلم،والذين عجوزوا عون النفورة   تثريوه علويهم و  ميا.يكل  اّلِل نفسوا إ  وسوعها

ما . َوَرُسوللِهِ لَن َحورَج  ِإذا َنَصوُحلا ّللَِّ موا يُوْنِفُقو ُدونَ ِء َو  َعَلى اْلَمْرضى،َو  َعَلى الَِّذيَن   اَِ لَْيَك َعَلى الُضَعفا
ُ َغُفلر  َرِحيم   ،َواّللَّ ُلُكوْم حَل   َأِجُد موا َأمحِْ تَوْلَ  لَِتْحِمَلُهْم قُولْ  ِإذا ما أَ لَِّذينَ َو  َعَلى ا.َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيل 

دُ َعَلْيِه تَوَللَّْلا َوأَْعيُونُوُهْم تَِفيُخ ِمَن الدَّْمِع َحَزان  َأ َّ   «.ُقلنَ وا ما يُوْنفِ  اَِ
 رضوى الوذين   على املليك على الضعفاء العاجزين عن القتال لعل  يف تكلينهم،أو لشيخلخ  تقعدهم و 

 ي ء حوورج إذاهوويك علووى لوو.يتووزوقون بووه . يسووتطيعلن احلركوو  وا؟هوود و  علووى املعوودمني الووذين   اوودون مووا
ا  وووملن بعووود ذلوووك علن،ويقل ختلفووولا عووون املعركووو  يف امليووودان،وقللّبم رلصووو  ّلِل ورسووولله،  يغشووولن و  حووود

 سوالم،أو أعموالصويان  أو قيوام علوى النسواء والذريو  يف قار ا  من حراسو  أو -قون القتال  -يستطيعلنه 
ا  علووى ن،فال جنوويك علوويهم جنووا ،وهم ُيسوونلن بقوودر مووا يسووتطيعل ل.أخوورى تعوولق ابلنفووع علووى املسوولمني
 انسنني،إ ا ا؟نا  على املسي ني.

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»قراسات إسالمي »من فصل ضريب  الذل يف كتاب  - 1428
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 م املعرك .م إىل أر و  جنا  كذلك على القاقرين على احلرب،ولكنهم   ادون الرواحل اليت همله
مووووا  ن  اووودو  ألومفوووإذا حرمووولا املشووووارك  فيهوووا هلووووذا السوووبه،أملحل نفلسووووهم حوووَّت لتفوووويخ أعيووونهم قملعووووا،

 ينفقلن.
قعوو  او وإوا لصوولرة .  أقائووهوإوووا لصوولرة مووييرة للرغبوو  الصووحيح  يف ا؟هوواق،واأل  الصوواق  للحرمووان موون نعموو

تلوووووو  الوووووورواايت يف تعيووووووني خت - -حفظتهووووووا الوووووورواايت عوووووون مجاعوووووو  موووووون املسوووووولمني يف عهوووووود الرسوووووولل 
 أ ائهم،ولكنها تنف  على اللاقع  الصحيح .

فجاءتوه ،نبعثولا غوازين معهأموَر النواس أن يوذلك أن رسولل هللا :ن عبواس يف هوذ  اهليو عن ابو،وقال العوليف
أجوود مووا  "وهللا :ل هلوومفقووا.لناامح،اي رسوولل هللا:فيهم عبوود هللا بوون ُمَغفَّوول املووزين فقوواللا،عصوواب  موون أصووحابه

ى هللا فلموا رأ.حممال و فقو  نو  اودون ،وعزَّ عليهم أن السلا عن ا؟هاق،فتلللا وهلم بكاء.أمحلكم عليه"
ى اْلَمْرَضوى َو  اِء َو  َعلَولُضوَعفَ } لَوْيَك َعلَوى ا:فقال،حْرَصهم على حمبتوه وحمبو  رسولله أنوزل عوذرهم يف كتابوه
ُدوَن َما يُوْنِفُقلَن َحرَج  { إىل قلله تعاىل   { . يَوْعَلُملنَ ُهْم  } فوَ :َعَلى الَِّذيَن   اَِ

 قرن من مزين .زلحل يف بب مُهْم { نَعَلى الَِّذيَن ِإَذا َما أَتَوْلَ  لَِتْحِملَ  } َو :وقال جماهد يف قلله
َهَرمك بون :ومون بوب واقو -سوا  بون ُعَموْْي :من بب عمورو بون عل ،كانلا سبع  نفر:وقال حممد بن كعه

 -ويك  أاب ليلووى ،عبوود الوورمحن بوون كعووه:النجار وموون بووب مووازن بوون-عموورو 
ُ
ن بوون ]سوولما:َعلىوموون بووب امل

نوه[ ومون بوب وهل الوذي تصود  بعرضوه فقبلوه هللا م،أبل عبلو ،يودعبود الورمحن بون يز :ومن بب حاري -صخر 
 عمرو بن َعَنم  وعبد هللا بن عمرو املزين.:َسِلم 

،وهوووووم مث إن رجوووووا  مووووون املسووووولمني أتووووولا رسووووولل هللا :وقوووووال حممووووود بووووون إسوووووحا  يف سووووويا  غوووووزوة تبووووول 
سوا  بون ُعَموْي وعلبو  بون زيود أخول :من بوب عمورو بون عل ،ار وغوْيهموهم سبع  نفر من األنصو،البكاءون
أخوول ،وعمرو بون احلمووام بون ا؟مل ،أخل بوب مووازن بون النجووار،وأبل ليلووى عبود الوورمحن بون كعووه،بوب حاريو 
َغفَّل املزينمل وبعوخ النواس يقلل،بب َسِلم 

ُ
 وَهَرموِك بون عبود،بول هول عبود هللا بون عمورو املزين:وعبد هللا بن امل

  أجود :فقال،وكوانلا أهول حاجو ،فاسوتحمللا رسولل هللا ،وِعْرابم بون سواري  الفزاري،أخل بب واقو ،هللا
  1429"ما أمحلكم عليه فتلللا وأعينهم تفيخ من الدمع حزان أ  ادوا ما ينفقلن

َو  ،َو  َقطَْعووُتْم َواِقاي  ،َموا أَنْوَفْقوُتْم ِموْن نَوَفَقو   ،ا:"َلَقوْد َخلَّْفوُتْم اِبْلَمِدينَووِ  أَقْوَلام  قَاَل َرُسولُل اّللَِّ :قَالَ ،وَعوِن احلََْسونِ 
" َو  َعلَووى الَّووِذيَن ِإَذا َمووا أَتَوووْلَ  لِووَتْحِمَلُهْم قُوْلووحَل   :مُثَّ قَووورَأَ ،ِإ  َوقَووْد َكووارَكلُُكْم يف اأَلْجوورِ ،نِْلووُتْم ِمووْن َعووُدوِ  نوَووْيال

 1430.َأِجُد "  اهليََ .

                                                 
 [991/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1429
 ( صحي  مرسل10707[)376/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1430
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ولننظر أيووون .ن هوووي ءفلننظر أيووون حنووون مووو.سوووالم،و ثل هوووذ  الووورو  عوووزت كلمتوووه ثووول هوووذ  الووورو  انتصووور ا 
وإ  فلنسودق .املشواعر مث لنطله النصر والعوزة إن استشوعران مون أنفسونا بعوخ هوذ .روحنا من تلك العصب 
 ولنقارب واّلِل املستعان.

َووا :»انتهووى ا؟ووزء العاكوور ويليووه ا؟ووزء احلوواقي عشوور مبوودوءا بقللووه تعوواىل  ووِبي ِإ َّ ِذيَن َيْسووَتْأِذنُلَنَك ُل َعلَووى الَّووالسَّ
 «َوُهْم أَْغِنياءُ 
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 بقية سور  الاوبة وسور  يونس-ال هء الحادي عشر  ِِّ 

 طبيمة المنهج الحرهللاي لهاا الدين-  مقدمة ال هء الحادي عشر

وموون سوولرة  - ا؟ووزء العاكوور لوويت سووب  الشووطر األكووث منهووا يفا -يتووأل  هووذا ا؟ووزء موون بقيوو  سوولرة التلبوو  
 يلنك ..

 .إن كاء اّللِ  ذا ا؟زءهوسنمضك أو  مع بقي  سلرة التلب :أما سلرة يلنك فسنعِر  ّبا يف ملضعها من 
البسوووات وعووون امل لقووود جووواء يف ا؟وووزء العاكووور عووون سووولرة التلبووو  هوووذ  الفقووورات الووويت تكشووو  عووون نبيعتهوووا

تمعوات سولم وسوائر اجملتموع املبيان العالقات النهائي  بوني اجملوالظرو  اليت أحانحل بنزوهلا وعن أ يتها يف 
 األخرى ويف بيان نبيع  املنهج احلركك لإلسالم أيضا :

ومون مث قود  - ك آخر موا نوزل مون القورآنإن   تكن ه -هذ  السلرة مدني ،من أواخر ما نزل من القرآن »
تصووني   مووا تضوومنحلكاألمووم يف األرم   تضوومنحل أحكامووا وائيوو  يف العالقووات بووني األموو  املسوولم  وسووائر

ذا ووصو  واقوع هو ن نبقاتوهاجملتمع املسلم ذاته،وهديد قيمه ومقاماته،وأوضاع كل نائف  فيه،وكل نبقو  مو
 اجملتمع  ملته،وواقع كل نائف  منه وكل نبق  وصفا ققيقا مصلرا مبينا.

احلركوك لإلسوالم ومراحلوه وخطلاتوه  ذات أ يو  خاصو  يف بيوان نبيعو  املونهج -ّبذا ا عتبوار   -والسلرة »
وهوذ   -حني تراجع األحكام النهائي  الويت تضومنتها موع األحكوام املرحليو  الويت جواءت يف السولر قبلهوا  -

وبودون هوذ  املراجعو  ختوتل  هوذ  .املراجع  تكش  عن مدى مرون  ذلك املنهج،وعن مدى حسمه كذلك
هلايت الويت تتضومن أحكامووا مرحليو  فجعلوحل وائيوو  مث الصولر واألحكوام والقلاعود كمووا يقوع كلموا انتزعووحل ا

أريوود لووآلايت الوويت تتضوومن األحكووام النهائيوو  أن تفسوور وتوويِول لتطوواب  تلووك األحكووام املرحليوو  وخباصوو  يف 
 .. 1431...«ملضلع ا؟هاق ا سالمك،وعالقات اجملتمع املسلم ابجملتمعات األخرى 
 الامريف بباقي سور  الاوبة

يتوولىل كوول  -لعها وجلهووا ومالبسوواهتا مووع وحوودة ملضوو - السوولرة أوووا ذات مقووانع كووذلك ذكووران يف تقوودمي
ائيو  لعالقوات النهأحكوام ا وقود تنواول املقطوع األول منهوا بيوان.مقطع بيان األحكام النهائيو  يف ملضولعه .
  بوووني ائيوووالقوووات النهحكوووام العأكما تنووواول املقطوووع الثووواين بيوووان .بوووني املسووولمني واملشوووركني يف ا؟زيووورة العربيووو 

غووزوة لإىل التجهووز  ذين قعوولامث توولىل املقطووع الثالووة النعووك علووى املتثوواقلني الوو.املسوولمني وأهوول الكتوواب عاموو 
موووووع لكتووووواب املتجمعوووووني علوووووى أنووووورا  ا؟زيووووورة لالنقضوووووام علوووووى ا سوووووالم واجملتاأي غوووووزو أهووووول  -تبووووول  

سوي  أحولاهلم النف ع املسلم،ووصو موا تولىل املقطوع الرابوع فضو  املنوافقني وأفواعيلهم يف اجملتموك  -ا سوالمك 
رهم حويلهم ومعوواذيلاايهم و نووالعمليو ،وملاقفهم يف غوزوة تبول  وقبلهووا ويف أينائهوا وموا تالها،وكشو  حقيقوو  

االوا و  - -ل اّلِل يف التخل  عن ا؟هاق،وبوة الضوع  والفتنو  والفرقو  يف الصو  املسولم،وإيذاء رسول 
 من امليمنني.

                                                 
 [1564/ 3  لالل القرآن و ملافقا للمطبلع ] - 1431
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 ء ت بووووني هووووي ا موووون املوووويمنني موووون كيوووود املنافقني،وهديوووود العالقووووايصوووواحه هووووذا الكشوووو  هووووذير االوووو
 وهي ء،واملفاصل  بني الفريقني،واييز كل منهما بصفاته وأعماله ...

تخلفوووني،وعن ية عووون املإ  بقيووو  يف احلووود.وهوووذ  املقوووانع األربعووو  قووود سووويقحل  ملتهوووا يف ا؟وووزء العاكووور .
 حدوق التبع  يف التخل  عن ا؟هاق ..

ضووى،َو  َعلَووى لَووى اْلَمرْ عَ ِء َو  لَووْيَك َعلَووى الُضووَعفا»حل آخوور آيوو  يف ا؟ووزء العاكوور هووك قللووه تعوواىل:ولقوود كانوو
وووووُدوَن موووووا يُوْنِفُقووووولَن،َحرَج  ِإذا َنَصوووووُحلا ّللَِِّ َورَ  ،وَ مُ ما َعلَوووووى الْ .ُسوووووللِهِ الَّوووووِذيَن   اَِ ُ َغُفووووولر  ْحِسوووووِننَي ِموووووْن َسوووووِبيل  اّللَّ

ُلُكمْ  ِجُد ماأَ يَن ِإذا ما أَتَوْلَ  لَِتْحِمَلُهْم قُوْلحَل:  َو  َعَلى الَّذِ .َرِحيم   ْمِع  َعَلْيِه تَوَللَّْلا َوأَ َأمحِْ ْعيُوونُوُهْم تَِفويُخ ِموَن الودَّ
ُدوا ما يُوْنِفُقلنَ   « ..َحَزان  َأ َّ اَِ

ووووِبيلُ :»أمووووا التكملوووو  الوووويت يبوووودأ ّبووووا هووووذا ا؟ووووزء فهووووك قللووووه تعوووواىل  َووووا السَّ َتْأِذنُلَنَك َوُهووووْم يَن َيْسوووولَّووووذِ  َعلَووووى اِإ َّ
ُ عَ  وَن إِلَوووْيُكْم ِإذا َرَجْعوووُتْم يَوْعتَوووِذرُ .   يَوْعَلُملنَ ِّبِْم،فَوُهمْ لوووى قُولُووول أَْغِنياُء،َرُضووولا ِ َْن َيُكلنُووولا َموووَع اْاَلاِلِ ،َونَبَوووَع اّللَّ

ُ َعمَ ْن َأْخبارِكُ  مِ ُقْل   تَوْعَتِذُروا،َلْن نُوْيِمَن َلُكْم،َقْد نَوبََّأاَن اّللَُّ .إِلَْيِهمْ  َلُكْم َوَرُسللُُه،مُثَّ توُوَرُقوَن ِإىل عوا ِِ ْم،َوَسَْيَى اّللَّ
وُتْم تَوْعَمُللنَ  وُتْم اِبّللَِّ لَ  ِلُفلنَ َسوَيحْ .اْلَغْيِه َوالشَّوهاَقِة فَويُونَوبِِوُ ُكْم ِ وا ُكنوْ ُهْم فََأْعرُِضولا إِ ُكوْم ِإَذا انْوَقَلبوْ لَوْيِهْم لِتُوْعرُِضولا َعونوْ

هُ  ،َوَمْأواُهْم َجَهنَُّم َجزاء  ِ ا كوانُلا َيكْ َعنوْ ُْم رِْجك  ُهْم فَوِإنَّ َلُكوْم ِلَ َْضوْلا َعنوْهُ  َُيِْلُفولنَ  ِسوُبلنَ ْم ِإوَّ ْم،فَوِإْن تَوْرَضوْلا َعونوْ
 « ..اّللََّ   يَوْرضى َعِن اْلَقْلِم اْلفاِسِقنيَ 

من حال املنوافقني املتخلفوني وأعوذارهم  عما سيكلن - -لنبيه  -بحانه س -وقد كان هذا من إنباء اّلِل 
ن ايبووولهم أموووا اوووه  إذا رجوووع مووون الغوووزوة سووواملا هووول ومووون معوووه مووون املسووولمني االوووا وتلجيوووه لوووه وهلوووم إىل

 به،وما اه أن يعامللهم به كذلك.
مون  -بعد ذلوك ايوئ املقطوع ااوامك يف السولرة وهول يتولىل تصوني  اجملتموع املسولم  ملتوه يف هوذ  الفو ة 

أنووه كووان إىل جوولاز السووابقني املخلصووني موون  -كمووا قلنووا يف تقوودمي السوولرة   -ومنووه نعلووم  -ت  إىل تبوول  الفوو
مجاعووات أخوورى  -وهووم الووذين كووانلا ييلفوولن قاعوودة اجملتمووع املسوولم الصوولب  القليوو   -املهوواجرين واألنصووار 

لا عمال صاحلا وآخور سوي ا واملنافقلن من أهل املدين ،وآخرون خلط.األعراب،وفيهم املخلصلن واملنافقلن..
ونائفووو  جمهللووو  احلوووال   تعووور  .و  يوووتم انطبووواعهم ابلطوووابع ا سوووالمك،و  يصوووهروا يف بلتقووو  ا سوووالم ااما

ومتوووووآمرون يتسووووو ون ابسوووووم .حقيقووووو  مصوووووْيها،م و  أمرهوووووا ّلِل وفووووو  موووووا يعلموووووه مووووون حقيقووووو  حاهلوووووا ومآهلا
والنصووولص القرآنيووو  تتحووودّ عووون هوووذ  .ااوووارج . ا سوووالم،ويدبرون املكائد،ويتصوووللن  عوووداء ا سوووالم يف

واالوا  - -ا؟ماعات كلها يف اختصار مفيد وتقورر كيو  تعامول يف اجملتموع املسولم وتلجوه رسولل اّلِل 
اأْلَْعوراُب َأَكوُد ُكْفورا  َونِفاقوا  َوَأْجوَدُر »من املسولمني إىل نريقو  التعامول موع كول مونهم يف مثول هوذ  النصولص:

ُ َعلوووووى َرُسووووووللِهِ َأ َّ يَوْعَلُمووووو ُ َعلِووووويم  َحِكوووووويم  .لا ُحووووووُدوَق موووووا أَنْوووووووَزَل اّللَّ َوِمَن اأْلَْعوووووراِب َمووووووْن يَوتَِّخوووووُذ مووووووا يُوْنِفووووووُ  .َواّللَّ
يوع  َعلِويم  .َمْغَرما ،َوَيَ َبَُّا ِبُكُم الدَّوائِرَ  َِ  ُ  َواْليَووْلِم اهْلِخوِر َوِمَن اأْلَْعوراِب َموْن يوُوْيِمُن اِبّللَِّ .َعَلْيِهْم قائِرَُة السَّوْلِء،َواّللَّ
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َ َغُفوولر  .َويَوتَِّخووُذ مووا يُوْنِفووُ  قُوووُرابت  ِعْنووَد اّللَِّ َوَصووَللاِت الرَُّسووللِ  ُ يف َرمْحَتِووِه،ِإنَّ اّللَّ ووا قُوْربَوو   هَلُْم،َسووُيْدِخُلُهُم اّللَّ َأ  ِإوَّ
 « ..َرِحيم  

ُ َعوإبِِ بَوُعلُهْم يَن اتوَّ صاِر َوالَّذِ َوالسَّابُِقلَن اأْلَوَُّللَن ِمَن اْلُمهاِجرِيَن َواأْلَنْ » ،َرِضَك اّللَّ ُهْم َوَرُضولا َعْنوُه ،َوأََعودَّ ْحسان  نوْ
 « ..ِظيمُ َفْلُز اْلعَ ِلَك الْ هَلُْم َجنَّات  َعْرِي َهْتَوَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها أَبَدا ،ذ

 حَنْوووووووُن ى النِِفووووووواِ ،  تَوْعَلُمُهووووووومْ َرُقوا َعلَوووووووينَوووووووِ  َموووووووِل اْلَمدِ َوِ َّوووووووْن َحوووووووْلَلُكْم ِموووووووَن اأْلَْعوووووووراِب ُمنووووووواِفُقلَن،َوِمْن أَْهووووووو»
 .«.ِظيم  نَوْعَلُمُهْم،َسنُوَعذُِِّبُْم َمرََّتنْيِ،مُثَّ يُوَرُقوَن ِإىل َعذاب  عَ 

َ َغُفوووولر  ْيِهْم إِ أَْن يَوتُوووولَب َعلَوووو َعَسووووى اّللَُّ يِِ ا ،سَ َوآَخووووُروَن اْعَ َفُوووولا بِووووُذنُلِّبِْم َخَلطُوووولا َعَمووووال  صوووواحِلا  َوآَخووووَر » نَّ اّللَّ
وورُُهْم َوتوُووزَكِِيِهْم ّبِ .َرِحيم   يووع  َعلِووويم   ِإنَّ َصووالَتَك َسووَكن  هَلُوو َعلَووْيِهمْ ا،َوَصوولِِ ُخووْذ ِمووْن أَْموولاهِلِْم َصووَدَق   ُتَطهِِ َِ  ُ ْم،َواّللَّ
.»... 

،ِإمَّا يُوَعذُِِّبُْم َوِإمَّا يوَ » ُ َعِليم  َحِكيم  َلْيِهْم،وَ لُب عَ تُ َوآَخُروَن ُمْرَجْلَن أِلَْمِر اّللَِّ  .« .اّللَّ
َوووُذوا َمْسوووِجدا  ِضووورارا  وَُكْفووورا  َوتَوْفرِيقوووا  بَووونْيَ »  َوَرُسووولَلُه ِموووْن قَوْبوووُل ْرصووواقا  ِلَموووْن حووواَرَب اّللََّ ِمِننَي َوإِ اْلُمووويْ  َوالَّوووِذيَن اختَّ

ُ َيْشووَهدُ  ُو َولَوَيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْقان ِإ َّ احْلُْسو ،َواّللَّ ووَك َعلَوى التوَّْقولى ِمووْن ُقووْم ِفيوِه أَبَدا ،َلَمْسو  توَ .اِذبُلنَ ْم َلكوِإوَّ ِجد  أُسِِ
رِينَ ُروا،َواّللَُّ َتَطهَّ يوَ أَوَِّل يَوْلم  َأَحُ  أَْن تَوُقلَم ِفيِه،ِفيِه رِجال  ُيُُِبلَن أَْن   « .. ُيُُِه اْلُمطَّهِِ

يمووا بعوود فالنصولص  ذ  الف ووات،يف ينوااي اسووتعراموسونحاول أن نتبووني مون هووم املقصولقون بكوول ف و  موون هو
 تفصيال.

لوووى عّلِل سوووبحانه مي  موووع افأموووا املقطوووع السووواقس واألخوووْي يف السلرة،فيتضووومن تقريووورا لطبيعووو  البيعووو  ا سوووال
ألعووراب فيووه الهلم موون حووا؟هوواق يف سووبيله ونبيعوو  هووذا ا؟هوواق وحوودوق  وكيفيتووه وواجووه أهوول املدينوو  وموون 

ها وإقامو  قيودة وحوداملفاضول  الكاملو  بوني املسولمني ومون عوداهم علوى أسواس الع كذلك يتضمن ضورورة..
م وعشووْيهتم وقوورابته العالقووات بيوونهم وبووني موون عووداهم علووى هووذ  اللكوويج  قون سوولاها  ووا يف ذلووك أهلهووم

ني افقخ أحولال املنوع ذكور بعومومث يتضمن بياان ملصائر الذين ختلفلا عن الغزوة غْي منوافقني و  متوآمرين ..
َن اْلُمووْيِمِننَي ِموو اْكووَ ى نَّ اّللََّ إِ »وذلووك يف مثوول هووذ  النصوولص:.وموولاقفهم املميووزة هلووم عووا  األواموور القرآنيوو  .
يوِل دا  َعَلْيوِه َحق وا يف تُولُولَن َويُوْقتَوُللَن،َوْعوّللَِّ فَويَوقْ ِبيِل اأَنْوُفَسُهْم َوأَْملاهَلُْم ِ َنَّ هَلُُم اْ؟َنََّ ،يُقاتُِللَن يف َسو التوَّوْلراِة َواْ ِْنِْ

ف فَاْستَوْبِشُروا بِبوَ .َواْلُقْرآنِ   «.اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ  يَوْعُتْم بِِه،َوذِلَك ُهلَ  الَِّذي ابْيِعُكمُ َوَمْن أَْو  بَِعْهِدِ ،ِمَن اّللَِّ
ُوووْم  ِموووْن بَوْعووودِ  -وِ  قُووووْرىب لا أُ لَوووْل كوووانُ ِكنَي وَ موووا كووواَن لِلنَّوووِلِِ َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا أَْن َيْسوووتَوْغِفُروا لِْلُمْشوووِر » َ هَلُوووْم َأوَّ موووا تَوبَووونيَّ

وا تَوبَوِعَدة  َوَعودَ ْن َملْ عَ َوما كاَن اْسِتْغفاُر ِإْبراِهيَم أِلَبِيِه ِإ َّ .َأْصحاُب ا؟َِْحيمِ  ُ ،فَوَلمَّ َ لَوُه أَنَّوُه َعوُدو  ّللَِِّ تَوَثَّأَ ها ِإايَّ نيَّ
 «.ا   َحِليم  ِمْنُه،ِإنَّ ِإْبراِهيَم أَلَوَّ 

ُ َعلَووى النَّووِلِِ َواْلُمهوواِجرِيَن َواأْلَْنصوواِر الَّووِذيَن اتوَّبَوعُوولُ  يف سوواَعِ  اْلُعْسوورَِة  » ِمووْن بَوْعووِد مووا كوواَق يَزِيووُ   -َلَقووْد  َب اّللَّ
ُهْم   الَّوِذيَن ُخلُِِفولا،َحَّتَّ ِإذا ضواَقحْل َعلَوْيِهُم َوَعَلى الثَّاليَ ِ .مُثَّ  َب َعَلْيِهْم،ِإنَُّه ِّبِْم َرُ    َرِحيم   -قُوُللُب َفرِي   ِمنوْ
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لَوووْيِهْم لِيَوُتلبُووولا،ِإنَّ اأْلَْرُم ِ ووا َرُحَبحْل،َوضووواَقحْل َعلَوووْيِهْم أَنْوُفُسوووُهْم،َولَُنلا أَْن   َمْلَجوووأَ ِموووَن اّللَِّ ِإ َّ إِلَْيوووِه،مُثَّ  َب عَ 
 «.اّللََّ ُهَل التوَّلَّاُب الرَِّحيمُ 

لا ِ َنْوُفِسوووِهْم َعوووْن ُسووولِل اّللَِّ َو  يَوْرَغبُوووُفووولا َعوووْن رَ َتَخلَّ يوَ ْهوووِل اْلَمِدينَوووِ  َوَموووْن َحوووْلهَلُْم ِموووَن اأْلَْعوووراِب أَْن موووا كووواَن أِلَ »
ُْم   ُيِصويبُوُهْم َلَموأ  َو  َنَصوه  َو  َرْمَ   اْلُكفَّواَر،َو   وا  يَغِويجُ ،َو  َيطَوُيَن َمْلنِ  َسوِبيِل اّللَِّ َصو   يف نَوْفِسِه،ذِلَك  َِوَّ
َو  يُوْنِفُقووولَن نَوَفَقووو   .يُع َأْجوووَر اْلُمْحِسوووِننيَ   ُيِضووو ِإنَّ اّللََّ يَنووواُللَن ِموووْن َعوووُدوِ  نوَوووْيال  ِإ َّ ُكتِوووَه هَلُوووْم بِوووِه َعَمووول  صووواِل  ،

َومووا كواَن اْلُمْيِمنُوولَن .َمُللنَ َأْحَسووَن موا كوانُلا يَوعْ   اّللَُّ مُ لَِيْجوزِيَوهُ َصوِغْيَة  َو  َكبِوْيَة ،َو  يَوْقطَعُوولَن واِقاي  ِإ َّ ُكتِوَه هَلُْم،
ُهْم نائِ  وا قَووْلَمُهْم ِإذا َرَجعُولا إِلَوْيِهْم َلَعلَُّهوْم يف الودِِيِن َولِيُوْنوِذرُ  تَوَفقَُّهولاَفو   لِيوَ لِيَوْنِفُروا َكافَّ  ،فَوَلْل  نَوَفَر ِمْن ُكلِِ ِفْرَق   ِمنوْ

 «.َُيَْذُرونَ 
 «.ا أَنَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ يُكْم ِغْلظَ  ،َواْعَلُمل فِ ْلَيِجُدوا وَ فَّاِر ِذيَن آَمُنلا قاتُِللا الَِّذيَن يَوُللَنُكْم ِمَن اْلكُ اي أَيُوَها الَّ »
ُهْم َموووْن يَوُقووولُل:أَُيُكْم زاَقتْووو » اَقهْتُْم ِإميووواان  َوُهوووْم فَوووز مَّوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ميووواان ف فَأَ إِ ُه هوووِذِ  َوِإذا موووا أُْنزِلَوووحْل ُسووولرَة  َفِمووونوْ

 «.ونَ ْم،َوماتُلا َوُهْم كاِفرُ ىَل رِْجِسهِ ْجسا  إِ رِ َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمَرم  َفزاَقهْتُْم .َيْستَوْبِشُرونَ 
:َهْل يَراكُ » ُوْم قَووْلم  ا،َصوَرَ  اّللَُّ اْنَصَرُفل  َحود ف مُثَّ أَ ْم ِموْن َوِإذا ما أُْنزَِلحْل ُسلرَة  َنَظَر بَوْعُضُهْم ِإىل بَوْعخ   قُولُولَّبُْم  َِوَّ

 « ..  يَوْفَقُهلنَ 
بتلجيهووووه موووون ربووووه إىل التلكوووول عليووووه وحوووود ،وا كتفاء و  - -ويف النهايوووو  ختووووتم السوووولرة بصووووف  رسوووولل اّلِل 

ِننَي َرُ    َلْيُكْم،اِبْلُموووْيمِ يا  عَ ِنُتْم،َحووورِ ِه موووا عَ َلَقوووْد جوواءَُكْم َرُسووولل  ِموووْن أَنْوُفِسوووُكْم،َعزِيز  َعَلْيوو»بكفالتووه سوووبحانه:
ُ،  إِلَه ِإ َّ ُهَل،.َرِحيم    « ..َعِظيمِ اْلَعْرِش الْ  َوُهَل َربُ كَّْلحُل،َعَلْيِه تَوَل فَِإْن تَوَللَّْلا فَوُقْل:َحْسِلَ اّللَّ

 واّللِ .تفصووويل .سووولرة ابلوسووونحاول بعووود هوووذا ا سوووتعرام السوووريع أن نلاجوووه النصووولص القرآنيووو  الباقيووو  يف ال
 املعني ..
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 [96إلى  93( اآليات 9]َ  ة الت ب  ) ال حدة الخامس 

 ذا الماخل ين بدون عار

ووِبيُل َعلَووى الَّووِذيَن َيْسووَتْأِذنُلَنَك َوُهووْم أَْغِنيوو}   َووا السَّ ُ َعلووى قُولُوولِّبِْم لنُوولا َمووَع اْاَلالِووِ  وَ ا ِ َْن َيكُ اُء َرُضوول ِإ َّ نَبَووَع اّللَّ
ُ ِمووْن ْيِمَن َلُكووْم قَووْد نَوبَّووأَ نوُووِذُروا لَووْن ْيِهْم قُووْل   تَوْعتَوو( يَوْعتَووِذُروَن إِلَووْيُكْم ِإذا َرَجْعووُتْم إِلَوو93  يَوْعَلُموولَن )فَوُهووْم  اَن اّللَّ

ُ َعَمَلُكوْم َوَرُسوللُُه مُثَّ توُوَرُقوَن  وُتْم تَوْعَملُوولَن )بِِوُ كُ َوالشَّوهاَقِة فَويُونوَ   اْلَغْيوهِ ىل عووا ِِ إِ َأْخبوارُِكْم َوَسوَْيَى اّللَّ ( 94ْم ِ وا ُكنوْ
ووُتْم إِلَووْيِهْم لِتُوْعرُِضوو ُووْم رِ ُهْم فََأْعرِ لا َعوونوْ َسووَيْحِلُفلَن اِبّللَِّ َلُكووْم ِإَذا انْوَقَلبوْ ُهْم ِإوَّ ْجووك  َوَمووْأواُهْم َجَهوونَُّم َجووزاء  ِ ووا  ُضوولا َعوونوْ

ُهْم فَوِإْن ( َُيِْلُفلَن َلُكْم ِلَ َْضوْلا َعو95كانُلا َيْكِسُبلَن ) ُهْم توَ نوْ ْلفاِسوِقنَي ا  يَوْرضوى َعوِن اْلَقوْلِم  ِإنَّ اّللََّ فَوْرَضوْلا َعونوْ
(96) } 

اء   علوى الفقور و املرضوى  لويك علوى الضوعفاء و  علوى، هذ  اللحدة:كلها قرس واحد ألوا  بعو  ملوا قبلهوا
مون جنوا  و  ..أرم املعركو   موا ُيملهوم عليوه إىل - -الذين   ادون ما ينفقولن،و  اود هلوم الرسولل 

 القعوولق يف - - لل اّللِ إ ووا ا؟نووا  واحلوورج علووى الووذين يسووتأذنلن رسوو.حوورج إذا هووم ختلفوولا عوون املعركوو  .
ن لقواقرين الوذياى هوي ء إ وا ا؟نوا  واحلورج علو.وهوم أغنيواء قواقرون،  يقعودهم عوذر حقيقوك عون ااوروج .

 يرضلن أن يقعدوا قعدة االال  يف الدور ..
 للن،  يوويقونلن متثوواقهووي ء هووم املياخووذون بووتخلفهم عوون ااروج،وا سووت ذان يف القعلق،ذلووك أوووم انكلوو
ع ون حوو  اجملتمووو  يوويق حوو  اّلِل علوويهم وقوود أغنوواهم وأقوودرهم و  يوويقون حوو  ا سووالم وقوود محوواهم وأعووزهم

َرُضوولا ِ َْن »هووذا اللصوو :م هلوو -بحانه سوو -وموون مث حتووار اّلِل .الووذي يعيشوولن فيووه وقوود أكوورمهم وكفلهووم .
 « ..َيُكلنُلا َمَع اْاَلاِل ِ 

ور لفولن يف الودحة الوذين فهل سقلط اهلم ،وضع  العزمي ،والرضا  ن يكلنلا مع النسواء واألنفوال والعجوز 
لُوولِّبِْم  َعلووى قوُ نَبَووَع اّللَُّ وَ »فأمووا أول ووك فمووا هووم  عووذورين  .وهووم معووذورون ..لعجووزهم عوون تكووالي  ا؟هوواق .

 « ..ُهْم   يَوْعَلُملنَ فوَ 
فسوهم رتضول  هوم ألنارا ، وا فقد أغل  اّلِل فيهم منافذ الشوعلر والعلم،وعطول فويهم أجهوزة ا سوتقبال وا ق
ا يويير   اللتب  وم  املنطلمن ااملل والبالقة واللخم،وا حتجاب عن مزاول  النشاط احلركك احلك املتفت

و  والتجربوووو  لووووع والتووووذدة إ  وقوووود فرغووووحل نفسووووه موووون قوافووووع التطا نسووووان السووووالم  الذليلوووو  والراحوووو  البليوووو
حوو  لتغلوو  ن بووالقة الراوإ.حليوواةواملعرفوو ،فل  مووا فرغووحل موون قوافووع اللجوولق والشووهلق والتووأير والتووأيْي يف واقووع ا

 ه للحياة.للقحل ذاتاواحلرك  قليل احلياة،وحمر  يف .املنافذ واملشاعر،وتطبع على القللب والعقلل
ملخبولءة عداقات ار تستثْي كلامن الونفك وناقوات العقل،وتشود العضل،وتكشو  عون ا سوتوملاجه  ااط

 وكل أول وك.  .ا ستجاباليت تنتفخ عند احلاج ،وتدرب الطاقات البشري  على العمل وتشحذها للتلبي  و 
 ليل .أللان من العلم واملعرف  والتفت  ُيرمها نالب الراح  البليدة والسالم  الذ

 .الال  .  يص  حال هي ء األغنياء القاقرين الذين رضلا  ن يكلنلا مع اوميضك السيا
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امللاجهووووو   لتهرب مووووونإن وراء حوووووه الدعووووو  وإيثوووووار السالم ،سوووووقلط اهلم ،وذلووووو  النفك،واحننووووواء اهلامووووو ،وا
 « ..يَوْعَتِذُروَن إِلَْيُكْم ِإذا َرَجْعُتْم إِلَْيِهمْ »واملصارح :

للميمنني االا  ا سيكلن من أمر هي ء املتخلفني مون املنوافقني بعود و  - -وهذا من إنباء اّلِل لرسلله 
 املدين . لصلل إىل ا يدل على أن هذ  اهلايت نزلحل يف أيناء العلقة وقبل ال.الرجلع من الغزوة

الكشوو   اريوو ،ومنيعتووذرون إلوويكم عوون ختلفهووم وقعلقهم،ذلووك أوووم حجلوولن موون الظهوولر بفعلووتهم هووذ  ع
ْن نوُوْيِمَن لَ .ْعتَوِذُرواتوَ قُوْل:  »قيقي  وهك ضع  ا ميان،وإيثار السالم ،وا كوفا  مون ا؟هواق  عن أسباّبا احل

ُ ِمووْن َأْخبووارُِكمْ .َلُكمْ  لن نصوودقكم،ولن أنخووذ طموو ن إلوويكم،و فلن ن.ركمقوول:وفروا علوويكم معوواذي«  قَووْد نَوبَّووَأاَن اّللَّ
وقووا  يووه صوودوركمحقيقتكم،ومووا تنطوولي علذلووك أن اّلِل قوود كشوو  لنووا .بظوواهر إسووالمكم كمووا كنووا نفعل

 قبل معكم. ا كنا منعلينا قوافع أعمالكم وحدينا عن حالكم،فلم تعد مستلرة   نرى إ  لاهرها كم
 ل  خاص .ذو ق « ُكمْ لَ ْيِمَن َلْن نوُ »والتعبْي عن عدم التصدي  والثق  وا ئتمان وا نم نان بقلله تعاىل:

يمن ه،ويقو  مون املوان ابلقلتصدي  ابلقلل وائتمان ابلعقل وانم نو.نم نانفا ميان تصدي  ويق  وائتمان وا
 إُيا  .و وللتعبْي القرآين قائما ق لته .بربه،ويق  متباقل  بينه وبني امليمنني معه

قللووولن لكوووم موووا تولكووون اعملووولا فوووإن صووود  عم.فال جووودوى للقووولل و  معووولل علوووى الكالم.قووول:  تعتوووذروا
ُ َعمَ »و  ائتمان و  انم نان:فذا ،وإ  فال يق  ابلقلل   .« .َرُسللُهُ َلُكْم وَ َوَسَْيَى اّللَّ

 وعلوووى.سووويزن قوووللكم بعملكم - -واّلِل   ختفوووى عليوووه األعموووال و  النووولااي املخبووولءة وراءهوووا ورسووولل اّلِل 
 أساسه سيكلن التعامل معكم يف اجملتمع املسلم.

 فلراء ذلووك حسوواب.األرم يف فوو ة احليوواة الوودنياري يف هووذ   ووا اوو -لووى كوول حووال ع -ولوون ينتهووك األموور 
ُكْم ِ ووا  َوالشَّووهاَقِة فَويُونَوبِِوو ُ   اْلَغْيووهِ ىل عووا ِِ مُثَّ توُووَرُقوَن إِ »وجزاء،يقلمووان علووى علووم اّلِل املطلوو  ابلظوولاهر والسوورائر:

ُتْم تَوْعَمُللنَ   « ..ُكنوْ
ذا ّبويوه والشوهاقة ا  الغ سبحانه عوواّللِ .والغيه ما غاب عن الناس علمه،والشهاقة ما يشهدونه ويعرفلنه

 املغيب  ..   من العلا ما وراء فهل سبحانه يعلم ما يف هذا العا  املشهلق ويعلم.و ع  أمشل وأكث.املع 
ووُتْم تَوْعَملُوو»ويف قللووه تعوواىل ألول ووك املخووانبني: هم يعلموولن مووا كووانلا ف.ميوواءة مقصوولقةإ..« لنَ فَويُونَوبِِووُ ُكْم ِ ووا ُكنوْ

لعموول حفووى ا حووَّت لينبوو هم هوول ّبووا  وكووم موون قافووع خفووك لأعلووم موونهم ّبوو -سووبحانه  -ولكن اّلِل .يعملوولن
 ه وقلعهوا،واّللِ دري صواحبيوحَّت على صاحبه وهل يفعله،واّلِل أعلم بوه منوه  وكوم مون نتيجو  هلوذا العمول   

ا؟وزاء احلو  علوى وهك احلسواب و .ل نتيجو  ا نبواءهو -طبيعو  احلوال ب -واملقصولق .يعلمها قون صاحبها  .
 ميووواءة يف هوووذاهوووذ  ا  ولكن هوووذ  النتيجووو    يووونا عليها،إ وووا يووونا علوووى ا نبووواء ذاتوووه ملناسوووب .األعموووال
 السيا .

وووووووُتْم إِلَوووووووْيِهْم ِإَذا انْوقَ  -َسوووووووَيْحِلُفلَن اِبّللَِّ َلُكوووووووْم » ُهمْ لِتُوْعرُِضووووووول  -َلبوْ ُمْ فََأعْ .ا َعنوْ ُهْم،ِإوَّ ،َوَموووووووْأواُهمْ رُِضووووووولا َعووووووونوْ   رِْجك 
 « ..َجَهنَُّم،َجزاء  ِ ا كانُلا َيْكِسُبلنَ 
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لق إلوويهم هوول وامليمنوولن عمووا سوويكلن موون أموور القوولم عنوود مووا يعوو،وهووذا إنبوواء آخوور موون اّلِل سووبحانه لنبيووه 
أخوث نبيوه علوم اّلِل و  روم  فقودوكان املنافقلن قد لنلا أووم   يعولقون مون لقواء الو.االا معه ساملني آمنني

صوووفحا و  و هوووم عفووولا ذيرهم ابحللووو  ابّلِل لعووول املسووولمني يعرضووولن عووون فعلوووتهم وختلفأووووم سوووييكدون معوووا
 ُياسبلوم عليها واازووم ّبا.

 وا جتناب. ا  ال مث يلجهه ربه إىل ا عرام عنهم فعال،لكن    ع  العفل والصف  إ ا  ع 
ُهْم،ِإوَُّ »معلال ذلك  وم قنك يتجنه ويتلقى:  « ..ْم رِْجك  فََأْعرُِضلا َعنوْ
م رجوك هوواهتوم إ وا  جسواقهم وذ -أي قنسوا  -فهم ليسولا رجسوا .وهل التجسيم احلسك للدنك املعنلي

ىل ا مش وووزاز،وإو التقوووزز  ولكنهوووا الصووولرة اجملسوووم  أكووود بشووواع  وأبوووني قوووذارة،وأقعى إىل. رواحهوووم وأعماهلم
م ّبوالذين يقعود  -هم قاقرون على احلرك  و  -ا حتقار كذلك وا زقراء  والقاعدون يف ا؟ماع  املكافح  

 إيثار السالم  عن ا؟هاق ..
ثو  شواعر كا؟رجك خبية يلّل األروا ،وقنوك قوذر يويذي امل.ما يف ذلك كك و  ريه ..رجك وقنك

 « ..ِسُبلنَ انُلا َيكْ كَوَمْأواُهْم َجَهنَُّم َجزاء  ِ ا  »املنتن  يف وس  األحياء تيذي وتعدي  
ال لعافيوو  واملووابُيتفظوولن م يكسووبلن ابلتخلوو  وير وولن ابلقعوولق وانوولن السووالم  والراحوو  و وهووم ُيسووبلن أووو

اوووا طبقوو  بكوول ألل ارة املفهووك ااسوو.ولكوون احلقيقوو  أوووم قنووك يف الوودنيا،وأوم يضوويعلن نصوويبهم يف اهلخرة..
 ومن أصد  من اّلِل حديثاف..وأككاهلا .

َضووووْلا ُكووووْم ِل َْ لَ ِلُفوووولَن ُيَْ »اعوووودين بعوووود عوووولقة اجملاهوووودين:مث ميضووووك السوووويا  ينبووووئ عمووووا سوووويقع موووون هووووي ء الق
ُهمْ  ُهْم فَِإنَّ اّللََّ   يَوْرضى َعِن اْلقَ .َعنوْ  .« .فاِسِقنيَ ْلِم الْ فَِإْن تَوْرَضْلا َعنوْ

إىل نلووه  موون هووذا مث يتوودرجلن.إوووم يطلبوولن ابتووداء موون املسوولمني أن يعرضوولا عوون فعلووتهم صووفحا وعفوولا
ملسوووولملن أن يظوووول ا ليضوووومنلا السووووالم  يف اجملتمووووع املسوووولم ّبووووذا الرضووووى  ويضوووومنلارضووووى املسوووولمني عوووونهم 

ذ  م اّلِل يف هوووكموووا أموووره  إسوووالمهم كموووا كوووانلا يعوووامللوم و  ااهووودووم ويغلظووولن علووويهم يعوووامللوم بظووواهر
 يهم.السلرة أن يفعللا حمدقا بذلك العالقات النهائي  بني املسلمني واملنافقني ف

ضووى عوون اّلِل   ير  نفووا  وأننه يقوورر أوووم فسووقلا عوون قيوون اّلِل ّبووذا القعوولق الناكووئ عوون الولكوون اّلِل سووبحا
م هول كوم اّلِل فويهوح.لن  .حَّت ولل استطاعلا أن ُيلفلا ويعتذروا حَّت يرضى عنهم املسلم.القلم الفاسقني

 علويهم،و  اوديهم هوذ  احلالو    يغوْي مون غضوه اّلِل يف -م املسولمني ولل كانلا هو -ورضا الناس .احلكم
كشو  اّلِل   لقلمي  وهكذاان اّلِل إ ا السبيل إىل إرضاء اّلِل هل الرجلع عن هذا الفس ،والعلقة إىل قي.فتيال

مني ملسوووووولم  وقوووووورر العالقووووووات النهائيوووووو  بووووووني املسوووووولايف ا؟ماعوووووو   -موووووون غووووووْي عووووووذر  -هووووووي ء القاعوووووودين 
رة انووحل هووذ  السوول وك.لكتابوبني املسوولمني وأهوول اكمووا قررهووا موون قبوول بووني املسوولمني واملشووركني،.واملنافقني

 هك احلكم النهائك األخْي.
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 [110إلى  97( اآليات 9]َ  ة الت ب  ) ال حدة الساَِ 

 أصهاف وفئات المجتمع اإلَامه فه عجد التهزيْ

( 97 َعلِوويم  َحِكوويم  ) َعلووى َرُسووللِِه َواّللَُّ أَنْوووَزَل اّللَُّ  موواُدوَق اأْلَْعوراُب َأَكووُد ُكْفوورا  َونِفاقووا  َوَأْجووَدُر َأ َّ يَوْعَلُموولا ُحوو}  
يووع  َعلِوويم  )لَووْيِهْم قائِوورَُة السَّووْلءِ دَّوائَِر عَ ُكووُم الووَوِمووَن اأْلَْعووراِب َمووْن يَوتَِّخووُذ مووا يُوْنِفووُ  َمْغَرمووا  َويَووَ َبَُّا بِ  َِ  ُ ( 98 َواّللَّ

وا قُوْربَو   ابت  ِعْنوَد اّللَِّ َوَصولَ ْنِفوُ  قُوورُ يوُ ِخوُذ موا  َواْليَوْلِم اهْلِخِر َويَوتَّ َوِمَن اأْلَْعراِب َمْن يُوْيِمُن اِبّللَِّ  لاِت الرَُّسولِل َأ  ِإوَّ
َ َغُفلر  َرحِ  ُ يف َرمْحَِتِه ِإنَّ اّللَّ الَّوِذيَن وَ اِر َوالسَّابُِقلَن اأْلَوَُّللَن ِموَن اْلُمهواِجرِيَن َواأْلَْنصو (99يم  )هَلُْم َسُيْدِخُلُهُم اّللَّ

ُهْم َوَرُضلا َعْنُه َوأَعَ  ُ َعنوْ ُر خالِوِديَن ِفيهوا أَبَودا  ذلِوَك رِي َهْتَوَهوا اأْلَْوواَعْوْم َجنَّات  دَّ هلَُ اتوَّبَوُعلُهْم إبِِْحسان  َرِضَك اّللَّ
ْعَلُمُهوْم توَ َرُقوا َعلَوى النِِفواِ    َمِدينَوِ  َمو الْ ُقلَن َوِمْن أَْهلِ ( َوِ َّْن َحْلَلُكْم ِمَن اأْلَْعراِب ُمنافِ 100اْلَفْلُز اْلَعِظيُم )

آَخووُروَن اْعَ َفُوولا بِووُذنُلِّبِْم َخَلطُوولا َعَمووال  وَ  (101ِظوويم  )ذاب  عَ حَنْووُن نَوْعَلُمُهووْم َسوونُوَعذُِِّبُْم َموورََّتنْيِ مُثَّ يوُووَرُقوَن ِإىل َعوو
ُ أَْن يَوُتلَب َعلَ  ورُُهْم ( ُخوْذ ِموْن أَْمولاهلِِ 102 )ُفلر  َرِحويم   غَ ْيِهْم ِإنَّ اّللََّ صاحِلا  َوآَخَر َسيِِ ا  َعَسى اّللَّ ْم َصوَدَق   ُتَطهِِ

ُ  َِ َوتُوزَكِِيِهْم ِّبا َوَصلِِ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكن  هَلُْم َوا َ ُهوَل يَوْقبَوُل التوَّْلبَوَ   ( أََ ْ يَوْعَلُملا103م  )يع  َعِليّللَّ أَنَّ اّللَّ
ُ َعَمَلُكوْم َوَرُسوللُُه ( َوقُو104 )لورَِّحيمُ اِقِ  َوَذُْخُذ الصَّوَدقاِت َوأَنَّ اّللََّ ُهوَل التوَّولَّاُب اَعْن ِعب ِل اْعَملُولا َفَسوَْيَى اّللَّ

ووُتْم تَوْعَملُوولَن )ُكْم ِ ووا كُ نَوبِِوو ُ َواْلُمْيِمنُوولَن َوَسووُ َُقوَن ِإىل عووا ِِ اْلَغْيووِه َوالشَّووهاَقِة فَويوُ  َخووُروَن ُمْرَجووْلَن أِلَْمووِر آ( وَ 105نوْ
ُ َعلِوو َووُذوا َمْسووِجدا  ِضوورارا  وَُكْفوورا  َوتَوْفرِيقووا  َوا (106يم  )يم  َحِكوواّللَِّ ِإمَّووا يُوَعووذُِِّبُْم َوِإمَّووا يَوتُوولُب َعلَووْيِهْم َواّللَّ لَّووِذيَن اختَّ

َ َوَرُسووولَلُه ِمووونْ  ُوووْم انَّ ِإْن أََرْقان ِإ َّ َولَوووَيْحِلفُ  ْبووولُ  قوَ بَووونْيَ اْلُموووْيِمِننَي َوِإْرصووواقا  ِلَموووْن حووواَرَب اّللَّ ُ َيْشوووَهُد ِإوَّ حْلُْسووو  َواّللَّ
وَك َعلَوى التوَّ 107َلكاِذبُلَن ) يوِه رِجوال  َحوُ  أَْن تَوُقولَم ِفيوِه فِ ِل يوَوْلم  أَ ْقولى ِموْن أَوَّ (   تَوُقْم ِفيِه أَبَدا  َلَمْسوِجد  أُسِِ

ووُروا َواّللَُّ  وورِيَن )ُيُِبُوولَن أَْن يَوَتَطهَّ  أَْم رِْضوولان  َخووْْي  وَ َفَمووْن َأسَّووَك بُوْنيانَووُه َعلووى تَوْقوولى ِمووَن اّللَِّ أَ ( 108 ُيُِووُه اْلُمطَّهِِ
ُ   َهونَّمَ َموْن َأسَّوَك بُوْنيانَوُه َعلوى َكووفا ُجوُر   هوار  فَاْوواَر بِووِه يف انِر جَ  (   109ِلِمنَي ) يَوْهوِدي اْلَقوْلَم الظَّوواَواّللَّ

ُ َعِليم  َحِكيَع قُوُللّبُُ تَوَقطَّ  ُوُُم الَِّذي بَونَوْلا رِيَب   يف قُوُللِّبِْم ِإ َّ أَنْ يَزاُل بُوْنيا  { (110م  )ْم َواّللَّ
  مقدمة الوحد 

 يصووولر نلائفوووه -بووول  إابن غوووزوة ت -هوووذا الووودرس  ملتوووه تصوووني  للمجتموووع ا سوووالمك يف ذلوووك احلوووني 
 وأعماله. العام،مع ايز كل منها بصفاتهونبقاته ا مياني  الداخل  يف تركيبه العضلي 

ولقد فصلنا القلل يف ا؟زء العاكر عنود تقودمي السولرة عون األسوباب التارحيو  الويت أنشوأت هوذ  املسوتلايت 
فنجتزئ هنوووووا مووووون ذلوووووك التفصووووويل ابلفقووووورات األخوووووْية .ا ميانيووووو  املتعووووودقة يف ا؟ماعووووو  املسووووولم  يف املدينووووو 

لقوود  ».نوحل هوي  بلجولق هوذ  املسوتلايت املتعودقة يف اجملتموع اللاحود:..منه، ستحضوار املالبسوات الويت كا
فقوود كانووحل قووريا .كانووحل وقفوو  قووريا العنيوودة الطليلوو  حوواجزا قوولاي قون انسوويا  ا سووالم يف ا؟زيوورة العربي 

فوول  مووا كووان هلووا موون نفوولذ اقتصوواقي وسياسووك  -هووك صوواحب  الكلموو  العليووا يف الشوويون الدينيوو  يف ا؟زيوورة 
فكانحل وقفتها يف وجه الودين ا؟ديد،ّبوذ  الصولرة العنيدة،مودعاة لصور  العورب يف أحنواء  -ذلك وأقيب ك

ا؟زيورة عوون الوودخلل فيوه،أو علووى األقوول مودعاة للوو قق وا نتظووار حوَّت تنجلووك املعركوو  بوني قووريا وهووذا النوول 
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حل قبائوول اليهوولق فلمووا قانووحل قووريا ابلفت ،وقانووحل بعوودها هوولازن ويقيوو  يف الطووائ  وكانوو.موون أبنائهووا  ..
الووثالّ القليوو  يف املدينوو  قوود خضوودت كوولكتها وائيا،فأجليووحل بنوول قينقوواع وبنوول النضووْي إىل الشووام،وأبيدت 

كووووووان ذلووووووك إيووووووذاان بوووووودخلل النوووووواس يف قيوووووون اّلِل .بنوووووول قريظ ،واستسوووووولمحل خيووووووث ا ستسووووووالم األخووووووْي .
 أفلاجا،وانسيا  ا سالم يف أرجاء ا؟زيرة كلها يف خالل عام واحد.

يت لهوورت يف لظوولاهر الووغووْي أن هووذا ا تسوواع األفقووك يف رقعوو  ا سووالم قوود أعوواق معووه مجيووع األعوورام وا »
يلو  جملتموع يوثأ منهوا بتوأيْي ال بيو  الطل ابعود موا كواق  -ا  أوسوع ولكون علوى نطو -اجملتمع بعود انتصوار بودر 

كوان قود   ملودين  ملتوهتموع ان اجملاملدى،املستمرة التأيْي،يف خالل السنلات السبع بعود بودر الكوثى  ولول  أ
  تمووع لكووان هنوواذا اجملهلووهوولل إىل أن يكوولن هوول القاعوودة الصوولب  ااالصوو  هلووذ  العقيدة،واألسوواس الووركني 

ذا هلوذي كوان يودبر ّلِل الواولكون .خطر كبوْي مون هوذا ا تسواع األفقوك السوريع يف رقعو  ا سوالم يف ا؟زيورة .
ر لتكووولن هوووك واألنصوووا يلفووو  مووون السوووابقني األولوووني مووون املهووواجريناألمووور ويرعا ،كوووان قووود أعووود العصوووب  امل

كوان قود   -سوبحانه  -ا أنوه بعد التلسع النسول الوذي جواء بوه انتصوار بودر  كمو القاعدة األمين  هلذا الدين
مكو   ي جواء بوه فوت سوريع الوذأعد اجملتمع املدين  ملته ليكلن هل القاعودة األمينو  بعود التلسوع الشوديد ال

 أعلم حية اعل رسالته ..واّلِل ..
 يف َصوورَُكُم اّللَُّ َقووْد نَ لَ «:»التلبوو »وأول مووا لهوور موون ذلووك كووان يوولم حنووني الووذي جوواء عنووه يف هووذ  السوولرة:»

ا َرُحبَوحْل مُثَّ ُم اأْلَْرُم ِ و َكْي ا ،َوضواَقحْل َعلَوْيكُ ْغوِن َعوْنُكمْ لَوْم توُ َملاِنَن َكِثْيَة ،َويَوْلَم ُحَننْي  ِإْذ أَْعَجبَووْتُكْم َكثْووَرُتُكْم فوَ 
ووووُتْم ُمووووْدِبرِينَ  ُ َسووووِكينَوَتُه َعلووووى َرُسووووللِ .َولَّيوْ  تَوَرْوها،َوَعووووذََّب الَّووووِذيَن   َْ ِننَي،َوأَنْوَزَل ُجنُوووولقا  ى اْلُمووووْيمِ ِه َوَعلَوووومُثَّ أَنْوووووَزَل اّللَّ

 « ..َكَفُروا،َوذِلَك َجزاُء اْلكاِفرِينَ 
سوووولملا يوووولم الووووذين أ« ءالطلقووووا»األمووور أن ألفووووني موووون  وكوووان موووون األسووووباب الظوووواهرة هلووووذ  اهلزميوووو  يف أول »

موع  -أللفوني هوذين ا فكان وجولق.الفت ،قد خرجلا مع اهل   العشرة من جنود املدينو  الوذين فتحولا مكو 
ذلوك أن  - عامل املفاجأة مون هولازن اب ضاف  إىل -الل التلازن يف الص  سببا يف اخت -عشرة اهل   

بوودر  لطليول مووا بوونيالووزمن ا الصوولب  ااالصو  الوويت اووحل تربيتهوا وتناسووقها يف ا؟ويا   يكوون كلووه مون القاعوودة
 والفت  .

كذلك كان ما لهر يف أيناء غزوة تبول  مون األعورام والظولاهر امليذيو  مثورة نبيعيو  هلوذا ا تسواع األفقوك »
ظوولاهر واألعوورام هووذ  ال.السووريع وقخوولل تلووك األفوولاج ا؟ديدة، سووتلايهتا ا ميانيوو  والتنظيميوو  املخلخلوو  .

الويت هووديحل عنهوا سوولرة التلبو ،واليت اقتضووحل تلوك احلمووالت الطليلو  املفصوول  املنلعو  األسوواليه،اليت أكووران 
 .. 1432«إليها يف املقتطفات املمثل  لكل مقانع السلرة 

 ويف ضلء هذا البيان اجململ  لك املضك مع نصلص هذا الدرس تفصيال :
 راا حول المدينةأصنيف ا ع 99 - 97الدرس ا ول: 

                                                 
 [1577/ 3  لالل القرآن و ملافقا للمطبلع ] - 1432
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َوِمَن . َعلِووويم  َحِكووويم   َعلوووى َرُسوووللِِه،َواّللَُّ نْووووَزَل اّللَُّ أَ وَق موووا اأْلَْعوووراُب َأَكوووُد ُكْفووورا  َونِفاقوووا  َوَأْجوووَدُر َأ َّ يَوْعَلُمووولا ُحووودُ »
يوع  َعلِويم  رَُة السَّوْلِء،َواّللَُّ  قائِوَر،َعَلْيِهمْ لودَّوائِ اأْلَْعراِب َمْن يَوتَِّخُذ ما يُوْنِفُ  َمْغَرما  َويَوَ َبَُّا ِبُكوُم ا َوِمَن اأْلَْعوراِب .  َِ

وا قُوْربَو   هَلُْم،َسوُيْدِخُلُهُم َأ . َوَصوَللاِت الرَُّسوللِ ْنَد اّللَِّ ُرابت  عِ َمْن يُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر،َويَوتَِّخُذ ما يُوْنِفُ  قوُ   ِإوَّ
ُ يف َرمْحَِتِه،ِإنَّ اّللََّ   « ..َغُفلر  َرِحيم   اّللَّ

يف اهلجوولم  ائوول موونهم حوولل املدينوو ،وكانحل هلووم أقواروقوود كانووحل قب -وهووم البوودو  -بوودأ بتصووني  األعووراب 
 ورق كانلا بلجه عوام قاخلوني يف الف توني اللتوني  فلما أسلملا - قبل إسالمهم -على قار ا سالم يف املدين  
 وصفهما يف هذ  اهلايت.
قووا  َوَأْجووَدُر َأ َّ ْفوورا  َونِفاَكووُد كُ اأْلَْعووراُب أَ  »قريوور قاعوودة كليوو  عوون نبيعوو  األعووراب:وقوود بوودأ احلوودية عنهمووا بت

ُ َعِليم   ُ َعلى َرُسللِِه،َواّللَّ  « ..َحِكيم   يَوْعَلُملا ُحُدوَق ما أَنْوَزَل اّللَّ
فووورا كلنووولا أكووود كي لبووودو أنفالشوووأن يف ا.والتعبوووْي ّبوووذا العمووولم يعطوووك وصوووفا تبتوووا متعلقوووا ابلبووودو وابلبداوة

 ونفاقا،وأجدر أ  يعلملا حدوق ما أنزل اّلِل على رسلله.
بوووواعهم موووون ننشوووو ه يف وا؟وووودارة بعوووودم العلووووم  ووووا أنووووزل اّلِل علووووى رسوووولله انكوووو   موووون لوووورو  حياهتم،ومووووا ت

هوووووك  املاقيووووو  جفووووولة،ومن بعووووود عووووون املعرفووووو  وعووووون اللقووووول  عنووووود احلووووودوق،ومن ماقيووووو  حسوووووي  ععووووول القووووويم
ضووكء املرتفووع ألفوو  الل ا ميووان يعوودل موون هووذ  الطبوواع،ويرفع موون تلووك القيم،ويصوولهم اب وإن كووان.السووائدة

 على احلسي .
 :1433و ا أورق  ابن كثْي يف التفسْي.وقد ورقت رواايت كثْية عن جفلة األعراب .

ُّ ،قَاَل:َكاَن َزْيُد ْبُن ُصلَحانَ ،َعْن ِإبْورَاِهيمَ  فَوَقاَل:أََموا ،َوِإنَّ يَوَدَ  َلُ ِيِب ،َك لَيُوْعِجبُوِب فَوَقاَل أَْعرَايب :ِإنَّ َحِديثَ ،ُُيَدِِ
َماُل ف فَوَقاَل اأَلْعرَايبُ  وَماُل ف قَواَل َزْيد  ،َواّللَِّ َما أَْقرِي:تَورَاَها الشِِ ُ:" اأَلْعورَاُب :اْلَيِمنُي يَوْقطَُعلَن أُِم الشِِ َصوَدَ  اّللَّ
ُ َعَلى َرُسللِِه"َأَكُد ُكْفر ا َونَِفاق ا َوَأْجَدُر َأ  يَوْعلَ   ". 1434ُملا ُحُدوَق َما أَنْوَزَل اّللَّ

،َعِن النَّووِلِِ  وروى قَوواَل:َمْن َسووَكَن اْلَباِقيَووَ ،َجَفا،َوَمِن اتوَّبَووَع الصَّووْيَد،َغَفَل،َوَمْن ا مووام أمحوود  َعووِن ابْووِن َعبَّوواس 
 ...1435أََتى الُسْلطَاَن،افْوَتَلَ 

اقي   يبعوووووة هللا مووووونهم رسووووول  وإ وووووا كانوووووحل البعثووووو  مووووون أهووووول وملوووووا كانوووووحل الغلظووووو  وا؟فووووواء يف أهووووول البووووول 
} َوَموووووا أَْرَسوووووْلَنا ِموووووْن قَوْبلِوووووَك ِإ  رَِجوووووا  نُووووولِحك إِلَوووووْيِهْم ِموووووْن أَْهوووووِل اْلُقوووووَرى { :كموووووا قوووووال تعووووواىل،1436القووووورى

 [ 109]يلس :

                                                 
 [012/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1433
 ( صحي 10721[)382/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1434
 ( صحي 3362[) 893/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1435
 ي  هك احلاضرة أو املدين .) السيد رمحه هللا (القر   - 1436
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،فَوَتَسووخَّطَُه،فَوبَوَلَ  َذلِووَك َبْكرَة ،فوَ َعووْن َأيب ُهَريْووورََة:أَنَّ أَْعرَابِي ووا أَْهووَدى ِإىَل َرُسوولِل هللِا و  َهووا ِسووحلَّ َبَكرَات  َعلََّضووُه ِمنوْ
َ َوأَيْوووَ  َعَلْيوووِه،مُثَّ قَووواَل:ِإنَّ فُووواَلان  أَْهوووَدى ِإَ َّ اَنقَووو  ،َوِهَك اَنَقيِت،أَْعرِفُوَهوووا َكَموووا أَْعووو،النَّوووِلَّ  ِرُ  بَوْعوووَخ َفَحِموووَد اّللَّ

،َفظَوولَّ َسوواِخط ا،َلَقْد َ َْمووحُل أَْن  َ أَقْوبَووَل َهِديَّوو   ِإ َّ ِمووْن أَْهِلك،َذَهبَووحْل ِمووبِِ يوَووْلَم َزَغااَبت   ،فَوَعلَّْضووُتُه ِسووحلَّ َبَكرَات 
،أَْو َقْوِسكِ   ،أَْويَوَقِفكِ  ،أَْو أَْنَصارِيِ   .1437قُوَرِككِ 

ملوووا يف :فهم ألطووو  أخالق وووا مووون األعراب،واليمن،واملدينووو ،والطائ ،مك :ألن هوووي ء كوووانلا يسوووكنلن املدن 
 .1438نباع األعراب من ا؟فاء.

َياَنُكْم فَوَقووووواُللا  --َعوووووْن َعاِئَشوووووَ  قَالَوووووحْل قَوووووِدَم اَنس  ِموووووَن اأَلْعووووورَاِب َعلَوووووى َرُسووووولِل اّللَِّ و  فَوَقووووواُللا أَتُوَقبِِلُووووولَن ِصوووووبوْ
ُ نَوزََع ِمْنُكُم الرَّمْحََ   َوأَْمِلُك ِإْن َكانَ »  --فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ .فَوَقاُللا َلِكنَّا َواّللَِّ َما نُوَقبِِلُ .نَوَعمْ   ...1439«اّللَّ

فال جوورم . سووالمحَّت بعوود ا.وكثووْي موون الوورواايت يكشوو  عوون نووابع ا؟فوولة والفظالوو  يف نفوولس األعووراب
ل موا لوى رسولله،لطل اّلِل ع يكلن الشأن فيهم أن يكلنلا أكد كفرا ونفاقوا وأجودر أ  يعلمولا حودوق موا أنوزل

قهوووورهم غووووْيهم يعنوووود مووووا  عنوووود مووووا يقهوووورون غووووْيهم أو ابلنفووووا  وا لتوووولاء نبعووووتهم البووووداوة اب؟فوووولة والغلظوووو 
 واب عتداء  وعدم اللقل  عند احلدوق بسبه مقتضيات حياهتم يف الباقي .

ُ َعلِوووويم  َحِكوووويم  » ا لاهووووه وااصووووائلزيووووع املتحكيم يف ...علوووويم  حوووولال عبوووواق  وصووووفاهتم ونبوووواعهم« َواّللَّ
 علب والبي ات.وا ستعداقات،وتنليع األجناس والش

عووديالت فوولس موون توبعوود اللصوو  الرئيسووك العووام لاعووراب ايووئ التصووني  حسووبما أحوودّ ا ميووان يف الن
يهوا مون كفور فعلوى موا  وما أنشأ  كذلك من فرو  بني القللب اليت خالطتها بشاكوته والقلولب الويت بقيوحل

ِبُكوُم  ُ  َمْغَرموا ،َوَيَ َبَّاُ ُذ موا يُوْنِفويَوتَِّخو ِب َمونْ َوِموَن اأْلَْعورا »ونفا   وا ميثول اللاقوع يف اجملتموع املسولم حينوذا :
ُ  َِيع  َعِليم  .الدَّوائِرَ   « ..َعَلْيِهْم قائِرَُة السَّْلِء،َواّللَّ

تحوودّ ي  الووذين كووان ك املدينووور ووا عجوول بووذكر املنووافقني موون األعووراب قبوول املوويمنني منهم،إحلاقووا هلووم  نووافق
  ء.وليتصل جل احلدية عن املنافقني من هي ء ومن هي عنهم يف املقطع السال  كله 

كووواة،ويف غووووزوات مالوووه يف الز  ن ينفووو  مووون..فهووول مضوووطر أل« َوِموووَن اأْلَْعوووراِب َموووْن يَوتَِّخوووُذ موووا يُوْنِفوووُ  َمْغَرمووووا  »
 ني وهووووم أصووووحابة للمسوووولماملسوووولمني تظوووواهرا اب سالم،ليسووووتمتع  ووووزااي احليوووواة يف اجملتمووووع املسوووولم وموووودارا

دين،و  لغوزاة اجملاهومسواعدة ل اليلم يف ا؟زيرة  وهل يعد ما ينفقه غرامو  وخسوارة ييقيهوا كارهوا، السلطان 
 حبا يف انتصار ا سالم واملسلمني.

                                                 
 حسن لغْي  وأصله صحي  7905( 7918[)168/ 3مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1437
 [022/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1438
 ( 6169[) 792/ 15املكنز ] -صحي  مسلم - 1439
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ن غووزاة سوواملني  مووأ  يعوولقوا  ني،ويتم ..وينتظوور مووَّت توودور الوودائرة علووى املسوولم« َويَووَ َبَُّا ِبُكووُم الوودَّوائِرَ »
الووووودعاء  اّلِل معنوووووا  وقووووولع مووووودللل علووووويهم وقعووووواء -سوووووبحانه  -اء مووووون اّلِل وهنوووووا يعووووواجلهم السووووويا  بووووودع

 « ..َعَلْيِهْم قائِرَُة السَّْلءِ »عليهم:
وذلك مووون ابب عسووويم املعنووولي .كوووأن للسووولء قائووورة تطبووو  علووويهم فوووال تفلوووتهم وتووودور علووويهم فوووال تووودعهم

 .1440وختييله،الذي يعم  وقع املع  وُيييه
يووووووع  َعلِوووووويم  » َِ  ُ  عووووووداء ا؟ماعوووووو سوووووولء موووووون أوالسوووووومع والعلووووووم يتناسووووووبان هنووووووا مووووووع جوووووول الوووووو با ابل«.َواّللَّ

وموووا  م  وووا يظهووورونللووولن علووويواّلِل  يوووع ملوووا يق.املسووولم ،والنفا  الوووذي هتليوووه جلاحنهم،وختفيوووه لووولاهرهم .
 يكتملن.

َواْليَووووووْلِم  ّللَِّ ُن ابِ ْن يوُوووووْيمِ َموووووَوِموووووَن اأْلَْعوووووراِب  »وهنوووووا  الفريووووو  اهلخووووور  ووووون خالطوووووحل قلووووولّبم بشاكووووو  ا ميوووووان:
ووا.ُسوللِ اهْلِخِر،َويَوتَِّخوُذ موا يُوْنِفوُ  قُوووُرابت  ِعْنوَد اّللَِّ َوَصوَللاِت الرَّ  ُ يف َرمْحَتِووهِ َسوُيْدِخُلهُ .ْربَو   هَلُمْ قوُ  َأ  ِإوَّ َ .ُم اّللَّ ِإنَّ اّللَّ

 «.َغُفلر  َرِحيم  
البني،و    امللو  للغوالنواس،و  يو ،  ااول  مونفهل ا ميان ابّلِل واليولم اهلخور ابعوة ا نفوا  عنود هوذا الفر 

يكولن قورىب   ا ينف  أن خر يبتغكحساب الرب  وااسارة يف قنيا الناس  وهذا الفري  امليمن ابّلِل واليلم اهل
 من اّلِل ويتطله صللات الرسلل ..

املنفقني واليووولم اهلخووور،ّلِل اباملقبللووو  عنووود اّلِل،وهووول يووودعل ّبوووا للمووويمنني ،الدالووو  علوووى رضوووا  .أي قعلاتوووه .
 ابتغاء القرىب من اّلِل ورضا .

ا قوُ »لذلك يباقر السيا  فيقرر هلم أوا قرىب مقبلل  عند اّلِل:  « ..مْ ْربَ   هلَُ َأ  ِإوَّ
ُ يف َرمحَْ »ويبشرهم  سن العاقب  وعدا من اّلِل حقا:  ..« ِتهِ َسُيْدِخُلُهُم اّللَّ

لفريووووو  علوووووى ا« لءقائووووورة السووووو»تحتوووووليهم وذلوووووك يف مقابووووول عسووووويم واسوووووم الرمحووووو  كأووووووا قار يووووودخللوا ف
 اهلخر،الذي يتخذ ما ينف  مغرما،وي با ابمليمنني الدوائر.

 ن الرمح  ..رحم من يبتغل ن ذنه،ويميقبل التلب ،ويتقبل النفق ،ويغفر ما كان «.ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  »
 رين وا نصار والاابمينالسابقون ا ولون من المهاج 100الدرس الثاني:

  حاضر  وابقيه.وبعد تصني  األعراب على وجه ا مجال يستطرق السيا  يف تصني  اجملتمع كله .
واملنافقني الوذين .إىل أربع نبقات إمياني :السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعلهم إبحسوان

والذين أرجووئ .لووذين خلطوولا عمووال صوواحلا وآخوور سووي اوا.موورقوا علووى النفووا  موون أهوول املدينوو  وموون األعراب
وووابُِقلَن اأْلَوَّلُووولَن ِموووَن اْلُمهووواِجرِيَن َواأْلَْنصووواِر َوالَّوووِذيَن  »احلكوووم يف أمووورهم حوووَّت يقضوووك اّلِل فووويهم بقضوووائه: َوالسَّ

ُهْم َوَرُضلا َعْنُه،َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّات  عَْ  ُ َعنوْ ،َرِضَك اّللَّ رِي َهْتَوَهوا اأْلَْواُر،خالِوِديَن ِفيهوا أَبَودا ،ذِلَك اتوَّبَوُعلُهْم إبِِْحسان 
َوِ َّْن َحْلَلُكْم ِمَن اأْلَْعراِب ُمنواِفُقلَن َوِموْن أَْهوِل اْلَمِدينَوِ ،َمَرُقوا َعلَوى النِِفواِ ،  تَوْعَلُمُهوْم حَنْوُن »..اْلَفْلُز اْلَعِظيُم 

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.» القرآنالتصلير الفب يف»يف كتاب:« التخييل احلسك والتجسيم»يراجع فصل:  - 1440
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َخَلطُلا َعَمووال  صواحِلا  َوآَخووَر .َوآَخوُروَن اْعَ َفُوولا بِوُذنُلِّبِمْ ».َرُقوَن ِإىل َعوذاب  َعِظوويم  نَوْعَلُمُهْم،َسونُوَعذُِِّبُْم َمورََّتنْيِ،مُثَّ يوُوو
َ َغُفووولر  َرِحيم  .َسيِِ ا   ُ أَْن يَوتُووولَب َعلَوووْيِهْم ِإنَّ اّللَّ ووورُُهْم َوتوُوووزَكِِيِهْم ِّبا،َوَصووولِِ .َعَسوووى اّللَّ ُخوووْذ ِموووْن أَْمووولاهِلِْم َصوووَدَق   ُتَطهِِ
يووووع  َعلِوووويم  َعلَوووو َِ  ُ َ ُهووووَل يَوْقبَووووُل التوَّْلبَووووَ  َعووووْن ِعبوووواِقِ  َوَذُْخووووُذ .ْيِهْم ِإنَّ َصووووالَتَك َسووووَكن  هَلُووووْم،َواّللَّ أََ ْ يَوْعَلُموووولا أَنَّ اّللَّ

ُ َعَمَلُكووْم َوَرُسووللُ  َ ُهووَل التوَّوولَّاُب الوورَِّحيُمف َوقُووِل:اْعَمُللا َفَسووَْيَى اّللَّ ُه َواْلُمْيِمُنلَن،َوَسووُ َُقوَن ِإىل الصَّووَدقاِت،َوأَنَّ اّللَّ
وووُتْم تَوْعَملُووولنَ  وووهاَقِة فَويُونَوبِِوووُ ُكْم ِ وووا ُكنوْ ،ِإمَّوووا يُوَعوووذُِِّبُْم َوِإمَّوووا يَوتُوووولُب ».عوووا ِِ اْلَغْيوووِه َوالشَّ َوآَخوووُروَن ُمْرَجوووْلَن أِلَْموووِر اّللَِّ

ُ َعِليم  َحِكيم    « ..َعَلْيِهْم،َواّللَّ
عتووذر موون تووذار موون اقوود نزلووحل بووه هووذ  اهلايت بعوود العوولقة موون تبوول  وبعوود اعوالظوواهر أن هووذا التصووني  

    نفسووه بسوواريا وموون ربووسوولاء موونهم موون اعتووذر صوواقق.املنووافقني املتخلفووني وموون املوويمنني املتخلفووني كذلك
موون   يعتووذر بشووكء راجيووا أن يقبوول اّلِل تلبتووه بصوودقه،وهم الثاليوو  و  - -املسووجد حووَّت ُيلووه رسوولل اّلِل 

وكان جممولع  -كما سيجكء   -ن خلفلا فلم ُيكم يف كأوم بشكء حَّت  ب اّلِل عليهم وقبل تلبتهم الذي
يكشوو   -سووبحانه  -وكووان اّلِل .هووي ء ميثوول صوونل  النوواس موون حوولل الوودعلة يف ا؟زيوورة بعوود غووزوة تبل 

كشووو   االا،هوووذا الومووون معوووه مووون املووويمنني - -أرم احلركووو  كلهوووا وموووا عليهوووا ومووون عليهوووا لرسووولله 
ألرم  ان ينطلو  إىل أول،قبول النهائك الكامل قرب واي  املطا  يف ا؟لل  األوىل هلوذا الودين،يف ملننوه األ

يوو  موون العبلق« رماأل»يف « نا نسووا»كلهووا إبعالنووه العووام ابلعبلقيوو  ّلِل وحوود  والدينلنوو  لووه وحوود ،وهرير 
 للعباق يف كَّت الصلر واألككال.
فهوذا التكشو  ن عليها،تنطلو  أن تتكشو  هلوا أرم املعركو ،وما عليهوا ومو و  بد للحرك  ا سوالمي  حوني

 .ضروري لكل خطلة حَّت يعر  أصحاب احلرك  ملاضع أقدامهم يف كل خطلة يف الطري 
ُ َعوإبِِ بَوعُولُهْم ِذيَن اتوَّ َوالسَّابُِقلَن اأْلَوَُّللَن ِمَن اْلُمهواِجرِيَن َواأْلَْنصواِر َوالَّو» ،َرِضوَك اّللَّ ُهْم َوَرُضولا َعْنُه،َوأََعودَّ ْحسان  نوْ

 « ..ِظيمُ َفْلُز اْلعَ ِلَك الْ هَلُْم َجنَّات  َعْرِي َهْتَوَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها أَبَدا ،ذ
َوالَِّذيَن .َواأْلَْنصوووارِ .السَّووابُِقلَن اأْلَوَّلُوولَن ِمووَن اْلُمهاِجرِينَ » جملعاهتوووا الووثالّ: -وهووذ  الطبقوو  موون املسوولمني 

كموا أسولفنا   -كانوحل تيلو  القاعودة الصولب  للمجتموع املسولم يف ا؟زيورة بعود الفوت   -« بَوُعلُهْم إبِِْحسان  اتوَّ 
،وكانحل هك اليت اسك هوذا اجملتموع كلوه يف كول كودة،ويف كول رخواء  1441يف ا؟زء العاكر يف تقدمي السلرة

سوابقلن مون املهواجرين  يول كوذلك:فابتالء  الرخواء كثوْيا موا يكولن أصوعه وأخطور مون ابوتالء  الشودة  وال
 حنن إىل اعتبار  أوم هم الذين هاجروا قبل بدر،وكذلك السابقلن من

ا إابن غووزوة م هوذا الوونا وهول يتحوودّ عموا كووان واقعوالوذين يعنوويه -أما الووذين اتبعولهم إبحسووان .األنصوار
 -اين مسووتلاهم ا ميوو إىلتبعوولا نووريقهم وآمنوولا إميوواوم وأبلوولا بالءهووم بعوود ذلووك،وارتفعلا فهووم الووذين ا -تبوول  

 بعا.نوإن بقيحل للسابقني سابقتهم بسبقهم يف ف ة الشدة قبل بدر،وهك أكد الف ات 
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لووذين هوواجروا يل:هم افق.وقوود ورقت أقوولال متعوودقة يف اعتبووار  موون هووم السووابقلن موون املهوواجرين واألنصووار
ونصووروا قبوول  هوواجروا م الووذينوقيل:ه.وقيوول:هم أهوول بوودر.ونصووروا قبوول بوودر وقيوول:هم الووذين صووللا للقبلتني

قاتووه سوولم وتكوولن نبتمووع املوحنوون نوورى موون تتبعنووا ملراحوول بنوواء اجمل.وقيل:هم أهوول بيعوو  الرضوولان ...احلديبيوو 
 واّلِل أعلم ...ا مياني ،أن ا عتبار  الذي اعتثان  أرج  .

ء اجملتموووع املسووولم ولعلوووه ُيسووون أن نعيووود هنوووا فقووورات  وووا سوووب  أن فصووولنا  يف ا؟وووزء العاكووور عووون مراحووول بنوووا
وتكِلن نبقاته ا مياني ،يكلن حاضورا بوني يودي قوارئ هوذا ا؟وزء،خْيا مون إحالتوه إىل ا؟وزء السواب  لتكولن 
هووذ  احلقيقوو  قريبوو  منووه يتتبووع علووى ضوولئها ذلووك التصووني  النهووائك للمجتمووع يف اهلايت الوويت نلاجههووا هنووا 

:1442  
هووك  - يا ثلوو  يف قوور  -دة،فلم تكوود ا؟اهليوو  لقوود ولوودت احلركوو  ا سووالمي  يف مكوو  علووى حمووك الشوو »

لرة يووومووا اثلووه موون و « اّللِ  أن   إلوووه إ  اّلِل،وأن حمموودا رسوولل»اباطوور احلقيقووك الووذي يتهوودقها موون قعوولة:
الفوورار و  األرم علووى كوول سوولطان أرضووك   يسووتمد موون سوولطان اّلِل وموون اوورق وووائك علووى كوول نوواغلت يف

ة علة هووحل قيوواقه هووذ  الوودموون التجمووع احلركووك العضوولي ا؟ديوود الووذي أنشووأتمث اباطوور ا؟وودي .منووه إىل اّللِ 
وحوورج علووى  ذا التجمووع الووذي يوودين منووذ اليوولم األول ابلطاعوو  ّلِل ولرسوولل اّلِل ويتموورقهوو - -رسوولل اّلِل 

 القياقة ا؟اهلي  املمثل  يف قريا واألوضاع السائدة يف هذ  ا؟اهلي .
طوور وذا  حووَّت كوونتها حووراب كووعلاء علووى هووك ّبووذا اا -يا أول األموور ر  ثلوو  يف قوو -  تكوود ا؟اهليوو  »

 جعبتهووا موون كول مووا يف  وعلووى التجموع ا؟ديوود،وعلى القيوواقة ا؟ديوودة وحوَّت أرصوودت هلووا.الودعلة ا؟ديوودة .
 أذى ومن كيد ومن فتن  ومن حيل  ..

لكوووائن دفع بوووه القووود انوووتفخ التجموووع ا؟ووواهلك ليووودفع عووون نفسوووه ااطووور الوووذي يتهووودق وجووولق  بكووول موووا يووو»
ىل ربلبيو  حل قعولة إوهذا هول الشوأن الطبيعوك الوذي   مفور منوه كلموا قامو.العضلي خطر املولت عون نفسوه

يوودة يف الوودعلة ا؟د مووا اثلووحلاّلِل للعوواملني،يف جمتمووع جوواهلك يقوولم علووى أسوواس موون ربلبيوو  العبوواق للعبوواق وكل
قويخ للنقوويخ لاجهو  النا؟واهلك القودمي معموع حركوك جديود،يتبع يف هركوه قيواقة جديدة،ويلاجوه التجموع 

.. 
لوودم ا إىل حوود إهووداروعندئوذ تعوورم كوول فوورق يف التجمووع ا سووالمك ا؟ديوود لوواذى والفتنوو  بكوول صوونلفها،»

رسووووووولل  أن حمموووووووداويلم وووووووذ   يكووووووون يقووووووودم علوووووووى كوووووووهاقة أن   إلوووووووه إ  اّلِل و .يف كثوووووووْي مووووووون األحيوووووووان .
وهتيوووأ  ذر نفسوووه ّللِ نووو كووول مووون والدينلنووو  لقياقتوووه ا؟ديووودة،إ اّلِل،وا نضووومام إىل التجموووع ا سوووالمك اللليد،

 ن.خ األحيا حتمال األذى والفتن  وا؟لع والغرب  والعذاب،وامللت يف أبشع الصلر يف بع
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صوور الوويت   أمووا العنافبووذلك تكلنووحل لإلسووالم قاعوودة صوولب  موون أصووله العناصوور عوولقا يف اجملتمووع العووريب  »
 لويال فقود كوانا النولع قعن قينها وارتدت إىل ا؟اهلي  مرة أخرى وكوان هوذهتمل هذ  الضغلط فقد فتنحل 

ع ا سووالم،وقط هليوو  إىلاألموور كلووه معروفووا مكشوولفا موون قبوول فلووم يكوون يقوودم ابتووداء علووى ا نتقووال موون ا؟ا
 ين.الطري  الشائك ااطر املرهلب إ  العناصر املختارة املمتازة الفريدة التكل 

لصوولب  اهوم القاعوودة  ،ليكلنلاسوابقني موون املهوواجرين مون تلووك العناصور الفريوودة النوواقرةوهكوذا اختووار اّلِل ال»
 السوووابقني مووون دينووو  موووعهلوووذا الووودين يف مكووو  مث ليكلنووولا هوووم القاعووودة الصووولب  هلوووذا الووودين بعووود ذلوووك يف امل
 - لل اّللِ عوتهم لرسو  أن بياألنصار،الذين وإن كانلا   يصوطللها يف أول األمور كموا اصوطالها املهواجرون،إ

- (.. قد قلحل على أن عنصرهم ذو نبيع  أصيل  مكاف   لطبيع  هذا الدين ) بيع  العقب 
وا َجواَءِت اأْلَْنَصواُر َوَعوَدُهُم النَّوِلُ :َعِن الشَّْعِلِِ قَالَ  اْلَعَقبَوَ  , فَوَأَ ُهْم َوَمَعوُه اْلَعبَّواُس َرِضوَك هللاُ َعْنوُه , فَوَقواَل َلمَّ

َنا ُعُيلان  " فَوَقواَل أَبُول أَُماَموَ  َأْسوَعُد بْوُن ُزرَا: َرُسلُل هللاِ  رََة َرِضوَك " اَي َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر َتَكلَُّملا َوأَْوِجُزوا فَِإنَّ َعَليوْ
أَْن تَوْعُبُدوُ  َوَ  ُتْشورُِكلا " َأْكَ ُِط ِلَريبِِ :اْكَ ِْط ِلَربَِِك َواْكَ ِْط لِنَوْفِسَك َواْكَ ِْط أِلَْصَحاِبَك , فَوَقاَل :هللاُ َعْنهُ 

أَيْووووِديُكْم " مُثَّ بِووووِه َكوووويوْ  ا , َولِنَوْفِسووووك أَْن َاْنَوعُوووولين ِ َّووووا َاْنَوعُوووولَن ِمْنووووُه أَنْوُفَسووووُكْم , َوأِلَْصووووَحايب اْلُمَسوووواَواَة يف َذاِت 
وويُه ُخْطبَوو   ِمثْوَلَهووا قَا اْبُسووْ  يَووَدَ  فَووَأاَن :" اْ؟َنَّووُ  " قَالَ :َفَمووا لَنَووا قَووالَ :لَ َخطَووَه ُخْطبَوو   َ ْ َحْطُووِه اْلُمووْرُق َوَ  الشِِ

ا :فَوَقوواَل يَوْعووِب أاََب أَُماَمووَ  َرِضووَك هللاُ َعْنهُ :مُثَّ َرَجْعنَووا ِإىَل َحووِديِة َجوواِبر  َرِضووَك هللاُ َعْنووُه قَالَ .أَوَُّل َمووْن اَبيِعُووَك  ُرَويْوود 
, َوِإنَّ ِإْخرَاَجوُه اْليَووْلَم ُمَفاَرقَوُ   إِلَْيِه َأْكَباَق اْلَمِطكِِ ِإ َّ َوحَنُْن نَوْعَلُم أَنَّوُه َرُسولُل هللِا اَي أَْهَل يَوْثِرَب , ِإانَّ َ ْ َنْضِربْ 

َهوا ِإَذا  ُكْم َوقُتِوَل ِخيَوارُُكْم َمسَّوتْ اْلَعَرِب َكافَّ   َوقَوْتُل ِخَيارُِكْم َوأَْن تَوَعضَُّكُم الُسُيلُ  , فَِإمَّوا أَنْووُتْم قَووْلم  َتْصوِثُوَن َعَليوْ
فَووَذُروُ  فَوُهووَل أَْعووَذُر  َوُمَفاَرقَووُ  اْلَعووَرِب َكافَّوو   َفُخووُذوُ  َوَأْجوورُُكْم َعلَووى هللِا , َوِإمَّووا أَنْوووُتْم خَتَوواُفلَن َعلَووى أَنْوُفِسووُكْم ِخيَفوو   

َعووَ  َوَ  َنْسووَتِقيُلَها , قَالَ َلُكووْم ِعْنووَد هللِا , فَوَقوواُللا اَي َأْسووَعُد أَِمووْ  َعْنووُه يَووَدَ  فَوووَلهللِا َ   فَوُقْمنَووا إِلَْيووِه : نَووَذُر َهووِذِ  اْلبَويوْ
َنا ِبَشْرِط اْلَعبَّاِس َرِضَك هللاُ َعْنُه َويُوْعِطيَنا َعَلى َذِلَك اْ؟َنَّ َ   . 1443َرُجال  َرُجال  َذُْخُذ َعَليوْ

يقولن هوذا   ا؟نو  ويل ا كوي ا إمون ورائهوولقد كان هي ء الذين يبايعلن رسلل اّلِل هذ  البيعو  و  يرتقبولن »
يعلمولن أووم   يبوايعلن    - -البيع،فيعلنولن أووم   يقبلولن أن يرجعولا فيوه و  أن يرجوع فيوه رسولل اّلِل 

م عيشوولا يف سووالوووم لوون يعلووى أموور هووني بوول كووانلا مسووتيقنني أن قريشووا وراءهووم،وأن العوورب كلهووا سوو ميهم وأ
 .« .... ب من حلهلم يف ا؟زيرة،وبني لهرانيهم يف املدينمع ا؟اهلي  الضارب  األننا

لبيعو  وكوانلا يعلمولن أووم   يلعودوا اتكوالي  هوذ   -  عن يقني واض -فقد كان األنصار إذن يعلملن  »
 ا؟نو  عودوا عليهوا إ وأووم   يل  -صر والغلب  حَّت و  الن -على هذ  التكالي  كي ا يف هذ  احلياة الدنيا 

املهواجرين  مون موع السوابقني -فال جرم أن يكلنلا .هذا مدى وعيهم ّبا ومدى حرصهم عليها . مث كان..
 .. لعهد ابملدين الصلب  للمجتمع املسلم أول اهم القاعدة  -الذين بنلا هذا البناء وأعدوا هذا ا عداق 
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ق    واضوووطر أفووورادينووو امللقووود لهووور ا سووالم وفشوووا يف.ولكوون جمتموووع املدينووو    يظووول ّبووذا االووولص والنقووواء .»
حووَّت إذا  .لمهم احتفالووا  كووانتهم فوويهم .أن اوواروا قوو -وي املكانوو  يف قوولمهم ذومعظمهووم موون  -كثووْيون 

 و .سوالم نفاقواألهور ا و كانحل وقع  بدر قال كبوْي هي ء:عبود اّلِل بون أيب بون سوللل:هذا أمور قود تلجوه  
نولا كل ولكونهم   ي -لا منوافقني ولول   يكلنو -دا بد أن كثْيين قود جورفتهم امللجو  فودخللا يف ا سوالم تقليو

ن اخوتال  دين،انكو ا عوتموع امل ا أنشأ ختلخوال يف بنواء اجمل.بعد قد فقهلا يف ا سالم و  انطبعلا بطابعه .
 مستلايته ا مياني .

ديوودة العناصوور ا؟ يعموول عملووه يف هووذ  - -وهنووا أخووذ املوونهج القوورآين ال بوولي الفريوود،بقياقة رسوولل اّلِل »
لفوو  لعناصور املختللسوللكي  واالقيوو  وا عقديو  ويعمول كوذلك علوى إعوواقة التناسو  والتلافو  بووني املسوتلايت ال

 الداخل  يف جسم اجملتمع اللليد.
لووى ا؟هووود الكبووْي الووذي بوووذل يف عفإننووا نطلووع  -ول التقوووريل ب تيووه النووز  -وحووني نراجووع السوولر املدنيووو  »

ارق ناصوور للووحل تتوول ن هوذ  العأللعناصوور املتنلعوو  يف اجملتموع املسوولم وخباصوو  عمليو  الصووهر ا؟ديوودة املسوتمرة 
لبشوع  اوقف  اليهلق  ن وقف  قريا العنيدة وشليبها لكل قبائل ا؟زيرة ومنعلى الرغم م -على هذا اجملتمع 

عمليوووات لمسوووتمرة  وللوووحل احلاجووو  -وشليوووبهم كوووذلك للعناصووور املعاقيووو  للووودين ا؟ديووود والتجموووع ا؟ديووود 
 لصهر والتنسي  بصلرة قائم    تف  و  تغفل حلظ .ا
أعورام مون  - ات الشودة وخباصو  يف فو -ومع هذا ا؟هد كلوه كانوحل موا توزال تظهور بوني احلوني واحلوني  »

  أعورام مون صوف  خاصووب.الضع  والنفا  وال قق،والش  ابلنفك واملال،والتهيه من ملاجه  املخانر .
يوو  لنصوولص القرآنوا.ليوو  .م يف العالقوو  بووني املسوولم وقرابتووه موون أهوول ا؟اهعودم اللضوول  العقيوودي الووذي ُيسوو

شوَّت ا ابلعوالج بهلو يتعورم يف السلر املتلالي  تكش  لنا عن نبيع  هوذ  األعورام الويت كوان املونهج القورآين
 .أساليبه الرابني  الفريدة...

قاعودة ا علوى تلوك الق  أساسبه اعتماإ  أن قلام اجملتمع املسلم يف املدين  كان يظل سليما يف مجلته بس»
لامووه يف وجووه ب  يف قالصوولب  ااالصوو  موون السووابقني موون املهوواجرين واألنصووار ومووا هديووه موون ااسووك وصووال
لوويت   يووتم لعناصوور اامجيووع األعوورام والظوولاهر واالخلوو  أحيوواان،والتعرم للمخووانر الوويت تكشوو  عوون هووذ  

 بعد صهرها ونضجها وااسكها وتناسقها.
ن ضوعا  مولناكوزين اا فشي ا كانحل هذ  العناصر تنصوهر وتتطهور وتتناسو  موع القاعودة،ويقل عودق وكي »

لعقيووودي الوووذي االلضووول   القلووولب ومووون املنوووافقني،ومن املووو ققين كوووذلك واملتهيبوووني ومووون   يوووتم يف نفلسوووهم
المك أقورب سوتموع ا حَّت إذا كوان قبيول فوت  مكو  كوان اجمل.يقيملن على أساسه كل عالقاهتم مع اهلخورين

د  مولذج الوذي يهوإىل الن ما يكلن إىل التناس  التام مع قاعدتوه الصولب  ااالصو ،وأقرب موا يكولن  ملتوه
 إليه املنهج ال بلي الرابين الفريد ..
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اهتووووا فتميووووزت ذ عقديوووو  لانعوووم إنووووه كانووووحل يف هووووذا اجملتمووووع مووووا تووووزال هنوووا  أقوووودار متفاوتوووو  أنشووووأهتا احلركوووو  »
ن موون ابقلن األولوول يووز السووا.قوودارها علووى قوودر بالئهووا يف احلركوو  وسووبقها ويباهتووا .جمملعووات موون املوويمنني  

 املهاجرين واألنصار.
فووت  لا موون قبوول الذين أنفقوومث ايووز بصووف  عاموو  الوو.وايز أصووحاب بيعوو  الرضوولان يف احلديبيوو .وايووز أهوول بوودر

 سوووولم،تيكد هووووذ تمووووع امل اجملوجوووواءت النصوووولص القرآنيوووو  واألحاقيووووة النبلي ،واألوضوووواع العمليوووو  يف.وقاتللا
 ...«....األقدار اليت أنشأهتا احلرك  ابلعقيدة،وتنا عليها 

قوووارب مانعوووا أن تت  ،  يكووونولكووون ايوووز هوووذ  الطبقوووات  قووودارها ا ميانيووو  الووويت أنشوووأهتا احلركووو  ا سوووالمي» 
 رام االخلوووو  يفأعووووْي موووون املسووووتلايت ا ميانيوووو  وتتناسوووو  يف جمتمووووع املدينوووو  قبيوووول الفووووت  وأن يتوووولارى الكثوووو

ا  ...موون ،والنفديالعقوالصو ،والكثْي مون لولاهر الضوع  وال قق،والشو  ابلونفك واملال،وعودم اللضول  
  . ية ميكن اعتبار  اجملتمع املدين  ملته هل القاعدة ا سالمي.ذلك اجملتمع

و وا آخور  -ئ  لطوايف ا إ  أن فت  مك  يف العام الثامن اهلجري،وما أعقبه من استسالم هولازن ويقيو »
ْية قخلووحل يف  اجملتمووع املسوولم أفلاجووا جديوودة كثوويفقوود عوواق فصووه  -قوولتني كبْيتووني بعوود قووريا يف ا؟زيوورة 

فقلن وفوويهم سووالم منوواالوودين مستسوولم  علووى قرجووات متفاوتوو  موون املسووتلايت ا ميانيوو  وفوويهم كووارهلن لإل
  امتوزاج و م ا؟لهريو  ائ  ا سوالقون انطبواع  قواملنساقلن إىل ا سالم الظاهر القاهر وفيهم امليلف  قلولّبم 

 ...«.بروحه احلقيقي  
ك بعولهم بعود ذلوالوذين اتو ومن هذ  املقتطفات يتضو  لنوا مركوز السوابقني األولوني مون املهواجرين واألنصوار 

نواء ا سوالم بلبواقك يف اونودر  حقيقو  قورهوم .يصول ّبوم إىل مسوتلاهم ا ميواين وبالئهوم احلركك« إبحسان»
 سووووبحانه قوووولل اّللِ  ترمجتووووه إىل واقووووع عملووووك يبقووووى مووووييرا يف التوووواري  البشووووري كلووووه،كما نستشوووور  حقيقوووو و 

ُهْم َوَرُضولا َعْنوهُ »فيهم: ُ َعونوْ ،وهل يف ذاتوه أعلوى تبعوه املثلبو ضوى الوذي ت..ورضوى اّلِل عونهم هول الر « َرِضَك اّللَّ
ى ئه،والشوكر علولظون بقضاا  بقدر ،وحسون وأكرم مثلب  ورضاهم عن اّلِل هل ا نم نان إليه سبحانه،والثق

 نعمائه،والصث على ابتالئه ..
اّلِل  ق الصوواقر،بنيفر،الوولار ولكوون التعبووْي ابلرضووى هنووا وهنووا  يشوويع جوول الرضووى الشووامل الغامر،املتبوواقل اللا

رّبوم  نحوَّت ليبواقلل  -مون البشور  -سبحانه وهذ  الصفلة املختارة من عباق  ويرفع من كوأن هوذ  الصوفلة 
 تعوث بشوري  أنلفواا الوهل حوال وكوأن وجول   الوك األ.لرضى وهل رّبم األعلى،وهم عبيد  املخللقلن .ا

ت  واحلووك لووه املتفووعنووه ولكوون يتنسووم ويستشوور  ويسووتجلى موون خووالل الوونا القوورآين ابلوورو  املتطلووع والق
ُهْم َوَرُضوووولا َعْنوووو»امللصوووولل  ذلووووك حوووواهلم الوووودائم مووووع رّبووووم: ُ َعوووونوْ الموووو  هووووذا ا  تنتظوووورهم عوهنوووو.«هُ َرِضووووَك اّللَّ

..وأي فولز بعود  «َك اْلَفوْلُز اْلَعِظويمُ ذلِو».« .بَدا  أَ  ِفيها َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّات  َعْرِي َهْتَوَها اأْلَْواُر خاِلِدينَ »الرضى:
 هذا وذلك عظيمففف
 لمساخ ون بن اقهم المنافقون ا 101:الدرس الثالث
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ا َعلَووى ْهوِل اْلَمِدينَووِ  َموَرُقو لَن َوِمووْن أَ نَواِفقُ ْن َحوْلَلُكْم ِمووَن اأْلَْعورَاِب مُ ذلوك مسوتلى ..ويف مقابلووه مسوتلى:} َوِ َّوو
 ..( {101 ِإىَل َعَذاب  َعِظيم  ) يُوَرُقونَ نْيِ مُثَّ النَِِفاِ  َ  تَوْعَلُمُهْم حَنُْن نَوْعَلُمُهْم َسنُوَعذُِِّبُْم َمرَّتَ 

ولكون  -راب لاء من منوافقك املدينو  أو منوافقك األعوس -ولقد سب  احلدية والكش  عن املنافقني عام  
يخفووى رق،حَّت لصوون  حووذ  النفووا  وموورن عليووه،و ِ فيووه وموو.احلوودية هنووا عوون صوون  خوواص موون املنافقني

 مع كل فراسته وعربته  فكي  يكلنف،أمر  على رسلل اّلِل 
ويطم ن .طوني ابملدينو اب انياألعور واّلِل سبحانه يقرر أن هذ  الف   من النواس ملجولقة يف أهول املدينو  ويف 

ة يف ملواكرين املهور اامليمنني معه،من كيد هذ  الف   اافي  املاكرة املواهرة كموا ينوذر هوي ء و  - -رسلل اّلِل 
 ُهوووووووْم حَنْووووووونُ تَوْعَلمُ   »النفوووووووا   نوووووووه سوووووووبحانه لووووووون يدعهم،فسووووووويعذّبم عوووووووذااب مضووووووواعفا يف الووووووودنيا واهلخووووووورة:

 ..« ِظيم  مُثَّ يُوَرُقوَن ِإىل َعذاب  عَ . َمرََّتنْيِ َسنُوَعذُِِّبُمْ .نَوْعَلُمُهمْ 
ا  أمووورهم يف لقوووع انكشووووالعوووذاب مووورتني يف الووودنيا،األقرب يف شويلوووه أنوووه عوووذاب القلووو  النوووازل ّبوووم مووون ت

عووووذاب  أو هوووول.هووووماجملتمووووع املسوووولم وعووووذاب املوووولت واملالئكوووو  تسووووأهلم أرواحهووووم وتضوووورب وجوووولههم وأقابر 
هم للجهواق هم وتعرضوار املسلمني وغلبتهم وعذاب اال  من انكشا  نفواقاحلسرات اليت تصيبهم ابنتص

 الغليج ..واّلِل أعلم  ا يريد ..
 لألعل  للسمو ودعوأهم مانبون مسلمون 105 - 102:الرابع الدرس

َخوَر ال  صواحِلا  َوآَلطُولا َعَمونُلِّبِْم خَ لا بِوذُ َوآَخوُروَن اْعَ َفُو»أوهلموا:.وبني املسوتليني املتقابلني،مسوتلاين بوني بوني .
َ َغُفووولر  رَ  ُ أَْن يَوتُووولَب َعلَوووْيِهْم،ِإنَّ اّللَّ ووورُ ْذ ِموووْن أَْموووُخووو.ِحيم  َسيِِ ا ،َعَسوووى اّللَّ ُهْم َوتوُوووزَكِِيِهْم ِّبا،َوَصووولِِ لاهِلِْم َصوووَدَق   ُتَطهِِ
يووووع  َعلِوووويم   َِ  ُ بَووووَ  َعووووْن ِعبوووواِقِ  َوَذُْخووووُذ  ُهووووَل يَوْقبَووووُل التوَّلْ أَنَّ اّللََّ ُموووولا يَوْعلَ  أَ َْ .َعلَووووْيِهْم ِإنَّ َصووووالَتَك َسووووَكن  هَلُووووْم،َواّللَّ

َ ُهووَل التوَّوولَّاُب الوورَِّحيُمف َوقُووِل:اْعَملُ  اْلُمْيِمُنلَن،َوَسووُ َُقوَن ِإىل  َعَمَلُكووْم َوَرُسووللُُه وَ َْيَى اّللَُّ لا َفَسووالصَّووَدقاِتف َوأَنَّ اّللَّ
ُتْم تَوْعَمُللنَ عا ِِ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة فَويُونَوبِِ   ..«. ُ ُكْم ِ ا ُكنوْ

موا كرسولل اّلِل لكخاصوها وأمر اّلِل لرسلله إبجراء معني موع هوذ  الطائفو  قليول علوى أووا كانوحل معينو   
 هل لاهر.

سولا ة تبول ،مث أح يف غوزو وقد روي أن اهلايت نزلحل يف مجاع  خاص  معين  فعال، ن ختلفلا عن رسولل اّللِ 
نهم النووودم مووووكان .يئفكان مووونهم التخلووو  وهووول العمووول السووو.فلا بوووذنلّبم،ورجلا التلبووو ونوووأة الوووذنه،فاع  

 والتلب  وهل العمل الصاحل.
 َِْعحُل الضَّحَّاَ ،يَوُقلُل يف قَوْللِِه:" َوآَخوُروَن اْعَ َفُولا :أبل جعفر بن جرير الطثي وقَاَل ُعبَوْيُد ْبُن ُسَلْيَمانَ  روى

يف َغوْزَوِة تَوبُولَ  مل  َصاحِل ا َوآَخَر َسيِِ  ا نَوزََلحْل يف َأيب لَُبابََ  َوَأْصَحابِِه خَتَلَُّفولا َعوْن نَوِلِِ اّللَِّ ِبُذنُلِّبِْم َخَلطُلا َعَمال  
ووا قَوَفووَل َرُسوولُل اّللَِّ  ،َوقَوواُللا:َنُكلُن ِمووْن َغْزَوتِووِه،وََكاَن َقرِيب ووا ِمووَن اْلَمِديَنِ ،نَووِدُملا َعلَووى خَتَُلِفِهووْم َعووْن َرُسوولِل افَوَلمَّ ّللَِّ

َْواِء ف َواّللَِّ لَنُوووليَِقنَّ أَنْوُفَسووو ووواَلِل َواأْلَْنِعَموووِ  َوالنَِِسووواِء،َوَنِلُ اّللَِّ يف ا؟َِْهووواِق َوالووواَّ وووَلارِي مُثَّ َ  نُْطِلُقَهوووا يف الظِِ َنا اِبلسَّ
ِموْن ُقلا أَنْوُفَسُهْم،َوبَِقَك َياَليَ   َ ْ يُليُِقولا أَنْوُفَسوُهْم،فَوَقِدَم َرُسولُل اّللَِّ يُْطِلُقَنا َويَوْعُذُراَن َوأَْويوَ َحَّتَّ َيُكلَن َنِلُ اّللَِّ 
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ُهْم،َفِقيَل َلُه:أَبُل لَُبابََ  َوَأْصوَحابُ  ُه خَتَلَُّفولا َعْنوَك اَي نَوِلَّ َغْزَوتِِه،َفَمرَّ يف اْلَمْسِجِد وََكاَن َنرِيَقُه،فَأَْبَصَرُهْم،َفَسَأَل َعنوْ
َ أَْن َ  يُْطِلُقوولا أَنْوُفَسووُهْم َحووَّتَّ َتُكوولَن أَنْووحَل الَّووذِ  ،َفَصوونَوُعلا ِ َنْوُفِسووِهْم َمووا تَوَرى،َوَعاَهووُدوا اّللَّ فَوَقوواَل .ي ُتْطِلُقُهووْم اّللَِّ

ُ،قَووْد َرِغبُوولا ِ َنْوُفِسووِهْم َعووْن َغووْزَوِة " َ  أُْنِلُقُهووْم َحووَّتَّ أُوَمووَر إبِِْناَلِقِهووْم،َوَ  أَْعووُذَرُهْم َحووَّتَّ يَوْعووُذَرُهُم :نَووِلُ اّللَِّ  اّللَّ
ُ:َوآَخوُروَن اْعَ َفُولا بِوُذنُلِّبِْم .اْلُمْسِلِمنَي "  ُ أَْن يَوتُولَب َعلَوْيِهْم َوَعَسوى ِموَن اّللَِّ َواِجوه  ..فَوأَنْوَزَل اّللَّ ِإىَل:َعَسوى اّللَّ

َخُروَن:بَووْل عُووِبَ ِّبَووِذِ  اهْليَووِ  أَبُوول لَُبابَووَ  َخاصَّوو   َوَذنْوبُووُه الَّووِذي اْعووَ ََ  بِووِه فَووَأْنَلَقُهْم نَووِلُ اّللَِّ َوَعووَذَرُهْم " َوقَوواَل آ.
 .1444فَِتيَه َعَلْيِه ِمْنُه َما َكاَن ِمْن أَْمرِِ  يف َبِب قُوَرْيظََ  .

يوراق  ههم ملوان تنبويمو قريظو  وورقت رواايت متعدقة أخرى منها:أوا يف أيب لباب  وحد  ملوا وقوع يف غوزوة بوب
ك  قريظوو   كووذلقووع يف بووبّبم،وأنووه الذب ،اب كووارة إىل عنقووه  ولكوون هووذا مسووتبعد فووأين هووذ  اهلايت  ووا و 

 وقد عقه ابن جرير على هذ  الرواايت كلها بقلله:.ورق أوا يف األعراب .
م لهوم يف ختلفهوعففوني خبطوأ نزلحل هوذ  اهليو  يف املع  :قلُل من قال،وأوىل هذ  األقلال ابلصلاب يف ذلك» 

زل ذلووك وأن الووذين نوو يحني كووخا إىل تبوول  ،وااروَج لغووزو الووروم،وتووركهم ا؟هوواَق معووه،عوون رسوولل هللا 
 أحدهم أبل لباب .،فيهم مجاع 
فأخث عوووون ،ألن هللا جوووول ينووووا   قووووال:)وآخرون اع فوووولا بووووذنلّبم(،ذلووووك أوىل ابلصوووولاب يف ذلووووك:وإ ووووا قلنا

غْي أيب لبابوووو  ،املليُ  نفسووووه ابلسوووواري  يف حصووووار قريظوووو ،عوووو ُ  بذنبووووهو  يكوووون امل،اعوووو ا  مجاعوووو  بووووذنلّبم
فإذ كووووووووان ذلووووووووك ]كووووووووذلك[،وكان هللا تبووووووووار  وتعوووووووواىل قوووووووود وصوووووووو  يف قللووووووووه:)وآخرون اع فوووووووولا .وحوووووووود 
فقود تبوني بوذلك ،ُعِلم أن ا؟ماعو  الوذين وصوفهم بوذلك ليسوحل اللاحد،اب ع ا  بذنلّبم مجاع   ،بذنلّبم(

فيمووا نقلووه أهوول السووْي واألخبووار وأمجووع ،وكان   مجاعووَ  فعلووحل ذلك،ن إ  ؟ماعوو أن هووذ  الصووف  إذا   تكوو
"كووان موونهم أبوول :وقلنا.صوو َّ مووا قلنووا يف ذلك،إ  مجاعوو  موون املتخلفووني عوون غووزوة تبل ،عليووه أهوول التأويوول

 .. 1445« مجاع احلج  من أهل التأويل على ذلك.،لباب "
موووون النوووواس املتخلفووووني املعتووووذرين التووووائبني عقووووه عليهووووا عوووو  صووووف  هووووذ  ا؟ما -بحانه سوووو -وملووووا ذكوووور اّلِل 

َ َغُفلر  َرحِ »بقلله: ُ أَْن يَوُتلَب َعَلْيِهْم،ِإنَّ اّللَّ  « ..يم  َعَسى اّللَّ
فهوووول رجووواء موووون ميلووووك إجابووو  الرجوووواء سووووبحانه  .. 1446«وعسووووى مووون اّلِل واجووووه»وكموووا قووووال ابووون جريوووور:

ل حيواة القلوه وحساسويته،ومن مث فالتلبو  مرجولة وا ع ا  ابلذنه علوى هوذا النحل،والشوعلر بلنأتوه،قلي
 وقد قبل اّلِل تلبتهم وغفر هلم ...القبلل،واملغفرة مرتقب  من الغفلر الرحيم .

                                                 
< اْلَقووْلُل يف َشِْويووِل قَوْللِووِه تَوَعوواىَل:َوآَخُروَن اْعَ َفُوولا بِووُذنُلِّبِْم َخَلطُوولا َعَمووال  َجوواِمُع اْلبَويَوواِن يف تَوْفِسووِْي اْلُقووْرآِن لِلطَّووَثِيِِ << ُسوولَرُة التوَّْلبَووِ  < - 1444
 ( فيه انقطاع 15756<<)
 [453/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1445
 [447/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1446
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وورُُهْم َوتوُوووزَكِِيِهْم ّبِ ُخوووْذ ِموووْن أَ »:- -مث قووال اّلِل لنبيوووه  ن  ْيِهْم ِإنَّ َصوووالَتَك َسوووكَ ا،َوَصووولِِ َعلَوووْمووولاهِلِْم َصوووَدَق   ُتَطهِِ
ُ  َِيع  َعِليم  هَلُمْ   « ..،َواّللَّ

قيقوو  ابلعطوو  مأنين ،حولقوود كانووحل تلووك احلساسووي  الوويت بعثووحل النوودم والتلبوو  يف تلووك القللب،جووديرة ابلط
حركوو ،ويريب  وهوول يقوولق - -وإن كووان رسوولل اّلِل .الووذي يسووكه فيهووا األموول،ويفت  هلووا أبوولاب الرجوواء .

 وم ..حَّت ذتيه أمر من ربه يف كأ أم ،وينشئ نظاما،قد رأى األخذ ابحلزم يف أمرهم
وا أَْنلَوَ  َرُسولُل اّللَِّ  روى ،قَواَل:" َلمَّ أاََب لَُبابَوَ  َوَصواِحبَوْيِه،اْنطََلَ  أَبُول لَُبابَوَ  َوَصواِحَباُ  ابن جرير َعِن ابْوِن َعبَّاس 

نَوووا يَوُقلُللَن:اْسوووتَوْغِفْر لَنَوووا فَوَقاُللا:ُخوووْذ ِموووْن أَْمَلالِ ،ِ َْمَلاهِلِْم،فَوووأَتَوْلا ِّبَوووا َرُسووولَل اّللَِّ  نَوووا فَوَتَصووودََّ  بِوووِه َعنَّا،َوَصووولِِ َعَليوْ
ْراَن  ورُُهْم :فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ .َوَنهِِ ُ:ُخوْذ ِموْن أَْموَلاهِلِْم َصوَدَق   ُتَطهِِ َهوا َكويوْ  ا َحوَّتَّ أُوَموَر " فَوأَنْوَزَل اّللَّ " َ  آُخوُذ ِمنوْ

ووا .لَووْيِهْم ِإنَّ َصوواَلَتَك َسووَكن  هَلُووْم يَوُقلُل:اْسووتَوْغِفْر هَلُووْم ِمووْن ُذنُوولِّبُِم الَّوويِت َكووانُلا َأَصووابُلا َوتوُووزَكِِيِهْم ِّبَووا َوَصوولِِ عَ  فَوَلمَّ
ُهْم "نَوزََلحْل َهِذِ  اهْليَُ  َأَخَذ َرُسلُل اّللَِّ   1447ُجْزء ا ِمْن أَْمَلاهِلِْم،فَوَتَصدََّ  ِّبَا َعنوْ
ن ذخووذ أ - -سوولله سووبحانه مون حسوون سريرهتم،وصوود  تلبتهم،فووأمر ر  وهكوذا مووِن اّلِل علوويهم ملووا علمووه

ذلوك أن  - ،فاألصل يف الصوالة الودعاءأي يدعل هلم -بعخ أملاهلم يتصد  ّبا عنهم،وأن يصلك عليهم 
ن يف م يشوووووواركل أخووووووذ الصوووووودق  موووووونهم يوووووورق إلوووووويهم كووووووعلرهم بعضووووووليتهم الكاملوووووو  يف ا؟ماعوووووو  املسوووووولم ،فه

م هلوووصووودقات تطهوووْي ّبوووذ  ال ا،وهم   ينبوووذوا منهوووا و  ينبتووولا عنهوووا ويف تطووولعهمواجباهتا،وينهضووولن  عبائهووو
 هلم نمأنين  وسكن. - -وتزكي ،ويف قعاء الرسلل 

يووووع  َعلِوووويم  » َِ  ُ ميع لمووووه قضوووواء السووووسوووومعه ويعويقضووووك  ووووا ي...يسوووومع الوووودعاء،ويعلم مووووا يف القللب« َواّللَّ
 -سوولل اّلِل قاهتم،ور بوول موونهم توولبتهم وذخووذ موونهم صدوهوول وحوود  الووذي يقضووك يف كووأن العباق،فيق.العليم
- هليوو  لل تعوواىل يف اوتقريوورا هلووذ  احلقيقوو  يقوو.ربووه،و  ينشووئ كووي ا موون هووذا موون عنوود  . ينفووذ مووا ذموور  بووه

َ ُهَل يَوْقَبُل التوَّْلبََ  َعنْ »التالي :  «. ُهَل التوَّلَّاُب الرَِّحيُمفاّللََّ الصََّدقاِت،َوأَنَّ   َوَذُْخذُ ِعباِق ِ  أَ َْ يَوْعَلُملا أَنَّ اّللَّ
ب ويوورحم ل واّلِل هوول يتووالصوودق ، وهوول اسووتفهام تقريووري يفيوود:فليعلملا أن اّلِل هوول يقبوول التلبوو  واّلِل هوول ذخووذ

 وليك ككء من هذا ألحد غْي  سبحانه ...عباق  .
  مووووون  ب موووووون أن قبووووولل تلبوووووو:أخث بوووووه املوووووويمنني بوووووه،وهووووووذا خوووووث  مووووون هللا تعوووووواىل ذكووووور :قوووووال أبووووول جعفر

ي وأن نوولَّ هللا حووني أىب أن يطلوو  موون ليسووا إىل نووِل هللا ،وأخووذ الصوودق  موون أموولاهلم إذا أعطلها،املنافقني
وحني تور  قبولل صودقتهم بعود أن أنلو  هللا عونهم حوني ،رب  نفسه ابلسلاري من املتخلفني عن الغوزو معوه

وأن ذلووووك إىل هللا تعوووواىل ذكوووور  قون ،إ ووووا فعوووول ذلووووك موووون أجوووول أن ذلوووك   يكوووون إليووووه ،أذن لوووه يف ذلك
ا إ ووا يفعوول مووا يفعوول موون توور   وإنووال   وأخووِذ صوودق   وغووْي ذلووك موون أفعالووه  موور هللا،حمموود فقووال .وأن حمموود 

"  نُطلوو  :القائللن،املليقوول أنفسووهم ابلسوولاري،أ  يعلووم هووي ء املتخلفوولن عوون ا؟هوواق مووع امليمنني:جوول ينووا  
                                                 

ووووُرُهمْ َجوووواِمُع اْلبَويَوووواِن يف تَوْفِسووووِْي اْلُقووووْرآِن لِ  - 1447  لطَّووووَثِيِِ << ُسوووولَرُة التوَّْلبَووووِ  << اْلَقووووْلُل يف َشِْويووووِل قَوْللِووووِه تَوَعاىَل:ُخووووْذ ِمووووْن أَْمووووَلاهلِِْم َصووووَدَق   ُتَطهِِ
 ( ضعي  15765<<)
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أنَّ ذلوك لويك ،أخوَذ صودق  أمولاهلمالسَّوائلل رسولِل هللا ،هل الوذي يطلقنا"أنفسنا حَّت يكلن رسلل هللا 
وذخووذ صوودق  موون ،وأن هللا هوول الووذي يقبوول تلبوو  موون  ب موون عبوواق  أو يرُقها،وأن ذلووك إىل هللا،إىل حمموود

هلا توولبتهم وصوودقتهم إىل هللا،تصوودَّ  موونهم أو يرُقهووا عليووه قون حمموود  ويقصوودوا بووذلك قصووَد وجهووه،فيلجِِ
املراجوع :ويعلملا أن هللا هول التولاب الورحيمف ي يقلل،ويريودو  بصودقتهم،وحلصولا التلبو  له،قون حممد وغْي 

 1448الرحيم ّبم إذا هم أانبلا إىل رضا  من عقابه.،لعبيد  إىل العفل عنه إذا رجعلا إىل ناعته
ُكوووووووووْم َوَرُسوووووووووللُُه  َعَملَ َْيَى اّللَُّ َوقُوووووووووِل:اْعَمُللا َفَسووووووووو»:ويف النهايووووووووو  يتلجوووووووووه احلووووووووودية إىل املتخلفوووووووووني التوووووووووائبني 

ُتْم تَوْعَمُللنَ ُكْم ِ ا كُ نَوبِِ ُ َواْلُمْيِمُنلَن،َوَسُ َُقوَن ِإىل عا ِِ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة فَويوُ   « ..نوْ
العمول  م إذن هولفمحك الصود  يف تولبته.ذلك أن املنهج ا سالمك منهج عقيدة وعمل يصود  العقيودة

عل ا؟ولار  فة الذي يعلم والشهاق فأما يف اهلخرة فمرقهم إىل عا  الغيه.رسلله وامليمنلنالظاهر،يرا  اّلِل و 
 وكلامن الصدور.

يكوووذب تلوووك  يصووود  أوف.ولكنوووه العمووول الوووذي يعقوووه النووودم والتلب .إن النووودم والتلبووو  ليسوووا وايووو  املطا 
 املشاعر النفسي  ويعمقها أو يكتسحها بعد أن تكلن 

وللنيوو  الطيبوو  .ة واقعيوو ،  تكفووك فيووه املشوواعر والنلااي،مووا   تتحوولل إىل حركوو  واقعي إن ا سووالم موونهج حيووا 
إ ا هك هسه مع العمل،فتحودق قيمو  العمل.وهوذا .مكاوا ولكنها هك بذاهتا ليسحل مناط احلكم وا؟زاء

ْعوووحُل ُعَموووَر بْوووَن ااَْ  ،قَاَل: َِ طَّووواِب َعلَوووى اْلِمْنوووَثِ ُحْوووِثُ بِوووَذِلَك،َعْن معووو  احلووودية:َعْن َعْلَقَموووَ  بْوووِن َوقَّووواص  اللَّْيِثكِِ
ْعووحُل َرُسوولَل هللِا ،َرُسوولِل هللِا  َووا ِلُكوولِِ اْموورِئ  َمووا نوَووَلى،َفَمْن َكانَووحْل قَاَل: َِ َووا اأَلْعَموواُل اِبلنِِيَّاِت،َوِإ َّ يَوُقلُل:ِإ َّ

ُسوووووووللِِه،َوَمْن َكانَووووووووحْل ِهْجَرتُوووووووُه ِإىَل ُقنْويَووووووووا ُيِصووووووويبُوَها،أَْو ِإىَل اْموووووووورَأَة  ِهْجَرتُوووووووُه ِإىَل هللِا َوَرُسووووووووللِِه،َفِهْجَرتُُه ِإىَل هللِا َورَ 
   جمرق النيات  .األعمال ...1449يَوْنِكُحَها،َفِهْجَرتُُه ِإىَل َما َهاَجَر إِلَْيِه".

 مخل ون باناأار حكم هللا 106الدرس الخامس:

،ِإمَّووا يُوَعووذُِِّبُمْ  أِلَْمووِر اْرَجووْلنَ مُ َوآَخووُروَن »ىل ربووه:والفريوو  األخووْي هوول الووذي   يبووحل يف أمر ،وقوود وكوول أموور  إ  ّللَِّ
ُ َعِليم  َحِكيم    « ..َوِإمَّا يَوُتلُب َعَلْيِهْم،َواّللَّ

 -ني خط ووني التووائبني واملعتووذرين واملغووْي املنووافق -وهووي ء هووم القسووم األخووْي موون املتخلفووني عوون غووزوة تبوول  
 ي  قد بحل يف أمر  بشكء.وهذا القسم   يكن حَّت نزول هذ  اهل

ثاليو  الوذين   نزلوحل يف الذ  اهليوقد روي أن ه.وكان أمرهم ملكل  إىل اّلِل،  يعلمل  و  يعلمه الناس بعد .
ن الربيع،وكعووه بوون مالووك،وهالل ابوون وهووم موورارة بوو -ن توولبتهم والقضوواء يف أموورهم أي أجوول إعووال -خلفوولا 

م ة  مث كووان هلوور اهلوواجر حوو إىل الدعوو  واسوو واحا للظووالل يف أمي ،الووذين قعوودوا عوون غووزوة تبوول  كسووال وموويال
 يأيت تفصيله يف ملضعه من السلرة يف الدرس التا .س - -كأن مع رسلل اّلِل 

                                                 
 [458/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1448
 (10626[)51/ 14أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ] - 1449
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وووا نَوزَلَوووحْل َهوووِذِ  اهْليَوووُ  يَوْعوووِب قَوْلَلُه:ُخوووْذ ِموووْن أَْموووَلاهِلِْم َصوووَدَق   تُ  ،قَووواَل:" َلمَّ وووروى ابووون جريووور َعوووِن ابْوووِن َعبَّاس  رُُهْم َطهِِ
ُهْم،َوبَِقوووَك َوتوُووزَكِِيِهْم ِّبَووا َأَخووَذ َرُسوولُل اّللَِّ  ِمووْن أَْمووَلاهِلِْم يَوْعوووِب ِمووْن أَْمووَلاِل َأيب لَُبابَووَ  َوَصوواِحبَوْيِه فَوَتَصوودََّ  ِّبَووا َعنوْ

َ ْ يَوْنوووزِْل ُعْذرُُهْم،َوَضووواَقحْل َعلَوووْيِهُم اأْلَْرُم ِ َوووا الثَّاَليَوووُ  الَّوووِذيَن َخووواَلُفلا أاََب لَُبابَوووَ ،َوَ ْ يُليُِقووولا،َوَ ْ يُوووْذَكُروا ِبَشوووْكء ،وَ 
ُ:َوآَخووُروَن ُمْرَجوولَن أِلَْمووِر اّللَِّ ِإمَّووا يُوَعووذُِِّبُْم َوِإمَّووا يَوتُوولُب َعلَووْيِهْم َواّللَُّ .َرُحبَووحْل   َعلِوويم  َحِكوويم  َوُهووُم الَّووِذيَن قَوواَل اّللَّ

ُ أَْن يَوْغِفووَر هَلُووْم َفَصوواُروا َفَجَعووَل النَّوواُس يَوُقلُللَن:َهَلُكوولا إِ  ْذ َ ْ يَوْنووزِْل هَلُووْم عُووْذر ا َوَجَعووَل آَخووُروَن يَوُقلُللَن:َعَسووى اّللَّ
ُ َعَلى النَِّلِِ َواْلُمَهواِجرِيَن َواأْلَْنَصواِر الَّوِذينَ  ،َحَّتَّ نَوزََلحْل:َلَقْد َ َب اّللَّ اْلُعْسورَِة اتوَّبَوعُولُ  يف َسواَعِ   ُمْرَجِ نَي أِلَْمِر اّللَِّ

ُهْم مُثَّ َ َب َعلَووْيِهْم ِإنَّووهُ   ِّبِووْم َرُءو   َرِحوويم  الَّوِذيَن َخَرُجوولا َمَعووُه ِإىَل الشَّوواِم ِمووْن بَوْعووِد َمووا َكوواَق يَزِيووُ  قُولُوولُب َفرِيوو   ِموونوْ
نَوزَلَووحْل َعلَووْيِهُم التوَّْلبَووُ  فَوُعُموولا ِّبَا،فَوَقوواَل:َحَّتَّ ِإَذا مُثَّ قَوواَل:َوَعَلى الثَّاَليَووِ  الَّووِذيَن ُخلُِِفوولا يَوْعووِب اْلُمووْرَجِ نَي أِلَْمووِر اّللَِّ .

َ ُهَل التوَّلَّاُب الرَِّحيُم "..َضاَقحْل َعَلْيِهُم اأْلَْرُم ِ َا َرُحَبحْل َوَضاَقحْل َعَلْيِهْم أَنْوُفُسُهْم   .1450ِإىَل قَوْللِِه:ِإنَّ اّللَّ
فهذ  .وعن ابون إسوحا (.الضوحا  وعون قتواقةعكرمو  وعون جماهود،وعن  عن -سناق  إب -)وكذلك روى 

 الرواي  أرج  واّلِل أعلم ..
 تعاىل. ء اّللِ إن كا.وملا كان أمرهم مرجا،فإننا حنه أن نرجئ احلدية فيه حَّت اكء يف ملضعه

 مس د الضرار وجريمة المنافقين 110 - 107الدرس السادس:

َوووُذوا َمْسوووِجدا  ِضووورارا  وَُكْفرا ،»  َوَرُسووولَلُه ِموووْن قَوْبوووُل ْرصووواقا  ِلَموووْن حووواَرَب اّللََّ ِمِننَي،َوإِ اْلُميْ  َوتَوْفرِيقوووا  بَووونْيَ َوالَّوووِذيَن اختَّ
ُو ُ َيْشووَهُد ِإوَّ ووَك َعلَوى التوَّْقولى ِمووْن ُقووْم ِفيوِه أَبَدا ،َلَمْسو  توَ .اِذبُلنَ ْم َلكوَولَوَيْحِلُفنَّ ِإْن أََرْقان ِإ َّ احْلُْسو ،َواّللَّ ِجد  أُسِِ

ووويوَ م  َأَحوووُ  أَْن تَوُقووولَم ِفيِه،ِفيوووِه رِجوووال  ُيُِبُووولَن أَْن أَوَِّل يوَووولْ  ووورِينَ ُروا،َواّللَُّ َتَطهَّ وووُه اْلُمطَّهِِ وووَك بُوْنيانَوووُه َعلوووى . ُيُِ أََفَمْن َأسَّ
ُ   َجَهوواْووواَر بِووِه يف انِر ُر   هووار  فَ ى َكووفا ُجووتَوْقوولى ِمووَن اّللَِّ َورِْضوولان  َخووْْي ف أَْم َمووْن َأسَّووَك بُوْنيانَووُه َعلوو نََّمف َواّللَّ

ُ َعِليم  َحِكيم  ْم،ِإ َّ أَْن تَوَقطََّع قوُ  قُوُللّبِِ يَب   يف رِ   يَزاُل بُوْنياُوُُم الَِّذي بَونَوْلا .يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ   «.ُللُّبُْم،َواّللَّ
ني سووووائر بووووموووون  ّبووووا وقصوووو  مسووووجد الضوووورار قصوووو  ابرزة يف غووووزوة تبل ،لووووذلك أفوووورق املنووووافقلن الووووذين قوووواملا

ع املسووولم  اجملتمووواملنافقني،وخصوووا هلوووم حووودية مسوووتقل بعووود انتهووواء ا سوووتعرام العوووام لطلائووو  النووواس يف
 حينذا .

سوبه نووزول هوذ  اهلايت الكرميووات أنوه كووان ابملدينو  قبوول مقودم رسوولل اّلِل :1451قوال ابوون كثوْي يف التفسووْي 
- - وقرأ علوم أهول الكتواب .د تنصر يف ا؟اهلي وكان ق.إليها رجل من اازرج يقال له أبل عامر الراهه

مهووووووواجرا إىل  - -فلموووووووا قووووووودم رسووووووولل اّلِل .وكووووووان فيوووووووه عبووووووواقة يف ا؟اهلي ،ولوووووووه كووووووور  يف ااوووووووزرج كبْي
املدين ،واجتمع املسلملن عليه،وصارت لإلسوالم كلمو  عاليو ،وألهرهم اّلِل يولم بدر،كور  اللعوني أبول عوامر 

فارا إىل كفار مكو  مون مشوركك قوريا ميوال هم علوى حورب رسولل اّلِل  بريقه وابرز ابلعداوة ولاهر ّبا،وخرج

                                                 
َن أِلَْموووووِر اّللَِّ ِإمَّوووووا يف تَوْفِسوووووِْي اْلُقوووووْرآِن لِلطَّوووووَثِيِِ << ُسووووولَرُة التوَّْلبَوووووِ  << اْلَقوووووْلُل يف َشِْويوووووِل قَوْللِوووووِه تَوَعووووواىَل:َوآَخُروَن ُمْرَجووووولْ  َجووووواِمُع اْلبَويَوووووانِ  - 1450
 ( ضعي  15784<<)
 [102/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1451
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- -   فوووووواجتمعلا  وووووون وافقهووووووم موووووون أحيوووووواء العرب،وقوووووودملا عووووووام أحوووووود فكووووووان موووووون أموووووور املسوووووولمني مووووووا
وكوووووان هوووووذا الفاسووووو  قووووود حفووووور حفوووووائر فيموووووا بوووووني .كووووان،وامتحنهم اّلِل عوووووز وجل،وكانوووووحل العاقبووووو  للمتقني

وأصوووويه يف ذلووووك اليوووولم،فجر  وجهه،وكسوووورت رابعيتووووه اليموووو  . الصووووفني،فلقع يف إحووووداهن رسوووولل اّللِ 
وتقودم أبول عوامر يف أول املبوارزة إىل قلموه مون األنصوار  -صللات اّلِل وسالمه عليه  -السفلى،وكج رأسه 

فخانبهم واستماهلم إىل نصر  وملافقته،فلما عرفلا كالموه قواللا:  أنعوم اّلِل بوك عينوا اي فاسو  اي عودو اّلِل  
قوود قعووا   - -لا منووه وسووبل ،فرجع وهوول يقوولل:واّلِل لقوود أصوواب قوولمك بعوودي كوور  وكووان رسوولل اّلِل وانلوو

أن ميوولت بعيوودا  - -إىل اّلِل قبوول فرار ،وقوورأ عليووه موون القرآن،فووأىب أن يسوولم وارق،فوودعا عليووه رسوولل اّلِل 
يف ارتفووواع  - -ّلِل نريدا،فنالتوووه هوووذ  الووودعلة ..وذلوووك أنوووه ملوووا فووورغ النووواس مووون أحووود،ورأى أمووور رسووولل ا

فلعود  ومنوا  وأقوام عنود ،وكته إىل مجاعو   - -ولهلر،ذهه إىل هرقل ملك الروم يستنصر  على النل 
 - -من قلمه من األنصار من أهل النفا  والريه يعدهم ومينيهم أنه سيقدم  يا يقاتل بوه رسولل اّلِل 

دم علوووويهم فيووووه موووون يقوووودم موووون عنوووود  ألقاء  ويغلبووووه،ويرق  عمووووا هوووول فيووووه وأموووورهم أن يتخووووذوا لووووه معقووووال يقوووو
كتبووووه،ويكلن مرصوووودا لووووه إذا قوووودم علوووويهم بعوووود ذلووووك فشوووورعلا يف بنوووواء مسووووجد جموووواور ملسووووجد قبوووواء،فبنل  

أن ذيت  - -إىل تبووول  وجووواءوا فسوووأللا رسووولل اّلِل  - -وأحكمل ،وفرغووولا منوووه قبووول خوووروج رسووولل اّلِل 
تقريوور  وإيباتووه وذكووروا أوووم إ ووا بنوول  للضووعفاء موونهم إلوويهم فيصوولك يف مسووجدهم،فيحتجلا بصووالته فيووه علووى 

إن  -إان علوووى سوووفر،ولكن إذا رجعنوووا »وأهووول العلووو  يف الليلووو  الشووواتي   فعصووومه اّلِل مووون الصوووالة فيوووه،فقال:
راجعا إىل املدين  من تبول ،و  يبو  بينوه وبينهوا إ  يولم أو بعوخ  -عليه السالم  -فلما قفل «  -كاء اّلِل 

ل خبث مسجد الضرار،وما اعتمد  ابنل  من الكفر والتفري  بني مجاعو  املويمنني يف مسوجدهم يلم،نزل جثي
إىل ذلووك املسووجد موون  - -فبعووة رسوولل اّلِل .الووذي أسووك موون أول يوولم علوى التقلى -مسوجد قبوواء  -

عووون ابووون عبووواس وعووون سوووعيد بووون جبوووْي وجماهووود  -إبسوووناق   -)وكوووذلك روى .هدموووه قبووول مقدموووه املدينووو  .
 بن الزبْي وقتاقة(. وعروة

مسوجد  -  يقولم فيوه،وأن يقولم يف املسوجد األول أ - -فهذا هل مسجد الضرار الوذي أمور اّلِل رسولله 
ورِينَ  ُيُِوُه اَواّللَُّ ».لى التقلى من أول يلم،والذي يضم رجوا  ُيبولن أن يتطهورواالذي أقيم ع -قباء  « ْلُمطَّهِِ
.. 

كيودة لإلسوالم واملسولمني،  م - - ختوذ علوى عهود رسولل اّللِ الوذي ا -لضورار امسجد  -هذا املسجد 
دين هلووا يف ملسوولم ،الكائ؟ماعوو  اايووراق بووه إ  ا ضوورار ابملسوولمني،وإ  الكفوور ابّلِل،وإ  سوو  املتووآمرين علووى 

 الظالم،وإ  التعاون مع أعداء هذا الدين على الكيد له هحل ستار الدين ..
لر كَّت تالئم ارتقاء اللسائل اابيث  اليت يتخذها أعداء هذا الودين تتخوذ هذا املسجد ما يزال يتخذ يف ص

يف صووولرة نشووواط لووواهر  لإلسوووالم وابننوووه لسوووح  ا سوووالم،أو تشوووليهه واليهوووه واييعوووه  وتتخوووذ يف صووولرة 
أوضوووواع ترفووووع  فتوووو  الوووودين عليهووووا لتتوووو س وراءهووووا وهووووك ترمووووك هووووذا الوووودين  وتتخووووذ يف صوووولرة تشووووكيالت 
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و وووووووّل تتحووووووودّ عووووووون ا سوووووووالم لتخووووووودر القلقوووووووني الوووووووذين يووووووورون ا سوووووووالم يوووووووذب  وتنظيموووووووات وكتوووووووه 
وتتخوذ .وميح ،فتخدرهم هذ  التشكيالت وتلك الكته إىل أن ا سالم خبوْي   خول  عليوه و  قلو   ..

 يف صلر كَّت كثْية ..
س ا للنواحقيقتهو ها وبيانومن أجل مساجد الضرار الكثْية هذ  يتحتم كشفها وإنزال الالفتات اااقع  عن

يووان القوولي بووذلك الب - -ولنووا أسوولة يف كشوو  مسووجد الضوورار علووى عهوود رسوولل اّلِل .ومووا ختفيووه وراءها
َوُذوا َمْسوِجدا  ِضورارا ،وَُكْفرا ،َوتَوْفرِيقا   »الصري : َ َوَرُسولَلُه ِموْن  َوِإْرصواقا  ِلَموْن حواَربَ ْلُموْيِمِننيَ ا بَونْيَ َوالَّوِذيَن اختَّ  اّللَّ

ُ َيْشَهدُ َولََيحْ .قَوْبلُ  وَك َعلَوى التوَّْقولى .  تَوُقوْم ِفيوِه أَبَدا  .لنَ ْم َلكواِذبُ  ِإوَُّ ِلُفنَّ:ِإْن أََرْقان ِإ َّ احْلُْس ،َواّللَّ َلَمْسوِجد  أُسِِ
وُروا،وَ ْن يَوتَ أَ ِمْن أَوَِّل يَوْلم  َأَحُ  أَْن تَوُقلَم ِفيِه،ِفيِه رِجوال  ُيُِبُولَن  ُ ُيُِوُه اْلُمطَّ َطهَّ واّللَّ أََفَمْن َأسَّوَك بُوْنيانَوُه َعلوى .رِينَ هِِ

ُ   اْووواَر بِووِه يف انِر َجَهووُر   هووار  فَ ى َكووفا ُجووتَوْقوولى ِمووَن اّللَِّ َورِْضوولان  َخووْْي ف أَْم َمووْن َأسَّووَك بُوْنيانَووُه َعلوو نََّمف َواّللَّ
ُ َعِليم  َحِكيم  ْم،ِإ َّ أَْن تَوَقطََّع قوُ  قُوُللّبِِ    يف يبَ رِ   يَزاُل بُوْنياُوُُم الَِّذي بَونَوْلا .يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ   « ..ُللُّبُْم،َواّللَّ

 قووام إىل جوولارد ضوورار يوالتعبووْي القوورآين الفريوود يرسووم هنووا صوولرة حافلوو  ابحلركوو ،تنبئ عوون مصووْي كوول مسووج
ءهووا نيوو  را  ختفووك و مسووجد التقوولى،ويراق بووه مووا أريوود  سووجد الضوورار وتكشوو  عوون وايوو  كوول حماولوو  خاقعوو
أََفَمووْن »:املصوولحني خبيثوو  وتطموو ن العوواملني املتطهوورين موون كوول كيوود يووراق ّبم،مهمووا لووبك أصووحابه مسوول 

ْوواَر بِوِه يف انِر َعلوى َكوفا ُجوُر   هوار  فَا  بُوْنيانَوهُ  َأسَّوكَ َأسََّك بُوْنيانَُه َعلى تَوْقلى ِمَن اّللَِّ َورِْضلان  َخْْي ف أَْم َمونْ 
 « ..   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ َجَهنََّمف َواّللَُّ 

هد ه اهلخور  لنشوىل ا؟انوإمث لنتطلوع بعود .فلنق  نتطلوع حلظو  إىل بنواء التقولى الراسوك الراسو  املطمو ن .
جوور  منهووار  لووى حافوو عقووائم .إنووه قووائم علووى كووفا جوور  هووار ..احلركوو  السووريع  العنيفوو  يف بنوواء الضوورار .

ر  إنوه إنوه ينهوا.   .لو  وينزلوإننوا نبصور  اللحظو  يتوأرج  ويتزح.لالويار . قائم على ترب  رلخل  مستعدة..
ُ  »..ينزلووووو   إنوووووه يهووووولي  إن اهلووووولة تلتهموووووه  اي للهووووولل  إووووووا انر جهووووونم  « لظَّووووواِلِمنيَ اي اْلَقوووووْلَم  يَوْهووووودِ َواّللَّ

 الكافرين املشركني...
ه بضووع  تر ووه وهركوو املثووْية ،حافوول ابحلركوو الووذين بنوولا هووذ  البنيوو  ليكيوودوا ّبووا هووذا الوودين  إنووه مشووهد عجيه

فوووا   كفووور والنذلوووك ليطمووو ن قعووواة احلووو  علوووى مصوووْي قعووولهتم،يف ملاجهووو  قعووولات الكيووود وال.كلموووات  .
عبوْي خور ير وه التومشوهد آ وليطم ن البناة على أساس من التقلى كلما واجهلا البناة على الكيود والضورار 

 لضرار:فلس بناته األكرار وبناة كل مساجد االقرآين الفريد هلتر مسجد الضرار يف ن
ُ َعِليم  حَ طََّع قُوُللّبُُ ْن تَوقَ أَ   يَزاُل بُوْنياُوُُم الَِّذي بَونَوْلا رِيَب   يف قُوُللِّبِْم،ِإ َّ »  « ..ِكيم  ْم،َواّللَّ

لكون ركوام رار  و بو ك القوو ر جهنم اوار به يف ان.اوار ببناء الضرار الذي أقيم عليه.لقد اوار ا؟ر  املنهار
لقلووولب ا يووودع تلوووك وسووويبقى كوووذلك  .وكوووكا وقلقوووا وحْية« ريبووو »بقك فيهوووا .البنووواء بقوووك يف قلووولب بناتوووه
 إ  أن تتقطع وتسق  هك األخرى من الصدور .تطم ن أو تثبحل أو تستقر
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ي  علر هوذ  صولرة كوو ماقيو   تلوك صولرة.وإن صلرة البناء املنهوار هلوك صولرة الريبو  والقلو  وعودم ا سوتقرار .
لاقوووع البشوووري قابالن يف الوتت.فريووودو وووا تتقوووابالن يف الللحووو  الفنيووو  العجيبووو  الووويت ير هوووا التعبوووْي القووورآين ال..

 ن و  ن،  يطموووووفموووووا يوووووزال صووووواحه الكيووووود ااووووواقع مزعوووووزع العقيووووودة،حائر اللجووووودا.املتكووووورر يف كووووول زمان
  استقرار.يستقر،وهل من انكشا  س   يف قل  قائم،وريب    نمأنين  معها و 

ر يف ثول هوذا اليسولتناسو   وهذا هل ا عجاز الذي يرسم اللاقع النفسك بريش  ا؟مال الفب،يف مثل هوذا ا
 التعبْي والتصلير على السلاء ..

موع إىل تلوك ي  اجملتوتبقى وراء ذلك كله حكم  املنهج القورآين يف كشو  مسوجد الضورار وأهلوه ويف تصون
ن  موي تتحر  فيه جملال الذاويف كش  الطري  للحرك  ا سالمي ،ورسم نبيع  املستلايت ا مياني  اللاضح  

 كل جلانبه ..
لضوخم  اداق  ملهمتوه ه،ويف إعولقد كان القرآن الكرمي يعمول يف قيواقة اجملتموع املسولم،ويف تلجيهوه،ويف تلعيتو

ذ  هوحركولن بوه مثول يتأانس  ولن يفهم هذا القرآن إ  وهل يدرس يف جماله احلركوك اهلائول ولون يفهموه إ ..
 احلرك  الضخم  يف مثل هذا اجملال.
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 [129إل   111(:اآليات 9]سور  الاوبة ):الوحد  السابمة

 أكاليف البيمة والحث عل  ال هاد والاوبة عل  الاائبين

َ اْكوووَ ى ِموووَن اْلُموووْيِمِننَي أَنْوُفَسوووُهْم َوأَْمووولاهَلُمْ }   يِل اّللَِّ فَويَوْقتُولُووولَن َويُوْقتَولُووولَن نَّوووَ  يُقووواتُِللَن يف َسوووبِ ُم ا؟َْ هَلُووو  ِ َنَّ ِإنَّ اّللَّ
يووِل َواْلُقووْرآِن َوَموو ُروا بِبَوووْيِعُكُم الَّووِذي ابيَوْعووُتْم بِووِه  ِمووَن اّللَِّ فَاْستَوْبِشوو  بَِعْهووِد ِ ْن أَوْ َوْعوودا  َعَلْيووِه َحق ووا يف التوَّووْلراِة َواْ ِْنِْ

ووواِئُحلَن الرَّا ( التَّوووائُِبلَن اْلعابِوووُدوَن احلْ 111اْلَعِظووويُم ) َوذلِوووَك ُهوووَل اْلَفوووْلزُ  ووواِموووُدوَن السَّ اِجُدوَن اهْلِموووُروَن ِكعُووولَن السَّ
ِر الْ ّللَِّ وَ ااِبْلَمْعُروِ  َوالنَّاُهلَن َعِن اْلُمْنَكِر َواحْلاِفظُلَن حِلُُدوِق  نُولا لنَّوِلِِ َوالَّوِذيَن آمَ لِ ( موا كواَن 112ُموْيِمِننَي )َبشِِ
َ هَلُوتوَ ْعوِد موا أَْن َيْستَوْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْل كانُلا أُوِ  قُوْرىب ِموْن بوَ  ُوْم َأْصوحاُب ا؟َْ بَونيَّ ( َوموا كواَن 113ِحويِم )ْم َأوَّ
َ ُ  فَولَ اْسِتْغفاُر ِإْبراِهيَم أِلَبِيِه ِإ َّ َعْن َمْلِعَدة  َوَعوَدها ِإايَّ  وا تَوبَونيَّ لِويم   تَوَثَّأَ ِمْنوُه ِإنَّ ِإبْوراِهيَم أَلَوَّا   حَ ُدو  ّللَِّ  لَوُه أَنَّوُه َعومَّ

ُ لُِيِضوووولَّ قَوْلمووووا  بَوْعووووَد ِإْذ َهووووداُهْم َحووووَّتَّ يوُ 114) َ ( َوموووا كوووواَن اّللَّ َ ِبُكووووهَلُووووْم مووووا يوَ  بَووونيِِ لِِ َكووووْكء  َعلِوووويم  توَُّقوووولَن ِإنَّ اّللَّ
وووووماواِت َواأْلَ  (115) َ لَوووووُه ُمْلوووووُك السَّ   َنِصوووووْي  وِن اّللَِّ ِموووووْن َوِ ِ  وَ ُكوووووْم ِموووووْن قُ حُل َوموووووا لَ ْرِم ُُيْيِوووووك َومُيِيوووووِإنَّ اّللَّ
ُ َعلَووى النَّووِلِِ َواْلُمهوواِجرِيَن َواأْلَْنصووا116) ِمووْن بَوْعووِد مووا كوواَق  لُ  يف سوواَعِ  اْلُعْسوورَةِ يَن اتوَّبَوعُووِر الَّووذِ ( َلَقووْد  َب اّللَّ

ُهْم مُثَّ  َعلَووى الثَّاليَووِ  الَّووِذيَن ُخلُِِفوولا َحووَّتَّ ِإذا وَ ( 117ِحوويم  )ُ    رَ   َب َعلَووْيِهْم ِإنَّووُه ِّبِووْم رَ يَزِيووُ  قُولُوولُب َفرِيوو   ِموونوْ
 َّ إِلَْيووووِه مُثَّ  َب  َمْلَجوووأَ ِموووَن اّللَِّ إِ نُووولا أَْن  ْم َولَ ضووواَقحْل َعلَوووْيِهُم اأْلَْرُم ِ وووا َرُحبَوووحْل َوضووواَقحْل َعلَووووْيِهْم أَنْوُفُسوووهُ 

َ ُهووووَل التوَّوووولَّاُب الوووورَِّحيُم )َعلَوووويْ  َ وَُكلنُوووواي( 118ِهْم لِيَوُتلبُوووولا ِإنَّ اّللَّ اِقِقنَي لا َمووووَع الصَّوووو أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا اتوَُّقوووولا اّللَّ
َغبُوولا ِ َنْوُفِسووِهْم يَورْ  ْن َرُسوولِل اّللَِّ َو َخلَُّفوولا َعووْن يَوتَ أَ ( مووا كوواَن أِلَْهووِل اْلَمِدينَووِ  َوَمووْن َحووْلهَلُْم ِمووَن اأْلَْعووراِب 119)

ُْم   ُيِصويبُوُهْم َلَموأ  َو  َنَصوه  َو   ْلِن وا  يَغِويُج اْلُكفَّواَر  اّللَِّ َو  َيطَوُيَن مَ  يف َسوِبيلِ َمَصو   رَْ َعْن نَوْفِسِه ذِلَك  َِوَّ
َ   اِل   ِإنَّ َو  يَنووواُللَن ِموووْن َعوووُدوِ  نوَوووْيال  ِإ َّ ُكتِوووَه هَلُوووْم بِوووِه َعَمووول  صوووا َو   (120ِننَي )ُيِضووويُع َأْجوووَر اْلُمْحِسووو ّللَّ

ُ َأحْ لِ تِووووَه هَلُووووْم  َّ كُ إِ يُوْنِفُقوووولَن نَوَفَقوووو   َصووووِغْيَة  َو  َكبِووووْيَة  َو  يَوْقطَعُوووولَن واِقاي   َسووووَن مووووا كووووانُلا يَوْعَملُوووولَن َيْجووووزِيَوُهُم اّللَّ
ُهْم نائَِفوو   لِيَوتَوَفقَّ ِفْرقَو   ِموو ْن ُكوولِِ   نَوَفوَر ِموو( َوموا كوواَن اْلُمْيِمنُوولَن لِيَوْنِفوُروا َكافَّوو   فَولَوولْ 121) ُهولا يف الوودِِيِن َولِيُوْنووِذُروا نوْ

ْلُكفَّووواِر الَنُكْم ِموووَن يُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا قووواتُِللا الَّوووِذيَن يَولُووو( اي أَ 122قَووووْلَمُهْم ِإذا َرَجعُووولا إِلَوووْيِهْم َلَعلَُّهوووْم َُيْوووَذُروَن )
َ َموووَع اْلُمتَِّقوو َوْلَيِجووُدوا فِوويُكمْ  ُهْم َموووْن يَوُقوولُل أَُيُكوووْم 123نَي )ِغْلظَووو   َواْعَلُموولا أَنَّ اّللَّ ( َوِإذا موووا أُْنزِلَووحْل ُسووولرَة  َفِموونوْ

ْم َموووَرم  يَن يف قُولُووولّبِِ ( َوأَمَّوووا الَّوووذِ 124وَن )َيْستَوْبِشووورُ   َوُهووومْ زاَقتْوووُه هوووِذِ  ِإميووواان  فََأمَّوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا فَوووزاَقهْتُْم ِإميووواان  
ُْم يُوْفتَونُولَن يف ُكولِِ عواأَ  (125َفزاَقهْتُْم رِْجسا  ِإىَل رِْجِسِهْم َوماتُلا َوُهْم كاِفُروَن ) ْو َمورََّتنْيِ مُثَّ م  َمورَّة  أَ َو  يَوَرْوَن َأوَّ

ْن َأَحوود  مُثَّ ِمووْل يَووراُكْم َهووِإىل بَوْعووخ    َنظَووَر بَوْعُضووُهمْ ( َوِإذا مووا أُْنزِلَووحْل ُسوولرَة  126  يَوُتلبُوولَن َو  ُهووْم يَووذَّكَُّروَن )
ُووْم قَوووْلم    يَوْفَقُهوولنَ  ُ قُولُوولَّبُْم  َِوَّ َقووْد جوواءَُكْم َرُسوولل  ِمووْن أَنْوُفِسووُكْم َعزِيووز  َعَلْيووِه مووا لَ ( 127 )اْنَصووَرُفلا َصووَرَ  اّللَّ

ُ   إِلوهَ نْ ( فَإِ 128َعِنُتْم َحرِيا  َعَلْيُكْم اِبْلُمْيِمِننَي َرُ    َرِحيم  ) ْلوحُل ِإ َّ ُهوَل عَ   تَوَللَّوْلا فَوُقوْل َحْسوِلَ اّللَّ َلْيوِه تَولَكَّ
 { (129َوُهَل َرُب اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )

 مقدمة الوحد  
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ات حكوام النهائيو  يف نبيعو  العالقوبقيو  يف األ -خوْي فيهوا أو الودرس األ -هذا املقطوع األخوْي مون السولرة 
علنووه الووذي أ« سووالما »بيعوو    تبوودأ موون هديوود العالقوو  بووني املسوولم وربه،وهديوود نبووني اجملتمووع املسوولم وغووْي 

 ومن بيان تكالي  هذا الدين،ومنهج احلرك  به يف جما ته الكثْية.
 ائع.فيها هل الب ش ي وامليمنفيها هل امل -سبحانه  -اّلِل .إن الدخلل يف ا سالم صفق  بني متبايعني .

وقون  -سوبحانه  - ون اّللِ بقى بعدها للمويمن كوكء يف نفسوه و  يف مالوه ُيتجوز  قفهك بيع  مع اّلِل   ي
لصووفق   يف تلووك اّللِ املوويمن  فقوود ابع.يف سووبيله لتكوولن كلموو  اّلِل هووك العليووا،وليكلن الوودين كلووه ّللِ  ا؟هوواق

َ  ِإنَّ »نِوووه:وم ضووول اّللِ فنفسووه ومالوووه مقابووول مثوون حمووودق معللم،هووول ا؟نوو :وهل مثووون   تعدلوووه السوولع ،ولكنه  اّللَّ
ْقتُولُوولَن َويُوْقتَوُللَن،َوْعووودا  َعَلْيوووِه  يف َسوووِبيِل اّللَِّ فَويوَ ،يُقاتُِللنَ ْ؟َنَّووو َ ااْكووَ ى ِموووَن اْلُمووْيِمِننَي أَنْوُفَسوووُهْم َوأَْمووولاهَلُْم ِ َنَّ هَلُووُم 

يووِل َواْلُقووْرآنِ  ف فَ نَ ِدِ  ِمووَوَمْن أَْو  بَِعْهوو.َحق وا يف التوَّووْلراِة َواْ ِْنِْ  الَّووِذي ابيَوْعووُتْم بِووِه،َوذِلَك ُهووَل اْستَوْبِشوُروا بِبَوووْيِعُكمُ  اّللَِّ
 «.اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ 

ا حوووتا مووومنهوووا .. والوووذين ابعووولا هوووذ  البيع ،وعقووودوا هوووذ  الصوووفق  هوووم صوووفلة رتوووارة،ذات صوووفات  يوووزة
  يف ي  هووذ  البيعووا بتكووالحووت بووذوات أنفسووهم يف تعاملهووا املباكوور مووع اّلِل يف الشووعلر والشووعائر ومنهووا مووا

القيوام عون املنكور و    والنهوكأعناقهم من العمل خارج ذواهتم لتحقي  قين اّلِل يف األرم من األمر ابملعرو 
ووووووووووووووووالتَّائُِبلَن،اْلعاِبُدوَن،احْلاِمدُ »علووووووووووووووووى حوووووووووووووووودوق اّلِل يف أنفسووووووووووووووووهم ويف سوووووووووووووووولاهم: لرَّاِكُعلَن اِئُحلَن،اوَن،السَّ

ِر الْ .وِق اّللَِّ ظُلَن حِلُدُ ،َواحْلافِ اِبْلَمْعُروِ  َوالنَّاُهلَن َعِن اْلُمْنَكرِ السَّاِجُدوَن،اهْلِمُروَن   «.ُمْيِمِننيَ َوَبشِِ
 كوول   الصووفق ،وبنيعقوودوا هووذواهلايت التاليوو  يف السوويا  تقطووع مووا بووني املوويمنني الووذين ابعوولا هووذ  البيعوو  و 

لفوووحل اللجهتوووان،واختل  املصوووْيان،فالذين قووود اختف -لووول كوووانلا أوىل قووورىب و  -مووون   يووودخللا معهوووم فيهوووا 
نيووا و  يف اء يف قو  لقوو.عقوودوا هووذ  الصووفق  هووم أصووحاب ا؟ن ،والووذين   يعقوودوها هووم أصووحاب ا؟حوويم

  جو  تصوول  وكوويوقوورىب الوودم والنسووه إذن   تنشووئ رابطوو ،.آخوورة بووني أصووحاب ا؟نوو  وأصووحاب ا؟حيم
لا َولَووْل كووانُ  -ْلُمْشوورِِكنَي تَوْغِفُروا لِ ْن َيْسووأَ ِلِِ َوالَّووِذيَن آَمنُوولا مووا كوواَن لِلنَّوو»بووني أصووحاب ا؟نوو  وأصووحاب ا؟حوويم:

ُووْم َأْصووحاُب ا؟َِْحيمِ  ِمووْن بَوْعوودِ  -أُوِ  قُوووْرىب  َ هَلُووْم َأوَّ يووِه ِإ َّ َعووْن َمْلِعووَدة  ْغفاُر ِإبْووراِهيَم أِلَبِ مووا كوواَن اْسووتِ وَ .مووا تَوبَوونيَّ
 َ ُ ،فَوَلمَّا تَوَبنيَّ  « ..م  راِهيَم أَلَوَّا   َحِليِإنَّ ِإبْ .هُ أَ ِمنْ  َلُه أَنَُّه َعُدو  ّللَِِّ َتَثَّ َوَعَدها ِإايَّ

لحود تقولم كول ل ء املوو ء امليمن اه أن يتمحخ ّلِل الذي عقد معه تلك الصوفق  وعلوى أسواس هوذا الو
وحسووه  -ل  ن اّلِل للموويمنني ُيسووم كوول كووبه  ويعصووم موون كوول ضووالوهووذا بيووان موو -رابطوو  وكوول وكوويج  

قوووودرة ألحوووود  مللووووك و املوووويمنني و يوووو  اّلِل هلووووم ونصوووورته فهووووم ّبووووا يف غوووو  عوووون كوووول مووووا عوووودا ،وهل مالووووك ا
ُ لُِيِضلَّ قَوْلما  بَوْعَد ِإْذ َهداُهْم َحَّتَّ يوُ »سلا : َ َوما كاَن اّللَّ َ بِ هَلُْم ما يوَ  َبنيِِ َ لَوهُ توَُّقولَن،ِإنَّ اّللَّ  ُكولِِ َكوْكء  َعلِويم ،ِإنَّ اّللَّ

 «. َو  َنِصْي  ِمْن َوِ ِ   اّللَِّ  ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم،ُُيِْيك َومُيِيحُل،َوما َلُكْم ِمْن ُقونِ 
وملا كانحل هذ  نبيع  تلك البيع  فقد كان الو قق والتخلو  عون الغوزوة يف سوبيل اّلِل أمورا عظيما،عواوز اّلِل 

َلَقووْد  َب  »ق والتخلوو  فتوواب علوويهم رمحوو  منووه وفضووال:عنووه ملوون علووم موون نوولاايهم الصوود  والعووزم بعوود الوو ق
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ُ َعَلى النَِّلِِ َواْلُمهاِجرِيَن َواأْلَْنصاِر الَِّذيَن اتوَّبَوُعلُ  يف ساَعِ  اْلُعْسرَِة،ِمْن بَوْعِد ما كاَق يَزِ  ُهْم اّللَّ يوُ  قُولُولُب َفرِيو   ِمونوْ
َوَعلَوووووى الثَّاليَوووووِ  الَّوووووِذيَن ُخلُِِفووووولا َحوووووَّتَّ ِإذا ضووووواَقحْل َعلَوووووْيِهُم اأْلَْرُم ِ وووووا .مُثَّ  َب َعلَوووووْيِهْم ِإنَّوووووُه ِّبِوووووْم َرُ    َرِحيم  

َ ُهووووَل َرُحَبحْل،َوضوووواَقحْل َعلَووووْيِهْم أَنْوُفُسووووُهْم،َولَُنلا أَْن   َمْلَجووووأَ ِمووووَن اّللَِّ ِإ َّ إِلَْيووووِه مُثَّ  َب َعلَووووْيِهْم لِيَوتُ  لبُوووولا،ِإنَّ اّللَّ
 « ..مُ التوَّلَّاُب الرَِّحي

 القريبوولن موون اب أول ووكوموون مث بيووان حموودق لتكووالي  البيعوو  يف أعنووا  أهوول املدينوو  وموون حوولهلم موون األعوور 
قع منهم مون لذين ييلفلن القاعدة ا سالمي ،ومركز ا نطال  ا سالمك واستنكار ملا و ا - -رسلل اّلِل 

 ختل  مع بيان مثن الصفق  يف كل خطلة وكل حرك  يف تكالي  البيع :
لا ِ َنْوُفِسوووِهْم َعوووْن ُسووولِل اّللَِّ َو  يَوْرَغبُوووُفووولا َعوووْن رَ َتَخلَّ يوَ موووا كووواَن أِلَْهوووِل اْلَمِدينَوووِ  َوَموووْن َحوووْلهَلُْم ِموووَن اأْلَْعوووراِب أَْن »

ُْم   ُيِصويبُوُهْم َلَموأ  َو  َنَصوه  َو  َرْمَ .نَوْفِسهِ  ا  يَغِويُج اْلُكفَّواَر،َو  ْلِن و،َو  َيطَوُيَن مَ  َسوِبيِل اّللَِّ َصو   يف ذِلَك  َِوَّ
،َو  يُوْنِفُقووولَن نَوَفَقووو   يُع َأْجوووَر اْلُمْحِسوووِننيَ   ُيِضووو ِإنَّ اّللََّ يَنووواُللَن ِموووْن َعوووُدوِ  نوَوووْيال  ِإ َّ ُكتِوووَه هَلُوووْم بِوووِه َعَمووول  صووواِل  ،

 « ..َمُللنَ  َأْحَسَن ما كانُلا يَوعْ اّللَُّ  يَوُهمُ لَِيْجزِ َصِغْيَة  َو  َكِبْيَة ،َو  يَوْقطَُعلَن واِقاي  ِإ َّ ُكِتَه هَلُْم،
وقوود اتسووعحل الرقعوو  .ومووع هووذا التحضوويخ العميوو  علووى النفوورة للجهوواق بيووان حلوودوق التكليوو  ابلنفووْي العام

وكثوور العدق،وأصووب  يف ا مكووان أن ينفوور الووبعخ ليقاتوول ويتفقووه يف الوودين ويبقووى الووبعخ للقيووام  اجووات 
َوموا كواَن اْلُمْيِمنُولَن »زواق ومون عموارة لوارم،مث تتالقوى ا؟هولق يف وايو  املطوا :اجملتمع كله مون تولفْي لوا

ُهْم نائَِفو  ،لِيَوتَوَفقَُّهلا يف الودِِيِن َولِيُوْنوِذُروا قَووْلَمُهْم ِإذا َرَجعُولا إِ .لِيَوْنِفُروا َكافَّ    لَوْيِهْم،َلَعلَُّهْم فَوَلْل  نَوَفَر ِمْن ُكلِِ ِفْرَق   ِمنوْ
 .1452«وَن َُيَْذرُ 

                                                 
ُ ا - 1452 ة  ِإِن اْسووُتِعنَي بِووِه أََعوواَن،َوِإِن اْسووتُوْنِفَر نوَ َعووِن ابْووِن ِكووَهاب  قَوواَل:" َكتَووَه اّللَّ َفووَر،َوِإِن ؟َِْهوواَق َعلَووى النَّوواِس َغووَزْوا أَْو قَوَعووُدوا،َفَمْن قَوَعووَد فَوُهووَل ُعوودَّ

،َوأَ قَووْلِل ابْو اْستُوْغِبَ َعْنُه قَوَعَد " قَاَل أَبُول ُعبَوْيود :" َوَأْحَسوُه قَووْلَل اأْلَْوزَاِعوكِِ ِمثْولَ  ُقولُل:" لَوْيَك ِبَفوْرم  َوَلِكوْن َ  يوَ ا ُسوْفَياُن الثوَّْلرُِي،َفَكواَن مَّ ِن ِكوَهاب 
م  لِلنَّاِس َغْْيَ َهاِق مل أِلَنَُّه َحُ  َ زِ ا ُهَل اْلَقْلُل ِعْنَداَن يف ا؟ِْ بَوْيد :" َوَهذَ عُ اَل أَبُل َيَسُع النَّاَس أَْن ُاِْمُعلا َعَلى تَورِْكِه َوُاْزُِئ ِفيِه بَوْعُضُهْم َعْن بَوْعخ  " قَ 

َووا َوِسووَعُهْم َهووَذا ِلآْليَووِ  اأْلُْخرَ  ،َوِإ َّ َا ِفيَمووا يُوَقاُل:اَنِسووَخ   لَِفووْرِم ُمْيِمنُوولَن لِيَوْنِفووُروا َكافَّوو  ،فَ :َوَما َكوواَن الْ ى،قَوْللُووهُ أَنَّ بَوْعَضووُهْم يَوْقِضووك َذلِووَك َعووْن بَوْعخ  ِإوَّ
 ا؟َِْهاِق "

يع ووووا َويف قَوْللِووووِه:اْنِفُروا ِخَفاف ووووا َويَِقووووا   قَوووواَل:" َنَسووووَختوَْها:َوَما َكوووووَعووووِن ابْووووِن َعبَّوووواس  يف قوَ  اَن اْلُمْيِمنُوووولَن لِيَوْنِفووووُروا َكافَّوووو   ْللِووووِه:فَاْنِفُروا يَوبَووووات  أَِو اْنِفووووُروا مجَِ
ُ َعلَ  ْيِه قَاَل:فَاْلَمواِكُثلَن ُهوُم الَّوِذيَن يَوتَوَفقَُّهولَن يف الودِِيِن َويُوْنوِذُروَن ِإْخوَلاَوُْم ِإَذا َرَجُعولا إِلَوْيِهْم اهْليََ ،قَاَل:تَوْنِفُر نَائَِف   َوَاُْكُة نَائَِف   َمَع النَِّلِِ َصلَّى اّللَّ

يَوَنا أَبُل ُعبَوْيد   ،َعْن  قَالَ ِمَن اْلَغْزِو ِ َا نَوَزَل ِمْن َقَضاِء اّللَِّ وَِكَتاِبِه َوُحُدوِقِ  " َأْخَثاََن َعِلك  قَاَل:َحدَّ ،َعْن ُمَعاِويَوَ  بْوِن َصواِل   يَوَنا َعْبُد اّللَِّ بْوُن َصواِل   :َحدَّ
ُ  بَوْعوَدُهْم قُووْرآن  تَوَعلََّموُه اْلَقاِعوُدوَن ِموَن النَّوَعِلكِِ ْبِن َأيب نَْلَحَ  َعِن اْبِن َعبَّاس  يف َهِذِ  اهْليَِ  قَواَل:يَوْعِب " السَّورَااَي َكانَوحْل تَوْرِجوُع َوقَوْد نوَوَزلَ  ِلِِ َصولَّى اّللَّ

ُ َعَلْيووِه بَوْعووَدُهْم،َوتُوبوَْعُة َسوو وورَااَي يَوتَوَعلَُّموولَن َمووا أُنْووزَِل َعلَووى النَّووِلِِ َصوولَّى اّللَّ رَااَي ُأْخووَرى قَاَل:فَووَذِلَك قَوْللُووُه:لِيَوتَوَفقَُّهلا يف الوودِِيِن َولِيُوْنووِذُروا َعَلْيووِه،فَوَتْمُكُة السَّ
،َعْن جُمَاِهوود  قَووْلَمُهْم ِإَذا َرَجُعوولا  يَوَنا َحجَّواج ،َعِن ابْووِن ُجوَرْيج  يَوَنا أَبُوول ُعبَوْيود  قَاَل:َحوودَّ حَنْووَل َذلِوَك قَوواَل أَبُول ُعبَوْيوود :" فَولَووْلَ   إِلَوْيِهْم "،َأْخووَثاََن َعلِوك  قَاَل:َحوودَّ

ا َواِجب ا َعَلى ُكلِِ ُمْيِمن  يف َخاصَّو ِ  نَوْفِسوِه َوَمالِوِه َكَسوائِِر اْلَفورَاِئِخ،َوَلِكنَّ َهوِذِ  اهْليَوَ  َجَعلَوحْل لِلنَّواِس الُرْخَصوَ  يف ِقيَواِم َهِذِ  اهْليَُ  َلَكاَن ا؟َِْهاُق َحْتم 
َهوووا  ،َوَموووَع َهوووَذا أانَّ قَوووْد َوَجوووْداَن يف احْلُُقووولِ  اْلَلاِجبَوووِ  َنظَوووائَِر لِْلِجَهاِق،ِمنوْ ووواَلِم ِعيَووواَقُة اْلَمووورِ بَوْعِضوووِهْم بِوووَذِلَك َعوووْن بَوْعخ  يِخ َوُحُضووولُر اْ؟َنَوووائِِز َوَرُق السَّ
،َولَ  ِكووونَّ اْلَفِضووويَلَ  َوالتَّْثِيوووَز لَِقاِضووويَها ُقوَن اْلَمْقِضوووكِِ َوَتْشوووِميحُل اْلَعاِنِك،فَوَهوووِذِ  ُكُلَهوووا َ زَِمووو   لِْلُمْسوووِلِمنَي َغوووْْيَ أَنَّ بَوْعَضوووُهْم يَوُقووولُم بِوووَذِلَك ُقوَن بَوْعخ 

حَمْظُوولر ا يف بَوْعووِخ الُشووُهلِر،فَوَقاَل َعووزَّ  َهوواُق ِإْن َكوواَء اّللَُّ،َعلَووى أَنَّ اّللََّ َعووزَّ َوَجوولَّ قَووْد َكوواَن اْكووَ ََط ِفيووِه َكووْرن ا ِحوونَي أََمووَر ِبِه،َفَجَعلَووهُ َعْنُه،َفَكووَذِلَك ا؟ِْ 
َة الُشووُهلِر ِعْنووَد اّللَِّ ايْونَووا َعَشووَر َكووْهر ا يف ِكتَوواِب ا َهووا أَْربَوَعوو   ُحووُرم  َذلِووَك الوودِِيَن اْلَقوويَِِم فَوواَل َتْظِلُموولا َوَجوولَّ:ِإنَّ ِعوودَّ ووَماَواِت َواأْلَْرَم ِمنوْ ّللَِّ يوَووْلَم َخلَووَ  السَّ
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إلسووالم ملتهووا قاعوودة لحل ا؟زيوورة العربيوو   بعوود مووا أصووبح -ويف اهليوو  التاليوو  هديوود لطريوو  احلركوو  ا؟هاقيوو  
 .. لدين كله ّللِ تجه إىل قتال املشركني كاف  حَّت   تكلن فتن  ويكلن ايوأصب  اا   -ونقط   نطالقه 

قواتُِللا الَّوِذيَن  يَن آَمنُولاا الَّوذِ اي أَيُوَهو»م صاغرون:وقتال أهل الكتاب كاف  كذلك حَّت يعطلا ا؟زي  عن يد وه
 « ..ُمتَِّقنيَ  َمَع الْ نَّ اّللََّ أَ يَوُللَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر،َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلظَ  ،َواْعَلُملا 

 عووورم السووويا ي.ركوووك .وعقوووه هوووذا البيوووان املفصووول لبيوووان نبيعووو  البيعووو  ومقتضوووياهتا وتكاليفهوووا وخطهوووا احل
 جبوات ا ميوانتنوزل  ل يمشهدا من صفحتني تصلران ملق  املنافقني وملق  امليمنني من هذا القرآن وهل 

تعظهووم  واهلايت،و  لتلجيهوواتوينوودق ابملنووافقني الووذين   هتووديهم ا.القلبيوو ،وابلتكالي  واللاجبووات العملي 
ُهْم َمووو »ات: ا بوووتالء النوووذر و  لَّوووِذيَن آَمنُووولا هوووِذِ  ِإميووواان  فََأمَّوووا ا ْم زاَقتْوووهُ ُل:أَُيكُ ْن يَوُقووول َوِإذا موووا أُْنزِلَوووحْل ُسووولرَة  َفِمووونوْ

ِسوووووِهْم َومووووواتُلا َوُهوووووْم  َقهْتُْم رِْجسوووووا  ِإىَل رِجْ َموووووَرم  فَوووووزا لِّبِمْ َوأَمَّا الَّوووووِذيَن يف قُولُووووو.فَوووووزاَقهْتُْم ِإميووووواان  َوُهوووووْم َيْستَوْبِشوووووُرونَ 
ُوووْم يُوْفتَونُووو.كوواِفُرونَ  ذَّكَُّروَنف َوِإذا موووا أُْنزِلَوووحْل يَووو   يَوُتلبُووولَن َو  ُهوووْم َتنْيِ مُثَّ ْو َمووورَّ أَ لَن يف ُكووولِِ عوووام  َمووورَّة  أََو  يوَوووَرْوَن َأوَّ

:َهْل يَراُكْم ِمْن َأَحد ف مُثَّ   ..« ْم قَوْلم    يَوْفَقُهلنَ  قُوُللَّبُْم  َِوَُّ َصَرَ  اّللَُّ .لاْنَصَرفُ اُسلرَة  َنَظَر بَوْعُضُهْم ِإىل بَوْعخ 
علووى املوويمنني ورأفتووه ّبووم  وحرصووه - -وحووتم الوودرس وختووتم معووه السوولرة آبيتووني تصوولران نبيعوو  رسوولل اّلِل 

َلَقووْد »ن:ىل ا عتمواق علووى اّلِل وحد ،وا سوتغناء عون املعرضووني الوذين   يهتودو إ - -مع تلجيهوه .ورمحتوه
ِإْن تَوَللَّوووْلا فَوُقوووْل فَووو.ْيِمِننَي َرُ    َرِحيم  ُكْم،اِبْلُموووَعَليْ  ْم،َحووورِيا  جووواءَُكْم َرُسووولل  ِموووْن أَنْوُفِسوووُكْم،َعزِيز  َعَلْيوووِه موووا َعِنتُ 
ُ   إِلَه ِإ َّ ُهَل،َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل،َوُهَل َربُ   «.ِش اْلَعِظيمِ اْلَعرْ  َحْسِلَ اّللَّ

ل كيووز علووى ا تجلووى موودىولعلووه موون خووالل هووذا العوورم ا مجووا  نتوولايت هووذا املقطووع األخووْي يف السوولرة ي
 وفقوا للبيعوو  - األرم يفا؟هواق وعلوى املفاصول  الكاملو  علوى أسواس العقيودة وعلوى ا نطوال  ّبوذا الودين 

ّلِل قريوووور حاكميوووو  ااّلِل وانافظوووو  عليهووووا أي لت لتقريوووور حوووودوق -علووووى الوووونفك واملووووال اب؟نوووو  للقتوووول والقتووووال 
قيقو  كوذلك  هلوذ  احلهوذا العورم ا مجوا للعباق،ومطارقة كل حاكميو  مغتصوب  معتديو   ولعلوه مون خوالل 

وللن زمووان وهووم ُيووا هووذا اليفيتجلووى موودى التهافووحل واهلزميوو  الوويت تسوويطر علووى كوورا  آايت اّلِل وكووريع  اّلِل 
لموات اّلِل كبينموا  «  مأرم ا سوال»الدفاع ا قليمك عن  جاهدين أن ُيصروا ا؟هاق ا سالمك يف حدوق

لكفووار اهوذ  مون « أرم ا سوالم»عون الزحو  املسوتمر علوى مون يلولن  علون يف غوْي ملاربو ت -سوبحانه  -
بتعبيوود  -سووبحانه  -ّلِل قون ذكوور ألوووم معتوودون  فا عتووداء  األساسووك متمثوول يف اعتوودائهم علووى أللهيوو  ا

 ق  سلملن ا؟هاستطاع املاوهذا ا عتداء  هل الذي يقتضك جهاقهم ما .أنفسهم وتعبيد العباق لغْي اّللِ 
 فصيل.ذ  ا كارة يف هذا التقدمي اجململ للدرس األخْي،لنلاجه نصلصه ابلتوحسبنا ه

 تكاليف البيكة مع ه وافات اةبايكني 112 - 111الدرس اةول:
                                                                                                                                            

ووْهِر احْلَورَاِم ِقتَووال  ِفيوِه قُووْل ِقتَوال  ِفيووِه َكبِوْي   ْفِسوِْي أَنَّ اْلِقتَوواَل ِفيوِه ِعْنووَد اّللَِّ َعِظويم  َكبِووْي ،مُثَّ ُهووَل يف التوَّ فِويِهنَّ أَنْوُفَسووُكْم،َوقَاَل َعوزَّ َوَجلَّ:َيْسووأَُللَنَك َعوِن الشَّ
ا ستنفار:ا سوووتنجاق - ( 318و 317م  ) اْختَولَوووَ  اْلُعَلَمووواُء يف َنْسوووِ  َهْرميَِهوووا َوِإاَبَحوووِ  اْلِقتَووواِل ِفيَهوووا " النَّاِسوووُ  َواْلَمْنُسووولِن لِْلَقاِسوووِم بْوووِن َسوووالَّ 

 للقتال وا؟هاقوا ستنصار ونله ااروج 
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 فَويَوْقتُولُولَن َويُوْقتَوُللَن،َوْعودا  ِل اّللَِّ َ ،يُقاتُِللَن يف َسوِبيُم اْ؟َنَّونَّ هَلُو َِ ِإنَّ اّللََّ اْكَ ى ِمَن اْلُمْيِمِننَي أَنْوُفَسُهْم َوأَْمولاهَلُْم »
يِل َواْلُقْرآِن،َوَمْن أَوْ  ف فَاْستَوْبِشوُروا بِ ِدِ  ِموَن ا  بَِعْهوَعَلْيِه َحق ا يف التوَّْلراِة َواْ ِْنِْ بَووْيِعُكُم الَّوِذي ابيَوْعوُتْم بِوِه،َوذِلَك ّللَِّ

َن اِبْلَمْعوُروِ  َوالنَّواُهلَن َن السَّواِجُدوَن،اهْلِمُرو ،الرَّاِكُعل اِئُحلنَ ِمُدوَن السَّ التَّائُِبلَن اْلعاِبُدوَن احْلا.ُهَل اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ 
ِر اْلُمْيِمنِ  ،َوَبشِِ  « ..نيَ َعِن اْلُمْنَكِر،َواحْلاِفظُلَن حِلُُدوِق اّللَِّ

أينوواء آن،ويف فظووك للقوور هووذا الوونا الووذي تللتووه موون قبوول و عتووه مووا   أسووتطيع عوود  موون املوورات،يف أينوواء ح
 يفحوووني واجهتوووه  -هوووذا الووونا .تالوتوووه،ويف أينووواء قراسوووته بعووود ذلوووك يف أكثووور مووون ربوووع قووورن مووون الزموووان .

دى ذلووك دها علووى مووعووأحسسووحل أنووب أقر  منووه مووا   أقركووه موون قبوول يف املوورات الوويت   أملووك « الظووالل»
لوويت يقوو  البيعوو  اعوون حق و الزمووان  إنووه نووا رهيووه  إنووه يكشوو  عوون حقيقوو  العالقوو  الوويت توورب  املوويمنني ابّللِ 

ي ينطبوو  عليووه فمن ابيووع هووذ  البيعوو  وو  ّبووا فهوول املوويمن احلوو  الووذ.نوولال احليوواة -إبسووالمهم  -أعطلهووا 
حقيقوو  هووذ   التحقيوو  وإ  فهووك قعوولى هتوواج إىل التصوودي  و .وصوو  )املوويمن( وتتمثوول فيووه حقيقوو  ا ميووان

قوود اسووتخلا  -سووبحانه  -أن اّلِل  -ضووال و احوو  و هووذ  املبايعوو  كمووا  اهووا اّلِل كرمووا منووه وفأ -البيعوو  
وووا يف قيوو    ينفقل بلا منهووا   يعوود هلووم أن يسووتبق.لنفسووه أنفووك املوويمنني وأموولاهلم فلووم يعوود هلووم منهووا كووكء .

 سبيله.
  ّبووووا كمووووا أن يتصوووور  إوووووا صووووفق  مش اة،لشوووواريها.كووووال ..  يعوووود هلووووم خيووووار يف أن يبووووذللا أو ميسووووكلا .

رسوولم،  طريوو  املوفوو  مووا ُيوودق،وليك للبووائع فيهووا موون كووكء سوولى أن ميضووك يف اليشوواء،وف  مووا يفوورم و 
 ثمن:هوووول ا؟نوووو وال.م .يتلفووووحل و  يتخووووْي،و  ينوووواقا و  اوووواقل،و  يقوووولل إ  الطاعوووو  والعموووول وا ستسووووال

اْلُمووْيِمِننَي  نَ ِموو اْكووَ ى نَّ اّللََّ إِ »والنهايوو :هك النصوور أو ا ستشووهاق:.والطري :هوول ا؟هوواق والقتوول والقتووال ...
 « ..تُوُللَن َويُوْقتَوُللنَ ّللَِّ فَويَوقْ ِبيِل اأَنْوُفَسُهْم َوأَْملاهَلُْم ِ َنَّ هَلُُم اْ؟َنََّ ،يُقاتُِللَن يف سَ 

م الووذين يمنلن هووفووامل.فهوول املوويمن ..من ارتضووى الووثمن وو .من أمضووى عقوود الصووفق .موون ابيووع علووى هووذا
ل واألملال،وهووو هوووه األنفوووكاّلِل أن جعووول للصوووفق  مثنوووا،وإ  فهووول واومووون رمحووو  .اكووو ى اّلِل مووونهم فبووواعلا .
 - عقولق وميضويهايعقود ال ولكنه كرم هذا ا نسان فجعله مريدا وكرمه فجعول لوه أن.مالك األنفك واألملال

نقضوووه هلوووا هووول و بعقووولق  وعهووولق  وجعووول وفووواء  ّبوووا مقيووواس إنسوووانيته الكرميووو   وكرموووه فقيووود  -حوووَّت موووع اّلِل 
ِمنُوولَن َن َكَفووُروا فَوُهووْم   يُويْ  الَّووِذيْنووَد اّللَِّ عِ ِإنَّ َكوورَّ الوودََّوابِِ »..كوور البهيموو  .سووه إىل عووا  البهيم :.مقيوواس ارتكا

ُقُضلَن َعْهَدُهْم يف ُكلِِ َمرَّ  ُهْم مُثَّ يَونوْ ب وا؟وزاء كموا جعول منواط احلسوا..« لنَ ْم   يَوتوَُّقوة  َوهُ الَِّذيَن عاَهْدَت ِمنوْ
 للفاء.هل النقخ أو ا

إ  بسووقلط    تسووق  عنووه -قوواقر عليهووا  -نوو  كوول موويمن ولكنهووا يف ع -بووال كووك  -وإوووا لبيعوو  رهيبوو  
 إميانه.

ُموووْيِمِننَي َ ى ِموووَن الْ  اْكوووِإنَّ اّللََّ »ومووون هنوووا تلوووك الرهبووو  الووويت أستشوووعرها اللحظووو  وأان أخووو  هوووذ  الكلموووات:
 « ..تُوُللَن َويُوْقتَوُللنَ ّللَِّ فَويَوقْ ِبيِل اَ ،يُقاتُِللَن يف سَ أَنْوُفَسُهْم َوأَْملاهَلُْم ِ َنَّ هَلُُم اْ؟َنَّ 
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يف مشوووووار  األرم « مسووووولمني»وهوووووي ء الوووووذين يزعمووووولن أنفسوووووهم .علنوووووك اللهوووووم  فوووووإن العقووووود رهيوووووه .
ومغارّبا،قاعووووودون،  ااهووووودون لتقريووووور أللهيووووو  اّلِل يف األرم،ونووووورق الطلاغيوووووحل الغاصوووووب  حلقووووول  الربلبيووووو  

و  ااهووودون جهووواقا موووا قون القتووول والقتوووال  ولقووود  .و  يقتلووولن.و  يقتلووولن.اة العبووواقوخصائصوووها يف حيووو
فتتحولل مون فلرهوا  - -علوى عهود رسولل اّلِل  -كانحل هذ  الكلمات تطر  قلولب مسوتمعيها األولوني 

ة يف يف القلوولب امليمنوو  إىل واقووع موون واقووع حيوواهتم و  تكوون جموورق معووان يتمللوووا  ذهوواوم،أو ُيسوولوا جموورق
هكوذا أقركهوا .لتحليلها إىل حرك  منظولرة،  إىل صولرة متأملو  ..كانلا يتلقلوا للعمل املباكر ّبا.مشاعرهم

قوال :عن حممود بون كعوه القرلوك وغوْي  قاللا.يف بيعو  العقبو  الثانيو  -رضوك اّلِل عنوه  -عبد اّلِل بون رواحو  
اك ط لريب أن تعبودو  و  تشوركلا :ك حل   قالاك ط لربِِك ولنفسك ما :عبد هللا بن رواح  لرسلل هللا 

فمووواذا لنووواف ،فوووإذا فعلنوووا ذلك:قاللا.واكووو ط لنفسوووك أن انعووولين  وووا انعووولن منوووه أنفَسوووكم وأملالكم،بوووه كي  ا
 ..1453اهلي ،  نُقيل و  نستقيل  فنزلحل:)إن هللا اك ى من امليمنني(،رب  البيعُ :ا؟ن   قاللا:قال

انتهوووى   متبوووايعنيلقووود أخوووذوها صوووفق  ماضوووي  انفوووذة بوووني..« ل و  نسوووتقيلربووو  البيوووع و  نقيووو»..هكوووذا 
جعوو  فيهووا اضووي    ر مفالصووفق  «   نقيوول و  نسووتقيل»أمرها،وأمضووك عقوودها،و  يعوود إىل موورق موون سووبيل:

لوويك هوول الووذي أملشوو يف او  خيووار وا؟نوو :مثن مقبوولم   ملعوولق  ألوويك اللعوود موون اّلِلف ألوويك اّلِل هوول 
 وعد الثمن.

 .. «اْلُقْرآنِ يِل وَ َوْعدا  َعَلْيِه َحق ا يف التوَّْلراِة َواْ ِْنِْ »:وعدا قدميا يف كل كتبه
ف»  أجل  ومن أو  بعهد  من اّلِلف«.َوَمْن أَْو  بَِعْهِدِ  ِمَن اّللَِّ

ذ  لرسول ومنوانوذ كانوحل مكول مويمن علوى ا نوال  .إن ا؟هاق يف سبيل اّلِل بيعو  معقولقة بعنو  كول مويمن .
فْووُع َولَووْل  قَ »يوواة ب كهووا:تصوول  احل إوووا السوون  ا؟اريوو  الوويت   تسووتقيم هووذ  احليوواة بوودووا و .كووان قيوون اّلِل .

دَِِمحْل َصولاِمُع َوبِيَوع  اَس بَوْعَضوُهْم بِوبَوْعخ  هَلُوّللَِّ النَّ ْفُع اَوَلْل  قَ ».« .اّللَِّ النَّاَس بَوْعَضُهْم بِبَوْعخ  َلَفَسَدِت اأْلَْرمُ 
 « ..َصَللات  َوَمساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّللَِّ َكِثْيا  وَ 

بووول   بووود أن ذخوووذ عليوووه .و  بووود أن يقووو  لوووه البانووول يف الطريووو   ..إن احلووو    بووود أن ينطلووو  يف نريقوووه
 و .إن قيون اّلِل   بوود أن ينطلو  لتحريوور البشور مون العبلقيوو  للعبواق ورقهووم إىل العبلقيو  ّلِل وحوود .الطريو  .

و  بوود لوودين اّلِل أن ينطلوو  يف .بوول   بوود أن يقطووع عليووه الطريوو  ..بوود أن يقوو  لووه الطوواغلت يف الطريوو  .
و  بوود للحووو  أن ميضوووك يف نريقوووه و  ينثووب عنوووه ليووودع للبانووول .كلوووه« ا نسوووان»كلهووا لتحريووور « األرم»

عبلقيوو  لغووْي « رماأل»ومووا قامووحل يف .ابنل« األرم»ومووا قام يف .كفر« األرم»ومووا قام يف .نريقووا  .
وإ  فلويك .فا؟هاق يف سبيل اّلِل مام،والبيع  يف عن  كل ميمن تطالبه ابللفواء« ا نسان»اّلِل تذل كرام  
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ّْ بِوووِه نَوْفَسوووُه َمووواَت َعلَوووى »  --فَعْن َأىِب ُهَريْوووورََة قَووواَل قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ،اب ميوووان َموووْن َمووواَت َوَ ْ يَوْغوووُز َوَ ْ ُُيَووودِِ
  .1454«   ِمْن نَِفا   ُكْعبَ 

 لعام.االبيع   ولكنها تنف  مع مضملن تلك.وهذ  آي  مدني  قطعا.فيلمذا    يكن قد فرم قتال
 «.َعِظيمُ ْلُز الْ فَاْستَوْبِشُروا بِبَوْيِعُكُم الَِّذي ابيَوْعُتْم بِِه،َوذِلَك ُهَل اْلفَ »

 لذي فاتفاوما . .كما وعد اّللِ استبشروا إبخالص أنفسكم وأملالكم ّلِل،وأخذ ا؟ن  علضا ومثنا،
فالنفك إىل .اتووووه كووووكءمووووا الووووذي فووووات املوووويمن الووووذي يسوووولم ّلِل نفسووووه ومالووووه ويسووووتعيخ ا؟نوووو ف واّلِل مووووا ف

كسوه بوال .ها؟نو  كسو سلاء أنفقهما صواحبهما يف سوبيل اّلِل أم يف سوبيل سولا   .ملت،واملال إىل فلت
 ا نسووان وهوول عنووك رفعوو  يف هووذا الطريوو  أو ذا   وقعمقابوول يف حقيقوو  األموور و  بضوواع   فاملقابوول زائوول 

ملذلوووووووو  اه،وتقرير قينووووووووه،وهرير عبوووووووواق  موووووووون العبلقيوووووووو   عووووووووالء كلمتوووووووو -إذا انتصوووووووور  -ينتصوووووووور .يعوووووووويا ّللِ 
 يقي لدينه كهاقة  نه خْي عند  من احلياة.يف سبيله،لي -إذا استشهد  -ويستشهد .لسلا 

وا ميووان موون قيوولق األرم وأنووه أرفووع موون يقلوو  األرم، نووه أقوولىأ -ويستشووعر يف كوول حركوو  ويف كوول خطوولة 
 ينتصر فيه على األ ،والعقيدة تنتصر فيه على احلياة.

وهوووا  أالقوووه مووون كسوووه بتحقيوو  إنسووواني  ا نسوووان الوويت   تتأكووود كموووا تتأكوود ابنط.إن هووذا وحووود  كسه
لوووه فحل إىل ذلوووك كإذا أضووويفووو.الضووورورة وانتصوووار ا ميوووان فيوووه علوووى األ ،وانتصوووار العقيووودة فيوووه علوووى احليووواة .

ُم الَّوِذي ابيَوْعوُتْم وا بِبَووْيِعكُ تَوْبِشرُ فَاسْ »فهل بيع يدعل إىل ا ستبشار وهل فلز   ريه فيه و  جدال:.ا؟ن  ...
 «.بِِه،َوذِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ 

 أهمية ال هاد في الرساات السماوية

يِل َواْلُقْرآنِ ْلراِة َوايف التوَّ  َوْعدا  َعَلْيِه َحق ا» :مث نق  وقف  قصْية أمام قلله تعاىل يف هذ  اهلي  ..« ْ ِْنِْ
وهوول   يوودع جمووا  للشووك يف .فلعوود اّلِل للمجاهوودين يف سووبيله يف القوورآن معوورو  مشووهلر ميكوود مكوورور .

قووع البشووري أصوال  عنصوور ا؟هوواق يف سووبيل اّلِل يف نبيعوو  هووذا املونهج الوورابين ابعتبووار ه اللسوويل  املكاف وو  لللا
موووا قام أن ا؟اهليووو    تتمثووول يف نظريووو  تقابووول بنظريووو  ولكنهوووا  -  يف زموووان بعينوووه و  يف مكوووان بعينوووه  -

تتمثل يف عمع عضلي حركك،ُيمك نفسه ابلقلة املاقيو  ويقواوم قيون اّلِل وكول عموع إسوالمك علوى أساسوه 
م العووام  للهيوو  اّلِل وحوود  للعبوواق،وهرير ابلقوولة املاقيوو  كووذلك وُيوولل قون النوواس وا سووتماع  عووالن ا سووال

كمووووا ُيوووولل قووووووم وقون ا نضوووومام العضوووولي إىل التجمووووع .موووون العبلقيوووو  للعباق« األرم»يف « ا نسووووان»
وموون مث يتحووتم علووى ا سووالم يف .ا سووالمك املتحوورر موون عبوواقة الطوواغلت بعبلقيتووه ّلِل وحوود  قون العبوواق .

أن يصووووطدم ابلقوووولة املاقيوووو  الوووويت همووووك « ا نسووووان»العووووام بتحريوووور لتحقيوووو  إعالنووووه « األرم»انطالقووووه يف 
أن تسوح  حركو  البعوة ا سوالمك  -يف حتمي    فكوا  منهوا  -التجمعات ا؟اهلي  واليت هاول بدورها 
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وختفوووحل إعالنوووه التحريري، سوووتبقاء العبووواق يف ر  العبلقيووو  للعبووواق  فأموووا وعووود اّلِل للمجاهووودين يف التووولراة 
 ل الذي ُيتاج إىل ككء من البيان ..فه.وا ْنيل

هلمووا اّلِل ا اللووذان أنز ومووا  وو إن التوولراة وا ْنيوول اللووذين يف أيوودي اليهوولق والنصووارى اليوولم   ميكوون القوولل 
للن يف أن   اوواق علووى نبيووه ملسووى وعلووى نبيووه عيسووى عليهمووا السووالم  وحووَّت اليهوولق والنصووارى أنفسووهم

ضوواعحل فيهووا   ة نليلوو فوو  وجوولق هلووا وأن مووا بووني أيووديهم قوود كتووه بعوود النسووخ  األصوولي  هلووذين الكتووابني 
لوك لكثوْي  وموع ذإليوه ا أضوي .وهول قليول ..معظم أصلل الكتابني و  يب  إ  ما وعته ذاكورة بعود ذاكورة .

صوور اللينيني،لن أعوودائهم فمووا تووزال يف كتووه العهوود القوودمي إكووارات إىل ا؟هوواق،والتحريخ لليهوولق علووى قتووال
اق يف هووتصولرهم للج -سوبحانه  -وقاينته وعباقته  وإن كانحل التحريفات قود كولهحل تصولرهم ّلِل إهلهم 
 سبيله.

يدة ا يف حاجو  كودولكننو.. فأما يف األانجيل الويت بوني أيودي النصوارى اليولم فوال ذكور و  إكوارة إىل جهواق
   ألانجيول الويتن هوذ  اموءت إىل تعديل املفهلمات السائدة عن نبيع  النصراني  فهذ  املفهلمات إ ا جوا

هاقة اّلِل سووبحانه كمووا ورقت يف كتابووه وقبول ذلووك بشوو -حثني النصووارى أنفسووهم  بشووهاقة البووا -أصول هلووا 
 انفلا الذي   ذتيه البانل من بني يديه و  من خلفه.

بووحل يف تويقتلوولن  تلولنّلِل فيقاواّلِل سوبحانه يقوولل يف كتابووه انفولا:إن وعوود  اب؟نوو  ملون يقوواتللن يف سووبيل 
 قال مفهذا إذن هل القلل الفصل الذي ليك بعد  لقائل .التلراة وا ْنيل والقرآن .

لرسوول،ومنذ  اذ كانووحل منوو.كوول موويمن علووى ا نال .إن ا؟هوواق يف سووبيل اّلِل بيعوو  معقوولقة بعنوو  كوول ميمن 
 كان قين اّلِل ..

ملتمثول امون ا ميوان  لوى قاعودةع وا هول قمو  تقولم ولكن ا؟هاق يف سبيل اّلِل ليك جمرق اندفاع  إىل القتوال إ
 ل فووويهم حقيقووو ذين تتمثووويف مشووواعر وكوووعائر وأخوووال  وأعموووال:وامليمنلن الوووذين عقووود اّلِل معهوووم البيع ،والووو

ووووا.ُدونَ احْلامِ .اْلعاِبُدونَ .التَّائُِبلنَ  »ا ميووووان هووووم قوووولم تتمثوووول فوووويهم صووووفات إميانيوووو  أصوووويل : الرَّاِكُعلَن .ِئُحلنَ السَّ
 «  ُدوِق اّللَِّ ِفظُلَن حلُِ َواحْلا.اهْلِمُروَن اِبْلَمْعُروِ  َوالنَّاُهلَن َعِن اْلُمْنَكرِ .اِجُدونَ السَّ 
ه إىل اّلِل موووا مضوووى،وتلج لنووودم علوووىوالتلب  كوووعلر اب. وووا أسووولفلا،العائدون إىل اّلِل مسوووتغفرين..« التَّوووائُِبلنَ »

زكواة وتلجوه و نهوارة  فهوك.ل كموا ُيققهوا ابل  فيما بقك،وك  عن الذنه،وعمل صواحل ُيقو  التلبو  ابلفعو
 وصال .

يف نفلسووهم   صووف  هووذ  تبتوو.لربلبيوو  .املتلجهوولن إىل اّلِل وحوود  ابلعبوواقة وابلعبلقيوو ،إقرارا اب..« اْلعابِووُدونَ »
فهك .كول اتبوواعناعوو  وب ت مجهوا الشوعائر،كما ي مجهووا التلجوه إىل اّلِل وحود  بكوول عمول وبكوول قولل وبكول

 للهي  والربلبي  ّلِل يف صلرة عملي  واقعي .إقرار ابأل
الووذين تنطوولي قلوولّبم علووى ا عوو ا  للموونعم ابلنعموو  وتلهووج ألسوونتهم  موود اّلِل يف السووراء ..« احْلاِمووُدونَ »

وليك احلمود .مون الرمحو   ا بوتالء يف السراء للشكر على لاهر النعم ،ويف الضوراء للشوعلر  وا يف .والضراء
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ء وحدها،ولكنووه احلموود يف الضووراء حووني يوودر  القلووه املوويمن أن اّلِل الوورحيم العوواقل مووا  هوول احلموود يف السوورا
 كان ليبتلك امليمن إ  اْي يعلمه،مهما خفك على العباق إقراكه.

وووووووواِئُحلنَ  » ل:إوم هووووووووا مووووووووا يقوووووووول ومن.فمنهووووووووا مووووووووا يقوووووووولل:إوم املهاجرون.وختتلوووووووو  الوووووووورواايت فيهم..« السَّ
 وحنوون  يوول إىل.لصووائملن .اوموونهم موون يقوولل:إوم .املتنقلوولن يف نلووه العلمومنها مووا يقوولل:إوم .اجملاهوودون

وووِإنَّ يف »اعتبوووار هوووم املتفكووورين يف خلووو  اّلِل وسوووننه، ن قيووول يف أمثووواهلم يف ملضوووع آخووور: ماواِت  َخْلوووِ  السَّ
َ ِقياموووووووووا  َوقوُ ُكرُ ِذيَن يَوووووووووذْ اِب،الَّوووووووووَواْخوووووووووِتالِ  اللَّْيوووووووووِل َوالنَّهووووووووواِر هَلايت  أِلُوِ  اأْلَْلب.َواأْلَْرمِ  عُووووووووولقا  َوَعلوووووووووى وَن اّللَّ

ووووماواِت َواأْلَْرِم:َربَّنووووا   فهووووذ.....« ال  ُسووووْبحاَنَك  ْقووووحَل هووووذا ابِنوووومووووا َخلَ  ُجنُوووولِّبِْم،َويَوتَوَفكَُّروَن يف َخْلووووِ  السَّ
ت اّلِل لكول التودبر يف م مود يكولنفمع التلبو  والعبواقة واحل.الصف  ألي  هنا اب؟ل بعد التلب  والعبواقة واحلمود

 ذي يقووولم عليوووهاحلووو  الووو علوووى هوووذا النحووول الوووذي ينتهوووك اب انبووو  إىل اّلِل،وإقرا  حكمتوووه يف خلقوووه،وإقرا 
اوووا بعوود احليوواة وعمر  كوون لبنوواءول.  لالكتفوواء ّبووذا ا قرا  وإنفووا  العموور يف جموورق التأموول وا عتبووار .االوو 

 ذلك على أساس هذا ا قرا  ..
م وكووأن بتوو  موون صووفاهتا صووف  تالووذين يقيموولن الصووالة ويقلموولن ابلصووالة كأووو..« الرَّاِكعُوولَن السَّوواِجُدونَ »

 الركلع والسجلق نابع  يز بني الناس هلم.
كموه كوريع  اّلِل،فيودين ملسولم الوذي هااجملتموع  وحوني يقولم..« اهْلِمُروَن اِبْلَمْعُروِ  َوالنَّاُهلَن َعوِن اْلُمْنَكورِ  »

ا يقوع موع ويتنواول موذا اجملتلن األمور ابملعورو  والنهوك عون املنكور يف قاخول هوّلِل وحد  و  يدين لسلا ،يك
م وذلووك تمووع مسوولجمولكوون حووني   يكوولن يف األرم .فيووه موون أخطوواء واحنرافووات عوون موونهج اّلِل وكوورعه .

موور فيووه،فإن األ احلاكموو  حووني   يكوولن يف األرم جمتمووع احلاكميوو  فيووه ّلِل وحد ،وكووريع  اّلِل وحوودها هووك
يو  قيوام سوبحانه وهق  وحود رو  اه أن يتجه أو  إىل األمر ابملعورو  األكث،وهول تقريور أللهيو  اّللِ ابملع

 حكووم الطوواغلت وهوول.كثوالنهك عوون املنكوور اووه أن يتجووه أو  إىل النهووك عوون املنكوور األ.اجملتمووع املسوولم
اجروا وجاهودوا هو - -حمود  والوذين آمنولا .وتعبيد الناس لغْي اّلِل عن نري  حكمهم بغوْي كوريع  اّلِل .

فلما مت هلووم . ّبووذ  الشووريع انكوولم ابتووداء  قاموو  الدولوو  املسوولم  احلاكموو  بشووريع  اّلِل،وإقاموو  اجملتمووع املسوولم
  و  ينفقووولا قووو.املعاصوووكو ذلوووك كوووانلا ذمووورون ابملعووورو  وينهووولن عووون املنكووور يف الفوووروع املتعلقووو  ابلطاعوووات 

يووام قنشووأ إ  بعوود لوويت   تاجملتمووع املسوولم يف كووكء موون هووذ  التفريعووات اجهوودهم،قبل قيووام الدولوو  املسوولم  و 
فال يبودأ .اقوعقتضوى الل ماألصل األصويل  ومفهولم األمور ابملعورو  والنهوك عون املنكور   بود أن يودر  وفو  

ة عنود ا وقوع أول مور ألكث،كموابملعرو  الفرعك واملنكور الفرعوك قبول ا نتهواء مون املعورو  األكوث واملنكور ا
 الوووونفك ويف يف لتنفيووووذها ى حوووودوق اّللِ وهوووول القيووووام علوووو..« َواحْلوووواِفظُلَن حِلُووووُدوِق اّللَِّ »شووووأة اجملتمووووع املسوووولم  ن

نكوور،  يقووام ك عوون املولكوون هووذ  كوواألمر ابملعوورو  والنهوو.ومقاوموو  موون يضوويعها أو يعتوودي عليهووا ..الناس
 عليها إ  يف جمتمع مسلم.
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حانه فووورق اّلِل سوووب الوووذي يموووه كوووريع  اّلِل وحووودها يف أمووور  كلوووه وإ و  جمتموووع مسووولم إ  اجملتموووع الوووذي هك
ذن بوووووه اّلِل رع   ذكوووووابألللهيوووو  والربلبيووووو  واحلاكميووووو  والتشوووووريع ويووووورفخ حكووووم الطووووواغلت املتمثووووول يف كووووول 

 ظني حلوودوق اّللِ ان للحووافومَّت قووام كووان هنووا  مكوو.وا؟هوود كلووه اووه أن ينفوو  ابتووداء  قاموو  هووذا اجملتمووع..
 ا وقع كذلك أول مرة عند نشأة اجملتمع املسلم  كم.فيه .

اّلِل،وتكفوه  رق العبود إىلتوا:تلبو  وهذ  هك صفاهتا و يزاهت.هذ  هك ا؟ماع  امليمن  اليت عقد اّلِل معها بيعته
 علووى ومحود ّللِ .جهتهغايتووه وو و وعباقة تصووله ابّلِل وععول اّلِل معبولق  .عون الذنه،وتدفعوه إىل العموول الصواحل

موووع  ملكووولت اّللِ  سوووياح  يفو .والضوووراء نتيجووو  ا ستسوووالم الكامووول ّلِل والثقووو  املطلقووو  برمحتوووه وعدلهالسوووراء 
نكوور ووووك عوون امل ملعوورو ابوأمر .آايت اّلِل النانقوو  يف الكوولن الدالوو  علووى احلكموو  واحلوو  يف تصووميم االوو 

وا ملضيعني،ويصوول عوواقين واوحفج حلوودوق اّلِل يوورق عنهووا ال.يتجوواوز صووال  الووذات إىل إصووال  العبوواق واحليوواة
 من التهجم وا نتها  ..

ّلِل ا لتمضووك مووع سوون األملال،هووذ  هووك ا؟ماعوو  امليمنوو  الوويت ابيعهووا اّلِل علووى ا؟ن ،واكوو ى منهووا األنفووك و 
ّلِل الوووذين قتووول ألعوووداء ااّلِل و  قتال يف سوووبيل اّلِل  عوووالء كلمووو .ا؟اريووو  منوووذ كوووان قيووون اّلِل ورسوووله ورسوووا ته

 الشووريع  ا؟اهليوو ،وبني سووالم و اّلِل أو استشووهاق يف املعركوو  الوويت   تفوو  بووني احلوو  والبانوول،وبني ُيوواِقون ا
 والطاغلت،وبني اهلدى والضالل.

راحو  الم  ذليل ،و حليواة سواوليسوحل .وليسحل احلياة أكال كموا شكول األنعوام ومتاعا.وليسحل احلياة هللا ولعبا
 اْي،وانتصوار سوبيل ايفاة هوك هوذ :كفا  يف سوبيل احل ،وجهواق إ وا احليو.بليدة ورضى ابلسلم الرخيصو  .

 مث ا؟ن  والرضلان ... عالء كلم  اّلِل،أو استشهاق كذلك يف سبيل اّلِل .
ا عواُكْم ِلموقَ  َولِلرَُّسولِل ِإذا َتِجيُبلا ّللَِّ نُولا اْسواي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آمَ »هذ  هك احليواة الويت يودعى إليهوا امليمنولن ابّلِل:

 وصد  رسلل اّلِل ...وصد  اّللِ ...« ُُيِْييُكمْ 
عدا اساغ ار المؤمنين للكافرين وحقيقة موقذف إبذراهيم  116 - 113الدرس الثاني:

 من أبيه

وامليمنووولن الوووذين اكووو ى اّلِل مووونهم أنفسوووهم وأمووولاهلم  ن هلوووم ا؟ن ،أمووو  وحدهم،العقيووودة يف اّلِل بيووونهم هوووك 
وهووذ  السوولرة الوويت تقوورر العالقووات األخووْية بووني ا؟ماعوو  املسوولم  وموون .دةوكوويج  ا رتبوواط والتجمووع اللحي

وخباص  بعود ذلوك التخلخول الوذي أنشوا  .عداها،هسم يف كأن العالقات اليت   تقلم على هذ  اللكيج 
التلسع األفقك الشديد يف اجملتمع املسلم عقوه فوت  مكو ،وقخلل أفولاج كثوْية يف ا سوالم   يوتم انطباعهوا 

واهلايت التالي  تقطع ما بني امليمنني الوذين ابعولا .عه وما تزال عالقات القرىب عميق  ا؟ذور يف حياهتابطاب
بعود موا اختلفوحل اللجهتوان واختلفوحل  -ولول كوانلا أو  قورىب  -تلك البيع  وبني مون   يودخللا معهوم فيهوا 

 -َولَووْل كوانُلا أُوِ  قُوووْرىب  -نُوولا أَْن َيْسوتَوْغِفُروا لِْلُمْشورِِكنَي موا كواَن لِلنَّووِلِِ َوالَّوِذيَن آمَ »العاقبتوان يف الودنيا واهلخوورة:
ُووووْم َأْصووووحاُب ا؟َِْحيمِ  َ هَلُووووْم َأوَّ َومووووا كوووواَن اْسووووِتْغفاُر ِإبْووووراِهيَم أِلَبِيووووِه ِإ َّ َعووووْن َمْلِعووووَدة  َوَعووووَدها .ِمووووْن بَوْعووووِد مووووا تَوبَوووونيَّ
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َ َلُه أَنَُّه َعدُ  ُ ،فَوَلمَّا تَوَبنيَّ ُ لُِيِضولَّ قَوْلموا  بَوْعوَد ِإْذ َهوداُهْم َحوَّتَّ .و  ّللَِِّ َتَثَّأَ ِمْنُه،ِإنَّ ِإْبراِهيَم أَلَوَّا   َحِليم  ِإايَّ َوما كواَن اّللَّ
َ ِبُكلِِ َكْكء  َعلِويم   َ هَلُْم ما يَوتوَُّقلَن،ِإنَّ اّللَّ َ لَوُه ُمْلوُك السَّوماواِت َواأْلَْرِم،ُُيْيِوك .يُوَبنيِِ َومُيِيحُل،َوموا َلُكوْم ِموْن ِإنَّ اّللَّ

 «.ُقوِن اّللَِّ ِمْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  
ن يسووتغفر أ - -ل اّلِل والظواهر أن بعووخ املسوولمني كووانلا يسووتغفرون هلابئهووم املشووركني ويطلبوولن إىل رسوول 

كوان   اّلِل،لوذلك موْي صل  ابغهلم فنزلحل اهلايت تقرر أن يف هذا ا ستغفار بقي  من تعل  بقراابت الدم،يف 
 هلوووم أووووم يووو  يتبووونيكأموووا  .موووا كوووان هلوووم قطعوووا ولووويك مووون كوووأوم أصوووال ..للنووول والوووذين آمنووولا أن يفعلووول  .

دايو  إىل هكولن هلوم تأصحاب ا؟حيم،فاألرج  أن يكلن ذلك  لهتم على الشور ،وانقطاع الرجواء مون أن 
 ا ميان.

فإذا انبتِوووحل .ري  والعالقوووات ا نسووواني إن العقيوودة هوووك العوووروة الكوووثى الووويت تلتقوووك فيهووا سوووائر األواصووور البشووو
وكيج  العقيدة انبتِوحل األواصور األخورى مون جوذورها،فال لقواء بعود ذلوك يف نسوه،و  لقواء بعود ذلوك يف 

إموووووا إميوووووان ابّلِل فاللكووووويج  الكوووووثى .و  لقووووواء بعووووود ذلوووووك يف أرم ..و  لقووووواء بعووووود ذلوووووك يف قووووولم.صوووووهر
أو   إميوان فوال صول  إذن ميكون أن تقولم بوني إنسوان .ك ّباملصلل ،واللكائج األخرى كلها تنبع منها وتلتق

َ لَوُه أَنَّوُه َعوُدو  :»1455وإنسوان  وا تَوبَونيَّ ُ ،فَوَلمَّ ّللَِِّ تَوَثَّأَ َوموا كواَن اْسوِتْغفاُر ِإبْوراِهيَم أِلَبِيوِه ِإ َّ َعوْن َمْلِعوَدة  َوَعوَدها ِإايَّ
 «.ِمْنُه،ِإنَّ ِإْبراِهيَم أَلَوَّا   َحِليم  

ه اّلِل أن يسووتغفر لوو ه وعوود  لووهفإ ا كووان اسووتغفار إبووراهيم ألبيووه بسووب.أسوولة إببووراهيم يف اسووتغفار  ألبيووهفووال 
ْدُعلَن ِموْن تَوا،َوأَْعَتزُِلُكْم َوموا َن يب َحِفي ونَّوُه كواَسوالم  َعَلْيوَك َسَأْسوتَوْغِفُر لَوَك َريبِِ إِ »لعله يهديه،ذلك إذ قال له:

يم أن ل  علوى الشور ،وتبني إبوراهبوأفلما أن موات .« .ي ا َعسى َأ َّ َأُكلَن ِبُدعاِء َريبِِ َكقِ ُقوِن اّللَِّ َوأَْقُعلا َريبِِ 
 وقطع صلته به.« تثأ منه»أاب  عدو ّلِل   رجاء يف هدا ،

 أنووه ن حليمووا وتبوونيذا  أبوول  فكوواآولقوود .ذا ..كثووْي التضوورع ّلِل،حلوويم علووى موون آ« ِإنَّ ِإبْووراِهيَم أَلَوَّا   َحلِوويم  »
 عدو ّلِل فتثأ منه وعاق ّلِل ضارعا.

الفتهم قود ضوللا ملخو ن يكلنولاأوقد ورق أنه ملا نزلحل اهليتان خشك الذين كانلا يستغفرون هلابئهم املشركني 
 عقلبوو  سووالمي :أنه  اعوودة ا عوون أموور اّلِل يف هووذا فنزلووحل اهليوو  التاليوو  تطم وونهم موون هووذا ا؟انووه،وتقرر الق

ُ لُِيِضولَّ »  بغوْي بيوان سواب  علوى الفعول:بغْي نا و  جرميو َ  بَوْعوَد ِإذْ  قَوْلموا   َوموا كواَن اّللَّ هَلُوْم  َهوداُهْم َحوَّتَّ يُوبَونيِِ
 « ..ِإنَّ اّللََّ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  .ما يَوتوَُّقلنَ 

دى وليك مون كوأنه أن يوذهه ّبو.إن اّلِل   ُياسه الناس إ  على ما بني هلم أن يتقل  وُيوذرو  و  ذتول 
ذلووك أن .قولم بعود إذ هوداهم ويكلهوم إىل الضووالل جملورق الفعل،موا   يكون هوذا الفعوول  وا وواهم عنوه قوبال .

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو .»«معا  يف الطري »يف كتاب:« جنسي  املسلم عقيدته»يراجع فصل: - 1455
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 ومنه البيان والتعليم..ا نسان قاصر واّلِل هل العليم بكل ككء
 ولقد جعل اّلِل هذا الدين يسرا   عسرا،فبني ما وى عنه بياان واضحا،كما بني ما أمر به بياان واضحا.

يال عموا وووى عون السو -ولكن عن حكمو  وتيسوْي    عن نسيان -وسكحل عن أكياء   يبني فيها بياان 
نوه،و  أن ملسوكلت عاومن مث فلويك ألحود أن ُيورم كوي ا مون .سكحل عنه،ل ال ينتهك السويال إىل التشوديد

 هقيقا لرمح  اّلِل ابلعباق ...ينهى عما   يبينه اّللِ 
األنفوووك  لتجووورق مووونجووول الووودعلة إىل التجووورق مووون صوووالت الووودم والنسوووه،بعد ا ويف وايووو  هوووذ  اهلايت،ويف

 لت واحلياة.مالك املوأنه مالك السماوات واألرم و .واألملال يقرر أن الل  الناصر هل اّلِل وحد 
 «.َنِصْي   ْن َوِ ِ  َو اّللَِّ مِ   ِمْن ُقونِ ما َلُكمْ ِإنَّ اّللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم ُُيِْيك َومُيِيحُل،وَ »

ويف . قون سووولا بيووود اّللِ  كلهوووا.فووواألملال واألنفك،والسوووماوات واألرم،واحليووواة وامللت،والل يووو  والنصووورة .
 الصل  ابّلِل وحد  كفاي  وغناء.

س لر بعووخ النفوول كووان يعتوو  وهووذ  التلكيوودات املتلالي ،وهووذا احلسووم القووانع يف عالقووات القرابوو  توودل علووى مووا
ذا احلسووووم هووووا اقتضووووى  .وأرجحوووو  بووووني الووورواب  السووووائدة يف البي  ،ورابطوووو  العقيوووودة ا؟ديووودةمووون اضووووطراب 

علوى  للمولتى رحَّت ا سوتغفا..األخْي،يف السلرة اليت تتلىل احلسم يف كل عالقات اجملتمع املسلم  ا حلله 
 . اللكيج ذلك لتخلا القللب من كل وكيج  إ  تلك.الشر  قد لقك هذا التشديد يف كأنه .

  تقواق والتصولرصلل ا عفهل أصل من أ.إن التجمع على آصرة العقيدة وحدها هل قاعدة احلرك  ا سالمي 
 .ه أيضا .كما أنه أصل من أصلل احلرك  وا نطال .وهذا ما قررته السلرة احلا   وكررت

 را مسووتنكراأموو -سووباب أاي كانووحل األ -وملووا كانووحل تلووك نبيعوو  البيعوو ،كان التخلوو  عوون ا؟هوواق للقوواقرين 
 .يها . كيز علعظيما وكان ما بدا يف الغزوة من ال قق والتخل  لاهرة   بد من تتبعها وال

 أوبة هللا عل  المؤمنين وعل  صالحي المخل ين 118 - 117الدرس الثالث:

 نموووقق والتخلووو  ا مووون الووو  ويف اهلايت التاليووو  يبوووني مووودى فضووول اّلِل ورمحتوووه ابملووويمنني إذ يتجووواوز عموووا بووود
ن مصووْي يبوني عوو كووذلك.املويمنني املخلصووني،ويتلب علويهم فيمووا وقووع مونهم موون أخطوواء صوغرت أم كووثت .

 حووَّت نووزل هووذا -ألموور اّلِل الووذين سووب  ذكوورهم  وهووم املرجوولن -الثاليوو  الووذين خلفوولا بغووْي حكووم يف أموورهم 
ُ َعلَووووى النَّوووِلِِ َواْلمُ  »احلكوووم بعووود فووو ة موووون الزموووان:  سوووواَعِ  ِر الَّوووِذيَن اتوَّبَوعُووولُ  يف َواأْلَْنصووووا ينَ هووواِجرِ َلَقوووْد  َب اّللَّ

ُهْم،مُثَّ  َعلَووى الثَّاليَووِ  الَّووِذيَن وَ .ُه ِّبِووْم َرُ    َرِحيم  ْيِهْم ِإنَّووَب َعلَوو اْلُعْسوورَِة،ِمْن بَوْعووِد مووا كوواَق يَزِيووُ  قُولُوولُب َفرِيوو   ِموونوْ
ْلَجووأَ ِمووَن اّللَِّ ِإ َّ ُهْم،َولَُنلا أَْن   مَ ِهْم أَنْوُفُسوو َعلَوويْ ُحَبحْل،َوضوواَقحلْ ُخلُِِفوولا َحووَّتَّ ِإذا ضوواَقحْل َعلَووْيِهُم اأْلَْرُم ِ ووا رَ 

َ ُهَل التوَّلَّا.إِلَْيِه مُثَّ  َب َعَلْيِهْم لِيَوُتلبُلا  «.ِحيمُ ُب الرَّ ِإنَّ اّللَّ
أووا متعلقو   وا  تفهوم ابلرجولع إىل موا كوان يف أحوداّ الغوزوة  ملتهوا والظواهر - -وتلبو  اّلِل علوى النول 

ُ َعْنووكَ »سووب  أن قووال اّلِل عنووه لنبيووه: َ لَووَك الَّووِذيَن َصووَدُقلا َوتَوْعلَووَم اْلكوواِذِبنيَ .َعَفووا اّللَّ « ِ َ أَِذنْووحَل هَلُووْم َحووَّتَّ يَوتَوبَوونيَّ
 -ذلووك حووني اسووتأذنه مجاعوو  موون أو  الطوولل  عووذار منتحلوو  فووأذن هلم،وقوود عفووا اّلِل عنووه يف اجتهوواق  ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2260 

- يهووه إىل أن األوىل كووان هوول ال يووة حووَّت يتبووني الصوواققني يف أعووذارهم موون الكوواذبني املتمحلووني  مووع تنب
الَّوِذيَن اتوَّبَوعُولُ  »وتلبته على املهواجرين واألنصوار يشوْي الونا الوذي بوني أيودينا إىل مالبسواهتا يف قللوه تعواىل:

ُهمْ يف سوواَعِ  اْلُعْسوورَِة ِمووْن بَوْعووِد مووا كوواَق يَزِيووُ  قُولُوولُب َفرِيوو وقوود كووان بعضووهم تثاقوول يف ااووروج مث حلوو  ..«    ِموونوْ
وبعضوهم اسوتمع للمنوافقني املورجفني ّبولل لقواء الوروم   -وهم مون خلوا املويمنني  -ابلركه كما سنفصل 

 مث يبحل اّلِل قلبه ومضى بعد ترقق.
أنووه   - سووبحانه - وُيسوون أن نسووتعرم بعووخ لوورو  الغووزوة ومالبسوواهتا لنعوويا يف جلهووا الووذي يقوورر اّللِ 

ا مووون لخوووا يف هوووذولنووودر  نبيعووو  ا نفعوووا ت واحلركوووات الووويت صووواحبتها )وحنووون ن.«سووواع  العسووورة»كوووان 
 (:فسْي ابن كثْيتثْي،ومن السْية  بن هشام،ومن إمتاع األ اع للمقريزي،ومن البداي  والنهاي   بن ك

ُ َوَرُسوووللُُه،َو    ُُيَِرُِمووولَن موووا َحووورَّمَ  اهْلِخوووِر،وَ ْليَووووْلمِ ابِ  قووواتُِللا الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووولَن اِبّللَِّ َو »ملوووا نوووزل قللوووه تعووواىل:  اّللَّ
 -ّلِل أمور رسولل ا« يَود  َوُهوْم صواِغُروَن ... ْزيََ  َعنْ لا ا؟ِْ يَِديُنلَن ِقيَن احلَْ ِِ ِمَن الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكتاَب،َحَّتَّ يُوْعطُ 

-  ايت يف غووزوة تبا  ابلووروم كووان قوود سووب  نووزول هووذ  اهلويالحووج أن ا كوو)أصووحابه ابلتهيووي لغووزو الووروم
 زمون يفلقورآن( وذلوك انوزل مون  ميت  فهذا األمر األخْي إ ا جاء تقريرا للخط  الدائم  املستقرة يف آخور موا

 مثوووارهم يفاملقووام  عسوورة موون الناس،وكووودة موون احلر،وجووودب موون البالء،وحووني نابوووحل الثمار،والنوواس ُيبووولن
لمووا حوورج يف ق - -وكان رسوولل اّلِل .ص علووى احلووال والزمووان الووذي هووم عليووهولالهلم،ويكرهوولن الشووخل 

ن مووون غوووزوة   موووا كووواإغوووزوة إ  كووو  عنهوووا،وأخث أنوووه يريووود غوووْي اللجوووه الوووذي يصووومد لوووه )أي يقصووود إليوووه( 
نوووواس لووووذلك يتأهه التبل ،فإنووووه بينهووووا للناس،لبعوووود الشق ،وكوووودة الزمووووان،وكثرة العوووودو الووووذي يصوووومد لووووه،ل

 الناس اب؟هاز،وأخثهم أنه يريد الروم.فأمر .أهبته
 التخلووو  رافووو  الفتنووو  ببنوووات الوووروم  فوووأذن  ويف هوووذا نوووزل يف - -واسوووتأذن بعوووخ املنوووافقني رسووولل اّلِل 

ُ عَ »عتووواب اّلِل لنبيوووه يف ا ذن مصووودرا ابلعفووول عنوووه يف اجتهووواق : َ لَووو أَِذنْوووحَل هَلُوووْنوووَك  َِ َعَفوووا اّللَّ َك ْم َحوووَّتَّ يَوتَوبَووونيَّ
 « ..يَن َصَدُقلا َوتَوْعَلَم اْلكاِذِبنَيفالَّذِ 

سولل  ،وإرجافوا بر هاق،وكوكا يف احلزهاقة يف ا؟ -وقال قلم من املنافقني بعضهم لبعخ:  تنفروا يف احلر 
را لوووول كووووانلا حوووووقوووواللا:  تنفووووروا يف احلر،قوووول:انر جهوووونم أكوووود »أنزل اّلِل تبووووار  وتعوووواىل فوووويهم:فوووو - -اّلِل 

 «.وليبكلا كثْيا جزاء  ا كانلا يكسبلن يفقهلن،فليضحكلا قليال
وووا ِموووْن  اَل بَولَوووَ  َرُسوولَل اّللِِ ْن َجووِدِ  قَوووبِيوووِه َعوووَعووْن إْسوووَحاَ  بْووِن إبْوووورَاِهيَم بْوووِن َعْبووِد اّللِِ بْوووِن َحارِيَوووَ  َعووْن أَ  أَِن اَنس 

تُوواْلُمنَوواِفِقنَي َاَْتِمعُوولَن يف بَوْيووحِل ُسووَليِْلم  اْليَوُهلِقِي،وََكووانَ  يف َعووْن َرُسوولِل اّللِِ  ُسوولَم،يُوثَوِبطُلَن النِوواسَ ِعْنووَد َجا هُ  بَويوْ
ِرَ  َعلَوووْيِهْم بَوْيوووحَل َمووورَُ  أَْن ُُيَووو يف نَوَفووور  ِموووْن َأْصوووَحابِِه َوأَ نَْلَحوووَ  بْوووَن ُعبَوْيوووِد اّللِِ َغوووْزَوِة تَوُبلَ ،فَوبَوَعوووَة إلَوووْيِهْم النِوووِلِ 

َحَم َأْصوووَحابُُه ْنَكَسوووَرْت رِْجلُوووُه َواقْووووتَ ْلبَوْيوووحِل فَاَلْهوووِر ا اُ  بْوووُن َخِليَفوووَ  ِمووونْ فَووواقْوَتَحَم الِضوووحِ .ُسوووَليِْلم  فَوَفَعوووَل نَْلَحوووُ  
 فَوَقاَل الِضِحاُ  يف َذِلكَ .فَأَفْوَلُتلا 

  ِ  أَُبْيِْ اْبنُ َيِشيُ  ِّبَا الِضِحاُ  وَ .َكاَقْت َوبَوْيحِل اّللِِ اَنُر حُمَِمد  ..
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 ِمْرفَوَقىْي ا وَ َكسِ   أَنَوْلُء َعَلى رِْجِلك.م  ..َولَْلحُل َوَقْد نَبِوْقحُل ِكْبَك ُسَليْلِ 
 1456َأَخاُ  َوَمْن َتْشَمْل بِِه الِناُر ُُيَْر .َساَلم  َعَلْيُكْم َ  أَُعلُق ِلِمْثِلَها ..

ِخ أَْهوَل اْلغِوَ  َعلَوى َجِد يف َسَفرِِ  َوأََمَر النِواَس اِب؟َِْهواِز َواِ ْنِكَمواِش َوَجوقَاَل اْبُن إْسَحاَ :مُثِ إِن َرُسلَل اّللِِ 
 َذلِووَك نَوَفَقوو   النِوَفَقووِ  َواحْلُْموواَلِن يف َسووِبيِل َفَحَمووَل رَِجووال  ِمووْن أَْهووِل اْلغِووَ  َواْحَتَسووُبلا،َوأَنْوَفَ  ُعْثَموواُن بْووُن َعِفوواَن يف 

:َحِدَيِب َمْن أَِيُ  بِ .َعِظيَم    َْ يُوْنِفْ  َأَحد  ِمثْوَلَها  ِه أَِن ُعْثَماَن بْوَن َعِفواَن أَنْوَفوَ  يف َجوْيِا اْلُعْسورَِة قَاَل اْبُن ِهَشام 
 1457"الِلُهِم اْرَم َعْن ُعْثَماَن،فَِإيِن َعْنُه رَام  يف َغْزَوِة تَوُبلَ  أَْلَ  ِقيَنار ،فَوَقاَل َرُسلُل اّللِِ 

َعُ  نَوَفور  ِموْن اأْلَْنَصواِر َوُهوْم الْ  لَل اّللِِ قَاَل اْبُن إْسَحاَ :مُثِ إِن رَِجا   ِمْن اْلُمْسِلِمنَي أَتَووْلا َرُسو َبِكواُءوَن،َوُهْم َسوبوْ
لَووى َعْبووُد الووِرمْحَِن بْووُن  ُخل بَووِب َحارِيَووَ  َوأَبُوُن َزيْوود ،أَ بَووُ  بْوَوَغوْْيِِهْم ِمووْن بَووِب َعْموورِو بْوِن َعووْل   َسوواِ ُ بْووُن ُعَمْْي ،َوُعلْ  ل لَيوْ

بْوُن اْلُمَغِفوِل اْلُموَزينِ   َسوِلَمَ  َوَعْبوُد اّللِِ  َأُخول بَوِب ْ؟َُمول ِ  َوَعْموُرو بْوُن مُحَواِم بْوِن اَكْعه  َأُخل َبِب َمازِِن ْبِن الِنِجوارِ 
اقِوو   َوِعووْراَبُم وَ ْبوِد اّللِِ َأُخوول بَوِب ُن عَ بْووَوَهَرِموِك  -بَوْعوُخ النِوواِس يَوُقولُل بَووْل ُهوَل َعْبووُد اّللِِ بْوُن َعْموور و اْلُمووَزينِ وَ  -

لُ وََكوووانُلا أَ فَاْسوووَتْحَمُللا َرُسووولَل اّللِِ .يََ  اْلَفوووزَارِِي بْوووُن َسوووارِ  ،فَوتَوَلِلْلا ُكوووْم َعَلْيوووهِ ْهوووَل َحاَجوووِ  فَوَقووواَل َ  َأِجوووُد َموووا َأمحِْ
ُدوا َما يُوْنِفقُ  ِمونَي بْوِن ُعَموْْيِ بْوِن  َن ايَ َحاَ :فَوبَوَلَغِب أَِن ابْواَل ابْوُن إْسوقَ .لَن َوأَْعيُونُوُهْم تَِفيُخ ِمْن الِدْمِع َحَزان  َأِ  اَِ

لَوى َعْبوَد الوِرمْحَِن بْوَن َكْعوه  َوعَ  فَوَقواَل َموا يُوْبِكيُكَموا ف  َغِفول  َوُ َوا يَوْبِكيَوانِ  بْوَن مُ ْبوَد اّللِِ َكْعه  الِنْضرِِي َلَقى أاََب لَيوْ
َنا َرُسلَل اّللِِ  ْد ِعْنَدُ  َماقَاَ :ِج وْ ْاُوُروِج َمَعوُه َموا نَوتَوَقوِلى بِوِه َعلَوى ا ْيَك ِعْنوَدانَ َعَلْيوِه َولَوَُيِْمُلَنا  لَِيْحِمَلَنا،فَوَلْم ْنَِ

 .َرُسلِل اّللِِ  َخَرَجا َمعَ ر  فَ اَْ فََأْعطَاُ َا اَنِضح ا َلُه فَاْرَهَاَلُ  َوَرِوَقُ َا َكيوْ  ا ِمْن 
َوقَووْد ذُكِووَر ِ  َأِوُووْم .اىَل  يَوْعووِذْرُهْم اّلِلُ تَوَعوولَْيووِه فَولَوومْ وا إَذرُ قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَجاَءُ  اْلُمَعووِذُروَن ِمووْن اأْلَْعرَاِب،فَاْعتَوو

 نَوَفر  ِمْن َبِب ِغَفار   
لِل اّللِِ ِّبِووْم النِويِوُ  َعووْن َرُسوو  أَْبطَوَأتْ اَن نَوَفوور  ِموْن اْلُمْسووِلِمنيَ َسوَفرُُ  َوَأمْجَووَع الِسوْْيَ َوقَووْد َكومُثِ اْسوتَوَتِه ِبَرُسوولِل اّللِِ 

 َُهْم َكعْ ح ،َأُخل بَوِب َماِلِك ْبنِ  ُه ْبنُ َِّت خَتَِلُفلا َعْنُه َعْن َغْْيِ َكِك َوَ  اْرتَِياب  ِمنوْ َسوِلَمَ  َوُمورَارَُة بْوُن   َأيب َكْعوه 
َثَمووَ  َأُخوول بَووِب اقِوو   َوأَبُووبَووِب وَ  الرِبِيووِع َأُخوول بَووِب َعْموورِو بْووِن َعووْل   َوِهوواَلُل بْووُن أَُميِووَ ،َأُخل ا ِِ بْووِن َعووْل    َسوول َخيوْ

 .وََكانُلا نَوَفَر ِصْد   َ  يُوتِوَهُملَن يف إْساَلِمِهْم .
:وَ .اِع َضَرَب َعْسَكرَُ  َعَلى يَِنيِوِ  الْوَلقَ فَوَلِما َخرََج َرُسلُل اّللِِ  َن بْولَوى اْلَمِدينَوِ  حُمَِموَد اْسوتَوْعَمَل عَ قَواَل ابْوُن ِهَشام 

ْسوووووتَوْعَمَل َعلَوووووى ايوووووِه أَِن َرُسووووولَل اّللِِ ِي َعوووووْن أَبِ رَاَوْرقِ َر َعْبوووووُد اْلَعزِيوووووِز بْوووووُن حُمَِمووووود  الووووودِ َمْسوووووَلَمَ  اأْلَْنَصوووووارِِي َوذََكووووو
 اْلَمِديَنِ ،َرَْرَجُه إىَل تَوُبلَ ،ِسَباَع ْبَن ُعْرُفطََ  .

                                                 
 [ فيه مبهم517/ 2سْية ابن هشام ] - 1456

 ُ يف بَوْيوووحِل ُسوووَليْوَلم   ْلَم بُِعثُووولا ِإىَل اْلُمنَووواِفِقنيَ  أَلْصوووَحاِبِه يوَوووْنوووُه قَوووالَ عَ ويشوووهد لوووه حووودية جووواء َعوووْن حَمُْمووولِق بْوووِن لَِبيووود ،أَنَّ ُعوووَلمْيَ بْوووَن َسووواِعَدَة َرِضوووَك اّللَّ
 ين،َوَأْحرُِقلُهْم اِبلنَّاِر َكَما أَْمرَُكْم َرُسلُل هللِا :أَِنيُعل 

 ( وفيه جهال 1945[) 443/ 3لرايم ]ا -ار الراي  ق-اهلحاق واملثاين
ملافوو   -[ والبدايوو  والنهايوو   بوون كثووْي حمقوو  517/ 2[ وسووْية ابوون هشووام ]435/ 5سووبل اهلوودى والركوواق يف سووْية خووْي العبوواق ] - 1457

 وفيه جهال ،وله كلاهد  عنا  [7/ 5للمطبلع ]
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،وََكووواَن ِفيَموووا َفَل ِمْنوووُه حَنْوووَل ُذاَبب  ْسوووْسوووَكرَُ  أَ َدة  عَ قَووواَل ابْوووُن إْسَحاَ :َوَضوووَرَب َعْبوووُد اّللِِ بْوووُن ُأيَبِ َمَعوووُه َعلَوووى ِحووو 
َ  َعْنوووُه َعْبوووُد اّللِِ بْوووُن ُأيَبِ،فِووويَمْن خَتَلِوووَ  ِموووْن خَتَلِووو فَوَلِموووا َسووواَر َرُسووولُل اّللِِ .يَوْزُعُمووولَن لَوووْيَك ِ َقَوووِل اْلَعْسوووَكَرْيِن 

 .اْلُمَناِفِقنَي َوأَْهِل الرِْيِه 
،رِْضوووَلاُن اّللِِ َعلَ  َعلِوووِك بْوووونَ َوَخلِوووَ  َرُسوووولُل اّللِِ  َ  بِووووِه قَاَمووووِ  فِووويِهْم فَووووَأْرجَ أََمووورَُ  اِبْ ِ وَ ْيووووِه َعلَوووى أَْهلِووووِه َأيب نَاِله 

 َأَخووووَذ َعلِووووِك بْووووُن َأيب اَل َذلِووووَك اْلُمنَوووواِفُقلنَ فَوَلِمووووا قَوووو.ُه ف ووووا ِمْنوووواْلُمنَووواِفُقلَن َوقَاُللا:َمووووا َخِلَفووووُه إِ  اْسووووِتثْوَقا   لَووووُه َوخَتَفِ 
،رِْضووَلاُن اّللِِ َعَلْيووِه ِسوواَلَحُه مُثِ َخوورََج َحووَِّت أَتَووى َرُسوونَالِ  زِل  اِبْ؟ُووْرِ  فَوَقوواَل اَي نَووِلِ اّللِِ َزَعووَم َوُهووَل انَ  لَل اّللِِ ه 

ك ِلَموووووا تَورَْكوووووحُل تُوووووَذبُلا،َوَلِكِنِب َخِلفْ َكوووووِب،فَوَقووووواَل  َفوووووحْل مِ اْلُمنَووووواِفُقلَن أَنِوووووَك إِ َوووووا َخِلَفْتوووووِب أَنِوووووك اْسوووووتَوثْوَقْلتِب َوخَتَفِ 
وَن ِمووْن ُملَسووى ف إِ  َن ِمووِب ِ َْنزِلَووِ  َهووارُ  أَْن َتُكوول  َعلِووكِ َورَاِئك،فَوواْرِجْع فَوواْخُلْفِب يف أَْهلِووك َوأَْهلِووك،أََفاَل تَوْرَضووى ايَ 
قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَحِدَيِب  ".رِِ  فَ َسووَعلَووى ّللِِ ُسولُل اأَنِوُه َ  نَووِلِ بَوْعووِدي،فَوَرَجَع َعلَووِك إىَل اْلَمِدينَووِ  مل َوَمَضووى رَ 
،َعْن أَبِيووِه َسوْعد  وَ بْووِن َأيب   َسوْعدِ حُمَِموُد بْوُن نَْلَحووَ  بْوِن يَزِيووَد بْوِن رَُكانَووَ  َعوْن إبْووورَاِهيَم بْونِ  وَع َرُسوولَل اّللِِ  قِواص  أَنِووُه  َِ

  َيَوُقلُل لَِعِلِك َهِذِ  اْلَمَقاَل 
َثَموَ  َرَجوَع بَوْعوَد أَْن َعلَوى َسوفَ  ُل اّللِِ َجوَع َعلِوِك إىَل اْلَمِديَنِ ،َوَمَضوى َرُسول قَاَل اْبُن إْسوَحاَ :مُثِ رَ  رِِ  مُثِ إِن أاََب َخيوْ

ِل  َرِكووحْل ُكووهَلَُمووا يف َحاِئِطووِه قَوودْ   َعرِيَشوونْيِ ْموورَأََتنْيِ لَووُه يف اأاَِيم ووا إىَل أَْهلِووِه يف يوَووْلم  َحوواِر فَوَلَجووَد َسوواَر َرُسوولُل اّللِِ 
ُهَما َعرِيَشوَها،َوبَوِرَقْت لَوُه ِفيوِه َمواء  َوَهيِوَأْت لَو ِب اْلَعورِيِا فَوَنظَوَر ابَ َلِموا َقَخوَل قَواَم َعلَوى فوَ . نََعام وا ُه ِفيوهِ َواِحَدة  ِمنوْ

ثَ يف الِضووإىَل اْمرَأَتَوْيووِه َوَمووا َصوونَوَعَتا لَووُه فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللِِ  نََعووام  ُمَهيِووأ  ِل اَبرِق  وَ َمووَ  يف ِلووِ  َوالوورِيِ  َواحْلَووِر َوأَبُوول َخيوْ
ْنُكَموا َحوَِّت َأحْلَوَ  ِبَرُسولِل ُخُل َعرِيَا َواِحَدة  مِ  َ  أَقْ َل َوَاّللِِ َواْمرَأَة  َحْسَناَء يف َمالِِه ُمِقيم  َما َهَذا اِبلِنَصِ  مُثِ قَا

أَْقرََكوُه ِحونَي نوَوَزَل  َحوَِّت لَوِه َرُسولِل اّللِِ َخورََج يف نَ  لَوُه مثُِ  فَاْرهََ مُثِ قَوِدَم اَنِضوَحهُ .فَوَهيِوَ ا مل ِ  زَاق ا،فَوَفَعَلَتا اّللِِ 
َثَموَ  ُعَموْْي بْوَن َوْهوه  ا؟ُْ .تَوُبلَ   َ َافَوَقوا،َحَِّت إَذا فَ َيْطلُوُه َرُسولَل اّللِِ   الطِرِيو ِ يف َمِحوِك َوقَوْد َكواَن أَْقَرَ  أاََب َخيوْ

َثَموَ  لُِعَموْْيِ بْوِن َوْهوه  إنِ قَاَل .َقنَوَلا ِمْن تَوُبلَ   َِّت آيتَ َرُسولَل اّللِِ ْيوك أَْن خَتَلِوَ  َعوِب َحوا،َفاَل َعلَ ِ  َذنْوب و أَبُل َخيوْ
 ِمووْن َرُسوولِل اّللِِ .فَوَفَعووَل َحووَِّت إَذا َقاَن ْقبِوول  فَوَقوواَل الطِرِيووِ  مُ  َ  قَوواَل النِوواُس َهووَذا رَاكِووه  َعلَووىَوُهووَل اَنزِل  بِتَوبُوول
َثَمَ  مل فَوَقاُللا اَي َرُسلَل اّللِِ ُهولُل اّللِِ َرسُ  َثَموَ  َل َوَاّللِِ أَبُوُكْن أاََب َخيوْ َسوِلَم َعلَوى َرُسولِل َن أَقْوبَوَل فَ فَوَلِموا أانَ .ل َخيوْ
َثَمووووَ  فَوَقوووواَل لَووووُه َرُسوووولُل اّللِِ اّللِِ   مل فَوَقوووواَل لَووووُه َرُسوووولُل اّللِِ ْاَووووَثَ ا َرُسوووولَل اّللِِ مُثِ َأْخووووَثَ .أَْوىَل لَووووَك اَي أاََب َخيوْ
 َث :َوقَاَل أَبُل َخيوْ   قَوْيك  :ر ا،َواْ ُُه َماِلُك ْبنُ  َذِلَك ِكعْ َمَ  يف َخْْي ا،َوَقَعا َلُه خِبَْْيِ  قَاَل اْبُن ِهَشام 

 َأْكَرَماَعِ  وَ أَ حْل أَتَوْيحُل اِليِت َكانَ .َلِما رَأَْيحُل الِناَس يف الِديِن اَنفَوُقلا ..
 اْغَا حَمَْرم   َْ أَ ا وَ فَوَلْم َأْكَتِسْه إمْث  .يَوْعحُل اِبْلُيْمَ  َيِدي ِلُمَحِمد  ..َوابَ 

 ِمَماْد هََ قَ َها صفااي ِكرَام ا ُبْسرُ .تَورَْكحُل َخِضيب ا يف اْلَعرِيِا َوِصْرَم   ..
 1458ُة مَيَِماإىَل الِديِن نَوْفِسك َكْطَرُ  َحيْ .وَُكْنحُل إَذا َكِك اْلُمَناِفُ  َأْ ََححْل ..

                                                 
 [517/ 2سْية ابن هشام ] - 1458
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،قَاَل:َخَطَه  -إبسوووناق   -وقوووال عبووود اّلِل بووون أمحووود يف مسوووند أبيوووه  َعوووْن َعْبوووِد الووورَّمْحَِن بْوووِن َخبَّووواب  الُسوووَلِمكِِ
قَوواَل:مُثَّ . َفَحووةَّ َعلَووى َجووْيِا اْلُعْسوورَِة،فَوَقاَل ُعْثَموواُن بْووُن َعفَّوواَن:َعَلكَّ ِم َووُ  بَعِووْي   َِْحاَلِسووَها َوأَقْوَتاِّبَوواَرُسوولُل هللِا 

،فَوَقووواَل ُعْثَمووواُن:َعَلكَّ ِم َووو   أُْخوووَرى  َِْحاَلِسوووَها َوأَقْوَتاِّبَوووا  فَوَقووواَل .قَووواَل:مُثَّ نوَوووَزَل َمْرقَووواة  ِموووَن اْلِمْنوووَثِ مُثَّ َحوووةَّ .َحةَّ
يَوُقولُل بِيَوِدِ  َهَكوَذا ُُيَرُِِكَهوا َوَأْخورََج نَّوِلَّ قَاَل:فَورَأَيْوحُل ال.ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن:َعَلكَّ ِمَ    أُْخوَرى  َِْحاَلِسوَها َوأَقْوَتاِّبَوا 

ِه:َما َعَلى ُعْثَماَن َما َعِمَل بَوْعَد َهَذا..  .1459َعْبُد الصََّمِد،يََدُ  َكاْلُمتَوَعجِِ
،قَووووووواَل:" َكوووووووِهْدُت َرُسووووووولَل اّللَِّ     َوَحوووووووةَّ َعلَوووووووى َجوووووووْياِ وروا  البيهقوووووووك َعوووووووْن َعْبوووووووِد الووووووورَّمْحَِن بْوووووووِن َخبَّاب 

اِّبَوووووا يف َسوووووِبيِل اْلُعْسووووورَِة،قَاَل:فَوَقاَم ُعْثَمووووواُن بْوووووُن َعفَّاَن،فَوَقووووواَل:اَي َرُسووووولَل اّللَِّ َعلَوووووكَّ ِمائَوووووُ  بَعِوووووْي   َِْحاَلِسوووووَها َوأَقْوتَ 
،َعَلكَّ مِ  ،قَاَل:مُثَّ َحةَّ َعَلى اْ؟َْيِا الثَّانَِيَ ،فَوَقاَم ُعْثَماُن،فَوَقاَل:اَي َرُسلَل اّللَِّ ائَوَتا بَعِوْي   َِْحاَلِسوَها َوأَقْوَتاِّبَوا يف اّللَِّ

،قَوواَل:مُثَّ َحوووخَّ أَْو َحووةَّ َرُسوولُل اّللَِّ  َعلَوووى اْ؟َووْيِا الثَّالِثَووَ ،فَوَقاَم ُعْثَماُن،فَوَقووواَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ َعلَوووكَّ َسووِبيِل اّللَِّ
ُّ ِمائَووِ  بَعِووْي   َِْحاَلِسووَها َوأَقْوَتاِّبَووا يف َسووبِ  َوُهووَل يِل اّللَِّ " قَاَل:فَوَقوواَل َعْبووُد الوورَّمْحَِن:أاََن َكووِهْدُت َرُسوولَل اّللَِّ يَوواَل

 .. 1460يَوُقلُل َعَلى اْلِمْنَثِ:" َما َعَلى ُعْثَماَن َما َعِمَل بَوْعَدَها " أَْو قَاَل:" بَوْعَد اْليَوْلِم " .
ُ َعْنووُه ِإىَل النَّووِلِِ وَعووْن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َ ُوورََة قَوواَل:" َجوواَء ُعْثَمووانُ  ووَز َجووْيِا  َرِضووَك اّللَّ ِ َلْووِ  ِقينَووار  ِحوونَي َجهَّ

يُوَقبُِِلَهووا،َويَوُقلُل :"َمووا َضوورَّ ُعْثَموواُن َمووا َعِمووَل قَوواَل:" َفَجَعووَل النَّووِلُ ،اْلُعْسوورَِة فَوَفرََّغَهووا ُعْثَموواُن يف ِحْجووِر النَّووِلِِ 
 1461ا ِمرَار ا  "قَاهلََ .بَوْعَد َهَذا اْليَوْلِم " 

وو ،قَوْللُُه:الَّووِذيَن يَوْلِمووُزوَن اْلُمطَّوولِِِعنَي ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي يف الصَّووَدقَاِت َوالَّووِذيَن َ  اَِ ُدوَن ِإ َّ ُجْهووَدُهْم وَعووِن ابْووِن َعبَّاس 
مُثَّ .عُولا َصوَدقَاِتُكْم،َفَجَمَع النَّواُس َصوَدقَاهَتُْم َخرََج ِإىَل النَّواِس يَوْلم وا فَونَواَقى فِويِهْم:أَِن امجَْ َوَذِلَك أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ 

لَوويِت َأُجوورُ   اِبْ؟َرِيووِر اْلَموواَء َجوواَء َرُجوول  ِمووْن َأْحووَلِجِهْم ِ َوونِ  ِمووْن َاْر ،فَوَقوواَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ َهووَذا َصوواع  ِمووْن َاْر ،بِووحُل لَيوْ
تُووَك اِبهْلَخِر،فَووَأَمرَُ  َرُسوولُل اّللَِّ َحووَّتَّ نِْلووحُل َصوواَعنْيِ ِمووْن َاْر ،فََأْمَسووْكحُل  ثوُوورَُ  يف الصَّووَدقَاِت َأَحووَدُ َا َوأَتَويوْ أَْن يَونوْ

َ َوَرُسولَلُه َلَغِنيَّواِن َعوْن َهوَذا،َوَما َيْصونَوَعاِن ِبَصواِعَك ِمونْ .  َكوْكء ،مُثَّ ِإنَّ َعْبوَد َفَسِخَر ِمْنُه رَِجال  َوقَواُللا:َواّللَِّ ِإنَّ اّللَّ
َهوووْل بَِقوووَك ِموووْن َأَحووود  ِموووْن أَْهوووِل َهوووِذِ  :مْحَِن بْوووَن َعوووْل   َرُجووول  ِموووْن قُووووَرْيا  ِموووْن بَوووِب زُْهووورََة قَووواَل ِلَرُسووولِل اّللَِّ الووورَّ 

:ِإنَّ ِعْنوووِدي ِمائَوووَ  أُوِقيَّووو   ِموووْن َذَهوووه  يف الصَّووودَ  اِت قَ الصَّوووَدقَاِت ف فَوَقووواَل:" َ  " فَوَقووواَل َعْبوووُد الووورَّمْحَِن بْوووُن َعوووْل  
فَوَقوواَل:أَتَوْعَلُم َمووا قُوْلووحَل ف قَاَل:نَوَعْم،َموواِ  .فَوَقوواَل لَووُه ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب:َأجَمُْنلن  أَنْووحَل ف فَوَقوواَل:لَْيَك يب ُجنُوولن  .

،َوأَمَّووا أَْربَوَعووُ  آَ    فَلِووك  :أَمَّووا أَْربَوَعوو   فَأُْقرُِضووَها َريبِِ ُ لَووَك ِفيَمووا :اّللَِّ  فَوَقوواَل لَووُه َرُسووللُ .مَثَانِيَووُ  آَ    " اَبَرَ  اّللَّ
 راَِيء ،َوُهوووووْم أَْمَسوووووْكحَل َوِفيَموووووا أَْعطَْيوووووحَل " وََكووووورَِ  اْلُمنَووووواِفُقلَن فَوَقووووواُللا:َواّللَِّ َموووووا أَْعطَوووووى َعْبوووووُد الووووورَّمْحَِن َعِطيوَّتَوووووُه ِإ َّ 

                                                 
 وله كلاهد هسنه وفيه جهال  16816( 16696[ )711/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1459
 وهل حسن لغْي   ( فيه جهال   1971[)290/ 5ق ئل النبلة للبيهقك ] - 1460

م يلضع حولل سونا يهل الرحل الذع سنلات،ويقال للجمل والناق  يالقته:البعْي:ما صل  للركلب واحلمل من ا بل،وذلك إذا استكمل أرب
 البعْي هحل الراكه ياحلخ:احلُة بقلة ي احلة:التشجيع واحلخ والتحريخ

َهِقووووووكِِ << مُجَّوووووواُع أَبْوووووووَلاِب َغووووووْزَوِة تَوبُوووووولَ  << اَبُب ذِْكووووووِر التَّووووووارِيِ  لِغَووووووْزَوِة تَوُبل َ  - 1461 ُ َقَ ئِووووووُل النُوبُووووووولَِّة لِْلبَويوْ ،َوَشَُهووووووِه َرُسوووووولِل اّللَِّ َصوووووولَّى اّللَّ
 ( حسن 1972<<)
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َا َكاَن بِِه ُمَتَطلِِع ا  ُ ُعْذرَ ُ .َكاِذبُلَن،ِإ َّ ،َوَعَذَر َصاِحَبُه اْلِمْسِكنَي الَِّذي َجواَء اِبلصَّواِع ِموَن التَّْمِر،فَوَقواَل فَأَنْوَزَل اّللَّ
ُ يف ِكَتابِِه:الَِّذيَن يَوْلِمُزوَن اْلُمطَّلِِِعنَي ِمَن اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت اهْليَ َ   1462اّللَّ

ُقلا فَوِإيِنِ أُرِيوُد أَْن أَبْوَعوَة بَوْعث وا " فَوَقواَل َعْبوُد : وعن ُعَمَر بْوِن َأيب َسوَلَمَ  َعوْن أَبِيوِه قَاَل:قَواَل َرُسولُل اّللَِّ  " َتَصودَّ
:اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإنَّ ِ  أَْربَوَعووَ  آَ ِ  أَْلَفوونْيِ أُْقرُِضووُهَما َريبِِ َوأَْلَفوونْيِ لِِعَياِ   ،فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ الوورَّمْحَِن بْووُن َعووْل  

: َِفيم ُ ا أَْعطَْيحَل،َواَبَرَ  َلَك ِفيَموا أَْمَسوَكحَل،َوقَاَل َرُجول  ِموَن اأْلَْنَصواِر:ِإيِنِ بِوحُل َأُجوُر احْلَرِيوَر فََأَصوْبحُل اَبَرَ  اّللَّ
َعوْل   َهوَذا ِإ َّ ى ابْوُن َصاَعنْيِ ِمْن َاْور  َفَصواع  أُْقرُِضوُه َريبِِ َوَصواع  لِِعيَواِ  فَوَلَموزَُ  اْلُمنَواِفُقلَن فَوَقواُللا:َواّللَِّ ِإْن أَْعطَو
ُ تَوَعوواىَل الَّوووِذيَن يَولْ  ُ َوَرُسوووللُُه َغِنيَووونْيِ َعووْن َصووواِع َهوووَذا ف فَوووأَنْوَزَل اّللَّ ِموووُزوَن اْلُمطَّووولِِِعنَي ِموووَن راَِيء  َوقَوواُللا:أََوَ ْ َيُكوووِن اّللَّ

ُدوَن ِإ َّ ُجْهَدُهمْ   1463اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن َ  اَِ
ووُد بْووُن َأيب َبْكر ،َعلَووى ُعْثَموو وعوون اَن بْووِن َعْبووِد اْلَملِووِك بْووِن َهوواُروَن بْووِن َعْنووَ ََة،َعْن أَبِيووِه،َعْن َجوودِِِ ،قَاَل:َقَخَل حُمَمَّ

ُ َعْنوُه،فَوَقاَل لَووُه ُعْثَماُن:َنَشوْدُتَك اِبّللَِّ تَوَعاىَل،َهووْل تَوْعلَووُم أَنَّ النَّوِلَّ  َجووِب ابْونَوتَوْيوِه ِإْحووَداُ َا بَوْعووَد َزوَّ َعفَّواَن َرِضووَك اّللَّ
بَوَعثَووِب يف َحاَجوو   َونَوزَلَووحْل بِيَعووُ  الِرِْضووَلاِن قَوواَل فَأَْنُشووُدَ  اِبّللَِّ تَوَعاىَل،َهووْل تَوْعلَووُم أَنَّ النَّووِلَّ .اأْلُْخووَرى ف قَوواَل:نَوَعْم 
َقوواَل:" َهووِذِ  ِ ،َوَهووِذِ  لُِعْثَموواَن " وََكانَووحْل يَووُد َرُسوولِل اّللَِّ ِإْحووَدى يََديْووِه َعلَووى اأْلُْخَرى،فوَ فَوبَووايََع ِ  َرُسوولُل اّللَِّ 

 قَاَل:فَأَْنُشوووُدَ  اِبّللَِّ تَوَعاىَل،َهوووْل تَوْعلَوووُم أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ .أَْنُهوووَر َوأَْنيَوووَه ِموووْن يَوووِدي ف قَووواَل:نَوَعْم قَووواَل:" َموووْن
لَووووو َبْلَووووو   يف اْ؟َنَّوووووِ  ف قَووووواَل:نَوَعْم َ  اْلَمْسوووووِجِد ف " َوَضوووووِمَن ِ  َرُسووووولُل اّللَِّ َيْشوووووَ ِي َهوووووَذا النَّْخوووووَل فَوُيِقووووويُم بِوووووِه ِقبوْ

ا َفِجْ وووحُل اِبأْلَْنطَووواِع فَوبَ . َسوووْطتُوَها،مُثَّ قَاَل:فَأَْنُشوووُدَ  اِبّللَِّ تَوَعاىَل،َهوووْل تَوْعلَوووُم أَنَّ اْلُمْسوووِلِمنَي َجووواُعلا ُجلع وووا َكوووِديد 
ْسوووواَلِم ف َصوووبَوْبحُل َعَلْيوووِه اْ؟َوووولَ  ووووْمِن َواْلَعَسوووِل َفَخَلْطتُوووُه بِووووِه َفَكووواَن أَوََّل َخبِوووويا  َأَكلُووولُ  يف اْ ِ ارِي،مُثَّ ِجْ وووحُل اِبلسَّ

وور ا فَأَ .قَوواَل:نَوَعْم  ا فَوواْحتَوَفْرُت بِ وْ ْمووحُل ْعظَ قَاَل:فَأَْنُشووُدَ  اِبّللَِّ تَوَعاىَل،َهووْل تَوْعلَووُم أَنَّ اْلُمْسووِلِمنَي َلِم ُوولا َلَم  ووا َكووِديد 
ْقحُل ِّبَووا َعلَووى اْلُمْسوووِلِمنَي الضَّووِعيُ  ِفيَهووا َواْلَقووِلُي َسووَلاء   َهووا النوََّفَقووَ  َوَتَصوودَّ قَاَل:فَأَْنُشوووُدَ  اِبّللَِّ .قَوواَل:نَوَعْم .َعَليوْ
ْجوحُل ِإىَل بَِقيوِع اْلَغْرقَوِد فَوَلَجوْدُت تَوَعاىَل،َهْل تَوْعَلُم أَنَّ اْلِموْيََة انْوَقطََعوحْل َعوْن أَْهوِل اْلَمِدينَوِ  َحوَّتَّ َجواَع النَّواُس َفَخرَ 

َهووا َياَليَوو   َوأَتَوْيووحُل َرُسوولَل اّللَِّ  َهووا نََعووام  فَاْكووَ َيْوتُوَها َفَحَبْسووحُل ِمنوْ اِبيْونَوويَتْ َعْشوورََة رَاِحلَوو   مَخْووَك َعْشوورََة رَاِحلَوو   َعَليوْ
ُ تَوَعوووووواىَل لَووووووَك ِفيَمووووووفَووووووَدَعا النَّووووووِلُ  ا أَْعطَْيووووووحَل،َواَبَرَ  لَووووووَك ِفيَمووووووا أَْمَسووووووَكحْل ف " قَوووووواَل:نَوَعْم فَوَقوووووواَل:" اَبَرَ  اّللَّ

تُوَها يف ِحْجووووووِر َرُسوووووولِل اّللَِّ قَاَل:فَأَْنُشووووووُدَ  اِبّللَِّ تَوَعاىَل،َهووووووْل تَوْعلَووووووُم ِإيِنِ أَتَوْيووووووحُل النَّووووووِلَّ . ِ َلْووووووِ  َأْصووووووَفَر َفَصووووووبَوبوْ
 فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ .فَوُقْلحُل:اْسَتِعْن ِّبَا: قَاَل:فَأَْنُشوُدَ  ." َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعِموَل بَوْعوَد اْليَووْلِم " ف قَواَل:نَوَعْم

بَِقَدِموِه َوقَوواَل:" َعلَوى َجبَووِل ِحورَاَء فَوَرَجوَ  بِنَووا َفَضوَربَُه النَّووِلُ اِبّللَِّ تَوَعاىَل،َهوْل تَوْعلَوُم َأيِنِ ُكْنووحُل َموَع َرُسوولِل اّللَِّ 

                                                 
:الَّوِذيَن يَوْلِموُزوَن اْلُمطَّولِِِعنَي ِموَن اْلُموْيِمِننَي َجاِمُع اْلبَويَواِن يف تَوْفِسوِْي اْلُقوْرآِن لِلطَّوَثِيِِ << ُسولَرُة التوَّْلبَوِ  << اْلَقوْلُل يف َشِْويوِل قَوْللِوِه تَوَعاىَل  - 1462
 ( فيه ضع  15627<<)
 ( حسن 10635تَوْفِسُْي اْبِن َأيب َحامتِ  << ُسلَرُة التوَّْلبَِ  << قَوْللُُه تَوَعاىَل:ِمَن اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت <<) -ي 1463
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َوأَبُوووووول ،نَّووووووُه لَووووووْيَك َعَلْيووووووَك ِإ َّ نَووووووِل  أَْو ِصوووووودِِي   أَْو َكووووووِهيد  " َوَعلَووووووى اْ؟َبَووووووِل يَوْلَم ِووووووذ  النَّووووووِلُ اْسووووووُكْن ِحرَاُء،فَإِ 
ُهْم ف قَاَل:نَوَعمْ  ُ َعنوْ  1464َبْكر ،َوُعَمُر،َوُعْثَماُن،َوَعِلك ،َونَْلَحُ ،َوالزَُبْْيُ َرِضَك اّللَّ

اَي :فَوَقووالَ ،:"َقَعووا النَّوواَس ِبَصووَدَق  "َفَجاَء َعْبووُد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   ِ َْربَوَعووِ  آ    ِلَّ أَِن النَّوو:أَْو َغووْْيِ ِ ،وَعووْن أَنَووك   
َوَجواَء أَبُوول َعِقيول  ِبَصوواع  ،َمووا َجواَء ِّبَووِذِ  َعْبوُد الوورَّمْحَِن ِإ  راَِيء  :فَوَقالَ ،َهووِذِ  َصوَدَق   فَوَلَمووزَُ  بَوْعوُخ اْلَقْلمِ ،َرُسولَل اّللَِّ 

ُ أَْغووَ  َعووْن َصوواِع َأيب َعِقيل  :فَوَقوواَل بَوْعووُخ اْلَقْلمِ ،ْن َاْر  ِموو فَونَوزَلَووحْل  " الَّووِذيَن يَوْلِمووُزوَن اْلُمطَّوولِِِعنَي ِمووَن ،َمووا َكوواَن اّللَّ
ُ هَلُْم "  1465اْلُمْيِمِننَي يف الصََّدقَاِت "   "  ِإىَل قَوْللِِه  "   " فَوَلْن يَوْغِفَر اّللَّ

فقال:)  أجووود موووا ،يسوووتحمللنهجووواء انس  مووون أصوووحاب رسووولل هللا :وغوووْي  قال عووون حممووود بووون كعوووهو  
من بووب عموورو :هم سووبع  نفوور:قال.اهليوو ،أمحلكووم عليووه(  فووأنزل هللا:)و  علووى الووذين إذا مووا أتوول  لتحملهم(

عبود الورمحن بون  :هرمك بون عمورو ي ومون بوب موازن بون النجار:سا  بون عموْي ي ومون بوب واقو :بن عل 
أبل ،عبووود الوورمحن بوون يزيووود:سوولمان بوون صوووخر ي وموون بووب حاري :أاب ليلووى ي وموون بوووب املعلى يك ،كعووه
وعبووود هللا بووون عمووورو ،عمرو بووون غنمه:وهل الوووذي تصووود  بعرِضوووه فقبلوووه هللا منوووه ي ومووون بوووب َسوووِلم ،عبلووو 
 .1466املزين.

َعُ  نَوَفور  ِمووَن َرُسولَل اّللَِّ  وَعوِن ابْوِن ِإْسوَحاَ ،قَاَل:" مُثَّ ِإنَّ رَِجوا   ِمووَن اْلُمْسوِلِمنَي أَتَووْلا واُءوَن،َوُهْم َسوبوْ َوُهووُم اْلَبكَّ
لَوى َعْبوُد الورَّ  ُهْم ِموَن اأْلَْنَصاِر:َسواِ ُ بْوُن ُعَمْْي ،َوُعْلبَوُ  بْوُن َزيْود ،َوأَبُل لَيوْ ،َوَعْمُرو اأْلَْنَصاِر َوَغْْيِِهْم،ِمنوْ مْحَِن بْوُن َكْعوه 

ُن َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُمَغفَّل  اْلُمَزينُ،َوبَوْعُضوُهْم يَوُقلُل:ُهوَل َعْبوُد اّللَِّ بْوُن َعْمور و اْلُمَزينُ،َوَهْرِموُك بْوْبُن احْلَُماِم ْبِن اْ؟َُملِ ،وَ 
،َوِعووووْراَبُم بْووووُن َسووووارِيََ  اْلَفزَارُِي،فَاْسووووَتْحَمُللا َرُسووولَل اّللَِّ  َأِجووووُد َمووووا  وََكووووانُلا أَْهووووَل َحاَجوووو  ،فَوَقاَل:" َ  ،َعْبوووِد اّللَِّ

ُدوا َما يُوْنِفُقلَن " فَوبَولَ  ُلُكْم َعَلْيِه " فَوتَوَللَّْلا َوأَْعيُونُوُهْم تَِفيُخ ِمَن الدَّْمِع َحَزان  أَْن َ  اَِ َغِب أَنَّ اَيِمونَي بْوَن َعْمورِو َأمحِْ
لَووووووووى َعْبووووووووَد الوووووووورَّمْحَِن بْووووووووَن َكْعووووووووه  َوَعْبووووووووَد اّللَِّ بْوووووووونَ  ُمَغفَّوووووووول  َوُ َووووووووا يَوْبِكَياِن،فَوَقاَل:َمووووووووا  بْووووووووِن َكْعووووووووه  َلِقووووووووَك أاََب لَيوْ

نَووا ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ  ووْد ِعْنووَدُ  َمووا َُيِْمُلنَووا،َولَْيَك ِعْنووَداَن َمووا نَوتَوَقوولَّى بِووِه َعلَووى يُوْبِكيُكَما،فَوَقاَ :ِج وْ لَِيْحِمَلنَووا،فَوَلْم ْنَِ
َوأَمَّوا .فَاْرَهَاَلُ  َوَزوََّقُ َا َكيوْ  ا ِمْن َلَ  ،َفَخَرَجا َموَع َرُسولِل اّللَِّ  فََأْعطَاُ َا اَنِضح ا َلهُ ،اْاُُروِج َمَع َرُسلِل اّللَِّ 

َلِتِه َما َكواَء،مُثَّ َبَكى،َوقَواَل:اللَُّهمَّ ِإنَّوَك قَوْد أَ  َموْرَت اِب؟َِْهواِق َوَرغَّْبوحَل ُعْلَبُ  ْبُن َزْيد  َفَخرََج ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّى ِمْن لَيوْ
َمووا َُيِْملُووِب َعَلْيووِه،َوِإيِنِ َوَ ْ َعَْعووْل يف يَووِد َرُسوولِل اّللَِّ ،،مُثَّ َ ْ َعَْعووْل ِعْنووِدي َمووا أَتَوَقوولَّى بِووِه َمووَع َرُسوولِل اّللَِّ ِفيووهِ 

،مُثَّ  َأْصووَبَ  َمووَع النَّاِس،فَوَقوواَل  أََتَصوودَُّ  َعلَووى ُكوولِِ ُمْسووِلم  ِبُكوولِِ َمْظِلَموو   َأَصوواَبِب ِّبَووا يف َمووال  أَْو َجَسوود  أَْو ِعووْرم 
َلَ  ف "،فَوَلْم يَوُقْم َأَحد ،مُثَّ قَواَل:" أَيْوَن اْلُمَتَصودُِِ  ف فَوْلويَوُقْم "،فَوَقوامَ :َرُسلُل اّللَِّ   إِلَْيوِه " أَْيَن اْلُمَتَصدُِِ  َهِذِ  اللَّيوْ

                                                 
ُ َعنوْ  - 1464 ِد ْبِن َأيب َبْكر  َرِضَك اّللَّ  ( حسن 621ُهَما << )اهْلَحاُق َواْلَمثَاين ِ ْبِن َأيب َعاِصم  << َوِمْن ذِْكِر حُمَمَّ
 ( صحي  10646[)351/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1465
 ( حسن مرسل17088[)423/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1466
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وود  بِيَووِدِ  َلَقووْد ُكِتْبووحَل يف الزََّكوواِة اْلُمْقِبلَووِ  " " أَْبِشووْر،فَوَلالَِّذي نَوْفووُك حمَُ :فََأْخَثَُ ،فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  َوَجوواَء .1467مَّ
ُوْم نَوَفور  ِموْن بَوِب ِغفَ  ُ،َفذََكَر َأوَّ ار ،قَاَل:َوقَوْد َكواَن نَوَفور  ِموَن اْلُمَعذُِِروَن ِمَن اأْلَْعرَاِب فَاْعَتَذُروا إِلَْيِه فَوَلْم يَوْعِذْرُهُم اّللَّ

ُهْم:َكْعُه بْوُن َمالِوك  ،َأْت ِّبُِم النِِيَُّ  َعْن َرُسلِل اّللَِّ اْلُمْسِلِمنَي أَْبطَ  ،ِمنوْ َحَّتَّ خَتَلَُّفلا َعْن َغْْيِ َككِ  َوَ  اْرتَِياب 
،َوِهاَلُل ْبُن أَُميََّ  َأُخل َبِب َواِق    َثَمَ  َأُخول ،َأُخل َبِب َسِلَمَ ،َوُمرَارَُة ْبُن الرَّبِيِع َأُخل َبِب َعْمرِو ْبِن َعْل   َوأَبُل َخيوْ

،َفَكوووووانُلا َرْهوووووَ  ِصوووووْد   َ  يُوتوََّهُمووووولَن يف ِإْسووووواَلِمِهْم  يوَوووووْلَم قَووووواَل:مُثَّ َخووووورََج َرُسووووولُل اّللَِّ .بَوووووِب َسوووووا ِِ بْوووووِن َعْل  
َضوَرَب َعْسوَكرَُ  َعلَوى َرُسولُل اّللَِّ اْاَِميِك،َواْسَتْخَلَ  َعَلى اْلَمِديَنِ  حُمَمََّد ْبَن َمْسَلَمَ  اأْلَْنَصارِيَّ،فَوَلمَّا َخورََج 

ّللَِّ َعلَووووى ِذي ِحووووَدة  يَِنيَّوووِ  اْلَلَقاِع،َوَمَعووووُه زاَِيَقة  َعلَووووى َياَليِوووونَي أَْلف ووووا ِمووووَن النَّاِس،َوَضووووَرَب َعْبووووُد اّللَِّ بْووووُن ُأيبَِ  َعووووُدُو ا
خَتَلَّوَ  َعْنوُه َعْبوُد اّللَِّ بْوُن  اْلَعْسوَكَرْيِن،فَوَلمَّا َسواَر َرُسولُل اّللَِّ َعْسَكرَُ  َأْسَفَل ِمْنُه،َوَما َكواَن ِفيَموا يَوْزُعُمولَن ِ َقَولِِ 
ُ َعْنوُه َعلَوى َوَخلَّوَ  َرُسولُل اّللَِّ .ُأيبَِ  ِفيَمْن خَتَلَّوَ  ِموَن اْلُمنَواِفِقنَي َوأَْهوِل الرَّيْوِه  َعلِوكَّ بْوَن َأيب نَالِوه  َرِضوَك اّللَّ

قَاَمِ  ِفيِهْم،فََأْرَجَ  بِوِه اْلُمَناِفُقلَن،َوقَاُللا:َموا َخلََّفوُه ِإ َّ اْسوِتثْوَقا   لَوُه َوخَتَُفف وا ِمْنوُه،أَْهِلِه،َوأََمرَُ   فَوَلمَّا قَواَل َذلِوَك اِبْ ِ
 اَنزِل  اِبْ؟ُُرِ ،فَوَقوواَل:اَي َوُهوولَ ،اْلُمَناِفُقلَن:َأَخووَذ َعلِووُك بْووُن َأيب نَالِووه  ِسوواَلَحُه،مُثَّ َخوورََج َحووَّتَّ أَتَووى َرُسوولَل اّللَِّ 

،فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  وووُ  ِمبِِ َوووا َخلَّْفتَوووِب َتْسوووتَوْثِقُلِب َوخُتَفِِ " َكوووَذبُلا،َوَلِكبِِ : َرُسووولَل اّللَِّ َزَعوووَم اْلُمنَووواِفُقلَن أَنَّوووَك ِإ َّ
َوأَْهلِوَك،َأَ  تَوْرَضوى اَي َعلِوُك أَْن َتُكولَن ِموبِِ ِ َْنزِلَوِ  َهواُروَن  َخلَّْفُتَك ِلَموا تَورَْكوحُل َورَاِئك،فَواْرِجْع فَواْخُلْفِب يف أَْهلِوك

 .1468ِلَسَفرِِ  ".ِمْن ُملَسى ِإ َّ أَنَُّه َ  َنِلَّ بَوْعِدي "،فَوَرَجَع ِإىَل اْلَمِديَنِ  َوَمَضى َرُسلُل اّللَِّ 
ب مون األعورا من أهل املدين  ومن قبائولن معه وقد قارب عدقهم ياليني ألفا   - -مث خرج رسلل اّلِل 

 مالوك،ومرارة :كعوه ابونوقد كان نفر من املسلمني أبطأت ّبم الني  من غْي كك و  ارتياب،منهم.حلهلا
 ن وهوه ا؟محوكوعموْي بو بن الربيع،وهالل بن أمي  )وهم الثالي  الذين سْيق تفصيل قصتهم( وأبل خيثم 

 -رأس النفووووا   -وضوووورب عبوووود اّلِل بوووون أيب « يوووو  الوووولقاعين»سووووكر  علووووى ع - -وضوووورب رسوووولل اّلِل ..
لكووون و .رين( .عسوووكر  علوووى حدة،أسوووفل منوووه،قال ابووون إسوووحا :)وكانلا فيموووا يزعمووولن لووويك  قووول العسوووك

ل  عنوه عبود اّلِل خت - - فلما سار رسلل اّللِ .الرواايت األخرى تقلل:إن الذين ختلفلا فعال قون املائ  .
 قني وأهل الريه.بن أيب فيمن ختل  من املناف

سوووووووووووائرا،فجعل يتخلووووووووووو  عنوووووووووووه الرجووووووووووول،فيقلللن:اي رسووووووووووولل اّلِل،ختلووووووووووو   - -مث مضوووووووووووى رسووووووووووولل اّلِل 
« قعل  فإن يك فيه خْي فسيلحقه اّلِل تعاىل بكم،وإن يكن غوْي ذلوك فقود أراحكوم اّلِل منوه»فالن،فيقلل:

فيوووه خووْي فسووويلحقه اّلِل  قعوول  فوووإن يووك»حووَّت قيوول:اي رسووولل اّلِل،قوود ختلووو  أبوول ذر،وأبطوووأ بووه بعْي ،فقوووال:

                                                 
مون حودية جمموع بون جاريو ،ومن حودية عمورو بون  493/  2حدية صحي  ورق مسندا وملصول  كموا قوال احلوافج يف ا صواب  -  1467

 4635و 4634[) 283/ 5ية علب  بن زيد نفسه وجممع الزوائود ومنبوع الفلائود ط مكتبو  القدسوك]عل  وأيب عيسى بن جث،ومن حد
) 

َهِقووكِِ << مُجَّووواُع أَبْوووَلاِب َغووْزَوِة تَوبُوولَ  << اَبُب ذِْكوووِر التَّووارِيِ  لِغَووْزَوِة تَوُبلَ ، - 1468 (>>1975  )َوَشَُهووِه َرُسووولِل اّللَِّ َقَ ئِووُل النُوبُووولَِّة لِْلبَويوْ
 [9/ 5لافق  للمطبلع ]م -بداي  والنهاي   بن كثْي وال
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وتلوِلم أبول ذر علوى بعوْي  )أي انتظور عليوه(،فلما أبطوأ عليوه .«بكم،وإن يك غْي ذلك فقد أراحكوم اّلِل منوه
يف بعوخ  - -ونزل رسولل اّلِل .ماكويا - -أخذ متاعه فحمله على لهر ،مث خرج يتبع أير رسولل اّلِل 

فقال رسوولل .،إن هووذا الرجوول ميشووك علووى الطريوو  وحوود منازلووه،فنظر انلوور موون املسوولمني فقووال:اي رسوولل اّللِ 
- -فقوووال رسووولل اّلِل .فلموووا شملوووه القووولم قووواللا:اي رسووولل اّلِل،هووول واّلِل أبووول ذر« كووون أاب ذر:»- -اّلِل 
 1469«.رحم اّلِل أاب ذر،ميشك وحد ،وميلت وحد ،ويبعة وحد :»

وا َسواَر َرُسو ِإىَل تَوبُوولَ  َجَعوَل َ  يوَوزَاُل يَوَتَخلَّوُ  الرَُّجووُل،فَويَوُقلُللَن:اَي لُل اّللَِّ َعوْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َمْسووُعلق ،قَاَل:" َلمَّ
ُ تَوَعواىَل ِبُكوْم،َوِإْن يَو ُك َغوْْيَ َذلِوَك فَوَقوْد َرُسلَل اّللَِّ خَتَلََّ  ُفاَلن ،فَويَوُقلُل:" َقُعلُ ،ِإْن يَوُك ِفيوِه َخوْْي  َفَسويُوْلِحُقُه اّللَّ

ُ توَ  ،خَتَلَّووَ  أَبُوول َذرِ ،َوأَْبطَووأَ بِووِه بَِعْيُُ ،فَوَقوواَل:" َقعُوولُ ،ِإْن يَووكُ أَرَاَحُكووُم اّللَّ ِفيووِه  َعوواىَل ِمْنووُه "،َحووَّتَّ ِقيووَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ
ُ ِبُكووْم،َوِإْن َكوواَن َغووْْيَ َذلِووَك فَوَقووْد أَرَاَحُكووُم ِمْنووُه "،فَويَوْلووَزُم أَبُوول َذرِ  بَعِووْيَ ُ  ووا أَْبطَووأَ َعَلْيِه،َأَخووَذ  َخووْْي  َفَسوويُوْلِحُقُه اّللَّ فَوَلمَّ

بَوُع َرُسولَل اّللَِّ  يف بَوْعوِخ َمَنازِلِوِه،َوَنَظَر اَنِلوور  َماِكوي ا،َونَوَزَل َرُسولُل اّللَِّ َمَتاَعوُه َفَجَعلَوُه َعلَوى َلْهورِِ ،مُثَّ َخورََج يَوتوْ
،ِإنَّ َهوووَذا الرَُّجوووَل ميَْ  " ُكوووْن أاََب َذرِ  :ِشوووك َعلَوووى الطَّرِيِ ،فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنَي،فَوَقاَل:اَي َرُسووولَل اّللَِّ

،ُهووووَل َواّللَِّ أَبُوووول َذرِ ،فَوَقوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ  ووووا َشَمَّلَووووُه اْلَقْلُم،قَوووواُللا:اَي َرُسوووولَل اّللَِّ ُ أاََب َذرِ  مَيِْشووووك :"،فَوَلمَّ " يوَووووْرَحُم اّللَّ
َ أَبُل َذرِ  ِإىَل الرَّبَوَذِة،فَوَلمَّا َحَضورَُ  اْلَموْلُت َوْحَدُ ،َومَيُلُت َوْحَدُ ،َويُوبوْ  ْهُر ِمْن َضْربِِه،َوُسْيِِ َعُة َوْحَدُ  " َفَضَرَب الدَّ

واَلين َفَضوَعاين َعلَوى قَارَِعوِ  الطَّرِي ْكوه  مَيُوُروَن ِ ،فَوَأوَُّل َر أَْوَصى اْمرَأَتَُه َوُغاَلَمُه:ِإَذا ُمحُل فَاْغِسواَلين وََكفِِنَواين مُثَّ امحِْ
فَوَلمَّا َماَت فَوَعُللا بِِه َكَذِلَك فَانََّلَع رَْكه  َفَموا أُْعِلُمولا بِوِه َحوَّتَّ َكواَقْت رََكوائِبُوُهْم تُلنَوأُ .ِبُكْم فَوُقلُللا:َهَذا أَبُل َذرِ  

َفِقيَل:ِجنَوازَُة َأيب َذرِ ،فَاْسوتَوَهلَّ ابْوُن َمْسوُعلق  َسرِيرَُ ،فَِإَذا اْبُن َمْسُعلق  يف َرْه   ِمْن أَْهوِل اْلُكلفَوُ ،فَوَقاَل:َما َهوَذا ف 
َعُة َوْحوووَدُ  " فَونَووووَزَل :يَوْبِكك،فَوَقاَل:َصوووَدَ  َرُسووولُل اّللَِّ  ُ أاََب َذرِ  مَيِْشوووك َوْحوووَدُ ،َومَيُلُت َوْحوووَدُ ،َويُوبوْ " يوَوووْرَحُم اّللَّ

 .1470"  فَوَللَِيُه بِنَوْفِسِه َحَّتَّ َأَجنَّهُ 
ُهْم قَوواَل ابْووُن إْسوو ،َأُخل بَووِب َعْموورِو بْووِن َعووْل   َوِموونوْ ُهْم َوِقيَعووُ  بْووُن َتبِووحل  َحاَ :َوَقْد َكوواَن َرْهوو   ِمووْن اْلُمنَوواِفِقنَي ِموونوْ

:َويُوَقاُل َرِْشوِك  -َرُجل  ِمْن َأْكَجَع َحِليو   لِبَوِب َسوِلَمَ  يُوَقواُل لَوُه ُرَِشوُن بْوُن مُحَوِْي    وَن ُيِشوْيُ  -قَواَل ابْوُن ِهَشوام 
َوُهوَل ُمْنطَلِوو   إىَل تَوُبلَ ،فَوَقواَل بَوْعُضووُهْم لِوبَوْعِخ َأَهِْسووُبلَن َجواِلَق بَووِب اأْلَْصوَفِر َكِقتَوواِل اْلَعووَرِب  إىَل َرُسولِل اّللِِ 

ا ُمَقورِِننَي يف احْلِبَوواِل إْرَجاف ووا َوتَوْرِهيب وا لِْلُمووْيمِ  ِننَي فَوَقوواَل ُرَِشوُن بْووُن مُحَووِْي :َوَاّللِِ بَوْعُضوُهْم بَوْعض ووا َوَاّللِِ َلَكوَأاِن ِبَكووْم َغوود 
َفلِوحُل أَْن يَوْنوزَِل ِفينَوا قُوو ْرآن  ِلَمَقوالَِتُكْم َلَلِقْقت َأيِن أُقَاِضك َعَلى أَْن ُيْضَرُب ُكِل ) َرُجول  ( ِمنِوا ِم َوَ  َجْلوَدة  َوِإاِن نَونوْ

 بْوووِن اَيِسووور  أَْقرِْ  اْلَقووووْلَم فَوووِإِوُْم قَوووْد اْحَ َُقلا،َفَسوووْلُهْم َعِمووووا لَِعِموووارِ  -ِفيَموووا بَوَلغَووووِب  -َوقَووواَل َرُسووولُل اّللِِ .َهوووِذِ  
يَوْعتَوِذُروَن فَاْنطََلَ  إلَْيِهْم َعِمار  فَوَقواَل َذلِوَك هَلُوْم فَوأَتَوْلا َرُسولَل اّللِِ .قَاُللا،فَِإْن أَْنَكُروا فَوُقْل بَوَلى،قُوْلُتْم َكَذا وََكَذا 

                                                 
[ وسوْية 443/ 5[ وسبل اهلدى والركاق يف سوْية خوْي العبواق ]533/ 3ميسس  الرسال ، بْيوت ]-زاق املعاق يف هدي خْي العباق - 1469

 [ صحي  مرسل74/ 2[و ري  الرسل وامللل  ]523/ 2ابن هشام ]
َثَمَ  َرِضَك اَقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوْ  - 1470 ُ َعْنُه َوَأيب َخيوْ ُ <<)َهِقكِِ << مُجَّاُع أَبْوَلاِب َغْزَوِة تَوُبلَ  << اَبُب حُلُلِ  َأيب َذرِ  َرِضَك اّللَّ (  1977ّللَّ

 حسن لغْي 
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،َوَرُسلُل اّللِِ إلَْيِه فَوَقاَل َوِقيعَ  َواِق   َعَلى اَنقَِتِه َفَجَعوَل يَوُقولُل َوُهوَل آِخوذ  ِ ََقِبَهوا:اَي َرُسولَل اّللِِ إِ َوا ُ  ْبُن َتِبحل 
اَل ُرَِشوُن بْوُن َوقَو ُكِنا َبُلُم َونَوْلَعُه فَأَنْوَزَل اّلِلُ َعِز َوَجِل } َولَِ ْن َسأَْلتَوُهْم لَيَوُقلُلِن ِإِ َا ُكنِوا َبُولُم َونَوْلَعوُه {

مُحَِْي ،فَوَتَسووِمى  مُحَوِْي :اَي َرُسولَل اّللِِ قَوَعووَد يب ا ِْوك َواْسوُم َأيب مل وََكووَأِن الِوِذي ُعِفوَك َعْنووُه يف َهوِذِ  اهْليَوِ  ُرَِشووُن بْونُ 
ا َ  يُوْعَلُم ِ ََكانِهِ   ..1471فَوُقِتَل يَوْلَم اْلَيَماَمِ ،فَوَلْم يُلَجْد َلُه أَيَور  . َعْبَد الِرمْحَِن َوَسَأَل اّلِلَ تَوَعاىَل أَْن يَوْقتُوَلُه َكِهيد 

قَواِفال  ِموْن تَوبُولَ  ِإىَل اْلَمِدينَوِ ،َحَّتَّ ِإَذا َكواَن بِوبَوْعِخ الطَّرِيوِ  َمَكوَر ِبَرُسولِل َعْن ُعْرَوَة،قَاَل:" َوَرَجَع َرُسولُل اّللَِّ 
وا بَوَلغُولا اْلَعَقبَوَ  أَرَاُقوا أَْن َيْسوُلُكلَها اَنس  ِمْن َأْصَحابِِه فَوتَوآَمُروا َعَلْيواّللَِّ  ِه أَْن َيْطَرُحولُ  يف َعَقبَو   يف الطَّرِيِ ،فَوَلمَّ

 أُْخِثَ َخَثَُهْم،فَوَقاَل:" َمْن َكاَء ِمْنُكْم أَْن َذُْخَذ َبطْوَن الْوَلاِقي فَِإنَّوُه أَْوَسوُع َلُكومْ َمَعُه،فَوَلمَّا َغِشيَوُهْم َرُسلُل اّللَِّ 
عُووولا بِوووَذِلَك اْلَعَقَبَ ،َوَأَخوووَذ النَّووواُس َبطْوووَن الْوووَلاِقي ِإ َّ النوََّفوووَر الَّوووِذيَن َمَكوووُروا ِبَرُسووولِل اّللَِّ " َوَأَخوووَذ النَّوووِلُ  وووا  َِ َلمَّ

،َوأََمووَر َرُسوولُل اّللَِّ  وواَر بْووَن اَيِسر ،َفَمِشووَيا َمَعووُه ُحَذيْوَفووَ  بْووَن الْ اْسووتَوَعُدوا َوتَوَلثَُّملا،َوقَووْد َ ُوولا ِ َْموور  َعِظيم  َيَماِن،َوَعمَّ
َنَما ُهووْم َيِسووْيُونَ  ووار ا أَْن َذُْخووَذ ِبزَِموواِم النَّاقَووِ ،َوأََمَر ُحَذيْوَفووَ  أَْن َيُسوولقَوَها،فَوبَويوْ ِإْذ  َِعُوولا اِبْلَقووْلِم ِمووْن  َمْشووي ا،َوأََمَر َعمَّ

، ، َوأََمووَر ُحَذيْوَفووَ  أَْن يَوُرقَُّهْم،َوأَْبَصووَر ُحَذيْوَفووُ  َغَضووَه َرُسوولِل اّللَِّ  َورَائِِهووْم قَووْد َغُشوولُهْم فَوَغِضووَه َرُسوولُل اّللَِّ 
ُمتَوَلثُِِمولَن،َ  َيْشوُعُر فَوَرَجَع َوَمَعوُه حِمَْجن ،فَاْسوتَوْقَبَل ُوُجولَ  َرَواِحِلُهْم،َفَضوَرَّبَا َضوْراب  اِبْلِمْحَجِن،َوأَْبَصوَر اْلَقوْلَم َوُهوْم 

َا َذلِ  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِحنَي أَْبَصُروا ُحَذيْوَفَ ،َولَُنلا أَنَّ َمْكَرُهْم قَوْد َلَهورَ ِإ َّ َعَلْيِه،فََأْسوَرُعلا  َك ِفْعُل اْلُمَساِفِر،فَوَرعَّبَوُهُم اّللَّ
ووووووا أَْقرََكووووووُه،قَالَ َحووووووَّتَّ َخوووووواَلطُلا النَّاَس،َوأَقْوبَووووووَل ُحَذيْوَفووووووُ  َحووووووَّتَّ أَْقَرَ  َرُسوووووولَل اّللَِّ  :" اْضووووووِرِب الرَّاِحلَووووووَ  اَي ، فَوَلمَّ

َتِظووُروَن  وواُر "،فََأْسووَرُعلا َحووَّتَّ اْسووتَوَلى ِ َْعاَلَهووا َفَخَرُجوولا ِمووَن اْلَعَقبَووِ  يَونوْ النَّاَس،فَوَقوواَل ُحَذيْوَفووُ ،َواْمِا أَنْووحَل اَي َعمَّ
ُهْم ف " قَواَل ُحَذيْوَفوُ :َعَرْفحُل حِلَُذيْوَفَ :" َهْل َعَرْفحَل اَي ُحَذيْوَفُ  َمْن َهُيَ ِء الرَّْهُ  أَِو النَِّلُ  ا ِمونوْ الرَّْكوُه،أَْو َأَحود 

،َوقَاَل:َكاَنحْل لُْلَموُ  اللَّْيِل،َوَغِشويتُوُهْم َوُهوْم ُمتَوَلثُِِملَن،فَوَقواَل  " َهوْل َعِلْموُتْم َموا َكواَن َكوْأُن :رَاِحَلَ  ُفاَلن  َوُفاَلن 
ُْم َمَكوووُروا لَِيِسوووْيُوا َمعِوووك َحوووَّتَّ ِإَذا أَْلَلَموووحْل يف الرَّْكوووِه َوَموووا أَرَاُقوا ف "،قَووواُللا:َ  َواّللَِّ  ،قَووواَل:" فَوووِإوَّ  اَي َرُسووولَل اّللَِّ

َها "،قَاُللا:أََفاَل َشُْموُر ِّبِوْم اَي َرُسولَل اّللَِّ ِإَذا َجواَءَ  النَّواُس فَوَتْضوِرَب أَْعنَو اقَوُهْم قَواَل:" َأْكورَُ  أَْن اْلَعَقَبِ  َنَرُحلين ِمنوْ
ا َقْد َوَضَع يََدُ  يف َأْصَحابِِه "،َفَسمَّاُهْم هَلَُما،َوقَاَل:" اْكُتَماُهمْ يَوتَ  َّ النَّاُس َويَوُقلُللا ِإنَّ حُمَمَّد   ..1472 "  َحدَّ

 قال ابن كثْي يف البداي  والنهاي :
ن إ ووا أعلووم   وووائهم حذيفوو  ابوون اليموووا - -وقوود ذكوور ابووون إسووحا  هووذ  القصووو  إ  أنووه ذكوور أن النووول 

 .. 1473وهذا هل األكبه،واّلِل أعلم .وحد 

                                                 
 [171/ 4قار نيب  ] -[ وتفسْي ابن كثْي 524/ 2سْية ابن هشام ] - 1471
َهِقوووكِِ  - 1472 ( والبدايووو   0062ِموووْن تَوبُووولَ  َوأَْمووورِِ  ِّبَوووْدِم <<)  << مُجَّووواُع أَبْووووَلاِب َغوووْزَوِة تَوبُووولَ  << اَبُب ُرُجووولِع النَّوووِلِِ َقَ ئِوووُل النُوبُوووولَِّة لِْلبَويوْ

 [ حسن مرسل24/ 5لافق  للمطبلع ]م -والنهاي   بن كثْي 
أجد هوذا فيموا روا  ابون هشوام عون ابون إسوحا  يف [ قال السيد رمحه هللا :  25/ 5ملافق  للمطبلع ] -البداي  والنهاي   بن كثْي  - 1473
 السْية.
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 ل ابوون كثووْي يفقووا.نهووا .مفأمووا العسوورة الوويت لقيهووا املسوولملن يف الغووزوة فقوود ورقت بعووخ الوورواايت بشوولاهد 
مور  كودة مون األيفا إليها نزلحل هذ  اهلي  يف غزوة تبل ، وذلك أوم خرجل :قال جماهد وغْي واحد:التفسْي

 من الزاق واملاء. يف سن  جُمدب  وحر كديد، وعسر
ُ َعلَووى النَّوووِلِِ َواْلُمَهووواِجرِيَن َواألَْنَصووواِر الَّووِذيَن اتوَّبَوعُووولُ  يف َسووواَعِ  اْلُعْسووورَِة "   :َعووْن قَوتَووواَقَة، يف قَوْللِوووهِ  " َلَقوووْد َ َب اّللَّ

ووواِم، يف قَووواَل:"ُهُم الَّوووِذيَن اتوَّبَوعُووولا النَّوووِلَّ  ُ ِموووَن اْ؟َْهوووِد، يف َغوووْزَوِة تَوبُووولَ  قَوْبوووَل الشَّ هَلْبَووواِن احْلَووورِِ َعلَوووى َموووا يَوْعلَوووُم اّللَّ
نَوُهَموا، َو  َكواَن النوَّْفوُر يَوتَوَداَوُللَن َأَصاَّبُْم ِفيَها َجْهد  َكِديد ، َحَّتَّ َلَقْد ذُِكَر لَنَوا أَنَّ الورَُّجَلنْيِ َكواَن َيُشوقَّاِن التَّْمورََة بَويوْ

وونَوُهْم مَيُُصووَها َأَحوو ُ َعلَووْيِهْم، فَووأَقْوَفَلُهْم ِمووْن التَّْموورََة بَويوْ َهووا ِمووَن اْلَموواِء مُثَّ مَيُُصووَها اهلَخووُر، فَوتَوواَب اّللَّ ُدُهْم مُثَّ َيْشووَرُب َعَليوْ
 .1474.َغْزِوِهْم".

ُدُهْم بَِنْحوووِر بَوْعوووِخ يف َمِسوووْي  فَوَنِفوووَدْت أَْزَواُق اْلَقوووْلِم َحوووَّتَّ َهووومَّ َأَحوووَعوووْن َأيب ُهَريْورََة،قَووواَل:" ُكنَّوووا َموووَع َرُسووولِل اّللَِّ 
 َ ،لَووووووووووووووْل مَجَْعووووووووووووووحَل َمووووووووووووووا بَِقووووووووووووووَك ِمووووووووووووووْن أَْزَواِق اْلَقْلِم،فَوووووووووووووووَدَعْلَت اّللَّ مَحَائِِلِهْم،فَوَقوووووووووووووواَل ُعَمووووووووووووووُر:اَي َرُسوووووووووووووولَل اّللَِّ

َها،قَاَل:فَوَفَعَل،قَاَل:َفَجوواَء ُذو الْووُثِِ بِووُثِِِ ،َوُذو التَّْمووِر بَِتْمرِِ ،قَوواَل جُمَاِهوود :َوُذو النوَّوو قَاَل:َوَمووا َكووانُلا .َلى اِبلنوَّووَلى َعَليوْ
َهوووووووا َحوووووووَّتَّ َموووووووَاَ اْلَقووووووو ْلُم َيْصووووووونَوُعلَن اِبلنوَّوووووووَلى ف قَاَل:مَيُُصووووووولنَُه َوَيْشوووووووَربُلَن َعَلْيوووووووِه ِموووووووَن اْلَماِء،قَووووووواَل:" فَوووووووَدَعا َعَليوْ

ُ َوأَ  ُ ِّبَِمووا َعْبوود  َغووْْيَ َكووا ِ  أَْزِوَقهَتُْم،قَاَل:فَوَقوواَل ِعْنووَد َذلِووَك:" َأْكووَهُد أَْن َ  إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ ،َ  يَوْلَقووى اّللَّ يِنِ َرُسوولُل اّللَِّ
 1475ِفيِهَما ِإ َّ َقَخَل اْ؟َنَُّ  "

ووا َكوواَن يوَووْلُم َغووْزَوِة تَوبُوولَ  َأَصوواَب النَّوواَس جمََ  ،قَاَل:" َلمَّ اَعوو  ،فَوَقاُللا:اَي وَعووْن َأيب ُهَريْووورََة،أَْو َعووْن َأيب َسووِعيد  اْاُووْدرِيِِ
" افْوَعلُوولا " َفَجوواَء ُعَمووُر َرِضووَك :ُسوولَل اّللَِّ لَووْل أَِذنْووحَل لَنَووا فَوَنَحووْراَن نَوَلاِضووَحَنا فََأَكْلنَووا َواقََّهنَّا،فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ رَ 

ُ َعْنووُه،فَوَقاَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإْن فَوَعْلووحَل قَوولَّ الظَّْهووُر،َوَلِكِن اْقُعُهووْم بَِفْضووِل أَْزَواقِ  َ هَلُووْم ِفيَهووا اِبْلَثََكووِ  اّللَّ ِهووْم َواقُْع اّللَّ
َ َعوووزَّ َوَجوووولَّ أَْن َاَْعوووَل يف َذِلَك،فَوَقووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ  " نَوَعوووْم "،فَوووَدَعا بِِنطْووووع  فَوَبَسوووطَُه،مُثَّ َقَعوووا بَِفْضووووِل :َلَعووولَّ اّللَّ

ووكُء  ووكُء اهْلَخووُر ِبِكْسوورَة ،َحَّتَّ اْجَتَمووَع َعلَووى أَْزَواِقِهووْم َفَجَعووَل الرَُّجووُل َذْيت ِبَكوو ِِ ُذرَة ،َواَِ اهْلَخووُر ِبَكوو ِِ َاْر ،َواَِ
،فََأَخوووُذوا يف النِِطْوووِع ِموووْن َذلِوووَك َكوووْكء  َيِسوووْي ،" فَوووَدَعا َرُسووولُل اّللَِّ اِبْلَثََكوووِ ،مُثَّ قَووواَل هَلُوووْم:" ُخوووُذوا يف أَْوِعيَوووِتُكْم "

" :اْلَعْسَكِر ِوَعاء  ِإ َّ َمَلُ لُ ،فََأَكُللا َحوَّتَّ َكِبُعلا،َوَفَضوَلحْل َفْضوَل  ،فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ  أَْوِعَيِتِهْم َحَّتَّ َما تَورَُكلا يف 
َ ِّبَِمووا َعْبوود  َغووْْيَ َكووا ِ  َفُحِجووَه َعوو ،َ  يَوْلَقووى اّللَّ ُ،َوَأيِنِ َرُسوولُل اّللَِّ َواُ  ُمْسووِلم  ِن اْ؟َنَّووِ  " رَ َأْكووَهُد أَْن َ  إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ

،َعْن َأيب ُهَريْووورَ  ،َعِن اأْلَْعَمِا،َعووْن َأيب َصوواِل   َة ِمووْن يف الصَّووِحيِ  َعووْن َأيب ُكَريْووه  َوُرِوَي َعووْن ُسووَهْيِل بْووِن َصوواِل  
يووووِه،َعْن َجوووودِِِ  ُعَمووووَر بْووووِن َوَرَواُ  َعاِصووووُم بْووووُن ُعبَوْيووووِد اّللَِّ َعووووْن أَبِ .َكوووواَن يف َغووووزَاة  َغزَاَهووووا َغووووْْيِ َكووووكِ  أَنَّ النَّووووِلَّ 

،َعْن أَبِيوِه،قَ  اَل:ُكنَّا َموَع َرُسولِل ااَْطَّاِب،َوقَاَل:يف َغوْزَوِة تَوبُولَ  َوُرِوَي َعوْن َعْبوِد الورَّمْحَِن بْوِن َأيب َعْمورََة اأْلَْنَصوارِيِِ
،قَاَل:َخَرْجووواّللَِّ  يف َغووْزَوِة هِتَاَموووَ  َحووَّتَّ ِإَذا ُكنَّوووا حُل َمووَع َرُسووولِل اّللَِّ يف َغووْزَوة ،َوُرِوَي َعوووْن َأيب ُحبَوووْيا  اْلِغَفارِيِِ

                                                 
 ( صحي  مرسل-10915[)444/ 7تفسْي ابن أيب حامت ]و  [228/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1474
ُب َسوَبِه َتْسوِمَيِ  َغوْزَوِة ( وَقَ ئِوُل النُوبُوولَِّة لِْلبَويوَْهِقوكِِ << مُجَّواُع أَبْووَلاِب َغوْزَوِة تَوبُولَ  << ابَ 147[)170/ 1املكنوز ] -صحي  مسلم - 1475

 ( 1982تَوُبلَ  اِبْلُعْسَرِة <<)
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وا اْرَهَلُوولا ُمِطوُروا َمووا َكواُءوا،فَونَوَزَل وَ  نَوزَلُولا َوَكوورِبُلا ِموْن َموواِء بُِعْسوَفاَن فَوذََكَر َهووِذِ  اْلِقصَّوَ ،َوزَاَق:مُثَّ أَِذَن اِبلرَِّحيِل،فَوَلمَّ
ا ُلَهووا ُمتَِّفَقوو   يف ُقَعائِووِه يف بَِقيَّووِ  اأْلَْزَواِق َوِإَجابَووِ  اّللَِّ تَوَعوواىَل ُقَعوواَءُ  ِبظُُهوولِر اْلَثََكووِ  ِفيَهووالسَّووَماِء " َواأْلََحاِقيووُة كُ 

 1476َحَّتَّ َمَلُ لا أَْوِعيَوتَوُهْم َوَفَضَلحْل َفْضَل   "
،أَنَّووُه ِقيووَل لُِعَمووَر بْووِن ااَْطَّابِ   :َحوودِِيْوَنا ِمووْن َكووْأِن َسوواَعِ  اْلُعْسوورَِة،فَوَقاَل ُعَمووُر:" َخَرْجنَووا وَعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َعبَّاس 

َقِطُع، ،َحوَّتَّ لَنَونَّوا أَنَّ رِقَابَونَوا َسوتَونوْ َحَّتَّ ِإْن َكواَن الرَُّجوُل ِإىَل تَوُبلَ  يف قَوْيج  َكِديد  فَونَوزَْلَنا َمْنوزِ   َأَصوابَوَنا ِفيوِه َعَطا 
َقِطُع،َحَّتَّ ِإْن َكوواَن الرَُّجووُل لَيَوْنَحووُر بَعِووْيَُ  فَويَوْعِصووُر  لَيَووْذَهُه يَوْلووَتِمُك الرَُّجوولَ  فَوواَل يَوْرِجووُع َحووَّتَّ َيظُوونَّ أَنَّ َرقَوبَوتَووُه َسووتَونوْ

ُ َعْنُه:اَي َرُسللَ  دِِيُ  َرِضَك اّللَّ ،إِ  فَوْريَُه فَوَيْشَربُُه،َوَاَْعُل َما بَِقَك َعَلى َكِبِدِ ،فَوَقاَل أَبُل َبْكر  الصِِ َ َعوزَّ َوَجولَّ اّللَِّ نَّ اّللَّ
وووُه َذلِوووَك ف " قَووواَل:نَوَعْم،فَوَرَفَع يََديْوووِه فَولَووومْ  َ لََنا،قَووواَل:" َأهُِ  يُوْرِجْعُهَموووا َحوووَّتَّ قَوووْد َعووولََّقَ  يف الوووُدَعاِء َخْْي ا،فَووواقُْع اّللَّ

ْدَها َجاَوَزِت اْلَعْسَكَر "قَاَلحِل السََّماُء فََألَلَّحْل مُثَّ َسَكَبحْل َفَمَلُ لا َما َمَعُهْم،مُثَّ َذَهبوْ   .1477َنا نَوْنظُُر فَوَلْم ْنَِ
ُ َعَلى النَِّلِِ َواْلُمهاِجرِيَن َواأْلَْنصاِر الَِّذيَن اتوَّبَوُعلُ  يف ساَعِ  اْلُعْسورَةِ »وقال ابن جرير يف قلله:  -« َلَقْد  َب اّللَّ

ُهمْ ِموْن بَوْعوِد موا كواَق يَزِ » -أي مون النفقو  والظهور والوزاق واملواء  أي عون احل ،ويشوك  -« يوُ  قُولُولُب َفرِيو   ِمونوْ
« مث  ب علوويهم» -ويوور ب للووذي انهلووم موون املشووق  والشوودة يف سووفرهم وغووزوهم  - -يف قيوون الرسوولل 

 ..1478« ِإنَُّه ِّبِْم َرُ    َرِحيم  »يقلل:مث رزقهم ا انب  إىل رّبم والرجلع إىل الثبات على قينه 
لوذي عاكوه ا  مون ا؟ول كموا ينقول لنوا نو« العسورة»ر لنوا اليولم كيو  كانوحل ولعل هذا ا ستعرام أن يصل 

ىل الزلزلو  إ.ق عنود نائفو قوني ا؟وااجملتمع املسلم يف تلك الف ة يتجلى فيهوا تفواوت املقاموات ا ميانيو  مون الي
ا  النفوو إىل.عنوود نائفوو  -بغووْي ريبوو   -إىل القعوولق والتخلوو  .واألرجحوو  هووحل مطووار  العسوورة عنوود نائفوو 

حلالووو  يشووك أو  اب  وووا.فوو  .إىل النفووا  املتوووآمر عنوود نائ.إىل النفووا  الفوواجر عنووود نائفوو .النوواعم عنوود نائفووو 
سورة روم وموع العلويف ملاجه  ا -العام  لل كيه العضلي للمجتمع يف هذ  الف ة ويشك تنيا  شق  الغزوة 

لتمحووووويا ه قووووود قووووودرها مووووون أجووووول ا سوووووبحاناملمتحن  الكاكوووووف  والووووويت لعووووول اّللِ .هوووووذ  املشوووووق  املمحصووووو  -
 والكش  والتمييز.

 ومن املوويمنني.ميووان أموورههووذ  هووك العسوورة الوويت ختلوو  فيهووا املتخلفوولن وكثوورهتم موون املنووافقني الووذين سوول  ب
اعو  قضوك ء مجاعتان مجوهي .ن الذين   يقعدوا ككا و  نفاقا،إ ا قعدوا كسال واس واحا للظالل يف املدي

 ُمْرَجووْلنَ »ى:مجاعوو  أخوور الووذين خلطوولا عمووال صوواحلا وآخوور سووي ا،واع فلا بذنلّبم،و يف أموورهم موون قبوول،وهم 
ا حوَّت وأرج ول .فولا،أي تركولا بوال حكميو  الوذين خلي ء الثالهووهوم « أِلَْمِر اّللَِّ ِإمَّا يُوَعذُِِّبُْم َوِإمَّا يَوُتلُب َعلَوْيِهمْ 

   .. رجاء يف السياوهنا تفصيل أمرهم بعد ا رجاء يف احلكم وا.ُيكم اّلِل فيهم

                                                 
 1983اِبْلُعْسوَرِة <<)( وَقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ << مُجَّاُع أَبْوَلاِب َغْزَوِة تَوُبلَ  << اَبُب َسوَبِه َتْسوِمَيِ  َغوْزَوِة تَوبُولَ   148مسلم ) - 1476

 ( صحي 
 ( صحي  1984ِة لِْلبَويوَْهِقكِِ << مُجَّاُع أَبْوَلاِب َغْزَوِة تَوُبلَ  << اَبُب َسَبِه َتْسِمَيِ  َغْزَوِة تَوُبلَ  اِبْلُعْسَرِة <<)َقَ ِئُل النُوبُولَّ  - 1477
 [229/ 4قار نيب  ] -[ وتفسْي ابن كثْي 539/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1478
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وقبل أن نقولل حنون عون هوي ء كوي ا يف تفسوْي الونا املصولر حلواهلم وقبول أن نعورم الصولرة الفنيو  املعجوزة 
-رضووك اّلِل عنووه  -هوول كعووه بوون مالووك .الوويت ر هووا التعبووْي هلووم وحلاهلم،نوودع أحوودهم يتحوودّ عمووا كووان .

،قَووواَل:َأْخَثَين َعْبووُد الووورَّمحَْ ف: ،َعْن أَبِيووِه،قَاَل:َ ْ َأخَتَلَّوووْ  َعووِن النَّوووِلِِ َعووِن الُزْهرِيِِ يف َغوووْزَوة  ِن بْووُن َكْعوووِه بْووِن َمالِوووك 
َا َخووورََج النَّوووِلُ َغزَاَهوووا،َحَّتَّ َكانَوووحْل َغوووْزَوَة تَوبُووولَ  ِإ َّ بَوووْدر ،َوَ ْ يُوَعاتِوووِه النَّوووِلُ  ا خَتَلَّوووَ  َعوووْن بَوووْدر ،ِإ َّ يُرِيوووُد َأَحووود 

ُ،َوَلَعْمووورِي ِإنَّ َأْكوووَرَ  مَ اْلِعَْي،وَ  َشووواِهِد َخَرَجوووحْل قُووووَرْيا  ُمِغيثِووونَي لِِعْيِِهْم،فَووواْلتَوَقْلا َعلَوووى َغوووْْيِ َمْلِعووود  َكَموووا قَووواَل اّللَّ
لَوووَ  اْلَعَقبَوووِ  ِحووونَي توَ َرُسووولِل هللِا  َعووويِت لَيوْ ،َوَما أُِحوووُه َأيِنِ ُكْنوووحُل َكوووِهْدهُتَا َمَكووواَن بَويوْ َلايَوْقنَوووا َعلَوووى يف النَّووواِس لَبَوووْدر 

يف َغووْزَوة  َغزَاَهووا،َحَّتَّ َكانَووحْل َغووْزَوُة تَوبُوولَ ،َوِهَك آِخووُر َغووْزَوة  َغزَاَهووا،آَذَن اِ ْسوواَلِم،َوَ ْ َأخَتَلَّووْ  بَوْعووُد َعووِن النَّووِلِِ 
ِحونَي نَواَب الظِِواَلُل َونَابَوحِل الثَِِماُر،وََكواَن قَولََّموا  النَّاَس اِبلرَِّحيِل َوأَرَاَق أَْن يَوَتَأهَُّبلا أُْهَبَ  َغوْزِوِهْم ،َوَذلِوكَ النَِّلُ 

ووووووَه النَّوووووواُس أَرَاَق َغووووووْزَوة  ِإ َّ َورَّى َغْْيََها،وََكوووووواَن يَوُقوووووولُل:احْلَْرُب ُخْدَعوووووو  ،فََأرَاَق النَّووووووِلُ  يف َغووووووْزَوِة تَوبُوووووولَ  أَْن يَوَتَأهَّ
َغواِقاي  اِبْلغَوَداِة،َوَذِلَك يوَوْلُم حُل رَاِحَلَتنْيِ ِ ،فَوَلْم أََزْل َكَذِلَك َحوَّتَّ قَواَم النَّوِلُ أُْهبَوَتُه،َوأاََن أَْيَسُر َما ُكْنحُل،َقْد مَجَعْ 

،فَوُقْلوووحُل:أَْنطَِلُ  ِإىَل الُسووولِ  َوَأْكوووَ ِي وووُه أَْن َحْووورَُج يوَوووْلَم اْاَِميِك،فََأْصوووَبَ  َغاِقاي  ِجَهوووازِي،مُثَّ  اْاَِميِك،وََكووواَن ُيُِ
ا ِإْن َكوواَأحْلَوو ُ  ُ  ِّبَا،فَاْنطََلْقووحُل ِإىَل الُسوولِ  ِمووَن اْلَغِد،فَوَعُسووَر َعلَووكَّ بَوْعووُخ َكووْأين فَوَرَجْعحُل،فَوُقْلووحُل:أَْرِجُع َغوود  َء اّللَّ

ْنُه،َوخَتَلَّ  ، ْفحُل َعوووِن النَّوووِلِِ فَوووَأحلَُْ  ِّبِْم،فَوَعُسوووَر َعلَوووكَّ بَوْعوووُخ َكوووْأين أَْيض وووا،فَوَلْم أََزْل َكوووَذِلَك َحوووَّتَّ لَوووبََّك يبَ الوووذَّ
ا خَتَلَّووَ  َعووْن َرُسوولِل هللاِ  ِإ َّ َرُجووال   َفَجَعْلووحُل أَْمِشووك يف اأَلْسووَلاِ  َوأَنْوورَاِ  اْلَمِدينَووِ  فَوُيْحووزُِنِب أَْن  َ أََرى َأَحوود 

ْخَفى لَووُه،وََكاَن النَّوواُس َكثِووْي ا  َ َاَْمُعُهووْم َمْغُملص ووا َعَلْيووِه يف النَِِفاِ ،وََكوواَن لَووْيَك َأَحوود  خَتَلَّووَ  ِإ َّ أََرى َذلِووَك َسوويَ 
يُع َمْن خَتَلََّ  َعِن النَّوِلِِ  وا بَولَوَ  َبْضوَع   َومَثَواِننَي َرُجوال  ،َوَ ْ يَوْذُكْرين النَّوِلُ ِقيَلان ،وََكاَن مجَِ َحوَّتَّ بَولَوَ  تَوُبلَ ،فَوَلمَّ
ف فَوَقووووواَل َرُجووووول  ِموووووْن قَوْلِمك:َخلََّفوووووُه اَي َرُسووووولَل هللِا بوُوووووْرَقاُ  َوالنَّظَوووووُر يف  تَوُبلَ ،قَاَل:َموووووا فَوَعوووووَل َكْعوووووُه بْوووووُن َمالِوووووك  

:بِْ َك َما قُوْلحَل،َواّللَِّ اَي نَوِلَّ هللِا َموا نَوْعلَوُم ِإ َّ َخْْي ا،قَاَل:فَوبَويوْ  نَوا ُهوْم َكوَذِلَك ِإَذا َرُجول  ِعْطَفْيِه،فَوَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َجَبل 
َثَموو َ :سَّوورَاُب،فَوَقاَل النَّووِلُ يوَووُزوُل بِووِه ال َثَمووَ ،فَوَلمَّا َقَضووى َرُسوولُل هللِا 1479ُكوونَّ أاََب َخيوْ َغووْزَوَة ،فَووِإَذا ُهووَل أَبُوول َخيوْ

لِوَك ِبُكولِِ ، َوَأْسوَتِعنُي َعلَوى ذَ تَوُبلَ ،َوقَوَفَل َوَقاَن ِمَن اْلَمِديَنِ  َجَعْلوحُل أَتَوذَكَُّر َمواَذا َأْخورُُج بِوِه ِموْن َسوَخِ  النَّوِلِِ 
ُمَصوووبُِِحُكْم اِبْلغَوووَداِة،رَاَ  َعوووبِِ اْلَباِنُل،َوَعَرفْوووحُل َأيِنِ  َ َأْْنُووول ِإ َّ ِذي رَْأي  ِموووْن أَْهوووِل بَوْييِت،َحوووَّتَّ ِإَذا ِقيوووَل:النَِّلُ 

ووووْدِ ،َفَدَخَل النَّووووِلُ  ِدَم ِمووووْن َسووووَفر  فَوَعووووَل َذِلَك،َقَخووووَل َضح ى،َفَصوووولَّى يف اْلَمْسووووِجِد رَْكَعَتنْيِ،وََكوووواَن ِإَذا قَوووواِبلصِِ
ْيِه،فَوَيْسووتَوْغِفُر هَلُووْم اْلَمْسووِجَد َفَصوولَّى ِفيووِه رَْكَعتَوونْيِ،مُثَّ َجلَووَك َفَجَعووَل َذْتِيووِه َمووْن خَتَلََّ ،فَوَيْحِلُفوولَن لَووُه َويَوْعتَووِذُروَن إِلَ 

                                                 
يَوَنا َأيب،َعْن أَبِيِه،قَاَل :خَتَلَّْفحُل َعْن َرُسلِل اّللَِّ عن ِإبْورَاِهيَم بن َعْبِد اّللَِّ بن َسْعدِ  - 1479 َثَمَ ،َحدَّ يف َغْزَوِة تَوبُولَ ،َحَّتَّ َمَضوى َرُسولُل اّللَِّ  بن َخيوْ
ووا قَووْد ُرشَّ اِبْلَماِء،َورَأَيْووحُل َزْوَجيِت،فَوُقْلوو ووف ِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ   ِ َذا اِبِ ْنَصوواحُل :َمووا َهوو، فَووَدَخْلحُل َحاِئط ا،فَورَأَيْووحُل َعرِيش  ُملِم َواحْلَِموويِم،َوأاََن يف يف السَّ

ُتُه،وِإىَل ُاَْْيَات  فَوتَوَزوَّقْ  َثَموَ  ف  ِإىَل أَْينَ :اَقْت َزْوَجيِت هُتَا،فَونَ الظِِلِِ َوالنَِّعيِم،فَوُقْمحُل ِإىَل اَنِض   فَاْحتَوَقبوْ ، َحوَّتَّ ِإَذا  َخَرْجوحُل أُرِيوُد َرُسولَل اّللَِّ فَ اَي أاََب َخيوْ
،فَوَتَخلَّْ  َعوبِِ ، َوِإيِنِ َرُجوُ  َحْيوُة النَّوِلُ ،َوِإيِنِ أَْعورِ ل  َجورِيء  ُكْنحُل بِبَوْعِخ الطَّرِيِ ،حَلَِقِب ُعَمْْيُ بون َوْهوه  اْ؟َُمِحُك،فَوُقْلوحُل :ِإنَّوَك َرُجو ل  ُموْذِنه 

ووا انََّلْعووحُل َعلَووى ، فَوَتَخلَّووَ  َعووبِِ َحووَّتَّ َأْخلُووَل ِبَرُسوولِل اّللَِّ  َثَمووَ ،َفِجْ حُل، اَل َرُسوولُل اّللَِّ ْلَعْسووَكِر،فَورََأى النَّاُس،فَوَقوواُعَمْْي ،فَوَلمَّ فَوُقْلحُل :ُكووْن أاََب َخيوْ
يْوتُووُه َحووِديِثك،فَوَقاَل ِ  َرُسوولُل اّللَِّ   ( ومعرفوو 5281[ )272/ 5طووثاين ]ا،َوَقَعووا ِ  .املعجووم الكبووْي للَخْْي  :كِووْدُت أَْهلِووُك اَي َرُسوولَل اّللَِّ،َفَحدَّ

 ( حسن لغْي  3148[)1254/ 3الصحاب  أليب نعيم ]
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ووووَم تَوَبُسووووَم َويَوْقبَووووُل َعالَنِيَوتَوُهْم،َوَيِكووووُل َسوووورَائَِرُهْم ِإىَل هللِا، فَوووو ووووا َرآين تَوَبسَّ ،فَوَلمَّ َدَخْلحُل اْلَمْسووووِجَد فَووووِإَذا ُهووووَل َجاِلك 
أََ ْ َتُكووووووِن ابْوتَوْعووووووحَل َلْهر ا،قُوْلووووووحُل:بَوَلى اَي نَووووووِلَّ :اْلُمْغَضووووووِه،َفِجْ حُل َفَجَلْسووووووحُل بَوووووونْيَ يََديْووووووِه،فَوَقاَل َرُسوووووولُل هللِا 

ّللَِّ لَووْل بَونْيَ يَووَدْي َأَحود  ِمووَن النَّوواِس َغوْْيَِ  َجَلْسووحُل َاََرْجوحُل ِمووْن َسووَخِطِه هللِا،فَوَقاَل:َموا َخلََّفووَك َعوبِِ ف فَوُقْلووحُل:َوا
يْوُتَك اْليَووْلَم بَِقولْ  ل  عَِوُد َعلَوكَّ ِفيوِه َوُهوَل َعَلكَّ بُِعْذر ،َوَلَقْد أُوتِيحُل َجَد   َوَلِكبِِ َقْد َعِلْموحُل اَي نَوِلَّ هللِا َأيِنِ ِإْن َحودَّ

يْوُتَك اْليَوووْلَم ِ َووِدية  تَوْرَضووى َعووبِِ ِفيووِه َوُهووَل َكووِذب  أَْوَكووَك أَْن يُطْ َح  ،فَووإِ  ِلَعووَك يِنِ أَْرُجوول ِفيووِه ُعْقووَب هللِا،َوِإْن َحوودَّ
،َحْيووُة خَتَلَّْفووحُل َعَليْ  ،َواّللَِّ اَي نَووِلَّ هللِا َمووا ُكْنووحُل قَووُ  أَْيَسووَر،َو َ َأَخوو َّ َحوواذ ا ِمبِِ ُ َعلَووكَّ أَمَّووا :َك،فَوَقوواَل النَّووِلُ اّللَّ

ُ ِفيَك.  َهَذا فَوَقْد َصَدَقُكُم احْلَِديَة،قُْم َحَّتَّ يَوْقِضَك اّللَّ
ا قَووُ  قَوْبووَل َهووَذا،فَوَهالَّ ْعَلُمووَك أَْذنَوْبووحَل َذنْوب ووّللَِّ َمووا نوَ ُللا:َوافَوُقْمووحُل فَوثَوواَر َعلَووى أَيَوورِي اَنس  ِمووْن قَوووْلِمك يُوَينُِِبلَنِب،فَوَقووا

ْن َورَاِء َذلِوَك،َوَ ْ تَِقوْ  َسَيْأيت ِمو  اْسِتْغَفاُر َرُسلِل هللاِ بُِعْذر  يَوْرَضاُ  َعْنَك ِفيِه،وََكانَ ْرَت ِإىَل َرُسلِل هللِا اْعَتذَ 
ذَِِب نَوْفِسوك،فَوُقْلحُل َهوْل ْموحُل أَْن أَْرِجوَع فَُأَكو َحوَّتَّ  ََ ُبلَنِب َمْلِقف ا َ  نَْدرِي َماَذا يُوْقَضى َلَك ِفيِه ،فَوَلْم يَوزَاُللا يُوَينِِ 

وا َرُجلَوونْيِ َصوواحِلَنْيِ َكووِهَدا ُة بْووُن َربِيَعَ ،فَووذََكرُ َ  َوُموورَارَ  أَُميَّووقَوواَل َهووَذا اْلَقووْلَل َأَحوود  َغْْيِي،قَاُللا:نَوَعْم،قَالَووُه ِهوواَلُل بْوونُ 
ا،وَ َهذَ  يف  بَْدر ا ِ َ ِفيِهَما أُْسَلة ،فَوُقْلحُل:َواّللَِّ َ  أَْرِجُع إِلَْيهِ   َ  أَُكذُِِب نَوْفِسك.ا أَبَد 

نَوا النَّواُس،َحَّتَّ َموا لَ ُمِب َأَحود ،َوتَوَنكََّر  َو َ يَُكلِِ ْخرُُج ِإىَل الُسل ِ َعْن َكاَلِمَنا أَيُوَها الثَّالَيَُ ،َفَجَعْلحُل أَ َوَوَى النَِّلُ 
نَوا اأَلْرُم َحوَّتَّ َموا ِهوَك لَ  نَوْعِرُ ،َوتَوَنكَّوَرْت يطَواِن الَّويِت اِبحلِْ   َموا ِهوكَ ُهْم اِبلَِّذيَن نَوْعِرُ ،َوتَوَنكََّر لَنَوا احْلِيطَواُن َحوَّتَّ 

،َوآيت النَّوووِلَّ ْسووَلاِ  فَووآيت اْلَمْسووِجدَ لُ  يف األَ ُج فَووَأنُ اِبأَلْرِم الَّوويِت نَوْعِرُ ،وَُكْنووحُل أَقْوووَلى َأْصووَحايب،َفُكْنحُل َأْخوورُ 
 ُْلحُل َعلَوى َصواَليت،َنَظَر ِإَ َّ ك ِإىَل َسوارِيَ  ،َوأَقْوبوَ ْموحُل ُأَصولِِ ِإَذا قُ :َهْل َحرََّ  َكَفتَوْيِه اِبلسَّواَلِم،فَ فَُأَسلُِِم َعَلْيِه،َوأَُقلل

نَوْيوووِه،َوِإَذا َنظَوووْرُت إِلَْيوووِه أَْعوووَرَم عَ النَّوووِلُ  ،َواْكوووَتكَ ِ ُوووَيخَِّر َعيوْ لنوََّهووواَر،َو َ َل َواَجَعوووالَ يَوْبِكيَووواِن اللَّْيوووفَ ى َصووواِحَباَي بِِ
نَووا أاََن أَنُوولُ  يف اأَلْسووَلا ِ   لَووُه يَِبيعُووُه،يَوُقلُل:َمْن اين  قَووْد َجوواَء ِبطََعووام  ُجوول  َنْصوورَ ِإَذا رَ  يُْطِلَعوواِن ُرُ وَسووُهَما ،قَاَل:فَوبَويوْ

،َفطَِفَ  النَّوواُس ُيِشووْيُوَن لَووُه ِإَ َّ  َن،فَِإَذا ِفيَها:أَمَّووا يَف   ِمووْن َملِووِك َغسَّوواحِ َ ين ِبَصوو،فَووأَ يَووُدُل َعلَووى َكْعووِه بْووِن َمالِووك 
ْ  بِنَووووووووا  َو َ َمْضوووووووويَوَع  ،فَاحلَْ َداِر َهووووووووَلان  ْسووووووووحَل بِووووووووبَوْعُد،فَِإنَّووووووووُه بَوَلغَووووووووِب أَنَّ َصوووووووواِحَبَك قَووووووووْد َجَفوووووووواَ  َوأَْقَصوووووووواَ  َولَ 

 ا ِفيِه.ْحَرقْوتُوهَ أَ ُنلَر،فَ نُوَلاِسَك،فَوُقْلحُل:َهَذا أَْيض ا ِمَن اْلَباَلِء،َفَسَجْرُت هَلَا التوَّ 
َل   ِإَذا َرُسولل  ِموَن النَّوِلِِ  اَل:َ ،َوَلِكْن نَلُِِقَها،قَوأََ ين،فَوَقواَل:اْعتَوَزِل اْمرَأََتَك،فَوُقْلحُل:أُ  قَودْ فَوَلمَّا َمَضحْل أَْربَوُعلَن لَيوْ

،فَوَهْل َشَْذْن ِ  أَْن ِهاَلَل ْبَن أَُميَّوَ  َكو  ِإنَّ  هللاِ  َنِلَّ َ  تَوْقَرّْبَا،َفَجاَءِت اْمرَأَُة ِهاَلِل ْبِن أَُميََّ ،فَوَقاَلحْل:ايَ  ْي   َضوِعي  
ِك  وا يَوْبِكوك اللَّْيوَل َوالنوََّهوواَر    ِلَشوْكء ،َما زَاَل ُمتَّ بِوِه َحرََكوو  َمواهللاِ َأْخُدَموُه،قَاَل:نَوَعْم،َوَلِكْن  َ يَوْقَربَونَِّك،قَالَوحْل:اَي نَوِلَّ 

 ا َكاَن.ُمْذ َكاَن ِمْن أَْمرِِ  مَ 
وووا نَووواَل َعلَوووكَّ اْلَباَلُء،اقْوَتَحْموووحُل َعلَوووى َأيب قَوتَووواَقَة َحاِئطَوووُه،َوُهَل ابْوووُن َعمِِك،َفَسووولَّْمحُل عَ  :فَوَلمَّ َلْيوووِه فَولَوووْم قَووواَل َكْعه 

َ َوَرُسلَلُه،َفَسكَ  َ اَي أاََب قَوتَوووواَقَة أَتَوْعلَووووُم َأيِنِ أُِحووووُه اّللَّ َ اَي أاََب قَوتَوووواَقَة يَوُرقَّ،فَوُقْلحُل:أَْنُشووووُدَ  اّللَّ حَل،فَوُقْلحُل:أَْنُشووووُدَ  اّللَّ
َ اَي أاََب قَوتَوووووووووووواَقَة أَتَوْعلَووووووووووووُم َأيِنِ أُ  َ َوَرُسوووووووووووولَلُه ف َفَسَكحَل،فَوُقْلحُل:أَْنُشووووووووووووُدَ  اّللَّ َ أَتَوْعلَووووووووووووُم َأيِنِ أُِحووووووووووووُه اّللَّ َحووووووووووووُه اّللَّ

ُ َوَرُسوووللُُه أَْعَلُم،قَووواَل:فَوَلْم أَمْ  وووا،َحَّتَّ ِإَذا َوَرُسووولَلُه،فَوَقاَل:اّللَّ لِوووْك نَوْفِسوووك أَْن َبَكْيوووحُل،مُثَّ اقْوَتَحْموووحُل احْلَووواِئَ  َخارِج 
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لَوو   ِمووْن ِحوونَي َوَووى النَّووِلُ  َعووْن َكاَلِمَنا،َصوولَّْيحُل َعلَووى َلْهووِر بَوْيووحل  لَنَووا َصووالََة اْلَفْجووِر،َوأاََن يف َمَضووحْل مَخُْسوولَن لَيوْ
ُ،قَووْد  ْعووحُل نِووَداء  ِمووْن ِذْرَوِة اْلَمْنزِلَووِ  الَّوويِت قَوواَل اّللَّ نَووا أَنْوُفُسووَنا،ِإْذ  َِ نَووا اأَلْرُم ِ َووا َرُحبَووحْل َوَضوواَقحْل َعَليوْ َضوواَقحْل َعَليوْ

َ قَووْد َجوواَءاَن اِبْلَفوورَِج،مُثَّ َجووا ا،َوَعَرْفحُل أَنَّ اّللَّ ،َفَخَرْرُت َسوواِجد  َء َرُجوول  يوَوورُْكُخ َسووْلع  أَْن أَْبِشووْر اَي َكْعووَه بْووَن َمالِووك 
ُتُه يَوْليب ِبَشارَة ،َولَِبَسحْل يَوْلَبنْيِ آَخرِ عَ  ُرين،َفَكاَن الصَّْلُت َأْسرََع ِمْن فَوَرِسِه،فََأْعطَيوْ  يَن.َلى فَوَرس  يُوَبشِِ

وووووورُ لَووووووحْل أُُم َسوووووووَلَمَ :اَي نَووووووِلَّ هللِا أَ يُولُووووووَة اللَّْيِل،فَوَقاوََكانَووووووحْل تَوْلبَوتُونَووووووا نَوزَلَووووووحْل َعلَوووووووى النَّووووووِلِِ  ْعووووووَه بْوووووووَن  كَ  َ نُوَبشِِ
،فَوَقاَل:ِإذ ا َُيِْطُمُكُم النَّاُس َومَيْنَوُعلَنُكُم النوَّْلمَ  َل ِ  َسائِرَ  َماِلك   .اللَّيوْ
َل َجوواِلك  يف اْلَمْسووِجِد ُهوو، فَووِإَذا ىَل النَّووِلِِ ْنطََلْقووحُل إِ رِي،فَاقَاَل:وََكانَووحْل أُُم َسووَلَمَ  حُمِْسووَن   يف َكووْأين،خُتِْثين ِ َمْ 

حُل َفَجَلْسوووووحُل بَووووونْيَ أَلْموووووِر اْسوووووتَوَناَر،َفِج ْ َذا ُسووووورَّ ابِ َكووووواَن إِ لَوووووُه اْلُمْسوووووِلُملَن،َوُهَل َيْسوووووَتِنُْي َكاْسوووووِتَناِر اْلَقَموووووِر ،َو َوَحلْ 
،أَْبِشْر خِبَْْيِ يَوْلم  أََتى  َنِلَّ هللِا،أَِموْن ِعْنوِد ْلحُل:ايَ َدْتَك أُُمَك،قَاَل:فَوقُ  ُمْنُذ َولَ َعَلْيكَ  يََدْيِه،فَوَقاَل:اَي َكْعُه ْبَن َماِلك 

ُ َعلَووى النَّووِلِِ  َلَقووْد َ بَ }ْيِهْم هللِا أُْم ِمووْن ِعْنووِدَ  ف قَاَل:بَووْل ِمووْن ِعْنووِد هللِا،مُثَّ تَووالَ َعلَوو اْلُمَهوواِجرِيَن َواألَْنَصوواِر{ وَ اّللَّ
َ وَُكلنُوووولا َموووعَ زَلَووووحِل }اتوَّ ا نوَ ينَ ]التلبووو [،َحَّتَّ بَولَوووَ  }ُهووووَل التوَّووولَّاُب الوووورَِّحيُم{ ]التلبووو [،قَاَل:َوفِ   الصَّوووواِقِقنَي{ ُقووولا اّللَّ

ْن َموواِ  ُكلِِووِه َصووَدَق   ِإىَل ْدق ا،َوأَْن َأْبَلِووَع ِمووِصووُّ ِإ َّ  أَُحوودِِ ]التلبوو [،قَاَل:فَوُقْلحُل:اَي نَووِلَّ هللِا ِإنَّ ِمووْن تَوووْلَبيِت َأيِنِ  َ 
 أُْمِسووووُك َسووووْهِمَك ُقْلحُل:فَووووِإيِنِ َل َخووووْْي  َلَك،قَاَل:فوَ َعَلْيووووَك بَوْعووووَخ َمالِووووَك،فَوهُ ، فَوَقاَل:أَْمِسووووْك هللِا،َوِإىَل َرُسووووللِِه 

ُ َعلَوكَّ ِموْن نِْعَمو   بوَ  ِحونَي ْدِقك َرُسولَل هللِا ْعظَوَم يف نَوْفِسوك ِموْن ِصوْسواَلِم أَ ْعوَد ا ِ الَِّذي خِبَْيَثَ،قَاَل:َفَما أَنْوَعَم اّللَّ
وووْدُت ِلَكْذبَوو   بَوْعوووُكلا،َوَموووا توَ َمووا َهلَ َي،أَْن  َ َنُكوولَن َكوووَذبْوَنا فَوَهَلْكنَوووا كَ َصووَدقْوُتُه أاََن َوَصووواِحَبا ُد،َوِإيِنِ أَلَْرُجووول أَْن َعمَّ

ُ ِفيَما بَِقَك.  َُيَْفَظِبَ اّللَّ
َنا ِمْن َحِديِة َكْعِه ْبِن َماِلك    1480 قَاَل الُزْهرُِي:فَوَهَذا َما انْوتَوَهى إِلَيوْ

منهوا عثة،وفيهوا   ويف كول فقورة -حدهم كعوه بون مالوك كما رواها أ  -الذين خلفلا  هذ  هك قص  الثالي 
،وصووووووووووفاء كلهووووووووووا صوووووووووولرة ابرزة ااطوووووووووولط عوووووووووون القاعوووووووووودة الصوووووووووولب  للمجتمووووووووووع ا سووووووووووالمك،ومتان  بنائها

 ع .ورة الطاعناصرها،ونصاع  تصلرها ملع  ا؟ماع ،ولتكالي  الدعلة،ولقيم  األوامر،ولضر 
 يف ساع  العسرة. - -كه رسلل اّلِل ر يتخلفلن عن  -يال  وزم -فهذا كعه بن مالك 

سووفر الطليوول لشوودة واليوودركهم الضووع  البشووري الووذي ُيبووه إلوويهم الظوول والراحوو ،فيييرووما علووى احلوور وا
ن ُيووك موووا فعل،يشووعر  بوووه كوول موووا أ - -ولكن كعبووا موووا يلبووة بعووود خووروج رسووولل اّلِل .والكوود الناصوووه

زنب أنوب   أرى   أسولة إ  رجوال ُيو - -اس بعود خوروج رسولل اّلِل فطفقحل إذا خرجحل يف الن»حلله:
دون اوضوى والوذين   ر اّلِل الضوعفاء واملر يعب  ون عوذ -« مغملصا عليه يف النفا ،أو رجال  ن عذر اّللِ 

 ما ينفقلن.

                                                 
  (3370[ ) 156/ 8وصحي  ابن حبان ] ( 1927[) 1/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 1480
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يقعود إ  املطعولن  لشوق . إىل الغوزوة البعيودة ا - -فالعسرة   تقعد ابملسلمني عن تلبي  قعلة رسولل اّلِل 
كانووحل فاعوو  املسوولم  لب  للجمأمووا القاعوودة الصوو.فوويهم املظنوولن ّبووم النفووا ،وإ  العوواجزون الووذين عووذرهم اّللِ 

 أقلى روحا من العسرة،وأصله علقا من الشدة ..
 هذ  واحدة.

 :فقلحل»:ذلك ّللِ  واألمر بعد.التقلى اليت تلجئ املخطئ إىل الصد  وا قرار.والثاني  هك التقلى
لقود أعطيوحل .خطه بعذرسواي رسلل اّلِل،واّلِل لل جلسحل عند غْي  من أهل الدنيا لرأيحل أين سوأخرج مون 

سوخطك يّلِل أن اولكب واّلِل لقد علمحل ل ن حديتك اليولم حودية كوذب ترضوى عوب بوه ليلكوكن .جد 
 علك.

نوحل كواّلِل موا  .ذران   عوواّلِل ما ك.ول ن حديتك  دية صد  عد علك فيه إين ألرجل فيه عقب من اّللِ 
 «.أقلى و  أيسر مب حني ختلفحل عنك
لرضوى يلم وذ اوهذا   - -ومع حرصه البال  على رضى رسلل اّلِل .فاّلِل حاضر يف ضمْي امليمن املخطئ

مووع هووذا فووإن  -إنسووان  يعووز ويووذل ويرفووع وحفووخ ويوو   املسوولم مرملقووا ابألنظووار أو مهمووال   ينظوور إليووه
 لى وتقلى اّلِل أعم  والرجاء يف اّلِل أوي .مراقب  اّلِل أق

أو  -من بوووني مووون ختلووو  عنوووه،فاجتنبنا النووواس .أيهوووا الثاليووو .لنووواس عووون كالمناا - -وووووى رسووولل اّلِل  »
لووى ذلووك فلبثنووا ع. يف نفسووك األرم فمووا هووك ابألرم الوويت كنووحل أعر حووَّت تنكوورت   -قووال:تغْيوا لنووا 

فكنحل أخورج .مم وأجلودهدا يف بيلهتموا وأموا أان فكنوحل أكود القول فأما صواحباي فاسوتكاان وقعو.مخسني ليل 
أسوولم عليووه يف ف - -وآيت رسوولل اّلِل .فأكووهد الصووالة مووع املسوولمني،وأنل  ابألسوولا ،فال يكلمووب أحوود

وأسووووارقه  ريبووووا منووووهجملسووووه بعوووود الصووووالة،وأقلل يف نفسووووك:هل حوووور  كووووفتيه بوووورق السووووالم أم  ف مث أصوووولك ق
ن هجوور موولووك ذلوك عحوَّت إذا نووال .اليت نظوور إ ،فووإذا التفوحل حنوول  أعوورم عبالنظر،فوإذا أقبلووحل علووى صو

ل فوفسولمحل عليوه  -وأحوه النواس إ   وهول ابون عموك -املسلمني مشيحل حوَّت تسولرت حوائ  أيب قتواقة 
 ّلِل ورسووووووللهف أحووووووه اهوووووول تعلووووووم أين.فقلحل لووووووه:اي أاب قتوووووواقة أنشوووووود  اّلِل تعاىل.اّلِل مووووووا رق علووووووك السووووووالم

 قال:فسكحل.
سولرت يوحل حوَّت تففاضوحل عينواي وتلل.قال:اّلِل ورسولله أعلم.عدت فنشدته فسكحل،فعدت فنشودتهقال:ف
 « ..ا؟دار

خلخلوو   ن كوول مووا وقووع موونعلووى الوورغم موو -هكووذا كووان الضووب ،وهكذا كانووحل الطاعوو  يف ا؟ماعوو  املسوولم  
رلول  يفوت  فموه  فال.عون كالمنوا أيهوا الثاليو  وى رسولل اّللِ .. -بعد الفت  ومن بلبل  يف ساع  العسرة 

س إليه،وقوود أحووه النواحَّت ابوون عموه و .بكلمو ،و  رلول  يلقووى كعبوا  نووك،و  رلول  ذخووذ منوه أو يعطوك
 مووو ن هلفتوووه و ا    يطفإذا أجووواب بعووود ا حلووو.تسووولر عليوووه قار ،  يووورق عليوووه السوووالم،و  ايبوووه عووون سووويال

 «.اّلِل ورسلله أعلم»يسكن قلقه،إ ا قال:
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ن بوني كوفيت مويوتلمك حركو   -عد األرم اليت كان يعور  توقد تنكرت له األرم فلم  -وكعه يف هلفته 
 ل فيهووا،ويطم نحالسوه النظور لعلوه يعلووم أن رسولل اّلِل قود ألقوى إليوه بنظوورة ُييوا علوى األموو  - -الرسولل 

يووه  يلقووك إلد كووريد، إىل أنووه   يقطووع موون تلووك الشووجرة،و  يكتووه لووه الووذبلل وا؟فووا   وبينمووا هوول نريوو
ل ملوووك غسوووان كتووواب مينيوووه ابلعوووزة اي وووه مووون قبووو -ل الصووودق  ولووول علوووى سوووبي -رلووول  مووون قلموووه بكلمووو  
 ابلكتوواب إىل أن يلقووك ولكنووه  ركوو  واحوودة يعوورم عوون هووذا كلووه،وما يزيوود علووى.والكراموو  واجملوود وا؟ووا  .

 . ا بتالء النار،ويعد هذا بقي  من البالء،ويصث على 
فيخجل أن .ماءألرم والسوالتدعوه فريودا نريودا مون األنوك كلوه،رلفا بوني .زوجهواتد املقانع  فتعوزل عنوه 

  امرأته،ألنه   يدري كي  يكلن ا؟لاب.يف - -يراجع رسلل اّلِل 
تلبو  بشورى ال.بشورى العولقة إىل الص .بشورى القبلل.والصفح  األخرى هوك صوفح  البشرى.هذ  صفح 
 قوود ضوواقحل. مناذكوور اّللِ  فبينووا أان جووالك علووى احلووال الوويت»..بشوورى البعووة والعوولقة إىل احليوواة .موون الذنه

  اي:ى صوولتهعلووك نفسك،وضوواقحل علووك األرم  ووا رحبحل، عووحل صووارخا أو  علووى جبوول سوولع يقوولل  علوو
تلبو  اّلِل علينوا ب - -فوآذن رسولل اّلِل .فخررت سواجدا وعرفوحل أن قود جواء الفرج.كعه بن مالك أبشر

سواع  رسا،وسعىا وذهه قبل صاحِل مبشرون،وركخ إ  رجل فحني صلى الفجر،فذهه الناس يبشرونن
بشوورين حل صوولته يفلمووا جوواء الووذي  عوو.موون أسوولم قبلووك وأو  علووى ا؟بل،فكووان الصوولت أسوورع موون الفرس

حل سووتهما،فانطلقلبني فلبيووواّلِل مووا أملووك غْي ووا يلم ذ،فاسووتعرت .نزعووحل لووه يووليب فكسوولهتما إاي  ببشووارته
حَّت . عليوكاس فلجا بعد فلج يهن ولنب ابلتلبو  ،ويقلللن:ليهنوك تلبو  اّللِ ين النيتلقا - -أ م رسلل اّلِل 

الك يف املسووجد وحللوه الناس،فقووام إ  نلحوو  بون عبيوود يهوورول جوو - -قخلوحل املسووجد فووإذا رسولل اّلِل 
 « ..لطلح   ينساها قال:فكان كعه .حَّت صافحب وهنأين،واّلِل ما قام إ  رجل من املهاجرين غْي 

م كانووحل قبل وتعظوووهكووذا كانووحل تلبوو  مقبللوو  تسووت.ا كانووحل األحووداّ تقوودر وتقووِلم يف هووذ  ا؟ماع هكووذ
هن وو  ّبوووا انحل التوك.بشوورى يووركخ ّبوووا الفووارس إىل صووواحبها،ويهت  ّبووا راكوووه ا؟بوول ليكووولن أسوورع بشوووارة

يوولم كمووا ل يف كووائجه،فهو وا حتفوواء بصوواحبها مجوويال   ينسووا  الطريوود الووذي رق إىل ا؟ماعوو  واتصوولحل ّبووا 
هول يوث  وجهووه و  - -قاهلووا « لم مور عليووك منوذ ولودتك أموكأبشوور خبوْي يو»:- -قوال عنوه رسولل اّلِل 

يو  ّلِل تلبو  يالن تقبول اأمن السرور،كما قال كعه،فهذا القله الكبوْي الكورمي الورحيم قود فوام بوه السورور 
 من أصحابه ورقهم مكرمني إىل مجاعته.

للاضوح  علوى  لتهوا اقمث  ب اّلِل عليهم،وهوذ  هوك بعوخ نوات مون  تلك هك قصو  الثاليو  الوذين خلفولا
 حياة ا؟ماع  ا سالمي ،وعلى القيم اليت كانحل تعيا ّبا.

ْرُم ِ ووووا ْيِهُم اأْلَ َقحْل َعلَووووَحووووَّتَّ ِإذا ضووووا»والقصوووو  كمووووا رواهووووا أحوووود أصووووحاّبا،تقرب إىل نفلسوووونا معوووو  اهليوووو :
 ..« ..لَْيِه  ِإ َّ إِ َن اّللَِّ ْم،َولَُنلا أَْن   َمْلَجَأ مِ َرُحَبحْل،َوضاَقحْل َعَلْيِهْم أَنْوُفُسهُ 
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إن .سوائدة فيهوا  ابلقويم الإإن هوك .هوا..فما األرمف إن هوك إ   هل« ضاَقحْل َعَلْيِهُم اأْلَْرُم ِ ا َرُحَبحلْ »
 هك إ  ابللكائج والعالقات بني أصحاّبا.

ابلثاليووو   ألرم تضوووي مجالوووه الفب،الوووذي يرسوووم هوووذ  افوووالتعبْي صووواق  يف مدلللوووه الووولاقعك فووول  صووودقه يف 
 املخلفني،وتتقاصر أنرافها،وتنكما رقعتها،فهم منها يف حرج وضي .

 فاسهم.هم فيتكرب أنعهم،وتضغط..فكأ ا هك وعاء هلم تضي  ّبم و  تس« َوضاَقحْل َعَلْيِهْم أَنْوُفُسُهمْ »
 « ..لَْيهِ َولَُنلا أَْن   َمْلَجَأ ِمَن اّللَِّ ِإ َّ إِ  »

  هنووا يف احلقيقوو ولكن ذكوور هووذ .ولوويك هنووا  ملجووأ موون اّلِل ألحوود،وهل آخووذ  قطووار األرم والسووماوات
ّلِل ا لتجوواء إىل ه إ  ابهووذا ا؟وول املكووروب حلووع علووى املشووهد لووال موون الكربوو  واليووأس والضووي ،  روورج منوو

 مفرج الكروب ..
َ ُهوووووَل امُثَّ  َب َعلَوووووْيِهْم لِيَوتُ »..مث اوووووكء الفووووورج   ب علووووويهم مووووون هوووووذا الوووووذنه «. الووووورَِّحيمُ لتوَّووووولَّابُ لبُووووولا ِإنَّ اّللَّ

يف  ومصودا  هوذا.يتل موا سيأكواااص،ليتلبلا تلب  عام  عون كول موا مضوى،ولينيبلا إىل اّلِل إانبو  كاملو  يف  
أمسووك »قال:.هإىل رسووللقوولل كعه:قلووحل:اي رسوولل اّلِل،إن موون توولبيت أن أبلووع موون مووا  صوودق  إىل اّلِل و 

 ووا إل اّلِل وقلووحل:اي رسوول .قووال فقلحل:فووإين أمسووك سووهمك الووذي خبيث« عليووك بعووخ مالووك فهوول خووْي لووك
مني حودا مون املسولا أعلوم أموقوال:فل اّلِل .ْناين اّلِل ابلصود  وإن مون تولبيت أ  أحودّ إ  صودقا موا بقيحل
 موا واّللِ .أبوالين اّلِل تعواىلأحسون  وا  - -أبال  اّلِل من الصد  يف احلدية منذ ذكرت ذلوك لرسولل اّلِل 

ىل يلمك هذا،وإين ألرجل أن ُيفظوب اّلِل عوز وجول فيموا إ - -تعمدت كذب  منذ قلحل ذلك لرسلل اّلِل 
 بقك.

مع هوذ  القصو  امللحيو  وموع التعبوْي القورآين الفريود  -يف لالل القرآن  -و   لك أن  ضك أكثر من هذا 
 .1481فيهافحسبنا هنا ما وف  اّلِل إليه .فيها

 دعو  إل  الصدق والارغيب في ال هاد 121- 119الدرس الرابع:

ويف لل قص  التلب  على الذين ترققوا والذين ختلفلا ويف لل عنصر الصد  الباقي يف قصو  الثاليو  الوذين 
خلفوولا اوووكء اهلتوووا  للوووذين آمنوولا مجيعوووا أن يتقووولا اّلِل ويكلنووولا موووع الصوواققني يف إميووواوم مووون أهووول السوووابق  

اي  »اكء التنديد بتخلو  أهول املدينو  ومون حولهلم مون األعراب،موع اللعود اب؟وزاء السوخك للمجاهودين:و 
َ وَُكلنُلا َمَع الصَّاِقِقنيَ  ما كاَن أِلَْهِل اْلَمِديَنِ  َوَمْن َحوْلهَلُْم ِموَن اأْلَْعوراِب أَْن يَوَتَخلَُّفولا .أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اتوَُّقلا اّللَّ

ُْم   ُيِصويبُوُهْم َلَموأ  َو  َنَصوه  َو  َرَْمَصو   َعْن َرسُ  ،َو  يَوْرَغُبلا ِ َنْوُفِسِهْم َعْن نَوْفِسِه،ذِلَك  َِوَّ يف َسوِبيِل لِل اّللَِّ
،ِإ َّ ُكتِوَه هَلُوْم بِوِه َعَمول   ،َو  َيَطُيَن َمْلِن ا  يَِغيُج اْلُكفَّاَر،َو  يَناُللَن ِمْن َعوُدوِ  نوَوْيال  َ   ُيِضويُع اّللَِّ  صواِل  ،ِإنَّ اّللَّ

                                                 
لم ّبوذا العمول لكنوه استشوهد قبول أن يقو – لللقل  نليال أمام هذ  امللاق  امللحي  يف السْية.« يف لالل السْية»نرجل تلفي  اّلِل  - 1481

 ) السيد رمحه هللا ( رمحه هللا .
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ُ َأْحَسو.َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ  َن موا  َو  يُوْنِفُقلَن نَوَفَق   َصِغْيَة  َو  َكبِوْيَة ،َو  يَوْقطَعُولَن واِقاي ،ِإ َّ ُكتِوَه هَلُْم،لَِيْجوزِيَوُهُم اّللَّ
 « ..كانُلا يَوْعَمُللنَ 

ين آووا وهم الوذ.وهلوا وهم ّبوا.احلركو ،فهم أهلهوا األقربولن إن أهل املدين  هوم الوذين تبنولا هوذ  الودعلة وهوذ 
 وكوذلك.زيورة كلهابيعل  وهم الذين ابتلا ميثللن القاعودة الصولب  هلوذا الودين يف جمتموع ا؟و  - -رسلل اّلِل 

 عدة ..القبائل الضارب  من حلل املدين  وقد أسلمحل وابتحل تيل  احلزام ااارجك للقا
ج وحوني حور .سوه .م علوى نفن يتخلفلا عن رسولل اّلِل،ولويك هلوم أن يوييروا أنفسوهفهي ء وهي ء ليك هلم أ

ذ  الوودعلة هووليلاجه تكووالي  .يف اليسوور أو العسوور.يف الشوودة أو الرخوواء.لووثقيف احلوور أو ا - -رسوولل اّلِل 
ن كوووخا موووقريبووولن  وأعباءها،فإنووه   ُيووو  ألهووول املدين ،أصوووحاب الووودعلة،ومن حوولهلم مووون األعوووراب،وهم

 .لل اّلِل   عذر هلم يف أ  يكلنلا قد علملا،أن يشفقلا على أنفسهم  ا ُيتمله رسو  - -اّلِل  رسلل
ديهم تخلفولا،و  هويلذين   من أجل هذ  ا عتبار ات يهتو  ّبوم أن يتقولا اّلِل وأن يكلنولا موع الصواققني،ا

ين لسوووابقني والوووذرة مووون ااملختوووا وهوووم الصوووفلة.نفلسوووهم بتخلووو ،و  يتزلوووزل إميووواوم يف العسووورة و  يتزعوووزع .
َ وَُكلنُل »اتبعلهم إبحسان:  «.لصَّاِقِقنيَ ا َمَع ااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اتوَُّقلا اّللَّ

ِ  َوَمووْن ِل اْلَمِدينَوو أِلَْهوومووا كووانَ »مث ميضووك السوويا  بعوود هووذا اهلتووا  مسووتنكرا مبوودأ التخلوو  عوون رسوولل اّلِل:
،َو َحْلهَلُْم ِمَن اأْلَْعراِب أَنْ   «.ِسِهْم َعْن نَوْفِسهِ ُبلا ِ َنْوفُ  يَوْرغَ  يَوَتَخلَُّفلا َعْن َرُسلِل اّللَِّ
وجووع موون أن يقووال عنه:إنووه يرغووه   - -فمووا يينووه أحوود يصوواحه رسوولل اّلِل .ويف التعبووْي شنيووه خفك

كووول   لووودعلة يفابنفسوووه عووون نفوووك رسووولل اّلِل،وهووول معوووه،وهل صووواحبه  وإووووا  كوووارة تلحووو  أصوووحاب هوووذ  
لودعلة وهول يل هوذ  افما كان مليمن أن يرغه بنفسه عن مثل ما تعرضحل لوه نفوك رسولل اّلِل يف سوب.يلج

  يزعم أنه صاحه قعلة وأنه يتأسى فيها برسلل اّلِل 
زاء ومووع هووذا فووا؟ -موور الصوواقر موون اّلِل فضووال علووى األ -إنووه اللاجووه الووذي يلجبووه احليوواء موون رسوولل اّلِل 

 عليه ما أسخا   
ُوووْم   ُيِصووويبُوُهْم َلَموووأ  َو  َنَصوووه  َو  َرَْمَصووو   يف ذلِوووَك  َِ » ،وَ  َسوووِبيلِ وَّ يُج اْلُكفَّووواَر،َو    َيطَوووُيَن َمْلِن وووا  يَغِووو اّللَِّ

،ِإ َّ ُكتِوووَه هَلُوووْم بِوووِه َعَمووول  صووواِل  ، ِفُقووولَن نَوَفَقووو   َو  يُونْ .يُع َأْجوووَر اْلُمْحِسوووِننيَ   ُيِضووو ِإنَّ اّللََّ يَنووواُللَن ِموووْن َعوووُدوِ  نوَوووْيال 
 «  َمُللنَ  َأْحَسَن ما كانُلا يَوعْ  اّللَُّ مُ لَِيْجزِيَوهُ َصِغْيَة  َو  َكِبْيَة ،َو  يَوْقطَُعلَن واِقاي ،ِإ َّ ُكِتَه هَلُْم،

 ج الكفوووواروعلووووى كوووول موووولنئ قوووودم يغووووي.إنووووه علووووى الظمووووأ جزاء،وعلووووى النصووووه جزاء،وعلووووى ا؟وووولع جزاء
ذين   سوونني الوويكتووه بووه للمجاهوود عموول صاحل،وُيسووه بووه موون ان.جزاء.وعلووى كوول نيوول موون العوودو جزاء

 يضيع هلم اّلِل أجرا.
أجووور كأحسووون موووا يعمووول .وعلوووى ااطووولات لقطوووع الووولاقي أجووور ..وإنوووه علوووى النفقووو  الصوووغْية والكبوووْية أجر

إنه ملموا حجول و .وإوا واّلِل للسماح  يف األجر والسخاء.اجملاهد يف احلياة.أ  واّلِل،إن اّلِل ليجزل لنا العطاء
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يف سوبيل هوذ  الودعلة الويت .مون الشودة والواواء - -أن يكلن ذلك كله على أقل  ا احتملوه رسولل اّلِل 
 حنن فيها خلفاء،وعليها بعد  أمناء  

 لل هاد الخروج في الن قة 122:الخامس الدرس

دينوو    موون أهوول املوخباصوو لوو ويبودو أن تنووزل القوورآن يف هووذ  السوولرة ابلنكووْي علووى املتخلفووني والتنديوود ابلتخ
وخباصو   - - رسولل اّللِ  ومن حلهلم من األعراب قد جعل الناس يتزامحلن يف املدين  ليكلنلا رهن إكارة

احيوو  لبيووان موون النلناسووه يف اللقووحل امل - ا اقتضووى بيووان حوودوق النفووْي العووام .موون القبائوول انيطوو  ابملدينوو 
ر عودق الرجوال   حَّت كواقت ا؟زيورة كلهوا تودين لإلسوالم،وكثقد اتسعحل رقع  األرم ا سالميف -اللاقعي  

يووني ألفووا،األمر حنوولا موون يال -تخلفووني يف تبوول  بعوود ختلوو  امل -املسووتعدين للجهاق،وقوود بلوو  موون عوودقهم 
ويف عمووووارة   ا؟هوووواقوقد آن أن تتوووولزع ا؟هووولق يف.الوووذي   يتهيووووأ موووون قبووول يف غووووزوة موووون غوووزوات املسوووولمني

 طالووه القبيلوو تلوو  عون مختغْيهووا مون كوويون احليواة الوويت تقولم ّبووا أمو  انكوو   وهوك األرم ويف التجوارة ويف 
كواَن   َوموا» جوالء:يفاحلودوق  ونزلحل اهلي  التالي  تبوني هوذ .الساذج ،وعن حاجات اجملتمع القبلك األولي  .
هُ اْلُمْيِمنُوولَن لِيَوْنِفووُروا َكافَّوو  ،فَوَلْل  نَوَفووَر ِمووْن ُكوولِِ ِفْرقَوو    ِن َولِيُوْنووِذُروا قَوووْلَمُهْم ِإذا َرَجعُوولا يَوتَوَفقَُّهلا يف الوودِِيَفوو  ،لِ ْم نائِ  ِموونوْ

 « ..إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َُيَْذُرونَ 
 ذر قلمهوووا إذالووودين وتنووواولقووود ورقت رواايت متعووودقة يف تفسوووْي هوووذ  اهلي ،وهديووود الفرقووو  الووويت تتفقوووه يف 

قو  نفور مون كول فر ولكن ت.فو املويمنني   ينفورون كاوالذي يستقيم عنودان يف تفسوْي اهليو :أن .رجعحل إليهم .
 لطائفو  يف الودين ابلنفوْي وااوروجالتتفقوه هوذ   -بوني مون ينفورون ومون يبقولن  على التنواوب -منهم نائف  

لودين اقهتوه مون هوذا فأتوه وموا ر وا؟هاق واحلرك  ّبوذ  العقيودة وتنوذر البواقني مون قلمهوا إذا رجعوحل إليهم، وا 
 احلرك  ..يف أيناء ا؟هاق و 

 من الاين ي قهون هاا الدين حق ال قه ؟

ومووون تفسوووْي  -نهموووا رضووك اّلِل ع -ويووول ابووون عبووواس شولوووه أصووول موون  -واللجووه يف هوووذا الوووذي ذهبنووا إليوووه 
  مون يتحور  إن منهج حركك،  يفقهوه أن هذا الدي -احلسن البصري،واختيار ابن جرير،وقلل  بن كثْي 

م مون  ا يتجلى هلمعانيه و و أوىل الناس بفقهه  ا يتكش  هلم من أسرار   به فالذين حرجلن للجهاق به هم
ركولا،ألوم هيتلقولا  ون  تواجلن أنأما الذين يقعدون فهوم الوذين ُي.آايته وتطبيقاته العملي يف أيناء احلرك  به

صوول إليووه مووا و  لوودين إىل  يشوواهدوا مووا كوواهد الووذين خرجوولا و  فقهوولا فقههووم و  وصووللا موون أسوورار هووذا ا
 ف  عام  أقىن إىل الفهم والتفقه.وااروج بص - -املتحركلن وخباص  إذا كان ااروج مع رسلل اّلِل 

ذين يتفرغووولن كوو ،هم الووولعوول هووذا عكووك مووا يتبووواقر إىل الووذهن،من أن املتخلفووني عوون الغوووزو وا؟هوواق واحلر 
 الودين ومون مث لام هوذاقوركو  هوك إن احل.للتفقه يف الودين  ولكون هوذا وهوم،  يتفو  موع نبيعو  هوذا الودين .

 لعملي .ي ،ابحلرك  اى ا؟اهل  يفقهه إ  الذين يتحركلن به،وااهدون لتقرير  يف واقع الناس،وتغليبه عل
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 -كتوه دراسوته يف اللتفرغولا  والتجارب عزم  ن الذين   يندجملن يف احلرك  ّبذا الودين   يفقهلنوه مهموا
 قيو  لتقريور  يفكاكف  يف هوذا الودين إ وا تتجلوى للمتحوركني بوه حركو  جهالاوأن اللمحات  -قراس  ابرقة  

 يف   ينبثو  إ  ذا الودينحياة النواس و  تتجلوى للمسوتغرقني يف الكتوه العواكفني علوى األورا   إن فقوه هو
  يف هووذا واألورا والووذين يعكفوولن علووى الكتووه.و  ييخووذ عوون فقيووه قاعوود حيووة عووه احلرك .أرم احلركوو 

كمووا يقوولل   -« طلرونووهي»ّبووا الفقووه ا سووالمك أو « اوودقون»لكووك يسووتنبطلا منهووا أحكامووا فقهيوو   الزمووان
قيووووو  ن احلركووووو  الووووويت تسوووووتهد  هريووووور النووووواس مووووون العبل عووووووهوووووم بعيووووودون  -املستشووووورقلن مووووون الصوووووليبيني  

 حل ..الطلاغي للعباق،ورقهم إىل العبلقي  ّلِل وحد ،بتحكيم كريع  اّلِل وحدها ونرق كرائع
  سووالمك وليوودان الفقوه ء   يفقهوولن نبيعو  هووذا الوودين ومون مث   ُيسوونلن صووياغ  فقوه هووذا الوودين  إهوي 

 لدينلنو  ّللِ اوجودت .. وليك العكوك هول الصوحي .فقد وجد الدين أو  مث وجود الفقوه.احلرك  ا سالمي  .
ا اهليووو  وعاقاهتوووع ا؟ائوالوووذي نبوووذ كووور .وحد ،ووجووود اجملتموووع الوووذي قووورر أن تكووولن الدينلنووو  فيوووه ّلِل وحووود  .

مث أخوذ .ه .حليواة فيووتقاليدها والذي رفخ أن تكلن كرائع البشر هك اليت هكم أي جانوه مون جلانوه ا
رقت يف و لفرعيو  الويت حكام اإىل جانه األ -هذا اجملتمع يزاول احلياة فعال وف  املباقئ الكلي  يف الشريع  

كوووووووريعته  يف لووووووول الدينلنووووووو  ّلِل وحد ،واسوووووووتيحاء يف أينووووووواء مزاولتوووووووه للحيووووووواة الفعليووووووو و  -أصووووووول الشوووووووريع  
 وهنووا فقوو  بوودأ.حياتووه . وحوودها،هقيقا هلووذ  الدينلن ،جوودت لووه أقضووي  فرعيوو  بتجوودق احلووا ت اللاقعيوو  يف

ت ذلوووووك لووووويت أنشوووووأااحلركووووو  ّبوووووذا الووووودين هوووووك .اسوووووتنباط األحكوووووام الفقهي ،وبووووودأ  ووووول الفقوووووه ا سوووووالمك .
عوون  لبارقة،بعيووداألورا  او  يكوون قوو  فقهووا مسووتنبطا موون ا.قووحل  وول الفقه،واحلركوو  ّبووذا الوودين هووك الوويت حق

ن موون هووركهم ههووم للووديموون أجوول ذلووك كووان الفقهوواء متفقهووني يف الوودين،اكء فق.حوورارة احليوواة اللاقعوو   .
لفقوه ايتعامل ّبوذا سوبيله،و  به،ومن هركوه موع احليواة اللاقعو  جملتموع مسولم حوك،يعيا ّبوذا الدين،وااهود يف

 سبه حرك  احلياة اللاقع .الناكئ ب
والوووذي رفوووخ  ّلِل وحووود  ..ف أيووون هووول اجملتموووع املسووولم الوووذي قووورر أن تكووولن قينلنتوووه« فمووواذا»..فأموووا اليووولم 

ي ألفعول كورعي  ذي رفوخ ابابلفعل الدينلن  ألحود مون العبيود والوذي قورر أن تكولن كوريع  اّلِل كوريعته والو
 تشريع   اكء من هذا املصدر الشرعك اللحيدف

  سووالم ويفقووهالم يعوور  أحوود ميلووك أن يووزعم أن هووذا اجملتمووع املسوولم قووائم ملجوولق  وموون مث   يتجووه مسوو  
ت   تعو    لول جمتمعوايف« تطولير  »أو « عديود »منهجه و رحه،إىل حماول  تنميو  الفقوه ا سوالمك أو 

لدينلنو  اتوداء لتحقيو  يتجوه اب ولكن املسولم ا؟واق.ابتداء  ن هذا الفقه هل كريعتها اللحيدة اليت ّبا تعيا
ا كووووريعته وحووووده سووووتمدا موووونمّلِل وحوووود  وتقريوووور مبوووودأ أن   حاكميوووو  إ  ّلِل،وأن   تشووووريع و  تقنووووني إ  

 هقيقا لتلك الدينلن  ..
 وأ« عديد »و سالمك أإنه هزل فارغ   يلي   دي  هذا الدين أن يشغل انس أنفسهم بتنمي  الفقه ا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2280 

ن أ  هوذا الودين اضو  بطبيعوفكما أنه جهل .ع   يتعامل ّبذا الفقه و  يقيم عليه حياتهيف جمتم« تطلير »
لفقوه قة،ويسوتنب  اا  البار يفهم أحد أنه يستطيع التفقه يف هذا الدين وهل قاعود،يتعامل موع الكتوه واألور 

 من قلاله الفقه ا؟امدة  ..
 للاقع.ادين يف عا  ّبذا ال اف  وإ  مع احلرك إن الفقه   يستنب  من الشريع  إ  يف جمرى احلياة الد 

 او  بوود موون هووذ..«  سووالمكاالفقووه »إن الدينلنوو  ّلِل وحوود  أنشووأت اجملتمووع املسوولم واجملتمووع املسوولم أنشووأ 
مث .عته وحودهانفيوذ كوريت  بد أن يلجد جمتمع مسلم انكوئ مون الدينلنو  ّلِل وحد ،مصومم علوى .ال تيه .
دا موون معو« جواهزا»نشوأ فقوه إسوالمك مفصول علووى قود اجملتموع الوذي ينشوأ،وليك ي -  قبلوه  -بعود ذلوك 

جوووم ع  الكليوو  علووى حالووو  واقعوو ،ذات حتطبيوو  للشوووري -بطبيعتووه  -قبوول  ذلووك أن كووول حكووم فقهووك هووول 
مك   ار ا سووووالوهووووذ  احلووووا ت تنشوووو ها حركوووو  احلياة،قاخوووول ا نوووو.معني،وكووووكل معني،ومالبسووووات معين 

فأمووا .« .قوودها» هلووا حكووم مباكوور علووى« يفصوول»ا وكووكلها ومالبسوواهتا وموون مث بعيوودا عنه،وهوودق حجمهوو
حليوواة ينواء جوراين امون قبول حلوا ت معينوو  يف أ« فصوولحل»يف بطوولن الكتوه فقود « ا؟واهزة»تلوك األحكوام 

يوو  ملي وو  حانووحل وقتهووا كابرقة   « جوواهزة»و  تكوون وقتهووا .ا سووالمي  علووى أسوواس هكوويم كووريع  اّلِل فعووال
جملتموووع ه أن يلجووود اولكووون قبووول ذلوووك اووو.مثلهوووا للحوووا ت ا؟ديووودة .« نفصووول»وعلينوووا اليووولم أن ابحليليووو  

 قون سلاها. ع  اّللِ الذي يقرر أ  يدين لغْي اّلِل يف كرائعه وأ  يفصل حكما كرعيا إ  من كري
 البصووائريفووت   هوواق الووذيويف هووذا يكوولن ا؟.ويف هووذا يكوولن ا؟هوود ا؟وواق املثمر،الالئوو   ديوو  هووذا الوودين

 إ  هوورواب موونو ا الوودين وغووْي هووذا   يكوولن إ  هووز  ترفضووه نبيعوو  هووذ.وميكوون موون التفقووه يف الوودين حقووا .
 منووه هووروب خووْي.  .«تطوولير »أو « عديوود الفقووه ا سووالمك»واجووه ا؟هوواق احلقيقووك هووحل التسوو  بسووتار 

 لقاعدين اتخلفني ع املا ع ا  ابلضع  والتقصْي ونله املغفرة من اّلِل على التخل  والقعلق م
 الخطة ال هادية في قاال ا قرا فا قرا 123الدرس السادس:

ل ر عليهموا رسول للوذان سواو ا ااط  واملدى ا.بعد ذلك ترق آي  تضع خط  احلرك  ا؟هاقي  ومداها كذلك
 اي »خلفووا   مووون بعووود  بصوووف  عامووو ،فلم تشوووذ عنهووا إ  حوووا ت كانوووحل هلوووا مقتضووويات واقعووو :و  - -اّلِل 

َ َمَع اْلُمتَِّقنيَ أَ ُكْم ِغْلظَ  ،َواْعَلُملا َيِجُدوا ِفياِر،َولْ أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا قاتُِللا الَِّذيَن يَوُللَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ   « ..نَّ اّللَّ
ُكْم الَّووِذيَن يَولُوولنَ  قوواتُِللا يَن آَمنُوولاا الَّووذِ اي أَيُوَهوو»فأمووا خطوو  احلركوو  ا؟هاقيوو  الوويت تشووْي إليهووا اهليوو  يف قللووه تعوواىل:

 « ..ِمَن اْلُكفَّارِ 
فلما .وااورووا،مرحلوووو  فمرحلوووو « قار ا سووووالم»فقوووود سووووارت عليهووووا الفتوووول  ا سووووالمي ،تلاجه موووون يلوووولن 

أو كوواقت و  تبوو  إ  فلوولل منعزلوو    تيلوو  قوولة حشووى منهووا علووى قار ا سووالم  -أسوولمحل ا؟زيوورة العربيوو  
مث كووان انسوويا  ا؟يوولش ا سووالمي  يف بووالق .علووى أنوورا  بووالق الوورومكانووحل غووزوة تبوول    -بعوود فووت  مكوو  

الروم ويف بالق فارس،فلم ي كلا وراءهوم جيولاب ووحودت الرقعو  ا سالمي ،ووصولحل حودوقها،فإذا هوك كتلو  
مث   ذهتوووا الووولهن فيموووا بعووود إ  مووون ازقها،وإقامووو  احلووودوق .ضوووخم  كاسوووع  األرجاء،متماسوووك  األنووورا  .
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مووا بينهووا علووى أسوواس ملووك البيوولت،أو علووى أسوواس القلميووات  وهووك خطوو  عموول أعووداء هووذا املصووطنع  في
وسوتظل هوذ  الشوعلب الويت جعول منهوا ا سوالم .الدين على التمكني هلا جهود نواقتهم وموا يزالولن يعمللن

 -وراء فلاصول األجنواس واللغوات واألنسواب واأللولان  -املتصل  احلودوق « قار ا سالم»يف « أم  واحدة»
 - -سووتظل ضووعيف  مهيضوو  إ  أن تثوولب إىل قينهووا،وإىل رايتووه اللاحوودة وإ  أن تتبووع خطووى رسوولل اّلِل 

 وتدر  أسرار القياقة الرابني  اليت كفلحل هلا النصر والعز والتمكني.
 ال رق بين فقه الحرهللاة والحيا  وفقه ا وراق

ُدوا فِوويُكْم ِمووَن اْلُكفَّوواِر َوْلَيِجوو يَولُوولَنُكمْ  لَّووِذينَ لا قوواتُِللا ااي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوو»ونقوو  موورة أخوورى أمووام قللووه تعوواىل:
 « ..ِغْلظَ  ،َواْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ 

لوى عملسولمني و  ادين علوى   يذكر فيوه أن يكلنولا معتو.فنجد أمرا بقتال الذين يللن املسلمني من الكفار
ذي ينبثوو  ل األصوول الووّبووذا الوودين هوو« ا نطووال »األخْي،الووذي اعوول  ونوودر  أن هووذا هوول األموور.قايرهووم .

  لدولو  املسولماهود إبقامو  كموا كانوحل األحكوام املرحليو  أول الع« الودفاع»منه مبدأ ا؟هاق،وليك هول جمورق 
 يف املدين .

 ؟هووووووواق يفاويريووووووود بعوووووووخ الوووووووذين يتحوووووووديلن اليووووووولم عووووووون العالقوووووووات الدوليووووووو  يف ا سوووووووالم،وعن أحكوووووووام 
 لنهووائك األخووْياذا الوونا أن يتلمسوولا هلوو.،وبعخ الووذين يتعرضوولن لتفسووْي آايت ا؟هوواق يف القوورآن .ا سوالم

تووه القوورآين بذا   والوونا قيوودا موون النصوولص املرحليوو  السووابق  فيقيوودو  بلقوولع ا عتووداء  أو خوول  ا عتووداء
   كول ملضوع وأيفيقوا ن ققمطل ،وهل النا األخْي  وقد علقان البيان القرآين عند إيراق األحكام،أن يكول 

 والقيووووولق ُييووووول يف ملضوووووع علوووووى ملضوووووع بووووول يتخوووووْي اللفوووووج انووووودق ويسوووووجل التحفظوووووات وا سوووووتثناءات
 إن كان هنا  هفج أو استثناء أو تقييد أو ختصيا..والتخصيصات يف ذات النا

موووع أهووول  ولقووود سوووب  لنوووا يف تقووودمي السووولرة يف ا؟وووزء العاكووور،ويف تقووودمي آايت القتوووال موووع املشوووركني والقتوووال
الكتواب،أن فصولنا القوولل يف ق لو  النصولص واألحكووام املرحليو  والنصولص واألحكووام النهائيو  علوى نبيعوو  

 .1482املنهج احلركك لإلسالم فحسبنا ما ذكران  هنا 
 سووووالم،والذيناق يف ا إ  أن الوووذين يكتبووولن اليووولم عووون العالقوووات الدوليووو  يف ا سوووالم،وعن أحكوووام ا؟هووو

م ا سووالم  هوك أحكوا ت املتضومن  هلووذ  األحكام،يتعوالمهم ويهولهلم أن تكولن هووذ يتصودون لتفسوْي اهلاي
للن مون أن يظللا يقواتن آمنلا أن يقاتللا الذين يللوم من الكفار،و قد أمر الذي -سبحانه  -وأن يكلن اّلِل 

ا هلووك  ألموورن يكوولن اأيتعووالمهم ويهوولهلم .يلوولوم موون الكفار،كلمووا وجوود هنووا  موون يلوولوم موون الكفووار  .
 لسوابق   إننوااملرحليو  اهكذا،فْيوحلن يتلمسلن القيلق للنصلص املطلقو  واودون هوذ  القيولق يف النصولص 

 نعر  ملاذا يهلهلم هذا األمر ويتعالمهم على هذا النحل ..
                                                 

من ا؟زء العاكر. ) السويد  6301 - 1620وص  6091 - 1606وص  5981 - 6158وص  1583 - 1564ص  - 1482
 رمحه هللا (
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  األرم ونوووورقيوووو  اّلِل يفجهوووواق لتقريوووور ألله..« سووووبيل اّللِ »إووووم ينسوووولن أن ا؟هوووواق يف ا سووووالم جهوووواق يف 
ة عوون فتنتووه ابلقوول  اّلِل،وموون موون العبلقيوو  لغووْي« ا نسووان»جهوواق لتحريوور .غيووحل املغتصووب  لسوولطان اّلِل .الطلا

نَوو   وَ َحووَّتَّ   َتُكوولَن فِ »..الدينلنوو  ّلِل وحوود  وا نطووال  موون العبلقيوو  للعبوواق  ه وأنوو..« يُن ُكلُووُه ّللَِّ َيُكوولَن الوودِِ توْ
منواهج  ّلِل علوىاإ ا هل جهاق لتغليوه مونهج .ثلهليك جهاقا لتغليه مذهه بشري على مذهه بشري م

 علوووى لطان اّللِ العبيووود  ولووويك جهووواقا لتغليوووه سووولطان قووولم علوووى سووولطان قلم،إ وووا هووول جهووواق لتغليوووه سووو
 ومووون مث.ألرم . يف اسووولطان العبيووود  ولووويك جهووواقا  قامووو   لكووو  لعبووود،إ ا هووول جهووواق  قامووو   لكووو  اّللِ 

دوق حووهوول قاخوول يف  بال تفرقوو  بووني مووا.كلووه« ا نسووان»ا،لتحرير كلهوو« األرم»ينبغووك لووه أن ينطلوو  يف 
لعبواق لاغيوحل تعبود انوكلهوا فيهوا « ا نسوان»يسوكنها « أرم»فكلهوا .ا سالم وبني ما هل خارج عنهوا .

نطلووو  أمووو  تاهج،وأن للعبووواق  وحوووني ينسووولن هوووذ  احلقيقووو  يهووولهلم نبعوووا أن ينطلووو  مووونهج ليكتسووو  كووول املنووو
ألمووور لووويك    أن الووول .ا يف هوووذا اللضوووع   تستسووواغ  وهوووك فعوووال   تستسووواغ  .إوووو.لتخضوووع سوووائر األموووم .

نظمووووو  ا اليوووولم أكوووووبيه فيمووووا بوووووني أنظموووو  البشوووور اليووووولم موووون إمكوووووان التعووووايا  إوووووا كلهووووو وليك لووووه.كووووذلك
 فليك للاحد منها أن يقلل:.بشري 

ليبطول هوذ   بشوري  مو إنه هل وحد  صاحه احل  يف البقاء  ولويك احلوال كوذلك يف نظوام إهلوك يلاجوه أنظ
العبلقيو   عوا إىل كرامو لبشور مجياألنظم  كلها ويدمرها كك يطل  البشر مجيعا من ذل  العبلقي  للعباق ويرفع ا

كرا ظمووا ل يمووا مووا ليبيا منّلِل وحوود  بووال كووريك  مث إنووه يهوولهلم األموور ويتعووالمهم ألوووم يلاجهوولن هجلمووا صوو
يودة رين علوى العقرا  اهلخورت ابلسوي ،وأن ا؟هواق كوان  كوخبيثا يقلل هلم:إن العقيدة ا سالمي  قود انتشو

 رلوول  أن األموو.تسوواغ  .ا سووالمي  وانتهووا  حرموو  حريوو  ا عتقوواق  واملسووأل  علووى هووذا اللضووع   تكوولن مس
َ ا يِن قَودْ   ِإْكراَ  يف الودِِ »إن ا سالم يقلم على قاعدة:.ليك كذلك على ا نال  . « لُرْكوُد ِموَن اْلغَوكِِ تَوبَونيَّ

م ا؟نوو  لاهلم  ن هلووفسووهم وأمووولكوون ملوواذا ينطلوو  إذن ابلسووي  جماهوودا وملووا ذا اكوو ى اّلِل موون املوويمنني أن..
لووى العقيوودة كووان هووذا ا؟هوواق ْي ا كوورا  عر آخوور غووإنووه ألموو.ف .«يُقوواتُِللَن يف َسووِبيِل اّللَِّ فَويَوْقتُولُوولَن َويُوْقتَولُوولنَ »
ألن .هووواق  .هوووذا ا؟ إنوووه لضووومان حريووو  ا عتقووواق كوووان.عقيووودة .بووول ألمووور منووواقخ ااموووا لإلكووورا  علوووى ال..

حل يف قائموووا نلاغيوووو مووون العبلقيووو  للعبوووواق يلاجوووه« األرم»يف « ا نسوووان»ا سوووالم كوووإعالن عوووام لتحريوووور 
د هووورس هوووذ  يووود للعبيوووويلاجوووه قائموووا أنظمووو  تقووولم علوووى أسووواس قينلنووو  العب.األرم حضوووعلن العبووواق للعباق

قون يف قاخلهوا و  ون النواسقة الدول  أو قلة تنظيميو  يف صولرة مون الصولر وهولل األنظم  قلة الدول  أو قل 
شوَّت فتونهم عنهوا بتلسوهم،أو  اع الدعلة ا سالمي  كما هلل قووم وقون اعتنوا  العقيودة إذا ارتضوتها نف

 ويف هذا يتمثل انتها  حري  ا عتقاق  قب  أككاله ...اللسائل .
مث .مث موواذاف ..  لوويحطم هووذ  األنظم ،ويوودمر هووذ  القوولى الوويت هميهووا .وموون هنووا ينطلوو  ا سووالم ابلسووي

إن كواءوا قخلولا يف ا سوالم،فكان .أحرارا حقا يف اختيار العقيدة الويت يريودووا -بعد ذلك  -ي   الناس 
هلم ما للمسلمني من حقل ،وعليهم ما عليهم من واجبات،وكانلا إخلاان يف الودين للسوابقني يف ا سوالم  
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إن كواءوا بقوولا علووى عقائوودهم وأقوا ا؟زيوو ،إعالان عوون استسوالمهم  نطووال  الوودعلة ا سووالمي  بيوونهم بووال و 
مقاوم  ومشارك  منهم يف نفقات الدول  املسولم  الويت همويهم مون اعتوداء  الوذين   يستسولملا بعود،وتكفل 

 العاجز منهم والضعي  واملريخ كاملسلمني سلاء بسلاء.
بيوود ذب  وتقتوول وتلتوواري  توو  فوورقا علووى تغيووْي عقيدتووه كمووا انطلقووحل الصووليبي  علووى موودار اإن ا سووالم   يكوور 

وأحياان   تقبوول .تكوورههم علووى التنصوورل -ك قوودميا وكووعه زْنبووار حووديثا كشووعه األنوودل  -كووعلاب  سوورها 
هه ملوذاين روال  ذهه نصور وأحيواان جملورق أووم يودينلن  و.منهم حَّت التنصر،فتبيدهم جملرق أوم مسلملن .

رقولا أحيواء ع  إذ أحوقود ذهوه موثال اينوا عشور ألفوا مون نصوارى مصور ضوحااي بصولر بشو.الكنيس  الر ي  .
هلب   القودس مون انبثوا  الورو عون كنيسو  روموا تتعلو  اب  اعتقاقيو  على انر املشاعل جملورق روالفتهم ؟زئيو  

 بيعووو   هلتيووو يووو ،أو نحووودة  هلتفقوو ،أو مووون اهلب وا بووون معوووا  أو يتعلووو   وووا إذا كووان للمسوووي  نبيعووو  وا
جهوو   األرم مللا نطووال  يفا؟انبيوو   وأخووْيا فووإن صوولرة ا  عتقاقيوو  إىل آخوور هووذ  ا؟زئيووات ا .انسوولتي  .

ع مون بصورون ابللاقوألووم ي من يللن املسلمني من الكفار هتولل املهوزومني روحيوا يف هوذا الزموان وتتعوالمهم
ملووولن أ ووواء لووذين ُيفهوول هوووي ء ا.وهووول يهوولل فعوووال  ..األمووور . حوولهلم وبتكوووالي  هووذا ا نطوووال  فيهوولهلم

طلقلن يف لوووذين سووويناملسووولمني،وهم كوووعلب مغللبووو  علوووى أمرهوووا أو قليلووو  احليلووو  عملموووا  هووول هوووي ء هوووم ا
صولر ه ألمور   يتف  إنوالودين كلوه ّللِ  األرم يلاجهلن أمم األرم مجيعا ابلقتال،حَّت   تكلن فتن  ويكلن

ف ان هوذا األموركوروا موَّت  يون يكلن هوذا هول أمور اّلِل فعوال  ولكون فوات هوي ء مجيعوا أن و  ميكن أ.عقال .
يف  لعربيو  وقخلوحل؟زيورة اويف أي لر ف لقد كان بعد أن قامحل لإلسالم قول  هكم  كم اّلِل قانحل هلوا ا

 بيعو  ا ّللِ عوحل أنفسوهوقبل ذلك كلوه كانوحل هنوا  العصوب  املسولم  الويت اب.هذا الدين،ونظمحل على أساسه
هي توه كسوتدار اليولم  ان قد اوأن الزم.صد ،فنصرها اّلِل يلما بعد يلم،وغزوة بعد غزوة،ومرحل  بعد مرحل  .

ن   إلووووه إ  اّلِل وأن حمموووودا إىل كووووهاقة أ - يف جوووواهليتهم -يوووودعل النوووواس ل - -يوووولم بعووووة اّلِل حمموووودا 
حووول قتوووال مووور  راألمووور ابلاوأن .يف املدينووو فجاهووود والقلووو  الووويت معوووه حوووَّت قاموووحل الدولووو  املسووولم  .رسووولل اّللِ 

ن مووة أن يبوودأوا ذ  الصوولر وأن بووني النوواس اليوولم وهوو.وأحكووام م قيوو  حووَّت انتهووى إىل تلووك الصوولرة األخووْية .
ذن لرة األخووْية إبإىل هووذ  الصوو -ا يوولم أن يصوولل  -مث يصووللا .كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل وأن حمموودا رسوولل .

الووراايت  الووذي تتقا ووهألهوولاء و م هووذا الغثوواء الووذي تتقا ووه املووذاهه واملنوواهج واويلم ووذ لوون يكلنوولا هوو.اّلِل .
و  .ّللِ ا:  إلووه إ  رفووع رايوو ولكنهم سوويكلنلن العصووب  املسوولم  اللاحوودة الوويت ت.القلميوو  وا؟نسووي  والعنصووري 

 إ ووا تنطلوو  رمد يف األترفووع معهووا رايوو  أخوورى و  كووعارا،و  تتخووذ هلووا مووذهبا و  منهجووا موون صوونع العبيوو
 ابسم اّلِل وعلى برك  اّلِل ..

نووه لوون يفقوووه هلووزال  إاإن النوواس   يسووتطيعلن أن يفقهوولا أحكووام هوووذا الوودين،وهم يف مثوول مووا هووم فيوووه موون 
رم ومكافحووو    يف األأحكووام هووذا الوودين إ  الوووذين ااهوودون يف حركوو  تسووتهد  تقريووور أللهيوو  اّلِل وحوود

 أللهي  الطلاغيحل  
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 لبارقة ألورا  ان   الز أن ييخذ عن القاعدين،الذين يتعامللن مع الكته واإن فقه هذا الدي
ص يف غووْي ع النصوول موووالتعاموول .وحفووج مووا يف متوولن الكته.إن فقووه هووذا الوودين فقووه حيوواة وحركوو  وانطال  

يهووا   الوويت نووزل فإن الظوورو حركوو ،  ييهوول لفقووه هووذا الوودين،و  يكوون موويهال لووه يف يوولم موون األايم  وأخووْيا فوو
َ اِر َوْلَيِجوُدوا فِويُكْم غِ َن اْلُكفَّوَنُكْم ِمواي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا قواتُِللا الَّوِذيَن يَولُول »قلل اّلِل تعاىل: ْلظَو  ،َواْعَلُملا أَنَّ اّللَّ

 « ..َمَع اْلُمتَِّقنيَ 
ة تقريووور  سووولر   يف الولكووون لقووود سوووب.وهوووم أهووول كتووواب ..تشوووْي إىل أن أول املقصووولقين بوووه كوووانلا هوووم الوووروم .

 لعبيد ..ام كرائع كفرهم ا عتقاقي والعملك، ا يف عقيدهتم من احنرا ،و ا يف واقعهم من هكي
نحرفني عوون  لكتوواب،املاوهووذ  لفتوو    بوود موون اللقوول  عنوودها لفقووه موونهج هووذا الوودين يف احلركوو  عووا  أهوول 

 -ملن ب يتحوواككتووا  وهووك قاعوودة تشوومل كوول أهوول.كتوواّبم،انتكمني إىل كوورائع موون صوونع رجووال فوويهم  .
ّلِل ا  مث لقود أمور ن صنع الرجال وفيهم كريع  اّلِل وكتابوه،يف أي زموان ويف أي مكوانإىل كرائع م -راضني 

َ أَنَّ »بقللووه: ذا األمووراملسوولمني أن يقوواتللا الووذين يلوولوم موون الكفووار وليجوودوا فوويهم غلظوو ،وعقه علووى هوو  اّللَّ
 « ..َمَع اْلُمتَِّقنيَ 

ألرم ايت تنطلوو  يف تقوولى الووهووك ال.التقوولى الوويت ُيووه اّلِل أهلهووا ..فووالتقلى هنووا ..لتووه .وهلووذا التعقيووه ق 
حووَّت   .جووع .يووع و  تراأي بووال هوولاقة و  ا« غلظوو »تقاتوول موون يلوولن املسوولمني موون الكفووار وتقوواتلهم يف 

 تكلن فتن  ويكلن الدين كله ّلِل.
 -بلا وحوودهم أن ُيووار    علووى الووذين موون كووأومولكنووه ينبغووك أن نعوور  وأن يعوور  النوواس مجيعووا أوووا الغلظوو

 غلظ  املطلق  من كل قيد وأقب وليسحل هك ال -ويف حدوق اهلقاب العام  هلذا الدين 
ان كوووعهوود إن  لويسووبقه نبووذ ا.إنووه قتووال يسووبقه إعالن،وختيوووْي بني:قبوولل ا سووالم،أو أقاء ا؟زيوو ،أو القتوووال .

كووام النهائيوو  ععوول العهوود ألهوول الذموو  الووذين يقبلوولن ح)واأل - حالوو  ااوول  موون اايانوو  يف -هنووا  عهوود 
اعووول احلكوووم  لمني ضوووع مسوووامل  ا سوووالم وأقاء ا؟زيووو  و  عهووود يف غوووْي هوووذ  احلالووو  إ  أن يكووولن ابملسووو
 ا(. هم فيهاملتعني يف حالتهم هذ  هل احلكم املرحلك الذي كان يف حال  تشبه احلال  اليت

 :- -ل اّلِل وهذ  آقاب املعرك  كلها،من وصي  رسل 
،أَْو َسووورِيَّ   أَْوَصووواُ  يف :َعوووْن ُسوووَلْيَماَن بْوووِن بُوَريْوووَدَة،َعْن أَبِيوووِه قَاَل:َكووواَن َرُسووولُل هللِا  ِإَذا أَمَّوووَر أَِموووْي ا َعلَوووى َجوووْيا 

 َسوووِبيِل هللِا،قَووواتُِللا َموووْن َكَفووووَر َخاصَّوووِتِه بِتَوْقوووَلى هللِا،َوَموووْن َمَعوووُه ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنَي َخووووْْي ا،مُثَّ قَووواَل:اْغُزوا ِبْسوووِم هللِا يف 
ا،َوِإَذا َلِقيوووحَل َعوووُدوََّ  ِمووونَ  ،اْغووُزوا َو َ تَوُغلُووولا،َو َ تَوْغوووِدُروا،َو َ ُاَثِِلُووولا،َو َ تَوْقتُولُووولا َولِيووود  اْلُمْشووورِِكنَي فَووواْقُعُهْم ِإىَل  اِبّللَِّ

،فَووووووأَيوَّتُوُهنَّ َمووووووا أَ  ،أَْو ِخاَلل  ِّ ِخَصووووووال  ُهْم،اْقُعُهْم ِإىَل ِإْحووووووَدى يَوووووواَل ُهْم وَُكوووووو َّ َعوووووونوْ َهووووووا فَاقْوبَووووووْل ِموووووونوْ َجووووووابُلَ  إِلَيوْ
ُهْم مُثَّ اْقُعُهوووووووْم ِإىَل التََّحوووووووُلِل ِموووووووْن َقارِِهووووووومْ  ُهْم،وَُكووووووو َّ َعووووووونوْ ِإىَل َقاِر  اِ مِتْسووووووواَلِم،فَِإْن َأَجوووووووابُلَ  إِلَْيوووووووِه فَْأقَوْبووووووول ِمنوْ

ُوووْم ِإْن فوَ  َعلُووولا أَنَّ هَلُوووْم َموووا لِْلُمَهووواِجرِيَن،َوَعَلْيِهْم َموووا َعلَوووى اْلُمَهووواِجرِيَن،َوِإْن ُهوووْم أَبوَوووْلا أَْن اْلُمَهووواِجرِيَن،َوَأْخِثُْهْم َأوَّ
ُوووووْم َيُكلنُووووولَن َكوووووَأْعرَاِب اْلُمْسوووووِلِمنَي،َاْرِي َعلَوووووْيِهْم ُحْكوووووُم هللِا الَّوووووِذي  َهوووووا فَوووووَأْخِثُْهْم َأوَّ َاْووووورِي َعلَوووووى يَوَتَحلَّلُووووولا ِمنوْ
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َفَسوْلُهُم ا؟ِْْزيَوَ  نَي،َوَ  َيُكلُن هَلُْم يف اْلَغِنيَمِ  َواْلَفْكِء َكْكء  ِإ َّ أَْن ُاَاِهُدوا َمَع اْلُمْسِلِمنَي،فَِإْن ُهوْم أَبوَوْلا اْلُمْسِلمِ 
ُهْم،َوِإْن ُهووْم أَبوَووْلا فَاْسووَتِعْن اِبّللَِّ َوقَوواتِ  ُهْم وَُكوو َّ َعوونوْ ْلُهْم،َوِإَذا َحاَصووْرَت أَْهووَل ِحْصوون  فَووِإْن ُهووْم َأَجووابُلَ  فَاقْوبَووْل ِموونوْ
ِه،َوَلِكْن اْجَعْل هَلُْم ِذمَّتَوَك َوِذمَّوَ  فََأرَاُقوَ  أَْن َعَْعَل هَلُْم ِذمََّ  هللِا َوِذمََّ  نَِبيَِِك،َفالَ َعَْعْل هَلُْم ِذمََّ  هللِا َو َ ِذمََّ  نَِبيِِ 

ْن خُتِْفووووُروا ِذَ َُكووووْم َوِذَمووووَم آاَبِئُكووووْم أَْهووووَلُن ِمووووْن أَْن خُتِْفووووُروا ِذمَّووووَ  هللِا َوِذمَّووووَ  أَبِيووووَك َوِذَمووووَم َأْصووووَحاِبَك مل فَووووِإنَُّكْم إِ 
،َوَلِكوْن أَنْوزهِْلُْم َرُسللِِه،َوِإْن َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصن  فََأرَاُقوَ  أَْن تُوْنزهَِلُْم َعَلى ُحْكِم هللِا فَوالَ تُوْنوزهِْلُْم َعلَوى ُحْكوِم هللاِ 

   1483ُحْكِمَك مل فَِإنََّك َ  َتْدرِي أَُتِصيُه ُحْكَم هللِا ِفيِهْم أَْم َ .َعَلى 
َعوْن قَوْتوِل النَِِسواِء نَوَهوى َرُسولُل هللِا فوَ لِل هللِا ازِي َرُسووَعِن اْبِن ُعَمَر،قَاَل:ُوِجَدِت اْمرَأَة  َمْقُتلَل   يف بَوْعِخ َمغَو

َياِن. بوْ  َوالصِِ
 .1484َوَى َعْن قَوْتِل النَِِساءِ النَِّلَّ  وَعِن اْبِن َعبَّاس  أَنَّ 

وووووا بَوَعوووووَة ُمَعووووواَذ بْوووووَن َجبَووووول  ِإىَل اْلَيَمِن،قَاَل:ِإنَّوووووَك َشْيت قَوْلم وووووا أَْهوووووَل وَعوووووِن ابْوووووِن َعبَّووووواس  مل أَنَّ َرُسووووولَل هللِا   َلمَّ
ُ َوَأيِنِ َرُسوول  ،فَوواْقُعُهِم اىَل َكووَهاَقِة أَْن  َ إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ َ َعووزَّ ِكَتاب  ُل هللِا،فَووِإْن ُهووْم أَنَوواُعلَ  لِووَذِلَك،فََأْعِلْمُهْم أَنَّ اّللَّ

لَو  ،فَِإْن أَنَواُعلا لِوَذِلَك،فََأْعِلْمُهْم أَنَّ اّللََّ   َعوزَّ َوَجولَّ افْوَ ََم َوَجلَّ اْفَ ََم َعَلْيِهْم مَخْوَك َصوَلَلات  يف ُكولِِ يوَوْلم  َولَيوْ
َ  وََكوووورَائَِم َعلَووووْيِهْم َصووووَدَق   يف أَْموووو َلاهِلِْم تُوْيَخووووُذ ِمووووْن أَْغِنيَووووائِِهْم َوتوُووووَرُق يف فُوَقرَائِِهْم،فَووووِإْن ُهووووْم أَنَوووواُعلَ  لِووووَذِلَك،فَِإايَّ

. نَوَها َوَبنْيَ هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِحَجاب  َا لَْيَك بَويوْ  1485أَْمَلاهِلِْم،َواتَِّ  َقْعَلَة اْلَمْظُللِم،فَِإوَّ
نَوووَ  قَووواَل قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ َعوووْن َرُجووول  ِموووْن جُ و  َلَعلَُّكوووْم تُوَقووواتُِللَن قَوْلم وووا فَوَتْظَهوووُروَن َعلَوووْيِهْم فَويَوتوَُّقووولَنُكْم »  --َهيوْ

ُهْم َكويوْ  ا فَووْلَ  ذَ    َ َيْصوُلُ  لِوَك فَِإنَّوهُ ِ َْمَلاهِلِْم ُقوَن أَنْوُفِسوِهْم َوأَبْونَوائِِهْم فَوُيَصواحِلُلَنُكْم َعلَوى ُصوْل   فَوالَ ُتِصويُبلا ِمونوْ
 .1486«َلُكْم 

ُ َعْنُه وََكاَن ِموْن َأْصوَحابِِه،يَوُقلُل:ِإنَّ َرُسولَل هللِا و   نوَوَزَل خِبَْيوَثَ َوَمَعوُه َموْن َمَعوُه َعِن اْلِعْراَبِم ْبِن َسارِيََ  َرِضَك اّللَّ
وُد،أََلُكْم أَْن تَوْذَ ُلا بَوَل ِإىَل النَّوِلِِ ِمْن َأْصَحابِِه،َوأَنَّ َصاِحَه َخْيوَثَ َكواَن َرُجوال اَبرِق ا ُمْنَكر ا،فَأَقوْ  ، فَوَقواَل:اَي حُمَمَّ

،ارَْكووْه مُحَُراَن،َوَشُْكلُوولا مَثََرتَوَنا،َوتَووْدُخُللا بُوُيلتَوَنا،َوَتْضوورِبُلا ِنَسوواَءاَن ف فَوَغِضووَه َرُسوولُل هللِا  ، فَوَقوواَل:اَي ابْووَن َعْل  
ُ َوَأيِنِ َرُسوولُل هللِا ،َوأَِن اْجَتِمعُوولا ِإىَل فَوَرَسووَك،فََأذِِْن يف النَّوواِس أَنَّ ا؟َْ  نَّووَ    هَِووُل ِإ  ِلَمووْن َكووِهَد أَْن   إِلَووَه ِإ  اّللَّ

وووولَّ َلُكووووْم بُويُوووولَت اْلُمَكوووواتَِبنيَ الصَّووووالِة قَاَل:فَاْجَتَمْعنَووووا َلُه،َفَصوووولَّى النَّووووِلُ  َ َعووووزَّ َوَجوووولَّ َ ْ ُيَِ  ِإ  ، مُثَّ قَوووواَل:ِإنَّ اّللَّ
،َو  َشُْكلُولا أَْمووَلاهَلُْم،َو  َتْضورِبُلا ِنَسوواَءُهْم،أَْم َحِسووَه اْموُر   ِمووْنُكْم َوقَووْد َكوِبَع َحووَّتَّ َبطَووَن وَ  ُهوَل ُمتَِّكووئ  َعلَووى إبِِْذن 

َ َعووزَّ َوَجوولَّ َحوورََّم َكوويوْ  ا ِإ  َمووا يف اْلُقووْرآِن،َأ  ِإيِنِ قَوودْ  ْيحُل َوَوَعظْووحُل  َِْكووَياَء ِهووَك ِمثْوووُل  أَرِيَكتِووِه،  َيظُووُن اّللَّ َحوودَّ
،َو  احْلُُموووُر،َو  تَوووْدُخُللا بُويُووولَت ا وووَباِع ُكوووُل ِذي اَنب  وووُل َلُكوووْم ِموووَن السِِ ْلُمَكووواتَِبنَي ِإ  اْلُقوووْرآِن أَْو َأْكثَوُر،َوأَنَّوووُه   ُيَِ

                                                 
 (23418( 03023[))640/ 7( ومسند أمحد )عا  الكته( ] 1902[)484/ 3أخرجه مسلم وغْي  املسند ا؟امع ] - 1483
 ( صحي 33785و33784[)569/ 17ن أيب كيب  ]مصن  اب - 1484
 وهل حدية صحي  مشهلر  ( 5911[) 553/ 8أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ] - 1485
 جهال    ه( في15726[)1347/ 18( واملسند ا؟امع ] 3053[) 136/ 3املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 1486
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،َو  َشُْكلُووولا ِموووْن أَْموووَلاهِلِْم َكووويوْ  ا ِإ  َموووا نَوووابُ  وووا،َوقَاَل:  َتْضووورِبُلا،أَْو قَووواَل:  َعْلِوووُدوا ِنَسووواَءُهْم " إبِِْذن  لا لَوووُه نَوْفس 
1487. 

َّ اأْلَْسووَلُق بْووُن َسوورِيع  وََكوواَن أَوََّل َمووْن قَوواَّ يف َهووَذا اْلَمْسووِجِد قَووالَ ،وَعووِن احلََْسوونِ   َغَزْوُت َمووَع َرُسوولِل :قَاَل َحوودَّ
فَاْكوَتدَّ َذلِوَك َعَلْيوِه، َحابُُه الُذرِِيََّ  بَوْعَدَما قَوتَوُللا اْلُمَقاتِلَوَ  فَوبَولَوَ  َذلِوَك َرُسولَل هللِا أَْربََع َغَزَوات  فَوتَوَناَوَل َأصْ هللِا 

بْونَووووواَء اَي َرُسووووولَل هللِا أَلَْيُسوووولا أَ :" َأَ  َموووووا اَبُل أَقْوووووَلام  قَوتَولُووووولا اْلُمَقاتِلَووووَ  مُثَّ تَونَووووواَوُللا الُذرِِيَّووووَ  ف " فَوَقووووواَل َرُجوووول  :فَوَقووووالَ 
" إنَّ َأْخيَوارَُكْم أَبْونَوواُء اْلُمْشورِِكنَي أََموا إنَّوُه لَْيَسووحْل تُللَوُد َنَسوَم   إ َّ ُولِوَدْت َعلَووى :اْلُمْشورِِكنَي ف فَوَقواَل َرُسولُل هللِا 

َها ِلَساُوَا فَأَبَوَلاَها يُوَهلَِِقاِوَا أَ  َها َحَّتَّ يَِبنَي َعنوْ رَاِوَا "اْلِفْطرَِة َفَما يَوزَاُل َعَليوْ  1488ْو يُوَنصِِ
يَوَنا اأَلْسووووَلُق بْووووِن َسوووورِيع  وََكوووواَن َرُجووووال  ِمووووْن بَووووِب َسووووْعد  قَاَل:وََكوووواَن أَوََّل َمووووْن قَوووواَّ يف َهووووَذا  وعوووون احلََْسووووَن،َحدَّ

،قَاَل:فَوتوَ اْلَمْسوِجِد،يَوْعِب اْلَمْسووِجَد اْ؟َاِمَع،قَواَل:َغَزْوُت َمووَع َرُسولِل هللِا  نَواَوَل قَوووْلم  الُذرِِيَّوَ  بَوْعووَد َمووا أَْربَووَع َغَزَوات 
فَوَقواَل:َأَ  َموا اَبُل أَقْووَلام  قَوتَولُولا اْلُمَقاتِلَوَ  َحوَّتَّ تَونَواَوُللا الُذرِِيَّوَ ،قَاَل:فَوَقاَل قَوتَوُللا اْلُمَقاتِلَوَ ،فَوبَوَلَ  َذلِوَك َرُسولَل هللِا 

َا :نَي ف قَاَل:فَوَقوووواَل َرُسوووولُل هللِا َرُجوووول :اَي َرُسوووولَل هللِا،أََولَووووْيَك أَبْونَوووواُء اْلُمْشوووورِكِ  ِإنَّ ِخيَووووارَُكْم أَبْونَوووواُء اْلُمْشوووورِِكنَي،ِإوَّ
َهوووا ِلَسووواُوَا،فَأَبَولَ  َهوووا َحوووَّتَّ يُبِووونَي َعنوْ اَها يُوَهلَِِقاِوَوووا َو لَْيَسوووحْل َنَسوووَم   تُللَوووُد ِإ َّ ُولِوووَدْت َعلَوووى اْلِفْطرَِة،َفَموووا تَووووزَاُل َعَليوْ

رَاِوَا.  1489يُوَنصِِ
 وهذش التكليلات النبوية هي اليت الار علي ا اخللفاب بكدش:

وا بَوَعوَة اْ؟ُنُولَق حَنْوَل الشَّواِم يَزِيوَد بْونَ  ُ َعْنوُه َلمَّ َأىِب ُسوْفَياَن َوَعْموَرو  َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّه:أَنَّ أاََب َبْكر  َرِضَى اّللَّ
ووا رَِكبُوولا َمَشووى أَبُوول َبْكوور  َمووَع أَُموورَاِء ُجنُوولِقِ  يوُووَلقُِِعُهْم َحووَّتَّ بَولَووَ  يَِنيَّووَ   بْووَن اْلَعوواِص َوُكووَرْحِبيَل ابْووَن َحَسووَنَ  قَووالَ  َلمَّ

َسووِبيِل اّللَِّ مُثَّ  الْووَلَقاِع فَوَقوواُللا اَي َخِليَفووَ  َرُسوولِل اّللَِّ أََاِْشووى َوحَنْووُن رُْكبَووان ف فَوَقوواَل:ِإىنِِ َأْحَتِسووُه ُخطَوواَى َهووِذِ  ِ  
َ انَ َجَعوَل يُ  ِصووُر ِقينِووِه َو َ لِصوويِهْم فَوَقاَل:أُوِصوويُكْم بِتَوْقووَلى اّللَِّ اْغووُزوا ِ  َسووِبيِل اّللَِّ فَوَقواتُِللا َمووْن َكَفووَر اِبّللَِّ فَووِإنَّ اّللَّ

ا َلِقيووُتُم اْلَعووُدوَّ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي تَوُغلُوولا َو َ تَوْغووِدُروا َو َ َعْبُونُوولا َو َ تُوْفِسووُدوا ِ  اأَلْرِم َو َ تَوْعُصوولا َمووا توُووْيَمُروَن فَووِإذَ 
ُهُم اْقُعُهمْ  ُهْم وَُكُفلا َعنوْ ِّ ِخَصال  فَِإْن ُهْم َأَجابُلَ  فَاقْوبَوُللا ِمنوْ ُ فَاْقُعلُهْم ِإىَل َياَل  ِإىَل اِ ْسواَلِم فَوِإْن ِإْن َكاَء اّللَّ

ُهُم مُثَّ  ُهْم وَُكُفولا َعونوْ  اْقعُولُهْم ِإىَل التََّحوُلِل ِموْن َقارِِهوْم ِإىَل َقاِر اْلُمَهواِجرِيَن فَوِإْن ُهوْم فَوَعلُولا ُهْم َأَجابُلَ  فَاقْوبَوُللا ِمنوْ
ْسووواَلِم َواْختَووواُروا فَوووَأْخِثُوُهْم أَنَّ هَلُوووْم ِمثْوووَل َموووا لِْلُمَهووواِجرِيَن َوَعلَوووْيِهْم َموووا َعلَوووى اْلُمَهووواِجرِيَن َوِإْن ُهوووْم َقَخلُووولا ِ  ا ِ 

ُووْم َكووَأْعرَاِب اْلُمْسووِلِمنَي َاْوورِى َعلَووْيِهْم ُحْكووُم اّللَِّ الَّووِذى فَوووَرمَ َقاَرُهووْم َعلَوو َعلَووى  ى َقاِر اْلُمَهوواِجرِيَن فَووَأْخِثُوُهْم َأوَّ
ا أَْن يَوووْدُخُللا ِ  اْلُموووْيِمِننَي َولَوووْيَك هَلُوووْم ِ  اْلَفوووْىِء َواْلَغنَوووائِِم َكوووْىء  َحوووَّتَّ ُاَاِهوووُدوا َموووَع اْلُمْسوووِلِمنَي فَوووِإْن ُهوووْم أَبوَووولْ 

ُهْم َوِإْن ُهووْم أَبوَووْلا فَ  ُهْم وَُكُفوولا َعوونوْ اْسووَتِعيُنلا اِبّللَِّ َعلَووْيِهْم اِ ْسوواَلِم فَوواْقُعلُهْم ِإىَل ا؟ِْْزيَووِ  فَووِإْن ُهووْم فَوَعلُوولا فَوواقْوبَوُللا ِموونوْ
ُ َو َ تُوْغووورُِقنَّ حَنْوووال  َو َ ُهْرِقوُ  نوََّهوووا َو َ تَوْعِقوووُروا َّبِيَمووو   َو َ َكوووَجرَة  تُوْثِموووُر َو َ هَتْوووِدُملا بِيَعووو   َو َ فَوَقووواتُِللُهْم ِإْن َكووواَء اّللَّ

                                                 
 ( حسن7840( وصحي  ا؟امع ) 3052[)135/ 3]املكنز  -( وسنن أيب قاوق 1336[) 520/ 2اهلحاق واملثاين ] - 1487
 [  صحي 500/ 3قار نيب  ] -( وتفسْي ابن كثْي  1394[)13/ 4كر  مشكل اهلتر ] - 1488
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ُعلُهْم َوَموا َحَبُسولا تَوْقتُوُللا اْلِللْوَداَن َوَ  الُشوُيلَن َو َ النَِِسواَء َوَسوَتِجُدوَن أَقْوَلام وا َحَبُسولا أَنْوُفَسوُهْم ِ  الصَّوَلاِمِع فَودَ 
وووْيطَاُن ِ  أَْوَسووواِط ُرُءوِسوووِهْم أَْفَحاص وووا فَوووِإَذا َوَجوووْدمُتْ أُولَ ِوووَك فَاْضووورِبُلا أَنْوُفَسوووُهْم لَوووُه  َوووَذ الشَّ َوَسوووَتِجُدوَن آَخووورِيَن اختَّ

".ُ  1490أَْعَناقَوُهْم ِإْن َكاَء اّللَّ
دِِيَ  َرضِ :وَعِن اْبِن ِكَهاب  قَالَ  َيِب َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِِه أَنَّ أاََب َبْكر  الصِِ َك هللاُ َعْنُه َلمَّا بَوَعوَة أَُمورَاَء اْ؟ُنُولِق َحدَّ

" أُوِصيُكْم بِتَوْقوَلى هللِا َعوزَّ َوَجولَّ :حَنَْل الشَّاِم يَزِيَد ْبِن َأيب ُسْفَياَن َوَعْمَرو ْبَن اْلَعاِص َوُكَرْحِبيَل ْبَن َحَسَنَ  قَالَ 
ِإنَّ هللاَ اَنِصوور  ِقينَووُه،َوَ  تَوْغلُوولا َوَ  تَوْغووِدُروا َوَ  َعْبُونُوولا َوَ  تُوْفِسووُدوا يف اْغووُزَوا يف َسووِبيِل هللِا،قَوواتُِللا َمووْن َكَفووَر اِبهلِل،فَوو

َع   " اأْلَْرِم،َوَ  تُوْغرُِقنَّ َبْال  َوَ  ُهَرِِقُونوََّها َوَ  تَوْعِقُروا َّبِيَم   َوَ  َكَجرَة  تُوْثِمُر َوَ  هَتِْدُملا  1491بَويوْ
ْيووِه قَاَل:َكتَووَه ُعَموُر إىَل أَُموورَاِء اأَلْجنَوواِق أَْن  َ تَوْقتُولُولا اْموورَأَة ،َو َ َصووِبي ا،َوأَْن تَوْقتُولُولا َمووْن َجووَرْت َعلَ وَعوِن ابْووِن ُعَمَر،

 1492اْلُملاَسى."
،قَووووووواَل:أََ اَن ِكتَووووووواُب ُعَموووووووَر: َ تَوُغلُووووووولا،َو َ تَوْغوووووووِدُروا،َو َ تَوْقتُولُووووووولا َولَيَووووووود   َ يف وَعوووووووْن َزيْوووووووِد بْوووووووِن َوْهه  ا َواتوَُّقووووووولا اّللَّ

 1493اْلَفالَِّحنَي."
بَووووووُع يَزِيووووووَد بْووووووَن َأيب  وووووواِم َفَخوووووورََج يَوتوْ ووووووا إىَل الشَّ  وَعووووووْن َُيْووووووىَي بْووووووِن َسووووووِعيد ،قَاَل:حدِِْيحُل أَنَّ أاََب َبْكوووووور  بَوَعووووووَة ُجُيلك 

 َكِبْي ا َهرِم ا،َو َ تَوْقطََعنَّ َكوَجر ا ُمْثِمور ا،َو َ خُتَورَِِبنَّ ُسْفَياَن،فَوَقاَل:إيِنِ أُوِصيك بَِعْشر :َ  تَوْقتُوَلنَّ َصِبي ا،َوَ  اْمرَأَة ،َو َ 
."َعاِمر ا،َوَ  تَوْعِقَرنَّ َكاة ،َوَ  بقرة ِإ َّ ِلَمْأَكَل  ،َوَ  تُوْغرَِقنَّ َبْال ،َوَ  َهْرِقَونَُّه َوَ  تَوُغِل،وَ   1494َ  َعُْ ْ

َيِب َكووِقيُ  بْووُن َسووَلَمَ  اأْلََسووِدُي،َعِن الرَُّسوولِل الَّووِذي َجووَرى بَوونْيَ ُعَمووَر بْووِن وَعووْن َمْنُصوولِر بْووِن اْلُمْعَتِمِر،قَالَ  :َحوودَّ
ُ َعْنُه َوَسَلَمَ  ْبِن قَوْيك  اأْلَْكَجِعكِِ قَاَل:نََدَب ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب النَّواَس َموَع َسو َلَمَ  بْوِن قَووْيك  ااَْطَّاِب َرِضَك اّللَّ

،َويف َسوِبيِل اّللَِّ مل تُوَقواتُِللَن َموْن َكَفورَ اأْلَْكَجِعكِِ ابِ  ،َ   حْلَرَِّة ِإىَل بَوْعِخ أَْهوِل فَاِرَس،َوقَواَل:" اْنطَِلُقولا ِبْسوِم اّللَِّ اِبّللَِّ
انْوتَوَهْيوووحَل ِإىَل اْلَقوووْلِم فَووواْقُعُهْم ِإىَل تَوُغلُووولا،َوَ  تَوْغوووِدُروا،َوَ  ُاَثِِلُووولا،َوَ  تَوْقتُولُووولا اْمووورَأَة ،َوَ  َصوووِبي ا،َوَ  َكوووْيخ ا َ  وووا،َوِإَذا 

ْسواَلِم َوا؟َِْهاِق،فَووِإْن قَِبلُوولا فَوُهوْم ِمووْنُكْم،فَوَلُهْم َمووا َلُكْم،َوَعلَوْيِهْم َمووا َعلَووْيُكْم،َوِإْن أَبوَوْلا فَوواقْ  ْسوواَلِم بِوواَل اْ ِ ُعُهْم ِإىَل اْ ِ
ُهْم،َوأَْعِلمْ  ُهْم أَنَّووُه َ  َنِصوويَه هَلُووْم يف اْلَفْكِء،فَووِإْن أَبوَووْلا فَوواْقُعُهْم ِإىَل ا؟ِْْزيَووِ ،فَِإْن قَِبلُوولا ِجَهاق ،فَووِإْن قَِبلُوولا فَاقْوبَووْل ِموونوْ

وووا يُوَقاتِوووْل َموووْن َورَاَءُهْم،َوَخلِِِهوووْم َوَموووا َوَضوووْعحَل َعَلْيِهْم، ُهْم بَِقوووْدِر نَاقَِتِهْم،َوَضوووْع فِووويِهْم َجْيش  فَوووِإْن أَبوَوووْلا َفَضوووْع َعووونوْ

                                                 
 ( صحي  لغْي 85921( )85/  9) -املكنز  -السنن الكثى للبيهقك - 1490

صوول  وهووك خلوو  يف ا نسووان خااصووال:مجع  -األنوورا  أو قطعهووا أو تشووليه ا؟سوود والتنكيوول بووه  التمثيل:جوودع - الغللل:اايانوو  والسوورق 
ارة عون اْلَموال الوذي يُوْعَقود ا؟زيو :هك عبو-رفوخ أىب:امتنوع و  -ذ من العدو مون موال ومتواع بغوْي حورب الفكء:ما ييخ-يكلن فضيل  أو رزيل  

 ا هلم سالمي  ومحايته الدول  ايف،من ا؟زَاء،كأوا َجَزت عن قتله ،وا؟زي  مقابل إقامتهم لْلِكَتايب عليه الذِِمَّ ،وهك ِفْعل 
 ( صحي  لغْي 414/  3) -كر  مشكل اهلتر  - 1491
 ( صحي 33791( )745/  17) -مصن  ابن أيب كيب   - 1492
 ( حسن33792( )457/  17) -مصن  ابن أيب كيب   - 1493

 و قطعها أو تشليه ا؟سد والتنكيل بهأجدع األنرا  ل:التمثي-الغللل:اايان  والسرق  
 (  صحي  مرسل33791( )574/  17) -مصن  ابن أيب كيب   - 1494
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وود   فَوَقاتِلْ  وود ،َوَلِكْن  ُهْم،فَووِإْن َقعُوولُكْم ِإىَل أَْن تَوْعطُوولُهْم ِذمَّووَ  اّللَِّ َوِذمَّووَ  حُمَمَّ فَوواَل تُوْعطُوولُهْم ِذمَّووَ  اّللَِّ َوَ  ِذمَّووَ  حُمَمَّ
ووا قَووِدْمَنا الْووِباَلَق أَْعطُوولُهْم ِذَمووَم أَنْوُفِسووُكْم،مُثَّ ُقللُوولا هَلُْم،فَووِإْن أَبوَووْلا َعلَووْيُكْم فَوَقاتِْلُهْم،فَووِإنَّ اّللََّ   اَنِصوورُُكْم َعلَووْيِهْم " فَوَلمَّ

وود ،فَوُقْلَنا:َ ،وَلِكنَّا َقَعووْلاَنُهْم ِإىَل ُكوولِِ َمووا أُِمووْراَن بِووِه،فَأَبَوْلا،فَوَلمَّا َمسَّووُهُم احلَْْصووُر اَنَقْواَن:أَْعطُوولاَن ِذمَّووَ  اّللَِّ َوذِ  مَّووَ  حُمَمَّ
نَوا،َفمَ نُوْعِطيُكْم ِذَمَم أَنْوُفِسَنا َ فَووَتَ  َعَليوْ َاَ ،مُثَّ نَِفك َلُكْم،فَأَبَوْلا،فَوَقاتَوْلَناُهْم،فَُأِصيَه َرُجول  ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي،مُثَّ ِإنَّ اّللَّ

َل،َفَجَعوَل يَوَتَخطَّوى خَ اْلُمْسوِلُملَن أَيْوِديَوُهْم ِموْن َمتَواع  َوَرِقيو   َورِقَو   َموا َكواُءوا،مُثَّ ِإنَّ َسوَلَمَ  بْوَن قَووْيك  أَِموَْي اْلَقوْلِم قَ 
وُم ِّبَوا بُوُيلَت اَنرِِهْم،فَِإَذا ِبَسَفَطنْيِ ُمَعلََّقنْيِ ِ َْعَلى اْلبَوْيحِل،فَوَقاَل:َما َهَذاِن السََّفطَاِن ف فَوَقاُللا:َأْكوَيا ُء َكانَوحْل تُوَعظِِ

َنَلابِووُع اْلُملُوولِ  بَوْعووَد اْلُملُوولِ  قَاَل:َمووا َأْحَسووبُوُهْم نَبَوعُوولا اْلُملُوولُ  بُويُوولَت اَنرِِهْم،فَوَقاَل:أَْهِبطُلُ َووا ِإَ َّ،فَووِإَذا َعَلْيِهَمووا 
،َعلَوكَّ اِبْلُمْسووِلِمنَي،فَوَلمَّا َجواُءوا َأْخوَثَُهْم َخووَثَ السَّوَفَطنْيِ،فَوَقاَل:أََرْقُت أَنْ  أَُفضَّوُهَما ِ َْحَضوور   ِإ َّ َعلَوى أَْمور  نَِفيك 

َ ْلُوولَءاِن ِ َووا َ ْ يوُووَر ِمثْولُووُه أَْو قَوواَل:َ ْ أََر ِمثْولَووُه،فَأَقْوَبَل ِبَلْجِهووِه َعلَووى اْلُمْسووِلِمنَي،فَوَقاَل:اَي  ِمْنُكْم،فَوَفضَّووُهَما،فَِإَذا ُ َووا
ُ يف َوْجِهُكووْم َهووَذا،فَوَهْل َلُكووْم أَْن َتِطيبُوولا ِّبَووَذْيِن  ووا السَّووفَ َمْعَشووَر اْلُمْسووِلِمنَي،َقْد َعِلْمووُتْم َمووا أَْباَلُكووُم اّللَّ َطنْيِ أَنْوُفس 

َتابُوُه،فََأَجابُلُ  ِبَصوْلِت َرُجول  َواِحود :ِإانَّ ُنْشوِهُد اّللََّ   أانَّ قَوْد فَوَعْلَنا،َونَابَوحْل أِلَِمِْي اْلُمْيِمِننَي حِلََلاِئِجِه َوأُُمولرِِ  َوَموا يَونوْ
اْلُمْيِمِننَي يَوْلَم احْلَرَِّة،َوَما أَْوَصااَن،َوَما اتوَّبَوْعَنا ِموْن َوِصويَِّتِه  أَنْوُفُسَنا أِلَِمِْي اْلُمْيِمِننِي،َفَدَعاين،فَوَقاَل:َقْد َعِهْدَت أَِمْيَ 

ْاَووَثَ،مُثَّ اْرِجووْع ِإَ َّ َوأَْمووِر السَّووَفَطنْيِ،َوِنيِه أَنْوُفووِك اْلُمْسووِلِمنَي لَووُه ِّبَِما،فَووْأِت ِّبَِمووا ِإىَل أَِمووِْي اْلُمْيِمِننَي،َواْصووُدْقُه ا
،فَوَقاَل:ُخْذ بِيَوووووِد َموووووْن َأْحبَوْبوووووحَل ِ َوووووا يَوُقووووولُل  فََأَخوووووْذُت بِيَوووووِد َرُجووووول  ِموووووَن .َلَك،فَوُقْلحُل:َموووووا ِ  بُووووود  ِموووووْن َصووووواِحه 

ْنلُوُه َطنْيِ،َواْنطََلْقحُل أَ اْلَقْلِم،فَاْنطََلْقَنا اِبلسََّفَطنْيِ َوُُزُ َا َحَّتَّ َقِدْمَنا ِّبَِما اْلَمِديَنَ ،فََأْجَلْسحُل َصاِحِل َموَع السَّوفَ 
وواز  َوُهووَل يوَ  ووأُ َعلَووى ُعكَّ ُ َعْنووُه،فَِإَذا بِووِه يُوغَوودِِي النَّوواَس َوُهووَل يَوتَولَكَّ ُقوولُل:" اَي يَوْرفَأُ،َضووْع أَِمووَْي اْلُمووْيِمِننَي ُعَمووَر َرِضووَك اّللَّ

يب،فَوَقواَل:" َأَ  ُتِصويُه ِموَن الطََّعواِم َهاُهَنا،اَي يَوْرفَأُ،َضْع َهاُهَنا "،َفَجَلْسحُل يف ُعْرِم اْلَقْلِم َ  آُكُل َكيوْ  ا َفَمورَّ 
َك َوِقَصواَعَك ف " فَوُقْلحُل:َ  َحاَجَ  ِ  بِِه،فَورََأى النَّاَس َوُهَل قَائِم  َعَلْيِهْم يَُدوُر ِفيِهْم،فَوَقاَل:" اَي يَوْرفَأُ،ُخوْذ ُخلنَو

ِ  َحوووَّتَّ انْوتَوَهوووى ِإىَل َقار  قَووووْلرَاَء َعِظيَم  ،َفَدَخَلَها،فَوووَدَخْلحُل يف "،مُثَّ أَْقبوَوووَر َواتوَّبَوْعتُوووُه،َفَجَعَل يَوَتَخلَّوووُل َنرِيوووَ  اْلَمِدينَووو
اِر فَووووَدَخَلَها،فَوُقْمحُل َمِلي ووووا َحووووَّتَّ لَنَوْنووووحُل أَنَّ أَِمووووَْي اْلُمووووْيِمِننيَ  ووووَن يف ِإيْوووورِِ ،مُثَّ انْوتَوَهووووى ِإىَل ُحْجوووورَة  ِمووووَن الوووودَّ  قَووووْد َاَكَّ

وووواَلُم  فَاْقُخووووْل "،فَووووَدَخْلحُل،فَِإَذا ُهووووَل َجوووواِلك  َعلَووووى ِوَسوووواَقة  ُمْرتَِفق ووووا ،َعَلْيَك،فَوَقوووواَل:" َوَعَلْيكَ جَمِْلِسِه،فَوُقْلحُل:السَّ
َها،فَووِإَذا ِهوووَك تَوْغرُِزين،فَووِإَذا َحْشوولُ  ووا َرآين نَوبَووَذ ِإَ َّ الَّوويِت َكووواَن ُمْرتَِفق ا،َفَجَلْسووحُل َعَليوْ قَووواَل:" اَي ،َها لِي   أُْخَرى،فَوَلمَّ

َها َزيْوت ا،َما ِفيِه ِمْلو   َوَ  َخل  َجارِيَ  ،َفَصهَّ َعَليوْ ،فَوَقواَل:" ُ ،أَْنِعِميَنا "،َفَجاَءْت بَِقْصَع   ِفيَها ِقَدر  ِمْن ُخْبز  اَيِبك 
نَووا أَْنيَووَه ِمووْن َهووَذا "،فَوَقوواَل ِ :" اْقُن "،َفَدنَوْلُت،قَاَل:فَووَذهَ  َووا لَووْل َكانَووحْل رَاِضووَي   أَْنَعَمتوْ َهووا أََمووا ِإوَّ ْبحُل أَتَونَوواَوُل ِمنوْ
ا اْ؟َانِووِه،فَوَلْم أَقْووِدْر قِووْدرَة ،َفاَل َواّللَِّ ِإِن اْسووَتطَْعحُل أَْن أُِجيَزَها،َفَجَعْلووحُل أَُللُكَهووا َموورَّة  ِمووْن َذا اْ؟َانِووِه،َوَمرَّة  ِمووْن ذَ 

ُه نََعووام  بِثَوووْلب  أَْو َكووْعر ،َحَّتَّ رَأَيْوتُووُه يَوْلطَووُع َجَلانِووَه َعلَووى أَْن أُِسوويَغَها،َوَأَكَل َأْحَسووَن النَّوواِس ِإْكلَوو  ،ِإْن يَوتَوَعلَّووُ  لَوو
،فَوَقاَل:" أَْعِطيوووِه "،فَوَناَولَْتِنيوووِه،َفَجَعلْ  حُل ِإَذا أاََن اْلَقْصوووَعِ ،مُثَّ قَووواَل:" اَي َجارِيَُ ،اْسوووِقيَنا "،َفَجووواَءْت ِبَسوووِليِ  ُسوووْلحل 

،َوِإْن أانَ  تَورَْكتُوووُه تَنِوووَد،فَوَلمَّا َرآين قَوووْد َبِشوووْعحُل َضوووِحَك،فَوَقاَل:" َموووا لَوووَك أََرنِيوووِه ِإْن ِكوووْ حَل  َحرَّْكتُوووُه َتَرْت لَوووُه ُقَشوووار 
َهتِووووِه َهَكووووَذا مُثَّ قَوووواَل:" احْلَْموووووُد ّللَِِّ الَّووووِذي أَْنَعَمنَووووا فََأْكبَوعَ  َنا،َوَسوووووَقااَن "،فَوَناَوْلُتُه،َفَشووووِرَب َحووووَّتَّ َوَضووووَع َعلَوووووى َجبوْ
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ُ  َلَنا ِمْن أُمَّوِ  حُمَمَّود   فََأْرَوااَن،َوَجعَ  "،فَوُقْلحُل:قَوْد َأَكوَل أَِموُْي اْلُموْيِمِننَي َفَشِبَع،َوَكوِرَب فَوَرِوَي،َحواَجيِت َجَعلَوِب اّللَّ
َهوا َموا قَواَل:ّللَِّ  -ِفَداَ   ،َهوَذا يف َمْلِضوع  ِمنوْ َي َياَليَوُ  أمَْيَان   أَبُولَ  َفَموْن قَاَل َكوِقي  :وََكاَن يف َحوِديِة الرَُّسولِل ِإايَّ

،َوُحب ووو َوووا َخَرْجوووحُل ِموووْن َبْطنِوووِه َهَنُون وووا َعَلكَّ ،َلَكَأ َّ وووْن أَنْوووحَل ف قُوْلحُل:َرُسووولُل َسوووَلَمَ  بْوووِن قَووووْيك  قَاَل:فَوَتاّللَِّ ا ِاَوووَثِي َعمَّ
ووووا ّللَِِّ أَبُلَ ،َكْيوووو َ   تَورَْكووووحَل َسووووَلَمَ  بْووووَن قَوووووْيك  ف َكْيووووَ  ِجْ ووووحُل ِمووووْن ِعْنووووِدِ ،َوَجَعَل يَوُقوووولُل َوُهووووَل يَوْزَحووووُ  ِإَ َّ:ِإيه 

ُوْم اْلُمْسِلُملَن ف َما َصنَوْعُتْم ف َكْيَ  َحاُلُكْم ف قُوْلحُل:َموا هُِوُه اَي أَِموَْي اْلُمْيِمِننَي،فَاقْوَتَصْصوحُل َعَلْيوِه اْاَو َثَ ِإىَل َأوَّ
ُ،َوتَووووووَرحََّم َعلَوووووى الرَُّجوووووِل اَنَصوووووُبلاَن اْلِقَتاَل،فَُأِصووووويَه َرُجووووول  ِموووووَن اْلُمْسِلِمنَي،فَاْسووووو َْ  َجَع َوبَولَوووووَ  ِمْنوووووُه َموووووا َكووووواَء اّللَّ

ووا َفَمووَاَ اْلُمْسووِلُملَن أَيْوو ووا َعِظيم  نَووا اَي أَِمووَْي اْلُمووْيِمِننَي فَوْتح  َ فَوووَتَ  َعَليوْ ،قُوْلووحُل:مُثَّ ِإنَّ اّللَّ ِديَوُهْم ِمووْن َمتَوواع  َوَرِقيوو   َنِليال 
َوووووووووا َكوووووووووَجرَُة اْلَعوووووووووَرِب،َوَ  َتْصوووووووووُلُ  اْلَعوووووووووَرُب ِإ َّ َورِقَووووووووو   َموووووووووا َكووووووووواُءوا قَاَل،َوُْيَووووووووو َك َكْيوووووووووَ  اللَّْحوووووووووُم ِّبَوووووووووا ف فَِإوَّ

ُ َأْكوَثُ "،مُثَّ قَاَل:َوُْيَوَك َهوْل ُأِصويَه ِموَن اْلُمْسولِ  ِمنَي َرُجول  آَخوُر ف ِبَشَجَرهِتَا،قُوْلحُل:الشَّاُة ِبِدْرَ َنْيِ،مُثَّ قَواَل:" اّللَّ
ُ الَّووِذي َ  إِلَووَه قَاَل:ِجْ ووحُل ِإىَل  ِإ َّ ُهووَل  ذِْكووِر السَّووَفَطنْيِ،فََأْخَثْتُُه َخَثَُ َووا،َفَحَلَ  الرَُّسوولُل ِعْنووَدَها مَيِين ووا أُْخووَرى،اّللَّ

َووا أُْرِسووَلحْل َعَلْيووِه اأْلَفَوواِعك َواأْلََسوواِوُق َواأْلَرَاقِووُم أَْن َويَووَه َكَمَكوواِن تِيووَك،مُثَّ أَقْوبَووَل عَ  ا ِ َْقَلتِووِه َلَكَأ َّ لَووكَّ ِبَلْجِهووِه آِخووذ 
ْلَ  يف حُنُوووووولِر فَوَقووووواَل:ّللَِِّ أَبُووووولَ  َوَعوووووواَلَم َيُكووووولاَنِن لُِعَمووووووَر ف َواّللَِّ لََيْسوووووتَوْقِبَلنَّ اْلُمْسووووووِلُملَن الظََّموووووأَ َواْ؟ُوووووولَع َواْاَووووو

،َوُعَمُر يَوْغُدو ِمْن أَْهِلِه َويَوُروُ  إِلَْيِهْم يَوتَِّبُع أَ  فْوَياَء اْلَمِديَنِ ،اْرِجْع ِ َا ِجْ حَل بِِه َفاَل َحاَجوَ  ِ  ِفيوِه،فَوُقْلحُل:اَي اْلَعُدوِِ
ْلنَووووووا قَوووووواَل:َ ،َوَ  َكرَاَمووووووَ  ِلآْلِخووووووِر َمووووووا ِجْ ووووووحَل ِ َووووووا أُ  َسووووووُر بِْعووووووُه أَِمووووووَْي اْلُمْيِمِننَي،ِإنَّووووووُه أُبْوووووودَِع يب َوِبَصوووووواِحِل فَامحِْ

َلَك،قُوْلحُل:اَي َلِعَباقِ  ْلوُه َوَصواِحبَ  فََأمحِْ ُه اّللَِّ أَيُوْ َُ  َرُجول  بَونْيَ أَْرَضونْيِ ف قَاَل:أََموا لَوْلَ  قُوْلتَوَهوا اَي يَوْرفَوأُ اْنطَلِوْ  بِوِه فَامحِْ
حَل ِإَ َّ فَوَقاَل:أََمووا لَووِ ْن َفووَعلَووى اَنقَوتَوونْيِ ِلْهوورِيَّنْيِ ِمووْن ِإبِووِل الصَّووَدَقِ ،مُثَّ اْبَووْك ِّبَِمووا َحووَّتَّ خُتْرَِجُهَمووا ِمووَن احْلَوورَِّة،مُثَّ اْلتوَ 

ِبَك،مُثَّ قَوواَل:إِ  وونَوُهْم أَلَْعووِذَرنَّ ِمْنووَك َوِمووْن ُصووَلُيِْ َذا انْوتَوَهْيووحَل ِإىَل َكووَتا اْلُمْسووِلُملَن يف َمَشوواتِيِهْم قَوْبووَل أَْن يُوْقَسووَما بَويوْ
نَوووواُ  فَووووَأْخَثاََنُ  ااََْثَ،فَوَقوووواَل:اقُْع ِ  الْووووِباَلِق فَوووواْنظُْر َأْحووووَلَج َمووووْن تَوووووَرى ِمووووَن اْلُمْسووووِلِمنَي فَوووواْقَفْع إِلَ  ْيووووِه النَّاقَوَتنْيِ،فَأَتَويوْ

ْنُه،فَاقْوَتِسووُملا َعلَووى اْلُمْسووِلِمنَي،فَوَلمَّا َجوواُءوا قَوواَل:ِإنَّ أَِمووَْي اْلُمووْيِمِننَي قَووْد َوفَووورَُكْم ِبَسووَفطَْيُكْم،َوَرآُكْم َأَحوو َّ ِّبَِمووا مِ 
،فَوَقاُللا: َبغِووك هَلَُمووا َبَصوور  َوتَوْقووِلمي  َوِقْسووَم   فَوَقوواَل:َواّللَِّ َ  َتْثَُحووبَورََكووِ  اّللَِّ ُ أَيُوَهووا اأْلَِمووُْي ِإنَّووُه يَونوْ لَن َوأَنْوووُتْم َأْصووَلَحَك اّللَّ

َووا َنَرُحوولا ِإىَل الرَُّجووِل احلََْجرَ  َهووا ِ ََجر ،فَوَعوودَّ اْلَقووْلَم َوَعوودَّ احلَِْجووارََة فَوُر َّ ْيِن،َوفَوَلُقوولا احلََْجووَر بَوونْيَ ايْونَوونْيِ " َتْطُلبُوولَنِب ِمنوْ
"1495 

                                                 
 ( حسن  2299( )11/  6) -سنن سعيد بن منصلر  - 1495

مووا ييخوذ مون العوودو الفكء: -أىب:امتنوع ورفوخ  -التمثيل:جودع األنوورا  أو قطعهوا أو تشوليه ا؟سود والتنكيوول بوه -الغللل:اايانو  والسورق   
ا؟زي :هك عبارة عن اْلَمال الذي يُوْعَقد لْلِكَتايب عليه الذِِمَّو ،وهك ِفْعلو ،من ا؟زَاء،كأووا َجوَزت عون قتلوه ،وا؟زيو   -من مال ومتاع بغْي حرب 

 -أىب:رفوووووووخ وامتنوووووووع  - ،واحل ِِ الذمووووووو  والذمام:الَعْهد،واألَماِن،والضَّووووووومان،واحلُرمَ  -مقابووووووول إقوووووووامتهم يف الدولووووووو  ا سوووووووالمي  ومحايتهوووووووا هلوووووووم 
القصوع :وعاء ييكول ويُوثْووَرُق فيوه وكوان يتخوذ مون  -النبذ:الرمك والطور  -مليا:وقتا نليال  -يف إير :بعد   -التخلل:التحر  والتنقل بني كي ني 

ققيوو  القموو  أو الشووعْي خبلطووه  السوولي :نعام يصوونع موون -ا؟اري :األموو  اململلكوو  أو الشوواب  موون النسوواء  -الوودنل:ا ق اب  -ااشووه غالبووا 
إيه:هوذ  كلمو  يوراق ّبوا ا ْسوتزَاقة،وهك مبنيو  علوى -الُسلحل:َضْرب من الشَّعْي أبيُخ   قْشر له،وقيل هل نلع  من احلِْنط   -ابلسمن والعسل 

ا شمر  ابلسكلت أو  تَوَفُع بوه َوُيْسوَتْمَتُع ،أو -العكك الكسر،فإذا وَصْلحَل نَوِلْنحَل فقلحل ِإيه  حِديْنا،وإذا قلحل إيه ا ابلنصه فِإ َّ املتاع:كل ما يُونوْ
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وعووون حيووولة بووون كوووري :أن عمووور بووون ااطووواب كوووان إذا بعوووة أموووْيا أوصووواهم بتقووولى هللا وقوووال عنووود عقووودة 
الل ي :بسم هللا وعلى علن هللا وامضلا بتأييد هللا والنصور ولوزوم احلو  والصوث،وقاتللا   سوبيل هللا مون كفور 

   ُيووووه املعتووودين،مث   عبنوووولا عنووود اللقوووواء و  اثلووولا عنوووود القووودرة،و  تسوووورفلا عنوووود ابهلل،و  تعتووودوا إن هللا
الظهلر،و  تنكللا عند ا؟هاق و  تقتللا امرأة و  هرما و  وليدا،وتلقلا قتلهم إذا التقى الزحفان وعند مجو  

يا وأبشوروا ابألراب    البيوع النهضات،و  كن الغارات،و  تغللا عند الغنائم ونزهلا ا؟هاق عن عرم الدن
 1496الذى ابيعتم وذلك هل الفلز العظيم"

،ويف آقابوووووه ألعدائوووووه وهكوووووذا تتووووولاتر األخبوووووار اباووووو  العوووووام اللاضووووو  ملسوووووتلى املووووونهج ا سوووووالمك يف قتالوووووه
 أن ني النووواس وبوووني هووولل بوووويف قصووور القتوووال علوووى القووولى املاقيووو  الووويت.الرفيعووو ،ويف الرعايووو  لكرامووو  ا نسوووان

ك هوووأما الغلظووو  ف.أعوووداء  ويف اليسووور الوووذي يعامووول بوووه حوووَّت.مووون عبووواقة العبووواق إىل عبووواقة اّلِل وحووود  حرجووولا
 انووواربني لعجوووزة،غْيااشووولن  يف القتوووال والشووودة وليسوووحل هوووك اللحشوووي  موووع األنفوووال والنسووواء والشووويلن وا
ين يف هوووذا ضوور هم متحأصووال وليسووحل اثوويال اب؟ثووة واألكووالء علووى نريقووو  املتثبوورين الووذين يسووملن أنفسوو

إ ووا .بني  انار يو ح ام بشوور وقوود تضوومن ا سووالم مووا فيووه الكفايوو  موون األواموور حلمايوو  غووْي انوواربني،.الزمان
د وتكوورار رأفوو  يف تلكيوورمحوو  والاملقصوولق هوول ااشوولن  الوويت   ايووع املعركوو  وهووذا األموور ضووروري لقوولم أمووروا ابل

 لتنكيل.لتمثيل وااحلرب،قون رغب  يف التعذيه وافلجه استثناء حال  احلرب،بقدر ما تقتضك حال  
 طريقة المنافقين في ألقي آيات هللا 127 - 124الدرس السابع:

ّلِل ا تلقوك آايت يفنوافقني وقبيل ختام السلرة اليت تكلمحل نليال عن املنافقني،عكء آايت تصلر نريقو  امل
هلوذا  منولا وتلقويهمة الوذين آوإىل جانبهوا صولر ويف استقبال تكالي  هذ  العقيدة اليت يتظاهرون ّبوا كواذبني 

ُهْم َمْن يَوُقلُل:أَيُ »القرآن الكرمي: يَن آَمنُولا فَوزاَقهْتُْم ِإميواان   ِإمياان ف فََأمَّا الَّذِ اَقْتُه هِذ ِ ُكْم ز َوِإذا ما أُْنزَِلحْل ُسلرَة  َفِمنوْ
ُوْم . كواِفُرونَ رِْجِسوِهْم َومواتُلا َوُهومْ  ْجسوا  ِإىَل ْم رِ م  فَوزاَقهتُْ َوُهْم َيْستَوْبِشُروَن َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمرَ  أََو  يوَوَرْوَن َأوَّ

ُسووولرَة  َنظَوووَر بَوْعُضوووُهْم ِإىل  وَنف َوِإذا موووا أُْنزِلَوووحلْ ْم يَوووذَّكَّرُ َو  ُهووو يُوْفتَونُووولَن يف ُكووولِِ عوووام  َمووورَّة  أَْو َمووورََّتنْيِ،مُثَّ   يَوُتلبُووولنَ 
:َهْل يَ  ُ قُولُ .راُكْم ِمْن َأَحد ف مُثَّ اْنَصَرُفلابَوْعخ  ُْم قوَ  َِ لَّبُْم َصَرَ  اّللَّ  « ..ْلم    يَوْفَقُهلنَ وَّ

 « ..أَُيُكْم زاَقْتُه هِذِ  ِإمياان ف»والسيال يف اهلي  األوىل:
وإ  لتحوووودّ عوووون آترهوووووا يف .سوووويال مريووووه،  يقللووووه إ  الووووذي   يستشووووعر وقوووووع السوووولرة املنزلوووو  يف قلبووووه

وهل يف اللقحل ذاته ُيمل رائح  التهلين مون كوأن السولرة النازلو  والتشوكيك .نفسه،بدل التسا ل عن غْي 

                                                                                                                                            

،تقوواُل ملوون َوقَووع يف َهَلكوو      -يُوتَوبَولَّووُ  بِووِه ويتُوووَزَوقَّ موون سوولع  أو مووال أو زوج أو أتّ أو ييوواب أو مأكوول وغووْي ذلووك  وْي :َكلمووُ  تَوووَرُحم  وتَوَلُجع 
عز والظَّباِء والبَوَقر والنعاِم ومُحُِر اللحا الشا -َيْسَتِحُقها. وقد يقال  ع  املد  والتَّعُجه 

َ
 -ة:اللاحدة من الغنم وقيل:اللاحدة من الضأن وامل

ا بل:ا؟موووال  - أُبْوودَِع بفالن:عطبوووحل راحلتُووُه وكلَّووحْل وبقووك بعيوودا عوون الرفووا  -الُغُدو:السووْي أول النهووار  -يف حنوور العوودو:يف مقابلتووه وقتالووه 
 بر  املكان:زال عنه وغاقر  -شاتيهم:ملاضعهم وأماكنهم م-والنل  ليك له مفرق من لفظه 

 هنا  زايقات كثْية من عندي  – ( وفيه ضع 28796( )631/  26) -جامع األحاقية  - 1496
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فََأمَّوا الَّوِذيَن آَمنُولا فَوزاَقهْتُْم ِإميواان  َوُهوْم »يف أيرها يف القللب  لذلك اكء ا؟لاب احلاسم  ن   راق ملا يقلل:
 «.لِّبِْم َمَرم  َفزاَقهْتُْم رِْجسا  ِإىَل رِْجِسِهْم َوماتُلا َوُهْم كاِفُرونَ َيْستَوْبِشُروَن،َوأَمَّا الَِّذيَن يف قُولُ 

ر رّبوم حل قلولّبم بوذكوقود خفقو فأما الذين آمنلا فقد أضيفحل إىل ق ئل ا ميان عنودهم ق لو  فوزاقهتم إميواان
لوذين يف قلولّبم وأما ا.اان .إمي اقهتمخفق  فزاقهتم إمياان وقد استشعروا عناي  رّبم ّبم يف إنزال آايته عليهم فز 

 ل نبوأ مون اّللِ رون ..وهومرم،الذين يف قللّبم رجك من النفا ،فزاقهتم رجسا إىل رجسوهم،وماتلا وهوم كواف
 صاق ،وقضاء منه سبحانه حمق .

م لوذين   يعظهوانوافقني وقبل أن يعرم السيا  الصولرة الثانيو   سوتجابتهم يسوأل مسوتنكرا حوال هوي ء امل
ُوووْم يُوْفتَونُووولَن يف »،و  يووورقهم ا متحوووان: ا بوووتالء  ُتلبُووولَن َو  ُهوووْم ْو َمووورََّتنْيِ مُثَّ   يوَ أَ ام  َمووورَّة   ُكووولِِ عوووأََو  يوَوووَرْوَن َأوَّ
 «.يَذَّكَُّروَنف

ائمو  اللقولع  قر،وكانحل والفتن  كانحل تكلن بكش  س هم،أو بنصر املسلمني بودووم،أو بغْي وا مون الصول 
ملشوهد اما يوزال املنوافقلن يفتنولن و  يتلبولن  فأموا الصولرة احليو  أو و  - -عهد الرسلل كثْية التكرار يف 

 املتحر  ف  ه اهلي  األخْية،يف كري  متحر  ققي :
:َهْل يَراكُ » ُوْم قَووْلم   قُولُول َصوَرَ  اّللَُّ .اْنَصَرُفلا َحود ف مُثَّ أَ ْم ِموْن َوِإذا ما أُْنزَِلحْل ُسلرَة  َنَظَر بَوْعُضُهْم ِإىل بَوْعخ  َّبُْم  َِوَّ

 «.  يَوْفَقُهلَن 
فإذا بعضوهم ينظور إىل بعوخ .نستحضر مشهد هي ء املنافقني وقود نزلوحل سولرةل -ني نتلل اهلي  ح -وإننا 

 « ..َهْل يَراُكْم ِمْن َأَحد ف»ويغمز غمزة املريه:
« لا اْنَصوووَرفُ مُثَّ »حووذر: يفمث تلوول  هلووم غووورة موون املوويمنني وانشوووغال فووإذا هووم يتسووولللن علووى أنوورا  األصوووابع 
ُ قوُ َصورَ »بو :..تالحقهم من العوني الويت   تغفول و  تنشوغل قعولة قاصوم  تناسوه فعلوتهم املري « لُولَّبُْم َ  اّللَّ

ُوووْم قَوووو»..صووورفها عووون اهلووودى فوووإوم يسوووتحقلن أن يظلووولا يف ضوووالهلم يعمهووولن: ..عطلووولا « يَوْفَقُهووولنَ  ْلم    َِوَّ
ل كواخا هوات،فوإذا تحقلن  إنه مشهد كامول حافول ابحلركو  تر وه بضوع كلمقللّبم عن وليفتها فهم يس

 للعيلن كأوا ترا  
 من ص ات الرسول الحانية ول وءه إل  هللا 129 - 128الدرس الثامن:

ما يف هونلم  مناسووبتاألخووْي، وحنن أنخووذ ّبوذا.وختوتم السوولرة آبيتوني ورق أومووا مكيتوان،وورق أومووا مودنيتان 
ني الرسولل بون الصول  عوآيتني تتحودّ إحودا ا . هذا الدرس ويف جل السلرة على العملمملاضع متفرق  يف

اصورة مليمنو  يف مناألمو  ا ومناسوبتها حاضورة يف التكوالي  الويت كلفتهوا.وقلمه،وعن حرصه عليهم ورمحته ّبم
لوى ربوه ن يعتمد علل أذا الرسواهلي  الثاني  تلجيه هل.الرسلل وقعلته وقتال أعدائه واحتمال العسرة والضي 

ْم،َعزِيز  َعَلْيوِه موا  أَنْوُفِسوكُ لل  ِمونْ َلَقوْد جواءَُكْم َرُسو»وحد  حني يتولىل عنوه مون يتلىل،فهول وليوه وانصور  وكافيوه:
ُ،  إِلَه ِإ َّ ُقْل َحْسِلَ فوَ لَّْلا َعِنُتْم،َحرِيا  َعَلْيُكْم،اِبْلُمْيِمِننَي َرُ    َرِحيم ،فَِإْن تَولَ  ْلوحُل،َوُهَل َرُب ُهَل،عَ   اّللَّ َلْيوِه تَولَكَّ

 « ..اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ 
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لع أقل علوى نووهك أكد حساسوي  وأعمو  صول ،و « من أنفسكم»ولكن قال:.و  يقل:جاءكم رسلل منكم
 حك.أعم  وأ فهل بضع  من أنفسهم،تتصل ّبم صل  النفك ابلنفك،وهك.اللكيج  اليت تربطهم به

 .يش  عليه عنتكم ومشقتكم..« َعزِيز  َعَلْيِه ما َعِنُتمْ »
ركلب فكوم ا؟هوواق،و إذا هول كلفوو..  يلقووك بكوم يف املهالوك،و  يوودفع بكوم إىل املهواوي « َحورِيا  َعلَوْيُكمْ »

ن  صووووولرة مووووويفالصوووووعاب،فما ذلوووووك مووووون هووووولان بكوووووم عليوووووه،و  بقسووووولة يف قلبوووووه وغلظووووو ،إ ا هوووووك الرمحووووو  
كووولن لكوووم يلووويكم أن نه وااطي ووو ،واحلرص عالرمح  بكوووم مووون الوووذل واهللان،والرمحووو  بكوووم مووون الوووذ.صووولرها

 كر  محل الدعلة،وحج رضلان اّلِل،وا؟ن  اليت وعد املتقلن.
عرفوووه نريقوووه حوووني يتووولىل عنوووه مووون يتلىل،ويصوووله ابلقووولة الووويت هميوووه ي - -مث ينتقووول ااطووواب إىل الرسووولل 

ُ،  إِلوووَه ِإ َّ ُهلَ  »وتكفيووه: ْلوووحلُ  َعَلْيوووهِ ،فَوووِإْن تَوَللَّوووْلا فَوُقْل:َحْسووِلَ اّللَّ فإليوووه تنتهوووك «.َعِظووويمِ ،َوُهَل َرُب اْلَعووْرِش الْ تَولَكَّ
ل رة القتوووووواالقووووولة وامللوووووك والعظمووووو  وا؟وووووا ،وهل حسوووووه مووووون  ذ بوووووه وحسوووووه مووووون وا  .إنوووووه ختوووووام سووووول 

ُهوووَل َرُب وَ ..» وحووود  مووون اّللِ  وا؟هاق:ا رتكوووان إىل اّلِل وحووود ،وا عتماق علوووى اّلِل وحد ،واسوووتمداق القووولة
 « ..ْرِش اْلَعِظيمِ اْلعَ 

 خاأمة السور 

سووولم اجملتموووع امل ائمووو  بووونيوبعووود فوووإن هوووذ  السووولرة انكمووو  هتووولي بيوووان األحكوووام النهائيووو  يف العالقوووات الد
ك أن يرجووع إىل نصلصووها وموون مث ينبغوو -خووالل عرضووها وتقوودميها  كمووا بينووا يف  -وسووائر اجملتمعووات حللووه 

ام النهائيووو  ها األحكوووعالقوووات وأن يرجوووع إىل أحكامهوووا بلصوووفاألخوووْية بلصوووفها الكلمووو  األخوووْية يف تلوووك ال
ائيوووو  كووووام النهكما ينبغووووك أ  تقيوووود هووووذ  النصوووولص واألح.املطلق ،حسووووبما توووودل عليهووووا نصوووولص السوووولرة

ذ  التسومي :أو  هومسوتندين يف  -يناهوا أحكاموا مرحليو  وهوك الويت   -بنصلص وأحكوام ورقت مون قبول 
 وابلذات إىل ترتيه نزول اهلايت.

 ..  هذ  احلرك يف سالمك امستندين أخْيا إىل سْي األحداّ يف احلرك  ا سالمي ،وإقرا  نبيع  املنهج و 
 هذ  الطبيع  اليت بيناها يف التقدمي للسلرة ويف يناايها كذلك ..

حليواة الق  يف واقوع تقريور وجووهذا هل املنهج الذي   يدركه إ  الذين يتحركلن ّبوذا الودين حركو  جهاقيو  ل
ني فقوووووه بووووو  كاسوووووع  بووووورق النووووواس إىل ربلبيووووو  اّلِل وحووووود ،وإخراجهم مووووون عبووووواقة العبووووواق  إن هنالوووووك مسووووواف

وقها  أمووا وهلووا و  يتووذه   يزااحلرك ،وفقووه األورا   إن فقووه األورا  يغفوول احلركوو  ومقتضووياهتا موون حسووابه،ألن
رع ويرا  وهول يشو.فا وقفواوملقفقه احلرك  فْيى هذا الدين وهل يلاجه ا؟اهلي ،خطلة خطلة،ومرحل  مرحلو ،

ة بتجووودق   ه ومتجووودقأحكاموووه يف ملاجهووو  اللاقوووع املتحر ، يوووة عوووكء مكاف ووو  هلوووذا اللاقوووع وحاكمووو  عليووو
 كذلك 

وأخووووْيا فووووإن تلووووك األحكووووام النهائيوووو  الوووولارقة يف السوووولرة األخووووْية إ ووووا جوووواءت وواقووووع اجملتمووووع املسوووولم،وواقع 
فأموا حوني كوان واقوع .تلك ا جراءات وتنفيذ تلوك األحكوام .ا؟اهلي  من حلله كذلك،كال ا ُيتم اختاذ 
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فقود جواءت يف السولر السوابق  .مرحليو  ..اجملتمع املسلم وواقع ا؟اهلي  من حلله يقتضك أحكاموا أخورى .
 نصلص وأحكام مرحلي  ..

 نها.لي  يف حيام املرحوحني يلجد اجملتمع املسلم مرة أخرى ويتحر  فإنه يكلن يف حل من تطبي  األحك
هائيو  األحكوام الن ىل تطبيو ولكن عليه أن يعلم أووا أحكوام مرحليو ،وأن عليوه أن ااهود ليصول يف النهايو  إ

 اليت هكم العالقات النهائي  بينه وبني سائر اجملتمعات ..
 واّلِل امللف ،واّلِل املعني ..
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 مكي ة وآياأها أسع ومائة ( سور  يونس10)

  الرَّْلِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ 
 الامريف بالسور  

ة يف   فوبعود موا عشونا .ُياءاتهنعلق مرة أخورى إىل احليواة موع القورآن املكك، ول  اااص،ولاللوه وإيقاعاتوه وإ
 هذ  الظالل مع سلريت األنفال والتلب  من القرآن املدين.

صووه القرآنيوو  العاموو  ويف تفوورق  موون كوول والقوورآن املكك،ولوول أنووه قوورآن موون القرآن،يشوو   مووع سووائر  يف خصائ
 .. 1497قلل آخر   ُيمل الطابع الرابين الفريد العجيه،يف امللضلع ويف األقاء سلاء 

صووار:حقيق  ل يف اختإ  أن لووه مووع ذلووك جوول  اااص،ومذاقووه املعني،الووذي يعينووه ملضوولعه األساسووك )وهوو 
لووه  غووك أن يوودينلاالووذي ينب النوواس بوورّبم احلوو األللهي ،وحقيقوو  العبلقي ،وحقيقوو  العالقووات بينهمووا وتعريوو  

قخووول و مووون غوووبا  ويعبووودو ،ويتبعلا أمووور  وكووورعه وتنحيووو  كووول موووا قخووول علوووى العقيووودة الفطريووو  الصوووحيح 
م لب العوور لكمووا يعينووه أسوو..واحنوورا  والتوولاء ورق النوواس إىل إهلهووم احلوو  الووذي يسووتح  الدينلنوو  لربلبيتووه( 

 هلذا امللضلع.
يقواع،ابل  التووأيْي حيوة تشو   يف أقاء هووذا الغورم كوول خصوائا التعبووْي،من وهول أسوللب مل ،عميوو  ا 

، والووذي 1498البنوواء اللفظووك،إىل املووييرات امللضوولعي  علووى النحوول الووذي فصوولنا  موون قبوول،يف سوولرة األنعووام
 سلم به هنا إن كاء اّلِل.
ا  متووولاليتني يف لقوورآن املكوووك سوولرة األنعوووام وسوولرة األعووور اب -ل يف هووذ  الظوووال -ولقوود كوووان آخوور عهووودان 

هموا نفوال والتلبو   ل وا ونبيعتمث جواءت األ - متلاليتني يف ترتيه النزول وإن   تكلان -ترتيه املصح  
 متووولاليتني يف لق إىل القووورآن املكوووك ْنووود سووولريت يووولنك وهووولقفووواهلن إذ نعووو -وملضووولعاهتما املدنيووو  اااصووو  

 تني وتلكموا يفني السولر ا  كوبها كبوْيا بوني هواتوالعجيه أن هن.ترتيه املصح  ويف ترتيه النزول أيضا .
 امللضلع،ويف نريق  عرم هذا امللضلع كذلك  

وعباقة قيودة وكوعلرا،ع؟اهليو  افسلرة األنعام تتناول حقيقو  العقيودة ذاهتا،وتلاجوه ا؟اهليو  ّبا،وتفنود هوذ  
ر هليو  علوى موداهو  ا؟اجبينما سلرة األعرا  تتناول حركو  هوذ  العقيودة يف األرم وقصوتها يف ملا.وعمال
 إ .رم أيضوا .ريقو  العويف كوبه كبوْي يف امللضولع ويف ن.وكذلك حنن هنا مع سلريت يلنك وهولق ..التاري 

د خ،وأل ء كودييف النوب أن سلرة األنعام تنفورق عون سولرة يلنك،ابرتفواع وضوخام  يف ا يقاع،وسورع  وقولة
 ..وقيع    ع رخك،ونبخ هاقئ،وسالس بينما اضك سلرة يلنك،يف إيقا .يف التصلير واحلرك  .

 فأما هلق فهك كديدة الشبه ابألعرا  ملضلعا وعرضا وإيقاعا ونبضا ..

                                                 
كمووا تراجووع مقدموو  سوولرة آل عمووران يف ا؟ووزء الثالوووة. ) « يف لووالل القوورآن»تراجووع املقدموو  هلووذا التفسووْي يف ا؟ووزء األول بعنوولان:  - 1497

 محه هللا (السيد ر 
 يراجع تقدمي سلرة األنعام يف ا؟زء السابع. وتقدمي سلرة األعرا  يف الثامن. ) السيد رمحه هللا (  - 1498
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امللضووولع و خوووتال   مث تبقوووى لكووول سووولرة كخصووويتها اااصووو ،ومالحمها املميزة،بعووود كووول هوووذا التشوووابه وا 
 السابق  ..  الفقرةالرئيسك يف سلرة يلنك هل ذات امللضلع العام للقرآن املكك الذي سب  بيانه يف
يف هووذا  - وحنوون    لووك.والسوولرة تتنوواول حمتلايتووه وفوو  نريقتهووا اااصوو ،اليت هوودق كخصوويتها ومالحمهووا .

ام  أينواء اسوتعر ذ  انتولايت واحودا واحودا يف إمجوال،حَّت اوكء بياووا املفصول يفإ  تلخيا ه -التقدمي 
 النصلص القرآني :

مون هوذا القورآن ذاتوه و  - - يف مكو  مون حقيقو  الولحك إىل رسولل اّلِل إوا تلاجه ابتوداء ملقو  املشوركني
آايُت  الور تِْلوكَ  :»ون اّللِ قابلتبعي  فتقرر هلم أن اللحك   عجوه فيوه،وأن هوذا القورآن موا كوان ليفو ى مون 

ِر اْم أَْن أَنْ ل  ِمنوْهُ َأكاَن لِلنَّاِس َعَجبا  أَْن أَْوَحْينا ِإىل َرجُ .اْلِكتاِب احلَِْكيمِ  لَِّذيَن آَمُنلا أَنَّ هَلُوْم قَوَدَم ِذِر النَّاَس،َوَبشِِ
،قووى َعلَوويْ لووَوِإذا تُوتْ ».« .ِصووْد   ِعْنووَد َرّبِِِْم،قوواَل اْلكوواِفُروَن ِإنَّ هووذا َلسوواِحر  ُمبِووني   اَل الَّووِذيَن   ِهْم آايتُنووا بَويِِنات 

ِسوووك،ِإْن أَتَّبِوووُع ِإ َّ موووا دِِلَوووُه ِموووْن تِْلقووواِء نَوفْ  أَْن أُبَ ُكووولُن ِ  ُقْل:ما يَ .يَوْرُجووولَن لِقاَءاَن:ائْوووحِل بُِقوووْرآن  َغوووْْيِ هوووذا أَْو بَدِِلْوووهُ 
 َو  أَْقراُكووووْم  مووووا تَوَلْلتُووووُه َعلَووووْيُكمْ  كوووواَء اّللَُّ ْل:َللْ قُوووو.يُوووولحى ِإَ َّ،ِإيِنِ َأخوووواُ  ِإْن َعَصووووْيحُل َريبِِ َعووووذاَب يوَووووْلم  َعِظيم  

ِذاب  أَْو َكوذََّب آِبايتِوِهف ِإنَّوُه ِن افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوْللَوُم ِ َّوَموْن أَ فَ  ِمْن قَوْبِلِه،أََفال تَوْعِقلُولَنف بِِه،فَوَقْد لَِبْثحُل ِفيُكْم ُعُمرا  
،وَ ْن ُقونِ ِموووووَوموووووا كووووواَن هوووووَذا اْلُقوووووْرآُن أَْن يُوْفوووووَ ى ».« .  يُوْفلِوووووُ  اْلُمْجرُِمووووولنَ  نْيَ لِكوووووْن َتْصوووووِديَ  الَّوووووِذي بَووووو اّللَِّ

رَة  ِمْثلِووِه،َواْقُعلا َمووِن اُ ف ُقْل:فَووْأتُلا ِبُسوول للُوولَن افْوو َ ْم يَوقُ أَ .تَوْفِصوويَل اْلِكتوواِب   َريْووَه ِفيووِه ِمووْن َربِِ اْلعوواَلِمنيَ يََدْيِه،وَ 
ُتْم صاِقِقنيَ   « ..اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ

فتقرر هلووم أن آيوو  هووذا .لووذي يسوومعلنهاسووتعجاهلم ابللعيوود او  -ْي القوورآن غوو -وتلاجووه نلووبهم خارقوو  ماقيوو  
 يوووود اّلِل هلايت يفاوأن .الوووودين هووووك هووووذا القوووورآن وهوووول ُيموووول برهانووووه يف تفوووورق  املعجووووز الووووذي تتحووووداهم بووووه

يف و  -.ن عبوواق اّللِ هوول عبوود مووومشووي ته وأن ملعوودهم اب؟ووزاء يتعلوو   جوول يقوودر  اّلِل،والنوول   ميلووك كووي ا ف
ُقووُروَن ِمووْن ْهَلْكنَووا الْ َوَلَقووْد أَ :»-وحقيقوو  األللهيوو  وحقيقوو  العبلقيوو   هووذا جانووه موون التعريوو  هلووم بوورّبم احلوو 

ووا لََلُموولا َوجوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِناِت،َومووا   مُثَّ َجَعْلنوواُكْم .ْلُمْجوورِِمنيَ ذِلَك َْنْووزِي اْلَقووْلَم ايُوْيِمُنلا،َكووانُلا لِ كووقَوووْبِلُكْم َلمَّ
،فَِإذا جواَء َرُسولهلُُ مَّ   رَ َوِلُكلِِ أُ ».« .ِدِهْم،لِنَوْنظَُر َكْيَ  تَوْعَمُللنَ َخالِئَ  يف اأْلَْرِم ِمْن بَوعْ  ونَوُهْم ُسولل  ْم ُقِضوَك بَويوْ
ووُتمْ   َويَوُقللُوولَن:َمَّت هووَذا اْلَلْعووُد،ِإنْ .اِبْلِقْسووِ  َوُهووْم   يُْظَلُملنَ  ك َضوور ا َو  نَوْفعووا  قُووْل:  أَْملِووُك لِنَوْفِسوو  صوواِقِقنَيفُكنوْ

ُ،ِلُكوولِِ أُمَّوو   َأَجوول  ِإذا جوواَء َأَجُلُهووْم فَووالِإ َّ موو ْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن أَ ُكووْم قُ .   َو  َيْسووتَوْقِدُملنَ ِخُروَن سوواعَ َيْسووَتأْ  ا كوواَء اّللَّ
ووووُتْم بِووووِهف آهْلنَ ِإذا مووووا َوقَوووو أمَُثَّ  َعذابُووووُه بَيووووا   أَْو َوووووارا ف موووواذا َيْسووووتَوْعِجُل ِمْنووووُه اْلُمْجرُِموووولَنف ووووُتْم بِووووِه وَ  َع آَمنوْ قَووووْد ُكنوْ

َوووفوَ بِِوووِه  رَ َويَوُقلُللَن:لَوووْل  أُنْوووزَِل َعَلْيوووِه آيَووو   ِموووْن ».« .َتْسوووتَوْعِجُللَنف  ،فَوووانوْ ُقْل:ِإ َّ َتِظُروا ِإيِنِ َمَعُكوووْم ِمووووَن ا اْلَغْيوووُه ّللَِِّ
َتِظرِينَ   «.اْلُمنوْ

 - -ُيوووديهم رسووولل اّلِل  األمووور الوووذي -وتلاجوووه اضوووطراب تصووولرهم حلقيقووو  األللهيووو  وحقيقووو  العبلقيووو  
 -فيه،فيكوذبلن ابلولحك أو يتشووككلن فيوه ويطلبوولن قورآان غووْي ،أو يطلبولن خارقوو  ماقيو  تثبووحل هلوم صووحته 

بينما هم ساقرون يف عباقة ما   يضرهم و  ينفعهم من الشركاء،على اعتقواق أووم كوفعا هم عنود اّلِل كموا 
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فتقووورر هلوووم صوووفات ا لوووه احلووو  وآتر قدرتوووه يف اللجووولق مووون .يزعمووولن ّلِل الللووود سوووبحانه بوووال علوووم و  بينووو  .
 حووولهلم،ويف وجووولقهم هوووم أنفسوووهم،وفيما يتقلوووه ّبوووم مووون لووولاهر الكلن،وموووا يتقلوووه ّبوووم هوووم مووون أحووولال

وهوووذ  هوووك القضوووي  .وهتوووا  فطووورهتم وأنفسوووهم برّبوووا احلووو  عنووود ملاجهووو  ااطووور الوووذي   قافوووع لوووه إ  اّلِل .
ُ »موون السوولرة والوويت تتفوورع عنهووا سووائر حمتلايهتووا األخوورى: الكووثى الوويت تسووتغر  قطاعووات كووَّت ِإنَّ َربَُّكووُم اّللَّ

،مُثَّ اْسوَتلى َعلَوى اْلَعوْرِش يُوَدبُِِر اأْلَْمَر،موا ِموْن َكوِفيع   م  ِإ َّ ِموْن بَوْعوِد  الَّوِذي َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم يف ِسوتَِّ  أايَّ
ُ َرُبُكوووووْم فَ .ِإْذنِوووووهِ  يعا ،َوْعوووووَد اّللَِّ َحق ا،ِإنَّوووووُه يَوْبوووووَدُ ا اْاَْلوووووَ  مُثَّ ذِلُكُم اّللَّ اْعبُوووووُدوُ ،أََفال تَوووووذَكَُّروَنف إِلَْيوووووِه َموووووْرِجُعُكْم مجَِ

ويم  وَ  يم  ِ ووا  َعووذاب  أَلِويُِعيوُدُ ،لَِيْجزَِي الَّوِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت اِبْلِقْسووِ ،َوالَِّذيَن َكَفوُروا هَلُوْم َكووراب  ِموْن محَِ
وِننَي َواحلِْسواَب،ما .كانُلا َيْكُفُرونَ  ُهَل الَِّذي َجَعَل الشَّوْمَك ِضوياء  َواْلَقَموَر نُلرا ،َوقَودَّرَُ  َمنوازَِل لِتَوْعَلُمولا َعوَدَق السِِ

ووووُل اهْلايِت لَِقووووْلم  يَوْعَلُموووولنَ  ،يُوَفصِِ ُ ذلِووووَك ِإ َّ اِبحلَْ ِِ ُ يف ِإنَّ يف اْخووووِتالِ  اللَّْيوووو.َخلَووووَ  اّللَّ ِل َوالنَّهوووواِر َومووووا َخلَووووَ  اّللَّ
وووووووووووووووماواِت َواأْلَْرِم هَلايت  لَِقوووووووووووووووْلم  يَوتوَُّقووووووووووووووولنَ  َويَوْعبُوووووووووووووووُدوَن ِموووووووووووووووْن ُقوِن اّللَِّ موووووووووووووووا   َيُضوووووووووووووووُرُهْم َو  ».« .السَّ

َفُعُهْم،َويَوُقلُللَن:هووووووُي ِء ُكووووووَفعاُ ان ِعْنووووووَد اّللَِّ  َ ِ ووووووا   يَوْعلَوووووومُ .يَونوْ ووووووماواِت َو  يف اأْلَْرِمف  قُووووووْل:أَتُونَوبُِِ لَن اّللَّ يف السَّ
وا ُيْشورُِكلنَ  وُتْم يف اْلُفْلوِك َوَجوَرْيَن ِّبِوْم  ».« .ُسْبحانَُه َوتَعواىل َعمَّ ُهوَل الَّوِذي ُيَسوْيُُِِكْم يف الْوَثِِ َواْلَبْحوِر،َحَّتَّ ِإذا ُكنوْ

،َوجاَءُهُم الْ  َ بِورِي   نَيِِبَو   َوَفرُِحولا ِّبوا جاَءهْتوا رِيو   عاِصو   ُوْم أُِحويَ  ِّبِْم،َقَعوُلا اّللَّ ،َولَُنلا َأوَّ َموْلُج ِموْن ُكولِِ َمكوان 
َتنووا ِمووْن هووِذِ  لََنُكوولَننَّ ِمووَن الشَّوواِكرِينَ  غُوولَن يف اأْلَْرِم بِغَووْْيِ .ُرِْلِصوونَي لَووُه الوودِِيَن:لَِ ْن َأْْنَيوْ فَوَلمَّا َأْْنوواُهْم ِإذا ُهووْم يَوبوْ

،اي أَيُوَهووووا النَّوووواسُ  ووووُتْم احْلَووو ِِ وووا بَوْغووووُيُكْم َعلووووى أَنْوُفِسووووُكْم َمتووواَع احْلَيوووواِة الووووُدنْيا،مُثَّ إِلَْينووووا َموووْرِجُعُكْم فَونُونَوبِِووووُ ُكْم ِ ووووا ُكنوْ  ِإ َّ
وووْمَع َواأْلَْبصوواَرف َوَموووْن ُحْووورُِج احْلَوووكَّ ».« .تَوْعَملُوولنَ   ِموووَن قُوووْل:َمْن يوَوووْرزُُقُكْم ِموووَن السَّووماِء َواأْلَْرِمف أَمَّوووْن مَيْلِوووُك السَّ

ف َوَموووْن يُوووَدبُِِر اأْلَْموووَرف َفَسووويَوُقلُللَن:اّللَُّ  ُ َرُبُكوووُم .اْلَميِِوووحِل َوُحْووورُِج اْلَميِِوووحَل ِموووَن احْلَوووكِِ فَوُقْل:أََفال تَوتوَُّقووولَنف فَوووذِلُكُم اّللَّ
كاِئُكْم َموْن يَوْبوَدُ ا اْاَْلوَ  مُثَّ يُِعيوُدُ ف قُوْل َهوْل ِموْن ُكوَر ».« .احلَُْ ،َفما ذا بَوْعَد احلَْ ِِ ِإ َّ الضَّالُل  فَوَأىنَّ ُتْصوَرُفلَنف

ُ يَوْبووَدُ ا اْاَْلووَ  مُثَّ يُِعيووُدُ ،فََأىنَّ تُوْيَفُكوولَنف ُقْل:َهووْل ِمووْن ُكوورَكاِئُكْم َمووْن يَوْهووِدي ِإىَل احْلَوو ِِ  ُ يَوْهووِدي قُووِل:اّللَّ ف قُووِل:اّللَّ
توَّبَووَع أَمَّوْن   يَِهودِِي ِإ َّ أَْن يُوْهودى ف َفمووا َلُكوْم َكْيوَ  َهُْكُمولَنف َومووا أََفَمْن يَوْهوِدي ِإىَل احْلَو ِِ َأَحوُ  أَْن يوُ .لِْلَحو ِِ 

 « ..يَوتَِّبُع َأْكثَورُُهْم ِإ َّ لَن ا،ِإنَّ الظَّنَّ   يُوْغِب ِمَن احلَْ ِِ َكْي ا ،ِإنَّ اّللََّ َعِليم  ِ ا يَوْفَعُللنَ 
رَكاَء،ِإْن يَوتَِّبعُولَن ِإ َّ ُعلَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ ُكوِذيَن يَودْ بِوُع الَّوَوَموْن يف اأْلَْرِم،َوموا يَوتَّ  َأ  ِإنَّ ّللَِِّ َمْن يف السَّوماواتِ  »

ْلم  ،ِإنَّ يف ذلِوَك هَلايت  لَِقويوِه َوالنَّهواَر ُمْبِصورا  َتْسُكُنلا فِ ْيَل لِ ُهَل الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّ .الظَّنَّ،َوِإْن ُهْم ِإ َّ َحُْرُصلنَ 
 « ..َيْسَمُعلنَ 

ُ َولَوودا  » َووَذ اّللَّ ووُهووَل اْلغَووِبُ  -ُسووْبحانَُه  -قاُللا:اختَّ ْم ِمووْن ُسووْلطان   اأْلَْرِم،ِإْن ِعْنوودَكُ يف ماواِت َومووا  لَووُه مووا يف السَّ
َمتواع  يف الوُدنْيا .ِلُحلنَ  اْلَكوِذَب   يُوفْ اّللَِّ  وَن َعلَوىَن يَوْفو َُ ِّبذاف أَتَوُقلُللَن َعلَوى اّللَِّ موا   تَوْعَلُمولَنف قُوْل:ِإنَّ الَّوِذي

ووووووِديَد ِ ووووووا ووووووماواِت   مووووووا يف ّللَِّ َأ  ِإنَّ »..« ْكُفووووووُرونَ يَ كووووووانُلا   مُثَّ إِلَْينووووووا َمووووووْرِجُعُهْم،مُثَّ نُووووووِذيُقُهُم اْلَعووووووذاَب الشَّ السَّ
 «.َجُعلنَ َومُيِيحُل َوإِلَْيِه تُورْ  ُهَل ُُيِيك.ُملنَ ْعلَ َأ  ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ َح   َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يوَ .َواأْلَْرمِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2297 

عموول  ووا و ا يهووم بووه البشوور،وكل مووا يزاولوولن موون نيوو  موووكووهلق  لكوول  -سووبحانه  -وتصوولر هلووم حضوولر اّلِل 
ىل يف هووووذ  للووووه تعوووواقوذلووووك يف مثوووول .ميووووا احلووووك البشووووري ابلرهبوووو  والروعوووو ،كما ميلووووي  ابحلووووذر واليقظوووو  .

لُووولا ِمْنوووُه ِموووْن قُووووْرآن  َوموووا َتُكووولُن يف »السووولرة: ْم ُكوووُهلقا  ِإْذ ل  ِإ َّ ُكنَّوووا َعلَوووْيكُ لَن ِموووْن َعَموووْعَملُوووَو  توَ . َكوووْأن  َوموووا تَوتوْ
ووووماِء،َو  َأْصووووَغَر ِموووونْ َو  يف ال أْلَْرمِ َوما يَوْعووووُزُب َعووووْن َربِِووووَك ِمووووْن ِمْثقوووواِل َذرَّة  يف ا.تُِفيُضوووولَن ِفيووووهِ  ذلِووووَك َو   سَّ

 «.يف ِكتاب  ُمِبني  َأْكَثَ،ِإ َّ 
 نشووو ها الرخووواء  الووويت يكوووذلك اوووا نفلسوووهم ابلتووولجك والتلقوووع لبوووأس اّلِل يف كووول حلظووو ،ليخرجلا مووون الغفلووو

وو»توو :والنعموو  و  ينخوودعلا ابزقهووار احليوواة حوولهلم فيووأمنلا  س اّلِل الووذي ذيت بغ حْلَيوواِة الووُدنْيا َكموواء  ا َمثَووُل اِإ َّ
وووماءِ  َذِت اأْلَْرُم ُزْخرَُفهوووا َحَّتَّ ِإذا َأَخووو.ْنعوووامُ لنَّووواُس َواأْلَ ُكوووُل ا فَووواْختَوَلَ  بِوووِه نَبووواُت اأْلَْرِم،ِ َّوووا ذَْ أَنْوزَْلنووواُ  ِموووَن السَّ

ُووووووْم قوووووواِقُروَن َعَلْيها،أَ هووووووا أَْموووووو  َكووووووَأْن َ ْ تَوْغووووووَن ارا ،َفَجَعْلناهووووووا َحِصوووووويدا  ال  أَْو وَ ُران لَوووووويْ َوازَّيوَّنَووووووحْل،َوَلنَّ أَْهُلهووووووا َأوَّ
ُل اهْلايِت لَِقْلم  يَوتَوَفكَُّرونَ ابِ   «أْلَْمِك.َكذِلَك نُوَفصِِ
وُتْم بِوِهف آهْلَن ْلُمْجرُِملَنف أمَُثَّ ِإذُل ِمْنُه اْستَوْعجِ يَ ُقْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن أَ ُكْم َعذابُُه بَيا   أَْو َوارا   ماذا ».. ا موا َوقَوَع آَمنوْ

ُتْم بِِه َتْستَوْعِجُللَنف   «.َوَقْد ُكنوْ
طمأنينو  هم مون هوذ  ال،بتحوذير وتلاجه انم ناوم للحياة الدنيا ورضاهم ّبا عن اهلخرة،وتكوذيبهم بلقواء اّللِ 

بوووتالء إ وووا هوووك لال ة الووودنيااااقعووو ،ومن ااسوووارة يف الصوووفق  الووودون الووويت يرضووولوا،وتعريفهم  ن هوووذ  احليوووا
منهوووا    موووا يتصووولالقيامووو  وخاصووومث تووولاجههم بعووورم مشووواهد متنلعووو  مووون مشووواهد .،ويف اهلخووورة ا؟وووزاء .

الَّوِذيَن  ِإنَّ »لفوداء:اهموا كوث بتخلك الشركاء عن عبواقهم،وتثئهم مونهم إىل اّلِل،وتعوذر الفوداء مون العوذاب م
واُهُم النَّوواُر ِ ووا  َك َمووأْ أُول ِوو.ْن آايتِنووا غاِفُللنَ ِذيَن ُهووْم َعووا،َوالَّوو  يَوْرُجوولَن لِقوواَءان َوَرُضوولا اِبحْلَيوواِة الووُدنْيا َواْنَمووأَنُلا ّبِ 

ِتِهُم اأْلَْوواُر يف َجنَّواِت ميواِوِْم،َعْرِي ِموْن َهْوُّبُوْم إبِِ رَ ِديِهْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّواحِلاِت يَوْهو.كانُلا َيْكِسُبلنَ 
 « .. َربِِ اْلعاَلِمنيَ ُهْم أَِن احْلَْمُد ّللَِّ اُر َقْعل َوآخِ .َسالم   َوهَِيوَّتُوُهْم ِفيها.َقْعلاُهْم ِفيها:ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ .النَِّعيمِ 

ووا لََلُملا،َوجوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِنوواِت َومووا كووانُلا لِيُوْيِمنُ  » لا،َكووذِلَك َْنْووزِي َوَلَقووْد أَْهَلْكنَووا اْلُقووُروَن ِمووْن قَوووْبِلُكْم َلمَّ
ُ يَوْدُعلا ِإىل قاِر ».« .َ  يف اأْلَْرِم ِمْن بَوْعوِدِهْم لِنَوْنظُوَر َكْيوَ  تَوْعَملُولنَ مُثَّ َجَعْلناُكْم َخالئِ .اْلَقْلَم اْلُمْجرِِمنيَ  َواّللَّ

لِلَِّذيَن َأْحَسوووُنلا احْلُْسووو  َوزايَقة ،َو  يَوْرَهوووُ  ُوُجووولَهُهْم قَوووَ   َو  .السَّوووالِم َويَوْهوووِدي َموووْن َيشووواُء ِإىل ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم  
َوالَِّذيَن َكَسُبلا السَّيِِ اِت َجزاُء َسويَِِ    ِ ِْثِلهوا،َوتَوْرَهُقُهْم ِذلَّو  ،ما هَلُوْم .اُب اْ؟َنَِّ  ُهْم ِفيها خاِلُدونَ ِذلَّ  ،أُولِ َك َأْصح

ا أُْغِشووووَيحْل ُوُجوووولُهُهْم ِقطَعوووووا   ،َكَأ َّ يهوووووا ِمَن اللَّْيووووِل ُمْظِلما ،أُول ِووووَك َأْصوووووحاُب النَّوووواِر ُهووووْم فِ .ِمووووَن اّللَِّ ِمووووْن عاِصوووووم 
نَوُهمْ ».« .خالِوووُدونَ  يعوووا ،مُثَّ نَوُقووولُل لِلَّوووِذيَن َأْكووورَُكلا:َمكاَنُكْم أَنْووووُتْم َوُكووورَكا ُُكْم  فَوَزيوَّْلنوووا بَويوْ ،َوقووواَل َويوَوووْلَم حَنُْشووورُُهْم مجَِ

ان تَوْعُبُدونَ  ُتْم ِإايَّ َنُكْم،ِإْن ُكنَّا.ُكرَكاُ ُهْم:ما ُكنوْ َننا َوبَويوْ لُولا .َعوْن ِعبواَقِتُكْم َلغاِفِلنيَ  َفَكفى اِبّللَِّ َكِهيدا  بَويوْ ُهنالِوَك تَوبوْ
ُهْم موا كوانُلا يَوْفوَ ُونَ  ،َوَضولَّ َعونوْ َويوَوْلَم َُيُْشورُُهْم َكوَأْن َ ْ ».« .ُكُل نَوْفك  ما َأْسوَلَفحْل،َوُرُقوا ِإىَل اّللَِّ َموْل ُهُم احلَْ ِِ

نوَ  بُلا بِِلقاِء اّللَِّ َوما كانُلا ُمْهتَوِدينَ .ُهمْ يَوْلبَوثُلا ِإ َّ ساَع   ِمَن النَّهاِر يَوَتعاَرُفلَن بَويوْ َولَوْل أَنَّ ».« .َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّ
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ونَوُهمْ  وا رَأَُوا اْلَعذاَب،َوُقِضوَك بَويوْ  اِبْلِقْسوِ ،َوُهْم ِلُكلِِ نَوْفك  لََلَمحْل موا يف اأْلَْرِم َ فْوتَوَدْت بِِه،َوَأَسوُروا النَّداَموَ  َلمَّ
 « ..  يُْظَلُملنَ 

 رة،وموا ي توهعوة واهلخمث تلاجه ما ي ته على اضطراب تصلرهم لاللهي  وما ي توه علوى تكوذيبهم ابلب
شوريع بلبيو  يف التصوائا الر خعلى تكذيبهم ابلولحك والنوذارة،من انطالقهوم يف واقوع احليواة العمليو  يزاولولن 

الووذين  قهم ابلشووركاءواعتقووا م وينيووتهمحلياهتم،والتحليوول والتحوورمي يف أرزاقهووم ومعووامالهتم وفوو  مووا تصوولر  هلوو
يشواءون  مولا علويهم مواءون وُير اعللن هلم نصيبا  وا رزقهوم اّلِل ذخوذ  السودن  والكهنو  ليحلولا هلوم موا يشوا

.. 
ُتْم ْلووَلُكوْم ِموْن رِْز   َفَجعَ  َزَل اّللَُّ موا أَنْوو قُوْل:أَرَأَيْوُتمْ »وهوك القضوي  الكوثى الويت تلوك قضوي  ا عتقواق وتنبثو  منهوا:

ُ أَِذَن َلُكوْمف أَْم َعلَوى اّللَِّ  ف قُوْل:آّللَّ َعلَوى اّللَِّ اْلَكوِذَب يوَوْلَم  ُن الَّوِذيَن يَوْفوَ ُونَ لَووَنف َوموا  تَوْفو َُ ِمْنُه َحراموا  َوَحوال  
 «.َيْشُكُرونَ  ُهْم  اْلِقياَمِ ف ِإنَّ اّللََّ َلُذو َفْضل  َعَلى النَّاِس،َولِكنَّ َأْكثَورَ 

 -ا هلوقللب والعقلل ك احلقائ  اليت هتليها وتثبيتها وتعميقها واستجاك  اليف إبالغ تل -ة هتشد والسلر 
ك مووييرات وه. عنووه سوولاء التعبووْيبشووَّت املووييرات امللحيوو ،اليت ُيفوول ّبووا األقاء القوورآين الفريوود يف امللضوولع ويف

هودينا يف الفقورة األوىل عنهوا  ناسوه كخصوي  السولرة ونبيعتهوا الويتت -ا وحيليتهوا وحركتهوا على عمقهو -
.. 

 وهذ   اذج منها،نلم ّبا هنا إمجا ،حَّت نستعرضها يف السيا  تفصيال:
دبْي دالووو  علوووى التوووللهي ،الهتشووود السووولرة  شووواهد هوووذا الكووولن وللاهر ،امللحيووو  للفطووورة البشوووري   قيقووو  األ

 ة احلياةيه لنشأاملبثلي  ف احلكيم،والقصد املرسلم يف بناء هذا الكلن وتصريفه،ويف امللافقات
 لقوووورآن يف هووووذ ايعرضووووها  وقضووووي  األللهيوووو .واألحياء،وحليوووواة الكووووائن ا نسوووواين وتلبيوووو  حاجاتووووه يف حياتووووه .

ا ذهوووواّلِل خوووال  الوووذهب، الصووولرة احليووو  اللاقعيووو  امللحيووو  و  يعرضوووها يف أسوووللب ا؟ووودل الفلسوووفك واملنطووو 
ن ومشوواهد هووذا الكوولن وأسوورار  ن بووني فطوورة هووذا ا نسوواأ -بحانه سوو -الكوولن وخووال  هووذا ا نسووان يعلووم 

إىل مشوواهد  أن تلجووه لغوو  مفهلموو   وعوواواب أعموو  موون منطوو  الووذهن البووارق ا؟ووا  وأن هووذ  الفطوورة يكفووك
توووز وتتفوووت  عندئوووذ هت هوووذا الكووولن وأسووورار  وأن تسوووتجاش لتسوووتيقج فيهوووا أجهوووزة ا سوووتقبال والتلقوووك وأووووا

وهووذ  .. ملفهلموو اّبووذ  اللغوو   -يف القوورآن  -خطوواب الفطوورة البشووري   وموون مث يكثوور.وتتلقووى وتسووتجيه .
ُ الَّوووِذي َخلَووو» ووواذج مووون هوووذا ااطووواب العميووو  املووولحك: وووِإنَّ َربَُّكوووُم اّللَّ م  ماواِت َواأْلَ َ  السَّ ،مُثَّ ْرَم يف ِسوووتَِّ  أايَّ

ُ َرُبُكْم فَاعْ ذِلكُ .ْذنِهِ ْعِد إِ بوَ ْن اْسَتلى َعَلى اْلَعْرِش،يَُدبُِِر اأْلَْمَر،ما ِمْن َكِفيع  ِإ َّ مِ   « ..أََفال َتذَكَُّروَنف.ُبُدو ُ ُم اّللَّ
وووِننَي َواحلِْسووواَعووتَوْعَلُمووولا نوووازَِل لِ ُهووَل الَّوووِذي َجَعوووَل الشَّووْمَك ِضوووياء  َواْلَقَموووَر نُلرا ،َوقَوودَّرَُ  مَ » ُ .بَ َدَق السِِ ما َخلَوووَ  اّللَّ

وووُل  ،يُوَفصِِ وووماواِت ا َوالنَّهووواِر َوموووا َخلَوووَ  ِ  اللَّْيووولِ  اْخوووِتالِإنَّ يف .اهْلايِت لَِقوووْلم  يَوْعَلُمووولنَ ذلِوووَك ِإ َّ اِبحلَْ ِِ ُ يف السَّ ّللَّ
 « ..َواأْلَْرِم هَلايت  لَِقْلم  يَوتوَُّقلنَ 
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ِمووَن اْلَميِِووحِل َوُحْوورُِج  رُِج احْلَووكَّ ف َوَمووْن ُحْوواأْلَْبصووارَ ْمَع وَ قُووْل:َمْن يوَووْرزُُقُكْم ِمووَن السَّووماِء َواأْلَْرِم أَمَّووْن مَيْلِووُك السَّوو»
ف َوَمووْن يُووَدبُِِر اأْلَْمووَرف َفَسوويَوُقلُللَن اّللَُّ   َرُبُكووُم احلَُْ ،َفمووا ذا بَوْعووَد توَُّقوولَنف فَووذِلُكُم اّللَُّ توَ ُقووْل:أََفال ،فوَ اْلَميِِووحَل ِمووَن احْلَووكِِ

 «.احلَْ ِِ ِإ َّ الضَّالُلف فََأىنَّ ُتْصَرُفلَنف
 « ..ُعلنَ َك هَلايت  لَِقْلم  َيْسمَ ِإنَّ يف ذلِ ْبِصرا ،ِذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنلا ِفيِه َوالنَّهاَر مُ ُهَل الَّ  »
 « ..م    يُوْيِمُنلنَ ُر َعْن قَولْ الُنذُ وَ ُقِل:اْنظُُروا ماذا يف السَّماواِت َواأْلَْرِم،َوما تُوْغِب اهْلايُت »

 ون ّبوا غوافلنيلكنهم ميور و والتجارب اليت يشهدووا  عينهم ويعيشلوا  نفسهم وهتشد  شاهد األحداّ 
م اهد موون واقعهوو هلووم مشووويعوورم السوويا  القوورآين.عوون ق لتهووا علووى التوودبْي والتقدير،والتصووري  والتسوويْي .

ل علووى هوويهووا كيوو  فهووم يف اسووتقبال تلووك األحووداّ والتجووارب كمووا ترفووع املوورآة للغافوول عوون نفسووه فووْيى 
 قته  وهذ   اذج من ذلك املنهج القرآين الفريد:حقي
ْنساَن الُضوُر َقعواان ِ؟َْنبِوِه أَْو قاِعودا  أَْو » وا َكَشوفوَ .ائِما  قَوِإذا َمكَّ اْ ِ َأْن َ ْ يَوْدُعنا ِإىل ُضورِ  َكوْفنا َعْنوُه ُضورَُّ  َمورَّ  َلمَّ

 « ..َن َمسَُّه  َكذِلَك زُيَِِن لِْلُمْسرِِفنَي ما كانُلا يَوْعَمُلل 
ُهْم إِ » وووتوْ ُ َأْسووو  َمْكووور  يف ذا هَلُووومْ َوِإذا أََذقْونَوووا النَّووواَس َرمْحَووو   ِموووْن بَوْعوووِد َضووورَّاَء َمسَّ رَُع َمْكووورا ،ِإنَّ ُرُسوووَلنا آايتِنوووا  قُوووِل:اّللَّ

ُتْم يف كُ َحَّتَّ ِإذا  َبْحِر،ُهَل الَِّذي ُيَسْيُُِِكْم يف اْلَثِِ َوالْ .َيْكتُوُبلَن ما َاُْكُرونَ  َرْيَن ِّبِْم ِبرِي   نَيِِبَو   َوَفرُِحولا  اْلُفْلِك،َوجَ نوْ
،َولَنُ  ،َوجاَءُهُم اْلَمووووْلُج ِمووووْن ُكوووولِِ َمكووووان  ُووووِّبووووا جاَءهْتووووا رِيوووو   عاِصوووو   َ ْم أُِحوووويلا َأوَّ ِلِصوووونَي لَووووُه رُْ َ  ِّبِْم،َقَعووووُلا اّللَّ

َتنا ِمْن هوِذِ  لََنُكولَننَّ ِموَن الشَّو اي أَيُوَهوا .ْرِم بِغَوْْيِ احْلَو ِِ ذا ُهوْم يَوبوْغُولَن يف اأْلَ إِ اُهْم فَوَلمَّا َأْْنو.اِكرِينَ الدِِيَن:لَِ ْن َأْْنَيوْ
ا بَوْغُيُكْم َعلى أَنْوُفِسُكْم َمتاَع احْلَياِة الُدنْي ُتْم تَوْعَمُللنَ ِجُعُكْم فَونُونَوبُِِ ُكْم  ِ لَْينا َمرْ إِ ا،مُثَّ النَّاُس ِإ َّ  « ..ا ُكنوْ

 .عخ الرسلآان يف صلرة ااث،وآان يف صلرة قصا ب.غابرين من املكذبنيوهتشد  صارع ال
يووووه موووون الووووذي لق وتلتقووووك كلهووووا عنوووود عوووورم مشوووواهد التوووودمْي علووووى املكووووذبني وهتديوووودهم  ثوووول هووووذا املصووووْي

لنواس،مث تعوار  فيهوا ان ووار يأو سواع  مو.فال تغوروم احليواة الودنيا،فإن هوك إ  فو ة قصوْية لالبوتالء .قوبلهم
 إىل قار ا قام  يف العذاب أو يف النعيم  يعلقون

وووا لََلُمووولا » َكوووذِلَك .َوجووواَءهْتُْم ُرُسوووُلُهْم اِبْلبَويِِنووواِت َوموووا كوووانُلا لِيُوْيِمُنلا 1499َوَلَقوووْد أَْهَلْكنَوووا اْلُقوووُروَن ِموووْن قَووووْبِلُكْم َلمَّ
 « ..ْن بَوْعِدِهْم لِنَوْنظَُر َكْيَ  تَوْعَمُللنَ مُثَّ َجَعْلناُكْم َخالِئَ  يف اأْلَْرِم مِ .َْنْزِي اْلَقْلَم اْلُمْجرِِمنيَ 

ِت اّللَِّ فَوَعلَوووى اّللَِّ َمقووواِمك َوتَوووْذِكِْيي آِباي  َعلَوووْيُكمْ َن َكوووثَُ َواتْوووُل َعلَوووْيِهْم نَوبَوووأَ نُووول   ِإْذ قووواَل لَِقْلِموووِه:اي قَووووْلِم ِإْن كوووا»
ُعلا أَْموورَُكْم َوُكوورَكاءَُكْم،مُثَّ   يَ  وو  ،مُثَّ اْقُضوولا ِإَ َّ لَووْيُكْم غُ ُكْم عَ ُكووْن أَْمووُر تَولَكَّْلحُل،فَووَأمجِْ ُتْم َفمووا . َو  تُوْنِظُرونِ مَّ فَووِإْن تَوووَللَّيوْ

،َوأُِمووْرُت  بُلُ  فوَ .ُمْسووِلِمنيَ لَن ِمووَن الْ ْن َأُكووأَ َسووأَْلُتُكْم ِمووْن َأْجوور  ِإْن َأْجوورَِي ِإ َّ َعلَووى اّللَِّ ْينوواُ  َوَمووْن َمَعووُه يف َفَكذَّ َنجَّ
بُلا آبِ اْلُفلْ   « ..رِينَ َ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمْنذَ اْنظُْر َكيْ فَ .ايتِناِك َوَجَعْلناُهْم َخالِئَ  َوأَْغَرقْوَنا الَِّذيَن َكذَّ

                                                 
 أي أكركلاا ) السيد رمحه هللا (« للملا» - 1499
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مَّوا جواَءُهُم فَولَ . جُمْرِِمنيَ َتْكَثُوا وَكوانُلا قَوْلموا  ايتِنا فَاْسوئِِه آبِ مُثَّ بَوَعْثنا ِمْن بَوْعِدِهْم ُملسى َوهاُروَن ِإىل ِفْرَعْلَن َوَماَل  »
ووا جاءَُكمْ لَ  لِْلَحوو ِِ ُقلُللنَ قوواَل ُملسووى:أَتوَ .احْلَووُ  ِمووْن ِعْنووِدان قوواُللا:ِإنَّ هووذا َلِسووْحر  ُمِبني   ف َو  يُوْفلِووُ  َأِسووْحر  هووذا.مَّ

بَوْغيوا   -نُولُقُ  ْرَعْلُن َوجُ تْوبَوَعُهْم فِ ْلَبْحَر فَأَ رائِيَل اَوجاَوْزان بَِبِب ِإسْ »إىل قلله تعاىل يف واي  القص :..« السَّاِحُرونَ 
يَل َوأاََن ِمووووووَن نَووووووحْل بِووووووِه بَونُوووووولا ِإْسوووووورائِ  الَّووووووِذي آمَ أَْقرََكووووووُه اْلغَووووووَرُ  قاَل:آَمْنووووووحُل أَنَّووووووُه   إِلووووووَه ِإ َّ  َحووووووَّتَّ ِإذا -َوَعووووووْدوا  

يووَك بِبَووَدِنَك لَِتُكوونَ اْليَوْلَم نوُ يَنف  فَووآهْلَنف َوقَووْد َعَصووْيحَل قَوْبووُل وَُكْنووحَل ِمووَن اْلُمْفِسوودِ .اْلُمْسووِلِمنيَ  لَن ِلَمووْن َخْلَفووَك جِِ
 « ..آيَ  ،َوِإنَّ َكِثْيا  ِمَن النَّاِس َعْن آايتِنا َلغاِفُللنَ 

ِم الَِّذيَن َخَلْلا ِمْن قَوبْ » َتِظُروَن ِإ َّ ِمْثَل أايَّ َتِظرِينَ ِظُروا ِإيِنِ َمَعُكْم مِ ُقْل:فَانْوتَ  ِلِهْمففَوَهْل يَونوْ وك ُرُسوَلنا مُثَّ .َن اْلُمنوْ نُوَنجِِ
 « ..َوالَِّذيَن آَمُنلا،َكذِلَك َحق ا َعَلْينا نُوْنِج اْلُمْيِمِننيَ 

ع يف عميو  ا يقوا  كوا موييراوهتشد  شواهد القيامو ،تعرم عاقبو  املكوذبني وعاقبو  امليمنني،عرضوا حيوا متحر 
حليوواة منني،صووفحيت ااة املي فتعرم مووع مشوواهد املصووارع يف احليوواة الوودنيا والتوودمْي علووى اجملوورمني وْنوو.القلوولب

 يف الدارين،وبدء املطا  ووايته حية   مهرب و  فلت :
 -ُهوْم ِفيهوا خالِوُدوَن  ولِ َك َأْصحاُب اْ؟َنَّو ِ  ِذلَّ  ،أُ َ   َو قَ لِلَِّذيَن َأْحَسُنلا احْلُْس  َوزايَقة ،َو  يَوْرَهُ  ُوُجلَهُهْم  »

ا أُْغِشوَيحْل ُوُجولُهُهْم ْم ِموَن اّللَِّ ِموْن عاِصولَّو  ،ما هَلُوُهْم ذِ زاُء َسويَِِ    ِ ِْثِلهوا،َوتَوْرَهقُ َوالَِّذيَن َكَسُبلا السَّويِِ اِت َجو ،َكَأ َّ م 
 « ..اِلُدونَ خِقطَعا  ِمَن اللَّْيِل ُمْظِلما ،أُولِ َك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها 

يعوووا ،مُثَّ نَوُقووولُل لِلَّوووذِ » نَوُهْم،َوقووواَل ُكووورَكاُ ُهْم:ما  رَكا ُُكْم  فَوَزيوَّْلنوووا بوَ نْووووُتْم َوُكوووأَ اَنُكْم يَن َأْكووورَُكلا:َمكَويوَوووْلَم حَنُْشووورُُهْم مجَِ يوْ
ان تَوْعبُووُدونَ  ووُتْم ِإايَّ وو.ُكنوْ َننووا َوبَويوْ لُوولا ُكووُل نَوْفووك  .ْن ِعبوواَقِتُكْم َلغاِفِلنيَ ْن ُكنَّووا َعووَنُكْم إِ َفَكفى اِبّللَِّ َكووِهيدا  بَويوْ ُهنالِووَك تَوبوْ

،َوَضلَّ َعنوْهُ ما َأْسلَ   « ..ونَ انُلا يَوْف َُ ْم ما كَفحْل،َوُرُقوا ِإىَل اّللَِّ َمْل ُهُم احلَْ ِِ
وووا رَأَُوا اْلعَ ُروا النَّد  َوَأَسوووَولَوووْل أَنَّ ِلُكووولِِ نَوْفوووك  لََلَموووحْل موووا يف اأْلَْرِم َ فْوتَوووَدْت بِوووهِ » ووونَوُهْم اَموووَ  َلمَّ ذاَب،َوُقِضوووَك بَويوْ

 « ..يُْظَلُملنَ  اِبْلِقْسِ  َوُهْم  
 قرآن ..ن مثل هذا الملا آبي  ومن املييرات اليت هتشد ّبا السلرة هدي املشركني املكذبني ابللحك،أن ذت

كووذبني الظوواملني موون وهوول مصووْي امل -عوود قعوولهتم وهووديهم،إىل تووركهم ومصووْيهم ب - -مث تلجيووه الرسوولل 
لووى وا سووتعالء ع والتحوودي مث املفاصوول .بووه لشووأوم .املضووك يف نريقووه املسووتقيم   ُيفلهووم و  ذو  -قووبلهم 

بودور   وهوذا.ي يتل  ربوه الوذ هذا النحل  ا يلقع يف قللّبم أن هذا النل واي  من احل  الذي معه،واي  من
 يهز القللب ويزلزل العناق :

وهوذا .زةتميمقطاعوات  ولاهر من سياقها أوا حلم  واحدة،تلاجه واقعا متصال حَّت ليصوعه تقسويمها إىل
مدنيو   40،94،95،96ما ينفك الرواي  اليت أخذ ّبا املشرفلن على املصح  األمْيي من كولن اهلايت 

 فهذ  اهلايت متشابك  مع السيا ،وبعضها   يتس  السيا  بدونه أصال  ..
 الووور تِْلوووَك آايتُ »فيجكء يف املطلوووع قللوووه تعووواىل:.والووو اب  يف سووويا  السووولرة يلحووود بوووني مطلعهوووا وختامهوووا

ِر الَِّذيَن آَمُنلا أَنَّ هَلُومْ .اْلِكتاِب احلَِْكيمِ  ُهْم أَْن أَْنِذِر النَّاَس،َوَبشِِ قَوَدَم  َأكاَن لِلنَّاِس َعَجبا  أَْن أَْوَحْينا ِإىل َرُجل  ِمنوْ
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،ِعْنَد َرّبِِِْم،قواَل اْلكواِفُروَن  ِإنَّ هوذا َلسواِحر  ُمبِوني   موا يُولحى إِلَْيوَك َواْصوِثْ َواتَّبِوْع »واوكء يف ااتوام:..« ِصْد  
ُ َوُهووَل َخووْْيُ احْلوواِكِمنيَ  كمووا أنووه هوول .فاحلوودية عوون قضووي  الوولحك هوول املطلووع وهوول ااتام..« َحووَّتَّ َُيُْكووَم اّللَّ

 امللضلع املتصل امللتحم بني املطلع وااتام.
اهلم تعجلووووووى اسووووووعنذكر مثووووووا  لووووووذلك الوووووورق .كووووووذلك يبوووووودو الوووووو اب  بووووووني املووووووييرات املختلفوووووو  يف السوووووولرة

 صووا بعوود ذلووك يفكء القمث اوو.ابللعيد،وهتديوودهم  نووه يقووع بغتوو ،حية   يوونفعهم وقتهووا إميووان و  تلبوو  .
ْلَلْعووُد ِإْن  ا:َمَّت هووَذا ُقللُوولنَ َويوَ »السلرة،مصوولرا ذلووك املشووهد بعينووه يف مصووارع الغووابرين.يف الوورق علوويهم يقوولل:

ووُتْم صوواِقِقنَيف قُووْل:  أَْملِووُك لِنَوْفِسووك َضوو ُ،لِ  مووا كووار ا َو  نَوْفعووا ،ِإ َّ ُكنوْ جوواَء َأَجُلُهووْم فَووال  ُكوولِِ أُمَّوو   َأَجوول ،ِإذاَء اّللَّ
ْعِجُل ِمْنووُه اْلُمْجرُِموولَنف  أَْو َوارا ،موواذا َيْسووتوَ ابُووُه بَيووا   ُكووْم َعذُقْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن أَ .َيْسووَتْأِخُروَن سوواَع   َو  َيْسووتَوْقِدُملنَ 

ووُتْم بِووِه َتْسووأمَُثَّ ِإذا مووا َوقَوو ووُتْم بِووِهف آهْلَن َوقَووْد ُكنوْ وقُوولا َعووذاَب اْاُْلووِد،َهْل يووَل لِلَّووِذيَن لََلُملا:ذُ قِ لَنف  مُثَّ تَوْعِجلُ َع آَمنوْ
ُتْم َتْكِسُبلنَ   « ..ُعَْزْوَن ِإ َّ ِ ا ُكنوْ

بَووِب َوجوواَوْزان بِ »اللعيوود: ويف وايوو  قصوو  ملسووى يف السوولرة اووكء هووذا املشووهد،وكأنه الصوولرة اللاقعيوو  لووذلك
َمْنووحُل أَنَّووُه   إِلووَه ِإ َّ الَّووِذي ْقرََكووُه اْلغَووَرُ  قاَل:آَّتَّ ِإذا أَ ْدوا ،حَ ِإْسوورائِيَل اْلَبْحووَر فَووأَتْوبَوَعُهْم ِفْرَعووْلُن َوُجنُوولُقُ  بَوْغيووا  َوَعوو

يووَك .ُكْنووحَل ِمووَن اْلُمْفِسووِدينَ  قَوْبووُل َو حلَ  َعَصوويْ آهْلَن َوقَوودْ .آَمنَووحْل بِووِه بَونُوولا ِإْسوورائِيَل،َوأاََن ِمووَن اْلُمْسووِلِمنيَ  فَاْليَوْلَم نُوَنجِِ
 « ..ُللنَ ايتِنا َلغافِ آِس َعْن بَِبَدِنَك لَِتُكلَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَ  ،َوِإنَّ َكِثْيا  ِمَن النَّا

   كوذبني مون حيوةّلِل للممث تتساو  يف ينااي السولرة بوني ذلوك الورق وهوذ  القصو  مشواهد املباغتو   خوذ ا
 اء.ت واألقاء سل امللضلعاو يتلقعلن و  يدرون ف سم جلا واحدا متناسقا يبدو فيه ال اب  بني املشاهد 

 اِفُروَن ِإنَّ هووذا َلسوواِحر  قوواَل اْلكوو»يف أول السوولرة:كووذلك اووكء يف حكايوو  قوولل املشووركني عوون رسوولل اّلِل 
ووا جوو:»-الم ليووه السووع -مث اووكء يف حكايوو  فرعوولن ومل ووه عوون ملسووى ..« ُمبِووني    ِعْنووِدان اَءُهُم احْلَووُ  ِموونْ فَوَلمَّ

 « ..قاُللا:ِإنَّ هذا َلِسْحر  ُمِبني  
  فَولَووْل » حوول:هووذا الن بينمووا قصوو  يوولنك فيهووا   تتجوواوز إكووارة سووريع  علووى.وقوود  يووحل السوولرة سوولرة يلنك

وووو ُهْم َعووووذاَب اْاِووووْزيِ  لا َكَشووووْفنانُووووا آمَ كانَووووحْل قَوْريَوووو   آَمنَووووحْل فَونَوَفَعهووووا ِإمياُوووووا  ِإ َّ قَوووووْلَم يُوووولُنَك َلمَّ يف احْلَيوووواِة  َعوووونوْ
لووووذين البووووارز للقوووولم لحيوووود اهووووك املثوووول ال -مووووع هووووذا  -ولكوووون قصوووو  يوووولنك ..« الووووُدنْيا،َوَمتوَّْعناُهْم ِإىل ِحووووني  

  ريوووو  يفم وحوووودهم يتووووداركلن أنفسووووهم قبوووول مباغتوووو  العووووذاب هلووووم فيثلبوووولن إىل رّبووووم ويف اللقووووحل سووووع  وهوووو
قلعوووه م قبوول و آمنووولا مجلوو  بعووود تكذيه،فكشوو  عووونهم العووذاب الووذي أوعووودهم بووه رسووولهل الوودعلات الووذين

 ّبم،كما هك سن  اّلِل يف املكذبني املصرِين.
ة متكاملوووو  علهووووا وحوووودوهكووووذا ْنوووود الوووو اب  بكوووول أللانووووه يف سوووويا  السوووولرة موووون مطلعهووووا إىل ختامها، ووووا ا

 متشابك  كما أسلفنا.
أن القضووي  األساسووي  الوويت  -يف هووذا التقوودمي  -صوولص السوولرة وواضوو  موون املقتطفووات الوويت سووبقحل موون ن

يتكئ عليها السيا  كلوه هوك قضوي  األللهيو  والعبلقي ،وعليو  حقيقتهما،وبيوان مقتضويات هوذ  احلقيقو  يف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2302 

أموووا سوووائر القضوووااي األخووورى الووويت تعرضوووحل هلوووا السووولرة كقضوووي  اللحك،وقضوووي  اهلخرة،وقضوووي  .حيووواة الناس
قوود جوواءت يف صودق إيضووا  تلووك احلقيقوو  الكوثى وتعميقهووا وتلسوويع موودللهلا وبيووان ف.الرسوا ت السووابق  .

 مقتضياهتا يف حياة البشر واعتقاقهم وعباقهتم وعملهم.
  عري  األللهيوفت.خاصو  واللاقع أن تلك القضي  الكثى هك قضي  القرآن كله،وقضي  القورآن املكوك بصوف 

  تتعووووداها  قها الوووويتاحلاكميوووو  وتعريوووو  العبلقيوووو  وحوووودو احلقوووو  وبيووووان خصائصووووها موووون الربلبيوووو  والقلاموووو  و 
 د  ..اكمي  له وحلام  واحلواللصلل من هذا كله إىل تعبيد الناس  هلهم احل  واع افهم ابلربلبي  والق

 حيواة قو  الكبوْية يفذ  احلقيوما وراء  إن هل إ  بيوان ملقتضويات هو.هذا هل امللضلع الرئيسك للقرآن كله .
ان الووذي هووول كووول هووذا البيووو  -لعميوو  اعنوود التأمووول  -انبها.وهووذ  احلقيقووو  الكبووْية تسوووتح  البشوور بكووول جل 

ْرَسوْلنا َوموا أَ »يعوا:كتبوه مج  ملضلع هذا القورآن ..تسوتح  أن يرسول اّلِل مون أجلهوا رسوله مجيعوا،وأن ينوزل ّبوا
 « ..فَاْعُبُدونِ   أانَ ِمْن قَوْبِلَك ِمْن َرُسلل  ِإ َّ نُلِحك إِلَْيِه أَنَُّه   إِلَه ِإ َّ 

م،واسوووتقامحل  م وتصلرهإن حيووواة البشووور يف األرم   تسوووتقيم إ  إذا اسوووتقامحل هوووذ  احلقيقووو  يف اعتقووواقه
 كذلك يف حياهتم وواقعهم.

وهووم حووني يضووطرب .  تسووتقيم أو  إزاء هووذا الكوولن الووذي يعيشوولن فيووه،ويتعامللن مووع أكوويائه وأحيائووه .
بوووول ييهلوووولن األكووووبا   -لقيوووو  يروحوووولن ييهلوووولن األكووووياء واألحيوووواء تصوووولرهم حلقيقوووو  األللهيوووو  وحقيقوووو  العب

بوولحك موون الكهووان  -ويعبوودون أنفسووهم هلووا يف صوولر مضووحك ،ولكنها ابئسوو  ،ويقدملن هلووا  -واألوهووام  
بوول .خالصوو  كوودهم موون الوورز  الووذي أعطوواهم اّللِ  -واملنتفعووني  وهووام العوولام يف كوول زمووان ويف كوول مكووان 

وهووك أكووياء وأحيوواء   .أكبوواقهم كمووا يقوودملن هلووا أرواحهووم يف بعووخ األحيووان . إوووم ليقوودملن هلووا فلووذات
وتضوطرب حيواهتم كلهوا،وهم يعيشولن بوني اهللوع وا؟وزع مون .حلل هلا و  قلة،و  الك هلوم ضورا و  نفعوا .

ل وذلووك كمووا قووا.هووذ  األكووياء واألحيوواء وبووني التقوورب والزلفووى ملخللقووات مثلهم،عبلقيتهووا ّلِل كعبوولقيتهم .
ِّ َواأْلَْنعواِم َنِصويبا .َفقاُللا:هذا ّللَِِّ »اّلِل تعاىل عنهم: َوهوذا ِلُشورَكائِنا   -بِوَزْعِمِهْم  -َوَجَعُللا ّللَِِّ ِ َّا َذرَأَ ِمَن احْلَوْر

،َوما كواَن ّللَِِّ فَوُهوَل َيِصوُل ِإىل ُكورَكائِِهْم  سواَء  موا َُيُْكُمولَن  وََكوذِلَك َزيَّوَن َفما كاَن ِلُشرَكائِِهْم َفال َيِصُل ِإىَل اّللَِّ
ُ ما فَوَعُللُ  فَوَذْرُهْم  -ِلَكِثْي  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي قَوْتَل أَْو ِقِهْم ُكرَكاُ ُهْم ِلُْيُْقوُهْم َولِيَوْلِبُسلا َعَلْيِهْم ِقينَوُهْم  َوَلْل كاَء اّللَّ

ّ  ِحْجووور    يَ  -َوموووا يَوْفوووَ ُوَن  َوأَْنعوووام  ُحِرَِمووووحْل  -بِووووَزْعِمِهْم  -ْطَعُمهوووا ِإ َّ َمووووْن َنشووواُء َوقاُللا:هووووِذِ  أَْنعوووام  َوَحووووْر
َهوا افْوِ اء  َعَلْيوِه   َوقاُللا:موا يف بُطُولِن  -َسوَيْجزِيِهْم ِ وا كوانُلا يَوْفوَ ُوَن  -لُُهلرُها،َوأَْنعام    يَْذُكُروَن اْسَم اّللَِّ َعَليوْ

تَوو   فَوُهووْم ِفيووِه ُكوورَكاُء  َسووَيْجزِيِهْم َوْصووَفُهْم ِإنَّووُه هووِذِ  اأْلَْنعوواِم خاِلَصوو   لِووذُُكلران َوحُمَوو رَّم  َعلووى أَْزواِجنووا،َوِإْن َيُكووْن َميوْ
ُ افْووِ اء  َعلَووى اّللَِّ  -َحِكوويم  َعلِوويم   ،َوَحرَُّموولا مووا َرَزقَوُهووُم اّللَّ ،قَووْد قَووْد َخِسووَر الَّووِذيَن قَوتَولُوولا أَْو َقُهووْم َسووَفها  بِغَووْْيِ ِعْلم 

 .1500«لا َوما كانُلا ُمْهَتِديَن َضلُ 
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كوياء أو أ.ن خلو  اّللِ موخللقوات ملفهذ   اذج من تكالي  العبلقي  لغْي اّلِل يف األملال واألو ق اليت تقدم 
ن اسوووتقام  لوووبعخ بووودو اأحيووواء موووا أنوووزل اّلِل ّبوووا مووون سووولطان  كوووذلك   تسوووتقيم حيووواة البشووور إزاء بعضوووهم 

كرامتوه نسان و  إن إنساني  ا. اعتقاقهم وتصلرهم،ويف حياهتم وواقعهم .حقيق  األللهي  وحقيق  العبلقي  يف
  والقلامو  انه ابلربلبيوّلِل سوبحوحريته احلقيقي  الكامل    ميكن أن تتحقو  يف لول اعتقواق أو نظوام   يفورق ا
يعو      و نيواليف السور والعواحلاكمي  و  اعل له وحد  ح  اهليمن  على حياة الناس يف الدنيا واهلخورة،

 ي  ..له وحد     التشريع واألمر واحلاكمي  يف كل جانه من جلانه احلياة ا نسان
ّلِل  عون الدينلنو  ر  النواسفما مون مورة احنو.واللاقع البشري على مدار التاري  يثبحل هذ  احلقيقو  ويصودقها

دينلنو ،اب عتقاق والشووعائر أم  لاء كانوحل هووذ  السوو -قانولا لغووْي اّلِل مون العبواق و  -عتقواقا ونظامووا ا -وحود  
سوْي حوريتهم  والتفو عاقب  هوك فقوداوم  نسوانيتهم وكورامتهم إ  كانحل ال -كانحل ابتباع األحكام والشرائع 

هوول فسوول   موول أساسووكا سووالمك للتوواري  يوورق ذل انكوولمني للطلاغيحل،وسوويطرة الطلاغيووحل علوويهم،إىل عا
لاموووو  السوووولطان والقو لربلبيوووو  انه ابألللهيوووو ،ومن مث يفوووورق  ابانكوووولمني عوووون قيوووون اّلِل،الووووذي يفوووورق اّلِل سووووبح

لَوْيَك ِ  ُمْلوُك ِمْصوَر أَ :اي قَووْلِم ِموِه قوالَ َوانقى ِفْرَعوْلُن يف قَولْ »فيقلل اّلِل سبحانه عن فرعلن وقلمه:.واحلاكمي 
كوواُق يُبِوونُيف فَولَووْل  ِذي ُهووَل َمِهووني  َو  يَ  هووَذا الَّووِموونْ   َخووْْي  َوهووِذِ  اأْلَْووواُر َعْوورِي ِمووْن َهْوويِتف أَفَووال تُوْبِصووُروَنف أَْم أانَ 
،أَْو جووواَء َمَعوووُه اْلَمالِئَكوو ُ  ُوووْم كوووانُلا قَوْلموووا  َتَخ َّ قَوْلَموووُه فََأنوواعُ نِووونَي  فَاْسوووُمْق َِ  أُْلِقووَك َعَلْيوووِه َأْسوووِلرَة  ِمووْن َذَهوووه  لُ  ِإوَّ

 « ..فاِسِقنيَ 
فما يسووووتخ  احلوووواكم الطوووواغك قلمووووه وهووووم ميمنوووولن ابّلِل .فووووْيق اسووووتخفا  فرعوووولن هلووووم إىل أوووووم فاسووووقلن

ملحدون   يودينلن لسولا  بربلبيو  توزاول القلامو  واحلاكميو   ولقود حودّ أن الوذين فسوقلا عون الدينلنو  ّلِل 
وحووووووووود ،فأ حلا لنفووووووووور مووووووووونهم أن ُيكمووووووووولهم بغوووووووووْي كوووووووووريعته،قد وقعووووووووولا يف النهايووووووووو  يف كوووووووووقلة العبلقيووووووووو  

انيتهم وكورامتهم وحريتهم،مهموا اختلفوحل أكوكال األنظمو  الويت هكمهوم والويت العبلقي ،اليت شكل إنس.لغْي 
يف أينواء هروّبوا مون  -لنلا يف بعضوها أووا تكفول هلوم ا نسواني  واحلريو  والكرامو   لقود هربوحل أوراب مون اّلِل 

ا علووى يف أينوواء يلرهتوو -سووبحانه  -وترت علووى اّلِل  -1501الكنيسوو  الطاغيوو  الباغيوو  ابسووم الوودين الزائوو   
تلك الكنيس  اليت أهدرت كل القيم ا نساني  يف عنفلان سطلهتا الغامش   مث لن الناس هنوا  أووم اودون 

يف لوول األنظمووو  الفرقيووو  )الدميقرانيووو ( وعلقووولا كووول  -ومصووواحلهم كوووذلك  -إنسووانيتهم وحوووريتهم وكووورامتهم 
األوضوواع النيابيوو  الثملانيوو ،واحلرايت آموواهلم علووى احلوورايت والضووماانت الوويت تكفلهووا هلووم الدسوواتْي اللضعي ،و 

الصحفي ،والضماانت القضائي  والتشريعي ،وحكم األغلبيو  املنتخبو  ..إىل آخور هوذ  اهلوا ت الويت أحيطوحل 
ذلووك الطغيووان الووذي « الرأ اليوو »مث موواذا كانووحل العاقبوو ف كانووحل العاقبوو  هووك نغيووان .ّبووا تلووك األنظموو  .

كيالت،إىل جموووورق  فتووووات،أو إىل جموووورق خيووووا ت  ووقعووووحل أحووووال كوووول تلووووك الضووووماانت وكوووول تلووووك التشوووو

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »املستقبل هلذا الدين»يف كتاب:« الفصام النكد»ع فصل:يراج  - 1501
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األكثريوو  السووواحق  يف عبلقيوو  ذليلووو  لاقليوو  الطاغيووو  الووويت الووك رأس املال،فتملوووك معووه األغلبيووو  الثملانيووو   
والدسوووواتْي اللضووووعي   واحلوووورايت الصووووحفي   وسووووائر الضووووماانت الوووويت لنهووووا النوووواس هنووووا  كفيلوووو  بضوووومان 

تهم،يف معووزل عوون اّلِل سووبحانه    مث هوورب فريوو  موون النوواس هنووا  موون األنظمووو  إنسووانيتهم وحووريتهم وكوورام
ا؟ماعيووو   فمووواذا فعلووولاف لقووود اسوووتبدللا  إىل األنظمووو « الطبقووو  »و« رأس املوووال»الفرقيووو  الووويت يطغوووى فيهوووا 

أو اسووووتبدللا ابلدينلنوووو  ألصووووحاب ر وس «  الصووووعاليك»الدينلنوووو  لطبقوووو  « الرأ وووواليني»ابلدينلنوووو  لطبقوووو  
موووولال والشووووركات الدينلنوووو  للدولوووو  الوووويت الووووك املووووال إىل جانووووه السوووولطان  فتصووووب  أخطوووور موووون نبقوووو  األ

الرأ وووواليني  ويف كوووول حالوووو  ويف كوووول وضووووع ويف كوووول نظووووام قان البشوووور فيووووه للبشوووور،قفعلا موووون أموووولاهلم وموووون 
  تكوون ّلِل  قفعلها لووارابب املتنلعوو  يف كوول حالوو   إنووه   بوود موون عبلقيوو   فووإن.أرواحهووم الضووريب  الفاقحوو 
والعبلقيووو  لغوووْي اّلِل .والعبلقيووو  ّلِل وحووود  تطلووو  النووواس أحووورارا كراموووا كووورفاء أعليووواء ..وحووود ،تكن لغوووْي اّلِل .

مث شكوول أموولاهلم ومصوواحلهم املاقيوو  يف النهايوو   موون .شكوول إنسوواني  النوواس وكوورامتهم وحوورايهتم وفضووائلهم .
 ويف كتبه .. -سبحانه  -لك العناي  يف رسا ت اّلِل أجل ذلك كله تنال قضي  األللهي  والعبلقي  كل ت

فهووووك قضووووي    تتعلوووو  بعبوووودة األصوووونام واألوتن يف ا؟اهليووووات .وهووووذ  السوووولرة  وووولذج موووون تلووووك العنايوووو  .
ولكنها تتعلوووو  اب نسووووان كلووووه يف كوووول زمووووان ويف كوووول مكووووان وتتعلوووو  اب؟اهليووووات كلهووووا .السوووواذج  البعيوووودة

وكل جاهليو  تقولم علوى أسواس مون .وجاهلي  القرن العشرين.ليات التاري وجاه.جاهليات ما قبل التاري ..
 1502عباقة العباق للعباق  

  دوربلبيتووووه وحوووو -سووووبحانه  -وموووون أجوووول ذلووووك كووووان جوووولهر الرسووووا ت والكتووووه هوووول تقريوووور أللهيوووو  اّلِل 
 .« َّ أاََن فَاْعُبُدونِ لَه إِ ُه   إِ ِه أَنَّ َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن َرُسلل  ِإ َّ نُلِحك إِلَيْ »للعباق:

وو »وكووان ختووام هووذ  السوولرة الوويت نلاجههووا: َن يووِب فَووال أَْعبُووُد الَّووِذيكِ  ِمووْن قِ َكووُتْم يف قُووْل:اي أَيُوَهووا النَّوواُس ِإْن ُكنوْ
َ الَِّذي يَوتَوَلفَّ  َوأَْن أَقِوْم َوْجَهوَك لِلودِِيِن .ِننيَ  ِمَن اْلُموْيمِ ْن َأُكلنَ َوأُِمْرُت أَ اُكْم،تَوْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ َولِكْن أَْعُبُد اّللَّ

َفعُووكَ  ،مووا َو  تَوودُْع ِمووْن ُقوِن اّللَِّ .َحِنيفووا ،َو  َتُكوولَننَّ ِمووَن اْلُمْشوورِِكنيَ  ْلووحَل فَِإنَّووَك ِإذا  ِمووَن َو  َيُضووُرَ ،فَِإْن فَوعَ   يَونوْ
ُ ِبُضرِ  َفال كاكِ .الظَّاِلِمنيَ  ْضِلِه،ُيِصويُه بِوِه َموْن َيشواُء  خِبَْْي  َفال رَاقَّ لِفَ ِإْن يُرِْق َ ُهَل،وَ  َ  َلُه ِإ َّ َوِإْن مَيَْسْسَك اّللَّ

وووا يَوْهتَوووِدي ِموووْن َربُِِكْم،َفَموووِن اهْ  ُم احْلَووو ُ ْد جووواءَكُ قُوووْل:اي أَيُوَهوووا النَّووواُس قَووو.ِموووْن ِعبووواِقِ ،َوُهَل اْلَغُفووولُر الرَِّحيمُ  تَووودى فَِإ َّ
ا َيِضوُل َعَلْيهالِنَوْفِسِه،َوَمْن ضَ  ُ َوُهوَل  موا يُولحى إِلَْيَك،َواْصوَواتَِّبعْ .يول   ِبلَكِ َوموا أاََن َعلَوْيُكمْ .لَّ فَِإ َّ ِثْ َحوَّتَّ َُيُْكوَم اّللَّ
 « ..َخْْيُ احْلاِكِمنيَ 

 وحسبنا هذا يف التعري  ابلسلرة لنأخذ يف استعرام نصلصها ابلتفصيل :
 

 
                                                 

للمسوووووولم العظوووووويم السوووووويد أبوووووول األعلووووووى املوووووولقوقي أمووووووْي ا؟ماعوووووو  ا سووووووالمي  بباكسووووووتان. « ا سووووووالم وا؟اهليوووووو »يراجووووووع كتوووووواب:  - 1502
 رمحه هللا ( السيد«. ) قار الشرو »نمد قطه. « جاهلي  القرن العشرين»وكتاب:
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 [25إل   1(:اآليات 10ر  يونس )]سو:الوحد  ا ول  

يمِّ  حِّ ْحمنِّ الرَّ ِّ الرَّ  بِّْسمِّ ّللاَّ

 آيات دالة عل  الوحدانية وأقرير حقائق إيمانية

ُهْم أَْن أَنْوووِذِر النَّووواَس 1الووور تِْلوووَك آايُت اْلِكتووواِب احلَِْكووويِم )}   ( َأكووواَن لِلنَّووواِس َعَجبوووا  أَْن أَْوَحْينوووا ِإىل َرُجووول  ِمووونوْ
ووِر الَّووو ِوووْم قوواَل اْلكووواِفُروَن ِإنَّ هوووذا َلسوواِحر  ُمبِوووني  )َوَبشِِ ُ 2ِذيَن آَمنُوولا أَنَّ هَلُوووْم قَوووَدَم ِصووْد   ِعْنوووَد َرّبِِ ( ِإنَّ َربَُّكوووُم اّللَّ

م  مُثَّ اْسووَتلى َعلَوى اْلَعوْرِش يُوَدبُِِر اأْلَْموَر مووا ِموْن َكوِفيع   ِإ َّ ِموْن بَوْعووِد  الَّوِذي َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم يف ِسوتَِّ  أايَّ
ُ َرُبُكْم فَاْعُبُدوُ  أََفال َتذَكَُّروَن ) يعا  َوْعَد اّللَِّ َحق ا ِإنَُّه يَوْبوَدُ ا اْاَْلوَ  مُثَّ يُِعيوُدُ  3ِإْذنِِه ذِلُكُم اّللَّ ( إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ

وويم  َوَعووذاب  أَلِوويم  ِ ووا كووانُلا لَِيْجووزَِي الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت اِبْلِقْسووِ  وَ  الَّووِذيَن َكَفووُروا هَلُووْم َكووراب  ِمووْن محَِ
وِننَي َواحلِْسواَب موا  (4َيْكُفوُروَن ) ُهوَل الَّوِذي َجَعوَل الشَّوْمَك ِضوياء  َواْلَقَموَر نُولرا  َوقَودَّرَُ  َمنوازَِل لِتَوْعَلُمولا َعوَدَق السِِ

ُ ذِلَك ِإ َّ اِبحلَْ ِِ يُوفَ  وُل اهْلايِت لَِقوْلم  يَوْعَلُمولَن )َخَلَ  اّللَّ ُ يف 5صِِ ( ِإنَّ يف اْخوِتالِ  اللَّْيوِل َوالنَّهواِر َوموا َخلَوَ  اّللَّ
( ِإنَّ الَّووِذيَن   يَوْرُجوولَن لِقواَءان َوَرُضوولا اِبحْلَيوواِة الووُدنْيا َواْنَمووأَنُلا ِّبووا 6السَّوماواِت َواأْلَْرِم هَلايت  لَِقووْلم  يَوتوَُّقوولَن )

( ِإنَّ الَّوووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُووولا 8( أُول ِوووَك َمووْأواُهُم النَّوواُر ِ وووا كووانُلا َيْكِسووُبلَن )7ِذيَن ُهووْم َعوووْن آايتِنووا غوواِفُللَن )َوالَّوو
ِفيهووا ُسوووْبحاَنَك َقْعوولاُهْم  (9الصَّوواحِلاِت يَوْهووِديِهْم َرُّبُووْم إبِِميوواِوِْم َعْووورِي ِمووْن َهْووِتِهُم اأْلَْووواُر يف َجنَّووواِت النَّعِوويِم )

ُ لِلنَّوواِس الشَّوورَّ 10اللَُّهوومَّ َوهَِيوَّووتُوُهْم ِفيهووا َسووالم  َوآِخووُر َقْعوولاُهْم أَِن احْلَْمووُد ّللَِِّ َربِِ اْلعوواَلِمنَي ) ووُل اّللَّ ( َولَووْل يُوَعجِِ
( َوِإذا َموكَّ 11 لِقواَءان يف نُْغيواِوِْم يَوْعَمُهولَن )اْسِتْعجاهَلُْم اِباَْْْيِ َلُقِضَك إِلَْيِهْم َأَجُلُهوْم فَونَوَذُر الَّوِذيَن   يَوْرُجولنَ 

ْنساَن الُضُر َقعاان ِ؟َْنِبِه أَْو قاِعدا  أَْو قائِما  فَوَلمَّا َكَشْفنا َعْنوُه ُضورَُّ  َمورَّ َكوَأْن َ ْ يَوْدُعنا  ِإىل ُضورِ  َمسَّوُه َكوذِلَك اْ ِ
ووووا لََلُموووولا َوجوووواَءهْتُْم ُرُسووووُلُهْم 12)زُيِِووووَن لِْلُمْسوووورِِفنَي مووووا كووووانُلا يَوْعَملُوووولَن  ( َوَلَقووووْد أَْهَلْكنَووووا اْلُقووووُروَن ِمووووْن قَوووووْبِلُكْم َلمَّ

( مُثَّ َجَعْلنوووواُكْم َخالئِووووَ  يف اأْلَْرِم ِمووووْن 13اِبْلبَويِِنوووواِت َومووووا كووووانُلا لِيُوْيِمنُوووولا َكووووذِلَك َْنْووووزِي اْلَقووووْلَم اْلُمْجوووورِِمنَي )
َوِإذا تُوْتلى َعَلْيِهْم آايتُنا بَويِِنوات  قواَل الَّوِذيَن   يَوْرُجولَن لِقواَءاَن ائْوحِل بُِقوْرآن   (14ْعَمُللَن )بَوْعِدِهْم لِنَوْنظَُر َكْيَ  توَ 

يِنِ َأخووواُ  ِإْن َغوووْْيِ هوووذا أَْو بَدِِلْوووُه قُوووْل موووا َيُكووولُن ِ  أَْن أُبَدِِلَوووُه ِموووْن تِْلقووواِء نَوْفِسوووك ِإْن أَتَّبِوووُع ِإ َّ موووا يُووولحى ِإَ َّ إِ 
ُ ما تَوَلْلتُُه َعَلْيُكْم َو  أَْقراُكْم بِِه فَوَقْد لَِبْثحُل فِويُكْم ُعُمورا  15َعَصْيحُل َريبِِ َعذاَب يَوْلم  َعِظيم  ) ( ُقْل َلْل كاَء اّللَّ

ِه ِإنَّوُه   يُوْفلِوُ  اْلُمْجرُِموولَن ( َفَموْن أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  أَْو َكوذََّب آِبايتِو16ِموْن قَوْبلِوِه أَفَوال تَوْعِقلُولَن )
َفُعُهْم َويَوُقللُوولَن هووُي ِء ُكووَفعاُ ان ِعْنووَد اّللَِّ قُووْل أَ 17) َ ( َويَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ مووا   َيُضووُرُهْم َو  يوَوونوْ تُونَوبِِ ُوولَن اّللَّ

ووووماواِت َو  يف اأْلَْرِم ُسوووْبحانَُه َوتَعووووا وووا ُيْشوووورُِكلَن )ِ وووا   يَوْعلَوووُم يف السَّ ( َوموووا كوووواَن النَّووواُس ِإ َّ أُمَّوووو   18ىل َعمَّ
وونَوُهْم ِفيمووا ِفيووِه َحَْتِلُفوولَن ) َويَوُقللُوولَن لَووْل  أُنْووزَِل  (19واِحووَدة  فَوواْختَوَلُفلا َولَووْل  َكِلَموو   َسووبَوَقحْل ِمووْن َربِِووَك َلُقِضووَك بَويوْ

َووا اْلَغْيووهُ  َتِظوورِيَن )َعَلْيوِه آيَوو   ِمووْن َربِِووِه فَوُقووْل ِإ َّ ( َوِإذا أََذقْونَووا النَّوواَس َرمْحَوو   ِمووْن 20 ّللَِِّ فَوانْوَتِظُروا ِإيِنِ َمَعُكووْم ِمووَن اْلُمنوْ
ُ َأْسرَُع َمْكرا  ِإنَّ ُرُسَلنا َيْكتُوُبلَن موا َاُْكو ُهْم ِإذا هَلُْم َمْكر  يف آايتِنا ُقِل اّللَّ ( ُهوَل الَّوِذي 21ُروَن )بَوْعِد َضرَّاَء َمسَّتوْ
ووُتْم يف اْلُفْلووِك َوَجووَرْيَن ِّبِووْم بِوورِي   نَيِِبَوو   َوَفرُِحوولا ِّبووا جاَءهْتووا رِيوو   عاِصوو    ُيَسووْيُُِِكْم يف الْووَثِِ َواْلَبْحووِر َحووَّتَّ ِإذا ُكنوْ

َ ُرِْلِصووونَي لَوووُه ا ُوووْم أُِحووويَ  ِّبِوووْم َقَعوووُلا اّللَّ َتنوووا ِموووْن هوووِذِ  َوجووواَءُهُم اْلَموووْلُج ِموووْن ُكووولِِ َمكوووان  َولَنُووولا َأوَّ لووودِِيَن لَوووِ ْن َأْْنَيوْ
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ووا بَوْغووُيُكْم 22لََنُكوولَننَّ ِمووَن الشَّوواِكرِيَن ) غُوولَن يف اأْلَْرِم بِغَووْْيِ احْلَوو ِِ اي أَيُوَهووا النَّوواُس ِإ َّ ووا َأْْنوواُهْم ِإذا ُهووْم يَوبوْ ( فَوَلمَّ
ووُتْم تَوْعَملُوولَن )َعلووى أَنْوُفِسووُكْم َمتوواَع احْلَيوواِة الووُدنْيا مُثَّ إِلَْينووا َمووْرِجعُ  ووا َمثَووُل احْلَيوواِة الووُدنْيا 23ُكْم فَونُونَوبِِووُ ُكْم ِ ووا ُكنوْ ( ِإ َّ

وووماِء فَووواْختَوَلَ  بِوووِه نَبووواُت اأْلَْرِم ِ َّوووا َذُْكوووُل النَّووواُس َواأْلَْنعووواُم َحوووَّتَّ ِإذا َأَخوووذَ  ِت اأْلَْرُم َكمووواء  أَنْوزَْلنووواُ  ِموووَن السَّ
ُوووْم قوواِقُروَن َعَلْيهووا أَ هوووا أَْمووُران لَوووْيال  أَْو َوووارا  َفَجَعْلناهووا َحِصووويدا  َكووَأْن َ ْ تَوْغوووَن ُزْخرَُفهووا َوازَّيوَّنَووحْل َولَووونَّ   أَْهُلهووا َأوَّ

ووُروَن ) ووُل اهْلايِت لَِقووْلم  يَوتَوَفكَّ ُ يَووْدُعلا ِإىل قاِر السَّووالِم َويَوْهووِدي َمووْن َيشوواُء ِإىل  (24اِبأْلَْمووِك َكووذِلَك نُوَفصِِ َواّللَّ
 { (25اط  ُمْسَتِقيم  )ِصر 

 مقدمة الوحد 

إىل مقانع:كووووأوا يف هوووووذ   يصووووعه تقسووووويمهاحلمووووو  واحدة، - تقوووودميها يفكمووووا أسووووولفنا   -السوووولرة كلهوووووا 
شخصوويتها لرة بسوومووع ايووز كوول  -اااصووي  كووأن سوولرة األنعووام الوويت سووب  احلوودية عنهووا يف ا؟ووزء السووابع 

   تنصووووووه  ييراهتووووووا امللحيوووووو  علووووووى القلوووووووههووووووك تتوووووودف  يف هي وووووو  ملجوووووووات متلاليووووووف -ونابعهووووووا ااوووووواص 
 البشري،وختانبه إبيقاعات منلع  ..

هووا لويت تتجلوى فيلكلنيوو  اإىل عورم املشواهد ا.مون التعجيوه مون أموور املشوركني يف اسوتقباهلم للوولحك والقورآن
اّ الوويت اوور هوو  األحوودإىل عوورم أحوولال البشوور يف ملاج.إىل عوورم مشوواهد القياموو .أللهيوو  اّلِل سووبحانه .

ا الويت هتليهوو املوييراتو إىل آخور موا سووبقحل ا كوارة إليوه مون امللضوولعات .إىل عورم مصوارع الغووابرين ..ّبوم
 السلرة.

تووودف  ّبوووذ  واحووودا ي فوووإن أكثووور مووون نصوووفها األول يعووود مقطعوووا.وإذا جووواز تقسووويم السووولرة إىل مقوووانع  يزة
ا كووارة إىل قصوو  يوولنك قصوو  ملسووى و و  -موون بعوود  يف اختصووار و  -مث عووكء قصوو  نوول  .امللجووات املتتابعوو 

 .مث عكء ا يقاعات األخْية يف السلرة فتيل  املقطع األخْي.فتيل  مقطعا آخر
كموا هوك   -  ن امللجوات املتناسوقأو جمملعو  مو -ونظرا لطبيع  السلرة هذ  فسنحاول عرضها ملج  ملج  

 نبيعتها املتميزة ..
رة آل عموران لبقورة وسول كموا بودأت سولرة ا« را. م.ألو ».أما هوذا الودرس األول منهوا فيبودأ  ورو  ياليو 

ْلوَك تِ »بتدأ خوث :ألحر  ميبدأ ّبذ  ا.وسلرة األعرا   رو  ذكران الرأي الذي اخ ان  يف تفسْيها هنا 
 « ..آايُت اْلِكتاِب احلَِْكيمِ 

ىل الولحك إ من.لكتوابامث ذخذ السيا  يف عرم عدة أملر تبدو فيها احلكم  الويت أكوْي إليهوا يف وصو  
 .ينذر الناس ويبشر امليمنني،والرق على املع ضني أن يلحك اّلِل إىل بشر .ل - -الرسلل 

ير منوووازل لرا،وتقووودنإىل جعووول الشووومك ضووياء والقمووور .إىل خلوو  السوووماوات واألرم وتووودبْي األموور فيهموووا .
 ْي ..كم  وتدبحإىل اختال  الليل والنهار وما فيه من .القمر ليعلملا عدق السنني واحلساب .

ويتطر  من عرم هذ  اهلايت الكلني  إىل الغافلني عنها،الوذين   يرتقبولن لقواء اّلِل مودبر كول كوكء، وموا 
ويسوجل حكمو  .ينتظر هي ء الغافلني من سلء املصْي وما ينتظر امليمنني يف ا؟انوه اهلخور مون نعويم مقيم
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جللن هووم ااووْي يف هووذ  الوودنيا ولوول شجيوول املصووْي إىل يلمووه امللعلق،وعوودم تعجيوول الشوور للنوواس كمووا يسووتع
 عجل هلم ابلشر كما يستعجللن اباْي  نتهى األجل وأخذوا بذنلّبم قون إمهال.

نود  نسوياوم لوه عاألذى،و  وضوراعتهم إىل اّلِل عنود موك.ومن مث وص  لطبيع  البشور يف تلقويهم للشور وااْي
الطريوووو   سووووارت يف ن اااليوووو  الوووويتو؟اجهم فيمووووا كووووانلا موووون قبوووول فيووووه،قون اعتبووووار  ابلقوووورو .كشوووو  الضوووور

دعلهم يووب الووذين ذاتووه،ولقيحل مصووارعها يف ذلووك الطريوو   ومووع أن مصووارع الغووابرين كانووحل واضووح  للعوور 
و يبوووودل أإن املكووووذبني كووووانلا يطلبوووولن إىل الرسوووولل أن ذيت هلووووم بقوووورآن غووووْي هووووذا القوووورآن فوووو - -الرسوووولل 
 وهم.ل التبوووديلل   يقبووو،وأن لوووه حكمووو  تبتووو  فهوووغْي متووودبرين و  مووودركني أن القووورآن مووون عنووود اّللِ .بعضوووه

سوتند ت وحود  وهوك باقة اّللِ يعبدون من قون اّلِل ما  ينفعهم و  يضرهم قون استناق إىل ككء، وي كلن ع
ني عوون القرآن،غووافل لاضووح  يفمث يطلبوولن خارقوو  موون ااوولار  غووْي انلوورين إىل آيوو  اّلِل ال.إىل وحووك موون اّللِ 

 اعي  الكلن.آايته املعجزة يف تض
هد مووون عووو ،يف مشووووعرم  ووولذج حوووك مووون هوووذ  الطبي.مث عووولقة إىل نبيعووو  البشووور يف تلقوووك الرمحووو  والضووور

ا اء،مث تعصوو  ّبوواألموور رخوو يف ركوولب البحوور عنوود مووا تسووْي الفلووك يف أول.النابضوو  املتحركوو  املووييرة املشوواهد
 الري  وذتيها امللج من كل مكان.

ا موووأخلذون ظووو ،وأهلهلووودنيا،وبريقها وأل ءهوووا الوووذي ينطفوووئ يف حلومشوووهد آخووور ميثووول غووورور هوووذ  احليووواة ا
 ان.من وا نم نقار األ.مذلك واّلِل يدعل إىل قار السال.بزخرفها غافللن عن املصْي ااان  املرهلب .

ووُل اهْلايِت لِ »..الوودار الوويت   خوول  موون أخووذها علووى حووني غوورة  ووُرونَ َقووْلم  يوَ َكووذِلَك نُوَفصِِ ويوودركلن ..« تَوَفكَّ
 حكم  اّلِل يف اال  والتدبْي.

 حقيقة الوحي ورد اسانكار المشرهللاين له 2 - 1الدرس ا ول:

 « ..الر تِْلَك آايُت اْلِكتاِب احلَِْكيمِ »
حوووى بوووه إىل  قووود أو مووون هوووذ  احلووورو  وأمثاهلا،تتوووأل  آايت الكتووواب احلكيم،الوووذي ينكووورون أن يكووولن اّللِ 

ب ل آايت الكتووادة موون مثوو يبلغوولن أن ييلفوولا منهووا آيوو  واحوووهذ  احلوورو  يف متنوواول أيووديهم،مث  .الرسوولل
ذا إىل التودبر،وإقرا  أن الولحك هول مفور  الطريو  بيونهم هوو  يقولقهم  -ما يتحداهم يف هوذ  السولرة ك  -

 رو  املبذولو هوذ  احلو وبني الرسولل،وأنه لول  هوذا الولحك للقو  وقفوتهم عواجزا عون شليو  آيو  واحودة،من
 للجميع.

هووذ   بشوور،ويعرم يفنبووائع ال ..احلكوويم الووذي حانووه البشوور  ووا يناسووه« ُت اْلِكتوواِب احلَِْكوويمِ تِْلووَك آاي»
 السلرة جلانه منها صاقق  ابقي ،ْند مصداقها يف كل جيل.

ويف .يف السووووماء واألرم.واحلكوووويم الووووذي ينبووووه الغووووافلني إىل توووودبر آايت اّلِل يف صووووفح  الكوووولن وتضوووواعيفه
ويف ق ئوووول .ويف قصووووا الرسوووول فوووويهم ..ويف مصووووارع القوووورون األوىل.لنهووووار .ويف الليوووول وا.الشوووومك والقموووور
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ُهْم أَْن أَنْووووِذِر ..»القوووودرة الكامنوووو  والظوووواهرة يف هووووذا اللجوووولق  َأكوووواَن لِلنَّوووواِس َعَجبووووا  أَْن أَْوَحْينووووا ِإىل َرُجوووول  ِموووونوْ
ِر الَِّذيَن آَمُنلا أَنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْد   ِعْنَد َرّبِِِ   « :ِإنَّ هذا َلساِحر  ُمِبني  .ْمف قاَل اْلكاِفُرونَ النَّاَس،َوَبشِِ

 لرسل.ايستنكر هذا العجه الذي تلقى به الناس حقيق  اللحك منذ كانحل .سيال استنكاري
يال هوول عوودم هووذا السوو لقوود كووان السوويال الوودائم الووذي قلبوول بووه كوول رسوولل:أبعة اّلِل بشوورا رسوول ف ومبعووة

كثرون فهم يسووت.يهمفووالووذي يتمثوول « ا نسووان»اس أنفسووهم لقيموو  عوودم إقرا  النوو.«ا نسووان»إقرا  قيموو  
 إوم ينتظورون.  الناسفيكلفه هداي -حك عن نري  الل  -على بشر أن يكلن رسلل اّلِل،وأن يتصل اّلِل به 

ذا املخلول  رمي اّلِل هلوإىل تكو غوْي انلورين.أن يرسل اّلِل ملكا أو خلقا آخر أعلى رتبو  مون ا نسوان عنود اّللِ 
 . تصال اااص هذا اتكرميه أن يكلن أهال حلمل رسالته وأن حتار من بني أفراق  من يتصل ابّللِ ومن 

  القرون األوىل.وكبه  أمثاهلم يف - -هذ  كانحل كبه  الكفار املكذبني على عهد الرسلل 
ن فتووا عوووتقووول هتا فأمووا يف هووذا العصووور احلوودية فيقووويم بعووخ النوواس مووون أنفسووهم ألنفسوووهم كووبه  أخوورى  

ا عو  كول كوكء  وال  لطبيتلك  إوم يسأللن:كي  يتم ا تصال بني بشر ذي نبيع  ماقيو  وبوني اّلِل املخو
 خل .والذي ليك كمثله ككءف

عوووو  ذاتووووه انه ونبيوهوووول سوووويال   ُيوووو  ألحوووود أن يسووووأله إ  أن يكوووولن قوووود أحوووواط علمووووا  قيقوووو  اّلِل سووووبح
د ُيوووو م دعيووووه أحوووويوهوووول مووووا  .هووووا اّلِل إاي ا هليوووو ،كما أحوووواط علمووووا بكوووول خصووووائا ا نسووووان الوووويت أوقع

نهووا ل يكشوو  مبوول يعوور  أن خصووائا ا نسووان القابلوو  للكشوو  مووا يووزا.عقلووه،ويعر  حوودوق هووذا العقل
فضوال .إلقرا لقابلو  لاجديد بعد جديد،و  يق  العلم بعود حوَّت يقال:إنوه أقر  كول ااصوائا ا نسواني  

 ان إذن ناقوواتفووك ا نسووا آفووا  موون اجملهوولل بعوود آفووا   فعلووى أنووه سووتبقى وراء إقرا  العلووم والعقوول قائموو
 هموووووول هووووووذ  طاقوووووو  الوووووويتواّلِل أعلووووووم حيووووووة اعوووووول رسووووووالته يف ا نسووووووان ذي ال.جمهللوووووو    يعلمهووووووا إ  اّللِ 

  يف ّلِل الذي نفواولكن .ل وقد تكلن هذ  الطاق  جمهلل  للناس،وجمهلل  لصاحبها نفسه قبل الرسا.الرسال 
 يطولع  نسوان ر علوى أنعليم  ا تنطلي عليه كل خلي ،وكل بني ،وكل رلل  وقاق هذا ا نسان من روحه

 هذا ا تصال اااص بكيفي    يدركها إ  من ذاقها وأوتيها.
وحنن   نقور هوذا املونهج .ولقد جهد انس من املفسرين انديني يف إيبوات الولحك عون نريو  العلوم للتقريوه

وللعلم آفوا  هوك اهلفوا  الويت ميلوك أقوات كشوفها .الذي ميلك أقواته هل امليدان.فللعلم ميدان.من أساسه
فهوك ليسوحل قاخلو  يف نطوا  عملوه،ألوا ليسوحل .والعلم   يدع أنه يعر  كي ا حقيقيوا عون الرو .ومراقبتها

لذلك عنوه العلوم امللتوزم لاصولل العلميو  أن يودخل .كي ا قابال لالختبار املاقي الذي ميلك العلم وسوائله
فهك حماو ت وراءها الريوه والشوكل  يف حقيقتهوا ويف « ابلعللم الروحاني »أما ما يسمى .يدان الرو يف م

 1503أهدافها كذلك  

                                                 
 السيد رمحه هللا (« .. ) الروحي  احلديث :حقيقتها وأهدافها»راجع الكراس  اليت كتبها الدكتلر حممد حممد حسني بعنلان:  - 1503
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احلووودية ويف القرآن و كوووو  سوووبيل إىل معرفووو  كوووكء يقيوووب يف هوووذا امليووودان إ  موووا جووواءان مووون مصووودر يقيوووب  
مليووووووات القيوووووواس عو ايقة والتصوووووور  إذ أن الوووووز .احلووووودوق الوووووويت جوووووواء فيهوووووا بووووووال زايقة و  تصوووووور  و  قيوووووواس

 امليدان. ل يف هذاألنه   يزوق  قوات العم.عقلي .والعقل هنا يف غْي ميدانه،وليك معه أقواته
ُهْم أَْن أَ  » ونْوِذِر الَأكاَن لِلنَّاِس َعَجبا  أَْن أَْوَحْينوا ِإىل َرُجول  ِمونوْ    ِعْنوَد  هَلُوْم قَوَدَم ِصودْ ِر الَّوِذيَن آَمنُولا أَنَّ نَّواَس َوَبشِِ

 «.َرّبِِِْمف
تضوووومن بيووووان يوهووووذا .ع فهووووذ  خالصوووو  اللحك:إنووووذار النوووواس بعاقبوووو  املخالف ،وتبشووووْي املوووويمنني بعقووووب الطا

ا علووى  ومقتضووياهتموالتبشووْي فهووذا هوول ا نووذار.التكووالي  اللاجبوو  ا تبوواع وبيووان النوولاهك اللاجبوو  ا جتناب
 وجه ا مجال.

 هم.ين آمنلا وحدبشرى للذحاج  إىل التبلي  والبيان والتحذير:وال فكل الناس يف.وا نذار للناس مجيعا
ىل صوود ( مضوواف  إا كلموو  )تلووك املعوواين الوويت توولحك ّبوو.وهوول يبشوورهم هنووا ابلطمأنينوو  والثبووات وا سووتقرار .

طرب و  عووزع و  تضووقوودم تبتوو  راسووخ  ملقنوو    تتز ..« قوودم صوود »..القوودم.يف جوول ا نووذار والتخليوو  
يف ..« عنوود رّبووم قوودم صوود »..توو قق،يف جوول ا نووذار ويف لووالل ااوول ،ويف سوواعات احلوورج تتزلووزل و  

 حينما تتزلزل القللب واألقدام..احلضرة اليت تطم ن فيها النفلس امليمن 
ذون منوووووه ليوووووه وذخووووورجووووول يعووووورفهم ويعرفلنوووووه،يطم نلن إ.وحكمووووو  اّلِل واضوووووح  يف ا ُيووووواء إىل رجووووول منهم

هيووأ بطبعووه  نسووان مأمووا حكمتووه يف إرسووال الرسوول فهووك أوض ،وا.ة و  هرجويعطلنووه،بال تكلوو  و  جفوول 
موا ليوه قائموا كلإلط يعولق ولكن هوذا العقول يف حاجو  إىل ميوزان مضوب.للخْي والشر،وعقله هل أقاته للتمييز

ارضوووو  الوووويت يرات العغوووم عليووووه األمر،وأحانووووحل بوووه الشووووبهات،وجذبته التيووووارات والشووووهلات،وأيرت فيوووه املووووي 
هووول يف .نقيخخ إىل البوودن واألعصووواب واملووزاج،فتتغْي وتتبووودل تقووديرات العقووول أحيوواان مووون النقوويتصوويه ال

  الصوولاب علووى،ويرجع إىلإىل ميووزان مضووبلط   يتووأير ّبووذ  املووييرات ليعوولق إليووه،وينزل علووى إركوواق  حاجوو 
 هدا .

 وهذا امليزان الثابحل العاقل هل هدى اّلِل وكريع  اّلِل.
ى هوذا ا فيعرضها علوماته كلهدين اّلِل حقيق  تبت  يرجع إليها العقل البشري  فهل وهذا يقتضك أن تكلن ل

 لم البشور لودينمفهو»ئموا والقولل  ن قيون اّلِل هول قا.امليزان الثابحل،وهنا  يعر  صحيحها مون خان هوا .
قتووه حقيوهووك يبووات  - يعووِرم هووذ  القاعوودة األساسووي  يف قيوون اّللِ « متطوولر يف أصوولله»وأنووه موون مث « اّللِ 

 هنالووك ميووزان  ية   يبقووى.طوور التميووع والتووأرج  والوودوران املسووتمر مووع املفهلمووات البشووري ا -وميزانووه 
 تبحل تعرم عليه املفهلمات البشري  ..

خطور  احودة،واملزل و نهائيو  فالنتيجو  ال.واملساف  قصْية بني هذا القلل،والقولل  ن الودين مون صونع البشور .
 دة ..  والبعيمنه ومن نتائجه القريب.ملته يستلجه احلذر الشديد .وخطْي للغاي ،واملنهج  
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قووواَل »ا:مووورا عجيبووووموووع وضووول  قضوووي  الووولحك علوووى هوووذا النحل،فوووإن الكوووافرين يسوووتقبللوا كموووا لووول كانوووحل أ
 « ..اْلكاِفُروَن:ِإنَّ هذا َلساِحر  ُمِبني  
لولا:نل يولحى إليوه ألن موا ينطو  بوه ن يقل أ -ل كوانلا يتودبرون لو -وأوىل هلوم .ساحر ألن ما ينط  به معجز

ا لتشوريع مواو ومن التلجيوه فالسحر   يتضمن من احلقائ  الكلني  الكثى ومن منهج احلياة واحلرك ،.معجز
 يقلم به جمتمع را ،وما يرتكز عليه نظام متفرق ..

د وضوو  قوو و  يكوون ولقوود كووان حووتل  عنوودهم الوولحك ابلسووحر، ختالط الوودين ابلسووحر يف اللينيووات كلهووا
 نْيها.مها وأساهلم ما يتض  للمسلم حني يدر  حقيق  قين اّلِل فينجل من هذ  اللينيات وأوها

 بمي اآليات من فمل هللا دالة عل  وحدانياه 6 - 3الدرس الثاني:

وووماواِت َواأْلَْرَم يف ِسووو » ُ الَّوووِذي َخلَوووَ  السَّ ،مُثَّ تَِّ  أايَّ ِإنَّ َربَُّكوووُم اّللَّ بُِِر اأْلَْمَر،موووا ِموووْن ى اْلَعْرِش،يُووودَ ْسوووَتلى َعلَوووام 
ُ َرُبُكْم فَاْعُبدُ .َكِفيع  ِإ َّ ِمْن بَوْعِد ِإْذنِهِ  يعا ،َوْعوَد اّللَِّ َحق ا،ِإنَّوُه يَوْبوَدُ ا  وَنف إِلَْيِه َمْرِجُعُكمْ ال َتذَكَّرُ وُ  أَفَ ذِلُكُم اّللَّ مجَِ

ويم  َوَعوذاب   الَِّذيَن َكَفوُروا هَلُومْ ْلِقْسوِ ،وَ ابِ احِلاِت ُنلا َوَعِمُللا الصَّواْاَْلَ  مُثَّ يُِعيُدُ ،لَِيْجزَِي الَِّذيَن آمَ  َكوراب  ِموْن محَِ
وووْمَك ِضوووياء  وَ .أَلِووويم  ِ وووا كوووانُلا َيْكُفُرونَ  وووِننَي دَّرَُ  َمنوووازَِل لِتَوْعلَ  نُووولرا  َوقَووواْلَقَمووورَ ُهوووَل الَّوووِذي َجَعوووَل الشَّ ُمووولا َعوووَدَق السِِ

وووُل اهْلايتِ ما خَ .َواحلِْسوووابَ  ،يُوَفصِِ ُ ذلِوووَك ِإ َّ اِبحلَْ ِِ ْيوووِل َوالنَّهووواِر َوموووا َن،ِإنَّ يف اْخوووِتالِ  اللَّ م  يَوْعَلُمووول  لَِقووولْ لَوووَ  اّللَّ
ُ يف السَّماواِت َواأْلَْرِم هَلايت  لَِقْلم  يَوتوَُّقلنَ   .«َخَلَ  اّللَّ

دي حمول إنكوار جو     تكونقضي  األللهيوف.قضي  الربلبي  ..وهذ  هك القضي  األساسي  الكثى يف العقيدة
جولق ن ا عتقواق بل عولبشري    تستطيع التخلوك األن الفطرة  -فهم كانلا يعتقدون بلجلق اّلِل .من املشركني

 اّلِل أراباب ا يشوووركلن موووعولكووونهم كوووانل  -إلوووه هلوووذا الكووولن إ  يف حوووا ت انقرة منحرفووو  كوووديدة ا حنووورا  
خصووائا  انلا يزاولولند  كمووا كوقربوولهم إىل اّلِل زلفوى ويكلنولا هلووم كوفعاء عنوإموا لي.يتلجهولن إلويهم ابلعباقة

 الربلبي  فيشرعلن ألنفسهم ما   ذذن به اّلِل.
مووا بعوود يكالووذي جووِد ف  -والقوورآن الكوورمي   يوودخل يف جوودل ذهووب جووا  بصوودق قضووي  األللهيوو  والربلبيوو  

   املباكر:ك املنط  الفطري اللاض  البسي ا يلمإ -بتأيْي املنط  اليلانين والفلسف  ا غريقي  
 منازل. را وقدر وجعل الشمك ضياء والقمر نل .إن اّلِل هل الذي خل  السماوات واألرم وما فيهن

دبر تو فت  وتودبرهاقله لل تهذ  الظلاهر البارزة اليت تلمك احلك،وتلقج ال.وقدر اختال  الليل والنهار .
و   شوور ابلعبلقيوو ين لووه البهووذا وقبوور  هوول الووذي يليوو  أن يكوولن راب يوودإن اّلِل الووذي خلوو  .الوولاعك املوودر  .

ىل  ووة وراء هوون،و  إأليسووحل قضووي  منطقيوو  حيوو  واقعيوو ،  هتوواج إىل كوود ذ.يشووركلن بووه كووي ا موون خلقووه .
 دانف  إن هووذاجيا اللجوواألقيسوو  ا؟دليوو  الوويت يعلكهووا الووذهن ابرقة جافوو ،و  توودفئ القلووه موورة و  تسووت

 ،ومن أمووم وموونم موون خلوو ومووا يف السووماوات واألر .ليلووه ووار .مشسووه وقمر . اواتووه وأرضه.ئلالكوولن اهلا
 سنن،ومن نبات ومن نْي ومن حيلان،كلها عري على تلك السنن ..
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ملتفوووت  يف االفجووور  وهذا.إن هوووذا الليووول الطوووامك السووواقل الشامل،السووواكن إ  مووون قبيوووه الووور ى واألكوووبا 
اة ط يف احليوووووووهذ  احلركوووووو  يتوووووونفك ّبووووووا الصووووووب  فيوووووودب النشووووووا.الراضووووووكسوووووود  الليوووووول كابتسووووووام  اللليوووووود 

ئ  الغووواقي ْي الوووراوهوووذا الطووو.وهوووذ  الظوووالل السوووارب  ُيسوووبها الرائوووك سووواكن  وهوووك تووودب يف لط .واألحياء
الئو  وهوذ  اا.ياةلنمول واحلاوهوذا النبوحل النوامك املتطلوع أبودا إىل .القافز اللايوه الوذي   يسوتقر علوى حال

 ب  يف تدافع وانطال .الذاهب  اهلئ
 ...ء اّلِل وهذ  األرحام اليت تدفع والقبلر اليت تبلع،واحلياة ماضي  يف نريقها كما كا

اب،والبلى ا  والووووذهإن هووووذا احلشوووود موووون الصوووولر والظالل،واأل وووواط واألكووووكال،واحلركات واألحوووولال،والرو 
 تتلقووو  يت   توووب و ائووول الوووالكووولن اهل والتجدق،والوووذبلل والنمووواء،وامليالق واملمات،واحلركووو  الدائبووو  يف هوووذا

 حلظ  من ليل أو وار ..
قلووه،ويتفت  سووتيقج اليإن هووذا كلووه ليسووتجيا كوول خا؟وو  يف كيووان ا نسووان للتأموول والتوودبر والتووأير،حني 

والعقول  إيقواا القلوه اكورة إىلوالقرآن الكورمي يعمود مب.ملشاهدة اهلايت املبثلي  يف للاهر الكلن وحنااي  .
 ذا احلشد من الصلر واهلايت.لتدبر ه

ُ الَِّذي َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم يف سِ  »  « ..م  تَِّ  أايَّ ِإنَّ َربَُّكُم اّللَّ
هوا يف تقودير خلق.ألرمإن ربكم الذي يسوتح  الربلبيو  والعبواقة هول هوذا ااال ،الوذي خلو  السوماوات وا

م  »وحكم  وتدبْي:  «.يف ِستَِّ  أايَّ
 حل حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها وهتي تها ملا أراق  اّلِل.حسه ما اقتض

يوان إ وا ذكورت لب.ا ونلعهافهك   توذكر هنوا لنتجوه إىل هديود موداه.و  ندخل يف هديد هوذ  األايم السوت 
 الغاي  .. بللغ هذ لحكم  التقدير والتدبْي يف اال  حسه مقتضيات الغاي  من هذا اال ،وهتي ته 

  فعلينا أن نقو.ا املصودرل فاألايم الست  غيه من غيه اّلِل،الذي   مصدر  قراكوه إ  هوذوعلى أي  حا
لكوولن ذي يسووْي بووه النظام،الووواملقصوولق بووذكرها هوول ا كووارة إىل حكموو  التقوودير والتوودبْي وا.عنوود  و  نتعدا 

 من بدئه إىل منتها .
يو  عون مقوام السويطرة العلليو  الثابتو  الراسوخ ،ابللغ  كنا...وا سوتلاء علوى العرش« مُثَّ اْسَتلى َعَلى اْلَعْرشِ »

اليت يفهمها البشر ويتمثللن ّبا املعاين،على نريق  القورآن يف التصولير )كموا فصولنا هوذا يف فصول التخييول 
 .1504احلسك والتجسيم من كتاب التصلير الفب يف القرآن(

                                                 
ورِيَن أَنَّوُه َحِقيَقو   يف اِ ْرتَِفواِع َواِ ْعوِتاَلِء، َكَموا َواِ ْسِتَلاُء َحِقيَقُتُه اِ ْعِتَداُل، َوالَِّذي يُوْيَخُذ ِموْن َكواَلِم اْلُمَحقِِِقونَي ِموْن ُعَلَمواِء الُلغَوِ  َواْلمُ  - 1504 َفسِِ

 [ .8 -6 ]النَّْجم: فَوَتَدىلَّ يف قَوْللِِه تَوَعاىَل يف ِصَفِ  ِجْثِيَل فَاْسَتلى َوُهَل اِبأْلُُفِ  اأْلَْعلى مُثَّ َقان
ْخبَواِر َعوْن َذا اللَّْفُج يف اْلُقْرآِن ُمْسنَ هَ َقِد اْلُتزَِم ِتاَلُء، وَ ْكَهُرَها اْلَقْصُد َواِ عْ َواِ ْسِتَلاُء َلُه َمَعان  ُمتَوَفِرَِع   َعْن َحِقيَقِتِه، أَ  ا ِإىَل َضِمِْي ا؟َْاَلَلِ  ِعْنوَد اْ ِ د 

 آِن:ُهَنا.َأْحَلال  َ َاِويَّ  ، َكَما يف َهَذا اهْليَِ . َوَنظَائُِرَها َسْبُع آاَيت  ِمَن اْلُقرْ 
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اَلِم اْلَعوَرِب َكواَن ِبَسوَبِبَها َأْجوَدَر َذا اْلِفْعوِل ُخُصلِصويَّ   يف َكوهلَِ َهَر ِ  أَنَّ َلحْل. َفظَ لُنَك، َوالرَّْعِد، َونه، َواْلَفْرقَاِن، َوأَْ  السَّْجَدِة، َواحلَِْديِد، َوُفصِِ َويف يُ 
َ َلِ  َعَلى اْلَمْعَ  اْلُمرَاِق تَوْبِليُغُه جُمَْمال  ِ َّ  ِلَك اْختِوَْي يف َهوِذِ  اهْلاَيِت ُقوَن َغوْْيِِ  ألفهام مون َمْعوَ  َعَظَمتِوِه، َولِوذَ َقرُِِب ِإىَل اّللَِّ َويوُ ا يَِليُ  ِبِصَفاِت ااِبلدَّ

ُروَن.  ِمَن اأْلَفْوَعاِل الَّيِت َفسََّرُ  ِّبَا اْلُمَفسِِ
ُ َعْن َكْأن  َعِظيم من كيون َعَظَم ِ  :أِلَنَّ َمْعنَواُ  أَقْووَرُب َمَعواين اْلَموَلاقِِ رِيِ  اِ ْسوِتَعاَرِة َوالتَّْمِثيولِ ُْي ِبِه َعَلى نَ التوَّْعبِ   اْاَاِلِ  تَوَعاىَل، اْخِتْيَ فَاِ ْسِتَلاُء يُوَعثِِ

و تَوأَتَّى َذلِوَك يف الُلغَوِ  ِإ َّ ِ َْمِثلَو   َمْعُللَمو   ْن َعوا َِ اْلَغْيوِه َ ْ َيُكوْن يوَ ِموَعوان  ْعلِويَم مَ توَ ا أَرَاَق اْلَعَربِيَِّ  ِإىَل اْلَمْعَ  اْلُمَعثِِِ َعنُه مون كويونه تَوَعواىَل، فَوِإنَّ اّللََّ َلمَّ
 الشَّوَهاَقِة، َولِوَذِلَك َيْكثُووُر يف اْلُقوْرآِن ذِْكوُر ا َِ ُّبَوا ِ َّوا يُوَعوثَُّ بِوِه َعوْن َعوبَوارَات  تُوَقرِِ بَوِ  ِبعِ ِمْن َعا َِ الشََّهاَقِة، فَولَوْم َيُكوْن بُود  ِموَن التوَّْعبِوِْي َعوِن اْلَمَعواين اْلُمَغيوَّ 

 ا ستعارات الِتمثيلِي  والِتخييلِي  يف ِمْثِل َهَذا.
ُووووْم عَ  ووووَلُ  يَوتَوَلقَّووووْلَن أَْمثَاهَلَووووا بِوووواَل َ ْووووة  َوَ  ُسووووَيال  أِلَوَّ مْجَووووِلُموووولا الْ َوقَووووْد َكوووواَن السَّ َهووووا فَوووواقوْ َمْقُصوووولَق اْ ِ ، َوُيَسووووُملَن أَْمثَاهَلَووووا تَونَوُعلا اِبلْ اِ َّ ِمنوْ َمْعووووَ  جُمَْمووووال 
وا َلَهوَر َعْصوُر ابْتِوَداِء اْلَبْحوِة َكوانُلا ِإَذا ُسوِ ُللا ُ َعلَوى اْلَعورْ ِ  اهْليَوِ  يَوقُ َعوْن َهوذِ  اِبْلُمَتَشاِّبَاِت، مُثَّ َلمَّ  ِش َوَ  نَوْعوِرُ  لِوَذِلَك َكيوْف وا، َوقَودْ لُللَن:اْسوتَوَلى اّللَّ
َكووانُلا َذْبوَووْلَن َشِْويَلَهووا. َوقَووْد [،فَ 7ات  يف ُسوولَرِة آِل ِعْموورَاَن ]ُأَخُر ُمَتشوواّبِ َعوواىَل:وَ بَويوَّْنووحُل أَنَّ ِمثْووَل َهووَذا ِمووَن اْلِقْسووِم الثَّوواين ِمووَن اْلُمَتَشوواِبِه ِعْنووَد قَوْللِووِه توَ 

َن َ « اْلَمَدارِ ِ »َحَكى ِعَيام  يف  ا فوَ   أَنَُّه قَاَل:َسَأَل َرُجل  َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُعيَويوْ ْسوتَوَلى اَي أاََب َعْبوِد اّللَِّ اُن َعَلى اْلَعْرِش اْسوتَوَلى. َكْيوَ  َقاَل:الرَّمْحَاَماِلك 
ميَاُن بِوِه َواِجوه  ْعُقلل  َوالُسَياُل عَ ُ  َغْْيُ مَ ْعُللم  َواْلَكيْ ِتَلاُء مَ اِ سْ »َفَسَكحَل َماِلك  َمِلي ا َحَّتَّ َعاَلُ  الُرَحَضاُء مُثَّ ُسِرَِي َعْنُه، فَوَقاَل: ْن َهَذا ِبْدَع   َواْ ِ

 َوأَنَّوووهُ « لء  َأْخرُِجووولُ  َعوووبِِ َوأَلُنُوووَك َرُجوووَل ُسووو»َموووْن َسوووأََلُه:أَنَّوووُه قَووواَل لِ   بَوْعِضوووَهاَواْكوووُتِهَر َهوووَذا َعوووْن َمالِوووك  يف رَِوااَيت  َكثِوووْيَة ، َويف « َوِإيِنِ أَلَلُنَّوووَك َضوووا   
َهووا« . َوالُسووَياُل َعْنووُه ِبْدَعوو   »قَوواَل: ُ فِ فَوَقاَل:فوَ :»َوَعووْن ُسووْفَياَن الثوَّووْلرِيِِ أَنَّووُه ُسووِ َل َعنوْ ُروَن ِمووَن « . اء  ْعووال  يف اْلَعووْرِش َ َّوواُ  اْسووِتلَ َعووَل اّللَّ قَووْد َشَوَّلَووُه اْلُمتَووَأخِِ

، َأْحَسووونُوَها:َما َجوووَنَ  إِ  ِه ِ َوووْرِ  َعلَوووى، َوأَْنَشوووُدوا علوووى َوجوووه ِ ْسوووِتياَلُء ِبَقرِينَوووِ  تَوْعِديَتِوووِ ْسوووِتَلاِء اُمووورَاَق ابِ لَْيوووِه ِإَمووواُم احْلَوووَرَمنْيِ أَنَّ الْ اأْلََكووواِعَرِة َشِْويووواَلت 
 ا ستيناس ِلَذِلَك قَوْلَل اأْلَْخَطِل:

 َقِد اْستَوَلى ِبْشر  َعَلى اْلِعرَاِ  ... ِبَغْْيِ َسْي   َوَقم  ُمْهرَا ِ 
ا، أِلَنَّ اْلَعْرَش َما ُهَل ِإ َّ ِمْن َرُْللقَاتِوِه فَواَل َوْجوَه ِلإْلِ وَ   اأْلَْخطَوُل قَوِد انْوتَوَزَعوُه ِموْن َهوِذِ  اهْليَوِ ، َلْيوِه، َموَع اْحِتَمواِل أَْن َيُكولنَ ْسوِتياَلئِِه عَ ابِ ْخبَواِر أَرَاُ  بَِعيد 

 اَل َعَلىَخارُِي، َعْن جُمَاِهد :اْستَوَلى عَ ىَل، قَاَل اْلبُ ى أَْو إبِِ َتِلُ  اِبْخِتاَلِ  تَوْعِديَِتِه ِبَعلَ َوَقْد قَاَل أَْهُل الُلَغِ :ِإنَّ َمَعانَِيُه ختَْ 
 .اْلَعْرِش، َوَعْن َأيب اْلَعالَِيِ :اْستَوَلى ِإىَل السََّماِء اْرتَوَفَع َفَسلَّى َخْلَقُهنَّ 

 َوَنظَائِرَِها فَوُهَل ُمْستَوَعار  ِمْن َمْعَ  ِ  )َعَلى( َكَما يف َهِذِ  اهْليَ ِ ْن ُعدَِِي ِ َرْ ُلُه، فَإِ رِيَنِ  احْلَْرِ  الَِّذي يُوَعدَّى ِبِه ِفعْ َوَأْحَسُه أَنَّ اْسِتَعاَرَتُه خَتَْتِلُ  ِبقَ 
،  ِمْنووُه التَّْمِثيووُل، َوُهووَل َاْثِ  أَنَّووُه أُرِيودَ ُيْحَتَموولُ اِ ْعوِتاَلِء، ُمْسووتَوْعَمل  يف اْعووِتاَلء  جَمَووازِيِ  يَووُدُل َعلَوى َمْعووَ  الووتََّمُكِن، فوَ  يووُل َكوْأِن َتَصووُرِفِه تَوَعوواىَل بِتَووْدِبِْي اْلَعووَلا ِِ

ووْبِع َواِقع ووا َعِقووَه ذِْكووِر َخْلوو ووُدُ  ِّبَووَذا ال َِّْكيووِه يف اهْلاَيِت السَّ مُثَّ ُهووَل يُووَدبُِِر أُُملَرَهووا تَووْدِبَْي  َلَقَهاِم، فَوواْلَمْعَ  ِحيَن ِووذ :خَ اَواِت َواأْلَرْ ِ  السَّوومَ َولِووَذِلَك ْنَِ
 َ  اْلَمِلِك أُُملَر َ َْلَكِتِه ُمْسَتِلاي  َعَلى َعْرِكِه. َوِ َّا يُوَقرُِِب َهَذا اْلَمعْ 

ُ اأْلَْرَم َوَيْطِلي السََّماَواِت يَوْلَم اْلِقَياَمِ  مُثَّ :»َقلل الِنلء   «ُللُ  اأْلَْرمِ َمِلُك أَْيَن مُ لْ ا يَوُقلُل:أاََن يَوْقِبُخ اّللَّ
[:يُوَدبُِِر 3قَوْللِوِه يف ُسولَرِة يُولُنَك ]ْغِشك اللَّْيَل النَّهاَر ِإخلَْ، وَ يوُ َقْللِِه ُهَنا كَ َصُرِ   . َوِلَذِلَك أَْيضا عقه َهَذا ال َِّْكيَه يف َمَلاِقِعِه ُكلَِِها ِ َا ِفيِه َمْعَ  التَّ 

وُل اهْلايِت. يوُ ُر اأْلَْموَر [:َوَسخََّر الشَّْمَك َواْلَقَمَر ُكل  َاْرِي أِلََجول  ُمَسوم ى يُوَدبِِ 2ع  ِإ َّ ِمْن بَوْعِد ِإْذنِِه، َوقَوْللِِه يف ُسلَرِة الرَّْعِد ]اأْلَْمَر َما ِمْن َكِفي َفصِِ
ووْجَدِة ] َذِامِت َهووسَّووماِء ِإىَل اأْلَْرِم. وََكَموواُل اأْلَْمووَر ِمووَن ال يع  أَفَووال تَوتَووذَكَُّروَن يُووَدبِِرُ َو  َكووفِ [:َمووا َلُكووْم ِمووْن ُقونِووِه ِمووْن َوِ ِ  5، 4َوقَوْللِووِه يف ُسوولَرِة أ  السَّ

َ ِ  اْلُمَمثوََّلِ   ا مُ التَّْمِثيِل يَوْقَتِضك أَْن َيُكلَن ُكُل ُجْزء  ِمْن َأْجزَاِء اهْلَيوْ َ ِ  اْلُمَمثَِّل ْزء  ِمْن َأجْ ِ ُ َشبوَّه  ، فَويَوْقَتِضك أَْن َيُكلَن مَثََّ  َمْلُجلق  ِمْن َأْجوزَاِء ِّبَازَاِء اهْلَيوْ
هَلِووكِِ يَِفوويُخ َعلَووى اْلَعووِبِْي َوالتََّصوورُ َر التَّوودْ اهْلَيوْ َووِ  اْلُمَمثوَّلَووِ  ُمَشوواِّب ا لَِعووْرِش اْلَملِووِك يف اْلَعَظَمووِ ، وََكْلنِووِه َمْصوودَ  لَّووحِل اهْلَتُر َلا ِِ قُوووَلى تَووْدِبْيَِها. َوقَووْد قَ ِ  اْ ِ

 ُنُه.ْلُمَسمَّى اِبْلَعْرِش َكَما َسنُوبَويِِ لِ  اْلَعِظيِم ااْلَمْخلُ  الصَِّحيَحُ  ِمْن أَقْوَلاِل الرَُّسلِل َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى ُوُجلِق َهَذا
ِم فَوُهوَل ُمْسوتَوَعار   رَاقَ ِد َوالتوََّلُجوهِ  اْلَقْصو ِموْن َمْعوَ  فََأمَّا ِإَذا ُعدَِِي ِفْعُل اِ ْسِتَلاِء ِ َْرِ  الوالَّ ِة، َكَموا يف قَوْللِوِه:مُثَّ اْسوَتلى ِإىَل السَّوماِء  ِإىَل َمْعوَ  تَوَعلُوِ  اْ ِ

َلى فُواَلن  َعلَووى ِ  َعوِن اْلُمْلوِك:يَوُقلُللَن اْسوتوَ يَورِيَقوَ  اْلِكَنانَ نَّووُه َسوَلَك بِوِه أَ حَنْول ا ِموْن َهوَذا اْلَمْعوَ ، ِإ َّ « اْلَكشَّوا ِ »[ . َوقَوْد حَنَوا َصواِحُه 29]اْلبَوَقوَرة:
 اْلَعْرِش يُرِيُدوَن َمَلَك.

َعووووْرِش [ َوقَوووواَل:َوَرَفَع أَبَوَليْووووِه َعلَووووى الْ 23]النمووووا:َواْلَعووووْرُش َحِقيَقتُووووُه اْلُكْرِسووووُك اْلُمْرَتِفووووُع الَّووووِذي َاْلِووووُك َعَلْيووووِه اْلَملِووووُك، قَوووواَل تَوَعاىَل:َوهَلووووا َعووووْرش  َعِظوووويم  
ْشوِبيِه أَْن َكواَن ُكوُل ُجوْزء  ِموْن َأْجوزَاِء اهْلَيوْ َوِ  [،َوُهَل يف َهِذِ  اهْليَِ  َوَنظَائِرَِها ُمْستَوْعَمل  ُجْزء ا ِمَن التَّْشِبيِه اْلُمرَكَِّه، َوِمْن َبَداَع   َهَذا التَّ 100]يُلُس :

ْمُتُه آنِف ا. َوِإْذ اْلُمَشبوََّهِ  ُ َاِيال  ِ؟ُْزء  ِمْن َأْجزَاِء اهلَْ  َ ِ  اْلُمَشبَِّه ِّبَا، َوَذِلَك َأْكَمُل التَّْمِثيِل يف اْلَباَلَغِ  اْلَعَربِيَِّ ، َكَما َقدَّ َقْد َكواَن َهوَذا التَّْمِثيوُل َمْقُصولق ا يوْ
تَوَعاَرفَووِ ، اَنَسووَه أَْن َيْشووَتِمَل َعلَووى َمووا ُهووَل ِكووَعاُر أَْعظَووِم اْلُمووَدبِِرِيَن ِلْاُُموولِر لِتَوْقرِيووِه َكووْأن موون كوويون َعَظَمووِ  ُمْلووِك اّللَِّ ِ َوواِل َهيوْ َوو   ِمووَن اهْلَيوْ َوواِت اْلمُ 
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  وليسووحل هنووا.له قووام   لوولن يف هووذا املفالزمووا.هنووا ليسووحل لل اخووك الزماين،إ ووا هووك للبعوود املعنلي« مث»و
دّو ومووا يتعلوو  بووه موون منووز  عوون احلو -سووبحانه  -فهل .مث كانوحل -بحانه سوو -حالو  و  هي وو    تكوون ّلِل 

نو  الويت نطقو  املأمل  نتجواوز امل هنا للبعد املعنلي،وحنن آمنلن مون أننوا « مث»لذلك ْنزم  ن .واملكان الزمان
قوووه بحانه عووون تعااّلِل سووو ألننوووا نسوووتند إىل قاعووودة كليووو  يف تنزيوووه.كوووم وازمُيووو  فيهوووا للعقووول البشوووري أن ُي

 اهلي ات واحلا ت،وعن مقتضيات الزمان واملكان.
تار النواملس ه ونتائجوه،وحته مقدماتو..ويقودر أوائلوه وأواخر ،وينسو  أحلالوه ومقتضوياته،وير « يَُدبُِِر اأْلَْمورَ »

 الذي ُيكم خطلاته وأنلار  ومصائر .
قربووولن إىل اّلِل ا مووون كوووفعاء يوم.لوووه إليوووه..فووواألمر كلوووه لوووه،واحلكم ك« ِموووْن َكوووِفيع  ِإ َّ ِموووْن بَوْعوووِد ِإْذنِوووهِ  موووا »

اع  فواسوووتحقا  الشووووموووا مووون كوووفيع مووون خلقوووه إ  حيوووة ذذن لوووه ابلشوووفاع ،وفقا لتووودبْي  وتقدير ،.زلفى
  الويت ن أن للمالئكوموتقدونوه كوانلا يع  وهذا يلاجوه موا.اب ميان والعمل الصاحل،   جرق التلسل ابلشفعاء .

حود إ  إبذنوه يشفع عند  أ الذي   يعبدون ااييلها كفاع    ترق عند اّلِل  ذلكم اّلِل ااال  املدبر احلاكم
ُ َرُبُكووومْ ».. أَفَوووال »..سووولا   ينلنووو  لوووه قوني يسوووتح  الدفهووول الوووذ« فَاْعبُوووُدو ُ »االيووو  ابلربلبيووو  ..« ذِلُكوووُم اّللَّ

 وف  ..حلقيق  املعر ر هلذ  افاألمز من الثبلت واللضل   ية   ُيتاج إ  جملرق التذك.ف .«ُرونَ َتذَكَّ 
« ْم فَاْعبُوُدو ُ  َرُبُكوُكُم اّللَُّ ذلِ »ونق  حلظ  أمام قلله تعاىل بعد عرم ق ئل األللهي  يف السماوات واألرم:

.. 
سوبحانه  -شوركني،فقد كوانلا يع فولن  ن اّلِل وقد قلنوا:إن قضوي  األللهيو    تكون حمول إنكوار جودي مون امل

ولكون هوذا ا عو ا    تكون .هل ااوال  الوراز  انيوك املميوحل املودبر املتصور  القواقر علوى كول كوكء . -
فلقد كوان مون مقتضوى هوذا ا عو ا   للهيو  اّلِل علوى هوذا املسوتلي أن تكولن الربلبيو  لوه .تتبعوه مقتضوياته

بي  تتمثل يف الدينلن  له وحد  فال يتقدملن ابلشعائر التعبدي  إ  لوه و  ُيكمولن والربل .وحد  يف حياهتم .
ُ َرُبُكوووْم فَاْعبُوووُدو ُ »وهوووذا معووو  قللوووه تعووواىل:.يف أمووورهم كلوووه غوووْي  . ..فالعبووواقة هوووك العبلقيووو ،وهك « ذِلُكوووُم اّللَّ

                                                                                                                                            

ِه ِ َْموِر التَّْكوِليِن َيُكولُن ُصوُدورُُ   تَوْدِبَْي اّللَِّ ِلَمْخُللقَاتِواْلُمتَوَعاَرَفِ  أَْعِب اْلُمُللَ ، َوَذِلَك ِكَعاُر اْلَعوْرِش الَّوِذي ِموْن َحْللِوِه َتْصوُدُر َتَصوُرفَاُت اْلَملِوِك، فَوِإنَّ 
َ اْلُقْرآُن َعَمَل بَوْعِضِهْم ِمْثِل ِجْثِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم َوَمَلِك اْلَملْ   ِت، َوبَويوََّنحِل الُسنَُّ  بَوْعَضَها:ِبَلاِسَطِ  اْلَماَلِئَكِ ، َوَقْد َبنيَّ

ِلَك َأَكوواَر اْلُقووْرآُن ِإىَل أَنَّ ِمووَن ُه َوَأَجلَووُه َوَعاِقبَوتَووُه، وََكووذَ ْزقَوورِ َوَيْكتُووُه  ْ؟َنِوونِي،اَواْلَملِووَك الَّووِذي يُوَباِكووُر َتْكووِليَن  فَووذََكَرْت َملِووَك اْ؟ِبَوواِل، َوَملِووَك الووِراَِيِ ،
ووا بِووِه َ َّوواُ  اْلَعووْرَش ذََكووَرُ  اْلُقوو ووَماَواتِ وَ ثِووْيَة . اَيت  كَ آْرآُن يف اْلَمْلُجوولَقاِت اْلُعْلِليَّووِ  َمْلُجوولق ا ُمنَولَّه  ووا ذََكووَر َخْلووَ  السَّ َواأْلَْرِم َوذََكووَر اْلَعووْرَش ذََكووَرُ  ِ َووا  َلمَّ
  َوَما ِفيِهنَّ، ِمْن َذِلكَ َن السََّماَواتِ مِ أَْعَظُم  ُيْشِعُر ِ َنَُّه َمْلُجلق  قَوْبَل َهَذا اْاَْلِ . َوبَويوََّنحِل الُسنَُّ  أَنَّ اْلَعْرشَ 

ُ َوَ ْ َيُكْن َكْكء  قَوبوْ »قَاَل:  ْبِن ُحَصنْي  أِن الِنلء َحِديُة ِعْمرَانَ  صوحي  ابون «لسَّوَماَواِت َواأْلَْرمَ اِء مُثَّ َخلَوَ  اَلُه وََكواَن َعْرُكوُه َعلَوى اْلَموَكاَن اّللَّ
 ( صحي 6142[)11/ 14حبان ]

:أَنَُّه قَاَل يف َحِدية   َوَحِديُة َأيب ُهَريْوَرَة َعْن َرُسلل هللا  نَّوِ  َوفَوْلقَوُه َعوْرُش أَْوَسوُ  اْ؟َنَّوِ ، َوأَْعلَوى ا؟َْ  َقْوَس فَِإنَّهُ أَْلُتُم اّللََّ فَاْسأَُللُ  اْلِفرْ فَِإَذا سَ » َنِليل 
 ( 2790[)184/ 10املكنز ] -صحي  البخارى« الرَّمِحَاِن َوِمْنُه تُوَفجَُّر َأْوَاُر اْ؟َنَّ ِ 

َم اْلَكوُيُه السَّماواِسَع ُكْرسِ ُهَل اْلُكْرِسُك َوأَنَُّه اْلُمرَاُق يف قَوْللِِه تَوَعاىَل:وَ َوَقْد ِقيَل ِإنَّ اْلَعْرَش  [ . 255اَلُم َعَلْيوِه يف ُسولَرِة اْلبَوَقوَرِة ]ِت َواأْلَْرَم َكَما تَوَقدَّ
 [162ب /-8التحرير والتنلير ]
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ألوووا موون مقتضوويات ا عوو ا  الدينلنوو ،وهك ا تبوواع والطاعوو ،مع إفووراق اّلِل سووبحانه ّبووذ  ااصووائا كلها،
 ابألللهي .

أنووه و هوول ا ميووان  يف ذاتووه ويظن النوواس أن ا عوو ا  ابألللهيوو .ويف ا؟اهليووات كلهووا ينحسوور جمووال األللهيوو 
أي .بلبيو  .ضواها وهول الر لهيو  مقتمَّت اع   الناس  ن اّلِل إهلهم فقد بلغلا الغايو  قون أن يرتبولا علوى األل

 سلطانه ..بحد إ  ألكلن هل رّبم الذي   رب غْي ،وحاكمهم الذي   سلطان الدينلن  ّلِل وحد  لي
س أووم موَّت ُيسوه النواو .يف ا؟اهلي ،حَّت يقتصر على جمرق تقدمي الشعائر« العباقة»كذلك ينحسر مع  

فيود ت« عبود»و.ن عبودموء مشوتق  بينموا كلمو  العبواقة ابتودا.قدملا الشعائر ّلِل وحد ،فقد عبدوا اّلِل وحود  .
ل حقيقو  كو يسوتغر   وموا الشوعائر إ  مظهور واحود مون مظواهر الدينلنو  وااضولع  .«قان وخضوع»ابتداء 

 الدينلن  و  كل مظاهرها.
إ ووووا هووووك احنسووووار معوووو  األللهيوووو  علووووى هووووذا .وا؟اهليوووو  ليسووووحل فوووو ة موووون الزمووووان،و  مرحلوووو  موووون املراحل

إىل الشر  وهم ُيسبلن أووم يف قيون اّلِل  كموا هول هذا ا حنسار الذي ييقي ابلناس .النحل،ومع  العباقة
اليوووولم يف كووول بووووالق األرم، وووا فيهووووا الوووبالق الوووويت يتسووومى أهلهووووا   ووواء املسوووولمني،وييقون الشووووعائر  احلوووال

ّلِل،بينمووا أرابّبووم غووْي اّلِل،ألن رّبووم هوول الووذي ُيكمهووم بسوولطانه وكووريعته،وهل الووذي يوودينلن لووه وحضووعلن 
َوِ  ُعُنِقوى  --َعوْن َعوِدىِِ بْوِن َحوامتِ  قَواَل أَتَوْيوحُل النَّوِبَّ  ،ما يشرعه هلم،وبذلك يعبدونوهألمر  وويه،ويتبعلن 

. فَوَقوووواَل  َووووُذوا «. اَي َعووووِدُى انْووورَْ  َعْنووووَك َهووووَذا الْوووَلَيَن » َصوووِليه  ِمووووْن َذَهوووه  ْعتُووووُه يَوْقوووورَأُ ِ  ُسووولرَِة بوَوووورَاَءَة )اختَّ َو َِ
( قَاَل َأْحَباَرُهْم َورُْهَباوَُ  ُوْم َ ْ َيُكلنُولا يَوْعبُوُدوَوُْم َوَلِكونوَُّهْم َكوانُلا ِإَذا َأَحلُولا هَلُوْم َكويوْ  ا » ْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ أََما ِإوَّ

 1505أخرجه ال مذي.«. اْسَتَحُللُ  َوِإَذا َحرَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا َحرَُّملُ  
ُ َلُكوووْم ِموووْن رِْز   ا أَنْووووَزَل امووويْوُتْم قُوووْل:أَرَأَ »ء يف السووولرة ذاهتوووا قللوووه تعووواىل:ولتلكيووود معووو  العبووواقة املقصووولق جوووا ّللَّ

ُ أَِذَن َلُكْم أَْم عَ .َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحراما  َوَحال     « ..وَنف تَوْف َُ َلى اّللَِّ ُقْل:آّللَّ
ذِلُكوُم »ّلِل بقللوه:انواقيهم يذين وما حنن فيه اليولم   يفو   يف كوكء عموا كوان عليوه أهول ا؟اهليو  هوي ء الو

ُ َرُبُكووْم فَاْعبُووُدو ُ  ليه،وحسووابكم عنوود ،وهل فإن موورجعكم إ.ا بووه كووي ا..اعبوودو  و  تشووركل « أََفال تَووذَكَُّروَن .اّللَّ
يعا  َوْعَد اّللَِّ »ازي امليمنني والكافرين:  .« .ق احَ إِلَْيِه َمْرِجُعُكْم مجَِ

 اء.إليه وحد    للشركاء والشفع
ا َيْجووزَِي الَّووِذيَن آَمنُوول لِ  يُِعيووُدُ  َ  مُثَّ ِإنَّووُه يَوْبووَدُ ا اْاَْلوو»وقوود وعوود فووال خلوو  و  ختل ،فالبعووة هوول تتموو  االوو :

وِمووَوَعِملُولا الصَّواحِلاِت اِبْلِقْسوِ ،َوالَِّذيَن َكَفووُروا هَلُوْم َكوراب   دل ..فالعوو« ُرونَ أَلِويم  ِ ووا كوانُلا َيْكُفو يم  َوَعوذاب  ْن محَِ
 ...«. اِبْلِقْسِ  الصَّاحِلاتِ  َعِمُللالَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنلا وَ »يف ا؟زاء غاي  من غاايت اال  وا عاقة:

                                                 
 ( صحي  لغْي  3378[)   354/ 11املكنز ] -سنن ال مذى - 1505
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  الكموووال إووووا قمووو.والنعووويم بوووال منغصوووات وبووودون عقابيووول تعقوووه اللوووذة غايووو  مووون غووواايت االووو  وا عاقة
ويف هووذ   ذ  األرمهووىل كووكء موون هووذا يف والبشووري    تصوول إ.البشووري الووذي ميكوون أن تصوول إليووه البشري 

إ  لذائووذ  -عقبهووا تعقابيوول  احليوواة الوودنيا املشوولب  ابلقلوو  والكوودر،واليت   ختلوول فيهووا لووذة موون غصوو ،أو موون
كوان لنهايو  نعيمهوا  هذ  احلياة الدنيا إ  الشعلر بيفولل   يكن  -الرو  ااالص  وهذ  قلما ختلا لبشر 

جات املقوودرة علووى الوودر أفالبشووري    تصوول يف هووذ  األرم إىل . قون كماهلاهووذا وحوود  انقصووا منهووا وحووائال
  قلوو  الفوولت و  هلووا،وهك الووتخلا موون الوونقا والضووع  ومعقباهتما،وا سووتمتاع بووال كوودر و  خوول  موون

رم يكوولن موون فال جوو.ملوهووذا كلووه تبلغووه يف ا؟نوو  كمووا وصوو  القوورآن نعيمهووا الكاموول الشووا.موون ا نتهوواء .
 انموووولس احليوووواةلصووووحيح  و  عوووواقة إبووووالغ املهتوووودين موووون البشووووري ،الذين اتبعوووولا سوووون  احليوووواة اغايوووو  االوووو  وا

 القلمي،إىل أعلى مراته البشري .
وهوذا يقتضوك .فأما الذين كفروا فقود خوالفلا عون النواملس،فلم يسوْيوا يف نريو  الكموال البشوري،بل جانبل 

ل،ألوم جوووانبلا قوووانلن الكموووال وأن يلقووولا أ  يصوووللا إىل مرتبووو  الكموووا -حسوووه السووون  الووويت   تتخلووو   -
هذا يلقا  مرضوا وضوعفا،وأول ك .عاقب  احنرافهم كما يلقى املريخ عاقب  احنرافه عن قلانني الصح  ا؟سدي 

 .1506يف مقابل اللذائذ بال غصا -يلقلنه ترقاي وانتكاسا،وغصصا بال لذائذ 
يم  َوَعذ»  .« .ْكُفُرونَ انُلا يَ كاب  أَلِيم  ِ ا  َوالَِّذيَن َكَفُروا هَلُْم َكراب  ِمْن محَِ

 عنود ليوه املرجوع و إد ،الوذي وبعد هوذ  اللفتو  مون آايت اّلِل يف خلو  السوماوات واألرم إىل عبواقة اّلِل وح
 رم:اوات واأليعلق السيا  إىل اهلايت الكلني  التالي  يف وجلقها وضخامتها للسم.ا؟زاء .

وووِننَي َواحلِْسووواَعووتَوْعَلُمووولا نوووازَِل لِ ء  َواْلَقَموووَر نُلرا ،َوقَوودَّرَُ  مَ ُهووَل الَّوووِذي َجَعوووَل الشَّووْمَك ِضووويا» ُ .بَ َدَق السِِ ما َخلَوووَ  اّللَّ
ُل اهْلايِت لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ .ذِلَك ِإ َّ اِبحلَْ ِِ   « ..يُوَفصِِ

 تكرار.ل اللقله بطل افهذان مشهدان ابرزان من مشاهد الكلن،ننسا ا لطلل األلف ،ونفقد وقعهما يف 
أول لوووع قمووور و وإ  فكيووو  وهلووو  ا نسوووان وهووول يشووواهد أول مووورة أول كووورو  مشوووك وأول غوووروب،وأول مط

 مغيهف
ا حيك يف قللبنووو؟ووودة،وليهوووذان مشوووهدان مأللفوووان مكوووروران يووورقان القووورآن إليهموووا،ليثْي يف مشووواعران وهلووو  ا

تودبْي لينهموا مون البيعو  تكموا ونإحساس التطلع احلك،والتأمول الوذي   يبلود  التكورار،والتيقج ملوا يف خلقه
وووْمَك ِضوووياء  »انكوووم: « َوقَووودَّرَُ  َمنوووازِلَ .»..فيوووه إانرة « نُووولرا  َواْلَقَمووورَ »..فيهوووا اكوووتعال.« ُهوووَل الَّوووِذي َجَعوووَل الشَّ

ىل علوولم إون حاجوو  ..ينووزل يف كوول ليلوو  منووز  يكوولن فيووه علووى هي وو  خاصوو ،كما هوول مشووهلق يف القمر،بوود
 تخصصلن.فلكي    يدركها إ  امل

ِننَي َواحلِْسابَ »  لكاف  الناس. لشمك والقمرابعيد تضب  ..وما تزال امللاقيحل وامللا« لِتَوْعَلُملا َعَدَق السِِ

                                                 
 هذ  اللفت  يف تفسْي املنار للسيد ركيد رضا رمحه اّلِل .. ) السيد رمحه هللا (  - 1506
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 هل هذا كله عبةف هل هذا كله ابنلف هل هذا كله مصاقف ف
هوذا ما يكولن .عها حركو كال ما يكلن كل هذا النظام،وكل هذا التناس ،وكل هذ  الدق  اليت   تتخل  م

ُ ذِلَك ِإ َّ ابِ »كله عبثا و  ابنال و  مصاقف  عابرة:  .. «حلَْ ِِ ما َخَلَ  اّللَّ
  ه واضوح  قائموبويت تشوهد وهذ  الود ئل الو.واحل  تبوحل راجو  راسو .واحل  غايتوه.واحل  أقاته.احل  قلامه

ُل اهْلايِت لَِقْلم  يَوْعَلُملنَ »قائم :  « ..يُوَفصِِ
 نالر.شاهد وامل حاج  إىل العلم  قرا  التدبْي الكامن وراء املفاملشاهد اليت تعرم هنا يف

الليوول  شووأ لوواهرةوموون خلوو  السووماوات واألرم،وموون جعوول الشوومك ضووياء والقموور نوولرا وتقوودير  منووازل تن
 يه:كلن العجوالنهار،وهك لاهرة ملحي  ملن يفت  قلبه  ُياء املشاهد والظلاهر يف هذا ال

ُ يف السَّ ِإنَّ يف اْخِتالِ  اللَّ »  « ..نَ ْلم  يَوتوَُّقل هَلايت  لِقَ .اأْلَْرِم .وَ ماواِت ْيِل َوالنَّهاِر،َوما َخَلَ  اّللَّ
شوووهلق ن ماهر ن لووووكلتا ا .ويشووومل كوووذلك اختالفهموووا نووول  وقصووورا.واخوووتال  الليووول والنهوووار تعاقبهما

نووتفخ فيهووا لنفك،وييهووا اإ  يف اللحظووات الوويت تسووتيقج ف.تووذهه ألفوو  املشوواهدة  وودة وقعهمووا يف احلووك
  لن،يتطلوع إىل هوذا الكيفللمطالع واملغارب،فيق  يف الشرو  ويف الغروب وقف  ا نسوان ا؟ديود  اللجدان

اة  نسووان حيوووهك هووك اللحظووات الوويت ُيياهووا ا .كوول لوواهرة جديوودة فيووه بعووني مفتلحوو  وحووك مسووتجيه
 .ستجاب  .ا ستقبال وا كامل  حقيقي ،وينفخ فيها التيبك الذي خلفته األلف  يف أجهزة 

ووووماواِت َواأْلَْرمِ » ُ يف السَّ ُ يف مووووا َخلَوووو»رقووووه   واحوووودة ي..ولوووول وقوووو  ا نسووووان حلظوووو« َومووووا َخلَووووَ  اّللَّ َ  اّللَّ
ووووووووماواِت َواأْلَْرمِ  ي ووووووووات جناس،واهلويسووووووووتعرم هووووووووذا احلشوووووووود الووووووووذي   ُيصووووووووى موووووووون األنوووووووولاع واأل« السَّ

لها،ويشووغله كه حياتووه  احوودة  مووتا ونابووه وفووام  ووا يغنيوولل وقوو  حلظوو  و .واألحلال،واألوضوواع واألكووكال
ى هووذا النحوول ينهمووا علوووقع خلوو  السووماوات واألرم وإنشوواء ا وتكل .ابلتوودبر والتفكوور والتووأير مووا عوواش .

 العجيه،فذلك ما يلجه إليه القله اب كارة السريع ،مث ي كه ليتمال  ..
ذي يودع الو.دان التقلىوجو.اااص تستشعر قللّبم هوذا اللجودان..« هَلايت  لَِقْلم  يَوتوَُّقلنَ »إن يف ذلك كله:

 معجوزات االو  بوداع و هذ  القللب مستجاك  حساس ،سريع  التوأير وا سوتجاب  جملوا  القودرة ومظواهر ا
 املعروض  لانظار واأل اع.

ن يف هووذا الكوولن هووذا هوول موونهج القوورآن يف رانبوو  الفطوورة البشووري  آبايت اّلِل الكلني ،املبثليوو  حوولل ا نسووا
والووويت يعلوووم اّلِل سوووبحانه أن بينهوووا وبوووني فطووورة الكوووائن البشوووري لغووو  مفهلمووو ،وإُياءات مسوووملع   و  يلجوووأ 
املوونهج القوورآين إىل األسووللب ا؟وود  الووذي جوود فيمووا بعوود عنوود املتكلمووني والفالسووف  ألن اّلِل يعلووم أن هووذا 

لبوارقة الويت   تودفع إىل حركو  و  تويقي إىل بنواء األسللب   يصل إىل القللب و  يتجاوز منطق  الذهن ا
حيوواة وقصووارى مووا تنتهووك إليووه حركوو  يف الووذهن البووارق تتالكووى يف اهلوولاء  ولكوون األقلوو  الوويت يقوودمها املوونهج 

فوإن وجولق هوذا  -وهوذ  ميزهتوا  -هك أقولى األقلو  املقنعو  للقلوه والعقول مجيعوا  - سللبه هذا  -القرآين 
حركتووه املنتظموو  املتسووق  املضووبلن  ومووا يقووع فيووه موون هوول ت وتغووْيات تضووبطها قوولانني  مث.الكوولن ذاتووه أو 
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إن هووذا كلووه   ميكوون تفسوْي  بغووْي تصوولر قوولة موودبرة .تنيووا . -حووَّت قبوول أن يعرفهووا البشور  -واضوح  األيوور 
.. 

كوولن للوولا:إن اليق علووى أن و  يزيوودون.والووذين ميووارون يف هووذ  احلقيقوو    يقوودملن يف مكاوووا قلوويال معقوول 
موا ا كالموا مفهل ن كوان هوذوجد هكذا بقلانينه وأن وجولق    ُيتواج إىل تعليول ووجولق  يتضومن قلانينوه  فوإ

ان هووذا الكووالم يقووال للهووروب موون اّلِل يف أوراب ألن اهلووروب موون الكنيسووو  كووفووذا   ولقوود   -و معقوول  أ -
مقتضووووى  لووووتخلا موووونانووووه اللسوووويل  إىل اقتضوووواهم هنالووووك اهلووووروب موووون اّلِل  مث أصووووب  يقووووال هنووووا وهنا ،أل

 مث ميوواري يف.لجوولق اّللِ بذلووك أن مشووركك ا؟اهليووات القدميوو  كووان معظمهووم يعوو   .ا عوو ا   للهيوو  اّللِ 
ن القوورآين د كووان الثهووافلقوو.مرة ربلبيتووه،على حنوول مووا رأينووا يف ا؟اهليوو  العربيوو  الوويت واجههووا هووذا القوورآن أول

نطووو  ذاتوووه أن هوووذا امل ويطالبهم  قتضوووى. وجووولق اّلِل سوووبحانه وصوووفاتهُياصووورهم  ووونطقهم هوووم وعقيووودهتم يف
لقورن العشورين أما جاهليو  اف.رائع .اعللا اّلِل وحد  رّبم فيدينلا له وحد  اب تباع والطاع  يف الشعائر والش
 ف يد أن ختلا من يقل هذا املنط  ابهلروب من األللهي  ذاهتا ابتداء 

 هلروب الفاضو في  هلذا ايرِوج بكل وسيل  لاهرة أو خ« إسالمي »اليت تسمى  ومن العجيه أنه يف البالق
غيوه كول موا ومون ال..« لميو الع»  مكان هلا يف األنظم  « الغيبي »فيقال:إن «  العلمي »و« العلم»ابسم 

حشووولن  ن اّلِل إ وووا  حشووول .يتعلووو  ابألللهيووو  ..  ومووون هوووذا املنفوووذ االفوووك ُيووواول اهلبقووولن مووون اّلِل اهلوووروب
 تظموووو  املتسووووق كتووووه املنالناس،فيحتووواللن علوووويهم هووووذا ا حتيووووال  وموووا تووووزال ق لوووو  وجوووولق الكووولن ذاتووووه،مث حر 

 هاصر اهلاربني من اّلِل هنا وهنا ..املضبلن 
وموووا يوووزال .لد ل ،وتسوووتجيه هلاتلاجوووه هوووذ  ا -حسوووا ووجوووداان و قلبوووا وعقوووال  -والفطووورة البشوووري   ملتهوووا 

   نري     ري  وأعمحانبها من أقصر نري ،ومن أوسع ن.نه الفطرة  ملتهااملنهج القرآين هذا حا
 بين المؤمنين باآلخر  والمنكرين بها 10 - 7الدرس الثالث:

كوولن انكووم أن ت ا النظوواموالووذين يوورون كوول هووذا،مث   يتلقعوولن لقوواء اّلِل و  يوودركلن أن موون مقتضوويات هووذ
هلايت  اميوورون ّبووذ   لق والووذينالبشووري    تبلوو  فيهووا كماهلووا املنشووهنووا  آخوورة،وأن الوودنيا ليسووحل النهايوو ،ألن 

 ل البشووري،ولنيوو  الكموواهووي ء لوون يسوولكلا نر .كلهووا غووافلني،  هوور  فوويهم قلبووا يتوودبر،و  عقووال يتفكوور .
لودنيا غولن مون نصوه ا،حية يفر إ ا ا؟ن  للذين آمنلا وعملولا الصواحلات.يصللا إىل ا؟ن  اليت وعد املتقلن

َمووأَنُلا حْلَيواِة الوُدنْيا َوانْ ابِ ان،َوَرُضولا  لِقاءَ ِإنَّ الَّوِذيَن   يَوْرُجولنَ »ا إىل تسوبي  اّلِل ومحود  يف رضواء مقويم:وصوغاره
لصَّواحِلاِت لا َوَعِملُولا اُبلَن ِإنَّ الَّوِذيَن آَمنُوانُلا َيْكِسوكوُر ِ وا  ِّبا،َوالَِّذيَن ُهْم َعْن آايتِنا غاِفُللَن،أُولِ َك َمْأواُهُم النَّوا

َوهَِيوَّوتُوُهْم ِفيهوا .حاَنَك اللَُّهمَّ َقْعولاُهْم ِفيهوا ُسوبْ .يمِ اِت النَّعِ يف َجنَّو يَوْهِديِهْم َرُّبُْم إبِِمياِوِْم َعْورِي ِموْن َهْوِتِهُم اأْلَْووارُ 
 « ..َوآِخُر َقْعلاُهْم أَِن احْلَْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ .َسالم  

ة مون اهلخورة ضورور  دركلن أنيوبرون النظوام الكولين املولحك  ن هلوذا الكولن خالقوا مودبرا،  إن الذين   يتد
 اقها العليا.  إىل آفضرورات هذا النظام،يتم فيها هقي  القس  والعدل كما يتم فيها إبالغ البشري

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2318 

هووووا موووون نقووووا في دنيا، اوموووون مث فهووووم   يتلقعوووولن لقوووواء اّلِل،ونتيجوووو  هلووووذا القصوووولر يقفوووولن عنوووود احليوووواة الوووو
بشور كولن وايو  للصول  أن توهبلط،ويرضلوا ويستغرقلن فيها،فال ينكرون فيها نقصوا،و  يودركلن أووا   ت

لوذي غولا الكموال ا،و  يبلوهم يغاقرووا   يستلفلا كل جزائهم على ما عملولا مون خوْي أو اج حولا مون كور
 م   يرفعوولنيهووب ،ألو يهووب   صووحابه مثواللقل  عنوود حوودوق الوودنيا وارتضووا ها يظوول .هتيو هم لووه بشووريتهم

 ىل هووذ  األرمقائمووا إ إ ووا حفضوولن ر وسووهم وأبصووارهم.ر وسووهم إىل قموو ،و  يتطلعوولن  بصووارهم إىل أف 
 .. تطلع والكمالز إىل الوما عليها  غافلني عن آايت اّلِل الكلني  اليت تلقج القله،وترفع احلك،وهف

ألخوورى الووذين آمنوولا ا  ويف الضووف   ك املصووْي..وبوو ك املووأوى وبوو« ا كووانُلا َيْكِسووُبلنَ أُول ِووَك َمووْأواُهُم النَّوواُر ِ وو»
 للا الصووواحلاتدنيا،وعمالذين آمنوولا فوووأقركلا أن هنوووا  مووا هووول أعلووى مووون هوووذ  احليوواة الووو.وعملوولا الصووواحلات

ات ل الصوواحليقهووا هووونر .بوو  . قتضووى هووذا ا ميان،هقيقووا ألموور اّلِل بعموول الصوواحلات،وانتظارا لآلخوورة الطي
 هي ء...
هم وبني اّلِل،ويفوت  ي يصل ما بينميان الذ..يهديهم إىل الصاحلات بسبه هذا ا « يَوْهِديِهْم َرُّبُْم إبِِمياِوِمْ »

ء يوودخللن هووي .ا  .الطري ،ويهووديهم إىل ااووْي بوولحك موون حساسووي  الضوومْي وتقوول  بصووائرهم علووى اسووتقام 
 ا؟ن .

 حلياة ..ي والنماء وااصه والر ..وما يزال املاء ولن يزال يلحك اب« ْوارُ َعْرِي ِمْن َهِْتِهُم اأْلَ »
 مهم ليسوحل موا ف إن  ول فما  لمهم يف هذ  ا؟ن  وما هك كلاغلهم،وما هك قعلاهم الويت ُيبولن هقيقهوا

لا فمووا لقوود اكتفوولقد كفوولا كوور ذلووك كله،و .و  جاهووا،وإن كوولاغلهم ليسووحل قفووع أذى و  هصوويل مصوولح 
لشووولاغل امثووول هوووذ   مووون حاجووو  مووون تلوووك احلاجات،ولقووود اسوووتغنلا  وووا وهوووبهم اّلِل،ولقووود ارتفعووولا عووونهلوووم 

 واهلملم.
ذا وذا  ا،يتخلوول هووهوول تسووبي  اّلِل أو  ومحوود  أخْي « قعوولاهم»إن أقصووى مووا يشووغلهم حووَّت ليلصوو   نووه 

يوَّوووتُوُهْم ِفيهوووا َوهَِ .للَُّهمَّ اَنَك حاَقْعووولاُهْم ِفيها:ُسوووبْ »هيوووات بيووونهم وبوووني أنفسوووهم وبيووونهم وبوووني مالئكووو  الووورمحن:
 « ..َوآِخُر َقْعلاُهْم:أَِن احْلَْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ .َسالم  

الرضووى  فرفوو  يف آفووا هتا،والر إنووه ا نطووال  موون  وولم احليوواة الوودنيا وكوولاغلها وا رتفوواع عوون ضووروراهتا وحاجا
 ا نسان. تلك اهلفا  الالئق  بكمال.والتسبي  واحلمد والسالم

إشذذار  إلذذ  الطبيمذذة ا نسذذانية ول ذذت نأذذر الك ذذار لهذذالك  14 - 11الذذدرس الرابذذع:

 السابقين

نلووبهم تعجيوول العووذاب الووذي يتلعوودهم بووه و  - -بعوود ذلووك يلاجووه السوويا  القوورآين هووديهم لرسوولل اّلِل 
الضووور  هم يصووويبويرسوووم هلوووم مشوووهدهم حوووني.ببيوووان أن شجيلوووه إىل أجووول مسووومى هووول حكمووو  مووون اّلِل ورمح 

ن موووا كوووانلا فيوووه موووفلن إىل فوووإذا ارتفوووع الضووور عووواق املسووور .فعال،فتتعووورى فطووورهتم مووون الركوووام وتتجوووه إىل خالقها
 غفل .
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يواة ني هلوم أن احلصوْي ويبوويذكرهم مصارع الغوابرين الوذين اسوتخلفلا هوم مون بعودهم ويلول  هلوم  ثول هوذا امل
 الدنيا إ ا هك لالبتالء  وبعدها ا؟زاء ..

ووورَّ اْسوووِتْعجاهَلُْم اِبْاَوووْْيِ َولَوووْل يوُ » ُ لِلنَّووواِس الشَّ وووُل اّللَّ ِذيَن   يَوْرُجووولَن لِقووواَءان يف  َأَجُلُهْم،فَونَوووَذُر الَّوووَك إِلَوووْيِهمْ  َلُقِضوووَعجِِ
ْنساَن الُضُر َقعاان ِ؟َنْ .نُْغياِوِْم يَوْعَمُهلنَ  وا َكَشوْو قاِعودا  أَ ِبِه أَ َوِإذا َمكَّ اْ ِ نا َعْنوُه ُضورَُّ  َمورَّ َكوَأْن َ ْ فْ ْو قائِما ،فَوَلمَّ

وووووُه،َكذِلَك زُيِِوووووَن لِْلُمْسووووورِِفنَي موووووا كوووووانُلا يوَ  وووووا ْهَلْكنَوووووا اْلُقوووووُروَن ِمووووونْ َوَلَقوووووْد أَ .نَ ْعَمُلل يَووووْدُعنا ِإىل ُضووووورِ  َمسَّ  قَووووووْبِلُكْم َلمَّ
َجَعْلنوواُكْم َخالئِووَ  يف  مُثَّ .َقووْلَم اْلُمْجوورِِمنيَ َْنْووزِي الْ  ا،َكووذِلكَ لََلُملا،َوجوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِناِت،َومووا كووانُلا لِيُوْيِمُنل 

 «.اأْلَْرِم ِمْن بَوْعِدِهْم،لِنَوْنظَُر َكْيَ  تَوْعَمُللنَ 
ّلِل تعواىل عونهم او ا حكوا  .أن يعجل هلم العذاب . - -ولقد كان املشركلن العرب يتحدون رسلل اّلِل 

وُتْم صواِقِقنيَ َويَوُقلُللَن َمَّت هَذا »يف هذ  السلرة: َ ِ  قَوْبوَل ْسوتَوْعِجُللَنَك اِبلسَّويِِ َويَ »غْيهوا: وورق يف.«اْلَلْعوُد ِإْن ُكنوْ
هوذا ُهوَل  اُللا:اللَُّهمَّ ِإْن كوانَ َوِإْذ قو»م:لكرمي قلهلكما حكى القرآن ا« احلََْسَنِ  َوَقْد َخَلحْل ِمْن قَوْبِلِهُم اْلَمُثالتُ 

 « ..لِيم  بَِعذاب  أَ  اْئِتنا َلْينا ِحجارَة  ِمَن السَّماِء أَوِ احلَْ َّ ِمْن ِعْنِدَ  فََأْمِطْر عَ 
قوع يجلهم،فال يل توه أن يووقود كواءت حكم.وكل هذا يصلر حال  العناق اليت كانلا يلاجهلن ّبا هدى اّلِل .
دخل يف هووووذا ثووورهتم سوووتفقووود علوووم اّلِل أن ك.ّبوووم عوووذاب ا ست صوووال واهلوووال  كموووا أوقعوووه ابملكوووذبني قبلهم

م يتحووودون يف هللنووه وهووووكووان ذلوووك بعووود فووت  مكووو ، ا كوووانلا ا.يقلم عليهوووا،وينطل  يف األرم ّباالوودين،ف
شور  واّلِل سوتعجاهلم ابلاتعجللنه   ااوْي الوذي يسو.جهال   غْي عاملني  ا يريود  اّلِل ّبوم مون ااوْي احلقيقوك

 جاهلم اباووْيله،اسووتععجاسووبحانه يقوولل هلووم يف اهليوو  األوىل:إنووه لوول عجوول هلووم ابلشوور الووذي يتحوودون ابست
 نووه يسووتبقيهملهووم  ولكلوول اسووتجاب اّلِل هلووم يف اسووتعجاهلم كلووه لقضووى عليهم،وعجوول  ج.الوذي يطلبلنووه .
 ء  سووويظللن يفجووولن لقوووافالوووذين   ير .مث ُيوووذرهم مووون هوووذا ا مهوووال أن يغفلووولا عموووا وراء .ملوووا أجلهوووم لوووه .

 عمايتهم يتخبطلن،حَّت ذتيهم األجل املرسلم.
ن ر،تكشووو  عووواحلووودية عووون اسوووتعجال الشووور يعووورم صووولرة بشوووري  لإلنسوووان عنووود موووا ميسوووه الض و ناسوووب 

اق إىل شو  عنوه عوكالتناقخ يف نبيع  هذا ا نسان الذي يستعجل الشر وهل يشف  من موك الضور،فإذا  
ْنسوواَن الُضووُر َقعوواان ِ؟َْنبِووِه أَْو ق »مووا كووان فيووه: ووْو قائِمووا  فوَ اِعوودا  أَ َوِإذا َمووكَّ اْ ِ رَُّ  َموورَّ َكووَأْن َ ْ ا َكَشووْفنا َعْنووُه ُضووَلمَّ

 « ..نَ ْعَمُلل َكذِلَك زُيَِِن لِْلُمْسرِِفنَي ما كانُلا يوَ .يَْدُعنا ِإىل ُضرِ  َمسَّهُ 
ويوووذنه  يووواة،حطئوإن ا نسوووان ليظووول مووودفلعا موووع تيوووار احل.إووووا صووولرة مبدعووو  لنمووولذج بشوووري مكووورور .

إابن  موون يتووذكر يف -ّلِل ورحووم اإ  موون عصووم  -وليك .يوو ويطغووى ويسر ،والصووح  ملفوولرة،والظرو  ملات
مث ميسوه ..  يطغوك وسواعات الرخواء تنسك،وا حسواس ابلغو.قلته وقدرتوه أن هنوا  ضوعفا وأن هنوا  عجزا

 .ل للرخاءالضر فإذا هل جزوع هللع،وإذا هل كثْي الدعاء،عريخ الرجاء،ضي  ابلشدة مستعج
ه مون قبوول ا كوان فيوومووانطل  إىل .  يعقوه و  يفكوور و  يتودبرفوإذا اسووتجيه الودعاء وكشوو  الضور انطلوو  

 من اندفاع واستهتار.
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 .ي الذي يعرضهذج البشر والسيا  ينس  خطلات التعبْي وإيقاعه مع احلال  النفسي  اليت يصلرها،والنمل 
 « .. قائِما  َقعاان ِ؟َْنِبِه أَْو قاِعدا  أَوْ »فيصلر منظر الضر يف ب ء وتلبة وتطليل:

سوومه أو جدافع يف م كول حالو  وكول وضوع وكول منظر،ليصولر وقفوو  هوذا ا نسوان وقود تلقو  التيوار الويعور 
 كلمو  واحودة« رمو»حلواجز احَّت إذا رفوع .يف ماله أو يف قلته كموا يتلقو  التيوار أموام السود،فيق  أو يرتود

   يتلق .« مر».تصلر ا ندفاع واملرو  وا نطال 
 « ..سَّهُ مَ  ُضرِ  َمرَّ َكَأْن  َْ يَْدُعنا ِإىل»ل ليعتث:ليشكر،و  يلتفحل ليتدبر،و  يتأم

ذكر فقوووو  عنوووود يعوووو  التوووونب.وانوووودفع مووووع تيووووار احليوووواة قون كوووواب  و  زاجوووور و  مبووووا ة  و ثوووول هووووذ  الطبيع 
اوز عون ما فيه مون ،  ُيسل  ثل هذ  الطبيع  استمر املسرفلن يف إسرافهم.الضر،حَّت إذا ارتفع انطل  ومر

 « ..َكذِلَك زُيَِِن لِْلُمْسرِِفنَي ما كانُلا يَوْعَمُللنَ »للحدوق:
 فماذا كانحل واي  ا سرا  يف القرون األوىلف

وووا لََلُملا،َوجوواءَ  » يُوْيِمنُووولا َكوووذِلَك َْنْوووزِي ْلبَويِِناِت،َوموووا كوووانُلا لِ ُسوووُلُهْم ابِ هْتُْم رُ َوَلَقووْد أَْهَلْكنَوووا اْلُقوووُروَن ِموووْن قَووووْبِلُكْم َلمَّ
 « ..اْلُمْجرِِمنيَ  اْلَقْلمَ 

وهوووذ  مصوووارعهم كوووانلا يووورون .ىل اهلال إ -هووول الشووور  و  -لقووود انتهوووى ّبوووم ا سووورا  وعووواوز احلووود والظلوووم 
 بقيتها يف ا؟زيرة العربي  يف مساكن عاق ومثلق وقرى قلم للط ..

لا نريو  ك  يسول ألووم.« .نُولاَوموا كوانُلا لِيُوْيمِ »جاءهتم رسلهم ابلبينات كموا جواءكم رسوللكم:.وتلك القرون
ذِلَك َكووو..»جملووورمني جوووزاء ا فلقلا.ا ميان،وسووولكلا نريووو  الطغيوووان فأبعووودوا فيهوووا،فلم يعووولقوا مهي وووني لإلميوووان

 « ..َْنْزِي اْلَقْلَم اْلُمْجرِِمنيَ 
 لعذاب،يووذكرهما  علوويهم وإذ يعوورم علوويهم وايوو  اجملرمني،الووذين جوواءهتم رسوولهم ابلبينووات فلووم ييمنلا،فحوو

مُثَّ »سوتخلفلا فيوه:ن فيموا ان يف مكان هي ء الغابرين،وأوم مبتللن ّبوذا ا سوتخال   تحنول أوم مستخلفل 
 « ..نَ ْعَمُلل َجَعْلناُكْم َخالِئَ  يف اأْلَْرِم ِمْن بَوْعِدِهْم لِنَوْنظَُر َكْيَ  توَ 

ه أهلوه لك عنووائول،وأجوهك ملس  قلي  للقله البشري إذ يدر  أنه مستخل  يف ملك أقيل مون مالكيوه األ
ا  ووفيووه، تحنا  م يقضوويهاالووذين سووب  هلووم أن مكنوولا فيه،وأنووه هوول بوودور  زائوول عوون هووذا امللك،وإ ووا هووك أاي

ذي ينشوو ه لتصوولر الووايكوولن منووه،مبتلى ّبووذا امللك،حماسووبا علووى مووا يكسووه،بعد بقوواء فيووه قليوول  إن هووذا 
 دع ..فل  أنه يريه احلقيق  فال ختدعه عنها اا.ا سالم يف القله البشري .

 يه.فذي يعيا يظل يثْي فيه يقظ  وحساسي  وتقلى،هك صمام األمن له،وصمام األمن للمجتمع ال
بكل متوواع ميلكووه،و  إن كووعلر ا نسووان  نووه مبتلووى و ووتحن  ايمووه الوويت يقضوويها علووى األرم،وبكوول كووكء

لودنيا،ومن تاع احلياة ام غرا  يفيتا  له،مينحه مناع  ضد ا غ ار وا بداع والغفل  ويعطيه وقاي  من ا ست
 التكاله على هذا املتاع الذي هل مسيول عنه و تحن فيه.
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..ليجعلوه كوديد «  تَوْعَملُولنَ َر َكْيو َ لِنَوْنظُو»وإن كعلر  ابلرقاب  اليت هي  بوه،واليت يصولرها قولل اّلِل سوبحانه:
فوور  الطريوو  من  وهووذا التلقك،كووديد احلذر،كووديد الرغبوو  يف ا حسووان،ويف النجوواة أيضووا موون هووذا ا متحووا

الووويت ختووورج  التصووولراتبوووني التصووولر الوووذي ينشووو ه ا سوووالم يف القلوووه البشوووري  ثووول هوووذ  اللمسوووات القليووو  و 
ر يعوويا ابلتصوول  ن أحوود افإنووه   ميكوون أن يلتقووك اينووا.الرقابوو  ا هليوو  واحلسوواب األخووروي موون حسوواّبا  .

يف خلو ،و   لحيواة،و لأن يلتقيوا يف تصولر   ميكون .ا سالمك واهلخر يعويا بتلوك التصولرات القاصورة .
توني لقاعودتني اللهواتني ا يف حرك  كما   ميكن أن يلتقك نظامان إنسانيان يقلم كل منهما على قاعودة مون

قوو  ثوول هووذ  احلقيمكر فقوو  ويكفك أن نووذ .  تلتقيووان  واحليوواة يف ا سووالم حيوواة متكاملوو  القلاعوود واألركووان
مث   ميكووون  وهك مووون. ك وموووا ينشوووأ عنهوووا مووون آتر يف حركووو  الفووورق وا؟ماعووواألساسوووي  يف التصووولر ا سوووالم

مكون ن أنوه مون املن يتصولرو خلطها  ياة تقلم على غْي هذ  احلقيق ،و   نتجات هذ  احلياة أيضوا  والوذي
يعوو  الفوولار  دركلن نبيووتطعوويم احليوواة ا سووالمي ،والنظام ا سووالمك، نتجات حيوواة أخوورى ونظووام آخوور،  

ام بشوري يواة يف كول نظوليهوا احلعري  العميق  بني األسك اليت تقلم عليها احلياة يف ا سالم واليت تقلم ا؟ذ
 من صنع ا نسان 

 نقي شبهات الك ار حول الوحي والقرآن  20 - 15الدرس الخامس:

 وهنا يتحلل السيا  من خطاّبم إىل عرم  اذج من أعماهلم بعد استخالفهم.
 فماذا فعللاف.قلم اجملرمنيلقد استخلفلا بعد ال

ُقْل:ما َيُكولُن ِ  .لْوهُ ْرآن  َغوْْيِ هوذا أَْو بَدِِ :ائْوحِل بُِقولِقاَءانَ  َوِإذا تُوْتلى َعَلْيِهْم آايتُنا بَويِِنات  قاَل الَِّذيَن   يَوْرُجولنَ »
قُووْل:َلْل . يوَوْلم  َعِظيم  ْن َعَصوْيحُل َريبِِ َعوذابَ خواُ  إِ يِنِ أَ َ َّ،إِ أُبَدِِلَوُه ِموْن تِْلقواِء نَوْفِسوك،ِإْن أَتَّبِوُع ِإ َّ موا يُولحى إِ  أَنْ 

ُ ما تَوَلْلتُُه َعَلْيُكْم َو  أَْقراُكْم بِِه،فَوَقْد لَِبثْ  لُولَنف َفَموْن أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ ى أََفال تَوْعقِ .ْن قَوْبِلهِ مِ ْم ُعُمرا  حُل ِفيكُ كاَء اّللَّ
 «..ْجرُِملنَ تِِهف ِإنَُّه   يُوْفِلُ  اْلمُ َعَلى اّللَِّ َكِذاب  أَْو َكذََّب آِباي

َفُعُهْم وَ » َ ِ ووا   قُوو.َفعاُ ان ِعْنووَد اّللَِّ ُكوولَن:هووُي ِء يَوُقللُ َويَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ مووا   َيُضووُرُهْم َو  يوَوونوْ ْل:أَتُونَوبُِِ لَن اّللَّ
ووووووماواِت َو  يف اأْلَْرِمف ُسووووووْبحانَُه َوتَ  ووووووايَوْعلَووووووُم يف السَّ واِحووووووَدة    النَّوووووواُس ِإ َّ أُمَّوووووو   َوما كووووووانَ .لنَ ُيْشوووووورِكُ  عوووووواىل َعمَّ

وونَوهُ    أُنْووزَِل َعَلْيووِه آيَوو   ِمووْن َويَوُقلُللَن:لَوولْ .ِلُفلنَ ِفيووِه َحْتَ  ْم ِفيمووافَوواْختَوَلُفلا،َوَلْل  َكِلَموو   َسووبَوَقحْل ِمووْن َربِِووَك َلُقِضووَك بَويوْ
َا اْلَغْيُه ّللَِّ  َتِظرِيِمَن الْ  ،فَانْوَتِظُروا ِإيِنِ َمَعُكمْ َربِِِه،فَوُقْل:ِإ َّ  «.نَ ُمنوْ

بَويِِنوات   ِهْم آايتُنوالوى َعلَويْ َوِإذا تُوتْ »هكذا كان عملهم بعد ا ستخال ،وهكذا كان سوللكهم موع الرسولل    
 « ..دِِْلهُ قاَل الَِّذيَن   يَوْرُجلَن لِقاَءاَن:اْئحِل بُِقْرآن  َغْْيِ هذا أَْو بَ 

  يصودر عون جود،إ ا يصودر عون عبوة وهوزل وعون جهول كوذلك بلليفو  هوذا القورآن  وهل نله عجيه
وهل نلوووه   يطلبوووه إ  الوووذين   يظنووولن أووووم سووويلقلن اّلِل  إن هوووذا القووورآن قسوووتلر حيووواة .وجديووو  تنزيلوووه

كامل،منس   ية يفك  طالوه هوذ  البشوري  يف حياهتوا الفرقيو  وا؟ماعي ،ويهوديها إىل نريو  الكموال يف 
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ومن يووودر  القووورآن علوووى حقيقتوووه   .اة األرم بقووودر موووا تطيووو ،مث إىل احليووواة األخووورى يف وايووو  املطوووا حيووو
 حطر له أن يطله سلا ،أو يطله تبديل بعخ أجزائه.

أخووذ مة،وذخووذووا أل  مهار وأغلووه الظوون أن أول ووك الووذين   يتلقعوولن لقوواء اّلِل كووانلا ُيسووبلن املسووأل  مسوو
ا ،أو ييلو  جوزءرآان آخورقفما على حممد أن يقبل التحدي وييل  .يف ا؟اهلي  املبارايت يف أسلا  العرب

خوووواُ  ِإْن ِإيِنِ أَ .مووووا يُوووولحى ِإَ َّ  بِووووُع ِإ َّ ْن أَتَّ إِ .ُقْل:مووووا َيُكوووولُن ِ  أَْن أُبَدِِلَووووُه ِمووووْن تِْلقوووواِء نَوْفِسووووك»مكووووان جووووزءف  
 « ..َعَصْيحُل َريبِِ َعذاَب يَوْلم  َعِظيم  

لووه،وخال  ر الكوولن كإ ا هوول الدسووتلر الشووامل الصوواقر موون موودب. عووه و  مهووارة كوواعرإوووا ليسووحل لعبوو  
ك لو  متبوع للولحإ  مب وإن هول.فما يكلن للرسلل أن يبدلوه مون تلقواء نفسوه.ا نسان وهل أعلم  ا يصلحه

 وكل تبديل فيه معصي  وراءها عذاب يلم عظيم..الذي ذتيه
ُ ما تَوَلْلتُهُ »  «.َفال تَوْعِقُللَنفأَ .ْم ُعُمرا  ِمْن قَوْبِلهِ ِبْثحُل ِفيكُ َقْد لَ فوَ . َعَلْيُكْم َو  أَْقراُكْم بِهِ ُقْل:َلْل كاَء اّللَّ

اّلِل أ   للتوه،ولل كوواءتلويكم مووا عولل كوواء اّلِل أ  أتلول  .إنوه وحوك موون اّلِل،وتبليغوه لكوم أموور مون اّلِل كوذلك
ك وقل هلم:إنوو.ذاهووقوول هلووم .قوورآن ويف تبليغووه للناسفوواألمر كلووه ّلِل يف نووزول هووذا ال.يعلمكووم بووه مووا أعلمكم

نوووك   تكووون أل.لقرآنفلم هوووديهم بشوووكء مووون هوووذا ا.أربعني سووون .لبثوووحل فووويهم عمووورا كوووامال مووون قبووول الرسوووال 
 الكه.

 ا كامالفقعد  عمر أولل كان يف استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذي .  يكن قد أوحك إليك
 من أمر  كي ا إ  البالغ .. أ  إنه اللحك الذي   الك

 هنالووك مووا هوول فليك.حلوو وقوول هلم:مووا كووان   أن أفوو ي علووى اّلِل الكووذب،وأن أقلل:إنووه أوحووك إ  إ  اب
 ّللَِّ َكوِذاب  أَْو َكوذَّبَ اَ ى َعلَوى ِن افْوَفَموْن أَْللَوُم ِ َّو:»أكد للما  ن يف ي على اّلِل أو من يكوذب آبايت اّلِل 

كووذب علووى و  ووا و  أ أرتكووه أأان أووواكم عوون تنيوو  ا؟رميتني،وهووك التكووذيه آبايت اّلِل،فووال..و « آِبايتِووِهف
 « ..ِإنَُّه   يُوْفِلُ  اْلُمْجرُِملنَ  »اّلِل:

لوووه قووورآن زل يف نغوووْي هوووذا اهلووو.ويسوووتمر السووويا  يعووورم موووا فعلووول  وموووا قوووالل  بعووود اسوووتخالفهم يف األرم
َفعُ َويَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ..»جديوود  ،قُووْل:أَتُونَوبُِِ لَن  ِء ُكووَفعاُ ان ِعْنووَد اّللَِّ ُقلُللَن:هوويُ ُهْم،َويوَ  مووا   َيُضووُرُهْم َو  يَونوْ

 «.رُِكلنَ  َعمَّا ُيشْ َوتَعاىل اّللََّ ِ ا   يَوْعَلُم يف السَّماواِت َو  يف اأْلَْرِمف ُسْبحانَهُ 
لووك هلووم اووا   رابب املتعوودقة الوويت يعبوودوهذ  األ.والوونفك حووني تنحوور    تقوو  عنوود حوود موون السووخ 

 « .. ِعْنَد اّللَِّ َفعاُ انَويَوُقلُللَن:هُي ِء كُ »ضررا و  نفعا،ولكنهم يظنلوا تشفع هلم عند اّلِل:
َ ِ ووا   يَوْعلَووُم يف السَّووماواِت َو  يف » ع موون يشووفبحانه   يعلووم أن هنووا  سوو..فوواّلِل « فأْلَْرمِ اقُووْل أَتُونَوبِِ ُوولَن اّللَّ

  يف  السووماوات و يفه وجوولقا لووعنوود   ووا تزعموولن  فهوول تعلموولن أنووتم مووا  يعلمووه اّلِل وتنب لنووه  ووا   يعلووم 
 األرمف 
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اللووووه  ووووا  يليوووو   يعقبووووه التنزيووووه ّلِل عمووووا  .إنووووه أسووووللب سوووواخر يليوووو  ّبووووذا السووووخ  الووووذي يلجوووولن فيه 
 «.ُسْبحانَُه َوتَعاىل َعمَّا ُيْشرُِكلنَ »يدعلن:

صولها كانوحل أطرة يف والف.أن ميضك يف عرم ما قالل  وما فعلل ،يعقه على هوذا الشور ، نه عوارم وقبل
 .. «اْختَوَلُفلاَدة  فَ َوما كاَن النَّاُس ِإ َّ أُمَّ   واحِ »على التلحيد،مث جد ااال  بعد حني:

كموووو  ذت حلفنفوووو وقوووود اقتضووووحل مشووووي   اّلِل أن ميهلهووووم مجيعووووا إىل أجوووول يستلفلنه،وسووووبقحل كلمتووووه بووووذلك
نَوُهْم ِفي»يريدها:  «.نَ َحَْتِلُفل  ما ِفيهِ َوَلْل  َكِلَم   َسبَوَقحْل ِمْن َربَِِك َلُقِضَك بَويوْ

ِه آيَوو   ِمووْن َربِِوووِه  زَِل َعَلْيووْل  أُنْووَويَوُقلُللَن:لَوو»وبعوود هووذا التعقيووه ميضووك يف ا سووتعرام ملووا يقوولل املسووتخلفلن:
،فَا َا اْلَغْيُه ّللَِِّ َتظِ نْوَتِظُروا ِإيِنِ َمَعُكْم ِمَن الْ فَوُقْل:ِإ َّ  « ..رِينَ ُمنوْ

  ليووو  يف تضووواعي املبثوكووول آايت اّللِ .فكووول اهلايت الووويت ُيتليهوووا هوووذا الكتووواب العظووويم املعجوووز   تكفيهم
لرسووووال  انبيعوووو   غووووْي موووودركني.وهم يق حوووولن خارقوووو  كخوووولار  الرسوووول يف األمووووم قبلهم.الكوووولن   تكفوووويهم

 انمدي .
لووويت ختانوووه لدائمووو  افهك ليسوووحل معجوووزة وقتيووو  تنتهوووك  شووواهدة جيل،إ وووا هوووك املعجوووزة ا.اونبيعووو  معجزهتووو

 القله والعقل يف جيل بعد جيل.
  م خارقوووو  أو سوووويثز هلوووو ويلجووووه اّلِل رسوووولله أن ُيوووويلهم علووووى اّلِل الووووذي يعلووووم مووووا يف غيبه،ويقوووودر إن كووووان

َوووا اْلَغْيوووُه ّللَِّ »يووثز: َتِظوورِينَ َن اْلمُ  َمَعُكوووْم ِموووفَووانْوَتِظُروا ِإيِنِ .فَوُقْل:ِإ َّ ل ويف نيوووه ..وهووول جووولاب يف نيووه ا مهوووا« نوْ
 ويف نيه بعد ذلك بيان حدوق العبلقي  يف جانه األللهي ..التهديد .
 هل أعظم األنبياء املرسلني،  ميلك من أمر الغيه كي ا،فالغيه كله ّلِل.و  - -فإن حممدا 

 جانوووه مقوووام عبلقيووو  يفوهكوووذا يتحووودق مقوووام ال.ل إىل اّلِل .و  ميلوووك مووون أمووور النووواس كوووي ا،فأمرهم ملكووول 
 األللهي ،وح  خ  ابرز فاصل بني احلقيقتني   كبه  بعد  و  ريب  ..

 ل وء الناس إل  هللا عند الشد  ونسيانه عند الرخاء 23 - 21الدرس السادس:

بوووائع ن بعووخ ندية عووووحووني ينتهووك السووويا  موون عووورم مووا يقووولل املسووتخلفلن ومووا يفعللن،يعووولق إىل احلوو
 ينجووووولن كما هووووودّ مووووون قبووووول عووووونهم حوووووني يصووووويبهم الضووووور مث.البشووووور،حني يوووووذوقلن الرمحووووو  بعووووود الضووووور

لقوورآن ان مشوواهد ويضوورب هلووم مووثال  ووا يقووع يف احليوواة يصوود  ذلك،فيقدمووه يف صوولرة مشووهد قوولي موو.منه
 َأْسوورَُع َمْكوورا ،ِإنَّ قُووِل:اّللَُّ .ْكوور  يف آايتِنامَ ِإذا هَلُووْم ُهْم،توْ َوِإذا أََذقْونَووا النَّوواَس َرمْحَوو   ِمووْن بَوْعووِد َضوورَّاَء َمسَّوو »:التصووليري 

وُتْم يف اْلفُ ْلَبْحوِر،َحَّتَّ  َواُهَل الَِّذي ُيَسوْيُُِِكْم يف الْوَثِِ .ُرُسَلنا َيْكتُوُبلَن ما َاُْكُرونَ  ْلوِك،َوَجَرْيَن ِّبِوْم بِورِي   نَيِِبَو    ِإذا ُكنوْ
،َوجاَءُهُم اْلَموْلُج ِموْن ُكولِِ مَ  َوَفرُِحلا ِّبا جاَءهْتا ،وَ رِي   عاِصو   ُوكوان  َ ُرِْلِصونَي لَوُه ْم أُِحويَ  ِّبِْم،َقَعولُ لَُنلا َأوَّ ا اّللَّ

َتنا ِمْن هوِذِ  لََنُكولَننَّ ِموَن الشَّواِكرِينَ  اي أَيُوَهوا .احْلَو ِِ أْلَْرِم بِغَوْْيِ ِإذا ُهوْم يَوبوْغُولَن يف ا ا َأْْنواُهمْ فَوَلمَّ .الدِِيَن:لَِ ْن َأْْنَيوْ
ا بَوْغُيُكْم َعلى أَنْوُفِسُكْم َمتاَع احْلَياِة الُدنْي ُتْم تَوْعَمُللنَ ِجُعُكْم فَونُونَوبُِِ ُكْم  ِ لَْينا َمرْ إِ ا،مُثَّ النَّاُس ِإ َّ  « ..ا ُكنوْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2324 

موووا  ينوووزع عنهوووافطرتوووه و  عجيوووه هوووذا املخلووول  ا نسووواين   يوووذكر اّلِل إ  يف سووواع  العسووورة،و  يثووولب إىل
ذلووك إ  موون .لطغيووان .افإذا أموون فإمووا النسوويان وإمووا .غشوواها موون كوولائه واحنرافووات إ  يف سوواع  الكربوو 

 ..اهتدى فبقيحل فطرته سليم  حي  مستجيب  يف كل آن،جمللة قائما  الء ا ميان 
ُهْم،إِ »  « ..ايتِناآ يف  َمْكر  ذا هَلُمْ َوِإذا أََذقْوَنا النَّاَس َرمْحَ   ِمْن بَوْعِد َضرَّاَء َمسَّتوْ

 يه.فعما هم  فكلما أخذوا بعذاب استغايلا به ووعدوا ابلعدول.كذلك صنع قلم فرعلن مع ملسى
ذا وكووذا كوالرجوز بسوبه   رفوع عنووا فوإذا ذاقولا الرمحو  مكوروا يف آايت اّلِل وأوللهووا علوى غوْي وجهها،وقاللا:إ وا

فوودعا   عل اّللِ ناكود  الوورحم أن يودوكوذلك صونعحل قووريا وقود أجوودبحل وخافوحل اهلال ،فجواءت حمموودا ت..
  نسوان موا  اطورقة يف مفاستجاب له ابلسقيا،مث مكرت قريا آبي  اّلِل وللحل فيما هك فيه  وهك لواهرة 

 يعصمه ا ميان.
ُ َأْسرَُع َمْكرا   » رهم ومكو.ونلتودبْي وإبطوال موا ميكر ا أقدر علوى ..فاّللِ « نَ ِإنَّ ُرُسَلنا َيْكتُوُبلَن ما َاُْكُرو .ُقِل:اّللَّ

.فووال كووكء « .ُكووُرونَ َن مووا اَْ ِإنَّ ُرُسووَلنا َيْكتُوبُوول »مكشوول  لديووه ومعرو ،واملكوور املكشوول  إبطالووه مضووملن:
لوذي   الغيوه ا أما مون هوم هوي ء الرسول وكيو  يكتبلن،فوذلك غيوه مون.منه حفى،و  كوكء منوه ينسوى

  .اللفج الصري لد ل  يل و  إضاف نعر  عنه كي ا إ  من مثل هذا النا،فعلينا أن ندركه قون ما شو 
 لقللب.ف  معه امث ذلك املشهد احلك،الذي يعرم كأنه يقع،وتشهد  العيلن،وتتابعه املشاعر،وخت

 « .. َواْلَبْحرِ ْم يف اْلَثِِ َسْيُِِكُ ُهَل الَِّذي يُ »:يبدأ بتقريرالقدرة املسيطرة املهيمن  على احلرك  والسكلن
 ك.ه بال كريلتقرير هذ  القدرة اليت تسيطر على أقدار الكلن كلذلك أن السلرة كلها معرم 

وووُتْم يف اْلُفْلوووكِ »مث هوووا حنووون أو ء أموووام املشوووهد القريوووه: تحووور  رخووواء ك ذي الفلوووك ت..وهوووا هووو «َحوووَّتَّ ِإذا ُكنوْ
 « ..ا ِّباَوَفرُِحل »..وهذ  مشاعر أهل الفلك ندركها:« َوَجَرْيَن ِّبِْم ِبرِي   نَيَِِب   ..»

 لفرحني:هلمنني اذا الرخاء اهلمن،ويف هذا السرور الشامل،تقع املفاجأة،فتأخذ الغارين اويف ه
 «.جاَءهْتا رِي   عاِص   »

ملولج وكواهلا ها،و نمها اربحل  ن في..وتناوححل الفلك واضط« َوجاَءُهُم اْلَمْلُج ِمْن ُكلِِ َمكان  »اي للهلل  
  مناص: ي ء أهلها يف فزع يظنلن أن وه.وحطها،وقار ّبا كالريش  الضائع  يف ااضم .

ُْم أُِحيَ  ِّبِمْ »  ..فال جمال للنجاة ..« َولَُنلا َأوَّ
ا ران مووو وتنفخ قلوولّبمعندئووذ فقوو ،ويف وسوو  هووذا اهلوولل املتالنم،تتعوورى فطووورهتم  ووا أ  ّبووا موون أوكوواب،
َ  َقَعوُلا »لا :سو قون عليها من تصلرات،وتنبخ الفطرة األصيل  السليم  ابلتلحيد وإخوالص الدينلنو  ّللِ  اّللَّ

َتنووووا ِموووْن هوووِذِ  لََنُكوووولَننَّ ِمووو وووُرِْلِصووونَي لَوووُه الووودِِيَن:لَِ ْن َأْْنَيوْ وهتوووودأ هتوووودأ العاصوووف  ويطمووو ن امللج،و «  اِكرِينَ َن الشَّ
 يوواة،وأرجلهملنوواس ابحلاألنفوواس الالهث ،وتسووكن القلوولب الطائرة،وتصوول الفلووك آمنوو  إىل الشووانئ،ويلقن ا

 فماذاف.ى اليابس مستقرة عل
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منوه  أة  إنوه مشوهد كامول،  تفتنواذا بغتو  ومفاجو..هك«  فَوَلمَّا َأْْناُهْم ِإذا ُهْم يَوبوُْغلَن يف اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ »
ْية طائفوو  كبوولولكنووه مشوهد نفك،ومشووهد نبيعوو  ومشوهد  وولذج بشوري .مشوهد حاقّ.حركو  و  خا؟وو  .

وووا بوَ النَّووواسُ  اي أَيُوَهوووا»لتعقيوووه هوووذيرا للنووواس أمجعوووني:ومن مث اوووكء ا.مووون النووواس يف كووول جيووول ْغوووُيُكْم َعلوووى  ِإ َّ
اااسور  ركوه الندامو  زج ّبوا يف..سلاء كوان بغيوا علوى الونفك خاصو ،إبيراقها مولارق التهلكو ،وال« أَنْوُفِسُكمْ 

يلقوولن يف بغووك موونهم ال على أن البغوواة وموون يرضوولن.ابملعصوي  أو كووان بغيووا علووى النوواس فالنوواس نفووك واحوودة
 أنفسهم العاقب .

 بيوووو  والقلامووووو اب الربل والبغووووك   يتمثوووول يف أبشووووع و  أكوووونع موووون البغوووووك علووووى أللهيوووو  اّلِل سبحانه،واغتصوووو
 واحلاكمي  ومزاولتها يف عباق .

 رة. الدار اهلخجزاء  يف والناس حني يبغلن هذا البغك يذوقلن عاقبته يف حياهتم الدنيا،قبل أن يذوقلا
  حريو  و  كرامو  و  إنسواني  اقب  فساقا يف احلياة كلها   يبقى أحود   يشوقى بوه،و  تبقوىيذوقلن هذ  الع

 و  فضيل    تضاِر به.
ها يف يوووو  اّلِل وحووووديوووور أللهوالكفووووا  لتقر .وإمووووا أن يتعبوووودهم الطغاة.إن النوووواس إمووووا أن حلصوووولا قينوووولنتهم ّللِ 

   ضوويل ،ولكل معوواموو  وللفنسوواني  وللحريوو  وللكر األرم،وربلبيوو  اّلِل وحوودها يف حيوواة البشوور،هل كفووا  لإل
  قانءة احلياةجملتمع،و اكرمي يرتفع به ا نسان على ذل القيد،وقنك املستنقع،وامتهان الكرام ،وفساق 

وووا بَوْغوووُيُكْم َعلوووى أَنْوُفِسوووُكْم .» نوووا َموووْرِجُعُكْم يْ مُثَّ إِلَ »يوووه    تزيووودون عل« ..لوووُدنْيايووواِة اَمتووواَع احلَْ .اي أَيُوَهوووا النَّووواُس ِإ َّ
ُتْم تَوْعَمُللنَ   ذاّبا ابتداء.لة الدنيا وعلك،بعد كق..فهل حساب اهلخرة وجزا ها كذ« فَونُونَوبُِِ ُكْم ِ ا ُكنوْ

 جوال الدنيا بالقياس إل  دار السالا في اآلخر  25 - 24الدرس السابع:

القورآن  شوهد مون مشواهدمقيقو  يف ذ  احلهذا وما حقيقتهف يصلر السيا  ه« َمتاَع احْلَياِة الُدنْيا»وما قيم  
حيوواء ر عليهووا األل يوولم،وميالتصووليري  احلافلوو  ابحلركوو  واحليوواة،وهك مووع ذلووك موون املشوواهدات الوويت تقووع يف كوو

وووا َمثَوووُل احْلَيووواِة الوووُدنْيا َكمووواء  أَنْوزَْلنووواُ  ِمووونَ »قون انتبوووا : وووما ِإ َّ ُكوووُل النَّووواُس ا ذَْ َ  بِوووِه نَبووواُت اأْلَْرِم ِ َّوووِء فَووواْختَولَ السَّ
ان لَوْيال  أَْو َووارا  أَ هوا أَْمورُ .ْم قواِقُروَن َعَلْيهوا .ْهُلها َأوَُّ َلنَّ أَ َحَّتَّ ِإذا َأَخَذِت اأْلَْرُم ُزْخرَُفها َوازَّيوََّنحْل،وَ .َواأْلَْنعامُ 

ووُل .َفَجَعْلناهوا َحِصوويدا  َكوَأْن َ ْ تَوْغووَن اِبأْلَْمكِ  اة الوودنيا ..ذلووك مثول احليوو« كَّوُرونَ م  يَوتَوفَ َقوولْ لِ هْلايِت اَكوذِلَك نُوَفصِِ
بقوى ا هول أكورم وأهوا إىل مواليت   ميلوك النواس إ  متاعهوا،حني يرضولن ّبوا،ويقفلن عنودها،و  يتطلعولن من

.. 
ا ي األرم كأووذوهوا هوك .هذا هل املاء ينزل من السماء،وهذا هل النبات ميتصه وحتل  به فيمرع ويزقهر

م م تزينووحل،وأو،وإبراقهتوأهلهووا مزهوولون ّبووا،يظنلن أوووا  هوودهم ازقهوورت.س وتتثجعووروس جملوولة تتووزين لعوور 
 أصحاب األمر فيها،  يغْيها عليهم مغْي،و  ينازعهم فيها منازع.

 ي  ..نان اللاويف وس  هذا ااصه املمرع،ويف نشلة هذا الفر  امللعلع،ويف غمرة هذا ا نم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2326 

 مجلووو ،ويف خطفوووو  .يف ومضووو ،ويف.« أْلَْموووكِ ابِ تَوْغوووَن  ا  َفَجَعْلناهوووا َحِصوووويدا  َكوووَأْن  َْ أَ هوووا أَْموووُران لَوووْيال  أَْو َووووار »
 ن.وذلك مقصلق يف التعبْي بعد ا نال  يف عرم مشهد ااصه والزين  وا نم نا..

 ملتاع.انها بعخ وهذ  هك الدنيا اليت يستغر  فيها بعخ الناس،ويضيعلن اهلخرة كلها ليناللا م
كووووي ا إ   موووون أمرهووووا أموووون فيهووووا و  انم نووووان،و  يبووووات فيهووووا و  اسووووتقرار،و  ميلووووك النوووواس  .هووووذ  هووووك

ُ يَْدُعلا ِإىل قاِر السَّالِم َويَوْهِدي َمْن ..» قدار.هذ  هك   «.َتِقيم   ِصراط  ُمسْ شاُء ِإىليَ َواّللَّ
م قوواقرون لهووا أوووهفيالبعوود الشووق  بووني قار ميكوون أن تطمووك يف حلظ ،وقوود أخووذت زخرفهووا وازينووحل ولوون أ

ن يشووواء إىل موو،ويهوودي وقار السووالم الوويت يووودعل إليهووا اّللِ .عليهووا فووإذا هووك حصوويد كوووأن   تغوون ابألمووك .
 حينما تنفت  بصْيته،ويتطلع إىل قار السالم..الصراط امليقي هلا
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 [70إل   26(:اآليات 10]سور  يونس ):الوحد  الثانية

  عاقادية نية عل  الحقائق اامسات وحدانية وآيات هللاول

يهووا خالِووُدوَن لِلَّووِذيَن َأْحَسووُنلا احْلُْسوو  َوزايَقة  َو  يَوْرَهووُ  ُوُجوولَهُهْم قَووَ   َو  ِذلَّوو   أُول ِووَك َأْصووحاُب اْ؟َنَّووِ  ُهووْم فِ } 
وويِِ اِت َجووزاُء َسوويَِِ    ِ ِْثِلهووا َوتَوووْرَهُقُهْم ِذلَّوو26) ووا أُْغِشووَيحْل ( َوالَّووِذيَن َكَسووُبلا السَّ    مووا هَلُووْم ِمووَن اّللَِّ ِمووْن عاِصووم  َكَأ َّ

يعووا  مُثَّ 27ُوُجوولُهُهْم ِقطَعووا  ِمووَن اللَّْيووِل ُمْظِلمووا  أُول ِووَك َأْصووحاُب النَّوواِر ُهووْم ِفيهووا خالِووُدوَن ) ( َويوَووْلَم حَنُْشوورُُهْم مجَِ
ان تَوْعبُوووُدوَن )نَوُقوولُل لِلَّوووِذيَن َأْكووورَُكلا َمكووواَنُكْم أَنْووووُتْم َوُكووورَكا ُكُ  وووُتْم ِإايَّ ووونَوُهْم َوقووواَل ُكووورَكاُ ُهْم موووا ُكنوْ ( 28ْم فَوَزيوَّْلنووا بَويوْ

ووَنُكْم ِإْن ُكنَّووا َعووْن ِعبوواَقِتُكْم َلغوواِفِلنَي ) َننووا َوبَويوْ لُوولا ُكووُل نَوْفووك  مووا َأْسووَلَفحْل 29َفَكفووى اِبّللَِّ َكووِهيدا  بَويوْ ( ُهنالِووَك تَوبوْ
ُهْم مووا كووانُلا يَوْفووَ ُوَن )َوُرُقوا ِإىَل اّللَِّ َمووْل هُ  قُووْل َمووْن يوَووْرزُُقُكْم ِمووَن السَّووماِء َواأْلَْرِم أَمَّووْن  (30ُم احْلَوو ِِ َوَضوولَّ َعوونوْ

ُ  اأْلَْموَر َفَسومَيِْلُك السَّْمَع َواأْلَْبصاَر َوَمْن ُحْرُِج احلَْكَّ ِمَن اْلَميِِحِل َوُحْرُِج اْلَميِِوحَل ِموَن احْلَوكِِ َوَموْن يُوَدبِِرُ  يَوُقلُللَن اّللَّ
ُ َرُبُكوُم احْلَوُ  َفموا ذا بَوْعوَد احْلَو ِِ ِإ َّ الضَّوالُل فَوَأىنَّ ُتْصوَرُفلَن )31فَوُقْل أََفال تَوتوَُّقولَن ) ( َكوذِلَك 32( فَوذِلُكُم اّللَّ

ُْم   يُوْيِمُنلَن ) ُكرَكاِئُكْم َمْن يَوْبوَدُ ا اْاَْلوَ  مُثَّ يُِعيوُدُ  ( ُقْل َهْل ِمْن 33َحقَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك َعَلى الَِّذيَن َفَسُقلا َأوَّ
ُ يَوْبوووَدُ ا اْاَْلوووَ  مُثَّ يُِعيوووُدُ  فَوووَأىنَّ تُوْيَفُكووولَن ) ُ 34قُوووِل اّللَّ ( قُوووْل َهوووْل ِموووْن ُكووورَكاِئُكْم َموووْن يَوْهوووِدي ِإىَل احْلَووو ِِ قُوووِل اّللَّ

أَْن يُوتوَّبَووَع أَمَّووْن   يَِهوودِِي ِإ َّ أَْن يُوْهوودى َفمووا َلُكووْم َكْيووَ  َهُْكُموولَن يَوْهووِدي لِْلَحوو ِِ أََفَمووْن يَوْهووِدي ِإىَل احْلَوو ِِ َأَحووُ  
َ َعلِويم  ِ وا يَوْفَعلُو (35) ( َوموا كواَن 36لَن )َوما يَوتَِّبُع َأْكثَورُُهْم ِإ َّ لَن وا ِإنَّ الظَّونَّ   يُوْغوِب ِموَن احْلَو ِِ َكوْي ا  ِإنَّ اّللَّ

ْفوَ ى ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َولِكوْن َتْصوِديَ  الَّووِذي بَونْيَ يََديْوِه َوتَوْفِصويَل اْلِكتوواِب   َريْوَه ِفيوِه ِمووْن َربِِ هوَذا اْلُقوْرآُن أَْن يوُ 
وُتمْ 37اْلعاَلِمنَي ) صواِقِقنَي  ( أَْم يَوُقللُولَن افْوَ اُ  قُوْل فَوْأتُلا ِبُسولرَة  ِمْثلِوِه َواْقعُولا َموِن اْسوَتطَْعُتْم ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ

ووا َذْهِتِووْم َشِْويلُووُه َكووذِلَك َكووذََّب الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم فَووا38) بُلا ِ ووا َ ْ ُيُِيطُوولا بِِعْلِمووِه َوَلمَّ ْنظُْر َكْيووَ  كوواَن ( بَووْل َكووذَّ
ُهْم َمووْن   يوُووْيِمُن بِووِه َوَربُوو39عاِقبَووُ  الظَّوواِلِمنَي ) ُهْم َمووْن يوُووْيِمُن بِووِه َوِموونوْ َوِإْن  (40َك أَْعلَووُم اِبْلُمْفِسووِديَن )( َوِموونوْ

بُلَ  فَوُقوووْل ِ  َعَملِوووك َوَلُكوووْم َعَمُلُكوووْم أَنْووووُتْم بَرِي ُووولَن ِ َّوووا أَْعَموووُل َوأاََن بَووورِيء  ِ َّوووا تَوْعَملُووولَن ) ُهْم َموووْن 41َكوووذَّ ( َوِمووونوْ
ُهْم َموووْن يَوْنظُوووُر إِلَْيوووَك أَفَأَنْوووحَل هَتْوووِدي 42ِقلُووولَن )َيْسوووَتِمُعلَن إِلَْيوووَك أَفَأَنْوووحَل ُتْسوووِمُع الُصووومَّ َولَوووْل كوووانُلا   يَوعْ  ( َوِمووونوْ

َ   َيْظلِوووُم النَّووواَس َكوووْي ا  َولِكووونَّ النَّووواَس أَنْوُفَسوووُهْم َيْظِلُمووولَن )43اْلُعْموووَك َولَوووْل كوووانُلا   يُوْبِصوووُروَن ) ( 44( ِإنَّ اّللَّ
بُلا بِِلقواِء اّللَِّ َوموا كوانُلا َويَوْلَم َُيُْشرُُهْم َكَأْن  َْ يَوْلبَوثُلا ِإ َّ ساعَ  نَوُهْم َقْد َخِسَر الَّوِذيَن َكوذَّ    ِمَن النَّهاِر يَوَتعاَرُفلَن بَويوْ

ُ َكوِهيد  َعلوى موا يوَ  (45ُمْهَتِديَن )  ْفَعلُولنَ َوِإمَّا نُرِيَونََّك بَوْعَخ الَّوِذي نَعِوُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونَّوَك فَِإلَْينوا َموْرِجُعُهْم مُثَّ اّللَّ
نَوُهْم اِبْلِقْسِ  َوُهوْم   يُْظَلُمولَن )46) ( َويَوُقللُولَن َموَّت هوَذا 47( َوِلُكلِِ أُمَّ   َرُسلل  فَِإذا جاَء َرُسلهُلُْم ُقِضَك بَويوْ

ُتْم صاِقِقنَي ) ُ ِلُكولِِ أُمَّو48اْلَلْعُد ِإْن ُكنوْ    َأَجول  ِإذا جواَء ( ُقْل   أَْمِلُك لِنَوْفِسوك َضور ا َو  نَوْفعوا  ِإ َّ موا كواَء اّللَّ
( ُقْل أَرَأَيْوُتْم ِإْن أَ ُكْم َعذابُُه بَيوا   أَْو َووارا  مواذا َيْسوتَوْعِجُل 49َأَجُلُهْم َفال َيْسَتْأِخُروَن ساَع   َو  َيْستَوْقِدُملَن )

ووُتْم بِو (50ِمْنوُه اْلُمْجرُِمولَن ) وُتْم بِووِه آهْلَن َوقَوْد ُكنوْ ( مُثَّ ِقيووَل لِلَّوِذيَن لََلُموولا 51ِه َتْسوتَوْعِجُللَن )أمَُثَّ ِإذا مووا َوقَوَع آَمنوْ
ووُتْم َتْكِسووُبلَن ) ( َوَيْسووتَوْنِبُ لَنَك َأَحوو   ُهووَل قُووْل ِإي َوَريبِِ ِإنَّووُه حَلَوو   52ُذوقُوولا َعووذاَب اْاُْلووِد َهووْل ُعْووَزْوَن ِإ َّ ِ ووا ُكنوْ

وووا رَأَُوا  ( َولَوووْل أَنَّ ِلُكوولِِ 53َومووا أَنْووووُتْم ِ ُْعِجووزِيَن ) نَوْفوووك  لََلَمووحْل موووا يف اأْلَْرِم  فْوتَووَدْت بِوووِه َوَأَسووُروا النَّداَموووَ  َلمَّ
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وونَوُهْم اِبْلِقْسووِ  َوُهووْم   يُْظَلُموولَن ) ( َأ  ِإنَّ ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت َواأْلَْرِم َأ  ِإنَّ َوْعووَد 54اْلَعووذاَب َوُقِضووَك بَويوْ
( اي أَيُوَها النَّاُس قَوْد جواَءْتُكْم 56ُهَل ُُيِيك َومُيِيحُل َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلَن ) (55ُهْم   يَوْعَلُملَن )اّللَِّ َح   َولِكنَّ َأْكثَورَ 

( قُووْل بَِفْضووِل اّللَِّ َوِبَرمْحَتِووِه فَبِووذِلَك 57َمْلِعظَوو   ِمووْن َربُِِكووْم َوِكووفاء  ِلمووا يف الُصووُدوِر َوُهوودى  َوَرمْحَوو   لِْلُمووْيِمِننَي )
ُ َلُكوْم ِموْن رِْز   َفَجَعْلوُتْم ِمْنوُه َحراموا  َوَحوال   قُوْل 58ْليَوْفَرُحولا ُهوَل َخوْْي  ِ َّوا َاَْمعُولَن )فوَ  ( قُوْل أَرَأَيْووُتْم موا أَنْووَزَل اّللَّ

ُ أَِذَن َلُكوْم أَْم َعلَوى اّللَِّ تَوْفوَ ُوَن ) َ لَووُذو ( َوموا لَوُن الَّوِذيَن يَوْفوَ ُوَن َعلَوى اّللَِّ ا59آّللَّ ْلَكوِذَب يوَوْلَم اْلِقياَموِ  ِإنَّ اّللَّ
لُووولا ِمْنوووُه ِموووْن قُووووْرآن  َو   (60َفْضووول  َعلَوووى النَّووواِس َولِكووونَّ َأْكثَووووَرُهْم   َيْشوووُكُروَن ) َوموووا َتُكووولُن يف َكوووْأن  َوموووا تَوتوْ

ما يَوْعُزُب َعْن َربِِوَك ِموْن ِمْثقواِل َذرَّة  يف اأْلَْرِم َو  تَوْعَمُللَن ِمْن َعَمل  ِإ َّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُكُهلقا  ِإْذ تُِفيُضلَن ِفيِه وَ 
( َأ  ِإنَّ أَْولِيوواَء اّللَِّ   َخووْل   َعلَووْيِهْم َو  61يف السَّووماِء َو  َأْصووَغَر ِمووْن ذلِووَك َو  َأْكووَثَ ِإ َّ يف ِكتوواب  ُمبِووني  )

( هَلُوووُم اْلُبْشووورى يف احْلَيووواِة الوووُدنْيا َويف اهْلِخووورَِة   تَوْبوووِديَل 63يَوتوَُّقووولَن )( الَّوووِذيَن آَمنُووولا وَكوووانُلا 62ُهوووْم َُيَْزنُووولَن )
يعوا  ُهوَل السَّوِميُع اْلَعلِويُم )64ِلَكِلماِت اّللَِّ ذلِوَك ُهوَل اْلَفوْلُز اْلَعِظويُم )  (65( َو  َُيْزُنْوَك قَووْلهُلُْم ِإنَّ اْلعِوزََّة ّللَِِّ مجَِ

وووماواِت َوَموووْن يف اأْلَْرِم َوموووا يَوتَّبِوووُع الَّوووِذيَن يَوووْدُعلَن ِموووْن ُقوِن اّللَِّ ُكووورَكاَء ِإْن يَوتَِّبعُووولَن ِإ َّ َأ  ِإنَّ ّللَِِّ َمووو  ْن يف السَّ
 يف ذلِوووَك ( ُهوووَل الَّوووِذي َجَعوووَل َلُكوووُم اللَّْيوووَل لَِتْسوووُكُنلا ِفيوووِه َوالنَّهووواَر ُمْبِصووورا  ِإنَّ 66الظَّووونَّ َوِإْن ُهوووْم ِإ َّ َحُْرُصووولَن )

ُ َولَودا  ُسوْبحانَُه ُهوَل اْلغَوِبُ لَوُه موا يف السَّوماواِت َوموا يف اأْلَْرِم ِإْن 67هَلايت  لَِقْلم  َيْسَمُعلَن ) َوَذ اّللَّ ( قاُللا اختَّ
ْفوَ ُوَن َعلَوى اّللَِّ اْلَكوِذَب   ( قُوْل ِإنَّ الَّوِذيَن يوَ 68ِعْندَُكْم ِمْن ُسْلطان  ِّبذا أَتَوُقلُللَن َعلَوى اّللَِّ موا   تَوْعَلُمولَن )

 { (70( َمتاع  يف الُدنْيا مُثَّ إِلَْينا َمْرِجُعُهْم مُثَّ نُِذيُقُهُم اْلَعذاَب الشَِّديَد ِ ا كانُلا َيْكُفُروَن )69يُوْفِلُحلَن )
 مقدمة الوحد  

ي  بووود ئل ة البشووور لفطووور هوووذا الووودرس كلوووه ملسوووات وجدانيووو  متتابعووو ،تنتهك كلهوووا إىل هووود  واحد:ملاجهووو  ا
 والعدل فيه..تلحيد اّلِل وصد  الرسلل،واليقني ابليلم اهلخر

جلل  موون .ل اسوع  كوامملسوات وجدانيو  شخوذ الونفك موون أقطارها،وشخوذ ّبوا إىل أقطوار الكوولن،يف جللو  و 
نيا ومن الود.هضور القريوومن ماضوك القورون إىل احلا.ومن آفا  الكلن إىل آفا  النفك.األرم إىل السماء

 يف سيا  ...إىل اهلخرة .
فموون معوورم ..ولكنهووا يف هووذا الوودرس ألهوور .ويف الوودرس املاضووك ملسووات موون هووذ ،وجل ت موون هووذ  .

 ني.بني من املاضئر املكذاحلشر،إىل مشاهد الكلن،إىل ذات النفك،إىل التحدي ابلقرآن،إىل التذكْي  صا
لحيو  للحووك  صولرة من املفاجووأة ابلعوذاب يفومون مث نو  عوابرة مون احلشوور يف مشوهد جديود،إىل ختليو  مو

نوذار لكولن،إىل ا  يف اابلتلجك،إىل تصلير علوم اّلِل الشوامل الوذي   ينود عنوه كوكء، إىل بعوخ آايت اّللِ 
  ا ينتظر املف ين على اّلِل يلم احلساب ..

أ  تسووتجيه سووتجاب ،إووا مجلوو  موون اللمسوات العميقوو  الصوواقق ،  الوك فطوورة سووليم  التلقك،صوحيح  ا 
،ومن قووائ  اللاقعوو ة موون احلهلووا،وأ  تتووذاوب احلوولاجز وامللانووع فيهووا قون هووذا الفوويخ موون املووييرات املسووتمد

 فطرة الكلن وفطرة النفك ونبائع اللجلق ..
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ليوه خيفو  إ سوتماع القد كان الكفار صاققني يف إحساسهم خبطر القرآن على صفلفهم وهم يتنواهلن عون 
 زلزل قللّبم  وهم يريدون أن يظللا على الشر  صامدين أن ارفهم شيْي  وي
 بين نميم المؤمنين وعااا الكافرين 30 - 26الدرس ا ول:

 ُهووووووْم ِفيهووووووا ولِ َك َأْصووووووحاُب اْ؟َنَّوووووو ِ   ِذلَّوووووو  ،أُ َ   وَ قَوووووولِلَّووووووِذيَن َأْحَسووووووُنلا احْلُْسوووووو  َوزايَقة ،َو  يَوْرَهووووووُ  ُوُجوووووولَهُهْم » 
ا أُْغِشوَيحْل    ،ما هَلُوْم ِموَن اّللَِّ ُقُهْم ِذلَّوَوتَووْرهَ  َكَسوُبلا السَّويِِ اِت َجوزاُء َسويَِِ    ِ ِْثِلهوا  خاِلُدوَن.َوالَّوِذينَ  ،َكَأ َّ ِموْن عاِصوم 

 .. «يها خاِلُدونَ ُهْم فِ  ُوُجلُهُهْم ِقطَعا  ِمَن اللَّْيِل ُمْظِلما ،أُولِ َك َأْصحاُب النَّارِ 
ُ يَْدُعلا ِإىل قاِر السَّالِم وَ »كانحل آخر آي  يف الدرس الساب :  « ..ىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  ْن َيشاُء إِ مَ يَوْهِدي َواّللَّ

 يفقسوطه وعدلوه  فضوله،وعنويكش  عون رمحو  اّلِل و .فهنا يبني عن قلاعد ا؟زاء للمهتدين ولغْي املهتدين
 جزاء هي ء وهي ء.
ن إقرا  القوووانل سوووتقيم،و لا معرفووو  الصوووراط املأحسووونلا ا عتقاق،وأحسووونلا العمل،وأحسووون.فأموووا الوووذين أحسنلا

 غوْي قة مون فضول اّللِ ليها زايفأما هي ء فلهم احلس  جزاء ما أحسونلا،وع.الكلين امليقي إىل قار السالم .
 « ..لِلَِّذيَن َأْحَسُنلا احْلُْس  َوزايَقة  »حمدوقة:

َهُهْم ْرَهوُ  ُوُجوول َو  يوَ »مور االو :وهوم انجولن مون كورابت يوولم احلشور،ومن أهولال امللقو  قبول أن يفصوول يف أ
 « ..َقَ   َو  ِذلَّ   

غشوووى يفال .ا هانووو  هانووو  أووالذل :ا نكسوووار وامل.والق :الغبوووار والسووولاق وكووودرة اللووولن مووون احلوووزن أو الضي 
ل  ل والكورب وااوام واهلل والتعبْي يلحك  ن يف امللق  من الزح.وجلههم ق  و  تكسل مالحمهم الذل  .

زيود فيوه ىل ا؟وزاء امل يضوا  إهان  ما حلع آتر  على اللجل ،فالنجواة مون هوذا كلوه غنيم ،وفضول مون اّللِ وامل
.. 
ا ُهووْم ِفيهووو»ا كهووا ورفاقهووومال « أصووحاب ا؟نووو »أصووحاب هووذ  املنزلوو  العاليووو  البعيوودة اهلفووا  ..« أُول ِووكَ »

  هوي ء ينواهلم صوفق  احليواة لا به منب  الذي خرج..فكانحل هك الر « َوالَِّذيَن َكَسُبلا السَّيِِ اتِ «.»خاِلُدونَ 
« ْرَهُقُهْم ِذلَّووو   َوتَوووو».« .ِلهوووا   ِ ِثْ ولكن:َجزاُء َسووويِِ َ .عووودل اّلِل،فوووال يضووواع  هلوووم ا؟وووزاء،و  يوووزاق علووويهم السووولء

نفواذا لسون  تلم،املصوْي ان مينعهم مونو ..يعصمهم « ما هَلُْم ِمَن اّللَِّ ِمْن عاِصم  »..تغشاهم وتركبهم وتكرّبم.
 اّلِل الكلني  فيمن ُييد عن الطري ،وحال  الناملس ..

 رعلب :أخلذ املمث يرسم السيا  صلرة حسي  للظالم النفسك والكدرة اليت تغشى وجه املكروب امل
ووا أُْغِشووَيحْل ُوُجوولُهُهْم ِقطَعووا  ِمووَن اللَّْيووِل ُمْظِلمووا  » غشوويحل ّبووا لووم فقطووع رقعووا ن الليوول املظمووأ ووا أخووذ ..ك« َكَأ َّ

  يوه هوذ  اللجول ه،تبودو فهذ  اللجل   وهكذا يغشوى ا؟ول كلوه لوالم مون لوالم الليول املظلوم ورهبو  مون رهبت
 ملفع   غشي  من هذا الليل البهيم ..

ُهوووووووْم ِفيهوووووووا »مالكهوووووووا ورفاقهوووووووا ..« َأْصوووووووحاُب النَّوووووووارِ »املبعووووووودون يف هوووووووذا الظوووووووالم والقتوووووووام ..« أُول ِوووووووكَ »
اء والشوووفعاءف وكيووو    يعصوووملهم مووون قون اّلِلف هوووذ  هوووك قصوووتهم يف يووولم ولكووون أيووون الشووورك«.خالِوووُدونَ 
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يعووا ،مُثَّ نَوُقولُل لِلَّووِذيَن َأْكوورَُكلا:َمكاَنُكْم أَنْووُتْم َوُكوورَكا ُُكمْ »احلشور العصوويه: نَوُهمْ .َويوَوْلَم حَنُْشوورُُهْم مجَِ َوقوواَل .فَوَزيوَّْلنا بَويوْ
ان تَوْعبُووُدونَ  ووُتْم ِإايَّ ووَنُكْم ِإْن ُكنَّووا َعووْن ِعبوواَقِتُكْم َلغوواِفِلنَي .فَ .ُكوورَكاُ ُهْم:ما ُكنوْ َننووا َوبَويوْ ُهنالِووَك .َكفى اِبّللَِّ َكووِهيدا  بَويوْ

ُللا ُكُل نَوْفك  ما َأْسَلَفحْل،َوُرُقوا ِإىَل اّللَِّ َمْل ُهُم احلَْ ِِ  ُهْم ما كانُلا يَوْفَ ُونَ .تَوبوْ  .. «َوَضلَّ َعنوْ
رق  ن خبووار اجملووهد موون مشوواهد القيام ،مشووهد حووك أبلوو  موون ا هووذ  هووك قصوو  الشووفعاء والشووركاء يف مشوو

 ة.الشركاء والشفعاء لن يعصملا عباقهم من اّلِل،ولن ميلكلا هلم خالصا و  ْنا
 لقووورآن يسوووميهم،ولكووون اوهوووم كوووانلا يزعمووولوم كوووركاء ّللِ .الكفوووار والشوووركاء ..هوووي ء هوووم حمشووولرون مجيعوووا .

 ء ّلِل.وم من صنعهم هم و  يكلنلا يلما كركاهتكما من جه ،وإكارة إىل أ« كركاءهم»
 « ..كا ُُكمْ َمكاَنُكْم أَنْوُتْم َوُكَر »يصدر إليهم األمر:.هي ء هم مجيعا كفارا وكركاء

ركائهم كوبينهم وبني  مث فر .ذو  بد أن يكلنلا قد تسمروا يف أماكنهم  فاألمر يلم ذ للنفا.قفلا حية أنتم
نَوُهمْ فَوَزيوَّ »وحجز بينهما يف امللق :  « ..ْلنا بَويوْ

دهم جرميو  أن عبو. ن ا؟رميوعندئذ   يتكلم الوذين كفوروا ولكون يوتكلم الشوركاء يتكلمولن ليثئولا أنفسوهم مو
ن   يشو كلا شوعروا،فهم إذيهوم و  هي ء الكفار مع اّلِل،أو من قون اّلِل،وإعالن أوم   يعلمولا بعبواقهتم إاي

و»ما يقللولن: يف ا؟ناي ،ويشهدون اّلِل وحد  على ان تَوْعبُوُتْم إِ َوقواَل ُكورَكاُ ُهْم:ما ُكنوْ ِهيدا  َفَكفى اِبّللَِّ َكو.ُدونَ ايَّ
َنُكْم ِإْن ُكنَّا َعْن ِعباَقِتُكْم َلغاِفِلنيَ  َننا َوبَويوْ  « ..بَويوْ
 واعللن اّللِ .أتبووواعهم هي ء هوووم ضوووعا  يطلبووولن الوووثاءة مووون إمث.هوووي ء هوووم الشوووركاء الوووذين كوووانلا يعبووودون

ا موتث كل نفوك ملكشل ،خت  كهيدا،ويطلبلن النجاة من إمث   يشاركلا فيه  عندئذ،ويف هذا امللق  اوحد
لُوولا ُكوولُ »أسوولفحل موون عمل،وتوودر  عاقبتووه إقرا  ااووثة والتجربوو : ..وهنالووك « حلْ مووا َأْسووَلفَ   نَوْفووك  ُهنالِووَك تَوبوْ

« ُم احْلَووو ِِ  َموووْل هُ  اّللَِّ ُرُقوا ِإىَل وَ »يتكشووو  امللقووو  عووون رب واحووود حووو  يرجوووع إليوووه ا؟ميع،وموووا عووودا  ابنووول:
لووووووه  و  يعوووووود ..وهنالووووووك   اوووووود املشووووووركلن كووووووي ا موووووون قعوووووواويهم ومووووووزاعمهم وآهلتهم،فكلووووووه كوووووورق عوووووونهم

ُهْم مووووووا كووووووانُلا يَوْفووووووَ ُونَ »وجوووووولق: حلشوووووور،بكل ا،يف سوووووواح  ..وهكووووووذا يتجلووووووى املشووووووهد احلووووووك« َوَضوووووولَّ َعوووووونوْ
 ته.حقائقه،وبكل وقائعه،وبكل مييراته واستجااب

 ؟دل الطليل ابراهني  تعرضه تلك الكلمات القالئل،فتبل  من النفك ما   يبلغه ا خبار اجملرق،و 
اعاذراف الك ذار بذذأن ا مذور بيذد هللا وذمهذم علذ  الخضذذوع  36 - 31الذدرس الثذاني:

 لغير هللا

املهووويمن علوووى  ومووون جللووو  احلشووور الوووذي تسوووق  فيوووه الووودعاوى واألابنيووول،ويتجلى فيوووه أن املووولىل هووول اّللِ  
إىل جلل  يف واقعهم الذي يعيشلن فيه،وإىل أنفسهم اليت يعلملوا،وإىل املشاهد الويت يروووا .امللق  وما فيه

وووماِء »بووول إىل اعووو افهم هوووم أنفسوووهم  ووووا مووون أمووور اّلِل ومووون خلووو  اّلِل:.يف احلياة قُوووْل:َمْن يوَوووْرزُُقُكْم ِموووَن السَّ
وو ف َوَمووْن يُووَدبُِِر  ْمَع َواأْلَْبصوواَرف َوَمووْن ُحْوورُِج احْلَووكَّ ِمووَن اْلَميِِووحلِ َواأْلَْرِمف أَمَّووْن مَيْلِووُك السَّ َوُحْوورُِج اْلَميِِووحَل ِمووَن احْلَووكِِ
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ُ َرُبُكووووُم احلَُْ ،َفمووووا ذا بَوْعووووَد احْلَوووو ِِ ِإ َّ الضَّووووالُلف فَوووو.اأْلَْمووووَرف َفَسوووويَوُقلُللَن:اّللَُّ  َأىنَّ فَوُقْل:أََفال تَوتوَُّقوووولَنف فَووووذِلُكُم اّللَّ
 « ..ُتْصَرُفلَنف

ا يتخووذون إِ ا كووانل .برز ،واملوودولقوود موور أن مشووركك العوورب   يكلنوولا ينكوورون وجوولق اّلِل،و  أنووه ااال ،والرا
تقدونوووووه هوووووم م  وووووا يعفهووووول هنوووووا ذخوووووذه.الشوووووركاء للزلفوووووى،أو يعتقووووودون أن هلوووووم قووووودرة إىل جانوووووه قووووودرة اّللِ 

 الضالل.ذلك اال  و  -دبرهم ومنطقهم الفطري ن نري  إيقاا وعيهم وتع -أنفسهم،ليصح  هلم 
من نعووام األرم ينبوحل الوزرع،و و يوك األرم ..مون املطور الوذي ُي« قُوْل:َمْن يوَوْرزُُقُكْم ِموَن السَّوماِء َواأْلَْرِمف»

يعوو  وذلووك بطب.امهمم وألنعنباهتووا ونْيهووا وأ اكهووا وحيلاوووا،مث سووائر مووا كووانلا ُيصووللن عليووه موون األرم هلوو
ال البشووور وموووا يوووز .وهووول أوسوووع مووون ذلوووك بكثْي.نلا يدركلنوووه حينوووذا  مووون رز  السوووماء واألرماحلووال موووا كوووا

حيوواان يف خدملنه أيكشووفلن كلمووا اهتوودوا إىل نوولاميك الكوولن عوون رز  بعوود رز  يف السووماء واألرم،يسووت
سوووووووخر ّلِل املاوكلوووووووه مووووووون رز  .ااوووووووْي ويسوووووووتخدملنه أحيووووووواان يف الشووووووور حسوووووووبما تسووووووولم عقائووووووودهم أو تعتل

ومووون . اقوووه أرزاومووون سوووط  املووواء أرزا  ومووون أعم.فمن سوووط  األرم أرزا  ومووون جلفهوووا أرزا .لإلنسوووان
   حَّت عفن األرم كش  فيه عن قواء وتراي.أكع  الشمك أرزا  ومن ضلء القمر أرزا 

ووووووووْمَع َواأْلَْبصوووووووواَرف»  ا أو رمها،ويصووووووووححهُيائفهووووووووا أو ..يهبهووووووووا القوووووووودرة علووووووووى أقاء ول« أَمَّووووووووْن مَيْلِووووووووُك السَّ
لم وذ ينلا يدركلنوه ك ما كواذل.ا،ويصرفها إىل العمل أو يلهيها،ويسمعها ويريها ما هه أو ما تكر  .ميرضه

كشووفلن يالبشوور  وما يووزال.وهل حسووبهم  قرا  موودللل هووذا السوويال وتلجيهووه.موون ملووك السوومع واألبصووار
يوه وإن ترك.وسوع  ال مشول من نبيع  السمع والبصر،ومن ققائ  صنع اّلِل يف هذين ا؟هازين ما يزيد السي 
 وحود  لذبوذابت،لعا قراكهوا لالعني وأعصاّبا وكيفي  إقراكها للمرئيات،أو تركيوه األذن وأجزائهوا ونريقو  إ

 يفعجوزات العلوم نواس مون ميدير الر وس،عند ما يقاس هذا ا؟هاز أو ذا  إىل أق  األجهوزة الويت يعودها ال
 كووكء إىل  يقوواس يفرهم جهوواز يصوونعه ا نسووان، العصوور احلوودية  وإن كووان النوواس يهوولهلم ويووروعهم ويبهوو

 ركلن بصرون و  يدوم   يبينما هم ميرون غافلني ابلبدائع ا هلي  يف الكلن ويف أنفسهم كأ.صنع اّللِ 
فَوَمووْن ُحْوورُِج احْلَووكَّ ِمووَن اْلَميِِووحِل َوُحْوورُِج اْلَميِِووحَل ِمووَن ا»  أو  مكعوودون السوواكن هوول امليحل،والنووا..وكووانلا ي« حْلَووكِِ

ج بتو ،وخرو نواحلبو  مون الفكان مدللل السيال عندهم مشهلقا يف خوروج النبتو  مون احلب ،.املتحر  هل احلك
اتووووه ذوهل يف .وهل عنوووودهم عجيووووه.إىل آخوووور هووووذ  املشوووواهدات.الفوووورن موووون البيض ،والبيضوووو  موووون الفوووورن .

ة  فيهوا مون حيوا يواء  واحعجيه حوَّت بعود أن عور  أن احلبو  والبيضو  وأمثاهلموا ليسوحل يف املولتى بول يف األ
لعجوووه الوووذي اا ألعجوووه فإن كمووولن احليووواة بكووول اسوووتعداقاهتا ووراتهتوووا و اهتوووا وكوووياهت.كامنووو  واسوووتعداق

 تصنعه قدرة اّلِل ..
فوووورن رج منهمووووا اللبليضوووو  حوووووإن وقفوووو  أمووووام احلبوووو  والنوووولاة،خترج منهمووووا النبتوووو  والنخلوووو ،أو أمووووام البيضوووو  وا

  احلبوو ف وأيووون لسووونبل  يفايف التأموول وا رتعووواش  وإ  فووأين كانوووحل تكموون وا نسووان،لكافي   سووتغرا  حيووواة 
 كان يكمن العلقف وأين كانحل تلك ا؟ذور والسا  واألورا ف ..
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 موون كووان الطعووموأيوون يك وأيوون يف النوولاة كووان يكموون اللووه واللحاء،والسووا  السووامق  والعووراجني واألليووا ف
 ه والبسر ...فوالنكه  والللن والرائح ،والبل  والتمر،والرن

ات،والرفرف  لن والشووويوأيووون يف البيضووو  كوووان الفووورنف وأيووون يكمووون كوووان العظوووم واللحم،والزغوووه والريا،واللووو
 والصلات ...ف

ن وراتت عوووملنقللووو  وأيووون يف البليضووو  كوووان الكوووائن البشوووري العجيوووهف أيووون كانوووحل تكمووون مالحموووه و اتوووه ا
ات عني،ولفتووووووونوووووووثات الصووووووولت،ونظرات ال ملغلووووووو  يف املاضوووووووك متشوووووووعب  املنوووووووابع والنووووووولاحكف أيووووووون كانوووووووحل

لصووووفات حل تكموووون اا؟يد،واسووووتعداقات األعصوووواب،ووراتت ا؟وووونك والعائلوووو  واللالوووودينف وأيوووون أيوووون كانوووو
 والسمات والشياتف

البيضووووووو   نووووووولاة ويفوهووووووول يكفوووووووك أن نقووووووولل:إن هوووووووذا العوووووووا  امل اموووووووك األنووووووورا  كوووووووان كامنوووووووا يف النبتووووووو  وال
 فتدبْي اّللِ و   تفسْي له و  شويل إ  قدرة اّلِل والبليض ،لينقضك العجه العاجه الذي 

مليوووحل مووون اوإخوووراج  وموووا يوووزال البشووور يكشوووفلن مووون أسووورار املووولت وأسووورار احليووواة،وإخراج احلوووك مووون امليوووحل
يوولم وكوول  مشللووه كوولو احلك،وهوولل العناصوور يف مراحوول إىل موولت أو حياة،مووا يزيوود مسوواح  السوويال وعمقووه 

لووودم إىل الل هوووذا لت ابلطهوووك والنوووار إىل قم حوووك يف ا؟سوووم احلك،وهووووإن هووولل الطعوووام الوووذي ميووو.حلظووو 
ء كول حلظو  آان  ائن  يفكوهك بعد  .فضالت ميت  اب ح ا ،ألعجلب  يتسع العجه منها كلما زاق العلم ّبا

ام   عالموات اسوتفهبي  كلهوا وإن احلياة ألعجلب  غامض  مثوْية تلاجوه الكينلنو  البشور .الليل وأنرا  النهار
 عليها كلها إ  أن يكلن هنا  إله،يهه احلياة   جلاب

دبر البشووورف مووون يووو كووولن وكووويون..يف هوووذا الوووذي ذكووور كلوووه ويف سووولا  مووون كووويون ال« َوَموووْن يُوووَدبُِِر اأْلَْموووَرف»
ذ  احليوواة ر حركوو  هووالنوواملس الكوولين الووذي يوونظم حركوو  هووذ  األفووال  علووى هووذا النحوول الوودقي ف وموون يوودب

يت تصور  حيواة الو اعيو  ا جتمذا النظام اللطيو  العميو ف ومون يودبر السونن فتمضك يف نريقها املرسلم ّب
 البشر،واليت   ختطئ مرة و  هيدف ومن ومنف

ولكن .لشوووويون الكبووووارا  يف هووووذ  ..فهووووم   يكلنوووولا ينكوووورون وجوووولق اّلِل،أو ينكوووورون يوووود« َفَسوووويَوُقلُللَن اّللَُّ »
بعولن سولا ،كما يت عائر إىللشور  ابّلِل،فيتلجهولن ابلشواحنرا  الفطرة كوان يقولقهم موع هوذا ا عو ا  إىل ا

 كرائع   ذذن ّبا اّلِل.
 ي ميلوووووك السووووومعألرم،والوووووذ..أفوووووال ختشووووولن اّلِل الوووووذي يووووورزقكم مووووون السوووووماء وا« فَوُقوووووْل:أََفال تَوتوَُّقووووولَنف»

ن ا ف إا ويف سول لوه يف هوذكواألبصار،والذي حرج احلك من امليحل وحرج امليحل من احلك،والذي يدبر األمور  
ُ رَ »الذي ميلك هذا كله هلل اّلِل،وهل الرب احل  قون سلا :  .« .احلَْ ُ  ُبُكمُ َفذِلُكُم اّللَّ

 َّ الضَّوالُلف احْلَو ِِ إِ  ا بَوْعودَ ذَفموا »واحل  واحد   يتعدق،ومن عاوز  فقد وقع على البانل،وقد ضل التقدير:
 يلنف  وهل واض  بني ترا  الع..وكي  تلجهلن بعيدا عن احل« فََأىنَّ ُتْصَرُفلنَ 
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الزمووو ،و  تائجوووه ال ثووول هوووذا ا نصووورا  عووون احلووو  اللاضووو  الوووذي يعووو   املشوووركلن  قدماتوووه وينكووورون ن
 منطووو  الفطووورة حرفووولن عووونيقلمووولن  قتضوووياته اللاجب ،قووودر اّلِل يف سوووننه ونلاميسوووه أن الوووذين يفسوووقلن وين

ُوْم   يُوْيِمنُول ِذيَن َفَسقُ َلى الَّ قَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك عَ َكذِلَك حَ »السليم وسن  اال  املاضي    ييمنلن: ..  « نَ لا َأوَّ
م هووولكن ألوووم .ماعتقوواقه فهووذ  ق ئلووه قائموو  يف الكلن،وهووذ  مقدماتووه قائموو  يف.ألنووه ميوونعهم موون ا ميان

ل عون الود ئ سوهمرفلن أنفُييدون عن الطري  امللصل إىل ا ميان،واحدون املقدمات اليت يف أيديهم،ويصو
 املشهلقة هلم،ويعطللن منط  الفطرة القلمي فيهم.

 مث علقة إىل مظاهر قدرة اّلِل،وهل للشركاء فيها من نصيه.
ْل:َهوْل ِموْن فََأىنَّ تُوْيَفُكولَنف قُ .ا اْاَْلَ  مُثَّ يُِعيوُد ُ  يَوْبَد ُ ِل:اّللَُّ قُ ُقْل:َهْل ِمْن ُكرَكاِئُكْم َمْن يَوْبَدُ ا اْاَْلَ  مُثَّ يُِعيُدُ ف »

ُ يَوْهوِدي لِْلَحو ِِ  ف قُوِل:اّللَّ يُوتوَّبَوَع أَمَّوْن   يَِهوودِِي  ىَل احْلَو ِِ َأَحوُ  أَنْ ْن يَوْهوِدي إِ  أََفَموُكورَكاِئُكْم َموْن يَوْهوِدي ِإىَل احْلَو ِِ
 « ...ِإ َّ أَْن يُوْهدى ف َفما َلُكْمف َكْيَ  َهُْكُملَنف

ئوه مشواهداهتم و  مون ليسوحل مون بدا -اال  وهودايتهم إىل احلو   ن إعاقةم -وهذ  األملر املس لل عنها 
وىل،فهوووك مووون اهتم األولكنوووه يلجوووه إلووويهم فيهوووا السووويال ارتكووواان علوووى مسووولم.مسووولمات اعتقووواقاهتم كاألوىل

نتوائج علوى وضول  ال اعتمواقا مث   يطله إليهم ا؟لاب،إ وا يقورر  هلوم.مقتضياهتا بشكء من التفكر والتدبر
 ابملقدمات. بعد تسليمهم

  هوول الووذي يبوودأ االوو  غووْيسوولملن  ن اّللِ ..وهووم م «ُقْل:َهووْل ِمووْن ُكوورَكاِئُكْم َمووْن يَوْبووَدُ ا اْاَْلووَ  مُثَّ يُِعيووُدُ ف»
 مسلمني إبعاقته،و  ابلبعة والنشلر واحلساب وا؟زاء ..

لغولا األرم،و  يب يف هوذ  ولكن حكم  ااال  املدبر   تكمل  جرق بودء االو  مث انتهواء حيواة املخلولقني
قصو  انإوا رحلو  .نوهعحنرافهم الكمال املقدر هلم،و  يلقلا جزاء إحساوم وإساءهتم،وسْيهم على النهج أو ا

ل  وتووودبْي  كمووو  ااووواحوإن احليوواة اهلخووورة لضووورورة مووون ضوورورات ا عتقووواق يف .  تليوو  خبوووال  مووودبر حكووويم
ن ال ،وهم الوووذي هووول ااوووم وهوووم الوووذين يعتقووودون  ن اّللِ و  بووود مووون تقريووور هوووذ  احلقيقووو  هلووو.وعدلوووه ورمحتوووه

مليوووحل الوووذي حلوووك مووون اواحليووواة األخووورى قريبووو  الشوووبه إبخوووراج ا.يسووولملن كوووذلك  نوووه حووورج احلوووك مووون امليحل
ُ يَوْبَدُ ا اْاَْلَ  مُثَّ يُِعيُد ُ »يسلملن به:  « ..ُقِل:اّللَّ

عيودا عون ب..فتلجهولن « َفُكولنَ فَوَأىنَّ تُويْ »ماهتا:وإنه لعجيه أن يصرفلا عن إقرا  هوذ  احلقيقو  ولوديهم مقود
 احل  إىل ا فك وتضللنف

ف» اما،ويشوووووورع سل ،ويضووووووع نظ،ويرسوووووول ر ..فينووووووزل كتااب« ُقْل:َهووووووْل ِمووووووْن ُكوووووورَكاِئُكْم َمووووووْن يَوْهووووووِدي ِإىَل احْلَوووووو ِِ
 ،وُير  غافلووولقلووولب الكوووريع ،وينذر ويلجوووه إىل ااوووْي ويكشووو  عووون آايت اّلِل يف الكووولن والووونفك ويووولقج ا

إىل  لويكم لتهتودواوعرضوه ع كما هل معهلق لكم من اّلِل ومن رسلله الذي جاءكم ّبذا كله.املدار  املعطل 
 -م الرسولل ررها هلوفليق.احل ف وهذ  قضي  ليسحل من سواب  مسولماهتم،ولكن وقائعهوا حاضورة بوني أيوديهم

- :يَوهْ ُقِل:»وليأخذهم ّبا ُ  « ..ِدي لِْلَح ِِ اّللَّ
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 أَْن ف أَمَّووْن   يَِهوودِِي ِإ َّ ْن يُوتوَّبَووعَ َحووُ  أَ أََفَمووْن يَوْهووِدي ِإىَل احْلَو ِِ أَ »شووأ قضووي  جديودة،جلاّبا مقوورر:ومون هووذ  تن
ن بنفسووه إ  أ يهتوودي هوول فالووذي يهوودي النوواس إىل احلوو  أوىل اب تبوواع، ن  ...وا؟وولاب مقرر« يُوْهوودى ف

 وا يف  -البشور  انلا مونأو كو.ة أو أكجارا أو كلاكوهيهديه غْي  ..وهذا ينطب  سلاء كان املعبلقون حجار 
ومون  -اي للنواس بعوة هواق ذلك عيسى عليه السالم،فهل ببشريته حمتاج إىل هداي  اّلِل له،وإن كان هل قود

 « ..لَنفَهُْكمُ  َفما َلُكْمف َكْي َ »عدا عيسى عليه السالم أوىل ابنطبا  هذ  احلقيق  عليه:
 فاض  املبنيأصابكمف وكي  تقدرون األملر،فتحيدون عن احل  الل ما الذي وقع لكم وما الذي 

ملسوولم  اهووا املقوودمات   وهِتمفووإذا فوورغ موون سووياهلم وإجووابتهم،وتقرير ا جابوو  املفروضوو  الوويت هِتمهووا البديهوو
 ىل يقوني فيموواإسوتندون يفهم   ...عقوه علوى هوذا بتقريور واقعهوم يف النظوور وا سوتد ل واحلكوم وا عتقواق

هووام يتعلقولن  و  طرة،إ وواون أو يعبودون أو ُيكموولن،و  إىل حقوائ  مدروسوو  يطمو ن إليهووا العقول والفيعتقود
 ولنلن،يعيشلن عليها ويعيشلن ّبا وهك   تغب من احل  كي ا.

َ َعلِ إِ . ِِ َكْي ا  َن احلَْ ِإنَّ الظَّنَّ   يُوْغِب مِ .َوما يَوتَِّبُع َأْكثَورُُهْم ِإ َّ لَن ا» فهوم يظنولن أن ّلِل ..«.ْفَعُللَن يوَ يم  ِ ا نَّ اّللَّ
ذ  لا ليعبوودوا هووم مووا كووانوهووم يظنوولن أن آابءهوو.و  ُيققوولن هووذا الظوون و  ميتحنلنووه عمووال و  عقال.كووركاء

 لهلم موون إسووارطلقوولن عقووياألصوونام لوول   يكوون فيهووا مووا يسووتح  العبوواقة:و  ميتحنوولن هووم هووذ  اارافوو ،و  
 على اّلِل. تنع هذامياّلِل   يلحك إىل رجل منهم،و  ُيققلن ملاذا  وهم يظنلن أن.التقليد الظب

  هووذا ليووقوواقرا علووى ش -وهوول بشوور  -وهووم يظنوولن أن القوورآن موون عموول حمموود و  ُيققوولن إن كووان حمموود 
  ق  هلوم مون احلولن   هوهكذا يعيشلن يف جمملع  من الظن.القرآن،بينما هم   يقدرون وهم بشر مثله .

 «  َعُللنَ م  ِ ا يَوفْ  َعِليِإنَّ اّللََّ ..» وحد  هل الذي يعلم علم اليقني أفعاهلم وأعماهلم واّللِ .كي ا
 أقرير حقيقة مصدر القرآن وذا الكافرين له 44 - 37الدرس الثالث:

وتفريعا على هذا التعقيه،ذخذ ّبم السيا  يف جللو  جديودة حولل القورآن تبودأ بنفوك التصولر  مكوان أن 
وتثب بلصومهم ابلتسورع يف احلكوم علوى موا .ن مف ى من قون اّلِل،وهديهم أن ذتولا بسولرة مثلوهيكلن القرآ

علوووى  - -وتثلوووة إبيبوووات حوووالتهم يف ملاجهووو  هوووذا القرآن،وتثبيوووحل الرسووولل .  يعلمووول  يقينوووا أو ُيققل 
ميوووواء إىل خطتووووه أاي كانووووحل اسووووتجابتهم أو عوووودم اسووووتجابتهم لووووه،وتنتهك ابلتي وووويك موووون الفريوووو  الضووووال وا 

َوموا كواَن هوَذا اْلُقوْرآُن أَْن يُوْفوَ ى »مصْيهم الذي   يظلمهم اّلِل فيه وإ ا يستحقلنه  وا هوم فيوه مون ضوالل:
ْم ِمووووووْن ُقوِن اّللَِّ َولِكووووووْن َتْصووووووِديَ  الَّووووووِذي بَوووووونْيَ يََدْيِه،َوتَوْفِصوووووويَل اْلِكتوووووواِب   َريْووووووَه ِفيووووووِه ِمووووووْن َربِِ اْلعوووووواَلِمنَي أَ 

ووُتْم صووواِقِقنيَ يَوُقللُوولَن:ا بُلا ِ وووا َ ْ .ْفَ اُ ف ُقْل:فَووْأتُلا ِبُسووولرَة  ِمْثلِووِه،َواْقُعلا َموووِن اْسووَتطَْعُتْم ِموووْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ َبْل َكووذَّ
ووا َذْهِتِووْم َشِْويُلهُ  ُهْم .عاِقبَووُ  الظَّوواِلِمنيَ  َكووذِلَك َكووذََّب الَّووِذيَن ِمووْن قَوْبِلِهْم،فَوواْنظُْر َكْيووَ  كووانَ .ُيُِيطُوولا بِِعْلِمووِه َوَلمَّ َوِمنوْ

ُهْم َموووووْن   يوُوووووْيِمُن بِوووووِه،َوَرُبَك أَْعلَوووووُم اِبْلُمْفِسوووووِدينَ  بُلَ  فَوُقوووووْل:ِ  َعَملِوووووك َوَلُكوووووْم .َموووووْن يوُوووووْيِمُن بِوووووِه َوِمووووونوْ َوِإْن َكوووووذَّ
ُهْم َمووْن َيْسووَتِمُعلَن إِلَْيَك،أَفَأَنْووحَل ُتْسووِمُع الُصوومَّ َولَووْل  َوِمنوْ .َعَمُلُكْم،أَنْوووُتْم بَرِي ُوولَن ِ َّووا أَْعَمووُل َوأاََن بَوورِيء  ِ َّووا تَوْعَملُوولنَ 
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ُهْم َموووْن يَوْنظُوووُر إِلَْيَك،أَفَأَنْوووحَل هَتْوووِدي اْلُعْموووَك َولَوووْل كوووانُلا   يُوْبِصوووُروَنف ِإنَّ اّللََّ     َيْظلِوووُم كوووانُلا   يَوْعِقلُووولَنف َوِمووونوْ
 « ..ْم َيْظِلُملنَ َولِكنَّ النَّاَس أَنْوُفَسهُ .النَّاَس َكْي ا  

ّبوووذا الكموووال يف .ي لعي  والتعبْي صه،امللضوووفهووول خبصائ..« َوموووا كووواَن هوووَذا اْلُقوووْرآُن أَْن يُوْفوووَ ى ِموووْن ُقوِن اّللَِّ »
كمووال عود  وّبوذا التضوومن قلاتناسوقه وّبوذا الكموال يف العقيوودة الويت جواء ّبووا ،ويف النظوام ا نسواين الوذي ي

كووون أن يكووولن   مي.ن .صووولير نبيعووو  البشووور،ونبيع  احلياة،ونبيعووو  الكووول يف تصووولير حقيقووو  األللهيووو ،ويف ت
وائوول لوويت هووي  ابألاالقوودرة .مفوو ى موون قون اّلِل،ألن قوودرة واحوودة هووك الوويت الووك ا تيووان بووه هووك قوودرة اّللِ 
 العجز ..و ر ا؟هل واألواخر،وابلظلاهر والسرائر،وتضع املنهج املثأ من القصلر والنقا ومن آت

لوويك ا فوو اء هوول ف.ال أن يف ىن كووأنه أصوو..مووا كووان موو« اَن هووَذا اْلُقووْرآُن أَْن يُوْفووَ ى ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َومووا كوو»
 وهل أبل  يف النفك وأبعد..املنفك،ولكن جلاز وجلق  هل املنفك

،ويف قيووودةا يف أصووول العتصوووديقه.سل..مووون الكتوووه الووويت سوووب  ّبوووا الر « َولِكوووْن َتْصوووِديَ  الَّوووِذي بَووونْيَ يََديْوووهِ »
صووولله أاّلِل،تتفووو   عوووا مووون عنوووداللاحووود الوووذي جووواء بوووه الرسووول مجي..« َوتَوْفِصووويَل اْلِكتوووابِ »الووودعلة إىل ااوووْي.

 وختتل  تفصيالته ..
اّلِل  :فالعقيدة يفوصوويانته وهوذا القورآن يفصوول كتواب اّلِل ويبووني وسوائل ااوْي الووذي جواء به،ووسووائل هقيقوه

ه فيووووووه لووووووذي ُيققوووووولرة هووووووذا ااووووووْي فيهووووووا تفصيل،والتشووووووريع اولكن صوووووو.واحدة،والوووووودعلة إىل ااووووووْي واحوووووودة
ابلقوورآن  د فخلنبووحلتفصيل،يناسووه  وول البشووري  وقتهووا،وتطلرات البشووري  بعدها،بعوود أن بلغووحل سوون الركوو

 ْي.خطاب الراكدين،و  ختانه ابالار  املاقي  اليت   سبيل فيها للعقل والتفك
ِمووْن َربِِ »ر :يوو  إيبووات مصوودائووه عوون نر تقريوور وتلكيوود لنفووك جوولاز اف  ..«   َريْووَه ِفيووِه،ِمْن َربِِ اْلعوواَلِمنيَ »

 « ..اْلعاَلِمنيَ 
غووو  الووويت شووور ينطووو  ابللوحممووود ب.بعووود هوووذا النفوووك والتقرير،فهووول إذن مووون صووونع حممد«.أَْم يَوُقللُووولَن افْوووَ اُ ف»

( را.. م.)ألووووووووووووووو .ميم( .. م.)ألووووووووووووووو .ينطقووووووووووووووولن ّبوووووووووووووووا،و  ميلوووووووووووووووك مووووووووووووووون حروفهوووووووووووووووا إ  موووووووووووووووا ميلكلن
ا افووووو ى فليف وا،كمووووو -تطيعلن مجعهوووووم ومعهوووووم مووووون يسووووو -فووووودووم إذن .صووووواق( ...إخل.ميم. م.أل )..

وِن قُ ا َموِن اْسوَتطَْعُتْم ِموْن ِه،َواْقُعل ة  ِمْثلِوُقْل:فَوْأتُلا ِبُسولرَ »فليف وا سولرة واحودة   قورآان كوامال:.)بزعمهم( حممود
ُتْم صاِقِقنيَ   «.اّللَِّ ِإْن ُكنوْ

والوووووذين يووووودركلن بالغووووو  هوووووذ  .وما يوووووزال تبتوووووا ولووووون يزال.ي ويبوووووحل العجوووووز عنوووووهوقووووود يبوووووحل هوووووذا التحووووود
وكذلك .اللغ ،ويتذوقلن ا؟مال الفوب والتناسو  فيها،يودركلن أن هوذا النسو  مون القولل   يسوتطيعه إنسوان

،واألصلل التشريعي ،ويدرسولن النظوام الوذي جواء بوه هوذا القرآن،يودركلن ا جتماعي  الذين يدرسلن النظم 
النظووورة فيوووه إىل تنظووويم ا؟ماعووو  ا نسووواني  ومقتضووويات حياهتوووا مووون مجيوووع جلانبهوووا،والفرص املووودخرة فيوووه أن 

كووول أول وووك أكوووث مووون أن ُيوووي  بوووه عقووول بشوووري واحووود،أو .مللاجهووو  األنووولار والتقلبوووات يف يسووور ومرونووو  .
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  ووسوووائل ومثلهم الوووذين يدرسووولن الووونفك ا نسووواني.جمملعووو  العقووولل يف جيووول واحووود او يف مجيوووع األجيوووال
 األصلل إىل التأيْي فيها وتلجيهها مث يدرسلن وسائل القرآن وأساليبه ..

ذا هوااوثاء يف  ذي يلمسهفليك هل إعجاز اللفج والتعبْي وأسللب األقاء وحد ،ولكنه ا عجاز املطل  ال
 ويف النظم والتشريعات والنفسيات وما إليها ..

 ا يف األقاءهم مدى مابألقاء الفب،يدركلن أكثر من غْي والذين زاوللا فن التعبْي،والذين هلم بصر 
صووف  بك،وا نسوواين  والنفسوالووذين زاولوولا التفكووْي ا جتموواعك والقووانلين.القوورآين موون إعجوواز يف هووذا ا؟انه

 عام ،يدركلن أكثر من غْيهم مدى ا عجاز امللضلعك يف هذا الكتاب أيضا.
 لبشري.األسللب عجاز ومدا  والعجز عن تصلير  ابومع تقدير العجز سلفا عن بيان حقيق  هذا ا 

اب هووول ملضووولع كتووو -اقووو  البشوووري  يف حووودوق الط -وموووع تقووودير أن احلووودية املفصووول عووون هوووذا ا عجووواز 
 مستقل.

 فسأحاول هنا أن أ  إملام  خانف  بشكء من هذا ..
لبشوري لويك لواقاء ا القلولبى إن له سلطاان عجيبا عل.إن األقاء القرآين ميتاز ويتميز من األقاء البشري .

يبو  جعوهنوا  حولاقّ .حرفوا . حَّت ليبل  أحياان أن يويير بتالوتوه اجملورقة علوى الوذين   يعرفولن مون العربيو 
ُيتوواج إىل تفسووْي  ولكوون وقلعهووا -ك القاعوودة هوووإن   تكوون  -  ميكوون تفسووْيها بغووْي هووذا الووذي نقوولل 

 وتعليل ..
أذكور حواقت وقوع   وكوان عليوه معوك كوهلق سوت ،وذلك منوذ حولا  ولن أذكر  اذج  ا وقع لغْيي ولكوب 

كنووا سووت  نفوور موون املنتسووبني إىل ا سووالم علووى لهوور سووفين  مصووري  اخوور بنووا عبوواب .مخسوو  عشوور عامووا .
وخطور لنوا أن .اني  األنلسك إىل نيليلر  من بني عشرين ومائ  راكه وراكب  أجانه ليك فيهم مسلم .

أنووه   يكوون بنووا أن نقويم الصووالة ذاهتووا أكثوور  -نوي  علووى لهوور السووفين   واّلِل يعلوم نقويم صووالة ا؟معوو  يف ا
 ووا كووان بنووا محاسوو  قينيوو  إزاء مبشوور كووان يووزاول عملووه علووى لهوور السووفين  وحوواول أن يووزاول تبشووْي  معنووا  

 -ا وخودمها أن نقيم صالتنا و و  لبحوارة السوفين  ونهاهتو -وكان إْنليزاي  -وقد يسر لنا قائد السفين  ..
وقوحل الصوالة  وقود فرحولا ّبوذا « اادمو »أن يصلك منهم معنا من   يكولن يف  -وكلهم نلبيلن مسلملن 

وقموحل خبطبو  ا؟معو  .فرحا كديدا،إذ كانحل املرة األوىل اليت تقوام فيهوا صوالة ا؟معو  علوى لهور السوفين  .
وبعود الصوالة جواءان كثوْيون .تنا  .متحلقولن يرقبولن صوال -معظمهوم  -وإمام  الصالة والركاب األجانوه 

فقوود كووان هووذا أقصووى مووا يفهملنووه موون صووالتنا  ولكوون سوويدة موون «    القووِداس»موونهم يهن لننووا علووى ْنووا  
كانووحل   -وكوويلعيته  « تيتوول»عرفنووا فيمووا بعوود أوووا يلغسووالفي  مسوويحي  هاربوو  موون جحوويم  -هووذا احلشوود 

جاءت تشوووود علووووى أيوووودينا  وووورارة .الووووك مشوووواعرهاكووووديدة التووووأير وا نفعووووال،تفيخ عيناهووووا ابلوووودمع و  تتم
إووا   الوك نفسوها مون التوأير العميو  بصوالتنا هوذ  وموا فيهوا مون خشولع  -يف إْنليزيو  ضوعيف   -وتقلل:

ولكوون ذلووك كووان يف قلهلووا:أي لغوو  هووذ  الوويت كووان .ولوويك هووذا ملضووع الشوواهد يف القصوو  ..ونظووام ورو   .
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كموا هول   -أو رجل قين  -إ  قسيك « الصالة»لر أن يقيم فاملسكين    تتص«  قسيسكم»يتحدّ ّبا 
 وأجبناها :.احلال عندها يف مسيحي  الكنيس   وقد صححنا هلا هذا الفهم  .

مث كانووحل .ا حرفووا .فقالووحل:إن اللغوو  الوويت يتحوودّ ّبووا ذات إيقوواع ملسوويقك عجيووه،وإن كنووحل   أفهووم منهوو
مللضوولع الووذي اإن .نووه .ضوولع الووذي أريوود أن أسووأل عاملفاجووأة احلقيقيوو  لنووا وهووك تقوولل:ولكن هووذا لوويك املل 

ع آخوور فقوورات موون نوول  -مللسوويقي  اّبووذ  اللغوو   -كانووحل توورق يف أينوواء كالمووه « ا مووام»لفووحل حسووك،هل أن 
رعشووو   هووودّ يف هوووذ  الفقووورات اااصووو  كانوووحل.غوووْي بقيووو  كالموووه  نووولع أكثووور ملسووويقي  وأعمووو  إيقاعوووا .

املسوتمد  حسوه تعبْيهوا -لورو  القودس   لولءا مون ا - موام ا -وقشعريرة  إوا ككء آخور  كموا لول كوان 
معو  ويف ينواء خطبو  ا؟ا تعوب اهلايت القرآنيو  الويت ورقت يف أمث أقركنا أوو.وتفكران قليال -من مسيحيتها  

ل كووي ا  دعل إىل الدهشوو ،من سوويدة   تفهووم  ووا تقوول توومفاجووأة لنووا  -مووع ذلووك  -أينوواء الصووالة  وكانووحل 
ذو  -احوود ا  ووا ذكوور    غووْي و ووقوولع أمثاهلوو -ولكن وقوولع هووذ  احلاقيوو  .ة كمووا قلووحلوليسووحل هووذ  قاعوود

ة ان هووذ  السوويدكوولن إميوووقوود ي.ق لوو  علووى أن يف هووذا القوورآن سوورِا آخوور تلتقطووه بعووخ القلوولب جملوورق تالوته
 نحول العجيووهى هوذا البودينها،وفرارها مون ا؟حويم الشوويلعك يف بالقها،قود أرهو  حسوها بكلمووات اّلِل علو

م منوووه طووور  عقووولهليموووا ابلنوووا نعجوووه وعشووورات األلووول   ووون يسوووتمعلن إىل القووورآن مووون علامنوووا    ولكووون..
لقوورآن عوون اقوولن كثووْيا موون انحيوو  فهووم لغوو  وهووم   يف   -وسوور  هووذا  -كووكء، ولكوون يطوور  قلوولّبم إيقاعووه 

 هذ  السيدة اليلغسالفي     
قبووول أن أهووودّ عووون ا؟لانوووه .ك العجيهولقووود أرقت أن أقووودم للحووودية عووون القووورآن بسووولطانه هوووذا اافووو

ومن يزاولولن التفكوْي والشوعلر  إن األقاء القورآين .املدرك  اليت يعرفها أكثر من غْيهم من يزاوللن فن التعبْي
ميتوواز ابلتعبوووْي عووون قضوووااي ومووودلل ت ضووخم  يف حيوووز يسوووتحيل علوووى البشووور أن يعووثوا فيوووه عووون مثووول هوووذ  

ْي،وأمجله وأحيا  أيضا  مع التناسو  العجيوه بوني املودللل والعبوارة األغرام،وذلك  وسع مدللل،وأق  تعب
ومووووع مجوووال التعبووووْي ققوووو  الد لووو  يف آن واحوووود، ية   يغووووب لفوووج عوووون لفووووج يف .وا يقووواع والظووووالل وا؟ل

ويبل  موون ذلووك كلووه مسووتلى   يوودر  .ملضووعه،و ية   اوولز ا؟مووال علووى الدقوو  و  الدقوو  علووى ا؟مووال
يوودر  ذلووك موون يزاولوولن فوون التعبووْي فعووال ألن هووي ء هووم الووذين يوودركلن حوودوق الطاقوو  إعجوواز  أحوود،كما 

 .1507ومن مث يتبينلن بلضل  أن هذا املستلي فل  الطاق  البشري  قطعا.البشري  يف هذا اجملال
هووك أن الوونا اللاحوود ُيوولي موودلل ت متنلعوو  .وينشووأ عوون هووذ  الظوواهرة لوواهرة أخوورى يف األقاء القوورآين .

يف النا وكل مدللل منها يستليف حظه من البيان واللضل  قون اضطراب يف األقاء أو اخوتالط متناسق  
 ية يستشهد ابلونا اللاحود يف جموا ت .بني املدلل ت وكل قضي  وكل حقيق  تنال احليز الذي يناسبها

اجملوال وهلوذا  كَّت ويبودو يف كول مورة أصويال يف امللضوع الوذي استشوهد بوه فيوه وكأ وا هول مصولغ ابتوداء هلوذا

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو « .. »التصلير الفب يف القرآن»عقدت هلذا امللضلع فصل  كامل  يف كتاب: - 1507
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امللضووع  وهووك لوواهرة قرآنيوو  ابرزة   هتوواج منووا إىل أكثوور موون ا كووارة إليهووا )ولوول راجووع القووارئ املقتطفووات 
الوولارقة يف التعريوو  ّبووذ  السوولرة للجوود أن الوونا اللاحوود يوورق للد لوو  علووى أغوورام كووَّت،وهل يف كوول موورة 

 وليك هذا إ  مثا (..أصيل يف ملضعه ااما
شوهد موا لول كوان اململلاجوه كين نوابع ابرز كوذلك يف القودرة علوى استحضوار املشواهد،والتعبْي اولاقاء القورآ

ألنووه يبوودو .هاري تقليدحاضوورا،بطريق  ليسووحل معهوولقة علووى ا نووال  يف كووالم البشوور و  ميلووك األقاء البشوو
يعوث علووى  نأالبشوري  يف هوذ  احلالو  مضوطراب غووْي مسوتقيم موع أسووللب الكتابو   وإ  فكيو  ميكون لوواقاء

 نريق  األقاء القرآين مثال يف مثل هذ  امللاضع :
نوه أر  قال:آمنوحل كه الغوحَّت إذا أقر  -بغيا وعدوا  -وجاوزان ببب إسرائيل البحر فأتبعهم فرعلن وجنلق  »

كورة امث يعقبهوا مب.هكوى( . )وإىل هنا هوك قصو .  إله إ  الذي آمنحل به بنل إسرائيل وأان من املسلمني .
 نجيوك ببودنكآهلن وقد عصيحل قبول وكنوحل مون املفسودينف  فواليلم ن»..ملجه يف مشهد حاضر خطاب 

 اس عون آايتنوواا مون النوووإن كثووْي »مث يعولق األقاء للتعقيووه علوى املشووهد احلاضور:..« لتكولن ملوون خلفوك آيوو 
 « ..لغافللن

« ومووون بلووو  كم بوووهنوووذر قل اّلِل،كوووهيد بيوووب وبينكم،وأوحوووك إ  هوووذا القووورآن أل.قووول:أي كوووكء أكوووث كوووهاقة»
نَّ َموَع اّللَِّ آهِلَو   أَ َتْشوَهُدوَن ُكوْم لَ أَِإنَّ »مث فجأة ْند الرسولل يسوأل القولم:.وإىل هنا أمر يلجه ورسلل يتلقى ...

قل:إ ا .قوول:  أكووهد:»-وأجوابل    -وإذا بووه يعولق للتلقووك يف كووأن هوذا الووذي سوأل عنووه قلمووه « أُْخورى ف
 « ..لنهل إله واحد،وإنب بريء  ا تشرك

 ْ؟ِوونِِ قَووِد اْسووَتْكثَوْرمتُْ ا َمْعَشووَر ايَ يع ووا مجَِ وكووذلك هووذ  ا لتفووا ت املتكووررة يف مثوول هووذ  اهلايت:}َويوَووْلَم َُيُْشوورُُهْم 
نْوِك َربوَّنَوا اْسوَتْمتَ  نْوِك َوقَواَل أَْولِيَواُ ُهْم ِموَن اْ ِ ْلوحَل لَنَوا قَواَل النَّواُر لَّوِذي أَ خ  َوبَوَلْغنَوا َأَجَلنَوا اُضوَنا بِوبَوعْ َع بَوعْ ِمَن اْ ِ جَّ
ُ ِإنَّ َربََّك حَ  َكَذِلَك نُوَل ِِ بَوْعَخ الظَّواِلِمنَي بَوْعض وا ِ َوا  َو ( 128ِليم  )ِكيم  عَ َمثْوَلاُكْم َخاِلِديَن ِفيَها ِإ َّ َما َكاَء اّللَّ

نْووِك أََ ْ ذَْ 129َكووانُلا َيْكِسووُبلَن ) ِذُروَنُكْم َعلَووْيُكْم آاَييت َويُوْنوو ْم يَوُقُصوولنَ ل  ِمووْنكُ ِتُكووْم ُرُسوو( اَي َمْعَشووَر اْ؟ِوونِِ َواْ ِ
ُووْم َكووانُلا َكوواِفرِيَن نْوَيا َوَكووِهُدوا َعلَووى أَنوْ يَوواُة الوودُ ُم احلَْ لَِقوواَء يوَووْلِمُكْم َهووَذا قَوواُللا َكووِهْداَن َعلَووى أَنْوُفِسووَنا َوَغوورَّهتُْ  ُفِسووِهْم َأوَّ

 [131 - 128:( { ]األنعام131اِفُللَن )ُلَها غَ ْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلم  َوأَهْ ( َذِلَك أَْن  َْ َيُكْن َرُبَك مُ 130)
ء أن فموووووون كووووووا وإ .وهل أسووووووللب متميووووووز اامووووووا موووووون األسووووووللب البشووووووري.وأمثاهلووووووا كثووووووْي يف القوووووورآن كلووووووه

لووه هووذا  أن يكوولن مياري،فليحوواول أن يعووث علووى هووذا النحوول،مث ليووأت بكووالم مفهوولم مسووتقيم فضووال علووى
ا ّبوواألقاء نلووم  عجوواز يفلرائع،وهووذا ا يقوواع امليير،وهووذا التناسوو  الكاموول  هووذ  بعووخ جلانووه ا ا؟مووال ا
 يه.ويبقى ا عجاز امللضلعك والطابع الرابين املتميز من الطابع البشري ف.سراعا

 لشاعر مرة.اوقلبها .إن هذا القرآن حانه الكينلن  البشري   ملتها فال حانه ذهنها اجملرق مرة
ولكنووه حانبهووا مجلوو ،وحانبها موون أقصوور نريوو  ويطوور  كوول أجهووزة ا سووتقبال والتلقووك .ها املتوولفز مرةوحسوو

وينشوئ فيهوا ّبوذا ااطواب تصولرات وشيورات وانطباعوات حلقوائ  اللجولق  .فيها مرة واحدة كلموا خانبهوا .
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ا ّبووذا العم ،وّبووذا كلهووا،  الووك وسوويل  أخوورى موون اللسووائل الوويت زاوهلووا البشوور يف  رحهووم كلووه أن تنشوو ه
الشووملل،وّبذ  الدقوو  وهووذا اللضوول ،وّبذ  الطريقوو  وهووذا األسووللب أيضووا  وأان أسووتعْي هنووا فقوورات مقتبسوو  

تعوني علوى تلضوي  هوذ  احلقيقو  وهوك تتحودّ « خصائا التصلر ومقلماتوه»من القسم الثاين من كتاب:
ا؟ميلو  الكاملوو  الشوامل  املتناسووق   يف صوولرهتا« املوونهج القورآين يف عوورم مقلموات التصوولر ا سوالمك»عون 

 املتلازن ،وأبرز خصائا هذا املنهج يف العرم :
 أنه ميتاز عن كل املناهج :

يف األسوووللب الوووذي يكشووو  كووول زواايها،وكووول  -كموووا هوووك يف عوووا  اللاقوووع   -أو :بكلنوووه يعووورم احلقيقووو  
عقووود هوووذ  احلقيقووو ،و  يلفهوووا   ي -موووع هوووذا الشوووملل  -وهووول .جلانبها،وكووول ارتباناهتا،وكووول مقتضوووياهتا .

 ..1508ابلضباب  بل حانه ّبا الكينلن  البشري  يف كل مستلايهتا
رمحووووو  منوووووه ابلعبووووواق أن اعووووول روووووانبتهم  قلموووووات هوووووذا التصووووولر أو إقراكهوووووم  -سوووووبحانه  -و  يشوووووأ اّلِل  

لوذي تنشو ه يف ألن العقيودة هوك حاجو  حيواهتم األوىل والتصولر ا.إنالقا ..هلا،متلقفا على ساب  علم هلم .
عقلهلم وقللّبم هل الذي ُيدق هلم نريق  تعواملهم موع اللجولق كلوه وُيودق هلوم كوذلك نريقو  اعواههم لوتعلم 

ولسوبه .هلذا السوبه   اعول اّلِل إقرا  هوذ  العقيودة متلقفوا علوى علوم ساب .أي علم،ولطله أي  معرف  .
 -ئ  العقيدة هل قاعدة علم البشور ومعورفتهم آخر هل أن اّلِل يريد أن يكلن هذا التصلر الذي تنش ه حقا

كوك يقولم علمهوم   - ا أنه هل قاعدة تصلرهم وتفسوْيهم للكولن مون حلهلم،وملوا اوري فيوه وملوا اوري فويهم 
ذلك أن كل موا يتلقوا  .وتقلم معرفتهم على أساس من احل  املستيقن الذي ليك هنالك غْي  ح  مستيقن

« قطعيو »  « حمتملو »ونتائج « لني » -هل معرف   -هذا املصدر  عن غْي -ا نسان وكل ما يصل إليه 
فموا يتسو   -  ا سوتقراء وا ستقصواء  -فطريو  العلوم التجوريل هول القيواس .«العلم التجوريل»حَّت ذلك 

هووووذا علووووى فوووورم صووووح  مجيووووع املالحظووووات وا سووووتنتاجات .للبشوووور ا ستقصوووواء وا سووووتقراء يف أيوووو  عرب 
أن يقوووولم بعوووودق موووون التجووووارب،مث يقوووويك علووووى « العلووووم»ى الظوووولاهر  إ ووووا قصووووارى واألحكووووام البشووووري  علوووو

والعلم نفسوووه يسووولم  ن النتوووائج الناكووو   عووون هوووذا القيووواس لنيووو  حمتملووو    يقينيووو  قطعيووو  )وذلوووك .نتائجهوووا
  علوووى القطوووع احلتموووك( « ا حتموووا ت»اب ضووواف  إىل أن كووول عربووو  علوووى حووودة،تقلم علوووى تووورجي  أحووود 

ن علوووووم مسوووووتيقن ميكووووون أن ُيصووووول عليوووووه البشووووور إ  العلوووووم الوووووذي ذتووووويهم مووووون عنووووود العلووووويم فلوووووم يبووووو  مووووو..
 .1509اابْي،والذي يقصه عليهم من يقا احل  وهل خْي الفاصلني

« لفلسوووووفي ا»لتوووووأمالت وا« العلميووووو »تنيا:بكلنووووه موووووثأ مووووون ا نقطوووواع والتموووووز  امللحوووووللني يف الدراسووووات 
 مستقل. ناس   ديةجانه من جلانه )الكل( ا؟ميل املت فهل   يفرق كل.مجيعا« الفني »واللمضات 

                                                 
   يفهم عنه  ) السيد رمحه هللا (و  ميلك األقاء البشري هذا،فكل كاته حانه مستلى معينا،و  يكاق غْي   - 1508
من أجل ذلك تتلقى الكينلن  البشري  هذا احل ،وهك له سلطاان ليك لغْي  مون كول موا تتلقوا  مون أي مصودر آخور .. وهوذا أحود   - 1509

 أسرار القرآن املعجزة من الناحي  امللضلعي . ) السيد رمحه هللا (
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عووووا   رتب  فيووووهيوووووإ ا هوووول يعوووورم هووووذ  ا؟لانووووه يف سوووويا  ملصوووولل .كموووا تصوووونع أسوووواليه األقاء البشووووري 
 ل فيووووه الوووودنياوتتصوووو.هي وتتصوووول فيووووه حقووووائ  الكوووولن واحليوووواة وا نسووووان  قيقوووو  األلل .الشووووهاقة بعووووا  الغيه

للب يوود  ألن األسووه أو تقليف أسووللب تتعووذر جماراتوو.م  يوواة املووا األعلووى .وحيوواة النوواس يف األر .ابهلخرة
 غْي واضوح  و   غامضو ،البشري عند ما ُياول تقليد  يف هذ  اااصي  تبودو فيوه احلقوائ  رتلطو  مضوطرب

 حمدقة و  منسق ،كما تبدو يف املنهج القرآين  
لووى يووه ال كيووز عحتلوو  ف يا  القوورآين اللاحوود قوودوهووذا ا تصووال وا رتبوواط يف عوورم مجلوو  احلقووائ  يف السوو»

مون السويا   يف ملضوع فعنود موا يكولن ال كيوز.ولكن هوذا الو اب  يبودو قائما.أي منها بني ملضوع وملضوع
فاعلوو  يف ة ا هليوو  الر القوودر القوورآين مووثال علووى تعريوو  النوواس بوورّبم احلوو ،تتجلى هووذ  احلقيقوو  الكبووْية يف آت

لوى  ملضوع آخور عل كيوز يفاوعند موا يكولن .يف عا  الغيه وعا  الشهاقة سلاء ..الكلن واحلياة وا نسان
 كثوْيا إىل   ويتطر  السويا،«حقيق  الكلن»و« حقيق  األللهي »التعري   قيق  الكلن،تتجلى العالق  بني 

« سوانا نحقيقو  »ى  كيوز علووعنود موا يكولن ال.حقيق  احلياة واألحيواء،وإىل سونن اّلِل يف الكولن واحليواة .
ا موووعنوود .لسوولاء .ااقة علووى يتجلووى ارتبانهووا  قيقوو  األللهيوو  وابلكوولن واألحياء،وبعووا  الغيووه وعووا  الشووه

لك عنود وكوذ.األخورى . احلقوائ  يكلن ال كيز على الودار اهلخورة توذكر احليواة الودنيا وترتبطوان ابّلِل وبسوائر
 آن.الم  يف القر لاض  املا النس  من العرم،الإىل آخر هذ.ما يكلن ال كيز على قضااي احلياة الدنيا .

ُيووووافج اامووووا علووووى إعطوووواء كوووول جانووووه موووون  -وتناسووووقها « احلقيقوووو »مووووع ااسووووك جلانووووه  -تلثا:بكلنووووه 
ومون مث  -وهول امليوزان  -مساحته الويت تسواوي وزنوه احلقيقوك يف ميوزان اّلِل  -يف الكل املتناس   -جلانبها 
ابرزة مسويطرة حميطو  كوامل  حوَّت ليبودو « األللهيو  والعبلقيو »قضوي  وخصائصها،و « حقيق  األللهي »تبدو 

وتشووغل حقيقوو  عووا  .. 1510أن التعريوو  بتلووك احلقيقوو  وعليوو  هووذ  القضووي  هوول ملضوولع القوورآن األساسووك 
مث تنوووال حقيقووو  ا نسوووان،وحقيق  الكلن،وحقيقووو  .مسووواح  ابرزة - وووا فيوووه القووودر والووودار اهلخووورة  -الغيوووه 

وهكووووذا   توووودغم حقيقوووو  موووون احلقووووائ ،و  .اسووووق  تناسوووو  هووووذ  احلقووووائ  يف عووووا  اللاقووووع .احلياة،أنصووووب  متن
وكما أن هوذ  احلقوائ    يطغوى .هتمل،و  تضيع معاملها يف املشهد الكلك الذي تعرم فيه هذ  احلقائ  .

 - 1511يف القسووم األول « التوولازن»كمووا بينووا يف فصوول   -بعضووها علووى بعووخ يف التصوولر ا سووالمك ذاتووه 
كميهلو  العولا    -وتناسو  أجزائوه وقلانينوه إىل شهلوه  ة   ينتهك ا عجاب ابلكلن املاقي وققو  نلاميسوهحي

و  ينتهوووك ا عجووواب بعظمووو  احليووواة واهتووودائها إىل ولائفهوووا  -املاقيووو  واألكووولان الطبيعيووو  قووودميا وحوووديثا  
و  ينتهوووووك  -حليووووولي  كأصوووووحاب املوووووذهه ا  -وتناسوووووقها موووووع نفسوووووها وموووووع انوووووي  الكووووولين إىل شليههوووووا 

                                                 
إىل ص  1752لعناي  ا هلي  بتحقي  هذ  احلقيق  وعلي  هذ  القضي . راجع من ص وقد بينا من قبل يف تفسْي السلرة سر هذ  ا  - 1510

 من هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا ( 1755
السويد رمحوه «. ) قار الشرو . »170ص  - 134ص « خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يراجع القسم األول من كتاب:  - 1511
 هللا (
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ا عجوووووواب اب نسووووووان،وتفرق  يف خصائصووووووه وا سووووووتعداقات الكامنوووووو  يف كيانووووووه املنطلقوووووو  يف تعاملووووووه مووووووع 
و  ينتهووووك  -كاملثوووواليني يف عموووولمهم    -يف صوووولرة موووون الصوووولر  -أو العقوووول  -الكوووولن،إىل شليووووه ا نسووووان 

يوو  أو احتقارهووا أو احتقووار الكووائن ا نسوواين ا جووالل للحقيقوو  ا هليوو  يف ذاهتووا إىل إنكووار وجوولق العوولا  املاق
كمووا أن هووذا التوولازن هوول نووابع التصوولر ا سووالمك .. -كاملووذاهه اهلندوكيوو  والبلذيوو  والنصووراني  انرفوو    -

ذاته،فكذلك هل نوابع مونهج العورم القورآين ملقلموات هوذا التصولر واحلقوائ  الويت يقولم عليهوا  يوة تبودو  
الوووذي ير وووه للكووول يف السووويا  القووورآين اللاحووود  وهوووك خاصوووي  قرآنيووو     كلهوووا واضوووح  يف املشوووهد الفريووود

موووووع الدقووووو  والتقريووووور والتحديووووود  -ميلكهوووووا األقاء ا نسووووواين  رابعا:بتلوووووك احليليووووو  الدافقووووو  املوووووييرة امللحيووووو  
احلاسووم،وهك اوون  هووذ  احلقووائ  حيليوو  وإيقاعووا وروعوو  ومجووا ،  يتسووامى إليهووا املوونهج البشووري يف العوورم 

مث هك يف اللقوحل ذاتوه تعورم يف ققو  عجيب ،وهديود حاسوم وموع ذلوك   .األسللب البشري يف التعبْي و 
و  ميكوون أن نصوو  حنوون يف »عوولر الدقوو  علووى احليليوو  وا؟مووال،و  اوولر التحديوود علووى ا يقوواع والروعوو   

مووا أنووه   ميكوون أن ك.أسووللبنا البشووري،مالم  املوونهج القرآين،فنبلوو  موون ذلووك مووا يبلغووه تووذو  هووذا املنهج
كوي ا  وا يبلغوه القورآن يف هوذا الشوأن « خصوائا التصولر ا سوالمك ومقلماتوه»نبل  ّبذا البحوة كلوه عون 

.. 
ل اة يف مثول ا؟ووعون احليوو وموا حنواول تقوودمي هوذا البحووة للنواس إ  ألن النوواس قود بعودوا عوون القورآن ببعوودهم

اوهلووا الوويت كووان يز  هتماموواتسووات،و  يعووانلن تلووك ا الووذي تنووزل فيووه القوورآن و  يعوولقوا يزاولوولن تلووك املالب
مووو  البسوووات القائه كووول املويعانيهووا مووون كوووان يتنووزل علووويهم القرآن،بينموووا هوووم ينشوو لن اجملتموووع املسووولم يف وجوو

 حينذا .
حل انتهوو...« قاتووهئصووه ومذاوموون مث   يعوود النوواس قوواقرين علووى تووذو  املوونهج القوورآين ذاته،وا سووتمتاع خبصا

 املقتطفات ..
ّبا،ألوووووا   حطوووور للفكووور البشووووري عووواقة أن يلووووميف جمووووا ت   -أحيووواان  -والقووورآن يقوووودم حقوووائ  العقيوووودة 

 ليسحل من نبيع  ما يفكر فيه عاقة أو يلتفحل إليه على هذا النحل.
 ته ..من هذا القبيل ما جاء يف سلرة األنعام يف تصلير حقيق  العلم ا هلك وجما 

قَو   ِإ َّ يَوْعَلُمهوا،َو  َحبَّو   ِر،َوما َتْسُقُ  ِموْن َورَ  َواْلَبحْ  اْلَثِِ يف ِه   يَوْعَلُمها ِإ َّ ُهَل،َويَوْعَلُم ما َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  اْلَغيْ »
 .. «يف لُُلماِت اأْلَْرِم،َو  َرْنه  َو  ايِبك  ِإ َّ يف ِكتاب  ُمِبني  

وهوول  لووى هووذا النحوولعرتياقهووا اه الفكور البشووري إىل فهوذ  املطووار  امل امي ،اافيوو  والظاهرة،ليسووحل  ووا يتلجوو
ريوود تصوولير ل الووذي يولل أن فكوورا بشووراي هوو.يف معوورم تصوولير مشوولل العلووم مهمووا أراق تصوولير هووذا الشووملل

 لنوا يف تفسوْيقلك كموا وذ.مشلل العلم  عه اعاهات أخرى تناسه اهتمامات ا نسان ونبيع  تصلراته .
 سابع :هذ  اهلي  من قبل يف ا؟زء ال

 .ا القرآنننظر إىل هذ  اهلي  القصْية من أي جانه فنرى هذا ا عجاز النان   صدر هذ»
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شور ليوه نوابع البعشور فلويك ننظر إليها من انحي  ملضلعها،فنجزم لللهل  األوىل  ن هوذا كوالم   يقللوه ب
.. 

  يوور ق  -نتووه لضوولع مشوولل العلووم وإحام -ني يتحوودّ عوون مثوول هووذا امللضوولع حوو -إن الفكوور البشووري 
 هذ  اهلفا  ..

 يعووث تصولراته الويت ه ينتوزعإنو.إن مطوار  الفكور البشوري وانطالقاتوه يف هوذا اجملوال هلوا نووابع آخور وهلوا حدوق
يف كول أحنواء ن الشوجر،فما اهتمام الفكر البشري بتقصك وإحصواء الولر  السواق  مو.عنها من اهتماماته .

ُيصوووك ذلوووك و ن يتتبوووع أ  حطووور علوووى ابلوووه .ر البشوووري ابتوووداءاألرمف إن املسوووأل    ختطووور علوووى ابل الفكووو
 اللر  الساق  يف أحناء األرم.

 لشامل اومن مث   حطر له أن يتجه هذا ا عا ،و  أن يعث هذا التعبْي عن العلم 
 و »ذا ا نوال :البشوري ّبو وموا اهتموام الفكور»إ ا اللر  الساق  كأن ُيصيه ااال  ويعث عنه ااوال    

ني أيوووديهم بك  وووا بوووإن أقصوووى موووا يتجوووه إليوووه تفكوووْي البشووور هووول ا نتفووواع ابلرنوووه واليوووا.«رنوووه و  ايبوووك
 ذلك  إ ووا كوولكووبووْياهتم  فأمووا التحوودّ عنووه كوودليل للعلووم الشووامل فهووذا لوويك معهوولقا يف اعووا  البشوور وتع..

اقط  وكول سول ورقو  كو  و  يفكر البشور أن تكولن»رنه وكل ايبك كأن ُيصيه ااال ،ويعث عنه ااال   
ه هلومف وموا ما فائدتوو حب  ربلءة،وكل رنه وكل ايبك يف كتاب مبني،ويف سجل حمفلا فما كأوم ّبذاف 

كووووه كء يف ملكووواحتفووواهلم بتسوووجيلهف إ ووووا الوووذي ُيصوووويه ويسوووجله هوووول صووواحه امللك،الووووذي   ينووود عنووووه 
 قريه ..عيد كاللم،والبالصغْي كالكبْي،واحلقْي كا؟ليل،واملخبلء كالظاهر،واجملهلل كاملعل..
ا،واحلووه ألرم مجيعامشووهد الوولر  السوواق  موون كووجر .إن هووذا املشووهد الشووامل اللاسووع العميوو  الرائووع . »

 د كموووا أنوووه  ا املشوووهإن هوووذ.املخبووولء يف أنووولاء األرم مجيعا،والرنوووه واليوووابك يف أرجووواء األرم مجيعوووا .
ري  النظوورة البشوو  تلووم بووهه العووني البشووري  و يتجووه إليووه الفكوور البشووري وا هتمووام البشووري وكووذلك   تلحظوو

  بكول كوكء، ء، انويإن هذا املشهد إ ا يتكش  هكذا  ملته لعلوم اّلِل وحد ،املشور  علوى كول كوك..
ل،واملخبلء   كا؟ليووالصووغْي كووالكبْي،واحلقْي.احلووافج لكوول كووكء، الووذي تتعلوو  مشووي ته وقوودر  بكوول كووكء .

 كالقريه ..كالظاهر،واجملهلل كاملعللم،والبعيد  
بشوووري وحووودوق لتصووولر الوالوووذين يزاولووولن الشوووعلر ويزاولووولن التعبوووْي مووون بوووب البشووور يووودركلن جيووودا حووودوق ا»

ملشوهد،  حطور علوى القلوه البشوري اأن مثل هذا  -لبشري  امن عربتهم  -ويعلملن .التعبْي البشري أيضا
،لْيوا لل البشور كلوهقوراجعولا يا علويهم أن والذين ميارون يف هوذ.كما أن مثل هذا التعبْي   يتأتى له أيضا .
 إن كانلا قد اعهلا مثل هذا ا عا  أصال  

 ..الكرمي  وهذ  اهلي  وأمثاهلا يف القرآن الكرمي تكفك وحدها ملعرف  مصدر هذا الكتاب»
هووا كووذلك ننظوور إليهووا موون انحيوو  ا بووداع الفووب يف التعبووْي ذاتووه،فنرى آفاقووا موون ا؟مووال والتناسوو    تعرف»

آمواق وآفوا  وأغولار ..« وعنود  مفوات  الغيوه   يعلمهوا إ  هول»أعمال البشر،على هذا املستلي السوام :
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يف الزموووان واملكوووان،ويف املاضوووك واحلاضووور واملسوووتقبل ويف أحوووداّ احليووواة وتصووولرات .املطلووو « اجملهووولل»يف 
 اللجدان.

تناسووه يف .ع  ومشوولل .لووى اسووتلاء وسووع« املنظوولر»آموواق وآفووا  وأغوولار يف ..« ويعلووم مووا يف الووث والبحوور»
 عا  الشهلق املشهلق تلك اهلماق واهلفا  واألغلار يف عا  الغيه انجلب.

إىل  ار مووووون علووووولحركووووو  املووووولت والفنووووواء وحركووووو  السوووووقلط وا حنووووود..« وموووووا تسوووووق  مووووون ورقووووو  إ  يعلمهوووووا»
 سفل،ومن حياة إىل اندتر.

مولن وسوكلن لسوط ،ومن كنماء،املنبثقو  مون الغولر إىل احرك  البوزوغ وال..« و  حب  يف للمات األرم »
 إىل اندفاع وانطال .

ا زقهووووووار و .يوووووواة وامللتيشوووووومل احل التعموووووويم الشووووووامل،الذي.«َو  َرنْووووووه  َو  ايبِووووووك  ِإ َّ يف ِكتوووووواب  ُمبِووووووني  »
 والذبلل،يف كل حك على ا نال  ..

موون ذا الووذي .مووالف .هووذا التناسوو  وا؟ فموون ذا الووذي يبوودع ذلووك ا عووا  وا نطووال ف موون ذا الووذي يبوودع
 منف إ  اّلِلف .يبدع هذا كله وذلك كله،يف مثل هذا النا القصْي .

نوووزل مووون ها،وموووا ييعلوووم موووا يلوووج يف األرم،وموووا حووورج من»كوووذلك هوووذا الووونا اهلخووور عووون مشووولل علوووم اّلِل:
 « ..السماء،وما يعرج فيها،وهل الرحيم الغفلر

ن موووائووول عجيوووه املعروضووو  يف كلموووات قليلووو  فوووإذا هووول أموووام حشووود هويقووو  ا نسوووان أموووام هوووذ  الصوووفح  
ولووووول أن أهوووووول  اايووووووال  األكياء،واحلركات،واألحجام،واألككال،والصووووولر،واملعاين،واهلي ات،  يصوووووومد هلوووووا
هم اهليوو  ألعجووز  شووْي إليووهاألرم مجيعووا وقفوولا حيوواهتم كلهووا يتتبعوولن وُيصوولن مووا يقووع يف حلظوو  واحوودة، ا ت

يف  كووم موون كووكءيقووني  فكووم موون كووكء يف هووذ  اللحظوو  اللاحوودة يلووج يف األرمف و تتبعووه وإحصووا   عوون 
  اللحظو  كء يف هوذهذ  اللحظ  حرج منهاف وكم من ككء يف هذ  اللحظ  ينزل من السماءف وكوم مون كو

 يعرج فيهاف
موون ن قوقة و مووكووم موون كووكء يلووج يف األرمف كووم موون حبوو  ختتبووئ أو ختبووأ يف جنبووات هووذ  األرمف كووم 

رة غوواز،ومن اء وموون ذن هاموو  وموون زاحفوو  تلووج يف األرم يف أقطارهووا امل اميوو ف كووم موون قطوورة مووحشوورة وموو
رة  عليوه سواه،وعوني اّللِ إكعاع كهرابء تنودس يف األرم يف أرجائهوا الفسويح ف وكوم وكوم  وا يلوج يف األرم
وكووم موون غوواز  ن يتفجوورف  تنووامف  وكووم حوورج منهوواف كووم موون نبتوو  تنبثوو ف وكووم موون نبووع يفوولرف وكووم موون بركووا

 يتصاعدف
 رى،و وا يعلوم وا   يو وكم من مستلر يتكش ف وكم من حشرة خترج من بيتها املستلرف وكوم وكوم  وا يورى 

 البشر و ا اهللنه وهل كثْيفف
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موون  ر ف وكووموكووم  ووا ينووزل موون السووماءف كووم موون نقطوو  مطوورف وكووم موون كووهاب تقووهف وكووم موون كووعاع حموو
بيودف وكوم بعوخ الع ن قدر مقدورف وكم من رمح  تشمل اللجولق وختواكعاع منْيف وكم من قضاء انفذ وم

 ّلِلفاوكم وكم  ا   ُيصيه إ  .من رز  يبسطه اّلِل ملن يشاء من عباق  ويقدرف .
رفووووه ا   يع ووووكوووم  وووا يعووورج فيهووواف كوووم مووون نفوووك صوووواعد مووون نبوووات أو حيووولان أو إنسوووان أو خلووو  آخووور 

 ا نسانف
 أو مستسرة   يسمعها إ  اّلِل يف عال ف وكم من قعلة إىل اّلِل معلن 

 ن رو  اّلِلفمرج  مر وكم من رو  من أروا  ااالئ  اليت نعلمها أو ْنهلها متلفاةف وكم من ملك يع
 وكم من رو  ير  يف هذا امللكلت   يعلمه إ  اّلِلف

لا ف  كوم سويعلموه  مث كم من قطرة خبار صاعدة من  ور،ومن ذرة غواز صواعدة مون جسومف وكوم وكوم  وا  
 موار الطولال يفضولا األعيف حلظ  واحدةف وأين يذهه علم البشر وإحصا هم ملا يف اللحظ  اللاحدة ولول ق
يف كووول زموووان ل مكوووان و كوووالعووود وا حصووواءف وعلوووم اّلِل الكامووول اهلائووول اللطيووو  العميووو  ُيوووي  ّبوووذا كلوووه يف  

يسوو   هوول مووع هووذاهووحل عووني اّلِل،و ..وكوول قلووه ومووا فيووه موون نوولااي وخوولانر ومالووه موون حركووات وسووكنات 
 ويغفر ..

لويك مون قولل  ن هوذا القورآنا يولحك  ..وإن آيو  واحودة مون القورآن كهوذ  اهليو  ملمو« َوُهَل الرَِّحيُم اْلَغُفلرُ »
ه   قافووع إليوو ر الكوولينومثل هووذا التصوول .فمثل هووذا ااووانر الكوولين   حطوور بطبيعتووه علووى قلووه بشوور.البشور

لويت اهذا اللجولق   ابرئومثل هذ  ا حان  ابللمس  اللاحدة تتجلى فيها صنع  اّللِ من نبيع  تصلر البشر،
   تشبهها صنع  العبيد  

 ة يف لاهرهوواثووْية صووغْي كووذلك يبوودو الطووابع ا هلووك يف هووذا القوورآن يف نريقوو  اسووتد له  كووياء وأحووداّ م
 »عواىل:قللوه ت يبودو يف كموا.وهك ذات حقيق  ضخم  تناسوه امللضولع الضوخم الوذي يسوتدل ّبوا عليوه .

وَنُكمُ لنَوُه أَْم حَنْوُن اْاوالِقُ ْم خَتُْلقُ أَأَنْووتُ  حَنُْن َخَلْقناُكْم فَوَلْل  ُتَصدُِِقلَن  أَفَورَأَيْوُتْم موا ُاْنُولَنف اْلَموْلَت  لَنف حَنْوُن قَودَّْران بَويوْ
لنَّْشوووأََة اأْلُوىل،فَولَوووْل  َوَلَقوووْد َعِلْموووُتُم ا.لنَ ا   تَوْعَلمُ مووو يف مْ َعلى أَْن نُوبَووودَِِل أَْمثووواَلُكْم َونُوْنِشوووَ كُ .َوموووا حَنْوووُن ِ َْسوووُبلِقنيَ 

 َتذَكَُّروَن 
ْل َنشوواُء َجَعْلنوواُ  أُجاجووا ،فَوَلْل  حَنْووُن اْلُمْنزِلُوولَنف لَوو ُمووْزِن أَمْ ِمووَن الْ  أَفَووورَأَيْوُتُم اْلموواَء الَّووِذي َتْشووَربُلَنف أَأَنْوووُتْم أَنْوزَْلُتُموول ُ »

ُن َجَعْلناهوا تَوْذِكرَة  َوَمتاعووا  ْم حَنْوُن اْلُمْنِشووُيَنف حَنْوَجَرهَتا أَ َكوَشوْأمُتْ أَفَوورَأَيْوُتُم النَّواَر الَّويِت تُوولُروَنف أَأَنْووُتْم أَنْ »َتْشوُكُروَن  
 «.َفَسبِِْ  اِبْسِم َربَِِك اْلَعِظيمِ ».لِْلُمْقِلينَ 

 كلني  كثى يكش  فيهوا عون النولاميك إن هذا القرآن اعل من مأللفات البشر وحلاقيهم املكرورة،قضااي
ا هليوو  يف اللجلق،وينشووئ ّبووا عقيوودة ضووخم  كووامل  وتصوولرا كووامال هلووذا اللجلق،كمووا اعوول منهووا منهجووا 

يقظو  لظولاهر هوذا اللجولق الويت تطوالع .للنظور والتفكْي،وحيواة لواروا  والقللب،ويقظو  يف املشواعر واحللاس
ظ  ألنفسهم وما اري من العجائه واالار  فيهوا  إنوه   يكول الناس صبا  مساء وهم غافللن عنها،ويق
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كووذلك   يكلفهووم أن يبحثوولا عوون ااوولار  .النوواس إىل احلوولاقّ الفووذة ااارقوو  واملعجووزات اااصوو  املعدوقة
واملعجووزات واهلايت والوود ئل بعيوودا عوون أنفسووهم،و  عوون مووألل  حيوواهتم،و  عوون الظوولاهر الكلنيوو  القريبوو  

إنوه   يبعود ّبوم يف فلسوفات معقودة،أو مشوكالت عقليو  عليصو ،أو عوارب علميو    .فو  هلوم .منهم املعرو 
 لكك ينشئ يف نفلسهم عقيدة،وتصلرا للكلن واحلياة قائما على هذ  العقيدة..ميلكها كل أحد .

 .ا تبدعه يد يف كل م واملعجزة كامن .إن أنفسهم من صنع اّلِل وللاهر الكلن حلهلم من إبداع قدرته
ن موووووووون يف الكوووووووول  ومن مث ذخووووووووذهم إىل هووووووووذ  املعجووووووووزات الكامنوووووووو  فيهم،واملبثليوووووووو .وهووووووووذا القوووووووورآن قرآنووووووووه

ل ألوم لطووول .يهوووا عجووواز فذخوووذهم إىل هوووذ  ااووولار  املأللفووو  هلم،الووويت يروووووا و  ُيسووولن حقيقووو  ا.حلهلم
 اهلائوول رعلووى السوو فتطلعذخووذهم إليهووا ليفووت  عيوولوم عليهووا،.ألفووتهم ّبووا غفلوولا عوون ملاضووع ا عجوواز فيها

هوووم  مووول يف كيووواومالوووذي يع سووور القووودرة املبدع ،وسووور اللحدانيووو  املفرقة،وسووور النووواملس األز .املكنووولن فيها
،أو هوا يف كيواوميودة فيبثأنفسوهم كموا يعمول يف الكولن مون حولهلم والوذي ُيمول ق ئول ا ميوان وبوراهني العق

 يلقظها يف فطرهتم بتعبْي أق .
رعهوم الوذي ز ويف .سوهم،وهل يعورم علويهم آايت القودرة املبدعو  يف خلقهوم هوم أنفوعلى هذا املونهج يسوْي

بصووارهم موون أيقووع هووحل  وهووك أبسوو  مووا -ويف النووار الوويت يلقوودون .ويف املوواء الووذي يشووربلن.تزاولووه أيووديهم
اة يف العوووا  وايووو  احليووواة علوووى هوووذ  األرم وبووودء احليووو.ذلك يصووولر هلوووم حلظووو  النهاي كووو  -مأللفووات حيووواهتم 

 هوا للجوه أموامحيواء وجخر.اللحظو  الويت يلاجههوا كول أحود،واليت تنتهوك عنودها كول حيلو ،واليت تقو  األاهل
ع عووو ،وتبطل مجيووويوووع األقنالقووودرة املطلقووو  املتصووورف  وقفووو  فاصووول ،  حماولووو  فيهوووا و  جموووال  حيوووة تسوووق  مج

 التعالت.
 لن.صدر منه الك در الذيإنه املص.إن نريق  القرآن يف رانب  الفطرة البشري  تدل بذاهتا على مصدر  .

م ااالئووو  كال،وأضوووخفمن أبسووو  املووولاق الكلنيووو  تنشوووأ أعقووود األك.فطريقووو  بنائوووه هوووك نريقووو  بنووواء الكووولن
يف ذاهتوا  صوغرها معجوزة ذرة علوىوالو.الذرة يظن أوا ماقة بناء الكلن واالي  يظن أووا مواقة بنواء احليواة ...

لبنواء    للبشور مواقةاملأللفو هنوا يف القورآن يتخوذ مون أبسو  املشواهداتو .واالي  على ضآلتها آيو  يف ذاهتوا .
املشوووووووووووواهدات الوووووووووووويت توووووووووووودخل يف عووووووووووووارب كوووووووووووول .أضووووووووووووخم عقيوووووووووووودة قينيوووووووووووو  وأوسووووووووووووع تصوووووووووووولر كوووووووووووولين .

ملشووواهدات ادخل هووذ  توووأي إنسوووان علووى لهووور هووذ  األرم   .والنار.وامللت ..واملاء.الزرع.إنسان:النسوول
وملقوووووود .اءمومسووووووق  .حيوووووواة جنيني ،ونشووووووأة حيوووووواة نباتي نشووووووأة  يف عاربووووووهف أي سوووووواكن كهوووووو    يشووووووهد

انوووه كووول حدة،ألنوووه مووون هوووذ  املشووواهدات الووويت رآهوووا كووول إنسوووان ينشوووئ القووورآن العقي.وحلظووو  وفووواةف ..انر
 ،وأعظم   الكلنيووووهوووذ  املشووواهدات البسووويط  السووواذج  بوووذاهتا هوووك أضوووخم احلقوووائ.إنسوووان يف كووول بي ووو  .

علوم العلمواء أع قراسو  نوه فطورة كول إنسوان وهوك يف حقيقتهوا ملضول األسرار الرابني  فهك يف بسوانتها ختا
 إىل آخر الزمان.
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لقودر كفايو  اففك هوذا . الدالو  علوى مصودر « هوذا القورآن»ولسنا  لك املضك أبعد من هذا يف بيوان نبيعو  
 لنعلق إىل سيا  السلرة ..

 ..«. .وِن اّللَِّ َوما كاَن هَذا اْلُقْرآُن أَْن يُوْفَ ى ِمْن قُ »وصد  اّلِل العظيم:
 «.ُتْم صاِقِقنيَ ْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ طَْعُتْم مِ ِن اْستَ مَ أَْم يَوُقلُللَن اْفَ اُ ف ُقْل:فَْأتُلا ِبُسلرَة  ِمْثِلِه َواْقُعلا »

كمولن علوى ُيلظن،فهوم اويضرب السيا  عن املضك يف ا؟دل بعد هذا التحدي،ليقرر أوم   يتبعلن إ  
ليوه الوذي حكمولا عو .ق الظنواحلكم اه أن يسبقه العلم،وأ  يعتمود علوى جمورق اهلولى أو جمور . ما   يعلمل 

 لوم يقولم عليوهعديهم مون لقود كوذبلا ّبوذا ولويك لو.هنا هل اللحك ابلقرآن وصد  ما فيه من اللعد واللعيد
بُلا ِ ووا َ ْ ُيُِ »التكووذيه،وملا ذهتووم شويلووه الوولاقعك بلقلعووه: ..كووأوم يف « هُ مَّا َذْهِتِووْم َشِْويلُووِعْلِمووِه،َولَ يطُوولا بِ بَووْل َكووذَّ

 ألولوووني ليعووور اان مصوووْي فليتأموول املتأمووول كيووو  كوو.هووذا كوووأن املكوووذبني موون قبلهم،الظووواملني املشوووركني برّبم
وإذا كووان ..« الظَّوواِلِمنيَ  اَن عاِقبَوو ُ كووَكْيووَ     َكووذِلَك َكووذََّب الَّووِذيَن ِمووْن قَوْبِلِهْم،فَوواْنظُرْ »حقيقوو  مصووْي اهلخوورين:

ّبوووووذا  مووووون يووووويمن أكثووووورهم   يتبعووووولن إ  الظن،ويكوووووذبلن  وووووا   ُيصووووول هلوووووم عنوووووه علم،فوووووإن هنوووووا  مووووونهم
ُهْم َموووووْن يوُوووووْيِمُن بِوووووِه َوِمووووونوْ  »الكتاب،فليسووووولا مجووووويعهم مووووون املكوووووذبني: َوَرُبَك أَْعلَوووووُم .بِوووووهِ    يوُوووووْيِمنُ  ُهْم َمووووونْ َوِمووووونوْ

عوون  بضووالل النوواس م كمووا يقووعومووا يقووع الفسوواق يف األر .نلن..واملفسوودون هووم الووذين   ييم« اِبْلُمْفِسووِدينَ 
هوذا مون كور  ،وموا يتبوعلغوْي اّللِ  وما ْنم الفساق يف األرم إ  من الدينلنو .ا ميان برّبم والعبلقي  له وحد 
فسوود كوول كووكء أرضووي  ت كوور اتبوواع اهلوولى يف الوونفك والغووْي وكوور قيووام أرابب.يف حيوواة النوواس يف كوول اعا 

 تها املزيف  ..لتستبقك ربلبي
بقائهووووا  يف سووووبيل.مث تفسوووود مصوووواحلهم وأموووولاهلم.تفسوووود أخووووال  النوووواس وأرواحهووووم وأفكووووارهم وتصوووولراهتم .

  فسوودون الووذين نشو ه امليو ري  ا؟اهليوو  يف القودمي واحلوودية فووائخ ّبوذا الفسوواق الووذي .املصوطنع الزائوو 
 ييمنلن.

  يتوووواير بتكووووذيه   - -للرسوووولل  ويعقووووه علووووى تقريوووور موووولاقفهم موووون هووووذا الكتوووواب بتلجيووووه ااطوووواب
  يف وضوول  ه موون احلوواملكووذبني،وأن يوونفخ يديووه منهم،ويعلوونهم بثاءتووه موون عملهم،ويفاصوولهم علووى مووا معوو

بُلَ  فَوُقوووْل:ِ  َعَملِوووك َوَلُكوووْم َعَمُلكُ »ويف حسوووم ويف يقوووني:  بَووورِيء  ِ َّووووا لَن ِ َّوووا أَْعَموووُل،َوأانَ ُتْم بَرِي ُوووأَنْوووو.مْ َوِإْن َكوووذَّ
  املخي .ان ذلك املصْين،بعد بيوهك ملس  للجداوم،ابعتزاهلم وأعماهلم،وتركهم ملصْيهم منفرقي«.ْعَمُللنَ توَ 

فريوودا    جووه مصووْي وذلووك كمووا توو   نفلووك املعانوود الووذي ذىب أن يسووْي معووك،يف وسوو  الطريوو  وحوود  يلا
 وكثْيا ما يفل  هذا األسللب من التهديد .اد منك سندا

إليوووووه آبذاووووووم وقلووووولّبم  وهوووووم يسوووووتمعلن - -عرم حوووووال بعضوووووهم مووووون الرسووووولل وميضوووووك السووووويا  يسوووووت
هتووودون إىل يشوووكء،و  وينظرون إليوووه بعيووولوم وبصوووْيهتم مطملسووو ،فال ي لبووولن مووون السووومع والنظووور ب.مغلقووو 

ُهْم َمووووْن َيْسووووَتِمُعلَن إِلَْيكَ  »الطريوووو : ُهْم  يَوْعِقلُوووولنَ ْل كووووانُلا  مَّ َولَووووأَفَأَنْووووحَل ُتْسووووِمُع الُصوووو.َوِموووونوْ ْن يَوْنظُووووُر َمووووف َوِموووونوْ
 «.أَفَأَْنحَل هَتِْدي اْلُعْمَك َوَلْل كانُلا   يُوْبِصُروَنف.إِلَْيكَ 
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،يف  ْيإن هوي ء لكثو..ا نظروا إن هي ء ااالئ  الذين يستمعلن و  يعقللن ما  علا،وينظرون و  مييزون م
م وجوولارحهم مطملسو  ا تصووال ألن حلاسوه.ميلووك هلوم كووي ا   - -والرسولل .كول زموان ويف كوول مكان

،و  يبصووووور   يسوووومع الصوووووم - -والرسووووولل .بعقوووولهلم وقللّبم،فكأووووووا معطلوووو    تووووويقي حقيقوووو  وليفتها
هم األ وواع وأعطا.ن واّلِل سوون سوون  وتوور  االوو  ملقتضووى السوو.فووذلك موون كووأن اّلِل وحوود  عووز وجوول.العمك

ءهم يب،ولقلا جوزا  و  هواسنته الويت   تتخلوواألبصار والعقلل ليهتدوا ّبا فإذا هم عطللها حقحل عليهم 
 « ..ُفَسُهْم َيْظِلُملنَ اَس أَنوْ َولِكنَّ النَّ ِإنَّ اّللََّ   َيْظِلُم النَّاَس َكْي ا ،»عد ،و  يظلمهم اّلِل كي ا:

د  يف نفسوه مون ضوي  ّبوذا التكوذيه ملوا معوه او وا  - -ويف هذ  اهلايت األخْية تسري  عن رسولل اّلِل 
دى   ن إابءهووم اهلووربووه موون أ وذلووك  ووا يقوورر  لووه.احل ،وّبووذا العنوواق الصووفي  بعوود تكوورار البيووان وا عالمموون 

 عمك.ولكن هي ء كالصم ال.و  قصلر فيما معه من احل .يكن عن تقصْي منه يف ا؟هد
 .ص اّللِ اختصا قاخل يف فهل كأن خارج عن نبيع  الدعلة والداعي .وما يفت  اهلذان والعيلن إ  اّللِ 

فهول عبود مون .لوحل يف كوخا رسولل اّللِ حوَّت ولول اث -وفيها كذلك هديد حاسم لطبيع  العبلقي  وجماهلا 
 واألمر كله ّلِل..عباق اّلِل   قدرة له خارج جمال العبلقي 

 لقطة من مشهد حشر الك ار وخسارأهم 45الدرس الرابع:

يت توووزحم لووودنيا الووواقيام ،تبووودو فيوووه احليووواة بعووود ذلوووك يلموووك وجوووداوم ملسووو  خانفووو   شوووهد مووون مشووواهد ال
قورهم الودائم وا إىل مرحلو  سريع ،قضواها النواس هنوا ،مث عواق.حسهم،وتشغل نفلسهم،وشكل اهتماماهتم .

 وقارهم األصيل .
نَوُهمْ عوواَرُفلَن بوَ هوواِر يَوتَ َويوَووْلَم َُيُْشوورُُهْم َكووَأْن َ ْ يَوْلبَوثُوولا ِإ َّ سوواَع   ِمووَن النَّ  » ،َومووا  َر الَّووذِ قَووْد َخِسوو.يوْ بُلا بِِلقوواِء اّللَِّ يَن َكووذَّ

 « ..كانُلا ُمْهَتِدينَ 
دنيليووو  كانوووحل حلوووتهم الر ويف هوووذ  ا؟للووو  ااانفووو  ننظووور فوووإذا انشووولرون موووأخلذون ابملفاجأة،كووواعرون أن 

 قصْية قصْية،حَّت لكأوا ساع  من وار قضلها يف التعار ،مث أسدل الستار.
اء ي ا سووولى اللقوووكووويفعلووولا  اة الووودنيا،وللناس الوووذين قخلووولا مث خرجلا،كوووأن  أو هوووذا جمووورق تشوووبيه هلوووذ  احليووو

 والتعار ف
ووووم اي ووولن إلتعوووار ف إنوووه لتشوووبيه،ولكنه حووو  اليقوووني وإ  فهووول ينتهوووك البشووور يف هوووذ  األرم مووون عمليووو  ا
  إىل ن التعور موم تنتهوك ويذهبلن وما يكاق أحدهم ينتهك من التعر  إىل اهلخرين،وما تكاق ا؟ماعو  فويه

 مث يذهبلن..ا؟ماعات األخرى
 اع عضوهم يف كول سوبهم وبوني وإ  فهل هي ء األفراق الذين يتنازعلن ويتعاركلن ويقع من سلء التفواهم بيون

 هل هي ء مت تعارفهم كما ينبغك أن يكلنف.ما يقع ..
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إ ا تتعوار  م،لى ح  عام،و  على مونهج سولي  تتخاصم ع -وهذ  الشعلب املتناحرة،والدول املتخاصم  
 يفبعضواف وهوك موا تكوواق تفورغ مون خصوام حوَّت توودخل  هل عوور  بعضوها.هوذ  -علوى احلطوام واألعورام 

 خصام.
 مث.ذ  احليواة .هولنواس يف اولكنوه يصولر حقيقو  أعمو  فيموا يكولن بوني .إنه تشبيه لتمثيل قصور احليواة الدنيا

 يرحللن  
 وكووذبلا بلقوواءااانف ،  هووم كلووه هوول هووذ  الرحلوو ويف لوول هووذا املشووهد تبوودو ااسووارة الفاقحوو  ملوون جعلوولا 

بوه  هلوذا اللقواء بشوكء يلقولن فلوم يسوتعدوا -ضو  بل تلوك اللم -اّلِل،وكغللا عنه واستغرقلا يف تلك الرحل  
بُل  الَّووذِ قَووْد َخِسوورَ »رّبووم و  يسووتعدوا كووذلك بشووكء لإلقاموو  الطليلوو  يف الوودار الباقيوو : ،َومووا  يَن َكووذَّ ا بِِلقوواِء اّللَِّ

 « ..كانُلا ُمْهَتِدينَ 
أهديد الك ار وبيان ع ههم وخسارأهم ومواسا  الرسذول  54 - 46الدرس الخامس:

 عليه السالا

 - -لرسولل دية موع اومن هذا املشهد ااان  ليلم احلشر،وما سبقه من أايم احليواة يف األرم إىل حو
م سووينظرون ا،أم إوووسوويعاجلهم غووديف كووأن وعيوود اّلِل للمكووذبني ذلووك اللعيوود الغووامخ،  يوودرون إن كووان 

ت للو  الويت بودأنتهوك ا؟توكوي ا فشوي ا .إىل يلم الودين،ليبقى مصولتا فول  ر وسوهم لعلهوم يتقولن ويهتودون .
لقسوو  قضوك اّلِل ابه،ويلم يابحلودية عون اللعيوود إىل وايتهوا يولم   ينفووع الفوداء ولوول كوان موا يف األرم كلوو

لير حووك ظووات،يف تصوويف وصوول الوودنيا ابهلخوورة،يف كلمووات وحلوذلووك علووى نريقوو  القوورآن .  يظلووم أحوودا .
نبغوك للاقع،وكموا يا ا يف  يلمك القللب،ويصلر يف اللقحل ذاته حقيق  ا تصال بني الدارين واحلياتني كما

ْرِجُعُهْم،مُثَّ لَْينوا َموَلفوَّيَونََّك فَإِ ْم أَْو نَوتوَ ي نَِعُدهُ َوِإمَّا نُرِيَونََّك بَوْعَخ الَّذِ  »أن يكلان يف التصلر ا سالمك الصحي :
ُ َكووووووِهيد  َعلووووووى موووووووا يَوْفَعُللنَ  ،فَِإذا جووووووا.اّللَّ وووووونَوُهْم اِبْلِقْسووووووِ  وَ هُلُْم ُقِضوووووووكَ َء َرُسوووووول َوِلُكوووووولِِ أُمَّوووووو   َرُسووووووولل  ُهوووووووْم    بَويوْ

ووووُتْم صوووواِقِقنَيف قُوووو.يُْظَلُملنَ   َّ مووووا كوووواَء إِ َو  نَوْفعووووا   ْفِسووووك َضوووور اْملِووووُك لِنوَ ْل:  أَ َويَوُقللُوووولَن:َمَّت هووووَذا اْلَلْعووووُد ِإْن ُكنوْ
ُ،ِلُكوولِِ أُمَّوو   َأَجوول ،ِإذا جوواَء َأَجُلُهووْم فَووال َيْسووَتْأِخُرونَ  :ِإْن أَ ُكووْم َعذابُووُه بَيووا   ُقْل أَرَأَيْوووُتمْ .ْقِدُملنَ َو  َيْسووتوَ   سوواَع   اّللَّ

ووُتْم بِووِهفمَ قَووَع آأمَُثَّ ِإذا مووا وَ .أَْو َوووارا  موواذا َيْسووتَوْعِجُل ِمْنووُه اْلُمْجرُِموولنَ  ووُتْم بِوو نوْ ِه َتْسووتَوْعِجُللَنف مُثَّ ِقيووَل آهْلَن َوقَووْد ُكنوْ
تُ لِلَِّذيَن لََلُملا:ُذوُقلا َعذاَب اْاُْلِد،َهْل ُعَْزْوَن ِإ َّ  ِ     ُهوَلف قُوْل:ِإي َوَريبِِ ِإنَّوُه َوَيْستَوْنِبُ لَنَك َأَحو.نَ ْم َتْكِسُبل ا ُكنوْ

ووووا رَأَُوا فْوتَووووَدْت بِِه،َوَأَسووووُرو اأْلَْرِم َ    مووووا يف َولَووووْل أَنَّ ِلُكوووولِِ نَوْفووووك  لََلَمووووحلْ .زِينَ حلََ  ،َومووووا أَنْوووووُتْم ِ ُْعجِ  ا النَّداَمووووَ  َلمَّ
نَوُهْم اِبْلِقْسِ  َوُهْم   يُْظَلُملنَ   «.اْلَعذاَب،َوُقِضَك بَويوْ

أن  - -سوولل   الر كلوو  تبوودأ هووذ  ا؟للوو  بتقريوور أن مرجووع القوولم إىل اّلِل،سوولاء وقووع بعووخ اللعيوود الووذي
الرسولل  علولن يف حضولرى موا يفوهل كهيد عل.فاملرجع إىل اّلِل يف احلالني.يبلغه هلم،يف حياته أو بعد وفاته

  ا يلعدون. - -ل فلن يضيع ككء من أعماهلم ولن تعفيهم وفاة الرسل .ابحلياة،ويف غيبته ابللفاة
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ُ َكووِهيد  عَ َمووْرِجُعُهمْ  ِإلَْينوافَ ْو نَوتَوَلفوَّيَونَّووَك َوِإمَّوا نُرِيَونَّووَك بَوْعووَخ الَّوِذي نَعِووُدُهْم أَ  » فوواألملر ..« لوى مووا يَوْفَعلُوولنَ ،مُثَّ اّللَّ
ينظورون حوَّت  كول قولم  ولكن.مدبرة سائرة حسه التدبْي،  حرم منها حر ،و  يتغْي ابلطولارئ والظورو 
 عوذب قلموا إ يه    ى نفسواكء رسلهلم،فينذرهم ويبني هلم،وبوذلك يسوتلفلن حقهوم الوذي فرضوه اّلِل علو

لِِ َوِلُكو»رسولل:ابتهم للوعندئوذ يقضوك بيونهم ابلقسو  حسوه اسوتج.بعد الرسال ،وبعد ا عذار هلم ابلتبيني
نَوُهْم اِبْلِقْسِ  وَ  ،فَِإذا جاَء َرُسلهُلُْم ُقِضَك بَويوْ  « ..يُْظَلُملنَ  ُهْم  أُمَّ   َرُسلل 

لووه كلر ا سووالمك  يهووا التصوويوو  وحقيقوو  العبلقيوو  الوويت يرتكووز علونقوو  موون هوواتني اهليتووني أمووام حقيقوو  األلله
 .. وعناي  املنهج القرآين بتلضيحها وتقريرها يف كل مناسب ،ويف صلر كَّت متنلع 

ك موون لوون أموور هووذ  العقيوودة،وأمر القوولم الووذين حووانبلن ّبووا كلووه ّلِل،وأن لوويك إ - -إنووه يقووال للرسوولل 
لم رى وايو  القولوه و  توكوقود ينقضوك أجلوك  .ما وراء ذلوك فكلوه ّللِ  قور  فيها هل البالغ،أما.األمر ككء

م موون جووزاء ينزلووه ّبوو الووذين يكووذبلنك ويعانوودونك وييذونووك،فليك حتمووا علووى اّلِل أن يريووك عاقبتهم،ومووا
مث ميضك الرسولل ويودع األمور كلوه ّلِل .عليك البالغ .ف -كل رسلل و  -هذا له وحد  سبحانه  أما أنحل ..
لووودعلة،ومهما يهم يف الووم العبيووود جموواهلم،وكك   يسوووتعجل الوودعاة قضووواء اّلِل مهمووا نوووال علووذلووك كوووك يع..

ُتْم صا»تعرضلا فيها للعذاب     .. «ِقِقنَيفَويَوُقلُللَن َمَّت هَذا اْلَلْعُد ِإْن ُكنوْ
فيهم،كمووا  موون قضوواء اّللِ  - -وقوود كووانلا يسووأللن يف هوود واسووتعجال،نالبني وقوولع مووا يلعوودهم بووه النوول 

ْفِسوك َضور ا نوَ لِ   أَْملِوُك قُوْل: :»قضى اّلِل بني األمم اليت جاءهتا رسلها فكذبحل،فأخوذ اّلِل املكوذبني:وا؟لاب
ُ،ِلُكلِِ أُمَّ   َأَجل ،ِإذا جاَء أَ   « ..تَوْقِدُملنَ ْأِخُروَن ساَع   َو  َيسْ َفال َيْستَ  َجُلُهمْ َو  نَوْفعا  ِإ َّ ما كاَء اّللَّ

)وقوود .ال ميلوك لنفسوه ضورا و  نفعووا،فهل   ميلوك هلوم الضور والنفوع بطبيعو  احل  - - وإذا كوان الرسولل
التناسو   ،فمن اببقدم ذكر الضر هنا،وإن كان مأملرا أن يتحدّ عون نفسوه،ألوم هوم يسوتعجللن الضور

 األنسووه أن بْي،ألنووهأما يف ملضووع آخوور يف سوولرة األعوورا  فقوودم النفووع يف مثوول هووذا التع.قوودم ذكوور الضوور
 (.يطلبه لنفسه وهل يقلل:ولل كنحل أعلم الغيه  ستكثرت من ااْي وما مسك السلء

ُيقوو  وعيوود  يف اللقووحل الووذي  ألمر إذن ّللِ فووا..«. ِإ َّ مووا كوواَء اّللَُّ .قُووْل:  أَْملِووُك لِنَوْفِسووك َضوور ا َو  نَوْفعووا  .»
ُهوووووْم فَوووووال ا جووووواَء َأَجلُ ل ،ِإذمَّووووو   َأَجوووووِلُكووووولِِ أُ »وسووووون  اّلِل   تتخل ،وأجلوووووه الوووووذي أجلوووووه   يسوووووتعجل:.يشا  

 « ..َيْسَتْأِخُروَن ساَع   َو  َيْستَوْقِدُملنَ 
وقوود ينتهووك ابهلووال  .هال  ا ست صووال كمووا وقووع لووبعخ األمووم ااالي .واألجوول قوود ينتهووك ابهلووال  احلسووك

قائمووووا فتضوووومحل وهل موووا يقووووع لامم،إمووووا لفووو ة تعوووولق بعوووودها للحياة،وإموووا .هال  اهلزميوووو  والضووووياع.املعنووولي
وكووول أول وووك وفووو  سووون  اّلِل الووويت   .وتنمحوووك كخصووويتها وتنتهوووك إىل انووودترها كأمووو ،وإن بقيوووحل كوووأفراق .

فاألمم اليت شخذ  سوباب احليواة هيوا واألموم الويت تنحور  .تتبدل،  مصاقف  و  جزافا و  للما و  حماابة
مي  منصوولص علووى أن حياهتووا يف اتبوواع واألموو  ا سووال.عنهووا تضووع  أو تضوومحل أو اوولت  سووه احنرافها

   جووورق ا عتقووواق،ولكن ابلعمووول الوووذي تووونا عليوووه العقيووودة يف كوووَّت .رسلهلا،والرسووولل يووودعلها ملوووا ُيييهوووا
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وإ  جاءهوووا .وابحليووواة وفووو  املووونهج الوووذي كووورعه اّلِل هلا،والشوووريع  الووويت أنزهلوووا،والقيم الووويت قررهوووا.مرافووو  احلياة
 األجل وف  سن  اّلِل ..

 ِدق الوذيهوإىل ملقو  املباقرهم السيا  بلمس  وجداني  تنقلهم من ملقو  السوائل املسوتهزئ املتحودي،مث ي
يووووا   أَْو َوارا ،موووواذا  َعذابُووووُه بَ أَ ُكوووومْ  قُووووْل:أَرَأَيْوُتْم ِإنْ »قوووود يفاج ووووه انظوووولر يف كوووول حلظوووو  موووون الليوووول أو النهووووار:

 « ..َيْستَوْعِجُل ِمْنُه اْلُمْجرُِملَنف
يقواا،  ارا وأنوتم أيوام،أو وواملغيه الذي   يعلم ملقعوه وملعود  والوذي قود ُيول بيوا  وأنوتم ن فهذا العذاب

له علوى كول  اسوتعجايفما الذي يستعجل منه اجملرملنف وهل عذاب   خوْي هلوم .اديكم يف رق  الصحل .
 حال.

لعوه التاليو  بلق اهليو  هموبينما هم يف مفاجأة السويال الوذي ينقول مشواعرهم إىل تصولر ااطور وتلقعوه،تفجي 
مُثَّ ِإذا أَ »ه اللجودان:بر،ويلمك ولكن التصلر القرآين ير ه واقعا،ويغمر به املشاع.وهل   يقع بعد ..فعال .

ُتْم بِِه َتْستَوْعِجُللَنف  ُتْم بِِهف آهْلَن َوَقْد ُكنوْ  «.ما َوَقَع آَمنوْ
موو  نه اهلن  وتتضوور يشووهدو بكيووحل يف مشووهد حاوكأ ووا قوود آمنوولا بووه،وكأ ا حووانبلن ّبووذا الت.فكأ ووا قوود وقع
ُتْم َتْكِسبُ َزْوَن ِإ َّ َهْل عُْ .مُثَّ ِقيَل لِلَِّذيَن لََلُملا:ُذوُقلا َعذاَب اْاُْلدِ »املشهد احلاضر:  « ..لَنف ِ ا ُكنوْ

نشوووهد   الووودنياوهكوووذا ْنووودان موووع السووويا  يف سووواح  احلسووواب والعذاب،وقووود كنوووا منوووذ حلظوووات وفقووورات يف
  لرسلله عن هذا املصْي   خطاب اّللِ 

لووداخل عاهووه لن موون افهم مزلزلوو.وختووام هووذ  ا؟للوو ،هل اسووتنباء القوولم للرسوولل:إن كووان هووذا اللعيوود حقووا
َح   ُهوَلف ِبُ لَنَك:أَ َيْسوتَونْ وَ »وا؟ولاب اب اواب حاسوم ميكود بيموني:.يريدون أن يستليقلا وليك ّبوم مون يقني

 « ..َوما أَنْوُتْم ِ ُْعِجزِينَ  ُقْل:ِإي َوَريبِِ ِإنَُّه حلََ   
 يف يقني ..و   يف جد ..الذي أعر  قيم  ربلبيته فال أقسم به حانثا،و  أقسم به إ« ِإي َوَريبِِ »
ن ُياسووووبكم،وأن أنووووتم  عجووووزين أبكم،ومووووا  ..مووووا أنووووتم  عجووووزين أن ذيت« ِإنَّووووُه حَلَوووو   َومووووا أَنْوووووُتْم ِ ُْعِجووووزِينَ »

نقلو  مون  موع السويا  يف -إذا حنون فجوأة .على هوذ  األرم يف اسوتنباء وجولاب اازيكم.وبينما حنن معهم
 دير.مبدئيا على وجه الفرم والتق. ساح  احلساب وا؟زاءيف -نقالت األسللب القرآين املصلر 

 لق  معها.لى فرم وجعقبل منها حَّت ي..فال « َوَلْل أَنَّ ِلُكلِِ نَوْفك  لََلَمحْل ما يف اأْلَْرِم َ فْوَتَدْت بِهِ »
 « ..َعذابَ ا رَأَُوا الْ َ  َلمَّ َوَأَسُروا النَّدامَ »و  تكتمل اهلي  حَّت يكلن الفرم قد وقع وقضك األمر:

 ،قون أن تنطوو ل اللجول أخوذهتم وهلو  املفاجوأة فسوق  يف أيوديهم،والتعبْي يرسووم للخيوال صولرة الكمود يظلو
نَوُهْم اِبْلِقْسِ  َوُهْم   »الشفا     « ..يُْظَلُملنَ َوُقِضَك بَويوْ

 من مأاهر قدر  هللا ودعو  لإلنا اع بالقرآن 58 - 55الدرس السادس:

 .مليير املثْيلقرآين ااوانتهى املشهد الذي بدأ منذ نص  آي  فرضا وانتهى واقعا،على نريق  التصلير 
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 يف احليواةرم و ماء واألوالتعقيه امليكد للحشر واحلساب،جلل  أخرى موع القودرة يف بعوخ جماليهوا يف السو
ذا ّبووني لالنتفوواع نوواس أمجعوومث نووداء عووام لل.جللوو  عووابرة لتلكيوود معوو  القوودرة الكفيلوو  بتحقوو  اللعوود.وامللت

 القرآن الذي ُيمل هلم امللعظ  واهلدى وكفاء الصدور.
وووووووووماواِت َواأْلَْرمِ » ُهوووووووووَل ُُييِوووووووووك .نَ ُهْم   يَوْعَلُمل َأْكثَوووووووووورَ    ،َولِكنَّ  َحوووووووووَأ  ِإنَّ َوْعوووووووووَد اّللَِّ .َأ  ِإنَّ ّللَِِّ موووووووووا يف السَّ

ُدوِر،َوُهدى  َوَرمْحَوو   ُكووْم َوِكووفاء  ِلمووا يف الُصوو ِمووْن َربِِ ْلِعظَوو   اي أَيُوَهووا النَّوواُس قَووْد جوواَءْتُكْم مَ .َومُيِيحُل،َوإِلَْيووِه تُوْرَجعُوولنَ 
 « ..ا َاَْمُعلنَ َل َخْْي  ِ َّ َرُحلا هُ ُقْل:بَِفْضِل اّللَِّ َوِبَرمْحَِتِه فَِبذِلَك فَوْليَوفْ .لِْلُمْيِمِننيَ 

ا يف السووماوات والووذي ميلووك موو.«اأْلَْرمِ وَ َأ  ِإنَّ ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت ».ّبووذا ا عووالن املوودوي...« َأ   »
َأ  ِإنَّ »قه معوول :واألرم ميلووك أن اعوول وعوود  حقووا فووال يعجووز  عوون هقيقووه معجووز،و  يعلقووه عوون تصوودي

 أو يكذبلن. هلهم يشكلن..وهم ؟« َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يَوْعَلُملنَ »..« َوْعَد اّللَِّ َح   
 « ..ُهَل ُُيِيك َومُيِيحلُ »

 .«َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ ..»والذي ميلك احلياة وامللت،ميلك الرجع  واحلساب 
 إنه تعقيه سريع للتلكيد السريع بعد ا ستعرام املثْي.

 بُِِكْم،َوِكووووفاء  ِلمووووا يف رَ ِعظَوووو   ِمووووْن ُكْم َملْ اي أَيُوَهووووا النَّوووواُس قَووووْد جوووواَءتْ :»يعووووا مث يعقبووووه النووووداء ا؟ووووامع للبشووووري  مج
 « ..الُصُدوِر،َوُهدى  َوَرمْحَ   لِْلُمْيِمِننيَ 

،ولويك توااب مف ىكفلويك هول  « مون ربكوم»جاءتكم امللعظو  .جاءتكم يف ذلك الكتاب الوذي تر بولن فيوه
ها،والشوووك لوويت الي   لتحيووك قللبكم،وتشووفك صوودوركم موون اارافوو  اجاءتكم امللعظوو.مووا فيووه موون عنوود بشوور

قووني العافيوو  واليالووثء و  جوواءت لتفوويخ عليهووا.الووذي يسوويطر عليهووا،والزي  الووذي ميرضووها،والقل  الووذي ُيْيها
ن الضووووالل موووول،ورمح  وهك ملوووون يوووورز  ا ميووووان هوووودى إىل الطريوووو  اللاصوووو.وا نم نووووان والسووووالم مووووع ا ميووووان

لوذي آ   اّلِل ا...فبهوذا الفضول « َمعُولنَ ا اَْ ِ َّوُهوَل َخوْْي  َفْضِل اّللَِّ َوِبَرمْحَِتِه فَبِوذِلَك فَوْليَوْفَرُحلا،ُقْل بِ »والعذاب:
 فبذلك وحد  فليفرحلا..عباق ،وّبذ  الرمح  اليت أفاضها عليهم من ا ميان .

لووذي يطلوو  لعلوولي الفوور  اإن ذلووك هوول ا.  املووال و  أعوورام هووذ  احليوواة.فهووذا هوول الووذي يسووتح  الفوور 
ل ردومو  واعو لحيواة  لالنفك من عقال املطامع األرضي  واألعرام الزائل ،فيجعل هذ  األعرام خاقم  

النواس  دنيا ليهجرهواحليواة الووا سالم   ُيقور أعورام ا.ا نسان فلقها وهل يستمتع ّبا   عبدا خاضعا هلا
موون  ،مطمحهم أعلووىلقوواء اليوودّبووا النوواس وهووم أحوورار ا راقة نإ ووا هوول يزوووا بلزوووا ليسووتمتع .ويزهوودوا فيها

 ميوووان هوووك قتضووويات اا ميوووان عنووودهم هووول النعم ،وشقيووو  م.هوووذ  األعرام،وآفووواقهم أ وووى مووون قنيوووا األرم
 والدنيا بعد ذلك  للك  هلم   سلطان هلا عليهم..اهلد 

ْعووحُل أَيْوَفووَع بْووَن َعْبوو وا قَووِدَم َخوورَاُج اْلعِوورَاِ  ِإىَل ُعَمووَر بْووِن ااَْطَّوواِب َخوورََج َعوْن َصووْفَلاَن بْووِن َعْمر و،قَاَل: َِ د  يَوُقلُل:َلمَّ
ِبلَ ،ُعَمُر َوَمْلىل  َلهُ  َوَجَعوَل َموْل َُ  ،َفَجَعوَل ُعَموُر يَوُقلُل:احْلَْموُد ّللَِّ ،فَوِإَذا ِهوَك َأْكثَووُر ِموْن َذِلكَ ،َفَجَعَل ُعَموُر يَوعُوُد اْ ِ
فَوَقواَل ،}فَبِوَذِلَك فَوْليَوْفَرُحولا{ تَوُقولُل اِبهْلُوَدى َوالُسونَِّ  َواْلُقْرآنِ ،ُمْيِمِننَي َهَذا ِموْن َفْضوِل اّللَِّ َوَرمْحَِتهِ يَوُقلُل:اَي أَِمَْي الْ 
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ُ تَوَعووواىَل }فَبِوووَذِلَك فَوْليَوْفَرُحووولا ُهوووَل َخووْْي  ِ َّوووا َاَْمعُووولنَ  { َوَهوووَذا ِ َّوووا ُعَمُر:َكووَذْبحَل لَوووْيَك َهوووَذا ُهوووَل الَّوووِذي يَوُقوولُل اّللَّ
 1512.َاَْمُعلنَ 

اءهم جوألوىل هوك موا الرمح  اكانلا يعدون الفضل األول و .هكذا كان الرعيل األوللن ينظرون إىل قيم احلياة
م،وكوان النصور ذتيه ذلك كوانلو.فأما املال،وأموا الثراء،وأموا النصور ذاتوه فهول  بع.من اّلِل من ملعظ  وهدى

،ويف هلوا قرآووا نهالوذي يسو إنه يف هوذا.إن نريو  هوذ  األمو  واضو .يطلوبهم .املال ينثال عليهم،وكوان الثوراء 
 هذا هل الطري ..سْية الصدر األول الذين فهمل  من رجاهلا .

نيا  احليووواة الوووديف.ألرم .إن األرزا  املاقيووو ،والقيم املاقي ،ليسوووحل هوووك الووويت هووودق مكوووان النووواس يف هوووذ  ا
ن تصوب  أملاقيو ،ميكن ،والقيم ااألرزا  املاقي ،والتيسوْيات املاقيو إن .فضال عن مكواوم يف احليواة األخورى .

يووولم يف كموووا نشوووهد ال  -ة امليجلووو  ولكووون يف هوووذ  احليووواة اللاقعووو    يف اهلخووور  -مووون أسوووباب كوووقلة البشوووري  
كون ميخورى هوك الويت لقويم األاحضارة املاقة الكاحل   إنه   بد من قيم أخرى هكوم احليواة ا نسواني  وهوذ  

اقة موون ععوول منهووا  ميكوون أعطووك لووارزا  املاقيوو  والتيسووْيات املاقيوو  قيمتهووا يف حيوواة النوواس وهووك الوويتأن ت
 سعاقة وراح  لبب ا نسان.

 هل الووذي.يوواهتمقيوو  يف حإن املوونهج الووذي ُيكووم حيوواة جمملعوو  موون البشوور هوول الووذي ُيوودق قيموو  األرزا  املا
  الرتكاس لا للرقك ا نساين أو مزلقا كما اعلها سبب.اعلها عنصر سعاقة أو عنصر كقاء

ْلِعظَووو   ِموووْن اَءْتُكْم مَ جووواُس قَوووْد اي أَيُوَهوووا النَّووو:»ومووون هنوووا كوووان ال كيوووز علوووى قيمووو  هوووذا الووودين يف حيووواة أهلوووه 
َك فَوْليَوْفَرُحولا ُهوَل َخوْْي  ِ َّوا بِوذلِ  َوِبَرمْحَتِوِه فَ بَِفْضوِل اّللَِّ ُقْل:.َربُِِكْم،َوِكفاء  ِلموا يف الُصوُدوِر،َوُهدى  َوَرمْحَو   لِْلُمْيِمِننيَ 

 « ..َاَْمُعلنَ 
 - نوهرضوك اّلِل ع -لل عمور ومن هنا كان الوذين تلقولا هوذا القورآن أول مورة يودركلن هوذ  القيمو  العليوا،فيق

َل َخوْْي  ْليَوْفَرُحولا ُهوبِوذِلَك فوَ َرمْحَِتِه فَ  َوبِ ُقْل:بَِفْضِل اّللَِّ »ليك هذا هل الذي يقلل اّلِل تعاىل:»عن املال واألنعام:
 « ..ِ َّا َاَْمُعلنَ 

ضول اّلِل ورمحتوه يتموثالن ابلدرجو  األوىل يف فكان يعور  أن .يفقوه قينوه -ضوك اّلِل عنوه ر  -لقد كوان عمور 
ن مون ل   فيموا امعو.لميمننيهذا الذي أنزله اّلِل هلم:ملعظ  من رّبم،وكفاء ملا يف الصدور،وهدى ورمح  ل

 ألرزا  املال وا بل وا
وإووا .لقد كانلا يدركلن قيم  النقل  البعيدة اليت نقلهوا هلوم هوذا الودين،من وهودة ا؟اهليو  الويت كوانلا فيهوا . 

 .. 1513لنقل  بعيدة ابلقياس إىل ا؟اهلي  يف كل زمان ومكان 
 .1514 ا فيها جاهلي  القرن العشرين 

                                                 
 ( حسن1037)[125/ 2] 360مسند الشاميني  - 1512
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »معا  يف الطري »يف كتاب. « نقل  بعيدة»يراجع فصل   - 1513
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مون هوذ   باق وهريورهملقي  للعالعباق من العب إن النقل  األساسي  اليت تتمثل يف هذا الدين هك إعتا  رقاب
ع صوولراهتم،ويرفتذي يرفووع العبلقي ،وتعبيوودهم ّلِل وحد ،وإقاموو  حيوواهتم كلهووا علووى أسوواس هووذا ا نطووال  الوو

 ويرفع حياهتم كلها من العبلقي  إىل احلري  ...قيمهم،ويرفع أخالقهم
ا حوودّ كموو.ا ا نطال تحوورر وهووذاقي،تبعووا هلوذا المث عوكء األرزا  املاقيوو  والتيسووْيات املاقيوو ،والتمكني امل

ألرم،وتقوولق الطان يف يف  ريو  العصوب  املسولم ،وهك تكتسوو  ا؟اهليوات حلهلوا،وهتيمن علووى مقاليود السو
 البشري  إىل اّلِل،لتستمتع معها بفضل اّلِل ..

داء ساسووي ،هم أعوواأل لكووثىاوالووذين يركووزون علووى القوويم املاقيوو ،وعلى ا نتوواج املوواقي،ويغفللن تلووك القيموو  
 ان.البشري  الذين   يريدون هلا أن ترتفع على مستلى احليلان وعلى مطاله احليل 
يودة الويت يو ،وعلى العقا ميان وهم   يطلقلوا قعلة بري   ولكنهم يهدفلن مون ورائهوا إىل القضواء علوى القويم

وععوول هلووم  -راهتم األساسووي  ون أن تغفوول ضوورو ق -تعلوو  قلوولب النوواس  ووا هوول أرفووع موون مطالووه احليوولان 
ذا الصويا  يولان  وهوأساسي  أخرى إىل جولار الطعوام واملسوكن وا؟ونك الويت يعويا يف حودوقها احل مطاله

س وتفكوووْيهم يووواة النووواحاملسوووتمر بتضوووخيم القووويم املاقيووو ،وا نتاج املاقي، يوووة يطغوووى ا نشوووغال بوووه علوووى 
يووواة الكوووثى قيمووو  احل وراء هوووذ  القيم ،وتعووودها و يوووة يتحووولل النووواس إىل آ ت تلهوووة.وتصووولراهتم كلهوووا .

لقويم  وتودوس هوذ  ا ألخالقي كل القيم الروحي  وا.ا نتاج ..ا نتاج ..وتنسى يف عاصف  الصيا  املستمر .
صونام أام تعبود بودل قام  أصنهذا الصيا  ليك بري ا إ ا هل خط  مدبرة  .كلها يف سبيل ا نتاج املاقي .

كوود  ملوواقي صوونما ي نتوواج اان هلووا السووياقة العليووا علووى القوويم مجيعووا  وعنوود مووا يصووب  ا؟اهليوو  األوىل وتكوول 
سووووبيله  تووووداس يف النوووواس حللووووه ويطلفوووولن بووووه يف قداسوووو  األصوووونام فووووإن كوووول القوووويم وا عتبووووار ات األخوووورى

 الضماانت ..احلرايت.األعرام.األسرة.األخال .وتنتهك.
إن   تكوون  واألصوونام أن تووداس  فموواذا تكوولن األراببكلهووا إذا تعارضووحل مووع توولفْي ا نتوواج اووه .كلهووا .

ن إفتو  ولقبوا   ار ا و فقد يكلن قيم  واعتب.هك هذ ف إنه ليك من احلتم أن يكلن الصنم حجرا أو خشبا
ويعلك ،وُيرر الرقوابالصودور، القيم  العليا اه أن تبقى لفضل اّلِل ورمحته املتمثلني يف هدا  الوذي يشوفك

لنواس يف لالوذي أعطوا   ز  اّللِ ويف لل هوذ  القيمو  العليوا ميكون ا نتفواع بور .  يف ا نسانمن القيم ا نساني
ذ  كود  وبسوائر هون كودة المواألرم وابلتصنيع الذي يولفر ا نتواج املواقي وابلتيسوْيات املاقيو  الويت تقلول 

ألرزا  اقهتا تصوب  ايعليا وسالقيم اليت تد  ا؟اهلي  حلهلا الطبلل يف األرم  وبدون وجلق تلك القيم  ال
،على انيووو  واهلليووو يم احليل والتيسوووْيات وا نتووواج لعنووو  يشوووقى ّبوووا النووواس ألووووا يلم وووذ تسوووتخدم يف إعوووالء القووو

 حساب القيم ا نساني  العللي .

                                                                                                                                            
«. قار الشورو »نمود قطوه. « جاهليو  القورن العشورين»للسيد أيب األعلى املولقوقي. وكتواب:« ا سالم وا؟اهلي »يراجع كتاب:  - 1514

 ) السيد رمحه هللا (
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َرمْحَو   وَ ِر،َوُهدى  موا يف الُصوُدو لِ ْم،َوِكوفاء  ْن َربِِكُ اي أَيُوَهوا النَّواُس قَوْد جواَءْتُكْم َمْلِعظَو   ِمو :»وصد  اّلِل العظويم 
 « ..ا َاَْمُعلنَ َل َخْْي  ِ َّ َرُحلا هُ لِْلُمْيِمِننَي ُقْل:بَِفْضِل اّللَِّ َوِبَرمْحَِتِه فَِبذِلَك فَوْليَوفْ 

 ذا ال اهلين في أشريماأهم الباطلة 60 - 59الدرس السابع:

اء ملووا يف هوودى وكووفو لعظوو  ويف لوول هووذا احلوودية عوون فضوول اّلِل ورمحتووه،املتمثلني فيمووا جوواء للنوواس موون م
ولكووون وفووو   نووود اّللِ عالصوودور،يتعرم السووويا  للجاهليووو ،وهك توووزاول حياهتوووا العمليووو ،  وفووو  موووا جووواء مووون 
ا رزقهووووووم حوووووورمي فيمووووووأهوووووولاء البشوووووور،واعتدائهم علووووووى خصووووووائا اّلِل سووووووبحانه،ومزاولتهم أموووووور التحليوووووول والت

ُ َلُكوووْم ِمووونْ »اّلِل: ُ أَ  ْنوووُه َحراموووا  ُتْم مِ رِْز   َفَجَعْلووو قُوووْل:أَرَأَيْوُتْم موووا أَنْووووَزَل اّللَّ ِذَن َلُكوووْمف أَْم َعلَوووى اّللَِّ َوَحوووال    قُوووْل:آّللَّ
َ لَوووُذو َفْضووول  ِقياَموووِ ف إِ ْلَم الْ تَوْفوووَ ُوَنف َوموووا لَوووُن الَّوووِذيَن يَوْفوووَ ُوَن َعلَوووى اّللَِّ اْلَكوووِذَب يوَووو لَوووى النَّوووواِس،َولِكنَّ عَ نَّ اّللَّ

 « ..ُرونَ َأْكثَوَرُهْم   َيْشكُ 
نوزل مىل البشور فهول إن عنود اّلِل يف عليائوه مووكول موا جواء  -قل:ماذا تورون يف رز  اّلِل الوذي أنزلوه إلويكمف 

ا ذنووه وكوورعه،فإذ هوذا الوورز  الووذي أعطوا  لكم،لتتصوورفلا فيووه وفو  إموواذا توورون يف -مون ذلووك املقووام األعلوى 
والتحرمي .منووووه أنلاعووووا وهلوووولن منووووه أنلاعووووارموووولن ه -ن عنوووود أنفسووووكم وقون إذن موووون اّلِل لكووووم موووو -أنووووتم 

ُ قُو»نفسوكم:أواحلاكميو  ربلبيوو ،وأنتم تزاوللووا مون عنوود .والتشوريع حاكمي .والتحليول تشريع ِذَن َلُكووْمف أَ ْل:آّللَّ
 « ..أَْم َعَلى اّللَِّ تَوْفَ ُوَنف

 اذلك أو.ني .واحل حلنيإوا القضي  اليت يتكرر ذكرها يف القرآن الكرمي وتلاجه ّبا ا؟اهلي  بني ا
 ياة.للاقعك يف احللتطبي  اابل إوا هك هك يف حال  .القضي  الكثى التالي  لشهاقة أن   إله إ  اّللِ 

ل الوذي هولق وأن يكولن رب املعبوإن ا ع ا   ن اّلِل هل ااال  الراز  يستتبعه حتموا أن يكولن اّلِل هول الو
ن موول مووا يوورزقهم ك تشوومل كوورزا  الوويت أعطاهووا اّلِل للبشوور،وهومنووه أموور هووذ  األ.ُيكووم يف أموور النوواس كلووه .

كمووا   -الووراز    و نووه ااووال -سووبحانه  -وا؟وواهليلن العوورب كووانلا يع فوولن بلجوولق اّلِل .السووماء واألرم .
 والتحليووول لن التحووورميمث كوووانلا موووع هوووذا ا عووو ا  يزاولووو.«املسووولمني »يعووو   اليووولم انس يسوووملن أنفسوووهم 

 وهوووذا القووورآن -« املسووولمني »لوووك اليووولم انس يسوووملن أنفسوووهم كموووا يوووزاول ذ  -قهوووم اّلِل ألنفسوووهم فيموووا رز 
يواهتم مون زاوللنوه يف حياز  وموا يلاجههم ّبذا التناقخ بني ما يع فلن به من وجولق اّلِل ومون أنوه ااوال  الور 

م   لشوور  كمووا يوودابيوودمغهم  ربلبيوو  لغووْي اّلِل تتمثوول يف التشووريع الووذي يزاولووه نفوور موونهم  وهوول تنوواقخ صووارن
فا سوووالم .الالفتاتو مهموووا اختلفوووحل األ ووواء .كووول مووون يوووزاول هوووذا التنووواقخ اليووولم وغووودا وإىل آخووور الزمان

ن يسوووملن  وويوولم انس كموووا يووزعم ال  -حقيقوو  واقعوو    جموورق عنوولان  ولقووود كووان ا؟وواهليلن العوورب يزعموولن 
لوولن أو كووانلا يقل .إ ووا أذن هلووم بووه اّللِ ن هووذا الووذي يزاوللنووه موون التحوورمي والتحليوول أ -« املسوولمني»أنفسووهم 

 عنه:كريع  اّلِل  
وذلووك يف قللووه .وقوود ورق يف سوولرة األنعووام اقعووا هم أن هووذا الووذي ُيرملنووه وهووذا الووذي ُيللنووه كوورعه اّلِل .

ّ  ِحْجوووووور    َيْطَعُمهووووووا ِإ َّ َمووووووْن َنشوووووواُء »تعوووووواىل: م  ُحِرَِمووووووحْل َوأَْنعووووووا -بِووووووَزْعِمِهْم  -َوقوووووواُللا هووووووِذِ  أَْنعووووووام  َوَحووووووْر
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َهوا افْوِ اء  َعَلْيهِ  فهوم كوانلا يقللولن:إن ..« َسوَيْجزِيِهْم ِ وا كوانُلا يَوْفوَ ُونَ .لُُهلرُها،َوأَْنعام    يَوْذُكُروَن اْسوَم اّللَِّ َعَليوْ
يشورعلن « مسولمني»كموا أن انسوا اليولم يودعلن أنفسوهم .اف اء على اّلِل ..اّلِل يشاء هذا،و  يشاء هذا .

أنفسهم مث يقلللن:كريع  اّلِل  واّلِل ابههم هنا اب ف اء،مث يسوأهلم مواذا تظنولن بوربكم يولم القيامو  من عند 
 « ..َوما َلُن الَِّذيَن يَوْفَ ُوَن َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب يَوْلَم اْلِقياَمِ ف »وأنتم تف ون عليه:

رىف مووا توونهم اي لووفمووا .م مجيعووا .وصوويغ  الغائووه تشوومل جوونك الووذين يفوو ون علووى اّلِل الكووذب وتنووتظمه
 لدة ا؟اسوي  بالت الصوالذي يتصلرون أن يكلن يف كأوم يلم القيام    وهل سيال تذوب أمامه حَّت ا؟و

 « ..ُكُرونَ ِإنَّ اّللََّ َلُذو َفْضل  َعَلى النَّاِس،َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   َيشْ »
 م القودرة علووىأوقع فويهو ه هوذا الكولن مون أجلهوم واّلِل ذو فضول علوى النواس برزقوه هوذا املواقي الوذي أوقعو

،والتحليل  أكووووكالهمعرفووو  مصوووواقر  والنوووولاميك الوووويت هكووووم هووووذ  املصوووواقر،وأقدرهم كووووذلك علووووى التنليووووع يف
 .. وكله يف الكلن وفيهم من رز  اّللِ .وال كيه يف ماقته لتنليع هذ  األككال .

ه الويت أنزهلوا يف منهجوه هودى للنواس وكوفاء ملوا يف واّلِل ذو فضل علوى النواس بعود ذلوك برزقوه وفضوله ورمحتو
الصوودور ليهوودي النوواس إىل موونهج احليوواة السووليم القوولمي الووذي يزاولوولن بووه خووْي مووا يف إنسووانيتهم موون قوولى 
وناقات ومشاعر واعاهوات والوذي ينسوقلن بوه بوني خوْي الودنيا وخوْي اهلخورة كموا ينسوقلن بوه بوني فطورهتم 

 .1515ويتعامللن معه وفطرة الكلن الذي يعيشلن فيه
 عه وإذاّلِل وكر فإذا هم ُييدون عن منهج ا.ولكن أكثر الناس   يشكرون على هذا الرز  وذا  .

ا ملولوذي هول كوفاء الن ّبوذا يشوقلن ألووم   ينتفعو.مث يشوقلن يف النهايو  ّبوذا كلوه ..هم يشركلن بوه غوْي  .
ل معو  مون لصودور بكواآن كوفاء ملوا يف إن هوذا القور .يف الصدور  وإنه لتعبوْي عجيوه عون حقيقو  عميقو  .

 معاين الشفاء ..
ن اافوووك ي السووولطاإنوووه يووودب يف القلووولب فعوووال قبيوووه الشوووفاء يف ا؟سوووم املعلووولل  يووودب فيهوووا إبيقاعوووه ذ

 العجيه.
يدب فيهوووا و .تسوووتجيهو ويووودب فيهوووا بتلجيهاتوووه الووويت تووولقج أجهوووزة التلقوووك الفطريووو ،فتهتز وتتفوووت  وتتلقوووى 

هوا ويودب في.يلمي حليواة الايت تضومن أقول احتكوا   كون بوني اجململعوات البشوري  يف بتنظيماته وتشريعاته ال
اوووْي،وإىل ،وإىل غلبووو  ا ا؟وووزاءإبُياءاتوووه املطم نووو  الووويت تسوووكه الطمأنينووو  يف القلووولب إىل اّلِل،وإىل العووودل يف

 حسن املصْي ..
 ا هوووذا التعبوووْييووولحك ّبوووو لبشووور وإووووا لعبوووارة تثوووْي حشووودا وراء حشووود مووون املعووواين والووود ئل،تعجز عنهوووا لغووو  ا

 العجيه 
 اطالع هللا عل  هللال شيء وطمأنينة أولياء هللا أماا ا عداء 67 - 61الدرس الثامن:

                                                 
السويد «. ) هوذا الودين»مون كتواب:« مونهج متفورق»كموا يراجوع فصول:« معوا  يف الطريو »يف كتواب:« يع  كلنيو كور »يراجوع فصول   - 1515

 رمحه هللا (
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علموووه و   يغيوووه عووون واّلِل هووول املطلوووع علوووى السووورائر،اني  بكووول مضووومر ولاهر،الوووذي  .  يشوووكرون . 
 والضومائر يف ة للمشواعرهوك اللمسو  ا؟ديودهوذ  .يبعد عن متناولوه مثقوال ذرة يف األرم و  يف السوماء .

موووووووون معووووووووه  وووووووووم يف رعايتووووووووه وو يتووووووووه،  يضوووووووورهم و  - -السوووووووويا ،ليخرج منهووووووووا إىل نمأنوووووووو  الرسوووووووولل 
،َوما توَ َومووا َتُكوولُن يف َكووأْ  »املكذبلن،الووذين يتخووذون مووع اّلِل كووركاء وهووم وا وولن: لُوولا ِمْنوون  ،َو  توْ ُه ِمووْن قُوووْرآن 

، اِل َذرَّة  يف اأْلَْرِم َو  ُب َعْن َربَِِك ِموْن ِمْثقوَوما يَوْعزُ  َن ِفيهِ ِإ َّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُكُهلقا  ِإْذ تُِفيُضل تَوْعَمُللَن ِمْن َعَمل 
وووماِء،َو  َأْصوووَغَر ِموووْن ذلِوووَك َو  َأْكوووَثَ ِإ َّ يف ِكتووواب     ُهوووْم َعلَوووْيِهْم وَ  ْولِيووواَء اّللَِّ   َخوووْل     ِإنَّ أَ أَ .بِوووني  مُ يف السَّ

،ذلِوَك ُهوَل يف اهْلِخورَِة،  تَوْبوِديالوُدنْيا وَ  حْلَيواةِ اهَلُُم اْلُبْشورى يف .الَِّذيَن آَمُنلا وَكانُلا يَوتوَُّقولنَ .َُيَْزنُلنَ  َل ِلَكِلمواِت اّللَِّ
يعووَو  َُيْزُنْووَك قَوووْلهُلُْم،ِإنَّ اْلعِووزََّة ّللَِّ .اْلَفووْلُز اْلَعِظوويمُ   ّللَِِّ َمووْن يف السَّووماواِت َوَمووْن يف اْلَعلِوويُم،َأ  ِإنَّ  ِميعُ ا ،ُهَل السَّوو مجَِ

ُهَل الَّووِذي .ِإ َّ َحُْرُصوولنَ   َّ الظَّوونَّ،َوِإْن ُهوومْ إِ تَِّبعُوولَن ،ِإْن يوَ اأْلَْرِم،َومووا يَوتَّبِووُع الَّووِذيَن يَووْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ُكوورَكاءَ 
 «.ْلم  َيْسَمُعلنَ هَلايت  لِقَ   ذِلكَ يف َوالنَّهاَر ُمْبِصرا ،ِإنَّ  َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِتْسُكُنلا ِفيهِ 

 إن الشعلر ابّلِل على النحل الذي تصلر  اهلي  األوىل من هذا السيا  :
،َو  تَوْعمَ »  ُللا ِمْنُه ِمْن قُوْرآن  ،َوما تَوتوْ ،ِإ َّ ُللَن ِمنْ َوما َتُكلُن يف َكْأن  قا  ِإْذ تُِفيُضولَن ِفيوِه  ل  ُكنَّوا َعلَوْيُكْم ُكوهُ  َعَمل 
».. 

ن ل بشووأن موووكيوو  ّبووذا املخلوول  البشووري وهوول مشووغل .كووعلر مطموو ن وريوو  معووا،مينك ومرهووه معووا .
وبكل وبكل جثوتوووه،اّلِل بكووول عظمتوووه،وبكل هيبتوووه،.كووويونه ُيوووك أن اّلِل معه،كووواهد أمووور  وحاضووور كوووأنه

 قلته.
ذا املخلوول   مووع هوواّللِ .مووا جوول منووه ومووا هووان .وموودبر هووذا الكوولن .اّلِل خووال  هووذا الكوولن وهوول عليووه هني

 البشري.
ولكنووه كووذلك كووعلر مووينك .الووذرة التائهوو  يف الفضوواء لوول  عنايوو  اّلِل اسووك ّبووا وترعاهووا  إنووه كووعلر رهيه

َوموا َتُكولُن يف »إن اّلِل معهوا:.إن هذ  الوذرة التائهو  ليسوحل م وكو  بوال رعايو  و  معلنو  و  و يو  ..مطم ن
،َوم ،َو  تَوْعَمُللَن ِمْن َعَمل  ِإ َّ ُكنَّا َعَلْيُكْم ُكُهلقا  ِإْذ تُِفيُضلَن ِفيهِ َكْأن  ُللا ِمْنُه ِمْن قُوْرآن   ..« 1516ا تَوتوْ

 إنه ليك مشلل العلم وحد ،ولكن مشلل الرعاي ،مث مشلل الرقاب  ..
َثَ ِإ َّ يف ِكتواب  َغَر ِموْن ذلِوَك َو  َأْكواِء َو  َأْصولسَّوم اَوما يَوْعُزُب َعْن َربَِِك ِمْن ِمْثقواِل َذرَّة  يف اأْلَْرِم َو  يف »

 « ..ُمِبني  
صووغر موون ومووع مووا هوول أ -ّلِل ومعهووا علووم ا -ويسووب  اايووال مووع الووذرات السووا   يف األرم أو يف السووماء 

حَّت  وتقووولى،لوووه إجوووال ويووورتعا اللجووودان إكوووفاقا ورهب ،وحشوووع الق.الوووذرة وأكوووث حمصووولرا يف علوووم اّلِل .
 .يطامن ا ميان من الروع  والرهب  ويهدهد القله اللاج   نك القرب من اّللِ 

                                                 
 اضلن فيه مشغللني به مسرعني فيه. ) السيد رمحه هللا ( - 1516
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  َخووْل   َعلَووْيِهْم  يوواَء اّللَِّ  أَْولِ َأ  ِإنَّ »ذيت ا عووالن ا؟وواهر:.ويف لوول هووذا األنووك،ويف نمأنينوو  هووذا القوورب .
 تَوْبووووِديَل ِلَكِلموووواِت  .لووووُدنْيا َويف اهْلِخوووورَةِ ا احْلَيوووواِة ْشوووورى يف اْلبُ  هَلُمُ .الَّووووِذيَن آَمنُوووولا وَكووووانُلا يَوتوَُّقوووولنَ .َو  ُهووووْم َُيَْزنُلنَ 

 « ..ذِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ .اّللَِّ 
 ك  أو سكلنفيف كل حر و وكي  حا  أولياء اّلِل أو ُيزنلن واّلِل معهم هكذا يف كل كأن ويف كل عمل 

 « ..لا يَوتوَُّقلنَ ُنلا وَكانُ ِذيَن آمَ الَّ »بلن له يف السر والعلن:وهم أولياء اّلِل،امليمنلن به األتقياء املراق
م هلوفلن،والبشورى وموم حا كي  حافلن وكي  ُيزنولن،وهم علوى اتصوال ابّلِل ألووم أوليوا  ف وعوالم ُيزنولن

 : - لمات اّللِ   تبديل لك -يف احلياة الدنيا ويف اهلخرةف إنه اللعد احل  الذي   يتبدل 
 «..اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ ِلَك ُهَل 

قور يف و وا ميان موا .  التقلىحإن أولياء اّلِل الذين يتحدّ عنهم السيا  هم امليمنلن ح  ا ميان املتقلن 
م ا اووه أن نفهووهكووذ.نووه .عوالعموول هوول تنفيووذ مووا أموور اّلِل بووه واجتنوواب مووا وووى اّلِل .القلووه وصوودقه العمل

يف لول هوذ  و ابألوليواء   يودعلوم من أووم املهبللولن املخبللولن الوذين  كموا يفهموه العولام،.مع  الل ي  ّللِ 
هووووووول أوىل األولياء، وووووووا يطم نوووووووه عوووووووا  املكووووووووذبني و  - -الرعايووووووو  واحلمايووووووو  ألوليووووووواء اّلِل حانوووووووه النوووووووول 

يعوا  َة ّللَِّ ِإنَّ اْلِعزَّ .ْلهُلُمْ َو  َُيْزُْنَك قوَ »واملف ين،وكانلا يف ذلك اللقحل هم أصحاب القلة وا؟ا : السَّوِميُع  ُهلَ . مجَِ
 « ..اْلَعِليمُ 

يا  سوووألن السووويا   -ضوووع اهلخووور كموووا يف املل   -ويفووورق اّلِل ابلعوووزة هنوووا،و  يضووويفها إىل الرسووولل واملووويمنني 
يجورق ل -ه يسوتمدووا منو  وحد ،والرسولل وامليمنولنوهوك أصوال ّللِ  -فيفرق  ابلعزة مجيعا .محاي  اّلِل ألوليائه
هوول يف احلمايو  ا هليوو  الوويت ف - -أمووا الرسولل .ا،ومشوركل قووريا العتواة قاخلوولن يف الناسمنهوا النوواس مجيع

يوودهم لهلم ويعلووم كيسوومع قوو الووذي.واّلِل معووه وهوول السووميع العليم.فال ُيووزن ملووا يقللوولن.أضووفاها علووى أوليائووه
ن إنوك وجون مو األرم ويف ملك يد  كل من يف السماوات وكول مون يف.وُيمك أولياء   ا يقال و ا يكاق

  َموووووْن يف نَّ ّللَِّ َأ  إِ »ومالئكووووو ،ومن عصووووواة وتقاة،فكووووول ذي قووووولة مووووون خلقوووووه قاخووووول يف سووووولطانه وملكوووووه:
 « ..السَّماواِت َوَمْن يف اأْلَْرمِ 

د  لهوووم يف ملوووك يوووألن املقصووولق إيبوووات أن األقووولايء كالضوووعفاء ك« موووا»هنوووا   « مووون»وهوووذ  حكمووو  ذكووور 
 سلاء.فالسيا  جار فيها جمرا .

فهوي ء الشوركاء امللهلمولن ليسولا يف حقيقوتهم كوركاء ّلِل ..« َوما يَوتَِّبُع الَّوِذيَن يَوْدُعلَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ ُكورَكاءَ  »
َوِإْن ُهوووووْم ِإ َّ .ِإْن يَوتَِّبعُووووولَن ِإ َّ الظَّووووونَّ »يف كوووووكء وعبووووواقهم ليسووووولا علوووووى يقوووووني  وووووا يزعمووووولن هلوووووم مووووون كووووورك :

 .. 1517«َحُْرُصلَن.

                                                 
 حرصلن:ُيدسلن وحمنلن،لنا بال علم و  يقني. ) السيد رمحه هللا (  - 1517
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َجَعوَل َلُكوُم  ُهوَل الَّوِذي»لتكورار:بعخ جموا  القودرة يف املشواهد الكلنيو  الويت يغفول عنهوا النواس اب مث لفت  إىل
سووكلن،الذي ..واملالووك للحركوو  ولل« لنَ ْلم  َيْسووَمعُ ت  لَِقووِإنَّ يف ذلِووَك هَلاي.اللَّْيووَل لَِتْسووُكُنلا ِفيووِه َوالنَّهوواَر ُمْبِصوورا  

 سووك .رون .رهم فيبصوولنهووار مبصوورا يقوولق النوواس فيتحركوولن  ويبصوواعوول الليوول ليسووكن فيووه الناس،واعوول ا
 مقدمووو  يف - -سووولله ور . قاليوود احلركووو  والسوووكلن،قاقر علوووى الناس،قووواقر علوووى محايووو  أوليائوووه مووون الناس

 ومن معه من امليمنني ...أوليائه
 علن...يسمعلن فيتدبرون ما يسم« ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  َيْسَمُعلنَ »
ن ذلك أ.لعبلقيوو للهيوو  واملونهج القوورآين يسووتخدم املشواهد الكلنيوو  كثووْيا يف معورم احلوودية عوون قضوي  األوا

ا يف  وووالنووواس  كوووذلك حانوووه.هوووذا الكووولن بلجووولق  و شووواهد  كووواهد اننووو  للفطووورة   الوووك ملنطقوووه رقا
 وهم ادون هذا يف حياهتم فعال..عالقتهم ّبذا الكلن من تناس 

 ا تصوووال ان كوووديد لن فيه،وهوووذا النهوووار الوووذي يبصووورون بوووه، ا لووواهر ن كلنيتوووفهوووذا الليووول الوووذي يسوووكن
 «.العلم»لبحة وقلا يف اولل   يتعم -وتناس  هذ  الظلاهر الكلني  مع حياة الناس ُيسلنه هم . ياهتم

يووو  عووون لغووو  ر يف عماذلووك أن فطووورهتم الداخليووو  تفهوووم عووون هوووذا الكووولن لغتوووه اافيووو   وهكوووذا   يكووون البشووو
  خوانبهم ّبوامثومن .كلهوا  لقود كوانلا يفهمولن هوذ  اللغو  بكينولنتهم« العللم احلديث  »لن حَّت جاءهتم الك

أقوودر  ملعرفوو  كووانلاالنوواس يف وهووك لغوو  متجوودقة بتجوودق املعرفوو ،وكلما ارتقووى ا.العلوويم اابووْي منووذ تلووك القرون
شوووركاء لوووى اّلِل ابلفووو اء ع  وا علوووى فهمهوووا،مَّت تفتحوووحل قلووولّبم اب ميوووان ونظووورت بنووولر اّلِل يف هوووذ  اهلفوووا 

 .كل العرب يزعملن أن املالئك  بنات اّللِ وقد كان مشر  -سبحانه  -يكلن بنسب  ولد ّلِل 
 أكايب المشرهللاين في إشراهللاهم باهلل 70 - 68الدرس الااسع:

 يفهووك ابلعووذاب نيا وتنتوختووام هووذا الوودرس جللوو  مووع هووذا النوولع موون الشوور  وا فوو اء تبوودأ ابحلجوو  يف الوود
ُ َوَلدا ،ُسووْبحانَُه ُهوولَ »اهلخوورة علووى نريقوو  القوورآن: َووَذ اّللَّ أْلَْرِم،ِإْن ايف السَّووماواِت َومووا يف  ،لَووُه مووا اْلَغِبُ قاُللا:اختَّ

 اْلَكوووِذَب   ّللَِّ ِذيَن يَوْفوووَ ُوَن َعلَوووى اْل:ِإنَّ الَّووولَنف قُوووِعْنووودَُكْم ِموووْن ُسوووْلطان  ِّبوووذا،أَتَوُقلُللَن َعلَوووى اّللَِّ موووا   تَوْعَلُمووو
 « ..ُرونَ ِديَد ِ ا كانُلا َيْكفُ ْلَعذاَب الشَّ ايُقُهُم َمتاع  يف الُدنْيا مُثَّ إِلَْينا َمْرِجُعُهْم،مُثَّ نُذِ .يُوْفِلُحلنَ 

فووووار  اذج ،منشوووويها قصوووولر يف التصوووولر،يعجز عوووون إقرا  السولدا،عقيوووودة  -سووووبحانه  -وعقيوووودة أن ّلِل 
ن إقرا  حكمو  لقصلر كذلك عفاني  وااألزلي  الباقي ،والطبيع  البشري  املخللق  ال اهلائل بني الطبيع  ا هلي 

 . يكلانن ّللِ وقصلر   السن  اليت جرت بتلالد أبناء الفناء،وهل التكمل  الطبيعي  ملا فيهم من نقا
امتووداق  قتضووكتااووال   فالبشوور ميلتلن،واحليوواة ابقيوو  إىل أجوول معللم،فووإىل أن ينقضووك هووذا األجوول فحكموو 

 البشر،والللد وسيل  هلذا ا متداق.
ا يف عمووارة يقي قورهوووالللد تعووليخ عوون القوولة الشووائخ  بقوولة فتيوو ،ت.والبشوور يهرموولن ويشوويخلن فيضووعفلن

 تعني الضعفاء والشيلن على بقي  احلياة.و  -ما كاء اّلِل ك  -األرم 
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التسووواند  اجووو  إىلفهم يف ح.اسوالبشووور يكوووافحلن فيموووا ُيوووي  ّبم،ويكوووافحلن أعوووداءهم مووون احليووولان والنووو
 ،والللد أقرب من يكلن إىل العلن يف هذ  األحلال.

ي لووى ا؟هوود الووذد يعووني عوالبشوور يسووتكثرون موون املووال الووذي البلنووه ألنفسووهم اب؟هوود الووذي يبذللنه،والللوو
ينقضوووووووك  الوووووووه املوووووووال ...وهكوووووووذا إىل سوووووووائر موووووووا اقتضوووووووته حكمووووووو  ااوووووووال  لعموووووووارة هوووووووذ  األرم،حوووووووَّت

 اّلِل أمرا كان مفعل . األجل،ويقضك
 العووولن عنووود حلاجووو  إىلولووويك كوووكء مووون ذلوووك كلوووه متعلقوووا ابلوووذات ا هليووو ،فال احلاجووو  إىل ا متوووداق،و  ا

ر علوى طور أو   حطوا  وا حموو  احلاج  إىل كوكء .الشيخلخ ،و  احلاج  إىل النصْي،و  احلاج  إىل املال
 البال متعلق  بذات اّلِل تعاىل ..

وما .  ابلللووودهتووا،يتحقفووك حكموو  الللووود،ألن الطبيعوو  ا هليوو    يتعلووو  ّبووا غوورم خوووارج عوون ذاوموون مث تنت
ك فهك تقتضو.كملو ع مون التقضحل حكم  اّلِل أن يتلالد البشر إ  ألن نبيعتهم قاصورة هتواج إىل هوذا النول 

 الللد اقتضاء.وليسحل املسأل  جزافا.
َوَذ اّللَُّ »ومن مث كان الورق علوى فريو : موا يف لَوُه موا يف السَّوماواِت وَ   اْلغَوِبُ ُه  ُهولَ ُسوْبحانَ »هول:..«  َولَودا  قواُللا اختَّ

« هووول الغوووب».و التصوووِلرأتنزيهوووا لذاتوووه العليووو  عووون مسوووتلى هوووذا الظووون أو الفهوووم ..« سوووبحانه  «.»اأْلَْرمِ 
  ووا يقتضووك.بالر علووى البكوول معوواين الغوو ،عن احلاجووات الوويت أسوولفنا وعوون سوولاها  ووا حطوور و ووا   حطوو..

 وجلق الللد.
لَوُه ».ايو غكمو  و  حواملقتضيات هك اليت تسوم  بلجولق املقتضويات،فال يلجود كوكء عبثوا بوال حاجو  و  

دة ا  سواع ألن ميلوك كوي -سوبحانه  -و  حاجو  بوه .فكل ككء ملكوه.«ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرمِ 
 الللد.

لل الطبيعوو  حوودل نظووري عبووة  و  يوودخل القوورآن الكوورمي يف جووتعوواىل اّلِل سووبحانه عوون ال.فالللوود إذن عبة
مللضوووولعات يف يلمووووك ا ألنووووه.ا هليوووو  والطبيعوووو  الناسوووولتي ، ا جوووود عنوووود املتكلمووووني،ويف الفلسووووفات األخرى

ائيوا لع احلاضور و  امللضوويتعامل مع امللضولع ذاتوه   موع فوروم جدليو  قود تو  .واقعها القريه إىل الفطرة
تصوولرهم هلووذ  الللد،و  ا  فيكتفووك هنووا ّبووذ  اللمسوو  الوويت اووك واقعهم،وحوواجتهم إىلوتصووب  غرضووا يف ذاهتوو

 رم،ليبلووو  مووونموووا يف األو احلاجووو ،وانتفاء وجلقهوووا ابلقيووواس إىل اّلِل الغوووب الوووذي ميلوووك موووا يف السوووماوات 
 ستجيه هلواتي  اليت نفلسهم ملضع ا قتناع أو ملضع ا فحام،بال جدل نظري يضع  أير اللمس  النفس

 الفطرة يف يسر وهلاقة.
ن الثهووووان لطاان،ألسووووويسوووومك الثهووووان .مث اووووبههم ابللاقع،وهوووول أوووووم   ميلكوووولن برهوووواان علووووى مووووا يدعلن

 « ..ِإْن ِعْندَُكْم ِمْن ُسْلطان  ِّبذا»قلة،وصاحه الثهان قلي ذو سلطان:
 « ..ُملَنف تَوْعلَ  أَتَوُقلُللَن َعَلى اّللَِّ ما »ما عندكم من حج  و  برهان على ما تقلللن.
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  إنوه  -سوبحانه  -ى اّلِل فكي  إذا كان هذا القلل بال علم علو.وقلل ا نسان ما   يعلم منقص    تلي 
لوه  ظيم،ألنوه وصو نزيوه وتعفهل أو  ينوايف موا يسوتحقه اّلِل مون عبواق  مون ت.جرمي  إذن أكث من كول جرميو 

قو   تصلر العاليفه ضالل وألن.ّلِل عن ذلك عللا كبْياتعاىل ا. قتضيات احلدّو والعجز والنقا والقصلر
هووا فوورع موون فكل.امالتااووال  واملخلل ،ينشووأ عنووه ضووالل يف تصوولر كوول عالقووات احليوواة والنوواس واملع بووني

ا ه الكنيسو  هلوا ابتدعتومووكل ما ابتدعه الكهن  ألنفسوهم يف اللينيوات مون سولطان وكول .تصلر هذ  العالق 
بوون موورمي  تعوواىل وعيسووى ني اّللِ صوولر العالقوو  بووني اّلِل تعوواىل وبناتووه املالئكوو   أو بووموون سوولطان،إ ا نشووأ عوون ت

صويل   املسي  بتل يام كنيسمن صل  األبلة والبنلة،وحكاي  ااطي  ،ومنها نشأت مسأل  ا ع ا ،ومسأل  ق
لعالقو  اق تصولر ابفسو وىل فيهواإىل واي  السلسل  اليت موَّت بودأت احللقو  األ.الناس  يب املسي  )بزعمهم( .

 بني ااال  واملخلل  فسدت احللقات التالي  كلها يف كل ضروب احلياة.
  ع بووني الكنيسوول مووا وقوووكوو.فليسووحل املسووأل  جموورق فسوواق يف التصوولر ا عتقاقي،ولكنووه مسووأل  احليوواة برمتها

الوودين ان ه موون سوولطوبووني العلووم والعقوول موون عووداء،انتهى إىل ختلووا اجملتمووع موون سوولطان الكنيسوو  بتخلصوو
عوواين كوورا كثووْيا ت  ذيللووهيفوجر .حلقوو  فسوواق تصولر العالقوو  بووني اّلِل وخلقووه.نفسوه  إ ووا نشووأ موون هووذ  احللق 

 البشري  كلها ويالته يف التيارات املاقي  وما وراءها من بالاي وأرزاء.
 اّللِ .ام .  إّبووو بك فيهووا وموون مث كووان حوورص العقيوودة ا سووالمي  علووى عليوو  هووذ  العالقوو  عليوو  كاملوو    لوو

خبلقووووووه قون    ااووووووال والعالقوووووو  بينووووووه وبووووووني النوووووواس مجيعووووووا هووووووك عالقوووووو.خووووووال  أز  اب ،  ُيتوووووواج إىل الللد
من أفلو  وفواز،و    السوننفمن اتبوع هوذ.وللكلن واحلياة واألحياء سونن ماضوي    تتخلو  و  هوايب.استثناء

 حاق عنها ضل وخسر ..
م آتيوووه يووولم وكله.ركاءولووويك هنالوووك مووون كوووفعاء و  كووو.اّللِ وكلهم مووورجعهم إىل .النووواس يف هوووذا كلهوووم سووولاء

 و  يظلم ربك أحدا..ولكل نفك ما عملحل.القيام  فرقا
نحنيوات،و  قروب وم عقيدة بسيط  واضح ،  تدع جما  لتأويل فاسود،و  تنحوب أو تنحور  ابلقلوه يف

ّبوا،وكلهم  هم مكلو ع ،وكليف سحه وضباب  ومن مث يق  ا؟ميع سلاء أمام اّلِل وكلهم رانه ابلشري
 حفيج عليها.

 .بني اّللِ و وبذلك تستقيم العالقات بني الناس بعضهم وبعخ،نتيج  استقام  العالق  بينهم 
  يفلحوولن يف كووعه و  .فلحوولن أي فووال ي..  « قُووْل:ِإنَّ الَّووِذيَن يَوْفووَ ُوَن َعلَووى اّللَِّ اْلَكووِذَب   يُوْفِلُحوولنَ »

ن اّلِل سوووووايرة سووووونموالفال  احلقيقوووووك هووووول الوووووذي ينشوووووأ مووووون .يا و  يف األخووووورى  يفلحووووولن يف الووووودن.نريووووو 
جمورق  وليك هول. مواماعهوا إىل الصحيح ،امليقي  إىل ااوْي وارتقواء البشور وصوال  اجملتمع،وتنميو  احلياة،وقف

 ك فوووال  لووواهريفوووذل.اني ا نتووواج املووواقي موووع هطوووم القووويم ا نسووواني ،ومع انتكووواس البشووور إىل مووودارج احليل 
  كتمال.املقلت،منحر  عن خ  الرقك الذي يصل ابلبشري  إىل أقصى ما تطيقه نبيعتها من 
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وهوول .رق متوواع واط..جموو« ا كووانُلا َيْكُفووُرونَ لشَّووِديَد ِ ووَعووذاَب امُثَّ إِلَْينووا َمووْرِجُعُهْم مُثَّ نُووِذيُقُهُم الْ .َمتوواع  يف الووُدنْيا»
ه إ وووا يعقبووو.خرةلووودار اهلاتصووول ابملتووواع الالئووو  ابلبشوووري  يف وهل متووواع مقطووولع ألنوووه   ي.متووواع قصوووْي األمووود

 نسان.ئ  ببب ا لعا  الالمثرة لالحنرا  عن سنن اّلِل الكلني  امليقي  إىل املتاع ا« العذاب الشديد»
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 [103إل   71(:اآليات 10سور  يونس ) :الوحد  الثالثة

 ن خالل القصص القرآنيإهالك الكافرين واساخالف اآلخرين م

 فَوَعلَووى اّللَِّ َواتْووُل َعلَووْيِهْم نَوبَووأَ نُوول   ِإْذ قوواَل لَِقْلِمووِه اي قَوووْلِم ِإْن كوواَن َكووُثَ َعلَووْيُكْم َمقوواِمك َوتَووْذِكِْيي آِبايِت اّللَِّ } 
ُعلا أَْمرَُكْم َوُكرَكاءَُكْم مُثَّ   َيُكْن أَْمرُُكْم َعَلْيُكْم  ُتْم 71ُغمَّ   مُثَّ اْقُضولا ِإَ َّ َو  تُوْنِظوُروِن )تَولَكَّْلحُل فََأمجِْ ( فَوِإْن تَووَللَّيوْ

ْينواُ  َوَموْن 72َفما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجر  ِإْن َأْجرَِي ِإ َّ َعَلى اّللَِّ َوأُِمْرُت أَْن َأُكولَن ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي ) بُلُ  فَوَنجَّ ( َفَكوذَّ
بُلا آِبايتِنوا فَواْنظُْر َكْيوَ  كواَن عاِقبَوُ  اْلُمْنووَذرِيَن ) َمَعوُه يف اْلُفْلوِك َوَجَعْلنواُهمْ  ( مُثَّ 73َخالئِوَ  َوأَْغَرقْونَوا الَّوِذيَن َكووذَّ

بُلا بِووِه ِمووْن قوَ   ْبووُل َكووذِلَك َنْطبَووعُ بَوَعْثنووا ِمووْن بَوْعووِدِ  ُرُسووال  ِإىل قَوووْلِمِهْم َفجوواُ ُهْم اِبْلبَويِِنوواِت َفمووا كووانُلا لِيُوْيِمنُوولا ِ ووا َكووذَّ
( مُثَّ بَوَعْثنا ِمْن بَوْعِدِهْم ُملسى َوهاُروَن ِإىل ِفْرَعْلَن َوَمالئِِه آِبايتِنا فَاْسَتْكَثُوا وَكوانُلا 74َعلى قُوُللِب اْلُمْعَتِديَن )

ووا جوواَءُهُم احْلَووُ  ِمووْن ِعْنووِدان قوواُللا ِإنَّ هووذا َلِسووْحر  ُمبِووني  ) (75قَوْلمووا  جُمْوورِِمنَي ) لسووى أَتَوُقللُوولَن ( قوواَل مُ 76فَوَلمَّ
ووواِحُروَن ) وووا جووواءَُكْم َأِسوووْحر  هوووذا َو  يُوْفلِوووُ  السَّ وووا َوَجوووْدان َعَلْيوووِه آابَءان 77لِْلَحووو ِِ َلمَّ َتنوووا لِتَوْلِفَتنوووا َعمَّ ( قووواُللا َأِج وْ

ئْوتُووولين ِبُكووولِِ سووواِحر  َعلِووويم  ( َوقووواَل ِفْرَعوووْلُن ا78َوَتُكووولَن َلُكَموووا اْلِكوووْثايُء يف اأْلَْرِم َوموووا حَنْوووُن َلُكموووا ِ ُوووْيِمِننَي )
وُتْم بِووِه  (80( فَوَلمَّوا جواَء السَّوَحرَُة قوواَل هَلُوْم ُملسوى أَْلُقوولا موا أَنْووُتْم ُمْلُقولَن )79) ووا أَْلَقوْلا قواَل ُملسووى موا ِج وْ فَوَلمَّ

َ   ُيْصوووووِلُ  َعَموووووَل اْلُمْفِسوووووِديَن ) َ َسووووويُوْبِطُلُه ِإنَّ اّللَّ وووووْحُر ِإنَّ اّللَّ ُ احْلَووووو َّ ِبَكِلماتِوووووِه َولَوووووْل َكووووورَِ  ( وَ 81السِِ وووووُ  اّللَّ ُيُِ
( َفمووا آَمووَن ِلُملسووى ِإ َّ ُذرِِيَّوو   ِمووْن قَوْلِمووِه َعلووى َخووْل   ِمووْن ِفْرَعووْلَن َوَمالئِِهووْم أَْن يَوْفتِوونَوُهْم َوِإنَّ 82اْلُمْجرُِموولَن )

ُتْم اِبّللَِّ فَوَعَلْيوِه تَولَكَّلُولا ِإْن 83ِفْرَعْلَن َلعال  يف اأْلَْرِم َوِإنَُّه َلِمَن اْلُمْسرِِفنَي ) ُتْم آَمنوْ ( َوقاَل ُملسى اي قَوْلِم ِإْن ُكنوْ
ووُتْم ُمْسووِلِمنَي ) نَوو   لِْلَقووْلِم الظَّوواِلِمنَي )84ُكنوْ ْلنووا َربَّنووا   َعَْعْلنووا ِفتوْ نووا ِبَرمْحَتِووَك ِمووَن  (85( َفقوواُللا َعلَووى اّللَِّ تَولَكَّ َوْنَِِ

لَووو   86يَن )اْلَقوووْلِم اْلكووواِفرِ  ( َوأَْوَحْينوووا ِإىل ُملسوووى َوَأِخيوووِه أَْن تَوبَوووولَّءا لَِقْلِمُكموووا ِ ِْصوووَر بُويُووول   َواْجَعلُووولا بُويُووولَتُكْم ِقبوْ
ووِر اْلُمووْيِمِننَي )  احْلَيوواِة ( َوقوواَل ُملسووى َربَّنووا ِإنَّووَك آتَوْيووحَل ِفْرَعووْلَن َوَمووَاَُ  زِينَوو   َوأَْموولا   يف 87َوأَِقيُموولا الصَّووالَة َوَبشِِ

َّتَّ يوَوَرُوا اْلَعوذاَب الُدنْيا َربَّنوا لُِيِضوُللا َعوْن َسوِبيِلَك َربوَّنَوا اْنِموْك َعلوى أَْمولاهِلِْم َواْكوُدْق َعلوى قُولُولِّبِْم فَوال يُوْيِمنُولا َحو
( َوجواَوْزان بِبَوِب 89   يَوْعَلُمولَن )( قاَل قَوْد أُِجيبَوحْل َقْعَلُتُكموا فَاْسوَتِقيما َو  تَوتَِّبعوانِِ َسوِبيَل الَّوِذينَ 88اأْلَلِيَم )

نَّووُه   إِلووَه ِإ َّ الَّووِذي ِإْسوورائِيَل اْلَبْحووَر فَووأَتْوبَوَعُهْم ِفْرَعووْلُن َوُجنُوولُقُ  بَوْغيووا  َوَعووْدوا  َحووَّتَّ ِإذا أَْقرََكووُه اْلغَووَرُ  قوواَل آَمْنووحُل أَ 
( 91آهْلَن َوقَوووْد َعَصوووْيحَل قَوْبوووُل وَُكْنوووحَل ِموووَن اْلُمْفِسوووِديَن ) (90) آَمنَوووحْل بِوووِه بَونُووولا ِإْسووورائِيَل َوأاََن ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنيَ 

يووَك بِبَوَدِنَك لَِتُكوولَن ِلَموْن َخْلَفووَك آيَو   َوِإنَّ َكثِووْيا  ِموَن النَّوواِس َعوْن آايتِنووا َلغواِفُللَن ) ( َوَلَقووْد بوَوولَّْأان 92فَواْليَوْلَم نُوَنجِِ
ونَوُهْم يوَوْلَم َبِب ِإْسرائِيَل ُمبَولَّأَ ِصْد   َوَرزَ  ْقناُهْم ِمَن الطَّيِِباِت َفَما اْختَوَلُفولا َحوَّتَّ جواَءُهُم اْلِعْلوُم ِإنَّ َربَّوَك يَوْقِضوك بَويوْ

 ( فَوِإْن ُكْنوحَل يف َكوكِ  ِ َّوا أَنْوزَْلنوا إِلَْيوَك َفْسوَ ِل الَّوِذيَن يَوْقوَرُ َن اْلِكتواَب ِمونْ 93اْلِقياَمِ  ِفيما كانُلا ِفيوِه َحَْتِلُفولَن )
ْمووَ ِيَن )

ُ
بُلا آِبايِت اّللَِّ 94قَوْبلِووَك َلَقووْد جوواَءَ  احْلَووُ  ِمووْن َربِِووَك فَووال َتُكوولَننَّ ِمووَن امل ( َو  َتُكوولَننَّ ِمووَن الَّووِذيَن َكووذَّ

جوواَءهْتُْم ُكووُل آيَوو   ( َولَووْل 96ِإنَّ الَّووِذيَن َحقَّووحْل َعلَووْيِهْم َكِلَمووحُل َربِِووَك   يُوْيِمنُوولَن ) (95فَوَتُكوولَن ِمووَن اْااِسوورِيَن )
ووا آَمنُوولا َكَشووْفنا 97َحووَّتَّ يوَووَرُوا اْلَعووذاَب اأْلَلِوويَم ) ( فَولَووْل  كانَووحْل قَوْريَوو   آَمنَووحْل فَونَوَفَعهووا ِإمياُوووا ِإ َّ قَوووْلَم يُوولُنَك َلمَّ

ُهْم َعووذاَب اْاِووْزِي يف احْلَيوواِة الووُدنْيا َوَمتوَّْعنوواُهْم ِإىل ِحووني  )  َربُووَك هَلَمووَن َمووْن يف اأْلَْرِم ُكُلُهووْم ( َولَووْل كوواءَ 98َعوونوْ
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يعا  أَفَأَْنحَل ُتْكرُِ  النَّاَس َحَّتَّ َيُكلنُلا ُمْيِمِننَي ) ( َوما كواَن لِونَوْفك  أَْن توُوْيِمَن ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ َوَاَْعوُل الوِرِْجَك 99مجَِ
 السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما تُوْغِب اهْلايُت َوالُنُذُر َعوْن قَووْلم    ُقِل اْنظُُروا ماذا يف  (100َعَلى الَِّذيَن   يَوْعِقُللَن )

ِم الَّوِذيَن َخلَوْلا ِموْن قَووْبِلِهْم قُوْل فَوانْوَتِظُروا ِإيِنِ َمَعُكوْم ِموَن اْلمُ 101يُوْيِمُنلَن ) َتِظُروَن ِإ َّ ِمْثَل أايَّ َتِظورِيَن ( فَوَهْل يَونوْ نوْ
ك ُرُسَلن102)  { (103ا َوالَِّذيَن آَمُنلا َكذِلَك َحق ا َعَلْينا نُوْنِج اْلُمْيِمِننَي )( مُثَّ نُوَنجِِ

 مقدمة الوحد  :

سووتخال  موون رسلهم،والسووبقحل ا كووارة يف هووذ  السوولرة إىل القوورون اااليوو ،وما كووان موون عاقبوو  تكووذيبهم 
ووووا»بعوووودهم  ختبووووارهم: ِت،َومووووا كووووانُلا ْم ُرُسووووُلُهْم اِبْلبَويِِناا َوجوووواَءهتُْ ُموووول لَلَ  َوَلَقووووْد أَْهَلْكنَووووا اْلُقووووُروَن ِمووووْن قَوووووْبِلُكْم َلمَّ

« ظُووَر َكْيووَ  تَوْعَملُوولنَ ْرِم ِمووْن بَوْعووِدِهْم لِنَونْ َ  يف اأْلَ  َخالئِوولِيُوْيِمُنلا،َكووذِلَك َْنْووزِي اْلَقووْلَم اْلُمْجوورِِمنَي،مُثَّ َجَعْلنوواُكمْ 
.. 

أُمَّوووو    َوِلُكوووولِِ »قضووووك بيوووونهم ابلقسوووو :كمووووا سووووبقحل ا كووووارة  ن لكوووول أموووو  رسوووول  فووووإذا جوووواءهم رسوووولهلم 
نَوُهْم اِبْلِقْسِ  َوُهْم   ،فَِإذا جاَء َرُسلهُلُْم ُقِضَك بَويوْ  «.لنَ يُْظَلمُ  َرُسلل 

ه،ونرفا موون   مووع قلمووفوواهلن ذخووذ السوويا  يف جللوو  تفصوويلي  هلوواتني ا كارتني،فيسوول  نرفووا موون قصوو  نوول 
عوووووود جمووووووكء بتكذيه،والقضوووووواء يف أموووووور األموووووو  قصوووووو  ملسووووووى مووووووع فرعوووووولن ومل ووووووه،تتحق  فيهمووووووا عاقبوووووو  ال

 رسلهلا،وإبالغها رسالته،وهذيرها عاقب  املخالف .
نهوا وْنوحل عاب،فرفع كذلك عوكء إكوارة عوابرة لقصو  يولنك الوذي آمنوحل قريتوه بعود أن كواق ُيول ّبوا العوذ

 ينوذرون.و  لوذياالعوذاب  وهك ملس  من انحي  أخرى توزين ا ميوان للمكوذبني،لعلهم يتقولن.منه اب ميان .
 تكلن عاقبتهم كعاقب  قلم نل  وقلم ملسى املهلكني.

ن يعلوووون عاقبوووو  الووووذين يفوووو ون علووووى اّلِل الكووووذب أ - -وقوووود انتهووووى الوووودرس املاضووووك بتكليوووو  الرسوووولل 
إِلَْينوووووا  ا،مُثَّ ،َمتووووواع  يف الوووووُدنْييُوْفِلُحلنَ  ِذَب  قُوووووْل ِإنَّ الَّوووووِذيَن يَوْفوووووَ ُوَن َعلَوووووى اّللَِّ اْلَكووووو»وينسوووووبلن إليوووووه كوووووركاء:

ِإنَّ .ْلهُلُمْ َو  َُيْزُنْوَك قَوو»الرسولل: لوك بعود تطمونيوذ.«ونَ َمْرِجُعُهْم،مُثَّ نُِذيُقُهُم اْلَعذاَب الشَِّديَد ِ وا كوانُلا َيْكُفورُ 
يعا    لن.و ن أولياء اّلِل   خل  عليهم و  هم ُيزن« اْلِعزََّة ّللَِِّ مجَِ

بأ نل  فيما حتا بتحديه لقلموه مث موا كوان مون ن - -ا عليهم واستمر السيا  بتكلي  جديد:أن يق
 دقا.ْناته ومن آمنلا معه واستخالفهم يف األرم،وهال  املكذبني وهم أقلى وأكثر ع

والقصوا يف .واملناسب  لاهرة  يراق هذا القصا ابلنسب  لسيا  السلرة،وابلنسب  هلذ  املعاين القريبو  قبلها
يوويقي وليفوو  فيووه ويتكوورر يف امللاضووع املختلفوو   سوواليه تتفوو  مووع ملاضووعه موون القوورآن اووكء يف السوويا  ل

السووويا ،واحللقات الووويت تعووورم منوووه يف ملضوووع تفوووك  اجووو  ذلوووك امللضوووع،وقد يعووورم غْيهوووا مووون القصووو  
وسوونرى فيمووا يعوورم موون قِصووك .اللاحوودة يف ملضووع آخوور،ألن هووذا امللضووع تناسووبه حلقوو  أخوورى موون القص 

والقلو   - -ويف نريق  العرم مناسوب  ذلوك مللقو  املشوركني يف مكو  مون النول نل  وملسى ويلنك هنا 
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كما سووونجد املناسوووب  بوووني .امليمنوو  معوووه،واعتزاز هوووذ  القلووو  امليمنووو  إبمياووووا يف وجوووه الكثووورة والقووولة والسووولطان
 .1518القصا والتعقيبات اليت تتخلله وتتلل 

 مشهد من قصة نو  73 - 71الدرس ا ول:

،ِإْذ قوواَل لَِقْلِمووِه:اي قَوووْلِم ِإْن كووَواتْووُل َعلَوو » ِت اّللَِّ فَوَعلَووى اّللَِّ َمقوواِمك َوتَووْذِكِْيي آِباي  َعلَووْيُكمْ اَن َكووثَُ ْيِهْم نَوبَووأَ نُوول  
ُعلا أَْموورَُكْم َوُكوورَكاءَُكْم،مُثَّ   َيُكووْن أَْموو وو  ،مُثَّ اْقُضوولا ِإَ َّ لَووْيُكْم غُ رُُكْم عَ تَولَكَّْلحُل،فَووَأمجِْ ُتْم َفمووا .تُوْنِظُرونِ   َو مَّ فَووِإْن تَوووَللَّيوْ

،َوأُِمووْرُت  بُلُ  فوَ .ُمْسووِلِمنيَ لَن ِمووَن الْ ْن َأُكووأَ َسووأَْلُتُكْم ِمووْن َأْجوور ،ِإْن َأْجوورَِي ِإ َّ َعلَووى اّللَِّ ْينوواُ  َوَمووْن َمَعووُه يف َفَكذَّ َنجَّ
بُلا   « ..رِينَ َ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمْنذَ اْنظُْر َكيْ تِنا،فَ آِباياْلُفْلِك،َوَجَعْلناُهْم َخالِئَ ،َوأَْغَرقْوَنا الَِّذيَن َكذَّ

نووذار الطليوول ،بعوود ا إن احللقوو  الوويت تعوورم هنووا موون قصوو  نوول ،هك احللقوو  األخْية:حلقوو  التحوودي األخْي
فيهوووا و    مووون ركوووهو  يوووذكر يف هوووذ  احللقووو  ملضووولع السوووفين  و .والتوووذكْي الطليووول والتكوووذيه الطليووول

 وحوووود ،وْناة ابّللِ   ا سووووتعان صوووويالت يف تلووووك احللقوووو ،ألن اهلوووود  هوووول إبووووراز التحوووودي و الطلفووووان،و  التف
صويالت القصو    هنوا تفلوذلك حتصور السويا.الرسلل ومن معه وهم قل ،وهال  املكذبني له وهم كثرة وقلة

 إىل حلق  واحدة.
 ا امللضع.يف هذ ا وحتصر تفصيالت احللق  اللاحدة إىل نتائجها األخْية،ألن هذا هل مقتضى السي

،ِإْذ قووواَل لَِقْلِموووِه:اي قَووووْلِم ِإْن كوووا» ِت اّللَِّ فَوَعلَوووى اّللَِّ َمقووواِمك َوتَوووْذِكِْيي آِباي  َعلَوووْيُكمْ َن َكوووثَُ َواتْوووُل َعلَوووْيِهْم نَوبَوووأَ نُووول  
ُعلا أَْمرَُكْم َوُكرَكاءَُكمْ   « .. َو  تُوْنِظُرونِ مُثَّ اْقُضلا ِإَ َّ .مَّ   َلْيُكْم غُ رُُكْم عَ مُثَّ   َيُكْن أَمْ .تَولَكَّْلحُل فََأمجِْ

ذكْيي لكووم  لكووم وتووإن كووان األموور قوود بلوو  موونكم مبلوو  الضووي ،فلم تعوولقوا تتحملوولن بقووائك فوويكم وقعووليت
..عليوووه « ْلوووحلُ ّللَِّ تَولَكَّ افَوَعلَوووى »وأان موووام يف نريقوووك   أعتمووود إ  علوووى اّلِل:.فوووأنتم وموووا تريووودون.آبايت اّللِ 

 ون النصراء واألولياء.وحد  فهل حسل ق
ُعلا أَْمرَُكْم َوُكرَكاءَُكمْ »  تضامنني :م وخذوا أهبتكم..وتدبروا مصاقر أمركم وملارق ،« فََأمجِْ
قووررا   لوبك فيووه م وما تعتزملنوه نفلسوكم،يف..بول لوويكن امللقو  واضووحا « مُثَّ   َيُكوْن أَْمورُُكْم َعلَووْيُكْم ُغمَّو   »

 ع .و  غملم،و  ترقق فيه و  رج
ميم الوووذي   ر كلهوووا والتصووووزن األموول و ..فنفوووذوا موووا اعتوووزمتم بشووأين وموووا قبرمت،بعووود الرويووو  « مُثَّ اْقُضوولا ِإَ َّ »

 ترقق فيه ..
ن ّلِل وحووووود  قو اقي علووووى ا..و  اهلوووولين لاهبوووو  وا سووووتعداق،فكل اسووووتعداقي،هل اعتموووو« َو  تُوْنِظووووُرونِ »

 سلا .

                                                 
السويد «. ) قار الشورو »لدراسو  هوذ  القاعودة ابلتفصويل. « التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب « القرآنالقص  يف »يراجع فصل:  - 1518

 رمحه هللا (
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الليوووول  موووون  ،واي  كوووولللووووه القائوووول إ  وهوووول مووووالئ يديووووه موووون قلتووووهإنووووه التحوووودي الصووووري  املثْي،الووووذي   يق
ل  مون القولة نان وراء كعدته،حَّت ليغري خصلمه بنفسه،وُيرضهم  ثْيات القلل على أن يهامجل   فماذا  

 والعدةف وماذا كان معه من قلى األرم مجيعاف
 .امها التدبْييعجز أمكثرة،و القلة اليت تتصاغر أمامها القلى،وتتضاءل أمامها ال.كان معه ا ميان .

احبه صوولووك الووذي يصوول  وحوود  ذوكووان وراء  اّلِل الووذي   يوودع أوليوواء  ألوليوواء الشوويطان  إنووه ا ميووان ابّللِ 
،وليك كووذلك دي غوورورافليك هووذا التحوو. صودر القوولة الكووثى املسوويطرة علووى هوذا الكوولن  ووا فيووه وموون فيوه

صواغر أموام  تتضواءل وتتانيو  الويتيقيو  الكوثى للقولى اهلزيلو  الفإ ا هل هودي القولة احلق.هتلرا،وليك انتحارا
 أصحاب ا ميان.

حوووَّت  لووولّبم ابلثقووو اتلوووئ ق وإنوووه لينبغوووك هلوووم أن.وأصوووحاب الووودعلة إىل اّلِل هلوووم أسووولة حسووون  يف رسووول اّلِل .
 تفيخ.

ابووتالء   -أذى  اغلت إِ  وإن هلووم أن يتلكلوولا علووى اّلِل وحوود  يف وجووه الطوواغلت أاي كووان  ولوون يضوورهم الطوو
لووذي ا  ا بووتالء نووه ولك.دائهموون اّلِل   عجووزا منووه سووبحانه عوون نصوورة أوليائووه،و  تركووا هلووم ليسوولمهم إىل أع

 لتمكني.وُي  وعد اّلِل هلم ابلنصر وا.مث تعلق الكرة للميمنني.ميحا القللب والصفل 
 الصري . اللاض  ا التحديواّلِل سبحانه يقا قص  عبد  نل  وهل يتحدى قلى الطاغلت يف زمانه هذ

ُتْم َفمووووا َسووووأَْلتُ »فلوووونمخ مووووع القصوووو  لنوووورى وايتهووووا عوووون قريووووه، َأْجوووورَِي ِإ َّ َعلَووووى  ِإنْ . َأْجوووور  ُكْم ِموووونْ فَووووِإْن تَوووووَللَّيوْ
 « ..َوأُِمْرُت أَْن َأُكلَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ .اّللَِّ 

 ِإنْ »تولليكم:بقا أجوري اهلدايو ،فينفإن أعرضتم عب وابتعدمت،فأنتم وكأنكم،فما كنحل أسألكم أجورا علوى 
 « ..َأْجرَِي ِإ َّ َعَلى اّللَِّ 

« ُمْسووِلِمنيَ لَن ِمووَن الْ ْن َأُكووَوأُِمووْرُت أَ »ولوون يزحووزحب هووذا عوون عقيديت،فقوود أموورت أن أسوولم نفسووك كلهووا ّلِل:
 من املسلمني ..فماذا كانف...وأان عند ما أمرت به .

بُل ُ » ْيناُ  َوَمْن مَ .َفَكذَّ بُلا آِباي اَوأَْغَرقْونَ .الِئ َ خَ َعُه يف اْلُفْلِك َوَجَعْلناُهْم فَوَنجَّ  «..تِناالَِّذيَن َكذَّ
وإغورا  .تهمواستخالفهم يف األرم علوى قل.هم امليمنلنو  -ْناته هل ومن معه يف الفلك .هكذا ابختصار

 .. «نَ فَاْنظُْر َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمْنَذرِي»املكذبني على قلهتم وكثرهتم:
 ناجني.مليمنني الااملكذبني وليتعج من يتعج بعاقب  « عاِقَبُ  اْلُمْنَذرِينَ »لينظر من ينظر 

 لتحودي للكثورةاهولن خطور ويعجل السيا  إبعالن ْنواة نول  ومون معوه،ألن نلحوا والقلو  امليمنو  كوانلا يلاج
فها خطوار واسوتخاليوع األمجن فلم تكن النتيج  جمرق هال  هذ  الكثرة،بل كوان قبلهوا ْنواة القلو  مو.الكافرة

 لزمان.يف األرم،تعيد تعمْيها وعديد احلياة فيها،وشقي  الدور الرئيسك ف ة من ا
فوإذا نوال الطريو  علوى العصوب  امليمنو  مرة،فيجوه أن .وهوذا وعود  ألوليائوه فيهوا ..هذ  سن  اّلِل يف األرم

لمووويمنني،وأ  تسوووتعجل وعووود اّلِل حوووَّت تعلوووم أن هوووذا هووول الطريووو ،وأن تسوووتيقن أن العاقبووو  وا سوووتخال  ل
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و  يعجووووز عوووون نصوووورهم بقلتووووه،و   -سووووبحانه  -واّلِل   حوووودع أوليوووواء  .اووووكء وهووووك ماضووووي  يف الطريوووو  .
 .. 1519بزاق الطري   -  ا بتالء يف  -ولكنه يعلمهم ويدرّبم ويزوقهم .يسلمهم كذلك ألعدائه .

 إشار  إل  الرسل من بمد نو  74الدرس الثاني:

 وكيو  تلقاهووا وااولار  اختصوار وإمجوال يشوْي السويا  إىل الرسول بعود نل ،ومووا جواءوا بوه مون البينواتويف 
بُلا بِووِه ناِت،َفمووا كووانُلا لِيُوْيِمنُوو اِبْلبَويِِ جوواُ ُهمْ فَ مُثَّ بَوَعْثنووا ِمووْن بَوْعووِدِ  ُرُسووال  ِإىل قَوووْلِمِهْم »املكووذبلن الضوواللن: لا ِ ووا َكووذَّ
 « ..ُع َعلى قُوُللِب اْلُمْعَتِدينَ ِمْن قَوْبُل،َكذِلَك َنْطبَ 

 ن قبل ..مذبلا به كوالنا يقلل:إوم ما كانلا لييمنلا  ا  .فهي ء الرسل جاءوا قلمهم ابلبينات
هلايت عوووون لهلم افلم هوووو.وهووووذا ُيتموووول أوووووم بعوووود جمووووكء اهلايت للوووولا يكووووذبلن كمووووا كووووانلا قبلهووووا يكووووذبلن

 عناقهم.
ء مووا كوووان فهي .حوودةعلوووى اخووتال  أجيوواهلم،ألوم ذوو نبيعووو  واكمووا ُيتموول أن املكوووذبني مجاعوو  واحوودة 

هووووم فألسووووال   ميكوووون أن ييمنوووولا  ووووا كووووذب بووووه أسووووال  هلووووم،أو  ووووا كووووذبلا هووووم بووووه يف أكووووخاص هووووي ء ا
وهم .بعقوووولهلم توووودبرووا  يفتحوووولن هلووووا قلوووولّبم،و  ي.منهم،نبيعووووتهم واحوووودة،وملقفهم عووووا  البينووووات واحوووود

 أعطاهووا داركهم الويتعلوى نريو  اهلودى،ذلك أوووم يعطلولن موا سووتقام  ل و حود ا عتودا معتودون متجواوزون
ُع َعلووى قُولُوولِب ذِلَك َنْطبَووَكوو»فووذها:و ثوول هووذا التعطيوول،تغل  قلوولّبم وتلصوود منا.اّلِل هلووم ليتوودبروا ّبووا ويتبينلا

مووووود ذا واطبوووووع علوووووى هووووو..حسوووووه سووووون  اّلِل القدميووووو  يف أن القلوووووه الوووووذي يغلقوووووه صووووواحبه ين« اْلُمْعتَوووووِدينَ 
بتووووووداء موووووون يمنعهووووووا ا  أن اّلِل يغلوووووو  هووووووذ  القلوووووولب ل.ويتحجوووووور،فال يعوووووولق صوووووواحلا للتلقووووووك وا سووووووتقبال .

 فإ ا هك السن  تتحق  مقتضياهتا يف مجيع األحلال..ا هتداء
 اأهاا آل فرعون لموس  بأنه ساحر م سد 77 - 75الدرس الثالث:

ر  فرعووووولن والتحووووودي،وينهيها عنووووود غوووووفأموووووا قصووووو  ملسوووووى فيبووووود ها السووووويا  هنوووووا مووووون مرحلووووو  التكوووووذيه 
 ك  مون الرسوللكني يف موجنلق ،على نطا  أوسع  ا يف قص  نل ،ملما ابمللاق  ذات الشبه  لق  املشر 

- - .وملق  القل  امليمن  اليت معه 
ثة مووون تضوومن العووووهووذ  احللقووو  املعروضوو  هنوووا موون قصووو  ملسى،مقسووم  إىل مخسووو  ملاق ،يليهووا تعقيوووه ي

  علوى هوذا يف السويا وهوذ  امللاقو  اامسو  تتتوابع.السلرة على النحل الذي عرضحل به .عرضها يف هذ  
ووا .ْلمووا  جُمْرِِمنيَ قوَ ،فَاْسووَتْكَثُوا وَكووانُلا ِه آِبايتِناَماَلئِوومُثَّ بَوَعْثنووا ِمووْن بَوْعووِدِهْم ُملسووى َوهوواُروَن ِإىل ِفْرَعووْلَن وَ »النحوول: فَوَلمَّ

ِسوْحر  هوذاف َو  ْلَحو ِِ َلمَّوا جاءَُكْم،أَ تَوُقلُللَن لِ لسوى:أَ قواَل مُ .اُللا:ِإنَّ هذا َلِسوْحر  ُمِبني  جاَءُهُم احلَُْ  ِمْن ِعْنِدان ق
ووا َوَجووْدان عَ .يُوْفلِووُ  السَّوواِحُرونَ  َتنا لِتَوْلِفَتنووا َعمَّ يف اأْلَْرِمف َومووا حَنْووُن  لَن َلُكَمووا اْلِكووْثايءُ ابَءان،َوَتُكووآَلْيووِه قاُللا:َأِج وْ

 « ..ْيِمِننيَ َلُكما  ُِ 

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »معا  يف الطري »يف كتاب:« هذا هل الطري »يراجع فصل:  - 1519
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 ولكنهووا  .را لرة األعواهلايت الوويت بعووة ّبووا ملسووى إىل فرعوولن ومل ووه هووك اهلايت التسووع املووذكلرة يف سوو
ل وه لقوك فرعولن ومهم هول توامل.تذكر هنا و  تفصل ألن السيا    يقتضيها،وا مجال يف هوذا امللضوع يغوب

 «.ِمنيَ فَاْسَتْكَثُوا وَكانُلا قَوْلما  جُمْرِ »هلايت اّلِل:
ووا جوواَءُهُم احْلَووُ  ِمووْن ِعْنووِدان» ميوو  فيمووا قووالل  عوون لر كووناع  ا؟ر ليصوو..« انِمووْن ِعْنوودِ »..ّبووذا التحديوود ..« فَوَلمَّ

 « ..قاُللا:ِإنَّ هذا َلِسْحر  ُمِبني  »هذا احل  الصاقر من عند اّلِل:
  واحوودة كأوووا مجلوو..« ُمبِووني   ْحر  ِإنَّ هووذا َلِسوو»..ّبووذا التلكيوود املتووبج  الووذي   يسووتند مووع هووذا إىل قليوول 

 يف مطلوووووع يتعووووار  عليهووووا املكووووذبلن يف مجيووووع العصوووولر  فهكوووووذا قووووال مشووووركل قريا،كمووووا حكووووك عوووونهم
 قووووووالَ »آن  السوووووولرة،على تباعوووووود الزمووووووان واملكووووووان،وعلى بعوووووود مووووووا بووووووني معجووووووزات ملسووووووى ومعجووووووزة القوووووور 

 « ..ِحُرونَ السَّا   يُوْفِل ُ َأِسْحر  هذاف وَ .ُملسى:أَتَوُقلُللَن لِْلَح ِِ َلمَّا جاءَُكمْ 
اءكم:هووذا جلحوو  ملووا فكأنووه قووال هلم:أتقللوولن ل.وقوود حووذ  موون اسووتنكار ملسووى األول مووا قل عليووه الثاين

ه مون أن اين تعجيوسحرف أسحر هذاف ويف السيال األول اسوتنكار للصو  احلو  ابلسوحر،ويف السويال الثو
رة معينو  يك لوه فكواس،و  يتضمن عقيودة،ولفالسحر   يستهد  هداي  الن.يقلل أحد عن هذا إنه سحر

 لتبك.ر ّبذا و  يل  السحفما حت.عن األللهي  وعالق  اال  اباال  و  يتضمن منهاجا تنظيميا للحياة
 انلا ليفلحولاا  وموا كووما كان الساحرون ليويقوا عموال يسوتهد  مثول هوذ  األغرام،وُيقو  مثول هوذا ا عو

 وكل عملهم ختييل وتزيي .
وووا َتنوووا لِتَولْ لا:َأِج وْ قالُ »يكشووو  املوووا عووون حقيقووو  الووودوافع الووويت تصووودهم عووون التسوووليم آبايت اّلِل:وهنوووا  ِفَتنوووا َعمَّ

 « ..ِ ُْيِمِننيَ  ُن َلُكماف َوما حنَْ َوَجْدان َعَلْيِه آابَءان،َوَتُكلَن َلُكَما اْلِكْثايُء يف اأْلَْرمِ 
وهل .تصووواقيسوووك وا قيت يقووولم عليهوووا نظوووامهم السياوإذن فهووول ااووول  مووون هطووويم معتقوووداهتم امللرويووو ،ال

 مللروي .ااال  على السلطان يف األرم،هذا السلطان الذي يستمدونه من خرافات عقائدهم 
إووووا العلووو  القدميووو  ا؟ديووودة،اليت تووودفع ابلطغووواة إىل مقاومووو  الووودعلات،وانتحال كوووَّت املعووواذير،ورمك الووودعاة 

ومووا تقوولم عليووه موون « اْلِكووْثايُء يف اأْلَْرمِ »إوووا هووك .لات والوودعاة . كوونع التهم،والفجوولر يف مقاوموو  الوودع
معتقودات ابنلوو  ُيورص املتجووثون علووى بقائهوا متحجوورة يف قلولب ا؟ماهْي،بكوول مووا فيهوا موون زي ،وبكوول 

ألن تفوووت  القلووولب للعقيووودة الصحيح ،واسوووتنارة .موووا فيهوووا مووون فسووواق،وبكل موووا فيهوووا مووون أوهوووام وخرافوووات
ر ا؟ديووووووود،خطر علوووووووى القووووووويم امللرويووووووو ،وخطر علوووووووى مكانووووووو  الطغووووووواة ورهبوووووووتهم يف قلووووووولب العقووووووولل ابلنووووووول 

إوا ااول  علوى السولطان القوائم علوى .ا؟ماهْي،وخطر علوى القلاعود الويت تقولم عليهوا هوذ  الرهبو  وتسوتند
ا علووى أيوودي الرسوول مجيعوو -وقعولة ا سووالم .األوهوام واألصوونام  وعلووى تعبيوود النوواس ألرابب موون قون اّلِل .

إ وووا تسوووتهد  تقريووور ربلبيووو  اّلِل وحووود  للعووواملني وتنحيووو  األرابب الزائفووو  الووويت تغتصوووه حقووول  األللهيووو   -
وما كانحل هذ  األرابب املسوتخف  للجمواهْي لتودع كلمو  احلو  واهلودى .وخصائصها،وتزاوهلا يف حياة الناس
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بربلبيووو  اّلِل وحووود  للعووواملني  موووا كانوووحل لتووودع ا عوووالن العوووام الوووذي ُيملوووه ا سوووالم.تصووول إىل هوووذ  ا؟ماهْي
 وهرير رقاب البشر من العبلقي  للعباق ..

لرة علوووووووى موووووووا كانوووووووحل لتووووووودع هوووووووذا ا عوووووووالن العوووووووام يصووووووول إىل ا؟مووووووواهْي وهوووووووك تعلوووووووم أنوووووووه إعوووووووالن ابلثووووووو
  كرميوو  الالئقووحلريوو  الربوولبيتهم،وا نقالب علووى سلطاوم،وا نقضووام علووى ملكهم،وا نطووال  إىل فضوواء ا

جوال مون   وموا كوان ر ب العواملنيهك هك العل  القدمي  ا؟ديدة كلما قام من يودعل إىل اّلِل ر اب نسان  إوا 
د  و ل،ومووا يف عقيوودة الشوور  موون صووموون  - -أذكيوواء قووريا مووثال ليخط وولا إقرا  مووا يف رسووال  حمموود 

خرافوات دة مون لوك العقيوولكنهم كوانلا حشولن علوى مكوانتهم امللروي ،القائمو  علوى موا يف ت.هتافحل وفسواق
َك لَووو َوموووا حَنْووونُ  »كما خشوووك املوووا مووون قووولم فرعووولن علوووى سووولطاوم يف األرم،فقووواللا متبجحوووني:.وتقاليووود
 «  ِ ُْيِمِننيَ 

 المبارا  بين موس  والسحر  وإيمانهم 82 - 79الدرس الرابع:

 دوا حلقو ؟مواهْي ّبوا، ن يعقوأن يغرقولا ا -ن يف أغلوه الظو -وتعل  فرعلن وملوي   كايو  السوحر،وأراقوا 
هايووو   ن ا يف النللسوووحرة يتحووودون ّبوووا ملسوووى وموووا معوووه مووون آايت تشوووبه السوووحر يف لاهرهوووا،ليخرجلا منهووو

على سوولطاوم لرويو ،و وبوذلك ينتهوك ااطوور الوذي حشولنه علوى معتقوداهتم امل.ملسوى لويك إ  سواحرا ماهرا
قوولم لابعد مووا أفصوو  حرة،ونوورج  أن هووذ  كانوحل الوودوافع احلقيقيوو  ملهرجووان السو.يف األرم،وهول األسوواس .

ووا جوواَء السَّووَحرَُة فوَ .ر  َعِليم  لِِ سوواحِ َوقوواَل ِفْرَعْلُن:ائْوتُوولين ِبُكوو»عوون كووعلرهم اباطوور احلقيقووك الووذي يتلقعلنووه: َلمَّ
ووا أَْلَقوْلا قووالَ .قواَل هَلُووْم ُملسوى:أَْلُقلا مووا أَنْووُتْم ُمْلُقلنَ  ووُتْم  ُملسوى:فَوَلمَّ ووْحُر،ِإنَّ اّللََّ بِوما ِج وْ َ    ِه السِِ َسوويُوْبِطُلُه،ِإنَّ اّللَّ

ُ احلَْ َّ ِبَكِلماتِِه   « ..رُِملنَ رَِ  اْلُمجْ َلْل كَ وَ ُيْصِلُ  َعَمَل اْلُمْفِسِديَن،َوُيُُِ  اّللَّ
وُتْم بِوِه موا جِ »ى:ويف قللو  ملسو.ونالحج هنا اختصارا يف ملقو  املبواراة،ألن وايتوه هوك املقصولقة وْحرُ ا وْ « لسِِ

.. 
 ن ختييلك أكثر مفالسحر هل هذا الذي يصنعه هي ء،ألنه لي.سحر اليت وجهحل إليهرق على هتم  ال

ل السوحر   هوفهوذا .ك وسحر لانظار   هد  له إ  اللعه ابلعقلل،  تصحبه قعلة،و  تقولم عليوه حر 
 « ..هُ يُوْبِطلُ ِإنَّ اّللََّ سَ »ويف قلله:.آايت اّلِل اليت جاءهم ّبا حقا من عند اّلِل .

  صاحل :هل عمل غْييق  امليمن اللاي  بربه،املطم ن إىل أن ربه   يرضى أن ينج  السحر و تتجلى 
اءوا ابلسوحرة بنيو  ملوا الوذين جوالسوحر،أو ابالوذين يضولللن النواس ..« ِإنَّ اّللََّ   ُيْصِلُ  َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ »

ُ احلَْ َّ ِبَكلِ »الفساق وا بقاء على الضالل:  « ..ماتِهِ َوُيُُِ  اّللَّ
 :ته وبيناته ليت هك آاياأو كلماته .وهك تعبْي عن تلجه املشي  ..« ُكْن فَوَيُكلنُ »كلماته التكليني  

 ته.ق  قون آاي..فإن كراهتهم   تعطل مشي   اّلِل،و  ت« َوَلْل َكرَِ  اْلُمْجرُِملنَ  »
ة يف هوذا حل مقصولقووا ليسوولكون السويا  حتصور املشواهد هنوا أل.وبطول السوحر وعوال احلو  ..وقد كوان .

 اجملال.
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 أمايب آل فرعون لمن آمنوا بموس  87 - 83الدرس الخامس:

وهذا . ن كوويلخهمويسودل السووتار هنووا لْيفووع علووى ملسووى وموون آموون معووه وهووم قليوول موون كووباب القوولم   موو
أَْن  ِفْرَعووْلَن َوَماَلئِِهوومْ   ِموونْ ى َخووْل   ِمووِه،َعلَفمووا آَمووَن ِلُملسووى ِإ َّ ُذرِِيَّوو   ِمووْن قَولْ ».إحوودى عووث القصوو  املقصوولقة

وووتُ مُ َوقاَل .ِفنيَ ْلُمْسووورِ َوِإنَّوووُه َلِموووَن ا.َوِإنَّ ِفْرَعوووْلَن َلعوووال  يف اأْلَْرمِ .يَوْفتِووونَوُهمْ  وووُتْم اِبّللَِّ فَوَعَلْيوووِه لسوووى:اي قَووووْلِم ِإْن ُكنوْ ْم آَمنوْ
وُتْم ُمْسوِلِمنيَ  نَوو   لِْلَقوْلِم الا   َعَْعلْ ،َربَّنوْلناَفقاُللا:َعَلى اّللَِّ تَولَكَّ .تَولَكَّلُولا ِإْن ُكنوْ نوا ِبَرمْحَتِوَك ِموَن اْلَقووْلِم نوا ِفتوْ ظَّاِلِمنَي،َوْنَِِ

لَووووووو  ،َوأَِقيُملا قِ ،َواْجَعلُووووووولا بُويُووووووولَتُكْم ْصوووووووَر بُوُيل   موووووووا  ِِ َوأَْوَحْينوووووووا ِإىل ُملسوووووووى َوَأِخيوووووووِه أَْن تَوبَوووووووولَّءا لَِقْلِمكُ .اْلكاِفرِينَ  بوْ
 « ..ِر اْلُمْيِمِننيَ الصَّالَة،َوَبشِِ 

ر،  لفتيوان الصوغااانلا هوم ويفيد هذا النا أن الذين ألهروا إمياوم وانضومامهم مللسوى مون بوب إسورائيل كو
ى،خلفا موون تبوواع ملسوووأن هووي ء الفتيووان كووان حشووى موون فتنووتهم ورقهووم عوون ا.جمملعوو  الشووعه ا سوورائيلك

صووواحه  لذون بكوولسووولطان،واألذ ء الووذين يلوووفرعوولن وشيوووْي كبووار قووولمهم ذوي املصوواحل عنووود أصووحاب ال
ن،   الطغيووايفوقد كووان فرعوولن ذا سوولط  ضووخم  وجثوت،كمووا كووان مسوورفا .سوولط  وخباصوو  موون إسوورائيل

 يق  عند حد،و  يتحرج من إجراء قاس.
َوقوووواَل :»حوووواز إليووووهوهنووووا   بوووود موووون إميووووان يوووورج  املخوووواو ،ويطم ن القللب،ويثبتهووووا علووووى احلوووو  الووووذي تن

لُوووول ُملسوووى:اي قَووووو ووووُتْم اِبّللَِّ فَوَعَلْيوووِه تَولَكَّ وووُتْم آَمنوْ ووووُتْم ُمْسوووا ِإْن كُ ْلِم ِإْن ُكنوْ  ق لوووو  ا ميووووان ..فالتلكوووول علوووى اّللِ « ِلِمنيَ نوْ
ك أقووولى ك فوووإذا هووووعنصووور القووولة الوووذي يضوووا  إىل رصووويد القلووو  الضوووعيف  أموووام ا؟وووثوت الطووواغ.ومقتضا 
مقتضووووى .وذا  . تلكوووول علووووى اّلِل مقتضووووى هووووذاوجعل ال.وقوووود ذكوووور هلووووم ملسووووى ا ميووووان وا سووووالم.وأيبحل

 ا عتقاق يف اّلِل،ومقتضى إسالم النفك له خالص  والعمل  ا يريد ..
 « ..نالَكَّلْ َفقاُللا:َعَلى اّللَِّ توَ »واستجاب امليمنلن هلتا  ا ميان على لسان نبيهم:

َن   لِلْ »ومن مث تلجهلا إىل اّلِل ابلدعاء:  .« .اِلِمنيَ ِم الظَّ َقلْ َربَّنا   َعَْعْلنا ِفتوْ
لم أن نهم،فووويظن القوووملظووواملني والووودعاء    اعلهوووم اّلِل فتنووو  للقووولم الظووواملني مقصووولق بوووه أ  ميكووون القووولم ا

 ن  ويكوولن هووذاامليمنوول  اكوونهم موون املوويمنني ابّلِل قليوول علووى أن عقيوودهتم هووم أصوو  ولووذلك انتصووروا وهووزم
ني علويهم تسل  الظامل عصمهم منفامليمنلن يدعلن اّلِل أن ي.هلماستدراجا هلم من اّلِل وفتن  ليلجلا يف ضال

ن»واهلي  الثاني  أصر  يف النتيج  املطللب :.ولل  ستدراج الظاملني  « ..ْلَقْلِم اْلكاِفرِينَ اِتَك ِمَن ا ِبَرمحَْ َوْنَِِ
 تكوال علوى ن،  ينوايف ايالكوافر  وقعا هم اّلِل أ  اعلهم فتن  للقلم الظواملني،وأن ينجويهم برمحتوه مون القولم

ولكن يثبووحل تموو  الووبالء،ييمن   واملوو.بل هوول أقل علووى التلجووه اب تكووال وا عتموواق إىل اّللِ .اّلِل والتقووِلي بووه
 عند اللقاء.

وعقه هذا التميوز،ويف فو ة ا نتظوار بعود ا؟للو  األوىل،وإميوان مون آمون  لسوى،أوحى اّلِل إليوه وإىل هوارون 
يل بيوول  خاصوو  ّبم،وذلووك لفوورزهم وتنظوويمهم اسووتعداقا للرحيوول موون مصوور يف اللقووحل أن يتخووذا لبووب إسوورائ
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َوأَْوَحْينووا ِإىل ُملسووى َوَأِخيووِه أَْن تَوبَووولَّءا »املختووار وكلفهووم تطهووْي بيلهتم،وتزكيوو  نفلسهم،وا ستبشووار بنصوور اّلِل:
َل  ،َوأَِقي ِر اْلُمْيِمِننيَ لَِقْلِمُكما ِ ِْصَر بُوُيل  ،َواْجَعُللا بُوُيلَتُكْم ِقبوْ  « ..ُملا الصَّالَة،َوَبشِِ

  قبيوول ماعات،وخباصووفووراق وا؟و ا معووا ضووروريتان لا.وتلووك هووك التعب وو  الروحيوو  إىل جوولار التعب وو  النظاميوو 
بووئ ذ  اللحظوو  تنهووزال إىل ولقد يسووتهني قوولم ّبووذ  التعب وو  الروحيوو ،ولكن التجووارب مووا توو.املعووار  واملشووقات

وي كوي ا  عقيودة   تسوااوائر الا  األول يف املعركو ،وأن األقاة احلربيو  يف يود ا؟نودي  ن العقيدة هك السال
 كثْيا يف ساع  الشدة.

ل،فهك ببوب إسورائي يسوحل خاصو وهذ  التجرب  اليت يعرضها اّلِل على العصوب  امليمنو  ليكولن هلوا فيهوا أسلة،ل
  قوود عمووحل الفتنوو؟اهلك،و اين يف اجملتمووع وقد اوود امليمنوولن أنفسووهم ذات يوولم مطووارق.عربوو  إميانيوو  خالصوو 

وهنوا  -لفو ة حلوال علوى عهود فرعولن يف هوذ  اوكذلك كوان ا -وعث الطاغلت،وفسد الناس،وأنتنحل البي   
 يركدهم اّلِل إىل أملر :

ى   امليمنو  ااوْية النظيفو  علوووعموع العصوب -لوك ذموا أمكون يف  -اعتوزال ا؟اهليو  بنتنهوا وفسواقها وكورها 
 تطهرها وتزكيها،وتدرّبا وتنظمها،حَّت ذيت وعد اّلِل هلا.نفسها،ل

تمووووووع ال عوووووون اجملهك فيهووووووا اب نعووووووز .اعتووووووزال معابوووووود ا؟اهليوووووو  واختوووووواذ بيوووووولت العصووووووب  املسوووووولم  مسوووووواجد
لعبواقة اتنظويم يف جول عوا مون الا؟اهلك،وتزاول فيها عباقهتا لرّبا على وج صوحي  وتوزاول ابلعبواقة ذاهتوا نل 

 الطهلر.
 موس  يدعو عل  آل فرعون 89 -88ادس:الدرس الس

يوو ك موون فرعوولن ومل ووه أن يكوولن فوويهم خووْي،وأن تكوولن قوود  إىل ربه،وقوود - عليووه السووالم -واعووه ملسووى 
ال لكوووووولن املوووووواعه إليووووووه يوووووودعل علووووووى فرعوووووولن ومل ه،الووووووذين مي.بقيووووووحل فوووووويهم بقيوووووو ،وأن يرجووووووى هلووووووم صووووووال 

لسووى اعووه م.ضووالل .،وإىل الي أمووام ا؟ووا  واملووالوالزين ،تضووع  إزاء ووا قلوولب الكثْيين،فتنتهووك إىل التهوواو 
نفعهم يووووحيووووة    إىل ربووووه يوووودعل  أن يوووودمر هووووذ  األموووولال،وأن يشوووود علووووى قلوووولب أهلهووووا فووووال ييمنوووولا إ 

َربَّنا .نْيااِة الودُ    َوأَْمولا   يف احْلَيوَاَُ  زِينَوْلَن َوَموَوقاَل ُملسى:َربَّنا ِإنَّوَك آتَوْيوحَل ِفْرَعو »فاستجاب اّلِل الدعاء:.إميان
ا اْلَعوووووذاَب ال يُوْيِمنُووووولا َحوووووَّتَّ يوَوووووَروُ لُووووولِّبِْم فَوووووَعلوووووى قوُ  َربوََّنا اْنِموووووْك َعلوووووى أَْملاهِلِْم،َواْكوووووُدقْ .لُِيِضوووووُللا َعوووووْن َسوووووِبيِلكَ 

 «     يَوْعَلُملنَ يَل الَِّذينَ نِِ َسبِ قاَل:َقْد أُِجيَبحْل َقْعَلُتُكما،فَاْسَتِقيما،َو  تَوتَِّبعا.اأْلَلِيمَ 
..ينشوأ عنهوا إضوالل النواس عون سوبيلك،إما « بَّنا ِإنََّك آتَوْيوحَل ِفْرَعوْلَن َوَموَاَُ  زِينَو   َوأَْمولا   يف احْلَيواِة الوُدنْيارَ »

وإمووا ابلقوولة الوويت مينحهووا املووال ألصووحابه فوويجعلهم .اب غووراء الووذي ُيديووه مظهوور النعموو  يف نفوولس اهلخرين
ووجلق النعم  يف أيدي املفسدين   كك يزعوزع كثوْيا مون القلولب .قاقرين على إذ ل اهلخرين أو إغلائهم

اليت   يبل  من يقينها ابّلِل أن تدر  أن هذ  النعم  ابوتالء  واختبار،وأووا كوذلك ليسوحل كوي ا ذا قيمو  إىل 
ويطلوه للقو  .وملسى يتحدّ هنا عن اللاقع املشهلق يف عام  الناس.جانه فضل اّلِل يف الدنيا واهلخرة

ا ضووالل،ولتجريد القوولة الباغيوو  املضوول  موون وسووائل البغووك وا غووراء،أن يطمووك اّلِل علووى هووذ  األموولال هووذا 
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أما قعووا    ن يشوود اّلِل علووى قلوولّبم فووال ييمنوولا حووَّت .بتوودمْيها والووذهاب ّبا، يووة   ينتفووع ّبووا أصووحاّبا
قعاء  ن .ا تلبو  أو إانبو يروا العذاب األليم،فهل قعاء من ي ك من صال  هذ  القللب،ومن أن يكولن هلو

يزيوودها اّلِل قسوولة واسووتغالقا حووَّت ذتوويهم العذاب،وعندئووذ لوون يقبوول موونهم ا ميووان ألن ا ميووان عنوود حلوولل 
 العذاب   يقبل،و  يدل على تلب  حقيقي  ابختيار ا نسان.

لووووى عيف نريقكمووووا و ..« َتِقيمافَاْسوووو»كتبووووحل هلووووا ا جابوووو  وقضووووك األموووور...« قاَل:قَووووْد أُِجيبَووووحْل َقْعَلُتُكمووووا»
 « ..نَ َو  تَوتَِّبعانِِ َسِبيَل الَِّذيَن   يَوْعَلُمل »هداكما حَّت ذيت األجل:

ون يف ن كوانلا يسوْي إيعرفولا  فيخبطلا على غْي علم،ويو ققوا يف ااطو  والتودبْيات،ويقلقلا علوى املصوْي،و 
 الطري  اهلاقي أم هم ضللا السبيل.

 ون غرقا واآلية في إلقاء جثاه إل  الشاط ءهالك فرع 92 - 90الدرس السابع:

 َوَعووْدوا ،َحَّتَّ َعوْلُن َوُجنُولُقُ  بَوْغيوا  بَوَعُهْم ِفرْ ،فَووأَتوْ َوجواَوْزان بِبَوِب ِإْسورائِيَل اْلَبْحرَ »واملشوهد التوا  هول مشوهد التنفيووذ.
آهْلَن َوقَووووْد .ُمْسوووِلِمنيَ ْسووورائِيَل َوأاََن ِموووَن الْ ِه بَونُوووولا إِ بِوووَمنَوووحْل آِإذا أَْقرََكوووُه اْلغَوووَرُ  قاَل:آَمْنوووحُل أَنَّوووُه   إِلووووَه ِإ َّ الَّوووِذي 

يوَك بِ   َكثِوْيا  ِموَن النَّواِس َموْن َخْلَفوَك آيَو  ،َوِإنَّ لِ  لَِتُكولَن بَوَدِنكَ َعَصْيحَل قَوْبُل وَُكْنحَل ِمَن اْلُمْفِسِديَنف  فَواْليَوْلَم نُوَنجِِ
 « ..َعْن آايتِنا َلغاِفُللنَ 

مووووال،ألن تصوووورا جموالسوووويا  يعرضووووه ر.واملشووووهد األخووووْي يف قصوووو  التحوووودي والتكذيه إنووووه امللقوووو  احلاسووووم
توووه اّلِل ومحاي ن رعايوو بيا.الغوورم موون سوووياق  هووذ  احللقووو  موون القصوو  يف هوووذ  السوولرة هووول بيووان هووذ  ااااووو 

هم سووله حووَّت شخووذر ايتووه مووع ألوليائووه،وإنزال العووذاب واهلووال   عدائه،الووذين يغفلوولن عوون آايتووه الكلنيوو  وآ
ني يف قللوووه د للمكوووذبوهل مصووودا  موووا سوووب  يف السووولرة مووون وعيووو.اهليووو  الووويت   ينفوووع بعووودها نووودم و  تلبووو 

نَوهُ »تعاىل: ،فَِإذا جاَء َرُسلهُلُْم ُقِضَك بَويوْ لَن:َمَّت هوَذا اْلَلْعوُد َويَوُقللُو.ْم   يُْظَلُملنَ ِقْسوِ  َوُهوْم اِبلْ َوِلُكلِِ أُمَّ   َرُسلل 
ُتْم صاِقِقنيَ  َجُلُهوْم فَوال ِإذا جواَء أَ ِلُكولِِ أُمَّو   َأَجول ،.ا كواَء اّللَُّ موِإ َّ  ف قُوْل:  أَْملِوُك لِنَوْفِسوك َضور ا َو  نَوْفعوا  ِإْن ُكنوْ

ُمْجرُِموولَنف ْعِجُل ِمْنووُه الْ  أَْو َوارا ،موواذا َيْسووتوَ ابُووُه بَيووا   ُكووْم َعذَيْسووَتْأِخُروَن سوواَع   َو  َيْسووتَوْقِدُملَن قُووْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن أَ 
ُتْم بِِه َتسْ  ُتْم بِِهف آهْلَن َوَقْد ُكنوْ  « ..لَنف تَوْعِجلُ أمَُثَّ ِإذا ما َوَقَع آَمنوْ

 « ..ْحرَ َوجاَوْزان بَِبِب ِإْسرائِيَل اْلبَ  »فهنا ذيت القصا ليصد  ذلك اللعيد:
 وهلذا ا سناق يف هذا امللضع ق لته ...بقياقتنا وهدايتنا ورعايتنا

 « ..َعْدوا  بَوْغيا  وَ »ن:ولك.شروعا..  اهتداء وإمياان،و  قفاعا م« َعُهْم ِفْرَعْلُن َوُجُنلُق ُ فَأَتْوبوَ »
 وعاوزا للحد ونغياان ..

 « ..َغَر ُ َكُه الْ َحَّتَّ ِإذا أَْقَر »ومن مشهد البغك والعدو مباكرة إىل مشهد الغر  يف ومض :
 وعاين امللت،و  يعد ميلك ْناة ..

 « ..ْلُمْسِلِمنيَ اأاََن ِمَن ائِيَل وَ  أَنَُّه   إِلَه ِإ َّ الَِّذي آَمَنحْل بِِه بَوُنلا ِإْسر قاَل:آَمْنحلُ »
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ه لقلموه ولنفسو ه فتظهور كول أرقيتوه الويت تونف  فيو.لقد سقطحل عن فرعلن الباغك العاقي املتجث الطواغك .
لوووه إ  الوووذي ن   إميانوووه  فهل   يكتفوووك  ن يعلووون إ.قووولة هائلووو  ريف ،ولقووود تضووواءل وتصووواغر واسوووتخذى

 فيزيد يف استسالم ...آمنحل به بنل إسرائيل
..آهلن حيوووة   « ِديَنف َن اْلُمْفِسوووِموووَُكْنوووحَل  آهْلَن َوقَوووْد َعَصوووْيحَل قَوْبوولُ ».املسوولمني  « َوأاََن ِمووَن اْلُمْسوووِلِمنيَ »

يكَ فَاْليَوْلَم نوُ »اختيار و  فرارف آهلن وقد سب  العصيان وا ستكبارف آهلنف    .. «بَِبَدِنكَ  َنجِِ
؟مواهْي كيو   اء  مون اذلوك ليودر  مون ور .  شكله األ وا ،و  يوذهه منكورا موع التيوار   يعور  للناس

 « ..لَِتُكلَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَ   »كان مصْي :
اِس َعووْن آايتِنووا نَّووْيا  ِمووَن النَّ َكثِووَوإِ »يتعظوولن ّبووا ويعتثون،ويوورون عاقبوو  التصوودي لقوولة اّلِل ووعيوود  ابلتكووذيه:

 .يف أنفسهم..  يلجهلن إليها قللّبم وعقلهلم،و  يتدبرووا يف اهلفا  و « َلغاِفُللنَ 
 نمم هللا أمال  عل  بني إسرائيل 93:الدرس الثامن

ويعقوووه ..العصووويان و مأسووواة البغوووك والفسووواق والتحووودي .ويسووودل السوووتار علوووى املشوووهد النهوووائك يف املأساة
ِإْسورائِيَل  ْأان بَوِب َقْد بوَولَّ َولَ  »مآل بب إسرائيل بعدها،تستغر  ما حدّ يف أجيال:السيا  بلمح  سريع  عن 

،َوَرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِِباِت،َفَما اْختَوَلُفلا َحَّتَّ  ونَوُهْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ  ِفيموا  ِإنَّ َربََّك يَوْقِضوك بوَ .مُ ُهُم اْلِعلْ  جاءَ ُمبَولَّأَ ِصْد   يوْ
  واسوتقرارا كثبوات   أمواان ويبوالصود  تزيودوإضوافته إىل ا...واملبلأ:مكان ا قام  األمني« ُفلنَ كانُلا ِفيِه َحَْتلِ 
لبووووب  قووووام فوووو ةولقوووود نوووواب امل.  يضووووطرب و  يتزعووووزع اضووووطراب الكووووذب وتزعووووزع ا ف اء الصوووود  الووووذي

ت موون الوورز  لا بطيبوواإسوورائيل بعوود عووارب نليلوو ،  يووذكرها السوويا  هنووا ألوووا ليسووحل موون مقاصوود ،واتع
اختالفهم .ا م بعوود وفوووالسوويا    يووذكر هنووا إ  اخووتالفه.حالل،حووَّت فسووقلا عوون أموور اّلِل فحرمووحل عليهم

 التوأويالت تخدامه يفيف قينهم وقنياهم،  على جهل ولكن بعد أن جاءهم العلم،وبسوبه هوذا العلم،واسو
 البانل .

ك ا وقوع بعود ذلومويف عورم  إن السويا    يطيولوملا كان املقام هنا مقام نصورة ا ميوان وخوذ ن الطغيان،فو
هوا ّلِل يويكلها  وا فولكون يطولي هوذ  الصوفح ،.من بب إسرائيل،و  يفصول خالفهوم بعود موا جواءهم العلم

نَوُهْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  ِفي»يف يلم القيام :  « ..َتِلُفلنَ ا ِفيِه حَْ ما كانُل ِإنَّ َربََّك يَوْقِضك بَويوْ
 ويظل للمشهد األخْي شيْي  ..فيبقى للقص  جالهلا،

ل جموووورق هووووفليك .وهكوووذا نوووودر  ملوووواذا يسوووا  القصووووا القرآين،وكيوووو  يسوووا  يف كوووول ملضووووع مووون ملاضووووعه
 حكاايت تروى،ولكنه ملسات وإُياءات مقدرة تقديرا.

 قصة قوا يونس والمشيئة في الهدى والضالل 103 - 94الدرس الااسع: 

 -قصو  ملسوى وقصو  نول  مون قبلها،يبودأ خطوااب إىل الرسولل بعد ذلك اوكء التعقيوه علوى هوذ  ااااو  ل
-  تثبيتوووووا  وووووا حووووودّ للرسووووول قبلوووووه،وبياان لعلووووو  تكوووووذيه قلموووووه لوووووه،أن لووووويك موووووا ينقصوووووهم هووووول اهلايت

والبينات،إ ووا هووك سوون  اّلِل يف املكووذبني موون قبلهم،وسوون  اّلِل يف خلوو  ا نسووان ابسووتعداقاته للخووْي والشوور 
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يوو  يلووم إملاموو  سووريع  بقصوو  يوولنك وإميووان قلمووه بووه بعوود أن كوواق العووذاب ينووزل ويف الطر .واهلوودى والضووالل .
وينتهووووك اباالصوووو  املسووووتفاقة موووون ذلووووك .لعوووول فيهووووا حووووافزا للمكووووذبني قبوووول فوووولات األوان ..ّبم،فوووورق عنهم
 القصا كله.

ص للرسووول اة وخوووالوْن.أن سووون  اّلِل الووويت مضوووحل يف األولوووني ماضوووي  يف اهلخرين:عوووذاب وهوووال  للمكوووذبني
 يف حلَ فَووِإْن ُكْنوو»  هيوود:وجعله سوون  ماضووي    تتخلوو  و .حقووا كتبووه اّلِل علووى نفسووه.مون معهووم موون امليمننيو 

بِِووَك،َفال َتُكوولَننَّ ِمووَن  جوواَءَ  احْلَووُ  ِمووْن رَ َلَقوودْ .ْبِلكَ  ِمووْن قوَ َكووكِ  ِ َّووا أَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك َفْسووَ ِل الَّووِذيَن يَوْقووَرُ َن اْلِكتووابَ 
ْمَ ِينَ 

ُ
بُلا آِبايِت اّللَِّ وَ .امل حْل َعلَوْيِهْم َكِلَموحُل َربِِوَك ِإنَّ الَّوِذيَن َحقَّو.رِينَ ِموَن اْااِسو َتُكولنَ فوَ   َتُكلَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّ

َعهووا ِإمياُوووا،ِإ َّ قَوووْلَم فَ نَووحْل قَوْريَوو   آَمنَووحْل فَونوَ فَولَووْل  كا.أْلَلِيمَ   يُوْيِمُنلَن،َولَووْل جوواَءهْتُْم ُكووُل آيَوو   َحووَّتَّ يوَووَرُوا اْلَعووذاَب ا
ُهْم َعذاَب ااِْْزِي يف احْلَياةِ  َء َرُبَك هَلَموَن َموْن يف َوَلْل كا.ناُهْم ِإىل ِحني  يا،َوَمتوَّعْ الُدنْ  يُلُنَك َلمَّا آَمُنلا َكَشْفنا َعنوْ

يعا   ،َوَاَْعوُل كواَن لِونَوْفك  أَْن توُوْيمِ   ِننَي  َوموامِ لا ُمويْ أَفَأَْنحَل ُتْكرُِ  النَّاَس َحَّتَّ َيُكلنُ .اأْلَْرِم ُكُلُهْم مجَِ َن ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ
ُذُر َعوْن قَووْلم    موا تُوْغوِب اهْلايُت َوالنُواأْلَْرِم،وَ اواِت وَ ُقِل:اْنظُُروا مواذا يف السَّوم.الِرِْجَك َعَلى الَِّذيَن   يَوْعِقُللنَ 
َتِظوووُروَن ِإ َّ ِمثْووو ِم الَّوووِذيَن َخلَووولْ يُوْيِمُنلَن،فَوَهوووْل يَونوْ َتِظووورِينَ ْل:فَوووانْوَتِظُروا ِإيِنِ مَ ْبِلِهْمف قُ قَووووا ِموووْن َل أايَّ مُثَّ .َعُكوووْم ِموووَن اْلُمنوْ

ك ُرُسَلنا َوالَِّذيَن آَمُنلا،َكذِلَك َحق ا َعَلْينا نُوْنِج الْ   « ..نيَ ُمْيِمنِ نُوَنجِِ
قصوو  ع قلمووه و مووعرفوولن قصوو  نوول  لقوود كووان آخوور احلوودية عوون بووب إسوورائيل،وهم موون أهوول الكتوواب،وهم ي

ن كوووان يف كوووك  وووا أنوووزل إ - -فهنوووا يتلجوووه ااطووواب إىل الرسووولل .ملسوووى موووع فرعلن،يقرأوووووا يف كتاّبم
  فَوِإنْ  »قورأون:يلم، وا عفلوديهم عنوه .إليه،من هذا القصا أو غْي ،فليسوأل الوذين يقورأون الكتواب مون قبله

 ِموووْن َربِِوووَك فَوووال َلَقوووْد جووواَءَ  احْلَووو ُ .ِلكَ اَب ِموووْن قَوبْ َن اْلِكتوووَفْسوووَ ِل الَّوووِذيَن يَوْقوووَر ُ ُكْنوووحَل يف َكوووكِ  ِ َّوووا أَنْوزَْلنوووا إِلَْيوووَك 
ْمَ ِينَ 

ُ
 «.َتُكلَننَّ ِمَن امل

فَِإْن ُكْنووحَل يف َكووكِ  ِ َّووا أَنْوزَْلنَووا :َعووْن قَوتَوواَقَة يف قَوْللِووهِ  .  يكوون يف كووك  ووا أنووزل اّلِل إليووه - -ولكوون الرسوولل 
 .1520" َ  َأُكُك ، َوَ  َأَسَأُل ":قَالَ  بَوَلَغَنا أَنَّ النَِّلَّ : فَاْسَأِل الَِّذيَن يَوْقَرُءوَن اْلِكَتاَب ِمْن قَوْبِلَك قَالَ إِلَْيكَ 

ويف هوذا « كَ  ِموْن َربِِواحْلَو ُ  َلَقوْد جواَء َ »والتعقيه عليوه:.ففيم إذن هذا القلل له أن يسوأل إن كوان يف كوك
 ما يكفيه لليقنيف

،وقد ارتوود ا سووراء لكوون هووذا التلجيووه يشووك  ووا كووان وراء  موون كوودة امللقوو  وشزمووه يف مكوو  بعوود حوواقّو 
وموون  لل اّللِ وبعد موولت خداوو  وأيب ناله،واكووتداق األذى علووى رسوو.بعووخ موون أسوولملا لعوودم تصووديقه

هلووا لال سووات تلقووكوكوول هووذ  مالب.معووه وبعوود عموود الوودعلة تقريبووا يف مكوو  بسووبه ملقوو  قووريا العنيوود .
 يسري عنه ربه ّبذا التلكيد،بعد ذلك القصا امللحى ..ف - -على قله رسلل اّلِل 

                                                 
   مرسلصحي (9922ُمَصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوَْعاينِِ ) - 1520
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بُ   َو  َتُكوووووولَننَّ ِمووووووَن الَّووووووِذينَ »مث إنووووووه تعووووووريخ ابلشوووووواكني املموووووو ين املكووووووذبني: ّللَِّ فَوَتُكوووووولَن ِمووووووَن لا آِبايِت اَكووووووذَّ
أذوان مو - -لرسولل اذا كوان إجع ألنوه وهذا التعريخ ي   الفرص  ملن يريد منهم أن يرجع لْي «.اْااِسرِينَ 

  .ه أنه احلبيف أن يسأل إن كان يف كك،مث هل   يسأل و  يشك،فهل إذن على يقني  ا جاء 
ْمَ ِينَ »ويف هذا إُياء لآلخرين أ  ي ققوا،وأ  يكلنلا 

ُ
 « ..ِمَن امل

 ولووول كوووان مووون.. ل الوووذكرأل أهوووأن تسووو.مث إنوووه املووونهج الوووذي يضوووعه اّلِل هلوووذ  األمووو  فيموووا   تسوووتلي  منوووه .
تقليووود د علوووى الأخووا خصوووائا العقيووودة ألن املسووولم مكلووو  أن يسوووتيقن موون عقيدتوووه وكوووريعته،وأ  يعتمووو

ِموَن   َتُكولَننَّ فَوال»لله:ققون تثبحل ويقني.مث أيكلن هنالك تعارم بني إابح  هذا السيال عند الشك وبني 
ْمَ ِينَ 

ُ
 ف ..«امل

ِمووَن »..ائموو  نووه هوول الشووك والبقوواء علووى الشووك  يووة يصووب  صووف  قلوويك هنالووك تعووارم،ألن املنهووك ع
ْمَ ِينَ 

ُ
 « ..امل

 ولل سوتفاقة،و  تافز إىل هوهك حال  رقي     تنتهك إىل معرف ،و  .و  يتحر  صاحبها لللصلل إىل يقني
 إىل يقني.

ى التكوووذيه م علووور قووول وبعووود فوووإذا كوووان موووا جووواء إىل الرسووولل هووول احلووو  الوووذي   مريووو  فيوووه،فما تعليووول إصووورا
هتوودي،ومن   يهلوودى   و؟وواجهم فيووهف تعليلووه أن كلموو  اّلِل وسوونته قوود اقتضووحل أن موون   ذخووذ  سووباب ا
ا  الضوووالل،مهمايتوووه إىليفوووت  بصوووْيته علوووى النووولر   يووورا ،ومن يعطووول مداركوووه   ينتفوووع بلليفتهوووا،فتكلن و

حل وسوونته قوود حقوو موو  اّللِ وعندئووذ تكوولن كل.تكوون اهلايت والبينات،ألنووه   يفيوود كووي ا موون اهلايت والبينات
َّتَّ يوَوووَرُوا جووواَءهْتُْم ُكووُل آيَووو   َحووو ُنلَن،َولَووولْ  يُوْيمِ  ِإنَّ الَّووِذيَن َحقَّوووحْل َعلَوووْيِهْم َكِلَموووحُل َربِِووَك »علوويهم وهققوووحل فووويهم:

 « ..اْلَعذاَب اأْلَلِيمَ 
نووذ وم.يف احلياة مدلللووه   لتحقيوو و  تعوود هنالووك فرصوو.فووال يوونفعهم ا ميووان حين ووذ ألنووه   اووئ عوون اختيووار

 َّ الَّوِذي   إِلوَه إِ  أَنَّوهُ  آَمْنوحلُ »مشوهد فرعولن حوني أقركوه الغور  يقولل:.هنيه  كان أمامنوا مشوهد يصود  هذا
حَل قَوْبووووووُل وَُكْنووووووحَل ِمووووووَن  َعَصوووووويْ دْ آهْلَن َوقَوووووو»فيقووووووال لووووووه:..« آَمنَووووووحْل بِووووووِه بَونُوووووولا ِإْسوووووورائِيَل َوأاََن ِمووووووَن اْلُمْسووووووِلِمنيَ 

 «.ْفِسِديَنف اْلمُ 
م سووولم ،مَّت تعووور تهوووا املر وعنووود هوووذا امللقووو  الوووذي تظهووور فيوووه حتميووو  سووونن اّلِل العامووو ،وانتها ها إىل واي
 عوولق املكووذبلنيذلووك أن .ا نسووان هلووا ابختيووار ،تفت  انفووذة مضووي   آبخوور كووعاع موون أكووع  األموول يف النجاة

لا َكَشوْفنا ْلَم يُلُنَك َلمَّا آَمنُ ا  ِإ َّ قوَ ها ِإمياوُ آَمَنحْل فَونَوَفعَ فَوَلْل  كاَنحْل قَوْريَ   » عن تكذيبهم قبيل وقلع العذاب:
ُهْم َعذاَب ااِْْزِي يف احْلَياِة الُدنْيا،َوَمتوَّْعناُهْم ِإىل   « ..ني  حِ َعنوْ

  مووون هوووذ« نَوووحلْ ْريَووو   آمَ فَولَوووْل  كانَوووحْل قوَ » ..وهووول هضووويخ ينسوووحه علوووى املاضوووك،فيفيد أن مدلللوووه   يقوووع 
صوووف  عووودم  لغالبووو  هوووكإ وووا آمنوووحل منهوووا قلووو ،فكانحل الصوووف  ا.ولكن القووورى   تيمن.الووويت مووور ذكرهوووا ىالقووور 

 ا ميان ..
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   قورى احلضور و لم،والتسمي  هكذا إيذان  ن الرسا ت كانوحل يفوالقري :الق -ذلك فيما عدا قري  واحدة 
   ا كوارة ألنإىل خااتها هوذ   يفصل السيا  هنا قص  يلنك وقلمه،إ ا يشْيو  -تكن يف حمالت البدو 

ان عوذاب روز كولم يولنك  وحسبنا أن ندر  أن ق.فال نزيدها حنن تفصيال.اااا  وحدها هك املقصلقة هنا
حليوووواة إىل تمتعوووولن ابيتهوووودقهم،فلما آمنوووولا يف اللحظوووو  األخووووْية قبوووول وقلعووووه كشوووو  عوووونهم العووووذاب،وتركلا ي

ا لنودر  حسبنا هوذ.قه .صرفات خلّلِل امل تب  آترها على تولل   ييمنلا حلل العذاب ّبم وفاقا لسن  ا.أجل
 أمرين هامني :

ذاب لم يوولنك موون عوومووا ْنووا قووأوهلما:ا هابوو  ابملكووذبني أن يتعلقوولا خبيوولط النجوواة األخووْية،فلعلهم انجوولن ك
 وهل الغرم املباكر من سياق  القص  هذا املسا  ...اازي يف احلياة الدنيا
 ة أخرى.متعلن ف    تتعطل و  تق  بكش  هذا العذاب،وتر  قلم يلنك يتوتنيهما:أن سن  اّلِل 
ألن مقتضووووى سوووون  اّلِل كووووان أن ُيوووول العووووذاب ّبووووم لوووول أصووووروا علووووى تكووووذيبهم حووووَّت .بوووول مضووووحل ونفووووذت

فال جثيووووو  إذن يف تصووووورفات .فلمووووا عووووودللا قبووووول جمي وووووه جووووورت السووووون  إبْنوووووائهم نتيجووووو  هلوووووذا العووووودول.اكء
 .1521رتيه آترها عليهاالناس،ولكن ا؟ثي  يف ت

يعا     اأْلَْرمِ  َمووْن يف َولَووْل كوواَء َربُووَك هَلَموونَ »وموون مث توورق القاعوودة الكليوو  يف الكفوور وا ميووان: حَل أَفَأَنْوو.ُكُلُهووْم مجَِ
،َوَاَْعووولُ  ِإ َّ إبِِ توُوووْيِمنَ  ُتْكوورُِ  النَّووواَس َحووَّتَّ َيُكلنُووولا ُموووْيِمِننَيف َومووا كووواَن لِوونَوْفك  أَنْ  ِرِْجَك َعلَوووى الَّوووِذيَن    الووْذِن اّللَِّ

 « ..يَوْعِقُللنَ 
يو  ا ميوان  دا هول نر ولل كاء ربك الو  هوذا ا؟ونك البشوري خلقو  أخرى،فجعلوه   يعور  إ  نريقوا واحو

 أو ؟عل له استعداقا واحدا يقلق مجيع أفراق  إىل ا ميان..كاملالئك  مثال
 يار . تكلن هلم إراقة يف اختولل كاء كذلك ألجث الناس مجيعا وقهرهم عليه،حَّت  

 ا وجلقها.قراكنا هلولكن حكم  ااال  اليت قد ندر  بعخ مراميها وقد   ندر ،قون أن ينفك عدم إ
حته القودرة ومن.ضواللهذ  احلكم  اقتضحل خلق  هذا الكائن البشري ابستعداق للخوْي وللشور وللهودى وال

مشووواعر ن حووولاس و مووواسوووتخدام ملاهبوووه اللدنيووو   وقووودرت أنوووه إذا أحسووون.علوووى اختيوووار هوووذا الطريووو  أو ذا 
بينات،فإنووه ن آايت و وموودار ،ووجهها إىل إقرا  ق ئوول اهلوودى يف الكوولن والوونفك ومووا اووكء بووه الرسوول موو

ه ويسوو ها لوو  مداركوووعلووى العكووك حووني يعطوول ملاهبووه ويغ.يوويمن ويهتوودي ّبووذا ا ميووان إىل نريوو  ااالص
 ا قووودر  اّللِ مووولق،فوووإىل ه،وينتهك بوووذلك إىل التكوووذيه أو ا؟حعوون ق ئووول ا ميوووان يقسووول قلبه،ويسوووتغل  عقلوو

 للمكذبني ا؟احدين من جزاء ..
اعر القلوووووه ا  يف مشوووووألنوووووه   جموووووال لإلكووووور .  يكووووور  الرسووووولل عليوووووه أحدا.فا ميوووووان إذن مووووو و  لالختيوووووار

 « ..فأَفَأَْنحَل ُتْكرُِ  النَّاَس َحَّتَّ َيُكلنُلا ُمْيِمِننيَ »وتلجهات الضمْي:

                                                 
 وقد جرينا على هذ  القاعدة يف تفسْي آايت املشي  ،فلم تلتل علينا حَّت اهلن. وعلى اّلِل التلفي . ) السيد رمحه هللا (  - 1521
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 « :ّللَِّ  إبِِْذِن اَن ِإ َّ َوما كاَن لِنَوْفك  أَْن تُوْيمِ »سيال لإلنكار،فإن هذا ا كرا    يكلن:وهل 
 أووا  . ييقي إليه خر الذي فال تصل إىل ا ميان وقد سارت يف الطري  اهل.وف  سنته املاضي  اليت بيناها

ان إ  صول إىل ا ميوتووا   بل املقصلق أ.اتريد ا ميان وتسلك نريقه مث انع عنه،فهذا ليك املقصلق ابلن
 ويقوع ئوذ يهوديها اّللِ وعند.ام إذا سارت وف  إذن اّلِل وسنته يف اللصولل إليوه مون نريقوه املرسولم ابلسون  الع

م عاقبو  هلوفيقدر اّلِل . الطري إ ا الناس يسْيون يف.فال ككء يتم وقلعه إ  بقدر خاص به.هلا ا ميان إبذنه
 ا ابلفعل جزاء ما جاهدوا يف اّلِل ليهتدوا ..الطري ،ويلقعه

 « ..لنَ َوَاَْعُل الِرِْجَك َعَلى الَِّذيَن   يَوْعِقلُ »ويدل على هذا عقه اهلي :
نوواهلم ذلووك ي،فهووي ء والوورجك أبشووع الوودنك الروحك.فالووذين عطلوولا عقوولهلم عوون التوودبر،اعل الوورجك عليهم

 ان.ه والكفر دبر،وانتها هم ّبذا إىل التكذيالرجك بسبه تعطيلهم ملداركهم عن التعقل والت
ضووو  وا وهوووك معرو  يتووودبرو ويزيووود األمووور إيضووواحا  ن اهلايت والنوووذر   تغوووب عووون الوووذين   ييمنووولن ألووووم  

م  ايُت َوالنُووُذُر َعووْن قَووولْ تُوْغووِب اهْل  َومووا.مِ قُووِل:اْنظُُروا موواذا يف السَّووماواِت َواأْلَرْ »أمووامهم يف السووماوات واألرم:
 « ..  يُوْيِمُنلنَ 

فووول ابهلايت األرم حافإن مووا يف السوووماوات و .فموويقا  واحووود.وسوولاء كوووان عقووه اهليووو  اسوووتفهاما أو تقريرا
 يتدبروها .. ليها،و ولكن اهلايت والنذر   تفيد الذين   ييمنلن،ألوم من قبل   يلقلا اب  إ
 الاناغم بين ا نسان والكون

َوموا .اأْلَْرمِ لسَّوماواِت وَ ااذا يف قُوِل:اْنظُُروا مو»نقو  حلظو  أموام قللوه تعواىل: وقبل أن  ضك إىل واي  الشلط
 « ..تُوْغِب اهْلايُت َوالُنُذُر َعْن قَوْلم    يُوْيِمُنلنَ 

 القليل. ت واألرم إ السماوا إن املخانبني ّبذا القرآن أول مرة،  يكن لديهم من املعرف  العلمي   ا يف
يا فيووه لكولن الووذي نعوني هووذا ااقعوو  الويت أكووران إليهوا مرارا،هووك أن بوني الفطورة البشووري  وبوولكون احلقيقو  الل 

لكثوووْي  وتسووومع منوووه ا -تسوووتيقج حوووني تتفوووت  و  -لغووو  خفيووو  غنيووو   وأن هوووذ  الفطووورة تسووومع هلوووذا الكووولن 
ات  السوووووووماو يفواملووووووونهج القووووووورآين يف تكووووووولين التصووووووولر ا سوووووووالمك يف ا قرا  البشوووووووري يتكوووووووئ علوووووووى موووووووا 

ل بطبيعووو  ن أن حووووذلوووك قو .م،ويسوووتلهم هوووذا الكووولن ويلجوووه إليوووه النظووور والسووومع والقلوووه والعقووول .واألر 
 موووا اووود  بوووذلككاّلِل    التناسووو  والتووولازن فيوووه وقون أن اعووول مووون هوووذا الكووولن إهلوووا يووويير يف ا نسوووان أيووور

جتماعيوووووووا يقيمووووووولن عليوووووووه نظاموووووووا ا« علميوووووووا»املووووووواقيلن املطملسلن،ويسوووووووملن ذلوووووووك التجووووووودي  موووووووذهبا 
يف  ظووووور إىل مووووواوالعلوووووم الصوووووحي  مووووون ذلوووووك التجووووودي  كلوووووه بوووووريء  والن« ا كووووو اكي  العلميووووو »سوووووملنه:ي

ق التووأيرات وزاتجاابت و السووماوات واألرم ميوود القلووه والعقوول بووزاق موون املشوواعر والتووأمالت وزاق موون ا سوو
 الء الكينلنو ت  إىل امووذلوك كلوه يف الطريو.من سوع  الشوعلر ابللجولق وزاق مون التعوان  موع هوذا اللجولق .

كم  اّلِل،وعلوم اّلِل ان اّلِل،و ،وبسلطالبشري  اب يقاعات الكلني  امللحي  بلجلق اّلِل،و الل اّلِل،وبتدبْي اّللِ 
... 
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ىل إبنولر اّلِل  ن مهتودايوميضك الزمن،وتنمول معوار  ا نسوان العلميو  عون هوذا الكلن،فوإن كوان هوذا ا نسوا
 هوذا مون التأمول يف البشوري  ذ  املعوار  مون الوزاق الوذي هصوله الكينلنو جلار هذ  املعار  العلمي ،زاقته هو

ْكء  ِإ َّ ِإْن ِموْن َكووَ »ّلِل:االكلن،واألنك بوه،والتعر  عليوه،والتجاوب معه،وا كو ا  معوه يف تسوبيحه  مود 
 .« .ُيَسبُِِ  ِ َْمِدِ ،َولِكْن   تَوْفَقُهلَن َتْسِبيَحُهمْ 

ْي غوووار  العلميووو  هووذ  املعووو وأموووا إن كانوووحل.ابّلِل . د اّلِل إ  امللصووولل قلبووهو  يفقووه تسوووبي  كووول كووكء  مووو
بعود  مزيود مون القولقهم إىلتمصحلب  ببشاك  ا ميان ونلر ،فإوا تقلق األكوقياء إىل مزيود مون الشوقلة،حني 

  «ْن قَووْلم    يُوْيِمنُولنَ ُر َعوالنُوذُ هْلايُت وَ اَوموا تُوْغوِب »عن اّلِل واحلرمان مون بشاكو  ا ميوان ونولر  ورفرفتوه وراِي   
والتلقوك يف   سوتقبالاوماذا عدي اهلايت والنذر إذا استغلقحل القللب،وعمدت العقلل،وتعطلوحل أجهوزة 
 هف    وتسبيحالفطرة واحتجه الكائن ا نساين  ملته عن هذا اللجلق،فلم يسمع إيقاعات محد

حلقيقوو  لوى فيوه هوذ  اائعوا تتجر عول الكولن واحليواة معرضوا إن املونهج القورآين يف التعريو   قيقو  األللهيو  ا»
ملونهج اإن هوذا .ركو  .ني  املد..تتجلى فيه آبترها الفاعل ،واا بلجلقها وحضلرها جلانوه الكينلنو  ا نسوا

 يو  مون خوالل الر  -لبشوري فاللجلق ا هلك يفعم القله ا.سبحانه قضي  ااقل عنها« وجلق اّللِ »  اعل 
 يتجوووه املووونهج إ ا.ى هنالوووك جموووال للجووودل حللوووه يوووة   يبقووو -شووواهدة اللاقعيووو  علوووى السووولاء القرآنيووو  وامل

ته كووذلك يف ن مقتضووياالقوورآين مباكوورة إىل احلوودية عوون آتر هووذا اللجوولق يف الكوولن كلووه وإىل احلوودية عوو
 الضمْي البشري واحلياة البشري .

الوذي  فاّلِل هول.شوريلتكولين البحقيق  أساسوي  يف اواملنهج القرآين يف اتباعه هلذ  ااط  إ ا يعتمد على  »
ْنساَن َونَوْعَلُم ما تُولَ »خل  وهل أعلم  ن خل :  .« .ِه نَوْفُسهُ ْسِلُس بِ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْ ِ

بل إوا حني تص  وتسوتقيم عود يف أعماقهوا .والفطرة البشري  ّبا حاج  ذاتي  إىل التدين،وإىل ا عتقاق إبله
ووليفو  العقيودة الصوحيح  ليسوحل هوك إنشواء .واحد،وإحساسا قلاي بلجلق هذا ا له اللاحد اعاها إىل إله

ولكن وليفتهووووا هووووك تصووووحي  تصوووولر .هوووذا الشووووعلر ابحلاجوووو  إىل إلووووه والتلجووووه إليه،فهووووذا مركوووولز يف الفطوووورة
مث .وإيباتووه تعريفووه  قيقتووه وصووفاته،  تعريفووه بلجوولق .ا نسووان  هله،وتعريفووه اب لووه احلوو  الووذي   إلووه غْي 

والشوووك يف حقيقووو  اللجووولق  -وهوووك الربلبيووو  والقلامووو  واحلاكميووو   -تعريفوووه  قتضووويات األللهيووو  يف حياتوووه 
ا هلووووك أو إنكووووار  هوووول بذاتووووه قليوووول قووووانع علووووى اخووووتالل بووووني يف الكينلنوووو  البشووووري ،وعلى تعطوووول أجهووووزة 

وليك هوووووذا هووووول نريووووو  .؟ووووودلاب -إذن  -وهوووووذا التعطووووول   يعوووووا  .ا سوووووتقبال وا سوووووتجاب  الفطريووووو  فيها
إن هذا الكلن،كلن ميمن مسلم،يعر  ابرئه وحضع له،ويسب   مد  كل ككء فيوه وكول حوك »العالج  

يعووويا يف هوووذا الكووولن الوووذي تتجووواوب جنباتوووه  صوووداء ا ميوووان « ا نسوووان»و -عووودا بعوووخ األانسوووك   -
 هووووذ  األصداء،وختضووووع يف وذرات كيانووووه ذاتووووه وخووووالاي  تشووووار  يف.وا سالم،وأصووووداء التسووووبي  والسووووجلق

فالكوائن الوذي   تستشوعر فطرتوه هوذ  األصوداء كلهوا و  .حركتها الطبيع  الفطري  للنلاميك اليت قدرها اّللِ 
هك إيقاع النلاميك ا هلي  فيها هك ذاهتا،و  تلتق  أجهزتوه الفطريو  تلوك امللجوات الكلنيو ،كائن معطلو  
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ومن مث   يكلن هنالك سبيل إىل قلبه وعقله اب؟ودل،إ ا يكولن . فيه أجهزة ا ستقبال وا ستجاب  الفطري
السووووبيل إىل عالجوووووه هوووول حماولووووو  تنبيووووه أجهوووووزة ا سووووتقبال وا سوووووتجاب  فيه،واستجاكوووو  كووووولامن الفطووووورة يف  

 .1522«كيانه،لعلها تتحر ،وشخذ يف العمل من جديد 
قوووورآين ملوووونهج الموووون وسووووائل اولفووووحل احلووووك والقلووووه والعقوووول للنظوووور إىل مووووا يف السووووماوات واألرم،وسوووويل  

  ستحياء القله ا نساين لعله ينبخ ويتحر ،ويتلقى ويستجيه.
 ا ينتظرونففماذ.  يستجيبلن .و   يتدبرون  -وأمثاهلم  -ولكن أول ك املكذبني من ا؟اهليني العرب 

نظورهم وقود ي.تخل ن تاّلِل أ إن سن  اّلِل   تتخل ،وعاقب  املكذبني معروف ،وليك هلم أن يتلقعلا من سون 
فَوَهووْل »ال:موون النكوو اّلِل فووال ذخووذهم بعووذاب ا ست صووال،ولكن الووذين يصوورون علووى التكووذيه   بوود هلووم

ِم الَِّذيَن َخَلْلا ِمْن قَوْبِلِهْمف َتِظُروَن ِإ َّ ِمْثَل أايَّ َتِظرِينَ وا ِإيِنِ َمَعُكْم ِمَن ا:فَانْوَتِظرُ ُقلْ ».« .يَونوْ  « ..ْلُمنوْ
 لذي ينهك ا؟دل،ولكنه حلع القللب.وهل التهديد ا

ة مووون ذلوووك ة األخوووْي وحوووتم هوووذا املقطوووع مووون السووويا  ابلنتيجووو  األخوووْية لكووول رسوووال  ولكووول تكوووذيه،وابلعث 
ك ُرُسَلنا َوالَِّذيَن آَمُنلا»القصا وذلك التعقيه:  « ..ِج اْلُمْيِمِننيَ َلْينا نُونْ ق ا عَ حَ َكذِلَك .مُثَّ نُوَنجِِ

طر،وبعود  إيوذاء وكول خ ل بعد كولبها اّلِل على نفسه:أن تبقى البذرة امليمن  وتنبحل وتنجإوا الكلم  اليت كت
 كل تكذيه وكل تعذيه ..

 فليطم ن امليمنلن ....هكذا يكلن .و  -القصا املروي يف السلرة كاهد و  -هكذا كان 
 

 

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو « .. »خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته:القسم الثاين»من كتاب: - 1522
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 [109إل   104(:اآليات 10]سور  يونس ):الوحد  الرابمة

 هاه الخاأمة هللالها درس واحد  عاقادية السور  ااألخيص حقائق 

وووُتْم يف َكوووكِ  ِموووْن ِقيوووِب فَوووال أَ }  َ  بُوووُدوَن ِموووْن ُقوِن اّللَِّ ِذيَن تَوعْ ْعبُوووُد الَّوووقُوووْل اي أَيُوَهوووا النَّووواُس ِإْن ُكنوْ َولِكوووْن أَْعبُوووُد اّللَّ
 ُكووولَننَّ ِمووونَ َوأَْن أَقِوووْم َوْجَهوووَك لِلووودِِيِن َحِنيفوووا  َو  تَ  (104) الَّوووِذي يَوتَوَلفَّووواُكْم َوأُِموووْرُت أَْن َأُكووولَن ِموووَن اْلُموووْيِمِننيَ 

َفعُوووَك وَ 105اْلُمْشووورِِكنَي ) ِمنَي ِإنَّوووَك ِإذا  ِموووَن الظَّوووالِ ْن فَوَعْلوووحَل فَ   َيُضوووُرَ  فَوووإِ ( َو  تَووودُْع ِموووْن ُقوِن اّللَِّ موووا   يَونوْ
ُ ِبُضرِ  َفال كاِك َ 106) ِصويُه بِوِه َموْن َيشواُء  فَوال رَاقَّ لَِفْضوِلِه يُ ْقَ  خِبَوْْي  ِإْن يُرِ َلُه ِإ َّ ُهَل وَ  ( َوِإْن مَيَْسْسَك اّللَّ

ووا  ُكووْم َفَموونِ اُس قَووْد جوواءَُكُم احْلَووُ  ِمووْن َربِِ ( قُووْل اي أَيُوَهووا النَّوو107ِمووْن ِعبوواِقِ  َوُهووَل اْلَغُفوولُر الوورَِّحيُم ) اْهتَوودى فَِإ َّ
ا َيِضُل َعَلْيها َوما أانَ  يَوْهَتِدي لِنَوْفِسِه َوَمنْ  ى إِلَْيَك َواْصِثْ َحوَّتَّ َواتَِّبْع ما يُلح (108 )ْم ِبلَِكيل  َعَلْيكُ  َضلَّ فَِإ َّ

ُ َوُهَل َخْْيُ احْلاِكِمنَي )  { (109َُيُْكَم اّللَّ
 مقدمة الوحد 

ننووا عائوودون أ حنووك لوويتهووذ  خااوو  السوولرة،وخاا  املطووا  لتلووك ا؟وول ت يف كووَّت اهلفا ،تلووك ا؟وول ت ا
عائودون منهوا .التأمالتمنها بعد سياحات نليل  يف آفا  الكلن،وجلانه النفك،وعلا  الفكر والشعلر و 

 تضوومنحل سوولرة الوويتيف مثوول ا جهوواق موون نوولل التطلا ،وضووخام  ا؟ب،وامووتالء اللنوواب  هووذ  خااوو  ال
لشوركاء ااكميو ،ونفك لامو  واحللربلبيو  والقتلك ا؟ل ت حلل العقيودة يف مسوائلها الرئيسوي  الكبْية:تلحيود ا

واللحك .ديلهاا و  تبووووووهليلهوووووو والشووووووفعاء،ورجع  األموووووور كلووووووه إىل اّلِل،وسووووووننه املقوووووودرة الوووووويت   ميلووووووك أحوووووود
 والبعة واليلم اهلخر والقس  يف ا؟زاء ...وصدقه،واحل  ااالا الذي جاء به

ا،وضوووربحل  يضاحه لرة كله،وسووويقحل القصووواهوووذ  القلاعووود الرئيسوووي  للعقيووودة الووويت قار حلهلوووا سووويا  السووو
 األمثال لبياوا ..
 البراء  من آلهة المشرهللاين : –الدرس ا ول 

ن يعلنهوا للنواس إعوالان عاموا،وأن يلقوك أ - -ها هك ذي كلها تلخوا يف هوذ  ااااو ،ويكل  الرسولل 
هووووول خوووووْي و اّلِل  مإلووووويهم ابلكلمووووو  األخوووووْية احلا  :أنوووووه موووووام يف خطته،مسوووووتقيم علوووووى نريقتوووووه،حَّت ُيكووووو

 احلاكمني.
ُتْم يف َككِ  ِمْن ِقيِب َفال أَعْ » َ الَّوِذي بُوُدوَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِذيَن تَوعْ ُبُد الَّوُقْل:اي أَيُوَها النَّاُس ِإْن ُكنوْ ،َولِكوْن أَْعبُوُد اّللَّ

 « ..يَوتَوَلفَّاُكْم،َوأُِمْرُت أَْن َأُكلَن ِمَن اْلُمْيِمِننيَ 
 كووك موون يف،إن كنوتم مجيعووا،وإن كووان الوذين يتلقوولن ااطوواب إذ ذا  هوم مشووركك قوورياقول:اي أيهووا النواس 

ووا كم الوويت تعبوودعبوود آهلووتأأن قيووب الووذي أقعوولكم إليووه هوول احل ،فووإن هووذا   ُيووللب عوون يقيووب،و  اعلووب 
 من قون اّلِل ..

ز هوذ  الصوف  ّلِل هنوا لوه وإبرا.أعمواركمو ك آجوالكم ..أعبود اّلِل الوذي ميلو« َولِكْن أَْعُبُد اّللََّ الَِّذي يَوتَوَلفَّاُكمْ »
ك اهلهلو  الويت لعبواقة مون تلوأوىل اب قيمته وله ق لته،فهل تذكْي هلم بقهر اّلِل فلقهم،وانتهاء آجاهلم إليه،فهل

   هيك و  ايحل ..
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  .فأان عند األمر   أتعدا..« َوأُِمْرُت أَْن َأُكلَن ِمَن اْلُمْيِمِننيَ »
 إقامة الوجه هلل وحده : –ني الدرس الثا

 .. «رِِكنيَ َوأَْن أَِقْم َوْجَهَك لِلدِِيِن َحِنيفا  َو  َتُكلَننَّ ِمَن اْلُمشْ »
حاضووووور  يتلقوووووا  يف مشوووووهد - -وهنوووووا يتحووووولل السووووويا  مووووون احلكايووووو  إىل األمووووور املباكووووور،كأن الرسووووولل 

َو  »فا عليووه الصووا لووه،ملقل ا إليووه خمتلجهوو« فووا  أَقِووْم َوْجَهووَك لِلوودِِيِن َحِني».وهووذا أقوولى وأعموو  شيووْيا.للجميع
،عن نريووو  مووون املووويمنني   أن يكووولنللووودين،وملعا سوووتقام  زايقة يف تلكيووود معووو  « َتُكووولَننَّ ِموووَن اْلُمْشووورِِكنيَ 

 النهك املباكر عن الشر  بعد األمر املباكر اب ميان.
َفُعَك َو  َيضُ  »  « ..ا  ِمَن الظَّاِلِمنيَ ِإنََّك ِإذفَ َعْلحَل فوَ فَِإْن .ُر َ َو  َتدُْع ِمْن ُقوِن اّللَِّ ما   يَونوْ

لوه املشوركلن ؟ ن يودعلهم  تدع من قون اّلِل موا   ينفعوك و  يضور  مون هوي ء الشوركاء والشوفعاء،الذي
 .ه   يلني .ايب وعدلفإن فعلحل فإنك إذن من هي ء املشركني  فميزان اّلِل   ُي.النفع وقفع الضر

 الن ع والضر بيد هللا وحده : –ثالث الدرس ال

ُ ِبُضوورِ  فَووال كاِكووَ  لَووُه ِإ َّ ُهووَل،َوِإْن » بِووِه َمووْن َيشوواُء ِمووْن  رَاقَّ لَِفْضِلِه،ُيِصوويهُ  ْْي  فَووالخِبَوورِْقَ  يُووَوِإْن مَيَْسْسووَك اّللَّ
 « ..ِعباِقِ ،َوُهَل اْلَغُفلُر الرَِّحيمُ 

 ذلك ..حني يتعرم ا نسان ألسبابه،وااْي كفالضر نتيج   زم  لسن  اّلِل ا؟اري  
وتر  اع سووونته،فوووإن مسوووك اّلِل بضووور عووون نريووو  جوووراين سووونته فلووون يكشوووفه عنوووك إنسوووان،إ ا يكشووو  ابتبووو

وإن . ن كانوحل جمهللوإ تركهوا األسباب امليقيو  إىل الضور إن كانوحل معللمو ،أو ا لتجواء إىل اّلِل ليهوديك إىل
صويه مون يالفضول  فهوذا.فلون يورق هوذا الفضول عنوك أحود مون خلقه أراق بك ااْي مثرة لعملك وفو  سونته

غفور موا مضوى يالوذي « ِحيمُ لُر الورَّ َوُهوَل اْلَغُفو».يتصللن  سبابه وف  مشوي ته العامو  وسونته املاضوي  عباق  من
 الصووووراط لقهتم إىلمووووَّت وقعووووحل التلبوووو ،ويرحم عبوووواق  فيكفوووور عوووونهم سووووي اهتم بتوووولبتهم وعملهووووم الصوووواحل وعوووو

 املستقيم.
ن يعلنهمووووا للناس،ويلجووووه إليووووه أ - -هووووذ  خالصوووو  العقيوووودة كلها، ووووا تضوووومنته السوووولرة،يكل  الرسوووولل 

 يفلحك املويير تلجيوه املوإ وا هول أسوللب مون ال.وهم هوم املقصولقون ّبا.ااطاب ّبا كأ ا على مشوهد مونهم
مللغوول وجووه التوواري  اا يف وجووه القوولة والكثوورة ووجووه الرواسووه ا؟اهلي ،و ّبوو - -ويقوو  رسوولل اّلِل .النفلس

هرة  ،والقلة الظووا يف مكوو يعلنهووا يف قوولة ويف صووراح  وهوول يف عوودق قليوول موون املوويمنني.ابملشووركني يف الشوور  .
 كلها للمشركني ..

 ولكنها الدعلة وتكاليفها،واحل  وما ينبغك له من قلة ومن يقني.
 من اهادي فلن سه  ومن  ل فمليها  –الدرس الرابع 

ووا ُكْم،َفَمووِن اْهتَوودى فَإِ ُ  ِمووْن َربِِ ُم احْلَووقُووْل:اي أَيُوَهووا النَّوواُس قَووْد جوواءَكُ »ن األخووْي للنوواس:وموون مث يكوولن ا عووال َّ 
ا َيِضُل َعَلْيها،َوما أانَ   «.ْم ِبلَِكيل  َعَلْيكُ  يَوْهَتِدي لِنَوْفِسِه،َوَمْن َضلَّ فَِإ َّ
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ءهم ل احلو  قود جوافهذا هو.هل أن حتار لنفسفهل ا عالن األخْي،والكلم  الفاصل ،واملفاصل  الكامل ،ولك
 من رّبم.

ا يَ » ا يَوْهَتِدي لِنَوْفِسِه،َوَمْن َضلَّ فَِإ َّ  « ..َلْيهاِضُل عَ َفَمِن اْهَتدى فَِإ َّ
قهتوووووم وإىل إىل إرا ولوووويك الرسووووولل موووولكال ابلنووووواس يسووووولقهم إىل اهلوووودى سووووولقا،إ ا هووووول مبلوووو ،وهم ملكللووووولن

 در اّلِل ّبم يف النهاي .اختيارهم وإىل تبعاهتم،وإىل ق
 الصبر حا  يحكم هللا بينه وبينهم : –الدرس الخامس 

تبوووواع مووووا أموووور به،والصووووث علووووى مووووا يلقووووا  حووووَّت ُيكووووم اّلِل  ووووا قوووودر  اب - -وااتووووام خطوووواب إىل الرسوووولل 
ُ وَ »وقضا :  « ..نيَ مِ ْْيُ احْلاكِ ُهَل خَ َواتَِّبْع ما يُلحى إِلَْيَك َواْصِثْ َحَّتَّ َُيُْكَم اّللَّ

وهوول ااتووام املناسووه الووذي يلتقووك مووع مطلووع السلرة،ويتناسوو  مووع حمتلايهتووا  ملتهووا علووى نريقوو  القوورآن يف 
 1523التصلير والتنسي  ..

 انتهى ا؟زء احلاقي عشر ويليه ا؟زء الثاين عشر مبدوءا بسلرة هلق.
  

 

                                                 
صراط املستقيم، حَّت ألهر هللا قينه على سائر األقاين، ونصر  على أعدائوه ابلسوي  والسونان، أمر ربه، ويبحل على ال وقد امتثل  - 1523

سْي السعدي ه وسع  إحسانه.تفمته، وكمالبعد ما نصر  ]هللا[ عليهم، ابحلج  والثهان، فلله احلمد، والثناء احلسن، كما ينبغك ؟الله، وعظ
 [375]ص 
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 مكية وآياأها ثالث وعشرون ومائة ( سور  هود11)

 ّلّل الّرلن الّرحيمبسم ا
 أمريف سور  هود

( فيهووا 12،17،114خالفووا ملووا ورق يف املصووح  األمووْيي موون أن اهلايت ).هووذ  السوولرة مكيوو   ملتها 
، ية   ن السوويا مووذلك أن مراجعوو  هووذ  اهلايت يف سوويا  السوولرة تلهووم أوووا عووكء يف ملضووعها .مدنيوو 

ميم ا هوووك مووون صوووعلوووى أن ملضووولعاهتا الووويت تقررهوووفضوووال .يكووواق يتصووولر خلووول السووويا  منهوووا ابقئ ذي بدء
 - ك رسولل اّللِ قو  يف نفوامللضلعات املكي  املتعلقو  ابلعقيودة،وملق  مشوركك قوريا منهوا،وآتر هوذا املل 

- لم  معه،والعالج القرآين الرابين هلذ  اهلتر ..والقل  املس 
  يَوُقلُللا:لَووْل  أُنْووزِلَ َصووْدُرَ  أَنْ  اِئ   بِووهِ لَْيووَك َوضووفَوَلَعلَّووَك  رِ   بَوْعووَخ مووا يُوولحى إِ »مووثال هووذا نصووها: 12فاهليوو  

،َواّللَُّ  ووا أَنْووحَل نَووِذير  ووز  أَْو جوواَء َمَعووُه َملَووك   ِإ َّ ي وهووذا وواضوو  أن هووذا التحوود.«ِكيوول  َو لِِ َكووْكء  ُكوو َعلووى  َعَلْيووِه َكنوْ
ثبيحل إىل التسوري  عنوه،والت يوة ُيتواج  - -العناق مون قوريا إىل احلود الوذي يضوي  بوه صودر رسولل اّلِل 

 ،وحاقّ لوووه وخداووووعلوووى موووا يوووولحى إليوووه إ وووا كووووان يف مكووو  وابلوووذات يف الفوووو ة الووويت تلوووحل وفوووواة أيب نا
تلقوو  حركوو  الودعلة تقريبووا وهووك موون أقسووى الفوو ات الوويت و  - -ا سوراء،وجرأة املشووركني علووى رسوولل اّلِل 

 مرت ّبا الدعلة يف مك  ..
ُلل أََفَموو»هووذا نصووها: 17واهليوو   ا  ْبلِووِه ِكتوواُب ُملسووى ِإماموووقوَ ْنووُه،َوِمْن ُ  كوواِهد  مِ ْن كوواَن َعلووى بَويِِنَوو   ِمووْن َربِِووِه،َويَوتوْ

   ِمْنُه،ِإنَّووُه احْلَووُ  ِمووْن ِعووُدُ ،َفال تَووُك يف ِمْريَوولنَّوواُر َملْ زاِب فَاَوَرمْحَوو  ف أُول ِووَك يُوْيِمنُوولَن بِووِه،َوَمْن َيْكُفووْر بِووِه ِمووَن اأْلَْحوو
اهوووه يف ملاجهووو  آن املكوووك واعنووولع القووور  وواضووو  كوووذلك أووووا مووون..« ،َولِكنَّ َأْكثَووووَر النَّووواِس   يُوْيِمنُووولنَ َربِِوووكَ 

نوه إ وا يولحى إليوه مون ربوه وبشوهاقة الكتوه السوابق  وخباصو     - -مشركك قريا بشوهاقة القورآن للنول 
 -ق موون أهوول الكتوواب هووذا مووا كووان يف مكوو  موون أفووراو  -كتوواب ملسووى وبتصوودي  بعووخ أهوول الكتوواب بووه 

لوى ع - -ل اّلِل بيوحل رسول مع تث.وهتديد األحزاب منهم ابلنار.واختاذ هذا قاعدة للتنديد  لق  املشركني
 ولويك.لقبائول .الهلوا مون احل  الذي هل معوه،يف وجوه تلقو  الودعلة،وعناق األكثريو  الغالبو  يف مكو  وموا ح

كمووا هوول   -اي هلووم اب لبووب إسوورائيل و  هوودفهك ليسووحل خطووا.ذكوور كتوواب ملسووى بشووبه  علووى مدنيوو  اهليوو 
عليووه  -هاق  لقوو  تصوودي  موون بعضووهم وبتصوودي  كتوواب ملسووى ولكنهووا استشوو -العهوود يف القوورآن املوودين 

هووووذا أكووووبه ابمللقوووو  يف مكوووو  يف هووووذ  الفوووو ة احلرج ،ومقتضووووياهتا و  - -ملووووا جوووواء بووووه حمموووود  -السووووالم 
 اللاضح .
 وووووا كوووووان مووووون ا خوووووتال  علوووووى ملسوووووى مووووون  - -لرسووووولل وارقة يف سووووويا  تسوووووري  عووووون ا 114واهليووووو  

وتلجيهوووووه لالسوووووتقام  كموووووا أمووووور هووووول ومووووون  ب معه،وعووووودم الركووووولن إىل الوووووذين للمووووولا )أي أكوووووركلا( .قبل
َوَلَقوووْد آتَوْينوووا »وتتووولارق اهلايت هكوووذا:.ابلصوووالة وابلصوووث علوووى ملاجهووو  تلوووك الفووو ة العصووويب  . ا سوووتعان  و 

ُْم َلِفوووك َكوووكِ  ِمْنوووُه ُمرِيوووه  ُملَسوووى اْلِكتووواَب فَووواْخُتِلَ  فِ  ووونَوُهْم،َوِإوَّ يوووِه،َوَلْل  َكِلَمووو   َسوووبَوَقحْل ِموووْن َربِِوووَك َلُقِضوووَك بَويوْ
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( فَاْسوَتِقْم َكموا أُِموْرَت َوَموْن  َب 111( َوِإنَّ ُكال  َلمَّا لَيُوَلفِِيَونوَُّهْم َرُبَك أَْعماهَلُْم،ِإنَُّه ِ وا يَوْعَملُولَن َخبِوْي  )110)
( َو  تَورَْكنُوولا ِإىَل الَّووِذيَن لََلُموولا فَوَتَمسَّووُكُم النَّاُر،َومووا َلُكووْم ِمووْن 112َو  َتْطَغْلا،ِإنَّووُه ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْي  )َمَعووَك 

نَّ احلََْسوناِت يُوْذِهْ َ ( َوأَقِوِم الصَّوالَة نَوَريفَِ النَّهواِر َوزَُلفوا  ِموَن اللَّْيوِل،إِ 113ُقوِن اّللَِّ ِمْن أَْولِيواَء،مُثَّ   تُوْنَصوُروَن )
اِكرِيَن )  (« ..115( َواْصِثْ فَِإنَّ اّللََّ   ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي )114السَّيِِ اِت،ذِلَك ذِْكرى لِلذَّ

 وواض  أن اهلي  قطع  من السيا  املكك،ملضلعا وجلا وعبارة .. 
ا لوويت نزلووحل فيهوواالفوو ة  وهذا ُيوودق معووا .اءونزلووحل يوولنك بعوود ا سوور .لقوود نزلووحل السوولرة  ملتهووا بعوود يلنك

خداووو  و يب نالووه أفقووود سووبقها مووولت .وهووك موون أخووورج الفوو ات وأكوووقها كمووا قلنوووا يف  ريوو  الوودعلة  ك 
 سووووراء اقّ اوخاصوووو  بعوووود حوووو -وجوووورأة املشووووركني علووووى مووووا   يكلنوووولا ليجوووور وا عليووووه يف حيوووواة أيب نالووووه 

ن مووو - - ل اّللِ موووع وحشووو  رسووول  -مووون كوووانلا أسووولملا قبلوووه وغرابته،واسوووتهزاء املشوووركني به،وارتوووداق بعوووخ 
ذي عوورأت فيووه قووريا عليووه وعلووى قعلتووه وبلغووحل احلوورب املعلنوو  يف اللقووحل الوو -نهووا رضووك اّلِل ع -خداوو  

حود مون  سوالم أاعليه وعلى قعلتوه أقسوى وأقصوى موداها وعمودت حركو  الودعلة حوَّت موا كواق يودخل يف 
مث  لعقبوو  األوىلاه ببيعوو  فووت  اّلِل علووى رسوولله وعلووى القلوو  املسوولم  معوووذلووك قبيوول أن ي.مكوو  ومووا حلهلووا .

 الثاني  ..
ى َرُسووولِل اّللِِ َواِحووود  فَوتَوَتابَوَعوووحْل َعلَووو ا يف َعوووام  ه  َهَلَكوووقَووواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ :مُثِ إِن َخِداَوووَ  بِْنوووحَل ُخَليْلِووود  َوأاََب نَالِووو

َهووا مل َوِّبُْلووِك َعِمووهِ ِم َيْشووُكل إْسوواَل ُه َوزِيووَر ِصووْد   َعلَووى اْ ِ اْلَمَصوواِئُه ِّبُْلووِك َخِداَووَ  وََكانَووحْل لَوو  َأيب نَالِووه  لَيوْ
ا َوِحْرز ا يف أَْمرِِ  َوَمنَوَع   َواَنِصر ا َعَلى ِّ ِسوِننَي ْبَل ُمَهاَجرِِ  إىَل الْ  َوَذِلَك قوَ قَوْلِمهِ  وََكاَن َلُه َعُضد  فَوَلِموا .َمِديَنِ  بَِثاَل

 َحووَِّت  َأيب نَالِووه  ى َمووا َ ْ َتُكووْن َتْطَمووُع بِووِه يف َحيَوواةِ ِمووْن اأْلَذَ نَالِووه  اَنلَووحْل قُوووَرْيا  ِمووْن َرُسوولِل اّللِِ َهلَووَك أَبُوول 
،فَونَوثَوَر َعَلى رَْأِسِه تُورَ   ".ااب  اْعَ ََضُه َسِفيه  ِمْن ُسَفَهاِء قُوَرْيا 

،َعْن أَبِيووِه عُووْرَوَة بْووِن الزَِبْْيِ،قَوواَل َلِمووا نَوثَوووَر َذلِووك الِسووِفيُه َعلَووى رَْأِس قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َفَحِدَيِب ِهَشوواُم بْووُن عُووْرَوةَ  
تَووُه َوالووِ َاُب َعلَووى رَْأِسووِه فَوَقاَمووحْل إلَْيووِه إْحووَدى بَوَناتِووِه َفَجَعلَووحْل َذلِووَك الووِ َاَب َقَخووَل َرُسوولُل اّللِِ َرُسوولِل اّللِِ  بَويوْ

قَوواَل َويَوُقوولُل .يَوُقوولُل هَلَووا:َ  تَوْبِكووك اَي بُونَويِووِ  فَووِإِن اّلِلَ َمووانِع  أاََب   تَوْبِكك،َوَرُسوولُل اّللِِ تَوْغِسووُل َعْنووُه الووِ َاَب َوِهووكَ 
  .1524َبنْيَ َذِلَك َما اَنَلحْل ِمِب قُوَرْيا  َكيوْ  ا َأْكَرُهُه َحَِّت َماَت أَبُل نَاِله  "

« عووووام احلووووزن» لهتمووووا و ووووا   - -ل اّلِل وقووووال املقريووووزي يف إمتوووواع األ اع:فعظمووووحل املصوووويب  علووووى رسوووول 
ألنوه   يكون يف عشوْيته وأعماموه حاميوا لوه « ما انلحل قريا مب كي ا أكرهه حَّت موات أبول نالوه»وقال:

 1525و  ذااب عنه غْي .
 ها هملرقان وكلففك هذ  الف ة نزلحل سلرة هلق ويلنك قبلها،وقبلهما سلرة ا سراء وسلرة الف

 .1526دّ عن مدى هدي قريا وتعديهانابع هذ  الف ة وه
                                                 

 [ صحي  مرسل409/ 1لرسل وامللل  ]و ري  ا [416/ 1سْية ابن هشام ] - 1524
 [435/ 2سبل اهلدى والركاق يف سْية خْي العباق ] - 1525
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حل يتعلوو  بتثبيوو خباصوو  موواوآتر هووذ  الفوو ة وجلهووا ولالهلووا واضووح  يف جوول السوولرة ولالهلووا وملضوولعاهتا  و 
ربووو  يف الوووذين معوووه علوووى احلووو  والتسوووري  عنوووه  وووا يسووواور قلبوووه مووون اللحشووو  والضوووي  والغو  - -رسووولل اّلِل 

 اجملتمع ا؟اهلك.
 نها :ومقتضياهتا يف السلرة يف  ات عدة نشْي إىل بعخ موقد برز نابع هذ  الف ة 

 عليوه السوالم - لودن نول  يف التاري  البشري كلوه،من.فمن ذلك استعرام السلرة حلرك  العقيدة ا سالمي 
 قاموحل علوى حقوائ  أساسوي  واحودة:هك الدينلنو  ّللِ  وتقريور أووا -ىل عهد حممد عليه الصالة والسالم إ -

هم سوول اّلِل وحوودر لقيوو  عوون العبلقي  لووه وحوود  بووال منووازع والتلقووك يف هووذ  الدينلنوو  والعبوحوود  بووال كووريك،و 
ا يكولن يف أن ا؟وزاء إ وو ار جوزاء مع ا عتقواق  ن احليواة الودنيا إ وا هوك قار ابوتالء    ق.على مدار التاري 

 . ء ا بتالاط هذا هك من لاهلخرة وأن حري  ا ختيار اليت أعطاها اّلِل لإلنسان ليختار اهلدى أو الضال
ووَلحلْ  ِكتوواب  أُْحِكَمووحْل آايتُووُه مُثَّ »ولقوود جوواء حمموود عليووه الصووالة والسووالم ومعووه  «  َحِكوويم  َخبِووْي   ِمووْن لَووُدنْ ُفصِِ

تَوْغِفُروا ْسووَوأَِن ا.نَووِذير  َوَبِشووْي   ُكووْم ِمْنووهُ نَّووِب لَ َأ َّ تَوْعبُووُدوا ِإ َّ اّللََّ،إِ »أمووا مضووملن هووذا الكتوواب األساسووك فهوول:..
،َوِإْن تَوَللَّْلا فَوِإيِنِ َأخواُ   ُكلَّ ِذي َفْضل  َفْضَلهُ م ى،َويُوْيتِ ل  ُمسَ َربَُّكْم مُثَّ تُلبُلا إِلَْيِه مُيَتِِْعُكْم َمتاعا  َحَسنا  ِإىل َأجَ 

 « ...ْكء  َقِدير  ُكلِِ كَ   ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم َوُهَل َعلى.َعَلْيُكْم َعذاَب يَوْلم  َكِبْي  
 .ولكن هذ    تكن قعلة مبتدع  و  قل  غْي مسبل  .

،ِإيِنِ َلُكوْم نَوِذير  ىل قَوْلِموهِ إِ نُلحوا   َوَلَقوْد أَْرَسوْلنا»لقد قاهلا من قبل نل  وهلق وصواحل وكوعيه وملسوى وغوْيهم:
قا  قووواَل:اي قَووووْلِم َأخووواُهْم ُهووول  َوِإىل عووواق  ».« .يم   أَلِوووَب يوَوووْلم  أَْن   تَوْعبُوووُدوا ِإ َّ اّللََّ،ِإيِنِ َأخووواُ  َعلَوووْيُكْم َعوووذا.ُمبِوووني  

َ ما َلُكْم ِمْن إِله  َغوْْيُُ  ِإْن أَنْووُتْم ِإ َّ مُ  ْجورا  ِإْن َأْجورَِي ِإ َّ َعلَوى الَّوِذي  َأْسو َوُلُكْم َعَلْيوِه أَ اي قَووْلِم  .ْفوَ ُونَ اْعُبُدوا اّللَّ
وووماَء َعلَوووْيُكمْ إِلَْيِه،يوُ  تُلبُووولا ْغِفُروا َربَُّكوووْم مُثَّ َفطَوووَرين،أََفال تَوْعِقلُووولَنف َواي قَووووْلِم اْسوووتوَ   ِموووْدرارا ،َويَزِقُْكْم قُوووولَّة  ِإىل ْرِسوووِل السَّ

َ موا لَ ،قاَل:اي قَوولْ صوواحِلا   َوِإىل مَثُوولَق َأخواُهمْ ».« .َو  تَوتَوَللَّووْلا جُمْورِِمنيَ .قُوولَِّتُكْم .  ُكووْم ِموْن إِلووه  َغْْيُُ ،ُهوولَ ِم اْعبُووُدوا اّللَّ
َوِإىل َمووْدَيَن َأخوواُهْم « »يووه  ،ِإنَّ َريبِِ َقرِيووه  جمُِ لا إِلَْيووهِ  تُلبُووأَْنَشووَأُكْم ِمووَن اأْلَْرِم َواْسووتَوْعَمرَُكْم ِفيها،فَاْسووتَوْغِفُروُ  مُثَّ 

َ موووا َلُكوووْم ِموووْن إِلوووه  َغوووْْيُ ُ  ُقُصووولا الْ ،َو  توَ ُكوووَعْيبا  قووواَل اي قَووووْلِم اْعبُوووُدوا اّللَّ  أَراُكوووْم خِبَوووْْي  َوِإيِنِ يوووزاَن،ِإيِنِ ِمْكيووواَل َواْلمِ نوْ
اَس َأْكوياَءُهْم َو  ِقْسوِ ،َو  تَوْبَخُسولا النَّويوزاَن اِبلْ  َواْلمِ َواي قَوْلِم أَْوفُولا اْلِمْكيوالَ .َأخاُ  َعَلْيُكْم َعذاَب يَوْلم  حمُِي   

تُ  كُ بَِقيَّحُل اّللَِّ َخْْي  َلُكْم ِإنْ .تَوْعثَوْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسِدينَ   « ..ِفيج   َوما أاََن َعَلْيُكْم ِ َ ْم ُمْيِمِننيَ نوْ
 فكلهم إذن قال هذ  الكلم  اللاحدة وقعا ّبذ  الدعلة الثابت  ..

وهوووووووووم يتلقووووووووولن ا عووووووووورام  -صوووووووووللات اّلِل وسوووووووووالمه علووووووووويهم  -ومووووووووون ذلوووووووووك عووووووووورم ملاقووووووووو  الرسووووووووول 
  وا معهوم مون احلو ،ويف نصور اّلِل والتكذيه،والسخري  وا ستهزاء،والتهديد وا يذاء،ابلصوث والثقو  واليقوني

                                                                                                                                            
موون ا؟ووزء احلوواقي عشوور موون هووذ  الطبعوو   1752ص  - 1751يراجووع مووا جوواء عوون هووذ  الفوو ة يف التعريوو  بسوولرة يوولنك ص   - 1526

 املنقح . ) السيد رمحه هللا (
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لظن الرسل الكورام بولليهم القواقر  -ويف اهلخرة كذلك  -الذي   كك آت مث تصدي  العلاقه يف الدنيا 
 العظيم،ابلتدمْي على املكذبني،وابلنجاة للميمنني :

َمووا نوَوورَاَ   َّ َبَشوور ا ِمثْوَلنَووا وَ نوَوورَاَ  إِ  اَمووْلِمووِه ففووك قصوو  نوول  ْنوود هووذا املشووهد:}فَوَقاَل اْلَمووَاُ الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن قوَ 
نَووَرى َلُكواتوَّبَوَعوَك ِإ َّ الَّوِذيَن ُهووْم أَرَاِذلُنَوا اَبِقَي الورَّْأِي َوَمووا نوَو ( قَوواَل اَي 27ُكْم َكواِذِبنَي )ا ِموْن َفْضول  بَووْل َنظُونُ ْم َعَليوْ

يَوحْل َعلَوْيُكْم أَ  ْن ِعْنوِد ِ مْحَ   مِ َوآَ ين رَ قَوْلِم أَرَأَيْوُتْم ِإْن ُكْنحُل َعَلى بَويَِِن   ِمْن َريبِِ  نُوْلزُِمُكُملَهوا َوأَنْووُتْم هَلَوا َكوارُِهلَن فَوُعمِِ
ِوا أاََن ِبطَوارِِق الَّوِذينَ اّللَِّ َوَمو  َعلَوى( { َواَي قَوْلِم َ  َأْسأَُلُكْم َعَلْيوِه َموا   ِإْن َأْجورَِي ِإ َّ 28) ُوْم ُماَلقُول َرّبِِ ْم  آَمنُولا ِإوَّ

 ( َوَ  أَقُووللُ 30كَُّروَن )أَفَوواَل تَووذَ  ين ِمووَن اّللَِّ ِإْن نَووَرْقهُتُمْ ( َواَي قَوووْلِم َمووْن يَوْنُصوورُ 29َوَلِكووبِِ أَرَاُكووْم قَوْلم ووا َعَْهلُوولَن )
ُ ِذيَن تَووْزَقرِ قُولُل لِلَّوأَ لَوك  َوَ  مَ ِإيِنِ  َلُكْم ِعْنوِدي َخوزَاِئُن اّللَِّ َوَ  أَْعلَوُم اْلَغْيوَه َوَ  أَقُوللُ  ي أَْعيُووُنُكْم لَوْن يوُوْيتِيَوُهُم اّللَّ
ُ أَْعَلُم ِ َوا يف أَنْوُفِسوِهْم ِإيِنِ ِإذ ا َلِموَن الظَّو لا اَي نُولُ  قَوْد َجاَقْلتَونَوا فَوَأْكثَوْرَت ِجوَدالََنا فَْأتِنَوا ( قَوالُ 31 )اِلِمنيَ َخْْي ا اّللَّ

َووووا ذَْ 32 )ِ َووووا تَعِووووُداَن ِإْن ُكْنووووحَل ِمووووَن الصَّوووواِقِقنيَ  ُ ِإْن َكوووواَء َوَمووووا ( قَوووواَل ِإ َّ ( 33ِجووووزِيَن )نْوووووُتْم ِ ُعْ أَ تِوووويُكْم بِووووِه اّللَّ
 [..33، 27:{]هلق

 مث اكء مشهد الطلفان وهال  املكذبني وْناة امليمنني. 
تَونَووا بِبَويِِنَوو    َك َوَمووا حَنْووُن ك آهِلَِتنَووا َعووْن قَوْللِووكِ ُن بِتَوواِر َوَمووا حَنْوو ويف قصوو  هوولق ْنوود هووذا املشووهد:}قَاُللا اَي ُهوولُق َمووا ِج وْ

َ َواْكوووَهُدوا َأيِنِ بَووو أُْكوووِهُد اا ِبُسووولء  قَووواَل ِإيِنِ ( ِإْن نَوُقووولُل ِإ َّ اْعوووَ َاَ  بَوْعوووُخ آهِلَِتنَووو53لَوووَك ِ ُوووْيِمِننَي ) رِيء  ِ َّوووا ّللَّ
يع ا مُثَّ َ  تُوْنِظُرونِ 54ُتْشرُِكلَن )  َقابَّو   لَكَّْلحُل َعلَوى اّللَِّ َريبِِ َوَربُِِكوْم َموا ِمونْ ( ِإيِنِ توَ 55 )( ِمْن ُقونِِه َفِكيُدوين مجَِ

لَووْيُكْم ِإْن تَوَللَّووْلا فَوَقووْد أَبْوَلْغووُتُكْم َمووا أُْرِسووْلحُل بِووِه إِ ( فَوو56) ِإ َّ ُهووَل آِخووذ  بَِناِصووَيِتَها ِإنَّ َريبِِ َعلَووى ِصوورَاط  ُمْسووَتِقيم  
[ 57-53:لق( { ]هوو57 َكوْكء  َحِفوويج  ) َعلَوى ُكوولِِ  َريبِِ ْْيَُكْم َوَ  َتُضووُرونَُه َكوويوْ  ا ِإنَّ َوَيْسوَتْخِلُ  َريبِِ قَوْلم ووا َغو

ووووا جووووواَء أَْمووووُران َْنَّْينوووووا ُهوووولقا  َوالَّوووووِذيَن »مث عووووكء العاقبووووو :..  ِموووووْن َعوووووذاب     ِمنَّوووووا َوَْنَّْينوووواُهمْ َعوووووُه ِبَرمْحَووووَمنُوووولا مَ آَوَلمَّ
ُعلا يف هوِذِ  الوُدنْيا َلْعنَو   َوأُْتبِ . َجبَّوار  َعِنيود  ا أَْموَر ُكولِِ توَّبَوُعل وا آِبايِت َرّبِِِْم َوَعَصْلا ُرُسوَلُه،َواَوتِْلَك عاق  َجَحدُ .َغِليج  

ُْم،َأ  بُوْعدا  لِ   .«ْلِم ُهلق  عاق  قوَ َويَوْلَم اْلِقياَمِ ،َأ  ِإنَّ عاقا  َكَفُروا َرّبَّ
َهوااَن أَْن نَوْعبُوَد أَ ْبوَل َهوَذا قوَ ُجول ا  َصواِلُ  قَوْد ُكْنوحَل ِفينَوا َمرْ ويف قص  صواحل ْنود هوذا املشوهد:}قَاُللا ايَ  ا يَوْعبُوُد َموتَونوْ

يبِِ َوآَ ين    ِمووْن رَ ( قَوواَل اَي قَوووْلِم أَرَأَيْوووُتْم ِإْن ُكْنووحُل َعلَووى بَويِِنَوو62آاَبُ اَن َوِإنوَّنَووا َلِفووك َكووكِ  ِ َّووا تَووْدُعلاَن إِلَْيووِه ُمرِيووه  )
ُتُه َفَموا تَ ِمْنُه رَ   مث عوكء.[ .63-62:({ ]هولق63ِسوْي  )ختَْ ِب َغوْْيَ زِيوُدونَ مْحَ   َفَمْن يَوْنُصوُرين ِموَن اّللَِّ ِإْن َعَصويوْ

ووا جوواَء أَْمووُران َْنَّْينووا صوواحلِ »العاقبوو  بعوود عقوور الناقوو  والتكووذيه: ا َوِمووْن ِخووْزِي لا َمَعووُه ِبَرمْحَوو   ِمنَّووِذيَن آَمنُووا  َوالَّووفَوَلمَّ
َكووَأْن َ ْ يَوْغنَوووْلا .جامثِنيَ  َأْصووَبُحلا يف ِقايرِِهوومْ لصَّووْيَحُ  فَ اَلُموولا لَ ِم ِووذ ،ِإنَّ َربَّووَك ُهووَل اْلَقووِلُي اْلَعزِيُز،َوَأَخووَذ الَّووِذيَن يَولْ 

ُْم،َأ  بُوْعدا  لَِثُملَق   « ..ِفيها،َأ  ِإنَّ مَثُلَق َكَفُروا َرّبَّ
ا اَي ُكووَعْيُه َأَصوواَلُتَك َشُْمووُرَ  أَْن نَووْ َُ  َمووا يَوْعبُووُد آاَبُ اَن أَْو أَْن نَوْفَعووَل ويف قصوو  كووعيه ْنوود هووذا املشووهد:}قَاُلل 

( قَواَل اَي قَووْلِم أَرَأَيْووُتْم ِإْن ُكْنوحُل َعلَوى بَويِِنَو   ِموْن َريبِِ َوَرَزقَوِب 87يف أَْمَلالَِنا َموا َنَشواُء ِإنَّوَك أَلَنْوحَل احْلَلِويُم الرَِّكويُد )
ْصوواَلَ  َمووا اْسووَتطَْعحلُ ِمْنووُه   َوَمووا تَوووْلِفيِقك رِْزق ووا َحَسوون ا َوَمووا أُرِيووُد أَْن أَُخووالَِفُكْم ِإىَل َمووا َأْوَوواُكْم َعْنووُه ِإْن أُرِيووُد ِإ َّ اْ ِ
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يَبُكْم ِمثْوُل َموا َأَصواَب قَووْلَم نُول   ( َواَي قَووْلِم َ  َاْورَِمنَُّكْم ِكوَقاِقك أَْن ُيِصو88ِإ َّ اِبّللَِّ َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل َوإِلَْيِه أُنِيُه )
( َواْسووتَوْغِفُروا َربَُّكووْم مُثَّ تُلبُوولا إِلَْيووِه ِإنَّ َريبِِ َرِحوويم  89أَْو قَوووْلَم ُهوولق  أَْو قَوووْلَم َصوواِل   َوَمووا قَوووْلُم لُوولط  ِمووْنُكْم بَِبِعيوود  )

ُقولُل َوِإانَّ لَنَوورَاَ  ِفينَوا َضوِعيف ا َولَوْلَ  َرْهطُوَك َلَرمَجْنَواَ  َوَموا أَنْوحَل ( قَاُللا اَي ُكَعْيُه َما نَوْفَقُه َكِثْي ا ِ َّا توَ 90َوُقوق  )
َنا بَِعزِيز  ) َملُولَن حمُِوي   ( قَاَل اَي قَوْلِم أََرْهِطك أََعُز َعَلْيُكْم ِمَن اّللَِّ َواختََّْذُاُلُ  َورَاءَُكْم ِلْهراي  ِإنَّ َريبِِ ِ َوا تَوعْ 91َعَليوْ

ِذب  َواَي قَوووْلِم اْعَملُوولا َعلَووى َمَكووانَِتُكْم ِإيِنِ َعاِموول  َسووْلَ  تَوْعَلُموولَن َمووْن َذْتِيووِه َعووَذاب  ُحْزِيووِه َوَمووْن ُهووَل َكووا (92)
ووووا جوووواَء أَْموووُران َْنَّْينووووا ُكووووَعْيبا  »مث عووووكء ااااووو :.[.93، 87:( { ]هوووولق93َواْرتَِقبُووولا ِإيِنِ َمَعُكووووْم َرِقيوووه  ) َوَلمَّ

َكوووَأْن َ ْ يَوْغنَووووْلا .ِذيَن آَمنُووولا َمَعوووُه ِبَرمْحَووو   ِمنَّا،َوَأَخوووَذِت الَّوووِذيَن لََلُمووولا الصَّْيَحُ ،فََأْصوووَبُحلا يف ِقايرِِهوووْم جامثِنيَ َوالَّووو
 « ..ِفيها،َأ  بُوْعدا  ِلَمْدَيَن َكما بَِعَدْت مَثُلُق 

عنوووه  وووا أصووواب   لته:والتسوووري إىل ق - -ومووون ذلوووك التعقيوووه علوووى هوووذا القصوووا بتلجيوووه رسووولل اّلِل 
ىل مفاصول  املكوذبني مون قلموه كموا إ - -إخلانه الكرام قبله و ا أو هوم اّلِل مون رعايتوه ونصور  وتلجيهوه 

لوى عالقصوا ذاتوه   ل  هذاوذلك إىل التنليه بد.فاصل الرسل الكرام أقلامهم على احل  الذي أرسللا به .
 صد  قعلا  يف اللحك والرسال .

 حَل تَوْعَلُمهووا أَنْووحَل َو ْيَك،مووا ُكْنوويهووا إِلَ تِْلووَك ِمووْن أَنْبوواِء اْلَغْيووِه نُلحِ »ايوو  قصوو  نوول  ْنوود هووذا التعقيووه:فبعوود و
 «.قَوْلُمَك ِمْن قَوْبِل هذا،فَاْصِثْ،ِإنَّ اْلعاِقَبَ  لِْلُمتَِّقنيَ 

اْلُقوورى  ْن أَنْبوواءِ ِموولِووَك ذ:»ويف وايوو  القصووا الوولارق يف السوولرة ْنوود هووذا التعقيووه الطليوول إىل ختووام السوولرة
ُهْم آهِلَوَفما أَْغنَوحلْ نْوُفَسوُهْم،َلُمولا أَ َوما لََلْمنواُهْم َولِكوْن لَ .نَوُقُصُه َعَلْيَك ِمْنها قائِم  َوَحِصيد   تُوُهُم الَّويِت يَوْدُعلَن  َعونوْ

ذا َأَخوَذ اْلُقورى َوِهوَك َكوذِلَك َأْخوُذ َربِِوَك إِ َو .يه  تَوْتبِ   َغوْْيَ ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِمْن َكْكء  َلمَّا جاَء أَْموُر َربَِِك،َوموا زاُقوُهومْ 
َقحْل ِمووْن َربِِووَك يووِه َولَووْل  َكِلَموو   َسووبوَ اْخُتِلَ  فِ ِكتوواَب فَووَوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى الْ ».« .لاِلَموو  ،ِإنَّ َأْخووَذُ  أَلِوويم  َكووِديد  

ُْم َلِفك َككِ  ِمْنُه ُمرِيه   نَوُهْم،َوِإوَّ فَاْسوَتِقْم  .ْم،ِإنَُّه ِ ا يَوْعَملُولَن َخِبْي  نوَُّهْم َرُبَك أَْعماهلَُ ا لَيُوَلفِِيوَ  َلمَّ نَّ ُكال  َوإِ .َلُقِضَك بَويوْ
ُملا فَوَتَمسَّوُكُم النَّاُر،َوموا ُنلا ِإىَل الَِّذيَن لَلَ َو  تَورْكَ . َبِصْي  َكما أُِمْرَت َوَمْن  َب َمَعَك،َو  َتْطَغْلا،ِإنَُّه ِ ا تَوْعَمُللنَ 

لَّْيوِل،ِإنَّ احلََْسوناِت يُوْذِهْ َ لنَّهواِر َوزَُلفوا  ِموَن ال نَوَريفَِ الصَّوالةَ اَوأَِقِم .ْم ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِموْن أَْولِيواَء،مُثَّ   تُوْنَصوُرونَ َلكُ 
اِكرِينَ  وويِِ اِت،ذِلَك ذِْكووورى لِلذَّ َ   يُ .السَّ ُا َعَلْيوووَك ِموووْن وَُكوووال  نَوُقوو».« ..ِسووِننيَ ْجوووَر اْلُمحْ ِضوويُع أَ َواْصووِثْ فَوووِإنَّ اّللَّ

لِلَّووووووِذيَن    َوقُوووووولْ .ْكوووووورى لِْلُمْيِمِننيَ ِعظَوووووو   َوذِ ،َوَملْ أَنْبوووووواِء الُرُسووووووِل مووووووا نُوثَوبِِووووووحُل بِووووووِه ُفياَقَ ،َوجوووووواَءَ  يف هووووووِذِ  احلَْ ُ 
َتِظُرونَ انَّ مُ إِ َوانْوَتِظُروا .يُوْيِمُنلَن:اْعَمُللا َعلى َمكانَِتُكْم ِإانَّ عاِمُللنَ  ِت َواأْلَْرِم،َوإِلَْيوِه يُوْرَجوُع ّللَِِّ َغْيوُه السَّوماواوَ .نوْ

 « ..تَوْعَمُللنَ   َعمَّااأْلَْمُر ُكُلُه،فَاْعُبْدُ ،َوتَولَكَّْل َعَلْيِه،َوما َرُبَك بِغاِفل  
وهكووذا يتجلووى لنووا ا؟انووه احلركووك يف التلجيووه القوورآينف وهكووذا نوورى القوورآن يلاجووه واقووع الوودعلة واحلركوو  يف  

مرحل  ابلتلجيه املكافئ للملق  وهكوذا ْنود القصوا يف القورآن يلاجوه مقتضويات احلركو  واملعركو  موع  كل
ا؟اهلي  يف مراحلها املختلف  ملاجهو  حيو  فاعل ،كوأنه كوأن بقيو  السولرة الويت اوكء فيهوا وْنود  يف اللقوحل 
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 عوا  اللاقوع ملوا تقورر  مون ذاته متناسقا موع سويا  السولرة وجلهوا وملضولعها،متلافيا موع أهدافها،مصودقا يف
 تلجيهات وأحكام وإُياءات تقريري .

 :1527ولقد جاء يف التعري  بسلرة يلنك من قبل يف ا؟زء احلاقي عشر 
كووك سوولرة األنعووام وسوولرة األعوورا  متوولاليتني يف ابلقوورآن امل -ل يف هووذ  الضووال -ولقوود كووان آخوور عهوودان »

موا نفوال والتلبو   ل وا ونبيعتهمث جواءت األ -تيه النزول إن   تكلان متلاليتني يف تر و  -ترتيه املصح  
 متووولاليتني يف لق إىل القووورآن املكوووك ْنووود سووولريت يووولنك وهووولقفووواهلن إذ نعووو -وملضووولعاهتما املدنيووو  اااصووو  

 تني وهواتني،يفني السولر والعجيوه أن هنوا  كوبها كبوْيا بوني هوات.ترتيه املصح  ويف ترتيه النزول أيضا .
ا وتلاجووووه يوووودة ذاهتووو  عوووورم هوووذا امللضووولع كووووذلك  فسووولرة األنعووووام تتنووواول حقيقووو  العقامللضووولع،ويف نريقووو

  نووواول حركووو  هوووذعووورا  تتبينموووا سووولرة األ.ا؟اهليووو  ّبوووا وتفنووود هوووذ  ا؟اهلي ،عقيووودة وكوووعلرا،وعباقة وعمال
ريت يووولنك ا موووع سووول وكوووذلك حنووون هنووو.العقيووودة يف األرم،وقصوووتها يف ملاجهووو  ا؟اهليووو  علوووى مووودار التاري 

ن سوولرة يوولنك عووم تنفوورق إ  أن سوولرة األنعووا.ق ..يف كووبه كبووْي يف امللضوولع ويف نريقوو  العوورم أيضووا .وهوول 
رة ل بينموا اضوك سو.حلركو  .ابرتفاع وضخام  يف ا يقاع،وسرع  وقلة يف النوبخ،وأل ء كوديد يف التصولير وا

ضوولعا عوورا  مل ألفأمووا هوولق فهووك كووديدة الشووبه اب.وسالسوو  وقيعوو   ..ونبخ هاقئ.يف إيقوواع رخووك يوولنك
تشوووابه لبعووود كووول هوووذا امث تبقوووى لكووول سووولرة كخصووويتها اااصووو ،ومالحمها املميزة،.وعرضوووا وإيقاعوووا ونبضوووا .

 « ..وا ختال 
 فاهلن نفصل هذ  ا كارة اجململ  :

ن مووو الرسووول إكوووارة إىل قصووو  نل ،وإكوووارة إىل.إن سووولرة يووولنك هتووولي علوووى جانوووه مووون القصوووا جممووول .
يف   ووا اووكءإولكوون القصووا .قصوو  ملسى،وإكووارة جمملوو  إىل قصوو  يوولنك .بعد ،وكووكء موون التفصوويل يف 

 اليت تستهدفها السلرة.  عتقاقي  السلرة كاهدا ومثا  لتصدي  احلقائ  ا 
  عتقاقيو   حلقوائ  ااوهل وإن جواء كواهدا ومثوا  لتصودي  .أما سلرة هلق فالقصوا فيهوا هول جسوم السولرة

للاضو  اري هول اهلود  ري  البشواستعرام حركو  العقيودة الرابنيو  يف التوا اليت تستهدفها إ  أنه يبدو فيه أن
 البارز.

 لذلك ْند تركيه السلرة ُيتلي على يالي  قطاعات متميزة :
 القطاع األول يتضمن حقائ  العقيدة يف مقدم  السلرة ويشغل حيزا حمدوقا.

 يا  السلرة.والقطاع الثاين يتضمن حرك  هذ  احلقيق  يف التاري  ويشغل معظم س
 والقطاع الثالة يتضمن التعقيه على هذ  احلرك  يف حيز كذلك حمدوق ..

                                                 
 [7451/ 3  لالل القرآن و ملافقا للمطبلع ] - 1527
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ساسووووي  الوووويت األ    عتقاقيوووووواضوووو  أن قطاعووووات السوووولرة  ملتهووووا تتعوووواون وتتناسوووو  يف تقريوووور احلقووووائ  ا 
اولوووه هلوووذ  نريقووو  تنيسوووتهدفها سووويا  السووولرة كلوووه وأن كووول قطووواع منهوووا يقووورر هوووذ  احلقوووائ  وفووو  نبيعتوووه و 

 وهك ختتل  بني التقرير والقصا والتلجيه..احلقائ 
 وهذ  احلقائ  األساسي  اليت تستهد  السلرة تقريرها هك :

 -سووبحانه  -مووا جوواء بووه الرسوول موون قبلووه حقيقوو  واحوودة موولحى ّبووا موون اّلِل و  - -أن مووا جوواء بووه النوول 
هم  ّلِل وحووووووداعوووووون رسوووووول والتلقك يف هووووووذ  الدينلنوووووو  .وهووووووك تقوووووولم علووووووى الدينلنوووووو  ّلِل وحوووووود  بووووووال كووووووريك

 واملفاصل  بني الناس على أساس هذ  احلقيق  :.كذلك
 : -ففك مقدم  السلرة عكء هذ  اهلايت عن حقيق  قعلة رسلل اّلِل 

وووَلحْل ِموووْن لَوووُدْن َحِكوووويم  َخبِووو.الر » ْنوووُه نَووووِذير  ُكوووْم مِ لَ ا ِإ َّ اّللََّ،ِإنَّوووِب  تَوْعبُوووُدو َأ َّ .ْي  ِكتووواب  أُْحِكَموووحْل آايتُوووُه مُثَّ ُفصِِ
 « ..َوَبِشْي  

إن كنوووووتم  ون اّللِ قأم يقللووووولن:اف ا ف قل:فوووووأتلا بعشووووور سووووولر مثلوووووه مفووووو ايت واقعووووولا مووووون اسوووووتطعتم مووووون »
 «.تم مسلملنفل،فهل أنهفإن   يستجيبلا لكم فاعلملا أ ا أنزل بعلم اّلِل،وأن   إله إ  .صاققني

لووووى أسوووواس عبيوووونهم وبووووني قوووولمهم وأهلهووووم  ويف قصووووا الرسوووول يوووورق عوووون حقيقوووو  قعوووولهتم وعوووون املفاصوووول 
 َأخوواُ  َعلَووْيُكْم َعووذاَب بُووُدوا ِإ َّ اّللََّ،ِإيِنِ أَْن   تَوعْ .ُمبِووني   َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا نُلحووا  ِإىل قَوْلِمووِه،ِإيِنِ َلُكووْم نَوِذير  »العقيودة:
 «.يَوْلم  أَلِيم  

ا  هلوكملهوا وأنوتم كم،أنلزمد  فعميوحل عليقال:اي قلم أرأيتم إن كنحل على بينو  مون ريب وآ ين رمحو  مون عنو»
 « ..كارهلنف

إنووه  ل نووقووال:اي .وانقى نوول  ربووه فقووال:رب إن ابووب موون أهلووك وإن وعوود  احلوو  وأنووحل أحكووم احلاكمني»
 «.اهلنين من ا؟ليك من أهلك،إنه عمل غْي صاحل،فال تسألن ما ليك لك به علم،إين أعظك أن تكل 

 « ..َ ُونَ ِإْن أَنْوُتْم ِإ َّ ُمفْ  له  َغْْيُ ُ ِمْن إِ  اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ما َلُكمْ َوِإىل عاق  َأخاُهْم ُهلقا  قاَل:»
َ موا لَ »  اأْلَْرِم َواْسوتَوْعَمرَُكْم ُ ،ُهوَل أَْنَشوَأُكْم ِمونَ  إِلوه  َغْيُْ ُكوْم ِمونْ َوِإىل مَثُلَق َأخاُهْم صاحِلا ،قاَل:اي قَووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ

 « ..يه  ِفُروُ  مُثَّ تُلبُلا إِلَْيِه ِإنَّ َريبِِ َقرِيه  جمُِ ِفيها فَاْستَوغْ 
ُتُهف َفموووا ا،َفَمْن يَوْنُصوووُرين ِموووَن ْنوووُه َرمْحَووو    ين مِ قوواَل:اي قَووووْلِم أَرَأَيْووووُتْم ِإْن ُكْنوووحُل َعلوووى بَويِِنَووو   ِمووْن َريبِِ َوآ» ّللَِّ ِإْن َعَصووويوْ

 « ..َتزِيُدوَنِب َغْْيَ خَتِْسْي  
 ...«.ْْيُُ  ْن إِله  غَ مِ َلُكْم  ْدَيَن َأخاُهْم ُكَعْيبا ،قاَل اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ماَوِإىل مَ »
 ...«.قا  َحَسنا  ِمْنُه رِزْ  َرَزَقِب قاَل:اي قَوْلِم أَرَأَيْوُتْم ِإْن ُكْنحُل َعلى بَويَِِن   ِمْن َريبِِ وَ  »

ا ِإىَل   تَورَْكنُوول وَ :ساسووهافاصوول  بووني النوواس علووى أويف التعقيووه توورق هووذ  اهلايت عوون حقيقوو  الوودعلة وعوون امل
 « ..   تُوْنَصُرونَ ْولِياَء،مُثَّ  ِمْن أَ الَِّذيَن لََلُملا فَوَتَمسَُّكُم النَّاُر َوما َلُكْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ 

 «.َرُبَك بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللنَ  تَولَكَّْل َعَلْيِه،َوماوَ  ،فَاْعُبْد ُ ُكُلهُ   َوّللَِِّ َغْيُه السَّماواِت َواأْلَْرِم َوإِلَْيِه يُوْرَجُع اأْلَْمرُ »
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 وهكذا تلتقك قطاعات السلرة الثالي  على تقرير هذ  احلقيق .
ضووته م يف قبووووتقرر كووذلك أولكووك يوودين النوواس ّلِل وحوود  ابلربلبيوو ،فإن السوولرة تتوولىل تعووريفهم بووه سووبحانه،

ثاليوو  يف نع السوولرة الا  مقوواوتتوول .اموو  ليجووزيهم ا؟ووزاء األخووْي .يف هووذ  الوودنيا وأوووم راجعوولن إليووه يوولم القي
 تقرير هذ  احلقيق  كذلك.

ُوْم يَوثْونُولَن ُصوُدوَرُهْم لَِيْسوَتْخُفلا مِ »:يف املقدم  اوكء ُم موا ُيِسوُروَن َوموا تَوْغُشولَن يِيواَّبُْم يَوْعلَو ِحونَي َيسْ ْنوُه،َأ َأ  ِإوَّ
ُمْسوووووووووتَوَقرَّها  ّللَِّ رِْزُقهوووووووووا،َويَوْعَلمُ ا َّ َعلَوووووووووى إِ ْرِم َوما ِموووووووووْن َقابَّووووووووو   يف اأْلَ .ِت الُصوووووووووُدورِ يُوْعِلُنلَن،ِإنَّوووووووووُه َعلِووووووووويم  بِوووووووووذا

،وَكواَن عَ  أْلَْرَم يف واِت َواَوُمْستَوْلَقَعها،ُكل  يف ِكتاب  ُمِبني ،َوُهَل الَِّذي َخلَوَ  السَّوما م  ْرُكوُه َعلَوى اْلمواِء ِسوتَِّ  أايَّ
لُوولَُكْم  ،َولَووِ ْن قُوْلووحَل:ِإنَُّكْم َمبوْ لِيَوبوْ ِذيَن َكَفووُروا:ِإْن هووذا ِإ َّ اْلَمووْلِت لَيَوُقوولَلنَّ الَّوو ِمووْن بَوْعوودِ  ُعليُوولنَ أَُيُكووْم َأْحَسووُن َعَمال 

ُهُم اْلَعووذاَب ِإىل أُمَّوو   َمْعوودُ .ِسووْحر  ُمِبني   ووْران َعوونوْ تِوويِهْم لَووْيَك َمْصووُروفا  ذَْ  ف َأ  يوَووْلمَ مووا َُيِْبُسووهُ يَوُقلُلنَّ:وَقة  لَ َولَووِ ْن َأخَّ
ُهْم،َوحاَ  ِّبِْم ما كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ   « ..َعنوْ

ولِ َك الَّووِذيَن لَووْيَك أُ .ْم ِفيهووا   يُوْبَخُسوولنَ ْم ِفيهووا َوُهووْعموواهلَُ أَ َمووْن كوواَن يُرِيووُد احْلَيوواَة الووُدنْيا َوزِينَوَتهووا نوُووَل ِِ إِلَووْيِهْم  »
 « ..لنَ نُلا يَوْعَملُ ل  ما كا النَّاُر،َوَحِبَ  ما َصنَوُعلا ِفيها،َوابنِ هَلُْم يف اهْلِخرَِة ِإ َّ 

 ويف قصا الرسل عكء أمثال هذ  التعريفات:
 تَوَللَّوْلا فَِإنْ .ى ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  اِصَيِتها ِإنَّ َريبِِ َعلَل آِخذ  بِن َّ هُ ِإيِنِ تَولَكَّْلحُل َعَلى اّللَِّ َريبِِ َوَربُِِكْم،ما ِمْن َقابَّ   إِ »

،ِإنَّ َريبِِ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء   َو  َتُضووُرونَُه َكووْي ا  ا  َغووْْيَُكمْ  قَوْلمووفَوَقووْد أَبْوَلْغووُتُكْم مووا أُْرِسووْلحُل بِووِه إِلَْيُكْم،َوَيْسووَتْخِلُ  َريبِِ 
 « ..َحِفيج  

َ موا لَ .َوِإىل مَثُلَق َأخاُهْم صاحِلا  » اأْلَْرِم َواْسوتَوْعَمرَُكْم  ُهوَل أَْنَشوَأُكْم ِمونَ . ُ إِلوه  َغْيُْ  ُكوْم ِمونْ قاَل:اي قَووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ
 « ..يه  ِفيها،فَاْستَوْغِفُروُ  مُثَّ تُلبُلا إِلَْيِه،ِإنَّ َريبِِ َقرِيه  جمُِ 

 ..«  أَلِيم  َكِديد   ُ ِإنَّ َأْخذَ .اِلَم   وََكذِلَك َأْخُذ َربَِِك ِإذا َأَخَذ اْلُقرى َوِهَك ل»:ويف التعقيه اكء
 «.ْي  َمُللَن َخبِ ا يَوعْ  ِ َوِإنَّ ُكال  َلمَّا لَيُوَلفِِيَونوَُّهْم َرُبَك أَْعماهَلُْم،ِإنَُّه »
اِحووَدة ،َو  يَزالُوولَن َعووَل النَّوواَس أُمَّوو   و َء َربُووَك ؟ََ َلْل كوواوَ .َومووا كوواَن َربُووَك لِيُوْهلِووَك اْلُقوورى ِبظُْلووم  َوأَْهُلهووا ُمْصووِلُحلنَ »

 « ..اْ؟ِنَِّ  َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ  ْمَاَنَّ َجَهنََّم ِمنَ  َربَِِك أَلَ َكِلَم ُ    َّ َمْن َرِحَم َرُبَك،َوِلذِلَك َخَلَقُهْم،َوَاَّحلْ إِ .ُرَْتِلِفنيَ 
 .رة يف سياقهايق  اهلخوهكذا تتلا  قطاعات السلرة الثالي  كذلك على التعري   قيق  األللهي  وحق

حيووووواة  تقريووووور ربلبيووووو  اّلِل وحووووود  يف إ وووووا تسوووووتهد  -سوووووبحانه  -لق اّلِل وهوووووك   تسوووووتهد  إيبوووووات وجووووو
لوويت  لربلبيوو  هووك اا قضووي  افقضووي  األللهيوو    تكوون حموول خووال  إ وو.البشوور،كما أوووا مقووررة يف نظووام الكوولن .

  وحووود  بوووالّللِ دينلنووو  إووووا قضوووي  ال.كانوووحل تلاجههوووا الرسوووا ت وهوووك الووويت كانوووحل تلاجههوووا الرسوووال  األخْية
كمووا هوول .أمر كووريعته و ورق أموور النوواس كلهووم إىل سوولطانه وقضووائه و .وااضوولع ّلِل وحوود  بووال منووازع كووريك

 واض  من هذ  املقتطفات من قطاعات السلرة مجيعا.
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 الكيوووووووان تعميقهوووووووا يفيف الضووووووومائر،وتثبيتها يف النفلس،و   عتقاقيووووووو  ويف سوووووووبيل إنشووووووواء تلوووووووك احلقوووووووائ  ا 
 عر والتصوولراتيفوو  للمشووافيهووا  يووة تسووتحيل قوولة إاابيوو  ملحي ،مكالبشووري،وبة احليوواة النابضوو  الدافعوو  

لي سووويا  سوووتلي ُيتووويف سوووبيل إنشووواء تلوووك احلقوووائ  علوووى هوووذا النحووول ويف هوووذا امل.واألعموووال واحلركوووات .
 عموووووو  ي كلهووووووا يفالسوووووولرة علووووووى كووووووَّت املووووووييرات امللحيوووووو  وا يقاعووووووات الوووووويت تلمووووووك أو ر الكيووووووان البشوووووور 

 قائ  ويفصلها ..واستجاك ،وهل يعرم هذ  احل
 ّللِ عك الدينلنوو  تجيه لووداال غيووه يف خووْي الوودنيا واهلخوورة ملوون يسوو.ُيتوولي الكثووْي موون ال غيووه وال هيووه .

رة دنيا أو اهلخون خوْي الومووال هيه ابحلرمان .وحد  بال كريك،وما همله للبشري  من خْي وصال  و اء .
يوووووة حلطلاغيووووحل الداعك،ويسوووولكلن نريووووو  ا وابلعووووذاب يف الوووودنيا أو يف اهلخووووورة ملوووون يعرضوووولن عووووون هووووذا

األتبواع  يواقهتم هوي ءستسولم لقيسلملوم يف اهلخرة إىل جهنم،اليت يقلقون هلا أتباعهم يف اهلخرة جزاء موا ا
  غيه :هيه والوهذ   اذج من ال  .يف الدنيا ورضلا ابلدينلن  هلم قون الدينلن  ّلِل تعاىل

لبُولا إِلَْيوِه مُيَوتِِْعُكْم َمتاعوا  َحَسونا  ِإىل ِفُروا َربَُّكوْم مُثَّ تُ أَِن اْسوتَوغْ ِشْي ،وَ ،ِإنَِّب َلُكْم ِمْنُه نَِذير  َوبَ َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ اّللََّ .»..
اّللَِّ ِإىَل .ُكْم َعوووووذاَب يوَوووووْلم  َكبِوووووْي  خووووواُ  َعلَووووويْ ِإيِنِ أَ َوِإْن تَوَللَّوووووْلا فَووووو.َأَجووووول  ُمَسوووووم ى،َويُوْيِت ُكووووولَّ ِذي َفْضووووول  َفْضوووووَلهُ 

 « ..َمْرِجُعُكْم،َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  
ولِ َك الَّوِذيَن لَوْيَك هَلُوْم أُ .ُهْم ِفيها   يُوْبَخُسولنَ ْم ِفيها،وَ ْعماهلَُ َمْن كاَن يُرِيُد احْلَياَة الُدنْيا َوزِينَوَتها نُوَل ِِ إِلَْيِهْم أَ »

 .« .ْعَمُللنَ انُلا يوَ لا ِفيها،َوابِنل  ما كيف اهْلِخرَِة ِإ َّ النَّاُر،َوَحِبَ  ما َصنَوعُ 
ُللُ  كوواِهد  ِمْنووُه،وَ  » أُول ِووَك يُوْيِمنُوولَن  ُملسووى ِإمامووا  َوَرمْحَوو  ف لِووِه ِكتووابُ ِمْن قَوبْ أََفَمووْن كوواَن َعلووى بَويِِنَوو   ِمووْن َربِِووِه،َويَوتوْ

بِِوَك،َولِكنَّ َأْكثَووَر النَّواِس   ُه ِإنَّوُه احْلَوُ  ِموْن رَ ْريَ   ِمنْ مِ ُك يف بِِه،َوَمْن َيْكُفْر بِِه ِمَن اأْلَْحزاِب فَالنَّاُر َمْلِعُدُ ،َفال تَ 
ْكوووهاُق:هُي ِء الَّوووِذيَن  ى َرّبِِِْم،َويَوُقووولُل اأْلَ َرُضووولَن َعلووو ِوووَك يُوعْ َوَمْن أَْللَوووُم ِ َّوووِن افْوووَ ى َعلَوووى اّللَِّ َكوووِذاب ف أُول.يُوْيِمنُووولنَ 

ُغلَووَسوُدوَن َعوْن يَن َيصُ الَّذِ .َلْعَنُ  اّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ َكَذبُلا َعلى َرّبِِِْم،َأ   ا ِعَلجوا ،َوُهْم اِبهْلِخورَِة ُهوْم  ِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ
َعوذاُب،ما  ُ  هَلُوُم الْ  ِموْن أَْولِياَء،ُيضواعَ ْن ُقوِن اّللَِّ ْم مِ أُولِ َك  َْ َيُكلنُلا ُمْعِجزِيَن يف اأْلَْرِم،َوما كاَن هلَُ .كاِفُرونَ 

ُهْم موا  ُروا أَنْوُفسَ يَن َخِسوأُولِ َك الَّوذِ .كانُلا َيْسَتِطيُعلَن السَّْمَع َوما كانُلا يُوْبِصُرونَ    .انُلا يَوْفوَ ُونَ كوُهْم،َوَضولَّ َعونوْ
ُووْم يف اهْلِخوورَِة ُهووُم اأْلَْخَسووُرونَ  ِووْم أُول ِووَك َأْصووحاُب رَ  بَوتُوولا ِإىلاحِلاِت َوَأخْ ِملُوولا الصَّوونُوولا َوعَ ِإنَّ الَّووِذيَن آمَ .َجووَرَم َأوَّ ّبِِ

ووووِميِع،َهْل َيْسووووَتِلايوَ اْلَبِصووووِْي وَ َصوووومِِ َمَثُل اْلَفوووورِيَقنْيِ َكوووواأْلَْعمى َواأْلَ .اْ؟َنَّووووِ  ُهووووْم ِفيهووووا خالِووووُدونَ  ف أَفَووووال السَّ ِن َمووووَثال 
 «.َتذَكَُّروَنف

وووماَء يُوْرِسوووِل الَواي قَووووْلِم اْسوووتَوْغِفُروا َربَُّكوووْم مُثَّ تُلبُووولا إِلَْيِه، » ة  ِإىل قُوووولَِّتُكْم،َو  تَوتَوَللَّوووْلا ْدرارا  َويَوووزِقُْكْم قُوووولَّ لَوووْيُكْم ِموووعَ سَّ
ْْيَُكْم،َو  َتُضووووُرونَُه َتْخِلُ  َريبِِ قَوْلمووووا  َغووووْيُكْم،َوَيْسووووِه إِلَ بِووووفَووووِإْن تَوَللَّووووْلا فَوَقووووْد أَبْوَلْغووووُتُكْم مووووا أُْرِسووووْلحُل ».« ..جُمْوووورِِمنيَ 

 « ..َريبِِ َعلى ُكلِِ َكْكء  َحِفيج  َكْي ا ،ِإنَّ 
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موووووا أَْموووووُر ِفْرَعوووووْلَن ُعلا أَْموووووَر ِفْرَعْلَن،وَ ئِوووووِه،فَاتوَّبوَ َوَماَل  ِإىل ِفْرَعوووووْلنَ .َوَلَقوووووْد أَْرَسوووووْلنا ُملسوووووى آِبايتِنوووووا َوُسوووووْلطان  ُمبِوووووني  »
 هووِذِ  َلْعنَوو   َويوَووْلَم اْلِقياَمووِ  بِووْ َك َوأُْتِبعُوولا يف .َمْلُروقُ ْرُق الْ لْوولِ َوبِْ َك ايَوْقُدُم قَوْلَمووُه يوَووْلَم اْلِقياَمووِ ،فََأْوَرَقُهُم النَّوواَر،.ِبَرِكوويد  

 إخل ...إخل ........« الرِِْفُد اْلَمْرُفلُق 
لوى مودار لعقيودة عوُيتلي السيا  ذلك القصا الطليل الذي يصد  ذلك ال غيوه وال هيوه يف حركو  ا

ويوثز مشوهد  -لى النحل الذي سب  يف بعوخ املقتطفوات ع -التاري  من مصارع املكذبني وْناة امليمنني 
ِإىل  َوأُوِحوكَ  »د:ين الفريوالطلفان بصف  خاصو  ويبلو  نوبخ السولرة أعلوى مسوتلا  يف ينوااي هوذا املشوهد الكول 

َتِ كْ نُل   أَنَُّه َلْن يُوْيِمَن ِمْن قَوْلِمَك ِإ َّ َمْن َقْد آَمَن،َفال توَ  ُفْلَك ِ َْعُيِننوا َوَوْحِينوا،َو  ْصَنِع الْ َوا.ا يَوْفَعُللنَ  ِ ا كانُل بوْ
ُووْم ُمْغَرُقلنَ  ْلِمووِه َسووِخُروا ِمْنوووُه،قاَل:ِإْن  َعَلْيووِه َمووَا  ِمووْن قوَ ُكلَّمووا َموورَّ ُفْلووَك َو َوَيْصووَنُع الْ .خُتوواِنْبِب يف الَّووِذيَن لََلُموولا ِإوَّ

ُيَُِل َعَلْيووِه َعووذاب  تِيووِه َعووذاب  ُحْزِيووِه،وَ لَن َمووْن ذَْ ْعَلُمووَفَسووْلَ  توَ .َتْسووَخُروا ِمنَّووا فَووِإانَّ َنْسووَخُر ِمووْنُكْم َكمووا َتْسَخُرونَ 
ووْل فِ .ُمِقيم   َسووَبَ  َعَلْيووِه  ِإ َّ َموونْ  - نْيِ ايْونَوونْيِ َوأَْهلَووكَ ُكوولِ  َزْوَجوو  يهووا ِموونْ َحووَّتَّ ِإذا جوواَء أَْمووُران َوفوواَر التوَّنُوولُر قُوْلَنا:امحِْ

نَّ َريبِِ َلَغُفوووولر   جَمْراهووووا َوُمْرسوووواها إِ ا ِبْسووووِم اّللَِّ َوقوووواَل:ارَْكُبلا ِفيهوووو.ا آَمووووَن َمَعووووُه ِإ َّ قَِليل  مووووَوَمووووْن آَمَن،وَ  -اْلَقووووْلُل 
رَْكْه َمَعنوا َو  َتُكوْن َموَع ااي ُبَبَّ  - ْعزِل  مَ وَكاَن يف  -ُه َوِهَك َعْرِي ِّبِْم يف َمْلج  َكاْ؟ِباِل،َوانقى نُل   ابْونَ .َرِحيم  

 َرِحَم،َوحوواَل أَْمووِر اّللَِّ ِإ َّ َموونْ  يَوووْلَم ِموونْ اِصووَم الْ عقاَل:َسووآِوي ِإىل َجبَوول  يَوْعِصووُمِب ِمووَن اْلموواِء  قوواَل:  .كاِفرِينَ الْ 
نَوُهَمووا اْلَمووْلُج َفكوواَن ِمووَن اْلُمْغَرِقنيَ  ِضووَك اأْلَْمووُر اُء،َوقُ اُء أَْقِلعِووك َوِغوويَخ اْلمِ  َواي َ ووعِووك موواءَ َوِقيووَل:اي أَْرُم ابْولَ .بَويوْ

،َوِقيَل:بُوْعودا  لِْلَقوْلِم الظَّواِلِمنيَ  ر الونفك البشوري  يف ملاجهو  ُيتولي بعوخ صول ...إخل و «َواْستَوَلْت َعلَوى اْ؟ُلِقيِِ
 ار ..نذر يف استهتتحدين للاألحداّ ا؟اري  ابلنعماء والبأساء فْيفع للمكذبني املستعجلني ابلعذاب،امل

يه أنفسوهم ت الويت تصوملاجه  ما يستعجللن به حني ُيل ّبم ويف احلسورايرفع هلم صلر أنفسهم وهم يف 
بكشوو  الضوور  ا بووداععلووى تقلووه األحووداّ ّبووم وفوولت النعموو  وإفالهتووا موون أيووديهم ويف البطوور والغوورور و 

ُهُم اْلَعووذاَب ِإىل أُمَّوو   »وفوويخ النعموو  موون جديوود: ووْران َعوونوْ ْلَم َذْتِوويِهْم يوَووِبُسووُهف َأ  ُلنَّ:مووا ُيَْ َقة  لَيَوُقل َمْعووُدو  َولَووِ ْن َأخَّ
ُهمْ  ْنسووواَن ِمنَّوووا َرمْحَووو   أََذقْونَوووا ا لَِ نْ وَ .َوحووواَ  ِّبِوووْم موووا كوووانُلا بِوووِه َيْسوووتَوْهزُِ نَ .لَوووْيَك َمْصوووُروفا  َعنوْ ،مُثَّ نَوَزْعناهوووا ِمْنُه،ِإنَّوووُه ْ ِ

ووْتهُ .لَيَوووُيس  َكُفوولر   ،ِإنَّوو َلنَّ:َذَهووهَ يَوُقل لَ  َولَِ ْن أََذْقنوواُ  نَوْعموواَء بَوْعووَد َضوورَّاَء َمسَّ وويِِ اُت َعبِِ ِإ َّ الَّووِذيَن .ُه َلَفوورِ   َفُخوولر  السَّ
 .....« .ِبْي  َصَثُوا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت،أُولِ َك هَلُْم َمْغِفرَة  َوَأْجر  كَ 

 ه وتللوولا عوونبلا بلحيوووُيتوولي كووي ا موون مشوواهد القياموو  وصوولر املكووذبني فيهووا وموولاجهتهم لوورّبم الووذي كووذ
َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب ف  ِن افْوَ ىَلُم ِ َّ َوَمْن أَلْ »رسله وما ادونه يلم ذ من خزي   ينصرهم منه أرابب و  كفعاء:

ِوووْم  َأ  َلْعنَوووُ  اّللَِّ بُلا َعلوووى رَ يَن َكوووذَ أُول ِوووَك يُوْعَرُضووولَن َعلوووى َرّبِِِْم،َويَوُقووولُل اأْلَْكوووهاُق:هُي ِء الَّوووذِ     َعلَوووى الظَّووواِلِمنيَ ّبِِ
ُغلَوووووا ِعَلجووووا ،َوُهْم  نُوووولا ُمْعِجووووزِيَن يف ُروَن.أُول ِووووَك َ ْ َيُكل ِة ُهووووْم كافِ هْلِخوووورَ ابِ الَّووووِذيَن َيُصووووُدوَن َعووووْن َسووووِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ
َع َومووا كووانُلا السَّوومْ انُلا َيْسووَتِطيُعلَن َعووذاُب،ما كووُم الْ هَلُوواأْلَْرِم،َومووا كوواَن هَلُووْم ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ِمووْن أَْولِياَء،ُيضوواَعُ  

ُهْم مووووو ُوووووْم يف ا.يَوْفوووووَ ُونَ  ا كوووووانُلايُوْبِصوووووُروَن،أُولِ َك الَّوووووِذيَن َخِسوووووُروا أَنْوُفَسُهْم،َوَضووووولَّ َعووووونوْ هْلِخووووورَِة ُهوووووُم   َجوووووَرَم َأوَّ
 «.اأْلَْخَسُرونَ 
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رُُ  وَ .م  َمْشوُهلق  َوذلِوَك يوَولْ النَّاُس،ُه لَوُمولع  وِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   ِلَموْن خواَ  َعوذاَب اهْلِخرَِة،ذلِوَك يوَوْلم  جمَْ  » ما نوُوَيخِِ
ُهْم َكووْذنِووِه،فَ يَوْلَم َذِْت   َتَكلَّووُم نَوْفووك  ِإ َّ إبِِ .ِإ َّ أِلََجوول  َمْعووُدوق   ِذيَن َكووُقلا َفِفووك النَّوواِر هَلُووْم فََأمَّا الَّوو.ِقك  َوَسووِعيد  ِمنوْ
 «.ُذوذ  َعطاء  َغْْيَ جمَْ .َك ..اَء َربُ ِإ َّ ما ك -ُم السَّماواُت َواأْلَرْ خاِلِديَن ِفيها ما قاَمحِل .ِفيها َزِفْي  َوَكِهي   

 علووى مووا حفووك وانالعووه وموون املووييرات الوويت ترعوو  هلووا القلوولب مووا يصوولر  السوويا  موون حضوولر اّلِل سووبحانه
ن  ُيسوول نووي  و االبشوور موون ذوات الصوودور بينمووا هووم غوواِرون   يستشووعرون حضوولر  سووبحانه،و  علمووه 

ائر ااالئوووو  موووون حيووووة   يف قبضووووته كسوووو -ن الووووذين يكووووذبل  -قهوووور  للخالئوووو  وإحانتووووه ّبووووا مجيعووووا،وهم 
ُوو َأ .ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم،َوُهووَل َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  »يشووعرون: لا ِمْنووُه  َأ  ِحوونَي  ُصووُدوَرُهْم لَِيْسووَتْخفُ ْم يَوثْونُوولنَ ِإوَّ

يف اأْلَْرِم ِإ َّ َعلَوى اّللَِّ  َوما ِموْن َقابَّو   .ُدورِ  ِبذاِت الصُ  َعِليم  ُم ما ُيِسُروَن َوما يُوْعِلُنلَن،ِإنَّهُ َيْستَوْغُشلَن يِياَّبُْم يَوْعلَ 
 « ..ني  رِْزُقها،َويَوْعَلُم ُمْستَوَقرَّها َوُمْستَوْلَقَعها،ُكل  يف ِكتاب  ُمبِ 

 «.ى ِصراط  ُمْسَتِقيم  اِصَيِتها،ِإنَّ َريبِِ َعلَل آِخذ  بِن َّ هُ ما ِمْن َقابَّ   إِ ِإيِنِ تَولَكَّْلحُل َعَلى اّللَِّ َريبِِ َوَربُِِكْم،»
ام،علووى موودار سوول الكر بقيوواقة الر .وموون املووييرات امللحيوو  يف سوويا  السوولرة كذلك،اسووتعرام ملكووه ا ميان

،ويف ح  ويف صوورام ا ،يف صوور وكوول موونهم يلاجووه ا؟اهليوو  الضووال  بكلموو  احلوو  اللاحوودة احلا وو  ا؟ازموو.الزمان
يف  والبقي  سووووتأيتوقوووود موووور جانووووه موووون هووووذا ا سووووتعرام يف املقتطفووووات السووووابق ،.يقوووو  ونمأنينوووو  ويقووووني .

لوويت يلاجهوولن حلقيقوو  او ا   كووك فيووه أن وحوودة ملقو  الرسوول الكرام،ووحوودة ا.ملضوعها يف تفسووْي السوولرة
اتووه ُيمول يف ني.. احلقيقو  يت تتضومن هوذ ّبوا ا؟اهليو  علوى مودار الزمووان ووحودة العبوارات انكيو  عونهم الوو

 ما ُيمل من قلة وإيقاع وإُياء ..
   ...وحسبنا يف تقدمي السلرة هذ  ا كارات اجململ  حَّت نلتقك بنصلص السلرة مفصل

 واّلِل املستعان ......
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 [24إل   1(:اآليات 11]سور  هود ):الوحد  ا ول 

 والنبو  والبمث وأهديد الك ار مقدمة حول المقيد :ا لوهية

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ووَلحْل ِمووْن لَووُدْن َحِكوويم  َخبِوو}  َ ِإنَّووِب َلُكووْم ِمْنووُه نَووأَ ( 1ْي  )الوور ِكتوواب  أُْحِكَمووحْل آايتُووُه مُثَّ ُفصِِ ِذير   َّ تَوْعبُووُدوا ِإ َّ اّللَّ

ِت ُكوولَّ ِذي َفْضوول  ىل َأَجوول  ُمَسووم ى َويوُوويْ عووا  َحَسوونا  إِ تِِْعُكْم َمتامُثَّ تُلبُوولا إِلَْيووِه مُيَوو( َوأَِن اْسووتَوْغِفُروا َربَُّكووْم 2َوَبِشووْي  )
 (4ِإىَل اّللَِّ َمْرِجُعُكْم َوُهَل َعلى ُكولِِ َكوْكء  قَوِدير  ) (3ْي  )َفْضَلُه َوِإْن تَوَللَّْلا فَِإيِنِ َأخاُ  َعَلْيُكْم َعذاَب يَوْلم  َكبِ 

ُوو َومووا يُوْعِلنُوولَن ِإنَّووُه َعلِوويم   ْم يَوْعلَووُم مووا ُيِسووُرونَ لَن يِيوواّبَُ ْستَوْغُشووْم يَوثْونُوولَن ُصووُدوَرُهْم لَِيْسووَتْخُفلا ِمْنووُه َأ  ِحوونَي يَ َأ  ِإوَّ
ل  يف ِكتواب  ْلَقَعها ُكوَقرَّها َوُمْسوتوَ ْعلَوُم ُمْسوتوَ  رِْزُقهوا َويوَ ( َوما ِمْن َقابَّ   يف اأْلَْرِم ِإ َّ َعَلى اّللَِّ 5ِبذاِت الُصُدوِر )

م  وَكوا( َوُهَل الَّوِذي َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم يف ِسوتَِّ  أَ 6ُمِبني  ) لُولَُكمْ َن َعْرُكوُه عَ ايَّ أَُيُكوْم َأْحَسوُن  لَوى اْلمواِء لِيَوبوْ
ُعليُوولَن ِمووْن بَوْعووِد اْلَمووْلِت لَ  ( َولَووِ ْن 7ْحر  ُمبِووني  )َفووُروا ِإْن هووذا ِإ َّ ِسووكَ ِذيَن   الَّوويَوُقوولَلنَّ َعَمووال  َولَووِ ْن قُوْلووحَل ِإنَُّكووْم َمبوْ
ُهُم اْلَعووذاَب ِإىل أُمَّوو   َمْعووُدوَقة  لَيَوُقوولُلنَّ مووا ُيَْ  ووْران َعوونوْ ُهْم َوحوواَ  ِّبِووْم مووا   َذْتِوويِهْم لَووْيَك َمْصوورُ  َأ  يوَووْلمَ ِبُسووهُ َأخَّ وفا  َعوونوْ

ْنسوواَن ِمنَّووا رَ ( َولَووِ ْن أََذقْونَوو8كووانُلا بِووِه َيْسووتَوْهزُِ َن ) ْن أََذْقنوواُ  َولَوو ِ  (9لَيَوووُيس  َكُفوولر  ) ْنووُه ِإنَّووهُ مْحَوو   مُثَّ نَوَزْعناهووا مِ ا اْ ِ
ووويِِ اُت َعوووبِِ  وووْتُه لَيَوُقووولَلنَّ َذَهوووَه السَّ يَن َصوووَثُوا َوَعِملُووولا ( ِإ َّ الَّوووذِ 10َفُخووولر  ) ُه َلَفووورِ    ِإنَّووونَوْعمووواَء بَوْعوووَد َضووورَّاَء َمسَّ

ْن ِه َصووْدُرَ  أَ بِووَك  رِ   بَوْعووَخ مووا يُولحى إِلَْيووَك َوضوواِئ   ( فَوَلَعلَّوو11 أُول ِووَك هَلُووْم َمْغِفوورَة  َوَأْجور  َكبِووْي  )الصَّواحِلاتِ 
وو ووز  أَْو جوواَء َمَعووُه َملَووك  ِإ َّ ُ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء   نَووِذير  وَ ا أَنْووحلَ يَوُقللُوولا لَووْل  أُنْووزَِل َعَلْيووِه َكنوْ  يَوُقللُوولَن ( أَمْ 12ِكيوول  )َو اّللَّ
ووِمووَتطَْعُتْم َمووِن اْسوو افْووَ اُ  قُووْل فَووْأتُلا بَِعْشووِر ُسووَلر  ِمْثلِووِه ُمْفووَ ايت  َواْقعُوولا ( فَووِإ َّْ 13ُتْم صوواِقِقنَي )ْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ

ا أُْنزَِل بِِعْلِم اّللَِّ َوأَ  َموْن كواَن يُرِيوُد احْلَيواَة  (14ُملَن )فَوَهْل أَنْوُتْم ُمْسولِ  لَ لَه ِإ َّ هُ ْن   إِ َيْسَتِجيُبلا َلُكْم فَاْعَلُملا أَ َّ
( أُول ِوَك الَّوِذيَن لَوْيَك هَلُوْم يف اهْلِخورَِة ِإ َّ 15َخُسولَن )ا   يُوبْ الُدنْيا َوزِينَوَتها نُوَل ِِ إِلَْيِهْم أَْعماهَلُْم ِفيها َوُهْم ِفيه

ِمْنوُه  لُولُ  كواِهد  أََفَمْن كواَن َعلوى بَويِِنَو   ِموْن َربِِوِه َويَوتوْ  (16ا كانُلا يَوْعَمُللَن )النَّاُر َوَحِبَ  ما َصنَوُعلا ِفيها َوابِنل  م
اُر َمْلِعوُدُ  فَوال تَوُك ِه ِموَن اأْلَْحوزاِب فَالنَّو َيْكُفوْر بِوِه َوَمونْ َوِمْن قَوْبِلِه ِكتاُب ُملسى ِإماما  َوَرمْحَو   أُول ِوَك يُوْيِمنُولَن بِو

ِن افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ َكووِذاب  ( َوَمووْن أَْللَووُم ِ َّوو17) يُوْيِمنُوولنَ  اِس   ِإنَّووُه احْلَووُ  ِمووْن َربِِووَك َولِكوونَّ َأْكثَوووَر النَّوويف ِمْريَوو   ِمْنووهُ 
( 18لَوى الظَّواِلِمنَي ) عَ ّبِِِْم َأ  َلْعنَوُ  اّللَِّ بُلا َعلى رَ يَن َكذَ أُولِ َك يُوْعَرُضلَن َعلى َرّبِِِْم َويَوُقلُل اأْلَْكهاُق هُي ِء الَّذِ 
ُغلَوا ِعَلجوا  َوُهوْم  ُكلنُولا ُمْعِجوزِيَن يف يَ أُول ِوَك َ ْ  (19ُروَن )ِة ُهوْم كوافِ هْلِخورَ ابِ الَِّذيَن َيُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ

َع َومووا كووانُلا نُلا َيْسووَتِطيُعلَن السَّوومْ مووا كوواَعووذاُب ُم الْ هَلُوواأْلَْرِم َومووا كوواَن هَلُووْم ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ِمووْن أَْولِيوواَء ُيضوواَعُ  
هُ 20يُوْبِصُروَن ) ُوْم يف اهْلِخورَِة 21ْفوَ ُوَن )ْم موا كوانُلا يوَ ( أُولِ َك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفَسُهْم َوَضولَّ َعونوْ (   َجوَرَم َأوَّ

ِوْم أُو  َوَأْخبَوتُولا ِإىل ( ِإنَّ الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاتِ 22ُهُم اأْلَْخَسُروَن ) ْم ِفيهوا ُهول ِوَك َأْصوحاُب اْ؟َنَّوِ  َرّبِِ
 (24ذَكَُّروَن )َتِلايِن َموَثال  أَفَوال تَويِع َهوْل َيْسوِْي َوالسَّومِ ( َمثَوُل اْلَفورِيَقنْيِ َكواأْلَْعمى َواأْلََصومِِ َواْلَبِصو23خالِوُدوَن )

} 
 مقدمة الوحد 
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وهووك تتضوومن  -لقصووا بينهووا وبووني التعقيووه االوويت يتلسوو   -قدموو  هووذا الوودرس األول موون السوولرة ميثوول امل
حود  بوال و  وعبواقة اّللِ  منازع،عرم احلقائ  األساسي  يف العقيودة ا سوالمي :تلحيد الدينلنو  ّلِل اللاحود بوال

 قار يفموول وكسووه عكووريك وا عتقوواق يف البعووة والقياموو  للحسوواب وا؟ووزاء علووى مووا كووان موون النوواس موون 
 ..  الء ا بتالعمل و 

لهيو  ن حقيقو  األلهلم وبيامع تعري  الناس برّبم احل  وصفاته املييرة يف وجلقهم ويف وجلق الكلن من حل 
ه يف احليواة لنو  لوه سوبحانة كالدينوتلكيد الدينلنو  ّلِل يف اهلخور .وحقيق  العبلقي ،ومقتضا ا يف حيواة البشوري 

 الدنيا.
 -ا للرسوولل ي  وتروُيووال  ونبيعوو  الرسوولل كمووا تتضوومن تسوولكووذلك تتضوومن هووذ  املقدموو  بيوواان لطبيعوو  الرسوو

- ه العنووواق والتكذيه،والتحووودي واملكوووابرة،اليت كوووان رسووولل اّلِل يف وجووو- - لاجههوووا يف تلوووك الفووو ة ي
لقووورآن الوووذي اني ّبوووذا املشووورك مع هووودي.العصووويب  يف حيووواة الووودعلة  كووو ،كما أسووولفنا يف التعريووو  ابلسووولرة

لل ) وتثبيوحل الرسو -ن هوذا القورآن مفو ى أكموا يزعمولن   -ر سلر مثله مفو ايت أن ذتلا بعش،يكذبلن به
  امليمن  معه ّبذا التحدي من هللا وبذلك العجز من املشركني ) 

ن بووووه يسووووتعجلل  وموووع هووووذا التحوووودي هتديووود قاصووووم للمكووووذبني  ووووا ينتظووورهم يف اهلخوووورة موووون العوووذاب الووووذي
ل أيسور الئه فيها وهعلى ابت و  يصثون،رمح  هللا يف الدنيا وهم الذين   يطيقلن أن تنزع منهم.ويكذبلن 

 من عذاب اهلخرة  
آن مون أحوزاب ذا القور ّبومث اسم هذا التهديد يف مشهد من مشواهد القيامو  ل يتمثول فيوه ملقو  املكوذبني 

 شوهْياوزي والتصوحلب ابامل،املشركني ل ويتبني فيه عجزهم وعجز أوليائهم عن إنقاذهم مون العوذاب األليم
 ا ينتظوورهم موونلصوواحلات ومووالووذين آمنوولا وعملوولا ا..ويف الصووفح  املقابلوو  موون املشووهد .والتنديوود والتأنيووه 

-ْي ابلتصووولير لقووورآن الكووورمي يف التعبوووعلوووى نريقووو  ا -ومشوووهد مصووولر للفوووريقني ..الثووولاب والنعووويم والتكووورمي 
وووووومِ }َمثَووووووُل اْلَفوووووورِيَقنْيِ َكوووووواأْلَْعَمى َواأْلََصوووووومِِ َواْلَبِصووووووِْي وَ : ({ 24ُروَن )ِن َمووووووَثال  أَفَوووووواَل تَووووووذَكَّ  َيْسووووووَتِلايَ يِع َهوووووولْ السَّ

 [.24:]هلق
  عاقادية أقرير م موعة من الحقائق اا 4 - 1الدرس ا ول:

ووَلحْل ِمووْن لَووُدْن َحِكوويم  خَ  َ ِإنَّووِب لَ 1بِووْي  )}الوور ِكتَوواب  أُْحِكَمووحْل آاَيتُووُه مُثَّ ُفصِِ  ُكووْم ِمْنووُه نَووِذير  ( َأ َّ تَوْعبُووُدوا ِإ َّ اّللَّ
ْيِت ُكوولَّ ِذي َفْضوول  ِإىَل َأَجوول  ُمَسووم ى َويوُوو اع ووا َحَسوون اتِِْعُكْم َمتَ ( َوأَِن اْسووتَوْغِفُروا َربَُّكووْم مُثَّ تُلبُوولا إِلَْيووِه مُيَوو2َوَبِشووْي  )

 َمووْرِجُعُكْم َوُهووَل َعلَووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  ّللَِّ ( ِإىَل ا3بِووْي  )َفْضووَلُه َوِإْن تَوَللَّووْلا فَووِإيِنِ َأَخوواُ  َعلَووْيُكْم َعووَذاَب يوَووْلم  كَ 
 ..[4 - 1:({ ]هلق4)

 إوا مجل  احلقائ  ا عتقاقيه األساسي :
 إيبات اللحك والرسال  .

 العبلقي  هلل وحد  بال كريك .
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 جزاء هللا يف الدنيا واهلخرة ملن يهتدون ّبدا  ويتبعلن منهجه للحياة .
 وعلقة ا؟ميع إىل هللا عصاة ونائعني .،ذبنيجزاء هللا يف اهلخرة للمك

 قدرته املطلق  وسلطانه غْي اندوق .
ب هوووذا الكتووواو ..)كتاب أحكموووحل آايتوووه مث فصووولحل مووون لووودن حكووويم خبْي(:خث ،راء :مبتووودأ. م .ألووو  

 وهم عن ككء من مثله عاجزون  .امليل  من مثل هذ  األحر  هل الذي يكذبلن به 
 ..لحل من لدن حكيم خبْي()كتاب أحكمحل آايته مث فص

 عو  فيهوا وكولوكل م،قةكل كلم  فيها وكول عبوارة مقصول ،ققيق  الد ل ،فجاءت قلي  البناء،أحكمحل آايته
ومنسوق  ،بو  تضار  متناسوق    اخوتال  بينهوا.وكل إمياءة وكل إكارة ذات هد  معللم ،تلجيه مطللب

قودار  هوا لوه حيوز وكل من،وف  ملضولعاهتامبلب  ،فهك مقسم  وف  أغراضها.مث فصلحل .ذات نظام واحد 
 ما يقتضيه .

من لوودن ):لرسووللوليك هوول ا،ومن فصوولها علووى هووذا النحوول الوودقي    فهوول هللا سووبحانه،أمووا موون أحكمهووا
 ..حكيم خبْي(

نوووزل علوووى على النحووول الوووذي أ،هكوووذا جووواءت مووون لدنوووه..ويفصوووله عووون خوووثة ،ُيكوووم الكتووواب عووون حكم 
 ل .  تغيْي فيها و  تبدي،الرسلل

 وماذا تضمنحل  
 إنه يذكر أمهات العقيدة وأصلهلا:

 .فهل تلحيد الدينلن  والعبلقي  وا تباع والطاع  ..)أن   تعبدوا إ  هللا(
 وما تضمنته من نذارة وبشارة .،فهك الرسال ..)إنب لكم منه نذير وبشْي(

 لن  .تلحيد والدين,إىل الاملعصي فهك العلقة إىل هللا من الشر  و ..)وأن استغفروا ربكم مث تلبلا إليه(
 غفرين .ني املستفهل ا؟زاء للتائب..)ميتعكم متاعا حسنا إىل أجل مسمى وييت كل ذي فضل فضله(

 فهل اللعيد للمتللني ...)وإن تلللا فإين أخا  عليكم عذاب يلم كبْي(
 فهك الرجع  إىل هللا يف الدنيا واهلخرة...)إىل هللا مرجعكم(
 فهك املقدرة املطلق  والسلطان الشامل ...ء قدير()وهل على كل كك
لوه ليهوا بنواء  كهوا ويقويم عفهذ  هك القضااي اهلام  اليت جاء ليقرر .أو هل آايت الكتاب .هذا هل الكتاب 

 بعد تقريرها .
 اعد.قبل أن يقرر هذ  القل ،وأن يقيم نظاما للبشر،وما كان لدين أن يقلم يف األرم

  هل مفر  الطري  بني الفلضى والنظام يف عوا  العقيودة ل وبوني هريور البشوري  مون فتلحيد الدينلن  هلل وحد
ولللسوووطاء عنووود هللا مووون ،أو اسوووتعباقها لوووارابب املتفرقووو  ونزواهتم،عقوووال الووولهم واارافووو  والسووولطان الزائووو 
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لاموو  وهووك الربلبيوو  والق -خلقووه   وللملوول  والر سوواء واحلكووام الووذين يغتصووبلن أخووا خصووائا األللهيوو  
 فيعبدون الناس لربلبيتهم الزائف  املغتصب  . -والسلطان واحلاكمي  

اضووح  لووى أسووك و عميكوون أن يقوولم ،وموا موون نظووام اجتموواعك أو سياسووك أو اقتصوواقي أو أخالقووك أو قو 
 سيط  ققيق  .د هكذا بإ  حني تستقر عقيدة التلحي،  ختضع للهلى والتأويالت املغرض ،فاصل  تبت 
إ  ،هللاأكورمهم ّبوا  يقو  الويتن يتحرر البشر من الذل واال  والقل  ل ويستمتعلا ابلكرامو  احلقوما ميكن أ

الصولر   كول صولرة مونلعبيد يفاويتجرق منها ،حني يتفرق هللا سبحانه ابلربلبي  والقلام  والسلطان واحلاكمي 
. 

ى عل،  والطواغلتبوني احلو املعركو وما كان ااال  علوى مودار التواري  بوني ا؟اهليو  وا سوالم ل و  كانوحل 
 ا كووان ااووال ري  أموولر  يف عووا  األسووباب والنوولاميك الكلنيوو :إ للكوولن ل وتصوو -سووبحانه  -أللهيوو  هللا 

 طاعته  دينهم بوي،ويصرفهم  مر ،الذي ُيكمهم بشرعه،وكانحل املعرك  على من يكلن هل رب الناس
للوم ّبووووذا ويووووذ،لناسا احلوووو  ويزاوللنووووه يف حيوووواة القوووود كووووان الطلاغيووووحل اجملرموووولن يف األرم يغتصووووبلن هووووذ

ي  علات ا سوالملرسول والودوكانوحل الرسوا ت وا.واعللوم عبيدا هلم من قون هللا ،ا غتصاب لسلطان هللا
هللا سوبحانه ..الشورعك  عاهد قائما  نتزاع هذا السلطان املغتصه مون أيودي الطلاغيوحل ورق  إىل صواحبه

.. 
و يزيود يف .   يونقا يف ملكوه كوي ا عصويان العصواة ونغيوان الطغواة.عن العاملني  بغ -سبحانه  -وهللا 

غرون ويصووو الوووذين يوووذللن -هوووم أنفسوووهم  -ولكووون البشووور ..ملكوووه كوووي ا ناعووو  الطوووائعني وعبووواقة العابووودين 
ينلن هلل ن حوووني يووودويسوووفللن حوووني يووودينلن لغوووْي هللا مووون عبووواق  ل وهوووم الوووذين يعوووزون ويكرمووولن ويسوووتعلل 

عالء كراموو  وا سووتالعووزة وال يريوود لعبوواق  -سووبحانه  -وملووا كووان اّلِل .موون العبلقيوو  للعبيوود . تحررونوي،وحوود 
م هم هوووم أنفسوووهاوووْي .يوود .وليخرجلهم مووون عبووواقة العب.فقوود أرسووول رسوووله لووْيقوا النووواس إىل عبووواقة اّلِل وحوود 

 واّلِل غب عن العاملني...
ا ّلِل بشوووور أن يوووودينل ن يعووووزم اليريوووود  اّلِل لإلنسووووان إ   إن احليوووواة البشووووري    تبلوووو  مسووووتلى الكراموووو  الووووذي 

ة قود كوان  ن يف أيو  صولر   ا نسواذلوك النوْي املوذل لكرامو.وحد ،وأن حلعلا من رقواّبم نوْي الدينلنو  لغوْي اّللِ 
م بشورع ،وتصري  حيواهتلى البشرعوالربلبي  تعب القلام  .والدينلن  ّلِل وحد  تتمثل يف ربلبيته للناس وحد 

 أمر من عند اّلِل،  من عند أحد سلا .و 
وَلحْل  َموحْل آايتُوهُ  أُْحكِ ِكتواب  »وهذا ما يقرر مطلع هذ  السلرة الكرمي  أنه ملضلع كتواب اّلِل وفحولا : مُثَّ ُفصِِ

 « ..ِمْن َلُدْن َحِكيم  َخِبْي :َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ اّللََّ 
 لكرمي.اليت نزل ّبا كتاب اّلِل اوهذا هل مع  العباقة كما يعرفه العرب يف لغتهم 

وكل كك يف أن هوذا مون عنود .وا قرار ابلرسال  أساس للتصدي  ّبذ  القضااي اليت جاءت الرسال  لتقريرها
مهموا أقوروا بعظمو   -والذين يظنولن أووا مون عنود حممود .اّلِل،كفيل بتحطيم اح امها امللوزم يف عوا  الضومْي
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م ا حوو ام امللزم،الووذي يتحرجوولن معووه أن يتفلتوولا منهووا يف الكبووْي أو   ميكوون أن تنووال موون نفلسووه -حمموود 
إن الشعلر  ن هذ  العقيدة من عند اّلِل هول الوذي يطوارق ضومائر العصواة حوَّت يثلبولا يف النهايو  .الصغْي .

 إىل اّلِل،وهل الذي ميسك بضمائر الطائعني،فال تتلجلج و  ت قق و  هيد.
ل موا ى البشور يف كوكك يتلقو.رهل الذي اعل هنا  ضوابطا ملوا يريود  اّلِل مون البشوكما أن ا قرار ابلرسال  

قوولل للنوواس ت مفوو  يوكك   يقوولم كوول يوولم نوواغل .يتعلوو  ابلدينلنوو  ّلِل موون مصوودر واحوود،هل هووذا املصوودر
كوان يو   ويف كول جاهل ند نفسوه قل ،ويشرع للناس كرعا،مث يزعم أنه كرع اّلِل وأمر   بينما هل يف يه من ع

     عند اّللِ  مث يقلل:هذا من.يقلم من يشرع الشرائع،ومن يقرر القيم والتقاليد والعاقات .
هوول  -حوود مصوودر وا ومووا ُيسووم هووذ  الفلضووى وهووذا ا حتيووال علووى النوواس ابسووم اّلِل،إ  أن يكوولن هنووا 

 لقلل اّلِل. -الرسلل 
 يف التلب .  ورغبته،وكعلر  اب مثوا ستغفار من الشر  واملعصي  هل قليل حساسي  القله وانتفاضه

ذين تلبو  بغوْي هو و .طاعو والتلب  بعد ذلك هك ا قالع الفعلك عن الذنه،واألخذ يف مقابله يف أعمال ال
 ل ..غفرة والقبل ى معه املالدليلني،فهما ال مج  العملي  للتلب ،وّبما يتحق  وجلقها الفعلك،الذي ترج

  تلقووى منووه وحوودد ،و  يقخوول يف ا سووالم،بينما هوول   يوودين ّلِل وحووفووإذا زعووم زاعووم أنووه  ب موون الشوور  و 
 عن نري  نبيه فال قيم  هلذا الزعم الذي يكذبه واقع الدينلن  لغْي اّلِل ..

ه،اللوذان علوم غيه وال هيصرا ال  و ا عن.والبشرى للتائبني واللعيد للمتللني  ا قلام الرسال ،وقلام التبلي 
ن  تمووال الشووعلر روري  كضوور أومووا احلووافز القوولي العميوو   وا عتقوواق ابليوولم اهلخوور اّلِل موون نبيعوو  البشوو

فوإن  ن يلقوى جوزاء أ   بود وراء احلياة حكم ،وأن ااْي الذي تدعل إليه الرسا ت هل غايو  احليواة ومون مث
مووال ري  إىل الكبشووحليوواة الا  يلقووه يف هووذ  احليوواة الوودنيا فجووزا   مضووملن يف العووا  اهلخر،الووذي تصوول فيووه 

لعوذاب لن إىل قر  ان وينتكسوأما الذين يزيغلن عن ووج اّلِل وحكمتوه يف احليواة فهوي ء يرتكسول .املقدر هلا
ئبو ،و  تلوج   عواقت  غلبتها كهلة أو استبد ّبا ضوع فإن.ويف هذا ضمان للفطرة السليم  أ  تنحر ..

 ومن مث تصل  هذ  األرم حلياة البشر..يف العصيان
  -هلخورة فحسوه الثولاب يف فا عتقاق ابليلم اهلخر لويك نريقوا ل.احلياة على سنتها يف نري  ااْيواضك 

لى ع.حها وإ ائهواواحلافز علوى إصوال. وا هول احلوافز علوى ااوْي يف احليواة الودنياإ -كما يعتقد بعخ الناس 
فو  اّلِل نسان الوذي نئق  اب أن يراعى يف هذا النماء أنه ليك هدفا يف ذاته،إ ا هل وسيل  لتحقي  حياة  

ن ضورورات موتوه أعلوى فيه من روحه،وكرمه على كثْي من خلقه،ورفعه عن قر  احليلان لتكولن أهودا  حيا
 احليلان ولتكلن قوافعه وغاايته أرفع من قوافع احليلان وغاايته.

لنوو  ّلِل،وإيبووات وموون مث كووان مضووملن الرسووال  أو مضووملن آايت الكتوواب انكموو  املفصوول ،بعد تلحيوود الدين
والعمل .و ووا بوودء الطريوو  للعموول الصوواحل.الوودعلة إىل ا سووتغفار موون الشوور  والتلبوو  ..الرسووال  موون عنوود  .

إ وووووا هوووول ا صوووووال  يف األرم بكوووول معووووواين .الصوووواحل لووووويك جموووورق نيبووووو  يف الوووونفك وكوووووعائر مفروضوووو  تقام
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تِِْعُكْم َمتاعوووووا  َحَسووووونا  ِإىل َأَجوووووول  مُيَووووو»وا؟زاء املشوووووروط:.ا صوووووال ،من بنووووواء وعموووووارة ونشووووواط و ووووواء وإنتووووواج
 « ..ُمَسم ى،َويُوْيِت ُكلَّ ِذي َفْضل  َفْضَلهُ 

لكوم و وا هل ابلنولع واهلخرة فاأما يف .واملتاع احلسن قد يكلن ابلنلع كما يكلن ابلكم يف هذ  احلياة الدنيا
 فلننظر يف املتاع احلسن يف هذ  احلياة..  حطر على قله بشر

 ضووووويقا علوووووويهم يفم.يووووواة .كثوووووْيا مووووون الطيبوووووني الصاحلني،املسوووووتغفرين التائبني،العووووواملني يف احل  إننوووووا نشووووواهد
 الرز .فأين إذن هل املتاع احلسنف

لقورآين تضمنه الونا ا الذي يوهل سيال نعتقد أنه يتحر  على ألسن  الكثْيين  و  بد  قرا  املع  الكبْي
 نهوووا علوووى مظهووورنقتصووور م ا يف حميطهوووا الشوووامل العوووام،و أن ننظووور إىل احليووواة مووون زاويووو  أوسوووع،وننظر إليهووو

 عابر.
لبيووو  إفراق  ابلربه وحووود ،و إنوووه موووا مووون مجاعووو  يسووولق فيهوووا نظوووام صووواحل،قائم علوووى ا ميوووان ابّلِل،والدينلنووو  لووو

بصوف  عامو    حليواة الطيبو لرخواء واإ  كوان هلوا التقودم وا.والقلام ،وقائم على العمل الطيه املنتج يف احليواة .
اق بصوووووف  ىل األفووووور إاعووووو  وإ  سووووواق فيهوووووا العووووودل بوووووني ا؟هووووود وا؟وووووزاء والرضوووووى والطمأنينووووو  ابلقيووووواس كجم

املتووووووواع الوووووورز  و  فإذا كوووووواهدان يف مجاعووووووو  مووووووا أن الطيبوووووووني العوووووواملني املنتجوووووووني مضووووووي  علووووووويهم يف.خاصوووووو 
ل علوى العودقوائم ّلِل،الابالطيه،فذلك كاهد على أن هذ  ا؟ماع    يسلقها النظام املسوتمد مون ا ميوان 

 بني ا؟هد وا؟زاء.
 يفل ضووي  علوويهم نا،حَّت لووعلووى أن األفووراق الطيبووني الصوواحلني املنتجووني يف هووذ  ا؟ماعوو  ميتعوولن متاعووا حسوو

،وكما تووويذي امليمنووو  الووورز ،وحَّت لووول كانوووحل ا؟ماعووو  تطوووارقهم وتيذيهم،كموووا كوووان املشوووركلن يووويذون القلووو 
صوووال لعاقب ،وا تلوووه إىل افطمأنينووو  الق.خيوووا  ولووويك اقعاءولووويك هوووذا .ا؟اهليوووات القلووو  الداعيووو  إىل اّللِ 

تفوع قرجو  عون الوذي ير  علم عن كثْي ومتاع حسن لإلنسان.ابّلِل،والرجاء يف نصر  ويف إحسانه وفضله .
 احلك املاقي الغليج.

  وضوواع املنافيوورضووى ابألو  نقوولل هووذا لنوودعل املظلوولمني الووذين   اوودون جووزاء عوواق  علووى جهوودهم إىل ال
يمنووو  مطالبووو  اع  املوا؟م.فا سوووالم   يرضوووى ّبوووذا،وا ميان   يسوووكحل علوووى مثووول تلوووك األوضووواع.للعدال 

بوووه  ألنوووه حووو  ُيوووك ا نقللوووهإ ووو.إبزالتهوووا وكوووذلك األفراق،ليتحقووو  املتووواع احلسووون للطيبوووني العووواملني املنتجني
يت   األوضووواع الووون لتحقيوووهووودو امليمنووولن املتصوووللن ابّلِل،املضوووي  علووويهم يف الووورز ،وهم موووع هوووذا يعملووولن واا

 تكفل املتاع احلسن لعباق اّلِل املستغفرين التائبني العاملني ّبدى اّلِل.
نيا عاموووو  يف الوووود أرى أووووواو ...خصصووووها بعووووخ املفسوووورين  ووووزاء اهلخوووورة« َويوُووووْيِت ُكوووولَّ ِذي َفْضوووول  َفْضووووَلهُ »

وذو الفضوول .لاألحوولا يف مجيووع واهلخرة،علووى النحوول الووذي فسووران بووه املتوواع احلسوون يف الوودنيا وهوول متحقوو 
يبوذل   ابّلِل وهول،واتصوا اد  رضى نفسويا وارتياحوا كعلراي.يلقى جزاء  يف اللحظ  اليت يبذل فيها الفضل

 الفضل عمال أو ما  متجها به إىل اّلِل.
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 أما جزاء اّلِل له بعد ذلك فهل فضل من اّلِل و اح  فل  ا؟زاء.
عوذاب يولم بودر كموا يقولل   .قيامو لاهول عوذاب يولم « ..اُ  َعَلْيُكْم َعذاَب يَوْلم  َكبِوْي  َوِإْن تَوَللَّْلا فَِإيِنِ َأخ»

ّللَِّ اِإىَل :»عوود  ذا موا بويقولي هو.فاليلم الكبوْي حوني يطلو  هكوذا ينصور  إىل اليولم امللعلق.بعوخ املفسورين
 «.َمْرِجُعُكمْ 

لوى أن عبوْي القورآين رى التعجوولكن . كول حالو وإن كان املرجع إىل اّلِل يف الدنيا واهلخرة ويف كل حلظو  ويف
 املرجع هل الرجع  بعد احلياة الدنيا ..

كء، درة علوووى كووول كووولووولي  ابلقووو..وهوووذ  كوووذلك تقوووِلي هوووذا املعووو ،ألن الت« َوُهوووَل َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير  »
 مناسه للبعة الذي كانلا يستبعدونه ويستصعبلنه  

 من الرسول وشمول علم هللا بهماساخ اء الك ار  6 - 5الدرس الثاني:

 السووويا  ميضووك.وبعوود إعوووالن خالصوو  الكتووواب الووذي أحكموووحل آايتووه مث فصووولحل موون لووودن حكوويم خبوووْي .
احلسوك الوذي  لر اللضعيعرم كي  يتلقى فري  منهم تلك اهلايت،عند ما يقدمها هلم النذير البشْي،ويص

ن العبوة يف ويكشو  عو. صودورهم للتخفكيتخذونه واحلرك  املاقي  املصاحب  لوه وهوك إحنواء ر وسوهم ويوب
لعلوووم اللطيووو  ايشوووملها  تلوووك اناولووو  وعلوووم اّلِل يتوووابعهم يف أخفوووى أوضووواعهم وكووول قابووو  يف األرم موووثلهم

ُْم يَوثْوُنلَن ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفلا ِمْنهُ »الدقي : يُوْعِلُنلَن،ِإنَّوُه  ُروَن َومواياَّبُْم يَوْعلَوُم موا ُيِسويِ ْستَوْغُشلَن نَي يَ حِ َأ  .َأ  ِإوَّ
ُكل  يف  .ْسووووتَوْلَقَعهايَوْعَلُم ُمْسووووتَوَقرَّها َومُ رِْزُقهووووا،وَ  اّللَِّ  َوما ِمووووْن َقابَّوووو   يف اأْلَْرِم ِإ َّ َعلَووووى.َعلِوووويم  بِووووذاِت الُصووووُدورِ 

 « ..ِكتاب  ُمِبني  
ا موون رهبوو  هلووواي ر   واهليتووان الكرميتووان تستحضووران مشووهدا فريوودا ترجوو  لووه القلوولب حووني تتوودبر  وتتصوول 

ينمووووا بوقهووور   وإحانووو  علمووووه -سوووبحانه  -غامرة،وروعووو  ابهووورة،حني يتصوووولر القلوووه البشوووري حضوووولر اّلِل 
ُووووْم يَوثوْ إِ َأ  »ه:أول ووووك العبيوووود الضووووعا  ُيوووواوللن ا سووووتخفاء منووووه وهووووم يلاجهوووولن آايتووووه يتللهووووا رسوووولل نُوووولَن وَّ

« لِويم  بِوذاِت الُصوُدورِ ِإنَّوُه عَ .َوموا يُوْعِلُنلنَ  ا ُيِسوُرونَ موْعلَوُم لَن يِيواَّبُْم يوَ َأ  ِحونَي َيْستَوْغُشو.ُصُدوَرُهْم لَِيْسَتْخُفلا ِمْنهُ 
.. 

سوومعهم كووالم اّلِل ي - -ولعوول نووا اهليوو  إ ووا يصوولر حالوو  واقعوو  كانووحل تصوودر موون املشووركني ورسوولل اّلِل 
ائووول هوووذا قهم أنوووه اقفيثنووولن صووودورهم ويطوووأن لن ر وسوووهم اسوووتخفاء مووون اّلِل الوووذي كوووانلا ُيسووولن يف أعمووو

ذ  ني عبووووة هوووووذلووووك كمووووا لهوووور موووونهم يف بعووووخ األحيووووان  و  يكموووول السوووويا  اهليوووو  حووووَّت يبوووو.الكووووالم .
علووووى  - ا املعوووو ويصوووولر هووووذ.احلرك ،واّلِل،الووووذي أنووووزل هووووذ  اهلايت،معهووووم حووووني يسووووتخفلن وحووووني يثزون

ذوون إىل حني . صوووووووولرة مرهلبوووووووو ،وهم يف وضووووووووع خفووووووووك ققيوووووووو  موووووووون أوضوووووووواعهميف -الطريقوووووووو  القرآنيوووووووو  
ن وراء هوووذ   معهوووم موووذلوووك فووواّللِ  ومع.فراكوووهم،وحللن إىل أنفسوووهم،والليل هلوووم سووواتر،وأغطيتهم هلوووم سووواتر

اَّبُْم يَوْعلَوُم موا ْغُشولَن يِيو َيْستوَ َأ  ِحونيَ »يعلم يف هذ  االلة ما يسرون وما يعلنولن:.األستار حاضر انلر قاهر
 « ..ُيِسُروَن َوما يُوْعِلُنلنَ 
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هوذ  االولة  قة يف مثولولكن ا نسان ُيك عوا.وليسحل أغطيتهم بساتر قون علمه.ما هل أخفىواّلِل يعلم 
د قووحلقيقوو  الوويت ىل هووذ  افالتعبْي هكووذا يلمووك وجدانووه ويلقظووه،ويهز  هووزة عميقوو  إ.أنووه وحيوود   يوورا  أحوود

 ..« لُصُدورِ ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت ا»يسهل عنها،فيخيل إليه أن ليك هنا  من عني ترا   
لكوه مه،أو املالوك احه صواحبعليم ابألسرار املصاحب  للصودور،اليت   تفارقهوا،واليت تلزمهوا كموا يلوزم الصو

عليوه،وما  كء حفوىكووإذن فموا مون .ومع ذلك فاّلِل ّبا علويم ..فهك لشدة خفائها  يحل ذات الصدور..
 من حرك  هلم أو سكن  تذهه أو تضيع.

 « ..تاب  ُمِبني  ُمْستَوْلَقَعها ُكل  يف كِ تَوَقرَّها وَ ُم ُمسْ ِإ َّ َعَلى اّللَِّ رِْزُقها َويَوْعلَ  َوما ِمْن َقابَّ   يف اأْلَْرمِ »
هول قابو  فعلوى األرم  وكل ما هر  -هذ  الدواب .وهذ  صلرة أخرى من صلر العلم الشامل املرهلب .

من يف يط ،وتكجووووه البسووووما موووون قابوووو  موووون هووووذ  الوووودواب الوووويت اووووا و .موووون إنسووووان وحيوووولان وزاحفوووو  وهاموووو 
ا ّبوو  يكواق يلوم ا حصور و ما مون قابوو  مون هوذ  الودواب الويت   ُيووي  ّبو.ابننهوا،وختفى يف قروّبوا ومسوارّبا

 كء وأيون توذههأيون عو مون.وعليوه رزقهوا،وهل يعلوم أيون تسوتقر وأيون تكمن.إحصاء ..إ  وعند اّلِل علمها
 .وكل منها.كل من أفراقها مقيد يف هذا العلم الدقي ..

ها  ُيواول تصوولر نسوان حوونيإووا صولرة مفصوول  للعلوم ا هلووك يف حالو  تعلقووه ابملخللقوات،يرع  هلوا كيووان ا 
 خبياله ا نساين فال يطي .

 ايال.ان تصلر  ويزيد على جمرق العلم،تقدير الرز  لكل فرق من أفراق هذا احلشد الذي يعجز ع
 ام من اّلِل ..وهذ  قرج  أخرى،اايال البشري عنها أعجز إ  إبهل

 ذ  األرم.هتارا أن يرز  هذا احلشد اهلائل الذي يدب على على نفسه ر -سبحانه  -وقد أوجه اّلِل 
لقودرة علووى اخللقوات فوأوقع هوذ  األرم القودرة علوى تلبيو  حاجوات هووذ  املخللقوات مجيعوا،وأوقع هوذ  امل

زرع،أو تجوووا ابلوووا خامووو ،أو منسووواذج.احلصووولل علوووى رزقهوووا مووون هوووذا املووولقع يف األرم يف صووولرة مووون صلر 
حيوا  اول رزقوه قمواها ليتنوحَّت إن بعضو.إىل آخر الصلر املتجدقة  نتاج الرز  وإعوداق .مصنلعا،أو مركبا .

 مهضلما  ثال كالبعلض  والثغّل   
خلووو  هوووذ  و لقوووه ّبوووا خوهوووذ  هوووك الصووولرة الالئقووو   كمووو  اّلِل ورمحتوووه يف خلووو  الكووولن علوووى الصووولرة الووويت 

رم،وأويت يف األ الذي اسوووووتخل .وخباصووووو  ا نسوووووان. سوووووتعداقات واملقووووودرات الووووويت أوتيتهااملخللقوووووات اب
اة ضواع احليوو وعلى تطولير أالقدرة على التحليل وال كيه،وعلى ا نتاج وا  اء،وعلى تعديل وجه األرم،

لن موون ا الكوولر يف هووذبينمووا هوول يسووعى لتحصوويل الرز ،الووذي   حلقووه هوول خلقا،وإ ووا ينشوو ه  ووا هوول مووذخ
قلاتوه ك مدخراتوه وألكولن يعطواقلى وناقات أوقعها اّلِل  ساعدة النلاميك الكلنيو  ا هليو  الويت ععول هوذا 

 لكاف  األحياء  
ولووووويك املقصووووولق أن هنوووووا  رزقوووووا فووووورقاي مقووووودرا   ذيت ابلسوووووعك،و  يتوووووأخر ابلقعووووولق،و  يضووووويع ابلسووووولبي  

لوووويت أموووور اّلِل ابألخووووذ ّبا،وجعلهووووا جووووزاءا موووون والكسوووول،كما يعتقوووود بعووووخ النوووواس  وإ  فووووأين األسووووباب ا
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اّلِل يف إعطوواء املخللقووات هووذ  املقوودرات والطاقوواتف وكيوو  ت قووى احليوواة يف موودارج  نلاميسووهف وأيوون حكموو 
 الكمال املقدر هلا يف علم اّلِل،وقد استخل  عليها ا نسان لييقي قور  يف هذا اجملالف

اج يت ترتوه النتوسوننه الو مقودر مون اّلِل يف.لر يف هوذا الكلنوهذا الورز  موذخ.هذا ح .إن لكل رلل  رزقا
سوووماء ولكن ال.فال يقعووودن أحووود عووون السوووعك وقووود علوووم أن السوووماء   اطووور ذهبوووا و  فضووو .علوووى ا؟هووود

  اّلِل الوويت  حسوه سون  حني تطلبهووا هوذ  املخللقوات.واألرم تزخوران ابألرزا  الكافيو  ؟ميوع املخللقوات
 هيد. هايب أحدا،و  تتخل  أو

لع إ  أنووووووه حتلوووووو  يف النوووووو.إ ووووووا هوووووول كسووووووه نيووووووه وكسووووووه خبية،وكال ووووووا ُيصوووووول موووووون عموووووول وجهوووووود
 واللص .وختتل  عاقب  املتاع ّبذا وذا .

ا  والسووي.  األول التبليوويفو  ننسووى املقابلوو  بووني ذكوور الوودواب ورزقهووا هنووا وبووني املتوواع احلسوون الووذي ذكوور 
 لسيا .سم ا؟ل يف ار شار  يف تتات األسللبي  وامللضلعي ،اليت القرآين انكم املتناس    تفلته هذ  اللف

عبودو  أي أن ي.وحود  دينلا لوهوها ن اهليتان الكرميتان  ا بدء تعري  الناس بورّبم احلو  الوذي علويهم أن يو
  ملعرفوو  ضوورورياوهووذ  .قهفهل العووا  انووي  علمووه بكوول خلقووه،وهل الووراز  الووذي   يوو   أحوودا موون رز .وحوود 
 الصل  بني البشر وخالقهم ولتعبيد البشر للخال  الراز  العليم اني .لعقد 

 الخلق وحكماه والبمث وإنكار الك ار له 7الدرس الثالث:

وات واألرم   السومايف خلو.مث ميضك السيا  يف تعري  البشر بورّبم،وانالعهم علوى آتر قدرتوه وحكمتوه
لبعووة اا يناسووه يثز منهووا السوويا  هنووا موو. بنظووام خوواص يف أنوولار أو آموواق حمكموو  حلكموو  كووذلك خاصوو

ووووووماواِت َواأْلَْرَم يف »واحلسوووووواب والعموووووول وا؟ووووووزاء: ، ِسووووووتَّ َوُهووووووَل الَّووووووِذي َخلَووووووَ  السَّ م  ُه َعلَووووووى وَكوووووواَن َعْرُكووووووِ  أايَّ
ُللَُكْم أَُيُكوْم َأْحَسوُن َعَمال   لَلنَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا:ِإْن هوذا ْلِت لَيَوُقوْن بَوْعوِد اْلَموُعليُولَن ِموُكْم َمبوْ َولَوِ ْن قُوْلوحَل:ِإنَّ .اْلماِء،لِيَوبوْ

 « ..ِإ َّ ِسْحر  ُمِبني  
وهووول يسوووا  هنوووا للووورب  بوووني .. 1528وخلووو  السوووماوات واألرم يف سوووت  أايم هووودينا عنوووه يف سووولرة يووولنك 
 النظام الذي يقلم عليه الكلن والنظام الذي تقلم عليه حياة الناس.

ُللَُكْم أَُيُكْم َأْحَسُن عَ » وَكواَن َعْرُكوُه »ع ضو :ل ا؟ملو  املهواألرم  وا؟ديد هنا يف خل  السماوات«.َمال  لِيَوبوْ
ي  كووكلهما الووذاللجوولق يف ومووا تفيوود  موون أنووه عنوود خلوو  السووماوات واألرم أي إبراز ووا إىل« َعلَووى اْلموواءِ 

 انتهيا إليه كان هنا  املاء وكان عرش اّلِل سبحانه على املاء ..
اء علوى هوذا املو رش اّللِ عووأموا كيو  كوان .،وأين كوان،ويف أيو  حالو  مون حا توه كانأما كي  كان هذا املاء

 هوذا الغيوه ل الونا،يففزايقات   يتعرم هلا النا،وليك ملفسر يدر  حدوق  أن يزيد كي ا على مدلل ..
 الذي ليك لنا من مصدر لعلمه إ  هذا النا ويف حدوق .

                                                 
 من ا؟زء احلاقي عشر من هذ  الطبع  املنقح . ) السيد رمحه هللا ( 7631 - 1761ص   - 1528
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 حووَّت ولوول كووان -« العلميوو »موون النظوورايت الوويت تسوومى  ولوويك لنووا أن نووتلمك للنصوولص القرآنيوو  مصووداقا
علوووووى  قابلووووو  قائموووووا لالنقوووووالب رأسوووووا« العلميووووو »فوووووالنظرايت  -لووووواهر الووووونا يتفووووو  موووووع النظريووووو  وينطبووووو  

يووو  مووون اهر الكلنالعلمووواء إىل فووورم جديووود،وامتحنل  فلجووودو  أقووورب إىل تفسوووْي الظووول  عقه،كلموووا اهتووودى
الويت  إىل احلقيقو  دى العلوموالونا القورآين صواق  بذاته،اهتو.وىلالفرم القدمي الذي قامحل عليوه النظريو  األ

وإن كانووحل  -بلوو  للتجربوو  لميو  قافاحلقيقوو  الع.وفر  بووني احلقيقو  العلميوو  والنظريوو  العلمي .يقررهوا أم   يهتوود
لنيوو  أو عوودة العلميوو  فهووك قائموو  علووى فوورم يفسوور لوواهرة ك أمووا النظريوو  -قائمووا احتماليوو  وليسووحل قطعيوو  

موووول هووووك علووووى ا و  هوموووون مث   ُيموووول القوووورآن عليهوووو.ر،وهك قابلوووو  للتغيووووْي والتبووووديل وا نقووووالب .لوووولاه
 «العلميوو »ت ن النظوورايوجمووال غووْي جمووال القوورآن وتلِمووك ملافقووات موو.القرآن،فلهووا نريوو  غووْي نريوو  القرآن

يم كوووولوووودن حوأنووووه موووون للنصوووولص القرآنيوووو  هوووول هزميوووو  ؟ديوووو  ا ميووووان ّبووووذا القوووورآن واليقووووني بصووووح  مووووا فيه،
يف  يليو  بوه إ   يصد  و  وإعطائه أكثر من جماله الطبيعك الذي « ابلعلم»هزمي  انك   من الفتن  .خبْي
دم دم القوورآن وحووحوو« العلووم»فلينتبووه إىل قبيووه اهلزميوو  يف نفسووه موون ُيسووه أنووه بتطبيوو  القوورآن علووى .قائرته

اج إىل ل إميوووان ُيتوووليثبوووحل هلووو لوووم البشوووري املتقلبووو العقيووودة،ويثبحل ا ميوووان  إن ا ميوووان الوووذي ينتظووور كلمووو  الع
يووو  حلقوووائ  العلماأما .لاءسوووإعووواقة النظووور فيوووه  إن القووورآن هووول األصووول والنظووورايت العلميووو  تلافقوووه أو ختالفوووه 

ىل إحريته،ويصوول  هووا بكاموولوقوود تركهووا القوورآن للعقوول البشووري يعموول في.التجريبيوو  فمجاهلووا غووْي جمووال القرآن
ير  السووالم ،وهر و سووتقام  ا هووا بتجاربووه،ووكل نفسووه ب بيوو  هووذا العقوول علووى الصووح  و النتووائج الوويت يصوول إلي

تقيم،وأن قوووول أن يسووووكما عموووول علووووى إقاموووو  نظووووام للحيوووواة يكفوووول هلووووذا الع.موووون الوووولهم واألسووووطلرة واارافوووو 
  يوحلقوائ  ا؟زئل إىل اويصو.مث تركه بعد ذلوك يعمول يف قائرتوه اااص .يتحرر،وأن يعيا يف سالم ونشاط .

عنصوور ل احليوواة والملوواء أصووامثوول أن .و  يتعوورم لووذكر كووكء موون احلقووائ  العلميوو  إ  انقرا.اللاقعيوو  بتجاربووه
 املش   يف مجيع األحياء.

ومثل أن مجيع األحياء أزواج حَّت النبات الذي يلقو  مون نفسوه فهول ُيتولي علوى خوالاي التوذكْي والتأنيوة 
 .1529صلص القرآني اليت صرححل ّبا الن.وأمثال هذ  احلقائ ...

ة وتصوووووري  ء العقيووووودونعووووولق مووووون هوووووذا ا سوووووتطراق إىل الووووونا القووووورآين نوووووتمال  يف جمالوووووه األصووووويل.جمال بنوووووا
وووماواِت َواأْلَْرَم يف ِسوووتَِّ  أايَّ »احليووواة: لُووولَكُ  -لَوووى اْلمووواِء عَ ُكوووُه وَكووواَن َعرْ  -م  َوُهوووَل الَّوووِذي َخلَوووَ  السَّ ْم أَُيُكوووْم لِيَوبوْ

 .« .َأْحَسُن َعَمال  
 يغب عنها ..بعدها ف وهنا فقرات كثْية حمذوف  يشْي إليها ما.خل  السماوات واألرم يف ست  أايم .

خلقهووا يف هووذا األموود،لتكلن صوواحل  وجمهووزة حليوواة هووذا ا؟وونك البشووري،وخلقكم وسووخر لكووم األرم ومووا 
لُوووولَُكْم أَيُ »..وهوووول سووووبحانه مسوووويطر علووووى الكوووولن كلووووه .يفيوووودكم موووون السووووماوات . « ُكووووْم َأْحَسووووُن َعَمووووال  لِيَوبوْ

                                                 
موون ا؟ووزء الثوواين موون هووذ  الطبعوو  املنقحوو   841 - 180يراجووع بتلسووع عوون ملضوولع القوورآن والعلووم مووا سووب  يف هووذ  الظووالل. ص  - 1529
 من ا؟زء السابع. ) السيد رمحه هللا ( 1121 - 1113وص 
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  -مووع سوويطرة اّلِل سووبحانه علووى مقاليوود   -والسوويا  يظهوور كووأن خلوو  السووماوات واألرم يف سووت  أايم ..
 ويشعر الناس   يتهم و دي  ابتالئهم.  ا بتالء كان من أجل ابتالء  ا نسان.ليعظم هذا 

ذلك كووا ا؟وونك  ا؟نك،جهووز هووذ وكمووا جهووز ااووال  هووذ  األرم وهووذ  السووماوات  ووا يصوول  حليوواة هووذا
اراي يف نبوووا اختيووووابسوووتعداقات وناقوووات وبووو  فطرتوووه علوووى ذات القوووانلن الووووذي ُيكوووم الكووولن وتووور  لوووه جا

ه لوووووفيموووود اّلِل   الضوووواللحياتووووه،ميلك معووووه أن يتجووووه إىل اهلووووودى فيعينووووه اّلِل عليووووه ويهديووووه،أو أن يتجوووووه إىل
كنولن هم ليظهور املكن يبلل ول.هم   للعلم فهل يعلميبلل .فيه،وتر  الناس يعمللن،ليبللهم أيهم أحسن عمال

 من أفعاهلم،فيتلقلا جزاءهم عليها كما اقتضحل إراقة اّلِل وعدله.
  ا بوووتالء ن أا يوووذكر بعووود مووو.ومووون مث يبووودو التكوووذيه ابلبعوووة واحلسووواب وا؟وووزاء عجيبوووا غريبوووا يف هوووذا ا؟ل

 لجلق.أصيل يف نظام الكلن وسنن ال.مرتب  بتكلين السماوات واألرم
  م يعجبولن هلوذللجولق،وهاويبدو املكذبلن به غْي معقوللني وغوْي مودركني للحقوائ  الكبوْية يف تكولين هوذا 

ُعليُولَن ِموْن بَوْعودِ »احلقائ  وّبا يفاجأون: ْن هوذا ِإ َّ ِسوْحر  نَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا:إِ ِت لَيَوُقوللَ  اْلَمولْ َولَِ ْن قُوْلوحَل:ِإنَُّكْم َمبوْ
 قدمها  تبها قلل ،وما أغرّبا،وما أكذّبا يف لل هذا البيان الذي ..فما أعج« ُمِبني  

 اسام ال الك ار المااا 8الدرس الرابع:

دنيلي،فهم لعووذاب الوواكووأوم يف التكووذيه ابلبعووة،وجهلهم ابرتبانووه بنوواملس الكلن،هوول كووأوم يف مسووأل  
ة موووون نهم فوووو  أخر عوووويسووووتعجللنه ويتسوووواءللن عوووون سووووبه شخووووْي ،إذا مووووا اقتضووووحل احلكموووو  األزليوووو  أن يتوووو

ُهُم اْلَعوووذاَب ِإىل أُمَّووو   َمْعوووُدوَقة  لَ »اللقوووحل: وووْران َعووونوْ ِهْم لَوووْيَك َمْصوووُروفا  ُسوووُهف َأ  يوَوووْلَم َذْتِوووينَّ:موووا َُيْبِ يَوُقللُ َولَوووِ ْن َأخَّ
ُهْم،َوحاَ  ِّبِْم ما كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ   «.َعنوْ

اوووولار  الوووويت سوووولهلم اب يستأصوووولها،بعد أن ذتووويهم ر لقووود كانووووحل القوووورون األوىل هتلووووك بعوووذاب موووون عنوووود اّللِ 
احود مون هوذ  و س،و؟يول ذلك أوا كانحل رسا ت ميقت  ألم  من النا.يطلبلوا مث ميضلن هم يف التكذيه

 يمن ّبووا أكثوورتووى لعلهووا واملعجزة كووذلك   يشووهدها إ  هووذا ا؟يوول،و  تبقووى لتشوواهدها أجيووال أخوور .األموو 
 أول مرة. ا آمن ا؟يل الذي كهدها 

يت حل املعجوووزة الووويال،وكانوووفأموووا الرسوووال  انمديووو  فقووود كانوووحل خااووو  الرسوووا ت،و؟ميع األقووولام ومجيوووع األج
ا أجيوووووال ،وتيمن ّبوووووصووووواحبتها معجوووووزة غوووووْي ماقيووووو ،فهك قابلووووو  للبقاء،قابلووووو  ألن تتووووودبرها أجيوووووال وأجيوووووال

ى أفوووراق عوووذاب علووويقوووع ال وأن.وأجيوووال،ومن مث اقتضوووحل احلكمووو  أ  تيخوووذ هوووذ  األمووو  بعوووذاب ا ست صوووال
 فلم يعووم فوويهمالنصووارى،وكووذلك كووان احلووال يف األمووم الكتابيوو  قبلهووا موون اليهوولق و .منهووا يف وقووحل معلوولم .

 عذاب ا ست صال.
ولكون املشوركني يف جهلهوم بنوولاميك اّلِل اااصو  خبلو  ا نسووان علوى هوذا النحول موون القودرة علوى ا ختيووار 

ويف .ى حنوووول يسووووم  لووووه ابلعموووول والنشوووواط والووووبالء ينكوووورون البعووووةوا عووووا  وخلوووو  السووووماوات واألرم علوووو
جهلهم بسنن اّلِل يف الرسا ت واملعجوزات والعوذاب يتسواءللن إذا موا أخور عونهم إىل أمو  مون السونلات أو 
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وهل يولم ذتويهم   .موا ُيبسوهف وموا يويخر ف فوال يودركلن حكمو  اّلِل و  رمحتوه -أي جمملع  منها  -األايم 
َأ  يوَووْلَم َذْتِوويِهْم لَووْيَك »ل ُيووي  ّبم،جووزاء  سووتهزائهم الووذي يوودل عليووه سووياهلم واسووتهتارهم:يصوور  عنهم،بوو

ُهْم َوحاَ  ِّبِْم ما كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ   «.َمْصُروفا  َعنوْ
من مون يتهيووأ ليي .رمحو وإذا موا أبطوأ فهوك حكمو  و .إن عوذاب اّلِل   تسوتعجله نفوك ميمنو  و  نفوك جواقة

 لإلميان.
سوووون ن رجووووال حويف فوووو ة التأجيوووول الوووويت صوووور  اّلِل العووووذاب فيهووووا عوووون مشووووركك قووووريا،كم آموووون موووونهم موووو

هووذ  وتلوووك و .سوووالم .وكم ولوود لكفوووارهم موون ذريوو  نشوووأت فيمووا بعوود يف ا .إسووالمهم وأبلوولا أحسووون الووبالء
 لملن ..ولكن البشر القاصرين العجللني   يع.بعخ احلكم الظاهرة واّلِل يعلم ما بطن

نمذذاذج لاقلذذب ا نسذان أمذذاا الم اجذذآت الاذذي ا يضذذبطها إا  11 - 9الخذذامس:الذدرس 

 ا يمان

ي   يثبووحل عجيه،الووذو ناسووب  اسووتعجال العووذاب اوولل السوويا  جللوو  يف نفووك هووذا املخلوول  ا نسوواين ال
ْنسواَن ِمنَّوا َرمْحَو   »و  يسوتقيم إ  اب ميوان: ،َولَِ ْن أََذْقنواُ  نَوْعموواَء ُه ِإنَّوُه لَيَووُيس  َكُفوْنوَزْعناهوا مِ مُثَّ نوَ  َولَوِ ْن أََذقْونَوا اْ ِ لر 

،ِإنَّوو وويِِ اُت َعبِِ ووْتُه لَيَوُقلَلنَّ:َذَهووَه السَّ َعِملُوولا الصَّوواحِلاِت،أُولِ َك وَ  َّ الَّووِذيَن َصووَثُوا إِ .   َفُخوولر  ُه َلَفووِر بَوْعووَد َضوورَّاَء َمسَّ
 « ..هَلُْم َمْغِفرَة  َوَأْجر  َكِبْي  

ه مووا يالبسووه يطغى عليووصوواقق  هلووذا ا نسووان العجوولل القاصوور،الذي يعوويا يف حلظتووه احلاضوورة،و  إوووا صوولرة
مع أوووا  .منووه أن تنووزع فهوول يوويوس موون ااْي،كفوولر ابلنعموو   جوورق.فووال يتووذكر مووا مضووى و  يفكوور فيمووا يلك

مول ويصوث ويي  شودةل يف ال  ُيتمو.وهل فر  بطور  جورق أن اواوز الشودة إىل الرخواء.كانحل هب  من اّلِل له
 ..ا حسااب يف رمح  اّلِل ويرجل فرجه و  يقتصد يف فرحه وفخر  ابلنعم  أو ُيسه لزواهل

لوى الشودة علنواس يصوثون ثوْيا مون اك..صثوا على النعم  كما صثوا على الشودة،فإن  « ِإ َّ الَِّذيَن َصَثُوا»
 ..  و  تبطر م  فال تغتصث على النععلدا وإابء أن يظهر عليهم الضع  واالر،ولكن القل  هك اليت 

 كر والث.نعم  ابلشيف الشدة اب حتمال والصث،ويف ال...يف احلالني« َوَعِمُللا الصَّاحِلاتِ »
  السراء.يفا ككروا .. ا صثوا على الضراء و « أُولِ َك هَلُْم َمْغِفرَة  َوَأْجر  َكِبْي  »

كموا   افر يف الشودةليوأس الكواحل هل الذي يعصم النفك البشري  مون إن ا ميان ا؟اق املتمثل يف العمل الصا
والنعمووواء  البأسووواء وهل الوووذي يقووويم القلوووه البشوووري علوووى سووولاء يف.يعصووومها مووون البطووور الفووواجر يف الرخووواء

لنعمواء انود موا تغمور  تعواىل عو  يتونفج وي.ويربطه ابّلِل يف حاليه،فال يتهاوى ويتهافحل هحل مطار  البأسواء
.. 

 .وليك ذلك إ  للميمن كما يقلل رسلل اّلِل .ا  امليمن خْيوكال ح
 أثبيت الرسول أماا شبهات الك ار 12الدرس السادس:
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ر اليويوس الكفول  ن هذا ا نسان القاصر الغافلوهم أفراق م -أول ك ا؟اهللن  كم  اال  وبسنن الكلن 
لكوا أو أن مفيطلبولن أن يكولن الرسولل لذين   يدركلن حكم  إرسال الرسول مون البشور ا -الفر  الفخلر 

املعانووودون  ملكوووذبلنأول وووك ا.يصووواحبه ملوووك و  يقووودرون قيمووو  الرسوووال  فيطلبووولن أن يكووولن للرسووولل كنوووز  .
 ما ترا  صانعا معهم أيها الرسللف.الذين يلجلن يف التكذيه والعناق .

وووز  أَ لا:لَوووْل  أُ  يَوُقللُ  أَنْ فَوَلَعلَّوووَك  رِ   بَوْعوووَخ موووا يُووولحى إِلَْيوووَك َوضووواِئ   بِوووِه َصوووْدُر َ  » ْو جووواَء َمَعوووُه نْوووزَِل َعَلْيوووِه َكنوْ
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  وَِكيل  .َمَلك   ا أَْنحَل نَِذير  َواّللَّ  « ..ِإ َّ

ي  الونفك البشوور  تلقوع موونوهل لوويك اسوتفهاما خالصوا،إ ا يتلووبك بوه أن امل.ولعول هنوا هموول معو  ا سوتفهام
اموول عوون كعوون بعوود   ذا التعنحل،وّبووذ  ا ق احووات السووخيف  الوويت تكشوو أن تضووي  صوودرا ّبووذا ا؟هل،وّبوو
ن أذا الضووي  علووى هوووهوول سوويحملك  -اي حمموود  -فهوول سيضووي  صوودر  .إقرا  نبيعوو  الرسووال  ووليفتها

هتم موون ئر  فيمووا أخووث ا بووه نظوواتوو   بعووخ مووا أنووزل إليووك فووال تبلغووه هلم،كووك   يقووابلل   ووا اعتوواقوا أن يقووابلل 
 قبلف
ا أَنْ »ت   بعخ ما يلحى إليك ولن يضي  به صدر  من قلهلم هذا:لن .كال  « ..ر  حَل نَِذيِإ َّ

فووأق واجبووك  -لنووذير هنووا ألن املقووام يسووتلجبها مووع أمثووال هووي ء وأبوورز صووف  ا -فلاجبووك كلووه أن تنووذرهم 
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  وَِكيل  :»  « ..َواّللَّ

مولكال  لسوحل أنوحلو .اسوبهم بعود ذلوك علوى موا يكسبلنفهل امللكل ّبم،يصرفهم كي  يشواء وفو  سنته،وُي
 إ ا أنحل نذير..بكفرهم أو إمياوم

موون  - - سوولل اّللِ ر وهووذ  اهليوو  تشووك  وول تلووك الفوو ة احلرجوو  يف  ريوو  الوودعلة ومووا كووان يعتوولر صوودر 
 عشوووْي والنصوووْيك فيوووه الكما تشوووك بثقووول امللاجهووو  للجاهليووو  املتمووورقة املعانووودة،يف اللقوووحل الوووذي هلووو.الضوووي 

غشووى الكوورب علووى قلوولب املوويمنني القالئوول يف هووذ  ا؟اهليوو  و  - -وغموورت اللحشوو  قلووه رسوولل اّلِل 
 انيط  ..

ه فيووووه اك ،وتسووووكوموووون بووووني كلمووووات اهليوووو  حنووووك جوووولا مكوووورواب تتنووووزل فيووووه هووووذ  الكلمووووات الرابنيوووو  ابلبش
 الطمأنين ،وتري  األعصاب والقللب 

مصذذدر القذذرآن وإسذذالمهم وإا فهذذي  أحذذدي الك ذذار  ثبذذات 16 - 13الذذدرس السذذابع:

 النار

عشووووور سووووولر   ن يفووووو وافتحوووووِدهم إذن أ.وقووووود قاللهوووووا مووووورارا:إن هوووووذا القووووورآن مف ى.وقللووووو  أخووووورى يقلللوا 
ِر ُسووووووَلر  ِمْثلِووووووِه ْأتُلا بَِعْشووووووف ُقْل:فَووووووأَْم يَوُقللُوووووولَن افْووووووَ ا ُ  »كسلر ،وليسووووووتعينلا  وووووون يشوووووواءون يف هووووووذا ا فوووووو اء:

تُ َواْقعُ .ُمْفَ ايت    « ..ِقنيَ ْم صاقِ لا َمِن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ
 فولقد سب  أن هداهم بسلرة واحدة يف سلرة يلنك،فما التحدي بعد ذلك بعشر سلر

 ة.دمث بسلرة واحقال املفسرون القدامى:إن التحدي كان على ال تيه:ابلقرآن كله،مث بعشر سلر،
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احدة،وسولرة ا بسولرة و بل الظاهر أن سلرة يلنك سوابق  والتحودي فيهو.قليلولكن هذا ال تيه ليك عليه 
ي أن يتبووع ن الضوورور وحقيق  إن ترتيووه اهلايت يف النووزول لوويك موو.هوولق   حقوو  والتحوودي فيهووا بعشوور سوولر

ا مووا ُيتوواج إىل  أن هووذإ .فقد كانووحل تنووزل اهليوو  فتلحوو  بسوولرة سووابق  أو   حقوو  يف النووزول.ترتيووه السوولر
 يثبته.

ثوول هووذا   كمووك يف موال تيووه التح.لوويك يف أسووباب النووزول مووا يثبووحل أن آيوو  يوولنك كانووحل بعوود آيوو  هلقو 
 الز.

عل ،فأجهود نفسوه نوليال « عشور سولر»ولقد حاول السيد ركيد رضوا يف تفسوْي املنوار أن اود هلوذا العودق 
 سوتقراء يظهور أن السولر ليقلل:إن املقصلق ابلتحدي هنا هول القصوا القرآين،وأنوه اب -رمح  اّلِل عليه  -

ألن هوديهم .فتحداهم بعشور ..اليت كان قد نزل ّبا قصا مطلل إىل وقوحل نوزول سولرة هولق كانوحل عشورا
بسلرة واحدة فيوه يعجوزهم أكثور مون هوديهم بعشور نظورا لتفور  القصوا وتعودق أسواليبه،واحتياج املتحودي 

 -واّلِل أعلوم  -وحنسوه  1530إخل .حاكى .إىل عشر سلر كاليت ورق فيها ليتمكن من اناكواة إن كوان سوي
وأن التحودي كوان يالحوج حالو  القوائلني ولورو  القولل،ألن القورآن  .أن املسأل  أيسر من كل هوذا التعقيود

أو ائتولا بسولرة،أو .فيقلل مرة:ائتولا  ثول هوذا القورآن.كان يلاجه حا ت واقعو  حمودقة ملاجهو  واقعو  حمودقة
م كوووووان هووووول التحووووودي يف ذاتوووووه ابلنسوووووب  ألي كوووووكء مووووون هوووووذا ألن الغووووور .قون ترتيوووووه زموووووب.بعشووووور سووووولر

 فالتحدي كان بنلع هذا القرآن    قدار ..كله أو بعضه أو سلرة منه على السلاء.القرآن
 يه،إ وووا هوووللوووزم ترتو  ي.وعندئوووذ يسوووتلي الكووول والوووبعخ والسووولرة.والعجوووز كوووان عووون النووولع   عووون املقدار

فهل الووذي . ذ  احلالووهوون،ونلع مووا يقللوولن عوون هووذا القوورآن يف مقتضووى احلالوو  الوويت يكوولن عليهووا املخووانبل 
   ملالبسوات الويتهديود ا وحنن اليولم    لوك.اعل مناملناسه أن يقال سلرة أو عشر سلر أو هذا القورآن

 يذكرها لنا القرآن.
وُتْم صوواِقِقنيَ » حاءكم وبلغواءكم وكووعراءكم كم وفصولا كوركاء ..اقعو« َواْقعُولا َموِن اْسوَتطَْعُتْم ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ

 ن قون اّلِل مفو ى مو وأتلا بعشر سلر فق  مف ايت،إن كنوتم صواققني يف أن هوذا القورآن.وجنكم وإنسكم
عولان يف هوذ   ن يقودملا لكومأاجزون عون .و  يقدروا علوى افو اء عشور سولر،ألوم عو« فَِإ َّْ َيْسَتِجيُبلا َلُكمْ »

وا فَوا»عجوزكم   إ  بعود بطبيعو  احلوال،ألنكم   تودعلهم لتسوتعينلا ّبوم املهم  املتعذرة  وعجزمت أنوتم ْعَلُملا أَ َّ
 « ..أُْنزَِل بِِعْلِم اّللَِّ 

لووووذي نووووزل اا النحوووول فهوووول وحوووود  القوووواقر علووووى أن ينزلووووه،وعلم اّلِل وحوووود  هوووول الكفيوووول  ن ينزلووووه علووووى هووووذ
م م وحاضووووورهالبشر،وماضووووويه به،متضووووومنا موووووا تضووووومنه مووووون ق ئووووول العلوووووم الشوووووامل بسووووونن الكووووولن وأحووووولال

 ومستقبلهم،وما يصل  هلم يف نفلسهم ويف معاكهم ...

                                                 
 من تفسْي املنار ا؟زء الثاين عشر. ) السيد رمحه هللا ( 41إىل صفح   32صفح   من - 1530
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اليت يوو  عشوور سوولر كووكم يف شل..فهووذا مسووتفاق كووذلك موون عجووز آهلووتكم عوون تلبيووت« َوأَْن   إِلووَه ِإ َّ ُهوولَ »
 لقرآن.افال بد أن يكلن هنا  إله واحد هل القاقر وحد  على تنزيل هذا .أنزهلا اّللِ 

برين نود غوْي املكواع واحودا هذا التقرير الذي   مفر من ا قرار بوه بسويال   ُيتمول إ  جولااب ويعقه على
 « ..فَوَهْل أَنْوُتْم ُمْسِلُملَنف»:سيال.املتعنتني

 بعد هذا التحدي والعجز وق لته اليت   سبيل إىل ملاجهتها بغْي التسليمف.
 لن بوه يف هوذ موا يتمتعو ولكونهم كوانلا حوافلن علوىولكنهم لللا بعدها يكابرون    لقد كان احل  واضوحا 

 العووودل والعوووزةو الكرامووو  و احليووواة الووودنيا مووون منوووافع وسووولطان،وتعبيد للنووواس كوووك   يسوووتجيبلا لوووداعك احلريووو  
ْن كواَن َمو:»م فيقولل قبو  أمورههلذا يعقه السويا   وا يناسوه حواهلم ويصولر هلوم عا.قاعك   إله إ  اّلِل ...

ِذيَن لَوْيَك هَلُوْم يف اهْلِخورَِة أُولِ َك الَّو. يُوْبَخُسلنَ ُهْم ِفيها  ِفيها وَ  الُدنْيا َوزِينَوَتها نُوَل ِِ إِلَْيِهْم أَْعماهَلُمْ يُرِيُد احْلَياَة 
 « ..نَ ِإ َّ النَّاُر،َوَحِبَ  ما َصنَوُعلا ِفيها،َوابِنل  ما كانُلا يَوْعَمُلل 

 لقريبوو  وذاتوووهامنافعوووه  ه إىل أفوو  أعلووى أو تلجوووه بووه إىلسووولاء تطلووع صووواحب.إن للجهوود يف هووذ  األرم مثرته
يا ويتمتوع يف هوذ  الودن يج  عملوهفمن كان يريد احلياة الدنيا وزينتها فعمل هلا وحدها،فإنه يلقى نت.اندوقة

سوه يف اهلخورة إ  النار،ألنوه   يقودم لآلخورة كوي ا،و  ُي ولكن لويك لوه -ق يف أجل حمدو  -ّبا كما يريد 
 زن وحووواب  )مووونه فيهوووا و ولكنوووه ابنووول يف اهلخووورة   يقوووام لووو.،فكل عمووول الووودنيا يلقوووا  يف الدنياهلوووا حسوووااب

ق إىل لودنيا وهول موي اتولرم يف حبطحل الناق  إذا انتف  بطنها من املرم( وهك صلرة مناسب  للعمل املنوتف  امل
جزاءهووووووا  وتناليا،اهلووووووال   وحنوووووون نشووووووهد يف هووووووذ  األرم أفووووووراقا اليوووووولم وكووووووعلاب وأ ووووووا تعموووووول هلووووووذ  الوووووودن

 يفك سووون  اّلِل هوووألن هوووذ   زين ،ولووودنياها انتفوووان  فوووال اووولز أن نعجوووه و  أن نسوووأل:ملاذاف ولووودنياها.فيها
 «.ْبَخُسلنَ  ِفيها َوُهْم ِفيها   يوُ أَْعماهَلُمْ  لَْيِهمْ َمْن كاَن يُرِيُد احْلَياَة الُدنْيا َوزِينَوَتها نُوَل ِِ إِ »هذ  األرم:

 -فوك موا عملول  يعملولا ن السون  ونتائجهوا   اولز أن ينسوينا أن هوي ء كوان ميكون أنولكن التسوليم ّبوذ  
هوووا   يبخسووولن من   احليووواة الووودنيافينووواللا زينووو -ونفلسوووهم تتطلوووع لآلخووورة وتراقوووه اّلِل يف الكسوووه واملتووواع 

 كي ا،ويناللا كذلك متاع احلياة األخرى.
  إىل اّلِل ع ا عووووامووووبل إنووووه هوووول هوووول .يوووواة الوووودنياإن العموووول للحيوووواة األخوووورى   يقوووو  يف سووووبيل العموووول للح

ععووول هووود والثمر،و تبوووار  ا؟و ومراقبوو  اّلِل يف العمووول   تقلووول مووون مقوودار  و  تووونقا مووون آتر  بووول تزيوود .فيه
دنيا م مون متواع الولن الغور إ  أن يكو.مث تضوي  إىل متواع الودنيا متواع اهلخورة.الكسه نيبا واملتاع به نيبوا

ك لوواهرة وهوو.د حنيوهووذ  مرقيوو    يف األخوورى فحسووه،بل كووذلك يف الوودنيا ولوول بعوو.هوول الشووهلات احلرام
علووى مووودار  الشووهلات وعث التوواري  كوواهدة علووى مصووْي كوول أموو  اتبعووحل.يف حيوواة األمووم ويف حيوواة األفووراق

 القرون.
 أثبيت النبي عل  الحق وشاهد عل  الحق 17الدرس الثامن:
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موا جواء  مون احلو  وإىل هوذا القورآن و  - -مون رسولل اّلِل  بعد ذلك يلتفحل السويا  إىل ملقو  املشوركني
يلتفحل .لوهسوى مون قبالذي يشوهد لوه  نوه علوى بينو  مون ربه،وأنوه مرسول مون عنود  كموا يشوهد لوه كتواب مل 

لتفاتو  قلوه ذلك ليثبوحل ّبوذ  ا .وبدعلتوه ورسوالته - -السيا  إىل هذا احلشد من األقل  انيط  ابلنول 
وليعرضوهم يف  عود الوذين يكفورون بوه مون أحوزاب املشوركني ابلنوارمث ليل .قل  امليمن  معوهوال - -رسلل اّلِل 

ر أن هوووي ء ار وليقووور مشوووهد مووون مشووواهد العوووذاب يووولم القيامووو  اللوووه ااوووزي والعوووار جوووزاء العتووول وا سوووتكب
 م مووناوودوا هلوو جووز موون أناملتبجحووني ابلبانل،املعانوودين يف احلوو  أعجووز موون أن يفلتوولا موون عووذاب اّلِل وأع

ُوْم يف اهْلِخورَِة ُهوُم اأْلَْخَسورُ »..قون اّلِل أوليواء   ني املويمنني ملازنو  يف صوولرةيعقود بيونهم وبوول..« ونَ   َجوَرَم َأوَّ
خورة لودنيا ويف اهلاهلموا يف حسي  مشهلقة تصلر الفار  البعيد بني الفريقني يف نبيعتهموا،ويف ملقفهموا وحا

ُللُ  كووواِهد  ِمْنوووأََفَموووْن كووواَن َعلوووى بَويِِنَووو    »سووولاء:   ف أُول ِوووَك تووواُب ُملسوووى ِإماموووا  َوَرمْحَووو قَوْبلِوووِه كِ ُه،َوِمنْ  ِموووْن َربِِوووِه،َويَوتوْ
ُ  ِموْن َربِِوَك،َولِكنَّ َأْكثَووَر ْريَو   ِمْنُه،ِإنَّوُه احْلَومِ ال تَوُك يف ُدُ ،فَ يُوْيِمُنلَن بِِه،َوَمْن َيْكُفْر بِِه ِموَن اأْلَْحوزاِب فَالنَّواُر َمْلِعو

ِوْم َويوَ ول ِوَك يُوعْ ِذاب  أُ َكوَوَموْن أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ  ».نَّاِس   يُوْيِمنُولنَ ال ُقولُل اأْلَْكوهاُق:هُي ِء َرُضولَن َعلوى َرّبِِ
ِوووْم،َأ  َلْعنَوووُ  اّللَِّ َعلَوووى الظَّاِلمِ  ُغلَووووا ِعَلجوووا ،َوُهْم وَ  وَن َعوووْن َسوووِبيِل اّللَِّ ِذيَن َيُصووودُ الَّووو.نيَ الَّوووِذيَن َكوووَذبُلا َعلوووى َرّبِِ يَوبوْ

 أَْولِياَء،ُيضواَعُ  هَلُوُم ْم ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِمونْ ما كاَن هلَُ ْرِم،وَ أُولِ َك  َْ َيُكلنُلا ُمْعِجزِيَن يف اأْلَ .اِبهْلِخرَِة ُهْم كاِفُرونَ 
ُهْم موا كوانُلا  ُروا أَنْوُفَسُهْم،َوَضولَّ لَِّذيَن َخِسو الِ كَ أُو .ما كانُلا َيْسَتِطيُعلَن السَّْمَع،َوما كانُلا يُوْبِصُرونَ .اْلَعذابُ  َعونوْ
ُْم يف اهْلِخرَِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ .يَوْفَ ُونَ  ِوْم أُول ِوَك َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت وَ  يَن آَمنُولا الَّذِ ِإنَّ ».  َجَرَم َأوَّ َأْخبَوتُولا ِإىل َرّبِِ

ف اْلَبِصوِْي َوالسَّووِميِع،هَ أْلََصوومِِ وَ ْعمى َواَمثَووُل اْلَفورِيَقنْيِ َكوواأْلَ ».َأْصوحاُب اْ؟َنَّووِ  ُهووْم ِفيهوا خالِووُدونَ  ْل َيْسووَتِلايِن َمووَثال 
 « ..أََفال َتذَكَُّروَنف

إن هووذا كلووه ..ات أيضووا إن نوولل هووذ  ا؟ملوو ،وتنلع ا كووارات وا ُيوواءات فيهووا،وتنلع اللفتووات وا يقاعوو
قو  إىل نا حاجو  املل ويصلر ل لك الف ة احلرج  من  ري  الدعلةيشكء  ا كانحل تلاجهه القل  امليمن ،يف ت

ااهوود  و ذلووك اللاقووع  هوول يلاجووههووذ  املعركوو  التقريريوو  ا ُيائيوو  كمووا يصوولر لنووا نبيعوو  هووذا القوورآن احلركيوو  و 
 جهاقا كبْيا.

فيهووووا تنوووزل  اقووو  الوووويتإن هوووذا القووورآن   يتذوقووووه إ  مووون حوووولم مثووول هوووذ  املعركوووو  ويلاجوووه مثوووول تلوووك املل 
    يانيو  أو فنيوبقراسو   يدرسولنه.والذين يتلمسلن معاين القورآن وق  توه وهوم قاعدون.ليلاجهها ويلجهها

ركوو  بعيوودا عوون احلملعركوو  و ميلكوولن أن اوودوا موون حقيقتووه كووي ا يف هووذ  القعوودة البووارقة السوواكن  بعيوودا عوون ا
   والراحوو  مووعن السووالملووى ملوون يووييرو إن حقيقوو  هووذا القوورآن   تتكشوو  للقاعوودين أبوودا،وإن سوور    يتج..

 العبلقي  لغْي اّلِل،والدينلن  للطاغلت من قون اّلِل 
ُللُ  كوواِهد  ِمْنووُه،وَ »  ف أُول ِووَك يُوْيِمنُوولَن  ُملسووى ِإمامووا  َوَرمْحَوو   ْبلِووِه ِكتووابُ ِمْن قوَ أََفَمووْن كوواَن َعلووى بَويِِنَوو   ِمووْن َربِِووِه،َويَوتوْ

بِِوَك،َولِكنَّ َأْكثَووَر النَّواِس   ُه،ِإنَُّه احْلَوُ  ِموْن رَ ْريَ   ِمنْ ُك يف مِ اأْلَْحزاِب فَالنَّاُر َمْلِعُدُ ،َفال تَ بِِه،َوَمْن َيْكُفْر بِِه ِمَن 
 « ..يُوْيِمُنلنَ 
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قللووووووه  ويف..« بِِووووووهِ رَ    ِمووووووْن أََفَمووووووْن كوووووواَن َعلوووووى بَويِِنَوووووو»ورقت رواايت كوووووَّت فيمووووووا هوووووول املقصوووووولق بقللوووووه تعوووووواىل:
ُلل ُ »تعاىل: كموا   -وأرجحهوا ..« منوه»ويف « لول يت»ويف « ربه»ويف عائد هذ  الضمائر يف:.« كاِهد  ِمْنهُ َويَوتوْ

ابلتبعيو  لوه  و  - - هول رسولل اّللِ  «أََفَمْن كاَن َعلى بَويِِنَو   ِموْن َربِِوهِ »لق بقلله تعاىل:هل أن املقص -يبدو   
ُلل ُ »أن املقصلق بقلله تعاىل:و  -كل من ييمن  ا جاء به  بوه علوى ر يتبعوه كواهد مون أي و «  كواِهد  ِمْنوهُ َويَوتوْ

أي  -« هِ لِوَوِموْن قَوبْ ».ليوه بشوروهل هذا القرآن الذي يشهد بذاته أنه وحك من اّلِل   يقدر ع.نبلته ورسالته
لاء  ووا تضوومنه سوو - -يشووهد كووذلك بصوود  النوول « كتوواب ملسووى»موون قبوول هووذا الشوواهد وهوول القوورآن 

 ملا جاء به حممد من بعد . من البشارة به أو  لافق  أصله
ن لكورام ورّبم،موبوني الرسول ا يف تصولير موا -والذي يرج  هذا عندي هل وحدة التعبوْي القورآين يف السولرة 

جوولقا و م يف قلوولّبم ّبووا رّبوو بينوو  اوودووا يف أنفسهم،يسووتيقنلن معهووا أن اّلِل هوول الووذي يوولحك إليهم،واوودون
ْم ِإْن  رَأَيْووووتُ اي قَووووْلِم أَ »يقوولل لقلموووه: - عليوووه السوووالم -فنل  . مسووتيقنا واضوووحا   حوووا؟هم معوووه كووك و  ريبووو

وصواحل ..« هَلوا كوارُِهلَنف نُوْلزُِمُكُملهوا َوأَنْووُتمْ َلْيُكْم،أَ يَوحْل عَ ُكْنحُل َعلى بَويَِِن   ِموْن َريبِِ َوآ ين َرمْحَو   ِموْن ِعْنوِدِ  فَوُعمِِ 
وون لَووى بَويِِ عَ رَأَيْوووُتْم ِإن ُكنووحُل عليووه السووالم يقوولل الكلموو  ذاهتا:}قَوواَل اَي قَوووْلِم أَ  َ َوآَ ين َرمْحَوو   رَّ نَوو   مِِ ووْن ِعنووِدِ   يبِِ مِِ

يَووووووحْل َعلَووووووْيُكْم أَنُوْلزُِمُكُملَهووووووا َوأَنووووووُتْم هَلَووووووا َكووووووارُِهلَن{ ) وكووووووعيه عليووووووه السووووووالم يقلهلووووووا  .هلق. ( سوووووولرة28فَوُعمِِ
وون رَّيبِِ  كووذلك:}قَاَل اَي قَوووْلِم أَرَأَيْوووُتْم ِإن ُكنووحُل َعلَووَى بَويِِنَوو    رِيووُد أَْن أَُخووالَِفُكْم ِإىَل أُ ُه رِْزق ووا َحَسوون ا َوَمووا َزقَووِب ِمْنوو َورَ مِِ

( 88ْلووحُل َوإِلَْيووِه أُنِيووُه{ ) اِبّللِِ َعَلْيووِه تَولَكَّ ِفيِقك ِإ َّ َمووا تَووولْ وَ َمووا َأْوَوواُكْم َعْنووُه ِإْن أُرِيووُد ِإ َّ اِ ْصوواَلَ  َمووا اْسووَتطَْعحُل 
 أنفسوهم يفادونوه  ملحود عون حوال واحودة للرسول الكورام موع رّبم،تصولر حقيقو  موا فهول تعبوْي،سلرة هلق

لحك أيضوووا نريووو  الووو مووون ر يووو  قلبيووو  مسوووتقين  حلقيقووو  األللهيووو  يف نفلسوووهم ولصووود  اتصوووال رّبوووم ّبوووم عووون
التعريوو   يفكمووا أسوولفنا   -وهوذا التلحيوود يف التعبووْي عوون احلووال اللاحوودة مقصوولق قصوودا يف سوويا  السوولرة ..

ع ربه ومع اللحك الذي تنزل عليوه كوأن سوائر الرسول الكورام قبلوه  وا م - - يبات أن كأن النل  -ّبا 
كووذلك لتثبيتووه هوول والقلوو  امليمنوو  معووه علووى احلوو  الووذي معهووم و  - -يبطوول قعوواوى املشووركني املفوو اة عليووه 

 مجيعووا.ويكلن ع الرسوولا فهول احلوو  اللاحوود الوذي جوواء بووه الرسوول مجيعا،والوذي أسوولم عليووه املسوولملن مون أتبوو
 ويقينه ..   إميانهاملع  الكلك لآلي :أفهذا النل الذي تتضافر األقل  والشلاهد على صدقه وصح

هول  كواهد مون ربوه -نوه هوذا أو يتبوع يقي -وحية يتبعه .حية اد يف نفسه بين  واضح  مستيقن  من ربه
ل كتوواب ر قبلووه،هتصووديقه كوواهد آخوو وحيووة يقوولم علووى.هووذا القوورآن الوودال خبصائصووه علووى مصوودر  الرابين

 وا  - -اّلِل  د  رسوللوهول يصو.ملسى الذي جاء إماما لقياقة بب إسرائيل ورمح  مون اّلِل تنزلوحل عليهم
 كلوه يهوا قيون اّللِ يقولم عل الويت  عتقاقيو  تضمنه من التبشْي به،كما يصدقه  ا فيه من مطابقو  لاصولل ا 

 تناوئوه مون حوزاب الويتعا للتكوذيه والكفور والعنواق كموا تفعول األ..يقلل:أفمن كان هذا كوأنه يكولن ملضو
 هات ..ن كَّت ا؟مكَّت ف ات املشركنيف إنه ألمر مستنكر إذن يف ملاجه  هذ  الشلاهد املتضافرة 
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 ء مون جوزاء يفنتظر هوي يمث يعرم ملاق  الذين ييمنلن ّبذا القرآن والذين يكفرون به من األحزاب،وما 
الووذين ييمنوولن  ووا معووه موون احلوو  فووال يقلقهووم كووأن املكووذبني و  - -تثبيووحل الرسوولل  ويعوورج علووى.اهلخرة

ُدُ ،َفال ْحوزاِب فَالنَّواُر َمْلِعوِه ِمَن اأْلَ بِ ْكُفْر يَ أُولِ َك يُوْيِمُنلَن بِِه،َوَمْن »الكافرين،وهم كثرة الناس يف ذلك احلني:
 « ..ُنلنَ ِس   يُوْيمِ  النَّا،َولِكنَّ َأْكثَورَ َتُك يف ِمْريَ   ِمْنُه،ِإنَُّه احلَُْ  ِمْن َربِِكَ 

 عاىل :تقصلق بقلله ذا كان املإ« أُولِ َك يُوْيِمُنلَن بِهِ »وقد وجد بعخ املفسرين إككا  يف قلله تعاىل:
لُووولُ  كووواِهد  ِمْنوووهُ »  كموووا أسووولفنا ..فوووإن  - -ل اّلِل ل كوووخا رسووول هووو« أََفَموووْن كووواَن َعلوووى بَويِِنَووو   ِموووْن َربِِوووِه َويَوتوْ
لووووه تعوووواىل ْي يف قل فالضووووم.و  إكووووكال هنا .تعووووب مجاعوووو  ييمنوووولن ّبووووذا الوووولحك وبتلووووك البينوووو  .« أول ووووك»
فإنووه « هِ َوِمووْن قَوْبلِوو»للووه تعوواىل قوكووذلك الضوومْي يف .وهوول القرآن« كوواهد»يعوولق علووى « أُول ِووَك يُوْيِمنُوولَن بِووهِ »

أي ّبوذا  اهدأي ّبذا الشو -« هِ بِ ْيِمُنلَن أُولِ َك يوُ »فال إككال يف أن يقلل:.يعلق على القرآن كما أسلفنا .
لَْيوِه ِموْن آَموَن الرَُّسولُل ِ وا أُنْوزَِل إِ »ل أول مون آمون  وا أنوزل إليوه،مث تبعوه امليمنولن:هو - -والرسلل  -القرآن 

نووا تشووْي إىل هواهليوو  .يوو  البقوورة .ا جوواء يف آكموو...« ِلِه  َوُرُسووُكوول  آَمووَن اِبّللَِّ َوَمالِئَكتِووِه وَُكُتبِووهِ .َربِِووِه َواْلُمْيِمُنلنَ 
ل  يف وهووول أمووور موووأل.تووودمج معوووه املووويمنني الوووذين آمنووولا  وووا آمووون بوووه هووول وبلغهوووم إاي  .و  - -رسووولل اّلِل 

 التعبْي القرآين،و  إككال فيه.
ي قودر  وقبور   نه هول الوذ،واّلِل سوبحاد   حلو ..وهول ملعو« َوَمْن َيْكُفْر بِوِه ِموَن اأْلَْحوزاِب فَالنَّواُر َمْلِعوُد ُ »
 « ..ْيِمُنلنَ لنَّاِس   يوُ اْكثَوَر َفال َتُك يف ِمْريَ   ِمْنُه،ِإنَُّه احلَُْ  ِمْن َربَِِك،َولِكنَّ أَ »

تلجيووه ولكوون هووذا ال -  موون ربووه وهوول علووى بينوو -يمووا أوحووك إليووه،و  اموو ى ف - -ومووا كووك رسوولل اّلِل 
ن ضوي  وتعوه مو - -ان حوا  نفوك رسولل اّلِل الرابين عقه حشد هوذ  الود ئل والشولاهد يشوك  وا كو

كوذلك و .يوه والتثبيحلذا التلجووحش  من جراء عمود الودعلة وكثورة املعانودين،هتاج كلهوا إىل التسوري  عنوه ّبو
 ّبم الرحيم.ر ليهم من عما كان حا  قللب القل  املسلم  من ضي  وكرب ُيتاج إىل برق اليقني يتنزل 

لصووود عليهوووا ا المك وهوووك تلاجوووه مثووول تلوووك احلوووال يف كووول مكوووان ويتوووآزروموووا أحووولج نالئوووع البعوووة ا سووو
ر عليهوا  عنليو  وتتضوافقيو  واملوا عرام،والسخري  وا ستهزاء،والتعذيه وا يوذاء واملطوارقة بكول صولرها املا

  تود  الطبوللأنكودها مثو كل قلى ا؟اهلي  يف األرم من حملي  وعاملي  وتسول  عليهوا أبشوع ألولان احلورب 
 الراايت ملن ُياربلوا هذ  احلرب ومن يطارقووا هذ  املطارقة ...وتنصه 

ا كوول إميوواءة  مووو   فيهووا مووا أحوولج هووذ  الطالئووع إىل توودبر هووذ  اهليوو  بكوول فقوورة فيها،وبكوول إكووارة،وبكل نوو
نَّ ِمووْن َربِِووَك،َولكِ  حْلَوو ُ اُه،ِإنَّووُه يَوو   ِمنْ فَووال تَووُك يف ِمرْ »أحلجهووا إىل اليقووني الووذي ُيملووه التلكيوود الوورابين احلكوويم:

 « ..َأْكثَوَر النَّاِس   يُوْيِمُنلنَ 
وما أحلجها إىل أن عد يف نفلسها لال  ملا كان اد  الرسل الكرام صوللات اّلِل علويهم وسوالمه مون بينو  
موون رّبم،وموون رمحوو    حط لوووا و  يشووكلن فيهووا حلظوو  وموون التووزام ابملضووك يف الطريوو  مهمووا تكوون عقبووات 
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ُتُهف قاَل:اي قَووْلِم أَرَأَيْووُتْم ِإْن ُكْنوحُل َعلوى بَويِِنَو   ِموْن َريبِِ َوآ ين ِمْنوُه َرمْحَو   َفَموْن يَوْنُصوُرين ِموَن اّللَِّ إِ »الطري : ْن َعَصويوْ
 « ..َفما َتزِيُدوَنِب َغْْيَ خَتِْسْي  

المه سوو ت اّلِل صوللا -إن هوذ  الطالئوع تتصودى ملثول موا كوان يتصودى لوه ذلوك الوره  الكورمي مون الرسول 
 - اء رسولل اّللِ جولقود اسوتدار الزموان كهي توه يولم .عود مون ا؟اهليو  مثلموا كوانلا اودون .و  -عليهم مجيعوا 

- ن ذي جاءهووا بووه مووىل البشووري  كلهووا ّبووذا الوودين فلاجهتووه  اهليتهووا الوويت صووارت إليهووا بعوود ا سووالم الووإ
ىي ليمان وُيوووووملسووووى وهووووارون وقاوق وسووووقبوووول إبووووراهيم وإ اعيوووول وإسووووحا  ويعقوووولب واألسووووباط ويلسوووو  

 وعيسى،وسائر النبيني 
 ولكنهووووا تقوووويم للنوووواس أراباب يف األرم.و   تع  أ -بحانه سوووو -إوووووا ا؟اهليوووو  الوووويت تعوووو   بلجوووولق اّلِل  

رابب   نتهم هلوذ  األعول قينول اُيكملوم بغْي ما أنزل اّلِل ويشورعلن هلوم مون القويم والتقاليود واألوضواع موا 
وأوضوووواعهم  ن حيوووواهتممث هووووك الوووودعلة ا سووووالمي  للنوووواس كافوووو  أن ينحوووولا هووووذ  األرابب األرضووووي  عوووو.ّلِل .

فال .د يودينلن لوه وحووب معوه و وجمتمعواهتم وقويمهم وكورائعهم،وأن يعولقوا إىل اّلِل وحود  يتخذونوه راب   أراب
شوور  قاسووي  بووني ال  العركوومث هووك بعوود هووذ  وتلووك امل.يتبعوولن إ  كوورعه ووجووه،و  يطيعوولن إ  أموور  وويووه .

ء األرم يف أرجوووووا وبني نالئوووووع البعوووووة ا سوووووالمك وهوووووذ  الطلاغيوووووحل.وبني ا؟اهليووووو  وا سوووووالم.والتلحيووووود
وان مثول هوذا األ لقورآن يفاواألصنام  ومن مث   بد هلذ  الطالئوع مون أن عود نفسوها وملقفهوا كلوه يف هوذا 

 ويلاجوه مثول.ك ذ  املعر إ  مون حولم مثول هو إن هذا القرآن   يتذوقوه»وهذا بعخ ما نعنيه حني نقلل:..
دون  توه وهوم قاعورآن وق تلك امللاق  الويت تنوزل فيهوا ليلاجههوا ويلجههوا،وإن الوذين يتلمسولن معواين القو
 ،بعيدا بوارقة السواكنلقعودة اليدرسلنه قراس  بيانيو  أو فنيو    ميلكولن أن اودوا مون حقيقتوه كوي ا يف هوذ  ا

 ...«.حلرك  عن املعرك ،وبعيدا عن ا
ه اّلِل سووبحان ذبلن علووىمث ميضووك السوويا  يلاجووه الووذين يكفوورون بووه ويزعموولن أنووه مفوو ى موون قون اّلِل،ويكوو

لاء سو.ذلك يف مشهد من مشاهد القيام  يعرم فيه الذين يف ون علوى اّلِل الكذبو  - -وعلى رسلله 
موووون  األرضووووي  وهووووك لربلبيوووو ادعلاهم يف أو بوووو.بقوووولهلم:إن اّلِل   ينووووزل هووووذا الكتوووواب،أو ابقعووووائهم كووووركاء ّللِ 

 .امل النا هنا ا كارة لتشمل كل ما يلص   نه كذب على اّللِ .خصائا األللهي  .
ويف ا؟انووه اهلخوور .هووي ء يعرضوولن يف مشووهد يوولم القياموو  للتشووهْي ّبووم وفضوويحتهم علووى ر وس األكووهاق

يقني مثال:األعمووووى واألصووووم والبصووووْي ويضوووورب للفوووور .امليمنوووولن املطم نوووولن إىل رّبووووم ومووووا ينتظوووورهم موووون نعيم
ِذيَن َوَمووْن أَْللَووُم ِ َّووِن افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ َكوِذاب ف أُول ِووَك يُوْعَرُضوولَن َعلووى َرّبِِِْم،َويَوُقوولُل اأْلَْكووهاُق:هُي ِء الَّوو»والسوميع:

ُغلَووا ِعَلجوا ،َوُهْم اِبهْلِخورَِة ُهوْم  الَِّذيَن َيُصُدو .َأ  َلْعَنُ  اّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ .َكَذبُلا َعلى َرّبِِِمْ  َن َعوْن َسوِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ
ُب،ما  أُولِ َك  َْ َيُكلنُلا ُمْعِجزِيَن يف اأْلَْرِم،َوما كاَن هَلُْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِموْن أَْولِياَء،ُيضواَعُ  هَلُوُم اْلَعوذا.كاِفُرونَ 
ُهْم موا كوانُلا يَوْفوَ ُوَن،  .يُوْبِصُرونَ َيْسَتِطيُعلَن السَّْمَع َوما كانُلا  كانُلا أُولِ َك الَّوِذيَن َخِسوُروا أَنْوُفَسوُهْم َوَضولَّ َعونوْ

ُووْم يف اهْلِخوورَِة ُهووُم اأْلَْخَسووُرونَ  ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َوَأْخبَوتُوولا ِإىل َرّبِِِْم،أُول ِووَك َأْصووحاُب .َجووَرَم َأوَّ
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ووووِميعِ .ِفيهووووا خالِووووُدونَ  اْ؟َنَّووووِ  ُهوووومْ  ف أَفَووووال .َمَثُل اْلَفوووورِيَقنْيِ َكوووواأْلَْعمى َواأْلََصوووومِِ َواْلَبِصووووِْي َوالسَّ َهْل َيْسووووَتِلايِن َمووووَثال 
 «.َتذَكَُّروَنف

ني يكولن هوذا حوما ابل ف.إن اف اء الكذب يف ذاتوه جرميو  نكوراء،وللم للحقيقو  وملون يفو ي عليوه الكوذب
 ا ف اء على اّلِلف

 «.ّبِِِمْ رَ َذبُلا َعلى ِذيَن كَ لِ َك يُوْعَرُضلَن َعلى َرّبِِِْم،َويَوُقلُل اأْلَْكهاُق:هُي ِء الَّ أُو »
ِو»على منف و ..« هُي ِء الَِّذيَن َكَذبُلا».« .هي ء»اب كارة:.إنه التشهْي والتشنيع   علوى أحود « مْ َعلوى َرّبِِ

ْعنَووُ  لَ َأ  »رميوو :شووناع  ا؟قبها اللعنوو  املناسووب  لآخوور  إن جوول الفضوويح  هوول الووذي يرتسووم يف هووذا املشووهد،تع
 « ..اّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ 

شوهْي ل ااوزي والتفهو.مجعلنواألكهاق هم املالئك  والرسول وامليمنولن،أو هوم النواس أ.يقلهلا األكهاق كذلك
ااوزي والتشوهْي  ساح  العرم احلاكدة  أو هل قورار اّلِل سوبحانه يف كوأوم إىل جانوه ذلوك يف -ذن إ -

 « ..َأ  َلْعَنُ  اّللَِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ »على ر وس األكهاق:
 .وهم الذين يف ون الكذب على رّبم ليصدوا عن سبيل اّللِ .والظامللن هم املشركلن

ُغلَووا ِعَلجوا  » يريوودون .ااحنرافو لجوا والتولاء يريوودووا ع و  ااطو  املسوتقيم ،إ اا سوتقام  ..فوال يريوودون « َويَوبوْ
« هوووم»ويكووورر  « كووواِفُرونَ رَِة ُهووومْ َوُهوووْم اِبهْلِخووو»..كلهوووا  عووو  .الطريووو  أو يريووودون احليووواة أو يريووودون األمووولر .

 مرتني للتلكيد وتثبيحل ا؟رمي  وإبرازها يف مقام التشهْي.
ن احليووواة كلهوووا علجوووا حوووني يعووودللن عووو إ وووا يريووودون -ن وهوووم الظووواملل  -سوووبحانه  -والوووذين يشوووركلن ابّلِل 

لانووووووه ج كوووووول جانوووووه مووووون إ  العووووولج يف -سوووووبحانه  -وما تنوووووتج الدينلنوووووو  لغوووووْي اّلِل .اسوووووتقام  ا سوووووالم
 النفك،ويف كل جانه من جلانه احلياة.

وتنشووئ .علووى الكرام  ن يقيمهوواإن عبلقيوو  النوواس لغووْي اّلِل سووبحانه تنشووئ يف نفلسووهم الذلوو  وقوود أراق اّلِل أ
 شليوه اس إىل عبوة يفهلق النووهلل ج. أن يقيمها على القس  والعدليف احلياة الظلم والبغك وقد أراق اّللِ 

انوحل وملوا ك.حلقيقكاان الورب األرابب األرضوي  والطبول حلهلوا والزمور،والنف  فيهوا قائموا لتكوث حوَّت اوا مكو
 يف سوواكني يظلوولنباقهووا املعهووذ  األرابب يف ذاهتووا صووغْية هزيلوو    ميكوون أن اووا فووراغ الوورب احلقيقك،فووإن 

ربلن حلهلووا نظار،ويضوونصوه قائووه،وهِم مقعوود مقوويم ينفخولن فيهووا ليوول وار،ويسوولطلن عليهوا األضوولاء واأل
ىل هوذا إثمور للحيواة نتواج املابلدفل  واملوزامْي وال انويم والتسوابي ،حَّت يسوتحيل ا؟هود البشوري كلوه مون ا 

«  وكأول»لتولاءف  ء ذلوك اهول ورافهول وراء ذلوك عولج و .الكد البائك النكود وإىل هوذا اهلوم املقعود املقويم .
.. 

،ولول كواء ألخوذهم ّللِ م معجوزا ه.فلم يكن أمر « . َْ َيُكلنُلا ُمْعِجزِيَن يف اأْلَْرمِ »البعداء املبعدون امللعلنلن.
 ابلعذاب يف الدنيا ..
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هم لعوذاب اهلخرة،ليسوتلفلا توركإ وا .ّللِ اعولوم مون ..ينصورووم أو مين« َوما كاَن هَلُْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِمْن أَْولِيواءَ »
 « ..ُيضاَعُ  هَلُُم اْلَعذابُ »عذاب الدنيا وعذاب اهلخرة:

لسَّوْمَع َوموا  اَتِطيُعلَن نُلا َيسْ ما كا»فقد عاكلا معطلك املدار  مغلقك البصائر كأن   يكن هلم  ع و  بصر:
 «..أُولِ َك الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفَسُهمْ « ..»كانُلا يُوْبِصُرونَ 

فأضواعلها  ا أنفسوهموهك أفد  ااسارة،فالذي حسر نفسه   يفيود كوي ا  وا كسوه غْيهوا وأول وك خسورو 
ما تتمثول يف ك. مون العبيودغوْي اّللِ ليف الدنيا،  ُيسلا بكرامتهم اهلقمي  اليت تتمثل يف ا رتفاع عن الدينلنو  

وذلوووووك حوووووني كفوووووروا .أرقوووووى وأ ى ىل موووووا هووووولإ -ع املتووووواع ّبوووووا مووووو -ا رتفووووواع عووووون احليووووواة الووووودنيا والتطلوووووع 
ي الوووووذي ذا ااوووووز وخسوووووروا أنفسوووووهم يف اهلخووووورة ّبووووو.ابهلخووووورة،وحني كوووووذبلا علوووووى رّبوووووم غوووووْي متووووولقعني لقاء 

ُهْم ما كانُلا يَوْف َُ ..»يناهلم،وّبذا العذاب الذي ينتظرهم   «..ونَ َوَضلَّ َعنوْ
تبوودق وذهووه  فقوود.علووى اّللِ  غوواب عوونهم فلووم يهتوود إلوويهم و  اتمووع علوويهم مووا كووانلا يف ونووه موون الكووذب

 وضاع.
ُووْم يف اهْلِخوورَِة ُهووُم اأْلَْخَسووُرونَ » اعلا أنفسووهم قنيووا وقد أضوو.خسووارة ل خسووارهتم..الووذين   تعوود«   َجووَرَم َأوَّ

 وأخرى.
شووكلن لن إليووه   يه السوواكنبووويف ا؟انووه اهلخوور أهوول ا ميووان والعموول الصوواحل،املطم نلن إىل رّبووم اللايقوولن 

« ْم ِفيهوا خالِوُدونَ ُهولِ َك َأْصحاُب اْ؟َنَِّ  ّبِِِْم،أُو ِإىل رَ  َوَأْخبَوُتلا.ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاتِ »و  يقلقلن:
.. 

نانووه ه إليووه وانم به،وركلنوور وهووك تصوولر حووال املوويمن مووع .وا خبووات الطمأنينوو  وا سووتقرار والثقوو  والتسووليم .
مى َواأْلََصووومِِ  َكووواأْلَعْ رِيَقنْيِ َمثَوووُل اْلَفووو»كلن قلبه،وأمنوووه واسوووتقرار  ورضوووا :لكووول موووا ذيت به،وهووودوء نفسوووه وسووو

ف.َواْلَبِصِْي َوالسَِّميعِ   « ..َهْل َيْسَتِلايِن َمَثال 
والوووذي  -   يسوومع والفريوو  األول كوواألعمى   يووورى وكاألصووم.صوولرة حسووي  تتجسووم فيهوووا حالوو  الفريقني
در  العقل،ليوووو ثى منهوووا،وهك أن تكووولن أقوات ملصووول  للقلوووه يعطووول حلاسوووه وجلارحوووه عووون الغايووو  الكووو

ديه سوميع يسومع،فيهاين كالبصوْي يورى وكالوالفري  الث -ويتدبر فكأ ا هل حمروم من تلك ا؟لار  واحللاس 
 بصر  و عه.

ف»  .إجاب  مقررة اب  ألواسيال بعد الصلرة اجملسم    ُيتاج إىل إج...« َهْل َيْسَتِلايِن َمَثال 
التفكوْي  هيو    تقتضوكفهك بدي.ر..فالقضي  يف وضوعها هوذا   هتواج إىل أكثور مون التوذك« َفال َتذَكَُّرونَ أَ »

دل لويت هتواج ؟والقضوااي أن ينقول ا...وتلك وليف  التصولير الوذي يغلوه يف األسوللب القورآين يف التعبوْي .
 ْي ..فكري إىل بديهيات مقررة   هتاج إىل أكثر من تلجيه النظر والتذك
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 [49إل   25(:اآليات 11]سور  هود ):الوحد  الثانية

 مشاهد ولقطات من قصة نو  عليه السالا

َ ِإيِنِ َأخوواُ  َعلَووْيُكْم َعوو( أَ 25 )َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا نُلحووا  ِإىل قَوْلِمووِه ِإيِنِ َلُكووْم نَووِذير  ُمبِووني  }  ذاَب ْن   تَوْعبُووُدوا ِإ َّ اّللَّ
 َّ الَّووِذيَن ُهووْم ا َومووا نَووراَ  اتوَّبَوَعووَك إِ َشوورا  ِمثْوَلنووا نَووراَ  ِإ َّ بَ ( َفقوواَل اْلَمووَاُ الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن قَوْلِمووِه موو26م  أَلِوويم  )يوَوولْ 

يْوووُتْم ِإْن ُكْنووحُل  أَرَأَ ( قوواَل اي قَوووْلمِ 27) ْم كوواِذِبنيَ ظُووُنكُ نَ أَراِذلُنووا ابِقَي الوورَّْأِي َومووا نَوورى َلُكووْم َعَلْينووا ِمووْن َفْضوول  بَووْل 
يَووحْل  ( َواي قَوووْلِم   28رُِهلَن )ُكُملهووا َوأَنْوووُتْم هَلووا كووا أَنُوْلزِمُ لَووْيُكمْ عَ َعلووى بَويِِنَوو   ِمووْن َريبِِ َوآ ين َرمْحَوو   ِمووْن ِعْنووِدِ  فَوُعمِِ
ُووْم ُمالقُوولاآلَّووِذيَن ِق ا ِبطووارِ َأْسوو َوُلُكْم َعَلْيووِه مووا   ِإْن َأجوورَِي ِإ َّ َعلَووى اّللَِّ َومووا أانَ  ِووْم َولِكووبِِ أَراُكووْم قَوْلمووا   َمنُوولا ِإوَّ َرّبِِ

( َو  أَقُوولُل َلُكووْم ِعْنووِدي َخووزاِئُن 30كَُّروَن )ْم أَفَووال تَووذَ َواي قَوووْلِم َمووْن يَوْنُصووُرين ِمووَن اّللَِّ ِإْن نَووَرْقهتُُ  (29َعَْهلُوولَن )
ُ أَْعلَوُم ِ وا يف ي أَْعيُووُنُكْم لَوْن يوُوْيتِ يَن تَوْزَقرِ لِلَّذِ  ِإيِنِ َمَلك  َو  أَُقللُ  اّللَِّ َو  أَْعَلُم اْلَغْيَه َو  أَُقللُ  ُ َخوْْيا  اّللَّ يَوُهُم اّللَّ

ُكْنوحَل ِموَن ُدان ِإْن  تِنا ِ ا تَعِو جاَقْلَتنا فََأْكثَوْرَت ِجدالَنا فَأْ ( قاُللا اي نُلُ  َقدْ 31أَنْوُفِسِهْم ِإيِنِ ِإذا  َلِمَن الظَّاِلِمنَي )
ُ ِإْن كوواَء َومووا32الصَّوواِقِقنَي ) ووا َذْتِوويُكْم بِووِه اّللَّ َفُعُكْم ُنْصووِحك ِإْن أََرْقُت وَ ( 33ِجووزِيَن )أَنْوووُتْم ِ ُعْ  ( قوواَل ِإ َّ   يوَوونوْ

ُ يُرِيُد أَْن يُوْغِلَيُكْم ُهَل رَ  لَن افْوَ اُ  قُوْل ِإِن اْفَ َيْوتُوُه أَْم يَوُقللُو (34ْرَجعُولَن )توُ َوإِلَْيوِه  ُبُكمْ أَْن أَْنَصَ  َلُكْم ِإْن كاَن اّللَّ
قَوْد آَموَن فَووال   ِإ َّ َمونْ ىل نُول   أَنَّووُه لَوْن يوُوْيِمَن ِموْن قَوْلِمووكَ ( َوأُوِحوَك إِ 35فَوَعلَوكَّ ِإْجراِموك َوأاََن بَورِيء  ِ َّووا ُعْرُِمولَن )

تَووِ ْك ِ ووا كووانُلا يَوْفَعلُوولَن ) ُووْم ُمْغَرقُوول لَ  الَّووِذيَن يف ا َوَوْحِينووا َو  خُتوواِنْبِب َك ِ َْعُيِننوو( َواْصووَنِع اْلُفْلوو36تَوبوْ َن َلُموولا ِإوَّ
ِإانَّ َنْسوَخُر ِموْنُكْم َكموا  ِإْن َتْسوَخُروا ِمنَّوا فَوا ِمْنُه قالَ َسِخُرو  ( َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلَّما َمرَّ َعَلْيِه َمَا  ِمْن قَوْلِمهِ 37)

أَْموُران  َحوَّتَّ ِإذا جواءَ  (39ِقيم  )ِه َعذاب  مُ ُيَُِل َعَليْ َسْلَ  تَوْعَلُملَن َمْن َذْتِيِه َعذاب  ُحْزِيِه وَ ( فَ 38َتْسَخُروَن )
ْل ِفيها ِمْن ُكلِ  َزْوَجونْيِ ايْونَونْيِ  آَموَن َمَعوُه ُل َوَموْن آَموَن َوموا ْن َسوَبَ  َعَلْيوِه اْلَقولْ َمولَوَك ِإ َّ  َوأَهْ َوفاَر التوَُّنلُر قُوْلَنا امحِْ

ِّبِووْم يف  ( َوِهووَك َعْوورِي41ِحوويم  ) َلَغُفوولر  رَ ْرسوواها ِإنَّ َريبِِ ( َوقوواَل ارَْكبُوولا ِفيهووا ِبْسووِم اّللَِّ جَمْراهووا َومُ 40ِإ َّ قَِليوول  )
( قواَل َسوآِوي 42اْلكواِفرِيَن )ُكوْن َموَع َعنوا َو  تَ رَْكوْه مَ اَمْلج  َكاْ؟ِباِل َوانقى نُل   ابْونَوُه وَكواَن يف َمْعوزِل  اي بُوَبَّ 

نَوُهَمو ِإ َّ َموِر اّللَِّ ِإىل َجَبل  يَوْعِصُمِب ِمَن اْلماِء قاَل   عاِصوَم اْليَووْلَم ِموْن أَْمو ا اْلَموْلُج َفكواَن ِموَن ْن َرِحوَم َوحواَل بَويوْ
ْموووُر َواْسوووتَوَلْت َعلَوووى ُء َوُقِضوووَك اأْلَ اْلمووواعِوووك َوِغووويَخ ( َوِقيوووَل اي أَْرُم ابْوَلعِوووك مووواَءِ  َواي َ ووواُء أَْقلِ 43اْلُمْغوووَرِقنَي )

َدَ  احْلَووُ  ك َوِإنَّ َوْعووبَّووُه َفقوواَل َربِِ ِإنَّ ابْووِب ِمووْن أَْهلِوورَ َوانقى نُوول    (44اْ؟ُوولِقيِِ َوِقيووَل بُوْعوودا  لِْلَقووْلِم الظَّوواِلِمنَي )
 َتْسوو َوْلِن مووا لَووْيَك  صوواِل   فَووالْهلِووَك ِإنَّووُه َعَموول  َغووْْيُ ْن أَ ( قوواَل اي نُوولُ  ِإنَّووُه لَووْيَك ِموو45َوأَنْووحَل َأْحَكووُم احْلوواِكِمنَي )

 ْيَك ِ  بِووهِ لَووَل َربِِ ِإيِنِ أَعُوولُذ بِووَك أَْن َأْسوو َوَلَك مووا ( قووا46لَووَك بِووِه ِعْلووم  ِإيِنِ أَِعظُووَك أَْن َتُكوولَن ِمووَن اْ؟وواِهِلنَي )
ى ْيووَك َوَعلوو( ِقيووَل اي نُولُ  اْهووِبْ  ِبَسووالم  ِمنَّوا َوبَورَكووات  َعلَ 47اْااِسوورِيَن ) ِعْلوم  َوِإ َّ تَوْغِفووْر ِ  َوتَوووْرمَحِْب َأُكوْن ِموونَ 

ْلووَك ِمووْن أَنْبوواِء اْلَغْيووِه نُلِحيهووا إِلَْيووَك مووا  تِ ( 48لِوويم  )أَ َعووذاب   أَُمووم  ِ َّووْن َمَعووَك َوأَُمووم  َسووُنَمتُِِعُهْم مُثَّ مَيَُسووُهْم ِمنَّووا
 { (49ِقنَي )َ  لِْلُمتَّ ْلعاِقبَ ا  قَوْلُمَك ِمْن قَوْبِل هذا فَاْصِثْ ِإنَّ ُكْنحَل تَوْعَلُمها أَْنحَل وَ 
 مقدمة الوحد 
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 الكووثى الوويت للحقووائ  القصووا يف هووذ  السوولرة هوول قلامهووا ولكنووه   اووىء فيهووا مسووتقال،إ ا جوواء مصووداقا
وَلحْل ِموْن لَوُدْن ُه مُثَّ فُ  آايتُوحلْ ِكتواب  أُْحِكَمو»واليت أمجلها السيا  يف مطلوع السولرة:.جاءت السلرة لتقريرها صِِ

َ ِإنَّووِب َلُكووْم ِمْنووهُ  ْم مُثَّ تُلبُوولا إِلَْيووِه،مُيَتِِْعُكْم َمتاعووا  أَِن اْسووتَوْغِفُروا َربَُّكووَوَبِشووْي ،وَ  نَووِذير   َحِكوويم  َخبِووْي ،َأ َّ تَوْعبُووُدوا ِإ َّ اّللَّ
ْلم  َكبِوْي ،ِإىَل اّللَِّ خاُ  َعَلْيُكْم َعذاَب يوَوا فَِإيِنِ أَ َللَّلْ توَ ل  َفْضَلُه،َوِإْن َحَسنا  ِإىل َأَجل  ُمَسم ى،َويُوْيِت ُكلَّ ِذي َفضْ 

 « ..َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  .َمْرِجُعُكمْ 
ات جل ت يف ملكوووووولت السووووووماو .وقوووووود تضوووووومن مطلووووووع السوووووولرة جوووووول ت متعوووووودقة حوووووولل هووووووذ  احلقووووووائ 

ألرم جنبووووات ا مث أخووووذ يف هووووذ  ا؟للوووو  ا؟ديوووودة يف.واألرم،ويف جنبووووات الوووونفك،ويف سوووواح  احلشوووور .
  علووى موودار ا؟اهليوو يسووتعرم حركوو  العقيوودة ا سووالمي  يف ملاجهوو .وأنوولاء التوواري  مووع قصووا املاضووني .

 القرون.
؟وودل حوولل حقووائ  وهوول يتضوومن ا -ل  والطلفووان نوووخباصوو  قصوو   -والقصووا هنووا مفصوول بعووخ الشووكء

أ ا املكووذبلن،وك كووذبلن هووماليت اووكء كوول رسوولل لتقريرها،وكأ ووا املالعقيوودة الوويت ورقت يف مطلووع السوولرة،و 
 نبيعتهم واحدة،وعقليتهم واحدة على مدار التاري .

ىل إم يف الطريو  إببوراهي ويتبع القصا يف هوذ  السولرة خو  سوْي التاري ،فيبودأ بنول ،مث هولق،مث صواحل،ويلم
ى السووالفني علوو ني  صووْيحك،ألنووه يووذكر التووالويشووْي إىل ااوو  التار .لوولط،مث كووعيه،مث إكووارة إىل ملسووى .

 التلا  ّبذا ال تيه :
 وأوله يف التاري  :.أول هذا القصا يف السيا .ونبدأ بقص  نل  مع قلمه

 بين نو  وقومه عندما بلغهم دعوأه 34 - 25الدرس ا ول:

«  َعَلْيُكْم َعذاَب يوَوْلم  أَلِويم   َّ اّللََّ،ِإيِنِ َأخا ُ إِ تَوْعُبُدوا  ْن  أَ .ِإيِنِ َلُكْم نَِذير  ُمِبني  .َوَلَقْد أَْرَسْلنا نُلحا  ِإىل قَوْلِمهِ »
.. 

الويت تضومنها الكتواب الوذي أحكموحل آايتوه مث و  - -إوا تكاق تكلن األلفاا ذاهتا اليت أرسل ّبا حممود 
صووولقة يف للاحووود مقاوهوووذ  املقاربووو  يف ألفووواا التعبوووْي عووون املعووو  الرئيسوووك .فصووولحل مووون لووودن حكووويم خبْي

ن ألووك مووع تقوودير وذ.انيهاالسويا  لتقريوور وحوودة الرسوال  ووحوودة العقيوودة،حَّت لتتلحود ألفوواا التعبووْي عون مع
فونحن   نودري  يو  لغو  كوان .وهل األرج .ألفالوه   -ليوه السوالم ع -انكك هنا هل مع  ما قالوه نول  

 نل  يعث.
ملشووهد ن التعبووْي القوورآين ُييووك األ.قوول قووال:إين .يو  ..« ُكووْم نَووِذير  ُمبِووني  َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا نُلحووا  ِإىل قَوْلِمووِه:ِإيِنِ لَ »

موووون  هذا.نسوووومعو وكأ ا هوووول يقوووولل هلووووم اهلن وحنوووون نشووووهد .فكأ ووووا هوووول واقعوووو  حاضوووورة   حكايوووو  ماضووووي 
 ِذير   َلُكوووْم نَوووِإيِنِ :»دة انحيووو ،ومن انحيووو  أخووورى أنوووه يلخوووا وليفووو  الرسوووال  كلهوووا وي مجهوووا إىل حقيقووو  واحووو

 ..وهل أقلى يف هديد هد  الرسال  وإبراز  يف وجدان السامعني.« ُمِبني  
 « ..اّللََّ  أَْن   تَوْعُبُدوا ِإ َّ »ومرة أخرى يبللر مضملن الرسال  يف حقيق  جديدة:
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 وملاذاف.فهذا هل قلام الرسال ،وقلام ا نذار
 لقصار ..ذ  الكلمات اهنذار،يف الغ ويتم ا ..فيتم ا ب« ِإيِنِ َأخاُ  َعَلْيُكْم َعذاَب يَوْلم  أَلِيم  »

أللملن يف ذلوووووك إ وووووا هوووووم املووووو -صوووووله:مأللم  اسوووووم مفعووووولل أ -واألليم .إ وووووا هووووول موووووي .واليووووولم لووووويك أليما
 ن فيهفمبه،فما ابل   ،كاعراليلم.ولكن التعبْي حتار هذ  الصيغ  هنا،لتصلير اليلم ذاته  نه حممل ابأل

ِذيَن ُهووْم أَراِذلُنووا ابِقَي راَ  اتوَّبَوَعووَك ِإ َّ الَّووَلنا،َومووا نَوورا  ِمثوْ  َكَفووُروا ِمووْن قَوْلِمووِه:ما نَووراَ  ِإ َّ َبَشووَفقوواَل اْلَمووَاُ الَّووِذينَ »
،َبْل َنظُُنُكْم كاِذبِ   « ..نيَ الرَّْأِي،َوما نَرى َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضل 

ا  إ  ن قريا:موا نور ق املوا مور وهل يكاق يكولن ..كبار القلم املتصدرين .املا ..ذلك رق العلي  املتكثين .
كم  ن فضل،بل نظونعلينا م وما نرى لكم -ابقي الرأي  -بشرا مثلنا،وما نرا  اتبعك إ  الذين هم أراذلنا 

 كاذبني.
الويت وقورت  إووا الشوبه  ملتعوايف االشبهات ذاهتا،وا هتاموات ذاهتوا،والكثايء ذاهتا،وا سوتقبال الغول ا؟اهول 

هوا ملووك أو   فليحملفولس جهوال البشور:أن ا؟ونك البشوري أصوغر موون محول رسوال  اّلِل فوإن تكون رسواليف ن
 ضوه،وهك وليفو  يف أر وهك كبه  جاهل ،مصدرها عدم الثق  ّبذا املخلل  الذي استخلفه اّللِ .رلل  آخر

 الطاقو ،وأوقعو سوتعداق خطْية ضخم ،  بد أن يكلن ااال  قد أوقع يف هوذا ا نسوان موا يكاف هوا مون ا 
وقع يف  أ وهول أعلوم  وا هلم،يف جنسه القدرة على أن يكلن من بينه أفراق مهيأون حلمل الرسال ،ابختيار اّللِ 

 كياوم اااص من خصائا هذا ا؟نك يف عملمه.
اء يف املوا الكوث  ني هوي ءهك أنه إذا كان اّلِل حتار رسول ،فلم   يكولن مون بو.وكبه  أخرى جاهل  كذلك

ا اسوووتح  هوووواليت مووون أجلهم،املتسووولطني العوووالنيف وهووول جهووول ابلقووويم احلقيقيووو  هلوووذا املخلووول  ا نسووواين،قلم
 هذ  القووويم  و .صوووفلفه ااالفووو  يف األرم بعملمه،واسوووتح  محووول رسوووال  اّلِل خبصلصووويته يف املختوووارين مووون

صووووال ابملووووا لالتقها عالقوووو  هلووووا  ووووال أو جووووا  أو اسووووتطال  يف األرم،إ ووووا هووووك يف صووووميم النفك،واسووووتعدا
مقوودرة علووى و أقائهووا  األعلى، ووا فيهووا موون صووفاء وتفووت  وقوودرة علووى التلقك،واحتمووال لامانوو  وصووث علووى

تعالء  ولكوون ا  أو اسوووهووك صووفات   عالقوو  هلووا  ووال أو جوو.إىل آخوور صووفات النبوولة الكرميوو  ..إبالغهووا .
ال ئا العلليو ،ف  ااصوا  عون ر يو  هوذاملوا مون قولم نل ،كواملا مون قولم كول نول تعمويهم مكوانتهم الدنيليو

اهلم مووون هووك ألمثوووفإن كانوووحل ف.وهك يف زعمهوووم   تكووولن لبشوور.يوودركلن موووثرا  ختصوواص الرسووول ابلرسووال 
 « ..ما نَراَ  ِإ َّ َبَشرا  ِمثْوَلنا»اللجهاء العالني يف األرم  

 «  الرَّْأيِ  لُنا،ابِقيَ ْم أَراذِ هُ  َوما نَراَ  اتوَّبَوَعَك ِإ َّ الَِّذينَ  :»أما األخرى فأقهى .هذ  واحدة .
كموووا ينظووور الكوووثاء قائموووا إىل اهلخووورين الوووذين   ييتووولا املوووال ..« أراذل»وهوووم يسوووملن الفقوووراء مووون النووواس  

والسلطان  وأول ك هوم أتبواع الرسول السوابقلن غالبوا ألووم بفطورهتم أقورب إىل ا سوتجاب  للودعلة الويت هورر 
وألن فطوورهتم   يفسوودها .تصوول القلوولب إبلووه واحوود قوواهر عووال علووى األعليوواءالنوواس موون العبلقيوو  للكثاء،و 

البطوور والوو  ،و  تعلقهووا املصوواحل واملظوواهر عوون ا سووتجاب  وألوووم   حووافلن موون العقيوودة يف اّلِل أن تضوويع 
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وأول صووولر اللينيووو  .علووويهم مكانووو  مسوووروق  لغفلووو  ا؟مووواهْي واسوووتعباقها للخرافوووات اللينيووو  يف كوووَّت صووولرها
الدينلنوووووو  والعبلقيوووووو  والطاعوووووو  وا تبوووووواع لاكووووووخاص الزائلوووووو  بوووووود  موووووون ا عووووووا  ّبووووووذا كلووووووه ّلِل وحوووووود  قون 

ومووون مث كوووان .فرسووا ت التلحيووود هوووك حركوووات التحريوور احلقيقيووو  للبشووور يف كووول نوولر ويف كووول أرم.كريك
شور الوتهم للتشوليا يقاومها الطغاة قائما،ويصدون عنها ا؟ماهْي وُياوللن تشوليهها واهتوام الودعاة إليهوا ب

 والتنفْي.
 وهوذ  هتمو  كوذلك تلجوه.فكوْي .تقون تورو و   ..أي« يِ َوما نَراَ  اتوَّبَوَعَك ِإ َّ الَِّذيَن ُهْم أَراِذلُنا ابِقَي الرَّأْ »

تهمو  يف ومن مث فهوك م.الودعلات أوا   تو وى و  تفكور يف اتبواع.قائما من املا العالني ؟ملع امليمنني .
ان األراذل فوووووووإذا كووووووو.اانووووووودفاعها،و  يليووووووو  ابلكوووووووثاء أن ينهجووووووولا وجهوووووووا،و  أن يسووووووولكلا نريقهاتباعهوووووووا و 

ى َلُكوْم َعَلْينوا َوموا نَور »ن  ذل ييمنول ييمنلن،فما يلي  إذن ابلكثاء أن ييمنلا إميان األراذل و  أن يدعلا األرا
م أقووورب إىل ضووول اعلكوووا مووون ف..يووودجملن الوووداعك  ووون تبعووول  مووون األراذل  موووا نووورى لكوووم علينووو« ِموووْن َفْضووول  

م إليوووه  وهوووم قلان أنوووتفلل كوووان موووا معكوووم خوووْيا وصووولااب  هتووودينا إليوووه،و  تسوووب.اهلووودى،أو أعووور  ابلصووولاب
،واملعرفووووو  م اب؟ا قياس الفضووووول ابملوووووال،والفه.يقيسووووولن األمووووولر ذلوووووك القيووووواس ااوووووانئ الوووووذي هووووودينا عنوووووه

 ن أعر    وذو السلطا.وذو ا؟ا  أفهم.فذو املال أفضل.ابلسلطان .
هذ  املفاهيم وتلك القيم اليت تسلق قائما حني تغيه عقيدة التلحيد عن اجملتمع،أو تضوع  آترها،ف تود  

وإن بدت يف يولب مون احلضوارة .من صلرها الكثْية البشري  إىل عهلق ا؟اهلي ،وإىل تقاليد الليني  يف صلرة
ر مووون القووويم الوويت ّبوووا صوووار ا نسوووان وهوووك انتكاسوو  للبشوووري  مووون غوووْي كووك،ألوا تصوووغ.1531املاقيوو  قشووويه

إنساان،واسووووتح  ااالفوووو  يف األرم،وتلقووووى الرسووووال  موووون السووووماء وترجووووع بووووه إىل قوووويم أقوووورب إىل احليلانيوووو  
 « ...َبْل َنظُُنُكْم كاِذِبنيَ »العضلي  الفيزيقي   

« رسووتقراني األ»..قووتهم ولكنهم علووى نريقوو  نب.وهووك التهموو  األخووْية يقووذفلن ّبووا يف وجووه الرسوولل وأتباعووه
  لقولل وا عوا؟وازم يف ااألن اليقوني « بول نظونكم « »ابألرسوتقراط »..يلقلوا يف أسللب التحفج الالئ  

ذج لن  إنووه النموول نهووا السوواقة املفكوورون املتحفظووعالوويت ي فووع  -ابقي الوورأي  -موون نبيعوو  ا؟موواهْي املندفعوو  
قاج ملنتفخوووو  األو ملدعيوووو  ااغوووو  القللب،املتعالموووو  املتكوووورر موووون عهوووود نل ،هلووووذ  الطبقوووو  امللي وووو  ا؟يوووولب الفار 

 واألران   
حلو  عرام وا ستكبار،يف  احو  النول ويف اسوتعالئه ويف يقتوه ابا هتام وا  - عليه السالم -ويتلقى نل  

فال .علر كووونهجوووه يف مالوووذي جووواء به،وانم نانوووه إىل ربوووه الوووذي أرسوووله ويف وضووول  نريقوووه أماموووه واسوووتقام  
ه مظهوورا غووْي علووى نفسوو ملا،و  يووتهم كمووا اهتموولا،و  يوودعك كمووا اقعوولا،و  ُيوواول أن حلووعيشووتم كمووا كووت

 حقيقته و  على رسالته كي ا غْي نبيعتها ..
                                                 

يف أمريكووا اليوولم يقووواس الرجوول يدخلوووه،ويلزن برصوويد  يف البنوووك    وملجوو  ا؟اهليوو  اللينيووو  تطغووى مووون أمريكووا علوووى العووا  حوووَّت يف   - 1531
 الشرقالذي يزعم أنه مسلم    ) السيد رمحه هللا (
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،وَ  » يَوحْل َعَليْ عِ مْحَو   ِموْن آ ين رَ قواَل:اي قَووْلِم أَرَأَيْووُتْم ِإْن ُكْنووحُل َعلوى بَويِِنَو   ِمووْن َريبِِ ُكُملهوا َوأَنْوووُتْم أَنُوْلزِمُ .ُكمْ ْنووِدِ  فَوُعمِِ
ُْم ُمالقُوولا ،َومووا أاََن ِبطووارِِق الَّووذِ لَووى اّللَِّ عَ ِإ َّ  هَلووا كووارُِهلَنف َواي قَوووْلِم   َأْسوو َوُلُكْم َعَلْيووِه مووا   ِإْن َأجوورِيَ  يَن آَمنُوولا،ِإوَّ

ذَكَُّروَنف َو  أَُقلُل َلُكْم:ِعْنوِدي ْن َنَرْقهُتُْم أََفال تَ  إِ َن اّللَِّ ُرين مِ َواي قَوْلِم َمْن يَوْنصُ .َرّبِِِْم،َولِكبِِ أَراُكْم قَوْلما  َعَْهُللنَ 
،َو  ،َو  أَْعلَوووُم اْلَغْيوووَه،َو  أَقُووولُل:ِإيِنِ َملَوووك  ُ َخوووْْيا  تَووووْزَقرِي أَْعيُووووُنُكْم:لَ   لِلَّوووِذينَ  أَقُوووللُ َخوووزاِئُن اّللَِّ ُ .ْن يوُوووْيتِيَوُهُم اّللَّ اّللَّ

 « ..ْم،ِإيِنِ ِإذا  َلِمَن الظَّاِلِمنيَ أَْعَلُم ِ ا يف أَنْوُفِسهِ 
موا نَوراَ  »إنكم تع ضولن فتقللولن:.يف  احو  ومولقة بنودائهم ونسوبتهم إليه،ونسوب  نفسوه إلويهم..« اي قلم»

وهك .فمووا يكوولن رأيكووم إن كنووحل علووى اتصووال بووريب،بنِي يف نفسووك مسووتيقن يف كووعلري..« ِإ َّ َبَشوورا  ِمثْوَلنووا
ان اّلِل آ ين رمح  من عند  ابختياري للرسال ،أو آ ين مون ااصوائا موا أسوتح  وإن ك.خاصي    تلهبلها
موا رأيكوم إن كانوحل هوذ  وتلوك فخفيوحل علويكم خفواء  -وهوذ  رمحو  و  كوك عظيمو   -بوه محول الرسوال  

 1532«أنلزمكملهاف ».عماي ،ألنكم غْي متهي ني  قراكها،وغْي مفتلحك البصائر لر يتها
وهكوذا يتلطو  «  ا كوارُِهلنَ نْووُتْم هَلوَوأَ »ان  سوتطيع أن ألوزمكم ا ذعوان هلوا وا ميوان ّبوا إنه ما كان   وما أ 

صووووائا الوووويت ليهم،واانوووول  يف تلجيووووه أنظووووارهم وملووووك وجووووداوم وإترة حساسوووويتهم  قرا  القوووويم اافيوووو  ع
يت السوووطحي  الووو هرىل الظووولايغفلووولن عنهوووا يف أمووور الرسوووال  وا ختيوووار هلا:ويبصووورهم  ن األمووور لووويك ملكووول  إ

لنظوووور ابة،وا قتناع  العقيوووودمبوووودأ ا ختيوووار يف.ويف اللقوووحل ذاتووووه يقووورر هلووووم املبوووودأ العظووويم القلمي.يقيسووولن ّبووووا
 والتدبر،  ابلقهر والسلطان وا ستعالء 

،ِإْن َأجورَِي ِإ َّ َعلَوى »  ،وَ اَواي قَوْلِم   َأْس َوُلُكْم َعَلْيِه موا   ُْم ُمالقُولا َرّبِِِْم،َولِكوبِِ ِذيَن آَمنُولا،إِ طوارِِق الَّوموا أاََن بِ ّللَِّ وَّ
 «.أَراُكْم قَوْلما  َعَْهُللنَ 

ا  موو إنب   أنلووه.ييمنوولا اي قوولم إن الووذين توودعلوم أراذل قوود قعوولهتم فووآمنلا،وليك   عنوود النوواس إ  أن
يسوتغن عوون  وموون.اء .علوى الودعلة،حَّت أكوولن حفيوا ابأليوورايء غوْي حفووك ابلفقوراء فالنوواس كلهوم عنوودي سول 

 مال الناس يتساو عند  الفقراء واألغنياء ..
 ..عليه وحد  قون سلا .« ِإْن َأجرَِي ِإ َّ َعَلى اّللَِّ »
للوه،حَّت يفكوروا حه بطورقهم مون و للحولا لوأ..ونفهم من هذا الرق أوم نلبولا « َوما أاََن ِبطارِِق الَِّذيَن آَمُنلا»

 -نريووو  واحووود   ايهوووم علوووىن يلتقووولا عنووود  ابألراذل،أو أن يكلنووولا وإهوووم يف ا ميوووان بوووه،ألوم يسوووتنكفلن أ
 لقد آمنلا وأمرهم بعد ذلك إىل اّلِل     :.لسحل بطارقهم،فهذا   يكلن مب

                                                 
يف فصوول التناسوو  الفووب أن اللفووج يف القوورآن قوود يرسووم  رسووه صوولرة كاملوو . وموون أمثلتووه « التصوولير الفووب يف القوورآن»:جوواء يف كتوواب - 1532
« تم هلووا كووارهلنفزمكملهووا وأنووأرأيووتم إن كنووحل علووى بينوو  موون ريب،وآ ين رمحوو  موون عنوود  فعميووحل علوويكم. أنل»تتلوول حكايوو  قوولل نوول :»أنووك 

رهلن موع موا اكموا يودمج الكوا كرا  إبقماج كول هوذ  الضومائر يف النطو  وكود بعضوها إىل بعخ،تصلر جل « أنلزمكملها»فتحك أن كلم  
رمحوه  فظيو  ... ) السويدلفصواح  اللايكرهلن،ويشدون إليه وهم انفرون  وهكذا يبدو للن مون التناسو  أعلوى مون البالغو  الظاهريو  وأرفوع مون 

 هللا (
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ُْم ُمالُقلا َرّبِِِمْ  » زان  ميويفقيقي  اليت يقدر ّبا النواس للن القيم احل..عه« نَ َولِكبِِ أَراُكْم قَوْلما  َعَْهُلل ».« .ِإوَّ
 وعهللن أن مرق الناس كلهم إىل اّلِل..اّللِ 
الضوعفاء  رب.رب الفقوراء واألغنيواء.ّللِ ا..فهنوا  « فكَُّرونَ أََفال تَوذَ .َواي قَوْلِم َمْن يَوْنُصُرين ِمَن اّللَِّ ِإْن نَوَرْقهُتُمْ »

ايووو  اّلِل محامليمنوولن يف  فهي ء.هل ا ميووان.ويووزوم  يووزان واحوود.هنووا  اّلِل يقووِلم النوواس بقوويم أخرى.واألقلايء
 ورعايته.

خللووحل  لازينووه،وبغيحل علوووى  إن أان أمب موون اّللِ ..موون يعصوو« َواي قَوووْلِم َمووْن يَوْنُصووُرين ِمووَن اّللَِّ ِإْن نَووَرْقهُتُْمف»
  ألتبعهاف م األرضي  الزائف  اليت أرسلب اّلِل ألعِد هلا وأقررت القي -يه وهم أكرم عل -امليمنني من عباق  

 قلمي ف..وقد أنساكم ما أنتم فيه ميزان الفطرة السليم  ال« َفال َتذَكَُّروَنفأَ »
 ي  الزائف .يم العرضمث يقدم هلم كخصه ورسالته جمرقين عن كل زخر  وكل نالء وكل قيم  من تلك الق

،وعرق  نهوا ،بتخليو  عالظاهري يقدمها هلم يف معرم التوذكْي،ليقرر هلوم القويم احلقيقيو ،ويزقري أموامهم القويم
 َو »صوو  ّلِل:رقة خالفمن كوواء الرسووال  كمووا هك،بقيمها،بوودون زخر ،بوودون اقعاء،فليتقوودم إليهووا جموو.منهووا

 ..«أَُقلُل َلُكْم ِعْنِدي َخزاِئُن اّللَِّ 
 فأقعك الثراء أو القدرة على ا يراء ...

 .لرسال  .ال  ..فأقعك قدرة ليسحل للبشر أو صل  ابّلِل غْي ص« َو  أَْعَلُم اْلَغْيهَ »
عينكم،وأفضوووول أرتفووووع يف أل..فووووأقعك صووووف  أعلووووى موووون صووووف  ا نسوووواني  يف لوووونكم « َو  أَقُووولُل:ِإيِنِ َملَووووك  »

 نفسك بذايت عليكم ..
األرضووك  كووثايئكم،أو مسووايرة لتقووديركمل..إرضوواء « ا   َخووْيْ َو  أَقُوولُل لِلَّووِذيَن تَوووْزَقرِي أَْعيُوووُنُكْم لَووْن يوُووْيتِيَوُهُم اّللَُّ »
 قيمكم العرضي .و 
ُ أَْعلَوُم ِ وا يف أَنْوُفِسووِهمْ » لرجواء يف أن يوويتيهم التكورمي،وإىل دعل إىل ا..فلويك   إ  لاهرهم،ولواهرهم يوو« اّللَّ

 اّلِل خْيا ..
بلغوووه ألحووو  وقووود ج وووحل للظاملني ا...إن اقعيوووحل أيووو  قعووولى مووون هوووذ  الووودعاوي« ِإيِنِ ِإذا  َلِموووَن الظَّووواِلِمنيَ »

 م اّلِل.فأعرضها لغضه اّلِل والظاملني للناس فأنزهلم غْي ما أنزهلوالظاملني لنفسك 
عوون نفسووه وعوون رسووالته كوول قيموو  زائفوو  وكوول هالوو  مصووطنع  يتطلبهووا  -عليووه السووالم  -وهكووذا ينفووك نوول  

ويتقدم إليهم ّبوا جمورقة إ  مون حقيقتهوا العظيمو  الويت   هتواج إىل مزيود .املا من قلمه يف الرسلل والرسال 
ويرقهم يف نصووواع  احلووو  وقلتوووه،مع  احووو  القووولل ووق  إىل احلقيقووو  اجملووورقة .تلوووك األعووورام السوووطحي  مووون

بال ملووو  و  زيووو  و  حماولووو  اس ضووواء علوووى حسووواب .ليلاجهلها،ويتخوووذوا ألنفسوووهم خطووو  علوووى هوووداها
ملاجهووو   فيعطك أصووحاب الوودعلة يف أجياهلوووا مجيعا، لذجووا للداعي ،وقرسووا يف.الرسووال  وحقيقتهووا البسووويط 

أصووحاب السوولطان ابحلوو  اجملوورق،قون اس ضوواء لتصوولراهتم،وقون  وواألة هلم،مووع املوولقة الوويت   تنحووب معهووا 
علووى  -الوور وس  وعنوود هووذا احلوود كووان املووا موون قوولم نوول  قوود ي سوولا موون مناهضوو  احلجوو  ابحلجوو  فووإذا هووم 
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ن يوووووذعنلا للثهوووووان العقلوووووك قووووود أخوووووذهتم العوووووزة اب مث،واسوووووتكثوا أن تغلوووووبهم احلجووووو ،وأ -عووووواقة نبقوووووتهم 
قاُللا:اي نُلُ  َقْد جاَقْلَتنا،فَوَأْكثَوْرَت ِجودالَنا،فَْأتِنا ِ وا تَعِوُدان ِإْن »وإذا هم ي كلن ا؟دل إىل التحدي:.والفطري

 « ..ُكْنحَل ِمَن الصَّاِقِقنيَ 
 سووتهان  اخوذ كووكل إنوه العجووز يلوبك يوولب القدرة،والضووع  يرتودي رقاء القوولة وااوول  مون غلبوو  احلوو  ذ

 « ..فَْأتِنا ِ ا تَِعُدان ِإْن ُكْنحَل ِمَن الصَّاِقِقنيَ »والتحدي:
 وأنزل بنا العذاب األليم الذي أنذرتنا به فلسنا نصدقك،ولسنا نبا  وعيد .

م هلم،وإركواقه يان احلو بأما نل  فال حرجه هذا التكذيه والتحدي عن  حل النل الكرمي،و  يقعد  عن 
وهووك  هووذ  احلقيقوو  رقهم إىليت غفلوولا عنهووا وجهللهووا يف نلووبهم منووه أن ذتوويهم  ووا أوعوودهم،و إىل احلقيقوو  الوو

ر مور كله،ويقوديودبر األ أنه لويك سولى رسولل،وليك عليوه إ  البالغ،أموا العوذاب فمون أمور اّلِل،وهول الوذي
إنوووه .لهلوووا .ُيرقهوووا أو وموووا ميلوووك هووول أن ي.املصووولح  يف تعجيووول العوووذاب أو شجيله،وسووونته هوووك الووويت تنفوووذ .

 رسلل.
بلنووووه لقوووولم يكذاوعليووووه أن يكشوووو  عوووون احلوووو  حووووَّت اللحظوووو  األخووووْية،فال يقعوووود  عوووون إبالغووووه وبيانووووه أن 

ُ ِإْن كواَء،َوما أَنْووُتمْ »ويتحدونه: ا َذْتِويُكْم بِوِه اّللَّ َفُعُكْم ُنْصوِحك َو  يوَو.زِينَ ِ ُْعِجو قاَل:ِإ َّ ُت أَْن أَْنَصوَ  ِإْن أََرقْ  -نوْ
ُ يُرِيُد أَْن يُوْغِليَ ِإنْ  -َلُكْم   .« .ْرَجُعلنَ توُ ُكْم،ُهَل َرُبُكْم َوإِلَْيِه  كاَن اّللَّ

لكووم مووون  همووا بووذلحلفووإذا كانووحل سوون  اّلِل تقتضووك أن هتلكووولا بغلايتكم،فووإن هووذ  السوون  ستمضوووك فيكم،م
 النص .

 تقتضووك أن سوون  اّللِ    ألن اّلِل سيصوودكم عوون ا نتفوواع ّبووذا النصوو ،ولكن ألن تصوورفكم  نفسووكم اعوول
ر ألموركم  ملودبر واملقودته،وهل اتضللا،وما أنتم  عجزين ّلِل عون أن ينوالكم موا يقودر لكم،فوأنتم قائموا يف قبضو

 ..« ُعلنَ ُهَل َرُبُكْم َوإِلَْيِه تُوْرجَ »كله،و  مفر لكم من لقائه وحسابه وجزائه:
ذ  هووووا ملثوووول مشووووركك قووووري وعنوووود هووووذا املقطووووع موووون قصوووو  نل ،يلتفووووحل السوووويا  لفتوووو  عجيبوووو ،إىل اسووووتقبال

 ف ي هذا القصا.وقعلاهم أن حممدا ي - -القص ،اليت تشبه أن تكلن قصتهم مع الرسلل 
،َوأاََن ُتُه فَوَعلَوكَّ ِإْجراِموكيوْ ِإِن اْف ََ ف ُقْل:أَْم يَوُقلُللَن اْفَ ا ُ »فْيق هذا القلل قبل أن ميضك يف استكمال قص  نل :

 « ..بَرِيء  ِ َّا ُعْرُِملنَ 
ريء  وا رتكبوه،وأان بوأتبعد أن وأان أعور  أنوه إجورام فمسو.فا ف اء إجرام،قل هلم:إن كنحل فعلتوه فعلوِك تبعتوه

 عرملن من هتم  ا ف اء إىل جلار غْيها من الشر  والتكذيه.
 السيا . ن هذا يفموهذا ا ع ام   حال  سيا  القص  يف القرآن،ألوا إ ا جاءت لتأقي  غرم 

 أَنَّوُه َك ِإىل نُول   َوأُوِحو:»مشهد نل  يتلقى وحك ربه وأمر .السيا  يف قص  نل  يعرم مشهدا تنيامث ميضك 
َتِ ْك ِ ا.َلْن يُوْيِمَن ِمْن قَوْلِمَك ِإ َّ َمْن َقْد آَمنَ  ِننا َوَوْحِينوا،َو  خُتواِنْبِب اْصَنِع اْلُفْلَك ِ َْعيُ ْفَعُللَن،وَ يوَ كانُلا   َفال تَوبوْ

ُْم ُمْغَرُقلنَ يف الَّذِ     وانتهى ا؟دلحل الدعلة،..فقد انتهى ا نذار،وانته« يَن لََلُملا،ِإوَّ
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مووا املسووتعدة لإلميووان قوود آمنحل،أ ..فووالقللب« ْد آَموونَ َوأُوِحووَك ِإىل نُوول   أَنَّووُه لَووْن يوُووْيِمَن ِمووْن قَوْلِمووَك ِإ َّ َمووْن قَوو»
ملمتنوع،فلم م ابملمكن وااق ،وأعلإىل نل ،وهل أعلم بعب هكذا أوحى اّللِ .البقي  فليك فيها استعداق و  اعا 
 فَووال»سووتهزاء:وهوود وا و  عليووك  ووا كووانلا يفعللنووه موون كفوور وتكووذيه.يبوو  جمووال للمضووك يف قعوولة   تفيوود

َتِ ْك ِ ا كانُلا يَوْفَعُللنَ   « ..تَوبوْ
بضوواريك  فمووا هوومك أي   هووك ابلبوويس والقلوو ،و  هفوول و  هتووتم ّبووذا الووذي كووان موونهم،  علووى نفسوو

 بشكء، و  عليهم فإوم   خْي فيهم.قع أمرهم فقد انتهى ..
 ..برعايتنا وتعليمنا.« َواْصَنِع اْلُفْلَك ِ َْعُيِننا َوَوْحِينا»
ُْم ُمْغَرقُوولنَ » فال ختووانبب فوويهم .موور فوويهمم وانتهووى األقوورر مصووْيه..فقوود ت« َو  خُتوواِنْبِب يف الَّووِذيَن لََلُموولا،ِإوَّ
هم،واملفهولم لضوع آخور أنوه حوني يو ك مونهم قعوا عليموقود ورق يف  -  قعاء ّبدايتهم،و  قعواء علويهم ..

 مَّت انتهى القضاء امتنع الدعاء ..ف -أن اليأس كان بعد هذا اللحك 
عوووووولهتم قواملشووووووهد الثالووووووة موووووون مشوووووواهد القص :مشووووووهد نوووووول  يصوووووونع الفلك،وقوووووود اعتووووووزل القوووووولم وتوووووور  

ا فَوِإانَّ َنْسوَخُر ِموْنُكْم  :قاَل:ِإْن َتْسوَخُروا ِمنَّوُروا ِمْنوهُ ِموِه َسوخِ ْلَك وَُكلَّما َمرَّ َعَلْيوِه َموَا  ِموْن قَولْ َوَيْصَنُع اْلفُ »وجداهلم:
 « ..ذاب  ُمِقيم  َعَلْيِه عَ  ُيَِلُ َفَسْلَ  تَوْعَلُملَن َمْن َذْتِيِه َعذاب  ُحْزِيِه وَ .َكما َتْسَخُرونَ 

راء و ايالنوا مون    موايالفنحن نورا.هول الوذي يعطوك املشوهد حيليتوه وجدتوه.ضور .فعل احلا.والتعبْي ابملضارع
ن الرجووول موويسوووخرون .ونرى ا؟ماعووات مووون قلمووه املتكووثين ميووورون بووه فيسخرون.يصوونع الفلوووك.هووذا التعبْي

 صنع مركبا ..يه ْنارا الذي كان يقلل هلم:إنه رسلل ويدعلهم،وااقهلم فيطيل جداهلم مث إذا هل ينقل
  ائمووا يف إقراكووأوم ق.ريسووخرون ألوووم   يوورون إ  لوواهر األموور،و  يعلموولن مووا وراء  موون وحووك وأمإوووم 

ز هم يف اعتوزاوهول حوث  فأما نول  فهول وايو  عوار .الظلاهر والعجز عن إقرا  ما وراءها من حكم  وتقودير
ُر ِمووووْنُكْم َكمووووا ِإانَّ َنْسووووخَ ا فَوووونَّووووقوووواَل ِإْن َتْسووووَخُروا مِ »ويقوووو  ونمأنينوووو  واسووووتعالء أنووووه يبوووواقهلم سووووخري  بسووووخري :

تظوووووركم مووووون  وموووووا ين..نسوووووخر مووووونكم ألنكوووووم   تووووودركلن موووووا وراء هوووووذا العمووووول مووووون تووووودبْي اّللِ « َتْسوووووَخُرونَ 
 « ..ذاب  ُمِقيم  َلْيِه عَ َفَسْلَ  تَوْعَلُملَن َمْن َذْتِيِه َعذاب  ُحْزِيِه َوُيَُِل عَ »مصْي:

 ِإذا َحوَّتَّ »رتقبو :للحظو  املنوذور  مث مشوهد التعب و  عنود موا حلوحل ايلم ينكش  املستلر،عن ا.أحنن أم أنتم
ووْل ِفيهووا ِمووْن ُكوولِ  َزْوَجوو َوَمووْن  -َسووَبَ  َعَلْيووِه اْلَقووْلُل  ِإ َّ َموونْ  -ْهلَووَك َننْيِ،َوأَ نْيِ ايوْ جوواَء أَْمووُران َوفوواَر التوَُّنلُر،قُوْلَنا:امحِْ

 «.ر  َرِحيم  ساها،ِإنَّ َريبِِ َلَغُفل راها َوُمرْ  جمَْ :ارَْكُبلا ِفيها ِبْسِم اّللَِّ َوقالَ .آَمَن،َوما آَمَن َمَعُه ِإ َّ قَِليل  
قصو   يات فيهوا ويف سورائيلوتتفر  األقلال حلل فلران التنلر،ويذهه اايال ببعضها بعيدا،وتبودو رائحو  ا

 م منووه إ  مووانعلوو ي  أما حنوون فووال نضوورب يف متاهوو  بغووْي قليوول،يف هووذا الغيووه الووذ.الطلفووان كلهووا واضووح 
 يقدمه لنا النا،ويف حدوق مدللله بال زايقة.
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 فووووارت فيووووه،أو بفوووولارة قوووود يكوووولن بعووووني -لقوووود والتنوووولر امل -وأقصووووى مووووا  لووووك أن نقللووووه:إن فوووولران التنوووولر 
بوودءا كء األمر،و جملوومصوواحب   وأن هووذا الفوولران ر ووا كووان عالموو  موون اّلِل لنوول ،أو كووان مصوواحبا جموورق.بركانيوو 

 وس  اللابل من السماء..األمر بفلران األرم ابملاءلنفاذ هذا 
وْل ِفيهوا ِموْن ُكولِ  َزْوَجونْيِ ايْونَونْيِ »ملا حودّ هوذا  قتضوك أن يويمر نول  لعمليو  كوان ياكوأن نظوام   ...«قُوْلَنا:امحِْ

الغووورم مووون  ا السووويا فقووود أمووور أو  بصووونع الفلوووك فصووونعه،و  يوووذكر لنووو. راحلهوووا واحووودة واحووودة يف حينها
أمور ابملرحلو  ..«  التوَّنُولرُ ان َوفوارَ َحوَّتَّ ِإذا جواَء أَْمورُ ».يذكر أنه أنلع نلحا علوى هوذا الغورم كوذلك صنعه،و 
ْل ِفيها ِمْن ُكلِ  َزْوَجنْيِ ايْوَننْيِ،َوأَهْ ..»التالي   ..ومورة أخورى « ْن آَمونَ َ  َعَلْيوِه اْلَقوْلُل َوَمو َمْن َسبَ َلَك ِإ َّ قُوْلَنا:امحِْ

 يات قلي .ا سرائيل وتشيع يف ا؟ل رائح « ِمْن ُكلِ  َزْوَجنْيِ ايْوَننْيِ »لل تتفر  األقلال ح
ْل ِفيها ِمْن ُكلِ  »أما حنن فال ندع اايال يلعه بنا ويشت  حلل النا:  وا ميلوك نول  ..« نْيِ ايْونَونْيِ  َزْوجَ امحِْ

 وما وراء ذلك خب  عشلاء ...أن ميسك وأن يستصحه من األحياء
 ستح  عذاب اّلِل حسه سنته...أي من ا«  -ْلَقْلُل ِإ َّ َمْن َسَبَ  َعَلْيِه ا -َوأَْهَلَك »
« ْرسوواهاْسوِم اّللَِّ جَمْراهووا َومُ لا ِفيهووا بِ َل:ارَْكبُ َوقووا« ..»َوموا آَمووَن َمَعووُه ِإ َّ قَِليول  »..مون غووْي أهلووك.« َوَموْن آَموونَ »

 ..فنفذ األمر وحشر من حشر وما حشر.
 جرايووا ورسولها،فهك ها للمشي   يف عن تسليموهذا تعبْي..« ِفيها ِبْسِم اّللَِّ جَمْراها َوُمْرساهاَوقاَل:ارَْكُبلا  »

 انف له الطلفوماذا ميلك البشر من أمر الفلك يف اللج  الطاغي  ب.يف رعاي  اّلِل ومحا  .
 -انقى نُووول   ابْونَوووُه اْ؟ِبووواِل،وَ ج  كَ َموولْ  َوِهوووَك َعْووورِي ِّبِوووْم يف :»مث ذيت املشووهد اهلائووول املرهلب:مشوووهد الطلفووان  

قواَل:  .ْلماءِ اَجَبل  يَوْعِصوُمِب ِموَن  َسآِوي ِإىل.لَ رَْكْه َمَعنا َو  َتُكْن َمَع اْلكاِفرِيَن،قاااي ُبَبَّ  -وَكاَن يف َمْعزِل  
نَوهُ .عاِصَم اْليَوْلَم ِمْن أَْمِر اّللَِّ ِإ َّ َمْن َرِحمَ   « .َن اْلُمْغَرِقنيَ مِ  َفكاَن ْلجُ َما اْلمَ َوحاَل بَويوْ

ْم يف َمووْلج   َعْوورِي ِّبِوو َوِهووكَ :»هوولل يف الطبيعوو  الصووامت ،وهلل يف الوونفك البشووري  يلتقيووان.إن اهلوولل هنووا هل ن
 « ..َكاْ؟ِبالِ 

انوه يوتسوتيقج يف كيك معهم،ويف هذ  اللحظ  الرهيب  احلا   يبصر نل ،فإذا أحد أبنائه يف معزل عنهم ولو
 « .ِفرِينَ  َمَع اْلكا  َتُكنْ اي ُبَبَّ ارَْكْه َمَعنا وَ »امللهلف ، ويرو  يهت  ابلللد الشارق: األبلة

آوي إىل قال:سو»لشوامل:اى اهلولل ولكن البنلة العاقو    هفول ابألبولة امللهلفو ،والفتلة املغورورة   تقودر مود
 « ..جبل يعصمب من املاء

يَووْلَم ِموْن أَْموِر  عاِصَم الْ قاَل: :»لل وحقيق  األمر ترسل النداء األخْيمث ها هك ذي األبلة املدرك  حلقيق  اهل
 اّلِل. إ  من رحم.  جبال و  رابئ و  حام و  وا «.اّللَِّ ِإ َّ َمْن َرِحمَ 

نَوهُ َوحواَل بوَ »:فها هول ذا املولج الغوامر يبتلوع كول كوكء.ويف حلظ  تتغوْي صوفح  املشوهد َن  َفكواَن ِموَموا اْلَموْلجُ يوْ
 « ..اْلُمْغَرِقنيَ 
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ان كأننووووووا نشووووووهد واهلوووووولل ذخووووووذ -لسوووووويا  اوحنوووووون نتووووووابع  -وإننووووووا بعوووووود آ   السنني،لنمسووووووك أنفاسوووووونا 
غوورور ملاوابنوه الفووَّت .النداء وهك عووري ّبوم يف موولج كا؟بووال،ونل  اللالود امللهوول  يبعوة ابلنووداء تلوول.املشوهد

ن ، وكوأن   يكوك كول كوكء  خانفو  راجفو  وينتهوذيب إجاب  الدعاء،وامللج  الغامرة هسوم امللقو  يف سورع
 يفدا  كموا يقواس  و  -املللولق و بوني اللالود  -قعاء و  جلاب  وإن اهللل هنا ليقاس  ودا  يف الونفك احليو  

يف نفوووووووك لصوووووووامت  و وإوموووووووا ملتكاف وووووووان،يف الطبيعووووووو  ا.الطبيعووووووو ،وامللج يطغوووووووى علوووووووى الوووووووذرى بعووووووود اللقاين
 القرآن. وتلك    ابرزة يف تصلير.ا نسان

ك اعهوا يف الونفويف إيق وهتدأ العاصف ،وحيم السكلن،ويقضى األمر،ويتمشى ا ستقرار كوذلك يف األلفواا
ْمُر،َواْسووووووووتَوَلْت َعلَووووووووى ،َوُقِضووووووووَك اأْلَ اْلماءُ  َوِقيووووووووَل:اي أَْرُم ابْوَلعِووووووووك موووووووواَءِ ،َواي َ وووووووواُء أَْقِلعِووووووووك،َوِغيخَ »واألذن:

،َوِقيَل بُوْعدا  لِْلَقْلمِ   « .. الظَّاِلِمنيَ اْ؟ُلِقيِِ
بلوووووووع لفاصووووووول فتويلجوووووووه ااطووووووواب إىل األرم وإىل السوووووووماء بصووووووويغ  العاقل،فتسوووووووتجيه كلتا وووووووا لامووووووور ا

 « ..ِعكَوِقيَل:اي أَْرُم ابْوَلِعك ماَءِ  َواي َ اُء أَْقلِ »األرم،وتك  السماء:
 ..ابتلعته األرم يف جلفها وغار من سطحها.« َوِغيَخ اْلماءُ »
 « ..َواْستَوَلْت َعَلى اْ؟ُلِقيِِ »..ونفذ القضاء « رُ َوُقِضَك اأْلَمْ »

 « ..نيَ َوِقيَل بُوْعدا  لِْلَقْلِم الظَّاِلمِ ..»ورسحل رسل استقرار على جبل ا؟لقي 
ن موووفوووال يوووذكر  علوووى صووويغ  اجملهووولل« قيووول»..وهوووك مجلووو  رتصووورة حا ووو  معوووثة عووون جلهوووا أعمووو  تعبوووْي 

ياة فقد ذهبلا،وبعودا دا هلم من احل..بع« َل بُوْعدا  لِْلَقْلِم الظَّاِلِمنيَ َوِقي»قال،من قبيل ل  ملضلعهم وملاراته:
 هلم من رمح  اّلِل فقد لعنلا،وبعدا هلم من الذاكرة فقد انتهلا ..

لت علووووووى ومووووووا عوووووواقوا يسووووووتحقلن ذكوووووورا و  ذكوووووورى  واهلن وقوووووود هوووووودأت العاصف ،وسووووووكن اهللل،واسووووووت
ِب ِموووووْن بْووووواَربِِ ِإنَّ ،َفقاَل:َوانقى نُووووول   َربَّوووووهُ »املفجووووولع: اهلن تسوووووتيقج يف نفوووووك نووووول  هلفووووو  اللالووووود.ا؟ووووولقي

دتب بنجووواة أهلوووك،وإن أهلك،وقووود وعووو ابوووب مووون رب إن«.أَْهلِوووك،َوِإنَّ َوْعوووَدَ  احلَُْ ،َوأَنْوووحَل َأْحَكوووُم احْلووواِكِمنيَ 
 فال تقضك إ  عن حكم  وتدبْي ...وعد  احل ،وأنحل أحكم احلاكمني

  ْناة أهله،ويستنجز  حكمته يف اللعد والقضاء ..قاهلا يستنجز ربه وعد  يف
م قرابوو  هوالودم،إ ا  ليسولا قرابو  -يف قينوه وميزانوه عنود اّلِل و  -فاألهول .وجواء  الورق ابحلقيقو  الويت غفول عنها

تقريور كوذا يف قولة و الورق ه جواء .وهذا الللود   يكون ميمنوا،فليك إذن مون أهلوه وهول النول املويمن ..العقيدة
،فَ ْهِلَك،ِإنَّوأَ َك ِموْن قواَل:اي نُولُ  ِإنَّوُه لَويْ »يموا يشوبه التقريوع والتأنيوه والتهديود:وتلكيد وف ال ُه َعَمول  َغوْْيُ صواِل  

 « ..ِلنيَ اْ؟اهِ  ِإيِنِ أَِعُظَك أَْن َتُكلَن ِمنَ .َتْس َوْلِن ما لَْيَك َلَك بِِه ِعْلم  
يت تورب  بوني ة العقيودة الوعرو .يعواجع إليهوا اايولط مجحقيق  العروة اليت تر .إوا احلقيق  الكبْية يف هذا الدين

 « ..صاِل    َمل  َغْْيُ نَُّه عَ إِ .ِإنَُّه لَْيَك ِمْن أَْهِلكَ »الفرق والفرق ما   يربطه النسه والقراب :
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ذلوك  دفال رابطو  بعوفهل منبحِل منك وأنحل منبوحل منوه،ولل كوان ابنوك مون صولبك،فالعروة األوىل مقطلعو ،
 و  وكيج .

أنيووووه ائحوووو  التر كووووان الوووورق عليووووه ُيموووول .نلحووووا قعووووا قعوووواء موووون يسووووتنجز وعوووودا   يوووورا  قوووود هقوووو  . وألن
 « ..اِهِلنيَ َن ِمَن ا؟ْ ْن َتُكل ِإيِنِ أَِعُظَك أَ .َفال َتْس َوْلِن ما لَْيَك َلَك بِِه ِعْلم  »والتهديد:

 ويله،فلعوود اّللِ ّلِل وشاإين أعظوك خشووي  أن تكوولن موون ا؟وواهلني  قيقوو  اللكووائج والوورواب ،أو حقيقوو  وعوود 
 قد أول وهق ،وْنا أهلك الذين هم أهلك على التحقي .

ه ،ويطله غفرانوو،يعلذ بووهويرعوو  نوول  ارعافوو  العبوود املوويمن حشووى أن يكوولن قوود زل يف حوو  ربووه،فيلجأ إليووه
« ُكوْن ِموَن اْااِسورِينَ أَ ْغِفوْر ِ  َوتَووْرمَحِْب  توَ ،َوِإ َّ ِه ِعْلوم  قاَل:َربِِ ِإيِنِ أَُعلُذ ِبَك أَْن َأْس َوَلَك ما لَْيَك ِ  بِ »ورمحته:

.. 
م عوووووذاب ون فيمسوووووهوأقركوووووحل رمحووووو  اّلِل نلحوووووا،تطم ن قلبه،وتباركوووووه هووووول والصووووواحل مووووون نسوووووله،فأما اهلخووووور 

 مَيَُسوووُهْم ِمنَّوووا مُثَّ ُعُهْم َوأَُمم  َسووُنَمتِِ .ْن َمَعوووكَ ِ َّووأَُموووم   ِقيوووَل اي نُوولُ  اْهوووِبْ  ِبَسووالم  ِمنَّا،َوبَورَكوووات  َعَلْيوووَك َوَعلووى»ألوويم:
 « ..َعذاب  أَلِيم  

اع يوودون موونهم متوود ملوون ير وكانووحل خااوو  املطا :النجوواة والبشوورى لووه وملوون يوويمن موون ذريتووه واللعيوود والتهديوو
ء فجا.مووو  السووولرةا يف مقدذات البشووورى وذات اللعيد،اللوووذان مووور .احليووواة الووودنيا مث ميسوووهم العوووذاب األلووويم .

  اللاقع املشهلق ..القصا لي مجهما يف
ْبووِل نْووحَل َو  قَوْلُمووَك ِمووْن قوَ أَ تَوْعَلُمهووا  ا ُكْنووحلَ تِْلووَك ِمووْن أَنْبوواِء اْلَغْيووِه نُلِحيهووا إِلَْيووَك موو»وموون مث اووكء التعقيووه:

 « ..هذا،فَاْصِثْ ِإنَّ اْلعاِقَبَ  لِْلُمتَِّقنيَ 
 أمقيب عل  قصص القرآن واسيما قصة نو  عليه السالا

 تعقيه من أهدا  القصا القرآين يف هذ  السلرة :فيحق  هذا ال
كوان معللموا   لنل،وموافهذا القصوا غيوه مون الغيه،موا كوان يعلموه ا.حقيق  الولحك الويت ينكرهوا املشوركلن

 إ ا هل اللحك من لدن حكيم خبْي..لقلمه،و  متداو  يف حميطه
 ل التعبْي.هق يكلن ْي عنها يكاوالتعب.فهك هك.وحقيق  وحدة العقيدة من لدن نل  أيب البشر الثاين

نووع ات الوويت   اث والبينوووا هتامووات موون املكووذبني علووى الوورغم موون اهلايت والعووع اضووات وحقيقوو  تكوورار ا 
 جيال أن يرققها وقد بدت ابنل  يف جيل.

 وحقيق  هق  البشرى واللعيد،كما يبشر النل وينذر،وهذا كاهد من التاري .
لنوووواجلن وهووووم افهووووم ..« والعاقبوووو  للمتقووووني»يت   تتخلوووو  و  هووووايب و  هيوووود:وحقيقوووو  السوووونن ا؟اريوووو  الوووو

 املستخلفلن.
ني كلهوم تورب  املويمن حودة الويتإووا العقيودة اللا.وحقيق  الرابط  الويت تورب  بوني فورق وفورق وبوني جيول وجيول .

 يف إله واحد ورب واحد يلتقلن يف الدينلن  له بال منازع و  كريك :

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2426 

 أيون كانوحل هوذ و هوا نول ف لطلفان عاما يف األرمف أم إنه كان يف ختلم األرم اليت بعة فيأكان ا.وبعد .
غووب يلظوون الووذي   ايهووا إ  األرمف وأيوون ختلمهووا يف العووا  القوودمي ويف العووا  احلووديةف أسوو ل    جوولاب عل

 يموو  يف هقيوو د ذلووك قولوويك هلووا بعوو.موون احلوو  كووي ا وإ  ا سوورائيليات الوويت   تسووتند إىل قليوول صووحي  .
 أهدا  القصا القرآين يف كثْي و  قليل.

 لع البشووري  يفا هووم جممووولكوون هووذا   مينووع موون القوولل  ن لوواهر النصوولص القرآنيوو  يلهووم أن قوولم نوول  كووانل 
فووان قوود عووم أن الطل و .وأن األرم الوويت يسووكنلوا كانووحل هووك األرم املعموولرة يف ذلووك احلووني.ذلووك الزمووان

 ه السفين  الناجني.فيما عدا رك -ع ااالئ  اليت تقطنها هذ  الرقع ،وقضى على مجي
لييو  عون ذلوك للحيود الوهذا حسبنا يف إقرا  نبيع  ذلك احلاقّ الكلين الذي جاءان خث  مون املصودر ا

توواري  مللوولق ف  إن ال«ي التووار »وإ  فيلمهووا أيوون كووان .عنووه كووي ا« التوواري »العهوود السووحي ،الذي   يعوور  
،والصوووود  داّ البشووووري  إ  القليوووول  وكوووول مووووا سووووجله قابوووول للخطووووأ والصلابحوووودّ   يسووووجل موووون أحوووو

وجمرق .لصواق اه ااوث والكذب،والتجري  والتعديل  وما ينبغوك قو  أن يسوتفَّت ذات يولم يف كوأن جواءان بو
 هذا الدين   يه حقيق استفتائه يف مثل هذا الشأن قله لاوضاع،وانتكاس    تصيه عقال قد استقرت ف

 ريوووو  قوووودمي أسووووانْي كووووَّت الشووووعلب وذكرايهتووووا الغامضوووو  بووووذكر نلفووووان أصوووواب أرضووووها يف ولقوووود حفلووووحل 
دونوو  فيمووا ائيل املوأسووانْي بووب إسوور .جمهلل،بسووبه معصووي  ذلووك ا؟يوول الووذي كووهد ذلووك احلوواقّ الكبووْي .

ر يف بغووك أن يووذكولكوون هووذا كلووه كووكء   ين.هوولي كووذلك ذكوورى نلفووان نوول  .« العهوود القوودمي»يسووملنه 
مضو  لورواايت الغاثول هوذ  اية القرآين عن الطلفان و  ينبغك أن حل  ااث الصواق  اللييو   معرم احلد

طلفوووان عنووود ضووو  عووون الوإن كوووان للجووولق هوووذ  األخبوووار الغام.وهوووذ  األسوووانْي اجملهللووو  املصووودر واألسوووانيد
تووه مووع رايرحلووحل ذك كووعلب كووَّت ق لتووه يف أن الطلفووان قوود كووان يف أرم هووذ  األقوولام أو علووى األقوول قوود

 ذراري الناجني حني تفرقلا يف األرم بعد ذلك وعمروا األرم من جديد ..
لوى كتوه عانتولي « العهود القودمي» سولاء يف ذلوك -« ابلكتواب املقودس»وينبغك أن نوذكر أن موا يسومى 

 فوالتلراة الويت.نوزل مون عنود اّللِ  لويك هول الوذي -انتلي على أانجيل النصوارى « العهد ا؟ديد»اليهلق أو 
إ   تعوود كتابتهووا و .يهوولقأنزهلووا اّلِل علووى ملسووى قوود حرقووحل نسووخها األصوولي  علووى يوود البووابليني عنوود سوول ال

 -عزيوور  وقوود يكوولن هوول -زرا وقوود كتبهووا عوو -ملسووي  بنحوول مخسوو  قوورون اقبيوول موويالق  -بعوود قوورون عديوودة 
ا  هوولي إ  موو مجيعووا  هووكأمووا سووائرها فهوول جموورق شليوو   وكووذلك األانجيوول ف.ومجووع فيهووا بقووااي موون التلراة

مث خلطووحل بووه  - عليووه السووالم -حفظتووه ذاكوورة تالمووذة املسووي  وتالمووذهتم بعوود حنوول قوورن موون وفوواة املسووي  
 حكاايت كثْية وأسانْي  ..

 ومن مث   الز أن يطله عند تلك الكته مجيعها يقني يف أمر من األملر 
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عوووث  -يف احلقيقووو   -وهوووك .لكووولين العظووويم .وبلوووا مووون هوووذ  القضوووي  العرضوووي  إىل عوووثة هوووذا احلووواقّ ا 
صو  نوول  إىل تقول مون قوسونحاول أن نلوم بشوكء منهوا يف الصوفحات التاليو ،قبل أن نن.كوَّت،  عوثة واحدة

 قص  هلق :
كوهدان مودى جاهليتهم،ومودى إصورارهم علوى ابنلهم،ومودى  هوي ء الوذين - عليه السوالم -إن قلم نل  

تها:التلحيد ااووالا إليهم،وخالصوو - عليووه السووالم -الوويت محلهووا نوول  اسووتنكارهم لوودعلة ا سووالم ااووالا 
 العبلقي  و  اعل ألحد معه صف  الربلبي  ..ابلدينلن  و  -سبحانه  -الذي يفرق اّلِل 

ويف سولرة  - قصوته يف سولرة األعورا  مون قبول كموا نعلوم مون  -وآقم .هم ذريو  آقم ..إن قلم نل  هي ء .
 لووويت خلقوووه اّلِل هلوووا وروق اوهوووك املهمووو   -ألرم ليقووولم  همووو  ااالفووو  فيهوووا  اقووود هوووب  إىل -البقووورة كوووذلك 

ن ا،وكي  تلقوى موربوه كيو  يتولب مون الزلو  الويت زهلو بعد أن علمه -ابلكفاايت وا ستعداقات الالزم  هلا 
تيوه ا ذمو« يتبوع»أن  -نول  هول وزوجوه وب -وكي  أخذ عليه ربه العهود وامليثوا  .ربه كلمات فتاب عليه ّبا

 من هدى اّلِل،و  يتبع الشيطان وهل عدو  وعدو بنيه إىل يلم الدين.
م جوويال بعوود يووه ا سووالومووا موون كووك أنووه علووم بن.وإذن فقوود هووب  آقم إىل األرم مسوولما ّلِل متبعووا هوودا  .

خورى  فوإذا أا عقيودة جيل وأن ا سالم كان هول أول عقيودة عرفتهوا البشوري  يف األرم حيوة   تكون معهو
ليو   هوذ  ا؟اهقود صواروا إىل -آقم بعود أجيوال   يعلوم عودقها إ  اّلِل  وهم مون ذريو  -ينا قلم نل  حنن رأ

م أن هوووذ  ا؟اهليووو  نارئووو  علوووى البشوووري  بلينيتهوووا فلنوووا أن ْنوووز  -لووويت وصوووفتها القصووو  يف هوووذ  السووولرة ا -
شويطان ليهوا بفعول ال سوالم إاوأووا احنرفوحل عون .وأسانْيها وخرافاهتوا وأصونامها وتصولراهتا وتقاليودها مجيعا

 منهووا عوودو اّللِ  لوويت ينفووذاتلك الثغوورات .املسوول  علووى بووب آقم وبفعوول الثغوورات الطبيعيوو  يف الوونفك البشووري 
 كبوووْية و  يفْي  معوووه غوووعوودو الناس،كلموووا تراخووولا عوون ا ستمسوووا  ّبووودى اّلِل،واتباعووه وحد ،وعووودم اتبووواع 

ميلوك أن  وّبوذا القودر -  ا بوتالء ل مناط ه -من ا ختيار  ولقد خل  اّلِل ا نسان ومنحه قدرا.صغْية .
 - ةولول قيود كوعر  -يستمسك ّبدى اّلِل وحد  فال يكلن لعدو  من سولطان عليوه،كما ميلوك أن ينحور  

؟اهليوو  ا إىل مثوول تلووك -بعوود أكوولاط  -عوون هوودى اّلِل إىل تعوواليم غووْي  فيجتالووه الشوويطان حووَّت يقووذ  بووه 
 جيال اليت   يعلمها إ  اّلِل.بعد تلك األ -م النل املسل -يها ذراري آقم الكاحل  اليت انتهحل إل

حقيق  أن أول عقيدة عرفحل يف األرم هك ا سوالم القوائم علوى تلحيود الدينلنو  والربلبيو  .وهذ  احلقيق  .
غوْيهم مون و « علمواء األقاين املقارنو »تقلقان إىل رفخ كل ما حوب  فيوه مون يسوملوم .والقلام  ّلِل وحد  .

سوووبقته أنووولار كوووَّت مووون .التطووولريني الوووذين يتحوووديلن عووون التلحيووود بلصوووفه نووولرا متوووأخرا مووون أنووولار العقيدة
إىل آخوور مووا .ومن شليووه القوولى الطبيعيوو  وشليووه األروا ،وشليووه الشووملس والكلاكووه ..التعوودق والتثنيوو  لآلهلوو 

 رحيووو  ونفسوووي  وسياسوووي  معينووو   الووويت تقووولم ابتوووداء علوووى مووونهج ملجوووه بعلامووول« البحوووّل»ختوووب  فيوووه هوووذ  
يهد  إىل هطيم قاعدة األقاين السماوي  واللحك ا هلوك والرسوا ت مون عنود اّلِل وإيبوات أن األقاين مون 
صوونع البشوور وأوووا موون مث تطوولرت بتطوولر الفكوور البشووري علووى موودار الزمووان  وينزلوو  بعووخ موون يكتبوولن عوون 
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وفووو  ذلوووك املووونهج  -يقررهوووا البووواحثلن يف  ريووو  األقاين  ا سوووالم مووودافعني فيتوووابعلن تلوووك النظووورايت الووويت
موون حيووة   يشووعرون  وبينمووا هووم يوودافعلن عوون ا سووالم متحمسووني ُيطموولن أصوول ا عتقوواق  -امللجووه  

هوووب  إىل  -عليوووه السوووالم  -حني يقووورر أن آقم .ا سوووالمك الوووذي يقووورر  القووورآن الكووورمي يف وضووول  حاسوووم
واجوووووه ذراري آقم الوووووذين اجتووووواهلم الشووووويطان عووووون  -ليوووووه السوووووالم ع -وأن نلحوووووا .األرم بعقيووووودة ا سوووووالم

وأن الودورة عودقت بعود .القائم علوى التلحيود املطلو  ..ا سالم إىل ا؟اهلي  الليني  بذلك ا سالم نفسه .
القووائم علووى .نوول  فخوورج النوواس موون ا سووالم إىل ا؟اهليوو  وأن الرسوول مجيعووا أرسووللا بعوود ذلووك اب سووالم .

إ ووووا كووووان ال قووووك  -وأنووووه   يكوووون قوووو  تطوووولر يف العقيوووودة السووووماوي  يف أصوووول ا عتقوووواق .  .التلحيوووود املطلوووو
وأن مالحظو  ذلوك التطولر يف العقائود ا؟اهليو   -يف الشرائع املصاحب  للعقيودة اللاحودة  وال كيه والتلسع

ن عقيووودة إ ا يووودل علوووى أ.  يووودل علوووى أن النووواس صووواروا إىل التلحيووود بنووواء علوووى تطووولر يف أصووول العقيووودة
 -حوَّت بعود احنورا  األجيوال عنهوا  -التلحيد على يد كول رسولل كانوحل تو   رواسوه يف األجيوال التاليو  

أما عقيودة التلحيود يف أصولها فهوك .ترقك عقائدهم ا؟اهلي  ذاهتا حَّت تصْي أقرب إىل أصل التلحيد الرابين
كاملو  منوذ وجودت،ألوا ليسوحل انبعو    أقدم يف  ري  البشري  من العقائد الليني  مجيعا  وقد وجدت هكوذا

فهك حوووو  منووووذ اللحظوووو  .موووون أفكووووار البشوووور ومعللموووواهتم امل قيوووو  إ ووووا هووووك آتيوووو  هلووووم موووون عنوووود اّلِل سووووبحانه
 األوىل،وهك كامل  منذ اللحظ  األوىل ..

وخباصوو   -لباحووة مسوولم  -إذن  -فال جمووال .هووذا مووا يقوورر  القوورآن الكوورمي ويقوولم عليووه التصوولر ا سووالمك
إىل كووكء ذا الوذي يقورر  القورآن الكوورمي يف وضول  حاسوم،هووأن يعودل عون  -كوان يودافع عون ا سووالم  إذا  

 سلفنا  ألجه كما تلك النظرايت النابع  من منهج م. ا ختب  فيه نظرايت علم األقاين املقارن 
إذ  -ا سوالم خطاء واملزال  يف الكتاابت اليت تكتوه عون   نناقا األ -رآن يف لالل الق -ومع أننا هنا 

نهج القورآين نمولذج واحد،نعرضوه يف ملاجهو  املوولكننوا نلوم ب.. -أن جمال هذ  املناقش   ة آخر مسوتقل 
 والتقريرات القرآني  يف هذ  القضي  ..

كما ترقووى يف . العقائووديفترقووى ا نسووان ».يف فصوول أصوول العقيوودة:.« اّللِ »كتووه األسووتاذ العقوواق يف كتابووه:
 العللم والصناعات.

العلوووووم  حل أوائووووولفليسووووو.فكانووووحل عقائووووود  األوىل مسووووواوي  حلياتووووه األوىل،وكوووووذلك كانوووووحل عللمووووه وصناعاته»
 وفور مون عناصورمنهوا   والصناع   رقوى مون أوائول الودايانت والعباقات،وليسوحل عناصور احلقيقو  يف واحودة

 احلقيق  يف األخرى.
لووووولم بيل العاو توووووه يف سووووووينبغوووووك أن تكووووولن حمووووواو ت ا نسوووووان يف سوووووبيل الووووودين أكووووو  وأنووووولل مووووون حم»

 والصناعات.
علوم  يعا؟هوا التفرقو  الويتألن حقيق  الكلن الكثى أك  مطلبا وأنلل نريقا مون حقيقو  هوذ  األكوياء امل »

  رة والصناع   رة أخرى.
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ن قريوه موولبثلا إىل ز وقد جهل الناس كأن الشمك السانع ،وهك ألهور موا تورا  العيولن وهسوه األبودان،»
ن أ حطور ألحود و .حوالمراوا حلل األرم،ويفسرون حركاهتا وعلارضها كما تفسر األلغاز واأليقلللن بدو 

 ل.ولعلها   تزا.ينكر وجلق الشمك ألن العقلل كانحل يف لالم من أمرها فل  لالم
 لووى أوووا تبحووةين،و  عفووالرجلع إىل أصوولل األقاين يف عصوولر ا؟اهليوو  األوىل   يوودل علووى بطووالن التوود»

صوور واحوود عامل  يف كوووكوول مووا يوودل عليووه أن احلقيقوو  الكووثى أكووث موون أن تتجلووى للنوواس كاملوو  .لعوون حما
عدون لعرفوان ،كما يسوتوأسللاب بعد أسوللب.وأن الناس يستعدون لعرفاوا عصرا بعد عصر،ونلرا بعد نلر

العقول  اّبويت ُيوي  احلقائ  الصغرى،بل علوى حنول أصوعه وأعجوه مون اسوتعداقهم لعرفوان هوذ  احلقوائ  الو
 ويتناوهلا احلك والعيان.

،و   نسوان األولمون ّبوا اوقد أسفر علوم املقابلو  بوني األقاين عون كثوْي مون الضوال ت واألسوانْي الويت آ»
فر هووذا ملنظوولر أن يسووكوون موون ايو  .تووزال هلووا بقيوو  كووائع  بووني القبائوول البدائيوو ،أو بووني أمووم احلضووارة العريقوو 

  ن الضوووووالللن الووووودايانت األوىل علوووووى غوووووْي موووووا كانوووووحل عليوووووه موووووالعلوووووم عووووون كوووووكء غوووووْي ذلوووووك،و  أن تكووووو
ديود ذ  النتيجو  جهووليك يف .النتيج  املعقلل  اليت   ي قه العقل نتيج  غْيها فهذ  هك وحدها.وا؟هال 

حوة طور لوه أن يبالوذي ح فإن العوا .يستغفر به العلماء،أو يبنلن عليه جديدا يف احلكم على جلهر الودين
لائه السووووخ  كوووونزهوووو  عوووون دائيوووو  ليثبووووحل أن األولووووني قوووود عرفوووولا احلقيقوووو  الكلنيوووو  الكاملوووو  ميف األقاين الب

 ...«.والغباء،إ ا يبحة عن حمال 
 يف الكتاب نفسه :« أنلار العقيدة ا هلي »كذلك كته يف فصل:

  قاقهوووووا ابهلهلووووو  يف اعتيعووووور  علمووووواء املقابلووووو  بوووووني األقاين ياليووووو  أنووووولار عامووووو  مووووورت ّبوووووا األموووووم البدائيووووو»
وىل حل القبائول األلتعودق كانوففوك قور ا»واألرابب:وهك قور التعدق وقور التمييوز وال جوي  وقور اللحدانيو  
 تتخذ هلا أراباب تعد ابلعشرات،وقد تتجاوز العشرات إىل امل ات.

ضولر،وتقبل رب يف احلويلكك يف هذا الدور أن يكلن لكل أسرة كبْية رب تعبد ،أو تعليوذة تنولب عون الو
 ت والقرابني.الصللا

ا يف الوووووثوز ذ رب منهوووووويف الووووودور الثووووواين وهووووول قور التمييوووووز وال جوووووي  تبقوووووك األرابب علوووووى كثرهتا،وذخووووو»
عليهوا  زعام ،وتعتمودخورى ابلإما ألنوه رب القبيلو  الكوثى الويت تودين هلوا القبائول األ.والرجحان على سائرها

قهووا الووه الوويت هقائر املطسووبووا أعظووم وألووزم موون يف كوويون الوودفاع واملعاش،وإمووا ألنووه ُيقوو  لعبوواق  مجيعووا مطل
 هووك ملضووع رجوواءالووراي  و و األرابب املختلفوو ،كأن يكوولن رب املطوور وا قلوويم يف حاجوو  إليووه،أو رب الزوابووع 

  .ناصر الطبيعيا من العأو خشي  يعلل على ملضع الرجاء وااشي  عند األرابب القائم  على تسيْي غْيه
م ،فتتجمع إىل عباقة واحدة تيل  بينها موع تعودق األرابب يف كول إقلويم مون ويف الدور الثالة تتلحد األ»

وُيدّ يف هذا الدور أن تفرم األم  عباقهتا على غْيهوا كموا تفورم عليهوا سوياقة  جهوا .األقاليم املتفرق 
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وصووواحه عركوووها،وُيدّ أيضوووا أن ترضوووى مووون إلوووه األمووو  املغللبووو  اباضووولع  هلوووا،مع بقائوووه وبقووواء عباقتوووه  
 اء التابع للمتبلع،واحلاكي  للملك املطاع.كبق
ر فيهووا عرف ،ويتعووذِ فيهووا امل و  تصوول األموو  إىل هووذ  اللحدانيوو  الناقصوو  إِ  بعوود أنوولار موون احلضووارة تشوويع»

ب إىل   وا هول أقور تص  اّللِ على العقل قبلل اارافات اليت كانحل سائغ  يف عقلل اهلمج وقبائل ا؟اهلي ،ف
الكولن  كوْي يف أسورارقة ابلتففات اهلهلو  املتعودقة يف أنلارهوا السوابق ،وتق ن العبواالكمال والقداس  من صو

قوووو ،وتنزل لربلبيوووو  احلاب  األمووووم وعالقتهووووا إبراقة اّلِل وحكمتووووه العاليوووو ،وكثْيا مووووا يتفوووورق ا لووووه األكووووث يف هووووذ
 إخل. .«..وي  األرابب األخرى إىل مرتب  املالئك  أو األرابب املطروقين من احلظْية السما

ن لبشر هوم الوذياقارن أن وواض  سلاء من رأي الكاته نفسه أو  ا نقله ملخصا من آراء علماء الدين امل
طولر وأن الت.ياسوي ري  والسينش لن عقائودهم  نفسوهم ومون مث تظهور فيهوا أنولارهم العقليو  والعلميو  واحلضوا

 ال ..من التعدق إىل التثني  إىل التلحيد تطلر زمب مطرق على ا مج
ذ ة ا هلي ،منووة العقيوودملضوولع هووذا الكتوواب نشووأ»وهووذا واضوو  موون ا؟ملوو  األوىل يف تقوودمي امليلوو  لكتابووه:

 « ..أن اختذ ا نسان راب،إىل أن عر  اّلِل األحد،واهتدى إىل نزاه  التلحيد
  موووا يقووورر ر غوووْي ،كوووي ا آخووووالوووذي   كوووك فيوووه أن اّلِل سوووبحانه يقووورر يف كتابوووه الكرمي،تقريووورا واضوووحا جازما

 أن آقم -سوبحانه  - ر  اّللِ وأن الوذي يقور .متأيرا فيه  نهج علماء األقاين املقارنو  .« اّللِ »صاحه كتاب:
تعوووودق ب  موووون الوهوووول أول البشوووور عوووور  حقيقوووو  التلحيوووود كاملوووو ،وعر  نزاهوووو  التلحيوووود غووووْي مشوووولب  بشووووائ

هنالوك  لعقيودة،فكانحلّبوذ  ا ِر  بنيوهوأنوه عو.والتثني ،وعر  الدينلن  ّلِل وحود  ابتبواع موا يتلقوى منوه وحد 
علووى  ا نووال األموودملوووأنووه .. أجيووال يف أقوودم  ريوو  البشووري    تعوور  إ  ا سووالم قينووا،وإ  التلحيوود عقيوودة

شوووَّت لوقانوووحل .تعووودق .ا إىل الر وووا إىل التثنيووو  ور ووو.األجيوووال املتتابعووو  مووون ذريووو  آقم احنرفوووحل عووون التلحيووود .
 األرابب الزائف  ...

  و طلفوان مجيعوا غورقهم الأوأن الذين بقولا علوى ا؟اهليو  .ا نل  عليه السالم ابلتلحيد من جديدحَّت جاءه
ائر األرابب التثنيوووو  وسوووووينكوووورون التعوووودق و « نزاهوووو  التلحيوووود»يوووونج إ  املسوووولملن امللحوووودون الووووذين يعرفوووولن 

 والعباقات ا؟اهلي   
بول ق.لحيود املطل علوى الت ك اب سوالم القوائمولنا أن ْنزم أن أجيا  من ذراري هي ء الناجني عاكحل كوذل

ل كووووان كووووأن  كوووووأنووووه هكووووذا  .أن يطوووولل علوووويهم األموووود،ويعلقوا إىل ا حنوووورا  عوووون التلحيوووود موووون جديوووود .
 .« . َّ أاََن فَاْعُبُدونِ   إِلَه إِ  أَنَّهُ  َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن َرُسلل  ِإ َّ نُلِحك إِلَْيهِ »رسلل:

« اّللِ »  كتوواب:فيووه ميلو يووه أن هوذا كوكء، والووذي يقورر  علموواء األقاين املقارنو  ويتوابعهموالوذي   كوك ف
ريووو  بووواحثني يف  آراء الو .وبينهموووا تقابووول  م يف مووونهج النظووور ويف النتوووائج الووويت ينتهوووك إليهوووا ..كوووكء آخر

بشوور لمباحووة ا األقاين ليسووحل سوولى نظوورايت يعووارم بعضووها بعضووا،فهك ليسووحل الكلموو  النهايوو  حووَّت يف
 الفانني  
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  أمورا انع،ويقرر غوْي  كتابه الكورمي هوذا البيوان القويفأمرا يبينه  -سبحانه  -وما من كك أنه حني يقرر اّلِل 
كتبولن موا ن ا سوالم ويعودافعلن يووخباص   ن .آخر مغايرا له اام املغايرة،فإن قلل اّلِل يكلن أوىل اب تباع

توووه نقخ قاعدبووووأن هوووذا الووودين   حووودم .ين مجلووو  .يكتبووولن بقصووود قفوووع الشوووبهات عنوووه وعووون أصووول الووود
يوود ه جوواء ابلتلحنفسووهم وأنووأيف أن الوودين جوواء وحيووا موون عنوود اّلِل،و  يبتدعووه البشوور موون عنوود   عتقاقيوو  ا 

 حوودم كما أنووه  .ال  أيوو  رسوومنووذ أقوودم العصوولر و  اووئ بغووْي التلحيوود يف أيوو  فوو ة موون فوو ات التوواري ،و  يف
هج ملجوه عمللن وفو  مونيء إ ا تقريرات علماء األقاين املقارن  وخباص  حني يعلم أن هي  ب   تقريراته إىل

ك لبشووري امل قووالفكوور ا لتوودمْي القاعوودة األساسووي  لوودين اّلِل كلووه وهووك أنووه وحووك موون اّلِل،ولوويك موون وحووك
هوووذ  اللمحووو   لبيووو   ولعووواملتطووولر  ولووويك وقفوووا علوووى ترقوووك العقووول البشوووري يف العلوووم املووواقي وااوووثة التجري

موودى ااطوولرة يف تلقووك  تكشوو  لنووا عوون -ك ا سووتطراق فيهووا يف كتوواب الظووالل الوويت    لوو -املختصوورة 
كما تكشووو  لنوووا عووون .ن مصووودر غوووْي إسوووالمكعووو - أي جانوووه مووون جلانبهوووا يف -مفهلماتنوووا ا سوووالمي  

تقلن املقوررات ويسوهج و ملنامدى تغلغل مناهج الفكر الغربي  ومقرراهتا يف أذهان الذين يعيشلن على هذ  ا
« يِت ِهوَك أَقْووَلمُ يَوْهوِدي لِلَّو ْلُقْرآنَ ِإنَّ هَذا ا»..حَّت وهم يتصدون لرق ا ف اءات عن ا سالم من أعدائه .منها
.. 

 ا واية بين المؤمنين والكافرين

لوم واضو    علوى معنق  موع نول  وابنوه الوذي لويك مون أهلوه  إووا وقفو.ونق  وقف  أخرى مع قص  نل  .
  الطري  ..كش  معا وقف  على مفر  الطري  ت.ابرز يف نبيع  هذ  العقيدة ويف خطها احلركك أيضا .

تَووْد آَمنَ َوأُوِحووَك ِإىل نُوول   أَنَّووُه لَووْن يوُووْيِمَن ِمووْن قَوْلِمووَك ِإ َّ َمووْن قَوو» َواْصووَنِع اْلُفْلووَك .لنَ ِ ْك ِ ووا كووانُلا يَوْفَعلُ ،فَووال تَوبوْ
 ...«ُقلَن ْم ُمْغرَ َو  خُتاِنْبِب يف الَِّذيَن لََلُملا ِإوَُّ ِ َْعُيِننا َوَوْحِينا،

وْل ِفيهوا ِمونْ » َسوَبَ  َعَلْيوِه اْلَقوْلُل  ِإ َّ َمونْ  -نَونْيِ َوأَْهلَوَك ْوَجونْيِ ايوْ زَ  ُكولِ  َحَّتَّ ِإذا جاَء أَْمُران َوفاَر التوَّنُولُر قُوْلَنا:امحِْ
 ...« قَِليل   َّ َوَمْن آَمَن،َوما آَمَن َمَعُه إِ  -
َتُكوووْن َموووَع  رَْكوووْه َمَعنوووا،َو ا:اي بُوووَبَّ -ْعوووزِل  َن يف مَ َوِهوووَك َعْووورِي ِّبِوووْم يف َموووْلج  َكاْ؟ِبووواِل َوانقى نُووول   ابْونَوووُه وَكوووا»

َرِحَم،َوحووواَل   َّ َمووونْ أَْموووِر اّللَِّ إِ  يَووووْلَم ِمووونْ اِصوووَم الْ قاَل:َسوووآِوي ِإىل َجبَووول  يَوْعِصوووُمِب ِموووَن اْلماِء،قووواَل:  ع.اْلكاِفرِينَ 
نَوُهَما اْلَمْلُج َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنَي   ..«بَويوْ

قوواَل:اي نُوولُ  ِإنَّووُه .نْووحَل َأْحَكووُم احْلاِكِمنيَ حلَُْ ،َوأَ ْعووَدَ  اَوانقى نُوول   َربَّووُه،َفقاَل:َربِِ ِإنَّ ابْووِب ِمووْن أَْهلِووك،َوِإنَّ وَ »
،َفال َتْسوووو َوْلِن مووووا لَوووولَووووْيَك ِمووووْن أَْهِلَك،ِإنَّووووُه َعَموووول  َغووووْْيُ  لَن ِمووووَن ،ِإيِنِ أَِعظُووووَك أَْن َتُكوووو بِووووِه ِعْلووووم  ْيَك لَووووكَ  صوووواِل  

« ِب َأُكوْن ِموَن اْااِسورِينَ  تَوْغِفْر ِ  َوتَووْرمحَْ ْلم ،َوِإ َّ عِ  بِِه قاَل:َربِِ ِإيِنِ أَُعلُذ ِبَك أَْن َأْس َوَلَك ما لَْيَك ِ  .اْ؟اِهِلنيَ 
.. 

لوودين،وتتعل  ايعوو  هووذا تجمووع عليهووا النوواس يف هووذا الوودين وكوويج  فريوودة تتميووز ّبووا نبإن اللكوويج  الوويت ي
 آبفا  وآماق وأبعاق وأهدا  حتا ّبا ذلك املنهج الرابين الكرمي.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2432 

م يج  القوول إن هووذ  اللكوويج  ليسووحل وكوويج  الوودم والنسووه وليسووحل وكوويج  األرم واللنن،وليسووحل وكوو
 الطبق  ..و احلرف   حل وكيج  ا؟نك والعنصر،وليسحل وكيج والعشْية،وليسحل وكيج  الللن واللغ ،وليس

لعبوود   بحانه وتعوواىلاّلِل سوو إن هوذ  اللكووائج مجيعهووا قوود تلجوود مث تنقطووع العالقوو  بوني الفوورق والفوورق كمووا قووال
 بووني لووه مث« ْهلِووكَ أَ اي نُوولُ  ِإنَّووُه لَووْيَك ِمووْن ».« .َربِِ ِإنَّ ابْووِب ِمووْن أَْهلِووك»هوول يقوولل:و  -ليووه السووالم ع -نوول  

ينكمووا اي د انقطعووحل بإن وكوويج  ا ميووان قوو..« إنووه عموول غووْي صوواحل»..لوويك موون أهلووه .ملوواذا يكوولن ابنووه .
فأنوووحل هسوووه أنوووه مووون « نَي َن اْ؟َووواِهلِ ُكووولَن ِموووتَ فَوووالَ َتْسوووأَْلِن َموووا لَوووْيَك لَوووَك بِوووِه ِعْلوووم  ِإيِنِ أَِعظُوووَك أَن  »نووول :

بنووك موون اكووان هوول   ملسووتيقن فهوول أنووه لوويك موون أهلووك،وللأمووا املعلوولم ا.أهلووك،ولكن هووذا احلسووبان خانئ
 صلبك  

ظورات رواب ،وبني نكوائج والووهذا هل املعلم اللاض  البارز علوى مفور  الطريو  بوني نظورة هوذا الودين إىل الل 
ك الووولنن،وآان هوووو ك األرم إن ا؟اهليوووات ععوول الرابطووو  آان هوووك الووودم والنسووه وآان هووو.ا؟اهليوو  املتفرقووو  .

 هووك    ععلهووا آان  والطبقووة،وآان هووك اللوولن واللغوو ،وآان هووك ا؟وونك والعنصوور،وآان هووك احلرفووالقوولم والعشووْي 
معهوا و عأعلوى تفرقهوا  -هليو  وكلها تصلرات جا.أو املصْي املش   ..املصاحل املش ك ،أو التاري  املش  

ن ا القورآ وثال يف هوذ - ال  رالف  أصيل  عميقو  عون أصول التصولر ا سوالمك  واملونهج الورابين القولميخت -
قود  -هك من هذا القورآن وعلوى نسوقه واعاهوه و  - -الذي يهدي لليت هك أقلم ويف تلجيهات الرسلل 

 الطري  .. يف مفر  أخذ األم  املسلم  ابل بي  على ذلك األصل الكبْي ..واملعلم اللاض  البارز
 ب أمثالووه لشووَّتالللد،ضوور كوولن بووني اللالوود و وهووذا املثوول الووذي يضووربه يف هووذ  السوولرة موون نوول  وابنووه فيمووا ي

 ها ..ة اليت يعتث   اللحيداللكائج والرواب  ا؟اهلي  األخرى،ليقرر من وراء هذ  األمثال حقيق  اللكيج
  وأبيووه وقلمووه - عليوه السووالم -ضورب هلووا املثوول فيموا يكوولن بووني الللود واللالوود وذلووك فيمووا كوان بووني إبووراهيم 

ا   َيْسوووَمُع َو  موو:اي أَبَووحِل ِ َ تَوْعبُووُد اَل أِلَبِيوووهِ قووِإْذ .اتوواِب ِإْبراِهيَم،ِإنَّووُه كووواَن ِصوودِِيقا  نَِبي ووَواذُْكووْر يف اْلكِ »كووذلك:
اي .ِدَ  ِصوورانا  َسووِلاي  ِتَك،فَوواتَِّبْعِب أَْهووذَْ ِم مووا َ ْ  اْلِعْلوويُوْبِصووُر َو  يُوْغووِب َعْنووَك َكووْي ا ف اي أَبَووحِل ِإيِنِ قَووْد جوواَءين ِموونَ 
اب  ِمووَن الوورَّمْحِن َأخوواُ  أَْن مَيَسَّووَك َعووذ بَووحِل ِإيِنِ اي أَ .اأَبَووحِل   تَوْعبُووِد الشَّووْيطاَن،ِإنَّ الشَّووْيطاَن كوواَن لِلوورَّمْحِن َعِصووي  

ووووووْيطانِ  تَووووووِه أَلَْرمُجَنَّووووو َْ يُمف لَوووووِ ْن ِإبْووووووراهِ  قاَل:أَراِغووووووه  أَنْوووووحَل َعووووووْن آهِلَووووويِت اي.َولِي وووووا . فَوَتُكووووولَن لِلشَّ َك  َواْهُجووووووْرين  تَونوْ
،ِإنَّوووُه كووواَن يب .َمِلي ا ْن ُقوِن اّللَِّ َوأَْقعُووولا زُِلُكْم َوموووا تَوووْدُعلَن ِموووا،َوأَْعتَ  َحِفي وووقاَل:َسوووالم  َعَلْيوووَك َسَأْسوووتَوْغِفُر لَوووَك َريبِِ

،َعسووى َأ َّ َأُكوولَن بِووُدعاِء َريبِِ َكووِقي ا نووا لَووُه ِإْسووحاَ  َويَوْعُقوولَب ْن ُقوِن اّللَِّ َوَهبْ ِموو يَوْعبُووُدونَ  ْم َومووافَوَلمَّا اْعتَوووَزهلَُ .َريبِِ
 (.50 - 41)مرمي:... «َعِلي ا ساَن ِصْد   لِ هَلُْم  وَُكال  َجَعْلنا نَِبي ا َوَوَهْبنا هَلُْم ِمْن َرمْحَِتنا،َوَجَعْلنا

 ه.وميثاق  هدوهل يعطيه عوضرب هلا املثل فيما كان بني إبراهيم وذريته كما علمه اّلِل سبحانه ولقنه،
،فَ بُوووُه بِ َوِإِذ ابْوَتلوووى ِإبْوووراِهيَم رَ »ويبشووور  ببقووواء ذكووور  وامتوووداق الرسوووال  يف عقبوووه: اِعلُوووَك َأَاَُّهنَّ،قووواَل:ِإيِنِ جَكِلمات 

 ..« اِلِمنيَ لِلنَّاِس ِإماما ،قاَل:َوِمْن ُذرِِيَّيِتف قاَل:  يَناُل َعْهِدي الظَّ 
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ُهْم اِبّللَِّ َواْليَوووووْلِم ِمووووَمووووْن آَمووووَن  -ِت َن الثََّمووووراْهلَووووُه ِمووووَعووووْل هووووذا بَولَوووودا  آِمنووووا  َواْرُزْ  أَ َوِإْذ قوووواَل ِإبْووووراِهيُم:َربِِ اجْ  » نوْ
( 126 - 124رة:)البقو..« بِوْ َك اْلَمِصوْيُ  النَّواِر وَ ىل َعوذابِ قاَل:َوَمْن َكَفَر فَأَُمتِِعُوُه قَلِويال  مُثَّ َأْضوَطرُُ  إِ .اهْلِخرِ 

 .وللط وامرأتهيكلن بني الزوج وزوجه،وذلك فيما كان بني نل  وامرأته، وضرب هلا املثل فيما
ُ َمووَثال  »ويف ا؟انووه اهلخوور مووا كووان بووني اموورأة فرعوولن وفرعوولن:  ْموورََأَت نُوول   َواْموورََأتَ  َكَفووُروا الَّووِذينَ لِ َضووَرَب اّللَّ
،كانَتا َهْحَل َعْبَدْيِن ِمْن ِعباِقان صاحِلَنْيِ،َفخانَتاُ ا،فوَ  هُ َلْم يُوغْ ُللط  ِقيَل:اْقُخاَل النَّواَر َموَع ما ِمَن اّللَِّ َكوْي ا ،وَ ِنيا َعنوْ

اِخِلنيَ   « ...الدَّ
ُ َمووَثال  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا اْموورََأَت ِفْرَعووْلَن،ِإْذ » ِب ِمووْن ِفْرَعووْلَن  ِعْنووَدَ  بَوْيتووا  يف ا؟َْ بِِ ابْووِن ِ  الَووحْل:رَ قَوَضووَرَب اّللَّ نَّووِ ،َوْنَِِ

ِب ِمووَن اْلَقوووْلِم الظَّوواِلِمنيَ َوَعَملِووهِ  ا املثووول فيمووا يكووولن بووني املووويمنني ( وضوورب هلوو11 - 10)التحووورمي:...« ،َوْنَِِ
كووان بووني   لك فيموواوذ.وأهلهووم وقوولمهم وونوونهم وأرضووهم وقايرهووم وأملاهلم،ومصوواحلهم وماضوويهم ومصووْيهم

رهوم وأرضووهم مهم وقو هووم وقول وموا كوان مون الفتيوو  أصوحاب الكهو  موع أهل.إبوراهيم واملويمنني بوه مووع قلمهم
... 
ُكْم َوِ َّوا تَوْعبُوُدوَن ِموْن ُقوِن ِمِهْم:ِإانَّ بوُوَرآُ ا ِمونْ اُللا لَِقولْ ،ِإْذ قوَقْد كاَنحْل َلُكْم أُْسَلة  َحَسَن   يف ِإْبراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعوهُ »

َنُكُم اْلَعداَوُة َواْلبوَ  َننا َوبَويوْ ،َكَفْران ِبُكْم َوبَدا بَويوْ  (.4)املمتحن :.....« َدُ   تُوْيِمُنلا اِبّللَِّ َوحْ بَدا  َحَّتَّ أَ ضاُء غْ اّللَِّ
يَووُ  ِإىَل اْلَكْهووف ِإْذ أَوَ نووا َعَجبووا  أَْم َحِسووْبحَل أَنَّ َأْصووحاَب اْلَكْهووِ  َوالوورَِّقيِم كووانُلا ِمووْن آايتِ  » ِ  َفقاُللا:َربَّنووا ى اْلِفتوْ

مُثَّ بَوَعْثنواُهْم لِونَوْعَلَم .َدقا   يف اْلَكْهوِ  ِسوِننَي َعوَلى آذاِوِمْ بْنا عَ ْن أَْمران َرَكدا ،َفَضرَ آتِنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَ   َوَهيِِْئ لَنا مِ 
يَووووو   آمَ ُهْم اِبحْلَووووو نَوبَوووووأَ حَنُْن نَوُقوووووُا َعَلْيوووووكَ .َأُي احْلِوووووْزَبنْيِ َأْحصوووووى ِلموووووا لَِبثُووووولا أََمووووودا   ُْم ِفتوْ ،ِإوَّ نُووووولا بِوووووَرّبِِِْم َوزِْقانُهوووووْم  ِِ

ِه ِإهلوا  َلَقوْد قُوْلنوا ِإذا   لَوْن نَوْدُعَلا ِموْن ُقونِو َواأْلَْرمِ سَّوماواتِ دى ،َوَرَبْطنا َعلى قُوُللِّبِْم ِإْذ قاُملا َفقاُللا:َربُنا َرُب الهُ 
َووُذوا ِمووْن ُقونِووِه آهِلَوو   .َكووَططا   ُم ِ َّووِن افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ  ْن أَْللَووطان  بَوونيِِ   َفَمووْيِهْم ِبُسوولْ لَن َعلَووَلْل  َذْتُوو.هُي ِء قَوْلُمنَووا اختَّ

ْم ِموْن َرمْحَتِوِه،َويُوَهيِِْئ َلُكوْم  يَوْنُشْر َلُكْم َرُبُكوىَل اْلَكْه ِ فَْأُووا إِ  - ِإ َّ اّللََّ  -َكِذاب ف َوِإِذ اْعتَوزَْلُتُملُهْم َوما يَوْعُبُدوَن 
 (.16 - 9)الكه :...« ِمْن أَْمرُِكْم ِمرَفقا  

ن سوبقلها يف الوذي.امليمننينبيواء و ل  اليت ضرّبا اّلِل لام  املسولم  مون سوْية الوره  الكورمي مون األوّبذ  األمث
هووا البوارز أمام ا املعلوومملكوه ا ميوان الضووارب يف كوعاب الزمان،وضوححل معووا  الطريو  هلوذ  األموو  وقوام هوذ

تقام   سوها رّبوا ابونالب.الاهعن حقيق  اللكيج  اليت اه أن يقلم عليها اجملتمع املسلم،و  يقلم على س
 ْية ..على الطري  يف حسم ووضل  يتمثالن يف ملاق  كثْية،ويف تلجيهات من القرآن كث

 هذ   اذج منها ..
َ َوَرُسولَلُه  » أَْو أَبْنوواَءُهْم أَْو  َولَووْل كوانُلا آابَءُهومْ  -  عَِوُد قَوْلموا  يُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخوِر يُولاُقوَن َمووْن َحواقَّ اّللَّ

ميواَن َوأَيَّوَدُهْم بِوُرو   ِمْنُه،َويُوْدِخُلُهْم َجنَّوات  َعْورِي ِموْن َهِْتَهوا  -ِإْخلاَوُْم أَْو َعِشْيهََتُْم  أُولِ َك َكتَوَه يف قُولُولِّبُِم اْ ِ
ُهْم َوَرُضوووولا َعْنووووُه،أُولِ َك ِحوووو ُ َعوووونوْ ،َأ  ِإنَّ ِحووووْزَب اّللَِّ ُهووووُم اْلُمْفِلُحوووولنَ اأْلَْووووواُر خالِووووِديَن ِفيها،َرِضووووَك اّللَّ « ْزُب اّللَِّ

ُروا اي أَيُوَها الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوتَِّخوُذوا َعوُدوِِي َوَعوُدوَُّكْم أَْولِيواَء تُوْلُقولَن إِلَوْيِهْم اِبْلَمَلقَِّة،َوقَوْد َكَفو( »22...)اجملاقل :
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،ُحْرُِجووولَن الرَُّسووو وووُتْم َخوووَرْجُتْم ِجهووواقا  يف َسوووِبيِلك ِ وووا جووواءَُكْم ِموووَن احلَْ ِِ ُكوووْم أَْن تُوْيِمنُووولا اِبّللَِّ َربُِِكوووْم،ِإْن ُكنوْ لَل َوِإايَّ
ووُتْم،َوَمْن يَوْفعَ  ووُتْم َومووا أَْعَلنوْ  ْلووُه ِمووْنُكْم فَوَقووْد َضوولَّ َسوولاءَ َوابِْتغوواَء َمْرضايت،ُتِسووُروَن إِلَووْيِهْم اِبْلَمووَلقَِّة َوأاََن أَْعلَووُم ِ ووا َأْخَفيوْ

ُ ِ وا تَوْعَملُولَن ( »1...)املمتحن :« السَِّبيلِ  وَنُكْم،َواّللَّ َفَعُكْم أَْرحاُمُكْم َو  أَْو قُُكْم،يوَوْلَم اْلِقياَموِ  يَوْفِصوُل بَويوْ َلْن تَونوْ
أَيُوَهووا الَّووِذيَن  اي( »4 - 3)املمتحنوو :..« إخل.َقْد كانَووحْل َلُكووْم أُْسووَلة  َحَسووَن   يف ِإبْووراِهيَم َوالَّووِذيَن َمَعووُه ...َبِصووْي  

ُْم  ميوواِن،َوَمْن يَوتَوووَلهلَّ ِمووْنُكْم فَُأول ِووَك ُهووُم آَمنُوولا   تَوتَِّخووُذوا آابءَُكووْم َوِإْخوولاَنُكْم أَْولِيوواَء ِإِن اْسووَتَحُبلا اْلُكْفووَر َعلَووى اْ ِ
 َوالنَّصوووارى أَْولِياَء،بَوْعُضوووُهْم أَْولِيوووواُء اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّخوووُذوا اْليَوُهووولقَ  (.»23)التلبووو :...« الظَّووواِلُملنَ 

ُهْم،ِإنَّ اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنوْ ،َوَمْن يَوتَوَلهلَّ  (.51)املائدة:...« بَوْعخ 
لينوووه ئوووه وتكبيعووو  بنانوهكوووذا تقوووررت تلوووك القاعووودة األصووويل  احلا ووو  يف عالقوووات اجملتموووع ا سوووالمك ويف 

ال يعوود هنووا  جموو و .زمووانالعضوولي الووذي يتميووز بووه عوون سووائر اجملتمعووات ا؟اهليوو  قوودميا وحووديثا إىل آخوور ال
  ا اّلِل لامووولوويت اختارهووووبوووني إقاموو  اجملتموووع علووى أيووو  قاعوودة أخووورى غووْي القاعووودة ا« ا سووالم»للجمووع بوووني 

لعالقووووات ن تلوووك اموووة أو أكثووور والوووذين يووودعلن صوووف  ا سوووالم،مث يقيمووولن جمتمعووواهتم علوووى قاعووود.املختارة
ا سووالم و .ووم يرفضلنهم وإمووا أا؟اهليو  الويت أحوول ا سوالم حملهووا قاعودة العقيوودة،إما أووم   يعرفوولن ا سوال

هوا مون ل حتوارون غْي بقلوا،بويف كلتا احلالتني   يع   هلم بتلك الصوف  الويت يودعلوا ألنفسوهم وهوم   يط
انوه مون حكمو  لننظور يف جل  -ضوح  ااموا وقود صوارت وا -لقاعودة مقلمات ا؟اهلي  فعال  ونودع هوذ  ا

 اّلِل يف إقام  اجملتمع ا سالمك على هذ  القاعدة ..
الوويت تفرقووه موون عووا  البهيموو  ألوووا تتعلوو  ابلعنصوور الزائوود يف « ا نسووان»إن العقيوودة اثوول أعلووى خصووائا 

الروحك الذي به صوار هوذا املخلول  إنسواان يف وهل العنصر  -تركيبه وكينلنته عن تركيه البهيم  وكينلنتها 
وحووَّت أكوود امللحوودين إحلوواقا وأكثوور املوواقيني ماقي ،قوود انتبهوولا أخووْيا إىل أن العقيوودة خاصوو   -هووذ  الصوولرة 

 .1533من خلاص ا نسان تفرقه فرقا أساسيا عن احليلان
هووك آصوورة  -ي  ة ا نسووان نسوواين الووذي يبلوو  ذروة احلضووار ايف اجملتمووع  -وموون مث ينبغووك أن تكوولن العقيوودة 

ن آصووورة و  تكووول .ألووووا العنصووور الوووذي يتعلووو   خوووا خصوووائا ا نسوووان املميوووزة لوووه عووون البهوووائم.التجمع
 صوواحل واحلوودوقرعووى واملالتجمووع عنصوورا يتعلوو  بشووكء يشوو   فيووه ا نسووان مووع البهووائم  موون مثوول األرم وامل

قوولم وا؟وونك شووْية واللوودم والنسووه والعالوويت اثوول خوولاص احلظْية،وسووياج احلظووْية  و  تكوولن كووذلك هووك ا
لوه ن العقول والقإ  كويو  وليك هنوا .فكلهوا  وا يشو   فيوه ا نسوان موع البهيمو .والللن واللغو  . والعنصر

 اليت حتا ّبا ا نسان قون البهيم   
ق هول عنصور ا ختيوار وا راقة،فكول فور .كذلك تتعل  العقيدة بعنصر آخر يتميز بوه ا نسوان عون البهوائم .

على حدة ميلك أن حتار عقيدته  جرق أن يبل  سن الركد وبذلك يقرر نلع اجملتموع الوذي يريود أن يعويا 

                                                 
 ي  احلديث   ) السيد رمحه هللا (من هي ء جلليان هاكسلك من علماء الداروين - 1533
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بكامووول  -فيوووه رتوووارا ونووولع املووونهج ا عتقووواقي وا جتمووواعك والسياسوووك وا قتصووواقي واالقوووك الوووذي يريووود 
 أن يتمذهه به ويعيا .. -حريته 

رم الووويت ن يقووورر األأكما   ميلوووك .وللنوووه وقلموووه وجنسوووهولكووون هوووذا الفووورق   ميلوووك أن يقووورر قموووه ونسوووبه 
تمعوات قوام عليهوا جمتات الويت إىل آخر تلك املقلمو.ُيه أن يللد فيها،ولغ  األم اليت يريد أن ينشأ عليها .

رأي  هوا مشولرة و خوذ لوه فيإن هذ  األملر كلها يقضى فيها قبل جمي وه إىل هوذ  األرم،و  يي .ا؟اهلي   .
أو حوووَّت يف  -رة معوووا عليووه فرضوووا سووولاء أحووه أم كووور   فوووإذا تعلوو  مصوووْي  يف الووودنيا واهلخووإ ووا هوووك تفووورم 
ذلك تسوووله قلموووات الووويت تفووورم عليوووه فرضوووا   يكووون رتوووارا و  مريووودا وبووو ثووول هوووذ  امل -الووودنيا وحووودها 

 لاعود تركيبووهقن بول موون إنسوانيته مقلمووا مون أخووا مقلماهتوا وهتوودر قاعودة أساسووي  مون قلاعوود تكورمي ا نسووا
افظو  لذاتي ،وان نسوان ااوتكلينه ا نساين املميز له من سائر ااالئ   ومن أجل انافظ  على خصوائا 
 ل فوورقالويت ميلووك كوو -يوودة علوى الكراموو  الوويت وهبهووا اّلِل لوه متمشووي  مووع تلووك ااصوائا اعوول ا سووالم العق

 اجملتمووع يفالتجمووع ا نسوواين ك اهلصوورة الوويت يقوولم عليهووا هوو -اختيارهووا بشخصووه منووذ أن يبلوو  سوون الركوود 
لعلامووووول ن تلوووووك اوينفك أن تكووووول .ا سوووووالمك والووووويت يتقووووورر علوووووى أساسوووووها مصوووووْي كووووول فووووورق إبراقتوووووه الذاتيووووو 

لل نووتقوورر مصوْي   جمووع الويتا ضوطراري ،اليت   يدلوه فيهووا،و  ميلوك كووذلك تغيْيهوا ابختيووار ،هك آصورة الت
 حياته.

أن ينشوىء  - عودم قياموه علوى العلامول ا ضوطراري  األخورىو  -ومن كأن قيام اجملتمع على آصورة العقيودة 
ماء األقووولام والوووداللغوووات و و جمتمعوووا إنسوووانيا عامليوووا مفتلحوووا اوووكء إليوووه األفوووراق مووون كوووَّت األجنووواس واأللووولان 

 لم يف وجولههمق،و  يقوواألنساب والوداير واألونوان بكامول حوريتهم واختيوارهم الوذايت   يصودهم عنوه صوا
تمووع  ذا اجملوأن تصووه يف هوو.حوودوق مصووطنع ،خارج  عوون خصووائا ا نسووان العليووا حوواجز،و  تقوو  قونووه

ائا تفوع بكوول خصووتن« حضووارة إنسوواني »كول الطاقووات وااولاص البشووري ،وعتمع يف صووعيد واحد،لتنشوئ 
 م ..سه واألر األجناس البشري  و  تغل  قون كفاي  واحدة،بسبه من الللن أو العنصر أو الن

لوى عموع ا سوالمك قامو  التجاللاقعي  الباهرة للمنهج ا سالمك يف هوذ  القضوي  و ولقد كان من النتائج »
قليميو   ،واحلودوق ا   القريبآصرة العقيدة وحدها،قون أواصر ا؟نك واألرم والللن واللغ  واملصاحل األرضي

 السخيف   
ك  بينوه وبوني احليولان يف هذا التجمع وتنميتها وإعالئهوا،قون الصوفات املشو  « خصائا ا نسان»و براز 

كووان موون النتووائج اللاقعيوو  البوواهرة هلووذا املوونهج أن أصووب  اجملتمووع املسوولم جمتمعووا مفتلحووا ؟ميووع األجنوواس ..
واأللوولان واللغووات،بال عووائ  موون هووذ  العلائوو  احليلانيوو  السووخيف   وأن صووبحل يف بلتقوو  اجملتمووع ا سووالمك 

هوذ  البلتقو  واازجحل،وأنشوأت مركبوا عضولاي فائقوا يف خصوائا األجنواس البشوري  وكفاايهتا،وانصوهرت يف 
وصووونعحل هوووذ  الكتلووو  العجيبووو  املتجانسووو  املتناسوووق  حضوووارة رائعووو  ضوووخم ،هلي .فووو ة تعووود نسوووبيا قصْية

لقوود ».خالصوو  الطاقوو  البشووري  يف زماوووا جمتمعوو ،على بعوود املسووافات وبوو ء نوور  ا تصووال يف ذلووك الزمووان
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واهلنودي  تفل :العريب والفارسك والشوامك واملصوري واملغوريب وال كوك والصويباجتمع يف اجملتمع ا سالمك امل
وعمعووحل خصائصووهم كلهووا .إىل آخوور األقوولام واألجنوواس ..والروموواين وا غريقووك واألندونيسووك وا فريقووك ..

و  تكوون هووذ  احلضووارة .لتعموول متمازجوو  متعاونوو  متناسووق  يف بنوواء اجملتمووع ا سووالمك واحلضووارة ا سووالمي 
إ وووا كانوووحل قائموووا « قلميووو »و  تكووون يلموووا موووا « إسوووالمي »إ وووا كانوووحل قائموووا « عربيووو »الضوووخم  يلموووا موووا 

 «.عقدي  »
للا مجيعوووا فبوووذ.احدةو وبشوووعلر التطلوووع إىل وجهووو  .ولقووود اجتمعووولا كلهوووم علوووى قووودم املساواة،وآبصووورة احله»

 التارحيو  يفقلميو  و   والأقصى كفاايهتم،وأبرزوا أعم  خصوائا أجناسهم،وصوبلا خالصو  عوارّبم الشخصوي
رّبم بووآصوورة تتعلوو   يووه بيوونهمفبنوواء هووذا اجملتمووع اللاحوود الووذي ينتسووبلن إليووه مجيعووا علووى قوودم املسوواواة،وعمع 

   مودار التواري آخور علوى وهوذا موا   اتموع قو  ألي عموع.اللاحد،وتثز فيها إنسانيتهم وحودها بوال عائ 
عوول قوود مجعووحل ابلفف.  مثالمي هوول عمووع ا مثانلريوو  الرومانيوولقوود كووان أكووهر عمووع بشووري يف التوواري  القوود»

آصووووورة » يقوووووم علوووووى ولكن هوووووذا كلوووووه  .أجناسوووووا متعووووودقة،ولغات متعووووودقة،وأللاان متعدقة،وأمزجووووو  متعووووودقة
ألكووورا  اسووواس نبقووو  لقووود كوووان هنوووا  عموووع نبقوووك علوووى أ.و  يتمثووول يف قيمووو  عليوووا كالعقيووودة .« إنسووواني 

بصوف   -ومواين ؟ونك الر   كلها من انحيو  وعموع عنصوري علوى أسواس سوياقة اونبق  العبيد يف ا مثانلري
   يويت الثموارومن مث   يرتفوع قو  إىل أفو  التجموع ا سوالمك و .لقي  سوائر األجنواس األخورىوعب -عام  

 اليت آ ها التجمع ا سالمك.
ولكنووه كوووان  .مووثال . يوو عمووع ا مثانلريوو  الثيطان.كووذلك قامووحل يف التوواري  احلوودية عمعووات أخووورى . »

يوووووووو  قة القلمكوووووووالتجمع الروماين،الوووووووذي هوووووووول وريثوووووووه  عمعوووووووا قلميووووووووا اسوووووووتغالليا،يقلم علوووووووى أسوووووووواس سووووووويا
وربيووووووو  كلهوووووووا لرايت األومثلوووووووه ا مثانووووووو.،واسوووووووتغالل املسوووووووتعمرات الووووووويت تضووووووومها ا مثانلريووووووو  .ا ْنليزي 

هلووواب  سوووتلي املاكلهوووا يف ذلوووك .فرنسوووي  .ا مثانلريووو  األسوووباني  والثتغاليووو  يف وقوووحل ما،وا مثانلريووو  ال..
واألرم  ك والقووولمالبشوووع املقيوووحل  وأراقت الشووويلعي  أن تقووويم عمعوووا مووون نووولع آخر،يتخطوووى حووولاجز ا؟ووون

 واللغ  والللن.
التجمووع هوول  فكووان هووذا.« الطبقيوو»عاموو ،إ ا أقامتووه علووى القاعوودة « إنسوواني »ولكنهووا   تقمووه علووى قاعوودة 
لوى قاعودة عذلوك عموع و « األكورا »هذا عمع على قاعدة نبق  .ين القدمي .اللجه اهلخر للتجمع الروما

لطبقوووات اعلوووى سوووائر  )الثوليووو اي( والعانفووو  الووويت تسووولق  هوووك عانفووو  احلقووود األسووولق« الصوووعاليك»نبقووو  
فهووول .نسووواين .كوووائن ا األخووورى  وموووا كوووان ملثووول هوووذا التجموووع الصوووغْي البغووويخ أن يثمووور إ  أسووولأ موووا يف ال

املطالوووووه » بوووووار  أنابعت.م علوووووى أسووووواس إبوووووراز الصوووووفات احليلانيووووو  وحووووودها وتنميتهوووووا واكينهاابتوووووداء قوووووائ
ن وابعتبوووار  أ -حليووولان األوليووو  وهوووك مطالوووه ا -« الطعوووام واملسوووكن وا؟ووونك»لإلنسوووان هوووك « األساسوووي 

  ري  ا نسان هل  ري  البحة عن الطعام   
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صووائا ا نسووان وتنميتهووا وإعالئهووا يف بنوواء اجملتمووع لقوود تفوورق ا سووالم  نهجووه الوورابين يف إبووراز أخووا خ»
والوووذين يعووودللن عنووه إىل أي مووونهج آخر،يقووولم علووى أيووو  قاعووودة أخووورى،من .وموووا يوووزال متفوورقا ..ا نسوواين .

حقوووا  هوووم « ا نسوووان»إىل آخووور هوووذا النووول السوووخي ،هم أعوووداء .القووولم أو ا؟ووونك أو األرم أو الطبقووو  .
يتفوورق يف هووذا الكوولن خبصائصووه العليووا كمووا فطوور  اّلِل و  يريوودون جملتمعووه  الوذين   يريوودون هلووذا ا نسووان أن

 .. 1534«أن ينتفع  قصى كفاايت أجناسه وخصائصها وعارّبا يف امتزاج وتناس  
 لوذين يقولل اّللِ اكتوه وهوم وُيسن أن نذكر أن أعوداء هوذا الدين،الوذين يعرفولن ملاضوع القولة يف نبيعتوه وحر 

ع علوى  يفوتهم أن يودركلا أن التجمو ..« نواَءُهمْ لَن أَبْ آتَوْينواُهُم اْلِكتواَب يَوْعرُِفلنَوُه َكموا يَوْعرِفُو الَّوِذينَ »تعاىل فيهم:
 ألساس ..لى هذا اعأساس العقيدة سر من أسرار قلة هذا الدين،وقلة اجملتمع ا سالمك الذي يقلم 

 وكووفاء مووا يف رة عليووههم السوويطوملووا كووانلا بصوودق هوودم ذلووك اجملتمووع أو إضووعافه إىل احلوود الووذي يسووهل علووي
ق دملوا كوانلا بصو.مولاهلم .صدورهم من هذا الدين وأهله و ستغالهلم كوذلك واسوتغالل مقودراهتم وقايرهوم وأ

جملتمعووني يموولا ألهلووه اا وأن يقتلووك املعركوو  مووع هووذا اجملتمووع   يفووتهم أن يلهنوولا موون القاعوودة الوويت يقوولم عليهوو
ا  رة وا هووووووو« لقووووووولما»وا هوووووووا  رة « الووووووولنن»ّلِل،ا هوووووووا  رة علووووووى إلوووووووه واحد،أصوووووووناما تعبووووووود مووووووون قون ا

ي  ا؟نسوووو»سووووم ابو رة « الشووووعلبي »ولهوووورت هووووذ  األصوووونام علووووى مراحوووول التوووواري   رة ابسووووم «.ا؟وووونك»
 يموووا بينهوووا يفَّت،تتصوووارع فو رة   ووواء كوووَّت،هملها جبهوووات ك« القلميووو  العربيووو »و رة ابسوووم « الطلرانيووو 

ىل أن وهنوووحل إ.يع  ..ك اللاحووود القوووائم علوووى أسووواس العقيووودة،املنظم  حكوووام الشووور قاخووول اجملتموووع ا سوووالم
صوووووبححل تلوووووك إىل أن أو القاعووووودة األساسوووووي  هوووووحل املطوووووار  املتلاليووووو ،وهحل ا ُيووووواءات اابيثووووو  املسوووووملم  

خبوووووة لووووود     وأمقدسوووووات يعتوووووث املنكووووور هلووووا خارجوووووا علوووووى قيووووون قلمووووه  أو خائنوووووا ملصووووواحل ب« األصوووونام»
لتجمووووع عليهووووا ا  عملووووحل ومووووا زالووووحل تعموووول يف ختريووووه القاعوووودة الصوووولب  الوووويت كووووان يقوووولماملعسووووكرات الوووويت

يف « يووو القلم»  كوووان هووول املعسوووكر اليهووولقي اابية،الوووذي جووورب سوووال.ا سوووالمك الفريووود يف التووواري  .
صووووار طموووولا احلوبووووذلك ح.هطوووويم التجمووووع املسوووويحك،وهليله إىل قلميووووات سياسووووي  ذات كنووووائك قلميوووو  .

كووذلك لكنوولق  و انك اليهوولقي مث ينوولا بتحطوويم احلصووار ا سووالمك حوولل ذلووك ا؟وونك املسوويحك حوولل ا؟وو
لننيو  والقلميو  وال ن كثوْية يف إترة النعورات ا؟نسوي بعود جهود قورو  -فعل الصليبيلن مع اجملتموع ا سوالمك 

علوى  قدميو ليبي  الاقهم الصوومن مث استطاعلا أن يرضولا أحقو.بني األجناس امللتحم  يف اجملتمع ا سالمك .
 ما يزاللن.و .لصليلاكما استطاعلا أن ميزقلهم ويروضلهم على ا ستعمار األوريب .هذا الدين وأهله

ملتوني اد،على أساسوه ك من جديحَّت ذذن اّلِل بتحطيم تلك األصنام اابيث  امللعلن  ليقلم التجمع ا سالم
 الفريد ..

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »معا  يف الطري »من كتاب:« نشأة اجملتمع املسلم وخصائصه»مقتطفات من فصل: - 1534
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عوودة وحوودها هووك قا العقيوودة للينيوو  بكليوواهتم حووَّت تكوولنوأخووْيا فووإن النوواس مووا كووانلا ليخرجوولا موون ا؟اهليوو  ا
ه أن يف عمعهم.اوو تصولرهم  ذلك أن الدينلن  ّلِل وحد    تتم اامهوا إ  بقيوام هوذ  القاعودة يف.عمعهم

ا  كوووووعار واوووووه أن يكووووولن هنووووو«  املقدسوووووات»تكوووولن هنوووووا  قداسووووو  واحووووودة ملقووووودس واحووووود،وأ  تتعوووودق 
أ  تتعوودق و س بكليوواهتم أن تكوولن هنوا  قبلوو  واحودة يتجووه إليهووا النواواووه « الشوعارات»واحود،وأ  تتعوودق 

 القبالت واملتجهات ..
مثوول   ميكوون أن تتن اللينيووإإن اللينيوو  ليسووحل صوولرة واحوودة هووك وينيوو  األصوونام احلجريوو  واهلهلوو  األسووطلري   

رة أخورى يف مول ن تتمثوأيف صلر كَّت كما أن األصنام ميكن أن تتخذ صلرا متعودقة وآهلو  األسوانْي ميكون 
 وأاي كانحل مرا ها..املقدسات واملعبلقات من قون اّلِل أاي كانحل أ ا ها

 عود ذلوك أصونامضوى هلوم بوما كان ا سالم ليخلا الناس من األصنام احلجريو  واألرابب األسوطلري ،مث ير 
ّلِل ايوودعلهم إىل ل وه.راهتايتقاتوول النوواس هووحل راايهتووا وكووعا.ومووا إليهووا ..ا؟نسوويات والقلميووات واألونووان .

 وحد ،وإىل الدينلن  له قون ككء من خلقه 
  -رسول مون أتبواع ال ملسلمنيأم  ا.لذلك قسم ا سالم الناس إىل أمتني اينتني على مدار التاري  البشري . 

نام لطلاغيوحل واألصوسلمني من عبدة اوأم  غْي امل -كل يف زمانه حَّت ذيت الرسلل األخْي إىل الناس كاف  
 الصلر واألككال على مدار القرون ..يف كَّت 

ع لرة أتبوووا صووو عرفهوووا هلوووم يفوعنووود موووا أراق اّلِل أن يعووور  املسووولمني  موووتهم الووويت عمعهوووم علوووى مووودار القرون،
   واِحوَدة  َوأاََن ِإنَّ هوِذِ  أُمَّوُتُكْم أُمَّو»وايو  اسوتعرام أجيوال هوذ  األمو : وقوال هلوم يف - كل يف زمانوه  -الرسل 
و  قوووال  سوووالمها سووولاء هليتهوووا وإو  يقووول للعووورب:إن أموووتكم هوووك األمووو  العربيووو  يف جا..« ْعبُوووُدونِ َرُبُكوووْم فَا

لسووووولمان  و  قوووووال لليهووووولق:إن أموووووتكم هوووووك بنووووول إسووووورائيل أو العثانيووووولن يف جووووواهليتهم وإسوووووالمهم سووووولاء 
أمتووك  إناحلبشووك: الفارسووك:إن أمتووك هووك فووارس  و  لصووهيه الرومووك:إن أمتووك هووك الرومووان  و  لووبالل

لوذين أسولملا املسولملن اهك احلبش   إ ا قال للمسلمني من العرب والفرس والوروم واحلوبا:إن أموتكم هوك 
وذي  ل وإقريووووووكحقووووووا علووووووى أايم ملسووووووى وهووووووارون،وإبراهيم،وللط،ونل ،وقاوق وسووووووليمان،وأيلب،وإ اعي

 (.91 - 48كما جاء يف سلرة األنبياء:)آايت:.الكفل وذي النلن،وزكراي وُيىي،ومرمي .
ولكن .سوولكهاّلِل فلي فموون كوواء لووه نريقووا غووْي نريوو .يف تعريوو  اّلِل سووبحانه .« املسوولمني»هووذ  هووك أموو  

 ليقل:إنه ليك من املسلمني 
هووول خوووْي و  يقوووا احلووو  واّللِ .أموووا حنووون الوووذين أسووولمنا ّلِل،فوووال نعووور  لنوووا أمووو  إ  األمووو  الووويت عرفهوووا لنوووا اّللِ  

 دين. هذا المات قص  نل  يف هذ  القضي  األساسي  يفالفاصلني ..وحسبنا هذا القدر مع إهلا
 قيمة الح نة المؤمنة في ميهان هللا أمال 

 : سبحانهمث نق  اللقف  األخْية مع قص  نل  لنرى قيم  احلفن  املسلم  يف ميزان اّللِ 
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حصويل  كوانلا   ا عشور،همإن حفن  مون املسولمني مون أتبواع نول  عليوه السوالم،تذكر بعوخ الورواايت أووم اينو
 ا الشأن ..ي  يف هذقعلة نل  يف أل  سن  إ  مخسني عاما كما يقرر املصدر اللحيد املستيقن الصح

 ن يغووْي اّلِل هلووا املووألل قوود اسووتحقحل أ -ك العموور الطليوول وا؟هوود الطليوول وهووك مثوورة ذلوو -إن هووذ  احلفنوو  
قتهوا مون و ملعمولر ك يف امن للاهر هذا الكولن وأن اوري هلوا ذلوك الطلفوان الوذي يغمور كول كوكء وكول حو
سوتخال  مون يهوا وا األرم  وأن اعل هذ  احلفنو  وحودها هوك واريو  األرم بعود ذلك،وبوذرة العموران ف

 وهذا أمر خطْي ...جديد ...
 لغربوووو  يف هووووذ تعوووواين ا إن نالئووووع البعووووة ا سووووالمك الوووويت تلاجووووه ا؟اهليوووو  الشووووامل  يف األرم كلهووووا والوووويت

بغوووك أن تقووو  طالئوووع ينإن هوووذ  ال.األذى واملطوووارقة والتعوووذيه والتنكيووول .ا؟اهليووو  واللحشووو  كموووا تعووواين 
 نليال أمام هذا األمر ااطْي،وأمام ق لته اليت تستح  التدبر والتفكْي 

بحانه أن سوووح  منوووه كوووكء يسوووت.إن وجووولق البوووذرة املسووولم  يف األرم كوووكء عظووويم يف ميوووزان اّلِل تعووواىل . 
ذ  هوانه أن يكوا منوه سوبح آهتا وقلاها ومدخراهتا مجيعا كموا يسوتح يدمر ا؟اهلي  وأرضها وعمراوا ومنش

 البذرة ويرعاها حَّت تسلم وتنجل وتّر األرم وتعمرها من جديد 
ْعُيِننوا َوَوْحِينوا ْلُفْلوَك  َِ ااْصوَنِع وَ »لقد كان نل  عليه السالم يصنع الفلك  عوني اّلِل ووحيوه،كما قوال تعواىل: 

ُْم ُمْغَرُقلنَ َو  خُتاِنْبِب يف الَّ   « ..ِذيَن لََلُملا ِإوَّ
ىل يف سووووولرة ّلِل تعووووواوعنووووود موووووا ؟وووووأ نووووول  إىل ربوووووه والقووووولم يطارقونوووووه ويزجرونوووووه ويفووووو ون عليوووووه كموووووا قوووووال ا

بُلا َعْبَدان َوقاُللا »القمر: َلُهْم قَوْلُم نُل   َفَكذَّ َبحْل قَوبوْ  «.فَانْوَتِصرْ  ُللب  َفَدعا َربَُّه َأيِنِ َمغْ .َواْزُقِجرَ  ُنلن  جمَْ َكذَّ
أنلو   عندئوذ.سولله .ر هول وقود غلوه « ينتصور»ويدعل ربوه أن « مغللب»عندما ؟أ نل  إىل ربه يعلن أنه 

ووفَوَفَتْحنووا أَبْوو» اّلِل القوولى الكلنيوو  اهلائلوو  لتكوولن يف خدموو  عبوود  املغلوولب: َهِمر  ماِء ِ وواء  لاَب السَّ ووْراَن . ُمنوْ َوَفجَّ
 « ..ماُء َعلى أَْمر  َقْد ُقِدرَ اأْلَْرَم ُعُيلان  فَاْلتَوَقى الْ 

بحانه سوكان اّلِل .. املرهلب وبينما كانحل تلك القلى اهلائل  تزاول عملها على هذا املستلي الكلين الرائع
 ِفورَ َجوزاء  ِلَموْن كواَن كُ .نوا .ي ِ َْعُينِ َعْرِ .َومَحَْلناُ  َعلى ذاِت أَْللا   َوُقُسور  » ع عبد  املغللب:م -بذاته العلي   -

.».. 
ان أمامهووا يف كوول زمووهووذ  هووك الصوولرة اهلائلوو  الوويت اووه أن تقوو  نالئووع البعووة ا سووالمك يف كوول مكووان و 

 ا؟اهلي  « تغلبها»حني تطارقها ا؟اهلي  وحني 
 فمووا.ك الطلفانن تكوولن هووولوويك موون الضووروري أ.إوووا تسووتح  أن يسووخر اّلِل هلووا القوولى الكلنيوو  اهلائلوو  . 

 .« . ُهلَ َوما يَوْعَلُم ُجُنلَق َربَِِك ِإ َّ »تلك القلى   الطلفان إ  صلرة من صلر
وإنووه لوويك عليهووا إ  أن تثبووحل وتسووتمر يف نريقهووا وإ  أن تعوور  مصوودر قلهتووا وتلجووأ إليووه وإ  أن تصووث 

وأنه لوون يوو   .حووَّت ذيت اّلِل  موور ،وإ  أن تثوو  أن وليهووا القوودير   يعجووز  كووكء يف األرم و  يف السووماء
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وأوا موَّت اجتوازت هوذ  الفو ة فوإن اّلِل سيصونع هلوا وسيصونع   ا بتالء إىل أعدائه،إ  ف ة ا عداق و  أولياء 
 وهذ  هك عثة احلاقّ الكلين العظيم ...ّبا يف األرم ما يشاء..

اّلِل  عل إىل إفوووراق  وهووول يووودإنوووه   ينبغوووك ألحووود يلاجوووه ا؟اهليووو  اب سوووالم أن يظووون أن اّلِل  ركوووه للجاهليووو
ركووه هلووذ  أن اّلِل   ليوو  فوويظنكما أنووه   ينبغووك لووه أن يقوويك قلتووه الذاتيوو  إىل قوولى ا؟اه.حانه ابلربلبيوو سووب

 « ..ِصرْ َأيِنِ َمْغُللب  فَانْوتَ »القلى وهل عبد  الذي يستنصر به حني يغله فيدعل :
  اّللِ ىلإلووووداعك ولكوووون ا.إن ا؟اهليووو  الووووك قلاهوووا ..إن القووولى يف حقيقتهووووا ليسوووحل متكاف وووو  و  متقاربوووو  .

وأيسوور  -شوواء يكيفمووا و حينمووا يشوواء  -واّلِل ميلووك أن يسووخر لووه بعووخ القوولى الكلنيوو  .يسووتند إىل قوولة اّللِ 
ولقوود .ّلِل .اموور يريوود  أل  ا بوتالء هوذ  القوولى يوودمر علوى ا؟اهليوو  موون حيووة   هتسوه  وقوود تطوولل فوو ة 

ن حصوويل  هووذ  و  تكوو.ألجوول الووذي قوودر  اّللِ لبووة نوول  يف قلمووه ألوو  سوون  إ  مخسووني عامووا قبوول أن ذيت ا
  تسوواوي تسووخْيزان اّللِ ولكوون هووذ  احلفنوو  موون البشوور كانووحل يف ميوو.الفوو ة الطليلوو  إ  ايووب عشوور مسوولما .

ن موووطيبووو  تعمرهوووا حلفنووو  التلووك القووولى اهلائل ،والتووودمْي علوووى البشوووري  الضوووال  مجيعا،وتلريووة األرم لتلوووك ا
 جديد وتستخل  فيها ..

سوووتبدل يولكووون اّلِل  -ّلِل الطليقووو  وفووو  مشوووي   ا -لار    ميوووخ  فووواالار  توووتم يف كووول حلظوو  إن عصوور ااووو
لوووى بعوووخ عاووولار  اوقد تووود  بعوووخ .  ووواط مووون ااووولار  أ انوووا أخووورى،تالئم واقوووع كووول فووو ة ومقتضوووياهتا

 بدع .رها املالعقلل فال تدركها ولكن امللصللني ابّلِل يرون يد اّلِل قائما،ويالبسلن آت
 تهم مون جهوود مثا يف نواقمووالوذين يسولكلن السوبيل إىل اّلِل لويك علويهم إ  أن يويقوا واجوبهم كامال،بكول 

وا إليوه كموا عوني وأن اوأر ناصور املوعند موا يغلبولن علويهم أن يلجوأوا إىل ال.يدعلا األملر ّلِل يف نمأنين  ويق 
،فَانوْ »جووأر عبوود  الصوواحل نوول : وانتظووار الفوورج موون .ريهرج اّلِل القنتظووروا فوومث ي..« َتِصوورْ فَووَدعا َربَّووُه َأيِنِ َمْغُللب 

 اّلِل عباقة فهم على هذا ا نتظار مأجلرون.
  دون بوه جهواقاكو  وااهوومرة أخورى ْنود أن هوذا القورآن   يكشو  عون أسورار  إ  للوذين حلضولن بوه املعر 

كلنوه تذوقلنه ويدر من مث يو قرآن إن هي ء وحدهم هم الذين يعيشلن يف مثل ا؟ل الذي تنزل فيه ال.كبْيا .
توه كفتذوقتوه وأقر األوىل، ألوم ادون أنفسهم رانبني خطوااب مباكورا بوه،كما خلنبوحل بوه ا؟ماعو  املسولم 

 وهركحل به ..
 واحلمد ّلِل يف األوىل واهلخرة ....
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 [68إل   50(:اآليات 11]سور  هود ):الوحد  الثالثة 

 مع قومه وقصة صالح مع قومهمشاهد من قصة هود 

َ موا َلُكومْ }  ( اي قَووْلِم   50َ ُوَن )ِإْن أَنْووُتْم ِإ َّ ُمْفو لوه  َغوْْيُ ُ  ِموْن إِ َوِإىل عاق  َأخاُهْم ُهلقا  قاَل اي قَوْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ
ِفُروا َربَُّكووْم مُثَّ تُلبُوولا ( َواي قَوووْلِم اْسووتَوغْ 51 )ِقلُوولنَ ال تَوعْ ين أَفَووَأْسوو َوُلُكْم َعَلْيووِه َأْجوورا  ِإْن َأْجوورَِي ِإ َّ َعلَووى الَّووِذي َفطَوورَ 
َتنووا 52)تَوتَوَللَّووْلا جُمْوورِِمنَي  ِتُكْم َو ىل قُووولَّ إِلَْيووِه يُوْرِسووِل السَّووماَء َعلَووْيُكْم ِمووْدرارا  َويَووزِقُْكْم قُووولَّة  إِ  ( قوواُللا اي ُهوولُق مووا ِج وْ

اَ  بَوْعوُخ آهِلَِتنوا ِبُسولء  ( ِإْن نَوُقولُل ِإ َّ اْعو َ 53ْيِمِننَي )َك ِ ُوَعْن قَوْلِلَك َوما حَنْوُن لَو بِبَويَِِن   َوما حَنُْن بِتارِِكك آهِلَِتنا
َ َواْكووَهُدوا َأيِنِ بَوورِيء  ِ َّووا ُتْشوورِكُ  يعووا  مُثَّ   تُوْنِظووُروِن ) (54لَن )قوواَل ِإيِنِ أُْكووِهُد اّللَّ ( 55ِمووْن ُقونِووِه َفِكيووُدوين مجَِ

( فَوِإْن 56ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  ) ِصَيِتها ِإنَّ َريبِِ َعلى آِخذ  بِنا َّ ُهلَ كَّْلحُل َعَلى اّللَِّ َريبِِ َوَربُِِكْم ما ِمْن َقابَّ   إِ ِإيِنِ تَوَل 
نَُه َكووْي ا  ِإنَّ َريبِِ َعلووى ُكوولِِ  َغووْْيَُكْم َو  َتُضووُرو يبِِ قَوْلمووا  ْخِلُ  رَ تَوَللَّووْلا فَوَقووْد أَبْوَلْغووُتُكْم مووا أُْرِسووْلحُل بِووِه إِلَووْيُكْم َوَيْسووتَ 

ووا جوواَء أَْمووُران َْنَّْينووا ُهوولقا  َوالَّووِذينَ 57َكووْكء  َحِفوويج  ) ذاب  َغلِوويج  َعوونَّووا َوَْنَّْينوواُهْم ِمووْن ِبَرمْحَوو   مِ  آَمنُوولا َمَعووهُ  ( َوَلمَّ
ِووْم َوَعَصووْلا ُرُسووَلُه َواتوَّ 58) عُوولا يف هووِذِ  َوأُْتبِ  (59بَّووار  َعِنيوود  )ْمووَر ُكوولِِ جَ أَ بَوعُوولا ( َوتِْلووَك عوواق  َجَحووُدوا آِبايِت َرّبِِ

ىل مَثُولَق َأخواُهْم صواحِلا  قواَل ( َوإِ 60عاق  قَوْلِم ُهلق  ) بُوْعدا  لِ ْم َأ الُدنْيا َلْعَن   َويَوْلَم اْلِقياَمِ  َأ  ِإنَّ عاقا  َكَفُروا َرّبَُّ 
َ ما َلُكْم ِمْن إِله   ْسوتَوْغِفُروُ  مُثَّ تُلبُولا إِلَْيوِه ِإنَّ اْسوتَوْعَمرَُكْم ِفيهوا فَاوَ  اأْلَْرِم ُكْم ِمونَ  َغْْيُُ  ُهَل أَْنَشأَ اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ

ِإنَّنوا َد موا يَوْعبُوُد آابُ ان وَ ان أَْن نَوْعبُوا قَوْبوَل هوذا أَتَوْنهوا( قاُللا اي صاِلُ  قَوْد ُكْنوحَل ِفينوا َمْرُجول  61َريبِِ َقرِيه  جمُِيه  )
  ين ِمْنوُه َرمْحَو   َفَمونْ ْن َريبِِ َوآيْوُتْم ِإْن ُكْنحُل َعلى بَويَِِن   ِمو( قاَل اي قَوْلِم أَرَأَ 62ِفك َككِ  ِ َّا َتْدُعلان إِلَْيِه ُمرِيه  )لَ 

ُتُه َفما َتزِيُدوَنِب َغْْيَ ختَْ   ّللَِّ َلُكْم آيَ   فَوَذُروها َشُْكوْل يف ( َواي قَوْلِم هِذِ  انَقُ  ا63ِسْي  )يَوْنُصُرين ِمَن اّللَِّ ِإْن َعَصيوْ
م  فَوَعَقُروهووا َفقوواَل َاَتوَّعُوولا يف قارُِكووْم َياليَوو (64أَْرِم اّللَِّ َو  َاَُسولها ِبُسوولء  فَوَيْأُخووذَُكْم َعووذاب  َقرِيووه  ) لِووَك ذَ  أايَّ

ووا جوواَء أَْمووُران َْنَّْينووا صوواحِلا  وَ 65َوْعوود  َغووْْيُ َمْكووُذوب  ) ِم ِووذ  ِإنَّ  ِمنَّووا َوِمووْن ِخووْزِي يَولْ َعووُه ِبَرمْحَوو   الَّووِذيَن آَمنُوولا مَ ( فَوَلمَّ
ا ( َكوَأْن َ ْ يَوْغنَوولْ 67 )ِهْم جوامثِنيَ ْيَحُ  فََأْصَبُحلا يف ِقايرِ ( َوَأَخَذ الَِّذيَن لََلُملا الصَّ 66َربََّك ُهَل اْلَقِلُي اْلَعزِيُز )
ُْم َأ  بُوْعدا  لَِثُملَق )ِفيها َأ  ِإنَّ مَثُلَق َكَفُروا رَ   { (68ّبَّ

 مقدمة الوحد 

موون موون احليوواة و  اسووتبعدوامضووى قوولم نوول  يف التوواري ،األكثرون املكووذبلن نوولاهم الطلفووان ونوولاهم التوواري  و 
 «.تَِّقنيَ ِقَبَ  لِْلمُ  اْلعاِإنَّ »رمح  اّلِل سلاء،والناجلن استخلفلا يف األرم هقيقا لسن  اّلِل ووعد :

ُنَمتُِِعُهْم مُثَّ ِ َّوْن َمَعوَك َوأَُموم  َسو َعلوى أَُموم  َلْيوَك وَ اي نُلُ  اْهِبْ  ِبَسالم  ِمنَّا َوبَورَكات  عَ »وعد اّلِل لنل : ولقد كان
ذا عواق موون وإ.وعود اّللِ  توواري  جواءفلمووا قارت عجلو  الوزمن ومضوحل خطولات ال..« مَيَُسوُهْم ِمنَّوا َعوذاب  أَلِويم  

ُعُهْم مُثَّ َوأَُمووم  َسووُنَمتِِ »هم كلموو  اّلِل: وون حقووحل علووي -لق وموون بعوودهم مثوو -الووبالق  نسوول نوول  الووذين تفرقوولا يف
 «.مَيَُسُهْم ِمنَّا َعذاب  أَلِيم  

  سولمني مون ذريوو مون امللقود عواقت ا؟اهليو  موورة أخورى كموا عواقت موون قبول بعود أجيوال   يعلمهووا إ  اّللِ 
 آقم ..
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لوذي كوان ا سوالم ابخالفه يف األرم قد ولدت مسولم  وعاكوحل فال بد أن أجيا  من ذري  آقم بعد است
عليووووه  -نووول    واجههووواحَّت اجتووووالتهم الشووويانني عووون قينهم،واحنرفووووحل ّبوووم إىل ا؟اهليووو  الوووويت.عليوووه أبووولاهم

ن الكوافرين مونجوا معوه مون ْنوا مون املسولمني،وأهلك البواقلن و  يعود علوى األرم فمث جاء نول   -السالم 
َّت اجتووالتهم حوو.أجيووا  كثووْية موون ذريوو  نوول  عاكووحل اب سووالم بعوود  . و  بوود أن.بووهكمووا قعووا نوول  ر   -قاير 

 ؟اهلي  ..امن أمم  وكانحل عاق وكانحل مثلق بعدها.الشيانني مرة أخرى فاحنرفلا كذلك إىل ا؟اهلي 
لق مثولعربيو ،وأما ؟زيورة افأما عواق فكوانلا قبيلو  تسوكن األحقوا  )واحلقو  كثيوه الرمول املائول( يف جنولب ا
ى  زماووا أقصومنهموا يف فكانحل قبيلو  تسوكن مودائن احلجور يف مشوال ا؟زيورة بوني تبول  واملدينو  وبلغوحل كول

أمووور  ، وووا عتووولا عووونمووو  اّللِ ولكووون هوووي ء وهوووي ء كوووانلا  ووون حقوووحل علووويهم كل.القووولة واملنعووو  والووورز  واملتووواع .
ويف .رسوووول كوووور تكووووذيهذبلا الّلِل،وكوووو اّلِل،واختوووواروا اللينيوووو  علووووى التلحيد،والدينلنوووو  للعبيوووود علووووى الدينلنوووو 

 قصصهم هنا مصدا  ما يف مطلع السلرة من حقائ  وقضااي كقص  نل .
 لقطات من قصة هود مع قومه 60 - 50الدرس ا ول:

َ ما َلُكمْ » اي قَووْلِم   َأْسو َوُلُكْم .ونَ  َُ ِإْن أَنْووُتْم ِإ َّ ُمْفو.لوه  َغوْْيُ ُ ِمْن إِ  َوِإىل عاق  َأخاُهْم ُهلقا  قاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ
مُثَّ تُلبُوووولا إِلَْيِه،يُوْرِسووووِل  ِم اْسووووتَوْغِفُروا َربَُّكوووومْ ف َواي قَووووولْ ِقلُوووولنَ أََفال تَوعْ .ِإْن َأْجوووورَِي ِإ َّ َعلَووووى الَّووووِذي َفطَووووَرين .َعَلْيوووِه َأْجوووورا  

 « ..ِمنيَ لَّْلا جُمْرِ تَوتَولَ   السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارا ،َويَزِقُْكْم قُولَّة  ِإىل قُولَِّتُكْم،وَ 
لقبيلووو  االعامووو  بوووني أفوووراق  آصووورة القووورىب -كانوووحل   -واحووود منهم،عمعوووه .فهل أخلهم.وكوووان هووولق مووون عووواق

ن ناصوو  بووني األان  والتوتثز هووذ  اهلصوورة هنووا يف السوويا ،ألن موون كووأوا أن تقوولم الثقوو  والتعوو.اللاحوودة
لم هايوو  بووني القوول  يف النومسووتقبحا  مث لتقوولم املفاصوووإخلته،وليبوودو ملقوو  القوولم موون أخوويهم ونبوويهم كوواذا 

ج  نقطووووع وكوووويتويثز بووووذلك معوووو  انقطوووواع اللكووووائج كلهووووا حووووني .وأخوووويهم علووووى أسوووواس افوووو ا  العقيوووودة
ه ذا الودين وخطووهو نبيعو  العقيودة.لتتفرق هوذ  اللكويج  وتوثز يف عالقووات اجملتموع ا سوالمك،مث لكوك تتبووني

 احلركك ..
ة النسووه والعشووْي و  والوودم سوولل وقلمووه موون أموو  واحوودة عمووع بينووه وبينهووا أواصوور القوورىبفالوودعلة بووه تبوودأ والر 

 أم  مشرك  ..و مسلم   أم .مث تنتهك اب ف ا  وتكلين أمتني رتلفتني من القلم اللاحد ..واألرم ..
 و .  املشوووركنيني وإهوووالوعلوووى أسوواس هوووذ  املفاصوول  يوووتم وعوود اّلِل بنصووور املوويمن.وبينهمووا فرقووو  ومفاصوول  .

نوووول ل ،وينخلع الميز الصووووفاووووكء وعوووود اّلِل ّبووووذا و  يتحقوووو  إ  بعوووود أن تووووتم املفاصوووول ،وتتم املفارقوووو ،وتت
يووووواقهتم لمهم ولقوامليمنووووولن معوووووه مووووون قووووولمهم،ومن سووووواب  روابطهوووووم ووكوووووائجهم معهم،وحلعووووولا و ءهوووووم لقووووو

حوود  وخلووع لدينلنوو  لووه و ا وإىل اّللِ السووابق ،ويعطلا و ءهووم كلووه ّلِل رّبووم ولقيوواقهتم املسوولم  الوويت قعووتهم إىل 
 تنزل عليهم نصر اّلِل ..ي - قبله   -وعندئذ فق  .الدينلن  للعباق .

 لسابق . القص  ايف..أرسلنا  إليهم كما أرسلنا نلحا إىل قلمه « َوِإىل عاق  َأخاُهْم ُهلقا  »

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2443 

م ُيقو  انم نواوشواعرهم و مثْي ..ّبذا التلقق،والتذكْي ابألواصور الويت عمعهم،لعول ذلوك يسوت« قال:اي قلم»
 فالرائد   يكذب أهله،والناص    يغا قلمه..إليه فيما يقلل

لا ا كول رسولل وكوانلا قود احنرفوة الويت جواء ّبولو  اللاحود..القل « قاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ما َلُكْم ِموْن إِلوه  َغوْْيُ ُ »
 ل أول خطوولة يفولع.امليمنوولن مووع نوول  موون السووفين  اللاحوود الوويت هووب  ّبووا عوون عبوواقة اّللِ  -كمووا أسوولفنا   -

ذا هول   مث تطولر ين  موع نوهذا ا حنرا  كانحل هك تعظويم ذكورى الف و  امليمنو  القليلو  الويت محلوحل يف السوف
إذا ذ  األكوياء فوهو تتطلر التعظيم جيال بعد جيل فإذا أرواحهم املقدس  تتمثل يف أكجار وأحجار انفع  مث

يف  -ملوودعاة اعبوولقات ا كهنوو  وسوودن  يعبِوودون النوواس للعبوواق موونهم ابسووم هووذ  املهووك معبوولقات،وإذا وراءهوو
ذي   يتجوه الو.ملطل اذلوك أن ا حنورا  خطولة واحودة عون ووج التلحيود .صلرة من صولر ا؟اهليو  الكثْية

تتبعوه  أن واحدة   بود ا  خطلةا حنر .بشعلر التقديك لغْي اّلِل وحد  و  يدين ابلعبلقي  إ  اّلِل وحد  .
 مع الزمن خطلات واحنرافات   يعلم مداها إ  اّلِل.

لويت اتلوك الودعلة  ل يودعلهمعلى أي  حال لقد كان قلم هلق مشركني   يدينلن ّلِل وحد  ابلعبلقي ،فإذا ه
َ ما َلُكْم ِمْن إِله  َغْيُْ »جاء ّبا كل رسلل:  « ..ونَ  َّ ُمْف َُ إِ ْن أَنْوُتْم إِ ».« ُ اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ

 مف ون فيما تعبدونه من قون اّلِل،وفيما تدعلنه من كركاء ّلِل.
طلوه علوى وما ي.د ويباقر هلق ليلض  لقلمه أوا قعلة خالص  ونصيح   حض ،فليك له مون ورائهوا هو

 ِإْن َأْجورِيَ .َأْجورا   َلْيوهِ  َوُلُكْم عَ   َأْسو اي قَوْلمِ »:إ ا أجر  على اّلِل الذي خلقه فهل به كفيل.النص  واهلداي  أجرا
 «.ِإ َّ َعَلى الَِّذي َفَطَرين أََفال تَوْعِقُللَنف

أجوورا أو كسووه     نووه يبتغووكه أو تلموويلووكووان بنوواء علووى اهتووام «   َأْسوو َوُلُكْم َعَلْيووِه َأْجوورا  » ووا يشووعر أن قللووه:
ن أن هم وهوم يتصولرو مون أمور يوه للتعج« أَفَوال تَوْعِقلُولَنف»وكان التعقيوه:.مال من وراء الدعلة الويت يودعلها

 مثء الفقوووراء  قووِلت هوووي يرسوول  مووون عنوود اّلِل يطلوووه رزقووا مووون البشوور،واّلِل الوووذي أرسووله هووول الوورزا  الوووذي 
ى لسوووان خوووامت لسووولرة علووواويكرر السووويا  التعبوووْي ذاتوووه الوووذي ورق يف أول .يووولجههم إىل ا سوووتغفار والتلبووو 

 ذرهم بعد ذلك آب   السنني:األنبياء، ويعدهم هلق وُيذرهم ما وعدهم حممد وح
وووماَء َواي قَووووْلِم اْسوووتَوْغِفُروا َربَُّكووووْم مُثَّ تُلبُووولا إِلَْيِه،يُوْرِسووووِل ال» َو  تَوتَوَللَّووووْلا .ة  ِإىل قُوووولَِّتُكمْ ْدرارا ،َويَزِقُْكْم قُووووولَّ لَووووْيُكْم ِموووعَ سَّ

 « ..جُمْرِِمنيَ 
 لني  ..اىل عمل يصد  إي مجها ا ُيق  الني  و استغفروا ربكم  ا أنتم فيه،وتلبلا إليه فابدأوا نريقا جديد

وووووووماَء َعلَوووووووْيُكْم ِموووووووْدرارا  » يف  وعهوووووووم وقواّبووووووومقلن بوووووووه زر ..وكوووووووانلا يف حاجووووووو  إىل املطووووووور يسووووووو« يُوْرِسوووووووِل السَّ
 الصحراء،وُيتفظلن به اباصه الناكئ من هطلل األمطار يف تلك البقاع.

 اليت عرفتم ّبا .. ..هذ  القلة« َويَزِقُْكْم قُولَّة  ِإىل قُولَِّتُكمْ »
 ..مرتكبني ؟رمي  التل  والتكذيه.« َو  تَوتَوَللَّْلا جُمْرِِمنيَ »
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نني ّلِل وفوو  قوولاايهووا سوون  وهك أموولر عووري ف.وهل يتعلوو  إبقرار املطوور ومضوواعف  القوولة.وننظوور يف هووذا اللعوود
 التلب ف ا وما عالق ّبفار ستغفما عالق  ا .تبت  يف نظام هذا اللجلق،من صنع اّلِل ومشي ته بطبيع  احلال

م صوواحل يف األر العموول الفأمووا زايقة القوولة فوواألمر فيهووا قريووه ميسوولر،بل واقووع مشووهلق،فإن نظافوو  القلووه و 
راحو  و ات مون الورز  لى الطيبوعيزيداوم صح  يف ا؟سم اب عتدال وا قتصار .يزيدان التائبني العاملني قلة

ياقة  اجملتمووع بسوويفوم صوح   والثقو  برمحتووه يف كول آن ويزيووداالضومْي وهوودوء األعصواب وا نم نووان إىل اّللِ 
م أمووام قهووار ملسوواواة بيوونهلووى قوودم اكووريع  اّلِل الصوواحل  الوويت تطلوو  النوواس أحوورارا كرامووا   يوودينلن لغووْي اّلِل ع

 غوْي فو  يف األرملي  ااالكما تطلقان ناقات النواس ليعملولا وينتجولا ويويقوا تكوا.واحد تعنل له ا؟با  .
ا ل،والنف  فيهووق  الطبوول مشووغللني و  مسووخرين  راسووم التأليووه لووارابب األرضووي  وإنووال  البخوولر حلهلووا و 

ج معهووا هتوواج وُيتووا  األرضووي  ليوول وووار لووتما فووراغ ا لووه احلوو  يف فطوورة البشوور  وامللحوولا قائمووا أن األرابب
هووور والرمحووو  نووو  والقم وا حاسووودنتها وعباقهوووا أن حلعووولا عليهوووا بعوووخ صوووفات األللهيووو  مووون القووودرة والعلووو

ه ُيتواج بواق  وهوذا كلوّبوا الع كل ذلك ليدين هلا النواس  فالربلبيو  هتواج إىل أللهيو  معهوا ختضوع.أحياان ...
م والنهووولم ارة األر إىل كووود انصوووه مووون السووودن  والعبِووواق وإىل جهووود ينفقوووه مووون يووودينلن ّلِل وحووود  يف عمووو

ابي  هلوذ   اتيول والتسولزمور والق األرابب األرضوي  يف الطبول وابتكالي  ااالفو  فيها،بود  مون أن ينفقوه عبِوا
نهووا قووولة إىل جمتمعهم،ولك م و  يفاألرابب املفوو اة  ولقوود تتووولافر القوولة ملووون   ُيِكموولن كووريع  اّلِل يف قلووولّب

س سوواأ تسووتند إىل ة الوويت  حووَّت تنتهووك األموولر إىل وايتهووا الطبيعيوو  وفوو  سوون  اّلِل،وتووتحطم هووذ  القوول .حني
  وحوودها   وهووذ.نتاججانووه واحوود موون السوونن الكلنيوو  كالعموول والنظووام ووفوورة ا  إ ووا اسووتندت إىل.ركني
 يقضك عليها بعد حني. ا جتماعي  ألن فساق احلياة الشعلري  و .تدوم

ولكن جووراين .فالظاهر للبشوور أنووه اووري وفوو  سوونن نبيعيوو  تبتوو  يف النظووام الكوولين.موودرارا.فأموا إرسووال املطر
ن الطبيعيو    مينوع أن يكولن املطور حمييوا يف مكوان وزمان،ومودمرا يف مكوان وزموان وأن يكولن مون قودر السن

اّلِل أن تكلن احلياة مع املطور لقولم،وأن يكولن الودمار معوه لقولم،وأن ينفوذ اّلِل تبشوْي  اباوْي ووعيود  ابلشور 
ب لتحقيووو  سووونته علوووى كووول عووون نريووو  تلجيوووه العلامووول الطبيعيووو  فهووول خوووال  هوووذ  العلامل،وجاعووول األسوووبا

مث تبقى وراء ذلك مشي   اّلِل الطليق  اليت تصر  األسباب والظلاهر بغْي ما اعتاق الناس مون لولاهر .حال
ابحل  الوووذي ُيكوووم كووول كوووكء يف السوووماوات .حية كووواء.النووولاميك وذلوووك لتحقيووو  قووودر اّلِل كيفموووا كووواء

 غْي مقيد  ا عهد  الناس يف الغاله.1535واألرم 
ريبوووووا ر ا ألن الطلفوووووان كوووووان ق.يبووووودو أووووووا   تكووووون مصوووووحلب   عجوووووزة خارقووووو و  -لة هووووولق تلووووك كانوووووحل قعووووو

 .به الظنلن . ظنلافأما قلمه ف -منهم،وكان يف ذاكرة القلم وعلى لساوم،وقد ذكرهم به يف سلرة أخرى 

                                                 
 سيأيت تفصيل ذلك يف التعقيه على القص . ) السيد رمحه هللا (  - 1535
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َتنووا بِبَويِِنَو  ،َوما حَنْوُن بِتوارِِكك آهِلَِتنوو.قواُللا» ْن نَوُقولُل ِإ َّ اْعووَ اَ  إِ .ُن لَووَك ِ ُوْيِمِننيَ حَنْوموا ْلِلَك،وَ ا َعوْن قوَ اي ُهولُق موا ِج وْ
 ...«.بَوْعُخ آهِلَِتنا ِبُسلء  

مسوه  املفو اة قود د آهلتهمإىل هذا احلد بل  ا حنرا  يف نفلسهم،إىل حد أن يظنلا أن هلقا يهذي،ألن أح
 « ...اي هلق ما ج تنا ببين »بسلء،فأصيه ابهلذاين  

 ء الضمْي.فطرة،واستنبامنط  ال  بين ،إ ا ُيتاج إىل التلجيه والتذكْي،وإىل استجاك والتلحيد   ُيتاج إىل
 قليل   بين  و  ..أي جملرق أنك تقلل بال« َوما حَنُْن بِتارِِكك آهِلَِتنا َعْن قَوْلِلكَ »
ي وقوووود نووووك هتووووذتوووك إ   ومووووا نعلوووول قعل ...أي مسووووتجيبني لووووك ومصووودقني .« َوموووا حَنْووووُن لَووووَك ِ ُوووْيِمِننيَ »

وإ  .ها عتموواق عليوو وحوود  و وإ  التلجووه إىل اّللِ .أصووابك أحوود آهلتنووا بسوولء  وهنووا   يبوو  هلوولق إ  التحوودي
ن أصوووروا علوووى إن أموورهم اللعيوود وا نوووذار األخووْي للمكوووذبني.وإ  املفاصووول  بينووه وبوووني قلموووه ونفووخ يووود  مووو

يعوا  لَن ِموْن ُقو ْشورِكُ تُ يء  ِ َّوا قواَل ِإيِنِ أُْكوِهُد اّللََّ،َواْكوَهُدوا َأيِنِ بَورِ »التكذيه: ِإيِنِ .   تُوْنِظوُرونِ مُثَّ نِِه،َفِكيوُدوين مجَِ
فَِإْن تَوَللَّوْلا فَوَقوْد .ُمْسوَتِقيم   ا،ِإنَّ َريبِِ َعلوى ِصوراط  بِناِصَيِته َل آِخذ  تَولَكَّْلحُل َعَلى اّللَِّ َريبِِ َوَربُِِكْم،ما ِمْن َقابَّ   ِإ َّ هُ 

يبِِ َعلووووى ُكوووولِِ َكووووْكء  رَ ُضووووُرونَُه َكووووْي ا ،ِإنَّ ُكْم،َو  تَ مووووا  َغووووْْيَ مووووا أُْرِسووووْلحُل بِووووِه إِلَْيُكْم،َوَيْسووووَتْخِلُ  َريبِِ قَولْ أَبْوَلْغووووُتُكْم 
 « ..َحِفيج  

ل  موون البقوواء فوويهم وقوود وانتفاضوو  ااوو -م وكووان أخوواهم وقوود كووان موونه -إوووا انتفاضوو  التووث  موون القوولم 
ا أنبتوووحل بينهمووو كووويج  وقووودو وانتفاضووو  املفاصووول  بوووني حوووزبني   يلتقيوووان علوووى .قااختوووذوا غوووْي نريووو  اّلِل نري

 وكيج  العقيدة.
 هم هووم أنفسووهمويشووهد.هموهوول يشووهد اّلِل ربووه علووى براءتووه موون قلمووه الضووالني وانعزالووه عوونهم وانفصوواله من

منهم  وذلوك  أن يكلن على هذ  الثاءة منهم يف وجلههم كك   تبقى يف أنفسهم كبه  من نفلر  وخلفه
 ومع يق  ا ميان وانم نانه  .كله مع عزة ا ميان واستعالئه

ا أن هوووذ  ن يعتقووودو يبلووو  ّبوووم ا؟هووول أ.وإن ا نسوووان ليووودها لرجووول فووورق يلاجوووه قلموووا غاللوووا كوووداقا محقى
رجوول لاملووك  يوودها   موون أيووراملعبوولقات الزائفوو  اووك رجووال فيهووذي ويووروا يف الوودعلة إىل اّلِل اللاحوود هووذايان

 يهووويج هوووا ويوووينبهم مثرعهم عليه هوووي ء القووولم الوولايقني آبهلوووتهم املفووو اة هووذ  الثق ،فيسوووفه عقيووودهتم ويقوويلاجوو
 ضبهم.  يطله مهل  ليستعد استعداقهم،و  يدعهم ي يثلن فيفثأ غ.ضراوهتم ابلتحدي

ا عنود موو شوو  توزولولكن الده.إن ا نسوان ليودها لرجول فوورق يقوتحم هوذا ا قتحوام علووى قولم غوالا كوداق
 يتدبر العلامل واألسباب ..

ال  حووو ا ميوووان الوووذي..ىل نصووور  إا ميوووان ابّلِل،والثقووو  بلعووود ،وا نم نان .وا نم نان ..والثقووو .إنوووه ا ميان
ء يديووه،وملء وا موولأل.القلووه فووإذا وعوود اّلِل ابلنصوور حقيقوو  ململسوو  يف هووذا القلووه   يشووك فيهووا حلظوو 

لعووووني اتووووتمال   قبل يف ضوووومْي الغيه،إ ووووا هووووك حاضوووور واقووووعقلبووووه الووووذي بووووني جنبيه،وليسووووحل وعوووودا للمسووووت
 والقله.
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لن مون ءيت  وا تشوركعلوى بورا اين أكوهد اّللِ «.قال:إين أكهد اّلِل واكوهدوا أين بوريء  وا تشوركلن مون قونوه»
مث .موون قون اّللِ  ا تشووركلنواكووهدوا أنووتم كووهاقة تثئووب وتكوولن حجوو  عليكم:أنووب عووالنتكم ابلووثاءة  وو.قونه

 أنتم وهذ  اهلهل  اليت تزعملن أن أحدها مسب بسلء. عمعلا
 م كي ا:ال رية و  اهل،فما أابليكم مجيعا،و  أخشاكمث كيدوين ب -مجيعا  -عمعلا أنتم وهك 

ْلووووحُل َعلَووووى اّللَِّ َريبِِ َوَربُِِكوووومْ » حقيقوووو  ربلبيوووو  اّلِل   .م احلقيقوووو  قائ فهووووذ .ذبتمومهمووووا أنكوووورمت وك..« ِإيِنِ تَولَكَّ
 فاّلِل اللاحد هل ريب وربكم،ألنه رب ا؟ميع بال تعدق و  مشارك  ...لكمو 
ة آخووذة بناصووي   ة تصوولر القوودر هوور والقوودر ..وهووك صوولرة حمسلسوو  للق« مووا ِمووْن َقابَّوو   ِإ َّ ُهووَل آِخووذ  بِناِصووَيِتها»

 ،يف غلب  واهليمنوللقهر واافهل .والناصي  أعلى ا؟به .كل قاب  على هذ  األرم، ا فيها الدواب من الناس
ناسووه نيتهم،وتصوولرة حسووي  تناسووه امللق ،وتناسووه غلظوو  القوولم وكدهتم،وتناسووه صووالب  أجسووامهم وب

يبِِ ِإنَّ رَ »:يووودلووذي   ُياوإىل جانبهوووا تقريوور اسووتقام  السوون  ا هليووو  يف اعاههووا .غلووج حسووهم ومشوواعرهم .
 والتصميم.ا ستقام  ..فهك القلة و « َعلى ِصراط  ُمْسَتِقيم  

صووولرة  ا ترسووومإوووو.ويف هوووذ  الكلموووات القليووو  احلا ووو  نووودر  سووور ذلوووك ا سوووتعالء وسووور ذلوووك التحووودي .
 إن.إنوه اود هوذ  احلقيقو  واضوح  .. نفسوه مون ربوه .يف -ليوه السوالم ع -احلقيق  اليت ادها نل اّلِل هولق 

ألكوداء مون قلموه إن ي ء الغوالا اوهو..« هاما ِمْن َقابَّ   ِإ َّ ُهَل آِخوذ  بِناِصوَيتِ »ربه ورب ااالئ  قلي قاهر:
ذ  الوودواب هوولفووه موون خفمووا .هووم إ  قواب موون تلووك الوودواب الوويت ذخووذ ربووه بناصوويتها ويقهرهووا بقلتووه قهرا

لوو  نريقهووا هف ومووا بقوواء فيهووا وقوود اختإ  إبذن ربوو -إن سوولطحل  -ومووا احتفالووه ّبووا وهووك   تسوول  عليووه 
 عن نريقهف

ا    أمور  و  جمويف عاقبو حه الودعلة يف نفسوه،  تودع يف قلبوه جموا  للشوكإن هذ  احلقيق  اليت ادها صا
 لل قق عن املضك يف نريقه.

 إوا حقيق  األللهي  كما تتجلى يف قللب الصفلة امليمن  أبدا.
 نووذار خووذ هوولق يف احلا  ،ذوعنوود هووذا احلوود موون التحوودي بقوولة اّلِل،وإبووراز هووذ  القوولة يف صوولرهتا القوواهرة ا

 .. «ْيُكمْ فَِإْن تَوَللَّْلا فَوَقْد أَبْوَلْغُتُكْم ما أُْرِسْلحُل بِِه إِلَ »يد:واللع
«  َغوووْْيَُكمْ يبِِ قَوْلموووا  ْخِلُ  رَ َوَيْسوووتَ »فأقيوووحل واجووول ّلِل،ونفضوووحل يووودي مووون أموووركم لتلاجهووولا قووولة اّلِل سوووبحانه:

 افكم.ر ..يليقلن بتلقك قعلته ويستقيملن على هدايته بعد إهالككم ببغيكم وللمكم واحن
  نقصا ..فراغا و  ..فما لكم به من قلة،وذهابكم   ي   يف كلنه« َو  َتُضُرونَُه َكْي ا  »
يكم فوووال ياع،ويقلم علوووألذى والضوووا..ُيفوووج قينوووه وأوليووواء  وسوووننه مووون « ِإنَّ َريبِِ َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  َحِفووويج  »

 تفلتلن و  تعجزونه هراب  
ووا جوواءَ َولَ »ليحوو  اللعيوود وا نووذار:.دل والكالموانتهى ا؟وو.وكانووحل هووك الكلموو  الفاصوول  ْينووا ُهوولقا   أَْمووُران َْنَّ مَّ
 «. َغِليج  َوَْنَّْيناُهْم ِمْن َعذاب  .َوالَِّذيَن آَمُنلا َمَعُه ِبَرمْحَ   ِمنَّا
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هم مون كورة منا،خلصوترمح  مبابملا جاء أمران بتحقي  اللعيد،وإهال  قلم هلق،ْنينا هلقا والذين آمنلا معه 
حوووول  ذاب غلوووويجعوووووكانحل ْنوووواهتم موووون .لعووووذاب العووووام النووووازل ابلقلم،واسووووتثنتهم موووون أن يصوووويبهم بسوووولءا

 الا العتاة.لقلم الغاووص  العذاب  نه غليج ّبذا التصلير اجملسم،يتناس  مع ا؟ل،ومع .ابملكذبني
ابللعنو   يعذنه،وتشو يشار إىل مصرعها إكارة البعد،ويسجل عليهوا موا اق فوحل مون.واهلن وقد هلكحل عاق

ِووومْ »والطووورق،يف تقريووور وتكووورار وتلكيووود: بَّوووار  اتوَّبَوعُووولا أَْموووَر ُكووولِِ جَ وَ ا ُرُسوووَلُه َوَعَصووولْ  َوتِْلوووَك عووواق  َجَحوووُدوا آِبايِت َرّبِِ
ُمْ  عاقا  َكفَ   ِإنَّ أَ .َوأُْتِبُعلا يف هِذِ  الُدنْيا َلْعَن   َويَوْلَم اْلِقياَم ِ .َعِنيد    « ..عاق  قَوْلِم ُهلق   لِ َأ  بُوْعدا  .ُروا َرّبَّ
 علووى األنظووار هم معروضوواوقوود كووان ذكوورهم منووذ حلظوو  يف السوويا ،وكان مصوورع.ّبووذا البعد..« َوتِْلووَك عوواق  »

 ..ولكنهم انتهلا وبعدوا عن األنظار واألفكار ..
ِوووْم َوَعَصوووْلا ُرُسوووَلهُ » حل هوووك رسوووال  سوووولكن ألي.احوووداا رسووول  و ..وهوووم عصووول « َوتِْلوووَك عووواق  َجَحوووُدوا آِبايِت َرّبِِ

ن هوذا ا؟موع ننسوى أ و .واحدة جاء ّبا الرسول مجيعواف فمون   يسولم لرسولل ّبوا فقود عصوى الرسول مجيعوا
هم جحووودوا ف.ناعتهايف اهلايت ويف الرسوول مقصوولق موون انحيوو  أسووللبي  أخوورى لتضووخيم جوورميتهم وإبووراز كوو

 « ..د  بَّار  َعِنيُكلِِ جَ   أَْمرَ َواتوَّبَوُعلا »فما أضخم الذنه وما أكنع ا؟رمي   .آايت،وهم عصلا رسال
ويفكروا تسووولطني،أمووور كووول متسووول  عليهم،معانووود   يسووولم  ووو ،وهم مسووويوللن أن يتحووورروا مووون سووولطان امل

 و  يكلنلا ذيل  فيهدروا آقميتهم.. نفسهم ألنفسهم
ن   موون قو  وحوودينلنوو  ّللِ وهكووذا يتبووني أن القضووي  بووني هوولق وعوواق كانووحل قضووي  ربلبيوو  اّلِل وحوود  هلووم والد

 العباق ..
ر ف يتجلوى تبعولن أموكانوحل هوك قضوي :من الورب الوذي يودينلن لوه وي.كانحل هك قضي  احلاكمي  وا تبواع .

 « .. َعِنيد  ُعلا أَْمَر ُكلِِ َجبَّار  َلُه،َواتوَّبوَ ْلا ُرسُ َوتِْلَك عاق  َجَحُدوا آِبايِت َرّبِِِْم َوَعصَ »هذا يف قلل اّلِل تعاىل:
 - ألنوووه أمووور اّللِ  -سووول الرسووول وا تبووواع ألمووور ا؟بوووارين  وا سوووالم هووول ناعووو  امووور الر فهوووك املعصوووي  ألمووور 
ال  يف كول رسو.ان .ر وا ميووهوذا هول مفور  الطريو  بوني ا؟اهليو  وا سوالم وبوني الكفو.ومعصي  أمور ا؟بارين
 وعلى يد كل رسلل.

ان لتمرقعلووى سوولطّلِل واغووْي اوهكووذا يتبووني أن قعوولة التلحيوود تصوور أول مووا تصوور علووى التحوورر موون الدينلنوو  ل
ر رميووو  كووور  وكفووووجتكوووثين األرابب الطغووواة وتعووود إلغووواء الشخصووووي  والتنوووازل عووون احلريووو ،واتباع ا؟بووووارين امل

ا   يكلنووولا أحووورار النووواس ل لقووود خلووو  اّللِ .يسوووتح  عليهوووا ااوووانعلن اهلوووال  يف الووودنيا والعوووذاب يف اهلخووورة .
فهوووذا منووواط .  زعيمو ن عووون حوووريتهم هوووذ  لطاغيووو  و  رئووويك يووودينلن ابلعبلقيووو  ألحووود مووون خلقوووه،و  ينزلووول 

 تكرميهم.
وموووا ميكووون ؟ماعووو  مووون البشووور أن تووودعك الكرام ،وتووودعك .فوووإن   يصووولنل  فوووال كرامووو  هلوووم عنووود اّلِل و  ْناة

والوذين يقبلولن الدينلنو  لربلبيو  العبيود وحواكميتهم ليسولا  عوذورين .ا نساني ،وهك تدين لغْي اّلِل من عباق 
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ولل أراقوا التحووورر لضوووحلا يف سوووبيله بعوووخ موووا .فهم كثووورة واملتجوووثون قلووو .أن يكلنووولا علوووى أمووورهم مغلووولبني
 يضحلنه مرغمني لارابب املتسلطني من ضرائه الذل يف النفك والعرم واملال.

ِبعُوولا تْ َوأُ »اهلخوورة: دنيا ويفهلكوولا مشوويعني ابللعنو  يف الوو.لقود هلكووحل عوواق ألووم اتبعوولا أموور كوول جبوار عنيوود .
 « ..يف هِذِ  الُدنْيا َلْعَن   َويَوْلَم اْلِقياَم ِ 

ا     ِإنَّ عووواقأَ »عوووال: مث   يووو كهم قبووول أن يسوووجل علووويهم حووواهلم وسوووبه موووا أصووواّبم يف إعوووالن عوووام وتنبيوووه
ُمْ   « ..َكَفُروا َرّبَّ

 .« .َأ  بُوْعدا  لِعاق  قَوْلِم ُهلق  »مث يدعل عليهم ابلطرق والبعد البعيد:
 قصدا: َّت تقصدهمكأ ا ُيدق عنلاوم للعن  املرسل  عليهم ح.التحديد وا يضا  والتلكيدّبذا 

 «    َأ  بُوْعدا  لِعاق  قَوْلِم ُهلق  »..
 وقومه  عليه السالا هودالنبي  وق ات مع قصة 

نهووا إىل من ننتقوول ونقوو  وقفووات قصووْية أمووام مووا تلهمووه قصوو  هوولق مووع قلمووه يف سوويا  هووذ  السوولرة،قبل أ
آن الكوورمي يف القوور  ذلك أن اسووتعرام خوو  سووْي الوودعلة ا سووالمي  علووى هووذا النحوول إ ووا اووكء.  صوواحلقصوو

كن التوارحك،ول ماضويها لويك فقو  يف.لرسم معا  الطري  يف خ  احلرك  ّبذ  العقيودة علوى مودار القورون .
كوحل وهر .أول مرة قورآنا الوليك فق  للجماع  املسلم  األوىل الويت تلقوحل هوذ.يف مستقبلها إىل آخر الزمان

وهوذا .لزموان .ىل آخور ابوه يف وجوه ا؟اهليو  يلموذا  ولكون كوذلك لكول مجاعو  مسولم  تلاجوه بوه ا؟اهليو  إ
 حني. ما اعل هذا القرآن كتاب الدعلة ا سالمي  ااالد وقليلها يف احلرك  يف كل
 ولكنهووا موورت يف.تقريبا كلهووا  ولقوود أكووران إكووارات سووريع  إىل اللمسووات القرآنيوو  الوويت سوونعيد احلوودية عنهووا

وق ا أنوولل يف حوودات أمامهوووهك هتوواج إىل وقفوو.جمووال تفسووْي النصوولص القرآنيوو  موورورا عووابرا ملتابعوو  السوويا 
 ا مجال :

  اقة والعبلقيويود العبوقعولة تلح.نقو  أموام الودعلة اللاحودة ااالودة علوى لسوان كول رسولل ويف كول رسوال  .
 « .. ِمْن إِله  َغْْيُ ُ  ما َلُكمْ ُدوا اّللََّ قاَل:اي قَوْلِم اْعبُ »الكرمي عن كل رسلل:ّلِل،املتمثل  فيما ُيكيه القرآن 

يف كوول كوووأن موون كووويون .ّلِل وحووود « الدينلنوو  الشووامل »ّلِل وحوود   ووووا « العبووواقة»ولقوود كنووا قائموووا نفسوور 
معناهوا:قان « عبود»فوإن .ذلك أن هذا هل املودللل الوذي تعطيوه اللفظو  يف أصولها اللغولي ..الدنيا واهلخرة
و  يكون العوريب الوذي .وعِبد  جعله عبدا أي خاضعا موذلال ..ونري  معبد نري  مذلل  هد.وخضع وذلل

بل إنوه .خلنه ّبذا القرآن أول مرة ُيصور مودللل هوذا اللفوج وهول يويمر بوه يف جمورق أقاء الشوعائر التعبديو 
بدي   إ ا كان يفهم منوه عنود موا حانوه يلم خلنه به أول مرة يف مك    تكن قد فرضحل بعد كعائر تع

ولقود .به أن املطللب منه هل الدينلن  ّلِل وحد  يف أمر  كله وخلع الدينلن  لغْي اّلِل من عنقوه يف كول أمور  .
َعْن َعوِدىِِ بْوِن ف.وليسوحل هوك الشوعائر التعبديو « ا تبواع»نصوا  ووا هوك « العبواقة» - -فسر رسلل اّلِل 

. فَوَقوواَل  --ْيووحُل النَّووِبَّ َحووامتِ  قَوواَل أَتوَ  «. اَي َعووِدُى انْوورَْ  َعْنووَك َهووَذا الْووَلَيَن » َوِ  ُعُنِقووى َصووِليه  ِمووْن َذَهووه 
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( قَاَل  ْعُتُه يَوْقرَأُ ِ  ُسلرَِة بَورَاَءَة )اختََُّذوا َأْحَباَرُهْم َورُْهَباَوُْم أَْراَباب  ِمْن ُقوِن اّللَِّ ُْم  َْ » َو َِ َيُكلنُولا يَوْعبُوُدوَوُْم  أََما ِإوَّ
 .. .1536«َوَلِكنوَُّهْم َكانُلا ِإَذا َأَحُللا هَلُْم َكيوْ  ا اْسَتَحُللُ  َوِإَذا َحرَُّملا َعَلْيِهْم َكيوْ  ا َحرَُّملُ  

ابعتبار هوا صولرة مون صولر الدينلنو  ّلِل يف كوأن مون « الشعائر التعبدي »على « العباقة»إ ا أنلقحل لفظ  
بووول إووووا عوووكء ابلتبعيووو    ابألصوووال   فلموووا ّبوووحل مووودللل « العبووواقة»رة   تسوووتغر  مووودللل صووول .الشووويون .

يف نفوولس النوواس صوواروا يفهموولن أن عبوواقة غووْي اّلِل الوويت حوورج ّبووا النوواس موون « العبوواقة»وموودللل « الوودين»
وتن موثال  وأنوه موَّت ا سالم إىل ا؟اهلي  هك فق  تقدمي الشعائر التعبدي  لغْي اّلِل،كتقودميها لاصونام واأل

  اولز تكفوْي   واتوع بكول « مسولما»عنه ا نسان هذ  الصلرة فقد بعود عون الشور  وا؟اهليو  وأصوب  
ما يتمتع به املسلم يف اجملتمع املسلم من صيان  قمه وعرضه وماله ...إىل آخر حقل  املسولم علوى املسولم  

الويت يودخل ّبوا املسولم يف « العبواقة»مودللل لفوج  وهذا وهم ابنل،واحنسوار وانكماش،بول تبوديل وتغيوْي يف
وهذا املدللل هل الدينلن  الكامل  ّلِل يف كول كوأن ورفوخ الدينلنو  لغوْي اّلِل يف كول  -ا سالم أو حرج منه 

نصوا وهول يفسور  - -وهل املدللل الذي تفيد  اللفظ  يف أصول اللغو  والوذي نوا عليوه رسولل اّلِل .كأن
َوووو»قوووولل اّلِل تعوووواىل:  - -ولوووويك بعوووود تفسووووْي رسوووولل اّلِل ..« ُذوا َأْحبوووواَرُهْم َورُْهبوووواَوُْم أَْراباب  ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ اختَّ

 .1537ملصطل  من املصطلحات قلل لقائل
هذ  احلقيق  هك اليت قررانها كثْيا يف هذ  الظالل ويف غْيها يف كل ما وفقنا اّلِل لكتابتوه حولل هوذا الودين 

فووواهلن ْنووود يف قصووو  هووولق كموووا تعرضوووها هوووذ  السووولرة نووو  هووودق ملضووولع ..1538ونبيعتوووه ومنهجوووه احلركوووك
القضووي  وحموولر املعركوو  الوويت كانووحل بووني هوولق وقلمووه وبووني ا سووالم الووذي جوواء بووه وا؟اهليوو  الوويت كووانلا عليهووا 

 « ..اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ما َلُكْم ِمْن إِله  َغْْيُ ُ »وهدق ما الذي كان يعنيه وهل يقلل هلم:
 «العبواقة»إنه   يكن يعب:اي قلم   تتقدملا ابلشعائر التعبديو  لغوْي اّلِل  كموا يتصولر الوذين احنسور مودللل 

يف مفهلماهتم،وانزوى قاخل انار الشعائر التعبدي   إ وا كوان يعوب الدينلنو  ّلِل وحود  يف مونهج احليواة كلهوا 
والفعلوو  الوويت موون أجلهووا اسووتح  قوولم .كلهووا .  ونبووذ الدينلنوو  والطاعوو  ألحوود موون الطلاغيووحل يف كوويون احليوواة

فهوووذ  صووولرة .هووولق اهلوووال  واللعنووو  يف الووودنيا واهلخووورة   تكووون هوووك جمووورق تقووودمي الشوووعائر التعبديووو  لغوووْي اّلِل .
أي الدينلن  لوه وحود   -واحدة من صلر الشر  الكثْية اليت جاء هلق ليخرجهم منها إىل عباقة اّلِل وحد  

كوووراء الووويت اسوووتحقلا مووون أجلهوووا ذلوووك ا؟وووزاء هك:جحووولقهم آبايت رّبم،وعصووويان إ وووا كانوووحل الفعلووو  الن -

                                                 
 ْي ( صحي  لغ 3378[)   354/ 11املكنز ] -سنن ال مذى - 1536
يراجوووووع البحوووووة القووووويم الوووووذي كتبوووووه املسووووولم العظووووويم األسوووووتاذ السووووويد أبووووول األعلوووووى املووووولقوقي أموووووْي ا؟ماعووووو  ا سوووووالمي  بباكسوووووتان   - 1537
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َوتِْلوَك عواق  َجَحوُدوا آِبايِت َرّبِِِْم،َوَعَصوْلا ُرُسوَلُه،َواتوَّبَوُعلا أَْموَر ُكولِِ َجبَّوار  »واتباع أمور ا؟بوارين مون عبيود :.رسله
 كما يقلل عنهم أصد  القائلني اّلِل رب العاملني .«.َعِنيد  
 .ملر متعدقة .أاحد   فهل أمر و .لقهم آبايت رّبم إ ا يتجلى يف عصيان الرسل،واتباع ا؟بارين .وجح

ا للطلاغيووحل وقانوول . اّللِ ينلا لغووْيومووَّت عصووى قوولم أواموور اّلِل املتمثلوو  يف كوورائعه املبلغوو  هلووم موون رسووله    يوود
وقود  - الشور  سوالم إىلذلك مون ا بد  من الدينلن  ّلِل فقد جحدوا آبايت رّبم وعصلا رسوله وخرجولا بو

زل بوه آقم نوهول الوذي تبني لنا من قبول أن ا سوالم هول األصول الوذي بودأت بوه حيواة البشور علوى األرم ف
إ ووا  .رمهووذ  األ موون ا؟نوو  واسووتخل  يف هووذ  األرم وهوول الووذي نووزل بووه نوول  موون السووفين  واسووتخل  يف

م يووو  إىل ا سوووالن ا؟اهل إلووويهم الووودعلة لووو قهم موووكوووان النووواس حرجووولن مووون ا سوووالم إىل ا؟اهليووو ،حَّت شيت
 وهكذا إىل يلمنا هذا ....

ن لكووه الكوورمي مووهووذا امل واللاقووع أنووه لوول كانووحل حقيقوو  العبوواقة هووك جموورق الشووعائر التعبديوو  مووا اسووتحقحل كوول
 سوالمه علويهمو  صوللات اّللِ  -الرسل والرسا ت وما استحقحل كل هوذ  ا؟هولق املضوني  الويت بوذهلا الرسول 

ذي زموان  إ وا الوما استحقحل كل هذ  العذاابت واهل م اليت تعورم هلوا الودعاة وامليمنولن علوى مودار الو  -
د  يف  نلنو  ّلِل وحوىل الديورقهم إ.استح  كل هذا الثمن الباهج هول إخوراج البشور مجلو  مون الدينلنو  للعبواق

 كل أمر ويف كل كأن ويف منهج حياهتم كله للدنيا واهلخرة سلاء.
 شووووريع ،وتلحيدمصوووودر ال لحيوووود األللهي ،وتلحيوووود الربلبي ،وتلحيوووود القلام ،وتلحيوووود احلاكمي ،وتلحيوووودإن ت

أن  ل الوذي يسوتح هولتلحيود اإن هوذا .منهج احلياة،وتلحيد ا؟ه  اليت يدين هلا الناس الدينلن  الشامل  ..
ل هوووذ  تحقيقوووه كووويرسووول مووون أجلوووه كووول هوووي ء الرسووول،وأن تبوووذل يف سوووبيله كووول هوووذ  ا؟هووولق وأن هتمووول ل

 عاملني.نه غب عن ال سبحا  ألن اّلِل سبحانه يف حاج  إليه،فاّللِ .العذاابت واهل م على مدار الزمان .
  ّبووووذا إ«  نسوووواناب»ولكوووون ألن حيوووواة البشوووور   تصوووول  و  تسووووتقيم و  ترتفووووع و  تصووووب  حيوووواة  ئقوووو  

 -يواان ل أن نزيود  بموا نرجو )وهوذا.ه من جلانبهاالتلحيد الذي   حد لتأيْي  يف احلياة البشري  يف كل جان
  واي  قصا الرسل يف ختام السلرة( ..يف -إن كاء اّلِل 

مُثَّ تُلبُوولا إِلَْيووِه  وا َربَُّكوومْ تَوْغِفرُ َواي قَوووْلِم اْسوو»ونقوو  أمووام احلقيقوو  الوويت كشوو  عنهووا هوولق لقلمووه وهوول يقوولل هلووم:
احلقيقو  الوويت ذكوورت  وهووك ذات..« ْلا جُمْوورِِمنيَ   تَوتَوَللَّوِتُكْم،وَ زِقُْكْم قُوولَّة  ِإىل قُووولَّ يُوْرِسوِل السَّووماَء َعلَوْيُكْم ِمووْدرارا  َويَوو

قلموه  ضوملن الكتواب الوذي أحكموحل آايتوه مث فصولحل ل - -يف مقدم  السلرة بصدق قعلة رسلل اّلِل 
ا  ِإىل َأَجول  تِِْعُكْم َمتاعوا  َحَسونميَُ لا إِلَْيِه لبُ  تُ َوأَِن اْستَوْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ »وذلك يف قلله تعاىل:.من لدن حكيم خبْي

 « ..اَب يَوْلم  َكِبْي  َلْيُكْم َعذخاُ  عَ أَ ُمَسم ى،َويُوْيِت ُكلَّ ِذي َفْضل  َفْضَلُه،َوِإْن تَوَللَّْلا فَِإيِنِ 
ل نبيعوووو  الكوووولن إووووا حقيقوووو  العالقوووو  بووووني القوووويم ا ميانيوووو  والقووويم اللاقعيوووو  يف احليوووواة البشووووري ،وحقيق  اتصووووا

وهووك حقيقوو  يف حاجوو  إىل جووالء وتثبيووحل وخباصوو  يف .ونلاميسووه الكليوو  ابحلوو  الووذي ُيتليووه هووذا الوودين .
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يعلمولن لواهرا مون احليواة الودنيا والوذين   تصوقل أرواحهوم وتشو  حوَّت تورى هوذ  العالقو  أو  نفلس الذين
 على األقل تستشعرها ..

واحلو  الووذي  -سوبحانه  - ل عون احلوو  املتمثول يف أللهيو  اّللِ إن احلو  الوذي نوزل بوه هووذا الودين غوْي منفصو
ا موولكوورمي كثووْيا لقوورآن اوا.خلقووحل بووه السووماوات واألرم،املتجلووك يف نبيعوو  هووذا الكوولن ونلاميسووه األزليوو  .

رم واحلووو  اموووحل بوووه السوووماوات واألقواحلووو  الوووذي  -سوووبحانه  -يووورب  بوووني احلووو  املتمثووول يف أللهيووو  اّلِل 
  يف ف  خاصووو ،واحلحلسووواب بصووواواحلووو  املتمثووول يف قينلنووو  النووواس ّلِل يووولم .لنووو  ّلِل وحووود  .املتمثووول يف الدين

 وذلك يف مثل هذ  النصلص:.ا؟زاء على ااْي والشر يف الدنيا واهلخرة .
نَوُهموووا  ِعِبنيَ  » وووماَء َواأْلَْرَم َوموووا بَويوْ َوووْن نَوتَِّخوووذَ َرْقان أَ لَوووْل أَ .َوموووا َخَلْقنَوووا السَّ ِإْن ُكنَّوووا .ْن لَوووُدانَّ .ْذانُ  ِمووو هَلْووولا  َ ختَّ

لَن،َوَلُه َمووووْن يف ُم اْلَليْووووُل ِ َّووووا َتِصووووفُ اِهوووو  ،َوَلكُ ا ُهووووَل ز بَووووْل نَوْقووووِذُ  اِبحْلَوووو ِِ َعلَووووى اْلباِنووووِل فَوَيْدَمغُووووُه فَووووِإذ.فوووواِعِلنَي .
ووووماواِت َواأْلَْرِم،َوَمووووْن ِعْنوووووَدُ    َيْسووووَتْكِثُوَن َعوووووْن ِعباَقتِوووو  َوالنَّهووووواَر   ُيَسوووووبُِِحلَن اللَّْيوووولَ .ونَ ْسَتْحِسرُ يَ  ِه َو السَّ

َووووُذوا آهِلَوووو   ِمووووَن اأْلَْرِم ُهووووْم يُوْنِشوووُروَنف لَوووو.يَوْفوووُ ُونَ  ُ َلَفَسدَ يِهمووووا آهِلَووووفِ ْل كوووواَن أَِم اختَّ  ،َفُسووووْبحاَن اّللَِّ َربِِ    ِإ َّ اّللَّ
ووا َيِصووُفلنَ  ووا يَوْفَعووُل َوُهوو.اْلَعووْرِش َعمَّ َووُذوا ِموواأَِم .نَ ْم ُيْسوو َوُلل   ُيْسووَ ُل َعمَّ هووذا .اتُلا بُوْرهاَنُكمْ ْن ُقونِووِه آهِلَوو  ف ُقْل:هووختَّ

ِموْن قَوْبلِوَك ِموْن َرُسولل   َوما أَْرَسوْلنا.ْعرُِضولنَ  َّ فَوُهوْم مُ َن احلَْ ذِْكُر َمْن َمِعَك َوذِْكُر َمْن قَوْبِلك،َبْل َأْكثَورُُهْم   يَوْعَلُمل 
 (.25 - 16ألنبياء )ا...« ُه   إِلَه ِإ َّ أاََن فَاْعُبُدونِ ِإ َّ نُلِحك إِلَْيِه أَنَّ 

وووُتْم يف َريْوووه  ِموووَن اْلبَوْعوووِة فَوووِإانَّ » ،مُثَّ ِموووْن نُْطَفووو  ،مُثَّ ْم ِموووْن تُووور َلْقنووواكُ خَ اي أَيُوَهوووا النَّووواُس ِإْن ُكنوْ  ِموووْن َعَلَقووو  ،مُثَّ ِموووْن اب 
َ َلُكْم،َونُِقُر ُمْضَغ   ُرَلََّق   َوَغْْيِ ُرَلََّق  ،لِنُوبَ  ُلغُولا مُثَّ ُبْورِ شاُء ِإىل َأَجل  ُمَسم ى،ْرحاِم ما نَ  اأْلَ يف نيِِ ،مُثَّ لِتَوبوْ ُجُكْم ِنْفوال 

،َوِمْنُكْم َموووْن يوُوووَرُق ِإىل أَرْ  َرى َكوووْي ا ،َوتوَ  -ِعْلوووم   ِموووْن بَوْعووودِ  -ْيال يَوْعلَوووَم ُعُموووِر ِلَكوووَذِل الْ َأُكووودَُّكْم،َوِمْنُكْم َموووْن يُوتَووووَل َّ
َهوووووا اْلمووووواَء اْهتَووووووزَّْت َوَربَ  َ ُهوووووَل  ُكووووولِِ َزْوج  َّبِووووويج  ذلِووووونْوبَوتَوووووحْل ِمووووونْ حْل،َوأَ اأْلَْرَم هاِموووووَدة ،فَِإذا أَنْوزَْلنوووووا َعَليوْ َك ِ َنَّ اّللَّ
ووواَعَ   ،َوأَنَّ احلَُْ ،َوأَنَّووُه ُُيْوووِك اْلَمْلتى،َوأَنَّوووُه َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير   َعوووُة َموووْن يف يهوووا،َوأَ تِيَووو     َريْوووَه فِ آالسَّ َ يَوبوْ نَّ اّللَّ

 (.7 - 5...)احلج:« اْلُقُبلرِ 
َ هَلوواِق الَّوِذيَن آَمنُوولا ِإىل َولِويَوْعَلَم الَّوِذيَن أُوتُوولا اْلِعْلوَم أَنَّوُه احْلَووُ  ِموْن َربِِووَك فَويُوْيِمنُولا بِوِه فَوُتْخبِووحَل لَوُه قُولُولُّبُْم،َوِإنَّ  » اّللَّ

وووواَعُ  بَوْغتَوووو   أَْو َذْتِوووويَوُهْم َعووووذاُب يوَووووْلم   َو .ِصووووراط  ُمْسووووَتِقيم   يَووووزاُل الَّووووِذيَن َكَفووووُروا يف ِمْريَوووو   ِمْنووووُه َحووووَّتَّ َشْتِوووويَوُهُم السَّ
نَوُهْم،فَالَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّواحِلاِت يف َجنَّواِت النَِّعيمِ .َعِقيم   بُلا َوالَّوِذيَن  .اْلُمْلُك يَوْلَمِ ذ ،ّللَِِّ َُيُْكُم بَويوْ َكَفوُروا وََكوذَّ

ُ رِْزقوا  َحَسونا ،َوِإنَّ .آِبايتِنا فَُأولِ َك هَلُْم َعذاب  ُمِهني   َوالَِّذيَن هاَجُروا يف َسِبيِل اّللَِّ مُثَّ قُِتلُولا أَْو مواتُلا َلَْيْزُقَوونوَُّهُم اّللَّ
َ َلَعِليم  َحِليم  لَُيْدِخَلنوَُّهْم ُمْدَخال  يَوْرَضْلنَ .اّللََّ هَلَُل َخْْيُ الرَّازِِقنيَ  ذِلَك َوَمْن عاَقَه ِ ِْثِل ما ُعلقِوَه بِوِه مُثَّ .ُه،َوِإنَّ اّللَّ

َ َلَعُفوول  َغُفلر   ُ،ِإنَّ اّللَّ َ يُوولِلُج اللَّْيووَل يف النَّهوواِر َويُوولِلُج النَّهوواَر يف اللَّْيووِل،َوأَنَّ .بُغِووَك َعَلْيووِه لَيَوْنُصووَرنَُّه اّللَّ ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ
َ ُهوَل اْلَعلِوُك اْلَكبِوْيُ .اّللََّ  َِيع  َبِصْي   َ ُهَل احلَُْ ،َوأَنَّ ما يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه ُهَل اْلباِنُل،َوأَنَّ اّللَّ أََ ْ تَووَر .ذِلَك ِ َنَّ اّللَّ

َ لَ  وووماِء مووواء  فَوُتْصوووِبُ  اأْلَْرُم ُرَْضووورَّة ف ِإنَّ اّللَّ َ أَنْووووَزَل ِموووَن السَّ وووماواِت َوموووا يف .ِطيووو   َخِبْي  أَنَّ اّللَّ لَوووُه موووا يف السَّ
َ هَلُووووووَل اْلغَووووووِبُ احْلَِميوووووودُ  َ َسووووووخََّر َلُكووووووْم مووووووا يف اأْلَْرِم َواْلُفْلووووووَك َعْوووووورِي يف اْلَبْحووووووِر .اأْلَْرِم َوِإنَّ اّللَّ أََ ْ تَوووووووَر أَنَّ اّللَّ
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وووماَء أَْن تَوَقوووَع َعلَوووى اأْلَْرِم إِ  َ اِبلنَّووواِس لَوووَرُ    َرِحيم  ِ َْمرِِ ،َومُيِْسوووُك السَّ َوُهوووَل الَّوووِذي َأْحيووواُكْم مُثَّ . َّ إبِِْذنِوووِه،ِإنَّ اّللَّ
ْنساَن َلَكُفلر   ِلُكلِِ أُمَّو   َجَعْلنوا َمْنَسوكا  ُهوْم انِسوُكلُ ،َفال يُنازُِعنَّوَك يف اأْلَْموِر،َواقُْع ِإىل .مُيِيُتُكْم مُثَّ ُُيِْييُكْم،ِإنَّ اْ ِ

 (.67 - 54..)احلج:...« َك َلَعلى ُهدى  ُمْسَتِقيم  َربَِِك،ِإنَّ 
سووووبحانه هوووول  لن اّللِ وهكووووذا ْنوووود يف هووووذ  النصوووولص وأمثاهلووووا يف القوووورآن الكوووورمي العالقوووو  اللاضووووح  بووووني كوووو

وبني . لوويت تووتم ابحلوولكلنيوو  ااحلوو ،وبني خلقووه هلووذا الكوولن وتوودبْي  بنلاميسووه ومشووي ته ابحلوو ،وبني الظوولاهر ا
شوأ احود ملصولل ينله حو  و فك.ب ابحل ،وبني احلكم بني الناس يف الدنيا واهلخرة ابحل  .تنزيل هذا الكتا

نواس ا يكولن مون المشاء وف  عنه جراين قدر اّلِل  ا يشاء،وتسلي  القلى الكلني  اباْي والشر على من ي
ملتوواع احلسووون ا لتلبووو ،وبنيومووون هنووا كوووان ذلووك الوورب  بوووني ا سووتغفار وا. ا بووتالء موون ااووْي والشووور يف قار 
سووبحانه ويف  ات اّللِ فكوول أول ووك ملصوولل  صوودر واحوود هوول احلوو  املتمثوول يف ذ.وإرسووال السووماء موودرارا ..

 ..قضائه وقدر ،ويف تدبْي  وتصريفه،ويف حسابه وجزائه،يف ااْي ويف الشر سلاء 
تويير  فكلتا وا.لناسا  حيواةومن هذا ا رتباط جملوى أن القويم ا ميانيو  ليسوحل منفصول  عون القويم العمليو  يف

و عون أ.لبشور وسوعيهماء علوم اسولاء عون نريو  قودر اّلِل الغيول املتعلو  بعوا  األسوباب مون ور .يف هذ  احلياة
يواهتم ينشو ها يف ح ر الويتوهك اهلت.نري  اهلتر العملي  املشهلقة اليت ميكن للبشور ر يتهوا وضوبطها كوذلك

   املدرك .ا ميان أو عدم ا ميان،من النتائج انسلس
وقد أسلفنا ا كارة إىل بعخ هذ  اهلتر العمليو  اللاقعيو  حوني قلنوا مورة:إن سوياقة املونهج ا هلوك يف جمتموع 
معنوووا  أن اووود كووول عامووول جوووزاء  العووواقل يف هوووذا اجملتموووع،وأن اووود كووول فووورق األمووون والسوووكين  وا سوووتقرار 

ومن كوأن هوذا كلوه أن ميتوع النواس  - ميان فضال على األمن والسكين  وا ستقرار القلل اب -ا جتماعك 
وحوني قلنوا مورة:إن الدينلنو  ّلِل .. 1539متاعا حسنا يف هذ  الدنيا قبل أن يلقولا جوزاءهم األخوْي يف اهلخورة 

وحد  يف جمتمع من كأوا أن تصلن جهلق النواس وناقواهتم مون أن تنفو  يف الطبول والزمور والونف  وال اتيول 
هاويوول الوويت تطلوو  حوولل األرابب املزيفوو ،لتخلع عليهووا كووي ا موون خصووائا األللهيوو  والتسووابي  وال انوويم والت

حووووَّت ختضووووع هلووووا الرقوووواب  وموووون كووووأن هووووذا أن يوووولفر هووووذ  ا؟هوووولق والطاقووووات للبنوووواء يف األرم والعمووووارة 
فضوال علوى الكرامو  واحلريو  واملسواواة الويت يتمتوع ّبوا .والنهلم بتكوالي  ااالفو  فيكولن ااوْي الولفْي للناس

 .. 1540الناس يف لل الدينلن  ّلِل وحد  قون العباق 
)وسوْيق عنهوا بعووخ .. 1541وليسوحل هوذ  إ   واذج مون مثوار ا ميوان حوني تتحقو  حقيقتوه يف حيواة النواس 

 التفصيل يف واي  استعرام قصا الرسل يف ختام السلرة إن كاء اّلِل(.

                                                 
 من هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا ( 8721 - 1871ص   - 1539
 من هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا ( 9718ص   - 1540
. ) السيد 81 - 16ا؟زء األول ص « يف لالل القرآن»يراجع كذلك ما جاء يف تقدمي هذ  الطبع  املنقح  هلذ  الظالل بعنلان:  - 1541

 رمحه هللا (
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  جولههم يف حسومو ّبوا يف  فاصل  اليت قوذ ونق  أمام تلك امللاجه  األخْية من هلق لقلمه وأمام تلك امل
 »ه بينووو :ه يف نفسوووكامووول،ويف هووود سوووافر،ويف اسوووتعالء ابحلووو  الوووذي معه،ويقووو  يف ربوووه الوووذي اووود حقيقتووو

يعوا  مُثَّ  ُقونِِه،َفكِ  لَن ِمنْ قاَل:ِإيِنِ أُْكِهُد اّللََّ،َواْكَهُدوا َأيِنِ بَرِيء  ِ َّا ُتْشرِكُ  ْلوحُل َعلَوى إِ .تُوْنِظوُرونِ  يُدوين مجَِ يِنِ تَولَكَّ
تَوَللَّوْلا فَوَقوْد أَبْوَلْغوُتُكْم موا  فَِإنْ .ى ِصوراط  ُمْسوَتِقيم   َريبِِ َعلوها،ِإنَّ اّللَِّ َريبِِ َوَربُِِكْم،ما ِمْن َقابَّو   ِإ َّ ُهوَل آِخوذ  بِناِصوَيتِ 
 « ..َكْكء  َحِفيج   ا ،ِإنَّ َريبِِ َعلى ُكلِِ ونَُه َكْي  َتُضرُ أُْرِسْلحُل بِِه إِلَْيُكْم،َوَيْسَتْخِلُ  َريبِِ قَوْلما  َغْْيَُكْم َو 

 م هووذا املشووهدليال أموواإن أصووحاب الوودعلة إىل اّلِل يف كوول مكووان ويف كوول زمووان يف حاجوو  إىل أن يقفوولا نوو
 ثور أهول األرمألرم وأكرجل واحد،  ييمن معه إ  قليل،يلاجه أعوَّت أهول األرم وأغو  أهول ا.الباهر .

خولهم هوولق يف أجههوم بووه  زماوم،كمووا جواء عونهم يف قوولل اّلِل تعواىل فويهم حكايوو  عموا واحضوارة ماقيو  يف
َبحْل عواق  اْلُمْرَسوِلنيَ  »السلرة األخرى: ِمني ،فَواتوَُّقلا أَ َنف ِإيِنِ َلُكوْم َرُسولل    تَوتوَُّقول  ُهولق :أَ ِإْذ قواَل هَلُوْم َأُخولُهمْ .َكوذَّ

َ َوأَِنيُعلنِ  ُنلَن .اْلعوواَلِمنيَ   َعلووى َربِِ َي ِإ َّ َلْيووِه ِمووْن َأْجوور  ِإْن َأْجوورِ َومووا َأْسوو َوُلُكْم عَ .اّللَّ ُكوولِِ رِيووع  آيَوو   تَوْعبَوثُوولَنف بِ أَتَوبوْ
َ َوأَِنيعُ فَووا.بَّارِينَ ُتْم جَ َوِإذا َبَطْشووُتْم َبَطْشو.َوتَوتَِّخوُذوَن َمصوانَِع َلَعلَُّكووْم خَتْلُوُدونَ  ُكْم ِ ووا َواتوَُّقولا الَّووِذي أََمودَّ .لنِ توَُّقلا اّللَّ

:َسووووولاء  َعَلْينوووووا قاُللا.ذاَب يوَوووووْلم  َعِظيم  َعوووووَعلَوووووْيُكْم  َأخوووووا ُ  ِإيِنِ .َوَجنَّوووووات  َوُعيُووووولن  .أََمووووودَُّكْم ِ َْنعوووووام  َوبَِننيَ .تَوْعَلُملنَ 
 - 123عراء:)الشوووو..«  ُن ِ َُعووووذَِّبنيَ َومووووا حَنْوووو.نيَ وَّلِ ِإْن هووووذا ِإ َّ ُخلُووووُ  اأْلَ .أََوَعظْووووحَل أَْم َ ْ َتُكووووْن ِمووووَن الْوووولاِعِظنيَ 

138) 
رجولن مون لن املصوانع يذين يقيموفهي ء العتاة ا؟بارون الذين يبطشلن بال رمح  والذين أبطرهتم النعم  والو 

يف كووجاع  . هووذ  امللاجهوو - عليووه السووالم -هووي ء هووم الووذين واجههووم هوولق .ورائهووا ا متووداق واالوولق  .
وهوووداهم أن  -وهووم قلموووه  -هوووذ  املفاصووول  احلا وو  الكاملووو  املوويمن واسوووتعالئه ويقتووه وانم نانوووه وفاصوولهم 

هووذ   - عليووه السووالم -وأن يفعلوولا مووا يف وسووعهم فووال يبوواليهم  ووال  لقوود وقوو  هوولق .يكيوودو  بووال إمهووال
مث .ايو  التولقق .غيودعلهم  اللقف  الباهرة،بعد ما بذل لقلموه مون النصو  موا ميلوك وبعود أن تولقق إلويهم وهول

 .. لى اّللِ عصرارهم على حماقة اّلِل وعلى ا ستهتار ابللعيد وا؟رأة تبني له عناقهم وإ
لبووواهرة ألنوووه اووود حقيقووو  ربوووه يف نفسوووه،فيلقن أن أول وووك اهوووذ  اللقفووو   - عليوووه السوووالم -لقووود وقووو  هووولق 

خوووذ   إ  وربوووه آا مووون قابوووا؟بوووارين العتووواة املتمتعوووني املتبطووورين إ وووا هوووم مووون الووودواب  وهووول مسوووتيقن أنوووه مووو
موا أعطوواهم  ،وأعطواهمها ففويم ُيفول إذن هوي ء الودوابف  وأن ربووه هول الوذي اسوتخلفهم يف األرمبناصويت

ن ن ربووه ميلووك أوأ.لعطوواءاموون نعموو  ومووال وقوولة وبنووني وقوودرة علووى التصوونيع والتعوودين  لالبووتالء    ملطلوو  
ه كووكء  ووا للووذن يهإففوويم .يوذهه ّبووم ويسووتخل  غووْيهم إذا كوواء،و  يضوورونه كووي ا،و  يوورقون لووه قضوواء .

 هم فيه،وربه هل الذي يعطك ويسله حني يشاء كي  كاءف ..
قفولا ميلكولا أن ي لنحول حوَّتإن أصحاب الدعلة إىل اّلِل   بد أن ادوا حقيق  رّبم يف نفلسهم علوى هوذا ا

 ال.ة املوقل .ة الصناع وقل .اقي أمام القلة امل.إبمياوم يف استعالء أمام قلى ا؟اهلي  الطاغي  من حلهلم .
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كول   م آخوذ بناصوي أن رّب وهم مستيقنلن.وقلة األنظم  واألجهزة والتجارب وااثات ..وقلة العلم البشري
ب الودعلة واب من الدواب  وذات يلم   بد أن يقو  أصوحاإن هم إ  ق -كل الناس   -قاب  وأن الناس 

وحووود  وتووورفخ  ين ّللِ مووو  تووودأ.مووون قووولمهم ملقووو  املفاصووول  الكاملووو  فوووإذا القووولم اللاحووود أمتوووان رتلفتوووان .
 ابلنصوور تحقوو  وعوود اّللِ يملفاصوول  اوأم  تتخووذ موون قون اّلِل أراباب،وهوواق اّلِل  ويوولم تووتم هووذ  .الدينلنوو  لسوولا 

ففوك  ريو   -ال لصلر اليت قود ختطور وقود   ختطور علوى البوايف صلرة من  -ألوليائه،والتدمْي على أعدائه 
  أعوداء  علوى فاصول أوليوا    بعود أن  يفصل اّلِل بني أوليائه وأعدائوه إ  الدعلة إىل اّلِل على مدار التاري  

دون اوو  والووذين   علووى غوْي  وكوانلا هووم حوزب اّلِل الووذين   يعتمودون.أسواس العقيوودة فاختواروا اّلِل وحوود  .
 هلم انصرا سلا .

 لقطات من قصة صالح مع ثمود 68 - 60الثاني:

 مثلق.و ص  صاحل قلنتابع بعدها سيا  السلرة مع .  هلق وعاقوحسبنا هذ  اللقفات مع إهلامات قص
َ ما لَ .َوِإىل مَثُلَق َأخاُهْم صاحِلا   »  اأْلَْرِم َواْسوتَوْعَمرَُكْم ُهوَل أَْنَشوَأُكْم ِمونَ . ُ  إِلوه  َغْيُْ ُكْم ِمنْ قاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ

 « ..يه  يبِِ َقرِيه  جمُِ فَاْستَوْغِفُروُ  مُثَّ تُلبُلا إِلَْيِه،ِإنَّ رَ .ِفيها
َ ما َلُكْم ِمْن إِ »إوا الكلم  اليت   تتغْي:  « .. ُ له  َغْيُْ اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ

 « ..فَاْستَوْغِفُروُ  مُثَّ تُلبُلا إِلَْيهِ »وإنه كذلك املنهج الذي   يتبدل:
 « ..يه  يه  جمُِ  َقرِ ِإنَّ َريبِِ »مث هل التعري   قيق  األللهي  كما ادها يف نفسه الرسلل:

ا الوويت ن عناصوورهموونشووأة جنسهم،ونشووأة أفووراقهم موون غووذاء األرم أو .وذكوورهم صوواحل بنشووأهتم موون األرم
ّلِل فيهووا خلفهم افقد اسووت.موون عناصوورها.ومع أوووم موون هووذ  األرم.تتووأل  منهووا عناصوور تكوولينهم ا؟سوودي

 من قبلهم. استخلفهم  نسهم واستخلفهم  كخاصهم بعد الذاهبني.ليعمروها
 مث هم بعد ذلك يشركلن معه آهل  أخرى ..

 « .. جمُِيه  يبِِ َقرِيه  رَ ِإنَّ »ه:..وانم نلا إىل استجابته وقبلل« فَاْستَوْغِفُروُ  مُثَّ تُلبُلا إِلَْيهِ »
لهيوو   حلقيقوو  األل ترسووم صوولرة.واجتماعهووا وعاورهووا .« جميووه»ولفووج « قريووه»ولفووج « ريب»وا ضوواف  يف 

ل موون قلووه لقة،تنتقوو قلووه موون قلوولب الصووفلة املختووارة،وختلع علووى ا؟وول أنسووا واتصووا  ومكمووا تتجلووى يف
الفسوواق  بلغووحل موون النوول الصوواحل إىل قلوولب مسووتمعيه لوول كانووحل هلووم قلوولب  ولكوون قلوولب القوولم كانووحل قوود
كووو  هوووذا هوووك بشا وا سوووتغال  وا نطمووواس قرجووو    تستشوووعر معهوووا مجوووال تلوووك الصووولرة و  جالهلوووا،و 

 الظنلن   خيهم صاحلوإذا ّبم يفاجأون،حَّت ليظنلن  .الرفي ،و  وضاءة هذا ا؟ل الطلي  .القلل 
ِفوك َكوكِ  ِ َّوا تَوْدُعلان بُوُد آابُ انف َوِإنَّنوا لَ ُبَد ما يَوعْ ْن نَوعْ قاُللا:اي صاِلُ  َقْد ُكْنحَل ِفينا َمْرُجل ا قَوْبَل هذا  أَتَوْنهاان أَ »

 « ..إِلَْيِه ُمرِيه  
ذا ْي ،أو هلووووكنووووحل مرجوووولا فينووووا لعلمووووك أو لعقلووووك أو لصوووودقك أو حلسوووون توووودب.لنووووا رجوووواء فيك لقوووود كووووان

 مجيعه.ولكن هذا الرجاء قد خاب ..
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نوووا لنتلقوووع أن  هوووذا  وموووا ك صووواحل إ اي..إووووا للقاصوووم   فكووول كوووكء « أَتَوْنهووواان أَْن نَوْعبُوووَد موووا يَوْعبُوووُد آابُ ان»
 :وفيما تقلل  ر ب فيككك اعلنا ن.كك  ا تدعلان إليهتقلهلا  فيا ايب  الرجاء فيك  مث إننا لفك 

يسوتنكرون موا هول   عجوه فيوه بول لقولم  وا ا..وهكوذا يعجوه « َوِإنَّنا َلِفوك َكوكِ  ِ َّوا تَوْدُعلان إِلَْيوِه ُمرِيوه  »
ثهوووان و  لجووو  و  ملاذاف   حل.واجوووه وح ،ويدهشووولن ألن يووودعلهم أخووولهم صووواحل إىل عبووواقة اّلِل وحووود 

أن و .احلو  البوني عجبولا مونولكن ألن آابءهم يعبدون هذ  اهلهل   وهكذا يبل  التحجر ابلنواس أن ي.ْيلتفك
ة  صوووميمها قعووول حيووود هوووك يفيعللووولا العقائووود بفعووول اهلابء  وهكوووذا يتبوووني مووورة وتنيووو  وتلثووو  أن عقيووودة التل 

 للتحرر الشامل الكامل الصحي .
 ل.ستند إىل قليليت   تد،ومن أوها  اللهم وااراف  اوقعلة إىل إنال  العقل البشري من عقال التقلي

 « ..َقْد ُكْنحَل ِفينا َمْرُجل ا قَوْبَل هذا»وتذكران قلل  مثلق لصاحل:
نكوروا لوه  تفلما أن قعواهم إىل ربلبيو  اّلِل وحود  .وأمانته - -تذكران  ا كان لقريا من يق  بصد  حممد 

يوو    واحدة،ورواوووا نبيعووإونسوولا كووهاقهتم لووه ويقووتهم فيووه  . وقاللا:مف.كمووا تنكوور قوولم صاحل،وقاللا:ساحر
 واحدة تتكرر على مدى العصلر والدهلر ..

   َفَمووْن يبِِ َوآَ ين ِمْنووُه َرمْحَوورَ نَوو   ِمووْن لَووى بَويِِ ويقوولل صوواحل كمووا قووال جوود  نل :}قَوواَل اَي قَوووْلِم أَرَأَيْوووُتْم ِإْن ُكْنووحُل عَ 
ُتُه َفَما َتزِيُدوَنِب َغْْيَ ختَْ يَوْنُصُرين ِمَن اّللَِّ ِإْن عَ   ..[63:({ ]هلق63ِسْي  )َصيوْ

ذا هووول هووو مووون أن اي قلم:مووواذا تووورون إن كنوووحل أجووود يف نفسوووك حقيقووو  ريب واضوووح  بينووو ،ععلب علوووى يقوووني
 إن أان صورين موون اّللِ فمن ين.االطريو ف وآ ين منوه رمحوو  فاختوارين لرسووالته وأمودين اباصوائا الوويت تويهلب هلوو

ّلِلف  صوووووري مووووون افقصووووورت يف إبالغكوووووم قعلتوووووه،احتفالا برجوووووائكم يِفف أفنوووووافعك هوووووذا الرجووووواء وانعصووووويته 
ُتُهف َفما َتزِيُدوَنِب »كال:  ..« خَتِْسْي    َغْْيَ َفَمْن يَوْنُصُرين ِمَن اّللَِّ ِإْن َعَصيوْ

 اهلخرة.اب دنيا وعذغضه اّلِل وحرماين كر  الرسال  وخزي ال.ما تزيدونب إ  خسارة على خسارة .
 و  ككء إ  التخسْي  والتثقيل والتشديد  .وهك خسارة بعد خسارة

و  « ذَُكْم َعوذاب  َقرِيوه  ُسلها ِبُسلء  فَوَيْأُخو،َو  اََ ْرِم اّللَِّ َواي قَوْلِم هِذِ  انَقُ  اّللَِّ َلُكْم آيَ  ،َفَذُروها َشُْكْل يف أَ »
هوِذِ  »ضوافتها ّلِل:كن يف إول.صواحل لتكولن آيو  هلوم وعالمو  يذكر السيا  صوف  هلوذ  الناقو  الويت أكوار إليهوا

أوووا  ة،يعلمولن ّبواخاصوو   يز  موا يشووْي إىل أووا كانوحل ذات صوف « لكووم آيو »ويف ختصيصوها هلوم:« انقَوُ  اّللَِّ 
ا لوويت تفرقووحل ّبووئيليات اونكتفووك ّبووذا قون ااوولم يف ذلووك ااضووم موون األسووانْي وا سوورا.آيوو  هلووم موون اّللِ 

ا َشُْكووْل يف فَووَذُروه.يَ   آ َلُكووْم هووِذِ  انقَووُ  اّللَِّ »فسوورين حوولل انقوو  صوواحل فيمووا مضووى وفيمووا سوويجكء  أقوولال امل
 « ..أَْرِم اّللَِّ َو  َاَُسلها ِبُسلء  
َعووذاب   َيْأُخوذَُكمْ فوَ »ريوه:ولفج ق.يودل علوى هووذ  املعاجلو  فواء ال تيوه يف العبووارة.وإ  فسويعاجلكم العذاب

 وهك حرك  أكد من املك أو اللقلع..ذكم أخذا..ذخ« َقرِيه  
م  .فَوَعَقُروها .»  « ..وب  ْْيُ َمْكذُ ْعد  غَ ذِلَك وَ .َفقاَل:َاَتوَُّعلا يف قارُِكْم َياليََ  أايَّ
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قلووولّبم  لوووى فسووواقعقل .وقل عقووورهم للناقووو ،أي ضووورّبم هلوووا ابلسوووي  يف قلائمهوووا وقتلهوووا علوووى هوووذا النحووول
 نفلسووووهم عووووا  هوووودّ يف يوووول بووووني إعطووووائهم الناقوووو  وعقوووورهم إايها،ألوووووا  والسوووويا  هنووووا   يط.واستهتارهم

 ااطلات: يه يف كلفهل يعث هنا بفاء التعق.مث ليتابع السيا  عجل  العذاب.الدعلة تغيْيا يذكر
م  .فَوَعَقُروها» ومون أايم هوذ   هوذ  الودنيا لكوم مون متواع خور موا بقوك..فهوك آ« َفقاَل:َاَتوَُّعلا يف قارُِكْم َياليََ  أايَّ

العوذاب   ف.  يعوث كذلكالتعقيبيو ..فهل وعد صاق  لن ُييود ..وابلفواء« ذِلَك َوْعد  َغْْيُ َمْكُذوب  »احلياة:
ووا جوواَء أَْمووُران َْنَّْينووا صوواحِلا  َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َمَعوو»يتووأخر: َقووِلُي ،ِإنَّ َربَّووَك ُهووَل الْ ا َوِمووْن ِخووْزِي يَوْلِم ِووذ  مْحَوو   ِمنَّووُه ِبرَ فَوَلمَّ

 « ..امثِنيَ جرِِهْم اْلَعزِيُز،َوَأَخَذ الَِّذيَن لََلُملا الصَّْيَحُ ،فََأْصَبُحلا يف ِقاي
 .والذين آمنلا معه برمح  منا . ْنينا صاحلا -أو ا هال   وهل ا نذار -فلما جاء ملعد هقي  األمر 

وكان مشوهدهم   رزيو ،يتو  مثولق ميتوْنينا  من امللت ومن خوزي ذلوك اليلم،فقود كانوحل م.خاص  ومباكرة .
 زاي.جامثني يف قورهم بعد الصاعق  املدوي  اليت تركتهم ملتى على هي تهم مشهدا ر

 تل   ويرعا .  يهلن من يليه أمر،و ..ذخذ العتاة أخذا و  يعز ع« ِإنَّ َربََّك ُهَل اْلَقِلُي اْلَعزِيزُ »
 .. «ا ِفيهاَكَأْن َ ْ يَوْغنَولْ »  زواهلم:مث يعرم السيا  مشهدهم،معِجبا منهم،ومن سرع

 -لت  احليوواة واملووم،ومووا بوونيوإنووه ملشووهد ميير،وإوووا للمسو  مثْية،واملشووهد معرو .كوأن   يقيموولا ويتمتعوولا .
 . مض  العني،وإذا احلياة كلها كري  سريع.كأن   يغنلا فيهاإ  ن  كل  -بعد أن يكلن 

للاقوووووع ومووووون فح  مووووون اسوووووجيل الذنه،وتشوووووييع اللعنووووو ،وانطلاء الصووووومث ااااووووو  املعهووووولقة يف هوووووذ  السلرة:ت
ُمْ  »الذكرى:  .. «َأ  بُوْعدا  لَِثُملَق .َأ  ِإنَّ مَثُلَق َكَفُروا َرّبَّ

وحقيقوو  .دعلةا هووك الالوودعلة فيهوو.وموورة أخوورى ْنوودان أمووام حلقوو  موون حلقووات الرسووال  علووى موودار التوواري  .
د ْنوومورة أخورى .. ال منوازعبووحود  بوال كوريك،والدينلن  ّلِل وحود   عبواقة اّللِ .ا سالم فيها هوك حقيقتوه .

ملسوولمني ام موون ذراري هووفثموولق كعوواق  -ا؟اهليوو  الوويت تعقووه ا سووالم،وْند الشوور  الووذي يعقووه التلحيوود 
 لوووْيقهم إىل فووولا فصووواروا إىل ا؟اهليووو ،حَّت جووواءهم صووواحلولكووونهم احنر  -الوووذين ْنووولا يف السوووفين  موووع نووول  

 يد ..ا سالم من جد
قووو   عقوور الناو  ولكن اب؟حوولقمث ْنوود أن القوولم يلاجهوولن اهليوو  ااارقوو  الوويت نلبلهووا،  اب ميووان والتصوودي ،

 سابق  كك ييمنلا.خارق  كاالار  ال - -ولقد كان مشركل العرب يطلبلن من رسلل اّلِل 
 فما أغنحل معهم كي ا  .فها هم أو ء قلم صاحل قد جاءهتم ااارق  اليت نلبلا

تطموك  هليو  هوك الويتكن ا؟اول.إن ا ميان   ُيتاج إىل االار .إنه قعلة بسيط  تتدبرها القللب والعقلل
 على القللب والعقلل:    

قللب الرسووووول .ومووووورة أخووووورى ْنووووود حقيقووووو  األللهيووووو  كموووووا تتجلوووووى يف قلوووووه مووووون قلووووولب الصوووووفلة املختوووووارة
قوواَل:اي قَوووْلِم أَرَأَيْوووُتْم ِإْن ُكْنووحُل َعلووى بَويِِنَوو   ِمووْن »:الكرام.ْنوودها يف قللوو  صوواحل الوويت ُيكيهووا عنووه القوورآن الكوورمي
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ُتُهف َفموا َتزِيوُدوَنِب َغوْْيَ خَتِْسوْي   ،َوآ ين ِمْنُه َرمْحَو  ،َفَمْن يَوْنُصوُرين ِموَن اّللَِّ ِإْن َعَصويوْ وذلوك بعود أن يصو  ..« َريبِِ
 .« .ِإنَّ َريبِِ َقرِيه  جمُِيه  »هلم ربه كما اد  يف قلبه:

وموووا تتجلوووى حقيقووو  األللهيووو  قووو  يف كماهلوووا وجالهلوووا وروائهوووا ومجاهلوووا كموووا تتجلوووى يف قلووولب تلوووك الصوووفلة 
فهذ  القللب هك املعرم الصايف الرائ  الذي تتجلى فيه هذ  احلقيق  على هوذا النحول .املختارة من عباق 
  1542الفريد العجيه

 صوولرها  فصوواحلتكوواق تت  ويف احلوو  عجيبوو   مث نقوو  موون القصوو  أمووام ا؟اهليوو  الوويت توورى يف الركوود ضووال 
ملفجلع فيوه  ئك منوه،االذي كان مرجلا يف قلمه،لصالحه ولرجاح  عقله وخلقه،يق  منه قلمه ملق  اليوا

لوووه غوووْي   إن القللدينلنووو  اعلى غوووْي موووا وريووولا عووون آابئهوووم مووون .ملووواذاف ألنوووه قعووواهم إىل الدينلنووو  ّلِل وحووود 
 إن كوروق .حَّتن العقيودة الصوحيح ،  يقو  عنود حود يف ضوالله و البشري حني ينحور  كوعرة واحودة عو

ل يستسووي  بينمووا هوو احلوو  البسووي  الفطووري املنطقووك ليبوودو عنوود  عجيبوو  العجائووه الوويت يعجووز عوون تصوولرها
 :} اَي قَوووْلمِ ينوواقيهم ا حنوورا  الووذي   يسووتند إىل منطوو  فطووري أو منطوو  عقلووك علووى ا نووال   إن صوواحلا

َ َموو ِفُروُ  مُثَّ تُلبُوولا إِلَْيووِه ِإنَّ َريبِِ َمرَُكْم ِفيَهووا فَاْسووتَوغْ ِم َواْسووتَوعْ  اأْلَرْ ا َلُكووْم ِمووْن إِلَووه  َغووْْيُُ  ُهووَل أَْنَشووَأُكْم ِموونَ اْعبُووُدوا اّللَّ
 [ ..61:({ ]هلق61َقرِيه  جمُِيه  )

 وهوم موا كوانلا..لوه رقا  فهل يناقيهم  ا يف نشأهتم ووجلقهم يف األرم من قليل فطوري منطقوك   ميلكولن
لوويت ذ  األرزا  اهووأنفسووهم  يزعموولن أوووم هووم أنشوو لا أنفسووهم،و  أوووم هووم كفلوولا ألنفسووهم البقوواء،و  أعطوولا

 يستمتعلن ّبا يف األرم ..
أقووودرهم  أهم موون األرم،وهووول الووذيهوول الووذي أنشووو -سوووبحانه  -ولوواهر أوووم   يكلنووولا احوودون أن اّلِل 

 اسووتخالفهمو  وإنشووائه هلووم -سووبحانه  -هووذا ا عوو ا   للهيوو  اّلِل  ولكنهم مووا كووانلا يتبعوولن.علووى عمارهتووا
 وهوول مووا.نووازع .محوود  بووال و يف األرم، ووا ينبغووك أن يتبعووه موون الدينلنوو  ّلِل وحوود  بووال كووريك،واتباع أموور  

 « ..اي قلم اعبدوا اّلِل ما لكم من إله غْي »يدعلهم إليه صاحل بقلله:
اع   قضووي  ا تبوووواحلاكميوو قضووي  الدينلنووو .الربلبيووو    قضووي  األللهي قضووي  .لقوود كانووحل القضووي  هوووك ذاهتووا .

  إوا القضي  الدائم  اليت تدور عليها معرك  ا سالم مع ا؟اهلي .والطاع  .
 

 

                                                 
السويد رمحوه «. ) ار الشورو ق»القسوم الثواين. « خصائا التصولر ا سوالمك ومقلماتوه»يف كتاب:« حقيق  األللهي »يراجع فصل   - 1542
 هللا (
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 [83إل   69(:اآليات 11]سور  هود ):الوحد  الرابمة

 لقطات من قصة إبراهيم ولوط عليهم السالا

( فَوَلمَّوا 69 جواَء بِِعْجول  َحِنيوذ  )ا لَبِوَة أَنْ الم  َفمسَ ُرُسُلنا ِإْبراِهيَم اِبْلُبْشرى قاُللا َسالما  قاَل  َوَلَقْد جاَءتْ } 
ُهْم ِخي تُوُه ( َواْمرَأَ 70ْلِم لُولط  ) ِإانَّ أُْرِسوْلنا ِإىل قَوولا   خَتَو ْ َفو   قوالُ رَأى أَْيِديَوُهْم   َتِصُل إِلَْيِه َنِكَرُهْم َوأَْوَجَك ِمنوْ

وووْرانها إبِِْسوووحاَ  َوِموووْن َوراِء ِإْسوووحاَ  يَوعْ   َويْولَوووَّت أَأَلِوووُد َوأاََن َعُجووولز  ( قالَوووحْل اي71ُقووولَب )قائَِموو   َفَضوووِحَكحْل فَوَبشَّ
 َعلَوْيُكْم أَْهوَل اتُوهُ  َوبَورَكنَي ِمْن أَْموِر اّللَِّ َرمْحَوحُل اّللَِّ ( قاُللا أَتَوْعَجبِ 72َوهذا بَوْعِلك َكْيخا  ِإنَّ هذا َلَشْكء  َعِجيه  )

يد  جمَِيد  ) ( ِإنَّ 74 قَووْلِم لُولط  )ُااِقلُنوا يف  الورَّْوُع َوجاَءتْوُه اْلُبْشورى فَوَلمَّا َذَهوَه َعوْن ِإبْوراِهيمَ  (73اْلبَوْيحِل ِإنَُّه محَِ
ُوأَْموُر َربِِوو  هوذا ِإنَّووُه قَوْد جواءَ ( اي ِإبْووراِهيُم أَْعوِرْم َعونْ 75ِإبْوراِهيَم حَلَلِويم  أَوَّا   ُمِنيوه  ) ْم آتِويِهْم َعوذاب  َغووْْيُ َك َوِإوَّ

ووا جوواَءْت ُرُسووُلنا ُللنووا  ِسووكَء ِّبِووْم َوضوواَ  ِّبِوو76َمووْرُقوق  ) ( َوجوواَءُ  77 َعِصوويه  )اَل هووذا يوَووْلم  ْم َذْرعووا  َوقوو( َوَلمَّ
َ َو  ُي ِء بَنوايت ُهونَّ أَنْ قَووْلِم هو  اي اِت قوالَ قَوْلُمُه يُوْهَرُعلَن إِلَْيِه َوِمْن قَوْبُل كانُلا يَوْعَملُولَن السَّويِِ  َهوُر َلُكوْم فَواتوَُّقلا اّللَّ

تَوْعَلُم موا  َوِإنَّوَك لَو َعِلْمحَل ما لَنا يف بَناِتَك ِمْن َحو ِ  قاُللا َلَقدْ  (78خُتُْزوِن يف َضْيِفك أَلَْيَك ِمْنُكْم َرُجل  َرِكيد  )
اُللا اي لُوولُط ِإانَّ ُرُسووُل َربِِووَك لَووْن َيِصووُللا ( قوو80ِديد  )أَْو آِوي ِإىل رُْكوون  َكوو ( قوواَل لَووْل أَنَّ ِ  ِبُكووْم قُووولَّة  79نُرِيووُد )

ُبها موا َأصواَّبُْم ِإنَّ َمْلِعوَدُهُم اْمرَأَتَوَك ِإنَّوُه ُمِصوي َحود  ِإ َّ ْنُكْم أَ إِلَْيَك فََأْسِر ِ َْهِلَك بِِقْطع  ِمَن اللَّْيِل َو  يَوْلَتِفحْل ِمو
وووا جووواَء أَْموووُران َجعَ 81ْيَك الُصوووْبُ  بَِقرِيوووه  )الُصوووْبُ  أَلَووو جوووارَة  ِموووْن حِ ان َعَلْيهوووا ْلنوووا عالَِيهوووا سووواِفَلها َوأَْمطَووورْ ( فَوَلمَّ

يل  َمْنُضلق  )  { (83) اِلِمنَي بَِبِعيد  ( ُمَسلََّم   ِعْنَد َربَِِك َوما ِهَك ِمَن الظَّ 82ِسجِِ
 مقدمة الوحد 

 كتووه عليهووا األمووم الوويتو ابملسووتخلفني موون عهوود نوول ،وابألمم الوويت بلركووحل يلووم السوويا  يف موورور  التووارحك 
ذين مسووهم م لوولط الوويلووم بطوور  موون قصوو  إبراهيم،تتحقوو  فيووه الثكووات،يف الطريوو  إىل قصوو  قوول .العووذاب .

ا ِبَسووالم  ِمنَّوو لُ  اْهووِب ْ يووَل:اي نُووقِ »ويف قصوويت إبووراهيم ولوولط هنووا يتحقوو  وعود اّلِل بطرفيووه لنوول :.العوذاب األلوويم
قود كانوحل الثكوات يف و ..« ِمنَّوا َعوذاب  أَلِويم   مَيَُسوُهمْ  ْم مُثَّ َوأَُمم  َسوُنَمتُِِعهُ .َوبَورَكات  َعَلْيَك َوَعلوى أَُموم  ِ َّوْن َمَعوكَ 

 سلني.ألنبياء املر اله خامت وإ اعيل ومن نس.إبراهيم وعقبه من ولديه:إسحا  وأبنائه أنبياء بب إسرائيل
 قصة إبراهيم مع  يوفه المالئكة 76 - 69الدرس ا ول:

عوودها املناسووه رى إ  يف مل ن هووذ  البشوو..و  يفصوو  السويا  عوو« َوَلَقوْد جوواَءْت ُرُسووُلنا ِإبْووراِهيَم اِبْلُبْشوورى »
 هديودو يف تعوريفهم  - موع املفسورين - ضلر امرأة إبراهيم  والرسل:املالئك .وهم هنا جمهلللن،فال نودخل 

 من هم بال قليل.
را ،وعث سووه يف العووو..وكووان إبووراهيم قووود هوواجر موون أرم الكلووودانيني مسووق  رأ« قال:سووالم.ا:سالماقالل »

هيم ُيضوور هلووم لبوودو يف إكوورام األضوويا  را  إبووراوعلووى عوواقة ا -األرقن،وسووكن يف أرم كنعووان يف الباقيوو  
 « ..اء بعجل حنيذجفما لبة أن »:-الطعام وقد لنهم ضيلفا 

 ألرم:ض  انماة.ولكن املالئك    ذكللن نعام أهل اأي  ني مشلي على حجارة الر 
 ..أي   اتد إليه.« فَوَلمَّا رَأى أَْيِديَوُهْم   َتِصُل إِلَْيهِ »
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ُهْم ِخيَفو   » غودرا  سوه  نولي خيانو  أويشوعر  نوه ..فالوذي   ذكول الطعوام يريه،وي« َنِكَرُهْم َوأَْوَجوَك ِمونوْ
معوه نعاموا   مون أكلولا  يتحرجولن مون خيانو  الطعوام،أي مون خيانو عنودان وأهل الريو .تقاليد أهل البدو .

كشوفلا   وعند هذا.م .هل نياته فإذا امتنعلا عن نعام أحد فمع  هذا أوم ينلون به كرا،أو أوم   يثقلن يف
 « ..قاُللا:  خَتَْ ،ِإانَّ أُْرِسْلنا ِإىل قَوْلِم ُللط  »له عن حقيقتهم:

جموووورى    مووووا غووووْيل املالئكوووو  إىل قوووولم لوووولط  ولكوووون حوووودّ يف هووووذ  اللحظوووووإبووووراهيم يوووودر  مووووا وراء إرسووووا
 « ..َواْمرَأَتُُه قائَِم   َفَضِحَكحلْ »احلدية:

 « .. يَوْعُقلبَ راِء ِإْسحا َ ِمْن وَ وَ فَوَبشَّْرانها إبِِْسحاَ  »ور ا كان ضحكها ابتهاجا ّبال  القلم امللليني:
يكلن ف   ن سوووهك بشوورى مضوواع.البشوورى إبسووحا  ففاجأهتوا.وكانوحل عقيمووا   تلوود وقوود أصووبححل عجلزا

كلووووووه ملثوووووول هووووووذ    يهتووووووز كياوووووووا -يم وخباصوووووو  العقوووووو -واملرأة . سووووووحا  عقووووووه موووووون بعوووووود  هوووووول يعقوووووولب
َشوْكء  لِوك َكوْيخا ف ِإنَّ هوذا لَ ز  َوهوذا بَوعْ  َعُجول قاَلحْل:اي َويْوَلَّت   أَأَلِوُد َوأانَ »البشرى،واملفاجأة ّبا هتزها وتربكها:

ء ابلقيواس كن   كوكول.فاملرأة ينقطع نمثها عواقة يف سون معينو  فوال همول.هل عجيه حقا..و « َعِجيه  
ف َرمْحَوحلُ »إىل قودرة اّلِل عجيوه: يود  جمَِيود  .حلِ  َعلَوْيُكْم أَْهوَل اْلبَويْ َوبَورَكاتُوهُ  اّللَِّ  قواُللا:أَتَوْعَجِبنَي ِموْن أَْموِر اّللَِّ « ِإنَّوُه محَِ

.. 
ّلِل نود موا يشواء اوع.تتبدل حوني عوري  مور   يكولن معو  هوذا أووا سون   فالعاقة .و  عجه من أمر اّللِ 

  يقوووع موووا حوووال -توووه  هووول هوووذا البيوووحل وبركاتوووه امللعووولقة للمووويمنني فيوووه وهوووك هنوووا رمح -حلكمووو  يريووودها 
مود هوول أه العواقة يف ا عوري بوالعواقة،مع وقلعوه وفو  السون  ا هليو  الويت   نعلوم حوودوقها،و  حنكوم عليهوا  و

 لى كل حال حمدوق،وحنن   نستقرئ مجيع احللاقّ يف اللجلق.ع
 سووبحانه ا يقررهوا اّللِ للهيو  كموووالوذين يقيوودون مشوي   اّلِل  ووا يعرفلنوه هووم مون نلاميسووه   يعرفولن حقيقوو  األ

قيودون مشوي   اّلِل  وا يوحوَّت الوذين  -ولويك للعقول البشوري قولل يف ذلوك القولل  وقلله الفصل -يف كتابه 
ء موا انه نليقو  ورايقو  األللهيو  كوذلك  فمشوي   اّلِل سوبح  يودركلن حقأنه انملسه، -سبحانه  -ّلِل يقرر ا

 و  تتقيد هذ  املشي   ابلنلاميك..قرر  اّلِل سبحانه من نلاميك
راقتوه لقولل بتقيود إكوكء وا ولكون هوذا.نعم إن اّلِل سبحانه اري هذا الكلن وف  النلاميك اليت قدرها لوه .

ل فه.ينفوذ فيهوا  كول مورةلنلاميك بعد وجلقها ككء آخر  إن الناملس اوري وينفوذ بقودر مون اّلِل يفّبذ  ا
ات رى ّبووا يف موور جووْي الوويت غووفووإذا قوودر اّلِل يف موورة أن اووري النوواملس بصوولرة أخوورى .  اووري و  ينفووذ آليا

 س الووذي تنوودرجالنووامل  ذلووك أن.سووابق  كووان مووا قوودر  اّلِل و  يقوو  النوواملس يف وجووه هووذا القوودر ا؟ديوود .
ر حقو  فيهوا بقودل مورة يتكوهته كل النلاميك هل نالق  املشي   بال قيد علوى ا نال ،وهقو  النواملس يف  

 رسول ربه،وسوكن قلبوه ابلبشورى الويت قد انمأن إىل - عليه السالم -خاص نلي  ..وإىل هنا كان إبراهيم 
 محللها إليه.
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ومووا  -منووه  أخيووه النوواز  معووه موون مسوق  رأسووه والسوواكن قريبووا هول ابوونو  -ولكون هووذا   ينسووه للنووا وقلمووه 
ععلوووه يطيووو   لووولقوق  اونبيع  إبوووراهيم الرحيمووو  .ينتظووورهم مووون وراء إرسوووال املالئكووو  مووون هوووال  واست صوووال

ووا َذَهووَه َعووْن ِإبْووراِهيَم الوورَّْوعُ  »هووال  القوولم واست صوواهلم مجيعووا: ِإنَّ .ط  ْلِم لُوول ى ُااِقلُنووا يف قَوووُه اْلُبْشوور  َوجاَءتْووفَوَلمَّ
واألِوا  الوووذي .أىن و  يثووولريصوووث ويتوووفواحللووويم الوووذي ُيتمووول أسوووباب الغضوووه «.ِإبْوووراِهيَم حَلَلِووويم  أَوَّا   ُمِنيوووه  

 يتضرع يف الدعاء من التقلى.
 ئكوو  يف مصووْياقل املالوهووذ  الصووفات كلهووا قوود قعووحل إبووراهيم أن اوو.واملنيووه الووذي يعوولق سووريعا إىل ربووه .

فويهم  ن أمور اّللِ  اء  الورق كنا   نعلم كي  كان هذا ا؟دال ألن النا القرآين   يفصوله،فجقلم للط وإن  
ُْم آتِويِهمْ اَء أَْموُر رَ  قَوْد جواي ِإبْوراِهيُم أَْعوِرْم َعوْن هذا،ِإنَّوهُ »قد قضك وأنه   يعد للجدال جمال:  َعوذاب  بِِوَك،َوِإوَّ

 إبراهيم .. -و  كك  -وقد سكحل ...ويسكحل السيا « َغْْيُ َمْرُقوق  
 لقطات من قصة لوط مع قومه 83 - 77الدرس الثاني:

مووووع  ا نفعووووالويسوووودل السووووتار علووووى مشووووهد إبووووراهيم وزوجووووه لْيفووووع هنووووا  علووووى مشووووهد حافوووول ابحلركوووو  و  
 وقلم للط يف مدن األرقن:عملري  وسدوم..للط
 « .. ْلم  َعِصيه  يوَ َل:هذا ،َوقاَوَلمَّا جاَءْت ُرُسُلنا ُللنا  ِسكَء ِّبِْم َوضاَ  ِّبِْم َذْرعا  »

ىل لنسوووواء إاإذ ي كوووولن .ويعر  مووووا أصوووواب فطوووورهتم موووون احنوووورا  وكووووذوذ عجيبووووني.لقوووود كووووان يعوووور  قلمووووه
كواء  اة ابلنسول مواتود احليوالرجال،رالفني الفطرة اليت هتتدي إىل حكم  خلو  األحيواء مجيعوا أزواجوا،كك ا

هتوووداء ْي،ولكن عووون افكوووْي وتووودبنوووداء احلكمووو  األزليووو ،  عووون توالووويت عووود اللوووذة احلقيقيووو  يف تلبيووو  .هلوووا اّللِ 
 واستقام .

ملوووورم ىل أن اوهك تشووووْي إ.والبشوووري  تعوووور  حووووا ت مرضووووي  فرقيوووو  كوووواذة،ولكن لووواهرة قوووولم لوووولط عجيبوووو 
ك يف بي و  املقوايي وأنه ميكن أن يوروج مورم نفسوك كهوذا نتيجو   خوتالل.النفسك يعدي كاملرم ا؟سدي

 للفطووورة،اليت مصووواقمته على الووورغم مووون.املثووول السووويئ،عن نريووو  إُيووواء البي ووو  املريضووو مووون البي ات،وانتشوووار 
ا حليوواة   فيمووال حاجو  النوواملس الوذي يقتضووك أن عوود لوذهتا فيمووا يلوو.ُيكمهوا النوواملس الوذي ُيكووم احلياة

عود ت   ربو  خبيثو يواة يف توالشذوذ ا؟نسك يصاقم احلياة ويعدمها،ألنه يذهه ببوذور احل.يصاقمها ويعدمها
ر الفطوورة أجوول هووذا تنفوو ومن.ائهووابوود  موون الووذهاب ّبووا إىل ال بوو  املسووتعدة لتلقيهووا وإ . سووتقباهلا وإحيائها
ألن هوذ  الفطورة حمكلمو  بقوانلن اّلِل يف .ن عمول قولم لولطمو - أخالقيوا فحسوه   -السليم  نفلرا فطراي 

 ا ويعطلها.يما يصدمهفإ اء احلياة   الذي اعل اللذة الطبيعي  السليم  فيما يساعد على .احلياة
 لوذة حسوي  إ وا ولكنهوا ليسوحل -  أ وى مون احليواة الودنيا يف سوبيل غايو -ولقد ْنود أحيواان لوذة يف املولت 

موووون نريوووو   تفوووواع ّبوووواعلى أن هووووذ  ليسووووحل مصوووواقف  للحياة،إ ووووا هووووك إ وووواء هلووووا وار .هووووك معنليوووو  اعتبووووار يوووو 
 لذي يعدم احلياة وخالايها ..وليسحل يف ككء من ذلك العمل الشاذ ا.آخر
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 َوقاَل:هووذا:» أضوويافهوهل يعلووم مووا ينتظوورهم موون قلمه،ويوودر  الفضوويح  الوويت سووتناله يف.سوويئ لوولط  ضوويافه
 ل  تشبه احلمى.يسرعلن يف حا ..أي« ْيهِ َوجاَءُ  قَوْلُمُه يُوْهَرُعلَن إِلَ »وبدأ اليلم العصيه  «  يَوْلم  َعِصيه  

رعوه،وما قعوا  إىل ما ضوي  ّبوم ذبضويلفه،و  ..وكان هذا ما ساء الرجل« ُللَن السَّيِِ اتِ َوِمْن قَوْبُل كانُلا يَوْعمَ »
فه ييهدقونوووه يف ضوووتلقوووع يووولم عصووويه  ورأى لووولط موووا يشوووبه احلموووى يف أجسووواق قلموووه املنووودفعني إىل قار ،

 ل،وعنود للرجا لقوه اّللِ خيلقج فيهم الفطرة السوليم ،ويلجههم إىل ا؟ونك اهلخور الوذي  فحاول أن.وكرامته
ى لووووووووزواج علووووووووامنووووووووه يف قار  بناتووووووووه،فهن حاضرات،حاضوووووووورات اللحظوووووووو  إذا كوووووووواء الرجووووووووال انملموووووووولن مت 

 الفلر،وسكنحل الفلرة انملم  والشهلة اجملنلن   
 نكم رجوووووووولمووووووووأليك .فوووووووواتقلا اّلِل و  ختووووووووزون يف ضوووووووويفك.قووووووووال:اي قوووووووولم هووووووووي ء بنووووووووايت هوووووووون أنهوووووووور لكم»

لفطوورة ان يلبووني فه.النفسووك واحلسووك.ر بكوول معوواين الطهر..أنهوو« هووي ء بنووايت هوون أنهوور لكووم«.»ركوويدف
 النظيف ،ويثرن مشاعر كذلك نظيف .
ة الناكووو   قووو  للحيووواحية أعووودت القووودرة ااال.مث هووون أنهووور حسووويا.نظافووو  فطريووو  ونظافووو  أخالقيووو  وقينيووو 

 مكمنا كذلك ناهرا نظيفا.
 رة.حي  الفطملسها من ان..قاهلا يلمك نفلسهم من هذا ا؟انه بعد أن « فَاتوَُّقلا اّللََّ »
   إنالقا.كرام الضيإ..قاهلا كذلك يلمك بلهتم وتقاليد البدو يف « َو  خُتُْزوِن يف َضْيِفك»
ولكون .ة .قيون وموروء..فالقضي  قضي  ركد وسفه إىل جلار أوا قضوي  فطورة و « أليك منكم رجل ركيدف»

وللحل . ريضووو  املأفلنوووعقووولل امليتووو  اهلسووون ،و  الهوووذا كلوووه   يلموووك الفطووورة املنحرفووو  املريضووو ،و  القلووولب امل
ا وإنووك لووتعلم موو.تووك موون ح قاللا:لقوود علمووحل مووا لنووا يف بنا»الفوولرة املريضوو  الشوواذة يف انوودفاعها انموولم:

إكوارة خبيثو   وهوك..« ريدوإنك لتعلم ما ن»..فهذا حقنا ...لقد علمحل لل أرقان بناتك لتزوجناهن« نريد 
 إىل العمل اابية.

يوه،وليك لوه ة لوه هميف يد للط،وأحك ضعفه وهل غريه بني القلم،انز  إليهم مون بعيود،  عشوْي  وأسق 
لَّة  أَْو آِوي  ِبُكوْم قُوووِ   أَنَّ مون قوولة يف هوذا اليوولم العصويه وانفرجووحل كوفتا  عوون كلمو  حزينوو  أليمو :}قَاَل لَوولْ 

 [ ..80:({ ]هلق80ِإىَل رُْكن  َكِديد  )
ا  اللجوول  وهووم صووغار صووب -ملالئكوو  يف صوولرهتم الووذين جوواء ا -هووي ء الفتيوو   قاهلووا وهوول يلجووه كالمووه إىل

و أ.فالتفحل إليهم يتم  أن لل كانلا أهل قلة فيجد ّبوم قولة.هل  س و  قلةليسلا   - نظر  يف -ولكنهم 
 لل كان له ركن كديد ُيتمك به من ذلك التهديد 
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فَعْن َأيب .ركن اّلِل الوذي   يتخلووى عوون أوليائووه.يدوغواب عوون لوولط يف كربتووه وكودته أنووه ذوي إىل ركوون كوود 
، َلَقووْد َكوواَن َذِْوي ِإىَل رُْكوون  َكووِديد ، قَوواَل لَِقْلِمووهِ قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ :ُهَريْووورََة، قَالَ  "  ::"َرمْحَووُ  اّللَِّ َعلَووى قَوووْلِم لُوولط 

ُ نَِبي ا ِإ  يف يَوْرَوة  ِمْن قَوْلِمِه":يد  "  قَالَ قَاَل َلْل أَنَّ ِ َ ِبُكْم قُولَّة  أَْو آِوي ِإىَل رُْكن  َكدِ   .1543َفَما بَوَعَة اّللَّ
حَنْوُن َأَحوُ  ِموْن ِإبْوورَاِهيَم ِإْذ قَواَل ) َربِِ أَِرىِن » قَواَل  - -أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ  -رضوى هللا عنوه  -وَعْن َأىِب ُهَريْورََة 

ُ ُللن ا،َلَقوْد َكواَن َذِْوى ِإىَل رُْكون  َكْيَ  ُهْىي اْلَمْلَتى قَاَل أََوَ ْ توُ  ْيِمْن قَاَل بَوَلى َوَلِكْن لَِيْطَموِ نَّ قَوْلوِب ( َويوَوْرَحُم اّللَّ
اِعَى  ْجِن نُلَل َما لَِبَة يُلُسُ  أَلَجْبحُل الدَّ   . 1544«َكِديد  َوَلْل لَِبْثحُل ِ  السِِ

لوذي االشوديد  لرسل لللط عن الوركنكش  ا.وعند ما ضاقحل واستحكمحل حلقاهتا،وبل  الكرب أكد  .
 « ..َك قَاُللا اَي ُللُط ِإانَّ ُرُسُل َربَِِك َلْن َيِصُللا إِلَيْ  »ذوي إليه:

 ن:الفاسدي وأنب ل  نبأهم،لينجل مع أهل بيته الطاهرين،إ  امرأته فإوا كانحل من القلم
ا َأَصوواَّبُْم ِإنَّ َمْلِعووَدُهُم تَووَك ِإنَّووُه ُمِصوويبُوَها َموو َّ اْمرَأَ َحوود  إِ أَ ِمووْنُكْم } فََأْسووِر ِ َْهلِووَك بِِقطْووع  ِمووَن اللَّْيووِل َوَ  يَوْلَتِفووحْل 

 [..81:( { ]هلق81الُصْبُ  أَلَْيَك الُصْبُ  بَِقرِيه  )
  يعل .أي   يتخل  و .والسرى:سْي الليل،والقطع من الليل:بعضه،و  يلتفحل منكم أحد

 من بقك يف املدين  فهل هالك مع اهلالكني.فكل .ألن الصب  ملعدهم مع اهلال 

                                                 
 ( صحي 11931[)229/ 8تفسْي ابن أيب حامت ] - 1543
 ( 3372[)42/ 12املكنز ] -صحي  البخارى - 1544

[ فَوَلَجوْداَن 260]البقورة: {َمْلَتى ِيك الْ هُْ يَم إْذ قَاَل:} َربِِ أَِرين َكْيَ  :" حَنُْن َأَحُ  اِبلشَّكِِ ِمْن إبْورَاهِ قال الطحاوي :" َشَمَّْلَنا قَوْلَل َرُسلِل هللِا 
وواَلُم قَووْد رََأى ِمووْن آاَيِت هللِا يف نَوْفِسووِه اهْليَووَ  الَّوويِت  ُ  يف النَّووإثْوَلَهووا،َوُهَل  يوَووَر مِ  َْ إبْووورَاِهيَم َعَلْيووِه السَّ اِر فَولَووْم تَوْعَمووْل ِفيووِه َكوويوْ  ا لِووَلْحِك هللِا ْلَقوواُء أَْعَدائِووِه إايَّ

َهووا:} اَي  َلَهووا َوَ  بَوْعووآ[ َفَكانَووحْل 69اَنُر ُكوولين بوَووْرق ا َوَسوواَلم ا َعلَووى إبْووورَاِهيَم { ]األنبيوواء:إلَيوْ وواَلُم َدَها فَوَقوواَل النَّوويَوو   ُمْعِجووَزة  َ ْ يوُووَر ِمثْوُلَهووا قَوبوْ ِلُ َعَلْيووِه السَّ
إانَّ َوَ ْ نوَوَر ِموْن آاَيِت هللِا اهْليَوَ  الَّويِت أُرِيَوَهوا إبْوورَاِهيُم يف  [ أَيِِودْ 260قورة:َتى { ]البِيك اْلَملْ لِيَوْنِفَك الشَّكَّ َعْن إبْورَاِهيَم ِعْنَد قَوْللِِه:} َربِِ أَِرين َكْيَ  هُْ 

َها يف نَوْفِسِه َأْحَرى أَْن َ   [ َوقَوْد َحقَّوَ  260َل بَولَوى { ]البقورة:َ ْ تُووْيِمْن قَواَعواىَل لَوُه:} أَوَ مَّوا قَوْللُوُه توَ ُشكَّ َوأَ يَ نَوْفِسِه َ  َنُشُك فَِإبْورَاِهيُم َمَع ُرْ يَِتِه إايَّ
 تَوَعواىَل يف َلبِوِه إَجابَوَ  هللاِ نَ َلى الشَّكِِ ِمْنُه،َوَلِكْن ِلَما ِسوَلى َذلِوَك ِموْن عَ [ َ ْ َيُكْن 260َذِلَك أَنَّ قَوْلَلُه:} َربِِ أَِرين َكْيَ  ُهِْيك اْلَمْلَتى { ]البقرة:

َحُم هللاُ ُللن ا،َلَقوْد َكواَن َذِْوي إىَل رُْكون  َكوِديد  " ْللُُه َعَلْيوِه السَّواَلُم:" َويوَورْ قوَ َدُ  . َوأَمَّا ِتِه ِعنْ ُ  َذِلَك لَِيْطَمِ نَّ ِبِه قَوْلُبُه َويَوْعَلَم ِبَذِلَك ُعُللَّ َمْنزِلَ َمْسأَلَِتِه إايَّ 
َتِصُ  ِّبَا بَوْعُضُهْم ِموْن بوَ [ َأْي:َكُقلَِّة أَْهِل ا80]هلق: َأْي:قَوْللُُه لَِقْلِمِه:} َلْل أَنَّ ِ  ِبُكْم قُولَّة  { :} أَْو آِوي لُدنْوَيا َأْي:يَونوْ [ إىَل 80]هولق: {ْعوخ 

وَموَع َذلِو رُْكن  َكِديد  َأْي:ِمْن أَرَْكاِن الُدنْوَيا الَّيِت َكانُلا يُوْيِذنَُه ِ ِْثِلَها َولَوهُ   رُْكوَن ِمثْوُلُه،َوَلِكنَّوُه َعوزَّ َوَجولَّ إْذ َكواَن َ  اىَل الَّوِذي ِديُد ِموَن هللِا تَوَعوَك الورُْكُن الشَّ
َا َأخََّر بَوْعَخ ُعُقولاَبِت اْلُموْذنِِبنَي ِلَموا َيَشواُء أَْن  َرَهويوُ َ  َحَاُ  اْلَفْلَت ُر َّ يُوْنزهَِلَوا  ْن َحْيوُة َ  يَوْعَلُمولَن َحوَّتَّ ء  أَْو ِموِن اْسوِتْدرَاج  هَلُوْم ِموا لَوُه ِموْن إْمواَل َيخِِ
وا َجواَءهْتُْم بِوِه أَ َخاَلَفوحْل َعَلْيوِه َوَخَرَجوحْل َعوْن  أْلَُموِم الَّويِت َسوائِِر اوَ ِّبِْم ِعْنَد َمِشيَ ِتِه َذِلَك ِفيِهْم َكَموا أَنْووَزَل بِوَذِوي َمَعاِصويِه ِموْن ِفْرَعوْلَن  ْمورِِ  َوَعنَوَدْت َعمَّ

ووا يَووُدُل عَ َجووْداَن َعووْن َرُسوولِل هللِا ُرُسووُلُه َصووَلَلاُت هللِا َعلَووْيِهْم َوقَووْد وَ   ُهَريْوووَرَة، ، مووا جوواء َعووْن َأيب لَووى أَنَّ َسووَبَه قَوووْلِل لُوولط  َهووَذا َكوواَن ِمووْن َأْجلِووهِ َوْجه 
َموا وَ [ إىَل رُْكون  َكوِديد  80ِوي { ]هولق:آلَّة  أَْو ُكوْم قُووِديد :} لَوْل أَنَّ ِ  بِ :" َرمْحَُ  هللِا َعَلى ُللط  إْن َكاَن لَيَوْأِوي إىَل رُْكون  َكوقَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا 

 ة  ِمووْن قَوْلِمووِه ُيَكلِِنُوولَن لَووُه رُْكن ووا َذِْوياَن أِلَنَّووُه َ ْ َيُكووْن يف يوَووْروَ  لُوولط  َهووَذا َكوونَّ قَوووْللَ بَوَعووَة هللاُ ِمووْن بَوْعووِدِ  ِمووْن نَووِلِ  إ َّ يف يوَووْرَوة  ِمووْن قَوْلِمووِه " فَووَدلَّ َذلِووَك أَ 
وْجِن ِمثْوَل َموا اِعَك " َأْي:أِلَنَّ يُلُسوَ  لَ  لُسوُ  أَلََجْبوحلُ لَبِوَة يُ  إلَْيِهْم .َوأَمَّا قَوْللُُه َعَلْيِه السَّاَلُم:" َولَوْل لَِبثْوحُل يف السِِ اِعك قَواَل لَوُه:} الودَّ وا َجواَءُ  الودَّ مَّ

اِعَك ل أِلَنَّ يف َذلِووَك ُخُروِجووك [ اهْليَووَ  َأْي:ُكْنووحُل َأجَ 50اْرِجووْع إىَل َربِِووَك فَاْسووأَْلُه َمووا اَبُل النِِْسووَلِة { ]يلسوو : ووْجِن الَّووِمووْبووحُل الوودَّ ِذي ُكْنووحُل َن السِِ
 [297/ 1ِفيِه".كر  مشكل اهلتر ]
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مع .ريوهفهل ق.يود لتقريوه امللعود وشك...سيال  نعاش نفك لولط بعود موا ذا « أليك الصب  بقريهف»
املشووووووهد و لة لوووووولط الوووووويت اناهووووووا فاعلوووووو   مووووووا   تكوووووون قوووووو -بقلتووووووه  -مث يفعوووووول اّلِل ابلقوووووولم .مطلووووووع الصووووووبا 

ووووا جووواَء أَْموووُران َجَعلْ »:مشوووهد الووودمار املروع،الالئووو  بقووولم لووولط.األخْي ا،َوأَْمَطْران َعَلْيهووووا َيهوووا سووواِفَلهنوووا عالِ فَوَلمَّ
يل  َمْنُضلق    « ..َبِعيد  اِلِمنَي بِ َن الظَّ ُمَسلََّم   ِعْنَد َربَِِك َوما ِهَك مِ .ِحجارَة  ِمْن ِسجِِ

لوه كول كوكء يقمل الذي وهك صلرة للتدمْي الكا..« جعلنا عاليها سافلها»فلما جاء ملعد تنفيذ األمر 
ملرتكسو  بو  اهلابطو  اة املقلل وهذا القله وجعل عاليهوا سوافلها أكوبه كوكء بتلوك الفطور .ويغْي املعا  وميحلها

طوورة احليوولان د حوودوق فبوول أحوو  موون احليلان،فوواحليلان واقوو  ملتووزم عنوو.موون قموو  ا نسووان إىل قر  احليلان
يل  ..» در املقووام قووب  وعلووى سوووهووك كووذلك منا.رة ملليوو  ابلطووني ...حجووا« َوأَْمطَووْران َعَلْيهووا ِحجووارَة  ِمووْن ِسووجِِ
 م اكم بعضه يالح  بعضا...« منضلق:»

حلجوووارة اأ وووا هوووذ  فك.كموووا تسووولم املاكوووي  أي تووورىب وتطلووو  بكثرة..« مسوووِلم  عنووود ربوووك»..هوووذ  احلجوووارة 
  عنووه فصوويحلووك،و  وهوول تصولير عجيووه يلقووك للوه يف ا.مورابة  ومطلقوو  لتنموول وتتكواير  للقووحل احلاجوو  .

 التفسْي،كما يفص  عنه هذا الظل الذي يلقيه ..
  1545..فهك قريب  وهحل الطله،وعند احلاج  تطل  فتصيه « وما هك من الظاملني ببعيد»

انيو  لظولاهر الثكاكء بوبعخ كوالصلرة اليت ير ها السيا  هنا هلذ  النازل  اليت أصابحل قلم للط هك أكبه 
ملني  بوووك للظووواوعنووود ر .لقهوووا ويصووواحه هوووذا محوووم وحجوووارة ووحووول .الووويت ختسووو  فيهوووا األرم فتبتلوووع موووا ف

 كثْي    
 ا وقع.حل،فلقع مو  نقلل هذا الكالم لنقلل:إنه كان بركان من تلك الثاكني،تر يف ذلك اللق

احودة و ّلِل بظواهرة اقيد قودر ولكننا   ْنزم به كذلك و  ن.فقد يكلن هل الذي وقع فعال.إننا   ننفك هذا
 مأللف  ..

د  يف ركوواين يف ملعووبانفجووار  قوولام القوولل يف هووذ  القضووي  وأمثاهلووا أنووه جووائز أن يكوولن يف تقوودير اّلِل وقوولعو 
يون افو  كوأن مون كوحل والتل وهوذا التلقيو.هذا امللعد ليحق  قدر اّلِل يف قلم للط كموا قودر يف علموه القدمي

 بكل حك فيه.ل ككء و قدر  بك أللهيته سبحانه وربلبيته للكلن وتصريفه لكل ما اري فيه متناسقا مع
 وجائز كذلك أن تكلن هذ  الظاهرة وقعحل بقدر خواص تعلقوحل بوه مشوي   اّلِل سوبحانه  هوال  قولم لولط

وفهم عالق  مشي   اّلِل ابلكلن على النحل الذي بينوا  قريبوا يف .على هذ  الصلرة اليت مت ّبا يف ذلك احلني
ا  ملشوووكل  تقووولم يف التصووولر ا نسووواين ملثووول هوووذ  الظووولاهر التعليووو  علوووى حاقيووو  امووورأة إبوووراهيم،  يبقوووك جمووو

 .. 1546واألملر 
                                                 

 من معاين مسلم :معلم  ذات عالم  خاص . والتعبْي التصليري اعل املع  الذي اخ ان  هلا أقرب إىل التصلير. ) السيد رمحه هللا  - 1545
) 

 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »القسم األول. « خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»يف كتاب:« التلازن»يراجع فصل:  - 1546
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 [95إل   84(:اآليات 11سور  هود ) :الوحد  الخامسة

 لقطات من قصة مدين وفرعون .

َ مو}  ُقُصولا الْ  ْْيُ ُ ْن إِلوه  َغوِموا َلُكوْم َوِإىل َمْدَيَن َأخاُهْم ُكَعْيبا  قاَل اي قَووْلِم اْعبُوُدوا اّللَّ ِمْكيواَل َواْلِميوزاَن ِإيِنِ َو  تَونوْ
وووي   )  ْلِقْسوووِ  َو َواي قَووووْلِم أَْوفُووولا اْلِمْكيووواَل َواْلِميوووزاَن ابِ  (84أَراُكوووْم خِبَوووْْي  َوِإيِنِ َأخووواُ  َعلَوووْيُكْم َعوووذاَب يوَوووْلم  حمُِ
وُتْم ُموْيِمِننَي وَ بَ ( 85 )نَ تَوْبَخُسلا النَّاَس َأْكياَءُهْم َو  تَوْعثَوْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسِدي موا أاََن ِقيَّحُل اّللَِّ َخْْي  َلُكوْم ِإْن ُكنوْ

نووا مووا أَْن نَوْفَعووَل يف أَْملالِ  آابُ ان أَوْ  نَووْ َُ  مووا يَوْعبُوودُ  ( قوواُللا اي ُكووَعْيُه َأَصووالُتَك َشُْمووُرَ  أَنْ 86َعلَووْيُكْم ِ َِفوويج  )
نا  َزقَوِب ِمْنوُه رِْزقوا  َحَسو َريبِِ َورَ يْوُتْم ِإْن ُكْنحُل َعلى بَويَِِن   ِمنْ ( قاَل اي قَوْلِم أَرَأَ 87يُد )َنشُيا ِإنََّك أَلَْنحَل احْلَِليُم الرَّكِ 

 ِقك ِإ َّ اِبّللَِّ َعَلْيوووهِ ا اْسوووَتطَْعحُل َوموووا تَووووْلِفيْصوووالَ  َمووو َّ اْ ِ َوموووا أُرِيوووُد أَْن أُخوووالَِفُكْم ِإىل موووا َأْوووواُكْم َعْنوووُه ِإْن أُرِيوووُد إِ 
ْلوحُل َوإِلَْيوِه أُنِيوُه )  نُول   أَْو قَووْلَم ُهوولق  ا َأصوواَب قَووْلمَ ِقك أَْن ُيِصويَبُكْم ِمثْوُل موَواي قَووْلِم   َاْوورَِمنَُّكْم ِكوقا (88تَولَكَّ

( 90يم  َوُقوق  ) َريبِِ َرِحووُروا َربَُّكووْم مُثَّ تُلبُوولا إِلَْيووِه ِإنَّ ( َواْسووتَوْغفِ 89أَْو قَوووْلَم صوواِل   َومووا قَوووْلُم لُوولط  ِمووْنُكْم بَِبِعيوود  )
َومووا أَنْووحَل َعَلْينووا بَِعزِيووز   ْل  َرْهطُووَك َلَرمَجْنووا َ ِعيفا  َولَووَضوو ِفينووا قواُللا اي ُكووَعْيُه مووا نَوْفَقووُه َكثِووْيا  ِ َّووا تَوُقوولُل َوِإانَّ لَنَوورا َ 

( َواي 92تَوْعَملُولَن حمُِوي   ) ْهوراي  ِإنَّ َريبِِ ِ والِ َوراءَُكوْم  ل ُ اُُ ( قاَل اي قَوْلِم أََرْهِطك أََعُز َعَلْيُكْم ِمَن اّللَِّ َواختََّذْ 91)
 َواْرتَِقبُوولا ِإيِنِ زِيووِه َوَمووْن ُهووَل كوواِذب  يووِه َعووذاب  حُْ  َذْتِ قَوووْلِم اْعَملُوولا َعلووى َمكووانَِتُكْم ِإيِنِ عاِموول  َسووْلَ  تَوْعَلُموولَن َموونْ 

لََلُمولا الصَّوْيَحُ   نَّوا َوَأَخوَذِت الَّوِذينَ مِ  ِبَرمْحَ   ِذيَن آَمُنلا َمَعهُ ان َْنَّْينا ُكَعْيبا  َوالَّ َوَلمَّا جاَء أَْمرُ  (93َمَعُكْم َرِقيه  )
 { (95) َدْت مَثُلقُ   بُوْعدا  ِلَمْدَيَن َكما بَعِ أَ ( َكَأْن  َْ يَوْغنَوْلا ِفيها 94فََأْصَبُحلا يف ِقايرِِهْم جامثِنَي )

 مقدمة الوحد 

 وموع الودعلة.. أهول مودين من أقوار الرسال  اللاحدة ابلعقيدة ااالدة،ينهخ به كعيه يف قلموهوهذا قور 
ييقوووو  الصوووول  اس،وهك و إىل عقيووودة التلحيوووود قضووووي  أخرى،هوووك قضووووي  األمانوووو  والعدالووو  يف التعاموووول بووووني النووو

و  بدهشوو  ابلغوو ، د تلقلهوواقوووإن كووان أهوول موودين .ابلعقيوودة يف اّلِل،والدينلنوو  لووه وحوود ،واتباع كوورعه وأموور 
صوو  هوولق صوو  علووى نسوو  قعووري القو يوودركلا العالقوو  بووني املعووامالت املاليوو  والصووالة املعووثة عوون الدينلنوو  ّلِل  

هوا إىل قصو  ن خااتعووالتعبْي .مع عاق،وقص  صاحل مع مثولق،وإن كانوحل أقورب يف وايتهوا وأسوللب عرضوها
 هذا العذاب.صاحل،حَّت لتش   معها يف نلع العذاب ويف العبارة عن 

 دعو  شميب إل  مدين وما نهاهم عنه 86 - 84الدرس ا ول:

َ ما.َوِإىل َمْدَيَن َأخاُهْم ُكَعْيبا  »  ...«.ْْيُُ  ْن إِله  غَ مِ َلُكْم  قاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ
دة وقاعوووووو.  األوىلالشوووووريع وقاعوووووودة.وقاعووووودة احليووووواة األوىل.إووووووا الدينلنووووو  ّلِل وحوووووود  قاعووووودة العقيوووووودة األوىل

 ل  ..القاعدة اليت   تقلم بغْيها عقيدة و  عباقة و  معام.املعامالت األوىل .
ُقُصوووولا اْلِمْكيوووواَل َواْلِميووووزاَن،ِإيِنِ أَراُكووووْم خِبَووووْْي ،َوإِ » ،وَ اُ  َعلَووووْيكُ يِنِ َأخووووَو  تَونوْ ووووي   اي قَوووووْلِم أَْوفُوووولا ْم َعووووذاَب يوَووووْلم  حمُِ

ِقيَّحُل اّللَِّ َخوْْي  َلُكوْم بَ . اأْلَْرِم ُمْفِسوِدينَ تَوْعثَووْلا يف  ْم،َو ِ ،َو  تَوْبَخُسلا النَّاَس َأْكوياَءهُ اْلِمْكياَل َواْلِميزاَن اِبْلِقسْ 
ُتْم ُمْيِمِننيَ   « ..َوما أاََن َعَلْيُكْم ِ َِفيج  .ِإْن ُكنوْ
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لشوووووريع  اأو هوووووك قضوووووي   -عقيووووودة والدينلنووووو  بعووووود قضوووووي  ال -والقضوووووي  هنوووووا هوووووك قضوووووي  األمانووووو  والعدالووووو  
  الطريو  مونيف وبالقهوم تقوع -فقود كوان أهول مودين .واملعامالت اليت تنبث  من قاعودة العقيودة والدينلنو  .

 موو  أكوويائهم يفيووال وامليزان،ويبخسوولن النوواس أكووياءهم،أي ينقصوولوم قيينقصوولن املك -احلجوواز إىل الشووام 
 ملقوع بالقهوم لا  كومكما كوان.لشور وهك رذيلو  اوك نظافو  القلوه واليود،كما اوك املوروءة وا.املعوامالت

القلافول  حكملا يف نور ويت.لّباميلكلن أن يقطعلا الطري  على القلافل الذاهب  اهلئب  بني مشال ا؟زيرة وجن
 ويفرضلا ما يشاءون من املعامالت ا؟ائرة اليت وصفها اّلِل يف هذ  السلرة.

ألخووذ اعاملوو  وكوور  عدالوو  املألمانوو  والنظافوو  و وموون مث تبوودو عالقوو  عقيوودة التلحيوود والدينلنوو  ّلِل وحوود  اب
نسواني  مان  حليواة إبذلك ضو فهك.والعطاء،ومكافح  السرق  اافي  سلاء قام ّبا األفراق أم قامحل ّبا الدول

ااوول  موون  سووتند إىلوهك الضوومان  اللحيوودة الوويت ت.أفضل،وضوومان  للعوودل والسووالم يف األرم بووني النوواس
  أصل تبحل،  يتأرج  مع املصاحل واألهلاء ..اّلِل ونله رضا ،فتستند إىل

ك نظوووورة هووووهووووذ  .  .إن املعووووامالت واألخووووال    بوووود أن تسووووتند إىل أصوووول تبووووحل   يتعلوووو  بعلاموووول متقلبوووو
 ا سالم.

البشووور  ىل تفكوووْياتإواألخالقيووو  الووويت تووورتكن  ا جتماعيووو  وهوووك ختتلووو  مووون ا؟وووذور موووع سوووائر النظووورايت 
دم شيرهووا ثابووحل ينعووالظوواهرة هلووم  وهووك حووني تسووتند إىل ذلووك األصوول ال وتصوولراهتم وأوضوواعهم ومصوواحلهم

 .ابملصاحل املاقي  القريب  كما ينعدم شيرها ابلبي   والعلامل السائدة فيها
فوووال يكووولن املوووتحكم يف أخوووال  النووواس وقلاعووود تعووواملهم مووون الناحيووو  األخالقيووو  هووول كووولوم يعيشووولن علوووى 

إن هووووذ  العلاموووول املتغووووْية تفقوووود شيْيهووووا يف .يشوووولن علووووى الصووووناع  .الزراعوووو  أو يعيشوووولن علووووى الرعووووك أو يع
التصلر األخالقك ويف قلاعد املعامالت األخالقي ،حني يصب  مصدر التشوريع للحيواة كلهوا هول كوريع  اّلِل 
وحوووني تصوووب  قاعووودة األخوووال  هوووك إرضووواء اّلِل وانتظوووار يلابوووه وتووولقك عقابوووه،وكل موووا يهووور  بوووه أصوووحاب 

مون تبعيو  األخوال  للعالقوات ا قتصواقي  وللطولر ا جتمواعك لامو  يصوب  لغولا يف لول املذاهه اللضوعي  
 1547النظرة األخالقي  ا سالمي   

ُقُصوولا اْلِمْكيووواَل َواْلِميوووزانَ » نا،فلسوووتم يف حاجووو  إىل هوووذ  ّلِل رزقوووا حسد رزقكوووم ا.فقوو« ِإيِنِ أَراُكوووْم خِبَوووْْي  .َو  تَونوْ
ق  موا أنوتم ْي ليهودبل إن هذا اا.يضركم أن   تنقصلا املكيال وامليزان . الدانءة لتزيدوا غ ،ولن يفقركم أو

 عليه من غا يف املعامل ،أو غصه يف األخذ والعطاء.
م حووني يووييت هووذا يف هووذ  األر  وإمووا.ّللِ ا..إمووا يف اهلخوورة عنوود « َوِإيِنِ َأخوواُ  َعلَووْيُكْم َعووذاَب يوَووْلم  حمُِووي   »

  م  س بعووخ،يفنوواس بعضووهوحني يووذو  ال.الوو  اجملتمووع ويف حركو  التجووارةالغوا والغصووه مثار ووا املوورة يف ح
 كل حرك  من احلركات اليلمي  ويف كل تعامل ويف كل احتكا .

                                                 
نظووام »للسوويد أيب األعلووى املوولقوقي أمووْي ا سووالمي  بباكسووتان. كمووا يراجووع فصوول:« نظريوو  ا سووالم االقيوو »يراجووع بتلسووع كتوواب:  - 1547

 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »للميل . نشر « جمتمع إسالمك حنل»يف كتاب:« أخالقك
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ْكيووواَل ْوفُووولا اْلمِ ْلِم أَ َواي قَوووو»ومووورة أخووورى يكووورر كوووعيه نصوووحه يف صووولرة إاابيووو  بعووود صووولرة النهوووك السووولبي :
 قة. جانه الزاينه أقرب إىلوامليزان أقلى من عدم نقصهما،أل..وإيفاء الكيل « َواْلِميزاَن اِبْلِقْس ِ 

 ولل ا يفاء غْي لل عدم النقا،فهل أكثر  اح  ووفاء..وللعبارات لل يف احلك
أكوووياء  مل حسووون تقووولميفهووول يشووو.ت..وهوووذ  أعوووم مووون املكووويالت وامللزوان« َو  تَوْبَخُسووولا النَّووواَس َأْكوووياَءُهمْ »

ك لووذوقوود توودخل يف .و معنلايوتقلميها موواقاي أ.أو وزان أو سووعرا أو تقووديراتقلميهووا كوويال .النوواس موون كوول نلع
 تطل  أحياان ويراق ّبا غْي انسلسات.« ككء»ألن كلم  .األعمال والصفات

س الناس مشاعر سوي   مون األ  أو احلقود،أو اليوأس يشيع يف نفل  - فل  أنه للم -وخبك الناس أكياءهم 
 تماعيوووو  ا جواب  وكلهووووا مشوووواعر تفسوووود جوووول احليوووواة والتعاموووول والوووور ..موووون العوووودل وااووووْي وحسوووون التقوووودير 

 والنفلس والضمائر،و  تبقك على ككء صاحل يف احلياة.
صووووودين إىل ن ا فساق،قاوا متعمووووودي..والعثووووول هووووول ا فسووووواق،فال تفسووووود« َو  تَوْعثَووووووْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسوووووِدينَ »

كيووال بوونقا امل سووه الوودنك الووذي ُيصووللن عليووهمث يوولقج وجووداوم إىل خووْي أبقووى موون ذلووك الك.هقيقووه
ُتْم ُمْيمِ ِإْن كُ  بَِقيَّحُل اّللَِّ َخْْي  َلُكمْ »وامليزان وخبك الناس أكياءهم يف التقدير:  « ..ِننيَ نوْ

يك ه بوال كور لو أي الدينلنو  -وقد قعاهم يف أول حديثوه إىل عبواقة اّلِل وحود  .فما عند اّلِل أبقى وأفضل .
لا نصوووويحته يف إن آمنوووولا كمووووا قعوووواهم،واتبع ا،مع ذكوووور ااووووْي البوووواقك هلووووم عنوووود اّللِ فهوووول يووووذكرهم ّبووووا هنوووو-

 املعامالت.وهك فرع عن ذلك ا ميان.
ُتْم ُمْيِمِننيَ .بَِقيَّحُل اّللَِّ َخْْي  َلُكْم .» هول    ي قعاهم إليه،ويبني هلوم أنوهني اّلِل الذبينهم وب ..مث حلك« ِإْن ُكنوْ

الضوالل  فظهوم مون وليك مولكال كوذلك .ك ملكال  فظهم مون الشور والعوذابميلك هلم كي ا،كما أنه لي
ثول هوذا األسوللب ..وم« ِفويج  ُكْم ِ َ َوموا أاََن َعلَويْ »و  مسيو  عنهم إن هم ضللا،إ ا عليه الوبالغ وقود أقا :

 يج.  حفو ال وسي  بيشعر املخانبني خبطلرة األمر،وبثقل التبع ،ويقفهم وجها للجه أمام العاقب  
َصوواَلُتَك  ُكووَعْيُه أَ اُللا ايَ ولكوون القوولم كووانلا قوود عتوولا وموورقوا علووى ا حنوورا  والفساق،وسوولء ا سووتغالل:}قَ 

({ 87لِووووويُم الرَِّكووووويُد )اُء ِإنَّوووووَك أَلَنْوووووحَل احلَْ نَوووووا َموووووا َنَشوووووْمَلالِ أَ َشُْموووووُرَ  أَْن نَوووووْ َُ  َموووووا يَوْعبُوووووُد آاَبُ اَن أَْو أَْن نَوْفَعوووووَل يف 
 .[.87:]هلق

اهوووووووول وإن كانووووووووحل سووووووووخري  ا؟.وهوووووووول رق واضوووووووو  التهكم،بوووووووونِي السووووووووخري  يف كوووووووول مقطووووووووع موووووووون مقانعووووووووه
 املطملس،واملعاند بال معرف  و  فقه.

 أو  - ..فهوووم   يووودركلن« ا َنشوووُيافموووأَْملالِنوووا  َعوووَل يف َأَصوووالُتَك َشُْموووُرَ  أَْن نَوووْ َُ  موووا يَوْعبُوووُد آابُ ان أَْو أَْن نَوفْ »
العقيوودة    وأن.ن الصووالة هووك موون مقتضوويات العقيوودة،ومن صوولر العبلقيوو  والدينلنوو أ -يريوودون أن يوودركلا 

ّلِل يف اتنفيووذ كووورائع لم إ  بتقوولم بغوووْي تلحيوود اّلِل،ونبوووذ مووا يعبدونوووه موون قونوووه هووم وآاب هم،كموووا أوووا   تقووو
فووو   فيهوووا يحووودة   فهك حلمووو  وا.التجوووارة ويف توووداول األمووولال ويف كووول كوووأن مووون كووو لن احليووواة والتعامووول

 ا عتقاق عن الصالة عن كرائع احلياة وعن أوضاع احلياة.
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امالت ما معوا ابملعوارتبانهو .وقبل أن  ضك نليال يف تسفيه هذا التصلر السقيم  رتباط الشوعائر ابلعقيودة
.. 

ن النوواس ن نووذكر أأقبول أن  ضووك نوليال يف تسووفيه هووذا التصولر موون أهوول مودين قبوول ألوول  السنني،ُيسون 
ا ليوو  الوويت نعووين ا؟اهوأ.  يف قوولن يف تصوولرهم و  يف إنكووارهم ملثوول هووذ  الوودعلة عوون قوولم كووعيه اليوولم

قولم  ي كوان يزاولوهلشور  الوذفيها اليلم ليسوحل أفضول و  أذكوى و  أكثور إقراكوا مون ا؟اهليو  األوىل  وأن ا
أو  لن:إوم يهوولقذين يقللوول ووك الوو ووا فيهووا أو  -كووعيه هوول ذاتووه الشوور  الووذي تزاولووه اليوولم البشووري   ملتهووا 

ة والشووعائر فيجعوول العقيوود.والشووريع  والتعامل.كلهووم يفصوول بووني العقيوودة والشعائرف -نصووارى أو مسوولملن 
 له .. حقيقته وأصيفالشر   وهذا هل.ّلِل ووف  أمر ،واعل الشريع  والتعامل لغْي اّلِل،ووف  أمر غْي  .

هتم وفو  موا هم ومعوامالالوذين يتمسوكلن  ن تكولن أوضواعوإن كان   يفلتنا أن اليهلق وحودهم اليولم هوم 
ذ  الشووريع  نظور عمووا يف هوذ  العقيودة مون احنوورا  وموا يف هووذلووك بغوخ ال -يزعملنوه عقيودهتم وكوريعتهم 

رائيلي  جملووك تشووريعهم يف إسوورائيل بسووبه أن ابخوورة إسوو« الكنيسووحل»زموو  يف فلقوود قامووحل أ -موون هريوو  
 قودمي الطعوام الشورعكوأرغمحل الشرك  والسوفين  علوى ت.أنعم  غْي كرعي  -لق من غْي اليه -تقدم لركاّبا 

موووون هووووذا ا ستمسووووا  « مسوووولمني »لن أنفسووووهم فووووأين موووون يوووودع -لخسووووارة لمهمووووا تعرضووووحل  -وحوووود  
 ابلدينف  

جوولق صوول  بووني العقيوودة واألخال ،وخباصوو  موون يسووتنكر و  - إوم مسوولملن  وون يقللوولن: -إن بيننووا اليوولم 
يف  تسواءللن أو ي.العا  املاقي .وحاصللن على الشهاقات العليا من جامعاتنا وجامعواتأخال  املعامالت 

ي املوورأة يف سووالم وز اسووتنكار:وما لإلسووالم وسووللكنا الشخصووكف مووا لإلسووالم والعووري يف الشوولانئف مووا لإل
ال  موور  صووس موون ااالطريو ف مووا لإلسووالم وتصووري  الطاقوو  ا؟نسووي   ي سووبيلف مووا لإلسووالم وتنوواول كووأ

 سووووويال أهووووول فوووووأي فووووور  بوووووني هوووووذا وبوووووني.ف  .«املتحضووووورون»املوووووزاجف موووووا لإلسوووووالم وهوووووذا الوووووذي يفعلوووووه 
 « ..أصالتك شمر  أن ن   ما يعبد آاب انف»مدين:

امالت تصوووول املعووووأن يتوووودخل الوووودين يف ا قتصوووواق،وأن ت.بوووول ينكوووورون بشوووودة وعنوووو .وهووووم يتسوووواءللن تنيا
 الغوا يفين واملهوارة وموا للود فما للدين واملعامالت الربليو ف.. اب عتقاق،أو حَّت ابألخال  من غْي اعتقاق

تووودخلحل يف  خوووال  إذاوالسووورق  موووا   يقعوووا هوووحل نائلووو  القوووانلن اللضوووعكف   بووول إووووم يتبجحووولن  ن األ
القيوو  خالنظريوو  األ -وينكرون حووَّت علووى بعووخ أصووحاب النظوورايت ا قتصوواقي  الغربيوو  .ا قتصوواق تفسوود 

 تلوووك ا؟اهليووو    فوووال يوووذه  بنوووا ال فوووع كثوووْيا علوووى أهووول مووودين يفليطوووا مووون أايم زموووانويعووودووا خت -موووثال 
ن بوني الوذين يربطول  رة،وتتهموحنن اليولم يف جاهليو  أكود جهالو ،ولكنها تودعك العلوم واملعرفو  واحلضوا.األوىل

عصووه يوو  والتعتووتهمهم ابلرج.العقيوودة يف اّلِل،والسوولل  الشخصووك يف احلياة،واملعووامالت املاقيوو  يف السوول  .
 وا؟ملق    
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هوا مون قولانني عاملو  إىل غْي لل  واملوما تستقيم عقيدة تلحيد اّلِل يف القله،مث ت   كريع  اّلِل املتعلقو  ابلسو
ذي نعويا بوه للولن الوامنوه هوذا .والشور  أللان.فما ميكون أن اتموع التلحيود والشور  يف قلوه واحد.األرم
 ن  ويسوخر أهول كل مكوايلتقك عليها املشركلن يف كل زمان ويف وهل ميثل أصل الشر  وحقيقته اليت.اهلن

ك ألنووحل إنوو»فيقللوولن: -لسووخري  اليوولم انس علووى قعوواة التلحيوود احلوو  كمووا يتوولق  اب  -موودين موون كووعيه 
 « ..احلليم الركيد 

يفصووللا بووني  فكووْي،وأنفوواحللم والركوود عنوودهم أن يعبوودوا مووا يعبوود آاب هووم بووال ت.وهووم يعنوولن عكووك معناها
ى املتعصوووبني عيبووولن علوووياقة والتعامووول يف السووول   وكوووذلك هووول عنووود املثقفوووني املتحضووورين اليووولم الوووذين العبووو

ن تلوووك عوووالووورجعيني    ويتلطووو  كوووعيه تلطووو  صووواحه الووودعلة اللايووو  مووون احلووو  الوووذي معوووه ويعووورم 
 بووه كمووا اوود ينو  موون ر يتلطوو  يف إكووعارهم أنووه علووى ب.السوخري    يباليهووا وهوول يشووعر بقصوولرهم وجهلهوم .

انووو  يف لهم إىل األمه إذ يووودعيف ضووومْي  وقلبوووه وأنوووه علوووى يقووو   وووا يقووولل ألنوووه أويت مووون العلوووم موووا   ييتلا،وأنووو
 خصوويا موون وراءك كسووبا كاملعاملوو  سوويتأير مووثلهم بنتائجهووا ألنووه مووثلهم ذو مووال وذو معووامالت فهوول   يبغوو
 عامو  هلووم ولووهصووال  العولة ا قعلتوه هلووم فلون ينهوواهم عون كووكء مث يفعلوه هوول لتخلوول لوه السوول   إ وا هووك ق

 ْنوحُل َعلَوى بَويِِنَو   ِمونْ ُتْم ِإْن كُ أَرَأَيْوو وليك فيما يودعلهم إليوه خسوارة علويهم كموا يتل ولن:} قَواَل اَي قَووْلمِ .وللناس
ْصواَلَ  َموا اْسوَتطَْعحُل َوَموا رِيُد إِ اُكْم َعْنُه ِإْن أُ  َما َأوَْ ْم ِإىَل َريبِِ َوَرَزَقِب ِمْنُه رِْزق ا َحَسن ا َوَما أُرِيُد أَْن أَُخالَِفكُ   َّ اْ ِ

 [..88:( { ]هلق88تَوْلِفيِقك ِإ َّ اِبّللَِّ َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل َوإِلَْيِه أُنِيُه )
 ..يف تلقق وتقرب،وتذكْي ابألواصر القريب ....« اي قلم »
موورين  ووا ك إ  وذيوولح أجوود حقيقتووه يف نفسووك وأسووتيقن أنووه هوول..« أرأيووتم إن كنووحل علووى بينوو  موون ريبف»

 وعن هذ  البين  اللاضح  يف نفسك،أصدر وايقا مستيقنا..أبلغكم إاي 
 ها.مثلكم في ..ومنه الثروة اليت أتعامل مع الناس« َوَرَزَقِب ِمْنُه رِْزقا  َحَسنا  »
 تكم عنوووهعووول موووا ويووو..فأووووا كوووم مث أذهوووه مووون خلفكوووم فأف« وموووا أريووود أن أخوووالفكم إىل موووا أوووواكم عنوووه»

 ألحق  لنفسك نفعا به  
اووْي علووى  ابلق صووالحه ..ا صووال  العووام للحيوواة واجملتمووع الووذي يعوو« إن أريوود إ  ا صووال  مووا اسووتطعحل»

الكسووووووه  كووووول فووووورق وكوووووول مجاعووووو  فيوووووه وإن خيوووووول إىل بعضوووووهم أن اتبوووووواع العقيووووودة واالووووو  يفوووووولت بعوووووخ
با نهموا كسوعة ويعولم فإ ا يفلت الكسه اابية ويضيع الفورص القوذر .الشخصك،ويضيع بعخ الفرص

«  اِبّللَِّ ِفيِقك ِإ َّ َوموووا تَوووولْ »نيبوووا ورزقوووا حال ،وجمتمعوووا متضوووامنا متعووواوان   حقووود فيوووه و  غووودر و  خصوووام  
 هدي.ج..فهل القاقر على إْنا  مسعاي يف ا صال   ا يعلم من نييت،و ا ازي على 

 ..عليه وحد    أعتمد على غْي .« َعَلْيِه تَولَكَّْلحلُ »
 اي. وعملك ومسعتلجه بنييتأ..إليه وحد  أرجع فيما ُيزبب من األملر،وإليه وحد  « َوإِلَْيِه أُنِيهُ »

 وقلم للط: قلم صاحلمث ذخذ ّبم يف واق آخر من التذكْي،فيطل ّبم على مصارع قلم نل  وقلم هلق و 
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اج إىل ركووود لوووذي ُيتوووا فقووود يفعووول هوووذا يف مثووول تلوووك القلووولب ا؟اسوووي  موووا   يفعلوووه التلجيوووه العقلوووك اللوووني
ْو قَووْلَم َصواِل   َوَموا أَ  نُل   أَْو قَووْلَم ُهولق  َصاَب قَوْلمَ ُل َما أَ وتفكْي:}َواَي قَوْلِم َ  َاْرَِمنَُّكْم ِكَقاِقك أَْن ُيِصيَبُكْم ِمثْ 

 [..89:({ ]هلق89قَوْلُم ُللط  ِمْنُكْم بَِبِعيد  )
أن يصوويبكم  لف ،خشووي ى أن تلجوولا يف التكووذيه واملخا  ُيملوونكم ااووال  معووك والعنوواق يف موولاجهيت علوو

دين كانووحل فموو.لزماناوقريووه كووذلك يف .وهووي ء قوولم لوولط قريووه موونكم يف املكان.مووا أصوواب األقوولام قبلكم
 بني احلجاز والشام.

منوه  والتلبو ،ويطمعهم يف رمحو  اّلِل والقورب ابب املغفورة -هو  العوذاب واهلوال  وهوم يف ملاج -مث يفت  هلم 
 « ..ُقوق  ِحيم  وَ رَ  ِإنَّ َريبِِ َواْستَوْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ تُلبُلا إِلَْيِه،»  األلفاا وأحناها: ر 

 ني.ختشع وتلوهكذا يطل  ّبم يف جما ت العظ  والتذكر واال  والطمع،لعل قللّبم تتفت  و 
عمول وافع الدسولء التصولر لوو ولكن القلم كانلا قد بلغلا من فساق القللب،ومن سلء تقدير القويم يف احلياة،

ِ َّوووا  ُه َكثِوووْيا  موووا نَوْفَقووو قووواُللا:اي ُكوووَعْيهُ  »والسووولل ،ما كشووو  عنوووه توووبجحهم مووون قبووول ابلسوووخري  والتكوووذيه:
 « ..ا بَِعزِيز  ْنحَل َعَلْين،َوما أَ تَوُقلُل،َوِإانَّ لََنراَ  ِفينا َضِعيفا ،َوَلْل  َرْهُطَك َلَرمَجْنا َ 

 « ..ا تَوُقللُ  َكِثْيا  ِ َّ نَوْفَقهُ  قاُللا اي ُكَعْيُه ما»اض ،  يريدون أن يدركل :فهم ضيقل الصدور ابحل  الل 
 ..« ا َضِعيفا  اَ  ِفينَوِإانَّ لََنر »وهم يقيسلن القيم يف احلياة  قياس القلة املاقي  الظاهرة:
 فال وزن عندهم للحقيق  القلي  اليت ُيملها ويلاجههم ّبا.

مث .ل  القلوهل  الودم   صوعتقاق،وص..ففك حساّبم عصبي  العشْية،  عصبي  ا « مَجْنا َ َوَلْل  َرْهُطَك َلرَ »
 هم يغفللن عن غْية اّلِل على أوليائه فال يضعلوا يف احلساب.

اب األهوول سووحولكننووا حنسووه .ه والقهر..  عووزة التقوودير والكراموو  و  عووزة الغلوو« َومووا أَنْووحَل َعَلْينووا بَِعزِيووز  »
 والعشْية  

حلها ى األرم ومصووواتقبوووع علووو ني تفووورغ النفووولس مووون العقيووودة القلميووو  والقووويم الرفيعووو  واملثووول العاليووو  فإوووواوحووو
لداعيوو  عوون الووبطا اب   تتحوورجالقريبوو  وقيمهووا الوودنيا فووال توورى حرموو  يلم ووذ لوودعلة كرميوو ،و  حلقيقوو  كبووْية و 

ال وزن   والودعلة فويودة واحلورم  العقأما ح.إ  أن تكلن له عصب  تيويه وإ  أن تكلن معه قلة ماقي  هميه
 هلا و  لل يف تلك النفلس الفارغ  اااوي .

بههم بسووولء قلموووه واووووعندئوووذ شخوووذ كوووعيبا الغوووْية علوووى جوووالل ربوووه ووقوووار  فيتنصووول مووون ا عتوووزاز برهطوووه و 
 تووووهويلقك كلم.نا يعملوووول  ووووالتقوووودير حلقيقوووو  القوووولى القائموووو  يف هووووذا اللجلق،وبسوووولء األقب مووووع اّلِل انووووي  

ظوور ذاب الووذي ينتذرهم العووويفاصوول قلمووه علووى أسوواس العقيوودة،وحلك بيوونهم وبووني اّلِل،وينوو.الفاصوول  األخْية
َوْذُاُلُ  َوراءَ ِموَن اّللَِّ  َلْيُكمْ عَ قاَل:اي قَوْلِم:أََرْهِطك أََعُز  »أمثاهلم،ويدعهم ملصْيهم الذي حتارون: ف  َواختَّ ُكوْم ِلْهوراي 

تِيووِه َعووذاب  ُحْزِيووِه ،َسووْلَ  تَوْعَلُموولَن َمووْن ذَْ يِنِ عاِمل  ِتُكْم إِ َواي قَوووْلِم اْعَملُوولا َعلووى َمكووانَ .لُوولَن حمُِووي   ِإنَّ َريبِِ ِ ووا تَوْعمَ 
 « ..َوَمْن ُهَل كاِذب  َواْرتَِقُبلا ِإيِنِ َمَعُكْم َرِقيه  
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ف» هووووم انس،وهووووم قوووولة واملنعوووو  فموووون النوووولا ..أمجاعوووو  موووون البشوووور مهمووووا يكل « أََرْهِطووووك أََعووووُز َعلَووووْيُكْم ِمووووَن اّللَِّ
ن يف نفلسووكم موو لة ورهبوو أهووي ء أكوود قوو.أهووي ء أعووز علوويكم موون اّلِلف ..ضووعا ،وهم عبوواق موون عبوواق اّلِل .

 اّلِلف
َووْذُاُلُ  َوراءَُكووْم ِلْهووراي  » م،وهم ي كوولن اّلِل كووناع  فعلووته م،تزيوود يف..وهووك صوولرة حسووي  للوو   وا عرا« َواختَّ

عموو  وقلوو  جحوولق النو فهل البطوور .موون خلقووه،وهل رازقهووم و ووتعهم اباووْي الووذي هووم فيووهويعرضوولن عنووه،وهم 
 احلياء إىل جانه الكفر والتكذيه وسلء التقدير.

 يه.ء والقدرة علعلم ابلشك..وا حان  أقصى الصلر احلسي  لل« ِإنَّ َريبِِ ِ ا تَوْعَمُللَن حمُِي   »
كء الغضوب  الويت   يقولم إىل جلارهوا كو. ووقار  -بحانه سو -له إوا غضب  العبد امليمن لربه أن يستبا  جال
،فال يرهبولن رهطوه د القولماوإن كوعيبا   ينوتف  و  ينوتفا أن .من ا عتزاز بنسبه ورهطه وعشْيته وقلموه .

لوووذين ُيملنوووه هطوووه هوووم ااتووود إليوووه أيوووديهم ابلوووبطا الوووذي يريدونوووه  و  يسووو   و  يطمووو ن إىل أن يكووولن ر 
أن املوويمن   يعتووز .هووذا هوول ا ميووان يف حقيقتووه .و  -نووريقهم عوون نريقووه  الووذين افوو   -قلمووه ومينعلنووه موون 

 قلموه،إ ا هوكلرهطوه و  إ  بربه و  يرضى أن تكلن له عصب  ختشوى و  حشوى ربوه  فعصوبي  املسولم ليسوحل
كووول أزمانوووه   ؟ووواهلك يفوهوووذا هووول مفووور  الطريووو  يف احلقيقووو  بوووني التصووولر ا سوووالمك والتصووولر ا.لربوووه وقينه

جهوه تحدي الوذي يل ة ذلك الوالتنصل من ا عتزاز أو ا حتماء بسلا ،ينبع.وبي اته  ومن هذ  الغضب  ّللِ 
يقووان فووال ويفوو   الطر  -احوودا موونهم و بعوود أن كووان  -كووعيه إىل قلمووه وتقوولم تلووك املفاصوول  بينووه وبيوونهم 

 « ..َواي قَوْلِم اْعَمُللا َعلى َمكانَِتُكمْ »يلتقيان:
 يف نريقكم وخطتكم،فقد نفضحل يدِي منكم.وامضلا 

 ..على نريقيت ومنهجك.« ِإيِنِ عاِمل  »
 م أنتمف..أان أ «َسْلَ  تَوْعَلُملَن َمْن َذْتِيِه َعذاب  ُحْزِيِه َوَمْن ُهَل كاِذب  »
حك بثقتوووووه يووووول  ا التهديووووود مووووواويف هوووووذ.. ..للعاقبووووو  الووووويت تنتظووووورين وتنتظوووووركم« َواْرتَِقبُووووولا ِإيِنِ َمَعُكوووووْم َرِقيوووووه  »

 كما يلحك ابملفاصل  واف ا  الطري  ...ابملصْي
فع هنووا  علوووى اصوول ،لْي على هووذ  الكلموو  األخووْية الفاصوول  وعلووى هووذا ا فوو ا  واملف.ويسوودل السووتار هنووا

صووْيهم  محل،فكان مصوورع القوولم،وعلى مشووهدهم جووامثني يف قايرهم،أخووذهتم الصوواعق  الوويت أخووذت قوولم صووا
ا مووثلهم مضوول .لدهران   يكوون هلووم فيهووا قور،وكووأن   يعمروهووا حينووا موون كمصووْيهم،خلحل موونهم الوودور،كأ

ْيبا  َوالَّوِذيَن ْينوا ُكوعَ ْموُران َْنَّ أَ َوَلمَّوا جواَء  »مشيعني ابللعن ،نليحل صفحتهم يف اللجولق وصوفحتهم يف القلولب:
َأ  بُوْعودا  . َ ْ يَوْغنَوْلا ِفيهواايرِِهْم جامثِنَي،َكَأنْ قِ َبُحلا يف صْ ُ  فَأَ آَمُنلا َمَعُه ِبَرمْحَ   ِمنَّا،َوَأَخَذِت الَِّذيَن لََلُملا الصَّْيحَ 

 ...«.ِلَمْدَيَن،َكما بَِعَدْت مَثُلُق 
 ونليحل صفح  أخرى من الصفحات السلق،ح  فيها اللعيد على من كذبلا ابللعيد.
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 [99إل   96(:اآليات 11]سور  هود ) :الدرس الخامس

  قومه إل  النار يقود فرعون

ْمووُر ِفْرَعووْلَن َعوْلَن َومووا أَ َعووْلَن َوَمالئِوِه فَوواتوَّبَوُعلا أَْمووَر ِفرْ ( ِإىل ِفرْ 96َوَلَقوْد أَْرَسووْلنا ُملسووى آِبايتِنوا َوُسووْلطان  ُمبِووني  )} 
يف هوِذِ  َلْعنَو   َويوَوْلَم  ( َوأُْتِبعُولا98ْلُروُق )ْلَمولْوِلْرُق اااَر َوبِوْ َك ( يَوْقُدُم قَوْلَمُه يَوْلَم اْلِقياَموِ  فَوَأْوَرَقُهُم النَّو97ِبَرِكيد  )

 { (99اْلِقياَمِ  بِْ َك الرِِْفُد اْلَمْرُفلُق )
ايوو  قلمووه مل ه،وووخااوو  ذلووك القصووا هووذ  ا كووارة إىل قصوو  ملسووى مووع فرعلن،لتسووجيل وايوو  فرعوولن و 

ا،كمووا    تووذكر هنلقصوو  الوويتإىل وقووائع اوتتضوومن هووذ  ا كووارة العووابرة إميوواءات كثووْية .الووذين ائتمووروا  مر 
قئ ك مووووون مبووووواوهوووووذا وذلوووووك إىل تقريووووور مبووووودأ رئيسووووو.تضوووووم مشوووووهدا مووووون مشووووواهد القيامووووو  احليووووو  املتحرك 

 ا سالم.مبدأ التبع  الفرقي  اليت   يسقطها اتباع الر ساء والكثاء ..
لسولطان ا إىل فرعولن ذيطان،ويبدأ املشوهد املعوروم هنوا إبرسوال ملسوى ابهلايت موزوقا بقولة مون اّلِل وسول

 ..واموول السوويا  خطوولات« ئِووهِ ْلَن َوَماَل ِفْرَعوو ِإىل.َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا ُملسووى آِبايتِنووا َوُسووْلطان  ُمبِووني  »وكووثاء قلمووه.
ن أموور فرعوولن موو لووى مووا يفالقصوو  كلهووا ليصوول إىل وايتها،فووإذا هووم يتبعوولن أموور فرعلن،ويعصوولن أموور اّلِل.ع

 « ..َرِكيد  بِ َوما أَْمُر ِفْرَعْلَن .توَّبَوُعلا أَْمَر ِفْرَعْلنَ فَا»محاق  وجهل وكط :
أن    تفكوور،وقون توودبر و وملووا كووانلا تبعووا لفرعوولن يف هووذا األمر،ميشوولن خلفووه،ويتبعلن خطلاتووه الضووال  بووال

ار  عوووا  واختيووووحريووو  ا يكووولن هلوووم رأي،مسوووتهينني  نفسوووهم،متخلني عووون تكووورمي اّلِل هلوووم اب راقة والعقووول
ُم قَوْلَموُه يَوْقودُ »تبعوا: كلنولن لوهملا كانلا كذلك فإن السيا  يقرر أن فرعلن سيقدمهم يلم القيام  وي.طري  .ال

 « ..يَوْلَم اْلِقياَم ِ 
ل مووام قوود املسووتقب وبينمووا حنوون نسوومع حكايوو  عوون املاضووك ووعوودا عوون املسووتقبل،إذا املشووهد ينقلووه،وإذا

 «  فََأْوَرَقُهُم النَّارَ »:وقع،وإذا فرعلن قد قاق قلمه إىل النار وانتهى
ائا لا عون أخوا خصو يتنوازلأ  يكلنلا قطيعا يسْي بدون تفكوْيف أ .أورقهم كما يلرق الراعك قطيع الغنم 

إ ا ،و  يشوفك صودىروي غلو ،واي ب سا  مون ورق   يو.اهلقمي  وهك حري  ا راقة وا ختيارف فأورقهم النار
 «.ْرُق اْلَمْلُروُق َوبِْ َك اْللِ »يشلي البطلن والقللب:

 ها :يعل  عليإذا ذلك كله حكاي  تروى،و .قياقة فرعلن هلم،وإيراقهم ملرقهم ..وإذا ذلك كله
 « ..ْفُد اْلَمْرُفلقُ بِْ َك الرِِ :»هكم عليها..ويسخر منها ويت« َوأُْتِبُعلا يف هِذِ  َلْعَن   َويَوْلَم اْلِقياَم ِ »

 اليت رفد ّبا فرعلن قلمه   فهذ  النار هك الرفد والعطاء واملن  
لروق  ك الووولرق املووووبووو.ار .النووو.فهوووا هووول ذا رفووود  ملووون اتبعوووه ..أ  يعووود السوووحرة عطووواء جوووزيال ورفووودا مرفووولقا . 
 يه ..وب ك الرفد املرفلق  وذلك من بدائع التعبْي والتصلير يف هذا الكتاب العج..
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 [123إل   100(:اآليات 11]سور  هود ):الوحد  السادسة

 أمقيبا عل  قصص السور   اعاقادية أقرير حقائق 

ما لََلْمناُهْم َولِكوْن لََلُمولا أَنْوُفَسوُهْم َفموا ( وَ 100 )ذِلَك ِمْن أَنْباِء اْلُقرى نَوُقُصُه َعَلْيَك ِمْنها قائِم  َوَحِصيد  } 
ُهْم آهِلَتُوُهُم الَّيِت يَْدُعلَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ مِ  ( 101ْم َغوْْيَ تَوْتِبيوه  )ْمُر َربَِِك َوما زاُقوهُ مَّا جاَء أَ ْكء  لَ كَ ْن أَْغَنحْل َعنوْ

يَو   ِلَموْن خواَ  ( ِإنَّ يف ذلِوَك هَل 102) يم  َكوِديد  َذُ  أَلِووََكذِلَك َأْخُذ َربَِِك ِإذا َأَخَذ اْلُقرى َوِهَك لاِلَم   ِإنَّ َأخْ 
رُُ  ِإ َّ أِلََجووول  َمْعوووُدوق  نوُووو( َوموووا 103) ْشوووُهلق  لنَّووواُس َوذلِوووَك يوَوووْلم  مَ َعوووذاَب اهْلِخووورَِة ذلِوووَك يوَوووْلم  جَمُْمووولع  لَوووُه ا َيخِِ

ُهْم َكو (104) فََأمَّوا الَّوِذيَن َكوُقلا َفِفوك النَّواِر هَلُوْم  (105ِعيد  )ِقك  َوَسويَوْلَم َذِْت   َتَكلَُّم نَوْفوك  ِإ َّ إبِِْذنِوِه َفِمونوْ
 َربَّوَك فَوعَّوال  ِلموا  َرُبَك ِإنَّ أْلَْرُم ِإ َّ ما كاءَ ِديَن ِفيها ما قاَمحِل السَّماواُت َوا( خالِ 106ِفيها َزِفْي  َوَكِهي   )

بُووَك رَ اأْلَْرُم ِإ َّ مووا كوواَء وَ السَّوماواُت  يهوا مووا قاَمووحلِ ( َوأَمَّووا الَّووِذيَن ُسوِعُدوا َفِفووك اْ؟َنَّووِ  خالِووِديَن فِ 107يُرِيوُد )
 َوِإانَّ ْعبُوُد آابُ ُهوْم ِموْن قَوْبولُ  َّ َكموا يوَ  ِء موا يَوْعبُوُدوَن إِ ( َفال تَوُك يف ِمْريَو   ِ َّوا يَوْعبُوُد هويُ 108َعطاء  َغْْيَ جَمُْذوذ  )

ُقولص  ) بَوَقحْل ِمووْن   َكِلَموو   َسووى اْلِكتواَب فَوواْخُتِلَ  ِفيووِه َولَولْ َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسوو (109َلُمَلفُولُهْم َنِصوويبَوُهْم َغووْْيَ َمنوْ
ُوووْم َلِفوووك َكوووكِ  ِمْنوووُه ُمرِيوووه  )َربِِووو ووونَوُهْم َوِإوَّ وووا لَيُووووَلفِِيَونوَُّهْم َربُوووَك أَ 110َك َلُقِضوووَك بَويوْ نَّوووُه ِ وووا ْعمووواهَلُْم إِ ( َوِإنَّ ُكوووال  َلمَّ

( َو  112ِصووْي  )لُوولَن بَ  ِ ووا تَوْعمَ   َتْطغَووْلا ِإنَّووهُ وَ ( فَاْسووَتِقْم َكمووا أُِمووْرَت َوَمووْن  َب َمَعووَك 111يَوْعَملُوولَن َخبِووْي  )
وووُكُم النَّووواُر َوموووا َلُكوووْم  ( َوأَقِوووِم 113َصوووُروَن )ْن أَْولِيووواَء مُثَّ   تُونْ  اّللَِّ ِموووْن ُقونِ ِموووتَورَْكنُووولا ِإىَل الَّوووِذيَن لََلُمووولا فَوَتَمسَّ
وويِِ يُوْذِهْ َ  الصَّوالَة نَوَريفَِ النَّهواِر َوزَُلفوا  ِمووَن اللَّْيوِل ِإنَّ احلََْسوناتِ  َواْصووِثْ  (114رِيَن )ذلِوَك ذِْكورى لِلوذَّاكِ  اِت  السَّ

َهوْلَن َعوِن اْلَفسواِق ِقيَّو   يَونوْ َن اْلُقُروِن ِموْن قَووْبِلُكْم أُولُولا بَ ( فَوَلْل  كاَن مِ 115فَِإنَّ اّللََّ   ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي )
ُهْم َواتوََّبعَ  ( َوموا كواَن َربُوَك 116رِِمنَي )ْترِفُولا ِفيوِه وَكوانُلا جُمْوَلُملا ما أُ لَ ِذيَن  الَّ يف اأْلَْرِم ِإ َّ قَِليال  ِ َّْن َأْْنَْينا ِمنوْ
لَن ُرَْتِلِفونَي  َو  يَزالُوبُوَك َ؟ََعوَل النَّواَس أُمَّو   واِحوَدة  ( َولَوْل كواَء رَ 117لِيُوْهِلَك اْلُقورى ِبظُْلوم  َوأَْهُلهوا ُمْصوِلُحلَن )

ِ  َوالنَّووواِس َأمْجَعِووونَي نَّ َجَهووونََّم ِموووَن اْ؟ِنَّووو أَلَْموووَاَ  َربِِوووكَ َك َولِوووذِلَك َخَلَقُهوووْم َوَاَّوووحْل َكِلَمووو ُ ( ِإ َّ َموووْن َرِحوووَم َربُووو118)
   َوذِْكوورى  هووِذِ  احْلَووُ  َوَمْلِعظَوويف َ  َوجوواَءَ  ِه فُووياقَ وَُكووال  نَوُقووُا َعَلْيووَك ِمووْن أَنْبوواِء الُرُسووِل مووا نُوثَوبِِووحُل بِوو (119)

َتِظوُروَن 121عواِمُللَن ) كوانَِتُكْم ِإانَّ ( َوُقْل لِلَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اْعَمُللا َعلوى مَ 120ِمِننَي )لِْلُميْ  ( َوانْوَتِظوُروا ِإانَّ ُمنوْ
ووْل َعَلْيووِه لُووُه فَاْعبُووْمووُر كُ ( َوّللَِِّ َغْيووُه السَّووماواِت َواأْلَْرِم َوإِلَْيووِه يُوْرَجووُع اأْلَ 122) ووا مووا وَ ْدُ  َوتَولَكَّ َربُووَك بِغافِوول  َعمَّ

 {(123تَوْعَمُللَن )
 مقدمة الوحد 

من .رةيا  السووول سوووتشوووتمل علوووى تعليقوووات وتعقيبوووات متنلع ،مبنيووو  علوووى موووا سوووب  يف .هوووذ  خااووو  السلرة
ة،متكامل  ا  السوولر وهذ  التعليقووات والتعقيبووات كووديدة ا تصووال  ووا سووب  موون سووي.املقدموو  وموون القصووا

 معه يف أقاء أهدافها كذلك.
ذلِووَك ِمووْن أَنْبوواِء اْلُقوورى نَوُقُصووُه َعَلْيووَك ِمْنهووا »والتعقيووه األول يف هووذا الوودرس تعقيووه مباكوور علووى القصووا:

ُهْم آهِلَووتُوُهُم الَّوويِت يَووْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ِمووْن .قووائِم  َوَحِصوويد   َوما لََلْمنوواُهْم َولِكووْن لََلُموولا أَنْوُفَسووُهْم،َفما أَْغنَووحْل َعوونوْ
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ِإنَّ .وََكوذِلَك َأْخوُذ َربِِوَك ِإذا َأَخوَذ اْلُقورى َوِهوَك لاِلَمو   .َوموا زاُقوُهوْم َغوْْيَ تَوْتِبيه   -َلمَّوا جواَء أَْموُر َربِِوَك  -َكْكء  
 « ..َأْخَذُ  أَلِيم  َكِديد  

رم يف الوووذي يعووو والتعقيوووه الثووواين يتخوووذ  وووا نوووزل ابلقووورى مووون عوووذاب ملحيوووا اباووول  مووون عوووذاب اهلخووورة
ْلم  جَمُْمولع  لَوُه ذلِوَك يوَو.رَةِ اَب اهْلخِ ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   ِلَمْن خواَ  َعوذ»مشاهد يلم القيام :مشهد كاخا من 

رُُ  ِإ َّ أِلََجووول  َمْعووو.النَّووواُس َوذلِوووَك يوَوووْلم  َمْشوووُهلق   ُهْم َكوووِقك  إبِِ  َتَكلَّوووُم نَوْفوووك  ِإ َّ  ْلَم َذِْت يوَ .ُدوق  َوما نوُوووَيخِِ ْذنِوووِه،َفِمنوْ
ِإ َّ  - َواأْلَْرُم يها ما قاَموحِل السَّوماواتُ فِ خاِلِديَن .   َوَكِهي فََأمَّا الَِّذيَن َكُقلا َفِفك النَّاِر هَلُْم ِفيها َزِفْي  .د  َوَسِعي

حِل السَّوماواُت اَمونَّوِ  خالِوِديَن ِفيهوا موا قا َفِفوك ا؟َْ َوأَمَّا الَّوِذيَن ُسوِعُدو .نَّ َربَّوَك فَوعَّوال  ِلموا يُرِيودُ إِ  -ما كواَء َربُوَك 
 « ..طاء  َغْْيَ جَمُْذوذ  عَ  - َّ ما كاَء َرُبَك إِ  -َواأْلَْرُم 

 -لاجههم حممود الوذين يو يليه تعقيه آخر مستمد من عاقب  القرى ومن مشهد القيام  لتقريور أن املشوركني
- لك ،فووووذعوووذاب ا ست صوووال   يقووووع علووويهم يف األرم وإذا كووووان.كوووأوم كوووأن موووون قوووبلهم يف احلوووالني

هم موووون  لكلموووو  سووووبقحل موووون ربووووك إىل أجوووول كمووووا أجوووول العووووذاب لقوووولم ملسووووى مووووع اخووووتالفهم فيمووووا جوووواء
يقتووك أنووحل ل علووى نر فاسووتقم أيهووا الرسوول .ولكن هووي ء وهووي ء سوويلفلن أعموواهلم علووى وجوه التأكيد.كتواب

ضوووووويع أجوووووور    يوموووووون  ب معووووووك،و  تركنوووووولا إىل الووووووذين للموووووولا وأكووووووركلا،وأقم الصووووووالة واصووووووث،فإن اّللِ 
انَّ َلُمَلفُولُهْم َنِصويبَوُهْم آابُ ُهْم ِمْن قَوْبوُل،َوإِ  ما يَوْعُبدُ كَ ِإ َّ   ما يَوْعُبُدونَ .َفال َتُك يف ِمْريَ   ِ َّا يَوْعُبُد هُي ءِ »نسنني:ا

ُووْم بوَ َك َلُقِضووَك َقحْل ِمووْن َربِِووِلَموو   َسووبوَ َلْل  كَ َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب فَوواْخُتِلَ  ِفيووِه،وَ .َغووْْيَ َمنوُْقلص   وونَوُهْم َوِإوَّ يوْ
ووا لَيُوووَلفِِيَونوَُّهْم َربُوو فَاْسووَتِقْم َكمووا أُِمووْرَت َوَمووْن .ْي  نَّووُه ِ ووا يَوْعَملُوولَن َخبِ ماهَلُْم،إِ َك أَعْ َلِفووك َكووكِ  ِمْنووُه ُمرِيووه  َوِإنَّ ُكووال  َلمَّ

نَّواُر َوموا َلُكوْم ِموْن ُقوِن لََلُمولا فَوَتَمسَّوُكُم ال  الَّوِذينَ نُولا ِإىَل تَورْكَ َو  . َب َمَعَك،َو  َتْطَغْلا ،ِإنَُّه ِ وا تَوْعَملُولَن َبِصوْي  
َسوناِت يُوْذِهْ َ السَّويِِ اِت،ذِلَك  ِموَن اللَّْيوِل،ِإنَّ احلَْ اِر َوزَُلفوا   النَّهوَوأَِقِم الصَّالَة َنَريفَِ .اّللَِّ ِمْن أَْولِياَء مُثَّ   تُوْنَصُرونَ 

اِكرِ   «..ْحِسِننيَ َواْصِثْ فَِإنَّ اّللََّ   ُيِضيُع َأْجَر اْلمُ .ينَ ذِْكرى لِلذَّ
كثوورة أمووا ال.األرم لفسوواق يفامث عوولقة إىل القوورون اااليوو  الوويت   يكوون فيهووا إ  قليوول موون الووذين ينهوولن عوون 

لن:} لهووا مصوولحومووا كووان ربووك ليهلووك القوورى بظلووم وأه.فكانووحل ماضووي  فيمووا هووك فيه،فاسووتحقحل اهلال 
َهوفَوَلْلَ   ُهْم َواتوَّبَوَع يف اأْلَْرِم ِإ َّ قَلِو  اْلَفَسواقِ ْلَن َعونِ  َكاَن ِمَن اْلُقوُروِن ِموْن قَووْبِلُكْم أُولُول بَِقيَّو   يَونوْ نَوا ِمونوْ يال  ِ َّوْن َأْْنَيوْ

ُحلَن ْهُلَهووا ُمْصوولِ ُقووَرى ِبظُْلووم  َوأَ ا َكوواَن َربُووَك لِيُوْهلِووَك الْ ( َوَموو116الَّووِذيَن لََلُموولا َمووا أُْترِفُوولا ِفيووِه وََكووانُلا جُمْوورِِمنَي )
 [..117، 116:( { ]هلق117)

لنووواس أمووو  ؟عووول ا ولل كووواء ربوووك.وكشووو  عووون سووون  اّلِل يف كووولن النووواس رتلفوووني يف منووواهجهم واعاهووواهتم
َدة ،َو  أُمَّو   واِحو َل النَّواسَ َك َ؟ََعوَولَوْل كواَء َربُو»ولكن إراقته اقتضحل إعطاء البشور قودرا مون ا ختيوار:.واحدة

َم ِمووووَن اْ؟ِنَّووووِ  َوالنَّوووواِس بِِووووَك أَلَْمووووَاَنَّ َجَهوووونَّ رَ حْل َكِلَمووووُ  ،َوَاَّووووِإ َّ َمووووْن َرِحووووَم َرُبَك،َولِووووذِلَك َخَلَقُهمْ .يَزالُوووولَن ُرَْتِلِفوووونيَ 
 «.َأمْجَِعنيَ 
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ل أن يوويمر الرسوول ، و ويف النهايوو  يسووجل السوويا  غرضووا موون أغوورام هووذا القصووا هوول تثبيووحل فووياق النوول 
دع لووه تلكوول عليه،ويووّلِل وياوأن يعبوود .يلقووك للمشووركني كلمتووه األخووْية،ويكلهم إىل مووا ينتظوورهم موون غيووه اّللِ 

 ياَقَ ،َوجوووواَءَ  يف هووووِذ ِ بِِووووحُل بِووووِه فُ مووووا نُوثوَ  وَُكووووال  نَوُقووووُا َعَلْيووووَك ِمووووْن أَنْبوووواِء الُرُسوووولِ »أخووووذ النوووواس  ووووا يعملوووولن:
َوانْوَتِظُروا ِإانَّ .ِمُللنَ لووووى َمكووووانَِتُكْم ِإانَّ عووووا:اْعَملُوووولا عَ ِمُنلنَ َوقُووووْل لِلَّووووِذيَن   يُويْ .ُمْيِمِننيَ احلَُْ ،َوَمْلِعظَوووو   َوذِْكوووورى لِلْ 

َتِظووُرونَ  ووْل ْمووُر ُكُلهُ ُع اأْلَ َوّللَِِّ َغْيووُه السَّووماواِت َواأْلَْرِم َوإِلَْيووِه يُوْرَجوو.ُمنوْ ووا َلْيووِه،َوما َربُووَك بِغافِووعَ ،فَاْعبُووْدُ  َوتَولَكَّ ل  َعمَّ
 « ..تَوْعَمُللنَ 

 ا أماظ من إهالك الك ار السابقين 102 - 100الدرس ا ول:

ْم َفمووا أَْغنَووحْل لِكووْن لََلُموولا أَنْوُفَسووهُ َلْمنوواُهْم وَ َوما لَ .ِمْنهووا قووائِم  َوَحِصوويد  .ذلِووَك ِمووْن أَنْبوواِء اْلُقوورى نَوُقُصووُه َعَلْيكَ  »
ُهْم آهِلَتُوُهُم الَّويِت يَوْدُعلَن ِمو وََكوذِلَك َأْخوُذ . تَوْتِبيه  بَِِك،َوموا زاُقوُهوْم َغوْْيَ َء أَْموُر رَ مَّوا جواْن ُقوِن اّللَِّ ِموْن َكوْكء  لَ َعنوْ

 « ..يد  ِإنَّ َأْخَذُ  أَلِيم  َكدِ .َربَِِك ِإذا َأَخَذ اْلُقرى َوِهَك لاِلَم   
غوووامر،ومنهم طلفوووان الومصوووارع القووولم معروض ،ومشووواهدهم توووزحم الووونفك واايوووال مووونهم الغوووارقلن يف ؟ووو  ال
وموونهم موون   األرم،املووأخلذون ابلعاصووف  املوودمرة،ومنهم موون أخذتووه الصوويح ،ومنهم موون خسووفحل بووه وبوودار 

وقود  عيف هوذا امللضو.انظوار .وما حول ّبوم مون قبول يف الودنيا حايول ل.يقدم قلمه يلم القيام  فأورقهم النار
ْن ذلِووَك ِموو»يووه:ذا التعقهنووا ذيت هوو.واملشوواهد .بلوو  السوويا  موون القلوولب واملشوواعر أعماقهووا بتلووك املصووارع 

 « ..أَنْباِء اْلُقرى نَوُقُصُه َعَلْيَك ِمْنها قائِم  َوَحِصيد  
فموووا كوووان لووك بوووه مووون علم،إ ووا هووول الووولحك ينب ووك ّبوووذا الغيوووه ..« ذلِووَك ِموووْن أَنْبوواِء اْلُقووورى نَوُقُصوووُه َعَلْيووكَ »

 .1548املطملر.وذلك بعخ أغرام القصا يف القرآن
لق مثووحقووا  وبقووااي اق يف األعوو  تووزال آتر  تشووهد  ووا بلوو  أهلووه موون القوولة والعمران،كبقووااي ..« ا قووائممنهوو»

كما حوول بقوولم اجتة موون فوول  األرم وتعوورى وجههووا منووه،.كووالزرع انصوولق« حصوويد»ومنهووا .يف احلجر
 نل  أو قلم للط.

ل وغورس منهوا نهوا يزكوغرس م.بواتإن هك إ  حقولل مون األانسوك كحقولل الن.وما األقلامف وما العمرانف .
 خبية  غرس منها ينمل وغرس منها ميلت 

ذبلا عووووووون اهلدى،وكووووووو هم،وتلللا..فهوووووووم قووووووود عطلووووووولا مووووووودارك« َوموووووووا لََلْمنووووووواُهْم َولِكوووووووْن لََلُمووووووولا أَنْوُفَسوووووووُهمْ » 
 للمني.ابهلايت،واستهزأوا ابللعيد،فصاروا إىل ما صاروا إليه لاملني ألنفسهم   مظ

ُهْم آهِلَتُوُهُم الَّيِت يَْدُعلَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ َفما أَْغَنحْل عَ » وا ِموْن َكونوْ « اُقوُهوْم َغوْْيَ تَوْتِبيوه  ز جواَء أَْموُر َربَِِك،َوموا  ْكء  َلمَّ
.. 

                                                 
السويد رمحوه «. ) قار الشورو »نشور «:التصولير الفوب يف القورآن»تراجع بتلسع أغرام القص  يف فصل القص  يف القرآن يف كتواب:  - 1548
 هللا (
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 سووبحانه غووْي اّللِ فقد افتتحووحل السوولرة إبنووذار الووذين يوودينلن ل.وهووذا غوورم آخوور موون أغوورام هووذا القصووا
قبو  ا هوك ذي العافهو.ّلِل .اهذ  األرابب املف اة   تعصمهم مون وتكرر ا نذار مع كل رسلل وقيل هلم:إن 

 زاقهووم هووي ء بك،بوول مووافال تغووب عوونهم آهلووتهم كووي ا،و  توودفع عوونهم العووذاب ملووا جوواء أموور ر .تصوود  النووذر
عتمووووودوا ك أووووووم ا)ولفج تتبيوووووه أقووووولى ببنائوووووه اللفظوووووك وجرسوووووه املشووووودق( ذلووووو.اهلهلووووو  إ  خسوووووارة وقموووووارا

م ضورا  م   ميلكولن هلوفهو« اقوهومز موا »فهذا مع  .فزاقهم اّلِل نكا  وتدمْيا.ارا وتكذيباعليهم،فزاقوا استهت
د النكوال الشوديملضواع  و اولكن بسوببهم كانوحل ااسوارة املضواعف  والتودمْي .كما أوم   ميلكلن هلم نفعا

.. 
ذا الووودمار هوو  عليك،و ثوول قصصوونالووذي ا...كووذلك « وََكووذِلَك َأْخووُذ َربِِووَك ِإذا َأَخووَذ اْلُقوورى َوِهووَك لاِلَموو   »

 والنكال ذخذ ربك القرى حني ذخذها وهك لامل  ..
عولة ا عورام عون قو  األرم يفلامل :مشرك  حني تدين لغوْي اّلِل ابلربلبي ،ولاملو  لنفسوها ابلشور  والفسواق 

 وقد ساق فيها الظلم وسيطر الظامللن..التلحيد والصال 
ت،وبعود أن يسولق لرسول والبينا عوذار ابا،وبعود  ا بوتالء ..بعود ا مهوال واملتواع و  «ِإنَّ َأْخَذُ  أَلِيم  َكوِديد  »

؟ماعوو  ا يف حيواة اهلو شيوْي  ويتبني أن قعواة احلو  املصولحني قلو  منعزلو  .الظلوم يف األمو  ويسويطر الظوامللن
 الظامل  الساقرة يف الضالل ..

هلووا هلووا قينهووا و  موو  وحوودهاأالضووالل وتعتووث نفسووها  بعوود أن تفاصوول العصووب  امليمنوو  قلمهووا السوواقرين يف.مث .
ه،وتوودعها لمهووا ّبووذا كلرك  موون قوتعلن األموو  املشوو.رّبووا وهلووا قياقهتووا امليمنوو  وهلووا و  هووا ااوواص فيمووا بينهووا

 ن.وف  سنته اليت   تتخل  على مدار الزما.تالقك مصْيها الذي يقدر  اّلِل هلا
 والسمداء يوا القيامة مصير ا شقياء 108 - 103الدرس الثاني:

ن خورة،أي الوذيعوذاب اهل ذلك األخذ األليم الشديد يف الدنيا عالم  على عذاب اهلخرة،يراها مون حوافلن
 ذنلّبا يفتفتحوووووووحل بصوووووووائرهم ليووووووودركلا أن الوووووووذي ذخوووووووذ القووووووورى بظلمهوووووووا يف هوووووووذ  احليووووووواة سووووووويأخذها بووووووو

 شواهد القيامو م إىل من مشواهد األر وهنوا يعوث السويا  ابلقلوه البشوري مو.اهلخرة،فيخافلا هذا العوذاب .
ذاَب َمووووْن خوووواَ  َعوووويَوووو   لِ ِإنَّ يف ذلِووووَك هَل »علووووى نريقوووو  القوووورآن يف وصوووول الوووورحلتني بووووال فاصوووول يف السوووويا :

رُُ  إِ َوما نوُووو.ذلِوووَك يوَوووْلم  جَمُْمووولع  لَوووُه النَّاُس،َوذلِوووَك يوَوووْلم  َمْشوووُهلق  .اهْلِخرَةِ     َتَكلَّوووُم ْلَم َذْتِ يوَ . َّ أِلََجووول  َمْعوووُدوق  َيخِِ
ُهْم َكووِقك  َوَسووِعيد   خاِلِديَن ِفيهووا مووا .َكووِهي   اِر هَلُووْم ِفيهووا َزفِووْي  وَ َفِفووك النَّوو  َكووُقلافََأمَّا الَّووِذينَ .نَوْفووك  ِإ َّ إبِِْذنِووِه،َفِمنوْ

وا َفِفووك اْ؟َنَّووِ  أَمَّا الَّووِذيَن ُسووِعدُ وَ .َك فَوعَّووال  ِلمووا يُرِيوودُ ِإنَّ َربَّوو -اَء َربُووَك ِإ َّ مووا كوو -قاَمووحِل السَّووماواُت َواأْلَْرُم 
 « ..ُذوذ   جمَْ َعطاء  َغْْيَ  -اَء َرُبَك ِإ َّ ما ك -خاِلِديَن ِفيها ما قاَمحِل السَّماواُت َواأْلَْرُم 

 « ..ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   ِلَمْن خاَ  َعذاَب اهْلِخرَةِ »
 ..تذكر ّبذا اليلم وختي  ففك ذلك األخذ األليم الشديد مشابه من عذاب اهلخرة،

 لب ..لبصائر والقل علل اوإن كان   يراها إ  الذين حافلن اهلخرة فتتفت  بصائرهم ّبذ  التقلى اليت
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ى عوواقة،و  توور الوو  وا والووذين   حووافلن اهلخوورة تظوول قلوولّبم صووماء   تتفووت  لووآلايت،و  هووك  كموو  ا
 ظ  و  فهما.عْي فيها  اليت ار يف هذ  احلياة   تثإ  واقعها القريه يف هذ  الدنيا،وحَّت العث

 مث ذخذ يف وص  ذلك اليلم ..
ل االو  مجيعوا،على التجميوع يشوم رتسوم مشوهدي..وهنوا « ذِلَك يَوْلم  جَمُْملع  َلُه النَّاُس َوذلِوَك يوَوْلم  َمْشوُهلق  »

نتظر موا سول  يوالكل  كل ُيضرغْي إراقة منهم،إ ا هل سل  ا؟ميع سلقا إىل ذلك املعرم املشهلق،وال
 يكلن ..

شوامل  ختويم علوى املشوهد ع،والرهبو  الغشوى ا؟مي..فالصومحل اهلائول ي« يوَوْلَم َذِْت   َتَكلَّوُم نَوْفوك  ِإ َّ إبِِْذنِوهِ »
بودأ مث ت.إبذنوه . من صومته والكالم إبذن   ار  أحد على نلبه،ولكن ييذن ملن كاء اّلِل فيخرج.ومن فيه

ُهْم َكِقك  َوَسِعيد  »والتلزيع: عملي  الفرز  « ..َفِمنوْ
مون « َوَكوِهي    يهوا َزفِوْي  فِ هَلُوْم » نشهدهم يف النار مكرويب األنفواس« الَِّذيَن َكُقلا»ومن خالل التعبْي نشهد:

  غووْي مقطوولع و  عطوواء قائووم نشووهدهم يف ا؟نوو  هلووم فيهووا« الَّووِذيَن ُسووِعُدوا»ونشووهد .احلوور والكتموو  والضي 
  نلع ..

لودوام الوذهن صوف  ا يلقك يف وهل تعبْي.«ما قاَمحِل السَّماواُت َواأْلَْرمُ »هي ء وأول ك خالدون حية هم 
 ولل هذا التعبْي هنا هل املقصلق..وللتعبْيات لالل.وا ستمرار

 يف قووو   شوووي   اّللِ سووون  معل وكووول قووورار وكووول.وقووود علووو  السووويا  هوووذا ا سوووتمرار  شوووي   اّلِل يف كلتوووا احلالتني
هوذ   ك نليقو  تبودلإ وا هو.االنهاي .فمشي   اّلِل هك اليت اقتضوحل السون  وليسوحل مقيودة ّبوا و  حمصولرة فيه

 « ..ِإنَّ َربََّك فَوعَّال  ِلما يُرِيدُ »السن  حني يشاء اّلِل:
  هلوووم غوووْي كووولن عطوووا  يوزاق السووويا  يف حالووو  الوووذين سوووعدوا موووا يطم ووونهم إىل أن مشوووي   اّلِل اقتضوووحل أن 

عود موا يولهم ملشوي   باوهل مطلو  فورم يوذكر لتقريور حريو  . على فرم تبديل إقامتهم يف ا؟نو مقطلع،حَّت
 التقييد.

 مواسا  وأطمين الرسول ومن ممه بأنهم عل  الحق 111 - 109الدرس الثالث:

يا ب الودنشابه بوني عوذانيا،واملبعد هذا ا ستطراق إىل املصْي يف اهلخرة، ناسب  عرم مصائر األقلام يف الد
 ا يسووتفاق موونلسوويا   ووايعوولق .وعووذاب اهلخرة،وتصوولير مووا ينتظوور املكووذبني هنووا أو هنووا ،أو هنووا مث هنووا  .

تووا وإىل املكووذبني موون تسووري  وتثبي -القلوو  امليمنوو  معووه يف مكوو  و  - -القصووا وموون املشوواهد إىل الرسوولل 
حاب صوكوأوم كوأن أ -بودون فليك هنا  كك يف أن القلم يعبودون موا كوان آاب هوم يع.قلمه بياان وهذيرا

فقود  فإن كان قد أخور عونهم.نصيبهم الذي يستحقلنه سيلفلنهو  -ذلك القصا وأصحاب تلك املصائر 
   اّلِل يف إنظارهم.ألمر قد كاء -م يف قينهم بعد اختالفه -أخر عذاب ا ست صال عن قلم ملسى 

و  يويخر .جول،ويف امللعود انودوقولكن قلم ملسى وقلم حممود علوى السولاء سويلفلن موا يسوتحقلن،بعد األ
فَوال تَوُك يف ِمْريَو   ِ َّوا »فهم على البانل الذي كان عليه آاب هم بكل شكيد:.عنهم العذاب ألوم على احل 
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.َوَلَقوووْد آتَوْينوووا َوِإانَّ َلُمَلفُووولُهْم َنِصووويبَوُهْم َغوووْْيَ َمنوْ .موووا يَوْعبُوووُدوَن ِإ َّ َكموووا يَوْعبُوووُد آابُ ُهوووْم ِموووْن قَوْبووولُ .يَوْعبُوووُد هُي ءِ  ُقلص 
وونَوُهمْ .ُملَسوى اْلِكتوواَب فَواْخُتِلَ  ِفيووهِ  ُْم َلِفووك َكوكِ  ِمْنووُه ُمرِيووه  .َوَلْل  َكِلَموو   َسوبَوَقحْل ِمووْن َربِِووَك َلُقِضوَك بَويوْ َوِإنَّ .َوِإوَّ

 .«.ِإنَُّه ِ ا يَوْعَمُللَن َخِبْي  .ُكال  َلمَّا لَيُوَلفِِيَونوَُّهْم َرُبَك أَْعماهَلُْم .
وهوووووذا .والتحوووووذير لقلمه - -وااطووووواب للرسووووولل .  يتسوووورب إىل نفسوووووك كوووووك يف فسووووواق عبوووواقة هي ء

 يسووحل جوودا  مووعرسلله،وللاألسووللب أفعوول يف الوونفك أحياان،ألنووه يوولحك  وووا قضووي  ملضوولعي  يبينهووا اّلِل 
رقة ااالصوو  اجملوو  ك احلقيقووأحوود،و  خطووااب للمتلبسووني ّبا،إ ووا  هلووم وقلوو  انشووغال ّبووم  وعندئووذ يكوولن لتلوو

 أيرها يف اهتمامهم أكثر  ا لل خلنبلا ّبا خطااب مباكرا ..
ذن كمصوْيهم ..ومصوْيهم إ«  ِموْن قَوْبولُ ُد آابُ ُهومْ موا يَوْعبُوكَ موا يَوْعبُوُدوَن ِإ َّ  .َفال َتُك يف ِمْريَ   ِ َّا يَوْعبُوُد هُي ءِ  »
ُقووولص   َنِصووويبَوُهمْ  فُووولُهمْ َوِإانَّ َلُملَ »لب:ولكنوووه يلفوووه كوووذلك يف التعبوووْي اشووويا موووع األسووول.العوووذاب ... « َغوووْْيَ َمنوْ

هم عووذاب   يصوويب وقوود رأينووا منووه  وواذج ومشوواهد  وقوود...ومعوورو  نصوويبهم هووذا موون نصوويه القوولم قبلهم
« َوَلَقوووووْد آتَوْينوووووا ُملَسوووووى اْلِكتووووواَب فَووووواْخُتِلَ  ِفيوووووهِ »:صوووووه قووووولم ملسوووووىيكموووووا     - الووووودنيا يف -ا ست صوووووال 

كامووول يووولم سووواّبم الهم واعتقووواقاهتم وعبووواقاهتم،ولكن كلمووو  سوووبقحل مووون اّلِل أن يكووولن ح..وتفرقوووحل كلموووت
نَوُهمْ »القيام :  .« .َوَلْل  َكِلَم   َسبَوَقحْل ِمْن َربَِِك َلُقِضَك بَويوْ

 تواب مون أتبواعين هلوم كوحلكم  ما سبقحل هذ  الكلم ،و  ُيل عذاب ا ست صال ّبوم،ألن هلوم كتااب،والوذ
 توودبر  كا؟يووليووال أن تن إىل يوولم القياموو ،ألن الكتوواب قليوول هدايوو  اب ،تسووتطيع األجالرسوول كلهووم ميجلوول 

موا أن يويمن ّبوا وإ ،فإموا أنواألمر لويك كوذلك يف ااولار  املاقيو  الويت   يشوهدها إ  جيل.الذي أنوزل فيوه
اوووكء  حوووَّت لاجيوووال والتووولراة وا ْنيووول كتووواابن متكوووامالن يظوووالن معروضوووني.  يووويمن فيأخوووذ  العوووذاب .

ى اس مجيعووا يوودعخووْي للنووالكتوواب األخْي،مصوودقا ملووا بووني يديووه موون التوولراة وا ْنيوول فيصووب  هوول الكتوواب األ
ُومْ ».ا ْنيول إليه الناس مجيعا،وُياسه على أساسه الناس مجيعا، ا فيهم أهل التولراة وأهول أي قولم ..« َوِإوَّ

اايت رقوحل فيوه الورو أجيال،وتف ه   يكتوه إ  بعودمن كتاب ملسوى،ألن..« َلِفك َككِ  ِمْنُه ُمرِيه  »..ملسى 
 واضطربحل،فال يقني فيه ملتبعيه.
لون و اابوْي ّبوا  العلويم سويلفيهم ّبوا.فوإن الكول سويلفلن أعمواهلم خْيهوا وكرها.وإذا كان العذاب قود أجول .

ووا لَيُوووَلفِِيَونوَُّهْم َربُووَك أَْعماهَلُمْ  »تضوويع: يوودات منلعوو  حووَّت   ويف التعبووْي تلك« َخبِووْي   لُوولنَ ا يَوْعمَ ُه ِ ووِإنَّوو.َوِإنَّ ُكووال  َلمَّ
ه القوولم هوول ن مووا عليوووحَّت   يشووك أحوود يف أ.يشووك أحوود يف ا؟ووزاء واللفوواء موون جووراء ا نظووار والتأجيوول

 البانل الذي   كك يف بطالنه،وأنه الشر  الذي زاوله من قبل كل املشركني ..
يودة وقفوتهم العن ملشوركلنافقود وقو  .ركو  يف تلوك الف ةولقد كان هلذ  التلكيودات موا يقتضويها مون واقوع احل

 بينموووا عوووذاب اّللِ .القلووو  امليمنووو  معه،وعمووودت الووودعلة علوووى وجوووه التقريهو  - -منهوووا ومووون رسووولل اّلِل 
هوا بعوخ في ف ة هتتوز إوا.  .واألذى ينزل ابلعصب  امليمن  وميضك أعدا ها انجني.امللعلق ميجل   يقع بعد

 ا التثبيحل. مثل هذللب الثابت  تناهلا اللحش ،وهتاج إىل مثل هذ  التسري  وإىلوحَّت الق.القللب
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ل م علووى البانووّلِل،وأووواوتثبيووحل القلوولب امليمنوو    يكوولن بشووكء كمووا يكوولن بتلكيوود أن أعووداءها هووم أعووداء 
ال  يف إمهوكمو  اّللِ الذي   كك فيوه  كوذلك   يكولن تثبيوحل القلولب امليمنو  بشوكء كموا يكولن  والء ح

  ّبوذ  قتضويات احلركوا نلمو  مالظاملني،وإرجاء الطغاة إىل يلم معللم،يناللن فيه جزاءهم و  يفلتلن  وهكذ
 كشو  هلوا معوا  ،وكي  يالعقيدة يف النصلص القرآنيو ،ونرى كيو  حولم القورآن املعركو  اب؟ماعو  املسولم

  الطري  
 وصايا وأوجيهات للرسول ومن ممه 115-112:الدرس الرابع

يف و قووه ويف قينووه ها يف خللووك البيووان مووع هووذا التلكيوود يلقووك يف الوونفك أن سوون  اّلِل ماضووي  علووى اسووتقامتذ 
   يغلولن يف -كموا أموروا   - وإذن فليستقم امليمنلن بدين اّلِل والداعلن له على نوريقتهم.وعد  ويف وعيد 

لووويهم ع مهموووا نوووال غوووْي اّللِ دينلن لالووودين و  يزيووودون فيوووه،و  يركنووولن إىل الظووواملني مهموووا تكووون قووولهتم،و  يووو
 الطري .

 مث يتزوقون بزاق الطري ،ويصثون حَّت تتحق  سن  اّلِل عند ما يريد.
لَّووِذيَن لََلُموولا َو  تَورَْكنُوولا ِإىَل ا.ِإنَّووُه ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْي  .  َتْطَغْلاوَ  -َمووْن  َب َمَعووَك وَ  -فَاْسووَتِقْم َكمووا أُِمووْرَت  »

النَّهواِر َوزَُلفوا  ِموَن اللَّْيوِل،ِإنَّ  أَِقِم الصَّالَة َنَريفَِ وَ .ْنَصُرونَ توُ     النَّاُر،َوما َلُكْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِمْن أَْولِياَء مُثَّ فَوَتَمسَُّكمُ 
اِكرِيَن،َواْصِثْ  َ   فَِإنَّ احلََْسناِت يُْذِهْ َ السَّيِِ اِت،ذِلَك ذِْكرى لِلذَّ  « ..نيَ اْلُمْحِسنِ  ُيِضيُع َأْجَر  اّللَّ

 -عليوووه الصوووالة والسوووالم  -أحوووك ..« فَاْسوووَتِقْم َكموووا أُِموووْرتَ »ومووون  ب معوووه: - -هوووذا األمووور للرسووولل 
َفووَ ،قَاَل:قَاُللا:اَي َرُسوولَل اّللَِّ  قَووْد ِكووْبحَل ف قَاَل:َكوويوَّبَوْتِب ُهوولق  َوَأَخَلاهُتَووا برهبتووه وقلتووه حووَّت روي َعووْن َأيب ُجَحيوْ

"1549 
التووووووودبر لدائم ،و اوهووووووول يف حاجووووووو  إىل اليقظووووووو  .:ا عتدال واملضوووووووك علوووووووى الووووووونهج قون احنرا فا سوووووووتقام 

ومون مث .. يال أو كثوْياعوا  قلوالدائم،والتحري الدائم حلدوق الطري ،وضب  ا نفعوا ت البشوري  الويت ايول ا 
 فهك كغل قائم يف كل حرك  من حركات احلياة.

قصووووولر يوووووا عووووون الوالوووووذي أعقوووووه األمووووور اب سوووووتقام ،  يكووووون وإنوووووه ملوووووا يسوووووتح  ا نتبوووووا  هنوووووا أن النهوووووك 
ن يقظو  يف الضومْي مو موا يتبعوهو  سوتقام  وذلوك أن األمور اب.والتقصْي،إ ا كان ويا عون الطغيوان واجملواوزة .

نزله،ويريود أيود قينوه كموا ّلِل ير وا.وهرج قد ينتهك إىل الغلل واملبالغ  اليت هلل هذا الودين مون يسور إىل عسور
ه كوووالتفري  عووون نبيعتووو علوووى موووا أمووور قون إفوووراط و  غلل،فوووا فراط والغلووول حرجوووان هوووذا الووودينقام  ا سوووت

ل لووول أو ا  ووواإىل الغ وهك التفاتووو  ذات قيمووو  كبْية، مسوووا  النفووولس علوووى الصوووراط،بال احنووورا .والتقصوووْي
 على السلاء ..

لبصووْية ه يف هووذا امللضووع،الذي تووتحكم فيووه ااسوومن -ن البصووْية موو -..والبصوور « ِإنَّووُه ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْي  »
 ومن  ب معك ....مرتأكما   -يها الرسلل أ -وحسن ا قرا  والتقدير ..فاستقم 
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وووُكُم النَّوووارُ  »  إىل ا؟بوووارين.ىل الوووذين للمووولا  تطم نووولا إتسوووتندوا و  .. « َو  تَورَْكنُووولا ِإىَل الَّوووِذيَن لََلُمووولا فَوَتَمسَّ
  .عبيود .اّلِل مون ال وم لغوْيقولة يف األرم،الوذين يقهورون العبواق بقولهتم ويعبِودو الطغاة الظاملني،أصوحاب ال

ذلووك  مشوواركتهم إمثو .زاوللنههووذا املنكوور األكووث الووذي ي تركنوولا إلوويهم فووإن ركوولنكم إلوويهم يعووب إقوورارهم علووى
 املنكر الكبْي.

 ..جزاء هذا ا حنرا .« فَوَتَمسَُّكُم النَّارُ »
 «..ِن اّللَِّ ِمْن أَْولِياَء مُثَّ   تُوْنَصُرونَ َوما َلُكْم ِمْن ُقو »
 -سوووبحانه  - ..واّللِ  علوووى الطريووو  يف مثووول هوووذ  الفووو ة أمووور كوووا  عسوووْي ُيتووواج إىل زاق يعووونيا سوووتقام  و 

« ْيولِ زَُلفوا  ِموَن اللَّ النَّهواِر وَ  َوأَِقِم الصَّوالَة نَوَريفَِ »من معه من القل  امليمن  إىل زاق الطري :و  - -يركد رسلله 
لقلولب اروحي ،وميسوك لبنيو  ال..ولقد علم اّلِل أن هذا هل الزاق الذي يبقى حني يف  كل زاق،والذي يقيم ا

ا ه،وينسوم عليهويوه اجمليذلك أنه يصول هوذ  القلولب برّبوا الورحيم اللقوق،القر .على احل  الشا  التكالي 
و ووا  -النهووار  ذكر نوريفتووق  واهليو  هنووا نسوم  األنووك يف وحشوتها وعزلتهووا يف تلووك ا؟اهليو  النكوودة الكنوول 

هديووووود  روضووووو  قونوهوووووذ  تشووووومل أوقوووووات الصوووووالة املف.أولوووووه وآخر ،وزلفوووووا مووووون الليووووول أي قريبوووووا مووووون الليل
 والعدق حمدق ابلسن  وملاقيته كذلك..عدقها

يووووووذه    ن احلسوووووونات -املوووووو  مسووووووتلفاة أي أقائهووووووا ك -والوووووونا يعقووووووه علووووووى األموووووور إبقاموووووو  الصووووووالة 
  أن .ألولليوو نووا عووام يشوومل كوول حسن ،والصووالة موون أعظووم احلسوونات،فهك قاخلوو  فيووه اب وهل.السووي ات

رى ذلِوووَك ذِْكووو:»-املفسووورين  كموووا ذهوووه بعوووخ  -الصوووالة هوووك احلسووون  الووويت توووذهه السوووي   ّبوووذا التحديووود 
اِكرِينَ   حاجووووو  إىل يفسوووووتقام  ا ..فالصوووووالة ذكووووور يف أساسوووووها ومووووون مث انسوووووبها هوووووذا التعقيوووووه ..و « لِلوووووذَّ

 ..كما أن انتظار األجل لتحقي  سن  اّلِل يف املكذبني ُيتاج إىل الصث .الصث
  ُيِضويُع َأْجوَر  نَّ اّللََّ ِثْ فَوإِ َواصْ »وعلى ما سبقه يف السيا  هل: ستقام  ومن مث كان التعقيه على األمر اب

 لتكوذيه إحسوواناى كيوود علو والصووث.وإقام  الصووالة يف أوقاهتوا إحسان.إحسوانا سووتقام  ..و « اْلُمْحِسوِننيَ 
 واّلِل   يضيع أجر انسنني ......

 إهالك السابقين لمدا إصالحهم ونهيهم عن ال ساد 117 - 116الدرس الخامس:

فيشووْي موون نوور  خفووك إىل أنووه .مث يعوولق السوويا  إىل تكملوو  التعليوو  والتعقيووه علووى مصووارع القوورى والقرون
فسوووووووهم ااوووووووْي عنووووووود اّلِل،فينهووووووولن عووووووون الفسووووووواق يف لووووووول كوووووووان يف هوووووووذ  القووووووورون أولووووووول بقيووووووو  يسوووووووتبقلن ألن

األرم،ويصوودون الظوواملني عوون الظلم،مووا أخووذ تلووك القوورى بعووذاب ا ست صووال الووذي حوول ّبم،فووإن اّلِل   
ذخووذ القوورى ابلظلووم إذا كووان أهلهووا مصوولحني،أي إذا كووان للمصوولحني موون أهلهووا قوودرة يصوودون ّبووا الظلووم 

وكوووان فيهوووا كثووورة مووون .املووويمنني   نفووولذ هلوووم و  قلة،فأْنووواهم اّللِ والفسووواق،إ ا كوووان يف هوووذ  القووورى قلووو  مووون 
فَوَلْل  كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن قَووْبِلُكْم أُولُولا بَِقيَّو   » امل فني وأتباعهم وااانعني هلم،فأهلك القرى  هلها الظاملني:
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َهْلَن َعِن اْلَفساِق يف اأْلَْرِم  ِإ َّ قَِليال  ِ َّْن َأْنَْ  ُهْم،َواتوََّبَع الَِّذيَن لََلُملا ما أُْترُِفلا ِفيِه وَكوانُلا جُمْرِِمنيَ يَونوْ َوموا  .ْينا ِمنوْ
 « ..كاَن َرُبَك لِيُوْهِلَك اْلُقرى ِبظُْلم  َوأَْهُلها ُمْصِلُحلنَ 

 يوود النوواس لغووْيسوواق بتعبفاألموو  الوويت يقووع فيهووا الف.وهووذ  ا كووارة تكشوو  عوون سوون  موون سوونن اّلِل يف األمم
فأما .التووودمْيلعوووذاب و ،يف صووولرة مووون صووولر ،فيجد مووون يووونهخ لدفعوووه هوووك أموووم انجيووو ،  ذخوووذها اّلِل اباّللِ 

هوا ق،أو يكولن فيم والفسوااألمم اليت يظلوم فيهوا الظامللن،ويفسود فيهوا املفسودون،فال يونهخ مون يودفع الظلو
وإما .لال  ا ست صواإموا ّبوا،مون يسوتنكر،ولكنه   يبلو  أن يويير يف اللاقوع الفاسود،فإن سون  اّلِل هو  عليه

 ّبال  ا حنالل ..
 ها ابلدينلنووو لوووذي يصووويبوا خووتالل  فأصوووحاب الووودعلة إىل ربلبيووو  اّلِل وحووود ،وتطهْي األرم مووون الفسووواق ا

  اّلِل ار ربلبيوووووووهووووووذا يووووووثز قيموووووو  كفووووووا  املكووووووافحني  قوووووور .لغووووووْي ،هم صوووووومام األمووووووان لامووووووم والشووووووعلب .
ن ل إ ا هوم ُيللوهم فحسوه،إوم   ييقون واجبهم لورّبم ولودين.ر  .وحد ،اللاقفني للظلم والفساق بكل صل 

 ّبذا قون أ هم وغضه اّلِل،واستحقا  النكال والضياع ..
 سنة هللا في اخاالف الناس وال صل بينهم يوا القيامة 119 - 118الدرس السادس:

ىل إعاهووات خلقووه م  يف اقيوالتعقيوه األخووْي عوون اخوتال  البشوور إىل اهلوودى وإىل الضالل،وسون  اّلِل املسووت
لِووذِلَك وَ  -َرِحووَم َربُووَك  ِإ َّ َموونْ  -نَي  ُرَْتِلِفووزالُوولنَ يَ َو  .َولَووْل كوواَء َربُووَك َ؟ََعووَل النَّوواَس أُمَّوو   واِحووَدة  »هووذا أو ذا :

 « ..ِعنيَ مجَْ النَّاِس أَ نَِّ  وَ َوَاَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك:أَلَْمَاَنَّ َجَهنََّم ِمَن ا؟ِْ .َخَلَقُهمْ 
ينهووا و  ب تفوواوت  نسووخا مكوورورة .لوول كوواء اّلِل الوو  النوواس كلهووم علووى نسوو  واحد،وابسووتعداق واحوود .

لول  البشوري ذا املخهووليسوحل نبيعو  .وهذ  ليسحل نبيع  هذ  احليواة املقودرة علوى هوذ  األرم.تنليع فيها
 الذي استخلفه اّلِل يف األرم.

حتوار  وأن.  ا عوا على حري وأن يلهه القدرة.ذا املخلل  واعاهاتهولقد كاء اّلِل أن تتنلع استعداقات ه
   اّلِل وجورتقتضحل سونهكذا ا.واازى على اختيار  للهدى أو للضالل ..هل نريقه،وُيمل تبع  ا ختيار

لقووه،ووف   يف خفالذي حتووار اهلوودى كالووذي حتووار الضووالل سوولاء يف أنووه تصوور  حسووه سوون  اّللِ .مشووي ته
نواس يكولن ال كواء اّلِل أ يكلن هلذا املخلل  أن حتار،وأن يلقوى جوزاء منهجوه الوذي اختار. مشي ته يف أن
صووولل كووولن يف أيوأن يبلووو  هوووذا ا خوووتال  أن .فكان مووون مقتضوووى هوووذا أن يكلنووولا رتلفوووني.أمووو  واحووودة

وهووذا .عليه افوواتفقل  -احلوو    يتعوودق و  -ا إىل احلوو  الووذين اهتوودو  -قركووتهم رمحوو  اّلِل إ  الووذين أ -العقيوودة 
   ينفك أوم رتلفلن مع أهل الضالل.

 .. «ِ  َوالنَّاِس َأمْجَِعنيَ َن اْ؟ِنَّ مِ َهنََّم َوَاَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك:أَلَْمَاَنَّ جَ  »ومن املقابل الذي ذكر  النا:
ا اتلوئ جهونم يفهوم أن الوذين التقولا علوى احلو  وأقركوتهم رمحو  اّلِل هلوم مصوْي آخور هول ا؟نو  اتلوىء ّبوم كمو

ابلضووالني املختلفووني مووع أهوول احلوو ،واملختلفني فيمووا بيوونهم علووى صوونل  البانوول ومناهجووه الكثووْية  وااااوو  
فأموا الوذين   .عون حكمو  سول  القصوا إليوه يف خاصو  نفسوه للميمنني - -خطاب للرسولل .األخْية
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نهم وبوووني مووا ينتظوورهم يف غيوووه ييمنوولن فليلوو  إلووويهم كلمتووه األخْية،وليفاصوولهم مفاصووول  حا وو ،وليخل بيوو
 مث ليعبد اّلِل ويتلكل عليه،ويدع القلم ملا يعمللن ...اّللِ 

 وظي ة القصص في أثبيت ال ؤاد واناأار ال رج من هللا 123 - 120الدرس السابع:

َوذِْكووووورى  حْلَوووووُ  َوَمْلِعظَووووو   ِذِ  اهوووووجووووواَءَ  يف ياَقَ ،وَ وَُكوووووال  نَوُقوووووُا َعَلْيوووووَك ِموووووْن أَنْبووووواِء الُرُسوووووِل موووووا نُوثَوبِِوووووحُل بِوووووِه فُ »
َتِظوووووُرونَ َن،َوانْوَتِظُروا ِإانَّ مُ انَّ عووووواِمُلل ُكْم إِ َوقُوووووْل لِلَّوووووِذيَن   يُوْيِمُنلَن:اْعَملُووووولا َعلوووووى َمكوووووانَتِ .لِْلُمْيِمِننيَ  َوّللَِِّ َغْيووووووُه .نوْ

 « ..مَّا تَوْعَمُللنَ عَ ِه،َوما َرُبَك بِغاِفل  كَّْل َعَليْ ُ  َوتَوَل السَّماواِت َواأْلَْرِم َوإِلَْيِه يُوْرَجُع اأْلَْمُر ُكُلُه،فَاْعُبدْ 
عوه إىل قد كان اد من قلموه،ومن احنرافوات النفولس،ومن أعبواء الودعلة،ما ُيتواج مل - -واي ّلِل للرسلل 

 أَنْبواِء َك ِمونْ ُقوُا َعَلْيووَُكوال  نوَ :»-لثابوحل املطمو ن إىل ربوه اوهل الصابر  -التسلي  والتسري  والتثبيحل من ربه 
 « ..الُرُسِل ما نُوثَوبِِحُل بِِه ُفياَق َ 

رسووول،ومن سووونن من قصوووا الاحلووو  مووون أمووور الووودعلة،و ...أي يف هوووذ  السووولرة .« َوجووواَءَ  يف هوووِذِ  احْلَووو ُ »
 اّلِل،ومن تصدي  البشرى واللعيد.

 ونلاهيه. ّلِل وأوامر هم بسنن ا..تعظهم  ا سل  يف القرون وتذكر « َوَمْلِعظَ   َوذِْكرى لِْلُمْيِمِننيَ »
 صل  احلا  : ،واملفاوإ ا الكلم  الفاصل.فأما الذين   ييمنلن بعد ذلك فال ملعظ  هلم و  ذكرى

َتِظووووُروَن )( وَ 121لَن ) َعووواِملُ } َوقُوووْل لِلَّوووِذيَن َ  يُوْيِمنُووولَن اْعَملُووولا َعلَوووى َمَكوووانَِتُكْم ِإانَّ  ({ 122انْوَتِظوووُروا ِإانَّ ُمنوْ
 [..122، 121:]هلق

ينتظرونووه  ومووا.لنووه .لووك  وون سووب  قصصووهم يف هووذ  السوولرة لقلمووه مث تووركهم ملصووْيهم يالق أخوولةكمووا قووال 
 « ..َوّللَِِّ َغْيُه السَّماواِت َواأْلَْرمِ »غيه من غيه اّلِل:

ا ن يف غيبووووه وموووولوووه مووووا كوووواكأمر  وأموووور املووويمنني،وأمر الووووذين   ييمنوووولن،وأمر هووووذا االوووو   .واألمووور كلووووه إليووووه
 كلن.سي
 ..فهل ا؟دير وحد  ابلعباقة والدينلن .« فَاْعُبْد ُ »
ووووْل َعَلْيووووهِ » اء ،ولن يضوووويع جووووز ن خووووْي وكووووروهل العلوووويم  ووووا تعملوووولن موووو...فهوووول الوووول  وحوووود  والنصووووْي« َوتَولَكَّ

 « ..َوما َرُبَك بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللنَ »أحد:
 ثل موووا .يووو  يف النها  إىل اّللِ   وا انبووو  والرجعووووهكوووذا ختوووتم السووولرة الووويت بووودئحل ابلتلحيووود يف العباقة،والتلبووو

طولا  بعود نولل الت وذلوك.طا والرجع  إليوه يف وايو  امل.بدئحل به من عباقة اّلِل وحد  والتلجه إليه وحد 
 يف آفا  الكلن وأغلار النفك وأنلاء القرون ..

فكورة ل النظورة والا ،بكماالسويوهكذا يلتقك مجال التنسي  الفب يف البدء وااتام،والتناس  بوني القصوا و 
 ا ..ولل كان من عند غْي اّلِل للجدوا فيه اختالفا كثْي .وا عا  يف هذا القرآن

اوود أن هنالوك خطووا أصوويال  -بول املتتبووع للقوورآن املكوك كلووه  -فإن املتتبووع لسوويا  هوذ  السوولرة كلهووا .وبعود
 حللووه وإليووه ترجووع سووائر خطلنها،وإليووهتبتووا عريضووا عميقووا،هل الووذي ترتكووز عليووه وهوول انوولر الووذي توودور 
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وإنوه حمولر العقيودة الوذي .إنه خ  العقيدة الذي يرتكز إليوه هوذا الودين كلوه ..تشد مجيع خيلنها كذلك .
 يدور عليه هذا املنهج الرابين حلياة البشري  مجل  وتفصيال ..

 أمقيب إجمالي عل  سور  هود عليه السالا

ت إمجاليوو  كووذلك علووى ذلووك ااوو  أن نقوو  وقفووا -ى هووذ  السوولرة قيووه ا مجووا  علوويف التع -وسوونحتاج 
كوولن قوود سووب  لنووا اللقوول  عنوود  كووي ا يوبعضووها  ووا  - سوويا  السوولرة كمووا يتجلووك يف  -وعلووى هووذا انوولر 

 األخْي: التعقيه ولكننا يف هذا التعقيه ا مجا  سنحتاج إىل ا ملام به،ربطا ألجزاء هذا.ما
لكتوواب الوووذي ام مضووملن سوولاء يف مقوودمتها الووويت تعوور .يف سوويا  السووولرة كلووه . إن احلقيقوو  األوىل البووارزة

و يف القصووا الووذي يعوورم خوو  احلركوو  ابلعقيوودة ا سووالمي  علووى موودى التوواري  أ - -أرسوول بووه حمموود 
ىل ملاجهوووو  املشووووركني ابلنتووووائج النهائيوووو  إ - -أو يف التعقيووووه ااتووووامك الووووذي يلجووووه رسوووولل اّلِل .البشووووري

 هذا القصا ومن مضملن الكتاب الذي جاءهم به يف النهاي  .. املستخلص  من
ك عون عبواقة  وحد ،والنهاقة اّللِ هك ال كيز على األمر بعب.إن احلقيق  األوىل البارزة يف سيا  السلرة كله .

ى ب والعقووواب،علء،والثووولاوإقامووو  اللعووود واللعيد،واحلسووواب وا؟زا.وتقريووور أن هوووذا هووول الووودين كلوووه ..غوووْي  .
ا قة موون تفسووْيهاضووع متعوودكمووا أسوولفنا يف تقوودمي السوولرة ويف مل .لقاعوودة اللاحوودة الشووامل  العريضوو  .هووذ  ا

.. 
 ق :ذ  الطريهفيبقى هنا أن ْنلك أو  نريق  املنهج القرآين يف تقرير هذ  احلقيق ،وقيم  

 ...« ..له  َغْْيُُ  ُكْم ِمْن إِ لَ  ما اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ »:إن حقيق  تلحيد العباقة ّلِل ترق يف صيغتني هكذا
فهول .هوك .  الصيغتني بني األمر والن..وواض  اختال ...«ْي  َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ اّللََّ،ِإنَِّب َلُكْم ِمْنُه نَِذير  َوَبشِ »

لل دلومو.عبود سولا  .ينا  إلوه هإن مدللل الصيغ  األوىل:األمر بعباقة اّلِل،وتقرير أن ليك .مدللهلما واحدف
 الصيغ  الثاني :النهك عن عباقة غْي اّلِل ..

ولقوود ..« مفهوولم»خوور واهل« منطوول »ولكوون األول .واملوودللل الثوواين هوول مقتضووى املوودللل األول ومفهلمووه .
ء ابملفهوولم،يف النهووك عوون عبوواقة غووْي عوودم ا كتفووا -احلقيقوو  الكبووْية  يف بيووان هووذ  -اقتضووحل حكموو  اّلِل 

ل  إن هوووذا مووور األو وإن كوووان مفهلموووا ومتضووومنا يف األ.ريووو  منطووول  مسوووتقلوتقريووور هوووذا النهوووك عووون ن.اّللِ 
كوول إىل سووتح  أِ  تل تنه، ية يعطينووا إُيوواء عميقووا بقيموو  تلووك احلقيقوو  الكبْية،ووزوووا يف ميووزان اّلِل سووبحا

منطول   يف ن عبواقة سولا عق النهك املفهلم املتضمن يف األمر بعباقة اّلِل وتقرير أن   إله يعبد سلا  وأن ير 
عطينووا نريقووو  تم  كوووذلك مسووتقل يتضوومن النهوووك ابلوونا املباكووور   ابملفهوولم املتضوومن  و  ابملقتضوووى الووالز 

 ا  ..وعدم عباقة سل .عباقة اّللِ .املنهج القرآين يف تقرير تلك احلقيق  بشطريها .
معهوووا  وعدم ا كتفووواء.أن الووونفك البشوووري  يف حاجووو  إىل الووونا القوووانع علوووى كوووطري هوووذ  احلقيقووو  سووولاء

ابألمر بعبواقة اّلِل وتقريور أن   إلوه يعبود سولا  وإضواف  النهوك الصوري  عون عبواقة سولا  إىل املفهولم الضومب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2485 

ذلووووك أن النوووواس اووووكء علوووويهم زمووووان   احوووودون اّلِل،و  ي كوووولن .الووووذي يتضوووومنه األموووور بعباقتووووه وحوووود  .
 ُيسبلن أوم مسلملن يعبدون معه غْي  فيقعلن يف الشر  وهم  -مع هذا  -عباقته،ولكنهم 

يوود اهلخر،التلك د أحوود اوموون مث جوواء التعبووْي القوورآين عوون حقيقوو  التلحيوود ابألموور وابلنهووك معووا  يووة ييكوو
 الذي   تبقى معه يغرة ينفذ منها الشر  يف صلرة من صلر  الكثْية ..

 ن سلاها:وم لسلرةاوقد تكرر مثل هذا يف التعبْي القرآين يف ملاضع كَّت هذ   اذج منها من هذ  
َلحْل ِمْن َلُدْن َحِكيم  َخبِو» « ُكوْم ِمْنوُه نَوِذير  َوَبِشوْي  لَ ا ِإ َّ اّللََّ،ِإنَّوِب  تَوْعبُوُدو ْي :َأ َّ الر ِكتاب  أُْحِكَمحْل آايتُُه مُثَّ ُفصِِ

يِنِ َأخواُ  َعلَوْيُكْم ْعبُوُدوا ِإ َّ اّللََّ،إِ ني :أَْن   توَ  أَْرَسْلنا نُلحا  ِإىل قَوْلِمِه:ِإيِنِ َلُكْم نَوِذير  ُمبِوَوَلَقدْ ( »2 - 1..هلق:
ْم ِمووْن إِلووه   موا َلُكووعوواق  َأخوواُهْم ُهلقا ،قواَل:اي قَوووْلِم اْعبُووُدوا اّللََّ  َوِإىل( »26 - 25)هولق:...« َعوذاَب يوَووْلم  أَلِوويم  

ُ: ( »50..)هوووولق:« َغووووْْيُُ ،ِإْن أَنْوووووُتْم ِإ َّ ُمْفووووَ ُونَ  وووو.ا ِإهلَوووونْيِ ايْوَننْيِ  تَوتَِّخووووُذو َوقوووواَل اّللَّ َي .واِحوووود   ا ُهووووَل إِلووووه  ِإ َّ فَِإايَّ
َوما كوواَن ِمووَن .ِلما  َحِنيفووا  ُمْسوو َولِكْن كووانَ .انِي امووا كوواَن ِإبْووراِهيُم يَوُهوولِقاي  َو  َنْصوور ( »51...)النحوول:« فَوواْرَهُبلنِ 

ْهووحُل َوْجِهووَك لِلَّوووِذي َفطَوو( »67..)آل عمووران:« اْلُمْشوورِِكنيَ  َومووا أاََن ِموووَن .ْرَم َحِنيفا  َر السَّووماواِت َواأْلَ ِإيِنِ َوجَّ
 (79...)األنعام:« اْلُمْشرِِكنيَ 

  ليو  قيمو  هوذعلاء يف سو.وهل منهج مطرق يف التعبْي القورآين عون حقيقو  التلحيد،لوه ق لتوه مون غوْي كك 
ت ي  واملقتضويامنات الضواحلقيق  وضخامتها اليت تستدعك أ  تلكل يف أي جانه من جلانبها إىل املفهلم

 -سوبحانه  -ّلِل لى علوم اأو يف ق ل  هذ  الطريق  ع.الالزم ،وإ ا ينا نصا منطلقا على كل جانه فيها
    موون أيوو  كووبهسووه وتصوولر حبطبيعو  الكووائن ا نسوواين،وحاجته يف تقريوور هووذ  احلقيقوو  الكبْية،وصويانتها يف 

الغو   احلكمو  البوّللِ .د .تجلوى فيوه القصود والعموأو غبا،إىل التعبْي الدقي  عنها على ذلوك النحل،الوذي ي
 ..وهل أعلم  ن خل ،وهل اللطي  اابْي.

 الرد عل  من قسم ال قه إل  عبادات وممامالت

اء ذلوك ال كيوز لنودر  موا ور  -لوه كويف القرآن   -اللارق يف السلرة « العباقة»مث نق  أمام مدللل مصطل  
 عووون كوووطري هوووذ   التعبوووْيوموووا وراء هوووذ  العنايووو  يف.عووون عبووواقة غْي علوووى األمووور بعبووواقة اّلِل وحووود ،والنهك 

 احلقيق  يف نا منطل ،وعدم ا كتفاء ابلد ل  الضمني  املفهلم .
موا هول مودللل مصووطل   -يف هووذ  السولرة  -لقود جلينوا مون قبول يف أينواء التعقيووه علوى قصو  هولق وقلموه 

يو  كموا اسوتح  كول ذلوك ا؟هود مون رهو  الرسول الذي اسوتح  كول هوذا ال كيوز وكول هوذ  العنا« العباقة»
فوواهلن ..1550الكرام،وكوول تلووك العووذاابت واهل م الوويت عاانهووا الوودعاة إىل عبوواقة اّلِل وحوود  علووى  وور األايم

 نضي  إىل ذلك التعقيه بعخ اللمحات:

                                                 
 هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا ( من 1899 - 1897ص   - 1550
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ابووول عامووول،يف مقعلوووى الشووعائر وعلوووى موووا يكوولن بوووني العبوود والووورب موون ت« العبوواقات»إن إنووال  مصوووطل  
أخرا ذا جواء متوإن هو.على ما يكلن بني الناس بعضهم وبعوخ مون تعامول .« املعامالت»مصطل :  إنال

 عن عصر نزول القرآن الكرمي و  يكن هذا التقسيم معروفا يف العهد األول.
أل    هوووذ  املسوووكوووي ا عووون  ريووو« خصوووائا التصووولر ا سوووالمك ومقلماتوووه»ولقووود كتبنوووا مووون قبووول يف كتووواب 

 ات:نقتط  منه هذ  الفقر 
اقة لتووألي  يف مووامسووأل  جوواءت متووأخرة عوون « معووامالت»و« عبوواقات»إن تقسوويم النشوواط ا نسوواين إىل »
الوووذي هووول نوووابع التوووألي  « الفوووب»م جمووورق التقسوووي -ر يف أول األمووو -وموووع أنوووه كوووان املقصووولق بوووه .«الفقوووه»

 آتر سووي   يف -فوو ة عوود ب -عوود آترا سووي   يف التصوولر،تبعها أنشووأ فيمووا ب -مووع األسوو   -العلمووك،إ  أنووه 
لنووولع ابا هوووك خاصووو  إ ووو« العبووواقة»احليووواة ا سوووالمي  كلهوووا إذ جعووول ي سوووه يف تصووولرات النووواس أن صوووف  

ين  النولع الثوالقياس إىلبينما أخذت هذ  الصف  تبهحل اب.«فقه العباقات»األول من النشاط،الذي يتناوله 
رم يتبعوه جوفال .ك فيوهكولتصولر ا سوالمك   وهول احنورا  اب«  فقوه املعوامالت»من النشاط،الذي يتناولوه 

 احنرا  يف احلياة كلها يف اجملتمع ا سالمك.
قيوو  هووذا طلووه فيووه هيأو   « العبوواقة»لوويك يف التصوولر ا سووالمك نشوواط إنسوواين   ينطبوو  عليووه معوو  »

 واملنهج ا سالمك كله غايته هقي  مع  العباقة،أو  وأخْيا..اللص 
يعات يف املوووووووووونهج ا سووووووووووالمك لنظووووووووووام احلكم،ونظووووووووووام ا قتصاق،والتشوووووووووور ولووووووووويك هنووووووووووا  موووووووووون هوووووووووود   »

 نهج ..ا هذا املوسائر التشريعات اليت يتضمنه.ا؟نائي ،والتشريعات املدني ،وتشريعات األسرة
كولن متصوفا سواين   يوالنشواط ا ن.يف حياة ا نسوان .« العباقة»ليك هنا  من هد  إ  هقي  مع  »

 هووذ  إ  حووني يووتم -لقوورآن أوووا هووك غايوو  اللجوولق ا نسوواين الوويت ُيوودق ا -الغايوو   ّبووذا اللصوو ،حمققا هلووذ 
قيووو  وحوود  ابلعبل  ا عوو ا  لوووهابألللهيوو  و  -سوووبحانه  -النشوواط وفوو  املووونهج الوورابين فيووتم بوووذلك إفووراق اّلِل 

أراقهووا  كموا ا نسواين أي خوروج عون غايو  اللجولق.وإ  فهول خوروج عون العبواقة ألنوه خوروج عون العبلقيو ..
 أي خروج عن قين اّلِل .اّللِ 
لم علووى غووْي مفهوو -  وخصوولها ّبووذ  الصووف« العبوواقات»وأنوولاع النشوواط الوويت أنلوو  عليهووا الفقهوواء اسووم » 

 وهك أوووا  .هلووا ملاضووعها يف القوورآن،تتبني حقيقوو  ابرزة   ميكوون إغفاحووني تراجووع يف -التصوولر ا سووالمك 
إ وووا ..« مالتاملعوووا»م األخووورى الووويت أنلووو  عليهوووا الفقهووواء اسووو عوووىء مفووورقة و  معزولووو  عووون أنووولاع النشووواط

تلوك كوطرا مون كر  هوذ   ابعتبوا.جاءت هذ  وتلك مرتبط  يف السويا  القرآين،ومرتبطو  يف املونهج التلجيهك
 -سوووبحانه  -  إفوووراق اّللِ الووويت هوووك غايووو  اللجووولق ا نسووواين،وهقيقا ملعووو  العبلقيووو ،ومع « العبووواقة»مووونهج 

 ابألللهي .
« مسوولمني»جعوول بعووخ النوواس يفهموولن أوووم ميلكوولن أن يكلنوولا  -مووع موورور الووزمن  -ن ذلووك التقسوويم إ»

وفو  « املعوامالت»بينما هم يزاوللن كل نشواط  -وف  أحكام ا سالم  -« العباقات»إذا هم أقوا نشاط 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2487 

ة موا   ذذن بوه   يتلقلنه من اّلِل ولكن من إله آخر ..  هل الذي يشرع هلوم يف كويون احليوا.منهج آخر .
فإ وا  -علوى هوذا النحول  -وكل مون يفصومه إىل كوطرين .فا سالم وحدة   تنفصوم.وهذا وهم كبْي»اّلِل  

 حرج من هذ  اللحدة،أو بتعبْي آخر:حرج من هذا الدين.
وهوووذ  هوووك احلقيقووو  الكبوووْية الووويت اوووه أن يلقوووك ابلوووه إليهوووا كووول مسووولم يريووود أن ُيقووو  إسوووالمه ويريووود يف  »

 .1551«ذاته أن ُيق  غاي  وجلق  ا نساين اللقحل
ذا القوورآن ّبووذي خلنووه فوواهلن نضووي  إىل هووذ  الفقوورات مووا قلنووا  موون قبوول يف هووذا ا؟ووزء موون أن العووريب الوو

بووول إنوووه يووولم .تعبديووو  .أول مووورة   يكووون ُيصووور مووودللل هوووذا اللفوووج وهووول يووويمر بوووه يف جمووورق أقاء الشوووعائر ال
 بعد كعائر تعبدي   خلنه به أول مرة يف مك    تكن قد فرضحل

ّلِل وحووود  يف أمووور  كلوووه،وخلع « الدينلنووو »إ وووا كوووان يفهوووم منوووه عنووود موووا حانوووه بوووه أن املطلووولب منوووه هووول  
« ا تبووواع»نصوووا  ووووا « العبووواقة» - -ولقووود فسووور رسووولل اّلِل .الدينلنووو  لغوووْي اّلِل مووون عنقوووه يف أمووور  كله

.  -- قَواَل أَتَوْيوحُل النَّوِبَّ َعوْن َعوِدىِِ بْوِن َحوامتِ  ف وليسحل هك الشعائر التعبديو ، َوِ  ُعُنِقوى َصوِليه  ِموْن َذَهوه 
َوُذوا َأْحبَواَرُهْم َورُْهبَواَوُْم أَْراَباب  ِموْن «. اَي َعِدُى اْنرَْ  َعْنَك َهَذا اْلَلَيَن » فَوَقاَل  ْعُتُه يَوْقرَأُ ِ  ُسلرَِة بوَورَاَءَة )اختَّ َو َِ

( قَاَل  ُْم  َْ َيُكلنُلا يَوْعُبُدوَوُْم َوَلِكنوَُّهْم َكوانُلا ِإَذا َأَحلُولا هَلُوْم َكويوْ  ا اْسوَتَحُللُ  َوِإَذا َحرَُّمولا أََما إِ » ُقوِن اّللَِّ َعلَوْيِهْم وَّ
 ...1552«َكيوْ  ا َحرَُّملُ  

  يف كوأن مونالدينلنو  ّللِ  ابعتبار هوا صولرة مون صولر« الشعائر التعبدي »على « العباقة»إ ا أنلقحل لفظ  
 ..صلرة   تستغر  مدللل العباقة،بل إوا عكء ابلتبعي    اب صال   .الشيون

مووا  ائر التعبديوو رق الشووعإن اللاقووع أنووه لوول كانووحل حقيقوو  العبوواقة هووك جموو»ولقوود قلنووا موون قبوول يف هووذا ا؟ووزء:
ذهلا الويت بو املضوني  استحقحل كل هذا امللكه الكرمي من الرسل والرسا ت وموا اسوتحقحل كول هوذ  ا؟هولق

ل هووذ  العووذاابت واهل م الوويت تعوورم هلووا الوودعاة كووومووا اسووتحقحل   -وسووالمه علوويهم  صووللات اّللِ  -الرسول 
    مون الدينلنولبشور مجلواامليمنلن علوى مودار الزموان  إ وا الوذي اسوتح  كول هوذا الوثمن البواهج هول إخوراج 

 لاء.سنيا ولآلخرة كله للد  حياهتمللعباق،ورقهم إىل الدينلن  ّلِل وحد  يف كل أمر ويف كل كأن،ويف منهج 
د لشوووريع ،وتلحييووود مصووودر اإن تلحيووود األللهي ،وتلحيووود الربلبي ،وتلحيووود القلام ،وتلحيووود احلاكمي ،وتلح »

أن  ل الوذي يسوتح هولتلحيود إن هوذا ا.منهج احلياة،وتلحيد ا؟ه  اليت يودين هلوا النواس الدينلنو  الشوامل  .
ل هوووذ  تحقيقوووه كوووذل يف سوووبيله كووول هوووذ  ا؟هووولق،وأن هتمووول ليرسووول مووون أجلوووه كووول هوووي ء الرسووول،وأن تبووو
نه غووووووب عوووووون  سووووووبحافاّللِ .  ألن اّلِل سووووووبحانه يف حاجوووووو  إليووووووه.العووووووذاابت واهل م علووووووى موووووودار الزمووووووان .

لتلحيود اان،إ  ّبوذا   اب نسوولكن ألن حياة البشر   تصل  و  تستقيم و  ترتفع و  تصب   ئقو.العاملني
 « ..  يف احلياة البشري  يف كل جلانبها على السلاءالذي   حد لتأيْي 

                                                 
 السيد رمحه هللا (« ) قار الشرو »نشر « خصائا التصلر ا سالمك ومقلماته»من كتاب: 130ص  - 129ص   - 1551
 ( صحي  لغْي  3378[)   354/ 11املكنز ] -سنن ال مذى - 1552
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 وقد وعدان هنا  أن نزيد هذا األمر بياان يف هذا التعقيه ااتامك األخْي.
 لسواب:ا على افاآلن  بني جمجاال قيلة حقيقة التوحيد يف احلياة البشرية يف  ل جوا ب 

ائن ا نسوواين نفسووه موون يف كيووان الكوو - لووى هووذا النحوول الشوواملع -ننظوور ابتووداء إىل أيوور حقيقوو  التلحيوود 
 نه:لتصلر يف كيااير هذا وأ.أيرها يف تصلر  ..انحي  وجلق  الذايت،وحاجته الفطري ،وتركيبه ا نساين .

لنوو  حانووه الكين -لشووملل بكوول معوواين ا -إن هووذا التصوولر إذ يتنوواول األموولر علووى هووذا النحوول الشووامل »
دة تتعاموووول جهوووو  واحوووو ل حاجاهتا،وبكوووول اعاهاهتا،ويرقهووووا إىلالبشووووري  بكوووول جلانبها،وبكوووول أكوووولاقها،وبك

 ها،وتتقكجه  واحوووودة ترجلهووووا وختشووووا.معها،جهوووو  تطلووووه عنوووودها كوووول كووووكء، وتتلجووووه إليهووووا بكوووول كووووكء
، ومودبرة    كل كوكءغضبها وتبتغك رضاها جه  واحدة الك هلا كل ككء، ألوا خالق  كل ككء، ومالك

 كل ككء.
،وقيمهووووووووووا   إىل مصوووووووووودر واحوووووووووود،تتلقى منووووووووووه تصوووووووووولراهتا ومفاهيمهاكووووووووووذلك يوووووووووورق الكينلنوووووووووو  ا نسوووووووووواني»

لن واحليووواة لاجوووه الكووووعووود عنووود  إجابووو  عووون كووول سووويال اووويا فيهوووا وهوووك ت.وملازينها،وكووورائعها وقلانينها
 وا نسان،بكل ما يثْي  كل منها من عالمات ا ستفهام.

 املنهج.لعقيدة و يف كأن ا.تتجمع كعلرا وسللكا،وتصلرا واستجاب .عندئذ تتجمع هذ  الكينلن  . »
كووأن الوودنيا و .الرز و وكووأن الصووح  .وكووأن السووعك واحلرك .وكووأن احليوواة وامللت.وكووأن ا سووتمداق والتلقك

 اتفووووا     علووووى غووووْيفال تتفوووور  مزقووووا و  تتجووووه إىل كووووَّت السووووبل واهلفوووا  و  تسوووولك كووووَّت الطوووور .واهلخووورة
 ووذ يف حالوو  كوولن حينألوووا ت.خووْي حا هتا والكينلنوو  ا نسوواني  حووني تتجمووع علووى هووذا النحل،تصووب  يف»
واللحوودة  -سووبحانه  -فاللحوودة هووك حقيقوو  ااووال  .الوويت هووك نووابع احلقيقوو  يف كوول جما هتووا .« اللحوودة»

قيقو  احليواة واألحيواء حواللحودة هوك  -ظواهر واألكوكال واألحولال على تنولع امل -هك حقيق  هذا الكلن 
 -فووراق وا سووتعداقات علووى تنوولع األ -قيقوو  ا نسووان هووك ح واللحوودة -علووى تنوولع األنوولاع واألجنوواس  -

 وهكوذا حيثموا -ا ت العباقة وهي اهتوا على تنلع جم - وهك العباقة -واللحدة هك غاي  اللجلق ا نساين 
  ة ا نسان عن احلقيق  يف هذا اللجلق ..

 أوج قلهتووا ا،تكلن يف هتوويف كوول جما« احلقيقوو »وحووني تكوولن الكينلنوو  ا نسوواني  يف اللضووع الووذي يطوواب  »
ع ذا الكوووولن الووووذي تعوووويا فيووووه،وتتعامل معووووه ومووووهوووو« حقيقوووو »مووووع  -كووووذلك   -الذاتيوووو  ويف أوج تناسووووقها 

ا أن تنشووئ هلولوذي يتوي  وهوذا التناسوو  هول ا.كول كوكء يف هوذا اللجلق، وا تتووأير بوه وتويير فيوه .« حقيقو »
 أعظم اهلتر،وأن تيقي أعظم األقوار.

رم  ّبوووا يف األ،صووونع اّللِ يقووو  أوجهوووا يف اجململعووو  املختوووارة مووون املسووولمني األوائلوحينموووا بلغوووحل هوووذ  احلق»
 .أقوارا عميق  اهلتر يف كيان اللجلق ا نساين،ويف كيان التاري  ا نساين .
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ن ّبوا الكثْي،مهموا يكو سيصونع اّللِ  -ائنو  إبذن اّلِل وهوك   بود ك -وحني تلجد هوذ  احلقيقو  مورة أخورى »
ذا ن صوميم قولة هوموم ألووا ذلك أن وجلق هذ  احلقيق  يف ذاته ينشىء قولة   تقواو .لعراقيليف نريقها من ا

 الكلن ويف اعا  قلة املبدع هلذا الكلن أيضا.
  يف ذاتووه التصووحي وإن كووان هووذا.إن هووذ  احلقيقوو  ليسووحل أ يتهووا فقوو  يف تصووحي  التصوولر ا ميوواين.»..

لغ هذا التوذو  إن أ يتها كذلك يف حسن تذو  احلياة،وبلل ب -غاي  ضخم  يقلم عليها بناء احلياة كله 
ة ّلِل وحوووني لهوووا عبووواقكفقيم  احليووواة ا نسووواني  ذاهتوووا ترتفوووع حوووني تصوووب   .أعلوووى قرجوووات الكموووال والتناسووو 

 املعو  الكبوْي العبواقة أو كول العبواقة،مَّت نظوران إىل جزءا مون هوذ  -صغر أم كث  -يصب  كل نشاط فيها 
 يرتفوع ملقوام الوذي  اهوذا .ا قورار لوه وحود  ابلعبلقيو  .ابألللهيو  و  -سوبحانه  -راق اّلِل وهل إف.الكامن فيه

 -ّلِل اي بلغووه رسوولل قووام الووذوهل امل.ا نسووان إىل مووا هوول أعلووى منووه و  يبلوو  كمالووه ا نسوواين إ  يف هقيقووه
- لَّوِذي نوَووزََّل تَبوواَرَ  ا:»اء أيضواومقوام ا سوور .ام تلقوك الوولحك مون اّللِ مقوو.يف أعلوى مقاماتوه الوويت ارتقوى إليها

 (.1)الفرقان:...« اْلُفْرقاَن َعلى َعْبِدِ  لَِيُكلَن لِْلعاَلِمنَي نَِذيرا  
لُِنرِيَووُه ِمووْن .ُسووْبحاَن الَّووِذي َأْسوورى بَِعْبووِدِ  لَووْيال  ِمووَن اْلَمْسووِجِد احْلَووراِم ِإىَل اْلَمْسووِجِد اأْلَْقَصووى الَّووِذي ابرَْكنووا َحْلَلهُ »

 1553 ( 1)ا سراء:...« نا،ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَبِصْيُ آايتِ 
 ني :حلياة ا نسارها يف اوننتقل إىل قيم  أخرى من قيم تلحيد العباقة  ع  الدينلن  ّلِل وحد  وآت
وبووذلك .حد بوواقة اّلِل و اق إىل عإن الدينلنوو  ّلِل هوورر البشوور موون الدينلنوو  لغووْي  وختوورج النوواس موون عبوواقة العبوو

 ما يف لووول أيحيل ضوووماوقوو  لإلنسوووان كرامتووه احلقيقيووو  وحريتووه احلقيقي ،هوووذ  احلريووو  وتلووك اللتوووان يسووته
نووواس بعضوووهم لوووبعخ ابلعبلقيووو ،يف صووولرة مووون صووولرها يووودين فيوووه ال - سوووالمك اغوووْي النظوووام  -نظوووام آخووور 

ثوول قيوو  وبعضووها ملهووا عبل فك.الكثووْية ...سوولاء عبلقيوو  ا عتقوواق،أو عبلقيوو  الشووعائر،أو عبلقيوو  الشوورائع .
  اّلِل.بعخ ختضع الرقاب لغْي اّلِل إبخضاعها للتلقك يف أي كأن من كيون احلياة لغْي

لن مون  وحود  يقعودينلن ّللِ والوذين   يو.والناس   ميلكلن أن يعيشلا غْي مودينني    بود للنواس مون قينلن 
 ائك ألهووولائهمقعووولن فووور   إووووم يفووولرهم يف كووور ألووولان العبلقيووو  لغوووْي اّلِل يف كووول جانوووه مووون جلانوووه احليووواة

َفوُروا كَ   َوالَِّذينَ »لبهيم  :اومن مث يفقدون خاصتهم اهلقمي  ويندرجلن يف عا  .وكهلاهتم بال حد و  ضاب 
( و  حسووور ا نسوووان كوووي ا كوووأن 12)حممووود:...« ى  هَلُووومْ يَوَتَمتوَّعُووولَن َوَذُْكلُووولَن َكموووا َشُْكوووُل اأْلَْنعاُم،َوالنَّووواُر َمثْووول 

  ّلِل ن الدينلنوووووآقميته،وينووووودرج يف عوووووا  البهيم ،وهوووووذا هووووول الوووووذي يقوووووع حتموووووا  جووووورق الوووووتملا موووووحسووووور 
 وحد ،واللقلع يف الدينلن  للهلى والشهلة.

يقعوولن يف كوور ألوولان العبلقيوو  للحكووام والر سوواء الووذين .مث هووم يقعوولن فوورائك أللوولان موون العبلقيوو  للعبيوود .
 -  هلوووا و  هووود  إ  محايوو  مصووواحل املشووورعني أنفسوووهم يصوورفلوم وفووو  كووورائع موون عنووود أنفسوووهم،  ضوواب

                                                 
قار »مقتطفوووووات. نشوووووور  113ص  - 126ص « الشوووووملل»فصوووووول:«. خصوووووائا التصوووووولر ا سوووووالمك ومقلماتوووووه»عووووون كتووووواب:  - 1553

 السيد رمحه هللا («. ) الشرو 
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فوالنظرة علوى املسوتلي  -سلاء اثل هي ء املشرعلن يف فرق حاكم،أو يف نبق  حاكم ،أو يف جنك حواكم 
ا نسووواين الشوووامل تكشووو  عووون هوووذ  الظووواهرة يف كووول حكوووم بشوووري   يسوووتمد مووون اّلِل وحووود ،و  يتقيووود 

 بشريع  اّلِل   يتعداها ..
ك الصووولرة هوووفهوووذ  .. لعبلقيووو  للعبيووود   تقووو  عنووود حووودوق العبلقيووو  للحكوووام والر سووواء واملشووورعنيولكووون ا

هوووا قووود فيووو  ولكنإن العبلقيووو  للعبووواق تتمثووول يف صووولر أخووورى خ.الصوووارخ ،ولكنها ليسوووحل هوووك كووول كوووكء  .
ء ات واألزايعك املولقتكلن أقولى وأعمو  وأقسوى مون هوذ  الصولرة  ونضورب مثوا  هلوذا تلوك العبلقيو  لصوان

  إن الوزي حضورين ..كول الوذين يسوملوم مت.مثال  أي سلطان هلي ء علوى قطيوع كبوْي جودا مون البشورف .
ليمثول ..إخل .حلفوالت ..البوك أو العورابت أو املبواين أو املنوالر أو اسلاء يف امل -املفروم من آهل  األزايء 

 -ل قان النوواس نهووا  ولووااووروج ع عبلقيوو  صووارم    سووبيل ؟وواهلك و  ؟اهليوو  أن يفلووحل منهووا أو يفكوور يف
لن فموواذا تكوو.  .اقا متبتلوونيّلِل بعووخ مووا يوودينلن لصووانعك األزايء لكووانلا عبوو« احلضوواري  »يف هووذ  ا؟اهليوو  

بلبيوو  صوووانعك اكميوو  ور العبلقيوو  إن   تكوون هووك هوووذ ف وموواذا تكوولن احلاكميووو  والربلبيوو  إن   تكوون هوووك ح
آهتا،وهل يف شووو  عووون سووول  ابملووورأة املسوووكين ،وهك تلوووبك موووا يكاألزايء أيضووواف  وإن ا نسوووان ليبصووور أحيووواان

 لسوخري   ولكونلو مثوارا اللقحل ذاته   يناسه ككلها و  تكلينها،وتضع من األصباغ ما ي كهوا كوائه  أ
 تقوولى علووى ك هلووا رقا،و    الوواألللهيوو  القوواهرة ألرابب األزايء واملوولقات تقهرهووا وتووذهلا هلووذ  املهانوو  الوويت

  هوك هوذ ف وكيو ن   تكونفكي  تكولن الدينلنو  إ.نلن  هلا،ألن اجملتمع كله من حلهلا يدين هلوارفخ الدي
دين ذلوو  حووني   يوولقيو  املتكولن احلاكميوو  والربلبيوو  إن   تكون هووك تلووكف  ولوويك هوذا إ  مووثال واحوودا للعب

 الناس ّلِل وحد  وحني يدينلن لغْي  من العبيد.
بشور ،ولعبلقي  الشور للبشوردها هك الصلرة الكريه  املذل  حلاكمي  البوليسحل حاكمي  الر ساء واحلكام وح

اليت تصوب   هم وأملاهلم،س وأعراضللبشر  وهذا يقلقان إىل قيم  تلحيد العباقة والدينلن  يف صيان  أروا  النا
لرة حاكميوو  اء يف صووسوول .كلهووا و  عاصووم هلووا عنوود مووا يوودين العبوواق للعبوواق،يف صوولرة موون صوولر الدينلنوو  .

 .التصلر .و لتشريع،أو يف صلرة حاكمي  األعرا  والتقاليد،أو يف صلرة حاكمي  ا عتقاق ا
إن الدينلنووو  لغوووْي اّلِل يف ا عتقووواق والتصووولر معناهوووا اللقووولع يف بوووراين األوهوووام واألسوووانْي واارافوووات الووويت   

املختلفو  صولرا منهوا وتقودم فيهوا تنتهك واليت اثل ا؟اهليات الليني  املختلف  صلرا منهوا واثول أوهوام العولام 
هووحل ونووأة العقيوودة الفاسوودة والتصوولر املنحوور   -وأحيوواان موون األو ق   -النووذور واألضوواحك موون األموولال 

ويعوويا النوواس معهووا يف رعووه موون األرابب الل يوو  املختلفوو ،ومن السوودن  والكهنوو  املتصوولني ّبووذ  األرابب  
موون .وموون ..املشوواي  والقديسوني أصووحاب األسوورار  ومون . ومون السووحرة املتصولني اب؟وون والعفاريووحل  ومون

األوهووام الوويت مووا يووزال النوواس منهووا يف رعووه ويف خوول  ويف تقوورب ويف رجوواء،حَّت تتقطووع أعنوواقهم وتتوولزع 
جهلقهم،وتتبوودق ناقوواهتم يف مثوول هووذا اهلووراء  وقوود مثلنووا لتكووالي  الدينلنوو  لغووْي اّلِل يف األعوورا  والتقاليوود 

إىل جانووووووه األعوووووورام  -ملوووووولقات  فينبغووووووك أن نعلووووووم كووووووم موووووون األموووووولال وا؟هوووووولق تضوووووويع  رابب األزايء وا
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يف سبيل هذ  األرابب  إن البيوحل ذا الودخل املتلسو  ينفو  علوى الودهلن والعطولر واألصوباغ  -واألخال  
وعلووى تصووفي  الشووعر وكيووه وعلووى األقمشوو  الوويت تصوونع منهووا األزايء املتقلبوو  عامووا بعوود عام،ومووا يتبعهووا موون 

إىل آخووور موووا تقضوووك بوووه تلوووك األرابب .حذيووو  املناسوووب  واحللوووك املتناسوووق  موووع الوووزي والشوووعر واحلوووذاء  ..األ
إن البيووحل ذا الوودخل املتلسوو  ينفوو  نصوو  قخلووه ونصوو  جهوود  ملالحقوو  أهوولاء تلووك األرابب .النكوودة .

ناعات اااصو  ومن ورائها اليهولق أصوحاب ر وس األمولال املللفو  يف الصو.املتقلب  اليت   تثبحل على حال
بوودنيا تلووك األرابب  و  ميلووك الرجوول و  املوورأة و ووا يف هووذا الكوود الناصووه أن يتلقفووا حلظوو  عوون تلبيوو  مووا 
تقتضوويه تلووك الدينلنوو  النكوودة موون تضوويحات يف ا؟هوود واملووال والعوورم واالوو  علووى السوولاء  وأخووْيا عووكء 

 تكالي  العبلقي  حلاكمي  التشريع البشري  ..
   موون رابب احلاكمووضووعافها لووايقوودمها عابوود اّلِل ّلِل،إ  ويقوودم الووذين يوودينلن لغووْي اّلِل أومووا موون أضووحي  

 األملال واألنفك واألعرام ..
وموون غْيهووا ...« جا نتوا »وموون « الطبقو »وموون « ا؟ونك»وموون « القوولم»ومون « الوولنن»وتقوام أصوونام مون 

 من كَّت األصنام واألرابب ..
ا بغووووْي هلوووواألموووولال لووووراايت ويوووودعى عبوووواق األصوووونام إىل بووووذل النفوووولس و وتوووود  عليهووووا الطبوووولل وتنصووووه هلووووا ا

ألصووونام،فإن ت هووذ  امووع متطلبووا.وحوووَّت حووني يتعووارم العرم.وإ  فووال قق هوول اايانوو ،وهل العووار ..توورقق
ا  لل األبووول العووورم هووول الوووذي يضوووحى ويكووولن هوووذا هووول الشووور  الوووذي يووورا  علوووى جلانبوووه الووودم  كموووا تقووو

ضوويها ا؟هوواق الوويت يقت ورائهووا أول ووك األرابب موون احلكووام  إن كوول التضووحياتاملنصوولب  حوولل األصوونام،ومن 
يووواة م،ول تفع احلواألصووونا يف سوووبيل اّلِل ليعبووود اّلِل وحووود  يف األرم وليتحووورر البشووور مووون عبووواقة الطلاغيوووحل

يف ق قتضووويها ا؟هوووات الووويت يإن كووول هوووذ  التضوووحيا.ا نسووواني  إىل األفووو  الكووورمي الوووذي أراق  اّلِل لإلنسوووان .
ارة  ستشووهاق وخسووواأل  واو سووبيل اّلِل ليبوووذل مثلهووا وأكثووور موون يووودينلن لغووْي اّلِل  والوووذين حشوولن العوووذاب 

غوْي اّلِل يف لهوم الدينلنو  اذا تكلفاألنفك واألو ق واألملال إذا هم جاهدوا يف سبيل اّلِل،عليهم أن يتأمللا م
 يف وجووووووه بيل اّللِ سووووون تكوووووالي  ا؟هووووواق يف إ.األنفوووووك واألمووووولال واألو ق،وفلقهوووووا األخوووووال  واألعووووورام .

نك والعووار  لووذل والوودانلاغيووحل األرم كلهووا لوون تكلفهووم مووا تكلفهووم الدينلنوو  لغووْي اّلِل وفوول  ذلووك كلووه 
ْية يف كبوو  قووه ذو قيموو   موون خلوأخووْيا فووإن تلحيوود العبوواقة والدينلنوو  ّلِل وحوود ،ورفخ العبوواقة والدينلنوو  لغووْي 

 ىل عمووووووووووارةكك يلجووووووووووه  ملتووووووووووه إ.يف شليووووووووووه األرابب الزائفوووووووووو  صوووووووووويان  ا؟هوووووووووود البشووووووووووري موووووووووون أن ينفوووووووووو 
 األرم،وترقيتها،وترقي  احلياة فيها.

وهووك أنووه كلمووا قووام عبوود موون عبيوود .وهنووا  لوواهرة واضووح  متكووررة أكووران إليهووا فيمووا سووب  يف هووذا ا؟ووزء .
يعبد )أي يطواع  احتاج هذا الطاغلت كك.اّلِل،ليقيم من نفسه ناغل  يعِبد الناس لشخصه من قون اّلِل .

واحتاج إىل حوووولاش .وتنيا لتأليووووه ذاتووووه.ويتبووووع( إىل أن يسووووخر كوووول القوووولى والطاقووووات أو  حلمايوووو  كخصووووه
اهلزيل  لتتضخم وتشغل مكوان « العبدي »وذيلل وأجهزة وأبلا  تسب   مد ،وترتل ذكر ،وتنف  يف صلرته 
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لرة العبديو  اهلزيلو   وإنوال  ال انويم العظيمو   وأ  تكو  حلظو  واحودة عون الونف  يف تلوك الصو« األللهي »
 للتسبي  اب ها،وإقام  نقلس العباقة هلا ...  -بشَّت اللسائل  -وحشد ا؟ملع .وال اتيل حلهلا

 كلما سوكن مون  وتتضاءل ألن الصلرة العبدي  اهلزيل  ما تب تنكما وهتزل.وهل جهد انصه   يفرغ أبدا
لناصوه ا ذلوك ا؟هود أخورى إىل وما توب هتواج كورة.سابي  وال اتيلحلهلا النف  والطبل والزمر والبخلر والت

ها لول أنفو  بعضو -ان وأعورام  وأروا  أحيوا -من جديد  ويف هذا ا؟هد الناصه تصر  ناقات وأملال 
ولكووون .. اوووْي الووولفْيلبشوووري  ابايف عموووارة األرم،وا نتووواج املثمر،ل قيووو  احليووواة البشوووري  وإغنائها،لعووواق علوووى 

نواس ذا السوبيل ااوْي املثمور موا قام الهو  تنفو  يف  -يواان واألعورام واألروا  أح -قات واألملال هذ  الطا
   يدينلن ّلِل وحد  وإ ا يدينلن للطلاغيحل من قونه.

 جوراء تنكبهوا نتواج مونومن هذ  اللمح  يتكش  مدى خسارة البشري  يف الطاقات واألملال والعموارة وا 
م،والقيم واألعووووورا وذلوووووك فووووول  خسوووووارهتا يف األروا .عبووووواقة غوووووْي  مووووون قونوووووه .عووووون الدينلنووووو  ّلِل وحووووود  و 

لفووووحل ،وإن اختوفوووول  الووووذل والقهوووور والوووودنك والعووووار  ولوووويك هووووذا يف نظووووام أرضووووك قون نظووووام.واألخال 
 األوضاع واختلفحل أللان التضحيات.

 كووريعته،قد بغووْي كموولهمولقوود حوودّ أن الووذين فسووقلا عوون الدينلنوو  ّلِل وحوود ،فأ حلا لنفوور موونهم أن ُي »
ختلفووحل احريتهم،مهمووا رامتهم و العبلقيوو  الوويت شكوول إنسووانيتهم وكوو.وقعوولا يف النهايوو  يف كووقلة العبلقيوو  لغْي 

 الكرام .احلري  و أككال األنظم  اليت هكمهم،واليت لنلا يف بعضها أوا تكفل هلم ا نساني  و 
 -1554الطاغيووو  الباغيووو  ابسوووم الووودين الزائووو  يف أينووواء هروّبوووا مووون الكنيسووو   -لقووود هربوووحل أوراب مووون اّلِل »

يف أينووواء يلرهتوووا علوووى تلوووك الكنيسووو  الووويت أهووودرت كووول القووويم ا نسووواني  يف  -سوووبحانه  -وترت علوووى اّلِل 
 -ومصوواحلهم كووذلك  -عنفوولان سووطلهتا الغامشوو   مث لوون النوواس أوووم اوودون إنسووانيتهم وحووريتهم وكوورامتهم 

وعلقوووولا كوووول آموووواهلم علووووى احلوووورايت والضووووماانت الوووويت تكفلهووووا هلووووم يف لوووول األنظموووو  الفرقيوووو  )الدميقرانيوووو ( 
الدسوواتْي اللضعي ،واألوضوواع النيابيوو  الثملانيوو ،واحلرايت الصحفي ،والضووماانت القضووائي  والتشووريعي ،وحكم 

مث مواذا كانوحل العاقبو ف كانوحل .إىل آخر هذ  اهلا ت اليت أحيطحل ّبوا تلوك األنظمو  ..األغلبي  املنتخب  ..
ذلوك الطغيوان الوذي أحوال كول تلكالضوماانت،وكل تلوك التشوكيالت،إىل « الرأ اليو »  هك نغيوان العاقب

جمرق  فتات،أو إىل جمورق خيوا ت  ووقعوحل األكثريو  السواحق  يف عبلقيو  ذليلو  لاقليو  الطاغيو  الويت الوك 
  وسوائر الضوماانت الويت رأس املال،فتملك معه األغلبيو  الثملانيو   والدسواتْي اللضوعي   واحلورايت الصوحفي 

مث هورب فريو  »لنها الناس هنا  كفيل  بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم،يف معزل عن اّلِل سبحانه    
إىل األنظموو  ا؟ماعيووو   « الطبقوو »و« رأس املوووال»موون النوواس هنووا  مووون األنظموو  الفرقيوو  الووويت يطغووى فيهووا 

أو اسووووتبدللا «  الصووووعاليك»الدينلنوووو  لطبقوووو  «  ووووالينيالرأ»فموووواذا فعلوووولاف لقوووود اسووووتبدللا ابلدينلنوووو  لطبقوووو  

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »نشر «. املستقبل هلذا الدين»يف كتاب:« الفصام النكد»يراجع فصل:  - 1554
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ابلدينلنوووو  ألصووووحاب ر وس األموووولال والشووووركات الدينلنوووو  للدولوووو  الوووويت الووووك املووووال إىل جانووووه السوووولطان  
ويف كووووول حالووووو ،ويف كووووول وضوووووع،ويف كووووول نظوووووام،قان البشووووور فيوووووه »فتصوووووب  أخطووووور مووووون نبقووووو  الرأ ووووواليني  
 قفعلها لارابب املتنلع  يف كل حال..ضريب  الفاقح للبشر،قفعلا من أملاهلم ومن أرواحهم ال

حوورارا  أتطلوو  النوواس   وحوود والعبلقيوو  ّللِ .إنووه   بوود موون عبلقيوو   فووإن   تكوون ّلِل وحوود  تكوون لغووْي اّلِل .»
كل أمولاهلم مث ش.فضائلهمو حرايهتم والعبلقي  لغْي اّلِل شكل إنساني  الناس وكرامتهم و .كراما كرفاء أعلياء .

 هم املاقي  يف النهاي .ومصاحل
ويف   -سووبحانه  -موون أجوول ذلووك كلووه تنووال قضووي  األللهيوو  والعبلقيوو  كوول تلووك العنايوو  يف رسووا ت اّلِل »

فهوك قضوي    تتعلو  بعبودة األصونام واألوتن يف ا؟اهليوات .كتبه ..وهذ  السلرة  لذج من تلوك العنايو  .
كوووول زمووووان ويف كوووول مكووووان وتتعلوووو  اب؟اهليووووات كلهووووا ولكنها تتعلوووو  اب نسووووان كلووووه،يف  .السوووواذج  البعيوووودة

وكل جاهليو  تقولم علوى أسواس مون .وجاهلي  القرن العشرين.جاهليات ما قبل التاري ،وجاهليات التاري ..
 .1555«عباقة العباق للعباق

 - آنيوو   ملتهووارات القر وااالصوو  الوويت ينتهووك إليهووا القوولل يف هووذ  القضووي :أنه يتجلووى بلضوول  موون التقريوو
لعبواقة نها يف هذ  السولرة اباليت يعث ع -ينلن  وا تباع واحلاكمي  أن قضي  الد -السلرة  لذج منها  وهذ 

قوولم أو   تك قضووي  عقيوودة وإميووان وإسووالم وليسووحل قضووي  فقووه أو سياسوو  أو نظووام  إوووا قضووي  عقيوودة هوو -
 وقضي  إسالم يتحق  أو   يتحق  ...وقضي  إميان يلجد أو   يلجد.تقلم
لحيووواة اللاقعيووو  يتمثووول يف كوووريع  ونظوووام وأحكوووام ويف قضوووي  مووونهج ل -بلوووه قبعووود ذلوووك    -هوووك بعووود مث 

 وتنفذ فيها األحكام..أوضاع وعمعات تتحق  فيها الشريع  والنظام
وفقوووه  ظوووام وكوووريع ليسوووحل قضوووي  كوووعائر وإ وووا هوووك قضوووي  قينلنووو  واتبووواع ون« العبووواقة»وكوووذلك فوووإن قضوووي  

 ملوونهج الوورابينانايو  يف وأووا موون أجول أوووا كوذلك اسووتحقحل كول هووذ  الع.حليوواة .وأحكوام وأوضوواع يف واقوع ا
اهل م عوووذاابت و واسوووتحقحل كووول هوووذ  ال.واسوووتحقحل كووول هوووذ  الرسووول والرسا ت.املتمثووول يف هوووذا الووودين .

 والتضحيات.
ريووو  مي  يف  ة ا سوووالواهلن ْنوووكء إىل تتوووابع هوووذا القصوووا يف السووولرة وق لتوووه علوووى ااووو  احلركوووك للعقيووود

 البشري :
أن ا سوالم كووان هول أول عقيودة عرفتهوا البشوري  علووى  1556لقود بينوا مون قبول يف التعقيووه علوى قصو  نول  

مث بعوود .أيب البشوور الثوواين . -عليووه السووالم  -عليووه السووالم أيب البشوور األول،مث علووى يوودي نوول   يوودي آقم
ا عتقووواق والتصووولر والتلجوووه  وأن ا سوووالم يعوووب تلحيووود األللهيووو  مووون انحيووو .ذلوووك علوووى يووودي كووول رسووولل .

                                                 
يف التعليوو  علووى سوولرة يوولنك. وهووك بووذاهتا تصوول  هنووا للتعقيووه علووى  7551 - 1754مقتطفووات موون ا؟ووزء احلوواقي عشوور ص   - 1555
 ة هلق سلر 

 من هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا ( 8861 - 1882ص   - 1556
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ابلعبوووواقة والشووووعائر،وتلحيد الربلبيوووو  موووون انحيوووو  الدينلنوووو  وا تبوووواع والطاعوووو  وااضوووولع:أي تلحيوووود القلاموووو  
 واحلاكمي  والتلجيه والتشريع.
دينلنو  أو جاهليو  ال اهلي  ا عتقاق والتصلر والعبواقة والشوعائر سلاء كانحل ج -مث بينا كذلك أن ا؟اهلي  

لوووى أيووودي علوووى البشوووري  بعووود معرفووو  ا سوووالم كانوووحل تطووور  ع  -أو  وووا معوووا  -والطاعووو  وااضووولع  وا تبووواع
قائدهم وتصولراهتم،كما تفسود حيواهتم وأوضواعهم عوكانحل تفسد  -اّلِل وسالمه  عليهم صللات -الرسل 

لكوه،أو م أو كذ  الدينلن  لطلنم أو حجور أو كوجر أو ْنوسلاء كانحل ه -سبحانه  -ابلدينلن  لغْي اّلِل 
ا سوولاء يف فكلهوو.م .رو  أو أروا  كووَّت أو كانووحل هووذ  الدينلنوو  لبشوور موون البشوور:كاهن أم سوواحر أم حوواك

 ي .ق لتها على ا حنرا  عن التلحيد إىل الشر ،وااروج من ا سالم إىل ا؟اهل
  مون  يديوه و مون بوني ّلِل سوبحانه يف كتابوه الوذي   ذتيوه البانولالذي يقصه ا -ومن هذا التتابع التارحك 

 .. ليها عن نريقهإملنهج الذي يتبعه علماء الدين املقارن وخطأ النتائج اليت يصللن يتبني خطأ ا -خلفه 
ه الرسووول بوولووذي جوواء اخطووأ املوونهج ألنووه يتبووع خوو  ا؟اهليووات الوويت عرفتهووا البشووري ،ويهمل خوو  التلحيوود 

ق توه آتر العهول ات   يرجعولن إ  ملوا حفظهم حَّت يف تتوبعهم او  ا؟اهليوو  -صللات اّلِل وسالمه عليهم 
ل و  ري  إ  القليوواحلوودّ الووذي   يعوور  موون  ريوو  البشوو ذلووك املللوولق -ا؟اهليوو  الوويت ُيوولم عليهووا التوواري  

لحيوود الووذي للن إىل أيوور موون آتر التوحووَّت حووني يصوو -يعوور  هووذا القليوول إ  عوون سووبيل الظوون وال جووي   
تلن موثال يف لحيود أخنواا؟اهليوات التارحيو  يف صولرة تلحيود مشول  كتجاءت به الرسا ت رأسا يف إحدى 

وقود جواء  -حتموال ل ا ولول علوى سوبي -الداين  املصري  القدمي  فإوم يتعمدون إغفال أيور رسوال  التلحيود 
 -تلحيوود كمووا جوواء يف القوورآن الكوورمي وتبشووْي  ابل - عليووه السووالم -أخنوواتلن يف مصوور بعوود عهوود يلسوو  

،َوُهوْم اِبهْلِخورَةِ ْيِمنُولَن ابِ ْكوحُل ِملَّوَ  قَووْلم    يوُ ِإيِنِ تَوَر  »:-لله لصواحل السوجن يف سولرة يلسو  حكاي  عن ق  ّللَِّ
 َكوكء، ذلِوَك ِموْن ْن ُنْشورَِ  اِبّللَِّ ِمونْ أَ ا كواَن لَنوا ُقلَب،موَواتوَّبَوْعحُل ِملََّ  آابئِوك ِإبْوراِهيَم َوِإْسوحاَ  َويَوعْ .ُهْم كاِفُرونَ 
ووْجِن أَأَْرابب  مُ اي صوواِحَلِ .نَ ْشووُكُرو يَ  َعَلْينووا َوَعلَووى النَّوواِس،َولِكنَّ َأْكثَوووَر النَّوواِس   َفْضووِل اّللَِّ  تَوَفرِِقُوولَن َخووْْي  أَِم  السِِ

وواُرف مووا تَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقونِووِه ِإ َّ َأْ وو ُ اْللاِحووُد اْلَقهَّ ُتُملهووا أَ اء  َ َّ اّللَّ ُ ِّبووا ِمووْن ُسووْلطان  ِإِن  َزلَ نْوووُتْم َوآاب ُُكووْم مووا أَنْووويوْ اّللَّ
ُ ،ذلِووكَ  ،أََمووَر َأ َّ تَوْعبُووُدوا ِإ َّ ِإايَّ  37)يلسوو :...«    يَوْعَلُموولنَ ،َولِكنَّ َأْكثَوووَر النَّوواسِ  اْلَقوويِِمُ الوودِِينُ  احْلُْكووُم ِإ َّ ّللَِِّ

- 40) 
لرفخ للمنهج الديب،بسوبه موا وهم إ ا يفعللن ذلك،ألن املنهج كله إ ا قام ابتداء على أساس العداء وا 

فبوودأ املوونهج ويف عووزم .تر بووني الكنيسوو  األوربيوو  والبحووة العلمووك يف كوول صوولر  يف فوو ة موون فوو ات التاري 
ومن .أصوووحابه أن يصوووللا إىل موووا يكوووذب موووزاعم الكنيسووو  مووون أساسها،لللصووولل إىل هطووويم الكنيسووو  ذاهتوووا

للصولل سولفا إىل نتوائج معينو ،قبل البودء يف البحوة  أجل هذا جاء منهجا منحرفا منذ البدء،ألنه يتعمد ا
وحَّت حوني هودأت حودة العوداء للكنيسو  بعود هطويم سويطرهتا العلميو  والسياسوي  وا قتصواقي  الغامشو  فوإن 
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ألنه   يستطع أن يتخلا من أساسه الذي قام عليه،والتقاليود الويت تراكموحل علوى .املنهج استمر يف نريقه
 أصلل املنهج  هذا األساس،حَّت صارت من

ذا ملونهج كلهوا ّبونتوائج ا هذا ااطوأ الوذي نبوع.أما خطأ النتائج فهل ضرورة حتمي  اطأ املنهج من أساسه
 الطابع ..

لتقريوورات لفوو  أساسووي  لالفوو  راعلووى أنووه أاي كووان املوونهج وأاي كانووحل النتووائج الوويت يصوول إليهووا فووإن تقريراتووه ر
اّلِل  فوو  صوورُي  قووللال  رالذا جوواز لغووْي مسوولم أن ذخووذ بنتووائج ختوووإ.ا هليوو  كمووا يعرضووها القوورآن الكوورمي .

خووذ بتلووك ذأن « مسوولم»سووبحانه يف مسووأل  موون املسووائل فإنووه   اوولز لباحووة يقوودم  ثووه للنوواس علووى أنووه 
 النتائج.

  ي،وسوبلتواري  البشر لي  يف اذلك أن التقريرات القرآني  يف مسأل  ا سالم وا؟اهلي ،وسب  ا سالم للجاه
 رورة.ن الدين ابلضمعللم م فهك  ا يقال عنه:إنه.قانع ،وغْي قابل  للتأويل.التلحيد للتعدق والتثني  .

اء انه وقوولل علمووّلِل سووبحاوعلووى موون ذخووذ بنتووائج علووم األقاين املقارنوو  يف هووذا األموور،أن حتووار بووني قوولل 
لقضووووي  منطوووول   هووووذ  الل اّلِل يفاألقاين.أو بتعبووووْي آخوووور:أن حتووووار بووووني ا سووووالم وغووووْي ا سووووالم  ألن قوووو

ذا دفه يف هووووصوووري ،وليك ضووومنيا و  مفهلموووا  وعلوووى أيووو  حوووال فوووإن هوووذا لووويك ملضووولعنا الوووذي نسوووته
م لبشووري وا سوواللتوواري  ااإ ووا نسووتهد  هنووا ر يوو  ااوو  احلركووك للعقيوودة ا سووالمي  يف .التعقيووه األخووْي .

لووول  املووووزقوج ذا املخبشوووري ونبيعووو  التكووولين هلووووا؟اهليووو  يتعووواوران البشوووري  والشووويطان يسوووتغل الضووووع  ال
داها مووذ  ا؟اهليوو  ا بلغووحل هووالطبيعوو  وا عا ،واتووال النوواس عوون ا سووالم بعوود أن يعرفوول ،إىل ا؟اهليوو  فووإذ

غوْي اّلِل ل الدينلنو  لههم منه وأول ما حرج.وحرجهم من ا؟اهلي .بعة اّلِل للناس رسل  يرقهم إىل ا سالم
عائر لوووه،  يف الشوووك أمووورهم  وأول موووا يووورقهم إليوووه هووول الدينلنووو  ّلِل وحووود  يف.ب املتفرقووو  .سوووبحانه مووون األراب

 التعبدي  وحدها،و  يف ا عتقاق القلل وحد .
 ي  كذلك ..ا سالم إن هذ  الر ي  تفيدان يف تقدير ملق  البشري  اليلم،ويف هديد نبيع  الدعلة

موود حم -امل  إىل ا؟اهليوو  الوويت أخرجهووا منهووا آخوور رسوولل كووتووزاول رجعيوو   -ملتهووا   -إن البشووري  اليوولم 
- :وهك جاهلي  تتمثل يف صلر كَّت 

 .لي  الشيلعينيصلر،كجاهفهك جاهلي  اعتقاق وت.بعضها يتمثل يف إحلاق ابّلِل سبحانه،وإنكار للجلق  .
تبوواع لدينلنوو  وا ا ديوو  ويفوبعضووها يتمثوول يف اعوو ا  مشوول  بلجوولق اّلِل سووبحانه،واحنرا  يف الشووعائر التعب

 لك.وكجاهلي  اليهلق والنصارى كذ.والطاع ،كجاهلي  اللينيني من اهلنلق وغْيهم .
مع احنورا  خطوْي يف تصولر .وبعضها يتمثل يف اع ا  صحي  بلجلق اّلِل سبحانه،وأقاء للشوعائر التعبديو 

الدينلنوو  وا تبوواع والطاعوو .وذلك  ومووع كوور  كامول يف .ق لو  كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل وأن حممودا رسوولل اّللِ 
 جورق  -ويظنلن أوم أسولملا واكتسوبلا صوف  ا سوالم وحقلقوه « مسلمني»كجاهلي  من يسملن أنفسهم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2496 

نطقهم ابلشهاقتني وأقائهم للشعائر التعبدي  مع سلء فهمهم ملع  الشوهاقتني وموع استسوالمهم وقينولنتهم 
 .. 1557أو كر  ابّلِل كاهلخرين .فر ابّلِل كاألولنيوكلها ك.لغْي اّلِل من العبيد  وكلها جاهلي 

ليوو  رتوودت إىل جاهالتهووا قوود إن ر يوو  واقووع البشووري  علووى هووذا النحوول اللاضوو  تيكوود لنووا أن البشووري  اليوولم  م
 سوالمكان آخرهوا ا متعودقة، كامل ،وأوا تعاين رجعي  نكدة إىل ا؟اهلي  اليت أنقوذها منهوا ا سوالم مورات

  سوووالمك،واملهموهوووذا بووودور  ُيووودق نبيعووو  الووودور األساسوووك لطالئوووع البعوووة ا .. الوووذي جووواء بوووه حممووود
 م .األساسي  اليت عليها أن تقلم ّبا للبشري  ونقط  البدء احلا   يف هذ  امله

ن رى،وااوروج موم كورة أخإن على هذ  الطالئع أن تبدأ يف قعلة البشري  من جديد إىل الدخلل يف ا سوال
هل ا عتقووواق ألساسووك:و اعلى أن هوودق للبشوووري  موودللل ا سوووالم .ة الووويت ارتوودت إليهووواهووذ  ا؟اهليووو  النكوود

موولر احليوواة  أوااضوولع يف  والطاعوو   للهيوو  اّلِل وحد ،وتقوودمي الشووعائر التعبديوو  ّلِل وحوود  والدينلنوو  وا تبوواع
للنووواس صوووف   ه  هتسوووو وأنوووه بغوووْي هوووذ  املووودلل ت كلهوووا   يوووتم الووودخلل يف ا سوووالم .كلهوووا ّلِل وحووود  .

د وأن ختلو  أحو.كاهلم كوذلاملسلمني و  تكلن هلوم تلوك احلقول  الويت يرتبهوا ا سوالم هلوم يف أنفسوهم وأمول 
 .. ابلشر  قطعا لكفر أوهذ  املدلل ت كتخلفها مجيعا،حرج الناس من ا سالم إىل ا؟اهلي ،ويصمهم اب

ات ا سووالم ة موون قور ه أن تلاجههووا قور فيج.إوووا قورة جديوودة موون قورات ا؟اهليوو  الوويت تعقووه ا سووالم
 حد  ..باقة اّلِل و اق إىل عالذي يلاجه ا؟اهلي ،لْيق الناس إىل اّلِل مرة أخرى،وحرجهم من عباقة العب

هو   تعواين ملاجسلم  اليتو  بد أن يصل األمر إىل ذلك املستلي من احلسم واللضل  يف نفلس العصب  امل
ز ا اللضوول  تعجووحلسووم وهووذفإنووه بوودون هووذا ا.ة النكوودة موون حيوواة البشووري  .ا؟اهليوو  الشووامل  يف هووذ  الفوو  

تمووع ج  أمووام اجملي  وتتووأر نالئووع البعووة ا سووالمك عوون أقاء واجبهووا يف هووذ  الفوو ة احلرجوو  موون  ريوو  البشوور 
 أهودافها احلقيقي ،بفقوداوا لتحديود نقطو  البودء مون وتفقود هديود -تمعا مسلما وهك هسبه جم -ا؟اهلك 
 بعيدة جدا ...تق  البشري  فعال،  من حية تزعم  واملساف  بعيدة بني الزعم واللاقع . حية

 موقف الرسل الموحد من أقوامهم الاين أرسلوا إليهم

 يهم.ين أرسللا إلامهم الذونق  اللقف  األخْية يف هذا التعقيه األخْي أمام ملق  الرسل امللحد من أقل 
 ة:ش السور عند الن اية  لا يكريه قصص الرالل يف هذواىلتمل هذا اةوقف عند البدب و 

 إىل ا سوالم يودعلهم.ءوعند بدء الدعلة كان الرسلل واحودا مون قلموه هي .لقد أرسل كل رسلل إىل قلمه
فسوه بينو  لوذي اود يف نإليوه وا قعلة األن  خلته ويريد هلم ما يريد األن  خلته من ااْي الوذي هودا  اّللِ 

 من ربه عليه.
ولكون هوذا   يكون ملقو  أي رسولل عنود نقطو  .كوان ملقو  كول رسولل مون قلموه عنود نقطو  البودء .هذا  

عبوودوا اّلِل وحوود  كمووا نلووه .ااتووام  لقوود اسووتجابحل للرسوولل نائفوو  موون قلمووه فووآمنلا  ووا أرسوول بووه إلوويهم .

                                                 
 السيد رمحه هللا (« ) قار الشرو »نشر « معا  يف الطري »يف كتاب:«   إله إ  اّلِل منهج حياة»يراجع فصل:  - 1557
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« مسولم  أمو »صواروا .وبوذلك صواروا مسولمني ..إليهم،وخلعلا من أعناقهم ربق  الدينلنو  ألي مون خلقوه .
.. 

 ّلِل موون خلقووهم لغووْي اكفروا  ووا جوواءهم بووه وللوولا يف قينوولنته.و  تسووتجه للرسوولل نائفوو  أخوورى موون قلمووه
 ..« أم  مشرك »ولذلك صاروا .وبقلا يف جاهليتهم   حرجلا منها إىل ا سالم .

   يعووود القووولمو ى مشووورك  لقووود انقسوووم القووولم اللاحووود عوووا  قعووولة الرسووولل إىل أمتوووني اينتني:أمووو  مسووولم  وأخووور 
إ  أن آصووورة .األرومووو و مع أووووم قووولم واحووود مووون انحيووو  ا؟ووونك .اللاحووود أمووو  واحووودة كموووا كوووانلا قبووول الرسوووال 

قبوول  هم كمووا كووانلاقووات بيوون  تعوود هووك الوويت هكووم العال.ا؟ونك واألروم ،وآصوورة األرم واملصوواحل املشوو ك  .
ة العقيوودة هووك آصوور  تلووك.احوود أو تفرقووه .لقوود لهوورت مووع الرسووال  آصوورة أخوورى عمووع القوولم الل .الرسووال  .

  تلتقيووووان،و  تلفتووووني وقوووود فرقووووحل هووووذ  اهلصوووورة بووووني القوووولم اللاحد،فجعلتووووه أمتووووني ر.واملوووونهج والدينلنوووو  .
لويت امو  املسولم  رسولل واألتتعايشان  ذلك أنه بعد بروز هوذ  املفارقو  بوني عقيودة كول مون األمتوني فاصول ال

مهم لرسوال  هوك قول انوحل قبول اكفاصللا األمو  املشورك  الويت  .نهج والدينلن على أساس العقيدة وامل معه قلمهم
 تان مووون ان الناكووووأصوووبححل األمتووو.لقووود افووو   املنهجان،فاختلفوووحل ا؟نسيتان.وهوووك أموووتهم وهوووك أصووولهم .

نلنوو  املوونهج والديلعقيوودة و القوولم اللاحوود   تلتقيووان و  تتعايشووان  وعنوود مووا فاصوول املسوولملن قوولمهم علووى ا
ي   ى موودار التووار قاعوودة علوووانوورقت هووذ  ال. بينهمووا فأهلووك األموو  املشوورك ،وْنى األموو  املسوولم  .فصوول اّللِ 

 كما رأينا يف السلرة ..
 سووبحانه   :أن اّللِ واألموور الووذي ينبغووك لطالئووع البعووة ا سووالمك يف كوول مكووان أن تكوولن علووى يقووني منووه

م ارقتهم ملووا هووعلنوولا مفووسوولملن أعووداءهم وأيفصوول بووني املسوولمني وأعوودائهم موون قوولمهم،إ  بعوود أن فاصوول امل
يووووحل تبعوووولن الطلاغفوووو  و  يعليووووه موووون الشوووور  وعووووالنلهم  وووووم يوووودينلن ّلِل وحوووود ،و  يوووودينلن ألرابّبووووم الزائ
سوولاء .ذذن ّبووا اّللِ  شورائع  املتسولط  و  يشوواركلن يف احليواة و  يف اجملتمووع الووذي هكموه هووذ  الطلاغيووحل ب

 ائر،أو ابلشرائع.تعلقحل اب عتقاق،أو ابلشع
ن   قام،املسوولمل  ومووا.لن .إن يوود اّلِل سووبحانه   تتوودخل لتوودمر علووى الظوواملني،إ  بعوود أن فاصوولهم املسوولم
م نهجهم،ونووريقهجهم عوون ميفاصووللا قوولمهم،و  يتووثأوا موونهم،و  يعووالنلهم ابفوو ا  قيوونهم عوون قينهم،وموونه

مْي يمنني والتووودبنصووور املووو نهم،ولتحقيووو  وعووود اّللِ عوون نوووريقهم،  تتووودخل يووود اّلِل سوووبحانه للفصووول بيووونهم وبي
 على الظاملني ..

هووووا علووووى رتووووه حركتتوهووووذ  القاعوووودة املطوووورقة هووووك الوووويت ينبغووووك لطالئووووع البعووووة ا سووووالمك أن توووودركها وأن 
 أساسها:

إن ااطووولة األوىل تبووودأ قعووولة للنووواس ابلووودخلل يف ا سوووالم والدينلنووو  ّلِل وحووود  بوووال كوووريك ونبوووذ الدينلنووو  
مث ينقسووووم القوووولم اللاحوووود قسوووومني،ويق  امليمنوووولن  -يف صوووولرة موووون صوووولر الدينلنوووو   -موووون خلقووووه ألحوووود 

ويقوو  املشووركلن الووذين يوودينلن ألحوود موون خلوو  اّلِل  -أو أموو   -امللحوودون الووذين يوودينلن ّلِل وحوود  صووفا 
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كموا .شوركني .مث ُيو  وعود اّلِل بنصور املويمنني والتودمْي علوى امل.مث يفاصل امليمنولن املشوركني ..صفا آخر .
 وقع ابنراق على مدار التاري  البشري.

لحظو  ن توتم منوذ الي  اوه أالشوعلر  عقديو  ولكن املفاصول  ال.ولقد تطلل ف ة الدعلة قبل املفاصول  العمليو 
 األوىل.
اهل م علووى العووذاابت و الفصوول بووني األمتووني الناكوو تني موون القوولم اللاحوود وتكثوور التضووحيات و  يبطووئ ولقوود 

مليمنووو  االعصوووب   ولكووون وعووود اّلِل ابلفصووول اوووه أن يكووولن يف قلووولب.ل الووودعاة أو أكثووور .جيووول مووون أجيوووا
ه سونته بولوذي جورت اولن حلو  اّلِل وعود  .فهل   كك آت.أصد  من اللاقع الظاهر يف جيل أو أجيال

 على مدار التاري  البشري.
لاجهووو  ممي  يف  سوووالور يووو  هوووذ  السووون  علوووى هوووذا النحووول مووون احلسوووم واللضووول  ضوووروري  كوووذلك للحركووو  ا

ع البعووووة مووووحل نالئووووومووووا قا.فهك سوووون  جاريوووو  غووووْي مقيوووودة بزمووووان و  مكووووان ..ا؟اهليوووو  البشووووري  الشووووامل 
ان عقيووودة الووويت كوووبوووذات ال ا سوووالمك تلاجوووه البشوووري  اليووولم يف نووولر مووون أنووولار ا؟اهليووو  املتكوووررة وتلاجههوووا

فإن .تودت وانتكسوحل إىل مثول هوذ  ا؟اهليو لاجهلووا ّبوا كلموا ار ي -ليهم صللات اّلِل وسالمه ع -الرسل 
 ة الووودعلة  فووونهموووا مووون للعصوووب  املسووولم  أن اضوووك يف نريقها،مستلضوووح  نقطووو  البووودء ونقطووو  ااتام،وموووا بي

 مستيقن  أن سن  اّلِل جاري  جمراها،وأن العاقب  للتقلى..كذلك
  موونهج هوووذا نوووا نبيعوو لوأخْيا،فإنووه موون خووالل هوووذ  اللقفووات أمووام القصووا القووورآين يف هووذ  السوولرة تتبووني

اقعيوو  و قوورآن ملاجهوو  ّبووذا ال إوووا نبيعوو  حركيوو  تلاجووه اللاقووع البشووري.الوودين،كما يتمثوول يف القوورآن الكوورمي .
 عملي  ..

والقلوووووو  امليمنوووووو  معووووووه حمصوووووولرة بووووووني .يف مك  - -لقوووووود كووووووان هووووووذا القصووووووا يتنووووووزل علووووووى رسوووووولل اّلِل 
ذا ايوو   فكوان هوورون لوه ونليول   يكوواق املسولملن يوو كوعاّبا،والدعلة ا سوالمي  جمموودة فيهوا،والطري  كووا 

ل خطوواهم يف يهم وينقوالقصوا يكشوو  هلوم عوون وايو  الطريوو  ويوريهم معاملووه يف مراحلوه مجيعووا وذخوذ  يوود
ه ت ّبوذا الركولبشوري وابهذا الطري  وقد ابت   حبوا ملصول   لكوه الودعلة الكورمي علوى مودار التواري  ا

  وليسووولا ريووو  معووورو إووووم زمووورة مووون ملكوووه ملصووولل يف ن.حشوووا و  رلفوووا  .الكووورمي مأنلسوووا مأللفوووا   مل 
لن اريو  و  ميضوفو  سون  ججمملع  كارقة يف تي  مقطلع  وإوم ليمضلن من نقط  البدء إىل نقطو  ااتوام و 
الصو  حركو   ُيور  هوذاو هكذا جزافا يتبعلن الصدف  العابرة  هكذا كوان القورآن يتحور  يف الصو  املسولم 

 ملن  ..مرسلم  مأ
ريوو  الوودعلة ذلك يف نوهكووذا ميكوون اليوولم وغوودا أن يتحوور  القوورآن يف نالئووع البعووة ا سووالمك،وُيركها كوو

 املرسلم ..
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طلاهتووووا حلركوووو  وخاتسووووتلهمه يف موووونهج .إن هووووذ  الطالئووووع يف حاجوووو  إىل هووووذا القوووورآن تسووووتلهمه وتستلحيه
  اقبو  يف وايوها من عت وما ينتظر ومراحلها وتستلحيه يف ما يصاق  هذ  ااطلات واملراحل من استجااب

 الطري .
ولكنوه ينوتفخ حيوا يتنوزل اللحظو  علوى ا؟ماعو  . يعولق جمورق كوالم يتلوى للثك   -ذ  الصولرة ّبو -والقرآن 

 املسلم  املتحرك ،لتتحر  به،وتتابع تلجيهاته،وتتلقع ملعلق اّلِل فيه.
للوه يف ه،لتحقي  مدلتتحور  بو لعصوب  املسولم  الويتوهذا ما نعنيوه  ن هوذا القورآن   يتفوت  عون أسورار  إ  ل

ملون يدرسولنه جملورق  العلميو ،و  لفنيو  أوا  ملن يقرأونه جملرق التث   و  ملن يقرأونه جملورق الدراسو  .عا  اللاقع
يتنوووزل  ذا القوورآن  فإن هوو.كرتتبووع األقاء البيوواين فيووه  إن هووي ء مجيعووا لوون يوودركلا موون هووذا القوورآن كووي ا يووذ 

 كلن ماقة قراس  على هذا النحل إ ا تنزل ليكلن ماقة حرك  وتلجيه.لي
 سوالم لرقهوا إىل ا   الضوال إن الذين يلاجهلن ا؟اهلي  الطاغي  اب سوالم احلنيو  والوذين ااهودون البشوري

عبلقيووو  ّلِل ق إىل المووون جديووود والوووذين يكوووافحلن الطووواغلت يف األرم ليخرجووولا النووواس مووون العبلقيووو  للعبوووا
 .. وحد 

:وُياوللن نوووزل فيوووه إن هوووي ء وحووودهم هوووم الوووذين يفقهووولن هوووذا القووورآن ألووووم يعيشووولن يف مثووول ا؟ووول الوووذي
صلصوه ألووم ق موا تعنيوه ن  وا؟هوااناول  اليت كان ُياوهلا من تنزل علويهم أول مورة ويتوذوقلن يف أينواء احلركو

 ابت وآ م.م من عذاكل ما يصيبهوهذا وحد  جزاء على  .ادون هذ  املعاين  ثل  يف أحداّ ووقائع .
ْْي  ِ َّووا ِلَك فَوْليَوْفَرُحوولا ُهووَل َخووتِووِه فَبِووذَوِبَرمحَْ  ُقْل:بَِفْضووِل اّللَِّ »..إنووه لفضوول موون اّلِل كبووْي .واّللِ .أأقوولل:جزاءف  كال

 ..واحلمد ّلِل العظيم رب الفضل العظيم ..« َاَْمُعلنَ 
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 أها إحدى عشر  ومائةمكي ة وآيا ( سور  يوسف12)

 بسم اّلّل الّرلن الّرحيم
 الامريف بسور  يوسف

يف و  سولرة يولنك يف تقودمي هذ  السلرة مكي ،نزلحل بعد سلرة هولق،يف تلوك الفو ة احلرجو  الويت هودينا عنهوا
العقبوو   وبووني بيعوو  - -بووني عووام احلووزن  وولت أيب نالووه وخداوو  سووندي رسوولل اّلِل .تقوودمي سوولرة هوولق .

للعصووب  املسوولم  معووه وللوودعلة ا سووالمي  فرجووا و  - -مث الثانيوو  الوويت جعوول اّلِل فيهمووا لرسوولل اّلِل  األوىل
 يففوو ة احلرجوو   تلووك اليفوعلووى هووذا فالسوولرة واحوودة موون السوولر الوويت نزلووحل .وررجووا ابهلجوورة إىل املدينوو  .

 والعصب  املسلم  معه يف مك  .. - - ري  الدعلة ويف حياة الرسلل 
( منهووووا 1،2،3،7لرة مكيوووو   ملتهووووا،على خووووال  مووووا ورق يف املصووووح  األمووووْيي موووون أن اهلايت )والسوووو
ي ووا زَْلنوواُ  قُوووْرآان  َعَربِ ِإانَّ أَنوْ .اْلُمبِوونيِ  الوور تِْلووَك آايُت اْلِكتووابِ  »ذلك أن اهلايت الووثالّ األوىل هووذا نصووها:.مدنيوو 

ْنووحَل ِمووْن قَوْبلِووِه َلِمووَن هووَذا اْلُقووْرآَن،َوِإْن كُ  نووا إِلَْيووكَ أَْوَحيْ  َن اْلَقَصووِا ِ وواحَنُْن نَوُقووُا َعَلْيووَك َأْحَسوو.َلَعلَُّكووْم تَوْعِقلُوولنَ 
 « ..اْلغاِفِلنيَ 

ونووا .م .ليووه السووالوهووذ  اهلايت هووك مقدموو  نبيعيوو  ملووا جوواء بعوودها مباكوورة موون البوودء يف قصوو  يلسوو  ع
وووووْمكَ حُل َأَحوووووَد عَ رَأَيْووووو حِل ِإيِنِ ِإْذ قووووواَل يُلُسوووووُ  أِلَبِيوووووِه:اي أَبَووووو»اهليووووو  التاليووووو  يف السووووويا  هووووول:  َشوووووَر َكلَْكبوووووا  َوالشَّ

 لنهاي .ايقها إىل مث اضك القص  بعد ذلك يف نر ...«.رَأَيْوتُوُهْم ِ  ساِجِديَن .َواْلَقَمرَ 
َن َوِإْن  اْلُقوْرآْينوا إِلَْيوَك هوَذا ِ وا أَْوحَ  ْلَقَصواِ احَنُْن نَوُقُا َعَلْيوَك َأْحَسوَن »فالتقدمي هلذ  القص  بقلل اّلِل تعاىل:

 لقص  ..احه لنزول يبدو هل التقدمي الطبيعك املصا« ُكْنحَل ِمْن قَوْبِلِه َلِمَن اْلغاِفِلنيَ 
كتوواب أنووزل هووذا ال ن اّللِ مث تقريوور أ.وكووذلك هووذ  األحوور  املقطعوو  )الوور( وتقريوور أوووا آايت الكتوواب املبووني

علن لوذي كوانلا يوداالقرآن  ركني يف مك  بعربي هل كذلك من جل القرآن املكك،وملاجه  املش.قرآان عربيا .
افلني عووووون اعاهوووووه مووووون الغووووو  وتقريووووور أنوووووه وحوووووك مووووون اّلِل كوووووان النووووول أن أعجميوووووا يعلموووووه لرسووووولل اّلِل 

 وملضلعاته.
بواِء اْلَغْيوِه َك ِموْن أَنْ ذلِو»عواىل:تمث إن هذا التقدمي يتناس  مع التعقيه على القصو  يف وايتهوا،وهل قولل اّلِل 

 « ..ُكُرونَ ْم ميَْ ِه إِلَْيَك،َوما ُكْنحَل َلَدْيِهْم ِإْذ َأمْجَُعلا أَْمَرُهْم َوهُ نُلِحي
 تعقيه.لقص  والفهنا  حبك  بني التقدم  للقص  والتعقيه عليها لاهر منها نزول التقدم  مع ا
كوو  وهوووك حل يف مة قوود نزلووأمووا اهليوو  السووابع  فالسوويا    يسوووتقيم بوودووا أصووال و  يتووأتى أن تكوولن السووولر 
ه ى يلسو  وإخلتويعولق علو ليسحل من سياقها مث أضيفحل إليها يف املدين   ذلوك أن يف اهليو  الثامنو  ضومْيا

وهذا .لسوووووابق اهليوووو  ا يف هووووذ  اهليوووو  السووووابع ، ية   يسووووتقيم نووووزول اهليووووو  الثامنوووو  قون أن تكوووولن معهووووا
وووائِِلنيَ »نصوووها: نَّوووا َوحَنْوووُن مِ لُ  َأَحوووُه ِإىل أَبِينوووا لُسوووُ  َوَأُخووولا:لَيُ ْذ قالُ إِ .َلَقوووْد كووواَن يف يُلُسوووَ  َوِإْخَلتِوووِه آايت  لِلسَّ

 مللصلل.يا  السلرة اسا معا،يف .. ا يقطع  ن اهليتني نزلت« ُعْصَب  ،ِإنَّ أابان َلِفك َضالل  ُمِبني  
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 ا.اءاهتويف إُي  لالهلاوالسلرة كلها حلم  واحدة عليها الطابع املكك واضحا يف ملضلعها ويف جلها ويف
 - -ّلِل اان رسولل ففوك اللقوحل الوذي كو.بل إن عليها نوابع هوذ  الفو ة احلرجو  امللحشو  بصوف  خاصو  .

؟ماعوو  املسوولم  اوتعوواين معووه  -زن منووذ عووام احلوو -يعوواين موون اللحشوو  والغربوو  وا نقطوواع يف جاهليوو  قووريا 
لب بوون يلسوو  بوون يعقوو - قووا علووى نبيووه الكوورمي قصوو  أن لووه كوورميي -بحانه سوو -هووذ  الشوودة،كان اّلِل 
 ا بووووتالء نلفا موووون انوووون و وهوووول يعوووواين صوووو -اّلِل وسووووالمه أمجعووووني  علوووويهم صووووللات -إسووووحا  بوووون إبووووراهيم 
لوى عن يود إىل يود السلع  موكوحمن  الر  وهل ينتقل  .وحمن  ا؟ه واال  وال ويع فيه.ات:حمن  كيد ا خلة

بوووتالء  انسووولة،وقبلها لعزيوووز والاوحمنووو  كيووود امووورأة .أهلهغوووْي إراقة منوووه،و  محايووو  و  رعايووو  مووون أبليوووه و  مووون 
سولطان   الرخواء والمث حمنو.زا غراء والشهلة والفتنو   وحمنو  السوجن بعود رغود العويا ونراوتوه يف قصور العزيو
شوواعر م  وحمنوو  امللوويت تقوولهتااملطلوو  يف يديووه،وهل يووتحكم يف أقوولات النوواس ويف رقوواّبم،ويف يديووه لقموو  اابووز 

ت  ا ا بوتالء ن و ذ  انوهلول يلقى بعود ذلوك إخلتوه الوذين ألقول  يف ا؟وه وكوانلا السوبه الظواهر البشري  وه
 كلها ..

إىل ا سووووالم موووون  وزاول قعلتووووه - عليووووه السووووالم -ات الوووويت صووووث عليهووووا يلسوووو   ا بووووتالء هووووذ  انوووون و 
عوا لى انون مجيعصار  نتخالهلا،وخرج منها كلها متجرقا خالصا آخر تلجهاته،وآخر اهتماماته،يف حلظ  ا

ين إبيووه:اي أبووحل ألال يلسو  قووإذ »ويف حلظو  لقوواء أبليوه و  مشلووه ويف حلظو  شويوول ر اي  وهققهوا كمووا رآهوا:
 هووذ  يفهتماماتووه آخوور تلجهاتووه وآخوور ا..« رأيتهم   سوواجدين.رأيووحل أحوود عشوور كلكبووا والشوومك والقموور

ر  القوووورآن كموووا يصووول   ا مووون هوووذا كلوووه بكليتووووهاللحظووو  هوووك التلجوووه املخلووووا املتجووورق املنيوووه إىل ربووووه،منخلع
ووا َقَخلُوولا َعلووى يُلُسووَ  آوى إِلَْيووِه أَبَوَليْووِه،َوقاَل:ا»الكوورمي: ُ آِمِننيَ  ِمْصووَر ِإنْ  ْقُخُللافَوَلمَّ فَووَع أَبَوَليْووِه َعلَووى َورَ .كوواَء اّللَّ

ْد َأْحَسووَن يب ِإْذ َعَلهووا َريبِِ َحق ا،َوقَووْبووُل قَووْد جَ قوَ َي ِمووْن َوقاَل:اي أَبَووحِل هووذا َشِْويووُل ُرْءاي.اْلَعْرِش،َوَخووُروا لَووُه ُسووجَّدا  
ْجِن،َوجاَء ِبُكوْم ِموَن اْلبَوْدِو ِموْن بَوْعوِد أَنْ  ،ِإنَّ َريبِِ َلِطيو   ِلموا بَوْيوِب َوبَونْيَ ِإْخوَليت  الشَّوْيطانُ   نوَوزَغَ َأْخَرَجِب ِمَن السِِ

تَووِب ِمووَن َربِِ قَوو.َيشوواُء،ِإنَُّه ُهووَل اْلَعلِوويُم احلَِْكوويُم . ِقيِة،فوواِنَر السَّووماواِت ِب ِمووْن َشِْويووِل اأْلَحا،َوَعلَّْمتَ ْلُمْلووكِ اْد آتَويوْ
 « ..لصَّاحلِِنيَ حْلِْقِب ابِ ما ،َوأَ أَْنحَل َولِيِِك يف الُدنْيا َواهْلِخرَِة،تَوَلفَِّب ُمْسلِ .َواأْلَْرمِ 

 هأن يتلفوا  ربو.الشومل . لطان والرخواء وملو بعد ذلوك كلوه وهول يف غمورة السو.وهكذا كانحل نلبته األخْية .
 لكبْي ..ا نتصار اوانن ،والصث الطليل و   ا بتالء وذلك بعد .مسلما،وأن يلحقه ابلصاحلني .

 ا احتلتوووه مووون قصووو  ذلوووك النووول الكووورمي،ومن التعقيبوووات عليهوووا بعووود .فوووال عجوووه أن تكووولن هوووذ  السووولرة
عوووو  املسوووولم  معووووه يف مكوووو ،يف هووووذ  الفوووو ة ابلذات،تسوووولي  وا؟ما - -ذلك، ووووا يتنووووزل علووووى رسوووولل اّلِل 

وتسووري ،وتطمينا كوووذلك وتثبيتووا للمطوووارقين املغ بووني امللحشوووني    بوول إن ااوووانر ليووذهه يب اللحظووو  إىل 
فيهووا النصوور والتمكوووني مهمووا بووودا أن  ا حسوواس اب ُيوواء البعيووود اب خووراج موون مكووو  إىل قار أخوورى يكووولن

مث .ات كلهووا ا بووتالء لتهديوود  كمووا أخوورج يلسوو  موون حضوون أبيه،ليلاجووه هووذ  ااووروج كووان إكراهووا هووحل ا
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نَّوووووووا لُِيلُسوووووووَ  يف اأْلَْرِم،َولِنُوَعلَِِموووووووُه ِموووووووْن َشِْويوووووووِل »لينتهوووووووك بعووووووود ذلوووووووك إىل النصووووووور والتمكوووووووني: وََكوووووووذِلَك َمكَّ
ُ غاِله  َعلى أَْمرِِ ،َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعلَ   « ..ُملنَ اأْلَحاِقيِة،َواّللَّ

 لرقي  .. اباع بيع يولقد كان ذلك وهل يضع أقدامه يف مصر يف قصر العزيز ..حَّت وهل ما يزال فَّت 
ذلوك  -بوْي عنوه    أملوك التعأكْي إليه و  -وما يذهه يب ااانر إليه اللحظ  اعلب أتذو  مذاقا خاصا 

ِسوْيُوا يف يَ  أَْهوِل اْلُقورى،أَفَوَلْم لَْيِهْم ِمنْ لِحك إِ  رِجا   نُ َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِإ َّ »التعقيه الذي أعقه القص :
فَووال تَوْعِقلُوولَنف َحووَّتَّ ِإَذا أَ ْْي  لِلَّووِذيَن اتوََّقووْلا هْلِخوورَِة َخووالَووداُر اأْلَْرِم فَويَوْنظُووُروا َكْيووَ  كوواَن عاِقبَووُ  الَّووِذيَن ِمووْن قَوْبِلِهْم،وَ 

ُوووووْم قَوووووْد ُكوووووِذبُلا جووووواَءُهْم َنْصووووورُ اْسوووووتَوْيَأَس الُرُسوووووُل َولَنُووووولا أَ  ووووووَّ َعوووووِن اْلَقوووووْلِم  شووووواُء،َو  يوُوووووَرُق َ ُْسوووووناَك َموووووْن نَ ان فَوُنجِِ
لَّووووِذي بَوووونْيَ ْفووووَ ى،َولِكْن َتْصووووِديَ  اَحووووِديثا  يوُ  ،مووووا كووووانَ َلَقووووْد كوووواَن يف َقَصِصووووِهْم ِعووووْثَة  أِلُوِ  اأْلَْلبابِ .اْلُمْجرِِمنيَ 

 « ..َككء، َوُهدى  َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ  يََدْيِه،َوتَوْفِصيَل ُكلِِ 
والتلمووي   -لوو  لسوو  يف حمنتووه الطلييكمووا اسووتيأس   -إنووه ا ُيوواء  جوورى سوون  اّلِل عنوود مووا يسووتي ك الرسوول 

هك يف مثول لب امليمنو ،و هما القلوا ااء والتلمي  اللذان تدرك.ابملخرج املكرو  الذي يليه الفرج املرغلب  .
 عيد ..بمن .تعيا،ويف جلها تتنفك،فتتذو  وتستشر  وتلم  ا ُياء والتلمي  هذ  الف ة

 -  غوْي قصو  يلسو -فالقصوا القورآين .والسلرة ذات نوابع متفورق يف احتلائهوا علوى قصو  يلسو  كامل 
لقصووا وحَّت ا.ايوورق حلقات،تناسووه كوول حلقوو  منهووا أو جمملعوو  حلقووات ملضوولع السوولرة واعاههووا وجلهوو

يلسو   أموا قصو . سلرة واحدة كقصا هولق وصواحل ولولط وكوعيه ورق رتصورا جممالالذي ورق كامال يف
 يعا.وهل نابع متفرق يف السلر القرآني  مج.فلرقت بتمامها وبطلهلا يف سلرة واحدة

 يلسوو ،وتنتهك أ بوور ايذلووك أوووا تبوود.هووذا الطووابع ااوواص يتناسووه مووع نبيعوو  القصوو  وييقيهووا أقاء كووامال .
 سلرة أخرى. قيتها يفباسبها أن تكلن حلق  منها أو مجل  حلقات يف سلرة وتكلن  ية   ين.بتأويلها

ن أجلوه سويقحل ل الوذي مووهذا الطابع كفل هلا األقاء الكامل من مجيع اللجل  فل  هقيقه للهد  األصوي
 القص ،والتعقيبات اليت تلتها.

شووو  عووون ذلوووك املووونهج ن هوووذا األقاء الكامل،تكعووو -عوووخ الشوووكءب -وسووونحتاج أن نقووولل كلمووو  مفصووول  
 وابّلِل التلفي  ...القرآين الفريد..

 المنهج القرآني في عرض قصص القرآن

ج الكاموول ملوونهج ا سووالم يف األقاء الفووب اثوول النموولذ  -هووذ  السوولرة  كمووا جوواءت يف  -إن قصوو  يلسوو  
ا واحلركوووك أيضوووي وال بووول  للقصووو ،بقدر موووا اثووول النمووولذج الكامووول هلوووذا املووونهج يف األقاء النفسوووك والعقيووودي

 عورم املتخصواكأووا املومع أن املنهج القرآين واحد يف ملضولعه ويف أقائوه،إ  أن قصو  يلسو  تبودو و ..
 يف عرم هذا املنهج من الناحي  الفني  لاقاء  

عرضوا كووامال  -وهوك الشخصووي  الرئيسوي  يف القصو   -عليوه السوالم  -إن القصو  تعورم كخصوي  يلسوو  
ل جلانووه هووذ  احلياة،وبكوول اسووتجاابت هووذ  الشخصووي  يف هووذ  ا؟لانووه ويف كوول جمووا ت حياهتا،بكوو  يف
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ات اليت تعرضحل هلا تلك الشخصوي  الرئيسوي  يف القصو  وهوك ابوتالء  ا بتالء وتعرم أنلاع .تلك اجملا ت
وابتالء ات الفتنوووووووو  .ابووووووووتالء ات الشوووووووودة وابووووووووتالء ات الرخوووووووواء.ات متنلعوووووووو  يف نبيعتهووووووووا ويف اعاهاهتووووووووا .

وابتالء ات الفتنوووو  اب نفعووووا ت واملشوووواعر البشووووري  عووووا  كووووَّت امللاقوووو  وكووووَّت .الفتن  ابلسوووولطانابلشووووهلة،و 
ات والفووول كلهوووا نقيوووا خالصوووا متجووورقا يف وقفتوووه  ا بوووتالء وحووورج العبووود الصووواحل مووون هوووذ  .الشخصووويات .

 .األخْية،متجها إىل ربه بذلك الدعاء املنيه اااكع كما أسلفنا يف واي  الفقرة السابق 
 ال كيز. فاوت  منوإىل جانه عرم الشخصي  الرئيسي  يف القص  تعرم الشخصيات انيط  بدرجات مت
  مووون وضووواع خاصوووأويف مسووواحات متناسوووب  مووون رقعووو  العرم،وعلوووى أبعووواق متفاوتووو  مووون مركوووز الر يووو ،ويف 

 لذج اذج متنلعو : وثلو  يف متم.وتتعامل القص  موع الونفك البشوري  يف واقعيتهوا الكامل .األضلاء والظالل .
ْية واحلسووود لاتووو  الغوووو ووولذج إخووولة يلسووو  وه.يعقووولب اللالووود انوووه امللهووول  والنووول املطمووو ن امللصووولل .

م أحووودهم  ،متميزا فووويهامللاجهووو واحلقووود واملووويامرة واملناورة،وملاجهووو  آتر ا؟رمي ،والضوووع  واحلوووْية أموووام هوووذ 
ا ورغائبهووا ل غرائزهووو وولذج اموورأة العزيووز بكوو.بشخصووي  ملحوودة السوومات يف كوول مراحوول القصوو  وملاقفهووا .

هوووا عإىل جانوووه نابامللووول ، وانووودفاعاهتا األنثليووو ،كما تصووونعها وتلجههوووا البي ووو  املصوووري  ا؟اهليووو  يف بوووالط
يو  يف مصور بقو  العلو ولذج النسولة مون ن.الشخصك ااواص اللاضو  يف تصورفها وضول  انطباعوات البي و  .

فتاهوا،ويف رأة العزيز و سلة عن امعلى البي  ،ومنطقها كما يتجلى يف كالم النا؟اهلي   واألضلاء اليت تلقيها 
لر وقسائسووها ار القصووومووا وراء أسووت.إغوورائهن كووذلك ليلسوو  وهتديوود اموورأة العزيووز لووه يف موولاجهتهن مجيعا

 تووه يف نبقتووه وبي وعليووه لووالل« العزيووز»و وولذج .ومناوراهتا،كمووا يتجلووى يف سووجن يلسوو  بصووف  خاصوو  .
ى العزيووز ا كموا تولار يف خطفو  يتولارى بعوده« امللوك»و ولذج .جورائم الشور  مون خوالل جمتمعوه  . ملاجهو 

 لبشووري  واضووح الموو  اوتووثز امل.يف منطقوو  الظووالل بعيوودا عوون منطقوو  األضوولاء يف جمووال العوورم املتناسوو  .
شوواهد،وهذا لاقوو  واملصوواقق  بلاقعيوو  كاملوو  يف هووذا احلشوود موون الشخصوويات والبي ات،وهووذا احلشوود موون امل

 احلشد من احلركات واملشاعر ..
كووول   كخصوووي  ويف السوووليم  املتكاملووو  وخصائصوووها يف كووول« اللاقعيووو »وموووع اسوووتيفاء القصووو  لكووول مالمووو  

ء صووو ،ذلك األقالفوووب للقفإووووا اثووول النمووولذج الكامووول ملووونهج ا سوووالم يف األقاء ا.ملقووو  ويف كووول خا؟ووو  .
 عيوو  واحوودة،ويفشوري  واقباملوونهج الوذي   يهموول خلجوو  .ليم  .الصواق ،الرائع بصوودقه العميوو  وواقعيتوه السوو

الغربيوو  « عيوو اللاق»أته كاملسووتنقع الووذي أنشوو« اللاقعيوو »اللقووحل ذاتووه   ينشووئ مسووتنقعا موون اللحوول يسووميه 
 -أن تووزِور  نسووك،وقونا؟اهليو   وقوود أملووحل القصوو   لولان موون الضووع  البشووري  ووا فيهوا حلظوو  الضووع  ا؟

قيوو  أيوو  نوو  حقي يتهووا الكاملوو  يف هووذ  امللاقوو ،وقون أن تغفووللير الوونفك البشووري  بلاقعيف تصوو -أي تزويوور 
 يم ،ذلك الوذيطورة السولمن نات الونفك أو امللق ،فإووا   تسو  قو  لتنشوىء ذلوك املسوتنقع املقوزز للف

 «.الطبيعي  »أو يسملنه أخْيا « اللاقعي »يسملنه يف جاهلي  القرن العشرين 
 اق :رة نظيف  لاقاء اللاقعك الكامل مع تنلع الشخصيات وتنلع املل وللحل القص  صل 
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  لل ا؟رميوووهوووواألحقووواق الصوووغْية يف قلووولّبم تكوووث وتتضوووخم حوووَّت هجوووه عووون ضووومائرهم .إخووولة يلسووو  .
 رمي  ..من تلك ا؟ الذي حرجلن به« انلل الشرعك »وبشاعتها ونكارهتا وضخامتها  مث تزين هلم 

علويهم  -ن إبوراهيم ل اّلِل يعقولب بون إسوحا  بووهم أو ق نو -هم يف بي تهم الديني  مالحظا يف هذا واقعيت
مون  -لنفسوي  اذ  البي   يف تفكْيهم ومشاعرهم وتقاليدهم،وحاجتهم وانطباعات ه -اّلِل وسالمه  صللات

ِه آايت  َوِإْخَلتِووولُسوووَ  َلَقوووْد كووواَن يف يُ  »ىل موووثر للجرميووو ،وإىل نريقووو  للتحلووول مووون نكارهتوووا وبشووواعتها:إ -مث 
 َلِفووك َضووالل  ُمبِووني   اقْوتُولُوولا ِإنَّ أابان - ْصووَب   َوحَنْووُن عُ  -ا ِإْذ قاُللا:لَُيلُسووُ  َوَأُخوولُ  َأَحووُه ِإىل أَبِينووا ِمنَّوو.لِلسَّووائِِلنيَ 

ُهْم:  تَوْقتُولُولا  صواحلِِنَي  قواَل قائِوْلموا  بَوْعوِدِ  قوَ  لا ِمونْ يُلُسَ  أَِو اْنَرُحلُ  أَْرضا  َحُْل َلُكْم َوْجوُه أَبِيُكْم،َوَتُكلنُو ل  ِمونوْ
،يَوْلَتِقْطُه بَوْعُخ السَّيَّا وتُ  -رَِة يُلُسَ  َوأَْلُقلُ  يف َغياَبحِل اْ؟ُهِِ ابان،موا لَوَك   َشَْمنَّوا قواُللا:اي أَ  -اِعِلنَي  ْم فوِإْن ُكنوْ

 لََيْحوزُُنِب أَْن تَوْذَهُبلا ُه حَلواِفظُلَن  قواَل:ِإيِنِ لَوْه،َوِإانَّ يَوْلَعووَ ْرَتْع أَْرِسْلُه َمَعنا َغدا  يوَ .َعلى يُلُسَ  َوِإانَّ َلُه لَناِصُحلنَ 
فَوَلمَّا .ِإانَّ ِإذا  َااِسووُرونَ  لووذِِْئُه َوحَنْووُن ُعْصووَب   اْن َأَكلَووُه لا:لَ ِ قووالُ .بِووِه،َوَأخاُ  أَْن َذُْكلَووُه الووذِِْئُه َوأَنْوووُتْم َعْنووُه غاِفُللنَ 

،َوأَوْ َذَهبُووولا بِوووِه وَ  َوجاُ  . هوووذا َوُهوووْم   َيْشوووُعُرونَ نَوبِِ َوووونوَُّهْم ِ َْمووورِِهمْ لَْيوووِه لَتوُ إِ َحْينوووا َأمْجَعُووولا أَْن َاَْعلُووولُ  يف َغيابَوووحِل اْ؟ُهِِ
ذِِْئُه،َوما أَنْوحَل ِ ُوْيِمن  لوْنَد َمتاِعنا فََأَكَلُه اا يُلُسَ  عِ تَورَْكنأابُهْم ِعشاء  يَوْبُكلَن،قاُللا:اي أابان،ِإانَّ َذَهْبنا َنْسَتِبُ ،وَ 

،قاَل:بَ .لَنووا َولَووْل ُكنَّووا صوواِقِقنيَ  ُ أَنْوُفُسووُكْم أَْمرا ،َفَصوو َلحْل َلُكوومْ ْل َسوولَّ َوجاُ  َعلووى َقِميِصووِه بِووَدم  َكووِذب  يوول ،َواّللَّ ْث  مجَِ
 « ..اْلُمْسَتعاُن َعلى ما َتِصُفلنَ 

مووا ْنوود ملقوو  أحوودهم ااوواص موون أول ك  - كوول ملاقوو  القصوو  بعوود ذلووك يف -م هووم هوو -وحنوون ْنوودهم 
ن أنووه عزيووز لا  خووك يلسوو  بعوود مووا نلبووه موونهم وهووم   يعرفلنووه ُيسووبل فمووا إن يووذهب -القصوو  إىل آخرهووا 

دبر اّلِل القم  يف سنلات ا؟ودب العجا ،حيوة يو ليش وا منه -كنعان   -مصر الذي قدملا من بالقهم 
وهووم    - ا التوودبْيمووا إن يووروا هووذ.لووك يف رحلووه .ليلسوو  أن ذخووذ أخووا  موونهم  جوو  أنووه وجوود صوولاع امل

ن قبول  موقواللا:إن يسور  فقود سور  أن لوه »قودهم القودمي علوى يلسو :حَّت ينفجر ح -يعلملن ما وراء  
 « ..فلنقال:أنتم كر مكاان،واّلِل أعلم  ا تص.فأسِرها يلس  يف نفسه و  يبدها هلم

عوو  الثانيوو  يف كوويخلخته احلزينوو ،فما إن يووروا عوودق اجهوو  أبوويهم ابلفجيبعوود مل  -م هووم هوو -كووذلك ْنوودهم 
 ليم :حزنه على يلس  حَّت ينفجر حقدهم القدمي،قون مراعاة لشيخلخ  أبيهم ونكبته األ

كر ذ تووو ّلِل تفتوووأ قووواللا:.وتووولىل عووونهم وقوووال:اي أسوووفا علوووى يلسووو   وابيضوووحل عينوووا  مووون احلوووزن فهووول كظيم»
 .« .يلس  حَّت تكلن حرضا أو تكلن من اهلالكني 

فلمووا رأوا  -م عون كخصوويته هلووبعوود مووا كشو   -ومثلهوا عنوود موا أرسوول يلسوو  قميصوه إىل أبيووه يف النهايو  
،فلم بوووني يلسووو و أابهوووم يستنشووو  عبوووْي يلسووو ،غالهم هوووذا ا تصوووال البوووانب الووودال علوووى عمووو  موووا بينوووه 

  أن تفنوودون  يلسوو ،لل  وملووا فصوولحل العووْي قووال أبوولهم:إين ألجوود ريوو »ميلكوولا أنفسووهم أن يبكتوول  ويينبوول :
 « ..قاللا: ّلِل إنك لفك ضاللك القدمي 
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هفوول حيوواء  كاسوو ،فاليف صوورع الشووهلة الوويت تعمووك عوون كوول كووكء يف انوودفاعها اهلووائج ال.واموورأة العزيووز .
كول   -مع ذلوك  -خدم ليت تستوا.أنثلاي و  كثايء ذاتيا،كما   هفل مركزا اجتماعيا و  فضيح  عائلي  .

د تها به،وهديوولوويت ألصووقا،سوولاء يف تثئوو  نفسووها أو محايوو  موون هتوولى موون جرائوور التهموو  مكوور األنثووى وكيدها
ه فووويهن مووون لوووذي تعرفوووعقلبووو    تووولقي  ياتوووه  أو رق الكيووود للنسووولة مووون يغووورة الضوووع  الغريوووزي الشوووهلي ا
لى،ووقوول  مووام موون هتأمعرفتهووا لنفسووها  أو التووبج  بشووهلانيتها أمووام انكشووا  ضووع  عزميتهووا وكثايئهووا 
   ،األنثى الويتوحيائهوا نسلهتا معها على أرم واحدة،حية تبدو فيها األنثى متجرقة من كل عمل املورأة

موولذج البشووري ن هووذا النعووإرواء هلاتفهووا األنثليوو  أموورا يعوواب أصووال  ومووع صوود  التصوولير والتعبووْي  هووك يف
يكولن  نأالوذي ينبغوك  -آين اااص بكل واقعيته،وعن هذ  اللحظ  اااص  بكل نبيعيتها،فإن األقاء القور 

ر حوَّت وهول يصول  -ابعه النظيو  مورة واحودة ن  يتخل عن  -هل النملذج األعلى لاقاء الفب ا سالمك 
لكريوه الوذي ملسوتنقع االينشوىء ذلوك  -حلظ  التعري النفسك وا؟سدي الكامل بكول انودفاعها وحيلانيتهوا 

جو  الكموال ليو  النكودة  يف هذ  ا؟اه« الطبيعي  القص »وكتاب « القص  اللاقعي »يتمرغ يف وحله كتاب 
تخووووووذ  فعنووووووا أو نوقووووووال الووووووذي اكوووووو ا  موووووون مصوووووور  مرأتووووووه:أكرمك مثوووووولا  عسووووووى أن ين»الفووووووب يف األقاء  

لكوون أكثوور ى أموور  و وكووذلك مكنووا ليلسوو  يف األرم،ولنعلمووه موون شويوول األحاقيووة،واّلِل غالووه علوو.ولدا
 الناس   يعلملن.

فسووه،وغِلقحل نيتهووا عوون بوراوقته الوويت هوول يف .حكمووا وعلما،وكووذلك ْنووزي انسوونني وملووا بلوو  أكوود  آتينووا 
هوم و لقود  ِوحل بوه و .ظامللناألبلاب وقالحل:هيحل لك  قال:معاذ اّلِل  إنه ريب أحسن مثلاي،إنه   يفلو  ال

 ملخلصني.كذلك لنصر  عنه السلء والفحشاء،إنه من عباقان ا.ّبا،لل  أن رأى برهان ربه
 هلوك سولءا إ أراق   لباب،وقِدت قميصه من قبر،وألفيوا سويدها لودى الباب،قالحل:موا جوزاء مونواستبقا ا

ِد مون قميصوه قو أن يسجن أو عذاب أليمف  قال:هك راوقتوب عون نفسك،وكوهد كواهد مون أهلهوا:إن كوان
أى فلما ر .وإن كوووان قميصوووه قوووِد مووون قبووور فكوووذبحل وهووول مووون الصووواققني.قبووول فصووودقحل وهووول مووون الكووواذبني

إنوك   فري لوذنبكقِد من قبر قال:إنه من كيدكن،إن كيدكن عظيم  يلس  أعرم عون هذا،واسوتغقميصه 
لنراهوا  فها حبوا  إانه  قود كوغوقال نسلة يف املدين :امرأة العزيز تراوق فتاها عن نفسو.كنحل من ااان ني  .

ة مووووونهن يف ضوووووالل مبوووووني  فلموووووا  عوووووحل  كووووورهن أرسووووولحل إليهن،وأعتووووودت هلووووون متكأ،وآتوووووحل كووووول واحووووود
 را،إن هووذا إ ا هووذا بشوومووسووكينا،وقالحل:اخرج علوويهن  فلمووا رأينووه أكثنووه،وقطِعن أيووديهن،وقلن:حاش ّلِل  

ن ا آمور  ليسوجن يفعول موقالحل:فذلكن الذي ملتنب فيه  ولقد راوقته عن نفسه فاستعصم،ول ن  .ملك كرمي
صوه إلويهن كيودهن أ  عوبقال:رب،السجن أحه إِ   ا يدعلنب إليه،وإ  تصر  .وليكلان من الصاغرين
 « ..فاستجاب له ربه فصر  عنه كيدهن،إنه هل السميع العليم.وأكن من ا؟اهلني

وكذلك حوني نلتقوك ّبوا مورة أخورى بعود موا قخول يلسو  السوجن بسوبه كيودها وكيود النسولة وبقوك هنوا  
يووول حوووَّت رأى امللوووك ر اي ،وتوووذكر الفوووَّت الوووذي كوووان سوووجينا معوووه أن يلسووو  هووول وحووود  الوووذي يعووور  شو 
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وإذا .الر اي،فطلووه امللووك أن ذتوول  بووه،فأىب حووَّت ُيقوو  قضوويته،ويثىء ساحته،فاسووتدعاها امللووك مووع النسوولة
ّبووا مووا تووزال املوورأة انبوو ،مع التغووْي الطبيعووك الوولاقعك الووذي ُيديووه الووزمن والعموور واألحووداّ والظوورو  ومووع 

وقوووال امللوووك:ائتلين  »مجيعوووا:تسووورب ا ميوووان الوووذي تعرفوووه مووون يلسووو  مووون خوووالل تلوووك املشووواعر واملوووييرات 
فلما جوواء  الرسوولل قووال:ارجع إىل ربووك فاسووأله:ما ابل النسوولة الوواليت قطعوون أيووديهنف إن ريب بكيوودهن .بووه

قالحل اموورأة .قال:مووا خطووبكن إذ راوقتوون يلسوو  عوون نفسووهف قلن:حوواش ّلِل  مووا علمنووا عليووه موون سوولء.عليم
ذلك لوويعلم أين   أخنووه ابلغيووه،وأن .الصوواققنيالعزيووز:اهلن حصووحا احلوو ،أان راوقتووه عوون نفسووه،وإنه ملوون 

ومووووا أبوووورىء نفسووووك،إن الوووونفك ألمووووارة ابلسوووولء إ  مووووا رحووووم ريب،إن ريب غفوووولر .اّلِل   يهوووودي كيوووود ااائنني
 « ..رحيم

لاجوه   واحدة وهل يقاء القرآين يف كخصيته ا نساني  ن  يزِور األ -ا نسان  -العبد الصاحل .ويلس  .
 شوووأته وتربيتوووه وقينوووه اثووولنوبشوووريته موووع  -بيوووحل النبووولة وتربيتوووه وقينوووه  موووع نشوووأته يف -ته الفتنووو  بكووول بشوووري

 د  وأنقوذ اهلخور كو لقد ضع  حني  حل به حَّت هم ّبا ولكون ااوي . جملعها واقعيته بكل جلانبها .
  صوولر أيضووانسوولة القومنط  البي وو ،وجل القصلر،و .ولقوود كووعر بضووعفه إزاء كيوود النسوولة.موون السووقلط فعال

عيتهوووا ولووويك صوووي  ونبيليسوووحل هنالوووك نووو  واحووودة موووزِورة يف واقعيووو  الشخ.ولكنوووه اسوووك ابلعوووروة الوووليقى .
لانبووووه جليم بكوووول هنالوووك رائحوووو  موووون مسووووتنقعات ا؟اهليوووو  ووحلهووووا الفووووب  ذلوووك أن هووووذا هوووول اللاقووووع السوووو

 جتمواعك الورايء وغلبو  اوكخصيته بطبيعتها اااصو ،وبطبيع   وحل ا موارة مث بضوع  النخلة،...والعزيز .
وووا رَأى َقِميَصووو»وسووو  الظووولاهر وإنقاذهوووا  وفيوووه تتمثووول كووول خصوووائا بي توووه: ،قاَل:ِإنَّوووُه ِموووْن  ِموووْن ُقبُر   ُه قُووودَّ فَوَلمَّ

 « ..نَي نَِّك ُكْنحِل ِمَن اْااِن ِ َذنِْبِك،إِ لِ ْغِفرِي يُلُسُ  أَْعِرْم َعْن هذا،َواْستوَ .َكْيدُِكنَّ،ِإنَّ َكْيدَُكنَّ َعِظيم  
،بعد موا وقته عون نفسوهالذي را اللغ  بسْية امرأة العزيز وفتاها.نسلة هذا اجملتمع بكل مالحمه ..لنسلة .وا

لفعلو   مث يه اسوتنكار اا يبدو فكغفها حبا  وا ستنكار الذي تبدو فيه غْية النسلة من امرأة العزيز أكثر  
ها ويسووتنكرن غطوون بقصووتأة الوويت كوون يلمث إقوورارهن األنثوولي العميوو   لقوو  املوور .وهلووتهن أمووام نلعوو  يلسوو 

 لوووول يفهك آمنوووو  ملقفهووووا وإحسوووواس هووووذ  املوووورأة ّبووووذا ا قوووورار الووووذي يشووووجعها علووووى ا عوووو ا  الكاموووول،و 
غووووراء لسوووو  اب مث موووويلهن كلهوووون علووووى ي.استسووووالمهن ألنووووليتهن كمووووا تصوووونعها بي ووووتهن اااصوووو  وتلجههووووا
ا هوووذا موووَش ّللَِِّ  حوووا»لهلن:ارتوووه الباقيووو  مووون قووووا غووولاء،رغم موووا أنطقوووتهن بوووه اللهلووو  األوىل مووون نظافتوووه ونه

 « ..َبَشرا ،ِإْن هذا ِإ َّ َمَلك  َكرمي  
صور  عوب  تيوه،وإ  قوال:رب السوجن أحوه إِ   وا يودعلنب إل»أنخذ ذلك من قلل  يلس  عليه السالم:
 « ..كيدهن أصه إليهن وأكن من ا؟اهلني

الويت تتجلوى .نسولة تلوك الطبقو   ملتهوا تطوارق   والبي و  .فلم تعد امرأة العزيز وحدها تراوق  ولكن عواقت 
ذلك .مث من خالل ذلك التصر  يف أمر يلس ،على الورغم  وا بودا مون براءتوه. اهتا من خالل ذلك كله
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مث بوودا »التصوور  املقصوولق بووه موولاراة الفضوويح  وقفوون معاملهووا و  يهووم أن يووذهه بووريء كيلسوو  ضووحيتها:
 « ..ليسجننه حَّت حنيهلم من بعد ما رأوا اهلايت 
تقود يف ملقو  واحود مون ملاقو  القصو  مالموو  فإننووا   نف - عليوه السوالم -فوإذا  بعنوا كخصوي  يلسو  

 -ا نسووان  -بوود الصوواحل الع»لنووه هووذ  الشخصووي ،املنبثق  موون مقلماهتووا الذاتيوو  البي يوو  اللاقعي ،املتمثلوو  يف ك
 « ..بكل بشريته،مع نشأته يف بيحل النبلة وتربيته وقينه

مووع  -لوودعلة لدينووه،يف كياسوو  وتلطوو  ا  يغفوول عوون  -لماتووه  مووع الظلووم ول -فهوول يف السووجن وللماتووه 
سووون اثيلوووه كموووا أنوووه   يغفووول عووون ح.يف إقرا  لطبيعووو  البي ووو  وموووداخل النفووولس فيهوووا .و  -احلوووزم والفصووول 

قوووووال .يانوقخووووول معوووووه السوووووجن فت »بشخصوووووه وأقبوووووه وسوووووللكه لدينوووووه هوووووذا الوووووذي يووووودعل إليوووووه يف سوووووجنه:
يلوه،إان نب نا بتأو .نوهالطوْي م أحد ا:إين أراين أعصر مخرا،وقال اهلخر:إين أراين أمحل فول  رأسوك خبوزا شكول

لموووب ،ذلكموووا  وووا عذتيكما قال:  ذتيكموووا نعوووام ترزقانوووه إ  نبأتكموووا بتأويلوووه قبووول أن.نووورا  مووون انسووونني
 فرون.ريب،إين تركحل مل  قلم   ييمنلن ابّلِل وهم ابهلخرة هم كا

فضوول اّلِل  ، ذلووك موونواتبعووحل ملوو  آابئووك إبووراهيم وإسووحا  ويعقلب،مووا كووان لنووا أن نشوور  ابّلِل موون كووكء
د اّلِل اللاحو ن خوْي أماي صواحل السوجن،أأرابب متفرقول .علينا وعلوى النواس،ولكن أكثور النواس   يشوكرون

م إ  لطان،إن احلكووا موون سووّبووّلِل القهووارف مووا تعبوودون موون قونووه إ  أ وواء  يتملهووا أنووتم وآاب كووم مووا أنووزل ا
حودكما أ السوجن،أما اي صواحل.اّلِل،أمر أ  تعبدوا إ  إاي ،ذلك الدين القيم،ولكن أكثر الناس   يعلملن

 .. «ستفتيانتفيسقك ربه مخرا،وأما اهلخر فيصله فتأكل الطْي من رأسه،قضك األمر الذي فيه 
طلوه ااوالص مون سوجنه، حاول  إيصوال خوث  إىل فهل يت.بشوربشور،فيه ضوع  ال -ع هوذا كلوه مو -وهل 

كوواء أن  -سوبحانه  -ّلِل وإن كوان ا.امللك،لعلوه يكشو  املوويامرة الظاملو  الويت جوواءت بوه إىل السوجن املظلووم
 نسوا  الشويطانفأ.د ربكوقال للذي لون أنوه انج منهموا:اذكرين عنو»يعلمه أن يقطع الرجاء إ  منه وحد :

 ...«.نني فلبة يف السجن بضع س.ذكر ربه
لهووا الكهنوو  يف شوي مث تطالعنووا مالموو  هووذ  الشخصووي  كووذلك بعوود بضووع سوونني،وقد رأى امللووك ر اي ،فحووار

أن إىل قودر ل بيو  الرابنيو  للعبود الصواحل،فانمابعد موا اوحل  -والسدن  حَّت تذكر صاحه السجن يلس  
،أجاب يف هودوء أن ذتول  بوه -اي  عود شويلوه لور  ب -َّت إذا موا نلوه امللوك ح -اّلِل به وانمأن إىل مصْي  

 املطم ن اللاي  وانع عن مغاقرة سجنه إ  بعد هقي  هتمته وتثئ   عته:
وقووال امللووك:إين أرى سووبع بقوورات  ووان ذكلهوون سووبع عجا ،وسووبع سوونبالت خضوور وأخوور ايبسووات.اي »

ن بتأويوووووول األحووووووالم قاللا:أضووووووغاّ أحالم،ومووووووا حنوووووو.أيهووووووا املووووووا أفتوووووولين يف ر ايي،إن كنووووووتم للوووووور اي تعثون
يلسوو  أيهووا الصووودي ،أفتنا يف .وقووال الووذي ْنوووا منهمووا واقِكوور بعووود أموو :أان أنبوو كم بتأويلوووه فأرسللن.بعاملني

سبع بقرات  ان ذكلهن سبع عجا  وسبع سنبالت خضر وأخر ايبسات،لعلك أرجع إىل النواس لعلهوم 
مث ذيت موون بعوود .  قلوويال  ووا شكلوولنقووال:تزرعلن سووبع سوونني قأاب،فمووا حصوودمت فووذرو  يف سوونبله،إ.يعلملن
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مث ذيت موون بعوود ذلوك عووام فيوه يغوواّ النوواس .إ  قلويال  ووا هصونلن.ذلوك سووبع كوداق ذكلوون موا قوودمتم هلوون
فلموووا جووواء  الرسووولل قوووال:ارجع إىل ربوووك فاسوووأله:ما ابل النسووولة .وقوووال امللوووك:ائتلين بوووه ..وفيوووه يعصووورون .

قال:مووا خطووبكن إذ راوقتوون يلسوو  عوون نفسووهف قلن:حوواش .الوواليت قطعوون أيووديهنف إن ريب بكيوودهن عليم
قالحل اموووورأة العزيووووز:اهلن حصووووحا احلوووو ،أان راوقتووووه عوووون نفسووووه،وإنه ملوووون .ّلِل  مووووا علمنووووا عليووووه موووون سوووولء

 الصاققني.
لوووونفك ألمووووارة سووووك،إن اومووووا أبوووورىء نف.ذلووووك لوووويعلم أين   أخنووووه ابلغيووووه،وأن اّلِل   يهوووودي كيوووود ااائنني

نوك ا كلمه قال:إنفسك،فلموقال امللك:ائتلين به أستخلصه ل.،إن ريب غفلر رحيم .ابلسلء،إ  ما رحم ريب
 « ..اليلم لدينا مكني أمني.قال:اجعلب على خزائن األرم،إين حفيج عليم

،ْنود هوذ  ن  وايق ومنذ هذ  اللحظ  اليت علحل فيها كخصي  يلس  مكتمل  انضوج  واعي ،مطم نو  سواك
وميهووود .  لة والبياّ،وتتلارى ااموووا كخصووويات امللوووك والعزيوووز والنسوووالشخصوووي  تتفووورق علوووى مسووور  األحووود

نَّووو»السووويا  القووورآين هلوووذا التحووولل يف القصووو  ويف اللاقوووع بقللوووه: ْرِم يَوتَوبَوووولَّأُ ِمْنهوووا ُسوووَ  يف اأْلَ ا لُِيل وََكوووذِلَك َمكَّ
يَن آَمنُوولا وَكووانُلا  اهْلِخوورَِة َخووْْي  لِلَّووذِ ،َوأَلَْجرُ ْحِسووِننيَ َو  ُنِضوويُع َأْجووَر اْلمُ .َحْيووُة َيشاُء،ُنِصوويُه ِبَرمْحَِتنووا َمووْن َنشوواءُ 

 « ..يَوتوَُّقلنَ 
عووون   نبيعتهوووايفات،ختتلووو   ا بوووتالء ومنوووذ هوووذ  اللحظووو  ْنووود هوووذ  الشخصوووي  تلاجوووه ألووولاان أخووورى مووون 

 ايق .اكن  الل األللان األوىل وتلاجهها بذلك ا كتمال الناضج اللاعك،وبتلك الطمأنين  الس
ا فعلووولا بوووه تلوووك الفعلووو  القدميووو  وهووول يف امللقووو  إخلتوووه بعووود مووو - للمووورة األوىل -هووول يلاجوووه ْنووود يلسووو  و 

وجووواء إخووولة »تصووورفاته:و ولكننوووا ْنووود  وو  الضوووب  واضوووح  يف انفعا توووه .األعلووى ابلقيووواس إلووويهم واألقووولى .
 ،أ  تورونبويكمألكم من  وملا جهزهم  هازهم قال:ائتلين  ن.يلس  فدخللا عليه فعرفهم وهم له منكرون

 تقربلن. أين أويف الكيل وأان خْي املنزلنيف فإن   شتلين به فال كيل لكم عندي و 
نقلبوولا إىل اعرفلوووا إذا يم لعلهووم وقووال لفتيانووه:اجعللا بضوواعتهم يف رحوواهل.قاللا:سوونراوق عنووه أاب  وإان لفاعللن

 « ..أهلهم لعلهم يرجعلن
فنلم  الشخصووووي  الناضووووج  اللاعيوووو  احلكيموووو  .ذخووووذ أخووووا كيوووو    -بتوووودبْي اّلِل لووووه  -وْنوووود  وهوووول يوووودبر 

تَووِ ْك ِ ووا   »املطم ن ،الضووابط  الصووابرة: ووا َقَخلُوولا َعلووى يُلُسووَ  آوى إِلَْيووِه َأخاُ :قوواَل:ِإيِنِ أاََن َأُخوولَ  فَووال تَوبوْ َوَلمَّ
وووووقايََ  يف َرْحوووووِل .كوووووانُلا يَوْعَمُللنَ  وووووَزُهْم ِ َهوووووازِِهْم َجَعوووووَل السِِ وووووا َجهَّ َأِخيوووووِه مُثَّ أَذََّن ُمَيذِِن :أَيوَّتُوَهوووووا اْلعِوووووُْي ِإنَُّكوووووْم فَوَلمَّ

ماذا تَوْفِقُدوَنف قاُللا:نَوْفِقُد ُصلاَع اْلَمِلِك،َوِلَمْن جواَء بِوِه مِحْوُل بَعِوْي ،َوأاََن بِوِه  -َوأَقْوبَوُللا َعَلْيِهْم  -قاُللا .َلسارُِقلنَ 
ووُتْم كوواِذِبنَيف .نووا لِنُوْفِسووَد يف اأْلَْرِم،َومووا ُكنَّووا سووارِِقنيَ قوواُللا:َ ّللَِّ َلَقووْد َعِلْمووُتْم مووا ِج ْ .َزِعيم   قاُللا:َفما َجووزاُ ُ  ِإْن ُكنوْ

فَوبَووووَدأَ ِ َْوِعيَووووِتِهْم قَوْبووووَل ِوعوووواِء َأِخيووووِه،مُثَّ .قوووواُللا:َجزاُ ُ  َمووووْن ُوِجووووَد يف َرْحلِووووِه فَوُهووووَل َجزاُ ُ ،َكووووذِلَك َْنْووووزِي الظَّاِلِمنيَ 
َكوووذِلَك كِوووْدان لُِيلُسوووَ ،ما كووواَن لَِيْأُخوووَذ َأخووواُ  يف ِقيوووِن اْلَملِوووِك،ِإ َّ أَْن َيشووواَء .ِوعووواِء َأِخيوووِه . اْسوووَتْخَرَجها ِمووونْ 

ُ،نَوْرفَوُع َقَرجووات  َمووْن َنشوواُء،َوفَوْلَ  ُكوولِِ ِذي ِعْلووم  َعِليم   قوواُللا:ِإْن َيْسورِْ  فَوَقووْد َسووَرَ  َأن  لَووُه ِمووْن قَوْبووُل  فََأَسوورَّها .اّللَّ
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ُ أَْعلَووُم ِ ووا َتِصووُفلنَ يُلُسوو ُ  قاُللا:اي أَيُوَهووا اْلَعزِيووُز،ِإنَّ لَووُه أاب  . يف نَوْفِسووِه َوَ ْ يُوْبووِدها هَلُْم،قوواَل:أَنْوُتْم َكوور  َمكوواان ،َواّللَّ
ِإ َّ َموووْن َوَجوووْدان َمتاَعنوووا  قاَل:َمعاَذ اّللَِّ أَْن أَنُْخوووذَ .َكوووْيخا  َكبِوووْيا  َفُخوووْذ َأَحوووَدان َمكانَوووُه،ِإانَّ نَوووراَ  ِموووَن اْلُمْحِسوووِننيَ 

 « ..ِعْنَدُ ،ِإانَّ ِإذا  َلظاِلُملنَ 
زلوووووحل بوووووه ت الووووويت نا ا بوووووتالء مث نلتقوووووك بوووووه وقووووود اسوووووتلفحل اننووووو  بيعقووووولب أجلها،وقووووودر اّلِل أن تنقضوووووك 

اب رقي ،ويف سه،يف عتوببيته،وحن يلس  إىل أبليه وأهله،ور   خلته والضر ابق ّبم،فكش  هلم عن نف
فلموووا  :»اهتا تلوووك،اوووكء يف أوانوووه،وكل املالبسوووات تووولحك به،وتتلقعوووه مووون هوووذ  الشخصوووي  بسووومعفووول كرمي

ينوا،إن كيول وتصود  عللنا ال فأو .قخللا عليه قاللا:اي أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر،وج نا ببضاع  مزجاة
 ك ألنوحل يلسو فإنواللا:أققال:هل علمتم ما فعلتم بيلسو  وأخيوه إذ أنوتم جواهللنف .اّلِل ازي املتصدقني

ا: ّلِل نسونني.قالل اضويع أجور قال:أان يلس ،وهذا أخك،قد من اّلِل علينا،إنوه مون يتو  ويصوث فوإن اّلِل   ي
اذهبولا .نيل أرحوم الرامح لكم،وهوقوال:  تثريوه علويكم اليولم،يغفر اّللِ .لقد آيور  اّلِل علينوا،وإن كنوا اان ني

 « ..ا،وأتلين  هلكم أمجعنيبقميصك هذا فألقل  على وجه أيب ذت بصْي 
يوول انه وأوج شو أوج سوولط ملقوو  اللقوواء ا؟ووامع ويلسوو  يف.ويف النهايوو  اووكء ذلووك امللقوو  ا؟ليوول الرائووع .

كلوه   الصا لوه،وذلكيناجيه خوإذا به ينسل  من هذا كله وينتحك جانبا ينفرق بربه،و .ر اي  وهق  أحالمه .
تَووِب ِموونَ »مطوورو  وراء : أَنْووحَل .ْرمِ فوواِنَر السَّووماواِت َواأْلَ .اأْلَحاِقيةِ  ِويوولِ اْلُمْلووِك،َوَعلَّْمَتِب ِمووْن شَْ  َربِِ قَووْد آتَويوْ

 « ..نيَ لصَّاحلِِ ابِ تَوَلفَِّب ُمْسِلما  َوَأحْلِْقِب .َولِيِِك يف الُدنْيا َواهْلِخرَةِ 
  تها.ا وبيأهتإوا كخصي  ملحدة متكامل ،بكل واقعيتها املمثل  ملقِلماهتا اللاقعي  يف نش

ر اي   معوا تلوك الوار وااول اللالد انه امللهل ،والنل املطم ن امللصولل،وهل يلاجوه اب ستبشو.ويعقلب .
لشوويطان يفوو  موون االلاعوودة الوويت رآهووا يلسوو  وهوول يوورى فيهووا بشووائر مسووتقبل مرمل ،بينمووا هوول يتوولجك خ

ِه:اي أَبَووحِل ُسووُ  أِلَبِيوواَل يُل ِإْذ قوو»هووا:فتتجلى كخصوويته بلاقعيتهووا الكاملوو  يف كوول جلانب.وفعلووه يف نفوولس بنيووه
وووْمَك َواْلَقَموووَر رَأَيْووووتوُ   ُرْ ايَ  َعلووووى اَل:اي بُوووَبَّ   تَوْقُصووواْ ق. سوووواِجِدينَ ُهْم ِ  ِإيِنِ رَأَيْوووحُل َأَحوووَد َعَشوووَر َكلَْكبووووا  َوالشَّ

ْنسوواِن َعوودُ .ِإْخَلتِووَك فَوَيِكيووُدوا لَووَك َكْيوودا   َعلُِِمووَك ِمووْن َشِْويووِل َاَْتِبيووَك َربُووَك َويوُ  وََكووذِلكَ .ني  و  ُمبِ ِإنَّ الشَّووْيطاَن ِلإْلِ
َوِإْسوحاَ ،ِإنَّ َربَّوَك  َك ِموْن قَوْبوُل ِإبْوراِهيمَ لى أَبَوَليْوعَ َاَّها اأْلَحاِقيِة،َويُِتُم نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعلى آِل يَوْعُقلَب َكما أَ 

 «.َعِليم  َحِكيم  
تهووا البشووري  النبليوو ،وبنل  يراوقونووه عوون يلسوو  مث وهووم يفاج لنووه مث ْنوود هووذ  الشخصووي  كووذلك بكوول واقعي

أرسوله معنوا غودا يرتوع ويلعوه،وإان .قواللا:اي أابان موا لوك   شمنوا علوى يلسو  وإان لوه لناصحلن»ابلفجيع :
قووواللا:ل ن أكلوووه .لوووه حلافظلن.قوووال:إين ليحوووزنب أن توووذهبلا بوووه وأخوووا  أن ذكلوووه الوووذئه وأنوووتم عنوووه غافللن

فلما ذهبولا بوه وأمجعولا أن اعلول  يف غيابو  ا؟ه،وأوحينوا إليوه لتنب ونهم .ن عصب  إان إذا ااسرونالذئه وحن
وجاءوا أابهوم عشواء يبكلن،قواللا:اي أابان إان ذهبنوا نسوتب  وتركنوا يلسو  عنود . مرهم هذا وهم   يشوعرون
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بودم كوذب،قال:بل سوللحل  وجاءوا علوى قميصوه.متاعنا فأكله الذئه،وما أنحل  يمن لنا ولول كنوا صواققني
 « ..لكم أنفسكم أمرا فصث مجيل،واّلِل املستعان على ما تصفلن

 أخوك.ونه مورة أخورى علوى السوللة الباقيو  لوه .وبنل  يراوق -ا تلك بكل واقعيته -مث نلتقك ّبذ  الشخصي  
تواتلن بوه قفلنوه  يف مقابول أنيعطويهم كويال يالوذي   يعر  -يلسو   -وقد نلبه مونهم عزيوز مصور .يلس  .

إاِن لوه و أخواان نكتول  أرسل معنافلما رجعلا إىل أبيهم قاللا:اي أابان منع منا الكيل،ف»يف السنلات العجا   
رحووووم أفظووووا وهوووول حلافظلن:قال:هوووول آموووونكم عليووووه إ  كمووووا أمنووووتكم علووووى أخيووووه موووون قبوووولف فوووواّلِل خووووْي حا

ضووووواعتنا رقت ك،هوووووذ  بان موووووا نبغوملوووووا فتحووووولا متووووواعهم وجووووودوا بضووووواعتهم رقت إليهم،قووووواللا:اي أاب.الرامحني
ا مون  تيتولن مليقومعكوم حوَّت قال:لن أرسوله.إلينا،و ْي أهلنا وحنفج أخاان،ونزقاق كيل بعْي،ذلك كيل يسْي

توودخللا   وقووال:اي بووب .وكيوول . فلمووا آتوول  مووليقهم قووال:اّلِل علووى مووا نقوولل.اّلِل:لتووأتنب بووه إ  أن ُيوواط بكم
ّلِل،عليوووه  حلكوووم إ فرقووو ،وما أغوووب عووونكم مووون اّلِل مووون كوووكء، إن امووون ابب واحووود واقخلووولا مووون أبووولاب مت

ء، اّلِل مون كوك عونهم مون وملوا قخلولا مون حيوة أمورهم أبولهم موا كوان يغوب.تلكلحل،وعليه فليتلكول املتلكللن
 .« .علملنيإ  حاج  يف نفك يعقلب قضاها،وإنه لذو علم ملا علمنا ،ولكن أكثر الناس   

خووذ ذ ليلسوو  كيوو  بوور اّللِ ذلووك بعوود أن ق.والوودا ملهلفووا ونبيووا ملصوول  ..الثانيوو  . مث نلتقووك بووه يف فجيعتووه
حبحل   اااصووو  فيهم،متلافيوووا موووع  اتوووه الووويت صووواصووواحه الشخصوووي -فيتخل  أحووود أبنووواء يعقووولب .أخوووا 

اّلِل كوم لوه ه أبول  أو ُيلون ذذن إ  أ.ملاقفه كلها يف القص ،مشفقا أن يقابل أاب  بعد امللي  الوذي آ   إاي 
ي ا،قواَل َكبِوْيُُهمْ  :»- ،َوِموْن أابُكوْم قَوْد َأَخوَذ َعلَو َلُمولا أَنَّ :أََ ْ تَوعْ فَوَلمَّا اْستَوْيَأُسلا ِمْنُه َخَلُصولا ْنَِ ْيُكْم َمْليِقوا  ِموَن اّللَِّ

ُ ِ  َوُهوُيَْ   َأيب،أَوْ َذَن ِ  قَوْبُل ما فَورَّْنُتْم يف يُلُسَ ف فَوَلْن أَبْورََ  اأْلَْرَم َحوَّتَّ ذَْ  اْرِجُعلا .َل َخوْْيُ احْلواِكِمنيَ ُكوَم اّللَّ
َوْسووَ ِل اْلَقْريَووَ  .ِظنيَ ْلَغْيووِه حافِ لِ َومووا ُكنَّووا ا َعِلْمنا، َّ ِ ووإِ ِإىل أَبِوويُكْم فَوُقللُوولا:اي أابان ِإنَّ ابْونَووَك َسووَرَ   َومووا َكووِهْدان 

يل ،َعَسووى  َلحْل َلُكووْم أَنْوُفُسووُكمْ اَل:َبْل َسوولَّ ق.ُقلنَ ا،َوِإانَّ َلصوواقِ الَّوويِت ُكنَّووا ِفيهووا َواْلعِووَْي الَّوويِت أَقْوبَوْلنووا ِفيهوو أَْمرا ،َفَصووْث  مجَِ
يعووا  ِإنَّووُه ُهووَل اْلَعلِوويُم احلَْكِ  ُ أَْن َذْتِيَووِب ِّبِووْم مجَِ يُلُسووَ   َوابْوَيضَّووحْل َعْينوواُ   ُهْم َوقوواَل:اي َأَسووفى َعلووىَلىلَّ َعوونوْ َوتَووو.يمُ اّللَّ

ووا َرضووا  أَْو َتُكوولَن ِمووَن اهْلوو َتُكوولَن حَ َ  َحووَّتَّ قوواُللا:َ ّللَِّ تَوْفتَوووُيا تَووْذُكُر يُلُسوو.َكِظيم  . فَوُهلَ ِمووَن احْلُووْزنِ  اِلِكنَي  قاَل:ِإ َّ
،َوأَْعلَووُم ِمووَن اّللَِّ مووا   توَ  َ  َوَأِخيووِه،َو  ْن يُلُسووِموواْذَهبُوولا فَوَتَحسَُّسوولا  اي بَووِبَّ .نَ ْعَلُموول َأْكووُكلا بَوثِِووك َوُحووْزين ِإىَل اّللَِّ

 « ..اِفُرونَ َقْلُم اْلك َّ الْ إِ ِإنَُّه   يَوْيَأُس ِمْن َرْوِ  اّللَِّ .تَوْيَأُسلا ِمْن َرْوِ  اّللَِّ 
وهل يشووم ريوو  يلسوو  يف .ويف آخوور ملاقوو  اننوو  الطليلوو  للشووي  املبتلووى ْنوود ذات املالموو  وذات اللاقعيوو 

ووا َفَصووَلحِل اْلعِووُْي قوواَل أَبُوولُهْم:ِإيِنِ  » صوود  لنووه بربووه:قميصووه،ويلاجه غوويج بنيووه وتبكيووتهم فووال يشووك يف َوَلمَّ
فَوَلمَّا أَْن جوواَء اْلَبِشووُْي أَْلقوواُ  َعلووى .قاُللا:َ ّللَِّ ِإنَّووَك َلِفووك َضووالِلَك اْلَقووِدميِ .أَلَِجووُد رِيووَ  يُلُسووَ ،َلْل  أَْن تُوَفنِِووُدونِ 

َلُكْم:ِإيِنِ أَْعَلُم ِمَن اّللَِّ ما   تَوْعَلُملَنف قاُللا:اي أاباَن اْستَوْغِفْر لَنوا ُذنُلبَنوا ِإانَّ ُكنَّوا  قاَل:أَ َْ أَُقلْ .َوْجِهِه فَاْرَتدَّ َبِصْيا  
،ِإنَّوووووُه ُهوووووَل اْلَغُفووووولُر الووووورَِّحيمُ .خاِنِ نيَ  إووووووا الشخصوووووي  امللحووووودة ااصوووووائا « قاَل:َسوووووْلَ  َأْسوووووتَوْغِفُر َلُكوووووْم َريبِِ

التصووورفات،املمثل  لكووول واقعيووو  ذاهتووا ولروفهوووا وبي تهوووا بوووال تزويووور و  نقوووا و  واملالم ،اللاقعيوو  املشووواعر و 
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هريووو   واللاقعيووو  الصووواقق  األمينووو  النظيفووو  السوووليم  يف اللقوووحل نفسوووه،  تقووو  عنووود واقعيووو  الشخصووويات 
 ولكنهووا تتجلووى كووذلك يف.ا نسوواني  الوويت هفوول ّبووا القصوو  يف هووذا اجملووال اللاسووع،على هووذا املسووتلي الرائع

فكووول .واقعيووو  األحوووداّ والسووورق والعووورم وصووودقها ونبيعيتهوووا يف مكاووووا وزماووووا،ويف بي تهوووا ومالبسووواهتا .
حركوو  وكوول خا؟وو  وكوول كلموو  عووكء يف أواوووا وعووكء يف الصوولرة املتلقعوو  هلووا وعووكء يف مكاوووا موون مسوور  

األمور .اين احليواة ّبوا .العرم م اوح  بوني منطقو  الظول ومنطقو  الضولء  سوه أ يتهوا وقورهوا ونبيعو  جور 
 امللحلا يف الشخصيات أيضا كما قرران من قبل هذا ..

ئوووو  نهج النظيووو  الاليف حووودوق املووو -حوووَّت حلظوووات ا؟ووونك يف القصوووو  وملاقفوووه أخوووذت مسووواحتها كاملوووو  
ولكوون  -ملهووا دقها وتكايف غووْي تزويوور و  نقووا و  هريوو  لللاقعيوو  البشووري  يف مشلهلووا وصوو« اب نسووان»

موا قول  أمامهوا كعنوا  الل ملك اللحظات ملساحتها املتناسق  مع بقي  األحداّ وامللاق    يكن استيفاء ت
ياتووه حل أهوودا  كوولوول كانووحل هووك كوول واقعيوو  الكووائن البشووري وكمووا لوول كانووحل هووك حموولر حياتووه كلهووا،وهك  

  إ ووا اسووهليوو  إن ا؟ا الوويت تسووتغرقها  كمووا هوواول ا؟اهليوو  أن تفهمنووا أن هووذا وحوود  هوول الفوون الصوواق  
حليوواة ل وجهوو  اكووالكووائن البشووري ابسووم الصوود  الفووب  وهووك تقوو  أمووام حلظوو  ا؟وونك كمووا لوول كانووحل هووك  

   شوويطاني   وهووكزهووار الالبشووري   ملتهووا فتنشووىء منهووا مسووتنقعا واسووعا عميقا،مزينووا يف اللقووحل ذاتووه ابأل
ت بروتلكوول »ن فعلووه ألت  إ ووا تفعوول هووذا ألن هووذا هوول اللاقووع،و  ألوووا هووك رلصوو  يف تصوولير هووذا اللاقووع

م هوم الوذين ق وحودهم  ووإ  من حيلانيته حَّت   يلصم اليهول « ا نسان»تريد هذا  تريد عريد « صهيلن
نحصوور فيووه كوول تتنقع كووك يتجوورقون موون كوول القوويم غووْي املاقيوو   وتريوود أن تغوور  البشووري  كلهووا يف وحوول املسوو

كبتيهوووا ر ثووول علوووى عأضووومن سوووبيل لتووودمْي البشوووري  حوووَّت  اهتماماهتا،وتسوووتغر  فيوووه كووول ناقاهتوووا فهوووذ  هوووك
نوه موا تتخوذ  ه،إىل جاخاضع  مللك صهيلن املرتقه امللعولن  مث تتخوذ مون الفون وسويل  إىل هوذا الشور كلو

« الفرويديوو » رة ابسووم و « الداروينيوو » رة ابسووم .امليقيوو  إىل ذات اهلوود « العلميوو  »موون نشوور املووذاهه 
  لني  الرهيب خططات الصهيوكلها سلاء يف هقي  امل..« ا ك اكي  العلمي »و أ« املاركسي »و رة ابسم 

يهووا أحووداّ فيت عووري والقصوو  بعوود ذلووك تتجوواوز الشخصوويات واألحووداّ ل سووم لووالل الفوو ة التارحيوو  الوو 
 يفق  العامليوو  اّ  بعوواالقصوو ،وتتحر  فيهووا كخصووياهتا الكثْية،وتسووجل  اهتووا العام ،ف سووم مسوور  األحوود

 تلك الف ة التارحي  ..
 ونكتفك ببعخ اللمحات والسهام اليت ترسم تلك األبعاق:

الوذين عواش « الرعواة»إن مصر يف هذ  الف ة   يكن ُيكمها الفراعن  من األسر املصري  إ ا كوان ُيكمهوا 
ذكور القورآن أنخوذ هوذا مون .إبراهيم وإ اعيل وإسحا  ويعقلب قريبوا منهم،فعرفولا كوي ا عون قيون اّلِل منهم

موون بعوود  -عليووه السووالم  -يف حووني يسوومى امللووك الووذي جوواء علووى عهوود ملسووى « امللووك»للملووك بلقووه 
يف مصور فهول كوان موا  -عليوه السوالم  -ومون هوذا يتحودق زمون وجولق يلسو  ..« فرعولن».بلقبه املعرو 

املصووووريلن  الووووذين  وووواهم« الرعوووواة»بووووني عهوووود األسوووورة الثالثوووو  عشوووورة واألسوووورة السووووابع  عشوووورة وهووووك أسوووور 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2512 

رعووووواة »أو « اانووووازير»كراهيوووو  هلوووووم إذ يقووووال:إن معوووو  الكلمووووو  يف اللغوووو  املصووووري  القدميووووو :«  اهلكسوووولس»
 وهك ف ة تستغر  حنل قرن ونص  قرن.«  اانازير

 دقاينو  التلحيو. سوالم .اوهول كوان قود بودأ الودعلة إىل .إن رسال  يلس  عليه السالم كانحل يف هذ  الف ة
ضوح  كاملو   صولرة وايفالسجن وقورر أووا قيون آابئوه إبوراهيم وإسوحا  ويعقولب وقررهوا وهل يف .ااالا .

 فيما حكا  القرآن الكرمي من قلله:.ققيق  كامل 
يم وإسوووووحا  ئووووك إبووووراهواتبعووووحل ملوووو  آاب.إين تركووووحل ملوووو  قوووولم   ييمنوووولن ابّلِل،وهووووم ابهلخوووورة هووووم كافرون»

  أكثور النواس  نواس،ولكنفضل اّلِل علينا وعلى ال ويعقلب،ما كان لنا أن نشر  ابّلِل من ككء، ذلك من
ء ونووه إ  أ ووادون موون قيشووكرون.اي صوواحل السووجن أأرابب متفرقوولن خووْي أم اّلِل اللاحوود القهووارف مووا تعبوو

ك الوودين ذلوو.ا إ  إاي   تعبوودو أ يتملهووا أنووتم وآاب كووم مووا أنووزل اّلِل ّبووا موون سوولطان،إن احلكووم إ  ّلِل،أموور 
 « ..الناس   يعلملن القيم،ولكن أكثر

لل موون انحيوو  أصوو -سوول اّلِل مجيعووا ر كمووا جوواء بووه   -وهووك صوولرة لإلسووالم واضووح  كاملوو  وققيقوو  كووامل  
 العقيدة.

صوووووفاته  سوووووبحانه بمعرف  اّللِ هتلي،ا ميوووووان ابّلِل،وا ميوووووان ابهلخرة،وتلحيووووود اّلِل وعووووودم الشووووور  بوووووه أصوووووال،و 
 ب الوويت تووتحكمك األراب  سوولطان لغووْي  أصووال وموون مث نفووواحلكووم بعوودم وجوولق حقيقوو  و ...اللاحوود،القهار .

  ومزاولووووو.س غْي عبووووود النووووواييف رقووووواب العبووووواق،وإعالن السووووولطان واحلكوووووم ّلِل وحووووود ،ما قام أن اّلِل أمووووور أ  
 وووا  «العبوواقة»  ديوود معوووه.السوولطان واحلكووم والربلبيوو  هووك تعبيوود للنوواس رووال  لاموور بعبوواقة اّلِل وحد 

أي  - انه ابلعبوواقةّلِل سووبحن واحلكووم وا ذعووان للربلبيوو ،وتعري  الوودين القوويم  نووه إفووراق اااضوولع للسوولطا
،أََمورَ »ان أو متالزمان:فهما م اقف -إفراق  ابحلكم  « الودِِيُن اْلَقويِِمُ  ذلِوكَ .ُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ َأ َّ تَوْعبُو ِإِن احْلُْكوُم ِإ َّ ّللَِِّ

 ملها وأققها وأمشلها ....وهذ  هك أوض  صلرة لإلسالم وأك
علووووى مقاليوووود األموووولر يف مصر،اسووووتمر يف قعلتووووه  عنوووود مووووا سوووويطر - عليووووه السووووالم -وواضوووو  أن يلسوووو  

صور علوى يديوه منتشور يف و  بود أن ا سوالم ا.لإلسالم على هذا النحل اللاض  الكامول الودقي  الشوامل .
يف البقوواع  وانتشوور كوذلك -م بيونهم ى أقوولات النواس وأزواقهووم   علوى جموورق مقاليود احلكوووهول يقووبخ علو -

لن لة يلسوو  اي ووخوووقوود رأينووا إ -اجملوواورة  وون كانووحل وفلقهووا عووكء لتقتووات  ووا مت اقخووار   كمتووه وتوودبْي  
 ا يصوولر حالوو تزوقوا، ووموون أرم كنعووان اجملوواورة يف األرقن ضوومن غووْيهم موون القلافوول ليمتوواروا موون مصوور وي

 لف ة.ا؟دب اليت حلحل ابملنطق  كلها يف هذ  ا
إىل  قصو ،كما تشوْي أول اليفوالقص  تشْي إىل آتر ابهت  للعقيودة ا سوالمي  الويت عور  الرعواة كوي ا عنهوا 

 انتشار هذ  العقيدة ووضلحها بعد قعلة يلس  ّبا.
 نوقطِعن أيوديهأكثنوه، فلما رأينه»وا كارة األوىل ورقت يف حكاي  قلل النسلة حني نلع عليهن يلس :

 « ..إن هذا إ  ملك كرمي.  ما هذا بشراوقلن:حاش ّللِ 
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 « ..ااان ني يلس  أعرم عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنحل من»وورقت يف قلل العزيز  مرأته:
 بعقيوودة يلسوو  وووا آمنووحلأمووا ا كووارة الثانيوو  اللاضووح  فقوود جوواءت علووى لسووان اموورأة العزيووز الوويت يتجلووى أ

 لقرآين:وأسلمحل يف النهاي ،فيما حكا  عنها السيا  ا
   أخنووه ذلك لوويعلم أينقالوحل اموورأة العزيووز:اهلن حصووحا احلو ،أان راوقتووه عوون نفسووه،وإنه ملون الصوواققني،»

إن ريب موا رحوم ريب، لسولء إ إن النفك ألموارة اب.وما أبرىء نفسك.ابلغيه،وأن اّلِل   يهدي كيد ااائنني
 « ..غفلر رحيم

حل قبول تول  يلسو  مقاليود احلكوم يف كانحل قود عرفو  -ي لى هذا املستل ع -وإذا اتض  أن قاين  التلحيد 
،مث مون بعود يوه احلكوممصر فال بد أن تكلن قد انتشرت بعد ذلك واستقرت على نطا  واسع يف أينواء تلل

اينوو  قذوا يقوواوملن عشوورة أخوو فلمووا اسوو ق الفراعنوو  زمووام األموولر يف األسوورة الثامنوو .ذلووك يف عهوود أسوور الرعاة
 فرعلني   ...عليها ال يعقلب اليت تكايرت يف مصر، عاقة الليني  اليت تقلمالتلحيد  ثل  يف ذري  

إىل  -أي يعقولب  -وهذا يكش  لنوا سوببا أصويال مون أسوباب اضوطهاق الفراعنو  بعود ذلوك لبوب إسورائيل 
 للافدين.االرعاة  جانه السبه السياسك،وهل أوم جاءوا واستلننلا وحكملا واستقروا يف عهد ملل 

   العقيوودتنيان اخووتالوإن كوو.املصووريلن ملوول  الرعوواة نووارقوا حلفوواءهم موون بووب إسوورائيل أيضووا . فلمووا نوورق
د الصوحيح  ة التلحيوذلوك أن انتشوار عقيود.ينبغك أن يكلن هول التفسوْي األقولى لوذلك ا ضوطهاق الفظيع

وربلبيوو  غيووحل كووم الطلاُيطووم القاعوودة الوويت يقوولم عليهووا ملووك الفووراعني  فهووك العوودو األصوويل للطلاغيووحل وح
ل فرعوولن يف ل موويمن آالطلاغيووحل  ولقوود ورقت إكووارة إىل هووذا الووذي نقوورر  يف حكايوو  القوورآن الكوورمي لقوول 
ا هووِم فرعوولن  ووه عنوود مووسوولرة غووافر يف قفاعووه ا سووالمك اجمليوود عوون ملسووى عليووه السووالم،يف وجووه فرعوولن ومل
وقووال :»ا ملسووىّبووجوواء  بقتوول ملسووى،ليقتل معووه ااطوور الووذي يتهوودق ملكووه كلووه موون عقيوودة التلحيوود الوويت

اق.وقال رم الفسوووفرعووولن:ذروين أقتووول ملسوووى وليووودع ربوووه،إين أخوووا  أن يبووودل قيووونكم أو أن يظهووور يف األ
لن يكوتم ن آل فرعووقال رجل ميمن مو.ملسى:إين عذت بريب وربكم من كل متكث   ييمن بيلم احلساب
ن يوك عليوه كذبوه،وإفكواذاب   بكم،وإن يكإميانه:أتقتللن رجال أن يقلل:ريب اّلِلف وقد جاءكم ابلبينات من ر 

يووولم مللوووك الاي قووولم لكوووم ا.صووواققا يصوووبكم بعوووخ الوووذي يعووودكم،إن اّلِل   يهووودي مووون هووول مسووور  كوووذاب
  وموا أهوديكم إ. موا أرىفمن ينصران من  س اّلِل إن جاءانف قوال فرعلن:موا أريكوم إ .لاهرين يف األرم

عواق ومثولق و لم نول  قومثول قأب .ليكم مثل يلم األحزابوقال الذي آمن:اي قلم إين أخا  ع.سبيل الركاق
ين مووا م تللوولن موودبر يل .لتنوواقوالووذين موون بعوودهم،وما اّلِل يريوود للمووا للعبوواق،واي قوولم إين أخووا  علكوويم يوولم ا

 نوات فموا زلوتمبول ابلبيقولقود جواءكم يلسو  مون .لكم من اّلِل من عاصم،ومن يضلل اّلِل فما له من هاق .
ن هول مسور  مل اّلِل ،حَّت إذا هلك قلتم:لن يبعة اّلِل من بعد  رسل ،كذلك يضيف كك  ا جاءكم به

ك يطبوع ن آمنولا  كوذلعنود الوذيكث مقتوا عنود اّلِل و .مر ب.الذين ااقللن يف آايت اّلِل بغْي سلطان أ هم
 « ..إخل.اّلِل على كل قله متكث جبار ..
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أي  -  ابلعبوووواقة يوووو ،فتفرقفوووورق اّلِل سووووبحانه ابلربلبفقوووود كووووان الصووووراع احلقيقووووك بووووني عقيوووودة التلحيوووود الوووويت ت
،و  عقيوودة اللينيوو نيوو  الوويت تقوولم علووى أسوواس الوبووني الفرعل  -ابلدينلنوو  وااضوولع وا تبوواع حلاكميتووه وحوود  

 تقلم إ  ّبا.
 ب  اليت بقيحلتر املضطر   يكن إ  أيرا من اهل« أخناتلن»ولعل التلحيد الناقا املشل  الذي عر  به 

التواري  مون  ا يقوال يفالتلحيد الذي نشر  يلس  عليه السالم يف مصر كما أسلفنا وخباص  إذا ص  ممن 
يعو  لدالو  علوى نبللمحات ااأن أم أخناتلن كانحل آسيلي  و  تكن فرعلني   وبعد هذا ا ستطراق نعلق إىل 

وق الرقعوو  تجوواوز حوودتفنجدها .الفوو ة التارحيوو  الوويت وقعووحل فيهووا أحووداّ القصوو  وهركووحل فيهووا أكخاصووها
تقتصور  بويات الويت   ى والتنفلاض  ااموا انطبواع هوذ  الفو ة الزمنيو  ابلور .املصري ،وتسجل نابع العصر كله

عبْيهوووا يلسووو  وت وحنووون نووورى هوووذ  الظووواهرة واضوووح  يف ر اي.علوووى أرم واحووودة،و  علوووى قووولم  عيووواوم .
 ويف ر اي الفتيني صاحل السجن..وشويلها يف النهاي 

طوووابع ا  وووا يشوووك بن يسووومعلووكلهوووا تتلقوووى اب هتموووام سووولاء  ووون يروووووا أو  ووو.ر اي امللوووك يف النهايووو  . ويف
 نسوواين،حافل لعنصوور ا غنيوو  كووذلك اب.العصوور كلووه  وعلووى وجووه ا مجووال فووإن القصوو  غنيوو  ابلعناصوور الفني 

  امللحيو  عبوْي القرآنيوائا التصوفضوال علوى خ.ونريق  األقاء تثز هذ  العناصور إبورازا قلاي.اب نفعال واحلرك 
 ا .املييرة،ذات ا يقاع امللسيقك املناسه لكل جل من األجلاء اليت يصلرها السي

ل:يف حوووه يف القصووو  يتجلوووى عنصووور احلوووه األبووولي يف صووولر وقرجوووات منلعووو  واضوووح  ااطووولط والظوووال
ول القصو  لسو  مون أيويف اسوتجاابته الشوعلري  لاحوداّ حولل .يعقلب ليلس  وأخيه وحبه لبقي  أبنائه

ع صووولر ن مووون تنووول إىل آخرها.وعنصووور الغوووْية والتحاسووود بوووني ا خووولة مووون أمهوووات رتلفات، سوووه موووا يووورو 
عضوهم يقولقهم  خولة فبااحله األبلي.وعنصر التفاوت يف ا ستجاابت املختلف  للغْية واحلسد يف نفولس 

سوويارة ه بعووخ الا؟ووه تلتقطووهووذا الشووعلر إىل إضوومار جرميوو  القتل،وبعضووهم يشووْي فقوو  بطوور  يلسوو  يف 
 نفلرا من ا؟رمي  ..

بزوجهووا بيلسوو  و  من مكوور إخوولة يلسوو  بووه،إىل مكوور اموورأة العزيووز.وعنصوور املكوور وااووداع يف صوولر كووَّت
تصووام التمب،وا ععجوواب و واب .وابلنسلة.وعنصوور الشووهلة ونزواهتووا وا سووتجاب  هلووا اب نوودفاع أو اب حجام

 ني والفر  بتجمع املتفارق.انه،والعفل يف أوانهوالتأيب.وعنصر الندم يف بعخ ألل 
يف  -والوديلان  ن والسول وذلك إىل بعخ صلر اجملتمع ا؟اهلك يف نبق  العلي  من املوا:يف البيوحل والسوج

 واجملتمع العثاين،وما يسلق العصر من الر ى والتنبيات..مصر يلمذا 
 ه    يقصوهايم،وينصوحن سويكلن لوه كوأن عظوتبدأ القص  ابلر اي يقصها يلسو  علوى أبيه،فينب وه أبول   

ك،وكأ وا هوك   بعود ذلمث تسوْي القصو.على إخلته كك   يثْي حسدهم فيغريهم الشويطان بوه فيكيودون لوه .
لقصوو ،و  ووى السويا  النهايو  أشويول للور اي وملوا تلقعوه يعقوولب مون ورائهوا حوَّت إذا اكتمول شويوول الور اي يف ا

 فاء.لديب كل الل  ابلغرم ابعد هذا ااتام الفب الدقي ،اللايف« عهد القدميال»يسر فيها كما سار كِتاب 
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ويلهوووا شب ،ويظل سوووفهك تبووودأ ابلووور اي كموووا .ومووا يسووومى ابلعقووودة الفنيووو  يف القصووو  واضووو  يف قصوو  يلسووو 
  اصووووطناع  ل فيووووه و جمهل ،يتكشووو  قلوووويال قليال،حووووَّت عوووكء ااااوووو  فتحوووول العقووودة حووووال نبيعيووووا   تعِمووو

ملشووهد ملشووهد وااوالسوويا  يوو   فجوولات بووني .كوول حلقوو  هتوولي مجلوو  مشاهد.مقسووم  إىل حلقات والقصوو 
 اع ..شلي  ومتتميليها ختيل القارئ وتصلر ،ويكمل ما حذ  من حركات وأقلال،مع ما يف هذا من 

هوذا  ويف.وحسبنا هذا القدر من التحليول الفوب لقصو  يلسو ،واثيلها للمونهج القورآين ا سوالمك يف األقاء
القوووودر مووووا يكشوووو  عووووون موووودى ا مكانيووووات الوووويت يعرضوووووها هووووذا املوووونهج للمحوووواو ت البشوووووري  يف األقب 
ا سوووووالمك،لتمكينه مووووون األقاء الفوووووب الكامووووول واللاقعيووووو  الصووووواقق  السوووووليم ،قون أن يسووووو  أو ُيتووووواج إىل 

 1558«  ا نسان»التخلك عن النظاف  الالئق  بفن يقدم ل 
ت احلركو  افيو  موع حاجواا املتل وقيمتها يف جموال احلركو  ا سوالمي  وإُياءاهتو وتبقى وراء ذلك كله عثة القص 

لوويت ائ  الكوثى انوه احلقووإىل جا.ومع حاجاهتووا الثابتو  الويت   تتعلوو   رحلو  خاصوو  منهوا.يف بعوخ مراحلهوا
ت األخوْية لتعقيبوااوخباصو  تلوك .تتقرر من خالل سيا  القص ،مث من خالل سيا  السلرة كلها بعد ذلك

 يف السلرة ..
 ونكتفك يف هذا التقدمي للسلرة بلمحات سريع  من هذا كله:

لقد أكران يف مطالع هوذا التقودمي إىل مناسوب  قصو  يلسو   ملتهوا للفو ة احلرجو  الويت كانوحل اور ّبوا احلركو  
 والقلووو  امليمنووو  معوووه يتعرضووولن - -ا سوووالمي  يف مكووو  عنووود نوووزول السلرة،وللشووودة الووويت كوووان رسووولل اّلِل 

وذلك  ا همل القص  من عرم  بتالء ات أن كورمي للنول الكورمي مث  وا هملوه بعود ذلوك مون اسوتفزاز .هلا
 .1559من األرم مث اكني

لوك سوالمي  يف تحلركو  ا وهذا الذي سب  أن قرران  يصلر لولان مون إُيواءات القصو  املتلافيو  موع حاجوات ا
سولم  ه ا؟ماعو  املحلرك ،ويلجون وهول يوزوق الدعلة،ويودفع اهلوذا القورآ« الطبيعو  احلركيو »الف ة ويقورب معو  

 تلجيها واقعيا إاابيا حمدق اهلد  مرسلم الطري .
ا الم،كما عرضووهمل  لإلسووكووذلك أكووران يف ينووااي هليوول القصوو  إىل الصوولرة اللاضووح  الكاملوو  الدقيقوو  الشووا

 وهك صلرة تستح  اللقل  أمامها نليال ...يلس  عليه السالم
يف كوول  هتووا األساسووي اء مقلمار ابتووداء وحوودة العقيوودة ا سووالمي  الوويت جوواء ّبووا الرسوول مجيعووا واسووتيفإوووا تقوور 

وحود   لنو  البشور لوهحد ،وقينرسال  وقيامها على التلحيود الكامول ّلِل سوبحانه،وعلى تقريور ربلبيتوه للبشور و 
.. 

وهذا التقريوور يقطووع الطريوو  . كمووا تقوورر تضوومن تلووك العقيوودة اللاحوودة لإلميووان ابلوودار اهلخوورة بصوولرة واضووح
مووون أن البشوووري    تعووور  التلحيووود و  اهلخووورة إ  أخوووْيا « علوووم األقاين املقوووارن»علوووى موووزاعم موووا يسوووملنه 

                                                 
 سيد رمحه هللا (ال«. ) قار الشرو »نمد قطه. نشر « منهج الفن ا سالمك»لالستزاقة من البحة يراجع كتاب:  - 1558
 من هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا ( 1950ص   - 1559
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جدا،بعود أن اجتووازت عقائود التعوودق والتثنيوو   كوكاهلا وصوولرها املختلفو  وأوووا ترقووحل يف معرفو  العقيوودة كمووا 
زاعم الوويت تتجووه إىل تقريوور أن األقاين موون صوونع البشوور كووأوا هووذ  املوو.ترقووحل يف معرفوو  العلوولم والصووناعات .

 .1560كأن العللم والصناعات
هيوووووو  د األلل إنوووووه لووووويك تلحيووووو.كوووووذلك هوووووك تقووووورر نبيعووووو  قاينووووو  التلحيووووود الووووويت جووووواء ّبوووووا الرسووووول مجيعوووووا .

 هوووذا التقريووور كلوووه وأن  وتقريووور أن احلكوووم ّلِل وحووود  يف أمووور النووواس.ولكنه كوووذلك تلحيووود الربلبيووو  ..فحسوووه
لل ضووووي  ُيوووودق موووودلهووووذ  الق والتعبووووْي القوووورآين الوووودقي  يف.كووووىء موووون أموووور اّلِل سووووبحانه    يعبوووود إ  إاي ان
 هديدا ققيقا.« العباقة»

 قيون إذن ّللِ  فوال« لقويمالودين ا»وهوذا وحود  هول .فهك احلكم من جانه اّلِل والدينلن  من جانه البشور .
لغووْي اّلِل  ذا قان النوواسإ إذن و  عبوواقة ّللِ .كووم ّلِل وحوود مووا   تكوون قينلنوو  النوواس ّلِل وحوود ،وما   يكوون احل

 أن يكووولن يف  تتمثووول والربلبيووو.فتلحيووود األللهيووو  يقتضوووك تلحيووود الربلبي .كوووأن واحووود مووون كووويون احلياة يف
اس مسولمني أو عتث ّبا النوية اليت والعباق.فهما م اقفان أو متالزمان.أو أن تكلن العباقة ّلِل ..احلكم ّلِل .

  مسلمني هك الدينلن  وااضلع وا تباع حلكم اّلِل قون سلا  ..غْي
 ويف أي مكووان أي زمووان وهووذا التقريوور القوورآين بصوولرته هووذ  ا؟ازموو  ينهووك كوول جوودل يف اعتبووار  النوواس يف

لودين ااملعلولم مون  يعود مون  فهذا ا عتبار.مسلمني أو غْي مسلمني،يف الدين القيم أم يف غْي هذا الدين .
 هوذا يفسولمني ولويك يك مون املمن قان لغْي اّلِل وحِكم يف أي أمر من أملر حياته غْي اّلِل،فلو.رة .ابلضرو 

الودين  لمني ويف هوذامون املسو الدين،ومن أفرق اّلِل سبحانه ابحلاكمي  ورفخ الدينلن  لغْي  من خالئقه فهل
رن مووون لبي وووات ويف قووو وو  مووون ايف بي ..وكوول موووا وراء ذلوووك اِحووول   ُياولووه إ  املهزومووولن أموووام اللاقوووع الثقيووول

من .لضورورةابن الودين مووهذا النا وحد  كا  يف جعل هذا احلكم مون املعلولم .القرون  وقين اّلِل واض 
اوالا ان املتجورق ارة ا ميوجاقل فيه فقد جاقل يف هذا الدين  ومن ا ُياءات الولارقة يف ينوااي القصو  صول 

 لس :ني من عباق اّلِل املختارين:يعقلب ويامللصلل كما تتجلى يف قلل عبدين صاحل
متجهوا إىل  كل كوكء،  فأما يلس  فقد أكران من قبل إىل ملقفه األخْي متجرقا من كل ككء، انفضا عنه

تَووووووِب ِمووووووَن ا»ربووووووه،مبتهال إليووووووه يف انكسووووووار ويف خشوووووولع يناجيووووووه: ِب ِمووووووْن َشِْويووووووِل ،َوَعلَّْمتَ ْلُمْلووووووكِ َربِِ قَووووووْد آتَويوْ
 « ..ِب اِبلصَّاحلِِنيَ فَِّب ُمْسِلما  َوَأحْلِقْ ِخرَِة،تَولَ يا َواهْل َر السَّماواِت َواأْلَْرِم،أَْنحَل َولِيِِك يف الُدنْ اأْلَحاِقيِة،فانِ 

ا   يقووو  هوووذولكووون هوووذا امللقووو  األخوووْي   يكووون هووول كووول كوووكء يف هوووذا ا؟انوووه فهووول علوووى مووودار القصووو
يبا لوووووه:يف ملقووووو  ا غوووووراء والفتنووووو  والغلايووووو  مسوووووتج قريبوووووا منوووووه -بحانه سووووو -امللق ،ملصووووول  بربه،ُيسوووووه 

 « ..إنه   يفل  الظامللن.معاذ اّلِل  إنه ريب أحسن مثلاي»يهت :

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (8821 - 1878يراجع ما سب  تقرير  عن هذ  القضي  يف هذا ا؟زء ص   - 1560
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 إ   وووا رب،السوووجن أحوووه»ويف امللقووو  اهلخووور وهووول حشوووى علوووى نفسوووه الضوووع  وامليووول يهتووو  كوووذلك:
 « ..يدعلنب إليه،وإ  تصر  عب كيدهن أصه إليهن وأكن من ا؟اهلني

نوحل يلسو ف أللا:أإنوك قال »عري  نفسه  خلته،يبني فضل اّلِل عليه ويشكر نعمته ويذكرها:ويف ملق  ت
 « ..نسننياضيع أجر يقال:أان يلس  وهذا أخك قد مِن اّلِل علينا،إنه من يت  ويصث فإن اّلِل   

ا سوالمي   كو اجو  احلر حوكلها ملاق  همول إُيواءات يتجواوز موداها حاجو  احلركو  ا سوالمي  يف مكو ،إىل 
 يف كل ف ة.

ناسوب  وكلموا مويف كول  وأما يعقلب ففك قلبه تتجلى حقيق  ربه ابهرة عميق  لطيفو  مأنلسو  يف كول ملقو 
 اكتد البالء كفحل تلك احلقيق  يف قلبه ورفحل  قدار ما تعمقحل وبرزت ..

ُموَك ِموْن َشِْويوِل َك َويُوَعلِِ َربُو يوكَ وََكوذِلَك َاَْتبِ »فمنذ البدء ويلس  يقا عليه ر اي  يذكر ربه ويشكر نعمتوه:
َوِإْسوحاَ ،ِإنَّ َربَّوَك  َك ِموْن قَوْبوُل ِإبْوراِهيمَ لى أَبَوَليْوعَ َاَّها اأْلَحاِقيِة،َويُِتُم نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعلى آِل يَوْعُقلَب َكما أَ 

 « ..َعِليم  َحِكيم  
أمرا،فصوث  كوم أنفسوكمقال:بل سوللحل ل»به:ويف ملاجه  الصدم  األوىل يف يلس  يتجه إىل ربه مستعينا 

 « ..مجيل،واّلِل املستعان على ما تصفلن
 د وأن يووودخللاابب واحووو ويف ملاجهتوووه لعانفتوووه األبليووو  ااائفووو  علوووى أبنائوووه،وهل يلصووويهم أ  يووودخللا مووون
م حكوو النافوذ هول أن احلكووممصور مون أبوولاب متفرقو ،  ينسوى أن هووذا التودبْي   يغوب عوونهم مون اّلِل كوي ا،و 

ْن ابب  واِحووود  ْدُخُللا ِموووتَووو   َوقووواَل:اي بَوووِبَّ »اّلِل وحووود  وإ وووا هوووك حاجووو  يف الووونفك   تغوووب مووون اّلِل وقووودر :
،عَ اَكووووكء، ِإِن   ِموووونْ َواْقُخلُوووولا ِمووووْن أَبْوووولاب  ُمتَوَفرِِقَوووو  ،َوما أُْغووووِب َعووووْنُكْم ِمووووَن اّللَِّ  ِه َلْيووووِه تَولَكَّْلحُل،َوَعَلْيووووحْلُْكووووُم ِإ َّ ّللَِِّ

 « ..فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمتَولَكُِِللنَ 
 ظو  واحودة إىلحلمحو  ربوه ر ويف ملاجه  الصدم  الثاني  يف كثته وهرمه وضوعفه وحزنوه،  يتسورب اليوأس مون 

يل   »قلبووووه: يعووووا   أَْن ذَْ ،َعَسووووى اّللَُّ قاَل:بَووووْل َسوووولََّلحْل َلُكووووْم أَنْوُفُسووووُكْم أَْمرا ،َفَصووووْث  مجَِ ِإنَّووووُه ُهووووَل اْلَعلِوووويُم  تِيَووووِب ِّبِووووْم مجَِ
 «.احلَِْكيمُ 

ه ى يلسو  وبكائوحزنوه علو مث يبل  علك احلقيق  يف قله يعقولب قرجو  البهواء والصوفاء،وبنل  يينبلنوه علوى
بوه ر يعلم مون كوأن دووا،و له حَّت تبيخ عينوا  مون احلوزن فيولاجههم  نوه اود حقيقو  ربوه يف قلبوه كموا   او

 وحه:ه وحد  وككلا  له وبثه ورجا   يف رمحته ور ما   يعلملن فمن هنا اعاهه إلي
كر ذ تووو ّلِل تفتوووأ قووواللا:.وتووولىل عووونهم وقوووال:اي أسوووفا علوووى يلسووو   وابيضوووحل عينوووا  مووون احلوووزن فهووول كظيم»

   مون اّلِل موا ،وأعلوميلس  حَّت تكلن حرضا أو تكلن مون اهلوالكني  قال:إ وا أكوكل بثوك وحوزين إىل اّللِ 
 إ  س مون رو  اّللِ ه   ييوأسلا من يلسو  وأخيوه،و  تيأسولا مون رو  اّلِل،إنواي بب اذهبلا فتحس.تعلملن .

 « ..القلم الكافرون
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 لسو ،وقد صوِد ييف ريو   ولقد ذكرهم  ا يعلمه من كأن ربه وما اد  من حقيقته يف قلبه،وهم ااقللنه
فوووك ل: ّلِل إنووك قاللا.ونوملووا فصووولحل العووْي قووال أبووولهم:إين ألجوود ريوو  يلسووو ،لل  أن تفنوود»اّلِل فيووه لنووه:
موا    علوم مون اّللِ كوم:إين ألفلما أن جاء البشْي ألقا  على وجهه فارتد بصْيا،قال:أ  أقول .ضاللك القدمي

 «.تعلملنف
ناسوه ل ا ُيواء املوهك همو.إوا الصلرة الباهرة لتجلك حقيق  األللهي  يف قله من قللب الصفلة املختوارة

لكبْية،لكول ا ميانيو  ا ابحلقيقو  املسلم  يف مك  كما أووا همول ا ُيواء الودائملف ة الشدة يف حياة ا؟ماع  
 قله يعمل يف حقل الدعلة واحلرك  اب سالم على مدار الزمان أيضا.

 .  السلرةوأخْيا ْنكء إىل التعقيبات املتنلع  اليت جاءت بعد القص  الطليل  إىل واي
تقريوور مووأخلذ موون هووذا ب - -قووريا ابلوولحك إىل رسوولل اّلِل إن التعقيووه األول واملباكوور يلاجووه تكووذيه 

 حاضرا وقائعه: - -القصا الذي   يكن رسلل اّلِل 
 « ..نذلك من أنباء الغيه نلحيه إليك،وما كنحل لديهم إذ أمجعلا أمرهم وهم ميكرو  »

َصووِا ِ ووا أَْوَحْينووا ْحَسووَن اْلقَ َلْيووَك أَ حَنْووُن نَوُقووُا عَ »وهووذا التعقيووه يوو اب  مووع التقوودمي للقصوو  يف ا عووا  ذاتووه:
 « ..إِلَْيَك هَذا اْلُقْرآَن،َوِإْن ُكْنحَل ِمْن قَوْبِلِه َلِمَن اْلغاِفِلنيَ 

احلقيقو   لسلرة،لتقرير سيا  ايفوالتقدمي والتعقيه على هذا النحل ييلفان مييرا ملحيا من املييرات الكثْية 
 لتكذيه.اليت يعرضاوا،وتلكيدها يف ملاجه  ا ع ام وا

هتوولين أموور املكووذبني علووى نفسووه.وبيان موودى و  - -وموون مث يعقووه ذلووك التسووري  عوون قلووه رسوولل اّلِل 
  التنبوه إىللسوليم  يفاعناقهم وإصرارهم وعماهم عن اهلايت املبثلي  يف كتواب الكولن،وهك حسوه الفطورة 

هم وهوووووووم د يفووووووواج قوووووووذي مث هتديووووووودهم بعوووووووذاب اّلِل الووووووو.ق ئووووووول ا ميان،وا سوووووووتماع إىل الووووووودعلة والثهوووووووان
وََكوأَيِِْن .ْكور  لِْلعاَلِمنيَ َأْجر ،ِإْن ُهوَل ِإ َّ ذِ  َلْيِه ِمنْ عَ ُلُهْم َوما َتْس وَ .َوما َأْكثَوُر النَّاِس َوَلْل َحَرْصحَل ِ ُْيِمِننيَ »غافللن:

ووووووماواِت َواأْلَْرِم مَيُووووووُروَن َعَلْيهووووووا َوُهووووووْم َعْنهوووووو  ِإ َّ َوُهووووووْم ْيِمُن َأْكثَووووووورُُهْم اِبّللَِّ ا يوُووووووَوم.ُضوووووولنَ ا ُمْعرِ ِمووووووْن آيَوووووو   يف السَّ
 « .. َيْشُعُروَنف لسَّاَعُ  بَوْغَت   َوُهْم تِيَوُهُم اأَْو شَْ  أَفََأِمُنلا أَْن َشْتِيَوُهْم غاِكَي   ِمْن َعذاِب اّللَِّ .ُمْشرُِكلنَ 

اّلِل  نلن بووودينوهوووك إيقاعوووات موووييرة بقووودر موووا همووول مووون حقوووائ  عميقووو  عووون نبيعووو  النووواس حوووني   يووودي
 « ..ُمْشرُِكلنَ   َوُهمْ َوما يُوْيِمُن َأْكثَورُُهْم اِبّللَِّ ِإ َّ »الصحي .وخباص  يف قلله تعاىل:

سوووم يف قضوووي  هوا   فهوووذا هووول التصووولير العميووو  لكثوووْي مووون النفووولس الووويت حوووتل  فيهوووا ا ميوووان ابلشووور ،أل
 التلحيد.

ىل هديوود نريقووه وايزهووا وإفراقهووا إ - -ك،بتلجيووه الرسوولل وهنووا اووكء ا يقوواع الكبووْي العميوو  املوويير امللح
 لوى َبِصوْيَة  أاََن َوَمونِ  اّللَِّ عَ عُولا ِإىَل ُقْل:هوِذِ  َسوِبيِلك أَقْ »عن كل نري ،واملفاصل  على أساسها اللاض  الفريود:

،َوما أاََن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ   « ..اتوَّبَوَعِب،َوُسْبحاَن اّللَِّ
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 -ملها للنوول ُي.سوولاها قوواع آخوور ُيموول عووثة القصووا القوورآين كلووه،يف هووذ  السوولرة ويفمث ختووتم السوولرة إبي
-  ومعها التووووذكْيالقلوووو  امليمنوووو  معووووه،ومعها التثبيووووحل والتسووووري  والبشوووورى وُيملهووووا للمشووووركني املعانوووودينو، 

قيقوو  لولحك وحاحلقيقو   كما أن فيهوا للجميوع تقريوورا لصود  الولحك وصود  الرسوولل وتقريورا.والعظو  والنوذير
 ا   نُولِحك إِلَوْيِهْم ِمونْ  ِإ َّ رِجوقَوْبلِوكَ  َوموا أَْرَسوْلنا ِمونْ »الرسال ،مع ختليا هذ  احلقيق  من األوهام واألسانْي:

ْْي  لِلَّوِذيَن اهْلِخورَِة َخو ِموْن قَووْبِلِهْمف َولَودارُ  ُ  الَّوِذينَ َن عاِقبَوأَفَولَوْم َيِسوْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُوُروا َكْيوَ  كوا.أَْهِل اْلُقرى 
ُواتوََّقْلا أَفَوال تَوْعِقلُولَنف َحوَّتَّ ِإَذا اْسوتَوْيَأَس الُرُسوُل َولَنُو َك َموِذبُلا جواَءُهْم َنْصوُران،ْم قَوْد ُكولا َأوَّ ْن َنشواُء،َو  يوُوَرُق فَوُنجِِ

َ ى،َولِكْن َتْصوِديَ  اِب،موا كواَن َحوِديثا  يُوْفوْلبوِ  اأْلَ ة  أِلُ َلَقْد كواَن يف َقَصِصوِهْم ِعوثَْ .َ ُْسنا َعِن اْلَقْلِم اْلُمْجرِِمنيَ 
 « ..ِمُنلنَ ْلم  يُويْ الَِّذي َبنْيَ يََدْيِه،َوتَوْفِصيَل ُكلِِ َككء، َوُهدى  َوَرمْحَ   لِقَ 

 وا يقاع الكبْي ...إنه ا يقاع األخْي
 الصوواق  الفووب قاءوبعوود فلعوول موون املناسووه يف تقوودمي السوولرة الوويت حوولت قصوو  يلسوو ، لذجا كووامال لووا

ن عنود  واذج مو وأن نقو  ا؟ميل،أن نلوم بشوكء مون لطوائ  التناسو  يف األقاء القورآين يف السولرة بكاملهوا
 هذ  اللطائ  اثل سائرها:

ات معينوو ،تيل  جووزءا موون جوول السوولرة تتكوورر تعبووْي  -ر القرآنيوو  األخوورى كمووا يف السوول   -يف هووذ  السوولرة 
ِلَك وََكووذ»ع كووَّت:يف ملاضوو كثْيا،ومووا يقابلووه مون ا؟هوول وقلوو  العلووم  وهنا يوورق ذكوور العلووم.وكخصويتها اااصوو 

َعلوى أَبَوَليْوَك  أََاَّهوا َوَعلوى آِل يَوْعُقلَب،َكموا ُه َعَلْيوكَ نِْعَمتَو َاَْتِبيَك َربُوَك َويُوَعلُِِموَك ِموْن َشِْويوِل اأْلَحاِقيوِة،َويُِتمُ 
 «..ِليم  َحِكيم  ِمْن قَوْبُل ِإْبراِهيَم َوِإْسحاَ ،ِإنَّ َربََّك عَ 

ُ غاِله  َعلوى أَْمورِ َوا.حاِقيةِ يِل اأْلَ وََكذِلَك َمكَّنَّا لُِيلُسَ  يف اأْلَْرِم،َولِنُوَعلَِِمُه ِمْن َشْوِ » ِ  َولِكونَّ َأْكثَووَر النَّواِس ّللَّ
 «.  يَوْعَلُملنَ 

ُ  آتَوْيناُ  ُحْكما  َوِعْلما  »  « ..ِسِننيَ ْلُمحْ ي اوََكذِلَك َْنْزِ .َوَلمَّا بَوَلَ  َأُكدَّ
 .« .ْلَعِليمُ ِميُع افَاْسَتجاَب َلُه َربُُه َفَصَرَ  َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَل السَّ »
 « ..لََّمِب َريبِِ ذِلُكما ِ َّا عَ .تَِيُكماَل أَْن ذَْ ِلِه قَوبْ قاَل:  َذْتِيُكما نَعام  تُوْرَزقانِِه،ِإ َّ نَوبَّْأُتُكما بَِتْأِوي»
 « ..لنَّاِس   يَوْعَلُملنَ يُِِم،َولِكنَّ َأْكثَوَر الدِِيُن اْلقَ ،ذِلَك احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ أََمَر َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ ِإِن ا»
ُّ َأْحالم  َوما حَنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحالِم بِعاِلِمنيَ »  « ..قاُللا:َأْضغا
ووودِِيُ  أَْفِتنوووا يف » ،َوَسوووْبِع ُسووونوُْبالت  ُخْضوووَسوووْبع  ِعجا ُلُهووونَّ  َسوووْبِع بَوَقووورات  ِ وووان  َذْكُ يُلُسوووُ  أَيُوَهوووا الصِِ ر  َوأَُخوووَر   

،َلَعلِِك أَْرِجُع ِإىَل النَّاِس َلَعلَُّهْم يَوْعَلُملنَ   « ..ايِبسات 
يت َقطَّْعووووَن اما ابُل النِِْسووووَلِة ْلُه:بِِووووَك َفْسوووو وَ  ِإىل رَ َوقوووواَل اْلَملِووووُك:ائْوُتلين بِووووِه،فَوَلمَّا جوووواَءُ  الرَُّسوووولُل قوووواَل:اْرِجعْ » لووووالَّ

 « ..أَْيِديَوُهنَّف ِإنَّ َريبِِ ِبَكْيِدِهنَّ َعِليم  
 « ..ِننيَ ْيَد اْاائِ ْهِدي كَ يوَ ذِلَك لِيَوْعَلَم َأيِنِ  َْ َأُخْنُه اِبْلَغْيِه َوأَنَّ اّللََّ    »
 « ..يم  قاَل:اْجَعْلِب َعلى َخزاِئِن اأْلَْرِم ِإيِنِ َحِفيج  َعلِ »
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 « ..ُملنَ  يَوْعلَ  َوِإنَُّه َلُذو ِعْلم  ِلما َعلَّْمناُ ،َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس .»..
 « ..ا سارِِقنيَ ما ُكنَّ وَ قاُللا:َ ّللَِّ َلَقْد َعِلْمُتْم ما ِجْ نا لِنُوْفِسَد يف اأْلَْرِم »
ُ أَْعَلُم ِ ا َتِصُفل » ي وا قواتَوْيَأُسلا مِ ا اسْ فَوَلمَّ « ..»نَ قاَل:أَنْوُتْم َكر  َمكاان ،َواّللَّ َل َكبِوْيُُهْم:أََ ْ تَوْعَلُمولا أَنَّ ْنُه َخَلُصلا ْنَِ

 ..« ..أابُكْم َقْد َأَخَذ َعَلْيُكْم َمْليِقا  ِمَن اّللَِّ 
 .« .َوما َكِهْدان ِإ َّ ِ ا َعِلْمنا َوما ُكنَّا لِْلَغْيِه حاِفِظنيَ »
ُ أَْن َذْتِ » يعا ،ِإنَُّه ُهَل اْلَعِليمُ َعَسى اّللَّ  « ..يمُ احلَْكِ  َيِب ِّبِْم مجَِ

،َوأَْعَلُم ِمَن اّللَِّ  ا َأْكُكلا بَوثِِك َوُحْزين ِإىَل اّللَِّ  «.. تَوْعَلُملنَ   ما اَل:ِإ َّ
 « ..فاِهُللنَ قاَل:َهْل َعِلْمُتْم ما فَوَعْلُتْم بُِيلُسَ  َوَأِخيِه ِإْذ أَنْوُتْم ج»
 « ..َنفأَُقْل َلُكْم:ِإيِنِ أَْعَلُم ِمَن اّللَِّ ما   تَوْعَلُمل  قاَل:أَ َْ »
َتِب ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِب ِمْن َشِْويِل اأْلَ »  ...«. حاِقيةِ َربِِ َقْد آتَويوْ

 لكرمي.اوهك لاهرة ابرزة تلفحل النظر إىل بعخ أسرار التناس  ولطائفه يف هذا الكتاب 
عليووه  -ان يلسوو  وهوول يوورق موورة علووى لسوو« احلكووم»األللهيوو ،ويف مقوودمتها  ويف السوولرة تعريوو  خبصووائا

 - لوى لسوان يعقولبعمي  يف العباق من انحي  قينلنتهم ونواعتهم ا راقيو ،وذيت مورة  ع  احلاك -السالم 
امل القدريوووو ،فيتك ميوووو  يف العبوووواق موووون انحيوووو  قينوووولنتهم ّلِل يف صوووولرهتا القهريوووو  عوووو  احلاك -عليووووه السووووالم 

 دا:  مصاقف  أبء عفلا و ملعنيان يف تقرير مدللل احلكم وحقيق  األللهي  على هذا النحل الذي   اكا
ِحَلِ اي صووووووا» :يقوووووولل يلسوووووو  يف معوووووورم تفنيوووووود ربلبيوووووو  احلكووووووام يف مصوووووور ورالفتهووووووا للحدانيوووووو  األللهيوووووو

ُ اْللاِحُد اْلقَ  ْجِن،أَأَْرابب  ُمتَوَفرُِِقلَن َخْْي  أَِم اّللَّ ُتُملهوا ِموْن ُقونِوِه ِإ َّ َأْ وا تَوْعبُوُدونَ موف هَّارُ السِِ أَنْووُتْم َوآاب ُُكوْم  اء  َ َّيوْ
ُ ِّبا ِمْن ُسْلطان   ،أَ .ما أَنْوَزَل اّللَّ ُ ،ذِلَك ا تَوْعُبدُ َمَر َأ َّ ِإِن احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ  «لدِِيُن اْلَقيِِمُ وا ِإ َّ ِإايَّ

ب  واِحووود  ُللا ِموووْن اب تَوووْدخُ اي بَوووِبَّ، » انفوووذ وأن قضووواء  موووام:ويقوولل يعقووولب يف معووورم تقريووور أن قووودر اّللِ 
،عَ اَكووووكء، ِإِن   ِموووونْ َواْقُخلُوووولا ِمووووْن أَبْوووولاب  ُمتَوَفرِِقَوووو  ،َوما أُْغووووِب َعووووْنُكْم ِمووووَن اّللَِّ  َلْيووووِه تَولَكَّْلحُل،َوَعَلْيووووِه حْلُْكووووُم ِإ َّ ّللَِِّ

 « ..فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمتَولَكُِِللنَ 
 راقيووووو  ّلِل يفينلنوووو  ا التكاموووول يف موووودللل احلكووووم يشووووْي إىل أن الوووودين   يسووووتقيم إ  أن تكوووولن الدوهووووذا 

ر القووودر القووواه ينلنووو  يففكال ا مووون العقيووودة وليسوووحل الد.احلكم،كالدينلنووو  القهريووو  لوووه سوووبحانه يف القووودر
 ا  ا عتقاق.يف نطلك وحدها هك الداخل  يف نطا  ا عتقاق،بل الدينلن  ا راقي  يف الشريع  هك كذ

 «.اللطي ».ناسب  .ومن لطائ  التناس  أن يذكر يلس  احلصي  الكيك اللطي  املدخل،صف  اّلِل امل
َوقاَل:اي .ا لَووُه ُسووجَّدا  ِش،َوَخووُرو ى اْلَعرْ َوَرفَووَع أَبَوَليْووِه َعلَوو»يف امللقوو  الووذي يتجلووى فيووه لطوو  اّلِل يف التصووري :

ووْحَسووَن يب إِ قَووْد أَ وَ .ْن قَوْبووُل قَووْد َجَعَلهووا َريبِِ َحق اأَبَووحِل هووذا َشِْويووُل ُرْءايَي ِموو ْجِن،َوجاَء ِبُكووْم ْذ َأْخووَرَجِب ِمووَن السِِ
« ُه ُهوَل اْلَعلِويُم احلَِْكويمُ ِإنَّو.ِطي   ِلموا َيشواُء .لَ  ِإنَّ َريبِِ .َليت .ِمَن اْلَبْدِو ِمْن بَوْعِد أَْن نَوزََغ الشَّْيطاُن بَوْيِب َوَبنْيَ ِإخْ 

.. 
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ر تعقيه املباكوولقصوا،والومون لطوائ  التناسوو  موا سووب  أن أكوران إليووه مون التطواب  يف السوولرة بوني تقوودمي ا
ني القى عليهووا بوواحوودة،وتتوكوول هووذ  التعقيبووات تتجووه إىل تقريوور قضووااي و .عليووه،والتعقيه ااتووامك الطليوول .

 البدء وااتام ..
 ا يف السيا .وحسبنا يف التعري  ابلسلرة هذ  اللمسات حَّت نلتقك ّب

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2522 

 [20إل   1(:اآليات 12]سور  يوسف ):الوحد  ا ول  

 يوسف من بيت أبيه إل  بيت عهيه مصر

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُن نَوُقوُا َعَلْيوَك َأْحَسوَن ( حنَْ 2) ُللنَ  َعَربِي ا َلَعلَُّكْم تَوْعقِ ( ِإانَّ أَنْوزَْلناُ  قُوْرآان  1الر تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمِبنِي )} 

ُ  أِلَبِيوِه اي أَبَووحِل ( ِإْذ قواَل يُلُسوو3ِلنَي )ِمووَن اْلغوافِ لَ ْبلِوِه اْلَقَصوِا ِ وا أَْوَحْينووا إِلَْيوَك هووَذا اْلُقوْرآَن َوِإْن ُكْنوحَل ِمووْن قوَ 
ُصوْا ُرْ ايَ  َعلوى قواَل اي بُوَبَّ   تَوقْ  (4 سواِجِديَن )ِ  ُهْم ِإيِنِ رَأَْيحُل َأَحَد َعَشوَر َكلَْكبوا  َوالشَّوْمَك َواْلَقَموَر رَأَيْووتوُ 

ذِلَك َاَْتِبيَك َرُبَك َويُوَعلُِِمَك ِموْن َشِْويوِل ( وَكَ 5ني  )و  ُمبِ ِإْخَلِتَك فَوَيِكيُدوا َلَك َكْيدا  ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلإْلِْنساِن َعدُ 
َوِإْسوحاَ  ِإنَّ َربَّوَك  َك ِموْن قَوْبوُل ِإبْوراِهيمَ لوى أَبَوَليْوَاَّهوا عَ آِل يَوْعُقلَب َكما أَ اأْلَحاِقيِة َويُِتُم نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعلى 

اُللا لَُيلُسوُ  َوَأُخولُ  َأَحوُه ِإىل أَبِينوا ( ِإْذ قو7ِلنَي )( َلَقْد كاَن يف يُلُسَ  َوِإْخَلتِِه آايت  لِلسَّوائِ 6َعِليم  َحِكيم  )
يُكْم ْم َوْجوووُه أَبِوووا يُلُسوووَ  أَِو اْنَرُحووولُ  أَْرضوووا  َحْوووُل َلُكووو( اقْوتُولُووول 8نَّ أابان َلِفوووك َضوووالل  ُمبِوووني  )ِمنَّوووا َوحَنْوووُن ُعْصوووَب   إِ 

ُهْم   (9َوَتُكلنُوولا ِمووْن بَوْعووِدِ  قَوْلمووا  صوواحلِِنَي ) هِِ يَوْلَتِقطْووُه يابَووحِل اْ؟ُووغَ تَوْقتُولُوولا يُلُسووَ  َوأَْلُقوولُ  يف  قوواَل قائِوول  ِموونوْ
وُتْم فواِعِلنَي )بَوْعُخ ال ( 11ُحلَن ) لَوُه لَناِصوَك   َشَْمنَّوا َعلوى يُلُسوَ  َوِإانَّ ( قواُللا اي أابان موا لَو10سَّويَّارَِة ِإْن ُكنوْ

ُكلَووُه ْن ذَْ ِإيِنِ لََيْحووزُُنِب أَْن تَووْذَهُبلا بِووِه َوَأخوواُ  أَ  ( قووالَ 12أَْرِسووْلُه َمَعنووا َغوودا  يَوْرتَووْع َويَوْلَعووْه َوِإانَّ لَووُه حَلوواِفظُلَن )
وا َذَهبُولا بِو (14 )ذا  َااِسوُرونَ ْئُه َوحَنُْن ُعْصوَب   ِإانَّ إِ ( قاُللا لَِ ْن َأَكَلُه الذِِ 13الذِِْئُه َوأَنْوُتْم َعْنُه غاِفُللَن ) ِه فَوَلمَّ

( َوجواُ  أابُهوْم 15 َيْشوُعُروَن ) ْمورِِهْم هوذا َوُهوْم   َِ بِِ َوونوَُّهمْ ِه لَتُونوَ َوَأمْجَُعلا أَْن َاَْعُللُ  يف َغياَبحِل اْ؟ُهِِ َوأَْوَحْينا إِلَْيو
ْنحَل ِ ُوْيِمن  َأَكَلُه الذِِْئُه َوما أَ فَ َد َمتاِعنا ْكنا يُلُسَ  ِعنْ ( قاُللا اي أابان ِإانَّ َذَهْبنا َنْسَتِبُ  َوتَوَر 16ِعشاء  يَوْبُكلَن )

يول  نْوُفُسوُكْم أَ أَ اَل بَوْل َسولََّلحْل َلُكوْم ِه بِوَدم  َكوِذب  قو( َوجاُ  َعلوى َقِميِصو17لَنا َوَلْل ُكنَّا صاِقِقنَي ) ْمورا  َفَصوْث  مجَِ
ُ اْلُمْسَتعاُن َعلى ما َتِصُفلَن ) ْشورى هوذا غُوالم  بُ َلُ  قواَل اي ْرَسُللا وارَِقُهْم فََأْقىل َقلْو( َوجاَءْت َسيَّارَة  فَأَ 18َواّللَّ

ُ َعلِوويم   لزَّاِهووِديَن ِفيووِه ِمووَن ا بِووَثَمن  خَبْووك  َقراِهووَم َمْعووُدوَقة  وَكووانُلا َوَكووَرْو ُ  (19 ِ ووا يَوْعَملُوولَن )َوَأَسووُروُ  ِبضوواَع   َواّللَّ
(20) } 

 مقدمة الوحد  :

 يلسوو  إىل أ موون ر ايهووذا الوودرس هوول املقدموو ،مث احللقوو  األوىل موون القصوو ،وتتأل  موون سووت  مشوواهد،وتبد
لوووك التقووودمي ذكووورة،بعد وسووونلاجه النصووولص الووولارقة فيوووه مبا.. وايووو  مووويامرة إخلتوووه عليه،ووصووولله إىل مصووور

 الساب  للسلرة،وفيه غناء:
 القصص القرآني وإثبات مصدر القرآن 3 - 1الدرس ا ول:

َأْحَسوَن اْلَقَصوِا  َلْيوكَ عَ حَنُْن نَوُقوُا .ْعِقلُولنَ َعلَُّكوْم توَ لَ َربِي وا ِإانَّ أَنْوزَْلنواُ  قُووْرآان  عَ .تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمِبنيِ .الر »
 .« .غاِفِلنيَ ِمَن الْ ِ ا أَْوَحْينا إِلَْيَك هَذا اْلُقْرآَن َوِإْن ُكْنحَل ِمْن قَوْبِلِه لَ 

داولوو  يبوو  للنوواس متسووها وهووك قر هووذ  األحوور  ومووا موون جن..« تِْلووَك آايُت اْلِكتوواِب اْلُمبِوونيِ »..را . م.ألوو 
لووه ولقوود نز .ملبنيلكتوواب ااآايت .مي  علووى الطاقوو  البشووري هووك هووك بعينهووا تلووك اهلايت البعيوودة املتسووا.بينهم

 « ..ِقُللنَ َلَعلَُّكْم تَوعْ »اّلِل كتااب عربيا ميلفا من هذ  األحر  العربي  املعروف :
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فال بود عقوال لن بشورا،وتدركلن أن الذي يصنع من الكلمات العاقيو  هوذا الكتواب املعجوز   ميكون أن يكو
 ا مدعل لتدبر هذ  الظاهرة وق لتها القاهرة.والعقل هن.أن يكلن القرآن وحيا

جووووووه وملووووووا كووووووان جسووووووم هووووووذ  السوووووولرة قصوووووو  فقوووووود أبوووووورز ذكوووووور القصووووووا موووووون موووووواقة هووووووذا الكتوووووواب،على و 
 « ..ا اْلُقْرآنَ ْيَك هذَ حَنُْن نَوُقُا َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِا ِ ا أَْوَحْينا إِلَ »التخصيا:

لقوورآن اوهول جووزء مون  -قصووا وهوول أحسون ال -لقصوا فبإُيائنوا هوذا القوورآن إليوك قصصوونا عليوك هووذا ا
 امللحى به.

هووولن إىل هوووذا جالوووذين   يتل يف قلمك، ..فقووود كنوووحل أحووود األميوووني« َوِإْن ُكْنوووحَل ِموووْن قَوْبلِوووِه َلِموووَن اْلغووواِفِلنيَ »
 النحل من امللضلعات اليت جاء ّبا القرآن،ومنها هذا القصا الكامل الدقي .

 القص  ..هذ  املقدم  إكارة البدء إىل 
 يمقوا يوصي ابنه بشأن رؤياه 6 - 4الدرس الثاني:

َل ِإْذ قوووا»بيوووه:  علوووى أمث يرفوووع السوووتار عووون املشوووهد األول يف احللقووو  األوىل،لنووورى يلسووو  الصووول يقوووا ر اي
وووْمكَ يُلُسوووُ  أِلَبِيوووِه:اي أَبَوووحِل،ِإيِنِ رَأَيْوووحُل َأَحوووَد َعَشوووَر َكلَْكبوووا  َوا قاَل:اي بُوووَبَّ   . سووواِجِدينَ رَأَيْوتُوُهْم ِ  .َواْلَقَمووورَ  لشَّ
ووووويْ .تَوْقُصوووووْا ُرْ ايَ  َعلوووووى ِإْخَلِتَك،فَوَيِكيوووووُدوا لَوووووَك َكْيووووودا   ْنسووووواِن َعوووووطاَن لِ ِإنَّ الشَّ َتِبيوووووَك اَْ  وََكوووووذِلكَ .ُدو  ُمِبني  إْلِ

لوى أَبَوَليْوَك ِموْن قَوْبوُل لَب،َكموا أََاَّهوا عَ ْعقُ َوَعلى آِل يوَ َلْيوَك،عَ َرُبَك،َويُوَعلُِِمَك ِمْن َشِْويِل اأْلَحاِقيِة،َويُِتُم نِْعَمَتُه 
 «..ِإْبراِهيَم َوِإْسحاَ ،ِإنَّ َربََّك َعِليم  َحِكيم  

ان وأقورب موا   الغلموكان يلس  صبيا أو غالما وهذ  الر اي كما وصوفها ألبيوه ليسوحل مون ر ى الصوبي  و 
هوذ  الكلاكووه والشومك والقموور  ن يوورىأ -ني تكوولن ر اي  صوبياني  أو صوودى ملوا ُيلووم بوه حو -يوزا  غووالم 

ُينوووولن  ء الووووذينولكن يلسوووو  رآهووووا سوووواجدة له،متمثلوووو  يف صوووولرة العقووووال.يف حجوووور  أو بووووني يديووووه يطلهلووووا
:اي أَبَووحِل ُ  أِلَبِيووهِ َل يُلُسووِإْذ قووا»والسوويا  يووروي عنووه يف صوويغ  ا يضووا  امليكوودة:.ر وسووهم ابلسووجلق تعظيما

 « ..الشَّْمَك َواْلَقَمرَ ِإيِنِ رَأَْيحُل َأَحَد َعَشَر َكلَْكبا  وَ 
 «.رَأَيْوتُوُهْم ِ  ساِجِدينَ »مث يعيد لفج رأى:

  فصوو  هوول عنووه،و ي  .غووالمهلووذا أقر  أبوول  يعقوولب  سووه وبصووْيته أن وراء هووذ  الوور اي كووأان عظيمووا هلووذا ال
 ايوو إ  يف و ال يظهوورأمووا اامووه فوو.و  تظهوور بوولاقر  إ  بعوود حلقتووني منها.يفصوو  عنووه سوويا  القصوو  كووذلك

عروا مووا أن يستشو وهلووذا نصوحه    يقووا ر اي  علوى إخلته،خشووي .القصو  بعود انكشووا  الغيوه انجلب
فلسوووهم ن مووون هوووذا يغووورة يف نفلسوووهم،فتمتلىء نفيجووود الشووويطا -غوووْي الشوووقي   -وراءهوووا ألخووويهم الصوووغْي 

ل ..مث علِو« وا لَوَك َكْيودا  َك فَوَيِكيودُ تِوِإْخلَ  قواَل:اي بُوَبَّ   تَوْقُصوْا ُرْ ايَ  َعلوى»ابحلقد،فيدبروا له أمورا يسول  :
 « ..ِإنَّ الشَّْيطاَن ِلإْلِْنساِن َعُدو  ُمِبني  »هذا بقلله:

 ومن مث فهل يلغر صدور الناس بعضهم على بعخ،ويزين هلم ااطي   والشر.
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   إىل أنتجه خوانر ويعقلب بن إسحا  بن إبراهيم،وقد أحسن من ر اي ابنه يلس  أن سيكلن له كوأن،ي
موون أن جوود   ما يعلمووههووذا الشووأن يف واقي الوودين والصووال  واملعرفوو   كووم جوول النبوولة الووذي يعوويا فيووه،و 

سول نن أبنائوه مون حتوار مو فتلقوع أن يكولن يلسو  هول الوذي.إبراهيم مبار  من اّلِل هل وأهل بيتوه امليمنلن
 له: الفق.إبراهيم لتحل عليه الثك  وتتمثل فيه السلسل  املبارك  يف بيحل إبراهيم

ُقلَب،َكموووا أََاَّهوووا ُه َعَلْيوووَك َوَعلوووى آِل يَوعْ ُم نِْعَمتَووو،َويُتِ وََكوووذِلَك َاَْتِبيوووَك َرُبَك،َويُوَعلُِِموووَك ِموووْن َشِْويوووِل اأْلَحاِقيوووةِ »
 « .. َحِكيم  َعلى أَبَوَلْيَك ِمْن قَوْبُل ِإْبراِهيَم َوِإْسحاَ ،ِإنَّ َربََّك َعِليم  

مووا كلووى آل يعقوولب  عليووه وع  اي يلسوو  تشووْي إىل اختيووار اّلِل لووه،وإاام نعمتووهواعووا  فكوور يعقوولب إىل أن ر 
سوتلق  النظور ين الوذي ولك.هذا نبيعوك.أاها على أبليه من قبل إبراهيم وإسحا  )وا؟د يقال له أب( .

 « ..َويُوَعلُِِمَك ِمْن َشِْويِل اأْلَحاِقيةِ »قلله:
هبوه مون صود  يعلموه وييعقولب أن اّلِل سويختار يلسو  و  أقصود.فموا األحاقيةف.والتأويل هل معرفو  املآل

 إهلوووام مووون اّللِ  وهل.ئلهووااحلووك ونفووواذ البصووْية موووا يووودر  بووه مووون األحاقيووة مآهلوووا الوووذي تنتهووك إليه،منوووذ أوا
 « ..ِإنَّ َربََّك َعِليم  َحِكيم  »لذوي البصائر املدرك  النافذة،وجاء التعقيه:

ل يف حيووواة قوووع ابلفعوووو م قصووود ابألحاقيوووة الووور ى واألحوووالم كموووا مناسوووبا هلوووذا يف جووول احلكمووو  والتعلووويمف أ
 يلس  فيما بعدف

 كال ا جائز،وكال ا يتمشى مع ا؟ل اني  بيلس  ويعقلب.
 لرة.وّبذ  املناسب  نذكر كلم  عن الر ى واألحالم وهك ملضلع هذ  القص  وهذ  الس

ملزملن ّبوذا أو  مون .قبل القريوه أو البعيودإننا ملزملن اب عتقاق  ن بعخ الر ى همل نبلءات عن املسوت
انحيوو  مووا ورق يف هووذ  السووولرة موون وقوولع مصوودا  ر اي يلسووو ،ور اي صوواحبيه يف السووجن،ور اي امللوووك يف 

وتنيا مووون انحيووو  موووا نووورا  يف حياتنوووا الشخصوووي  مووون هقووو  ر ى تنبييووو  يف حوووا ت متكوووررة بشوووكل .مصووور
 .. 1561ألنه ملجلق ابلفعل .يصعه نفك وجلق  .

   بتعنحل ..نكارها إإولكننا ذكران السبه الثاين ألنه حقيق  واقع    ميكن .السبه األول يكفك .و 
 فما هك نبيع  الر ايف

 ب اللعك.م يف غياتقلل مدرس  التحليل النفسك:إوا صلر من الرغبات املكبلت  تتنفك ّبا األحال
لوه العلموك واح ه غوْيعلوى كول هكمو -ذاتوه  )وفرويود(.ولكنوه   ميثلهوا كلها.وهذا ميثل جانبا مون األحالم

 قرر أن هنا  أحالما تنبيي .ي -يف نظريته 
 فما نبيع  هذ  األحالم التنبيي ف

                                                 
 ااالص  يف أحكام الر اي  –راجع كتايب ااالص  يف كر  حدية الل   - 1561
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إ ا .عضووهاا وصوود  بوقبوول كوول كووكء نقوورر أن معرفوو  نبيعتهووا أو عوودم معرفوو    عالقوو  لووه إبيبووات وجلقهوو
  يف هووووذاه،وبعخ سوووونن اّللِ حنوووون حنوووواول فقوووو  أن نوووودر  بعووووخ خصووووائا هووووذا املخلوووول  البشووووري العجيوووو

 اللجلق.
إن حوولاجز الزمووان واملكووان هوووك الوويت هوولل بووني هوووذا .وحنوون نتصوولر نبيعوو  هوووذ  الوور ى علووى هووذا النحووول .

وأن مووا نسووميه ماضوويا أو .املخلول  البشووري وبووني ر يوو  مووا نسووميه املاضوك أو املسووتقبل،أو احلاضوور انجوولب
وأن حاسووو  موووا يف .احلاضووور البعيووود عنوووا عامووول املكوووان مسوووتقبال إ وووا ُيجبوووه عنوووا عامووول الزمان،كموووا ُيجوووه

ا نسوان   نعوور  كنههوا تسووتيقج أو تقولى يف بعووخ األحيان،فتتغلوه علووى حواجز الزمووان وتورى مووا وراء  
يف صووووولرة مبهم ،ليسوووووحل علموووووا ولكنهوووووا استشوووووفا ،كالذي يقوووووع يف اليقظووووو  لوووووبعخ النووووواس،ويف الووووور ى 

وإن كنوا يف نفوك .1562مان،أو  ا معا يف بعخ األحيوانلبعضهم،فيتغله على حاجز املكان أو حاجز الز 
 اللقحل   نعلم كي ا عن حقيق  الزمان.

َوموووا »لنوووا علوووى وجووه التحقيووو : ليسوووحل معللموو  -ابملووواقة  وهوووك موووا يسوومى -كمووا أن حقيقووو  املكوووان ذاهتووا 
موا يكولن شويول  يموا بعودسونرى فاي  هذ ،و علوى أيو  حوال لقود رأى يلسو  ر  «  أُوتِيُتْم ِموَن اْلِعْلوِم ِإ َّ قَلِويال  

 الر اي.
 أخو  يوسف ياآمرون عليه 10 - 7الدرس الثالث:

 خوولة يلسوو ويسوودل السوويا  السووتار علووى مشووهد يلسوو  ويعقوولب هنووا لْيفعووه علووى مشووهد آخر:مشووهد إ
ووواتِوووِه آايَ يتوووآمرون،مع حركووو  تنبيوووه أل يووو  موووا سووويكلن:}َلَقْد َكووواَن يف يُلُسوووَ  َوِإْخلَ  ِإْذ قَووواُللا ( 7ئِِلنَي )ت  لِلسَّ

ا يُلُسووَ  أَِو اْنَرُحوولُ  ( اقْوتُولُوول 8اَلل  ُمبِووني  )اَن َلِفووك َضوو أابَ لَُيلُسووُ  َوَأُخوولُ  َأَحووُه ِإىَل أَبِينَووا ِمنَّووا َوحَنْووُن ُعْصووَب   ِإنَّ 
ُهْم َ  تَوْقتُولُولا يُلُسوَ  َوأَْلُقولُ  َل قَائِول  ( قَوا9نَي )ا َصواحلِِ أَْرض ا َحُْل َلُكْم َوْجوُه أَبِويُكْم َوَتُكلنُولا ِموْن بَوْعوِدِ  قَوْلم و  ِمونوْ
ُتْم   [..10 - 7: ({ ]يلس10 )اِعِلنيَ فَ يف َغَياَبحِل اْ؟ُهِِ يَوْلَتِقْطُه بَوْعُخ السَّيَّارَِة ِإْن ُكنوْ

 ل ويهتم.ايت ويسألقد كان يف قص  يلس  وإخلته آايت وأمارات على حقائ  كثْية ملن ينقه عن اهل
ور وراء  مووون ر عموووا يووودلوووذلك نشوووبهه  ركووو  رفوووع السوووتا.بتحريوووك ا نتبوووا  وا هتمام وهوووذا ا فتتوووا  كفيووول

 ن.فنحن نرى وراء  مباكرة مشهد إخلة يلس  يدبرون ليلس  ما يدبرو .أحداّ وحركات
فهووووم .ف إن السوووويا  هنووووا يفيوووود أن  «العهوووود القوووودمي»توووورى حووووديهم يلسوووو  عوووون ر اي  كمووووا يقوووولل كتوووواب 

ولل كووانلا قوود علموولا بوور اي  ؟وواء ذكرهووا .أخيووه الشووقي .سوو  وأخيووه عليهميتحووديلن عوون إيثووار يعقوولب ليل 
                                                 

حاقت وقع   وأان يف أمريكا وأهلك يف القاهرة وقد رأيحل فيما يرى النائم ابون أخوحل  وأستطيع أن أكذب كل ككء قبل أن أكذب  - 1562
أنوه و بحل بنزيِو  قاخلوك ينوه قود أصويع  كااب ويف عينه قم ُيجبها عن الر ي . فكتبحل إىل أهلوك أستفسور عون عينوه ابلوذات،فجاءين الورق  ن 

 يعا .
ا بصوار  ا كانوحل حمجلبو  عوناقاي،ولكنهوعان منظر عينه ملن يراها ابلعني اجملرقة منظورا ويالحج أن النزي  الداخلك   يرى من ااارج،فقد ك

د رمحوه دها تكفك. ) السوي  ألوا وحابلنز  الداخلك يف قاعها. أما الر اي فقد كشفحل عن هذا الدم انجلب يف الداخل  و  أذكر غْي هذ
 هللا (
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فما خافوه يعقولب علوى يلسو  لول قوا .على ألسونتهم،ولكانحل أقعوى إىل أن تلهوج ألسونتهم ابحلقود عليوه
و  يكون بود أن يوتم ألنوه حلقو  .ر اي  على إخلته قد مت عن نريو  آخر،وهول حقودهم عليوه  يثوار أبويهم لوه

ايو  الكوثى املرسلم ،لتصول بيلسو  إىل النهايو  املرسولم ،واليت اهود هلوا لورو  حياتوه،وواقع يف سلسل  الرو 
وأصوووووغر األبنووووواء هوووووم أحوووووه األبناء،وخباصووووو  حوووووني يكووووولن اللالووووود يف سووووون .أسووووورته،وجمي ه ألبيوووووه علوووووى كثة

 كما كان احلال مع يلس  وأخيه،وإخلته من أمهات..الكث
 ملع  قلي  تدفع وتنفع ....أي وحنن جم «ْصَب   َحُه ِإىل أَبِينا ِمنَّا َوحَنُْن عُ ِإْذ قاُللا:لَُيلُسُ  َوَأُخلُ  أَ »
لوودافعني  مث اال النووافعني ملعوو  الرجوو..إذ يوويير غالمووا وصووبيا صووغْيين علووى جم« ِإنَّ أابان َلِفووك َضووالل  ُمبِووني  »

أحووداّ  ة،وهتلنْي يغلووك احلقوود ويوودخل الشوويطان،فيختل تقووديرهم لللقائع،وتتضووخم يف حسووهم أكووياء صووغ
سوووه،وهل هلوووم عوووا عووون نفرو  غوووالم بوووريء   ميلوووك قف.هتلن الفعلووو  الشووونعاء املتمثلووو  يف إزهوووا  رو .ضوووخام

وتضوووخم يف أعيووونهم حكايووو  إيثوووار أبووويهم لوووه .هووولن هذاي -إن   يكلنووولا هوووم أنبيووواء و  -وهوووم أبنووواء نووول .أن
« لُ  أَْرضووا  أَِو اْنَرُحوو.ا يُلُسوو َ اقْوتُولُوول »:أكث جوورائم األرم قانبوو  بعوود الشوور  ابّللِ .حَّت توولازي القتوول.ابحلووه

 وملاذاف.فطرحه يف أرم انئي  مقطلع  مفخ يف الغاله إىل امللت ....و ا قريه من قريه
صووب  قلبووه ا  يف وجهووه يني   يوور كأنووه حوو.وهم يريوودون قلبه...فووال ُيجبووه يلسوو « َحْووُل َلُكووْم َوْجووُه أَبِوويُكمْ »

ن موووا أفسووودمت ا وتصووولحل ه إىل اهلخووورين  وا؟رميووو ف ا؟رميووو  تتلبووولن عنهوووخاليوووا مووون حبه،ويتلجوووه ّبوووذا احلووو
 «  ..َوَتُكلنُلا ِمْن بَوْعِدِ  قَوْلما  صاحلِِنيَ »ابرتكاّبا:

اكوياء قوديرها لتهكذا ينزغ الشيطان،وهكذا يسولل للنفولس عنود موا تغضوه وتفقود زمامها،وتفقود صوح  
ا موعود ذلوك تصول  لتلبو  بوا.يطان ليقولل هلم:اقتلولا .وهكذا ملا غال يف صدورهم احلقد برز الش.واألحداّ

اكر حوَّت جاهال غْي ذ رء غافالإ ا تكلن التلب  من ااطي   اليت يندفع إليها امل.فات  وليسحل التلب  هكذا
 زالوو   تكوواب ا؟رميوو ا قبوول ار أما التلبوو  ا؟وواهزة  التلبوو  الوويت تعوود سوولف.إذا تووذكر ندم،وجاكووحل نفسووه ابلتلبوو 

  مي ،فليسحل ابلتلب ،إ ا هك تثير  رتكاب ا؟رمي  يزينه الشيطانمعا  ا؟ر 
لك هلووم يلسوو ،وح فيق   حووال يوورُيهم موون.ولكوون ضوومْيا واحوودا فيهم،يوورتعا هلوولل مووا هووم مقوودملن عليووه

ى ه يف ا؟وه علوا يلقيوإ و.وجه أبيهم،ولكنه   يقتول يلسو ،و  يلقيوه يف أرم مهجولرة يغلوه فيهوا اهلال 
ُهمْ قوواَل قائِوو»حيووة يوورج  أن تعثوور عليووه إحوودى القلافوول فتنقووذ  وتووذهه بووه بعيوودا:نريوو  القلافل، :  ل  ِموونوْ

،يَوْلَتِقْطُه بَوْعخُ  ُتْم فاِعِلنيَ كُ ِإْن  .ارَةِ  السَّيَّ تَوْقتُوُللا يُلُسَ ،َوأَْلُقلُ  يف َغياَبحِل اْ؟ُهِِ  « ..نوْ
وووُتْم فووواِعِلنيَ »وحنسووون مووون قللوووه:  م مصووورون علوووىهم يف أووووكأنوووه يشوووكك.بي ..رو  التشوووكيك والتث« ِإْن ُكنوْ

ولكن .تنفيوذرتيوا  للوهل أسللب من أساليه التثبوي  عون الفعل،واضو  فيوه عودم ا .إيقاع األذى بيلس 
شووهد ملانفهووم هووذا موون .هووذا كووان أقوول مووا يشووفك حقوودهم و  يكلنوولا علووى اسووتعداق لل اجووع فيمووا اعتزموول  .

 التا  يف السيا  ..
 أخو  يوسف يراودون أباهم 14 - 10الدرس الرابع:
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علن ء حوووووواقوهاهم أو .فهووووووا هووووووم أو ء عنوووووود أبيهم،يراوقونووووووه يف اصووووووطحاب يلسوووووو  معهووووووم منووووووذ الغووووووداة
ى يُلُسوَ ف َوِإانَّ َمنَّوا َعلوَك   شَْ قواُللا:اي أابان موا لَو »فلنشهد ولنسوتمع ملوا يودور:.أابهم،وميكرون به وبيلس 
تَووْذَهُبلا بِووِه،َوَأخاُ  أَْن  زُُنِب أَنْ ِإيِنِ لََيْحووقوواَل:.ِفظُلنَ ُه حَلادا  يَوْرتَووْع َويَوْلَعووْه،َوِإانَّ لَوولَووُه لَناِصووُحلَن أَْرِسووْلُه َمَعنووا َغوو

 « ..ُرونَ ْصَب   ِإانَّ ِإذا  َااسِ عُ ُه َوحَنُْن الذِِئْ  قاُللا:لَِ ْن َأَكَلهُ .َذُْكَلُه الذِِْئُه َوأَنْوُتْم َعْنُه غاِفُللنَ 
للووووود  الصوووووغْي ملتعلووووو  بلماتوووووه وعباراتوووووه كووووول موووووا بوووووذلل  ليتدسسووووولا بوووووه إىل قلوووووه اللالووووود اوالتعبوووووْي يرسوووووم بك

 احلبيه،الذي يتلسم فيه أن يكلن اللاّر لثكات أبيه إبراهيم ..
 ..ّبذا اللفج امللحك املذكر  ا بينه وبينهم من آصرة.« اي أابان»
ه موون نفووك مدلللول،وفيووه استجاكو  ..سويال فيووه عتوه وفيووه اسوتنكار خفك« مالوك   شمنووا علوى يلسوو ف»

خلتوه إىل إرسوله موع فهل كوان يسوتبقك يلسو  معوه و  ي.أبيهم،والتسليم هلم بعكسه وهل تسوليمهم يلسو 
للنوه وهوم  هود الوذي ُيتم؟ول وا؟املراعك وا؟هوات االليو  الويت ير قوووا ألنوه ُيبوه وحشوى عليوه أ  ُيتمول ا

ته ق ّبووا استجاكووبلهم،مقصوول ألووه  نووه   ذاوونهم علووى أخوويهم وهوول فمباقرهتم .كبووار،  ألنووه   ذموونهم عليووه
 موا لَوَك  » م خبيثو  فهك مبواقرة مواكرة مونه.لنفك هذا ااانر ومون مث يفقود إصورار  علوى احتجواز يلسو 

 « ..َشَْمنَّا َعلى يُلُسَ ف َوِإانَّ َلُه لَناِصُحلنَ 
نوووا وهووول الصوووفاء هفوووذكر النصووو   -ل خوووذوين كووواق املريوووه أن يقووول و  -قللبنوووا لوووه صوووافي    حالطهوووا سووولء 

 وا خالص يشك  ا كانلا ُياوللن إخفاء  من الدغل املريه ..
لنشواط نتظور يلسو  مون ايوتصليرا ملا يف التلكيد، ..زايقة «أَْرِسْلُه َمَعنا َغدا  يَوْرَتْع َويَوْلَعْه َوِإانَّ َلُه حَلاِفظُلنَ »

 معهم كما يريدون. واملسرة والرايض ، ا ينش  والد   رساله
هم أنووووووه   ذموووووون -باكوووووور بطريوووووو  غووووووْي م -ورقا علووووووى العتوووووواب ا سووووووتنكاري األول جعوووووول يعقوووووولب ينفووووووك 

ْن تَووْذَهُبلا أَ َيْحووزُُنِب يِنِ لَ قوواَل:إِ »عليووه،ويعلل احتجوواز  معووه بقلوو  صووث  علووى فراقووه وخلفووه عليووه موون الووذائب:
 « .. َعْنُه غاِفُللنَ بِِه،َوَأخاُ  أَْن َذُْكَلُه الذِِْئُه َوأَنْوُتمْ 

أن يبلو  .م وضواعفتهاهاجوحل أحقواقه د أن هوذ و  بو...إنب   أني  فراقوه .« ِإيِنِ لََيْحزُُنِب أَْن َتْذَهُبلا بِهِ »
 سرة.حبه له قرج  احلزن لفراقه ولل لبعخ يلم،وهل ذاهه كما قاللا له للنشاط وامل

ا كوانلا يبحثولن عنوه،أو كوان دوا فيهوا عوذر د أووم وجوب..و  « َعْنُه غاِفُللنَ  َوَأخاُ  أَْن َذُْكَلُه الذِِْئُه َوأَنْوُتمْ »
لاب  بوولهم هوذا ا؟ووأ لقونهم احلقود اهلوائج أعموواهم فلوم يفكووروا مواذا يقللولن ألبوويهم بعود فعلووتهم املنكورة،حَّت

 ُن ُعْصووَب  ،ِإانَّ ِإذا  ُه َوحَنْوولووذِِئْ اَكلَووُه أَ قوواُللا:لَِ ْن »واختوواروا أسووللاب موون األسوواليه املووييرة لنفووك هووذا ااووانر عنووه:
ل كووننووا ااسوورون  نفسوونا وإ..لوو ن غلبنووا الووذئه عليووه وحنوون مجاعوو  قليوو  هكووذا فووال خووْي فينووا أل« َااِسووُرونَ 

ليتحقو  قودر . حوراج .اككء، فال نصل  لشكء أبدا  وهكذا استسلم اللالد احلريا هلذا التلكيد ولوذلك 
 اّلِل وتتم القص  كما تقتضك مشي ته 

 ا خو  يضمون يوسف في البئر 15الدرس الخامس:
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ا حمنووو  وع الغوووالم أوووولقوووك يف ر يواّلِل سوووبحانه .واهلن لقووود ذهبووولا بوووه،وها هوووم أو ء ينفوووذون املووويامرة النكوووراء 
وا فوَ »وتنتهك،وأنه سيعيا وسيذِكر إخلته  لقفهم هذا منه وهم   يشعرون أنوه هول: َوَأمْجَعُولا أَْن  َهبُولا بِوهِ ذَ َلمَّ

 « ..َوُهْم   َيْشُعُرونَ  ْمرِِهْم هذاْم  َِ َوأَْوَحْينا إِلَْيِه لَتُونَوبِِ َونوَّهُ .َعُللُ  يف َغياَبحِل اْ؟ُهِِ اَْ 
ي  والشوودة ظو  الضوحلويف .فقود اسوتقر أمورهم مجيعوا علووى أن اعلول  يف غيابو  ا؟ه،حيوة يغيوه فيووه عونهم

 وهووم عشوورة حوود  صووغْيوهل و .منقووذ لووه و  مغيووة الوويت كووان يلاجووه فيهووا هووذا الفزع،واملوولت منووه قريووه،و 
قوو  تووه ّبووذا املل لاجووه إخل يف هووذ  اللحظوو  اليائسوو  يلقووك اّلِل يف روعووه أنووه انج،وأنووه سوويعيا حووَّت ي.أكووداء

 هل صغْي.و الشنيع،وهم   يشعرون  ن الذي يلاجههم هل يلس  الذي تركل  يف غياب  ا؟ه 
 بيهمهللااا أخو  يوسف عل  أ 18 - 16الدرس السادس:

ذذن اّلِل  م نووووه،حَّتونوووودع يلسوووو  يف حمنتووووه يف غيابوووو  ا؟ه،يينسووووه و  كووووك مووووا ألقووووى اّلِل يف روعووووه ويط
لَن،قواُللا:اي أابان شواء  يَوْبكُ ُهوْم عِ أاب واَوجوا ُ »ندعه لنشهد إخلته بعد ا؟رمي  يلاجهلن اللالد املفجولع:.ابلفرج

َوجاُ  َعلوى .ُكنَّوا صواِقِقنيَ   حَل ِ ُوْيِمن  لَنوا َولَولْ َوما أَنْو.هُ  الوذِِئْ ْنَد َمتاِعنوا فََأَكلَوهُ ِإانَّ َذَهْبنا َنْسَتِبُ ،َوتَورَْكنا يُلُسَ  عِ 
يل ،وَ ،َفَصْث  قاَل:َبْل َسلََّلحْل َلُكْم أَنْوُفُسُكْم أَْمرا  .َقِميِصِه ِبَدم  َكِذب   ُ اْلُمْسَتعاُن َعلى مجَِ  « ..ما َتِصُفلنَ  اّللَّ

ذذن هلوم  األوىل الويت نوذ املورةر عن سبك الكذب ،فلل كانلا أهودأ أعصوااب موا فعللهوا ملقد أهلاهم احلقد الفائ
لفرصو  مورة لاتيهم افيها يعقلب ابصطحاب يلس  معهم  ولكنهم كانلا معجلوني   يصثون،حشولن أ  تو

رهم منهووا بوولهم ُيووذكووذلك كووان التقووانهم حلكايوو  الووذئه املكشوولف  قلوويال علووى التسوورع،وقد كووان أ.أخرى
كوولا يلسووو  صوووبا  لي  فلم يكووون موون املستسووواغ أن يووذهبلا يف ال.أمك،وهووم ينفلوا،ويكوواقون يتهكمووولن ّبووا

ه يف غوْي بوب لطخل  للذئه الذي حذرهم أبلهم منه أمك  و ثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذ
 فكان لاهر الكذب حَّت ليلص   نه كذب ...إتقان

 فعللا هذا.
َكلَوووووووُه لُسوووووووَ  ِعْنوووووووَد َمتاِعنوووووووا فَأَ تَورَْكنوووووووا يُ َتِبُ  وَ يَوْبُكووووووولَن قووووووواُللا:اي أابان ِإانَّ َذَهْبنوووووووا َنْسووووووو َوجووووووواُ  أابُهوووووووْم ِعشووووووواء  »

ا َولَوووْل ُكنَّوووا ْيِمن  لَنووونْوووحَل ِ ُوووأَ َوموووا »وُيسووولن أووووا مكشووولف ،ويكاق املريوووه أن يقووولل خوووذوين،فيقلللن:«.الوووذِِْئهُ 
ن ملووووا و  تطموووو  ن هوووول الصوووود ،ألنك تشووووك فينووووا..أي ومووووا أنووووحل  طموووو ن ملووووا نقللووووه،ولل كووووا« صوووواِقِقنيَ 

ا لووه مكيوودة وم قبوورو نقوولل.وأقر  يعقوولب موون ق ئوول احلووال،ومن نووداء قلبووه،أن يلسوو    ذكلووه الووذئه،وأ
م أمووورا د حسووونحل هلوووقوووموووا.وأوم يلفقووولن لوووه قصووو    تقع،ويصوووفلن لوووه حوووا    تكن،فووولاجههم  ن نفلسوووهم 

ّلِل كل،مسوتعينا ابع و  يشث موتحمال موتجمال   اوزع و  يفوز منكرا وذللته ويسرت هلم ارتكابه وأنوه سيصو
ُ اْلُمْسوَتعانُ .يول  َصوْث  مجَِ فَ .ْمرا  أَ قاَل:بَوْل َسولََّلحْل َلُكوْم أَنْوُفُسوُكْم »على ما يلفقلنه من حيل وأكاذيه:  َعلوى َواّللَّ

 «.ما َتِصُفلنَ 
 أخا يوسف رقيقا إل  مصر 20 - 19الدرس السابع:
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ن حلقووووووووات مووووووووإىل يلسوووووووو  يف ا؟ووووووووه،لنرى املشووووووووهد األخووووووووْي يف هووووووووذ  احللقوووووووو  األوىل مث لنعوووووووود سووووووووريعا 
ُ عَ َوَأَسوُروُ  ِبضواَع  ،.م  هذا ُغال.ْشرى َل:اي بُ َوجاَءْت َسيَّارَة ،فََأْرَسُللا وارَِقُهْم،فََأْقىل َقْلَلُ  قا»القص : لِويم  ِ وا َواّللَّ
 « ..نَ الزَّاِهِدي يِه ِمنَ ْعُدوَقة ،وَكانُلا فِ َوَكَرْوُ  بَِثَمن  خَبْك  َقراِهَم مَ .يَوْعَمُللنَ 

ا؟ووه الووذي  مثوول هووذا لقوود كووان ا؟ووه علووى نريوو  القلافوول،اليت تبحووة عوون املوواء يف مظانووه،يف اهلابر ويف
 « ..يَّارَة  سَ َوجاَءْت »ينزل فيه ماء املطر ويبقى ف ة،ويكلن يف بعخ األحيان جافا كذلك:

 طليل كالكشاف  وا؟لال  والقناص  ...أي قافل   يحل سيارة من السْي ال
 ..أي من يرق هلم املاء ويكلن خبْيا  لاقعه ..« فََأْرَسُللا وارَِقُهمْ »
تفالووا علوو  ابلوودلل اح  حركوو  يلسوو  يف التوُيووذ  السوويا -..لينظوور املوواء أو لوويما الوودلل « فَووَأْقىل َقلْووَل ُ »

 « ..ى   هذا ُغالم  ر قاَل:اي ُبشْ »:-ابملفاجأة القصصي  للقارىء والسامع 
حودّ نجاة،ليتومرة أخرى ُيذ  السيا  كل موا حودّ بعود هوذا وموا قيل،وحوال يلسو ،وكي  ابوتهج لل

ا   يكوون وملو.يعوه رقيقازمولا علووى ب..أي اعتووثو  بضواع  سوري  وع« َوَأَسوُروُ  ِبضواَع    »عون مصوْي  موع القافلوو :
وكووانلا ..« ْعووُدوَقة   َقراِهووَم مَ ن  خَبْووك  َوَكووَرْوُ  بِووَثمَ »يوول:مث ابعوول  بووثمن قل.رقيقووا فقوود أسوورو  ليخفوول  عوون األنظووار

 يتعامللن يف القليل من الدراهم ابلعد،ويف الكثْي منها ابللزن ..
 .. اقه وبيعه..ألوم يريدون التخلا من هتم  اس ق« وَكانُلا ِفيِه ِمَن الزَّاِهِدينَ »

 مي.وكانحل هذ  واي  انن  األوىل يف حياة النل الكر 
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 [34إل   21(:اآليات 12]سور  يوسف ):الوحد  الثانية

 ن ا  يوسف في أ اوج فانة ا غراء

َفَعنوووا أَ يوَ سوووى أَْن عَ َوقووواَل الَّوووِذي اْكوووَ اُ  ِموووْن ِمْصوووَر  ْمرَأَتِوووِه َأْكرِِموووك َمثْووولاُ  }  نَّوووا ْو نَوتَِّخوووَذُ  َولَووودا  وََكووونوْ ذِلَك َمكَّ
ُ غْرِم َولِنُوَعلَِِموووُه ِموووْن َشِْويوووِل اأْلَحاِقيوووِة َوالُِيلُسوووَ  يف اأْلَ  لنَّووواِس   يَوْعَلُمووولَن اْمووورِِ  َولِكووونَّ َأْكثَووووَر الِوووه  َعلوووى أَ ّللَّ

ُ  آتَوْيناُ  ُحْكما  َوِعْلما  وََكذِلَك ْنَْ 21) هوا َعوْن َل يف بَوْيتِ ُهو( َوراَوَقتْوُه الَّويِت 22) ُمْحِسِننيَ زِي الْ ( َوَلمَّا بَوَلَ  َأُكدَّ
يُوْفلِوووُ  الظَّووواِلُملَن  ْحَسوووَن َمثْووولاَي ِإنَّوووُه  ُه َريبِِ أَ  ِإنَّووونَوْفِسوووِه َوَغلََّقوووحِل اأْلَبْووولاَب َوقالَوووحْل َهْيوووحَل لَوووَك قووواَل َمعووواَذ اّللَِّ 

اَء ِإنَّوُه ِموْن ِعبواِقاَن  َواْلَفْحشو َعْنوُه الُسولءَ َك لَِنْصوِر َ ِه َكذلِ ( َوَلَقْد َ َّحْل بِِه َوَهمَّ ِّبا َلْل  أَْن رَأى بُوْرهاَن َربِِ 23)
 ْلبوواِب قالَووحْل مووا َجووزاُء َموونْ اَدها لَووَدى  َوأَْلَفيووا َسوويِِ ( َواْسووتَوبَوَقا اْلبوواَب َوقَوودَّْت َقِميَصووُه ِمووْن ُقبُوور  24اْلُمْخَلِصوونَي )

ِموووْن  تْووِب َعوووْن نَوْفِسووك َوَكوووِهَد كوواِهد  اَل ِهوووَك راَوقَ قوو (25أَراَق ِ َْهلِووَك ُسوولءا  ِإ َّ أَْن ُيْسوووَجَن أَْو َعووذاب  أَلِووويم  )
ْن كووواَن َقِميُصوووُه قُووودَّ ِموووْن ُقبُووور  ( َوإِ 26نَي )ْلكووواِذبِ أَْهِلهوووا ِإْن كووواَن َقِميُصوووُه قُووودَّ ِموووْن قُوبُووول  َفَصوووَدَقحْل َوُهوووَل ِموووَن ا

ووا رَأى َقِميَصووُه قُوودَّ 27َفَكووَذَبحْل َوُهووَل ِمووَن الصَّوواِقِقنَي ) نَّ َكْيوودَُكنَّ َعِظوويم  إِ َكْيوودُِكنَّ   ِإنَّووُه ِموونْ  ِمووْن ُقبُوور  قووالَ  ( فَوَلمَّ
َمِدينَوِ  ( َوقواَل ِنْسوَلة  يف الْ 29اِنِ نَي )ِموَن اْاو ( يُلُسُ  أَْعِرْم َعْن هوذا َواْسوتَوْغِفرِي لِوَذنِْبِك ِإنَّوِك ُكْنوحلِ 28)

َعوحْل ِ َْكورِِهنَّ  فَوَلمَّوا (30الل  ُمبِوني  )َضوَنراهوا يف لَ  ِإانَّ  اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُراِوُق فَتاها َعوْن نَوْفِسوِه قَوْد َكوَغَفها ُحب وا َِ 
ُهنَّ ِسوكِِ َدة  ِموأَْرَسَلحْل إِلَْيِهنَّ َوأَْعتَوَدْت هَلُونَّ ُمتََّكوأ  َوآتَوحْل ُكولَّ واِحو وا رَأَيْونَوُه َأْكَثْنَوُه ينا  َوقالَوحِل اْخورُْج َعلَونوْ ْيِهنَّ فَوَلمَّ

لَّوِذي ُلْمتُونَّوِب ِفيوِه ( قالَوحْل فَوذِلُكنَّ ا31 )لَوك  َكورمي  مَ ِإ َّ  ْلَن حاَش ّللَِِّ ما هذا َبَشرا  ِإْن هذاَوَقطَّْعَن أَْيِديَوُهنَّ َوقوُ 
 ( قوواَل َربِِ 32اِغرِيَن )نَّ َولََيُكولان  ِمووَن الصَّو لَُيْسوَجنَ ا آُموورُ ُ موَوَلَقوْد راَوْقتُوُه َعووْن نَوْفِسوِه فَاْستَوْعَصوَم َولَووِ ْن َ ْ يَوْفَعوْل 
وووْجُن َأَحوووُه ِإَ َّ ِ َّوووا يَوووْدُعلَنِب إِلَْيوووِه َوِإ َّ َتْصوووِر ْ  ( 33ْن ِموووَن اْ؟ووواِهِلنَي )َأْصوووُه إِلَوووْيِهنَّ َوَأُكووو َكْيوووَدُهنَّ    َعوووبِِ السِِ
 { (34َعِليُم )ِميُع الْ فَاْسَتجاَب َلُه َربُُه َفَصَرَ  َعْنُه َكْيَدُهنَّ ِإنَُّه ُهَل السَّ 

 مقدمة الوحد  :

 ا  تلسووم الووذي اكوو احللقوو  الثانيوو  موون حلقووات القصوو ،وقد وصوول يلسوو  إىل مصوور،وبيع بيووع الرقيوو  ولكوون
ك بوه فوإذا هول يلصو -م يف اللجل  الصبا ،وخباص  حني تصاحبها السوجااي املوال  وااْي يتلس -فيه ااْي 

 امرأته خْيا،وهنا يبدأ أول خي  يف هقي  الر اي.
بل علمووا يسووتقكانووحل تنتظوور يلسوو  حووني يبلوو  أكوود ،وقد أويت حكمووا و ولكوون حمنوو  أخوورى موون نوولع آخوور  

صولر،ويف جول يو  يف جول القرم للغلاإووا حمنو  التعو.ّبما هذ  انن  ا؟ارف  اليت   يق  هلا إ  من رحوم اّللِ 
ا  يف خلقوه ا سوليما معووحورج يلسو  منهو.وما يغشاها من استهتار وفجلر .« الطبق  الراقي »ما يسملنه 

 قينه،ولكن بعد أن حال  انن  ويصالها ..ويف 
 22-21الدرس ا ول:اساقرار يوسف في بيت المهيه :

َكوذِلَك َمكَّنَّوا لُِيلُسوَ  َو .ْو نَوتَِّخوَذُ  َوَلدا  أَ َفَعنا نوْ َعسى أَْن يوَ َوقاَل الَِّذي اْكَ اُ  ِمْن ِمْصَر ِ ْمرَأَتِِه:َأْكرِِمك َمْثلاُ ،»
ُ غالِ يف اأْلَْرِم،َولِنُوعَ   « .. يَوْعَلُملنَ لِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس  أَْمرِِ ،وَ  ه  َعلىلَِِمُه ِمْن َشِْويِل اأْلَحاِقيِة،َواّللَّ
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قيل:إنووه  )زيووز مصوور إن السوويا    يكشوو  لنووا حووَّت اهلن عموون اك ا ،وسوونعلم بعوود كوولط يف القصوو  أنووه ع
تهووووحل نوووو  قوووود انمكووووان آموووون،وأن انكبووووْي وزرائهووووا( ولكنووووا نعلووووم منووووذ اللحظوووو  أن يلسوووو  قوووود وصوووول إىل 

 « ..َأْكرِِمك َمْثلا ُ »بسالم،وأنه مقبل بعد هذا على خْي:
ل ا كورام عم ،ألنوه اعولتعبوْي أاواملثلى مكان الثلِي واملبيحل وا قام ،واملقصلق إبكرام مثلا  إكراموه،ولكن 

موا حللوه مون و  ا؟وه   يفيف مقابل مثلا.وهك مبالغ  يف ا كرام.  لشخصه فحسه،ولكن ملكان إقامته .
َعسوى »ن أمول:موليوه فيوه إراو  وآ م  ويكش  الرجل  مرأته عما يتل ه يف الغالم من خْي،وما يتطلوع 

َفَعنووا أَْو نَوتَِّخووَذُ  َولَوودا   من مث تطلووع الرجوول و .عووخ الوورواايتمووا تووذكر ب..ولعلهمووا   يكوون هلمووا أو ق ك« أَْن يَونوْ
 وهققحل رايل ْنابته ونيبته مع وسامته.أن يتخذا  ولدا إذا صدقحل فراسته،

وهوا قود  - األرم لتمكوني يفاوهنا يق  السيا  لينبه إىل أن هذا التدبْي من اّلِل،وبوه و ثلوه قودر ليلسو  
اّلِل مووون  نوووه موووام يف الطريووو  ليعلموووهويشوووْي إىل أ -بووودأت بشوووائر  بتمكوووني يلسووو  يف قلوووه الرجووول وبيتوووه 

  علوووى هوووذا ا بتوووداء يف ويعقوووه السووويا -ذين ذكران وووا مووون قبووول جهني اللوووعلوووى الووول  -شويووول األحاقيوووة 
ليوه مور  ومسويطر عه مالوك أاكني يلس   ا يدل عليوه مون أن قودرة اّلِل غالبو ،  تقو  يف نريقهوا قلة،وأنو

نَّوووا لُِيلُسوووَ  يف اأْلَْرمِ »فووال حيوووه و  يتلقووو  و  يضووول: ُ وَ .حاِقيوووةِ  َشِْويوووِل اأْلَ لَِِموووُه ِمووونْ ،َولِنُوعَ وََكوووذِلَك َمكَّ اّللَّ
 « ..غاِله  َعلى أَْمرِ ِ 

قوود نفوووذ فمووور  ومسوويطرا ألبووا علووى وهووا هوول ذا يلسووو  أراق لووه إخلتووه أمووورا،وأراق لووه اّلِل أمرا،وملووا كوووان اّلِل غا
نَّوواِس   ثَووَر الكْ َولِكونَّ أَ »أمر ،أموا إخولة يلسو  فوال ميلكولن أمورهم فأفلوحل مون أيوديهم وخورج علوى موا أراقوا:

 ..  يعلملن أن سن  اّلِل ماضي  وأن أمر  هل الذي يكلن.« نَ يَوْعَلُمل 
 « ..يةِ ِل اأْلَحاقِ َشِْوي َولِنُوَعلَِِمُه ِمنْ »وميضك السيا  ليقرر أن ما كاء اّلِل ليلس ،وقال عنه:

ُ  آتَوْيناُ  ُحْكما  َوِعلْ »قد هق  حني بل  أكد :  « ..ْحِسِننيَ ي اْلمُ ذِلَك َْنْزِ وَكَ .ما  َوَلمَّا بَوَلَ  َأُكدَّ
ا هووول أعم،مووون اي،أو  وووفقوود أويت صوووح  احلكوووم علوووى األمووولر،وأويت علموووا  صوووائر األحاقيوووة أو بتأويووول الووور  

انه  عتقواق وإحسونه يف اإحسوا.وكوان ذلوك جوزاء إحسانه.العلم ابحلياة وأحلاهلا،فاللفج عام ويشومل الكثْي
 « ..وََكذِلَك َْنْزِي اْلُمْحِسِننيَ »يف السلل :
 يوسف يناصر عل  مراود  المرأ  29 - 23ثاني:الدرس ال

م وأويت ويت صوح  احلكوه وقود أعي و.وعندئذ عي ه اننو  الثانيو  يف حياتوه،وهك أكود وأعمو  مون اننو  األوىل
 نجل منها جزاء إحسانه الذي سجله اّلِل له يف قرآنه.ليلاجهها وي - رمح  من اّللِ  -العلم 

َوراَوَقتْوووُه الَّووويِت ُهوووَل يف بَوْيِتهوووا َعوووْن  »اطوووْي املثوووْي كموووا ير وووه التعبوووْي:واهلن نشوووهد ذلوووك املشوووهد العاصووو  ا
 -ِإنَّوُه   يُوْفلِوُ  الظَّوواِلُملَن .ِإنَّوُه َريبِِ َأْحَسوَن َمْثلايَ .نَوْفِسوِه،َوَغلََّقحِل اأْلَبْولاَب َوقاَلحْل:َهْيوحَل لَوَك  قاَل:َمعوواَذ اّللَِّ 

ِإنَُّه ِموووْن ِعبووواِقاَن .َكوووذِلَك لَِنْصوووِرَ  َعْنوووُه الُسووولَء َواْلَفْحشووواءَ .لَوووْل  أَْن رَأى بُوْرهووواَن َربِِهِ َوَلَقوووْد َ َّوووحْل بِوووِه َوَهووومَّ ِّبوووا 
قاَلحْل:مووا َجووزاُء َمووْن أَراَق .َواْسووتَوبَوَقا اْلبوواَب َوقَوودَّْت َقِميَصووُه ِمووْن ُقبُر ،َوأَْلَفيووا َسوويَِِدها لَووَدى اْلبابِ  -اْلُمْخَلِصوونَي 
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ِإْن كواَن .َوَكوِهَد كواِهد  ِموْن أَْهِلهوا.قاَل:ِهَك راَوَقْتِب َعْن نَوْفِسك.ف ِإ َّ أَْن ُيْسَجَن أَْو َعذاب  أَلِيم  ِ َْهِلَك ُسلءا  
 َقِميُصووووُه قُوووودَّ ِمووووْن قُوبُوووول  َفَصووووَدَقحْل َوُهووووَل ِمووووَن اْلكوووواِذِبنَي َوِإْن كوووواَن َقِميُصووووُه قُوووودَّ ِمووووْن ُقبُوووور  َفَكووووَذَبحْل َوُهووووَل ِموووونَ 

يُلُسووووُ  أَْعووووِرْم َعووووْن .ِإنَّ َكْيوووودَُكنَّ َعِظيم  .فَوَلمَّا رَأى َقِميَصووووُه قُوووودَّ ِمووووْن ُقبُوووور  قاَل:ِإنَّووووُه ِمووووْن َكْيوووودُِكنَّ .نيَ الصَّوووواِققِ 
 « ..هذا،َواْستَوْغِفرِي ِلَذنِْبِك،ِإنَِّك ُكْنحِل ِمَن اْااِنِ نيَ 

 لتقدير.ن ابب اإن السيا    يذكر كم كانحل سنها وكم كانحل سنه فلننظر يف هذا األمر م
  عشوورة توونقا  الرابعووأي إنووه كووان حوولا .لقوود كووان يلسوو  غالمووا عنوود مووا التقطتووه السوويارة وابعتووه يف مصوور

 وهوك السون الويت.رجال ..فهذ  هك السن اليت يطل  فيها لفج الغالم،وبعودها يسومى فوَّت فشوااب فو.و  تزيد
انحل حل هوووك زوجووو ،وكللقوووحل كانوووويف هوووذا ا..« هُ َوَأخووواُ  أَْن َذُْكلَوووُه الوووذِِئْ »اووولز فيهوووا أن يقووولل يعقووولب:

  يورق علوى . .خوانر التبوب.. ا ااوانرفهوذ..« أَْو نَوتَِّخوَذُ  َولَودا  »وزوجها   يرزقا أو قا كما يبدو مون قللوه:
ن تكولن قود ال بود أف.النفك عاقة إ  حوني   يكولن هنوا  ولود ويكولن هنوا  ذس أو كوبه ذس مون الللود

راء مصور أ  رئويك وز  وعلى كول حوال فواملتلقع عون.،يعلمان فيها أن   ولود هلموامضحل على زواجهما ف ة
سووونها  أن تكووولن تقووول سووونه عووون أربعوووني سووون ،وأن تكووولن سووون زوجوووه حين وووذ حووولا  الثاليني.ونتلقوووع كوووذلك

احلاقيووو   نوورج  أن السوون الووويت وهك.أربعووني سوون  عنووود مووا يكووولن يلسوو  يف ااامسووو  والعشوورين أو حلاليهوووا
    جري  ،مالكوونووحل مكتملوونرجحووه ألن تصوور  املوورأة يف احلاقيوو  ومووا بعوودها يشووْي إىل أوووا كا.وقعووحل فيهووا .

وق فتاهووا عوون عزيووز توورااموورأة ال»..ونرجحووه موون كلموو  النسوولة فيمووا بعوود .لكيدها،متهالكوو  كووذلك علووى فتاها
مووون سووون  ن مووودللهلامووووإن كانوووحل كلمووو  فوووَّت تقوووال  عووو  عبووود،ولكنها   تقوووال إ  وهلوووا حقيقووو  ..« نفسوووه
 وهل ما ترجحه كلاهد احلال..يلس 

   -أو اننووو   -سووو  لنقلل:إن التجربووو  الووويت مووور ّبوووا يل .نبحوووة هوووذا البحة،لنصووول منوووه إىل نتيجووو  معينووو 
سووو  فوووو ة حيووواة يل  إ ا كانوووحل يف.تكووون فقووو  يف ملاجهووو  املوووراوقة يف هوووذا املشوووهد الوووذي يصووولر  السووويا 

لقصوولر،وجل ،مووع جوول اة بووني سوون الثاليووني وسوون األربعنيمراهقتووه كلهووا يف جوول هووذا القصوور،مع هووذ  املوورأ
َهوووَذا  ْعوووِرْم َعووونْ أَ يُلُسوووُ  البي ووو  الووويت يصووولرها قووولل الوووزوج أموووام احلالووو  الووويت وجووود فيهوووا امرأتوووه موووع يلس :}

 كفى .. [.و 29:َواْستَوْغِفرِي ِلَذنِْبِك ِإنَِّك ُكْنحِل ِمَن اْاَاِنِ نَي{ ]يلس 
   فيهووا،فيفتللوويهن يلسوورأة العزيز،فيكوولن جلاّبووا عليهن،مأقبو  حوورج عوالويت يتحوودّ فيهووا النسوولة عون اموو

 َولََيُكولان  ِموَن ْل موا آُمورُُ  لَُيْسوَجَننَّ  َ ْ يَوْفَعوَولَوِ نْ  َوَلَقْد راَوْقتُُه َعوْن نَوْفِسوِه فَاْستَوْعَصومَ »به،ويصرحن،فتصر  املرأة:
 « ..الصَّاِغرِينَ 

ويلسو  كوان فيهوا مولىل وتورىب .هك بي   الطبق  امل فو  قائما.خاص  فهذ  البي   اليت تسم  ّبذا وذلك بي  
فهوووذ  هوووك اننووو  الطليلووو  الووويت مووور ّبوووا يلس ،وصووومد هلا،وْنوووا منهوووا ومووون شيْياهتوووا .فيهوووا يف سووون الفتنووو  .

ولسونه وسون املورأة الويت يعويا معهوا هوحل سوق  واحود كول هوذ  املودة .ومغرايهتا وميلعتها ووسائلها اابيث 
أموا هوذ  املورة فلول كانوحل وحودها .تقدير مدى الفتن  وخطلرة انن  والصملق هلوا هوذا األمود الطليلقيم  يف 
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وكانووحل مفاجووأة بووال اهيوود موون إغووراء نليل،ملووا كووان عسووْيا أن يصوومد هلووا يلس ،وخباصوو  أنووه هوول مطلوولب 
 وهك كانحل متهالك ..فيها   ناله.وهتالك املرأة قد يصد من نفك الرجل

  « ..لاَب،َوقاَلحْل:َهْيحَل َلكَ َقحِل اأْلَبْ ،َوَغلَّ َوراَوَقْتُه الَّيِت ُهَل يف بَوْيِتها َعْن نَوْفِسهِ »نصلص:واهلن نلاجه ال
وحركووو  .خوووْي .لفعووول األاوإذن فقووود كانوووحل املوووراوقة يف هوووذ  املووورة مكشووولف ،وكانحل الووودعلة فيهوووا سوووافرة إىل 

هوا قفعو  لويت هتتواج فيحلا   اارأة إىل اللحظ  تغلي  األبلاب   تكلن إ  يف اللحظ  األخْية،وقد وصلحل امل
 «.َوقاَلحْل:َهْيحَل َلَك »ا؟سد الغليظ ،ونداء ا؟سد األخْي:

 ة األخْية.ك الدعل هإ ا تكلن .هذ  الدعلة السافرة ا؟اهرة الغليظ    تكلن أول قعلة من املرأة
هوا هوك  تكامل،وأنليتتوفتلتوه  معهوا وقلتوهوالفَّت يعويا .وقد   تكولن أبودا إذا   تضوطر إليهوا املورأة اضوطرارا

 ظ  العنيف .أة الغليكذلك تكمل وتنضج،فال بد كانحل هنا  إغراءات كَّت خفيف  لطيف ،قبل هذ  املفاج
 « ..اِلُملنَ ُ  الظَّ ِإنَُّه   يُوْفلِ .ِإنَُّه َريبِِ َأْحَسَن َمْثلايَ .قاَل:َمعاَذ اّللَِّ  »
اين مون ا؟وه وجعول ْنو .وأكورمب  ن« .ثْولايَ ِإنَُّه َريبِِ َأْحَسوَن مَ »أن أفعل. ..أعيذ نفسك ابّللِ « َمعاَذ اّللَِّ »

،فْيتكبوولن مووا زون حوودوق اّللِ ين يتجوواو الووذ..« ِإنَّووُه   يُوْفلِووُ  الظَّوواِلُملنَ »يف هووذ  الوودار مثوولاي الطيووه اهلموون.
 تدعينب اللحظ  إليه.

صوحلب بتووذكر لتأيب،املااوقة السوافرة كوان هول والونا هنوا صوري  وقوانع يف أن رق يلسو  املباكور علووى املور 
  أول امللقو سوتجاب  يفافلم تكون هنوا  .نعم  اّلِل عليه،وبتذكر حودوق  وجوزاء مون يتجواوزون هوذ  احلودوق

ن يف يتجمول القورآ ري  الوذيملا قعته إليه قعلة غليظ  جاهرة بعد تغلي  األبلاب،وبعد اهلتا  ابللفوج الصو
 «.ْيحَل َلكَ َوقاَلحْل:هَ »حكايته وروايته:

لقود حصور مجيوع املفسورين القودامى وانوديني نظورهم يف «  َوَلَقْد َ َّحْل بِِه َوَهمَّ ِّبا لَوْل  أَْن رَأى بُوْرهواَن َربِِوهِ »
فأموووا الوووذين سووواروا وراء ا سووورائيليات فقووود رووا أسوووانْي كثوووْية يصووولرون فيهوووا يلسووو  .تلوووك اللاقعووو  األخْية

 يدافعووه بثاهووني كثووْية فووال ينوودفع  صوولرت لووه هي وو  أبيووه يعقوولب يف سووق  هووائج الغريووزة منوودفعا كووبقا،واّللِ 
أي نعوووم مووون  -املخووودع عاضوووا علوووى أصوووبعه بفموووه  وصووولرت لوووه للحوووات كتبوووحل عليهوووا آايت مووون القووورآن 

تنهووى عون مثوول هوذا املنكر،وهوول   يرعولي  حووَّت أرسول اّلِل جثيوول يقولل لووه:أقر  عبوودي،فجاء  -القورآن  
ىل آخر هذ  التصلرات األسطلري  اليت سوار وراءهوا بعوخ الورواة وهوك واضوح  التلفيو  إ.فضربه يف صدر  .

 1563وا خ اع  
  .رهان ربه ف  لى له بوأما مجهلر املفسرين فسار على أوا  حل به هم الفعل،وهم ّبا هم النفك،مث ع

                                                 
َقووُل:ِمْن أَنَّوُه َحوولَّ َسوورَاِويَلُه َوَجلَووَك جَمْلِووَك الرَُّجووِل 01/297 الفتوواوى )يف -رمحوه هللا  -قوال كووي  ا سووالم ابوون تيميوو   - 1563 (:"  َوأَمَّووا َمووا يُونوْ

ُ بِووِه َوَ  َرُسووللُُه وَ ا َ ْ ُحْووِثْ ُكلُووُه ِ َّوفَ ِموْن اْلَمووْرأَِة َوأَنَّووُه رََأى ُصوولَرَة يَوْعُقوولَب َعاض ووا َعلَووى يَووِدِ  َوأَْمثَوواَل َذلِووَك  َووا ُهووَل َمووْأُخلذ  َعووْن َموو اّللَّ ا َ ْ َيُكووْن َكووَذِلَك فَِإ َّ
ا ِفي ُقْل ِمْن َذِلَك َأَحود  َعوْن نَ ِمْن اْلُمْسِلِمنَي فَوَعنوُْهْم نَوقَ   َمْن نَوَقَلهُ ِهْم وَُكلُ اْليَوُهلِق الَِّذيَن ُهْم ِمْن أَْعَظِم النَّاِس َكِذاب  َعَلى اأْلَنِْبَياِء َوَقْدح  ِبيِِنَوا َلُه مل َ ْ يَونوْ

  ا . ". وانظر:ا سرائيليات يف كته التفسْي نمد أبل كهب  )ص  (.225 - 220َحْرف ا َواِحد 
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تيجو  ضوربه نب ا إ ا  حلإووقال:.وأنكر املرحلم الشي  ركيد رضا يف تفسْي املنار على ا؟مهلر هذا الرأي
 ه وقوودت قميصووهبووب فلحقووحل إابئووه وإهانتووه هلووا وهووك السوويدة اهلموورة،وهم هوول بوورق ا عتووداء  ولكنووه آيوور اهلوور 

اولو  جمورق رأي ن بوارة،فهكوتفسْي اهلم  نه هم الضرب ورق الضرب مسأل    قليول عليهوا يف الع.من قبر .
 لل النا.ق عن مدلوفيه تكل  وإبعا. تلك اللاقع البعد بيلس  عن هم الفعل أو هم امليل إليه يف

موع  ريف قاخول القصوأما الذي خطر   وأان أراجع النصلص هنا،وأراجع الظرو  الويت عواش فيهوا يلسو ،
 ا ..ا أوتيهمهذ  املرأة الناضج  ف ة من الزمن نليل ،وقبل أن ييتى احلكم والعلم وبعد م

 « ..هِ ْرهاَن َربِِ بوُ ْن رَأى حْل بِِه َوَهمَّ ِّبا َلْل  أَ َوَلَقْد َ َّ »:الذي خطر   أن قلله تعاىل
اقعوووك و تصووولير  وهووول.هووول وايووو  ملقووو  نليووول مووون ا غراء،بعووود موووا أىب يلسووو  يف أول األمووور واستعصوووم .

لكوون و .  والنجوواة . النهايوويفصوواق  حلالوو  الوونفك البشووري  الصوواحل  يف املقاوموو  والضووع  مث ا عتصووام ابّلِل 
آين   يريوود املوونهج القوور  البوو  ألنين   يفصوول يف تلووك املشوواعر البشووري  املتداخلوو  املتعارضوو  املتغالسوويا  القوورآ

ي  احليوواة  ،ويف حمووأن اعوول موون هووذ  اللحظوو  معرضووا يسووتغر  أكثوور موون مسوواحته املناسووب  يف حمووي  القصوو
لحظو  ب،مع ا ملوام ايتوه ويففوذكر نوريف امللقو  بوني ا عتصوام يف أولوه وا عتصوام .البشري  املتكامل  كذلك

 الضع  بينهما،ليكتمل الصد  واللاقعي  وا؟ل النظي  مجيعا.
وهووول أقووورب إىل الطبيعووو  البشوووري  وإىل العصوووم  .هووذا موووا خطووور لنوووا وحنووون نلاجوووه النصلص،ونتصوولر الظرو 

 نومن مث   يتجوواوز  ووه امليوول النفسووك يف حلظوو  موو.نعم إنووه بشوور رتووار.وما كووان يلسوو  سوولى بشوور.النبليوو 
فلمووووا أن رأى برهووووان ربووووه الووووذي نووووبخ يف ضوووومْي  وقلبه،بعوووود حلظوووو  الضووووع  الطارئوووو ،عاق إىل .اللحظات

 .1564ا عتصام والتأيب
 « ..َلِصنيَ  اْلُمخْ َكذِلَك لَِنْصِرَ  َعْنُه الُسلَء َواْلَفْحشاَء،ِإنَُّه ِمْن ِعباِقانَ  »
وهك موا توزال لتمسوك بوه، وهوك عودت خلفوه....فهل قد آير التخلا بعود أن اسوتفا  « َواْستَوبَوَقا اْلبابَ »

 يف هياجها احليلاين.
 ..نتيج  جذّبا له ل ق  عن الباب ..« َوَقدَّْت َقِميَصُه ِمْن ُقبُر  »

                                                 
فإن قلحل:كي  جاز على نل اّلِل أن يكلن منه هم ابملعصي  وقصد إليهوا قلوحل:املراق أن نفسوه مالوحل »قال الزرشري يف الكشا : - 1564

 ل الوويت تكوواق توووذههرة تلووك احلووواوقرمووه موويال يشوووبه اهلووم بووه والقصوود إليوووه،وكما تقتضوويه صوول إىل املخالطوو ،وانزعحل إليهووا عوون كوووهلة الشووباب 
لووك امليوول رم. ولوول   يكوون ذتنوواب انوواابلعقوولل والعزائم،وهوول يكسوور مووا بووه ويوورق  ابلنظوور يف برهووان اّلِل املووأخلذ علووى املكلفووني موون وجوولب اج

« كودتهو سوه عظوم ا بوتالء تالء علوى ح اب متناع،ألن استعظام الصث علوى ا بوالشديد املسمى  ا لشدته ملا كان صاحبه  دوحا عند اّللِ 
 [.456/ 2..تفسْي الكشا  مع احللاكى ملافقا للمطبلع ]

كلفووني موون املووأخلذ علووى امل رهووان اّللِ ويوورق  ابلنظوور يف ب»وهوول تعليوول صووحي  يف مجلتووه بغووخ النظوور عوون ا كووارة ا عتزاليوو  يف قوولل الزرشووري: 
رر  يف قوواملكلفووني هوول مووا    اّلِل علووىفهوول إكووارة منووه إىل مووذهه املعتزلوو  يف أن الثهووان عقلووك. والثهووان الووذي أخووذ«. تنوواب انووارموجوولب اج
 كريعته ..

 هللا ( ) السيد رمحه ولكن هذا خال  مذهل  رحك   كأن لنا به. فهل  ملته غريه على التصلر ا سالمك 
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 « ..َوأَْلَفيا َسيَِِدها َلَدى اْلبابِ »وتقع املفاجأة:
 إووووا توووتهم.ريهملنظووور اوهنووا تتبووودى املووورأة املكتمل ،فتجووود ا؟وولاب حاضووورا علوووى السووويال الوووذي يهتوو  بوووه امل

 « ..قاَلحْل:ما َجزاُء َمْن أَراَق ِ َْهِلَك ُسلءا ف»الفَّت:
واهووور «  يم   َعوووذاب  أَلِووَجَن أَوْ ِإ َّ أَْن ُيْسوو»ولكنهووا اموورأة تعشووو ،فهك ختشووى عليه،فتشووْي ابلعقووواب املووأملن.

 «   قاَل:ِهَك راَوَقْتِب َعْن نَوْفِسك»يلس  ابحلقيق  يف وجه ا هتام البانل:
كواَن َقِميُصوُه   ْهِلهوا:ِإنْ  ِموْن أَ َوَكوِهَد كواِهد  »نا يذكر السيا  أن أحد أهلها حسم بشهاقته يف هذا النزاع:وه

« لصَّووواِقِقنيَ ار  َفَكوووَذَبحْل َوُهوووَل ِموووَن  ِموووْن ُقبُوووُصوووُه قُووودَّ قُووودَّ ِموووْن قُوبُووول  َفَصوووَدَقحْل َوُهوووَل ِموووَن اْلكووواِذِبنَي،َوِإْن كووواَن َقِمي
كووهد و هوول مصوور( أا الشوواهد بشووهاقته هووذ ف هوول كووان مووع زوجهووا )سوويدها بتعبووْي ..فووأين ومووَّت أقىل هووذ

 اللاقع ف
أم أن زوجهووا اسووتدعا  وعوورم عليووه األمر،كمووا يقووع يف مثوول هووذ  األحوولال أن يسووتدعك الرجوول كبووْيا موون 

   وهل.أسوورة املوورأة ويطلعووه علووى مووا رأى،وخباصوو  تلووك الطبقوو  البووارقة الوودم املائعوو  القوويم  هووذا وذلووك جووائز
وقد  وك قللوه هوذا كوهاقة،ألنه ملوا سو ل رأيوه يف امللقو  والنوزاع املعوروم مون ا؟وانبني .يغْي من األمر كي ا

 يوحل فتولا  هوذ  كوهاقة،ألوا تسواعد علوى هقيو  النوزاع واللصولل إىل  -ولكل منها ومن يلس  قولل  -
هول يريود ا عتوداء  عليهوا فوإن كوان قميصوه قود مون قبول فوذلك إذن مون أيور مودافعتها لوه و .. 1565احل  فيوه

لوه حوَّت  وإن كوان قميصوه قود مون قبور فهول إذن مون أيور الصوه منهوا وتعقبهوا هوك.فهك صاقق  وهل كواذب
وقوودم الفوورم األول ألنووه إن صوو  يقتضووك صوودقها وكذبووه،فهك السوويدة .البوواب،وهك كاذبوو  وهوول صوواق  .

 عن أن يكلن قرين .وهذا فَّت،فمن ابب اللياق  أن يذكر الفرم األول  واألمر   حرج 
وووا رَأى َقِميَصوووُه قُووودَّ ِموووْن ُقبُووور  » ..تبوووني لوووه حسوووه الشوووهاقة املبنيووو  علوووى منطووو  اللاقوووع أووووا هوووك الووويت « فَوَلمَّ

يف ا؟اهليو  قبول آ   السونني « الطبقو  الراقيو »وهنا تبدو لنا صلرة مون .راوقت،وهك اليت قبرت ا هتام .

                                                 
ُ َعْنوُه،قَاَل:قَاَل َرُسولُل اّللَِّ طا يف اة د قل :الذ    د بذلك  فل    - 1565 :َ ْ يوَوَتَكلَّْم يف اْلَمْهوِد ِإ َّ كما ورق َعوْن َأيب ُهَريْووَرَة َرِضوَك اّللَّ

،َواْبُن َماِكووووَطَ  بِْنووووحلِ  ( 4161[)282/ 3كال ]حوووواكم مشووووَن " املسووووتدر  لل ِفْرَعوووولْ َياليَ  :ِعيَسووووى ابْووووُن َمْرمَيَ،َوَكوووواِهُد يُلُسَ ،َوَصوووواِحُه ُجووووَرْيج 
 صحي 

،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا  َلُ  الَّيِت ُأْسرِيَ وَعِن اْبِن َعبَّاس  ا َكاَنحِل اللَّيوْ ُ  الطَّيِِبَوُ  ف :اَي ِجْثِيُل،َموا َهوِذِ  الرَّاِئَحويِِبَو  ،فَوُقْلحلُ نَ  يب ِفيَها،أَتَوحْل َعلَوكَّ رَاِئَحو   :َلمَّ
نَووا ِهووكَ ُوَا ف قَ ِ  ابْونَووِ  ِفْرَعووْلَن َوأَْو ِقَها،قَاَل:قُوْلحُل:َوَمووا َكووأْ فَوَقاَل:َهووِذِ  رَاِئَحووُ  َماِكووطَ  ووُ  ابْونَووَ  ِفْرَعووْلَن َذاَت  اَل:بَويوْ ،ِإْذ َسووَقَطحِل اْلِمووْدَرى ِمووْن يوَووُاَشِِ ْلم 

،َوَرُب أَبِ  رَ َلِكنْ َيَديْوَها،فَوَقاَلحْل:ِبْسووووِم هللِا . فَوَقالَووووحْل هَلَووووا ابْونَووووُ  ِفْرَعووووْلَن:َأيب ف قَالَووووحْل:َ ،وَ  ُ . قَالَووووحْل:ُأْخِثُُ  بِوووويبِِ َذِلَك قَالَووووحْل:نَوَعْم . فََأْخَثَتْووووُه يووووِك اّللَّ
يَوووحْل،مُثَّ . فَووَأَمَر بِبوَ  َك اّللَُّ فَووَدَعاَها،فَوَقاَل:اَي ُفالنَووُ ،َوِإنَّ لَوووِك َراب  َغووْْيِي ف قَالَووحْل:نَوَعْم،َريبِِ َوَربُووو  ِّبَووا أَْن تُوْلَقوووى ِهووَك َوأَْو ُقَهوووا  أََموورَ َقوووَرة  ِمووْن حُنَوواس  فَُأمحِْ

ْدِفنَوَنا . قَاَل:َذِلَك َلِك اَم َوَلِدي يف يَوْلب  َواِحد ،َوتَ  ِعظَاِمك َوِعظَ ْن َعَْمعَ ِفيَها،قَاَلحْل َلُه:ِإنَّ ِ  إِلَْيَك َحاَج   . قَاَل:َوَما َحاَجُتِك ف قَاَلحْل:ُأِحُه أَ 
َنا ِمَن احَل ِِ . قَاَل:فَ  ا َعَليوْ ا،إِ وَ َأَمَر ِ َْو ِقَها فَأُْلُقلا َبنْيَ َيَديْوَها،َواِحد  َا تَوَقاَعَسوحْل ِموْن َأْجلِوِه،قَاَل:اَي ى َذِلَك ِإىَل َصِلِ  هَلَا ُمْرَضوع  ىَل أَِن انْوتَوهَ اِحد  ،َكَأوَّ

:ِعيَسوووووىُن َعبَّووووواس  بْووووواقَاَل:قَووووواَل َمحْل،أُمَّوووووْه،اقْوَتِحِمك،فَِإنَّ َعوووووَذاَب الوووووُدنْوَيا أَْهوووووَلُن ِموووووْن َعوووووَذاِب اهلِخَرِة،فَاقْوَتحَ  ابْوووووُن َموووووْرمَيَ َعَلْيوووووِه  :َتَكلََّم أَْربَوَعووووو   ِصَغار 
،َوَكوواِهُد يُلُسووَ ،َواْبُن َماِكووَطِ  ابْونَووِ  ِفْرَعووْلَن. مسووند أ ( صووحي   2822( 2821)[) 788/ 1لكتووه( ]امحوود )عووا  السَّالُم،َوَصوواِحُه ُجَرْيج 
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ه  الفضوائ  ا؟نسوي  وميول إىل كتماووا عون اجملتمع،وهوذا هول رخاوة يف ملاج.وكأوا هك هك اليلم كاخص 
يُلُسوُ  أَْعووِرْم َعوْن هذا،َواْسووتَوْغِفرِي لِوَذنِْبِك ِإنَّووِك ُكْنووحِل .قاَل:ِإنَّوُه ِمووْن َكْيودُِكنَّ ِإنَّ َكْيوودَُكنَّ َعِظيم   »املهوم كلووه:

يف ملاجهو  احلواقّ الوذي يثوْي الودم فهك اللباقو  .إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ..هكذا«  ِمَن اْااِنِ نيَ 
 يف العرو .

قوال هلوا:إن  يء املورأة أن   يسل  فإنه.والتلط  يف جماّب  السيدة بنسب  األمر إىل ا؟نك كله،فيما يشبه الثناء
يوود العظوويم  علووى الك كيوودكن عظوويم  فهوول ق لوو  يف حسووها علووى أوووا أنثووى كاملوو  مسووتلفي  ملقوودرة األنثووى

 « ..يُلُسُ  أَْعِرْم َعْن هذا»:ثيءوالتفات  إىل يلس  ال
لوويت اإىل املوورأة  هر  وعظوو حمافظوو  علووى الظوولا.وهووذا هوول املهووم ..فأ لووه و  تعوور  اهتمامووا و  تتحوودّ بووه .

حِل ِموووَن ِإنَِّك ُكْنووو.َذنِْبكِ لِوووَواْسوووتَوْغِفرِي »راوقت فتاهوووا عووون نفسه،وضوووبطحل متلبسووو   سووواورته وازيووو  قميصوووه:
 « ..اْااِنِ نيَ 

علوى املشوهد  دل السوتارقريه مون قريوه  ويسو.الطبق  األرستقراني ،من رجال احلاكي ،يف كل جاهليو إوا 
نهوا معرضوا من ينشوىء أوقد صلر السويا  تلوك اللحظو  بكول مالبسواهتا وانفعا هتوا ولكون قون .وما فيه .

 للنزوة احليلاني  ا؟اهرة،و  مستنقعا لللحل ا؟نسك املقبل   
 و  المدينة يمالن امرأ  المهيهنس 30الدرس الثالث:

لر  ولكوووون يف القصوووو فهكووووذا اضووووك األموووولر.ومضووووحل األموووولر يف نريقها.و  ُيوووول السوووويد بووووني املوووورأة وفتاها
اللسووو   اصووو  يفوخب.وما اوووري يف القصووولر   ميكووون أن يظووول مستلرا.للقصووولر جووودراان،وفيها خووودم وحشوووم

لفضوووائ  اول هوووذ  وإ  تووودا.ي يف حمووويطهناألرسوووتقرانك،الذي لووويك لنسوووائه مووون هوووم إ  احلووودية عموووا اووور 
ا َعوْن اْلَعزِيِز تُراِوُق فَتاه ِ :اْمرََأتُ َمِدينَ َوقاَل ِنْسَلة  يف الْ »وللكها على األلسن يف اجملالك والسهرات والزايرات:

 « ..ِإانَّ لََنراها يف َضالل  ُمِبني  .َقْد َكَغَفها ُحب ا.نَوْفِسهِ 
هوك  ر  أن املورأةمورة نعو وألول.لة يف كل بي   جاهليو  عون مثول هوذ  الشويونوهل كالم أكبه  ا تقلله النس

ع إعوالن لويعلن هوذا مو -ائهوا أي كبوْي وزر  -امرأة العزيز،وأن الرجل الذي اك ا  مون مصور هول عزيوز مصور 
 .. «ْن نَوْفِسهِ تاها عَ فَ اْمرََأُت اْلَعزِيِز تُراِوُق »الفضيح  العام  ابنتشار ااث يف املدين :

ه ه،وكوووغا  القلووولبهوووا ومزقق..فهوووك مفتلنووو  بوووه،بل  حبوووه كوووفا  « قَوووْد َكوووَغَفها ُحب وووا»مث بيووان حلاهلوووا معوووه:
 « ..ِإانَّ لََنراها يف َضالل  ُمِبني  »غشا   الرقي :

ذ  اكوووتهارها ّبووو حووودين عووونأم لعلهووون يت.وهووك السووويدة الكبوووْية زوجووو  الكبْي،تفتووول بفتاهوووا العوووثاين املشووو ى
راء و اهتوا لول للوحل عل  يف ذها ولهلر أمرها،وهل وحد  املنتقد يف عر  هذ  األوساط   الفالفتن  وانكشاف

 األستارف 
 أقطيع نسو  المدينة أيديهن لرؤية يوسف 34 - 31الدرس الرابع:
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نع شووهد موون صوومويكشوو  السوويا  عوون .وهنووا كووذلك يقووع مووا   ميكوون وقلعووه إ  يف مثوول هووذ  األوساط 
َعووفوَ »يوودهن:كتعوور  كيوو  تلاجووه نسوواء نبقتهووا  كوور كمكوورهن وكيوود موون   تلووك املوورأة ا؟ري وو ،اليت ووا  َِ حْل َلمَّ

ُهنَّ ِسوكِِينا ،َوقاَلحلِ ِمو واِحَدة  َتحْل ُكلَّ ِ َْكرِِهنَّ أَْرَسَلحْل إِلَْيِهنَّ،َوأَْعَتَدْت هَلُنَّ ُمتََّكأ ،َوآ وا رَأَيْونَوُه .:اْخرُْج َعَلْيِهنَّ نوْ فَوَلمَّ
ِلُكنَّ الَّووِذي ُلْمتُونَّووِب قاَلحْل:فَووذ. َملَووك  َكرمي  ْن هووذا ِإ َّ إِ .َشوورا   أَيْووِديَوُهنَّ،َوقُوْلَن:حاَش ّللَِِّ  مووا هووذا بَ َأْكَثْنَووُه َوَقطَّْعوونَ 

 « ..َن الصَّاِغرِينَ ْسَجَننَّ َولََيُكلان  مِ آُمرُُ  لَيُ  َعْل ماَولَِ ْن  َْ يَوفْ .َوَلَقْد راَوْقتُُه َعْن نَوْفِسِه فَاْستَوْعَصمَ .ِفيهِ 
ىل إلولايت يودعني فهن ال. وندر  من هوذا أوون كون مون نسواء الطبقو  الراقيو.لقد أقامحل هلن مأقب  يف قصرها

ات كلن وهون متك ون كن ذويبدو أو.وهن الللايت ييخذن ّبذ  اللسائل الناعم  املظهر.املآقب يف القصلر
احودة مونهن و آتوحل كول و .ذا املتكأفأعودت هلون هو.على اللسائد واحلشااي على عاقة الشور  يف ذلوك الزمان

أوا كووووا أن احلضووووارة املاقيوووو  يف مصوووور كانووووحل قوووود بلغووووحل وييخووووذ موووون هووووذ -سووووكينا تسووووتعملها يف الطعووووام 
  مون السونني ذ  اهل فإن استعمال السكاكني يف األكل قبل هو.بعيدا،وأن ال   يف القصلر كان عظيما

 أو تقشووووووووْي نشووووووووغالت بتقطيووووووووع اللحووووووووموبينما هوووووووون م.لووووووووه قيمتووووووووه يف تصوووووووولير الوووووووو   واحلضووووووووارة املاقيوووووووو 
 « ..َوقاَلحِل:اْخرُْج َعَلْيِهنَّ »الفاكه ،فاجأهتن بيلس :

ووا رَأَيْونَووُه َأْكَثْنَووهُ » ..وجوورحن أيووديهن ابلسووكاكني للدهشوو  « َوَقطَّْعووَن أَيْووِديَوُهنَّ »..ّبوول لطلعته،وقهشوون.« فَوَلمَّ
موا ..»يف هوذا امللضوع تعبوْيا عون الدهشو  بصونع اّلِل ..وهوك كلمو  تنزيوه تقوال « َوقُوْلَن حواَش ّللَِِّ »املفاج  .

 .1566«هذا َبَشرا  ِإْن هذا ِإ َّ َمَلك  َكرمي  
ء مووون قايانت التلحيووود يف ذلوووك علوووى تسوورب كوووك -تقووودمي السووولرة  كموووا قلنووا يف  -وهووذ  التعبوووْيات قليووول 

 الزمان.
 الذهلل.و  عجاب ها واورأت املرأة أوا انتصرت على نساء نبقتها،وأون لقني من نلع  يلس  الد

فقالحل قلل  املرأة املنتصرة،اليت   تسوتحك أموام النسواء مون بنوات جنسوها ونبقتهوا والويت تفخور علويهن  ن 
قاَلحْل:فَووذِلُكنَّ »هووذا يف متنوواول يوودها وإن كووان قوود استعصووى قيوواق  موورة فهووك الووك هووذا القيوواق موورة أخوورى:

َوَلَقووْد راَوْقتُووُه َعووْن نَوْفِسووِه »يوول منووه موون البهوور والوودها وا عجوواب  ..فووانظرن موواذا لق« الَّووِذي ُلْمتُونَّووِب ِفيووهِ 
تريوووود أن تقلل:إنووووه عوووواىن يف  -..ولقوووود ّبوووورين مووووثلكن فراوقتووووه عوووون نفسووووه فطلووووه ا عتصووووام « فَاْستَوْعَصوووومَ 

مث تظهوووور سوووويطرهتا عليووووه أمووووامهن يف تووووبج  املوووورأة موووون ذلووووك  -ا عتصووووام والتحوووورز موووون قعلهتووووا وفتنتهووووا  

                                                 
أتعه الرواة واملفسرون أنفسهم يف وص  حسن يلس  الذي ّبر النسلة وّبر امرأة العزيز. وتصلر بعضهم أوصافا أقرب ما تكلن   - 1566

احتموال  ي . وإن كوان هنوا الم  الرجلليف اكتمال املإىل أوصا  النساء. وما  ثل هذ  األوصا  تبهر النساء  وإن للرجلل  ؟ماهلا اااص 
ْيهوا سواء. ويغفلون عون غيال يف النآخر وهل أن نساء تلك الطبق  كثْيا ما تنحر  فطرهتن فتعجبهن يف الرجل مالم  وتقانيع  ا ُيسوه مجو

 لسيد  ) السيد رمحه هللا (ا - ا يلجد يف الرجل من  ات الرجال 
 2ملسوند ا؟وامع ]:انظرهوا يف اْد أ ْعِطى    ْطر  احلْ ْسِن " فاةىلذ  ا هنيو اةتكنينيق   --عديدة أن  ي وال ف  قل :ورد من رواايت احيحة 

 [285/ 4ار نيب  ]ق -( وتفسْي ابن كثْي 1401[)919/
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َولَوِ ْن َ ْ يَوْفَعوْل موا آُمورُُ  »ترى  سا من ا؟هر بنزاوهتوا األنثليو  جواهرة مكشولف  يف معورم النسواء: اللس ، 
 فهل ا صرار والتبج  والتهديد وا غراء ا؟ديد يف لل التهديد.«  لَُيْسَجَننَّ َولََيُكلان  ِمَن الصَّاِغرِينَ 

ونفهم .ناسووباتهووذ  امل ملبوودايت ملفوواتنهن يف مثوولويسوومع يلسوو  هووذا القوولل يف جمتمووع النسوواء املبهلرات،ا
ا بوو  الودار فووإذقولل مون ر مون السويا  أووون كون نسواء مفتوولانت فاتنوات يف ملاجهتووه ويف التعليو  علوى هووذا ال

وْجُن َأَحوُه ِإَ َّ ِ َّوا يَوْدُعلَنِب »هل ينواجك ربوه:  فهن مجيعوا كون.ا تودعلين إليوه..و  يقل:مو «لَْيوهِ إِ قواَل:َربِِ السِِ
 سلاء ابلقلل أم ابحلركات واللفتات ...مش كات يف الدعلة

  أموووام   يف حلظووووإذا هووول يسوووتنجد ربوووه أن يصووور  عنوووه حمووواو هتن  يقاعوووه يف حبائلهن،خيفووو  أن يضوووع
ْيووَدُهنَّ َأْصووُه كَ ِرْ  َعووبِِ   َتْصووَوِإ َّ »ا غووراء الوودائم،فيقع فيمووا حشووا  علووى نفسووه،ويدعل اّلِل أن ينقووذ  منووه:

ه فْييود مزيودا مون  يغو  بعصومتالذي  .ته..وهوك قعولة ا نسوان العوار  ببشوري« ِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْ؟اِهِلنيَ إِلَيْ 
 عناي  اّلِل وحيانته،يعاونه على ما يع ضه من فتن  وكيد وإغراء.

ليوأس اد يكولن إبقخوال قو.وهوذا الصور  « .ْلَعلِويمُ ِميُع افَاْسَتجاَب َلُه َربُُه َفَصَرَ  َعْنُه َكْيَدُهنَّ،ِإنَُّه ُهَل السَّ »
را ك يف نفسوه أيوَّت   ُيوحويف نفلسهن من استجابته هلن،بعد هذ  التجربو  أو بوزايقة انصورافه عون ا غوراء 

 أو ّبما مجيعا..منه
لكيوود ومووا وراء لم مووا وراء الوودعاء،ويعالووذي يسوومع ويعلم،يسوومع الكيوود ويسوومع ا« ِإنَّووُه ُهووَل السَّووِميُع اْلَعلِوويمُ »
 عاء.الد

 املثْية. اني  من قصتهلق  الثوانتهحل ّبذ  النجاة احل.وهكذا اجتاز يلس  حمنته الثاني ،بلط  اّلِل ورعايته
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 [52إل   35(:اآليات 12]سور  يوسف ):الوحد  الثالثة

 يوسف ما بين س نه إل  خروجه بريئا

ووْجَن فَوَتيوواِن قوواَل َأَحووُدُ ا ( َوَقَخوو35)  ِحووني  َيْسووُجنُونَُّه َحووَّتَّ مُثَّ بَوودا هَلُووْم ِمووْن بَوْعووِد مووا رَأَُوا اهْلايِت لَ }  َل َمَعووُه السِِ
ُه نَوبِِْ نا بَِتْأِويلِوِه ِإانَّ نَوراَ  ِموَن ا  َشُْكُل الطَّْْيُ ِمنْ ْأِسك ُخْبز رَ فَوْلَ   ِإيِنِ أَراين أَْعِصُر مَخْرا  َوقاَل اهْلَخُر ِإيِنِ أَراين َأمحِْلُ 

ِ َّوا َعلََّموِب َريبِِ  أَْن َذْتَِيُكموا ذِلُكموا ِويلِوِه قَوْبولَ ْأُتُكما بَِتأْ ( قاَل   َذْتِيُكما نَعام  تُوْرَزقانِِه ِإ َّ نَوبَّ 36ِننَي )اْلُمْحسِ 
ئِووك ِإبْووراِهيَم َوِإْسووحاَ  َ  آاب( َواتوَّبَوْعووحُل ِملَّوو37) كوواِفُروَن رَِة ُهوومْ ِإيِنِ تَورَْكووحُل ِملَّووَ  قَوووْلم    يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َوُهووْم اِبهْلِخوو

نَّ َأْكثَووَر النَّواِس   نوا َوَعلَوى النَّواِس َولِكوّللَِّ َعَليْ اَفْضوِل  َويَوْعُقلَب ما كاَن لَنا أَْن ُنْشرَِ  اِبّللَِّ ِمْن َكْكء  ذِلَك ِمونْ 
وووْجِن أَأَْرابب  ُمتَوَفرِِقُووولَن َخوووْْي  38َيْشوووُكُروَن ) ُ اأَِم ا ( اي صووواِحَلِ السِِ ووواُر )ْللاِحوووُد اْلقَ ّللَّ  ِموووْن موووا تَوْعبُوووُدونَ  (39هَّ

ُتُملهوا أَنْووُتْم َوآاب ُُكوْم موا أَنْووَزلَ  ُ  ْلطان  ِإِن احْلُْكوُم ِإ َّ ِّبوا ِموْن ُسو اّللَُّ  ُقونِِه ِإ َّ َأْ اء  َ َّيوْ  ّللَِِّ أََموَر َأ َّ تَوْعبُوُدوا ِإ َّ ِإايَّ
ووْجِن أَمَّووا َأَحوودُُكما فَوَيْسووِقك رَ 40 َأْكثَوووَر النَّوواِس   يَوْعَلُموولَن )ذلِوَك الوودِِيُن اْلَقوويُِِم َولِكوونَّ  ا  بَّووُه مَخْوور ( اي صواِحَلِ السِِ

اَل لِلَّووِذي لَوونَّ أَنَّووُه ( َوقو41ِه َتْسووتَوْفِتياِن )الَّووِذي ِفيوو أْلَْمورُ اَوأَمَّوا اهْلَخووُر فَوُيْصووَلُه فَوَتْأُكووُل الطَّوْْيُ ِمووْن رَْأِسووِه ُقِضووَك 
ُهَما اذُْكْرين ِعْنَد َربَِِك فَأَْنساُ  الشَّْيطاُن ذِْكَر  انج   وْجِن ِبْضوَع ِسوِننَي )اَلبِوَة يف بِِِه فوَ رَ ِمنوْ ( َوقواَل اْلَملِوُك 42لسِِ

ُبال ِإيِنِ أَرى َسوووْبَع بَوَقووورات  ِ وووان  َذُْكُلُهووونَّ َسوووْبع  ِعجوووا   َوَسوووْبعَ  ْلَموووَاُ ا اأَُخوووَر ايِبسوووات  اي أَيُوَهوووت  ُخْضووور  وَ ُسووونوْ
وووُتْم لِلوووُرْءاي تَوْعوووُثُوَن ) ُّ َأْحوووالم  َوموووا حَنْوووُن بَِتْأِويوووِل اأْلَ ( قووواُلل 43أَفْوتُووولين يف ُرْءايَي ِإْن ُكنوْ ِمنَي ْحوووالِم بِعوووالِ ا َأْضوووغا

ُهما َواقََّكَر بَوْعَد أُمَّ   أاََن أُنَوبِِ  (44) ودِِيُ  أَْفِتنوا  ( يُلُس ُ 45)فََأْرِسُللِن  َتْأِويِلهِ بِ ُ ُكْم َوقاَل الَِّذي َْنا ِمنوْ أَيُوَهوا الصِِ
ُبال ىَل النَّوواِس إِ ِبسووات  َلَعلِِووك أَْرِجووُع اير  َوأَُخووَر ت  ُخْضوويف َسووْبِع بَوَقوورات  ِ ووان  َذُْكُلُهوونَّ َسووْبع  ِعجووا   َوَسووْبِع ُسوونوْ

ُبِلهِ يف مُتْ فَوووَذُروُ  موووا َحَصووودْ ( قووواَل تَوْزَرعُووولَن َسوووْبَع ِسوووِننَي َقأاب  فَ 46َلَعلَُّهوووْم يَوْعَلُمووولَن ) ُكلُووولَن ِإ َّ قَلِووويال  ِ َّوووا شَْ   ُسووونوْ
( مُثَّ َذْيت ِمووْن 48 )قَلِوويال  ِ َّووا ُهِْصووُنلنَ  نَّ ِإ َّ ُتْم هَلُوو( مُثَّ َذْيت ِمووْن بَوْعووِد ذلِووَك َسووْبع  ِكووداق  َذُْكْلووَن مووا قَوودَّمْ 47)

ُّ النَّاُس َوِفيهِ  ْرِجوْع ُسولُل قواَل اْلَمِلُك ائْوُتلين بِِه فَوَلمَّوا جواَءُ  الرَّ اَوقاَل  (49يَوْعِصُروَن ) بَوْعِد ذِلَك عام  ِفيِه يُغا
اَل مووا َخطْوووُبُكنَّ ِإْذ قوو( 50َكْيووِدِهنَّ َعلِوويم  )بِ نَّ َريبِِ ُهنَّ إِ ِإىل َربِِووَك َفْسوو َوْلُه مووا ابُل النِِْسووَلِة الووالَّيت َقطَّْعووَن أَيْووِديوَ 

َن َحْصوَحَا احْلَوُ   اْمورَأَُة اْلَعزِيوِز اهْل ُسولء  قالَوحلِ  ِه ِمونْ  نَوْفِسوِه قُوْلوَن حواَش ّللَِِّ موا َعِلْمنوا َعَلْيوراَوْقُتنَّ يُلُسوَ  َعونْ 
َ  لِوويَوْعَلَم َأيِنِ َ ْ َأُخْنووُه اِبْلَغْيووِه َوأَ ( ذلِووكَ 51أاََن راَوْقتُووُه َعووْن نَوْفِسووِه َوِإنَّووُه َلِمووَن الصَّوواِقِقنَي ) ِدي َكْيووَد  يَوْهوو نَّ اّللَّ

 { (52اْاائِِننَي )
 مقدمة الوحد  :

ا بعووووودها سووووو  فكووووول مووووووهوووووذ  هوووووك احللقووووو  الثالثووووو  واننووووو  الثالثووووو  واألخوووووْية مووووون حمووووون الشووووودة يف حيووووواة يل 
جن هووك حمنوو  السوو   احللقوو وانن  يف هووذ.رخوواء،وابتالء  لصووث  علووى الرخاء،بعوود ابووتالء  صووث  علووى الشوودة

 عزي  وسللى.لثاءة تء املظللم أقسى،وإن كان يف نمأنين  القله ابوالسجن للثي.بعد لهلر الثاءة
ويف ف ة انن  هذ  تتجلى نعم  اّلِل على يلس ، ا وهبه من علم لدين بتعبْي الر اي وبعخ الغيه القريوه 

 ضورة  مث تتجلوى نعمو  اّلِل عليوه أخوْيا إبعوالن براءتوه الكاملو  إعوالان ر يوا.الذي تبدو أوائله فيعور  شويلوه
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امللك،ولهلر ملاهبه اليت تيهلوه ملوا هول مكنولن لوه يف عوا  الغيوه مون مكانو  مرملقو  ويقو  مطلق ،وسولطان 
 عظيم.

 يوسف البريء س ين مع س ينين آخرين 42 - 35الدرس ا ول:

 « ..  ِحني  مُثَّ بَدا هَلُْم ِمْن بَوْعِد ما رَأَُوا اهْلايِت لََيْسُجنُونَُّه َحَّتَّ » 
 رأوا اهلايت فبعوود أن لقصوولر،وجل احلكووم املطل ،وجوول األوسوواط األرسووتقراني ،وجل ا؟اهليوو  وهكووذا جوول ا

تعووورم علووويهن  اسوووتقبال وبعد أن بلووو  التووبج  ابمووورأة العزيوووز أن تقووويم للنسوولة حفووول.النانقوو  بوووثاءة يلسووو 
غيثوه منوه ىل ربوه ليجوأ إه  وا يلفتاها الذي كغفها حبا،مث تعلن هلم أوا بوه مفتلنو  حقوا،ويفتل هون بوه ويغرينو

ن يلقووى السووجن أفعوول مووا يوويمر بووه،وإما يأنووه إمووا أن  -قون حيوواء  -وينقووذ ،واملرأة تعلوون يف جمتمووع النسوواء 
 والصغار،فيختار السجن على ما ييمر به .

عول د التهديود ول هتوا بعوبعد هذا كله،بدا هلوم أن يسوجنل  إىل حوني  ولعول املورأة كانوحل قود ي سوحل مون حماو 
وإذا «   تالبيوول »عوو  وهنووا   بوود أن هفووج  .قوود زاق انتشووارا يف نبقووات الشووعه األخوورى .األموور كووذلك 

ل جرميتووه  بووريء كووعجووز رجووال البيوول ت عوون صوويان  بيوولهتن ونسووائهن،فإوم ليسوولا بعوواجزين عوون سووجن فووَّت
ها يف أللسوون حووديثقوود فتنووحل به،وكووهرت  بووه،و كحل ا« اللسوو  الراقووك »أنووه   يسووتجه،وأن اموورأة موون 

ْجَن فَوَتيانِ »ألوساط الشعبي   ا  « ..َوَقَخَل َمَعُه السِِ
 سنعر  من بعد أوما من خدم امللك االاص ..

إليوووووه  وحتصووووور السووووويا  موووووا كوووووان مووووون أمووووور يلسووووو  يف السوووووجن،وما لهووووور مووووون صوووووالحه وإحسوووووانه،فلجه
القصوور أو  يفه للعموول األنظار،وجعلووه ملضووع يقوو  املسوواجني،وفيهم الكثووْيون  وون سوواقهم سوولء الطووالع مثلوو

مشووهد  لووه ليعوورمكحتصوور السوويا  هووذا  .احلاكي ،فغضووه علوويهم يف نووزوة عارضوو ،فألقك ّبووم يف السووجن .
ا يوووه تعبْيها،ملووولبوووان إلويط.يلسووو  يف السوووجن وإىل جووولار  فتيوووان أنسوووا إليوووه،فهما يقصوووان عليوووه ر اي رأايها

وووْجَن فَوتوَ َعوووُه اَخَل مَ يتل انوووه فيوووه مووون الطيبووو  والصوووال  وإحسوووان العبووواقة والوووذكر والسووولل :}َوقَ  يَووواِن قَووواَل لسِِ
ُل فَولْ رَاين أَ َأَحُدُ َا ِإيِنِ أَرَاين أَْعِصُر مَخْر ا َوقَاَل اهْلَخُر ِإيِنِ أَ  وز ا َشُْكولُ محِْ نَوا بَِتْأِويلِوِه ِإانَّ َ  رَْأِسوك ُخبوْ  الطَّوْْيُ ِمْنوُه نَوبِِ وْ

 [..36:({ ]يلس 36نَورَاَ  ِمَن اْلُمْحِسِننَي )
صووحي  تعفيووه موون هووز يلسوو  هووذ  الفرصوو  ليبووة بووني السووجناء عقيدتووه الصووحيح  فكلنووه سووجينا   يوينت

ع ل وجعلهم اباضوألرضويني،العقيدة الفاسدة واألوضاع الفاسدة،القائم  على إعطاء ح  الربلبيو  للحكوام ا
ضولعهما ل ملسوجن مون هلم أراباب يزاوللن خصائا الربلبي ،ويصبحلن فراعني  ويبدأ يلسو  موع صواحل ا

لوى عا خاصا،جزاء لما لدنيعالذي يشغل ابهلما،فيطم نهما ابتداء إىل أنه سييول هلم الر ى،ألن ربه علمه 
 عرق  لعباقته وحد ،وختلصه من عباقة الشركاء.

وبذلك يكسه يقتهما منوذ اللحظو  األوىل بقدرتوه علوى شويول ر اي ا،كموا يكسوه .هل وآاب   من قبله .
 قاَل:  َذْتِيُكما نَعام  تُوْرَزقانِوِه ِإ َّ نَوبَّْأُتُكموا بَِتْأِويلِوِه قَوْبوَل أَْن َذْتَِيُكما،ذِلُكموا ِ َّوا َعلََّموِب »يقتهما كذلك لدينه:
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،َوُهوووْم اِبهْلِخووورَِة ُهوووْم كاِفُرونَ .َريبِِ  راِهيَم َوِإْسوووحاَ  َواتوَّبَوْعوووحُل ِملَّوووَ  آابئِوووك ِإبْووو.ِإيِنِ تَورَْكوووحُل ِملَّوووَ  قَووووْلم    يُوْيِمنُووولَن اِبّللَِّ
ذِلَك ِمْن َفْضوِل اّللَِّ َعَلْينوا َوَعلَوى النَّواِس،َولِكنَّ َأْكثَووَر النَّواِس   .َويَوْعُقلَب،ما كاَن لَنا أَْن ُنْشرَِ  اِبّللَِّ ِمْن َككء

 « ..َيْشُكُرونَ 
 رفووو  يفاحلووودية  ويبووودو يف نريقووو  تنووواول يلسووو  للحووودية لطووو  مدخلوووه إىل النفلس،وكياسوووته وتنقلوووه يف

 وهك    هذ  الشخصي  البارزة يف القص  بطلهلا ...لطي  .
 « ..لََّمِب َريبِِ تَِيُكما،ذِلُكما ِ َّا عَ َل أَْن ذَْ ِلِه قَوبْ قاَل:  َذْتِيُكما نَعام  تُوْرَزقانِِه،ِإ َّ نَوبَّْأُتُكما بَِتْأِوي»

فوول   -وهووذا .رىبووئ  ووا يقبوول الوورز  وينّبووذا التلكيوود املوولحك ابلثقوو   ن الرجوول علووى علووم لوودين،يرى بووه م
 -يهووا والوور ى فبيعوو  الفوو ة وكوويلع النبوولءات وهووك كووذلك بط -ق لتووه علووى هبوو  اّلِل لعبوود  الصوواحل يلسوو  

ا إىل قلبيهموووا سوووي  ليووودخل ّبوووناحيووو  النفعوووكء يف اللحظووو  املناسوووب  مووون ال« ذِلُكموووا ِ َّوووا َعلََّموووِب َريبِِ  »وقللوووه:
 ريقه.ّبا هذا العلم اللدين الذي سييول هلما ر اي ا عن ن بدعلته إىل ربه وليعلل

،َوُهووووْم اِبهْلِخوووو» لوووووذين ريب ..مشووووْيا ّبووووذا إىل القوووولم ا« ْم كووووواِفُرونَ رَِة ُهووووِإيِنِ تَورَْكووووحُل ِملَّووووَ  قَوووووْلم    يُوْيِمنُووووولَن اِبّللَِّ
 فيهم،وهم بيحل العزيز وحاكي  امللك واملا من القلم والشعه الذي يتبعهم.

رجهموووا و  ُي  كوووك   يوووان علوووى قيووون القلم،ولكنوووه   يلاجههموووا بشخصووويتهما،إ ا يلاجوووه القووولم عامووووالفت
 هك كياس  وحكم  ولطاف  حك وحسن مدخل.و  -ينفر ا 

هلخورة كوان عنصورا مون عناصور ابأن ا ميوان  -قبول  كموا قلنوا مون  -وذكر اهلخرة هنا يف قلل يلسو  يقورر 
قارنوو  األقاين امل عم علمواءفجوور البشوري  األول و  يكون األمور كمووا يوز  العقيودة علوى لسوان الرسوول مجيعوا منوذ
 لعقائووود اللينيووو  ا؟اهليووو  متوووأخراالقووود جووواء إىل .متوووأخرا . -ملتهوووا   -أن تصووولر اهلخووورة جووواء إىل العقيووودة 

 فعال،ولكنه كان قائما عنصرا أصيال يف الرسا ت السماوي  الصحيح  ..
بَوْعووحُل ِملَّووَ  َواتوَّ »اب  :هووا هوول وآ  الكفوور ليبووني معووا  ملوو  ا ميووان الوويت يتبعمث ميضووك يلسوو  بعوود بيووان معووا  ملوو

ي حيود ااوالا الوذفهوك ملو  التل « ..ْن َكوكءمِ ّللَِّ آابِئك:ِإْبراِهيَم َوِإْسحاَ  َويَوْعُقلَب،ما كاَن لَنا أَْن ُنْشرَِ  ابِ 
نوواس نوواول التوهل فضوول يف ملووى املهتوودين،واهلدايوو  إىل التلحيوود فضوول موون اّلِل ع.  يشوور  ابّلِل كووي ا قوو  .

يف توووه وق ئلوووه،و م ملحياففوووك فطووورهتم أصووولله وهلاتفوووه،ويف اللجووولق مووون حووولهل.مجيعوووا لووول اعهووولا إليوووه وأراقو 
ْضوِل ذلِوَك ِموْن فَ »شكرونه:يولكن الناس هم الذين   يعرفلن هذا الفضل و  .رسا ت الرسل بيانه وتقرير 

 « ..ونَ اِس،َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   َيْشُكرُ اّللَِّ َعَلْينا َوَعَلى النَّ 
يدتووه صوو  عوون عقمث يتلغوول يف قلبيهمووا أكثوور وأكثر،ويف.وخطوولة خطوولة يف حووذر ولووني ..موودخل لطيوو  .

كوود الووذي لاقووع النوقعلتووه إفصوواحا كامال،ويكشوو  عوون فسوواق اعتقاق ووا واعتقوواق قلمهما،وفسوواق ذلووك ال
ووووْجِن،أَأَْرابب  مُ »يوووول:بعوووود ذلووووك التمهيوووود الطل .يعيشوووولن فيووووه . ُ اْللاِحووووُد قُوووولَن َخووووْْي  تَوَفرِِ اي صوووواِحَلِ السِِ ف أَِم اّللَّ

ُتُملهووا وواُرف مووا تَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقونِووِه ِإ َّ َأْ وواء  َ َّيوْ ُ ِّبووا َوآاب ُُكوومْ أَنْوووُتمْ  اْلَقهَّ ِإِن احْلُْكووُم ِإ َّ .ِمووْن ُسووْلطان    مووا أَنْوووَزَل اّللَّ
 .. « النَّاِس   يَوْعَلُملنَ نَّ َأْكثَورَ َولكِ .مُ ذِلَك الدِِيُن اْلَقيِِ . تَوْعُبُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ أََمَر َأ َّ .ّللَِّ 
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ت القليلووووو  الناصوووووع  احلا ووووو  املنْية،كووووول معوووووا  هوووووذا ّبوووووذ  الكلمووووا - عليوووووه السوووووالم -لقوووود رسوووووم يلسووووو  
 .ديدا عنيفا .  هزا كاهليكما هز ّبا كل قلائم الشر  والطاغلت وا؟.الدين،وكل مقلمات هذ  العقيدة

ُ الْ » ْجِن،أَأَْرابب  ُمتَوَفرُِِقلَن َخْْي  أَِم اّللَّ  .. «ْلَقهَّاُرفالاِحُد اي صاِحَلِ السِِ
له الودعلة خل إىل صوإنه يتخذ منهما صاحبني،ويتحبه إليهما هذ  الصوف  املينسو ،ليدخل مون هوذا املود

لَن َخوْْي  أَِم تَوَفرِِقُومُ أَأَْرابب  »،إ ا يعرضوها قضوي  ملضولعي :وهل   يدعل ا إليها قعولة مباكورة.وجسم العقيدة
وواُرف ُ اْللاِحوُد اْلَقهَّ لفطوورة تعوور  إن ا.كوديدا . يهزهووا هووزا..وهول سوويال يهجووم علوى الفطوورة يف أعماقهوا و « اّللَّ

كوورعه    ويتبووعيطوواع أموور و إن الووذي يسووتح  أن يكوولن راب يعبوود .هلووا إهلووا واحوودا ففوويم إذن تعوودق األراببف .
 ذلك أن يتلحووودلووجووه تبعووا ومَّت تلحوود ا لووه وتقوورر سوولطانه القوواهر يف اللجوولق في.هوول اّلِل اللاحوود القهووار

د،وأنووووه هوووول ّلِل واحاوموووا اوووولز حلظوووو  واحوووودة أن يعووور  النوووواس أن .الووورب وسوووولطانه القوووواهر يف حيوووواة الناس
ا د أن يكووولن إهلووولووورب   بووواإن ..القووواهر،مث يووودينلا لغوووْي  وحضوووعلا ألمر ،ويتخوووذوا بوووذلك مووون قون اّلِل راب 

 ميلك أمر هذا الكلن ويسْي .
و  ينبغووك أن يكوولن العوواجز عوون تسوويْي أموور هووذا الكوولن كلووه راب للنوواس يقهوورهم  كمووه،وهل   يقهوور هووذا 
الكولن كلوه  موور   واّلِل اللاحود القهووار خوْي أن يوودين العبواق لربلبيتوه موون أن يودينلا لووارابب املتفرقو  األهوولاء 

وموا كوقيحل  -كالشوأن يف كول األرابب إ  اّلِل   -ل  القاصرة العمياء عن ر ي  ما وراء املنظلر القريه ا؟اه
فهوذ  األرابب األرضوي  .البشري  ق  كقاءها بتعودق األرابب وتفرقهم،وتولزع العبواق بوني أهولائهم وتنوازعهم .
حل شيوووووْي الووووولهم واارافووووو  الووووويت تغتصوووووه سووووولطان اّلِل وربلبيتوووووه أو يعطيهوووووا ا؟ووووواهليلن هوووووذا السووووولطان هووووو

واألسووطلرة،أو هووحل شيووْي القهوور أو ااووداع أو الدعايوو   هووذ  األرابب األرضووي    الووك حلظوو  أن تووتخلا 
موون أهلائهووا،ومن حرصووها علووى ذواهتووا وبقائهووا،ومن الرغبوو  امللحوو  يف اسووتبقاء سوولطاوا وتقليتووه،ويف توودمْي  

ريوه أو مون بعيود ويف تسوخْي تلوك القولى والطاقوات كل القلى والطاقات اليت هتودق ذلوك السولطان مون ق
يف اجيدها والطبل حلهلا والزمر والنف  فيها كوك   توذبل و  تنفثوئ نفختهوا اااقعو   واّلِل اللاحود القهوار 

 -وفوو  منهجووه  -يف غوو  عوون العوواملني فهوول سووبحانه   يريوود موونهم إ  التقوولى والصووال  والعموول والعمووارة 
وحَّت الشوووووووعائر الووووووويت يفرضوووووووها علووووووويهم إ وووووووا يريووووووود ّبوووووووا إصوووووووال  قلووووووولّبم .بووووووواقةفيعوووووووِد هلوووووووم هوووووووذا كلوووووووه ع

اي أَيُوَهووا النَّوواُس أَنْوووُتُم »وإ  فمووا أغنووا  سووبحانه عوون عبوواق  أمجعووني  .ومشاعرهم، صووال  حيوواهتم وواقعهووم .
ُ ُهووَل اْلغَووِبُ احْلَِميوودُ  ،َواّللَّ للاحوود القهووار والدينلنوو  لووارابب املتفرقوو  ففوور  بووني الدينلنوو  ّلِل ا..« اْلُفَقووراُء ِإىَل اّللَِّ

 1567بعيد 
وَن موا تَوْعبُودُ » تفنيود عقائود ا؟اهليو  وأوهامهوا اللاهيو :خطولة أخورى يف - عليوه السوالم -مث حطل يلس   

ُتُملها أَنْوُتْم َوآاب ُُكْم ما أَنوْ   « ..ْن ُسْلطان   ِّبا مِ َزَل اّللَُّ ِمْن ُقونِِه ِإ َّ َأْ اء  َ َّيوْ
                                                 

) السويد رمحوه هللا . 9431 - 1938يراجع ما سب  تقرير  يف هذا ا؟زء عن قيم  العبلقي  ّلِل وحد  يف واقع احليواة البشوري . ص   - 1567
) 
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ئكووو  والقووولى ن البشووور أم مووون غوووْي البشووور مووون األروا  والشووويانني واملالسووولاء كانوووحل مووو -ذ  األرابب إن هووو
    فالربلبي.  كوكءبلبيو  يف كوكء، ولويك هلوا مون حقيقو  الربلبيوليسوحل مون الر  -الكلني  املسخرة  مور اّلِل 

كوكال املتعودقة األ اهليوات؟ولكون البشور يف ا.تكلن إ  ّلِل اللاحد القهار الوذي حلو  ويقهور كول العبواق .
   أول هووووذواألوضوووواع يسووووملن موووون عنوووود أنفسووووهم أ وووواء،وحلعلن عليهووووا صووووفات،ويعطلوا خصووووائا ويف

 .سلطان . ااصائا خاصي  احلكم والسلطان..واّلِل   اعل هلا سلطاان و  ينزل ّبا من
أن يكوولن السوولطان  ملوون ربته األخووْية احلا وو  فيبووني:ملن ينبغووك ضوو -ليووه السووالم ع -وهنووا يضوورب يلسوو  

ِن إِ «  »العبواقة»ن تكولن أأو  عو  آخور ملون ينبغوك .ينبغك أن يكلن احلكم  ملن ينبغك أن تكلن الطاعو  .
 « ..  يَوْعَلُملنَ  لِكنَّ َأْكثَوَر النَّاسِ وَ .اْلَقيِِمُ  لدِِينُ اذِلَك .أََمَر َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ .احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِّ 

 ئا األللهي .من خصا إذ احلاكمي .فهل مقصلر عليه سبحانه  كم أللهيته.ن احلكم   يكلن إ  ّللِ إ
و رق،أو نبقو ،أا احلو  فومن اقعوى احلو  فيهوا فقود انزع اّلِل سوبحانه أوىل خصوائا أللهيتوه سولاء اقعوى هوذ

ىل خصووووائا حانه أو بومن انزع اّلِل سوووو.أو هي وووو ،أو أموووو ،أو النوووواس مجيعووووا يف صوووولرة منظموووو  عامليوووو .حووووزب
م هووذا رورة،حَّت  كودين ابلضوأللهيتوه واقعاهوا فقوود كفور ابّلِل كفورا بلاحا،يصووب  بوه كفور  موون املعلولم مون الوو

علوه ين القيم،وعائورة الودالنا وحد   واقعاء هذا احل    يكلن بصلرة واحدة هك اليت خترج املدعك مون ق
ي أن يقلل:مووا علمووحل لكووم موون إلووه ك موون الضوورور فلووي -بحانه سوو -منازعووا ّلِل يف أوىل خصووائا أللهيتووه 

ق أن  فيوه  جوور ينووازع اّللِ ولكنوه يوودعك هوذا احلو  و .غوْيي أو يقولل:أان ربكووم األعلى،كموا قاهلوا فرعوولن جهرة
  الووويت الوووك أن ا؟هووو و جوورق أن يقووورر.ينحووك كوووريع  اّلِل عووون احلاكميووو  ويسووتمد القووولانني مووون مصووودر آخر

مولع األمو  ن هول جمولول كوا.السولطات،جه  أخورى غوْي اّلِل سوبحانه . احلاكمي ،أي اليت تكلن هوك مصودر
 أو جمملع البشري .

ا ليسوحل اّلِل ولكنهو م بشوريع واألم  يف النظام ا سالمك هوك الويت ختتوار احلواكم فتعطيوه كورعي  مزاولو  احلكو
  مون البوواحثنيَّتثوْيون حوووك.إ ا مصوودر احلاكميو  هوول اّللِ .هوك مصوودر احلاكميو  الوويت تعطوك القووانلن كورعيته

 حلاكميوو  إ وواالكوولن حوو  فالناس  ملووتهم   مي.املسوولمني حلطوولن بووني مزاولوو  السوولط  وبووني مصوودر السوولط 
 ميلكه اّلِل وحد .

 ،وما أنووزل لوه و  كوورعي ال سوولطانوالنواس إ ووا يزاولولن تطبيوو  مووا كورعه اّلِل بسوولطانه،أما مووا   يشورعه اّلِل فوو
 اّلِل به من سلطان ..

 «. ُ وا ِإ َّ ِإايَّ أََمَر َأ َّ تَوْعُبدُ »فيقلل:.علل القلل  ن احلكم ّلِل وحد ي -عليه السالم  -ويلس  
 حووا ّبووا اّللِ  الوويت« اقةالعبوو»و  نفهووم هووذا التعليوول كمووا كووان يفهمووه الرجوول العووريب إ  حووني نوودر  معوو  

 وحد  ..
ال  ا سوووالمك يف أول األمووور أقاء و  يكووون معنوووا  يف ا صوووط.إن معووو  عبووود يف اللغ :قان،وخضوووع،وذل .

فعنوووود مووووا نووووزل هووووذا الوووونا أول موووورة   يكوووون كووووكء موووون .إ ووووا كووووان هوووول معنووووا  اللغوووولي نفسووووه ..الشووووعائر .
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إ ا كوووان املقصووولق هووول معنوووا  اللغووولي الوووذي صوووار هووول معنوووا  .الشوووعائر.قد فووورم حوووَّت ينطلووو  اللفوووج إليوووه
سولاء تعلو  هوذا .ع له وحد ،واتباع أمر  وحد كان املقصلق به هل الدينلن  ّلِل وحد ،وااضل .ا صطالحك

فالدينلنو  ّلِل وحود  يف هوذا كلوه هوك .األمر بشعْية تعبدي ،أو تعل  بتلجيه أخالقك،أو تعلو  بشوريع  قانلني 
 مدللل العباقة اليت خا اّلِل سبحانه ّبا نفسه و  اعلها ألحد من خلقه ..

 اختصووواص اّللِ  - عليوووه السوووالم -ذا جعووول يلسووو  وحوووني نفهوووم معووو  العبووواقة علوووى هوووذا النحووول نفهوووم ملوووا
 وسوولاء يف.كووان احلكووم لغووْي  .    تقوولم إذا - أي الدينلنوو  -فالعبوواقة .ابلعبوواقة تعلوويال  ختصاصووه ابحلكم

اة النوواس قي يف حيووهووذا حكمووه القوودري القهووري يف حيوواة النوواس ويف نظووام اللجلق،وحكمووه الشوورعك ا را
 .فكله حكم تتحق  به الدينلن .خاص 

 -ة لوودين ابلضوورور موون ا حكمووا معللمووا -وموورة أخوورى ْنوود أن منازعوو  اّلِل احلكووم ختوورج املنووازع موون قيوون اّلِل 
ين وكوذلك الوذ.طعااّلِل ق وهذا هل الشر  الوذي حورج أصوحابه مون قيون.ألوا خترجه من عباقة اّلِل وحد  .

 وخصائصووووه لطان اّللِ غتصووووابه سوووويقوووورون املنووووازع علووووى اقعائه،ويوووودينلن لووووه ابلطاعوووو  وقلوووولّبم غووووْي منكوووورة  
 فكلهم سلاء يف ميزان اّلِل...

 -صاصوه ابلعبواقة هقيقوا  خت -ابحلكم  -سبحانه  -ّلِل أن اختصاص ا - عليه السالم -ويقرر يلس  
 « ..ذِلَك الدِِيُن اْلَقيِِمُ »هل وحد  الدين القيم:
كم،هقيقووا ّلِل ابحلفيووه اختصوواص ا فال قيوون قيمووا سوولى هووذا الدين،الووذي يتحقوو .وهوول تعبووْي يفيوود القصوور
  ختصاصه ابلعباقة ..

فالووذي   يعلووم .اّلِل القيم لهووم علووى قيوون  اع«   يعلموولن»..وكوولوم « َولِكوونَّ َأْكثَوووَر النَّوواِس   يَوْعَلُموولنَ »
 كي ا   ميلك ا عتقاق فيه و  هقيقه ..

  و هوذا الودين   ووم علوىال وواقعا وصفهم  فإذا وجد انس   يعلملن حقيق  الدين،  يعد من املمكن عق
ق كووكء فوورع فاعتقا.ءذلك أن ا؟هوول مووانع للصووف  ابتوودا.يقووم جهلهووم عووذرا هلووم يسووب  علوويهم صووف  ا سووالم

 بل منط  البداه  اللاض ..وهذا منط  العقل واللاقع ..عن العلم به .
ل    املنْية كل معوا  هوذا الودين،وكذ  الكلمات القليل  الناصع  احلاّب -ليه السالم ع -لقد رسم يلس  

 دا ..مقلمات هذ  العقيدة كما هز ّبا كل قلائم الشر  والطاغلت وا؟اهلي  هزا كدي
يوود النوواس حوو  تعب أي.إن الطوواغلت   يقوولم يف األرم إ  موودعيا أخووا خصووائا األللهيوو ،وهل الربلبيوو 

 - بلسووانه ولوول   يقلووه -يووه عووا  اللاقووع يدعوهل إذ يووزاول هووذا يف .ألموور  وكوورعه،وقينلنتهم لفكوور  وقانلنووه
 فالعمل قليل أقلى من القلل.

قود و كون أن يقولم ميفموا .ناسوإن الطاغلت   يقلم إ  يف غيب  الدين القيم والعقيدة ااالص  عن قلولب ال
م كووو،وااضووولع للح وحد اسوووتقر يف اعتقووواق النووواس فعوووال أن احلكوووم ّلِل وحووود ،ألن العبووواقة   تكووولن إ  ّللِ 

 بل هك أصال مدللل العباقة..عباقة
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شوووغل ابل يمووور الوووذي وإىل هنوووا يبلووو  يلسووو  أقصوووى الغايووو  مووون الووودرس الوووذي ألقا ،مرتبطوووا يف مطلعوووه ابأل
اي »ه:بوكلوه وتعلقوا   يف قللوه ومن مث فهول يويول هلموا الور اي يف وايو  الدرس،ليزيود ا يقو .صاحبيه يف السجن

ْجِن،أَمَّا َأَحدُُكما ..و  يعوني مون « رَْأِسوهِ  فَوَتْأُكُل الطَّْْيُ ِمنْ   فَوُيْصَلهُ اهْلَخرُ  فَوَيْسِقك َربَُّه مَخْرا ،َوأَمَّا صاِحَلِ السِِ
كنه أكود السولء.ولو هل صاحه البشرى ومن هل صاحه املصْي السيئ تلطفا وهرجا من امللاجه  ابلشور 

..وانتهوى فهول كوائن كموا « ْسوتَوْفِتيانِ يوِه تَ الَّوِذي فِ  ُقِضوَك اأْلَْمورُ »هلما األمر وايقا من العلم الذي وهبوه اّلِل لوه:
 قضا  اّلِل.

بعوووخ  قلوووه إليووهوأحووه يلسووو  السووجني الوووثيء، الووذي أمووور امللووك بسوووجنه قون هوور وقون  وووة،إ  مووا ن
قة ،كموا يقوع عوارا مقللابحاكيته من وكاي  لعلهم صلروا له فيها حاقّ امرأة العزيز وحاقّ النسلة تصولي

نَّووُه أَ ِذي لَونَّ قوواَل لِلَّووَ »أحووه يلسو  أن يبلو  أمور  إىل امللووك لويفحا عون األمور:.وسواط .يف مثول هوذ  األ
ُهَما:اذُْكْرين ِعْنَد َربِِكَ  ن بشورعه كموك الوذي توديسويد  وحا  ..اذكر حوا  ووضوعك وحقيقويت عنود« انج  ِمنوْ

 وختضع حلكمه،فهل ّبذا ربك.
ا و .  ا سوووالمك املصوووطلهوووذا تلكيووود ملعووو  الربلبيووو  يف ويف.فوووالرب هووول السووويد واحلووواكم والقووواهر واملشووورع .

و اهلهلووو   إىل ا لوووه أ ينتسوووبلن يالحووج أن ملووول  الرعووواة   يكلنووولا يووودعلن الربلبيووو  قوول  كالفراعنووو ،و  يكلنووولا
 كالفراعن .

 و  يكن هلم من مظاهر الربلبي  إ  احلاكمي  وهك نا يف مع  الربلبي  ..
فجولة،نعر      هنواوي.ويل قد هق ،وأن األمر قد قضك علوى موا أولوه يلسو وهنا يسق  السيا  أن التأ
نووه نسووك ي ،ذلك أولكن الووذي لوون يلسوو  أنووه انج فنجووا فعووال   ينفووذ اللصوو.منهووا أن هووذا كلووه قوود كووان

،فنسوك يلسو  اق إليهاالدرس الذي لقنه له يلس ،ونسك ذكر ربه يف زمحو  حيواة القصور وملهياهتوا وقود عو
 « ..ْضَع ِسِننيَ ْجِن بِ فَوَلِبَة يف السِِ « ..»أَْنساُ  الشَّْيطاُن ذِْكَر َربِِهِ فَ ..»وأمر  كله 

اب كلهوووووا وقد كووووواء ربوووووه أن يعلموووووه كيووووو  يقطوووووع األسوووووب.والضووووومْي األخوووووْي يف لبوووووة عائووووود علوووووى يلسووووو 
ن ن هوووذا مووووكا.ويستمسوووك بسوووببه وحووود ،فلم اعووول قضووواء حاجتوووه علوووى يووود عبووود و  سوووبه يووورتب  بعبووود

 مه.اصطفائه وإكرا
نقيول تا لوه سوبحانه هم،ويودعل إن عباق اّلِل املخلصني ينبغك أن حلصلا له سبحانه،وأن يودعلا لوه وحود  قياق

بحانه اّلِل سوووو وحني يعجووووزون بضووووعفهم البشووووري يف أول األموووور عووون اختيووووار هووووذا السلل ،يتفضوووول.خطووواهم
ا  له ّبوذضوفيوتم علويهم ف.. فيقهرهم عليه حَّت يعرفل  ويتذوقل  ويلتزمل  بعد ذلك ناعو  ورضوى وحبوا وكولقا

 كله ..
  ع ه الحاشية عن أأويل رؤيا الملك 45 - 43الدرس الثاني:
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واهلن حنوووون يف جملووووك امللك،وقوووود رأى ر اي أ تووووه،فهل يطلووووه شويلهووووا موووون رجووووال احلاكووووي  وموووون الكهنوووو  
،َوَسووووْبَع 1568 َسووووْبع  ِعجووووا   َوقوووواَل اْلَملِووووُك:ِإيِنِ أَرى َسووووْبَع بَوَقوووورات  ِ ووووان  َذُْكُلُهوووونَّ »واملتصوووولني ابلغيبيووووات:

ووُتْم لِلووُرْءاي تَوْعووُثُونَ  .اي أَيُوَهووا اْلَمووَاُ أَفْوتُوولين يف ُرْءايَي،ِإْن ُكنوْ ُّ .1569ُسوونوُْبالت  ُخْضوور  َوأَُخووَر ايِبسووات  قاُللا:َأْضووغا
،َوما حَنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحالِم بِعاِلِمنيَ   « ..َأْحالم 

  شوْي إىل سولء تلا أووا  من حاكويته ومون الكهنو  عون شويلهوا،أو أحسوفعجز املا.نله امللك شويل ر اي 
 م.فاء ما يزعجهكام وإخيريدوا أن يلاجهلا به امللك على نريق  رجال احلاكي  يف إلهار كل ما يسر احل

ُّ َأْحوووالم  »وصووور  احلووودية عنوووه  فقاللا:إوووووا  أي أخوووالط أحووووالم مضوووطرب  وليسوووحل ر اي كاملوووو  « َأْضوووغا
إذا كانوحل أضوغات رتلطو    تشوْي إىل كوكء  واهلن ..« َوموا حَنْوُن بَِتْأِويوِل اأْلَْحوالِم بِعواِلِمنيَ ».ويلهتمل التأ

ونلووووووه شويلهووووووا يف كوووووول .لقوووووود موووووورت بنووووووا ر ى يووووووالّ:ر اي يلسوووووو ،ور اي صوووووواحل السووووووجن،ور اي امللك
وأن اهلبووو   -ا كموووا أسووولفن  -مرة،وا هتموووام ّبوووا يعطينوووا صووولرة مووون جووول العصووور كلوووه يف مصووور وخوووارج مصووور 

اللدنيوو  الوويت وهبهووا يلسوو  كانووحل موون رو  العصوور وجوول ،على مووا نعهوود يف معجووزات األنبياء،فهوول كانووحل 
فنكمول حودية ر اي امللوك اهلن  هنوا .هذ  هك معجزة يلس ف ولكن هذا  ة ليك مكانه هذ  الظالل

سو  يف قوامو  القصور تذكر أحد صاحبيه يف السوجن،الذي ْنوا منهموا وأنسوا  الشويطان ذكور ربوه،وذكر يل 
 »هنوا توذكر الرجول الوذي أِول لوه ر اي  ور اي صواحبه،فتحق  التأويول:.واحلاكي  والعصر واامر والشوراب .

ُهما َواقََّكَر بَوْعَد أُمَّ     .أان أنب كم بتأويله فأرسللن .«  :أاََن أُنَوبُِِ ُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُللنِ 1570َوقاَل الَِّذي َْنا ِمنوْ
 ي َف يفسر  ؤيا المحك 49 - 46الثالث الد س 

أَْفِتنوا  -دِِيُ  صِِ أَيُوَها ال -يُلُسُ  »ويسدل الستار هنا،لْيفع يف السجن على يلس  وصاحبه هذا يستفتيه:
ُبال :َوَسووْبِع ُسوونوْ ،َلَعلِِك أَْرِجووعُ اير  َوأَُخووَر ت  ُخْضوويف َسووْبِع بَوَقوورات  ِ ووان  َذُْكُلُهوونَّ َسووْبع  ِعجا   ىَل النَّوواِس إِ  ِبسووات 

 « ..َلَعلَُّهْم يَوْعَلُملنَ 
 ن قبل ..موهذا ما جربه يف كأنه .والساقك يلقه يلس  ابلصِدي ،أي الصاق  الكثْي الصد 

..ونقل ألفاا امللك اليت قاهلا كامل ،ألنه يطلوه شويلها،فكوان ققيقوا يف ...« أَْفِتنا يف َسْبِع بَوَقرات  ِ ان  »
مورة أخوورى ليبوني هووذ  الدقو  أو ،وليجووكء شويلهوا مالصووقا يف السويا  لووذكرها.ولكن  نقلها،وأيبتهوا السوويا  

وهوووووذا .كوووووالم يلسووووو  هنوووووا لووووويك هووووول التأويووووول املباكووووور اجملرق،إ وووووا هووووول التأويووووول والنصووووو   لاجهووووو  علاقب 
املرموولز هلووا  وهك السوونلات السووبع املخصووب .متلاليوو  متتابعوو ...أي .« قوواَل:تَوْزَرُعلَن َسووْبَع ِسووِننَي َقأاب  »أكموول:

ُبِلهِ »ابلبقوورات السوومان. ..أي فوواتركل  يف سوونابله ألن هووذا ُيفظووه موون السوولس « َفمووا َحَصووْدمُتْ فَووَذُروُ  يف ُسوونوْ

                                                 
 من العج  وهل لهلر العظام من اهلزال. ) السيد رمحه هللا (  - 1568
 تعثون:أي تصللن إىل وايتها وتذكرون مآهلا. ) السيد رمحه هللا (  - 1569
 محه هللا (بعد أم  من السنني أو األوقات:أي جمملع . واملقصلق عدق من السنني هك بضع سنني ما بني يالّ وتسع. ) السيد ر   - 1570
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..فجورقو  مون سونابله،واحتفظلا ابلبقيو  للسونلات األخورى اجملدبو  « ِإ َّ قَِليال  ِ َّوا َشُْكلُولنَ »واملييرات ا؟لي .
 ا .املرملز هلا ابلبقرات العج

 ..  زرع فيهن.« مُثَّ َذْيت ِمْن بَوْعِد ذِلَك َسْبع  ِكداق  »
ْمُتْم هَلُووونَّ » دة ومهوووا يقووودم هلوووا لشووو هتا كووول موووا..وكوووأن هوووذ  السووونلات هوووك الووويت شكووول بوووذا« َذُْكْلوووَن موووا قَووودَّ

مُثَّ َذْيت ِمووْن بَوْعووِد »امهووا  ن التهمووتصوولنلنه  ..أي إ  قلويال  ووا هفظلنووه« ِإ َّ قَلِوويال  ِ َّووا ُهِْصووُنلنَ »وجلعهوا  
ُّ النَّوواُس َوِفيووِه يَوْعِصووُرونَ  اجملدبوو ،اليت  لشووداق العجووا االسوونلات  ..أي مث تنقضووك هووذ « ذلِووَك عووام  ِفيووِه يُغووا

لوووزرع ابنووواس فيوووه شيت علوووى موووا خوووزنتم واقخووورمت مووون سووونلات ااصه.تنقضوووك ويعقبهوووا عوووام رخاء،يغووواّ ال
 .. مخرا،و سمهم وخسهم وزيتلوم فيعصرونه زيتاواملاء،وتنمل كرومهم فيعصرووا 

اّلِل  ين الووذي علمووهعلووم اللوودوهنووا نلحووج أن هووذا العووام الرخوواء   يقابلووه رمووز يف ر اي امللووك فهوول إذن موون ال
  رغيد.فبشر به الساقك ليبشر امللك والناس،اباالص من ا؟دب وا؟لع بعام رخكِ .يلس 

 الس ن بريئايوسف يخرج من  53 - 50الدرس الرابع:

مت فيهوووا مووون  لتصووولر موووا ركوووا فجووولة بوووني املشوووهدين يكمووول ا.وهنوووا كوووذلك ينتقووول السووويا  إىل املشوووهد التا 
لر اي،ومووا ان شويوول وُيووذ  السوويا  مووا نقلووه السوواقك موو.حركوو .ويرفع السووتار موورة أخوورى علووى جملووك امللك

ه السوويا   وك ُيذفووكوول أول.. وعن سوجنه وأسووبابه واحلووال الويت هوول فيهوا.هودّ بووه عون يلسوو  الوذي أوهلووا
 « ..لين بِهِ َمِلُك:ائْوتُ قاَل الْ وَ »من املشهد،لنسمع نتيجته من رغب  امللك يف ر ي  يلس ،وأمر  أن ذتل  به:

رق علوى رسولل يلسو  يو ولكنوا ْنود.ومرة تلث  يف املشوهد ُيوذ  السويا  جزئيوات تفصويلي  يف تنفيوذ األمر
ل هووووذا كلفووووا  ثوووومأو رسوووول  تنفيووووذاي .الووووذي جوووواء  أول موووورة امللووووك الووووذي   نعوووور :إن كووووان هوووول السوووواقك

 احلوو  ته،ويتبنيالشوأن.ْند يلسو  السوجني الوذي نووال عليوه السوجن   يسوتعجل ااووروج حوَّت هقو  قضوي
لقود راب  .والدسوائك والغموز يف الظوالم . من اللكواايت - على األكهاق -واضحا يف ملقفه،وتعلن براءته 

 ربه وأقبه.
إن   و  عجول  عود معجوالفلم ي.ل بي  وهوذا األقب يف قلبوه السوكين  والثقو  والطمأنينو ولقد سكبحل هذ  ا

رين عنود يوه للفَّت:اذكول يلسو  فأير ال بي  الرابني  كديد اللضل  يف الفار  بني امللقفني:امللق  الذي يقول 
ني هن،والفار  بوديطعون أيوربوك،وامللق  الوذي يقولل لوه فيوه:ارجع إىل ربوك فاسوأله موا ابل النسولة الواليت ق

 امللقفني بعيد ..
يت َقطَّ »  «. َعِليم  ف ِإنَّ َريبِِ ِبَكْيِدِهنَّ ْيِديَوُهنَّ ْعَن أَ قاَل:اْرِجْع ِإىل َربَِِك َفْس َوْلُه:ما ابُل النِِْسَلِة الالَّ

ة الوواليت أن النسوول كوولقوود رق يلسوو  أموور امللووك ابسووتدعائه حووَّت يسووتلي  امللووك موون أموور ،وحَّت يتحقوو  موون 
هن لووه بعووودها يهووا وكيووودتووذكْيا ابللاقعووو  ومالبسوواهتا وكيووود بعضووهن لوووبعخ ف.ّبووذا القيووود ..ن أيوووديهن .قطعوو

كووول ..ناقشوووتها موحوووَّت يكووولن هوووذا التحقووو  يف غيبتوووه لتظهووور احلقيقووو  خالصووو ،قون أن يتووودخل هووول يف ..
 .الو  حذل نليأول ك ألنه واي  من نفسه،واي  من براءته،مطم ن إىل أن احل    حفى نليال،
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 رسوولل ابلقيواس إىلو  وودللهلا الكامل،ابلقيواس إليوه « رب»ولقود حكوى القورآن عوون يلسو  اسوتعمال كلمو  
نوووه هووول ألب يلسووو  واّلِل ر .فامللك رب هوووذا الرسووولل ألنوووه هووول حاكموووه الوووذي يووودين لسووولطانه.امللوووك إليوووه

والسوويا   -ن تجلّبحاكموه الوذي يوودين لسولطانه ..ورجووع الرسولل فووأخث امللوك وأحضوور امللوك النسوولة يسو
 « ..ْفِسِهفْطُبُكنَّ ِإْذ راَوْقُتنَّ يُلُسَ  َعْن نوَ قاَل:ما خَ :»-ُيذ  هذا لنعلمه  ا يليه 

هول املعتوواق لاجههن،و فكأن امللوك كووان قود استقصوى فعلووم أمورهن قبوول أن ي.وااطوه:األمر ا؟لول واملصوواب
هن مقوووررا ل يووولاجهفه.لم فيوووهيف مثووول هوووذ  األحلال،ليكووولن امللوووك علوووى بينووو  مووون األمووور ولروفوووه قبووول ااووو

 «. نَوْفِسِهفيُلُسَ  َعنْ  ْقُتنَّ ما َخْطُبُكنَّ ِإْذ راوَ »ا هتام،ومشْيا إىل أمر هلن جلل أو كأن هلن خطْي:
موووا ملِحووون بوووه و ة ليلسووو  ومووون هوووذا نعلوووم كوووي ا  وووا قار يف حفووول ا سوووتقبال يف بيوووحل الووولزير موووا قالتوووه النسووول 

 نسووائها حووَّت يفألوسوواط و ومن هووذا نتخيوول صوولرة هلووذ  ا.رجوو  املووراوقةوأكوورن إليووه،من ا غووراء الووذي يبلوو  ق
نوووووحل القصووووولر ل  ،وكاإنوووووه حيثموووووا كوووووان ا.فا؟اهليووووو  قائموووووا هوووووك ا؟اهلي .ذلوووووك العهووووود امللغووووول يف التاري 

هوو  ل هووذ  امللاج  ويف مثووواحلاكووي ،كان التخلوول والتميووع والفجوولر النوواعم الووذي يرتوودي ييوواب األرسووتقراني 
َلْيوووِه ِموووْن ا َعِلْمنوووا عَ مووو  ّللَِّ قُوْلَن:حووواَش »ضووورة امللك،يبووودو أنوووه   يكووون هنالوووك جموووال لإلنكوووار:اب هتوووام يف ح

ذن مووون ر يلسووو  إفقد كوووان أمووو.ولل مووون مثووول هوووي ء النسووولة.وهوووك احلقيقووو  الووويت يصوووعه إنكارهوووا«  ُسووولء  
 النصاع  واللضل   ية   يقلم فيه جدال.

تقولل  تنقودم ل.بوه . ن تعلقهاسحل منه،ولكنها   تستطيع أن ختلا موهنا تتقدم املرأة انب  ليلس ،اليت ي 
« الصَّواِقِقنيَ  َوِإنَُّه َلِمونَ .نَوْفِسوهِ  ْقتُوُه َعونْ اَن راوَ أَ .قاَلحِل اْمرَأَُة اْلَعزِيِز:اهْلَن َحْصَحَا احلَْ ُ »كل ككء يف صراح :

« َلِموَن الصَّواِقِقنيَ  ِه َوِإنَّوهُ نَوْفِسو ُه َعونْ أاََن راَوْقتُ »..اهلن حصحا احل  ولهر لهلرا واضحا   ُيتمل اافاء:
موود ومووا يشووك  ل هوذا األكوو..وزاقت موا يكشوو  عوون أن قلبهووا   حول موون إيثووار  ورجوواء تقودير  والتفاتووه بعوود  

   ْلَغْيوِه،َوأَنَّ اّللََّ َأُخْنوُه ابِ    َْ ذِلَك لِويَوْعَلَم َأيِنِ »كذلك  ن عقيدة يلس  قد أخذت نريقها إىل قلبها فآمن:
راءهوا موون ي ،تشووك  وا و لفواا ملح ..وهووذا ا عو ا  وموا بعود  يصوولر  السويا  هنوا « يَوْهوِدي َكْيوَد اْاوائِِننيَ 
 انفعا ت ومشاعر.

« ِإنَُّه َلِمووَن الصَّوواِقِقنيَ نَوْفِسووِه،وَ  ُه َعوونْ أاََن راَوْقتُوو»كمووا يشووك السووتار الرقيوو   ووا وراء  يف ترفووع وعموول يف التعبووْي:
.. 

فهوول هوول .   رقاوووا .هووك ويلحوو   تبوا  املوورأة مووا وراءهووا  ووا يلووم ّبوا.املوو  بنظافتووه وبراءتووه وصوودقهكوهاقة ك
 احل  وحد  الذي يدفعها هلذا ا قرار الصري  يف حضرة امللك واملاف

أن .؟سووودي فتنتهوووا ابيشوووك السووويا   وووافز آخر،هووول حرصوووها علوووى أن ُي مهوووا الرجووول املووويمن الوووذي   يعبوووأ 
 « ..ْنُه اِبْلَغْيهِ   َْ َأخُ َلَم َأيِنِ ذِلَك لِيَوعْ »ديرا  مياوا ولصدقها وأمانتها يف حقه عند غيبته:ُي مها تق

ِدي َكْيوووووَد    يَوْهوووووأَنَّ اّللََّ وَ »مث اضوووووك يف هوووووذ  اناولووووو  والعووووولقة إىل الفضووووويل  الووووويت ُيبهوووووا يلسووووو  ويقووووودرها:
 « ..اْاائِِننيَ 
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 لُسووولِء ِإ َّ موووا َرِحووومَ ابِ مَّوووارَة  ْفَك أَلَ َوموووا أُبوَوووِرُِئ نَوْفِسوووك،ِإنَّ الووونوَّ »طيبووو :واضوووك خطووولة أخووورى يف هوووذ  املشووواعر ال
،ِإنَّ َريبِِ َغُفلر  َرِحيم    « ..َريبِِ

إ  أن تظووول    الوووك امرأة تكوووث الرجووول الوووذي تعلقوووحل بوووه يف جاهليتهوووا وإسوووالمها،فهك.إووووا امووورأة أحبوووحل
 ا صدرت عنه معلق  بكلم  منه،أو خانرة ارتيا  هك أو

وسووويقحل .لعظ لعوووثة والوهكوووذا يتجلوووى العنصووور ا نسووواين يف القصووو ،اليت   تسووو  جملووورق الفن،إ وووا سووويقحل  
كوويقا لجوودان ر ووا ر فاضووات الويرسووم التعبووْي الفووب فيهووا خفقووات املشوواعر وانت.لتعوا  قضووي  العقيوودة والدعلة

ل النفوولس،يف لوو مثوول هووذ  ع اللاقعيووات يفيف واقعوو  كاملوو  تتناسوو  فيهووا مجيووع املووييرات ومجيوو.رفيقووا كووفيفا
 بي تها ومييرات هذ  البي   كذلك.

 شدة.لنعم    ابلر فيه ابوإىل هنا تنتهك حمن  السجن وحمن  ا هتام،وتسْي احلياة بيلس  رخاء،ا ختبا
 .ن كاء اّللِ إوإىل هنا نق  يف هذا ا؟زء من الظالل،وتتابع القص  سْيها يف ا؟زء التا  

 الونوَّْفَك أَلَمَّوارَة  نَوْفِسوك ِإنَّ  بوَوِرِئُ أُ َوموا  »؟زء الثاين عشر ويليه ا؟زء الثالة عشر مبودوءا بقللوه تعواىل:انتهى ا
 ...«اِبلُسلِء ِإ َّ ما َرِحَم َريبِِ 
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 براهيمإبقية سور  يوسف و سورأا الرعد و -ال هء الثالث عشر 

 مقدمة ال هء الثالث عشر

فهل جوزء كامول .هذا ا؟زء من بقي  سلرة يلس  املكي ،ومن سلريت الرعد وإبوراهيم املكيتوني أيضوا يتأل   
 .1571من القرآن املكك بكل خصائا القرآن املكك

 وأما بقيو  سولرة يلسو ،فنرجل أن. ملضعهمايف -ن كاء اّلِل إ -فأما سلر  الرعد وإبراهيم فسنعِر  ّبما 
 ك.ما سب  من التعري  ابلسلرة يف ا؟زء املاضيراجع قبل قراءهتا يف هذا ا؟زء 

 سلرة ..ألخْية يف العقيبات اإننا نستقبل يف هذا ا؟زء بقي  قص  يلس ،والتعقيبات املباكرة عليها مث الت
كخصووي  يلسوو   -وكووذلك نسووتقبل فيووه مرحلوو  جديوودة موون مراحوول حيوواة الشخصووي  األساسووي  يف القصوو  

تلوووك الووويت مووور  -خصوووي  واسوووتقامتها علوووى املقِلموووات األساسوووي  هلوووا وموووع امتوووداق هوووذ  الش -عليوووه السوووالم 
، فإننوا ْنود يف هوذ  املرحلو  ا؟ديودة مالمو  1572ذكرها يف التعري  بشخصيات القص  يف التقودمي للسولرة 

هك امتداق نبيعك واقعوك لنشوأة الشخصوي  وللمرحلو  السوابق  مون حياهتوا ولكنهوا موع ذلوك  -جديدة تثز 
 ذات نابع  يز ..

ات  ا بتالء قد استقامحل مع نشأهتا واألحداّ الويت مورت ّبوا،و و  - عليه السالم -د كخصي  يلس  ْن
ىل قيون إقولم ابلودعلة ألرم،وليااليت اجتازهتا،يف لل ال بيو  الرابنيو  للعبود الصواحل،الذي يعود لويمكن لوه يف 

ألوسوو   وأول االشوور   ن يفاّلِل وهوول  كوون لووه يف األرم،وهوول قووابخ علووى مقاليوود األموولر يف مركووز التموولي
م عري مووووون كووووول قووووويلوووووه،والت مالمووووو  هوووووذ  املرحلووووو  هوووووذا ا عتوووووزاز ابّلِل،وا نم نوووووان إليه،والثقووووو  بوووووه،والتجرق

هووذ  القوولى القوويم و  األرم،والتحوورر موون كوول أوهاقها،واستصووغار كووأن القوولى املتحكموو  فيهووا،وهل ان تلووك
قووووووو  تبووووووودو هوووووووذ  الظووووووواهرة اللاضوووووووح  يف مل بحانه وتعووووووواىل  سووووووو -يف الووووووونفك امللصووووووولل  األسوووووووباب ابّلِل 

 عليوه السوالم -يلسو   فال ح .يلس ،ورسلل امللك اكء إليه يف سجنه يبلغه رغب  امللك يف أن يرا  .
 لقائووه و  طلووه امللووك و  يتلهوو  علووى مغوواقرة سووجنه الظووا  املظلووم إىل رحوواب امللووك الووذي يرغووه يفل -

 تستخفه الفرح  اباروج من هذا الضي .
 ومووا وراءهووا موون التغووْيات العميقوو  يف املوولازين والقوويم واملشوواعر يف نفووك يلسوو  -تتجلووى هووذ  الظوواهرة و  

أن  -وهل يظون أنوه انج  -الصدي ،إ  حني نعلق القهقرى بضع سنني،لنجد يلس  يلصك ساقك امللك 
ه يف القلوه وهول الطمأنينو  الويت تنكسو.إن ا ميوان هول ا ميوان،ولكن هوذ  هوك الطمأنين .يذكر  عند ربوه .

الطمأنينوو  الوويت كووان .وهوول يوورى كيوو  يتحقوو  هووذا القوودر أمووام عينيووه فعووال ..يالبووك قوودر اّلِل يف جراينووه .

                                                 
تراجع مقدم  سلرة األنعام يف ا؟زء السابع،ومقدم  سلرة يلنك يف ا؟زء احلاقي عشر،ومقدم  سلرة هلق يف ا؟زء الثواين عشور. )   - 1571

 السيد رمحه هللا (
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »من ا؟زء الثاين عشر من هذ  الطبع  املنقح .  9631 - 1951ص  - 1572
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وربوووه  -فيسوووأله ربوووه « َربِِ أَِرين َكْيوووَ  ُهْوووِك اْلَموووْلتى »يطلبهوووا جووود  إبوووراهيم عليوووه السوووالم،وهل يقووولل لربوووه:
 « ..بلى  ولكن ليطم ن قلل» -م حقيق  ما يشعر وما يقلل وربه يعل -فيقلل « أََو َْ تُوْيِمْنف» -يعلم:

انة،والر يوو  واملعا  تالء  برة،ابإوووا هووك هووك الطمأنينوو  الوويت تسووكبها ال بيوو  الرابنيوو  يف قلوولب الصووفلة املختووا
 مث الثق  والسكين  ...واملشاهدة،واملعرف  والتذو  .

ع مووو ْنائوووه يفحَّت يكووولن امللقووو  األخوووْي وهوووذ  هوووك الظووواهرة اللاضوووح  يف كووول ملاقووو  يلسووو  مووون بعووود،
تَوِب »ربه،منخلعا من كل ككء هتفل له النفلس يف هذ  األرم: لَّْمتَوِب ِموْن َشِْويوِل ُمْلوِك َوعَ ِموَن الْ  َربِِ َقْد آتَويوْ

 «.ِب اِبلصَّاحلِِنيَ ما  َوَأحْلِقْ فَِّب ُمْسلِ ِخرَِة تَولَ يا َواهْل فاِنَر السَّماواِت َواأْلَْرِم،أَْنحَل َولِيِِك يف الُدنْ .اأْلَحاِقيةِ 
أمووا التعقيبووات الوويت توورق يف وايوو  القصوو ،والتعقيبات العاموو  يف السوولرة،فقد هوودينا عنهووا إمجووا  عنوود تقوودمي 

إ ووا .وسوول  نلاجههووا ابلتفصوويل يف ملاضووعها موون السوويا  إن كوواء اّلِل ..1573السوولرة يف ا؟ووزء الثوواين عشوور
ذلك أوا الظاهرة األساسوي  الويت .ا؟ديدة يف الشخصي  الرئيسي  يف القص أرقان فق  أن نثز تلك الظاهرة 

تتكامول ّبوا صولرة الشخصوي  كموا أووا هوك الظواهرة األساسوي  الويت ُيتفول ّبوا سويا  القصو  وسويا  السولرة 
 من الناحي  احلركي  ال بلي  للمنهج القرآين ..

 واهلن سنلاجه النصلص تفصيال :
 

 
 

                                                 
 من ا؟زء الثاين عشر. ) السيد رمحه هللا ( 9631 - 1951ص  تراجع  - 1573
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 [79إل   53(:اآليات 12]سور  يوسف ):حد  الرابمةالو

 يوسف في منصب عهيه مصر

( َوقووواَل اْلَملِوووُك 53) َريبِِ َغُفووولر  َرِحووويم   َريبِِ ِإنَّ موووا َرِحووومَ  َوموووا أُبوَوووِرُِئ نَوْفِسوووك ِإنَّ الووونوَّْفَك أَلَمَّوووارَة  اِبلُسووولِء ِإ َّ } 
ْجَعْلوِب َعلوى َخوزاِئِن ( قواَل ا54ِكوني  أَِموني  )مَ َم لَوَديْنا اْليَوولْ  َكلََّموُه قواَل ِإنَّوكَ   ائْوُتلين بِِه َأْسَتْخِلْصُه لِنَوْفِسوك فَوَلمَّوا

ُء ُنِصوويُه ِبَرمْحَِتنووا ا َحْيووُة َيشووااأْلَْرِم يَوتَوبَووولَّأُ ِمْنهوو ( وََكووذِلَك َمكَّنَّووا لُِيلُسووَ  يف 55اأْلَْرِم ِإيِنِ َحِفوويج  َعلِوويم  )
َوجوواَء  (57)ا يَوتوَُّقوولَن ِة َخووْْي  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا وَكووانُل ( َوأَلَْجووُر اهْلِخوورَ 56ْجووَر اْلُمْحِسووِننَي )َمووْن َنشوواُء َو  ُنِضوويُع أَ 

وَزُهْم ِ َهوازِِهْم قواَل ائْوتُولين  َِن  َلُكومْ وَ ( 58َن )ِإْخَلُة يُلُسَ  َفَدَخُللا َعَلْيِه فَوَعَرفَوُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُرو  ِموْن  َلمَّوا َجهَّ
 َشْتُولين بِوِه فَوال َكْيوَل َلُكوْم ِعْنوِدي َو  تَوْقَربُولِن ( فَوِإْن  َْ 59ِلنَي )يُكْم َأ  تَوَرْوَن َأيِنِ أُويف اْلَكْيَل َوأاََن َخوْْيُ اْلُمْنوزِ أَبِ 
ُهوْم يَوْعرُِفلَووا ْم َلَعلَّ  يف رِحواهلِِ ِفْتيانِوِه اْجَعلُولا ِبضواَعتَوُهمْ ( َوقواَل لِ 61( قاُللا َسُنراِوُق َعْنُه أابُ  َوِإانَّ َلفواِعُللَن )60)

ُل فََأْرِسوْل َمَعنوا نَّوا اْلَكْيومِ َجُعلا ِإىل أَبِويِهْم قواُللا اي أابان ُمنِوَع رَ فَوَلمَّا  (62ِإَذا انْوَقَلُبلا ِإىل أَْهِلِهْم َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلَن )
ووُتُكْم َعلووى َمووُنُكْم َعلَ ( قوواَل َهووْل آ63َأخوواان َنْكتَووْل َوِإانَّ لَووُه حَلوواِفظُلَن ) ُ َخووْْي  ِخيووِه ِمووْن قوَ أَ ْيووِه ِإ َّ َكمووا أَِمنوْ ْبووُل فَوواّللَّ
وا فَوَتُحولا َمتواَعُهمْ 64حاِفظا  َوُهَل أَْرَحوُم الورَّامِحِنَي ) لا اي أابان موا نَوْبغِوك لَوْيِهْم قوالُ َوَجوُدوا ِبضواَعتَوُهْم ُرقَّْت إِ  ( َوَلمَّ

( قواَل لَوْن أُْرِسوَلُه 65)ْي  ذلِوَك َكْيول  َيِسوْي   َكْيوَل بَعِونوَوْزقاقُ وَ نوا َوَ ِوُْي أَْهَلنوا َوحَنَْفوُج َأخواان هِذِ  ِبضواَعُتنا ُرقَّْت إِلَيْ 
ووا آتَوووْلُ  َمووْليِ  ُُيوواَط ِبُكوو َّ أَنْ َمَعُكووْم َحووَّتَّ تُوْيتُوولِن َمْليِقووا  ِمووَن اّللَِّ لَتَووْأتُونَِّب بِووِه إِ  ُ َعلووىْم فَوَلمَّ مووا نَوُقوولُل  َقُهْم قوواَل اّللَّ

ِموَن اّللَِّ ِموْن  َق   َوموا أُْغوِب َعوْنُكمْ لاب  ُمتَوَفرِِ لا ِمْن أَبْ ( َوقاَل اي َبِبَّ   َتْدُخُللا ِمْن ابب  واِحد  َواْقُخلُ 66وَِكيل  )
ْلوحُل َوَعَلْيوِه فوَ  وِل اْلُمتوَ ْليَوتَوَل َكْكء  ِإِن احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ َعَلْيِه تَولَكَّ َخلُولا ِموْن َحْيوُة أََموَرُهْم أَبُولُهْم َوَلمَّوا قَ  (67) لَكِِلُولنَ كَّ

ُهْم ِمَن اّللَِّ ِمْن َكْكء  ِإ َّ حاَج   يف نَوْفو موا َعلَّْمنواُ  َولِكونَّ َوِإنَّوُه لَوُذو ِعْلوم  لِ  ُقولَب َقضواهاِك يَوعْ ما كاَن يُوْغِب َعنوْ
وا َقَخلُولا عَ 68َأْكثَووَر النَّواِس   يَوْعَلُمولَن ) تَوِ ْك ِ ووا   أاََن َأُخول َ ى إِلَْيوِه َأخواُ  قواَل ِإيِنِ لوى يُلُسوَ  آو ( َوَلمَّ  فَوال تَوبوْ

ووق69كووانُلا يَوْعَملُوولَن ) ووَزُهْم ِ َهووازِِهْم َجَعووَل السِِ ووا َجهَّ اْلعِووُْي ِإنَُّكووْم  ذََّن ُمووَيذِِن  أَيوَّتُوَهوواِخيووِه مُثَّ أَ ايََ  يف َرْحووِل أَ ( فَوَلمَّ
ْي  ِه مِحْوُل بَعِواُللا نَوْفِقُد ُصلاَع اْلَمِلِك َوِلَموْن جواَء بِو( ق71قْوبَوُللا َعَلْيِهْم ماذا تَوْفِقُدوَن )( قاُللا َوأَ 70َلسارُِقلَن )

( قووواُللا َفموووا 73ارِِقنَي )سوووَوموووا ُكنَّوووا  نُوْفِسوووَد يف اأْلَْرمِ لِ قووواُللا َ ّللَِّ َلَقوووْد َعِلْموووُتْم موووا ِجْ نوووا  (72َوأاََن بِوووِه َزِعووويم  )
ووُتْم كوواِذِبنَي )َجووزاُ ُ  ِإنْ  ( 75ظَّوواِلِمنَي )َك َْنْووزِي الْحلِووِه فَوُهووَل َجووزاُ ُ  َكووذلِ ( قوواُللا َجووزاُ ُ  َمووْن ُوِجووَد يف رَ 74 ُكنوْ

يف  اَن لَِيْأُخوَذ َأخوا ُ ِلَك كِوْدان لُِيلُسوَ  موا كوَأِخيوِه َكوذ  ِوعواءِ فَوَبَدأَ ِ َْوِعَيِتِهْم قَوْبَل ِوعاِء َأِخيِه مُثَّ اْسَتْخَرَجها ِمونْ 
ُ نَوْرَفُع َقَرجات  َمْن َنشاءُ  ا ِإْن َيْسورِْ  فَوَقوْد ( قواُلل 76ِعْلوم  َعلِويم  ) َ  ُكولِِ ِذي َوفَوولْ ِقيِن اْلَمِلِك ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ
 أَْعلَووُم ِ ووا َتِصووُفلَن  َواّللَُّ نْوووُتْم َكوور  َمكوواان  ْم قوواَل أَ ْبووِدها هَلُووَسووَرَ  َأن  لَووُه ِمووْن قَوْبووُل فََأَسوورَّها يُلُسووُ  يف نَوْفِسووِه َوَ ْ يوُ 

( قوواَل 78ِسووِننَي ) ِإانَّ نَووراَ  ِمووَن اْلُمحْ َدان َمكانَووهُ ُخووْذ َأَحووقوواُللا اي أَيُوَهووا اْلَعزِيووُز ِإنَّ لَووُه أاب  َكووْيخا  َكبِووْيا  فَ  (77)
 { (79) ظاِلُملنَ  لَ  ِإذا  َمعاَذ اّللَِّ أَْن أَنُْخَذ ِإ َّ َمْن َوَجْدان َمتاَعنا ِعْنَدُ  ِإانَّ 

 مقدمة الوحد 
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 وقوود وقفنووا يف -بعوو  احللقوو  الرا - ضووك يف هووذا الوودرس مووع قصوو  يلسوو ،يف حلقوو  جديوودة موون حلقاهتووا 
أن ك ليكوولن لووه كووعا  امللوووقوود أخوورج موون السجن،واسووتد.وايوو  ا؟ووزء الثوواين عشوور عنوود وايوو  احللقوو  الثالث 
 معه،هل الذي سنعرفه يف هذ  احللق  ا؟ديدة.

  -يووديهن أيت قطعوون مشووهد امللووك يسووتجلب النسوولة الووال.ا الوودرس يبوودأ آبخوور فقوورة يف املشووهد الساب هووذ
توووه علوووى املكايووود الووويت أقخلتوووه السوووجن،وإعالان لثاء احيصوووا لتلوووك -كموووا رغوووه إليوووه يلسووو  أن يفعووول 

 ه نمأنينوو قلبوو كين  ويفسوواملا،قبوول أن يبوودأ مرحلوو  جديوودة يف حياتووه وهوول يبوود ها وايقووا مطم نووا،يف نفسووه 
ا وكول موا ن يبودأهأفيحسون .وقد أحك أوا ستكلن مرحل  لهولر يف حيواة الدولو ،ويف حيواة الودعلة كذلك

 حلله واض ،و  ككء من غبار املاضك يالحقه وهل بريء.
لوك ا رغوه إىل املخصويا،إ ومع أنه قد عمل فلم يذكر عن امرأة العزيز كي ا،و  يشر إليهوا علوى وجوه الت

 امل  :حلقيق  كمر النسلة الاليت قطعن أيديهن،فإن امرأة العزيز تقدمحل لتعلن اأن يفحا عن أ
َ أَ  لِويَوْعَلَم َأيِنِ َ ْ ذِلكَ .اِقِقنيَ َن الصَّوأاََن راَوْقتُوُه َعوْن نَوْفِسوِه،َوِإنَُّه َلِمو.اهْلَن َحْصَحَا احلَْ ُ »  ُخْنوُه اِبْلَغْيوِه،َوأَنَّ اّللَّ

 « ..،ِإنَّ َريبِِ َغُفلر  َرِحيم  ِء،ِإ َّ ما َرِحَم َريبِِ ة  اِبلُسل مَّارَ َوما أُبَوِرُِئ نَوْفِسك ِإنَّ النوَّْفَك أَلَ .نيَ   يَوْهِدي َكْيَد اْاائِنِ 
حفج توه ولكنهوا توت  يف غيبويف هذ  الفقرة األخْية تبدو املرأة ميمن  متحرج ،تثئ نفسها من خيان  يلس

ّلِل دل علوى إمياووا ابيومث تعلون موا  -يب ر إ  موا رحوم  -ارة ابلسولء فال تدعك الوثاءة املطلقو ،ألن الونفك أمو
 « ..ِإنَّ َريبِِ َغُفلر  َرِحيم  » -كان اتباعا ليلس    ولعل ذلك -

 التمكني ..و ء والعز وتبدأ مرحل  الرخا.وبذلك يسدل الستار على ماضك اهل م يف حياة يلس  الصدي 
 مصر يوسف في منصب عهيه 57 - 54الدرس ا ول:

ووا كَ .َوقوواَل اْلَملِووُك:ائْوُتلين بِووِه َأْسَتْخِلْصووُه لِنَوْفِسووك . » قوواَل:اْجَعْلِب .ِمني  أَ ْليَوووْلَم لَووَديْنا َمِكووني  ااَل:ِإنَّووَك قلََّمووُه فَوَلمَّ
شاُء،ُنِصوويُه يَ ْنهووا َحْيووُة ،يَوتَوبَووولَّأُ مِ  اأْلَْرمِ يف ُيلُسووَ  وََكووذِلَك َمكَّنَّووا لِ .َعلووى َخووزاِئِن اأْلَْرِم،ِإيِنِ َحِفوويج  َعلِوويم  .

 « ..توَُّقلنَ يوَ لَِّذيَن آَمُنلا وَكانُلا ِة َخْْي  لِ هْلِخرَ َوأَلَْجُر ا.ِبَرمْحَِتنا َمْن َنشاُء،َو  ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ 
يا أمووور نلوووه احووو لقووود تبينوووحل للملوووك بوووراءة يلسووو ،وتبني لوووه معهوووا علموووه يف تفسوووْي الر اي،وحكمتوووه يف

علووى لقوواء   يتهافووحلتبينووحل لووه كرامتووه وإاب  ،وهوول   يتهافووحل علووى ااووروج موون السووجن،و  النسوولة،كذلك
،يطلوه رفوع جلن للماوأي ملكف ملك مصر  ولكن يق  وقف  الرجل الكرمي املوتهم يف  عته،املسو.امللك

ثلوه قبوول مينووه الوذي ا هتوام عون  عتوه قبوول أن يطلوه رفوع السووجن عون بدنوه ويطلووه الكرامو  لشخصوه ولدي
ِه بِوائْوتُولين :»حبوه فقوالو كل أول ك أوقع يف نفوك امللوك احو ام هوذا الرجول .أن يطله احلظلة عند امللك .

 « ..َأْسَتْخِلْصُه لِنَوْفِسك
 دفاع النبي يوسف عليه السالا عن ن سه

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2554 

الرضوواء »  سوومعه كلمووفهوول   ذيت بووه موون السووجن ليطلوو  سووراحه و  لووْيى هووذا الووذي يفسوور الوور ى و  لي
 تشووار والنجووكِ كووان املس كووال  إ ووا يطلبووه ليستخلصووه لنفسووه،واعله .فيطووْي ّبووا فرحووا .« ك السووامك امللكوو

 والصدي  ..
هم  يف أعنواقفيضوعلا النوْي -طلقل السورا  موهم أبرايء  -فيا ليحل رجا  ميرغلن كرامتهم على أقدام احلكام 

ن مو اي ليحل رجا .صفياء .ع   مكان  األ يديهم ويتهافتلا على نظرة رضى وكلم  يناء،وعلى حظلة األتبا 
حوَّت  -در مون الورب  عتوزاز توهي ء يقرأون هذا القرآن،ويقرأون قصو  يلسو ،ليعرفلا أن الكرامو  وا ابء وا 

« ُه لِنَوْفِسووووكِه َأْسَتْخِلْصووووَوقوووواَل اْلَملِووووُك:ائْوُتلين بِوووو»ر  التموووورغ والتزلوووو  وا حننوووواء  أضووووعا  مووووا يوووود -املوووواقي 
   جزئي  تنفيذ األمر لنجد يلس  مع امللك ....وُيذ  السيا

ووا َكلََّمووُه قاَل:ِإنَّووَك اْليَوووْلَم لَووَديْنا َمِكووني  أَِمووني  » فإذا هوول يطم نووه .مووا تل ووه   لووه صوود قووفلمووا كلمووه ه« ..فَوَلمَّ
يك ولوو.ا هوول مكنيإ .بلقيوو فليك هوول الفووَّت العووثاين امللسوولم ابلع.علووى أنووه عنوود امللووك ذو مكانوو  ويف أمووان

فمووواذا قووووال . ويف محا وتلوووك املكانوووو  وهوووذا األموووان لوووودى امللوووك.إ ا هووول أمني.املوووتهم املهووودق ابلسووووجن هووول
 يلس ف

ي وأان حل اي مووول و  يقووول له:عشووو.إنوووه   يسوووجد كوووكرا كموووا يسوووجد رجوووال احلاكوووي  املتملقووولن للطلاغيوووحل
أنووه قوواقر  يعتقوود ا ووعبوود  اااضووع أو خاقمووك األمني،كمووا يقوولل املتملقوولن للطلاغيووحل  كووال إ ووا نالووه 

 الوبالق يفنهخ ّبوا أحود ا  ا يوعلى أن ينهخ به من األعباء يف األزم  القاقم  اليت أِول ّبا ر اي امللك،خْي 
فكوان  -فتنو  ا؟ولع  -تنو  و ا يعتقد أنه سيصولن بوه أرواحوا مون املولت وبوالقا مون ااراب،وجمتمعوا مون الف

اْجَعْلِب قوواَل:»إابئووه:كرامتووه و به وأمانته،قلتووه يف ا حتفوواا قوولاي يف إقراكووه حلاجوو  امللقوو  إىل خثتووه وكفايتوو
 « ..ِإيِنِ َحِفيج  َعِليم  .َعلى َخزاِئِن اأْلَْرمِ 

لدقو  ابقارة األمولر إدرة علوى واألزم  القاقمو  وسونل الرخواء الويت تسوبقها يف حاجو  إىل احلفوج والصويان  والقو
عووه الضووروري  كافوو  فرو بثة وحسوون التصوور  والعلووم ويف حاجوو  إىل ااوو.وضووب  الزراعوو  واناصوويل وصوويانتها

تواج هفاته موا صوومن مث ذكور يلسو  مون .لتلك املهمو  يف سونلات ااصوه ويف سوب ا؟ودب علوى السولاء
َحِفوويج   ِإيِنِ »اورة:علب اجملووإليووه املهموو  الوويت يوورى أنووه أقوودر عليهووا،وأن وراءهووا خووْيا كبووْيا لشووعه مصوور وللشوو

 « ..َعِليم  
إ وا  ..ئن األرم يطلوه لشخصوه وهول يورى إقبوال امللوك عليوه فيطلوه أن اعلوه علوى خوزاو  يكن يلس  

 لتبعو  الضوخم قيل ذي اكان حصيفا يف اختيار اللحظ  اليت يستجاب له فيها لينهخ ابللاجه املره  الث
لال سووووبع يف أكوووود أوقووووات األزموووو  وليكوووولن مسوووويو  عوووون إنعووووام كووووعه كاموووول وكووووعلب كووووذلك عوووواور  نوووو

ائع سوبع جوعام كعه فإن التكفل إبن.فليك هذا غنما يطلبه يلس  لنفسه.ع فيها و  ضرعسنلات،  زر 
؟لع  هوم ر وسوهم،واقود تكلف إ ا هك تبع  يهرب منها الرجال،ألوا.سنلات متلالي    يقلل أحد إنه غنيم 

 كافر،وقد از  ا؟ماهْي ا؟ائع  أجساقهم يف حلظات الكفر وا؟نلن.
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 يوسف عليه السالا الحكم في مصر شبهات حول أولي النبي

ِفوويج  حَ َعلووى َخووزاِئِن اأْلَْرِم،ِإيِنِ  اْجَعْلووِب :»- عليووه السووالم -ألوويك يف قوولل يلسوو  .وهنووا تعوورم كووبه  .
 أمران حمظلران يف النظام ا سالمك:..« َعِليم  

حُل َعلَووى َرُسوولِل هللِا :َعووْن َأيب ُملَسووى قَاَل:َقَخْلوو- -أوهلما:نلووه التلليوو ،وهل حمظوولر بوونا قوولل الرسوولل 
 َُّوووووْراَن َعلَوووووى بَوْعوووووِخ َموووووا َو ََّ  اّلل ،َوقَووووواَل أاََن َوَرُجوووواَلِن ِموووووْن بَوووووِب َعمِِك،فَوَقووووواَل َأَحوووووُد الووووورَُّجَلنْيِ:اَي َرُسووووولَل هللِا،أَمِِ

ا َحوَرَص َعَلْيوهِ ِإانَّ َواّللَِّ  َ نُوَل ِِ َعَلى َهَذا اْلَعَمِل أَ :اهلَخُر:ِمْثَل َذِلَك،فَوَقاَل النَِّلُ  ا َسوأََلُه،َو َ َأَحود  )متف  .َحود 
 .1574عليه(

 ف«َفال تُوزَُكلا أَنْوُفَسُكمْ »وتنيهما:تزكي  النفك،وهك حمظلرة بقلله تعاىل:
 ال رق بين فقه الحرهللاة وفقه ا وراق

سوولل د حمموود ر ر علووى عهووو  نريوود أن ْنيووه  ن هووذ  القلاعوود إ ووا تقووررت يف النظووام ا سووالمك الووذي تقوور 
تنظيميووو  يف هوووذا الووودين واملسوووائل ال - عليوووه السوووالم -أووووا   تكووون مقوووررة علوووى أايم يلسووو  و  - -اّلِل 

 ليسحل ملحدة كأصلل العقيدة،الثابت  يف كل رسال  وعلى يد كل رسلل ..
 قوا مونقا،وأوسوع آفابعود أعما  نريد أن ْنيه ّبوذا،وإن كوان لوه وجوه،ألننا نورى أن األمور يف هوذ  املسوأل  أ
د ل   مونهج ا سوتهوا، قراأن يرتكن إىل هذا اللجه وأنه إ وا يورتكن إىل اعتبوارات أخورى   بود مون إقراك

ووووا،واليت   يف كيامووون األصووولل والنصووولص،و عطاء أصووولل الفقوووه وأحكاموووه تلوووك الطبيعووو  احلركيووو  األصووويل
 ا سووالمك   ن الفقووهإ  مخوودت ومجوودت يف عقوولل الفقهوواء ويف عقليوو  الفقووه كلهووا يف قوورون ااموولق والركوولق

 ينشأ يف فراغ،كما أنه   يعيا و  يفهم يف فراغ  ..
جوات احليواة لاجهو  حاملقد نشأ الفقه ا سالمك يف جمتمع مسلم،ونشأ مون خوالل حركو  هوذا اجملتموع يف  

ملسوولم ان اجملتمووع اكوولم إ ووا  كووذلك   يكوون الفقووه ا سووالمك هوول الووذي أنشووأ اجملتمووع املسوو.ا سووالمي  اللاقعي 
 مك .. ركته اللاقعي  مللاجه  حاجات احلياة ا سالمي  هل الذي أنشأ الفقه ا سال

 سووالمك بيعوو  الفقووه انان لفهووم وهووا ن احلقيقتووان التارحيتووان اللاقعيتووان عظيمتووا الد لوو  كمووا أومووا ضووروريت
 وإقرا  الطبيع  احلركي  لاحكام الفقهي  ا سالمي .

و  مراجع  للظور  تني وقونك النصلص واألحكام املدون ،قون إقرا  هلاتني احلقيقوالذين ذخذون اليلم تل
ا؟وول  ر لطبيعوو واملالبسووات الوويت نزلووحل فيهووا تلووك النصوولص ونشووأت فيهووا تلووك األحكووام،وقون استحضووا

وهكمهوووا  صووواغ فيهووواوالبي ووو  واحلالووو  الووويت كانوووحل تلوووك النصووولص تلبيهوووا وتلجههوووا وكانوووحل تلوووك األحكوووام ت
 ا اليولم ميكونراغ وكأووفوالذين يفعللن ذلك وُياوللن تطبيو  هوذ  األحكوام كأووا نشوأت يف ..وتعيا فيها 

 ين أصال بيع  هذا الدبطبيع  الفقه  وبط« فقه»وليك هلم «  فقهاء»هي ء ليسلا .أن تعيا يف فراغ .

                                                 
( وجووووامع األصوووولل يف أحاقيووووة 4481[)333/ 10( وصووووحي  ابوووون حبووووان ] 4821[)200/ 12املكنووووز ] -صووووحي  مسوووولم - 1574

 ( 2040[)60/ 4الرسلل ]
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لنصولص اى وقياموه علو موع اسوتمداق  أصوال« فقوه األورا »حتلو  اختالفوا أساسويا عون « فقه احلرك »إن  
 « فقه األورا »اليت يقلم عليها ويستمد منها 

ى أن ذلوك وير .ألحكواماالوذي نزلوحل فيوه النصلص،وصويغحل فيوه « اللاقع»إن فقه احلرك  ذخذ يف اعتبار   
ه فقووود ذا املركوووهوووفإذا انفصووولحل عناصووور .اللاقوووع ييلووو  موووع النصووولص واألحكوووام مركبوووا   تنفصووول عناصووور 

 تتمثول فيوه  فوراغ، فليك هنالك حكوم فقهوك واحود مسوتقل بذاتوه،يعيا يف نبيعته،واختل تركيبه  ومن مث
    فوووراغ ومووون مثيف ينشوووأ إنوووه  .عناصووور امللقووو  وا؟ووول والبي ووو  واملالبسوووات الووويت نشوووأ نشوووأته األوىل فيهوووا .

 يستطيع أن يعيا يف فراغ  
نفك وعوووودم تركوووويحها وأنخووووذ مثووووا  هلووووذا التقريوووور العووووام هووووذا احلكووووم الفقهووووك ا سووووالمك بعوووودم تزكيوووو  الوووو

ُ َعْنوُه، قَالَ ،« َفال تُوزَُكلا أَنْوُفَسُكمْ »للمناصه،وهل املأخلذ من قلله تعاىل: َقَخْلوحُل :فَعْن َأيب ُملَسوى َرِضوَك اّللَّ
ووك، فَوَقوواَل َأَحووُد الرَُّجَلنْيِ َعلَووى النَّووِلِِ  ووْراَن َعلَووى بَوْعووِخ َمووا َو  َ :أاََن َوَرُجووالِن ِمووْن بَووِب َعمِِ ُ، َوقَوواَل اهلَخووُر  أَمِِ اّللَّ

ا ِحْرَص َعَلْيِه":ِمْثَل َذِلَك، فَوَقالَ  ا َسأََلُه، َو  َأَحد   .. .1575ِإانَّ َواّللَِّ   نُوَل ِِ َهَذا اْلَعَمَل َأَحد 
لم ليطبوو  يف هووذا اجملتمووع وليعوويا يف يف جمتمووع مسوو -ك النصوولص كمووا نزلووحل تلوو  -لقوود نشووأ هووذا احلكووم 

ل فه.قعوه الووذايتي،ووف  واوفو  نشوأته التارحيو ،ووف  تركيبوه العضول .ذلوك اجملتمعهوذا اللسو  وليلول حاجو  
راغ نشووووأ يف فوووووقوووود نشووووأ يف وسوووو  واقعووووك و  ي.موووون مث حكووووم إسووووالمك جوووواء ليطبوووو  يف جمتمووووع إسووووالمك .

مك تمووووووع إسوووووووالجموهل موووووون مث   يطبووووووو  و  يصوووووول  و  ينشوووووووئ آتر  الصووووووحيح  إ  إذا نبووووووو  يف .مثووووووا 
يوووه فع   تتوولافر كوول جمتموووو .ه،ويف تركيبوووه العضوولي،ويف التزاموووه بشووريع  ا سووالم كاملووو  .إسووالمك يف نشووأت..

  لوووه،و  يوووه،و  يصووولفابلقيووواس إىل ذلوووك احلكوووم،  ميلوووك أن يعووويا « فراغوووا»هوووذ  املقِلموووات كلهوووا يعتوووث 
 هوذا فصول إ نقوام   وإن كنا يف هذا امل.ومثل هذا احلكم كل أحكام النظام ا سالمك.يصلحه كذلك  .

 احلكم  ناسب  ذلك السيا  القرآين ..
لمولن للوائ ،و  يقنفسوهم للونريد أن نفهم ملاذا   يزكوك النواس أنفسوهم يف اجملتموع املسولم،و  يركوحلن أ
 ألكخاصهم بدعاي  ما كك حتاروا جمللك الشلرى أو لإلمام  أو لإلمارة ...

ن املناصوووه أكموووا .تهم بوووراز أفضوووليتهم وأحقي إن النووواس يف اجملتموووع املسووولم   ُيتووواجلن لشوووكء مووون هوووذا
لم األجوور ابلنهوو بتغوواءاللهوم إ  ا -والللوائ  يف هووذا اجملتمووع تكليو  يقيوول   يغووري أحودا ابلتووزاحم عليووه 

فتلن ئ  إ  املتهوواسووأل املناصوه والللوواومون مث   ي -ابللاجوه وللخدموو  الشواق  ابتغوواء رضولان اّلِل تعوواىل 
 عليها حلاج  يف نفلسهم.

وإقرا  جتموع املسولم،يعيو  للموهي ء اه أن مينعلها  ولكن هذ  احلقيق    تفهوم إ   راجعو  النشوأة الطب
 نبيع  تكلينه العضلي أيضا ..

                                                 
 ( صحي 5640[) 210/ 4مسند أيب علان  مشكال ] - 1575
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  سالمي  ..لعقيدة افاجملتمع املسلم وليد احلرك  اب.إن احلرك  هك العنصر املكِلن لذلك اجملتمع
أو متمثلو   -ت بولاعلوى عهود الن -لو  يف تبليو  الرسولل وعملوه أو :عكء العقيدة من مصدرها ا هلوك متمث

 علةفيسوتجيه للود -زمان بعود ذلوك على مدار ال -يف قعلة الداعي   ا جاء من عند اّلِل وما بلغه رسلله 
هم ل ويرتود،ومنم مون يفوفمنه.انس يتعرضلن لاذى والفتن  من ا؟اهلي  احلاكمو  السوائدة يف أرم الودعلة

  بوني قلموه ابحلوو  بينوه اهد اّلِل عليه فيقضوك حنبوه كوهيدا ومونهم مون ينتظور حوَّت ُيكوم اّللِ من يصد  ما ع
.. 

نصوووووور موووووون للعوووووود  ب هووووووي ء يفووووووت  اّلِل عليهم،واعوووووول موووووونهم سووووووتارا لقوووووودر ،وميكن هلووووووم يف األرم هقيقووووووا
يك لوه مون ل -ألرم م اّلِل يف اأي لينفذ حك -ينصر ،والتمكني يف األرم له،ليقيم  لك  اّلِل يف األرم 

 لعباق.هذا النصر والتمكني ككء إ ا هل نصر لدين اّلِل،واكني لربلبي  اّلِل يف ا
وهوي ء   يقفوولن ّبووذا الوودين عنوود حوودوق أرم معينوو  و  عنود حوودوق جوونك معووني و  عنوود حوودوق قوولم أو 

ا ينطلقولن ّبوذ  العقيودة للن أو لغ  أو مقِلم واحد من تلك املقِلمات البشري  األرضي  اهلزيل  السوخيف   إ و
موون العبلقيوو  لغووْي اّلِل ولْيفعوول  .كوول األرم ...« األرم»كوول ا نسووان:يف ..« ا نسووان»الرابنيوو  ليحوورروا 

 .1576عن العبلقي  للطلاغيحل أاي كانحل هذ  الطلاغيحل
  يف بقعوووو  موووون أوووووا   تتلقوووو  عنوووود إقاموووو  الدولوووو  املسوووولم وقوووود   حظنووووا -ويف أينوووواء احلركوووو  ّبووووذا الوووودين 

 الناس،وتتحوووووودق مقامووووووواهتم يف تتميووووووز أقوووووودار -األرم،و  تقوووووو  عنوووووود حوووووودوق أرم أو جوووووونك أو قووووووولم 
ء يف ليهووا،من الووبالعووارفلن عاجملتمع،ويقوولم هووذا التحديوود وذلووك التميووز علووى موولازين وقوويم إميانيوو ،ا؟ميع يت

زهوووا ا اللاقع،وتث كوووم عليهووووكلهوووا قووويم ُي.ا؟هووواق،والتقلى والصوووال  والعبووواقة واألخوووال  والقووودرة والكفووواءة .
طلبوولا سووهم،و  أن يزكوولا أنفيوموون مث   ُيتوواج أصووحاّبا أن .احلركوو ،ويعرفها اجملتمووع ويعوور  املتسوومني ّبووا .

 ا مارة أو مراكز الشلرى والتلجيه على أساس هذ  التزكي  ..
لووك حلركوو  بتنوواء ايووز يف أيويف اجملتمووع املسوولم الووذي نشووأ هووذ  النشووأة،وقام تركيبووه العضوولي علووى أسوواس التم

وأهل .نصوووووارجملتموووووع املسووووولم مووووون ايوووووز السوووووابقني مووووون املهووووواجرين مث األاكموووووا حووووودّ يف   -القووووويم ا ميانيووووو  
لوووبالء يف االنووواس فيوووه  سووون  مث لووول يتميوووز -بووودر،وأهل بيعووو  الرضووولان،ومن أنفووو  مووون قبووول الفوووت  وقاتووول 

مهموا غلوه  -ن ملتميوزيضوائل ايف هذا اجملتمع   يبخك الناس بعضهم بعضوا،و  ينكور النواس ف.ا سالم .
 أن يزكوك ك احلاجو  مون جانوه آخور إىلوعندئوذ تنتفو -الضع  البشري أصحابه أحيواان فغلبوتهم األنمواع 

 .لتزكي  .ااملتميزون أنفسهم ويطلبلا ا مارة أو مراكز الشلرى والتلجيه على أساس هذ  
ول بسووبه نشووأته التارحيوو   ولكوونهم ولقوود حيوول للنوواس اهلن أن هووذ  خاصووي  متفوورقة للمجتمووع املسوولم األ

لوون يلجوود اليوولم أو غوودا،إ  أن تقوولم قعوولة .ينسوولن أن أي جمتمووع مسوولم لوون يلجوود إ   ثوول هووذ  النشووأة .

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »معا  يف الطري » كتاب:يف« ا؟هاق يف سبيل اّللِ »يراجع فصل   - 1576
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مث .وهوذ  نقطو  البودء .. قخال الناس يف هذا الدين من جديد،وإخراجهم من ا؟اهلي  اليت صواروا إليهوا .
فأمووا انس فيفتنوولن ويرتوودون  وأمووا انس فيصوودقلن مووا  -ل موورة كمووا حوودّ أو   -  ا بووتالء تعقبهووا الفتنوو  و 

وأما انس فيصوووووووثون ويصوووووووابرون ويصووووووورون علوووووووى .عاهووووووودوا اّلِل عليوووووووه فيقضووووووولن حنوووووووبهم وميلتووووووولن كوووووووهداء
ا سووالم،ويكرهلن أن يعوولقوا إىل ا؟اهليوو  كمووا يكوور  أحوودهم أن يلقووى يف النووار حووَّت ُيكووم اّلِل بيوونهم وبووني 

فيقولم يف أرم مون أرم اّلِل نظوام  -كما مكن للمسولمني أول مورة   -يف األرم قلمهم ابحل ،وميِكن هلم 
ويلم ووذ تكوولن احلركوو  موون نقطوو  البوودء إىل قيووام النظووام ا سووالمك قوود ميووزت اجملاهوودين املتحووركني .إسووالمك .

كيتهوا،ألن ويلم وذ لون ُيتواج هوي ء إىل تركوي  أنفسوهم وتز .إىل نبقات إمياني ،وف  امللازين والقيم ا ميانيو  .
جمووتمعهم الووذي جاهوود كلووه معهووم يعوورفهم ويووزكيهم ويركووحهم  ولقوود يقووال بعوود هووذا:ولكن هووذا يكوولن يف 

فووإذا اسووتقر اجملتمووع بعوود ذلووكف وهووذا سويال موون   يعوور  نبيعوو  هووذا الوودين  إن هووذا الوودين .املرحلو  األوىل
كووول ..« األرم»يف ..كووول ا نسوووان «.ا نسوووان»يتحووور  لتحريووور .يتحووور  قائموووا و  يكووو  عووون احلركووو  .

من العبلقيو  لغوْي اّلِل ولْيفعوه عون العبلقيو  للطلاغيوحل بوال حودوق مون األرم أو ا؟ونك أو القولم .األرم .
الوويت هوك نبيعو  هووذا  -أو أي مقولم مون املقلموات البشووري  األرضوي  اهلزيلو  السووخيف   وإذن فسوتظل احلركو  

ت وامللاهووه و  تقوو  أبوودا لْيكوود هووذا اجملتمووع ايووز أصووحاب الووبالء وأصووحاب الكفووااي -الوودين األصوويل  
ااوواص بتحوورمي تزكيوو  الوونفك ونلووه  -وسوويظل احلكووم الفقهووك  -إ  أن ينحوور  عوون ا سووالم  -وذسوون 

ذات انوي  الوذي نشوأ أول مورة وعمول .قائما وعوامال يف حميطوه املالئوم . -العمل على أساس هذ  التزكي  
 فيه.

 حاجو  إىل لهلبولن يف  يعور  النواس بعضوهم بعضوا ويصوب  األكفواء املمث يقال:ولكن اجملتمع حني يتسع 
 ا عالن عن أنفسهم وتزكيتها ونله العمل على أساس هذ  التزكي   

أهول   نع املسولم يكول اجملتمو إن.وهذا القلل كذلك وهم انكئ من التأير بلاقع اجملتمعات ا؟اهلي  احلاضرة .
اجملتموع  ،وا لتزام يف  ال بيو  والتكولين والتلجيوهكما هوك نبيعو  - كل حمل  فيه متعارفني متلاصلني متكافلني

  الكفواايت أهل كل حمل  عوارفني  صوحاب الكفواايت وامللاهوه فويهم ملزونو  هوذ ومن مث يكلن -املسلم 
 ي  ..لتقلى والكفالبالء وااوامللاهه  لازين وقيم إمياني  فال يعز عليهم أن ينتدبلا هم من بينهم أهل 

  بعود ه األموالوذي اختارتو -ام أما ا موارات العامو  فيختوار هلوا ا مو.جمللك الشولرى أو للشويون انليو  سلاء
بووني جمملعوو  الرجووال املختووارين الووذين  حتووار هلووا موون.لووه . -و أهوول الشوولرى أ -تركووي  أهوول احلوول والعقوود 

 ام .لم القي يواحلرك  قائب  كما قلنا يف اجملتمع املسلم،وا؟هاق مام إىل.ميزهتم احلرك 
ذلووك أوووم  تاهوو  يوودخللن يف م -أو يكتبوولن  -إن الووذين يفكوورون يف النظووام ا سووالمك اليوولم وتشووكيالته 

اجملتموع  بيقهوا يف هوذااوللن تطُياوللن تطبي  قلاعد النظام ا سالمك وأحكامه الفقهي  املدون  يف فوراغ  ُيو
 ا؟اهلك القائم،ب كيبه العضلي احلاضر  
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فراغووا    -لفقهيوو  نبيعوو  النظووام ا سووالمك وأحكامووه ا ابلقيوواس إىل -ع ا؟وواهلك احلاضوور يعتووث وهووذا اجملتموو
كيوه خ ااموا لل  ضولي منواقإن تركيبوه الع.ميكن أن يقلم فيه هذا النظام و  أن تطبو  فيوه هوذ  األحكوام .

تيوووووه سوووواس تر العضوووولي علوووووى أ يقوووولم تركيبوووووه -كمووووا قلنوووووا   -فاجملتمع املسووووولم .العضوووولي للمجتموووووع املسوووولم
ج النواس اهليو   خورا اهودة ا؟الشخصيات والف وات كموا ترتبهوا احلركو   قورار هوذا النظوام يف عوا  اللاقع،وجمل

رك ،والصووث ى هووذ  احلمع هموول ضووغلط ا؟اهليو  ومووا تلجهووه موون فتنوو  وإيوذاء وحوورب علوو.منهوا إىل ا سووالم
ع ا؟ووواهلك أموووا اجملتمووو.يف وايووو  املطا وحسووون الوووبالء مووون نقطووو  البووودء إىل نقطووو  الفصووول   ا بوووتالء علوووى 

 .مياني  .احلاضر فهل جمتمع راكد،قائم على قيم   عالق  هلا اب سالم،و  ابلقيم ا 
 ذا النظووام و هووإىل النظووام ا سوالمك وأحكامووه الفقهيو  فراغووا   يعوويا فيوه  يعود ابلقيوواس -موون مث  -وهول 

ته وأحكامووه وتشووكيال ن عوون حوول لتطبيوو  قلاعوود النظووامتقوولم فيووه هووذ  األحكووام  هووي ء الكوواتبلن البوواحثل 
  مون غوْي تركوي -رى أو أهول الشول  -ر أهول احلول والعقود نريق  اختيا -هم أول ما ُيْي  -الفقهي  ُيْيهم 

يعور  بعضوهم  النواس  من أنفسهم و  تزكي   كي  ميكون هوذا يف مثول هوذ  اجملتمعوات الويت نعويا فيهوا و 
لن ا موووامف أيكووو   اختيوووارن الكفايووو  والنزاهووو  واألمانووو   كوووذلك هوووْيهم نريقوووبعضوووا و  يزنووولن كوووذلك  ووولازي

أهوول احلوول  م سوويختارا ختيووار موون عاموو  الشووعه أم يكوولن موون تركووي  أهوول احلوول والعقوودف وإذا كووان ا مووا
هووم فيختووارون ا مووامف أ  يوويير  فكيوو  يعوولقون -تووزكيتهم ألنفسووهم أو تركوويحها  متابعوو  لعوودم -والعقوود 

مووام عليووه وهوول ا  م و يوو هلوويووزاومف مث إذا كووانلا هووم الووذين سوويعلقون فْيكووحلن ا مووامف أ  تكوولن هووذا يف م
 اعتبوار هف يفر األول األعظمف مث أ  اعله هذا حتوار أكخاصوا يضومن و ءهوم لوه،ويكلن هوذا هول العنصو

... 
ا هووك إووو.املتاهوو  . ء يف هووذ وأسوو ل  أخوورى كثووْية   اوودون هلووا جوولااب يف هووذ  املتاهوو   أان أعوور  نقطوو  البوود

ك وأحكاموووه ا سوووالم افووو ام أن هوووذا اجملتموووع ا؟ووواهلك الوووذي نعووويا فيوووه جمتموووع مسووولم وأن قلاعووود النظوووام
ة  خالقووه احلاضوور بقيم  وأالفقهيوو  سوويجاء ّبووا لتطبوو  علووى هووذا اجملتمووع ا؟وواهلك ب كيبووه العضوولي احلاضوور،و 

بعود يف يالفوراغ،حَّت  ل يف هوذاحوة فإنوه يبودأ يف فراغ،ويلغوومَّت بدأ منها البا.هذ  نقط  البدء يف املتاه  .
ن لووسوولم،ومن مث تمووع املالتيووه،وحَّت ذخووذ  الوودوار  إن هووذا اجملتمووع ا؟وواهلك الووذي نعوويا فيووه لوويك هوول اجمل

هوذا  طبو   سوتحال لون ت.م .يطب  فيه النظام ا سالمك ولن تطب  فيه األحكام الفقهي  اااص  ّبذا النظا
راغ ألوووووا تحوووور  يف فووووتا سووووالمك وأحكامووووه الفقهيوووو    ميكوووون أن     موووون أن قلاعوووود النظووووامالتطبيوووو  الناكوووو

ْي ه عضولي آخور غوشوأ ب كيوبطبيعتها   تنشأ يف فراغ،و  تتحر  يف فراغ كذلك  إن اجملتموع ا سوالمك ين
يف وجووووه  -ينشووووأ موووون أكووووخاص وجمملعووووات وف ووووات جاهوووودت .ال كيووووه العضوووولي للمجتمووووع ا؟وووواهلك .

 نشائه وهدقت أقدارها وايزت مقاماهتا يف ينااي تلك احلرك .  -  ا؟اهلي
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ا نسووان  كوول.،.«سووانا ن»وجمتمووع متحوور  قائمووا يف نريقووه لتحريوور .وجمتمووع وليوود ..إنووه جمتمووع جديوود .
  للطلاغيووحل لوو  العبلقيووموون العبلقيوو  لغووْي اّلِل،ولرفووع هووذا ا نسووان عوون ذ.كوول األرم ...« األرم»..يف 

 هذ  الطلاغيحل ....أاي كانحل 
قضوووااي كثوووْية .ليهوووا ..إوموووا .ومثووول قضوووي  التزكيووو  ونلوووه ا مارة،واختيوووار ا مام،واختيوووار أهووول الشووولرى ..

ه ب كيبوووو.فيووووه . لووووذي نعوووويايف هووووذا اجملتمووووع ا؟وووواهلك ا.يف الفووووراغ ..تثار،ويطرقهووووا البوووواحثلن يف ا سووووالم .
 اتووه وأخالقووه واعتبووار وبقيموو  وملازينووه.. العضوولي املختلوو  اامووا عوون ال كيووه العضوولي للمجتمووع املسوولم

تصوولراته قوه ومشواعر  و تووه وأخالاومشواعر  وتصولراته املختلفو  اامووا عون قويم اجملتمووع املسولم وملازينوه واعتبوار 
  إىل ا أقري مواذافلنسول وموهديود ا.كركات التوأمني وقاعودهتا الربليو  ....أعمال البنل  وأساسها الربلي .

إلويهم  تفتاءات تلجوهّبوا أنفسوهم أو ايبولن فيهوا عون اسو« البواحثلن»لويت يشوغل ا« املشوكالت»آخر هذ  
.. 

عووود النظوووام قطووو  البووودء يف املتاهووو   يبووودأون مووون افووو ام أن قلايبووودأون مووون ن -موووع األسووو   -إووووم مجيعوووا 
عضوولي احلاضوور كيبهووا الا سووالمك وأحكامووه سوويجاء ّبووا لتطبوو  علووى هووذ  اجملتمعووات ا؟اهليوو  احلاضوورة ب  

 ىل ا سالم  إ -يها أحكام ا سالم مَّت نبقحل عل -نتقل هذ  اجملتمعات إذن فت
اجملتمووع  لووذي أنشووأوهووك تصوولرات مضووحك  لوول  أوووا حمزنوو   إن الفقووه ا سووالمك بكوول أحكامووه لوويك هوول ا

اة  ملاجهوووو  حاجوووو  احليوووومث  ركتووووه يف -؟اهليوووو  ابتووووداء يف ملاجهوووو  ا -إ ا اجملتمووووع املسوووولم  ركتووووه .املسوووولم
ن كوك   ميكون أوالع.  .قيقي  تنيا،هل الوذي أنشوأ الفقوه ا سوالمك مسوتمدا مون أصولل الشوريع  الكليواحل

ألقمغوووو  انشووووأ يف ي  .يكوووولن أصووووال  إن الفقووووه ا سووووالمك   ينشووووأ يف فووووراغ،و  يعوووويا يف فووووراغ كووووذلك .
ومون .. ى وجوه التحديودعلوملسلم إ ا هك حياة اجملتمع ا.وليسحل أي  حياة.واألورا  إ ا ينشأ يف واقع احلياة

فقووه ينشووأ فيووه ال لسوو  الووذيمث   بوود أن يلجوود اجملتمووع املسوولم أو  ب كيبووه العضوولي الطبيعووك فيكوولن هوول ال
 ا سالمك ويطب  ..وعندئذ ختتل  األملر جدا ..

 إىل -جهو  احليواة  ملاجهو  ا؟اهليو  وهركوه يف ملابعد نشوأته يف -وساعتها قد ُيتاج ذلك اجملتمع اااص 
ن نقووودر أصووول ك سووولفا أإخل وقووود   ُيتووواج  ذلوووك أننوووا    لووو.البنووول  وكوووركات التوووأمني وهديووود النسووول ..

  يطوواب   ذا الوودينهووحاجتووه،و  حجمهووا،و  كووكلها،حَّت نشوورِع هلووا سوولفا  كمووا أن مووا لوودينا موون أحكووام 
لق هووووذ  ي  وجووووشوووورعبذلووووك أن هووووذا الوووودين   يعوووو   ابتووووداء .حاجووووات اجملتمعووووات ا؟اهليوووو  و  يلبيهووووا .

هليتهوا لناكو   مون جاااجاهتا ومن مث فهل   يعب نفسه اب ع ا   .اجملتمعات ا؟اهلي  و  يرضى ببقائها
 ع ا؟ووووواهلك هووووولذا اللاقوووووو  بتلبيتهوووووا كوووووذلك  إن اننووووو  احلقيقيووووو  هلوووووي ء البووووواحثني أووووووم يتصووووولرون أن هووووو

 األصل،الذي اه على قين اّلِل أن يطاب  نفسه عليه  
أن تطواب  نفسوها عليوه وأن  إن قين اّلِل هل األصل الذي اه علوى البشوري .ن األمر غْي ذلك ااما .ولك

ولكون هوذا التحولر وهوذا التغوْي   يتموان عواقة إ  .هلر من واقعها ا؟اهلك وتغْي حَّت تتم هوذ  املطابقو  .
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األرم وربلبيتووووه وحوووود   لتحقيوووو  أللهيوووو  اّلِل يف -يف وجووووه ا؟اهليوووو   -هوووول التحوووور  .عوووون نريوووو  واحوووود .
 للعباق،وهرير الناس من العبلقي  للطاغلت،بتحكيم كريع  اّلِل وحدها يف حياهتم ..

 نمووويصوود  اّلِل د موون يرتد،فيفوول موون يفوول ويرتوو. ا بووتالء وهووذ  احلركوو    بوود أن تلاجووه الفتنوو  واألذى و 
لمووووه قه وبووووني م اّلِل بينوووويصوووودقه فيقضووووك حنبووووه ويستشهد،ويصووووث موووون يصووووث وميضووووك يف حركتووووه حووووَّت ُيكوووو
قووه تحركوولن لتحقينطبووع املابحلوو ،وحَّت ميكوون اّلِل لووه يف األرم،وعندئووذ فقوو  يقوولم النظووام ا سووالمك،وقد ا

   تلبيتهوا عونا ويف نور وعندئوذ تكولن حليواهتم مطالوه وحاجوات ختتلو  يف نبيعتهو.بطابعوه،وايزوا بقيمو  .
ذا  تسووتنب  ملسوولم يلموواوعلووى ضوولء واقووع اجملتمووع ..حاجووات اجملتمعووات ا؟اهليوو  ومطالبهووا ونوور  تلبيتهووا 

واقعوووووك حمووووودق املطالوووووه  ولكووووون يف وسووووو  -  يف فوووووراغ  -األحكوووووام وينشوووووأ فقوووووه إسوووووالمك حوووووك متحووووور  
 واحلاجات واملشكالت ..

ويقلم يف مصوارفها، اة وتنفو ومن ذا الذي يدرينا اليولم موثال أن يكولن النواس يف جمتموع مسولم عوب فيوه الزكو
 لووى غووْي السوور علنوواس فيووه والتكافوول بووني أهوول كوول حملوو ،مث بووني كوول أفووراق األموو ،وتقلم حيوواة افيووه الوو احم 

يف  ا كهووذا سوويكلنن جمتمعووموون يوودرينا أ.إىل آخوور مقلمووات احليوواة ا سووالمي  ..والوو   واملخيلوو  والتكوواير .
القووويم البسوووات و حاجووو  إىل كوووركات شموووني أصوووالف  وعنووود  كووول تلوووك التأمينوووات والضوووماانت موووع تلوووك امل

 والتصلراتف  
املنبث  تموع ا؟واهلك،يف اجمل وإذا احتاج إىل نلع من التأمني فمن يدرينا أنوه سويكلن هول هوذا النولع املعورو 

تموووع املسووولم أن اجمل مووون حاجوووات هوووذا اجملتموووع ا؟ووواهلك ومالبسووواته وقيموووه وتصووولراتهف  وكوووذلك مووون يووودرينا
 وهكذا ...الف .املتحر  اجملاهد سيكلن يف حاج  إىل هديد النسل مث

 اجوووووات أووإذا كنوووووا    لوووووك افووووو ام أصووووول حاجوووووات اجملتموووووع حوووووني يكووووولن مسووووولما و  حجوووووم هوووووذ  احل
  وقيمووه ه ومشوواعر ككلها،بسووبه اخووتال  تركيبووه العضوولي عوون تركيووه اجملتمووع ا؟وواهلك،واختال  تصوولرات

 حاجووات هووك يف تطوواب  كووكلوملازينووه ..فمووا هووذا الضوو  يف حماولوو  هوولير وتطوولير وتغيووْي األحكووام املدونوو  
 ضمْي الغيه،كأوا كأن وجلق اجملتمع املسلم ذاته  

ي  تمعوات ا سوالمن هوذ  اجملتمعوات القائمو  هوك اجملهوك افو ام أ -كموا قلنوا   -إن نقط  البدء يف املتاه  
 ه العضوووووووليوأنوووووووه سووووووويجاء  حكوووووووام الفقوووووووه ا سوووووووالمك مووووووون األورا  لتطبووووووو  عليهوووووووا،وهك ّبوووووووذا ال كيووووووو

 ات واملشاعر والقيم وامللازين ذاهتا.ذاته،وابلتصلر 
كما أن أصل انن  هل الشعلر  ن واقع هذ  اجملتمعات ا؟اهلي  وتركيبهوا احلاضور هول األصول الوذي اوه 

وأن ُيوولر ويطولر ويغووْي يف أحكاموه ليالحو  حاجووات هوذ  اجملتمعووات .علوى قيون اّلِل أن يطوواب  نفسوه عليوه
ثق  أصال من رالفتها لإلسالم ومن خوروج حياهتوا مجلو  مون إنوار   حاجاهتا ومشكالهتا املنب.ومشكالهتا .

وحنسووووووووه أنووووووووه قوووووووود آن لإلسووووووووالم أن يسووووووووتعلك يف نفوووووووولس قعاتووووووووه،فال اعلوووووووول  جموووووووورق خوووووووواقم لاوضوووووووواع 
 -وللووذين يسووتفتلوم بلجووه خوواص  -وأن يقللوولا للنوواس .ا؟اهليوو ،واجملتمعات ا؟اهليوو ،واحلاجات ا؟اهليوو 
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تعوووواللا أنوووووتم أو  .أو بعبووووارة أخووووورى ..الم،وأعلنلا خضووووولعكم سوووولفا ألحكاموووووه .تعوووواللا أنوووووتم أو  إىل ا سوووو
فوواقخللا يف قيوون اّلِل،وأعلنوولا عبوولقيتكم ّلِل وحد ،واكووهدوا أن   إلووه إ  اّلِل  وودللهلا الووذي   يقوولم ا ميووان 

أي  -يووووور ربلبيتوووووه وهل إفووووراق اّلِل  للهيتوووووه يف األرم كووووإفراق  ابألللهيووووو  يف السووووماء وتقر .وا سووووالم إ  بوووووه
وتنحيووو  ربلبيووو  العبووواق للعباق،بتنحيووو  حاكميووو  العبووواق .وحووود  يف حيووواة النووواس  ملتها -حاكميتوووه وسووولطانه 

 للعباق،وتشريع العباق للعباق.
ملسوولم يكوولن قوود بوودأ أوىل خطلاتووه افووإن اجملتمووع هلووذا القلل، -نهم مووأو ا؟ماعوو   -وحووني يسووتجيه النوواس 

سوووالمك احلوووك لفقوووه ا لن حين وووذ هووول اللسووو  الووولاقعك احلوووك الوووذي ينشوووأ فيوووه اوهوووذا اجملتموووع يكووو.يف اللجلق
 وينمل،مللاجه  حاجات ذلك اجملتمع املستسلم لشريع  اّلِل فعال ..

ت لنفك،ابسووتنباق خووداع لفأمووا قبوول قيووام هووذا اجملتمووع فالعموول يف حقوول الفقووه واألحكووام التنظيميوو  هوول جموور 
موول يف لاء  إن العور يف اهلووالمك يف الفراغ،كمووا أنووه لوون تنبووحل البووذالبووذور يف اهلوولاء،ولن ينبووحل الفقووه ا سوو

  هول مون لإلسوالم و  للفقه ا سالمك عمل مري   ألنه   خطر فيوه  ولكنوه لويك عموال« الفكري»احلقل 
 قب وابلفوون أوللا ابألموونهج هووذا الوودين و  موون نبيعتووه  وخووْي للووذين ينشوودون الراحوو  والسووالم  أن يشووتغ

 -ة فأحسووه ذ  الفوو  هووا كووتغال ابلفقووه اهلن علووى ذلووك النحوول بلصووفه عمووال لإلسووالم يف  ابلتجووارة  أمووا
 نه مضيع  للعمر ولاجر أيضا أ -واّلِل أعلم 

اهلك اهلبووووو  تموووووع ا؟وووووإن قيووووون اّلِل ذيب أن يكووووولن جمووووورق مطيووووو  ذلووووولل،وجمرق خووووواقم مطيع،لتلبيووووو  هوووووذا اجمل 
ْي حاجاتوه وهول غوشوكالته و مني بعود احلوني ابسوتفتائه يف الذي يسخر منوه احلو.منه،املتنكر له،الشارق عنه .
 خاضع لشريعته وسلطانه ..

اّلِل  ااضوع لسولطانملسولم ااوإن اجملتموع .إن فقه هذا الدين وأحكامه   تنشأ يف فوراغ،و  تعمول يف فوراغ .
 بدا.ي  أعكك اهلولن تن.ابتداء هل الذي صنع هذا الفقه وليك الفقه هل الذي صنع ذلك اجملتمع .

 سووالم لوون يكوولنإىل ا  إن خطوولات النشووأة ا سووالمي  ومراحلهووا هووك قائمووا واحوودة وا نتقووال موون ا؟اهليوو 
م عوودة جوواهزة يوول ،لتكوولن مولن يبوودأ أبوودا موون صووياغ  األحكووام الفقهيوو  يف الفراغ.يلمووا مووا سووهال و  يسووْيا

« ؟وووواهزا»علووووى  ملفصوووول ولن يكوووولن وجوووولق هووووذ  األحكووووام ا.يقوووولم اجملتمووووع ا سووووالمك والنظووووام ا سووووالمك
ا هوووووذ  لوووووذي يووووونقاوليك .والناكووووو   يف الفوووووراغ هوووووك نقطووووو  البووووودء يف التحووووولل مووووون ا؟اهليووووو  إىل ا سوووووالم

لب  يف ذلوك ليسوحل الصوعو «  ا؟واهزة»اجملتمعات ا؟اهلي  لكك تتحولل إىل ا سوالم هول األحكوام الفقهيو  
إىل .تطولرة .معوات امل  حاجوات اجملتالتحلل انك   عن قصلر أحكام الفقه ا سالمك احلاضورة عون مالحقو

تمعووات هووذ  اجمل آخوور مووا حوواقع بووه بعضووهم،وينخدع بووه بعضووهم اهلخوور  كووال  إن الووذي ُيوولل قون هوولل
الربلبيو   توأىب أن تكولن  ّلِل فا؟اهلي  إىل النظام ا سالمك هل وجلق الطلاغيحل اليت شىب أن تكلن احلاكمي

  وحد .يف حياة البشر واألللهي  يف األرم ّللِ 
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مث هوول بعوود .لضوورورة .يعوود احلكووم عليووه موون املعلوولم موون الوودين اب.وختوورج بووذلك موون ا سووالم خروجووا كامال
 -تبوووع وختضوووع وت أي تووودين هلوووا -ذلوووك وجووولق مجووواهْي مووون البشووور تعبووود أول وووك الطلاغيوووحل مووون قون اّلِل 

 حيووود إىل الشووور مووون التل  وخترج هوووذ  ا؟مووواهْي ّبوووذ  العبووواقة.فتجعلهوووا بوووذلك أراباب متفرقووو  معبووولقة مطاعووو 
ألرم اظامووووا يف فهوووذا هوووول أخووووا موووودلل ت الشوووور  يف نظوووور ا سووووالم ..وّبووووذا وذلووووك تقوووولم ا؟اهليوووو  ن..

  :وتعتمد على ركائز من ضالل التصلر بقدر ما تعتمد على ركائز من القلة املاقي
جههوووا قعووولة إىل إ ا الوووذي يلا.لسوووائل مكاف ووو ب -ذن إ -وصوووياغ  أحكوووام الفقوووه   تلاجوووه هوووذ  ا؟اهليووو  

أن كول قعولة كولن مون كويالدخلل يف ا سالم مرة أخرى وحرك  تلاجه ا؟اهلي  بكول ركائزهوا مث يكولن موا 
قور  دئوذ فقو  اوكءوعن.  .مث ُيكوم اّلِل بوني مون يسولملن ّلِل وبوني قولمهم ابحلو.لإلسالم يف وجه ا؟اهلي 

 جودقةللاقعي  املتات احلياة احلك،وتلاجه حاجاأحكام الفقه،اليت تنشأ نشأة نبيعي  يف هذا اللس  اللاقعك 
يف ضووومْي  مووولر كلهووايف هووذا اجملتمووع اللليووود،وف  حجووم هوووذ  احلاجووات يلم ووذ وكوووكلها ومالبسوواهتا،وهك أ

سووبيل ا؟وود  تكهن ّبووا سوولفا،و  ميكوون ا كووتغال ّبووا موون اليوولم علووىو  ميكوون الوو -كمووا أسوولفنا   -الغيووه 
ا يف الكتواب لشورعي  املنصولص عليهواأن األحكوام  - وال  - يعب املناسه لطبيع  هذا الدين  إن هذا  

عحل هوووذ  الوووذي كووور  ولكنه يعوووب فقووو  أن اجملتموووع.والسووون  ليسوووحل قائمووو  اهلن فعوووال مووون اللجهووو  الشووورعي 
لوويك  -ه عوويا هووذ  األحكووام إ  بووتبوول الووذي    -األحكووام له،والووذي   تطبوو  هووذ  األحكووام إ  فيووه 

يف عنو    ام ّبا قائمواى ا لتز ويبق.يصب  وجلقها الفعلك معلقا بقيام ذلك اجملتمع .ومن مث .قائما اهلن فعال
يتعوورم ملووا و  سووالمك اكوول موون يسوولم موون ذلووك اجملتمووع ا؟وواهلك ويتحوور  يف وجووه ا؟اهليوو   قاموو  النظووام 

لراضوي  يوحل اع  للطلاغها اااضيتعرم له من يتحر  ّبذا الدين يف وجه ا؟اهلي  ونلاغيتها املتأهل  ومجاهْي 
 ابلشر  يف الربلبي  ..

ا قاموحل يف وجههوو ؟اهليو  إن إقرا  نبيع  النشأة ا سالمي  على هذا النحل الوذي   يتغْي،كلموا قاموحل ا
عوود أن جوولق الفعلك،بإىل الل  هوول نقطوو  البوودء يف العموول احلقيقووك البنوواء  عوواقة هووذا الوودين.حماولوو  إسووالمي  .

ن وخوووال وجوووه األخوووْيي ع البشووور حمووول كوووريع  اّلِل يف خوووالل القووورننيانقطوووع هوووذا اللجووولق منوووذ أن حلوووحل كووورائ
ني مشواعر البواق ائر ختودراألرم من اللجلق احلقيقوك لإلسوالم وإن بقيوحل املوآذن واملسواجد،واألقعي  والشوع

 حملا   ن اللجلقمعلى الل ء العانفك الغامخ هلذا الدين وتل هم أنه   يزال خبْي وهل ميحى 
يوووووول لم أن قيووووووجووووود مووووون .م وجووووود قبووووول أن تلجووووود الشوووووعائر،وقبل أن تلجووووود املسووووواجد .إن اجملتموووووع املسووووول

 تكون بعود ر،فالشوعائر   الشعائو  تكون عبواقهتم لوه  ثلو  يف.للناس:اعبدوا اّلِل ما لكوم مون إلوه غْي ،فعبودو 
 نزِلووحلبعوود قوود  بوودأ فلووم تكوونموون انحيوو  امل -إ ا كانووحل عبوواقهتم لووه  ثلوو  يف الدينلنوو  لووه وحوود  .قوود فرضووحل
زلوووحل الشووورائع ي ء الوووذين قووورروا الدينلنووو  ّلِل وحووود  سووولطان مووواقي يف األرم تنوحوووني أصوووب  هلووو -كووورائع  

ق بنصوووه يف نوووه موووا ور وحوووني واجهووولا احلاجوووات احلقيقيووو  حليووواهتم هوووم اسوووتنبطحل بقيووو  أحكوووام الفقوووه،إىل جا
 الكتاب والسن  ..
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 وهذا هل الطري  وحد  وليك هنالك نري  آخر ..
الوووودعلة  وهلوووو  يف نريقووووا سووووهال عوووون نريوووو  هوووولل ا؟موووواهْي  ملتهووووا إىل ا سووووالم منووووذ أول وليووووحل هنالووووك

 « األماينِ »ابللسان،وببيان أحكام ا سالم  ولكن هذ  إ ا هك 
لوووك حووود  إ  عوون ذاّلِل و  فا؟موواهْي   تتحوولل أبووودا موون ا؟اهليووو  وعبوواقة الطلاغيووحل،إىل ا سوووالم وعبوواقة 

 بعوه نليعو ،مثرق،مث تتفووالوذي يبود   .سوارت فيوه قعولة ا سوالم يف كول مورة .الطري  الطليول البطوكء الوذي 
ن هلوا يف ا ابحلو  وميِكوبوني قلمهوو تتحر  هذ  الطليع  يف وجه ا؟اهلي  لتعاين ما تعاين حَّت ُيكوم اّلِل بينهوا 

ن يرضوى مو لذي  اونظامه  وقين اّلِل هل منهجه وكرعه.يدخل الناس يف قين اّلِل أفلاجا ..مث ..األرم .
 « ..ومن يبت  غْي ا سالم قينا فلن يقبل منه»الناس قينا غْي :

 ليه السالم.ع -ولعل هذا البيان أن يكش  لنا عن حقيق  احلكم يف ملق  يلس  
 مووارة علووى س ونلووه اإنووه   يكوون يعوويا يف جمتمووع مسوولم تنطبوو  عليووه قاعوودة عوودم تزكيوو  الوونفك عنوود النووا

قموووا يف عووا   خاان يووورى أن الظوورو  اكووون لووه مووون أن يكوولن حاكموووا مطاكما أنوووه كوو.أسوواس هوووذ  التزكيوو 
 وضع جاهلك.

لارى العزيوز تووقود .كمهحوكان األمر كما تلقع فوتمكن بسويطرته مون الودعلة لدينوه ونشور  يف مصور يف أايم 
 وتلارى امللك ااما ..

 لك واف .حل أن املثبإن السيا    ي.مث نعلق بعد هذا ا ستطراق إىل صله القص  وإىل صله السيا 
فيكفك أن .نووود امللوووكفكأ وووا يقووولل:إن الطلوووه تضووومن امللافقووو   زايقة يف تكووورمي يلسووو ،وإلهار مكانتوووه ع

صووب  يف أفهووم أنووه وموون مث ُيووذ  رق امللك،ويوودع القووارئ ي.يقوولل ليجاب،بوول ليكوولن قللووه هوول ا؟وولاب .
 املكان الذي نلبه.

 ْنهوا َحْيوُة َيشواُء ُنِصويهُ تَوبَوولَّأُ مِ يوَ ْرِم  َمكَّنَّوا لُِيلُسوَ  يف اأْلَ وََكذِلكَ »ويييد هذا الذي نقلله تعقيه السيا :
 « ..يَوتوَُّقلنَ  لَِّذيَن آَمُنلا وَكانُلالِ رَِة َخْْي  اهْلخِ  َوأَلَْجرُ .َو  ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي ..ِبَرمْحَِتنا َمْن َنشاءُ 

علووى .يمووا نلووه .فامللووك بووه،ومن ا سووتجاب  لووه فعلووى هووذا النحوول موون إلهووار بووراءة يلسوو ،ومن إعجوواب 
ك مصوور.أو األرم هووو .هووذا النحوول مكنووا ليلسوو  يف األرم،ويبتنووا قدميووه،وجعلنا لووه فيهووا مكوواان ملحللووا

 هك هذ  األرم كلها ابعتبار  أن مصر يلمذا  أعظم  الكها.
ابول يف مق.يت يريودكانو  الومل..يتخوذ منهوا املنوزل الوذي يريود،واملكان الوذي يريد،وا« يتبلأ منهوا حيوة يشواء»

 ا؟ه وما فيه من راو ،والسجن وما فيه من قيلق.
لقيووود منوووا،ومن اأ..فنبدلوووه مووون العسووور يسووورا،ومن الضوووي  فرجوووا،ومن ااووول  « نصووويه برمحتنوووا مووون نشووواء»

 حري ،ومن اهللان على الناس عزا ومقاما عليا.
لل  ،وُيسووونلن السوووعا  إليهلتلكووول عليوووه،وا ..الوووذين ُيسووونلن ا ميوووان ابّلِل،وا« و  نضووويع أجووور انسووونني»

 هذا يف الدنيا ...والعمل والتصر  مع الناس .
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تواع م الودنيا وإن كوان خوْيا مون يفاملتواع  ه.فوال يونقا منو« .َوأَلَْجُر اهْلِخرَِة َخْْي  لِلَِّذيَن آَمُنلا وَكوانُلا يَوتوَُّقولنَ »
   وجهر .ه،وراقبه بتقلا  يف سر فانمأن إبميانه إىل رب.الدنيا،مَّت آمن ا نسان واتقى

فاقوووا علوووى و رة جوووزاء وهكوووذا عووولم اّلِل يلسووو  عووون اننووو ،تلك املكانووو  يف األرم،وهوووذ  البشووورى يف اهلخووو
 ا ميان والصث وا حسان.

 يوسف يطلب من أخوأه أخاه الصغير 62 - 58الدرس الثاني:

كووووان   ذكر كيوووو يووووفلم .الرخوووواء ونوووولى السوووويا  قوراهتووووا  ووووا كووووان فيهووووا نوووولال سوووونلات.وقارت عجلوووو  الزمن
أمولر  ذ  كلهواهوكأن .وكي  نظم وقبر واقخر.وكي  أقار يلس  جهاز الدول .ااصه،وكي  زرع الناس

 « ..ِإيِنِ َحِفيج  َعِليم  »مقررة بقلله:
لحوولا مذا كلووه ألن هوو.وكووذلك   يووذكر مقوودم سووب ا؟وودب،وكي  تلقاهووا النوواس،وكي  ضوواعحل األرزا  .

لِوويال  ِ َّووا ُهِْصووُنلَن ْمُتْم هَلُوونَّ ِإ َّ قَ ْلووَن َمووا قَوودَّ  َذْكُ هووا:} مُثَّ َذْيت ِمووْن بَوْعووِد َذلِووَك َسووْبع  ِكووَداق  يف ر اي امللووك وشويل
 [..48:({ ]يلس 48)

ه قووود صوووار ألمووور كلوووكوووأن ا.كوووذلك   يوووثز السووويا  امللوووك و  أحووودا مووون رجالوووه بعووود ذلوووك يف السووولرة كلها
قّ،وسول  سور  احللاوأبرز يلسو  وحود  علوى م.األزمو  ااانقو  الرهيبو الذي اضطلع ابلعهء يف .ليلس 

 . األقاءوهذ  حقيق  واقعي  استخدمها السيا  استخداما فنيا كامال يف.عليه كل األضلاء
لبعيووودة كنعوووان ا  أموووا فعووول ا؟ووودب فقووود أبووورز  السووويا  يف مشوووهد إخووولة يلسووو ،اي لن مووون البووودو مووون أرم

بتودبْي  -قفوحل مصور ذلك ندر  اتساع قائورة اجملاعو ،كما نودر  كيو  و ومن .يبحثلن عن الطعام يف مصر
تووه اضووك ويف اللقووحل ذا.نهووا،وكي  صووارت حموو  أنظووار جْياوووا ورووزن الطعووام يف املنطقوو  كلهووام -يلسوو  

:} َوَجوواَء  السوويا يفقصوو  يلسوو  يف جمراهووا األكووث بووني يلسوو  وإخلتووه وهووك  وو  فنيوو  هقوو  هوودفا قينيووا 
وَزُهْم ِ ََهوازِِهْم قَواَل ائْوتُولين  َِن  َلُكووَ ( 58َن )َفَدَخُللا َعَلْيِه فَوَعَرفَوُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُرو  ِإْخَلُة يُلُس َ  ْم ِموْن َلمَّوا َجهَّ

 َلُكوْم ِعْنوِدي َوَ  تَوْقَربُولِن  َشْتُولين بِوِه فَواَل َكْيولَ ( فَوِإْن  َْ 59)زِِلنَي أَبِيُكْم َأَ  تَوَرْوَن َأيِنِ أُويف اْلَكْيَل َوأاََن َخوْْيُ اْلُمْنو
َيانِوِه اْجَعلُولا ِبَضواَعتَوُهْم يف رِ ( َوقَ 61( قَاُللا َسنُورَاِوُق َعْنُه أاََبُ  َوِإانَّ َلَفاِعُللَن )60) لَُّهوْم يَوْعرُِفلَوَوا َحواهِلِْم َلعَ اَل لِِفتوْ

 [62 - 58:]يلس ({ 62ِإَذا انْوَقَلُبلا ِإىَل أَْهِلِهْم َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلَن )
 إىل مصر. - فيمن يتجهلن -فاعه إخلة يلس  .لقد اجتا  ا؟دب واجملاع  أرم كنعان وما حلهلا

وها حنون أو ء نشوهدهم يودخللن علوى .وقد تسامع الناس  وا فيهوا مون فوائخ الغلو  منوذ السونلات السومان
ن خيوواهلم   يتصوولر قوو  أنووه هوول أمووا يلسوو  فووإ.إنووه يعوورفهم فهووم هووم   يتغووْيوا كثْيا.يلسوو ،وهم   يعلملن

موون عزيووز مصوور  1577ذا   وأيوون الغووالم العووثاين الصووغْي الووذي ألقوول  يف ا؟ووه منووذ عشوورين عامووا أو تزيوود 
 كبه املتلج يف سنه وزيه وحرسه ومهابته وخدمه وحشمه وهيله وهيلمانهف

                                                 
وهوول املتلقووع بعوود سوونلات ا قاموو  يف بيووحل العزيووز وبضووع سوونني يف السووجن وسووبع سوونلات رخوواء وبعووخ سووب ا؟وودب حووَّت جوواءوا. )  - 1577

 السيد رمحه هللا (
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لَووُه ُمْنِكووُروَن{  ُهْم َوُهوومْ َعووَرفوَ فوَ  فال بوود موون قروس يتلقلوووا:} فَووَدَخُللا َعَلْيووهِ .و  يكشوو  هلووم يلسوو  عوون نفسووه
 [ ..58:]يلس 

ِ ََهوازِِهْم قَواَل  َزُهمْ هَّو}َوَلمَّوا جَ ولكنا ندر  من السيا  أنه أنزهلم منز  نيبوا،مث أخوذ يف إعوداق الودرس األول:
 [59:لس ( { ]ي59ْلُمْنزِِلنَي ) اأاََن َخْْيُ َكْيَل وَ ائْوُتلين  َِن  َلُكْم ِمْن أَبِيُكْم َأَ  تَوَرْوَن َأيِنِ أُويف الْ 

 ،وأن هلوم أخواالتفصويل فنفهم من هذا أنه تركهم ذنسلن إليه،واستدرجهم حَّت ذكوروا لوه مون هوم علوى وجوه
ه   قووال هلم:إنووات الرحلووفلما جهووزهم  اجوو.أصووغر موون أبوويهم   ُيضوور معهووم ألن أاب  ُيبووه و  يطيوو  فراقووه

 يف الكيووووووول ..وقووووووود رأيوووووووتم أنوووووووب أو« م مووووووون أبووووووويكمقوووووووال:ائتلين  ن لكووووووو»يريووووووود أن يووووووورى أخووووووواهم هوووووووذا.
سويلقى موب  عليوه بول فسأوفيكم نصيبكم حوني اوكء معكوم ورأيوتم أنوب أكورم النوز ء فوال خول .للمش ين

 « ..أ  ترون أين أو يف الكيل وأان خْي املنزلنيف»ا كرام املعهلق:
ن أفقوود ألهووروا  -هوواب يلسوو  خباصوو  بعوود ذو  -وملووا كووانلا يعلموولن كيوو  يضوون أبوولهم  خوويهم األصووغر 

 -لكيوود عووزمهم تناعووه،مع األموور لوويك ميسوولرا،وإ ا يف نريقووه عقبووات موون  انعوو  أبوويهم،وأوم سوويحاوللن إق
انَّ َلَفوواِعُللَن  أاََبُ  َوإِ عهووم حووني يعلقون:}قَوواُللا َسوونُورَاِوُق َعْنووهُ معلووى إحضووار   -علووى الوورغم موون هووذ  العقبووات 

 [61:({ ]يلس 61)
 يصلر ا؟هد الذي يعلملن أوم ابذلل  ..« قنراو »ولفج 

وقوود .والعل  ا القموو أمووا يلسوو  فقوود أموور غلمانووه أن يدسوولا البضوواع  الوويت حضوور ّبووا إخلتووه ليسووتبدللا ّبوو
ر لق والشووعتكوولن خليطووا موون نقوود وموون غووالت صووحراوي  أخوورى موون غووالت الشووجر الصووحراوي،ومن ا؟لوو

ر املسواف والرحول متواع -م أمور غلمانوه بدسوها يف رحواهل.. وسلاها  ا كان يسوتخدم يف التبواقل يف األسولا 
َيانِووِه اجْ ل - َعتَوُهْم يف رَِحوواهِلِْم َعلُوولا ِبَضوواعلهووم يعرفوولن حووني يرجعوولن أوووا بضوواعتهم الوويت جوواءوا ّبا:}َوقَوواَل لِِفتوْ

 [ ..62:يلس ]({ 62ُعلَن )ْم يَوْرجِ َلَعلَُّهْم يَوْعرُِفلَوَا ِإَذا انْوَقَلُبلا ِإىَل أَْهِلِهْم َلَعلَّهُ 
 أخو  يوسف يقنمون أباهم بأخاهم  خيهم ممهم 68 - 63الدرس الثالث:

 ه:  وما فيلنشهد يعقلب وبنيه يف أرم كنعان.قون كلم  واحدة عن الطري.وندع يلس  يف مصر
( قَواَل 63ِإانَّ لَوُه حَلَواِفظُلَن )َعنَوا َأَخوااَن َنْكتَوْل وَ مَ فََأْرِسوْل  ْلَكْيولُ }فَوَلمَّا َرَجُعلا ِإىَل أَبِيِهْم قَواُللا اَي أاََباَن ُمنِوَع ِمنَّوا ا

ووُتُكْم َعلَووى َأِخيووِه ِمووْن قوَ  ُ َخووْْي  ْبووُل فَوواَهووْل آَمووُنُكْم َعَلْيووِه ِإ َّ َكَمووا أَِمنوْ ووا 64الوورَّامِحِنَي )  َحاِفظ ووا َوُهووَل أَْرَحوومُ ّللَّ ( َوَلمَّ
نَوووا َوَ ِوووُْي أَْهَلنَوووا غِوووك َهوووِذِ  ِبَضووواَعتُوَنا رُ اَن َمووا نَوبْ  أابَ ايَ ْت إِلَوووْيِهْم قَووواُللا فَوَتُحوولا َمتَووواَعُهْم َوَجوووُدوا ِبَضووواَعتَوُهْم ُرقَّ  قَّْت إِلَيوْ

ّللَِّ يِق ووا ِمووَن ا( قَوواَل لَووْن أُْرِسووَلُه َمَعُكووْم َحووَّتَّ تُوْيتُوولِن َملْ 65َوحَنَْفووُج َأَخووااَن َونوَووْزَقاُق َكْيووَل بَعِووْي  َذلِووَك َكْيوول  َيِسووْي  )
ووا آتَوووْلُ  َمووْليِقَ لَتَووأْ  ُ ُهْم قَووتُونَِّب بِووِه ِإ َّ أَْن ُُيَوواَط ِبُكووْم فَوَلمَّ  - 63:( { ]يلسوو 66لَووى َمووا نَوُقوولُل وَِكيوول  )عَ اَل اّللَّ
66..] 

ويبوودو أوووم يف قخلووتهم علووى أبيهم،وقبوول أن يفكوولا متاعهم،عوواجلل   ن الكيوول قوود تقوورر منعووه عوونهم مووا   
فهووووم يطلبوووولن إليووووه أن يرسوووول معهووووم أخوووواهم الصووووغْي ليكتوووواللا لووووه . معهمذتوووولا عزيووووز مصوووور  خوووويهم الصووووغْي
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ْكتَوْل َوِإانَّ لَوُه وهم يعدون  فظه:فَوَلمَّا َرَجُعلا ِإىَل أَبِيِهْم قَاُللا اَي أاََباَن ُمِنَع ِمنَّا اْلَكْيوُل فََأْرِسوْل َمَعنَوا َأَخوااَن نَ .وهلم
 « ..حَلَاِفظُلَن 

للعود  وا أتر  ا هل اهور فهل ذاته وعدهم له يف يلس   فإذا.ر كلامن يعقلبو  بد أن هذا اللعد قد أت
ُتُكْم َعلَ » من كجلنه:  ..ِمْن قَوْبلُ  ى َأِخيهِ قَاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإ َّ َكَما أَِمنوْ

ُ .»فخلوولين موون وعوولقكم وخلوولين موون حفظكم،فووإذا أان نلبووحل احلفووج لللوودي والرمحوو  يب . ظووا  افِ ْْي  حَخووفَوواّللَّ
 «   َوُهَل أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ 

دون ل فوإذا هوم اوا مون غوالوبعد ا ستقرار من املشلار،والراح  من السوفر فتحولا أوعيوتهم ليخرجولا موا فيهو
هلوم  محا،إ وا وضوعق يعطهم فيها بضاعتهم اليت ذهبلا يش ون ّبا،و  ادوا يف رحاهلم غال   إن يلس   

لوك وكان ذ.ضواعتهمبفلجودوا  اقوا قواللا:اي أابان منوع منوا الكيول،وفتحلا رحواهلمفلموا عو.بضاعتهم يف رحاهلم
 ليضطرهم إىل العلقة  خيهم،وكان هذا بعخ الدرس الذي عليهم أن ذخذو .
مون استصوحاب  ا يطلبولنعلى أي  حال لقد اختذوا من رق بضاعتهم إلويهم قلويال علوى أووم غوْي ابغوني فيمو

َنا إِ ُرقَّْت  اَي أاََباَن َما نَوْبِغك َهِذِ  ِبَضاَعتُوَنا قَاُللا »أخيهم و  لاملني:  .« .لَيوْ
 .. «و ْي أهلنا»مث أخذوا ُيرجلنه ابلتللي  له  صلح  أهلهم احليلي  يف احلصلل على الطعام:

كيوووووول بووووووزايقة ال ..ويرغبلنووووووه« وحنفووووووج أخوووووواان..»واملووووووْية الزاق،وييكوووووودون لووووووه عووووووزمهم علووووووى حفووووووج أخوووووويهم 
 « ..ذلك كيل يسْي»..وهل ميسلر هلم حني يرافقهم:« كيل بعْي  ونزقاق»ألخيهم:

 -واحوود وسوو  بعووْي  كووان يعطووك كوول  - عليووه السووالم -أن يلسوو  « ونووزقاق كيوول بعووْي»ويبوودو موون قوولهلم:
ك يظول وكان ذلك من احلكم  يف سونلات ا؟ودب،ك.  يكن يبيع كل مش  ما يريدو  -وهل قدر معرو  

 :ل على كر  ولكنه جعل لتسليم ابنه الباقك كرناهنا  قلت للجميع:واستسلم الرج
ُ  ِإ َّ أَْن ُُيَواَط ِبُكوتُونَِّب بِوهِ  لَتَوأْ } قَاَل َلْن أُْرِسَلُه َمَعُكْم َحَّتَّ تُوْيتُولِن َمْليِق وا ِموَن اّللَِّ  وا آتَووْلُ  َموْليَِقُهْم قَواَل اّللَّ ْم فَوَلمَّ

 [..66:({ ]يلس 66َعَلى َما نَوُقلُل وَِكيل  )
 حيلووو  لكوووم  ركم غلبوووا لتقسووومن   ابّلِل قسوووما يوووربطكم،أن تووورقوا علوووِك ولووودي،إ  إذا غلبوووتم علوووى أموووأي 

 « ..إ  ان ُياط بكم»فيه،و  عدي مدافعتكم عنه:
« قوولل وكيووولنعلووى مووا  فلمووا آتوول  موووليقهم قووال:اّللِ »فأقسووملا:.وهوول كنايوو  عوون أخووذ املسوووالك كلهووا عليهم

 ..زايقة يف التلكيد والتذكْي.
 يز:غْي العز بعد هذا امللي  جعل الرجل يلصيهم  ا خطر له يف رحلتهم القاقم  ومعهم الصو 

 ِموَن اّللَِّ ِموْن َكوْكء  ِإِن قَو   َوَموا أُْغوِب َعوْنُكمْ ب  ُمتَوَفرِِ أَبْووَلا }َوقَاَل اَي َبِبَّ َ  َتْدُخُللا ِموْن اَبب  َواِحود  َواْقُخلُولا ِمونْ 
 [..67:({ ]يلس 67لَكُِِللَن ) اْلُمتوَ َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل َوَعَلْيِه فَوْليَوتَولَكَّلِ احْلُْكُم ِإ َّ ّللَِِّ 

 « .. ّللِ إن احلكم إ »:-ليه السالم ع -ونق  هنا أمام قلل يعقلب 
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وقضوواء  .ا ه و  فكوواضوو  موون سوويا  القوولل أنووه يعووب هنووا حكووم اّلِل القوودري القهووري الووذي   مفوور منوو
 ْي  وكر .خن ابلقدر قدر  فال ميلك الناس فيه ألنفسهم كي ا.وهذا هل ا مياا هلك الذي اري به 

فووذ  ّلِل الووذي ينابووه حكووم وإىل جان.وحكووم اّلِل القوودري ميضووك يف النوواس علووى غووْي إراقة موونهم و  اختيووار .
ن كوول ي وهووذا كووذلك  ..وهل احلكووم الشوورعك املتمثوول يف األواموور والنوولاهك .النوواس عوون رضووك موونهم واختيووار

 في ته.ذونوووهو   ينفأكووأنه كووأن حكموووه القوودري،ابختال  واحوود:هل أن النووواس ينفذونووه رتووارين .إ  ّللِ 
 اس   يكلنووولنلكن النوووو .علوووى هوووذا أو ذا  نتائجوووه وعلاقبوووه يف حيووواهتم يف الووودنيا ويف جوووزائهم يف اهلخووورة

 مسلمني حَّت حتاروا حكم اّلِل هذا وينفذو  فعال راضني ..
ووا َقَخلُوولا ِمووْن َحْيووُة أََمووَرُهْم »وا وصووي  أبوويهم:وسووار الركه،ونفووذ ُهْم ِمووَن اّللَِّ ،مووا كوواَن يُوْغووبُلُهمْ أَ َوَلمَّ ِمووْن  ِب َعوونوْ

«   يَوْعَلُمولنَ  ثَووَر النَّواسِ َولِكنَّ َأكْ ُذو ِعْلوم  ِلموا َعلَّْمنواُ ،َوِإنَّوُه لَو -   يف نَوْفِك يَوْعُقولَب َقضواها ِإ َّ حاجَ  -َكْكء  
.. 

 رق فبلاب متفأهذ  اللصي ف   قال هلم أبلهم:  تدخللا من ابب واحد واقخللا من  فيم كانحل
 رآين احلكيم.سيا  القتضرب الرواايت والتفاسْي يف هذا وتبدى وتعيد،بال ضرورة،بل ضد ما يقتضيه ال

نفوووك يعقووولب  إ  حاجووو  يف -ولكنوووه قوووال فقووو  .فلووول كوووان السووويا  ُيوووه أن يكشووو  عووون السوووبه لقال
يوولحك  نووه   وا؟وول.لا اب؟وول الووذي أراق احتفا.فينبغووك أن يقوو  املفسوورون عنوود مووا أراق  السوويا  -قضوواها 

نووه   يغووب سووليمه  تكووان حشووى كووي ا عليهم،ويوورى يف قخوولهلم موون أبوولاب متفرقوو  اتقوواء هلووذا الشووكء مووع 
يف نفسوووه  جووو ر به،وحاإ ا هووول خوووانر كوووع.فاحلكم كلوووه إليوووه،وا عتماق كلوووه عليوووه.عووونهم مووون اّلِل مووون كوووكء

 م.فقد علمه اّلِل هذا فتعل.قضاها ابللصي ،وهل على علم  ن إراقة اّلِل انفذة
سودة،أو هوك غوْية ل العوني احلان حشا  ه..مث ليكن هذا الشكء الذي كا« َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملنَ »

ي ا يف كووووو يزيووووود فهووووول   أو كائنوووووا موووووا كوووووان.أو هووووول تتبوووووع قطووووواع الطريووووو  هلوووووم.امللوووووك مووووون كثووووورهتم وفتووووولهتم
اب؟ول  قيل، وا يوذههىل قال و إسلى أن اد الرواة واملفسرون اباب للخروج عن ا؟ل القرآين امليير .امللضلع

 القرآين كله يف كثرة األحايني 
 يوسف يأخا أخاه باهمة السرقة 79 - 69الدرس الرابع:

د لتوووووووا  بعوووووووالسووووووو  يف املشوووووووهد فلنطووووووول حنووووووون اللصوووووووي  والرحلووووووو  كموووووووا نلاهوووووووا السووووووويا ،لنلتقك إبخووووووولة ي 
تَوِ ْك ِ َوا َكوانُ  َأُخولَ  فَو أانَ اللصلل:}َوَلمَّا َقَخُللا َعَلى يُلُسَ  آَوى إِلَْيِه َأَخواُ  قَواَل ِإيِنِ  ( 69لا يَوْعَملُولَن )اَل تَوبوْ

 [..69:{ ]يلس 
  مووون   توووه ألن يووووْنووود السووويا  هنوووا يعجووول بضوووم يلسووو  ألخيوووه يف املأوى،وانالعوووه علوووى أنوووه أخووول  وقعل 

ا مون البيوحل لموا علمهوكخانر  ذكرى ما فعله إخلته به من قبل،وهك ذكرى   بود كوان يبتو ك هلوا الصوغْي  
 فما كان ميكن أن تكلن مكتلم  عنه يف وسطه يف أرم كنعان..الذي كان يعيا فيه
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بعووود أن  ولكن.لسووو يعجووول السووويا  ّبوووذا،بينما الطبيعوووك واملفهووولم أن هوووذا   ُيووودّ فووولر قخووولهلم علوووى ي
يتووه ،وعنوود ر  ولكن هووذا و  كووك كووان أول خووانر سوواور يلسوو  عنوود قخوولهلم عليه.اختلووى يلسوو   خيووه

 ألخيه،بعد الفرا  الطليل.
 ب العجيه  ذا الكتاوهذ  من ققائ  التعبْي يف ه.ومن مث جعله السيا  أول عمل ألنه كان أول خانر

لرحيووووووول اه،ليعرم مشوووووووهد ويطوووووولي السووووووويا  كوووووووذلك فووووووو ة الضوووووووياف ،وما قار فيهووووووا بوووووووني يلسووووووو  وإخلتووووووو
 هلم،وضوروري  ا ضوروري األخْي.فنطلع على تدبْي يلس  ليحتفج  خيوه،ريثما يتلقوى إخلتوه قرسوا أو قروسو

و وَزُهْم ِ ََهوازِِهْم َجَعوَل السِِ ن  أَيوَّتُوَهوا اْلعِوُْي ِخيوِه مُثَّ أَذََّن ُموَيذِِ  َرْحوِل أَ يف َقايََ  للناس يف كل زمان ومكان:}فَوَلمَّا َجهَّ
ُل ْفِقُد ُصَلاَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِِه مِحْو( قَاُللا نوَ 71ِقُدوَن )( قَاُللا َوأَقْوبَوُللا َعَلْيِهْم َماَذا تَوفْ 70نَُّكْم َلَسارُِقلَن )إِ 

َنا لِنُوْفِسوَد يف ا( قَاُللا َ ّللَِّ َلَقْد َعِلْمُتْم مَ 72بَِعْي  َوأاََن بِِه َزِعيم  ) اُللا َفَموا ( قَو73ُكنَّوا َسوارِِقنَي )  أْلَْرِم َوَمواا ِج وْ
ووُتْم َكوواِذِبنَي ) ( 75ي الظَّوواِلِمنَي )َذِلَك َْنْووزِ  َرْحلِووِه فَوُهووَل َجووزَاُ ُ  َكوو( قَوواُللا َجووزَاُ ُ  َمووْن ُوِجووَد يف 74َجووزَاُ ُ  ِإْن ُكنوْ

َموا َكواَن لَِيْأُخوَذ َأَخواُ  يف  َذِلَك كِوْداَن لُِيلُسو َ َأِخيوِه َكو اءِ ْن ِوَعوفَوَبَدأَ ِ َْوِعَيِتِهْم قَوْبَل ِوَعاِء َأِخيِه مُثَّ اْسَتْخَرَجَها ِمو
ُ نَوْرَفُع َقَرَجات  َمْن َنشَ  ُللا ِإْن َيْسورِْ  فَوَقوْد ( قَوا76ي ِعْلوم  َعلِويم  )ذِ ْلَ  ُكولِِ اُء َوفَووِقيِن اْلَمِلِك ِإ َّ أَْن َيَشاَء اّللَّ

ُ أَْعلَووُم ِ َووا َتِصووُفلَن وَ  أَنْوووُتْم َكوور  َمَكوواان  هَلُووْم قَووالَ  ْبووِدَهالُسووُ  يف نَوْفِسووِه َوَ ْ يوُ َسووَرَ  َأن  لَووُه ِمووْن قَوْبووُل فََأَسوورََّها يُ  اّللَّ
( قَوواَل 78ْلُمْحِسووِننَي )انَووُه ِإانَّ نوَوورَاَ  ِمووَن اَحووَداَن َمكَ ُخووْذ أَ فَ ( قَوواُللا اَي أَيُوَهووا اْلَعزِيووُز ِإنَّ لَووُه أاب  َكووْيخ ا َكبِووْي ا 77)
 [..79 - 70:({ ]يلس 79ُملَن )ذ ا َلظَالِ إِ ِإانَّ  اَذ اّللَِّ أَْن أَنُْخَذ ِإ َّ َمْن َوَجْداَن َمَتاَعَنا ِعْنَد ُ َمعَ 

حركوووو  حيليوووو  و  وهوووول مشووووهد مثْي،حافوووول ابحلركووووات وا نفعووووا ت واملفاج ات،كأكوووود مووووا تكوووولن املشوووواهد
 .ك األخاذآين هذا العرم احلوانفعا ،غْي أن هذا صلرة من اللاقع يعرضها التعبْي القر 

انووووحل تسووووتخدم وقيل:إوووووا ك -الووووذهه  وهووووك عوووواقة موووون -فموووون وراء السووووتار يوووودس يلسوووو  كووووأس امللووووك 
 تلووووك يفه وعزتووووه للشراب،ويسووووتخدم قعرهووووا الووووداخل اجملوووول  موووون الناحيوووو  األخوووورى يف كيوووول القم ،لندرتوووو

 د قليل.علمه بع له وسناجملاع .يدسها يف الرحل املخصا ألخيه،تنفيذا لتدبْي خاص أهلمه اّللِ 
 «.نم لسارقل أيتها العْي إنك»مث يناقي مناق بصلت مرتفع،يف صيغ  إعالن عام،وهم منصرفلن:

 -بووراهيم إعقوولب بوون إسووحا  بوون وهووم أبنوواء ي -ويوور ع إخوولة يلسوو  هلووذا النووداء الووذي يووتهمهم ابلسوورق  
 «.فقدونفتماذا  -أقبللا عليهم و  -قاللا »فيعلقون أقراجهم يتبينلن األمر املريه:

اع اللا:نفقوود صوول ق»عووالن:قووال الغلمووان الووذين يتللوولن عهيووز الرحووال،أو احلووراس وموونهم هووذا الووذي أذاع اب 
وملوون »رو : هووذ  الظوويفوهك مكافووأة مثينوو  ...وأعلوون املوويذن أن هنووا  مكافووأة ملوون ُيضوور  متطلعووا« امللووك

 يل.أي كف..« وأان به زعيم»من القم  العزيز « جاء به محل بعْي
لخول فسواق الوذي حا هوذا الولكن القلم مستيقنلن مون بوراءهتم،فهم   يسورقلا،وما جواءوا ليسورقلا وليج حول 

« منفسوود يف األر لمووا ج نووا  قوواللا: ّلِل لقوود علمووتم »الثقوو  والعالقووات يف اجملتمعووات،فهم يقسووملن وايقووني:
 ..فقد علمتم من حالنا ومظهران ونسبنا أننا   ْن   هذا ..
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 أصال فما يقع منا مثل هذا الفعل الشنيع...« كنا سارقني  وما»
 « ..فما جزا   إن كنتم كاذبنيف»قال الغلمان أو احلراس:

ذ السوووار  ب:أن ييخووفقد كووان املتبووع يف قيوون يعقوول .وهنووا ينكشوو  نوور  التوودبْي الووذي أهلمووه اّلِل يلسوو 
م ارتضووولا هكوووي اءة،فقووودلقنني ابلث وملا كوووان إخووولة يلسووو  مووو.رهينووو  أو أسوووْيا أو رقيقوووا يف مقابووول موووا يسووور 

 يف رحلوه فهوول   مون وجوودقوواللا:جزا  »ذلك ليووتم تودبْي اّلِل ليلسوو  وأخيوه:.كوريعتهم فوويمن يظهور أنووه سوار 
 لظاملني.اوالسار  من ...وهذ  هك كريعتنا حنكمها يف السار « كذلك ْنزي الظاملني.جزا  

دأ برحواهلم ىل أن يبووأركودته حصوافته إ.فتيافأمر ابلت.كل هذا احللار كان على منظر ومسمع من يلسو 
سووتخرجها موون مث ا.خيووهفبوودأ  وعيووتهم قبوول وعوواء أ»قبوول رحوول أخيووه،كك   يثووْي كووبه  يف نتيجوو  التفتوويا:

 «   وعاء أخيه
فووال .ين .الفني،املتحوودءهتم،احلويوودعنا السوويا  نتصوولر الدهشوو  ابملفاجووأة العنيفوو  ألبنوواء يعقوولب املوولقنني بثا

خوذ بينموا ذ.توه .ابنفعا  هذا،بل ي كه يتمال  اايال على الصلرة الويت تكمول رسوم املشوهديذكر كي ا عن 
« لسوو يكووذلك كوودان ل»يف التعقيووه بووبعخ مرامووك القصوو ،ريثما يفيوو  النظووارة وأبنوواء يعقوولب  ووا هووم فيووه:

 [..76:س ِلِك{ ]يل ْلمَ ا ِقيِن ..أي كذلك قبران له هذا التدبْي الدقي .} َما َكاَن لَِيْأُخَذ َأَخاُ  يف 
يسوتل  علوى  ه،قون أنفلل حِكم كريع  امللك ما اكن من أخذ أخيه،إ ا كوان يعاقوه السوار  علوى سورقت

 وهل كيود.سوبابهأم يلسو  وهوذا هول تودبْي اّلِل الوذي أهلو.أخيه كما استلىل عليه بتحكويم إخلتوه لودينهم هم
 ولاهر.لووه عليووهشوور قوود غوإن كووان ال.لشوور سوولاءوالكيوود يطلوو  علووى التوودبْي يف اافوواء للخووْي أو ل.اّلِل له

 -ولووول ميقتوووا  -وهل سووولء .األمووور هنوووا أنوووه كووور ُيووول  خيوووه وهووول كووور ُيووول إبخلتوووه  حوووراجهم أموووام أبيوووه
ن مووا كووا».لتعبووْياققووائ   وهل موون.فلهووذا اختووار تسووميته كيوودا علووى إمجووال اللفووج واب ملوواع إىل لوواهر .ألبيه

 « ..يشاء اّللِ إ  أن ».« .ليأخذ أخا  يف قين امللك
ات نرفوع قرجو»عو :سو  مون رففيدبر مثل هذا التدبْي الذي رأينا .ويتضمن التعقيه ا كارة إىل موا انلوه يل 

« علووم علوويم فوول  كوول ذيو »..وإىل مووا انلووه موون علم،مووع التنبيووه إىل أن علووم اّلِل هوول األعلووى:« موون نشوواء
 لطي  ققي . ..وهل اح اس

ْأُخووَذ َأَخوواُ  يف ِقيووِن ا َكوواَن لِيَ لُسووَ  َمووين الوودقي  العمي :}َكووَذِلَك كِووْداَن لِيُ و  بوود أن نقوو  أمووام التعبووْي القوورآ
 [..76:اْلَمِلِك { ]يلس 

إنوووه يعب:نظوووام امللوووك .ديووودا ققيقوووا .ه - هوووذا امللضوووع يف -« الووودين»إن هوووذا الووونا ُيووودق مووودللل كلمووو  
ا هووذا كووان إ .رقتهذ  يف جووزاء سووفووإن نظووام امللووك وكوورعه مووا كووان اعوول عقلبوو  السووار  هوول أخوو.وكوورعه .

علويهم  قهوا يلسو وقد ارتضوى إخولة يلسو  هكويم نظوامهم هوم وكوريعتهم فطب.نظام يعقلب وكريع  قينه
 « ..الدين» ع   واوعث القرآن الكرمي عن النظام والشري.عند ما وجد صلاع امللك يف رحل أخيه .
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 سولاء موونهم موون.س مجيعاالقوورن العشوورين عون النووا هوذا املوودللل القورآين اللاضوو  هوول الوذي يغيووه يف جاهليو 
 يدعلن أنفسهم مسلمني وغْيهم من ا؟اهليني 

ّلِل وصود  ا وحدانيو  ويعودون كول مون يعتقود يف.علوى ا عتقواق والشوعائر .« الدين»إوم يقصرون مدللل  
ال يف قاخو.كتلبو  ..شوعائر املرسلله وييمن  الئكته وكتبه ورسله واليلم اهلخر والقدر خوْي  وكور  ويويقي ال

األرم    يفرابب املتفرقو مون األمهما تكن قينلنته ابلطاع  وااضلع وإقرار  ابحلاكمي  لغْي اّللِ « قين اّللِ »
فهوول « ن اّللِ قيوو»وكذلك . نووه نظووام امللووك وكووريعته« قيوون امللووك»بينمووا الوونا القوورآين هنووا ُيوودق موودللل ..

 نظامه وكريعته ..
 عتقووواق اهليووو  إ  اهوووزل وانكموووا حوووَّت صوووار   يعوووب يف تصووولر ا؟مووواهْي ا؟قووود « قيووون اّللِ »إن مووودللل 
مه ت اّلِل وسواليهم صوللاولكنه   يكن كذلك يلم جاء هذا الدين منذ آقم ونل  إىل حممود علو.والشعائر .
 أمجعني.

 -ه بحانسوووو -  وإفوووراق. لقووود كوووان يعوووب قائما:الدينلنووو  ّلِل وحووود  ابلتووووزام موووا كووورعه،ورفخ موووا يشووورعه غْي 
 اكميتوووه وكووورعهحلنووواس:أي ابألللهيووو  يف األرم مثووول إفوووراق  ابألللهيووو  يف السوووماء وتقريووور ربلبيتوووه وحووود  ل

 أن األولوني« كقيون امللو» ومون هوم يف« اّللِ »وكان مفر  الطري  قائما بني من هم يف قيون .وسلطانه وأمر 
 دينلن ّلِل يفركلن فيووووأو يشووو.عهيووودينلن لنظوووام اّلِل وكوووورعه وحووود ،وأن اهلخوووورين يووودينلن لنظووووام امللوووك وكوووور 

ومن ين ابلضوووورورة،م موووون الوووودا عتقوووواق والشووووعائر،ويدينلن لغووووْي اّلِل يف النظووووام والشوووورائع  وهووووذا موووون املعلوووول 
 بديهيات العقيدة ا سالمي  ااما.

   وهووم موون مث« قيوون اّللِ »وبعووخ امل فقووني ابلنوواس اليوولم يتلمسوولن هلووم عووذرا يف أوووم اهلوولن موودللل كلموو  
الووودين  ا  ووودلللوأن جهلهوووم هوووذ.«الووودين»ون و  ُيووواوللن هكووويم كوووريع  اّلِل وحووودها بلصوووفها هوووك يصووور 

  هووذا الوودين اء  قيقوويعفوويهم موون أن يكلنوولا جوواهليني مشووركني  وأان   أتصوولر كيوو  أن جهوول النوواس ابتوود
 عقيودة فكيو  قو نواس حقيفوإذا جهول ال.اعلهم يف قائورة هوذا الودين  إن ا عتقواق  قيقو  فورع عون معرفتها

 يكلنلن معتنقني هلاف وكي  ُيسبلن من أهلها وهم   يعرفلن ابتداء مدللهلاف
أوزارهوم علوى  بعواهتم و إن هذا ا؟هل قد يعفيهم من حساب اهلخورة،أو حفو  عونهم العوذاب فيهوا ويلقوك بت

دل ا ّلِل،وا؟ومرهومو و  أ ولكن هوذ  مسوأل  غيبيو .كاهل من   يعلملوم حقيق  هذا الدين وهم يعرفلوا .
ن ن البشوور الووذيعنينووا حنوووليك هوول الووذي ي.يف ا؟ووزاء األخووروي ألهوول ا؟اهليوو  عاموو  لوويك وراء  كبووْي نائوول

ك إنووه لووي.ليوولم .النوواس ا نوودعل إىل ا سووالم يف األرم  إن الووذي يعنينووا هوول تقريوور حقيقوو  الوودين الووذي فيووه
كوورعه و نظووام اّلِل  كووان يف  فمن.رآنيوو  الصوورُي فوودين اّلِل هوول نظامووه وكوورعه وفوو  النصوولص الق.قيوون اّلِل قطعا

 ل يف هذا.و  جدا.«قين امللك»ومن كان يف نظام امللك وكرعه فهل يف .«قين ّللِ »فهل يف 
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رق علوووى أصووول هنوووا وا ألن ا؟هووول.والوووذين اهلووولن مووودللل الووودين   ميكووون أن يكلنووولا معتقووودين ّبوووذا الووودين
إذ .هكولن معتقودا بوقعوا أن يدين األساسي    ميكن عقوال وواوا؟اهل  قيق  هذا ال.حقيق  الدين األساسي 

 وهذ  بديهي  ...ا عتقاق فرع عن ا قرا  واملعرف  .
ملعاذير،وحنواول أن نكولن أرحوم اونوتلمك هلوم  -يون اّلِل قوهوم يف غوْي  -وخْي لنا من أن ندافع عون النواس 

لنوواس حقيقوو  ا تعريوو  يفا كلووه أن نشوورع ّبووم موون اّلِل الووذي يقوورر موودللل قينووه وحوودوق   ..خووْي لنووا موون هووذ
 أو يرفضل  ...ليدخللا فيه .« قين اّللِ »مدللل 

نشووأ لدين،الووذين ياني ّبووذا خووْي لنوا ألنووه يعفينووا موون تبعو  ضووالل هووي ء ا؟واهل.هوذا خووْي لنووا وللنواس أيضووا .
ن وأووم يف قيو -م عليوه هووخوْي للنواس ألن مولاجهتهم  قيقو  موا .عن جهلهم به عدم اعتناقه يف احلقيق  .

   ك إىل قيووون اّللِ ة ختووورجهم مووون ا؟اهليووو  إىل ا سوووالم،ومن قيووون امللوووقووود هتوووزهم هوووز  -  يف قيووون اّلِل  امللوووك
أن يفعوول الوودعاة إىل اّلِل يف ملاجهوو   وكووذلك ينبغووك -اّلِل وسووالمه  علوويهم صووللات -كووذلك فعوول الرسوول 

 ا؟اهلي  يف كل زمان ومكان ..
لنوووه كووولامن لوووذي يالقنعلق إلووويهم وقووود حووور  احلووورج ا.هوووذا التعقيوووه القصوووْي مث نعووولق إىل إخووولة يلسووو  بعووود

نفلوا حقووووودهم علوووووى أخوووووك يلسووووو ،وعلى يلسووووو  مووووون قبلوووووه،فإذا هوووووم يتنصوووووللن مووووون نقيصووووو  السووووورق ،وي
إن «  ْن قَوْبوووُل َأن  لَوووُه ِمووو ْد َسوووَر َ قَووواُللا ِإْن َيْسووورِْ  فَوَقووو»  عنهم،ويلقلووووا علوووى هوووذا الفووورع مووون أبنووواء يعقووولب:

 تعوالت م هوذا يفوتنطلو  الورواايت والتفاسوْي تبحوة عون مصودا  قولهل.فقد سور  أن لوه مون قبول . يسر 
بلا علوووى ن أن يكووذكأوم   يكوووذبلا قبوول ذلوووك علووى أبوويهم يف يلسووو  وكووأوم   ميكووو.وحكوواايت وأسووانْي

يلسو  مي علوى دهم القودعزيز مصر قفعا للتهم  اليت هورجهم،وتث ا مون يلسو  وأخيوه السوار ،وإرواء حلقو
 .. «َها هَلُْم َ ْ يُوْبدِ فََأَسرََّها يُلُسُ  يف نَوْفِسِه وَ » وأخيه  لقد قذفلا ّبا يلس  وأخا   

 ا قال هلم:إ .أخيه وهل يعلم براءته وبراءة.أسر هذ  الفعل  وحفظها يف نفسه،و  يبد شير  منها
 كتم . وهك حقيق    -ملقذو  ..يعب أنكم ّبذا القذ  كر مكاان عند اّلِل من ا« أنتم كر مكاان»
ُ أَْعَلُم ِ ا َتِصوُفلنَ » نلقول ،و  قخول أ هتوام الوذي ؟ودل يف ااوأراق بوذلك قطوع .و قيقو  موا تقللولن..« َواّللَّ

 له ابمللضلع  ..
 بوه إ  لتوأتنب»بولهم:أ  علويهم عاقوا إىل امللي  الوذي أخوذ.وعندئذ عاقوا إىل امللق  انرج الذي وقعلا فيه

دلوه واحودا بن أن ذخوذ فراحلا يس محلن يلس  ابسم والد الفَّت،الشي  الكبْي،ويعرضول ..« ُياط بكمأن 
اُللا قَو» علوه يلوني:لحه وبور  منهم إن   يكن مطلقه اانر أبيه ويستعينلن يف رجائه بتذكْي  إبحسوانه وصوال

 ( «:78 )نَورَاَ  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ  انَُه ِإانَّ  َمكَ َدانَ اَي أَيُوَها اْلَعزِيُز ِإنَّ َلُه أاب  َكْيخ ا َكِبْي ا َفُخْذ َأحَ 
  ا هلوم وللالودلويت يعودهاوكان يريود أن يشولقهم إىل املفاجوأة .ولكن يلسو  كوان يريود أن يلقوك علويهم قرسوا

ْنوَدُ   َمَتاَعنَوا عِ ْن َوَجوْدانَ َذ ِإ َّ َموْن أَنُْخووللجميع  ليكلن وقعها أعم  وأكد أيورا يف النفلس:}قَواَل َمَعواَذ اّللَِّ أَ 
 [..79:({ ]يلس 79ِإانَّ ِإذ ا َلظَاِلُملَن )
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فعث أق  تعيووْي ُيكيووه .ألنه كوان يعلووم أن أخووا  لويك بسووار .و  يقول معوواذ اّلِل أن أنخووذ بري وا  ريوورة سووار 
وهوووك «  َمَتاَعنَوووا ِعْنوووَدُ  قَووواَل َمَعووواَذ اّللَِّ أَْن أَنُْخوووَذ ِإ َّ َموووْن َوَجوووْدانَ » :1578السووويا  هنوووا ابللغووو  العربيووو  بدقووو  

 احلقيق  اللاقع  قون زايقة يف اللفج هق  ا هتام أو تنفيه ..
 ..وما نريد أن نكلن لاملني ..« ِإانَّ ِإذ ا َلظَاِلُملَن » 

كوووورون يف سووووحبلا يفوعرفوووولا أن   جوووودوى بعوووودها موووون الرجاء،فان.وكانووووحل هووووك الكلموووو  األخووووْية يف امللق 
 هم حني يرجعلن.ملقفهم انرج،أمام أبي

 
 

                                                 
ه. واملفهولم أنوه كوان حوانبهم ابملصوري  فيعرفلووا أو تو جم هلوم. ) كان يلس  يتكلم العثي  لغ  أهله واللغ  املصري  القدمي  لغ  وسط   - 1578

 السيد رمحه هللا (
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 [101إل   80(:اآليات 12]سور  يوسف ):الوحد  الخامسة

 المائلة هللالها في مصر

ي ووا قوواَل َكبِووْيُُهْم أَ َْ }   ووا اْستَوْيَأُسوولا ِمْنووُه َخَلُصوولا ْنَِ ُكْم َمْليِقووا  ِمووَن اّللَِّ َوِمووْن ابُكووْم قَووْد َأَخووَذ َعلَوويْ أَ ُموولا أَنَّ  تَوْعلَ فَوَلمَّ
ُ ِ  َوُهوولَ ُيَْ َأيب أَْو  َذَن ِ  ْبوُل مووا فَووورَّْنُتْم يف يُلُسووَ  فَولَووْن أَبْووورََ  اأْلَْرَم َحووَّتَّ ذَْ قوَ  ( 80َخووْْيُ احْلوواِكِمنَي ) ُكووَم اّللَّ

( 81ِه حوواِفِظنَي )ْلَغْيووِلْمنووا َومووا ُكنَّووا لِ  َّ ِ ووا عَ إِ ِهْدان َكوواْرِجعُوولا ِإىل أَبِوويُكْم فَوُقللُوولا اي أابان ِإنَّ ابْونَووَك َسووَرَ  َومووا 
َلحْل َلُكوْم أَنْوُفُسوُكْم أَْمورا  ( قواَل بَوْل َسولَّ 82ِقُقلَن )ِإانَّ َلصواِفيهوا وَ  َوْسَ ِل اْلَقْريََ  الَّويِت ُكنَّوا ِفيهوا َواْلعِوَْي الَّويِت أَقْوبَوْلنوا

يعوا  ِإنَّوهُ  ُ أَْن َذْتِيَوِب ِّبِوْم مجَِ يول  َعَسوى اّللَّ ُهْم َوقواَل اي َأَسوفى َعلوى ( َوتَووَلىلَّ َعو83ِكويُم )َعلِويُم احلَْ ُهوَل الْ  َفَصْث  مجَِ نوْ
أَْو  ُكوولَن َحَرضووا  ّللَِّ تَوْفتَوووُيا تَووْذُكُر يُلُسووَ  َحووَّتَّ تَ  َ قوواُللا  (84يُلُسووَ  َوابْوَيضَّووحْل َعْينوواُ  ِمووَن احْلُووْزِن فَوُهووَل َكِظوويم  )

ووا َأْكووُكلا85َتُكولَن ِمووَن اهْلوواِلِكنَي ) ِبَّ ( اي بَوو86ا   تَوْعَلُموولَن )مووِمووَن اّللَِّ  ىَل اّللَِّ َوأَْعلَوومُ بَوثِِوك َوُحووْزين إِ  ( قوواَل ِإ َّ
 ِإ َّ اْلَقوْلُم اْلكوواِفُروَن  يَوْيوَأُس ِموْن َرْوِ  اّللَِّ   ِإنَّووُه ِ  اّللَِّ اْذَهبُولا فَوَتَحسَُّسولا ِموْن يُلُسووَ  َوَأِخيوِه َو  تَوْيَأُسولا ِموْن َروْ 

ووا87) فَووَأْوِ  لَنَووا اْلَكْيوووَل  ِجْ نووا بِِبضوواَع   ُمْزجووواة  وَ ا الُضوووُر أَْهَلنَووَقَخلُوولا َعَلْيوووِه قوواُللا اي أَيُوَهووا اْلَعزِيوووُز َمسَّوونا وَ  ( فَوَلمَّ
َ َاْووزِي اْلُمَتَصودِِِقنَي ) جوواِهُللَن   أَنْووُتمْ ِإذْ  ْل َعِلْمووُتْم موا فَوَعْلووُتْم بُِيلُسوَ  َوَأِخيووهِ َهو( قوواَل 88َوَتَصودَّْ  َعَلْينوا ِإنَّ اّللَّ

ُ َعلَ  ْد َمونَّ قاُللا أَِإنََّك أَلَنْوحَل يُلُسوُ  قواَل أاََن يُلُسوُ  َوهوذا َأِخوك قَو (89) َ وَ ْينوا ِإنَّوُه َموْن يَوتَّوِ  اّللَّ َيْصوِثْ فَوِإنَّ اّللَّ
ُ َعَلْينوووا وَ ( قووواُللا َ ّللَِّ َلَقوووْد آيوَوووَرَ  ا90  ُيِضووويُع َأْجوووَر اْلُمْحِسوووِننَي ) ( قووواَل   تَوْثرِيوووَه 91 )ا َاووواِنِ نيَ ِإْن ُكنَّوووّللَّ

ُ َلُكووْم َوُهوووَل أَْرَحووُم الوورَّامِحِ  اْذَهبُوولا بَِقِميِصوووك هووذا فَووأَْلُقلُ  َعلووى َوْجوووِه َأيب َذِْت  (92نَي )َعلَووْيُكُم اْليَوووْلَم يَوْغِفووُر اّللَّ
وا َفَصوَلحلِ 93َبِصْيا  َوأْتُلين ِ َْهِلُكْم َأمْجَعِونَي ) ْل  أَْن تُوَفنِِوُدوِن لَويوَ  يُلُسوَ  ُْي قواَل أَبُولُهْم ِإيِنِ أَلَِجوُد رِ اْلعِو ( َوَلمَّ

وا أَ 95قاُللا َ ّللَِّ ِإنََّك َلِفك َضالِلَك اْلَقوِدمِي ) (94) ِصوْيا  قواَل فَاْرتَودَّ بَ  ْن جواَء اْلَبِشوُْي أَْلقواُ  َعلوى َوْجِهوهِ ( فَوَلمَّ
( 97نَي )نَّوا خواِن ِ ( قواُللا اي أاباَن اْسوتَوْغِفْر لَنوا ُذنُلبَنوا ِإانَّ كُ 96ِموَن اّللَِّ موا   تَوْعَلُمولَن )أَ َْ أَُقْل َلُكوْم ِإيِنِ أَْعلَوُم 

وا َقَخلُولا َعلوى يُلُسوَ  آوى إِلَْيوِه أَبَوَليْوِه َوقواَل فوَ ( 98ُم )قاَل َسْلَ  َأْستَوْغِفُر َلُكوْم َريبِِ ِإنَّوُه ُهوَل اْلَغُفولُر الورَِّحي َلمَّ
ُ آِمنِونَي )اْقخُ  بَوحِل هوذا َشِْويووُل  َوقوواَل اي أَ لَوى اْلَعوْرِش َوَخووُروا لَوُه ُسوجَّدا  َوَرفَوَع أَبَوَليْووِه عَ  (99لُولا ِمْصوَر ِإْن كوواَء اّللَّ

وْجِن َوجواَء ِبُكوْم ِمونَ اَجِب ِموَن ْذ َأْخورَ ُرْءايَي ِمْن قَوْبُل َقْد َجَعَلها َريبِِ َحق ا َوَقْد َأْحَسوَن يب إِ  ْلبَوْدِو ِموْن بَوْعوِد  السِِ
تَوِب 100 )ُهوَل اْلَعلِويُم احلَِْكويمُ  شواُء ِإنَّوهُ ِلموا يَ  أَْن نَوزََغ الشَّْيطاُن بَوْيِب َوَبنْيَ ِإْخَليت ِإنَّ َريبِِ َلِطي    ( َربِِ قَوْد آتَويوْ

ا َواهْلِخوورَِة تَوووَلفَِّب حَل َولِيِِووك يف الووُدنْيأَنْوو اأْلَْرمِ اواِت وَ ِمووَن اْلُمْلووِك َوَعلَّْمتَووِب ِمووْن َشِْويووِل اأْلَحاِقيووِة فوواِنَر السَّووم
 { (101ُمْسِلما  َوَأحْلِْقِب اِبلصَّاحلِِنَي )

 أخو  يوسف ياشاورون بشأن أخيهم 82 - 80الدرس ا ول:

ي ك إخلة يلس  من حماول  ختليا أخيهم الصغْي،فانصرفلا مون عند ،وعقودوا جملسوا يتشواورون فيوه.وهم 
شووهد يتناجلن.والسوويا    يووذكر أقوولاهلم مجيعاإ ووا يثبووحل آخرهووا الووذي يكشوو  عمووا انتهوولا هنووا يف هووذا امل

ي ا قاَل َكِبْيُُهْم أََ ْ تَوْعَلُملا أَنَّ أابُكوْم قَوْد َأَخوَذ َعلَوْيُكْم َملْ » إليه: يِقوا  ِموَن اّللَِّ َوِموْن فَوَلمَّا اْستَوْيَأُسلا ِمْنُه َخَلُصلا ْنَِ
ُ ِ  َوُهووَل َخووْْيُ احْلوواِكِمنَي )قَوْبوُل مووا فَووورَّْنتُ  ( 80ْم يف يُلُسووَ  فَولَووْن أَبْووورََ  اأْلَْرَم َحووَّتَّ َذَْذَن ِ  َأيب أَْو َُيُْكووَم اّللَّ
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( 81 )اِفِظنيَ اْرِجعُوولا ِإىل أَبِوويُكْم فَوُقللُوولا اي أابان ِإنَّ ابْونَووَك َسووَرَ  َومووا َكووِهْدان ِإ َّ ِ ووا َعِلْمنووا َومووا ُكنَّووا لِْلَغْيووِه حوو
 ( «82)َوْسَ ِل اْلَقْريََ  الَّيِت ُكنَّا ِفيها َواْلِعَْي الَّيِت أَقْوبَوْلنا ِفيها َوِإانَّ َلصاِقُقلَن 

هوووذ  إىل  ويقرن.بووولقإن كبوووْيهم ليوووذكرهم ابملليووو  املوووأخلذ عليهم،كموووا يوووذكرهم بتفوووريطهم يف يلسووو  مووون 
 لوووه  ،أو يقضوووك اّللِ ن لوووه أبووول جوووه أاب ،إ  أن ذذتلوووك،مث يرتوووه عليهموووا قووورار  ا؟وووازم:أ  يوووث  مصووور،وأ  يلا

  كم،فيخضع له وينصاع.
ذلك موووا . ذ  وووا سووور أموووا هوووم فقووود نلوووه إلووويهم أن يرجعووولا إىل أبووويهم فيخوووثو  صوووراح   ن ابنوووه سووور ،فأخ

 مووووولكلني ه،فهم غوووووْيأما إن كوووووان بري ا،وكوووووان هنوووووا  أمووووور وراء هوووووذا الظووووواهر   يعلملنووووو.علمووووول  كوووووهدوا بوووووه
هوم  وافظني  ليهم،ومواإم   يكلنلا يتلقعولن أن ُيودّ موا حدّ،فوذلك كوان غيبوا ابلنسوب  كما أو.ابلغيه

والقريوو   -صوور وهووك عاصووم  م -للغيووه.وإن كووان يف كووك موون قوولهلم فليسووأل أهوول القريوو  الوويت كووانلا فيهووا 
حل توورق ة كانووفل الكثووْي فلوو  الوويت كووانلا فيهووا،فهم   يكلنوولا وحوودهم،فالقلاوليسووأل القا -اسووم للمدينوو  الكبووْية 

 مصر لتمتار الغل  يف السنني العجا  ..
 حهن يمقوا عل  فقد ولديه وطلبه البحث عنهما 87 - 83الدرس الثاني:

 بووإ الفظيووع.فالليووه ابلنإويطوولي السوويا  الطريوو  ّبم،حووَّت يقفهووم يف مشووهد أمووام أبوويهم املفجلع،وقوود أفضوولا 
و ق  أيووه ولديووه،أو ن يوورق عل  ينقطووع يف اّلِل أ ولكن وراء  أمووال.نسوومع إ  رق  قصووْيا سريعا،كووجيا وجيعووا

لووووك القلووووه ذجيووووه يف وإنووووه ألموووول ع.الثاليوووو   ووووا فوووويهم كبووووْيهم الووووذي أقسووووم أ  يووووث  حووووَّت ُيكووووم اّلِل له
يووو ُ أَنْ  ل  َعَسوووىاللجيع:}قَووواَل بَوووْل َسووولََّلحْل َلُكوووْم أَنْوُفُسوووُكْم أَْمووور ا َفَصوووْث  مجَِ ياّللَّ ِإنَّوووُه ُهوووَل اْلَعلِووويُم  ع وووا َذْتِيَوووِب ِّبِوووْم مجَِ

 [..83:({ ]يلس 83احلَِْكيُم )
يضووي   ذ  املورةهووولكنه يف .كلمتووه ذاهتوا يوولم فقود يلسو ..« بول سوللحل لكووم أنفسوكم أموورا فصوث مجيول»

« َعلِويُم احلَِْكويمُ نَّوُه ُهوَل الْ إِ »..ا  إليها هذا األمل أن يرق اّلِل عليه يلس  وأخا  فْيق ابنه اهلخور املتخلو  هنو
 ناسووه،عند موواوقتووه امل الووذي يعلووم حالووه،ويعلم مووا وراء هووذ  األحووداّ وا متحوواانت،وذيت بكوول أموور يف..

 تتحق  حكمته يف ترتيه األسباب والنتائج.
لر ييوو  به،والشووعتصووال الل هووذا الشووعاع موون أيوون جوواء إىل قلووه هووذا الرجوول الشووي ف إنووه الرجوواء يف اّلِل،وا 

عموو  موون أصوود  وأ لووى يف قلوولب الصووفلة املختارة،فيصووب  عنوودهاذلك الشووعلر الووذي يتج.بلجوولق  ورمحتووه
 اللاقع انسلس الذي تلمسه األيدي وترا  األبصار.

ُهْم َوقَاَل اَي َأَسَفى َعَلى يُلُسَ  َوابْوَيضَّحْل عَ  نَواُ  } َوتَوَلىلَّ َعنوْ [ 84:سو ({ ]يل 84 فَوُهوَل َكِظويم  )َن احْلُوْزنِ ِمويوْ
.. 

  و ب الويت حللوه ذ  القلول هوُيك أنه منفرق ّبمه،وحيد  صابه،  تشواركه .لعوهك صلرة مييرة لللالد املفج
صووووويبته مِلن مووووون هتوووووالذي   ينسوووووه،و  .يلسووووو .عاوبوووووه،فينفرق يف معزل،ينووووودب فجيعتوووووه يف ولووووود  احلبيه

 يل:السنلن،والذي تذكر  به نكبته ا؟ديدة يف أخيه األصغر فتغلبه على صث  ا؟م
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 « ..اي أسفا على يلس  »
بيضوحل عينوا  وا»كمودا:كظم الرجل حزنه ويتجلد فييير هذا الكظم يف أعصابه حوَّت تبويخ عينوا  حوزان و وي

 « ..من احلزن فهل كظيم
امود لوك احلوزن الكذنوه عليوه ويبل  احلقد بقللب بنيه أ  يرمحلا موا بوه،وأن يلسوع قلولّبم حنينوه ليلسو  وحز 

:}قَواُللا لشوعاع األخْي قلبوه اء،بل يريدون ليطمسولا يفالكظيم،فال يسرون عنه،و  يعزونه،و  يعلللنه ابلرجا
 [..85:( { ]يلس 85)اِلِكنَي ِمَن اهلَْ  َ ّللَِّ تَوْفَتأُ َتْذُكُر يُلُسَ  َحَّتَّ َتُكلَن َحَرض ا أَْو َتُكلنَ 

لووك أسووى زان أو هت ّلِل تظوول تووذكر يلسو ،ويهد  احلووزن عليووه،حَّت توذوب حوو.وهوك كلموو  حانقوو  مسوتنكرة
 فيلس  مي لس منه قد ذهه ولن يعلق .بال جدوى

ويرق علويهم الرجول  ن ي كول  لربوه،فهل   يشوكل ألحود مون خلقوه،وهل علوى صول  بربوه غوْي صولتهم،ويعلم 
َووا َأْكووُكل بَوثِِووك ( 86َوُحووْزين ِإىَل اّللَِّ َوأَْعلَووُم ِمووَن اّللَِّ َمووا َ  تَوْعَلُموولَن ) 1579موون حقيقتووه مووا   يعلملن:}قَوواَل ِإ َّ

 [86:يلس { ]
ا احلقيقو  ذاهتو تجلوى هوذ ويف هذ  الكلمات يتجلى الشعلر  قيق  األللهي  يف هوذا القلوه امللصولل كموا ت

  الهلا الغامر،وأل ئها الباهر.
ضووال علووى فن حياتووه مووإن هووذا اللاقووع الظوواهر امليوو ك موون يلسوو ،وهذا املوودى الطليوول الووذي يقطووع الرجوواء 

ذا كلوه هوإن .الثقيول . ا اللاقوعا التطلع بعد هذا األمد الطليول يف وجوه هوذعلقته إىل أبيه،واستنكار بنيه هلذ
جلبولن م هوي ء انا   يعلوفهل يعلم من حقيق  ربه ومون كوأنه مو.  ييير كي ا يف كعلر الرجل الصاحل بربه

ن موون انه هووذا اللوول رفتووه سووبحعوون تلووك احلقيقوو  بووذلك اللاقووع الصووغْي املنظوولر  وهووذ  قيموو  ا ميووان ابّلِل،ومع
ع للهيووو  موووألوإقرا  كوووأن امعرفوو  التجلوووك والشوووهلق ومالبسوو  قدرتوووه وقدر ،ومالمسووو  رمحتوووه ورعايتووه،.املعرف 

 العبيد الصاحلني.
ن أن حنوووووولووووووك كلماتنووووووا ا   ووووووا   علوووووول هووووووذ  احلقيقوووووو «أَْعَلُم ِمووووووَن اّللَِّ مووووووا   تَوْعَلُموووووولنَ :إن هووووووذ  الكلمووووووات

لصواحل يعقولب العبود ا ر  مواذا تعوب هوذ  الكلموات يف نفوكعللها.وتعرم موذاقا يعرفوه مون ذا  مثله،فيود
واملشواهدة    اللموكإ  أن يتعمو -مهموا بلغوحل  -..والقلوه الوذي ذا  هوذا املوذا    تبلو  الشودائد منوه 

 واملذا   
 ..بحانه ويرا  سه يعلمه لو   لك أن نزيد.ولكننا حنمد اّلِل على فضله يف هذا،وندع ما بيننا وبينه 

 فوووإن رمحووو  اّللِ عليهما، هم يعقووولب إىل تلموووك يلسووو  وأخيوووه وأ  ييأسووولا مووون رمحووو  اّلِل،يف العثووولرمث يووولجه
 ِإنَّووُه َ  ْيَأُسوولا ِمووْن َرْوِ  اّللَِّ يووِه َوَ  توَ َ  َوَأخِ واسووع  وفرجووه قائمووا منظوولر:}اَي بَووِبَّ اْذَهبُوولا فَوَتَحسَُّسوولا ِمووْن يُلُسوو

 [..87:({ ]يلس 87اْلَقْلُم اْلَكاِفُروَن )يَوْيَأُس ِمْن َرْوِ  اّللَِّ ِإ َّ 

                                                 
  ك ومصيبيت. ) السيد رمحه هللا ( - 1579
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  وبصور اسوكم،يف لطو..هسسلا  ل « اي بب اذهبلا فتحسسلا من يلس  وأخيه»فيا للقله امللصلل    
ففيها لوول .ثوور كووفافي أق  ق لوو  وأك« رو »وكلموو  .وقون ذس موون اّلِل وفرجووه ورمحته.وصووث علووى البحووة

َرْوِ  اّللَِّ ِإ َّ  ْيووَأُس ِموونْ يوَ ُه َ  ِإنَّوو» لووى األروا  موون رو  اّلِل النوودي:ا سوو وا  موون الكوورب ااووان   ووا ينسووم ع
 « ..اْلَقْلُم اْلَكاِفُروَن 

إوم   ييأسولن ييو  الرخيو ،فاتوه انفأما امليمنلن امللصلل  قللّبم ابّلِل،الندي  أرواحهم بروحه،الشاعرون بنفح
ن نوه،ويف أنوك موالل إمياوإن املويمن لفوك رو  مون لو.الضوي  من رو  اّلِل ولل أحاط ّبم الكرب،واكتد ّبوم

 صلته بربه،ويف نمأنين  من يقته  ل  ،وهل يف مضاي  الشدة وران  الكروب .
 بين يوسف وأخوأه أمارف وأسامح 93 - 88الدرس الثالث:

 ضواع  رقي و بب ق،وجاءواويدخل إخلة يلس  مصر للمرة الثالث ،وقد أضرت ّبم اجملاع ،ونفدت منهم النقل 
م موووووون أحوووووواقيثه يوووووودخللن ويف حووووووديثهم انكسووووووار   يعهوووووود يف.هووووووك الباقيوووووو  لووووووديهم يشوووووو ون ّبووووووا الووووووزاق .

وووا َقَخلُووولا َعلَ » قبل،وكووكلى مووون اجملاعووو  تووودل علوووى مووا فعلوووحل ّبوووم األايم: وووَنا ُللا اَي أَيوُ ْيووِه قَوووافَوَلمَّ َهوووا اْلَعزِيوووُز َمسَّ
َنا بِِبَضاَع    َ اَْ َتَصدَّْ  عَ َكْيَل وَ ُمْزَجاة  فََأْوِ  لََنا الْ َوأَْهَلَنا الُضُر َوِج وْ َنا ِإنَّ اّللَّ  ( « ..88زِي اْلُمَتَصدِِِقنَي )َليوْ

ك يلسوو  قوودرة قووى يف نفوووعنوود مووا يبلوو  األموور ّبووم إىل هووذا احلوود موون ا سوو حام والضووي  وا نكسووار   تب
قووووحل و وس،وحان قد انتهووووحل الوووودر ف.علووووى املضووووك يف اثيوووول قور العزيز،والتخفووووك عوووونهم  قيقوووو  كخصوووويته

ىل إم،فيعووولق ّبوووم يقووو  إليهاملفاجوووأة الكوووثى الووويت   ختطووور هلوووم علوووى ابل فوووإذا هووول ي فووو  يف ا فضووواء ابحلق
 ْلُتْم بُِيلُسَ  َوَأِخيوهِ ُتْم َما فَوعَ  َعِلمْ قَاَل َهلْ  »املاضك البعيد الذي يعرفلنه وحدهم،و  يطلع عليه أحد إ  اّلِل:

 ( «    89اِهُللَن )ِإْذ أَنْوُتْم جَ 
م توولا إليهووا وهوو  يلتف و ححل هلووم مالموو  وجووه لعلهووم.ورن يف آذاوووم صوولت لعلهووم يووذكرون كووي ا موون نثاتووه

« حَل يُلُسوُ  نَّوَك أَلَنْوُللا أَإِ قَوا» والتمع يف نفلسهم خانر من بعيد:.يرونه يف  حل عزيز مصر وأّبته وكياته
 ..»لكبوْي اك الرجول م وآذاووم لوالل يلسو  الصوغْي يف ذلو..أإنك ألنحلف  فاهلن تدر  قلولّبم وجولارحه

نَوا ِإنَّوُه  ُ َعَليوْ َ َ  ُيِضوِ  َوَيْصوِثْ ْن يَوتَّوَموقَاَل أاََن يُلُسُ  َوَهَذا َأِخك قَوْد َمونَّ اّللَّ ( 90يُع َأْجوَر اْلُمْحِسوِننَي ) فَوِإنَّ اّللَّ
.. » 

فعوو  ا؟هالوو  قأخيووه يف ال  ووا فعلوول  بيلسوو  و يعلنها هلووم يلسوو  ويووذكرهم يف إمجوو.مفاجووأة  مفاجووأة عجيبوو 
يف   وعووودل اّللِ لى والصوووثسووولى أن يوووذكر منووو  اّلِل عليوووه وعلوووى أخيوووه،معلال هوووذ  املنووو  ابلتقووو...و  يزيووود .

 ا؟زاء.
يهم لنوه حمسونا إلوهوم يلاجهو أما هم فتتمثل لعيلوم وقللّبم صلرة ما فعلولا بيلسو ،واللهم ااوزي وااجول 

ُ ّللَِّ لَ قَوواُللا  َ » كرميووا معهووم وقوود وقفوولا منووه ملقفووا غووْي كوورمي:.ا ّبووم وقوود جهللاحليم.وقوود أسوواءوا َقووْد آيوَووَرَ  اّللَّ
َنا َوِإْن ُكنَّا َاَاِنِ نَي )  ( « ..91َعَليوْ
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ى احللوووووم والتقووووول و ملكانووووو  اباعووووو ا  اباطي ووووو ،وإقرار ابلوووووذنه،وتقرير ملوووووا يرونوووووه مووووون إيثوووووار اّلِل لوووووه علووووويهم 
يلسوو  يف  وينج .ميكوويم  الرجوول الكوور .يلسوو  ابلصووف  والعفوول وإووواء امللقوو  املخجل يقابله.وا حسووان
 نني.إنه كان من انس.ابلشدة  ا بتالء ابلنعم  كما ْن  من قبل يف   ا بتالء 

ُ َلُكووْم َوُهوو » و  شنيووه   مياخووذة لكووم.. ( « 92نَي )ُم الوورَّامِحِ َل أَْرَحووقَوواَل َ  تَوْثرِيووَه َعلَووْيُكُم اْليَوووْلَم يَوْغِفووُر اّللَّ
لل ُيوومث .لوورامحني .اهوول أرحووم واّلِل يتوول كم ابملغفوورة و .فقوود انتهووى األموور موون نفسووك و  تعوود لووه جووذور.اليلم

ىل إمعجل . فهوووول معجوووول إىل تبشووووْي .كووووأن أبيووووه الووووذي ابيضووووحل عينووووا  موووون احلزن.احلوووودية إىل كووووأن آخر
 »ل:ر  موون كووالموون ضوو ،وما أصوواب بصوو معجل إىل كشوو  مووا علوو  بقلبووه موون حزن،ومووا أ   سوومه.لقائووه

 ..( « 93ِلُكْم َأمْجَِعنَي )لين ِ َهْ ا َوأْتُ اْذَهُبلا بَِقِميِصك َهَذا فَأَْلُقلُ  َعَلى َوْجِه َأيب َذِْت َبِصْي  
صونع يف كثوْي تفاجوأة وامل.كي  عر  يلس  أن رائحته س ق علوى أبيوه بصور  الكليولف ذلوك  وا علموه اّللِ 

  رسللفوما هلا   تكلن خارق  ويلس  نل رسلل ويعقلب نل.عل ااارق  .من احلا ت ف
 فر  يمقوا بيوسف وعود  بصره له 98 - 94الدرس الرابع:

 ل ر اي الصوولة بتأويووومنووذ اللحظوو  حنوون أمووام مفاجووأة يف القصوو  بعوود مفاجووأة،حَّت تنتهووك مشوواهدها املثووْي 
 الصغْي.

ووا َفَصووَلحِل اْلعِووُْي قَوواَل أَبُوو » ل كووكء (..ريوو  يلسوو   كوو94نِِووُدوِن ) أَْن تُوفَ َ  لَووْلَ  لُهْم ِإيِنِ أَلَِجووُد رِيووَ  يُلُسووَوَلمَّ
 ل.فما حطر على ابل أحد أن يلس  بعد يف األحياء بعد هذا األمد الطلي.إ  هذا

ل  أن لووو»  خووور :لل  أن تقللووولا كوووي.وأن لوووه رُيوووا يشووومها هوووذا الشوووي  الكليووول  إين ألجووود ريووو  يلسووو 
 لصدقتم معك ما أجد  من ري  الغائه البعيد...« تفندون

نووذ ن:إوا مومن أيوون فصوولحلف يقوولل بعووخ املفسووري.كيوو  وجوود يعقوولب ريوو  يلسوو  منووذ أن فصوولحل العووْي
ا كوووان فر .ليوووهعولكن هوووذا   ق لووو  .فصووولحل مووون مصووور،وأنه كوووم رائحووو  القمووويا مووون هوووذا املووودى البعيووود

 دى حمدوق.لب على منعان،واعهحل إىل حمل  يعقاملقصلق ملا فصلحل العْي عند مفار  الطر  يف أرم ك
كل مووا .ل كيلسوو نوووحنوون ّبووذا   ننكوور أن خارقوو  موون ااوولار  ميكوون أن تقووع لنوول كيعقوولب موون انحيوو  

  توورق  ويف هووذا.هنالووك أننووا حنووه أن نقوو  عنوود حوودوق موودللل الوونا القوورآين أو روايوو  ذات سووند صووحي 
 ذا املدى الذي يريد  املفسرون  وق ل  النا   تعطك ه.رواي  ذات سند صحي 

 ِإنَّوَك اُللا َ ّللَِّ قَو »يلسو : ولكن انيطني بيعقلب   يكن هلم ما له عنود ربوه،فلم اودوا موا وجود مون رائحو 
 ( « ..95َلِفك َضاَلِلَك اْلَقِدمِي )

 يف ضاللك بيلس ،وضاللك ابنتظار  وقد ذهه مذهه الذي   يعلق.
« فَوَلمَّا أَْن َجاَء اْلَبِشوُْي أَْلَقواُ  َعلَوى َوْجِهوِه فَاْرتَودَّ َبِصوْي ا  »،وتتبعها مفاجأة أخرى:ولكن املفاجأة البعيدة تقع

ومفاجوووأة ارتوووداق البصووور بعووود موووا ابيضوووحل عينوووا  .وهووول قليووول علوووى يلسووو  وقووورب لقيا ...مفاجوووأة القميا
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قَواَل أََ ْ أَقُوْل :» يفهمول  تلك الويت حوديهم ّبوا مون قبول فلوم .وهنا يوذكر يعقولب حقيقو  موا يعلموه مون ربوه..
 (..96َلُكْم ِإيِنِ أَْعَلُم ِمَن اّللَِّ َما َ  تَوْعَلُملَن )

..ونلمووو  هنوووا أن يف قلوووه يعقووولب كوووي ا مووون (« 97ِ نَي )قَووواُللا اَي أاََباَن اْسوووتَوْغِفْر لَنَوووا ُذنُلبَونَوووا ِإانَّ ُكنَّوووا َخوووانِ » 
 قَوووالَ »  ي :يسووكن ويسوووفار اّلِل هلوووم بعوود أن يصوووفل و بنيه،وأنووه   يصووو  هلووم بعووود،وإن كووان يعووودهم ابسووتغ
  ختلوول موون « سوول »وحكايوو  عبارتووه بكلموو  ( «.98َسووْلَ  َأْسووتَوْغِفُر َلُكووْم َريبِِ ِإنَّووُه ُهووَل اْلَغُفوولُر الوورَِّحيُم )

 إكارة إىل قله إنساين مكللم ..
 اجاماع ا سر  وأأويل رؤيا يوسف 100 - 99الدرس الخامس:

 ير املثْي :ائك املي فيطلي الزمان واملكان،لنلتقك يف املشهد النه.يف مفاجآت القص  وميضك السيا 
ُ آِمنِونَي )َر ِإْن َكوالُولا ِمْصوفَوَلمَّا َقَخلُولا َعلَوى يُلُسوَ  آَوى إِلَْيوِه أَبَوَليْوِه َوقَواَل اْقخُ  » َرفَوَع أَبَوَليْوِه َعلَوى ( وَ 99َء اّللَّ

ا  ا َوقَووْد َأْحَسووَن يب ِإْذ ْد َجَعَلَهووا َريبِِ َحق ووْن قَوْبووُل قَووْ اَيَي ِمووَوقَوواَل اَي أَبَووحِل َهووَذا َشِْويووُل رُ اْلَعووْرِش َوَخووُروا لَووُه ُسووجَّد 
ْجِن َوَجواَء ِبُكوْم ِموَن اْلبَوْدِو ِموْن بَوْعوِد أَ  ا يت ِإنَّ َريبِِ َلِطيو   ِلَموُن بَوْيوِب َوبَونْيَ ِإْخولَ  الشَّوْيطَاْن نوَوزَغَ َأْخَرَجِب ِمَن السِِ

 ( « ..100َيَشاُء ِإنَُّه ُهَل اْلَعِليُم احلَِْكيُم )
تحوان وبعد ا م.ضوي   والوبعود األ.وبعد اليوأس والقنلط.واي له من مشهد  بعد كر األعلام وانقضاء األايم

 وبعد الشل  املضب واحلزن الكامد والله  الظامئ الشديد.. ا بتالء و 
ل  طلوووع امك ملصووول ن والفووور  والوودملع  واي لوووه موون مشوووهد ختوواي لووه مووون مشووهد حافووول اب نفعووال واافقوووا

 سا : و  ينويلس  بني هذا كله يذكر اّللِ .القص :ذلك يف ضمْي الغيه وهذا يف واقع احلياة
ُ آِمِننَي َر ِإْن َكاُللا ِمصْ فَوَلمَّا َقَخُللا َعَلى يُلُسَ  آَوى إِلَْيِه أَبَوَلْيِه َوقَاَل اْقخُ »   « ..َء اّللَّ

 لوذي الوك عليوهيوه علوى السورير اوقود رفوع أبل  -ر ر اي  ويرى شويلهوا بوني يديوه يف سوجلق إخلتوه لوه ويذك
ا ْلَعوْرِش َوَخورُ َوَرفَوَع أَبَوَليْوِه َعلَوى ا» ما رأى األحد عشور كلكبوا والشومك والقمور لوه سواجدين:ك  - وا لَوُه ُسوجَّد 

 « ..ق ا حَ َريبِِ   َقْد َجَعَلَهاَوقَاَل اَي أََبحِل َهَذا َشِْويُل ُرْ اَيَي ِمْن قَوْبلُ 
وو»مث يووذكر نعموو  اّلِل عليووه:  أَْن نوَووزََغ ِمووَن اْلبَووْدِو ِمووْن بَوْعوودِ  َجوواَء ِبُكوومْ ْجِن وَ َوقَووْد َأْحَسووَن يب ِإْذ َأْخووَرَجِب ِمووَن السِِ

 « ..الشَّْيطَاُن بَوْيِب َوَبنْيَ ِإْخَليت 
 .. «َشاُء إ نَّ َريبِِ َلِطي   ِلَما يَ إِ » :ويذكر لط  اّلِل يف تدبْي  لتحقي  مشي ته

 « .. احلَِْكيمُ ْلَعِليمُ اِإنَُّه ُهَل »ُيق  مشي ته بلط  وقق  خفي    ُيسها الناس و  يشعرون ّبا:
 « ..يم  َحِكيم  َك َعلِ ِإنَّ َربَّ »ذات التعبْي الذي قاله يعقلب وهل يقا عليه ر اي  يف مطلع القص :

 َّت يف العبارات.ليتلاف  البدء وااتام ح
 يوسف يطلب من هللا الوفا  عل  ا يمان 101الدرس السادس:

وقبوول أن يسوودل السووتار علووى املشووهد األخووْي املثْي،نشووهد يلسوو  ينووزع نفسووه موون اللقوواء والعنووا  والفرحوو  
ل وهو -ليتجه إىل ربه يف تسبي  الشاكر الوذاكر  كول قعلتوه .وا بتهاج وا؟ا  والسلطان،والرغد واألمان ..
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تَوِب »أن يتلفا  ربه مسولما وأن يلحقوه ابلصواحلني: -يف أّب  السلطان،ويف فرح  هقي  األحالم  َربِِ قَوْد آتَويوْ
تَوووَلفَِّب .فوواِنَر السَّووماواِت َواأْلَْرِم أَنْووحَل َولِيِِووك يف الووُدنْيا َواهْلِخرَةِ .ِمووَن اْلُمْلووِك،َوَعلَّْمَتِب ِمووْن َشِْويووِل اأْلَحاِقيةِ 

 « ..ا  َوَأحْلِْقِب اِبلصَّاحلِِنيَ ُمْسِلم
َتِب ِمَن اْلُمْلكِ »  لدنيا.لك من نعم  افذ.وماله آتيتب منه سلطانه ومكانه وجاهه..« َربِِ َقْد آتَويوْ
 لعلم.افذلك من نعم  ...إبقرا  مآ هتا وتعبْي ر اها« وعلمتب من شويل األحاقية»

ووو..»نعمتوووك اي ريب أذكرهوووا وأعووودقها  ك يووود  أمرها،ولوووخلقتهوووا وب ..بكلمتوووك« ماواِت َواأْلَْرمِ فووواِنَر السَّ
رب تلوووووك املعوووووني ..و  .فأنوووووحل الناصووووور.« أَنْوووووحَل َولِيِِوووووك يف الوووووُدنْيا َواهْلِخووووورَةِ ..»القووووودرة عليهوووووا وعلوووووى أهلهوووووا 

ى ا هووووول أبقووووورب إين أسوووووألك مووووو.وهوووووذ  قووووودرتك.رب إين   أسوووووألك سووووولطاان و  صوووووح  و  موووووا .نعمتك
 « ..أحلقب ابلصاحلنيتلفب مسلما و »وأغ :

خووْي و املشووهد األويبوود.لانوهكووذا يتوولارى ا؟ووا  والسوولطان،وتتلارى فرحوو  اللقوواء واجتموواع األهوول وملوو  ا خ
ه بووني يديه.إنوو لصوواحلنيابمشووهد عبوود فوورق يبتهوول إىل ربووه أن ُيفووج لووه إسووالمه حووَّت يتلفووا  إليووه،وأن يلحقووه 

 النجا  املطل  يف ا متحان األخْي ..
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[111إل   102(:اآليات 12الوحد  السادسة ]سور  يوسف )  

 أمقيبات عل  قصة يوسف

( َومووا َأْكثَوووُر 102) َرُهْم َوُهووْم مَيُْكووُرونَ مْجَعُوولا أَْموو ِإْذ أَ ذلِووَك ِمووْن أَنْبوواِء اْلَغْيووِه نُلِحيووِه إِلَْيووَك َومووا ُكْنووحَل لَووَدْيِهمْ } 
( وََكوأَيِِْن 104ِمنَي )ْكور  لِْلعوالَ ِموْن َأْجور  ِإْن ُهوَل ِإ َّ ذِ  ( َوموا َتْسو َوُلُهْم َعَلْيوهِ 103 )النَّاِس َوَلْل َحَرْصحَل ِ ُْيِمِننيَ 

مووا يوُووْيِمُن َأْكثَووورُُهْم اِبّللَِّ ِإ َّ َوُهووْم وَ ( 105ُضوولَن )ا ُمْعرِ ِموْن آيَوو   يف السَّووماواِت َواأْلَْرِم مَيُووُروَن َعَلْيهووا َوُهووْم َعْنهوو
ووووّللَِّ أَْو شَْ أَفَووووَأِمُنلا أَْن َشْتِوووويَوُهْم غاِكووووَي   ِمووووْن َعووووذاِب ا (106) ُمْشوووورُِكلنَ  ْشووووُعُروَن يَ اَعُ  بَوْغتَوووو   َوُهووووْم   تِوووويَوُهُم السَّ

ْشووورِِكنَي ِموووَن اْلمُ  ُسوووْبحاَن اّللَِّ َوموووا أانَ بَوَعوووِب وَ َموووِن اتوَّ ( قُوووْل هوووِذِ  َسوووِبيِلك أَْقعُووولا ِإىَل اّللَِّ َعلوووى َبِصوووْيَة  أاََن وَ 107)
ِم فَويَوْنظُوُروا َكْيوَ   فَوَلْم َيِسوْيُوا يف اأْلَرْ  اْلُقرى أَ ْن أَْهلِ ( َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِإ َّ رِجا   نُلِحك إِلَْيِهْم مِ 108)

 ِإَذا اْسوتَوْيَأَس الُرُسوُل ( َحوَّتَّ 109َن )ال تَوْعِقلُول توََّقوْلا أَفَوِذيَن اكاَن عاِقَبُ  الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َوَلداُر اهْلِخرَِة َخْْي  لِلَّو
َك َمْن َنشوا ُْم َقْد ُكِذبُلا جاَءُهْم َنْصُران فَوُنجِِ ( َلَقوْد كواَن 110رِِمنَي )نا َعوِن اْلَقوْلِم اْلُمْجوَرُق َ ُْسويوُوُء َو  َولَُنلا َأوَّ

ِصويَل ُكولِِ َكوْكء  ِذي بَونْيَ يََديْوِه َوتَوفْ ْصوِديَ  الَّوتَ لِكوْن ى وَ يف َقَصِصِهْم ِعوْثَة  أِلُوِ  اأْلَْلبواِب موا كواَن َحوِديثا  يُوْفو َ 
 {  (111َوُهدى  َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنلَن )

دية عوووون قدمووو  احلوووومتلووووك التعقيبوووات الوووويت أكوووران إليهووووا يف .انتهوووحل قصوووو  يلسووو  لتبوووودأ التعقيبوووات عليها
 السلرة.

ويف  أغولار الونفك لكولن ويفادقة،وا؟ل ت امللحيو  يف صوفح  وتبدأ معها اللفتات املتنلع  واللمسات املتع
.وهل هوا يف السويا سوه ترتيبحفنأخذ يف استعراضوها .آتر الغابرين،ويف الغيه اجملهلل وراء احلاضر املعللم

 ترتيه ذو هد  معللم.
 دالة قصة يوسف عل  نبو  محمد عليهما السالا 102الدرس ا ول:

علمهوا وفيهوا أسورار   ي.مث بعوة إليهم - -بني القلم الذين نشأ فويهم حممود تلك القص    تكن متداول  
 اّلِل تعواىل سولرة قوللوقود سوب  يف مطلوع ال.إ  الذين  مسلها من أكوخاص القصو ،وقد غوثت ّبوم القرون

«  َلِموَن اْلغواِفِلنيَ ِموْن قَوْبلِوهِ  ْن ُكْنوحلَ َوإِ اْلُقوْرآَن، َك هوَذاحَنُْن نَوُقوُا َعَلْيوَك َأْحَسوَن اْلَقَصوِا ِ وا أَْوَحْينوا إِلَْيو»لنبيه:
.. 

لِحيووِه نُ  اْلَغْيووِه أَنْبوواءِ  ذلِووَك ِموونْ »فهووا هوول ذا يعقووه علووى القصوو  بعوود اامهووا،ويعط  ختامهووا علووى مطلعهووا:
 ..« ُرونَ إِلَْيَك،َوما ُكْنحَل َلَدْيِهْم ِإْذ َأمْجَُعلا أَْمَرُهْم َوُهْم مَيْكُ 

يا  مون الغيوه الوذي   تعلموه ولكننوا نلحيوه إليوك وآيو  وحيوه أنوه كوان ذلك القصا الذي مضوى يف السو
ومووا كنووحل معهووم إذ اجتمعوولا واتفوو  رأيهم،وهووم ميكوورون ذلووك املكوور الووذي هووديحل عنووه .غيبووا ابلقيوواس إليك
وهم ميكووورون بيلسووو ،وهم ميكووورون  بووويهم،وهم يووودبرون أمووورهم بعووود أخوووذ أخيوووه وقووود .القصووو  يف ملاضوووعه

وكوذلك مووا كوان هنووا  مون مكور بيلسوو  مون انحيوو  النسولة وموون .املكوور  عو  التدبْيخلصولا ْنيوا وهوول مون 
كووول أول ووك مكوور موووا كنووحل حاضوور  لتحكوووك عنووه إ ووا هووول .انحيوو  رجووال احلاكووي  وهوووم يلقعلنووه السووجن .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2582 

الولحك الوذي سووبقحل السولرة لتثبتوه موون بوني مووا تثبوحل مون قضووااي هوذ  العقيودة وهووذا الودين،وهك متنووايرة يف 
   الكثْية.مشاهد القص

 بين الرسول وبين المشرهللاين وسبيله في الدعو  108 - 103الدرس الثاني:

يووويمن  لقلوولب،أنولقوود كووان مووون مقتضووى يبوولت اللحك،وإُيووواء القصووا،واللفتات واللمسووات الووويت هوور  ا
ولكن أكثور . يسومعلن منوه موا يسومعلنويعرفلن أحلاله،مث - -الناس ّبذا القرآن،وهم يشهدون الرسلل 

كلن ليهوا،و  يوودر نتبهوولن إوهم ميورون كووذلك علوى اهلايت املبثليوو  يف صوفح  اللجوولق فوال ي.  ييمنوولن النواس
 فما الذي ينتظرونهف.مدللهلا،كالذي يللي صفح  وجهه فال يرى ما يلاجهه

( َوَموووا 103نَي )حَل ِ ُوووْيِمنِ ْل َحَرْصوووَوَموووا َأْكثَووووُر النَّووواِس َولَووو» وعوووذاب اّلِل قووود ذخوووذهم بغتووو  وهوووم   يشوووعرون:
َهوا  َكأَيِِْن ِمْن آيَ   يف السََّماَواِت َواأْلَْرِم مَيُوُرونَ َو ( 104 )َتْسَأهُلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر  ِإْن ُهَل ِإ َّ ذِْكر  لِْلَعاَلِمنيَ  َعَليوْ

َهووا ُمْعرُِضوولَن ) ُنلا أَْن َشْتِوويَوُهْم َغاِكووَي   ( أَفَووَأمِ 106)َن  َّ َوُهووْم ُمْشوورُِكل إِ ( َوَمووا يوُووْيِمُن َأْكثَووورُُهْم اِبّللَِّ 105َوُهووْم َعنوْ
 (..107َن )ْشُعُرو ِمْن َعَذاِب اّللَِّ أَْو َشْتِيَوُهُم السَّاَعُ  بَوْغَت   َوُهْم َ  يَ 

م  وا هلوريصا على إميان قلمه،رغب  يف إيصوال ااوْي الوذي جواء بوه إليهم،ورمحو  ح - -ولقد كان الرسلل 
طبووووووائعهم ،اابْي بولكن اّلِل العلوووووويم بقلوووووولب البشوووووور.الوووووودنيا وعووووووذاب اهلخوووووورةينتظوووووور املشووووووركني موووووون نكوووووود 

ذ  هوكموا قوال يف   - ان،ألوموأحلاهلم،ينهك إليه أن حرصوه علوى إميواوم لون يسول  الكثورة املشورك  إىل ا ميو
هووووم ينتفعوووولن فهذا ا عوووورام   يوووويهلهم لإلميووووان،و  اعل.رون علووووى اهلايت الكثووووْية معرضوووونيميوووو -اهلايت 

  ئله املبثلي  يف اهلفا .بد
عجيووه،وهك م عنهووا لوإنووك لغووب عوون إميوواوم فمووا تطلووه موونهم أجوورا علووى اهلدايوو  وإن كووأوم يف ا عوورا

 « ..ْلعاَلِمنيَ لِ  َّ ذِْكر  ُهَل إِ  َوما َتْس َوُلُهْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر ،ِإنْ »تبذل هلم بال أجر و  مقابل:
نك جووهوا ألمو  و  حتكوار فياصوارهم وبصوائرهم،وهك مبذولو  للعواملني،  توذكرهم آبايت اّلِل،وتلجوه إليهوا أب

ز نووه أحوود فيمتوواعا يعجووز هلووو  قبيلوو ،و  مثوون هلووا يعجووز عنووه أحوود،فيمتاز األغنيوواء علووى الفقووراء،و  كوورط 
 .ن يريد .ومائدة عام  كامل  معروض  مل.إ ا هك ذكرى للعاملني.القاقرون على العاجزين

ووووماواِت َواأْلَْرِم مَيُووووُروَن َعَلْيهووووا وََكووووأَيِِْن ِموووونْ » ى اّلِل ..واهلايت الدالوووو  علوووو« ُضوووولنَ ْنهووووا ُمْعرِ عَ َوُهووووْم  آيَوووو   يف السَّ
ات ويف  السووووووماو ووحدانيتوووووه وقدرتووووووه كثووووووْية مبثليوووووو  يف تضووووواعي  الكلن،معروضوووووو  لابصووووووار والبصووووووائر.يف

ابرزة .ليهووواإالنووواس    تكووواق تووودعلوهك اننقووو.ميووورون عليهوووا صوووبا  مسووواء،آانء الليووول وأنووورا  النهوووار.األرم
لن اءهووا و  ُيسووسوومعلن قعولكنهم   يرووووا و  ي.ملحي  ختايوول للقلوولب والعقوولل.تلاجووه العيوولن واملشوواعر

 إيقاعها العمي .
حلظو  شمول .حلظ  شمل يف الظل املمودوق يونقا بلطو  أو يزيد.وإن حلظ  شمل يف مطلع الشمك ومغيبها

حلظوووووووو  شموووووووول يف النبتوووووووو  الناميوووووووو ،والثعم النوووووووواعم،والزهرة .لارة،والنبووووووووع الروييف ااضووووووووم الزاخوووووووور،والعني الف
حلظ  شمووووول يف الطوووووائر السووووواب  يف الفضاء،والسووووومك السووووواب  يف املاء،والووووودوق .املتفتح ،واحلصووووويد اهلشووووويم
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حلظوو  شموول يف صووب  أو .السووارب والنموول الدائه،وسووائر احلشوولق واألمووم موون احليوولان واحلشوورات واهلوولام .
حلظووو  واحووودة يتسووومع فيهوووا القلوووه البشوووري إىل إيقاعوووات هوووذا .يف هووودأة الليووول أو يف زمحووو  النهوووار .مسووواء،

 اللجلق العجيه ..
وَن رُ مَيُو»ولكنهم .ملسوتجيهاإن حلظ  واحدة لكافيو   رتعواش هوذا القلوه بقشوعريرة ا قرا  الرهيه،والتوأير 

 ثرون لذلك   ييمن األك..« َعَلْيها َوُهْم َعْنها ُمْعرُِضلنَ 
فا ميوووان ااوووالا .إىل قللّبم -يف صووولرة مووون صووولر   -وحوووَّت الوووذين ييمنووولن،كثْي مووونهم يتدسوووك الشووور   

ُيتوواج إىل يقظوو  قائموو  تنفووك عوون القلووه أو   ول كوول خا؟وو  كوويطاني ،وكل اعتبووار  موون اعتبووار ات هووذ  
الا ُيتواج إىل حسوم  وا ميان ااو.األرم يف كل حرك  وكل تصور ،لتكلن كلهوا ّلِل،خالصو  لوه قون سولا 

كاموووول يف قضووووي  السووووولطان علووووى القلووووه وعلوووووى التصوووور  والسوووولل  فوووووال تبقووووى يف القلووووه قينلنووووو  إ  ّلِل 
َومووا يوُووْيِمُن َأْكثَووورُُهْم اِبّللَِّ ِإ َّ »سووبحانه،و  تبقووى يف احليوواة عبلقيوو  إ  للموولىل اللاحوود الووذي   راق ملووا يريوود:

مشوركلن .ن قيم هذ  األرم يف تقريرهم لاحوداّ واألكوياء واألكخاص..مشركلن قيم  م« َوُهْم ُمْشرُِكلنَ 
مشوركلن يف الدينلنو  لقولة غوْي قولة اّلِل مون حواكم .سببا من األسوباب موع قودرة اّلِل يف النفوع أو الضور سلاء

مشوووووووركلن يف رجووووووواء يتعلووووووو  بغوووووووْي اّلِل مووووووون عبووووووواق  علوووووووى .أو ملجووووووه   يسوووووووتمد مووووووون كووووووورع اّلِل قون سلا 
مشوركلن يف جهواق لتحقيو  نفوع أو قفوع ضور .يف تضحي  يشلّبا التطلع إىل تقدير الناس مشركلن.ا نال 

،"يف قَوْللِوهِ .مشوركلن يف عبواقة يلحوج فيهوا وجوه موع وجوه اّلِل ..ولكن لغْي اّللِ  " فَوال َعَْعلُولا  :َعوِن ابْوِن َعبَّواس 
وْرُ ، َأْخَفووى ِموونْ :ّللَِِّ أَنْوَداق ا "،قَالَ   َقبِيووِه النَّْموِل َعلَووى َصووَفاة  َسوْلَقاَء يف لُْلَمووِ  اللَّْيووِل، َوُهووَل أَْن األَنْووَداُق ُهووَل الشِِ

، َوَحَياتِووَك اَي ُفالنَووُ ، َوَحيَووايت، َويَوُقللُ :يَوُقوللَ  اِر ألَتَووى :َواّللَِّ لَووْل  َكْلبُووُه َهووَذا أَلَ اَن الُلُصوولُص، َولَووْل  الْووَبُ  يف الوودَّ
ُ َوِكوْ حَل، َوقَووْلُل الرَُّجولِ :ِل ِلَصواِحِبهِ الُلُصلُص، َوقَوْلُل الرَُّجو ُ َوفُوالن ،   َعَْعوْل ِفيَهوا فُوالان  مل :َما َكواَء اّللَّ َلْل  اّللَّ
."  1580فَِإنَّ َهَذا ُكلَُّه بِِه ِكْر  

وْرَ  وَعْن َأيب َعِلكِ  َرُجل  ِمْن َبِب َكاِهول  قَاَل:َخطَبَونَوا أَبُول ُملَسوى اأَلْكوَعرُِي فَوَقواَل:اَي أَ  يُوَهوا النَّواُس اتوَُّقولا َهوَذا الشِِ
َُضوواِرِب فَوَقوواَ :َواّللَِّ لََتْخووُرَجنَّ ِ َّووا .مل فَِإنَّووُه َأْخَفووى ِمووْن َقبِيووِه النَّْمووِل 

،َوقَوْيُك بْووُن امل فَوَقوواَم إِلَْيووِه َعْبووُد هللِا بْووُن َحووْزن 
َذاَت يوَوووْلم  قَاَل:بَوووْل َأْخووورُُج ِ َّوووا قُوْلحُل،َخطَبَونَوووا َرُسووولُل هللِا .ْأُذون  قُوْلوووحَل،أَْو لَنَوووْأِتنَيَّ ُعَموووَر َموووْأُذون  لَنَوووا،أَْو َغوووْْيُ َمووو

وْرَ  مل فَِإنَّوُه َأْخَفوى ِموْن َقبِيوِه النَّْموِل  ُ أَْن يَوُقولَل وََكْيوَ  .فَوَقاَل:أَيُوَها النَّاُس اتوَُّقلا َهَذا الشِِ فَوَقواَل لَوُه:َمْن َكواَء اّللَّ
ِمووْن َقبِيووِه النَّْمووِل اَي َرُسوولَل هللِا ف قَوواَل:ُقلُللا:اللَُّهمَّ ِإانَّ نَوعُوولُذ بِووَك ِمووْن أَْن ُنْشوورَِ  بِووَك َكوويوْ  ا  نَوتَِّقيووِه،َوُهَل َأْخَفووى

   1581نَوْعَلُمُه،َوَنْستَوْغِفُرَ  ِلَما َ  نَوْعَلُم.
 ويف اةحاديث  اذج من هذا الشر  اخلفي:

                                                 
 ( صحي 227[)58/ 1تفسْي ابن أيب حامت ] - 1580
 حسن لغْي  19835( 19606[)614/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1581
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وود  اْلِكْنووِدُي ِإىَل َعْبووِد هللِا بْووِن ُعَمووَر،مُثَّ ُقْمووحُل ِمووْن ِعْنِدِ ،َفَجَلْسووحُل َعووْن َسووْعِد بْووِن ُعبَوْيووَدَة قَاَل:َجَلْسووحُل أَ  اَن َوحُمَمَّ
وا ِإىَل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّه،قَاَل:َفَجاَء َصاِحِل َوَقِد اْصَفرَّ َوْجُهُه َوتَوَغْيََّ َلْلنُُه،فَوَقاَل:قُْم ِإَ َّ،قُوْلو حُل:أََ ْ َأُكوْن َجاِلس 

فَوَقوواَل:أََ ْ َتْسووَمْع ِإىَل َمووا قَوواَل ابْووُن ُعَمووَر ف .السَّوواَعَ  ف فَوَقوواَل َسووِعيد :قُْم ِإىَل َصوواِحِبَك،قَاَل:فَوُقْمحُل إِلَْيووِه  َمَعووكَ 
ف قَوواَل:َوِ َ َهْلِووُ  قُوْلحُل:َوَموا قَوواَل ف قَوواَل:أََ ُ  َرُجوول  فَوَقوواَل:اَي أاََب َعْبووِد الوورَّمْحَِن أََعلَووكَّ ُجنَووا   أَْن َأْحلِووَ  اِبْلَكْعبَووِ  

يب َفَحلَووَ  ِّبَووا اِبْلَكْعبَووِ  ف ِإَذا َحَلْفووحَل اِبْلَكْعبَووِ  فَوواْحِلْ  بِووَربِِ اْلَكْعبَووِ ،فَِإنَّ ُعَمووَر َكوواَن ِإَذا َحلَووَ  قَوواَل:َكالَّ َوأَ 
غَووْْيِ هللِا،فَِإنَّووُه َمووْن َحلَووَ  بِغَووْْيِ هللِا فَوَقووْد  َ َهْلِووْ  ِ َبِيووَك،َو َ بِ :، فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا يَوْلم ووا ِعْنووَد َرُسوولِل هللِا 

 1582َأْكَرَ .
 وَعوووووووْن َزيْونَوووووووَه،اْمرَأَِة َعْبوووووووِد هللِا،قَاَلحْل:َكووووووواَن َعْبوووووووُد هللِا ِإَذا َجووووووواَء ِموووووووْن َحاَجووووووو   فَوووووووانْوتَوَهى ِإىَل اْلبَووووووواِب،تَوَنْحَن َ  

،فَوتَوَنْحَنَ ،قَاَلحْل:َوِعْنووِدي َعُجوولز  َوبَوَزَ ،َكرَاِهيَووَ  أَْن يَوْهُجووَم ِمنَّووا َعلَووى َكووْكء  َيْكرَ  ُهُه،قَاَلحْل:َوِإنَّووُه َجوواَء َذاَت يَوْلم 
وووورِيِر،َفَدَخَل،َفَجَلَك ِإىَل َجْنِل،فَووووورََأى يف ُعُنِقووووك َخْيط ا،قَا َل:َمووووا َهووووَذا تَوووووْرِقيِب ِمووووَن احْلُْمرَِة،فََأْقَخْلتُوَهووووا َهْووووحَل السَّ

ْرقِوووووَك ِ  ِفيِه،قَاَلحْل:فََأَخوووووَذُ  فَوَقطََعوووووُه،مُثَّ قَووووواَل:ِإنَّ آَل َعْبوووووِد هللِا أَلْغِنيَووووواُء َعوووووِن اْاَوووووْيُ  ف قَاَلحْل:قُوْلوووووحُل َخوووووْي   أُ 
ْرِ ، َِْعحُل َرُسلَل هللِا  يَوُقولُل:ِإنَّ الرَُقى،َوالتََّمائَِم،َوالتَِِللَوَ  ِكوْر   قَاَلحْل:فَوُقْلوحُل لَوُه:ِ َ تَوُقولُل َهوَذا َوقَوْد َكانَوحْل الشِِ

َوووا َذلِوووَك عَ  َعْيوووِب  َموووُل تَوْقوووِذُ ،َفُكْنحُل َأْخَتلِوووُ  ِإىَل فُووواَلن  اْليَوُهووولِقيِِ يَوْرِقيَها،وََكووواَن ِإَذا َرقَاَهوووا َسوووَكَنحْل ف قَاَل:ِإ َّ
َووووا َكوووواَن َيْكِفيووووِك أَْن تَوُقوووولِ  َكَمووووا قَووووالَ  َها،ِإ َّ ووووْيطَاِن َكوووواَن يَوْنُخُسووووَها بِيَووووِدِ ،فَِإَذا َرقَوْيِتَهووووا َكوووو َّ َعنوْ َرُسوووولُل هللِا  الشَّ

:.1583أَْذِهِه اْلَباَس َربَّ النَّاِس اْكِ  أَْنحَل الشَّايف،َ  ِكَفاَء ِإ َّ ِكَفاُ َ ،ِكَفاء  َ  يُوَغاِقُر َسَقم ا 
،أَنَّ َرُسووولَل هللِا   َواِحووود ،فَوَقاُللا:اَي  أَقْوبَوووَل إِلَْيوووِه َرْه  ،فَوبَوووايََع ِتْسوووَع   َوأَْمَسوووَك َعووونْ وَعوووْن ُعْقبَوووَ  بْوووِن َعووواِمر  اْ؟َُهوووِبِِ

َوقَاَل:َمْن َعلَّوووَ  َرُسووولَل هللِا،اَبيَوْعوووحَل ِتْسوووَع   َوتَورَْكوووحَل َهوووَذا ف قَووواَل:ِإنَّ َعَلْيوووِه َاِيَمووو   فََأْقَخوووَل يَوووَدُ  فَوَقطََعَها،فَوَبايَوَعوووُه،
 1584َاِيَم   فَوَقْد َأْكَرَ .

وْرِ  َموْن َعِموَل قَو»  --وَعْن َأىِب ُهَريْورََة قَاَل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ  ُ تَوبَواَرَ  َوتَوَعواىَل أاََن أَْغوَ  الُشورََكاِء َعوِن الشِِ اَل اّللَّ
 .1585«َعَمال  َأْكَرَ  ِفيِه َمِعى َغْْيِى تَورَْكُتُه َوِكرَْكُه 

،وََكاَن ِمووَن الصَّووَحابَِ ،أَنَُّه،قَاَل: َِْعحُل   يَوُقوولُل:ِإَذا مَجَووَع َرُسوولَل هللِا وَعووْن َأيب َسووِعيِد بْووِن َأيب َفَضوواَلَ  األَْنَصووارِيِِ
ُ اأَلوَّلِوونَي َواهلِخرِيَن،لِيَوووْلم   َ َريْووَه ِفيووِه،اَنَقى ُمنَوواق :َمْن َكوواَن َأْكووَرَ  يف َعَموول  َعِملَووُه ّللَِِّ أَ  ا،فَوْلَيْطُلْه يَوَلابَووُه اّللَّ َحوود 

َ أَْغَ  الُشرََكاِء َعنِ  ْرِ . ِمْن ِعْنِد َغْْيِ هللِا،فَِإنَّ اّللَّ  1586الشِِ

                                                 
 ( صحي 7553[)385/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1582
 ( صحي  لغْي 3615[) 23/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1583
 ( صحي 17558( 17422[))916/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1584
 ( 7666[)57/ 19املكنز ] -صحي  مسلم - 1585
 صحي  18047( 17888[)140/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1586
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ووْرُ  وَعووْن حَمُْموولِق بْووِن لَِبيوود ،أَنَّ َرُسوولَل هللِا   ووْرُ  اأَلْصووَغُر قَاُللا:َوَمووا الشِِ قَوواَل:ِإنَّ َأْخووَلَ  َمووا َأَخوواُ  َعلَووْيُكُم الشِِ
ُ َعزَّ َوَجولَّ هَلُوْم يوَوْلَم اْلِقَياَمو ِ  :ِإَذا ُجوزَِي النَّواُس ِ َْعَمواهِلِْم:اْذَهُبلا ِإىَل اأَلْصَغُر اَي َرُسلَل هللِا ف قَاَل:الِراَِيُء،يَوُقلُل اّللَّ

ُتْم تُورَاُ وَن يف الُدنْوَيا فَاْنظُُروا َهْل عَُِدوَن ِعْنَدُهْم َجزَاء .  1587الَِّذيَن ُكنوْ
 ان.فهذا هل الشر  اافك الذي ُيتاج إىل اليقظ  الدائم  للتحرز منه ليخلا ا مي

اكم   يف كوورع يتحووالدينلنوو.لدينلنوو  لغووْي اّلِل يف كووأن موون كوويون احلياةوهنووا  الشوور  اللاضوو  الظوواهر،وهل ا
عها  تقليد من التقاليود كاختواذ أعيواق وملاسوم يشور والدينلن  يف -لشر    ااقل عليه وهل نا يف ا -إليه 

 دقُيووو  ويكشووو  أو ه مووون السووووالدينلنووو  يف زِي مووون األزايء حوووال  موووا أمووور اّلِل بووو.النووواس و  يشووورعها اّللِ 
 العلرات اليت نصحل كريع  اّلِل أن تس  ..

عا وقينلنوو  اعوو  وخضوول واألموور يف مثوول هووذ  الشوويون يتجوواوز منطقوو  ا مث والووذنه ابملخالفوو  حووني يكوولن ن
كولن ي إنوه عندئوذ  ..لعر  اجتماعك سائد من صنع العبيد،وتركا لامور اللاضو  الصواقر مون رب العبيود 

حيو  أمور مون هوذ  النا وهول. .الدينلنو  لغوْي اّلِل فيموا حوال  أمور اّللِ ألنه يودل علوى .ذنبا،ولكنه يكلن كركا
 خطْي ..

 علوى مون كوان يولاجههم رسولل اّللِ  ..فتنطب « نَ ْشرُِكل َوما يُوْيِمُن َأْكثَورُُهْم اِبّللَِّ ِإ َّ َوُهْم مُ »:ومن مث يقلل اّللِ 
 يف ا؟زيرة،وتشمل غْيهم على تتابع الزمان وتغْي املكان.

عراضووهم عوون إجلق،بعوود مووا الووذي ينتظوور  أول ووك املعرضوولن عوون آايت اّلِل املعروضوو  يف صووفحات الل وبعوود ف
   ماذا ينتظرونف آايت القرآن اليت   يسأللن عليها أجراف

،أَْو َشْتِوو» ..وهووك ملسوو  قليوو  « فونَ ْغتَوو   َوُهووْم   َيْشووُعرُ لسَّوواَعُ  بوَ ايَوُهُم أَفَووَأِمُنلا أَْن َشْتِوويَوُهْم غاِكووَي   ِمووْن َعووذاِب اّللَِّ
لوووووم ملعووووود  يع ذي  فإن عوووووذاب اّلِل الووووو.ملشووووواعرهم، يقالهم مووووون غفلتهم،وليحوووووذروا عاقبووووو  هوووووذ  الغفلووووو 

ه اليولم الرهيو فيطورقهم أحد،قد يغشاهم اللحظ  بغاكي  تلفهم وتشملهم،ور ا تكلن الساع  على األبلاب
ري أحود مواذا ذن،و  يودأاتود إليوه عوني و  إن الغيوه ملصود األبولاب،  .املخي  بغتو  وهوم   يشوعرون .

 سيكلن اللحظ ،فكي  ذمن الغافللنف
لن معروضووو  ّبوووا الكووو وإذا كانوووحل آايت هوووذا القووورآن الوووذي ُيمووول قليووول الرسوووال ،وكانحل اهلايت الووويت ُيفووول

م ا أو خفيوا وهوركا لواهر كوإذا كانحل هذ  وتلك ميرون عليها وهوم عنهوا معرضلن،ويشوركلن ابّلِل .لانظار .
ام يف نريقوووووووووووووه ومووووووووووووون اهتووووووووووووودى ّبديوووووووووووووه،  ينحرفووووووووووووولن و  يتوووووووووووووأيرون مووووووووووووو - -فالرسووووووووووووولل .األكثرون

مووووووا أاََن ِمووووووَن ِب،َوُسووووووْبحاَن اّللَِّ  وَ ِن اتوَّبَوعَ اَن َوَمووووووُقْل:هووووووِذِ  َسووووووِبيِلك أَْقعُوووووولا ِإىَل اّللَِّ َعلووووووى َبِصووووووْيَة  أَ »ابملنحوووووورفني:
 «.اْلُمْشرِِكنيَ 

 يم ،  علج فيها و  كك و  كبه ...واحدة مستق« ُقْل:هِذِ  َسِبيِلك»
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نعر  نريقنوا جيدا،ونسوْي .ن اّلِل ونولرموعلوى هودى  ..فونحن« أَْقُعلا ِإىَل اّللَِّ َعلى َبِصوْيَة  أاََن َوَموِن اتوَّبَوَعوِب »
 -ننز  اّلِل .املسوووتنْي فهل اليقوووني البصوووْي.فيهوووا علوووى بصووور وإقرا  ومعرفووو ،  بوووب  و  نتحسوووك،و  حنووودس

« ْشوورِِكنيَ  ِمووَن اْلمُ َوموا أانَ »ميوز عوون الوذين يشووركلن بووه:  يليو   للهيته،وننفصوول وننعووزل ونت عمووا -سوبحانه 
 ..  لاهر الشر  و  خافيه.

 هذ  نريقك فمن كاء فليتابع،ومن   يشأ فأان سائر يف نريقك املستقيم.
مون   عدهم،يف قلن أمو  وحو موأصحاب الدعلة إىل اّلِل   بد هلم مون هوذا التميوز،  بود هلوم أن يعلنولا أوو

 يعتقد عقيدهتم،و  يسلك مسلكهم،و  يدين لقياقهتم،ويتميزون و  حتلطلن  
الووودعلة    فهوووذ .هلكو  يكفوووك أن يووودعلا أصوووحاب هوووذا الووودين إىل قيووونهم،وهم متميعووولن يف اجملتموووع ا؟ا

 تيقي كي ا ذا قيم  
ه جمووع خوواص آصوورتتميووزوا بتيآخوور غووْي ا؟اهليوو  وأن إنووه   بوود هلووم منووذ اليوولم األول أن يعلنوولا أوووم كووكء  

يوزوا قيواقهتم ؟واهلك وأن ميجملتموع اا  بد أن مييوزوا أنفسوهم مون .العقيدة املتميزة،وعنلانه القياقة ا سالمي  .
 من قياقة اجملتمع ا؟اهلك أيضا 

 ان الووذيطه بكوول السووليووذهإن انوودغامهم واوويعهم يف اجملتمووع ا؟اهلك،وبقوواءهم يف لوول القيوواقة ا؟اهلي ، 
كووولن للووودعلة كووون أن تهملوووه عقيووودهتم،وبكل األيووور الوووذي ميكووون أن تنشووو ه قعلهتم،وبكووول ا؟اذبيووو  الووويت مي

 ا؟ديدة.
لودعلة  ل جموال هوذ  ااهلوا هوجمإن .وهذ  احلقيق    يكن جماهلا فق  هل الودعلة النبليو  يف أوسواط املشوركني .

اهتوووووا   يف مقلموجاهليووووو  القووووورن العشووووورين   ختتلووووو..كلموووووا عووووواقت ا؟اهليووووو  فغلبوووووحل علوووووى حيووووواة النووووواس 
ين لتواري   والوذالوى مودار عاألصيل ،ويف مالحمها املميزة عن كل جاهلي  أخرى واجهتهوا الودعلة ا سوالمي  
مون  لتدسك الناعماهلي ،وايظنلن أوم يصللن إىل ككء عن نري  التميع يف اجملتمع ا؟اهلك واألوضاع ا؟

بيعوو  هووذ  دركلن نهووي ء   يوو.موون خووالل هووذ  األوضوواع ابلوودعلة إىل ا سووالم .خووالل تلووك اجملتمعووات و 
 العقيدة و  كي  ينبغك أن تطر  القللب  ..

صوحاب أفوال يعلون أعنولاوم وواجهوتهم ووجهوتهم   إن أصحاب املذاهه ا حلاقي  أنفسهم يكشفلن عون 
 فبيل ا؟اهلي ساما عن اليت تف   االدعلة إىل ا سالم عن عنلاوم اااصف ونريقهم اااصف وسبيلهم 

 سنة هللا في الدعوات والهدف من القصص القرآني ? 111- 109الدرس الثالث:

إن حممووودا لووويك .مث لفتووو  إىل سووون  اّلِل يف رسوووا ته،وإىل بعوووخ آايت اّلِل يف األرم مووون مصوووائر السوووابقني .
ين كذبلا مون قبول،آايت معروضو  يف وهذ  علاقه الذ.بدعا من الرسل،ورسالته ليسحل بدعا من الرسا ت

ظُوووُروا َوَمووا أَْرَسووْلَنا ِمووْن قَوْبلِووَك ِإ َّ رَِجووا   نُوولِحك إِلَوووْيِهْم ِمووْن أَْهووِل اْلُقووَرى أَفَولَووْم َيِسووْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَونْ » :األرم
( َحوَّتَّ ِإَذا اْسوتَوْيَأَس 109يَن اتوََّقوْلا أَفَواَل تَوْعِقلُولَن )َكْيَ  َكاَن َعاِقَبُ  الَِّذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم َولَوَداُر اهْلِخورَِة َخوْْي  لِلَّوذِ 

ووَك َمووْن َنَشوواُء َوَ  يوُووَرُق َ ُْسووَنا َعووِن اْلَقووْلمِ  ُووْم قَووْد ُكووِذبُلا َجوواَءُهْم َنْصووُراَن فَوُنجِِ ( 110اْلُمْجوورِِمنَي ) الُرُسووُل َولَنُوولا َأوَّ
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 اأْلَْلبَوواِب َمووا َكوواَن َحووِديث ا يُوْفووَ َى َوَلِكووْن َتْصووِديَ  الَّووِذي بَوونْيَ يََديْووِه َوتَوْفِصوويَل َلَقووْد َكوواَن يف َقَصِصووِهْم ِعووْثَة  أِلُوِ  
 ( «.111ُكلِِ َكْكء  َوُهد ى َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنلَن )

 حلركوووووواهتم ع اايووووووا وحلظووووووات ا سووووو جا .حَّت قلوووووولب املتجثين.إن النظووووور يف آتر الغووووووابرين يهووووووز القلووووولب
عوووووولن رجلن،يطمهتم وخلجوووووواهتم وتصوووووولرهم أحيوووووواء يروحوووووولن يف هووووووذ  األمكنوووووو  واي لن،حووووووافلن ويوسووووووكنا

م مشوواعرهم نطوولت معهووآترهم خاويوو ،نلاهم الفنوواء وا.مث إذا هووم سوواكنلن،  حووك و  حركوو .ويتطلعوولن .
ن هووذ  إ..واملشوواعر  الضوومائر وعوولاملهم وأفكووارهم وحركوواهتم وسووكناهتم،وقنياهم املايلوو  للعيووان واملسووتكن  يف

فهم د القولم ليولقلقورآن بيوومن مث ذخوذ ا.التأمالت لتهز القله البشري هزا مهما يكن جاسيا غوافال قاسويا
« رى لَووْيِهْم ِمووْن أَْهووِل اْلُقوو نُوولِحك إِ  رِجووا   َومووا أَْرَسووْلنا ِمووْن قَوْبلِووَك ِإ َّ »:علووى مصووارع الغووابرين بووني احلووني واحلووني

ا أر  باقيو ،ليكلنل ن أهول الموإ ا كانلا بشرا مثلوك مون أهول احلاضورة،  .ر..  يكلنلا مالئك  و  خلقا آخ
ن  اّلِل يف ي  علوووى سووووأصوووث علوووى احتموووال تكوووالي  الووودعلة واهلداي ،فرسوووالتك ماضووو.حاكوووي  وألوووني جانبوووا .

 إرسال رجال من البشر نلحك إليهم ..
مصووْيهم ..فيوودركلا أن مصووْيهم ك« ْمفْن قَوووْبِلهِ ِذيَن ِمووبَووُ  الَّووأَفَولَووْم َيِسووْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُووُروا َكْيووَ  كوواَن عاقِ »

داُر َولَووو»ىل ذهووواب:إ  األرم وأن سووون  اّلِل اللاضوووح  اهلتر يف آتر الغوووابرين سوووتناهلم وأن عووواقبتهم يف هوووذ
 رار.قخْي من هذ  الدار اليت ليك فيها «.اهْلِخرَِة َخْْي  لِلَِّذيَن اتوََّقْلا

 ى املتاع القصْيفاع الباقك عليروا املت..فتتدبروا سنن اّلِل يف الغابرينف أفال تعقللن فتي « أََفال تَوْعِقُللَنف»
ضووك عوود اّلِل،وا  فيهووا و مث يصوولر سوواعات احلوورج القاسووي  يف حيوواة الرسوول،قبيل اللحظوو  احلا وو  الوويت يتحقوو

ُوْم قَودْ أَ نُولا لَ َحوَّتَّ ِإَذا اْسوتَوْيَأَس الُرُسوُل وَ » فيها سنته اليت   تتخل  و  هيود: وَك  ُكوِذبُلا َجواَءُهْم َنْصورُ وَّ اَن فَوُنجِِ
 ( «.110َمْن َنَشاُء َوَ  يُوَرُق َ ُْسَنا َعِن اْلَقْلِم اْلُمْجرِِمنَي )

ار العموى وا صور الكفر و  إوا صلرة رهيب ،ترسم مبل  الشدة والكرب والضي  يف حياة الرسل،وهم يلاجهلن
لتوووووه،وكثرة انووووول يف قدعلن فوووووال يسوووووتجيه هلوووووم إ  قليووووول،وتكر األعووووولام والبوار األايم وهوووووم يووووو.وا؟حووووولق

 أهله،وامليمنلن يف عدهتم القليل  وقلهتم الض يل .
م يف هوذ  هلو يتحقو  والرسل ينتظرون اللعد فال.إوا ساعات حرج ،والبانل ينتفا ويطغى ويبطا ويغدر

 هوووذ  النصووور يف هم كوووذبتهم يف رجووواءتوووراهم كوووذبلاف تووورى نفلسووو.فوووتهجك يف خووولانرهم اهلووولاجك ..األرم
 احلياة الدنياف

وما قوورأت هووذ  .ومووا يقوو  الرسوولل هووذا امللقوو  إ  وقوود بلوو  الكوورب واحلوورج والضووي  فوول  مووا يطيقووه بشوور
ُتْم أَْن َتْدُخُللا اْ؟َنََّ  َوَلمَّا َذِْتُكْم َمثَوُل الَّوِذيَن َخلَوْلا ِموْن قَووْبِلكُ »اهلي  واهلي  األخرى: ُهُم اْلَبْأسواُء أَْم َحِسبوْ ْم َمسَّوتوْ

ف  موا قورأت هوذ  اهليو  أو تلوك إ  ...« َوالضَّرَّاُء َوزُْلزُِللا َحَّتَّ يَوُقولَل الرَُّسولُل َوالَّوِذيَن آَمنُولا َمَعوُه:َمَّت َنْصوُر اّللَِّ
وكوووعرت بقشوووعريرة مووون تصووولر اهلووولل الوووذي يبلووو  ابلرسووولل هوووذا املبلووو ،ومن تصووولر اهلووولل الكوووامن يف هوووذ  
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،والكرب املزلزل الوذي يورج نفوك الرسولل هوذ  الرج ،وحالتوه النفسوي  يف مثول هوذ  اللحظات،وموا اهللاجك
 ُيك به من أ    يطا .

ن الطاقوو  مووبقووى ذرة تيف هووذ  اللحظوو  الوويت يسووتحكم فيهووا الكرب،وذخووذ فيهووا الضووي   خووان  الرسوول،و  
ُء،َو  يوُوووَرُق َك َموووْن َنشووا،فَوُنجِِ ْم َنْصووُرانجووواَءهُ »يف هووذ  اللحظووو  اووكء النصووور كووامال حا وووا فاصووال:.املوودخرة .

 « ..َ ُْسنا َعِن اْلَقْلِم اْلُمْجرِِمنيَ 
هوود و  بقيوو  قيوو  مون جب  بوود موون الشودائد،و  بوود موون الكوروب،حَّت   تبقووى .تلوك سوون  اّلِل يف الودعلات

لنصوور موون عنوود ااكء .اسمث اووكء النصوور بعوود اليووأس موون كوول أسووبابه الظوواهرة الوويت يتعلوو  ّبووا النوو.موون ناقوو 
لوبطا والعسو  جلن مون ااّلِل،فينجل الذين يستحقلن النجاة،ينجلن من اهلال  الذي ذخذ املكذبني،وين

  و  يصود  عونهم و  ن لوه،و وُيل  س اّلِل ابجملرمني،مودمرا ماحقوا   يقفول .الذي يسلطه عليهم املتجثون
 نصْي.

قعووِك   كوول يوولميففلوول كووان النصوور رخيصووا لقووام .ز ذلووك كووك   يكوولن النصوور رخيصووا فتكوولن الوودعلات ه
د إ وووا هوووك قلاعوووف. لعباوقعلات احلووو    اووولز أن تكووولن عبثوووا و .أو تكلفوووه القليووول.بووودعلة   تكلفوووه كوووي ا

كووووووووالي  تملوووووووولن تواألقعيوووووووواء   ُي.للحيووووووواة البشووووووووري  ومنوووووووواهج،ينبغك صوووووووويانتها وحراسووووووووتها موووووووون األقعياء
البانوول علووى  احلوو  موون اِقعلهووا عجووزوا عوون محلهووا ونرحلهووا،وتبني الدعلة،لووذلك يشووفقلن أن يووِدعلها،فإذا

ن النصور ،ولل لنولا أعلة اّللِ حمك الشدائد اليت   يصمد هلا إ  اللايقلن الصاققلن الذين   يتخللن عن ق
   اي هم يف هذ  احلياة  

 ألرم،وإمووووا أناهووووذ   يف إن الوووودعلة إىل اّلِل ليسووووحل عووووارة قصووووْية األجوووول إمووووا أن توووورب  ر ووووا معينووووا حموووودقا
اّلِل يف  دعلة إىليتخلوووى عنهووووا أصوووحاّبا إىل عووووارة أخووورى أقوووورب ر وووا وأيسوووور حصووويل   والووووذي يووونهخ ابلوووو

و مكوان أع يف أي زموان ؟اهلي  هوك الويت تودين لغوْي اّلِل ابلطاعو  وا تبوا اواجملتمعات  -اجملتمعات ا؟اهلي  
ك لووه جول  إ وا ينبغوو  يقولم بتجوارة ماقيو  قريبو  األه   يقولم برحلو  مرُيوو ،اوه أن يولنن نفسوه علوى أنو -

 األسولق أبويخ حوَّت تورى أن يستيقن أنه يلاجه نلاغيحل ميلكلن القلة واملال وميلكولن اسوتخفا  ا؟مواهْي
ارة كوووهلاهتا ،ابسوووتثواألبووويخ أسووولق  وميلكووولن شليوووه هوووذ  ا؟مووواهْي ذاهتوووا علوووى أصوووحاب الووودعلة إىل اّللِ 

تيقنلا أن ه أن يسووووواوووو.ة إىل اّلِل يريوووودون حرماوووووا موووون هووووذ  الشووووهلات  .وهتديوووودها  ن أصووووحاب الوووودعل 
وأنه مون .يضوا التكوالي  أهليو  كثوْيالدعلة إىل اّلِل كثْية التكالي ،وأن ا نضمام إليها يف وجه املقاومو  ا؟ا

ا؟يوووول  ستضووووعف ،إ ا تنضووووم إليهووووا الصووووفلة املختووووارة يف ا؟موووواهْي امل -ر يف أول األموووو -مث   تنضووووم إليهووووا 
 وأن عوودق هووذ .ااة الوودنيكلووه،اليت توويير حقيقوو  هووذا الوودين علووى الراحوو  والسووالم ،وعلى كوول متوواع هووذ  احليوو

 الصفلة يكلن قائما قليال جدا.
موواهْي يف دخل ا؟توووعندئذ فقوو  .ولكوون اّلِل يفووت  بيوونهم وبووني قوولمهم ابحل ،بعوود جهوواق يطوولل أو يقصوور

 قين اّلِل أفلاجا.
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 اس مون نصورة ا سوتي وأللان من.يف ا؟ه ويف بيحل العزيز ويف السجن.الشدائد ويف قص  يلس  أللان من
وقصو  يلسو   -ّلِل الصواق  الوذي   حيوه اكموا هول وعود   -مث كانحل العاقبو  خوْيا للوذين اتقولا .الناس .

ن قبوول،على ملنزلوو  مووفيها عووثة ملوون يعقل،وفيهووا تصوودي  مووا جوواءت بووه الكتووه ا. وولذج موون قصووا املرسوولني
ه   األكاذيوووف.فموووا كوووان ميكووون أن يكووولن موووا جووواء بوووه حوووديثا مف ى.ل  بوووني حممووود وهوووذ  الكتهغوووْي صووو

َصِصوِهْم قَ ْد كواَن يف َلقَ » :يصد  بعضها بعضا و  هق  هداي ،و  يس و  فيها القله امليمن الرو  والرمح
كء، َوُهووودى  َدْيِه،َوتَوْفِصووويَل ُكووولِِ َكوووي بَووونْيَ يَ لَّوووذِ َ  اِعوووْثَة  أِلُوِ  اأْلَْلباِب،موووا كووواَن َحوووِديثا  يُوْفوووَ ى،َولِكْن َتْصوووِدي

 « ..َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ 
ول ألتعقيبوووات يف وعكء ا.وهكوووذا يتلافووو  املطلوووع وااتوووام يف السووولرة،كما تلافووو  املطلوووع وااتوووام يف القصووو 
 كذلك.  االقص  وآخرها،وبني يناايها،متناسق  مع ملضلع القص ،ونريق  أقائها،وعباراهت

 .ع يف امللضلعق  اللاقفتحق  اهلد  الديب كامال،وهق  السمات الفني  كامل ،مع صد  الرواي ،ومطاب
 اي تتحقوو  ر فهووك .قاءوقوود بوودأت القصوو  وانتهووحل يف سوولرة واحوودة،ألن نبيعتهووا تسووتلزم هووذا اللوولن موون األ

إ   - ي  الفووب فيهووامووا   يووتم التنسووك  -فال تووتم العووثة ّبووا .رويوودا رويوودا،ويلما بعوود يلم،ومرحلوو  بعوود مرحلوو 
 ا ع   ُيقو  كويا يف ملضووإفراق حلق  واحدة منه. ن يتابع السيا  خطلات القص  ومراحلها حَّت وايتها

 بلقيك. يمان معكحلق  قص  سل.من هذا كله كما ُيققه إفراق بعخ احللقات يف قصا الرسل اهلخرين
قوات لإخل فهوذ  احل.أو حلقو  قصو  نول  والطلفوان ...عيسوىأو حلقو  قصو  مللود .أو حلق  قص  مللد مورمي

ا يوووووو  حلقاهتووووووأما قصوووووو  يلسوووووو  فتقتضووووووك أن تتلووووووى كلهووووووا متلال.تفووووووك ابلغوووووورم منهووووووا كووووووامال يف ملاضووووووعها
ِ وا أَْوَحْينوا إِلَْيوَك  َن اْلَقَصواِ  َأْحَسوحَنْوُن نَوُقوُا َعَلْيوكَ »ومشاهدها،من بدئها إىل وايتها وصد  اّلِل العظيم:

 « ..َوِإْن ُكْنحَل ِمْن قَوْبِلِه َلِمَن اْلغاِفِلنيَ .ُقْرآنَ هَذا الْ 
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عد13)  مكي ة وآياأها ثالث وأربمون ( سور  الر 

 أهم مو وعات السور 

ّبا تحورج أن أكول لقاصور املاكثْيا ما أق  أمام النصلص القرآنيو  وقفو  املتهيوه أن أمسوها  سولليب البشوري 
موووون بووووني هووووذ   -لرة األنعووووام موووون قبلهووووا كووووأوا كووووأن سوووو -لفوووواين  وهووووذ  السوووولرة كلهووووا بتعبووووْيي البشووووري ا

 النصلص اليت   أكاق أجر  على مسها بتفسْي أو إيضا .
وملنهجوووه  لطبيعتوووه ولكووون مووواذا أصووونع وحنووون يف جيووول   بووود أن يقووودم لوووه القووورآن موووع الكثوووْي مووون ا يضوووا 

امووووات ا هتم وعن.ل الووووذي تنووووزل فيووووه القوووورآنومللضوووولعه كووووذلك ووجهته،بعوووود مووووا ابتعوووود النوووواس عوووون ا؟وووو
موا  حلقيقي ،وبعودبعاقهوا اواألهدا  اليت تنزل هلا،وبعد ما ا اعحل وذبلحل يف حسوهم وتصولرهم مدلل توه وأ

جهها،بينمووا رآن ليلاوهووم يعيشوولن يف جاهليوو  كوواليت نووزل القوو.احنرفووحل يف حسووهم مصووطلحاته عوون معانيهووا .
ن ل مووورة يتحركووول لقوورآن أو هووو  ا؟اهليوو  كموووا كوووان الووذين تنوووزل علووويهم اهووم   يتحركووولن ّبووذا القووورآن يف ملاج

در  أسووورار  يووورآن   فهذا القووو.وبووودون هوووذ  احلركووو    يعووود النووواس يووودركلن مووون أسووورار هوووذا القووورآن كوووي ا..
 ه ووجهته.ي  مدلللقاعد،و  يعلم مدلل ته إ  إنسان ييمن به ويتحر  به يف وجه ا؟اهلي  لتحق

يف  قورآن املباكورع هوذا الب رهب  ورعش  كلما تصديحل لل مجو  عون هوذا القورآن  إن إيقوا ومع هذا كله يصيب
مووا ستشوعر  منووه و أبوني مووا  ومن مث أحووك قائمووا ابلفجولة اهلائلوو .حسوك حمووال أن أترمجوه يف ألفووالك وتعبوْيايت

 «   الظالل»أترمجه للناس يف هذ  
ذي نعوويا فيووه وا؟يوول الووذي تلقووى مباكوورة هووذا قيقوو  الفووار  بووني جيلنووا الووح -عموو  ب -وإنووب ألقر  اهلن 

 القرآن.
اتوووووووووه ه،وإُياءلقوووووووود كوووووووووانلا حووووووووانبلن ّبوووووووووذا القووووووووورآن مباكوووووووورة ويتلقووووووووولن إيقاعووووووووه يف حسهم،وصووووووووولر  ولالل

اهليوو  ه يف وجووه ا؟بووتحركوولن وهم ي.وإمياءاتووه.وينفعللن ّبووا انفعووا  مباكرا،ويسووتجيبلن هلووا اسووتجاب  مباكوورة
الووووووويت  ااوووووولار  من مث كوووووووانلا ُيققوووووولن يف حيوووووواة البشوووووور القصوووووووْية تلووووووكو .لتحقيوووووو  مدلل تووووووه يف تصوووووولرهم

 لووذي حققوول  يفاهلخوور ا حققلهووا،اب نقالب املطلوو  الووذي مت يف قلوولّبم ومشوواعرهم وحيوواهتم،مث اب نقووالب
 ليها.األرم ومن ع ّر اّللِ احلياة من حلهلم،ويف أقدار العا  كله يلمذا ،ويف خ  سْي التاري  إىل أن ي

مووووووا  حسووووووهم فويتأيرون إبيقاعووووووه يف.ينهلوووووولن مباكوووووورة موووووون معووووووني هووووووذا القوووووورآن بووووووال وسووووووان  لقوووووود كووووووانلا
 تصلراته.و  رارته وإكعاعه وإُيائه ويتكيفلن بعد ذلك وف  حقائقه وقيمه  وينضجلن.ألذن

ن وفووالن موون وفال.وضوواعأموا حنوون اليوولم فنتكيو  وفوو  تصوولرات فووالن وفوالن عوون الكوولن واحليوواة والقويم واأل
حليواة اأنفسوهم ويف    يف ذاترين أبناء الفناء  مث ننظر حنن إىل ما حققل  يف حياهتم من خلار البشر القاص

م رات غوْي قويمهرات وموييمن حلهلم،فنحاول تفسْيها وتعليلها  نطقنا الذي يستمد معايْي  من قويم وتصول 
 وتصلراهتم ومييراهتم.
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ن صونع هوذا مولو  آخور ألووم هوم خ.توائج .فنخطئ و  كك يف تقدير البلاعة وتعليل الدوافع وتفسوْي الن
 القرآن ..

مث .القورآن ذاتوه يودنلا مونلإ وا يقرءوووا .وإنب ألهيه بقراء هذ  الظالل،أ  تكولن هوك هودفهم مون الكتاب
 إذا وقفوووولا قيقتووووه إ حوهووووم لوووون يتنوووواولل  يف .ليتنوووواولل  عنوووود ذلووووك يف حقيقتووووه،ويطرحلا عوووونهم هووووذ  الظالل

 ايته.ر دلل ته وعلى خلم املعرك  مع ا؟اهلي  اب ه وهحل حياهتم كلها على هقي  م
هتوا مرة،وقود قرأ هوا ألولوكأ وا أقر   -سولرة الرعود  -وبعد فهذا استطراق انودفعحل إليوه وأموامك هوذ  السولرة 

ل ت  عليوك يف كوطيه ويتفولكن هذا القرآن يعطيك  قدار ما تع.من قبل و عتها ما   أحصيه من املرات
جديوودا    كوول موورةت وإكووراقات وإُيوواءات وإيقاعووات بقوودر مووا تفووت  لووه نفسووك ويبوودو لووك يفموورة إبكووعاعا

 كأنك تتلقا  اللحظ ،و  تقرأ  أو تسمعه أو تعا؟ه من قبل  
،وجول واحود،وعطر 1588وهذ  السلرة من أعاجيه السلر القرآني  اليت شخذ يف نفك واحود،وإيقاع واحود 

النفك،وتزحم احلك ابلصلر والظالل واملشاهد وااولا ،واليت شخوذ واحد من بدئها إىل وايتها واليت تفعم 
الوونفك موون أقطارهووا مجيعا،فووإذا هووك يف مهرجووان موون الصوولر واملشوواعر وا يقاعووات وا كووراقات،واليت توور ق 
ابلقلوووووه آفاقوووووا وأكووووولاان وعووووولا  وأزمووووواان،وهل مستيقج،مبصر،مدر ،كووووواعر  وووووا ميووووولج حللوووووه مووووون املشووووواهد 

 وامللحيات.
 يقاها.ملس.مشاهدها.لالهلا.ليسحل ألفالا وعبارات،إ ا هك مطار  وإيقاعات:صلرها إوا

 ملساهتا اللجداني  اليت تكمن وتتلزع هنا وهنا   
هول العقيودة وقضواايها  -كلها على وجوه التقريوه 1589إن ملضلعها الرئيسك ككل ملضلع السلر املكي  

لنوو  ّلِل وحوود  يف الوودنيا واهلخوورة مجيعووا وموون مث قضووي  ..هوول تلحيوود األللهيوو  وتلحيوود الربلبي ،وتلحيوود الدين
 وما إليها ....اللحك وقضي  البعة .

 لووك السوولرتة يف كوول ولكوون هووذا امللضوولع اللاحوود ذا القضووااي اللاحوودة،  يتكوورر عرضووه قوو  بطريقوو  واحوود
اول عرضوه يتنوو لء جديود فهل يف كول مورة يعورم بطريقو  جديودة ويف ضو.املكي  ويف غْيها من السلر املدني 

 مييرات وملحيات ذات إيقاع جديد وإُياء جديد 

                                                 
ا يقوواع امللسوويقك يف القوورآن يتووأل  موون عناصوور كووَّت:من رووارج احلوورو  يف الكلموو  اللاحوودة وموون تناسوو  ا يقاعووات بووني كلمووات  - 1588

لموحل عون صول  ذاتوه )وقود تكن حور  الفاالفقرة ومن اعاهات املد يف الكلمات،مث من اعاهوات املود يف وايو  الفاصول  املطورقة يف اهلايت ومو
اصول  يف ا  املود وحور  الفيموا عودا اعوفيف كتاب التصلير الفب( ومجيع العناصر الويت يتوأل  منهوا ا يقواع يف هوذ  السولرة واحودة هذا بتلسع 

ق. العقووواب. هوووا»يووو  السووولرة:وبق« ييمنووولن. تلقنووولن. يتفكووورون. يعقلووولن. خالووودون»فمووود الفاصووول  وحرفهوووا: 5القسوووم األول منهوووا حوووَّت آيووو  
 السيد رمحه هللا («. ) ... إخل قدار.املتعال. ابلنهار 

أووووا مدنيووو  .. ومكيووو   -اعتمووواقا علوووى بعوووخ الووورواايت  -السووولرة مكيووو  خبوووال  موووا ورق يف املصوووح  األموووْيي وبعوووخ املصووواح    - 1589
 يا فوو ة يف لوواللنسوومه موون يعووالسوولرة كووديدة اللضل :سوولاء يف نبيعوو  ملضوولعها،أو نريقوو  أقائهووا،أو يف جلهووا العووام. الووذي   حطووىء ت

 القرآن  ) السيد رمحه هللا (
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رم رقة إ وا تعوذهنيو  اب إن هذ  القضااي   تعرم عرضا جدليا ابرقا يقال يف كلمات وينتهوك كأيو  قضوي  
 ا قرا  آايهتووا يفو وحلهلووا انووار،هل هووذا الكوولن كلووه بكوول مووا فيووه موون عجائووه هووك بووراهني هووذ  القضووااي 

جديود يصوول  ل يولم عوونألوا تنكشوو  كو.وهووذ  العجائوه   تنفود و  تبلووى جودهتا. البشوري البصوْي املفتل 
 إليه ا قرا ،وما كش  منها من قبل يبدو جديدا يف ضلء ا؟ديد الذي يكش   

رة ا  وهوذ  السول بلوى جودهتتومن مث تبقى تلك القضااي حي  يف مهرجان العجائه الكلنيو  الويت   تنفود و  
تووووه كووووَّت جما  جمووووا ت وآفووووا  وآموووواق وأعمووووا  وتعوووورم عليووووه الكوووولن كلووووه يفتطوووول  ابلقلووووه البشووووري يف 

ليوول يغشووا  ويف ال.ىويف الشوومك والقموور كوول اووري ألجوول مسووم.األخوواذة:يف السووماوات املرفلعوو  بغووْي عموود
 تلوو  األكووكالرع وبيوول ويف األرم املموودوقة ومووا فيهووا موون رواس انبتوو  وأوووار جاريوو ،وجنات وزر .النهووار

يطمع،والرعود حيو  و  ويف الوث .للان،ينبحل يف قطع من األرم متجاورات ويسوقى  واء واحودوالطعلم واأل
يف  ل واملطوووووريسوووووب  وُيمد،واملالئكووووو  ختوووووا  وختشع،والصووووولاع  يصووووويه ّبوووووا مووووون يشاء،والسوووووحاب الثقوووووا

 اللقاين،والزبد الذي يذهه جفاء،ليبقى يف األرم ما ينفع الناس.
رق لم ابلشووووووواحقوووووووه بعلوووووووم اّلِل النافوووووووذ الكاكووووووو  الشوووووووامل،يوهوووووووك تالحووووووو  ذلوووووووك القلوووووووه أينموووووووا تلجه:تال

 واللارق،واملستخفك والسارب،ويتعقه كل حك وُيصك عليه االانر واالا .
حوووام وموووا ر وموووا تغووويخ األوالغيووه املكنووولن الوووذي   تدركوووه الظنلن،مكشوولفا لعلوووم اّلِل،وموووا همووول كوول أنثى،

 تزقاق.
اضور  يلوه وققيقه،حخافيه،جلو ة الكثى انيط  ابلكلن لواهر  إوا تقرب ملدار  البشر كي ا من حقيق  القل 

 وهذا القدر الذي ميكن ملدار  البشر تصلر  هائل ري ،ترج  له القللب..وغيبه
قيام ،وصووولر شووواهد المإىل .وذلوووك إىل األمثوووال املصووولرة تتمثووول يف مشووواهد حيووو  حافلووو  ابحلركووو  وا نفعوووال

 سووووْي شمالت يفإىل وقفووووات علووووى مصووووارع الغووووابرين،و.ذا النعوووويم والعووووذاب،وخلجات األنفووووك يف هووووذا و 
 الراحلني،ويف سن  اّلِل اليت مشحل عليهم فإذا هم قايرون ..

ء الفنيووو  ا األقاووراءهوووا خصوووائ.هوووذا عووون ملضووولعات السووولرة وقضووواايها،وعن آفاقهوووا الكلنيووو  وآماقهوووا .
 الونفك ويف عجائبوه يفو ومشواهد  فا نار العام الذي تعرم فيه قضاايها هل الكلن كموا أسولفنا .العجيب 
 وهذا ا نار ذو جل خاص:.اهلفا 

 .ص ولاللوكخل .وليل ووار.ومشك وقمر.إنه جل املشاهد الطبيعي  املتقابل :من  اء وأرم
وبيوول صوونلان .وقطووع موون األرم متجوواورات رتلفات.وزبوود ذاهووه وموواء اب .وجبووال راسووي  وأوووار جاري 

التقوابالت يف كول املعواين وكول احلركوات وكول املصوائر يف السلرة،فيتناسو  ومن مث تطرق هوذ  .وغْي صنلان .
ومووون مث يتقابووول ا سوووتعالء يف .التقابووول املعنووولي يف السووولرة موووع التقوووابالت احلسي ،وتتسووو  يف ا؟ووول العوووام .

ويتقابول مون أسوِر .ويتقابل ما تغيخ األرحام موع موا تزقاق.ا ستلاء على العرش مع تسخْي الشمك والقمر
ويتقابوول ااوول  مووع الطمووع .ومن هوول مسووتخ  ابلليوول مووع موون هوول سووارب ابلنهار.قوولل مووع موون جهوور بووهال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2593 

 وتتقابوول قعوولة احلوو  ّلِل مووع قعوولة البانوول.ويتقابوول تسووبي  الرعوود محوودا مووع تسووبي  املالئكوو  خلفا.عووا  الث 
رآن مووع موون ويتقابوول الووذين يفرحوولن موون أهوول الكتوواب ابلقوو.ويتقابل موون يعلووم مووع موون هوول أعمى.للشووركاء

واب مجوووال تتقابووول املعاين،وتتقابووول احلركات،وتتقابووول .ويتقابل انووول موووع ا يبوووات يف الكتوواب ..ينكوور بعضوووه
فانوه جول .تنسويقا للجول العوام يف األقاء  ولواهرة أخورى مون لولاهر التناسو  يف جول األقاء ..ا عاهوات .

اوكء احلودية عموا .وحيواة وإنبوات ..الطبيع  من  اء وأرم،ومشك وقمر،ورعد وبر ،وصولاع  وأمطوار .
ويتناسوووو  غوووويخ األرحووووام ..« ومووووا تغوووويخ األرحووووام ومووووا تووووزقاق»تكنووووه األرحووووام موووون حيوووولان واووووكء معهووووا:

 .1590وذلك من بدائع التناس  يف هذا القرآن.وازقايقها مع سيل املاء يف األوقي  ومع ا نبات .
 -م غْيهوا ما وقفحل من قبل كثوْيا أمواك  -ذلك نر  من األسباب اليت من أجلها أق  أمام هذ  السلرة 

 .لفاين ..متهيبا أن أمسها  سلليب البشري القاصر،متحرجا أن أكلّبا بتعبْيي البشري ا
 ان.عواّلِل املست.ابّللِ  نستعني عليها.ا؟يل الذي   يعيا يف جل هذا القرآن ..ولكنها ضرورة ا؟يل .

 
  

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو « .. »التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« التناس  الفب»يراجع فصل: - 1590
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 [18إل   1(:اآليات 13]سور  الرعد )الوحد  ا ول  

 القرآن والكون وعلم هللا أمال 

 ْسِم اّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيمِ بِ 
ُ الَّوِذي 1لَن )ْكثَووَر النَّواِس   يُوْيِمنُوَولِكونَّ أَ  احلَْ ُ  املر تِْلَك آايُت اْلِكتاِب َوالَِّذي أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِِكَ }   ( اّللَّ

رِي أِلََجوول  ُمَسووم ى ْمَك َواْلَقَمووَر ُكوول  َاْووخََّر الشَّووْرِش َوَسوو َعَموود  تَوَرْوَوووا مُثَّ اْسووَتلى َعلَووى اْلَعووَرفَووَع السَّووماواِت بِغَووْْيِ 
وووُل اهْلايِت َلَعلَُّكوووْم بِِلقووواِء َربُِِكوووْم تُ  الَّوووِذي َمووودَّ اأْلَْرَم َوَجَعوووَل ِفيهوووا َرواِسوووَك  ( َوُهووولَ 2 )لِقنُووولنَ يُوووَدبُِِر اأْلَْموووَر يُوَفصِِ

ووُروَن هوواَر ِإنَّ يف ذلِووَك هَل للَّْيووَل النَّ ْغِشووك ايوُ َأْوووارا  َوِمووْن ُكوولِِ الثََّمووراِت َجَعووَل ِفيهووا َزْوَجوونْيِ ايْونَوونْيِ وَ  ايت  لَِقووْلم  يَوتَوَفكَّ
اء  واِحوود  ُيْسووقى ِ وو  َوَغووْْيُ ِصووْنلان  يوول  ِصووْنلان  ع  َوبَِ ( َويف اأْلَْرِم ِقطَووع  ُمَتجوواِورات  َوَجنَّووات  ِمووْن أَْعنوواب  َوَزْر 3)

ُل بَوْعَضها َعلى بَوْعخ  يف اأْلُُكِل ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت    (4ْعِقُللَن )يوَ َقْلم  لِ َونُوَفضِِ
اأْلَْغوالُل يف  َرّبِِِْم َوأُول ِوكَ لِ َك الَِّذيَن َكَفُروا بِ َجِديد  أُو  ك َخْل   َوِإْن تَوْعَجْه فَوَعَجه  قَوْلهُلُْم أَِإذا ُكنَّا تُرااب  أَِإانَّ َلفِ 

لَوحْل ِموْن َنِ  َوقَوْد خَ ْسوتَوْعِجُللَنَك اِبلسَّويَِِ ِ  قَوْبوَل احلََْسو( َويَ 5أَْعناِقِهْم َوأُولِ َك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خالِوُدوَن )
( َويَوُقوولُل الَّووِذيَن  6)َشووِديُد اْلِعقوواِب بَّووَك لَ  َوِإنَّ رَ ْلِمِهوومْ لُ قَوووْبِلِهُم اْلَمووُثالُت َوِإنَّ َربَّووَك لَووُذو َمْغِفوورَة  لِلنَّوواِس َعلووى 

ووا أَنْووحَل ُمْنوو ُ يَوْعلَوو7م  هوواق  )ِلُكوولِِ قَووولْ ِذر  وَ َكَفووُروا لَووْل  أُنْووزَِل َعَلْيووِه آيَوو   ِمووْن َربِِووِه ِإ َّ ُم مووا َهِْمووُل ُكووُل أُنْثووى َومووا ( اّللَّ
 َسوولاء   (9عوواِل )عوواِ ُ اْلَغْيووِه َوالشَّووهاَقِة اْلَكبِووُْي اْلُمتَ  (8دار  )تَغِوويُخ اأْلَْرحوواُم َومووا تَوووْزقاُق وَُكووُل َكووْكء  ِعْنووَدُ  ِ ِْقوو

َعقِِبوات  ِموْن بَونْيِ مُ ( لَوُه 10ب  اِبلنَّهواِر )ْيوِل َوسوارِ    اِبللَّ ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْلَل َوَمْن َجَهَر بِِه َوَموْن ُهوَل ُمْسوَتخْ 
ُ مووا بِ    يُوغَووْن أَْمووِر اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ يََديْووِه َوِمووْن َخْلِفووِه َُيَْفظُلنَووُه ِموو ُوا ْيِِ ُ بَِقووْلم  مووَقووْلم  َحووَّتَّ يُوغَووْيِِ ا ِ َنْوُفِسووِهْم َوِإذا أَراَق اّللَّ

حاَب سَّويُوْنِشوُئ اللَّوِذي يُورِيُكُم الْوَثَْ  َخْلفوا  َوَنَمعوا  وَ ا( ُهوَل 11ُسْلءا  َفال َمَرقَّ لَوُه َوموا هَلُوْم ِموْن ُقونِوِه ِموْن وال  )
شوواُء َوُهووْم َ  فَوُيِصوويُه ِّبووا َمووْن يَ ِسووُل الصَّوولاعِ يَفتِووِه َويُورْ ( َوُيَسووبُِِ  الرَّْعووُد ِ َْمووِدِ  َواْلَمالِئَكووُ  ِمووْن خِ 12الثِِقوواَل )

يُبلَن هَلُوْم ِبَشوْكء    َيْسَتجِ ِه  ِِ َوالَِّذيَن يَْدُعلَن ِمْن ُقونِ ( َلُه َقْعَلُة احلَْ 13ُااِقُللَن يف اّللَِّ َوُهَل َكِديُد اْلِمحاِل )
لُووَ  فوواُ  َومووا ُهووَل بِبالِ  َوّللَِِّ َيْسووُجُد  (14ل  )كوواِفرِيَن ِإ َّ يف َضووالمووا ُقعوواُء الْ غِووِه وَ ِإ َّ َكباِسووِ  َكفَّْيووِه ِإىَل اْلموواِء لِيَوبوْ

( قُوْل َموْن َرُب السَّوماواِت َواأْلَْرِم 15اهْلصواِل )ُدوِِ وَ َمْن يف السَّوماواِت َواأْلَْرِم َنْلعوا  وََكْرهوا  َوِلالهُلُوْم اِبْلغُو
ُ ُقْل أَفَاختََّْذمُتْ ِمْن ُقونِِه أَْولِياَء   مَيِْلُكل   َيْسوَتِلي اأْلَْعموى َواْلَبِصوُْي أَْم ْفعوا  َو  َضور ا قُوْل َهولْ ُفِسِهْم نوَ َن أِلَنوْ ُقِل اّللَّ

ُ خوواِلُ  ُكوولِِ َتشووابََه اْاَْلووُ  َعلَووْيهِ َخْلِقووِه فوَ َلُقوولا كَ َعلُوولا ّللَِِّ ُكوورَكاَء خَ َهووْل َتْسووَتِلي الظُُلموواُت َوالنُوولُر أَْم جَ  ْم قُووِل اّللَّ
ا سَّْيُل َزبَودا  رابِيوا  َوِ َّواْحَتَمَل الفَ ساَلحْل أَْوِقيَ   بَِقَدرِها ( أَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء  فَ 16َكْكء  َوُهَل اْللاِحُد اْلَقهَّاُر )

ُ احْلَوو َّ َوالْ ذِلَك َيْضوورِ َكووثْولُووُه  مِ ُدوَن َعَلْيووِه يف النَّوواِر ابِْتغوواَء ِحْليَوو   أَْو َمتوواع  َزبَوود  يُلقِوو باِنووَل فََأمَّووا الزَّبَووُد فَويَووْذَهُه ُب اّللَّ
َفووُع النَّوواَس فَوَيْمُكووُة يف اأْلَْرِم َكووذِلَك يَ  ُ اأْلَ اْضووِرُب ُجفوواء  َوأَمَّووا مووا يَونوْ َتجابُلا لِووَرّبُِِِم لَّووِذيَن اْسوو( لِ 17ْمثوواَل )ّللَّ

يعوووا  وَ  أْلَْرمِ ااحْلُْسووو  َوالَّوووِذيَن َ ْ َيْسوووَتِجيُبلا لَوووُه لَوووْل أَنَّ هَلُوووْم موووا يف  ا بِوووِه أُول ِوووَك هَلُوووْم ُسووولُء ِمثْولَوووُه َمَعوووُه  فْوتَوووَدوْ مجَِ
 { (18احلِْساِب َوَمْأواُهْم َجَهنَُّم َوبِْ َك اْلِمهاُق )

 ثبات الوحي والنبو إ 1الدرس ا ول: 
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وتلك .عليووه ذي اكووتملتبوودأ السوولرة بقضووي  عاموو  موون قضووااي العقيدة:قضووي  الوولحك ّبووذا الكتوواب،واحل  الوو
 هووا متفرعوو  عوونفكل.ياةهووك قاعوودة بقيوو  القضووااي موون تلحيوود ّلِل،وموون إميووان ابلبعووة،ومن عموول صوواحل يف احل

 .سلله ند  سبحانه إىل ر ا ميان  ن اهلمر ّبذا هل اّلِل،وأن هذا القرآن وحك من ع
 « ..لنَ ثَوَر النَّاِس   يُوْيِمنُ َولِكنَّ َأكْ .حلَْ ُ َوالَِّذي أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك ا.تِْلَك آايُت اْلِكتابِ .املر»

تووودل علوووى  لوووى الكتوووابعأو تلوووك آايت .آايت هوووذا القووورآن..« تِْلوووَك آايُت اْلِكتوووابِ »..را .ميم. م.ألووو 
 ،  مون عمولن وحوك اّللِ إذ كانحل صياغته من ماقة هذ  األحر  ق ل  علوى أنوه مو.اّللِ اللحك به من عند 

 رلل  كائنا من كان.
والوذي   ُيتمول .لبانل  يتلوبك اب الا الوذياحل  اا...احل  وحد « َوالَِّذي أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك احلَْ ُ »

لن مووا عنوود ولوون يكوو.آايت علووى أنووه موون عنوود اّللِ  فهك.وتلووك األحوور  آايت علووى أنووه احلوو .الشووك وال قق
 اّلِل إ  حقا   ريه فيه.

لوى ا ميوان ّبوذا الولحك  امل تبو  ع ابلقضوااي..  ييمنلن  نوه مولحى بوه،و « َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يُوْيِمُنلنَ »
 من تلحيد ّلِل وقينلن  له وحد  ومن بعة وعمل صاحل يف احلياة.

مأاهر القدر  الربانية فذي السذماوات وا رض والحيذا  وإنكذار  7 - 2الدرس الثاني:

 موقف الك ار

 اسووتعرام يبوودأ يف ومن مث.هووذا هوول ا فتتووا  الووذي يلخووا ملضوولع السوولرة كله،ويشووْي إىل مجلوو  قضوواايها
تضوويات هووذ  ن موون مق آايت القوودرة،وعجائه الكوولن الدالوو  علووى قوودرة ااووال  وحكمتووه وتدبْي ،النانقوو  

ات ن مقتضوويوأن موو.موو  أن يكوولن هنووا  وحووك لتبصووْي النوواس وأن يكوولن هنووا  بعووة حلسوواب النوواساحلك
 لكووووولن كلوووووهاتلوووووك القووووودرة أن تكووووولن مسوووووتطيع  بعوووووة النووووواس ورجعهوووووم إىل ااوووووال  الوووووذي بووووودأهم وبووووودأ 

 وسخر  هلم ليبللهم فيما آ هم..قبلهم
 وملسوات.ألرضنيسو  يف االسماوات،وململسو  يف .وتبدأ الريش  املعجوزة يف رسوم املشواهد الكلنيو  الضوخم  .

 يف مشاهد األرم وكلامن احلياة ..
مث التعجيوه مون قولم ينكورون البعوة بعوود هوذ  اهلايت الضخام،ويسوتعجللن عوذاب اّلِل،ويطلبولن آيو  غووْي 

ُ الَّووِذي َرفَووَع السَّوَماَواِت بِغَووْْيِ َعَموود  تَوَرْوَوَوا مُثَّ اْسووتَوَلى َعلَووى الْ  َعوْرِش َوَسووخََّر الشَّووْمَك َواْلَقَمووَر هوذ  اهلايت:}اّللَّ
ُل اهْلاَيِت َلَعلَُّكْم بِِلَقواِء َربُِِكوْم تُلِقنُولَن ) ( َوُهوَل الَّوِذي َمودَّ اأْلَْرَم 2ُكل  َاْرِي أِلََجل  ُمَسم ى يَُدبُِِر اأْلَْمَر يُوَفصِِ

َعوووَل ِفيَهوووا َزْوَجووونْيِ ايْونَوونْيِ يُوْغِشوووك اللَّْيوووَل النوََّهووواَر ِإنَّ يف َذلِوووَك َوَجَعووَل ِفيَهوووا َرَواِسوووَك َوَأْوَوووار ا َوِموووْن ُكوولِِ الثََّمووورَاِت جَ 
وووُروَن ) َلان  َوَغوووْْيُ 3هَلاَيت  لَِقوووْلم  يَوتَوَفكَّ ( َويف اأْلَْرِم ِقطَوووع  ُمَتَجووواِورَات  َوَجنَّوووات  ِموووْن أَْعنَووواب  َوَزرْع  َوبَِيووول  ِصووونوْ

َلان  ُيْسَقى ِ َاء  َواِحد  َونوُ  ُل بَوْعَضَها َعَلى بَوْعخ  يف اأْلُُكِل ِإنَّ يف َذِلَك هَلاَيت  لَِقوْلم  يَوْعِقلُولَن )ِصنوْ ( َوِإْن 4َفضِِ
أُولَ ِووَك اأْلَْغوواَلُل يف تَوْعَجووْه فَوَعَجووه  قَوووْلهُلُْم أَِإَذا ُكنَّووا توُوورَااب  أَِإانَّ َلِفووك َخْلوو   َجِديوود  أُولَ ِووَك الَّووِذيَن َكَفووُروا بِووَرّبِِِْم وَ 

( َوَيْسوتَوْعِجُللَنَك اِبلسَّويَِِ ِ  قَوْبوَل احلََْسوَنِ  َوقَوْد َخلَوحْل ِموْن 5أَْعَناِقِهْم َوأُولَِ َك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالِوُدوَن )
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( َويَوُقوولُل الَّووِذيَن 6ْلِعَقوواِب )قَوووْبِلِهُم اْلَمووُثاَلُت َوِإنَّ َربَّووَك لَووُذو َمْغِفوورَة  لِلنَّوواِس َعلَووى لُْلِمِهووْم َوِإنَّ َربَّووَك َلَشووِديُد ا
َا أَْنحَل ُمْنِذر  َوِلُكلِِ قَوْلم  َهاق  )  [7 - 2:( { ]الرعد7َكَفُروا َلْلَ  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِِه ِإ َّ

معروضووو  علوووى  -لهلا وأاي كوووان موووا يدركوووه النووواس مووون لفظهوووا يف كوووَّت العصووولر أاي كوووان مووودل -والسوووماوات 
مرفلع  .وهك هكووذا   تسووتند إىل كووكء.ني حلوول النوواس إىل شملهووا حلظوو حوو -  كووك و  -  األنظار،هائلوو

 « ..ترووا»مكشلف  « بغْي عمد»
قوو  نسوواين،وهل يلجوودان ا هووذ  هووك اللمسوو  األوىل يف جمووا  الكوولن اهلائلوو  وهووك بووذاهتا اللمسوو  األوىل لل

إ   - أو حوَّت بعمود -د علوى رفعهوا بوال عموأمام هذا املشهد اهلائل يتمال  ويودر  أنوه موا مون أحود يقودر 
مووون    يف ركوون ضووي   القابعوواّلِل وقصووارى مووا يرفعووه النوواس بعمووود أو بغووْي عموود تلووك البنيووان الصوووغْية اهلزيلوو

لني عمووا تقان،غووافإمث يتحوودّ النوواس عمووا يف تلووك البنيووان موون عظموو  وموون قوودرة وموون .األرم   تتعوودا 
 قوو ،وا تقانلعظموو  احل عموود وعمووا وراءهووا موون القوودرة احلقوو  وايشووملهم ويعلوولهم موون  وواوات مرفلعوو  بغووْي

 الذي   يتطاول إليه خيال إنسان  
مُثَّ »ر  واألبصوووار:نوووه املوووداومووون هوووذا املنظووولر اهلائووول الوووذي يووورا  النووواس،إىل املغيوووه اهلائووول الوووذي تتقاصووور قو 

تعالء وهووووول ا سووووو.أعظموإن كانوووووحل عظمووووو  فهوووووذا ...فوووووإن كوووووان علووووول فهوووووذا أعلوووووى« اْسوووووَتلى َعلَوووووى اْلَعوووووْرشِ 
 دوقة.بشر اناملطل ،ير ه يف صلرة على نريق  القرآن يف تقريه األملر املطلق  ملدار  ال

لعلول ا  األوىل يف نوه اللمسوملس  يف العلل املطل  إىل جا.وهك ملس  أخرى هائل  من ملسات الريش  املعجزة
 املنظلر،تتجاوران وتتسقان يف السيا  ..

 لوى موا فيوه مونللنواس ع تسوخْي العلول املنظولر.تسوخْي الشومك والقمر.طلو  إىل التسخْيومن ا سوتعالء امل
 تعال.لكبْي املاعظم  أخاذة،أخذت  لباّبم يف اللمس  األوىل،مث إذا هك مسخرة بعد ذلك ّلِل 
 يف أمووام ارتفوواع إذا حنوونف.ونقوو  حلظوو  أمووام التقووابالت املتداخلوو  يف املشووهد قبوول أن  ضووك معووه إىل غايتووه

موووام أوإذا حنووون .خْيبلوووه التسووووإذا حنووون أموووام اسوووتعالء يقا.الفضووواء املنظووولر يقابلوووه ارتفووواع يف الغيوووه اجملهووولل
 نهار ..الشمك والقمر يتقابالن يف ا؟نك:ْنم وكلكه،ويتقابالن يف األوان،ابلليل وال

 « ..ل  ُمَسم ىي أِلَجَ ُكل  َاْرِ »فمع ا ستعالء والتسخْي احلكم  والتدبْي:.مث  ضك مع السيا  .
 لمي .وقورة ي سلاء يف جرايوما يف فلكيهما قورة سنلي .وإىل حدوق مرسلم ،ووف  انملس مقدر

ن ُيووولل ر هلموووا قبووول أمووود املقووودأو جرايوموووا إىل األ.أو جرايومووا يف موووداريهما   يتعداينوووه و  ينحرفوووان عنوووه
 هذا الكلن املنظلر.

جوول ر كوول اووري ألشوومك والقمووهووذا النحوول موون التوودبْي الووذي يسووخر ال ..األموور كلووه،على« يُووَدبُِِر اأْلَْموورَ »
تعوودا ،  كووك جوول   توالووذي ميسووك ابألفووال  اهلائلوو  واألجوورام السووا   يف الفضوواء فيجريهووا أل.مسوومى .

 عظيم التدبْي جليل التقدير.
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ولغايتووووه ،نه،ولعلتهوينظمهووووا وينسووووقها،ويعرم كووووال منهووووا يف حي« يفصوووول اهلايت»وموووون توووودبْي  األموووور أنووووه 
ن،تلووووك الوووويت هووووا آايت الكل ،ومن ورائحووووني توووورون اهلايت مفصوووول  منسووووق « َلَعلَُّكووووْم بِِلقوووواِء َربُِِكووووْم تُلِقنُوووولنَ »

  ذلوك.وإحكوام .  وتقوديرأبدعتها يد ااال  أول مرة،وصلرت لكم آايت القرآن موا وراء إبوداعها مون تودبْي
ذلك فوو.زاهتم عليهابشوور،وجمادنيا،لتقوودير أعمووال الكلووه يوولحك  ن   بوود موون عوولقة إىل ااووال  بعوود احليوواة ال

 من كمال التقدير الذي تلحك به حكم  اال  األول عن حكم  وتدبْي.
لَّوِذي اَوُهَل »وىل:ريض  األوبعد ذلك يهب  اا  التصليري اهلائل من السماء إىل األرم فْيسم للحتها الع

ِإنَّ يف .اللَّْيوَل النَّهوارَ  يُوْغِشك.ْوَجنْيِ ايْوَننْيِ َعَل ِفيها زَ راِت جَ ،َوِمْن ُكلِِ الثَّمَ َمدَّ اأْلَْرَم،َوَجَعَل ِفيها َرواِسَك َوَأْوارا  
 « ..ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوتَوَفكَُّرونَ 

  يهوم موا .لوى مودا وااطولط العريضو  يف للحو  األرم هوك مود األرم وبسوطها أموام النظور وانفسواحها ع
وىل يف مسووو  األهذ  هوووك الل.إ ا هوووك موووع هووذا  ووودوقة مبسووولن  فسوويح .يكوولن كوووكلها الكلوووك يف حقيقتووه

  اطوولط العريضووفتووتم ا.مالللحوو .مث يرسووم خوو  الرواسووك الثلابووحل موون ا؟بووال،وخ  األوووار ا؟اريوو  يف األر 
ألرم مووووون اهتليوووووه  األوىل يف املشوووووهد األرضك،متناسوووووق  متقابلووووو .و ا يناسوووووه هوووووذ  ااطووووولط الكليووووو  موووووا

 بك احلياة فيها من كليات كذلك.الكليات،وما يال
تتمثول الثانيو  يف لواهريت و .«ايْونَونْيِ  ْوَجونْيِ َوِموْن ُكولِِ الثََّموراِت َجَعوَل ِفيهوا زَ »وتتمثل األوىل فيما تنبحل األرم:

 «.يُوْغِشك اللَّْيَل النَّهارَ »الليل والنهار:
ا ألحياء وأوهلواك أن كل ه.قريباواملشهد األول يتضمن حقيق    تعر  للبشر من نري  علمهم و ثهم إ  

مول ،تبني أووا هسها ذكلرالنبات تتأل  من ذكر وأنثى،حَّت النبا ت اليت كان مظنلان أن ليك هلا من جن
 وهك.يف العووولق و متفرقووو يف ذاهتوووا الوووزوج اهلخر،فتضوووم أعضووواء التوووذكْي وأعضووواء التأنيوووة جمتمعووو  يف زهووورة،أ

 هر .إىل تدبر أسرار اال  بعد الك للاحقيق  تتضامن مع املشهد يف إترة الفكر 
ثووار شموول يف مل ذاتووه ه.واملشووهد الثوواين مشووهد الليوول والنهووار متعاقبني،هووذا يغشووك ذا ،يف انتظووام عجيووه

ن وقعووو  يف مووواأللفووو   مشووواهد الطبيع ،فقووودوم ليووول وإقابر ووووار أو إكووورا  فجووور وانقشووواع ليل،حووواقّ هتوووِلن
اعر    وووك الشووويووونفخ عنوووه مووولات األلفووو  ومخلقها،ويتلقوووااحلك،ولكنوووه يف ذاتوووه عجوووه مووون العجوووه،ملن 

ار ذاتوه كوذلك مثوبلفلوك هول والنظام الدقي  الذي   تتخل  معوه قورة ا.املتجدق،الذي   امد  التكرار .
لَِقووووْلم   لِووووَك هَلايت   يف ذِإنَّ »شموووول يف انموووولس هووووذا الكوووولن،وتفكْي يف القوووودرة املبدعوووو  الوووويت توووودبر  وترعووووا :

 « ..نَ يَوتَوَفكَُّرو 
ت التقووابال.اء  .ىل مووا ور إونقوو  كووذلك هنووا وقفوو  قصووْية أمووام التقووابالت الفنيوو  يف املشووهد قبوول أن ْنوواوز  

ني مشووهد مث بوو.والنهووار  الليوولوبني.وبني الووزوج والووزوج يف كوول الثموورات.بووني الرواسووك الثابتوو  واألوووار ا؟اريوو 
ويتوووأل   ي يضووومهماالكووولين الكبوووْي الوووذ و ا متكوووامالن يف املشوووهد.األرم كلوووه ومشوووهد السوووماء السووواب 

 منهما مجيعا.
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َويف »وىل:ريضووو  األمث اضوووك الريشووو  املبدعووو  يف ختطوووي  وجوووه األرم خبطووولط جزئيووو  أق  مووون ااطووولط الع
،َوَزرْع ،َوبَِيوو ،َوَجنَّووات  ِمووْن أَْعناب  ،ُيْسووقى ِ وواء  وا ان  َوَغووْْيُ ل  ِصووْنل اأْلَْرِم ِقطَووع  ُمَتجاِورات  ووُل ِحووِصْنلان  د  َونُوَفضِِ

 « ..ِقُللنَ ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوعْ .بَوْعَضها َعلى بَوْعخ  يف اأْلُُكلِ 
رجوووع تيهوووا  إ  أن لتطلوووع إلوهوووذ  املشووواهد األرضوووي ،فينا الكثوووْيون ميووورون عليهوووا فوووال تثوووْي فووويهم حوووَّت رغبووو  ا

 ندمج فيه ..له مث تحل عنه لتتأمالنفك إىل حيلي  الفطرة وا تصال ابلكلن الذي هك قطع  منه،انفصل
 « ..َويف اأْلَْرِم ِقَطع  ُمَتجاِورات  »

صوه،ومنها الطيوه اا منهوا.فلل كانحل متمايل  لكانوحل قطعو  .« قطع»متعدقة الشيات،وإ  ما تبني أوا 
لان نووووولاع وألووووووكل واحووووود مووووون هوووووذ  وتلوووووك أ.ومنها املقفووووور ا؟ووووودب،ومنها الصوووووخر الصووووولد.السوووووب  النكووووود
هوووا ومنها ومن.شوووانن والعطومنهوووا الوووراي.ومنهوووا املوووزروع احلوووك واملهمووول امليحل.ا العوووامر والغامروقرجات.ومنهووو

 وهك كلها يف األرم متجاورات..ومنها .
ْن نَّووووووووووات  ِمووووووووووَوجَ »مث تتبعهووووووووووا تفصوووووووووويالت:.هووووووووووذ  اللمسوووووووووو  العريضوووووووووو  األوىل يف التخطووووووووووي  التفصوووووووووويلك .

لل والزرع موون بقوو.ل السووام والنخ.لكرام املتسوول اثوول ياليوو  أنوولاع موون النبووات،ا« وبيوول«.»وزرع».«أَْعنوواب  
ت.ذلوك أكوكال النبا ل ملختلو وأزهار وما أكبه. ا ُيق  تللين املنظر،وملء فوراغ الللحو  الطبيعيو ،والتمثي

.وكلووه .صوول واحوود أومنووه مووا هوول عوولقان أو أكثوور يف .منه مووا هوول عوولق واحد.صوونلان وغووْي صوونلان.النخيل
 لووووى بعووووخ يفعونفضوووول بعضووووها »ة،ولكن الثمووووار رتلفووووات الطعوووولم:وال بوووو  واحوووود« يسووووقى  وووواء واحوووود»

 فمن غْي ااال  املدبر املريد يفعل هذا وذا ف «.األكل
إليهوا   وجوه القورآنلفتو  الويتفكم منوا التفوحل هوذ  ال.من منا   يذ  الطعلم رتلفات يف نبحل البقع  اللاحدة

د يف نوالر واملشواهبشور ابملنوه اودق أحاسويك الالعقلل والقللبف إنوه  ثول هوذا يبقوى القورآن جديودا أبدا،أل
  يف أجلهوووا ا البشوووريالكووولن والووونفك وهوووك   تنفووود و  يستقصووويها إنسوووان يف عمووور  انووودوق،و  تستقصووويه

 « ..ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوْعِقُللنَ »امللعلق.
غووْي و النخوول صوونلان و .تلفاتات املخوموورة تلثوو  نقوو  أمووام التقووابالت الفنيوو  يف الللحوو  بووني القطووع املتجوواور 

 والزرع والنخيل واألعناب ...صنلان والطعلم رتلفات
ايت كلهوووا يف ،هوووذ  اهلتلووك ا؟للووو  اهلائلووو  يف آفوووا  الكووولن الفسووويح ،يعلق منهوووا السووويا  ليعِجوووه مووون قلم

قوولهلم  ،كووأن عااال بر،وقوودرةاهلفووا    توولقج قلوولّبم،و  تنبووه عقوولهلم،و  يلوول  هلووم موون ورائهووا توودبْي املد
:أَِإذا ُكنَّووا تُوورااب  ه  قَوووْلهُلُمْ  فَوَعَجووَوِإْن تَوْعَجووهْ »مغلللوو ،وكأن قلوولّبم مقيوودة،فال تنطلوو  للتأموول يف تلووك اهلايت:

ُب النَّوواِر ُهووْم  ِووَك َأْصووحا يف أَْعناِقِهْم،َوأُولْغوواللُ أْلَ َوأُول ِووَك اأَِإانَّ َلِفووك َخْلوو   َجِديوود ف أُول ِووَك الَّووِذيَن َكَفووُروا ِبَرّبِِِْم،
رااب  أَِإانَّ تُوِإذا ُكنَّوا أَ »هلائول:..وإنه لعجيه يستح  التعجيه،أن يسأل قلم بعد هذا العورم ا« ِفيها خاِلُدونَ 

 « ..َلِفك َخْل   َجِديد ف
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إ ا هول .دبعوة جديو والذي خل  هذا الكلن الضخم وقبر  على هوذا النحل،قواقر علوى إعواقة األانسوك يف
ل يف األغووووووال فووووووا؟زاء هوووووول.وإ ووووووا هووووووك أغووووووالل العقوووووول والقله.ي خلقهووووووم وقبوووووور أمرهمالكفوووووور بوووووورّبم الووووووذ

سوان مقلموات ا ن طللا كلفقد ع.األعنا ،تنسيقا بني غل العقل وغل العن  وا؟زاء هل النار خالدين فيها
ن موووس حيووواة أقىن ا نتكوووا الووويت مووون أجلهوووا يكرموووه اّلِل،وانتكسووولا يف الووودنيا فهوووم يف اهلخووورة يالقووولن عاقبووو 

 حياهتم الدنيا،اليت عاكلها معطلك الفكر والشعلر وا حساس.
ء عجووووووه  هووووووي وعجبهم هووووووذا هوووووول ال.هووووووي ء القوووووولم الووووووذين يعجبوووووولن موووووون أن يبعووووووثهم اّلِل خلقووووووا جديوووووودا

لسَّويَِِ ِ  قَوْبوَل ابِ ْعِجُللَنَك َوَيْسوتوَ »يستعجللنك أن شتيهم بعذاب اّلِل،بود  مون أن يطلبولا هدايتوه ويرجولا رمحتوه:
ينظوورون  األرم،فهووم  و  السووماء ..وكمووا أوووم   ينظوورون يف آفووا  الكوولن،وآايت اّلِل املبثليوو  يف« َسووَن ِ احلَْ 

لَووحْل خَ َوقَووْد  »دهم:ا موون بعوّبوإىل مصوارع الغووابرين الوذين اسووتعجللا عوذاب اّلِل فأصوواّبم وتووركهم مثلو  يعتووث 
ن ملووان فيهووا مثوول كوولبشوور،وقد  االفهم موون بووب ..فهووم يف غفلوو  حووَّت عوون مصووائر أسوو« ِمووْن قَوووْبِلِهُم اْلَمووُثالتُ 

 يعتث.
ف ة،يفوووت  هلوووم ابب  َّت وإن للمووولاق  رحووويم حووو..فهووول بعبوووا« َوِإنَّ َربَّوووَك لَوووُذو َمْغِفووورَة  لِلنَّووواِس َعلوووى لُْلِمِهووومْ »

لبوواب ا و  يلجوولن موونولكن ذخووذ بعقابووه الشووديد موون يصوورون ويلجوولن،.املغفوورة ليوودخلل  عوون نريوو  التلبوو 
 املفتل .

هوي ء الغووافلني   مقابول تعجولى عقابوه،يف..والسويا  يقودم هنوا مغفورة اّلِل علو« َوِإنَّ َربَّوَك َلَشوِديُد اْلِعقوابِ »
ونوووه شووور الوووذي يريدهلم،وال ليبووودو الفوووار  الضوووخم اهلائووول بوووني ااوووْي الوووذي يريووود  اّللِ .للعوووذاب قبووول اهلداي 

 .ر  النارنتكاس الذي يستح  قومن ورائه يظهر انطماس البصْية،وعمى القله،وا .ألنفسهم
طلبلن آيووو  كلنيووو ،فيمث ميضوووك السووويا  يف التعجيوووه مووون أمووور القلم،الوووذين   يووودركلن كووول تلوووك اهلايت ال

يَو   َل َعَلْيوِه آلَوْل  أُنْوزِ َن َكَفُروا:الَّوِذي َويَوُقللُ »آي  واحدة والكلن حلهلم كله آايت:.واحدة ينزهلا اّلِل على رسلله
،َوِلُكلِِ قَوْلم  هاق  ِمْن َربِِِه  إِ  ا أَْنحَل ُمْنِذر  َّ .. » 

عوووه،حني يووورى اّلِل م إ ا يبعوووة ّبوووا.واالار  ليسوووحل مووون عمووول الرسووولل و  اختصاصوووه.إوووم يطلبووولن خارقووو 
ووا أَنْووحَل ُمْنووِذر  ». كمتووه أوووا  زموو  لرسوول بعووة اّلِل ا قبلك،فقوود كووأنك كووأن كوول رسوولل.حمووذر ومبصر« ِإ َّ
 العباق.و دبر الكلن مفأما اهلايت ااارق  فأمرها إىل « ُكلِِ قَوْلم  هاق  َولِ »لاقلام للهداي  

 مأاهر لقدر  هللا وعلمه في ا ن س والمشاعر وا حياء 11 - 8الدرس الثالث:

اق آخوووور:يف و ديوووودة يف جليبوووودأ السوووويا  جللوووو  .وبووووذلك تنتهووووك ا؟للوووو  األوىل يف اهلفا ،والتعقيبووووات عليها
ُ يَوْعلَوُم موا َهِْموُل ُكوُل أُنْثى،وَ  »:األنفك واملشاعر واألحيواء ْكء  ِعْنوَدُ   َوموا تَوْزقاُق،وَُكوُل َكو اأْلَْرحوامُ موا تَغِويخُ اّللَّ

ِه،َوَمْن ُهوَل ُمْسوَتْخ   بِو اْلَقوْلَل َوَموْن َجَهوَر َموْن َأَسورَّ  ْنُكمْ ِموَسولاء  .عاِ ُ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة اْلَكِبُْي اْلُمَتعالِ .ِ ِْقدار  
ُ موا .اّللَِّ  ِموْن أَْمورِ  -ُه َُيَْفظُلنَو -ْلِفوِه ِموْن خَ وَ لَوُه ُمَعقِِبوات  ِموْن بَونْيِ يََديْوِه .للَّْيِل َوسواِرب  اِبلنَّهارِ ابِ  َ   يُوغَوْيِِ ِإنَّ اّللَّ

ُ بِقَ  ُوا ما ِ َنْوُفِسِهْم،َوِإذا أَراَق اّللَّ  « ..ْن ُقونِِه ِمْن وال  َوما هَلُْم مِ َرقَّ َلُه،ْلءا  َفال مَ ْلم  سُ بَِقْلم  َحَّتَّ يُوَغْيِِ
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لسوويقى ع هووذ  املويقوو  احلووك مشوودوها يوورتعا هووحل وقووع هووذ  اللمسووات العميقوو  يف التصوولير،وهحل إيقووا 
ملكنوووولن يف احلموووول ا يقوووو  مشوووودوها وهوووول يقفوووول مسووووارب علووووم اّلِل وملاقعووووه وهوووول يتبووووع.العجيبوووو  يف التعبْي

كول هووامك و كول سوارب فيوو  يف جون  الليول وكول مسووتخ  و األرحام،والسور املكنولن يف الصودور،واحلرك  اا
  هصووك عقبوه حفظووكول أول وك مكشول  هووحل اجملهور الكاكو ،يتتبعه كوعاع موون علوم اّلِل،وتت.وكول جاهر

 ن يف محا  .. اّلِل،تطم تلجأ إىل أ  إوا الرهب  اااكع  اليت   الك النفك معها إ  أن.خلانر  ونلااي  .
ىل إحلوك،  يقواس اكليو  يف ولكن وقوع هوذ  القضوي  ال.علم أن علم اّلِل يشمل كول كوكءوإن امليمن ابّلِل لي

 وقع مفرقاهتا كما يعرم السيا  بعضها يف هذا التصلير العجيه.
ُ يَوعْ »:وأين أيو  قضوي  عريدي ،وأيو  حقيقو  كليو  يف هوذا اجملوال مون قللوه ُل أُنْثوى َوموا تَغِويُخ ا َهِْموُل ُكولَوُم مواّللَّ

 ف«وَُكُل َكْكء  ِعْنَدُ  ِ ِْقدار  .حاُم َوما تَوْزقاقُ اأْلَرْ 
لبر لووكوول أنثووى يف ا..كوول أنثووى .امل امووك األنوورا  ..حووني يووذهه اايووال يتتبووع كوول أنثووى يف هووذا الكوولن .

  علووى كوول محوولّلِل مطووالويتصوولر علووم ا.واملوودر،يف البوودو واحلضوور،يف البيوولت والكهوول  واملسووارب والغاابت
ضووي  عريديوو  يوون أيوو  قانّ،وعلووى كوول قطوورة موون قم تغوويخ أو تووزقاق يف تلووك األرحووام  وأيف أرحووام هووذ  ا 

   بِووِه،َوَمْن ُهووَل ُمْسووَتخْ  َمووْن َجَهوورَ َقووْلَل وَ َسوولاء  ِمووْنُكْم َمووْن َأَسوورَّ الْ »وأيوو  حقيقوو  كليوو  يف هووذا اجملووال موون قللووه:
 ف«َفظُلنَُه ِمْن أَْمِر اّللَِّ ْلِفِه ُيَْ ِمْن خَ يََدْيِه وَ  َلُه ُمَعقِِبات  ِمْن َبنْيِ .اِبللَّْيِل َوساِرب  اِبلنَّهارِ 

 هلائل.احني يذهه اايال يتتبع كل هامك وكل جاهر،وكل مستخ  وكل سارب يف هذا الكلن 
آانء  كوووول وارقةو ويتصوووولر علووووم اّلِل يتعقووووه كوووول فوووورق موووون بووووني يديووووه وموووون خلفه،ويقيوووود عليووووه كوووول كووووارقة 

ن هوووذ  مووو  أعمووو  و ات األوىل يف آفوووا  الكووولن اهلائووول ليسوووحل  ضوووخم الليووول.وأنرا  النهوووار  إن اللمسووو
لتقابووول ايف جموووال  وإن هوووذ  لكووو ء لتلوووك.الووونفك والغيوووه وجماهيووول السووورائر اللمسوووات األخوووْية يف أغووولار

 والتنالر ..
ُ يَوْعلَوووُم »ونسوووتعرم كوووي ا مووون بووودائع التعبوووْي والتصووولير يف تلوووك اهلايت: موووا تَغِووويُخ ثوووى وَ ُل ُكوووُل أُنْ ا َهِْمووومووواّللَّ

ايقة يف مكنووووولانت ابلغوووويخ والوووووز  لر العلووووومصووووفلموووووا أن ..« وَُكووووُل َكوووووْكء  ِعْنووووَدُ  ِ ِْقووووودار  .اأْلَْرحوووواُم َوموووووا تَوْزقاقُ 
والقضوي  .ايقةنقا والز والتناس  واض  بني كلمو  مقودار وبوني الو.األرحام،عقه  ن كل ككء عند   قدار

الصولرة ذات الشوكل و  كما أووا مون انحيو .  امللضولعكلها ذات عالقو  إبعواقة االو  فيموا سوب  مون انحيو
كموووا أن يف ..والتقووودير  يف السووويلل « بقووودرها»عالقووو   وووا سووويأيت بعووودها مووون املووواء الوووذي تسووويل بوووه األوقيووو  

 الغيخ والزايقة تلك املقابل  املعهلقة يف جل السلرة على ا نال  ..
وووهاَقِة اْلَكبِوووُْي اْلُمَتعوووا» كلتا وووا تلقوووك للهوووا يف « املتعوووال»ولفظووو  « الكبوووْي»..ولفظووو  « لِ عووواِ ُ اْلَغْيوووِه َوالشَّ

وما .إنه موا مون خلو  حواقّ إ  وفيوه نقوا يصوغر .ولكن يصعه تصلير ذلك الظل  لفاا أخرى.احلك
يقال عن خل  من خل  اّلِل كبْي،أو أمر مون األمولر كبوْي،أو عمول مون األعموال كبْي،حوَّت يتضواءل  جورق 

الكبووْي »و  أي مفسوور آخوور للقوورآن وقوو  أمووام ...تووراين قلووحل كووي اف  « املتعووال»وكووذلك .أن يووذكر اّلِل .
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« َسوووولاء  ِمووووْنُكْم َمووووْن َأَسوووورَّ اْلَقووووْلَل َوَمووووْن َجَهووووَر بِووووِه،َوَمْن ُهووووَل ُمْسووووَتْخ   اِبللَّْيووووِل َوسوووواِرب  اِبلنَّهووووارِ «  »املتعووووال
اق بطلهووا تعطوك عكووك معناها،فظلهووا وهووك تكو« سووارب»إ وا تسووتلقفنا كلمو  .والتقابول واضوو  يف العبارة..

هذ  .فاحلرك  فيهووا هووك املقصوولقة يف مقابوول ا سووتخفاء.والسووارب:الذاهه.لوول خفوواء أو قريووه موون اافاء
جوول العلووم اافووك اللطيوو  الووذاهه وراء .النعلموو  يف جوورس اللفووج وللووه مقصوولقة هنووا كووك   ختوودش ا؟ل

فاختوار اللفوج الوذي يويقي .قبات الويت   تراهوا األنظاراحلمل املكنلن والسر ااايف واملستخفك ابلليل واملع
 -لَوُه ُمَعقِِبوات  ِموْن بَونْيِ يََديْوِه َوِموْن َخْلِفوِه »مع  التقابول موع املسوتخفك ولكون يف لوني ولطو  وكوبه خفواء  

 « ..ِمْن أَْمِر اّللَِّ  -َُيَْفظُلنَُه 
ك مون أمور هو ،واليت خوانرة وكول خا؟و واحلفظ  اليت تتعقوه كول إنسوان،وهفج كول كوارقة وكول وارقة وكول

حنون هلا:موا  فال نتعورم..« اّللَِّ  ِمْن أَْمرِ »..أكثر من أوا .اّلِل،  يتعرم هلا السيا  هنا بلص  و  تعري 
يسوووبغه  عقوووه الوووذيهوووكف وموووا صوووفاهتاف وكيووو  تتعقوووهف وأيووون تكووولنف و  نوووذهه  ووول اافووواء والرهبووو  والت

و   جوولاء ذل موون لووه اء التعبووْي بقوودر  و  اووىء هكووذا جزافووا وكووفذلك هوول املقصوولق هنووا وقوود جوو.السوويا 
 التعبْي يشف  من أن يشل  هذا ا؟ل الغامخ ابلكش  والتفصيل 

ُوا ما ِ َنْوفُ »  ُ ما بَِقْلم  َحَّتَّ يُوَغْيِِ َ   يُوَغْيِِ ُيديلنوه مون  حلفظ  من أمر  ملراقبو  موااب .فهل يتعقبهم.« ِسِهمْ ِإنَّ اّللَّ
لوو ،و  غووْي عووزا أو ذييسووى،و  بسووهم وأحوولاهلم فْيتووه عليووه اّلِل تصوورفه ّبم.فإنووه   يغووْي نعموو  أو تغيووْي  نف

م وفو  موا اّلِل موا ّبو م،فيغْيإ  أن يغوْي النواس مون مشواعرهم وأعمواهلم وواقوع حيواهت.يغْي مكان  أو مهان  ..
قووع علوويهم لكن مووا يو .يكوولنوإن كووان اّلِل يعلووم مووا سوويكلن موونهم قبوول أن .صووارت إليووه نفلسووهم وأعموواهلم

 ي ته على ما يكلن منهم،واكء   حقا له يف الزمان ابلقياس إليهم.
 تووه مشووي   اّللِ ه،أن ت  وإوووا حلقيقوو  تلقووك علووى البشوور تبعوو  يقيلوو  فقوود قضووحل مشووي   اّلِل وجوورت ّبووا سوونت

والنا .همسووللكن  بابلبشوور علووى تصوور  هووي ء البشوور وأن تنفووذ فوويهم سوونته بنوواء علووى تعرضووهم هلووذ  السوو
 هلوووذا املخلووول  قليووول التكووورمي -تبعووو  إىل جانوووه ال -وهل ُيمووول كوووذلك .صوووري  يف هوووذا   ُيتمووول التأويووول

 اّلِل،أن يكلن هل بعمله أقاة التنفيذ ملشي   اّلِل فيه. الذي اقتضحل مشي  
غوْيوا  -اهليو   نموم حسوه املفهول  -وبعد تقرير املبدأ يثز السيا  حال  تغيْي اّلِل ما بقلم إىل السلء ألوم 

ُ بَِقلْ »ما  نفسهم إىل أسلء فأراق هلم اّلِل السلء: « ونِوِه ِموْن وال  قُ قَّ َلُه َوما هَلُوْم ِموْن ا  َفال َمرَ م  ُسْلءَوِإذا أَراَق اّللَّ
  .   قبل احلسنلن ابلسي..يثز السيا  هذا ا؟انه هنا قون ا؟انه اهلخر ألنه يف معرم الذين يستعجل

حيوة  دها  نوذارهملسلأى وحوهلم هنا  املغفرة على العذاب ليثز غفلتهم،وهل هنا يثز العاقب  ا وقد قدم
 نه وال يناصرهم ..مو  يعصمهم  - ا يف أنفسهم  إذا استحقل  -  يرق عذاب اّلِل عنهم 

 خضوع المخلوقات هلل وإثبات الوحدانية وذا هللا ر الكافرين 16 - 12الدرس الرابع:

واق عتموع فيوه منوالر .سيا  يف جللو  جديودة يف واق آخر،ملصولل بوذلك الولاقي الوذي كنوا فيوهمث ذخذ ال
وختيم عليووه الرهبوو  والضووراع  وا؟هوود .الطبيعوو  ومشوواعر النفك،متداخلوو  متناسووق  يف الصوولرة والظوول وا يقوواع
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َخْلفووووووا  .اْلَثْ َ  ُهووووووَل الَّووووووِذي يُوووووورِيُكمُ  :»وتظل الوووووونفك فيووووووه يف ترقووووووه وحووووووذر،ويف شيوووووور وانفعووووووال .وا كووووووفا 
َويُوْرِسوُل الصَّولاِعَ  فَوُيِصويُه ِّبوا .َوُيَسبُِِ  الرَّْعوُد ِ َْموِدِ  َواْلَمالِئَكوُ  ِموْن ِخيَفِتهِ .َويُوْنِشُئ السَّحاَب الثِِقالَ .َوَنَمعا  

،َوا.َمووْن َيشوواُء،َوُهْم ُاوواِقُللَن يف اّللَِّ َوُهووَل َكووِديُد اْلِمحالِ  لَّووِذيَن يَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه   َيْسووَتِجيُبلَن لَووُه َقْعووَلُة احلَْ ِِ
لُوووَ  فاُ ،َوموووا ُهوووَل بِبالِغِوووِه،َوما ُقعووواُء اْلكووواِفرِيَن ِإ َّ  َوّللَِِّ .يف َضوووالل  هَلُوووْم ِبَشوووْكء  ِإ َّ َكباِسوووِ  َكفَّْيوووِه ِإىَل اْلمووواِء لِيَوبوْ

وووووووماواِت َواأْلَْرِم َنْلعوووووووا  وََكْرها ، وووووووماواِت .َوِلالهُلُْم،اِبْلغُوووووووُدوِِ َواهْلصوووووووالِ َيْسوووووووُجُد َموووووووْن يف السَّ ُقْل:َمْن َرُب السَّ
ى ُقْل:أَفَاختََّْذمُتْ ِمْن ُقونِِه أَْولِياَء   مَيِْلُكلَن أِلَنْوُفِسِهْم نَوْفعا  َو  َضر اف ُقْل:َهوْل َيْسوَتِلي اأْلَْعمو.َواأْلَْرِمف ُقِل:اّللَُّ 

ُ أَْم َهْل َتْسَتِلي الظُ .َواْلَبِصْيُ  ُلماُت َوالنُولُرف أَْم َجَعلُولا ّللَِِّ ُكورَكاَء َخَلُقولا َكَخْلِقوِه فَوَتشوابََه اْاَْلوُ  َعلَوْيِهْمف قُوِل:اّللَّ
 « ..خاِلُ  ُكلِِ َكْكء  َوُهَل اْللاِحُد اْلَقهَّارُ 

 ك بووذاهتاوه.حيووانوالووث  والرعوود والسووحاب مشوواهد معروف ،وكووذلك الصوولاع  الوويت تصوواحبها يف بعووخ األ
لن عووون اّلِل ذين يعرفووولن الكثوووْي عووون نبيعتهوووا والوووذين   يعرفوووسووولاء عنووود الووو -مشووواهد ذات أيووور يف الووونفك 

 لطمع،والودعاءااول  واو كي ا  والسيا  ُيشدها هنا ويضي  إليها املالئك  والظالل والتسوبي  والسوجلق 
فيوووووه ،ابسوووووطا كويضوووووم إليهوووووا هي ووووو  أخرى:هي ووووو  ملهووووول  يتطلوووووه املاء.احلووووو  والووووودعاء الوووووذي   يستجاب

ك كلهوا ا تتجموع لتلقوإ و.زافاليبلغه،فاها فا  يتلق  منوه قطورة ..هوذ  كلهوا   تتجموع يف الونا اتفاقوا أو ج
،يف سووويا  ا رعوووا و لالهلوووا علوووى املشوووهد،وتلفه يف جووول مووون الرهبووو  وال قوووه،واال  والطمع،والضوووراع  

 ّلِل.قب الشر  ابااب من عء املدعاة،وإرهتصلير سلطان اّلِل املتفرق ابلقهر والنفع والضر،نفيا للشركا
يووو ،فهك انكووو   مووون لظووواهرة الكلناريكم هوووذ  ..هووول اّلِل الوووذي يووو« َخْلفوووا  َوَنَمعوووا ..ُهوووَل الَّوووِذي يُووورِيُكُم اْلَثْ َ »

لوث  الوذي ومنهوا ا.نبيع  الكلن الويت خلقهوا هول علوى هوذا النحول اااص،وجعول هلوا خصائصوها وللاهرها
 نوألنه قود يكوول  صواعق ،لسوه،فتخافلنه ألنووه بذاتوه يهوز األعصواب،وألنه قوود يتحولل إىليوريكم إاي  وفو  انم

ك ملووودرار انيووواملطووور ا وتطمعلن يف ااوووْي مووون ورائه،فقووود يعقبوووه.نوووذيرا بسوووبيل مووودمر كموووا علموووتكم عووواربكم
 للملات،اجملري لاوار.

لسوووحاب اسوووم جووونك واحدتوووه وا -..وهووول كوووذلك الوووذي ينشوووئ السوووحاب « َويُوْنِشوووُئ السَّوووحاَب الثِِقوووالَ »
ولل   .فلف  انملسوه يف خلقو  هوذا الكولن وتركيبوه تتكولن السوحه،وهتطل األمطوار.الثقال ابملاء -سحاب  

ومعرفووووو  كيووووو  تتكووووولن .اعووووول خلقووووو  الكووووولن علوووووى هوووووذا النحووووول موووووا تكلنوووووحل سوووووحه و  هطلوووووحل أمطار
فهك .ا،و  كوي ا مون ق لتهواالسحه،وكيفي  هطلل األمطار   تفقد هذ  الظاهرة الكلني  كي ا مون روعتهو

ووف  انملس معوني ُيكوم هوذا ال كيوه   يشو   يف .تتكلن وف  تركيه كلين خاص   يصنعه أحد إ  اّللِ 
سوونه أحوود موون عبيوود اّلِل  كمووا أن هووذا الكوولن   حلوو  نفسووه،و  هوول الووذي ركووه يف ذاتووه انملسووه  والرعوود 

إنووووه أيوووور موووون آتر النوووواملس .ذا الصوووولت املقرقووووع املدويهوووو.الظوووواهرة الثالثوووو  ؟وووول املطوووور والووووث  والرعوووود ...
فهوووول رجووووع صوووونع اّلِل يف هووووذا الكلن،فهوووول محوووود  -أاي كانووووحل نبيعتووووه وأسووووبابه  -الكلين،الووووذي صوووونعه اّلِل 

كموا أن كول مصونلع مجيول موتقن يسوب  ويعلون عون محود الصوانع .وتسبي  ابلقدرة الويت صواغحل هوذا النظام

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2603 

وقوود يكوولن املوودللل املباكوور للفووج يسووب  هوول .صوونعته موون مجووال وإتقووان .والثنوواء عليووه  ووا ُيملووه موون آتر 
فهوووذا الغيوووه الوووذي زوا  اّلِل عووون البشووور   بووود أن .فعوووال  مووود اّللِ « يسوووب »املقصووولق فعال،ويكووولن الرعووود 

يتلقا  البشر ابلتصدي  والتسليم وهم   يعلملن مون أمور هوذا الكولن و  مون أمور أنفسوهم إ  القليول  وقود 
التعبْي أن ينا على تسبي  الرعود ابحلمود اتباعوا ملونهج التصولير القورآين يف مثول هوذا السويا ،وخلع اختار 

 ات احلياة وحركاهتا على مشاهد الكولن الصوامت  لتشوار  يف املشوهد  ركو  مون جونك حركو  املشوهد كلوه 
وفيووه .جوول نبيعكواملشووهد هنوا مشووهد أحيوواء يف  -كموا فصوولحل هووذا يف كتوواب التصولير الفووب يف القوورآن   -

وفيه ابس  كفيوه إىل املواء ليبلو  فوا  وموا هول ببالغوه .املالئك  تسب  من خيفته،وفيه قعاء ّلِل،وقعاء للشركاء
 ففك وس  هذا املشهد الداعك العابد املتحر  اك   الرعد ككائن حك بصلته يف التسبي  والدعاء ....

ه ّبوووا مووون لها فيصووويابلصووولاع  يرسووو.الثقوووال . مث يكمووول جووول الرهبووو  وا بتهوووال والوووث  والرعووود والسوووحاب
وا حيواان مون غوْي أصويه ّبوا ييشاء.والصلاع  لاهرة نبيعي  انك   من تركيه الكولن علوى هوذا املنولال واّلِل 

 هلال  ..اما  نفسهم واقتضحل حكمته أ  ميهلهم،لعلمه أن   خْي يف إمهاهلم،فاستحقلا 
رة ن خيفتووه وزجمووالئكوو  موو،ويف زمحوو  تسووبي  الرعوود  موود  واملوالعجيووه أنووه يف هوولل الووث  والرعوود والصوولاع 

وابعووة   ذ  القوولىهوويف هووذا اهلوولل ترتفووع أصوولات بشووري  اب؟وودل يف اّلِل صوواحه كوول .العلاصوو  بغضووبه .
«   اْلِمحووالِ ُهووَل َكووِديدُ ّللَِّ وَ اَوُهووْم ُاوواِقُللَن يف »كوول هووذ  األصوولات الوويت ترتفووع علووى كوول جوودال وكوول حمووال:

القرقعووووو  و والرعووووود  ع أصووووولاهتم الضوووووعيف  يف غمووووورة هوووووذا اهلووووولل املتجووووواوب ابلووووودعاء وا بتهوووووالوهكوووووذا تضوووووي
حوود  اعووا  التسوبي  واحلموود إليوه و و وبلحدانيتوه  -ن فيوه الوذي اوواقلل  -والصولاع ،النانق  كلهوا بلجوولق اّلِل 

 هوذا اجملوال( يقاعوه يفمن أضخم جما  الكلن اهلائل،ومن املالئك  الوذين يسوبحلن مون خيفتوه )وللخول  إ
 م اواقللن يفالف  وهوفأين من هوذا كلوه أصولات الضوعا  مون البشور وهوم اواقللن يف اّلِل وهول كوديد انو

اهوووه،  ينوووال ا ابنووول ذوقعلة اّلِل هوووك وحووودها احلووو  وموووا عوووداه.اّلِل وينسوووبلن إليوووه كوووركاء يووودعلوم معوووه
،َوالَِّذيَن يَدْ »صاحبه منه إ  العناء: َكباِسوِ  َكفَّْيوِه   لَن هَلُوْم ِبَشوكء، ِإ َّ  َيْسوَتِجيبُ  ونِوِه قُ ُعلَن ِموْن َلُه َقْعَلُة احلَْ ِِ

ُلَ  فاُ  َوما ُهَل بِبالِِغِه،َوما ُقعاُء اْلكاِفرِ   « ..ل   يف َضاليَن ِإ َّ ِإىَل اْلماِء لِيَوبوْ
 تجاب.اليت تس فدعلة واحدة هك احل ،وهك اليت ه ،وهك.واملشهد هنا انن  متحر  جاهد  ه  .

ضووائع  نول وموا عوداهاداها ابوما عو.إووا قعولة اّلِل والتلجوه إليوه وا عتموواق عليوه ونلوه علنوه ورمحتوه وهوودا 
 هول  لموآن ميوودمل.منهم أ  توورون حوال الوداعني لغوْي  موون الشوركاءف انظوروا هوذا واحوود.وموا عوداها هبواء .
؟هود بعود ا.ببالغه وما هول.  فوال يبلغوهيطله املاء ليبل  فا.وفمه مفتل  يلهة ابلدعاء.ذراعيه ويبس  كفيه

َن ِإ َّ يف  اْلكووواِفرِيموووا ُقعووواءُ وَ »وكوووذلك قعووواء الكوووافرين ابّلِل اللاحووود حوووني يووودعلن الشوووركاء:.واللهفووو  والعناء
 «.َضالل  

حاب رعوووود والسووووويف أي جوووول   يبلوووو  هووووذا الووووداعك الالهوووو  الالهووووة قطوووورة موووون موووواءف يف جوووول الووووث  وال
 مر اّلِل اللاحد القهار  الثقال،اليت عري هنا   
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ن يف مودعاء،إذا كول رجواء والوويف اللقحل الذي يتخذ هي ء ااوائبلن آهلو  مون قون اّلِل،ويتلجهولن إلويهم ابل
م حضووع ناعوو  يمن موونهامل.الكوولن يعنوول ّلِل،وكلهووم حمكلموولن إبراقته،خاضووعلن لسنته،مسووْيون وفوو  انملسووه

ن يعوووويا خووووارج ،و  أميلووووك أحوووود أن حوووورج علووووى إراقة اّللِ وإميوووواان،وغْي املوووويمن حضووووع أخووووذا وإرغاما،فمووووا 
ووووووماواِت َواأْلَ »انملسووووووه الووووووذي سوووووونه للحيوووووواة:  ا ،َوِلالهُلُْم،اِبْلغُووووووُدوِِ عووووووا  وََكْرهْرِم َنلْ َوّللَِِّ َيْسووووووُجُد َمووووووْن يف السَّ

 « ..َواهْلصالِ 
ى رموووووز وهوووول أقصوووو وألن ا؟وووول جوووول عبوووواقة وقعاء،فوووووإن السوووويا  يعووووث عووووون ااضوووولع ملشووووي   اّلِل ابلسوووووجلق
و يف لالهلم ابلغوووووووووود.للعبلقيوووووووووو ،مث يضووووووووووم إىل كووووووووووخلص موووووووووون يف السووووووووووماوات واألرم،لالهلووووووووووم كووووووووووذلك

لسوووجلق خلص يف ايضوووم هوووذ  الظوووالل إىل الشووو.الصبا ،وابهلصوووال عنووود انكسوووار األكوووع  وامتوووداق الظالل
علووووى ا قيقوووو  للهوووومث تلقووووك هووووذ  احل.وهك يف ذاهتووووا حقيقوووو ،فالظالل تبووووع للشووووخلص.وااضوووولع وا متثووووال

 وإذا السجلق مزقوج:كخلص ولالل .املشهد،فإذا هل عجه
كلها .ن سولاء ا ميواوإذا الكلن كله  ا فيه من كوخلص ولوالل جاييو  خاضوع  عون نريو  ا ميوان أو غوْي 

 وأول ك ااائبلن يدعلن آهل  من قون اّلِل  .تسجد ّلِل .
ل إ   مثول هوذا ا؟ويفابّلِل  فما ادر ابملشر .ويف جل هذا املشهد العجيه يتلجه إليهم ابألس ل  التهكمي 

َووْذمُتْ .ف ُقِل:اّللَُّ اأْلَْرمِ قُووْل:َمْن َرُب السَّووماواِت وَ »التهكم،ومووا يسووتح  إ  السووخري  وا سووتهزاء: ْن ِمووُقْل:أَفَاختَّ
َهووووْل َتْسووووَتِلي  ْعمووووى َواْلَبِصووووُْيف أَمْ اأْلَ َيْسووووَتِلي  ْل:َهوووولْ ُقونِووووِه أَْولِيوووواَء   مَيِْلُكوووولَن أِلَنْوُفِسووووِهْم نَوْفعووووا  َو  َضوووور اف قُ 
 خواِلُ  ُكولِِ َكوكء، َوُهووَل ْلوُ  َعلَوْيِهْمف قُوِل:اّللَُّ شووابََه ااَْ ِه فَوتَ الظُُلمواُت َوالنُولُرف أَْم َجَعلُولا ّللَِِّ ُكورَكاَء َخَلُقولا َكَخْلِقو

 « ..اْللاِحُد اْلَقهَّارُ 
َمووووووْن َرُب :»-رضووووووك أم كوووووور   -بقوووووودرة اّلِل وإراقتووووووه وكوووووول موووووون يف السووووووماوات واألرم مووووووأخلذ  -سوووووولهم 

وووماواِت َواأْلَْرِمف إ وووا ليسووومعلا ا؟ووولاب .وهووول سووويال   ليجيبووولا عنه،فقووود أجووواب السووويا  مووون قبل..« السَّ
َووْذمُتْ ِموْن ُقونِووِه أَْولِيوواَء   مَيِْلُكولَن أِلَنْوُفِسووِهمْ »مث سوولهم:..« قول:اّللِ »ملفللوا وقوود رأو  مشووهلقا:  نَوْفعووا  َو  أَفَاختَّ

سلهم والقضي  واضح ،والفر  بوني احلو  ...سلهم لالستنكار فهم ابلفعل قد اختذوا أول ك األولياء« َضر اف
ويف ذكور األعموى والبصوْي إكوارة .والبانل واض :وضل  الفار  بني األعمى والبصْي،وبني الظلمات والنلر

يو  احلو  اللاضو  ا؟واهر الوذي ُيوك  يور  كول إليهم وإىل امليمنني فوالعمى وحود  هول الوذي يصودهم عون ر  
ويف ذكووور الظلمووووات والنووولر إكووووارة إىل حووواهلم وحووووال امليمنني،فالظلموووات الوووويت .مووون يف السووووماوات واألرم

هجه الر ي  هك اليت تلفهم وتكفهم عن ا قرا  للحو  املبوني.أم تورى هوي ء الشوركاء الوذين اختوذوهم مون 
فتشاّبحل علوى القولم هوذ  املخللقوات وتلوك،فلم يودروا أيهوا مون .ها اّللِ قون اّلِل،خلقلا رللقات كاليت خلق

كووان األموور كووذلك،يف اختوواذ الشووركاء،فلهم موون   خلوو  اّلِل وأيهووا موون خلوو  الشووركاءف فهووم معووذورون إذن إن
صووووفات اّلِل تلووووك القوووودرة علووووى االوووو ،اليت ّبووووا يسووووتح  املعبوووولق العبوووواقة وبوووودووا   تقوووولم كووووبه  يف عوووودم 

وهوول الووتهكم املوور علووى القوولم يوورون كوول كووكء موون خلوو  اّلِل،ويوورون هووذ  اهلهلوو  املوودعاة   ختلوو  اسووتحقاقه  
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وذلك أسوخ  .وبعد هذا كله يعبدووا ويدينلن هلا يف غْي كوبه .كي ا،وما هك خبالق  كي ا،إ ا هك رللق 
 وأح  ما تصل العقلل إىل قركه من التفكْي ..

لِِ  خووواِلُ  ُكوووِل:اّللَُّ قُووو»  معارضووو  و  جدال،بعووود هوووذا السووويال:والتعقيوووه علوووى هوووذا الوووتهكم الالذع،حيوووة 
وووووارُ .َكوووووكء أقصوووووى قرجوووووات  -هووووور يووووو  يف الق..فهوووووك اللحدانيووووو  يف االووووو ،وهك اللحدان« َوُهَل اْللاِحوووووُد اْلَقهَّ

لعووا نضووي  الشووركاء يف مطلعهووا بسووجلق موون يف السووماوات واألرم ولالهلووم قوهكووذا هوواط  -السوولطان 
بوول ق وقوود سووبقته موون..ختامهووا ابلقهوور الووذي حضووع لووه كوول كووكء يف األرم أو يف السووماء  وكرهووا ّلِل ويف

،إ  أن ذا اهلوللفوأين القلوه الوذي يصومد هلو.برو  ورعلق وصلاع  وتسبي  وهميود عون خول  أو نموع .
ْي إىل لوولاقي نشووويكوولن أعمووى مطملسووا يعوويا يف الظلمووات،حَّت ذخوووذ  اهلووال ف  وقبوول أن نغوواقر هووذا ا

 -قووووال السووووحاب الثوبووووني الووووث  ااووووان  و « خلفووووا ونمعووووا»بووووني .ت امللحللوووو  يف نريقوووو  األقاءالتقووووابال
وبووني تسووبي   -  ااووان  هنا،بعوود إكووارهتا إىل املاء،تشووار  يف صووف  التقابوول مووع الووث  اافيوو« الثقووال»و

 توبني السوووووماواوبني قعووووولة احلووووو  وقعووووولة ا؟هووووود الضوووووائع..الرعووووود  مووووود  وتسوووووبي  املالئكووووو  مووووون خيفتوووووه
وبني األعموووى وبوووني الغووودو واهلصوووال..وبني الشوووخلص والظالل.واألرم،وسوووجلق مووون فووويهن نلعوووا وكرهوووا

فسووهم  ميلكوولن ألنكووي ا،و  وبني ااووال  القوواهر والشووركاء الووذين   حلقوولن.وبني الظلمووات والنوولر.والبصووْي
 ه.عجي نسي وهكذا ميضك السيا  على وجه يف قق  ملحلل  وأل ء ابهر وت.نفعا و  ضرا ..

 را ا مثذال للحذق والباطذل وافاذراق مصذير المحسذنين  18 - 17الدرس الخامس:

 عن مصير الكافرين

ئ للخْي اهلوواق. مووع الووري للوودعلة الباقيوو  والوودعلة الذاهبوو .يضوورب مووثال للحوو  والبانل.مث  ضووك مووع السيا 
لاكوياء.وهل  ملودبر املقودراوال  اا ولتدبْي.واملثل املضروب هنا مظهر لقلة اّلِل اللاحد القهار.والشر املتنفج

 من جنك املشاهد الطبيعي  اليت ميضك يف جلها السيا .
َعَلْيوِه يف النَّواِر ابِْتغواَء  ابِيا :َوِ َّوا يُلقِوُدونَ ر ُل َزبَودا  َل السَّويْ أَنْوَزَل ِمَن السَّوماِء ماء ،َفسواَلحْل أَْوِقيَو   بَِقوَدرِها،فَاْحَتمَ  »

ُ احْلَوو َّ .َزبَوود  ِمثْوُلهُ  ِحْليَوو   أَْو َمتوواع   َفووُع النَّوواَس لزَّبَووُد فَويَووْذَهُه ُجفاء  فََأمَّووا ا.لَ اْلبانِ وَ َكووذِلَك َيْضووِرُب اّللَّ ،َوأَمَّووا مووا يَونوْ
ُ اأْلَْمثالَ .فَوَيْمُكُة يف اأْلَْرمِ   « ..َكذِلَك َيْضِرُب اّللَّ

هد ثقوال يف املشوسوحاب ال  والرعود والوإنزال املاء من السوماء حوَّت تسويل بوه الولقاين يتناسو  موع جول الوث 
وهل كوذلك .هتاوملضولعا الساب  وييل  جانبا من املشهد الكلين العام،الذي عري يف جل  قضوااي السولرة

ه ومقووودار دار ناقتووووأن تسووويل هوووذ  األوقيووو  بقووودرها،كل  سوووبه،وكل  قووو.يشوووهد بقووودرة اللاحووود القهوووار .
ولويك هوذا .. ا السولرةوهوك إحودى القضوااي الويت تعا؟هو.حاجته يشهد بتدبْي ااال  وتقدير  لكول كوكء .

 رون عليوووه قونالوووذي ميووو أو ذلوووك بعووود إ  إنوووارا للمثووول الوووذي يريووود اّلِل ليضوووربه للنووواس مووون مشوووهلق حيووواهتم
 انتبا .
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  صوولرة الزبووديفلووى وجهووه إن املوواء لينووزل موون السووماء فتسوويل بووه األوقيوو ،وهل يلووم يف نريقووه غثوواء،فيطفل ع
ه توواملواء مون ه.د غثاءولكنوه بعو.هذا الزبد انفوا راب منوتف  ..د املاء يف بعخ األحيانحَّت ليحجه الزب

لوويت تووذاب ملعوواقن اكووذلك يقووع يف ا.ولكنووه هوول املوواء الووذي ُيموول ااووْي واحليوواة ..سووارب سوواكن هوواقئ .
 وقود ابوة يطفولاص،فإن التصاغ منها حلي  كالذهه والفض ،أو آني  أو آل  انفع  للحياة كاحلديود والرصو

نول يف هوذا   والباولكنه بعد خبة يذهه ويبقى املعودن يف نقواء ..ذلوك مثول احلو.ُيجه املعدن األصيل
ء أن يوذهه جفوا ،موا يلبوةفالبانل يطفل ويعلول وينوتف  ويبودو رابيوا نافيوا ولكنوه بعود زبود أو خبة.احلياة

 وى أو غووار أوقوود انووز  ضووهمور ا ُيسووبه بع.واحل  يظوول هوواقائ سوواكنا.مطروحووا   حقيقوو  لووه و  ااسووك فيووه
ُ ذِلَك َيْضورِ َكو».لنواسولكنه هول البواقك يف األرم كاملواء انيوك واملعودن الصوري ،ينفع ا.ضاع أو مات ُب اّللَّ

احوود هوول اّلِل الل و .األقلالو ومصووائر األعمووال .وكووذلك يقوورر مصووائر الدعلات،ومصووائر ا عتقاقات« اأْلَْمثووالَ 
 ل.ك والزائابلظاهر والبانن،واحل  والبانل والباق القهار،املدبر للكلن واحلياة،العليم
ل ملووك مووا يف أحوودهم لوو والذين   يسووتجيبلا لووه يالقوولن موون اهلوولل مووا يوولق.فموون اسووتجاب ّلِل فلووه احلسوو 
 واي.هلوم مهواق هوك جهونم وما هل  فتد،إ ا هول احلسواب الوذي يسولء،وإ ا.األرم ومثله معه أن يفتدى به

يعوا  َوِمثْولَووُه ُه لَووْل أَنَّ هَلُوْم مووا يف َتِجيُبلا لَو َيْسوو َْ اْسوَتجابُلا لِووَرّبُِِِم احْلُْسو ،َوالَِّذيَن  لِلَّووِذينَ »لسولء املهواق :  اأْلَْرِم مجَِ
 « ..ِمهاقُ َوبِْ َك الْ .َهنَّمُ َمَعُه َ فْوَتَدْوا بِِه،أُولِ َك هَلُْم ُسلُء احلِْساِب،َوَمْأواُهْم جَ 

 ب ..وتتقابل احلس  مع سلء العذا.لذين   يستجيبلنويتقابل الذين يستجيبلن مع ا
 ..على منهج السلرة كلها ونريقتها املطرقة يف األقاء .ومع جهنم وب ك املهاق .
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 [43إل   19(:اآليات 13]سور  الرعد ):الوحد  الثانية

 أقرير حقائق حول الوحدانية والوحي والبمث

وأَ ْن ُهوَل ا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِِوَك احْلَوُ  َكَموأََفَمْن يَوْعَلُم أَ َّ }  ( الَّوِذيَن يُلفُولَن 19ْلبواِب )ا يَوتَوذَكَُّر أُولُولا اأْلَ ْعموى ِإ َّ
ُقُضلَن اْلِميثاَ  ) ُ بِوِه أَْن يُلَصولَ  ( َوالَِّذيَن َيِصُللنَ 20بَِعْهِد اّللَِّ َو  يَونوْ ُومْ رَ َوَحَْشوْلَن  ما أََمَر اّللَّ  َوَحواُفلَن ُسولءَ  ّبَّ

ِووْم َوأَقووامُ 21احلِْسوواِب ) َعالنِيَوو   َويَووْدَرُ َن وَ ا َرَزْقنوواُهْم ِسوور ا ِ َّووَوأَنْوَفُقوولا  لا الصَّووالةَ ( َوالَّووِذيَن َصووَثُوا ابِْتغوواَء َوْجووِه َرّبِِ
اِر ) ووويَِِ َ  أُول ِووَك هَلُوووْم ُعْقووَب الووودَّ ِجِهوووْم ِهووْم َوأَْزواُللَوا َوَموووْن َصووَلَ  ِموووْن آابئِ ُت َعوووْدن  يَووْدخُ ( َجنَّووا22اِبحلََْسووَنِ  السَّ

هِتِوْم َواْلَمالِئَكووُ  يَووْدُخُللَن َعلَووْيِهْم ِمووْن ُكوولِِ ابب   اِر )َسوو (23 )َوُذِرايَّ ( 24الم  َعلَووْيُكْم ِ ووا َصووَثْمُتْ فَووِنْعَم ُعْقووَب الوودَّ
ُقُضلَن َعْهَد اّللَِّ ِموْن بَوْعوِد ِميثاقِوِه  ُدوَن يف اأْلَْرِم أُول ِوَك بِوِه أَْن يُلَصوَل َويُوْفِسو َموَر اّللَُّ َن موا أَ َويَوْقطَعُول َوالَِّذيَن يَونوْ

اِر ) ُ يَوْبُسُ  الِرِزْ 25هَلُُم اللَّْعَنُ  َوهَلُْم ُسلُء الدَّ الوُدنْيا   الوُدنْيا َوَموا احْلَيواةُ لا اِبحْلَيواةِ َ  ِلَمْن َيشاُء َويَوْقِدُر َوَفرِحُ ( اّللَّ
َ ُيِضوووُل َمووونْ   َربِِوووِه قُووولْ نْوووزَِل َعَلْيوووِه آيَووو   ِمووونْ ( َويَوُقووولُل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا لَوووْل  أُ 26رَِة ِإ َّ َمتووواع  )يف اهْلِخووو  َيشووواُء ِإنَّ اّللَّ

 (28لُب )ْطَمووِ ُن اْلُقلُووّللَِّ تَ ا  بِووذِْكِر لُّبُْم بِووذِْكِر اّللَِّ أَ ( الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَتْطَمووِ ُن قُولُوو27َويَوْهووِدي إِلَْيووِه َمووْن أانَب )
َك أَْرَسوْلناَ  يف أُمَّو   قَوْد َخلَوحْل ِموْن قَوْبِلهوا ( َكوذلِ 29الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت نُلىب هَلُْم َوُحْسُن َموآب  )

لُووَلا َعلَووْيِهُم الَّووِذي أَْوَحْينووا إِلَْيووَك َوُهووْم َيْكُفوو ْلووحُل َوإِلَْيووِه ُهووَل َريبِِ   إِلووَه إِ ْل لوورَّمْحِن قُووُروَن ابِ أَُمووم  لِتَوتوْ  َّ ُهووَل َعَلْيووِه تَولَكَّ
َعوو30َمتوواِب ) َْت بِووِه اْ؟ِبوواُل أَْو ُقطِِ يعووا   لِِووَم بِووِه اْلَمووْلتى بَوولْ ْرُم أَْو كُ حْل بِووِه اأْلَ ( َولَووْل أَنَّ قُوووْرآان  ُسووْيِِ ّللَِِّ اأْلَْمووُر مجَِ

ُ هَلَوَدى الأَفَوَلْم يَوْيَأِس الَِّذيَن آَمُنلا أَْن لَ  ُتِصويبُوُهْم ِ وا َصونَوُعلا قارَِعو    يَوزاُل الَّوِذيَن َكَفوُروا يعوا  َو نَّواَس مجَِ ْل َيشواُء اّللَّ
ْبلِوَك اْسوتُوْهزَِئ ِبُرُسول  ِموْن قوَ  ( َوَلَقودِ 31 اْلِميعواَق )   ُحِْل ُ  اّللََّ أَْو َهُُل َقرِيبا  ِمْن قارِِهْم َحَّتَّ َذْيتَ َوْعُد اّللَِّ ِإنَّ 

َفَمووْن ُهوووَل قوووائِم  َعلووى ُكووولِِ نَوْفووك  ِ وووا َكَسوووَبحْل ( أَ 32 )فََأْمَلْيووحُل لِلَّوووِذيَن َكَفووُروا مُثَّ َأَخوووْذهُتُْم َفَكْيوووَ  كوواَن ِعقوووابِ 
َقووْلِل بَووْل زُيِِووَن لِلَّووِذيَن َكَفووُروا ِم أَْم ِبظوواِهر  ِمووَن الْ  يف اأْلَرْ يَوْعلَوومُ  َوَجَعلُوولا ّللَِِّ ُكوورَكاَء قُووْل َ ُوولُهْم أَْم تُونَوبُِِ لنَووُه ِ ووا  

ُ َفمووا لَووُه  ووِبيِل َوَمووْن ُيْضووِلِل اّللَّ ذاب  يف احْلَيوواِة الووُدنْيا َوَلَعووذاُب َعووهَلُووْم  (33) ْن هوواق  ِمووَمْكوورُُهْم َوُصووُدوا َعووِن السَّ
ا اأْلَْووواُر أُُكُلهووا ِمووْن َهِْتَهوو يِت ُوِعووَد اْلُمتوَُّقوولَن َعْوورِينَّووِ  الَّوو( َمثَووُل ا؟َْ 34اهْلِخوورَِة َأَكووُ  َومووا هَلُووْم ِمووَن اّللَِّ ِمووْن وا   )

الَّوِذيَن آتَوْينواُهُم اْلِكتواَب يَوْفَرُحولَن ِ وا أُنْوزَِل ( وَ 35اُر )يَن النَّوقائِم  َوِلُلها تِْلَك ُعْقَب الَِّذيَن اتوََّقْلا َوُعْقوَب اْلكواِفرِ 
ا أُِمْرتُ إِلَْيَك َوِمَن اأْلَْحزاِب َمْن يُوْنكِ  ( 36ْيوِه أَْقعُولا َوإِلَْيوِه َموآِب ) َو  أُْكرَِ  بِِه إِلَ ْعُبَد اّللََّ  أَْن أَ ُر بَوْعَضُه ُقْل ِإ َّ

َو  وا    َن اّللَِّ ِموْن َوِ ِ  ِمَن اْلِعْلِم موا لَوَك ِمو َد ما جاَء َ ْم بَوعْ وََكذِلَك أَنْوزَْلناُ  ُحْكما  َعَربِي ا َولَِ ِن اتوَّبَوْعحَل أَْهلاَءهُ 
 آِبيَوو   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ ا كوواَن ِلَرُسوولل  أَْن َذْيتَ رِِيَّوو   َومووجووا  َوذُ ( َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا ُرُسووال  ِمووْن قَوْبلِووَك َوَجَعْلنووا هَلُووْم أَْزوا37)

ُ موا َيشواُء َويُوْثبِوحُل َوِعْنو (38ِلُكلِِ َأَجول  ِكتواب  ) نُرِيَونَّوَك بَوْعوَخ الَّوِذي  ( َوِإْن موا39) َدُ  أُُم اْلِكتوابِ مَيُْحولا اّللَّ
نَوووو ووووا َعَلْيووووَك الْووووَبالُغ َوَعَليوْ ُقُصووووها ِمووووْن ( أَ 40سوووواُب )ا احلِْ نَعِووووُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونَّووووَك فَِإ َّ َوَ ْ يوَووووَرْوا أانَّ أَنْيت اأْلَْرَم نَونوْ
ُ َُيُْكووُم   ُمَعقِِووَه حِلُْكِمووِه َوُهووَل َسوورِي َكووَر الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم فَِللَّووِه اْلَمْكووُر ( َوقَووْد مَ 41)سوواِب ُع احلِْ أَْنراِفهووا َواّللَّ

يعوووا  يَوْعلَوووُم موووا َتْكِسوووُه ُكوووُل نَوْفوووك  َوَسووويَوْعَلُم اْلُكفَّووواُر ِلَمووو ارِ ْن ُعْقووومجَِ َفوووُروا َلْسوووحَل كَ ( َويَوُقووولُل الَّوووِذيَن  42) َب الووودَّ
َنُكْم َوَمْن ِعنْ ُمْرَسال  ُقْل َكفى اِبّللَِّ َكِهيدا  بَوْيِب   { (43 )ُم اْلِكتابِ َدُ  ِعلْ  َوبَويوْ
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 مقدمة الوحد  

طر السووولرة كوووستعرضوووها ابعوود املشووواهد اهلائلووو  يف آفووا  الكووولن ويف أعموووا  الغيووه،ويف أغووولار الووونفك الوويت 
لوووووولحك ل قضووووووي  ااألول،ذخووووووذ الشووووووطر الثوووووواين يف ملسووووووات وجدانيوووووو  وعقلي ،وتصووووووليري  ققيقوووووو  رفيقوووووو ،حل 

للوو  جديوودة وهووك ج.. ي  التلحيوود والشركاء،ومسووأل  نلووه اهلايت واسووتعجال شويوول اللعيوودوالرسال ،وقضوو
 حلل تلك القضااي يف السلرة.

نني نبيعووو  املووويم ويف.عموووى وتبووودأ هوووذ  ا؟للووو  بلمسووو  يف نبيعووو  ا ميوووان ونبيعووو  الكفر،فووواألول علوووم والثووواين
يهوووا مووون نعووويم فامووو ،وما مووون مشووواهد القي يتللهوووا مشوووهد.ونبيعووو  الكوووافرين والصوووفات املميوووزة هلوووي ء وهي ء

  لقلوولب امليمنوولوو  مووع افجل .فلمسوو  يف بسوو  الوورز  وتقوودير  ورق ووا إىل اّللِ .لاولووني وموون عووذاب لآلخرين
مسو  فل.بوه امللتى رم ويكلومفلص  هلذا القرآن الذي يكاق يسوْي ا؟بوال وتقطوع بوه األ.املطم ن  بذكر اّللِ 

فلمسوو  .دعاةهلهلو  املافجودل هتكموك حولل .م أو هول قريبوا مون قارهم وا يصويه الكفوار مون قولارع تنوزل ّبو
كووذبلن يد الووذين حووتم هووذا كلووه بتهديوو.موون مصووارع الغووابرين ونقووا أنوورا  األرم موونهم حينووا بعوود حني

 كووطر  كهم للمصووْي املعلوولم  موون ذلووك نوورى أن ا يقاعووات واملطووار  املتلاليوو  يفبوو - -برسووال  الرسوولل 
وتفوت   علوى اسوتعداق ثواين،وهكاملشاعر وهتي ها مللاجه  القضااي واملسائل يف كوطرها ال السلرة األول،هِضر

احوود وقضووي  و توه هلوود  لتلقيهوا وأن كووطري السوولرة متكوامالن وكوول منهمووا يلقووع علوى احلووك نرقاتووه وإُياءا
 واحدة.

 ص ات المؤمنين أولي ا لباا مقابل ص ات الك ار والممي 26 - 19الدرس ا ول 

َا أُْنزَِل إِلَْيَك ِموْن َربِِوَك احْلَوُ  كَ }أََفمَ   َو َموْن ُهولَ ْن يَوْعَلُم أَ َّ ( الَّوِذيَن يُلفُولَن 19أْلَْلبَواِب )ا يَوتَوذَكَُّر أُولُول اأَْعَموى ِإ َّ
ُقُضلَن اْلِميثَاَ  ) ُ بِوِه أَْن يُلَصولَ ( َوالَِّذيَن َيِصُلل 20بَِعْهِد اّللَِّ َوَ  يَونوْ ُوْم َوَحَواُفلَن ُسو  َوَحَْشوْلنَ َن َما أََمَر اّللَّ لَء َرّبَّ

ِووْم َوأَقَوو21احلَِْسواِب ) ر ا َوَعاَلنِيَوو   َويَووْدَرُءوَن لا ِ َّووا َرَزقْونَواُهْم ِسووَة َوأَنْوَفُقوواُملا الصَّواَل ( َوالَّووِذيَن َصووَثُوا ابِْتغَواَء َوْجووِه َرّبِِ
ووويَِِ َ  أُولَ ِووَك هَلُوووْم ُعْقووَب الووودَّ  َواِجِهوووْم ئِِهووْم َوأَزْ اُت َعوووْدن  يَووْدُخُللَوَا َوَموووْن َصووَلَ  ِموووْن آابَ ( َجنَّوو22اِر )اِبحلََْسووَنِ  السَّ

هِتِوْم َواْلَماَلِئَكووُ  يَووْدُخُللَن َعلَووْيِهْم ِمووْن ُكوولِِ ابَ  اِر  (23ب  )َوُذِرايَّ ( 24)َسوواَلم  َعلَووْيُكْم ِ َووا َصووَثْمُتْ فَووِنْعَم ُعْقووَب الوودَّ
ْفِسوُدوَن يف اأْلَْرِم أُولَ ِوَك  بِوِه أَْن يُلَصوَل َويوُ أََموَر اّللَُّ  لَن َمواَن َعْهَد اّللَِّ ِموْن بَوْعوِد ِميثَاقِوِه َويَوْقطَعُوَوالَِّذيَن يَونوُْقُضل 

اِر ) ُ يَوْبُسُ  الِرِزْ 25هَلُُم اللَّْعَنُ  َوهَلُْم ُسلُء الدَّ اُة الوُدنْوَيا لُدنْوَيا َوَموا احْلَيَواِة الا اِبحْلَيَ َ  ِلَمْن َيَشاُء َويَوْقِدُر َوَفرِحُ ( اّللَّ
 [26 - 19:( { ]الرعد26يف اهْلِخرَِة ِإ َّ َمَتاع  )

سو  جديود نخورى علوى وهك تثوار هنوا مورة أ.والقضي  األوىل هك قضي  اللحك،وقود أيوْيت يف صودر السولرة
ا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك احلَُْ  كَ ..» ا يَوَتذَكَُّر أُوُللا أَْعمى ف إِ لَ َمْن هُ أََفَمْن يَوْعَلُم أَ َّ  « ..اأْلَْلبابِ   َّ

إن املقابول ملوون يعلوم أن أنووزل إليوك موون ربوك هوول احلو  لوويك هول موون   يعلوم هووذا،إ ا املقابول هوول األعمووى  
وهل احل  يف اللقحل ذاتوه   مبالغو  فيوه و  زايقة و  .وهل أسللب عجيه يف ملك القللب وعسيم الفرو 

ى وحووود  هوووول الوووذي ينشووووئ ا؟هووول ّبووووذ  احلقيقووو  الكووووثى اللاضوووح  الوووويت   ختفوووى إ  علووووى فوووالعم.هري 
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أعمى.والنووواس إزاء هوووذ  احلقيقووو  الكبوووْية صنفان:مبصووورون فهوووم يعلمووولن،وعمك فهوووم   يعلمووولن  والعموووى 
عمى البصوْية،وانطماس املدار ،واسوتغال  القللب،وانطفواء قوبك املعرفو  يف األروا ،وانفصواهلا عون مصودر 

 ا كعاع ..
ا يَوَتذَكَُّر أُوُللا اأْلَْلبابِ »  به إىل ق ئله فتتفكر. فتتذكر،وتنذكر ابحل ِ ت..الذين هلم عقلل وقللب مدرك   «ِإ َّ

،َو  »وهذ  صفات أو  األلباب هي ء: ُقُضل يوَ الَِّذيَن يُلُفلَن بَِعْهِد اّللَِّ  « ..َن اْلِميثا َ نوْ
قوولم عليووه ت الووذي والعهوود األكووث.ا  اّلِل مطلوو  يشوومل كوول ميثا وعهوود اّلِل مطلوو  يشوومل كوول عهوود،وميث

قتضويات ا  اللفواء  ا هول ميثوالعهلق كلها هل عهد ا ميان وامليثا  األكث الوذي تتجموع عليوه امللاييو  كلهو
 هذا ا ميان.

را مباكووو  إقراكوووا ه املدركوووقووودمي موووع الفطووورة البشوووري  املتصووول  بنووواملس اللجووولق كلووو.وعهووود ا ميوووان قووودمي وجديد
هووول امليثوووا  و .ملعبلقاللحووودة ا راقة الووويت صووودر عنهوووا اللجلق،ووحووودة ااوووال  صووواحه ا راقة،وأنوووه وحووود  

عوثهم لرسول الوذين بيود موع امث هول جد.املأخلذ على الذري  يف لهلر بب آقم فيما ارتضينا  هلا من تفسوْي .
 وحوود  ن الدينلنوو  ّللِ ضووياته موويبينلا مقتاّلِل   لينشوو لا عهوود ا ميووان ولكوون ليجوودقو  ويووذكروا بووه ويفصوولل ،و 

مليثوا  وحود  صواحه ا ىل اّللِ وا بالع من الدينلن  لسولا ،مع العمول الصواحل والسولل  القلمي،والتلجوه بوه إ
 القدمي ..

ع الرسووولل أو موووو سووولاء موووع.مث ت توووه علوووى العهووود ا هلوووك وامليثوووا  الووورابين كوووول العهووولق وامللاييووو  موووع البشر
هوا لق،ألن رعايتائر العهوفالوذي يرعوى العهود األول يرعوى سو.أفراقا أم مجاعات.و أجانوهالناس.ذوي قرابو  أ

خوول يف ن هووذا قافريضوو  والووذي يوونهخ بتكووالي  امليثووا  األول يوويقي كوول مووا هوول مطلوولب منووه للنوواس،أل
 تكالي  امليثا .

ُللَن موا أََموَر لَّوِذيَن َيِصواوَ »موات.يقررها يف كل.فهك القاعدة الضخم  األوىل اليت يقلم عليها بنيوان احليواة كلوه
ُْم،َوَحواُفلَن ُسولَء احلِْ  ُ بِوِه أَْن يُلَصَل،َوَحَْشوْلَن َرّبَّ لصوول يفكول موا أمور اّلِل بوه أن .لا.هكوذا يف إمج« .سوابِ اّللَّ

  احنووورا  و لنووواملس بوووالااللاصل ،والسوووْي علوووى السووون  ووفووو  ا سوووتقام  أي أووووا الطاعووو  الكاملووو  و .يصوووللنه
ل غوْي فصويل يطلل،وهوهوذا الت ا تر  األمر جممال،و  يفصل مفرقات ما أمر اّلِل به أن يلصل،ألنهلذ.التلاء

ل   تتفلحل،والصوو طلقوو  الوويت املطلقوو  الوويت   تلتلي،والطاعوو  املا سووتقام  مقصوولق،إ ا املقصوولق هوول تصوولير 
    الطاعووووووووذويلموووووووو  عجووووووووز اهليوووووووو  إىل الشووووووووعلر املصوووووووواحه يف نفلسووووووووهم هلوووووووو.املطلقوووووووو  الوووووووويت   تنقطووووووووع .

ُْم َوَحاُفلَن ُسلَء احلِْسابِ »الكامل :  « ..َوَحَْشْلَن َرّبَّ
وهم أولوووول األلبوووواب الووووذين يتوووودبرون .فهووووك خشووووي  اّلِل ورافوووو  العقوووواب الووووذي يسوووولء يف يوووولم لقائووووه الرهيووووه

صوث علوى .مقتضيات وللصوث...والصث أللان« َوالَِّذيَن َصَثُوا ابِْتغاَء َوْجِه َرّبِِِمْ »احلساب قبل يلم احلساب.
وقل مون يصوث علوى .إخل وصوث علوى النعمواء والبأسواء.من عمول وجهواق وقعولة واجتهواق ..تكالي  امليثوا 

وصوووث وصوووث .وصوووث علوووى محاقوووات النووواس وجهوووا هتم وهوووك تضوووي  الصووودور ..النعمووو  فوووال يبطووور و  يكفر
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و  .موووال ليقووولل الناس:صوووثواو  ع.كلوووه ابتغووواء وجوووه رّبوووم،  هرجوووا مووون أن يقووولل الناس:جوووذعلا.وصوووث .
و  هلوود  واحوود غووْي ابتغوواء وجووه اّلِل،والصووث .و  قفعووا لضوور ذيت بووه ا؟ووزع.رجوواء يف نفووع موون وراء الصووث

 صث التسليم لقضائه وا ستسالم ملشي ته والرضى وا قتناع ...على نعمته وبللا 
ل هلوووووذا ا الوووووركن األو ثزهوووووا ألووووووييثاقه،ولكنوووووه ..وهوووووك قاخلووووو  يف اللفووووواء بعهووووود اّلِل وم« َوأَقووووواُملا الصَّوووووالةَ  »

ه لويك فيهوا رب،ااالص  للعبد والاللفاء،وألوا مظهر التلجه ااالا الكامل ّلِل،وألوا الصل  الظاهرة بني ا
 من حرك  و  كلم  لسلا .

لصول،ويف اللفواء بتكوالي  يه أن اّلِل بو صول موا أمور..وهوك قاخلو  يف و « َوأَنْوَفُقلا ِ َّوا َرَزْقنواُهْم ِسور ا َوَعالنِيَو   »
 تزكووك نفووك واليت.  احليوواةم يف نطوواولكنووه يثزهووا ألوووا الصوول  بووني عبوواق اّلِل،الوويت عمعهووم يف اّلِل وهوو.امليثا 

ني بشوور املتعوواونئقوو  ابل معطيهووا موون البخوول،وتزكك نفووك آخووذها موون الغوول وععوول احليوواة يف اجملتمووع املسوولم 
روءة،وتتحووورج تطلوووه املو السووور حيوووة تصوووان الكرامووو  .ا نفوووا  سووورا وعالني و .املتضوووامنني الكووورام علوووى اّللِ 

 .عه يف احلياةلكل ملضو .والعالني  حية تطله األسلة،وتنفذ الشريع ،ويطاع القانلن.النفك من ا عالن
يووون لميووو    يف قامالت الي..واملقصووولق أووووم يقوووابللن السوووي   ابحلسووون  يف التعووو« ويووودرأون ابحلسووون  السوووي  »
ا إىل لنفلس،وتلجههوووسووور كووورة افمقابلووو  السوووي   ابحلسووون  تك.ولكووون التعبوووْي يتجووواوز املقدمووو  إىل النتيج .اّللِ 

 جل الوونا ّبووذ فع.نهايوو ااووْي وتطفووئ جووذوة الشوور،وترق نووزغ الشوويطان،ومن مث توودرأ السووي   وتوودفعها يف ال
 ..رتقب  ملالنهاي  وصدر ّبا اهلي  ترغيبا يف مقابل  السي   ابحلسن  ونلبا لنتيجتها ا

  إنماعهوووا    وقفعهوووامث هوووك إكوووارة خفيووو  إىل مقابلووو  السوووي   ابحلسووون  عنووود موووا يكووولن يف هوووذا قرء السوووي 
 ،ل ال بلتهووا ابحلسوونكووان ملقاواسووتعال ها  فأمووا حووني هتوواج السووي   إىل القمع،وُيتوواج الشوور إىل الوودفع،فال م

 ينتفا الشر ويتجرأ ويستعلك.
املسوتعلك  إن.ّلِل فوال . قيون افأموا يف.يف املعاملو  الشخصوي  بوني املتمايلني وقرء السي   ابحلسن  يكلن غالبوا

األخووووووووووووذ  واملفسوووووووووووودون يف األرم   اوووووووووووودي معهووووووووووووم إ .الغاكوووووووووووم   اوووووووووووودي معووووووووووووه إ  الوووووووووووودفع الصارم
 ج  أنوووووه ااوووووْي   وووووا يووووور والتلجيهات القرآنيووووو  م وكووووو  لتووووودبر امللاق ،واستشوووووارة األلباب،والتصووووور .احلاسوووووم

 والصلاب.
اِر:َجنَّاُت َعوووْدن  يَوووْدُخُللَوا َوَموووْن أُول» هِتِوووْم َواْلَمالِئَكوووُ  َوأَْزواِجِهوووْم َوُذِرايَّ  ْن آابئِِهووومْ َلَ  ِموووَصووو ِوووَك هَلُوووْم ُعْقوووَب الووودَّ

ارِ َم ُعْقَب ا،فَِنعْ َسالم  َعَلْيُكْم ِ ا َصَثْمتُْ .يَْدُخُللَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِِ ابب    « ..لدَّ
ع تلو  مشلهوم موا؟نوات ذ م العا  هلم عقب الدار:جنات عدن لإلقام  والقرار.يف هذ يف مقامه« أول ك»

نهم يكرموولن ولك.اقهموهووي ء يوودخللن ا؟نوو  بصووالحهم واسووتحق.الصوواحلني موون آابئهووم وأزواجهووم وذرايهتم
 بتجمع كتاهتم،وتالقك أحباّبم،وهك لذة أخرى تضاع  لذة الشعلر اب؟نان.

لَوْيِهْم ِموْن  عَ يَوْدُخُللَن »غاقيو : ك يش   املالئك  يف التأهيل والتكرمي،يف حرك  رائحو ويف جل التجمع والتالق
 « ..ُكلِِ ابب  
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ِ وا َصوَثْمُتْ   َعلَوْيُكمْ َسوالم  »ا:ويدعنا السيا  نرى املشهد حاضرا وكأ ا نشهد  ونسمع املالئكو  أنلافوا أنلافو
ارِ   كرام.دائب  وا  للقاء والسالم واحلرك  ال..فهل مهرجان حافل اب« فَِنْعَم ُعْقَب الدَّ

كول   لوى النقويخ يفوهم ع.واو  بصْية هلم فيبصر .وعلى الضف  األخرى أول ك الذين   ألباب هلم فيتذكروا
ُقُضووووولَن َعْهووووووَد اّللَِّ ِموووووْن بَوْعووووودِ »كوووووكء موووووع أو  األلبوووووواب: ُ بِووووووهِ ِه،َويَوْقطَعُ ِميثاقِوووووو َوالَّوووووِذيَن يَونوْ ْن  أَ لَن موووووا أََموووووَر اّللَّ

ارِ ا ُسوولُء أُول ِووَك هَلُووُم اللَّْعنَووُ ،َوهَلُمْ .يُلَصَل،َويُوْفِسووُدوَن يف اأْلَْرمِ  ذ علووى وووم ينقضوولن عهوود اّلِل املووأخل ..إ« لوودَّ
هوود قووائم ول فكوول عالفطوورة يف صوولرة النوواملس األز  وينقضوولن موون بعوود  كوول عهوود،فمَّت نقووخ العهوود األ

ن ر اّلِل بووه ألن مووا أمووويقطع.  يبقووى علووى عهوود و  ميثووا والذي   يرعووى اّلِل .عليووه منقوولم موون األسوواس
ة وإنفواقهم هم للصوالويفسدون يف األرم يف مقابل صوث أول وك وإقوامت.يلصل على وجه العملم وا نال 
 كلووه إ ووا هوول  ء موون هووذافا فسوواق يف األرم يقابوول هووذا كلووه،وتر  كووك.سوورا وعالنيوو  وقرء السووي   ابحلسن 

 فساق.إفساق أو قافع إىل ا 
ارِ َوهَلُْم سُ »والطرق يف مقابل التكرمي هنا  « هلم اللعن »املبعدون املطروقون ..« أول ك» و  حاجو  « لُء الودَّ

اهلخوورة  يتطلعوولا إىل زائوول فلوومإىل ذكرها،فقوود عرفووحل  قابلهووا هنووا   أول ووك فرحوولا ابحليوواة الوودنيا ومتاعهووا ال
خوورة  األوىل واهليفلووه إليووه كفيلسووع فيووه أو يضووي  فوواألمر   مووع أن اّلِل هوول الووذي يقوودر الوورز .ونعيمهووا املقيم
 الووِرِْزَ   يَوْبُسوو ُ اّللَُّ :»اي  إولل ابتغوولا اهلخوورة مووا حوورمهم اّلِل متوواع األرم،وهوول الووذي أعطوواهم .علووى السوولاء

 « ..ِإ َّ َمتاع   ِخرَةِ نْيا يف اهْل ُة الدُ َوَفرُِحلا اِبحْلَياِة الُدنْيا َوَما احْلَيا.ِلَمْن َيشاُء َويَوْقِدرُ 
صذذور  الك ذذار الممذذي وصذذور  أخذذرى  صذذحاا القلذذوا  32 - 27الذذدرس الثذذاني:

 المطمئنة

ولقود سوبقحل ا كوارة إىل الفوار  الضوخم بوني مون يعلووم أن موا أنوزل إىل الرسولل مون ربوه هول احلو ،ومن هوول 
لووذين   يكفوويهم هووذا فوواهلن ُيكووك السوويا  كووي ا عوون العمووك الووذين   يوورون آايت اّلِل يف الكلن،وا.أعمى

وقد حكى السيا  كي ا كهذا يف كطر السلرة األول،وعقه عليه  ن الرسولل .القرآن،فإذا هم يطلبلن آي 
وهووووووول اهلن ُيكيوووووووه ويعقوووووووه عليوووووووه ببيوووووووان أسوووووووباب اهلووووووودى وأسوووووووباب .لووووووويك إ  منوووووووذرا واهلايت عنووووووود اّللِ 

و  تطلوه خولار  لتويمن وهوذا القورآن ويضع إىل جلار  صلرة القللب املطم نو  بوذكر اّلِل،  تقلو  .الضالل
هذا القرآن العمي  التأيْي،حَّت لتكاق تسْي به ا؟بال وتقطع به األرم،ويكلوم بوه املولتى ملوا فيوه .بني أيديها

وينهك احلدية عن هي ء الذين يتطلبلن القلارع واالار  بتي يك املويمنني .من سلطان وقلة وقفع  وحيلي 
مووون قوووبلهم،وإىل موووا ُيووول ابملكوووذبني مووون حووولهلم بوووني احلوووني واحلني:}َويَوُقووولُل  منهم،وبتووولجيههم إىل املوووثالت

َ ُيِضووُل َمووْن َيَشوواُء َويَوْهووِدي إِلَْيووِه َموو ( الَّووِذيَن 27ْن أاََنَب )الَّووِذيَن َكَفووُروا لَووْلَ  أُنْووزَِل َعَلْيووِه آيَوو   ِمووْن َربِِووِه قُووْل ِإنَّ اّللَّ
( الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلَاِت نُوولىَب 28ذِْكِر اّللَِّ َأَ  بِووذِْكِر اّللَِّ َتْطَمووِ ُن اْلُقلُوولُب )آَمنُولا َوَتْطَمووِ ُن قُولُوولُّبُْم بِوو

نَوا إِ 29هَلُْم َوُحْسُن َمآب  ) لُوَل َعلَوْيِهُم الَّوِذي أَْوَحيوْ لَْيوَك ( َكَذِلَك أَْرَسْلَناَ  يف أُمَّو   قَوْد َخلَوحْل ِموْن قَوْبِلَهوا أَُموم  لِتَوتوْ
ْلووحُل َوإِلَْيووِه َمتَوواِب ) َْت بِووِه 30َوُهووْم َيْكُفووُروَن اِبلوورَّمْحَِن قُووْل ُهووَل َريبِِ َ  إِلَووَه ِإ َّ ُهووَل َعَلْيووِه تَولَكَّ ( َولَووْل أَنَّ قُوووْرآان  ُسووْيِِ
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ُ اْ؟َِباُل أَْو ُقطَِِعحْل بِِه اأْلَْرُم أَْو ُكلَِِم بِِه اْلَموْلَتى بَوْل ّللَِِّ اأْلَْموُر مجَِ  يع وا أَفَولَوْم يَوْيوَأِس الَّوِذيَن آَمنُولا أَْن لَوْل َيَشواُء اّللَّ
يع وا َوَ  يوَوزَاُل الَّوِذيَن َكَفوُروا ُتِصويبُوُهْم ِ َوا َصونَوُعلا قَارَِعو   أَْو َهُوُل َقرِيب وا ِموْن قَ  ارِِهوْم َحوَّتَّ َذْيتَ َوْعوُد هَلََدى النَّاَس مجَِ

َ َ  حُْ  ( َوَلَقووووِد اْسووووتُوْهزَِئ ِبُرُسوووول  ِمووووْن قَوْبلِووووَك فََأْمَلْيووووحُل لِلَّووووِذيَن َكَفووووُروا مُثَّ َأَخووووْذهُتُْم 31لِووووُ  اْلِميَعوووواَق )اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ
 [..32 -27:({ ]الرعد32َفَكْيَ  َكاَن ِعَقاِب )

صويل  ألان قواعيوه اان،فلإلميوإن الرق على نلبهم آي  خارق ،أن اهلايت ليسحل هك اليت تقلق النواس إىل ا مي
َ يُ » يف النفلس،وأسبابه امليقي  إليه من فعل هذ  النفولس: َب يَوْهوِدي إِلَْيوِه َموْن أانَ ْن َيَشواُء وَ ِضوُل َموقُوْل ِإنَّ اّللَّ

لووذين   افهلم إذن أن وامل.دا فا انبوو  إىل اّلِل هووك الوويت جعلووتهم أهووال هلوو...فوواّلِل يهوودي موون ينيبوولن إليه« 
ونلبوووه،أما  عيه إليوووهفهووول اسوووتعداق القلوووه للهووودى وسووو.لضالل،فيضووولهم اّللِ ينيبووولن هوووم الوووذين يسوووتأهللن ا

 القللب اليت   تتحر  إليه فهل عنها بعيد ..
نُووولا لَّوووِذيَن آمَ ا»لسوووالم:يف جووول مووون الطمأنينووو  واألنوووك والبشاكووو  وا.مث يرسوووم صووولرة كوووفيف  للقلووولب امليمنووو 

من يف جانبوووووه ويف ك  ووووولار ،واأل،واألنوووووحساسوووووها ابلصووووول  ابّللِ ..تطمووووو ن إب« َوَتْطَموووووِ ُن قُولُووووولُّبُْم بِوووووذِْكِر اّللَِّ 
 طم ن ابلشوووعلروت.ملصوووْيإبقرا  احلكمووو  يف االووو  واملبووودأ وا.تطم ن مووون قلووو  اللحووودة،وحْية الطريووو .محوووا 

لصووث علووى وا  ء  بووتالابحلمايوو  موون كوول اعتووداء  وموون كوول ضوور وموون كوول كوور إ   ووا يشوواء،مع الرضووى اب
..ذلوك « ِ ُن اْلُقلُولبُ ّللَِّ َتْطَمواذِْكِر َأ  بِو»يف اهلدايو  والورز  والسو  يف الودنيا واهلخورة: وتطم ن برمحته.البالء

ان اكووووووو  ا ميووووووووا نم نوووووووان بوووووووذكر اّلِل يف قلووووووولب املووووووويمنني حقيقووووووو  عميقووووووو  يعرفهوووووووا الوووووووذين خالطوووووووحل بش
وووووا    يعرفلها،أل ين ن الووووذيعرفلوووووا،و  ميلكوووولن ابلكلمووووات أن ينقللهووووا إىل اهلخووووري.قللّبم،فاتصوووولحل ابّللِ 

نو  تشوعر الطمأنيليهوا ويستنقل ابلكلمات،إ ا تسري يف القله فيس وحها ويها هلا ويندى ّبا ويسو ي  إ
ه مون صونع ل موا حللوفكول موا حللوه صودي ،إذ كو.والسالم،وُيك أنه يف هذا اللجلق لويك مفورقا بوال أنيك

 اّلِل الذي هل يف محا .
يف هووذ   ن ينطلوو  وولوويك أكووقى . وون ُيرموولن نمأنينوو  األنووك إىل اّللِ ولوويك أكووقى علووى وجووه هووذ  األرم 

خوال   للوه يف اّللِ حبطوه  وا األرم مبتلت الصل   ا حللوه يف الكلن،ألنوه انفصوم مون العوروة الوليقى الويت تر 
ن لويك أكوقى  و احليواةف ليك أكقى  ن يعيا   يدري   جاءف و  يذههف و  يعاين ما يعواين يف.الكلن
 هووذا يفكوول كووكء   يف األرم يوولجك موون كوول كووكء خيفوو  ألنووه   يستشووعر الصوول  اافيوو  بينووه وبووني يسووْي

 حود  بوال انصورو ن يكواف  أاللجلق.ليك أكقى يف احلياة  ن يش  نريقه فريدا وحيدا كارقا يف فالة،عليه 
 و  هاق و  معني.

أويت  ىل محا ،مهمواطم نوا إىل اّلِل،موإن هنا  للحظوات يف احليواة   يصومد هلوا بشور إ  أن يكولن مرتكنوا إ
 نولن ا إ  املطم يصومد هلوففك احلياة حلظات تعص  ّبوذا كلوه،فال.من القلة والثبات والصالب  وا عتداق .

 « ..َأ  ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطَمِ ُن اْلُقُللبُ »ابّلِل:
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كمووا أحسوونلا و  انبوو  إليووه حسوونلا اأكما هووي ء املنيبوولن إىل اّلِل،املطم نوولن بووذكر اّلِل،ُيسوون اّلِل مووآّبم عنوود ،
 « .. َمآب  َوُحْسنُ  الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت نُلىب هَلُمْ »العمل يف احلياة:

إليوووه يف  ي أانبووولاوحسووون موووآب إىل اّلِل الوووذ.نووولىب )علوووى وزن كوووثى مووون نووواب يطيوووه( للتفخووويم والتعظيم
بوووولن ااوووولار  قلوووو  يطل ستشووووعروا نمأنينوووو  ا ميووووان فهووووم يفاحليوووواة ..أمووووا أول ووووك الووووذين يطلبوووولن آيوووو  فلووووم ي

خلوحل مون  ريبا،فقودولسحل أول رسلل جاء لقلمه  ثل ما ج وحل بوه حوَّت يكولن األمور علويهم غ.واملعجزات
َكوووذِلَك »ى اّلِل:فإذا كفوووروا هوووم فلوووتمخ علوووى وجوووك ولتتلكووول علووو.قوووبلهم األموووم وخلوووحل مووون قوووبلهم الرسووول

ُلَلا عَ أَْرَسْلناَ  يف أُمَّ   َقْد خَ  قُوْل:ُهَل َريبِِ .ْكُفوُروَن اِبلرَّمْحنِ ْوَحْينا إِلَْيَك،َوُهْم يَ  الَِّذي أَ َلْيِهمُ َلحْل ِمْن قَوْبِلها أَُمم ،لِتَوتوْ
 « ..  إِلَه ِإ َّ ُهَل،َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل َوإِلَْيِه َمتابِ 

ومووا .ه الكثىار رمحتوو،واستشووعوالعجيووه أوووم يكفوورون ابلوورمحن،العظيم الرمح ،الووذي تطموو ن القلوولب بذكر 
 تمواق  علووى اّللِ م أن اعهلوفإن يكفوروا فوأعلن .عليوك إ  أن تتلول علويهم الوذي أوحينوا إليك،فلهوذا أرسولنا 

 وحد ،وأنك  ئه إليه وراجع،  تتجه إىل أحد سلا .
 بوووه ن تسوووْيأأن قووورآن هوووذا القووورآن العجيه،الوووذي لووول كوووان مووون كووو.وإ وووا أرسووولنا  لتتلووول علووويهم هوووذا القرآن

ه ات،مووا تووتم معوووامليير  ا؟بووال أو تقطووع بووه األرم،أو يكلووم بووه امللتى،لكووان يف هووذا القوورآن موون ااصووائا
ن ييووأس موونهم أفقوود آن  فووإذا   يسووتجيبلا.ولكنووه جوواء اطوواب املكلفووني األحياء.هووذ  ااوولار  واملعجزات

َتْ سُ آان  امليمنلن،وأن يدعلهم حَّت ذيت وعد اّلِل للمكذبني:} َوَلْل أَنَّ قُورْ  أْلَْرُم اَباُل أَْو ُقطَِِعوحْل بِوِه  بِِه ا؟ِْ ْيِِ
يع وا أَفَولَوْم يوَ  يع وا َوَ  يوَوزَاُل نُولا أَْن لَوْل َيَشواُء اّللَُّ لَّوِذيَن آمَ اْيوَأِس أَْو ُكلَِِم بِِه اْلَمْلَتى بَوْل ّللَِِّ اأْلَْموُر مجَِ  هَلَوَدى النَّواَس مجَِ

َ َ  ُحْلِوُ  اْلِميَعواَق َحوَّتَّ َذْيتَ َوْعوُد اّللَِّ  ْن َقارِِهومْ رِيب وا ِموِ َوا َصونَوُعلا قَارَِعو   أَْو َهُوُل قَ الَِّذيَن َكَفُروا ُتِصويبُوُهْم   ِإنَّ اّللَّ
 [..31:({ ]الرعد31)

ألرم وإحيوواء اوتقطيووع  ولقود صوونع هوذا القوورآن يف النفوولس الويت تلقتووه وتكيفوحل بووه أكثوور مون تسوويْي ا؟بوال
را يف ة،بول أبعود أيوار احلياع يف هذ  النفلس وّبذ  النفولس خولار  أضوخم وأبعود آترا يف أقودلقد صن.امللتى

لتواري ف  امون وجوه  فكم غْي ا سوالم واملسولملن مون وجوه األرم،إىل جانوه موا غوْيوا.ككل األرم ذاته
يقتووه يعتووه يف حقنب.يف أقائهو نبيعتووه يف ملضوولعه .نبيعتووه يف قعلتووه ويف تعبْي .وإن نبيعوو  هووذا القوورآن ذاهتا

بصوور وإقرا  و لووه ذو   إن نبيعوو  هووذا القوورآن لتحتوولي علووى قوولة خارقوو  انفذة،ُيسووها كوول موون.ويف شيووْي  .
ل أضوووخم مووون وا موووا هووووالوووذين تلقووول  وتكيفووولا بوووه سوووْي .للكالم،واسوووتعداق  قرا  موووا يلجوووه إليوووه ويووولحك به

لق كوووووار ومجووووول مجووووولق األفا؟بوووووال،وهل  ريووووو  األموووووم واألجيوووووال وقطعووووولا موووووا هووووول أصوووووله مووووون األرم،وهووووو
 مت والتحلل الوذي.األوهوامو وهول الشوعلب الويت قتول روحهوا الطغيوان .وأحيلا ما هل أمخد مون امللتى.التقاليد

ب ومنهجوه ذا الكتواهويف نفلس العرب وحيواهتم فونقلهم تلوك النقلو  الضوخم  قون أسوباب لواهرة إ  فعول 
لل املوولتى لقهووا،وهخها،وهلل األرم عوون مجيف النفوولس واحلياة،أضووخم بكثووْي موون هوولل ا؟بووال عوون رسوول 

يعا  »عن امللات    « ..َبْل ّللَِِّ اأْلَْمُر مجَِ
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أجودر    قلولّبم فموا  تتحور  وهل الذي حتار نلع احلرك  وأقاهتا يف كل حال.فإذا كان قولم بعود هوذا القورآن
سووتعداق لوو  النوواس ابل كوواء الوواملوويمنني الووذي ُيوواوللن هريكهووا أن ييأسوولا موون القوولم وأن يوودعلا األموور ّلِل،ف

دى  مووور علووى اهلووو أو لقهووورهم.خلقووو  املالئكوو  لووول كوووان يريوود واحوود للهدى،فلهووودى النوواس مجيعوووا علوووى حنوول
وووا تقتضووك أسووبحانه  ألنووه خلوو  هووذا ا نسووان ملهموو  خاصوو  يعلووم.ولكوون   يوورق هووذا و  ذا .قوودري منووه .

 خلقته على هذا النحل الذي كان.
عخ األقوووولام  جيوووول كووووبوإذا كووووان اّلِل قوووود قوووودر أ  يهلكهووووم هووووال  است صووووال يف.فليوووودعلهم إذن ألموووور اّللِ 

يوووه مووونهم ن كتوووه علقبلهم،فووإن قارعووو  مووون عنووود  بعووود قارعووو  تنوووزل ّبووم فتصووويبهم ابلضووور والكرب،وهتلوووك مووو
 اهلال .

لب وهركهوووا بعوووخ القلووو ..فووو وعهم وتووودعهم يف قلووو  وانتظوووار ملثلهوووا وقووود تلوووني« أو هوول قريبوووا مووون قارهوووم»
 ييها.وه
َ  اِإنَّ »..الذي أعطاهم إاي ،وأمهلهم إىل انتهاء أجله:« حَّت ذيت وعد اّللِ »  «  ِميعاقَ ُحِْلُ  الْ  ّللَّ

عووود ا نظوووار ن عثة،بفهووول آت   ريوووه فيوووه،فمالقلن فيوووه موووا وعدو .واألمثلووو  حاضووورة،ويف مصوووارع الغوووابري
 «.َن ِعقاِبف َأَخْذهُتُْم،َفَكْيَ  كاَفُروا مُثَّ ِذيَن كَ َأْمَلْيحُل لِلَّ َوَلَقِد اْستُوْهزَِئ ِبُرُسل  ِمْن قَوْبِلَك،فَ »وا مهال:

 فلقد كان عقااب تتحدّ به األجيال    .وهل سيال   ُيتاج إىل جلاب
نقذذذي الشذذذرك بذذذاهلل وعذذااا المشذذذرهللاين فذذذي مقابذذذل نمذذذيم  35 - 33الذذدرس الثالذذذث:

 المؤمنين

ل ر هنوا يف سوياوهك تثوا. الشوطر األول مون السولرة كوذلكوقد أيْيت يف.والقضي  الثاني  هك قضي  الشركاء
ذ  هووتنتهك .حليواةسوبحل يف اكهتكمك حني تقرن هذ  الشركاء إىل اّلِل القائم على كل نفك،اجملازي هلا  وا  
بلو  موا ويف مقا.هلخورةاألكو  يف اا؟لل  بتصلير العذاب الذي ينتظر املف ين هلذ  الفري  يف الودنيا والعوذاب 

 َ ُولُهْم أَْم لُولا ّللَِِّ ُكورََكاَء قُولْ َبحْل َوَجعَ ا َكسَ  َِ تقني من أمن وسالم  } أََفَمْن ُهَل قَائِم  َعَلى ُكلِِ نَوْفك  ينتظر امل
ووِبيِل َوَمووْن ْم َوُصوودُ لَّووِذيَن َكَفووُروا َمْكوورُهُ لِ ْل زُيِِوَن َقووْلِل بَووتُونَوبُِِ لنَوُه ِ َووا َ  يَوْعلَووُم يف اأْلَْرِم أَْم ِبظَوواِهر  ِمووَن الْ  وا َعووِن السَّ

ُ َفَمووا لَووُه ِمووْن َهوواق  ) ْن َمووا هَلُووْم ِمووَن اّللَِّ ِمووِة َأَكووُ  وَ ِة الووُدنْوَيا َوَلَعووَذاُب اهْلِخوورَ ( هَلُووْم َعووَذاب  يف احْلَيَووا33ُيْضووِلِل اّللَّ
تِْلوَك ُعْقوَب الَّوِذيَن اتوََّقوْلا  ُكُلَهوا َقائِوم  َوِلُلَهواْوَاُر أُ أْلَ ِتَها اهَْ ( َمَثُل اْ؟َنَِّ  الَّيِت ُوِعَد اْلُمتوَُّقلَن َعْرِي ِمْن 34َوا   )

 [..35 -33:( { ]الرعد35َوُعْقَب اْلَكاِفرِيَن النَّاُر )
ولكن .رسووور وا؟هوووواّلِل سوووبحانه رقيوووه علوووى كووول نفك،مسووويطر عليهوووا يف كووول حال،عوووا   وووا كسوووبحل يف ال

صوولرة  -رآن لقووعلووى نريقوو  ا -والسوويطرة والعلووم يف صوولرة حسووي  التعبووْي القوورآين املصووِلر يشووخا الرقابوو  
 « ..أََفَمْن ُهَل قائِم  َعلى ُكلِِ نَوْفك  ِ ا َكَسَبحلْ »ترتعد هلا الفرائا:
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  ه اّلِل  فأيوووومنف إنوو.فلتتصوولر كوول نفووك أن عليهوووا حارسووا قائمووا عليهوووا مشوورفا مراقبووا ُياسووبها  وووا كسووبحل
يات يتوأير ابحلسو بشوري الوذيذاهتا ح ،إ وا اسومها التعبوْي لوإلقرا  النفك   ترتعد هلذ  الصلرة وهك يف 

 أكثر  ا يتأير ابلتجريدايت.
شوهد الشواخا ل هوذا املأفذلك كذلكف مث اعللن ّلِل كركاءف  هنا يبدو تصرفهم مستنكرا مسوتغراب يف لو

 املرهلب.
 تروغ. منه و  ،  تفلحل..اّلِل القائم على كل نفك  ا كسبحل« َوَجَعُللا ّللَِِّ ُكرَكاءَ »
  لنكوورات الوويت ام منزلوو  ولكن التعبووْي هنووا ينووزهل.وقوود تكوولن هلووم أ وواء.فووإوم نكوورات جمهلل «  قوول: لهم»

 تعر  أ ا ها.
تعلمولن فعلموه اّلِلف يلن موا   اي للوتهكم  أم إنكوم أنوتم البشور تعلمو..« أم تنب لنه  وا   يعلوم يف األرمف»

ع هووذا فهووم وم.صوولرهاوغوواب هووذا عوون علووم اّلِلف  إوووا قعوولى   اوور ون علووى تأن هنووا  آهلوو  يف األرم،
هر مون أم بظوا»  نفوا  اّللِ  يقلللوا بلسان احلال،حني يقلل اّلِل أن ليسحل هنا  آهل ،فيدعلن وجلقهوا وقود

هلوزل  يوة تفاهو  واوهل قضوي  األللهيو  مون ال.تدعلن وجلقها بكالم سطحك ليك وراء  مدللل.«القللف
ِذيَن َكَفُروا َمْكورُُهْم يَِِن لِلَّ َبْل زُ :»اوهلا الناس بظاهر من القللف  وينتهك هذا التهكم ابلتقرير ا؟اق الفاصليتن

ُ َفما َلُه ِمْن هاق  .َوُصُدوا َعِن السَِّبيلِ   ..« َوَمْن ُيْضِلِل اّللَّ
م دى،فحقحل علوويهئوول اهلوون ق فاملسوأل  إذن أن هووي ء كفووروا وسوو وا أقلوو  ا ميووان عوونهم وسوو وا نفلسووهم عوو

،فصودهم سون ومجيلسن  اّلِل،وصلرت هلم نفلسهم أوم علوى صولاب،وأن مكورهم وتودبْيهم ضود الودعلة ح
فلوون يهديووه    الضوواللومن تقتضووك سوون  اّلِل ضووالله ألنووه سووار يف نريوو.هووذا عوون السووبيل اللاصوول املسووتقيم

 أحد،ألن سن  اّلِل   تتلق  إذا حقحل  سباّبا على العباق.
 «لُدنْياياِة اهَلُْم َعذاب  يف احلَْ »والنهاي  الطبيعي  هلذ  القللب املنتكس  هك العذاب:

  القلووه موون   فجفوواوإ.إن أصووابتهم قارعوو  فيهووا،وإن حلووحل قريبووا موون قارهووم فهوول الرعووه والقلوو  والتلقووع
ا  للحكمو  إقر بوال  وملاجهو  كول حواقّ.بشاك  ا ميوان عوذاب،وحْية القلوه بوال نمأنينو  ا ميوان عذاب

 «..َوَلَعذاُب اهْلِخرَِة َأَك ُ ...»الكثى وراء األحداّ عذاب 
 وي كه هنا بال هديد للتصلر والتخيل بال حدوق.

ه ّبوم مون عوذاب ايو  ملوا ينزلوبوال وق فهم معرضولن.ُيميهم من أخذ ،ومن نكالوه«.َوما هَلُْم ِمَن اّللَِّ ِمْن وا   »
.. 

أنفسوووهم  لن الوووذين وقووولااملتقووو. «ا   َوموووا هَلُوووْم ِموووَن اّللَِّ ِموووْن و »يف مقابووول .. «املتقووولن»وعلوووى الضوووف  األخووورى 
 الَّويِت ُوِعوَد ُل اْ؟َنَّو ِ َمثَو»ها:بل هلوم فول  األمون ا؟نو  الويت وعودو .اب ميان والصال  فهوم يف موأمن مون العوذاب

لودائم والثمور اومشوهد الظول  - وا  املتواع وا سو فهول« هوااْلُمتوَُّقلَن َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر أُُكُلهوا قائِوم  َوِللُ 
  مقابل املشق  هنا  :يف -الدائم مشهد تطم ن له النفك وتس ي  
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َوُعْقَب اْلكووواِفرِيَن .ايَن اتوََّقوولْ  الَّوووذِ تِْلوووَك ُعْقووَب »ذلووك العوووذاب وهووذ  ا؟نووو   ووا النهايووو  الطبيعيوو  هلوووي ء وهووي ء:
 « ..النَّارُ 

 إثبات الوحي والرسالة والوحدانية وذا إنكار الك ار 40 - 36الدرس الرابع:

وموون  ن القوورآنوميضووك السوويا  مووع قضووي  الوولحك وقضووي  التلحيوود معووا يتحوودّ عوون ملقوو  أهوول الكتوواب موو
ل املرجوع يبني للرسلل أن ما أنزل عليه هل احلكم الفصل فيموا جواءت بوه الكتوه قبلوه،وهو  - -الرسلل 

ان فيهوا كواء حمول   وا  كوحما ما  كاء إيباته من أملر قينه الذي جاء به الرسل كاف األخْي،أيبحل اّلِل فيه ما 
ين غْية.أما الوذصوْية و  فليق  عند ما أنزل عليه،  يطيع فيه أهولاء أهول الكتواب يف كبو. نقضاء حكمته

 يطلبلن منه آي ،فاهلايت إبذن اّلِل وعلى الرسلل البالغ.
ا أُِمووْرُت أَْن أَْعبُووَد ُقْل:إِ .ْن يُوْنِكووُر بَوْعَضووهُ ْحووزاِب َمووِمَن اأْلَ توواَب يَوْفَرُحوولَن ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك،وَ َوالَّووِذيَن آتَوْينوواُهُم اْلكِ » َّ 

َ َو  أُْكوورَِ  بِِه،إِلَْيووِه أَْقُعلا،َوإِلَْيووِه َمآبِ  ْعووَد مووا جوواَءَ  ْعووحَل أَْهوولاَءُهْم بوَ َعَربِي ووا،َولَِ ِن اتوَّبوَ  نوواُ  ُحْكمووا  نْوزَلْ أَ وََكووذِلَك .اّللَّ
ْزواجوا  َوُذرِِيَّو  ،َوما كواَن أَ ْبِلَك،َوَجَعْلنوا هَلُوْم قوَ ُسوال  ِموْن رُ َسوْلنا َوَلَقوْد أَرْ .ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِموَن اّللَِّ ِموْن َوِ ِ  َو  وا   

َوِإْن مووا .ِعْنَدُ  أُُم اْلِكتووابِ  مووا َيشوواُء،َويُوْثِبحُل،وَ ّللَُّ ُحلا اميَْ .توواب  كِ ِلُكوولِِ َأَجوول   .ِلَرُسوولل  أَْن َذْيتَ آِبيَوو   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ 
ا عَ  َنا احلِْسابُ ْلَبالُغ،َوعَ اَلْيَك نُرِيَونََّك بَوْعَخ الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك،فَِإ َّ  « ..َليوْ

 اعود األساسوي لقل دا  اإن الفري  الصاق  من أهل الكتاب يف ا ستمسا  بدينه،واد يف هذا القورآن مصو
صوولر والتقدير،وت ا كبووار يف عقيوودة التلحيوود كمووا اوود ا عوو ا  ابلوودايانت الوويت سووبقته وكتبها،وقرسووها مووع

يقو  نفسووي  لفوور  هنوا حقتعبْي ابوال.فمن مث يفرحولن وييمنولن.اهلصورة اللاحودة الوويت تورب  املويمنني ابّلِل مجيعووا
يود لوه الكتواب ا؟د ومويازرة وزايقة اليقني بصح  موا لوديهميف القللب الصافي  وهل فر  ا لتقاء على احل ،

.. 
ا الوبعخ لسويا  هوذاو  يوذكر ...األحزاب من أهل الكتاب واملشوركني .« ومن األحزاب من ينكر بعضه»

وا أُِمو»الذي ينكرونه،ألنه الغرم هل ذكر هوذا ا نكوار للورق عليوه: َ َو  أُْكورِ َ  أَْعبُوَد اْرُت أَنْ ُقْل:ِإ َّ لَْيوِه إِ .بِهِ  ّللَّ
   املآب...فله وحد  العباقة،وإليه وحد  الدعلة،وله وحد« أَْقُعلا َوإِلَْيِه َمآبِ 
ن يعلوون منهجووه يف ملاجهوو  موون ينكوور بعووخ الكتوواب،وهل استمسوواكه الكاموول أ - -وقوود أموور الرسوولل 

 بعضوه.ذلك أن مريو  مونهبكامل الكتاب الذي أنزل إليه من ربه،سلاء فر  به أهل الكتاب كلوه،أم أنكور ف
ّلِل اقام هوول حكووم  يرجووع مووا مووا أنووزل إليووه هوول احلكووم األخْي،نووزل بلغتووه العربيوو  وهوول مفهوولم لووه ااما،وإليووه

 « ..وََكذِلَك أَنْوزَْلناُ  ُحْكما  َعَربِي ا»األخْي يف العقيدة:
..فالووذي جوواء  هوول « ّللَِّ ِمووْن َوِ ِ  َو  وا   َولَووِ ِن اتوَّبَوْعووحَل أَْهوولاَءُهْم بَوْعووَد مووا جوواَءَ  ِمووَن اْلِعْلووِم مووا لَووَك ِمووَن ا»

 - -وهوذا التهديود امللجوه إىل الرسولل .العلم اليقني،وما يقلله األحزاب أهلاء   تستند إىل علوم أو يقني
أبلووو  يف تقريووور هوووذ  احلقيقووو  الووويت   تسوووام  يف ا حنووورا  عنهوووا،حَّت ولووول كوووان مووون الرسلل،وحاكوووا  عليوووه 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2617 

َوَلَقوْد أَْرَسوْلنا  :»كان هنوا  اعو ام علوى بشوري  الرسولل فقود كوان الرسول كلهوم بشورا الصالة والسالم.وإذا  
 «.ُرُسال  ِمْن قَوْبِلَك،َوَجَعْلنا هَلُْم أَْزواجا  َوُذرِِيَّ   

َرُسولل  أَْن َوما كواَن لِ »اّلِل : وإذا كان ا ع ام  نه   ذت خبارق  ماقي ،فذلك ليك من كأنه إ ا هل كأن
 يشاء. ..وف  ما تقتضيه حكمته وعند ما«  آِبيَ   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ َذْيتَ 

تااب،وهوذا ككول فو ة  لوإذا كان هنا  خال  جزئك بوني موا أنوزل علوى الرسولل وموا عليوه أهول الكتاب،فوإن 
ُ ما َيشاُء َويوُ .ِلُكلِِ َأَجل  ِكتاب  »هل الكتاب األخْي:  « .. اْلِكتابِ مُ ِعْنَدُ  أُ ْثِبحُل وَ مَيُْحلا اّللَّ

 ما ميحل .يثبته و  وعند  أصل الكتاب،املتضمن لكل ما.فما انقضحل حكمته ميحل ،وما هل انفع يثبته
 م.  اع افعنه صدر الكتاب كله،وهل املتصر  فيه،حسبما تقتضك حكمته،و  راق ملشي ته و 

بوول ذلك،فووإن هووذا   يغووْي يووه قبشووكء  ووا أوعوودهم،أو تلفووا  إل - -وسوولاء أخووذهم اّلِل يف حيوواة الرسوولل 
ي نَعِوووُدُهْم أَْو ْعوووَخ الَّوووذِ بوَ يَونَّوووَك َوِإْن موووا نُرِ »مووون األمووور كوووي ا،و  يبووودل مووون نبيعووو  الرسوووال  ونبيعووو  األللهيووو :

َنا احلِْسابُ  ا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليوْ  « ..نَوتَوَلفوَّيَونََّك،فَِإ َّ
لويهم إ  اّلِل لويك ع دعاة إىلإن الو.ونبيعو  الودعاة .ويف هذا التلجيه احلاسم ما فيه من بيان نبيعو  الودعلة 

هلوم أن  كما أنه لويك.ا   اّللِ أن ييقوا تكالي  الدعلة يف كل مراحلها وليك عليهم أن يبلغلا ّبا إ  ما يش
هر ن الغلووه الظوواعووبطووئ ّبووم يسووتعجللا خطوولات احلركوو ،و  أن يشووعروا ابلفشوول واايبوو ،إذا رأوا قوودر اّلِل ي

 األرم،إوم قعاة وليسلا إ  قعاة. والتمكني يف
 قدر  هللا المطلقة وأهديد منكري النبو  43 - 41الدرس الخامس:

 -حووني تبطوور وتكفوور وتفسوود  -وإن يوود اّلِل القليوو  لباقيوو  اهلتر فيمووا حوولهلم،فهك شيت األمووم القليوو  الغنيوو  
األرم ضويق  بعود أن كانوحل  فتنقا من قلهتا وتنقا من يرائها وتنقا مون قودرها وهصورها يف رقعو  مون

ذات سووولطان وذات امتووووداق،وإذا حكووووم اّلِل عليهووووا اب حنسووووار فووووال معقووووه حلكمووووه،و  بوووود لووووه موووون النفوووواذ 
ُ َُيُْكوُم   ُمَعقِِوَه حِلُْكِموِه،َوُهَل َسورِي:»1591 ُقُصوها ِموْن أَْنراِفهوا  َواّللَّ « ُع احلِْسوابِ أََو َْ يَوَرْوا أانَّ أَنْيت اأْلَْرَم نَونوْ

فأخووووذهم اّلِل وهوووول أحكووووم توووودبْيا وأعظووووم  .وليسوووولا هووووم  كوووود مكوووورا و  توووودبْيا و  كيوووودا  وووون كووووان قبلهم..
يعووا  »كيوودا: ،َوَسوويَوْعَلُم اْلُكفَّوواُر ِلَمووْن .َوقَووْد َمَكووَر الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم فَِللَّووِه اْلَمْكووُر مجَِ يَوْعَلُم مووا َتْكِسووُه ُكووُل نَوْفك 

ارِ   « ..ُعْقَب الدَّ

                                                 
مون ق لو  هوذ  اهليو  علوى نقوا أنورا  األرم « التفسوْي العلموك للقورآن»هذا هل املع  املتعني هلذا الونا،  موا حوب  فيوه قعواة   - 1591
بطولن يف هوذا من ح فليت  اّللِ  بارات فيه.قطبني وانبعاجها عند خ  ا ستلاء  إىل آخر هذا اهللاء  إن السيا  القرآين ُيدق مدللل الععند ال

 اجملال قون فقه وبصْية بطبيع  هذا القرآن  ) السيد رمحه هللا (
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ويشوووهد اّلِل .فيلتقك البووودء وااتام.وقد بوودأها إبيبوووات الرسووال .السووولرة  كايوو  إنكوووار الكفووار للرسوووال  وحووتم
َويَوُقوولُل الَّووِذيَن َكَفُروا:َلْسووحَل »وهل الووذي عنوود  العلووم املطلوو  ّبووذا الكتوواب وبكوول كتوواب:.مكتفيووا بشووهاقته

َنُكْم،وَ .ُمْرَسال    .1592«َمْن ِعْنَدُ  ِعْلُم اْلِكتابِ ُقْل:َكفى اِبّللَِّ َكِهيدا  بَوْيِب َوبَويوْ
عوات مطورقة ليوه إيقاعوتنتهك السلرة وقد نلفحل ابلقله البشري يف أرجواء الكلن،وأرجواء النفك،ووقعوحل 

ا كووول واليت ُيسوووم ّبوووااتوووام، وتركتوووه بعووود ذلوووك إىل كوووهاقة اّلِل الووويت جووواء ّبووا املطلوووع وجووواء ّبوووا.مووييرة عميق 
 جدل،وينتهك بعدها كل كالم ..

وكووان موون حووو  .عقيوودة .ففووك السوولرة معووا  للعقيووودة ا سووالمي ،وللمنهج القوورآين يف عوورم هوووذ  ال.وبعوود .
لرة  يف هوووذ  السووو  القووورآينهووذ  املعوووا  أن نقووو  عنوودها يف ملاضوووعها لووول  أننوووا آيووران أ  نقطوووع تووودف  السوويا
 يفعرام السووولرة سوووتينووواء ابتلوووك اللقفوووات وأن نبقيهوووا إىل النهايووو  لنقووو  أمامهوووا متمهلوووني  وقووود أكوووران يف أ

 واّللِ ...تطاعقوودر املسووبسووياقها إىل تلووك املعووا  إكووارات سووريع  فنرجوول أن نقوو  عنوودها اهلن وقفووات أنوولل 
 املستعان ..

 أمقيب عل  سور  الرعد

  ل ووك يوودل ق لووكوول أو .. إن افتتووا  السوولرة،ونبيع  امللضوولعات الوويت تعا؟هووا،وكثْيا موون التلجيهووات فيهووا
 يفوأووا نزلوحل  -كما جواء يف بعوخ الورواايت واملصواح    وليسحل مدني  -مكي   واضح  على أن السلرة

 -الرسوولل  لار  موونفوو ة اكووتد فيهووا ا عوورام والتكووذيه والتحوودي موون املشووركني كمووا كثوور فيهووا نلووه ااوو
-  استعجال العذاب الوذي ينوذرهم بوه  وا اقتضوى محلو  ضوخم  تسوتهد  تثبيوحل الرسولل و- -  ومون

ا  سوتعالء ّبوذلتحودي واذي أنوزل إليوه مون ربوه،يف وجوه املعارضو  وا عرام،والتكوذيه وامعه على احل  الو
وووا هووك وا عتقوواق   احلقيقوو  احل ،وا لتجوواء إىل اّلِل وحوود  وإعووالن وحدانيتووه إهلووا وراب والثبووات علووى هووذ 

لكووولن  احلووو  يف اكما تسوووتهد  ملاجهووو  املشوووركني بووود ئل هوووذا .وحووودها احل ،مهموووا كوووذب ّبوووا املشوووركلن
الكينلنووو   ورانبووو  كلووه،ويف أنفسوووهم،ويف التووواري  البشوووري وأحدايوووه كوووذلك موووع حشووود مجيوووع هوووذ  املوووييرات

 البشري  ّبا خطااب مييرا ملحيا عمي  ا يقاع قلي الد ل .
والتكوووووذيه وهوووووذ   ووووواذج مووووون التلكيووووودات علوووووى أن هوووووذا الكتووووواب هووووول وحووووود  احلووووو  وأن ا عووووورام عنه،

 تِْلوووكَ »بوووْية:قيقووو  الككلهوووا   تغوووْي كوووي ا مووون تلوووك احل.،وو عووولرة الطريووو  .به،والتحووودي،وب ء ا سوووتجاب 
 «.   يُوْيِمُنلنَ ثَوَر النَّاسِ نَّ َأكْ آايُت اْلِكتاِب،َوالَِّذي أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك احلَُْ ،َولكِ 

                                                 
كوهاقة مون آمون مون أهول الكتواب  ن « ْن ِعْنَدُ  ِعْلوُم اْلِكتوابِ َومَ »تذكر بعخ الرواايت يف التفسْي املأيلر أن املقصلق بقلله تعاىل:  - 1592

وهوذا موا قود « ..  إِلَْيوَك مون ربوكلَن ِ وا أُنْوزِلَ  يَوْفَرُحوَوالَّوِذيَن آتَوْينواُهُم اْلِكتوابَ »هذا  القرآن ح  استناقا إىل ما سوب  يف السولرة مون قللوه تعواىل:
  (سيد رمحه هللاك وجه  هذ  الرواي . فقد تكلن هك املقصلقة. ) الوقع فعال يف مك  .. مث يف املدين . وحنن   ننف
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وويَِِ ِ  قَوْبووَل احلََْسووَنِ  َوقَووْد َخلَووحْل ِموو» و َمْغِفوورَة  لِلنَّوواِس َعلووى الُت،َوِإنَّ َربَّووَك لَووذُ ِهُم اْلَمووثُ ْن قَوووْبلِ َوَيْسووتَوْعِجُللَنَك اِبلسَّ
،َوِلُكلِِ َعَلْيووِه آيَوو   ِمووْن َربِِوو   أُنْووزِلَ ُروا:لَوولْ َويَوُقلُل الَّووِذيَن َكفَ .لُْلِمِهووْم،َوِإنَّ َربَّووَك َلَشووِديُد اْلِعقووابِ  ووا أَنْووحَل ُمْنووِذر  ِه  ِإ َّ

 «.قَوْلم  هاق  
لُووَ  فوواُ   ِسووِ  َكفَّْيووهِ ِإ َّ َكبا ْم ِبَشووكء،ُبلَن هَلُوو،َوالَّووِذيَن يَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه   َيْسووَتِجيلَووُه َقْعووَلُة احلَْ ِِ » ِإىَل اْلموواِء لِيَوبوْ

 «.َوما ُهَل بِبالِِغِه،َوما ُقعاُء اْلكاِفرِيَن ِإ َّ يف َضالل  
ُ احْلَووووو َّ َواْلباِنلَ .».. َفوووووُع النَّووووواَس ُجفاء ،َوأَ  ْذَههُ بَوووووُد فَويَوووووفََأمَّوووووا الزَّ .َكوووووذِلَك َيْضوووووِرُب اّللَّ َيْمُكوووووُة يف فوَ مَّوووووا موووووا يَونوْ

ُ اأْلَْمثالَ .اأْلَْرمِ   « ..َكذِلَك َيْضِرُب اّللَّ
ا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك احلَُْ  َكمَ »  « ..ْلبابِ ا يَوَتذَكَُّر أُوُللا اأْلَ ْعمى ف ِإ َّ أَ ْن ُهَل أََفَمْن يَوْعَلُم أَ َّ
الَّوِذيَن .ْهوِدي إِلَْيوِه َموْن أانبَ  ُيِضُل َمْن َيشاُء َويوَ :ِإنَّ اّللََّ ِه  ُقلْ يَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِ وَ  »

 « ..لبُ ِ ُن اْلُقلُ  َتْطمَ َأ  ِبذِْكِر اّللَِّ .آَمُنلا َوَتْطَمِ ُن قُوُللُّبُْم ِبذِْكِر اّللَِّ 
لُووووَلا ِلَك أَْرَسووووْلناَ  يف أُمَّوووو   قَووووْد َخلَووووحْل ِمووووْن قَوْبِلهووووا أَُمووووم  لِتوَ َكووووذ» ُهْم َيْكُفووووُروَن وَ .ِذي أَْوَحْينووووا إِلَْيووووكَ لَووووْيِهُم الَّووووعَ توْ

،  إِلَه ِإ َّ ُهَل،َعَلْيِه تَولَكَّْلحلُ .اِبلرَّمْحنِ   ..« ِه َمتابِ ،َوإِلَيْ ُقْل:ُهَل َريبِِ
ا أُِمووْرُت أَْن أَْعبُووَد ُقْل:إِ .ْن يُوْنِكووُر بَوْعَضووهُ ْحووزاِب َمووِمَن اأْلَ توواَب يَوْفَرُحوولَن ِ ووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك،وَ َوالَّووِذيَن آتَوْينوواُهُم اْلكِ » َّ 

َ َو  أُْكوورَِ  بِِه،إِلَْيووِه أَْقُعلا،َوإِلَْيووِه َمآبِ  بَوْعووَد مووا جوواَءَ  ْعووحَل أَْهوولاَءُهْم َولَِ ِن اتوَّبوَ .َعَربِي ووا نوواُ  ُحْكمووا  نْوزَلْ أَ وََكووذِلَك .اّللَّ
 « ..ِمَن اْلِعْلِم ما َلَك ِمَن اّللَِّ ِمْن َوِ ِ  َو  وا   

ا عَ َوِإْن ما نُرِيَونََّك بَوْعَخ الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك،» َنا احلِْ ْيَك الْ لَ فَِإ َّ  « ..سابُ َبالُغ َوَعَليوْ
 « .ُم اْلِكتابِ َنُكْم َوَمْن ِعْنَدُ  ِعلْ ْيِب َوبَويوْ يدا  بوَ ْل:َكفى اِبّللَِّ َكهِ قُ .َويَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا :َلْسحَل ُمْرَسال  »

ا كلن يتحوودون ّبووان املشوور وهكووذا نلمووك يف هووذ  الطائفوو  موون اهلايت الوويت أورقانهووا نبيعوو  امللاجهوو  الوويت كوو
  علوى نبيعو  ين إزاءيتحدون ّبا هذا القرآن مث ق لو  هوذا التحودي وق لو  التلجيوه الورابو  - -رسلل اّلِل 

 الف ة اليت نزلحل فيها السلرة من العهد املكك.
 عوورام والتكووذيه يف ملاجهوو  ا -ن اهوور أ - -وموون اللمحووات البووارزة يف التلجيووه الوورابين لرسوولل اّلِل 

  ّلِل،و  رب إعووه كووامال وهوول أنووه   إلووه إ  امابحلوو  الووذي  -والتحوودي وبوو ء ا سووتجاب  ووعوولرة الطريوو  
ا إىل انر إىل جنوووو  وإموووو ليووووه فإموووواإ،و  معبوووولق إ  اّلِل،وأن اّلِل هوووول اللاحوووود القهووووار،وأن النوووواس موووورقوقون اّللِ 
ضواها يصوانعها وي  فهلاءهم أوأ  يتبع .وهك جمملع  احلقائ  اليت كان ينكرها املشركلن ويتحدونه فيها ...

ء مون هولاءهم يف كوكل اتبع أر  من اّلِل لبكتمان ككء من هذا احل  أو شجيل إعالنه  مع هتديد   ا ينتظ
 هذا من بعد ما جاء  من العلم  ..

وهوووذ  اللمحووو  البوووارزة تكشووو  ألصوووحاب الووودعلة إىل اّلِل عووون نبيعووو  مووونهج هوووذ  الووودعلةاليت   اووولز هلوووم 
ا جتهووواق فيهوووا  وهوووك أن علووويهم أن اهوووروا ابحلقوووائ  األساسوووي  يف هوووذا الووودين،وأ  حفووولا منهوووا كوووي ا،وأ  

وموون مث فووال قينلنوو  و  ناعوو  .ويف مقدموو  هووذ  احلقائ :أنووه   أللهيوو  و  ربلبيوو  إ  ّللِ .يجلوولا منهووا كووي ا .ي
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فهوووذ  احلقيقووو  األساسوووي  اوووه أن تعلووون أاي كانوووحل املعارضووو  والتحووودي وأاي  .و  خضووولع و  اتبووواع إ  ّلِل .
احلمكووو  »ولووويك مووون .هوووا كوووذلك .كوووان ا عووورام مووون املكوووذبني والتووول  وأاي كوووان وعووولرة الطريووو  وأخطار 

إخفاء جانه من هذ  احلقيق  أو شجيلوه،ألن الطلاغيوحل يف األرم يكرهلنوه أو يويذون « وامللعظ  احلسن 
الذين يعلنلنه  أو يعرضلن بسببه عن هذا الودين،أو يكيودون لوه وللودعاة إليوه  فهوذا كلوه   اولز أن اعول 

األساسووي  أو ييجللنوووه و  أن يبوودأوا موووثال موون الشوووعائر  الوودعاة إىل هووذا الووودين يكتموولن كوووي ا موون حقائقوووه
واألخوووال  والسووولل  والتهوووذيه الروحوووك،متجنبني غضوووه نلاغيوووحل األرم لووول بووودأوا مووون إعوووالن وحدانيووو  
األللهيوو  والربلبيوو ،ومن مث تلحيوود الدينلنوو  والطاعوو  وااضوولع وا تبوواع ّلِل وحوود   إن هووذا هلوول موونهج احلركوو  

بتلجيووه موون  - -  اّلِل سووبحانه وموونهج الوودعلة إىل اّلِل كمووا سووار ّبووا سوويدان حمموود ّبووذ  العقيوودة كمووا أراق
بعود ذلوك  -واّلِل .فليك لداع إىل اّلِل أن يتنكه هوذا الطريو  ولويك لوه أن يونهج غوْي ذلوك املونهج ..ربه .
 متكفل بدينه،وهل حسه الدعاة إىل هذا الدين وكافيهم كر الطلاغيحل  -

وبوووني كتووواب  - رآنوهووول هوووذا القووو -لووودعلة اموووع بوووني احلووودية عووون كتووواب اّلِل املتلوووِل واملووونهج القووورآين يف ا
ّلِل ااهدة بسولطان ق ئول كو الكلن املفتل  واعول الكولن  ملتوه مصودر إُيواء للكينلنو  البشوري   وا فيوه مون

 وتقدير  وتدبْي .
التقووودير و لسووولطان اب كموووا يضوووم إىل هوووذين الكتوووابني سوووجل التووواري  البشوووري،وما ُيفظوووه مووون ق ئووول اننقووو 

بهووا انووه حسووها وقلا وهوول حويلاجه الكينلنوو  البشووري  ّبووذا كلووه وذخووذ عليهووا أقطارهووا مجيعوو.والتوودبْي أيضووا
 -كووولين لكتووواب الوعقلهوووا مجيعوووا  وهوووذ  السووولرة هووولي الكثوووْي مووون النمووواذج البووواهرة يف عووورم صوووفحات ا

 وهذ  بعخ هذ  النماذج :.. ملاجه  الكينلن  البشري   ملتها يف -عقه الكتاب القرآين 
 «لَن.ثَوَر النَّاِس   يُوْيِمنُ َولِكنَّ َأكْ حلَُْ ،َوالَِّذي أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك ا.تِْلَك آايُت اْلِكتابِ .املر»
وووماواِت بِغَوووْْيِ َعَمووود  تَوَرْوَووووا مُثَّ اْسووو» ُ الَّوووِذي َرفَوووَع السَّ ووولَوووى اْلَعوووْرشِ َتلى عَ اّللَّ َقَموووَر ُكووول  َاْووورِي ْمَك َوالْ  َوَسوووخََّر الشَّ

ووُل اهْلايِت،َلَعلَُّكووْم بِ   اأْلَْرَم،َوَجَعووَل ِفيهووا َوُهووَل الَّووِذي َموودَّ .ِقُنلنَ بُِِكووْم تُل ِلقوواِء رَ أِلََجوول  ُمَسووم ى،يَُدبُِِر اأْلَْمَر،يُوَفصِِ
ذلِوووَك هَلايت  لَِقوووْلم   ْيوووَل النَّهووواَر،ِإنَّ يف يُوْغِشوووك اللَّ ،يْوَننْيِ َرواِسوووَك َوَأْووووارا ،َوِمْن ُكووولِِ الثََّموووراِت َجَعوووَل ِفيهوووا َزْوَجووونْيِ ا

ووُرونَ  ،َوَجنَّووات  ِمووْن أَعْ .يَوتَوَفكَّ ،َوزَ َويف اأْلَْرِم ِقطَووع  ُمَتجاِورات  ُيْسووقى  -َغووْْيُ ِصووْنلان  ِصووْنلان  وَ  -يوول  رْع ،َوبَِ ناب 
ُل بَوْعَضها َعلى بَوْعخ  يف اأْلُُكِل،إِ   « ..م  يَوْعِقُللنَ ايت  لَِقلْ ِلَك هَل نَّ يف ذِ اء  واِحد ،َونُوَفضِِ

يف االو   -سوبحانه  - ُيشد السيا  هذ  املشاهد الكلني ،ليحيل الكولن كلوه كواهدا اننقوا بسولطان اّللِ 
 ن قضووي  البعووةيسووتكثرو  مث يعِجووه موون أموور قوولم يوورون هووذ  الشوولاهد كلهووا،مث.وا نشوواء،والتقدير والتوودبْي
د ل تلوك املشواهيبو  يف لوالقر .ابلولحك مون أجول أنوه يقورر هوذ  احلقيقو  القريبو  .والنشأة األخرى،ويكوذبلن 

 العجيب  ..
ِبَرّبِِِْم،َوأُول ِووووَك  ول ِووووَك الَّووووِذيَن َكَفووووُروا َجِديوووود ف أُ ِفووووك َخْلوووو   َوِإْن تَوْعَجووووْه فَوَعَجووووه  قَوووووْلهُلُْم:أَِإذا ُكنَّووووا تُوووورااب  أَِإانَّ لَ  »

 .. «ِلُدونَ ولِ َك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خااأْلَْغالُل يف أَْعناِقِهْم،َوأُ 
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ووووحابَ » اْلَمالِئَكووووُ  ِمووووْن ُ  الرَّْعووووُد ِ َْمووووِدِ  وَ َوُيَسووووبِِ .الَ  الثِِقُهووووَل الَّووووِذي يُوووورِيُكُم الْووووَثَْ  َخْلفووووا  َوَنَمعا ،َويُوْنِشووووُئ السَّ
 ...« ..ِخيَفِتِه،َويُوْرِسُل الصَّلاِعَ  فَوُيِصيُه ِّبا َمْن َيشاُء 

وهم يشواهدون ركلن بوه،يعرم هذ  الصفح  من اللجلق الكلين ليعِجه مون أمور قولم اواقللن يف اّلِل ويشو
 -  جووز كوول موون عووداق فيووه وعآتر ربلبيتووه وقدرتووه وسوولطانه،وقينلن  الكوولن له،وتصووريفه وتوودبْي  ألموور العبووا

،وَ »ن االوو  والتوودبْي والتقوودير:عوو -سووبحانه  ،َوالَوو. اْلِمحالِ ُهووَل َكووِديدُ َوُهووْم ُاوواِقُللَن يف اّللَِّ لَّووِذيَن ُه َقْعووَلُة احلَْ ِِ
لُووَ  فوواُ  ِه ِإىَل الْ  َكفَّْيوويَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه   َيْسووَتِجيُبلَن هَلُووْم ِبَشووْكء  ِإ َّ َكباِسوو ِ  َومووا  -بالِغِووِه َومووا ُهووَل بِ  -موواِء لِيَوبوْ

وووووَوّللَِِّ َيْسوووووُجدُ .ُقعووووواُء اْلكووووواِفرِيَن ِإ َّ يف َضوووووالل   ْم اِبْلغُوووووُدوِِ ْلعوووووا  وََكْرهوووووا ،َوِلالهلُُ اأْلَْرِم نَ ماواِت وَ  َموووووْن يف السَّ
وووماواِت َواأْلَْرِمف ُقِل:اّللَُّ .َواهْلصووواِل . َوووذْ ُقْل:.قُوووْل:َمْن َرُب السَّ ِلُكووولَن أِلَنْوُفِسوووِهْم  ُقونِوووِه أَْولِيووواَء   ميَْ  ِمووونْ متُْ أَفَاختَّ

لُوولا ّللَِِّ ُكووورَكاَء مووواُت َوالنُوولُرف أَْم َجعَ َتِلي الظُلُ ْل َتْسووَتِلي اأْلَْعمووى َواْلَبِصوووُْيف أَْم َهوونَوْفعووا  َو  َضوور اف ُقْل:َهوووْل َيْسوو
ُ خاِل ُ   «.ْللاِحُد اْلَقهَّارُ اكء، َوُهَل كَ  ُكلِِ َخَلُقلا َكَخْلِقِه فَوَتشابََه اْاَْلُ  َعَلْيِهْمف ُقِل:اّللَّ

طووو  الشوووامل رة ابملنئل القووودرة وملحيوووات ا ميان،حانوووه الفطووووهكوووذا يسوووتحيل الكووولن معرضوووا ابهووورا لووود 
يف تناسوووو  الظوووواهرة،و العميوووو  وحانووووه الكينلنوووو  البشووووري  مجلوووو ،بكل مووووا فيهووووا موووون قوووولى ا قرا  الباننوووو  

لقوووووودرة اعجيووووووه.مث يضووووووي  إىل صووووووفحات الكتوووووواب الكلين،صووووووفحات التوووووواري  ا نسوووووواين ويعوووووورم آتر 
وويَِِ  ِ ُللَنَك ابِ َوَيْسووتَوْعجِ »والتوودبْي يف حيوواة ا نسووان:واهليمنوو  والقهوور والتقوودير  والسوولطان   قَوْبووَل احلََْسووَنِ  َوقَوودْ لسَّ

 «.َخَلحْل ِمْن قَوْبِلِهُم اْلَمُثالُت 
ُ يَوْعَلُم ما َهِْمُل ُكُل أُنْثى،َوما تَغِويُخ اأْلَْرحواُم َومو» ِه َوالشَّوهاَقِة اِ ُ اْلَغْيوع.ْكء  ِعْنوَدُ  ِ ِْقودار  ُق،وَُكوُل َكوا تَوْزقااّللَّ

سوواِرب  اِبلنَّهوواِر لَووُه  ُمْسووَتْخ   اِبللَّْيووِل وَ ،َوَمْن ُهوولَ َهووَر بِووهِ َسوولاء  ِمووْنُكْم َمووْن َأَسوورَّ اْلَقووْلَل َوَمووْن جَ .اْلَكبِووُْي اْلُمَتعالِ 
،ِإنَّ  ِموووْن أَْمووورِ  -ُه َُيَْفظُلنَووو -ُمَعقِِبوووات  ِموووْن بَووونْيِ يََديْوووِه َوِموووْن َخْلِفوووِه  ُ موووا بَِقوووّللََّ ااّللَِّ ُوا موووا    يُوغَوووْيِِ ْلم  َحوووَّتَّ يُوغَوووْيِِ

ُ بَِقْلم  ُسْلءا  َفال َمَرقَّ َلهُ   « ..ونِِه ِمْن وال  ْم ِمْن قُ ،َوما هلَُ ِ َنْوُفِسِهْم،َوِإذا أَراَق اّللَّ
ُ يَوْبُسُ  الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاُء َويَوْقِدُر،َوَفرُِحلا اِبحلَْ »  « .هْلِخرَِة ِإ َّ َمتاع  احْلَياُة الُدنْيا يف ا انْيا، َومَ ياِة الدُ اّللَّ
َ   ْن قارِِهوووْم َحوووَّتَّ َذْيتَ َقرِيبوووا  ِمووو َهُووولُ  َو  يَوووزاُل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا ُتِصووويبُوُهْم ِ وووا َصووونَوُعلا قارَِعووو   أَوْ » ،ِإنَّ اّللَّ  َوْعوووُد اّللَِّ

 «.َكْيَ  كاَن ِعقاِبفُروا،مُثَّ َأَخْذهُتُْم،فَ لَِّذيَن َكفَ ْيحُل لِ قَوْبِلَك،فََأْملَ  َوَلَقِد اْستُوْهزَِئ ِبُرُسل  ِمنْ .ُحِْلُ  اْلِميعاقَ 
ُقُصها ِمْن أَْنراِفهاف »  «.َل َسرِيُع احلِْسابِ  ُمَعقَِِه حِلُْكِمِه،َوهُ  َُيُْكُم  َواّللَُّ  أََو َْ يَوَرْوا أانَّ أَنْيت اأْلَْرَم نَونوْ
يعووا ،يوَ َوقَووْد َمَكووَر الَّووِذيَن ِموونْ » ،َوَسوويَوْعَلُم اا َتْكِسووُه ُكوومووْعَلُم  قَوْبِلِهْم،فَِللَّووِه اْلَمْكووُر مجَِ ْلُكفَّوواُر ِلَمووْن ُعْقووَب ُل نَوْفك 

اِر   «.الدَّ
يرات ا إىل موووووووي وهكوووووووذا ُيشووووووود املووووووونهج القووووووورآين هوووووووذ  الشووووووولاهد والووووووود ئل يف التووووووواري  البشوووووووري وُييلهووووووو

 اس  واتسا .وملحيات،ختانه الكينلن  البشري   ملتها يف تن
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قعولة ختانوه  -علوى بصوْية  -ونق  من هذا احلشد على معلوم مون معوا  هوذا املونهج يف الودعلة إىل اّلِل 
 كووور والوووذهن،أوانوووه الفج.الكينلنووو  البشوووري   ملتهوووا،و  ختانوووه فيهوووا جانبوووا واحووودا مووون قلاهوووا املدركووو  .

 جانه ا هلام والبصْية،أو جانه احلك والشعلر ..
ىل أي بول ا عوا  إاّلِل،ق بغك أن يكولن هول كتواب هوذ  الدعلة،الوذي يعتمود عليوه الودعاة إىلوهذا القرآن ين
قلووولب لقظووولن الوالذي ينبغوووك هلوووم بعووود ذلوووك أن يتعلمووولا منوووه كيووو  يووودعلن النووواس،وكي  ي.مصووودر سووولا 

 الغافي ،وكي  ُييلن األروا  ااامدة.
دروب نفسووووه بوووو،اابْي عليم بطبيعوووو  تكلينووووهإن الووووذي أوحووووى ّبووووذا القوووورآن هوووول اّلِل،خووووال  هووووذا ا نسووووان،ال

 -سووبحانه  -للهيوو  اّلِل أبتقريوور  وكمووا أن الوودعاة إىل اّلِل اووه أن يتبعوولا موونهج اّلِل يف البوودء.ومنحنياهتووا .
 تعريو  النواس لقورآن يفاوربلبيته وحاكميته وسلطانه فإوم كذلك اه أن يسلكلا إىل القلولب نريو  هوذا 

ذ  القلووولب إىل الدينلنووو  ّلِل وحووود ،وا ع ا  بربلبيتوووه هوووكيموووا تنتهوووك   - نحووولعلوووى ذلوووك ال -بووورّبم احلووو  
 املتفرقة وسلطانه ..

رسولل ل ،ونبيع  العو  الرسواولتعري  الناس بورّبم احلو ،ونفك كول كوبه  كور ،يعب املونهج القورآين ببيوان نبي
لووو  بوووني راء ااجووو ذلوووك أن احنرافوووات كثوووْية يف التصووولر ا عتقووواقي جووواءت ألهووول الكتووواب مووون قبووول،من..

 عليوه السوالم -ى عيسوى حية خلعحل علو -لعقائد النصراني  وخباص  يف ا -نبيع  األللهي  ونبيع  النبلة 
 عقديووو  صوووائا األللهيووو  وخصوووائا الربلبيووو  وقخووول أتبووواع كوووَّت الكنوووائك يف متاهووو  مووون ااالفوووات الخ -

 املذهبي  بسبه ذلك اال  املنايف للحقيق .
 ذلووك لينيووات يفى وحوودهم هووك الوويت قخلووحل يف تلووك املتاهوو  فقوود خبطووحل كووَّت الو  تكوون عقائوود النصووار 

ة والتنبويات ني النبول بوالتيه وتصلرت للنبلة صفات غامض  بعضها يصل بني النبلة والسحر  وبعضها يصول 
 الكشفي   وبعضها يصل بني النبلة وا؟ن واألروا  اافي  

 -موون أجوول هووذا كووان بعضووهم يطلووه موون الرسوولل .يوو  .وكثووْي موون هووذ  التصوولرات كووان حووا  اللينيوو  العرب
-  أن ينبو هم ابلغيوه  وبعضووهم كوان يقو   أن يصوونع هلوم خولار  ماقيوو  معينو   كموا أوووم كوانلا يرملنووه- 
-  وبعضووهم كووان يطلووه أن يكوولن معووه ملووك  -أي علووى صوول  اب؟وون   -« جمنوولن» نووه سوواحر،و نه
هتامات اليت كانحل متلبس  ابلتصلرات اللينيو  عون نبيعو  النول إىل آخر هذ  املق حات والتحدايت وا ...

ونبيعوو  النبوولة  ولقوود جوواء هووذا القوورآن ليجلووك احلقيقوو  كاملوو  عوون نبيعوو  النبوولة ونبيعوو  النوول وعوون نبيعووو  
وحقيقووو  العبلقيووو  الووويت  -سوووبحانه  -الرسوووال  ونبيعووو  الرسووولل وعووون حقيقووو  األللهيووو  املتمثلووو  يف اّلِل وحووود  

ا خلو  اّلِل وكول مون خلو  ومونهم أنبيواء اّلِل ورسوله فهوم عبواق صواحللن وليسولا خلقوا آخور غوْي تشمل كل مو
البشوور ولوويك هلووم موون خصووائا األللهيوو  كووكء وليسوولا علووى اتصووال بعوولا  ا؟وون واافوواء املسووحلر إ ووا هوول 

 - حوني يشواء إ  إبذن اّللِ  -وليك هلم وراء  ككء من القودرة علوى ااولار   -سبحانه  -اللحك من اّلِل 
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كبقيوو  خلوو    -سووبحانه  -فهووم بشوور موون البشوور،وقع علوويهم ا ختيار،وبقيووحل هلووم بشووريتهم وعبوولقيتهم ّلِل 
 اّلِل.

ار مون لعقولل واألفكواوختلويا  ويف هذ  السلرة  اذج من علي  نبيع  النبلة والرسال  وحدوق النل والرسولل
ورقهتووا إىل  ب مون قبول أفسودت عقائود أهول الكتووارواسوه اللينيوات كلهوا وهريرهووا مون تلوك األسوانْي الوويت

  تكووون جووود  و للاقعيووو  االلينيووو   وهامهوووا وأسوووانْيها  وقووود كانوووحل تلوووك التجليووو  تلاجوووه هووودايت املشوووركني 
 َويَوُقوللُ »عيو :د  جماهودة واقوعاهو« اللاقوع»تلاجوه « حركو »كانوحل ...« ميتافيزيقيوا»ذهنيا،و   ثا فلسوفيا 

االَِّذيَن َكَفُروا:لَ  ،َولِ مُ أَْنحَل  ْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِِه  ِإ َّ  « ..ُكلِِ قَوْلم  هاق  ْنِذر 
 « ..ْهِدي إِلَْيِه َمْن أانبَ  ُيِضُل َمْن َيشاُء َويوَ :ِإنَّ اّللََّ ِه  ُقلْ َويَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِ  »
لُووووَلا َسووووْلناَ  يف أُمَّوووو   قَووووْد َخلَووووحْل ِمووووْن قَوْبِلهووووا أَُمووووم  لِتوَ َكووووذِلَك أَرْ » ُروَن َوُهْم َيْكُفووووِذي أَْوَحْينووووا إِلَْيووووَك،لَووووْيِهُم الَّووووعَ توْ

،  إِلَه ِإ َّ ُهَل،َعَلْيِه تَولَكَّْلحلُ   ..« ِه َمتابِ ،َوإِلَيْ اِبلرَّمْحِن،ُقْل:ُهَل َريبِِ
،ِلُكوولِِ آبِ  ِلَرُسوولل  أَْن َذْيتَ   ،َوما كووانَ ُذرِِيَّوووَ ِلَك،َوَجَعْلنووا هَلُووْم أَْزواجووا  َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا ُرُسووال  ِمووْن قَوبْ » يَوو   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ

 « ..َأَجل  ِكتاب  
ا عَ َوِإْن ما نُرِيَونََّك بَوْعَخ الَِّذي نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك،» َنا احلِْ ْيَك الْ لَ فَِإ َّ  « ..ابُ سَبالُغ َوَعَليوْ

ل ه إ  أن يتلوولووغ ولوويك إ ووا هوول منووذر،ليك عليوه إ  الووبال.وهكوذا تتجلووى نبيعوو  الرسووال  وحودوق الرسوولل .
مآبووه وهوول بشوور إليووه متابووه و  ربه،و مث هوول عبوود ّلِل،اّللِ .مووا أوحووك إليووه،وما كووان لووه أن ذيت خبارقوو  إ  إبذن ّللِ 

ل  كاملو  بكووبلقيتووه ّللِ عات البشووري  كموا يوزاول مون البشور يتووزوج وينسول ويووزاول بشوريته كاملو  بكوول مقتضوي
 مقتضيات العبلقي  ..

 الفضوووووواء يفملهِلموووووو  اوّبووووووذ  النصوووووواع  الكاملوووووو  يف العقيوووووودة ا سووووووالمي  تنتهووووووك تلووووووك األوهووووووام واألسووووووانْي 
لعقائود  حفلوحل ّبوا اْية الويتوالظالم،حلل نبيع  النبلة ونبيع  النل،وختلا العقيدة من تلك التصلرات ان

 هلوا أن تكولن لقورن األولمنوذ ا« املسويحي »سي  كما حفلحل ّبا كَّت العقائد الليني  واليت قضحل علوى الكن
 عليووه السووالم د املسووي إحوودى العقائوود اللينيوو  يف نبيعتهووا وحقيقتها،بعوود مووا كانووحل عقيوودة  اويوو  علووى يوو

 ععل املسي  عبد اّلِل   ذيت آبي  إ  إبذن اّلِل.
بَوْعووَخ الَّووِذي  نُرِيَونَّووكَ  ِإْن موواوَ  »قبوول أن نلووم بتلووك اللفتوو  البووارزة يف قللووه تعوواىل: و  ننتهووك موون هووذ  اللقفوو 

نَ  ا َعَلْيَك اْلَبالُغ َوَعَليوْ  « ..سابُ ا احلِْ نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك فَِإ َّ
ذ  العقيودة وكل  رانبو  النواس ّبو.الرسولل الوذي أوحوك إليوه مون ربوه - -إن هذا القلل إ وا يقوال للنول 

وخالص  هذا القلل:إن أمر هذا الدين لويك إليوه هل،وموآل هوذ  الودعلة لويك مون اختصاصوه  إ وا عليوه ..
وسوولاء حقوو  اّلِل بعووخ وعوود  لووه موون .فوواّلِل وحوود  هوول الووذي ميلووك اهلداي .الووبالغ ولوويك عليووه هدايوو  الناس

غووووْي موووون نبيعوووو  مهمتووووه ..الووووبالغ مصووووْي القوووولم أو أقركووووه األجوووول قبوووول هقيوووو  وعوووود اّلِل،فهووووذا أو ذا    ي
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فلاجبوه حمودق،واألمر  .وليك بعد هذا عريود لطبيعو  الداعيو  وهديود ملهمته.وحساّبم بعد ذلك على اّلِل ...
 كله يف هذ  الدعلة ويف كل ككء آخر ّلِل.

لويك هلوم .. رتوائج واملصوائجللا النبذلك يتعلم الدعاة إىل اّلِل أن يتأقبلا يف ح  اّلِل  إنوه لويك هلوم أن يسوتع
يك هلووووم أن لوووو.ذبني .أن يسووووتعجللا هدايوووو  النوووواس،و  أن يسووووتعجللا وعوووود اّلِل ووعيوووود  للمهتوووودين وللمكوووو

ظلمهووم  الظوواملني بخووذ اّللِ ذيقلللا:لقوود قعوولان كثووْيا فلووم يسووتجه لنووا إ  القليوول أو لقوود صووثان نووليال فلووم 
 وحنن أحياء  ..

ن إ ا هول موو.بيوودكوأن الع نيا أو يف اهلخوورة فهوذا لويك موونأمووا حسواب النوواس يف الود.إن علويهم إ  الوبالغ .
اء بحانه،يفعل فيوووه موووا يشوووسوووأن يووو   لوووه  -اّلِل واع افوووا ابلعبلقيووو  لوووه  شقاب يف حووو  -كوووأن اّلِل  فينبغوووك 

 وحتار ..
كون   ي« ا؟هواق»ذلك أن ..« ابلبالغ» - -من أجل ذلك هدق فيها وليف  الرسلل .والسلرة مكي  .

لطبيعووو  اغوووك مالحظتوووه يف وهوووذا موووا تنب -بعووود الوووبالغ  -فأموووا بعووود ذلوووك فقووود أمووور اب؟هووواق .هبعووود قووود كت
لك حلركووو  ملجهووو  كوووذفالنصووولص فيوووه نصووولص حركيووو  ملاكبووو  حلركووو  الووودعلة وواقعهوووا و .احلركيووو  هلوووذا الدين
زاولووووولن يوهم .لزمووووانيف هوووووذا الوووودين يف هووووذا ا« البوووواحثني»وهووووذا مووووا تغفووووول عنووووه كثوووورة .الوووودعلة وواقعهووووا .

 للاقوع احلركوكص القرآنيو ،وارتبانها ابملاقع النصل  -من مث  -فال يدركلن « احلرك »و  يزاوللن « البحة»
ووا َعَلْيووَك الْووَبالُغ وَ »هلووذا الوودين  وكثووْيون يقوورأون مثوول هووذا الوونا: نَووفَِإ َّ مث ذخووذون منووه أن « ا احلِْسووابُ َعَليوْ

فووال   «ا؟هوواق»أمووا .ا علوويهم  .فقوود أقوا موو« ابلتبليوو » فووإذا قوواملا.مهموو  الوودعاة إىل اّلِل تنتهووك عنوود البالغ
لغوووولن بووووه  تصوووولر هووووي ء  كمووووا أن كثووووْيين يقوووورأون مثوووول هووووذا الوووونا،فال يأيوووون مكانووووه يف -واّلِل  -أقري 

ن يوودركلا أوقون .اققون أن يفطنوولا إىل أن هووذا نووا مكووك نووزل قبوول فوورم ا؟هوو.ا؟هوواق،ولكن يقيدونووه  .
ن إ وا هوم كو  ّبوذا الوديللن احلر ذلك أوم هم   يزاو . رك  الدعلة ا سالمي  نبيع  ارتباط النصلص القرآني 

  علووووى أن لقاعوووودينافما هوووول بوووودين .يقرأونووووه يف األورا  وهووووم قاعوووودون  وهووووذا الوووودين   يفقهووووه القاعوووودون
غ هوول أول ذا الووبالوهوو.يظوول هوول قاعوودة عموول الرسوولل،وقاعدة عموول الوودعاة بعوود  إىل هووذا الدين« الووبالغ»

 .ئ  الفرعي  .بل احلقاقفإنه مَّت ص ،واعه إىل تبلي  احلقائ  األساسي  يف هذا الدين .ا؟هاق مراته
يوود النوواس ّلِل اعووه إىل تعبو األوىل  أي مووَّت اعووه إىل تقريوور األللهيوو  والربلبيوو  واحلاكميوو  ّلِل وحوود  منووذ ااطوولة

املبلغووني ة إىل اّلِل،ه الوودعابوود أن تلاجوو فووإن ا؟اهليوو   .وحد ،وقصوور قينوولنتهم عليووه وخلووع الدينلنوو  لغووْي  .
اق يف حلووووووو  ا؟هوووووووومووووووون مث عوووووووكء مر .التبليووووووو  الصوووووووحي ،اب عرام والتحووووووودي،مث اب يوووووووذاء واملكافحووووووو  ..

بِِووَك اْلُمْجرِِمنَي،وََكفووى ِبرَ  ُدو ا ِمونَ ِلِ  َعوونَووََكووذِلَك َجَعْلنوا ِلُكوولِِ »حينها،نتاجوا نبيعيووا للتبليو  الصووحي    حمالو :
 « ..َوَنِصْيا   هاِقاي  

ولوويك هنالووك غووْي  موون نريوو   مث نقوو  موون السوولرة أمووام معلووم آخر،وهووك تقوورر كلموو  .هووذا هوول الطريوو  ..
وحركتووه وبووني هديوود مآلووه ومصووْي  وتقريوور أن مشووي   اّلِل بووه إ ووا « ا نسووان»الفصوول يف العالقوو  بووني اعووا  
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قووع ويتحقوو  بقوودر موون اّلِل خوواص تتحقوو  موون خووالل حركتووه بنفسووه وذلووك مووع تقريوور أن كوول حوودّ إ ووا ي
وجمملع  النصلص اااص  ّبذا امللضلع يف السلرة كافي  بوذاهتا ؟والء النظورة ا سوالمي  يف هوذ  القضوي  ..

ُ »وهووذ   وواذج منهووا كافيووو :.ااطووْية . ُوا مووا ِ َنْوُفِسووِهْم،َوِإذا أَراَق اّللَّ ُ مووا بَِقووْلم  َحوووَّتَّ يُوغَووْيِِ َ   يُوغَووْيِِ بَِقوووْلم  ِإنَّ اّللَّ
 « ..ُسْلءا  َفال َمَرقَّ َلُه،َوما هَلُْم ِمْن ُقونِِه ِمْن وال  

يعووا  َوِمثْولَووُه َمَعووُه َ فْوتَووَدْوا مجَِ  هَلُووْم مووا يف اأْلَْرِم ُه لَووْل أَنَّ يُبلا لَوولِلَّووِذيَن اْسووَتجابُلا لِووَرّبُِِِم احْلُْسوو ،َوالَِّذيَن َ ْ َيْسووَتجِ »
 .. «ِمهاقُ  احلِْساِب،َوَمْأواُهْم َجَهنَُّم َوبِْ َك الْ بِِه،أُولِ َك هَلُْم ُسلءُ 

َ ُيِضووُل َمووْن َيشوواُء َويَوْهووِدي إِلَْيووِه َمووْن أانبَ » ،َأ  بِووذِْكِر اّللَِّ َتْطَمووِ ُن قُولُوولُّبُْم بِوو آَمنُوولا وَ لَّووِذينَ ا.قُووْل:ِإنَّ اّللَّ ذِْكِر اّللَِّ
 « ..َتْطَمِ ُن اْلُقُللبُ 

ُ هَلََدى أَفَوَلْم يَوْيأَ  »  .« .يعا ف لنَّاَس مجَِ اِس الَِّذيَن آَمُنلا أَْن َلْل َيشاُء اّللَّ
 .« . َفما َلُه ِمْن هاق  ِل اّللَُّ َوَمْن ُيْضلِ َبْل زُيَِِن لِلَِّذيَن َكَفُروا َمْكرُُهْم َوُصُدوا َعِن السَِّبيِل،»

ذ مون خووالل ري وتنفوعوال قولم إ وا وواضو  مون الونا األول مون هوذ  النصولص أن مشوي   اّلِل يف تغيووْي حو
سوووهم لقووولم موووا  نفا غوووْي افوووإذ.حركووو  هوووي ء القووولم  نفسوووهم،وتغيْي اعاههوووا وسوووللكها تغيوووْيا كوووعلراي وعمليا

السوولء  يوود اّلِل ّبوومم أن ير فووإذا اقتضووى حوواهل.اعاهووا وعمووال غووْي اّلِل حوواهلم وفوو  مووا غووْيوا هووم موون أنفسووهم .
   نصْيا.و نه وليا عصمهم من اّلِل ككء، و  ادوا هلم من قو مضحل إراقته و  يق  هلا أحد،و  ي

م هووذ  هلوحلسو ،وُيق  اريود ّبوم فأموا إذا هوم اسوتجابلا لورّبم،وغْيوا موا  نفسوهم ّبووذ  ا سوتجاب ،فإن اّلِل ي
  سواب،و ن هلوم سولء احللسلء،وكاااحلس  يف الدنيا أو يف اهلخرة،أو فيهما مجيعا،فإذا   يستجيبلا أراق ّبم 

وواضو  مون الونا الثواين أن ا سوتجاب  أو  يولم احلسواب  - غوْي مسوتجيبني -تغن عنهم فدي  إذا جواءو  
لوك ذ  احلركو  وذن خوالل هوموعدم ا ستجاب  راجع  إىل اعاههم وحركتهم وأن مشوي   اّلِل ّبوم إ وا تتحقو  

 ا عا .
كن عقوووووه ول.ل مووووون يشووووواءأموووووا الووووونا الثالوووووة فوووووإن مطلعوووووه يتحووووودّ عووووون نالقووووو  مشوووووي   اّلِل يف إضوووووال

فيوودل  ن ينيووه إليووهملوو يقضووك ابهلوودى -سووبحانه  -يقوورر أن اّلِل « إخل.َويَوْهووِدي إِلَْيووِه َمووْن أانَب ..»الوونا:
  وعوود  وذلك وفوو.هووذا علووى أنووه إ ووا يضوول موون   ينيووه وموون   يسووتجيه،و  يضوول منيبووا و  مسووتجيبا

ضوووالل  وووا مقتضوووى دايووو  وذلوووك ا هوووذ  اهلف.«ِديَونوَُّهْم ُسوووبُوَلناَوالَّوووِذيَن جاَهوووُدوا ِفينوووا لَنَوْهووو»سوووبحانه يف قللوووه:
إىل  سووهم،وا عا مووا  نف هووذ  املشووي   الوويت عووري وتتحقوو  موون خووالل تغيووْي العبوواق.مشووي ته سووبحانه ابلعباق
 ا ستجاب  أو ا عرام.

املقصولق هوول  ويف لول جمموولع النصولص يتضو  أن.والونا الرابوع يقورر أن اّلِل لول كوواء هلودى النواس مجيعوا .
كواء  -سوبحانه  -ولكنوه .أنه لل كاء سبحانه ال  الناس ابستعداق واحد للهدى،أو لقهورهم علوى اهلدى

حلقهووم كمووا خلقهووم مسووتعدين للهوودى أو للضووالل و  يشووأ بعوود ذلووك أن يقهوورهم علووى اهلوودى و  أن  أن
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بتهم أو عودم اسوتجابتهم إ ا جعل مشي ته ّبم عري من خالل اسوتجا -حاكا    -يقهرهم على الضالل 
 لد ئل اهلدى وملحيات ا ميان.

هووذا الوونا  ذ أمثووالوأخوو.أمووا الوونا ااووامك فيقوورر أن الووذين كفووروا زيوون هلووم مكوورهم وصوودوا عوون السووبيل .
أمووا أخووذ  .. ا ختيووارو  فوورق  هوول الووذي سووا  إىل ا؟وودل املعوورو  يف  ريوو  الفكوور ا سووالمك حوولل ا؟ووث 

لتصوولر الشووامل:وهل أن هووذا التووزيني وهووذا الصوود عووون فإنووه يعطووك ا -نووا رأيكمووا   -مووع جمملعوو  النصوولص 
 نفسوووهم إىل مووواار موووا  أي مووون جوووراء تغيوووْي الكفووو.السوووبيل،إ ا كوووان مووون جوووراء الكفووور وعووودم ا سوووتجاب  ّللِ 

 يقتضك أن عري مشي   اّلِل فيهم ابلتزيني والصد وا ضالل.
نواس أن اعوا  ال ذلوك.لول .ي كثور فيوه ا؟ودل يف مجيوع املوتبقى تكمل    بود منهوا ؟والء هوذا امللضولع الوذ

كولن قّ يف هوذا ال وكل حافهذ  املصائر أحداّ   ينش ها إ  قدر اّللِ . نفسهم   يلقع بذاته مصائرهم
َلْقنووواُ  خَ َكووْكء   ِإانَّ ُكووولَّ »إ ووا ينشوووأ ويقووع ويتحقووو  بقوودر مووون اّلِل خوواص تتحقووو  بووه إراقتوووه وتووتم بوووه مشووي ته:

 « ..بَِقَدر  
ير كال وووا سووبه كووواألفال.وليسووحل هنالوووك آليوو  يف نظوووام الكووولن كلووه،و  حتميووو  أسووباب تنشوووئ بوووذاهتا آترا

 ،أموا ل هوذا ا عام مون خوالوكل ما يصنعه اعا  الناس  نفسهم هل أن عري مشي   اّلِل ّب.رلل  بقدر .
ْنوووَدُ   َكوووْكء  عِ وَُكووولُ :»بكووول حووواقّ جوووراين هوووذ  املشوووي   وآتر  اللاقعيووو  فإ وووا يتحقووو  بقووودر مووون اّلِل خووواص

 «.ِ ِْقدار  
يزيوود موون ضووخام  التبعوو  امللقوواة علووى  -كمووا أسوولفنا عنوود ملاجهوو  الوونا يف سوويا  السوولرة   -وهووذا التصوولر 

فهل وحود  املخلول  الوذي عوري مشوي   .هذا الكائن ا نساين بقدر ما الل من كرامته يف نظام الكلن كله
ويف السوولرة  1593ومووا أيقلهووا مون تبعوو   ومووا أعظمهووا كووذلك موون كراموو   .وحركتووه . اّلِل بوه موون خووالل اعاهووه

كلموو  الفصوول كووذلك يف ق لوو  الكفوور وعوودم ا سووتجاب  هلووذا احلوو  الووذي جوواء بووه هووذا الوودين،على فسوواق 
 الكينلن  البشري ،وتعطل أجهزة ا ستقبال الفطري  فيها،واختالل نبيعتها وخروجها عن سلائها.

ليهووا هووذا  يعوورم عمثلن هنووا  بنيوو  إنسوواني  سوولي ،غْي مطملسوو  و  معطلوو  و  مشووله  فمووا ميكوون أن تكوو
لفطرة وا.ن وا سوووالماب ميوووا احلووو ،ويبني هلوووا ابلصووولرة الووويت بينهوووا املووونهج القووورآين مث   تسوووتجيه هلوووذا احلووو 

فو  فيوه ها هلدها صواحبا نساني  بطبيعتها مصطلح  علوى هوذا احلو  يف أعماقهوا فوإذا صودت عنوه فإ وا يصو
ل اّلِل ب،كما قووواععلوووه حتوووار لنفسوووه غوووْي هوووذا اهلووودى وععلوووه بوووذلك مسوووتحقا للضالل،ومسوووتحقا للعوووذا

ُو »سبحانه يف السلرة األخرى  ،َوِإْن يوَوَروْ ْرِم بِغَ َن يف اأْلَ َسَأْصِرُ  َعْن آاييتَ الَِّذيَن يَوَتَكثَّ ا ُكولَّ آيَو     ْْيِ احْلَو ِِ
بُلا  ِبيَل الغَوكِِ يَوتَِّخوُذو ُ  يوَوَرْوا َسو،َوِإنْ َرْوا َسوِبيَل الُرْكوِد   يَوتَِّخوُذوُ  َسوِبيال  يُوْيِمُنلا ِّبوا،َوِإْن يوَو ُوْم َكوذَّ ،ذِلَك  َِوَّ َسوِبيال 

 « ..آِبايتِنا وَكانُلا َعْنها غاِفِلنيَ 
                                                 

«. ) قار الشورو «. »خصوائا التصولر ا سوالمك ومقلماتوه»يف القسوم الثواين مون كتواب:« حقيق  ا نسوان»يراجع بتلسع فصل:  - 1593
 السيد رمحه هللا (
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،وأن س بصووْيةى وانطموواويف هووذ  السوولرة توورق أمثووال هووذ  اهلايت الدالوو  علووى نبيعوو  الكفوور فتقوورر أنووه عموو
يف  ركو  فيهوا وأنقولى املداهلدى ق ل  علوى سوالم  الكينلنو  البشوري  مون هوذا العمى،وق لو  علوى سوالم  ال
وَموْن يَوعْ أَفَ »صفح  هذا الكولن مون الود ئل موا يبوني عون احلو  ملون يتفكورون وملون يعقلولن: ا أُنْوزَِل إِلَْيوَك لَوُم أَ َّ

وووووا يَوتَوووووذَكَُّر أُولُووووولا ِموووووْن َربِِوووووَك احْلَوووووُ  َكَموووووْن ُهوووووَل أَْعموووووى ف إِ  ُقُضووووولَن اّللَِّ وَ  لفُووووولَن بَِعْهووووودِ يُ الَّوووووِذيَن .بِ أْلَْلباا َّ   يَونوْ
ُ بِِه أَْن يُلَصَل،وَ  ُومْ َحَْشلْ اْلِميثاَ ،َوالَِّذيَن َيِصُللَن ما أََمَر اّللَّ َوالَِّذيَن َصوَثُوا ابِْتغواَء .بِ َوَحواُفلَن ُسولَء احلِْسوا َن َرّبَّ

اِر ايَووْدَرُ َن اِبحلََْسووَنِ  َعالنَِي  ،وَ ر ا وَ ِسووْم،َوأَقوواُملا الصَّووالَة،َوأَنْوَفُقلا ِ َّووا َرَزْقنوواُهْم َوْجووِه َرّبِِِ  وويَِِ َ ،أُولِ َك هَلُووْم ُعْقووَب الوودَّ لسَّ
.. »... 

الَّوِذيَن .ْهِدي إِلَْيوِه َموْن أانبَ ُل َموْن َيشواُء،َويوَ  ُيِضو:ِإنَّ اّللََّ ِه  قُولْ َويَوُقلُل الَِّذيَن َكَفُروا:َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آيَ   ِمْن َربِِو»
،َأ  بِوووذِْكِر اّللَِّ  ِملُووولا الصَّووواحِلاِت نُووولىب هَلُوووْم الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوعَ .لبُ ِ ُن اْلُقلُ  َتْطَموووآَمنُووولا َوَتْطَموووِ ُن قُولُووولُّبُْم بِوووذِْكِر اّللَِّ

 « ..َوُحْسُن َمآب  
يُوْغِشوك اللَّْيوَل .يْوَننْيِ ا َجَعوَل ِفيهوا َزْوَجونْيِ  الثََّموراتِ ْن ُكلِِ َم َوَجَعَل ِفيها َرواِسَك َوَأْوارا ،َومِ َوُهَل الَِّذي َمدَّ اأْلَرْ »

وووُرونَ  ،َوَجنَّوووات  ِموووْن أَْعناب   ُمَتجاِوراِم ِقطَوووع  َويف اأْلَرْ .النَّهووواَر،ِإنَّ يف ذلِوووَك هَلايت  لَِقوووْلم  يَوتَوَفكَّ ،َوَزرْع ،َوبَِيووول  ت 
وووُل بَوْعَضووها عَ ِصوو  لَِقوووْلم  ِل،ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت   يف اأْلُُكوولووى بَوْعووخ  ْنلان  َوَغووْْيُ ِصووْنلان  ُيْسووقى ِ وواء  واِحوود  َونُوَفضِِ

 « ..يَوْعِقُللنَ 
 وأوم   يتفكورون و .موكع - سوبحانه بشوهاقة اّللِ  -وهكذا يتقرر أن الذين   يستجيبلن هلذا احل  هوم 

رفو  لوه صل  ا هك عاّلِل،وتتتجيبلن له هم أولل األلباب،وهي ء تطم ن قللّبم بذكر اوأن الذين يس.يعقللن
 ومصطلح  عليه بفطرهتا العميق ،فتسكن وتس ي .

لوذي تضومنه اذا احلو  وإن ا نسان ليجد مصدا  قلل اّلِل هذا يف كول مون يلقوا  مون النواس معرضوا عون هو
وإن .  مطملسوو الت ميوفووفووإن هووك إ  جووب.د رسوولل اّلِل .قيوون اّلِل،والووذي جوواء بووه يف صوولرته الكاملوو  حمموو

ا،وهل يسوب  ه مون حلهلوهك إ  كينلانت معطل  يف أهم جلانبهوا  يوة   تتلقوى إيقاعوات هوذا اللجولق كلو
  مد ربه وينط  بلحدانيته وقدرته وتدبْي  وتقدير .

من ه   ينبغوك ملسولم يوزعم أنوه يووي إنوف -شووهاقة اّلِل سوبحانه ب -وإذا كوان الوذين   ييمنولن ّبوذا احلو  عميوا 
 كوأن يفعم أن يتلقوى هوذا الوز    ينبغوك ملسولم يوزعم.برسلل اّلِل،وييمن  ن هذا القرآن وحك من عنود اّلِل .

 نسووان أو اكووم حيوواة موون كوويون احليوواة عوون أعمووى  وخباصوو  إذا كووان هووذا الشووأن متعلقووا ابلنظووام الووذي ُي
 عه ..يت تسلق جمتمهلقاب اله أو ابلعاقات والسلل  والتقاليد واابلقيم وامللازين اليت تقلم عليها حيات
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فيموا عودا العلولم املاقيو  البحتو  وتطبيقاهتوا  - ملتوه  -غوْي ا سوالمك  -وهذا هل ملقفنوا مون نتواج الفكور 
فإنووه مووا ينبغووك قوو  ملسوولم .1594«أنووتم أعلووم بشوويون قنيوواكم»بقللووه: - -العمليوو   ووا قصوود  رسوولل اّلِل 

                                                 
َمووا » قَوواَل َفَخوورََج ِكيص ووا َفَموورَّ ِّبِووْم فَوَقوواَل «. لَووْل َ ْ تَوْفَعلُوولا َلَصووُلَ  » م  يُوَلقُِِحوولَن فَوَقوواَل َموورَّ ِبَقوولْ  --َعووْن َعاِئَشووَ  َوَعووْن أَنَووك  أَنَّ النَّووِبَّ  - 1594

لوذى لشويا :التمور اا-(  6277[)410/ 15ملكنز ]ا -صحي  مسلم«.  أَنْوُتْم أَْعَلُم ِ َْمِر ُقنْوَياُكمْ » قَاُللا قُوْلحَل َكَذا وََكَذا قَاَل «. لَِنْخِلُكْم 
   يتم نضجه

ووووَع َرُسوووولُل هللِا  ُحوووولُ  َلَصووووُلَ  َفَ َُكوووولُ  فَولَووووْم لُ  فَولَووووْم يُوَلقِِ لَن النَّْخَل،فَوَقوووواَل :لَووووْل تَورَُكووووَأْصووووَلا   فَوَقوووواَل :َمووووا َهووووَذا ف قَوووواُللا :يُوَلقُِِحوووووَعووووْن أَنَووووك  قَوووواَل : َِ
ا  ْكء  ِموْن أَْمووِر ُقنْويَواُكْم فَووأَنْوُتْم أَْعلَوُم بِووِه،فَِإذَ َكوو:ِإَذا َكواَن حَل،فَوَقوواَل َرُسولُل هللِا قَواُللا :تَورَُكوولُ  ِلَموا قُولْ  :َموا َلُكووْم فيُوَلقُِِحولُ ،َفَخرََج ِكيص وا،فَوَقاَل النَّووِلُ 

 حي  ص -12572( 12544[)392/ 4َكاَن ِمْن أَْمِر ِقيِنُكْم فَِإَ َّ.مسند أمحد )عا  الكته( ]
 ،و  ابكووور كوووي  ا مووونالزراعووو ،و  الفالحووو    يكووون عنووود  علوووم ابسووتمرار هوووذ  العاقة،فإنَّوووه   يكووون  ووون عوواىنوووو هووذا مل ألنوووه إ ووا قوووال النووول و   

يير إ  ل،و  خوال ،و  مو مكوان فاعواذلك،فخفيحل عليه تلك احلال ،واسك ابلقاعدة الكلي  املعللمو  الويت هوك :أنوه لويك يف اللجولق و  يف 
) ما ألن ذلك يغب كوي  ا (( مل ألن و :)لله و نسب  التأيْي فتلك النسب  جمازي  عرفيَّ    حقيقيَّ ،فصد  قهللا تعاىل،فإذا نسه ككء إىل غْي  

ياء  سوباب درتوه يف بعوخ األكو  شيوْي قسوالذي يغب يف األكياء عن األكياء ابحلقيق  هول هللا تعواىل،غْي أن هللا تعواىل قود أجورى عاقتوه  ن 
ن موولرَّيووه :} ليهلووك اب؟هل،وا ومغطوواة بووه ليوويمن مون سووبقحل لووه السووعاقة ابلغيه،وليضوول موون سوبقحل لووه الشووقاوةمعتاقة،فجعلهوا مقارنوو  هلا،

 هلك عن بين  وُيىي من حكَّ عن بين  {.
رافو  أن و اعتذار ملن ضع  عقله له منه و كوقلله :)) إ ا لننحل لن ا فال تياخذوين ابلظن ((،وقلله يف األخرى :)) إ ا أان لبشر (( مل هذا  

لصوني   نيلي ،خاصَّو  بقولم رصوو فيكفور،وإ  فموا جورى كوكء ُيتواج فيوه إىل عذر،غايو  موا جورى :مصولح  قيزله الشويطان فيكوذب النول و 
 علووم  موورأ  قللووه :)) أنووتم  هووذ  القصوويفيعرفهووا موون   يباكوورها،و  كووان موون أهلهووا املباكوورين لعملها،وأوضوو  مووا يف هووذ  األلفوواط املعتووذر ّبووا 

 [85/ 19قنياكم ((،وكأنه قال :وأان أعلم  مر قينكم .املفهم ملا أككل من تلخيا كتاب مسلم ]
 ح  .و التشريعي   والطبي  أو الدنيلي  أبدا فكله تشريع قلحل :و  حج  فيه ملن يفر  بني أحاقية النل 
َهووا َكوورْع  وَ  يووَع أَقْوَلالِووِه ُيْسووتَوَفاُق ِمنوْ ووا موورَّ ِبَقووْلم  َعلَووى ُرُءوِس النَّْخووِل فَوَقوواَل:لَ  - -ُهووَل َواْلَمْقُصوولُق :أَنَّ مجَِ لا يُوَلقُِِحلنَووُه فَوَقووالُ «. َمووا َيْصووَنُع َهووُيَ ِء » مَّ
 - - َرُسولُل اّللَِّ ِلَك َفَ َُكولُ  فَوُأْخِثَ قَواَل فَوُأْخِثُوا بِوذَ «.  يُوْغوِ  َذلِوَك َكويوْ  ا َموا أَلُونُ »  - -َاَْعُللَن الذََّكَر ِ  األُنْوَثى فَويَوْلَقُ . فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ 

َا لَنَوْنحلُ » ِبَذِلَك فَوَقاَل  َفُعُهْم َذِلَك فَوْلَيْصنَوُعلُ  فَِإىنِِ ِإ َّ يْوتُ   تُوَياِخُذوىِن  لَن ا َفالَ ِإْن َكاَن يَونوْ  ُكْم َعِن اّللَِّ َكيوْ  ا َفُخُذوا ِبِه فَوِإىنِِ لَونْ اِبلظَّنِِ َوَلِكْن ِإَذا َحدَّ
 (6275صحي  مسلم)«َأْكِذَب َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ 

ُهوَل َ ْ يوَونوَْهُهْم ( صوحي ( . وَ 12880مسوند أمحود )« )  ِقيوِنُكْم فَوِإىَلَّ   ِموْن أَْمورِإَذا َكاَن َكْىء  ِمْن أَْمِر ُقنْوَياُكْم فَأَنْوُتْم أَْعَلُم ِبِه فَِإَذا َكانَ :» َوقَاَل 
أْلَْسوَلَق ( ُهوَلمَت احْلَْبوُل اأْلَبْووَيُخ اْاَوْيَ  اأْلَبْووَيَخ ( و) اْاَوْيَ  نِِوِه أَنَّ ) الِوَ  يف لَ  ُهْم َغِلُطلا يف لَنِِِهْم أَنَّوُه َوَواُهْم َكَموا َغلِوَ  َموْن غَ َعْن التوَّْلِقيِ  َلِكنْ 

 ((11/ ص  18ج ) -)جمملع الفتاوى «. َواأْلَْسَلُق 
لوذي اهول اللفوج اللحيود  تِج بوه املخوالفلن:"أنتم أعلوم  مور قنيواكم"،   ذت مبتولر ا بوال قِصو ، و  كوان اللفج الذي ُيويف - - -تلث ا:قلله 

 جاء به هذا ااث، والرواايت الصحيح  يفِسر بعضها بعض ا، بل هك أوىل ما يُفسَّر به احلدية.
 على هذا يا  ااث، فاملع سم ابلظِن وا جتهاق، وما قام هذا هل ندما قال:"أنتم أعلم  مر قنياكم"، إ ا قاله ملا َصرِ  هلع - - -فالنِل 

يهوا يقوني ، أن يكولن عنودهم ف ين   ميكونالسيا :إذا أخثتكم ابلظِن وكوان عنودكم يقوني  خبالفوه  وا تعلملنوه مون أمولر قنيواكم ) ألن أمولر الود
 يلي على لِب فيه . الظِن (،فقِدملا يقينكم ابألمر الدنفيه إ  --و  يكلن عند النل 
اء مور قيونكم" قاعودة  عاِمو   يف أمولر الودنيا، و  يصوِ  أن يُتَصولَّر هوذا يف عمولم العقوالء واحلكمو"أنوتم أعلوم  : - - -ومن مَثَّ:  يكون قللوه 

، فضال  عن النِل  ابجتهواق  أقودَر علوى تسويْي  ان لوه مون العقول واحلكمو  موا اعلوه كو  - - -. فإنه  ا   ككَّ فيه أن النوِل  - - -أصال 
وا أليوه أعلوُم إكثْي من أملر الودنيا يف السياسو  العامو  وترتيوه أمور الدولو  وإصوال  اجملتموع وغوْي ذلوك  وا   يصول  ا. فكيو  ّبوهول الودنيا علم 

 نياف  مر قنياكم" قاعدة  عاِم   يف كل أملر الد"أنتم أعلم  : - - -يصُ  تصِلُر فَوْهِم املخالفني، من أن قلله 
 نزل  عام  العقالء الذين   بِد أن يكلن لللاحد منهم من اليقني يف أملر الدنيا اليقينِياُت الكثْية  م - - -هاِل أنزللا النِل 
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 - -  خ أخبوار   كِلهوا، أو بعو مولر الودنياإذن فيلزمهم أن   يقلللا:إن ذلك النِا قاعدة  عاِم , بل عليهم أن يقلللا:إن املقصلق به بعخ أ 
-   عن أملر الدنيا   ُ  أخبار- - - أِقى عودم التمييوز نها. مث  بُِد بعد هذا التبعيخ أن يبِينلا كيفِي  اييز هذا النولع مون ذا ، وإ ع 

اي إىل رقِِ كوول ون منزلوو  بقيوو  العقووالءمل ألن القووللني أقِ ق - - -إىل إبطووال الكوول، ومووا هووذا يف السوولء إ  كالووذي هربنووا منووه، موون إنووزال النووِل 
ندما قال هلم:"أنتم أعلم  مر قنياكم" علوى هوذا الَفْهوم السوقيم ُيشورِع هلوم رالفتوه يف  ع - - - أملر الدنيا، وكأِن النِل يف - - -أخبار  

ا، إ ا الطاع  يف الدين فق     سولأ أيور  علوى فهوم   وموا أ ذا مونهوما أقب   كل أملر الدنيا، وكأنه يقلل هلم:  تطيعلين يف أملر قنياكم أبد 
 الدين والدنيا   

َ  قَالَووحْل  حوولاقّ خاِصوو ،  ووا   عموولم هلووا، كحكمووه بووني ااصوولم للقضوواء، فَعووْن أُمِِ َسووَلمَ يف - - -وحنوون نعلووم أن هنووا  فرق ووا بووني أحكامووه 
ِتِه ِإنَُّكْم خَتَْتِصُملَن ِإىَلَّ َوَلَعلَّ بَوْعَضُكْم أَنْ  » - -قَاَل َرُسلُل اّللَِّ   ِمْنوُه َفَموْن َقَطْعوحُل ِضوى لَوُه َعلَوى حَنْول  ِ َّوا َأْ َوعُ ْن بَوْعوخ  فَأَقْ ِمو َيُكلَن َأحلََْن ِ ُجَّ

َووا أَْقطَووُع لَووُه بِووِه ِقْطَعوو   ِموونَ  علووى بيووان  ألحلوون :األعوور  واألقوودرا-( 4570صووحي  مسوولم)«. )   النَّووارِ لَووُه ِمووْن َحوو ِِ َأِخيووِه َكوويوْ  ا فَووالَ َذُْخووْذُ  فَِإ َّ
 مقصلق (

 اختصواص هلوا  حود، القو  هلوا بفورق و الويت   ع  ا يُعِث عنه العلماء  نه حاقي  عني   عملم هلا، فهنا  فر   بني هذ  وبني إنالقاته العاِم 
 وإن كان بعُضها قد جاء لسبه، إذا العثة بعملم اللفج   خبصلص السبه .

لى سبيل القضاء وا مام  والسياس ( هك الويت ر وا َعوِث عنهوا العلمواء  مولر ع - - -فيها )كحكمه وهذ  األحكام اااِص  اليت   عملم 
ملر يها  كم و  ُيَصلَّب ويكلن رالف ا لللاقع. ألِن ااطأ يف هذ  األف - - -الدنيا، اليت   يلزم أن تكلن بلحك، بل اليت قد ُيكم النِل 

عليوه، و  يوَوُيوُل إىل  ْي من ُحكم له أوغعدَّى إىل ام  كلها إىل قيام الساع ، و  يَوْفَهُم الناُس منه أنه حكم  يت  ييِقي إىل خطأ يف التصِلر ل
 خلل يف بالغ الدين.
  يويِقي ذلوك  مثل هذ  األملر ولل   يصلَّب هذا ااطأ   يكلن يف ذلك خطر على صِح  تبلي  الشريع ، و يف --لذلك لل أخطأ النل 

 ،-- ث ا؟وازم مون النولِ عا  الدِِينمل ولذلك   يكن هنا  ضرورة مطلقو   إىل تصوليه مثلوه. وهوذا خبوال  ااوإىل هري  م -لل وقع-طأ اا
علووى ااطووأ. فإنووه يوويِقي إىل هريوو  احلقيقوو ،  فيووه --الووذي يفهووم املخووانَبلن بووه أنووه حوو   وِصووْد ، وهوول خبووال  ذلووك، فيمووا لوول أُقوور النووِل 

 لدين..وتشليه ا
ا هنا لانصار يف النخل ليك على وجه ااث الوذي يدخلوه ه - - -وقلل النِل » ولذلك َعِل  القاضك عيام على حدية التأبْي بقلله:

علوم أنوتم أو ن ااُْلو  فيوه، وإ وا كوان علوى نريو  الورأي منوه, ولوذلك قوال هلوم :)) إ وا لننوحل لن وا, عو - - -الصد  والكوذب، فَويُونَووزَُّ  النوُل 
عليه،  ر على خال  ما هكبعخ األمل   مر قنياكم(( )قال القاضك:( وحكُم األنبياء وآرا هم يف حكم أملر الدنيا حكُم غْيهم، من اعتقاق

املعلوم للقاضوك  إكموال« ) ا الودنيا ُيضواُقه يهوا، وأمورُ و  ُوِصَم علويهم يف ذلوك، إذ ِ َُمُهوم متعِلقو   ابهلخورة واملوا األعلوى وأواِمور الشوريعِ  ونلاه
 (.( .335-7/334عيام )

نوه مون أمولر  هذا ااث ُخْلف ا لللاقع هل أنه رأي  ولن  واجتهاق ، و  اعل السوبه أيف - - -فانظر كي  جعل سبه عدم َعدِِ ما وقع منه 
اجتهواقهم يف و لوى مسواواة لوِنهم عمرين:إِموا الدنيا. ولذلك ملِوا سواوى بوني األنبيواء وغوْيهم يف أحكوام الودنيا ينبغوك أن ُُيَْمول قللوه علوى أحود أ

 عمولم ّ األعيوان الويت   علوى حولاقاحتماله ااطوأ لظوِن غوْيهم يف مطلو  هوذا ا حتموال، وهول الوذي يشوهد لوه فاهو  كالموه. وإِموا أن ُُيمولَ 
 هلا، فاجتهاقهم فيها غْي معصلم..   ابتداء  و  انتهاء .

ن أقلالوه عوخااتوه متحودت   لذي قوال يفذلك، وقد نقلنا آنف ا كالم ا له يقطع  نه   حالفه, وا وكي  يُفهم كالم القاضك عيام على خال 
- - - :وأنه » يف أملر الدنيا- - - للقاضوك  )الشوفا« عصلم  من ااُْل ، هذا فيما نريُقه ااث انخ,  ا يدخله الصود  والكوذبم

 (.(4/471) -ال علك القاريمع كرحه مل -عيام 
ُ ُمووراَقُ  بلضوول ، خاصو  مووع تنبيهووه )رمحووه هللا( أن كووالَم النووِل فو ، وإ ووا كووان يف - - -ا؟مُع بووني قلليووه يُوبَوونيِِ  شبوْي النخوول   يكوون خووث ا أصووال 

  يه. وهوووذا هووول الفووور خطوووئ والتصووول لن ووامل ألن ااوووث هووول الوووذي ُيتمووول التصووودي  والتكوووذيه، وأِموووا الظووون فوووال ُيتملهموووا، وإن كوووان ُيتمووول الت
اق فاعتقاُق ااُْلِ  فيه   ا الظِن وا جتهتكذيه. وأمِ بني:القلل ا؟ازم وهل ااث انخ، فال يصُ  اعتقاُق ُخْلِفهمل ألِن ااُْلَ  فيه يدُل على ال

 يدُل إ  على اعتقاق ااطأ، فلم يكن فيه معارض  ملقام النبِلة.
رضوك -يِ   على املخالِفني، من جه  إلهار الفهم الذي كان مستقر ا يف قللب الصحاب  رابع ا:يف هذا احلدية )حدية شبْي النخل( حِج   قل 

موا إن  عولا إبركواق  يف تور  التوأبْي، حوَّت  -رضوك هللا عونهم-،ولول كانوحل يف أمور  مون أمولر الودنيا. فوإوم - - -عن سنَّ  النوِل  -هللا عنهم
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ُحولُ  علوى - - -ن بضرورة شبْي النخل  صالحه. فقوِدملا موا فهمولا أنوه جوزم  منوه سارعلا ب كه قون مراجع ، وُهْم أهل النخل العارفل  ،َفرجَّ
 .يقينهممل ألن اليقني املتلقَّى عن اللحك أقلى من أي يقني سلا مل فإن هللا قاقر  على تبديل الُسَنن، والسنن   ختال  أمر هللا تعاىل

م فيوووه أنوووه جموووِرق ، ولووول كوووان مووون أمووولر الووودنيا، بووول خطِوووأهم يف عملهوووم بظنِوووه الوووذي صووورِ  هلووو حطووو هم يف اتبووواعهم ألمووور   - - -مث إن النوووِل 
يف اتِبواعهم لوه  رضوته ليقيونهم،  ظوِن موع معالِن:"إين إ ا لننحل لن ا، فال تياخذوين ابلظن". وقود تقوِدم بيوان هوذا، أِن خطوأهم يف اتِبواعهم ال

 يف أمر من أملر الدنيا.
 لى يقينِياهتم  ع - - -يف أمر الدنيا والدين، أوم قِدملا لنلنه  - - -مهم ألمر النِل قد بل  تعظي -نهم رضك هللا ع-فالصحابُ  

 ا.   وهك كل خث جازم أقِر  هللا تعاىل عليه، سلاء أكان يف قين أو قني  - - -ما أبعد هذا ِ ن أراق أن يقِدم لنلن نفسه على يقينِياته 
للحك موا   يودخل هوحل احلصور، ومون أصور  ذلك:موا جواء اب - - -ليت تُثبحل أن هذا هل ما فهمل  من عالقته وللصحاب  من احللاقّ ا

 ىل مصاحل  غطفان على نص  ار املدين ، لينفِضلا عن األحزاب.إ - - -يف قِص  األحزاب، من َمْيل النِل 
ُّ ِإىَل َرُسوولِل ا ،فوَ َقوواَل :اَنِصووْفَنا َاْووَر اْلَمِدينَووِ ،َوِإ َّ َمَاْهُتَووا َعَلْيووَك َخووفوَ  - -ّللَِّ فَعووْن َأيب ُهَريْوووَرَة قَوواَل :َجوواَء احْلَوواِر َقوواَل :" َحووَّتَّ َأْسووَتْأِمَر ْيال  َورَِجا  

ُ  نِيَّووَ  ِمووْن أَنْوُفِسووَنا يف ا الدَّ ،َمووا أُْعِطينَووَ  َواّللَِّ :الُسووُعلَق :َسووْعَد بْووَن ُعَباَقَة،َوَسووْعَد بْووَن ُمَعوواذ  " يَوْعووِب :ُيَشوواِورُُ َا،فَوَقاَ   اْ؟َاِهِليَّووِ  ،َفَكْيووَ  َوقَووْد َجوواَء اّللَّ
وُد،قَ  ِّ فََأْخَثَُ ،فَوَقاَل :َغَدْرَت اَي حُمَمَّ ْساَلِم ف   فَوَرَجَع ِإىَل احْلَاِر ا َ  يَوْغوِدْر ِ  ِموْنُكْم فَوِإنَّ حمَُ  َحواِر َموْن يَوْغوِدْر ِبِذمَّوِ  َجوارِ اَل َحسَّواُن :ايَ اَل :فَوَقواِبْ ِ مَّود 
ُّ نَي َلِقيتُوَها ِمْثُل الُزَجاَجوِ  َصوالنوَّْهِديِِ حِ  أََمانَ ُ وَ ِإْن تَوْغِدُروا فَاْلَغْدُر ِمْن َعاَقاِتُكْم َوالُلْيُم يَونوُْبحُل يف ُأُصلِل السَّْخَثِ  ْدُعَها َ  ُاْوَثُ قَواَل :فَوَقواَل احْلَواِر

ُد ِلَسانَ  ُّ اْلَغَطَفواينُ ِإىَل هُ َثَاينُ . َوَلْفظُُه :َعْن َأيب بَوزَّاُر،َوالطَّ َواُ  الْ رَ  َحسَّاَن،فَوَلْل ُمزَِج ِبِه َماُء اْلَبْحِر َلُمزَِج . :ُك َّ َعنَّا اَي حُمَمَّ َريْوَرَة قَاَل :َجاَء احْلَواِر
ِن ُعَباَقَة،َوَسوْعِد بْوِن ىَل َسوْعِد بْوِن ُمَعاذ ،َوَسوْعِد بْولَق "،فَوبَوَعوَة إِ اَل :" َحوَّتَّ َأْسوَتْأِمَر الُسوعُ َقاَل :اَي حُمَمَُّد،َكاِنْراَن َاَْر اْلَمِديَنِ ،فَوقَ فوَ  - -َرُسلِل اّللَِّ 

َثَمَ ،َوَسْعِد ْبِن َمْسوُعلق ،فَوَقاَل :" ِإيِنِ قَوْد َعِلْموحلُ  َّ َسوأََلُكْم ُتَشواِنُروُ  َاْوَر اة ،َوِإنَّ ْتُكْم َعوْن قَووْلس  َواِحودَ َعوَرَب قَوْد َرَموأَنَّ الْ  الرَّبِيِع،َوَسْعِد ْبِن َخيوْ حْلَواِر
َلاَ  ُسوَلْيُم أِلَْموِر اّللَِّ،أَْو َعوْن رَأْيِوَك َوَهو،أُوِحَك ِمَن السََّماِء فَالتَّ ّللَِّ ااَي َرُسلَل فَوَقاُللا : اْلَمِديَنِ ،فَِإْن أََرْقمُتْ أَْن َتْدفَوُعلُ  َعاَمُكْم َهَذا يف أَْمرُِكْم بَوْعُد ف " .

بْوَقاَء عَ  َا تُرِيُد اْ ِ َنا،فوَ ف فَورَأْيُوَنا نَوتَِّبُع َهَلاَ  َورَأَْيَك ف فَِإْن ُكْنحَل ِإ َّ ُهْم َعَلى َسولَ  َلاّللَِّ َلَقدْ َليوْ اء ،َما يَونَواُللَن ِمنَّوا َاْوَرة  ِإ َّ ِكورَاء  أَْو قِور ى ،..." ) رَأَيْوتَوَنا َوِإايَّ
( وهول حودية حسون ،ولوه 1708(، وابون األعورايب يف معجموه )رقوم 1803( والبزار )كش  األستار:رقم 5271املعجم الكبْي للطثاين )

 (135-134ت غزوة ااند  للدكتلر إبراهيم املدخلك )(، ومرواي115 - 4/114كلاهد، فانظر:التلخيا احلبْي  بن حجر )
حْلُبَواَب بْوَن اْلُمْنوِذِر بْوِن اْدر  نَوَزَل بِوِه،فقاَل ْم إىَل الِسَماِء َحَِّت إَذا َجاَء أَُقىَن َماء  ِمْن بَ يُوَباِقُرهُ  - -ويف غزوة بدر وجاء فيها " َفَخرََج َرُسلُل اّلِلِ 

َل الورِْأُي َواحْلَوْرُب َواْلَمِكيوَدُة ف قَواَل بَوْل ُهوَل ُه أَْم ُهوَموُه َوَ  نَوتَوَأِخَر َعْنونَوا أَْن نَوتَوَقدِ لَوْيَك لَ  اْ؟َُملِ  :اَي َرُسلَل اّلِلِ أَرَأَْيحَل َهَذا اْلَمْنزَِل أََمْنوزِ   أَنْوزََلَكوُه اّللُِ 
ا َورَاَءُ  ِمووْن َقْلِم،فَونَوْنزِلَوُه مُثِ نُوغَووِلُر َموَِّت أَنْيتَ أَْقىَن َموواء  ِموْن الْ ْخ اِبلنِوواِس َحوزِِل فَواوَْ الورِْأُي َواحْلَوْرُب َواْلَمِكيووَدُة ف فَوَقواَل اَي َرُسولَل اّلِلِ فَووِإِن َهوَذا لَووْيَك ِ َْنو

 -َلَقْد َأَكوْرَت اِبلورِْأِي . فَوونَوَهَخ َرُسولُل اّلِلِ  - -َل َرُسلُل اّلِلِ ْشَربُلَن فَوَقايَ ُب َوَ  اْلُقُلِه مُثِ نَوْبِب َعَلْيِه َحْلض ا فَوَنْمَلُيُ  َماء  مُثِ نُوَقاِتُل اْلَقْلَم فَوَنْشرَ 
-  ى اْلَقِليوِه الِوِذي نوَوَزَل َعَلْيوِه لُوِه فَوغُوِلَرْت َوبَوَ  َحْلض وا َعلَو أََموَر اِبْلقُ مثُِ تَوى أَْقىَن َمواء  ِموْن اْلَقوْلِم نوَوَزَل َعَلْيوِه  إَذا أَ َوَمْن َمَعُه ِمْن الِناِس َفَسواَر َحوَِّت

 حي  مرسل(( ص874( وق ئل النبلة للبيهقك)620/ ص  1)ج  -َفُمِلَئ َماء  مُثِ َقَذُفلا ِفيِه اهْلنَِيَ  " )سْية ابن هشام 
لمشولرة, وموع ذلوك   يبواقرون ابلورِق, ألنوه إموا ل - - -فهذا أمور  مون أمولر السياسو  احلربيِو ، وهول مون أخوا أمولر الودنيا، ويودعلهم النوِل 

 وحك , أو اجتهاق  ِ ن أحرى به أن يصيه الصلاب  
 اف  ك وحي  يف أملر الدنيا، ولل كان خث ا جازم ا لي - - -أين هذا  ن جعل كل خث له 

 ة، ماذا كانلا سيفعللنف  أرأيتم كي  خشلا أن يكلن ما مال إليه من املصاحل وحي اف قون مشلر  - - -أرأيتم لل أمرهم 
 شاورهم فيه   رحم هللا األنصار، وأبناء األنصار ي - - -مع أنه يف أمر من أملر الدنيا، ومع أنه 

يوه، أو  كل أمر، سلاء يف الدين أو الودنيا، أكثور مون أن ُيتواج إىل انتوزاع قليول عليف - - -وهذا الذي كان عليه الصحاب  من ناع  النِل 
 أن نَوْنَصه يف تسليد صفحات  فيه.

صوِنفات، إىل كتوه الصوحا  والسونن ي  هوو(، إىل املسوانيد وامل179وما زال علماء املِل  كذلك، وهذ  مصِنفاهتم مون امللنوأ لإلموام مالوك )ت
 أملر الودنيا عون أمولر الودين، َموْن كوان يبوِلب يبوِلب  وا يودل عليوه لفظهوا، ومون كوان   يبوِلب يف - - -ني أحاقية النل كِلها   تفِر  ب

، و  التحووِري يف كووأواو لتثبووحل هلووا ايلرقهووا ابلسوويا  الووذي يوولرق فيووه غْيهووا موون السوونن، فووال أموولر الوودنيا عنوودهم بوودون أموولر الوودين يف وجوولب 
سلاء. بل نِصلا على التساهل يف أحاقية ال غيوه وال هيوه  كُلها عندهم،- - -ينها وكتابتها، بل هك أحاقيُة النِل عِنبلا العناي  بتدو 

.  والفضائل، و  نِصلا على التساهل يف أحاقية الطِِِه مثال 
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 ويعوور  هووذا احلوو  الووذي جوواء بووه رسوولل اّلِل،أن يقعوود مقعوود التلميووذ الووذي يتلقووى موون أي يعوور  هوودى اّللِ 
ولون يورق كوهاقة اّلِل .فهول أعموى بشوهاقة اّلِل سوبحانه ..إنسان   يستجه هلذا اهلودى و  يعلوم أنوه احلو  .

 مث يزعم بعد ذلك أنه مسلم   .مسلم .
وكوول ايووع يف مثوول .أن أنخووذ تقريراتووه هووذ  مأخووذ ا؟ووزم .إنووه   بوود لنووا أن أنخووذ هووذا الوودين مأخووذ ا؟وود و  

وهوول الكفوور البوولا  يف  -سووبحانه  -هووذ  القضووي  هوول ايووع يف العقيوودة ذاهتووا إن   يكوون هوول رق كووهاقة اّلِل 
هذ  الصلرة  وأعجه العجه أن انسا من الناس اليلم يزعملن أوم مسلملن مث ذخوذون يف مونهج احليواة 

مث يظلولن يزعموولن بعود ذلوك أوووم .ن مون الووذين يقولل عونهم اّلِل سووبحانه:إوم عموكالبشوري  عون فووالن وفوال
مسولملن  إن هوذا الوودين جود   ُيتموول اهلزل،وجوزم   ُيتموول التميع،وحو  يف كوول نوا فيووه ويف كول كلموو  

                                                                                                                                            

» هووو( عوون الطووه النبوولي:808لوودون )تن خوالعجووه  وون يوو   النصوولص املتوولاترة واألقلِوو  املتكووايرة وإمجوواَع علموواء األِموو ، ليتمِسووك بقوولل ابوو
ب، ووقَوَع يف كوان عواقاي  للعور   ا هول أمور  والطُه املنقلُل يف الشرعِيات من هذا القبيل )يعب الطوه التجوريل(، ولويك مون الولحك يف كوكء، وإ و

ونفاسوو  الزمووان ألتيووحُل علووى كوول  هووك عوواقة  وجبلِوو  ،   موون جهوو  ولوول  ضووي  اللقووحل موون نوولع ذِْكوور أحلالووه الوويت - - -ذكوور أحوولال النوول 
لكووب أضووع للقووارئ حووديث ا، و  حوودية موون أحاقيووة الطووِه، اخِتووذ  بعووخ املعاصوورين قلوويال  علووى أوووا ليسووحل موون الوولحك, فأجبووحل عنهووا حووديث ا

 قلاعَد ا؟لاِب عن استشكا هتم على األحاقية النبلي .
 وقلاعد ا؟لاب هك:

مون صوِحته   ّبم أن يتثِبتلالفج، فيتخذونه قليال  على أنه ليك بلحك. وكان األوىل كنيع الأن يكلن احلدية غْي صحي ، ور ا كان ابنال   -
، لكك   ينسبلا إىل النِل   . - - -ا يُنزَُّ  العقالء عنه، فضال  عن أفضل اال  م - - -أِو  

العلووم  ية املووروِي يف الطووه عوون أهووللحوودية غووْي صووحي . حووَّت لقوود وجوودت بعضووهم ينقوول التأويوول الصووحي  للحوودلأن يكوولن فهمهووم  -
  العلوم املعاصور, ديَة  وا   حوالعلماُء احلالسابقني, و؟هله  ساليه البيان العريب يستنكر ذلك التأويل. فبد   من أن يفر   ن فِسر له ال

  ذلك احلدية  يف - - -إذا به يرِق ذلك التفسْيمل ألنه  بُِد أن يُثبحَل خطأ النِل 
 طه ليسحل وحي ا   إن أحاقية ال: -الف ا حُمكمات النصلصر-ا ليقلل أخْي  

 أهذا ككء  يستحِ  ُكلَّ ذلك التشمْيف  
 أحنظل  وعلى ر وس النخلف  

 ن يكلن العلم املعاصر   حال  احلدية، ومع ذلك يتسِرعلن إىل رِق احلدية بدعلى رالفته له.أ -
ة. وإِمووا أن العلووم  علووى رِق احلووديِتخووذ  قلوويال  ا   يووزل لن ووا غووْي جمووزوم  بووه )نظريِوو (، ومووع ذلووك يوهلووذا ُصوولر:إِما أن الووذي يف العلووم املعاصوور  وو

يُثبتوه العلوم عنودهم  ي ءمل ألِن ما  لك يرِق  هاملعاصر   يدرس ما جاء يف احلدية النبلي, فال يف العلم املعاصر ما يثبته و  ما ينافيه، ومع ذ
     بل  غلِلهم يف العللم العصريِ  على حساب ضع  يقتهم ابلسنَّ  النبليِ ليك بثابحل   إىل هذا احلِد 

لوولا أنوه قوود فاته احلديثو ، جهتهم  كتشوواوإِموا أن العلوم املعاصوور أيبوحل مووا جواء يف احلودية النبوولي، لكون ؟هلهووم ابلعلوم املعاصوور, ولعودم مولاكب
 تلِصل إىل ما أنكرو ، ونسبلا إليه جهال  هذا ا نكار   

 كوول حُمْكووم  غووْي منسوولن ووجوولب تصووديقه يف كوول مووا أخووث بووهمل ألن هووذا موون يف - - -:وقوود قووام ا مجوواع علووى وجوولب ناعوو  النووِل  قلووحل 
 املعللم من الدين ابلضرورة، ومن مقتضيات كهاقة )أن حممدا  رسلل هللا(.

ذا ص َّ أنه كالمه بيقني:فلاجه  اتِباعه.. واِتفقلا إ - - -(( :"واِتفقلا أن كالم رسلل هللا 175ولذلك قال ابن حزم يف مراته ا مجاع ))
 [103-91]ص  1ط- أنه   ُيل تر  ما صِ  من الكتاب والسن ".  انظر كتايب السن  النبلي  وأيرها يف اختال  الفقهاء
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ني  واّلِل غوب عون العوامل...فمن   اد يف نفسه هوذا ا؟ود وهوذا ا؟وزم وهوذ  الثقو  فموا أغو  هوذا الودين عنوه
1595 

 وهول يعلوم أن هج حياتوهوما الز أن يثقل اللاقع ا؟اهلك على حك مسولم،حَّت يتلقوى مون ا؟اهليو  يف مون
مث يتبوووووع هوووووذا .«أعموووووى»ل احلووووو  وأن الوووووذي   يعلوووووم أن هوووووذا هووووول احلووووو  هووووو - -موووووا جووووواء  بوووووه حممووووود 

لووويت امووون املعوووا   م األخوووْياألعمى،ويتلقوووى عنه،بعووود كوووهاقة اّلِل سوووبحانه وتعووواىل ..وأخوووْيا نقووو  أموووام املعلووو
 تقيمها هذ  السلرة هلذا الدين ..

عون احلوو   لوك العموىإن هنوا  عالقو  وييقو  بوني الفسواق الوذي يصويه حيواة البشور يف هوذ  األرم وبوني ذ
ى عهوووود اّلِل علووووتجيبلن لفالووووذين   يسووو.الوووذي جوووواء مووون عنوووود اّلِل هلدايووو  البشوووور إىل احلوووو  والصوووال  وااْي

ن يف ين يفسووودو هوووم الوووذ.الوووذي جووواء مووون عنووود  ويعلمووولن أنوووه وحووود  احلووو  .الفطووورة،و  يسوووتجيبلن للحووو  
م ّبوووووم،وتزكووووول األرم كموووووا أن الوووووذين يعلمووووولن أنوووووه احلووووو  ويسوووووتجيبلن لوووووه هوووووم الوووووذين يصووووولحلن يف األر 

َووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك ِمووْن َربِِووَك احْلَوو َووا يَوتَووذَكَّ ْن ُهووَل أَعْ ُ  َكَموواحليوواة:}أََفَمْن يَوْعلَووُم أَ َّ ( الَّووِذيَن 19ولُوول اأْلَْلبَوواِب )ُر أُ َمووى ِإ َّ
ُقُضوووولَن اْلِميثَوووواَ  ) ُ بِووووِه أَْن يُل ( َوالَّووووِذينَ 20يُلفُوووولَن بَِعْهووووِد اّللَِّ َوَ  يَونوْ ُووووْم َصووووَل َوَحَْشوووو َيِصووووُللَن َمووووا أََمووووَر اّللَّ ْلَن َرّبَّ

ِوووْم َوأَقَووواُملا اِه رَ ( َوالَّوووِذيَن َصوووَثُوا ابِْتغَووواَء َوْجووو21َوَحَووواُفلَن ُسووولَء احلَِْسووواِب ) ُهْم ِسووور ا نْوَفُقووولا ِ َّوووا َرَزقْونَوووالصَّووواَلَة َوأَ ّبِِ
وويَِِ َ  أُولَ ِووَك هَلُوومْ  اِر ) ُعْقووَب  َوَعاَلنِيَوو   َويَووْدَرُءوَن اِبحلََْسووَنِ  السَّ ( َجنَّوواُت َعووْدن  يَووْدُخُللَوَا َوَمووْن َصووَلَ  ِمووْن 22الوودَّ

هِتِوو لَووْيُكْم ِ َووا َصووَثْمُتْ فَووِنْعَم ( َسوواَلم  عَ 23لِِ اَبب  )ِهْم ِمووْن ُكووَن َعلَوويْ ْم َواْلَماَلِئَكووُ  يَووْدُخُلل آاَبئِِهووْم َوأَْزَواِجِهووْم َوُذِرايَّ
اِر ) ُقُضلَن َعْهَد اّللَِّ ِمْن بَوْعدِ 24ُعْقَب الدَّ ُ بِوِه أَْن يُل أَ طَُعلَن َموا  ِميثَاِقِه َويَوقْ ( َوالَِّذيَن يَونوْ ُدوَن َصوَل َويُوْفِسوَموَر اّللَّ

اِر )  [..25 - 19:{ ]الرعد (25يف اأْلَْرِم أُولَِ َك هَلُُم اللَّْعَنُ  َوهَلُْم ُسلُء الدَّ
 حممود ن موا أنوزل إىلأيعلمولن  إن حياة الناس   تصل  إ   ن يتلىل قياقهتوا املبصورون أولول األلبواب الوذين

- -  دينلا عبدو  وحد ،فيويلى آقم وذريته،أن ع ومن مث يلفلن بعهد اّلِل على الفطرة،وبعهد اّللِ .هل احل
شوولن ه أن يلصل،وحبوور اّلِل ومن مث يصووللن مووا أموو.لووه وحوود ،و  يتلقوولا عوون غووْي ،و  يتبعوولا إ  أموور  وويووه

يف حسوواّبم  ن اهلخوورةرّبووم فيخووافلن أن يقووع موونهم مووا وووى عنووه ومووا يغضووبه وحووافلن سوولء احلسوواب،فيجعلل 
ويقيمولن  ا سوتقام  علوى عهود اّلِل ذا  بكول تكوالي ا سوتقام  لوى يف كل خا؟  وكول حركو  ويصوثون ع

 ..  وا حسان رم ابلصالالصالة وينفقلن  ا رزقهم اّلِل سرا وعالني  ويدفعلن السلء والفساق يف األ
إن حيوواة النوواس يف األرم   تصوول  إ   ثوول هووذ  القيوواقة املبصوورة الوويت تسووْي علووى هوودى اّلِل وحوود  والوويت 

إووا   تصول  ابلقيواقات الضوال  العميواء،اليت   تعلوم أن موا أنوزل .يواة كلهوا وفو  منهجوه وهديوه .تصلغ احل
منووواهج أخووورى غوووْي مووونهج اّلِل الوووذي ارتضوووا   -مووون مث  -هووول احلووو  وحووود  والووويت تتبوووع  - -علوووى حممووود 

                                                 
 هللا ( السيد رمحه«. ) قار الشرو «. »معا  يف الطري »يف كتاب:« التصلر ا سالمك والثقاف »يراجع فصل:  - 1595
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وا كوووو اكي   إوووووا   تصوووول  اب قطوووواع والرأ اليوووو ،كما أوووووا   تصوووول  ابلشوووويلعي .للصوووواحلني موووون عبوووواق  .
 العلمي   ..

ل وحود  احل ،الوذي   اولز هو - -إوا كلها من مناهج العمك الذين   يعلملن أن ما أنزل على حممد 
دميقرانيو   اتلريو  أو الابلديكت إووا   تصول  ابلثيلقرانيو  كموا أووا   تصول .العدول عنوه،و  التعوديل فيوه .

هووك منوواهج  ضووعاّلِل،ت ذين يقيموولن موون أنفسووهم أراباب موون قونفكلهووا سوولاء يف كلوووا موون منوواهج العمك،الوو
  ..نتهم لغْي اّللِ جعل قينل احلكم ومناهج احلياة،وتشرع للناس ما   ذذن به اّلِل وتعبدهم ملا تشرع،فت

اق الطووامك الووذي يعووم وجووه األرم هوول هووذا الفسوو -لوونا القوورآين ااسووتمداق موون  -وآيوو  هووذا الووذي نقللووه 
رّبوا   األرم ومغا  يف مشوار وهل هوذ  الشوقلة النكودة الويت تعانيهوا البشوري.القورن العشوريناليلم يف جاهليو  

 وسووولاء يف ذلوووك.لميووو   .سووولاء يف ذلوووك أوضووواع ا قطووواع والرأ الي ،وأوضووواع الشووويلعي  وا كووو اكي  الع..
 أككال الديكتاتلري  يف احلكم أو الدميقراني   ..

ألوووا كلهووا .موون قلوو  .و ن خالهلووا موون فسوواق وموون هلوول وموون كووقاء إوووا كلهووا سوولاء فيمووا تلقووا  البشووري  موو 
مون مث  -لتوزم د  و  تسلاء من صنع العمك الذين   يعلملن أن ما أنوزل علوى حممود مون ربوه هول احلو  وحو

 عه و  تستقيم يف حياهتا على منهجه وهديه.بعهد اّلِل وكر  -
يوواة غووْي كوول موونهج للح  -زل علووى حمموود هوول احلوو  كووم إميانووه ابّلِل وعلمووه  ن مووا أنوو  -إن املسوولم يوورفخ 

ذهه لحيد،واملوووموونهج اّلِل وكوول موووذهه اجتموواعك أو اقتصوواقي وكووول وضووع كووذلك سياسوووك،غْي املوونهج ال
 اللحيد،والشرع اللحيد الذي سنه اّلِل وارتضا  للصاحلني من عباق .

 ا سوالم ّللِ  ن قائورةموروج وجمرق ا ع ا  بشرعي  منهج أو وضع أو حكم مون صونع غوْي اّلِل،هول بذاتوه خو
 فا سالم ّلِل هل تلحيد الدينلن  له قون سلا .

سوولم ااالفوو  يقووحل ذاتووه إن هووذا ا عوو ا  فوول  أنووه حووال  ابلضوورورة مفهوولم ا سووالم األساسووك،فهل يف الل 
ن يلصوووول أّلِل بووووه ايف هووووذ  األرم للعمووووك الووووذين ينقضوووولن عهوووود اّلِل موووون بعوووود ميثاقووووه،ويقطعلن مووووا أموووور 

 .. فهذا الفساق يف األرم مرتب  كل ا رتباط بقياقة العمك .ون يف األرم .ويفسد
ولقود كووقيحل البشووري  يف  رحهووا كلووه وهووك تتخووب  بوني كووَّت املنوواهج وكووَّت األوضوواع وكووَّت الشوورائع بقيوواقة 

د فلم تسوع.أول ك العمك،الذين يلبسلن أرقي  الفالسف  واملفكرين واملشرعني والسياسيني على مدار القورون
قوو ،و  تكوون يف مسووتلى ااالفوو  عوون اّلِل يف األرم قوو ،إ  يف لووالل املوونهج « إنسووانيتها»قوو  و  ترتفووع 

 .1596الرابين يف الف ات اليت فاءت فيها إىل ذلك املنهج القلمي
 ا،ولكنها تشوووْيبلووو  موووداههوووذ  بعوووخ املعوووا  البوووارزة يف هوووذ  السووولرة،وقفنا عنووودها هوووذ  اللقفوووات الووويت   ت

 مد ّلِل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لل  أن هداان اّلِل ..إليها.واحل

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »ا سالم ومشكالت احلضارة»يف كتاب:« ختب  واضطراب»يراجع بتلسع فصل:  - 1596
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 مكي ة وآياأها ثناان وخمسون ( سور  إبراهيم14)

 الامريف بالسور  إبراهيم

 
ا األساسووك هوول ملضوولع السوولر املكيوو  الغاله:العقيوودة يف مكي ،ملضوولعه -م سوولرة إبووراهي -هووذ  السوولرة 

 لحك والرسال  والتلحيد والبعة واحلساب وا؟زاء.أصلهلا الكبْية:ال
ا مفوورقا وج.صوويل ولكوون السوويا  يف السوولرة يسوولك وجووا خاصووا ّبووا يف عوورم هووذا امللضوولع وحقائقووه األ

مييزهووا  لهووا ونريقوو  أقائها،واألضوولاء والظووالل .ن السوولر غْيهاعوو -الشووأن يف كوول سوولرة قرآنيوو  ك  -مييزهووا 
 ن مثيالهتووا يفلضوولعيا عومولولن هووذ  احلقوائ  الويت قوود   تفو   .ا الكثىاااصو  الويت تعوورم فيهوا حقائقهوو

لووو  كما ختت.السوولر األخوورى ولكنهووا تعوورم موون زاويوو  خاصوو ،يف أضوولاء خاصوو  فتوولحك إُيوواءات خاصوو 
قووع فيهووا موون و يوودة  ووا مسوواحتها يف رقعوو  السوولرة وجلها،فتزيوود أنرافووا وتوونقا أنرافا،فيحسووها القووارئ جد

 لرته املعجوزةيالحوج يف صو ألنوه« اللقطات الفنيو »وحنن نستعمل هذا التعبْي .«الفني  اللقطات»عديد يف 
ل األنبيووووواء أبووووو.يم .إبوووووراه.يف نريقووووو  األقاء القرآنيووووو   ويبووووودو أنوووووه كوووووان ؟ووووول السووووولرة مووووون ا هوووووا نصووووويه .

 املبار ،الشاكر األوا  املنيه...
 نريقوووو  ثزهووووا،ويفت احلقووووائ  الوووويت وكوووول الظووووالل الوووويت ختلعهووووا هووووذ  الصووووفات ملحللوووو  يف جوووول السوووولرة،ويف

 األقاء،ويف التعبْي وا يقاع.
 سلرة كلها.ن جل الولكن حقيقتني كبْيتني تظلال.ولقد تضمنحل السلرة عدة حقائ  رئيسي  يف العقيدة

،ووحدة   والرسوووووولو ووووووا احلقيقتووووووان املتناسووووووقتان مووووووع لوووووول إبووووووراهيم يف جوووووول السوووووولرة:حقيق  وحوووووودة الرسووووووال
    األمكنوووووووووواحووووووووودة يف ملاجهووووووووو  ا؟اهليووووووووو  املكذبووووووووو  بووووووووودين اّلِل علوووووووووى اخوووووووووتالقعووووووووولهتم،ووقفتهم أمووووووووو  

 ن ..حلق والكفراهلا اب؟ وحقيق  نعم  اّلِل على البشر وزايقهتا ابلشكر ومقابل  أكثر الناس.واألزمان
ولكن هوواتني .السوولرة   ينفووك أن هنووا  حقووائ  أخوورى يف سوويا .وبووروز هوواتني احلقيقتووني،أو هووذين الظلووني

 وهذا ما أرقان ا كارة إليه:.ني تظلالن جل السلرةاحلقيقت
ن ىل النوولر إبذلظلمووات إفهووك إخووراج النوواس موون ا.تبوودأ السوولرة ببيووان وليفوو  الرسوولل ومووا أوتيووه موون كتوواب .

 «.ْلَعزِيِز احْلَِميدِ ااِط ْذِن َرّبِِِْم ِإىل ِصر لُنلِر إبِِ ا ِإىَل ِكتاب  أَنْوزَْلناُ  إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُلماتِ »اّلِل:
َولِيُوْنوووَذُروا  غ  لِلنَّووواسِ هوووذا بَوووال»حقيق  التلحيووود:.وختوووتم ّبوووذا املعووو  وابحلقيقووو  الكوووثى الووويت تتضووومنها الرسوووال 

ا ُهَل إِله  واِحد ،َولَِيذَّكََّر أُوُللا اأْلَ   «.ْلبابِ بِِه،َولِيَوْعَلُملا أَ َّ
ملثوول مووا أرسوول بووه،حَّت يف ألفوواا و  - -مووا أرسوول بووه حمموود ويف أينائهووا يووذكر أن ملسووى قوود أرسوول  ثوول 

 « ..لُنلرِ اماِت ِإىَل  الظُلُ َوَلَقْد أَْرَسْلنا ُملسى آِبايتِنا أَْن َأْخرِْج قَوْلَمَك ِمنَ »التعبْي:
َ هَلُوقَوْلِموِه   بِِلسوانِ لل  ِإ َّ َوما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسو»ويذكر كذلك أن وليف  الرسل عام  كانحل هك البيان: « مْ لِيُوبَونيِِ

.. 
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 ومنوذر وانصو  ل مبلِو فه.وتتضمن إىل جانه وليف  الرسلل بيان حقيقته البشري ،وهك الويت هودق وليفتوه
 ميلوووك  ل أو قلموووه و  يشووواء هوووولكنووه   ميلوووك أن ذيت خبارقووو  إ  إبذن اّلِل،وحوووني يشووواء اّلِل،  حووني.ومبني

 ه املطلق .ها مشي تتعلقان بسن  اّلِل اليت اقتضتكذلك أن يهدي قلمه أو يضلهم،فاهلدى والضالل م
كووك قوولهلم هلرة هنووا ولقوود كانووحل بشووري  الرسوول هووك ملضووع ا عوو ام موون مجيووع األقوولام يف جاهليتهم،والسوو

 «.ِبُسْلطان  ُمِبني   يَوْعُبُد آابُ ان،فَْأتُلان َعمَّا كانَ  ُصُدوانقاُللا:ِإْن أَنْوُتْم ِإ َّ َبَشر  ِمثْوُلنا تُرِيُدوَن أَْن تَ »جمتمعني:
لووى َمووْن  مَيُووُن عَ َولِكنَّ اّللََّ ِمووثْوُلُكْم،  َبَشوور  قالَووحْل هَلُووْم ُرُسووُلُهْم:ِإْن حَنْووُن ِإ َّ »وهكووك رق رسوولهم كووذلك جمتمعووني:

 «.ِل اْلُمْيِمُنلنَ يَوتَولَكَّ َلى اّللَِّ فَولْ َوعَ . اّللَِّ إبِِْذنِ  َوما كاَن لَنا أَْن أَنْتَِيُكْم ِبُسْلطان  ِإ َّ .َيشاُء ِمْن ِعباِق ِ 
ِوإبِِذْ »ويتضمن السيا  كذلك أن إخراج الناس من الظلموات إىل النولر إ وا يوتم  لل يبوني وكول رسو..« مْ ِن َرّبِِ

ُ َمْن َيشاُء َويَوْهِدي َمْن َيشاُء،َوُهَل اْلعَ »لقلمه   «.ِكيمُ زِيُز احلَْ فَوُيِضُل اّللَّ
الرسووول  به حقيقووو وليفتوووه يف حووودوق هوووذ  احلقيقووو ،و  تشوووت وّبوووذا وذلوووك تتحووودق حقيقووو  الرسووولل،فتتحدق

  أو لول مون  ايلو ّلِل بالوكذلك يتجرق تلحيد ا.البشري  وصفاهتم،بشكء من حقيق  الذات ا هلي  وصفاهتا
 مشاّب .

نصور  الودنيا ابليفاللعود  هق  ذلوك.كذلك تتضمن السولرة هقو  وعود اّلِل للرسول واملويمنني ّبوم إميواان حقوا
 خال ،ويف اهلخرة بعذاب املكذبني ونعيم امليمنني.وا ست

 :ني يف الدنياهم جمتمعيصلر السيا  هذ  احلقيق  الكبْية يف واي  املعرك  بني الرسل جمتمعني وقلم
ِهْم َرُّبُووووْم لَووووونُوْهِلَكنَّ يْ  ِملَِّتنوووووا فَووووَأْوحى إِلَوووووتَوعُوووولُقنَّ يف أَْو لَ  َوقوووواَل الَّوووووِذيَن َكَفووووُروا ِلُرُسوووووِلِهْم:لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمووووْن أَْرِضووووونا»

ا َوخواَب ُكوُل َواْسوتَوْفَتُحل . َوِعيوِد .قاِمك َوخوا َ خاَ  مَ  ذِلَك ِلَمنْ .الظَّاِلِمنَي،َولَُنْسِكنَونَُّكُم اأْلَْرَم ِمْن بَوْعِدِهمْ 
 ..«.َجبَّار  َعِنيد  

َهووا نَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهْتِ احِلاِت جَ لُوولا الصَّوومِ َوأُْقِخووَل الَّووِذيَن آَمنُوولا َوعَ  »ويصوولرها يف مشوواهد القياموو  يف اهلخوورة:
 « ..م  اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها إبِِْذِن َرّبِِِْم هَِيوَّتُوُهْم ِفيها َسال

 « ..ارُ َوتَوْغشى ُوُجلَهُهُم النَّ  ْن َقِطران  ُلُهْم مِ َوتَوَرى اْلُمْجرِِمنَي يَوْلَمِ ذ  ُمَقرَِّننَي يف اأْلَْصفاِق،َسرابِي»
نَيِِبَوو    َموو   نَيِِبَوو   َكَشووَجرَة  َمووَثال  َكلِ  اّللَُّ  أََ ْ تَوووَر َكْيووَ  َضووَربَ »ويصوولرها يف األمثووال الوويت يضوورّبا هلووي ء وهووي ء:

ووووماِء توُووووْييت أُُكَلهووووا ُكوووولَّ ِحووووني  إبِِ  ووووا َوَيْضوووورَ ْذِن َأْصووووُلها تبِووووحل  َوفَوْرُعهووووا يف السَّ ُ اأْلَْمثوووواَل ّبِِ َلَعلَُّهووووْم لنَّوووواِس لِ ِرُب اّللَّ
ُ الَّوِذيَن آَمنُولا يوُ .ْرِم موا هَلوا ِموْن َقرار  فَووْلِ  اأْلَ  ِمونْ  حلْ َوَمَثُل َكِلَم   َخِبيثَ   َكَشَجرَة  َخِبيثَ   اْجتُوثَّ .يَوَتذَكَُّرونَ  ثَوبِِوحُل اّللَّ

ُ ما الظَّاِلمِ  اّللَُّ اِبْلَقْلِل الثَّاِبحِل يف احْلَياِة الُدنْيا َويف اهْلِخرَِة،َوُيِضلُ   «َيشاءُ  نَي،َويَوْفَعُل اّللَّ
،  يَوْقوووِدُرونَ رِِيُ  يف يوَوووبِوووِه الووو َمثَوووُل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا بِوووَرّبِِِْم أَْعمووواهُلُْم َكَرمووواق  اْكوووَتدَّتْ »  ِ َّوووا َكَسوووُبلا َعلوووى ْلم  عاِصووو  

 « ..ذِلَك ُهَل الضَّالُل اْلَبِعيدُ .َككء
نيه،و وا ر األوا  املالشوكل .اءتتسوقان موع لول إبوراهيم:أيب األنبيفأما احلقيقتان اللتان تظلالن جول السلرة،و 

 كذب .هلي  املحقيق  وحدة الرسال  والرسل،ووحدة قعلهتم،ووقفتهم أم  واحدة يف ملاجه  ا؟ا
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 حلدية.ا هنا ابفنفرق .وحقيق  نعم  اّلِل على البشر كاف  وعلى املختارين منهم بصف  خاص  .
ملاضوي  بعوخ السولر ا هوا سويا لقود أبرز .زها السيا  يف معرم فريد يف نريق  األقاءفأما احلقيق  األوىل فيث 

 ورسلل. كء رسلليف صلرة تلحيد الدعلة اليت اكء ّبا كل رسلل،فيقلل كلمته لقلمه وميضك،مث ا
هول نظر بعضوهم وميلودنيا،ويكلهم يقلللن الكلم  ذاهتا،ويلقلن الورق ذاته،ويصويه املكوذبني موا يصويبهم يف ا

سوووووولل يف ر ولكن السوووووويا  هنوووووا  كووووووان يعووووورم كوووووول .إىل أجووووول يف األرم أو إىل أجوووووول يف يووووولم احلسوووووواب
 ة هلق.را  وسلر وأقرب مثل هلذا النس  سلرة األع.مشهد،كالشري  املتحر  منذ الرسا ت األوىل

ري وع.ياء كلهم يف ص  وعموع ا؟واهليني كلهوم يف صو فتجمع األنب -ء أيب األنبيا -فأما سلرة إبراهيم 
 صوور فنشووهد أموو سوواب  ونباملعركوو  بيوونهم يف األرم،مث   تنتهووك هنا،بوول تتووابع خطلاهتووا كووذلك يف يوولم احل

زائالن،أمووووا  ان عرضووووانفالزمووووان واملكوووو.الرسوووول،وأم  ا؟اهليوووو ،يف صووووعيد واحوووود،على تباعوووود الزمووووان واملكان
عرضووووك الزموووووان  هووووك أضوووووخم وأبوووورز موووونف -قيقووووو  ا ميووووان والكفوووور ح -احلقيقوووو  الكووووثى يف هووووذا الكوووولن 

ُ  الَّوووِذيَن ِموووْن بَوْعوووِدِهمْ وَ  َومَثُووولَق  َوَعووواق  واملكوووان:}أََ ْ َذِْتُكوووْم نَوبَوووأُ الَّوووِذيَن ِموووْن قَووووْبِلُكْم قَووووْلِم نُووول    َ  يَوْعَلُمُهوووْم ِإ َّ اّللَّ
ا ِسْلُتْم بِوِه َوِإانَّ َلِفوك َكوكِ  ِ َّوا تَوْدُعلنَونَ انَّ َكَفْراَن ِ َا أُرْ َوقَاُللا إِ  اِهِهمْ َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَويَِِناِت فَوَرُقوا أَْيِديَوُهْم يف أَفْولَ 

ووو9إِلَْيوووِه ُمرِيوووه  ) نُووولِبُكْم ذُ ْم لِيَوْغِفوووَر َلُكوووْم ِموووْن ِم يَوووْدُعلكُ َماَواِت َواأْلَرْ ( قَالَوووحْل ُرُسوووُلُهْم َأيف اّللَِّ َكوووك  فَووواِنِر السَّ
رَُكْم ِإىَل َأَجووول  ُمَسوووم   ووونَوووا تُرِيووودُ ر  ِمثْولُ ى قَووواُللا ِإْن أَنْوووُتْم ِإ َّ َبَشوووَويوُووَيخِِ ا َكووواَن يَوْعبُوووُد آاَبُ اَن فَوووْأتُلاَن وَن أَْن َتُصووُدواَن َعمَّ

 ِعبَوواِقِ   ِموونْ  مَيُووُن َعلَووى َمووْن َيَشوواءُ ِكوونَّ اّللََّ َشوور  ِمووثْوُلُكْم َولَ ( قَالَووحْل هَلُووْم ُرُسووُلُهْم ِإْن حَنْووُن ِإ َّ بَ 10ِبُسووْلطَان  ُمبِووني  )
وِل اْلُمْيِمنُوولنَ اّللَِّ فَولْ  َوَعلَوى َوَموا َكواَن لَنَوا أَْن أَنْتِووَيُكْم ِبُسوْلطَان  ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ  وَل َعلَووى 11 )يَوتَولَكَّ ( َوَموا لَنَوا َأ َّ نَوتَولَكَّ

ووِل اْلُمتَولَكِِ ّللَِّ فوَ ى ا َوَعلَوواّللَِّ َوقَووْد َهووَدااَن ُسووبُوَلَنا َولََنْصووِثَنَّ َعلَووى َمووا آَذيْوُتُموولانَ  ( َوقَوواَل الَّووِذيَن َكَفووُروا 12لُوولَن )ْليَوتَولَكَّ
( َولَُنْسوِكنَونَُّكُم 13َكنَّ الظَّواِلِمنَي )ْيِهْم َرُّبُْم لَونُوْهلِ َأْوَحى إِلَ فَ ِتَنا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لَتَوُعلُقنَّ يف ِملَّ 

تَوْفَتُحلا َوَخووواَب ُكوووُل َجبَّوووار  َعِنيووود  ( َواْسووو14)ِهْم َذلِوووَك ِلَموووْن َخووواَ  َمَقووواِمك َوَخووواَ  َوِعيوووِد اأْلَْرَم ِموووْن بَوْعووودِ 
ُكوولِِ   ْلَمووْلُت ِموونْ اعُووُه َوَ  َيَكوواُق ُيِسوويُغُه َوَذْتِيووِه ( يَوَتَجرَّ 16( ِمووْن َورَائِووِه َجَهوونَُّم َوُيْسووَقى ِمووْن َموواء  َصووِديد  )15)

تتجمووع األجيووال موون  [..فهووا هنووا17-9:راهيم({ ]إبوو17ِ َيِِووحل  َوِمووْن َورَائِووِه َعووَذاب  َغلِوويج  ) َمَكوان  َوَمووا ُهوولَ 
 لدن نل  وتتجمع الرسل ويتالكى الزمان واملكان وتثز احلقيق  الكثى:

يمنني وهوووك ّلِل للمووووحقيقووو  نصووور ا.ا؟ووواهليني عليهوووا وهوووك واحدةاع اضوووات و .حقيقووو  الرسوووال  وهوووك واحدة
 هك واحدة.و متجثين وحقيق  اايب  وااذ ن لل.يق  استخال  اّلِل للصاحلني وهك واحدةوحق.واحدة

- -د  نموووووذلووووك إىل التمايوووول بووووني قوووولل اّللِ .وحقيقوووو  العووووذاب الووووذي ينتظوووورهم هنووووا  وهووووك واحوووودة .
 «.لرِ  النُ ِكتاب  أَنْوزَْلناُ  إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُلماِت ِإىَل :»

ِمووَن الظُُلموواِت ِإىَل  ْرَسووْلنا ُملسووى آِبايتِنووا أَْن َأْخوورِْج قَوْلَمووكَ أَ َوَلَقووْد :» - عليووه السووالم -  قللووه مللسووى وحكايوو
 «.الُنلرِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2639 

املهوا يف فتثز مع.خورةسواح  اهل و  تنتهك املعركو  بوني الكفور وا ميوان هنوا بول يتوابع السويا  خطلاتوه ّبوا إىل
َل الُضووَعفاُء لِلَّووِذيَن يعا ،َفقووا مجَِ ّللَِّ َوبوَووَرُزوا  »وهذ   وواذج منهووا:.منها السوولرةمشوواهد القياموو  املتنلعوو  الوويت تتضوو

ُ  ِمووووووْن َكووووووكءف قوووووواُللا:َللْ  َعوووووذاِب اّللَِّ نَّووووووا ِموووووونْ اْسوووووَتْكَثُوا:ِإانَّ ُكنَّووووووا َلُكووووووْم تَوَبعا ،فَوَهووووووْل أَنْووووووُتْم ُمْغنُوووووولَن عَ   َهوووووودااَن اّللَّ
ووا ُقِضووَك اأْلَْمووقوواَل الشَّوويْ وَ .يا  َجزِْعنووا أَْم َصووَثان مووا لَنووا ِمووْن حمَِ هَلََديْناُكْم،َسوولاء  َعَلْينووا أَ  َ َوَعوودَُكْم طاُن َلمَّ ُر:ِإنَّ اّللَّ

،ِإ َّ  ِمْن سُ َوْعَد احلَْ ِِ َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم،َوما كاَن ِ  َعَلْيُكمْ  ُتْم ِ ،فَوال تَوُللُمو أَْن َقَعوْلُتُكْم فَاْسوْلطان  لين َتَجبوْ
،ِإيِنِ َوُللُموولا أَنْوُفَسووُكْم،ما أاََن ِ ُْصوورِِخُكْم َومووا أَنْوووُتْم ِ ُْصوورِخِ  ْبووُل،ِإنَّ الظَّوواِلِمنَي هَلُووْم ا َأْكوورَْكُتُملِن ِمووْن قوَ ِ وو َكَفووْرُت كَّ

يَن ِفيهووا إبِِْذِن ا اأْلَْووواُر خالِوودِ ِتَهووهَْ رِي ِمووْن َعْوونَّووات  َوأُْقِخووَل الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت جَ .َعووذاب  أَلِوويم  .
 « ..َرّبِِِْم،هَِيوَّتُوُهْم ِفيها َسالم  

وووا» وووا يَوْعَموووُل الظَّاِلُملَن،ِإ َّ َ غووواِفال  َعمَّ ُمْهِطِعنَي ُمْقِنعِوووك .صوووارُ م  َتْشوووَخُا ِفيوووِه اأْلَبْ رُُهْم لِيَوووولْ يوُوووَيخِِ  َو  َهَْسوووَ َّ اّللَّ
 ..« ْم َنْرفُوُهْم َوأَْفِ َدهُتُْم َهلاء  ُرُ ِسِهْم   يَوْرَتُد إِلَْيهِ 

َ ُرْلِوووَ  َوْعوووِدِ  َفال َهَْسوووَ َّ .ُه اْ؟ِبوووالُ تَووووُزوَل ِمْنووولِ رُُهْم َوقَوووْد َمَكوووُروا َمْكَرُهْم،َوِعْنوووَد اّللَِّ َمْكووورُُهْم َوِإْن كووواَن َمْكووو»  اّللَّ
َ َعزِيوووز  ُذو انِتقوووام  .ُرُسوووَلهُ  وووماواُت،َوبَوَرُزوا ّللَِّ أْلَْرِم َواْْيَ اْرُم َغووويَوْلَم تُوبَووودَُّل اأْلَ .ِإنَّ اّللَّ ووواِر،َوتَوَرى لسَّ  اْللاِحوووِد اْلَقهَّ

 « ...ُوُجلَهُهُم النَّارُ  ان  َوتَوْغشىْن َقِطر َسرابِيُلُهْم مِ .اْلُمْجرِِمنَي يَوْلَمِ ذ  ُمَقرَِّننَي يف اأْلَْصفاقِ 
 ا األخووورى بوووالل إحووودا نتهوووك يف اهلخرة،وتكمووووهوووك كلهوووا تشوووْي إىل أووووا معركووو  واحووودة تبووودأ يف الووودنيا وت

 انقطاع و  انفصال.
تائجهوووا الفريقني،ون عركووو  بووونيوتكمووول األمثوووال الووويت تبووودأ يف الووودنيا وتنتهوووك يف اهلخووورة كوووذلك إبوووراز معوووا  امل

والكلموووووووو  .ة ااْياألخْية:مثووووووول الكلمووووووو  الطيبوووووووو  كالشوووووووجرة الطيب :كوووووووجرة النبلة،وكووووووووجرة ا ميان،وكوووووووجر 
 جرة اابيث :كجرة ا؟اهلي  والبانل والتكذيه والشر والطغيان.اابيث :كالش

 يف سياقها. ،وتتنايروأما احلقيق  الثاني  املتعلق  ابلنعم  والشكر والبطر فتطبع جل السلرة كله
ا وإو.م وعاصويهمهم،نائعهيعدق اّلِل نعمه على البشر كاف ،ميمنهم وكافرهم،صاحلهم وناحلهم،برهم وفاجر 

يمن والبوووار ألرم،كوووامل و احووو  وفضووول أن يتوووي  للكوووافر والفووواجر والعاصوووك نعموووه يف هوووذ  الرمحووو  مووون اّللِ 
نوووار مووون ا قاخووول اويعرم هوووذ  النعمووو  يف أضوووخم جموووا  الكووولن وأبرزها،ويضوووعه.والطوووائع:لعلهم يشوووكرون

وووماواِت َواأْلَْرَم،وَ :»مشووواهد اللجووولق العظيمووو   ُ الَّوووِذي َخلَوووَ  السَّ ووو أَنْووووَزلَ اّللَّ َن ِء مووواء  فَوووَأْخرََج بِوووِه ِموووماِموووَن السَّ
َوَسووخََّر َلُكووُم الشَّووْمَك .َسووخََّر َلُكووُم اأْلَْوارَ ْمرِِ ،وَ  َِ َبْحووِر الثََّمووراِت رِْزقووا  َلُكووْم َوَسووخََّر َلُكووُم اْلُفْلووَك لَِتْجوورَِي يف الْ 

ِإنَّ .ْعَموحَل اّللَِّ   ُهُْصولهاُتُملُ ،َوِإْن تَوعُوُدوا نِ  موا َسوأَلْ لِِ ْن ُكوِموَوآ ُكْم .َواْلَقَمَر قائَِبنْيِ،َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَّهارَ 
ْنساَن َلظَُللم  َكفَّار    « ..اْ ِ

نَّواَس ِموَن الظُُلمواِت ُتْخورَِج اللِ لَْيوَك إِ ِكتاب  أَنْوزَْلنواُ  »ويف إرسال الرسل للناس نعم  تعدل تلك أو تربل عليها:
 « ..ِإىَل الُنلرِ 
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ويشور  بوه يوان ا نسان،شور  بوه كالنولر الوذي ي.والنلر هنا هول النولر األكث. نعم اّلِل يف اللجلقوالنلر أجلِ 
 لرة.نتها السووليف  الرسل كما بي.وكذلك كانحل وليف  ملسى يف قلمه.اللجلق يف قلبه وحسه .
 .. «يَْدُعلُكْم لِيَوْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُلِبُكمْ :»ويف قلل الرسل جمتمعني 

 ألجل الغفران نعم  تعدل نعم  النلر،وهك منه قريه .. والدعلة
ُروا نِْعَمووَ  اّللَِّ ْلِموِه:اذْكُ لسوى لِقَ مُ َوِإْذ قواَل »ويف جول احلودية عون النعمو  يوذِكر ملسوى قلموه  نعوم اّلِل علويهم:

ُل َعوذاِب وَ َعَلْيُكْم ِإْذ َأْْناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْلَن َيُسولُملَنُكْم ُسولَء الْ  لَن ِنسواءَُكْم َويف ذِلُكوْم أَبْنواءَُكْم َوَيْسوَتْحيُ  نَ يُوَذ ِِ
 «.َبالء  ِمْن َربُِِكْم َعِظيم  

ْرَم ِمووووْن َولَُنْسووووِكنَونَُّكُم اأْلَ  لظَّوووواِلِمنيَ اِلَكنَّ فَووووَأْوحى إِلَووووْيِهْم َرُّبُووووْم لَوووونُوهْ »ويف هووووذا ا؟وووول يووووذكر وعوووود اّلِل للرسوووول:
 « ..خاَ  َوِعيدِ ذِلَك ِلَمْن خاَ  َمقاِمك وَ .بَوْعِدِهمْ 

 وهك نعم  من نعم اّلِل الكثار الكبار.
مُتْ ِإنَّ َعووذايب يووَدنَُّكْم،َولَِ ْن َكَفوورْ مُتْ أَلَزِ ْن َكووَكرْ َوِإْذ َشَذََّن َرُبُكووْم لَوو ِ »ويووثز السوويا  حقيقوو  زايقة النعموو  ابلشووكر:

يعووا  فَووِإنَّ   َوَمووْن يف أَنْوووُتمْ  ُفووُرواِإْن َتكْ »..مووع بيووان أن اّلِل غووب عوون الشووكر وعوون الشوواكرين:« َلَشووِديد    اأْلَْرِم مجَِ
يد    «.اّللََّ َلَغِب  محَِ

  ُهُْصولها ِإنَّ  َموحَل اّللَِّ وا نِعْ َوِإْن تَوعُودُ »ويقرر السيا  أن ا نسان يف عملمه   يشوكر النعمو  حو  الشوكر:
ْنساَن َلظَُللم  َكفَّار    « ..اْ ِ

 النعماء : كرون على،وتتفت  هلا بصائرهم يصثون على البأساء ويشولكن الذين يتدبرون آايت اّللِ 
 «.ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  ِلُكلِِ َصبَّار  َكُكلر  »

ام،كلوه محود  احلر وميثل الصث والشكر يف كخا إبراهيم يف ملق  خاكع،ويف قعاء واج ،عنود بيوحل اّللِ 
 وككر وصث وقعاء.

ُوونَّ َأْضووَلْلَن َكثِووْيا  ِمووَن َربِِ إِ .ْعبُووَد اأْلَْصوونامَ ِبَّ أَْن نوَ ِب َوبَووَعووْل َهووَذا اْلبَولَووَد آِمنووا  َواْجنُوْبووَوِإْذ قوواَل ِإبْووراِهيُم:َربِِ اجْ  » وَّ
،َوَمْن َعصوواين فَِإنَّووَك َغُفوو  ِذي َزرْع  يَّوويِت بِوولاق  َغووْْيِ يِنِ َأْسووَكْنحُل ِمووْن ُذرِِ إِ َربَّنووا .يم  لر  َرحِ النَّوواِس،َفَمْن تَِبَعووِب فَِإنَّووُه ِمووبِِ

زُقْوُهووْم ِمووَن الثََّمووراِت َلَعلَُّهووْم ِس هَتْووِلي إِلَووْيِهْم َوارْ ِمووَن النَّووا ْف ِووَدة  َربَّنووا لُِيِقيُموولا الصَّووالَة،فَاْجَعْل أَ .ِعْنووَد بَوْيتِووَك اْلُمَحرَّمِ 
احْلَْمُد . يف السَّوماءِ َكوْكء  يف اأْلَْرِم َو   ِمونْ اّللَِّ  فوى َعلَوىَربَّنا ِإنََّك تَوْعَلُم ما ُبِْفك َوما نُوْعِلُن،َوموا حَْ .َيْشُكُرونَ 

ِقوويَم الصَّووالِة َوِمووْن َربِِ اْجَعْلووِب مُ .عاءِ َسووِميُع الوودُ لَ َريبِِ  ّللَِِّ الَّووِذي َوَهووَه ِ  َعلَووى اْلِكووَثِ ِإْ اِعيووَل َوِإْسووحاَ  ِإنَّ 
 .. «يَوْلَم يَوُقلُم احلِْسابُ  ُمْيِمِننيَ  َولِلْ  َوِللاِلَديَّ ُذرِِيَّيِت،َربَّنا َوتَوَقبَّْل ُقعاِء،َربوََّنا اْغِفْر ِ  

ع هوذا هوا متناسوق  موليقات فيوألن النعم  والشكر عليها والكفر ّبا تطبع جل السلرة عكء التعبْيات والتع
 « ..َواْرزُقْوُهْم ِمَن الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ »ا؟ل:

 « .. َصبَّار  َكُكلر  ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  ِلُكلِِ »
ُللا نِْعَمحَل اّللَِّ ُكْفرا  َوَأَحلُ »  « ..اْلَبلارِ  َمُهْم قارَ لا قَولْ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن بَدَّ
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 « ..اذُْكُروا نِْعَمَ  اّللَِّ َعَلْيُكمْ »
 .« .حا َ احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َوَهَه ِ  َعَلى اْلِكَثِ ِإْ اِعيَل َوِإسْ »

 « ..ُء ِمْن ِعباِق ِ لى َمْن َيشاُن عَ َولِكنَّ اّللََّ ميَُ »: رق األنبياء على اع ام املكذبني  وم بشر اكءويف
 .لكفران .جل النعم  واملن  والشكر وا.فيثز من  اّلِل تنسيقا للرق مع جل السلرة كله

آن لفوب يف القور التناسو  انريقو   وهكذا يتسواو  التعبوْي اللفظوك موع لوالل ا؟ول العوام يف السولرة كلهوا علوى
.. 

 وتنقسم السلرة إىل مقطعني متماسكك احللقات :
بني يف وفرقو  املكوذ م  الرسلويصلر املعرك  بني أ.املقطع األول يتضمن بيان حقيق  الرسال  وحقيق  الرسلل

 الدنيا ويف اهلخرة،ويعقه عليها  ثل الكلم  الطيب  والكلم  اابيث .
وكوكروا  ين آمنولا ّبواوالوذ.طروايتحدّ عن نعم اّلِل على البشر،والذين كفروا ّبوذ  النعمو  وبواملقطع الثاين 

عنووو  مشووواهد ألسووول  مووون ويصووولر مصوووْي الظووواملني الكوووافرين بنعمووو  اّلِل يف س.و ووولذجهم األول هووول إبراهيم
 لعها :ليختم السلرة ختاما يتس  مع مط.القيام  وأمجلها،وأحفلها ابحلرك  واحلياة .

ا ُهَل إِ هذ»  « ..كََّر أُوُللا اأْلَْلبابِ د ،َولَِيذَّ له  واحِ ا َبالغ  لِلنَّاِس َولِيُوْنَذُروا بِِه َولِيَوْعَلُملا أَ َّ
 فلنأخذ يف السْي مع املقطع األول يف السيا  :
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 [27إل   1(:اآليات 14]سور  إبراهيم ):الوحد  ا ول 

 اجهة مع الك ارحقيقة الرسالة والرسول والمو

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ِووْم ِإىل ِصووراِط اْلَعزِيووزِ }  ( 1 احْلَِميووِد )الوور ِكتوواب  أَنْوزَْلنوواُ  إِلَْيووَك لُِتْخوورَِج النَّوواَس ِمووَن الظُُلموواِت ِإىَل النُوولِر إبِِْذِن َرّبِِ

وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم وَ  ( الَّوووِذيَن َيْسوووَتِحُبلَن 2َويْووول  لِْلكووواِفرِيَن ِموووْن َعوووذاب  َكوووِديد  )اّللَِّ الَّوووِذي لَوووُه موووا يف السَّ
ُغلَوووا ِعَلجووا  أُول ِووَك يف َضووالل  بَِعيوود  ) ( َومووا أَْرَسووْلنا 3احْلَيوواَة الووُدنْيا َعلَووى اهْلِخوورَِة َوَيُصووُدوَن َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ

ُ َمْن َيشاُء َويَوْهِدي َموْن َيشواُء َوُهوَل اْلَعزِيوُز احلَِْكويُم )ِمْن َرُسلل  ِإ َّ بِِلساِن قَوْلِمِه لِيُوبَ  َ هَلُْم فَوُيِضُل اّللَّ َوَلَقوْد  (4نيِِ
ِم اّللَِّ ِإنَّ يف  ذلِووَك هَلايت  ِلُكوولِِ أَْرَسووْلنا ُملسووى آِبايتِنووا أَْن َأْخوورِْج قَوْلَمووَك ِمووَن الظُُلموواِت ِإىَل النُوولِر َوذَِكِووْرُهْم ِ ايَّ

 ( َوِإْذ قاَل ُملسى لَِقْلِمِه اذُْكُروا نِْعَمَ  اّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َأْْناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْلَن َيُسولُملَنُكْم ُسولءَ 5بَّار  َكُكلر  )صَ 
ُلَن أَبْنوواءَُكْم َوَيْسووَتْحُيلَن ِنسوواءَُكْم َويف ذِلُكووْم بَووالء  ِمووْن َربُِِكووْم َعِظوويم  ) َوِإْذ َشَذََّن َرُبُكووْم لَووِ ْن ( 6اْلَعووذاِب َويُووَذ ِِ

يعووا  7َكووَكْرمُتْ أَلَزِيووَدنَُّكْم َولَووِ ْن َكَفووْرمُتْ ِإنَّ َعووذايب َلَشووِديد  ) ( َوقوواَل ُملسووى ِإْن َتْكُفووُروا أَنْوووُتْم َوَمووْن يف اأْلَْرِم مجَِ
يووود  ) َ َلغَوووِب  محَِ قَووووْبِلُكْم قَووووْلِم نُووول   َوعووواق  َومَثُووولَق َوالَّوووِذيَن ِموووْن بَوْعوووِدِهْم    ( أََ ْ َذِْتُكوووْم نَوبَووووُيا الَّوووِذيَن ِمووونْ 8فَوووِإنَّ اّللَّ

ُ جوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِنوواِت فَوووَرُقوا أَيْووِديَوُهْم يف أَفْوولاِهِهْم َوقوواُللا ِإانَّ َكَفوو ْران ِ ووا أُْرِسووْلُتْم بِووِه َوِإانَّ َلِفووك يَوْعَلُمُهووْم ِإ َّ اّللَّ
قاَلحْل ُرُسُلُهْم َأيف اّللَِّ َكك  فواِنِر السَّوماواِت َواأْلَْرِم يَوْدُعلُكْم لِيَوْغِفوَر َلُكوْم  (9ْدُعلنَنا إِلَْيِه ُمرِيه  )َككِ  ِ َّا تَ 

رَُكْم ِإىل َأَجووول  ُمَسووم ى قووواُللا ِإْن أَنْوووُتْم ِإ َّ َبَشووور  ِمثْوُلنووا تُرِيوووُدوَن أَْن َتُصووُدوان  وووا كوواَن يَوْعبُوووُد عَ ِمووْن ُذنُووولِبُكْم َويوُووَيخِِ مَّ
َ مَيُوُن َعلوى َموْن َيشواُء 10آابُ ان فَْأتُلان ِبُسْلطان  ُمِبني  ) ( قاَلحْل هَلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن حَنُْن ِإ َّ َبَشور  ِموثْوُلُكْم َولِكونَّ اّللَّ

ووِل اْلُمْيِمنُوولَن )ِمووْن ِعبوواِقِ  َومووا كوواَن لَنووا أَْن أَنْتِووَيُكْم ِبُسووْلطان  ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ َوَعلَووى  ( َومووا لَنووا َأ َّ 11اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ
ووِل اْلُمتوَ  ووَل َعلَووى اّللَِّ َوقَووْد َهووداان ُسووبُوَلنا َولََنْصووِثَنَّ َعلووى مووا آَذيْوُتُموولان َوَعلَووى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ ( َوقوواَل 12لَكِِلُوولَن )نَوتَولَكَّ

( 13ْم ِمْن أَْرِضنا أَْو لَتَوُعلُقنَّ يف ِملَِّتنا فََأْوحى إِلَوْيِهْم َرُّبُوْم لَونُوْهِلَكنَّ الظَّواِلِمنَي )الَِّذيَن َكَفُروا ِلُرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَّكُ 
َواْسوووتَوْفَتُحلا َوخووواَب ُكوووُل  (14َولَُنْسوووِكنَونَُّكُم اأْلَْرَم ِموووْن بَوْعوووِدِهْم ذلِوووَك ِلَموووْن خووواَ  َمقووواِمك َوخووواَ  َوِعيوووِد )

( يَوَتَجرَّعُوُه َو  َيكواُق ُيِسويُغُه َوَذْتِيوِه اْلَموْلُت 16ْن َورائِِه َجَهنَُّم َوُيْسقى ِموْن مواء  َصوِديد  )( مِ 15َجبَّار  َعِنيد  )
 ( َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرّبِِِْم أَْعماهُلُْم َكَرمواق  اْكوَتدَّتْ 17ِمْن ُكلِِ َمكان  َوما ُهَل ِ َيِِحل  َوِمْن َورائِِه َعذاب  َغِليج  )

َ 18بِووِه الوورِِيُ  يف يوَووْلم  عاِصوو     يَوْقووِدُروَن ِ َّووا َكَسووُبلا َعلووى َكووْكء  ذلِووَك ُهووَل الضَّووالُل اْلَبِعيووُد ) ( أََ ْ تَوووَر أَنَّ اّللَّ
وووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَووو ِِ ِإْن َيَشوووْأ يُوووْذِهْبُكْم َوَذِْت خِبَْلووو   َجِديووود  ) ّللَِّ بَِعزِيوووز  َوموووا ذلِوووَك َعلَوووى ا (19َخلَوووَ  السَّ

يعوا  َفقواَل الُضوَعفاُء لِلَّوِذيَن اْسوَتْكَثُوا ِإانَّ ُكنَّوا َلُكوْم تَوَبعوا  فَوَهوْل أَنْووُتْم ُمْغنُو20) لَن َعنَّوا ِموْن َعووذاِب ( َوبوَوَرُزوا ّللَِِّ مجَِ
ُ هَلَوووَديْناُكْم َسووولاء  َعَلْينوووا َأَجزِْعنووو ( َوقووواَل 21ا أَْم َصوووَثان موووا لَنوووا ِموووْن حمَِووويا  )اّللَِّ ِموووْن َكوووْكء  قووواُللا لَوووْل َهووودااَن اّللَّ

َ َوَعودَُكْم َوْعوَد احْلَو ِِ َوَوَعوْدُتُكْم فَوَأْخَلْفُتُكْم َوموا كواَن ِ  عَ  وا ُقِضوَك اأْلَْموُر ِإنَّ اّللَّ لَوْيُكْم ِموْن ُسوْلطان  الشَّْيطاُن َلمَّ
ُتْم ِ  فَوال تَوُللُمولين   َوُللُمولا أَنْوُفَسوُكْم موا أاََن ِ ُْصورِِخُكْم َوموا أَنْووُتْم ِ ُْصورِِخكَّ ِإيِنِ َكَفووْرُت ِإ َّ أَْن َقَعوْلُتُكْم فَاْسوَتَجبوْ

( َوأُْقِخوَل الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت َجنَّوات  22ِ ا َأْكرَْكُتُملِن ِموْن قَوْبوُل ِإنَّ الظَّواِلِمنَي هَلُوْم َعوذاب  أَلِويم  )
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ِووْم هَِيوَّووتُوُهْم ِفيهووا َسووالم  )َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهوو ُ َمووَثال  23ا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيهووا إبِِْذِن َرّبِِ ( أََ ْ تَوووَر َكْيووَ  َضووَرَب اّللَّ
وا  (24َكِلَم   نَيَِِب   َكَشَجرَة  نَيَِِب   َأْصُلها تِبحل  َوفَوْرُعهوا يف السَّوماِء ) َوَيْضوِرُب توُوْييت أُُكَلهوا ُكولَّ ِحوني  إبِِْذِن َرّبِِ

ُ اأْلَْمثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَوَتذَكَُّروَن ) ( َوَمَثُل َكِلَم   َخِبيثَ   َكَشَجرَة  َخِبيثَ   اْجتُوثَّحْل ِمْن فَووْلِ  اأْلَْرِم موا هَلوا 25اّللَّ
ُ الَّوووِذيَن آَمنُووولا اِبْلَقوووْلِل الثَّابِوووحِل يف احْلَيووواِة الووودُ 26ِموووْن قَووورار  ) ُ الظَّووواِلِمنَي ( يُوثَوبِِوووحُل اّللَّ نْيا َويف اهْلِخووورَِة َوُيِضوووُل اّللَّ

ُ ما َيشاُء )  { (27َويَوْفَعُل اّللَّ
 حقيقة الوحي والرسالة وطبيمة القرآن 4 - 1الدرس ا ول:

ِوْم ِإىل ِصولِر إبِِذْ ىَل النُوِكتاب  أَنْوزَْلناُ  إِلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُلماِت إِ .الر اّللَِّ الَّوِذي .َعزِيوِز احْلَِميودِ راِط الْ ِن َرّبِِ
َعَلى .َة الووُدنْياَن َيْسووَتِحُبلَن احْلَيوواالَِّذي.ِديد  ذاب  َكووَعوولَووُه مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم،َوَويْوول  لِْلكوواِفرِيَن ِمووْن 

ُغلَوووا ِعَلجا ،أُول ُسوولل  ِإ َّ بِِلسووواِن َوما أَْرَسووْلنا ِمووْن رَ .د  َضوووالل  بَِعيوو يف  ِووَك اهْلِخرَِة،َوَيُصووُدوَن َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َويَوبوْ
ُ َمْن َيشاُء،َويَوْهِدي َمنْ  َ هَلُْم،فَوُيِضُل اّللَّ  « ..زِيُز احلَِْكيمُ ،َوُهَل اْلعَ  َيشاءُ قَوْلِمِه لِيُوَبنيِِ

تووواب أنزلنوووا  كر   ذ  األحوووهووو..هوووذا الكتووواب امليلووو  مووون جووونك « ِكتووواب  أَنْوزَْلنووواُ  إِلَْيوووكَ »..را .ألووو   م
لبشوري  مون .لتخورج هوذ  ا.«  النُولرِ اِت ِإىَل لُِتْخورَِج النَّواَس ِموَن الظُُلمو»أنزلنا  إليك لغاي :.  تنش ه أنحل.إليك

ويف ب املتفرقوو ،يووه األرابتوللمات احلووْية يف .وللمات األوضوواع والتقاليوود.للمووات الوولهم واارافوو .الظلمات
النوووولر الووووذي . النلرلتخوووورج البشووووري  موووون هووووذ  الظلمووووات كلهووووا إىل.ين .اضوووطراب التصوووولرات والقوووويم واملوووولاز 

ة والقوووويم قووووع احليووووامث يكشووووفها يف وا.يكشووووفها يف عووووا  الضوووومْي ويف قنيووووا التفكووووْي.يكشوووو  هووووذ  الظلمات
 واألوضاع والتقاليد.

  ن نفخووغليظوو  وموولطينوو  الاوا ميووان ابّلِل نوولر يشوور  يف القله،فيشوور  بووه هووذا الكيووان البشووري،املركه موون 
ينووووو  ناسوووووتحال  فووووإذا موووووا خوووووال موووون إكووووورا  هوووووذ  النفخووووو ،وإذا مووووا نمسوووووحل فيوووووه هووووذ  ا كوووووراق .رو  اّللِ 
  تلووووك لل .اقهتووووانينوووو  موووون حلووووم وقم كالبهيموووو ،فاللحم والوووودم وحوووود ا موووون جوووونك نينوووو  األرم وم.معتم 

تم،ويشو  الكيوان املع   يف هوذاا كراق  اليت تنتفخ فيه من رو  اّلِل،يرقرقها ا ميان واللها،ويطلقها تش
 ّبا هذا الكيان املعتم.

جبهووا ُيّبا غووبا و  ،  يشوول ترى الطريوو  واضووح  إىل اّللِ .وا ميووان ابّلِل نوولر تشوور  بووه النفك،فوو ى الطريوو 
رت طريوو  سوواومَّت رأت ال.أو غووبا الشووهلات وضووباب األنموواع.غبا األوهووام وضووباب اارافووات.ضووباب

 قق و  هتار.على هدى   تتعثر و  تضطرب و  ت  
تووتمحخ و م يف اّلِل هم آصوورهتترب  بيوون.فووإذا النوواس كلهووم عبوواق متسوواوون.وا ميووان ابّلِل نوولر تشوور  بووه احلياة

لس معرفوو  النووام.   املعرفوتربطهم ابلكوولن كلووه رابطوو.قينوولنتهم لووه قون سوولا ،فال ينقسووملن إىل عبيوود ونغوواة
 يه.فم مع الكلن وما فيه ومن فإذا هم يف سال.املسْي هلذا الكلن وما فيه ومن فيه
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 عدلووه ورمحتووه ا نم نووان إىلاّلِل،و  ونلر األنووك  وولار.ونلر املعرفوو .ونلر احلريوو .نوولر العوودل.وا ميووان ابّلِل نلر
 سووراء علووى نوولركر يف الذلك ا نم نووان الووذي يسووتتبع الصووث يف الضووراء والشوو.وحكمتووه يف السووراء والضووراء
 من إقرا  احلكم  يف البالء.

هج موون.يووه النوولر .وتسووكه ف ميووان ابّلِل وحوود  إهلووا وراب،موونهج حيوواة كاموول   جموورق عقيوودة تغموور الضوومْيوا 
ت ن ربلبيووووووووواموووووووووحيووووووووواة يقووووووووولم علوووووووووى قاعووووووووودة العبلقيووووووووو  ّلِل وحد ،والدينلنووووووووو  لربلبيتوووووووووه وحووووووووود ،والتخلا 

 العبيد،وا ستعالء على حاكمي  العبيد ..
سووعاقة  ميووا احليوواة لفطرة،موواا،ومع احلاجووات احلقيقيوو  هلووذ  ويف هووذا املوونهج موون امللاءموو  مووع الفطوورة البشووري 

ا هلواليت تتعورم  التخبطاتو كما أن فيه من ا ستقرار والثبات عاصما من التقلبات .ونلرا ونمأنين  وراح 
صووواق كوووم ويف ا قتاسووو  واحلاجملتمعوووات الووويت ختضوووع لربلبيووو  العبيد،وحاكميووو  العبيووود،ومناهج العبيووود يف السي

أن  طاقو  البشوري ملونهج للاوذلوك فول  صويان  هوذا .ويف اال  والسولل ،ويف العواقات والتقاليود .وا جتماع،
 تبذل يف شليه العبيد،والطبل والزمر للطلاغيحل   

بعيووودة حلقوووائ  ضوووخم   هلفاقوووا..«  النُووولرِ  لُِتْخووورَِج النَّووواَس ِموووَن الظُُلمووواِت ِإىَل »وإن وراء هوووذا التعبوووْي القصوووْي:
ُتْخورَِج النَّواَس لِ »نوه يشوْي  بشوري ولكويف عا  احلياة واللاقع،  يبلغها التعبْي ال.العقل والقله عميق  يف عا 

أموا .ن وليفتوه إ  البيانلبالغ،ولويك موارسولل إ  ..فليك يف قدرة ال« إبِِْذِن َرّبِِِمْ .ِمَن الظُُلماِت ِإىَل الُنلِر .
رسولل إ  شوي ته،وما الرتضوتها م  إبذن اّلِل،وف  سنته الويت اإخراج الناس من الظلمات إىل النلر،فإ ا يتحق

ِو»رسلل   فالصوراط بودل « ..ْلَعزِيوِز احْلَِميودِ ا ِإىل ِصوراطِ ».« .مْ لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُلماِت ِإىَل الُنلِر إبِِْذِن َرّبِِ
دي والنلر يهوو.يوواةكووم احليت هوصووراط اّلِل:نريقه،وسنته،وانملسووه الووذي ُيكووم اللجوولق وكووريعته الوو.موون النلر

 هوول املشوور  يف ات الوونفكفووالنلر املشوور  يف ذ.وهل أقوولى يف املع .إىل هووذا الصووراط،أو النوولر هوول الصووراط
 قرا  و   ختطوووئ ا والنفك الووويت تعووويا يف هوووذا النووولر .هل الشوووريع .هل النووواملس.هووول السووون .ذات الكلن

 مالوووك القووولة.. «ِميووودِ ِصوووراِط اْلَعزِيوووِز احلَْ »..يم فهك علوووى صوووراط مسوووتق.ختطوووئ التصووولر و  ختطوووئ السووولل 
 القاهر املسيطر انملق املشكلر.

 حانه.ي  ابّلِل سبا التعر مث يعقبه.والقلة تثز هنا لتهديد من يكفرون،واحلمد يثز لتذكْي من يشكرون .
 من فيه:و ما فيه إنه مالك ما يف السماوات وما يف األرم،الغب عن الناس،املسيطر على الكلن و 

ه كووي ا هنا،إ ووا و  يووذكر عنوو. اهتوودى فوذاو ..فموون خوورج « اّللَِّ الَّوِذي لَووُه مووا يف السَّووماواِت َوموا يف اأْلَْرمِ »
نعمو  إرسوال .  النعم جزاء كفورهم هوذ.ميضك السيا  إىل هتديد الكافرين ينوذرهم ابلليول مون عوذاب كوديد

 الرسلل ابلكتاب ليخرجهم من الظلمات إىل النلر.
« اب  َكووِديد  يَن ِمووْن َعوذْلكواِفرِ َوَويْول  لِ »فكي  ابلكفووران:.هوك النعمو  الكووثى الويت   يقولم هلووا كوكر إنسوانو 
.. 

 مي:لله الكر مث يكش  عن صف  همل مع  العل  لكفر الكافرين بنعم  اّلِل اليت ُيملها رس
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ُغلَووا عِ َعْن َسوِبيلِ  ُدونَ َوَيصُ ».« .الَِّذيَن َيْسَتِحُبلَن احْلَياَة الُدنْيا َعَلى اهْلِخرَةِ » ،َويَوبوْ َلجا ،أُول ِوَك يف َضوالل   اّللَِّ
علووى سووتقام  ا ارم مووع ..فاسووتحباب احليوواة الوودنيا علووى اهلخوورة يصووطدم بتكووالي  ا ميووان ويتعوو« بَِعيوود  

 الصراط.
ويراعى فيووه ،ا معتود ولويك األمور كوذلك حوني تسوتحه اهلخرة،ألنوه عندئوذ تصول  الدنيا،ويصوب  املتواع ّبو

 فال يقع التعارم بني استحباب اهلخرة ومتاع هذ  احلياة..وجه اّللِ 
 -املنحرفوووو   األخيلوووو  كمووووا يقوووولم يف  -إن الووووذين يلجهوووولن قلوووولّبم لآلخوووورة،  حسوووورون متوووواع احليوووواة الوووودنيا 

يف  ااالفووووووو  وا ميان ابّلِل يقتضوووووووك حسووووووون.فصووووووال  اهلخووووووورة يف ا سوووووووالم يقتضوووووووك صوووووووال  هووووووذ  الووووووودنيا
ظوارا ا سوالم انت لحيواة يفلإنه   تعطيول .حسن ااالف  يف األرم هل استعمارها والتمتع بطيباهتاو .األرم

هووووذا هوووول .رة .هيوووودا لآلخووووابتغوووواء رضوووولان اّلِل،واا سووووتقام  لآلخوووورة،ولكن تعمووووْي للحيوووواة ابحلوووو  والعوووودل و 
 ا سالم.

ات  سووت ثار خبووْي اهتم موون ىل غوواايفأمووا الووذين يسووتحبلن احليوواة الوودنيا علووى اهلخوورة،فال ميلكوولن أن يصووللا إ
ىل غواايهتم إيصوللا    ميلكولن أن.األرم،ومن الكسه احلورام،ومن اسوتغالل النواس وغشوهم واسوتعباقهم .

دون أنفسووهم يصوو.ل اّللِ ومن مث يصوودون عوون سووبي.علووى هوودا ا سووتقام  هووذ  يف نوولر ا ميووان ابّلِل،ويف لوول 
د غووْيهم نفسووهم وصووأوحني يفلحوولن يف صوود .و  عدالوو  ويصوودون الناس،ويبغلوووا علجووا   اسووتقام  فيهووا

وأن يطغوولا  ن يظلموولاأعوون سووبيل اّلِل،وحووني يتخلصوولن موون اسووتقام  سووبيله وعدالتها،فعندئووذ فقوو  ميلكوولن 
ات سووت ثار خبووْي لنووه موون ا يغشوولا وأن حوودعلا وأن يغووروا النوواس ابلفسوواق،فيتم هلووم احلصوولل علووى مووا يبغ وأن

   استنكار.و مقاوم   تاع املرذول،والكثايء يف األرم،وتعبيد الناس بالاألرم،والكسه احلرام،وامل
علووووووى  ة الوووووودنياإن موووووونهج ا ميووووووان ضوووووومان  للحيوووووواة وضوووووومان  لاحيوووووواء موووووون أيوووووورة الووووووذين يسووووووتحبلن احليووووووا

 اهلخرة،واست ثارهم خبْيات هذ  احلياة.
« َ فلكك يوتمكن .بشور يف كول رسوال عمو  كوامل  للنوهوذ  «.هَلُومْ َوما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسلل  ِإ َّ بِِلساِن قَوْلِمِه لِيُوبَونيِِ

م،ليبووني هلوووم سوول بلغتهالرسوولل موون إخووراج النووواس موون الظلمووات إىل النووولر إبذن رّبووم،  يكوون بوود مووون أن ير 
 وليفهملا عنه،فتتم الغاي  من الرسال .

الوذين سويحمللن  ن قلموه هومأل -إن كوان رسول  إىل النواس كافو  و  -لسان قلمه ب - -وقد أرسل النل 
دعل قلموووووه أو  حوووووَّت ختلوووووا ا؟زيووووورة العربيووووو  وقووووود أمووووور ليووووو.حمدوق - -وعمر  .رسوووووالته إىل كافووووو  البشووووور

 ومن مث تكلن مهدا حرج منه محل  رسال  حممد إىل سائر بقاع األرم..لإلسالم
عنوود انتهوواء  أن اختووْي الرسوولل إىل جوولار ربووه -وهوول موون تقوودير اّلِل العلوويم اابووْي  -والووذي حوودّ ابلفعوول 

و   - -ا سوووالم إىل آخووور حووودوق ا؟زيرة،وبعوووة جووويا أسوووام  إىل أنووورا  ا؟زيرة،الوووذي توووليف الرسووولل 
وحقيقوو  إن الرسوولل قوود بعووة برسووائله إىل خووارج ا؟زيوورة يوودعل إىل ا سالم،تصووديقا لرسووالته .يتحوور  بعوود .
 -ر البشوري انودوق،أن يبلو  الرسولل ولكن الذي قودر  اّلِل له،والوذي يتفو  موع نبيعو  العمو.إىل الناس كاف 
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- . وقوود كووان .قلمووه بلسوواوم،وأن تووتم رسووالته إىل البشوور كافوو  عوون نريوو  محلوو  هووذ  الرسووال  إىل األصووقاع
 فال تعارم بني رسالته للناس كاف ،ورسالته بلسان قلمه،يف تقدير اّلِل،ويف واقع احلياة...
َ هلَُ َوما أَْرَسْلنا ِمْن َرُسلل  ِإ َّ بِِلسانِ »  « ..َمْن َيشاءُ   َمْن َيشاُء َويَوْهِديُيِضُل اّللَُّ فوَ ».« .مْ  قَوْلِمِه لِيُوَبنيِِ

عليه مون هودى ومون ضوالل،فال قودرة لوه  أما ما ي ته.عند البيان -ل رسلل ك  -إذ تنتهك مهم  الرسلل 
من سووار علووى ف. ملطلقوووضووع لووه سوون  ارتضووتها مشووي ته ا.عليووه،وليك خاضووعا لرغبتووه،إ ا هوول موون كووأن اّللِ 

نته يف  كورعحل سوهوذا وذلوك يتبوع مشوي   اّلِل،الويت.قرب الضالل ضل،ومن سار على قرب اهلدى وصل .
 احلياة.

مولر م وكو  ير فليسوحل األكمو  وتقود ..القاقر على تصري  الناس واحلياة،يصرفهم « َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ »
 جزافا بال تلجيه و  تدبْي.

 طرف من قصة موس  مع بني إسرائيل 8 - 5الدرس الثاني:

 ِموَن الظُُلمواِت ِإىَل رِْج قَوْلَموكَ ْن َأْخوَوَلَقوْد أَْرَسوْلنا ُملسوى آِبايتِنوا:أَ »:بلسوان قلموه.وكذلك كانحل رسوال  ملسى
ِم اّللَِّ  :اذُْكُروا نِْعَمووووَ  اّللَِّ ى لَِقْلِمووووهِ ِإْذ قوووواَل ُملسوووووَ .ار  َكووووُكلر   َصووووبَّ ِإنَّ يف ذلِووووَك هَلايت  ِلُكوووولِِ .النُوووولِر،َوذَكِِْرُهْم ِ ايَّ

ُلنَ َعذاِب،وَ َعَلْيُكْم ِإْذ َأْْناُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْلَن،َيُسلُملَنُكْم ُسولَء الْ  لَن ِنسواءَُكْم،َويف ذِلُكوْم  أَبْنواءَُكْم َوَيْسوَتْحيُ يُوَذ ِِ
َوقاَل ُملسوى:ِإْن .َعوذايب َلَشوِديد   ،َولَِ ْن َكَفوْرمُتْ ِإنَّ زِيوَدنَُّكمْ  أَلَ متُْ َوِإْذ َشَذََّن َرُبُكْم:لَوِ ْن َكوَكرْ .َبالء  ِمْن َربُِِكْم َعِظويم  

يعا  فَِإنَّ اّللََّ َلَغِب    « ..يد   محَِ َتْكُفُروا أَنْوُتْم َوَمْن يف اأْلَْرِم مجَِ
شوويا مووع ا -مه اّلِل وسووال عليهمووا صووالة -والتعبووْي يلحوود بووني صوويغ  األموور الصوواقر مللسووى والصوواقر نموود 

« اِت ِإىَل النُولرِ لُِتْخرَِج النَّواَس ِموَن الظُُلمو»نا :هفإذا األمر  -نه آنفا عوقد هدينا  -نس  األقاء يف السلرة 
لثانيوووو  لقوووولم ملسووووى كافوووو  وا  س.األوىل للنووووا« .أَْن َأْخوووورِْج قَوْلَمووووَك ِمووووَن الظُُلموووواِت ِإىَل النُوووولرِ »..واألموووور هنووووا:

ِم اّللَِّ َوذَِكِووورْ ».. «لنُووولرِ أَْن َأْخووورِْج قَوْلَموووَك ِموووَن الظُُلمووواِت ِإىَل ا»ة:خاصووو ،ولكن الغايووو  واحووود .وكووول .« ُهْم ِ ايَّ
ر ابرز أو ماعوو  موونهم أمووشوور أو ؟ولكوون املقصوولق هنووا أن يووذكرهم ابألايم الوويت يبوودو فيهووا للب.األايم أايم اّللِ 

م ،وأايم ألقوولاايم هلووموقوود ذكوورهم  .لقلمه خووار  ابلنعموو  أو ابلنقموو  كمووا سوويجكء يف حكايوو  تووذكْي ملسووى
 فهذ  هك األايم..نل  وعاق ومثلق والذين من بعدهم

وفيها مووا هوول ل آيوو  للصووث،ل بيسووى فهووهوو..ففووك هووذ  األايم مووا « ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت  ِلُكوولِِ َصووبَّار  َكووُكلر  »
يهوا عوثة لوه ا،واود فموا وراءهوالصبار الشكلر هل الذي يدر  هوذ  اهلايت،ويودر  .نعمى فهل آي  للشكر

 وعظ  كما اد فيها تسري  وتذكْيا.
ْن آِل ِمولَوْيُكْم ِإْذ َأْْنواُكْم َ  اّللَِّ عَ ا نِْعَموَوِإْذ قواَل ُملسوى لَِقْلِموِه:اذُْكُرو »ورا  ملسى يويقي رسوالته،ويذكر قلموه:

ُلَن أَبْناءَُكمْ   « ..ِمْن َربُِِكْم َعِظيم   ُكْم،َويف ذِلُكْم َبالء  ُيلَن ِنساءَ َيْسَتحْ وَ  ِفْرَعْلَن َيُسلُملَنُكْم ُسلَء اْلَعذاِب،َويَُذ ِِ
نعموو  النجوواة موون سوولء العووذاب الووذي كووانلا يلقلنووه موون آل فرعلن،يسوواملنه .إنووه يووذكرهم بنعموو  اّلِل عليهم

ألو ق ومن أللانووووه البوووارزة تووووذبي  الوووذكلر موووون ا.سووولما،أي يلالووولن بووووه ويتوووابعلن،فال يفوووو  عووونهم و  ينقطوووع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2647 

فإْنوواء اّلِل هلووم موون هووذ  احلووال .واسووتحياء ا انّ،منعووا لتكوواير القوولة املانعوو  فوويهم واسووتبقاء لضووعفهم وذهلم
 وتذكر لتشكر..نعم  تذكر

قاومو  والعوزم علوى التماسوك واملو ان الصوث ..بوالء ابلعوذاب أو ، متحو« َويف ذِلُكْم َبالء  ِمْن َربُِِكوْم َعِظويم  »
عوذاب بوال حتموال الولكن الصوث هول ا.فليك الصث هول احتموال الوذل والعوذاب وكفوى.ااالص والعمل له

وإ  .الطغيوانو ه الظلوم تضعضع و  هزميو  روحي ،واسوتمرار العوزم علوى ااالص،وا سوتعداق لللقول  يف وجو
،وا ع ا  ان الشووكروبووالء ابلنجوواة تنيووا  متحوو.فمووا هوول صووث مشووكلر ذلووك ا ستسووالم للووذل واهلوولان .

 على اهلدى يف مقابل النجاة.ا ستقام  عم  اّلِل،و بن
 وهك الصوث.جواةذاب والنووجههم إىل الغايو  مون العو.بعود موا ذكورهم  ايموه.وميضوك ملسوى يف البيوان لقلمه

َن َرُبُكْم:لَووِ ْن ِإْذ َشَذَّ وَ »فوران:ميضوك ليبوني هلوم مووا رتبوه اّلِل جوزاء علوى الشوكر والك.للعوذاب والشوكر للنجواة .
قة احلقيقووو  الكبْية:حقيقووو  زاي حنووون أموووام هوووذ  ..ونقووو « ْرمُتْ أَلَزِيوووَدنَُّكْم،َولَِ ْن َكَفوووْرمُتْ ِإنَّ َعوووذايب َلَشوووِديد  َكوووكَ 

 النعم  ابلشكر،والعذاب الشديد على الكفر.
   بد أن يتحقفال.صاق  نق  حنن أمام هذ  احلقيق  تطم ن إليها قللبنا أول وهل  ألوا وعد من اّللِ 

كثووْيا   إننووا   نبعوودكوو  لنا،ففووإذا أرقان أن نوورى مصووداقها يف احلياة،ونبحووة عوون أسووبابه املدر .  حووال .علووى أيوو
 يف تلمك األسباب.

ل جوووزا   هووون الشوووكر فااْي يشوووكر أل.إن كوووكر النعمووو  قليووول علوووى اسوووتقام  املقووواييك يف الووونفك البشوووري 
 الطبيعك يف الفطرة املستقيم  ..

وبال بال بطور،.نعمو ّبذ  ال اليت تشكر اّلِل على نعمته،تراقبه يف التصر  واألخرى أن النفك.هذ  واحدة .
 استعالء على اال ،وبال استخدام للنعم  يف األذى والشر والدنك والفساق.

ا ا ويبووار  فيهووا ينميهوو وووهووذ  وتلووك  ووا يزكووك النفك،ويوودفعها للعموول الصاحل،وللتصوور  الصوواحل يف النعموو  
 إىل.ات يف أموانيوه الثورو بها،فيكلنلن له علان ويصل  رواب  اجملتموع فتنمول فويرضك الناس عنها وعن صاح

  ن املوووويمن،أقر  نم نووووا وإن كووووان وعوووود اّلِل بذاتووووه يكفووووك.آخوووور األسووووباب الطبيعيوووو  الظوووواهرة لنووووا يف احليوووواة
 األسباب أو  يدركها،فهل ح  واقع ألنه وعد اّلِل.

الكوووود لووووم وااووووثة و إىل الع ار أن اّلِل واهبها،ونسووووبتهاأو إبنكوووو.والكفوووور بنعموووو  اّلِل قوووود يكوووولن بعوووودم كووووكرها
لبطوور ابتخدامها الشخصووك والسووعك  كووأن هووذ  الطاقووات ليسووحل نعموو  موون نعووم اّلِل  وقوود يكوولن بسوولء اسوو

 وكله كفر بنعم  اّلِل ...والكث على الناس واستغالهلا للشهلات والفساق .
عموو  تكوولن نفكم موون .و سووح  آترهووا يف الشووعلرأ.عينا بووذهاّبا.والعووذاب الشووديد قوود يتضوومن حموو  النعموو 

خورة  نيا أو يف اهله يف الودبذاهتا نقم  يشقى ّبا صاحبها وُيسود ااوالني  وقود يكولن عوذااب مويجال إىل أجلو
 ولكنه واقع ألن الكفر بنعم  اّلِل   ميضك بال جزاء..كما يشاء اّللِ 
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ذاتووه،  ذاتووه حممولق بب غوب فوواّللِ .علوى اّلِل أير وهووذا الكفور   يرجووع .ذلوك الشوكر   تعوولق علوى اّلِل عائدته
  مد الناس وككرهم على عطااي .

يعوا  فَو» يود   َلغَوِب  ِإنَّ اّللََّ َوقاَل ُملسى:ِإْن َتْكُفُروا أَنْووُتْم َوَموْن يف اأْلَْرِم مجَِ   احليواة يتحقو  ..إ وا هول صوال«  محَِ
 ختشوى ل ابملونعم،فال ا تصواقيم بشكر ااْي،وتطمو ن إىلابلشكر،ونفلس الناس تزكل اب عا  إىل اّلِل،وتست

كول عمو  بشوكر  تز لق،والنفواملنعم ملج.نفاق النعم  وذهاّبوا،و  توذهه حسورات وراء موا ينفو  أو يضويع منها
 وتزيد.

الصذراع بذين الرسذل وأعذدائهم والنهايذة السذوداء لكذل جبذار  17 - 9الدرس الثالذث:

 عنيد

يوواء ني أموو  األنببووالكووثى  ولكنووه يتوولارى عوون املشووهد لتووثز املعركوو .  لقلمهويسووتمر ملسووى يف بيانووه وتووذكْي 
 هد،ونقلها موووناء املشووواوذلك مووون بووودائع األقاء يف القرآن، حيووو.وا؟اهليوووات املكذبووو  ابلرسووول والرسوووا ت

 ..نفعا ت حكاي  تروى إىل مشهد ينظر ويسمع،وتتحر  فيه الشخلص،وتتجلى فيه السمات وا 
ل    ِمووْن قَوْبِلُكْم،قَوووْلِم نُووُيا الَّووِذينَ ْم نَوبَوووأََ ْ َذِْتُكوو»اح  الكووثى الوويت يتالكووى فيهووا الزمووان واملكووان:واهلن إىل السوو

ُقوا أَيْوووووووِديَوُهْم يف ُلُهْم اِبْلبَويِِنووووووواِت،فَورَ َءهْتُْم ُرُسوووووووف جووووووواَوعووووووواق  َومَثُووووووولَق َوالَّوووووووِذيَن ِموووووووْن بَوْعوووووووِدِهْم   يَوْعَلُمُهوووووووْم ِإ َّ اّللَُّ 
 « ..ْدُعلنَنا إِلَْيِه ُمرِيه   ِ َّا تَ ِفك َككِ  ِهِهْم،َوقاُللا:ِإانَّ َكَفْران ِ ا أُْرِسْلُتْم بِِه،َوِإانَّ لَ أَْفلا

الرسوول  عورم قصوو  ولكن السويا  منووذ اهلن اعوول ملسوى يتوولارى ليسووتمر يف.هوذا التووذكْي مون قوولل ملسووى
 ا  املكوووذبني ّبوووي ،وعاقبووويف ملاجهووو  ا؟اهل قصووو  الرسووول والرسوووا ت وحقيقتهوووا.والرسوووا ت يف مجيوووع أزماوا

مث يوودع .ثىلروايوو  الكوويبوودأ اب كووارة إىل أحووداّ ا« راويوو »وكووأن ملسووى .علووى اخووتال  الزمووان واملكووان .
لقصووو  اآن،هووولل وهوووك نريقووو  مووون نووور  العووورم للقصووو  يف القر .أبطاهلوووا يتحوووديلن بعووود ذلوووك ويتصووورفلن .

معوو  البشووري  متج ،يلاجهلنشووهد الرسوول الكوورام يف ملكووه ا ميووانوهنا ن.انكيوو  إىل روايوو  حيوو  كمووا أسوولفنا
ن الزموووووان عوووووى جمووووورقة وتثز احلقوووووائ  الكوووووث .حيوووووة تتووووولارى الفلاصووووول بوووووني أجياهلوووووا وأقلامهوووووا.يف جاهليتها

ْلِم  ِمووْن قَوْبِلُكْم:قَوووُيا الَّووِذينَ ْم نَوبَوووأََ ْ َذِْتُكوو»واملكان،كموا هووك يف حقيقوو  اللجوولق خلوو  حوولاجز الزموان واملكووان:
رهم يف ثوْي إذن،وهنوا  غوْي مون جواء ذكو..فهوم ك« ف اّللَُّ نُل   َوعاق  َومَثُولَق َوالَّوِذيَن ِموْن بَوْعوِدِهْم   يَوْعَلُمُهوْم ِإ َّ 

ة ة الرسول ووحودة يف قعول والسيا  هنوا   يعو  بتفصويل أمرهم،فهنوا  وحود.ما بني مثلق وقلم ملسى.القرآن
 « .ْم اِبْلبَويِِناتِ جاَءهْتُْم ُرُسُلهُ »فيما قلبلحل به:

 اللاضحات اليت   يلتبك أمرها على ا قرا  السليم.
..رقوا « نا إِلَْيووِه ُمرِيووه  فَوووَرُقوا أَيْووِديَوُهْم يف أَْفلاِهِهْم،َوقوواُللا:ِإانَّ َكَفووْران ِ ووا أُْرِسووْلُتْم بِووِه َوِإانَّ َلِفووك َكووكِ  ِ َّووا تَووْدُعلنَ »

ريوود اووليج الصوولت ليسوومع عوون بعوود،بتحريك كفووه أمووام فمووه وهوول يرفووع أيوديهم يف أفوولاههم كمووا يفعوول موون ي
يرسووم السوويا  هووذ  احلركوو  الوويت توودل علووى جهوورهم ابلتكووذيه .صوولته ذهووااب وإاياب فيتموولج الصوولت ويسمع
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والشك،وإفحاكهم يف هوذا ا؟هر،وإتيواوم ّبوذ  احلركو  الغليظو  الويت   أقب فيهوا و  ذو ،إمعواان مونهم يف 
 ا؟هر ابلكفر.

بوواق  ال كووريك موون عللبشوور بوو وملووا كووان الووذي يوودعلهم إليووه رسوولهم هوول ا عتقوواق  للهيوو  اّلِل وحد ،وربلبيتووه
الكوولن  ثليوو  يف لوواهر املب..فووإن الشووك يف هووذ  احلقيقوو  النانقوو  الوويت توودركها الفطرة،وتوودل عليهووا آايت اّللِ 

 م كاهدان.ت واألر والسماوا.شكوقد استنكر الرسل هذا ال.املتجلي  يف صفحاته،يبدو مستنكرا قبيحا
وووماواِت َواأْلَْرِمف» ماوات واألرم تنطقوووان ّلِل كوووك والسووو..أيف ا «قالَوووحْل ُرُسوووُلُهْم:َأيف اّللَِّ َكوووك  فووواِنِر السَّ

تووان ات واألرم آين السووماو للفطوورة  ن اّلِل أبوودعهما إبووداعا وأنشووأ ا إنشوواءف قالووحل رسوولهم هووذا القوولل،أل
كووي ا  علووى ا كووارة   يزيوودواا كووارة إليهمووا يكفك،ويوورق الشووارق إىل الركوود سووريعا،و هائلتووان ابرز ن،فمجوورق 

جووول مهوواهلم إىل أإان،ويف ألوووا وحوودها تكفوووك مث أخووذوا يعووودقون نعووم اّلِل علووى البشووور يف قعوولهتم إىل ا ميووو
 «.لِبُكمْ يَوْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُ ُكْم لِ ْدُعل يَ .ْرمِ َأيف اّللَِّ َكك  فاِنِر السَّماواِت َواأْلَ »يتدبرون فيه ويتقلن العذاب:

جلوووى للمغفرة،لتت ة مباكووورةولكن السووويا  اعووول الووودعل .والووودعلة أصوووال قعووولة إىل ا ميوووان،امليقي إىل املغفووورة
لُكْم لِيَوْغِفوَر يَوْدعُ »علة  قويهم للودوعندئذ يبدو عجيبا أن يدعى قلم إىل املغفرة فيكلن هذا تل.نعم  اّلِل ومنته

رَُكْم ِإىل َأَجوول  ُمَسووم ى».« .ُذنُوولِبُكمْ  َلُكووْم ِموونْ  مغفوورة   يعجلكووم لمووع الوودعلة ل -سووبحانه  - ..فهوول« َويوُووَيخِِ
 اب ميان فلر الدعلة،و  ذخذكم ابلعذاب فلر التكذيه.

يوه سواب،ترجعلن فيولم احل إما يف هوذ  الودنيا وإموا إىل.إ ا مين عليكم من  أخورى فيويخركم إىل أجول مسومى
فهوول هوذا هوول ..ب الونعم وهك رمحو  و احوو  هسوبان يف اب.،وتتدبرون آايت اّلِل وبيوان رسوولكمإىل نفلسوكم

 جلاب قعلة اّلِل الرحيم املنانف 
نا،تُرِيووووُدوَن أَْن َشوووور  ِمثْولُ بَ  ِإ َّ قوووواُللا:ِإْن أَنْوووووُتمْ  »هنووووا يرجووووع القوووولم يف جهووووالتهم إىل ذلووووك ا عوووو ام ا؟هوووولل:

حمول رسوالته،فإوم لاحود مونهم ليلار اّلِل ..وبود  مون أن يعتوز البشور ابختيو«  آابُ انَتُصُدوان َعمَّا كواَن يَوْعبُودُ 
ووا رغبو  رسولهم هلوم   للن قعلة؟هالتهم ينكرون هذا ا ختيار،واعللنه مثار ريب  يف الرسل املختارين ويعل

ق بطبيعوو  ا؟موول و مف  ليلهو  يسووأللن أنفسووهم:ملاذا يرغووه الرسوول يف هوو.يف هووليلهم عمووا كووان يعبوود آاب هووم
ا حقيقتووهف موواذ يمتووهف موواقالعقلووك الووذي تطبعووه اللينيووات يف العقوولل   يفكوورون فيمووا كووان يعبوود آاب هم:مووا 

ديووودة،إ ا لووودعلة ا؟ايسووواوي يف معووورم النقووود والتفكوووْيف  وبطبيعووو  ا؟مووولق العقلوووك كوووذلك   يفكووورون يف 
تهم بوول ينكوورون بشووري  .لرسوول ...ويوورق ا«  ُمبِووني  فَووْأتُلان ِبُسووْلطان  »يطلبوولن خارقوو  توورغمهم علووى التصوودي :

ل ا يوويهلهم حلموووموونحهم موو يقررووووا،ولكنهم يلجهوولن األنظووار إىل منووو  اّلِل يف اختيووار رسوول موون البشووور،ويف
 « .. ِمْن ِعباِق ِ اءُ  مَيُُن َعلى َمْن َيشلِكنَّ اّللََّ وَ .ُلُكمْ قاَلحْل هَلُْم ُرُسُلُهْم:ِإْن حَنُْن ِإ َّ َبَشر  ِمثوْ »األمان  الكثى:

ومنهوا هوذ  املنو  علوى .جل احلودية عون نعوم اّللِ .تنسيقا للحلار مع جل السلرة« مين»ويذكر السيا  لفج 
ولكن كووذلك علووى البشووري  الوويت .وهك منوو  ضووخم    علووى أكووخاص الرسوول وحوودهم.موون يشوواء موون عبوواق 

وهووك منو  علووى .تلقوك موون املوا األعلىمهمو  ا تصووال وال.تشور  ابنتخوواب أفوراق منهووا هلوذ  املهموو  العظمى
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البشري  بتذكْي الفطرة اليت ران عليها الركام لتخرج من الظلموات إىل النولر ولتتحور  فيهوا أجهوزة ا سوتقبال 
مث هوك املنو  الكوثى علوى البشوري  إبخوراج النواس مون .والتلقك فتخرج من امللت الراكد إىل احلياة املتفتحو  .

نلنو  ّلِل وحوود  بوال كووريك واسوتنقاذ كوورامتهم ونواقتهم موون الوذل والتبوودق يف الدينلنوو  الدينلنو  للعبوواق إىل الدي
للعبيد ..الذل الذي ُيب هام  إنسان لعبد مثله  والتبدق الوذي يسوخر ناقو  إنسوان لتأليوه عبود مثلوه  فأموا 

ا يف موووداركهم ليفرقووول .حكايووو  ا تيوووان بسووولطان مبني،وقووولة خارق ،فالرسووول يبينووولن لقووولمهم أووووا مووون كوووأن اّللِ 
املبهم  املظلم  بوني ذات اّلِل ا هليو ،وذواهتم هوم البشري ،وليمحصولا صولرة التلحيود املطلو  الوذي   يلتوبك 
 شوواّب  يف ذات و  صووف ،وهك املتاهوو  الوويت  هووحل فيهووا اللينيووات كمووا  هووحل فيهووا التصوولرات الكنسووي  يف 

وكانحل نقطوو  البوودء يف املتاهوو  .يوو  واملصووري  واهلنديوو املسوويحي  عنوود مووا تلبسووحل ابللينيووات ا غريقيوو  والرومان
 بذاته واللبك بني أللهي  اّلِل وعبلقي  عيسى عليه السالم  -عليه السالم  -هك نسب  االار  إىل عيسى 

ووِل ّللَِّ فوَ َوَعلَووى ا» قلتووه:ى قوولة غووْيلوو.ومووا نعتموود ع.« َومووا كوواَن لَنووا أَْن أَنْتِووَيُكْم ِبُسووْلطان  ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ »  ْليَوتَولَكَّ
ا ،و  يرجول قلبوه إىل سول  ،  يتلفوحلفعلى اّلِل وحد  يتلكل امليمن...يطلقها الرسل حقيق  قائم « اْلُمْيِمُنلنَ 

 علان إ  منه،و  يرتكن إ  إىل محا .
 نَوتَولَكَّوَل َعلَوى ما لَنوا َأ َّ وَ »لكيد:مث يلاجهلن الطغيان اب ميان،ويلاجهلن األذى ابلثبات ويسأللن للتقرير والت

 « ..تَولَكَِّل اْلُمتَولَكُِِللنَ  فَوْليوَ َعَلى اّللَِّ اّللَِّ َوَقْد َهداان ُسبُوَلناف َولََنْصِثَنَّ َعلى ما آَذيْوُتُملان،وَ 
ليوه و ديه مون املالئ ي.لقفه ونريقهملطم ن إىل ماوا كلم  ..إ« َوما لَنا َأ َّ نَوتَولَكََّل َعَلى اّللَِّ َوَقْد َهداان ُسبُوَلنا»

حليواة ال   يوتم يف م حوَّت ولوومواذا يهو.أن ينصور وأن يعني امليمن  ن اّلِل الذي يهدي السبيل   بود.وانصر 
 الدنيا نصر إذا كان العبد قد ضمن هداي  السبيلف

   حطووئ هتديوه السوبيل،هل قلووه ملصولل ابّللِ تقوولق خطا ،و  -سوبحانه  -والقلوه الوذي ُيووك أن يود اّلِل 
 املضوووك يف قووواهرة املسووويطرة وهووول كوووعلر   جموووال معوووه للووو قق يفوأللهيتوووه ال -سوووبحانه  -لجووولق  الشوووعلر ب

ومن مث هووذا . ذا الطريووالطريوو ،أاي كانووحل العقبووات يف الطريوو ،وأاي كانووحل قوولى الطوواغلت الوويت توو با يف هوو
 لكلهم عليوووه يفدايووو  اّلِل هلوووم وبوووني توووّببوووني كوووعلرهم  -وسوووالمه علووويهم  صوووللات اّللِ  -الووورب  يف رق الرسووول 

 هديد.هذا الت ملاجه  التهديد السافر من الطلاغيحل مث إصرارهم على املضك يف نريقهم يف وجه
   -حقيقووو  ا رتبووواط يف قلوووه املووويمن بووني كوووعلر  ّبدايووو  اّلِل وبوووني بديهيووو  التلكووول عليوووه  -وهووذ  احلقيقووو  

اهليو  والويت تستشوعر يف أعماقهوا يوود تستشوعرها إ  القلولب الويت توزاول احلركو  فعوال يف ملاجهوو  نواغلت ا؟
وهووك تفووت  هلووا كوولى النوولر فتبصور اهلفووا  املشوورق  وتسوو و  أنسووام ا ميووان واملعرفوو ،وهك  -سوبحانه  -اّلِل 

األنوووك والقووورىب ..وحين وووذ   هفووول  وووا يتلعووودها بوووه نلاغيوووحل األرم و  الوووك أن تسوووتجيه لإلغوووراء و  
ومووواذا حوووا  القلوووه .يف أيوووديهم مووون وسوووائل الوووبطا والتنكيلللتهديووود وهوووك هتقووور نلاغيوووحل األرم وموووا 

ووَل َعلَووى اّللَِّ َوقَووْد َهووداان »امللصوولل ابّلِل علووى هووذا النحوولف وموواذا حيفووه موون أول ووك العبيوودف   َومووا لَنووا َأ َّ نَوتَولَكَّ
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جووع و  ووون،و  نتزعووزع ..لنصووثن   نتزحووز  و  نضووع  و  ن ا« َولََنْصووِثَنَّ َعلووى مووا آَذيْوُتُموولان« ..»ُسووبُوَلنا
 « ..َوَعَلى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمتَولَكُِِللنَ ..»و  نشك و  نفرط و  حنيد 

ر ه أمووام انتصوواك ّبزميتوو  اوواقل و  ينوواقا و  يفكوور و  يتعقل،ألنووه ُيوو.وهنووا يسووفر الطغيووان عوون وجهووه
ا يَن َكَفوووووووووُرو اَل الَّووووووووذِ َوقووووووووو :»تجووووووووثون العقيدة،فيسووووووووفر ابلقوووووووولة املاقيووووووووو  الغليظوووووووو  الووووووووويت   ميلووووووووك غْيهوووووووووا امل

 «   ِتناِلُرُسِلِهْم:لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرِضنا أَْو لَتَوُعلُقنَّ يف ِملَّ 
كولن يا سوالم أن  ترضوى مون إن ا؟اهليو   .هنا تتجلى حقيقو  املعركو  ونبيعتهوا بوني ا سوالم وا؟اهليو  .

حووَّت لوول  ا سووالم وهك   تسووا .خووارج عوون وجلقهووا و  تطيوو  أن يكوولن لووه وجوولق.لووه كيووان مسووتقل عنهووا
،وهذا مووا   ء مسووتقلساملها.فا سووالم   بوود أن يبوودو يف صوولرة عمووع حركووك مسووتقل بقيوواقة مسووتقل  وو 
طلبوولن موونهم م ولكوون يتطيقووه ا؟اهلي .لووذلك   يطلووه الووذين كفووروا موون رسوولهم جموورق أن يكفوولا عوون قعوولهت

م كيوووووان ال يبقوووووى هلوووووفووووويف عمعهوووووم ا؟ووووواهلك،وأن يوووووذوبلا يف جموووووتمعهم أن يعووووولقوا يف ملوووووتهم،وأن ينووووودجملا 
نودمج يغك ملسولم أن ،فما ينبوهذا ما شاب  نبيع  هذا الدين ألهله،وما يرفضه الرسل من مث وذبلنه.مستقل

 ال لودعلة،و  يبقوى جمو يف التجمع ا؟اهلك مرة أخرى ..وعند ما تسفر القلة الغامشو  عون وجههوا الصولد 
 ال حلج  و  يسلم اّلِل الرسل إىل ا؟اهلي  ..يبقى جم

صووور مسووولم أن يعمووول مووون قاخلوووه،إ  أن   يسوووم  لعن -بوووه العضووولي بطبيعووو  تركي -إن التجموووع ا؟ووواهلك 
لوويهم أوووم إين حيوول يكوولن عموول املسوولم وجهوود  وناقتووه حلسوواب التجمووع ا؟اهلك،ولتلنيوود جاهليتووه  والووذ

س أجهزتوه هوم انكيالته و سرب يف اجملتمع ا؟واهلك،والتميع يف تشوقاقرون على العمل لدينهم من خالل الت
ا عمول حلسواب هوذيتموع أن هذ  الطبيع  اليت ترغم كل فرق قاخل اجمل.  يدركلن الطبيع  العضلي  للمجتمع

 ذ ْنواهم اّللِ إلمهم بعود لذلك يورفخ الرسول الكورام أن يعولقوا يف ملو  قو.وحلساب منهجه وتصلر  . اجملتمع
 منها ..

انلا كوملهازيول،وإن  اة البشور هنا تتدخل القلة الكوثى فتضورب ضوربتها املودمرة القاضوي  الويت   تقو  هلوا قول و 
ذِلَك ِلَمووْن خوواَ  .اأْلَْرَم ِمووْن بَوْعووِدِهمْ  ِكنَونَُّكمُ َولَُنْسوو.فَووَأْوحى إِلَووْيِهْم َرُّبُووْم لَوونُوْهِلَكنَّ الظَّاِلِمنيَ  »نغواة متجووثين:

 «.َمقاِمك َوخاَ  َوِعيدِ 
و  بد أن ندر  أن تودخل القولة الكوثى للفصول بوني الرسول وقولمهم إ وا يكولن قائموا بعود مفاصول  الرسول 

وبعووود أن يصوووروا .بعووود أن يووورفخ املسووولملن أن يعووولقوا إىل ملووو  قووولمهم بعووود إذ ْنووواهم اّلِل منهوووا ..لقووولمهم .
اصووللا قوولمهم علووى أسوواس وبعد أن يف.علووى ايووزهم بوودينهم وبووتجمعهم ا سووالمك ااوواص بقياقتووه اااصوو 

عندئوووذ تتووودخل القووولة .العقيوودة فينقسوووم القووولم اللاحوود إىل أمتوووني رتلفتوووني عقيوودة ومنهجوووا وقيووواقة وعمعووا .
الكووثى لتضوورب ضووربتها الفاصوول ،ولتدمر علووى الطلاغيووحل الووذين يتهوودقون املوويمنني،ولتمكن للموويمنني يف 

يكولن هوذا التودخل أبودا واملسولملن متميعولن يف  و .األرم،ولتحق  وعود اّلِل لرسوله ابلنصور والتمكوني ..
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اجملتموووع ا؟اهلك،عوووامللن مووون خوووالل أوضووواعه وتشوووكيالته،غْي منفصووولني عنوووه و  متميوووزين بتجموووع حركوووك 
 مستقل وقياقة إسالمي  مستقل  ..

ذات لوول وإيقوواع يف هووذا  اكلتا وو.تلكيوود .  ونوولن ال..نوولن العظموو« فَووَأْوحى إِلَووْيِهْم َرُّبُووْم لَوونُوْهِلَكنَّ الظَّوواِلِمنيَ »
للنوووواس ّبووووذا و وللرسوووول  لنهلكن املتجووووثين املهدقين،املشووووركني الظوووواملني ألنفسووووهم وللحوووو .امللقوووو  الشووووديد

 ا؟اري  العاقل :  ا هك السن  جزافا،إ..  حماابة و « َولَُنْسِكنَونَُّكُم اأْلَْرَم ِمْن بَوْعِدِهمْ »التهديد..
 ك،فلم يتطواولخوا  مقوام ..ذلوك ا سوكان وا سوتخال  ملون« َوِعيودِ  ذِلَك ِلَمْن خاَ  َمقواِمك َوخوا َ »

رم،و  سوووود يف األوخووووا  وعيد،فحسووووه حسووووابه،واتقى أسووووبابه،فلم يف.و  يتعووووال و  يسووووتكث و  يتجث
 فهل من مث يستح  ا ستخال ،ويناله ابستحقا ..يظلم يف الناس

ملهوويمن اقوولة ا؟بووار  -ارة الطاموو  ابلقوولة ا؟بوو -ني لة الطغوواة الظوواملقوو -وهكووذا تلتقووك القوولة الصووغْية اهلزيلوو  
 ن املكذبني.هم  الرسل عند البالغ املبني واملفاصل  اليت ايز امليمنني مفقد انتهحل م -املتكث 

ّلِل ان ومعهوم قولة ملتلاضوعل ووق  الطغاة املتجثون بقولهتم اهلزيلو  الضو يل  يف صو ،ووق  الرسول الوداعلن ا
 وكانحل العاقب  كما اه أن تكلن:. ا ابلنصر والفت  .عا كالوق.يف ص  -سبحانه  -
كوووووواُق يَوَتَجرَُّعُه َو  يَ .يد  ْن مووووواء  َصووووودِ ِمووووووُيْسوووووقى وَ ِمْن َورائِووووووِه َجَهووووونَُّم .َواْسوووووتَوْفَتُحلا َوخووووواَب ُكووووووُل َجبَّوووووار  َعِنيووووود  »

،وَ   « .. َغِليج  رائِِه َعذاب   وَ ِمنْ ُيِسيُغُه،َوَذْتِيِه اْلَمْلُت ِمْن ُكلِِ َمكان  َوما ُهَل ِ َيِِحل 
قوو  هووذا ولكنووه ي.مشووهد اايبوو  يف هووذ  األرم.إنووه مشووهد اايبوو  لكوول جبووار عنيد.واملشووهد هنووا عجيه

ا  بعنوو  يسووق.سلمامللقوو ،ومن ورائووه ختايوول جهوونم وصوولرته فيهووا،وهل يسووقى موون الصووديد السووائل موون ا؟
ل لمحهمووا موون خووالن نكوواق نتقزز والتكوور  ابقايفيتجرعووه غصووبا وكرهووا،و  يكوواق يسوويغه،لقذارته ومرارتووه،وال

ومن ورائوووه .مل عذابوووهالكلموووات  وذتيوووه املووولت  سوووبابه انيطووو  بوووه مووون كووول مكان،ولكنوووه   ميلت،ليسوووتك
 عذاب غليج ..

 روِع الفظيع.لنحل املاإنه مشهد عجيه،يرسم ا؟بار ااائه املهزوم ووراء  مصْي  حايل له على هذا 
 ا قعوواة احلوو ا يهوودقون ّبوويف تفظيووع املشهد،تنسوويقا لووه مووع القوولة الغامشوو  الوويت كووانل « غلوويج»وتشوو   كلموو  

 وااْي والصال  واليقني.
 صور  عن خسار  الك ار وقدر  هللا المطلقة 20 - 18الدرس الرابع:

أن  رة اّلِل علوى  إىل قودويف لل هذا املصْي اكء التعقيه مثال مصلرا يف مشهد يضورب الوذين كفوروا ولفتو
،وقوود أسوودل   األخرىذلووك قبوول أن يتووابع مشوواهد الروايوو  يف السوواح.ذهه املكووذبني وذيت خبلوو  جديوود .يوو

ْم أَْعموواهُلُْم  َفووُروا بِووَرّبِِِ ِذيَن كَ َمثَووُل الَّوو »السووتار علووى فصوولها األخووْي يف هووذ  األرم،رووايال ابلسوواح  األخوورى:
 « ..َبِعيدُ ذِلَك ُهَل الضَّالُل الْ .ءلا َعلى َككا َكَسبُ ْقِدُروَن ِ َّ   يوَ .َكَرماق  اْكَتدَّْت بِِه الرِِيُ  يف يَوْلم  عاِص   

ومشوووهد الرمووواق تشوووتد بوووه الوووري  يف يووولم عاصووو  مشوووهلق معهلق،اسوووم بوووه السووويا  معووو  ضوووياع األعموووال 
اسوووومه يف هووووذا املشووووهد .سوووودى،  يقوووودر أصووووحاّبا علووووى ا مسووووا  بشووووكء منهووووا،و  ا نتفوووواع بووووه أصال
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يبل  يف هريك املشاعر له ما   يبلغوه التعبوْي الوذهب اجملورق عون ضوياع األعموال وذهاّبوا العاص  املتحر ،ف
فاألعموووال الووويت   تقووولم علوووى قاعووودة مووون .هوووذا املشوووهد ينطووولي علوووى حقيقووو  ذاتيووو  يف أعموووال الكفار.بدقا

اهلبوووواء مفككوووو  ك.ا ميووووان،و  اسووووكها العووووروة الووووليقى الوووويت تصوووول العموووول ابلباعة،وتصوووول الباعووووة ابّلِل .
فالعمول حركو  آليو    يفو   .فليك املعلل عليه هل العمول،ولكن ابعوة العمل.والرماق،  قلام هلا و  نظام

 فيها ا نسان عن اهلل  إ  ابلباعة والقصد والغاي .
ويلتقك .ييرمووشول  مول  وهكوذا يلتقوك املشوهد املصولر موع احلقيقو  العميقو ،وهل يويقي املعو  يف أسوللب م

 « ..ذِلَك ُهَل الضَّالُل اْلَبِعيدُ »يه:معهما التعق
 إىل بعيد  .فهل تعقيه يتف  لله مع لل الرماق املتطاير يف يلم عاص  .

ملكوذبني   مون مصوائر اها السيامث يلتقك مع مشهد الرماق املتطاير لل آخر يف اهلي  التالي ،اليت يلتفحل في 
َخلَووَ  السَّووماواِت  نَّ اّللََّ  تَوووَر أَ أَ َْ »يوان خبلوو  جديوود:السوابقني إىل املكووذبني موون قريا،يهوودقهم إبذهوواّبم وا ت

 « ..ّللَِّ بَِعزِيز  ِلَك َعَلى اذَوما .د  ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم َوَذِْت خِبَْل   َجِدي.َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ 
هوول ..رم اوات واألوا نتقووال موون حوودية ا ميووان والكفوور،ومن قضووي  الرسوول وا؟اهليوو  إىل مشووهد السووم

ذا هووعلووى رابنيوو   شووري  يوودلانتقووال نبيعووك يف املوونهج القوورآين كمووا أنووه انتقووال نبيعووك يف مشوواعر الفطوورة الب
 املنهج القرآين ..

ر باكوورة مووع السووتالقووى مإن فطرتووه ت.إن بووني فطوورة الكووائن ا نسوواين وبووني هووذا الكوولن لغوو  سووري  مفهلموو   .
   هوووذا الكووولن مث ذين يووورونقووواط إيقاعاتوووه وق  توووه  والوووالكوووامن وراء هوووذا الكووولن  جووورق ا عوووا  إليوووه والت

 تسمع فطرهتم هذ  ا يقاعات وهذ  ا ُياءات هم أفراق معطلل الفطرة.
  تصوويبها تيجوو  هلفوونكما تصوواب احلوولاس ابلتعطوول .يف كيوواوم خلوول تعطلووحل بووه أجهووزة ا سووتقبال الفطريوو 

   للتلقوك وموون    تصولإووم أجهووزة  لفو.  .كموا تصواب العوني ابلعمووى،واألذن ابلصمم،واللسوان ابلوبكم..
 .أوىل   تصل  للقياقة والزعام   . ابب

إن العلوم   ..كوذاب وافو اء « املوذاهه العلميو » الوذي يسوملنه -ومن هي ء كل أصحاب التفكْي املاقي 
لوووذين ووووم اإلن كلوووه  يتفووو  موووع تعطووول أجهوووزة ا سوووتقبال الفطريووو  وفسووواق أجهوووزة ا تصوووال ا نسووواني  ابلكووو

   م يرا  أعمى ي أو نظاوما ميكن أن تقام احلياة ا نساني  على مذهه أو رأ.يسميهم القرآن ابلعمك .
 يف جرسوه سوتقر حوَّتفاحل  تبحل م.إن خل  السماوات واألرم ابحل  يلحك ابلقدرة كما يلحك ابلثبات 

 يد.ويف مقابل الضالل البع.ذلك يف مقابل الرماق املتطاير إىل بعيد.اللفظك .
 َوَذِْت خِبَْلوو   يُووْذِهْبُكمْ   َيَشووأْ ِإنْ »ويف ضوولء مصووْي املعانوودين ا؟بووارين يف معركوو  احلوو  والبانوول اووكء التهديوود:

 ا؟وووونك يف ..والقوووواقر علووووى خلوووو  السووووماوات واألرم،قوووواقر علووووى اسووووتخال  جوووونك غووووْي هووووذا« َجِديوووود  
ع لوول بعيوود موو لقوولم يتسوو  موونولوول الووذهاب اب.واسووتخال  قوولم مكووان قوولم موون أقوولام هووذا ا؟نك.األرم

 الرماق املتطاير الذاهه إىل الفناء.
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الرماق و .ن قبول كواهدةموملكذبني اومصارع ...وخل  السماوات واألرم كاهد« َوما ذِلَك َعَلى اّللَِّ بَِعزِيز  »
 قرآن  هذا اليفاملتطاير كاهد من بعيد  أ  إنه ا عجاز يف تنسي  املشاهد والصلر والظالل 

 مشهد ذل وخهي الضم اء والمساكبرين يوا القيامة 23 - 21امس:الدرس الخ

رين ظوو  مووع ا؟بوواا منووذ حلفلقد كنوو.مث نرقووى إىل أفوو  آخوور موون آفووا  ا عجوواز يف التصوولير واألقاء والتنسووي  
ن فاهل. الودنياهول بعود يفوكانحل صلرته يف جهنم ختايل له مون ورائوه و .ولقد خاب كل جبار عنيد.املعاندين

يف املشوووووهد  -ي  ورسووووولها روايووووو  البشووووور  -،حيوووووة يتوووووابع السووووويا  خطلاتوووووه ابلروايووووو  الكوووووثى ْنووووودهم هنا 
عفاء بوووووني الضووووو وهووووول مشوووووهد مووووون أعجوووووه مشووووواهد القيامووووو  وأحفلهوووووا ابحلركووووو  وا نفعوووووال واحلووووولار.األخْي

يعوووا  »وبني الشووويطان وا؟ميوووع:.واملسوووتكثين ا َلُكوووْم َتْكَثُوا:ِإانَّ ُكنَّووو اْسوووُء لِلَّوووِذينَ َعفاَفقووواَل الُضووو -َوبوَوووَرُزوا ّللَِِّ مجَِ
ُ هَلََديْناُكمْ ا َلْل َهووداانَ قوواُللا: فَوَهووْل أَنْوووُتْم ُمْغنُوولَن َعنَّووا ِمووْن َعووذاِب اّللَِّ ِمووْن َكووكءف.تَوَبعا   ء  َعَلْينووا َأَجزِْعنووا أَْم َسوولا.ّللَّ

َ َوَعدَ ا :ِإنَّ َوقاَل الشَّْيطاُن َلمَّا ُقِضَك اأْلَْمرُ .َصَثان ما لَنا ِمْن حمَِيا   ،َووَ ّللَّ َعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوموا  ُكْم َوْعَد احلَْ ِِ
تُ  ،ما أاََن ِ ُْصوورِِخُكْم ين َوُللُموولا أَنْوُفَسووُكمْ ل فَووال تَوُللُموو.ْم ِ  كوواَن ِ  َعلَووْيُكْم ِمووْن ُسووْلطان  ِإ َّ أَْن َقَعووْلُتُكْم فَاْسووَتَجبوْ

َوأُْقِخوَل الَّوِذيَن آَمنُولا » «.ِمنَي هَلُوْم َعوذاب  أَلِويم  نَّ الظَّوالِ إِ .ْبولُ ْرُت ِ ا َأْكورَْكُتُملِن ِموْن قوَ ِإيِنِ َكفَ .َوما أَنْوُتْم ِ ُْصرِِخكَّ 
 «.يها َسالم  فِ  َرّبِِِْم،هَِيوَّتُوُهْم يها إبِِْذنِ ِديَن فِ َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر،خالِ 

يا إىل مسووور  سووور  الووودنمانتقلوووحل مووون .روايووو  الووودعلة والدعاة،واملكوووذبني والطغووواة ..الروايووو  .لقووود انتقلوووحل 
يعا  »اهلخرة:  « ..َوبَوَرُزوا ّللَِِّ مجَِ

لرسوووول وعملوووولا منوووولا ابمث الووووذين آ.ومعهم الشوووويطان ..الطغوووواة املكووووذبلن وأتبوووواعهم موووون الضووووعفاء املسووووتذلني
لن أووووم علمووولن وُيسوووولكنهم السووواع  ي.ن ّلِل قائمووواوهم مكشووولفل .مكشووولفني« مجيعوووا»بووورزوا .الصووواحلات .
 سوووووواح  ورفووووووعبوووووورزوا وامووووووتات ال.  ُيجووووووبهم حجوووووواب،و  يسوووووو هم سوووووواتر،و  يقوووووويهم وا  . مكشوووووولفلن

 َعوذاِب اّللَِّ َعنَّوا ِمونْ  فَوَهوْل أَنْووُتْم ُمْغنُولنَ .ُكْم تَوَبعا  نَّا لَ كُ َفقاَل الُضَعفاُء لِلَِّذيَن اْسَتْكَثُوا:ِإانَّ  »الستار،وبدأ احللار:
 « ..ِمْن َككءف

نووازللا عوون ت حووني هم الووذين تنووازللا عوون أخووا خصووائا ا نسووان الكوورمي علووى اّللِ .والضووعفاء هووم الضووعفاء
ْي اّلِل وقانلا لغو.غواةين والطحريتهم الشخصي  يف التفكْي وا عتقاق وا عوا  وجعلولا أنفسوهم تبعوا للمسوتكث 

لن  ألحوود أن يكووريوود اّللِ يوالضووع  لوويك عووذرا،بل هوول ا؟رميوو  فمووا .موون عبيوود  واختاروهووا علووى الدينلنوو  ّللِ 
ن نصويبه عوينوزل نائعوا  ألحود أن وموا يريود اّللِ .ضعيفا،وهل يدعل الناس كلهم إىل محا  يعتزون به والعوزة ّللِ 

لوك ا   -ائنو  موا كانوحل ك  -والقلة املاقيو  .و أن ينوزل كارهواأ -ليت هك ميزته ومنواط تكرميوه ا -يف احلري  
ن الوووووك أك القووووولة فقصوووووارى موووووا الكوووووه تلووووو.أن تسوووووتعبد إنسووووواان يريووووود احلري ،ويستمسوووووك بكرامتوووووه اهلقمي 

سووووووها و  أحوووووود حب فال ميلووووووك.أموووووا العقوووووول.أما الرو .أما الضوووووومْي.ا؟سووووود،تيذيه وتعذبووووووه وتكبلووووووه وهبسووووووه
عفاء تبعووا الضووول ووك أاسووتذ هلا،إ  أن يسوولمها صوواحبها للحووبك وا ذ ل  موون ذا الووذي ميلووك أن اعوول 

 للمستكثين يف العقيدة،ويف التفكْي،ويف السلل ف
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  السلل فتفكْي،ويفمن ذا الذي ميلك أن اعل أول ك الضعفاء تبعا للمستكثين يف العقيدة،ويف ال
 ن سولا فم وكافلهم قو م ورازقهمن ذا الذي ميلك أن اعل أول ك الضعفاء يدينلن لغْي اّلِل،واّلِل هل خالقه

اهوا ألووم أقول ج طغواة،و فهم ضوعفاء   ألووم أقول قولة ماقيو  مون ال.أحد إ  أنفسهم الضوعيف   .  أحد
صوف  الضوع   عفا يلحو ضكال،إن هذ  كلها أعرام خارجي    تعد بذاهتا .أو ما  أو منصبا أو مقاما .

خوا خصوائا  عتوزازهم إ ا هوم ضوعفاء ألن الضوع  يف أرواحهوم ويف قلولّبم ويف بولهتم ويف ا.ابلضعفاء
 ا نسان  

هاف إ ووووا لووووذي حضووووعفمن ذا الووووذي حضووووع الكثوووورة للقلوووو ف وموووواذا ا.إن املستضووووعفني كثرة،والطلاغيووووحل قلوووو 
اّلِل لبووووب  يت وهبهوووواحضووووعها ضووووع  الرو ،وسووووقلط اهلم ،وقلوووو  النخلة،والتنووووازل الووووداخلك عوووون الكراموووو  الوووو

للقول  اا قاقرة علوى هك قائمف.ب هذ  ا؟ماهْيا نسان  إن الطغاة   ميلكلن أن يستذللا ا؟ماهْي إ  برغ
 هلم لل أراقت.فا راقة هك اليت تنقا هذ  القطعان 

ا  يعتموود عليهووحوودها الوويتو وهووذ  القابليوو  هووك .إن الووذل   ينشووأ إ  عوون قابليوو  للووذل يف نفوولس األذ ء . 
ا َلُكووْم ِإانَّ ُكنَّوو»سووأللوم:يالطغوواة   واألذ ء هنووا علووى مسوور  اهلخوورة يف ضووعفهم وتبعيووتهم للووذين اسووتكثوا 

ف  أم هينوا إىل هوذا املصوْي األلويمتبعنواكم فانتاف ..وقود «تَوَبعا  فَوَهْل أَنْوُتْم ُمْغُنلَن َعنَّا ِمْن َعوذاِب اّللَِّ ِموْن َكوكء
ضووووهم إايهووووم قة،وتعريلعلهووووم وقوووود رأوا العووووذاب يهموووولن بتأنيووووه املسووووتكثين علووووى قيوووواقهتم هلووووم هووووذ  القيا

 للعذابف
 لسيال :لى ذلك اسيا  ُيكك قلهلم وعليه نابع الذل  على كل حال  ويرق الذين استكثوا عإن ال
ُ هَلََديْناُكْم  َسلاء  َعَلْينا َأَجزِْعنا»  « ..نا ِمْن حمَِيا  َثان ما لَ أَْم صَ  قاُللا:َلْل َهدااَن اّللَّ

ُ هَلََديْناكُ »وهل رق يبدو فيه الثم والضي :  « ..مْ َلْل َهدااَن اّللَّ
 هووووداان اّللِ  ولل.للكمفعووووالم تللملننووووا وحنوووون وإايكووووم يف نريوووو  واحوووود إىل مصووووْي واحوووودف إننووووا   وتوووود ونضوووو

إىل  م وضووووالهلمإىل اهلوووودى معنا،كمووووا قوووودانكم حووووني ضووووللنا إىل الضووووالل  وهووووم ينسووووبلن هووووداه لقوووودانكم
ن   اء اسووتطال  موولووى الضووعفعفيع فوولن السوواع  بقدرتووه وكووانلا موون قبوول ينكرونووه وينكرووا،ويسووتطيللن .اّللِ 

ّلِل   وا.مور ّلِل .برجوع األ وهم إ ا يتهربلن مون تبعو  الضوالل وا ضوالل.ُيسه حسااب لقدرة القاهر ا؟بار
َ   َذُْمووووُر اِبْلَفْحشوووواءِ »ذموووور ابلضووووالل كمووووا قووووال سووووبحانه: ن نوووور  موووولضووووعفاء ا مث هووووم يينبوووولن.« .ِإنَّ اّللَّ
 اق لوه مون صوثر اب،و  فقد ح  العذ.؟زع كما أنه   فائدة من الصثخفك،فيعلنلوم  ن   جدوى من ا

ن الصووث فيووه هلوودى وكوواأو جزع،وفووات األوان الووذي كووان ا؟ووزع فيووه موون العووذاب اوودي فووْيق الضووالني إىل ا
 على الشدة ادي فتدركهم رمح  اّلِل.

«  ْعنووا أَْم َصوَثان مووا لَنوا ِمووْن حمَِوويا  َسوولاء  َعَلْينوا َأَجزِ »لقود انتهووى كول كووكء، و  يعود هنالووك مفور و  حموويا:
هوووات  .نرى الشوويطان ..وهنووا نوورى علووى املسوور  عجبووا.لقوود قضووك األمر،وانتهووى ا؟دل،وسووكحل احلوولار .

نوورا  السوواع  يلووبك مسوول  الكهووان،أو مسوول  الشوويطان  ويتشوويطن علووى الضووعفاء .الغلايوو ،وحاقي الغوولاة .
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َ  -َلمَّا ُقِضوَك اأْلَْموُر  -َوقاَل الشَّْيطاُن »يهم من العذاب:واملستكثين سلاء،بكالم ر ا كان أقسى عل ِإنَّ اّللَّ
،َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكمْ  ُتْم ِ  .َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْ ِِ فَوال .َوما كاَن ِ  َعلَوْيُكْم ِموْن ُسوْلطان  ِإ َّ أَْن َقَعوْلُتُكْم فَاْسوَتَجبوْ

ِإنَّ الظَّواِلِمنَي .ِإيِنِ َكَفْرُت ِ ا َأْكرَْكُتُملِن ِمْن قَوْبولُ .ما أاََن ِ ُْصرِِخُكْم َوما أَنْوُتْم ِ ُْصرِِخكَّ .مْ تَوُللُملين َوُللُملا أَنْوُفَسكُ 
 «.هَلُْم َعذاب  أَلِيم  

اء كخصوي  الضوعف كما بودت  اّلِل  اّلِل  أما إن الشيطان حقا لشيطان  وإن كخصيته لتبدو هنا على أاها
ن،وزين ابلعصووويا ين يف هوووذا احلووولار ..إنوووه الشووويطان الوووذي وسووولس يف الصووودور،وأغرىوكخصوووي  املسوووتكث 

حية     انفووذة،الكفر،وصوودهم عوون اسووتماع الوودعلة ..هوول هوول الووذي يقوولل هلووم وهوول يطعوونهم نعنوو  أليموو
َ َوَعوو»ل اهلن،وبعوود فوولات األوان:هوول الووذي يقوول  -موور وقوود قضووك األ -ميلكوولن أن يرقوهووا عليووه  ْم دَكُ ِإنَّ اّللَّ

م مووون وليك لوووه علووويه سوووتجاب  لوووه،عبوووْيهم ابمث حوووزهم وخوووزة أخووورى بت«  َوْعوووَد احْلَووو ِِ َوَوَعوووْدُتُكْم فَوووَأْخَلْفُتُكمْ 
ابلا لدعلتوه مي،فاسوتجسلطان،سلى أوم ختللا عن كخصياهتم،ونسلا ما بينهم وبوني الشويطان مون عوداء قد

ُتْم ِ   أَْن َقَعووولْ ن  ِإ َّ ْيُكْم ِموووْن ُسووْلطاَوموووا كوواَن ِ  َعلَووو»البانلوو  وتركووولا قعووولة احلوو  مووون اّلِل: مث «  ُتُكْم فَاْسوووَتَجبوْ
  مث حلووووك «نْوُفَسووووُكمْ أَ ُللُموووولا فَووووال تَوُللُموووولين وَ »يينبهم علووووى أن أنوووواعل  :.يينبهم،ويوووودعلهم لتأنيووووه أنفسووووهم

  فموا لسواعم فأموا اّبم،وينفخ يد  منهم،وهل الذي وعودهم مون قبول ومناهم،ووسولس هلوم أن   غالوه هلو
..وموا بيننووا « ْصورِِخكَّ نْووُتْم  ُِ  َومووا أَ موا أاََن ِ ُْصورِِخُكمْ »هول  لبويهم إذا صورخلا،كما أووم لوون ينجودو  إذا صورن:

مث «  لِن ِمووْن قَوْبوولُ َأْكوورَْكُتمُ  ُت ِ وواِإيِنِ َكَفوورْ »مون صوول  و  و ء  مث يووثأ موون إكووراكهم بووه ويكفوور ّبووذا ا كوورا :
  فيوا للشويطان  واي «اب  أَلِويم  ْم َعوذِإنَّ الظَّواِلِمنَي هَلُو»لقاصم  يصوبها علوى أوليائوه:ينهك خطبته الشيطاني  اب

ن حوودو   وقبوول أذبلهم وجهلووم موون ولوويهم الووذي هتوو  ّبووم إىل الغلايوو  فأنوواعل  وقعوواهم الرسوول إىل اّلِل فكوو
 الَّووِذيَن َوأُْقِخوولَ » :اجيوو  النيسوودل السووتار نبصوور علووى الضووف  األخوورى بتلووك األموو  امليمن ،األموو  الفائزة،األموو

« تُوُهْم ِفيهوووا َسوووالم  إبِِْذِن َرّبِِِْم،هَِيوَّووو ِديَن ِفيهوووااُر،خالِوووآَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت َجنَّوووات  َعْووورِي ِموووْن َهِْتَهوووا اأْلَوْ 
 ..ويسدل الستار ..

   ةفيا له من مشهد  واي هلا من خاا  لقص  الدعلة والدعاة مع املكذبني والطغا
؟اهليووووووو  يف الووووووودنيا حيوووووووة وقفوووووووحل أمووووووو  الرسووووووول يف ملاجهووووووو  ا.ويف لووووووول هوووووووذ  القصووووووو  بفصووووووولهلا مجيعوووووووا

 َو  َيكووواُق يَوَتَجرَُّعهُ .مووواء  َصووِديد   ُيْسوووقى ِموونْ وَ َهوونَُّم ِمْن َورائِوووِه جَ .َواْسووتَوْفَتُحلا َوخووواَب ُكووُل َجبَّوووار  َعِنيوود  »الظاملوو :
ة كواهدان ..ويف اهلخورة حيو«  َغلِويج  رائِوِه َعوذاب  ِموْن وَ َمكان  َوما ُهَل ِ َيِِوحل  وَ  ُيِسيُغُه،َوَذْتِيِه اْلَمْلُت ِمْن ُكلِِ 

 لعجيه ..ذلك املشهد الفريد:مشهد الذين استكثوا والضعفاء والشيطان،مع ذلك احللار ا
 أمثيل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 24الدرس السادس:

رقووووو  اابيث ،يضووووورب اّلِل مثووووول الكلمووووو  الطيبووووو  والكلمووووو  يف لووووول تلوووووك القصووووو  ومصوووووائر األمووووو  الطيب ،والف
اابيث ،لتصوولير سوونته ا؟اريوو  يف الطيووه واابيووة يف هووذ  احليوواة فتكوولن خااوو  كتعليوو  الراويوو  علووى الروايوو  

ُ َموووَثال  َكِلَموووو   نَيِِبَووو   َكَشووووَجرَة  نَيَِِب  ،َأْصوووُلها »بعووود إسوووودال السوووتار: تبِووووحل  َوفَوْرُعهووووا يف أََ ْ تَوووووَر َكْيوووَ  َضووووَرَب اّللَّ
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ُ اأْلَْمثووواَل لِلنَّووواِس َلَعلَُّهوووْم يَوتَوووذَكَُّرونَ  ا،َوَيْضوووِرُب اّللَّ وووماِء،تُوْييت أُُكَلهوووا ُكووولَّ ِحوووني  إبِِْذِن َرّبِِ َوَمَثُل َكِلَمووو   َخِبيثَووو   .السَّ
ُ الَِّذيَن آَمنُولا اِبْلَقوْلِل الثَّابِوحِل يف احْلَيواِة يُوثَوبِِ »..َكَشَجرَة  َخِبيثَ   اْجتُوثَّحْل ِمْن فَوْلِ  اأْلَْرِم ما هَلا ِمْن َقرار   حُل اّللَّ

ُ ما َيشاءُ  ُ الظَّاِلِمنَي َويَوْفَعُل اّللَّ  « ..الُدنْيا َويف اهْلِخرَِة َوُيِضُل اّللَّ
 بيثوو  كالشووجرةلموو  ااوالك.إن مشووهد الكلموو  الطيبوو  كالشووجرة الطيبوو  أصوولها تبووحل وفرعهووا يف السووماء ..

ني يووومن قصوو  النبهوول مشووهد مووأخلذ موون جوول السوويا ،.يثوو ،اجتثحل موون فوول  األرم مووا هلووا موون قوورار .ااب
ليهووووووا عألنبيوووووواء اوكووووووجرة النبوووووولة هنووووووا ولوووووول إبووووووراهيم أيب .واملكذبني،ومصووووووْي هووووووي ء وهووووووي ء بلجووووووه خاص

لكوون   ..و ا وحيليوواان وخووْي يثموور إميوو.نبيووا موون األنبيوواء ..واضوو ،وهك تووييت أكلهووا كوول فوو ة،أكال جنيووا نيبووا .
 آفاقا،وأعرم مساح ،وأعم  حقيق . أبعد من هذا -ع جل السلرة وجل القص  مبعد تناسقه  -املثل 

  تبتو    تزعزعهووا األعاصووْي،و .تبتوو  سوامق  مثموورة ..الطيب  لكالشوجرة -لمو  احلوو  ك  -إن الكلمو  الطيبوو  
طور املواح  عخ أووا معرضو  للخإن خيول للوبو  -تعص  ّبا راي  البانول و  تقولى عليهوا معواول الطغيوان 

الووبعخ  وإن خيوول إىل -يوو ،تطل علووى الشوور والظلووم والطغيووان موون عوول سووامق  متعال -يف بعووخ األحيووان 
ان بعود س املتكوايرة آقطوع مثرهوا،ألن بوذورها تنبوحل يف النفول مثمورة   ين -أحياان أن الشر يزمحهوا يف الفضواء 

 آن ..
 ث  قد هتيج وتتعاىل وتتشابك وحيل إىل بعخلشجرة اابيلكا -لم  البانل ك  -وإن الكلم  اابيث  

 بو  قريبو  حوَّتيف ال   ولكنهوا تظول انفشو  هشو ،وتظل جوذورها.الناس أوا أضخم من الشوجرة الطيبو  وأقلى
 اء.ا و  بقوما هك إ  ف ة مث عتة من فل  األرم،فال قرار هل.لكأوا على وجه األرم .

ققوه ،ولل أبطوأ ه احليواةيفإ ا هول اللاقوع . جمرق عزاء للطيبني وتشجيعليك هذا وذلك جمرق مثل يضرب،و 
والشور كوذلك .لطريو  .امهما زمحوه الشور وأخوذ عليوه .يف بعخ األحيان.وااْي األصيل   ميلت و  يوذوي
هلك موا وعنود موا يسوت -لشور ااوالا افقلموا يلجود  -  يعيا إ  ريثما يستهلك بعخ ااْي املتلبك به 

 طال.من ااْي فال تبقى فيه منه بقي ،فإنه يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستيالبسه 
ُ اأْلَْمثووواَل لِلنَّووواِس »إن ااووْي خبوووْي  وإن الشووور بشووور   ..فهوووك أمثوووال مصوووداقها « ونَ  يَوتَوووذَكَّرُ َعلَُّهووومْ لَ َوَيْضوووِرُب اّللَّ

 واقع يف األرم،ولكن الناس كثْيا ما ينسلنه يف زمح  احلياة.
يف  ا تبووحل مسووتقرها:أصوولهرة الثابتوو ،اليت يشووار  التعبووْي يف تصوولير معوو  الثبووات وجل ،فْي ويف لوول الشووج

 ات.لة والثباألرم،وفرعها سام  ذاهه يف الفضاء على مد البصر،قائم أمام العني يلحك ابلق
ُ الَّوووِذيَن آمَ »يف لووول الشوووجرة الثابتووو  موووثال للكلمووو  الطيبووو : نْيا َويف ابِوووحِل يف احْلَيووواِة الووودُ الثَّ ْلَقوووْلِل نُووولا ابِ يُوثَوبِِوووحُل اّللَّ

 « ..اهْلِخرَةِ 
ُ الظَّوووواِلِمنيَ »ويف لوووول الشووووجرة اابيثوووو  اجملتثوووو  موووون فوووول  األرم مووووا هلووووا موووون قوووورار و  يبووووات: « َوُيِضووووُل اّللَّ

خورة فتتناس  لالل التعبْي ولالل املعاين كلها يف السيا   يثبحل اّلِل الوذين آمنولا يف احليواة الودنيا ويف اهل..
ويثبتهم .بكلم  ا ميان املستقرة يف الضمائر،الثابت  يف الفطر،املثمرة ابلعمل الصاحل املتجدق الباقك يف احليواة
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وكلهوا كلموات تبتو  .بكلمات القرآن وكلمات الرسولل وبلعود  للحو  ابلنصور يف الودنيا،والفلز يف اهلخورة .
ّبا قلوو  و  حووْية و  اضطراب.ويضوول اّلِل صوواقق  حقوو ،  تتخلوو  و  تتفوور  ّبووا السووبل،و  ميووك أصووحا

الظوواملني بظلمهووم وكووركهم )والظلووم يكثوور اسووتعماله يف السوويا  القوورآين  عوو  الشوور  ويغلووه( وبعوودهم عوون 
النوولر اهلاقي،واضووطراّبم يف تيووه الظلمووات واألوهووام واارافووات واتبوواعهم منوواهج وكوورائع موون اهلوولى   موون 

لوويت تنتهووك  ون يظلووم ويعمووى عون النوولر وحضووع للهولى إىل الضووالل والتيووه يضوولهم وفوو  سونته ا.اختيوار اّلِل .
 والشروق.

ُ موووا َيشووواءُ » حَّت تقتضوووك . ولكنهوووا ترضوووا تتقيووود بوووه ..إبراقتوووه املطلقووو ،اليت ختتوووار النووواملس،فال« َويَوْفَعوووُل اّللَّ
ل أمور كو  والويت يوتم  يقهوا عوائاحلكم  تبديلوه فيتبودل يف نطوا  املشوي   الويت   تقو  هلوا قولة،و  يقولم يف نر 

 يف اللجلق وف  ما تشاء.
 ألول واألكوثاالشوطر  وقود اسوتغرقحل.وّبذ  اااا  يوتم التعقيوه علوى القصو  الكوثى للرسوا ت والدعلات

كلمو  الطيبوو  الثمرات،وال ثمورة خوْيمون السولرة املسوماة ابسوم إبوراهيم أيب األنبياء،والشووجرة الظليلو  اللارفو  امل
 لاحووووودة الووووويت  سوووووال  الحقيقووووو  الر .ل املتعاقبووووو ،هتلي قائموووووا علوووووى احلقيقووووو  الكوووووثى .املتجووووودقة يف األجيوووووا

 قهار.تتبدل،وحقيق  الدعلة اللاحدة اليت   تتغْي،وحقيق  التلحيد ّلِل اللاحد ال
 وق ات قصير  في موقف ال اهلية من دعو  الرسل عبر الااريخ

 يتك احلقووائ  الوووه.اهليوو عرضووها قصوو  الرسوول مووع ا؟واهلن نقوو  وقفووات قصووْية أمووام احلقووائ  البووارزة الوويت ت
مهووا فووات أخوورى أماج إىل وقأكووران إليهووا إكووارات سووريع  يف أينوواء اسووتعرام السوويا  القرآين،ونوورى أوووا هتووا 

 مسقل  :
ان منووذ إن ملكووه ا ميوو.إننووا نقوو  موون هووذ  القصوو  علووى حقيقوو  أوليوو  ابرزة يقصووها علينووا احلكوويم اابووْي .

 جاهرين بوودعلة  واحوودة،سوواين ملكووه واحوود ملصوولل،يقلق  رسوول اّلِل الكوورام،قاعني  قيقووفجوور التوواري  ا ن
 دعل مووع اّللِ يوكلهوم   كلهوم يوودعل إىل أللهيو  واحدة،وربلبيو  واحودة و .واحدة،سوائرين علوى مونهج واحود .

 إاي . أحدا،و  يتلكل على أحد غْي ،و  يلجأ إىل ملجأ سلا ،و  يعر  له سندا إ 
ديود ر وترقى مون التعأنه تطل « علماء الدين املقارن»م ليك كما يزع -إذن  -تقاق يف اّلِل اللاحد وأمر ا ع

أنووه تطوولر و ّلِل اللاحوود عبوواقة ا إىل التثنيوو  إىل التلحيوود وموون عبوواقة الطوولانم واألروا  والنجوولم والكلاكووه إىل
ا إىل سوي  وانتهائهوو  السيااألنظمو وترقوى كوذلك بتطوولر وترقوك التجربو  البشووري  والعلوم البشوري،وبتطلر وترقووك

 األوضاع امللحدة هحل سلطان واحد ...
يف  قووو  و  تتبووودلذ  احلقيهوووإن ا عتقووواق يف اّلِل اللاحووود جووواءت بوووه الرسوووا ت منوووذ فجووور التووواري  و  تتغوووْي 

 م اابْي.ا احلكيكما يقا علين.رسال  واحدة من الرسا ت و  يف قين واحد من األقاين السماوي 
إن قابليوو  البشووري  لعقيوودة التلحيوود الوويت جوواء ّبووا الرسوول كانووحل ت قووى موون عهوود «:العلموواء»قووال أول ووك ولوول 

رسلل إىل عهود رسولل وإن اللينيوات ا؟اهليو  كانوحل تتوأير بعقائود التلحيود املتلاليو  الويت كوان ملكوه الرسول 
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لحيوود أكثوور قبوول  لوودى حووَّت جوواء زمووان كانووحل عقيوودة الت.الكوورام يلاجووه ّبووا هووذ  اللينيووات حينووا بعوود حني
لول .مجاهْي النواس  وا كانحل،بفعول تولا  رسوا ت التلحيود وبفعول العلامول األخورى الويت يفرقوووا ابلتوأيْي ..

ولكوونهم إ وا يتووأيرون  وونهج يف البحووة يقولم ابتووداء علووى قاعوودة .قول  كهووذا لسوواغ .« العلموواء»قوال أول ووك 
ومون الرغبو  اافيو   -َّت ولل   يلحظوه العلمواء املعاصورون  ح -من العداء الدفني القدمي للكنيس  يف أوراب 

يف هطوويم املوونهج الووديب يف التفكووْي وإيبووات أن الوودين   يكوون قوو  وحيووا موون  -اللاعيوو  أو غووْي اللاعيوو   -
عنووود اّلِل إ وووا كوووان اجتهووواقا مووون البشووور،ينطب  عليوووه موووا ينطبووو  علوووى تطووولرهم يف التفكوووْي والتجربووو  واملعرفووو  

وموون ذلووك العووداء القوودمي وموون هووذ  الرغبوو  اافيوو  ينبثوو  موونهج علووم األقاين املقووارن .اء بسوولاء .العلميوو  سوول 
فإنوه   ينبغوك « العلوم»ينخدع بوه الكثوْيون  وإذا جواز أن حودع أحود  ثول هوذا « علما»ويسمى مع ذلك 

حوودة وأن يوود  ملسوولم يوويمن بدينووه،وُي م موونهج هووذا الوودين يف تقريوور مثوول هووذ  احلقيقوو  أن حوودع حلظوو  وا
 .. 1597بقلل يصطدم اصطداما مباكرا مع مقررات قينه،ومع منهجه اللاض  يف هذا الشأن ااطْي 

وكووووذلك ،وعقيوووودة واحدة،بوووودعلة واحدة -إذن  -هووووذا امللكووووه الكوووورمي موووون الرسوووول واجووووه البشووووري  الضووووال  
كموووا   -حووودة هووو  والاجواجهوووحل ا؟اهليووو  ذلوووك امللكوووه الكرمي،وهوووذ  الووودعلة اللاحووودة ابلعقيووودة اللاحدة،م

واملكوان  وراء الزموان لصلل  مونيعرضها السيا  القرآين مغضيا عن الزمان واملكان،مثزا للحقيق  اللاحدة امل
 علة الرسل   تتبدل،فكذلك ملاجه  ا؟اهلي    تتبدل  وكما أن ق -

 سوحل فو ةيلاهليو  إن ا؟..إن ا؟اهليو  هوك ا؟اهليو  علوى مودار الزموان .إوا حقيق  تستلق  النظور حقوا  .
  رحي  ولكنها وضع واعتقاق وتصلر وعمع عضلي على أساس هذ  املقلمات ..
 -اّلِل  ن ربلبيوو  غووْيأو موو.وا؟اهليوو  تقوولم ابتووداء علووى أسوواس موون قينلنوو  العبوواق للعبوواق وموون شليووه غووْي اّللِ 

يود ائموا علوى تلحقهلو  أو كوان سلاء كان ا عتقواق قائموا علوى تعودق اهلف -وكال ا سلاء يف إنشاء ا؟اهلي  
اهليو  بكول خصائصوها الثانليو  األخورى  وقعولة فهل ينشوئ ا؟ - أي املتسلطني -ا له مع تعدق األرابب 

 ّللِ دينلنووو  أي إخووالص ال - الرسوول إ ووا تقووولم علووى تلحيووود اّلِل وتنحيوو  األرابب الزائفوو ،وإخالص الووودين ّللِ 
لم قاعودة الويت تقوم اصوطداما مباكورا ابلومون مث تصوطد -لسولطان وإفراق  سوبحانه ابلربلبيو ،أي احلاكميو  وا

م يف عموووع ة ا سوووالوخباصووو  حوووني تتمثووول قعووول .عليهوووا ا؟اهليووو  وتصوووب  بوووذاهتا خطووورا علوووى وجووولق ا؟اهلي 
حيوووو  انقوووواق،ومن خاص،ذخووووذ أفووووراق  موووون التجمووووع ا؟وووواهلك وينفصوووول ّبووووم عوووون ا؟اهليوووو  موووون انحيوووو  ا عت

 ل زمان ..ككان ويف  ماألمر الذي   بد منه للدعلة ا سالمي  يف كل .القياقة،ومن انحي  الل ء .
يتهوودق قاعوودة  اباطوور الووذي -عضوولاي واحوودا متسوواندا  بلصووفه كيوواان -وعنوود مووا يشووعر التجمووع ا؟وواهلك 

 موع آخور منفصولمك يف عكموا يتهودق وجولق  ذاتوه بتمثول ا عتقواق ا سوال   عتقاقي  وجلق  من الناحي  ا 
 سالم  له ..فعندئذ يسفر التجمع ا؟اهلك عن حقيق  ملقفه عا  قعلة ا  عنه وملاجه

                                                 
 من هذ  الطبع  املنقح . ) السيد رمحه هللا ( 8861 - 1882يراجع ما كته عن هذ  القضي  يف ا؟زء الثاين عشر ص   - 1597
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 عضوووليني كووول ني عمعووونيإووووا املعركووو  بوووني وجووولقين   ميكووون أن يكووولن بينهموووا تعوووايا أو سوووالم  املعركووو  بووو
لوى ع؟واهلك يقولم االتجمع فو.منهما يقلم على قاعدة مناقض  ااما للقاعدة اليت يقلم عليها التجمع اهلخر

عودة يقولم علوى قا  سوالمكاوالتجمع .اعدة تعدق اهلهلو ،أو تعودق األرابب،ومون مث يودين فيوه العبواق للعبواقق
 باق ..وحداني  األللهي  ووحداني  الربلبي  ومن مث   ميكن فيه قينلن  العباق للع

يف قور  وهوول ول األمووروملووا كووان التجمووع ا سووالمك إ ووا ذكوول يف كوول يوولم موون جسووم التجمووع ا؟وواهلك،يف أ
افوو  موون ك  وإخراج النوواسالتكوولين،مث بعوود ذلووك   بوود لووه موون ملاجهوو  التجمووع ا؟وواهلك لتسوولم القيوواقة منووه،

ة  سوووارت الووودعل منهوووا موووَّت ملوووا كانوووحل هوووذ  كلهوووا حتميوووات   بووود.العبلقيووو  للعبووواق إىل العبلقيووو  ّلِل وحووود  .
اذا  ملووو ومووون هنوووا نووودر .ا سوووالم .ا سوووالمي  يف نريقهوووا الصوووحي ،فإن ا؟اهليووو    تطيووو  منوووذ البووودء قعووولة 

جوه ا حتيواج و لونفك يف اإووا ملاجهو  الودفاع عون .كانحل ملاجه  ا؟اهلي  واحودة لودعلة الرسول الكورام  .
إذ  يو  العبواق  و  ا؟اهليفوملاجه  الدفاع عن احلاكميو  املغتصوب  وهوك مون خصوائا األللهيو  الويت يغتصوبها 

ركو  حيوواة أو لة يف معسوالمي  عليها،فقود واجهوحل هوذ  الودعكوان هوذا هول كوعلر ا؟اهليو  خبطور الودعلة ا 
 ملت،  هلاقة فيها و  هدن  و  تعايا و  سالم  ..

يهم سوالمه علوو  صوللات اّللِ  -إن ا؟اهلي    ختدع نفسها يف حقيق  املعرك  وكذلك   حدع الرسل الكرام  
ْو َجنَُّكْم ِموووْن أَْرِضوووونا أَ ِلِهْم:لَُنْخرِ ِذيَن َكَفوووُروا ِلُرُسووووَوقووواَل الَّوووو..»يمنني ّبووووم يف حقيقووو  املعركوووو  أنفسوووهم و  املووو -

قيودهتم وبقيواقهتم نفصوللا بعيأن يتميوزوا و ..فهم   يقبللن من الرسل والوذين آمنولا معهوم،« لَتَوُعلُقنَّ يف ِملَِّتنا
 وبتجمعهم اااص.

عيوودا بأن يطوورقوهم  أو.لتجمووعيف هووذا اإ وا يطلبوولن إلوويهم أن يعوولقوا يف ملتهم،وينوودجملا يف عمعهم،ويووذوبلا 
 وينفلهم من أرضهم ..

معهووم دوا كخصووي  ع أن يفقووو  يقبوول الرسوول الكوورام أن ينوودجملا يف التجمووع ا؟وواهلك،و  أن يووذوبلا فيووه،و 
و  .؟واهلك .االتجموع  هذا التجمع الذي يقولم علوى قاعودة أخورى غوْي القاعودة الويت يقولم عليهوا.اااص .
-جتمعووات و  حقيقوو  ال كيووه العضوولي للم.سووالم .يقوولل انس  وون   يوودركلن حقيقوو  ا كمووا   -يقللوولا 

 :حسنا  فلنندمج يف ملتهم كك نزاول قعلتنا وبدم عقيدتنا من خالهلم   
 وو ئه . المك وقياقتهمعه ا سإن ايز املسلم بعقيدته يف اجملتمع ا؟اهلك،  بد أن يتبعه حتما ايز  بتج

هوووذا ال كيوووه .إ وووا هوووك حتميووو  مووون حتميوووات ال كيوووه العضووولي للمجتمعوووات ..ختيوووار .ولووويك يف ذلوووك ا
الذي اعل التجمع ا؟اهلك حساسا ابلنسوب  لودعلة ا سوالم القائمو  علوى قاعودة عبلقيو  النواس ّلِل وحود  

هلك كما اعل كول عضول مسولم يتميوع يف اجملتموع ا؟وا.وتنحي  األرابب الزائف  عن مراكز القياقة والسلطان
   1598خاقما للتجمع ا؟اهلك   خاقما  سالمه كما يظن بعخ األغرار

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »معا  يف الطري »يف كتاب « املسلم وخصائصه نشأة اجملتمع»يراجع بتلسع فصل:  - 1598
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يوو  وعوود وهك أن هق.اليووع األحوول مث تبقووى احلقيقوو  القدريوو  الوويت ينبغووك أ  يغفوول عنهووا الوودعاة إىل اّلِل يف مج
حاب صوو بعوود ايووز أيكوولن،إ  اّلِل ألوليائووه ابلنصوور والتمكووني والفصوول بيوونهم وبووني قوولمهم ابحلوو ،  يقووع و 
  يقوووع  ن اّللِ موووفوووذلك الفصووول .الووودعلة وهيوووزهم وإ  بعووود مفاصووولتهم لقووولمهم علوووى احلووو  الوووذي معهوووم .

 عوكوول فوو ة ايوو.يالته .وأصووحاب الوودعلة متميعوولن يف اجملتمووع ا؟وواهلك،ذائبلن يف أوضوواعه عووامللن يف تشووك
ائلو  اووه أن ضوخم  ه  وهوك تبعو.علوى هوذا النحول هوك فو ة شخوْي وشجيول للعود اّلِل ابلنصور والتمكوني .

 يتدبرها أصحاب الدعلة إىل اّلِل،وهم واعلن مقدرون ..
 موهللاب ا يمان وهو يواجه ال اهلية

 اجوووه ا؟اهليووو ن،وهل يل نقووو  أموووام ا؟موووال البووواهر الوووذي يعووورم فيوووه القووورآن الكووورمي ملكوووه ا ميوووا.وأخوووْيا .
لرصووووووني طم ن،ا ،اللايوووووو  املمجووووووال احلوووووو  الفطووووووري البسووووووي  اللاضوووووو  العمي.الضووووووال  علووووووى موووووودار الزمووووووان .

رَُكْم يَوْغِفووَر َلُكووْم ِمووْن ُذنُل ْدُعلُكْم لِ ْرِم،يَووقالَووحْل ُرُسووُلُهْم:َأيف اّللَِّ َكووك  فوواِنِر السَّووماواِت َواأْلَ »املكووني: ِبُكْم،َويوُووَيخِِ
 « ..ِإىل َأَجل  ُمَسم ىف

ِ ،َومووا كوواَن لَنووا أَْن لووى َمووْن َيشوواُء ِمووْن ِعباقِ عَ  مَيُووُن  اّللََّ َولِكنَّ قالَووحْل هَلُووْم ُرُسووُلُهْم:ِإْن حَنْووُن ِإ َّ َبَشوور  ِمووثْوُلُكْم،»...
،َوَعلَوووووى اّللَِّ فَوْليَوتوَ  ووووولِ أَنْتِوووووَيُكْم ِبُسوووووْلطان  ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ وووووَل َعلَوووووى اّللَِّ َوقَوووووْد َهوووووداان َوموووووا لَنوووووا َأ َّ نَوتَوَل .لنَ اْلُمْيِمنُ  لَكَّ كَّ

 « ..لنَ ْلُمتَولَكِِلُ كَِّل اى ما آَذيْوُتُملان،َوَعَلى اّللَِّ فَوْليَوتَوَل ُسبُوَلنا،َولََنْصِثَنَّ َعل
لحودة ا؟اهليو  امل  ملاجهو وهذا ا؟مال الباهر إ ا ينشأ من هذا العرم الذي اعل الرسل ملكبا ملحدا يف

سول وللجاهليو  هوا الر يت ُيمللودعلة الولويصلر احلقيق  الباقي  من وراء املالبسات املتغْية ويوثز املعوا  املميوزة 
مووووال يف كشوووو  هووووذا ا؟ الوووويت توووولاجههم،من وراء الزمووووان واملكووووان،ومن وراء األجنوووواس واألقوووولام  مث يتجلووووى
ْم:َأيف لَووحْل ُرُسووُلهُ قا»لجوولق:الصوول  بووني احلوو  الووذي هملووه قعوولة الرسوول الكرام،واحلوو  الكووامن يف كيووان هووذا ال

 .. «اّللَِّ َكك  فاِنِر السَّماواِت َواأْلَْرِمف
 « ..َوما لَنا َأ َّ نَوتَولَكََّل َعَلى اّللَِّ َوَقْد َهداان ُسبُوَلناف»
،إِ » وووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَووو ِِ َ َخلَوووَ  السَّ د ،َوما ذلِوووَك َعلَوووى اّللَِّ ْم َوَذِْت خِبَْلووو   َجِديووو يُوووْذِهْبكُ ْن َيَشوووأْ أََ ْ تَووووَر أَنَّ اّللَّ

دو أنوه ويبو.للجولق كلهالكوامن يف عميق  بني احل  يف هذ  الدعلة،واحل  ا..وهكذا تتجلى العالق  ال« بَِعزِيز  
« ُعهوا يف السَّوماءِ ِبحل  َوفَورْ تْصُلها َكَشَجرَة  نَيَِِب   أَ »ح  واحد ملصلل ابّلِل احل ،تبحل ونيد عمي  ا؟ذور:

..كووذلك « ا ِمووْن قَوورار  ْرِم مووا هَلووْلِ  اأْلَ َكَشووَجرَة  َخِبيثَوو   اْجتُوثَّووحْل ِمووْن فَووو»..وأن مووا عوودا  هوول البانوول الزائوول 
 قلووولب تلوووك تتجلوووى يف يتمثووول ذلوووك ا؟موووال يف كوووعلر الرسووول  قيقووو  اّلِل رّبوووم ويف حقيقووو  األللهيووو  كموووا

َعَلى َذيْوُتُمولان،وَ ،َولََنْصوِثَنَّ َعلوى موا آاان ُسبُوَلناَقْد َهودَوما لَنا َأ َّ نَوتَولَكََّل َعَلى اّللَِّ وَ »العصب  املختارة من عباق :
 « ..اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمتَولَكُِِللنَ 

م شوووار إىل الووونجهوووا كموووا يوكلهوووا نوووات مووون ذلوووك ا؟موووال البووواهر   ميلوووك التعبوووْي البشوووري إ  أن يشوووْي إلي
 البعيد،  تبل  ا كارة مدا ،ولكنها فق  تلفحل العني إىل سنا  ...
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 [52إل   28(:اآليات 14]سور  إبراهيم ):الوحد  الثانية

 نمم هللا بين الشكر والك ر وإبراهيم الشاهللار المنيب

ُللا نِْعَموووحَل اّللَِّ ُكْفووورا  َوَأحَ }  ْصوووَلْلَوا َوبِوووْ َك اْلَقوووراُر يَ ( َجَهووونََّم 28اْلبَووولاِر ) َمُهْم قارَ لُووولا قَوووولْ أََ ْ تَووووَر ِإىَل الَّوووِذيَن بَووودَّ
ْل لِِعبواِقَي الَّوِذيَن آَمنُولا قُو( 30ُكْم ِإىَل النَّواِر )ِإنَّ َمِصَْي ُعلا فَ ِضُللا َعْن َسِبيِلِه ُقْل َاَتوَّ ( َوَجَعُللا ّللَِِّ أَْنداقا  لِيُ 29)

 ( اّللَُّ 31يوووِه َو  ِخوووالل  )يتَ يوَوووْلم    بَوْيوووع  فِ ْبوووِل أَْن ذَْ  ِموووْن قوَ يُِقيُمووولا الصَّوووالَة َويُوْنِفُقووولا ِ َّوووا َرَزْقنووواُهْم ِسووور ا َوَعالنِيَووو   
َسخََّر َلُكوُم اْلُفْلوَك وَ لثََّمراِت رِْزقا  َلُكْم ا بِِه ِمَن َأْخرَجَ الَِّذي َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم َوأَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء  فَ 

اللَّْيووَل  خََّر َلُكومُ َر قائِبَونْيِ َوَسووَسووخََّر َلُكوُم الشَّوْمَك َواْلَقَموووَ  (32لَِتْجورَِي يف اْلَبْحوِر ِ َْموورِِ  َوَسوخََّر َلُكووُم اأْلَْوواَر )
ْنسووواَن َلظَلُووو   ُهُْصووول نِْعَموووحَل اّللَِّ  ( َوآ ُكوووْم ِموووْن ُكووولِِ موووا َسوووأَْلُتُملُ  َوِإْن تَوعُوووُدوا33َوالنَّهووواَر ) لم  َكفَّوووار  ها ِإنَّ اْ ِ

ُونَّ َأْضوَلْلَن   (35 نَوْعبُوَد اأْلَْصوناَم )بَوِبَّ أَنْ وَ ِب نُوْبو( َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم َربِِ اْجَعْل َهَذا اْلبَوَلَد آِمنوا  َواجْ 34) َربِِ ِإوَّ
َأْسووَكْنحُل ِمووْن ُذرِِيَّوويِت  ( َربَّنووا ِإيِنِ 36ِحوويم  )َك َغُفوولر  رَ فَِإنَّوو َكثِووْيا  ِمووَن النَّوواِس َفَمووْن تَِبَعووِب فَِإنَّووُه ِمووبِِ َوَمووْن َعصوواين 

 هَتْوِلي إِلَوْيِهْم َواْرزُقْوُهوْم ِموَن ْل أَْف ِوَدة  ِموَن النَّواسِ الَة فَاْجَعولا الصَّ َك اْلُمَحرَِّم َربَّنا لُِيِقيمُ ِبلاق  َغْْيِ ِذي َزرْع  ِعْنَد بَوْيتِ 
ْرِم ْن َكوْكء  يف اأْلَ ِمولَوى اّللَِّ عَ ِفك َوما نُوْعِلُن َوما َحْفى َربَّنا ِإنََّك تَوْعَلُم ما بُْ  (37الثََّمراِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُروَن )

وووماِء ) اِء  َريبِِ َلَسوووِميُع الووووُدعِإْسووووحاَ  ِإنَّ َثِ ِإْ اِعيوووَل وَ ( احْلَْموووُد ّللَِِّ الَّووووِذي َوَهوووَه ِ  َعلَووووى اْلِكووو38َو  يف السَّ
لالِوَديَّ َولِْلُموْيِمِننَي يوَوْلَم بوَّنَوا اْغِفوْر ِ  َولِ ( رَ 40عاِء )قُ َقبَّْل ( َربِِ اْجَعْلِب ُمِقيَم الصَّالِة َوِمْن ُذرِِيَّيِت َربَّنا َوتوَ 39)

وا يَوْعَمولُ 41يَوُقولُم احلِْسواُب ) َ غواِفال  َعمَّ و ( َو  َهَْسوَ َّ اّللَّ رُ الظَّواِلُملَن ِإ َّ يوِه اأْلَْبصوواُر ُهْم لِيَووْلم  َتْشوَخُا فِ ا يوُوَيخِِ
َس يوَووووْلَم َذْتِوووويِهُم ( َوأَنْووووِذِر النَّووووا43لاء  )َدهُتُْم َهووووْف ِوووو َوأَ ُمْهِطعِوووونَي ُمْقِنعِووووك ُرُ ِسووووِهْم   يَوْرتَووووُد إِلَووووْيِهْم نَووووْرفُوُهمْ  (42)

ْران ِإىل َأَجل  قَ  َوَ ْ َتُكلنُولا أَْقَسوْمُتْم ِموْن أَ َك َونَوتَّبِوِع الُرُسوَل ْه َقْعَلتَورِيه  ْنُِ اْلَعذاُب فَويَوُقلُل الَِّذيَن لََلُملا َربَّنا َأخِِ
ُتْم يف َمسووواِكِن الَّوووِذيَن لَ ( َوَسووو44قَوْبوووُل موووا َلُكوووْم ِموووْن َزوال  ) َ َلُكووومْ َلُمووولا أَنْوُفَسوووُهْم َوتوَ َكنوْ  َكْيوووَ  فَوَعْلنوووا ِّبِوووْم بَووونيَّ

( 46 )لِتَوُزوَل ِمْنُه اْ؟ِبوالُ  َن َمْكرُُهمْ ّللَِّ َمْكرُُهْم َوِإْن كاا( َوَقْد َمَكُروا َمْكَرُهْم َوِعْنَد 45َوَضَربْنا َلُكُم اأْلَْمثاَل )
َ َعزِيَفال َهَْسَ َّ  َ ُرِْلَ  َوْعِدِ  ُرُسَلُه ِإنَّ اّللَّ يَوْلَم تُوبَودَُّل اأْلَْرُم َغوْْيَ اأْلَْرِم َوالسَّوماواُت  (47نِتقام  )ز  ُذو ا اّللَّ

وواِر ) ُلُهْم ِمووْن َقِطووران  ي( َسوورابِ 49 )ْلَم ِووذ  ُمَقوورَِّننَي يف اأْلَْصووفاقِ ( َوتَوووَرى اْلُمْجوورِِمنَي يوَ 48َوبوَووَرُزوا ّللَِِّ اْللاِحووِد اْلَقهَّ
ُ ُكوولَّ نَوْفووك  مووا كَ 50َوتَوْغشووى ُوُجوولَهُهُم النَّوواُر ) َ َسوورِ ( لَِيْجووزَِي اّللَّ ( هووذا بَووالغ  51) يُع احلِْسووابِ َسووَبحْل ِإنَّ اّللَّ

ا ُهَل إِله  واِحد    { (52ا اأْلَْلباِب )كََّر أُوُلل لَِيذَّ وَ لِلنَّاِس َولِيُوْنَذُروا بِِه َولِيَوْعَلُملا أَ َّ
 مقدمة الوحد 

 ا منه.يبدأ هذا الشلط الثاين من واي  الشلط األول،قائما عليه،متناسقا معه،مستمد
ورسووال  .ن الظلمووات إىل النوولر إبذن رّبمليخوورج النوواس موو - -لقوود تضوومن الشوولط األول رسووال  الرسوولل 

 ّلِل.قلمه ليخرجهم من الظلمات إىل النلر،ويذكرهم  ايم ال - عليه السالم -ملسى 
فبوني هلووم وذكوورهم بنعموو  اّلِل علويهم،وأعلن هلووم مووا شذن اّلِل بووه:ل ن كوكرمت ألزيوودنكم ولوو ن كفوورمت إن عووذايب 

بوودأها مث توولارى عووون السوويا  و بعوووحل القصوو  أقوارهوووا .مث عوورم علووويهم قصوو  النبووولات واملكذبني.لشووديد .
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من الشيطان عظته البليغ   حيوة ومشاهدها حَّت انتهحل ابلكافرين إىل ذلك امللق ،الذي يستمعلن فيه 
بعووود موووا عووورم علووويهم ذلوووك  - -  تنفوووع العظوووات  فووواهلن يعووولق السووويا  إىل املكوووذبني مووون قووولم حممووود 

برسوووولل حوووورجهم موووون الظلمووووات إىل  -فيمووووا أنعووووم  -أول ووووك الووووذين أنعووووم اّلِل علوووويهم  -الشووووري  الطليوووول 
قووا،ويسوتبدللن ّبوا الكفر،يييرونوه علوى الرسولل النلر،ويدعلهم ليغفور اّلِل هلم،فوإذا هوم يكفورون النعم ،وير 

 وعلى قعلة ا ميان ..
 قار قون قولمهم إىلفرا،ويقول كومن مث يبدأ الشلط الثاين ابلتعجيوه مون أمور هوي ء الوذين يبودللن نعمو  اّلِل  

 يف قص  الرسل والكفار..البلار،كما قاق من قبلهم أتباعهم إىل النار
لذجوووووا لشوووووكر يقووووودم  و .علوووووى البشووووور يف أضوووووخم املشووووواهد الكلنيووووو  البارزة مث يسوووووتطرق إىل بيوووووان نعوووووم اّللِ 

قبول  - الوث بعبواق اّللِ الذين آمنلا بللن من أللان الشكر هول الصوالة و  بعد أن ذمر -إبراهيم االيل :النعم 
 يلم   بيع فيه و  خالل..أن ذيت يلم   تربل فيه األملال

اّلِل  وأما وعود.بصوارا فيوه األغفل  و  إ ال،إ ا ييخرهم ليولم تشوخفأما الذين كفروا فليسلا   وكني عن 
 لرسله فهل واقع مهما ميكر الذين كفروا وإن كان مكرهم لتزول منه ا؟بال ..

 وهكذا يتماسك الشلط الثاين مع الشلط األول ويتناس .
 جريمة الاين بدلوا نممة هللا هللا را وأوجيه للمؤمنين 31 - 28الدرس ا ول:

ُللا نِْعَمووحَل اّللَِّ ُكْفوورا  َوَأَحلُووأَ » َوَجَعلُوولا »ْلَوا،َوبِْ َك اْلَقووراُرف  اْلبَوولاِر،َجَهنََّم َيْصوولَ  َمُهْم قارَ لا قَووولْ َ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن بَوودَّ
 « ..ارِ ْم ِإىَل النَّ ِصْيَكُ ُقْل:َاَتوَُّعلا فَِإنَّ مَ .ّللَِِّ أَْنداقا  لُِيِضُللا َعْن َسِبيِلهِ 

يف قيوواقة ىل ا ميووان،و  قعوولة إحووال الووذين وهبوولا نعموو  اّلِل، ثلوو  يف رسوولل ويف.أ  توور إىل هووذا احلووال العجيه
 ووك هووم السوواقة أول«  فووراك»فووإذا هووم ي كوولن هووذا كلووه وذخووذون بدلووه .إىل املغفوورة،وإىل مصووْي يف ا؟نوو  .

العجيوه قواقوا قولمهم  ا سوتبدالذا ّبوو  -ثلهم مثل الساقة القاقة من كول قولم م -القاقة من كثاء قلمك 
لهم مووووون وبووووو ك موووووا أحلووووو -نوووووذ قليووووول يف األقووووولام مووووون قبووووول  مكموووووا كووووواهدان   -إىل جهنم،وأنزلووووولهم ّبوووووا 

 مستقر،وب ك القرار فيها من قرار 
م عورم ر يوو  قورآن علوويهوقود عرضووه ال -أ  تور إىل تصور  القوولم العجيه،بعود مووا رأوا موا حوول  ون قووبلهم  

 وموا يزيود.لاقعوإنوه ل.عرضوه كأنوه وقوع فعال.اليت مضى ّبا الشلط األول مون السلرة يف مشاهد تلك القص 
 النس  القرآين على أن يعرم ما تقرر وقلعه يف صلرة اللاقع املشهلق.

نْوداقا  لُِيِضوُللا َعوْن لا ّللَِِّ أَ َوَجَعلُ »وكانحل قعلته إىل التلحيد،ف كلها:.لقد استبدللا بنعم  الرسلل وقعلته كفرا
 ويع فلن هلومنلن لسولطانه،م كموا يودي..جعلولا ّلِل أقوراان  وايلني يعبودووم كعباقته،ويودينلن لسولطاو« َسِبيِلهِ 

لوذي    اللاحود اسوبيل اّللِ   ا هل من خصائا أللهيته سبحانه  جعللا ّلِل هذ  األنداق ليضِللا الناس عون
 يتعدق و  تتفر  به السبل.
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 نووداق موونألابختوواذ هووذ  الم عموودوا عموودا إىل تضووليل قوولمهم عوون سووبيل اّلِل،والوونا يشووْي إىل أن كووثاء القوو
؟اهليوووو   زموووون ا  يف.فعقيوووودة التلحيوووود خطوووور علووووى سوووولطان الطلاغيووووحل ومصوووواحلهم يف كوووول زمووووان.قون اّللِ 

لر لرة موووون صووووصوووواألوىل،ولكوووون يف زموووون كوووول جاهليوووو  ينحوووور  النوووواس فيهووووا عوووون التلحيوووود املطلوووو ،يف أيوووو  
هوووووولائهم ضووووووعلن ألقهم إىل كثائهم،وينزلوووووولن هلووووووم عوووووون حوووووورايهتم وكخصياهتم،وحا حنرا ،فيسوووووولملن قيووووووا

د اّلِل علة إىل تلحيوصوب  الودتعندئوذ .ونزواهتم،ويتلقلن كريعتهم من أهلاء هي ء الكوثاء   مون وحوك اّلِل .
ومنهوا اليولم .اهليو  األوىلزمون ا؟ ومنها كان اختاذ اهلهل  أنداقا ّلِل يف.خطرا على الكثاء يتقلنه بكل وسيل 

 مكوان النود يفإذا واضوعلها فو.اّللِ  اختاذ كرائع من عمل البشر،شمر  ا   ذمر اّلِل به،وتنهى عما   ينوه عنوه
تعولا قلويال ا..« اتعولا:»للقولم« قول»ّلِل يف النفلس املضلل  عن سبيل اّلِل،ويف واقع احلياة  فيا أيها الرسلل 

وانصووور  ...وقعهم« ىَل النَّوووارِ ُكْم إِ فَوووِإنَّ َمِصوووَْي »والعاقبوو  معروفووو :.اّللِ  يف هووذ  احليووواة إىل األجووول الوووذي قووودر 
تقبلووولن لعظ .الوووذين يفووويهم امل انصووور  عووونهم إىل ملعظووو  الوووذين عووودي.«لِِعبووواِقَي الَّوووِذيَن آَمنُووولا»عووونهم إىل 

ابلعبوووواقة  عموووو كرون النانصوووور  إلوووويهم تعلمهووووم كيوووو  يشوووو.نعموووو  اّلِل و  يرقووووووا،و  يسووووتبدللن ّبووووا الكفر
ا َوَعالنِيَو  ،ِمْن قَوْبوِل ا ِ َّوا َرَزْقنواُهْم ِسور  ،َويُوْنِفُقل لصَّوالةَ اُقْل لِِعبواِقَي الَّوِذيَن آَمُنلا:يُِقيُمولا »والطاع  والث بعباق اّلِل:

فالصوالة أخوا .الصالة رّبوم إبقامو  لا:يشوكروا..قل لعباقي الذين آمن« أَْن َذْيتَ يَوْلم    بَوْيع  ِفيِه َو  ِخالل  
 راموو  اهلخووذينكة تصووان  سوورا حيوو.وينفقوولا  ووا أنعمنووا علوويهم بووه موون الوورز  سوورا وعالني .مظوواهر الشووكر ّللِ 

ى  نفووا  وتوويقابالطاعوو   وعالنيوو  حيووة تعلوون.وموروءة املعطووني،فال يكوولن ا نفووا  تفوواخرا وتظوواهرا ومباهاة
 ل.قدير  لاحلامليمن وتساسي  الضمْي اوهذا وذلك م و  حل.الفريض ،وتكلن القدوة الطيب  يف اجملتمع

لك فيوه ،و  تنفوع كوذل بتجوارةقل هلم:ينفقلا لْيبل رصيدهم املدخر من قبول أن ذيت يولم   تنمول فيوه األمولا
 « ..ل  يِه َو  ِخالْيع  فِ بوَ ِمْن قَوْبِل أَْن َذْيتَ يَوْلم    »صداق ،إ ا ينفع املدخر من األعمال:

 من نمم هللا عل  الناس 34 - 32الدرس الثاني:

 تلاىل صوووفحاتهوت.هصوووى وهنوووا يفوووت  كتووواب الكووولن علوووى مصوووراعيه فتنطووو  سوووطلر  اهلائلووو  بووونعم اّلِل الووويت  
 الليوووووول.رالشوووووومك والقم.الضووووووخم  الفسوووووويح   لوووووولان هووووووذ  الوووووونعم علووووووى موووووود البصر:السووووووماوات واألرم

ألرزا  وووار عووري ابلفلك،واألعووري فيووه االبحوور .املوواء النووازل موون السووماء والثمووار النابتوو  موون األرم.والنهار
يقووورأون و   ظوورون و هووذ  الصووفحات الكلنيوو  املعروضووو  علووى األنظووار،ولكن البشووور يف جوواهليتهم   ين..

لوووراز  ا،وهل ااوووال   أنوووداقايبووودل نعمووو  اّلِل كفرا،واعووول ّللِ .يتووودبرون و  يشوووكرون:إن ا نسوووان لظلووولم كفار
ُ الَّووِذي َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَ »:املسووخر الكوولن كلووه هلووذا ا نسووان َج بِووِه َن السَّووماِء ماء ،فَووَأْخرَ أَنْوووَزَل ِمووْرَم،وَ اّللَّ

َوَسخََّر َلُكوُم الشَّوْمَك .ْوارَ ِ ،َوَسخََّر َلُكُم اأْلَ ْحِر ِ َْمرِ  اْلبَ ِمَن الثََّمراِت رِْزقا  َلُكْم،َوَسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك لَِتْجرَِي يف 
ْعَموحَل اّللَِّ   ُهُْصولها،ِإنَّ ُتُملُ ،َوِإْن تَوعُوُدوا نِ  موا َسوأَلْ ْن ُكولِِ ِموَوآ ُكْم .َر قائَِبنْيِ،َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَّهارَ َواْلَقمَ 

ْنساَن َلظَُللم  َكفَّار    « ..اْ ِ
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يووول والقمووور والل مكم والشووومحلووو  أقواهتوووا اهلائلووو  السوووماوات واألر .إوا سوووياط تلوووذع اللجووودان ...إووووا محلووو 
ذا ا نسوووان هلوووذات لوووذع وسوووياط ذات إيقووواع،وذات رنوووني،و .والنهوووار والبحوووار واألووووار واألمطوووار والثموووار .

ىل إت الووونفك الظلووولم الكفوووار  إن مووون معجوووزات هوووذا الكتووواب أنوووه يووورب  كووول مشووواهد الكووولن وكووول خلجوووا
وهكوووذا ..إُيووواء  قليووول أو وُيلل كووول ومضووو  يف صوووفح  الكووولن أو يف ضووومْي ا نسوووان إىل.عقيووودة التلحيووود

ل آترهوا يف كو ة،وتتجلىيستحيل الكولن بكول موا فيوه وبكول مون فيوه معرضوا هلايت اّلِل،تبودع فيوه يود القودر 
 ذهوب و  يف   يف جودلإنوه   يعورم قضوي  األللهيو  والعبلقيو.مشهد فيه ومنظر،ويف كل صلرة فيه ولول .

لبشوري و  ك القلوه ام امليوحل ا؟وا  الوذي   ميوذلك العور « ميتافيزيقي » هلت عريدي و  يف فلسف  
 ييير فيه و  يلحك إليه ..

سوات   اال ،وملكلن،وجمواإ ا هل يعرم هذ  القضي  يف جمال املييرات وامللحيات اللاقعيو  مون مشواهد ال
 يف مجال وروع  واتسا ..الفطرة،وبديهيات ا قرا 

   اهل ءدعوو  وفوو  اعووايشوو  املبوآ ئه،تسووْي فيووه خطوولط الر  واملشووهد اهلائوول احلافوول املعووروم هنووا ألايقي اّللِ 
لنابتووو  مووون االثمووورات و يتبعوووه خووو  املووواء النوووازل مووون السوووماء .ابلقيووواس إىل ا نسوووان:خ  السوووماوات واألرم

لسوماء اشو  إىل للحو  لق الريمث تعو.فخ  البحر عري فيه الفلوك واألووار عوري ابألرزا  ..األرم ّبذا املاء
هوار ليول والنفخ  آخور يف للحو  األرم متصول ابلشومك والقمور:خ  ال.لشمك والقمرخب  جديد.خ  ا

َوِإْن تَوعُووُدوا  أَْلُتُمل ُ َسوولِِ مووا َوآ ُكووْم ِمووْن ُكوو»مث ااوو  الشووامل األخووْي الووذي يلوولن الصووفح  كلهووا ويظللهووا:..
يف .لن وكووول لوووللووووكووول ل خووو  ..إنوووه ا عجووواز الوووذي تتناسووو  فيوووه كووول ملسووو  وكووو« نِْعَموووحَل اّللَِّ   ُهُْصووولها

 مشهد الكلن ومعرم اهل ء.
نووزل يلسووماوات اأفكوول هووذا مسووخر لإلنسووانف أفكوول هووذا الكوولن اهلائوول مسووخر لووذلك املخلوول  الصووغْيف 

ار واألو. مسوووخرةمووور اّللِ  والبحر عوووري فيوووه الفلوووك .منهوووا املووواء،واألرم تتلقوووا ،والثمرات ختووورج مووون بينهموووا
ليوووول والنهووووار وال.ف انوالشوووومك والقمووور مسووووخران قائبوووان   ي.ا نسانعوووري ابحليوووواة واألرزا  يف مصووولح  

 أفكل أول ك لإلنسانف مث   يشكر و  يذكرف.يتعاقبان .
ْنسوووووووواَن َلظَلُوووووووولم  َكفَّووووووووار  » ووووووووما«  »ِإنَّ اْ ِ ُ الَّووووووووِذي َخلَووووووووَ  السَّ لوووووووولن ّلِل وبعوووووووود ذلووووووووك اع« ..أْلَْرمَ واِت َوااّللَّ

 األرمف ات أو يفير،والظلم يف عباقة خل  من خلقه يف السماو أنداقا،فكي  يكلن الظلم يف التقد
..والووزرع موولرق الوورز  األول،ومصوودر النعموو  « َوأَنْوووَزَل ِمووَن السَّووماِء موواء  فَووَأْخرََج بِووِه ِمووَن الثََّمووراِت رِْزقووا  َلُكوومْ »

نوواملس الووذي يسووم  واملطر وا نبووات كال ووا يتبووع السوون  الوويت فطوور اّلِل عليهووا هووذا الكلن،ويتبووع ال.الظوواهر
وإنبات حبوو  واحوودة ُيتوواج إىل القوولة .بنووزول املطوور وإنبووات الووزرع وخووروج الثمر،وملافقوو  هووذا كلووه لإلنسووان

املهيمن  على هذا الكلن كله لتسخر أجرامه وللاهر  يف إنبات هذ  احلب  وإمداقها بعلامل احليواة مون تربو  
ولكن .يتباقر إىل أذهاوم إ  صولرة الكسوه للموالفال « الرز »والناس يسمعلن كلم  .وماء وأكع  وهلاء

يرزقوه الكوائن ا نسواين يف « رز »إن أقول .أوسوع مون ذلوك كثْيا،وأعمو  مون ذلوك كثوْيا .« الرز »مدللل 
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هوووذا الكووولن يقتضوووك هريوووك أجووورام هوووذا الكووولن وفووو  انمووولس يووولفر م وووات اهل   مووون امللافقوووات املتلاكبووو  
ويكفك مووا .ذا الكووائن ابتوداء وجولق و  تكوون لوه بعوود وجولق  حيوواة وامتوداقاملتناسوق  الويت لوول  هوا   يكوون هلو

 ذكر يف هذ  اهلايت من تسخْي األجرام والظلاهر ليدر  ا نسان كي  هل مكفلل حمملل بيد اّلِل ..
الفلوووك علوووى ئا عوووري عناصووور مووون خصوواوقع يف الأ.. ووا « َوَسووخََّر َلُكوووُم اْلُفْلوووَك لَِتْجوورَِي يف اْلَبْحوووِر ِ َْمووورِ ِ »

اّلِل  خرة  موووورسووووط  املوووواء و ووووا أوقع يف ا نسووووان موووون خصووووائا يوووودر  ّبووووا انموووولس األكووووياء وكلهووووا مسوووو
جلفهووا  ل مووا هموول يفاْي،وهمووا..عووري فتجووري احليوواة،وتفيخ فيفوويخ « َوَسووخََّر َلُكووُم اأْلَْوووارَ »لإلنسووان.

 .. ن نْي وحيلانمن أ ا  وأعشاب وخْيات ..كلها لإلنسان وملا يستخدمه ا نسان م
وووْمَك َواْلَقَموووَر قائِبَووونْيِ » املووواء والثموووار  ة كموووا يسوووتخدمسوووان مباكووور ..  يسوووتخدمهما ا ن« َوَسوووخََّر َلُكوووُم الشَّ

ن فهموووا مسوووخرا.اة وناقاهتولكنوووه ينتفوووع آبتر وووا ،ويسوووتمد منهموووا مووولاق احليوووا.والبحوووار والفلوووك واألووووار .
الاي   تركيوووه خوووهوووذا ا نسوووان يف حياتوووه ومعاكوووه بووول يفابلنووواملس الكووولين ليصووودر عنهموووا موووا يسوووتخدمه 

يناسوه نشوانه  وتركيبوه،وما   ا نسوان..سخر ا كذلك وف  حاجو« َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَّهارَ ».وعديدها
ه كله،وتعوذر ق موا حللوولل كوان ووار قائوم أو ليول قائوم لفسود جهواز هوذا ا نسوان فضوال علوى فسوا.وراحته

  مون خوففك كول .ةوإنتاجه.وليسوحل هوذ  سولى ااطولط العريضو  يف صوفح  اهل ء املديودحياته ونشانه 
  وللجووووووول الووووووونق  موووووووا   ُيصوووووووى.ومن مث يضوووووووم إليهوووووووا علوووووووى وجوووووووه ا مجوووووووال املناسوووووووه لللحووووووو  املعروضووووووو

 ..  ومتاع ...من مال وذري  وصح  وزين« َوآ ُكْم ِمْن ُكلِِ ما َسأَْلُتُمل ُ »الشامل:
،أو كوووووول ريوووووو  موووووون البشوووووورُيصوووووويها ف ..فهووووووك أكووووووث وأكثوووووور موووووون أن« َمووووووَ  اّللَِّ   ُهُْصوووووولهاَوِإْن تَوعُووووووُدوا نِعْ »

ق الزمووووان بعوووو  حلوووودو وبني حوووودوق موووون العلووووم  .وكلهم حموووودوقون بووووني حوووودين موووون الزمان:بوووودء ووايوووو .البشوووور
 ال ُيي  ّبا إقرا  إنسان ..ف -ل  كثرهتا ف -ونعم اّلِل مطلق  .واملكان

 فرا ..دللوا ك أنداقا،وبعد ذلك كله   تشكرون نعم  اّلِل بل تبوبعد ذلك كله ععللن ّللِ 
ْنساَن َلظَُللم  َكفَّار   »  «     ِإنَّ اْ ِ

 إبراهيم الرسول الشاهللار وبناء البيت الحراا 41 - 35الدرس الثالث:

فقوو  ما  لاباكوورة،وإوحووني يسووتيقج ضوومْي ا نسووان،ويتطلع إىل الكوولن موون حللووه،فإذا هوول مسووخر لووه،إما م
لولل لووه قودرة اّلِل،ذ،معوني بانملسوه حليواة البشور وحوولائجهم ويتأمول فيموا حللوه فووإذا هول صودي  لوه برمحوو  اّللِ 

سووووجد حشووووع ويو   بوووود يرعوووو  .حووووني يسووووتيقج ضوووومْي ا نسووووان فيتطلووووع ويتأموووول ويتوووودبر.بتسووووخْي اّلِل .
فج  الرخاء لويحيف يكلن حنيويشكر،ويتطلع قائما إىل ربه املنعم:حني يكلن يف الشدة ليبدله منها يسرا،و 

 عليه النعماء.
السووولرة،كما  توووه هوووذ  الوووذي يظلووول .إبراهيم.والنمووولذج الكامووول لإلنسوووان الوووذاكر الشووواكر هووول أبووول األنبياء

اكوووع،يظلله  مشوووهد خومووون مث ذيت بوووه السووويا  يف.تظللهوووا النعمووو  وموووا يتعلووو  ّبوووا مووون كوووكران أو كفوووران .
 السماء. الدعاء،يف نغم  رخي  متملج ،ذاهب  يفالشكر،وتشيع فيه الضراع ،ويتجاوب فيه 
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ُوونَّ َأْضووَلْلَن َكثِووْيا  ِمووَن َربِِ إِ .ْعبُووَد اأْلَْصوونامَ ِبَّ أَْن نوَ ِب َوبَووَوِإْذ قوواَل ِإبْووراِهيُم:َربِِ اْجَعووْل َهووَذا اْلبَولَووَد آِمنووا ،َواْجنُوبْ  » وَّ
يَّوويِت بِوولاق  َغووْْيِ ِذي َزرْع  يِنِ َأْسووَكْنحُل ِمووْن ُذرِِ َربَّنووا إِ .يم  لر  َرحِ فَِإنَّووَك َغُفووالنَّوواِس،َفَمْن تَِبَعووِب فَِإنَّووُه ِمووبِِ َوَمووْن َعصوواين 

زُقْوُهْم ِمووَن الثََّمووراِت َلَعلَُّهووْم ِس هَتْووِلي إِلَووْيِهْم،َوارْ ِمووَن النَّووا ْف ِووَدة  ِعْنووَد بَوْيتِووَك اْلُمَحرَِّم،َربَّنووا لُِيِقيُموولا الصَّووالَة،فَاْجَعْل أَ 
احْلَْمُد . يف السَّوماءِ  َكوْكء  يف اأْلَْرِم َو اّللَِّ ِمونْ  فوى َعلَوىَربَّنا ِإنََّك تَوْعَلُم ما ُبِْفك َوما نُوْعِلُن،َوموا حَْ .ُرونَ َيْشكُ 

يَم الصَّووالِة َوِمووْن ِقووَربِِ اْجَعْلووِب مُ .عاءِ َسووِميُع الوودُ لَ َريبِِ  ّللَِِّ الَّووِذي َوَهووَه ِ  َعلَووى اْلِكووَثِ ِإْ اِعيووَل َوِإْسووحاَ ،ِإنَّ 
 .. «يَوْلَم يَوُقلُم احلِْسابُ  ُمْيِمِننيَ  َولِلْ َربوََّنا اْغِفْر ِ  َوِللاِلَديَّ .ُذرِِيَّيِت،َربَّنا َوتَوَقبَّْل ُقعاءِ 

حل اّلِل الوووووذي بنوووووا  يف البلووووود الوووووذي آل إىل إىل جووووولار بيووووو - عليوووووه السوووووالم -إن السووووويا  يصووووولر إبوووووراهيم 
ملشهد الضوارع اصلر  يف هذا ّلِل  فيّلِل،مرتكن  إىل البيحل الذي بنا  ابنيه لعباقة اقريا،فإذا ّبا تكفر فيه اب

افلني إىل ،ويرق الغوووووووالوووووووذاكر الشووووووواكر،لْيق ا؟احووووووودين إىل ا ع ا ،ويووووووورق الكوووووووافرين إىل الشوووووووكر اااكوووووووع
 الذكر،ويرق الشارقين من أبنائه إىل سْية أبيهم لعلهم يقتدون ّبا ويهتدون.

ظيم  اللقووع يف   اب نسووان،عن نعموو  ماسوو..فنعموو  األموو« َربِِ اْجَعووْل َهووَذا اْلبَولَووَد آِمنووا  »:قعوواء ويبوودأ إبووراهيم 
طيللن لوووذين يسوووتوالسووويا  يوووذكرها هنوووا ليوووذكر ّبوووا سوووكان ذلوووك البلد،ا.حسوووه،متعلق   رصوووه علوووى نفسه

 هوووم سووولكلا غوووْي ما،ولكنهابلنعمووو  و  يشوووكرووا وقووود اسوووتجاب اّلِل قعووواء أبووويهم إبوووراهيم فجعووول البلووود آمنووو
ليو  لودعلة ة أبويهم التاانوحل قعول ولقود ك.نري  إبراهيم،فكفروا النعم ،وجعللا ّلِل أنداقا،وصدوا عن سوبيل اّللِ 

 « ..َواْجنُوْبِب َوَبِبَّ أَْن نَوْعُبَد اأْلَْصنامَ »األمن:
هل يودعل  ف.مشاعر قلبه ه يف أخاويبدو يف قعلة إبراهيم الثاني  تسليم إبراهيم املطل  إىل ربه،والتجا   إلي

عووم موو  أخوورى موون نهووذ  نع مث ليووثز أن.أن انبووه عبوواقة األصوونام هوول وبنيه،يسووتعينه ّبووذا الوودعاء ويسووتهديه
ن مووفيخرج .تلحيوود و ابّلِل  وإوووا لنعموو  أن حوورج القلووه موون للمووات الشوور  وجها تووه إىل نوولر ا ميووان.اّللِ 

ملذلوو  لشووَّت ن الدينلنوو  اوحرج موو.طمأنينوو  وا سووتقرار واهلوودوءالتيووه واحلووْية والضووالل والشووروق،إىل املعرفوو  وال
فيجنبووه هوول يحفظهووا عليه،يم ربووه لإوووا لنعموو  يوودعل إبووراه.األرابب،إىل الدينلنوو  الكرميوو  العزيووزة لوورب العبوواق .

األصوونام موون  للا ّبووذ ضوووبنيووه أن يعبوود األصوونام.يدعل إبووراهيم قعلتووه هووذ  ملووا كووهد  وعلمووه موون كثوورة موون 
ُنَّ َربِِ »ثْي:يف جيله ويف األجيال اليت قبله ومن فتنلا ّبا ومن افتتنلا وهم خل  كالناس  َأْضوَلْلَن َكثِوْيا  ِموَن   ِإوَّ
 يلتقوووك معوووك يفو نتسوووه إ  فأموووا مووون تبوووع نريقوووك فلوووم يفتووول ّبوووا فهووول مب،ي...مث يتوووابع الووودعاء .« النَّووواسِ 

 « ..ُه ِمبِِ َفَمْن تَِبَعِب فَِإنَّ »اهلصرة الكثى،آصرة العقيدة:
 .« .ِحيم  َوَمْن َعصاين فَِإنََّك َغُفلر  رَ »وأما من عصاين منهم فأفلم أمر  إليك:

ويف هذا تبدو    إبراهيم العطول  الورحيم األوا  احللويم فهول   يطلوه اهلوال  ملون يعصويه مون نسوله وُييود 
ويلقك علووى .غفووران اّلِل ورمحتووه عوون نريقووه،و  يسووتعجل هلووم العووذاب بوول   يووذكر العووذاب،إ ا يكلهووم إىل

ا؟وول لووالل املغفوورة والرمحوو  وهووحل هووذا الظوول يتوولارى لوول املعصووي  فووال يكشوو  عنووه إبووراهيم الوورحيم احللوويم  
وميضك إبراهيم يف قعائه يذكر إسكانه لوبعخ أبنائوه ّبوذا الولاقي اجملودب املقفور اجملواور للبيوحل انرم،ويوذكر 
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َربَّنا ِإيِنِ َأْسَكْنحُل ِمْن ُذرِِيَّيِت ِبلاق  َغوْْيِ ِذي َزرْع  ِعْنوَد »ا؟دب ليقلملا ّبا: اللليف  اليت أسكنهم يف هذا القفر
 ..ملا ذاف« بَوْيِتَك اْلُمَحرَّمِ 

لن ن أجلوووه ُيتملوووموووهووول الوووذي  ..فهوووذا هووول الوووذي مووون أجلوووه أسوووكنهم هنا ،وهوووذا« َربَّنوووا لُِيِقيُمووولا الصَّوووالةَ »
 ،تصووولر القلووولب رفافووو  قووو  ورفرفر  .ويف التعبوووْي.« َدة  ِموووَن النَّووواِس هَتْووِلي إِلَوووْيِهمْ فَاْجَعوووْل أَْف ِووو»ا؟وودب واحلرموووان.

دب برقووو  نوووِدي ا؟ووويإنوووه تعبوووْي نووودِي .جمنحووو ،وهك هتووولي إىل ذلوووك البيوووحل وأهلوووه يف ذلوووك الووولاقي ا؟ديه
أليوأكللا  ملاذاف.. ل فجكعليهم من   ..عن نري  تلك القللب اليت تر « َواْرزُقْوُهْم ِمَن الثََّمراتِ ..»القللب 

.وهكوذا .« ْشوُكُرونَ يَ لَُّهوْم َلعَ »ويطعملا ويستمتعلاف نعم  ولكن لينشوأ عون ذلوك موا يرجول  إبوراهيم الشوكلر:
 ويووثز هوود .كاملوو  ّللِ   إنووه إقاموو  الصووالة علووى أصوولهلا.يووثز السوويا  هوود  السووك   وولار البيووحل احلوورام .

 هاب. املنعم الل كر اّللِ إنه ك.رزقهم من مثرات األرم .الدعاء برفرف  القللب وهليِها إىل أهل البيحل و 
و  قائموو  ّلِل، ال صووالةفوو.ويف لوول هووذا الوودعاء تبوودو املفارقوو  واضووح  يف ملقوو  قووريا جووْية البيووحل انوورم .

لار توه السواكن   و لذريككر بعد استجاب  الدعاء،وهلِي القللب والثمورات  ويعقوه إبوراهيم علوى قعواء اّللِ 
 قلولّبم طلوع علوى موا يفي الذي يعقه على الدعاء بتسجيله لعلم اّللِ .تقيم الصالة وتشكر اّلِل .بيته انرم ل

 جوه القلوه إىلا هول تل إ و.فليك القصود هول املظواهرات واألقعيو  والتصودي  واملكاء.من تلجه وكوكر وقعواء
 اّلِل الذي يعلم السر وا؟هر و  حفى عليه ككء يف األرم و  يف السماء:

 « ..ماءِ  اأْلَْرِم َو  يف السَّ ْن َكْكء  يف  مِ نا ِإنََّك تَوْعَلُم ما ُبِْفك َوما نُوْعِلُن:َوما َحْفى َعَلى اّللَِّ َربَّ »
 يذكر فيشكر: د الصاحلويذكر إبراهيم نعم  اّلِل عليه من قبل فيلهج لسانه ابحلمد والشكر كأن العب

 « ..َسِميُع الُدعاءِ  َريبِِ لَ حاَ ،ِإنَّ اْلِكَثِ ِإْ اِعيَل َوِإسْ احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َوَهَه ِ  َعَلى »
لفوووورق بقوووورب انوووود كووووعلر وما أجوووول ا نعووووام بووووه ع.فالذريوووو  امتووووداق.وهبوووو  الذريوووو  علووووى الكووووث أوقووووع يف النفك

َلَسوووِميُع  يبِِ ِإنَّ رَ »توووه:موووع يف رمحوإن إبوووراهيم ليحمووود اّلِل،ويط.النهاي ،وحاجتوووه النفسوووي  الفطريووو  إىل ا متوووداق
ذا اعووو  فووويعلن ّبوووقة والطالشوووكر ابلعبوووا.ويعقوووه علوووى الشوووكر بووودعاء اّلِل أن اعلوووه مووودميا للشكر«.الوووُدعاءِ 

ه إنفواذ عزميتو ّلِل علوىاتصميمه على العبواقة وخلفوه أن يعلقوه عنهوا عوائ ،أو يصورفه عنهوا صار ،ويسوتعني 
 « ..ءِ َقبَّْل ُقعانا َوتوَ َربَّ .رِِيَّيِت َوِمْن ذُ .َربِِ اْجَعْلِب ُمِقيَم الصَّالةِ »وقبلل قعائه:

وهوذا إبوراهيم اعول عولن اّلِل .ويف لل هذا الدعاء تبدو املفارق  مرة أخرى يف ملق  جْية البيحل مون قريا
وهم ينووأون عنهوووا ويعرضووولن،ويكذبلن الرسووولل .لووه علوووى إقامووو  الصوووالة رجوواء يرجل ،ويووودعل اّلِل ليلفقوووه إليوووه

م يوودعل اّلِل أن يعينووه عليووه هوول وبنيووه موون بعوود   وحووتم إبووراهيم قعوواء  الضووارع الووذي يووذكرهم  ووا كووان إبووراهي
اااكوع بطلوه املغفوورة لوه وللالديوه وللموويمنني مجيعوا،يلم يقوولم احلسواب،فال ينفوع إنسوواان إ  عملوه مث مغفوورة 

..وينتهووك املشووهد الطليل:مشووهد « حلِْسووابُ َربوَّنَووا اْغِفووْر ِ  َوِللالِووَديَّ َولِْلُمووْيِمِننَي يوَووْلَم يَوُقوولُم ا»اّلِل يف تقصووْي :
ينتهوك بعود .متملج رخوك . يف إيقاع ملسيقك.ومشهد تعداق النعم والشكر عليها ..الدعاء اااكع الضارع

أن حلوووع علوووى امللقووو  كلوووه لوووال وقيعوووا لطيفوووا،هتفل القلووولب معوووه إىل جووولار اّلِل،وتوووذكر القلووولب فيوووه نعوووم 
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لذجوا للعبود الصواحل الوذاكر الشواكر،كما ينبغوك أن يكولن عبواق اّلِل،الوذين ويرتسم إبراهيم أبل األنبياء  .اّللِ 
يف كوول فقوورة  -عليووه السووالم  -وجوه احلوودية إلوويهم قبيوول هووذا الوودعاء ..و  يفلتنووا أن نلمو  تكوورار إبووراهيم 

يووه فووإن هلجووان لسووانه بووذكر ربلبيوو  اّلِل لووه ولبن.«ربِ »أو « ربنووا »موون فقوورات قعائووه اااكووع املنيووه لكلموو :
فاألللهيوو  .بصووف  األللهيوو ،إ ا يووذكر  بصووف  الربلبي  -سووبحانه  -إنووه   يووذكر اّلِل .موون بعوود  ذات مغووزى .

إ وووا الوووذي كوووان قائموووا  -وخباصووو  يف ا؟اهليووو  العربيووو   -قلموووا كانوووحل ملضوووع جووودال يف معظوووم ا؟اهليوووات 
القضوي  العمليو  اللاقعيو  املوييرة وهك .قضوي  الدينلنو  يف واقوع احليواة األرضوي .ملضع جدل هل قضوي  الربلبي 

واليت هوووك مفووور  الطريووو  بوووني ا سوووالم وا؟اهليووو  وبوووني التلحيووود والشووور  يف عوووا  اللاقوووع .يف حيووواة ا نسوووان
وهوذا هول مفور  الطريو  .فإما أن يدين الناس ّلِل فيكولن رّبوم وإموا أن يودينلا لغوْي اّلِل فيكولن غوْي  رّبوم ...

 م وا؟اهلي  يف واقع احلياة.بني التلحيد والشر  وبني ا سال
هم بيوو  كووان يلفووتي  الربل والقوورآن وهوول يعوورم علووى مشووركك العوورب قعوواء أبوويهم إبووراهيم وال كيووز فيووه علووى قضوو

 إىل ما هم فيه من رالف  واضح  ملدللل هذا الدعاء  
ُللا نِْعَمووحَل اّللَِّ ُكْفوورا  وَ »مث يكموول السوويا  الشوولط مووع  الوولن وهووم مووا يز ..« اَر اْلبَوولارِ قْلَمُهْم ا قَوووَأَحلُوول الَّووِذيَن بَوودَّ

َاَتوَّعُووولا فَوووِإنَّ َمِصوووْيَُكْم ِإىَل »ن يقووولل هلوووم:أ - -والوووذين أمووور الرسووولل .بعووود يف للمهوووم   ذخوووذهم العذاب
ْلم  ِل أَْن َذْيتَ يوَوِموْن قَوْبو»  را وعالنيووأن ينصور  إىل عبواق اّلِل املويمنني ذمورهم ابلصوالة وا نفوا  سو..« النَّارِ 

 « ..  بَوْيع  ِفيِه َو  ِخالل  
 مشهد ذل وخهي الأالمين يوا القيامة 45 - 42الدرس الرابع:

ذلوووك يف نتووولم و ايكمووول السووويا  الشووولط ليكشووو  عموووا أعووود للكوووافرين بنعمووو  اّلِل وموووَّت يلقووولن مصوووْيهم 
وووووو غووووووّللََّ اَو  َهَْسووووووَ َّ »مشوووووواهد متعاقبوووووو  موووووون مشوووووواهد القياموووووو ،تزلزل األقوووووودام والقلوووووولب: ا يَوْعَمووووووُل اِفال  َعمَّ

رُُهْم لِيَوووْلم  َتْشووَخُا ِفيووِه اأْلَْبصووارُ  ووا يوُووَيخِِ إِلَووْيِهْم َنْرفُوُهْم،َوأَْف ِووَدهُتُْم  ك ُرُ ِسووِهْم   يَوْرتَوودُ نَي ُمْقِنعِوو،ُمْهِطعِ الظَّاِلُملَن،ِإ َّ
 « ..َهلاء  

ن يورون مواألمور يبودو هكوذا لوبعخ ولكن لواهر . ُيسه اّلِل غافال عما يعمل الظامللن  - -والرسلل 
شوو  عوون ذ  الصوويغ  تكفهوو.لدنياالظوواملني يتمتعلن،ويسوومع بلعيوود اّلِل،مث   يوورا  واقعووا ّبووم يف هووذ  احليوواة ا

ليولم العصويه اذهم يف أخو.و  فكوا  منها.األجل املضروب ألخذهم األخذة األخْية،اليت   إمهال بعودها
تطور  و   هلولل  ابفتظول مفتلحو  مبهلتو  مذهللو ،مأخلذة الذي تشوخا فيوه األبصوار مون الفوزع واهللع،

لتفتوولن إىل ء، و  يمشووهدهم مسوورعني   يلوولون علووى كووك.مث يرسووم مشووهدا للقوولم يف زمحوو  اهلوولل ..تتحوور 
ا يشوواهدون مووهم إىل ميتوود بصوور .رافعني ر وسووهم   عوون إراقة ولكنهووا مشوودوقة   ميلكوولن هلووا حراكا.كووكء

و أأو ُيفظلنووه   ا يعلنووهوقلوولّبم موون الفووزع خاويوو  خاليوو    تضووم كووي.توود إليهمموون الرعووه فووال يطوور  و  ير 
 يتذكرونه،فهك هلاء خلاء .
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يرتسوووم مووون  الوووذي.رعهحية يقفووولن هوووذا امللق ،ويعوووانلن هوووذا ال.هوووذا هووول اليووولم الوووذي يووويخرهم اّلِل إليوووه
وو»ه:يووخووالل املقووانع األربعوو  مووذهال آخووذا ّبووم كالطووائر الصووغْي يف رالووه الباكوو  الرع رُ ِإ َّ ُهْم لِيَوووْلم  ا يوُووَيخِِ

 « ..ْم،َوأَْفِ َدهُتُْم َهلاء  ِهْم َنْرفُوهُ  إِلَيْ َتْشَخُا ِفيِه اأْلَْبصاُر ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعك ُرُ ِسِهْم،  يَوْرَتدُ 
ن كوول مووطووائر ااوواوي ملفووزع الفالسوورع  املهرولوو  املدفلعوو ،يف اهلي وو  الشاخصوو  املكرهوو  املشوودوقة،مع القلووه ا

 كلها تشك ابهللل الذي تشخا فيه األبصار ...ك ومن كل إقرا  .وع
ال نووه إذا جوواء فوووأالنوواس  فأنووذر.هووذا هوول اليوولم الووذي يوويخرهم اّلِل إليه،والووذي ينتظوورهم بعوود ا مهووال هنا 

ُم  َذْتِووويهِ نَّووواَس يوَوووْلمَ ِذِر الَوأَنْووو »وهنوووا يرسوووم مشوووهدا آخووور لليووولم الرعيوووه املنظووولر:.اعتوووذار يلم وووذ و  فكوووا  .
ْران ِإىل َأَجل  قَ  َوَ ْ َتُكلنُولا أَْقَسوْمُتْم ِموْن أَ .َك َونَوتَِّبِع الُرُسولَ ْه َقْعَلتَ رِيه  ْنُِ اْلَعذاُب،فَويَوُقلُل الَِّذيَن لََلُملا:َربَّنا َأخِِ

ُتْم يف َمسوواِكِن الَّووِذيَن لَلَ  ف  َوَسووَكنوْ َ ُفَسووُهْم،وَ ُموولا أَنوْ قَوْبووُل مووا َلُكووْم ِمووْن َزوال  َعْلنووا ِّبِْم،َوَضووَربْنا  َلُكووْم َكْيووَ  فوَ تَوَبنيَّ
 اّلِل موووولا يلم ووووذ إىلالووووذين لل ..أنووووذرهم يوووولم ذتوووويهم ذلووووك العووووذاب املرسوووولم آنفا،فيتلجووووه« َلُكووووُم اأْلَْمثوووواَلف
وو»قا  ..اهلن وقوود كوانلا يكفوورون بووه موون قبول واعلوولن لووه أنودا« ربنووا»ابلرجواء،يقلللن: َجوول  َقرِيووه  ْران ِإىل أَ َأخِِ

ووْه  ن كاخصوولن كووأوم مووايلل .بإىل ااطا ..وهنووا ينقلووه السوويا  موون احلكايوو « َقْعَلتَووَك َونَوتَّبِووِع الُرُسوولَ ْنُِ
ألعلوى م مون املوا الجه إليهيفها هل ذا ااطاب .وكأننا يف اهلخرة وقد انطلت الدنيا وما كان فيها.يطلبلن

قَوْبوووُل موووا َلُكوووْم ِموووْن  ْمُتْم ِمووونْ ا أَْقَسووو َتُكلنُووول أََو َْ »ابلتبكيوووحل والتأنيه،والتوووذكْي  وووا فووورط مووونهم يف تلوووك احليووواة:
ف  اخصو  كر الغوابرين م هوذ  وآت..فكي  ترون اهلنف  زلتم اي تورى أم   تزولولاف  ولقود قلوتم قوللتك« َزوال 

ُتْم يف َمسواِكِن ا»أمامكم مثال ابرزا للظاملني ومصْيهم انتلم: َ َلُكونْوُفَسوُهْم َوتوَ لََلُمولا أَ  لَّوِذينَ َوَسَكنوْ ْم َكْيوَ  بَونيَّ
 «..فَوَعْلنا ِّبِْم َوَضَربْنا َلُكُم اأْلَْمثالَ 

مووا »ع ذلووك:مووتقسووملن  فكووان عجيبووا أن تووروا مسوواكن الظوواملني أمامكم،خاليوو  منهم،وأنووتم فيهووا خلفوواء،مث
وخيبووو   عووود الووودعاءوعنووود هوووذا التبكيوووحل ينتهوووك املشوووهد،وندر  أيووون صووواروا،وماذا كوووان ب«  لكوووم مووون زوال

 الرجاء.
فكم مون نغواة يسوكنلن مسواكن الطغواة الوذين هلكولا مون .وإن هذا املثل ليتجدق يف احلياة ويقع كول حوني

مث هووم يطغوولن بعوود ذلووك ويتجووثون ويسووْيون حووذو  النعوول .ور ووا يكلنوولن قوود هلكوولا علووى أيووديهم.قبلهم
دّ عوووون  ريوووو  ابلنعوووول سووووْية اهلووووالكني فووووال هتووووز وجووووداوم تلووووك اهلتر الباقيوووو  الوووويت يسووووكنلوا،واليت تتحوووو

مث ييخذون إخذة الغابرين،ويلحقلن ّبم وختلل منهم الداير بعود حوني  .اهلالكني،وتصلر مصائرهم للنالرين
مث يلتفوووووحل السووووويا  بعووووود أن يسووووودل علووووويهم السوووووتار هنوووووا ،إىل واقعهوووووم احلاضر،وكووووودة مكووووورهم ابلرسووووولل 

لذون إىل ذلوك املصوْي،مهما يكوون فيلقك يف الوروع أووم مووأخ.وامليمنني،وتودبْيهم الشور يف كول نوولاحك احليواة
« َوِإْن كواَن َمْكورُُهْم لِتَووُزوَل ِمْنوُه اْ؟ِبوالُ .َوقَوْد َمَكوُروا َمْكوَرُهْم َوِعْنوَد اّللَِّ َمْكورُُهْم .»مكرهم مون العنو  والتودبْي:

 ..إن اّلِل حمووي  ّبووم و كوورهم،وإن كووان مكوورهم موون القوولة والتووأيْي حووَّت ليوويقي إىل زوال ا؟بال،أيقوول كووكء
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ولويك  فوإن مكورهم هوذا لويك جمهول  ولويك خافيوا.وأصوله كوكء، وأبعود كوكء عون تصولر التحور  والزوال
 يفعل به كيفما يشاء.« عند اّللِ »بل إنه حلاضر .بعيدا عن متناول القدرة

َ ُرْلِووَ  َوْعووِدِ  ُرُسووَلهُ » َ َعزِ .فَووال َهَْسووَ َّ اّللَّ ل  هقيوو  كوور موون أير،ومووا يعوومووا هلووذا امل..ف« نِتقووام  ايووز  ُذو ِإنَّ اّللَّ
َ َعزِ »وعوووود اّلِل لرسووووله ابلنصوووور وأخووووذ املوووواكرين أخووووذ عزيووووز مقتوووودر:  يوووودع الظووووا  .. « نِتقووووام  ايووووز  ُذو ِإنَّ اّللَّ

يسوتح   لظوا  املواكراملكر،فاوكلم  ا نتقام هنا تلقوك الظول املناسوه للظلوم و .يفلحل،و  يدع املاكر ينجل .
 يفلعووووودل اّلِل  م،هقيقوووووا تعووووواىل،يعب تعوووووذيبهم جوووووزاء للمهوووووم وجوووووزاء مكرها نتقوووووام،وهل ابلقيووووواس إىل اّللِ 
 « ..ماواتُ َوالسَّ  يَوْلَم تُوَبدَُّل اأْلَْرُم َغْْيَ اأْلَْرمِ »ا؟زاء.وسيكلن ذلك   حمال :

ن الونا يلقوك اووا ولكوو  ندري حنن كي  يتم هذا،و  نبيعو  األرم ا؟ديودة ونبيعو  السوماوات،و  مك
اكووتد فهوول  لووذي مهمووادرة القوواقرة الوويت تبوودل األرم وتبوودل السووماوات يف مقابوول ذلووك املكوور الووالل القوو

 ..«هَّارِ َوبَوَرُزوا ّللَِِّ اْللاِحِد اْلقَ »ض يل عاجز حسْي.وفجأة نرى ذلك قد هق :
إ وووا هوووم يف . قبلرهميفليسووولا يف قورهوووم وليسووولا .وأحسووولا أووووم مكشووولفلن   يسووو هم سووواتر،و  يقووويهم وا 

هلووا   الوويت   يقوو  لة القوواهرةهنووا تشوو   يف لوول التهديوود ابلقوو« القهووار»ولفظوو  .لعووراء أمووام اللاحوود القهووار .ا
 وإن كان مكرهم لتزول منه ا؟بال..كيد ا؟بابرة

ذلووووك املكوووور و  مث هووووا حنوووون أو ء أمووووام مشووووهد موووون مشوووواهد العووووذاب العنيوووو  القاسووووك املذل،يناسووووه ذلووووك
 «  ُم النَّارُ ِطران  َوتَوْغشى ُوُجلَههُ قَ ُلُهْم ِمْن َسرابِي يَوْلَمِ ذ  ُمَقرَِّننَي يف اأْلَْصفاقِ  َوتَوَرى اْلُمْجرِِمنيَ »ا؟ثوت:

ذلك علوووى ل قال كووومشوووهد موووذ.فمشوووهد اجملووورمني:اينني اينوووني مقووورونني يف الووولت ،ميرون صوووفا وراء صووو  .
ك يف لاللتهواب،وه لقابليو ايدة ويضا  إىل قروم يف اللت  أن سرابيلهم ويياّبم مون مواقة كود.قدرة القهار

ال  جووورق شوودة ا كووتعففيهووا الووذل والتحقْي،وفيهوووا ا ُيوواء ب..« مووون قطووران»..ذات اللقووحل قووذرة سوولقاء 
ملكووور املشوووتعل جوووزاء املتلظوووك ا ..فهووول مشوووهد العوووذاب املوووذل« َوتَوْغشوووى ُوُجووولَهُهُم النَّوووارُ »قووورّبم مووون النوووار  

ُ ُكووولَّ ..»وا سوووتكبار  ملكووور والظلوووم ولقووود كسوووبلا ا« ..حلِْسوووابِ اَسووورِيُع  ِإنَّ اّللََّ .نَوْفوووك  موووا َكَسوووَبحلْ  لَِيْجوووزَِي اّللَّ
نلا دبْي الوذي كواكور والتوفالسورع  يف احلسواب هنوا تناسوه امل.إن اّلِل سوريع احلساب.فجزا هم القهور والوذل

ا وسووورع  أملووولا ذ  و فهوووا هوووم أو ء اوووزون موووا كسوووب.ُيسوووبلنه ُيمووويهم وحفيهم،ويعووول  انتصوووار أحووود عليهم
صودى،لتبلي  ،عا  الحساب  ويف النهاي  ختتم السلرة  ثول موا بودأت،ولكن يف إعوالن عوام جهوْي الصولت

وووا ُهووويَوْعَلُمل هوووذا بَوووالغ  لِلنَّاِس،َولِيُوْنوووَذُروا بِوووِه،َولِ   »البشوووري  كلهوووا يف كووول مكوووان: َر أُولُووولا َل إِلوووه  واِحد ،َولِيَوووذَّكَّ ا أَ َّ
 «.اأْلَْلبابِ 

ووا ُهووَل إِلووه  واِحوود  »ساسووي  موون ذلووك الووبالغ وهووذا ا نووذار،هك أن يعلووم النوواس إن الغايوو  األ فهووذ  هووك ..« أَ َّ
قاعدة قين اّلِل اليت يقلم عليهوا منهجوه يف احليواة.وليك املقصولق بطبيعو  احلوال جمورق العلم،إ وا املقصولق هول 

فا لووه هوول .ا قام أنووه   إلووه غْي املقصوولق هوول الدينلنوو  ّلِل وحوود ،م.إقاموو  حيوواهتم علووى قاعوودة هووذا العلووم .
وقيووام احليوواة البشووري  علووى  -أي حاكمووا وسوويدا ومتصوورفا ومشوورعا وملجهووا  -الووذي يسووتح  أن يكوولن راب 
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أي  -هووذ  القاعوودة اعلهووا ختتلوو  اختالفووا جوولهراي عوون كوول حيوواة تقوولم علووى قاعوودة ربلبيوو  العبوواق للعبوواق 
وهوول اخووتال  يتنوواول ا عتقوواق والتصوولر،ويتناول الشووعائر  -حاكميوو  العبوواق للعبوواق وقينلنوو  العبوواق للعبوواق 

واملناسوووك كموووا يتنووواول األخوووال  والسووولل ،والقيم واملووولازين وكموووا يتنووواول األوضووواع السياسوووي  وا قتصووواقي  
 ،وكل جانه من جلانه احلياة الفرقي  وا؟ماعي  على السلاء.ا جتماعي  و 

ق وحدو .الضومائر سوتكن  يفحياة متكامل ولويك جمورق عقيودة م إن ا عتقاق ابألللهي  اللاحدة قاعدة ملنهج
ه تنواول كول جانووموى حوَّت تإن حوودوق العقيودة تتسوع وت ا.العقيودة أبعود كثوْيا مون جمورق ا عتقواق السواكن .

  األخوال  أن قضوي كما.وقضي  احلاكمي  بكول فروعهوا يف ا سوالم هوك قضوي  عقيودة.من جلانه احلياة .
ا يشوووتمل القوويم كمووو فمن العقيوودة ينبثوو  مووونهج احليوواة الووذي يشووتمل األخوووال  . ملتهووا هووك قضووي  عقيووودة

 األوضاع والشرائع سلاء بسلاء ..
 »  مودلل ت:ل أن نودر وحنن   نودر  مراموك هوذا القورآن قبول أن نودر  حودوق العقيودة يف هوذا الودين،وقب

فهوووم نوقبوول أن .ماقلبعيووود اهلاسووع االل  ىعلوووى هووذا املسوووتل « كووهاقة أن   إلووه إ  اّلِل وأن حممووودا رسوولل اّللِ 
 كووول كوووأن مووون يفة،ولكن مووودللل:العباقة ّلِل وحووود  وحنووودق   نوووه الدينلنووو  ّلِل وحووود    يف حلظوووات الصوووال

 كيون احلياة  
تلوك  ه هول وبنيوه إايهوا،  تتمثول فقو  يفربوه أن انبو - عليوه السوالم -إن عباقة األصنام اليت قعا إبراهيم 

يووووات يف صوووولر َّت اللينكووووان يزاوهلووووا العوووورب يف جوووواهليتهم،أو الوووويت كانووووحل تزاوهلووووا الصوووولرة السوووواذج  الوووويت كوووو
 كبا  .كَّت،جمسم  يف أحجار أو أكجار،أو حيلان أو نْي،أو ْنم أو انر،أو أروا  أو أ

قة لاصوونام لر العبوواإن هووذ  الصوولر السوواذج  كلهووا   تسووتغر  كوول صوولر الشوور  ابّلِل،و  تسووتغر  كوول صوو
 األخورى الويت لر الشور صول   دللل الشر  عنود هوذ  الصولر السواذج  مينعنوا مون ر يو  واللق.من قون اّللِ 

دة  و  اهليو  ا؟ديوولشور  وا؟  وايو  هلوا ومينعنوا مون الر يو  الصوحيح  حلقيقو  مووا يعتولر البشوري  مون صولر ا
  معووووو لتعمووووو  يفبووووود مووووون التعمووووو  يف إقرا  نبيعووووو  الشووووور  وعالقووووو  األصووووونام ّبوووووا كموووووا أنوووووه   بووووود مووووون ا

لووه قة أن   إااملخووال  لشووه -األصوونام،واثل صوولرها املتجوودقة مووع ا؟اهليووات املسووتحدي   إن الشوور  ابّلِل 
 احليواة خالصو  وضع ويف كل حالو    تكولن فيهوا الدينلنو  يف كول كوأن مون كويون يتمثل يف كل -إ  اّلِل 
،حوَّت ى لغوْي اّللِ انوه أخور ين يف جل ويكفك أن يدين العبد ّلِل يف جلانه من حياته،بينما هول يود.ّلِل وحد 

كثووووْية ينلنوووو  الوتقوووودمي الشووووعائر لوووويك إ  صوووولرة واحوووودة موووون صوووولر الد.تتحقوووو  صوووولرة الشوووور  وحقيقتووووه .
د الووذي إن العبو.عتووه .عموا  نبيواألمثلو  احلاضورة يف حيوواة البشور اليوولم تعطينوا املثووال الولاقعك للشوور  يف أ..

ائر صوووولم واحلوووج وسوووولصوووالة واليووودين ّلِل يف اللضوووولء والطهوووارة وايتلجوووه ّلِل اب عتقووواق يف أللهيتووووه وحووود  مث 
ْي غوشورائع مون عنود ل ماعي  ا جتبينما هل يف اللقحل ذاته يدين يف حياته ا قتصاقي  والسياسي  و .الشعائر

 ّلِل.لتصلرات واصطالحات من صنع غْي ا ا جتماعي  ويدين يف قيمه وملازينه .اّللِ 
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التقاليوووود ألخووووال  و اعاقاتووووه وأزايئووووه ألرابب موووون البشوووور تفوووورم عليووووه هووووذ  ويوووودين يف أخالقووووه وتقاليوووود  و 
ن د يوزاول الشوور  يف أخوا حقيقتووه وحوال  عووإن هووذا العبو -اّلِل وأمور   رالفو  لشوورع -والعواقات واألزايء 

 النوووواس اليوووولم غفوووول عنووووهيوهووووذا مووووا .كووووهاقة أن   إلووووه إ  اّلِل وأن حمموووودا رسوووولل اّلِل يف أخووووا حقيقتهووووا .
ن ومكووووان   كوووول زموووواللنووووه يف توووورخا وايووووع،وهم   ُيسووووبلنه الشوووور  الووووذي كووووان يزاولووووه املشووووركلن يففيزاو 

سوووولى  ام ليسوووحلفاألصووون.لووويك مووون الضوووروري أن تتمثووول يف تلوووك الصووولر األوليووو  السووواذج  ..واألصووونام .
 هلا ..كعارات للطاغلت،يتخفى وراءها لتعبيد الناس اب ها،وضمان قينلنتهم له من خال

تموتم من ورائهوا ي اكم يقلمإ ا كان الساقن أو الكاهن أو احل. يكن ينط  أو يسمع أو يبصر .إن الصنم  
فعووحل يف ر ليلها  فووإذا اهْي وتووذمث ينطوو  اب هووا  ووا يريوود هوول أن ينطوو  لتعبيوود ا؟موو.حلهلووا ابلتعاويووذ والرقووى .

ه اّلِل مووون  ذذن بوووأي أرم ويف أي وقوووحل كوووعارات ينطووو  اب هوووا احلكوووام والكهوووان،ويقررون اب هوووا موووا  
ا عتهووووا وحقيقتهووووم يف نبيفهووووذ  هووووك األصوووونا.الشوووورائع والقوووولانني والقوووويم واملوووولازين والتصوووورفات واألعمووووال ..

 عارا،أو رفعووووحلكوووو« الشووووعه»كووووعارا،أو رفووووع « الوووولنن»كووووعارا،أو رفووووع « القلميوووو »ووليفتهووووا  إذا رفعووووحل 
 هلووا ابلنفوولس ى التضووحي ون اّلِل وعلوومث أريوود النوواس علووى عبوواقة هووذ  الشووعارات موون ق.كووعارا ..« الطبقوو »

لووه يماتووه مووع مطااتووه وتعل يووة كلمووا تعارضووحل كووريع  اّلِل وقلانينووه وتلجيه.واألموولال واألخووال  واألعرام
 -ات ة تلوك الشوعار فوذت إراقتلك الشعارات ومقتضياهتا،حنيحل كريع  اّلِل وقلانينه وتلجيهاتوه وتعاليمه،ون

 أو ابلتعبْي الصحي  الدقي :
ك فالصونم لوي. .عباقة األصنام من قون اّللِ  كانحل هذ  هك  -الطلاغيحل اللاقف  وراء هذ  الشعارات  إراقة

  اوىء جملورق سوالم  من الضروري أن يتمثل يف حجر أو خشب  ولقد يكولن الصونم موذهبا أو كوعارا  إن ا
قودم مللصولل و  تالرسول ه اهطيم األصنام احلجري  وااشبي   و  تبذل فيه تلك ا؟هلق امللصولل ،من ملكو

 ر واألخشاب ن األحجامن أجله تلك التضحيات ا؟سام وتلك العذاابت واهل م،جملرق هطيم األصنام م
نو  لغوْي  وبوني الدينل   كول كوأنإ ا جاء ا سالم ليقيم مفر  الطري  بوني الدينلنو  ّلِل وحود  يف كول أمور ويف 

را  نبيعوو  وقووحل  ق ي ووات والصوولر يف كوول وضووع ويف كوولو  بوود موون تتبووع اهل.يف كوول هي وو  ويف كوول صوولرة .
الطلاغيوحل  قينلنو  لشوَّت وحود  أم األنظم  واملناهج القائم ،وتقرير ما إذا كانحل تلحيدا أم كركاف قينلن  ّللِ 

 واألرابب واألصنام  
موودا رسوولل نشووهد أن   إلووه إ  اّلِل وأن حم»ألوووم يقللولن  فوولاههم « قيوون اّللِ »والوذين يظنوولن أنفسووهم يف 

بينموا هوم يودينلن فيموا وراء .،ويدينلن ّلِل فعال يف كيون الطهارة والشعائر والوزواج والطوال  واملوْياّ .«اّللِ 
وكثرهتوا  وا حوال  رالفو  صورُي  كوريع  اّلِل  -هذا الوركن الضوي  لغوْي اّلِل وحضوعلن لشورائع   ذذن ّبوا اّلِل 

ليحققوولا مووا تتطلبووه موونهم  -أراقوا أم   يريوودوا  -م وأخالقهووم مث هووم يبووذللن أرواحهووم وأموولاهلم وأعراضووه -
فإذا تعوووارم قيووون أو خلووو  أو عووورم موووع مطالوووه هوووذ  األصووونام،نبذت أوامووور اّلِل فيهوووا .األصووونام ا؟ديووودة
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علويهم .وهوذا حواهلم .« قيون اّللِ »ويف « مسلمني»ونفذت مطاله هذ  األصنام ...الذين يظنلن أنفسهم 
 يه من الشر  العظيم   أن يستفيقلا ملا هم ف

 مغارّبا  و ار  األرم يف مش« مسلمني»إن قين اّلِل ليك ّبذا اهلزل الذي يتصلر  من يزعملن أنفسهم 
ل جزئيو  كول تفصويل وكو  وحود  يف والدينلن  ّللِ .إن قين اّلِل منهج كامل ؟زئيات احلياة اليلميو  وتفصويالهتا

،وهوك ا سوالم الوذي هوك قيون اّللِ  -علوى أصولهلا وكلياهتوا ضوال ف -من جزئيات احلياة اليلمي  وتفصويالهتا 
لكنووه و يوو  غووْي  معووه اق  لله  يقبوول اّلِل موون أحوود قينووا سوولا .وإن الشوور  ابّلِل   يتمثوول فحسووه يف ا عتقوو

 يتمثل ابتداء يف هكيم أرابب غْي  معه ..
ك ا كول موا لتلوعارات هلكقام  وإن عباقة األصنام   تتمثل يف إقام  أحجار وأخشاب بقدر ما تتمثل يف إ

 ملووون الدينلنووو يووواهتمف و األصووونام مووون نفووولذ ومقتضووويات  ولينظووور النووواس يف كووول بلووود ملووون املقوووام األعلوووى يف ح
 الكامل ف وملن الطاع  وا تباع وا متثالف

حل يولطلاغافهوم يف قيون  -ونوه معوه أو مون ق -وإن كوان لغوْي اّلِل .فإن كوان هوذا كلوه ّلِل فهوم يف قيون اّللِ ..
 والعياذ ابّلِل .. .واألصنام .

ا ُهَل إِ .هذا َبالغ  لِلنَّاِس،َولِيُوْنَذُروا بِهِ »  « ..كََّر أُوُللا اأْلَْلبابِ د ،َولَِيذَّ له  واحِ َولِيَوْعَلُملا أَ َّ
 انتهى ا؟زء الثالة عشر ويليه ا؟زء الرابع عشر مبدوءا بسلرة احلجر
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 ا الح ر والن حلال هء الرابع عشر سورأ

 مكي ة وآياأها أسع وأسمون ( سور  الح ر15) 

 الامريف بسور  الح ر

عووام اهلجوورة و « احلووزن عووام»هووذ  السوولرة مكيوو   ملتها،نزلووحل بعوود سوولرة يلسوو ،يف الفوو ة احلرجوو ،ما بووني 
لرة سوقودمي نك ويف تسولرة يول  تلك الف ة اليت هدينا عون نبيعتهوا ومالبسواهتا ومعاملهوا مون قبول يف تقودمي..

 هلق ويف تقدمي سلرة يلس   ا فيه الكفاي  ..
لاجهوو  متلوك الفوو ة  جووه واقووعإووا تلا.وهوذ  السوولرة عليهوا نووابع هووذ  الف ة،وحاجاهتوا ومقتضووياهتا احلركيوو  .

  ا؟ماعوووو  املسوووولم  معووووه،تلجيها واقعيووووا مباكوووورا وعاهوووود املكووووذبني جهوووواقاو  - -حركيوووو  وتلجووووه الرسوووولل 
   هذا القرآن ووليفته.كما هك نبيع.كبْيا

هووا وموون لعنيوود منوملووا كانووحل حركوو  الوودعلة يف تلووك الفوو ة تكوواق تكوولن قوود عمدت،بسووبه ملقوو  قووريا ا
 ئ عليوه يف  وا   تكون عو - -العصب  امليمنو  معوه حيوة اجو أت قوريا علوى رسولل اّلِل و  - -النل 

 لكورمي يف هووذ لقورآن اافقود جواء .حابته .واكوتد اسوتهزا ها بدعلتوه كموا اكوتد إيوذا ها لصو.حيواة أيب ناله
ئرهم ويكشوو  رين ومصوواالفوو ة يهوودق املشووركني املكووذبني ويتلعوودهم ويعوورم علوويهم مصووارع املكووذبني الغوواب

ىل العنواق ن عل  تكذيبهم وعناقهم وهوك   تتعلو  بوه و  ابحلو  الوذي معوه،لكنها ترجوع إع - -للرسلل 
يلاسووويه ويلجهوووه إىل ا صووورار علوووى و  - - يسووولك الرسووولل ومن مث.الوووذي   عووودي معوووه اهلايت البينوووات

جاب  ووحشو   ء ا سوتاحل  الذي معه والصدع به بقلة يف ملاجه  الشر  وأهله والصوث بعود ذلوك علوى بو
 ع بقيو  السوولرالحمهوا مومالعزلو ،ونلل الطريو   ومون هنوا تلتقوك هوذ  السولرة يف وجهتهوا ويف ملضولعها ويف 

يات اجوات واملقتضوأي احل. وتلاجوه مثلهوا مقتضويات تلوك الفو ة وحاجاهتوا احلركيو اليت نزلحل يف تلك الف ة
مون الزموان   تلك الف ةلعربي  يفالناك   من حرك  ا؟ماع  املسلم  بعقيدهتا ا سالمي  يف ملاجه  ا؟اهلي  ا

 بكل مالبساهتا اللاقعي .
لاجهوووه تلوووك كالوووذي هوووذ  الف ة،وذومووون مث تلاجوووه حاجوووات احلركووو  ا سوووالمي  ومقتضوووياهتا كلموووا تكوووررت 

 احلرك  ا سالمي  اهلن يف هذا الزمان.
ع هوذا موتوا  التعامول ظوران مفنألووا يف .   اللاقعيو  احلركيو  ..وحنن نيكد على هذ  السم  يف هذا القرآن .

 الكتاب وفهمه وفقهه وإقرا  مراميه وأهدافه ..
عمليووو  الووويت اقعيووو  الواحلاجوووات واملقتضووويات الل  إنوووه   بووود مووون استصوووحاب األحووولال واملالبسوووات والظووورو 

يليتووه وهوول ولر يوو  ح   بوود موون هووذا  قرا  وجهوو  الوونا وأبعوواق مدلل تووه.نووزول الوونا القوورآين . صوواحبحل
 ضوروري  لفقوه الر ي  وهذ .يعمل يف وس  حك ويلاجه حال  واقع  كما يلاجه أحياء يتحركلن معه أو ضد 

ت يف فوو ة املالبسووانتفوواع بتلجيهاتووه كلمووا تكووررت تلووك الظوورو  و أحكامووه وتووذوقها كمووا هووك ضووروري  لال
  . رحي   لي ،وعلى األخا فيما يلاجهنا اليلم وحنن نستأن  الدعلة ا سالمي
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ن يف ال ّبووذا الووديحركوولن فعوونقوولل هووذ  املقالوو  وحنوون علووى يقووني أنووه لوون يوورى هووذ  الر يوو  اليوولم إ  الووذين يت
لاجههووووا ياليت كووووان مث يلاجهوووولن أحوووولا  ومالبسووووات ولروفووووا وأحوووودات كووووملاجهوووو  ا؟اهليوووو  احلاضوووورة وموووون 

موون ا عوورام والتوول  عوون .العصووب  املسوولم  معووه .و  -للات اّلِل وسووالمه عليووه صوو -صوواحه الوودعلة األوىل 
مووون  د  يف كووول كوووأنّلِل وحووو هوووذا الووودين يف حقيقتوووه الكبوووْية الشوووامل  الووويت   تتحقووو  إ  ابلدينلنووو  الكاملووو 

لك ذوموا يلقلنوه كو.. جتماعيو  ا واألخالقيو  والتعبديو  والسياسوي  وا قتصواقي  و   عتقاقيو  ة ا كيون احليا
 يف سوبيل اّللِ  -تلوى ألوىل تبمن ا يذاء واملطوارقة والتعوذيه والتقتيول كالوذي كانوحل تلوك العصوب  املختوارة ا

 به .. -
سولم  ا؟ماعو  امل تلاجهوه ن بوه موا كانوحلإن هي ء الذين يتحركلن ّبذا الدين يف ملاجه  ا؟اهلي  ويلاجهول 

 ركلن األبعوواققوورآن ويوودوهووم وحوودهم الووذين يفقهوولن هووذا ال.هووم وحوودهم الووذين يوورون تلووك الر يوو  ..األوىل .
قووه احلركوو  سووتنباط فاوهووم وحوودهم الووذين ميلكوولن .على النحوول الووذي أسوولفنا ..احلقيقيوو  ملوودلل ت نصلصووه

 كوارة ا ناسوب  هوذ  حلركو   و احلياة املتحرك  الويت   تكو  عون ا الذي   يغب عنه فقه األورا ،يف ملاجه 
ركوو  حللفقووه الووالزم ضوورة هوول اإىل فقووه احلركوو  حنووه أن نقوورر أن الفقووه املطلوولب اسووتنبانه يف هووذ  الفوو ة احلا

  ،ومن ا؟اهليووىل النوولرحرك  هتوود  إىل إخووراج النوواس موون الظلمووات إ.انكوو   يف ملاجهوو  ا؟اهليوو  الشووامل 
 - دعلوى عهود حممو -األوىل   سالم ومن الدينلن  للعباق إىل الدينلن  لرب العباق كما كانوحل احلركو إىل ا

ان لإلسووالم سوولط أن يكوولن تلاجووه جاهليوو  العوورب  ثوول هووذ  اناولوو  قبوول أن تقوولم الدولوو  يف املدينوو  وقبوول
 على أرم وعلى أم  من الناس.

 جي  ..ات ااار  ختال  بعخ الظرو  واملالبس حنن اليلم يف كبه هذا امللق    يف مثله،وذلك
البسووات   يف املولكوون مووع اخووتال.حنوون نسووتهد  قعوولة إىل ا سووالم انكوو   يف ملاجهوو  جاهليوو  كووامل  .

جديودا « اقااجتهو»ضوك وهذا ا ختال  هل الذي يقت.والظرو  واحلاجات واملقتضيات اللاقعي  للحرك  .
 فووووو ة احلاضووووورة نبيعووووو  التارحيووووو  للحركووووو  ا سوووووالمي  األوىل وبووووونييووووولائم بوووووني السووووولاب  ال« فقوووووه احلركووووو »يف 

 ومقتضياهتا املتغْية قليال أو كثْيا ..
ص  نظمووووو  قوووووه ااووووواأموووووا الف.هوووووذا النووووولع مووووون الفقوووووه هووووول الوووووذي هتووووواج إليوووووه احلركووووو  ا سوووووالمي  اللليووووودة .

  و  لم قولو  مسولمألرم اليواإنه ليك علوى وجوه .الدول ،وكرائع اجملتمع املنظم املستقر،فهذا ليك أوانه ..
 .جمتمع مسلم،قاعدة التعامل فيه هك كريع  اّلِل والفقه ا سالمك  .

جووه الظوورو  لجوود ويلايهووذا النوولع موون الفقووه ذيت يف حينووه وتفصوول أحكامووه علووى قوود اجملتمووع املسوولم حووني 
ذور  بوو  تسوتنبحل  راغيف فو اللاقعي  الويت تكولن حميطو  بوذلك اجملتموع يلموذا   إن الفقوه ا سوالمك   ينشوأ

 يف اهللاء  ونعلق إىل استكمال احلدية عن ملضلعات السلرة :
حملر هذ  السلرة األول:هل إبوراز نبيعو  املكوذبني ّبوذا الودين وقوافعهوم األصويل  للتكذيه،وتصولير املصوْي 

 عوووو وحوووولل هووووذا انوووولر يوووودور السوووويا  يف عوووودة جل ت،متنل .املخوووول  الووووذي ينتظوووور الكووووافرين املكووووذبني .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2678 

سوووولاء يف ذلووووك القص ،ومشوووواهد الكلن،ومشوووواهد .امللضوووولع واجملووووال،ترجع كلهووووا إىل ذلووووك انوووولر األصيل
 القيام ،والتلجيهات والتعقيبات اليت تسب  القصا وتتخلله وتعقه عليه.

ة ر يوووذكر  ووول سووول  -احلجووور  -فوووإن جووول هوووذ  السووولرة .وإذا كوووان جووول سووولرة الرعووود يوووذِكر  ووول سووولرة األنعام
لرة احلجووور  سوووفهنوووا كووذلك يف -تووودا ها كووان اب نذار،وسوووياقها كلووه جووواء مصوووداقا لإلنووذار واب -.األعوورا 

 يتشابه البدء والسيا ،مع اختال  يف الطعم واملذا  
 رَج  ِمْنُه،لِتُوْنووِذَر بِووهِ َصووْدرَِ  َحوو ُكووْن يف ِكتوواب  أُنْووزَِل إِلَْيووَك فَووال يَ »إن ا نووذار يف مطلووع سوولرة األعوورا  صووري : 

وََكْم ِموْن قَوْريَو   .يال  موا تَوذَكَُّرونَ ْن ُقونِوِه أَْولِيواَء،قَلِ تَِّبعُولا ِموتوَ ْم َو  اتَِّبُعلا ما أُْنزَِل إِلَوْيُكْم ِموْن َربُِِكو.ْلُمْيِمِننيَ َوذِْكرى لِ 
لا:ِإانَّ ُكنَّوا لواِلِمنَي  أَْن قوالُ ْم َ ُْسونا ِإ َّ ِإْذ جواَءهُ  ْعولاُهمْ َفما كواَن قَ .أَْهَلْكناها َفجاَءها َ ُْسنا بَيا   أَْو ُهْم قائُِللنَ 

».. 
جووودوا إىل رّبم،في ق ا؟ميوووعمث توورق فيهوووا قصووو  آقم وإبلوويك ويتابعهوووا السووويا  حووَّت تنتهوووك احليووواة الوودنيا،ويعل 

الشوومك النهار،و ويلووك القصوو  عوورم لووبعخ مشوواهد الكلن:السووماوات واألرم،والليوول و .مصوودا  النووذير .
ل  وهوولق نووصووا قوولم ويلووك ذلووك ق.راي  والسووحاب واملوواء والثموورات .والقمر،والنجوولم مسووخرات  مر ،والوو

 وصاحل وللط وكعيه وملسى:وكلها تصد  النذير ..
م يزيود جلهوا ل والغمول وهنا يف سلرة احلجر اكء ا نذار كذلك يف مطلعها،ولكن ملفعا بظل من التهليو

ْلِهِهوُم اأْلََموُل َفَسوْلَ  ُكُللا َويَوَتَمتوَّعُولا َويوُ ْرُهْم ذَْ ذَ .ِمنيَ ا ُمْسلِ ُرَ ا يَوَلُق الَِّذيَن َكَفُروا َلْل كانُل »رهب  وتلقعا للمصْي:
 « ..ْأِخُرونَ مَّ   َأَجَلها َوما َيْستَ ِبُ  ِمْن أُ ما َتسْ .َوما أَْهَلْكنا ِمْن قَوْريَ   ِإ َّ َوهَلا ِكتاب  َمْعُللم  .يَوْعَلُملنَ 

الرواسووووووك و فيهووووووا موووووون بووووووروج،واألرم املموووووودوقة مث يعوووووورم السوووووويا  بعووووووخ مشوووووواهد الكلن:السووووووماء ومووووووا 
قصوو   يلووك ذلووك.ميووع .حلشوور للجالراسووخ ،والنبحل املوولزون،والراي  الللاق ،واملوواء والسووقيا،واحلياة واملوولت وا

ط وكوووعيه اهيم ولووول ومووون مث نوووات مووون قصوووا إبووور .آقم وإبليك،منتهيووو   صوووْي أتباعوووه ومصوووْي املووويمنني .
لدارسووو  هلوووذ  ااهلتر  ني،وملحللا فيهوووا أن مشوووركك العووورب يعرفووولنوصووواحل منظووولرا فيهوووا إىل مصوووائر املكوووذب

 األقلام،وهم ميرون عليها يف نريقهم إىل الشام.
،على عووواقة  يتمايووولفوووانلر يف السووولرتني واحووود،ولكن كخصوووي  كووول منهموووا متميوووزة وإيقاعهموووا يتشوووابه و 

 مايل  أبدا و  تت  تتكرر ،ولكنها القرآن الكرمي يف تناوله مللضلعاته امللحدة،بطر  كَّت،ختتل  وتتشابه
 جما  : لضلعا أووميكن تقسيم سيا  السلرة هنا إىل مخك جل ت،أو مخس  مقانع،يتضمن كل منها م

مبوووودوءة بووووذلك .تتضوووومن ا؟للوووو  األوىل بيووووان سوووون  اّلِل الوووويت   تتخلوووو  يف الرسووووال  وا ميووووان ّبووووا والتكذيه
َذْرُهْم َذُْكلُوولا َويَوَتَمتوَّعُوولا َويُوْلِهِهووُم .يوَووَلُق الَّووِذيَن َكَفووُروا لَووْل كووانُلا ُمْسووِلِمنيَ  ُرَ ووا »ا نووذار الضوومب امللفووع ابلتهليوول:

..ومنتهيووووو   ن املكوووووذبني إ وووووا يكوووووذبلن عووووون عنووووواق   عووووون نقوووووا يف ق ئووووول « اأْلََموووووُل َفَسوووووْلَ  يَوْعَلُمووووولنَ 
ووا ُسووكَِِرْت أَْبصوواُران بَووْل حَنْووُن قَوووْلم  َولَووْل فَوَتْحنووا َعلَووْيِهْم اباب  ِمووَن السَّووماِء َفظَ »ا ميووان: لُوولا ِفيووِه يَوْعُرُجوولَن َلقاُللا:ِإ َّ

َوموووا َذْتِووويِهْم ِموووْن .َوَلَقوووْد أَْرَسوووْلنا ِموووْن قَوْبلِوووَك يف ِكوووَيِع اأْلَوَِّلنيَ »..وأووووم مجيعوووا مووون نوووراز واحووود:« َمْسوووُحلُروَن 
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«   يُوْيِمنُولَن بِوِه َوقَوْد َخلَوحْل ُسونَُّ  اأْلَوَّلِونيَ .ْسوُلُكُه يف قُولُولِب اْلُمْجورِِمنيَ َكذِلَك نَ .َرُسلل  ِإ َّ كانُلا بِوِه َيْسوتَوْهزُِ نَ 
.. 

قووووووودرت  وقووووووود.نهماوتعووووووورم ا؟للووووووو  الثانيووووووو  بعوووووووخ آايت اّلِل يف الكووووووولن:يف السوووووووماء ويف األرم وموووووووا بي
وووووماِء بُوُروجوووووا  َوَزيوَّنَّا» كمووووو ،وأنزلحل بقووووودر: ان  ِفْظناهوووووا ِموووووْن ُكووووولِِ َكوووووْيطَوحَ .اِلرِينَ لِلنَّ هوووووا َوَلَقوووووْد َجَعْلنوووووا يف السَّ

َوأَنْوبَوْتنوا ِفيهوا ِموْن ُكولِِ  أَْلَقْينا ِفيها َرواِسكَ وَ َمَدْقانها  ْرمَ َواأْلَ .ِإ َّ َمِن اْسَ ََ  السَّْمَع فَأَتْوبَوَعُه ِكهاب  ُمِبني  .َرِجيم  
زائِنُوُه َوموا نُونَوزِِلُوُه ِإ َّ خَ  َكوْكء  ِإ َّ ِعْنوَدان َوِإْن ِمونْ .رازِِقنيَ بِوْسُتْم لَوُه َوَجَعْلنا َلُكْم ِفيها َمعاِيَا َوَمْن لَ .َكْكء  َمْلُزون  
 «   َلُه خِبازِِننيَ َقْيناُكُملُ  َوما أَنْوُتمْ ماء  فََأسْ  لسَّماءِ َوأَْرَسْلَنا الِرايَ  َللاِقَ ،فَأَنْوزَْلنا ِمَن ا.بَِقَدر  َمْعُللم  

َقوْد َولَ .َوحَنْوُن اْللارِيُلنَ  ك َوُ ِيوحلُ ُن حُنْيِوَوِإانَّ لَوَنحْ »كل أحود يف اللقوحل املقودر املعلولم:وإىل اّلِل مرجع كل ككء و 
 « ..َحِكيم  َعِليم   ُهَل َُيُْشرُُهْم ِإنَّهُ  نَّ َربَّكَ َوإِ .ينَ َعِلْمَنا اْلُمْستَوْقِدِمنَي ِمْنُكْم َوَلَقْد َعِلْمَنا اْلُمْسَتْأِخرِ 

لغواوين يف صيل ،ومصْي اباّبا األفتعرم قص  البشري  وأصل اهلدى والغلاي  يف تركيبها وأسأما ا؟لل  الثالث  
ذا الطووني.مث هووّلِل يف وذلك يف خلوو  آقم موون صلصووال موون محووأ مسوونلن والوونف  موون رو  ا.النهايوو  واملهتوودين

 يف غرور إبليك واستكبار  وتلليه الغاوين قون املخلصني.
َأيِنِ أاََن  ْئ ِعبوواِقينَوبِِوو»:ابرين موون قوولم لوولط وكووعيه وصوواحل،مبدوءة بقوولل اّللِ وا؟للوو  الرابعوو  يف مصووارع الغوو

ه ّلِل مووع إبووراهيم وللط،وعذابوو،الل رمحوو  اابع القصووامث يتتوو« َوأَنَّ َعووذايب ُهووَل اْلَعووذاُب اأْلَلِوويمُ .اْلَغُفوولُر الوورَِّحيمُ 
ن علووى لام ميوورو ريا مصووارع أقووملحللووا يف هوذا القصووا أنووه يعوورم علووى قو.ألقولام لوولط وكووعيه وصوواحل .

ا.نيَ َل ِِِ ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لِْلُمتوَ »أرضهم يف نريقهم إىل الشام ويرون آترهم:  « ..لَِبَسِبيل  ُمِقيم   َوِإوَّ
 ابلسواع  وموا املتلوبك أما ا؟لل  ااامس  واألخْية فتكش  عن احلو  الكوامن يف خلو  السوماوات واألرم

هووول احلووو  األكوووث الشوووامل للكووولن كله،وللبووودء ف - -ملتصووول بووودعلة الرسووولل بعووودها مووون يووولاب وعقاب،ا
نَوُهموووووا ِإ َّ »واملصوووووْي: وووووماواِت َواأْلَْرَم َوموووووا بَويوْ ووووواَعَ  هَلتِيَووووو   فَاْصوووووفَ ،َوِإنَّ الحْلَووووو ِِ ابِ َوموووووا َخَلْقنَوووووا السَّ ِ  الصَّوووووْفَ  سَّ
ُ  اْلَعِليمُ .اْ؟َِميلَ   إىل آخر السلرة ....«   َواْلُقْرآَن اْلَعِظيمَ َن اْلَمثاين مِ ْبعا  سَ آتَوْيناَ   َوَلَقدْ .ِإنَّ َربََّك ُهَل ااَْالَّ
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 [15إل   1(:اآليات 15]سور  الح ر ):الوحد  ا ول 

 سنة هللا في الرسل والرساات وهالك المكابين

 
 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 

ْم َذُْكلُووولا ( َذْرُهوو2 )يَن َكَفووُروا لَووْل كووانُلا ُمْسووِلِمنيَ ( ُرَ ووا يوَوووَلُق الَّووذِ 1قُوووْرآن  ُمبِووني  )الوور تِْلووَك آايُت اْلِكتوواِب وَ } 
ْسوِبُ  ِموْن تَ موا  (4لُولم  )ْهَلْكنا ِمْن قَوْريَ   ِإ َّ َوهَلا ِكتاب  َمعْ ( َوما أَ 3َويَوَتَمتوَُّعلا َويُوْلِهِهُم اأْلََمُل َفَسْلَ  يَوْعَلُملَن )

( لَوووْل موووا َشْتِينوووا 6)  َلَمْجنُووولن  ِزَِل َعَلْيوووِه الوووذِِْكُر ِإنَّوووكَ نوُووو( َوقووواُللا اي أَيُوَهوووا الَّوووِذي 5َأَجَلهوووا َوموووا َيْسوووَتْأِخُروَن )أُمَّووو   
( ِإانَّ حَنْووُن 8 )ينَ ذا  ُمْنظَوورِ إِ ِئَكووَ  ِإ َّ اِبحْلَوو ِِ َومووا كووانُلا ( مووا نُونَوووِزُِل اْلَمال7اِبْلَمالِئَكووِ  ِإْن ُكْنووحَل ِمووَن الصَّوواِقِقنَي )

ْن َرُسولل  ِإ َّ  ( َوموا َذْتِويِهْم ِمو10ْن قَوْبلِوَك يف ِكوَيِع اأْلَوَّلِونَي )ِموَوَلَقْد أَْرَسْلنا  (9نَوزَّْلَنا الذِِْكَر َوِإانَّ َلُه حَلاِفظُلَن )
 بِووووِه َوقَوووْد َخلَوووحْل ُسوووونَُّ   يُوْيِمنُووولنَ (  12ِمنَي )( َكوووذِلَك َنْسوووُلُكُه يف قُولُوووولِب اْلُمْجووورِ 11كوووانُلا بِوووِه َيْسووووتَوْهزُِ َن )

وا ُسوكَِِرْت أَْبصواُران بَوْل لَ  (14ُجولَن )لُولا ِفيوِه يَوْعرُ ( َوَلْل فَوَتْحنا َعَلْيِهْم اباب  ِمَن السَّوماِء َفظَ 13اأْلَوَِّلنَي ) قواُللا ِإ َّ
 { (15حَنُْن قَوْلم  َمْسُحلُروَن )

  في المكابينطبيمة القرآن وسنة هللا 5 - 1الدرس ا ول:

يهوودقهم و .ركلن .هووذا املقطووع األول يف سوويا  السوولرة،يتحدّ عوون نبيعوو  الكتوواب الووذي يكووذب بووه املشوو
لقولت  جول هم،فهول مبيلم يتمنلن فيه لل كانلا مسلمني  كما يكش  هلم عن سوبه إرجواء هوذا اليولم عن

  كوولن معووه اهلووالالئكوو  يول املويووذكر هوودايهتم واسووتهزاءهم ونلووبهم املالئكوو ،مث يهوودقهم  ن نووز .معلوولم .
نواق األصوويل  لكنوه العو إووا ليسوحل نقوا الودليل .والتودمْي  وأخوْيا يكشو  عون العلو  احلقيقيو  للتكووذيه .

.. 
لكتوووووواب وهووووووك اظائرهووووووا هووووووك ..هووووووذ  األحوووووور  ون« تِْلووووووَك آايُت اْلِكتوووووواِب َوقُوووووووْرآن  ُمبِووووووني  »..را . م.ألوووووو 
ة تنووواول،املعجز لبعيووودة املاهلايت العاليووو  األفووو  ا« تلوووك»ك هوووذ  األحووور  الووويت يف متنووواول ا؟ميوووع،ه.القرآن
 ملبني.هذ  األحر  اليت   مدللل هلا يف ذاهتا هك القرآن اللاض  الكاك  ا.التنسي 

انلا كولقون فيوه لول  يت يولم يوفإذا كان قلم يكفرون آبايت الكتواب املعجوز ويكوذبلن ّبوذا القورآن املبوني فسويأ
 « ..ْسِلِمنيَ ْل كانُلا مُ لَ َفُروا ُرَ ا يَوَلُق الَِّذيَن كَ »آمنلا واستقاملا: غْي ما كانلا ويتمنلن فيه لل

فوول  سووتهزاء امللافك،وا اوفيهووا التهديوود .ر ووا ..ولكوون حيووة   ينفووع التمووب و  عوودي الوولقاقة ..ر ووا .
ن ذي يولقو لولم اوذيت اليووفيها كذلك احلة على انتهاز الفرص  املعروض  لإلسوالم والنجواة قبول أن تضويع،

 فيه لل كانلا مسلمني فما ينفعهم يلم ذ أوم يلقون  
..ذرهوم فيموا هوم فيوه موون « َذْرُهوْم َذُْكلُولا َويَوَتَمتوَّعُولا َويُوْلِهِهوُم اأْلََمووُل َفَسوْلَ  يَوْعَلُمولنَ :»وهتديود آخور ملفول  

يف تلوك الدوامو :األمل يلهوك  ذرهم.  شمل فيها و  تدبرو   استطالع.حياة حيلاني  حمض  لاكل واملتاع
ذرهم فوال تشوغل نفسوك ّبوي ء اهلالكني،الوذين ضوللا يف متاهو  .واملطامع تغر،والعمر ميضك والفرصو  تضويع
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األموووول الغرور،يلوووول  هلووووم ويشووووغلهم ابألنموووواع،وميلك هلووووم فيحسووووبلن أن أجلهووووم  وووودوق،وأوم حمصووووللن مووووا 
لووويك وراءهوووم حسووويه وأووووم انجووولن يف النهايووو   وووا وأن .يطمعووولن   يووورقهم عنوووه راق،و  ميووونعهم منوووه موووانع

فاألمل الوووووثا  موووووا يوووووزال حايووووول هلوووووذا .ينووووواللن  وووووا يطعمووووولن  وصووووولرة األمووووول امللهوووووك صووووولرة إنسووووواني  حيووووو 
ا نسووان،وهل اووري وراء ،وينشووغل به،ويسووتغر  فيووه،حَّت اوواوز املنطقوو  املأملنوو  وحووَّت يغفوول عوون اّلِل،وعوون 

نالووك واجبووا،وأن هنالووك حمظوولرا بوول حووَّت لينسووى أن هنالووك إهلووا،وأن القوودر،وعن األجوول وحووَّت ينسووى أن ه
 هنالك مل ،وأن هنا  نشلرا.

حيووة   ينفووع « ..َفَسووْلَ  يَوْعَلُموولنَ »..أن يوودعهم لووه  - -وهووذا هوول األموول القاتوول الووذي يوويمر الرسوولل 
قع ن األمول ااوامولن م يصوحوهل أمر فيه هتديد هلم،وفيه كذلك ملس  عنيف  لعله.العلم بعد فلات األوان .

 الذي يلهيهم عن املصْي انتلم.
لوذي اعلوى سوللكها  ا م توههلووإن سن  اّلِل ملاضي    تتخل  وهال  األمم مرهلن  جلها الذي قودر  اّلِل 

هوووا َوموووا    َأَجلَ ْسوووِبُ  ِموووْن أُمَّوووْعُللم ،موووا تَ تووواب  مَ كِ َوموووا أَْهَلْكنوووا ِموووْن قَوْريَووو   ِإ َّ َوهَلوووا  »تنفوووذ بوووه سووون  اّلِل ومشوووي ته:
ا ضووووك يف نريقهووووان  اّلِل ..فووووال يغووووروم ختلوووو  العووووذاب عوووونهم فوووو ة موووون اللقحل،فإ ووووا هووووك سوووو« َيْسوووَتْأِخُرونَ 

 م،لتعموووول،وعلىرى واألمولسوووول  يعلملن.وذلووووك الكتوووواب املعلوووولم واألجوووول املقسوووولم،مينحه اّلِل للقوووو.املعللم
حور  ا،حَّت تندلحل مود اّلِل يف أجلهوفإذا هك آمنحل وأحسونحل وأصولححل وعو.حسه العمل يكلن املصْي

،إمووا وائيووا ك وجلقهاعوون هووذ  األسووك كلهووا،و  تبقووى فيهووا بقيوو  موون خووْي يرجى،عندئووذ تبلوو  أجلهووا،وينته
 ابهلال  والديلر،وإما وقتيا ابلضع  والذبلل.

 الوهووذا وهم.فوو.يوو  ابقي وهك مووع ذلووك قليوو  ير .ولقوود يقووال:إن أ ووا   توويمن و  هسوون و  تصوول  و  تعوودل
لضويق  بوني ا حودوق  يفولل كوان هول خوْي العموارة لارم،وخوْي العودل .بد من بقي  من خْي يف هذ  األمم

عوووويا حوووووَّت ااووووْي ت فعلى هووووذ  البقيوووو  موووون.أبنائهووووا،وخْي ا صووووال  املوووواقي وا حسووووان انوووودوق  وووودوقها
 مث تنتهك حتما إىل املصْي املعللم..تستنفدها فال تبقى فيها من ااْي بقي 

 « ..ُرونَ ا َيْسَتْأخِ َلها َومما َتْسِبُ  ِمْن أُمَّ   َأجَ »ولكل أم  أجل معللم:.ن  اّلِل   تتخل إن س
 وطلبهم مالئكة المااا وقاحة الك ار مع الرسول  8 - 6الدرس الثاني:

قوود جوواءهم ابلكتوواب والقوورآن املبني،يوولقظهم موون األموول و  - -وُيكووك السوويا  سوولء أقّبووم مووع الرسوولل 
َك َل َعَلْيووِه الووذِِْكُر ِإنَّوولَّووِذي نوُووزِِ ايُوَهووا أَ ويووذِكرهم بسوون  اّلِل،فووإذا هووم يسووخرون منووه ويتلقحوولن:} َوقَوواُللا اَي امللهك،

 [..7 - 6:( { ]احلجر7لصَّاِقِقنَي )( َلْل َما َشْتِيَنا اِبْلَماَلِئَكِ  ِإْن ُكْنحَل ِمَن ا6َلَمْجُنلن  )
الرسوووال  ولكووونهم نكووورون الووولحك و ي..فهوووم « ا الَّوووِذي نوُوووِزَِل َعَلْيوووِه الوووذِِْكرُ اي أَيُوَهووو»وتبووودو السوووخري  يف نووودائهم:

 يتهكملن على الرسلل الكرمي ّبذا الذي يقلللن.
بوني.وهم م ابلقرآن املقعلته هل ..جزاء على« ِإنََّك َلَمْجُنلن  »ويبدو سلء األقب يف وصفهم للرسلل األمني:

 «.قني ا شتينا ابملالئك  إن كنحل من الصاقلل م»يتمحكلن فيطلبلن املالئك  مصدقني:
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موع غوْي  مون الرسول قبلوه:وهل  و  - -ونله نزول املالئك  يتكورر يف هوذ  السولرة ويف غْيهوا،مع الرسولل 
، ثل  نبولة يف جنسوه،فجعول الكما قلنا لاهرة من للاهر ا؟هل بقيم  هذا الكائن ا نساين الذي كرمه اّللِ 

 يف أفراق  املختارين.
 السوالفني:أن ا مصوارععلى ذلك التهكم وتلك اللقاحو  وهوذا ا؟هول هول ذكور القاعودة الويت تشوهد ّبو والرق

هوال عندئوذ فوال إمملعلولم و ااملالئك    تنزل على الرسولل إ  هلوال  املكوذبني مون قلموه حوني ينتهوك األجول 
،َوما كانُلا ِإذ»و  شجيل:   هل ما يريدون وما يتطلبلنف فهل..« رِينَ ُمْنظَ  ا  ما نُونَوِزُِل اْلَمالِئَكَ  ِإ َّ اِبحلَْ ِِ

 سنة هللا في ح ظ هللااابه وهالك أعدائه وصور  من عنادهم 15 - 9الدرس الثالث:

  عنوووود واحل.وينفووووذو   ،ليحقوووول إن اّلِل   ينووووزل املالئكوووو  إ  ابحل.مث يوووورقهم السوووويا  إىل اهلوووودى والتوووودبر . 
وقوود أراق .خْي  بووال شفهوول حوو  تنووزل بووه املالئكوو  لتنفووذ.مفهووم يسووتحقلنه فيحوو  عليه.التكووذيه هوول اهلال 

ملالئكوو  م موون تنزيوول ال خووْي هلوواّلِل هلووم خووْيا  ووا يريوودون  نفسووهم،فنزل هلووم الووذكر يتدبرونووه ويهتوودون بووه،وه
 « ..حَلاِفظُلنَ   َلهُ ِإانَّ حَنُْن نَوزَّْلَنا الذِِْكَر،َوِإانَّ »ابحل  األخْي  لل كانلا يفقهلن:

هول و سوه التحريو  انول و  ميو  يلتوبك ابلب.فهل اب  حمفولا   ينودير و  يتبودل.أن يقبلولا عليوهفخوْي هلوم 
ن اّلِل   إ.كو  للتثبوحل .ن املالئيقلقهم إىل احل  برعايو  اّلِل وحفظوه،إن كوانلا يريودون احلو ،وإن كوانلا يطلبول 

 تدمْي.  اهلال  وال مالئكفلا، يريد أن ينزل عليهم املالئك ،ألنه أراق ّبم ااْي فنزل هلم الذكر ان
رابنيو  هوذا زة الشاهدة بيه املعجوننظر حنن اليلم من وراء القرون إىل وعد اّلِل احل   فج هذا الذكر فنرى ف

حوولال والظوورو  واملالبسووات والعلاموول ونوورى أن األ -هووا موون الشوولاهد الكثووْية إىل جانووه غْي  -الكتوواب 
 تتبودل فيوه   حمفللوا  هوذ  القورون موا كوان ميكون أن ت كوه مصولان اليت تقلبحل على هوذا الكتواب يف خوالل

والظووورو   األحووولال كلمووو  ،و  هووور  فيوووه مجلووو ،لل  أن هنالوووك قووودرة خارجووو  عووون إراقة البشووور،أكث مووون
  .والتحري واملالبسات والعلامل،هفج هذا الكتاب من التغيْي والتبديل،وتصلنه من العبة

،ونمووووحل فيووووه ه النزاعيف أايم الفوووول األوىل كثوووورت فيووووه الفر ،وكثوووور فيوووو لقوووود جوووواء علووووى هووووذا القوووورآن زمووووان
سولل اّلِل ر يف حودية وراححل كل فرق  تبحة هلا عن سوند يف هوذا القورآن و .الفل،وااوجحل فيه األحداّ

- -  مث مووووون  -خاصووووو   -قخووووول يف هوووووذ  الفووووول وسووووواقها أعوووووداء هوووووذا الووووودين األصوووووالء مووووون اليهووووولق و
سولل اّلِل علوى حودية ر  الذين تسوِملا ابلشوعلبيني  ولقود أقخلوحل هوذ  الفور  «القلمي »قعاة « القلميني»
- - رسولل اّلِل ا احتاج إىل جهد عشرات العلمواء األتقيواء األذكيواء عشورات مون السونني لتحريور سونم  
- -  غربلتها وتنقيتها من كل قخيل عليها من كيد أول ك الكائدين هلذا الدين.و 

لوولي هووذ  اول أن ت تلووك الفوول أن توويول معوواين النصوولص القرآنيوو ،وأن هووكمووا اسووتطاعحل هووذ  الفوور  يف
 النصلص لتشهد هلا  ا تريد تقرير  من األحكام وا عاهات ..
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 واحوودا يف نصوولص أن هوودّ حوودت -ات الفوول حللكوو  واضووطرااب ويف أكوود أوقوو -ولكنهووا عجووزت مجيعووا 
حجو  ابقيوو   و كول مويول   ابقيو  علوى كول حمور  و هوذا الكتواب انفولا وبقيوحل نصلصوه كموا أنزهلوا اّلِل حجوو

 كذلك على رابني  هذا الذكر انفلا.
ن محايو  أنفسوهم،وعن محايو  عقيودهتم،وعن ضوعفلا فيوه عو -نيوه موا نوزال نعا -مث جاء على املسلمني زموان 

قوووولهلم عمحايوووو   وحووووَّت عوووون.محايوووو  نظووووامهم،وعن محايوووو  أرضووووهم،وعن محايوووو  أعراضووووهم وأموووولاهلم وأخالقهم
كول منكور .. نكور فويهمراكهم  وغِْي عليهم أعودا هم الغوالبلن كول معورو  عنودهم،وأحللا مكانوه كول موإق

هلووم  وزينوولا.انني .  والقوول ومن األنظموو.موون العقائوود والتصوولرات،ومن القوويم واملوولازين،ومن األخووال  والعوواقات
ان حيوووواة احليوووول كورقوهووووم إىل حيوووواة  « ا نسووووان»ا حنووووالل والفسوووواق والتوووولق  والتعووووري موووون كوووول خصووووائا 

« مالتقود»قو  مون اانت براووضوعلا هلوم ذلوك الشور كلوه هوحل عنول .وأحياان إىل حياة يشم ز منها احليولان ...
 «الثلريوووووو »و« هطوووووويم األغووووووالل»و« التحوووووورر»و« ا نطووووووال »و« العلميوووووو »و« العلمانيوووووو »و« التطوووووولر»و
وحوووووووودها  أل وووووووواءاب« املسوووووووولملن»وأصووووووووب  .إىل آخوووووووور تلووووووووك الشووووووووعارات والعنوووووووواوين ....« التجديوووووووود»و

 دفع،و  يصووول نوووع و  يوووليك هلوووم مووون هوووذا الووودين قليووول و  كثْي.وابتووولا غثووواء كغثووواء السووويل   مي.مسووولمني
 وهل وقلق هزيل  ...لشكء إ  أن يكلن وقلقا للنار .

و  يكلنولا .تبديل نصلص هذا الكتاب و  هريفها   يستطيعلا - بعد هذا كله -ولكن أعداء هذا الدين 
 هوذ  األمنيو  ،وعلى نيولفلقد كانلا أحرص الناس على بللغ هذا اهلد  لول كوان يبلو .من الزاهدينيف هذا 

ارب أربعو  آ   رصويدهم مون عو -اليهولق  ويف مقودمتهم -لول كانوحل تنوال  ولقود بوذل أعوداء هوذا الودين 
 - -لل اّلِل سوور يف سوون   قوودروا علووى الوودس.وقوودروا علووى أكووياء كثووْية ..سوون  أو تزيوود يف الكيوود لوودين اّللِ 

سوولم ليوويقوا تمووع املوقدروا علووى تزويوور األحووداّ وقس األكووخاص يف جسووم اجمل.وعلووى  ريوو  األموو  املسوولم 
نظموووووو  عووووووات واألوقدروا علووووووى هطوووووويم الوووووودول واجملتم.األقوار الوووووويت يعجووووووزون عوووووون أقائهووووووا وهووووووم سووووووافرون

التودمْي و عموال اهلودم ا هلوم  يقلمول والقلانني.وقدروا علوى تقودمي عمالئهوم االنو  يف صولرة األبطوال األجمواق ل
 يف أجسام اجملتمعات ا سالمي  على مدار القرون،وخباص  يف العصر احلدية ..

ى إحوداّ كوكء   يقدروا عل.. -الظرو  الظاهري  كلها مهيأة له و  -ولكنهم   يقدروا على ككء واحد 
ثوواء  راء لهوولرهم غنبووذو  و  وهووم بعوود أن هووذا الكتوواب انفلا،الووذي   محايوو  لووه موون أهلووه املنتسووبني إليووه يف

رة ملعجوزة البواهدت هوذ  اكغثاء السيل   يدفع و  مينع فدل هذا مرة أخرى على رابني  هذا الكتاب،وكه
  نه حقا تنزيل من عزيز حكيم.

لوك األحوداّ تمون وراء كول  -أما هول اليولم .جمورق وعود - -لقد كان هذا اللعود علوى عهود رسولل اّلِل 
يهوا فيت   ميواري كتواب،والفهول املعجوزة الشواهدة برابنيو  هوذا ال.ن وراء كل تلوك القورون الطلالالضخام وم

 عظيم ..لوصد  اّلِل ا.« .لنَ ِإانَّ حَنُْن نَوزَّْلَنا الذِِْكَر،َوِإانَّ َلُه حَلاِفظُ »إ  عنيد جهلل:
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ا سوتهزاء والتكذيه،فهكوذا رسول الوذين لقولا فيخوث  أنوه لويك بودعا مون ال - -ويعزي اّلِل سبحانه نبيوه 
لل  ِإ َّ  َومووا َذْتِوويِهْم ِمووْن َرُسوو.أْلَوَِّلنيَ ِكووَيِع ا َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا ِمووْن قَوْبلِووَك يف  »املكووذبلن قائمووا يف عنوواقهم الووذميم:

 « ..كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ 
ن مولن اجملرمولن املكوذب قىوعلى هذا النحل الذي تلقى به املكوذبلن أتبواع الرسول موا جواءهم بوه رسولهم،يتل

سووووون هدبر و  وعلى هوووووذا النحووووول ْنوووووري هوووووذا التكوووووذيه يف قلووووولّبم الووووويت   تتووووو.أتباعوووووك موووووا ج وووووتهم بوووووه
  .رِِمنيَ لُوولِب اْلُمْجوو يف قوُ َكووذِلَك َنْسووُلُكهُ »ا سووتقبال،جزاء مووا أعرضووحل وأجرمووحل يف حوو  الرسوول املختووارين:

أ بووه ألن هووذ  القلوولب   ا فيووه مسووتهز مكووِذاب  وو ..نسوولكه يف قلوولّبم« لِوونيَ يُوْيِمنُوولَن بِووِه َوقَووْد َخلَووحْل ُسوونَُّ  اأْلَوَّ 
قووو  ألجيوووال الالحا  أم يف سووولاء يف هووذا ا؟يووول أم يف األجيوووال اااليوو.هسوون أن تتلقوووا  إ  علووى هوووذا النحل

 .. «َوَقْد َخَلحْل ُسنَُّ  اأْلَوَِّلنيَ »فاملكذبلن أم  واحدة،من نين  واحدة:
ينوو  فهووم يف بموون آيوو   هوول توولافر ق ئوول ا ميووان،فهم معانوودون ومكابرون،مهمووا شهتووم ولوويك الووذي ينقصووهم

 عناقهم ومكابرهتم ساقرون.
لا اب  ِمَن السَّماِء َفظَلُ َلْيِهْم ابعَ َتْحنا فوَ َوَلْل »وهنا يرسم السيا   لذجا ابهرا للمكابرة املرذول  والعناق البغيخ:

ا  « ..ُحلُرونَ م  َمسْ ُسكَِِرْت أَْبصاُران،َبْل حَنُْن قَولْ  ِفيِه يَوْعُرُجلَن،َلقاُللا:ِإ َّ
ملفتوول  ان البوواب يصووعدون  جسووامهم،ويرو .ويكفووك تصوولرهم يصووعدون يف السووماء موون ابب يفووت  هلووم فيها

يسوووحل هوووذ  ل. .: مث هوووم بعووود ذلوووك يكوووابرون فيقلللن.أمامهم،وُيسووولن حركووو  الصوووعلق ويووورون ق ئلهوووا .
وووا ُسوووكِِ »ران وخوووِدرها فهوووك   تووورى إ وووا تتخيووول:إ ا أحووود سوووِكر أبصوووا.حقيقووو   حَنْوووُن قَووووْلم  ْبصووواُران بَووولْ َرْت أَ ِإ َّ

يات مسووِكر تحركووه هتيوو..سووكر أبصوواران مسووكر وسووحران سوواحر،فكل مووا نوورا  ومووا حنسووه ومووا ن« َمْسووُحلُرونَ 
أن   أكووود ويت.زريمسووحلر  يكفووك تصووولرهم علووى هووذا النحووول لتبوودو املكووابرة السووومج  ويتجلووى العنوواق امل

هم أن ذي ميوونعوليك الوو.ويثبووحل أن لوويك الووذي ينقصووهم هوول ق ئوول ا ميووان.جوودوى موون ا؟وودل مووع هي ء
 املالئك    تنزل.

حيوواء وبووال  رون بووالمكوواب.إ ا هووم قوولم مكابرون.فصووعلقهم هووم أكوود ق لوو  وألصوو  ّبووم موون نووزول املالئكوو 
 هرج وبال مبا ة ابحل  اللاض  املكشل  

 ..از والتحقْي ا مش ز  مكابرة وا ستغال  وا نطماس ير ه التعبْي،مثْيا لشعلرإنه  لذج بشري لل 
 تفسود ج لإلنسوان حونينه  لذ إ.وهذا النملذج ليك حمليا و  وقتيا،و  هل وليد بي   معين  يف زمان معني .

مووووون  كللجووووولق احلوووووافطرته،وتسوووووتغل  بصوووووْيته،وتتعطل يف كيانوووووه أجهوووووزة ا سوووووتقبال والتلقك،وينقطوووووع عووووون 
 حلله،وعن إيقاعاته وإُياءاته.

املووووذاهه » يسووووملوا هووووذا النموووولذج يتمثوووول يف هووووذا الزمووووان يف امللحوووودين وأصووووحاب املووووذاهه املاقيوووو  الوووويت
 .. وهك أبعد ما تكلن عن العلم بل أبعد ما تكلن عن ا هلام والبصْية« العلمي  

 اللجلق . وينكرون هذا -بحانه س -إن أصحاب املذاهه املاقي  يلحدون يف اّلِل وااقللن يف وجلق 
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ال ،وبال تووووه،بال خوووومث يقيموووولن علووووى أسوووواس إنكووووار وجوووولق اّلِل،والووووزعم  ن هووووذا الكوووولن ملجوووولق هكووووذا بذا
واقتصواقي   وسياسوي  يقيملن على أسواس هوذا الوزعم وذلوك ا نكوار موذاهه اجتماعيو .مدبر،وبال ملِجه .

ه  ووال تنفصوول عنوو علووى ذلووك األسوواس،واليت   ويزعملن أن هووذ  املووذاهه القائموو .كووذلك« أخالقيوو  »و
لووووك الشوووولاهد توعوووودم الشووووعلر بلجوووولق اّلِل سووووبحانه،مع وجوووولق «  العلميوووو »هووووك وحوووودها ..« علميوووو ..»

ما ك.ت الِنكوودةلووك ا؟وباِل والود ئل الكلنيو ،هل ق لوو    تنكور علووى تعطول أجهوزة ا سووتقبال والتلقوك يف ت
قرآنيووو  لنصووولص العووون توووبج  ذلوووك النمووولذج الوووذي تر وووه ا أن اللجاجووو  يف هوووذا ا نكوووار   تقووول تبجحوووا

ووا ُسووكَِِرْت أَْبصووَلقاُلل .ُجلنَ ِه يَوْعرُ َولَووْل فَوَتْحنووا َعلَووْيِهْم اباب  ِمووَن السَّووماِء َفظَلُوولا ِفيوو »السووابق : اُران،َبْل حَنْووُن قَوووْلم  ا:ِإ َّ
 « ..َمْسُحلُروَن 

اب عطلووو  خطووواموهك ختانوووه كووول فطووورة غوووْي .ءفالشووولاهد الكلنيووو  ألهووور وأوضووو  مووون عوووروجهم إىل السوووما
 ار.هامسا وجاهرا،ابننا ولاهرا، ا   الك هذ  الفطرة معه إ  املعرف  وا قر 

أن  وتوودبْي  كمووا وهريكووه إن القوولل  ن هووذا الكوولن ملجوولق بذاتووه وفيووه كوول تلووك النوولاميك املتلافقوو  حلفظووه
ذاتووه ب إن هووذا القوولل.وهووك ملافقووات   هصووى ..فيووه كوول تلووك امللافقووات لنشووأة احليوواة يف بعووخ أجزائووه .
 عو  هوذا الكولنعرفو  بطبييف امل« العلوم»وكلموا تلغول .يرفضه العقل البشوري،كما ترفضوه الفطورة مون أعماقها

 ر اضووطرارا إىللق  واضووطوأسوورار  وملافقاتووه رفووخ فكوورة التلقائيوو  يف وجوولق هووذا الكوولن ويف حركتووه بعوود وجوو
ا الكولن ك إيقاعوات هوذجورق تلقو هوذ  الر يو  الويت توتم للفطورة السولي  .ورائوه . ر يو  اليود ااالقو  املودبرة مون

 قبل مجيع البحّل العلمي  اليت   عئ إ  أخْيا  .وإُياءاته
يواة أن نشوأة احل كموا.جلق إن الكلن   ميلك أن حل  ذاته،مث حل  يف اللقحل نفسوه قلانينوه الويت تصور  و 

دبر تفسوووْي ق خوووال  مووووتفسوووْي نشوووأة الكووولن ونشوووأة احليووواة بووودون وجووول .  يفسووورها وجووولق ااوووا  مووون احلياة
 : سه أخْياكما أخذ يرفضه العلم املاقي نف.متعس  ترفضه الفطرة كما يرفضه العقل أيضا .

قووود وضوووعحل ل»ملانيوووا:األسوووتاذ  امعووو  فرانكفووولرت  « رسووول تشوووارلز إرنسوووحل»يقووولل عوووا  األحيووواء والنبوووات 
اة قووود  أن احليووواحليووواة مووون عوووا  ا؟مووواقات فوووذهه بعوووخ البووواحثني إىلنظووورايت عديووودة لكوووك تفسووور نشوووأة 

خ حيول إىل بعو وقود.بْيةنشأت من الثوتلجني،أو من الفوْيوس،أو مون عموع بعوخ ا؟زئيوات الثوتينيو  الك
لكن اللاقووع و .موواقاتالنوواس أن هووذ  النظوورايت قوود سوودت الفجوولة الوويت تفصوول بووني عووا  األحيوواء وعووا  ا؟

احلي ،قوود  يوو  موون غووْينسوولم بووه هوول أن مجيووع ا؟هوولق الوويت بووذلحل للحصوولل علووى املوواقة احلالووذي ينبغووك أن 
ا  املباكور للعو م الودليلومع ذلك فإن من ينكر وجولق اّلِل   يسوتطيع أن يقوي.ابءت بفشل وخذ ن ذريعني

اة ر احليووووإىل لهوووول  املتطلووووع علووووى أن جموووورق عمووووع الووووذرات وا؟زئيووووات عوووون نريوووو  املصوووواقف ،ميكن أن يوووويقي
ن يقبووول هوووذا ريووو  يف أوللشوووخا مطلووو  احل.الووويت كووواهدانها يف ااوووالاي احلي  وصووويانتها وتلجيههوووا ابلصووولرة

 ا وصوعلب  علوىكود إعجواز أالتفسْي لنشوأة احلياة،فهوذا كوأنه وحود   ولكنوه إذ يفعول ذلك،فإ وا يسولم  مور 
 العقل من ا عتقاق بلجلق اّلِل،الذي خل  األكياء وقبرها.
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وأن ماليوني .ن كل خليو  مون ااوالاي احليو  قود بلغوحل مون التعقود قرجو  يصوعه علينوا فهمهواإنب أعتقد أ »
املاليووووووني موووووون ااووووووالاي احليوووووو  امللجوووووولقة علووووووى سووووووط  األرم تشووووووهد بقدرتووووووه كووووووهاقة تقوووووولم علووووووى الفكوووووور 

 1599«ولذلك فإنب أو من بلجلق اّلِل إمياان راسخا.واملنط 
ن النظور موا بودأ  ثوه إ و.حلياةالتقريورات الدينيو  عون نشوأة ا وهذا الذي يكته هوذا التقريور   يبودأ  ثوه مون 

   -بكوول خصائصووه  -« العلووم احلوودية»واملنط  السووائد يف  ثووه هوول منطوو  .امللضوولعك لنوولاميك احليوواة
هووووا ا هلووووام لوووويت يقرر اومع ذلووووك فقوووود انتهووووى إىل احلقيقوووو  .منطوووو  ا هلووووام الفطووووري،و  منطوووو  احلووووك الووووديب

الك إليهووا قهووا كوول سووذلك أن احلقيقوو  مووَّت كووان هلووا وجوولق،اع م وجل .ك الووديبالفطري،كمووا يقررهووا احلوو
ة ا قرا  يهم أجهوووز مووون أي نريووو  يسووولكه إليهوووا أموووا الوووذين   اووودون هوووذ  احلقيقووو  فهوووم الوووذين تعطلوووحل فووو

 مجيعا  
أول وووك  ..نطووو  الفطووورة وعووون منطووو  العقووول،وعن منطووو  الكووولن .مروووالفني عووون  -والوووذين اووواقللن يف اّلِل 

َفَمووْن أَ »عوواىل فوويهم:اّلِل ت إوووم العمووك الووذين يقوولل.ئنووات تعطلووحل فيهووا أجهووزة ا سووتقبال والتلقووك مجيعووا .كا
ا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك احلَُْ  َكَمْن ُهَل أَ   «.ْعمى يَوْعَلُم أَ َّ

وموووا   واقتصووواقي اجتماعيووو  وسياسوووي « علميووو  »وإذا كانوووحل هوووذ  حقيقوووتهم فوووإن موووا ينشووو لنه مووون موووذاهه 
ليهوا ه أن ينظور إاو نسواين ينش لن من نظرايت عون الكولن واحليواة وا نسوان واحليواة ا نسواني  والتواري  ا

ن احلووك لر يوو  وعوواملسوولم كمووا ينظوور إىل كوول ختب ،صوواقر عوون أعمى،معطوول احلوولاس األخرى،حمجوولاب عوون ا
ن نبغووك ملسوولم أيومووا .وتنظيمها لووى األقوول فيمووا يتعلوو  ابحليوواة ا نسوواني  وتفسووْيهاع -وعوون ا قرا  مجيعووا 

ول ووك تووبك موون أيتلقووى عوون هووي ء كووي ا فضووال علووى أن يكيِوو  نظرتووه،ويقيم موونهج حياتووه،على كووكء مق
 ،ويقوويم يقوويم تفكْي  ،وليسووحل قضووي  رأي وفكوور  إن الووذي اعتقاقيوو  العمووك أصووال  إن هووذ  قضووي  إميانيوو  

،ومنشوووئ نشوووئ ذاتهالكووولن املووواقي هووول م مذهبوووه يف احليووواة،ويقيم نظوووام حياتوووه كوووذلك،على أسووواس أن هوووذا
 ت وا جوراءاتالتنظيمواو إ ا حطئ يف قاعدة الفكورة واملوذهه والنظوام فكول التشوكيالت .ا نسان أيضا .

ع حيووووواة واحوووودة موووو القائموووو  علووووى هووووذ  القاعوووودة   ميكوووون أن عووووكء خبوووووْي و  ميكوووون أن تلووووتحم يف جزئيوووو 
 .خلقه وتدبْي و  للكلن وحياته على قاعدة أللهي  اّللِ مسلم،يقيم اعتقاق  وتصلر ،واه أن يقيم نظامه 

مونهج مسوتقل عون املوذهه املواقي جمورق جهالو  « ا كو اكي  العلميو »ومن مث يصب  القولل  ن موا يسومى 
وتلوك قاعودهتا ونشوأهتا ومونهج تفكْيهوا وبنواء  -« ا كو اكي  العلميو »أو هراء  ويصب  األخذ  ا يسومى 

حيوووة   ميكووون ا؟موووع بوووني .عووون ا سوووالم:اعتقاقا وتصووولرا مث منهجوووا ونظاموووا . عووودو  جوووذراي -أنظمتهوووا 

                                                 
وحنووه أن ننبووه أننووا إذ نقتطوو  مووا نقتطوو  إ ووا « اّلِل يتجلووى يف عصوور العلووم»يف كتوواب:« ااووالاي احليوو  توويقي رسووالتها»موون مقووال   - 1599

لويت اعبوْيي يف القضوي  لتفكوْيي والتكول موا نستشوهد بوه وسوالم  منهجوه ا  بلغتهم .. ولويك هوذا إقورارا منوا بصوح « العلميني»بانه املاقيني 
 نعرضها. ) السيد رمحه هللا (
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وحماولوو  ا؟مووع بينهمووا هووك حماولوو  ا؟مووع .واحوو ام العقيوودة يف اّلِل بتا « ا كوو اكي  العلميوو »األخووذ بتلووك 
 وهذ  هك احلقيق  اليت   حميا عنها ...بني الكفر وا سالم .

 فإذا.قينا ا املاقي إما أن يتخذوا ا سالم قينا،وإما أن يتخذو إن الناس يف أي أرم ويف أي زمان 
الويت   ،و «ف  املاقيو الفلسو»مون  املنبثقو « ا كو اكي  العلميو »اختذوا ا سالم قينوا امتنوع علويهم أن يتخوذوا 

 منوذإما املاقي ،سوالم،و إموا ا .وعلوى النواس أن ختتوار ..ميكن فصلها عن األصل الذي انبثقحل منوه،نظاما .
كموووا أن .. لوووى عقيووودةعإ ا هووول نظوووام قوووائم .ا بتوووداء  إن ا سوووالم لووويك جمووورق عقيووودة مسوووتكن  يف الضووومْي

لوووى هلاء،إ ووا هوووك منبثقوو  انبثاقوووا نبيعيووا مووون عليسوووحل قائموو   -  ّبوووذا ا صووطال -« ا كوو اكي  العلميوو »
صوال،و  ميكون أاملودبر   الذي يقلم بدور  على قاعدة ماقي  الكولن وإنكوار وجولق ااوال« املذهه املاقي»

ا كو اكي  »ا يسومى ومون مث ذلوك التنواقخ ا؟وذري بوني ا سوالم ومو.الفصل بني هذا ال كيه العضولي .
 بكل تطبيقاهتا  « العلمي 

 تار   ولكل أن حتار وأن يتحمل عند اّلِل تبع  ما ح.و  بد من ا ختيار بينهما .
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 [25إل   16(:اآليات 15ر )]سور  الح :الوحد  الثانية

 آيات هللاونية دالة عل  الوحدانية

( ِإ َّ َموِن 17ِفْظناهوا ِموْن ُكولِِ َكوْيطان  َرِجويم  )( َوحَ 16) َوَلَقْد َجَعْلنا يف السَّماِء بُوُروجوا  َوَزيوَّنَّاهوا لِلنَّواِلرِينَ } 
ِموْن ُكولِِ َكوْكء   نْوبَوْتنوا ِفيهواها َوأَْلَقْينا ِفيها َرواِسَك َوأَ َدْقان( َواأْلَْرَم مَ 18اْسَ ََ  السَّْمَع فَأَتْوبَوَعُه ِكهاب  ُمِبني  )

َوِإْن ِموْن َكوْكء  ِإ َّ ِعْنوَدان َخزائِنُوُه َوموا  (20رازِِقنَي )( َوَجَعْلنا َلُكوْم ِفيهوا َمعواِيَا َوَموْن َلْسوُتْم لَوُه بِو19َمْلُزون  )
ُه خِبوازِِننَي ناُكُملُ  َوموا أَنْووُتْم لَواء  فََأْسوَقيْ ِقَ  فَأَنْوزَْلنا ِمَن السَّماِء مأَْرَسْلَنا الِرايَ  َللا( وَ 21نُونَوزِِلُُه ِإ َّ بَِقَدر  َمْعُللم  )

ا َقوووووْد َعِلْمنَوووووَقوووووْد َعِلْمنَوووووا اْلُمْسوووووتَوْقِدِمنَي ِموووووْنُكْم َولَ ( َولَ 23( َوِإانَّ لَوووووَنْحُن حُنْيِوووووك َوُ ِيوووووحُل َوحَنْوووووُن اْللارِيُووووولَن )22)
 { (25م  َعِليم  )( َوِإنَّ َربََّك ُهَل َُيُْشرُُهْم ِإنَُّه َحِكي24َتْأِخرِيَن )اْلُمسْ 

فمشووووهد .د السماءإىل معوووورم اهلايت الكلنيوووو  مبوووودوءا  شووووه.وكووووان ميدانووووه السووووماء.موووون مشووووهد املكابرة
ت ول ووك آايكوول أ.ر .فمشووهد البعووة واحلشوو.فمشووهد احليوواة وامللت.األرم.فمشووهد الووراي  اللوولاق  ابملاء

لم ران،بل حنون قوكرت أبصوايكابر فيها من لل فت  عليهم ابب من السماء فظلولا فيوه يعرجلن،لقاللا:إ وا سو
وووووماِء َوَلَقوووووْد َجَعْلنوووووا يف ال»مسحلرون.فلنعرضوووووها مشوووووهدا مشوووووهدا كموووووا هوووووك يف السووووويا : نَّاهوووووا َوَزيوَّ .ُروجا  بوُ سَّ

،إِ   ..« تْوبَوَعُه ِكهاب  ُمِبني  لسَّْمَع،فَأَ َ ََ  ا َّ َمِن اسْ لِلنَّاِلرِيَن َوَحِفْظناها ِمْن ُكلِِ َكْيطان  َرِجيم 
بدع ،وتشووووهد لقوووودرة املللحوووو  الكوووولن العجيبوووو ،اليت تنطوووو  آبايت ا.إنووووه ااوووو  األول يف الللحوووو  العريضوووو  .

ظمووو  كشووو  عوون عتاب عجوواز أكثوور  وووا يشووهد نووزول املالئكووو  وتكشوو  عوون ققووو  التنظوويم والتقوودير،كما 
ن هوك منوازل وقد تكول .  الكبْي.والثوج قود تكولن هوك النجولم والكلاكوه بضوخامتهاالقدرة على هذا اال

هدة لقدرة،وكوووووووواوهك يف كلتوووووووا احلوووووووالتني كووووووواهدة اب.تتنقووووووول فيهووووووووا يف مووووووودارها النجووووووولم والكلاكوووووووه الووووووويت
 « ..َوَزيوَّنَّاها لِلنَّاِلرِينَ »ابلدق ،وكاهدة اب بداع ا؟ميل:
موال غايو  مقصولقة يف خلو  هوذا تشوك  ن ا؟ -تلوك السوماء خباصو  و  -وهك لفت  هنوا إىل مجوال الكولن 

يعا،وينشوأ ملظواهر مجالكلن.فليسحل الضخام  وحدها،وليسحل الدقو  وحودها،إ ا هول ا؟موال الوذي ينوتظم ا
 من تناسقها مجيعا.

 لص بنلرهوووا مثنجلم،تلصووووإن نظووورة مبصووورة إىل السوووماء يف الليلووو  احلالك ،وقووود انتثووورت فيهوووا الكلاكوووه وال
ر لقمريوووو  والبوووودا الليلووو  يفونظووورة مثلهووووا .كأ ووووا ختبل،ريثموووا تنتقوووول العوووني لتلوووول قعووولة موووون ْنوووم بعيوووود .يبووودو  

 حا ،والكلن من حلله مهِلم،كأ ا ميسك أنفاسه   يلقج احلا  السعيد .
إن نظورة واحودة كواعرة لكفيلو  إبقرا  حقيقو  ا؟موال الكلين،وعمو  هوذا ا؟موال يف تكلينوه و قرا  معو  

« َوَحِفْظناهوا ِموْن ُكولِِ َكوْيطان  َرِجويم  »..ومع الزين  احلفج والطهوارة:« َوَزيوَّنَّاها لِلنَّاِلرِينَ »اللفت  العجيب :هذ  
فالشووووووويطان ملكووووووول ّبوووووووذ  األرم ...  يناهلوووووووا و  يدنسوووووووها و  ينفوووووووة فيهوووووووا مووووووون كووووووور  ورجسوووووووه وغلايته

فهول مطوروق عنهوا مطوارق  -لسمل وا رتفواع وهك رمز ل -أما السماء .وحدها،وابلغاوين من أبناء آقم فيها
..وموا « ِإ َّ َموِن اْسوَ ََ  السَّوْمَع فَأَتْوبَوَعوُه ِكوهاب  ُمبِوني  »إ  حماولو  منوه تورق كلموا حاوهلوا:.  يناهلا و  يدنسوها
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كول هوذا غيوه مون غيوه اّلِل،  سوبيل لنوا .الشيطانف وكي  ُياول اس ا  السمعف وأي كوكء يسو  ف .
و  جدوى يف االم فيه،ألنوه   يزيود كوي ا يف العقيودة و  يثمور إ  انشوغال .خالل النصلص إليه إ  من

مث   يضوووي  إليوووه .العقووول البشوووري  وووا لووويك مووون اختصاصوووه،و ا يعطلوووه عووون عملوووه احلقيقوووك يف هوووذ  احليووواة
فيهووووا إقراكووووا جديوووودا حلقيقوووو  جديوووودة.فلنعلم أن   سووووبيل يف السووووماء لشوووويطان،وأن هووووذا ا؟مووووال البوووواهر 

حمفلا،وأن موا ترموز إليوه مون  ول وعلوى مصولن   ينالوه قنوك و  رجوك،و  حطور فيوه كويطان،وإ  نولرق 
 فطرق وحيل بينه وبني ما يريد.

قخ،فهوووك مووون هاب املنو  ننسووى مجوووال احلركووو  يف املشوووهد يف رسوووم الووثج الثابحل،والشووويطان الصاعد،والشووو
 بدائع التصلير يف هذا الكتاب ا؟ميل.

وموا  ل والسوْيطواملبسولن  للخلثاين يف الللح  العريضو  اهلائلو  هول خو  األرم املمودوقة أموام النظر،واا  ا
َقْينوووا ِفيهوووا انها َوأَلْ َم َموووَدقْ َواأْلَرْ »فيهوووا مووون رواس،وموووا فيهوووا مووون نبوووحل وأرزا  للنووواس ولغوووْيهم مووون األحيووواء:

..إن لووول « نيَ َموووْن َلْسوووُتْم لَوووُه بِووورازِقِ َمعووواِيَا وَ   ِفيهووواْلنوووا َلُكووومْ َوَجعَ .َرواِسوووَك،َوأَنْوبَوْتنا ِفيهوووا ِموووْن ُكووولِِ َكوووْكء  َمْلُزون  
 جوورس  ا حووَّت يفتبوودو ضووخامته -فا كووارة يف السووماء إىل الووثوج الضووخم  .الضووخام  واضوو  يف السيا 

 -اسوك رم إىل الرو وا كوارة يف األ..« مبوني»وحَّت الشهاب املتحر  وص  من قبل  نوه « بروج»كلم  
 هووك كلموو و « موولزون»نووه لصوولفا  موإىل النبووات .«َوأَْلَقْينووا ِفيهووا َرواِسووكَ »يف التعبووْي بقللووه: ويتجسووم يقلهووا

  يف لول ويشو  .. ذات يقل،وإن كان معناهوا أن كول نبوحل يف هوذ  األرم يف خلقوه ققو  وإحكوام وتقودير
علوى  يواءرم مون أحمن كل موا يف األ« ومن لستم له برازقني»وتنكْيها،وكذلك « معايا»التضخيم مجع 

 فكلها ختلع لل الضخام  الذي الل املشهد املرسلم..وجه ا مجال وا ّبام
مللقواة ذ  الرواسوك اااطول وهوفهوذ  األرم املمودوقة للنظور و .واهلي  الكلني  هنوا تتجواوز اهلفوا  إىل األنفك

اس يف هوووووذ  لنووووواّلِل ل علووووى األرم،تصووووواحبها ا كوووووارة إىل النبوووووحل املووووولزون ومنوووووه إىل املعوووووايا الووووويت جعلهوووووا
ل لووبهمهووا لتلقووك   هنووا ويوهك كثووْية كووَّت،املها السوويا.وهووك األرزا  امليهلوو  للعوويا واحليوواة فيهووا.األرم

يعيشوولن  فهووم.«زقنيموون لسووتم لووه بوورا»جعلنا لكووم فيهووا معايا،وجعلنووا لكووم كووذلك .الضووخام  كمووا أسوولفنا
  أم    تووورز .صوووىيت   هاألموووم الووووموووا أنوووتم إ  أمووو  مووون هوووذ  .علوووى أرزا  اّلِل الووويت جعلهوووا هلوووم يف األرم

تعوويا  ها أ ووا أخورىهوا وخودمتسولاها إ وا اّلِل يرزقهووا ويورز  سولاها،مث يتفضوول عليهوا فيجعول ملنفعتهووا ومتاع
 من رز  اّلِل،و  تكلفها كي ا.

كمووا يريوود،يف م اّلِل، بعوو  ألموور  ومشي ته،يصوورفها حيووة يشوواء و مقوودرة يف علوو -ككوول كووكء  -هووذ  األرزا  
ِعْنووووَدان  ْكء  ِإ َّ  ِمووووْن َكوووَوِإنْ »لوووذي يريوووود  حسوووه سوووونته الووويت ارتضوووواها،وأجراها يف النووواس واألرزا :اللقوووحل ا

 -ي ا،إ ا خزائن كول كوكءكء أو ميلك كقدر على ك..فما من رلل  ي« َخزائُِنُه،َوما نُونَوزِِلُُه ِإ َّ بَِقَدر  َمْعُللم  
موون كووكء ينووزل  فلوويك« بقوودر معلوولم»لوو  يف عوولاملهم ه علووى اايف عال .ينزلوو.عنوود اّللِ  -مصوواقر  وموولارق  

 جزافا،وليك من ككء يتم اعتبانا.
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لووى بلضوول  يتج«  بَِقووَدر  َمْعلُوولم  زِِلُووُه ِإ َّ مووا نُونوَ َوِإْن ِمووْن َكووْكء  ِإ َّ ِعْنووَدان َخزائِنُووُه وَ »وموودللل هووذا الوونا انكووم:
ومووووودللل .وتكلينه ر تركيوووووه هوووووذا الكووووولنأكثووووور كلموووووا تقووووودم ا نسوووووان يف املعرفووووو ،وكلما اهتووووودى إىل أسووووورا

لن املوواقي منهووا الكوو يتجلووى يف صوولرة أقوورب بعوود مووا كشوو  ا نسووان نبيعوو  العناصوور الوويت يتووأل « خزائنوه»
 يووودروجني ان خووزائن املووواء األساسووي  هوووك ذرات وعووور  موووثال أ -إىل حووود مووا  -ونبيعوو  تركيبهوووا وهليلهووا 

لاء  وذلوك لوذي يف اهلواالنبوات األخضور كلوه ذلوك اهلزوت واألكسلجني  وأن من خزائن الرز  املتمثل يف 
لشومك أيضوا  سول ّبوا االكربلن وذلك األكسجني املركوه يف تين أكسويد الكربولن  وتلوك األكوع  الويت تر 

توه كوكء علوى كثر  وهول.هوا .ومثل هذا كثْي يلض  ق ل  خزائن اّلِل اليت تلصل ا نسان إىل معرف  كوكء من
 .قليل قليل ..

َوما .َوأَْرَسووْلَنا الووِرايَ  َللاِقَ ،فَأَنْوزَْلنووا ِمووَن السَّووماِء موواء  فََأْسووَقْيناُكُمل ُ »له اّلِل بقوودر معلوولم الووراي  واملوواء:و ووا يرسوو
،كمووا تلقوو  الناقوو  ابلنتوواج فأنزلنووا موون السووماء موواء  ووا 1600..أرسوولنا الووراي  لوولاق  ابملوواء « أَنْوووُتْم لَووُه خِبووازِِننيَ 

..فما من خزائنكم جاء،إ وا جواء مون خوزائن « َوما أَنْوُتْم َلُه خِبازِِننيَ »ل  فعشتم به:محلحل الراي ،فأسقينا كم
 اّلِل ونزل منها بقدر معللم.

 سبها. اء كذلك والراي  تنطل  وف  نلاميك كلني ،وهمل املاء وفقا هلذ  النلاميك وتسق  امل
نوه كول علوذي تنشوأ االنواملس الكلوك ولكن من الذي قدر هذا كله مون األسواسف لقود قودر  ااال ،ووضوع 

 «.ُللم  َقَدر  َمعْ بِ ِإ َّ  َوِإْن ِمْن َكْكء  ِإ َّ ِعْنَدان َخزائُِنُه،َوما نُونَوزِِلُهُ »الظلاهر:
واملقصوولق أننووا جعلنوووا ..« فََأْسووَقْيناُكُمل ُ »..ونلحووج يف التعبووْي أنووه يوورق كوول حركوو  إىل اّلِل حووَّت كوورب املوواء 

والتعبووْي .وأجرينووا  وحققنووا  بقوودر اّللِ .نووا املوواء صوواحلا حلاجتكم،وقوودران هووذا وذا خلقووتكم تطلووه املاء،وجعل
اووكء علووى هووذا النحوول لتنسووي  ا؟وول كلووه،ورجع األموور كلووه إىل اّلِل حووَّت يف حركوو  تنوواول املوواء للشووراب.ألن 

                                                 
أراق بعضهم أن يفسر للاق  هنا ابملع  العلمك الذي كش  وهل أن الراي  همل اللقا  من كجرة إىل كجرة. ولكن السويا  هنوا   - 1600

لل يف  ات حَّت يكلن هنا ن بعيد لإلنبوليك هنا  ذكر ولل م« ن السماء ماء فأسقيناكمل فأنزلنا م»يشْي إىل أوا للاق  ابملاء قون سلا  
لائه رآن انجيوا مون الشو لالل القيفاملشهد للنبات،والتعبْي القرآين ققي  يف رسم لالل املشاهد من قريه ومن بعيد. يدر  ذلك من يعيا 

 ويوول غريووه قخيوول ج حسووه كوول شالشوولائه وا ُيوواءات الغريبوو   وعندئووذ يلفوووا ُيوواءات الغريبوو ،حَّت يتكوولن لووه حووك قوورآين بووريء موون تلووك 
 )السيد رمحه هللا (

 اَيَ ،فَوتَوْلَقُ  السَّوَحاَب فَوتَوُذرُ  تَوَعواىَل الورِِ ِسوُل هللاُ ،ويف أيسر التفاسْي:َويُورْ قل :وال مينع أن تكون لواقح للغيون واة هنار و ل ما يقبل التلقيح
اِء،َوتَوْلَقُ  ال

َ
َهوا اِ نْوتَواُج ) َوَهوِذِ  الوِرايَ اَي   َيُكلُن مِ ا،َفِهَك رِ شََّجَر،فَوتَوتَوَفتَُّ  َعْن أَْورَاِقَها َوَأْكَماِمَها َوأمَْثَارِهَ اِبمل ُ  ِهوَك َغوْْيُ الوِرِيِ  الَعِقويِم الويِت  َ تُوْنوِتُج نوْ

ووَماِء َعووْذاب  َتْسووَتِطيُعل  َوواَء ِمووَن السَّ
َا هللاُ اْسووُتْم أَنْوووُتُم ْنُه،َولَ َن أَْن َتْشووَربُلا مِ َكووْي ا  (،َويُوْنووزُِل هللاُ امل  ُهووَل الووِذي َُيَْفظُووُه يف الُعيُوولِن َواأَلْوَوواِر لووِذيَن َهَْفُظلنَووُه،َوِإ َّ

 [1825لمد ]ص حسْي ألسعد َواهلاَبِر،لَِيْسَتِقك ِمْنُه النَّاَس َواألَنْوَعاَم َوالُزُروُع َواأَلْكَجاُر .أيسر التفا
ْلَقوواِ  أَنَّ الوِراَِيَ  تُوَلقِِووُ  السَّووَحاَب اِبْلَموووقوال ا نْيِ فَويَوْنَشووأُ َعووْن َذلِووَك اْلُبَخوواُر رَاَرِة َوالْووُثُوَقِة ُمتَوَعوواِقبَ ِجيووِه َعِمووِل احْلَواِء بِتَولْ لطوواهر بوون عاكوولر:" َوَمْعووَ  اْ ِ

َوووا تُوَلقِِووالَّووِذي َيِصووُْي َموواء  يف اْ؟َووولِِ مُثَّ يَوْنووزُِل َمطَوور ا َعلَووى اأْلَرْ  ُقوووَل ِإىَل نوَووْلرِِ  َغووَر ِذي الثََّموورَ ُ  الشَّووجَ ِم َوَأوَّ ووَجِر الوووذََّكِر ِة ِ َْن تَونوْ ْثَة  َقِقيَقوو   ِموووْن نوَووْلِر الشَّ
ُر. َوبَوعْ ا ُهوووَل اْ ِ فَوَتْصوووُلُ  مَثََرتُوووُه أَْو تَوثْوبُوووحُل، َوبِوووُدوِن َذلِوووَك َ  تَوثْوبُوووحُل أَْو َ  َتْصوووُلُ . َوَهوووذَ  وووَجَرِة َ  َُيُْصوووُل ِإ َّ بِتَوْعِليووو ِ ُضوووُه ابَّ  الطَّْلوووِع الوووذََّكِر َعلَوووى الشَّ
فَ ْن َباَلَغِ  اهْل َمِر.َومِ اْلُمْثِمَرِة. َوبَوْعُضُه ُيْكتَوَفى ِمْنُه ِبَغْرِس َكَجَرة  ذََكر  يف ِخاَلِل َكَجِر الثَّ  ْيِن تَوْعَمُلُهَما اَقِة ِكاَل اْلَعَمَلنْيِ اللَّذَ يَِ  ِإيرَاُق َهَذا اْلَلْصِ  ِ ِ

َرِت اهْليَُ  ِّبَِما." التحرير والتنلير ]  [38/ 14الِراَِيُ ، َوَقْد ُفسِِ
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سوون  اّلِل ..ا؟ول جول تعليو  كول كوكء يف هوذا الكوولن إبراقة اّلِل املباكورة وقودر  املتعلو  بكول حركو  وحواقّ 
تضووووووووومن املقطوووووووووع األول سووووووووونته يف .هنوووووووووا يف حركوووووووووات األفوووووووووال  كسووووووووونته هنوووووووووا  يف حركوووووووووات األنفوووووووووك .

وكله موون سوون  .املكذبني،وتضوومن املقطووع الثوواين سوونته يف السووماوات واألرضووني،ويف الووراي  واملوواء وا سووتقاء
 بووه السووماوات واألرم وهووذ  وتلووك ملصووللتان ابحلوو  الكبووْي الووذي خلوو  اّللِ .اّلِل الوويت اووري ّبووا قوودر اّللِ 

 والناس واألكياء سلاء.
َوِإانَّ .»لبعووة والنشوولرملات،وامث يووتم السوويا  رجووع كوول كووكء إىل اّلِل،فووْيق إليووه احليوواة وامللت،واألحيوواء واأل

َوِإنَّ َربَّووَك ُهووَل .ُمْسووَتْأِخرِينَ ْمنَووا الْ ُكْم َوَلَقووْد َعلِ ِدِمنَي ِموونْ ُمْسووتَوقْ َوَلَقووْد َعِلْمنَووا الْ .لَووَنْحُن حُنْيِووك َوُ ِيووحُل َوحَنْووُن اْللارِيُلنَ 
 ِإ َّ موا أَْهَلْكنوا ِموْن قَوْريَو   وَ »هنوا  قوال:ف.ع األول..وهنا يلتقك املقطع الثاين ابملقطو« َُيُْشرُُهْم ِإنَُّه َحِكيم  َعِليم  

 .. «ِخُرونَ َوهَلا ِكتاب  َمْعُللم ،ما َتْسِبُ  ِمْن أُمَّ   َأَجَلها َوما َيْسَتأْ 
هم أن م مووون كتوووه علووويهووول يعلووو وأنوووه.وهنوووا يقووورر أن احليووواة واملووولت بيووود اّلِل،وأن اّلِل هووول الووولاّر بعووود احلياة

،وإليوه م يف النهاي ذي ُيشورهيستقدملا فيتلفلا،ومن كته عليهم أن ييجللا فيستأخروا يف اللفواة وأنوه هول الو
 ذلوك مون هشر،وما بوني لت،ومَّتويعلم مَّت ا..يقدر لكل أم  أجلها  كمته،« ِإنَُّه َحِكيم  َعِليم  »املصْي:
 أملر ..

ل وتنزي.ملالئكووو اوتنزيل .يف تنزيوول الووذكر.ونالحووج يف هووذا املقطووع ويف الوووذي قبلووه تناسووقا يف حركوو  املشوووهد
لكولن اين،وهل جموال ّ واملعوامث يف اجملوال الوذي ُيوي  ابألحودا.وتنزيل املاء مون السوماء ..الرجلم للشيانني
 ثال للمكووابرةموومووا ضوورب فل.لووثوج والشووهه،واألرم والرواسووك والنبووات،والراي  واملطوور .الكبْي:السووماء وا

وذلووك .. املعوروم جعول ملضولعه العووروج مون األرم إىل السووماء خوالل ابب منهووا مفتول  يف ذات اجملووال
 من بدائع التصلير يف هذا الكتاب العجيه.
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 [48إل   26يات (:اآل15]سور  الح ر ):الوحد  الثالثة

 قصة آدا وإبليس وأحداثها في ال نة

ْنسووواَن ِموووْن َصْلصوووال  ِموووْن مَحَوووإ  َمْسوووُنلن  )}  وووُملِم ا( َواْ؟َوووانَّ َخَلْقنووواُ  ِموووْن قَوْبوووُل ِموووْن انِر 26َوَلَقوووْد َخَلْقنَوووا اْ ِ لسَّ
ُه َونَوَفْخوحُل ( فَوِإذا َسولَّيْوتُ 28ُنلن  ) مَحَوإ  َمْسونْ صوال  ِمو( َوِإْذ قاَل َربُوَك لِْلَمالِئَكوِ  ِإيِنِ خواِل   َبَشورا  ِموْن َصلْ 27)

بْلِوويَك َأىب أَْن َيُكوولَن إِ ِإ َّ  (30ُلُهووْم َأمْجَعُوولَن )( َفَسووَجَد اْلَمالِئَكووُ  كُ 29ِفيووِه ِمووْن ُروِحووك فَوَقعُوولا لَووُه سوواِجِديَن )
اَل َ ْ َأُكووْن أِلَْسووُجَد لَِبَشوور  قوو( 32سَّوواِجِديَن )ال ( قوواَل اي ِإبْلِوويُك مووا لَووَك َأ َّ َتُكوولَن َمووعَ 31َمووَع السَّوواِجِديَن )

َلْيوَك اللَّْعنَوَ  ِإىل يوَوْلِم ( َوِإنَّ عَ 34ها فَِإنََّك َرِجويم  )( قاَل فَاْخرُْج ِمنْ 33َخَلْقَتُه ِمْن َصْلصال  ِمْن مَحَإ  َمْسُنلن  )
َعثُووولنَ  (35الووودِِيِن ) ِم اْلَلقْوووحِل ( ِإىل يوَووولْ 37فَِإنَّوووَك ِموووَن اْلُمْنظَووورِيَن ) ( قوووالَ 36 )قووواَل َربِِ فَوووأَْنِظْرين ِإىل يوَوووْلِم يُوبوْ

ُهُم  ( ِإ َّ 39ْم َأمْجَعِووونَي )ْغوووِليَونوَّهُ  اأْلَْرِم َوأَلُ ( قووواَل َربِِ ِ وووا أَْغوووَليْوَتِب أَلَُزيِِوووَننَّ هَلُوووْم يف 38اْلَمْعلُووولِم ) ِعبووواَقَ  ِمووونوْ
 َموووِن ِقي لَوووْيَك لَوووَك َعلَوووْيِهْم ُسوووْلطان  ِإ َّ ( ِإنَّ ِعبوووا41 ُمْسوووَتِقيم  )قووواَل هوووذا ِصوووراط  َعلَوووكَّ  (40اْلُمْخَلِصووونَي )

َع ُ 43عِووونَي )( َوِإنَّ َجَهووونََّم َلَمْلِعوووُدُهْم َأمجَْ 42اتوَّبَوَعوووَك ِموووَن اْلغووواِويَن ) ُهْم ُجوووْزء   ( هَلوووا َسوووبوْ أَبْووولاب  ِلُكووولِِ ابب  ِمووونوْ
ُدورِِهْم ُصوو( َونَوَزْعنوا موا يف 46ا ِبَسوالم  آِمنِوونَي )اْقُخُللهو (45ات  َوُعيُوولن  )( ِإنَّ اْلُمتَِّقونَي يف َجنَّو44َمْقُسولم  )

 {  (48 )ا َنَصه  َوما ُهْم ِمْنها ِ ُْخَرِجنيَ (   مَيَُسُهْم ِفيه47ِمْن ِغلِ  ِإْخلاان  َعلى ُسُرر  ُمَتقابِِلنَي )
 مقارنة بين قصة آدا في سورأي البقر  والح ر

 ألصيل .املهما اقص  اهلدى والضالل وعل .قص  البشري  الكثى:قص  الفطرة األوىل هنا ْنكء إىل
 مم خل ف وماذا صاحه خلقه وتال ف.قص  آقم

 .1601يف سلرة البقرة،ويف سلرة األعرا .ولقد مرت بنا هذ  القص  يف الظالل معروض  مرتني من قبل
تلفوووحل جووول خووواص،ومن مث اخولكووون مسووواقها يف كووول مووورة كوووان ألقاء غووورم خووواص،يف معووورم خووواص،يف 

يقوواع.مع اختلوو  ا احللقووات الوويت تعوورم منهووا يف كوول ملضووع،واختلفحل نريقوو  األقاء،واختلفووحل الظالل،و 
 املشارك  يف بعخ املقدمات والتعقيبات بقدر ا ك ا  يف األهدا .

الفه  اسووتخألرم وإىلتشوواّبحل مقوودمات القصوو  يف السوولر الووثالّ يف ا كووارة إىل التمكووني لإلنسووان يف ا
 فيها :

اْسووووووَتلى ِإىَل  يعووووووا ،مُثَّ ْرِم مجَِ ُهووووووَل الَّووووووِذي َخلَووووووَ  َلُكووووووْم مووووووا يف اأْلَ »ففووووووك سوووووولرة البقوووووورة سووووووبقها يف السوووووويا :
 ..« السَّماِء،َفَسلَّاُهنَّ َسْبَع َ اوات  َوُهَل ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  

 . « قَِليال  ما َتْشُكُرونَ يها َمعاِياَ ُكْم فِ لَ َعْلنا َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم يف اأْلَْرِم َوجَ »:ويف سلرة األعرا  سبقها

                                                 
هوذا  سوه ترتيوه السوولرة يف املصوح ،   سوه ترتيووه النوزول واألعورا  مكيو  كوواحلجر. وقود نزلتوا قبوول البقورة املدنيِو . ) السوويد   - 1601

 رمحه هللا (
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،َوَجَعلْ هووا ِمووْن ُكوولِِ ْتنووا ِفيَواأْلَْرَم َمووَدْقانها َوأَْلَقْينووا ِفيهووا َرواِسووَك َوأَنْوبوَ »وهنووا سووبقها: نووا َلُكووْم ِفيهووا  َكووْكء  َمْلُزون 
تلو  اللجهو  ل سولرة كوان ركولقصو  يف  ت فيوه ا..ولكن السويا  الوذي ورق« َمعاِيَا َوَمْن َلْسُتْم َلُه ِبرازِِقنيَ 

 والغرم ..
اس موووا فيهوووا ّلِل للنوووايف البقووورة كانوووحل نقطووو  ال كيوووز يف السووويا  هوووك اسوووتخال  آقم يف األرم الووويت خلووو  

م مووون القصووو  أسووورار هوووذا ومووون مث عووور ..« ِليَفووو   َوِإْذ قووواَل َربُوووَك لِْلَمالِئَكوووِ  ِإيِنِ جاِعووول  يف اأْلَْرِم خَ »مجيعوووا:
 َعَرَضووُهْم َعلَووى ُكلََّهووا مُثَّ   ْ َوواءَ سووتخال  الووذي عجبووحل لووه املالئكوو  ملووا خفووك علوويهم سوور :}َوَعلََّم آَقَم اأْلَ ا 

ُتمْ  ا ِإنَّوَك ُللا ُسْبَحاَنَك َ  ِعْلَم لََنا ِإ َّ َما َعلَّْمتَونَو( قَا31نَي )َصاِققِ  اْلَماَلِئَكِ  فَوَقاَل أَنِْبُ لين  َِْ َاِء َهُيَ ِء ِإْن ُكنوْ
ُهْم  َِْ َوو32أَنْووحَل اْلَعلِوويُم احلَِْكوويُم ) ووا أَنْوبَووَأهُ ( قَوواَل اَي آَقُم أَنْبِوو وْ ُكووْم ِإيِنِ أَْعلَووُم لَ ِهْم قَوواَل أََ ْ أَقُووْل ْم  َِْ َووائِ ائِِهْم فَوَلمَّ

ُتمْ   [..33 - 31:البقرة]( { 33)ُملَن  َتْكتُ َغْيَه السََّماَواِت َواأْلَْرِم َوأَْعَلُم َما تُوْبُدوَن َوَما ُكنوْ
لشويطان هلموا اوإز ل .وسوك  آقم وزوجوه ا؟نو .مث عورم حكايو  سوجلق املالئكو  وإابء إبلويك واستكبار  

فار ا لقاسي ،واسوتغلتجربو  اامث اهلبولط إىل األرم للخالفو  فيها،بعود تزويود ا ّبوذ  .عنها وإخراجهما منها
لفوووواء بعهوووود  لوووويهم والععلة بووووب إسوووورائيل لووووذكر نعموووو  اّلِل وعقووووه علووووى القصوووو  بوووود.وتلبوووو  اّلِل عليهمووووا ..

 يب البشر ..لقاسي  ألمعهم،فكان هذا متصال ابستخال  أبيهم األكث يف األرم،وعهد  معه،والتجرب  ا
ك ز عوووداوة إبلووويهوووا وإبوووراويف األعووورا  كانوووحل نقطووو  ال كيوووز يف السووويا  هوووك الرحلووو  الطليلووو  مووون ا؟نووو  وإلي

ففريوو  موونهم .رم األو حَّت يعوولق النوواس موورة أخوورى إىل سوواح  العوو.حلوو  إىل وايتهووالإلنسووان منووذ بوودء الر 
ه اتبوع ىل النوار ألنوإينوتكك  وفري .يعلقون إىل ا؟ن  اليت أخرج الشويطان أبوليهم منهوا ألووم عواقو  وخوالفل 

ء إبلوووووويك وموووووون مث عوووووورم السوووووويا  حكايوووووو  سووووووجلق املالئكوووووو  وإاب.خطوووووولات الشوووووويطان العوووووودو اللوووووودوق .
م مث إسووكان آق.قأجلووه نوور  ونلبه موون اّلِل أن ينظوور  إىل يوولم البعووة،ليغلي أبنوواء آقم الووذي موون.بار واسووتك

مث .راقة والطاعوو ى بووه ا وزوجووه ا؟نوو  ذكووالن موون مثرهووا كلووه إ  كووجرة واحوودة،هك رمووز انظوولر الووذي تبتلوو
 هلقم اب اّللِ توووووسلسوووو  الشوووويطان هلمووووا بتلسووووع وتفصوووويل،وأكلهما موووون الشووووجرة ولهوووولر سوووولآهتما هلما،وع

خ عووودو عضوووكم لوووبعبقوووال:اهبطلا »وزوجوووه،وإهبانهم إىل األرم مجيعوووا للعمووول يف أرم املعركووو  الكوووثى:
   بووع السوويا مث..« جوولنولكووم يف األرم مسووتقر ومتوواع إىل حني،قال:فيهووا هيوولن وفيهووا التوولن ومنهووا ختر 

  مث انتهوى فريو.احلولارو التفصويل  وعرضهم يف الساح  الكوثى موع.الرحل  كلها حَّت يعلق ا؟ميع كرة أخرى
ا َرَزَقُكووُم ْينوا ِمووَن اْلموواِء أَْو ِ َّووِفيُضوولا َعلَ أَْن أَ  َوانقى َأْصووحاُب النَّواِر َأْصووحاَب اْ؟َنَّوو ِ »إىل ا؟نو  وفريوو  إىل النووار:

 تار ..وأسدل الس..« قاُللا:ِإنَّ اّللََّ َحرََّمُهما َعَلى اْلكاِفرِينَ .اّللَُّ 
  السوووووولرة فووووووإن نقطوووووو  ال كيووووووز يف السوووووويا  هووووووك سوووووور التكوووووولين يف آقم،وسوووووور اهلوووووودى فأمووووووا هنووووووا يف هووووووذ

ومون مث نوا ابتوداء علوى خلو  اّلِل آقم مون صلصوال مون .والضالل،وعلاملهما األصيل  يف كيان ا نسان .
مث عورم حكايو  .محأ مسنلن،ونفخه فيه من روحه املشر  الكرمي وخل  الشيطان من قبل مون انر السوملم

ونرق  .ئكوووووو  وإابء إبلوووووويك اسووووووتنكافا موووووون السووووووجلق لبشوووووور موووووون صلصووووووال موووووون محووووووأ مسوووووونلنسووووووجلق املال
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وزاق أن إبليك قرر على نفسه أن ليك له سولطان علوى عبواق .ونلبه ا نظار إىل يلم البعة وإجابته.ولعنته
حوولار  وانتهووى  صووْي هووي ء وهووي ء يف غووْي.إ ا سوولطانه علووى موون يوودينلن لووه و  يوودينلن ّللِ .اّلِل املخلصووني

تبعا لنقطووو  ال كيوووز يف السووويا ،وقد اسوووتلفيحل ببيوووان عنصوووري ا نسوووان،وبيان جموووال .و  عووورم و  تفصووويل
 سلط  الشيطان ..

ْنسووواَن ِمووونْ »فلووونمخ إىل مشووواهد القصووو  يف هوووذا اجملوووال: َواْ؟َانَّ .إ  َمْسوووُنلن  ل  ِموووْن مَحَووو َصْلصووواَوَلَقوووْد َخَلْقنَوووا اْ ِ
وووُملمِ َخَلْقنوواُ  ِمووْن قَوْبوووُل ِمووْن  وهووول  -لصووال عتووني بوووني الصتال  الطبي..ويف هووذا ا فتتوووا  يقوورر اخووو« انِر السَّ

وووا كووعلاء سوولم   والنووار املل  -الطووني اليووابك الووذي يصلصوول عنوود نقر ،املتخووذ موون الطووني الرنووه اهلسوون 
لنفخوو  موون ديوود هوول اوفيمووا بعوود سوونعلم أن نبيعوو  ا نسووان قوود قخوول فيهووا عنصوور ج.انر السووملم ..سووام  .

 و  اّلِل،أما نبيع  الشيطان فبقيحل من انر السملم.ر 
ُتُه َونَوَفْخووحُل ِفيووِه ( فَووِإَذا َسوولَّيوْ 28ُنلن  ) مَحَووإ  َمْسووال  ِموونْ }َوِإْذ قَوواَل َربُووَك لِْلَماَلِئَكووِ  ِإيِنِ َخوواِل   َبَشوور ا ِمووْن َصْلَصوو

بْلِوويَك َأىَب أَْن َيُكوولَن َمووَع إِ ( ِإ َّ 30ْم َأمْجَعُوولَن )ُلُهوو( َفَسووَجَد اْلَماَلِئَكووُ  كُ 29ِمووْن ُروِحووك فَوَقعُوولا لَووُه َسوواِجِديَن )
قَاَل َ ْ َأُكْن أِلَْسوُجَد لَِبَشور  َخَلْقتَوُه  (32اِجِديَن )( قَاَل اَي ِإبِْليُك َما َلَك َأ َّ َتُكلَن َمَع السَّ 31السَّاِجِديَن )

َها فَِإنَّو( قَاَل فَاْخرُ 33ِمْن َصْلَصال  ِمْن مَحَإ  َمْسُنلن  ) ْيوَك اللَّْعنَوَ  ِإىَل يوَوْلِم الودِِيِن ( َوِإنَّ َعلَ 34َك َرِجويم  )ْج ِمنوْ
 [ ..35 - 28:( { ]احلجر35)

وأين قوالف وكيو  قووالف كول أول وك قود أجبنووا عنوه يف سولرة البقوورة يف .مووَّت قوالف.وإذ قوال ربوك للمالئكو  .
وليك لنوا مون سوبيل إىل .نه ليك لودينا نوا ايوهإنه   سبيل إىل ا جاب ،أل.ا؟زء األول من هذ  الظالل

 .1602ذلك الغيه إ  بنا،وكل ما عدا ذلك ضرب يف التيه بال قليل
لك موا   ف فهول كوذفأما خل  ا نسان مون صلصوال مون محوأ مسونلن والونف  فيوه مون رو  اّلِل فكيو  كوان

 ندري كيفيته،و  سبيل إىل هديد هذ  الكيفي   ال من األحلال.
اب حالوو  إىل نصوولص القوورآن األخووورى يف هووذ  القضي ،وخباصوو  قلله:ولقوود خلقنووا ا نسووان مووون وقوود يقووال 

أن أصول ا نسوان وأصول احليواة كلهوا .وقلله:ولقد خلقنا ا نسان من سالل  مون مواء مهوني.سالل  من نني
 مووون نوووني هوووذ  األرم ومووون عناصووور  الرئيسوووي  الووويت تتمثووول بوووذاهتا يف تركيوووه ا نسوووان ا؟سووودي وتركيووووه

وإىل هنوا وتنتهوك ق لو  .«سوالل »وأن هنالك أنلارا بني الطني وا نسان تشوْي إليهوا كلمو  .األحياء أمجعني
وللبحة العلموووك أن .النصووولص،فكل زايقة همووول عليهوووا ضووورب مووون التمحووول لووويك القووورآن يف حاجووو  إليوووه

  منهوا موا اود إىل ميضك يف نريقه بلسائله امليسرة له،، فيصول إىل موا يصول إليوه مون فوروم ونظرايت،ُيقو
غوووْي متعوووارم يف أيووو  نتيجووو  .هقيقوووه سوووبيال مضوووملن ،ويبدل منهوووا موووا   يثبوووحل علوووى البحوووة والتمحيا

                                                 
 ن الظالل ) السيد رمحه هللا (من ا؟زء األول م 60 - 59ص   - 1602
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ُيققها مع احلقيق  األوليو  الويت تضومنها القورآن وهوك ابتوداء خلو  هوذ  السوالل  مون عناصور الطوني وقخولل 
 املاء يف تركيبها على وجه اليقني.
حليووواة ،وإىل أفووو  اضووولي  أو نبيعتوووه العنصوووري  املعروفووو  إىل أفوو  احليووواة الع فأمووا كيووو  ارتقوووى هوووذا الطووني مووون

وىل  االيوو  األحليوواة يفاومووا يووزال سوور .ا نسوواني  أخووْياف فهنووا السوور الووذي يعجووز عوون تعليلووه البشوور أمجعلن
ناقوات و ت ار  وإكوراقاهوا مون مودفأما سر احلياة ا نساني  العليا  وا في.خافيا   يزعم أحد أنه اهتدى إليه

زال توذا السور فموا هوفأما .انمتميزة على ااالئ  احليلانيو  مجيعا،تفلقوا حا وا فاصوال منوذ بودء لهولر ا نسو
 ا   الووك أنكمووا أووو  النظوورايت ختووب  حللووه و  الووك اهلن أن تنكوور تفوورق ا نسووان خبصائصووه منووذ نشووأته

لوك ما أووا   اك.عنوه« طولرت»أن ا نسوان تثبحل الصل  املباكرة بينه وبني أي كائن قبله، ا يوزعم بعضوها 
 نفك ا حتمال اهلخر :

ا نسوووان  مث نشوووأة هوووذا -ها أرقوووى مووون بعوووخ وإن كوووان بعضووو -وهووول نشوووأة األجنووواس منفصووول  منوووذ البووودء 
 اض  البسي  :مل الل والقرآن الكرمي يفسر لنا ذلك التفرق،هذا التفسْي اجمل.متفرقا منذ البدء أيضا

لضوويع إىل ذلووك ين العضوولي الل هووذا التكوول فهووك رو  اّلِل تنقوو ...«َونَوَفْخووحُل ِفيووِه ِمووْن ُروِحووك فَووِإذا َسوولَّيْوُتُه »
رم االفووو  يف األل إليوووه ااألفووو  ا نسووواين الكرمي،منوووذ بووودء التكلين،وععلوووه ذلوووك االووو  املتفووورق الوووذي تلكووو

  كم تفرق خصائصه منذ بدء التكلين.كي ف ..
 ساين أن يدر  كي  يفعل ااال  العظيمف.ومَّت كان يف نطا  هذا املخلل  ا ن

مون  -مون قبول  -الشويطان  لقد كان خل  -وهنا نصل إىل األرم الصلب  اليت نستلي عليها مطم نني ..
فوذلك كوأن .ان خلقهأما كيو  هول وكيو  كو.هذا موا نعلموه.فهل ساب  إذن لإلنسان يف اال .انر السملم

تووأيْي يف فاته الندر  موون صوو.ه بعووخ صووفات انر السووملمإ ا نوودر  موون صووفات.ليك لنووا أن بوولم فيووه.آخوور
اي   لنووا موون ينووامث تنكشوو.واألذى واملسووارع  فيووه  كووم أوووا انر السووملم.عناصوور الطووني  كووم أنووه موون النووار
لو  ا نسوان قود كوان خوهك ليسوحل بعيودة يف التصولر عون نبيعو  النوار  ول.القص  صوف  الغورور وا سوتكبار
حيواء بني سائر األقحل بينه و املتحلل إىل صلصال مث من النفخ  العللي  اليت فر من عناصر هذا الطني اللزج 

ذ ْي نريقهوا منونريقوا غو ومنحته خصائصه ا نساني ،اليت أفرقته منذ نشأته عن كل الكائنوات احليو  فسولك
علوه أهوال ا األعلوى وعصوله ابملوبينما بقيحل هك يف مستلاها احليلاين   تتعدا   هذ  النفخو  الويت ت.ا بتداء

 س،إىل النطوووا ت واحلووولالالتصوووال ابّلِل،وللتلقوووك عنوووه ولتجووواوز النطوووا  املووواقي الوووذي تتعامووول فيوووه العضوووال
 وراء الزمووان يسوورب بووه واليت انحووه ذلووك السوور اافووك الووذي.التجريوودي الووذي تتعاموول فيووه القلوولب والعقوولل

عوخ حمودوقة يف ب رات غوْين من التصول واملكان،ووراء ناق  العضالت واحللاس،إىل أللان من املدركات وأللا
 األحيان.

ذلوووك كلوووه موووع يقلووو  الطوووني يف نبعوووه،ومع خضووولعه لضووورورات الطوووني وحاجاتوووه:من نعوووام وكوووراب ولبووواس 
هوذا .ومن ضع  وقصلر وما ينش ه الضع  والقصلر من تصلرات ونزعات وحركوات ..وكهلات ونزوات
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نبيعتووووه نبيعوووو  .اللووووذين   ينفصووووالن فيهمنووووذ البوووودء موووون هووووذين األفقووووني « مرِكووووه»مووووع أن هووووذا الكووووائن 
و  بوود موون مالحظوو  هووذ  احلقيقوو  وققوو  تصوولرها كلمووا ..« املمووزوج »أو « املخلوولط»  نبيعوو  « املرِكووه»

هوودينا عوون تركيووه ا نسووان موون الطووني وموون النفخوو  العلليوو  الوويت جعلووحل منووه هووذا املخلوول  الفريوود التكوولين 
كلينوووه،و  تصووور  ألحووود ا بووودون اهلخووور يف حالووو  واحووودة مووون إنوووه   انفصوووال بوووني هوووذين األفقوووني يف ت..

إنه   يكلن نينا خالصا يف حلظ ،و  يكولن روحوا خالصوا يف حلظو  و  يتصور  تصورفا واحودا إ  .حا ته
 كم تركيبه الذي   يقع فيه ا نفصال  والتلازن بني خصوائا العناصور الطينيو  فيوه والعناصور العلليو  هول 

فليك مطلولاب منوه أن يتخلوى عون .ي يطله إليه أن يبلغه،وهل الكموال البشوري املقودر لوهاألف  األعلى الذ
وليك واحووود منهموووا هووول الكموووال املنشووولق .نبيعووو  أحووود عنصوووريه ومطالبوووه ليكووولن ملكوووا أو ليكووولن حيووولاان

وا رتفاع الوووووووووذي حووووووووول ابلتووووووووولازن املطلووووووووو  نقوووووووووا ابلقيووووووووواس إىل هوووووووووذا املخلووووووووول  وخصائصوووووووووه .لإلنسوووووووووان
   اليت من أجلها خل  على هذا النحل اااص.األصيل ،واحلكم

   الطليق  ..ه الروحيوالذي ُياول أن يعطل ناقاته ا؟سدي  احليلي  هل كالذي ُياول أن يعطل ناقات
بتووودمْي ذلوووك  مر نفسوووهوكال ا يووود.كال ووا حووورج علوووى سووولاء فطرتوووه ويريووود مووون نفسوووه مووا   يووورق  ااوووال  لوووه

 ه أمام اّلِل على هذا التدمْي.وهل حماس.املركه يف كياوا األصيل
علووى مون أراق أن ي هوو  فووال يقوورب النسوواء،ومن أراق أن يصوولم الوودهر  - -مون أجوول هووذا أنكوور الرسوولل 

وَع أَنَوَك بْوَن .فال يفطر،ومن أراق أن يقولم الليول فوال ينوام أنكر علويهم فعون مُحَْيوَد بْوِن َأىِب مُحَْيود  الطَِّليوِل أَنَّوُه  َِ
 -َيْسوأَُللَن َعوْن ِعبَواَقِة النَّوِبِِ  - -يَوُقلُل َجاَء َيالَيَُ  َرْه   ِإىَل بُويُولِت أَْزَواِج النَّوِبِِ  -هللا عنه رضى  -َماِلك  

-  ُِِْم تَوَقاُللَها فَوَقاُللا َوأَيْوَن حَنْوُن ِموَن النَّوِب َم ِموْن َذنْ  - -فَوَلمَّا أُْخِثُوا َكَأوَّ وَر قَوْد ُغِفوَر لَوُه َموا تَوَقودَّ بِوِه َوَموا َشَخَّ
ا . ْهَر َو َ أُْفِطووُر .قَوواَل َأَحووُدُهْم أَمَّووا أاََن فَووِإىنِِ ُأَصوولِِى اللَّْيووَل أَبَوود  َوقَوواَل آَخووُر أاََن أَْعتَووزُِل .َوقَوواَل آَخووُر أاََن َأُصوولُم الوودَّ

ا  ُتُم الَِّذيَن قُوْلوُتْم َكوَذا وََكوَذا أََموا َواّللَِّ ِإىنِِ أَلْخَشواُكْم أَنوْ » فَوَقاَل  - -َفَجاَء َرُسلُل اّللَِّ .النَِِساَء َفاَل أَتَوَزوَُّج أَبَد 
 .1603« َِّت فَوَلْيَك ِم ِِ ّللَِِّ َوأَتْوَقاُكْم َلُه،َلِك ِِ َأُصلُم َوأُْفِطُر،َوُأَصلِِى َوأَْرُقُد َوأَتَوَزوَُّج النَِِساَء،َفَمْن َرِغَه َعْن ُسنَّ 

،فَوَلمَّا َقَخلَوحْل َعلَوكَّ َجَعْلوحُل  َ َأحْنَواُش هَلَا،ِ َّوا يب ِموَن  وَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعْمر و قَاَل:َزوََّجِب َأيب اْمرَأَة  ِمْن قُوَرْيا 
ا:َكْيَ  ا،فَوَقواَل هَلَواْلُقلَِّة َعَلى اْلِعَباَقِة،ِمَن الصَّوْلِم َوالصَّوالَِة،َفَجاَء َعْموُرو بْوُن اْلَعواِص ِإىَل َكنَّتِوِه،َحَّتَّ َقَخوَل َعَليوْهَ 

ِرْ  لَنَوووووا َوَجوووووْدِت بَوْعلَوووووِك ف قَالَوووووحْل:َخْْيَ الِرَِجووووواِل،أَْو َكَخوووووْْيِ اْلبُوُعللَوووووِ ،ِمْن َرُجووووول  َ ْ يُوَفوووووتِِْا لَنَوووووا َكنَوف وووووا،َوَ ْ يَوْعووووو
،فَوَعَذَمِب،َوَعضَّوووووووووووووووووووووِب بِِلَسوووووووووووووووووووووانِِه،فَوَقاَل:أَْنَكْحُتَك اْمووووووووووووووووووووورَأَة  ِموووووووووووووووووووووْن قُووووووووووووووووووووووَرْيا   وووووووووووووووووووووا،فَأَقْوَبَل َعَلكَّ َذاَت ِفرَاك 

،فَوَعَضْلتَوَها،َوفَوَعْلحَل،َوفَوَعْلحَل مُثَّ اْنطََلَ  ِإىَل النَِّلِِ  تُوُه،فَوَقاَل ِ :أََتُصولُم َفَشَكاين،فََأْرَسَل ِإَ َّ النَِّلُ َحَسه  فَأَتَويوْ
ْفِطُر،َوُأَصولِِك َوأاََنُم،َوأََموُك النَِِسواَء،َفَمْن النوََّهاَر ف قُوْلحُل:نَوَعْم،قَاَل:َوتَوُقلُم اللَّْيَل ف قُوْلحُل:نَوَعْم،قَاَل:َلِكبِِ َأُصلُم َوأُ 

،قوواَل:اقْورَأِ اْلُقووْرآَن يف ُكوولِِ َكووْهر ،قُوْلحُل:ِإيِنِ َأِجووُدين أَقْوووَلى ِمووْن َذِلَك،قَا َل:فَوواقْورَأُْ  يف َرِغووَه َعووْن ُسوونَّيِت فَولَووْيَك ِمبِِ
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،قُوْلووحُل:ِإيِنِ َأِجووُدين أَقْوووَلى  م  ِمووْن َذِلَك،قَوواَل َأَحووُدُ َا،ِإمَّا ُحَصوونْي  َوِإمَّووا ُمِغْيَُة،قَاَل:فَوواقْورَأُْ  يف ُكوولِِ ُكوولِِ َعَشوورَِة أايَّ
،قُوْلووووحُل:ِإيِنِ أَقْوووووَلى ِمووووْن َذِلَك،قَوووواَل:فَوَلْم يوَووووَزْل يوَوووورْ  م  ،قَوووواَل:مُثَّ قَاَل:ُصووووْم يف ُكوووولِِ َكووووْهر  َيالَيَووووَ  أايَّ  ّ فَوُعِب َحووووَّتَّ َياَل

ووَياِم،َوُهَل ِصووَياُم َأِخووك َقاُوَق قَاَل:ُصووْم يَوْلم ووا َوأَ  ، قَوواَل ُحَصوونْي  يف َحِديثِووِه:مُثَّ قَوواَل ْفِطووْر يَوْلم ا،فَِإنَّووُه أَْفَضووُل الصِِ
: َْ ُسوووونَّ  ،فَوَقِد تُووووُه ِإىَل فَووووِإنَّ ِلُكوووولِِ َعابِوووود  ِكوووورَّة ،َوِلُكلِِ ِكوووورَّة  َفْ َة ،فَِإمَّووووا ِإىَل ُسوووونَّ  ،َوِإمَّا ِإىَل ِبْدَعوووو  ،َفَمْن َكانَووووحْل َف 

 اْهَتَدى،َوَمْن َكاَنحْل َفْ َتُُه ِإىَل َغْْيِ َذِلَك فَوَقْد َهَلَك.
َم َكَذِلَك،َيِصوووووووُل بَوْعَضوووووووَها ِإىَل  قَووووووواَل جُمَاِهووووووود :َفَكاَن َعْبوووووووُد هللِا بْوووووووُن َعْمر و،َحْيوووووووُة َضوووووووُعَ  وََكِثَ،َيُصووووووولُم اأَلايَّ

،لِيَوتَوَقوولَّى بِووَذِلَك،مُثَّ يُوْفِطووُر بِ  ،َويَونوُْقُا بَوْعخ  ِم،قَاَل:وََكوواَن يَوْقوورَأُ يف ُكوولِِ ِحْزبِووِه َكَذِلَك،يَزِيووُد َأْحيَوواان  َعوودِِ تِْلووَك اأَلايَّ
،قَووواَل:مُثَّ َكووواَن يَوُقووولُل بَوْعوووَد َذلِوووَك:ألَ   ّ ،َوِإمَّا يف َياَل ،َغْْيَ أَنَّوووُه يُوووليف اْلَعوووَدَق،ِإمَّا يف َسوووْبع  ْن َأُكووولَن قَِبْلوووحُل َأْحيَووواان 

 1604َأَحُه ِإَ َّ ِ َّا ُعِدَل بِِه،أَْو َعَدَل،َلِكبِِ فَاَرقْوُتُه َعَلى أَْمر  َأْكرَُ  أَْن أَُخالَِفُه ِإىَل َغْْيِِ .َ  َرُسلِل هللِا ُرْخصَ 
، قَواَل:ذََكُروا لِل وَعْن جُمَاِهد  قَاَل:َقَخْلحُل أاََن َوَُيْىَي ْبُن َجْعَدَة َعَلى َرُجول  ِموَن األَْنَصواِر ِموْن َأْصوَحاِب الرَُّسو

َوووا تَوُقووولُم اللَّْيوووَل َوَتُصووولُم النوََّهاَر،قَاَل:فَوَقووواَل َرُسوووولُل هللِا ِعْنوووَد َرُسووولِل هللِا  َموووْل َة  لِبَوووِب َعْبوووِد اْلُمطَّلِوووِه فَوَقاَل:ِإوَّ
: ِِِإنَّ ِلُكولِِ َلِكبِِ أاََن أاََنُم َوُأَصلِِك،َوَأُصلُم َوأُْفِطُر،َفَمْن اقْوَتَدى يب فَوُهَل ِمب، ،َوَمْن َرِغَه َعوْن ُسونَّيِت فَولَوْيَك ِموبِِ

 1605َقْد اْهَتَدى.َعَمل  ِكرَّة  مُثَّ َفْ َة ،َفَمْن َكاَنحْل َفْ َتُُه ِإىَل ِبْدَع   فَوَقْد َضلَّ،َوَمْن َكاَنحْل َفْ َتُُه ِإىَل ُسنَّ   فوَ 
اقو   تودمر فيوه ن ا بشوراي ام لوه عليهوا نظامووقد أقام ا سالم كريعته لإلنسان على أساس تكلينوه ذا  وأقو

ل مجيعهووا يف قات،لتعمووإ ا قصووارى هووذا النظووام أن ُيقوو  التوولازن بووني هووذ  الطا.واحوودة موون ناقووات البشوور
نغيوووان  وكووول.عطيلفكووول اعتوووداء  يقابلوووه ت.غوووْي نغيوووان و  ضوووع  و  اعتوووداء  مووون إحوووداها علوووى األخرى

 يقابله تدمْي.
لنواس حفويج لا سوالم  والنظام الذي يقيمه.فطرته ومسيول عنها أمام اّللِ وا نسان حفيج على خصائا 

 على هذ  ااصائا اليت   يهبها اّلِل جزافا لإلنسان.
لنووولازع اذي يريووود قتووول مثلوووه الوووو .والوووذي يريووود قتووول النووولازع الفطريووو  احليلانيووو  يف ا نسوووان يووودمر كيانوووه املتفرق

مووون خصوووائا  ه الوووذي هووولا عتقووواق يف اّلِل وا ميوووان ابلغيوووالفطريووو  اااصووو  اب نسوووان قون احليووولان مووون 
م وكوراّبم اس نعوامها نسان ..والوذي يسوله النواس عقائودهم يودمر كينولنتهم البشوري ،كالذي يسوله النو

 نسووان اشوويطان  إن اووه أن يطووارق  كمووا يطووارق ال« لإلنسووان»كال ووا عوودو .ومطووالبهم احليليوو  سوولاء .
ون هووذ  هووك قملطالووه اوليسووحل هووذ  .ه احليلان،ولووه مووا يقابوول هووذ  الزايقةفلووه مثوول مطالوو.حيوولان وزايقة .

 «.لمي الع»كما يزعم أعداء ا نسان من أصحاب املذاهه املاقي  « املطاله األساسي »
 ور ّبوا سوراعا،حَّت .هذ  بعوخ ااولانر الويت تطلقهوا يف الونفك حقيقو  تكولين ا نسوان،كما يقررهوا القرآن

رآين يف عورم مشواهد القصو  الكثى،راجوني أن نعولق إليهوا بوبعخ التعقيبوات يف   نلق  تدف  الونا القو
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لن  وايتها:لقووود قوووال اّلِل للمالئكووو :}َوِإْذ قَووواَل َربُوووَك لِْلَماَلِئَكوووِ  ِإيِنِ َخووواِل   َبَشووور ا ِموووْن َصْلَصوووال  ِموووْن مَحَوووإ  َمْسووونُ 
[..وقود كوان 29 - 28:( { ]احلجور29عُولا لَوُه َسواِجِديَن )( فَِإَذا َسلَّيْوُتُه َونَوَفْخحُل ِفيِه ِمْن ُروِحك فَوقَ 28)

و   لوووك أن نسوووأل كيووو  تلبسوووحل .وتلجوووه ا راقة ينشوووئ االووو  املوووراق.إراقة -تعووواىل  -فقللوووه .موووا قالوووه اّللِ 
بول عبوة ابلعقول .فا؟ودل علوى هوذا النحول عبوة عقلك.نفخ  اّلِل األز  الباقك ابلصلصوال املخلول  الفاين

وكول موا تر مون ا؟ودل حولل .ن الودائرة الويت ميلوك فيهوا أسوباب التصولر وا قرا  واحلكمذاته،وخروج بوه عو
هذا امللضلع وكل موا يثولر إن هول إ  جهول بطبيعو  العقول البشوري وخصائصوه وحودوق ،وإقحام لوه يف غوْي 

ج موون ميدانوه،ليقيك عموول ااوال  إىل موودركات ا نسووان،وهل سوفه يف إنفووا  الطاقوو  العقليو ،وخطأ يف املوونه
إنه يقلل:كيوو  يتلووبك ااالوود ابلفوواين،وكي  يتلووبك األز  ابحلوواقّف مث ينكوور أو يثبووحل ويعلوول  .األسوواس

 و  يقلل :.ألن اّلِل يقلل:إن هذا قد كان.بينما العقل ا نساين ليك مدعلا أصال للفصل يف امللضلع
تفسووْي موون بن يثبتووه أميلووك وكووذلك هوول   .فوواألمر إذن تبووحل و  ميلووك العقوول البشووري أن ينفيه.كيوو  كان

واحلواقّ   ميلوك وسوائل احلكوم .فهول حاقّ.نوه   ميلوك وسوائل احلكمأل -ْي التسليم ابلونا غ -عند  
 -  هيوو  أو القضوويذ  البديوتسووليم العقوول ابتووداء ّبوو.علووى األز  يف ذاتووه،و  علووى األز  يف خلقووه للحاقّ

ن عووو  العقووول يكفك ليكووو.أي صووولرة مووون صووولر وهوووك أن احلووواقّ   ميلوووك وسوووائل احلكوووم علوووى األز  يف 
 إنفا  ناقته سفها يف غْي جماله املأملن.

 -املالئكو   -لو  هوذا اا  .كما هوك نبيعو.« َفَسَجَد اْلَمالِئَكُ  ُكُلُهْم َأمْجَُعلنَ »فلننظر بعد ذلك ماذا كان:
 الطاع  املطلق  بال جدل أو تعلي .

وووواِجِدينَ  ِإ َّ ِإبْلِوووويَك َأىب أَْن َيُكوووولَن َمووووعَ » ر وهووووم موووون انفهل موووون .الئكوووو ر غووووْي امل..وإبلوووويك خلوووو  آخوووو« السَّ
 أمووا.ئكوو  بيقنين املالفليك هوول موو.وهم   يعصوولن اّلِل مووا أموورهم ويفعلوولن مووا ييمرون.وهوول أىب وعصووى.نوولر

  ا هول معهوم يفإ و.نهمموليك .إ ا هل كما تقلل:حضر بنل فوالن إ  أمحود.ا ستثناء هنا فليك على وجهه
ل إبلويكف فكيو  مشو.. «قوال ربوك للمالئكو  وإذ»وأما أن األمر املذكلر للمالئكو :.ن أو مالبس كل مكا

منعووك أ   قال:مووا:»فووإن صوودور األموور إىل إبلوويك يوودل عليووه مووا بعد ،وقوود ذكوور صوورُيا يف سوولرة األعوورا 
 تعووواىل ّللِ فقلل ا.ضوووعوأسوووللب القووورآن يكتفوووك ابلد لووو  الالحقووو  يف كثوووْي مووون امللا..« تسوووجد إذ أمرتوووكف

ري أن يكوولن ليك موون الضوورو و .صوودر لووه قووانع يف أن األموور قوود..« مووا َمنَوَعووَك َأ َّ َتْسووُجَد ِإْذ أََمْرتُووَكف»لووه:
ا ر إليووه منفوورقوقوود يصوود.فقوود يصوودر إليووه معهووم  جتماعووه ّبووم يف مالبسوو  ما.هوذا األموور هوول أموور  للمالئك 

نوه  لو  تصورفه أقصولص ومون ن املقطولع بوه مون النولك.و  يذكر هتلينا لشأنه وإلهارا للمالئك  يف امللق 
 وهذا ما بتار ..ليك من املالئك 

 غوْي حودوق يفيفياهتوا كوعلى أي  حال فونحن نتعامول هنوا موع مسولمات غيبيو     لوك تصولر ماهياهتوا و   
 ألن العقل كما أسلفنا   سبيل له يف هذا اجملال  ال من األحلال..النصلص
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صوال  ِموْن مَحَوإ  َبَشور  َخَلْقتَوُه ِموْن َصلْ ْسوُجَد لِ َأُكوْن أِلَ  ما َلَك َأ َّ َتُكلَن َمَع السَّواِجِديَنف قواَل: َْ قاَل:اي ِإبِْليُك »
 « ..َمْسُنلن  

لصلصووال اإبلوويك  وذكر.وصوورححل نبيعوو  الغوورور وا سووتكبار والعصوويان يف ذلووك املخلوول  موون انر السووملم
نه يف نوه لويك مون كوأر يقلل:إوتشوام  برأسوه املغورو .بك هوذا الطنيواحلمأ،و  يذكر النفخ  العللي  اليت تال

 عظمته أن يسجد لبشر خلقه اّلِل من صلصال من محأ مسنلن .
 « .َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَ  ِإىل يَوْلِم الدِِينِ 1606قاَل:فَاْخرُْج ِمْنها فَِإنََّك َرِجيم  »وكان ما ينبغك أن يكلن:

َعثُووولنَ  ِإىل يوَووولْ ْنِظْرين تتبووودى خليقووو  احلقووود وخليقووو  الشووور:قاَل:َربِِ فَوووأَ  جوووزاء العصووويان والشوووروق.عندئذ « ِم يُوبوْ
 « ..قال:فإنك من املنظرين إىل يلم اللقحل املعللم

يرجوع اّلِل و  و  ليتولب إىللقد نله النظرة إىل يلم البعة،  ليندم علوى خطي توه يف حضورة ااوال  العظويم،
قم،و  آبنوو  اّلِل لووه يوورب  لع.م موون آقم وذريتووه جووزاء مووا لعنووه اّلِل ونرق ولكن لينووتق.ويكفوور عوون إمثووه ا؟سوويم

 يربطها بعصيانه ّلِل يف تبج  نكْي  
ُهُم اْلُمْخَلِصنيَ ِإ َّ ِعباَقَ  مِ .ِعنيَ نوَُّهْم َأمجَْ ْغِليوَ قاَل:َربِِ ِ ا أَْغَليْوَتِب أَلَُزيَِِننَّ هَلُْم يف اأْلَْرِم َوأَلُ »  « ..نوْ

 .« .ْرمِ أَلَُزيَِِننَّ هَلُْم يف اأْلَ »إوا األرم:.إبليك ساح  املعرك  وبذلك حدق
 اوو   وهكووذا  .تكابه  علووى ار تووزيني القبووي  وعميلوه،وا غراء بزينتووه املصووطنع.وحودق عدتووه فيهووا إنووه التزيني

 طن النوواسفليف.ه ورقائووها نسووان الشوور إ  وعليووه موون الشوويطان مسووح  تزينووه وعملووه،وتظهر  يف غووْي حقيقتوو
فقود  تهاء.ليحذرواإليوه اكو إىل عدة الشيطان وليحذروا كلما وجدوا يف أمر تزيينا،وكلما وجدوا من نفلسوهم

علوى عبواق  -بشورنه هول  -إ  أن يتصللا ابّلِل ويعبدو  ح  عباقته،فليك للشيطان .يكلن الشيطان هنا 
ُهمُ   ِعبوواَق َ ِإ َّ .َوأَلُْغوِليَونوَُّهْم َأمْجَعِونيَ »اّلِل املخلصوني مون سووبيل: ه موون ..واّلِل يسووتخلا لنفسو« نيَ  اْلُمْخَلِصوِمونوْ

 هم من سلطان.يطان عليوهي ء ليك للش.عباق  من حلا نفسه ّلِل،وارقها له وحد ،ويعبد  كأنه يرا 
أن .ّلِل .ار  أن   سوووبيل إىل سووولا ،ألنه سوووون  قووورر  وهووول يووود -اللعووووني  -هوووذا الشووورط الوووذي قووورر  إبلووويك 

لَووووكَّ راط  عَ ِصووووهووووذا »وموووون مث كووووان ا؟وووولاب:.سووووه موووون حلووووا لووووه نفسووووه،وأن ُيميووووه ويرعووووا  .يسووووتخلا لنف
هوذ  .هذا انملس...هوذا صوراط« ِوينَ  ِموَن اْلغواتوَّبَوَعوكَ ِإ َّ َموِن ا.ِإنَّ ِعباِقي لَْيَك َلَك َعلَوْيِهْم ُسوْلطان  .ُمْسَتِقيم  

 والضالل.وهك السن  اليت ارتضتها ا راقة قانلان وحكما يف اهلدى .سن 
املخلصني   ليك لك عليهم سلطان،و  لك فيهم شيْي،و  الك أن تزين هلم ألنوك عونهم « إن عباقي»

حمصوووولر،وألوم منووووك يف محووووى،وألن مووووداخلك إىل نفلسووووهم مغلقوووو ،وهم يعلقوووولن أبصووووارهم ابّلِل،ويوووودركلن 
فهل اسوتثناء مقطوولع .الضوالنيإ وا سوولطانك علوى مون اتبعوك موون الغواوين .انملسوه بفطورهتم اللاصول  إىل اّللِ 

إن الشويطان   يتلقو  إ  الشوارقين كموا يتلقو  الوذئه .ألن الغاوين ليسولا جوزءا مون عبواق اّلِل املخلصوني

                                                 
 رجيم:أي نريد مرجلم. ) السيد رمحه هللا (  - 1606
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ورمح  اّلِل أوسوع ولول ختلفولا فوإوم .فأما من حلصلن أنفسهم ّلِل،فاّلِل   ي كهم للضوياع.الشارقة من القطيع
 يثلبلن من قريه  

َعُ  .مْجَِعنيَ أَ ْلِعوووُدُهْم َم َلمَ َوِإنَّ َجَهووونَّ »فهك معلنووو  يف السووواح  منوووذ البووودء:.قبووو  الغووواوينعا.فأموووا العاقب  هَلوووا َسوووبوْ
ُهْم ُجوووْزء  َمْقُسووولم   ولكل .أكوووكالو غلايووو  ألووولان وال.رجاتفهوووي ء الغووواوون صووونل  وق«.أَبْووولاب  ِلُكووولِِ ابب  ِمووونوْ

 ابب منهم جزء مقسلم، سه ما يكلنلن وما يعمللن.
الشويطان  يو  يسولكووضو  ك.ك املشهد وقود وصول السويا  ابلقصو  إىل نقطو  ال كيوز وملضوع العثةوينته

ّلِل ابن يتصول موفأما .وكي  تغلوه خصوائا الطوني يف ا نسوان علوى خصوائا النفخو .نريقه إىل النفلس
 وُيتفج بنفخ  روحه فال سلطان عليه للشيطان ..

ُللهووووا ِبَسووووالم  اْقخُ .ُعُيلن  وَ نَّووووات  ِإنَّ اْلُمتَِّقوووونَي يف جَ »ني:و ناسووووب  ذكوووور مصووووْي الغوووواوين يووووذكر مصووووْي املخلصوووو
ا ُهوووْم ِمْنهوووا ُسوووُهْم ِفيهوووا َنَصوووه  َومووو  ميََ .ِلنيَ ُمَتقوووابِ  َونَوَزْعنوووا موووا يف ُصوووُدورِِهْم ِموووْن ِغووولِ  ِإْخووولاان  َعلوووى ُسوووُرر  .آِمِننيَ 

نوات تقابول يف لعيولن يف ا؟ولعل ا.هعذابوه وأسوباب واملتقلن هم الوذين يرقبولن اّلِل ويقولن أنفسوهم«.ِ ُْخَرِجنيَ 
ونزعنوا .نا هوالفوزع  املشهد تلك األبولاب يف جهونم وهوم يودخللن ا؟نوات بسوالم آمنوني يف مقابول ااول 

سووهم مي  .سوويا مووا يف صوودورهم موون غوول،يف مقابوول احلقوود الووذي يغلووك بووه صوودر إبلوويك فيمووا سوول  موون ال
 يفطموو ن اهلموون ملقووام املء مووا خووافلا يف األرم واتقوولا فاسووتحقلا اجزا.فيهووا نصووه و  حووافلن منهووا خروجووا

 جلار اّلِل الكرمي ....
 أمقيب عل  قصة آدا في السور 

ات مفصووول    تسوووتح  تعقيبووو -هوووذا السووويا  القووورآين  كموووا تعووورم يف  -وبعووود،فإن قصووو  البشوووري  الكوووثى 
 اما،على قدر املناسب  :نكتفك أن نلم ّبا إملف - لالل القرآن يف - لك أن نستطرق فيها 

يزيوود علووى ص متفرق،فهل تكوولين خووا.إن ق لتهووا واضووح  علووى نبيعوو  تكوولين هووذا االوو  املسوومى اب نسووان
اء ،ونشووأة األحيووة احلياةوأاي كانووحل نشووأ.جموورق ال كيووه العضوولي احليلي،الووذي يشوو   فيووه مووع بقيوو  األحيوواء

قع فيوه ا هلوك املول    الورو خاصوي.ا الونا القورآين .فإن اال  ا نساين يتفرق خباصي  أخورى هوك الويت ورق ّبو
.. 

وهووك قطعووا .األخرى وهووك اااصووي  الوويت ععوول موون هووذا ا نسووان إنسوواان،يتفرق خبصائصووه عوون كوول األحيوواء
 ة.ن جمرق احلياعو  الزائد ولكنها خاصي  الر .مع سائر األحياء« احلياة»فهل يش   يف .ليسحل جمرق احلياة

كموا توزعم   -  عوئ لإلنسوان بعود مراحول أو أنولار مون نشوأته  -هوم الونا القورآين كما يل  -هذ  اااصي  
فلم ائ على هذا الكائن ا نساين زموان كوان فيوه جمورق .ولكنها جاءت مصاحب  القه ونشأته -الداروني  

مث قخلتوووه هوووذ  الرو ،فصوووارّبا هووول هوووذا ا نسوووان  ولقووود  -بوووال رو  إنسووواين خووواص  -حوووِك مووون األحيووواء 
أن تع   بشطر من هذ  احلقيقو  الكبوْية وهوك  -على يد جلليان هاكسلك  -ت الداروني  احلديث  اضطر 
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ومن مث تفورق  مون الناحيو  العقليو ،وما نشوأ عون ذلووك  .مون الناحيو  احليليو  واللليفيوو « تفورق ا نسوان»تقورر 
 كله من تفرق  من الناحي  احلضاري  ..

متطوووولر عووون حيوووولان  والتلفيوووو  عسووووْي بووووني مووووا انتهووووحل إليووووه  ولكنهوووا للووووحل تووووزعم أن هووووذا ا نسووووان املتفوووورق
قاعووودة التطووولر املطلووو   -الداروينيووو  احلديثووو  مووون تفووورق ا نسوووان،وبني القاعووودة الووويت تقووولم عليهوووا الداروينيووو  

غوْي  -ولكن الداروينيني ومن وا هم   يزاللن مصرين علوى ذلوك ا نودفاع  -وتطلر ا نسان عن احليلان 
غل  بصوبغ  العلوم،يف قفعو  ا نسوالن مون كول مقوررات الكنيسو   والوذي كوجع اليهولق الوذي صوب -العلمك 

   1607عليه لغرم يف نفلسهم ولغاي  يف رططاهتم« العلمي »على نشر  واكينه وتثبيته،وإضفاء الصبغ  
ولقوود سووب  أن هوودينا عوون هووذ  القضووي ،وحنن نلاجووه النصوولص القرآنيوو  املشوواّب  يف سوولرة األعوورا  يف هووذ  

 فنقتط  هذ  الفقرات  ا سب  تقرير  هنا  :1608لظالل ا
لبشوري،ترج  ا؟ونك ا وعلى أي  حال،فإن جمملع النصلص القرآنيو  يف خلو  آقم عليوه السوالم،ويف نشوأة»

« ا نسواين»قوك أن ال  و .أن إعطاء هذا الكائن خصائصوه ا نسواني  وولائفوه املسوتقل ،كان مصواحبا القوه
« قوجووول »رقيوووا يف ت  يكووون و .صائا،و لها،وتدريبها،واكتسووواّبا ااوووثة العاليووو كوووان ترقيوووا يف بوووروز هوووذ  اا

 كما تقلل الدارويني ..من تطلر األنلاع حَّت انتهحل إىل ا نسان ..ا نسان .
بد لوو  احلفوورايت الوويت تعتموود عليهووا نظريوو  النشوولء  -ووجوولق أنوولاع م قيوو  موون احليوولان تتبووع ترتيبووا زمنيووا  »

ألن تقودير أعموار الصوخلر ذاتوه يف نبقوات األرم « يقينيو »وليسوحل « لني »رق نظري  هل جم -وا رتقاء 
وليك موووا مينوووع مووون لهووولر فوووروم أخووورى .لووويك إ  لنوووا  جمووورق فووورم كتقووودير أعموووار النجووولم مووون إكوووعاعها

لويك هنوا  موا مينوع مون وجولق  -على فورم العلوم اليقيوب  عموار الصوخلر  -على أنه »تعِدهلا أو تغْيها  
من احليلان،يف أزمان متلالي ،بعضها أرقى من بعخ،بفعول الظورو  السوائدة يف األرم ومودى موا « عأنلا »

مث انقورام بعضوها حوني تتغوْي الظورو  .تسم  به من وجولق أنولاع تالئوم هوذ  الظورو  السوائدة يف حياهتوا
ولكوون ..1609السووائدة  يووة   تسووم  هلووا ابحليوواة )ولهوولر أنوولاع أخوورى أكثوور مالءموو  للظوورو  السووائدة( 

وحفورايت قارون وموا بعودها   تسوتطيع أن تثبوحل .من بعخ .« متطلرا»أن يكلن بعضها « ُيتم»هذا   
أن هوذا النولع تطولر تطولرا عضولاي مون النولع  -يف يقوني مقطولع بوه  - أكثر مون هوذا،  تسوتطيع أن تثبوحل

ولكنهووا فقوو  تثبووحل أن  -وفوو  كووهاقة الطبقوو  الصووخري  الوويت يلجوود فيهووا  -الووذي قبلووه موون الناحيوو  الزمنيوو  
وهوووذا ميكووون تعليلوووه  وووا قلنوووا مووون أن الظووورو  السوووائدة يف .هنوووا  نلعوووا أرقوووى مووون النووولع الوووذي قبلوووه زمنيوووا .

                                                 
السيد رمحه هللا «. ) قار الشرو »مليلفه:حممد قطه. « لتطلر والثبات يف احلياة البشري ا»يف كتاب:« اليهلق الثالي »يراجع فصل:  - 1607

) 
 من ا؟زء الثامن. ) السيد رمحه هللا ( 2651 - 1264ص  - 1608
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ومسواعدة علوى .فلموا تغوْيت صوارت صواحل  لنشوأة نولع آخر،فنشأ.األرم كانحل تسم  بلجلق هوذا النلع
 .انقرام النلع الذي كان عائشا من قبل يف الظرو  األخرى،فانقرم

رم تسووم  ن لوورو  األوعندئووذ تكوولن نشووأة النوولع ا نسوواين نشووأة مسووتقل ،يف الووزمن الووذي علووم اّلِل أ »
 ة البشري .  يف نشأوهذا ما ترجحه جمملع  النصلص القرآني.ابحلياة والنمل وال قك هلذا النلع .

اروينيلن لذي اضطر الودفرق التاهذا .وتفرق ا نسان من الناحي  البيلللجي  والفسيلللجي  والعقلي  والروحي »
،قليل مووورج  )يف جموووال البحوووّل ا نسووواني ( علوووى لالعووو ا  بوووه -دون ابّلِل كليووو  وفووويهم امللحووو -انوووديلن 

 «.تفرق النشأة ا نساني ،وعدم تداخلها مع األنلاع األخرى يف تطلر عضلي
 خاصوووي .سووتقل .نسوواين املا هووذ  النشووأة املتفوورقة لإلنسووان،ابحتلائها علووى هووذ  اااصووي  املنشوو   لللجوولق 

فوووا أصووويال عووون تلووو  اختالخت« مطالبوووه األساسوووي »ععووول النظووورة إىل هوووذا ا نسوووان و.النفخووو  مووون رو  اّلِل .
ات والقوويم ا يف التصولر ل إفرازاهتووالسياسوي ،وك ا جتماعيو  نظورة املوذاهه املاقيو ،بكل إفرازاهتوا ا قتصوواقي  و 

 اليت ينبغك أن تسلق احلياة ا نساني .
ذكر أن اركسوووك يووووإن الوووزعم  ن ا نسوووان جموووورق حيووولان متطووولر عوووون حيووولان  هووووك الووويت جعلوووحل ا عووووالن امل

يووولان طالوووه احلمطالوووه ا نسوووان األساسوووي  هوووك الطعوووام والشوووراب واملسوووكن وا؟ووونك  فهوووذ  فعوووال هوووك م
 مل تبو قلقوه ادر كول حهتواألساسي   و  يكلن ا نسان يف وضع أحقر  ا يكلن وفو  هوذ  النظورة  ومون مث 

لقوووه يف حريووو  هتووودر حقو .هتووودر حقلقوووه يف ا عتقووواق الديب.علوووى تفووورق  عووون احليووولان خبصائصوووه ا نسووواني  .
ئد النظووام السووا يف نقوود وهتوودر حقلقووه.التفكووْي والرأي.وهتوودر حقلقووه يف اختيووار نوولع العمل،ومكووان ا قام 

ن احلكوام ن احلوزب موهم أقول مو ومن« احلزب»بل هتدر حقلقه يف نقد تصرفات .وأسسه الفكري  واملذهبي 
« األانسوووكِ »ن هوووي ء املتسووولطني يف تلوووك األنظمووو  البغيضووو ،اليت هشووور األانسوووك حشرا،وتسووولقهم سووولقا،أل

  ك النكووووودمث يسووووومى ذلووووو.وفووووو  الفلسوووووف  املاقيووووو  ليسووووولا سووووولى نووووولع مووووون احليووووولان تطووووولر عووووون حيووووولان  .
فوووورق  تى أسوووواس وهووووك تقوووولم علوووو -« نا نسووووا»فأمووووا النظوووورة ا سووووالمي  إىل «  ا كوووو اكي  العلميوووو »كلووووه:

لحظوو  األوىل لفإوووا منووذ ا -خبصائصووه ا نسوواني  إىل جانووه مووا يشووار  فيووه احليوولان موون التكوولين العضوولي 
 طعووام والشوورابفليك ال.تعتووث أن مطالووه ا نسووان األساسووي  رتلفوو  وزائوودة عوون مطالووه احليوولان األساسووي 

تنليوو    و  مطالووها وراءهووا موون مطالووه العقوول والوور واملسووكن وا؟وونك هووك كوول مطالبووه األساسووي .وليك موو
ك املسووكن وا؟وونالشووراب و إن العقيوودة وحريوو  التفكووْي وا راقة وا ختيووار هووك مطالووه أساسووي  كالطعووام و ..
تعلقو  ي املطالوه املأ.حليولانابل هك أعلى منها يف ا عتبار  ألوا هك املطاله الزائودة يف ا نسوان علوى ..

سووالمك  النظوام ا ن هتودر يفأنسوانيته  والوويت إبهودارها هتودر آقميتوه  وموون مث   اولز خبصائصوه الويت تقورر إ
ا؟ووووونك و ب واملسوووووكن وتووووولفْي الطعوووووام والشووووورا« ا نتووووواج»حريووووو  ا عتقووووواق والتفكوووووْي وا ختيوووووار يف سوووووبيل 
لبي و  عور  واقررهوا اليّلِل لإلنسوان   كموا اكموا يقررهوا   -لآلقميني  كموا   اولز أن هتودر القويم األخالقيو  

  سبيل تلفْي تلك املطاله احليلاني  ..يف -وا قتصاق 
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ن ا؟مووع كوووموون مث   مي.« .مطالبووه األساسوي »و« ا نسووان»إوموا نظوور ن رتلفتووان موون األسواس يف تقيوويم 
دة ن إفورازات نكوموا تفورز  موبينهما يف نظام واحد على ا نال   فإما ا سوالم،وإما املوذاهه املاقيو  بكول 

ة ملاقيوو  احلقووْي اإفوورازات  فووإن هوول إ  إفووراز خبيووة موون« ا كوو اكي  العلميوو »ا فيهووا مووا يسووملنه هنووا :.. وو
 انتقرة لإلنسان الذي كرمه اّلِل.

بعيودا  يطان لإلنسواندراج الشوواملعرك  ااالدة بني الشيطان وا نسان يف هذ  األرم ترتكز ابتوداء إىل اسوت
ا كورع موه يف كول لو أي الدينلنو  -استدراجه إىل ااروج من عباقة اّلِل .دا عن منهج اّلِل والتزيني له فيما ع

 -حود  و أي يعبدونوه  -دينلن لوه وحود  يوفأموا الوذين  -من عقيدة وتصلر،وكعْية ونسك،وكريع  ونظوام 
 « ..طان  ِإنَّ ِعباِقي لَْيَك َلَك َعَلْيِهْم ُسلْ »..فليك للشيطان عليهم من سلطان 

لغواوون،هل الويت وعود ّبوا  جهونم ا عا  إىل ا؟ن  الويت وعود ّبوا املتقولن وبوني ا عوا  إىلومفر  الطري  بني ا
علوى هوذ   يني الشويطان اباوروجأو اتباع توز  -نها يف القرآن قائما ابلعباقة اليت يعث ع -الدينلن  ّلِل وحد  

 الدينلن .
  ّلِل مووون انحيوووحووود يف انوووه   يكووون يلأي إ.والشووويطان نفسوووه   يكووون ينكووور وجووولق اّلِل سوووبحانه،و  صوووفاته .

مووون اتبعوووه مووون هووونم هووول و جوهوووذا هووول موووا أورق  .العقيووودة  إ وووا الوووذي فعلوووه هووول ااوووروج علوووى الدينلنووو  ّلِل .
 الغاوين.

كوووووم مووووون حّلِل يف افال قيمووووو   سوووووالم يووووودين أصوووووحابه لغوووووْي .إن الدينلنووووو  ّلِل وحووووود  هوووووك منووووواط ا سوووووالم
خاصووووا  أو.ناسووووكأو خاصووووا ابلشووووعائر وامل. عتقوووواق والتصوووولراألحكام.وسوووولاء كووووان هووووذا احلكووووم خاصووووا اب

لن  فيووه والدين. سووالم هووك اّللِ الدينلنوو  فيووه .فهوول سوولاء ..ابلشوورائع والقوولانني.أو خاصووا ابلقوويم واملوولازين ..
 لغْي اّلِل هك ا؟اهلي  الذاهب  مع الشيطان.

كووول     لدينلن  ّللِ فا.رائعلنظووام والشووو  ميكوون عزئوو  هووذ  الدينلنوو  واختصاصوووها اب عتقوواق والشووعائر قون ا
كووو  ا تووودور املعر وعليهووو.. وهوووك العبووواقة ّلِل يف معناهوووا اللغووولي ويف معناهوووا ا صوووطالحك علوووى السووولاء.يتجزأ

 ااالدة بني ا نسان والشيطان 
ات  َجنَّووووو تَِّقووووونَي يف نَّ اْلمُ إِ  »يف قللوووووه تعووووواىل عووووون املتقوووووني: وأىلنينينينينيريا  قنينينينينيف أمنينينينينيان اللفتنينينينينية الصنينينينينيادقة الكليقنينينينينية 

مَيَُسووُهْم ِفيهووا   .لووى ُسووُرر  ُمَتقووابِِلنيَ ِإْخوولاان  عَ  ْن ِغوولِ  اْقُخُللهووا ِبَسووالم  آِمنِوونَي َونَوَزْعنووا مووا يف ُصووُدورِِهْم ِموو.َوُعُيلن  
 « ..َنَصه  َوما ُهْم ِمْنها ِ ُْخَرِجنيَ 

ومن مث يعو   هلوم  نوه  .إن هذا الدين   ُياول تغيْي نبيع  البشر يف هوذ  األرم و  هوليلهم خلقوا آخور
كووان يف صوودورهم غووِل يف الوودنيا و ن هووذا موون نبيعوو  بشووريتهم الوويت   يووذهه ّبووا ا ميووان وا سووالم موون 

وهول  -جذورها ولكنه يعا؟ها فق  لتخ  حدهتا،ويتسوامى ّبوا لتنصور  إىل احلوه يف اّلِل والكور  يف اّلِل 
د وصوولحل بشووريتهم إىل منتهووى رقيهووا وأقت كووذلك وقوو -ولكوونهم يف ا؟نوو   -ا ميووان إ  احلووه والووبغخف 

ينووزع أصوول ا حسوواس ابلغوول موون صوودورهم و  تكوولن إ  األخوولة الصووافي  الوولقوق  -قورهووا يف احليوواة الوودنيا 
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فموون وجوودها يف نفسووه غالبوو  يف هووذ  األرم،فليستبشوور  نووه موون أهلها،مووا قام ...إوووا قرجوو  أهوول ا؟نوو  .
   تقلم بغْي  األعمال .. ذلك وهل ميمن،فهذا هل الشرط الذي
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 [84إل   49(:اآليات 15]سور  الح ر ):الوحد  الرابمة

 لقطات من هالك الغابرين الكافرين

ُهْم َعوووْن َضوووْيِ  ( َونَوبِِووو وْ 50 ُهوووَل اْلَعوووذاُب اأْلَلِووويُم )( َوأَنَّ َعوووذايب 49نَوبِِوووْئ ِعبووواِقي َأيِنِ أاََن اْلَغُفووولُر الووورَِّحيُم )} 
ووُرَ  بِغُووالم   ( قوواُللا 52 )ْنُكْم َوِجلُوولنَ ( ِإْذ َقَخلُوولا َعَلْيووِه َفقوواُللا َسووالما  قوواَل ِإانَّ ِموو51ِإبْووراِهيَم )  تَوْلَجووْل ِإانَّ نُوَبشِِ
ووُرونَ قوواَل أََبشَّووْرُاُلين َعلووى أَْن َمسَّووِبَ اْلِكووَثُ فَووِبمَ  (53َعلِوويم  )  ِِ فَووال َتُكووْن ِمووَن شَّووْرانَ  اِبحْلَووبَ ( قوواُللا 54 ) تُوَبشِِ

( 57اَل َفموا َخطْوُبُكْم أَيُوَهوا اْلُمْرَسوُللَن )قو( 56اُللَن )( قاَل َوَمْن يَوْقَنُ  ِمْن َرمْحَِ  َربِِِه ِإ َّ الضَّ 55اْلقاِنِطنَي )
ووا َلِمووَن ( ِإ َّ 59عِوونَي )انَّ َلُمَنُجوولُهْم َأمجَْ إِ ِإ َّ آَل لُوولط   (58قوواُللا ِإانَّ أُْرِسووْلنا ِإىل قَوووْلم  جُمْوورِِمنَي )  اْمرَأَتَووُه قَوودَّْران ِإوَّ

ووا جوواَء آَل لُوولط  اْلُمْرَسووُللَن )60اْلغوواِبرِيَن ) ِجْ نوواَ  ِ ووا   ( قوواُللا بَوولْ 62ُكووْم قَوووْلم  ُمْنَكووُروَن )( قوواَل ِإنَّ 61( فَوَلمَّ
َرُهووْم َك بِِقطْووع  ِمووَن اللَّْيووِل َواتَّبِووْع أَْقاب( فََأْسووِر ِ َْهلِوو64 )لنَ َوأَتَوْينوواَ  اِبحْلَوو ِِ َوِإانَّ َلصوواِققُ  (63كووانُلا ِفيووِه مَيْووَ ُوَن )

لع  ُي ِء َمْقطُوووْينا إِلَْيوووِه ذلِوووَك اأْلَْموووَر أَنَّ قابِوووَر هووو( َوَقَضووو65َو  يَوْلَتِفوووحْل ِموووْنُكْم َأَحووود  َواْمُضووولا َحْيوووُة توُوووْيَمُروَن )
اتوَُّقولا وَ  (68نَّ هوُي ِء َضوْيِفك فَوال تَوْفَضوُحلِن )( قواَل إِ 67تَوْبِشوُروَن )( َوجاَء أَْهُل اْلَمِديَنِ  َيسْ 66ُمْصِبِحنَي )

َهَك َعِن اْلعاَلِمنَي 69اّللََّ َو  خُتُْزوِن ) وُتْم فواِعِلنَي )( قاَل هوُي ِء بَنوايت 70)( قاُللا أََو َْ نَونوْ ( َلَعْموُرَ  71 ِإْن ُكنوْ
ُْم َلِفك َسْكَرهِتِْم يَوْعَمُهلَن ) َيهوا سواِفَلها َوأَْمطَوْران َعلَوْيِهْم َفَجَعْلنوا عالِ  (73 ُمْشرِِقنَي )( فََأَخَذهْتُُم الصَّْيَح ُ 72ِإوَّ

يل  ) وووا لَِبَسووو75)( ِإنَّ يف ذلِوووَك هَلايت  لِْلُمتَووووَل ِِِنَي 74ِحجوووارَة  ِموووْن ِسوووجِِ ( ِإنَّ يف ذلِوووَك 76ِبيل  ُمِقووويم  )( َوِإوَّ
 (78 )َوِإْن كاَن َأْصحاُب اأْلَْيَكِ  َلظاِلِمنيَ  (77هَليَ   لِْلُمْيِمِننَي )

ُمووا لَِبِإمووام  ُمبِووني  ) ُهْم َوِإوَّ آتَوْينوواُهْم آايتِنووا وَ ( 80َب َأْصووحاُب احلِْْجووِر اْلُمْرَسووِلنَي )( َوَلَقووْد َكووذَّ 79فَانْوتَوَقْمنووا ِموونوْ
َخووَذهْتُُم الصَّووْيَحُ  ُمْصووِبِحنَي ( فَأَ 82ل   آِمنِوونَي )بُويُوو ( وَكووانُلا يَوْنِحتُوولَن ِمووَن اْ؟ِبووالِ 81َفكووانُلا َعْنهووا ُمْعرِِضوونَي )

ُهْم ما كانُلا َيْكِسُبلَن ) (83)  { (84َفما أَْغ  َعنوْ
 مقدمة الوحد  

ث بغووووالم علووووى الكوووو يتضوووومن هووووذا الوووودرس  وووواذج موووون رمحوووو  اّلِل وعذابه، ثلوووو  يف قصووووا إبووووراهيم وبشووووارته
 موا حول ّبوم مونو ب احلجور القلم الظاملني،وأصحاب األيك  وأصوحا عليم،وللط وْناته وأهله إ  امرأته من

 عذاب أليم.
«  ُهوووَل اْلَعوووذاُب اأْلَلِووويمُ أَنَّ َعوووذايب وَ .ِحيمُ نَوبِِوووْئ ِعبووواِقي َأيِنِ أاََن اْلَغُفووولُر الووورَّ »هوووذا القصوووا يسوووا  بعووود مقدمووو :

طوووالع مجوووع إىل ل ير كوووذلك هووو.فيجوووكء بعضوووه مصوووداقا لنبوووأ الرمحووو ،واكء بعضوووه مصوووداقا لنبوووأ العوووذاب .
أَْهَلْكنوا  َوموا. َفَسوْلَ  يَوْعَلُملنَ ُم اأْلََمولُ يُوْلِهِهوَذْرُهْم َذُْكُللا َويَوَتَمتوَّعُولا وَ »فيصد  ما جاء فيها من نذير:.السلرة

 « ..ِخُرونَ ما َيْسَتأْ وَ َجَلها ِمْن قَوْريَ   ِإ َّ َوهَلا ِكتاب  َمْعُللم  ما َتْسِبُ  ِمْن أُمَّ   أَ 
وكووذلك يصوود  هووذا . وواذج موون القوورى املهلكوو  بعوود النووذر،حل ّبووا جزا هووا بعوود انقضوواء األجوول . فهووذ  

َوقواُللا:اي أَيُوَهوا الَّوِذي نوُوِزَِل َعَلْيوِه الوذِِْكُر »القصا موا جواء يف مطوالع السولرة يف كوأن املالئكو  حوني يرسوللن:
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،َومووا كووانُلا ِإذا  لَووْل مووا َشْتِينووا اِبْلَمالِئَكووِ  ِإْن كُ .ِإنَّووَك َلَمْجُنلن   ْنووحَل ِمووَن الصَّوواِقِقنَي.ما نُونَوووِزُِل اْلَمالِئَكووَ  ِإ َّ اِبحلَْ ِِ
 «..ُمْنَظرِينَ 

كون تنووزل تلسولر   اوذلوك موع مووا هول معلولم موون أن .فتبودو السولرة وحوودة متناسوق ،يظاهر بعضوها بعضووا .
اهلايت  كن ترتيوه هوذ ول.صوح ا يف املمجل  إ  انقرا،وأن اهلايت اللارقة فيها   تكن تنوزل متتاليو  تلاليهو

ه مون هوذ  نوا جلانووقد كشوفحل ل.يف السلر ترتيه تلقيفك،فال بد من حكمو  يف ترتيبهوا علوى هوذا النسو 
 كووول سووولرة الظوووالل يفو احلكمووو  حوووَّت اهلن يف السووولر الووويت عرضوووناها يف ااسوووك بنيوووان السووولر،واهاق ا؟ووول 

 امللف  إىل الصلاب.واّلِل .إ ا هل اجتهاق.والعلم بعد ذلك ّللِ ..
 لقطات من قصة إبراهيم ولوط عليهما السالا 60 - 49الدرس ا ول:

 « ..مُ اُب اأْلَلِيَل اْلَعذَوأَنَّ َعذايب هُ .نَوبِِْئ ِعباِقي َأيِنِ أاََن اْلَغُفلُر الرَِّحيمُ  »
املناسووب  بينهمووا و .غوواوين وجووزاء املتقووني يف سوويا  السلرةبعوود ذكوور جووزاء ال - -اووكء هووذا األموور للرسوولل 

ذي ارتضووووحل ألصوووول الوووواجراي علووووى .ويقدم اّلِل نبووووأ الغفووووران والرمحوووو  علووووى نبووووأ العووووذاب.لوووواهرة يف السوووويا 
كمو  خاصو  يف الونا حل وإ ا يذكر العذاب وحود  أحيواان أو يقودم يف.فقد كته على نفسه الرمح .مشي ته

 السيا  تقتضك إفراق  ابلذكر أو تقدميه.
قصو  صو  إبوراهيم و لقو  مون قوقود ورقت هوذ  احل.املالئك  املرسلني إىل قولم لولط . مث عكء قص  إبراهيم مع

يف  لط وحوود وورقت قصوو  لوو.لوولط يف ملاضووع متعوودقة  كووكال متنلع ،تناسووه السوويا  الووذي ورقت فيووه
 ملاضع أخرى.

  األوىليففأمووا .. وقوود موورت بنووا حلقوو  موون قصوو  لوولط يف األعرا ،وحلقوو  موون قصوو  إبووراهيم ولوولط يف هوولق
ُووْم أانس  إِ ْريَِتُكْم قَوووْم ِمووْن َأْخرُِجوولهُ »فقوود تضوومنحل اسووتنكار لوولط ملووا ذتيووه قلمووه موون الفاحشوو ،وجلاب قلمووه: وَّ

يوه وائتموار املالئكو  إل كور جملوكءذ وذلوك قون .وإْناء  هول وأهلوه إ  امرأتوه كانوحل مون الغابرين..« يَوَتَطهَُّرونَ 
ريقووووو  ال  يف نالئكووووو  موووووع إبوووووراهيم ولووووولط موووووع اخوووووتوأموووووا يف الثانيووووو  فقووووود جووووواءت قصووووو  امل.قلموووووه ّبوووووم .

كوووو  عوووون لوووولط ع املالئمووووفهنووووا  تفصوووويل يف ا؟ووووزء ااوووواص إببووووراهيم وتبشووووْي  وامرأتووووه قائم ،وجدالووووه .العرم
ففووك .ني . السوولرتيفوكووذلك حتلوو  ترتيووه احلوولاقّ يف القسووم ااوواص بلوولط .وهل مووا   يووذكر هنا.وقلمووه

 ضويفه فووال يرجولهم يف إ  بعود أن جواء  قلموه يهرعوولن إليوه وهولسولرة هولق   يكشو  عون نبيعوو  املالئكو  
كوووووون وي إىل ر لوووووول أن   بكووووووم قوووووولة أو آ»يقبلوووووولن رجوووووواء ،حَّت ضووووووا  ّبووووووم ذرعووووووا وقووووووال قللتووووووه األسوووووويف :

وائتموار هوم  يو  القولموأما هنوا فقودم الكشو  عون نبيعو  املالئكو  منوذ اللحظو  األوىل،وأخور حكا.«كديد 
ن املالئكو  لنوذير،وأاك هل القص  ب تيبها الوذي وقعوحل بوه،ولكن تصودي  ألن املقصلق هنا لي.بضي  للط

 حني ينزللن فإ ا ينزللن للعذاب فال ينظر القلم و  ميهللن ..
ُهْم َعوووْن َضوووْيِ  ِإبْوووورَاِهيَم ) َ  ( قَووواُللا 52( ِإْذ َقَخلُووولا َعَلْيوووِه فَوَقووواُللا َسووواَلم ا قَووواَل ِإانَّ ِموووْنُكْم َوِجلُووولَن )51}َونَوبِِووو وْ
ُرَ  بُِغاَلم  َعِليم  ) وُروَن )53تَوْلَجْل ِإانَّ نُوَبشِِ ( قَواُللا َبشَّوْراَنَ  54( قَاَل أََبشَّْرُاُلين َعَلى أَْن َمسَّوِبَ اْلِكوَثُ فَوِبَم تُوَبشِِ
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-51:({ ]احلجوور56لضَّوواُللَن )( قَوواَل َوَمووْن يَوْقووَنُ  ِمووْن َرمْحَووِ  َربِِووِه ِإ َّ ا55اِبحْلَوو ِِ فَوواَل َتُكووْن ِمووَن اْلَقوواِنِطنَي )
56 ] 

فلمووا »..نيوذ حهم بعجول و  يوذكر هنووا سوبه قللوه،و  يوذكر أنووه جواء.قال:إان مونكم وجلولن ..قاللا:سوالما
هنوا هول  ن اجملوالأذلوك .كموا جواء يف سولرة هلق..« رأى أيديهم   تصل إليه نكرهم وأوجوك مونهم خيفو 

 ..»بوووراهيم إالت قصووو    علوووى لسوووان رسووولله،  جموووال تفصووويجموووال تصووودي  الرمحووو  الووويت ينبوووئ اّلِل ّبوووا عبووواق
ُرَ  بُِغالم  َعِليم    « ..قاُللا:  تَوْلَجْل ِإانَّ نُوَبشِِ

خل امرأتووه م و  يوودوهكووذا عجلوولا لووه البشوورى،وعجل ّبووا السوويا  قون تفصوويل.كذلك يثبووحل هنووا رق إبووراهي
ل بوراهيم يف أو إد اسوتبعد فقو« تبشورونف قال:أبشرالين على أن مسب الكوثف فوبم»:وحلارها يف هذ  احللق 

ق  املالئكو  آخور( فور  األمر أن يورز  بللود وقود مسوه الكوث )وزوجتوه كوذلك عجولز عقويم كموا جواء يف جموال
 « ..قاللا:بشران  ابحل  فال تكن من القانطني.».إىل اليقني:

ه   مون رمحو  ربوومن يقون:قوال»فآب إبراهيم سريعا،ونفى عن نفسوه القنولط مون رمحو  اّلِل:.أي من اليائسني
سوويا  وبوورزت   يف هووذا اليف حكايوو  قوولل إبوراهيم تنسوويقا مووع املقدمو« الرمحو »وبوورزت كلموو  « إ  الضواللنف

وحلن لووذين   يسوو  اّلِل،ا الضوواللن عوون نريوو .معهووا احلقيقوو  الكلي :أنووه   يقوون  موون رمحوو  ربووه إ  الضاللن
ن،فال املتصول ابلورمح ميان،فأما القلوه النودي اب.رعايتوهروحه،و  ُيسولن رمحتوه،و  يستشوعرون رأفتوه وبور  و 

د،وغاب ؟ول وتلبوواييوأس و  يقوون  مهموا أحانووحل بوه الشوودائد،ومهما اقهلموحل حللووه ااطلب،ومهموا غووام 
ملووووويمنني ن قلووووولب افوووووإن رمحووووو  اّلِل قريوووووه مووووو.وجوووووه األمووووول يف لوووووالم احلاضووووور ويقووووول هوووووذا اللاقوووووع الظووووواهر .

 ق. امللعل باب كما تنشئ النتائج،وتغْي اللاقع كما تغْيوقدرة اّلِل تنشئ األس.املهتدين
را  يسووتطلع سوووبه جميووو هم  -وقووود انمووأن إبوووراهيم إىل املالئكوو ،وتبحل نفسوووه وانمأنووحل للبشووورى  -وهنووا 

إ  آل لووووولط إان ملنجووووولهم .قال:فموووووا خطوووووبكم أيهوووووا املرسوووووللنف قووووواللا:إان أرسووووولنا إىل قووووولم جمووووورمني»وغايتوووووه:
 ..1610« إوا ملن الغابرين أمجعني،إ  امرأته قدران 

 قصة النبي لوط عليه السالا 77-61الدرس الثاني :

 بوار املالئكو يصل إخ بل.و  يعرم السيا  ؟دال إبراهيم عن للط وقلمه هنا كما عرم له يف سلرة هلق
لك قورهووووم مووووع نتهك بووووذوي.ذلك أنووووه يصوووود  رمحوووو  اّلِل بلوووولط وأهله،وعذابووووه  مرأتووووه وقلمووووه.لووووه،ابلنبإ كلووووه

 اهيم،وميضلن لعملهم مع قلم للط ..إبر 
نَواَ  ِ َوا َكوانُلا ِفيوِه مَيْوَ ُوَن ( قَواُللا بَوْل ِج وْ 62ْنَكوُروَن )( قَاَل ِإنَُّكوْم قَووْلم  مُ 61}فَوَلمَّا َجاَء آَل ُللط  اْلُمْرَسُللَن )

َناَ  اِبحلَْ ِِ َوِإانَّ َلَصاِقُقلَن )63) َ  يَوْلَتِفوحْل ِموْنُكْم وَ ْقاَبَرُهوْم أَ ع  ِموَن اللَّْيوِل َواتَّبِوْع لِوَك بِِقطْو( فََأْسوِر ِ َهْ 64( َوأَتَويوْ
َنا إِلَْيوووِه َذلِوووَك اأْلَ 65َأَحووود  َواْمُضووولا َحْيوووُة توُوووْيَمُروَن ) ({ 66ْصوووِبِحنَي )مُ ِء َمْقطُووولع  ْموووَر أَنَّ َقابِوووَر َهوووُيَ  ( َوَقَضووويوْ

 [..66 - 61:]احلجر
                                                 

 هك بقي  الل  يف الضرع. ) السيد رمحه هللا (أي إوا ابقي  مع القلم تلقى مصْيهم. وأصله من الغثة و   - 1610
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 خووذهم بووذنلّبمفيووه موون أ املالئكوو ،جاءو   ووا كووان قلمووه ميوو ونوهكووذا يعجوول السوويا  إخبووارهم للوولط  وووم 
كوووووو  بووووووال ل املالئوإهالكهووووووم جووووووزاء مووووووا يرتكبلن،تصووووووديقا للعوووووود اّلِل،وتلكيوووووودا للقوووووولع العووووووذاب حووووووني ينووووووز 

للن اذا سوووويحاو موووو..قاهلوووا ضووووِي  الوووونفك ّبم،وهووول يعوووور  قلموووه،ويعر  « قووووال:إنكم قووولم منكوووورون»إبطووواء.
هووذ  القريوو   ي وولا إىلإنكووم قوولم منكوورون أن ع.يووه،وهم فجوورة فاحشوولن . ضوويافه هي ء،وهوول بووني قلمووه غر 

 وأهلها مشهلرون  ا يفعللن مع أمثالكم حني اي لن 
 « ..ُقلنَ انَّ َلصاقِ  ِِ َوإِ قاُللا:َبْل ِجْ ناَ  ِ ا كانُلا ِفيِه مَيَْ ُوَن،َوأَتَوْيناَ  اِبحلَْ »

ايتهم يف محوضوعفه عون و هل يف حوْية بوني واجبوه لضويفه و .وهذ  التلكيدات كلها تصولر لنوا جوزع لولط وكربوه
ِ َْهلِووَك  فََأْسوورِ »يووه:ليمووات إلفجاء  التلكيوود بعوود التلكيوود، قخال الطمأنينوو  عليووه قبوول إلقوواء التع.وجووه قلمووه

 « ..نَ ْيُة تُوْيَمُرو ،َواْمُضلا حَ  َأَحد  َواتَِّبْع أَْقابَرُهْم،َو  يَوْلَتِفحْل ِمْنُكمْ .بِِقْطع  ِمَن اللَّْيلِ 
 بول الصوب ،وأنق الليول يفوقود كوان األمور للولط أن يسوْي بقلموه .والسرى سْي الليل،والقطع من الليل جز  

علووى عوواقة   الوودايريكوولن هوول يف موويخرهتم يتفقوودهم و  يوودع أحوودا موونهم يتخلوو  أو يتلكووأ أو يتلفووحل إىل
ل كوووان امللعووود هوووو .لكأونهوووا ويتاملهووواجرين الوووذين يتنوووازعهم الشووول  إىل موووا خلفووولا مووون قايرهوووم فيتلفتووولن إلي

 ..وأنلعنوا  علوى ذلوك« ِحنيَ طُولع  ُمْصوبِ  ِء َمقْ َوَقَضْينا إِلَْيِه ذِلَك اأْلَْمَر:أَنَّ قاِبَر هيُ  »الصب  والصب  قريه:
وإذا انقطووع آخوورهم فقوود انقطووع .قطوولع يف الصووبا م -هوول قابوورهم و  -األموور ااطووْي:أن آخوور هووي ء القوولم 

ك   كورص واليقظو   د مون احلوبوفال .ذا النحل يصلر النهاي  الشامل  اليت   تبقك أحوداأوهلم والتعبْي على ه
 يتخل  أحد و  يتلفحل،فيصيبه ما يصيه أهل املدين  املتخلفني.

ن قوولم لوولط ا حوودّ موومث أكموول موو.قوودم السوويا  هووذ  اللاقعوو  يف القصوو  ألوووا األنسووه مللضوولع السوولرة كلووه
ِدينَووِ  أَْهووُل اْلمَ  َوجوواءَ :»ط كووباان صووبا  اللجوول  ففرحوولا  ن هنووا  صوويداقبلها.لقوود تسووامعلا  ن يف بيووحل لوول 

 ليووه القوولم يفلووذي وصوول إا..والتعبووْي علووى هووذا النحوول يكشوو  عوون موودى الشووناع  والبشوواع  « َيْستَوْبِشووُرونَ 
ي وووولن ملدينوووو  ايكشوووو  عوووون هووووذا املوووودى يف مشووووهد أهوووول ا.الوووودنك والفجوووولر يف الفاحشوووو  الشوووواذة املريض 

 نلوه هوذا لفاضوح  يفاهوذ  العالنيو  .تبشرون ابلعثلر علوى كوبان يعتودون علويهم جهورة وعالني مجاع ،يس
فقود يشوذ فورق موريخ .كء بشوع   يكواق اايوال يتصولر وقلعوه لول  أنوه وقعكو -اته ذفل  املنكر  -املنكر 

يطلوع عليوه  نأهل حجل و فيتلارى بشذوذ ،ويتخفى  رضه،وُياول احلصلل على لذته املستقذرة يف اافاء 
خ أنوولاع وبع.رعي كووبل حووني تكوولن .وإن الفطوورة السووليم  لتتخفووى ّبووذ  اللووذة حووني تكوولن نبيعيوو .النوواس

رون بينموووووووووووا أول وووووووووووك القووووووووووولم املنحلسووووووووووولن اووووووووووواهرون ّبوووووووووووا،ويتجمه.احليووووووووووولان يتخفوووووووووووى ّبوووووووووووا كوووووووووووذلك .
 .م  النظْيلتحصيلها،ويستبشرون مجاعات وهم يتلمظلن عليها  إوا حال  من ا رتكاس معدو 

يهم هلقميووو  فوووووق  يستشووووْي النخووولة ا.فأموووا لووولط فلقووو  مكوووورواب ُيووواول أن يووودفع عوووون ضووويفه وعووون كووورفه
لسوو    رتكسوو  املطملنفوولس املوإنووه لوويعلم أوووم   يتقوولن اّلِل،ويعلووم أن هووذ  ا.ويسووتجيا وجوودان التقوولى ّللِ 

 ع:ولكنه يف كربه وكدته ُياول ما يستطي.تعد فيها بلة و  كعلر إنساين يستجاش

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2709 

َ َو  خُتْوووو » ن يثووووْي هووووذا يف نفلسووووهم أ..وبوووود  موووون  «ُزونِ قوووواَل:ِإنَّ هووووُي ِء َضووووْيِفك فَووووال تَوْفَضووووُحلِن،َواتوَُّقلا اّللَّ
 ا هوول ا؟وواينكأ وو.رجالرواسووه املووروءة واحليوواة،إذا هووم يتبجحوولن فيينبوولن للنووا علووى استضوواف  أحوود موون ال

َهَك عَ  :أََو َْ قاُللا»لن له قفاعا  الذي هيأ هلم أسباب ا؟رمي  وقفعهم إليها وهم   ميلك  « ..ِن اْلعاَلِمنَيفنَونوْ
 اّللِ  للوولايت جعلهوون انّ اإىل ا.وميضووك لوولط يف حماولتووه يلوول  هلووم ابعووا  الفطوورة السووليم إىل ا؟وونك اهلخوور
هون فع معبيو  هوذا الوداوجعول تل لتلبي  هذا الدافع العمي  يف نظام احلياة ليكولن النسول الوذي اتود بوه احليواة

ماان  متوووووداق ليكووووولن هوووووذا ضووووو -لطبيعيووووو  ايف احلوووووا ت  -ملضووووع اللوووووذة السوووووليم  املرُيووووو  للجنسوووووني معوووووا 
 ميضك للط يف حماولته هذ  :.احلياة،بدافع من الرغب  الشخصي  العميق  .

ُتْم فَاِعِلنَي )  [ 71:({ ]احلجر71}قَاَل َهُيَ ِء بَوَنايت ِإْن ُكنوْ
لوذي يو  الطبيعوك ام ابلطر إ ا هل يلول  هلو.ي ء الفجار ليأخذوهن سفاحاوللط النل   يعرم بناته على ه

فهل .فاحابولا النسواء سوفلون يطل وهل يعلوم أووم إن تبولا إليهوا.ترضا  الفطرة السليم ،لينبه فيهم هذ  الفطرة
 ن.نه معرضل جمرق هتا  للفطرة السليم  يف نفلسهم لعلها تستيقج على هذا العرم الذي هم ع

يستشووووْي افعهم و ولوووولط يووود.القوووولم يف سوووعارهم املووووريخ يستبشووورون ويتلمظلن.ا املشوووهد معروموبينموووا هووووذ
 بينموا املشوهددفعلن ..بلهتم،ويستجيا وجداوم،وُير  قواعوك الفطورة السوليم  فويهم،وهم يف سوعارهم منو
يف  قو  العورب،على نريالبشع معروم على هذا النحل املثْي يلتفحل السيا  خطااب ملن يشهد ذلك املشهد

ُووْم َلِفووك َسووْكَرهِتِْم يَوْعَمُهوولنَ »كالمهووم ابلقسووم: لدائموو  الوويت   يرجووى اتهم األصوويل  تصوولير حووال..ل« َلَعْمووُرَ  ِإوَّ
كلمو    وه  علويهم. لن ااااومعها أن يفيقلا و  أن يسمعلا هلات  النخلة والتقلى والفطرة السليم .مث تك

 « ..ْنَظرِينَ مُ اِبحلَْ ِِ َوما كانُلا ِإذا   ما نُونَوِزُِل اْلَمالِئَكَ  ِإ َّ  »اّلِل:
ُم الصَّوْيَحُ  فََأَخوَذهتُْ »ملقللبو :وإذا حنن أمام مشهد الدمار وااراب وااس  واهلال  املناسه لتلك الطبائع ا

يل  ِسوووة  ِموووْن َفَجَعْلنا عالَِيهوووا سووواِفَلها َوأَْمطَوووْران َعلَوووْيِهْم ِحجوووارَ .ُمْشووورِِقنيَ  لووولط بظووواهرة  قووود خسووو  بقووورى..و « جِِ
لطوووني وهبووولط ملليووو  اب تشووبه لووواهرة الوووز زل أو الثاكوووني وتصوواحبها أحيووواان لووواهرة ااسووو  وتنوواير أحجوووار

قوالب عمولرة ّ،بعود انويقال:إن  ْية للط احلالي  وجودت بعود هوذا احلاق.مدن بكاملها تسي  يف األرم
و بركواان أكوان زلوزا    م  نوهما وقع هلو ولكننا   نعلل.وسدوم يف ابنن األرم،وهبلط مكاوا وامتالئه ابملاء

  البعوود عون هووذ يبعوود كول فواملنهج ا ميواين الووذي حنورص عليووه يف هوذ  الظوالل.عوابرا  وا يقووع يف كول حووني .
ي أوقعوووووه هوووووذا ّلِل الوووووذاناولووووو   إننوووووا نعلوووووم علوووووم اليقوووووني أن الظووووولاهر الكلنيووووو  كلهوووووا عوووووري وفووووو  انمووووولس ا

بال .بووه قوودر خوواص الكوولن   يقووع  يوو  حتميوو  إ ووا يقووع وفوو  ولكن كوول لوواهرة وكوول حوودّ يف هووذا.الكوولن
 أن لووم اليقوونيعكووذلك حنوون نعلووم .تعووارم بووني يبووات النوواملس وجووراين املشووي   بقوودر خوواص لكوول حوودّ .

لضوووروري أن اليك مووون و .اّلِل سوووبحانه اوووري يف حوووا ت معينووو  أقووودارا معينووو   حوووداّ معينووو  للجهووو  معينووو 
ء،وقتما م مووووا يشووووازال أو بركووووان عوووواقي فقوووود يريوووود اّلِل أن ينووووزل ّبوووويكوووولن ذلووووك الووووذي قموووور قوووورى لوووولط زلوووو
 مجعني ..أت الرسل وهذا هل املنهج ا مياين يف تفسْي معجزا.يشاء،فيكلن ما يشاء،وف  ما يشاء .
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وفيهوووووا عظوووووات ملووووون يتفووووورس .وقووووورى لووووولط تقوووووع يف نريووووو  مطووووورو  بوووووني احلجووووواز والشوووووام ميووووور عليهوووووا الناس
وإن كانوووحل اهلايت   تنفووع إ  القلوولب امليمنوو  املتفتحوو  املسوووتعدة .ع الغووابرينويتأمل،واوود العووثة يف مصووار 
ووووووا لَِبَسووووووِبيل  ُمِقوووووويم  .ِإنَّ يف ذلِووووووَك هَلايت  لِْلُمتَوَل ِِِنيَ  »للتلقووووووك والتوووووودبر واليقووووووني: ِإنَّ يف ذلِووووووَك هَليَوووووو   .1611َوِإوَّ

 « ..لِْلُمْيِمِننيَ 
 يد.ُيهل و  مي بعذاب اّلِل الذي   يرق و  وهكذا صد  النذير،وكان نزول املالئك  إيذاان

 قصة أصحاا ا يكة قوا النبي شميب عليه السالا 79-78الدرس الثالث :

َوِإْن  »أصوحاب احلجور: -وموع قولم صواحل  - 1612أصوحاب األيكو  -كذلك كوان احلوال موع قولم كوعيه 
ُهمْ  َوَلَقوْد َكوذََّب َأْصوحاُب احلِْْجوِر اْلُمْرَسووِلنَي .مووا لَِبِإموام  ُمِبني  َوِإوَُّ .كواَن َأْصوحاُب اأْلَْيَكوِ  َلظواِلِمنَي فَانْوتَوَقْمنوا ِمنوْ

َحُ  َوآتَوْينوووووواُهْم آايتِنووووووا َفكووووووانُلا َعْنهووووووا ُمْعرِِضوووووونَي وَكووووووانُلا يَوْنِحتُوووووولَن ِمووووووَن اْ؟ِبوووووواِل بُويُوووووول   آِمنِوووووونَي فََأَخووووووَذهْتُُم الصَّوووووويْ 
ُهْم ما كانُلا َيْكسِ   « ..ُبلنَ ُمْصِبِحنَي،َفما أَْغ  َعنوْ

يشووْي ا هنووا ففأموو.وقوود فصوول القوورآن قصوو  كووعيه مووع قلمووه:أهل موودين وأصووحاب األيكوو  يف ملاضووع أخرى
نقضواء األجول رى بعود اإكارة إىل للمهم وإىل مصرعهم تصديقا لنبأ العوذاب،يف هوذا الشولط،و هال  القو

 .للارقة هنا .كارة ا وا.ومدين واأليك  كانتا ابلقرب من قرى للط.املعللم اللارق يف مطالع السلرة
ُمووا لَِبِإمووام  ُمبِووني  » قوورى لوولط  دير،وقوود تعووباضوو  غووْي منقوود تعووب موودين واأليكوو ،فهما يف نريوو  و ..« َوِإوَّ

لوى رى الودايرة عقلع القووو .السالف  الوذكر وقريو  كوعيه،مجعهما ألوموا يف نريو  واحود بوني احلجواز والشوام
ايورة  قن حلهلوا وهوك عري م واحلياة.د حاضر يرا  الرائ  والغاقيالطري  املطرو  أقعى إىل العثة،فهك كاه

 واحلياة   هفلها وهك ماضي  يف الطري  .كأن   تكن يلما عامرة
 قصة أصحاا الح ر 84-80:الدرس الرابع

هرة إىل رى،وهووك لوواصووحاب احلجوور فهووم قوولم صوواحل،واحلجر تقووع بووني احلجوواز والشووام إىل واقي القأأمووا  
 ة.واحلضار  لها يف الصخر يف ذلك الزمان البعيد، ا يدل على القلة واأليدفقد حنت.اليلم
ا لوويك إ  ولكن صوواحل.احلصووى رسوولهلم ..وهووم   يكووذبلا سوول « َوَلَقووْد َكووذََّب َأْصووحاُب احلِْْجووِر اْلُمْرَسووِلنيَ »

كوول   يف.مكووذبنيولل   وللرسوولتلحيدا للرسووال. ووثال للرسوول أمجعووني فلمووا كذبووه قلمووه قيوول:إوم كووذبلا املرسوولني
 آتَوْينووواُهمْ وَ »قووولام.أعصوووار التووواري ،ويف كووول جلانوووه األرم،علوووى اخوووتال  الزموووان واملكوووان واألكوووخاص واأل

ايت يف واهل.لكووولن كثوووْيايف هوووذا  ولكن اهلايت...وآيووو  صووواحل كانوووحل الناقووو « آايتِنوووا َفكوووانُلا َعْنهوووا ُمْعرِِضووونيَ 
ك وحوودها هووا صوواحل ّبووسووحل ااارقوو  الوويت جوواءهم ولي.وكلهووا معروضوو  لانظووار واألفكار.هووذ  األنفووك كثْي
رها فويهم عقول بوا،و  يستشوعا و  قلوقد أعرضلا عن آايت اّلِل كلهوا،و  يفتحولا هلوا عينو.اهلي  اليت آ هم اّللِ 

 و  ضمْي.

                                                 
 نري  اب    يندير. ) السيد رمحه هللا (  - 1611
 الشجر امللت  الكثي . وقد أرسل كعيه إىل أصحاب األيك  وإىل أهل مدين. ) السيد رمحه هللا (  - 1612
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ُهْم مووا،َفما أَْغووُ  ُمْصووِبِحنيَ لصَّووْيحَ وَكووانُلا يَوْنِحتُوولَن ِمووَن اْ؟ِبوواِل بُويُوول   آِمِننَي،فََأَخووَذهْتُُم ا» « كووانُلا َيْكِسووُبلنَ     َعوونوْ
خووذهم فووال شح  الوويت ..وهووذ  اللمحوو  ااانفوو  موون األموون يف البيوولت احلصووين  يف صووله ا؟بووال،إىل الصووي

للمحو  هوذ  ا.اوان  .ااهلوال   تبقك هلوم  وا مجعولا و وا كسوبلا و وا بنولا و وا حنتولا كوي ا يغوب عونهم ويودفع
حلتو  يف صوله يولهتم منبا ذمن قلم على أنفسهم أكثر  وا ذمون قولم فم.تلمك القله البشري ملس  عنيف 

وهووا .لقيووع .ملشوور  الاالصووخلر.وما يبلوو  ا نم نووان ابلنوواس يف وقووحل أكوود موون انم نوواوم يف وقووحل الصووبا  
هوه،وإذا  ل كوكء ذاكوفوإذا  .قلم صاحل شخذهم الصيح  مصبحني وهم يف قايرهم احلصين  آمنلن هم أو ء

قعو  ريو  وهك فر . فموا كوكء مون هوذا كلوه بولاقيهم مون الصويح.وإذا كل حصني ملهولن .كل وقاي  ضائع ،
 أو صاعق ،تلحقهم فتهلكهم يف جل  الصخر املتني.

بني عنوووود خووووذ املكووووذوهكووووذا تنتهووووك تلووووك احللقووووات ااانفوووو  موووون القصووووا يف السوووولرة،حمقق  سوووون  اّلِل يف أ
ّلِل ا هقيوو  سوون  لسووابق  يفات األكوولاط الثاليوو  فتتناسوو  وايوو  هووذا الشوولط مووع وووااي.انقضوواء األجوول املعللم

 اليت   ترق،و  تتخل ،و  هيد.
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 [99إل   85(:اآليات 15]سور  الح ر ):الوحد  الخامسة

 القرآن والرسول والدعو  والمباد  حا  الموت

نَوُهما ِإ َّ اِبحلَْ }  ْفَ  اْ؟َِميوَل ِإنَّ َربَّوَك  هَلتَِي   فَاْصوَفِ  الصَّو السَّاَع َ  َوِإنَّ  ِِ َوما َخَلْقَنا السَّماواِت َواأْلَْرَم َوما بَويوْ
نَوْيووَك ِإىل مووا (   َاُوو87َم )اين َواْلُقووْرآَن اْلَعِظووي( َوَلَقووْد آتَوْينوواَ  َسووْبعا  ِمووَن اْلَمثوو86ُهووَل اْاَووالَُّ  اْلَعلِوويُم ) دَّنَّ َعيوْ

ُهْم َو    (89 النَّوِذيُر اْلُمبِونُي )( َوُقْل ِإيِنِ أانَ 88 )ْلُمْيِمِننيَ ناَحَك لِ َهَْزْن َعَلْيِهْم َواْخِفْخ جَ  َمتوَّْعنا بِِه أَْزواجا  ِمنوْ
( 92ْسو َوَلنوَُّهْم َأمْجَعِوونَي )( فَووَل َربِِووَك لَنَ 91َن ِعِضوونَي )( الَّوِذيَن َجَعلُوولا اْلُقوْرآ90َكموا أَنْوزَْلنووا َعلَوى اْلُمْقَتِسووِمنَي )

ووا كووانُلا ( 95َكَفْينوواَ  اْلُمْسووتَوْهزِِئنَي )  ِإانَّ  (94ْلُمْشوورِِكنَي )ا( فَاْصوودَْع ِ ووا توُووْيَمُر َوأَْعووِرْم َعووِن 93يَوْعَملُوولَن ) َعمَّ
( 97للُوولَن )( َوَلَقوْد نَوْعلَووُم أَنَّووَك َيِضوويُ  َصووْدُرَ  ِ ووا يَوقُ 96الَّوِذيَن َاَْعلُوولَن َمووَع اّللَِّ ِإهلووا  آَخووَر َفَسووْلَ  يَوْعَلُموولَن )

 { (99َك َحَّتَّ َذْتَِيَك اْلَيِقنُي )( َواْعُبْد َربَّ 98َفَسبِِْ  ِ َْمِد َربَِِك وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن )
 مقدمة الوحد 

 ،وهكم اهلودىالرسوا تو تلك السنن العام  الويت   تتخلو ،واليت هكوم الكولن واحليواة،وهكم ا؟ماعوات 
و   سن  منهوا،أرة بتصديواليت انتهى كل مقطع من مقانع السل .ءوالضالل،وهكم املصائر واحلساب وا؟زا
مون خلو    كول خلو يفتلك السنن كواهد علوى احلكمو  املكنلنو  .عرم  اذج منه يف كَّت هذ  اجملا ت .

 اّلِل،وعلى احل  األصيل الذي تقلم عليه نبيع  هذا اال .
السووماوات  بيعوو  خلوو الووذي يتجلووى يف نوموون مث يعقووه السوويا  يف ختووام السوولرة ببيووان هووذا احلوو  األكث،

وقوود  - -رسوولل ملهووا الونبيعوو  الوودعلة الوويت ُي.ونبيعوو  السوواع  اهلتيوو    ريووه فيها.واألرم ومووا بينهما
لوك ذيشوْي إىل أن ى فيهوا و وامع بينها كلها يف نطا  احلو  األكوث الوذي يربطهوا ويتجلو.محلها الرسل قبله

ُ  الْ ُهَل ااَْ  ِإنَّ َربَّكَ »هل ااال  هلذا اللجلق:احل  متلبك ابال ،صاقر عن أن اّلِل   « ..َعِليمُ الَّ
 خ الداعيوو  إىلقهووا،وليمفلوويمخ احلوو  األكووث يف نريقووه،ولتمخ الوودعلة املسووتندة إىل احلوو  األكووث يف نري

 اضوووي  يفسووون  اّلِل مو ..« ْشووورِِكنيَ ِن اْلمُ فَاْصووودَْع ِ وووا توُوووْيَمُر َوأَْعوووِرْم َعووو»احلووو    يبوووا  املشوووركني املسوووتهزئني:
ا األرم،وبكول موسوماوات و واحل  األكث من ورائها متلبسا ابلودعلة وابلسواع  وخبلو  ال.نريقها   تتخل 

ذي يقولم   األكوث الوإىل احلو لفت .إوا لفت  ضخيم  ختتم ّبا السلرة.يف اللجلق الصاقر عن ااال  العليم .
 به هذا اللجلق ..
 ا رض بالحق :خلق السموات و 96:الدرس ا ول

نَوُهما ِإ َّ اِبحلَْ  » ْفَ  اْ؟َِميوَل ِإنَّ َربَّوَك  هَلتِيَو   فَاْصوَفِ  الصَّو السَّاَع َ  ِِ َوِإنَّ َوما َخَلْقَنا السَّماواِت َواأْلَْرَم َوما بَويوْ
 « ..(86ُهَل ااَْالَُّ  اْلَعِليُم )

والووووووذي بووووووه كووووووان خلقهمووووووا ومووووووا إن هووووووذا التعقيووووووه بتقريوووووور احلوووووو  الووووووذي تقوووووولم بووووووه السووووووماوات واألرم،
َومووووا َخَلْقنَوووووا »فموووواذا يشووووْي إليووووه هووووذا القوووولل:.بينهما،لتعقيووووه عظوووويم الد لوووو ،عمي  املع ،عجيووووه التعبْي

نَوُهموا ِإ َّ اِبحْلَوو ِِ  ف إنووه يولحك  ن احلوو  عميوو  يف تصوميم هووذا اللجلق:عميوو  يف «السَّوماواِت َواأْلَْرَم َومووا بَويوْ
فهول .يف مصْي هذا اللجلق وما فيه ومن فيه ..عمي  يف تصميم هذا اللجلقعمي  .عمي  يف تدبْي .تكلينه
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والبانوول نووارئ عليووه .  حلوو  عبثووا،و  يكوون جزافووا،و  يتلووبك بتصووميمه األصوويل خووداع و  زيوو  و  ابنل
فقلامووه موون العناصوور الوويت يتووأل  منهووا حوو    وهووم و  .لوويك عنصوورا موون عناصوور تصووميمه.عمي  يف تكلينه

و  يتلوبك .لاميك اليت هكم هوذ  العناصور وتيلو  بينهوا حو    يتزعوزع و  يضوطرب و  يتبودلوالن.خداع
فباحل  يوووودبر ويصوووور ،وف  تلووووك النوووولاميك الصووووحيح  .بووووه هوووولى أو خلوووول أو اختال .عميوووو  يف توووودبْي 

 العاقل  اليت   تتبع هلى و  نزوة،إ ا تتبع احل  والعدل.
م سوماوات واألر قوع يف اليك النولاميك الثابتو  العاقلو  وكول تغيوْي فكل نتيج  تتم وف  تلو.عمي  يف مصْي 

 وكل جزاء ي ته يتبع احل  الذي   ُيايب..وما بينهما يتم ابحل  وللح 
 فهك.ريوه فيهوا هلتيو   اومن هنا يتصل احلو  الوذي خلو  اّلِل بوه السوماوات واألرم وموا بينهما،ابلسواع  

   احل .جاءت لتح فهك يف ذاهتا حقيق ،وقد.قام به اللجلقوهك جزء من احل  الذي .آتي    تتخل 
ُ  ِإنَّ َربَّوو» :بوود أن ُيوو ..و  تشووغل قلبووك ابحلنوو  واحلقوود،فاحل   « فَاْصوَفِ  الصَّووْفَ  اْ؟َِميوولَ » َك ُهووَل اْاَووالَّ

 حلوو  أصوويالاأن يكوولن  واالوو  كلووه موون إبداعووه فووال بوود.الووذي خلوو  ويعلووم مووا خلوو  وموون خل ..« اْلَعلِوويمُ 
عوودا  ابنوول  صوويل ومووافهل فيووه أ.فيووه،و  بوود أن ينتهووك كوول كووكء فيووه إىل احلوو  الووذي بوودأ منووه وقووام عليووه

 لق.وزي  نارئ يذهه،فال يبقى إ  ذلك احل  الكبْي الشامل املستقر يف ضمْي اللج
 إأيانه فاأحة الكااا والقرآن المأيم 87الدرس الثاني :

َوَلَقوْد آتَوْينواَ  َسوْبعا   »وذلك القورآن الوذي أوتيوه:. جواء ّبوا الرسولليتصل ّبذا احل  الكبْي تلك الرسوال  الويت
كموا ورق   -واملثاين األرج  أن املقصلق ّبا آايت سولرة الفاهو  السوبع «.( 87ِمَن اْلَمثاين َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم )

 .1613فهك تث  وتكرر يف الصالة،أو يث  فيها على اّللِ  -يف األير 

                                                 
والنسوواء واملائوودة واألنعووام واألعوورا  واألنفووال والتلبوو   بعووخ التفاسووْي املووأيلرة تقوولل:إن املقصوولق ّبووا السووبع الطوولال:البقرة وآل عمووران  - 1613

ا تشوْي ن اهليو  مكيو  وأووأا  السولرة بلصفهما سلرة واحدة. وملا كانحل هذ  السلر مدني  فإوا تذكر أن هذ  اهلي  مدنيو . والوذي يلهموه سوي
 إىل الفاه  وآايهتا السبع املثاين. ) السيد رمحه هللا (

 قل :
نَووا َ يف َشِْويوو ر للطحوواوي:"اَبُب بَويَوواِن ُمْشووِكِل َمووا ُرِوَي َعووْن النَّووِلِِ ويف كوور  مشووكل اهلت :} َوَلَقووْد آتَويوْ ثَوواين َسووبوْع ا ِمووَن اْلمَ  ِل قَوووْلِل هللِا َجوولَّ َوَعووزَّ

 [87َواْلُقْرآَن اْلَعِظيَم { ]احلجر:
وا ُيَصولِِك، فَوَدعَ َعْن َأيب َسِعيِد بْوِن اْلُمَعلَّوى، أَنَّوُه َكواَن يف اْلَمْسوِجِد  وا َصو اُ  النَّوِلُ قَائِم  :" َموا َمنَوَعوَك أَْن عُِيبَوِب، لَّى أََ ُ  فَوَقواَل لَوُه َرُسولُل هللِا فَوَلمَّ

ْعحَل هللَا يَوُقلُل:} اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اْسَتِجيُبلا ّللَِّ َولِلرَّ  ُمَك ُسولَرة  أَْعظَوَم ُسولَرة  َأَ  أَُعلِِ يََ ،مُثَّ قَاَل ِ :[ اهْل 24ألنفال:ا َقَعاُكُم { ]اُسلِل ِإذَ أََما  َِ
ْرتُوووُه، قَووواَل رَ   َحوووَّتَّ يف اْلُقوووْرآِن قَوْبوووَل أَْن َأْخووورَُج ِموووَن اْلَمْسوووِجِد " َفَمَشوووْيحُل َموووَع َرُسووولِل هللِا  لُوووَ  اَبَب اْلَمْسوووِجِد َفذَكَّ اِهَوووُ  :" فَ ُسووولُل هللِا َكووواَق أَْن يَوبوْ

ْبُع اْلَمثَاين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتُه ")صحي ( اْلِكَتابِ   ِهَك السَّ
، أَنَّ النَِّلَّ  قَواَل:ِإيِنِ ُكْنوحُل  َعْلتُوَك ف "يبَوِب ِإْذ قَ عُِ لِِك َفَصولَّى،مُثَّ أََ ُ  فَوَقواَل:" َموا َمنَوَعوَك أَْن َقَعاُ  َوُهَل ُيصَ وَعْن َأيب َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى اأْلَْنَصارِيِِ

يَووَ ، مُثَّ قَوواَل:" َأَ  أَُعلُِِمووَك [ اهْل 24ِإَذا َقَعوواُكُم { ]األنفووال:  َولِلرَُّسووللِ ُبلا ّللَِّ ُأَصوولِِك، قَوواَل:أََ ْ يَوُقووِل هللاُ َعووزَّ َوَجوولَّ:} اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا اْسووَتِجي
وَك،قُوْلحُل:اَي َرُسولَل هللاِ أَْعظَوَم ُسولَرة  يف اْلُقوْرآِن ف " َفَكأَنَّوو وْبُع اْلَمثَواين َواْلُقووْرآُن :" احْلَْموُد ّللَِّ َربِِ اْلَعوواَلمِ ي قُوْلوحَل، قَوالَ  الَّووذِ ُه َنِسويَوَها أَْو ُنسِِ نَي ِهوَك السَّ
 اْلَعِظيُم الَِّذي أُوتِيُتُه ")صحي (

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2714 

                                                                                                                                            

َهوا، فَوَقو َعلَوكَّ ِمثْوَلَهوَلُسولَرة  َموا أَنْووَزَل هللاُ َعوزَّ َوَجولَّ  ِكتَواِب هللِا َعوزَّ َوَجولَّ :" ِإنَّ يف  وَعْن َأيب ُهَريْوَرَة، قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا  اَل:" ِإيِنِ ا "،َفَسوأََلُه ُأيَب  َعنوْ
َهوووا  َسوووأََلهُ أَلَْرُجووول أَْن َ  خَتْووورَُج ِموووَن اْلبَووواِب َحوووَّتَّ تَوْعَلَمَهوووا "، َفَجَعْلوووحُل أَتَوَبانَوووأُ مُثَّ  ْموووحَل يف َصووواَلِتَك " قُوْلوووحُل:أُمَّ َقووواَل:" َكْيوووَ  تَوْقووورَأُ ِإَذا قُ ، فوَ ُأيَب  َعنوْ

يوِل وَ يف لَّ يف التوَّوْلرَاِة َوَ  :" َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ  َما أَنْوَزَل هللاُ َعوزَّ َوَجواْلِكَتاِب، قَاَل َرُسلُل هللِا  ْنِْ َواْلُقوْرآِن، أَْو قَاَل:اْلُفْرقَوانِ  اْ ِ ا السَّوْبُع ، ِمثْوَلَهوا، ِإوَّ
 اْلَمثَاين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم الَِّذي أُْعِطيُتُه ") صحي ( 

يووِل  اِة َوَ  يف َل هللاُ يف التوَّوْلرَ يَوِدِ  َموا أَنْووزَ بِ  اْلُقوْرآِن، فَوَقواَل:" َوالَّوِذي نَوْفِسووك َوقَوورَأَ َعلَووى ُأيبَِِ بْوِن َكْعوه  أُمَّ  وَعوْن َأيب ُهَريْووَرَة، قَاَل:قَواَل َرُسولُل هللِا  ْنِْ اْ ِ
َا َلَسْبع  ِمَن اْلَمثَاين وَ   ِذي أُْعِطيُتُه ")صحي ( اْلَعِظيُم الَّ اْلُقْرآنُ َوَ  يف الزَّبُلِر َوَ  يف اْلُفْرقَاِن ِمثْوَلَها، ِإوَّ

ووْبعُ   ِن ُجبَووْْي  َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  يف ِظوويُم، َوقَووْد ُرِوَي َعووْن َسووِعيِد بْوواْلُقووْرآُن اْلعَ وَ َمثَوواين  الْ " قَوواَل أَبُوول َجْعَفر :َفِفووك َهووِذِ  اهْلَتِر أَنَّ فَاِهَووَ  اْلِكتَوواِب ِهووَك السَّ
َيِب َأيب أَنَّ َسووووِعيَد بْووووَن ُجبَووووْْي  َأْخووووَثَُ  أَنَّ ا :َحوووودَّ نَوووواَ  َسووووبوْع ا ِمووووَن اْلَمثَوووواس  قَوووواَل:} َولَ بْووووَن َعبَّووووَذِلَك،قَوووواَل ابْووووُن ُجَرْيج  ين َواْلُقووووْرآَن اْلَعِظوووويَم { اَقووووْد آتَويوْ

وواِبعَ يِم . . . اهْل [ قَاَل:َوقَورَأََهووا َعلَووكَّ َسووِعيُد بْووُن ُجبَووْْي  ِبْسووِم هللِا الوورَّمْحَِن الوورَّحِ 87]احلجوور: :" قَووْد َ ، َوقَوواَل َسووِعيُد بْووُن ُجَبْْي :قَوويَووَ  السَّ اَل ِ َ ابْووُن َعبَّوواس 
 ،َوَما َأْخَرَجَها أِلََحد  قَوبوَْلُكْم " )صحي (َأْخَرَجَها هللُا َعزَّ َوَجلَّ َلُكمْ 

ْبُع الْ ِكَتاِب هِ قَاَل أَبُل َجْعَفر :َفِفك َهَذا احلَِْديِة ِمْن َكاَلِم اْبِن َعبَّاس  أَنَّ فَاِهََ  الْ   َمثَاين َواْلُقْرآُن اْلَعِظيُم.َك السَّ
نَووواَ  َسووبوْع ا ِموووَن  :} َوَلَقووْد آتَويوْ :ِبْسووو[، قَوواَل:" فَ 87اْلَمثَوواين { ]احلجووور:وَعووِن ابْووِن َعبَّووواس  ِن الووورَِّحيِم، ِم هللِا الوورَّمحَْ اِهَوووُ  اْلِكتَوواِب "، مُثَّ قَوووورَأَ ابْووُن َعبَّاس 

" )صحي  ْيِه اْبنُ َوقَاَل:ِهَك اهْليَُ  السَّاِبَعُ ،َوقَورَأَ َعَلكَّ َسِعيُد ْبُن ُجَبْْي  َكَما قَورَأَ َعلَ   (َعبَّاس 
، َوَذلِووْعَفر :َفَكوواَن َمووا يف َهووَذا احْلَووِديِة ِخوواَلَ  َمووا يف َحووِديِة ابْووِن َمووْرزُ قَوواَل أَبُوول جَ   َووا السَّووَك أَنَّ يف َحووو   ْبُع اْلَمثَوواين َواْلُقووْرآُن ِديِة ابْووِن َمووْرُزو   َأوَّ

ْبُع ِمَن اْلَمثَاين،َوَ ْ َيذْ  َا السَّ نَواَ  َسوبوْع ا ِموَن  َل أَْن َيُكلَن َمْعَ  قَوْلِل اْبنِ ِلَك، فَاْحُتمِ َغْْيَ ذَ  ُكرْ اْلَعِظيُم، َويف َحِديِة َبكَّار  َهَذا َأوَّ َعبَّاس  } َوَلَقوْد آتَويوْ
ووْبُع اْلَمثَوواين 87اْلَمثَوواين { ]احلجوور: َووا السَّ نَوواَ  اْلُقووْرآَن يَم، َأْي:َوآتوَ اْلُقووْرآَن اْلَعِظوو. َوأَنَّ َمْعَ :وَ  [ فَاِهَووَ  اْلِكتَوواِب اْلُموورَاَقَة  َِوَّ لِيُل َعلَووى ايوْ ْلَعِظوويَم، َوالوودَّ

ْئ اِبْاَْفِخ، َمَع أَنَُّه َقْد ُرِوَي َعِن ا وْبُع الطُوَلُل، فَعوْن جُمَاِهود  عَ  اْلَمثَاين َما َرَواُ  جُمَاِهد  اس  يف السَّْبعِ ْبِن َعبَّ َذِلَك أَنَُّه َجاَء اِبلنَّْصِه َوَ ْ اَِ َوا السَّ ْنوُه َأوَّ
َناَ  َسبوْع ا ِمَن اْلَمثَاين { ]احلجر: :} َوَلَقْد آتَويوْ  ْبُع الُطَلُل ")صحي ([ قَاَل:" السَّ 87َعِن اْبِن َعبَّاس 
ْيج  َعوْن أَبِيوِه َعوْن َسوِعيِد بْوِن ُجبَوْْي  َعْنوُه اُ  ابْوُن ُجورَ .َوُحَواِلُ  َموا َروَ  ِ َّوا ذََكْرانَ ِهود  َعْنوهُ َوُرِوَي َعْنُه ِمْن رَِوايَِ  َسِعيِد ْبِن ُجبَوْْي  َعْنوُه َموا يُوَلافِوُ  َموا َرَواُ  جُمَا

 َسبوْع ا ِمَن اْلَمثَاين الُطَلِل " قَاَل:" أُويتَ َرُسلُل هللِا 
:} َسبوْع ا ِمَن اْلَمثَاين { ]احلجر: ْبُع الُطَلُل " [ قَا87وَعِن اْبِن َعبَّاس  يف قَوْللِِه َجلَّ َوَعزَّ  َل " السَّ

اِهود  َعْنوُه، َوقَوْد ُرِوَي َعوْن َعلِوكِِ  ْبِن ُجبَوْْي  َعْنوُه َموا َرَواُ  جمَُ يِه َعْن َسِعيدِ ْختُِلَ  فِ اَل أَبُل َجْعَفر :وََكاَن اأْلَْوىَل ِ َا ُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاس  يف َذِلَك ِلَما اقَ 
َا فَاِهَُ  اْلِكَتاِب،فَعِن الُسدِِ  ْعحُل َعْبَد خَ ْبِن َأيب نَاِله  َأوَّ ْعوحُل َعِلي وا يَوُقولُل يف قَوْللِوْمَداينَّ قَالَ ْْي  اهلَْ يِِ قَاَل: َِ نَواَ  َسوبوْع ا : َِ :} َوَلَقوْد آتَويوْ ِه َجولَّ َوَعوزَّ

 [ قَاَل:" فَاِهَُ  اْلِكَتاِب ")حسن( 87ِمَن اْلَمثَاين { ]احلجر:
وْبُع اْلَمثَواين َواْلُقوْرآُن يب ُهَريْووَرَة يف فَاِهَوِ  اْلِكتَوا يف َحوِديِة أَ لَّى َوِلمَ َما يف َحِديِة َأيب َسِعيِد ْبِن اْلُمعَ قَاَل:مُثَّ َرَجْعَنا ِإىَل نََلِه اْلَمْعَ  لِ   َوا السَّ اِب َأوَّ

َا اْلُقوْرآُن ُكلُورِيَد بِوهِ أُ ، فَوَلَجْداَن َذِلَك حُمَْتِمال  أَْن َيُكلَن اْلَعِظيُم الَِّذي أُْعِطَيُه َرُسلُل هللِا  ْلُقوْرآِن ُكلِِوِه، َكَموا َلاِب ِّبَوا أَنَّوُه َكوالثوََّلاِب ابِ ُه، َأْي:يف الثوَّو:َأوَّ
َوا يُولُوُة ِخ اهْل َ  يف بَوْعوِّبَوا َكوالثوََّلاِب بِثُولُوِة اْلُقوْرآِن . َوأُْنلِو [ أَنَّ الثوَّوَلابَ 1يف:} ُقْل ُهَل هللاُ َأَحد  { ]ا خوالص:َقْد ُرِوَي َعْن َرُسلِل هللِا  َتِر َأوَّ

ِطيوُ  َذلِوَك قَواَل:" قُوْل يُ " قَواُللا:َوَمْن  فدُُكْم أَْن يَوْقورَأَ يُولُوَة اْلُقوْرآِن ُكولَّ لَيوْلَو   :" أَيَوْعِجوُز َأَحواْلُقْرآِن ،فَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعلق  قَاَل:قَاَل َرُسولُل هللِا 
 ُهَل هللُا َأَحد  " )صحي (

َنا َرُسلُل هللِا وَعْن أَ   َها")صحي (َحد  َحَّتَّ َخَتمَ  يُوُلَة اْلُقْرآِن " فَوَقرَأَ:ُقْل ُهَل هللاُ أَ فَوَقاَل:" أَقْورَأُ َعَلْيُكمْ  يب ُهَريْوَرَة، قَاَل:َخرََج َعَليوْ
 ْنُه " )صحي (َل هللُا َأَحد  ُجْزء  مِ هُ  , قَاَل:" َجزَّأَ هللُا اْلُقْرآَن َياَليََ  َأْجزَاء  فَوُقلْ وَعْن أََنك  َعِن النَِّلِِ 

لَوو   "، فَ :" أَيَوْعِجووُز َأَحوودُُكْم أَْن يَوْقوورَأَ يوُ وَعووْن َأيب َمْسووُعلق ، قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل هللِا  ِحووُد  أَنْوُفِسووِهْم، قَوواَل:" هللاُ اْلَلاَكووُثَ َذلِووَك يف لُووَة اْلُقووْرآِن يف ُكوولِِ لَيوْ
 )صحي (....... الصََّمُد يُوُلُة اْلُقْرآِن "

َوووا يوُ آِن،  َِ قَووواَل أَبُووول َجْعَفر :َفِفوووك َهوووِذِ  اأْلََحاِقيوووِة أَنَّ قُوووْل ُهوووَل هللاُ َأَحووود  يُولُوووُة اْلُقووورْ   َوووا تَوْعوووِدُل يُولُوووَة َوقَوووْد ُرِويَ لُوووُة اْلُقوووْرآِن اِبلثوَّوووَلاِب ِّبَا،ْعوووَ  َأوَّ  َأوَّ
، أَنَّ  وَع َرُجووال  يَوْقرَأُ:قُووْل ُهوولَ اْلُقوْرآِن،فَعْن َأيب َسووِعيد  اْاُووْدرِيِِ ووا َأْصووَبَ  َجوواَء ِإىَل َرُسوَحوود  يُوَرقُِِقَهو هللاُ أَ  َرُجووال   َِ فَووذََكَر َذلِووَك لَووُه ,وََكووَأنَّ  لِل هللِا ا، فَوَلمَّ
َا لَتَوْعِدُل يُوُلَة اْلُقْرآِن ":الرَُّجَل يَوتَوَقلَُّلَها، فَوَقاَل َرُسلُل هللِا   )صحي ( " ِإوَّ
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 سائر القرآن. والقرآن العظيم
    ريوووه ع  اهلتيوووواملهوووم أن وصووول هوووذا الووونا آبايت خلووو  السوووماوات واألرم وموووا بينهموووا ابحلووو  والسوووا

رآن فهذا القو.سواع عليوه ال فيها،يشك اب تصال بني هذا القرآن واحل  األصيل الذي يقلم به اللجلق وتقولم
اهلفوا  و األنفوك  يكشو  آايتوه يفمن عناصر ذلك احل ،وهل يكش  سونن ااوال  ويلجوه القلولب إليها،و 

شووووور اْي والويسووووتجيا القلووووولب  قراكها،ويكشووووو  أسوووووباب اهلوووودى والضالل،ومصوووووْي احلووووو  والبانووووول،وا
حلووو  ال  ذلووك وهل أصوويل أصوووا.فهووول موون مووواقة ذلووك احلووو  وموون وسوووائل كشووفه وتبيانوووه.والصووال  والطال 

مرا عارضا وليك أ.لك النلاميكتبحل يبلت نلاميك اللجلق،مرتب  بت.الذي خلقحل به السماوات واألرم
 و  ذاهبا.

اول سووتهزءون،وُيسووتهزئ املإ ووا يبقووى مووييرا يف تلجيووه احليوواة وتصووريفها وهليلها،مهمووا يكووذب املكذبلن،وي
أويت هووذ    فووإن موونمثاملبطللن،الووذين يعتموودون علووى البانوول،وهل عنصوور نووارئ زائوول يف هووذا اللجوولق.ومن 

 .مد من احل  األكث،املتصل ابحل  األكث .املثاين وهذا القرآن العظيم،املست
صوووْي أهووول م ُيفووول و .  ميتووود بصووور  و  تتحووور  نفسوووه لشوووكء زائووول يف هوووذ  األرم مووون أعراضوووها الزوائووول

 ل:إ ا ميضك يف نريقه مع احل  األصي.الضالل،و  يهمه كأوم يف كثْي و  قليل
 الدنيا الهائلعن الاطلع إل  مااع  نهي الرسول  89 -88الدرس الثالث :

                                                                                                                                            

، قَواَل:َأْخَثَين َأِخوك قَوتَواَقُة بْوُن النُوْعَمواِن أَنَّ وَعْن أَ  َهوا َوَ   يَوْقرَأُ:قُوْل ُهوَل هللاُ  لنَّوِلِِ ااَن يف َزَموِن َرُجوال  َكو يب َسِعيد  اْاُْدرِيِِ َأَحود  يُوَرقُِِقَهوا َ  يَزِيوُد َعَليوْ
ووا َأْصووَبْحَنا أَتَووى َرُجوول  َرُسوولَل هللِا  َهووا َوَ  يوَوونوُْقُا، فَوَقووَرقُِِقَهووا َ  يَ َن اللَّْيووِل فَوَقوورَأَ قُووْل ُهووَل هللاُ َأَحوود  يوُ َقوواَل:ِإنَّ فُوواَلان  قَوواَم ِمووفوَ  يوَوونوُْقُا، فَوَلمَّ اَل زِيووُد َعَليوْ

َا لَتَوْعِدُل يُوُلَة اْلُقْرآِن ")صحي (:َرُسلُل هللِا   " َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ  ِإوَّ
َلَهوا يف قُوْل  ْلُقوْرآَن ُهوَل َمْعوَ  اأْلََحاِقيوةِ ْعوِدُل يُولُوَة ا َأَحود  توَ ْعَ  َما يف َهِذِ  اأْلََحاِقيِة ِمْن أَنَّ قُوْل ُهوَل هللاُ قَاَل أَبُل َجْعَفر :َفَكاَن مَ  الَّويِت َرَويْوَناَهوا قَوبوْ

َا يُوُلُة اْلُقْرآِن َوِإَذا َجاَز أَْن َيُكلَن َذِلَك يف ُقْل ُهلَ  َا يف الثوََّلاِب َكثُوُلِة اْلُقوَحد  ِ َْعَ  أَ هللاُ أَ  ُهَل هللُا َأَحد  َأوَّ ْرآِن َجواَز يف فَاِهَوِ  اْلِكتَواِب أَْيض وا يف وَّ
َم ذِْكُراَن هَلَا يف َهَذا اْلَباِب َأوََّ  َا يف ْرآُن أَْن َيُكل ا اْلقُ اهْلَتِر الَّيِت ُرِوَيحْل ِفيَها الَّيِت تَوَقدَّ اِب ِّبَوا َكوالثوََّلاِب اِبْلُقوْرآِن ُكلِِوِه.َوهللَا َنْسوأَلُُه  الثوَّولَ َن َمْعَ  َذِلَك َأوَّ

 (1223-1206[ )241/ 3التوَّْلِفيَ " كر  مشكل اهلتر ]
 وقال ابن كثْي :

ا  وغوْي واحود:هك بوْي، والضوح"وقود اختلو  يف السوبع املثاين:موا هوكف فقوال ابون مسوعلق، وابون عمور، وابون عبواس، وجماهود، وسوعيد بون ج 
 .اس، وسعيد بن جبْيليه ابن عبالسبع الُطَلل. يعنلن:البقرة، وآل عمران، والنساء، واملائدة، واألنعام، واألعرا ، ويلنك، نا ع

لبسوومل  هووك اهليوو  بوون عباس:وااوالقوولل الثاين:أوووا الفاهوو ، وهووك سووبع آايت. ُروي ذلووك عوون عموور وعلووك، وابوون مسووعلق، وابوون عبوواس. قووال 
حلسن البصوري، ر بن َحْلَكه، واليك ، وَكهْ مهللا ّبا. وبه قال إبراهيم النخعك، وعبد هللا بن عبيد بن ُعَمْْي، وابن أيب السابع ، وقد خصكم 

 وجماهد.واختار  ابن جرير، واحتج ابألحاقية اللارقة يف ذلك،...
صوف ، كموا   ا فيها من هذ  البذلك، مل ع الُطَللوهك نا يف أن الفاه  السبع املثاين والقرآن العظيم، ولكن   ينايف وص  غْيها من السب
ُ نزَل َأْحَسَن احلَِْديِة ِكَتااب   [ فهل مثاين مون وجوه، 23]الزمر: {ِّب ا َمثَاينَ  ُمَتَشاينايف وص  القرآن بكماله بذلك أيض ا، كما قال تعاىل:} اّللَّ

 سووجد ،فأكووار إىل م لووى التقوولى،ملووا ُسوو ل عوون املسووجد الووذي أسووك ع ومتشووابه موون وجووه، وهوول القوورآن العظوويم أيض ووا، كمووا أنووه، عليووه السووالم
ار ق -ن كثْي  أعلم."تفسْي ابلصف ، وهللاواهلي  نزلحل يف مسجد قُباء، فال تنايف، فإن ذكر الشكء   ينفك ذكر ما عدا  إذا اك كا يف تلك ا

  [ 546/ 4نيب  ]
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ُهْم َو » نَوْيووَك ِإىل مووا َمتوَّْعنووا بِووِه أَْزواجووا  ِموونوْ ( َوقُووْل 88ْيِمِننَي ) َواْخِفووْخ َجناَحووَك لِْلُمووْن َعلَووْيِهمْ  َهْووزَ   َاُوودَّنَّ َعيوْ
 ( « ..89ِإيِنِ أاََن النَِّذيُر اْلُمِبنُي )

نَوْيَك ِإىل ما َمتوَّْعنا بِِه أَْزواج » ُهمْ   َاُدَّنَّ َعيوْ تعبوْي ولكن ال.تود البصور أي يتلجوهإ ا مي.تود.والعوني   ا« .ا  ِمنوْ
راء و واملع  .تخيووللرها املوهك صوولرة نريفوو  حووني يتصوو.التصووليري يرسووم صوولرة العووني ذاهتووا  وودوقة إىل املتوواع

 -ء  تالامتحواان وابو -لك املتاع الذي آ   اّلِل لبعخ الناس رجا  ونساء ذ - -ذلك أ  ُيفل الرسلل 
عووه هوول احلوو  ابنوول وم فهوول كووكء زائوول وكووكء.أو نظوورة ان.و  يلقووك إليووه نظوورة اهتمووام،أو نظوورة اسووتجمال

 الباقك من املثاين والقرآن العظيم.
ي يتووأل  ع الصوغْي الووذل،واملتا وهوذ  اللفتوو  كافيو  للملازنوو  بووني احلو  الكبووْي والعطواء العظوويم الووذي موع الرسوول 

 ىل إ وووال القووولم املتمتعني،والعنايووو  ابمليمنني،فهوووي ء هووومإ - -الرسووولل  يليها تلجيوووه.ابلثيووو  وهووول ضووو يل
زائول اع البانول الك هوم أتبوأتباع احل  الذي جاء به،والذي تقلم عليه السوماوات واألرم وموا بينهموا وأول و

 الطارئ على صميم اللجلق ..
 السوووواع  ه،وأن احلوووو  يف يقتضوووويدل اّللِ ..و  هتووووتم ملصووووْيهم السوووويئ الووووذي تعلووووم أن عوووو« َو  َهْووووَزْن َعلَووووْيِهمْ »

 وقعهم ملصْيهم احل ..يقتضيه
ليري،ميثل نووا  تعبووْي تصووخبفووخ ا؟ ..والتعبووْي عوون اللووني واملوولقة والعطوو « َواْخِفووْخ َجناَحووَك لِْلُمووْيِمِننيَ »

 التعبْي. لفني  يفلط  الرعاي  وحسن املعامل  ورق  ا؟انه يف صلرة حمسلس  على نريق  القرآن ا
قون التبشووْي ألنووه  ا نووذار هنووا ويفوورق.ل ...فووذلك هوول نريوو  الوودعلة األصووي« قُووْل:ِإيِنِ أاََن النَّووِذيُر اْلُمبِوونيُ وَ »

قوولم احلو  الوذي ت نوه لتودبراألليو  بقولم يكوذبلن ويسوتهزئلن ،ويتمتعولن ذلوك املتوواع الوثا ،و  يسوتيقظلن م
 عليه الدعلة،وتقلم عليه الساع ،ويقلم عليه الكلن الكبْي.

 األقوولام الوويت جاءهووا ه وموونهم بقوواايرسوولل لقلموو تلووك القللوو  الوويت قاهلووا كوول..« َوقُووْل:ِإيِنِ أاََن النَّووِذيُر اْلُمبِوونيُ  »
 نصارى ..  اليهلق والة العربيوكان منهم يف ا؟زير .أول ك الرسل بتلك النذارة البين  اليت ج حل ّبا قلمك .

 قرآن فكابوا ببمضهسؤال من نهل عليهم ال93 - 90الدرس الرابع :

 رفخ بعضووه،وف بعضووه وتوو ولكوون هووذ  البقووااي   تكوون تتلقووى هووذا القوورآن ابلتسووليم الكامل،إ ووا كانووحل تقبوول
 « ..ْرآَن ِعِضنيَ َعُللا اْلقُ جَ ِذيَن اْلُمْقَتِسِمنَي،الَّ »اهللى ووف  التعصه وهي ء هم الذين يسميهم اّلِل هنا:

َنْسووو َوَلنوَُّهْم َأمْجَعِووونَي ( فَووووَل َربِِوووَك لَ 91آَن ِعِضووونَي )( الَّوووِذيَن َجَعلُووولا اْلُقووورْ 90ِمنَي )َكموووا أَنْوزَْلنوووا َعلَوووى اْلُمْقَتِسووو »
 « ..(93( َعمَّا كانُلا يَوْعَمُللَن )92)

ومن البشوور هووي ء املقتسووملن الووذين جعلوولا .ولكن ااطوواب ابلقوورآن كووان عامووا للبشوور.وهووذ  السوولرة مكيوو 
وهووووم مسوووويوللن عوووون هووووذ  .عضووووى الشوووواة أي فصوووول بووووني أعضووووائها( .من .القوووورآن عضووووني )والعضوووو :ا؟زء

و  يكوون أموور القوورآن و  أموور النوول .التفرق .وقوود جوواءهم القوورآن ابلنووذارة البينوو ،كما جوواءهتم كتووبهم موون قبوول

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2717 

فقووود أنوووزل اّلِل علووويهم مثلوووه،فكان أوىل أن يسوووتقبللا ا؟ديووود مووون كتووواب اّلِل ابلقبووولل .بووودعا   عهووود هلوووم به
 والتسليم ..

ا مذذذذذر بالصذذذذذدع بذذذذذالحق وعذذذذذدا ااهللااذذذذذراث بذذذذذالمكبين 96-94:الذذذذذدرس الخذذذذذامس

 والمساههئين

 أن ميضك يف نريقه. - -وحني يصل السيا  إىل هذا احلد،يتجه اباطاب إىل الرسلل 
ن عو  يقعود  .فواذلقولة والنق ل  علوى ا -أي كقا  -ويسمك هذا ا؟هر صدعا .اهر  ا أمر  اّلِل أن يبلغه

  اّلِل كوور فقوود كفووا و  اسووتهزاء مسووتهزئ.ضووك كوور  مشوور  فسوول  يعلووم املشووركلن عاقبوو  أموورهما؟هوور وامل
يَن َاَْعلُولَن ( الَّوذِ 95( ِإانَّ َكَفْينواَ  اْلُمْسوتَوْهزِِئنَي )94فَاْصدَْع ِ ا تُوْيَمُر َوأَْعِرْم َعِن اْلُمْشورِِكنَي ) »املستهزئني:

 « ..( 96َلُملَن )َمَع اّللَِّ ِإهلا  آَخَر َفَسْلَ  يَوعْ 
علة شوور   ميلووك نفسووه أن يضووي  صوودر  وهوول يسوومع الشوور  ابّلِل،ويسوومع ا سووتهزاء بوودب - -والرسوولل 

 .فيغار على الدعلة ويغار على احل ،ويضي  ابلضالل والشر .احل 
 جاد الطريق من أسبيح وس ود حا  الممات 99 -97:الدرس السادس

 موون القوولم.و  مووا يسوومع يللذ ابلتسووبي  واحلموود والعبوواقة موون سوولءهلووذا يوويمر أن يسووب   موود ربووه ويعبوود ،و 
 ..فيمضووك إىل ..األجوول يفوو  عوون التسووبي   موود ربووه نوولال احليوواة،حَّت ذتيووه اليقووني الووذي مووا بعوود  يقووني

 وَُكوْن ِموَن السَّواِجِديَن ( َفَسبِِْ  ِ َْموِد َربِِوكَ 97لَن )َوَلَقْد نَوْعَلُم أَنََّك َيِضيُ  َصْدُرَ  ِ ا يَوُقللُ »جلار ربه الكرمي:
 ( .99( َواْعُبْد َربََّك َحَّتَّ َذْتَِيَك اْلَيِقنُي )98)

سويأيت  كوافرين الوذينول وك الأ.ا عورام عون الكوافرين واللولاذ  ولار اّلِل الكرمي.ويكلن هوذا ختوام السولرة .
 يلم يلقون فيه لل كانلا مسلمني ..

ذ  الوووودعلة حلركوووو  ّبوووواضوووورورة يف .مقِلماهتووووا وكوووول مقتضياهتا إن الصوووودع  قيقوووو  هووووذ  العقيوووودة وا؟هوووور بكوووول
 جووو  علوووى النووواسيقووويم احلفالصووودع القووولي النافوووذ هووول الوووذي يهوووز الفطووورة الغافيووو  ويووولقج املشووواعر املتبلووودة و 

ا عضووني ذ  العقيوودة وجعلهووّبوولتدسووك النوواعم اأمووا «    لِيَوْهلِووَك َمووْن َهلَووَك َعووْن بَويِِنَوو   َوَُيْووىي َمووْن َحووكَّ َعووْن بَويِِنَوو»
ن مو  فهذا لويك ا؟ماهْي يعرم الداعي  منها جانبا ويكتم جانبا،ألن هذا ا؟انه يثْي الطلاغيحل أو يصد

 نبيع  احلرك  الصحيح  ّبذ  العقيدة القلي .
 مووووا أن الوووودعلةك؟الفوووو    والصوووودع  قيقوووو  هووووذ  احلقيقوووو    يعووووب الغلظوووو  املنفرة،وااشوووولن  وقلوووو  الووووذو  وا

القوورآن  انه،وجعوولسووك الناعم،وكتمووان جانووه موون حقووائ  هووذ  العقيوودة وإبووداء جابحلسوو    تعووب التد
،ويف وضووول  جلوووك إ وووا هووول البيوووان الكامووول لكووول حقوووائ  هوووذ  العقيووودة يف.و   تلوووك . عضوووني ..  هوووذ 

 حكم  كذلك يف ااطاب ولط  وملقة ولني وتيسْي.
يف األرم،و  األوضوواع ا؟اهليوو  وليسووحل وليفوو  ا سووالم أن يصووطل  مووع التصوولرات ا؟اهليوو  السووائدة  »

  تكووون هوووذ  وليفتوووه يووولم جووواء ولووون تكووولن هوووذ  وليفتوووه اليووولم و  يف املسوووتقبل .القائمووو  يف كووول مكوووان .
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ا؟اهليووو  هوووك ا حنووورا  عووون العبلقيووو  ّلِل وحووود ،وعن .فا؟اهليووو  هوووك ا؟اهلي ،وا سوووالم هووول ا سوووالم ...
ائع والقلانني،والعوواقات والتقاليوود والقوويم واملوولازين،من مصوودر املوونهج ا هلووك يف احلياة،واسووتنباط الوونظم والشوور 

وا سوووووووالم هووووووول ا سوووووووالم،ووليفته هوووووووك نقووووووول النووووووواس مووووووون ا؟اهليووووووو  إىل .آخووووووور غوووووووْي املصووووووودر ا هلوووووووك .
 .1614«ا سالم

  حفوولا منهوواالمي ،و وهووذ  احلقيقوو  األساسووي  الكبووْية هووك الوويت اووه أن يصوودع ّبووا أصووحاب الوودعلة ا سوو
ِضويُ  َصوْدُرَ  يَ ُم أَنَّوَك ْد نَوْعلَوَوَلَقو»عليها مهما  قلا مون بطوا الطلاغيوحل والمول ا؟مواهْي: كي ا وأن يصروا

 « . َذْتَِيَك اْلَيِقنيُ بََّك َحَّتَّ رَ اْعُبْد َفَسبِِْ  ِ َْمِد َربَِِك وَُكْن ِمَن السَّاِجِديَن.وَ .ِ ا يَوُقلُللنَ 
 

 
 
  

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «. »لطري معا  يف ا»يف كتاب:« نقل  بعيدة»راجع بتلسع فصل:  - 1614
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 آياأها ثمان وعشرون ومائةمكي ة و ( سور  الن حل16)

 الامريف بسور  النحل

نوووار ة منلعوو  وا سووي  كثوووْي ملضووولعاهتا الرئي.هووذ  السوولرة هاقئووو  ا يقاع،عاقيوو  ا؟ووورس ولكنهووا ملي وو  حافل 
 طلط.ا عميق  االيت تللوالذي تعرم فيه واسع كامل واألو ر اليت تلقع عليها متعدقة مييرة،والظالل ا

ها تلووووووم ولكن.عةوالب.واللحك.يوووووو  تعوووووا  ملضوووووولعات العقيووووودة الكثى:األللهيوووووو وهوووووك كسووووووائر السووووولر املك
لوويت تصوول بووني االكووثى  تلم  قيقوو  اللحدانيوو . لضوولعات جانبيوو  أخوورى تتعلوو  بتلووك امللضوولعات الرئيسووي 

تلوم  قيقو  ا راقة ا هليو  وا راقة البشوري  فيموا حوتا و  - -وقيون حممود  -ليه السالم ع -قين إبراهيم 
حليووول م  لضووولع التوتلووو.هلم وتلم بلليفووو  الرسل،وسووون  اّلِل يف املكوووذبني.اب ميوووان والكفووور واهلووودى والضوووالل

والكفر بعود ني يف قينهم،  املسلموتلم ابهلجرة يف سبيل اّلِل،وفتن.والتحرمي وأوهام الليني  حلل هذا امللضلع
ن االعودل وا حسوملعامل :يودة ملضولعات امث تضي  إىل ملضلعات العق.ا ميان وجزاء هذا كله عند اّلِل .

ن لي   حافل  مومهكذا هك وا نفا  واللفاء ابلعهد،وغْيها من ملضلعات السلل  القائم على العقيدة ..و 
 انحي  امللضلعات اليت تعا؟ها.

 امل .كهل فسي  فأما ا نار الذي تعرم فيه هذ  امللضلعات،واجملال الذي عري فيه األحداّ،ف
والبحوووار .نجلملقمووور والوالليووول والنهوووار والشووومك وا.واملووواء اهلانووول والشوووجر النامك.ت واألرمهووول السوووماوا

لغيوه وهل ا.مشواهدهاو قودارها وهل الودنيا  حودايها ومصوائرها،واألخرى  .وا؟بال واملعا  والسوبل واألووار
  للانه وأعماقه يف األنفك واهلفا .

لعقووووول ااستجاكووووو  و نوووووه محلووووو  ضوووووخم  للتلجيوووووه والتوووووأيْي يف هوووووذا اجملوووووال الفسوووووي  يبووووودو سووووويا  السووووولرة وكأ
ها كنها يف هوودوئالرعود،ولو ليسوحل يف جلجلو  األنعوام .والضومْي.محل  هاقئو  ا يقاع،ولكنهوا متعودقة األو ر

لجوووودان ه إىل الختانوووه كوووول حاسووو  وكوووول جارحووو  يف الكيووووان البشوووري،وتتجه إىل العقوووول الووولاعك كمووووا تتجووو
 وهشود.ليتدبر ر،والعقولألذن لتسومع،واللمك ليستشوعر،واللجدان ليتأيإوا ختانه العوني لو ى،وا.احلساس

بتوووه نلوووه وأكنانوووه ار  ولالالكووولن كلوووه: اء  وأرضه،ومشسوووه وقمر ،وليلوووه ووار ،وجبالوووه و وووار  وفجاجوووه وأوووو
حلولاس علوى أو ر ا لقوع ّبواتكلها أقوات .كما هشد قنيا  وآخرته،وأسرار  وغيلبه ..ومثار ،وحيلانه ونيلر 

لقلوووه قوول املغلووو  واإ  الع وا؟وولار  والعقووولل والقللب،رتلوو  ا يقاعوووات الووويت   يصوومد هلوووا فووال يتوووأير ّبوووا
 امليحل،واحلك املطملس.

ل مشووووووواهد مووووووا تتنوووووواو هووووووذ  ا يقاعووووووات تتنوووووواول التلجيووووووه إىل آايت اّلِل يف الكلن،وآ ئووووووه علووووووى النوووووواس ك
سوووووورار أدسووووووك إىل ت اللجدانيوووووو  الوووووويت تتالقيام ،وصوووووولر ا حتضار،ومصووووووارع الغووووووابرين تصوووووواحبها اللمسووووووا

 حوووا ت خ ،وهم يفاألنفوووك،وإىل أحووولال البشووور وهوووم أجنووو  يف البطووولن،وهم يف الشوووباب واهلووورم والشووويخل 
قصووا اافيوو  لار والكووذلك يتخووذ األمثووال واملشوواهد واحلوو.الضووع  والقوولة،وهم يف أحوولال النعموو  والنقم 

 أقوات للعرم وا يضا .
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ال ،وعظموو  اهووا عظموو  تلوولن جوول السوولرة كلووه فهووك اهلايت الكلنيوو  تتجلووى في فأمووا الظووالل العميقوو  الوويت
ملحلا علوم وتقودير، ملودبر عونفهذا اال  اهلائل العظويم ا.كلها متداخل  ..النعم ،وعظم  العلم والتدبْي .

وتتخذ .لضورورةك،فتسد افيه أن يكلن نعم  على البشر،  تلل ضروراهتم وحدها،ولكن تلل أكلاقهم كذل
 للزين ،وتر   ّبا أبداوم وتس و  هلا نفلسهم،لعلهم يشكرون ..

 مقوووووانع يوووووه ّبوووووا يفومووووون مث تووووو اءى يف السووووولرة لوووووالل النعمووووو  ولوووووالل الشوووووكر،والتلجيهات إليها،والتعق
َتبوواُ  َوَهووداُ  نْوُعِمووِه اجْ را  أِلَ كوواكِ »السلرة،وتضوورب عليهووا األمثووال،وتعرم هلووا النماذج،وألهرهووا  وولذج إبووراهيم 

 «.ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  
عات نرجول أن وامللضول  كل أول ك يف تناس  ملحلا بني الصلر والظالل والعبوارات وا يقاعات،والقضوااي

 نق  على  اذج منه يف أيناء استعراضنا للسيا .
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 [21إل   1(:اآليات 16]سور  النحل ):الوحد  ا ول 

 ماا والملمبمي آيات هللا في الخلق وا ن

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُل اْلَمالِئَكوَ  اِبلوُروِ  ِموْن أَْمورِِ  َعلوى َموْن ( يُونَووزِِ 1 )ْشورُِكلنَ يُ ى أَْمُر اّللَِّ َفال َتْستَوْعِجُللُ  ُسْبحانَُه َوتَعاىل َعمَّا تَ أَ } 

ووووا ( َخلَووووَ  ال2)ُقلِن اَن فَوووواتوَّ َيشوووواُء ِمووووْن ِعبوووواِقِ  أَْن أَنْووووِذُروا أَنَّووووُه   إِلووووَه ِإ َّ أَ  ووووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَوووو ِِ تَعوووواىل َعمَّ سَّ
ْنساَن ِمْن نُْطَفو   فَوِإذا ُهوَل َخِصويم  مُ 3ُيْشرُِكلَن ) ْنعواَم َخَلَقهوا َلُكوْم ِفيهوا ِقْ ء  َوَمنواِفُع َواأْلَ  (4بِوني  )( َخَلَ  اْ ِ

ِموُل أَْيقواَلُكْم ِإىل بَولَود  َ ْ َتُكلنُولا ( َوهَْ 6َتْسوَرُحلَن ) ل  ِحونَي تُرُيُولَن َوِحونيَ ( َوَلُكوْم ِفيهوا مَجوا5َوِمْنها َشُْكلُولَن )
لُوووُ  موووا   ْيوووَل َواْلِبغووواَل َواحْلَِموووَْي ِلَ َْكُبلهوووا َوزِينَووو   َوحَْ ( َوااَْ 7ابلِِغيوووِه ِإ َّ ِبِشووو ِِ اأْلَنْوُفوووِك ِإنَّ َربَُّكوووْم لَوووَرُ    َرِحووويم  )

وووِبيِل َوِمْنهوووا جوووائِر  َولَووولْ 8َن )تَوْعَلُمووول  ِموووَن  ُهوووَل الَّوووِذي أَنْووووَزلَ  (9 )ْم َأمْجَعِووونيَ  كووواَء هَلَوووداكُ ( َوَعلَوووى اّللَِّ َقْصوووُد السَّ
وووماِء مووواء  َلُكوووْم ِمْنوووُه َكوووراب  َوِمْنوووُه َكوووَجر  ِفيوووِه ُتِسووويُملَن ) النَِّخيوووَل ( يُوْنبِوووحُل َلُكوووْم بِوووِه الوووزَّرَْع َوالزَّيْوتُووولَن وَ 10السَّ

وو َواأْلَْعنوواَب َوِمووْن ُكوولِِ الثََّمووراِت ِإنَّ يف ذلِووَك هَليَوو   لَِقووْلم   َوَسووخََّر َلُكووُم اللَّْيووَل َوالنَّهوواَر َوالشَّووْمَك  (11ُروَن )يَوتَوَفكَّ
 اأْلَْرِم ُرَْتِلفوووا  ْم يف ( َوموووا َذرَأَ َلُكوو12 ) يَوْعِقلُوولنَ لَِقوووْلم   َواْلَقَمووَر َوالُنُجووولُم ُمَسووخَّرات  ِ َْمووورِِ  ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت  

 َوَتْسوَتْخرُِجلا ِمْنوُه ما  َنراي  لَِّذي َسخََّر اْلَبْحَر لَِتْأُكُللا ِمْنُه حلَْ ( َوُهَل ا13أَْللانُُه ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   لَِقْلم  يَذَّكَُّروَن )
تَوغُووول  أَْلقوووى يف اأْلَْرِم وَ  (14لَُّكوووْم َتْشوووُكُروَن )ِلِه َوَلعَ ْن َفْضوووا ِموووِحْليَووو   تَوْلَبُسووولَوا َوتَووووَرى اْلُفْلوووَك َمووولاِخَر ِفيوووِه َولِتَوبوْ
( أََفَموووْن 16َوَعالموووات  َواِبلووونَّْجِم ُهوووْم يَوْهتَوووُدوَن ) (15وَن )َرواِسوووَك أَْن َاِيوووَد ِبُكوووْم َوَأْووووارا  َوُسوووُبال  َلَعلَُّكوووْم هَتْتَووودُ 

ُ 18َرِحوويم  )  َلَغُفوولر  ْعَمووَ  اّللَِّ   ُهُْصوولها ِإنَّ اّللََّ ( َوِإْن تَوعُووُدوا نِ 17َحْلُووُ  َكَمووْن   َحْلُووُ  أَفَووال تَووذَكَُّروَن ) ( َواّللَّ
( أَْمولات  20َلُقولَن ) ا  َوُهوْم حُْ ُقوِن اّللَِّ   َحُْلُقلَن َكيْ  َوالَِّذيَن يَْدُعلَن ِمنْ  (19يَوْعَلُم ما ُتِسُروَن َوما تُوْعِلُنلَن )

َعثُلَن )َغْْيُ َأْحياء  وَ  َن يُوبوْ  {(21ما َيْشُعُروَن أايَّ
 إثبات الوحي والنبو  وا ناار 2 - 1الدرس ا ول:

لنعم ،وعلمووووه اقيووووه يف ونبوووودأ الشوووولط األول،وملضوووولعه هوووول التلحيوووود وأقواتووووه هووووك آايت اّلِل يف اال ،وأاي
ْعِجُللُ  ُسووووْبحانَُه فَووووال َتْسووووتوَ  اّللَِّ  أَتوووى أَْموووورُ »فلنأخووووذ يف التفصوووويل:.الشوووامل يف السوووور والعالني ،والوووودنيا واهلخرة

ِذُروا أَنَّوُه   إِلوَه ِإ َّ أاََن ُء ِموْن ِعبواِقِ :أَْن أَنْولوى َموْن َيشوارِِ  عَ يُونَوِزُِل اْلَمالِئَكوَ  اِبلوُروِ  ِموْن أَْمو.َوتَعاىل َعمَّا ُيْشورُِكلنَ 
 « ..فَاتوَُّقلنِ 

توود وكلمووا ام.م بعووذاب الوودنيا أو عووذاب اهلخرةأن ذتوويه - -لقوود كووان مشووركلا مكوو  يسووتعجللن الرسوولل 
حوولفهم  بلا أن حممووداتارا وحسوّبوم األجوول و  ينوزل ّبووم العووذاب زاقوا اسوتعجا ،وزاقوا اسووتهزاء،وزاقوا اسووته

ارهم و  رمحتووه يف إنظوومهوواهلم و و  يوودركلا حكموو  اّلِل يف إ.مووا   وجوولق لووه و  حقيقوو ،لييمنلا لووه ويستسوولملا
طاّبوا لب،خْيا مون خلل والقلوهوذ  اهلايت الويت ختانوه العقو.توه يف الكلن،وآايتوه يف القرآنُياوللا تدبر آاي

 فكْي.اقة والتابلعذاب  واليت تلي  اب نسان الذي أكرمه اّلِل ابلعقل والشعلر،وحري  ا ر 
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 كفوووكاقة وهوووذا يتلجوووه ا ر يووولحك بصووودور األمووور و ..« أَتوووى أَْموووُر اّللَِّ »وجووواء مطلوووع السووولرة حا وووا جازموووا:
يقوودمها  فوو  مشووي ته، و ّلِل اضووك افووإن سوون  « فَووال َتْسووتَوْعِجُلل ُ »لتحققووه يف امللعوود الووذي قوودر  اّلِل للقلعووه 

يف  نفواذ  فسويكلنوقلعه و  فأمر اّلِل ابلعذاب أو ابلساع  قد قضك وانتهى،أما.و  ييخرها رجاء.استعجال
 حينه املقدر،  يستقدم ساع  و  يتأخر.

تهوا حلقيقو  ل  مطابقفو و  ا؟ازمو  ذات وقوع يف الونفك مهموا تتماسوك أو تكابر،وذلوك وهوذ  الصويغ  احلا
يغ  و  بالغو  يف الصوق ،فال ماللاقع فأمر اّلِل   بد واقوع،وجمرق قضوائه يعود يف حكوم نفواذ ،ويتحق  بوه وجول 
 جمانب  للحقيق ،يف اللقحل الذي تيقي غايتها من التأير العمي  يف الشعلر.

عنووووووه  ز  اّللِ يووووووه مووووون كوووووور  ابّلِل اللاحد،وتصوووووولرات مسووووووتمدة موووووون هوووووذا الشوووووور  فقوووووود تنووووووفأموووووا مووووووا هووووووم عل
 التفكْي.يف التصلر و    عن هبلطبكل صلر  وأككاله،الناك « ُسْبحانَُه َوتَعاىل َعمَّا ُيْشرُِكلنَ »وتعاىل:

م إ وا هول وأوهوامه الهلماس إىل ضواّلِل الوذي   يودع النو.أتى أمور اّلِل املنوز  عون الشور  املتعوا  عموا يشوركلن
«  ِ لوى َموْن َيشواُء ِموْن ِعبواقِ أَْمورِِ  عَ  وِ  ِمونْ يُونَووِزُِل اْلَمالِئَكوَ  اِبلورُ »ينزل عليهم مون السوماء موا ُييويهم وينجويهم:

 -كموا سويجكء  -حودها و فهل   ينزل من السوماء مواء ُييوك األرم واألجسوام ...وهذا أوىل نعمه وكثاها
نفوولس ة:حيوواة يف البعووة حيافهل حيوواة وم.وللتعبْي ابلوورو  للووه ومعنووا .ن أموور إ ووا ينووزل املالئكوو  ابلوورو  موو
لووه اّلِل ل أول مووا ينز وه.ويوواروحياة يف اجملتمووع هفظووه موون الفسوواق والتحلوول وا .والضوومائر والعقوولل واملشوواعر

ملختوارين ا علوى لو  اّللِ خكو  أنهور تنزل بوه املالئ.من السماء للناس،وأول النعم اليت ميون اّلِل ّبوا علوى العبواق
 «. فَاتوَُّقلنِ أَْن أَْنِذُروا أَنَُّه   إِلَه ِإ َّ أانَ »ا :خالصته وفحل  -األنبياء  -من عباق  

 يوووووووك وا عوووووووا عووووووا  انومفووووووور  الطريوووووو  بوووووووني ا .وحياة النفك.رو  العقيووووووودة.إوووووووا اللحدانيووووووو  يف األللهيوووووو 
 وهووووام وازقهووووال هلووووا األتتجاذّبووووا السووووبل وختايووووفالنفك الوووويت   تلحوووود املعبوووولق نفووووك حووووائرة هالكوووو  .املوووودمر

لوورو  يشوومل ابالتعبووْي التصوولرات املتناقض ،وتناوكووها اللسوواوس،فال تنطلوو  جمتمعوو  هلوود  موون األهوودا   و 
 موووه مجيعوووا وهوووكر ّبوووا نعهوووذ  املعووواين كلهوووا ويشوووْي إليهوووا يف مطلوووع السووولرة املشوووتمل  علوووى كوووَّت النعم،فيصووود

  تلهوه  ألرم كلهوا إنع بونعم اها بدووا و  هسن النفك البشري  ا نتفوا النعم  الكثى اليت   قيم  لغْي 
 نعم  العقيدة اليت هييها.

املشوووركني و ملكووذبني اويفوورق ا نذار،فيجعلووه فحوولى الوولحك والرسووال ،ألن معظووم سوويا  السوولرة يوودور حوولل 
مث يكولن إلهوار  ا ميان ومون رتدين عنوا؟احدين لنعم  اّلِل،وانرمني ما أحله اّلِل،والناقضني لعهد اّلِل،وامل

 قام. هذا املوتكلن الدعلة إىل التقلى واحلذر واال  أوىل يف.ا نذار ألي  يف هذا السيا 
 خمسة م اات واسمة لنمم هللا عل  الناس 16 - 3الدرس الثاني:

لوووى وحدانيووو  ع الدالووو  آايت االووو  الدالووو  علوووى وحدانيووو  ااوووال  وآايت النعمووو .مث ذخوووذ يف عووورم اهلايت
َخلَوووووَ  » نسوووووان.اابقائ خبلووووو  السوووووماوات واألرم وخلووووو  .املووووونعم يعرضوووووها فلجوووووا فلجا،وجمملعووووو  جمملعووووو 
،تَعاىل َعمَّا ُيْشرُِكلنَ   «.ني     فَِإذا ُهَل َخِصيم  ُمبِ ِمْن نُْطفَ  ْنسانَ َخَلَ  اْ ِ .السَّماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ
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ووووماواِت َواأْلَْرَم » أصوووويل يف  ا،واحل  عنصوووورام توووودبْي احلوووو  قوووولام خلقهمووووا،واحل  قوووول ..« اِبحْلَوووو ِِ َخلَووووَ  السَّ
ائم ل كووكء قووكووإ ووا  .فمووا كووكء موون ذلووك كلووه عبووة و  جزا .تصووريفهما وتصووري  موون فيهمووا ومووا فيهما

وووووا ُيْشوووووِر »..علوووووى احلووووو  ومتلوووووبك بوووووه ومفوووووخ لوووووه وصوووووائر يف النهايووووو  إليوووووه  تعووووواىل عووووون .« .ُكلنَ تَعووووواىل َعمَّ
مووووا و ن فيهمووووا عمووووا يشووووركلن بووووه موووون خلوووو  اّلِل الووووذي خلوووو  السووووماوات واألرم،وخلوووو  موووو كووووركهم،وتعاىل

 فيهما،فليك أحد وليك ككء كريكا له وهل ااال  اللاحد بال كريك.
ْنسواَن ِموْن نُْطَفو   فَوِإذا ُهوَل َخِصويم  ُمبِوني   » بني النطفو  .دأ واملصوْيخم  بوني املبومون نقلو  ضو واي هلوا« َخَلَ  اْ ِ

 لق  أو يفا نسوووووووان املخاصوووووووم اجملووووووواقل الوووووووذي حاصوووووووم خالقوووووووه فيكفووووووور بوووووووه واووووووواقل يف وجوووووووالسووووووواذج  و 
يصوووولر   فهكووووذا.ل وليك بووووني مبدئووووه موووون نطفوووو  وصووووْيورته إىل ا؟وووودل وااصوووولم  فووووار  و  مه.وحدانيتووووه

ين  مشوهد  ا نسوان بونيعيودة،ويقبالتعبْي،وحتصر املساف  بوني املبودأ واملصوْي،لتبدو املفارقو  كامل ،والنقلو  
 ااز مقصولق يفوهل إ.. وعهدين متلاجهني:مشهد النطف  املهين  الساذج ،ومشهد ا نسان ااصيم املبني

ه ا نسوووان،ذخذ الوووذي يقووو  فيووو -رم السوووماوات واألجموووال الكلن: -التصووولير.ويف هوووذا اجملوووال اللاسوووع 
يهوووا ِقْ ء  فِ َقهوووا،َلُكْم َم َخلَ عووواَواأْلَنْ »يف اسوووتعرام خلووو  اّلِل الوووذي سوووخر  لإلنسوووان،ويبدأ ابألنعوووام: السووويا 
 بَولَووود  َ ْ َتُكلنُووولا َهِْمُل أَْيقووواَلُكْم ِإىلْسوووَرُحلَن،وَ ِحووونَي تَ وَ َوَلُكْم ِفيهوووا مَجوووال  ِحووونَي تُرُيُووولَن .َوِمْنهوووا َشُْكلُووولنَ .َوَمناِفعُ 

« ها َوزِينَو  ،َوَحُْلُ  موا   تَوْعَلُمولنَ  َواحْلَِمَْي ِلَ َْكُبل َواْلِبغالَ َل اْاَيْ ابلِِغيِه ِإ َّ ِبِش ِِ اأْلَنْوُفِك،ِإنَّ َربَُّكْم َلَرُ    َرِحيم ،وَ 
... 

ويف بي وو  كالبي وو  الوويت نووزل فيهووا القوورآن أول مرة،وأكووباهها كثووْي ويف كوول بي وو  زراعيوو  والبي ووات الزراعيوو  هووك 
واألنعام .ة بوودووا لبووب ا نسووانيف هووذ  البي وو  تووثز نعموو  األنعووام،اليت   حيووا.الغالبوو  حووَّت اليوولم يف العووا  .

أما اايل والبغوال واحلموْي فللركولب والزينو  .املتعار  عليها يف ا؟زيرة كانحل هك ا بل والبقر والضأن واملعز
والقووورآن إذ يعووورم هوووذ  النعمووو  هنوووا ينبوووه إىل موووا فيهوووا مووون تلبيووو  لضووورورات البشووور وتلبيووو   1615و  تيكووول 

 ألكلاقهم كذلك :
                                                 

هنووووا  خووووال  فقهووووك يف اايوووول فووووأبل حنيفوووو  ُيوووورم حللمهووووا اسووووتناقا إىل هووووذا الوووونا الووووذي حصصووووها للركوووولب والزينوووو  وإىل بعووووخ   - 1615
 األحاقية. ) السيد رمحه هللا (

وتُوُهْم َحوِديُة َجواِبِر بْوِن َعْبوِد اّللَِّ انَوحْل ِعورَااب  أَْم بوَورَاِذيَن .َوحُ ل ، َسوَلاء  َأكَ ِ  اْاَْيوِ  ِإىَل ِإاَبَحوقلحل : َذَهَه الشَّاِفِعيَُّ  َواحْلََنابَِلُ  ، َوُهَل قَووْلل  لِْلَماِلِكيَّو جَّ
َك  َأْ َواَء بِْنوحِل َأيب َبْكور  َرِضوْيول . َوَحوِديةُ ِم ااَْ ُموِر اأْلمَتْهِليَّوِ  ، َوأَِذَن يف حُلُول يَوْلَم َخْيَثَ َعْن حُلُلِم احلُْ  َرِضَك اّللَُّ َعنوُْهَما ، قَال : َوَى َرُسلل اّللَِّ 

ُ َعنوُْهَما قَاَلحْل : حَنَْراَن َعَلى َعْهِد َرُسلل اّللَِّ   حَنُْن اِبْلَمِديَنِ  .فَوَرس ا فََأَكْلَناُ  وَ  اّللَّ
ووْكِلَهووا َمووَع الْ ىَل ِحوول أَ إِ ِلِكيَّووِ  ، َوَذَهووَه احْلََنِفيَّووُ  يف الوورَّاِجِ  ِعْنووَدُهْم ، َوُهووَل قَوووْلل  َتن  لِْلَما تُوُهْم ِهووَك اْخووِتاَلُ  اأْلمَتَحاِقيووِة َكرَاَهووِ  التوَّْنزِيِهيَّووِ  .َوُحجَّ

 ؟َِْهاِق .ْكِلَها تَوْقِليل آَلِ  ا أَ َوأِلمَتنَّ يف  ،ِتَيان ا اْلَمْرِويَِّ  يف اْلَباِب َواْخِتاَلِ  السََّلِ  ، َفَذَهُبلا ِإىَل َكرَاَهِ  اْاَْيل احْ 
ل لَْيَسووحْل لَِنَجاَسووِتَها ، بَوول ِ ْحِ َاِمَهووا ، اِن ، أِلمَتنَّ َكرَاَهووَ  َأْكوول اْاَْيووبَونَوَهووا نَوواِهرَ َفووَرِس َولَ َوبِنَوواء  َعلَووى اْلَكرَاَهووِ  التوَّْنزِيِهيَّووِ  يُوَقووِرُِر احْلََنِفيَّووُ  : أَنَّ ُسووْيَر الْ  

َا آَلُ  ا؟َِْهاِق ، َويف تَولْ  َوِموْن راَِبِط اْاَْيول تُوْرِهبُولَن بِوِه َعوُدوَّ  ْم َموا اْسوَتَطْعُتْم ِموْن قُوولَّة  وا هَلُو} َوأَِعودُ  :تَوَعواىَل  ِفْيَِها ِإْرَهاُب اْلَعُدوِِ ،َكَموا يَوُقولل اّللَُّ أِلمَتوَّ
 اّللَِّ َوَعُدوَُّكْم { . 

 مِي ، َوِبِه َجَزَم َخِليل  يف ُرَْتَصرِِ  .  قَوْلل  لِْلَماِلِكيَِّ  اِبلتَّْحرِ ِ  ، َوحَنُْل ُ ْحرميِيَّ ُه ِإىَل اْلَكرَاَهِ  التَّ َوَذَهَه أَبُل َحِنيَفَ  يف رَِوايَِ  احلََْسِن ْبِن زاَِيق  َعنْ 
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لحوووووم وموووووا للووووو  والان ا؟لووووولق واألصووووولا  واألوابر واألكوووووعار،ومنافع يف هوووووذ  ويف ففوووووك األنعوووووام ق ء مووووو
وفيهووا  .نفكإ  بشوو  األ يبلغلنووه ومنهووا شكلوولن حلمووا ولبنووا و نووا،ويف محوول األيقووال إىل البلوود البعيوود  .إليها

ئعوووو  هوووو  راظرهووووا فار مجال ا سووووتمتاع  ن.كووووذلك مجووووال عنوووود ا راحوووو  يف املسوووواء وعنوووود السوووور  يف الصووووبا 
هوووول أا يدركووووه وأهل الريوووو  يوووودركلن هووووذا املعوووو   عمووووا  نفلسووووهم ومشوووواعرهم أكثوووور  وووو.صووووحيح   ينوووو 

َكُبلهووووا ِلَ ْ »الزينوووو : ؟مووووال يفاوتلبيوووو  حلاسوووو  .املدينوووو .ويف اايوووول والبغووووال واحلمووووْي تلبيوووو  للضوووورورة يف الركلب
ل يف هووذ  موال عنصور أصويفا؟.اةم للحيوهوذ  اللفتو  هلوا قيمتهوا يف بيوان نظورة القورآن ونظورة ا سوال«.َوزِينَو   

 الزائودة علوى األكولا  النظرة وليسحل النعم  هوك جمورق تلبيو  الضورورات مون نعوام وكوراب وركولب بول تلبيو 
 لان.ن وحاج  احليل احليلاالضرورات.تلبي  حاس  ا؟مال ووجدان الفر  والشعلر ا نساين املرتفع على مي

ألنفووك تلجيهووا اغيووه إ  بشوو  كلنوولا ابلييعقووه ّبووا علووى محوول األيقووال إىل بلوود    «ِإنَّ َربَُّكووْم لَووَرُ    َرِحوويم  »
 إىل ما يف خل  األنعام من نعم ،وما يف هذ  النعم  من رمح .

بغوووال ل  اايووول والا؟موووال،وخو يعقوووه ّبوووا علوووى خلووو  األنعوووام لاكووول واحلمووول ..« َوَحْلُوووُ  موووا   تَوْعَلُمووولنَ »
ل ن أقوات احلموومووط جديوودة ل اجملووال مفتلحووا يف التصوولر البشووري لتقبوول أ وواليظوو.واحلمووْي للركوولب والزينوو  .

ظلهم.فووولراء يان الوووذي والنقووول والركووولب والزينووو ،فال يغلووو  تصووولرهم خوووارج حووودوق البي ووو ،وخارج حووودوق الزمووو
م هلوراكهم،ويريود لرهم وإقامللجلق يف كل مكان وزموان صولر أخرى،يريود اّلِل للنواس أن يتلقعلهوا فيتسوع تصو

اع ّبوووا.و  وا نتفووو نسووولا ّبوووا حوووني تلجووود أو حوووني تكشووو  فوووال يعاقوهوووا و  امووودوا قون اسوووتخدامهاأن ذ
لوى هوذ  نوا القورآن ع وإ ا.هايقلللا:إ ا استخدم آاب ان األنعوام واايول والبغوال واحلموْي فوال نسوتخدم سولا

 األصنا  فال نستخدم ما عداها .
يِووئ هووا وموون مث يهحليوواة كلل ناقووات احليوواة كلها،ومقوودرات اإن ا سووالم عقيوودة مفتلحوو  مرنوو  قابلوو   سووتقبا

نوووه ع،ويوووتمخخ القووورآن األذهوووان والقلووولب  سوووتقبال كووول موووا توووتمخخ عنوووه القووودرة،ويتمخخ عنوووه العلم
ة.ولقود العلوم واحلياو ه اال  استقباله ابللجدان الديب املتفت  املستعد لتلقك كل جديد يف عجائ.املستقبل

وا؟مهولر  د وسوائلوسوتج.ل والركولب والزينو    يكون يعلمهوا أهول ذلوك الزمانجدت وسائل للحمل والنق
ئ والقرآن يهيِو.ذا الزموانهوأخرى   يعلمهوا أهول و ُيلها استناقا إىل أحاقية صحيح  وإىل السن  العملي .

 « ..َوَحُْلُ  ما   تَوْعَلُملنَ »هلا القللب واألذهان،بال مجلق و  هجر 

                                                                                                                                            

تُوُهْم قَوْلل اّللَِّ تَوَعاىَل : } َواْاَْيل َواْلِبَغال َواحْلَِموَْي ِلَ َْكُبلَهوا َوا لَْيَسوحْل َمْأُكللَو   ، ِإْذ لَوْل  َعلَوى الرُُكولِب َوالِزِينَوِ  يَودُ  رُ { فَاِ ْقِتَصوا َوزِينَو    َوُحجَّ ل َعلَوى َأوَّ
َهوا شَْ َهوا َلُكوْم ِفيَهواَم َخَلقَ َكاَنحْل َمْأُكلَل   َلَقال : َوِمنوَْها َشُْكُللَن ، َكَما قَال قَوْبل َذِلَك : } َواأْلمَتنْوعَ  ا احْلَوِديُة ُكلُولَن { . وََكوذَ ا ِقْ ء  َوَمنَواِفُع َوِمنوْ

ُ َعْنووُه أَنَّ النَّووِلَّ  ووَباعِ  َأْكوول حُلُوولِم اْاَْيوول َواْلِبغَووال َواحْلَِمووِْي ، وَُكوول ِذي انَ َوَووى َعوونْ  اْلَمووْرِوُي َعووْن َخالِووِد بْووِن اْلَللِيووِد َرِضووَك اّللَّ  ، وَُكوول ِذي ب  ِمووَن السِِ
 ِرَْله  ِمَن الطَّْْيِ . 
ا َكاَنحْل َق ََلُ  ا ِفيَِّ  .َو َ َماِنَع ِموْن َتْسوِمَيِتَها ) َهْرمي وا ( بِنَواء  ُ  التَّْحرميِيَُّ  ِعْنَد احْلَنَ  ُهَل اْلَكرَاهَ  احلُْْكمُ هْليَِ  َواحلَِْديِة َعَلى التَّْحرمِِي َغْْيَ َقْطِعيَّ   َكانَ َوَلمَّ

 [139-138/ 5ع  الفقهي  الكليتي  ]نِِي ا .امللسل لَ ي ا أَْو ا َكاَن َقلِيُلُه َقْطعِ َعَلى أَنَّ التَّْحرمَِي ُهَل اْلَمْنُع اِبْلَمْعَ  الشَّاِمل ِلمَ 
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ا  غوواايت دخل السوويل والركوولب والسووْي لبلوولغ غوواايت حمسلسوو  يف عووا  األرم،يووويف معوورم النقوول واحلموو
اوز لتوولي و  يتجوويتقيم   وهوول نريوو  قاصوود مسوو.فثموو  الطريوو  إىل اّللِ .معنليوو  وسووْيا معنوولاي ونرقووا معنلي 

ايتوه آبفها وبياوا:نفسه كشو فأما الطري  إىل اّلِل فقد كته على.ومث  نر  أخرى   تلصل و  هتدي.الغاي 
ووِبيلِ »يف الكوولن وبرسووله إىل النوواس: لسووبيل ..وا« داُكْم َأمْجَعِوونيَ َلْل كوواَء هَلَوووَ .ئِر  َوِمْنها جووا.َوَعلَووى اّللَِّ َقْصووُد السَّ

ر هول ئوالسبيل ا؟وا.يد عنهاالقاصد هل الطري  املستقيم الذي   يلتلي كأنه يقصد قصدا إىل غايته فال ُي
ولكنووه ..« نيَ ْم َأمْجَعِووَء هَلَووداكُ َولَووْل كووا»  يلصوول إليهووا،أو   يقوو  عنوودها  السووبيل املنحوور  اجملوواوز للغايوو  

ريووووو  دى أو نكووووواء أن حلووووو  ا نسوووووان مسوووووتعدا للهووووودى والضوووووالل،وأن يووووودع  راقتوووووه اختيوووووار نريووووو  اهلووووو
رج علووى  ووا   حووفكان موونهم موون يسوولك السووبيل القاصوود،ومنهم موون يسوولك السووبيل ا؟ائر.وكال.الضووالل

 ،اليت قضحل  ن تدع لإلنسان حري  ا ختيار.مشي   اّللِ 
،َوِمْنُه َكووَجر  فِ  ُكووْم ِمْنووهُ لَ ِء موواء  ُهووَل الَّووِذي أَنْوووَزَل ِمووَن السَّووما»والفوولج الثوواين موون آايت االوو  والنعموو : يووِه َكووراب 

لِووووَك هَليَوووو   لَِقووووْلم  ذِإنَّ يف .لِِ الثََّمووووراتِ ُكوووونوووواَب،َوِمْن  اأْلَعْ ُتِسوووويُملَن،يُوْنِبحُل َلُكووووْم بِووووِه الووووزَّرَْع َوالزَّيْوتُوووولَن َوالنَِّخيووووَل وَ 
 « ..يَوتَوَفكَُّرونَ 

ئجهووا ته،وتنشووئ نتادبر حركاتووواملوواء ينووزل موون السووماء وفوو  النوولاميك الوويت خلقهووا اّلِل يف هووذا الكوولن،واليت 
ن مو كر هنوا نعمو ملواء يوذ هذا ا.بقدر خاص من أقدار  ينشئ كل حرك  وكل نتيج .وف  إراقة ااال  وتدبْي 

َوِمْنووُه »صووي  املرعووى ال مث خصل فهووك خصلصووي  الشووراب الوويت تووثز يف هووذا اجملوو« َلُكووْم ِمْنووُه َكووراب  »نعووم اّلِل 
تنسويقا للجول نعوام قبلهوا و ذكور األ ذلك  ناسوب .وهوك املراعوك الويت تربولن فيهوا السولائم« َكَجر  ِفيِه ُتِسويُملنَ 

هووا موون األعنوواب وغْي النخيوول و و منهووا ا نسووان مووع الزيتوولن  مث الووزروع الوويت ذكوول.العووام بووني املراعووك واألنعووام
 أكجار الثمار ..

وووُرونَ » تيووو  حليووواة البشووور،وما كوووان لاميسوووه امللاالكلن،ون يف تووودبْي اّلِل هلوووذا..« ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   لَِقوووْلم  يَوتَوَفكَّ
بيوو  قوو  لفطرته،ملته،ملافاا نسووان ليسووتطيع احليوواة علووى هووذا الكلكووه لوول   تكوون نوولاميك الكوولن ملاتيوو  حلي

 لنسوه بوني هوذااأن تكولن وما هك ابملصاقف  العابرة أن حل  ا نسان يف هذا الكلكه األرضوك،و .حلاجاته
لوى موا هوك لفلكيو  عالكلكه وغْي  مون النجولم والكلاكوه هوك هوذ  النسوه،وأن تكولن الظولاهر ا؟ليو  وا

 النحل الذي نرا .عليه، كن  لإلنسان من احلياة،ملبي  هكذا حلاجاته على 
ه طور وموا ينشو ظواهرة املكوالذين يتفكرون هم الذين يدركلن حكم  التدبْي،وهم الوذين يربطولن بوني لواهرة  

ال  وعلووووى علووووى ااوووو علووووى األرم موووون حيوووواة وكووووجر وزروع ومثووووار،وبني النوووولاميك العليووووا لللجلق،وق لتهووووا
  يووو  يف الصوووبا ل هوووذ  اهلفيمووورون علوووى مثووو أما الغوووافللن.وحدانيووو  ذاتوووه ووحدانيووو  إراقتوووه ووحدانيووو  تووودبْي 

ىل البحووة مائرهم إضووواملسوواء،يف الصووي  والشووتاء،فال توولقج تطلعهووم،و  تثووْي اسووتطالعهم و  تسووتجيا 
 عن صاحه هذا النظام الفريد.
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ِإنَّ . ِ َْمورِ ِ ُم ُمَسوخَّرات  َر،َوالُنُجول َك َواْلَقمَ الشَّمْ َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َوالنَّهاَر وَ »والفلج الثالة من أفلاج اهلايت:
يف آن:الليوول  موو  علووى البشوورلاهر النع..وموون مظوواهر التوودبْي يف اال ،ولوو« يف ذلِووَك هَلايت  لَِقووْلم  يَوْعِقلُوولنَ 

ه ولكنهوووا لووو ختلووو  وهوووك  .والنهوووار والشووومك والقمووور والنجلم.فكلهوووا  وووا يلووول حاجووو  ا نسوووان يف األرم
اء فليتصوولر كووومن .شوورينهووار ذات أيوور حاسووم يف حيوواة هووذا املخلوول  البفظاهرة الليوول وال.مسووخرة ملنفعتووه

يوو  هووذ  األرم ك لنبووات يفوووارا بووال ليوول أو لوويال بووال وووار،مث يتصوولر مووع هووذا حيوواة ا نسووان واحليوولان وا
 أصولها ويف ة ّبموا يفوعالقتهما ابحلياة على الكلكه األرضك،وعالق  احليوا.تكلن.كذلك الشمك والقمر

 .. علم اّللِ لإلنسان ولغْي ا نسان  ا ي« لُنُجلُم ُمَسخَّرات  ِ َْمرِ ِ َوا» لها،
يت تتودبر لعقولل الواوكل أول وك نور  مون حكمو  التدبْي،وتناسو  النولاميك يف الكولن كله،يدركوه أصوحاب 

 .« .ْعِقُللنَ ْلم  يوَ ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لِقَ »وتعقل وتدر  ما وراء الظلاهر من سنن وقلانني:
 ذلِوَك ِإنَّ يف .َتِلفوا  أَْللانُوهُ ْرِم رُْ  يف اأْلَ َوموا َذرَأَ َلُكومْ »والفلج الرابع مون أفولاج النعمو  فيموا خلو  اّلِل لإلنسوان:

الووويت تقووولم ّبوووا  تلووو  املعووواقنلبشووور مووون رل..وموووا خلووو  اّلِل يف األرم وموووا أوقع فيهوووا « هَليَووو   لَِقوووْلم  يَوووذَّكَُّرونَ 
لقعوو  للنوواس ألرم،املاونظرة إىل هووذ  الووذخائر املخبوولءة يف .يف بعووخ األزمووانحيوواهتم يف بعووخ ا؟هووات و 

 قيوول:إن كنووزا وكلمووا.هاحووَّت يبلغوولا ركوودهم يلمووا بعوود يلم،ويسووتخرجلا كنوولزهم يف حينهووا ووقووحل احلاجوو  إلي
و  « ذَّكَُّرونَ يَووو    لَِقوووْلم  لِوووَك هَليَوووِإنَّ يف ذ»..منهوووا قووود نفووود أعقبوووه كنوووز آخووور غوووب،من رز  اّلِل املووودخر للعبووواق 

 ينسلن أن يد القدرة هك اليت خبأت هلم هذ  الكنلز.
ه يشووتمل علووى سووقك،ولكنوالفوولج ااووامك موون أفوولاج االوو  واألنعووام يف البحوور امللوو  الووذي   يشوورب و  ي

ا ِمْنوُه ِحْليَو   ،َوَتْسوَتْخرُِجل  َنراي  ْنوُه حلَْموا  ُكُللا مِ َوُهَل الَِّذي َسخََّر اْلَبْحوَر لِتَوأْ »صنل  من آ ء اّلِل على ا نسان:
تَوُغلا ِمْن َفضْ   « ..ْشُكُرونَ َعلَُّكْم تَ ِلِه،َولَ تَوْلَبُسلَوا،َوتَوَرى اْلُفْلَك َملاِخَر ِفيِه،َولِتَوبوْ

غووووْي  و ن السوووومك فمنه اللحووووم الطووووري مووو.ونعمووو  البحوووور وأحيائوووه تلوووول كووووذلك ضووورورات ا نسووووان وأكووولاقه
قولام موا يتحلوى ّبوا أ اقوع الويتليلوي ومون املرجان،وغْي وا مون األصودا  والقل للطعام.وإىل جلار  احللي  مون ال

َرى َوتَوو» نتقوال:لركولب وااوالتعبْي كذلك عن الفلك يشك بتلبي  حاسو  ا؟موال    جورق .يزاللن حَّت اهلن
  العبوواب وتفوور  شوو  املوواءت« َموولاِخرَ »فهووك لفتوو  إىل متوواع الر يوو  وروعتها:ر يوو  الفلووك « اْلُفْلووَك َموولاِخَر ِفيووهِ 

نووووه الضوووورورة لكلن، ااوموووورة أخوووورى ْنوووود أنفسوووونا أمووووام التلجيووووه القوووورآين العووووا  إىل ا؟مووووال يف مظوووواهر ..
 ت.واحلاجا واحلاج ،لنتملى هذا ا؟مال ونستمتع به،و  حنبك أنفسنا قاخل حدوق الضرورات

ل اّلِل ورزقوه،وإىل كوكر  ىل ابتغواء فضوإ -مام مشهد البحر والفلك تش  عبابوه أ -كذلك يلجهنا السيا  
تَوُغل »على ما سخر من الطعام والزين  وا؟مال يف ذلك املل  األجاج:  «.َعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ْضِلِه َولَ ا ِمْن فَ َولِتَوبوْ

ُكوووْم لَّ َأْووووارا  َوُسووُبال  َلعَ يووَد ِبُكْم،وَ ْن اَِ أَ َوأَْلقووى يف اأْلَْرِم َرواِسوووَك »والفوولج األخوووْي يف هووذا املقطوووع موون السووولرة:
 «.َوَعالمات  َواِبلنَّْجِم ُهْم يَوْهَتُدونَ .هَتَْتُدونَ 
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علوول ي.القوورآن هنا  يووذكرهافأمووا ا؟بووال الرواسووك فووالعلم احلوودية يعلوول وجلقهووا ولكنووه   يووذكر وليفتهووا الوويت
رة األرضوي  قلا القشووجلقها بنظرايت كثْية متعارضو  أ هوا أن جول  األرم امللتهوه يوثق فينكما،فتوت

ازن هفووووووج توووووول  ولكن القوووووورآن يووووووذكر أوووووووا.ه وتتجعوووووود فتكوووووولن ا؟بووووووال واملرتفعووووووات واملنخفضوووووواتموووووون فلقوووووو
 األرم.وهذ  اللليف    يتعرم هلا العلم احلدية.

بيعيوو  ذات عالقوو  ن األوارو .ويف مقابوول ا؟بووال الرواسووك يلجووه النظوور إىل األوووار ا؟لاري،والسووبل السوولالك
  سوبل ذات عالقووال.مطارله تكلن منابع األوار،حية مسواق  األيف املشهد اب؟بال،ففك ا؟بال يف الغا

لوويت عووا  الطوور  ار ذلووك موإىل جوولا.وذات عالقوو  كووذلك  وول األنعووام واألمحووال وا نتقووال.اب؟بووال واألوووار
هوودي يجم الووذي يهتوودي ّبووا السووالكلن يف األرم موون جبووال ومرتفعووات ومنفرجووات،ويف السووماء موون الوون

 بحر سلاء.السالكني يف الث وال
 هللا الخالق المنمم وع ه الممبودين من دونه عن أي شيء 21 - 17الدرس الثالث:

سووولرة يعقوووه طوووع مووون الوعنووود موووا ينتهوووك اسوووتعرام آايت االووو ،وآايت النعمووو ،وآايت التووودبْي يف هوووذا املق
وتلحيود   حانهّلِل سوبابفقد ساقه يف صودق قضوي  التعريو  .السيا  عليه  ا سي  هذا ا ستعرام من أجله

َ وا نِْعَمووَ  اّللَِّ   هُْ ِإْن تَوعُوودُ وَ ُروَنف أََفَمووْن َحْلُووُ  َكَمووْن   َحْلُووُ ف أَفَووال تَووذَكَّ »وتنزيهووه عمووا يشووركلن: ُصوولها ِإنَّ اّللَّ
ُ يَوْعلَوووووُم مووووووا ُتِسوووووُروَن َوموووووا تُوْعِلُنلَن،َوا.َلَغُفووووولر  َرِحووووويم   ُقووووولَن َكوووووْي ا  َوُهووووووْم    َحْلُ ْن ُقوِن اّللَِّ يَووووووْدُعلَن ِمووووو لَّوووووِذينَ َواّللَّ

َعثُ  َن يُوبوْ  « ..لنَ ُحَْلُقلَن،أَْملات  َغْْيُ َأْحياء  َوما َيْشُعُروَن أايَّ
فهول هنالوك ..« ف  َحْلُو ُ   َكَمونْ أََفَموْن َحْلُو ُ »وهل تعقيوه اوكء يف أوانوه،والنفك متهي و  لإلقورار  ضوملنه:

  كلوه،ومن لك االوذبني من حل  .سان يف حسه وتقدير  .وكال:أفيجلز أن يسلي إن.إ  جلاب واحد: 
مور ويتجلووى ذكر،فيتضو  األكثور موون التفموا ُيتوواج األمور إىل أ« أَفَووال تَوذَكَُّرونَ »  حلو    كبوْيا و  صوغْياف 

 اليقني.
فضووال علووى أن .. « ُهُْصوولهاّللَِّ  اَوِإْن تَوعُووُدوا نِْعَمووَ  »فهل يعقووه عليهووا:.ولقوود اسووتعرم ألوولاان موون النعموو 

وهوووذا تركيوووه .فتقووودها .يوأكثر الووونعم   يووودريها ا نسوووان،ألنه ذلفهوووا فوووال يشوووعر ّبوووا إ  حوووني .تشوووكروها
يسووعه غفووران  لف إ وواجسوود  وولائفووه مووَّت يشووعر  ووا فيووه موون إنعووام إ  حووني يدركووه املوورم فوويحك اب خووتال

 ..« ر  َرِحيم  ِإنَّ اّللََّ َلَغُفل »اّلِل للتقصْي ورمحته اب نسان الضعي  
ُ يَوْعلَوُم موا ُتِسوُرو »يعلم ااايف والظواهر:.وااال  يعلم ما خل  كيو  يسولونه يف حسوهم ف« ْعِلنُولنَ توُ َن َوموا َواّللَّ

حيوواة ْي قووابلني للغووألموولات  وتقووديرهم بتلووك اهلهلوو  املوودعاة وهووم   حلقوولن كووي ا و  يعلموولن كووي ا،بل إوووم
ْمولات  أَ .ْي ا  َوُهوْم ُحَْلُقلنَ ُلُقولَن َكو   حَْ َوالَّوِذيَن يَوْدُعلَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ »:ومن مث فهوم   يشوعرون.على ا نال 

َعثُلنَ  َن يُوبوْ  « ..َغْْيُ َأْحياء  َوما َيْشُعُروَن أايَّ
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 البعوووة تكملووو  ألن.لبعوووةوا كوووارة هنوووا إىل البعوووة وملعووود  فيهوووا تقريووور أن ااوووال    بووود أن يعلوووم ملعووود ا
  قهووا هوك آهلوو  يبعوة عبا فاهلهلوو  الويت   تعلوم مووَّت.يسوتليف األحيوواء جوزاءهم علووى موا قدملاللخل .وعنود  

 تحقي  م على الفااال  يبعة راليقه ويعلم مَّت يبعثه.تستح  التأليه،بل هك سخري  الساخرين
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 [50إل   22(:اآليات 16]سور  النحل ):الوحد  الثانية

 يد شبهاأهم في مقابل نماذج الماقين ونميمهمنماذج المساكبرين وأ ن

َ يَوْعلَوُم موا  (  22ْم ُمْسَتْكِثُوَن )ِكرَة  َوهُ ْم ُمنْ ِإهلُُكْم إِله  واِحد  فَالَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة قُوُللّبُُ }  َجوَرَم أَنَّ اّللَّ
وَّلِوونَي سوواِنُْي اأْلَ أَ ِإذا ِقيووَل هَلُووْم موواذا أَنْوووَزَل َرُبُكووْم قوواُللا ( وَ 23يَن )ُيِسووُروَن َومووا يُوْعِلنُوولَن ِإنَّووُه   ُيُِووُه اْلُمْسووَتْكثِِ 

( قَوْد 25  ساَء موا يَوزُِروَن )لَوُْم بَِغْْيِ ِعْلم  أَ ِذيَن ُيِضلُ اِر الَّ ( لَِيْحِمُللا أَْوزاَرُهْم كاِمَل   يَوْلَم اْلِقياَمِ  َوِمْن أَْوز 24)
ُ بُوْنيوواَوُْم ِمووَن اْلقَ َمَكووَر الَّووِذيَن ِمووْن قَووو ِهْم َوأَ ُهووُم اْلَعووذاُب ِمووْن ِهُم السَّووْقُ  ِمووْن فَوووْلقِ َخوورَّ َعلَوويْ فَ لاِعووِد ْبِلِهْم فَووأََتى اّللَّ

واُل أَيْووَن ُكورَكاِئَك مُثَّ يوَوْلَم اْلِقياَمووِ  ُحْوزِيِهْم َويَوُقوول  (26َحْيوُة   َيْشووُعُروَن )  الَّووِذيَن  قووالَ ُتْم ُتَشوواُقلَن فِويِهمْ لَّووِذيَن ُكنوْ
ْلَقُلا لَّووِذيَن تَوتَوَلفَّوواُهُم اْلَمالِئَكووُ  لوواِلِمك أَنْوُفِسووِهْم فَووأَ ا( 27َن )أُوتُوولا اْلِعْلووَم ِإنَّ اْاِووْزَي اْليَوووْلَم َوالُسوولَء َعلَووى اْلكوواِفرِي
َ َعِليم  ِ ا ُتمْ   السََّلَم ما ُكنَّا نَوْعَمُل ِمْن ُسلء  بَلى ِإنَّ اّللَّ  َجَهونََّم خالِوِديَن ِفيهوا ( فَواْقُخُللا أَبْولابَ 28) لنَ  تَوْعَملُ ُكنوْ

ِيَن ) لوُدنْيا يَن َأْحَسوُنلا يف هوِذِ  اْْيا  لِلَّوذِ اذا أَنْووَزَل َرُبُكوْم قواُللا َخوم( َوِقيَل لِلَِّذيَن اتوََّقْلا 29فَوَلِبْ َك َمثْوَلى اْلُمَتَكثِِ
ْم ِفيهوا هَلُواأْلَْوواُر  نَّاُت َعْدن  يَْدُخُللَوا َعْرِي ِمْن َهِْتَهواجَ ( 30قاُر اْلُمتَِّقنَي )َحَسَن   َوَلداُر اهْلِخرَِة َخْْي  َولَِنْعَم 

ُ اْلُمتَِّقوونَي ) لَووْيُكْم اْقُخلُوولا لَن َسووالم  عَ فَّوواُهُم اْلَمالِئَكووُ  نَيِِبِوونَي يَوُقللُووالَّووِذيَن تَوتَولَ  (31مووا َيشوواُ َن َكووذِلَك َاْووزِي اّللَّ
ُتْم تَوْعَمُللَن ) اْ؟َنَّ َ  ِذيَن ِموْن َربَِِك َكذِلَك فَوَعوَل الَّو يتَ أَْمرُ تِيَوُهُم اْلَمالِئَكُ  أَْو ذَْ شَْ ( َهْل يَوْنظُُروَن ِإ َّ أَْن 32ِ ا ُكنوْ

ُ َولِكْن كانُلا أَنْوُفَسُهْم َيْظِلمُ  لُولا َوحواَ  ِّبِوْم موا كوانُلا فََأصواَّبُْم َسويِِ اُت موا َعمِ  (33لَن )قَوْبِلِهْم َوما لََلَمُهُم اّللَّ
ُ 34بِِه َيْستَوْهزُِ َن ) َحرَّْمنوا   حَنْوُن َو  آابُ ان َو ِه ِموْن َكوْكء  ا َعبَوْدان ِموْن ُقونِوم( َوقاَل الَِّذيَن َأْكرَُكلا َلْل كاَء اّللَّ

( َوَلَقوْد بَوَعْثنوا يف  35 الْوَبالُغ اْلُمبِونُي )ُسوِل ِإ َّ لرُ ا َعلَوى ِمْن ُقونِِه ِمْن َكْكء  َكذِلَك فَوَعَل الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم فَوَهلْ 
َ َواْجَتِنبُوولا الطَّوواُغلتَ  ُهْم َموونْ ْم َمووْن َهوودَ َفِموونوْهُ  ُكوولِِ أُمَّوو   َرُسوول   أَِن اْعبُووُدوا اّللَّ ُ َوِموونوْ َحقَّووحْل َعَلْيووِه الضَّووالَلُ   ى اّللَّ

َ   يَوْهوِدي َموْن إِ  (36 )عاِقَبُ  اْلُمَكذِِِبنيَ َفِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَاْنظُُروا َكْيَ  كاَن  ْن َهِْرْص َعلى ُهداُهْم فَِإنَّ اّللَّ
َعوُة اّللَُّ ( َوأَْقَسوُملا اِبّللَِّ َجْهوَد أَ 37ُيِضُل َوما هَلُْم ِموْن انِصورِيَن ) ق وا ُت بَلوى َوْعودا  َعَلْيوِه حَ  َموْن مَيُول مْيواِوِْم   يَوبوْ

َ هَلُووُم الَّووذِ 38اِس   يَوْعَلُموولَن )َولِكوونَّ َأْكثَوووَر النَّوو ُووْم كووانُلا كووا الَّووِذيَن كَ ي َحَْتِلُفوولَن ِفيووِه َولِوويَوْعَلمَ ( لِيُوبَوونيِِ ِذِبنَي َفووُروا َأوَّ
ا قَوْللُنا ِلَشْكء  ِإذا أََرْقانُ  أَْن نَوُقلَل َلُه ُكْن فوَ 39) ْعوِد موا لُِلُمولا ِذيَن هواَجُروا يف اّللَِّ ِموْن بوَ ( َوالَّ 40) َيُكلنُ ( ِإ َّ

ِووْم يَوتَولَكَّلُوولَن الَّووِذيَن َصووثَُ  (41ُموولَن )انُلا يَوْعلَ  لَووْل كوولَنُوبَووولِِئَونوَُّهْم يف الووُدنْيا َحَسووَن   َوأَلَْجووُر اهْلِخوورَِة َأْكووَثُ  وا َوَعلووى َرّبِِ
ووووُتْم   تَوْعلَ الووووذِِكْ  ْهوووولَ أَ  َوُللا ( َومووووا أَْرَسووووْلنا ِمووووْن قَوْبلِووووَك ِإ َّ رِجووووا   نُوووولِحك إِلَووووْيِهْم َفْسوووو42) ( 43ُموووولَن )ِر ِإْن ُكنوْ

 َ ( أَفَوَأِمَن الَّوِذيَن َمَكوُروا 44تَوَفكَّوُروَن )لَوْيِهْم َوَلَعلَُّهوْم يوَ إِ موا نوُوِزَِل  لنَّواسِ لِ اِبْلبَويِِناِت َوالزُبُِر َوأَنْوزَْلنا إِلَْيَك الذِِْكَر لِتُوَبنيِِ
ُ ِّبِووووُم اأْلَ  وووويِِ اِت أَْن َحِْسووووَ  اّللَّ ُخووووَذُهْم يف ذَْ ( أَْو 45  َيْشووووُعُروَن ) ِمووووْن َحْيووووةُ  ْلَعووووذابُ ْرَم أَْو َذْتِوووويَوُهُم االسَّ

َوَ ْ يوَووَرْوا ِإىل مووا ( أَ 47ِحوويم  )   فَووِإنَّ َربَُّكووْم لَووَرُ    رَ أَْو َذُْخووَذُهْم َعلووى خَتَوولُ  (46تَوَقلُووِبِهْم َفمووا ُهووْم ِ ُْعِجووزِيَن )
ُ ِموْن َكوْكء   ّللَِِّ َيْسوُجُد موا يف وَ ( 48 َوُهوْم قاِخوُروَن )جَّدا  ّللَِّ ُسوماِئِل  يَوتَوَفيوَّوُيا ِلاللُوُه َعوِن اْلَيِمونِي َوالشَّوَخَلَ  اّللَّ

ُوْم ِموْن فَووْلِقِهْم َويَوْفَعلُوَحو( 49وَن )ْسوَتْكثُِ السَّماواِت َوموا يف اأْلَْرِم ِموْن قابَّو   َواْلَمالِئَكوُ  َوُهوْم   يَ  لَن اُفلَن َرّبَّ
 { (50ما يُوْيَمُروَن )
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 مقدمة الوحد 

لموووه ابلسووور ق ،ويف عوقفنوووا يف الووودرس السووواب  عنووود اسوووتعرام آايت ااوووال  يف خلقوووه،ويف نعمتوووه علوووى عبوووا
ا     تنتظوووور هلوووول هووووك ميتووووو  تعلووووم كووووي ا،ب.  ختلوووو  كووووي ا،بل هووووك رللقوووو .بينمووووا اهلهلوووو  املوووودعاة.والعلوووون .

الن عقيوودة ا،ويف بطوولجووزاء  وهووذا وذلووك قووانع يف بطووالن عباقهتووحيوواة.وهك   تعلووم مووَّت يبعووة عباقهووا ل
 الشر  كاف  ..

 عة أيضا.وكان هذا هل الشلط األول يف قضي  التلحيد يف السلرة مع إكارة إىل قضي  الب
ريور دا،يفتت  بتقلنا جديونبدأ كو.وها حنن أو ء نبدأ يف الدرس ا؟ديد من حية انتهينا يف الودرس السواب 

 منوو  فيهووااكفووا؟حلق صووف    ،ويعلل عوودم إميووان الووذين   ييمنوولن ابهلخوورة  ن قلوولّبم منكرة،وحوودة األللهيوو
 ليم ..ان والتستصدهم عن ا قرار ابهلايت البينات،وهم مستكثون،فا ستكبار يصدهم عن ا ذع
مون  األرم يفوات وموا وحتم  شهد ميير:مشهد الظالل يف األرم كلهوا سواجدة ّلِل،ومعهوا موا يف السوما

 .  بال جدال .اع  ألمر قاب ،واملالئك ،قد برئحل نفلسهم من ا ستكبار،وامتات ابال  من اّلِل،والط
 ا؟ديد. ذا الشلطههذا املشهد اااكع الطائع يقابل صلرة املستكثين املنكرة قللّبم يف مفتت  

لن قورآن إذ يزعمولولحك والوبني املطلع وااتام يستعرم السويا  مقول ت أول وك املسوتكثين املنكورين عون ا
ّلِل أراق مونهم ذ يودعلن أن ااّلِل،إ ومقل هتم عن أسباب كركهم ابّلِل وهرميهم ما   ُيرموه.أنه أسانْي األولني

لوى يتولىل الورق عو .ن ميلتموومقل هتم عن البعة والقيام  إذ يقسملن جهدهم   يبعوة اّلِل .الشر وارتضا 
قووول ت ن تلوووك املد احتضوووارهم ومشووواهد بعوووثهم وفيهوووا يتوووثأون موووويعرم يف ذلوووك مشووواه.مقووول هتم مجيعوووا

 ع  موون ليوول أو يف سوواالبانلوو ،كما يعوورم بعووخ مصووارع الغووابرين موون املكووذبني أمثوواهلم،وحلفهم أخووذ اّللِ 
وإىل جوولار .. ر للعووذابوووار وهووم   يشووعرون،وهم يف تقلووبهم يف الووبالق،أو وهووم علووى ختوول  وتلقووع وانتظووا

يووووه لبعووووة مووون ناقوووول ت املتقوووني املوووويمنني وموووا ينتظوووورهم عنووود ا حتضووووار ويووولم يعووورم صوووولرا مووون م هوووذا
 اء ..رم والسموينتهك بذلك املشهد اااكع الطائع للظالل والدواب واملالئك  يف األ.ا؟زاء

 شرك الك ار وإنكارهم النبو  ول ت نأرهم لهالك السابقين 29 - 22الدرس ا ول:

َ يَوْعلَوُم موا ُيِسوُروَن   َجوَرمَ .ْم ُمْسوَتْكِثُونَ ِكرَة  َوُهوْم ُمنْ يَن   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة قُوُللّبُُ فَالَّذِ .ِإهلُُكْم إِله  واِحد  »  أَنَّ اّللَّ
 « ..َوما يُوْعِلُنلَن،ِإنَُّه   ُيُُِه اْلُمْسَتْكِثِينَ 

ط عبواقة ألخورى  رتبواالو  علوى اوامع السيا  بني ا ميان بلحدة اّلِل وا ميان ابهلخرة.بل اعل إحودا ا ق
  ا؟زاء .ى عدله يففباهلخرة تتم حكم  ااال  اللاحد ويتجل.اّلِل اللاحد بعقيدة البعة وا؟زاء

وكوول مووا سووب  يف السوولرة موون آايت االوو  وآايت النعموو  وآايت العلووم يوويقي إىل هووذ  « ِإهلُُكووْم إِلووه  واِحوود  »
 نلاميك الكلن وتناسوقها وتعاوووا كموا سول  احلدية.فالوذين   احلقيق  الكبْية البارزة،اللاضح  اهلتر يف

 -وهووك فوورع عوون ا عتقوواق بلحدانيوو  ااووال  وحكمتووه وعدلووه  -يسوولملن ّبووذ  احلقيقوو ،و  ييمنوولن ابهلخوورة 
إن قلوولّبم منكوورة .هووي ء   تنقصووهم اهلايت و  تنقصووهم الثاهني،إ ووا تكموون العلوو  يف كيوواوم ويف نبوواعهم
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قووووور  وووووا تووووورى مووووون اهلايت،وهوووووم مسوووووتكثون   يريووووودون التسوووووليم ابلثاهوووووني وا ستسوووووالم ّلِل جاحووووودة   ت
 فالعل  أصيل  والداء كامن يف الطباع والقللب ..والرسلل

يووه ويكرهووه ك و  ر يعلمووه قون كوو.فهوول يعلووم مووا يسوورون ومووا يعلنلن.واّلِل الووذي خلقهووم يعلووم ذلووك منهم
 فهوم مكروهولن مثومن .أو يسولم أن يقتنوع فالقلوه املسوتكث   يرجوى لوه« ِثِينَ ِإنَُّه   ُيُُِه اْلُمْسَتكْ ».فيهم

 علنلن.من اّلِل  ستكبارهم الذي يعلمه من يعلم حقيق  أمرهم ويعلم ما يسرون وما ي
اْلِقياَموِ  َوِموْن أَْوزاِر الَّوِذيَن  لَو   يوَوْلمَ ْوزاَرُهوْم كامِ َيْحِملُولا أَ لِ .ِلنيَ َوِإذا ِقيَل هَلُْم:ماذا أَنْووَزَل َرُبُكوْمف قاُللا:َأسواِنُْي اأْلَوَّ »

،َأ  ساَء ما يَزُِرونَ   «.ُيِضُللَوُْم بَِغْْيِ ِعْلم 
  ايبولا « ُكوْمفَل َربُ موا ذا أَنْووزَ »هي ء املستكثون ذو والقللب املنكرة اليت   تقتنع و  تستجيه إذا س للا:

لنقوووووول،ولل   نوووووواء يف اقوووووورآن أو يلخصوووووولا فحلا ،فيكلنوووووولا أما؟وووووولاب الطبيعووووووك املباكوووووور،فيتللا كووووووي ا موووووون ال
ايت الل يو  انْي هوك احلكواواألسو« َأسواِنُْي اأْلَوَّلِونيَ »إ ا هم يعدللن عون ا؟ولاب األموني فيقللولن:.يعتقدو 

ل  ع احليوواة وسوولا  أوضووا وهكووذا يصووفلن هووذا القوورآن الووذي يعووا  النفوولس والعقلل،ويعوو.احلافلوو  ابارافوو  .
ليوه مون قصوا ُينه ملوا هكذا يصوفل .عالقات اجملتمع وأحولال البشور يف املاضوك واحلاضور واملسوتقبلالناس و 
ا يضوللوم ّبوذ لب الوذينوهكذا ييقي ّبم ذلك ا نكار وا ستهتار إىل محل ذنلّبم وكطر من ذن.األولني

  هووذ  الووذنلبْيالتعبوو ويصوولر.القلل،ويصوودووم عوون القوورآن وا ميووان،وهم جوواهللن بووه   يعلموولن حقيقتووه .
نفوولس كمووا توولقر األمحووال الظهوولر،وهك تثقوول فهووك توولقر ال - وأيقووا   وسوواءت أمحووا  -أمحووا  ذات يقوول 

قهووووى بوووول هووووك أ القللب،كمووووا تثقوووول األمحووووال العلاتوووو ،وهك تتعووووه وتشووووقك كمووووا تتعووووه األيقووووال حامليهووووا
 وأنكى  

ِإنَّ حممووودا  رجووول حلووول اللسوووان، ِإَذا كلموووه :روى ابووون أيب حوووامت َعوووْن الُسووودِِيِِ قَاَل:"اجتمعوووحل قوووريا، فقووواللا
الرجوول ذهووه بعقلووه، فووانظروا أانسووا  ِمووَن اكوورافكم املعوودوقين املعروفوو  أنسوواّبم، فووابعثلهم يف ُكووِل َنرِيوو  ِمووْن 
نوور  مكووو  َعلَوووى رأس ُكووِل ليلووو  أو ليلتوووني، فمووون جوواء يريووود  فووورقو  عنوووه، فخوورج انس مووونهم يف ُكوووِل َنرِيووو ، 

وود، فينووزل ّبووم، قوواللا لَووهُ فكووان ِإَذا أقبوول الرجوو أان فووالن ابوون فووالن، فيعرفووه :ل وافوودا  لقلمووه ينظوور َمووا يَوُقوولُل حُمَمَّ
ووود، فوووال يريووود ِإنَّ يَوْعوووِب إليوووه، ُهوووَل رجووول كوووذاب، َ ْ يتبعوووه َعلَوووى أمووور  إ  :بنسوووبه، ويقووولل أان أخوووث  َعوووْن حُمَمَّ

"   :، فمفارقلن لَوُه فْيجوع أحودهم، فوذلك قللوهالسفهاء والعبيد ومن   خْي فيه، وأما كيلن قَوْلِمِه وخيارهم
لركواق، فقواللا َوِإَذا ِقيَل هَلُْم َماَذا أَنْووَزَل َرُبُكوْم قَواُللا َأَسواِنُْي اأَلوَّلِونَي  "،فوإذا َكواَن اللافود  ون عوزم هللا لَوُه َعلَوى ا

ووود، قَوووالَ  ِإَذا بلغوووحل إ  مسوووْية يوَووووْلم،  ب ك اللافووود أان لقوووولمك ِإنَّ كنوووحل ج وووحل، حوووَّت:لَوووُه مثووول َذلِوووَك يف حُمَمَّ
رجعووحل قبوول ِإنَّ ألقووى َهووَذا الرجوول، وأنظوور َمووا يَوُقوولُل وآيت قوولمك ببيووان أموور ، فيوودخل مكوو  فيلقووى املوويمنني 
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َداُر "  َولَو :قَوالَ :"  َخْْي ا لِلَِّذيَن َأْحَسُنلا يف َهوِذِ  الوُدنْوَيا َحَسوَن    "،يَوُقللُ  :ماذا يَوُقلُل حُمَمَّدف فيقلللن:فيسأهلم
 1616اهلِخرَِة َخْْي   "،وهك اْ؟َنَّ ".

مكوان مون ل زموان و فقد كانوحل حورب قعايو  منظمو  يوديرها قوريا علوى الدعلة،ويوديرها أمثوال قوريا يف كو
لحوووووو  لااضووووولع  املسوووووتكثين الوووووذين   يريوووووودون ااضووووولع للحووووو  والثهووووووان،ألن اسوووووتكبارهم ميووووونعهم موووووون

يعوورم علوويهم  والسوويا .ول موون ينكر،وليسوولا أول موون ميكرفهي ء املسووتكثون موون قووريا ليسوولا أ.والثهووان
يف  هم حوَّت يلقولام ألجسواقواي  املاكرين من قبلهم،ومصوْيهم يولم القيامو ،بل مصوْيهم منوذ مفارقو  أرواحهو

ِذيَن ِموْن َمَكوَر الَّو قَودْ »:رةيعرم عليهم هذا كله يف مشواهد مصولرة علوى نريقو  القورآن املوأيل .اهلخرة جزاءهم
ُ بُوْنيووووواَوُْم ِموووووَن اْلَقلاِعوووووِد َفَخووووورَّ َعلَووووويْ .قَوْبِلِهمْ  وووووفَوووووأََتى اّللَّ ذاُب ِموووووْن َحْيوووووُة   ْلِقِهْم،َوأَ ُهُم اْلَعوووووفَووووووْقُ  ِموووووْن ِهُم السَّ

وواِئَك الَّوومُثَّ يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ُحْزِيِهْم،َويَوُقوولُل:أَْيَن ُكوورَك.َيْشووُعُرونَ  يَن أُوتُوولا اْلِعْلووَم:ِإنَّ اَل الَّووذِ قووُتْم ُتَشوواُقلَن فِوويِهْمف ِذيَن ُكنوْ
ُلا السََّلَم ما ُكنَّا نَوْعَموُل ِموْن ِلِمك أَنْوُفِسِهْم،فَأَْلقَ الِئَكُ  لاُم اْلمَ ااِْْزَي اْليَوْلَم َوالُسلَء َعَلى اْلكاِفرِيَن،الَِّذيَن تَوتَوَلفَّاهُ 

ُتْم تَوْعَمُللنَ .ُسلء   َ َعِليم  ِ ا ُكنوْ ِينَ ِديَن ِفيها،فَوَلِبْ َك مَ َهنََّم خالِ جَ ْبلاَب أَ فَاْقُخُللا .بَلى ِإنَّ اّللَّ  «.ثْوَلى اْلُمَتَكثِِ
سوق  إكوارة إىل و لاعود وأركوان قة بنواء ذي والتعبْي يصلر هذا املكر يف صلر « َقْد َمَكَر الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهمْ  »

ُ بوُ أَتَ فَووو:»ولكن هوووذا كلوووه   يقووو  أموووام قووولة اّلِل وتووودبْي .ققتوووه وإحكاموووه ومتانتوووه وضوووخامته ْنيووواَوُْم ِموووَن ى اّللَّ
  علوويهم موون فوولقهم ل الشووامل،يطبمْي الكاموووهوول مشووهد للتوود« اْلَقلاِعووِد،َفَخرَّ َعلَووْيِهُم السَّووْقُ  ِمووْن فَوووْلِقِهمْ 

ن فوولقهم موور علوويهم وموون هووحل أرجلهم،فالقلاعوود الوويت هموول البنوواء هطووم وهتوودم موون أساسها،والسووق  حوو
أحكمول  واعتمودوا الوذي بنول  و  إذا البنواءفو« ُهُم اْلَعذاُب ِمْن َحْيوُة   َيْشوُعُرونَ َوأَ »فيطب  عليهم ويدفنهم 

وهول .سوفل منهمأقهم ومون إذا هل مقثهتم اليت هتوليهم،ومهلكتهم الويت شخوذهم مون فول .على ا حتماء فيه
  ال ،وللسوخريهللودمار واالذي اختذو  للحماي  و  يفكوروا أن ذتويهم ااطور مون جهتوه  إنوه مشوهد كامول ل
يوه،واّلِل دبْيهم   ح يرق،وتومن مكر املاكرين وتدبْي املدبرين،الذين يقفولن لودعلة اّلِل،وُيسوبلن مكورهم  

 من ورائهم حمي  .
ا ملاكرون،ومهمووا ميكوور اوقعلة اّلِل ماضوي  يف نريقهووا مهمو.وهول مشووهد مكورر يف الزمووان قبول قووريا وبعوودها

القووووورآن  لوووووذي ر وووووهيتلفوووووحل النووووواس فيوووووذكرون ذلوووووك املشوووووهد املووووويير ا وبني احلوووووني واحلوووووني.يووووودبر املووووودبرون
ُ بُوْنيوووواَوُْم ِمووووَن اْلَقلاِعووووِد َفَخوووورَّ َعلَوووْيِهمُ »الكووورمي: ووووقْ فَووووأََتى اّللَّ ُب ِمووووْن َحْيووووُة   ِقِهْم،َوأَ ُهُم اْلَعووووذاُ  ِمووووْن فَووووولْ  السَّ
وُتْم ُتَشواُقلَن   ْيَن ُكورَكاِئَك الَّوِذينَ ،َويَوُقولُل:أَ زِيِهمْ ِ  حُْ مُثَّ يَوْلَم اْلِقيامَ »هذا يف الدنيا،ويف واقع األرم:«.َيْشُعُرونَ  ُكنوْ
 «.ِفيِهْمف

ويرتسووم مشووهد موون مشوواهد القياموو  يقوو  فيووه هووي ء املسووتكثون املوواكرون ملقوو  ااووزي وقوود انتهووى عهوود 
ُكورَكاِئَك الَّوِذيَن أَيْوَن »وجاءوا إىل صاحه اال  واألمر،يسوأهلم سويال التبكيوحل والتأنيوه:.ا ستكبار واملكر
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ووُتْم ُتَشووواُقلَن فِووويِهْمف أيووون كووركائك الوووذين كنوووتم ختاصوووملن موون أجلهوووم الرسووولل وامليمنني،وعووواقللن فووويهم « ُكنوْ
 املقرين امللحدينف.

هلووم  قوود أذن اّللِ و ملوويمنني ويسوكحل القوولم موون خزي،لتنطلوو  ألسون  الووذين أوتوولا العلووم موون املالئكو  والرسوول وا
« كواِفرِينَ يَووْلَم َوالُسولَء َعلَوى الْ ْاِوْزَي الْ :ِإنَّ اقاَل الَِّذيَن أُوتُولا اْلِعْلومَ »ليلم متكلمني لاهرين:أن يكلنلا يف هذا ا

.. 
فيعلق السويا  ّبوم « مْ الِئَكُ  لاِلِمك أَنْوُفِسهِ اُهُم اْلمَ تَوَلفَّ الَِّذيَن توَ ».« .ِإنَّ ااِْْزَي اْليَوْلَم َوالُسلَء َعَلى اْلكاِفرِينَ »

ا مون هم  ا حرملهوني ألنفسيعلق ّبم إىل ساع  ا حتضار،واملالئك  تتلفاهم لامل.ة قبل خطلة القيام خطل 
 ذاب.نار والعا ميان واليقني،و ا أورقوها ملارق اهلال ،و ا قاقوها يف النهاي  إىل ال

ا فَوأَْلَقلُ :»دمكور وكيوو ويرسم مشهدهم يف ساع  ا حتضار،وهم قريبل عهد ابألرم،وما هلم فيها من كذب 
ووَلَم مووا ُكنَّووا نَوْعَمووُل ِمووْن ُسوولء   هموولن بنووزاع أو ستسوولملن   يإذا هووم مف.هي ء املسووتكثون.ألقوولا السوولم« السَّ

 -يا ن مكوووورهم يف الوووودنولعلووووه نوووور  موووو -خصووووام،إ ا يلقوووولن السوووولم ويعرضوووولن ا ستسووووالم  مث يكووووذبلن 
 املسوووتكثين  ني ألول وووكهووول مشوووهد روووز وملقووو  مهوووو «  موووا ُكنَّوووا نَوْعَموووُل ِموووْن ُسووولء  »فيقللووولن مستسووولمني:

َ َعلِويم  ِ و»من العليم  وا كوان مونهم « بَلى »واي هم ا؟لاب: وُتمْ ِإنَّ اّللَّ فوال سوبيل إىل الكوذب « تَوْعَملُولنَ  ا ُكنوْ
 واملغالط  والتمليه.

ِينَ َلِبْ َك مَ ِفيها،فوَ  فَاْقُخُللا أَْبلاَب َجَهنََّم خاِلِدينَ »واي هم ا؟زاء جزاء املتكثين:  « ثْوَلى اْلُمَتَكثِِ
 الماقون طيبون منممون عند ااحاضار وفي ال نة 32 - 30الدرس الثاني:

لَّووووِذيَن َوِقيووووَل لِ »:أ واملصووووْييقووووابللن املنكوووورين املسووووتكثين يف املبوووود.الووووذين اتقوووولا ..وعلووووى ا؟انووووه اهلخوووور . 
ِة َخْْي ،َولَووووِنْعَم قاُر َحَسووووَن  ،َوَلداُر اهْلِخوووورَ  ِ  الووووُدنْيايف هووووذِ  لَّووووِذيَن َأْحَسووووُنلالِ .اتوََّقْلا:موووواذا أَنْوووووَزَل َرُبُكووووْمف قاُللا:َخْْيا  

ُ اْلُمتَِّقنيَ ا َيشواُ َن،َكذِلَك َاْوزِ م هَلُْم ِفيهاْواُر،َجنَّاُت َعْدن  يَْدُخُللَوا َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَ .اْلُمتَِّقنيَ  الَّوِذيَن .ي اّللَّ
ُتْم تَوْعَمُللنَ ْ؟َنََّ   ِ اُخُللا ُم اْلَمالِئَكُ  نَيِِِبنَي،يَوُقلُللَن:َسالم  َعَلْيُكْم،اقْ تَوتَوَلفَّاهُ   .« .ا ُكنوْ

 لجيه وتشريع.ووك وت إن املتقني يدركلن أن ااْي هل قلام هذ  الدعلة،وقلام ما أنزل رّبم من أمر
لَّوووِذيَن لِ »نوووزل اّلِل:مووولا  وووا أااوووْي حسوووبما عل مث يفصوووللن هوووذا« قووواُللا:َخْْيا  »فيلخصووولن األمووور كلوووه يف كلمووو :
موون هووذ  « ِة َخووْْي  اُر اهْلِخوورَ َولَوود».ن حيوواة حسوون  ومتعوو  حسوون ،ومكان  حسوو« َأْحَسوُنلا يف هووِذِ  الووُدنْيا َحَسووَن   

لإلقاموو  « ْدن  َعووَجنَّوواُت »ك هووفإذا .دارعن هووذ  الوو.مث يفصوول مووا أمجوول..« َولَووِنْعَم قاُر اْلُمتَِّقوونيَ »الوودار الوودنيا 
ق للوورز  كمووا هووك  كوود،و  حوودو  حرمووان و فووال« هَلُووْم ِفيهووا مووا َيشوواُ نَ ».رخوواء« َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْوووارُ »

ُ اْلُمتَِّقنيَ ..»احلياة الدنيا   «.َكذِلَك َاْزِي اّللَّ
حتضوار وهول فإذا هوم يف مشوهد ا .مث يعلق السيا  خطلة ابملتقني كما عواق مون قوبلهم خطولة ابملسوتكثين

نيبووو  نفلسوووهم بلقووواء اّلِل،معوووافني مووون الكووورب « الَّوووِذيَن تَوتَوَلفَّووواُهُم اْلَمالِئَكوووُ  نَيِِبِووونيَ »مشوووهد هوووني لوووني كووورمي:
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وُتْم تَوْعَملُولنَ »نمأن  لقللّبم وترحيبا بقدومهم « يَوُقلُللَن:َسالم  َعَلْيُكمْ ».وعذاب امللت « اْقُخلُولا اْ؟َنَّوَ  ِ وا ُكنوْ
 لبشرى،وهم على عتاب اهلخرة،جزاء وفاقا على ما كانلا يعمللن.تعجيال هلم اب

 :ظلم المشرهللاين  ن سهم بشرهللاهم باهلل34-33الدرس الثالث 

ن موووملشووركني ايعقووه السوويا  بسوويال عوون .مشووهد ا حتضووار ومشوووهد البعة.ويف لوول هووذا املشووهد بشقيه
نووود عموووا ينتظووورهم  وهوووذا.ثهماّلِل فيبعقريا:مووواذا ينتظووورونف أينتظووورون املالئكووو  فتتلفووواهمف أم ينتظووورون أمووور 

ملشوهدين ال يف ذينوك اهدو   وثاللفاة،وما ينتظرهم يلم يبعثهم اّلِل  أوليك يف مصْي املكذبني قبلهم وقد كو
ِمووْن قَوْبِلِهْم،َومووا ِذيَن بِِووَكف َكووذِلَك فَوَعووَل الَّوو أَْمووُر رَ  َذْيتَ َهووْل يَوْنظُووُروَن ِإ َّ أَْن َشْتِوويَوُهُم اْلَمالِئَكووُ  أَوْ »عووثة وغنوواء:

ُ،َولِكْن كانُلا أَنْوُفَسُهْم َيْظِلُملنَ   « ..بِِه َيْستَوْهزُِ نَ  لا،َوحاَ  ِّبِْم ما كانُلاُت ما َعِملُ َسيِِ ا فََأصاَّبُمْ .لََلَمُهُم اّللَّ
الطريو  غوْي  اقرين يففإوم يرون ما حل  ن قوبلهم  ون يسولكلن نوريقهم،مث يظلولن سو.وعجيه أمر الناس

مرسولم،وأن  فو  انمولسصلرين أن ما أصاب غْيهم ميكن أن يصويبهم،وغْي مودركني أن سون  اّلِل اضوك و مت
  يهم ولوون تتلقوولوون هوواب املقوودمات تعطووك قائمووا نتائجهووا،وأن األعمووال تلقووى قائمووا جزاءهووا،وأن سوون  اّللِ 

ُ َوَلِكْن َكانُلا أَ  إزاءهم،ولن هيد عن نريقهم فقود  [33:( { ]النحول33 ) َيْظِلُملنَ َسُهمْ نْوفُ }َوَما لََلَمُهُم اّللَّ
،وحذرهم  أنفسوووووووهمآ هوووووووم اّلِل حريووووووو  التووووووودبر والتفكووووووور وا ختيوووووووار،وعرم علووووووويهم آايتوووووووه يف اهلفوووووووا  ويف

 ملن.ا أنفسهم يظللكن كانل و فما للمهم يف مصْيهم انتلم .العاقب ،ووكلهم إىل عملهم وإىل سنته ا؟اري 
ا الطبيعيوووو  بنتائجهوووو علوووويهم سووووي ات أعموووواهلم،ألوم أصوووويبلا ّبووووا أي ومووووا قسووووا علوووويهم يف عقلبوووو ،إ ا قسووووحل

لو  فوإوم  وأمثالوه ق وهلوذا التعبوْي.« .ْهزُِ نَ ِه َيْسوتوَ فََأصاَّبُْم َسيِِ اُت ما َعِمُللا،َوحاَ  ِّبِْم ما كانُلا بِو»وجرائرها:
لن إىل وهم ينتكسو.ئيو م التلقاوإوم ليصابلن  رائر سللكه.  يعاقبلن بشكء خارج عن مثرة أعماهلم الذاتي 

العووذاب قووام املهني،و ركووات املقأقىن موون رتبوو  البشووري   ووا يعمللن،فيجووازون  ووا هوول أقىن موون رتبوو  البشووري  يف 
 األليم.

 أصويب فهم المشرهللاين الخاطئ  للمشيئة ا لهية 37 - 35الدرس الرابع:

ُ موووا ُكلا:َلْل كووا َأْكوووَر قوواَل الَّووِذينَ وَ »ومقللوو  جديوودة مووون مقوول ت املشووركني عووون علوو  كووركهم ومالبسووواته: َء اّللَّ
فَوَهوْل .ْن قَوْبِلِهمْ ِموَكذِلَك فَوَعوَل الَّوِذيَن .ِه ِمْن َككءْن ُقونِ َعَبْدان ِمْن ُقونِِه ِمْن َكْكء  حَنُْن َو  آابُ ان،َو  َحرَّْمنا مِ 

َ َواجْ  َرُسول   أَ أُمَّو    لِِ َعَلى الُرُسِل ِإ َّ اْلَبالُغ اْلُمبِونُيف َوَلَقوْد بَوَعْثنوا يف ُكو ُهْم َموْن ِن اْعبُوُدوا اّللَّ َتِنبُولا الطَّواُغلَت َفِمونوْ
ُهْم َمْن َحقَّحْل َعَلْيِه الضَّالَل ُ  ُ،َوِمنوْ  « ..ْلُمَكذِِِبنيَ وا َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اِم فَاْنظُرُ  اأْلَرْ َفِسْيُوا يف .َهَدى اّللَّ

ميهم لوبعخ للووا مون هور لويت يزاو ان قون اّلِل هوم وآاب هم،وأوهوام اللينيو  إوم ُييللن كركهم وعباقهتم آهلو  مو
راقة اّلِل لوووووه علوووووى إإووووووم ُييلووووولن هوووووذا ك.الووووذابئ  وبعوووووخ األنعمووووو  علوووووى أنفسوووووهم بغوووووْي كووووريع  مووووون اّلِل .

 ي ا من هذا ملنعهم من فعله.كأ  يفعللا  -يف زعمهم  -ومشي ته.فلل كاء اّلِل 
ا لووووه اّلِل لوووويت وهبهووواوعريوووود لإلنسوووان مووون أهووووم خصائصوووه .  املشوووي   ا هلي وهوووذا وهوووم وخطووووأ يف فهوووم معوووو

  ستخدامها يف احلياة.
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لواهرة  وإراقتوه هوذ .تن الطيبافاّلِل سبحانه   يريد لعباق  الشر ،و  يرضوى هلوم أن ُيرمولا موا أحلوه هلوم مو
ْثنووا يف  عَ َوَلَقووْد بوَ »وأقو : لا بووهمنصوولص عليهووا يف كوورائعه،على ألسوون  الرسوول الووذين كلفوولا التبليوو  وحوود  فقووام

َ َواْجَتِنبُوولا الطَّوواُغلتَ    ذموور  -تعوواىل  -واّلِل .توه لعبوواق موور  وهووذ  إراقفهوذا أ« ُكولِِ أُمَّوو   َرُسوول   أَِن اْعبُوُدوا اّللَّ
  الفوم رضوا  عون روآيو  عود.الناس  مور يعلوم أنوه مونعهم خلقو  مون القودرة عليوه،أو قفعهوم قسورا إىل رالفته

 «.ذِِِبنيَ َبُ  اْلُمكَ كاَن عاقِ   َفِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَاْنظُُروا َكْي َ »أمر  هذا ما أخذ به املكذبني 
هم حووورة يف دع مشوووي تيوووإ وووا كووواءت إراقة ااوووال  احلكووويم أن حلووو  البشووور ابسوووتعداق للهووودى وللضوووالل،وأن 

كووولن مووون ة يف الهني،بعوود موووا بووواختيووار أي الطوووريقني ومووونحهم بعووود ذلووك العقووول يرجحووولن بوووه أحووود ا عا
 مث.ا  النهوار .ليول وأنور آايت اهلدى ما يلمك العني واألذن واحلك والقله والعقول حيثموا اعهوحل آانء ال

كورائعه  اان تبتوا يفلعقول ميوز اكاءت رمح  اّلِل بعباق  بعد هذا كله أ  يدعهم هلذا العقول وحد ،فلضوع هلوذا 
ط وه عون نريو  دير  أو خلما غم عليه األمر،ليتأكد من صولاب تقوجاءت ّبا رسله،يثلب إليه العقل ك اليت

لكن ىل ا ميووان،و إ  النوواس و  اعول الرسوول جبوارين يلوولون أعنوا.امليوزان الثابووحل الوذي   تعصوو  بوه األهوولاء
   وهوولى وكووهلةموون وينيوو مبلغووني لوويك علوويهم إ  البالغ،ذموورون بعبوواقة اّلِل وحوود  واجتنوواب كوول مووا عوودا 

ُهْم َموْن :»..ففري  استجاب« لطَّاُغلتَ ْجَتِنُبلا ا َواَقْد بَوَعْثنا يف ُكلِِ أُمَّ   َرُسل   أَِن اْعُبُدوا اّللََّ َولَ »وسلطان: َفِمنوْ
ُهْم َمْن َحقَّحْل َعَليْ »وفري  كرق يف نري  الضالل « َهَدى اّللَُّ   « ..َل ُ ِه الضَّالَوِمنوْ

 ا دى أو ضووالل،إهووسوورا علووى قّلِل،وكال ووا   يقسوور  اّلِل وهووذا الفريوو  وذلووك كال ووا   حوورج علووى مشووي   ا
فسووه الطريوو  يف ن ه  عووا سوولك نريقووه الووذي كوواءت إراقة اّلِل أن ععوول إراقتووه حوورة يف سووللكه،بعد مووا زوقتوو

 ويف اهلفا .
ليووه كثووْي موون إي يسووتند كووذلك ينفووك القوورآن الكوورمي ّبووذا الوونا وهووم ا جبووار الووذي لوول  بووه املشووركلن،والذ

ْي ر عبوووواق  اباوووو ذمووووفاّللِ .والعقيوووودة ا سووووالمي  عقيوووودة انصووووع  واضووووح  يف هووووذ  النقطوووو .صوووواة واملنحرفنيالع
فال جمووال .يهمغضووبه علوو وينهوواهم عوون الشوور،ويعاقه املووذنبني أحيوواان يف الوودنيا عقوولابت لوواهرة يتضوو  فيهووا
 وكووولن   إ وووا هوووم مه اّللِ ليوووبعووود هوووذا ألن يقوووال:إن إراقة اّلِل تتووودخل لووو غمهم علوووى ا حنووورا  مث يعووواقبهم ع

يتم وفو  .مون ضواللو من هودى .وكل ما يصدر عنهم من خْي أو كور. ختيار نريقهم وهذ  هك إراقة اّللِ 
قوورر سوون  ي - -رسوولل مشووي   اّلِل علووى هووذا املعوو  الووذي فصوولنا .ومن مث يعقووه علووى هووذا خبطوواب إىل ال

 .«ما هَلُْم ِمْن انِصرِينَ ْن ُيِضُل وَ ْهِدي مَ يوَ فَِإنَّ اّللََّ   ِإْن َهِْرْص َعلى ُهداُهْم »اّلِل يف اهلدى والضالل:
هلوودى أو أمووا ا.غفلوويك اهلوودى أو الضووالل  وورص الرسوولل علووى هوودى القوولم أو عوودم حرصووه،فلليفته البال

ألنوووه اسوووتح   له اّللِ الضوووالل فيمضوووك وفووو  سووون  اّلِل وهوووذ  السووون    تتخلووو  و  تتغوووْي علاقبهوووا،فمن أضووو
َوموا ».ا يشاءّلِل فعال ملوا.كاء وهكذا.  سن  اّلِل،فإن اّلِل   يهديه،ألن ّلِل سننا تعطك نتائجهاالضالل وف

 ينصرووم من قون اّلِل.« هَلُْم ِمْن انِصرِينَ 
 أ نيد شبهات المشرهللاين حول البمث وبيان حكماه 40 - 38الدرس الخامس:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2736 

ُ َمووْن مَيُوول اِوِْم   يوَ َد أمَْيووَسووُملا اِبّللَِّ َجْهووَوأَقْ  »ومقللوو  تلثوو  موون مقوول ت املنكوورين املسووتكثين: َعووُة اّللَّ بَلى .تُ بوْ
َ لِيُوبَ .َوْعدا  َعَلْيِه َحق ا،َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملنَ . ُوْم كوانُلا  ي َحَْتِلُفولَن ِفيوِه،َولِ ُم الَّذِ هلَُ نيِِ يَوْعَلَم الَّوِذيَن َكَفوُروا َأوَّ

ا .كاِذِبنيَ   « ..لنُ فَوَيكُ .نْ قَوْللُنا ِلَشْكء  ِإذا أََرْقانُ  أَْن نَوُقلَل َلُه:كُ ِإ َّ
 رسووووله رسوووول اّللِ أولقوووود كانووووحل قضووووي  البعووووة قائمووووا هووووك مشووووكل  العقيوووودة عنوووود كثووووْي موووون األقوووولام منووووذ أن 

 اب.عة واحلسللناس،ذمرووم ابملعرو  وينهلوم عن املنكر،وحلفلوم حساب اّلِل يلم الب
 رون بلجووولق اّللِ   فهوووم يقووومووون قوووريا أقسوووملا ابّلِل جهووود أميووواوم   يبعوووة اّلِل مووون ميووولت وهوووي ء املشوووركلن

الء ى وتفور  األكولت والبلويرون هوذا البعوة أمورا عسوْيا بعود املو.ولكنهم ينفلن عنه بعة املولتى مون القبولر
 والذرات .

شووور  تصووولرات البتقووواس إىل وغفلووولا عووون نبيعووو  القووودرة ا هليووو ،وأوا  .وغفلووولا عووون معجوووزة احليووواة األوىل .
شووووووكء  كوووووولن الوأن إاوووووواق كووووووكء   يكلووووو  تلووووووك القوووووودرة كووووووي ا فيكفوووووك أن تتلجووووووه ا راقة إىل.ونووووواقتهم

لل حوناس حتلفولن فال.اموهوهوذ  الودنيا   يبلو  أمور فيهوا ا.ليكلن.وغفللا كذلك عن حكمو  اّلِل يف البعة
 ذ  األرم ألنهووفيووه يف  نهم فيمووا حتلفوولنوقد   يفصوول بيوو.احلوو  والبانل،واهلوودى والضووالل،وااْي والشوور

يف   يووتم ا؟ووزاءحَّت.لوودايراإراقة اّلِل كوواءت أن ميتوود ببعضووهم األجوول،وأ  ُيوول ّبووم عذابووه الفاصوول يف هووذ  
س   ّبوا يف نفول   موا ُيوياهلخورة ويبلو  كول أمور ااموه هنا .والسويا  يورق علوى تلوك املقللو  الكافرة،ويكشو

  يتخلو   ان موا وعود بوهّلِل فقود كواوموَّت وعود « َوْعودا  َعَلْيوِه َحق وا.بَلوى »:القلم من كبهات فيبودأ ابلتقريور
 ّلِل.حقيق  وعد ا« َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملنَ » ال من األحلال 
َ هَلُُم الَِّذي َحَْتِلُفلَن ِفيِه،َولِيَوْعلَ »ولامر حكمته: ُْم كيَن َكَفُرو َم الَّذِ لِيُوَبنيِِ فيموا اقعولا أووم علوى « انُلا كواِذِبنيَ ا َأوَّ

 ق.واألمر بعودومون فسوا اهلدى وفيما زعملا مون كوذب الرسول،ومن نفوك اهلخورة وفيموا كوانلا فيوه مون اعتقواق
ا قَوْللُنا ِلَشْكء  ِإذا أََرْقانُ  أَْن نَوُقلَل َلُه:كُ »ذلك هني:  « ..لنُ فَوَيكُ .نْ ِإ َّ

 جه إليه ا راقة قون إبطاء.والبعة ككء من هذ  األكياء يتم حاملا تتل 
 ثواا المهاجرين الصابرين 42 - 41الدرس السادس:

يف  ملهووم يقيوونهم،الذين ُيوهنووا يعوورم يف ا؟انووه املقابوول للمنكوورين ا؟احدين،نوو  عوون املوويمنني املصوودقني
لا  ِمووْن بَوْعووِد مووا لُِلُمووّللَِّ ُروا يف ايَن هوواجَ َوالَّووذِ »اّلِل واهلخوورة علووى هجوور الووداير واألموولال،يف اّلِل،ويف سووبيل اّلِل:

 « ..َعلى َرّبِِِْم يَوتَولَكَُّللنَ الَِّذيَن َصَثُوا وَ .ُملنَ انُلا يَوْعلَ  َلْل كلَنُوبَولِِئَونوَُّهْم يف الُدنْيا َحَسَن  ،َوأَلَْجُر اهْلِخرَِة َأْكَثُ 
م م وقورب عشوْيهتبوداره لافهي ء الذين هاجروا من قايرهم وأملاهلم،وتعروا عموا ميلكولن وعموا ُيبلن،وضوح

 عوانلا الظلووم وقود.ركلاتهوي ء يرجولن يف اهلخورة علضوا عوون كول موا خلفولا وكول موا .واحلبيوه مون ذكورايهتم .
َوأَلَْجوُر »ا  وا فقودوا لنسوكننهم خوْي و « َسوَن   حَ لَنُوبَوولِِئَونوَُّهْم يف الوُدنْيا »فإذا كانلا قود خسوروا الوداير   .وفارقل 

ِوْم يَوتَولَكَّلُولنَ  َوَعلوى»ملولا تملولا موا احتواح« الَّوِذيَن َصوَثُوا»هوي ء .كوان النواس يعلملنلول  « اهْلِخرَِة َأْكوَثُ  « َرّبِِ
   يشركلن به أحدا يف ا عتماق والتلجه والتكالن.
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إثبذات نبذو  محمذد ونبذوات ا نبيذاء السذابقين وسذؤال أهذل  44 - 43الدرس السذابع:

 الكااا

 الشور  ن إراقة اّللِ عوملشوركني الرسل اليت أكار عليها عند الرق علوى مقللو  مث يعلق السيا  إىل بيان وليف  ا
لووذكر اومووا معووه موون  -وسووالمه عليووه  صووللات اّللِ  -يعوولق إليهووا لبيووان وليفوو  الرسوولل األخووْي .هلووم وهلابئهم

َك ِإ َّ رِجوا   لِوا ِموْن قَوبْ ْرَسْلنَوما أَ  »األخْي.وذلك اهيدا  نذار املكذبني به ما يتهدقهم من هذا التكذيه:
ُتْم   تَوْعَلمُ  َ لِلنَّاِس موا نوُوِزَِل الزُبُِر،َوأَنْوزَْلنا إِ بَويِِناِت وَ اِبلْ .لنَ نُلِحك إِلَْيِهْم،َفْس َوُللا أَْهَل الذِِْكِر ِإْن ُكنوْ لَْيَك الذِِْكَر لِتُوَبنيِِ

 « ..إِلَْيِهْم،َوَلَعلَُّهْم يَوتَوَفكَُّرونَ 
« ِهمْ نُوولِحك إِلَوويْ »تووارين رجووا  ر.  نرسوول مالئكوو ،و  نرسوول خلقووا آخر.ا  .ومووا أرسوولنا موون قبلووك إ  رجوو

 لوذين جواءهتماأهول الكتواب  «ذِِْكرِ َفْسو َوُللا أَْهوَل الو».كما أوحينا إليك،ونكول إلويهم التبليو  كموا وكلنوا إليوك
ووو»اسوووأللهم .الرسووول مووون قبل،أكوووانلا رجوووا  أم كوووانلا مالئكووو  أم خلقوووا آخر رسووولناهم أ.«ْعَلُمووولنَ توَ  ُتْم  ِإْن ُكنوْ

َ لِلنَّووَر لِتُوبَووَوأَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك الووذِِكْ »ابلبينووات وابلكتووه )والزبوور الكتووه املتفرقوو (  سوولاء موونهم  «اِس مووا نوُووِزَِل إِلَووْيِهمْ نيِِ
بوووني هلوووم وجوووه ال ،وليالسوووابقلن أهووول الكتووواب الوووذين اختلفووولا يف كتاّبم،فجووواء القووورآن ليفصووول يف هوووذا اا

َوَلَعلَُّهووْم »بينووه هلووم ويشوورحه بفعلووه وقللووه ي - -املعاصوورون الووذين جوواءهم القوورآن والرسوولل  أو.احلوو  فيووه .
 ر والشعلر.ىل يقظ  الفكالتدبر،وإيف آايت اّلِل وآايت القرآن فإنه يدعل قائما إىل التفكر و « يَوتَوَفكَُّرونَ 

إلذذ   الاخويذذف مذذن القذذدوا الم ذذاجيء لمذذااا هللا والذذدعو  50 - 45الذذدرس الثذذامن:

 الخضوع والمباد  هلل

انيوووو  بعوووود مسووو  وجدينتهووووك بل.وحوووتم هووووذا الووودرس الووووذي بوووودأ  اب كوووارة إىل الووووذين يسوووتكثون وميكوووورون .
هووذا  انيوو  ملشووارك والث.ارأو  ا للتخليوو  موون مكوور اّلِل الووذي   ذمنووه أحوود يف سوواع  موون ليوول أو و:ملسوو 

 »:مود ويسوب ا حللوه ُيمووكول .هل الذي يسوتكث وميكرفليك إ  ا نسان .اللجلق يف عباقة اّلِل وتسبيحه
ُ ِّبِووومُ  ووويِِ اِت أَْن َحِْسوووَ  اّللَّ ْيوووُة   َيْشوووُعُروَنف أَْو تِووويَوُهُم اْلَعوووذاُب ِموووْن حَ َم،أَْو ذَْ اأْلَرْ  أَفَوووَأِمَن الَّوووِذيَن َمَكوووُروا السَّ

ف فَوخَتَو َعلوى َذُهمْ َذُْخوَذُهْم يف تَوَقلُوِبِهْم َفموا ُهوْم ِ ُْعِجووزِيَنف أَْو َذُْخو أََوَ ْ يوَوَرْوا ِإىل مووا ».ِحويم  ِإنَّ َربَُّكووْم لَوَرُ    رَ ُل  
ووو ُ ِموووْن َكوووْكء  يَوتَوَفيوَّوووُيا ِلاللُوووُه َعوووِن اْلَيِمووونِي َوالشَّ  َيْسوووُجُد موووا يف َوّللَِّ » َوُهوووْم قاِخوووُروَنف جَّدا  ّللَِّ ُسوووماِئِل َخلَوووَ  اّللَّ

ووووماواِت َومووووا يف اأْلَْرِم  ُووووْم ِمووووْن فَوْلِقهِ وَن،َحافُ ْسووووَتْكثُِ ِمووووْن قابَّ  ،َواْلَمالِئَكووووُ ،َوُهْم   يَ السَّ َويَوْفَعلُوووولَن مووووا .مْ لَن َرّبَّ
 « ..يُوْيَمُرونَ 

غووب عوونهم در،فال يوأعجووه العجووه يف البشوور أن يوود اّلِل تعموول موون حلهلم،وشخووذ بعضووهم أخووذ عزيووز مقتوو
كرون،ويظوول كوورون ميوبعوود ذلووك يظوول الووذين مي.اهلم .مكوورهم وتوودبْيهم،و  توودفع عوونهم قوولهتم وعلمهووم وموو

 يف إلويهم يود اّللِ  أن اتود الناجلن آمنني   يتلقعلن أن ييخذوا كما أخذ من قبلهم ومن حلهلم،و  حشولن
 ا؟انوه ليثوْي م مون هوذاصحلهم أو يف منامهم،يف غفلتهم أو يف استيقالهم والقرآن الكورمي يلموك وجوداو

  اِت أَْن َحِْسوَ  اّللَُّ ُروا السَّويِِ يَن َمَكوأَفََأِمَن الَّذِ »الذي   يغفل عنه إ  اااسرون:.قعحساسيتهم للخطر املتل 
 ف.«ِّبُِم اأْلَْرَم أَْو َذْتِيَوُهُم اْلَعذاُب ِمْن َحْيُة   َيْشُعُرونَ 
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،و  يبعوود ّللِ « زِينَ ْعِجووْم  ُِ َفمووا ُهوو»أو ذخووذهم وهووم يتقلبوولن يف الووبالق،من بلوود إىل بلوود للتجووارة والسووياح ،
ّلِل عونهم فهول   يورق يود ا م وتولقعهمفوإن يقظوته« أَْو َذُْخَذُهْم َعلى خَتَُل   ».عليه مكاوم يف حل أو ترحال

أفوأمن الوذين و  رحيم.قاقر على أخذهم وهم متأهبلن قدرته على أخذهم وهم   يشعرونف ولكن اّلِل ر  
ذلوووك .يتقلن لبووولن و جووولن يف مكووورهم سووواقرون يف غيوووبهم   يثمكوووروا السوووي ات أن ذخوووذهم اّلِلف فهوووم  

ُ ِموْن َكوْكء  ىل ما َخلَو َ َرْوا إِ يوَ أََوَ ْ »ويلحك اباشلع:.والكلن من حلهلم بنلاميسه وللاهر  يلحك اب ميان  اّللَّ
ووووماِئِل ُسووووجَّدا  ّللَِِّ وَ  حل هد الظووووالل اتوووود وت اجع،تثبووووومشوووو..« ُرونَ ُهووووْم قاِخوووويَوتَوَفيوَّوووُيا ِلاللُووووُه َعووووِن اْلَيِموووونِي َوالشَّ

 وتتمايل،مشهد مل  ملن يفت  قلبه،ويلقج حسه،ويتجاوب مع الكلن حلله.
ويلجوه  -لع اهر ااضووهول أقصوى مظو -والسيا  القرآين يعث عن خضلع األكياء لنلاميك اّلِل ابلسجلق 

ذات قبيووه يف املشوواعر  هووك حركوو  لطيفوو  خفيوو و  -ي الراجعوو  بعوود امتووداق أ -إىل حركوو  الظووالل املتفي وو  
موووا يف و لسوووماوات ويضوووم إليهوووا موووا يف ا.ويرسوووم املخللقوووات قاخووورة أي خاضوووع  خاكوووع  نائع .وئيووود عمي 
ل اء والظوووووالاملالئكووووو  فوووووإذا مشوووووهد عجيوووووه مووووون األكوووووي.ويضوووووي  إىل احلشووووود الكووووولين ..قاب  األرم مووووون
 و  اقة اّللِ عوووون عبوووو  يسووووتكثون .يف مقووووام خشوووولع وخضوووولع وعبوووواقة وسووووجلق.ومعهم املالئكوووو .والوووودواب

عجيه.وّبوووذا ملقوووام الحوووالفلن عووون أمر .واملنكووورون املسوووتكثون مووون بوووب ا نسوووان وحووودهم كووولاذ يف هوووذا ا
سووتكبار  نكووار وا لنهايوو  ابااملشووهد حووتم الوودرس الووذي بوودأ اب كووارة إىل املنكوورين املسووتكثين،ليفرقهم يف 

 يف مشهد اللجلق ...
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 [76إل   51(:اآليات 16]سور  النحل ):الوحد  الثالثة

ا دلة عل  أوحيد ا لوهية من خالل الكون والحيا  وا نسان وبمي نمم هللا عل  

 الناس

وا ُهوَل إِلوه  }  ُ   تَوتَِّخُذوا ِإهلنَْيِ ايْوَننْيِ ِإ َّ َي فَوارْ اِحود  فَوإِ و َوقاَل اّللَّ ْرِم  السَّوماواِت َواأْلَ ( َولَوُه موا يف 51َهُبلِن )ايَّ
ووِموو( َومووا ِبُكووْم 52َولَووُه الوودِِيُن واِصووبا  أَفَوغَووْْيَ اّللَِّ تَوتوَُّقوولَن ) فَِإلَْيووِه َعْ َوووُروَن  ُكُم الُضوورُ ْن نِْعَموو   َفِمووَن اّللَِّ مُثَّ ِإذا َمسَّ

ُفوُروا ِ وا آتَوْينواُهْم فَوَتَمتوَّعُولا َفَسوْلَ  لَِيكْ  (54رُِكلَن )ْم ُيشْ ( مُثَّ ِإذا َكَشَ  الُضرَّ َعْنُكْم ِإذا َفرِي   ِمْنُكْم ِبَرّبِِِ 53)
وُتْم تَوْفو َُ  لَُتْسو َولُ ْقنواُهْم َ ّللَِّ َوَاَْعُللَن ِلموا   يَوْعَلُمولَن َنِصويبا  ِ َّوا َرزَ  (55تَوْعَلُملَن ) وا ُكنوْ ( َوَاَْعلُولَن 56وَن )نَّ َعمَّ

رَ  (57ّللَِِّ اْلَبناِت ُسْبحانَُه َوهَلُْم ما َيْشتَوُهلَن ) ( 58َل َكِظويم  )ْسَلق ا َوُهو َأَحُدُهْم اِبأْلُنْثى َللَّ َوْجُهُه مُ َوِإذا ُبشِِ
وَر بِوِه أمَُيِْسوُكُه َعلوى ُهو ( 59ُكُمولَن )ُيَْ  الوُ اِب َأ  سواَء موا يَُدُسوُه يف  لن  أَمْ يَوَتلارى ِمَن اْلَقوْلِم ِموْن ُسولِء موا ُبشِِ

ُ النَّوواَس  (60 اْلَعزِيووُز احلَِْكوويُم )ْعلووى َوُهوولَ ثَووُل اأْلَ  َمثَووُل السَّووْلِء َوّللَِِّ اْلمَ لِلَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن اِبهْلِخوورَةِ  َولَووْل يُياِخووُذ اّللَّ
رُُهْم ِإىل   ْسوَتْأِخُروَن سواَع   وَ ِإذا جواَء َأَجُلُهوْم   يَ ُمَسوم ى فَو  َأَجول  ِبظُْلِمِهْم ما تَوَرَ  َعَلْيها ِمْن َقابَّ   َولِكْن يوُوَيخِِ

 هَلُووُم النَّوواَر ُم احْلُْسوو    َجووَرَم أَنَّ َب أَنَّ هَلُووِسوونَوتُوُهُم اْلَكوذِ ( َوَاَْعلُوولَن ّللَِِّ مووا َيْكَرُهوولَن َوَتِصووُ  أَلْ 61َيْسوتَوْقِدُملَن )
ُْم ُمْفَرنُلَن ) يُوُهُم اْليَووْلَم َوهَلُوْم ُن أَْعمواهَلُْم فَوُهوَل َولِوطاُم الشَّويْ ْن قَوْبِلَك فَوَزيََّن هَلُو( َ ّللَِّ َلَقْد أَْرَسْلنا ِإىل أَُمم  مِ 62َوَأوَّ
َ 63َعووذاب  أَلِوويم  ) َقووْلم  يُوْيِمنُوولَن ِفيووِه َوُهوودى  َوَرمْحَوو   لِ  ي اْختَوَلُفوولا هَلُووُم الَّووذِ ( َومووا أَنْوزَْلنووا َعَلْيووَك اْلِكتوواَب ِإ َّ لِتُوبَوونيِِ

ُ أَنْوَزَل ِمَن السَّوماِء مواء  فََأْحيوا64) َوِإنَّ  (65ْسوَمُعلَن ) ذلِوَك هَليَو   لَِقوْلم  يَ هِتوا ِإنَّ يف َد َملْ بِوِه اأْلَْرَم بَوْعو ( َواّللَّ
ّ  َوَقم  فَوووبَوونْيِ  َلُكووْم يف اأْلَْنعوواِم َلعِووْثَة  ُنْسووِقيُكْم ِ َّووا يف بُطُلنِووِه ِموونْ  ( َوِمووْن 66لشَّووارِِبنَي )لََبنووا  خاِلصووا  سووائِغا  لِ  ْر

( َوأَْوحووى 67ِقلُوولَن )لِووَك هَليَوو   لَِقووْلم  يَوعْ ِإنَّ يف ذ َحَسوونا   اأْلَْعنوواِب تَوتَِّخووُذوَن ِمْنووُه َسووَكرا  َورِْزقووا  مَثَووراِت النَِّخيووِل وَ 
ووِذي ِمووَن اْ؟ِبوواِل بُويُوول   َوِمووَن ا  ِمووْن ُكوولِِ الثََّمووراتِ  ( مُثَّ ُكلِووك68ْعرُِكوولَن )َوِ َّووا يوَ  لشَّووَجرِ َربُووَك ِإىَل النَّْحووِل أَِن اختَِّ

 ذلِووَك هَليَوو   لَِقووْلم   ِكووفاء  لِلنَّوواِس ِإنَّ يف لانُووُه ِفيووهِ لِوو   أَلْ فَاْسووُلِكك ُسووُبَل َربِِووِك ُذلُووال  َحْوورُُج ِمووْن بُطُلِوووا َكووراب  ُرْتَ 
ُ َخَلَقُكْم مُثَّ يَوتَوَلفَّواُكْم َوِموْنُكمْ 69يَوتَوَفكَُّروَن ) بَوْعوَد ِعْلوم  َكوْي ا  ِإنَّ  َكوْك   يَوْعلَومَ ْلُعُموِر لِ ىل أَْرَذِل ا َموْن يوُوَرُق إِ ( َواّللَّ

َ َعلِوويم  قَووِدير  ) ُ َفضَّووَل بَوْعَضووُكْم َعلووى بَوْعووخ  يف  (70اّللَّ ووُللا الووِرِْزِ  َفَمووا الَّووذِ َواّللَّ مووا  بِوورَاقِِي رِْزِقِهووْم َعلووى يَن ُفضِِ
ُ َجَعَل َلُكوْم ِموْن أَنْوُفِسوُكْم أَْزواجوا  َوَجَعوَل َلُكوْم 71ُدوَن )َمَلَكحْل أمَْياُوُْم فَوُهْم ِفيِه َسلاء  أَفَِبِنْعَمِ  اّللَِّ َاْحَ  ( َواّللَّ

( 72ْم َيْكُفووووُروَن )ُهوووولَن َوبِِنْعَمووووحِل اّللَِّ ِنووووِل يُوْيِمنُووووِباْلباِمووووْن أَْزواِجُكووووْم بَنِوووونَي َوَحَفووووَدة  َوَرَزَقُكووووْم ِمووووَن الطَّيِِبوووواِت أَفَ 
( فَوال َتْضورِبُلا 73َن )َكوْي ا  َو  َيْسوَتِطيُعل  َواأْلَْرمِ  ماواتِ مَيِْلُك هَلُْم رِْزقا  ِموَن السَّو َويَوْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ ما  

َ يَوْعلَوووُم َوأَنْووووُتْم   تَوْعَلُمووولَن ) ُ َموووَثال  َعْبووودا  َ ُْللكوووا    يَوْقوووِدُر عَ 74ّللَِِّ اأْلَْمثووواَل ِإنَّ اّللَّ َموووْن لوووى َكوووْكء  وَ ( َضوووَرَب اّللَّ
 (75ثَووورُُهْم   يَوْعَلُمووولَن )حْلَْمووُد ّللَِِّ بَووْل َأكْ ْسووتَوُلوَن ايَ ا  َهووْل نوواُ  ِمنَّووا رِْزقووا  َحَسوونا  فَوُهووَل يُوْنِفووُ  ِمْنووُه ِسووور ا َوَجْهوور َرَزقْ 

ُ َمَثال  َرُجَلنْيِ َأَحُدُ ا أَْبَكوُم   يَوْقوِدُر َعلو ْهوُه   َذِْت خِبَوْْي  يوُ   َعلوى َموْل ُ  أَيْوَنمواَوُهوَل َكول   ى َكوْكء  َوَضَرَب اّللَّ َلجِِ
 { (76)َتِقيم  َهْل َيْسَتِلي ُهَل َوَمْن َذُْمُر اِبْلَعْدِل َوُهَل َعلى ِصراط  ُمسْ 

 مقدمة الوحد 
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ووحودة وحودة املالك،ا له،و  هذا الشلط الثالة يف قضي  األللهي  اللاحدة الويت   تتعدق،يبودأ فيقورر وحودة
ملوووول     ،والعبووود امللوووك الراز ىل متلاليوووات،وحتم  ثلوووني يضووورّبما للسووويد املااملووونعم يف اهلايت الوووثالّ األو 

در و  ميلوك ن   يقو وهول يسوتلونف فكيو  يسولي اّلِل املالوك الوراز  .يقدر على ككء، و  ميلوك كوي ا .
 و  يرز ف فيقال:هذا إله وهذا إلهف .

َّت إذا كشو  ح. وحود جوأرون إىل اّللِ ويف خالل الدرس يعرم  لذجا بشراي للناس حني يصيبهم الضر في
 عنهم الضر راحلا يشركلن به غْي  .

 ملودعاة،يف حونيهلوتهم اهليف ختصويا بعوخ موا رزقهوم اّلِل .ويعرم كذلك صلرا من أوهوام اللينيو  وخرافاهتوا
لن كرهوويعلوولن ّلِل موا ا الوذي أووم   يورقون كووي ا  وا ميلكلنوه علووى عبيودهم و  يقووا لوم إاي   ويف اللقوحل

موون  الوويت وريلهووا األوهووام توورو  ألسوونتهم تتشوود   ن هلووم احلسوو ،وأوم سوويناللن علووى مووا فعلوولا خووْيا  وهووذ 
 قيق  فيها هدى ورمح  للميمنني.ليبني هلم احل - -املشركني قبلهم هك اليت جاءهم الرسلل 

لقووواقر عليهوووا هووول ا حووود مث ذخوووذ يف عووورم  ووواذج مووون صووونع األللهيووو  احلقووو  يف شملهوووا عظووو  وعوووثة فووواّلِل و 
واّلِل .ارم بعود ملهتويوا بوه األامللجد هلوا،وهك هوك ق ئول األللهيو    سولاها:فاّلِل أنوزل مون السوماء مواء فأح

ت ع للنواس مثوراواّلِل يطلو.رج مون بطولن األنعوام مون بوني فوّر وقمحولبنا سوائغا  -غْي املاء  -يسقك الناس 
 ال بيوول  وموونموون ا؟بوو واّلِل أوحووى إىل النحوول لتتخووذ.النخيوول واألعنوواب يتخووذون منهووا سووكرا ورزقووا حسوونا

 يجوول بعضووهم حووَّتلفوواهم ويمث اّلِل حلوو  النوواس ويت.الشوجر و ووا يعركوولن،مث ختوورج عسووال فيووه كووفاء للنوواس .
م واّلِل جعول هلو. الورز واّلِل فضل بعضوهم علوى بعوخ يف.يشي  فينسى ما تعلمه ويرتد ساذجا   يعلم كي ا

 ن اّلِل موا  ون مون قو وهوم بعود هوذا كلوه يعبود.ل هلم من أزواجهوم بنوني وحفودة ..من أنفسهم أزواجا وجع
 ال .  واألمثواعللن ّلِل األكبا.ميلك هلم رزقا يف السماوات واألرم و  يقدرون على ككء

عمووول يف رة وهوووك تهوووذ  اللمسوووات كلهوووا يف أنفسوووهم وفيموووا حلهلم،يووولجههم إليهوووا لعلهوووم يستشوووعرون القووود
للاضووووووحني املثلووووووني مث حتمهووووووا اب.زاقهووووووم ويف نعووووووامهم ويف كووووووراّبم،ويف كوووووول كووووووكء حوووووولهلم .ذواهتووووووم ويف أر 

إيقاعوووات  بشوووري،ذاتفهك محلووو  علوووى اللجووودان البشوووري والعقووول ال.امللضوووحني اللوووذين أكوووران إليهموووا آنفوووا
 ستجيه.عميق ،تضرب على أو ر حساس  يف النفك البشري  يصعه أ  هتتز هلا وتتأير وت

دعو  إل  أوحيذد ا لوهيذة  ن هللا هذو المالذك المذنمم الضذار  55 - 51الدرس ا ول:

 النافع

وووا ُهووَل إِلوووه   » ُ:  تَوتَِّخوووُذوا ِإهلَوونْيِ ايْوَننْيِ،ِإ َّ َي فَارْ اِحوود  فَوووإِ و َوقوواَل اّللَّ ماواِت َواأْلَْرِم َولَوووُه َولَووُه موووا يف السَّوو.َهُبلنِ ايَّ
مُثَّ ِإذا َكَشووَ  .فَِإلَْيووِه َعْ َووُرونَ   ِإذا َمسَّووُكُم الُضورُ اّللَِّ مُثَّ   َفِمونَ َومووا ِبُكوْم ِمووْن نِْعَمو   .ُقلنَ أَفَوَغْْيَ اّللَِّ تَوتوَّ .الودِِيُن واِصوبا  

 « ..ْعَلُملنَ توَ ْم،فَوَتَمتوَُّعلا َفَسْلَ  ا آتَوْيناهُ ُروا  ِ الُضرَّ َعْنُكْم ِإذا َفرِي   ِمْنُكْم ِبَرّبِِِْم ُيْشرُِكلَن،لَِيْكفُ 
وذخووووذ التعبووووْي أسووووللب التقريوووور .إ ووووا هوووول إلووووه واحوووود   تين له.موووور اّلِل أ  يتخووووذ النوووواس إهلووووني ايننيلقوووود أ

ويعقه علوى النهوك والقصور .والتكرير فيتبع كلم  إهلني بكلم  اينني،ويتبع النهك ابلقصور إ وا هول إلوه واحود
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َي فَوواْرَهُبلنِ »بقصوور آخوور  ذلووك أوووا .الرهبوو  زايقة يف التحووذير .ويووذكر .قون سوولاي بووال كووبيه أو نظْي« فَووِإايَّ
القضوي  األساسووي  يف العقيوودة كلهووا،  تقوولم إ  ّبووا،و  تلجود إ  بلجلقهووا يف الوونفك واضووح  كاملوو  ققيقوو  

   لبك فيها و  غملم.
 َولَووهُ »احوود وقائوون و ..« مِ اأْلَرْ َولَووُه مووا يف السَّووماواِت وَ »وإ ووا هوول كووذلك مالووك واحوود:.إ ووا هوول إلووه واحوود .

ْعَمو   َفِموَن ُكوْم ِموْن نِ بِ َوموا »حود:)أي واصوال منوذ موا وجود الودين،فال قيون إ  قينوه( ومونعم وا« الدِِيُن واِصوبا  
جه إ  إليوه يني  فال تتل شر  والل وفطرتكم تلجأ إليه وحد  ساع  العسرة والضي ،وتنتفك عنها أوهام ال.«اّللَِّ 

 ا أنتم فيه. لينجيكم  وتصرخلن« لَْيِه َعْ َوُرونَ مُثَّ ِإذا َمسَُّكُم الُضُر فَإِ »قون كريك:
حوني  بشور ّبوذا كلوهفطورة ال وهكذا يتفرق سوبحانه وتعواىل ابألللهيو  وامللوك والودين والنعمو  والتلجوه وتشوهد

د تلحيوود  ّلِل بعووابومووع هووذا فووإن فريقووا موون البشوور يشووركلن .يصووهرها الضوور ويوونفخ عنهووا أوكوواب الشوور  .
ا إذن موا فلينظورو .هوم .ى الذي آ اني   فينتهلا إىل الكفر بنعم  اّلِل عليهم،وابهلدحاملا ينجيهم من الضر 

 « ....فَوَتَمتوَُّعلا َفَسْلَ  تَوْعَلُملنَ »يصيبهم بعد املتاع القصْي:
ُكْم ِإذا َفرِيو   لُضورَّ َعونْ  ِإذا َكَشوَ  ا َووُروَن،مُثَّ ْيِه عَْ مُثَّ ِإذا َمسَُّكُم الُضُر فَِإلَ »هذا النملذج الذي ير ه التعبْي هنا 

لفطوورة ألوووا تشووعر ابب إىل اّلِل،لجووه القلوول ففك الضووي  تت. وولذج متكوورر يف البشووري ..« ِمووْنُكْم بِووَرّبِِِْم ُيْشوورُِكلنَ 
يوو  تبوودو لولاان موون الز أزيوو  عنووه ويف الفورج تتلهووى ابلنعموو  واملتاع،فتضووع  ضولتها ابّلِل،وت.أ  عاصوم هلووا سوولا 

  له .دو كذلك يف صلر كَّت من شليه قيم وأوضاع ولل   تدع ابسم ايف الشر  به وتب
عوخ ن يلجوأ إىل بّلِل ولكوولقد يشوتد احنورا  الفطورة وفسواقها،فإذا بعضوهم يف سواع  العسورة   يلجوأ إىل ا
  يف غوووْي هوووذ  احلجوووبّلِل،أو راليقوووه يووودعلها للنصووورة وا نقووواذ والنجاة، جووو  أووووا ذات جوووا  أو منزلووو  عنووود ا

رافووا موون أكوود احن فهووي ء.خ األحيان،كالووذين يوودعلن األوليوواء  نقوواذهم موون موورم أو كوودة أو كوورب .بعوو
 مشركك ا؟اهلي  الذين يرسم هلم القرآن ذلك النملذج الذي رأينا  .

 مالم يحرمه هللا وأوجيهه لغير هللا همذا الك ار في أحريم 56الدرس الثاني:

َّا َرَزقْوَناُهْم  َ  }َوَاَْعُللَن ِلَما َ  يَوْعَلُملنَ  وا ُكنوُتْم تَوْفوَ ُوَن{عَ ُتْسوأَُلنَّ ّللِِ لَ َنِصيب ا  ِِ فوإذا هوم ( سولرة النحول 56) مَّ
  - ر قون ا انّا للووذكل أو يبيحلووو.  يركبلوووا أو   يووذوقلن حللمهووا.ُيرموولن علووى أنفسووهم بعووخ األنعووام

  موون ك أوهووام ملرويوو يعلموولن عنهووا كووي ا،إ ا هووسووم اهلهلوو  املوودعاة الوويت  اب -كموا أسوولفنا يف سوولرة األنعووام 
ك موون هوومنها،فليسوحل  لن نصوويباواّلِل هوول الوذي رزقهووم هووذ  النعمو  الوويت اعلوولن ملوا   يعلموو.ا؟اهليو  األوىل

 سلا  .   فيشركلن بهىل تلحيدرز  اهلهل  املدعاة هلم لْيقوها عليها،إ ا هك من رز  اّلِل،الذي يدعلهم إ
بوود سوولا  ذموور أ  يع واّللِ .الوورز  كلووه موون اّللِ .قوو  يف تصوولرهم ويف تصوورفهم علووى السوولاء .وهكووذا تبوودو املفار 

ملفارقو  ّبوذا تتبودى ام عنه  و وهم ذخذون من رزقه فيجعللنه ملا واه.فهم حالفلن عن أمر  فيتخذون اهلهل 
 واضح  جاهرة عجيب  مستنكرة .
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قلفوووا علوووى موووا  هلوووم مل اعلووولن نصووويبا مووون رز  اّللِ ومووا يوووزال أانس بعووود أن جووواءت عقيووودة التلحيووود وتقررت،
شواء   ل مون حيوة يذكو« عجول السويد البودوي»ما يزال بعضهم يطل  عجال يسميه .يشبه آهل  ا؟اهلي 

زال بعضوووهم يووو  وموووا مينعووه أحووود،و  ينتفوووع بوووه أحووود،حَّت يوووذب  علوووى اسووم السووويد البووودوي   علوووى اسوووم اّللِ 
ن أهول  ،على موا كوام ذلوك الول ذموتهم   ّلِل،و  ابسوم اّلِل،ولكون ابسوينذرون لاولياء ذابئ  حرجلوا مون 

ل  ووك ول.حرام حلمووه.ذا اللجووهوهوول حوورام نووذر  علوى هوو.ا؟اهليو  اعلوولن ملووا   يعلموولن نصوويبا  وا رزقهووم اّللِ 
 اسم اّلِل عليه.ألنه أهِل لغْي اّلِل به .

وووُتْم تَوْفوووَ ُونَ » وووا ُكنوْ العقيووودة مووون أساسوووها ألنوووه  افووو اء ُيطوووم فهل.لشوووديدابلقسوووم والتلكيووود ا «َ ّللَِّ لَُتْسووو َوُلنَّ َعمَّ
 ُيطم فكرة التلحيد.
 ذا الك ار في موق هم من البنات ونسباهن هلل 62 - 57الدرس الثالث:

ووَر َأَحوودُ َوِإذا بُ .َيْشووتَوُهلنَ  َوهَلُووْم مووا -ُسووْبحانَُه  -َوَاَْعلُوولَن ّللَِِّ اْلَبنوواِت  » ُهووُه ُمْسووَلق ا َوُهووَل  لَوولَّ َوجْ ُهْم اِبأْلُنْثووى شِِ
ووووَر بِِه،أمَُيِْسووووُكهُ .َكِظيم   سوووواَء مووووا  ُسووووُه يف الووووُ اِبف َأ لن  أَْم يَدُ َعلووووى ُهوووو يَوتَوووولارى ِمووووَن اْلَقووووْلِم ِمووووْن ُسوووولِء مووووا ُبشِِ

 « ..َُيُْكُملَن 
 جتماعيوووو  ا حليوووواة اإن ا حنوووورا  يف العقيوووودة   تقوووو  آتر  عنوووود حوووودوق العقيوووودة،بل يتمشووووى يف أوضوووواع 

 وتقاليدها.
مووولن أن ّلِل انلا يزعوهي ء عووورب ا؟اهليووو  كووو.فالعقيووودة هوووك انووور  األول للحياة،سووولاء لهووورت أو كمنوووحل

م كووووانلا يكرهوووولن ألنفسووووهم و قة البنووووات  فالبنووووات ّلِل أمووووا هووووم علووووى حووووني أووووو - هوووون املالئكوووو  -بنووووات 
 فيجعللن ألنفسهم ما يشتهلن من الذكلر .

  ن مووون املعاملووول واهلووولايووودة الصوووحيح  سووولل هلوووم وأق البنوووات أو ا بقووواء علووويهن يف الوووذواحنووورافهم عووون العق
ن و  نووات   يقووواتلإذ الب.تذلك أووووم كووانلا حشووولن العووار والفقووور مووع و قة البنوووا.السووي   والنظووورة اللضوويع 

 قر.الف ن فيجل يكس ،وقد يقعن يف السل عند الغارات فيجل  العار،أو يعشن كاِل على أهليه
مث    موا كتوه لوهه أحودا إإذ الرز  بيد اّلِل يرز  ا؟ميع و  يصي.والعقيدة الصحيح  عصم  من هذا كله

كووطر نفسوه كمووا يقوورر صونل الرجوول و  -نيتها مون حيووة إنسووا -إن ا نسوان  نسوويه كورمي علووى اّلِل،واألنثووى 
 ا سالم.

ووَر أَ »ويرسوم السويا  صولرة منكورة لعواقات ا؟اهليو : « َحوُدُهْم اِبأْلُنْثوى لَولَّ َوْجُهوُه ُمْسوَلق ا َوُهوَل َكِظوويم  َوِإذا ُبشِِ
مسولقا موون اهلووم واحلووزن والضووي ،وهل كظوويم،يكظم غيظووه وغمووه،كأوا بليوو ،واألنثى هبوو  اّلِل لووه كالووذكر،وما 
ميلوووك أن يصووولر يف الووورحم أنثوووى و  ذكرا،وموووا ميلوووك أن يووونف  فيوووه حياة،وموووا ميلوووك أن اعووول مووون النطفووو  

ليكفوووك  -إبذن اّلِل  -وإن جمووورق تصووولر احليووواة انميووو  متطووولرة مووون نطفووو  إىل بشووور .إنسووواان سووولايالسووواذج  
ابلفر  وال حيوه وحسون ا سوتقبال،ملعجزة اّلِل الويت تتكورر،فال يبلوك  -أاي كان جنسه  - ستقبال امللللق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2743 

وهوول   حلوو  و  جوودهتا التكوورار  فكيوو  يغووتم موون يبشوور ابألنثووى ويتوولارى موون القوولم موون سوولء مووا بشوور بووه 
 إ ا كان أقاة القدرة يف حدّو املعجزة الباهرةف..يصلر

يوواة يف نظووام احل ى أصوويل فوواألنث.وحكموو  اّلِل،وقاعوودة احلياة،اقتضووحل أن تنشووأ احليوواة موون زوجووني ذكوور وأنثى
يتوولارى موون  نثى،وكيوو فكي  يغووتم موون يبشوور ابأل.أصووال  الووذكر بوول ر ووا كانووحل أكوود أصووال  ألوووا املسووتقر

 لم من سلء ما يشربه ونظام احلياة   يقلم إ  على وجلق الزوجني قائماف.الق
وموا أسولأ  « ا َُيُْكُمولنَ  سواَء موَأ »..إنه احنرا  العقيدة ينشئ آتر  يف احنرا  اجملتمع وتصولراته وتقاليود  

 من حكم وتقدير.
 الكرميو  ةوتتجلى النظور .اعي  ا جتموهكذا تبدو قيم  العقيدة ا سالمي  يف تصحي  التصلرات واألوضاع 

لنو  وحودها يف رأة هوك املغبانوحل املوفما ك.القلمي  اليت بثها يف النفلس واجملتمعات عا  املرأة،بل عا  ا نسوان
انتها إهانووو  نسووواني ،إهإفووواألنثى نفوووك .يف أخوووا معانيها« ا نسووواني »اجملتموووع ا؟ووواهلك الوووليب إ وووا كانوووحل 
االووووو   قم  حلكمووووو قتووووول للووووونفك البشوووووري ،وإهدار لشوووووطر احليووووواة ومصووووواللعنصووووور ا نسووووواين الكرمي،ووأقهوووووا 

 ن ذكر وأنثى.م -حد  و   ا نسان  -األصيل ،اليت اقتضحل أن يكلن األحياء مجيعا 
 كثووْي موون ويف.وووا .وكلمووا احنرفووحل اجملتمعووات عوون العقيوودة الصووحيح  عوواقت تصوولرات ا؟اهليوو  تطوول بقرو 

ن موووسواط وكثوْي ْي مون األفواألنثى   يرحوه  للودها كثوو.ىل الظهلراجملتمعوات اليولم تعولق تلوك التصوولرات إ
ا،نشوووأت مووون حووودى صلرهإوهووذ  وينيووو  جاهليووو  يف .النوواس،و  تعامووول معاملووو  الوووذكر مووون العنايووو  وا ح ام

 ا حنرا  الذي أصاب العقيدة ا سالمي .
،نتيجو  ملوا -رأة  مسوأل  املويف -ومن عجه أن ينع  الناعقلن بلمز العقيدة ا سالمي  والشوريع  ا سوالمي  

عوووووولا نظوووووورة أن يراج يرونوووووه يف هووووووذ  اجملتمعووووووات املنحرفووووو  و  يكلوووووو  هووووووي ء النوووووواعقلن الالموووووزون أنفسووووووهم
رة علليووو    بعووود نظووو وهك.ويف املشووواعر والضووومائر.ا سوووالم،وما أحديتوووه مووون يووولرة يف التطووولرات واألوضووواع

هليووو  ا العقيوودة ا أنشووأهت إ ا.تماعيوو  أو اقتصووواقي تنشوو ها ضوورورة واقعيوو  و  قعووولة أرضووي  و  مقتضوويات اج
ر فها  وووا كووطنثى،ووصووالصوواقرة عوون اّلِل الووذي كوورم ا نسان،فاسووتتبع تكرميووه للجوونك البشووري تكرميووه لا

 النفك البشري ،فال تفاضل بني الشطرين الكرميني على اّلِل.
ة وصوف  يمنولن ابهلخور يلوذين   ر  بني صف  اوالفار  بني نبيع  النظرة ا؟اهلي  والنظرة ا سالمي ،هل الفا

لى،َوُهوَل اْلَعزِيوُز ّللَِِّ اْلَمثَوُل اأْلَعْ وَ .  يُوْيِمنُولَن اِبهْلِخورَِة َمثَوُل السَّوْلءِ  لِلَّوِذينَ :»-األعلوى  وّلِل املثول -اّلِل سبحانه 
 « ..احلَِْكيمُ 

وحتلطان يف .ني واحوود واحنورا  واحوودوهنوا تقو ن قضووي  الشور  بقضوي  إنكووار اهلخرة،ألوموا ينبعووان مون معو
فإذا ضوورب مثوول للووذين   ييمنوولن .الضوومْي البشري،وينشوو ان آتر ووا يف الوونفك واحليوواة واجملتمووع واألوضوواع

يف التصوولر .يف الشووعلر والسوولل ،يف ا عتقوواق والعموول:السوولء املطلوو  يف كوول كووكء.ابهلخوورة فهوول مثوول السلء
الوذي   يقوارن و  يولازن بينوه وبوني أحد،بلوه الوذين «  اْلَمثَوُل اأْلَْعلوى َوّللَِّ »..والتعامل،يف األرم والسماء 
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ذو املنعوو  وذو احلكموو  الووذي يووتحكم ليضووع كوول كووكء « َوُهووَل اْلَعزِيووُز احلَِْكوويمُ »..  ييمنوولن ابهلخوورة هووي ء 
 ملضعه،وُيكم ليقر كل ككء يف مكانه ابحل  واحلكم  والصلاب.

كمتوه اقتضوحل حا ولكون لمهم الذي يقع منهم ولل فعل لدمرها علويهم تودمْي وإنه لقاقر أن ذخذ الناس بظ
ُ النَّوواَس بِ »وهل العزيووز احلكوويم:.أن يوويخرهم إىل أجوول لِكْن  َعَلْيهووا ِمووْن َقابَّوو  ،وَ ْم مووا تَوووَر َ ظُْلِمِهووَولَووْل يُياِخووُذ اّللَّ

رُُهْم ِإىل َأَجل  ُمَسم ى،فَِإذا جاَء َأَجُلُهْم   َيْسَتأْ   « ..ْستَوْقِدُملنَ َع   َو  يَ وَن ساِخرُ يُوَيخِِ
وهل وحود  الوذي يفسود يف األرم ويظلم،وينحور  .ليوه آب ئوهعوأنعوم  -لبشوري ا -واّلِل خل  هذا االو  

ليوه ويوورأ  علوه ُيلووم كواّلِل بعود هووذا  .عون اّلِل ويشور  ويطغووى بعضوه علووى بعخ،ويويذي سوولا  مون االوو  .
لنوووواس ولكن ا.لكموووو  تصوووواحه القوووولة،وهك الرمحوووو  تصوووواحه العوووودفهك احل.به،وميهلووووه وإن كووووان   يهملووووه

ألجوول املسوومى عنوود ا.تهيغوو ون اب مهووال،فال تستشووعر قلوولّبم رمحوو  اّلِل وحكمتووه،حَّت ذخووذهم عدلووه وقل 
 «.  َيْستَوْقِدُملنَ وَ وَن ساَع   َتْأِخرُ فَِإذا جاَء َأَجُلُهْم   َيسْ ».الذي ضربه اّلِل حلكم ،وأمهلهم إليه لرمح 

ن أعموولن كوواذبني ات،مث يز وأعجووه مووا يف األموور أن املشووركني،اعللن ّلِل مووا يكرهوولن موون البنووات وغووْي البنوو
ْي مووووا غوووورهم وهوووول سوووويناهلم ااووووْي وا حسووووان جووووزاء علووووى مووووا اعلوووولن ويزعموووولن  والقوووورآن يقوووورر مووووا ينتظوووو

ُووْم هَلُوو  َجووَرَم أَنَّ .حْلُْسوو  انَّ هَلُووُم أَ َب َكووذِ َوَاَْعلُوولَن ّللَِِّ مووا َيْكَرُهوولَن َوَتِصووُ  أَْلِسوونَوتُوُهُم الْ »يزعموولن: ُم النَّوواَر َوَأوَّ
 «.ُمْفَرنُلنَ 

امووه كما تقوولل قل .افه بووذاهتوالتعبووْي اعوول ألسوونتهم ذاهتووا كأوووا الكووذب ذاتووه،أو كأوووا صوولرة له،هكيووه وتصوو
هوذ  العوني  ،وألننهواعألن ذلك القولام بذاتوه تعبوْي عون الركواق  مفصو  .يص  الركاق  وعينه تص  احللر

لكووذب بووْي عوون اكووذلك قال:تصوو  ألسوونتهم الكووذب،فهك بووذاهتا تع.بووذاهتا تعبووْي عوون احلوولر مفصوو  عنه
 له . مفص  عنه مصلر له،لطلل ما قالحل الكذب وعثت عنه حَّت صارت رمزا عليه وق ل 

لويت موا احلقيقو  السونتهم أوقلهلم:أن هلم احلس ،وهم اعللن ّلِل ما يكرهلن هل ذلك الكذب الوذي تصوفه أ
  »جودارة:سوتحقا  و ابههم ّبا الونا قبول أن تكمول اهليو ،فهك أن هلوم النوار قون كوك و  ريوه،وعن ا

ُو»وأوم معجلولن إليهوا غوْي مويخرين عنهوا:« َجَرَم أَنَّ هَلُُم النَّارَ  الفورط هول موا يسوب ،واملفرط و « ْفَرنُولنَ ْم مُ َوَأوَّ
 ما يقدم ليسب  فال ييجل.

الك ذار الالحقذون مخال ذون هللاالك ذار السذابقين والقذرآن يحذل  64 - 63بع:الدرس الرا

 الخالف

لن،أغلاهم لن وجمودفوبعود فوإن القولم ليسولا أول مون احنر ،وليسولا أول مون جد ،فقود كوان قوبلهم منحرفو
وإ ووا  رفهملوويهم ويصووعالشوويطان،وزين هلووم مووا احنرفوولا إليووه موون تصوولرات وأعمال،فصووار ولوويهم الووذي يشوور  

 يسووتنقذهم،وليبني هلووم احلوو  موون البانل،ويفصوول فيمووا وقووع بيوونهم موون خووال  يفل - -اّلِل رسوولله أرسوول 
 عقائدهم وكتبهم وليكلن هدى ورمح  ملن ييمنلن.
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َومووا .َوهَلُْم َعووذاب  أَلِيم  ْليَوووْلَم،ْم،فَوُهَل َولِوويُوُهُم اطاُن أَْعموواهلَُ  الشَّوويْ َ ّللَِّ َلَقووْد أَْرَسووْلنا ِإىل أَُمووم  ِمووْن قَوْبلِووَك،فَوَزيََّن هَلُوومُ  »
َ هَلُُم الَِّذي اْختَولَ   « ..لنَ َرمْحَ   لَِقْلم  يُوْيِمنُ ِه،َوُهدى  وَ ُفلا ِفيأَنْوزَْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب ِإ َّ لِتُوَبنيِِ

السوابق   اب الكتوهفلليف  الكتاب األخْي والرسال  األخْية هك الفصل فيما كجر من خال  بني أصوح
يف صولرة  ه مون كور ألصل هل التلحيد،وكل ما نرأ علوى التلحيود مون كوبهات وكول موا كوابإذ ا.ونلائفهم

ورمحوو  ملووون  كلن هوودىولي.كلووه ابنوول جووواء القوورآن الكوورمي ليجلوول  وينفيووه.موون الصوولر،ومن تشووبيه واثيوول .
 استعدت قللّبم لإلميان وتفتححل لتلقيه.

 مسلنمم هللا بالماء واللبن والمنب وال 69 - 65الدرس الخامس:

قع كلن،وفيمووا أو  يف الوعنوود هووذا احلوود ذخووذ السوويا  يف اسووتعرام آايت األللهيوو  اللاحوودة فيمووا خلوو  اّللِ 
 .إ  اّللِ  ا نسان من صفات واستعداقات،وفيما وهبه من نعم وآ ء، ا   يقدر عليه أحد

فهوول يتبعووه  -و  اة الوور نووزل اّلِل للنوواس وفيووه حيووأوهوول خووْي مووا  -وقوود ذكوور يف اهليوو  السووابق  إنووزال الكتوواب 
ُ أَنْوَزَل ِمَن السَّو»إبنزال املاء من السماء،وفيه حياة األجسام: ِإنَّ يف .اِه اأْلَْرَم بَوْعوَد َمْلهِتو،فََأْحيوا بِوماِء ماء  َواّللَّ

 « ..ذِلَك هَليَ   لَِقْلم  َيْسَمُعلنَ 
والوذي .يهاا ومون علموا عليهووالنا اعله حياة لارم كلها على وجه الشملل لكل .واملاء حياة كل حك

فيتوودبرون مووا «  َيْسووَمُعلنَ لَِقووْلم   ِإنَّ يف ذلِووَك هَليَوو   »ُيوولل املوولت إىل حيوواة هوول الووذي يسووتح  أن يكوولن إهلووا:
كثوووْيا ووجوووه   ا القووورآنقضوووي  آايت األللهيووو  وق ئلهوووا مووون احليووواة بعووود املووولت ذكرهووو.فهذ  القضي .يسووومعلن

 يسمع ويعقل ويتدبر ما يقال.األنظار إليها كثْيا،ففيها آي  ملن 
 َوِإنَّ  »جيووه:لصوونع العوعووثة أخوورى يف األنعووام تشووْي إىل عجيووه صوونع ااال ،وتوودل علووى األللهيوو  ّبووذا ا

ّ  َوَقم  فَووو ِمووْن بَوونْيِ  -َلُكووْم يف اأْلَْنعوواِم َلِعْثَة ،ُنْسووِقيُكْم ِ َّووا يف بُطُلنِووِه  فهووذا " صووا  سووائِغا  لِلشَّووارِِبنَي لََبنووا  خالِ  - ْر
الكوورش  تبقووى يفيوالفووّر مووا .اللوو  الووذي توودر  ضووروع األنعووام مووم هوولف إنووه مسووتخلا موون بووني فووّر وقم

يوووو  يف ىل كوووول خلإهوووذا الوووودم الووووذي يوووذهه .بعووود اهلضم،وامتصوووواص األمعوووواء للعصوووارة الوووويت تتحوووولل إىل قم
 يوودري أحوود   ذي يه،الووا؟سووم،فإذا صووار إىل غوودق اللوو  يف الضوورع هوولل إىل لوو  ببووديع صوونع اّلِل العج

 كي  يكلن.
اق هوذا إليهوا مون مول  يت هتواجوعملي  هلل ااالصات الغذائي  يف ا؟سم إىل قم،وتغذي  كل خليو  ابملولاق الو

ويف كوول .ا ت ا حوو  الدم،عمليوو  عجيبوو  فائقوو  العجووه،وهك تووتم يف ا؟سووم يف كوول تنيوو ،كما تووتم عمليووا
و  .سوود .لوورو  ا؟ااء مسووتمرة   تكوو  حووَّت تفووار  حلظوو  تووتم يف هووذا ا؟هوواز الغريووه عمليووات هوودم وبنوو

  ااووال  يووه بتسووبيميلووك إنسووان سوولي الشووعلر أن يقوو  أمووام هووذ  العمليووات العجيبوو    هتتوو  كوول ذرة ف
يووو  واحووودة مووون  إىل خلاملبوودع هلوووذا ا؟هووواز ا نسووواين،الذي   يقووواس إليوووه أعقووود جهوواز مووون صووونع البشووور،و 

 خالاي  اليت   هصى.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2746 

 ليو  اللاحودة،وعمل ااالعام لعمليات ا متصاص والتحلل وا ح ا  تفصيالت تدير العقل ووراء اللص 
 يف ا؟سم يف هذ  العملي  عجه   ينقضك التأمل فيه.

 نموخوروج اللو   ن هنوا عونوهوذ  احلقيقو  العلميو  الويت يوذكرها القورآ.وقد بقك هذا كله سورا إىل عهود قريه
ررهووا ّبووذ  لووى أن يقما كووان بشوور يف ذلووك العهوود ليتصوولرها فضووال عبووني فووّر وقم   تكوون معروفوو  لبشوور،و 

ن قيقوو  واحوودة مووحووجلق .لوما ميلووك إنسووان ُيوو م عقلووه أن ميوواري يف هووذا أو اوواق.الدقوو  العلميوو  الكاملوو 
ذ  هول يلموذا  هوعا كانحل فالبشري  كله.نلع هذ  احلقيق  يكفك وحد   يبات اللحك من اّلِل ّبذا القرآن

 احلقيق .
  لولحك مون اّلِل يف خصائصوه األخورى ملون يودر ُيمول أقلو  ا -قائ  العلميو  البحتو  يعث هذ  احل -القرآن و 

 ملتعنتني.اقلني اهذ  ااصائا ويقدرها ولكن وروق حقيق  واحدة على هذا النحل الدقي  يفحم اجمل
 « ..م  يَوْعِقُللنَ  يف ذِلَك هَليَ   لَِقلْ ِإنَّ .َحَسنا   ْزقا  رِ َوِمْن مَثَراِت النَِّخيِل َواأْلَْعناِب تَوتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرا  وَ »

موور و  )والسووكر اا نووه سووكراتتخذون م.هووذ  الثموورات املنبثقوو  عوون احليوواة الوويت بثهووا املوواء النووازل موون السووماء
رزقوووا  مووور ليسوووحلوالنا يلمووو  إىل أن الووورز  احلسووون غوووْي اامووور وأن اا.تكووون حرموووحل بعووود( ورزقوووا حسووونا

 ختواذهم اامورللقوحل مون اهذا تلن   ملا جواء بعود مون هرميها،وإ وا كوان يصو  اللاقوع يف ذلوك احسنا،ويف 
َقووووْلم   هَليَوووو   لِ يف ذلِووووكَ  ِإنَّ »موووون مثوووورات النخيوووول واألعنوووواب،وليك فيووووه نووووا  لها،بوووول فيووووه تلن وووو  لتحرميهووووا 

 اّلِل  هل..فيدركلن أن من يصنع هذا الرز  هل الذي يستح  العبلقي  له و « يَوْعِقُللنَ 
ووِذي ِمووَن اْ؟ِبواِل بُويُوول   » لِووك ِموْن ُكوولِِ الثََّمووراِت كُ ِ َّوا يَوْعرُِكوولَن،مُثَّ  الشَّووَجِر وَ  ،َوِمنَ َوأَْوحوى َربُووَك ِإىَل النَّْحوِل أَِن اختَِّ

،َحْوورُُج ِمووْن بُطُلِوووا َكووراب  ُرْتَ   ذلِووَك هَليَوو   لَِقووْلم  ِإنَّ يف .لنَّوواسِ  ِكووفاء  لِ لانُووُه ِفيووهِ لِوو   أَلْ فَاْسووُلِكك ُسووُبَل َربِِووِك ُذُلال 
 « ..يَوتَوَفكَُّرونَ 

وهك تعموول .ضووا عمول  قتتوالنحول تعموول إبهلوام موون الفطورة الوويت أوقعهوا إايهووا ااوال ،فهل لوولن مون الوولحك 
قو  هوا،أو يف نريلعمول بينابدق  عجيب  يعجز عون مثلهوا العقول املفكور سولاء يف بنواء خالايهوا،أو يف تقسويم 

 للعسل املصفى.إفرازها 
 -يف ا؟بال والشجر وما يعركلن أي ما يرفعلن من الكوروم وغْيهوا  -حسه فطرهتا  -وهك تتخذ بيلهتا 

والنا علوى أن العسول .وقد ذلل اّلِل هلا سبل احلياة  وا أوقع يف فطرهتوا ويف نبيعو  الكولن حلهلوا مون تلافو 
وهووول تبوووحل  جووورق نوووا القووورآن .1617كووورحا فنيوووا.فيوووه كوووفاء للنووواس قووود كووورحه بعوووخ املختصوووني يف الطه

 وهكذا اه أن يعتقد املسلم استناقا إىل احل  الكلك الثابحل يف كتاب اّلِل كما أير عن رسلل اّلِل..عليه
فَوَقووواَل ِإنَّ َأِخوووى اْسوووَتْطَلَ   --روى البخووواري ومسووولم َعوووْن َأىِب َسوووِعيد  اْاُوووْدرِىِِ قَووواَل َجووواَء َرُجووول  ِإىَل النَّوووِبِِ 

ُتُه َعَسووووال  فَولَووووْم يَووووزِْقُ  ِإ َّ .«اْسووووِقِه َعَسووووال  »  --فَوَقاَل َرُسوووولُل اّللَِّ .َبْطنُووووهُ  َفَسووووَقاُ  مُثَّ َجوووواَءُ  فَوَقوووواَل ِإىنِِ َسووووَقيوْ

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.ا سالم والطه احلدية»الدكتلر عبد العزيز إ اعيل يف كتابه:  - 1617
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َّ َمووورَّات  مُثَّ َجووواَء الرَّابَِعوووَ  فَوَقووواَل .اْسوووِتْطالَق ا ُتُه فَولَووو.«اْسوووِقِه َعَسوووال  » فَوَقاَل لَوووُه يَووواَل ْم يَوووزِْقُ  ِإ َّ فَوَقووواَل َلَقوووْد َسوووَقيوْ
ُ وََكَذَب َبْطُن َأِخيَك »  --فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ .اْسِتْطالَق ا  .1618َفَسَقاُ  َفَثَأَ..«َصَدَ  اّللَّ

أموام موا بودا واقعوا عمليوا مون اسوتطال  بطون الرجول كلموا سوقا   - -ويروعنا يف هذا األير يقني الرسلل 
وهكووذا اووه أن يكوولن يقووني املسوولم بكوول .1619قووع لووه يف النهايو وقود انتهووى هووذا اليقووني بتصوودي  اللا.أخل 

                                                 
 استطل :أصيه اب سهال-( 5901[)470/ 14املكنز ] -صحي  مسلم( و 5716[)150/ 19املكنز ] -صحي  البخارى-  1618
 قال ا موام ابون القويم رمحوه هللا :"والعسول فيوه منوافُع عظيمو ، فإنوه جوالء  لاوسوان الوَّت   العورو  واألمعواء وغْيهوا، حملِِول  للرنولابت - 1619

اجني وملوا اسوُتلقِع فيوه، ِفج لُِقوَلى املعولطبيعو ، حوالبا ، وهل مغِوذِ  ملوني أكال  وِنالء ، انفع  للمشاي  وأصحاِب البلغم، وَمن كان ِمزاجه ابرقا  رن
بُدهن اللرق، نفع من  إذا ُكِرَب حارا  و ن البلغم، ُمْذِهه  لكيفيات األقوي  الكريه ، من ِ  للكبد والصدر، ُمِدرِ  للبلل، ملاف   للسعال الكائن ع

َل فيوه اللَّحوُم الطورُى، قتَّوال، وإذا ُجعِولُفطُوِر الاوجا   اء نفع من عض  الَكْلِه الَكِلِه، وأكوِل وا اهللام، وكرب األفيلن، وإن ُكِرَب وحد   ز 
كهر، وُيفج جث  امللتى، أمن الفاكه  ست   فج كثْيا  َحِفَج نراوته ياليََ  أكهر، وكذلك إن ُجِعل فيه الِقثَّاء، وااياُر، والقرُع، والباذْنان، وُي

ن اكُتحول بوه، جوال لُلمو  نه، ونعَّموه، وإعَر، وحسَّوألمني. وإذ لط  به البودن املقمول والشَّوعر، قتول َقملَوه وِصوْ بانَه، ونولَّل الشَّووُيسمى احلافَج ا
لريو  يُوذهه ، ولعُقوه علوى ايُوِدُر الطَّْموةَ لُعوروِ ، و البصر، وإن اسُلَّ به بويََّخ األسونان وصوَقلها، وَحِفوَج صوحَتها، وصوح  اللِِثوِ ، ويفوت  أفولاَ  ا

ى واملثانو ، وهول لوك ابلكبود والُكلَوا، ويفعول ذالبلغم، ويَغِسوَل مَخْوَل املعودة، ويودفُع الفضوالت عنهوا، ويسوخنها تسوخينا  معتود  ، ويفوت  ُسوَدَقه
هووا اباوولِِ ، وقفعللصووفراويني ر  ابلعوورمأقووُل ضووررا  لُسووَدق الكبوود والطحووال موون كوول حلل.وهوول مووع هووذا كلووه مووأملُن الغائلوو ، قليووُل املضووار، ُمِضوو

 وحنل ، فيعلُق حين ذ انفعا  له جدا .
موا ُخلِوَ  لنوا فموع املفِرِحوات،  ، وُمفورِِ وهل ِغذاء مع األغذي ، وقواء مع األقوي ، وكوراب موع األكورب ، وحلول موع احللولى، وِنوالء موع األنليو 

لسووكر ألبتوو ، و  لاء   ذِكوور فيهووا كتووه القوودم  دماء إ  عليووه، وأكثوورُ كووىء    معنووا  أفضووَل منووه، و  مثلَووه، و  قريبووا  منووه، و  يكوون معووِلُل القوو
لفطوون يع   حفووج الصووح    يُدركووه إ  ايشووربه ابملوواء علووى الِرِيوو ، و  ذلووك ِسوور  بووديعرفلنووه، فإنووه حووديُة العهوود حوودّ قريبووا ، وكووان النووب 

 الفاضل، وسنذكر ذلك إن كاء هللا ِعند ذكر َهْديه   حفج الصح .
َّ غووووَدَوات  ُكوووولَّ َكوووهْ و   َن الووووَبالِء"، و  أيوووور ِصووووْبه َعِظوووويم  ِموووور ، َ ْ يُ "سووونن ابوووون ماجووووه" مرفلعووووا  موووون حوووودية أىب هريووورة:"َمْن َلعِووووَ  الَعَسوووول يَووووال

َفاَءْيِن:الَعَسوووِل والُقووورآِن "، فجموووع بوووني الطوووه الَبَشووورى وا هلوووى،وبني نوووه  لووودواء األرضوووى اه األروا ، وبوووني ألبووودان، ونووواآخووور:"عَلْيُكم ابلشِِ
 والدواء السمائى.

ع الُفضولل موتالء، فوأمر  بُشورب العسول لودفاالَعَسل، كوان اسوتطالُ  بطنوه عون خُتََمو   أصوابته عون إذا ُعِرَ  هذا، فهذا الذى وص  له النُب 
 
َ
عِوَدَة واألمعوواء، فوإن العسووَل فيوه ِجووالء، وقفوع للفضوولل، وكوان قوود أصواب امل

َ
ع اسووتقراَر الغوذاء فيهووا ط َلزَِجوو  ، انو أخوالعِووَدةَ اجملتمعو    نوولاحى امل

َعِووَدَة هلووا مَخْوول  كخموول القطيفوو ، فووإذا علقووحل ّبووا األخووالُط اللَّزجوو ، أفسوودهتا 
اُللهووا موون تلووك  ذاء، فوودوا ها  وواأفسوودت الغِووو للزوجتهووا، فووإن امل

 ار.زج ابملاء احلاألخالط، والعسُل ِجالء، والعسُل ِمن أحسن ما ُعل  به هذا الداُء،   سيما إن مُ 
لكليو ، ابر عنوه،   يُزلوه داء، إن قصوو  تكرار سقيه العسَل مع  نب بديع، وهل أن الدواَء اه أن يكلن له مقدار، وكميو   سوه حوال الو
َم، فلمووا الغوور  ، و  يبلُوو اوموو  الووداءِ وإن جوواوز ، أوهووى الُقوولى، فأحوودّ ضووررا  آخوور، فلمووا أموور  أن يسووقَيه العسوول، سووقا  مقوودارا    يفووى  ق

املعواوقة ليصول إىل املقودار املقواوم للوداء، فلموا  ، أكَّود عليوهأخوث ، علوم أنَّ الوذى سوقا    يبلُو  مقودار احلاجو ، فلموا تكورر تورقاُق  إىل النوبِِ 
  قلاعد الطه.واملريخ من أكثم ر قلة املر تكررت الشرابُت  سه ماقة الداء، بَورَأ، إبذن هللا، واعتبار مقاقيِر األقوي ، وكيفياهتا، ومقدا

َكوِذب لاء   نفسوه، ولكوْن ك لِقصولر الودو :"صَدَ  هللا وكَذَب بطُن أخيَك"،إكارة إىل هقي  نفع هوذا الودواء، وأن بقواء الوداء لويو  قلله 
 البطن، وكثرة املاقة الفاسدة فيه، فأَمر  بتكرار الدواء لكثرة املاقة.

متوويقَّن  قطعووى  إهلووى ، صوواقر  عوون الوولحى، وِمْشووكاِة النبوولة، وكموواِل العقوول. ونووُه غووْيِ  أكثوورُ  ن نووهَّ النووِب كِطووهِِ األنبوواء، فووإولوويك ِنبُووه 
الشوفاء بوه، وكموال  َحْدس  ولنلن، وعاِرب، و  يُوْنَكُر عدُم انتفاع كثْي من املرضى بطهِِ النبلة، فإنه إ ا ينتفُع به َمن تلقَّا  ابلقبلل، واعتقواق

   اب ميان وا ذعان، فهذا القرآُن الذى هل كفاء ملا   الصدور إن   يُتل َّ هذا التلقى   ُيصل به كفاُء الُصدور ِمن أقوائهوا، بول التلقى له
كمووا أنَّ   ،يزيوُد املنووافقني إ  رجسووا  إىل رجسووهم، ومرضوا  إىل مرضووهم، وأيوون يقووُع نوُه األبوودان منووه، فِطووه النبولِة   يُناسووه إ  األبووداَن الطيبوو 
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ِكووفاء القووورآن   يُناسوووه إ  األروا  الطيبووو  والقلوولب احليووو ، فوووإعراُم النووواس عوون ِنوووهِِ النبووولة كإعراضوووهم عوون ا ستشوووفاء ابلقووورآن الوووذى هووول 
-خْي العباقالشفاء النافع، وليك ذلك لقصلر   الدواء، ولكن اُبِة الطبيع ، وفساق انل، وعدِم قبلله.. وهللا امللف ".زاق املعاق يف هدي 

 [ 33/ 4ميسس  الرسال ، بْيوت ]
العلوم أو  إ  الصود  وتلجوه   هتملُ  وبذلك بلا أن الشرع انفلا ونصلصه املصلن  قد جعال لنا وسيلتني للتمييز بني:سنَّ  اللحك اليت

 العلم والعمل، وسن  ا جتهاق اليت هتمل الصلاب وااطأ.
 وها ن اللسيلتان  ا:

 يه  نه يقلله عن لِن واجتهاق .ف - - -النِل ( ما صرِ  1)
 نيا.و أملر الدأ( وما   يُقِر  عليه اللحك، فصِلبه له. وما سلى ذلك وحك  مطلق ا, سلاء  أكان يف أملر الدين 2)

النُوبُولَِّة َوأَقَورَّ َعَلْيِه  ْشرِيع ا َفُكُل َما قَاَلُه بَوْعدَ تَ بُولَِّة أَْو نوُ بَوْعَد ال ولذلك ملِا ُس ل كي  ا سالم ابن تيمِي :ما حُد احلدية النبليف َما قَاَلُه يف ُعُمرِِ  أَوْ 
اَواَب َوالتَّْحورميَ  ابَ َوَ ْ يُوْنَسوْ  فَوُهوَل َتْشورِيع  َلِكونَّ التَّْشورِيَع يَوَتَضومَُّن اْ ِ لطِِوهِِ . فَِإنَّوُه يَوَتَضوومَُّن اْلَمنَواِفِع يف ا  يف َذلِوَك َموا َقلَّ َعَلْيوِه ِمونْ َحووَ  َويَوْدُخلُ  َواْ ِ
اَبَحِتِه َوَقْد َيُكلُن  َواِء َواِ نِْتَفاَع ِبِه فَوُهَل َكرْع  ِ ِ التََّداِوي َهْل ُهَل ُمَبا   أَْو ُمْسوَتَحه   ِإنَّ النَّاَس َقْد تَوَناَزُعلا يف فَ ْسِتْحَباِبِه مل ْرع ا ِ  كَ إاَبَحَ  َذِلَك الدَّ

 أَْو َواِجه  ف .
 َموا ُهوَل َواِجوه  َوُهوَل :َموا يُوْعلَوُم أَنَّوُه َل ُمْسَتَحه  َوَقْد َيُكولُن ِمْنوهُ هُ مل َوِمْنُه َما  َل ُمَبا   تَّْحِقيُ  :أَنَّ ِمْنُه َما ُهَل حُمَرَّم  َوِمْنُه َما ُهَل َمْكُرو   َوِمْنُه َما هُ َوال

وهُ  تَوِ  ِعْنوَد الضَّوَُيُْصُل ِبِه بَوَقاُء النوَّْفِك َ  ِبَغْْيِِ  َكَموا اَِ وِ  اأْلَْربَوَعوِ  َومجُْ عِ ِإنَّوُه َواِجوه  ُروَرِة فَ  َأْكوُل اْلَميوْ ُهولِر اْلُعَلَمواِء، َوقَوْد قَواَل َمْسوُرو   :َمون ْنود اأْلَئِمَّ
َتِ  فَوَلْم َذُْكْل َحَّتَّ َماَت َقَخَل النَّواَر، فَوَقوْد ُيَْ   َ ْ يَوتَوَعواَ ْ َمَعوُه َمواَت َواْلعِواَلُج ِن إَذا اْسوَتَحرَّ اْلَموَرَم َموا إنْ ْنَسوااان  ِلإْلِ ُصوُل َأْحيَوُاْضطُرَّ إىَل َأْكِل اْلَميوْ
مِ  يوَع أَقْوَلالِوِه ُيْسوتوَ  . َواْلَمْقُصو َأْحيَواان  اْلُمْعَتاُق َهُْصوُل َمَعوُه احْلَيَواُة َكالتوَّْغِذيَوِ  لِلضَّوِعيِ  وََكاْسوِتْخرَاِج الودَّ َهوا لُق :أَنَّ مجَِ وا مورَّ لَ  - -َكورْع  َوُهوَل َفاُق ِمنوْ مَّ

َمووا أَلُووُن  » - -اّللَِّ  ألُنْوثَووى فَووويَوْلَقُ . فَوَقوواَل َرُسووللُ اَن الووذََّكَر ِ  ُه َاَْعلُوول فَوَقوواُللا يُوَلقُِِحلنَوو«. َمووا َيْصووَنُع َهووُيَ ِء » ِبَقووْلم  َعلَووى ُرُءوِس النَّْخووِل فَوَقوواَل:
َوا لَنَوْنوحُل لَن وا » َذِلَك فَوَقواَل بِو - - وا ِبَذِلَك َفَ َُكلُ  فَُأْخِثَ َرُسلُل اّللَِّ قَاَل فَُأْخثُِ «. يُوْغِ  َذِلَك َكيوْ  ا  َفُعُهْم َذلِوَك فَوْلَيْصونَوُعلُ  فَوِإىنِِ ِإ َّ ِإْن َكواَن يوَونوْ

يْوُتُكْم َعِن اّللَِّ َكيوْ  ا َفُخُذوا بِ   (( .6275مسلم) )صحي « َعَلى اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ   َلْن َأْكِذبَ ىنِِ ِه فَإِ َفالَ تُوَياِخُذوىِن اِبلظَّنِِ َوَلِكْن ِإَذا َحدَّ
ُهوَل َ ْ يوَونوَْهُهْم ( صوحي ( . وَ 12880مسوند أمحود )« )  ِقيوِنُكْم فَوِإىَلَّ   ِموْن أَْمورِإَذا َكاَن َكْىء  ِمْن أَْمِر ُقنْوَياُكْم فَأَنْوُتْم أَْعَلُم ِبِه فَِإَذا َكانَ :» َوقَاَل 
أْلَْسوَلَق ( ُهوَلمَت احْلَْبوُل اأْلَبْووَيُخ اْاَوْيَ  اأْلَبْووَيَخ ( و) اْاَوْيَ  نِِوِه أَنَّ ) الِوَ  يف لَ ْلِقيِ  َلِكْن ُهْم َغِلُطلا يف لَنِِِهْم أَنَّوُه َوَواُهْم َكَموا َغلِوَ  َموْن غَ َعْن التوَّ 

 ا بعدها[ فم91]ص  1ط-يف اختال  الفقهاء  (( السن  النبلي  وأيرها11/ ص  18ج ) -جمملع الفتاوى «. ) َواأْلَْسَلُق 
لك فقد تعل  ذر الدنيلي ، ومع ك من األمل وعلى سبيل املثال أيضا :اللباس والزين ، ما يلبك املرء وما  يلبك وتفاصيل كثْية متعلق  بذلك ه
مون أراق و لوك مون التفاصويل، ذإىل غوْي  منلعو ّبا ااطاب الشرعك،  ية يبني ما الز لبسوه وموا   اولز، ويبوني كيفيوات اللبواس املباحو  وامل
 التفاصيل فليطلع يف كته السن  على أحاقية كثْية جمملع  هحل اسم "كتاب اللباس والزين ".

ال، أو ء كوان ا اوار  وشوجرة، وسولاموعلى سبيل املثال أيضا :كراء األرم الزراعيو  بتفاصويلها املختلفو  سولاء كانوحل األرم مشوجرة أو غوْي 
قاة لوك يف كتواب املسووا تفاصوويل ذزء معوني موون األرم وغوْي ذلوك موون التفاصويل قود تناوهلووا أيضوا  ااطواب الشوورعك، ولينظور النوالر يفبغلو  جو

 واملزارع  وكراء األرم يف كته السن  وكل هذا من األملر الدنيلي .
قوام للحودية الويت   يتسوع امل يل الكثوْيةذلك مون التفاصووعلى سبيل املثال أيضا  مسائل البيع والشراء، والورب  والودين، والورهن، وموا يتعلو  بو

 عنها تعل  ّبا ااطاب الشرعك مع أوا من أملر الدنيا.
فصيال  وبياان ، مرا  أو ويا  وتأاب الشرعك فكل ما ذكران ، وما   نذكر  من هذ  األملر، هل من األملر الدنيلي ، ومع ذلك فقد تعل  ّبا ااط

ج  قى هووذا إىل إخوورا ألمثلوو ، وألاهووم احلوودية "أنووتم أعلووم  موور قنيوواكم"  نطبوو  كالمهووم ذا  علووى مووا تقوودم ذكوور  موون ولوول صوود  كالمهووم يف ف
 ابنوول ابتفووا  أهوول   ملوهوول أمووركثووْي موون األموولر موون ااضوولع لاحكووام الشوورعي ، وألقى ذلووك أيضووا  إىل هوودم الوودين وتبووديل أحكووام الشووريع

 [237/ 3 سالم ]الن فهمهم للحدية ابنال .املفصل يف الرق على كبهات أعداء العلم، وما استلزم البانل فهل ابنل فيك
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فهك .مهموا بودا يف لواهر األمور أن موا يسومى اللاقوع حالفهوا.1620قضي  وبكل حقيق  ورقت يف كتواب اّللِ 
 أصد  من ذلك اللاقع الظاهري،الذي ينثب يف النهاي  ليصدقها ..

موون بووني فووّر  ج اللوو وإخرا .ء موون السووماءونقوو  هنووا أمووام لوواهرة التناسوو  يف عوورم هووذ  النعم:إنووزال املووا
إووا كلهوا .النحول . والعسول مون بطولن.واستخراج السوكر والورز  احلسون مون مثورات النخيول واألعناب.وقم

 م لبنهوا وحود ن األنعوامووملا كوان ا؟ول جول أكورب  فقود عورم .أكرب  خترج من أجسام رالفو  هلوا يف كوكلها
م جللقهووووا ن األنعوووواوسوووونرى يف الوووودرس التووووا  أنووووه عوووورم موووو.لهيف هووووذا اجملووووال تنسوووويقا ملفوووورقات املشووووهد ك

نعوام جانبهوا م مون األوأصلافها وأوابرها ألن ا؟ل هنوا  كوان جول أكنوان وبيولت وسورابيل فناسوه أن يعور 
 «الذي يتناس  مع مفرقات املشهد..وذلك أف  من آفا  التناس  الفب يف القرآن

والذذرجق والذذهواج وا واد وعذذدا مذذن نمذذم هللا فذذي الحيذذا   76- 70الذذدرس السذذادس:

  را ا مثال هلل

ومن األنعام واألكجار والثموار والنحول والعسول إىل ملسو  أقورب إىل أعموا  الونفك البشوري ،ألوا يف صوميم 
فهم أكوود حساسووي  ّبووا،وأعم  شيوورا واسووتجاب  .ذواهتووم:يف أعمووارهم وأرزاقهووم وأزواجهووم وبنوويهم وأحفوواقهم

ُ َخَلَقُكوومْ »:هلووا َعلِوويم    مُثَّ يَوتَوَلفَّوواُكْم،َوِمْنُكْم َمووْن يوُووَرُق ِإىل أَْرَذِل اْلُعُمووِر ِلَكووْك   يَوْعلَووَم بَوْعووَد ِعْلووم  َكووْي ا ،ِإنَّ اّللََّ َواّللَّ
ووُللا بِوورَاقِِي رِْزِقِهووْم َعلووى مووا َملَ ».قَووِدير   ُ َفضَّووَل بَوْعَضووُكْم َعلووى بَوْعووخ  يف الِرِْزِ ،َفَمووا الَّووِذيَن ُفضِِ َكووحْل أمَْيوواُوُْم َواّللَّ

                                                 
}َوَمووا آَ ُكووُم الرَُّسوولُل الصووحيح   فهووك موون الوولحك الووذي اووه تصووديقه موون حيووة ا؟ملوو ،قال تعوواىل : قلووحل :وسوون  رسوولل هللا  - 1620

 [7]احلشر: ({7َقاِب )اّللََّ َكِديُد اْلعِ  َفُخُذوُ  َوَما َوَاُكْم َعْنُه فَانْوتَوُهلا َواتوَُّقلا اّللََّ ِإنَّ 
 َعْنوُه فَوالَ تَوْقَربُلُ ،واتوَُّقولا هللَا ل  َلُكْم،َوَموا َوَواُكمْ فَوُهَل َحوالَ َفوكِء َفُخوُذوُ ،ُل ِموَن الَوَما َجاءَُكم ِبِه الرَُّسلُل ِمْن َأْحَكام  فَوَتَمسَُّكلا ِبِه،َوَما أَْعطَاُكُم الرَُّسل 

 [5011مد ]ص َ  أَْمَرُ  .أيسر التفاسْي ألسعد حل  َعَصاُ  َوَخالَ اِب ِلَمنْ رِِ ،َواتْورُُكلا َما َوَاُكْم ِعْنُه،فَِإنَّ هللَا تَوَعاىل َكِديُد الِعقَ فاْمَتِثُللا أَلمْ 
وووْيُ   َموووِ  :ِإنَّ الُسوووَنَ  ُكلََّهوووا ُمْنَدرَِجووو   َهْوووحلَ يف اْلُمقَ  - تَوَعووواىَل َرمِحَوووُه اّللَُّ  -اَل الشَّ َوووا مُ َهوووِذِ  اهْل  دِِ ْلزَِمووو   لِْلُمْسوووِلِمنَي اْلَعَموووَل اِبلُسووونَِّ  يَوووِ  اْلَكرميَوووِ ،َأْي :َأوَّ

ا ِبِكَتاِب اّللَِّ،َوِمْصَداُ  َذِلكَ   [ .4 - 3 \ 53ك  يُلَحى ] َّ َوحْ يَوْنِطُ  َعِن اهْلََلى ِإْن ُهَل إِ  تَوَعاىَل :َوَما  قَوْللُهُ النوََّبِليَِّ ،فَوَيُكلُن اأْلَْخُذ اِبلُسنَِّ  َأْخذ 
ْيَمْر ِبِكَتابَتِووِه،َوَ ْ نَوتَوَعبَّووْد بِِتاَلَوتِووِه َوُهووَل نوُووْلُقووْرآُن اْلَكوورمُِي .َوَوْحووك  َ ْ َوتِووِه،َوُهَل ااَن بِِتاَل َوقَووْد قَوواَل الُسووُيلِنُك :الْووَلْحُك َوْحيَوواِن :َوْحووك  أُِمووْراَن ِبِكَتابَِتِه،َوتَوَعبَّوودْ 

 الُسنَُّ  .
 يف ِكَتابِووِه اْلَلاِصووَلَ  َلَعووَن اّللَُّ ِلِسووِه اِبْلَمْسووِجِد النوَّبَووِليِِ :ُه قَوواَل يف جمَْ ِه أَنَّووقَووْد َعِمووَل بِووَذِلَك َسووَلُ  اأْلُمَّووِ  َوَخَلُفَها،َكَمووا َجوواَء َعووْن َسووِعيِد بْووِن اْلُمَسوويَّ وَ 

تُووُه ِمووْن َقفَّتِووِه ِإىَل َقفَّتِووِه،فَوَلْم َأِجووْد َهووَذا قَوواَل :نَوَعْم،قَالَووحْل :َلَقووْد قَورَأْ  تَوواِب اّللَِّ فُ ،َويف كِ حِل اْموورَأَة  قَائَِموو   ِعْنوودَ َواْلُمْستَوْلِصووَلَ ،َواْلَلامِشََ  َواْلُمْسووتَوْلمِشََ ،فَوَقالَ 
اُكْم َعْنوُه فَانْوتَوُهلا،َوقَوْد َلَعوَن َرُسولُل اّللَِّ ُم الرَُّسلُل َفُخوُذوُ  َوَموا َوَوَما آَ كُ اىَل :وَ َلُه تَوعَ الَِّذي قُوْلحَل،فَوَقاَل هَلَا :َلْل ُكْنحِل قَورَأْتِيِه َلَلَجْدتِيِه،أَْو َ ْ تَوْقَرِئك قَولْ 

- - هَلَوا :اْقُخلِوك َواْنظُورِي فَوَدَخَلحْل  لَ بَوْعوَخ أَْهلِوِك يَوْفَعلُوُه ف فَوَقوا َلحْل َلُه :َلَعلَّ ْلَلاِصَلَ  َواْلُمْستَوْلِصَلَ ،َوَمْن َلَعنَوَها َرُسلُل اّللَِّ فَوَقْد َلَعنَوَها اّللَُّ،فَوَقاا
َتُه،مُثَّ َخَرَجحْل َو َْ تَوُقْل َكيوْ  ا،فَوَقاَل هَلَا :َما رَأَْيحِل ف قَاَلحْل :َخْْي    َفحْل .ا،َواْنَصرَ بَويوْ
َ  َعمَّ  َ ،فَوَقاَل :َسُللين اَي أَْهَل َمكَّ ُتمْ َوَجاَء الشَّاِفِعُك َوقَاَم يف أَْهِل َمكَّ ُجل  َعِن اْلُمْحورِِم يَوْقتُوُل الُزنْوبُولَر َمواَذا  ِمْن ِكَتاِب اّللَِّ،َفَسأََلُه رَ ُكْم َعْنهُ ُأِجبْ  ا ِك وْ

ُ تَوَعووواىَل :َوَموووا آَ ُكوووُم الرَُّسوووللُ  ِبُسنَّيِت،َوُسووونَِّ  اْاَُلَفووواِء ُكْم َعلَووويْ :»َعْنوووُه فَانْوتَوُهلا،َوقَووواَل  َوَموووا َوَووواُكمْ  َفُخوووُذو ُ  َعَلْيوووِه يف ِكتَووواِب اّللَِّ ف فَوَقووواَل :يَوُقووولُل اّللَّ
،َوَسوواَ  ِبَسووَنِدِ  ِإىَل ُعَموورَ « الرَّاِكووِدينَ  َيِب فُوواَلن  َعووْن ُفاَلن  َذا َعَلْيووِه ف فَوَقوواَل :َ  َكووْكَء ْلُمْحوورُِم يَوْقتُووُل الُزنْوبُوولَر َموواطَّاِب،ُسووِ َل :ابْووِن ااَْ  احلَِْديَة،َوَحوودَّ
 َعَلْيِه .

 - -ُسونَُّ  َرُسولِل اّللَِّ وَ  - -ِل اّللَِّ اِء الرَّاِكِديَن ِمْن ُسنَِّ  َرُسول نََّ  اْاَُلفَ ْعَتَثَ سُ اُد ْبُن اْلُمَسيَِّه الُسنََّ  ِمْن ِكَتاِب اّللَِّ،َوالشَّاِفِعُك فَوَقِد اْعَتَثَ َسِعي
 [37/ 8آن ].أضلاء البيان يف إيضا  القرآن ابلقر  ِ  اْلَكرميَ ِ ِذِ  اهْليَ َناء  َعَلى هَ ِمَن اْلُقْرآِن،َواْعَتَثَ ُكل  ِمنوُْهَما َجَلابَُه ِمْن ِكَتاِب اّللَِّ بِ 
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ُ َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْوُفِسوُكْم أَْزواجا ،َوَجَعوَل َلُكوْم ِموْن أَْزواِجُكوْم بَنِونَي »أَفَِبِنْعَمِ  اّللَِّ َاَْحُدوَنف .فَوُهْم ِفيِه َسلاء   َواّللَّ
 ُهووْم َيْكُفووُروَنف َويَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ موووا   َوَحَفووَدة ،َوَرَزَقُكْم ِمووَن الطَّيِِبوواِت أَفَِباْلباِنووِل يُوْيِمنُوولَن َوبِِنْعَمووحِل اّللَِّ 
 « ..مَيِْلُك هَلُْم رِْزقا  ِمَن السَّماواِت َواأْلَْرِم َكْي ا  َو  َيْسَتِطيُعلَنف

د يورق قوكر يف أمرهوا بو ،والتفواللمس  األوىل يف احلياة واللفاة،وهك متصل  بكل فرق وبكل نفك واحلياة حبي
  عليهوووا قووود واال .توووهد إىل كوووكء مووون اللوووني،وإىل كوووكء مووون احلساسوووي  بيووود اّلِل ونعمتوووه وقدر القلوووه الصووول

نسوووان إىل يووورق ا  وصووولرة الشووويخلخ  حوووني.يسوووتجيا وجووودان التقووولى واحلوووذر وا لتجووواء إىل واهوووه احلياة
د قولرة هذ  الصو. والسذاج أرذل العمر،فينسى ما كان قد تعلم،ويرتد إىل مثل الطفلل  من العجز والنسيان

لتووووه وعلمووووه تووووزاز  بقتوووورق الوووونفك إىل كووووكء موووون التأموووول يف أنوووولار احلياة،وقوووود تغووووخ موووون كووووثايء املوووورء واع
َ َعلِووويم  قَوووِدير  »واكء التعقيوووه:.ومقدرتوووه لعلوووم الشوووامل أن ا.الكبوووْية   احلقيقووو لوووْيق الووونفك إىل هوووذ« ِإنَّ اّللَّ

 حني،وقدرتووه م ا نسووان إىلوأن علوو.زمن هووك قوودرة اّللِ األز  الوودائم ّلِل،وأن القوودرة الكاملوو  الوويت   تتووأير ابلوو
 إىل أجل،و ا بعد جزئيان انقصان حمدوقان.

ى  لبعضوووهم علوووفضوويل اّللِ والنا يووورق هووذا التفووواوت إىل ت.والتفوواوت فيوووه ملحوولا.واللمسوو  الثانيووو  يف الرز 
 .زافا و  عبثاذلك جن فليك ككء م.وهلذا التفضيل يف الرز  أسبابه اااضع  لسن  اّللِ .بعخ يف الرز 

وقووود يكووولن ا نسوووان مفكووورا عاملوووا عووواقال،ولكن ملهبتوووه يف احلصووولل علوووى الووورز  وتنميتوووه حمووودوقة،ألن لوووه 
وقووووود يبووووودو غبيوووووا جووووواهال سووووواذجا،ولكن لوووووه ملهبووووو  يف احلصووووولل علوووووى املوووووال .ملاهوووووه يف ميووووواقين أخرى

 1621وتنميته.
اصووو  يف خك مقووودرة ملقووودرة،وإ ا هوووفيحسوووه مووون   يووودق  أن   عالقووو  للووورز  اب.والنوواس ملاهوووه وناقات
كمو  يريودها حليي  فيوه وقد تكلن بسوط  الورز  ابوتالء  مون اّلِل،كموا يكولن التضو.جانه من جلانه احلياة

ه   يف امللاهوبعو   خوتالوعلى أيو  حوال فوإن التفواوت يف الورز  لواهرة ملحللو   ..   بتالء وُيققها اب
ىل هوذ  إوالونا يشوْي  -  الويت تلجود يف اجملتمعوات املختلو  الظاملو وذلك حني اتنوع األسوباب املصوطنع  -

للينيووو  الووويت ا؟اهليووو  االظووواهرة الووويت كانوووحل واقعووو  يف اجملتموووع العوووريب ويسوووتخدمها يف تصوووحي  بعوووخ أوهوووام 
نوووه عطووواهم واعلل أ الووذي ذلوووك حووني كوووانلا يعزلووولن جووزءا مووون رز  اّللِ .يزاوللوووا،واليت سوووبقحل ا كووارة إليها

وم مووووون لكوووووحل أميوووووامفهل يقووووولل عووووونهم هنوووووا:إوم   يووووورقون جوووووزءا مووووون أمووووولاهلم علوووووى موووووا .اةهلهلوووووتهم املووووودع
ّلِل زءا موون مووال اجوويوورقون  فمووا ابهلووم.)وكووان هووذا أموورا واقعووا قبوول ا سووالم( ليصووبحلا سوولاء يف الرز .الرقي 

 الذي رزقهم إاي  على آهلتهم املدعاةف
 .تفضل اللهابفلمنعم املعم  ابلشر ،بدل الشكر لفيجازون الن« أَفَِبِنْعَمِ  اّللَِّ َاَْحُدوَنف»

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو »التناس  الفب يف كتاب:التصلير الفب.   - 1621
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َجَعوَل َلُكوْم »ني ا؟نسوني:احليو  بو واللمس  الثالثو  يف األنفوك واألزواج واألبنواء واألحفواق وتبودأ بتقريور الصول 
َعوَل َوجَ »وُيوزن   ن يبشور بوهفهن مون أنفسكم،كوطر مونكم،  جونك أحو  يتولارى مو« ِمْن أَنْوُفِسُكْم أَْزواجا  

،وملك هوذا ا؟انوه يف بنواء واحلفودةاق يف األوا نسوان الفواين ُيوك ا متود« ْن أَْزواِجُكْم بَنِونَي َوَحَفوَدة  َلُكْم مِ 
شووواكل  بوووني لووورز  للماويضوووم إىل هبووو  األبنووواء واألحفووواق هبووو  الطيبوووات مووون .الووونفك يثوووْي أكووود احلساسوووي  .

فيشوووركلن بوووه « ْكُفوووُروَنف ُهوووْم يَ َموووحِل اّللَِّ  َوبِِنعْ أَفَِباْلباِنوووِل يُوْيِمنُووولنَ »الووورزقني ليعقوووه عليهوووا بسووويال اسوووتنكاري:
  يفهتم،تالبسوهم   يف حياوهك آايت على أللهيته وهوك واقعو.وحالفلن عن أمر .وهذ  النعم كلها من عطائه

  وجولق  اة كلهوا ابنولام املودعكل آن ..أفبالبانل ييمنلنف وما عدا اّلِل ابنل،وهذ  اهلهلو  املودعاة،واألوه
 ونه.مث احد وبنعم  اّلِل هم يكفرون،وهك ح  يلمسلنه وُيسلنه ويتمتعلن به.فيه له،و  ح 

 « ..لنَ  َكْي ا  َو  َيْسَتِطيعُ  َواأْلَْرمِ سَّماواتِ َويَوْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ ما   مَيِْلُك هَلُْم رِْزقا  ِمَن ال»
قواقر زقوا وموا هول بر لك هلم ميباقة إىل ما   وإنه لعجيه أن تنحر  الفطرة إىل هذا احلد،فيتجه الناس ابلع

لن ديهم   ميلكوووو  بووووني أيووووويوووودعلن اّلِل ااووووال  الووووراز ،وآ   .يف يوووولم موووون األايم،و  يف حووووال موووون األحلال
َ إِ .ْمثوووالَ فَوووال َتْضووورِبُلا ّللَِِّ اأْلَ »إنكارهوووا،مث اعلووولن ّلِل األكوووبا  واألمثوووال   ..إنوووه « ُمووولنَ لَ ْعلَوووُم َوأَنْووووُتْم   تَوعْ يوَ نَّ اّللَّ

 ليك ّلِل مثال،حَّت تضربلا له األمثال.
يه احلقيقوو  لتقر .كسووهيمث يضوورب هلووم مثلووني للسوويد املالووك الووراز  وللمملوول  العوواجز الووذي   ميلووك و  

خلقووه  ّلِل وأحوود موونااقة بووني حقيقوو  أن لوويك ّلِل مثال،ومووا اوولز أن يسوولوا يف العبوو.الكووثى الوويت غفلوولا عنها
ُ َموَثال  َعْبودا  َ ُْللكوا    يَوْقوِدُر عَ »وكلهم هلم عبيد: نا  فَوُهوَل يُوْنِفوُ  ْقنواُ  ِمنَّوا رِْزقوا  َحَسو، َوَموْن َرزَ لوى َكوكءَضَرَب اّللَّ
ُ َموَثال  ». يَوْعَلُمولنَ ُهْم  بَوْل َأْكثَوورُ .َهْل َيْستَوُلوَنف احْلَْموُد ّللَِّ .ِمْنُه ِسر ا َوَجْهرا   ُدُ ا أَْبَكوُم    َرُجَلنْيِ:َأَحوَوَضوَرَب اّللَّ

ْهوُه   ُمووُر اِبْلَعوْدِل َوُهووَل ْسوَتِلي ُهووَل َوَموْن ذَْ يَ َهووْل .ْْي  خِبَ َذِْت  يَوْقوِدُر َعلووى َكوْكء  َوُهووَل َكول  َعلووى َموْل ُ  أَيْوَنمووا يُوَلجِِ
ف و   ا   ميلكوولن كووي للكوولن، واملثوول األول مووأخلذ موون واقعهم،فقوود كووان هلووم عبيوود« َعلووى ِصووراط  ُمْسووَتِقيم 
 يقدرون على ككء.

م لعباق وموالكهاني سيد فكي  يسلون ب.وهم   يسلون بني العبد اململل  العاجز والسيد املالك املتصر 
 وكل رللقاته له عبيدف.وبني أحد أو ككء  ا خل 

كلم ملوتاالرجول القولي و .ق خبْيواملثل الثاين يصلر الرجل األبكم الضعي  البليد الذي   يدري كي ا و  يعول 
كوون التسوولي  فكيوو  ا. و  يسوولي عاقوول بووني هووذا وذا.اهلموور ابلعوودل،العامل املسووتقيم علووى نريوو  ااووْي .

 مفصراط املستقيي إىل البني صنم أو حجر،وبني اّلِل سبحانه وهل القاقر العليم اهلمر ابملعرو ،اهلاق
أمور قولم  ابلتعجيوه مون ني،وخوتم اينوّبذين املثلني حتم الشلط الذي بدأ  مر اّلِل للنواس أ  يتخوذوا إهلوني

 يتخذون إهلني اينني 
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 [89إل   77(:اآليات 16]سور  النحل ):الوحد  الرابمة

 من ا دلة عل  الوحدانية وإنماا هللا عل  الناس ولقطات من مشهد البمث

 َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  ْو ُهووَل أَقْوووَرُب ِإنَّ اّللََّ أَ  اْلَبَصووِر َكَلْموو ِ   َوّللَِِّ َغْيووُه السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا أَْمووُر السَّوواَعِ  ِإ َّ } 
ُ َأْخوووَرَجُكْم ِموووْن بُطُووولِن أُمَّهوواِتُكْم   تَوْعلَ 77قَووِدير  ) وووْمَع َواأْلَْبصووواا  َوَجَعوووَل لَ ُمووولَن َكوووْي ( َواّللَّ َر َواأْلَْف ِوووَدَة ُكووُم السَّ

ووووماِء مووووا ْوا ِإىَل الطَّووووْْيِ ُمَسووووخَّرات  ( أََ ْ يوَوووورَ 78َلَعلَُّكووووْم َتْشووووُكُروَن ) ُ ِإنَّ يف مُيِْسووووُكُهنَّ  يف َجوووولِِ السَّ ذلِووووَك   ِإ َّ اّللَّ
ُ َجَعووووَل َلُكووووْم ِمووووْن بُويُوووولِتكُ 79هَلايت  لَِقووووْلم  يُوْيِمنُوووولَن )  اأْلَْنعوووواِم بُويُوووول    ِمووووْن ُجلُوووولقِ ْم َسووووَكنا  َوَجَعووووَل َلُكوووومْ ( َواّللَّ

ُ 80 ِإىل ِحووني  )ْكووعارِها أَتت  َوَمتاعووا  ْوابرِهووا َوأَ ها َوأَ لَْعووِنُكْم َويوَووْلَم ِإقوواَمِتُكْم َوِمووْن َأْصوولافِ  َتْسووَتِخُفلَوا يوَووْلمَ  ( َواّللَّ
تَِقويُكْم رَّ َوَسورابِيَل  َسورابِيَل تَِقويُكُم احْلَوَجَعوَل َلُكومْ نواان  وَ َجَعَل َلُكوْم ِ َّوا َخلَوَ  ِلوال   َوَجَعوَل َلُكوْم ِموَن اْ؟ِبواِل َأكْ 
وووا َعَلْيوووَك الْوووَبالُغ اْلُمبِووونُي )فَووو (81 )َ َْسوووُكْم َكوووذِلَك يُوووِتُم نِْعَمتَوووُه َعلَوووْيُكْم َلَعلَُّكوووْم ُتْسوووِلُملنَ  ( 82ِإْن تَوَللَّوووْلا فَِإ َّ

َعوووُة ِموووْن  83ُروَن )يَوْعرِفُووولَن نِْعَموووحَل اّللَِّ مُثَّ يُوْنِكُروَووووا َوَأْكثَوووورُُهُم اْلكوووافِ  ُكووولِِ أُمَّووو   َكوووِهيدا  مُثَّ   يوُوووْيَذُن ( َويوَوووْلَم نَوبوْ
ُهْم َو  َن لََلُموولا اْلَعووذاَب فَووال ُحَفَّووُ  َعوو( َوِإذا رََأى الَّووِذي84لِلَّووِذيَن َكَفووُروا َو  ُهووْم ُيْسووتَوْعتَوُبلَن ) ْم يُوْنظَووُروَن ُهوونوْ

ونِوَك فَوأَْلَقْلا إِلَوْيِهُم قُ ِذيَن ُكنَّوا نَوْدُعلا ِموْن كاُ اَن الَّوَر ِء ُكو( َوِإذا رََأى الَِّذيَن َأْكورَُكلا ُكورَكاَءُهْم قواُللا َربَّنوا هوُي 85)
ُهمْ َوأَْلَقوْلا ِإىَل اّللَِّ يَوْلَم ِو (86اْلَقْلَل ِإنَُّكوْم َلكواِذبُلَن ) َفوُروا ( الَّوِذيَن كَ 87َ ُوَن )موا كوانُلا يَوْفو ذ  السَّوَلَم َوَضولَّ َعونوْ

لِِ أُمَّو   َكوِهيدا  كُ ( َويَوْلَم نَوبوَْعُة يف  88ْفِسُدوَن )يوُ كانُلا   ُهْم َعذااب  فَوْلَ  اْلَعذاِب ِ اَوَصُدوا َعْن َسِبيِل اّللَِّ زِْقان
ء  َوُهوودى  َوَرمْحَوو   توواَب تِْبيوواان  ِلُكوولِِ َكووكْ َلْيووَك اْلكِ ْلنووا عَ َعلَووْيِهْم ِمووْن أَنْوُفِسووِهْم َوِجْ نووا بِووَك َكووِهيدا  َعلووى هووُي ِء َونَوزَّ 

 {  (89ْلُمْسِلِمنَي )َوُبْشرى لِ 
 مقدمة الوحد  

ذ  هووووووليهووووووا يف يسووووووتمر السوووووويا  يف هووووووذا الوووووودرس يف اسووووووتعرام ق ئوووووول األللهيوووووو  اللاحوووووودة الوووووويت يتكووووووئ ع
والسواع  .لبعةى قضوي  اغوْي أنوه يركوز يف هوذا الشولط علو.السلرة:عظم  اال ،وفيخ النعم  وإحان  العلم
 ع عليه أحدا.أحد أسرار الغيه الذي حتا اّلِل بعلمه فال يطل

  األنفووووووكوملضوووووولعات هووووووذا الوووووودرس تشوووووومل ألوووووولاان موووووون أسوووووورار غيووووووه اّلِل يف السووووووماوات واألرم،ويف
َعِ  ِإ َّ َكَلْموِ  ْموُر السَّواأَ َوموا » :اليت   يعلمها إ  اّلِل وهل عليها قاقر وهوك عليوه هينو.واهلفا .غيه الساع 
علوم كوي ا،مث   ت.ذا الغيوههوألجن  مون  وحد  هل الذي حرج اوغيه األرحام واّللِ ..« اْلَبَصِر أَْو ُهَل أَقْوَربُ 

رم منهوووا الوو  يعوواوغيووه أسووورار .يوونعم علووى النوواس ابلسووومع واألبصووار واألف وودة لعلهوووم يشووكرون نعمتووه .
 تسخْي الطْي يف جل السماء ما ميسكهن إ  اّلِل.

يف جلهوا،نعم و ألسورار اه تلوك يلك هذا يف الدرس استعرام لوبعخ نعوم اّلِل املاقيو  علوى النواس وهوك  انو
األتّ ن وا قامو ،و عوام للظعويف البيلت املبني  والبيلت املتخذة مون جلولق األن.السكن واهلدوء وا ستظالل

يف  ر وتقوك البوأستقوك احلو وهك كذلك الظالل واألكنان والسرابيل.واملتاع من األصلا  واألوابر واألكعار
 «.َلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُملنَ َكذِلَك يُِتُم نِْعَمَتُه عَ »احلرب:
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 - -رسولل وال.ليهممث تفصيل ألمر البعة يف مشاهد يعرم فيها املشركني وكركاءهم،والرسول كوهداء ع
 وبذلك تتم هذ  ا؟لل  يف جل البعة والقيام ..كهيدا على قلمه
 أصوير حقيقة البمث وآيات هللا في ا نسان والطير 79 - 77الدرس ا ول:

ووواَعِ  ِإ َّ . َغْيووُه السَّووماواِت َواأْلَْرمِ َوّللَِّ »  َعلوووى ُكوولِِ َكوووْكء  ِإنَّ اّللََّ .ْو ُهوووَل أَقْوووَربُ أَ  اْلَبَصووِر َكَلْموو ِ   َوموووا أَْمووُر السَّ
 « ..َقِدير  

يووه وهك غ.للوقضووي  البعووة إحوودى قضووااي العقيوودة الوويت لقيووحل جوود  كووديدا يف كوول عصوور،ومع كوول رسوو
ام أسوتار الغيوه شور ليقفولن أمووإن الب «َوّللَِِّ َغْيوُه السَّوماواِت َواأْلَْرمِ ».همن غيه اّلِل الوذي حوتا بعلمو

وإن أعلوووم .ملوووذخلرةاعووواجزين قاصووورين،مهما يبلووو  علمهوووم األرضوووك،ومهما تتفوووت  هلوووم كنووولز األرم وقلاهوووا 
ي الوذ يرتد نفسوهأ.ت نفسوهالعلماء من بب البشر ليق  مكانه   يدري ماذا سيكلن اللحظ  التاليو  يف ذا

 الغيوووه   خووورج أم يوووذهه فوووال يعووولق  وتوووذهه اهلموووال اب نسوووان كووول مذهه،وقووودر  كوووامن خلووو  سوووتار
لييملولا  لحظو  احلاضورةوراء ال وإنه ملون رمحو  اّلِل ابلنواس أن اهلولا موا.يدري مَّت يفجي ،وقد يفجي  اللحظ 

 م خلوو  السووتارخبووئ هلوو مووا ويعملوولا وينتجوولا وينشوو لا،وحلفلا وراءهووم مووا بوود و  يتمووه االوو  حووَّت ذتوويهم
 الرهيه.

ملوووا سوووارت اختلحل،و  ولل علوووم النووواس ملعووودها لتلقفوووحل عجلووو  احليووواة،أو.والسووواع  مووون هوووذا الغيوووه املسوووتلر
 عات واللحظووواتلر والسوووااحليووواة وفووو  ااووو  الوووذي ر توووه هلوووا القووودرة،والناس يعووودون السووونني واألايم والشوووه

ووواَعِ  ِإ َّ »لليوولم امللعووولق   ولكن يف حسووواب غوووْي .يوووهفهوووك قر ..« بُ َل أَقْوووورَ َكَلْموووِ  اْلَبَصووِر أَْو ُهووو  َوموووا أَْموووُر السَّ
 حساب البشر املعللم.

لِِ َكووْكء   َعلووى ُكووِإنَّ اّللََّ »فووإذا هووك حاضوورة مهيووأة بكوول أسووباّبا .نرفوو  عني.وتوودبْي أمرهووا   ُيتوواج إىل وقحل
ا،وجزا ها ها،وحسوووواّبضها،ومجعوبعووووة هووووذ  احلشوووولق الوووويت حط هوووا احلصوووور والعوووود موووون اال ،وانتفا« قَوووِدير  

ُيسووبلن  تصووعبه موونإ ا يسووتهلل األموور ويس.فيكلن.كن:كلووه هووني علووى تلووك القوودرة الوويت تقوولل للشووكء..
ب لتقدير  ويقر لتصلر واومن هنا حط لن ا. ساب البشر،وينظرون بعني البشر،ويقيسلن  قاييك البشر .
ع يف كوول م،وهل يقووقوولاهم ويعجووز عنووه تصوولره القوورآن األموور بعوورم مثوول صووغْي موون حيوواة البشوور،تعجز عنووه

ُ َأْخوَرَجُكْم ِموْن بُطُولِن أُمَّهواِتُكمْ  »حلظ  من ليل أو وار: َع َواأْلَْبصواَر ا ،َوَجَعَل َلُكوُم السَّومْ ُمولَن َكوْي   تَوْعلَ  َواّللَّ
 « ..َواأْلَْفِ َدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

نني قد يراها الناس،ولكنهم   يعلمولن كيو  توتم،ألن سورها وأنلار ا؟.وهل غيه قريه،ولكنه ملغل بعيد
والعلم الوووذي يدعيوووه ا نسوووان ويتطووواول بوووه ويريووود أن حتوووث بوووه أمووور السووواع  وأمووور .هووول سووور احليووواة املكنووولن

ُ َأْخوَرَجُكْم ِموْن بُطُولِن أُمَّهواِتُكْم   تَوْعَلُمولَن َكوْي ا  »الغيه،علم حاقّ مكسولب: كول ومللود كول عوا  و « َواّللَّ
ابحة،وررجه من بطن أمه   يعلم كي ا قريوه قريوه  وموا كسوبه بعود ذلوك مون علوم هبو  مون اّلِل ابلقودر 
الوووووذي أراق  للبشووووور،وجعل فيوووووه كفايووووو  حيووووواهتم علوووووى هوووووذا الكلكوووووه،يف انوووووي  املكشووووول  هلوووووم مووووون هوووووذا 
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لقلووه ويعووث ابلفووياق عوون جمموولع موودار  والقوورآن يعووث اب« َوَجَعووَل َلُكووُم السَّووْمَع َواأْلَْبصوواَر َواأْلَْف ِووَدةَ »اللجوولق:
ا نسان اللاعي  وهك تشمل ما اصطل  على أنه العقل،وتشمل كذلك قلى ا هلوام الكامنو  اجملهللو  الكنوه 

حووني توودركلن قيموو  النعموو  يف هووذ  ويف « َلَعلَُّكووْم َتْشووُكُرونَ »جعوول لكووم السوومع واألبصووار واألف وودة .والعمل
ا ميان ابّلِل اللاحود املعبلق.وعجيبو  أخورى مون آتر القودرة ا هليو  :ول الشوكروأ.سلاها من آ ء اّلِل علويكم

ما .أََ ْ يوَوَرْوا ِإىَل الطَّوْْيِ ُمَسوخَّرات  يف َجولِِ السَّوماءِ »يرووا فال يتدبرووا وهك مشهد عجيوه معوروم للعيولن:
 « ..ُنلنَ ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يُوْيمِ .مُيِْسُكُهنَّ ِإ َّ اّللَُّ 

لفووحل ه،ومووا يتومشووهد الطووْي مسووخرات يف جوول السووماء مشووهد مكرور،قوود ذهبووحل األلفوو   ووا فيووه موون عج
ر يف جووول يقووو  نوووائوإن هل.القلوووه البشوووري عليوووه إ  حوووني يسوووتيقج،ويلحج الكووولن بعوووني الشووواعر امللهووولب

مووووا ».د .؟ديووووفينتفخ للمشووووهد القوووودمي ا.السووووماء لتسووووتجيا احلووووك الشوووواعر إىل القصوووويدة حووووني تلمسووووه
 قووواقرة علوووى ا،وجعووول الطوووْيلن مووون حلهلبنلاميسوووه الووويت أوقعهوووا فطووورة الطوووْي وفطووورة الكووو« مُيِْسوووُكُهنَّ ِإ َّ اّللَُّ 

 ِإنَّ »السوماء: هوك يف جولو الطْيان،وجعل ا؟ل من حلهلا مناسبا هلوذا الطوْيان وأمسوك ّبوا الطوْي   تسوق  
،املودر  ملوا فيهوا لو  والتكلينببودائع اا امليمن هل القلوه الشواعرفالقله ..« يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ 

 من روع  ابهرة هتز املشاعر وتستجيا الضمائر.
،قواقرون  هبو  التعبْياملويمنني وهل يعث عن إحساسه بروع  اال ،اب ميان والعباقة والتسوبي  وامللهلبولن مون

 ميووان اقلبووه كوورارة  ر   اووكن،  يبلوو  إليهووا كوواععلووى إبووداع ألوولان موون رائووع القوولل يف بوودائع االوو  والتكوولي
 املشر  اللضكء.
 من نمم هللا عل  ا نسان في المساهللان والمالبس 83 - 80الدرس الثاني:

ا يوولت القولم ومووا إىل بوحطول السويا  خطوولة أخورى يف أسورار االوو  وآتر القودرة ومظوواهر النعم ،يودخل ّبو
ُ َجَعووَل َلُكوومْ »نووان ولووالل  يسوور هلووم فيهووا وحلهلووا موون سووكن ومتوواع وأك نا ،َوَجَعَل َلُكووْم لِتُكْم َسووكَ ِمووْن بُويُوو َواّللَّ

هوا َوَأْكوعارِها أَتت  َوَمتاعوا  ِموْن َأْصولاِفها َوأَْوابرِ وَ قواَمِتُكْم يَوْلَم إِ ِمْن ُجُللِق اأْلَْنعاِم بُوُيل   َتْسَتِخُفلَوا يَوْلَم لَْعِنُكْم وَ 
ُ َجَعوولَ .ِإىل ِحووني   ابِيَل تَِقوويُكُم احْلَوورَّ نوواان  َوَجَعووَل َلُكووْم َسوور ْ؟ِبوواِل َأكْ  ِمووَن ا َلُكووْم ِ َّووا َخلَووَ  ِلووال   َوَجَعووَل َلُكوومْ َواّللَّ

 « ..نَ ْم ُتْسِلُمل َعلَّكُ لَ َكذِلَك يُِتُم نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم .َوَسرابِيَل تَِقيُكْم َ َْسُكمْ 
  م و  سوكن و  بيولت هلو ها ح  قودرها إ  املشورقون الوذين والسكن والطمأنين  يف البيلت نعم    يقدر 

ن لوووووول وذكرها يف السوووووويا  اووووووكء بعوووووود احلوووووودية عوووووون الغيه،ولوووووول السووووووكن لوووووويك غريبووووووا عوووووو.نمأنينوووووو 
 عم .هذ  الن والتذكْي ابلسكن ميك املشاعر الغافل  عن قيم .الغيه،فكال ا فيه خفاء وس 

ُ َجَعوووَل َلُكوووْم ِموووْن »لبيحل، ناسوووب  هوووذا التعبوووْي املووولحك:ونسووتطرق هنوووا إىل كوووكء عووون نظووورة ا سوووالم إىل ا َواّللَّ
هكذا يريوود  .فهكوذا يريود ا سوالم البيوحل مكواان للسوكين  النفسوي  وا نم نوان الشوعلري..« بُويُولِتُكْم َسوَكنا  

مرُيوووا تطمووو ن إليوووه الووونفك وتسوووكن وشمووون سووولاء بكفايتوووه املاقيووو  للسوووك  والراحووو ،أو ابنم نوووان مووون فيوووه 
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فليك البيحل مكواان للنوزاع والشوقا  وااصوام،إ ا هول مبيوحل .لبعخ،وبسكن من فيه كل إىل اهلخر مبعضه
 وسكن وأمن وانم نان وسالم.

  بعوووود قاخوووول إ فال يدخلووووه.وموووون مث يضوووومن ا سووووالم للبيووووحل حرمته،ليضوووومن لووووه أمنووووه وسووووالمه وانم نانووووه
ع أحووود علوووى مووون فيوووه لسوووبه مووون سوووم السووولطان،و  يتطلووواب -غوووْي حووو  ب -ا سوووت ذان،و  يقتحموووه أحووود 

ي يريووود  لسووكن الووذاألسووباب،و  يتجسووك أحوود علووى أهلووه يف غفلوو  موونهم أو غيبوو ،فْيوع أمنهم،وحوول اب
ن ن وسورابيل،فإلت وأكنواا سالم للبيولت،ويعث عنوه ذلوك التعبوْي ا؟ميول العميو   وألن املشوهد مشوهد بيو

ْنعواِم بُويُول    ُجلُولِق اأْلَ ُكوْم ِمونْ َوَجَعوَل لَ »املشهد: السيا  يعرم من األنعام جانبها الذي يتناس  مع مفرقات
وهوول هنووا  .« ِإىل ِحووني  ْكووعارِها أَتت  َوَمتاعووا  ْوابرِهووا َوأَ ها َوأَ َتْسووَتِخُفلَوا يوَووْلَم لَْعووِنُكْم َويوَووْلَم ِإقوواَمِتُكْم،َوِمْن َأْصوولافِ 

انووووه جتوووواع،إىل لا ،فيذكر املكووووذلك يسووووتعرم موووون نعموووو  األنعووووام مووووا يلوووول الضوووورورات ومووووا يلوووول األكوووو
 تيا .لتمتع وا ر نه يشك ابأواملتاع ولل أنه يطل  على ما يف األرحال من فرش وأغطي  وأقوات،إ  .األتّ

ك يف السوورابيل تقوو بووال،وإىلويوور  التعبووْي يف جوول السووكن والطمأنينوو ،وهل يشووْي إىل الظووالل واألكنووان يف ا؟
ُ َجَعولَ »احلور وتقوك يف احلورب: ،َوَجَعو َواّللَّ ُكوْم َسوورابِيَل بواِل َأْكناان ،َوَجَعوَل لَ ْم ِمووَن ا؟ِْ َل َلُكوَلُكووْم ِ َّوا َخلَوَ  ِلال  

،َوَسوووورابِيَل تَِقوووويُكْم َ َْسووووُكمْ  ألكنووووان نمأنينوووو  كن،وهلا يف اسوووو وا  وسوووووللوووونفك يف الظووووالل ا« تَِقوووويُكُم احْلَرَّ
لودروع اقوك البوأس مون تيل الويت طي  راح  ويف السورابووسن،وهلا يف السرابيل اليت تقك احلر من األرقي  واألغ

َك َكوذلِ »لتعقيوه:ا اكء مثومن .وكلها بسبيل من نمأنين  البيلت وأمنها وراحتها وللها ..وغْيها وقاي  .
ه تناسو  لوالل املشوهد كلولن ..وهكذا توسكن ورك وا سالم استسالم« يُِتُم نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم ُتْسِلُملنَ 
 على نريق  القرآن يف التصلير.

كرين،بعوود مووا احوودين منجوليكوولنن إذا .وإن تللوولا وكوورقوا فمووا علووى الرسوولل إ  البالغ.فووإن أسوولملا فبهووا
وووووا َعلَ »عرفوووولا نعمووووو  اّلِل الوووويت   تقبووووول النكووووران   اّللَِّ مُثَّ  يَوْعرِفُوووولَن نِْعَموووووحلَ .ِبنيُ َبالُغ اْلمُ ْيووووَك الْوووووفَوووووِإْن تَوَللَّووووْلا فَِإ َّ

 « ..يُوْنِكُروَوا،َوَأْكثَورُُهُم اْلكاِفُرونَ 
مشهد لخهي وأالعن الكافرين فذي اآلخذر  والرسذول شذاهد  89 - 84الدرس الثالث:

 عل  ال ميع

َعُة مِ َويَوْلمَ  »مث يعرم ما ينتظر الكافرين عند ما شيت الساع  اليت ذكرت يف مطلع احلدية: ْن ُكولِِ أُمَّو    نَوبوْ
ُهْم َو  ُهوْم يَن لََلُملا اْلَعذاَب فَ رََأى الَّذِ  َوِإذا.ْيَذُن لِلَِّذيَن َكَفُروا َو  ُهْم ُيْستَوْعتَوُبلنَ َكِهيدا ،مُثَّ   يوُ  ال ُحَفَّوُ  َعونوْ

فَوأَْلَقْلا إِلَوْيِهُم .وِنكَ لا ِموْن قُ  الَّوِذيَن ُكنَّوا نَوْدعُ ِء ُكرَكاُ انَ نا هُي َوِإذا رََأى الَِّذيَن َأْكرَُكلا ُكرَكاَءُهْم قاُللا:َربَّ .يُوْنَظُرونَ 
.الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوا َعووْن ْم مووا كووانُلا يَوْفَ ُونَ هُ َوَضوولَّ َعوونوْ سََّلَم،َوأَْلَقْلا ِإىَل اّللَِّ يَوْلَم ِووذ  ال.اْلَقووْلَل:ِإنَُّكْم َلكوواِذبُلنَ 

 «.ونَ َسِبيِل اّللَِّ زِْقانُهْم َعذااب  فَوْلَ  اْلَعذاِب ِ ا كانُلا يُوْفِسدُ 
واملشووهد يبوودأ  لقوو  الشووهداء موون األنبيوواء يوودللن  ووا يعلموولن  ووا وقووع هلووم يف الوودنيا مووع أقوولامهم موون تبليوو  
وتكوووذيه والوووذين كفوووروا واقفووولن   يووويذن هلوووم يف حجووو  و  استشوووفاع و  يطلوووه مووونهم أن يس ضووولا رّبوووم 
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َوِإذا رََأى الَّوِذيَن لََلُمولا ».بعمل أو قلل،فقود فوات أوان العتواب وا س ضواء،وجاء وقوحل احلسواب والعقواب
ُهْم َو  ُهوووْم يُوْنظَوووُرونَ  مث يقطوووع هوووذا الصووومحل ر يووو  الوووذين أكوووركلا لشوووركائهم يف ..« اْلَعوووذاَب فَوووال ُحَفَّوووُ  َعووونوْ

فوووإذا هوووم .سووواح  احلشووور  ووون كوووانلا يزعمووولن أووووم كوووركاء ّلِل،وأووووم آهلووو  يعبووودووم موووع اّلِل أو مووون قون اّللِ 
واليولم   « َربَّنوا»فواليلم يقورون:« َربَّنا هوُي ِء ُكورَكاُ اَن الَّوِذيَن ُكنَّوا نَوْدُعلا ِموْن ُقونِوكَ »ن  يشْيون إليهم ويقللل 

ويفوزع الشوركاء ويرعفولن مون هوذا ا هتوام ..« هُي ِء ُكرَكاُ انَ »إ ا يقلللن:.كركاء ّللِ  يقلللن عن هي ء إوم
ويتجهولن « فَوأَْلَقْلا إِلَوْيِهُم اْلَقوْلَل ِإنَُّكوْم َلكواِذبُلنَ »وتلكيود:الثقيل،فإذا هم ابهلن عباقهم ابلكوذب يف تقريور 

وإذا املشوركلن   اودون مون مفو ايهتم كوي ا ..« َوأَْلَقوْلا ِإىَل اّللَِّ يَوْلَم ِوذ  السَّوَلمَ »إىل اّلِل مستسلمني خاضعني 
ُهْم مووا كووانُلا يَوْفوو َُ »يعتموودون عليووه يف موولقفهم العصوويه: وينتهووك امللقوو  بتقريوور مضوواعف  ..« ونَ َوَضوولَّ َعوونوْ

الَّووِذيَن َكَفوُروا َوَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل »العوذاب للووذين كفووروا ومحلولا غووْيهم علووى الكفوور وصودوهم عوون سووبيل اّلِل:
فوووالكفر فسووواق،والتكفْي فسووواق،وقد ارتكبووولا جرميووو   « اّللَِّ زِْقانُهوووْم َعوووذااب  فَووووْلَ  اْلَعوووذاِب ِ وووا كوووانُلا يُوْفِسوووُدونَ 

 رهم،وجرمي  صد غْيهم عن اهلدى،فضلع  هلم العذاب جزاء وفاقا.كف
َعوُة »ع قلموه:مو - -مث حصوا السويا  ملقفوا خاصوا للرسولل .ذلك كأن عام مع مجيع األقلام َويوَوْلَم نَوبوْ

اَب تِْبيوواان  ِلُكوولِِ َلْيووَك اْلِكتووعَ َونَوزَّْلنووا لووى هُي ِء،عَ ِهيدا  يف ُكوولِِ أُمَّوو   َكووِهيدا  َعلَووْيِهْم ِمووْن أَنْوُفِسووِهْم،َوِجْ نا بِووَك َكوو
 « ..َككء، َوُهدى  َوَرمْحَ   َوُبْشرى لِْلُمْسِلِمنيَ 

تسوولملن اءهم،ويسويف لوول املشووهد املعووروم للمشووركني،وامللق  العصوويه الووذي يكووذب الشووركاء فيووه كرك
ة مون كول أمو  عا يلم يبّلِل متثئني من قعلى عباقهم الضالني،يثز السيا  كأن الرسلل مع مشركك قري

لكتوواب ا يووذكر أن يف مث..« ءِ َوِجْ نووا بِووَك َكووِهيدا  َعلووى هووُي »فتجكء هووذ  اللمسوو  يف وقتهووا وقلهتووا:.كووهيد
َرمْحَوو   َوُهوودى  وَ ».رمعووه ملعتووذ فووال حجوو  بعوود  نووتج،و  عووذر« تِْبيوواان  ِلُكوولِِ َكووكء»الووذي نووزل علووى الرسوولل 

لوذين كفوروا ب،فال يويذن ليولم املرهول والرمحو  فليسولم قبول أن ذيت الفمن كاء اهلودى ..« َوُبْشرى لِْلُمْسِلِمنيَ 
 و  هم يستعتبلن ..

 يقيه.وهكذا عكء مشاهد القيام  يف القرآن ألقاء غرم يف السيا ،تتناس  مع جل  وت
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 [111إل   90(:اآليات 16]سور  النحل ):الوحد  الخامسة

 المهد وآداا الاالو  وا ساماذ  والرخصةأوجيهات حول ااخالق والوفاء ب 

ْحسواِن َوِإيتوواِء ِذي اْلُقورْ }  َ َذُْموُر اِبْلَعوْدِل َواْ ِ ْلبَوْغوِك يَِعُظُكوْم َلَعلَُّكووْم َفْحشوواِء َواْلُمْنَكوِر َواهوى َعوِن الْ ىب َويَونْ ِإنَّ اّللَّ
َ َعلَوْيُكْم َكِفويال  ِكيوِدها َوقَوْد َجَعْلوُتُم ا بَوْعوَد تَوْل ُضلا اأْلَمْيانَ تَونوْقُ ( َوأَْوُفلا بَِعْهِد اّللَِّ ِإذا عاَهْدمُتْ َو  90َتذَكَُّروَن ) ّللَّ

َ يَوْعَلُم ما تَوْفَعُللَن ) َخوال  تَِّخوُذوَن أمَْيواَنُكْم قَ  أَْنكوات  توَ َضحْل َغْزهَلوا ِموْن بَوْعوِد قُوولَّة  ( َو  َتُكلنُلا َكالَّيِت نَوقَ 91ِإنَّ اّللَّ
ووَنُكْم أَْن تَ  لُووبَويوْ ووا يَوبوْ ووُتْم ِفيووِه خَتَْتِلُفوولَن لَيُوبَويِِووَننَّ َلُكووْم يوَوولْ  بِووِه وَ لُكُم اّللَُّ ُكوولَن أُمَّوو   ِهووَك أَْرىب ِمووْن أُمَّوو   ِإ َّ َم اْلِقياَمووِ  مووا ُكنوْ

ُ َ؟ََعَلُكوووْم أُمَّوو   واِحوووَدة  َولِكوووْن ُيِضوووُل 92) وووُتْم  ُتْسووو َوُلنَّ َموووْن َيشوواُء َولَ  ُء َويَوْهوووِديْن َيشووواَموو( َولَووْل كووواَء اّللَّ وووا ُكنوْ َعمَّ
َنُكْم فَوَتزِ 93تَوْعَمُللَن ) َدْقمُتْ َعوْن َسوِبيِل صَ َوَتُذوُقلا الُسلَء ِ ا  َد يُوُبلهِتالَّ َقَدم  بَوعْ ( َو  تَوتَِّخُذوا أمَْياَنُكْم َقَخال  بَويوْ

وا ِعْنونوا  َو  َتْشوَ ُوا بَِعْهوِد اّللَِّ مثََ  (94اّللَِّ َوَلُكْم َعذاب  َعِظويم  ) وتُ َد اّللَِّ ُهولَ قَلِويال  ِإ َّ ْم تَوْعَلُمولَن  َخوْْي  َلُكوْم ِإْن ُكنوْ
َفووُد َومووا ِعْنووَد اّللَِّ اب   َولََنْجووزَِينَّ الَّوو95) ( 96يَوْعَملُوولَن ) َرُهْم  َِْحَسووِن مووا كووانُلاَثُوا َأْجووَصووِذيَن ( مووا ِعْنوودَُكْم يَونوْ

ْجووَرُهْم  َِْحَسووِن مووا كووانُلا    َولََنْجووزِيَونوَُّهْم أَ يوواة  نَيِِبَوونَّووُه حَ ى َوُهووَل ُمووْيِمن  فَوَلُنْحِييوَ َمووْن َعِمووَل صوواحِلا  ِمووْن ذََكوور  أَْو أُنْثوو
نَُّه لَْيَك لَوُه ُسوْلطان  َعلَوى الَّوِذيَن ( إِ 98ِجيِم )لشَّْيطاِن الرَّ ا( فَِإذا قَورَْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ ِمَن 97يَوْعَمُللَن )

ِووْم يَوتَولَكَّلُوولَن ) آَمنُوولا ووا ُسووْلطانُُه َعلَووى ا (99َوَعلووى َرّبِِ ( َوِإذا 100ْشوورُِكلَن ) ُهووْم بِووِه مُ لَّووِذيَن يَوتَوَللَّْلنَووُه َوالَّووِذينَ ِإ َّ
ُ أَْعلَوُم ِ وا يُونَووِزُِل قوواُللا إِ  ْلنا آيَو   َمكواَن آيَو   َواّللَّ وا أَ بَودَّ ( قُوْل نَوزَّلَووُه ُروُ  101ُمولَن )ْعلَ  بَوْل َأْكثَوورُُهْم   يوَ نْوحَل ُمْفوَ    َّ

وا ( َوَلَقوْد نَوْعلَو102ِمنَي )ى لِْلُمْسولِ َوُبْشر  اْلُقُدِس ِمْن َربَِِك اِبحلَْ ِِ لِيُوثَوبِِحَل الَِّذيَن آَمُنلا َوُهدى   ُوْم يَوُقللُولَن ِإ َّ ُم َأوَّ
َن   يُوْيِمنُووولَن ( ِإنَّ الَّوووِذي103بِوووني  )َعوووَريب  مُ  ِلسوووان   ايُوَعلُِِموووُه َبَشووور  ِلسووواُن الَّوووِذي يُوْلِحوووُدوَن إِلَْيوووِه أَْعَجِموووك  َوهوووذ

ُ َوهَلُووووْم َعووووذاب  أَلِوووويم  ) وووو (104آِبايِت اّللَِّ   يَوْهووووِديِهُم اّللَّ  آِبايِت اّللَِّ  ا يَوْفووووَ ِي اْلَكووووِذَب الَّووووِذيَن   يُوْيِمنُوووولنَ ِإ َّ
ميواِن َ  َوقَوْلبُوهُ ميانِوِه ِإ َّ َموْن أُْكورِ  ِمْن بَوْعوِد إِ ( َمْن َكَفَر اِبّللَِّ 105َوأُولِ َك ُهُم اْلكاِذبُلَن ) لِكوْن َموْن وَ  ُمْطَموِ ن  اِبْ ِ

ُووُم اْسووَتَحُبلا احْلَيوواَة الووُدنْيا ( ذ106يم  )ذاب  َعِظووَكوورََ  اِبْلُكْفووِر َصووْدرا  فَوَعلَووْيِهْم َغَضووه  ِمووَن اّللَِّ َوهَلُووْم َعوو لِووَك  َِوَّ
َ   يَوْهووووِدي اْلَقووووْلَم اْلكوووواِفرِيَن )َعلَووووى اهْلِخوووورَِة َوأَ  ُ َعلووووى قُولُوووولِّبِْم 107نَّ اّللَّ َ ِْعِهووووْم وَ ( أُول ِووووَك الَّووووِذيَن نَبَووووَع اّللَّ

ُوْم يف 108َوأَْبصارِِهْم َوأُولِ َك ُهوُم اْلغواِفُللَن ) مُثَّ ِإنَّ َربَّوَك لِلَّوِذيَن  (109 اهْلِخورَِة ُهوُم اْااِسوُروَن )(   َجوَرَم َأوَّ
َشْيت ُكوُل نَوْفوك   ( يوَوْلمَ 110ُفولر  َرِحويم  )ْعوِدها َلغَ  ِموْن بوَ هاَجُروا ِمْن بَوْعِد ما فُِتنُولا مُثَّ جاَهوُدوا َوَصوَثُوا ِإنَّ َربَّوكَ 

 { (111 )ْظَلُملنَ ُعاِقُل َعْن نَوْفِسها َوتُوَل َّ ُكُل نَوْفك  ما َعِمَلحْل َوُهْم   يُ 
 مقدمة الوحد 

َوَرمْحَوووو   َوُبْشوووورى  كء، َوُهوووودى  ُكوووولِِ َكوووولِ َونَوزَّْلنووووا َعَلْيووووَك اْلِكتوووواَب تِْبيوووواان  »ك بقللووووه تعوووواىل:خووووتم الوووودرس املاضوووو
 «.لِْلُمْسِلِمنيَ 

ر ابلعوووودل يه األمووووف.ويف هووووذا الوووودرس بيووووان لووووبعخ مووووا يف الكتوووواب موووون التبيووووان واهلوووودى والرمحوووو  والبشوووورى
ن عوولعهوود والنهووك للفوواء ابوالبغك،وفيووه األموور ابوا حسووان وإيتوواء ذي القرىب،والنهووك عوون الفحشوواء واملنكوور 

 ب.ذا الكتاوكلها من مباقئ السلل  األساسي  اليت جاء ّبا ه.نقخ األميان بعد تلكيدها .
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لوذين لوالبشورى .عظيملعوذاب الوفيه بيان ا؟زاء املقرر لونقخ العهود واختواذ األميوان للخوداع والتضوليل،وهل ا
 لا يعمللن.صثوا وتلفيتهم أجرهم  حسن ما كان

بحه مون جملوك م،لطورق كووهل ا سوتعاذة ابّلِل مون الشويطان الرجي.مث يذكر بعخ آقاب قوراءة هوذا الكتواب
 - -لرسوووولل افمنهم مووون يرموووك .كموووا يوووذكر بعوووخ تقووول ت املشوووركني عووون هوووذا الكتووواب.القووورآن الكرمي

بووني ايوو  الوودرس يوآن  ويف وموونهم موون يقوولل:إن غالمووا أعجميووا هوول الووذي يعلمووه هووذا القوور .ابف ائووه علووى اّللِ 
ا نهم مث هوواجرو لا عوون قيووجووزاء موون يكفوور بعوود إميانووه،ومن يكوور  علووى الكفوور وقلبووه مطموو ن اب ميووان،ومن فتنوو

 وكل أول ك تبيان،وهدى ورمح  وبشرى للمسلمني..وجاهدوا وصثوا .
 أمر بالمدل وا حسان والوفاء والنهي عن نقي المهد 93 - 90الدرس ا ول:

ْحسوواِن َوِإيتوواِء ِذي اْلُقرْ ِإنَّ اّللََّ » يَِعُظُكْم َلَعلَُّكووْم .ْلبَوْغووكِ َفْحشوواِء َواْلُمْنَكووِر َواهووى َعووِن الْ ىب،َويَونْ  َذُْمووُر اِبْلَعووْدِل َواْ ِ
َ تَولِْكيِدها،َوقَوْد َجَعْلو اَن بَوْعدَ ا اأْلَميْ َوأَْوُفلا بَِعْهِد اّللَِّ ِإذا عاَهْدمُتْ،َو  تَونوُْقُضل .َتذَكَُّرونَ  ،ِإنَّ اّللَّ َ َعلَوْيُكْم َكِفويال  ُتُم اّللَّ

ووَنُكْم أَْن ات ،تَوتَِّخووُذوَن أمَْيووانَ لَّة  أَْنكقُوووبَوْعووِد  َو  َتُكلنُوولا َكووالَّيِت نَوَقَضووحْل َغْزهَلووا ِموونْ .يَوْعلَووُم مووا تَوْفَعلُوولنَ  ُكْم َقَخووال  بَويوْ
لُولُكُم ا ا يَوبوْ ُ بِوهِ َتُكلَن أُمَّ   ِهَك أَْرىب ِموْن أُمَّو  ،ِإ َّ وُتْم ِفيوِه خَتَْتِلُفلنَ ُكوْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ  مولَ بَويَِِننَّ ،َولَيوُ ّللَّ ُ .ا ُكنوْ َولَوْل كواَء اّللَّ

ُتْم تَوْعمَ ،َولَُتْس َولُ  َيشاءُ َ؟ََعَلُكْم أُمَّ   واِحَدة ،َولِكْن ُيِضُل َمْن َيشاُء،َويَوْهِدي َمنْ   « ..ُللنَ نَّ َعمَّا ُكنوْ
ني    عامليو  إنسوا اء قعلةج.نشىء أم  وينظم جمتمعا،مث لينشىء عاملا ويقيم نظامالقد جاء هذا الكتاب لي

 مثالعصووبي .ومن لقلميوو  و تعصووه فيهووا لقبيلوو  أو أموو  أو جوونك إ ووا العقيوودة وحوودها هووك اهلصوورة والرابطوو  وا
الت ابملعوام الثق الشعلب،و و جاء ابملباقئ اليت تكفل ااسك ا؟ماع  وا؟ماعات،وانم نان األفراق واألمم 

 واللعلق والعهلق:
و  يول موع اهلولى،عامول،  االذي يكفل لكل فرق ولكل مجاعو  ولكول قولم قاعودة تبتو  للت« اِبْلَعْدلِ »جاء 

ريقهوا ا اضوك يف نإ .الضوع تتأير ابللق والبغخ،و  تتبودل جمواراة للصوهر والنسوه،والغ  والفقر،والقولة و 
 ان واحد للجميع.تكيل  كيال واحد للجميع،وتزن  يز 

ن ا ملون يريود ألباب مفتلحايلط  من حدة العدل الصارم ا؟ازم،ويدع ..« اْ ِْحسانِ »..وإىل جلار العدل 
لعوووودل ا فوووول  ا وووووملن يريوووود أن يوووونهخ .يتسووووام  يف بعووووخ حقووووه إيثووووارا لوووولق القللب،وكووووفاء لغوووول الصوووودور

 اللاجه عليه ليداوي جرحا أو يكسه فضال.
فكل عمل نيه إحسان،واألمر اب حسان يشمل كل عمل وكول تعامل،فيشومل وا حسان أوسع مدلل ،

حموووووووي  احليووووووواة كلهوووووووا يف عالقوووووووات العبووووووود بربه،وعالقاتوووووووه  سووووووورته،وعالقاته اب؟ماع ،وعالقاتوووووووه ابلبشوووووووري  
 .1622مجيعا

                                                 
  اهليو  مكيو ،و  يكون بعخ التفاسْي تقلل:إن العدل هول اللاجوه وا حسوان هول النودب يف العبواقات خاصو . اسوتناقا إىل أن هوذ  - 1622

  عاموان مون الناحيو حسوان مبودآنالتشريع قد نزل بعد. ولكن عملم اللفج يطل  مفهلم العدل ومفهلم ا حسان. فضال على أن العودل وا 
 )السيد رمحه هللا ( األخالقي  البحت ،وليسا جمرق تشريع قانلين.
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لوووى وما يبوووب هوووذا ع.إ وووا يوووثز األمووور بوووه تعظيموووا لشوووأنه،وتلكيدا عليوووه« ِإيتووواِء ِذي اْلُقوووْرىب »ومووون ا حسوووان 
وف  .عصبي  األسرة،إ ا يبنيه على مبدأ التكافل الذي يتدرج بوه ا سوالم مون انوي  انلوك إىل انوي  العوام

 .1623نظريته التنظيمي  هلذا التكافل
نوه موا خصوا وم.تجواوز احلدير يفحوا أي والفحشاء كل أمو..« َويَوْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَوْغكِ  »

د حووَّت ليوودل اوز للحووحشوو  ا عتووداء  علووى العرم،ألنووه فعوول فوواحا فيووه اعتووداء  وفيووه عووبووه غالبووا وهوول فا
وقوود .الفطرة هووك كووريع فواملنكر كوول فعوول تنكوور  الفطوورة وموون مث تنكوور  الشووريع  .علووى الفحشوواء وحووتا ّبووا

احلوو   اوزالظلووم وعوو والبغك.اتنحور  الفطوورة أحيوواان فتبقووى الشووريع  تبتوو  تشووْي إىل أصول الفطوورة قبوول احنرافهوو
 والعدل.

شووو  بكووول يوووه الفاحموووا مووون جمتموووع تشووويع ف.وموووا مووون جمتموووع ميكووون أن يقووولم علوووى الفحشووواء واملنكووور والبغك
 مدلل هتا،واملنكر بكل مغرراته،والبغك بكل معقباته،مث يقلم ..

اة طغوموا يسوتخدم اللهتا،ومهوالفطرة البشري  تنتفخ بعد فو ة معينو  ضود هوذ  العلامول اهلدامو ،مهما تبلو  ق
ن أفال يهوم .لبغوكملنكر واو ري  البشري  كله انتفاضات وانتفاضات ضد الفحشاء وا.من اللسائل حلمايتها

ريبووو  علوووى غا عناصووور تقوولم عهووولق وأن تقووولم قول عليهوووا حينووا مووون الووودهر،فا نتقام عليهوووا قليووول علووى أوووو
لعوودل اباّلِل  أمرو .جسووم احليوواة،فهك تنووتفخ لطرقها،كمووا ينووتفخ احلووك ضوود أي جسووم غريووه يوودخل إليووه

ومو  يودفعها للمقايقليها و وا حسان وويه عن الفحشاء واملنكر والبغوك يلافو  الفطورة السوليم  الصوحيح ،و 
فطورة األصوويل توذكر وحووك ال ظو  للتووذكرعفهووك « يَِعُظُكوْم َلَعلَُّكووْم تَوذَكَُّرونَ »لووذلك اوكء التعقيووه:.ابسوم اّللِ 
 القلمي.

ُقُضوولا اأْلَمْيووانَ َوأَْوفُوولا بَِعْهووِد اّللَِّ إِ » َ يَوْعلَووُم  َوقَووْد َجَعْلووُتُم اّللََّ  تَولِْكيووِدها  بَوْعوودَ ذا عاَهووْدمُتْ َو  تَونوْ َعلَووْيُكْم َكِفوويال  ِإنَّ اّللَّ
 « ..ما تَوْفَعُللنَ 

واللفواء .ى معورو  ذمور بوه اّللِ ويشمل كل عهد علو - -واللفاء بعهد اّلِل يشمل بيع  املسلمني للرسلل 
قوولم جمتمووع،و  ت   يقوولم لضوومان لبقوواء عنصوور الثقوو  يف التعمووال بووني الناس،وبوودون هووذ  الثقوو ابلعهوولق هوول ا

هدو  ال عليهم،وأكووّلِل كفوويوالنا حجوول املتعاهوودين أن ينقضوولا األميووان بعوود تلكيوودها وقوود جعلوولا ا.إنسوواني 
 «.ْفَعُللنَ ا توَ َلُم مِإنَّ اّللََّ يَوعْ »مث يهدقهم هتديدا خفيا .عهدهم،وجعلل  كافال لللفاء ّبا

دووا بووالوويت ينفوورط  دة الثقوو وقوود تشوودق ا سووالم يف مسووأل  اللفوواء ابلعهوولق فلووم يتسووام  فيهووا أبوودا،ألوا قاعوو
لووونقخ إ وووا نهوووك عووون اعقووود ا؟ماعووو  ويتهدم،والنصووولص القرآنيووو  هنوووا   تقووو  عنووود حووود األمووور ابللفووواء وال

 ثرات:م قد يتخذها بعضهم تستطرق لضرب األمثال،وتقبي  نكة العهد،ونفك األسباب اليت

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.ار الشرو ق«. »قراسات إسالمي »فصل التكافل ا جتماعك يف كتاب   - 1623
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َنُكمْ ِخُذوَن أميْ  تَوتَّ َو  َتُكلنُلا َكالَّيِت نَوَقَضحْل َغْزهَلا ِمْن بَوْعِد قُولَّة  أَْنكات  » ،أَْن َتُكولَن أُمَّو   ِهوَك أَْرىب اَنُكْم َقَخال  بَويوْ
ُ بِهِ .ِمْن أُمَّ    ُللُكُم اّللَّ ا يَوبوْ ُتْم ِفيِه خَتَْتِلفُ   ِقياَمِ  مالْ ْلَم اَولَيُوبَويَِِننَّ َلُكْم يوَ .ِإ َّ  «.لنَ ُكنوْ

أخورى  ه وت كوه مورةمث تنقضو فمثل من ينقخ العهد مثل امرأة محقاء ملتاي  ضعيف  العزم والرأي،تفتول غزهلوا
 يفوتشول  األمور .التعجيهو قطعا منكلي  وحمللل   وكل جزئي  من جزئيات التشبيه تشك ابلتحقوْي وال ذيول 

هووذ  املوورأة  ثلووه كمثوولوما يرضووى إنسووان كوورمي لنفسووه أن يكوولن م.وهوول املقصوولق.قللبالنفوولس وتقبحووه يف ال
هود  عر لنفسوه نقوخ عضوهم يوث بالضعيف  ا راقة امللتاي  العقل،اليت تقضك حياهتا فيموا   غنواء فيوه  وكوان 

ثرا يك مووفنبههم إىل أن هووذا لوو.ن حمموودا ومون معووه قلوو  ضوعيف ،بينما قووريا كثوورة قليو   - -موع الرسوولل 
وَنُكْم أَ َخوال  بوَ تَوتَِّخوُذوَن أمَْيواَنُكْم قَ »ألن يتخذوا أقسامهم غشا وخديع  فيتخللا عنهوا: ْرىب ْن َتُكولَن أُمَّو   ِهوَك أَ يوْ

 .م  األرىبونلبا للمصلح  مع األ.أي بسبه كلن أم  أكثر عدقا وقلة من أم « ِمْن أُمَّ   
ولووو  قفتعقووود «  مصووولح  الدولووو»ا يسووومى اهلن ويووودخل يف مووودللل الووونا أن يكووولن نقوووخ العهووود هقيقوووا ملووو

 يف الصوو  قول أرىب معاهوودة مووع قولوو  أو جمملعوو  قول،مث تنقضووها بسووبه أن هنووا  قولوو  أرىب أو جمملعوو 
ألميوان ا،وعودم اختواذ فواء ابلعهدفا سالم   يقر مثل هذا املثر،واوزم ابلل «  ملصلح  الدول » اهلخر،هقيقا

يوام و  يسوم  بق.ى والتقول ابل أنه   يقر تعاهودا و  تعواوان علوى غوْي الوثذلك يف مق.ذريع  للغا والدخل
وعلووى .ب .ل والشووعل تعاهوود أو تعوواون علووى ا مث والفسوول  والعصوويان،وأكل حقوول  الناس،واسووتغالل الوودو 

يف  النظافو و نينو  والثقو   ابلطمأهذا األساس قوام بنواء ا؟ماعو  ا سوالمي  وبنواء الدولو  ا سوالمي  فونعم العوا 
 املعامالت الفرقي  والدولي  يلم كانحل قياقة البشري  إىل ا سالم.

«  أَْرىب ِموْن أُمَّو   أُمَّو   ِهوكَ  َتُكولنَ  أَنْ »والنا هنا ُيذر من مثل ذلك املثر،وينبه إىل أن قيام مثل هذ  احلالو :
 قوخ العهوود الووذيموون نجهم هول ابووتالء  مون اّلِل هلووم ليمووتحن إراقهتوم ووفوواءهم وكورامتهم علووى أنفسووهم وهور 

ُ بِهِ »أكهدوا اّلِل عليه: ُللُكُم اّللَّ ا يَوبوْ  « ..ِإ َّ
يُوبَويِِووَننَّ َولَ »فصوول فيووه:قياموو  للمث يكوول أموور ااالفووات الوويت تنشووه بووني ا؟ماعووات واألقوولام إىل اّلِل يف يوولم ال

وُتْم ِفيوِه خَتَْتِلُفولنَ  أي لعهود حوَّت ملخوالفيهم يف الور لس ابللفواء ابلنفوضوي  اميهود ّبوذا ل  « َلُكْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  ما ُكنوْ
ُ َ؟ََعَلُكوْم أُمَّو   واِحوَدة ،َولِكْن ُيِضو»والعقيدة: وُتْم ْهوِدي َموْن َيشواُء َولَُتْسو َيشواُء َويوَ ُل َمونْ َولَوْل كواَء اّللَّ وا ُكنوْ  َوُلنَّ َعمَّ
 اوت ،نسوووخا غوووْياقات متفعدولووول كووواء اّلِل الووو  النووواس ابسوووتعداق واحد،ولكنوووه خلقهوووم ابسوووت..« تَوْعَملُووولنَ 

فال .ا يعمولسيول عمووكل م.مكررة و  معاقة،وجعل نلاميك للهدى والضالل،اضك ّبا مشي ته يف الناس
 والعهووود.اّللِ     شوووي  فوووا ختال  لوووه أسوووبابه املتعلقووو.يكووولن ا خوووتال  يف العقيووودة سوووببا يف نقوووخ العهلق

 مكفلل مهما اختلفحل املعتقدات.
 لقرآن.يف لل هذا ا ا سالم تعامل،والسماح  الديني ،  ُيققها يف واقع احلياة إ وهذ  قم  يف نظاف  ال
 النهي عن المخادعة با يمان أو المااجر  بها 96 - 94الدرس الثاني:
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اذبوو  لطمأنينوو  الكايعوو ،وبة وميضوك السوويا  يف تلكيوود  لللفوواء ابلعهلق،وويووه عوون اختواذ األميووان للغووا وااد
فسوي  م احليواة النعزعو  قولائوُيوذر عاقبو  ذلوك يف ز .قريبو  مون منوافع هوذ  الودنيا الفاني للحصلل على منافع 

نود اّلِل عة،ويلول   وا يف اهلخر  وينوذر ابلعوذاب العظويم.،وزلزل  العقائد وا رتبانات واملعامالتا جتماعي  و 
نفوود ت الووذي   نوود اّللِ ا عموون عوولم عمووا يفوولهتم ابللفوواء موون منووافع هزيلوو ،وينل  بفنوواء مووا  يووديهم وبقوواء موو

َنُكمْ  »:خزائنه،و  ينقطع رزقه الُسولَء ِ وا َصوَدْقمُتْ  ْعَد يُوُبلهِتا،َوَتُذوُقلا َقَدم  بوَ ،فَوَتزِلَّ َو  تَوتَِّخُذوا أمَْياَنُكْم َقَخال  بَويوْ
،َوَلُكوووْم َعوووذاب  َعِظووويم   وووا ِعْنوووَد اّللَِّ .يال  نوووا  قَلِ ّللَِّ مثََ َو  َتْشوووَ ُوا بَِعْهوووِد ا.َعوووْن َسوووِبيِل اّللَِّ وووُتْم  ِإ َّ ُهوووَل َخوووْْي  َلُكوووْم ِإْن ُكنوْ

َفُد َوما ِعْنَد اّللَِّ اب   .تَوْعَلُملنَ   «.ا كانُلا يَوْعَمُللنَ موا َأْجَرُهْم  َِْحَسِن ِذيَن َصثَُ نَّ الَّ َولََنْجزِيَ .ما ِعْندَُكْم يَونوْ
فالووذي يقسوووم .اهلخرين   صوولرهتا يف ضووومائرواختوواذ األميووان غشوووا وخووداعا يزعوووزع العقيوودة يف الضمْي،ويشووول 

وهل يف .الووى صوورانهوهوول يعلووم أنووه خوواقع يف قسوومه،  ميكوون أن تثبووحل لووه عقيوودة،و  أن تثبووحل لووه قوودم ع
والوودخل  انوحل للغواكاللقوحل ذاتوه يشول  صولرة العقيودة عنود موون يقسوم هلوم مث ينكوة،ويعلملن أن أقسوامه  

 الذي يضربه للميمنني ابّلِل. ومن مث يصدهم عن سبيل اّلِل ّبذا املثل السيئ
 ومن صوودقهم يفولقوود قخلووحل يف ا سووالم مجاعووات وكووعلب بسووبه مووا رأوا موون وفوواء املسوولمني بعهوودهم،

اسووارة اكثووْي موون فكووان الكسووه أضووخم ب.وعوودهم،ومن إخالصووهم يف أميوواوم،ومن نظووافتهم يف معامالهتم
 اللقتي  الظاهري  اليت نشأت عن اسكهم بعهلقهم.

يف نفولس املسولمني أيورا قولاي ونابعوا عاموا يف هوذ  الناحيو  لول هول  - -لقرآن وسون  الرسولل ولقد تر  ا
ْعوحُل ُسوَلْيَم بْوَن َعواِمر ، قَالَ :َعوْن َأيب اْلَفوْيِخ، قَالَ .نابع التعامل ا سالمك الفرقي والودو  املتميوز . َكواَن : َِ

وووَل َكوووْهر ا  بَووونْيَ ُمَعاِويَوووَ  َوبَووونْيَ الوووُروِم َعْهووود ، فَوووَأرَاقَ  َفَجَعوووَل َرُجووول  يف أَْرِم الوووُروِم َعلَوووى :قَالَ .أَْن يَوْغوووُزَوُهْم، فَوتَوَعجَّ
،يَوُقللُ  ْعوحُل َرُسولَل هللِا :، فَوَدَعاُ  ُمَعاِويَوُ ، فَوَقالَ َعْمُرو بْوُن َعَبَسو َ فَِإَذا ُهَل .َوفَاء  َ  َغْدر  :ِبْرَذْون  َِ  ُيَوُقولل ،: "

َنُه َوَبنْيَ   .1624 قَوْلم  َعْهد ، َفاَل ُيَُِل َلُه أَْن ُيَِلَّ ُعْقَدة  َحَّتَّ يَونوَْقِضك أََمُدَها أَْو يُوْنِبُذ إِلَْيِهْم َسَلاء  "َمْن َكاَن بَويوْ
 تلاترة مشهلرة.م -صلح  القريب  يف نقضها مهما تكن امل -والرواايت عن حفج العهلق  

عوول او وينووذر وُيووذر وهل يرغووه ويرهه،.رزوقوود توور  هووذا القوورآن يف النفوولس ذلووك الطووابع ا سووالمك البووا
َو  :»عظيموا جوزيال ى اللفواءالعهد عهود اّلِل،ويصولر النفوع الوذي اور  نقضوه ضو يال هزيال،وموا عنود اّلِل علو

ووا ِعْنووَد اّللَِّ ُهولَ .َتْشوَ ُوا بَِعْهووِد اّللَِّ مَثَنووا  قَِليال   ووُتْم تَوْعَلُموولنَ   َلُكووْم ِإنْ   َخووْْي  ِإ َّ  ن مووا عنوود البشوور ولوول ذكر ويو..« ُكنوْ
َفوووُد َوموووا »ملكوووه فووورق فإنوووه زائل،وموووا عنووود اّلِل اب  قائوووم: م علوووى ويقووولي العوووزائ،« اب   ْنوووَد اّللَِّ عِ موووا ِعْنووودَُكْم يَونوْ

ا َرُهْم  َِْحَسوِن موا كوانُل َثُوا َأْجوَصولَّوِذيَن َولََنْجزَِينَّ ا»اللفاء،والصث لتكالي  اللفاء،ويعد الصابرين أجرا حسنا 
 ا .مل قون سل والتجاوز عما وقع منهم من عمل سيئ،ليكلن ا؟زاء على أحسن الع« َمُللنَ يَوعْ 

                                                 
 ( صحي  4049[ )201/ 6كعه ا ميان ] - 1624

ألرجول الويج األعضواء قولي غيم االقو  هتيأ لامر:شهه له وأعود نفسوه ملزاولتوه يالثذون:يطلو  علوى غوْي العوريب مون اايول والبغوال وهول عظو 
 ملساواة يف العلمعظيم احللافر ينبذ:أعلن نقخ العهد وألقا  إىل من عاهد  ي السلاء:ا
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 البشرى بقبول عمل الصالحين والصالحات وحياأهم الطيبة 97الدرس الثالث:

ثوووووى َوُهوووووَل ر  أَْو أُنْ ْن ذََكوووووِموووووَموووووْن َعِموووووَل صووووواحِلا  »و ناسوووووب  العمووووول وا؟زاء،يعقوووووه ابلقاعووووودة العامووووو  فيهموووووا:
ذلك القلاعود التاليو :أن فيقورر بو..« نُلا يَوْعَمُللنَ ْحَسِن ما كاْم  َِ ،فَوَلُنْحِييَونَُّه َحياة  نَيَِِب  ،َولََنْجزِيَونوَُّهْم َأْجَرهُ ُمْيِمن  

وموع أن .ئهموا عنود اّللِ ،ويف جزامتساواين يف قاعدة العمل وا؟زاء،ويف صلتهما ابّللِ .ا؟نسني:الذكر واألنثى
ذ  زايقة تقريور هولو« أُنْثوى  ِموْن ذََكور  أَوْ »ل الذكر واألنثى إ  أن الونا يفصول:حني يطل  يشم« من»لفج 

يبشور  ا،واستياء منتمع ّبوذلك يف السلرة اليت عرم فيها سلء رأي ا؟اهلي  يف األنثى،وضي  اجمل.احلقيق 
دة األصووويل  اعوووه مووون القلوو للدها،وتلاريووه مووون القووولم حووزان وغموووا وخجوووال وعوووارا  وأن العموول الصووواحل   بووود 

لرابطووو    ،وبغْي هوووذ  ايقووولم بنووواء فبغوووْي هوووذ  القاعووودة  « َوُهوووَل ُموووْيِمن  »قاعووودة ا ميوووان ابّلِل .يرتكوووز عليها
 يتجمع كتاته،إ ا هل هباء كرماق اكتدت به الري  يف يلم عاص .
احل للعمول الصوعول الويت ع فالعقيدة هك.والعقيدة هك انلر الذي تشد إليه اايلط مجيعا،وإ  فهك أنكاّ

لاء لشوهلات واألهويول موع امي  عارضوا مزعزعوا .فتجعل ااْي أصويال تبتوا يسوتند إىل أصول كبوْي.ابعثا وغاي 
 حية ايل.

غوووودة يريوووو  انعموووو  ر    يهووووم أن تكوووولن.وأن العموووول الصوووواحل مووووع ا ميووووان جووووزا   حيوووواة نيبوووو  يف هووووذ  األرم
يف حودوق  ه ّبا احليواةكثْي تطيياء كثْية غْي املال الويف احلياة أك.ابملال.فقد تكلن به،وقد   يكلن معها

والرضووى  لصووح  واهلوودوءوفيها ا.الكفايوو :فيها ا تصووال ابّلِل والثقوو  بووه وا نم نووان إىل رعايتووه وسوو   ورضووا 
اة تر  يف احليووولضووومْي وآوفيهوووا الفووور  ابلعمووول الصووواحل وآتر  يف ا.والثك ،وسوووكن البيووولت ومووولقات القللب

أبقوووى عنووود وأزكوووى و  إ  عنصووورا واحووودا يكفوووك منوووه القليووول،حني يتصووول القلوووه  وووا هووول أعظوووم ولوويك املوووال..
 اّلِل.وأن احلياة الطيب  يف الدنيا   تنقا من األجر احلسن يف اهلخرة.

ن اّلِل هلووم عوو ذا عوواوزوأن هووذا األجوور يكوولن علووى أحسوون مووا عموول امليمنوولن العووامللن يف الدنيا،ويتضوومن هوو
 ن جزاء .السي ات.فما أكرمه م
 شبهات الك ار حوله  آداا أالو  القرآن وردعل 105- 98الدرس الرابع:

َت ِإذا قَوورَأْ فَو»عليوه: وعن تقول ت املشوركني.عن آقاب قراءتوه.مث ذخذ السيا  يف ككء عن خاصو  الكتواب
ِووْم يَوتَولَكَُّللنَ لَووى الَّووِذيَن آَمنُوولا َوعَ عَ   ُسووْلطان  َك لَووهُ ِإنَّووُه لَوويْ .اْلُقووْرآَن فَاْسووَتِعْذ اِبّللَِّ ِمووَن الشَّووْيطاِن الرَِّجيمِ  ووا .لووى َرّبِِ ِإ َّ

 «.ُكلنَ ُسْلطانُُه َعَلى الَِّذيَن يَوتَوَللَّْلنَُه َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْشِر 
واعوا   ه مون اللسلسو لو،وتطهوْي وا ستعاذة ابّلِل من الشيطان الرجيم اهيد للجل الذي يتلى فيه كتواب اّللِ 

 لشيطان.ااّلِل خالص    يشغلها كاغل من عا  الرجك والشر الذي ميثله  ابملشاعر إىل
ِوْم يَوتَولَكَّلُولنَ »..فاستعذ ابّلِل مون الشويطان الورجيم  فالوذين « ِإنَّوُه لَوْيَك لَوُه ُسوْلطان  َعلَوى الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعلوى َرّبِِ

ن يسوويطر عليهم،مهمووا وسوولس هلووم فووإن يتلجهوولن إىل اّلِل وحد ،وحلصوولن قلوولّبم ّلِل،  ميلووك الشوويطان أ
وقوود حط وولن،لكنهم   يستسوولملن،فيطرقون الشوويطان .صوولتهم ابّلِل تعصوومهم أن ينسوواقلا معووه،وينقاقا إليه
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وووا ُسوووْلطانُُه َعلَوووى الَّوووِذيَن يَوتَوَللَّْلنَوووهُ »..عووونهم ويثلبووولن إىل رّبوووم مووون قريوووه  أول وووك الوووذين اعللنوووه ولووويهم « ِإ َّ
فقود عرفوحل عبواقة الشويطان وعبواقة إلوه الشور عنود .م ونوزواهتم،ومنهم مون يشور  بهويستسلملن لوه بشوهلاهت

 على أن اتباعهم للشيطان نلع من الشر  ابلل ء وا تباع..بعخ األقلام
ْلنا آيَووو   »وعنووود ذكووور املشوووركني يوووذكر تقووول هتم عووون القووورآن الكووورمي:  لُ  أَْعلَوووُم ِ وووا يُونَووووزِِ آيَووو  ،َواّللَُّ   َمكوووانَ َوِإذا بَووودَّ

ا أَْنحَل ُمْفَ    ،لِيُوثَوبِِوحَل الَّوِذيَن آَمُنلا،َوُهودى  ِس ِمْن َربَِِك اِبحلَْ ِِ وُ  اْلُقدُ رُ َلُه ُقْل:نَوزَّ .َبْل َأْكثَورُُهْم   يَوْعَلُملنَ .قاُللا:ِإ َّ
ا.َوُبْشرى لِْلُمْسِلِمنيَ  ُْم يَوُقلُللَن:ِإ َّ إِلَْيوِه أَْعَجِمك ،َوهوذا ِلسوان   الَّوِذي يُوْلِحوُدونَ سواُن لِ .ُمُه َبَشر  يُوَعلِِ  َوَلَقْد نَوْعَلُم َأوَّ

ُ َوهَلُوو ِديِهمُ ِإنَّ الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن آِبايِت اّللَِّ   يَوْهوو.َعووَريب  ُمبِووني   وو.ْم َعووذاب  أَلِيم  اّللَّ ا يَوْفووَ ِي اْلَكووِذَب الَّووِذيَن   ِإ َّ
،َوأُولِ َك ُهُم اْلكا  « ..ِذبُلنَ يُوْيِمُنلَن آِبايِت اّللَِّ

  اين،وبناء أموواملك إنسوو  يوودركلن أنووه جوواء  نشوواء جمتمووع عوو.إن املشووركني   يوودركلن وليفوو  هووذا الكتوواب
ي خلوو  أن اّلِل الووذرسووال ،و  وأنووه الرسووال  األخووْية الوويت ليسووحل بعوودها موون السووماء.تقوولق هووذا اجملتمووع العاملك

آبيو   غراضوها،ليأيتسوتنفدت أيو  انتهوى أجلهوا وافإذا بودل آ.البشر عليم  ا يصل  هلم مون املبواقئ والشورائع
ل الووذي   هر الطليووأخوورى أصوول  للحالوو  ا؟ديوودة الوويت صووارت إليهووا األم ،وأصوول  للبقوواء بعوود ذلووك الوود

َّت جرعووووات حوووو يعلمووووه إ  هل،فالشووووأن لووووه،ومثل آايت هووووذا الكتوووواب كمثوووول الوووودواء تعطووووى للمووووريخ منووووه
 ي  يف الظرو  العاقي .يشفى،مث ينص   نعم  أخرى تصل  للبني  العاق

ل  حيواة الرسول يفكوان آيو  إن املشركني   يودركلن كوي ا مون هوذا كلوه،ومن مث   يودركلا حكمو  تبوديل آيو  م
- - ْعَلُمولنَ يوَ ثَوورُُهْم   َبْل َأكْ ».حسبلها اف اء منه وهل الصاق  األمني الذي   يعهدوا عليه كذاب ق ف »

جثيول  -« ُروُ  اْلُقوُدسِ » وقود نزلوه. اءيكولن اف فما ميكون أن..« ْن َربَِِك اِبحلَْ ِِ ُقْل:نَوزََّلُه ُروُ  اْلُقُدِس مِ ..»
امللصوولل  « َمنُوولابِِووحَل الَّووِذيَن آلِيُوثوَ »  يتلووبك بووه البانوول « اِبحْلَوو ِِ »  موون عنوود  « كَ ِمووْن َربِِوو» -عليووه السووالم 

 َوُبْشووووورى َوُهووووودى  » مووووو ن إىل الصووووود قلووووولّبم ابّلِل،فهوووووك تووووودر  أنوووووه مووووون عنووووود اّلِل،فتثبوووووحل علوووووى احلووووو  وتط
 مكني. ا يهديهم إىل الطري  املستقيم،و ا يبشرهم ابلنصر والت« لِْلُمْسِلِمنيَ 

وووا يُوَعلُِِموووُه َبَشر  » ُوووْم يَوُقلُللَن:ِإ َّ « ذا ِلسوووان  َعوووَريب  ُمبِوووني  َوهووو.َن إِلَْيوووِه أَْعَجِمك  ي يُوْلِحوووُدو  الَّوووذِ ِلسوووانُ .َوَلَقوووْد نَوْعلَوووُم َأوَّ
اب ووه،واختلفحل   ل .هووذا القوورآن إ ووا هوول بشوور - -..والفريوو  األخوورى بووزعمهم أن الووذي يعلووم الرسوولل 

لن بطووووو لوووووبعخ قيل:كوووووانلا يشوووووْيون إىل رجووووول أعجموووووك كوووووان بوووووني ألهووووورهم غوووووالم.الووووورواايت يف تعيينوووووه .
، وذلووك  الشووكء الووك إليوه ويكلمووه بعوخ - -قريا،وكوان بياعووا يبيوع عنوود الصوفا،ور ا كووان رسولل اّلِل 

اطواب فيموا ارق جولاب كان أعجمك اللسان   يعر  العربي ،أو أنه كان يعر  الشكء اليسْي بقودر موا يو
   بد منه.

َكثِوْي ا َموا َاْلِوُك ِعْنوَد اْلَموْرَوِة   -ِفيَموا بَوَلغَوِب  -وََكاَن َرُسولُل اّللِِ :قال حممد بن إسوحا  بون َيَسوار يف السوْية
يَوَعِ  ُغاَلم   ا َكثِوْي ا ِ ِو إىَل َمبوْ ا َذْيت َنْصرَاينِ يُوَقاُل َلُه َجوْث  َعْبود  لِبَوِب احلَْْضوَرِمِك َفَكوانُلا يَوُقللُولَن َوَاّللِِ َموا يُوَعلِوُم حُمَِمود 

} َوَلَقوْد نَوْعلَوُم َأِوُوْم يَوُقللُولَن بَْه إِ  َجْث  الِنْصرَاينِ ، ُغاَلُم َبِب احلَْْضَرِمِك . فَأَنْوَزَل اّلِلُ تَوَعاىَل يف َذِلَك ِمْن قَووْلهِلِْم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2765 

ِإِ َا يُوَعِلُموُه َبَشور  ِلَسواُن الِوِذي يُوْلِحوُدوَن إِلَْيوِه أَْعَجِموِك َوَهوَذا ِلَسوان  َعوَريبِ ُمبِوني  { 
وكوذا قوال عبود هللا بون  1625

 .1626كان ا ه يعيا:وعن ِعْكرِم  وقتاقة:كثْي
يعلِِووم قينووا  كوو ، وكووان  كووان رسوولل هللا :العوون ابوون عبوواس، ق:1627وروى ابوون جريوور عوون ابوون عبوواس قووال

حوني يودخل عليوه ، وحوني حورج مون أعجمِك اللسان، وكان ا ه بَوْلعام، فكان املشركلن يَوَرْون رسلل هللا 
َا يُوَعلُِِمُه  إ ا يعلِِمه بلعام ، فأنزل هللا تعاىل ذكر :عند ، فقاللا ُْم يَوُقلُللَن ِإ َّ َبَشور  ِلَسواُن الَّوِذي ) َوَلَقْد نَوْعَلُم َأوَّ

 .1628.يُوْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِمك  َوَهَذا ِلَسان  َعَريب  ُمِبني  (.
َا يُوَعلُِِمُه َبَشر  ِلَساُن الَّوِذي يُولْ  ُهَما ، يف قَوْللِِه َعزَّ َوَجلَّ " ِإ َّ ُ َعنوْ ِحوُدوَن إِلَْيوِه أَْعَجِموك  وَعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَك اّللَّ

ُ ِلَسوواُن :ا ِلَسووان  َعوَريب  ُمبِووني  قَوواُللا َوَهوذَ  ا َعْبوُد بْووُن احلَْْضوَرِمكِِ َوُهووَل َصوواِحُه اْلُكتُوِه . فَوَقوواَل اّللَّ وود  َوا يُوَعلِِووُم حُمَمَّ ِإ َّ
َا يَوْفَ ِي اْلَكِذَب الَِّذي  1629َن َ  يُوْيِمُنلَن آِباَيِت اّللَِّ "الَِّذي يُوْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِمك  َوَهَذا ِلَسان  َعَريب  ُمِبني  ِإ َّ

َن إِلَْيووِه ي يُوْلِحووُدو ُن الَّووذِ ِلسووا»وأمووا مووا كووان فقوود رق علوويهم الوورق البسووي  اللاضوو  الووذي   ُيتوواج إىل جوودل:
اب العووريب موودا هووذا الكتوون يعلووم حمفكيوو  ميكوون ملوون لسووانه أعجمووك أ« َوهووذا ِلسووان  َعووَريب  ُمبِووني  .أَْعَجِمك  
 املبنيف
دبرونووه وهووم كووانلا ي  املقالوو  موونهم يصووعه محلهووا علووى ا؟وود،وأغله الظوون أوووا كيوود موون كيوودهم الووذي وهووذ 

لوك إن أعجميوا مي -يمو  هوذا الكتواب وإعجواز  وهوم أخوث بق -وإ  فكيو  يقللولن .يعلملن كذبه واف اء 
ي   تقودمحل البشور  م،بعود مواول ن كوان قواقرا علوى مثلوه ليظهورن بوه لنفسوه  واليل .أن يعلم حممودا هوذا الكتواب

،وكول و  القللكثْيا،وتفتقحل ملاهوه البشور عون كتوه وميلفوات،وعن نظوم وتشوريعات ميلوك كول مون يتوذ
كووون أن لكتووواب   ميا،والتشوووريعات القانلنيووو  أن يووودر  أن مثووول هوووذا ا جتماعيووو  مووون يفقوووه أصووولل الووونظم 
 يكلن من عمل البشر.

تشوورقني  موويار املسالوودين يف راقوا أن يطعنوولا يف هووذاوحووَّت املوواقيلن امللحوودون يف روسوويا الشوويلعي ،عند مووا أ
بول مون  -هول حممود  -كانحل قعلاهم أن هذا القرآن   ميكن أن يكلن من عمل فورق واحود   1954عام 

   كتوه خارجهوا   خ أجزائهوأنه   ميكن أن يكلن قد كته يف ا؟زيرة العربي  بل إن بع.عمل مجاع  كبْية
 وعلى علم أم  واحدة..كتاب على ملهب  رجل واحدقعاهم إىل هذا استكثار هذا ال

                                                 
 وله كلاهد  [ بال إسناق604/ 4قار نيب  ] -[ وتفسْي ابن كثْي 393/ 1سْية ابن هشام ] - 1625
 [299/ 17ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1626
 حسن  [299/ 17ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1627
 [036/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1628
 زايقة مب -( صحي   3320الصَِّحيَحنْيِ لِْلَحاِكِم )  اْلُمْسَتْدَرُ  َعَلى - 1629

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2766 

ذا ون أن يكوولن هلووم ينكوور ألو.و  يقللوولا مووا يوولحك بووه املنطوو  الطبيعووك املسووتقيم:إنه موون وحووك رب العوواملني
موواء يف اعوو  مون العلوهوذا رأي مج -اللجولق إلوه،وأن يكوولن هنوا  وحوك ورسوول ونبولات  فكيو  كووان ميكون 

 سانه أعجمك عبد لبب فالن يف ا؟زيرة العربي ف  ر لأن يعلمه بش -القرن العشرين 
ُ َوهَلُمْ ّللَِّ   يوَ ايِت اِإنَّ الَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن آبِ »ويعلل القرآن هذ  املقلل  الضال  فيقلل: « َعوذاب  أَلِويم   ْهِديِهُم اّللَّ

.. 
ىل احلقيقو  يف إ،و  يهوديهم الكتواب افهي ء الذين   ييمنلا آبايت اّلِل   يهدهم اّلِل إىل احلقيق  يف أمر هذ

 ملقيم.ذلك الضالل ا بعد« يم  َوهَلُْم َعذاب  أَلِ »بكفرهم وإعراضهم عن اهلايت امليقي  إىل اهلدى .ككء ما
 ن أن يصوووودر موووونو  ميكوووو.مث يثووووب  ن ا فوووو اء علووووى اّلِل   يصوووودر إ  موووون مثوووول هووووي ء الووووذين   ييمنوووولن

ا يَوْف َِ »الرسلل األمني:  « ..َك ُهُم اْلكاِذبُلنَ َوأُول ِ .ايِت اّللَِّ ي اْلَكِذَب الَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن آبِ ِإ َّ
 حوووودية لووووه صوووودورها عوووون يف - -وقوووود نفووووى الرسوووولل .فالكووووذب جرميوووو  فاحشوووو    يقوووودم عليهووووا ميمن
 املسلم،وإن كان يصدر عنه غْيها من الذنلب.

ر وأجذذر الم اهذذدين الرخصذذة فذذي النطذذق بكلمذذة الك ذذ 111 - 106الذذدرس الخذذامس:

 المهاجرين

أُْكوورَِ   ِإ َّ َموونْ  -ِه ْعووِد ِإميانِووبوَ  ِمووْن َمووْن َكَفووَر اِبّللَِّ  »مث ينتقوول السوويا  إىل بيووان أحكووام موون يكفوور بعوود ا ميووان:
ميوواِن  ذلِووَك .َعووذاب  َعِظيم   ،َوهَلُوومْ َضووه  ِمووَن اّللَِّ َعلَووْيِهْم غَ  َكوورََ  اِبْلُكْفووِر َصووْدرا  فوَ َولِكووْن َموونْ  -َوقَوْلبُووُه ُمْطَمووِ ن  اِبْ ِ

ُوووُم اْسوووَتَحُبلا احْلَيووواَة الوووُدنْيا َعلَوووى اهْلِخووورَِة،َوأَنَّ ا َ   َِوَّ ُ َعلوووى أُول ِووو.َقوووْلَم اْلكاِفرِينَ  يَوْهوووِدي الْ ّللَّ َك الَّوووِذيَن نَبَوووَع اّللَّ
ُْم يف َرَم أَ جَ   .قُوُللِّبِْم َوَ ِْعِهْم َوأَْبصارِِهْم،َوأُولِ َك ُهُم اْلغاِفُللنَ   «.ونَ اهْلِخرَِة ُهُم اْااِسرُ  وَّ

حليوووووواة ة،وآير اولقوووووود لقووووووك املسوووووولملن األوائوووووول يف مكوووووو  موووووون األذى مووووووا   يطيقووووووه إ  موووووون نوووووولى الشووووووهاق
 األخرى،ورضك بعذاب الدنيا عن العلقة إىل مل  الكفر والضالل.

حيوواة ثووارا لليإمث ارتوود عنووه ان وذاقووه،ألنووه عوور  ا ميوو.والوونا هنووا يغلووج جرميوو  موون كفوور ابّلِل موون بعوود إميانه
هم ابلغفلوووو  ايوووو  ووصوووومفرموووواهم بغضووووه موووون اّلِل،وابلعووووذاب العظيم،واحلرمووووان موووون اهلد.الوووودنيا علووووى اهلخرة

ة   دذلووك أن العقيوو.وانطموواس القلوولب والسوومع واألبصووار وحكووم علوويهم  وووم يف اهلخوورة هووم اااسوورون .
يوودخل عليووه  اوولز أن ومَّت آموون القلووه ابّلِل فووال.سووارةاوولز أن تكوولن ملضووع مساوم ،وحسوواب للوورب  واا

عقيووووودة وليسوووووحل ال.مووووويير مووووون موووووييرات هوووووذ  األرم فلوووووارم حسووووواب،وللعقيدة حسووووواب و  يتداخالن
 تغلوووووويج يفومن مث كوووووول هووووووذا ال.هز ،وليسووووووحل صووووووفق  قابلوووووو  لاخووووووذ والوووووورق فهووووووك أعلووووووى موووووون هووووووذا وأعووووووز

 العقلب ،والتفظيع للجرمي .
 ه ْنوواة لروحووهفوور بلسوانأي مون ألهوور الك.لوودام  مون أكوور  وقلبووه مطمو ن اب ميووانواسوتث  موون ذلوك احلكووم ا

 عمووار بوون يفيوو  نزلووحل وقوود روي أن هووذ  اهل.موون اهلال ،وقلبووه تبووحل علووى ا ميووان موورتكن إليووه مطموو ن به
 ايسر.
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وود بوون عمووار، َعووْن أبيووه، قَالَ  روى ابوون جريوور ر، فلووم أخووذ املشووركلن عمووار بوون ايسوو:عوون َأيب عبيوودة بوون حُمَمَّ
، قَاَل:"َمووا وراء  كووكءف"، ، وذكوور آهلووتهم خبووْي مُثَّ تركوول ، فلمووا أتووى َرُسوولل هللا ي كول  حووَّت سووِه النَّووِلِ 

مطم ن اب ميوان، :كر، َما تركحل حَّت نلحل منك وذكرت آهلتهم خبْي، قَاَل:"كي  عود قلبوكف"، قَوالَ :قَالَ 
فكانووحل رخصوو  يف مثوول ...1630َ  َوقَوْلبُووُه ُمْطَمووِ ن  اِبِ ميَوواِن  " ""  ِإ  ِمووَن اْكوورِ  :قَوواَل:"ِإنَّ عوواقوا فعوود، فنزلووحل

 هذ  احلال.
صونعحل  يو   كذلك.سوانوقد أىب بعخ املسلمني أن يظهروا الكفر بلساوم مييرين املولت علوى لفظو  ابلل
 أم ايسر،وهك تطعن ابحلرب  يف ملضع العف  حَّت الت وكذلك صنع أبل  ايسر.

اتف  العلماء على أنه الز أن يوُوَلاىل املكورَ  علوى الكفور، إبقواء  ملهجتوه، واولز لوه  وهلذا:1631قال ابن كثْي 
أن يستقتل، كما كان بوالل رضوك هللا عنوه ذىب علويهم ذلوك وهوم يفعلولن بوه األفاعيول، حوَّت أووم ليضوعلن 

أَحوووود، :الصووووخرة العظيموووو  علووووى صوووودر  يف كوووودَّة احلوووور، وذمرونووووه أن يشوووور  ابهلل فيووووأىب علوووويهم وهوووول يقلل
 وهللا لل أعلم كلم  هك أغيج لكم منها لقلتها، رضك هللا عنه وأرضا .:ويقلل.أَحد

َع   :َعوووْن َعْبوووِد هللِا ، قَووواَل  وووار  ، َوأُُموووُه ُ َيَّوووُ  ، َرُسووولُل هللِا :أَوَُّل َموووْن أَْلَهوووَر ِإْسووواَلَمُه َسوووبوْ ، َوأَبُووول َبْكووور  ، َوَعمَّ
ووِه َأيب نَالِووه  ، َوأَمَّووا أَبُوول َبْكوور  ، َفَمنَوَعووُه َداُق ، فََأمَّووا َرُسوولُل هللِا َوُصووَهْيه  ، َوبِوواَلل  ، َواْلِمْقوو ُ بَِعمِِ ، َفَمنَوَعووُه اّللَّ

ُ بَِقْلِموووِه ، َوأَمَّوووا َسوووائِرُُهْم فََأَخوووَذُهُم اْلُمْشووورُِكلَن ، فَأَْلَبُسووولُهْم أَْقرَاَع احْلَِديوووِد ، َوَصوووَهُروُهْم  وووْمِك ، فَ اّللَّ َموووا يف الشَّ
ُهْم ِإْنَسان  ِإ َّ َوَقْد َواَ ُهْم َعَلى َموا أَرَاُقوا ، ِإ َّ بِواَلل  ، فَِإنَّوُه َهانَوحْل َعَلْيوِه نَوْفُسوُه يف هللاِ   ، َوَهواَن َعلَوى قَوْلِموِه ِمنوْ

  1632، َأَحد .، فََأْعَطْلُ  اْلِلْلَداَن ، َوَأَخُذوا َيطُلُفلَن بِِه ِكَعاَب َمكََّ  ، َوُهَل يَوُقلُل َأَحد  
وكووذلك حبيووه بوون زيوود األنصوواري، فَعووِن احلََْسوووِن أَنَّ ُعيُوولان  ِلُمَسووْيِلَمَ  َأَخووُذوا َرُجلَوونْيِ ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي فَوووأَتَوْلُ  

وووووووود   ا َرُسوووووووولُل هللِا ف قَاَل:نَوَعْم،فَوَقاَل:أََتْشووووووووَهُد أَنَّ حُمَمَّ وووووووود  ا َرُسوووووووولُل هللِا ف ِّبَِما،فَوَقوووووووواَل أَلَحِدِ َا:أََتْشووووووووَهُد أَنَّ حُمَمَّ
ا قُوْلوووووووحُل قَاَل:نَوَعْم،قَاَل:أََتْشوووووووَهُد َأيِنِ َرُسووووووولُل هللِا ف قَاَل:فَوووووووَأْهَلى إىَل أُُذنَوْيوووووووِه،فَوَقاَل:إيِنِ َأَصوووووووُم،قَاَل:َما لَوووووووَك إذَ 

ا َرُسوووووووولُل فََأَمَر بِووووووووِه فَوُقِتَل،َوقَوووووووواَل ِلآلَخِر:أََتْشووووووووهَ ،قُوْلووووووووحُل إيِنِ َأَصوووووووومُ ،َلَك:َتْشووووووووَهُد َأيِنِ َرُسوووووووولُل هللاِ  وووووووود  ُد أَنَّ حُمَمَّ
، فَوَقووووووووووووووواَل:اَي َرُسووووووووووووووولَل فَأََتى النَّوووووووووووووووِلَّ ،فََأْرَسوووووووووووووووَلهُ ،هللِا،قَاَل:نَوَعْم،فَوَقاَل:أََتَشوووووووووووووووهَُّد َأيِنِ َرُسووووووووووووووولُل هللِا،قَاَل:نَوَعمْ 

َوأَمَّا ،ُبك َفَمَضوووى َعلَوووى إميَانِوووهِ هللِا:َهَلْكحل،قَاَل:َوَموووا َكوووْأُنك فَوووَأْخَثُوُ  بِِقصَّوووِتِه َوِقصَّوووِ  َصووواِحِبِه،فَوَقاَل:أَمَّا َصووواحِ 
 .. 1633أَْنحَل فََأَخْذَت اِبلُرْخَصِ .

                                                 
 17ميسس  الرسوال  ] -[ وتفسْي الطثي 605/ 4قار نيب  ] -( وتفسْي ابن كثْي  13525[)122/ 9تفسْي ابن أيب حامت ] - 1630

 [ صحي 304/
 [066/ 4قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1631
 زايقة مب -( صحي  3832 [)76/ 2َأَحد .مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1632

 نفراج بني ا؟بلني  يف ا؟بل أو ا شعه :الطريالدِِرْع :الزََّرِقيَّ  وهك قميا من حلقات من احلديد متشابك  يُوْلَبك وقاي   من السال  ي ال  
 ( صحي  مرسل33708[)357/ 12مصن  ابن أيب كيب  ] - 1633
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نَووا اأْلَْسووَلُق بْووُن قَوووْيِك بْووِن ِذي احلَِْموواِر اْلَعْنِسووُك اِبلْووَيَمِن فََأْرَسوو ،قَاَل:بَويوْ َل ِإىَل َأيب ُمْسووِلم  وَعووْن ُكووَرْحِبيَل اْاَْلَ ينِِ
ا فَوَقووواَل َلُه:أََتْشوووَهُد أَنَّ حمَُ  ووود  َرُسووولُل اّللَِّ ف قَووواَل:" نَوَعوووْم " قَاَل:فَوَتْشوووَهُد َأيِنِ َرُسووولُل اّللَِّ ف قَووواَل:" َموووا َأْ َوووُع " مَّ

َجووحْل َونُوورَِ  ِفيَهووا أَبُوول ُمْسووِلم  فَولَووْم َتُضوورَُّ  فَوَقوواَل لَووُه أَْهووُل َ َْلَكتِووهِ   :ِإْن تَورَْكووحَل َهووَذا يف قَاَل:فَووَأَمَر بِنَووار  َعِظيَموو   فَُأجِِ
َواْسوووُتْخِلَ  أَبُووول َبْكووور  فَوَعَقوووَل بَولَوووِدَ  أَْفَسوووَدَها َعَلْيوووَك فَوووَأَمرَُ  اِبلرَِّحيوووِل فَوَقوووِدَم اْلَمِدينَوووَ  َوقَوووْد قُوووِبَخ َرُسووولُل اّللَِّ 

َهوا فَوَبُصو َر بِوِه ُعَموُر بْوُن ااَْطَّواِب رَاِحَلَتُه َعَلى اَبِب اْلَمْسوِجِد َوقَواَم ِإىَل َسوارِيَ   ِموْن َسوَلارِي اْلَمْسوِجِد ُيَصولِِك إِلَيوْ
ُ تَوَعوواىَل َعْنووُه فَووَأَ ُ  فَوَقوواَل:ِمْن أَيْووَن الرَُّجووُل ف قَوواَل:ِمَن الْووَيَمِن قَاَل:َفَمووا فَوَعووَل َعووُدُو اّللَِّ   ِبَصوواِحِبَنا الَّووِذي َرِضووَك اّللَّ

يَوْلب  " قَاَل:َنَشوْدُتَك اِبّللَِّ أَنْوحَل ُهوَل ف قَواَل:" اللَُّهومَّ نَوَعوْم "  َحرََّقُه اِبلنَّاِر فَوَلْم َتُضرَُّ  ف قَاَل:" َذاَ  َعْبُد اّللَِّ ْبنُ 
َنُه َوَبنْيَ َأيب َبْكر  َوقَاَل:احْلَْمُد ّللَِّ  نَوْيِه مُثَّ َجاَء بِِه َحَّتَّ َأْجَلَسُه بَويوْ  الَِّذي َ ْ مُيِْتِب ِموَن الوُدنْوَيا قَاَل:فَوَقبََّل َما َبنْيَ َعيوْ

ووود  َحوووَّتَّ أَ  ووواَلُم قَووواَل احْلَْلِنُك:قَووواَل رَاين يف أُمَّوووِ  حُمَمَّ َموووْن فُعِوووَل بِوووِه َكَموووا فُعِوووَل إبِِبْوووورَاِهيَم َخِليوووِل الووورَّمْحَِن َعَلْيوووِه السَّ
اِقيَن الَّووِذيَن َمووُدوا ِمووَن الْووَيَمِن يَوُقللُوولَن لَِقووْلم  ِموو :َصوواِحُبُكُم الَّووِذي ِإْ َاِعيُل:فَووَأاَن أَْقرَْكووحُل قَوْلم ووا ِمووَن اْلَموودَّ ْن َعْنك 

 1634َحرََّ  َصاِحبَوَنا اِبلنَّاِر فَوَلْم َتُضرَُّ  ".
قوووال ابووون كثوووْي رمحوووه هللا:" واألفضووول واألوىل أن يثبوووحل املسووولم علوووى قينوووه، ولووول أفضوووى إىل قتلوووه، كموووا قوووال 

، قَالَ فَعوْن َأيب رَا ،احلافج ابن عساكر، يف ترمجو  عبود هللا بون ُحَذافو  السوهمك أحود الصوحاب  وَه ُعَموُر :فِوع  َوجَّ
ووا ِإىَل الووُروِم، َوفِوويِهْم َرُجوول  يُوَقوواُل لَووُه َعْبووُد هللِا بْووُن ُحَذافَووَ  ِمووْن أَ  ْصووَحاِب النَّووِلِِ بْووُن ااَْطَّوواِب َرِضووَك هللاُ َعْنووُه َجْيش 

َهْل لَوَك أَْن :َأْصوَحاِب حُمَمَّود ، فَوَقواَل لَوُه الطَّاِغيَو ُ ِإنَّ َهوَذا ِموْن :، فََأَسرَُ  الوُروُم فَوَذَهُبلا بِوِه ِإىَل َمِلِكِهوْم، فَوَقواُللا
يووَع َمووا َمَلَكْتووُه :تَوتَوَنصَّووَر َوأُِكوورُِكَك يف ُمْلِكووك َوُسووْلطَاين ف فَوَقوواَل لَووُه َعْبووُد هللاِ  يووَع َمووا َاْلِووُك، َومجَِ تَووِب مجَِ " لَووْل أَْعطَيوْ

يعَ :َويف رَِوايَوِ  اْلَقطَّوانِ  -اْلَعَرُب  َنْرفَوَ  َعونْي ، َموا فَوَعْلوحُل َعلَوى أَْن أْرِجوَع َعوْن ِقيوِن حُمَمَّود   - َ َْلَكوِ  اْلَعوَرِب َومجَِ
اْرُملُ  َقرِيب وا ِموْن يََديْوِه َقرِيب وا ِموْن :فَوَأَمَر بِوِه َفُصوِلَه، َوقَواَل لِلُرَمواةِ :" أَنْوحَل َوَذاَ  "، قَالَ :ِإذ ا أَقَوتُوُلَك، قَالَ :"، قَالَ 
قَوحْل، مُثَّ َقَعوا َوُهَل يَوْعِرُم َعَلْيِه، َوُهوَل َذْىَب،مُثَّ أََموَر بِوِه فَوأُْنزَِل، مُثَّ َقَعوا بِِقوْدر  َوَصوهَّ ِفيَهوا َمواء  َحوَّتَّ اْح ََ رِْجَلْيِه 

نِيََّ  َوُهووَل َذْىَب، مُثَّ أََمووَر بِووِه أَْن  َِِسووْيَْيِن ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي، فَووَأَمَر  ََِحووِدِ َا فَووأُْلِقَك ِفيَهووا َوُهووَل يَوْعووِرُم َعَلْيووِه النَّْصوورَا
ووا ُذِهووَه بِووِه َبَكووى، َفِقيووَل َلهُ  ُرُقوُ  فَوَعووَرَم َعَلْيووِه النَّْصوورَانِيََّ  :ِإنَّووُه َبَكووى َفظَوونَّ أَنَّووُه َرَجووَع، فَوَقووالَ :يُوْلَقووى ِفيَهووا، فَوَلمَّ

وووواَعَ  يف َهووووَذا اْلِقووووْدِر " أَْبَكوووواين َأيِنِ قُوْلوووو:َفَمووووا أَْبَكوووواَ  ف قَووووالَ :فََأىَب،قَالَ  حُل هووووك نَوْفووووك  َواِحووووَدة  تُوْلَقووووى َهووووِذِ  السَّ
، قَوواَل فَوتَوْذَهُه، َفُكْنوحُل أْكوَتِهك أَْن َيُكوولَن بَِعوَدِق ُكولِِ َكووَعرَة  يف َجَسوِدي نَوْفوك  تَوْلَقوى َهووَذا يف هللِا َعوزَّ َوَجولَّ "

يوووِع أَُسووواَرى اْلُمْسوووِلِمنَي ف " :أَُخلِِوووَك َعْنوووَك ف قَووواَل َعْبوووُد هللاِ َهْل لَوووَك أَْن تُوَقبِِوووَل رَْأِسوووك وَ :لَوووُه الطَّاِغيَووو ُ  " َوَعوووْن مجَِ
يِع أَُساَرى اْلُمْسِلِمنَي، قَاَل َعْبُد هللاِ :قَالَ  " فَوُقْلوحُل يف نَوْفِسوك َعوُدو  ِموْن أَْعوَداِء هللِا أُقَوبِِوُل رَْأَسوُه وُحَلِِوك :َوَعْن مجَِ

ْسِلِمنَي َ  أاَُبِ  قال َفَداَن ِمْنُه َوقَوبََّل رَْأَسُه "، َفَدَفَع إِلَْيِه اأْلَُساَرى، فَوَقِدَم ِّبِوْم َعلَوى ُعَموَر َعبِِ َوَعْن أَُساَرى اْلمُ 

                                                 
 حسن [ 339/ 2وصحي  ابن حبان ] ( 1814ْاَْلَ ينُ <<)ِحْلَيُ  اأْلَْولَِياِء << أَبُل ُمْسِلم  ا - 1634
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 فَوَقواَم ُعَموُر فَوَقبَّوَل َح   َعَلى ُكلِِ ُمْسِلم  أَْن يُوَقبِِوَل رَْأَس َعْبوِد هللِا بْوِن ُحَذافَوَ ، َوأاََن أَبْوَدأُ :فَُأْخِثَ ُعَمُر خِبََثِِ ، فَوَقالَ 
 . 1635" رَْأَسهُ 

جحووه يف نفووك لكنهووا تر ذلووك أن العقيوودة أموور عظوويم،  هوولاقة فيهووا و  توورخا،ومثن ا حتفوواا ّبووا فاق ،و 
ا موون ان كوول مووا فيهووحليوواة وهوووهووك أمانوو    يوويان عليهووا إ  موون يفووديها  ياتووه وهانووحل ا.امليمن،وعنوود اّللِ 

 نعيم.
يوَوْلَم َشْيت  .َغُفولر  َرِحيم  لَ نَّ َربَّوَك ِموْن بَوْعوِدها َصوَثُوا،إِ وَ اَهوُدوا جلَِّذيَن هاَجُروا ِمْن بَوْعِد ما فُِتنُولا،مُثَّ مُثَّ ِإنَّ َربََّك لِ »

 «. يُْظَلُملنَ  ،َوُهْم َوتُوَل َّ ُكُل نَوْفك  ما َعِمَلحلْ .ُكُل نَوْفك  ُعاِقُل َعْن نَوْفِسها
د هم هواجروا بعوولكون.ْي تنهم املشركلن الطغاة عن قينهم ابلعذاب وغوقد كانلا من ضعا  العرب،الذين ف

 لودعلة.فاّللِ اتكوالي   ذلك عند ما أمكنتهم الفرص ،وحسن إسالمهم،وجاهدوا يف سبيل اّلِل،صابرين علوى
 «.ِحيم  ِإنَّ َربََّك ِمْن بَوْعِدها َلَغُفلر  رَ »يبشرهم  نه سيغفر هلم ويرمحهم 

وهول تعبوْي « ِسهاُل َعْن نَوفْ ك  ُعاقِ يَوْلَم َشْيت ُكُل نَوفْ »مرها،  تتلفحل إىل سلاها ذلك يلم تشغل كل نفك  
 انشووغال يف غنواء و .يلقوك لول اهلولل الوذي يشوغل كول امورئ بنفسوه،ااقل عنهوا لعلهوا تنجول مون العوذاب

 « ..َوُهْم   يُْظَلُملنَ ».كل نفك وما كسبحل.إ ا هل ا؟زاء.و  جدال
 

 

                                                 
 حسن [358/ 27 ري  قمش  ]و  ( 1522[) 179/ 3كعه ا ميان ] - 1635
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 [128إل   112(:اآليات 16]سور  النحل ):الوحد  السادسة

 نماذج من عقاا جاحدي نمم هللا وقواعد في الدعو  إل  هللا

ُ َمَثال  قَوْريَ   كاَنحْل آِمَن   ُمْطَمِ نَّ   َذْتِيه}  ُ ِ َنْوعُوِم اّللَِّ فََأذاقَوَهو ْن ُكلِِ َمكان  َفَكَفَرتْ ا َرَغدا  مِ ا رِْزُقهَضَرَب اّللَّ ا اّللَّ
بُلُ  فََأَخو( َوَلَقوْد جواءَ 112لِباَس اْ؟ُلِع َواْاَْلِ  ِ ا كانُلا َيْصنَوُعلَن ) ُهْم َفَكوذَّ ذاُب َوُهوْم َذُهُم اْلَعوُهْم َرُسولل  ِمونوْ

ُ َحوال   نَيِِبوا  َوا113لاِلُملَن ) وُتمْ إِ َموحَل اّللَِّ ْكوُكُروا نِعْ ( َفُكُللا ِ َّا َرَزَقُكوُم اّللَّ ُ  تَوعْ ْن ُكنوْ وا 114بُوُدوَن ) ِإايَّ ( ِإ َّ
َم َوحَلْووَم اْاِْنزِيووِر َومووا أُِهوو تَووَ  َوالوودَّ َ َغُفوولر   بِووِه َفَمووِن اْضووطُرَّ َغووْْيَ ْْيِ اّللَِّ لَّ لِغَووَحوورََّم َعلَووْيُكُم اْلَميوْ  ابغ  َو  عوواق  فَووِإنَّ اّللَّ

َب ِإنَّ وا َعلَوى اّللَِّ اْلَكوذِ رام  لِتَوْفو َُ َحوالل  َوهذا َكِذَب هذا حَ ( َو  تَوُقلُللا ِلما َتِصُ  أَْلِسنَوُتُكُم الْ 115َرِحيم  )
ى الَّووِذيَن ( َوَعلَوو117 قَِليوول  َوهَلُووْم َعووذاب  أَلِوويم  )َمتوواع   (116الَّووِذيَن يَوْفووَ ُوَن َعلَووى اّللَِّ اْلَكووِذَب   يُوْفِلُحوولَن )

 ِإنَّ َربَّووَك ( مُثَّ 118ُهْم َيْظِلُمولَن )لا أَنْوُفَسووِكوْن كوانُ موا لََلْمنوواُهْم َولهواُقوا َحرَّْمنوا مووا َقَصْصونا َعَلْيوَك ِمووْن قَوْبوُل وَ 
( ِإنَّ 119لر  َرِحوويم  )بَّووَك ِمووْن بَوْعووِدها َلَغُفوولا ِإنَّ رَ َأْصووَلحُ وَ لِلَّووِذيَن َعِملُوولا الُسوولَء ِ َهالَوو   مُثَّ  بُوولا ِمووْن بَوْعووِد ذلِووَك 

را  أِلَنْوُعِمووِه اْجَتبوواُ  َوَهووداُ  ِإىل ِصووراط  ( كوواكِ 120 )ْشوورِِكنيَ ّللَِِّ َحِنيفووا  َوَ ْ يَووُك ِمووَن اْلمُ  ِإبْووراِهيَم كوواَن أُمَّوو   قانِتووا  
َك أَِن اتَّبِوْع ( مُثَّ أَْوَحْينوا إِلَْيو122صَّواحلِِنَي )ِخورَِة َلِموَن الَوآتَوْينواُ  يف الوُدنْيا َحَسوَن   َوِإنَّوُه يف اهْل  (121ُمْسوَتِقيم  )

وو123َ  ِإبْووراِهيَم َحِنيفووا  َومووا كوواَن ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي )ِملَّوو  َربَّووَك ا ِفيووِه َوِإنَّ ا ُجعِووَل السَّووْبحُل َعلَووى الَّووِذيَن اْختَوَلُفوول ( ِإ َّ
نَوُهْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  ِفيما كانُلا ِفيِه َحَْتِلُفول  َسوَنِ   َواْلَمْلِعظَوِ  احلَْ اقُْع ِإىل َسوِبيِل َربِِوَك اِبحلِْْكَمو ِ  (124َن )لََيْحُكُم بَويوْ

( َوِإْن 125تَوووِديَن ) َوُهوووَل أَْعلَوووُم اِبْلُمهْ ْن َسوووِبيِلهِ َضووولَّ َعووو َوجووواِقهْلُْم اِبلَّووويِت ِهوووَك َأْحَسوووُن ِإنَّ َربَّوووَك ُهوووَل أَْعلَوووُم ِ َووونْ 
ُتْم بِووِه َولَووِ ْن َصووَثْمُتْ  ُتْم َفعوواِقُبلا ِ ِثْووِل مووا عُوولِقبوْ مووا َصووْثَُ  ِإ َّ اِبّللَِّ َو  َواْصووِثْ وَ  (126رِيَن )لصَّووابِ ْْي  لِ َل َخووهَلُووعوواقَوبوْ

 { (128َن )ْم حُمِْسُنل اّللََّ َمَع الَِّذيَن اتوََّقْلا َوالَِّذيَن هُ  ( ِإنَّ 127َهَْزْن َعَلْيِهْم َو  َتُك يف َضْي   ِ َّا مَيُْكُروَن )
 مقدمة الوحد 

 موثال لتصولير ضرب هنواوهل ي.لتقريه حقيق  من حقائ  العقيدة سب  أن ضرب اّلِل يف هذ  السلرة مثلني
ثول م مون خوالل املي يتهودقهلينظروا املصوْي الوذ.حال مك ،وقلمها املشركني،الذين جحدوا نعم  اّلِل عليهم

 الذي يضربه هلم.
الويت  يبواتم إىل الطلسويا  ّبواومن ذكر النعم  يف املثل،وهك نعم  الرز  الرغد مع األمن والطمأنين  ينتقل 

وذلووك .يسووحل هووذ  منهابينهووا ولو ُيرملوووا علوويهم اتباعووا ألوهووام الليني ،وقوود أحلهووا اّلِل هلم،وحوودق انرمووات 
   فو اء علوى اّللِ اجلوه،وهل يتهدقهم ابلعوذاب األلويم مون أ.للن مون الكفور بنعمو  اّلِل،وعودم القيوام بشوكرها

 ينزل به كريع .
 سبه للمهم.ب.لطيباتبائة،يشْي إىل ما حرم على اليهلق من او ناسب  ما حرم على املسلمني من اا

جعوول هووذا التحوورمي عقلبوو  هلووم علووى عصووياوم و  يكوون حمرمووا علووى آابئهووم يف عهوود إبووراهيم الووذي كووان أموو  
قانتووا ّلِل حنيفووا،و  يووك موون املشوو كني كوواكرا ألنعمووه اجتبووا  وهوودا  إىل صووراط مسووتقيم،فكانحل حووال  لووه 
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ومن  ب بعووود .موون بعووود ،حَّت حوورم اّلِل بعضووها علوووى اليهوولق يف صوولرة عقلبووو  هلووم خاصوو الطيبووات ولبنيووه 
 جهالته فاّلِل غفلر رحيم.

بحل الووذي منووع ذلك السوووكوو.مث جوواء قيوون حمموود امتووداقا واتباعووا لوودين إبراهيم،فعوواقت الطيبووات حووال  كلها
 ريو  نقوخ عهود لصويد وف  عون افإ ا السبحل على أهله الذين اختلفلا فيه ففري  كو.فيه اليهلق من الصيد

 فمسخه اّلِل وانتكك عن مستلى ا نساني  الكرمي.
ل إىل سوووبيل ربوووه ابحلكمووو  وامللعظووو  أن يووودع - -وختوووتم السووولرة عنووود هوووذ  املناسوووب  ابألمووور إىل الرسووولل 

 ثاوز ..والصووعووثلووه قون  وأن يلتووزم قاعوودة العوودل يف رق ا عتووداء  .وأن اوواقهلم ابلوويت هووك أحسوون.احلسوون 
ْي يهم نريووو  ااووواهم ويهووودوالعاقبووو  بعووود ذلوووك للمتقوووني انسووونني ألن اّلِل معهم،ينصووورهم ويرعووو.والعفووول خْي
 والفال .

عقاا من جحدوا نمم هللا وبيان مذا حذرا هللا والنهذي عذن  117 - 112الدرس ا ول:

 الاحريم بغير أمر هللا

ُ َمووَثال  قَوْريَوو   كانَوحْل آِمنَوو   ُمطْ  » ،َفَكَفَرتْ ِمووهوا َرَغوودا  يها رِْزقُ َمِ نَّوو  ،َذْتِ َوَضوَرَب اّللَّ ،فََأذاقَوَهووا ْن ُكولِِ َمكووان   ِ َنْوعُووِم اّللَِّ
ُ لِبووواَس اْ؟ُووولِع َواْاَوووْلِ  ِ وووا كوووانُلا َيْصووونَوُعلنَ  هُ ُهْم رَ َوَلَقْد جووواءَ .اّللَّ بُلُ ،فََأَخوووَذهُ ُسووولل  ِمووونوْ ُم اْلَعوووذاُب َوُهوووْم ْم َفَكذَّ

 « ..لاِلُملنَ 
ن مطمو ن،  ه فهول آموجعل اّلِل فيها البيحل،وجعلها بلدا حراموا مون قخلو.أكبه ككء  ال مك  وهك حال

تخطفولن وكوان النواس ي. الكرمياتد إليه يد ولل كان قاتال،و  ار  أحد على إيذائه وهل يف جلار بيوحل اّللِ 
ا هني وا مون  م هينوتويهكوذلك كوان رزقهوم ذ.من حلل البيحل وأهل مكو  يف حراسوته ومحايتوه آمنولن مطم نلن

يهم لووفكانووحل عووب إكوول مكووان مووع احلجوويج ومووع القلافوول اهلمنوو ،مع أوووم يف واق قفوور جوودب غووْي ذي زرع،
 مثرات كل ككء فيتذوقلن نعم األمن ونعم الرغد منذ قعلة إبراهيم االيل.
ني،قينووه م وللعامل  هلووفوويهم رمحوو مث إذا رسوولل منهم،يعرفلنووه صوواققا أمينووا،و  يعرفوولن عنووه مووا يشووني،يبعثه اّللِ 

ا هوووووووم رغيووووووود فوووووووإذقيووووووون إبوووووووراهيم ابين البيوووووووحل الوووووووذي ينعمووووووولن يف جووووووولار  ابألمووووووون والطمأنينووووووو  والعووووووويا ال
 وهم لامللن..يكذبلنه،ويف ون عليه ا ف اءات،وينزللن به و ن اتبعل  األذى

م نوو  نووحل آمنوو  مطكا  يوو  الوويتمثوول القر .واملثوول الووذي يضووربه اّلِل هلووم منطبوو  علووى حاهلم،وعاقبوو  املثوول أمامهم
ُ  فََأذاقَوَهوا»ذتيها رزقهوا رغودا مون كول مكوان فكفورت  نعوم اّلِل،وكوذبحل رسولله  ِع َواْاَوْلِ  ِ وا  بواَس اْ؟ُول لِ اّللَّ

 وأخذ قلمها العذاب وهم لامللن.« كانُلا َيْصنَوُعلنَ 
 أيوورا يف  و  أعمووألن الووذواسووم التعبووْي ا؟وولع وااوول  فيجعلووه لباسووا واعلهووم يووذوقلن هووذا اللبوواس ذوقووا،

ل  هلوم ؟لع وااواوتتداخل يف التعبْي استجاابت احللاس فتضاع  مك .احلك من مساس اللباس للجلد
 .م وهم لامللنم لتأخذهلعلهم يشفقلن من تلك العاقب  اليت تنتظره.ولذعه وشيْي  وتغلغله يف النفلس
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ا أحوول هم ابألكوول  وومووان،ذمر املنووع واحلر  ويف لوول هووذا املثوول الووذي ختايوول فيووه النعموو  والرز ،كمووا حايوول فيووه
حلصولا    ابّلِل،وأنميوان احلوهلم من الطيبوات وكوكر اّلِل علوى نعمتوه إن كوانلا يريودون أن يسوتقيملا علوى ا 

هلوووو  م ابسوووم اهلالعبلقيووو  خالصووو  مووون الشووور ،الذي يووولحك إلووويهم بتحووورمي بعوووخ الطيبوووات علوووى أنفسوووه لوووه
ُ َحال   نَيِِبا ،َواْكُكُرو َفُكُللا ِ َّا َرَزَقُكمُ »املدعاة: ُ  تَوعْ حَل اّللَِّ إِ ا نِْعمَ  اّللَّ ُتْم ِإايَّ  «.ُبُدونَ ْن ُكنوْ

ن  وووْية أو مووو  اّلِل وليك منهوووا موووا ُيرملنوووه علوووى أنفسوووهم مووون رز .وُيووودق هلوووم انرموووات علوووى سوووبيل احلصووور
َتَ  َوالدََّم »سائب  أو وصيل  أوحام: ا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَميوْ وهك حمرمو  إموا ..«  بِهِ لَِغْْيِ اّللَِّ  َوما أُِهلَّ ْاِْنزِيِر،احلََْم وَ ِإ َّ

ه تلجووه بووه ذا وو دة كالووذيألن فيهووا أذى للجسووم واحلووك كامليتوو  والوودم وحلووم اانزيوور،أو أذى للوونفك والعقيوو
َ َغُفول ».لغْي اّللِ  ومن خوا  علوى .ن يسور   عسورلوديفهوذا ا« م  ر  َرِحويَفَمِن اْضطُرَّ َغْْيَ ابغ  َو  عاق  فَوِإنَّ اّللَّ

ى فع الضورر )علودر موا يودقونفسه امللت أو املرم من ا؟لع والظمأ فال عليه أن يتناول من هذ  انرموات 
 .ابححل انظلرة اليت أخال  فقهك ذكران  من قبل( غْي ابغ على مبدأ التحرمي و  متجاوز قدر الضرور 

بلا ينيووو ،و  تكوووذوهوووام الل املطعلموووات،فال ختوووالفل  اتباعوووا ألذلوووك حووود احلوووالل واحلووورام الوووذي كووورعه اّلِل يف 
ّلِل وحود     والتشوريع.شريعفهموا ت.فالتحرمي والتحليل   يكلانن إ   مر من اّللِ .فتدعلا هرمي ما أحله اّللِ 

 اّلِل   ىواملفوو ون علووووما يوودعك أحووود لنفسووه حوو  التشووريع بووودون أموور موون اّلِل إ  مف ،.ألحوود موون البشوور
َب،ِإنَّ وا َعلَووى اّللَِّ اْلَكووذِ رام  لِتَوْفوو َُ َوهووذا َحوو َو  تَوُقللُوولا ِلمووا َتِصووُ  أَْلِسوونَوُتُكُم اْلَكِذَب:هووذا َحووالل   »فلحوولن:ي

 « ..أَلِيم   ْم َعذاب  يل  َوهلَُ َمتاع  قَلِ .الَِّذيَن يَوْفَ ُوَن َعَلى اّللَِّ اْلَكِذَب   يُوْفِلُحلنَ 
حوووني  ذا حووورامفهوووذا حوووالل وهووو.ألسووونتكم وهكيه:هوووذا حوووالل وهوووذا حرام   تقللووولا للكوووذب الوووذي تصوووفه

  ذب لوويك هلووم إّلِل الكواوالوذين يفوو ون علووى .تقلللووا بووال نوا هووك الكووذب عينه،الوذي تف ونووه علووى اّللِ 
 املتاع القليل يف الدنيا ومن ورائه العذاب األليم،واايب  وااسران ..

 ا يشوورعلنه موونموولم عليووه ْي إذن موون اّلِل،وبغووْي نووا يف كووريعته يقوومث اوور  انس بعوود ذلووك علووى التشووريع بغوو
 القلانني،وينتظرون أن يكلن هلم فال  يف هذ  األرم أو عند اّلِل 

 إشار  إل  بمي ما حرمه عل  اليهود عقوبة لهم 119 - 118الدرس الثاني:

ْمنوووا ُكووولَّ ِذي  هووواُقوا َحرَّ لَّوووِذينَ ى اَوَعلَووو».فأموووا موووا حرموووه اّلِل علوووى اليهووولق يف قللوووه مووون قبووول يف سووولرة األنعوووام 
فقود  «  َما اْخوتَوَلَ  بَِعظْوم  لُرُ ا،أَِو احْلَلااي أَوْ َلحْل لُهُ محََ  َّ ما لُُفر ،َوِمَن اْلبَوَقِر َواْلَغَنِم َحرَّْمنا َعَلْيِهْم ُكُحلَمُهما إِ 

ْيوووَك ِموووْن َصْصووونا َعلَ قَ نوووا موووا مْ َوَعلَوووى الَّوووِذيَن هووواُقوا َحرَّ »كوووان عقلبووو  خاصووو  ّبوووم   تسوووري علوووى املسووولمني:
هالَوو  ،مُثَّ  بُوولا ِمووْن بَوْعووِد يَن َعِملُوولا الُسوولَء ِ َ بَّووَك لِلَّووذِ نَّ رَ مُثَّ إِ .قَوْبُل،َومووا لََلْمنوواُهْم َولِكووْن كووانُلا أَنْوُفَسووُهْم َيْظِلُموولنَ 

 « ..ِإنَّ َربََّك ِمْن بَوْعِدها َلَغُفلر  َرِحيم  .ذِلَك َوَأْصَلُحلا
فكووووانلا لوووواملني .اسووووتح  اليهوووولق هوووورمي هووووذ  الطيبووووات علوووويهم بسووووبه عوووواوزهم احلوووود ومعصوووويتهم ّللِ  ولقوووود

فمن  ب  ن عمل السلء  هال  و  يصور علوى املعصوي ،و  يلوج فيهوا حوَّت يلافيوه .ألنفسهم   يظلمهم اّللِ 
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والنا عوام يشومل التوائبني .هاألجل مث أتبع التلب  القلبي  ابلعمل الصاحل فإن غفران اّلِل يسعه ورمحته تشومل
 العاملني من اليهلق املذنبني وغْيهم إىل يلم الدين.

 بيان حقيقة دين وملة إبراهيم عليه السالا 124 - 120الدرس الثالث:

لوى عيموا ُيرملنوه بوراهيم فو ناسب  ما حرم على اليهلق خاص ،ومناسب  اقعاء مشركك قريا أوم على ملو  إ
بوني اينتوه،ويرب  بينهوا و قالل حقيقو   - عليه السالم -،يعرج السيا  على إبراهيم أنفسهم واعللنه لآلهل 

يبوووني موووا اخوووتا بوووه اليهووولق مووون انظووولرات الووويت   تكووون علوووى عهووود و  - -الوووذي جووواء بوووه حممووود  الووودين
اْجَتبواُ  َوَهوداُ  ِإىل ِصوراط   ،كواِكرا  أِلَنْوُعِموهِ ِكنيَ َن اْلُمْشِر يَوُك ِمو ِإنَّ ِإْبراِهيَم كاَن أُمَّ   قانِتوا  ّللَِِّ َحِنيفوا  َو َْ »:إبراهيم

أَِن اتَّبِوْع ِملَّوَ  ِإبْوراِهيَم َحِنيفوا   مُثَّ أَْوَحْينوا إِلَْيوكَ .لصَّواحلِِنيَ اَلِموَن  ُمْسَتِقيم  َوآتَوْينواُ  يف الوُدنْيا َحَسوَن   َوِإنَّوُه يف اهْلِخورَةِ 
ا جُ .َوما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  نَوُهْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ  ِفيموا  نَّ َربََّك لََيْحُكُم بوَ لا ِفيِه،َوإِ ْختَوَلفُ اِعَل السَّْبحُل َعَلى الَِّذيَن ِإ َّ يوْ

 «.كانُلا ِفيِه َحَْتِلُفلنَ 
نووه عويقوولل .ايوو  والطاعوو  والشووكر وا انبوو  ّللِ  لذجووا للهد - عليووه السووالم -والقوورآن الكوورمي يرسووم إبووراهيم 

ماموا إتمل أنوه كوان وُي.بركو اللفج ُيتمول أنوه يعودل أمو  كاملو   وا فيهوا مون خوْي وناعو  و و .إنه كان أمو :هنا
ااوْي هول  لوذي يهودي إىلا موام او وا قريبوان ف.وورق يف التفسْي املأيلر هذا املعو  وذا .يقتدى به يف ااْي

« قانِتووا  ّللَِّ ».احوودو فوورق    قائوود أموو  ولووه أجوور  وأجوور موون عموول ّبدايتووه فكأنووه أموو  موون النوواس يف خووْي  ويلابووه
تعلووو  بوووه و  فوووال ي« ِكنيَ  اْلُمْشوووِر َوَ ْ يَوووُك ِمووونَ »متجهوووا إىل احلووو  موووائال إليوووه « َحِنيفوووا  »نائعوووا خاكوووعا عابووودا 

اّلِل  احووودون نعمووو  ركني الوووذين  كهوووي ء املشووو.ابلقووولل والعمووول« كووواِكرا  أِلَنْوُعِموووهِ »يتمسووو  فيوووه املشوووركلن  
اوهوام للويهم اتباعوا ع  اّلِل ركلن يف رزقه هلم ما يدعلن من الشركاء،وُيرملن نعموقل ،ويكفرووا عمال،ويش

 لا القلمي.لتلحيد ااااهل صراط « َوَهداُ  ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  »اختار  « اْجَتبا ُ ».واألهلاء
ِنيفوا  ْع ِملَّوَ  ِإبْوراِهيَم حَ ِن اتَّبِوَك أَ نا إِلَيْ مُثَّ أَْوَحيْ »ذلك كأن إبراهيم الذي يتعل  به اليهلق ويتمس  به املشركلن 

لوى نا مون جديود عييكودها الوفكوان ذلوك وصول موا انقطوع مون عقيودة التلحيد،و « َوما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 
فهول خواص  هرمي السبحل فأما.؟ديدفالصل  احلقيقي  هك صل  الدين ا« ما كاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ »أن إبراهيم 

ى وووووج لسووووائر علووووفوووولا فيووووه،وليك موووون قاينوووو  إبووووراهيم،وليك كووووذلك موووون قيوووون حمموووود اابليهوووولق الووووذين اختل
ا ُجِعَل السَّْبحُل َعَلى الَِّذيَن اْختَوَلُفلا ِفيوهِ »إبراهيم: ونَوُهْم يوَوْلَم  َوِإنَّ َربَّوَك لَوَيْحُكمُ »ل إىل اّلِل مورهم ملكول وأ« ِإ َّ بَويوْ

 «.اْلِقياَمِ  ِفيما كانُلا ِفيِه َحَْتِلُفلنَ 
 بيان طريق الدعو  والصبر عل  مشقاأها 128 - 125س الرابع:الدر

ذلوووك بيوووان املشوووتبهات يف العالقووو  بوووني عقيووودة التلحيووود الووويت جووواء ّبوووا إبوووراهيم مووون قبل،وكملوووحل يف الووودين 
فليأخوذ .وهل بعخ ما جاء هذا الكتاب لتبيانه.األخْي،والعقائد املنحرف  اليت يتمسك ّبا املشركلن واليهلق

يف نريقووه يوودعل إىل سووبيل ربووه قعوولة التلحيوود ابحلكموو  وامللعظوو  احلسوون ،وااقل املخووالفني  - -الرسوولل 
إ  أن يعفول ويصوث .فإذا اعتودوا عليوه وعلوى املسولمني عواقبهم  ثول موا اعتودوا.يف العقيدة ابليت هوك أحسون
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ى مون   يهتودون،و  فال ُيوزن علو.موع املقودرة علوى العقواب ابملثول مطم نوا إىل أن العاقبو  للمتقوني انسونني
اقُْع ِإىل َسووِبيِل َربِِووَك اِبحلِْْكَمووِ  َواْلَمْلِعظَووِ  احلََْسووَنِ ،َوجاِقهْلُْم اِبلَّوويِت ِهووَك »يضووي  صوودر   كوورهم بووه وابملوويمنني:

ُتْم َوِإْن عوواقوَ .َأْحَسووُن،ِإنَّ َربَّووَك ُهووَل أَْعلَووُم ِ َووْن َضوولَّ َعووْن َسووِبيِلِه،َوُهَل أَْعلَووُم اِبْلُمْهتَووِدينَ  ُتْم َفعوواِقُبلا ِ ِثْووِل مووا عُوولِقبوْ بوْ
َو  َهْووووَزْن َعلَووووْيِهْم َو  تَووووُك يف َضووووْي   ِ َّوووووا .َواْصووووِثْ َومووووا َصووووْثَُ  ِإ َّ اِبّللَِّ .بِووووِه،َولَِ ْن َصووووَثْمُتْ هَلُووووَل َخووووْْي  لِلصَّاِبرِينَ 

 « ..ْم حُمِْسُنلنَ ِإنَّ اّللََّ َمَع الَِّذيَن اتوََّقْلا،َوالَِّذيَن هُ .مَيُْكُرونَ 
يرسوووم املووونهج رائقها،و علوووى هوووذ  األسوووك يرسوووك القووورآن الكووورمي قلاعووود الووودعلة ومباقئهوووا،ويعني وسوووائلها ون

 رآن. يف هذا القرعه اّللِ كللرسلل الكرمي،وللدعاة من بعد  بدينه القلمي فلننظر يف قستلر الدعلة الذي 
نوووه يووويقي أعلتوووه إ  فليك للوووداعك مووون ق.لقلموووه  لشوووخا الوووداعك و  .إن الووودعلة قعووولة إىل سوووبيل اّللِ 

 ى اّلِل.عد ذلك علبّلِل،  فضل له يتحدّ به،  على الدعلة و  على من يهتدون به،وأجر   واجبه
قوول رة حووَّت   يثيف كوول موو والوودعلة ابحلكموو ،والنظر يف أحوولال املخووانبني ولروفهم،والقوودر الووذي يبينووه هلووم

طريقوو  يع يف هووذ  الا،والتنل والطريقوو  الوويت حووانبهم ّبوو.داق النفوولس هلاعلوويهم و  يشوو  ابلتكووالي  قبوول اسووتع
يف ذا كلوووووووه و هوووووووفال تسوووووووتبد بوووووووه احلماسووووووو  وا نووووووودفاع والغوووووووْية فيتجووووووواوز احلكمووووووو  يف .حسوووووووه مقتضوووووووياهتا

 لتأنيووه يف غووْيلزجوور واابسوولا .وابمللعظ  احلسوون  الوويت توودخل إىل القلوولب برف ،وتتعموو  املشوواعر بلطوو ،  
 ملجه.

دي القلوولب ا مووا يهووفإن الرفوو  يف امللعظوو  كثووْي .األخطوواء الوويت قوود تقووع عوون جهوول أو حسوون نيوو  و  بفضوو 
 الشارقة،وييل  القللب النافرة،وذيت خبْي من الزجر والتأنيه والتلبي .

لوداعك ويشوعر ن إىل احوَّت يطمو .بال هامول علوى املخوال  و  ترذيول لوه وتقبي .واب؟دل ابليت هك أحسون
كثاي هوووووا   ري  هلوووووافوووووالنفك البشووووو.لغلبووووو  يف ا؟ووووودل،ولكن ا قنووووواع واللصووووولل إىل احل أن لووووويك هدفوووووه هووووول ا

علوى  عان موا ختوتل وسور .زمي وعناقها،وهك   تنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إ  ابلرف ،حَّت   تشعر ابهل
ا اح امهوووووو هيبتهوووووا  الووووونفك قيمووووو  الووووورأي وقيمتهوووووا هوووووك عنووووود النووووواس،فتعتث التنوووووازل عووووون الووووورأي تنووووواز  عووووون

اتوووووووه قل أن ذويشوووووووعر اجملوووووووا.وا؟ووووووودل ابحلسووووووو  هووووووول الوووووووذي يطوووووووامن مووووووون هوووووووذ  الكوووووووثايء احلساس .وكياوا
،  يف يف سوبيل اّللِ .ء إليهوامصلن ،وقيمته كرمي ،وأن الوداعك   يقصود إ  كشو  احلقيقو  يف ذاهتا،وا هتودا
رآين شوْي الونا القويندفاعه اسبيل ذاته ونصرة رأيه وهزمي  الرأي اهلخر  ولكك يطامن الداعي  من محاسته و 

ل هووا؟وودل إ ووا  جاجوو  يففال ضوورورة لل.إىل أن اّلِل هوول األعلووم  وون ضوول عوون سووبيله وهوول األعلووم ابملهتوودين
 البيان واألمر بعد ذلك ّلِل.

فأما إذا وقوووع .هوووذا هووول مووونهج الووودعلة وقسوووتلرها موووا قام األمووور يف قائووورة الووودعلة ابللسوووان وا؟ووودل ابحلجووو 
الدعلة فإن امللق  يتغْي،فا عتداء  عمول مواقي يودفع  ثلوه إعوزازا لكرامو  احل ،وقفعوا  ا عتداء  على أهل

لغلبووو  البانووول،على أ  يتجووواوز الووورق علوووى ا عتوووداء  حووودوق  إىل التمثيووول والتفظيع،فا سوووالم قيووون العووودل 
ُتْم َفعوواِقُبلا ِ ِثْووِل مووا َوِإْن عوواقوَ »وا عتوودال،وقين السوولم واملسووامل ،إ ا يوودفع عوون نفسووه وأهلووه البغووك و  يبغووك  بوْ
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ُتْم بِووهِ  فالوودفع عووون الوودعلة يف حوودوق القصووود .ولووويك ذلووك بعيوودا عووون قسووتلر الوودعلة فهووول جووزء منه.«عُوولِقبوْ
والوودعلة املهينوو    يعتنقهووا أحوود،و  يثوو  أوووا .والعوودل ُيفووج هلووا كرامتهووا وعزهتووا،فال هتوولن يف نفوولس الناس

    تووودفع عووون نفسوووها،وامليمنلن ابّلِل   يقبلووولن الضووويم وهوووم قعووواة ّلِل فووواّلِل   يووو   قعلتوووه مهينووو.قعووولة اّللِ 
مث إوم أمناء على إقامو  احلو  يف هوذ  األرم وهقيو  العودل بوني الناس،وقيواقة البشوري  إىل .والعزة ّلِل مجيعا

 الطري  القلمي،فكي  ينهضلن ّبذا كله وهم يعاقبلن فال يعاقبلن،ويعتدى عليهم فال يرقونف .
ين ملسولملن قواقر اني يكولن تقرير قاعدة القصاص ابملثل،فإن القرآن الكورمي يودعل إىل العفول والصوث،ح ومع

أكثووور فائووودة و .  أيراعلوووى قفوووع الشووور ووقووو  العووودوان،يف احلوووا ت الووويت قووود يكووولن العفووول فيهوووا والصوووث أعمووو
 للدعلة.

 الصووث يهينووانو العفوول  ذا كووانفأما إ.فأكخاصووهم   وزن هلووا إذا كانووحل مصوولح  الوودعلة توويير العفوول والصووث
 قعلة اّلِل ويرخصاوا،فالقاعدة األوىل هك األوىل.

ّلِل ويووووزين ن يصووووله ابوألن الصووووث ُيتوووواج إىل مقاوموووو  لالنفعال،وضووووب  للعلان ،وكبووووحل للفطرة،فووووإن القوووورآ
لصوث وضوب  فهول الوذي يعوني علوى ا..« ّللَِّ  َّ ابِ إِ ْثَُ  َصوَواْصوِثْ َوموا .َولَِ ْن َصَثْمُتْ هَلَُل َخوْْي  لِلصَّاِبرِينَ »عقبا :

 اص له بقدر .له والقصالنفك،وا عا  إليه هل الذي يطامن من الرغب  الفطري  يف رق ا عتداء   ث
رأى النوووواس    هوووك وصووووي  لكوووول قاعيووو  موووون بعوووود ،أ  ذخوووذ  احلووووزن إذاو  - -ويلصوووك القوووورآن الرسوووولل 

اسوووووتعداقاهتا و النفووووولس  ضوووووالل بيووووود اّلِل،وفووووو  سوووونته يف فطووووورةيهتوووودون،فإ ا عليوووووه واجبوووووه ييقيه،واهلوووودى وال
ن مووو فووواّلِل حافظوووهيووو  ّلِل،وأ  يضوووي  صووودر   كوورهم فإ وووا هووول قاع.واعاهاهتووا وجماهووودهتا للهووودى أو للضوووالل

 ا لنفسه ..ائها كي املكر والكيد،  يدعه للماكرين الكائدين وهل رلا يف قعلته   يبتغك من ور 
وفوو  مظنلنوو  ومعر  العاقبوو  متحووان صووث ،ويبطئ عليووه النصوور  بووتالء  يقتووه بربووه،ولكنولقوود يقووع بووه األذى  

.هوذا ليوه  ون يكيودون و ون ميكرونع معوه فوال مون كوان اّللِ و « ِإنَّ اّللََّ َمَع الَِّذيَن اتوََّقْلا َوالَِّذيَن ُهْم حُمِْسوُنلنَ »
 ف.أصد  من اّللِ  ومن.ّللِ تباعه كما وعد اوالنصر مرهلن اب.هل قستلر الدعلة إىل اّلِل كما ر ه اّللِ 

 انتهى ا؟زء الرابع عشر ويليه ا؟زء ااامك عشر مبدوءا بسلرة ا سراء
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 ال هء الخامس عشر سور  ا سراء وقسم من سور  الكهف

 مكي ة وآياأها إحدى عشر  ومائة ( سور  ا سراء17) 

 سور  ا سراءأهم مو وعات 

دأ بتسووووبي  اّلِل وتنتهووووك  موووود  وتضووووم ملضوووولعات كووووَّت مكيوووو ،وهك تبوووو -ء سوووولرة ا سوووورا -ة هوووذ  السوووولر 
 قيودة إىل كوكءعلوى الع معظمها عن العقيدة وبعضها عن قلاعد السلل  الفورقي وا؟مواعك وآقابوه القائمو 
قم ن قصووو  آموووونر  .مووون القصوووا عووون بوووب إسووورائيل يتعلووو  ابملسوووجد األقصوووى الوووذي كوووان إليوووه ا سوووراء

 ك وتكرمي اّلِل لإلنسان.وإبلي
ملقو  القولم و  - -ولكن العنصر البارز يف كيان السلرة وحملر ملضلعاهتا األصيل هول كوخا الرسولل 

 م له.بال القل وهل القرآن الذي جاء به،ونبيع  هذا القرآن،وما يهدي إليه،واستق.منه يف مك 
ااوولار   ابع غووْي نووابعمديوو  بطووالرسووال  ان واسووتطراق ّبووذ  املناسووب  إىل نبيعوو  الرسووال  والرسوول،وإىل امتيوواز

،والتبعو  ل ا عتقاقيدى والضوالوإىل تقريور التبعو  الفرقيو  يف اهلو.احلسي  وما يتبعها مون هوال  املكوذبني ّبوا
إىل  -سوووووووبحانه  -كووووووول ذلوووووووك بعووووووود أن يعوووووووذر اّلِل .ا؟ماعيووووووو  يف السووووووولل  العملوووووووك يف حموووووووي  اجملتموووووووع .

 «.يال  ْلناُ  تَوْفصِ ء  َفصَّ وَُكلَّ َككْ » والتحذير والبيان والتفصيل الناس،فْيسل إليهم الرسل ابلتبشْي
رى بَِعْبوِدِ  الَِّذي َأسْ  ُسْبحانَ »ففك مطلعها:.ويتكرر يف سيا  السلرة تنزيه اّلِل وتسبيحه ومحد  وككر آ ئه

د اّلِل يووذكرهم  وووم موون سوورائيل بتلحيووإ أموور بووب ويف...« لَووْيال  ِمووَن اْلَمْسووِجِد احْلَووراِم ِإىَل اْلَمْسووِجِد اأْلَْقَصووى 
 اهلهلووووو  يعقوووووه ملشوووووركني عوووونوعنووووود ذكووووور قعوووواوى ا..« ِإنَّوووووُه كوووواَن َعْبووووودا  َكووووُكلرا  »ذريوووو  املووووويمنني مووووع نووووول  

ووا يَوُقللُوولَن ُعلُوول ا َكِبْيا ،ُتَسووبِِ ُ »بقللووه: ووْبُع َواأْلَْرُم َوَموونْ لسَّووماواُت ا لَووُه اُسووْبحانَُه َوتَعوواىل َعمَّ ،َوِإْن ِمووْن  فِوويِهنَّ لسَّ
هوول الكتوواب حووني يتلووى أكايوو  قوولل بعووخ حويف ..« َكووْكء  ِإ َّ ُيَسووبُِِ  ِ َْمووِدِ  َولِكووْن   تَوْفَقُهوولَن َتْسووِبيَحُهمْ 

 ْمووُد ّللَِّ َوقُووِل احلَْ »لسوولرة ابهليوو  وختووتم ا..« َمْفعُوول   َويَوُقلُللَن:ُسووْبحاَن َربِِنووا ِإْن كوواَن َوْعووُد َربِِنووا لَ »علوويهم القوورآن:
،وََكثِِْ ُكْن َلُه وَ ،َوَ ْ يَ َكرِيك  يف اْلُمْلكِ  الَِّذي  َْ يَوتَِّخْذ َوَلدا ،َوَ ْ َيُكْن َلهُ   . «ُ  َتْكِبْيا  ِ   ِمَن الُذلِِ

 .كلاط متتابع لرة يف أيف تلك امللضلعات املنلع  حلل ذلك انلر اللاحد الذي بِينا،ميضك سيا  الس
ْسووووِجِد احْلَووووراِم ِإىَل  ِمووووَن اْلمَ ِ  لَووووْيال  ُسووووْبحاَن الَّووووِذي َأْسوووورى بَِعْبوووودِ »كووووارة إىل ا سووووراء:يبوووودأ الشوووولط األول اب 

و ناسوووب  ..« ايتِنوووارِيَوووُه ِموووْن آلِنُ »راء موووع الكشووو  عووون حكمووو  ا سوو« اْلَمْسووِجِد اأْلَْقَصوووى الَّوووِذي ابرَْكنوووا َحْللَووهُ 
،بسووبه ريد مرتنيئيل،من نكبوو  وهووال  وتشوواملسووجد األقصووى يووذكر كتوواب ملسووى ومووا قضووى فيووه لبووب إسوورا

 -القورآن  -كتواب األخوْي قورر أن اليمث ..« َوِإْن عُوْدمُتْ عُوْدان»نغياوم وإفساقهم مع إنذارهم بثالثو  ورابعو  
يف  تبعوو  الفرقيوو اعوودة القويقرر .يهوودي للوويت هووك أقلم،بينمووا ا نسووان عجوولل منوودفع   ميلووك زمووام انفعا تووه

 ة التبع  ا؟ماعي  يف التصرفات والسلل .اهلدى والضالل،وقاعد
السوووووولل  و ب العموووووول ويبوووووودأ الشوووووولط الثوووووواين بقاعوووووودة التلحيوووووود،ليقيم عليهووووووا البنوووووواء ا جتموووووواعك كلووووووه وآقا

 فيه،ويشدها إىل هذا انلر الذي   يقلم بناء احلياة إ  مستندا إليه.
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عووة ّلِل،وعوون البء إىل اات والشووركاويتحوودّ يف الشوولط الثالووة عوون أوهووام اللينيوو  ا؟اهليوو  حوولل نسووب  البنوو
ذموور املوويمنني أن يقللوولا قوول  و - -واسووتبعاقهم للقلعووه،وعن اسووتقباهلم للقوورآن وتقوول هتم علووى الرسوولل 

 آخر،ويتكلملا ابليت هك أحسن.
لار  فقووود كوووذب ّبوووا األوللن،فحووو  علووويهم اباووو - -ويف الشووولط الرابوووع يبوووني ملووواذا   يرسووول اّلِل حممووودا 

وتكووذيبهم  - -رسوولل ر اي ال باعووا لسوون  اّلِل كمووا يتنوواول ملقوو  املشووركني موون إنووذار اّلِل هلووم يفاهلووال  ات
اووكء .قمى ذريوو  آواكء يف هووذا السوويا  نوور  موون قصوو  إبليك،وإعالنووه أنووه سوويكلن حووراب علوو.ونغيوواوم

  البشور يويه بتخل ويعقه عل.هذا الطر  من القص  كأنه كش  لعلامل الضالل الذي يبدو من املشركني
عل كوول لعصوواة يولم نوودائعني وامون عووذاب اّلِل،وتوذكْيهم بنعموو  اّلِل علويهم يف تكوورمي ا نسوان،وما ينتظوور الطو

َن يف هووِذِ  أَْعمووى َوَمْن كووا.َلُموولَن فَتِوويال  ْم َو  يُظْ ِكتوواّبَُ   َفَمووْن أُويتَ ِكتابَووُه بَِيِمينِووِه فَُأول ِووَك يَوْقووَرُ نَ »أانس إبمووامهم:
 «.ِخرَِة أَْعمى َوَأَضُل َسِبيال  فَوُهَل يف اهْل 

حماولووو  فتنتوووه عووون بعوووخ موووا أنوووزل إليوووه وحماولووو  و  - -ويسوووتعرم الشووولط األخوووْي كيووود املشوووركني للرسووولل 
 ال  الوذي حول ابلقورىحلول ّبوم اهلو -مهواجرا  مور اّلِل  و  حرج هل -ولل أخرجل  قسرا .إخراجه من مك 

ن ميضووك يف نريقووه يقوورأ قرآنووه ويصوولك أ - -موور الرسوولل وذ.موون قووبلهم حووني أخرجووحل رسوولها أو قتلتهم
ذا القووورآن قوووه  ن هوووصوووالته،ويدعل اّلِل أن ُيسووون مدخلوووه وررجوووه ويعلووون جموووكء احلووو  وزهووول  البانل،ويع

َن اْلِعْلوِم ِإ َّ أُوتِيُتْم ِمو َوما»لم الذي أراقوا فتنته عن بعضه فيه كفاء وهدى للميمنني،بينما ا نسان قليل الع
 «.يال  قَلِ 

ن ئكو ،ويق حل زول املالنوبينما هم يطلبلن خلار  ماقي ،ويطلبلن .ويستمر يف احلدية عن القرآن وإعجاز 
ن يفجور هلوم ا  أو أأن يكلن للرسلل بيحل من زخر  أو جن  من بيل وعنه،يفجر األوار خالهلوا تفجوْي 

خووور هوووذ  آإىل ... يقرأونوووهأو أن يرقوووى هووول يف السوووماء مث ذتووويهم بكتووواب مووواقي معوووه .مووون األرم ينبلعوووا
ليفو  و نوه خوارج عون ا كلوه  ويرق علوى هوذ.املق حات اليت ميليها العنحل واملكابرة،  نلوه اهلودى وا قتنواع

هووا  ق احووات كللن هووذ  اويووتهكم علووى أول ووك الووذين يق حوو.الرسوولل ونبيعوو  الرسووال ،ويكل األموور إىل اّللِ 
ا مون ا نفوا   وقود  ألمسوكلا خلفو -لوى سوعتها وعودم نفاقهوا ع - ووم لول كوانلا ميلكولن خوزائن رمحو  اّلِل 

لسووى موون قبوول اء ّبووا مجووكووان حسووبهم أن يستشووعروا أن الكوولن ومووا فيووه يسووب  ّلِل،وأن اهلايت ااارقوو  قوود 
 والنكال. إميان املتعنتني الذين استفزو  من األرم،فأخذهم اّلِل ابلعذاب فلم تيق إىل

م سوولل علووى القوول يقوورأ  الر لالقرآن الووذي نووزل مفرقوا .واحلو  األصوويل فيووهوتنتهوك السوولرة ابحلوودية عوون القوورآن 
ا  الوذين والوذي يتلقو.ي قعيو  عملزمنا نليال  ناسباته ومقتضياته،وليتأيروا به ويسوتجيبلا لوه اسوتجاب  حيو  وا

خوذ ولودا  الوذي   يتمود اّللِ  وحتم السولرة .أوتلا العلم مون قبلوه اباشولع والتوأير إىل حود البكواء والسوجلق
 هه.كما بدأها بتسبيحه وتنزي.و  يكن له كريك يف امللك و  يكن له و  من الذل
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ا سوراء مون املسوجد احلورام يف مكو  إىل  -إذ كانتوا يف ليلو  واحودة  -ومعها قصو  املعوراج  -وقص  ا سراء 
ملنتهى،وذلووك واملعراج موون بيووحل املقوودس إىل السووماوات العلووى وسوودرة ا.املسووجد األقصووى يف بيووحل املقوودس

و  يوزال إىل اليولم .هوذ  القصو  جواءت فيهوا رواايت كوَّت وتر حلهلوا جودل كثوْي.العا  الغيل اجملهولل لنوا .
 .1636يثلر

وروي فَعوووْن  -وهووول الظووواهر  -وقووود اختلفوووحل يف املكوووان الوووذي أسوووري منوووه،فقيل هووول املسوووجد احلووورام بعينوووه 
َنا أاََن ِعْنَد اْلبَوْيحِل بَونْيَ النَّوائِِم َواْليَوْقظَواِن  » - -اَل النَِّبُ قَاَل قَ  -ضى هللا عنهما ر  -َماِلِك ْبِن َصْعَصَعَ   بَويوْ

،فَأُتِيحُل بِ  -ذََكَر َبنْيَ الرَُّجَلنْيِ وَ  -  َمورَا ِِ الْوَبْطِن،مُثَّ النَّْحوِر ِإىَل  َفُشو َّ ِمونَ َطْسحل  ِمْن َذَهه  ُملِوَئ ِحْكَمو   َوِإميَاان 
،َوأُ ُغِسَل اْلَبْطُن ِ َا ْلَ  احلَِْمواِر اْلُثَاُ ،فَاْنطََلْقوحُل بْوَيَخ ُقوَن اْلبَوْغِل َوفَووَدابَّ   أَ تِيحُل بِ ِء َزْمَزَم،مُثَّ ُمِلَئ ِحْكَم   َوِإميَاان 

نَوا السَّوَماَء الوُدنْوَيا ِقيوَل َموْن َهوَذا  و ِقيولَ .يوُل اَل ِجثِْ قَوَمَع ِجْثِيوَل َحوَّتَّ أَتَويوْ ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل .د  َموْن َمَعوَك ِقيوَل حُمَمَّ
َقاَل َمْرَحب ووا بِووَك ِمووِن َم،َفَسوولَّْمحُل َعَلْيووِه،فوَ حُل َعلَووى آقَ فَأَتَوْيوو. ِقيووَل َمْرَحب ووا بِووِه،َولَِنْعَم اْلَمِجووىُء َجوواءَ .إِلَْيووِه قَوواَل نَوَعووْم 

َنا السََّماَء الثَّانَِيَ ،ِقيَل َمْن َهَذا قَ .اْبن  َوَنِبِ   ِقيَل أُْرِسوَل إِلَْيوِه . - - ْن َمَعَك قَاَل حُمَمَّد  مَ ِقيَل . يلُ اَل ِجثِْ فَأَتَويوْ
 ِمووْن َأن  َونَووِبِ  ىَي فَوَقووا َ َمْرَحب ووا بِووكَ يَسووى َوَُيْووعِ حُل َعلَووى فَأَتَوْيوو.ِقيووَل َمْرَحب ووا بِووِه،َولَِنْعَم اْلَمِجووىُء َجوواَء .قَوواَل نَوَعووْم 

نَوا السَّووَماَء الثَّالِثَووَ ،ِقيَل َمووْن . وود  َمَعووَك ِقيوولَ  يووَل َموونْ قِ .َهووَذا ِقيووَل ِجْثِيووُل فَأَتَويوْ ْرِسووَل إِلَْيووِه قَوواَل نَوَعووْم أُ ِقيووَل َوقَووْد . حُمَمَّ

نَووا اَل َمْرَحب ووا بِووَك ِمووْن أَ  َعَلْيووِه،قَ َسوولَّْمحلُ فَأَتَوْيووحُل يُلُسووَ  فَ .ِقيووَل َمْرَحب ووا بِووِه َولَووِنْعَم اْلَمِجووىُء َجوواَء . ن  َونَووِبِ  فَأَتَويوْ
َوقَوْد أُْرِسوَل إِلَْيوِه ِقيوَل نَوَعوْم  ِقيولَ . - - حُمَمَّود  َعوَك ِقيولَ ِقيوَل َموْن مَ .الرَّابَِعوَ ،ِقيَل َموْن َهوَذا ِقيوَل ِجْثِيوُل  السَّوَماءَ 

نَوا .ن  َونَوِبِ  ْن أَ َلْيوِه،فَوَقاَل َمْرَحب وا ِموَسولَّْمحُل عَ رِيوَك فَ فَأَتَوْيوحُل َعلَوى ِإقْ .ِقيَل َمْرَحب وا بِوِه،َولَِنْعَم اْلَمِجوىُء َجواَء . فَأَتَويوْ
ِقيوَل .لَْيوِه قَواَل نَوَعوْم ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل إِ . َل حُمَمَّود  َعوَك ِقيومَ ِقيوَل َوَموْن .السََّماَء اْاَاِمَسَ ،ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْثِيُل 

َنا َعَلى َهاُروَن،.َمْرَحب ا بِِه،َولَِنْعَم اْلَمِجىُء َجاَء   َأن  َوَنِبِ  . َقاَل َمْرَحب ا ِبَك ِمنْ َلْيِه فوَ عَ َفَسلَّْمحُل فَأَتَويوْ
َنا َعَلى السََّماِء السَّاِقَسِ ،ِقيَل َمْن َهَذا ِقيوَل ِجْثِيوُل  ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل . - -ِقيوَل َموْن َمَعوَك قَواَل حُمَمَّود  .فَأَتَويوْ

َلى ُملَسى،َفَسولَّْمحُل } َعَلْيوِه { فَوَقواَل َمْرَحب وا بِوَك ِموْن َأن  َونَوِبِ  فَأَتَوْيحُل عَ .إِلَْيِه َمْرَحب ا بِِه،َولَِنْعَم اْلَمِجىُء َجاَء 
ووا َجوواَوْزُت َبَكووى . ،َهووَذا اْلغُوواَلُم الَّووِذى بُعِووَة بَوْعووِدى يَووْدُخُل اْ؟َنَّووَ  ِمووْن أُمَّتِووِه .فَوَلمَّ َفِقيووَل َمووا أَْبَكوواَ  قَوواَل اَي َربِِ

َنا السََّماَء السَّابَِعَ ،ِقيَل َمْن َهَذا ِقيَل ِجْثِيُل . أَْفَضُل ِ َّا يَْدُخُل ِمْن أُمََِّّت  ِقيوَل .ِقيَل َمْن َمَعَك ِقيَل حُمَمَّود  .فَأَتَويوْ
ِموِن ابْون  فَأَتَوْيحُل َعَلى ِإبْورَاِهيَم،َفَسولَّْمحُل َعَلْيوِه فَوَقواَل َمْرَحب وا بِوَك .َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه َمْرَحب ا بِِه،َونِْعَم اْلَمِجىُء َجاَء 

،فَورُِفَع ىِلَ اْلبَوْيوحُل اْلَمْعُملُر،َفَسوأَْلحُل ِجْثِيوَل فَوَقواَل َهوَذا اْلبَوْيوحُل اْلَمْعُمولُر ُيَصولِِى ِفيوِه ُكولَّ  ُعلَن أَلْوَ   َوَنِبِ  يوَوْلم  َسوبوْ
،ِإَذا َخَرُجووووولا َ ْ يَوعُووووولُقوا إِلَْيوووووِه آِخوووووَر َموووووا َعَلْيِهْم،َورُِفَعوووووحْل ىِل ِسوووووْدرَُة اْلمُ  تَوَهوووووى فَوووووِإَذا نَِبُقَهوووووا َكأَنَّوووووُه قِووووواَلُل َملَوووووك  نوْ

،َفَسووأَْلحُل ِجْثِيووَل فَوَقوواَل َهَجر ،َوَوَرقُوَهووا َكأَنَّووُه آَذاُن اْلُفيُوولِل،ِ  َأْصووِلَها أَْربَوَعووُ  َأْوَووار  َوْوورَاِن اَبِننَوواِن َوَوْوورَاِن لَاِهرَانِ 
اِن النِِيووُل َواْلُفوورَاُت،مُثَّ فُرَِضووحْل َعلَووىَّ مَخُْسوولَن َصووالَة ،فَأَقْوبَوْلحُل َحووَّتَّ ِجْ ووحُل أَمَّووا اْلَباِننَوواِن َفِفووى اْ؟َنَّووِ ،َوأَمَّا الظَّوواِهرَ 

                                                 
قلووحل:  يثوور جوودل بووني أهوول السوون  وا؟ماع ،والووذين أتروا ا؟وودل ليسوولا موون أهوول السوون ،وكل علووم يرجووع فيووه إىل أهلووه  املتخصصووني  - 1636

 (( ل  حديثي   ت ،وقد أفرقهتا بكتاب ضخم ا ه )) صحي  ا سراء واملعراجبه،وليك إىل غْيهم،وهك مسأ
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قَاَل أاََن أَْعَلُم اِبلنَّاِس ِمْنَك،َعا؟َْحُل بَوِ  ِإْسورَائِيَل .ُملَسى،فَوَقاَل َما َصنَوْعحَل قُوْلحُل فُرَِضحْل َعَلىَّ مَخُْسلَن َصالَة  
فَوَرَجْعووووحُل َفَسووووأَْلُتُه،َفَجَعَلَها أَْربَعِوووونَي،مُثَّ ِمثْولَووووُه مُثَّ .،َوِإنَّ أُمَّتَووووَك  َ ُتِطيُ ،فَوووواْرِجْع ِإىَل َربِِووووَك َفَسووووْلُه َأَكوووودَّ اْلُمَعاَ؟َوووو ِ 

ا مَخْس ا،فَأَتَوْيحُل ُملَسوى َيالَِينَي،مُثَّ ِمثْوَلُه َفَجَعَل ِعْشرِيَن،مُثَّ ِمثْوَلُه َفَجَعَل َعْشر ا،فَأَتَوْيحُل ُملَسى فَوَقاَل ِمثْوَلُه،َفَجَعَلهَ 
ووووا،فَوَقاَل ِمثْولَووووُه،قُوْلحُل َسوووولَّْمحُل خِبَْْي ،فَونُوووولِقَى ِإىنِِ قَووووْد أَْمَضووووْيحُل َفرِ  يَضووووَِّت فَوَقوووواَل َمووووا َصوووونَوْعحَل قُوْلووووحُل َجَعَلَهووووا مَخْس 

 . 1637«َوَخفَّْفحُل َعْن ِعَباِقى،َوَأْجزِى احلََْسَنَ  َعْشر ا 
لَووَ   - -أَنَّ نَووِبَّ اّللَِّ  -رضووى هللا عنهمووا  -لِووِك بْووِن َصْعَصووَعَ  وَعووْن أَنَووِك بْووِن َمالِووك  َعووْن َما يَوُهْم َعووْن لَيوْ َحوودَّ

َنَما أاََن ِ  احلَِْطيِم » أُْسرَِى بِِه  َا قَاَل ِ  احلِْْجِر  -بَويوْ ْعتُوُه  -ُمْضَطِجع ا،ِإْذ أََ ىِن آت  فَوَقودَّ  -1638َوُر َّ قَواَل َو َِ
فَوُقْلووحُل لِْلَجوواُروِق َوْهووَل ِإىَل َجْنووِب َمووا يَوْعووِ  بِووِه قَوواَل ِمووْن يُوْغوورَِة حَنْوورِِ  ِإىَل  -بَوونْيَ َهووِذِ  ِإىَل َهووِذِ   َمووا -يَوُقوولُل َفَشوو َّ 

ِه ِإىَل ِكْعَرتِِه  ْعُتُه يَوُقلُل ِمْن َقصِِ ،فَوُغِسوَل فَاْسَتْخرََج قَوْلِب،مُثَّ أُتِيحُل ِبَطْسحل  ِموْن َذَهوه  َ ْلُولَءة   -ِكْعَرتِِه،َو َِ  ِإميَاان 
فَوَقوواَل لَووُه اْ؟َوواُروُق ُهووَل الْووُثَاُ  اَي أاََب  -.« قَوْلووِب مُثَّ ُحِشووَى،مُثَّ أُوتِيووحُل ِبَدابَّوو   ُقوَن اْلبَوْغووِل َوفَوووْلَ  احلَِْموواِر أَبْوووَيَخ 

ْيوِه،فَاْنطََلَ  ىِب ِجْثِيوُل َحوَّتَّ أَتَوى السَّوَماَء َفُحِمْلوحُل َعلَ »  -مَحْزََة قَاَل أََنك  نَوَعْم،َيَضُع َخْطَلُ  ِعْنَد أَْقَصى َنْرفِوِه 
ِقيوَل .ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل إِلَْيوِه قَواَل نَوَعوْم .ِقيَل َوَمْن َمَعَك قَواَل حُمَمَّود  .الُدنْوَيا فَاْستَوْفَتَ ،َفِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْثِيُل 

َفَسولَّْمحُل .َلمَّا َخَلْصحُل،فَِإَذا ِفيَها آَقُم،فَوَقاَل َهَذا أَبُلَ  آَقُم َفَسولِِْم َعَلْيوِه َمْرَحب ا بِِه،فَِنْعَم اْلَمِجىُء َجاَء فَوَفَتَ ،فوَ 
ووووواَلَم مُثَّ قَووووواَل َمْرَحب وووووا اِبِ بْوووووِن الصَّووووواِلِ  َوالنَّوووووِبِِ الصَّووووواِلِ   وووووَماَء الثَّانِيَوووووَ  .َعَلْيوووووِه فَووووووَرقَّ السَّ مُثَّ َصوووووِعَد َحوووووَّتَّ أَتَوووووى السَّ

ِقيوَل َمْرَحب وا .ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل إِلَْيوِه قَواَل نَوَعوْم .ِقيوَل َوَموْن َمَعوَك قَواَل حُمَمَّود  .َ ،ِقيَل َمْن َهَذا قَاَل ِجْثِيوُل فَاْستَوْفتَ 
ىَي َوِعيَسوى َفَسولِِْم فَوَفَتَ ،فَوَلمَّا َخَلْصحُل،ِإَذا َُيْىَي َوِعيَسى،َوُ َا ابْونَوا اْاَالَوِ  قَواَل َهوَذا َُيْو.بِِه فَِنْعَم اْلَمِجىُء َجاَء 

ووووووووَماِء .َفَسوووووووولَّْمحُل فَوووووووووَرقَّا،مُثَّ قَووووووووا َ َمْرَحب ووووووووا اِبأَلِن الصَّوووووووواِلِ  َوالنَّووووووووِبِِ الصَّوووووووواِلِ  .َعَلْيِهَمووووووووا  مُثَّ َصووووووووِعَد ىِب ِإىَل السَّ
ِقيوَل .ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل إِلَْيوِه قَواَل نَوَعوْم .د  ِقيوَل َوَموْن َمَعوَك قَواَل حُمَمَّو.الثَّالِثَِ ،فَاْستَوْفَتَ  ِقيَل َمْن َهوَذا قَواَل ِجْثِيوُل 

ووا َخَلْصووحُل ِإَذا يُلُسووُ  .َمْرَحب ووا بِووِه،فَِنْعَم اْلَمِجووىُء َجوواَء  َفَسوولَّْمحُل .قَوواَل َهووَذا يُلُسووُ  َفَسوولِِْم َعَلْيووِه .فَوُفِتَ ،فَوَلمَّ
ِبِِ الصَّوواِلِ ،مُثَّ َصووِعَد ىِب َحووَّتَّ أَتَووى السَّووَماَء الرَّابَِعَ ،فَاْسووتَوْفَتَ ،ِقيَل َعَلْيووِه فَوووَرقَّ،مُثَّ قَوواَل َمْرَحب ووا اِبأَلِن الصَّوواِلِ  َوالنَّوو

                                                 
 املرا :ما ر  من البطن و ن (434[)21/ 2املكنز ] -( وصحي  مسلم 3207[)351/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 1637
َا قَاَل يف احلِْْجر ( ُهَل َكِك ِمْن قَوَتاَقَة كَ  - 1638 َوا قَوْلله:) يف احلَِْطيم َوُر َّ نَوا أاََن اَنئِوم يف احلَِْطيم،َوُر َّ َما بَويوََّنُه َأمْحَد َعْن َعفَّاَن َعْن َ َّام َوَلْفظه " بَويوْ

َزم َواحلِْْجر،َوُهوَل َوِإْن َكواَن ُرَْتِلف وا  َزْمو الورُْكن َواْلَمَقوام أَْو بَونْي اق بِوِه َموا بَونْي َل اْلُمورَ قَاَل قَوَتاَقة:" يف احلِْْجر " َواْلُمرَاق اِبحلَِْطيِم ُهَنا احلِْْجر،َوأَبْوَعَد َمْن قَا
يَووان اْلكَ  َم َقرِيب ووا يف " اَبب بُونوْ َووا َ ْ نَووا بَويَووان اْلبُوْقَعوو  الَّوويِت َوقَووعَ هُ ِكووْن اْلُموورَاق ْعبَوو  " لَ يف احلَِْطوويم َهووْل ُهووَل احلِْْجوور أَْم َ  َكَمووا تَوَقوودَّ  َذلِووَك ِفيَهووا،َوَمْعُللم َأوَّ

َم يف أَوَّل تَوتَوَعدَّ  َاِق َرَْرجَها،َوَقْد تَوَقدَّ َنا أاََن ِعْند اْلبَوْيحل " َوُهلَ ْل  بَِلْفِج " بوَ ْدء ااَْ بَ ق أِلَنَّ اْلِقصَّ  ُمتَِّحَدة ِ هِِ أََعِم،َوَوَقَع يف رَِوايَ  الُزْهرِيِِ َعْن أَنَوك  يوْ
َحوِدية أُِم َهواِنئ ِعْنود الطَّوَثَاينِِ   ِبِه ِموْن ِكوْعه َأيب نَالِوه،َويف أَنَُّه ُأْسرِيَ  َسانِيِد ِ " َويف رَِوايَ  اْلَلاِقِدِي  َِ  َعْن َأيب َذِر " فُورَِِج َسْق  بَوْييِت َوأاََن ِ َكَّ 

أُِم َهاِنئ،َوبَوْيتَهوا ِعْنود ِكوْعه َأيب  اأْلَقْووَلال أَنَّوُه اَنَم يف بَوْيوحل ْموع بَونْي َهوِذ ِ " َوا؟َْ  أَنَُّه اَبَت يف بَوْيتَها قَاَل " فَوَفَقْدته ِموْن اللَّْيول فَوَقواَل ِإنَّ ِجْثِيول أََ ين 
ع ا د َفَكواَن بِوِه ُمْضوَطجِ َرَجوُه ِموْن اْلبَوْيوحل ِإىَل اْلَمْسوجِ ْنُه اْلَملَوك فََأخْ فَونَوَزَل مِ  -ْلبَوْيحل إِلَْيِه ِلَكْلنِِه َكاَن َيْسُكنُه َوَأَضاَ  ا -نَاِله،فَوُفرَِِج َسْق  بَوْيته 

نَّ ِجْثِيول أََ ُ  فََأْخَرَجوُه ِإىَل أَ ْرَسل احلََْسن ِعْند اِْبن ِإْسوَحا  ْد َوَقَع يف مُ ا  . َوقَ َوِبِه أَيَر النُوَعاس مل مُثَّ َأْخَرَجُه اْلَمَلك ِإىَل اَبب اْلَمْسِجد فََأرَْكبُه اْلثَُ 
َكواَرة ِإىَل اْلُمَباَلغَو  يف ْيِه ِموْن السَّوقْ ُزوله َعلَ اْ؟َْمع . َوِقيَل احلِْْكَم  يف نوُ اْلَمْسِجد فََأرَْكَبُه اْلُثَا ،َوُهَل يُوَييِِد َهَذا   ُمَفاَجأَتوه ِبَذِلَك،َوالتوَّْنِبيوه َعلَوى   اْ ِ

 [216/ 11أَنَّ اْلُمرَاق ِمْنُه أَْن يَوْعرُج ِبِه ِإىَل ِجَه  اْلُعُللِِ .فت  الباري  بن حجر ]
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ووود  .َموووْن َهوووَذا قَووواَل ِجْثِيوووُل  ِقيوووَل َمْرَحب وووا بِوووِه،فَِنْعَم .ِقيوووَل أََوقَوووْد أُْرِسوووَل إِلَْيوووِه قَووواَل نَوَعوووْم .ِقيوووَل َوَموووْن َمَعوووَك قَووواَل حُمَمَّ
ووا َخَلْصووحُل ِإىَل ِإْقرِيووَك قَوواَل َهووَذا ِإْقرِيووُك َفَسوولِِْم َعَلْيووِه فَوفُ .اْلَمِجووىُء َجوواَء  َفَسوولَّْمحُل َعَلْيووِه فَوووَرقَّ مُثَّ قَوواَل .ِتَ ،فَوَلمَّ

َهووَذا قَوواَل مُثَّ َصووِعَد ىِب َحووَّتَّ أَتَووى السَّووَماَء اْاَاِمَسَ ،فَاْسووتَوْفَتَ ،ِقيَل َمووْن .َمْرَحب ووا اِبأَلِن الصَّوواِلِ  َوالنَّووِبِِ الصَّوواِلِ  
وود  .ِجْثِيووُل  ِقيووَل َمْرَحب ووا بِووِه،فَِنْعَم اْلَمِجووىُء .ِقيووَل َوقَووْد أُْرِسووَل إِلَْيووِه قَوواَل نَوَعووْم . - -ِقيووَل َوَمووْن َمَعووَك قَوواَل حُمَمَّ
وووا َخَلْصوووحُل فَووِإَذا َهووواُروُن قَووواَل َهوووَذا َهوواُروُن َفَسووولِِْم َعَلْيوووِه .َجوواَء  َرقَّ مُثَّ قَووواَل َمْرَحب وووا اِبأَلِن َفَسووولَّْمحُل َعَلْيووِه فَوووو.فَوَلمَّ

ِقيووَل .مُثَّ َصووِعَد ىِب َحووَّتَّ أَتَووى السَّووَماَء السَّاِقَسَ ،فَاْسووتَوْفَتَ ،ِقيَل َمووْن َهووَذا قَوواَل ِجْثِيووُل .الصَّوواِلِ  َوالنَّووِبِِ الصَّوواِلِ  
وا َخَلْصوحُل،فَِإَذا .ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل إِلَْيوِه قَواَل نَوَعوْم .َمْن َمَعَك قَاَل حُمَمَّد   قَواَل َمْرَحب وا بِوِه،فَِنْعَم اْلَمِجوىُء َجاَء،فَوَلمَّ

ووا . الصَّوواِلِ  ُملَسووى قَوواَل َهووَذا ُملَسووى َفَسوولِِْم َعَلْيِه،َفَسوولَّْمحُل َعَلْيووِه فَوووَرقَّ مُثَّ قَوواَل َمْرَحب ووا اِبأَلِن الصَّوواِلِ  َوالنَّووِبِِ  فَوَلمَّ
يُوْبِكيوووَك قَووواَل أَْبِكوووى أَلنَّ ُغاَلم وووا بُعِوووَة بَوْعِدى،يَوووْدُخُل اْ؟َنَّوووَ  ِموووْن أُمَّتِوووِه َأْكثَووووُر َموووْن َعَووواَوْزُت َبَكى،ِقيوووَل لَوووُه َموووا 

ِقيووَل َوَمووْن .مُثَّ َصووِعَد ىِب ِإىَل السَّووَماِء السَّابَِعِ ،فَاْسووتَوْفَتَ  ِجْثِيُل،ِقيووَل َمووْن َهووَذا قَوواَل ِجْثِيووُل .يَووْدُخُلَها ِمووْن أُمَّووَِّت 
وود  َمَعووَك  ووا َخَلْصووحُل،فَِإَذا .قَوواَل نَوَعووْم .ِقيووَل َوقَووْد بُعِووَة إِلَْيووِه .قَوواَل حُمَمَّ قَوواَل َمْرَحب ووا بِووِه،فَِنْعَم اْلَمِجووىُء َجوواَء فَوَلمَّ

ِن الصَّاِلِ  َوالنَِّبِِ الصَّواِلِ  قَاَل َفَسلَّْمحُل َعَلْيِه،فَوَرقَّ السَّاَلَم قَاَل َمْرَحب ا اِبِ بْ .ِإبْورَاِهيُم قَاَل َهَذا أَبُلَ  َفَسلِِْم َعَلْيِه 
تَوَهى،فَوووِإَذا نَِبُقَهوووا ِمثْوووُل قِووواَلِل َهَجوووَر،َوِإَذا َوَرقُوَهوووا ِمثْوووُل آَذاِن اْلِفيَولَوووِ  . قَووواَل َهوووِذِ  ِسوووْدرَُة مُثَّ رُِفَعوووحْل ىِل ِسوووْدرَُة اْلُمنوْ

تَوَهى،َوِإَذا أَْربَوَعُ  َأْوَار  َوْرَاِن اَبِنَناِن،َووَْ  فَوُقْلحُل َما َهوَذاِن اَي ِجْثِيوُل قَواَل أَمَّوا اْلَباِننَواِن،فَونَوَهرَاِن .رَاِن لَاِهرَاِن اْلُمنوْ
مُثَّ رُفِووَع ىِل اْلبَوْيووحُل اْلَمْعُموولُر،مُثَّ أُتِيووحُل إبِِاَنء  ِمووْن مَخْوور ،َوِإاَنء  ِمووْن لَووَ   .ِ  اْ؟َنَّووِ ،َوأَمَّا الظَّوواِهرَاِن فَالنِِيووُل َواْلُفوورَاُت 

َهووا َوأُمَّتُووَك َوإِ  ،فََأَخْذُت اللََّ َ،فَوَقوواَل ِهووَى اْلِفطْوورَُة أَنْووحَل َعَليوْ مُثَّ فُرَِضووحْل َعلَووىَّ الصَّووَلَلاُت مَخِْسوونَي .اَنء  ِمووْن َعَسوول 
قَواَل ِإنَّ .ُكولَّ يوَوْلم  فَوَرَجْعحُل َفَمَرْرُت َعَلى ُملَسى،فَوَقاَل ِ َوا أُِموْرَت قَواَل أُِموْرُت خِبَْمِسونَي َصوالَة   .َصالَة  ُكلَّ يَوْلم  

َلَك،َوَعاَ؟ْووحُل بَووِ   ،َوِإىنِِ َواّللَِّ قَووْد َجرَّبْووحُل النَّوواَس قَوبوْ  ِإْسوورَائِيَل َأَكوودَّ أُمَّتَووَك  َ َتْسووَتِطيُع مَخِْسوونَي َصووالَة  ُكوولَّ يوَووْلم 
ْعحُل،فَوَلَضووَع َعو ِِ َعْشوور ا،فَوَرَجْعحُل ِإىَل ُملَسووى فَوَقوواَل فَوَرجَ .اْلُمَعاَ؟َوِ ،فَاْرِجْع ِإىَل َربِِووَك فَاْسووأَْلُه التَّْخِفيوَ  ألُمَّتِووَك 

ْعحُل ِإىَل ِمثْولَووُه،فَوَرَجْعحُل فَوَلَضووَع َعوو ِِ َعْشوور ا،فَوَرَجْعحُل ِإىَل ُملَسووى فَوَقوواَل ِمثْولَووُه،فَوَرَجْعحُل فَوَلَضووَع َعوو ِِ َعْشوور ا،فَوَرجَ 
،فَوَرَجْعووحُل فَوَقوواَل ِمثْولَووُه،فَوَرَجْعحُل فَووأُِمْرُت خِبَْمووِك ُملَسووى فَوَقوواَل ِمثْولَووُه،فَوَرَجْعحُل فَووأُِمْرُت بَِعْشووِر َصوولَ  َلات  ُكوولَّ يَوْلم 

،فَوَرَجْعحُل ِإىَل ُملَسى،فَوَقاَل ِ َوا أُِموْرَت قُوْلوحُل أُِموْرُت خِبَْموِك َصوَلَلات  ُكولَّ يوَوْلم   قَواَل ِإنَّ أُمَّتَوَك .َصَلَلات  ُكلَّ يَوْلم 
َلَك،َوَعاَ؟ْوووووووحُل بَوووووووِ  ِإْسووووووورَائِيَل َأَكووووووودَّ  َ َتْسوووووووَتِطيُع مَخْوووووووَك َصوووووووَلَلات  ُكووووووولَّ  ،َوِإىنِِ قَوووووووْد َجرَّبْوووووووحُل النَّووووووواَس قَوبوْ  يوَوووووووْلم 

قَوواَل َسووأَْلحُل َرىبِِ َحووَّتَّ اْسووَتْحيَوْيحُل،َوَلِكْن أَْرَضووى َوأَُسوولُِِم .اْلُمَعاَ؟َووِ ،فَاْرِجْع ِإىَل َربِِووَك فَاْسووأَْلُه التَّْخِفيووَ  ألُمَّتِووَك 
 .1639« ا َجاَوْزُت اَنَقى ُمَناق  أَْمَضْيحُل َفرِيَضَِّت َوَخفَّْفحُل َعْن ِعَباِقى فَوَلمَّ  -قَاَل  -
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يع َموا َوَرَق ِموْن َكوِ  الصَّوْدر َواْسوِتْخرَاج اْلَقْلوه َوَغوْْي َذلِوَك ِموْن اأْلُُمولر وه التَّْسوِليم لَوُه ُقون ال  لِْلَعواَقِة ِ َّواْاَارِقَو َومجَِ توََّعوُرم ِلَصوْرِفِه َعوْن َحِقيَقتوه ا اَِ
ْسورَاء يُوْلتَوَفوحُل ِ ِ ْفِهوم ":َ  َكوْكء ِموْن َذِلَك،قَواَل اْلُقوْرُنِلِ يف " اْلمُ ِلَصاَلِحيَِّ  اْلُقْدَرة َفاَل َيْسَتِحيل  أِلَنَّ ُرَواتوه يَِقوات َمَشواِهْي "  ْنَكواِر الشَّوِ  لَيوْلَو  اْ ِ
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واملوووراق ابملسوووجد احلووورام احلووورم  حانتوووه ابملسوووجد .1640وقيل:أسوووري بوووه مووون قار أم هوووانئ بنوووحل أيب نالوووه
، قَاَل:"احْلََرُم ُكلَّهُ  .والتباسه به  .1641اْلَمْسِجُد احْلَرَاُم".:َعِن اْبِن َعبَّاس 

،َفَجلَوووووَك َوأاََن َعلَوووووى ِفرَاِكوووووك،فَوَقاَل أم هووووواين َرِضوووووَك هللا َعْنها،قَاَلحْل:َقَخوووووَل َعلَوووووكَّ َرُسووووولُل اّللَِّ  وعووووون بَِغَلك 
: ََلَ  يف اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم،فأ ين جثيول عليوه السوالم،َفَذَهَه يب ِإىَل اَبِب اْلَمْسوِجِد،ف ِإَذا َكَعْرُت َأيِنِ ِبحُل اللَّيوْ
 يف    أَبْوَيَخ،فَوْلَ  احلَِْماِر َوُقوَن اْلبَوْغِل،ُمْضَطِرِب األذنني،فركبحل،وكان َيَضوُع َحواِفرَُ  َمودَّ َبَصورِِ ،ِإَذا َأَخوَذين ِبَدابَّ 

،نَاَلحْل يََداُ  َوَقُصَرْت رِْجاَلُ ،َوِإَذا َأَخَذين يف ُصُعلق ،نَاَلحْل رِْجاَلُ  َوَقُصَرْت يدا ،وجثيل عليوه السو الم ُهُبلط 
نَوا ِإىَل بَوْيوحِل اْلَمْقِدِس،فََأْويَوْقتُوُه اِبحْلََلَقوِ  الَّويِت َكانَوحِل اأْلَنِْبيَواُء تُليِو ُ  ِّبَا،فَوُنِشوَر ِ  َرْهو   ِموَن َ  يَوُفلَتِب،َحَّتَّ انْوتَوَهيوْ
ُهْم ِإبْوورَاِهيُم وملسوى وعيسوى علويهم الصووالة والسوالم َفَصولَّْيحُل ِّبِْم،وَكَ  لَّْمتُوُهْم،َوأُتِيوحُل إبِِاَنَءيْوِن َأمْحَووَر اأْلَنِْبيَواِء،ِمنوْ

 َوأَبْوَيَخ،َفَشوووورِْبحُل اأْلَبْوَيَخ،فَوَقوووواَل   جثيوووول عليووووه السالم:َكوووورِْبحَل اللَّووووَ َ َوتَورَْكووووحَل اْاَْمَر،لَووووْل َكوووورِْبحَل اْاَْموووورَ 
ُتُه،فَأَتَوْيحُل اْلَمْسِجَد احْلَرَاَم وصوليحل بِوهِ .َ ْرَتدَّْت أُمَُّتَك   اْلغَوَداَة،قَاَلحْل:فتعلقحل برقائوه ]وقلحل[:أَْنُشوُدُ  مُثَّ رَِكبوْ

ووووا،فَوُيَكذَِِبَك َمووووْن صوووودقك  َّ ِّبَووووَذا قُوَرْيش  َ اَي ابْووووَن َعوووومِِ   أَْن ُهَوووودِِ فضوووورب بيوووود  َعلَووووى رَِقائِِه،فَانْوتَوَزَعووووُه ِمووووْن .اّللَّ
َووا نَووُك اْلَقرَاِنيِك،فَووِإَذا نُوولر  َسوواِنع  عنوود فووياق  كوواق   يَووِدي،فَاْرتَوَفَع َعووْن َبْطنِووِه،فَوَنَظْرُت ِإىَل ُعْكنَوو   فَوووْلَ  ِإزَارِ ِ  َكَأوَّ

وووا َرفَوْعوووحُل رَْأِسوووك ِإَذا ُهوووَل .َحْطَوووُ  َبَصووورِي،َفَخَرْرُت َسووواِجَدة   َعوووَ :َويْوَلِك   .قَوووْد َخووورََج فَوَلمَّ فَوُقْلوووحُل ِ؟َوووارَِييِت نَوبوْ
َعوُ  َأْخَثَتْوِب أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ اتْوَبِعيِه فَاْنظُرِي َماَذا يَوُقلُل:َوَمواَذا يُوَقواُل لَو وا َرَجَعوحْل نَوبوْ انْوتَوَهوى ِإىَل نَوَفور  ِموْن ُه   فَوَلمَّ

،َواْلَللِيُد بْووُن مغْية،فَوَقوواَل  ،َوَعْمُرو بْووُن ِهَشووام  لَووَ  :قُوووَرْيا  يف احلَِْطيِم،فِوويِهُم اْلُمْطعِووُم بْووُن َعووِديِ  ِإيِنِ َصوولَّْيحُل اللَّيوْ
َذا اْلَمْسِجِد،َوَصوووولَّْيحُل بِووووِه اْلغَووووَداَة،َوأَتَوْيحُل ِفيَمووووا بَوووونْيَ َذلِووووَك بيووووحل املقدس،فنشوووور ِ  َرْهوووو   ِمووووَن اْلِعَشوووواَء يف َهوووو

ُهْم ِإبْورَاِهيُم،وملسى،وعيسوووى علووويهم الصوووالة والسوووالم وصوووليحل ِّبِْم،وََكلَّْموووتُوُهْم  فَوَقووواَل َعْموووُرو بْوووُن .اأْلَنِْبيَووواِء:ِمنوْ
أمووا عيسووى عليووه السووالم فَوَفووْلَ  الرَّبْوَعووِ  َوُقوَن الطَِّليووِل،عريخ :ِه:ِصووْفُهْم ِ    فَوَقوواَل ِهَشووام  َكاْلُمْسووتَوْهزِِئ بِ 

ووْعِر،تَوْعُللُ  ُصووْهَب  ، َكأَنَّووُه عُووْرَوُة بْووُن َمْسووُعلق  الثوََّقِفووُك  وأمووا ملسووى عليووه السووالم .الصَّووْدِر،لَاِهُر الدَِّم،َجْعووُد الشَّ
،َكأَنَّ  وأموا إبوراهيم .ُه ِمْن رَِجاِل َكُنلَءَة،ُمَ َاِكُه اأْلَْسَناِن،ُمَقلَُّا الشَّوَفِ ،َخارُِج اللِِثَوِ ،َعاِبك  َفَضْخم  آَقُم،نَُلال 

قَاَل:َفَضووووُجلا،َوأَْعَظُملا َذِلَك،فَوَقوووواَل اْلُمْطعِووووُم بْووووُن .عليووووه السووووالم فَوووووَلاّللَِّ ِإنَّووووُه أَلَْكووووَبُه النَّوووواِس يب ُخُلق ووووا َوَخْلق ووووا 

                                                 
،يف َمْسوووَرى النَّوووِلِِ  - 1640 َوووا  َعوووْن أُمِِ َهووواِنِئ بِْنوووحِل َأيب نَالِوووه  ِإ َّ َوُهوووَل يف بَوْيووويِت اَنئِوووم  ِعْنوووِدي تِْلوووَك َكانَوووحْل تَوُقووولُل :َموووا ُأْسووورَِي ِبَرُسووولِل اّللَِّ ، َأوَّ

وا َكواَن قُوبَوْيوَل الْ  َلَ ،َفَصولَّى اْلِعَشواَء اهْلِخوَرَة،مُثَّ اَنَم َوِ َْنا،فَوَلمَّ وا َصولَّى الُصوْب َ اّللَِّ  َهبوَّنَوا َرُسوللُ َفْجوِر أَ اللَّيوْ َنا َمَعوُه قَواَل :" اَي أُمَّ َهواِنئ  َلَقوْد  َوَصو، فَوَلمَّ لَّيوْ
َداِة َمَعُكووُم اهْلَن َكَمووا تَوووَرْيَن " ِفيووِه،مُثَّ َصوولَّْيحُل َصوواَلَة اْلغَوو ِدِس َفَصوولَّْيحلُ حَل اْلَمْقووَصوولَّْيحُل َمَعُكووُم اْلِعَشوواَء اهْلِخووَرَة َكَمووا رَأَيْووحِل ِّبَووَذا الْووَلاِقي،مُثَّ ِجْ ووحُل بَوْيوو

 ( ضعي  جدا 20054ِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )بَوَياِن يف تَوفْ اِمُع الْ وَن :َبْل ُأْسرَِي ِبِه ِمَن اْلَمْسِجِد،َوِفيِه َكاَن ِحنَي ُأْسرَِي ِبِه . جَ َوقَاَل آَخرُ 
 ( ضعي  جدا 10254[) 218/ 7تفسْي ابن أيب حامت ] - 1641

َنَموا ابْونُ   يف َمْسوِجِدي َهوَذا أَْفَضوُل ِموْن أَلْوِ  َصواَلة  ِفيَموا ِسوَلاُ  :َصواَلة  ُل هللِا اَل َرُسول الوُزَبْْيِ َحْطُبُونَوا ِإْذ قَواَل :قَو وعن َعطَاَء ْبِن َأيب َراَب    قَاَل:بَويوْ
مَّد ،َهووَذا اْلَفْضوُل الَّوِذي تَووْذُكُر يف قَواَل :قُوْلوحُل :اَي أاََب حمَُ  أَلْوو    َكأَنَّوُه ِم َو ُ طَواء  :فَ عَ ِإ َّ اْلَمْسوِجَد احْلَرَاَم،َوَصواَلة  يف اْلَمْسوِجِد احْلَوورَاِم تَوْفُضوُل ِ ِ َو   قَوواَل 

 3]مصووووور  - نبعووووو  قار هجووووور-ك مسوووووند الطيالسووووولَّوووووُه َمْسِجد .حْلَوووووَرَم كُ ااْلَمْسوووووِجِد احْلَووووورَاِم َوْحوووووَدُ ،أَْو يف احْلَوووووَرِم ف قَووووواَل : َ بَوووووْل يف احْلَوووووَرِم فَوووووِإنَّ 
 من التابعني مثله ( صحي   وروي عن عدق1464[)45/
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،حَنُْن َنْضورِ َعِديِ   بِوِل :ُكُل أَْمرَِ  قَوْبَل اْليَوْلِم َكاَن أََ  وا َغوْْيَ قَوْللِوَك اْليَوْلَم،أَمَّوا أاََن فََأْكوَهُد أَنَّوَك َكواِذب  ُب َأْكبَواَق اْ ِ
لَوو  ،َوا تَووُه يف لَيوْ ِت َواْلعُووزَّى َ  ُأَصوودُِِقَك َوَمووا  ِإىَل بَوْيووحِل اْلَمْقِدِس،َنْصووَعُد َكووْهر ا،َونَوْنَحِدُر َكووْهر ا تَوووْزُعُم أَنَّووَك أَتَويوْ لالَّ

ُ  َعْبوُد اْلُمطَِّلِه،فَوَهَدَمُه،َوأَْقَسوَم .كان الذي تقلله َقُ   وََكواَن لِْلُمْطعِوِم بْوِن َعوِديِ  َحوْلم  َعلَوى َزْموَزَم أَْعطَواُ  ِإايَّ
ا . ِت َواْلُعزَّى َ  َيْسِقك ِمْنُه َقْطرَة  أَبَد   اِبلالَّ

بْوتَوووُه   أَ ِخيوووَك   َجبوَ بْوووِن أَ َبْكووور  َرِضوووَك هللا َعْنوووه:اَي ُمْطِعُم،بِوووْ َك َموووا قُوْلوووحَل ِ  فَوَقووواَل أَبُووول  اَن َأْكوووَهُد أَنَّوووُه ْهتَوووُه   وََكذَّ
ل عليوه أ   جثيوفو.َخَرْجوحُل ِمْنوُه لَوْيال  وَ ُه لَْيال  :َقَخْلتُ قَالَ .فَوَقاُللا:اَي حُمَمَُّد   َفِصْ  لََنا بَوْيحَل اْلَمْقِدِس .َصاِق   

َُ  يف َجَناِحووِه،َفَجَعَل يَوُقوولُل:اَبب  ِمْنووُه َكووَذا يف  ِضووِع َكووَذا،َوأَبُل ب  ِمْنووُه َكووَذا يف َملْ ِع َكووَذا،َوابَ  َمْلِضووالسووالم َفَصووْيَّ
لُل يَوُقووووُسوووولَل اّللَِّ رَ :َفَسووووِمْعحُل  َعْنهاقالووووحل نبعوووو  َرِضووووَك هللا.َبْكوووور  َرِضووووَك هللا َعْنووووه يَوُقلُل:َصَدْقحَل،َصووووَدْقحَل 

وووودِِيَ ،قَاُللا:اَي مُ  ْن بَوْيووووحِل ِمووووأَلُُه عمووووا هوووول أغوووو  لَنَووووا َقْعنَووووا َنْسوووو  ْطعِووووُم يَوْلَم ِووووذ :اَي أاََب َبْكوووور  ِإيِنِ قَووووْد  يتووووك الصِِ
وووووُد   َأْخوووووِثاَْن َعوووووْن ِعْياَِن،فَوَقووووواَل  قَووووو   ُللا انَ َأَضووووو َعلَوووووى ِعوووووِْي بَوووووِب فُووووواَلن  اِبلرَّْوَحاِء،قَووووودْ  أَتَوْيوووووحلُ :اْلَمْقووووِدِس،اَي حُمَمَّ
ُهْم أَ  َك ِّبَاهَلُْم،فَاْنطََلُقلا يف نََلِبَها،فَانْوتَوَهْيحُل ِإىَل رَِحاهِلِْم،لَيْ  ْنُه،فَاْسوأَُللُهْم َعوْن َفَشورِْبحُل مِ َحود ،َوِإَذا قَوَدُ  َماء ،ِمونوْ

لَووِه آيَوو    ،فَونوَ مُثَّ انْوتَوَهْيووحُل ِإىَل ِعووِْي بَووِب فُ .ذلك،قاللا:هووذا َواْ ِ بِووُل،َوبَوَرَ  ِمنوْ  ِمووبِِ َفووَرتْ اَلن  َهووا مَجَوول  َأمْحَُر،َعَلْيوووِه  اْ ِ
،َ  أَْقرِي َأُكِسووَر اْلَبعِوُْي،أَْم َ ،فَ  لَوِه آيَو   فَوَقاُللا:َهوِذِ  َوا.لِووَك ُهْم َعوْن ذَ اْسوأَُلل َجَلالِوُ  رَِوي   بِبَويَوام  مُثَّ انْوتَوَهْيووحُل .ْ ِ

 ُكْم ِمَن الثَِّنيَِّ  .ْطُلُع َعَليْ ِذِ  تَ  ْقُدُمَها مَجَل  أور ،ِهكَ ِإىَل ِعِْي َبِب ُفاَلن  يف التوَّْنِعيِم،يوَ 
ْحِر،َوقَاُللا:َصوَدَ  ابِ ، فَوَرُمولُ   َكَموا قَواَل وا اأْلَْمورَ ،فَوَلَجودُ فَوَقاَل اْلَللِيُد ْبُن اْلُمِغْيَِة:َساِحر    فَاْنطََلُقلا،فَوَنَظُروا لسِِ

ُ َعووزَّ َوجَ اْلَللِيووُد بْووُن اْلُمغِووْيَِة ِفيَمووا  نَوو   لِلنَّوواِس َوالشَّووَجرََة إِ لوورءاي الَّوويِت أََريْونَوواَ  اا َجَعْلنَووا لَّ:}َوَمووقَاَل،فَووأَنْوَزَل اّللَّ  َّ ِفتوْ
 اْلَمْلُعلنََ  يف القرءان{ .

لِِفُولا فَولَوْم يَوزِْقُهُم التَّْخِليوُ  قُوْلحُل ألم هوانئ َرِضوَك هللا َعْنهوا َموا الشَّوَجرَُة اْلَمْلُعلنَوُ  يف اْلُقوْرآِن ف قَاَلحِل:الَّوِذيَن خُ 
 1642ِإ َّ نُْغَياان  وَُكْفر ا .

ُ َعْنُه فَوَقاُللا َلُه:َهوَذا َصواِحُبكَ   يوَوْزُعُم أَنَّوُه قَوْد وَعْن ُعْرَوَة قَاَل:َسَعى رَِجال  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِإىَل َأيب َبْكر  َرِضَك اّللَّ
لَووووَ  ِإىَل بَوْيووووحلِ  َلتِووووهِ ، اْلَمْقووووِدسِ أُْسوووورَِي بِووووِه اللَّيوْ ُ َعْنووووُه:أََو قَووووواَل َذاَ  ف ،مُثَّ َرَجووووَع ِمووووْن لَيوْ فَوَقاَل أَبُوووول َبْكوووور  َرِضووووَك اّللَّ

                                                 
 ( ضعي  4235[)279/ 17[ واملطاله العالي  بزوائد املسانيد الثماني  ]402/ 1سْية ابن هشام ] - 1642

لضوع يلصوب  يالرقاء:موا يالغداة:ا احلوافر:من الودواب موا يقابول القودم عنود ا نسوان ي أويو :رب  ي الره :ا؟ماعو  مون الرجوال قون العشورة
لبووووودن ألسوووووفل مووووون ااي العكن:موووووا انطووووولى وتثووووو  مووووون حلوووووم الوووووبطن  نوووووا يا زار:يووووولب ُيوووووي  ابلنصووووو   علوووووى أعوووووا  البووووودن مووووون الثيووووواب

     َيْسووَتِحُقها. ن َوقَووع يف َهَلكوو، تقوواُل ملوويالقرناس:الكتوواب أو اللرقوو  أو الصووحيف  ي خر:سووق  وهوولى بسوورع  ي وْي :َكلمووُ  تَوووَرُحم  وتَوَلُجووع  
ااَْلو ، أو يكولن َجْعوَد و َكوِديد األْسوِر  ا  أن يكولنْعد:يف ِصوفات الرجوال يكولن َموْدحا َوَذِما:فاملوْد  َمْعنووقد يقال  ع  املد  والتَّعُجه يا؟َ 

َ ِقق ااَْل . وقد يُْطل  على البِخيل أيضوا ي
ُ
م فهل الَقصْي امل ني:عينوا  قاخلتوان يف رأسوه  ور ي غوائر العيناهلقم:األ الشََّعر أي خشنه، وأما الذَّ

لوه ج  ي العْي:كول موا إىل الناصوي بقعر احلدق ،ضد ا؟احج ي الالت:اسم صنم كان يعبد يف ا؟اهلي  ي ا؟به :ما بوني احلواجبني صقتان 
أو  شوه أو كوعر أو صول ن حجور أو خموعليه املتاع والتجارة من قلافل ا بل والبغال واحلمْي ي أضله:فقد  ي الرحال:املنازل سلاء كانحل 

صوول   فظوه  ي البعْي:مواله مفورق مون لومون املكان:تركوه إىل غْي ،واملراق:هربوحل وتفلتوحل ي ا بل:ا؟موال والنول  لويك  وبور أو غوْي ذلوك ي نفور
 للركلب واحلمل من ا بل،وذلك إذا استكمل أربع سنلات،ويقال للجمل والناق 
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ُ َعْنووُه:فََأاَن َأْكووَهُد ِإْن َكوواَن قَوواَل َذاَ  َلَقووْد َصَد َ ،قَاُللا:نَوَعمْ  قَاُللا:ُتَصوودِِقُُه أَنَّووُه قَووْد َجوواَء ،قَوواَل أَبُوول َبْكوور  َرِضووَك اّللَّ
ُ َعْنوووُه:نَوَعمْ ال لَووو   َواِحوووَدة  َوَرَجوووَع ِقبَوووَل أَْن ُيْصوووِبَ  ف فَوَقووواَل أَبُووول َبْكووور  َرِضوووَك اّللَّ ووواَم يف لَيوْ أاََن ُأَصووودِِقُُه ِ َبْوَعوووَد ِموووْن ،شَّ

ُ َعنْ ،َذِلكَ  َك أَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ دِِيَ  "ُأَصدِِقُُه خِبََثِ السََّماِء ُغْدَوة  َوَعِشيَّ   فَِلَذِلَك  ُِِ  1643ُه:الصِِ
قووو ف علوووى و بروحوووه فأهوول كوووان ا سوووراء ببدنوووه عليوووه السووالم وروحوووهف :قووال ابووون كثوووْي:" مث اختلووو  الناس 

 هللان يكولن رسولل  ينكور أقللني، فاألكثرون مون العلمواء علوى أنوه أسوري ببدنوه وروحوه يقظو    منام وا، و 
ت مثووول فلووو  إ  جووواء الم كوووان   يووورى ر ايرأى قبووول ذلوووك منام وووا، مث رآ  بعووود  يقظووو مل ألنوووه عليوووه السووو

كووولن عنووود تسوووبي  إ وووا يِ  { فالالصوووب مل والووودليل علوووى هوووذا قللوووه عوووز وجووول } ُسوووْبَحاَن الَّوووِذي َأْسوووَرى بَِعْبووودِ 
 فوووار قوووريا إىلكا ابقرت  األموولر العظوووام، ولوول كوووان منام وووا   يكوون فيوووه كبوووْي كووكء و  يكووون مسوووتعظم ا، وملوو

ل ]عوز ا؟سود،وقد قواالرو  و  وأيض ا فإن العبد عبارة عن جمملع.كان قد أسلم  تكذيبه، وملا ارتد مجاع   ن
نَوووو   لِلنَّوووولَّوووويِت أََريوْ ْ اَي ا} َوَمووووا َجَعْلنَووووا الوووورُ :كووووأنه[} َأْسووووَرى بَِعْبووووِدِ  لَووووْيال { وقوووود قووووال تعوووواىل اِس { ] نَوووواَ  ِإ  ِفتوْ

]ليلووو  أسوووري بوووه، رسووولل هللا  [ قوووال ابووون عبووواس ]رضوووك هللا عنهموووا[ هوووك ر اي عوووني أريهوووا 60:األسوووراء
[،  17:لوونجماا نَغَووى { ] ُر َوَموو} َمووا زَاَغ اْلَبَصوو:وقووال تعوواىل.كووجرة الزقوولم[روا  البخاري:والشووجرة امللعلن 

 ووا ا ملعووان، وإهلووء براقوو  وأيض ووا فإنووه محوول علووى الووثا ، وهوول قابوو  بيضووا.والبصوور موون آ ت الووذات   الرو 
 م.هللا أعل  هتاج يف حركتها إىل مركه تركه عليه، و يكلن هذا للبدن   للرو مل ألوا

َعْن :قال حممووود بووون إسوووحا  بووون يسوووار يف السوووْية.بروحوووه    سووود بووول أسوووري برسووولل هللا :وقوووال آخرون
َبَ  ْبِن اْلُمِغْيَِة ْبِن اأْلَْخَنِك،أَنَّ ُمَعاِويَو َ  َيِب يَوْعُقلُب ْبُن ُعتوْ  بْوَن َأيب ُسوْفَياَن،َكاَن ِإَذا حُمَمَِّد ْبِن ِإْسَحاَ ،قَاَل:َحدَّ

 .1644 ، قَاَل:" َكاَنحْل ُرْ اَي ِمَن اّللَِّ َصاِقَق   "ُسِ َل َعْن َمْسَرى َرُسلِل اّللَِّ 
 .1645، ولكن أسري بروحهما فقد جسد رسلل هللا :وحديب بعخ آل أيب بكر أن عائش  كانحل تقلل

                                                 
يوَع َموا تَوَقو - 1643 ُد ْبُن احلَُْسنْيِ َرمِحَوُه اّللَُّ:َموْن َميوَّوَز مجَِ َم ذِْكورِي لَوُه َعلِوَم أَنَّ اّللََّ َعوزَّ َوَجولَّ َأْسوَرى ِ َُحمَّود  قَاَل حُمَمَّ , إِلَْيوِه ِ ََسوِدِ  َوَعْقلِوِه،َ  أَنَّ دَّ

ْنَسوووواَن لَووووْل قَوووواَل:َوُهَل اِبْلَمْشوووورِِ  رَأَ  ْسووورَاَء َكوووواَن َمَنام ووووا َوَذلِووووَك أَنَّ اْ ِ َرقَّ َعَلْيووووِه قَوْللُووووُه َوَ ْ يُوَعوووواَرْم َوِإَذا َمْغووووِرِب َ ْ يوُووووْلِم َكووووَأيِنِ اِبلْ ارَِحووووَ  يف النوَّوووويْوووحُل اْلبَ اْ ِ
،وََكاَن َقْد تَوَقولََّل ِبَعِظو َلتِوِه َ  ِخواَلَ  يف َهوذَ  َك اْلبَولَوِد َغوْْيَ َواِصول  إِلَْيوهِ اَن ِمثْوُل َذلِوَكويم  ِإَذا  قَاَل:ُكْنحُل لَيوَْليِت اِبْلَمْغِرِب،َلَكاَن قَوْللُُه َكِذاب  ا،فَالنَِّلُ يف لَيوْ

 ِبُوولا ِمووْن قَوْللِووِه َوَلَقوواُللا  اْلَمنَوواِم َلَقِبلُوولا ِمْنووُه َذلِووكَ  ِس َعلَووى َوْجووهِ  اْلَمْقوودِ لَووْل قَوواَل:أِلَيب َجْهوول  َوِلَسووائِِر قَوْلِمووِه:" رَأَيْووحُل يفَ اْلَمنَوواِم َكووَأيِنِ بِبَوْيووحل َوَ ْ يَوتَوَعجَّ
ْنَسانَ  وا قَواَل هَلُوْم َثْتَونَوا َوَلكِ ا َأخْ  َقْد يوَوَرى يف النوَّوْلِم َكأَنَّوُه يف أَبْوَعوِد ِ َّوَلُه:َصَدْقحَل َوَذِلَك أَنَّ اْ ِ لَوَ  ِإىَل بَوْيوحِل اْلَمْقوِدِس " َكواَن :" ُأْسورِيَ نَّوُه َلمَّ  يبَ اللَّيوْ

َأْصوَبْححَل بَونْيَ أَْلُهوراَِن ف مُثَّ قَووْلهُلُْم:أِلَيب َواِحَدة  َذَهْبحَل ِإىَل الشَّواِم وَ  ُه:يف لَيوَْل   َقاُللا لَ فوَ ِخاَلف ا لِْلَمَناِم ِعْنَد اْلَقْلِم وََكاَن َهَذا يف اْليَوَقَظِ  ِ ََسِدِ  َوَعْقِلِه،
لَووَ  ِإىَل  ُ َعْنُه:َهووَذا َصوواِحُبَك يوَووْزُعُم أَنَّووُه ُأْسوورَِي بِووِه اللَّيوْ ُ َعْنووُه هَلُووْم َوَمووا َرقَّ َلتِووِه َوقَوووْلُل َأيب َرَجووَع ِمووْن لَيوْ  ْلَمْقووِدِس مُثَّ ا بَوْيووحِل َبْكوور  َرِضووَك اّللَّ  َبْكوور  َرِضووَك اّللَّ

ا اَّ نَِبيَّووووَعَلْيِهْم،ُكووووُل َهووووَذا َقلِيوووول  ِلَمووووْن َعَقووووَل َوَميوَّووووَز َعلِووووَم أَنَّ اّللََّ َعووووزَّ َوَجوووولَّ َخوووو وووود  يووووَع َمووووا يف ُه حُمَمَّ  ِ َنَّووووُه َأْسووووَرى بِووووِه ِ ََسووووِدِ  َوَعْقلِووووِه َوَكوووواَهَد مجَِ
يُع َما رََأى ِمْن آاَيِت َربِِِه َعزَّ َوَجلَّ، ْل ِ ََسوِدِ  َوَعْقِلِه،َوَفْضوَل   َخصَّوُه بَوَة ُكوُل َذلِوَك َ  يُوَقواُل َمنَوام  ْيوِه الصَّواَل َوفَوَرَم َعلَ السََّماَواِت،َوُقُخللُُه اْ؟َنََّ ،َومجَِ

ُ اْلَكرمُِي ِّبَا،َفَمْن َزَعَم أَنَُّه َمَنام   َرقَّ اْلُقْرآَن َوالُسنََّ  َوتَوَعرََّم َلَعِظيم  َواِبّللَِّ التوَّْلِفيُ  "الشَّرِيَع ُ ِلآْلُجِرِيِِ , وَ  نَِبيِِِه َر يف َح ِِ ،فَوَقْد َأْخطَأَ يف قَوْللِِه َوَقصَّ اّللَّ
ميَاِن َوالتَّْصِديِ  ِ َنَّ اْ؟َنََّ  َوالنَّاَر َرُْللقَوَتاِن <<  ُ َعوزَّ َخوْكوِر َموا ذِ اَبُب << ِكَتاُب اْ ِ ( صوحي   1016 <<) َوَجولَّ بِوِه النَّوِلَّ َصولَّى اّللَُّ اَّ اّللَّ

 مرسل
 هذا   يص  عن معاوي  رضك هللا عنه  ال  (  3277أَنَُّه رََأى <<)هَتِْذيُه اهْلَتِر لِلطََّثِيِِ << ذِْكُر َمْن َرَوى َعِن النَِّلِِ  - 1644
 ( فيه جهال  و  يص  عنها  ال2774[) 276/ 6طثي ]هتذيه اهلتر لل - 1645

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2784 

إن هووذ  اهليوو  نزلووحل } َوَمووا َجَعْلنَووا الووُرْ اَي الَّوويِت :فلم ينكوور ذلووك موون قلهلووا، لقوولل احلسوون:قووال ابوون إسووحا 
َن   لِلنَّاِس { ولقلل هللا يف ااث عون إبوراهيم } ِإيِنِ أََرى يف اْلَمنَواِم َأيِنِ أَْذَ ُوَك فَواْنظُْر َمواَذا تَووَرى :أََريْوَناَ  ِإ  ِفتوْ

اء مون هللا أيقال وا ونياما.فكووان فعرفوحل أن الولحك ذيت لانبيوو.[، مث مضوى علووى ذلك 102:{ ] الصوافات
نَواَي،َوَ  يَونَواُم قَوْلوِل " ":يقوللرسلل هللا  فواهلل أعلوم أي ذلوك كوان قود جواء ، وعواين فيوه  1646ِإيِنِ تَونَواُم َعيوْ

انتهى كوالم ابون إسوحا   .من هللا ما عاين، على أي حا ته كان، انئم ا أو يقظان، كل ذلوك حو  وصود 
. 

يور يف تفسوْي  ابلورق وا نكوار والتشونيع،  ن هوذا خوال  لواهر سويا  القورآن، وقد تعقبه أبل جعفر بون جر 
 1647وذكر من األقل  على رق  بعخ ما تقدم وهللا أعلم

توور  فراكووه يف بيووحل أم هوواىنء إىل املسووجد فلمووا   - -موون جمموولع الوورواايت أن رسوولل اّلِل  1648والووراج 
 مث عاق إىل فراكه قبل أن يثق..عرجكان يف احلجر عند البيحل بني النائم واليقظان أسري به و 

 هووذ  اللاقعوو  لل نبيعوو حووعلووى أننووا   نوورى حمووال لووذلك ا؟وودل الطليوول الووذي تر قوودميا والووذي يثوولر حووديثا 
ر اي يف    بووني ا سووراء واملعووراج ابلوورو  أو اب؟سووم،وبني أن تكوولنواملسوواف - -امليكوودة يف حيوواة الرسوولل 
اقعوو  بيعوو  هووذ  الل غووْي موون نت  بووني هووذ  احلووا ت كلهووا ليسووحل بعيوودة و  املسوواف.املنووام أو ر يوو  يف اليقظوو  .

 عيدة وعلا  بعيدة يف حلظ  خانف  قصْية ..عن أمكن  ب - -كي ا وكلوا كشفا وعلي  للرسلل 
م القودرة فأما.قعو  كوي ايف اللا والذين يدركلن كوي ا مون نبيعو  القودرة ا هليو  ومون نبيعو  النبولة   يسوتغربلن

لسوهلل  الر  متفاوتو  وإىل تصو ي  تتساوى مجيع األعمال اليت تبدو يف نظر ا نسان وابلقياس إىل قدرتوها هل
لقيواس دير األمولر ابكوم يف تقوواملعتاق املرئك يف عا  البشر ليك هل احل.والصعلب ،حسه ما اعتاق  وما رآ 

 إىل قدرة اّلِل.
وهوذ  التجليو  ملكوان  -غوْي قيواس أو عواقة لبقيو  البشور علوى  -أما نبيع  النبلة فهك اتصال ابملا األعلى 

بعيووود،أو عوووا  بعيووود واللصووولل إليوووه بلسووويل  معللمووو  أو جمهللووو  ليسوووحل أغووورب مووون ا تصوووال ابملوووا األعلوووى 
وهوول يوورق املسووأل  املسووتغرب  املسووتهلل  عنوود القوولم إىل  -رضووك اّلِل عنووه  -وقوود صوود  أبوولبكر .والتلقووك عنه

  1649أصدقه خبث السماء .ل:إين ألصدقه  بعد من ذلكبسانتها ونبيعتها فيقل 

                                                 
 صحي  24574( 24073[)20/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1646
 [43/ 5قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1647
 قلحل:بل الصلاب من  القلل وليك الراج   - 1648
ا ُأْسرَِي اِبلنَِّلِِ  - 1649 ُ َعنوَْها،قَاَلحْل :َلمَّ ُّ النَّاُس ِبَذِلَك،فَاْرتَودَّ اَنس  ِ َّوْن َكواَن آَمنُولا  َعْن َعاِئَشَ  َرِضَك اّللَّ ِإىَل اْلَمْسِجِد األَْقَصى َأْصَبَ  يَوَتَحدَّ

ُ َعنْ  ُقلُ ،َوَسَعى رَِجال  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِإىَل َأيب َبْكر  َرِضَك اّللَّ لَوَ  ِإىَل بَوْيوحِل اْلَمْقوِدِس ُه ُأْسورِ ىَل َصاِحِبِك يَوْزُعُم أَنَّولا :َهْل َلَك إِ ُه،فَوَقالُ ِبِه َوَصدَّ َي بِوِه اللَّيوْ
لَوَ  ِإىَل بَوْيوحِل الْ َصدِِقُُه أَنَّوهُ ا :أََو تُ ف قَاَل :أََوقَاَل َذِلَك ف قَاُللا :نَوَعْم،قَاَل :لَِ ْن قَاَل َذِلَك َلَقْد َصَدَ ،قَاُلل  َمْقوِدِس َوَجواَء قَوْبوَل أَْن ُيْصوِبَ  ف  َذَهوَه اللَّيوْ

ووووَماِء يف  :نَوَعووووْم،ِإيِنِ أَلُصوووودِِقُُه  ووووا ُهووووَل أَبْوَعووووُد ِمووووْن َذلِووووَك ُأَصوووودِِقُُه يف َخووووَثِ الفَوَقووووالَ  ووووَك أاََب بَ   ُغووووْدَوة  أَوْ سَّ ُ َرْوَح  ،فَلِووووَذِلَك  ُِِ وووودِِيَ  َرِضووووَك اّللَّ ْكوووور  الصِِ
 ( صحي 4458[)72/ 4َعْنُه".املستدر  للحاكم مشكال ]
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عووْي م وذ يف قصو  الاللاقعو  وتبوني صودقها للقوولم ابلودليل املواقي الوذي نلبول  يل   ناسوب  هوذ  -و وا يالحوج 
ن تكوووذيه القووولم لوووه مووو -نهوووا رضوووك اّلِل ع - يسووومع لتخووول  أم هووواىنء   - -أن الرسووولل  -وصوووفتها 

رأى   ر  القولم  واعلته يصوارسلل ابحل  الذي جاء به،واحل  الذي وقع له،جفإن يق  ال.بسبه غراب  اللاقع 
 ولكن هوذا كلوه.التشوكيكوقد ارتد بعضهم فعال،واختوذها بعضوهم مواقة للسوخري  و .كائنا ما كان رأيهم فيه
ا ويف هوذا مثول ألصوحاب الودعلة أن اهورو .ن ا؟هر ابحل  الذي آمن بوه .ع - -  يكن ليقعد الرسلل 

ع الرضوووووووى  حشووووووولن وقعوووووووه يف نفووووووولس النووووووواس،و  يتملقووووووولن بوووووووه القووووووولم،و  يتحسسووووووولن ملاضوووووووابحلووووووو   
 وا ستحسان،إذا تعارضحل مع كلم  احل  تقال.

  يتخووذ موون اللاقعوو  معجووزة لتصوودي  رسووالته،مع إحلووا  القوولم يف نلووه  - -كووذلك يالحووج أن الرسوولل 
ذلووك أن هووذ  الوودعلة   تعتموود  -ل وقوود قامووحل البينوو  عنوودهم علووى صوود  ا سووراء علووى األقوو -ااوولار  

علوى االار ،إ ووا تعتموود علووى نبيعوو  الوودعلة ومنهاجهووا املسوتمد موون الفطوورة القلمي ،املتفقوو  مووع املوودار  بعوود 
ابللاقعوووو  انكوووو ا عوووون اعتموووواق  عليهووووا يف كووووكء موووون  - -فلم يكوووون جهوووور الرسوووولل .تصووووحيحها وتقلميهووووا

   1650رق أوا حقيق إ ا كان جهرا ابحلقيق  املستيقن  له جمل.رسالته

                                                 
نن عظيم ، فهذ  قوريا قود سودت الطريو  يف وجوه الودعلة يف مكو ، ويف يقيو  ويف  عرم رسلل هللا بعد كل حمن  منح ، وقد ت - 1650

ه أيب نالووه أكووث مُحاتووه، يف خطوور بعوود وفوواة عموو قبائوول العوورب، وأحكمووحل احلصووار ضوود الوودعلة ورجا هتووا موون كوول جانووه، وأصووب  النوول 
ن األوان للمنحووو  د مسوووتهزئ فقووود آهللا للموو   ئوووم و  حووورب حموووارب، و  كيووو موووام  يف نريقوووه، صوووابر ألمووور ربوووه،   شخوووذ  يف ورسوولل هللا 

يلتقوك و لوى صوث  وجهواق ، عا، ويكرموه العظيم ، فجاءت حاقي  ا سراء واملعراج على قدر من رب العاملني، فيعرج به مون قون ااالئو  مجيع و
موام واحود، فيكولن ا  سول يف صوعيد  ف ، وامعه مع إخلانه مون الر كا  به مباكرة قون رسلل و  حجاب، ويطلعه على علا  الغيه قون اال 

 (.1/447انظر:ال بي  القياقي ، ) . خااهم وآخرهم والقدوة هلم وهل
 بنواء أن تكولننَوات األوىل يف ال  لبنواء الدولو ، يريود هللا تعواىل لِلَّبِ كان ُمقدم ا على مرحلو  جديودة، مرحلو  اهلجورة، وا نطوال  إن الرسلل  -*

لّبم مووورم، لووووالوووذين يف ق سووليم  قليووو  م اصووو  متماسوووك ، فجعوول هللا هوووذا ا ختبوووار والتمحووويا، لوويخلا الصووو  مووون الضوووعا  املوو ققين،
م بوه، فووأي حووج ُيوولنهر رامتووه علووى كويثبوحل املوويمنني األقوولايء االووا الوذين ملسوولا عيوواان صوود  نبويهم بعوود أن ملسوول  تصووديق ا، وكوهدوا موودى  

هووذا  ن يف قلوولّبم أمووامسوو  ا ميووالل هووذا النوول املصووطفى وقوود آمنوولا بووه، وقوودملا حيوواهتم فووداء لووه ولوودينهم، كووم ي  وأي سووعد يغموورهم وهووم حوو
 (.1/451) القياقي ، انظر:ال بي  احلدّ الذي مت بعد وعثاء الطائ ، وبعد قخلل مك   لار  وبعد أذى الصبيان والسفهاء.

ه  مينعوه موون ا؟هور بووموور تنكور  عقولهلم و  تدركووه يف أول األمور تصوولراهتم، و تووه للمشوركني  العاليوو  تتجسود يف ملاجه إن كوجاع  النول  -*
ام أهوول البانوول، وإن هزبوولا ضوود ألمتووه أروع األمثلوو  يف ا؟هوور ابحلوو  أموو ااوول  موون موولاجهتهم، وتلقووك نكووْيهم واسووتهزائهم فضوورب بووذلك 

م عوون إسوورائه إىل بيووحل املقوودس، يف إقاموو  احلجوو  علووى املشووركني  ن حووديه  احلوو  وجنوودوا حلربووه كوول مووا يف وسووعهم، وكووان موون حكموو  النوول
 . وألهر هللا له عالمات تلزم الكفار ابلتصدي 

د ، صوكان قال ذلك لقد   لصدي  رضك هللا عنه القلي يف هذا احلدّ ا؟لل، فعندما أخث  الكفار قال بلسان اللاي ، ل نايظهر إميان  -*
يقوني، منتهى الفقه وال صدي ، وهذاا هل أبعد من ذلك أصدقه خبث السماء يف غدوة أو روح ، وّبذا استح  لقه المث قال:إين ألصدقه فيم

. سب  للنل اي  ا مكان ابلنفإنه يف غ حية وازن بني هذا ااث ونزول اللحك من السماء، فبني هلم أنه إذا كان غريبا على ا نسان العاقي
 (.3/43حميدي )انظر:التاري  ا سالمك لل

الل  حني خْي بينه وبني اامر، وبشارة جثيل عليه الصالة والسالم:هديحل للفطرة، تيكود أن هوذا ا سوالم قيون  إن كرب رسلل هللا  -*
ا ويكوب  الفطرة البشري  اليت ينسجم معها، فالذي خل  الفطرة البشري  خل  هلا هوذا الودين الوذي يلول نلازعهوا واحتياجاهتوا، وُيقو  نملحاهتو
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 واهلن أنخذ يف الدرس األول على وجه التفصيل:
 [21إل   1(:اآليات 17]سور  ا سراء ):الوحد  ا ول 

 ا سراء وإفسادات لليهود والحساا وال هاء

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْللَوُه لُِنرِيَوُه ِموْن ْقَصوى الَّوِذي ابرَْكنوا حَ َمْسوِجِد اأْلَ ىَل الْ إِ راِم ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى بَِعْبوِدِ  لَوْيال  ِموَن اْلَمْسوِجِد احْلَو} 

تَِّخوُذوا ِموْن ُقوين توَ ئِيَل َأ َّ َب َوَجَعْلنواُ  ُهودى  لِبَوِب ِإْسورا( َوآتَوْينا ُملَسى اْلِكتوا1آايتِنا ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَبِصُْي )
 َقَضْينا ِإىل بَوِب ِإْسورائِيَل يف اْلِكتواِب لَتُوْفِسوُدنَّ ( وَ 3ُكلرا  )ا َمَع نُل   ِإنَُّه كاَن َعْبدا  كَ ( ُذرِِيََّ  َمْن مَحَْلن2وَِكيال  )

س  َكوووِديد  نووا أُوِ   َْ  َوْعووُد أُو ُ ووا بَوَعْثنوووا َعلَووْيُكْم ِعبوواقا  لَ فَوووِإذا جوواءَ  (4يف اأْلَْرِم َموورََّتنْيِ َولَووتَوْعُلنَّ ُعلُوول ا َكبِووْيا  )
ال  َوبَنِوووونَي انُكْم ِ َْموووول ُكووووُم اْلَكوووورََّة َعلَووووْيِهْم َوأَْمووووَدقْ لَ ( مُثَّ َرَقْقان 5جاُسوووولا ِخووووالَل الوووودِِايِر وَكوووواَن َوْعوووودا  َمْفعُوووول   )فَ 

ُتْم أِلَ 6َوَجَعْلنوواُكْم َأْكثَوووَر نَِفووْيا  ) ُتْم َأْحَسوونوْ َيُسوولُ ا َوْعووُد اهْلِخوورَِة لِ  جوواءَ  فَوَلهووا فَووِإذا نْوُفِسووُكْم َوِإْن َأَسووْأمتُْ ( ِإْن َأْحَسوونوْ
ُبُكوْم أَْن يوَوْرمَحَُكْم َوِإْن رَ ( َعسوى 7لَوْلا تَوْتبِوْيا  )وا موا عَ لِيُوتَوثُِِ ُوُجلَهُكْم َولَِيْدُخُللا اْلَمْسِجَد َكما َقَخلُولُ  أَوََّل َمورَّة  وَ 

ووُر الْ وَ اْلُقووْرآَن يَوْهووِدي لِلَّوويِت ِهووَك أَقْوووَلُم  َذا( ِإنَّ هوو8عُووْدمُتْ عُووْدان َوَجَعْلنووا َجَهوونََّم لِْلكوواِفرِيَن َحِصووْيا  ) ُمووْيِمِننَي يُوَبشِِ
ااب  أَلِيموووا  ان هَلُوووْم َعوووذنَّ الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووولَن اِبهْلِخووورَِة أَْعتَووودْ َوأَ  (9الَّوووِذيَن يَوْعَملُووولَن الصَّووواحِلاِت أَنَّ هَلُوووْم َأْجووورا  َكبِوووْيا  )

وووورِِ 10) ْنسوووواُن اِبلشَّ نْ  ( َويَوووودُْع اْ ِ َجَعْلنَووووا اللَّْيووووَل َوالنَّهوووواَر آيَوتَوووونْيِ وَ ( 11ُجوووول   )سوووواُن عَ ُقعوووواَءُ  اِبْاَووووْْيِ وَكوووواَن اْ ِ
وِننَي َواحلِْسواَب وَُكولَّ بُِِكوْم َولِتَوْعَلُمولا َعورَ ْضوال  ِموْن تَوغُولا فَ َفَمَحْلان آيََ  اللَّْيِل َوَجَعْلنوا آيَوَ  النَّهواِر ُمْبِصورَة  لِتَوبوْ  َدَق السِِ

ْنُشوولرا  مَ ِقياَموِ  ِكتووااب  يَوْلقوواُ  ُه يوَووْلَم الْ لَوو يف ُعُنِقوِه َوُبْوورُِج ( وَُكولَّ ِإنسووان  أَْلَزْمنوواُ  نووائِرَ ُ 12ء  َفصَّووْلناُ  تَوْفِصوويال  )َكوكْ 
ووا يَوْهتَووِدي لِنَوفْ َموو (14( اقْووورَأْ ِكتابَووَك َكفووى بِنَوْفِسووَك اْليَوووْلَم َعَلْيووَك َحِسوويبا  )13) ْن َضوولَّ ِسووِه َوَمووِن اْهتَوودى فَِإ َّ

ووا َيِضووُل َعَلْيهووا َو  تَووزُِر وازِرَة  ِوْزَر أُْخوورى َومووا ُكنَّوو َعووَة َرُسوول   )ِبنَي َحووَّتَّ ا ُمَعووذِِ فَِإ َّ ِإذا أََرْقان أَْن ُوْلِووَك وَ ( 15 نَوبوْ
َها اْلَقلْ  ْكنوا ِموَن اْلُقوُروِن ِموْن بَوْعوِد ( وََكوْم أَْهلَ 16ْدِمْيا  )مَّْرانها تَوُل فَودَ قَوْريَ   أََمْران ُمْ َِفيها فَوَفَسُقلا ِفيها َفَح َّ َعَليوْ
ْلنووا لَووُه ِفيهووا ( َمووْن كوو17نُوول   وََكفووى ِبَربِِووَك بِووُذنُلِب ِعبوواِقِ  َخبِووْيا  َبِصووْيا  ) ْن ا َنشوواُء ِلَمووموواَن يُرِيووُد اْلعاِجلَووَ  َعجَّ
 ُمووْيِمن  ( َوَمووْن أَراَق اهْلِخوورََة َوَسووعى هَلووا َسووْعَيها َوُهوولَ 18لرا  )نُرِيووُد مُثَّ َجَعْلنووا لَووُه َجَهوونََّم َيْصووالها َمووْذُملما  َمووْدحُ 

بِِووَك حَمْظُوولرا  اَن َعطوواُء رَ كوو ِء ِمووْن َعطوواِء َربِِووَك َومووا  ُكووال  ُ ِووُد هووُي ِء َوَهوويُ   (19فَُأول ِووَك كوواَن َسووْعيُوُهْم َمْشووُكلرا  )
 { (21َثُ تَوْفِضيال  )جات  َوَأكْ َثُ َقرَ خ  َوَلآْلِخرَُة َأكْ ( اْنظُْر َكْيَ  َفضَّْلنا بَوْعَضُهْم َعلى بَوعْ 20)

 حول ا سراء  1 –الدرس ا ول 
                                                                                                                                            

َهوا  َ تَوْبوِديَل ِاَْلوِ  هللِا ذَ  لِوَك الودِِيُن اْلَقويُِِم َوَلِكونَّ َأْكثَووَر النَّواِس  َ يَوْعَلُمولَن ( مجاحها ) فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِِيِن َحِنيف ا ِفْطَرَت هللِا الَّويِت َفطَوَر النَّواَس َعَليوْ
 [.30]الروم:

 ق ، وأنووه وسووع أتبوواعاقة والوورايقة، وأن كووريع  ا سووالم نسووخحل الشوورائع السووابوووم سوولملا لووه ابلقيووابألنبيوواء قليوول علووى أ إن صووالة النوول  -*
 ا.ديها و  من خلفهينل من بني هي ء األنبياء ما وسع أنبياَءهم أن يسلملا ابلقياقة هلذا الرسلل ولرسالته اليت   ذتيها البا

نحرفوو ، ع عوون الوودايانت املورة ا بووالأن يوودركلا هووذ  احلقيقوو ، ويوودعلا إليهووا، وهوك ضوور إن علوى الووذين يعقوودون موويارات التقووارب بوني األقاين 
م ووا موون األنظموو  ا موون األوضوواع أو نظاورسووالته، وعلوويهم أن يوودركلا حقيقوو  هووذ  الوودعلات املشووبله ، الوويت ختوودم وضووع   وا ميووان ّبووذا الرسوولل 

  [341/ 1السْية النبلي  عرم وقائع وهليل أحداّ ] ا؟اهلي .
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ْلَلُه،لُِنرِيَوُه ِموْن حَ ْقَصوى الَّوِذي ابرَْكنوا َمْسوِجِد اأْلَ ِإىَل الْ  ُسْبحاَن الَِّذي َأْسورى بَِعْبوِدِ  لَوْيال  ِموَن اْلَمْسوِجِد احْلَورامِ  »
 « ..السَِّميُع اْلَبِصْيُ  آايتِنا ِإنَُّه ُهلَ 

ب يف  العبود والور   صول  بونيتبدأ السلرة بتسبي  اّلِل،ألي  حرك  نفسوي  تتسو  موع جول ا سوراء اللطي ،وأليو
 ذلك األف  اللضكء.

الووويت    إىل الووودرجات والعوووروج َأْسووورى بَِعْبوووِدِ ،لتقريرها وتلكيووودها يف مقوووام ا سوووراء»وتوووذكر صوووف  العبلقيووو :
التبسووووا يف  لهيوووو ،كماكووووك   تنسوووى هووووذ  الصووووف ،و  يلتوووبك مقووووام العبلقيووو ، قام األل  يبلغهوووا بشوووور وذلوووك

يت أعطيووحل هلايت الووالعقائوود املسوويحي  بعوود عيسووى عليووه السالم،بسووبه مووا  بووك مللوود  ووفاته،وبسووبه ا
 دة ا سوووالمي ى للعقيووووبوووذلك تبقووو.له،فاختوووذها بعضوووهم سوووببا للخلووو  بوووني مقوووام العبلقيووو  ومقوووام األللهيووو  .

ن ريووووه أو مووووقسووووانتها ونصوووواعتها وتنزيههووووا للووووذات ا هليوووو  عوووون كوووول كووووبه  موووون كوووور  أو مشوووواّب ،من ب
 ولكن.كوووور توووواج إىل ذ و  ه.هموووول معهووووا زماوووووا« َأْسوووورى »فكلموووو  .بعيد.وا سووووراء موووون السرى:السووووْي ليال

يقووو  القووورآن علوووى نر  -ر يووول والتصوووليللتظل« ُسوووْبحاَن الَّوووِذي َأْسووورى بَِعْبوووِدِ  لَوووْيال  »السووويا  يووونا علوووى الليووول 
ء اللطيفوو  ليوول السوواكن،وحيم جوول  السوواجك علووى النفك،وهووك تتملووى حركوو  ا سوورافيلقووك لوول ال -الكوورمي 

 وتتابعها.
حيوود  عقائود التل ،تورب  بوونيوالرحلو  موون املسوجد احلوورام إىل املسوجد األقصووى رحلو  رتووارة مون اللطيوو  اابْي

تووورب  بوووني األمووواكن و  - -،إىل حممووود خوووامت النبيوووني الكوووثى مووون لووودن إبوووراهيم وإ اعيووول عليهموووا السوووالم
دسووات ل األخووْي ملقيوو  الرسوول وكأ ووا أريوود ّبووذ  الرحلوو  العجيبوو  إعووالن ورا.املقدسوو  لوودايانت التلحيوود مجيعا

ن ز إىل أبعوود مووحلوو  ترموور فهك .الرسول قبله،واكووتمال رسووالته علووى هووذ  املقدسووات،وارتباط رسوالته ّبووا مجيعووا
ن املعووواين مووواين أكوووث وتشووومل آمووواقا وآفاقوووا أوسوووع مووون الزموووان واملكوووان وتتضووومن معوووحووودوق الزموووان واملكوووان 

 القريب  اليت تتكش  عنها للنظرة األوىل.
 لوه.فائضو  عليووه  ابملسجد،وصو  يرسوم الثكو  حافو« الَّوِذي ابرَْكنوا َحْللَوهُ »ووصو  املسوجد األقصوى  نوه 

 .قرآين العجيهتعبْي الوذلك من ققائ  ال.فيه أو ابركنا.لل   يكن ليلقيه تعبْي مباكر مثل:ابركنا 
د األقصووى يف حلوورام واملسووجاملسووجد ا والنقلوو  العجيبوو  بووني« لُِنرِيَووُه ِمووْن آايتِنووا»وا سووراء آيوو  صوواحبتها آايت:

ّلِل،تفوت  اآيو  مون آايت .أاي كانوحل صولرهتا وكيفيتهوا . - -الثه  اللجيزة اليت   يوثق فيهوا فوراش الرسولل 
  ا املخلوووول آفووووا  عجيبوووو  يف هووووذا اللجوووولق وتكشوووو  عوووون الطاقووووات املخبوووولءة يف كيووووان هووووذ القلووووه علووووى

ين موووون هووووذا املختوووار  البشري،وا سوووتعداقات اللدنيوووو  الوووويت يتهيوووأ ّبووووا  سووووتقبال فووويخ القوووودرة يف أكووووخاص
وونَّووُه ُهووَل اإِ »..يفوو  ا؟نك،الووذي كرمووه اّلِل وفضووله علووى كثووْي موون خلقووه،وأوقع فيووه هووذ  األسوورار اللط ِميُع لسَّ

 رار.ائ  واألسيسمع ويرى كل ما لط  وق ،وخفك على األ اع واألبصار من اللط..« اْلَبِصْيُ 
إىل صويغ  التقريور « ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى بَِعْبِدِ  لَوْيال  »والسيا  يتنقل يف آي  ا فتتا  من صيغ  التسبي  ّلِل:

وفقا لودقائ  الود  ت التعبْييو  « ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَبِصْيُ »:إىل صيغ  اللص  ّللِ « لُِنرِيَُه ِمْن آايتِنا»من اّلِل:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2788 

وتقرير القصوود موون ا سووراء اووكء منووه .فالتسووبي  يرتفووع ملجهووا إىل ذات اّلِل سووبحانه. يووزان ققيوو  حساس
 تعاىل نصا.

يو  ختلفو  يف اهللصوي  املاوعتمع هوذ  .واللص  ابلسومع والبصور اوكء يف صولرة ااوث الثابوحل لذاتوه ا هليو 
 اللاحدة لتيقي ق  هتا بدق  كامل .

قصووى هوول نوور  سووجد األوامل.وهوول نقلوو  عجيبوو  ابلقيوواس إىل مووألل  البشر.هووذا ا سووراء آيوو  موون آايت اّللِ 
 الرحل .

 نو  وموس  وإفسادات لبني إسرائيل 8 - 2الدرس الثاني:

فسووْية ملسووى .ارجهم منه إسورائيل مث أخووواملسوجد األقصووى هوول قلووه األرم املقدسو  الوويت أسووكنها اّلِل بووب
ْلِكتوواَب اْينووا ُملَسووى َوآتوَ  » :وبووب إسوورائيل عووكء هنووا يف مكاوووا املناسووه موون سوويا  السوولرة يف اهلايت التاليوو

ُه كووووواَن َعْبووووودا  ْن مَحَْلنوووووا َموووووَع نُووووول   ِإنَّووووورِِيَّوووووَ  َموووووذُ كِووووويال  َوَجَعْلنووووواُ  ُهووووودى  لِبَوووووِب ِإْسووووورائِيَل َأ َّ تَوتَِّخوووووُذوا ِموووووْن ُقوين َو 
فَووِإذا جوواَء َوْعووُد .ا َكِبْيا  نْيِ َولَووتَوْعُلنَّ ُعلُوول  ْرِم َموورَّتَ  اأْلَ يف َوَقَضووْينا ِإىل بَووِب ِإْسوورائِيَل يف اْلِكتوواِب لَتُوْفِسووُدنَّ .َكُكلرا  

 َرَقْقان َلُكوووُم مُثَّ .كاَن َوْعووودا  َمْفعُووول   ،َو  الووودِِايرِ لا ِخووواللَ أُو ُ وووا بَوَعْثنوووا َعلَوووْيُكْم ِعبووواقا  لَنوووا أُوِ  َ ْس  َكوووِديد  َفجاُسووو
ُتْم َأْحَسووو.ثَووووَر نَِفوووْيا  ْم َأكْ اْلَكووورََّة َعَلْيِهْم،َوأَْموووَدْقانُكْم ِ َْمووولال  َوبَِننَي،َوَجَعْلنووواكُ  ُتْم أِلَنْوُفِسوووُكْم،َوِإْن َأَسوووْأمُتْ ِإْن َأْحَسووونوْ نوْ

ُوا موووا َعلَوووْلا َقَخلُووولُ  أَوََّل َمووورَّة   ْسوووِجَد َكموووالا اْلمَ ُجلَهُكْم،َولِيَوووْدُخلُ فَوووِإذا جووواَء َوْعوووُد اهْلِخووورَِة لَِيُسووولُ ا وُ .فَوَلها ،َولِيُوَتثِِ
 « ..كاِفرِيَن َحِصْيا  َهنََّم لِلْ َعْلنا جَ َعسى َرُبُكْم أَْن يَوْرمَحَُكْم،َوِإْن ُعْدمُتْ ُعْدان،َوجَ .تَوْتِبْيا  

ئيل ايو  بوب إسووراتضومن وتوهك .رآن إ  يف هوذ  السولرةوهوذ  احللقو  مون سوْية بوب إسورائيل   تووذكر يف القو
ل الفسوووواق ألموووم وفشوووووتكشووو  عوووون العالقوووو  املباكووورة بووووني مصووووارع ا.الووويت صوووواروا إليهوووا وقالووووحل قولووووتهم ّبا

عول إفسواق جهلال  لقريو  ادر اّلِل قوذلك أنه إذا .لسن  اّلِل اليت ستذكر بعد قليل يف السلرة ذاهتا فيها،وفاقا
 سببا هلالكها وتدمْيها.امل فني فيها 

ب إسوورائيل ليووه موون إنووذار لبووومووا اكووتمل ع -التوولراة  -ويبوودأ احلوودية يف هووذ  احللقوو  بووذكر كتوواب ملسووى 
مول لسوفين ،و  ُيار،وآابئهم األولوني الوذين محلولا معوه يف العبود الشوكل  -نول   -وتذكْي هلم  دهم األكوث 

،ُذرِِيَّوَ  َموْن تَِّخوُذوا ِموْن ُقوين وَكِ توَ يَل َأ َّ  ِإْسرائِ ،َوَجَعْلناُ  ُهدى  لَِبِب َوآتَوْينا ُملَسى اْلِكتابَ  »معه إ  امليمنلن: يال 
 « ..مَحَْلنا َمَع نُل   ِإنَُّه كاَن َعْبدا  َكُكلرا  

وذلووك أ  .عوود قليلبذلووك ا نووذار وهووذا التووذكْي مصوودا  للعوود اّلِل الووذي يتضوومنه سوويا  السوولرة كووذلك 
 َّت يبعة إليهم رسل  ينذرهم ويذكرهم.يعذب اّلِل قلما ح

« ْن ُقوين وَكِويال  تَِّخوُذوا ِمو َّ توَ أَ ُهودى  لِبَوِب ِإْسورائِيَل »وقود نوا علوى القصود األول مون إيتواء ملسوى الكتواب:
مووا آموون ف.هوول ا ميان دى،وهووذافهووذا هوول اهل.فووال يعتموودوا إ  علووى اّلِل وحوود ،و  يتجهوولا إ  إىل اّلِل وحد 

 من اختذ من قون اّلِل وكيال. و  اهتدى
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ول يف رسووولل األولقووود خوووانبهم ابسوووم آابئهوووم الوووذين محلهوووم موووع نووول ،وهم خالصووو  البشوووري  علوووى عهووود ال
ىل إكلر،ولْيقهم لعبد الشواألرم.خانبهم ّبذا النسه ليذكرهم ابستخالص اّلِل هلابئهم األولني،مع نل  ا

 هذا النسه امليمن العري .
 وقوود وصوو  ّبووا.اوإبرازه ذا املعوو  وملعوو  آخر،هوول تنسووي  صووف  الرسوول املختووارينووصوو  نلحووا ابلعبلقيوو  هلوو

لووذي آ   جوول السوولرة وسووياقها.يف ذلووك الكتوواب ا على نريقوو  التناسوو  القرآنيوو  يف.موون قبوول - -حمموودا 
م يف ه إفسووووواقهاّلِل مللسوووووى ليكووووولن هووووودى لبوووووب إسووووورائيل،أخثهم  وووووا قضوووووا  علووووويهم مووووون تووووودمْيهم بسوووووب

يف  إىل ا فسووواق موووا عووواقواوأنوووذرهم  ثلوووه كل.ر هوووذا التووودمْي مووورتني لتكووورر أسوووبابه مووون أفعاهلموتكووورا.األرم
ْرِم اِب لَتُوْفِسوُدنَّ يف اأْلَ  يف اْلِكتوْسرائِيلَ َوَقَضْينا ِإىل َبِب إِ »األرم،تصديقا لسن  اّلِل ا؟اري  اليت   تتخل :

 « ..َمرََّتنْيِ َولَتَوْعُلنَّ ُعُلل ا َكِبْيا  
ه مووآهلم   أنوو  هلوك مووناهوذا القضوواء إخبووار مون اّلِل تعوواىل هلووم  وا سوويكلن منهم،حسووه موا وقووع يف علمووه و 

  َذُْموووُر  نَّ اّللََّ قُوووْل:إِ » فووواّلِل سوووبحانه   يقضووك اب فسووواق علوووى أحووود.قضوواء قهوووري عليهم،تنشوووأ عنوووه أفعاهلم
كوائن،وإن    -لوم اّلِل ع ابلقيواس إىل -ا سويكلن فمو.إ ا يعلم اّلِل ما سيكلن علموه  وا هول كائن« اِبْلَفْحشاءِ 

 كان ابلقياس إىل علم البشر   يكن بعد،و  يكش  عنه الستار.
للن ني،وأوم سويعألرم مورتولقد قضى اّلِل لبب إسرائيل يف الكتاب الذي آ   مللسوى أووم سيفسودون يف ا

ن م موون عبوواق  موول  علوويهل  لإلفسواق سوووكلما ارتفعوولا فاختووذوا ا رتفوواع وسووي.يف األرم املقدسو  ويسوويطرون
ِديد  اقا  لَنوا أُوِ  َ ْس  َكولَوْيُكْم ِعبوْثنوا عَ فَوِإذا جواَء َوْعوُد أُو ُ وا بَوعَ »يقهرهم ويستبي  حرماهتم ويدمرهم تدمْيا:
 «.َفجاُسلا ِخالَل الدِِايِر،وَكاَن َوْعدا  َمْفُعل   

بعووووة اّلِل في.فيها م فيهووووا قوووولة وسلطان،فيفسوووودونفهووووذ  هووووك األوىل:يعلوووولن يف األرم املقدس ،ويصووووب  هلوووو
يغوووودون و لن فيهووووا علوووويهم عبوووواقا موووون عبوووواق  أو   س كووووديد،وأو  بطووووا وقلة،يسووووتبيحلن الووووداير،ويروح

 يكذب.  حل  و  « وَكاَن َوْعدا  َمْفُعل   »ابستهتار،ويطأون ما فيها ومن فيها بال هتيه 
الوبالء  م وأفاقوا منا أحلاهلقهر والذل فرجعلا إىل رّبم،وأصلحل حَّت إذا ذا  بنل إسرائيل ويالت الغله وال

 ألرم،أقال اّللِ اسوودوا يف وحووَّت إذا اسووتعلى الفوواهلن وغوورهتم قلهتم،فطغوولا هووم اهلخوورون وأف.املسوول  عليهم
ْمووووَدْقانُكْم ِهْم َوأَ رََّة َعلَوووويْ ُم اْلَكوووومُثَّ َرَقْقان َلُكوووو»للمغلوووولبني موووون الغووووالبني،ومكن للمستضووووعفني موووون املسووووتكثين:

 من جديد  ..مث تتكرر القص « ِ َْملال  َوبَِننَي َوَجَعْلناُكْم َأْكثَوَر نَِفْيا  
ُتْم ِإْن َأحْ  »ء:ل وا؟وووزاوقبووول أن يوووتم السووويا  بقيووو  النبووولءة الصووواقق  واللعووود املفعووولل يقووورر قاعووودة العمووو  َسووونوْ

ُتْم أِلَنْوُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأمُتْ فَوَلها  « ..َأْحَسنوْ
ععل و .ار  ونتائجوووهه،بكل مثوواعوودة الوويت   تتغووْي يف الوودنيا ويف اهلخوورة والوويت ععوول عموول ا نسووان كلووه لووالق

أحسوووون  ه،إن كوووواءا؟ووووزاء مثوووورة نبيعيوووو  للعمل،منووووه تنتج،وبووووه تتكيوووو  وععوووول ا نسووووان مسوووويو  عوووون نفسوووو
 إليها،وإن كاء أساء،  يللمن إ  نفسه حني ُي  عليه ا؟زاء.
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لَِيُسووووووولُ ا  هْلِخووووووورَةِ افَوووووووِإذا جووووووواَء َوْعوووووووُد »مضوووووووى السووووووويا  يكمووووووول النبووووووولءة الصووووووواقق :فوووووووإذا تقوووووووررت القاعووووووودة 
 « ..َلْلا تَوْتِبْيا  وا ما عَ لِيُوَتثُِِ ُوُجلَهُكْم،َولَِيْدُخُللا اْلَمْسِجَد َكما َقَخُللُ  أَوََّل َمرَّة ،وَ 

ُدنَّ لَتُوْفِسو»بول:كر  مون قبوذ وُيذ  السيا  ما يقع من بب إسرائيل بعد الكرة من إفساق يف األرم،اكتفواء 
 وا  «ِة لَِيُسولُ ا ُوُجولَهُكمْ ُد اهْلِخورَ جواَء َوْعو فَوِإذا»ويثبوحل موا يسولطه علويهم يف املورة اهلخورة:« يف اأْلَْرِم َمرََّتنْيِ 

وجوولههم موون  بهوولن بووهيرتكبلنووه معهووم موون نكووال ميووا النفوولس اب سوواءة حووَّت تفوويخ علووى اللجوول ،أو  ووا ا
ويودمرون « َل َمورَّة  َخُللُ  أَوَّ قَ َد َكما َولَِيْدُخُللا اْلَمْسجِ »ستبيحلن املقدسات ويستهينلن ّبا:وي.مساءة وإذ ل

ُوا ما َعَلْلا تَوْتِبْيا  »ما يغلبلن عليه من مال وقاير  لكامول الوذي يطغوى ادمار الشوامل ك صلرة للوه..« َولِيُوَتثِِ
 على كل ككء، والذي   يبقك على ككء.

علوويهم موون  ة،مث سوول نبوولءة ووقووع اللعد،فسوول  اّلِل علووى بووب إسوورائيل موون قهوورهم أول موور ولقوود صوودقحل ال
 كرقهم يف األرم،وقمر  لكتهم فيها تدمْيا.

 يوود يف العووثةهووا   يز و  يوونا القوورآن علووى جنسووي  هووي ء الووذين سوولطهم علووى بووب إسوورائيل،ألن الوونا علي
  اال  هل املقصلق.وبيان سن  اّلِل يف.كي ا.والعثة هك املطللب  هنا

ُبُكوْم َعسى رَ »مح :ريقا للر نويعقه السيا  على النبلءة الصاقق  واللعد املفعلل، ن هذا الدمار قد يكلن 
 إن أفدمت منه عثة.« أَْن يَوْرمَحَُكمْ 

 .« .ْدانُعْدمُتْ عُ  َوِإنْ :»فأما إذا عاق بنل إسرائيل إىل ا فساق يف األرم فا؟زاء حاضر والسن  ماضي 
سووواق قوا إىل ا فمث عوووا.هووواولقووود عووواقوا إىل ا فسووواق فسووول  اّلِل علووويهم املسووولمني فوووأخرجلهم مووون ا؟زيووورة كل

ىل إوا اليووولم ولقووود عووواق..« هتلووور»فسووول  علووويهم عبووواقا آخووورين،حَّت كوووان العصووور احلووودية فسووول  علووويهم 
م موووون  علوووويهّللِ وليسوووولطن ا.الوووويت أذاقووووحل العوووورب أصووووحاب األرم الليالت« إسوووورائيل»ا فسوووواق يف صوووولرة 

 نالر  قريه لإن غدا و .يسلمهم سلء العذاب،تصديقا للعد اّلِل القانع،وفاقا لسنته اليت   تتخل  .
نوا َجَهونََّم َوَجَعلْ »كل :ن مون مشوا وحتم السيا  اهلي   صْي الكوافرين يف اهلخورة ملوا بينوه وبوني مصوْي املفسودي 

 ها أحد.أحد وتتسع هلم فال يند عنهصرهم فال يفلحل منهم ..« لِْلكاِفرِيَن َحِصْيا  
 ااهاداء بالقرآن وا نسان الم ول 11 - 9الدرس الثالث:

للا يهتووودوا بووول ضووو ا بوووه فلووومومووون هوووذ  احللقووو  مووون سوووْية بوووب إسووورائيل،وكتاّبم الوووذي آ   اّلِل مللسوووى ليهتووودو 
ي لِلَّوويِت ِهووَك ْرآَن يَوْهوودِ ْلُقووَذا اِإنَّ هوو»القوورآن الووذي يهوودي للوويت هووك أقوولم:.ينتقوول السوويا  إىل القرآن.فهلكوولا .

ُر اْلُمْيِمِننَي الَِّذيَن يَوْعَمُللَن الصَّاحِلاِت   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخورَِة أَْعتَوْدان هَلُوْم  ِبْيا ،َوأَنَّ الَِّذيَن كَ ْم َأْجرا   نَّ هلَُ أَ أَقْوَلُم،َويُوَبشِِ
 « ..َعذااب  أَلِيما  

يموا يهديهم،فيشومل من يهوديهم وف نوال  فوي..هكذا على وجوه ا«  ِهَك أَقْوَلمُ ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَوْهِدي لِلَّيِت »
ري ،وكوول ننهج وكوول اهلوودى أقلامووا وأجيووا  بووال حوودوق موون زمووان أو مكووان ويشوومل مووا يهووديهم إليووه كوول موو

 خْي يهتدي إليه البشر يف كل زمان ومكان.
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يهوووووا و   تعقيووووود ف البسووووويط  الووووويت يهووووودي للووووويت هوووووك أقووووولم يف عوووووا  الضووووومْي والشوووووعلر،ابلعقيدة اللاضوووووح  
ترب  مول والبنواء،و احل  للعغملم،واليت تطل  الرو  من أيقال الولهم واارافو ،وتطل  الطاقوات البشوري  الصو

 بني نلاميك الكلن الطبيعي  ونلاميك الفطرة البشري  يف تناس  واتسا .
قيدتوووووه ،وبني عر  وسوووووللكهويهووووودي للووووويت هوووووك أقووووولم يف التنسوووووي  بوووووني لووووواهر ا نسوووووان وابننوووووه،وبني مشووووواع
سوووتقرة علوووى لوووى وهوووك موعملوووه،فإذا هوووك كلهوووا مشووودوقة إىل العوووروة الوووليقى الووويت   تنفصوووم،متطلع  إىل أع

 اة.تمتاعا ابحليتاعا واسماألرم،وإذا العمل عباقة مَّت تلجه ا نسان به إىل اّلِل،ولل كان هذا العمل 
حوَّت  ي  علوى الونفكشو  التكوالالتكالي  والطاقو ،فال تويهدي لليت هك أقلم يف عا  العباقة ابمللازن  بني 

جوواوز القصوود و  تت.رو  تسووهل وتوو خا حووَّت تشوويع يف الوونفك الرخوواوة وا سووتهتا.اوول وتيووأس موون اللفوواء
 وا عتدال وحدوق ا حتمال.

  علاب،وقو ويهووووودي للووووويت هوووووك أقووووولم يف عالقوووووات النووووواس بعضوووووهم ببعخ:أفوووووراقا وأزواجا،وحكلموووووات وكووووو
ع املولقة ى و  ايول موأي واهلول قيم هذ  العالقات على األسك اللنيدة الثابتو  الويت   تتوأير ابلور وأجناسا،وي

وأعر  علم  ون خلو ،قه،وهل أاألسك اليت أقامها العليم اابْي ال.والشنآن و  تصرفها املصاحل واألغرام
ونظوووام  ام املوووالونظووو وووا يصووول  هلوووم يف كووول أرم ويف كووول جيل،فيهوووديهم للووويت هوووك أقووولم يف نظوووام احلكوووم 

 ا جتماع ونظام التعامل الدو  الالئ  بعا  ا نسان.
  دسوواهتا وصوويانتعظيم مقويهوودي للوويت هووك أقوولم يف تبووب الوودايانت السووماوي  مجيعهووا والوورب  بينهووا كلهووا،و 

 حرماهتا فإذا البشري  كلها  ميع عقائدها السماوي  يف سالم ووائم.
وووُر ».« .ي لِلَّووويِت ِهوووَك أَقْووووَلمُ ِإنَّ هوووَذا اْلُقوووْرآَن يَوْهووودِ  »  أَنَّ هَلُوووْم َأْجووورا   َن يَوْعَملُووولَن الصَّووواحِلاتِ نَي الَّوووِذيْلُموووْيِمنِ اَويُوَبشِِ

لعموووول هووووذ  هووووك قاعدتووووه األصوووويل  يف اف«  أَلِيمووووا   َعووووذااب  َكبِووووْيا ،َوأَنَّ الَّووووِذيَن   يُوْيِمنُوووولَن اِبهْلِخوووورَِة أَْعتَووووْدان هَلُوووومْ 
ر   يبلو  األول مبتول .انبوال إميو فال إميوان بوال عمول،و  عمول.والعمل الصاحل يقيم بنواء  فعلى ا ميان.وا؟زاء

ايو  ّبوذا قو  اهلدحوّبموا معوا تت.وّبما معوا تسوْي احليواة علوى الويت هوك أقولم ..اامه،والثاين مقطلع  ركيزة لوه
 القرآن.

مووا  ووا ينفعووه و  ا؟اهوول العجوولل ا نسووان.فأمووا الووذين   يهتوودون ّبوودي القوورآن،فهم م وكوولن هلوولى ا نسان
نْ  َويَودْعُ »يضور ،املندفع الوذي   يضوب  انفعا توه ولول كوان مون ورائهووا الشور لوه: رِِ ُقعواَءُ  اِبْاَووْْيِ سواُن اِبلشَّواْ ِ

ْنساُن َعُجل     « ..وَكاَن اْ ِ
هووول   و لوووى نفسوووه ولقووود يفعووول الفعووول وهووول كووور،ويعجل بوووه ع.ذلوووك أنوووه   يعووور  مصوووائر األمووولر وعلاقبها

ثابوووحل لقووورآن الفوووأين هوووذا مووون هووودى ا.يووودري.أو يووودري ولكنوووه   يقووودر علوووى كوووب  مجاحوووه وضوووب  زماموووه .
 اهلاقئ اهلاقيف

 هدى القرآن وهل ا نسان  .أ  إوما نريقان رتلفان:كتان كتان
 فردية الابمة والحساا يوا القيامة وسنة هللا في ا هالك 17 - 12الدرس الرابع:
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رة إىل يمنني وا كواه مون املوا سراء وما صاحبه من آايت وا كارة إىل نل  ومن محللا معو ومن ا كارة إىل
،ومن  يف العبوواقسوونن اّللِ  قصوو  بووب إسوورائيل ومووا قضووا  اّلِل هلووم يف الكتاب،ومووا يوودل عليووه هووذا القضوواء موون
 .قلاعد العمل وا؟زاء وا كارة إىل الكتاب األخْي الذي يهدي لليت هك أقلم .

لنيووووو  يف هوووووذا ّلِل الكاذ  ا كوووووارات إىل آايت اّلِل الووووويت أعطاهوووووا للرسووووول ينتقووووول السووووويا  إىل آايت مووووون هووووو
عمول وا؟وزاء لاميك النواللجلق،يرب  ّبا نشواط البشور وأعماهلم،وجهودهم وجزاءهم،وكسوبهم وحسواّبم،فإذا 
ا،قائموو  علووى اهتميك ذوالكسووه واحلسوواب مرتبطوو  أكوود ارتبوواط ابلنوولاميك الكلنيوو  الكثى،حمكلموو  ابلنوولا
ل  إبراقة ااووا ار مودبرةقلاعود وسونن   تتخل ،ققيقو  منظمو  ققو  النظوام الكولين الوذي يصور  الليول والنهو

تَوُغلا ِل َوَجَعْلنا آيَوَ  النَّهويََ  اللَّيْ آَمَحْلان َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنَّهاَر آيَوَتنْيِ،فَ  »الذي جعل الليل والنهار: اِر ُمْبِصورَة ،لِتَوبوْ
وِننَي َواحلِْسواَب وَُكو سوان  أَْلَزْمنواُ  نوائِرَُ  يف اُ  تَوْفِصويال  وَُكولَّ ِإنء  َفصَّوْلنلَّ َكوكْ َفْضال  ِمْن َربُِِكْم،َولِتَوْعَلُمولا َعوَدَق السِِ

َمِن اْهتَوودى .ْيووَك َحِسوويبا  يَوووْلَم َعلَ فووى بِنَوْفِسووَك الْ ِكتابَووَك كَ   ،اقْورَأْ ُعُنِقووِه،َوُبْرُِج لَووُه يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ِكتووااب  يَوْلقوواُ  َمْنُشوولرا  
وووا َيِضوووُل َعَلْيهوووا، وووا يَوْهتَوووِدي لِنَوْفِسوووِه َوَموووْن َضووولَّ فَِإ َّ َعوووَة مُ ْزَر أُْخرى،َوموووا ُكنَّوووا زِرَة  وِ او َو  تَوووزُِر فَِإ َّ َعوووذِِِبنَي َحوووَّتَّ نَوبوْ

َهوا اْلَقوْلُل فَودَ ِفيهوا َفَحو َّ  َفَسوُقلاَوِإذا أََرْقان أَْن ُوِْلَك قَوْريَو   أََموْران ُمْ َِفيهوا فوَ .َرُسل    وََكْم أَْهَلْكنوا .مَّْرانها تَوْدِمْيا   َعَليوْ
،وََكفى ِبَربِِوَك بِوُذنُلِب ِعبواِقِ  خَ  ْلنوا لَوُه ِفيهوا موا اَن يُرِيوُد اْلعاِجلَوَ  عَ كوَمْن  .ِصوْيا  بَ بِوْيا  ِمَن اْلُقُروِن ِموْن بَوْعوِد نُول   جَّ

ا َسوْعَيها َوُهوَل ُموْيِمن  راَق اهْلِخورََة َوَسوعى هَلوا  َوَموْن أَ َمْدُحلر  َجَعْلنا َلُه َجَهنََّم َيْصالها َمْذُملما  َنشاُء ِلَمْن نُرِيُد،مُثَّ 
اْنظُْر  .ظُوولرا  حمَْ ،َومووا كوواَن َعطوواُء َربِِووَك طوواِء َربِِكَ ِمووْن عَ  ُكال  ُ ِووُد هووُي ِء َوَهووُي ءِ .فَُأول ِووَك كوواَن َسووْعيُوُهْم َمْشووُكلرا  

،َوَلآْلِخرَُة َأْكَثُ َقَرجات  َكيْ   « .. تَوْفِضيال  َوَأْكَثُ  َ  َفضَّْلنا بَوْعَضُهْم َعلى بَوْعخ 
 حلساب.سنني واوعلم ال.فالناملس الكلين الذي ُيكم الليل والنهار،يرتب  به سعك الناس للكسه

دى اهلوووووو وترتب  بووووووه علاقووووووه.ويوووووورتب  بووووووه كسووووووه ا نسووووووان موووووون خووووووْي وكوووووور وجووووووزا   علووووووى ااووووووْي والشوووووور
تب  وتر .بعووة رسوول ذب حووَّت يويوورتب  بووه وعوود اّلِل أ  يعوو.والضووالل،وفرقي  التبعوو  فووال تووزر وازرة وزر أخرى

الوذين لن العاجلو  و ذين يطلبووترتب  بوه مصوائر الو.به سن  اّلِل يف إهوال  القورى بعود أن يفسو  فيهوا م فلهوا
 تبووحل وسووونن     انموولسكلهووا اضوووك وفوو.يطلبوولن اهلخوورة وعطوواء اّلِل هلووي ء وهوووي ء يف الوودنيا واهلخوورة .

 تتبدل،ونظام   يتحلل.فليك ككء من هذا كله جزافا.
توَ نوا آيَوَ  الَوَجَعلْ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالنَّهاَر آيَوَتنْيِ،َفَمَحْلان آيََ  اللَّْيولِ » غُولا َفْضوال  ِموْن َربُِِكوْم َولِتَوْعَلُمولا نَّهواِر ُمْبِصورَة  لِتَوبوْ

نِ   « ..نَي َواحلِْساَب،وَُكلَّ َكْكء  َفصَّْلناُ  تَوْفِصيال  َعَدَق السِِ
والليوول والنهووار آيتووان كلنيتووان كبووْي ن تشوويان بدقوو  النوواملس الووذي   يصوويبه االوول موورة واحوودة،و  يدركووه 

 فموا انول املقصولق هنوا وآيو  الليول ابقيو  كآيو  النهوارف.التعطل مرة واحدة،و  يوب يعمول قائبوا ابلليول والنهار
أن املقصلق بوه للمو  الليول الويت ختفوى فيهوا األكوياء وتسوكن فيهوا احلركوات واألكوبا   -واّلِل أعلم  -يبدو 

فكأن الليل  حل إذا قيك إىل ضلء النهار وحرك  األحياء فيه واألكياء وكأ ا النهار ذاتوه مبصور ابلضولء ..
تَوغُوولا َفْضووال  ِمووْن َربُِِكووْم َولِتَوْعَلُموولا »الووذي يكشوو  كوول كووكء فيووه لابصووار.ذلك انوول لليوول والووثوز للنهووار  لِتَوبوْ
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ِننَي َواحلِْسابَ  والسكلن وا؟مام،والنهار للسعك والكسه والقيام،ومن املخالفو   فالليل للراح ..« َعَدَق السِِ
 بني الليل والنهار يعلم البشر عدق السنني،ويعلملن حساب امللاعيد والفصلل واملعامالت.

وققوو  .ا مصوواقف  وا؟ز ق م وكووا للفلوويك كووكء ولوويك أموور يف هووذا اللجوول « َفصَّووْلناُ  تَوْفِصوويال  وَُكوولَّ َكووْكء   »
 .هد وقليلالناملس الذي يصر  الليل والنهار اننق  بدق  التدبْي والتفصيل،وهك عليه كا

 ّبذا الناملس الكلين الدقي  يرتب  العمل وا؟زاء.
رَأْ ِكتابَووَك َكفووى بِنَوْفِسووَك اقوْ .اب  يَوْلقوواُ  َمْنُشوولرا  ياَمووِ  ِكتوواَم اْلقِ ُعُنِقووِه،َوُبْرُِج لَووُه يوَوولْ  وَُكوولَّ ِإنسووان  أَْلَزْمنوواُ  نووائِرَُ  يف »

نايو  عموا العمول،وهل ك سوم لوه مونونوائر كول إنسوان موا يطوْي لوه مون عملوه،أي موا يق«.اْليَوْلَم َعَلْيَك َحِسيبا  
إبرازهوا يف يم املعواين و ن يف عسوارقتوه علوى نريقو  القورآوإلزامه له يف عنقه تصلير للزومه إاي  وعدم مف.يعمله

نشوولرا يوولم مج كتابووه وكووذلك التعبووْي إبخوورا .فعمله   يتخلوو  عنووه وهوول   ميلووك الووتملا منه.صوولرة حسووي 
لرة صوا املعو  يف تجسوم هوذوي.فهل يصلر عمله مكشلفا،  ميلك إخفاء ،أو عاهله أو املغالط  فيه.القيام 

ي يالحووو  ذلوووك ال البشووور ا هووول أعمووو  أيووورا يف الووونفك وأكووود شيوووْيا يف احلوووك وإذا اايوووالكتووواب املنشووولر،فإذ
اج سورار،و  ُيتوااي واألالطائر ويلحج هذا الكتاب يف فزع نائر من اليلم العصيه،الذي تتكش  فيه اابو

س الكولين الوودقي  امل .وبووذلك النو«ِسويبا  َكفى بِنَوْفِسوَك اْليَوووْلَم َعَلْيوَك حَ .اقْووورَأْ ِكتابَوكَ »إىل كواهد أو حسويه:
ا يَوْهَتِدي لِنَوْفِسِه »ترتب  قاعدة العمل وا؟زاء: وَمْن َضووَ َمِن اْهَتدى فَِإ َّ زُِر وازِرَة  ِوْزَر ا َيِضوُل َعَلْيهوا َو  تَولَّ فَِإ َّ

 « ..أُْخرى 
ل وزر وموا مون نفوك همو.فهك التبع  الفرقي  اليت ترب  كول إنسوان بنفسوه إن اهتودى فلهوا،وإن ضول فعليها

إ ا يسووأل كوول عوون عملووه،وازى كوول بعملووه و  يسووأل محوويم محيمووا .أخرى،ومووا موون أحوود حفوو  محوول أحوود
..وقد كاءت رمح  اّلِل أ  ذخذ ا نسوان ابهلايت الكلنيو  املبثليو  يف صوفحات اللجولق،وأ  ذخوذ  بعهود 

َومووا »منووذرين ومووذكرين:، إ ووا يرسوول إلوويهم الرسوول 1651الفطوورة الووذي أخووذ  علووى بووب آقم يف لهوولر آابئهووم 
 وهك رمح  من اّلِل أن يعذر إىل العباق قبل أن ذخذهم ابلعذاب.« ُكنَّا ُمَعذِِِبنَي َحَّتَّ نَوبوَْعَة َرُسل   

لين الووووذي املس الكووووكووووذلك اضووووك سوووون  اّلِل يف إهووووال  القوووورى وأخووووذ أهلهووووا يف الدنيا،مرتبطوووو  بووووذلك النوووو
َهووا اْلَقووَفَسووُقلا فِ فوَ ِفيهووا ُوْلِووَك قَوْريَوو   أََمووْران ُم َْ َوِإذا أََرْقان أَْن »يصوور  الليوول والنهووار: ْلُل فَووَدمَّْرانها يهووا َفَحوو َّ َعَليوْ

 «.َتْدِمْيا  
وامل فلن يف كل أم  هم نبقو  الكوثاء النواعمني الوذين اودون املوال واودون ااودم واودون الراحو ،فينعملن 

ن،وترتع يف الفسووووووو  واجملان ،وتسوووووووته  ابلقووووووويم ابلدعوووووو  وابلراحووووووو  وابلسوووووووياقة،حَّت ت هووووووول نفلسوووووووهم وشسووووووو
واملقدسوووات والكراموووات،وتل  يف األعووورام واحلرموووات،وهم إذا   اووودوا مووون يضووورب علوووى أيوووديهم عوووايلا يف 
األرم فساقا،ونشووروا الفاحشوو  يف األموو  وأكاعلها،وأرخصوولا القوويم العليووا الوويت   تعوويا الشووعلب إ  ّبووا 

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( يرجع ا؟زء األول وا؟زء التاسع من هذ  الظالل.  - 1651
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،وتفقد حيليتهوووووا وعناصووووور قلهتوووووا وأسوووووباب بقائها،فتهلوووووك وتطووووولى ومن مث تتحلووووول األمووووو  وتسووووو خك.وهلوووووا
 صفحتها.

ا ال ،فكثوووور فيهوووووسووووباب اهلفإذا قوووودر اّلِل لقريوووو  أووووووا هالكوووو  ألوووووا أخوووووذت  .واهليوووو  تقوووورر سوووون  اّلِل هوووووذ 
عم فيهووووووووا ا فيهووووووووا،فامل فوووووووولن،فلم توووووووودافعهم و  تضوووووووورب علووووووووى أيديهم،سوووووووول  اّلِل هووووووووي ء امل فووووووووني ففسووووووووقل 

ووا ا ُيول ّبوا أل لل  عمووهوك املسو.ترهلحل،فحقحل عليها سن  اّلِل،وأصواّبا الودمار واهلال الفس ،فتحللحل و 
ل  فووني ذاتووه هووجوولق املفل .  تضوورب علووى أيوودي امل فووني،و  تصوول  موون نظامهووا الووذي يسووم  بلجوولق امل فني
ظهولر فيهوا لابسم  هلوم السبه الذي من أجله سلطهم اّلِل عليها ففسقلا،ولل أخذت عليهم الطري  فلم ت
 ال .ما استحقحل اهلال ،وما سل  اّلِل عليها من يفس  فيها ويفسد فيقلقها إىل اهل
ا ألسووباب تتبعهوواني تلجوود إن إراقة اّلِل قوود جعلووحل للحيوواة البشووري  نوولاميك   تتخل ،وسووننا   تتبوودل،وح

لق امل فوني يف لكن وجو.لفحشواءاب ذمر واّلِل   ذمر ابلفس ،ألن اّلِل  .النتائج فتنفذ إراقة اّلِل وه  كلمته
 اقا.يبها جزاء وفّلِل سيصذاته،قليل على أن األم  قد ختلخل بنا ها،وسارت يف نري  ا حنالل،وأن قدر ا

 وهك اليت تعرضحل لسن  اّلِل بسماحها للم فني ابللجلق واحلياة.
األمر .السوبه يجو  علوىلنتفا راقة هنا ليسوحل إراقة للتلجيوه القهوري الوذي ينشوىء السوبه،ولكنها ترتوه ا

عيو  لنتيجو  الطبياه إنشواء واألمر لويك أمورا تلجيهيوا إىل الفسو ،ولكن.الذي   مفر منوه ألن السون  جورت بوه
 امل تب  على وجلق امل فني وهك الفس .

ي لضوورب علووى أيوودوعوودم ا.اوهنووا تووثز تبعوو  ا؟ماعوو  يف توور  الوونظم الفاسوودة تنشووئ آترهووا الوويت   مفوور منه
 ني فيها كك   يفسقلا فيها فيح  عليها القلل فيدمرها تدمْيا.امل ف

ّبووا إىل  موو  انتهووحلأهووذ  السوون  قوود مضووحل يف األولووني موون بعوود نوول ،قران بعوود قرن،كلمووا فشووحل الووذنلب يف 
،وََكفى بِ  ِمووْن بَوْعوودِ ْلُقووُرونِ اوََكووْم أَْهَلْكنووا ِمووَن »ذلووك املصووْي،واّلِل هوول اابووْي بووذنلب عبوواق  البصووْي: َربِِووَك  نُوول  

 «.ِبُذنُلِب ِعباِقِ  َخِبْيا  َبِصْيا  
 بين من يريد الدنيا ومن يريد اآلخر  21 - 18الدرس الخامس:

 فيها،فوإن اّللِ  لويت يعويااوبعد فإن مون أراق أن يعويا هلوذ  الودنيا وحودها،فال يتطلوع إىل أعلوى مون األرم 
لعووولن إىل ن   يتطفالذي.عووون اسوووتحقا يعجوول لوووه حظوووه يف الووودنيا حووني يشووواء،مث تنتظووور  يف اهلخووورة جهوونم 

ا هوووويستسووولملن فيأبعووود مووون هوووذ  األرم يتلطخووولن بلحلهوووا وقنسوووها ورجسها،ويسوووتمتعلن فيهوووا كاألنعام،
ُد  كوواَن يُرِيووَموونْ »هوونم:ويرتكبلن يف سووبيل هصوويل اللووذة األرضووي  مووا يوويقي ّبووم إىل ج.للشووهلات والنزعووات

ْلنوووا لَوووُه ِفيهوووا موووا َنشووواُء  موووذملما  وووا «.الها َموووْذُملما  َموووْدُحلرا  َهووونََّم َيْصوووا لَوووُه جَ ِلَموووْن نُرِيوووُد،مُثَّ َجَعْلنووواْلعاِجلَوووَ  َعجَّ
 ارتكه،مدحلرا  ا انتهى إليه من عذاب.

والوذي يريود اهلخورة   بود «.َوَمْن أَراَق اهْلِخرََة َوَسعى هَلوا َسوْعَيها َوُهوَل ُمْيِمن ،فَُأول ِوَك كواَن َسوْعيُوُهْم َمْشوُكلرا  »
وليك ا ميوووووان .عى هلوووووا سوووووعيها،فييقي تكاليفهوووووا،وينهخ بتبعاهتوووووا،ويقيم سوووووعيه هلوووووا علوووووى ا ميوووووانأن يسووووو
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والسووعك لآلخوورة   ُيوورم املوورء موون لذائووذ الوودنيا الطيبوو ،إ ا .ابلتمووب،ولكن مووا وقوور يف القلووه وصوودقه العمل
عوود ذلووك موون املتوواع و  ضووْي ب.ميوود ابلبصوور إىل آفووا  أعلووى فووال يكوولن املتوواع يف األرم هوول اهلوود  والغايوو 

 حني ميلك ا نسان نفسه،فال يكلن عبدا هلذا املتاع.
هلوووا سوووعيها  رة ويسوووعىوإذا كوووان الوووذي يريووود العاجلووو  ينتهوووك إىل جهووونم موووذملما مدحلرا،فالوووذي يريووود اهلخووو

ىل األفو  زاء التطلوع إكرمي،وج  ينتهك إليها مشكلرا يتلقى التكرمي يف املا األعلى جزاء السعك الكرمي هلد 
 البعيد اللضكء.

آلخوورة أموا احليواة لف.ألنعامإن احليواة لوارم حيوواة تليو  ابلديودان والزواحوو  واحلشورات واهلولام واللحوولش وا
ه إىل بور الوذي ينوزع ذلوك السو فهك احلياة الالئق  اب نسان الكرمي على اّلِل،الذي خلقه فسلا ،وأوقع روحه

 سولاء مونهم مون.اء اّللِ وهوي ء إ وا ينواللن مون عطو السماء وإن استقرت علوى األرم قودما .على أن هوي ء
ه بوه جوفهل مطلو  تتل  مينعوه،وعطاء اّلِل   ُيظر  أحود و .يطله الدنيا فيعطاها ومن يطله اهلخرة فيلقاها

 «.بَِِك حَمْظُلرا  َن َعطاُء رَ َوما كا.ُكال   ُُِد هُي ِء َوَهُي ِء ِمْن َعطاِء َربِِكَ »املشي   حية تشاء:
ال األرم اهلم،وجموووولتفووواوت يف األرم ملحووولا بوووني النووواس  سووووه وسوووائلهم وأسوووباّبم واعاهووواهتم وأعموا

 هلخوورة الوويت  م يف اّبوكي  .فكي  ّبووم يف اجملوال اللاسووع ويف املودى املتطوواول.ضوي  ورقعوو  األرم حمودوقة
 تزن فيها الدنيا كلها جنا  بعلض ف

وت فمووون كووواء التفوووا«.تَوْفِضووويال    َوَأْكوووَثُ َقَرجوووات   ْعوووخ  َوَلآْلِخووورَُة َأْكوووَثُ اْنظُوووْر َكْيوووَ  َفضَّوووْلنا بَوْعَضوووُهْم َعلوووى بوَ »
   ملتطاولو  الويتاهلماق اهنالوك يف الرقعو  الفسويح ،و .احل ،ومن كاء التفاضل الضخم،فهل هنوا  يف اهلخرة

 ..يل .ليل اهلز ويف ذلك فليتنافك املتنافسلن   يف متاع الدنيا الق.يعلم حدوقها إ  اّللِ 
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 [39إل   22(:اآليات 17]سور  ا سراء ):الوحد  الثانية

 ااجاماعية طائ ة من الاوجيهات واآلداا ا خالقية و

ُ  َواِبْللا( وَ 22 )  َعَْعوووْل َموووَع اّللَِّ ِإهلوووا  آَخوووَر فَوتَوْقعُوووَد َموووْذُملما  َرْوووُذو   }  ْيِن لِووودَ َقضوووى َربُوووَك َأ َّ تَوْعبُوووُدوا ِإ َّ ِإايَّ
ُلَغنَّ ِعْنوووَدَ  اْلِكوووَثَ َأَحوووُدُ ا أَْو ِكالُ ووو َهْرُ وووا وَ  ُقوووْل هَلُمووواا فَوووال توَ ِإْحسووواان  ِإمَّوووا يوَوووبوْ قُوووْل هَلُموووا قَووووْل   َكرميوووا  ُأ ِ  َو  تَونوْ

 أَْعلَوُم ِ وا يف ( َرُبُكومْ 24ْيا  )اين َصوغِ َكموا َربَّيو  مَحُْهموا( َواْخِفْخ هَلُما َجنواَ  الوُذلِِ ِموَن الرَّمْحَوِ  َوقُوْل َربِِ ارْ 23)
( َوآِت َذا اْلُقوْرىب َحقَّوُه َواْلِمْسوِكنَي َوابْوَن السَّوِبيِل 25لرا  )نُوُفلِسُكْم ِإْن َتُكلنُلا صاحلِِنَي فَِإنَُّه كاَن ِلْاَوَّابِونَي َغُفو

رَِضونَّ ( َوِإمَّوا تُوعْ 27َكُفولرا  )  اُن ِلَربِِوهِ ياِننِي وَكواَن الشَّوْيطشَّوِإنَّ اْلُمبَوذِِرِيَن كوانُلا ِإْخولاَن ال (26َو  تُوَبذِِْر تَوْبِذيرا  )
ُهُم ابِْتغوواَء َرمْحَوو   ِمووْن َربِِووَك تَوْرُجلهووا فَوُقووْل هَلُووْم قَوووْل      َعَْعووْل يَووَدَ  َمْغُلللَوو   ِإىل ُعُنِقووَك َو  ( وَ 28لرا  ) َمْيُسووَعوونوْ

اَن بِِعبواِقِ  كوِدُر ِإنَّوُه  بَّوَك يَوْبُسوُ  الوِرِْزَ  ِلَموْن َيشواُء َويَوْقو( ِإنَّ رَ 29موا  حَمُْسولرا  )تَوْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسوِ  فَوتَوْقعُوَد َمُلل 
ُكوْم إِ وَ ُن نوَوْرزُقُوُهْم ( َو  تَوْقتُوُللا أَْو قَُكْم َخْشَيَ  ِإْمال   حَنْو30َخِبْيا  َبِصْيا  ) َلُهْم كواَن ِخطْوأ  ِإايَّ  (31َكبِوْيا  )  نَّ قَووتوْ

ُ إِ  ( َو 32َربُوولا الووِزىن ِإنَّووُه كوواَن فاِحَشوو   َوسوواَء َسووِبيال  )َو  تَوقْ   ِِ َوَمووْن قُتِووَل  َّ اِبحْلَووتَوْقتُولُوولا الوونوَّْفَك الَّوويِت َحوورََّم اّللَّ
لا موواَل اْلَيتِوويِم ِإ َّ َربُوو( َو  تَوقْ 33ْنُصوولرا  )نَّووُه كوواَن مَ ْتووِل إِ َمْظُللمووا  فَوَقووْد َجَعْلنووا ِلَللِيِِووِه ُسووْلطاان  فَووال ُيْسووِرْ  يف اْلقَ 

ُ  َوأَْوفُولا اِبْلَعْهودِ  لُوَ  َأُكودَّ ا اْلَكْيوَل ِإذا ِكْلوُتْم َوزِنُولا ( َوأَْوفُول 34 َمْسوُي   )ْلَعْهوَد كوانَ ا ِإنَّ اِبلَّيِت ِهَك َأْحَسُن َحَّتَّ يَوبوْ
َصووَر ْمَع َواْلبَ تَوْقووُ  موا لَوْيَك لَوَك بِوِه ِعْلوم  ِإنَّ السَّو  ( وَ 35اِبْلِقْسوطاِس اْلُمْسوَتِقيِم ذلِوَك َخوْْي  َوَأْحَسوُن َشِْويوال  )

لُوووَ  أْلَْرَم َولَوووأْلَْرِم َمَرحوووا  ِإنَّوووَك لَوووْن خَتْووورَِ  اَو  َاْوووِا يف ا (36َواْلُفوووياَق ُكوووُل أُول ِوووَك كووواَن َعْنوووُه َمْسوووُي   ) ْن تَوبوْ
ا أَْوحوى إِلَْيوَك َربُوَك ِموَن احلِْْكَموِ  ( ذلِوَك ِ َّو38هوا  )بَِِك َمْكُرو ( ُكُل ذِلَك كاَن َسيُِِ ُه ِعْنَد رَ 37اْ؟ِباَل نُل   )

 { (39را  )َمْدُحل  َو  َعَْعْل َمَع اّللَِّ ِإهلا  آَخَر فَوتُوْلقى يف َجَهنََّم َمُللما  
 مقدمة الوحد 

النوووواملس  إىل..يف الوووودرس املاضووووك ربطووووحل قلاعوووود العموووول وا؟زاء،واهلوووودى والضالل،والكسووووه واحلسوووواب 
الفرقيووو   التكوووالي و ويف هوووذا الووودرس تووورب  قلاعووود السووولل  واهلقاب .الكووولين الوووذي يصووور  الليووول والنهوووار

 تشووود إليهوووا كووولو الووورواب   إىل العقيووودة يف وحووودة اّلِل،كموووا تووورب  ّبوووذ  العوووروة الوووليقى مجيوووع ا جتماعيووو  و 
 اللكائج،يف األسرة ويف ا؟ماع  ويف احلياة.

 «.ء  َفصَّْلناُ  تَوْفِصيال  وَُكلَّ َككْ :»وورق« مُ ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَوْهِدي لِلَّيِت ِهَك أَقْولَ »ويف الدرس املاضك ورق 
كووي ا  ووا  لم،ويفصوولففووك هووذا الوودرس يعوورم كووي ا موون أواموور هووذا القوورآن ونلاهيووه، ا يهوودي للوويت هووك أق

 اكتمل عليه من قلاعد السلل  يف واقع احلياة.
ومن مث تبوووودأ األوامووور والتكووووالي :بر .ر ،وإبعالن قضوووواء اّلِل بعباقتوووه وحووود يبووودأ الووودرس ابلنهووووك عووون الشووو

وهرمي قتوووول الذريوووو ،وهرمي .اللالوووودين،وإيتاء ذي القوووورىب واملسووووكني وابوووون السووووبيل،يف غووووْي إسوووورا  و  تبووووذير
نهك عووون ورعايووو  موووال اليتيم،واللفووواء ابلعهد،وتلفيووو  الكيووول وامليزان،والتثبوووحل مووون احلووو ،وال.الزان،وهووورمي القتل
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فإذا األوامور والنولاهك والتكوالي  حمصولرة بوني بودء الودرس .وينتهوك ابلتحوذير مون الشور .اايالء والكوث ..
 وختامه،مشدوقة إىل عقيدة التلحيد اليت يقلم عليها بناء احلياة.

 النهي عن الشرك وا مر ببر الوالدين مقرونا مع عباد  هللا 25 - 22الدرس ا ول:

 «. اّللَِّ ِإهلا  آَخَر فَوتَوْقُعَد َمْذُملما  َرُْذو     َعَْعْل َمعَ »
حووود أنوووه أمووور يحك كووول أإنوووه النهوووك عووون الشووور  والتحوووذير مووون عاقبتوووه،واألمر عام،ولكنوووه وجوووه إىل املفووورق لووو

تنتظور كول  قبو  الويتفا عتقاق مسوأل  كخصوي  مسويولعنها كول فورق بذاته،والعا.خاص به،صاقر إىل كخصوه
ومن  انصور لوه،  «َرْوُذو   »ابلفعل  الذميم  الويت أقودم عليهوا،« مذملما« »يقعد»أن  فرق ُييد عن التلحيد

 ول وقووود حووو  بوووهذملم املخوووذيصووولر هي ووو  املووو« فَوتَوْقعُووودَ »ولفج .  ينصووور  اّلِل فهووول روووذول وإن كثووور انصووورو 
ل ،وهووون  وعجزاااووذ ن فقعووود،ويلقك لوول الضوووع  فووالقعلق هووول أضوووع  هي ووات ا نسوووان وأكثرهووا اسوووتكا

 ْي اللضوووع،فهل  و  تغوويلقووك كووذلك لووول ا سووتمرار يف حالووو  النبووذ وااووذ ن،ألن القعووولق   يوولحك ابحلركووو
 لفج مقصلق يف هذا املكان.

أمر يف صوووولرة . لنهووووك عوووون الشوووور اعبوووولق بعوووود ..فهوووول أموووور بتلحيوووود امل« َوَقضووووى َربُووووَك َأ َّ تَوْعبُووووُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ »
لقصوور اد،إىل جانووه ختلووع علووى األموور معوو  التلكيوو« َقضووى »ولفظ  .فهل أموور حتمووك حتميوو  القضوواء.قضوواء

 لتلكيد والتشديد.اْي كله لالل  جل التعبفتبدو يف« َأ َّ تَوْعُبُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ »الذي يفيد  النفك وا ستثناء 
ن كيوووزة مووور  الووونفك ،وهلوووا يفا جتماعيووو  فوووإذا وضوووعحل القاعووودة،وأقيم األسووواس،جاءت التكوووالي  الفرقيووو  و 

 العقيدة يف اّلِل اللاحد،تلحد البلاعة واألهدا  من التكالي  واألعمال.
،إعووالان ن بعبوواقة اّللِ اللالوودي والرابطوو  األوىل بعوود رابطوو  العقيوودة،هك رابطوو  األسوورة،ومن مث يوورب  السوويا  بوور

ُلَغنَّ :»لقيم  هذا الث عند اّلِل  ال تَوُقوْل هَلُموا:ُأ ِ  َحوُدُ ا أَْو ِكالُ وا فَوأَ ِكوَثَ َ  الْ  ِعْندَ َواِبْللاِلَدْيِن ِإْحساان  ِإمَّا يَوبوْ
َهْرُ ووووا َوقُووووْل هَلُمووووا قَوووووْل   َكرميووووا ،َواْخِفْخ هَلُمووووا َجنووووا َ  ُهمووووا َكمووووا َربَّيوووواين مْحَووووِ ،َوُقْل:َربِِ اْرمحَْ  ِمووووَن الرَّ  الووووُذلِِ َو  تَونوْ

 «.َصِغْيا  
ذلووك لوولب األبناء.قرمحوو  يف آن الكوورمي وجوودان الووث والّبووذ  العبووارات الندي ،والصوولر امللحي ،يسووتجيا القوور 

  إىل الناكوووو .يوووو ىل الذر إ.أن احليوووواة وهووووك مندفعوووو  يف نريقهووووا ابألحياء،تلجووووه اهتمووووامهم القوووولي إىل األمووووام
يوول الووذاهه  إىل ا؟.مللليوو حليوواة اإىل ا.إىل األبوولة.وقلمووا تلجووه اهتمووامهم إىل الوولراء.إىل ا؟يوول املقبل.ا؟ديوودة

 واألمهات.  اهلابءتاج البنلة إىل استجاك  وجداوا بقلة لتنعط  إىل اال ،وتتلفحل إىلومن مث ه
بتوو  ما اووتا الناوك.لووذاتإىل التضووحي  بكوول كووكء حووَّت اب.إن اللالوودين ينوودفعان ابلفطوورة إىل رعايوو  األو ق

كوذلك ميوتا   ا هوك قشورااضراء كل غذاء يف احلب  فإذا هك فتات،وميتا الفورن كول غوذاء يف البيضو  فوإذ
إن أمهلهموا  -  فانيو  األو ق كل رحي  وكول عافيو  وكول جهود وكول اهتموام مون اللالودين فوإذا  وا كويخلخ

م إىل سووووعيدان  فأمووووا األو ق فسوووورعان مووووا ينسوووولن هووووذا كله،وينوووودفعلن بوووودوره و ووووا مووووع ذلووووك -األجوووول 
 وهكذا تندفع احلياة..إىل الزوجات والذري  ..األمام
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اجووه و قوولة ليووذكروا جووداوم بو إ ووا ُيتوواج هووي ء إىل استجاكوو  .ء إىل تلصووي  ابألبناءوموون مث   ُيتوواج اهلاب
ضواء ين يف صولرة ق اللالودا؟يل الذي أنف  رحيقه كله حَّت أقركه ا؟فا   وهنا اكء األمر اب حسان إىل

 من اّلِل ُيمل مع  األمر امليكد،بعد األمر امليكد بعباقة اّلِل.
  ومشووواعر ت الطفللووويووول ا؟ووول كلوووه  ر  الظوووالل ويف استجاكووو  اللجووودان بوووذكرايمث ذخوووذ السووويا  يف تظل
ُلَغنَّ ِعْنَدَ  اْلِكَثَ َأَحُدُ ا أَ »احله والعط  واحلنان:  لوه جالله،وضوع  الكوث لوه والكوث..« ُ واْو ِكالِإمَّا يَوبوْ

ا ُأ ِ  َو  تَوُقوْل هَلُمو فَوال»..  عتصلر مع  ا لتجاء وا حتماء يف حال  الكث والض« ِعْنَد َ »إُيا   وكلم  
َهْرُ وا وما لضووجر والضووي ،ايودل علووى  وهووك أول مرتبوو  مون مراتووه الرعايوو  واألقب أ  ينوود مون الللوود مووا« تَونوْ

 يشك اب هان  وسلء األقب ..
َواْخِفوْخ ».م ا كورام وا حوموا يشوك ابهلوهك مرتب  أعلوى إاابيو  أن يكولن كالموه « َوُقْل هَلُما قَوْل   َكرميا   »

فهك الرمحو  .دانوحنوااي اللجو غا  القلوهوهنا يش  التعبْي ويلط ،ويبل  كو« هَلُما َجناَ  الُذلِِ ِمَن الرَّمْحَ ِ 
 سوالمه إيوذاان ابلنوا  حفضووكأ ا للذل ج.تر  وتلط  حَّت لكأوا الذل الذي   يرفع عينا،و  يرفخ أمرا

  الضووعيف  يرعاهووا ذكرى الطفللوو. رى احلانيووفهووك الووذك« ا َربَّيوواين َصووِغْيا  َوقُووْل:َربِِ اْرمَحُْهمووا َكموو».وا ستسووالم
محهموا فرمحو  اّلِل أن ير  لجوه إىلوهل الت.الللدان،و ا اليلم يف مثلها من الضع  واحلاج  إىل الرعايو  واحلنوان

ا    وا وقلبهموا مهموذ  مون قبووهل أقدر علوى جزائهموا  وا .اّلِل أوسع،ورعاي  اّلِل أمشل،وجناب اّلِل أرحه
 يقدر على جزائه األبناء.

،أَنَّووُه َكوو ُّ ْعووحُل َأيب ُُيَدِِ اِبْلبَوْيحِل،مَحَووَل أُمَّووُه  َرُجوول  مَيَوواين  َيطُوول ُ َن ُعَمووَر وَ ِهَد ابْووعوون َسووِعيَد بْووِن َأيب بوُووْرَقَة قَاَل: َِ
 َورَاَء َلْهرِِ ،يَوُقلُل :

 َعِر .أُذْ  ْذِعَرْت رَِكاُّبَا  َْ ِإيِنِ هَلَا بَِعْيَُها اْلُمَذلَُّل ِإْن أُ 
 ..1652مُثَّ قَاَل:اَي اْبَن ُعَمَر أَتُورَاين َجَزيْوتُوَها ف قَاَل:َ ،َوَ  ِبَزفْورَة  َواِحَدة  "  

ذي كلوه ّلِل الو  جوع األموروألن ا نفعا ت واحلركات ملصلل  ابلعقيودة يف السويا ،فإنه يعقوه علوى ذلوك ير 
 كووواَن ُكلنُووولا صووواحلِِنَي فَِإنَّوووهُ ُكْم،ِإْن تَ  نُوُفلِسوووَرُبُكوووْم أَْعلَوووُم ِ وووا يف »األقووولال واألفعوووال:يعلوووم النووولااي،ويعلم موووا وراء 

 «.ِلْاَوَّاِبنَي َغُفلرا  
كووول فعووول و كووول قووولل   وجووواء هوووذا الووونا قبووول أن ميضوووك يف بقيووو  التكوووالي  واللاجبوووات واهلقاب لْيجوووع إليوووه

 قصْي.مث يرجع فيتلب من ااطأ والتوليفت  ابب التلب  والرمح  ملن حطىء أو يقصر،
ىل رّبووووووم إا عوووووواقوا واألوابوووووولن هووووووم الووووووذين كلمووووووا أخطووووووأو .ومووووووا قام القلووووووه صوووووواحلا،فإن ابب املغفوووووورة مفتل 

 مستغفرين.
 إعطاء اآلخرين حقوقهم والنهي عن الاباير 28 - 26الدرس الثاني:

                                                 
ملقل ،وقود أورق  السويد رمحوه هللا مرفلعوا مون روايو  البوزار  ( صوحي  11 اأْلََقُب اْلُمْفَرِق لِْلُبَخارِيِِ << اَبُب َجزَاِء اْلَلالِوَدْيِن <<) - 1652

 الضعفاء والصلاب وقفه ( وفيه عدق من4380[)276/ 10ين  املنلرة ]املد -احلكم و مكتب  العللم -مسند البزار 
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،متلسووووعا يف السبيل ني وابوووونمث ميضووووك السوووويا  بعوووود اللالوووودين إىل ذوي القوووورىب أمجعووووني ويصوووول ّبووووم املسوووواك
 نَي َوابْوَن السَّوِبيِل َو َواْلِمْسوكِ  ىب َحقَّوهُ َوآِت َذا اْلُقرْ  :»القراابت حَّت تشمل الرواب  ا نساني   عناها الكبْي 

ُهُم ابِْتغواَء َرمْحَو   توُ َوِإمَّوا َربِِوِه َكُفولرا  لشَّوْيطاُن لِ ا،وَكاَن تُوَبذِِْر تَوْبِذيرا ،ِإنَّ اْلُمَبذِِرِيَن كوانُلا ِإْخولاَن الشَّوياِننيِ  ْعرَِضونَّ َعونوْ
 «.ِمْن َربَِِك تَوْرُجلها،فَوُقْل هَلُْم قَوْل   َمْيُسلرا  

ل تفضووال موون هووفليك .ا والقوورآن اعوول لووذي القوورىب واملسووكني وابوون السووبيل حقووا يف األعنووا  يوول  اب نفوو
 ملكلوو  فيووثىءاييقيوه  احل  الووذي.حيوود أحود علووى أحوود إ وا هوول احلوو  الوذي فرضووه اّلِل،ووصووله بعباقتوه وتل 

 ذمته،ويصل امللقة بينه وبني من يعطيه،وإن هل إ  ميق ما عليه ّلِل.
وقووال .ْي ح غووا نفووا  يف  -بوون مسووعلق وابوون عبوواس كمووا يفسوور  ا  -والتبووذير .وينهووى القوورآن عوون التبذير

 بذرا.  كان مح غْي جماهد :لل أنف  إنسان ماله كله يف احل    يكن مبذرا،ولل أنف  مِدا يف
وم ن الشويانني،ألرون إخولاومن مث كوان املبوذ.إ ا هل ملضع ا نفا .فليسحل هك الكثرة والقل  يف ا نفا 

طاُن وَكواَن الشَّوويْ »صوحاّبم و فهم رفقوواء الشويانني .ينفقولن يف البانول،وينفقلن يف الشور،وينفقلن يف املعصوي 
ا يف ها أن ينفقلهووولنعمووو ،وحقاك إخلانوووه املبوووذرون   يووويقون حووو    يووويقي حووو  النعم ،كوووذل« ِلَربِِوووِه َكُفووولرا  

 الطاعات واحلقل ،غْي متجاوزين و  مبذرين.
ىل جههم،وتلجوه إا أن يلافإذا   اد إنسوان موا يويقي بوه حو  ذوي القورىب واملسواكني وابون السوبيل واسوتحي

 در ،و  يسوووكحلصوووي  ّبوووم ا،فال يضووواّلِل يرجووول أن يرزقوووه ويرزقهم،فليعووودهم إىل ميسووورة،وليقل هلوووم قووول  لينووو
 ويدعهم فيحسلا ابلضي  يف سكلته،ففك القلل امليسلر علم وأمل وعمل.

 الاوسط في ا ن اق والرجق من هللا 30 - 29الدرس الثالث:

 ىل ُعُنِقووووَك َو ْغُلللَوووو   إِ مَ  يَووووَدَ  َو  َعَْعوووولْ :»و ناسوووب  التبووووذير والنهووووك عنووووه ذموووور ابلتلسوووو  يف ا نفوووا  كافوووو  
 « ..تَوْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِ  فَوتَوْقُعَد َمُللما  حَمُْسلرا  

علوووى  بْي هنوووا اووريوالتع.زنوالتوولازن هوول القاعووودة الكووثى يف الووونهج ا سووالمك،والغلل كووالتفري  حووول ابلتوولا
    اسووك كوول البسوو  نريقوو  التصوولير فْيسووم البخوول يوودا مغلللوو  إىل العن ،ويرسووم ا سوورا  يوودا مبسوولن 

عوون  الدابوو  تعجووز  اللغوو يفواحلسووْي .رسووم وايوو  البخوول ووايوو  ا سوورا  قعوودة كقعوودة امللوولم انسلركي ا،وي
ىل وقفوو  ه سوورفه إوكووذلك املسوور  ينتهووك بوو.فكووذلك البخيوول ُيسوور  خبلووه فيق .السووْي فتقوو  ضووعفا وعجزا

 مللما يف احلالتني على البخل وعلى السر ،وخْي األملر اللس ..احلسْي
لووذي يقوودر يف سووع،وهل اهوول الووذي يبسوو  يف الوورز  ويل .موور ابلتلسوو   ن الووراز  هوول اّللِ مث يعقووه علووى األ

   َيشواُء َويَوْقِدُر،ِإنَّوهُ ْزَ  ِلَمونْ ُسوُ  الورِِ ِإنَّ َربَّوَك يَوبْ »ومعطك الرز  هل اهلمر ابلتلسو  يف ا نفوا :.الرز  ويضي 
 «.كاَن بِِعباِقِ  َخِبْيا  َبِصْيا  
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 ابلقصووووود وذمر.ة وبصووووور،ويقدر الووووورز  ملووووون يشووووواء عووووون خوووووثة وبصوووووريبسووووو  الووووورز  ملووووون يشووووواء عووووون خوووووث 
آن نووزل هووذا القوور ال وقوود أوا عتودال،وينهى عوون البخوول والسوور ،وهل اابووْي البصووْي ابألقولم يف مجيووع األحوول 

 يهدي لليت هك أقلم يف مجيع األحلال.
 النهي عن قال ا واد وعن الهنا 31الدرس الرابع:

بسوو  يق  أن اّلِل يوو  السووابلوولن البنووات خشووي  الفقوور وا مووال  فلمووا قوورر يف اهلوكووان بعووخ أهوول ا؟اهليوو  يقت
ا فم.مون السوويا  املناسووه الورز  ملون يشوواء ويقدر،أتبعوه ابلنهووك عون قتوول األو ق خشوي  ا مووال  يف املكوان
ومووَّت .ّللِ ر كلووه إىل ا ووا األمووإقام الوورز  بيوود اّلِل،فووال عالقوو  إذن بووني ا مووال  وكثوورة النسوول أو نوولع النسوول 

نتفوى الودافع احيو  فقود انتفحل العالق  بني الفقر والنسل من تفكْي الناس،وصحححل عقيدهتم من هوذ  النا
زُقُوُهْم َيَ  ِإْموال   حَنْوُن نوَورْ  قَُكْم َخْشولا أَوْ َو  تَوْقتُولُ »إىل تلك الفعل  اللحشي  املنافي  لفطرة األحياء وسن  احلياة:

َلُهمْ  ُكْم،ِإنَّ قَوتوْ  « .. كاَن ِخْطأ  َكِبْيا  َوِإايَّ
اق ا عتقوووواق ر علووووى فسووووإن احنوووورا  العقيوووودة وفسوووواقها ينشووووىء آتر  يف حيوووواة ا؟ماعوووو  اللاقعيوووو ،و  يقتصوووو

حليوووووواة سووووووالم  ا وتصووووووحي  العقيوووووودة ينشووووووىء آتر  يف صووووووح  املشوووووواعر وسووووووالمتها،ويف.والطقوووووولس التعبدي 
 واستقامتها. ا جتماعي  

يوواة هد علووى أن احلوكووا.ساني ابرز علووى آتر العقيوودة يف واقووع ا؟ماعوو  ا نوهووذا املثوول موون وأق البنووات مثوول 
 ياة.  ميكن إ  أن تتأير ابلعقيدة،وأن العقيدة   ميكن أن تعيا يف معزل عن احل

 مث نق  هنا حلظ  أمام مثل من ققائ  التعبْي القرآين العجيب .
ُكووومْ  نوَوووْرزُقُوُهْم َوإِ حَنْووونُ »ففوووك هوووذا امللضوووع قووودم رز  األبنووواء علوووى رز  اهلابء: ألنعوووام قووودم رز  ويف سووولرة ا« ايَّ

ُهووومْ »اهلابء علوووى رز  األبنووواء: فهذا .ني مووودللل النصووويفال  آخووور وذلوووك بسوووبه اخوووت.«حَنْوووُن نوَوووْرزُُقُكْم َوِإايَّ
ْو قَُكووْم ِمووْن   تَوْقتُولُوولا أَ وَ »ا اهلخوور والوون«:ُكوومْ  َوِإايَّ َو  تَوْقتُولُوولا أَْو قَُكووْم َخْشووَيَ  ِإْمووال   حَنْووُن نوَووْرزُقُوُهمْ »الوونا:

ُهوومْ  ويف األنعووام .ألو قاهم فقوودم رز  فقوور بسووببهنووا قتوول األو ق خشووي  وقوولع ال«.ِإْمووال   حَنْووُن نوَووْرزُُقُكْم َوِإايَّ
يو  هنوا  ت التعبْي تضوى الود فكان التقدمي والتأخْي وف  مق.فقدم رز  اهلابء.قتلهم بسبه فقر اهلابء فعال

 وهنا .
 « ..ساَء َسِبيال  وَ َن فاِحَش   نَُّه كاَو  تَوْقَربُلا الِزىن إِ :»ك عن قتل األو ق إىل النهك عن الزان ومن النه

عون  ألو ق والنهوكانهك عن الزان بني النهك عون قتول وقد تلس  ال -وبني قتل األو ق والزان صل  ومناسب  
 ذات الصل  وذات املناسب .ل -قتل النفك 

يتبعه غالبوا الرغبو  يف .إنه قتل ابتداء ألنه إراق  ملاقة احلياة يف غوْي ملضوعها.من نلاحك كَّتإن يف الزان قتال 
التخلا من آتر  بقتل ا؟نني قبل أن يتخل  أو بعد أن يتخل ،قبل مللد  أو بعد مللود  فوإذا تور  ا؟نوني 

علوووى حنووول مووون األحنووواء  للحيووواة تووور  يف الغالوووه حليووواة كوووريرة،أو حيووواة مهينووو ،فهك حيووواة مضووويع  يف اجملتموووع
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فتضويع األنسواب وختوتل  الدماء،وتوذهه الثقو  .قتول للجماعو  الويت يفشول فيها.وهل قتل يف صولرة أخرى..
 يف العرم والللد،وتتحلل ا؟ماع  وتتفكك روابطها،فتنتهك إىل ما يشبه امللت بني ا؟ماعات.

انفلوو     الزوجيوو  اعوول احليوواةوهوول قتوول للجماعوو  موون جانووه آخوور،إذ أن سووهلل  قضوواء الشووهلة عوون نريقووه 
رهتووا   ،  تصوو  فطان الناكووضوورورة هلا،واعوول األسوورة تبعوو    قاعووك إليها،واألسوورة هووك انضوون الصوواحل للفوور 

 و  تسلم تربيتها إ  فيه.
وقوود يغوور .ديةلعصوور احلاومووا موون أموو  فشووحل فيهووا الفاحشوو  إ  صووارت إىل احنالل،منووذ التوواري  القوودمي إىل 

ا ولكن آتر هووذ.شوو  فيهمووا وأمريكووا الكووان زمووام القوولة املاقيوو  اليوولم مووع فشوول هووذ  الفاحبعضووهم أن أوراب
دة،فإن ل ايت املتحووفتيوو  كووالأمووا يف األمووم ال.ا حنووالل يف األمووم القدميوو  منهووا كفوور نسووا لوواهرة   كووك فيها

هلاته فوال  كوسور  يفيفعلها   تظهر بعد آتر  بسبه حداي  هذا الشعه واتساع مولارق  كالشواب الوذي 
ال يقوولى لكهللوو  فووايظهوور أيوور ا سوورا  يف بنيتووه وهوول كوواب ولكنووه سوورعان مووا يووتحطم عنوود مووا يوودل  إىل 

هوك و .قاربو  الزانن جمورق معلى احتمال آتر السن،كما يقولى عليهوا املعتودللن مون أنوداق   والقورآن ُيوذر مو
سووبابه   ملقاربوو  مون أفعند ا.ملقاربوو  أضومنفالتحرز مون ا.ألن الووزان تودفع إليووه كوهلة عنيفوو .مبالغو  يف التحورز

 يكلن هنا  ضمان.
وُيرم  غوْي ضورورة.يفخوتالط يكور  ا .ومن مث ذخذ ا سالم الطري  على أسبابه الدافع ،تلقيا لللقلع فيه .

تطيع.ويكر  ن   يسوووملووووُيخ علوووى الوووزواج ملووون استطاع،ويلصوووك ابلصووولم .وينهى عووون التوووثج ابلزينووو .االووولة
وُيوخ سوبه األو ق.با موال  وينفك ااول  مون العيلو  و . انوع مون الوزواج كاملغوا ة يف املهولراحللاجز الويت

ع،وعلى رمووك   حوني تقووويلقع أكوود العقلبو  علووى ا؟رميوو.علوى مسوواعدة مون يبتغوولن الووزواج ليحصونلا أنفسووهم
مي  موووون الاعوووو  ا سووووإىل آخوووور وسووووائل اللقايوووو  والعالج،لوووويحفج ا؟م.انصوووونات الغووووافالت قون برهووووان ..

 ال قي وا حنالل.
 النهي عن قال اآلخرين وأوجيه  ولياء المقاول 33الدرس الخامس:

 َك الَّويِت َحورََّم اّللَُّ لُولا الونوَّفْ  تَوْقتوُ َو »وحتم النهك عن قتل األو ق وعن الزان ابلنهوك عون قتول الونفك إ  ابحلو :
 « ..اَن َمْنُصلرا  ْ  يف اْلَقْتِل،ِإنَُّه كَفال ُيْسرِ  ْلطاان  سُ َعْلنا ِلَللِيِِِه َوَمْن قُِتَل َمْظُللما  فَوَقْد جَ .ِإ َّ اِبحلَْ ِِ 

وا سوووالم قيووون احليووواة وقيووون السوووالم،فقتل الووونفك عنووود  كبوووْية تلوووك الشووور  ابّلِل،فووواّلِل واهوووه احليووواة،وليك 
ميك،وحووووورام إ  وكووووول نفوووووك هوووووك حووووورم   .ألحووووود غوووووْي اّلِل أن يسووووولبها إ  إبذنوووووه ويف احلووووودوق الووووويت ير ها

وقوود .ابحل ،وهووذا احلوو  الووذي يبووي  قتوول الوونفك حموودق   غموولم فيووه،وليك م وكووا للوورأي و  متووأيرا ابهللى
 َ ُيَِووُل َقُم اْمورِئ  ُمْسووِلم  َيْشوَهُد أَْن  َ إِلَووَه ِإ َّ »  - -َعوْن َعْبووِد اّللَِّ قَواَل قَوواَل َرُسولُل اّللَِّ  جواء يف الصووحي 

ُ َوَأىنِِ  ّ  الووونوَّْفُك اِبلووونوَّْفِك َوالثوَّيِِوووُه الزَّاىِن،َواْلَموووارُِ  ِموووَن الووودِِيِن التَّوووارِ ُ اّللَّ  اْ؟ََماَعوووَ   َرُسووولُل اّللَِّ ِإ َّ إبِِْحوووَدى يَووواَل
»1653 .. 

                                                 
 ( 6878[)445/ 22املكنز ] -صحي  البخارى - 1653
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 اْلِقصووواِص َلُكوووْم يف وَ »فأموووا األوىل فهوووك القصووواص العووواقل الوووذي إن قتووول نفسوووا فقووود ضووومن احليووواة لنفووولس 
 «.َحياة  

م علوووى بووول ا قووودايووود الوووذين يهمووولن اب عتوووداء  علوووى األنفوووك والقصووواص ينتظووورهم فوووْيقعهم قحيووواة بكووو  
يف  اتل،بول ميضولاعنود الق الفعل  النكراء.وحيواة بكو  يود أصوحاب الودم أن تثولر نفلسوهم فيثوأروا و  يقفولا

علوى كخصوه رق فومون كول  وحياة .الثأر،ويتباقللا القتل فال يق  هذا الفري  وذا  حَّت تسيل قماء وقماء
 اة.وانم نانه إىل عدال  القصاص،فينطل  آمنا يعمل وينتج فإذا األم  كلها يف حي
 الذي بينا . لى النحلوأما الثاني  فهك قفع للفساق القاتل يف انتشار الفاحش ،وهك للن من القتل ع

ر  هوا الوذي اختوامنهوا ونظاوأما الثالث  فهك قفع للفساق الروحك الذي يشيع الفلضوى يف ا؟ماع ،ويهودق أم
سوووالم   اوووث نوووه اختوووار ا يقتووول أل والتار  لدينوووه املفوووار  للجماعووو  إ وووا.اّلِل هلا،ويسووولمها إىل الفرقووو  القاتلووو 

ولل .يوود هلووافيووه هتد عليووه،وقخل يف جسووم ا؟ماعوو  املسوولم ،وانلع علووى أسوورارها،فخروجه بعوود ذلووك عليهووا
ب وإبجارتوه هول الكتواأسالم  مايته إن كان مون بل لتكفل ا .بقك خارجها ما أكرهه أحد على ا سالم

 ة.وليك بعد ذلك  اح  للمخالفني يف العقيد.وإبالغه مأمنه إن كان من املشركني
ُ ِإ َّ اِبحلَْ ِِ » ال ُيْسوِرْ  يف لِيِِوِه ُسوْلطاان  فَولموا  فَوَقوْد َجَعْلنوا ِللَ  َمْظلُ لَ َوَمْن قُتِ ».« .َو  تَوْقتُوُللا النوَّْفَك الَّيِت َحرََّم اّللَّ

 « ..اْلَقْتِل ِإنَُّه كاَن َمْنُصلرا  
د جعوول اّلِل سووباب،فقتلووك األسووباب الثاليوو  هووك املبيحوو  للقتوول،فمن قتوول مظللمووا بغووْي واحوود موون تلووك األ

لقاتوول،إن كوواء قتلووه وإن كوواء عفووا علووى الديوو ،وإن كوواء اسوولطاان علووى  -صووه إليووه وهوول أقوورب عا -للليووه 
 حه األمر يف التصر  يف القاتل،ألن قمه له.عفا عنه بال قي .فهل صا

نحوه سولطان الوذي مهلوذا ال ويف مقابل هذا السلطان الكبْي ينها  ا سالم عن ا سرا  يف القتل استغال 
 إاي .

؟وواهلك الووذي لثووأر ااكمووا يقووع يف   -وا سوورا  يف القتوول يكوولن بتجوواوز القاتوول إىل سوولا   وون   ذنووه هلووم 
لك ا  كوذويكولن ا سور  -اتول لة واألبناء واألقارب بغْي ذنه إ  أوم من أسورة القييخذ فيه اهلابء واألخ

 عنها. ل قد وىفاّلِل يكر  املثل  والرسل .ابلتمثيل ابلقاتل،والل  مسل  على قمه بال مثل 
فليكن عووواق  يف .كم،وينصووور  احلوووا يووود  الشرعيقضوووك لوووه اّلِل،ويي « فَوووال ُيْسوووِرْ  يف اْلَقْتوووِل ِإنَّوووُه كووواَن َمْنُصووولرا  »

 قصاصه،وكل السلطات تناصر  وشخذ له  قه.
ه تلبيووو  كم لنصوورتويف تلليوو  صوواحه الوودم علووى القصووواص موون القاتل،وعنيوود سوولطان الشووورع وسوولطان احلووا 

ميينوا  عوه إىل الضوربرفوه ويدفالغليوان الوذي قود ا.للفطرة البشري ،وهتدئ  للغليان الذي تستشوعر  نفوك الل 
لقاتوول،وأن اعلووى قم  فأما حووني ُيووك أن اّلِل قوود و  .غضووه وا نفعووال علووى غووْي هوودىومشووا  يف محووى ال

اقل قصووواص العووواحلووواكم جمنووود لنصووورته علوووى القصووواص،فإن تئرتوووه هتووودأ ونفسوووه تسوووكن ويقووو  عنووود حووود ال
 اهلاقئ.
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عوووو   يلذلك .اصوا نسووووان إنسووووان فووووال يطالووووه بغووووْي مووووا ركووووه يف فطرتووووه موووون الرغبوووو  العميقوووو  يف القصوووو
ىل إ إ ا هوول يوودعل.م  فرضووام ّبووذ  الفطوورة ويلبيهووا يف احلوودوق املأملنوو ،و  يتجاهلهووا فيفوورم التسوواا سووال

وكوعلر .يصف  يقوتا أو فلل  الدم أن.ولكن بعد أن يعطك احل .التسام  وييير  وُيبه فيه،وذجر عليه
د علوى الصوف  فقو مورغمنوه و  الدم  نه قاقر على كليهما قد ان  بوه إىل الصوف  والتسوام ،أما كوعلر   

 يهيج نفسه ويدفع به إىل الغلل وا؟ما   
 عدا ااعاداء  عل  مال اليايم وا مر بالوفاء بالمهد 34الدرس السادس:

،وحرموووووو  وبعوووووود أن ينتهووووووك السوووووويا  موووووون حرموووووو  العوووووورم وحرموووووو  النفك،يتحوووووودّ عوووووون حرموووووو  مووووووال اليتيم
لُويِت ِهَك َأْحَسُن،َو  تَوْقَربُلا ماَل اْلَيِتيِم ِإ َّ اِبلَّ »:العهد. « ِد ِإنَّ اْلَعْهوَد كواَن َمْسوُي   ُ  َوأَْوفُولا اِبْلَعْهوَ  َأُكودَّ َحَّتَّ يَوبوْ

.. 
َعووووووْن َوايِلَووووووَ  بْووووووِن اأَلْسووووووَقِع،قَاَل: َِْعحُل َرُسوووووولَل هللِا فوا سووووووالم ُيفووووووج علووووووى املسوووووولم قمووووووه وعرضووووووه ومالووووووه ،

 ُُه،َوِعْرُضُه،َوَمالُُه،اْلُمْسووِلُم َأُخوول اْلُمْسوِلِم  َ َيْظِلُمووُه،َو َ َحُْذلُووُه،َوالتوَّْقَلى يَوُقلُل:اْلُمْسوِلُم َعلَووى اْلُمْسووِلِم َحورَام  َقم
  1654.َهاُهَنا،َوأَْوَمَأ بَِيِدِ  ِإىَل اْلَقْلِه،قَاَل:َوَحْسُه اْمرِئ  ِمَن الشَّرِِ،أَْن َُيِْقَر َأَخاُ  اْلُمْسِلمَ 

 ن جمرق قربه إ  ابليت هك أحسن.ولكنه يشدق يف مال اليتيم ويثز النهك ع
ايوو  اليتوويم كلفوو  برعذلووك أن اليتوويم ضووعي  عوون توودبْي ماله،ضووعي  عوون الووذوق عنه،وا؟ماعوو  ا سووالمي  م

 وماله حَّت يبل  أكد  ويركد ويستطيع أن يدبر ماله وأن يدفع عنه.
و جووواء األمووور أ فرقيوو ال و ووا يالحوووج يف هووذ  األوامووور والنوولاهك أن األمووولر الوويت يكلووو  ّبووا كووول فوورق بصوووفته

ع،ففك ا بصويغ  ا؟مولنهوك فيهواالنهك فيها بصيغ  املفورق أموا األمولر الويت تنواط اب؟ماعو  فقود جواء األمور أو 
لبخول  نفوا  بوني ااتلس  يف ا حسان لللالدين وإيتاء ذي القرىب واملسكني وابن السبيل،وعدم التبذير،وال

ا موون ملفورق ملووا هلوبصوويغ  ا كوان األموور أو النهوك.ء والكوث .والسور ،ويف التثبوحل موون احلو  والنهووك عون ااوويال
ء ليتووويم واللفوووايووو  موووال اويف النهوووك عووون قتووول األو ق وعووون الوووزان وعووون قتووول النفك،واألمووور برعا.صوووبغ  فرقيووو 

 ي .بغ  مجاعصابلعهد،وإيفاء الكيل وامليزان كان األمر أو النهك بصيغ  ا؟مع ملا هلا من 
  كلهوووا ن ا؟ماعوووال اليتووويم إ  ابلووويت هوووك أحسووون يف صووويغ  ا؟مع،لتكووول ومووون مث جووواء النهوووك عووون قووورب مووو

 مسيول  عن اليتيم وماله،فهذا عهد عليها بلصفها مجاع .
َعْهووِد ِإنَّ اْلَعْهووَد  ْوفُولا اِبلْ َوأَ ».قوواوألن رعايو  مووال اليتوويم عهود علووى ا؟ماعوو  أحلو  بووه األموور ابللفواء ابلعهوود إنال

 نقضه.جل جالله عن اللفاء به،وُياسه من ينكة به وييسأل اّلِل ..« كاَن َمْسُي   
والثقوو  والنظافوو  يف ضوومْي ا سووتقام  ألن هووذا اللفوواء منوواط .وقوود أكوود ا سووالم علووى اللفوواء ابلعهوود وكوودق

وقود تكورر احلودية عون اللفواء ابلعهود يف صولر كوَّت يف القورآن واحلودية سولاء يف .الفرق ويف حياة ا؟ماع 
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وبلووو  .عهووود احلووواكم وعهووود انكلم.عهووود الفووورق وعهووود ا؟ماعووو  وعهووود الدول .اسذلوووك عهووود اّلِل وعهووود الن
  1655ا سالم يف واقعه التارحك كأوا بعيدا يف اللفاء ابلعهلق   تبلغه البشري  إ  يف لل ا سالم

 أوفية الكيل والميهان 35الدرس السابع:

َك َخوْْي  ذلِ .ِقْسوطاِس اْلُمْسوَتِقيمِ زِنُولا اِبلْ وَ ْلوُتْم ْيوَل ِإذا كِ َوأَْوُفلا اْلكَ :»ومن اللفاء ابلعهد إىل إيفاء الكيل وامليزان 
 « ..َوَأْحَسُن َشِْويال  

  ملحوولا قووال يف السووياج،فا نتواملناسووب  بووني اللفوواء ابلعهوود وإيفوواء الكيوول وامليووزان لوواهرة يف املعوو  واللف
ل يف ّبموووا التعامووو ه،يسوووتقيمظافووو  يف القليف اللزن،أمانووو  يف التعامل،ونا سوووتقام  التناسووو .وإيفاء الكيووول و 

خووْي يف ..« ِويووال  َأْحَسووُن شَْ ْْي  وَ ذلِووَك َخوو».ا؟ماعوو ،وتتلافر ّبمووا الثقوو  يف النفوولس،وتتم ّبمووا الثكوو  يف احليوواة
 الدنيا وأحسن مآ  يف اهلخرة.

اِس اْلُمْسوَتِقيِم َذلِوَك َخوْْي  َوَأْحَسوُن َشِْويوال  َأْي َخوْْي  يوَوَلااب  َعْن قَوَتاَقَة،قَوْللِِه:َوأَْوُفلا اْلَكْيَل ِإَذا ِكْلوُتْم َوزِنُولا اِبْلِقْسوطَ 
َلُكْم:َهوَذا  َوَعاِقَب   َوَأْخَثاََن أَنَّ اْبَن َعبَّاس  َكواَن يَوُقولُل:اَي َمْعَشوَر اْلَموَلاِ ،ِإنَُّكْم ُولِِيوُتْم أَْموَرْيِن ِّبَِموا َهلَوَك النَّواُس قَوبوْ

َكوووواَن يَوُقوووولُل:" َ  يَوْقووووِدُر َرُجوووول  َعلَووووى َحوووورَام  مُثَّ   - -قَوووواَل:َوذُِكَر لَنَووووا أَنَّ نَووووِلَّ اّللَِّ .اْلِميووووزَاُن اْلِمْكَياُل،َوَهووووَذا 
ُ يف َعاِجِل الُدنْوَيا قَوْبَل اهْلِخرَِة َما ُهَل َخْْي   ،ِإ َّ أَْبَدَلُه اّللَّ   1656َذِلَك " َلُه ِمْن يََدُعُه،لَْيَك بِِه ِإ َّ َرَاَفُ  اّللَِّ

نَووووا َعلَووووى  ووووَفَر حَنْووووَل َهووووَذا اْلبَوْيحِل،قَاَ :أَتَويوْ ْ َاِء،قَاَ :َكااَن يُْكثِوووورَاِن السَّ َرُجوووول  ِمووووْن أَْهووووِل وَعووووْن َأيب قَوتَوووواَقَة،َوَأيب الوووودَّ
ُ َوقَاَل:ِإنَّوَك لَوْن تَودََع َكويوْ  ا اتَِِقواَء ، َفَجَعَل يُوَعلُِِمِب ِ َّا َعلَّمَ اْلَباِقيَِ ،فَوَقاَل اْلَبَدِوُي:َأَخَذ بَِيِدي َرُسلُل هللِا  ُه اّللَّ

ُ َخْْي ا ِمْنُه.  1657هللِا ِإ َّ أَْعطَاَ  اّللَّ
 لثقووو ،ويتبعهاع ّبموووا اوالطموووع يف الكيووول والووولزن قوووذارة وصوووغار يف الووونفك،وغا وخيانووو  يف التعامووول تتزعوووز 

 ي .اسبلن ابلتطفن أوم كراق وهم ُيسبل الكساق،وتقل ّبما الثك  يف حمي  ا؟ماع ،فْيتد هذا على األف
 وهل كسه لاهري ووقيت،ألن الكساق يف ا؟ماع  يعلق على األفراق بعد حني.

يب هول دأو احلوافز الوألخالقوك،وهذ  حقيق  أقركهوا بعيود والنظور يف عوا  التجوارة فاتبعلهوا،و  يكون الودافع ا
 العملي .الباعة عليها بل جمرق إقراكها يف واقع السل  ابلتجرب  

يزيوود أهوودا  ذا  و  ذا ُيقوو هووأن .والفووار  بووني موون يلتووزم إيفوواء الكيوول وامليووزان عووارة،ومن يلتزمووه اعتقوواقا .
 ا.حلياة وتذوقه تصلر اعليه نظاف  القله والتطلع يف نشانه العملك إىل آفا  أعلى من األرم،وأوسع يف

  وآموووواق  ه اللضووووي نريقووووه إىل آفاقوووو وهكووووذا ُيقوووو  ا سووووالم قائمووووا أهوووودا  احليوووواة العمليوووو  وهوووول مووووام يف
 البعيدة،وجما ته الرحيب .

 النهي عن القول بدون علم وأقرير منه ية علمية 36الدرس الثامن:
                                                 

السيد )«.قار الشرو » «العنصر األخالقك يف املعامالت»فقرة:« سالم اجملتمع»فصل:« السالم العاملك يف ا سالم»يراجع كتاب  -  1655
   رمحه هللا (

1656 - (  ( صحي  مرسل 20329َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ
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و الووولهم أو لوووى الظووون أفال يقووولم كوووكء فيهوووا ع.والنصووواع ا سوووتقام  والعقيووودة ا سوووالمي  عقيووودة اللضووول  و 
 « .ْسُي    أُولِ َك كاَن َعْنُه مَ ُكلُ .ُفياَق .َصَر َوالْ ِإنَّ السَّْمَع َواْلبَ .َو  تَوْقُ  ما لَْيَك َلَك بِِه ِعْلم   »الشبه :

يثا ه البشوري  حودلوذي عرفتووهذ  الكلمات القليل  تقيم منهجا كامال للقله والعقل،يشمل املنهج العلمك ا
مون كول  افو   فالتثبوحلقليو  ا؟جدا،ويضوي  إليوه اسوتقام  القلوه ومراقبو  اّلِل،ميوزة ا سوالم علوى املنواهج الع

م ج ا سوووووالخووووث ومووووون كووووول لووووواهرة ومووووون كوووول حركووووو  قبووووول احلكوووووم عليهوووووا هوووول قعووووولة القووووورآن الكووووورمي،ومنه
 يبوو  و .  العقيوودةفوو  يف عوواومَّت اسووتقام القلووه والعقوول علووى هووذا املوونهج   يبوو  جمووال للوولهم واارا.الوودقي 

  يف لفروم الل يولسطحي  واجمال لاحكام او  يب  .جمال للظن والشبه  يف عا  احلكم والقضاء والتعامل
 عا  البحّل والتجارب والعللم.

  الويت عقليو  القلبيومانو  الواألمان  العلمي  اليت يشيد ّبا الناس يف العصر احلدية ليسحل سلى نر  من األ
صوور لسوومع والبم واهووه ايعلوون القوورآن تبعتهووا الكثى،واعوول ا نسووان مسوويو  عوون  عووه وبصوور  وفياق ،أمووا

 والفياق ..
ار  واحلووولاس نهوووا ا؟ووول أمانووو  يسوووأل عنهوووا صاحبها،وتسوووأل ع.إووووا أمانووو  ا؟ووولار  واحلووولاس والعقووول والقله

كلما روى بكلمووو ،و  أمانووو  يووورتعا اللجووودان لووودقتها وجسوووامتها كلموووا نطووو  اللسوووان.والعقووول والقلوووه مجيعا
 ا نسان رواي ،وكلما أصدر حكما على كخا أو أمر أو حاقي .

حته:من قوولل  تتثبووحل موون صووقني،ومووا  و  تتبووع مووا   تعلمووه علووم الي..« ْقووُ  مووا لَووْيَك لَووَك بِووِه ِعْلووم  َو  توَ »
 . ي  اعتقاقومن حكم كرعك أو قضي  .من لاهرة تفسر أو واقع  تعلل.يقال ورواي  تروى

ُكوْم َوالظَّنَّ،فَوِإنَّ الظَّونَّ َأْكوَذُب احْلَوِديِة،َو َ  »قَاَل  - -وَعِن اأَلْعرَِج قَاَل قَاَل أَبُل ُهَريْورََة َذْيُوُر َعِن النَِّبِِ  ِإايَّ
  . 1658«َعَسَُّسلا،َو َ َهَسَُّسلا،َوَ  تَوَباَغُضلا،وَُكلنُلا ِإْخَلاان  

ْعوحَل ويف سنن أيب قاوق َعْن َأىِب ِقالَبََ  قَاَل أَبُل َمْسُعلق  أَلىِب َعْبِد اّللَِّ أَْو قَاَل أَبُل َعْبوِد اّللَِّ ألَ  ىِب َمْسوُعلق  َموا  َِ
ْعوووحُل َرُسووولَل اّللَِّ .«َزَعُمووولا » يَوُقووولُل ِ   --َرُسووولَل اّللَِّ  بِوووْ َك َمِطيَّوووُ  الرَُّجوووِل َزَعُمووولا » يَوُقووولُل  --قَووواَل  َِ

 .1659قَاَل أَبُل َقاُوَق أَبُل َعْبِد اّللَِّ َهَذا ُحَذيْوَف ُ .«
نَوْيِه َما  َْ تَوَر » قَاَل  - - وَعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ   ... 1660«ِمْن أَفْوَرى اْلِفَرى أَْن يُرَِى َعيوْ

،أَْن يَوْفوورَِي الرَُّجووُل َعلَووى وَعووْن َوايِلَووَ  بْووِن اأَلْسووَقِع،قَاَل: َِْعحُل َرُسوولَل هللِا  ، يَوُقوولُل:ِإنَّ ِمووْن أَْعظَووِم اْلِفْريَووِ  يَوواَلت 
وَع  نَوْفِسِه،يَوُقلُل:رَأَْيحُل،َو َْ  يَوَر َكويوْ  ا يف اْلَمنَواِم،أَْو يَوتَوَقولََّل الرَُّجوُل َعلَوى َواِلَدْيِه،فَويُوْدَعى ِإىَل َغوْْيِ أَبِيوِه،أَْو يَوُقلَل: َِ
. ،َو َْ َيْسَمْع ِمبِِ  1661ِمبِِ

                                                 
 ( 5143[)210/ 71املكنز ] -صحي  البخارى - 1658
 حي ( ص 4974[ )449/ 4املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 1659
 ( 7043[) 220/ 23املكنز ] -صحي  البخارى - 1660

 )أفرى الفرى ( أكذب الكذابت،والفري :الكذب،وا؟مع:الفرى.
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العقول وحود     ذخوذ وهكذا تتضافر اهلايت واألحاقية علوى تقريور ذلوك املونهج الكامول املتكامول الوذي
اته،ويف نر  وتصووووولر يف أحكاموووووه،والتثبحل يف اسوووووتقرائه إ وووووا يصووووول ذلووووك التحووووورج ابلقلوووووه يف خووووولاابلتحوووورج 

ثم ل حكموا و  يوكوم العقومشاعر  وأحكامه،فال يقلل اللسان كلم  و  يروي حاقي  و  ينقول روايو ،و  ُي
و   ككوو  هنالووك ا نسووان أموورا إ  وقوود تثبووحل موون كوول جزئيوو  وموون كوول مالبسوو  وموون كوول نتيجوو ،فلم يبوو

 كبه  يف صحتها.
 حقا وصدقا ..« ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَوْهِدي لِلَّيِت ِهَك أَقْوَلمُ »

 النهي عن الاكبر والخيالء 37الدرس الااسع:

 َو  َاْواِ »الء الكاذبو :رغ وااويوختتم هوذ  األوامور والنولاهك املرتبطو  بعقيودة التلحيود ابلنهوك عون الكوث الفوا
ُلَ  اإِ .يف اأْلَْرِم َمَرحا    « ..نُل    ْ؟ِبالَ نََّك َلْن خَتْرَِ  اأْلَْرَم َوَلْن تَوبوْ

و ألغوووه مووون يوووراء ء  وووا يبوا نسوووان حوووني حلووولا قلبوووه مووون الشوووعلر اباوووال  القووواهر فووول  عبووواق  شخوووذ  ااووويال
،لطووامن موون  حوولل اّللِ  ولل تووذكر أن مووا بووه موون نعموو  فموون اّلِل،وأنووه ضووعي  أمووام.سوولطان،أو قوولة أو مجووال

 ايئه،وخف  من خيالئه،ومشى على األرم هلان   تيها و  مرحا.كث 
لُوووَ  اْ؟ِبووواَل أْلَْرَم َولَووورَِ  اِإنَّوووَك لَوووْن خَتْووو»والقووورآن ابوووه املتطووواول املختوووال املووور  بضوووعفه وعجوووز  وضوووآلته: ْن تَوبوْ

ا هوول قوولي إ وو.قهووا اّللِ فا نسووان  سوومه ضوو يل هزيوول،  يبلوو  كووي ا موون األجسووام الضووخم  الوويت خل« نُوول   
 نسا .يقبه و  بقلة اّلِل،عزيز بعزة اّلِل،كرمي بروحه الذي نفخه اّلِل فيه،ليتصل به ويرا

.أقب أقب موع النواساّلِل،و  ذلك التطامن والتلاضع الذي يدعل إليوه القورآن ب ذيول املور  وااويالء،أقب موع
 قلووووووه صووووووغْيصووووووغْي الومووووووا يوووووو   هووووووذا األقب إىل ااوووووويالء والعجووووووه إ  فووووووارغ .نفسووووووك وأقب اجتماعك

 .ا هتمامات.يكرهه اّلِل لبطر  ونسيان نعمته،ويكرهه الناس  نتفاكه وتعاليه
ُ تَوبَووواَرَ  َوتَوَعووواىَل:َمْن تَوَلاَضوووَع ِ  َهَكووو َذا،َوَجَعَل ويف احلووودية َعوووْن ُعَمَر،قَووواَل: َ أَْعَلُموووُه ِإ َّ َرفَوَعوووُه،قَاَل:يَوُقلُل اّللَّ

وووِه ِإىَل  وووَماِء،َوَرفَوَعَها حَنْوووَل يَزِيوووُد اَبِنوووَن َكفِِ وووِه ِإىَل السَّ  اأَلْرِم،َوأَْقاَنَهوووا ِإىَل اأَلْرِم،َرفَوْعتُوووُه َهَكوووَذا،َوَجَعَل اَبِنوووَن َكفِِ
 1662السََّماِء.

َ ِإنَّ » َذاَت يوَووْلم  َخِطيب ووا فَوَقوواَل  --وَعووْن ِعيَوواِم بْووِن مِحَووار  َأِخووى بَووِ  جُمَاِكووع  قَوواَل قَوواَم ِفينَووا َرُسوولُل اّللَِّ   اّللَّ
َ أَْوَحووى ِإىَلَّ أَْن تَوَلاَضووُعلا َحووَّتَّ  َ يَوْفَخووَر َأَحوود  َعلَووى َأَحوود  َو َ يَوْبغِووى َأَحوود  َعلَووى َأَحوود ،َوُهْم فِوويُكْم  أََمووَرىِن،َوِإنَّ اّللَّ

ُغلَن أَْهال  َو َ َما    اَل نَوَعوْم َواّللَِّ َلَقوْد أَْقرَْكوتُوُهْم ِ  اْ؟َاِهِليَّوِ  فَوُقْلوحُل فَوَيُكولُن َذلِوَك اَي أاََب َعْبوِد اّللَِّ قَو.«تَوبَوع ا  َ يَوبوْ
 1663َوِإنَّ الرَُّجَل َلَْيَْعى َعَلى احلَْىِِ َما بِِه ِإ َّ َولِيَدهُتُْم َيَطُيَها.

                                                                                                                                            
 ( صحي 32[)215/ 1صحي  ابن حبان ] - 1661
 ( صحي 309[)170/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1662
 ( 7389[)124/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 1663
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،َو َ َعَفوا َرُجول  َعوْن َمْظَلَمو   :وَعْن َأيب ُهَريْورََة،َعِن النَِّلِِ  ُ ِّبَوا ِعوز ا،َو َ  َما نَوَقَصوحْل َصوَدَق   ِموْن َموال  ِإ َّ زَاَقُ  اّللَّ
 1664تَوَلاَضَع َعْبد  هلِل ِإ َّ َرفَوَعُه هللاُ.

ُلغُووهُ  ووَفاَ  فَووِإَذا حَنْووُن ِبَرُجوول  اَنئِووم  يف ِلوولِِ َكووَجرَة  قَووْد َكوواَقِت الشَّووْمُك تَوبوْ ،قَاَل:فَوُقْلحُل وَعووْن َجرِير ،قَاَل:نَوزَْلنَووا الصِِ
َقَج إَذا ُهووووووَل َسوووووْلَماُن،قَاَل:فَأَتَوْيته أَُسوووووولُِِم َعَلْيووووووِه،قَاَل:فَوَقاَل:اَي لِْلُغاَلِم:اْنطَلِوووووْ  ِّبَوووووو َذا النِِطْووووووِع فََأِللَّوووووُه،فَوَلمَّا اْسووووووتَويوْ

ُ يوَووووووْلَم اْلِقَياَمووووووِ ،اَي َجرِيُر،َهووووووْل تَووووووْدرِي َمووووووا ال ،فَووووووِإنَّ َمووووووْن تَوَلاَضووووووَع ّللَِِّ َرفَوَعووووووُه اّللَّ يوَووووووْلَم  ظُُلَموووووواتُ َجرِيُر،تَوَلاَضووووووْع ّللَِِّ
ووووووووونَوُهْم يف الوووووووووُدنْوَيا،مُثَّ َأَخوووووووووَذ عُووووووووولق ا  َ َأَكووووووووواُق أَرَا ُ  بَووووووووونْيَ  اْلِقَياَموووووووووِ ،قَاَل:قُوْلحُل: َ أَْقرِي،قَووووووووواَل:لُْلُم النَّووووووووواِس بَويوْ

وووْدُ ،قَاَل:قُوْلحُل:اَي أَ  اَب َعْبوووِد هللِا أَيْوووَن النَّْخوووُل إْصوووبَوَعْيِه،فَوَقاَل:اَي َجرِيُر،لَوووْل نََلْبوووحل يف اْ؟َنَّوووِ  ِمثْوووَل َهوووَذا اْلعُووولِق َ ْ عَِ
 1665َوالشََّجُر،فَوَقاَل:ُأُصللُُه الُلْيُلُي َوالذََّهُه َوأَْعالَُ  الَثَمُر.

 كراهيووو  اّللِ   ت إبعوووالنوتنتهوووك تلوووك األوامووور والنووولاهك والغالوووه فيهوووا هووول النهوووك عووون ذمووويم الفعوووال والصوووفا
 رجوع األمور والنهوك  خيصوا وتوذكْيان هوذا تلفيكول «.َك َمْكُروهوا  ُكُل ذِلَك كاَن َسيُِِ ُه ِعْنَد َربِِو»للسىيء منها:

سوووِكء هووول هوووك عووون الويسوووكحل عووون احلسووون املوووأملر بوووه،ألن الن.وهووول كراهيووو  اّلِل للسوووىيء مووون تلوووك األملر
 الغاله فيها كما ذكران.

 خووووا بعووووبيان أ.ن الشووور مووووحوووتم األوامووور والنووولاهك كموووا بووودأها بربطهوووا ابّلِل وعقيووودة التلحيووود والتحوووذير 
َك ِموَن احلِْْكَموِ  َو  لَْيوَك َربُوإِ أَْوحوى  ذلِوَك ِ َّوا»احلكم  اليت يهدي إليها القرآن الذي أوحوا  اّلِل إىل الرسولل:

 «.ُحلرا  َعَْعْل َمَع اّللَِّ ِإهلا  آَخَر فَوتُوْلقى يف َجَهنََّم َمُللما  َمدْ 
نوواء بيهووا ا سووالم يقوويم عل ابلقاعوودة الكووثى الوويت فتجكء حمبلكوو  الطرفني،ملصوولل .وهوول ختووام يشووبه ا بتووداء

 احلياة،قاعدة تلحيد اّلِل وعباقته قون سلا  ..
 

 
 

                                                 
 صحي  7205( 7206[)23/ 3مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1664
 ملقل   ( صحي 35808[)333/ 13مصن  ابن أيب كيب  ] - 1665

ُ تَوبَوووواَرَ  َوتَوَعوووواىَل  ووووهِ َلاَضووووَع ِ  َهَكوووو :َمووووْن توَ َعووووْن ُعَمَر،قَوووواَل : َ أَْعَلُمووووُه ِإ َّ َرفَوَعووووُه،قَاَل :يَوُقوووولُل اّللَّ   ِإىَل اأَلْرِم،َوأَْقاَنَهووووا ِإىَل َذا،َوَجَعَل يَزِيووووُد اَبِنووووَن َكفِِ
 ( صحي 309[) 170/ 1لكته( ]سند أمحد )عا  اسََّماِء.ماأَلْرِم،َرفَوْعُتُه َهَكَذا،َوَجَعَل اَبِنَن َكفِِِه ِإىَل السََّماِء،َوَرفَوَعَها حَنَْل ال
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 [57إل   40(:اآليات 17]سور  ا سراء ):الوحد  الثالثة

 ن ي النقص عن هللا وعباد  المخلوقات وخضوعها له

( َوَلَقوْد َصورَّْفنا يف هوَذا 40)ُقللُولَن قَووْل   َعِظيموا  نَُّكْم لَتوَ انت  إِ  ِمَن اْلَمالِئَكِ  إِ أَفََأْصفاُكْم َرُبُكْم اِبْلَبِننَي َواختََّذَ } 
ِذي اْلَعووْرِش  تَوغَووْلا ِإىلْل كوواَن َمَعووُه آهِلَوو   َكمووا يَوُقللُوولَن ِإذا   بوْ ( قُووْل لَوو41اْلُقووْرآِن لِيَووذَّكَُّروا َومووا يَزِيووُدُهْم ِإ َّ نُوُفوولرا  )

وووا يَوُقللُووولَن ُعلُووول ا َكبِوووْيا  )42 )َسوووِبيال   وووْبُع َواأْلَْرُم َوَموووْن  ( ُتَسوووبِِ ُ 43( ُسوووْبحانَُه َوتَعووواىل َعمَّ وووماواُت السَّ لَوووُه السَّ
ذا قَوورَْأَت َوإِ  (44لرا  )ِإنَُّه كاَن َحِليموا  َغُفو ْسِبيَحُهمْ تَ َقُهلَن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َكْكء  ِإ َّ ُيَسبُِِ  ِ َْمِدِ  َولِكْن   تَوفْ 
نَووَك َوبَوونْيَ الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن اِبهْلِخوو لُوولِّبِْم َأِكنَّوو   أَْن ( َوَجَعْلنووا َعلووى قوُ 45را  )ااب  َمْسووُتل رَِة ِحجوواْلُقووْرآَن َجَعْلنووا بَويوْ
( حَنْووُن أَْعلَووُم ِ ووا 46ا  )ْقابرِِهووْم نُوُفوولر ا َعلووى أَ َدُ  َولَّوولْ آِن َوْحوويَوْفَقُهوولُ  َويف آذاِوِووْم َوقْوورا  َوِإذا ذََكووْرَت َربَّووَك يف اْلُقوورْ 

( 47ُجوووال  َمْسوووُحلرا  )رَ ِإْن تَوتَِّبعُوولَن ِإ َّ  لظَّووواِلُملنَ ُقوولُل ايوَ َيْسووَتِمُعلَن بِوووِه ِإْذ َيْسووَتِمُعلَن إِلَْيوووَك َوِإْذ ُهووْم َْنْووولى ِإْذ 
لا أَِإذا ُكنَّووووا ِعظامووووا  َورُفووووا   أَِإانَّ ( َوقووووالُ 48) ِبيال  َن َسوووواْنظُووووْر َكْيووووَ  َضووووَربُلا لَووووَك اأْلَْمثوووواَل َفَضووووُللا فَووووال َيْسووووَتِطيُعل 

ُعليُووووولَن َخْلقوووووا  َجِديووووودا  ) ْكوووووُثُ يف ُصوووووُدورُِكْم ( أَْو َخْلقوووووا  ِ َّوووووا يَ 50 )قُوووووْل ُكلنُووووولا ِحجوووووارَة  أَْو َحِديووووودا   (49َلَمبوْ
 َموَّت ُهوَل قُوْل َعسوى أَْن َك ُرُ َسوُهْم َويَوُقللُولنَ ُضولَن إِلَْيوَسيُوْنغِ ة  فَ َفَسيَوُقلُللَن َمْن يُِعيوُدان قُوِل الَّوِذي َفطَورَُكْم أَوََّل َمورَّ 

بواِقي يَوُقللُوولا ( َوقُوْل لِعِ 52 قَلِوويال  )ِبثْووُتْم ِإ َّ َتظُنُولَن ِإْن لَ ( يوَووْلَم يَوْدُعلُكْم فَوَتْسوَتِجيُبلَن ِ َْمووِدِ  وَ 51َيُكولَن َقرِيبوا  )
نَوُهْم ِإنَّ الشَّ الَّيِت ِهَك َأْحَسُن ِإنَّ الشَّ  زَُغ بَويوْ نْ ْيطاَن كْيطاَن يَونوْ ْعلَوُم ِبُكوْم ِإْن ( َرُبُكوْم أَ 53ساِن َعُدو ا ُمِبينا  )اَن ِلإْلِ

اأْلَْرِم َوَربُوَك أَْعلَوُم ِ َوْن يف السَّوماواِت وَ  (54وَكِويال  ) لَوْيِهمْ َيَشْأ يَوْرمَحُْكْم أَْو ِإْن َيَشْأ يُوَعذِِْبُكْم َوما أَْرَسوْلناَ  عَ 
ُعلا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُقونِوِه فَوال مَيِْلُكولَن  ( ُقِل اقْ 55بُلرا  )َوَلَقْد َفضَّْلنا بَوْعَخ النَِّبيِِنَي َعلى بَوْعخ  َوآتَوْينا قاُوَق زَ 

ِو( أُول ِوَك الَّوِذيَن يَوْدعُ 56َكْشَ  الُضرِِ َعْنُكْم َو  َهِْليال  ) تَوغُولَن ِإىل َرّبِِ َن يُوُهوْم أَقْووَرُب َويَوْرُجول َلِسويَلَ  أَ ُم الْ لَن يَوبوْ
 { (57َرمْحََتُه َوَحاُفلَن َعذابَُه ِإنَّ َعذاَب َربَِِك كاَن حَمُْذورا  )

 مقدمة الوحد  

امووور   تكوووالي  وأو والنهايووو بووودأ الووودرس الثووواين وانتهوووى بتلحيووود اّلِل والنهوووك عووون الشووور  به،وضوووم بوووني البدايووو 
لللود اسوتنكار فكورة ينتهوك ابويبدأ هذا الدرس و .ا على قاعدة التلحيد اللنيدة .ونلاهك وآقااب مرتكزة كله

ِمووْن  َوِإنْ »لاحوود:اووال  الوالشووريك،وبيان مووا فيهووا موون اضووطراب وهتافووحل،وتقرير وحوودة ا عووا  الكوولين إىل ا
لشوووووامل  ووووون يف ااّلِل  دة علووووومهلخرة،ووحوووووووحووووودة املصوووووْي والرجعووووو  إىل اّلِل يف ا« َكوووووْكء  ِإ َّ ُيَسوووووبُِِ  ِ َْموووووِد ِ 

ْن َيَشووْأ إِ ُكْم أَْو  يوَووْرمحَْ ِإْن َيَشووأْ »السووماوات وموون يف األرم،ووحوودة التصوور  يف كوويون ااالئوو  بووال معقووه:
 « ..يُوَعذِِْبُكمْ 

ا  والقوووودرة ة وا عوووووموووون خووووالل السوووويا  تتهافووووحل عقائوووود الشوووور  وتتهوووواوى،وتنفرق الووووذات ا هليوووو  ابلعبوووواق
ىل خالقوووه يف متجهوووا إ لجلق،لووواهر  وخافيوووه،قنيا  وآخرتوووه ويبووودو اللجووولق كلوووهوالتصووور  واحلكوووم يف هوووذا ال

 تسبيح  مديدة كامل  تش   فيها األحياء واألكياء.
 ن ي الولد والشريك عن هللا وخضوع المخلوقات له 44 - 40الدرس ا ول:
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َووَذ ِمووَن اْلَمالِئَكووِ  إِ  » اسووتفهام لالسووتنكار « فُقللُوولَن قَوووْل   َعِظيمووا  نَُّكووْم لَتوَ ف إِ انت  أَفََأْصووفاُكْم َرُبُكووْم اِبْلَبنِوونَي َواختَّ
 عووون حب  كموووا تعووواىللووود والصوووااسوووتنكار ملوووا يقللووولن مووون أن املالئكووو  بنوووات اّلِل،تعووواىل اّلِل عووون الل .والتهكم

  لن البنووات خوول ني ويقتلوووهتكم علووى نسووب  البنووات ّلِل وهووم يعوودون البنووات أقىن موون البنوو.الشووبيه والشووريك
هوول واهووه  ذا كووان اّللِ ّلِل  فووإر أو العووار ومووع هووذا اعلوولن املالئكوو  إانت،وينسووبلن هووي ء ا انّ إىل االفقوو

لووه علووى سووبيل كف  وهووذا  البنووني والبنات،فهوول أصووفاهم ابلبنووني املفضوولني واختووذ لنفسووه ا انّ املفضوول ت
ُكووْم ِإنَّ »األسواس: نكرة مونمسوت وإ  فالقضوي  كلهوا.جمواراهتم يف اقعواءاهتم لبيوان موا فيهوا مون تفكوك وهتافوحل

  ا فو اء معظيما يف ضوخاووقاحتوه، عظيما يف كوناعته وبشواعته،عظيما يف جرأتوه..« لَتَوُقلُللَن قَوْل   َعِظيما  
 فيه،عظيما يف خروجه عن التصلر والتصدي .

إىل تقريور  د جواء القورآن ابلتلحيد،وسولك..فقو« لرا  ُفونوُ ِإ َّ  َوَلَقْد َصرَّْفنا يف هَذا اْلُقْرآِن لِيَوذَّكَُّروا،َوما يَزِيوُدُهمْ »
إىل  لحيووود   ُيتووواجفالت« والِيَوووذَّكَّرُ »هوووذ  العقيووودة وإيضووواحها نرقوووا كَّت،وأسووواليه متنلع ،ووسوووائل متعووودقة 

لمووا يوودون نفوولرا كلكوونهم يز و أكثوور موون التووذكر والرجوولع إىل الفطوورة ومنطقهووا،وإىل اهلايت الكلنيوو  وق لتهووا 
ئوودهم لووبهم علووى عقافوو  أن يغنفوولرا موون العقيوودة الوويت جوواء ّبووا،ونفلرا موون القوورآن ذاتووه خي.ن عوولا هووذا القرآ

 عقائد الشر  واللهم وال هات..البانل  اليت يستمسكلن ّبا
ل كوك وهتافوحل،فههوا مون تفوكما جاراهم يف اقعاءاهتم يف حكاي  البنات ونسبتها إىل اّلِل ليكشو  عموا في

،وأن رب إىل اّللِ ل أن تتقووودعاة،ليقرر أن هوووذ  اهلهلوو  لووول وجوودت فإووووا سووتحاو اوواريهم يف حكايوو  اهلهلووو  املوو
..ولول « ىل ِذي اْلَعوْرِش َسوِبيال  إِ بْوتَوغَوْلا َ  َن،ِإذا  قُوْل:َلْل كواَن َمَعوُه آهِلَو   َكموا يَوُقللُول  »عد هلا وسويل  إليوه وسوبيال:

كمووووا   -وليك هنالووووك آهلووو  موووع اّلِل ر  امتنووواع  متناع،فالقضووووي  كلهوووا  تنعووو ،حووو -نحوووواة كموووا يقووولل ال  -
ا،إنسوووواان أو  يوووودعلوا إن هووووك إ  خلوووو  موووون خلوووو  اّلِل سوووولاء كانووووحل ْنمووووا أو كلكبواهلهلوووو  الوووويت -يقللوووولن 

إلراقة الووويت لووو ،وختضوووع وهوووذ  كلهوووا تتجوووه إىل ااوووال  حسوووه انمووولس الفطووورة الكلني.حيلاان،نبوووا  أو مجاقا
غَوْلا ِإىل ِذي ذا  َ بْوتوَ إِ »راقتوه:يو  خضولعها لناملسوه وتلبيتهوا  هكمها وتصرفها وعد نريقها إىل اّلِل عون نر 

آهلوو    يوودعلن أووواالئوو  الوويتوذكوور العوورش هنووا يوولحك اب رتفوواع والتسووامك علووى هووذ  اا..« اْلَعووْرِش َسووِبيال  
ووا تَعواىل عَ وَ ُسوْبحانَُه »ويعقووه علوى ذلوك بتنزيوه اّلِل يف عووال :.وهوك هوحل عركووه وليسوحل معوه ..اّللِ « موع» مَّ

 « ..يَوُقلُللَن ُعُلل ا َكِبْيا  
لووه   اّلِل،يسووب ه كلووه إىلمث يرسووم السوويا  للكوولن كلووه  ووا فيووه وموون فيووه مشووهدا فريوودا،هحل عوورش اّلِل،يتلجوو

ْموِدِ ،َولِكْن  ِ َ ْن َكوْكء  ِإ َّ ُيَسوبِِ ُ ِمونَّ،َوِإْن ْن فِويهِ ُتَسبُِِ  َلُه السَّماواُت السَّْبُع َواأْلَْرُم َوَمو»واد اللسيل  إليه:
 « ..  تَوْفَقُهلَن َتْسِبيَحُهْم،ِإنَُّه كاَن َحِليما  َغُفلرا  

فووإذا الكوولن كلووه حركوو  .وهوول تعبووْي تنووبخ بووه كوول ذرة يف هووذا الكوولن الكبْي،وتوونفخ روحووا حيوو  تسووب  اّللِ 
ملتعال.وإنوه وحياة،وإذا اللجلق كله تسبيح  واحدة كجي  رخيو ،ترتفع يف جوالل إىل ااوال  اللاحود الكبوْي ا

كول .مثرة كل زهورة وكول.كول حبو  وكول ورقو .كول حصواة وكول حجر.ملشهد كلين فريد،حني يتصلر القله
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كل قاب  علوى األرم وكول سوا   يف املواء .كل حيلان وكل إنسان.كل حشرة وكل زاحف .نبت  وكل كجرة
 كلها تسب  اّلِل وتتلجه إليه يف عال ..ومعها سكان السماء ..واهللاء .
ن ألمووا  ووحل يوود  يرا ،وك للجودان لووْيتعا وهوول يستشووعر احليوواة توودب يف كوول مووا حللووه  ووا يوورا  و ووا  وإن ا

  عه يسب  ّلِل،وينبخ ابحلياة..تلمك كي ا،وكلما  حل رجله أن تطأ كي ا .
نكوم   تفقهلنوه أل« يَحُهمْ ْسوبِ ْفَقُهولَن تَ لِكْن   توَ وَ »يسب  بطريقته ولغته « َوِإْن ِمْن َكْكء  ِإ َّ ُيَسبُِِ  ِ َْمِد ِ »

لاميك فيو ،وإىل النولجولق ااحمجلبلن بصفاق  الطني،وألنكم   تتسومعلا بقلولبكم،و  تلجهلهوا إىل أسورار ال
ذا الكوووولن هووووك،وموووودبر الوووويت تنجووووذب إليهووووا كوووول ذرة يف هووووذا الكوووولن الكبْي،وتتلجووووه ّبووووا إىل خووووال  النلامي

 الكبْي.
إوا لتسوووبي ،ف  أو سووواكن وهووول ينوووبخ ابلرو ،ويتلجوووه ابوحوووني تشووو  الووورو  وتصوووفل فتتسووومع لكووول متحووور 

الطوني  ن هولل صوفاق للن،الذيتتهيأ لالتصال ابملا األعلى،وتدر  من أسرار هذا اللجلق ما   يدركه الغاف
ء كن،ويف كول كوكتحور  وسوا مبني قللّبم وبني احلياة اافي  السارب  يف ضمْي هذا اللجلق،النابض  يف كول 

 يف هذا اللجلق.
يف لوول هووذا  بشوور موون تقصووْيبوودو موون الوذكوور احللووم هنووا والغفووران  ناسووب  مووا ي..« ِإنَّووُه كوواَن َحِليمووا  َغُفوولرا  »

،ومن سوه لوه البنوات،ومون ينامللكه الكلين املسب   مد اّلِل،بينما البشر يف جحلق وفيهم مون يشور  ابّللِ 
رفووووو  يووووود واملعلتسوووووبي  والتحموالبشووووور أوىل مووووون كووووول كوووووكء يف هوووووذا الكووووولن اب.يغفووووول عووووون محووووود  وتسبيحه

رهم ويعظهووم ويزجوو ويووذكرهم ولكنووه ميهلهوم.ولل  حلووم اّلِل وغفرانووه ألخووذ البشور أخووذ عزيووز مقتدر.والتلحيود
 «.ِإنَُّه كاَن َحِليما  َغُفلرا  »

 الح ب المانمة من أدبر الك ار للقرآن وشبهاأهم حوله 45الدرس الثاني:

توأير تن فطورهتم أن ،وميانعل آن،ولكنهم ااهودون قلولّبم أ  تور  لوهولقد كان كوثاء قوريا يسوتمعلن إىل القور 
جعول فقوه القرآن،و ل  فال تبه فجعل اّلِل بينهم وبني الرسلل حجااب،حجااب خفيا،وجعل على قللّبم كاألغف

نَووَك َوبَووَعْلنووا بوَ َوِإذا قَووورَْأَت اْلُقووْرآَن جَ  »يف آذاوووم كالصوومم فووال تعووك مووا فيووه موون تلجيووه: لَن ِذيَن   يُوْيِمنُوونْيَ الَّوويوْ
َكووْرَت َربَّووَك يف اْلُقووْرآِن ذَ َوِإذا . آذاِوِووْم َوقْوورا  َقُهوولُ  َويف ْن يَوفْ َوَجَعْلنا َعلووى قُولُوولِّبِْم َأِكنَّوو   أَ .اِبهْلِخوورَِة ِحجووااب  َمْسووُتلرا  

ِإْذ يَوُقووولُل .ْذ ُهوووْم َْنْووولى ْسوووَتِمُعلَن إِلَْيوووَك َوإِ ،ِإْذ يَ بِوووهِ  ِمُعلنَ حَنُْن أَْعلَوووُم ِ وووا َيْسوووتَ .َوْحوووَدُ  َولَّوووْلا َعلوووى أَْقابرِِهوووْم نُوُفووولرا  
 .. «َتِطيُعلَن َسِبيال  ْمثاَل،َفَضُللا َفال َيسْ لا َلَك اأْلَ  َضَربُ اْنظُْر َكْي َ .الظَّاِلُملَن:ِإْن تَوتَِّبُعلَن ِإ َّ َرُجال  َمْسُحلرا  

َيِب الُزْهوو ،َوأاََب ُسووْفَياَن،َواأْلَْخَنَك بْووَن وقوود روى ابوون إسووحا  يف السووْية قَاَل:َحوودَّ رُِي قَاَل:ُحوودِِْيحُل أَنَّ أاََب َجْهوول 
لَووو   لَِيْسوووَتِمُعلا ِموووْن َرُسووولِل اّللَِّ  ،َخَرُجلا لَيوْ وووا َكووورِي   ُهْم جَمِْلس  َوُهوووَل ُيَصووولِِك اِبللَّْيوووِل يف بَوْيِتِه،َوَأَخوووَذ ُكوووُل َرُجووول  ِمووونوْ

ْعلَووووووووُم ِ ََكوووووووواِن َصوووووووواِحِبِه،فَوَباتُلا َيْسووووووووَتِمُعلَن لَووووووووُه َحووووووووَّتَّ ِإَذا َأْصووووووووَبُحلا َونَلَووووووووَع اْلَفْجووووووووُر لَِيْسوووووووَتِمَع ِفيووووووووِه،وَُكل  َ  يوَ 
:َ  تَوعُوولُقوا فَولَووْل َرآُكووْم بَوْعووُخ ُسووَفَهائِ  ُهُم الطَّرِيووُ  فَوَتاَلَوُملا،َوقَاَل:بَوْعُضووُهْم لِووبَوْعخ  ُكْم أَلَوقَوْعووُتْم يف تَوَفرَّقُولا،َفَجَمَعتوْ

ُهْم ِإىَل جَمِْلِسِه،فَوَباتُلا َيْسوتَ ،َكيوْ  انَوْفِسِه  َلُ  الثَّانَِيُ  َعاَق ُكُل َرُجل  ِمنوْ ِمُعلَن لَوُه َحوَّتَّ مُثَّ اْنَصَرُفلا َحَّتَّ ِإَذا َكاَنحِل اللَّيوْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2811 

ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقوواَل بَوْعُضووُهْم لِووبَوْعخ  ِمثْووَل َمووا قَووا ووا .ُللا أَوََّل َموورَّة  ِإَذا نَلَووَع اْلَفْجووُر تَوَفرَّقُوولا،َفَجَمَعتوْ , مُثَّ اْنَصووَرُفلا فَوَلمَّ
ُهْم جَمِْلَسوُه،فَوَباتُلا َيْسوَتِمُعلَن لَوُه َحوَّتَّ ِإَذا نَلَوَع الْ  َلُ  الثَّالِثَُ  َأَخَذ ُكوُل َرُجول  ِمونوْ ُهُم َكاَنحِل اللَّيوْ َفْجوُر تَوَفرَّقُولا،َفَجَمَعتوْ

وا َأْصوَبَ  اأْلَْخوَنُك بْوُن َكورِي   الطَّرِيُ ،فَوَقاُللا:َ  َنْثَُ  َحَّتَّ نَوتَوعَ  اَهَد َ  نَوُعلُق،فَوتَوَعاَهُدوا َعَلى َذلِوَك،مُثَّ تَوَفرَّقُولا فَوَلمَّ
ْعووحلَ ،َأَخووَذ َعَصووا ُ  ِمووْن  مُثَّ َخوورََج َحووَّتَّ أَتَووى أاََب ُسووْفَياَن يف بَوْيتِووِه فَوَقوواَل:َأْخِثْين اَي أاََب َحْنظَلَووَ  َعووْن رَأْيِووَك ِفيَمووا  َِ

ْعووحُل َأْكووَياَء أَْعرِفُوَهووا َوأَْعووِرُ  َمووا يوُوورَاُق ِّبَووا حمَُ  وود  فَوَقوواَل:اَي أاََب يَوْعَلبَووَ  َواّللَِّ َلَقووْد  َِ فَوَقوواَل اأْلَْخووَنُك:َوأاََن َوالَّوووِذي .مَّ
َتُه فَوَقواَل:ايَ ،َحَلْفحُل بِهِ  ،َفَدَخَل َعَلْيِه بَويوْ ْعوحَل مُثَّ َخرََج ِمْن ِعْنِدِ  َحَّتَّ أََتى أاََب َجْهل   أاََب احلََْكوِم َموا رَأْيُوَك ِفيَموا  َِ

وووووَرَ  مل أَْنَعُمووووولا فََأْنَعْمنَوووووا،وَ  ْعوووووحَل ف تَوَناَزْعنَوووووا حَنْوووووُن َوبَونُووووول َعْبوووووِد َمنَوووووا   الشَّ ووووود  ف فَوَقاَل:َمووووواَذا  َِ مَحَُللا ِموووووْن حُمَمَّ
نَوووا َعلَووى الُر  نَوووا َحووَّتَّ ِإَذا َعَايَويوْ َكوووِه وَُكنَّووا َكَفَرَسوووْك رَِهووان  قَاُللا:ِمنَّوووا نَووِل  َذْتِيوووِه الْووَلْحُك ِموووَن َفَحَمْلنَووا،َوأَْعَطْلا فََأْعطَيوْ

ا،َوَ  ُنَصدِِقُُه،فَوَقاَم َعْنُه اأْلَْخَنُك ْبُن كَ   ...1666رِي   "السََّماِء،َفَمََّت نُْدرُِ  َهِذِ  ف َواّللَِّ َ  نُوْيِمُن بِِه أَبَد 
نهم وبووني يووفجعوول اّلِل بنعلوا، يصوودووا،وعاذّبم إليووه قلوولّبم فيمووافهكووذا كووان القوولم تتووأير ابلقوورآن فطوورهتم ف

دون ابلقوورآن ،و  يهتووالرسوولل حجووااب خفيووا   يظهوور للعيوولن ولكوون هسووه القللب،فووإذا هووم   ينتفعوولن بووه
 سووتماع إليووه مثعوودم ا  وهكووذا كووانلا يتنوواجلن  ووا أصوواب قلوولّبم موون القوورآن،مث يتووآمرون علووى.الووذي يتلل 
ا أنفسوهم عون ة ليحجوزو توأير بوه فيعولقون،مث يتنواجلن مون جديود،حَّت ليتعاهودون علوى عودم العولقيغلبهم ال

 هذا القرآن امليير ا؟ذاب الذي حله القللب واأللباب  
زاهتم ويف  يف امتيوووواو ذلووووك أن عقيوووودة التلحيوووود الوووويت يوووودور عليهووووا هووووذا القوووورآن كانووووحل هتوووودقهم يف مكووووانتهم 

لموو  نفوولرا موون ك..« ِهووْم نُوُفوولرا  لووى أَْقابرِ عَ لَّووْلا وَ َكووْرَت َربَّووَك يف اْلُقووْرآِن َوْحووَدُ  َوِإذا ذَ »كووثايئهم فينفوورون منهووا:
اء  فقووود كوووان كوووث هليووو ،وإ التلحيووود،اليت هتووودق وضوووعهم ا جتماعك،القوووائم علوووى أوهوووام اللينيووو  وتقاليووود ا؟ا

لقوولل ابك،وأعر  ااسووقووريا أذكووى موون أن حفووى علوويهم مووا يف عقائوودهم موون هتافحل،ومووا يف ا سووالم موون 
أنفسوووهم مووون  ا ميلكووولنوهم الوووذين   يكلنووول .مووون أن يغيوووه عووونهم موووا يف القووورآن مووون  ووولا وارتفووواع وامتيووواز

 ا ستماع إليه والتأير به،على كدة ما ميانعلن قللّبم ويدافعلوا  
لقوولن الووتهم يطفا ذعووان و ولقوود كانووحل الفطوورة توودفعهم إىل التسوومع والتووأير والكووثايء توودفعهم عوون التسووليم 

«  َرُجوال  َمْسوُحلرا  تَِّبعُولَن ِإ َّ ِإْذ يَوُقولُل الظَّواِلُملَن:ِإْن توَ »عتذرون ّبا عن املكوابرة والعنواق:ي - -على الرسلل 
قولل  أن يكولن هوذا قخيلتهم وهذ  الكلم  ذاهتا همل يف يناايها قليل شيرهم ابلقرآن فهم يستكثرون يف..

ىل قائلووووووه إ وُيسوووووولن قبيبووووووه اافووووووك يف مشوووووواعرهم فينسووووووبلن.بشري بشوووووور ألوووووووم ُيسوووووولن فيووووووه كووووووي ا غووووووْي
محمووود إذن   ف. نظمهيفالسوووحر،يرجعلن إليوووه هوووذ  الغرابووو  يف قلله،وهوووذا التميوووز يف حديثه،وهوووذا التفووول  
كون ميد اّلِل،فموا نوه مون عنوينط  عن نفسه،إ ا ينط  عن السوحر بقولة غوْي قولة البشور  ولول أنصوفلا لقاللا:إ

 سان،و  خل  آخر من خل  اّلِل.أن يقلل هذا إن

                                                 
 [ صحي  مرسل83/ 5قار نيب  ] -( وتفسْي ابن كثْي  511[)81/ 2[ وق ئل النبلة للبيهقك ]315/ 1سْية ابن هشام ] - 1666

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2812 

ك األمثوال ابملسوحلرين ولسوحل ..ضوربلا لو« َسوِبيال   اْنظُْر َكْيوَ  َضوَربُلا لَوَك اأْلَْمثواَل َفَضوُللا فَوال َيْسوَتِطيُعلنَ »
ليوول ى،و  إىل تعىل اهلوودإ  . سووحلر،إ ا أنووحل رسلل،فضووللا و  يهتوودوا،وحاروا فلووم اوودوا نريقووا يسوولكلنه

  ملقفهم املريه
 ذا وأهديد الك ار لاكايبهم بالبمث واآلخر  52 - 49الدرس الثالث:

لبعووووة،وكفروا كووووذلك كووووذبلا اب.وهوووول يتلوووول علوووويهم القرآن - -ذلووووك قوووولهلم عوووون القوووورآن،وعن الرسوووولل  
ُعليُو »ابهلخرة: َحِديودا  أَْو َخْلقوا   جوارَة  أَوْ قُوْل:ُكلنُلا حِ  ا  َجِديودا فلَن َخْلقوَوقاُللا:أَِإذا ُكنَّا ِعظاما  َورُفا   أَِإانَّ َلَمبوْ

 إِلَْيووووووَك ُرُ َسووووووُهْم َفَسيُوْنِغُضوووووولنَ .َل َمرَّة  رَُكْم أَوَّ ِذي َفطَووووووَفَسوووووويَوُقلُللَن:َمْن يُِعيووووووُدانف ُقِل:الَّوووووو.ِ َّووووووا َيْكووووووُثُ يف ُصُدورُِكمْ 
« ْن لَِبثْوووُتْم ِإ َّ قَلِوويال  ْمووِدِ  َوَتظُنُوولَن إِ ِ َ ِجيُبلَن ْسووتَ ْم فَوتَ َويَوُقللُولَن:َمَّت ُهووَلف ُقْل:َعسووى أَْن َيُكوولَن َقرِيبووا ،يَوْلَم يَوْدُعلكُ 

.. 
املشركني،واكوووتمل القووورآن الكووورمي علوووى و  - -وقووود كانوووحل قضوووي  البعوووة مثوووار جووودل نليووول بوووني الرسووولل 

ت،ونبيعوو  اة واملل مع بسووان  هووذ  القضووي  ووضوولحها عنوود موون يتصوولر نبيعوو  احليوو.الكثووْي موون هووذا ا؟وودل
 صووولرووا ّبوووذاكلنووولا يتولكن القووولم   ي.لقد عرضوووها القووورآن الكووورمي يف هوووذا الضووولء موووراتو .البعوووة واحلشووور

  علووووووى اللضوووووول  وبتلووووووك البسووووووان  فكووووووان يصووووووعه علوووووويهم تصوووووولر البعووووووة بعوووووود البلووووووى والفنوووووواء املسوووووول
ُعليُل »األجسام:  ف«ا  َجِديدا  َن َخْلقَوقاُللا:أَِإذا ُكنَّا ِعظاما  َورُفا   أَِإانَّ َلَمبوْ
ن ليسوووحل أعسووور مووو ة اهلخووورة  يكلنووولا يتووودبرون أووووم   يكلنووولا أحيووواء أصوووال مث كوووانلا،وأن النشوووأ ذلوووك أووووم

ُكووْن »:ل كووكءكوواحوودة يف  وأنووه   كووكء أمووا القوودرة ا هليوو  أعسوور موون كووكء، وأقاة االوو  و .النشووأة األوىل
  راقة ا هليو تلجهوحل ا فيستلي إذن أن يكلن الشكء سهال وأن يكلن صعبا يف نظور النواس،مَّت« فَوَيُكلنُ 
 إليه.

 « .. ُصُدورُِكمْ يف ا َيْكُثُ قا  ِ َّ ُقْل:ُكلنُلا ِحجارَة  أَْو َحِديدا  أَْو َخلْ »وكان الرق على ذلك التعجه:
م فيقوووال هلووو.حلياةبعووود عووون اوالعظوووام والرفوووات فيهوووا رائحووو  البشوووري  وفيهوووا ذكووورى احليووواة واحلديووود واحلجوووارة أ

ا يكوووث يف احلديووود  وووآخووور أو غووول يف البعووود عووون احليووواة مووون احلجوووارة و  :كلنووولا حجوووارة أو حديووودا أو خلقوووا
 فسيبعثكم اّلِل..صدوركم أن تتصلرو  وقد نفخحل فيه احلياة

ل التولبي  كوذلك لو  وفيوه.وهم   ميلكلن أن يكلنولا حجوارة أو حديودا أو خلقوا آخور ولكنوه قولل للتحدي
ق صوولرهم موون مجوول تىل مووا يف هووذا إميوواء موون بعيوود إوالتقريع،فاحلجووارة واحلديوود مجوواق   ُيووك و  يتووأير،ويف 

 ف«َفَسيَوُقلُللَن:َمْن يُِعيُدان»وهجر  
ُقِل:الَّوِذي َفطَورَُكْم »من يورقان إىل احليواة إن كنوا رفوا  وعظاموا،أو خلقوا آخور أكود إيغوا  يف املولت واامولقف 

ذي أنشووأهم إنشوواء قوواقر علووى أن فالوو....وهوول رق يرجووع املشووكل  إىل تصوولر بسووي  واضوو  مري « أَوََّل َموورَّة  
ينغضوووووولوا علوووووولا أو « َفَسيُوْنِغُضوووووولَن إِلَْيووووووَك ُرُ َسووووووُهمْ »ولكنهم   ينتفعوووووولن بووووووه و  يقتنعوووووولن:.يوووووورقهم أحيوووووواء

ُقْل:َعسوووى أَْن َيُكووولَن ».اسوووتبعاقا هلوووذا احلووواقّ واسوووتنكارا«:َويَوُقللُووولَن:َمَّت ُهوووَلف»سفال،اسوووتنكارا واسوووتهزاء:
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ومووا أجودرهم أن حشوولا وقلعووه وهووم .ولكن لعلووه أقورب  ووا يظنلن.علووم ملعود  هديوودا..فالرسوولل   ي« َقرِيبوا  
يوَووووووْلَم يَووووووْدُعلُكْم فَوَتْسووووووَتِجيُبلَن »يف غفلووووووتهم يكووووووذبلن ويسووووووتهزئلن  مث يرسووووووم مشووووووهدا سووووووريعا لووووووذلك اليوووووولم:

ابلبعووة املنكوورين له،وقوود قوواملا ..وهوول مشووهد يصوولر أول ووك املكووذبني « ِ َْمووِدِ ،َوَتظُُنلَن ِإْن لَِبثْوووُتْم ِإ َّ قَلِوويال  
لووويك هلوووم سووولى هوووذ  الكلمووو  مووون قووولل و  جووولاب  وهووول .اّللِ  يلبووولن قعووولة الداعك،وألسووونتهم تلهوووج  مووود

جووولاب عجيوووه  ووون كوووانلا ينكووورون اليووولم كلوووه وينكووورون اّلِل،فوووال يكووولن هلوووم جووولاب إ  أن يقلللا:احلمووود 
 «.َوَتظُُنلَن ِإْن لَِبثْوُتْم ِإ َّ قَِليال  »لي الظل:احلمد ّلِل  ويلم ذ تنطلي احلياة الدنيا كما ينط.ّللِ 

 ْية قصوْية، ذا هوك قصووتصلير الشعلر ابلدنيا علوى هوذا النحول يصوغر مون قيمتهوا يف نفولس املخانبني،فوإ
 ع قليل.لل،ومتا يبقى من لالهلا يف النفك وصلرها يف احلك،إ  أوا ن  مرت وعهد زال ولل ه

 الكلمة الطيبة وعدا ااهللااراث بوساوس الشيطانقول  53الدرس الرابع :

لل،املنغضووووني قوووولل الرسو مث يلتفووووحل السوووويا  عوووون هووووي ء املكووووذبني ابلبعووووة والنشلر،املسووووتهزئني بلعوووود اّلِل 
ن يقللوولا أ - -الرسوولل  يلتفووحل عوونهم إىل عبوواق اّلِل املوويمنني ليوولجههم.ر وسووهم املتهكمووني املتهجمووني .

ونوَ اِإنَّ .ْحَسونُ ِهوَك أَ  َوقُوْل لِِعبواِقي يَوُقللُولا الَّويِت »ابحلسو : الكلم  الطيبو  وينطقولا قائموا وزَُغ بَويوْ ُهْم،ِإنَّ لشَّوْيطاَن يَونوْ
 «.الشَّْيطاَن كاَن ِلإْلِْنساِن َعُدو ا ُمِبينا  

قللول  ا يقوال ليموختواروا أحسون في.ل جمالكعلى وجه ا نال  ويف  « َوُقْل لِِعباِقي يَوُقلُللا الَّيِت ِهَك َأْحَسنُ »
اشوووون  لكلموووو  اابفالشوووويطان ينووووزغ بووووني ا خوووولة ...بووووذلك يتقوووولن أن يفسوووود الشوووويطان مووووا بيوووونهم موووون ملقة

كلموو  وال. ابلعداء؟فوولة مثابتفلووحل،وابلرق السووِكء يتللهووا فووإذا جوول الوولق وانبوو  واللفووا  مشوولب اباووال  مث 
 الطيب  شسل جرا  القللب،تنِدي جفافها،وعمعها على اللق الكرمي.

ْنسوووواِن َعووووُدو ا ُمِبينووووا  ِإنَّ » ووووْيطاَن كوووواَن ِلإْلِ ّبووووا العووووداوة  لسووووانه،فيغري مووووه وعثوووورات..يووووتلمك سووووقطات ف«  الشَّ
آمنوا  ج حورم األخولةريو ،وهفوالكلم  الطيب  تسود عليوه الثغرات،وتقطوع عليوه الط.والبغضاء بني املرء وأخيه

 من نزغاته ونفثاته.
 والا ضيل  نبياء هللا الناس في قبضة هللا 55 - 54الدرس الخامس:

 ه بيوود اّللِ لووكفإذا املصووْي  وبعوود هووذ  اللفتوو  يعوولق السوويا  إىل مصووائر القوولم يوولم يوودعلهم فيسووتجيبلن  موود ،
ل إ  كيوووول،إن هوووووحوووود ،إن كوووواء رحووووم،وإن كوووواء عووووذب،وهم م وكوووولن لقضوووواء اّلِل،ومووووا الرسوووولل علوووويهم بل 

َوَربُووَك أَْعلَووُم ِ َووْن .ِكيال  َو ا أَْرَسووْلناَ  َعلَووْيِهْم ْبُكْم،َومْأ يُوَعووذِِ ُكْم أَْو ِإْن َيَشووَرُبُكووْم أَْعلَووُم ِبُكووْم،ِإْن َيَشووْأ يوَووْرمحَْ »رسوولل:
 « ..يف السَّماواِت َواأْلَْرمِ 

نتهوووك وليفوووو  لووووبالغ توعنووود ا.وهوووول يرتوووه علووووى كامووول علمووووه ابلنووواس رمحووووتهم أو عذاّبم.فوووالعلم املطلووو  ّللِ 
نووات   وجن،وكائ يف السووماوات واألرم موون مالئكوو  ورسوول وإنووكالرسوولل.وعلم اّلِل الكاموول يشوومل موون 

 يعلم إ  اّلِل ما هكف وما قدرهاف وما قرجتها.
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لنَِّبيِِوونَي َعلووى اْلنا بَوْعووَخ ْد َفضَّووَوَلَقوو»وّبووذا العلووم املطلوو   قووائ  ااالئوو  فضوول اّلِل بعووخ النبيووني علووى بعووخ:
لووة  ا؟ووزء الثاة عنهووا يفذا التفضوويل فقوود سووب  احلووديأما مظوواهر هوو.وهوول تفضوويل يعلووم اّلِل أسووبابه.«بَوْعووخ  

 « ..ْعخ  بوَ ْم َعلى تِْلَك الُرُسُل َفضَّْلنا بَوْعَضهُ »من هذ  الظالل عند تفسْي قلله تعاىل:
ظوووواهر نبيائووووه،ومن مأ ألحوووود وهوووول  وووولذج موووون عطوووواء اّللِ ..« َوآتَوْينووووا قاُوَق َزبُوووولرا  »فْياجوووع يف ملضووووعه هنووووا :

عوووني مووون يف لووور  م الكتوووه أبقوووى مووون ااووولار  املاقيووو  الووويت يراهوووا بعوووخ النووواس إذ كانوووحل.التفضووويل أيضوووا
 الزمان.

 ن ي ا بناء والشرهللااء عن هللا وأوحيد هللا 57 - 56الدرس السادس:

 انه اب عوووووا ّلِل سووووبحوينتهووووك هووووذا الووووودرس الووووذي بوووودأ بنفوووووك فكوووورة األبنوووواء والشركاء،واسوووووتطرق إىل تفوووورق ا
  ن يوودعلا اهلهلوولشووركاء،أينتهووك بتحوودي الووذين يزعموولن ا. مصووائر العبوواق .إليووه،وتفرق  ابلعلووم والتصوور  يف

ِذيَن :اْقُعلا الَّوووقُووولِ »اهم:املووودعاة إىل كشووو  الضووور عووونهم لووول كووواء اّلِل أن يعوووذّبم،أو هليووول العوووذاب إىل سووول 
بقواقر علوى أن يكشو  الضور  حودفلويك أ..« ِليال  َهْوَزَعْمُتْم ِمْن ُقونِِه فَوال مَيِْلُكولَن َكْشوَ  الُضورِِ َعوْنُكْم َو  

 أو ُيلله إ  اّلِل وحد ،املتصر  يف أقدار عباق .
للن أن   اّلِل،ُيواو   مون خلوإن هم إ  خل.ويقرر هلم أن من يدعلوم آهل  من املالئك  أو ا؟ن أو ا نك .

ول ِوَك أُ »شوا :توه وحعلوم حقيقادوا نريقهم إىل اّلِل ويتسوابقلن إىل رضوا ،وحافلن عذابوه الوذي ُيوذر  مون ي
ِووُم اْلَلِسوويَلَ  أَيُوُهووْم أَ  تَوغُوولَن ِإىل َرّبِِ ِإنَّ َعووذاَب َربِِووَك كوواَن .بَووهُ مْحَتَووُه َوَحوواُفلَن َعذارَ َويَوْرُجوولَن قْوَرُب،الَّووِذيَن يَووْدُعلَن يَوبوْ

 « ..حَمُْذورا  
ضووووهم يوووودعل بعو .عبد وقوووود كووووان بعضووووهم يوووودعل عزيوووورا ابوووون اّلِل ويعبد ،وبعضووووهم يوووودعل عيسووووى ابوووون اّلِل وي

 ء الووووووذين عووووووا:إن هووووووي فوووووواّلِل يقوووووولل هلووووووم مجي.املالئكووووو  بنووووووات اّلِل ويعبدهم،وبعضووووووهم يوووووودعل غووووووْي هووووووي ء .
 وعوذاب اّللِ  -شوى عذابوه محته،وحر تدعلوم،أقرّبم إىل اّلِل يبتغك إليه اللسيل ،ويتقرب إليه ابلعبواقة،ويرجل 

موون قونووه وهووم  يتلجووه إليووه موون توودعلوم آهلوو  مووا أجوودركم أن تتلجهوولا إىل اّلِل،كموواف -كووديد ُيووذر وحووا  
 عباق ّلِل،يبتغلن رضا .

بواقة ألللهيو  والعبحانه ابسووتفرق اّلِل .وهكذا يبودأ الودرس وحوتم ببيوان هتافوحل عقائود الشور  يف كول صولرها
 وا عا .
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 [72إل   58(:اآليات 17]سور  ا سراء ):الوحد  الرابمة

 ونممة هللا عل  الناسقصة آدا والرساات 

يف اْلِكتواِب َمْسوطُلرا   ذااب  َكِديدا  كاَن ذلِوكَ َعذِِبُلها عَ  أَْو مُ ِإْن ِمْن قَوْريَ   ِإ َّ حَنُْن ُمْهِلُكلها قَوْبَل يَوْلِم اْلِقياَم ِ } 
رَة  َفظََلُمووولا ِّبوووا َوموووا نوووا مَثُووولَق النَّاقَوووَ  ُمْبِصووولَن َوآتَويْ أْلَوَّلُووو( َوموووا َمنَوَعنوووا أَْن نُوْرِسوووَل اِبهْلايِت ِإ َّ أَْن َكوووذََّب ِّبَوووا ا58)

نَو   اَي الَّويِت أََريْنواَ  ِإ َّ ْلنَوا الوُر ْ َك َأحاَط اِبلنَّواِس َوموا َجعَ ( َوِإْذ قُوْلنا َلَك ِإنَّ َربَّ 59نُوْرِسُل اِبهْلايِت ِإ َّ خَتِْليفا  )  ِفتوْ
ووووَجرََة اْلَمْلُعلنَووووَ  يف اْلُقوووو َوِإْذ قُوْلنووووا لِْلَمالِئَكووووِ   (60 نُْغيوووواان  َكبِووووْيا  )يووووُدُهْم ِإ َّ مووووا يَزِ ْرآِن َوُبَوووولِِفُوُهْم فَ لِلنَّوووواِس َوالشَّ

اَل أَرَأَيْوتَووَك هووَذا الَّووِذي َكرَّْمووحَل ( قوو61ينووا  )َلْقووحَل نِ اْسووُجُدوا هِلَقَم َفَسووَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِوويَك قوواَل أََأْسووُجُد ِلَمووْن خَ 
ُهْم فَوِإنَّ َجَهونََّم قواَل اْذَهوْه َفَمو (62يال  )ِإ َّ قَلِو يوََّتهُ  ِإىل يَوْلِم اْلِقياَمِ  أَلَْحَتِنَكنَّ ُذرِِ َعَلكَّ لَِ ْن َأخَّْرَتنِ  ْن تَِبَعوَك ِمونوْ

هُ 63َجزا ُُكْم َجزاء  َمْلُفلرا  ) ُهْم لِوَك َوكوارِكْ ْيلِوَك َوَرجِ َلْيِهْم خِبَ ْم ِبَصْلِتَك َوَأْجِلْه عَ ( َواْستَوْفزِْز َمِن اْسَتطَْعحَل ِمنوْ
وووْيطاُن إِ  نَّ ِعبووواِقي لَوووْيَك لَوووَك َعلَوووْيِهْم ُسوووْلطان  ( إِ 64ورا  ) َّ غُووورُ يف اأْلَْمووولاِل َواأْلَْو ِق َوِعوووْدُهْم َوموووا يَعِوووُدُهُم الشَّ

توَ ( َرُبُكُم الَّوِذي يُوْزِجوك َلُكوُم اْلُفْلو65وََكفى ِبَربَِِك وَِكيال  ) ِحيموا  رَ ِلِه ِإنَّوُه كواَن ِبُكوْم ْن َفْضوغُولا ِموَك يف اْلَبْحوِر لِتَوبوْ
ووا  ِإايَّ ( َوِإذا َمسَّووُكُم الُضووُر يف اْلَبْحووِر َضوولَّ َمووْن تَووْدُعلَن ِإ َّ 66) ْنسوواُن  اُكْم ِإىَل الْووَثِِ أَ َْنَّووُ  فَوَلمَّ ْعَرْضووُتْم وَكوواَن اْ ِ

ُتْم أَْن َحِْسوَ  ِبُكوْم جانِوَه الْوَثِِ  (67َكُفولرا  ) ( 68كِويال  )َو مُثَّ   عَِوُدوا َلُكوْم  ُكْم حاِصوبا  ْرِسوَل َعلَويْ أَْو يوُ  أَفَوَأِمنوْ
ووُتْم أَْن يُِعيوودَُكْم ِفيووِه  رَة  أُْخوورى َفُْيِْسووَل َعلَووْيكُ  َفووْرمُتْ مُثَّ   عَِووُدوا َلُكووْم كَ يِ  فَويُوْغوورَِقُكْم ِ ووا  فا  ِمووَن الوورِِ ْم قاِصووأَْم أَِمنوْ

َفضَّوْلناُهْم َعلووى  نواُهْم ِموَن الطَّيِِبوواِت وَ ْحووِر َوَرَزقْ ْم يف الْوَثِِ َواْلبَ َلَقوْد َكرَّْمنوا بَووِب آَقَم َومَحَْلنواهُ ( وَ 69َعَلْينوا بِوِه تَِبيعووا  )
تواَّبُْم َرُ َن كِ ِه فَُأول ِوَك يَوْقوبَُه بَِيِمينِوماِمِهْم َفَمْن أُويتَ ِكتا( يَوْلَم نَْدُعلا ُكلَّ أانس  إبِِ 70َكِثْي  ِ َّْن َخَلْقنا تَوْفِضيال  )

 { (72 َسِبيال  )هْلِخرَِة أَْعمى َوَأَضلُ ا( َوَمْن كاَن يف هِذِ  أَْعمى فَوُهَل يف 71َو  يُْظَلُملَن فَِتيال  )
 مقدمة الوحد 

م وإن كواء عوذّب اء رمحهومانتهى الدرس السواب  بتقريور أن اّلِل وحود  هول املتصور  يف مصوائر العبواق،إن كو
 اهم.يدعلوا من قونه   الك كش  الضر عنهم و  هليله إىل سل  وأن اهلهل  اليت

وهووول  -وقضوووائه   يف علمووهكمووا قووودر  اّللِ   -فوواهلن يسوووتطرق السوويا  إىل بيوووان املصووْي النهوووائك للبشوور مجيعوووا 
ح  رتكبوحل موا يسوتاعضوها إن انتهاء القرى مجيعها إىل امللت واهلال  قبول يولم القيامو ،أو وقولع العوذاب بب

 لعذاب.هلال  ابافال يبقى حك إ  ويالقك وايته على أي اللجهني:اهلال  حت  أنفه أو .العذاب
علووى أيوودي  ااوولار  و ناسووب  ذكوور العووذاب الووذي ُيوول بووبعخ القوورى يشووْي السوويا  إىل مووا كووان يسووبقه موون

  هتمذ  ااووولار  الووويت امتنعوووحل يف هوووذ  الرسوووال ،ألن األولوووني الوووذين جووواءهووو -قبووول رسوووال  حممووود  -الرسووول 
ه اباوووولار    يرسوووول واهلووووال    يقوووودر علووووى أموووو  حمموووود لووووذلك.كووووذبلا ّبووووا و  يهتوووودوا فحوووو  علوووويهم اهلال 

 .حل بعد جمي هاإذا كذب املاقي ،وما كانحل االار  إ  ختليفا لامم ااالي   ا ُيل ّبا من اهلال 
 اي الصوواقق  يف ا سووراء وأرا  الوور .وعصوومه موونهم فووال يصووللن إليووه - -وقوود كوو  اّلِل النوواس عوون الرسوولل 

لتكلن ابتالء  للناس،و  يتخذ منها خارق  كخلار  الرسا ت من قبل،وخلفهم الشوجرة امللعلنو  يف القورآن 
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وإذن فموا كانوحل ااولار  إ  .اليت رآها يف أصل ا؟حيم،فلم يوزقهم التخليو  إ  نغيواان -كجرة الزقلم  -
 لتزيدهم نغياان.

ن  الصوواحلني موو  آقم إ كء قصوو  إبلوويك مووع آقم،وإذن اّلِل  بلوويك يف ذريووويف هووذا امللضووع موون السوويا  عوو
قولق النوواس   الويت تفتكشو  القصو  عوون أسوباب الغلايو  األصوويل.عبواق  فقود عصوومهم مون سولطانه وإغلائووه .

 إىل الكفر والطغيان،وتبعدهم عن تدبر اهلايت.
ذا الفضووول ابلتهم هووولوووى بوووب آقم،ومقوووويلموووك السووويا  يف هوووذا امللضوووع وجووودان ا نسوووان بوووذكر فضووول اّلِل ع

ْنوواهم فإذا أ.ا إليووهبحوور ؟وأو فإذا مسوهم الضوور يف ال.ابلبطور وا؟حوولق،فال يوذكرون اّلِل إ  يف سوواعات الشوودة
ى كثوْي  وفضولهم علورمهم اّللِ كوواّلِل قواقر علوى أن ذخوذهم يف الوث ويف البحور سولاء  ولقود  .إىل الث أعرضلا

  يذكرون. ن خلقه،ولكنهم   يشكرون و 
ال للنجواة جمويهم،فال وحتم هذا الدرس  شهد من مشواهد القيامو  يولم يلقولن جوزاءهم علوى موا قودمحل أيود

 ألحد إ   ا قدمحل يدا .
مذذذوت المخلذذذوقين قبذذذل قيذذذاا السذذذاعة وحكمذذذة المم ذذذهات  60 - 58الذذذدرس ا ول:

 ومم ه  ا سراء

 اْلِكتوووواِب يف كاَن ذلِووووَك .ذااب  َكووووِديدا  َعووووَعووووذِِبُلها مُ ِ  أَْو َل يوَووووْلِم اْلِقياَمووووَوِإْن ِمووووْن قَوْريَوووو   ِإ َّ حَنْووووُن ُمْهِلُكلهووووا قَوْبوووو»
ل حوك ال  ينتظور كوحلياة،فواهل..فقد قدر اّلِل أن اكء يلم القيام  ووجه هوذ  األرم خوال مون ا« َمْسطُلرا  

كوز يف علوم ا ر لك موذ.كذلك قدر العذاب لبعخ هذ  القرى  ا ترتكه من ذنلب.قبل ذلك اليلم امللعلق
 ىل علووووم اّللِ لقيوووواس إفالووووذي كووووان والووووذي سوووويكلن كلووووه اب.واّلِل يعلووووم مووووا سوووويكلن علمووووه  ووووا هوووول كائن.اّللِ 

وهووك  التكووذيه سوولاء.وقد كانووحل ااوولار  تصوواحه الرسووا ت لتصوودي  الرسوول وختليوو  النوواس موون عاقبوو 
ّبووا يف  ون فقوود كوذبلاا؟احود ن أمواولكن   يوويمن ّبوذ  ااولار  إ  املسووتعدة قلولّبم لإلميووا.اهلوال  ابلعوذاب

هْلايِت ِإ َّ أَْن  نُوْرِسوَل ابِ  نوا أَنْ َوموا َمنَوعَ »زماوم.ومن هنا جواءت الرسوال  األخوْية غوْي مصوحلب  ّبوذ  ااولار :
 «.ِليفا   ختَْ ِسُل اِبهْلايِت ِإ َّ َوما نُورْ .اّبِ َلُملا َوآتَوْينا مَثُلَق النَّاَقَ  ُمْبِصرَة  َفظَ .َكذََّب ِّبَا اأْلَوَُّللنَ 

،ويلل والقلووووه وحانوووه الفكووور.وهووول كتووواب يرسوووم منهجوووا كوووامال للحياة.إن معجوووزة ا سوووالم هوووك القرآن
اقيووو  فهوووك ا ااارقووو  املأم.قيامووو ويبقى مفتلحوووا لاجيوووال املتتابعووو  تقووور   وتووويمن بوووه إىل يووولم ال.الفطووورة القلميووو 

 ذا ا؟يل.ختانه جيال واحدا من الناس،وتقتصر على من يشاهدها من ه
ناقو  ين جواءهتم الثملق،الوذبوقد ضورب السويا  املثول .على أن كثرة من كانلا يشاهدون اهلايت   ييمنلا ّبا

هووال  لعوود اّلِل إبلتصووديقا  فظلملا ّبووا أنفسووهم وأورقوهووا موولارق اهللكوو .وفوو  مووا نلبوولا واق حوولا آيوو  واضووح 
 كء اهلايت.  بعد جمختليفا  تمي  اهلالوما كانحل اهلايت إ  إنذارا و .املكذبني ابهلي  ااارق 
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ل  األجيوووال ووووا رسووواأل.هوووذ  التجوووارب البشوووري  اقتضوووحل أن عوووكء الرسوووال  األخوووْية غوووْي مصوووحلب  ابالار 
د نسووان جوويال بعوودار  ا موووألوووا رسووال  الركوود البشووري ختانووه .املقبلوو  مجيعهووا   رسووال  جيوول واحوود يراها

 ه. من خلقريته والذي من أجله كرمه اّلِل على كثْيجيل،وه م إقراكه الذي تتميز به بش
إ ا .هلا خارق  ا سراء واملعراج فلم تتخذ معجوزة مصودق  للرسوال وأو  - -أما االار  اليت وقعحل للرسلل 

 جعلحل فتن  للناس وابتالء .
نَوو   لِلنَّ  أََريْ لَّوويِت ْ اَي اَوِإْذ قُوْلنووا لَووَك:ِإنَّ َربَّووَك َأحوواَط اِبلنَّوواِس َومووا َجَعْلنَووا الوورُ » اِس،َوالشَّووَجرََة اْلَمْلُعلنَووَ  يف نوواَ  ِإ َّ ِفتوْ

 «.اْلُقْرآِن َوُبَلِِفُوُهْم َفما يَزِيُدُهْم ِإ َّ نُْغياان  َكِبْيا  
ومن مث  . سوراء،كما يبوحل بعضوهم وازقاق يقينوابعد حاقيو  ا - -ولقد ارتد بعخ من كان آمن ابلرسلل 

َن   لِلنَّواسِ »اّلِل لعبد  يف تلك الليل   كانحل الر اي اليت أراها انو  اّلِل ابلنواس فقود  أموا إح.مياومابوتالء   و « ِفتوْ
 كانحل وعدا من اّلِل لرسلله ابلنصر،وعصم  له من أن اتد أيديهم إليه.

ل  ومنه كووجرة الزقوولم الوويت حوو.ولقوود أخووثهم بلعوود اّلِل لووه و ووا أنلعووه اّلِل عليووه يف ر اي  الكاكووف  الصوواقق 
فكذبلا بذلك حَّت قال أبل جهل متهكما:هاتلا لنوا اورا وزبودا،وجعل ذكول مون هوذا ّبوذا .اّلِل ّبا املكذبني

فموواذا كانووحل ااوولار  صووانع  مووع القوولم لوول كانووحل هووك آيوو   1667 ويقلل:تزقموولا فووال نعلووم الزقوولم غووْي هووذا 
قو  ا سوراء و  زاقهوم التخليو  رسالته كما كانحل عالم  الرسا ت قبله ومعجوزة املرسولنيف وموا زاقهتوم خار 

 بشجرة الزقلم إ  نغياان كبْياف
 اقتوووه أن يهلوووكقتضوووحل إر فقووود ا.ومن مث   يرسووول إلووويهم خبارق .إن اّلِل   يقووودر إهالكهوووم بعوووذاب مووون عنووود 

 وكعيه .. احل وللطأما قريا فقد أمهلحل و  تيخذ اب ابقة كقلم نل  وهلق وص.املكذبني ابالار 
ومنهم مووووون أْنوووووه املووووويمنني .آمووووون بعووووود ذلوووووك وكوووووان مووووون جنووووود ا سوووووالم الصووووواققني ومووووون املكوووووذبني مووووون

ولاجيال بعد ،فآمن بوه مون  - -كتااب مفتلحا ؟يل حممد   -معجزة ا سالم  -ولل القرآن .الصاققني

                                                 
نَو   لِلنَّواِس ( قَواَل ِهوَى ُرْ اَي  -رضوى هللا عنهموا  -قال ابن كثْي:" َعوِن ابْوِن َعبَّواس   - 1667 ِ  قَوْللِوِه تَوَعواىَل ) َوَموا َجَعْلنَوا الوُرْ اَي الَّوَِّت أََريْونَواَ  ِإ َّ ِفتوْ

َلَ  ُأْسرَِى ِبِه ِإىَل بَوْيحِل اْلَمْقدِ  - -َعنْي ،أُرِيَوَها َرُسلُل اّللَِّ   -البخوارى اَل ِهوَى َكوَجَرُة الزَّقُولِم .صوحي  . قَاَل َوالشَّوَجَرَة اْلَمْلُعلنَوَ  ِ  اْلُقوْرآِن قَوسِ لَيوْ
 (3888[)224/ 13املكنز ]

 يد، وغْي واحد.لرمحن بن ز وهكذا فسر ذلك بليل  ا سراء:جماهد، وسعيد بن جبْي، واحلسن، ومسرو ، وإبراهيم، وقتاقة، وعبد ا 
 ذلك يبوا   هللاطلا بعلمه، وجعل  ا   ُيي رجعلا عن قينهم بعدما كانلا على احل مل ألنه   همل قللّبم وعقلهلم ذلك، فكذبلاوتقدم أن انس ا 

. وأموا "الشوجرة امللعلنو "، ف نَو   { أي:اختبوار ا وامتحواان  أنوه رأى رسولل هللا  زقولم، كموا أخوثهمهوك كوجرة الويقين ا هلخرينمل وهلذاقال:} ِإ  ِفتوْ
ا، و  ا؟ن  والنار، ورأى كجرة الزقلم، فكذبلا بذلك حَّت قال أبل جهل لعنوه هللا بقللوه هواتلا لنوا اور ا ا ويقلل:تَوَزقَّمولا، جعول ذكول هوذا ّبوذوزبود 

 فال نعلم الزقلم غْي هذا.
  ك بشجرة الزقلم "سر  كذل، فحكى ذلك ابن عباس، ومسرو ، وأبل مالك، واحلسن البصري، وغْي واحد، وكل من قال:إوا ليل  ا سراء

علوى ذلوك،    مون أهول التأويولمجواع احلجووهلذا اختار ابن جرير:أن املراق بوذلك ليلو  ا سوراء، وأن الشوجرة امللعلنو  هوك كوجرة الزقولم، قال: 
 [92/ 5نيب  ] قار -تفسْي ابن كثْي  أي:يف الر اي والشجرة.

 يص   ال ارتدَّ بعد حاقي  ا سراء واملعراج،فااث  قد قلحل:  نعر  أحدا  ن أسلملا قدميا مع النل  
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وسووويبقى القوووورآن كتوووااب مفتلحووووا .إ ا قووورأ القوووورآن أو صووواحه موووون قرأ .  يشوووهد الرسوووولل وعصووور  وصووووحابته
ي به من هم بعد يف ضمْي الغيه،وقد يكلن مونهم مون هول أكود إميواان وأصول  عمال،وأنفوع لاجيال،يهتد

 لإلسالم من كثْي سبقل  ..
 قصة آدا مع إبليس 65 - 61الدرس الثاني:

انلووع فيهووا علووى مووا انلووع موون علا ،والشووجرة امللعلنوو  الوويت يطعووم و  - -ويف لوول الوور اي الوويت رآهووا الرسوولل 
 قُوْلنوووووووا َوِإذْ »:اوووووووكء مشوووووووهد إبلووووووويك امللعلن،يهووووووودق ويتلعووووووود إبغووووووولاء الضوووووووالني.منهوووووووا أتبووووووواع الشووووووويانني .
 هووووَذا الَّووووِذي   ِنينووووا ف قاَل:أَرَأَيْوتَووووكَ َمووووْن َخَلْقووووحلَ ُجُد لِ قاَل:أََأْسوووو.َفَسووووَجُدوا ِإ َّ ِإبِْليكَ .لِْلَمالِئَكِ :اْسووووُجُدوا هِلَقمَ 

ُهْم فَوِإنَّ َجَهونََّم  قاَل:اْذَههْ . َّ قَِليال  رِِيوََّتُه إِ َكنَّ ذُ ِ  أَلَْحَتنِ َكرَّْمحَل َعَلكَّ لَِ ْن َأخَّْرَتِن ِإىل يَوْلِم اْلِقيامَ  َفَموْن تَِبَعوَك ِمونوْ
ُهْم بِ .َجووزا ُُكْم َجووزاء  َمْلُفلرا   ِلَك،َوكوووارِْكُهْم يف لَوووْيِهْم خِبَْيلِووَك َوَرجِ عَ ،َوَأْجِلْه َصووْلِتكَ َواْسوووتَوْفزِْز َمووِن اْسوووَتطَْعحَل ِموونوْ

وََكفى ِبَربِِووَك .ُسووْلطان   ي لَووْيَك لَووَك َعلَووْيِهمْ ِإنَّ ِعبوواقِ .غُووُرورا   َوما يَعِووُدُهُم الشَّووْيطاُن ِإ َّ . َواأْلَْو ِق َوِعووْدُهمْ اأْلَْموولالِ 
 « ..وَِكيال  

س وهووم حووذر النوواإن السوويا  يكشوو  عوون األسووباب األصوويل  لضووالل الضووالني،فيعرم هووذا املشووهد هنا،لي
ْذ َوإِ »قودمي   رار سواب ،ويرون إبليك عدوهم وعدو أبيهم يتهودقهم ّبوا،عن إصويطلعلن على أسباب الغلاي 

بلويك هلقم إنوه حسود إ« َلْقوحَل ِنينوا فخَ ُجُد ِلَموْن :أََأْسوقُوْلنا لِْلَمالِئَكِ :اْسُجُدوا هِلَقَم َفَسوَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِويَك قالَ 
سوووتعداق  خلووول  واك بضوووع  هوووذا املاعلوووه يوووذكر الطوووني ويغفووول نفخووو  اّلِل يف هوووذا الطوووني  ويعووورم إبلوووي

علتووه أكوورم مووب خلوول  الووذي جرى هووذا املأتوو« أَرَأَيْوتَووَك هووَذا الَّووِذي َكرَّْمووحَل َعلَووكَّف»للغلايوو ،فيقلل يف تووبج :
 عند ف

وووْرَتِن ِإىل يوَوووْلِم اْلِقياَموووِ  أَلَْحتَوووِنَكنَّ ُذرِِيوَّتَوووهُ » أملوووك زموووامهم م و يهم وأحتوووليهفاسوووتللني علووو.« .قَلِووويال    ِإ َّ لَوووِ ْن َأخَّ
 وأجعلهم يف قبض  يدي أصر  أمرهم.

 يت يكوولن فيهوواالتووه الووحعن .ويغفوول إبلوويك عوون اسووتعداق ا نسووان للخووْي واهلدايوو  اسووتعداق  للشوور والغلايوو 
رفعوه تملخلل  اليت ي  هذا امتصال ابّلِل فْيتفع ويسمل ويعتصم من الشر والغلاي ،ويغفل عن أن هذ  هك مز 

خلول  ك سور هوذا املراقة هوفوا .فورقة الويت   تعور  إ  نريقوا واحودا تسولكه بوال إراقةعلى ذوي الطبيع  امل
 العجيه.

َهووْه َفَمووْن قاَل:اذْ »ان:ب ا نسوووتشوواء إراقة اّلِل أن يطلوو  لرسوولل الشوور والغلايوو  الزمام،ُيوواول حماولتووه مووع بوو
ُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجزا ُُكْم َجزاء  َمْلُفلرا    « ..تَِبَعَك ِمنوْ

تبعووول  أو يلكووولن أن فهم موووزوقون ابلعقووول وا راقة،مي.اذهوووه موووأذوان يف إغووولائهم.اذهوووه فحووواول حماولتك
ُهمْ »يعرضوولا عنووك  اء ،معرضووا عوون نوودنووه اهلداي مغلبووا جانووه الغلايوو  يف نفسووه علووى جا« َفَمووْن تَِبَعووَك ِموونوْ

َجَهووونََّم  فَوووِإنَّ » ت،  للرسووواحبالووورمحن إىل نوووداء الشووويطان،غافال عووون آايت اّلِل يف الكووولن،وآايت اّلِل املصوووا
 «.َجزاء  َمْلُفلرا  »أنحل و بعل  « َجزا ُُكمْ 
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ُهْم ِبَصْلِتَك َوَأْجِلْه َعَلْيهِ  »  «.ِلكَ ِلَك َوَرجِ ْم خِبَيْ َواْستَوْفزِْز َمِن اْسَتطَْعحَل ِمنوْ
عركووووووو  فهك امل.لوهووووووول عسووووووويم للسوووووووائل الغلايووووووو  وا حان ،وا سوووووووتيالء علوووووووى القلووووووولب واملشووووووواعر والعقووووووول 

ج ا الصولت فيوزعرسل فيهوي.الصاخب ،تستخدم فيها األصلات واايل والرجل على نريق  املعار  واملبارزات
ىل ا اسووتدرجلا إفإذ.دبرةااصولم وحوورجهم موون مراكووزهم احلصووين ،أو يسوتدرجهم للفوو  املنصوولب واملكيوودة املوو

 .« .قِ أْلَْو لاِل َواَوكارِْكُهْم يف اأْلَمْ »العراء أخذهتم اايل،وأحانحل ّبم الرجال  
فهوووك  -هلووو  املووودعاة صووويبا لآلنوهوووذ  الشووورك  تتمثووول يف أوهوووام اللينيووو  ا؟اهليووو ،إذ كوووانلا اعلووولن يف أمووولاهلم 

وأحيوواان  .عبوود الووالت وعبوود مناةك  - فهووك للشوويطان -نووذورا لآلهلوو  أو عبيوودا هلووا  ويف أو قهووم -للشوويطان 
 صوور  فيووه بغووْيام،أو يتمووا تتمثوول يف كوول مووال اووب موون حوور كووانلا اعللوووا للشوويطان رأسووا كعبوود احلوواّر  ك

 ففيه كرك  للشيطان..ويف كل ولد اكء من حرام.ح ،أو ينف  يف إمث
إبلويك و لام احليواة  ق و وا قووالتعبْي يصولر يف عملموه كورك  تقولم بوني إبلويك وأتباعوه تشومل األمولال واألو 

ووووَومووووا يَ  َوِعووووْدُهمْ »غريوووو  اااقعوووو :مووووأذون يف أن يسووووتخدم وسووووائله كلها،ومنهووووا اللعوووولق امل ْيطاُن ِإ َّ عِووووُدُهُم الشَّ
الفولز و لعود ابلغلبو  وال.حلرامواللعد ابلغو  مون األسوباب ا.كاللعد اب فالت من العقلبو  والقصواص« ُغُرورا  

 ابللسائل القذرة واألساليه ااسيس  ...
يطان دخل منهوا الشويورة الويت ي و  وهوك الثغوولعل أكد اللعلق إغراء اللعود ابلعفول واملغفورة بعود الوذنه وااط

 تلوك لط  حين وذ إىلفيت.ابرةعلى كثْي من القللب الويت يعوز عليوه غزوهوا مون انحيو  اجملواهرة ابملعصوي  واملكو
ه موأذوان املغفورة  اذهوو ل العفول النفلس املتحرج ،ويزين هلا ااطي   وهل يلل  هلوا بسوع  الرمحو  ا هليو  ومشول 

عهم منووك صووان  اوونولكن هنالووك موون   سوولطان لووك علوويهم،ألوم مووزوقون  .ليووكيف إغوولاء موون انحوولن إ
 « ..ِكيال  َو َربَِِك وََكفى بِ .ِإنَّ ِعباِقي لَْيَك َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطان  »ومن خيلك ورجلك  

يف روحوه يقوج مَّت أ.صام هلوا   انفمَّت ارتب  ابلعروة الليقى اليت.فمَّت اتصل القله ابّلِل،واعه إليه ابلعباقة
ّلِل،وهوووذا لصووولل ابفوووال سووولطان حين وووذ للشووويطان علوووى ذلوووك القلوووه امل.النفخووو  العلليووو  فأكووورقحل وأانرت .

 طان.ل كيد الشييعصم وينصر ويبط« وََكفى ِبَربَِِك وَِكيال  »..الرو  املشر  بنلر ا ميان 
 هم من سلطان.له عليا وانطل  الشيطان ينفذ وعيد ،ويستذل عبيد ،ولكنه   ار  على عباق الرمحن،فم

 نمم هللا في رهللاوا البحر وأهديد الك ار بالغرق 69 - 66الدرس الثالث:

سوووتمعلن شيطان،ويذلوووك موووا يبيتوووه الشووويطان للنووواس مووون كووور وأذى مث يلجووود يف النووواس مووون يتبعووولن هوووذا ال
هم موون ،وينجياملعوواش ييسوور هلوومواّلِل رحوويم ّبووم يعيوونهم ويهووديهم و .إليه،ويعرضوولن عوون نووداء اّلِل هلووم وهدايتووه

ُم الَّوووِذي َرُبُكووو:»مث إذا هوووم يعرضووولن ويكفووورون.الضووور والكرب،ويسوووتجيه هلوووم يف ملقووو  الشووودة والضوووي  .
تَوغُولا ِموْن َفْضوِلِه،ِإنَّ   يف اْلَبْحوِر َضولَّ َمووْن َوِإذا َمسَّوُكُم الُضورُ .ا  ُكوْم َرِحيموبِ ُه كواَن يُوْزِجوك َلُكوُم اْلُفْلوَك يف اْلَبْحوِر لِتَوبوْ

ُ ،فَوَلمَّا َْنَّاُكْم ِإىَل اْلَثِِ أَْعَرْضتُ َتْدُعل  ْنسانُ ْم،وَكانَ َن ِإ َّ ِإايَّ  « .. َكُفلرا   اْ ِ
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 لر بيود اّللِ ن الشوعأل.والسيا  يعرم هذا املشهد،مشهد الفلوك يف البحر، لذجوا للحظوات الشودة واحلورج
ت لاج والتيواراها األمو،تتقاذفيف ااضم أقلى وأكد حساسي ،ونقط  من ااشه أو املعدن  ئهو  يف ااضوم

 والناس متشب لن ّبذ  النقط  على ك  الرمحن.
 الفلووك يفكوول رجفوو  و إنووه مشووهد ُيووك بووه موون كابوود ،وُيك ابلقلوولب ااافقوو  اللاجفوو  املتعلقوو  بكوول هووزة 
  مهووه الووراي الريشوو  يفصووغْيا كووان أو كبووْيا حووَّت عووابرات انووي  ا؟بووارة الوويت تبوودو يف بعووخ اللحظووات ك

ك يف زجوك هلوم الفلوتد اّلِل يوبج امللج ا؟بار  والتعبْي يلمك القللب ملس  قليو  وهول يشوعر النواس أن على ي
 هووذا يفشووعر  القلوولب لهوور مووا تستأفالرمحوو  هووك « ِإنَّووُه كوواَن ِبُكووْم َرِحيمووا  »البحوور وتدفعووه ليبتغوولا موون فضووله 

 األوان.
  األموولاج كوولتنوواو  بونيالركووه يف الفلوك املحووني ينسوى .مث ينتقول ّبووم مون ا زجوواء الرخوك لالضووطراب العيت

ْن َضوولَّ َموو»ا :أحوودا سوول  قوولة وكوول سووند وكوول جمووْي إ  اّلِل،فيتجهوولن إليووه وحوود  يف حلظوو  ااطوور   يوودعلن
رم مون هتوه ما  يبوات األة،وهك قودولكن ا نسان هل ا نسان،فما إن تنجلك الغمر ..« َتْدُعلَن ِإ َّ ِإايَّ ُ 

الوويت جالهوووا  لوووى فطرتووهفينسووى اّلِل،وتتقاذفووه األهووولاء وعرفووه الشووهلات،وتغطك عحووَّت ينسووى حلظووو  الشدة،
ْنسووا»ااطوور: ووا َْنَّوواُكْم ِإىَل الْووَثِِ أَْعَرْضووُتْم وَكوواَن اْ ِ وهنا .ارتصوول قلبووه ابّلِل فأكوور  واسووتناإ  موون « را  ُن َكُفوول فَوَلمَّ

لووث أو وهووم قهووم يف البحوور وهوول يالحيسووتجيا السوويا  وجوودان املخووانبني بتصوولير ااطوور الووذي تركوول  يف ا
و  يف الوث  ،  يف البحور ومحوا يعلقون إليه يف البحر،ليشوعروا أن األمون والقورار   يكولانن إ  يف جولار اّللِ 

ُتْم أَنْ أَفَوو  :»  يف امللجوو  الرخيوو  والووري  امللاتيوو  و  يف امللجووأ احلصووني واملنووزل املووري   َحِْسووَ  ِبُكووْم جانِووَه َأِمنوْ
ف أَ َثِِ أَْو يُوْرِسووَل َعلَووْيُكْم حاِصووبا ،مُثَّ   عَِووُدوا َلُكووْم وَكِووالْوو ووُتمْ يال  رَة  أُْخرى،َفُْيِْسووَل َعلَووْيُكْم  أَْن يُِعيوودَُكْم ِفيووِه  ْم أَِمنوْ

 «.ِبيعا فتَ َلْينا بِِه ُكْم عَ لَ قاِصفا  ِمَن الرِِيِ  فَويُوْغرَِقُكْم ِ ا َكَفْرمُتْ،مُثَّ   عَُِدوا 
بضووووووته يف هووووووم يف ق إوم يف قبضووووووته يف الووووووث كمووووووا.البشوووووور يف قبضوووووو  اّلِل يف كوووووول حلظوووووو  ويف كوووووول بقعوووووو  إن

مون األسوباب  بغْي وا فكي  ذمنلنف كي  ذمنلن أن حسو  ّبوم جانوه الوث بزلوزال أو بور كوان،أو.البحر
 املسخرة لقدرة اّلِلف

ن اوودوا هلووم موو م قون أنحجووار،فتهلكهأو يرسوول علوويهم عاصووف  بركانيوو  تقووذفهم ابحلمووم واملوواء والطووني واأل
 قون اّلِل وكيال ُيميهم ويدفع عنهمف

م اري وهطووووووووأم كيوووووووو  ذمنوووووووولن أن يوووووووورقهم اّلِل إىل البحوووووووور فْيسوووووووول علوووووووويهم رُيووووووووا قاصف ،تقصوووووووو  الصوووووووول 
 همفالسفني،فيغرقهم بسبه كفرهم وإعراضهم،فال ادون من يطاله بعدهم بتبع  إغراق

ليوووه وحووود  يف إتلجهووولن وهم ي.مث ذمنووولا أخوووذ  وكيووود .ن رّبوووم ويكفووورواأ  إووووا الغفلووو  أن يعووورم النووواس عووو
 كأوا آخر كدة ميكن أن ذخذهم ّبا اّلِل .الشدة مث ينسلنه بعد النجاة

 أكريم هللا لبني البشر 70الدرس الرابع:
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 رة ،ّبووذ  الفطوولووك اهلي كرمووه خبلقتووه علووى ت.ذلووك وقوود كوورم اّلِل هووذا املخلوول  البشووري علووى كثووْي موون خلقه
عداقات الوويت ه اب سووتالوويت عمووع بووني الطووني والنفخوو ،فتجمع بووني األرم والسووماء يف ذلووك الكيووان  وكرموو

ا ء،ويركووه فيهوو هووا وينشووىأوقعهووا فطرتووه والوويت اسووتأهل ّبووا ااالفوو  يف األرم،يغووْي فيهووا ويبوودل،وينتج في
 وُيلل،ويبل  ّبا الكمال املقدر للحياة.

 ألفال  ..كلاكه وا األرم وإمداق  بعلن القلى الكلني  يف الوكرمه بتسخْي القلى الكلني  له يف
 الئكو  ويعلوند فيوه املوكرمه بذلك ا ستقبال الفخوم الوذي اسوتقبله بوه اللجلق،وبوذلك امللكوه الوذي تسوج

األعلوى  نوزل مون املواتابوه املفيه ااال  جل كأنه تكرمي هوذا ا نسوان  وكرموه إبعوالن هوذا التكورمي كلوه يف ك
ْحِر،َوَرَزْقنوووووووووواُهْم ِمووووووووووَن َثِِ َواْلبَ ْم يف الْووووووووووَوَلَقووووووووووْد َكرَّْمنووووووووووا بَووووووووووِب آَقَم َومَحَْلنوووووووووواهُ ..»القوووووووووورآن .يف األرم .البوووووووووواقك 

 ..« الطَّيِِباِت،َوَفضَّْلناُهْم َعلى َكِثْي  ِ َّْن َخَلْقنا تَوْفِضيال  
لافقوو  لطبيعوو  احليوواة ميك وجعلهووا مْي النوولاسووخواحلموول يف الووث والبحوور يووتم بت« َومَحَْلنوواُهْم يف الْووَثِِ َواْلَبْحوورِ »

 ري  ملوووا قاموووحليعووو  البشوووا نسووواني  وموووا ركوووه فيهوووا مووون اسوووتعداقات،ولل   تكووون هوووذ  النووولاميك ملافقووو  للطب
زوق كن ا نسوووان موووول.البحوووراحليووواة ا نسووواني ،وهك ضوووعيف  ضووو يل  ابلقيووواس إىل العلامووول الطبيعيووو  يف الوووث و 

 فضل اّلِل. وكله من.وق كذلك اب ستعداقات اليت اكنه من استخدامهاابلقدرة على احلياة فيها،ومز 
ذكر الكثووْي موون يوواأللفوو  فووال  يبووات بطووللوا نسووان ينسووى مووا رزقووه اّلِل موون الط..« َوَرَزْقنوواُهْم ِمووَن الطَّيِِبوواتِ »

ى لق فينسوموا يعو نوه سورعانفعندئذ يعر  قيم  ما يستمتع به،ولك.هذ  الطيبات اليت رزقها إ  حني ُيرمها
هوذ  .العقول . هوذا.لاسهوذ  احل.هذ  القودرة علوى احلرك .هذ  الصوح .هذا املاء.هذا اهللاء.هذ  الشمك..

طيبووات مووا   يووه موون الهووذا الكولن الطليوول العووريخ الووذي اسوتخل  فيه،وف.املطواعم واملشووارب واملشوواهد ..
 ُيصيه.

ألرم الطليوووول ال  يف ملووووك اا ا سووووتخفضوووولناهم ّبووووذ..« َوَفضَّووووْلناُهْم َعلووووى َكثِووووْي  ِ َّووووْن َخَلْقنووووا تَوْفِضوووويال  »
 ملك اّلِل. الئ  يفالعريخ.و ا ركه يف فطرهتم من استعداقات ععل املخلل  ا نساين فذا بني اا

 والثواا والمقاا في اآلخر  72-71الدرس الخامس:

ّبوا   األوىل الويت ك الصف هفهذ  .ومن التكرمي أن يكلن ا نسان قيما على نفسه،حمتمال تبع  اعاهه وعمله
اء ل أن يلقووى جووز من العوودف.وّبا اسووتخل  يف قار العموول.حري  ا عووا  وفرقيوو  التبعوو .كووان ا نسووان إنسوواان

 ِووَك يَوْقووَرُ َن  تابَووُه بَِيِمينِووِه فَُأولْن أُويتَ كِ َفمَ .مْ يوَووْلَم نَووْدُعلا ُكوولَّ أانس  إبِِموواِمهِ »اعاهووه ومثوورة عملووه يف قار احلسوواب:
 « ..مى َوَأَضُل َسِبيال  ِخرَِة أَعْ  يف اهْل َوَمْن كاَن يف هِذِ  أَْعمى فَوُهلَ .ْم َو  يُْظَلُملَن فَِتيال  ِكتاّبَُ 

 الرسولل الوذي تبعتوه،أواوكل مجاعو  تنواقي بعنلاووا ابسوم املونهج الوذي .وهل مشهد يصولر ااالئو  حمشولرة
ر ائهوووا يف الوووداملهوووا وجز عتناقي ليسووولم هلوووا كتوواب .اقتوودت بوووه،أو ا موووام الووذي ائتموووحل بوووه يف احليووواة الوودنيا

 اهلخرة ..
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الوذي  لل قدر ااوي و نه كي ا فمن أويت كتابه بيمينه فهل فر  بكتابه يقر   ويتمال ،ويل  أجر    ينقا م
وأكوووود .يوووو  ااْييتلسوووو  النوووولاة  وموووون عمووووك يف الوووودنيا عوووون ق ئوووول اهلوووودى فهوووول يف اهلخوووورة أعمووووى عوووون نر 

 اووود مووون يتخوووب ،  ولكن السووويا  ير وووه يف املشوووهد املوووزقحم اهلائووول،أعمى ضوووا .ضوووال .وجزا   معووورو 
ذلوك امللقو   لضوالل يفيهديه و  ما يهتدي به،ويدعه كذلك   يقورر يف كوأنه أمورا،ألن مشوهد العموى وا

 العصيه هل وحد  جزاء مرهلب ييير يف القللب 
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 [111إل   73يات (:اآل17]سور  ا سراء ):الوحد  الخامسة

 الموقف من القرآن والرسول

َووُذوَ  َخلِوويال  )}  ( َولَووْل  أَْن 73َوِإْن كوواُقوا لَيَوْفِتُنلنَووَك َعووِن الَّووِذي أَْوَحْينووا إِلَْيووَك لِتَوْفووَ َِي َعَلْينووا َغووْْيَُ  َوِإذا   ختَّ
ذا  أَلََذْقناَ  ِضْعَ  احْلَياِة َوِضوْعَ  اْلَممواِت مُثَّ   عَِوُد لَوَك ( إِ 74يَوبوَّْتناَ  َلَقْد ِكْدَت تَورَْكُن إِلَْيِهْم َكْي ا  قَِليال  )

( َوِإْن كووواُقوا لََيْسوووَتِفُزوَنَك ِموووَن اأْلَْرِم لُِيْخرُِجووولَ  ِمْنهوووا َوِإذا    يَوْلبَوثُووولَن ِخالفَوووَك ِإ َّ قَلِووويال  75َعَلْينوووا َنِصوووْيا  )
لَوكَ 76) أَقِوِم الصَّوالَة لِوُدُللِ  الشَّوْمِك ِإىل  (77ِموْن ُرُسوِلنا َو  عَِوُد ِلُسونَِّتنا َهْوِليال  ) ( ُسنََّ  َمْن قَوْد أَْرَسوْلنا قَوبوْ

وْد بِوِه انِفلَو   لَوَك َعسوى أَْن 78َغَسِ  اللَّْيِل َوقُوْرآَن اْلَفْجوِر ِإنَّ قُووْرآَن اْلَفْجوِر كواَن َمْشوُهلقا  ) ( َوِموَن اللَّْيوِل فَوتَوَهجَّ
َعثَووَك َربُووَك  ( َوقُووْل َربِِ أَْقِخْلووِب ُمووْدَخَل ِصووْد   َوَأْخوورِْجِب ُرْوورََج ِصووْد   َواْجَعووْل ِ  ِمووْن 79َمقامووا  حَمُْموولقا  )يَوبوْ

( َونُونَووِزُِل ِموَن اْلُقووْرآِن 81( َوقُوْل جواَء احْلَوُ  َوَزَهوَ  اْلباِنوُل ِإنَّ اْلباِنوَل كواَن َزُهلقوا  )80لَوُدْنَك ُسوْلطاان  َنِصوْيا  )
ْنسواِن أَْعوَرَم َوأَنى  (82 ِكفاء  َوَرمْحَ   لِْلُموْيِمِننَي َو  يَزِيوُد الظَّواِلِمنَي ِإ َّ َخسوارا  )ما ُهلَ  َوِإذا أَنْوَعْمنوا َعلَوى اْ ِ

ووُه الشَّووُر كوواَن يَوُيسووا  ) أَْهوودى َسووِبيال   ( قُووْل ُكوول  يَوْعَمووُل َعلووى كوواِكَلِتِه فَوووَرُبُكْم أَْعلَووُم ِ َووْن ُهوولَ 83ِ انِبِووِه َوِإذا َمسَّ
( َولَوووِ ْن ِكوووْ نا 85( َوَيْسووو َوُللَنَك َعوووِن الوووُروِ  قُوووِل الوووُروُ  ِموووْن أَْموووِر َريبِِ َوموووا أُوتِيوووُتْم ِموووَن اْلِعْلوووِم ِإ َّ قَلِووويال  )84)

   ِموْن َربِِوَك ِإنَّ َفْضوَلُه كواَن َعَلْيوَك ( ِإ َّ َرمْحَو86لَنَوْذَهَ َّ اِبلَّوِذي أَْوَحْينوا إِلَْيوَك مُثَّ   عَِوُد لَوَك بِوِه َعَلْينوا وَكِويال  )
ْنُك َوا؟ُِْن َعلى أَْن َذْتُلا ِ ِْثِل هَذا اْلُقْرآِن   َذْتُلَن ِ ِْثِلِه َولَوْل كواَن  (87َكِبْيا  ) بَوْعُضوُهْم ُقْل لَِ ِن اْجَتَمَعحِل اْ ِ

( 89ا اْلُقووْرآِن ِمووْن ُكوولِِ َمثَوول  فَووَأىب َأْكثَوووُر النَّوواِس ِإ َّ ُكُفوولرا  )( َوَلَقووْد َصوورَّْفنا لِلنَّوواِس يف هووذَ 88لِووبَوْعخ  َلِهووْيا  )
ُبلعوا  ) وَر 90َوقاُللا َلْن نُوْيِمَن َلَك َحَّتَّ تَوْفُجَر لَنا ِموَن اأْلَْرِم يَونوْ ( أَْو َتُكولَن لَوَك َجنَّو   ِموْن بَِيول  َوِعنَوه  فَوتُوَفجِِ

وووماَء َكموووا َزَعْموووحَل َعَلْينوووا ِكَسوووفا  أَْو َشْيتَ اِبّللَِّ َواْلَمالِئَكوووِ  قَبِووويال  ( أَ 91اأْلَْوووواَر ِخالهَلوووا تَوْفِجوووْيا  ) ْو ُتْسوووِقَ  السَّ
 نَوْقوَرُ ُ  أَْو َيُكلَن َلَك بَوْيوحل  ِموْن ُزْخوُر   أَْو تَوْرقوى يف السَّوماِء َولَوْن نوُوْيِمَن ِلرُِقيِِوَك َحوَّتَّ تُونَووِزَِل َعَلْينوا ِكتوااب   (92)

( َوموا َمنَوَع النَّواَس أَْن يُوْيِمنُولا ِإْذ جواَءُهُم اهْلُودى ِإ َّ أَْن قواُللا 93اَن َريبِِ َهوْل ُكْنوحُل ِإ َّ َبَشورا  َرُسول   )ُقْل ُسوْبح
ُ َبَشوورا  َرُسوول   ) ِمووَن السَّووماِء  ( قُووْل لَووْل كوواَن يف اأْلَْرِم َمالِئَكوو   مَيُْشوولَن ُمْطَمِ نِِوونَي لَنَوزَّْلنووا َعلَووْيِهمْ 94أَبَوَعووَة اّللَّ

ووَنُكْم ِإنَّووُه كوواَن بِِعبوواِقِ  َخبِووْيا  َبِصووْيا  )95َمَلكووا  َرُسوول   ) ُ 96( قُووْل َكفووى اِبّللَِّ َكووِهيدا  بَوْيووِب َوبَويوْ ( َوَمووْن يَوْهووِد اّللَّ
ووَد هَلُووْم أَْولِيوواَء ِمووْن ُقونِووِه َوحَنُْشوورُُهْم يوَوولْ  َم اْلِقياَمووِ  َعلووى ُوُجوولِهِهْم ُعْميووا  َوبُْكمووا  فَوُهووَل اْلُمْهتَووِد َوَمووْن ُيْضووِلْل فَولَووْن عَِ

ُوووْم َكَفوووُروا آِبايتِنووا َوقووواُللا أَِإذا ُكنَّوووا  (97َوُصووم ا َموووْأواُهْم َجَهوونَُّم ُكلَّموووا َخبَوووحْل زِْقانُهووْم َسوووِعْيا  ) ذلِوووَك َجووزاُ ُهْم  َِوَّ
ُعليُلَن َخْلقا  َجِديدا  ) َ الَِّذي َخَلَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم قواِقر  َعلوى ( أَ 98ِعظاما  َورُفا   أَِإانَّ َلَمبوْ َوَ ْ يَوَرْوا أَنَّ اّللَّ

( قُووْل لَووْل أَنْوووُتْم َاِْلُكوولَن َخووزاِئَن 99أَْن َحْلُووَ  ِمووثْوَلُهْم َوَجَعووَل هَلُووْم َأَجووال    َريْووَه ِفيووِه فَووَأىَب الظَّوواِلُملَن ِإ َّ ُكُفوولرا  )
ْنسواُن قَوتُولرا  )َرمْحَِ  َريبِِ ِإذا  أَلَمْ  ْنفواِ  وَكواَن اْ ِ ( َوَلَقوْد آتَوْينوا ُملسوى ِتْسوَع آايت  بَويِِنوات  100َسْكُتْم َخْشَيَ  اْ ِ

( قواَل َلَقوْد َعِلْموحَل موا 101َفْسَ ْل َبِب ِإْسرائِيَل ِإْذ جاَءُهْم َفقاَل َلُه ِفْرَعوْلُن ِإيِنِ أَلَلُنُوَك اي ُملسوى َمْسوُحلرا  )
فَووَأراَق أَْن َيْسووَتِفزَُّهْم  (102 ِء ِإ َّ َرُب السَّووماواِت َواأْلَْرِم َبصووائَِر َوِإيِنِ أَلَلُنُووَك اي ِفْرَعووْلُن َمثْوبُوولرا  )أَنْوووَزَل هوويُ 

يعوا  ) ِإذا جواَء َوْعوُد ( َوقُوْلنوا ِموْن بَوْعوِدِ  لِبَوِب ِإْسورائِيَل اْسوُكُنلا اأْلَْرَم فَو103ِمَن اأْلَْرِم فََأْغَرْقناُ  َوَمْن َمَعوُه مجَِ
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ورا  َونَوِذيرا  )104اهْلِخرَِة ِجْ نا ِبُكْم َلِفيفوا  ) ( َوقُووْرآان  105( َواِبحْلَو ِِ أَنْوزَْلنواُ  َواِبحْلَو ِِ نوَوَزَل َوموا أَْرَسوْلناَ  ِإ َّ ُمَبشِِ
ِمنُولا بِوِه أَْو   تُوْيِمنُولا ِإنَّ الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِعْلوَم ( قُوْل آ106فَوَرْقناُ  لِتَوْقرَأَُ  َعَلى النَّاِس َعلى ُمْكة  َونَوزَّْلناُ  تَوْنزِيال  )
َويَوُقللُولَن ُسوْبحاَن َربِِنوا ِإْن كواَن َوْعوُد َربِِنوا َلَمْفعُول    (107ِمْن قَوْبِلِه ِإذا يُوْتلوى َعلَوْيِهْم حَِوُروَن ِلْاَْذقواِن ُسوجَّدا  )

َ أَِو اْقُعلا الرَّمْحَن أاي  ما َتْدُعلا فَولَوُه 109يُدُهْم ُخُشلعا  )( َوحَُِروَن ِلْاَْذقاِن يَوْبُكلَن َويَزِ 108) ( ُقِل اْقُعلا اّللَّ
( َوقُوِل احْلَْموُد ّللَِِّ الَّوِذي َ ْ 110اأْلَْ اُء احْلُْس  َو  َعَْهوْر ِبَصوالِتَك َو  خُتافِوحْل ِّبوا َوابْوتَوِ  بَونْيَ ذلِوَك َسوِبيال  )

ُْ  َتْكِبْيا  )يَوتَِّخْذ َوَلدا  وَ   { (111َ ْ َيُكْن َلُه َكرِيك  يف اْلُمْلِك َوَ ْ َيُكْن َلُه َوِ   ِمَن الُذلِِ وََكثِِ
 مقدمة الوحد 

وملقوو   - -لل كووخا الرسوو.هووذا الوودرس األخووْي يف سوولرة ا سووراء يقوولم علووى انوولر الرئيسووك للسلرة
 آن.والقرآن الذي جاء به وخصائا هذا القر .القلم منه

بووه موون  ليووه،وما  وولااّلِل إ وهوول يبوودأ اب كووارة إىل حموواو ت املشووركني مووع الرسوولل ليفتنوول  عوون بعووخ مووا أنووزل
مهوواهلم وعوودم اىل موون إإخراجووه موون مكوو  وعصووم  اّلِل لووه موون فتنووتهم وموون اسووتفزازهم،ملا سووب  يف علمووه تعوو

بودل موع  الويت   تتن  اّللِ ال  وفو  سوولل أخرجلا الرسلل حلا  ّبم اهل.أخذهم بعذاب ا ابقة كاألمم قبلهم
 الذين حرجلن رسلهم من األقلام.

 ن ميضوووك يف نريقوووه يصووولك لربوووه ويقووورأ قرآنوووه ويووودعل اّلِل أن يدخلوووه مووودخلأ - -ومووون مث يووويمر الرسووولل 
تصوال ابّلِل هوذا ا ف.صد  وحرجوه رورج صود  واعول لوه سولطاان نصوْيا،ويعلن جموكء احلو  وزهول  البانل

 لذي يعصمه من الفتن  ويكفل له النصر والسلطان.هل سالحه ا
فهم يف .ن يكوووذبلنمث بيوووان للليفووو  القووورآن فهووول كوووفاء ورمحووو  ملووون ييمنووولن بوووه،وهل عوووذاب ونقمووو  علوووى مووو

 عذاب منه يف الدنيا ويلقلن العذاب بسببه يف اهلخرة.
  فهل يف النعموو.لعووذابوا و ناسووب  الرمحوو  والعووذاب يووذكر السوويا  كووي ا موون صووف  ا نسووان يف حوواليت الرمحوو 

فوو  و ان يعموول ويعقووه علووى هووذا بتهديوود خفووك بوو   كوول إنسوو.متبطوور معرم،وهوول يف النقموو  يوويوس قنلط
 نبيعته حَّت يلقى يف اهلخرة جزاء .

يووووه يووووه موووون غوالوووورو  غ.وذلك  ناسووووب  سووووياهلم عوووون الرو .كووووذلك يقوووورر أن علووووم ا نسووووان قليوووول ضوووو يل
ليوه ولول هل مون فضوله عو .رسولله لوم املسوتيقن هول موا أنزلوه اّلِل علوىوالع.اّلِل،ليك يف مقدور البشر إقراكوه .

 كاء اّلِل لذهه ّبذا الفضل قون معقه،ولكنها رمح  اّلِل وفضله على رسلله.
مث يوووووووذكر أن هوووووووذا القووووووورآن املعجوووووووز الوووووووذي   يسوووووووتطيع ا نسوووووووان وا؟ووووووون أن ذتووووووولا  ثلوووووووه ولووووووول اجتمعووووووولا 

هوذا القورآن   يغون  .ونلعهوا لتخانوه كول عقول وكول قلوه . وتظاهروا،والذي صور  اّلِل فيوه ق ئول اهلودى
خوولار  ماقيوو  سوواذج  كتفجووْي الينووابيع يف األرم،أو أن  - -فراحوولا يطلبوولن إىل الرسوولل .كفووار قريا

يكوولن لووه بيووحل موون زخوور  كمووا تعنتوولا فطلبوولا مووا لوويك موون خصووائا البشوور كووأن يرقووى الرسوولل يف السووماء 
وزاقوا عنتووا وكفوورا .قرأونووه،أو يرسوول علوويهم قطعووا موون السووماء هتلكهوومأمووامهم وذيت إلوويهم بكتوواب موواقي ي
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فطلبلا أن ذتيهم ابّلِل واملالئك  قبيال  وهنا يعرم السويا  مشوهدا مون مشواهد القيامو  يصولر فيوه عواقبتهم 
الوووووويت تنتظوووووورهم جووووووزاء هووووووذا العنووووووحل،وجزاء تكووووووذيبهم ابهلخرة،واسووووووتنكارهم البعووووووة وقوووووود صوووووواروا عظامووووووا 

ن اق احاهتم املتعنت ،وهم لل كوانلا خزنو  رمحو  اّلِل،ألقركهوم الشو  البشوري فأمسوكلا خشوي  ورفا .ويسخر م
نفوواق ااووزائن الووويت   تنفوود  وهوووم مووع ذلوووك   يقفوولن عنووود حوود فيموووا يطلبوولن ويق حووولن  و ناسووب  نلوووبهم 

سوونته يف ااوولار  يووذكرهم اباوولار  الوويت جوواء ّبووا ملسووى فكووذب ّبووا فرعوولن وقلمووه فووأهلكهم اّلِل حسووه 
 إهال  املكذبني.

ء ل بيتهووووا الوووويت جووووا وقوووود جوووواء متفرقووووا حسووووه حاجوووو  األموووو .فأمووووا هووووذا القوووورآن فهوووول املعجووووزة الباقيوووو  احلق 
 وإعداقها.

ه يووووووذعنلن لوووووووالووووووذين أوتوووووولا العلووووووم موووووون قبلووووووه موووووون موووووويمب األمووووووم السووووووابق  يوووووودركلن مووووووا فيووووووه موووووون حوووووو  و 
 وحشعلن،وييمنلن به ويسلملن.

ىل عبووواقة اّلِل وحووود ،وإىل تسوووبيحه ومحووود ،كما بووودأت ابلتسوووبي  إ - -رسووولل وتنتهوووك السووولرة بتلجيوووه ال
 والتنزيه ..

 أثبيت هللا لرسوله أماا محاوات الك ار 77 - 73الدرس ا ول:

َوُذوَ  . ُ َلْينا َغوْيَْ َي عَ َوِإْن كاُقوا لَيَوْفِتُنلَنَك َعِن الَِّذي أَْوَحْينا إِلَْيَك لِتَوْف َِ » َولَوْل  أَْن يَوبوَّْتنواَ  َلَقوْد  .ِليال  خَ َوِإذا  َ ختَّ
َوِإْن  .َك َعَلْينوا َنِصوْيا  َممواِت،مُثَّ   عَِوُد لَوَوِضوْعَ  الْ  حْلَيواةِ ِإذا  أَلََذْقنواَ  ِضوْعَ  ا.ِكْدَت تَورَْكُن إِلَْيِهْم َكوْي ا  قَلِويال  

لَوَك َموُسونََّ  .َك ِإ َّ قَِليال  ثُولَن ِخالفَو يَوْلبوَ كاُقوا لََيْسَتِفُزوَنَك ِمَن اأْلَْرِم لُِيْخرُِجلَ  ِمْنها،َوِإذا    ْن قَوْد أَْرَسوْلنا قَوبوْ
 « ..ِمْن ُرُسِلنا َو  عَُِد ِلُسنَِّتنا َهِْليال  

أوهلووا حماولوو  فتنتووه عمووا أوحووى اّلِل إليووه،ليف ي عليووه و  - -يعوودق السوويا  حموواو ت املشووركني مووع الرسوولل 
 غْي ،وهل الصاق  األمني.

يووود ن يووو   التندمقابووول أ منهوووا مسووواومتهم لوووه أن يعبووودوا إهلوووه يف.وللا هوووذ  اناولووو  يف صووولر كوووَّت .لقووود حوووا
موه عتيو  الوذي حر البيوحل الومنها مساوم  بعضهم له أن اعل أرضهم حراموا ك.آبهلتهم وما كان عليه آاب هم

 ومنها نله بعخ الكثاء أن اعل هلم جملسا غْي جملك الفقراء ...اّللِ 
ه ى احل ،وعصوومتثبيتووه علووْي إىل هووذ  انوواو ت و  يفصوولها،ليذكر فضوول اّلِل علووى الرسوولل يف توالوونا يشوو

نووو  لركووولن إىل فتاعاقبووو   وللقوووك.مووون الفتنووو ،ولل ختلوووى عنوووه تثبيوووحل اّلِل وعصووومته لوووركن إلووويهم فاختوووذو  خليال
ّلِل.هوووذ  امووون عصووومه املشوووركني،وهك مضووواعف  العوووذاب يف احليووواة واملموووات،قون أن اووود لوووه نصوووْيا مووونهم ي
 ائما.لدعلات قاناو ت اليت عصم اّلِل منها رسلله،هك حماو ت أصحاب السلطان مع أصحاب ا

ويرضلا ابحلللل اللسو  الويت يغورووم .عن استقام  الدعلة وصالبتها -ولل قليال  -حماول  إغرائهم لينحرفلا 
علتووه ألنووه يوورى األموور هينا،فأصووحاب ومن محلوو  الوودعلات موون يفوول ّبووذا عوون ق.ّبووا يف مقابوول مغوواح كثووْية

السلطان   يطلبلن إليه أن ي   قعلته كلي ،إ ا هم يطلبلن تعوديالت نفيفو  ليلتقوك الطرفوان يف منتصو  
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وقوووود يوووودخل الشوووويطان علووووى حاموووول الوووودعلة موووون هووووذ  الثغرة،فيتصوووولر أن خووووْي الوووودعلة يف كسووووه .الطري 
 أصحاب السلطان إليها ولل ابلتنازل عن جانه منها  

احه الووودعلة وصوو.لطري ولكوون ا حنوورا  الطفيووو  يف أول الطريوو  ينتهوووك إىل ا حنوورا  الكاموول يف وايووو  ا
قوو  عنوود مووا لووك أن يالوذي يقبوول التسووليم يف جووزء منهووا ولوول يسووْي،ويف إغفووال نور  منهووا ولوول ضوو يل،  مي

لوودعلة  سوأل  إميوان اب  مملسووألألن اسووتعداق  للتسوليم يتزايود كلمووا رجوع خطولة إىل الولراء  وا.سولم بوه أول مورة
 ميكوون أن فالووذي ينووزل عوون جووزء منهووا مهمووا صووغر،والذي يسووكحل عوون نوور  منهووا مهمووا ضوويل، .كلها

وليك .  كواهلخرحوفكول جانوه مون جلانوه الودعلة يف نظور املويمن هول .يكلن ميمنوا بدعلتوه حو  ا ميان
ل موووهك كووِل متكاعنووه،وليك فيهووا مووا ميكوون ا سووتغناء .وليك فيهووا ضووروري وانفلوو .فيهووا فاضوول ومفضوولل

  د عناصوووور كاملركه يفقوووود خلاصووووه كلهووووا إذا فقوووود أحوووو.يفقوووود خصائصووووه كلهووووا حووووني يفقوووود أحوووود أجزائووووه
وعر  حصوانتهم،و فإذا سولملا يف ا؟وزء فقودوا هيبوتهم .وأصحاب السلطان يستدرجلن أصوحاب الودعلات

ولوول  سووليم يف جانووههووا  والتاملتسوولطلن أن اسووتمرار املسوواوم ،وارتفاع السووعر ينتهيووان إىل تسووليم الصووفق  كل
اق علووووى ضوووو يل موووون جلانووووه الوووودعلة لكسووووه أصووووحاب السوووولطان إىل صووووفها هوووول هزميوووو  روحيوووو  اب عتموووو

   قبووحل اهلزميووومَّت.لهتمواّلِل وحوود  هول الووذي يعتمود عيووه امليمنوولن بودع.أصوحاب السوولطان يف نصورة الوودعلة
 يف أعما  السريرة،فلن تنقله اهلزمي  نصرا 

ركولن ن يبتوه علوى موا أوحوى اّلِل،وعصومه مون فتنو  املشوركني لوه،ووقا  الأ - -رسولله  لذلك امل اّلِل على
دان املعوووني قبووو  هوووذا الركووولن،وهك عوووذاب الووودنيا واهلخووورة مضووواعفا،وفقورمحوووه مووون عا -ولووول قلووويال  -إلووويهم 

 والنصْي.
أي  -ألرم اوللا اسووتفزاز  موون اإىل هووذ  الفتنوو  حوو - -وعنوود مووا عجووز املشووركلن عوون اسووتدراج الرسوولل 

ولوول . ابقةوحووى إليووه أن حوورج هوول مهاجرا،ملووا سووب  يف علمووه موون عوودم إهووال  قووريا ابأولكوون اّلِل  -مكوو  
ك سوون  هووفهووذ  « لِوويال  قَ َوِإذا    يَوْلبَوثُوولَن ِخالفَووَك ِإ َّ »نوولة وقسوورا حلوول ّبووم اهلووال  ع - -أخرجوولا الرسوولل 

 «.ِليال  ُسنَِّتنا هَْ لِ عَُِد  َلَك ِمْن ُرُسِلنا،َو ُسنََّ  َمْن َقْد أَْرَسْلنا قَوبوْ »اّلِل النافذة:
وهذا الكولن .ميوه احلاسوولقد جعل اّلِل هوذ  سون  جاريو    تتحولل،ألن إخوراج الرسول كبوْية تسوتح  التأق

 هووووذا لسووووائدة يفوليسووووحل املصوووواقفات العووووابرة هووووك ا.تصوووورفه سوووونن مطوووورقة،  تتحوووولل أمووووام اعتبووووار  فرقي
ملكوذبني مون قة كموا أخوذ ااب ا ابفلما   يرق اّلِل أن ذخذ قريشا بعذ.طرقة الثابت الكلن،إ ا هك السنن امل

  ومضوحل سون.هلجرةإليوه اب قبل،حلكم  عللي ،  يرسل الرسلل ابالار ،و  يقدر أن حرجل  عنلة،بل أوحى
 اّلِل يف نريقها   تتحلل ..

 أوجيه إل  الصلوات والهاد للثبات 81 - 78الدرس الثاني:

إىل ا تصووال به،واسووتمداق العوولن منه،واملضووك يف نريقووه،يعلن انتصووار  - -عوود ذلووك يلجووه اّلِل رسوولله ب
أَقِووِم الصَّووالَة لِووُدُللِ  الشَّووْمِك ِإىل َغَسووِ  اللَّْيووِل،َوقُوْرآَن اْلَفْجووِر،ِإنَّ قُوووْرآَن اْلَفْجووِر كووواَن  »احلوو  وزهوول  البانوول:
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وو َعثَووَك َربُووَك َمقامووا  حَمُْملقا ،َوقُووْل َربِِ أَْقِخْلووِب ُمووْدَخَل َمْشووُهلقا  َوِمووَن اللَّْيووِل فَوتَوَهجَّ ْد بِووِه انِفلَوو   َلَك،َعسووى أَْن يَوبوْ
َوُقْل:جاَء احْلَوُ  َوَزَهوَ  اْلباِنوُل،ِإنَّ اْلباِنوَل  .ِصْد   َوَأْخرِْجِب ُرْرََج ِصْد   َواْجَعوْل ِ  ِموْن لَوُدْنَك ُسوْلطاان  َنِصوْيا  

 « ..َونُونَوِزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَل ِكفاء  َوَرمْحَ   لِْلُمْيِمِننَي،َو  يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإ َّ َخسارا  .كاَن َزُهلقا  
أما الصووالة املكتلبوو  فلهووا أوقاهتووا .خاصوو  - -واألمر هنووا للرسولل .وقلول  الشوومك هوول ميلهووا إىل املغيووه

ك بزواهلوا وقد فسر بعضهم قلل  الشوم.ا سنته العملي وتلاترت ّب - -اليت تلاترت ّبا أحاقية الرسلل 
لصوووالة أوقوووات ا عووون كبووود السماء،والغسووو   ول الليل،وفسووور قووورآن الفجووور بصوووالة الفجر،وأخوووذ مووون هوووذا

 مث الفجر. -مك إىل الغس  من قلل  الش -املكتلب  وهك الظهر والعصر واملغرب والعشاء 
ي يول إىل الورأوحنن  .هلون يكولن موأملرا به،وأنوه انفلو  وجعل التهجد وحود  هول الوذي اخوتا رسولل اّلِل  

أن أوقووووات الصووووالة املكتلبوووو  تبتوووو  و  - -وهوووول أن كوووول مووووا ورق يف هووووذ  اهلايت رووووتا ابلرسوووولل .األول
 ابلسن  القللي  والعملي .

لغوروب وإقبوال الليول ميول الشومك ل ة موا بونيأقوم الصوال..« أَِقِم الصَّالَة لِوُدُللِ  الشَّوْمِك ِإىل َغَسوِ  اللَّْيولِ  »
ا إقابر النهووار خاصوويتهما و وو ين اهلنوونيوهلووذ..« ِإنَّ قُوووْرآَن اْلَفْجووِر كوواَن َمْشووُهلقا  »ولالمووه واقوورأ قوورآن الفجوور 

لليووووول وزحووووو  ن مقووووودم اوهلموووووا وقعهموووووا العميووووو  يف النفك،فوووووإ.وإقابر الليووووول وإقبوووووال النهار.وإقبوووووال الليووووول
لتفكووور يف لتأمووول وال وووا حشوووع فيوووه القله،وكال وووا جموووال كال.الظالم،كمطلوووع النووولر وانكشوووا  الظلمووو  .

يف مطلوووع  حلوووكإيقاعوووه يف ا -كموووا للصوووالة   -وللقووورآن .نووولاميك الكووولن الووويت   تفووو  حلظووو  و  ختتووول مرة
 ة.اوتنفسه ابحليالفجر ونداوته،ونسماته الرخي ،وهدوئه السارب،وتفتحه ابلنلر،ونبضه ابحلرك ،

عائود علوى « بِوهِ » يفوالضومْي .لليللمو  أول انوالتهجود الصوالة بعود ..« بِوِه انِفلَو   لَوكَ  َوِمَن اللَّْيوِل فَوتَوَهجَّودْ »
 القرآن،ألنه رو  الصالة وقلامها.

َعثَوووَك َربُوووَك َمقامووا  حَمُْمووولقا  »   الصووول  الدائمووو  تهجوود به،وّبوووذلقووورآن والّبوووذ  الصووالة وّبوووذا ا..« َعسووى أَْن يَوبوْ
 ابّلِل.

يويمر ابلصوالة والتهجود والقورآن ليبعثوه  - - املقوام انمولق وإذا كوان الرسولل فهذا هل الطري  املويقي إىل
،وهوول املصووطفى املختار،فمووا أحوولج اهلخوورين إىل هووذ  اللسووائل لينوواللا 1668ربووه املقووام انموولق املووأذون لووه بووه 
 1669وهذا هل زاق الطري ..فهذا هل الطري .املقام املأذون هلم به يف قرجاهتم

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( يف رواايت أنه مقام الشفاع  يلم القيام .  - 1668

 قلحل:وهل الصلاب 
  ليشفع إىل ربه كك حلا العباق من أهلال انشر املقام انملق،الذي يرغه األوللن واهلخرون فيه إىل الرسلل قلحل: - 1669

َعَثَك َرُبَك مَ قال تعاىل: ْد ِبِه اَنِفَل   لََّك َعَسى أَن يَوبوْ  لرة ا سراءس( 79ُملق ا{ )َقام ا حمَّْ }َوِمَن اللَّْيِل فَوتَوَهجَّ
وووْد بِوووِه { أي:صووول بوووه يف سوووائر أوقاتوووه. } اَنِفلَووو   لَوووَك { أي:لتكووولن صوووالة الليووول زايقة لوووك يف علووول ال قووودر، ورفوووع قللوووه:} َوِموووَن اللَّْيوووِل فَوتَوَهجَّ

لدرجات، خبال  غْي ، فإوا تكلن كفارة لسي اته.وُيتمل أن يكلن املع :أن الصللات اامك فرم عليك وعلى امليمنني، خبال  صوالة ا
الليوول، فإوووا فوورم عليووك اباصوولص، ولكرامتووك علووى هللا، أن جعوول وليفتووك أكثوور موون غووْي ، وليكثوور يلابووك، وتنووال بووذلك املقووام انموولق، 
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مووود  فيوووه األولووولن واهلخووورون، مقوووام الشوووفاع  العظموووى، حوووني يتشوووفع ااالئووو  آبقم، مث بنووول ، مث إبوووراهيم، مث ملسوووى، مث وهووول املقوووام الوووذي ُي
عيسوى، وكلهوم يعتوذر ويتووأخر عنهوا، حوَّت يستشووفعلا بسويد ولود آقم، لووْيمحهم هللا مون هولل امللقوو  وكربوه، فيشوفع عنوود ربوه فيشوفعه، ويقيمووه 

 (464/ ص  1)ج  -ن، وتكلن له املن  على مجيع اال . تفسْي السعدي مقام ا يغبطه به األوللن واهلخرو 
،قَاَل:اْجَتَمْعنَووا اَنس  ِمووْن أَْهووِل الَبْصووَرِة فَووَذهَ  َنا ِإىَل عوون َمْعبَووَد بْووِن ِهوواَلل  الَعَنزِيِِ نَووا َمَعنَووا بِثَابِووحل   أَنَووِك بْووِن مَ بوْ ،َوَذَهبوْ ْن لبُونَوواينِِ إِلَْيووِه َيْسووأَلُُه لَنَووا َعووااِلك 
ووَفاَعِ ،فَِإَذا ُهووَل يف َقْصورِِ  فَوَلافَوْقنَوواُ  ُيَصوولِِك الُضَحى،فَاْسوَتْأذَ  ،فََأذِ َحوِديِة الشَّ : َ َتْسووأَْلُه َعووْن َكووْكء  أَوََّل قَاِعود  َعلَووى ِفرَاِكووِه،فَوُقْلَنا لِ  َن لَنَووا َوُهوولَ انَّ ثَابِوحل 

يَوَنا حُمَمَّود  َك َعوْن َحوِديِة الشَّوَفاَعِ ،فَوَقالَ ُءوَ  َيْسوأَُللنَ ْصوَرِة َجواُيَ ِء ِإْخَلانُوَك ِموْن أَْهوِل البَ ِمْن َحِديِة الشََّفاَعِ ،فَوَقاَل:اَي أاََب مَحَْزَة هَ  قَواَل:"  :َحدَّ
،فَوَيْأُتلَن آَقَم،فَويَوقُ  ِكْن َعلَوْيُكْم إبِِبْوورَاِهيَم فَِإنَّوُه َخِليوُل ،فَويَوُقلُل:َلْسحُل هَلَا،َولَ  َربِِكَ َفْع لََنا ِإىَل لُللَن:اكْ ِإَذا َكاَن يَوْلُم الِقَياَمِ  َماَج النَّاُس بَوْعُضُهْم يف بَوْعخ 
ِعيَسووى فَِإنَّووُه ُروُ  ا،َوَلِكْن َعلَووْيُكْم بِ يَووْأُتلَن ُملَسووى فَويَوُقلُل:َلْسووحُل هَلَوولِوويُم اّللَِّ،فوَ ِإنَّووُه كَ الرَّمْحَِن،فَويَووْأُتلَن ِإبْورَاِهيَم،فَويَوُقلُل:َلْسووحُل هَلَووا،َوَلِكْن َعلَووْيُكْم ِ ُلَسووى فَ 
،فَويُوْيَذُن ِ ،َويُولْ فَويَ ،د  اّللَِّ،وََكِلَمُتُه،فَوَيْأُتلَن ِعيَسى،فَويَوُقلُل:َلْسحُل هَلَا،َوَلِكْن َعَلْيُكْم ِ َُحمَّ  ِهُمِب حَمَاِمَد َأمْحَُدُ  ْأُتلين،فَأَُقلُل:أاََن هَلَا،فََأْسَتْأِذُن َعَلى َريبِِ

ا،فَويَوقُ ِّبَا  َ َهُْضوُرين  ََحاِموِد،َوَأِخُر لَوُه َسواِجد 
وُد اْرفَوْع لُل:اَي حمَُ اهلَن،فََأمْحَوُدُ  بِِتْلوَك امل ْعَ ،َواْكوَفْع ُتَشوفَّْع،فَأَُقلُل:اَي توُ ْأَسوَك،َوُقْل ُيْسوَمْع َلَك،َوَسوْل رَ مَّ

َهوا َموْن َكواَن يف قَولْ  ،أُمَّيِت أُمَّيِت،فَويَوُقلُل:اْنطَِلْ  فَوَأْخرِْج ِمنوْ ،فَوأَْنطَِلُ  فَأَفْوَعوُل،مُثَّ أَ ْيَة  ِموْن ِإميَ اُل َكوعِ بِوِه ِمثْوَقوَربِِ ََحاِموِد،مُثَّ َأِخوُر لَوُه ان 
ُعلُق،فََأمْحَوُدُ  بِِتْلوَك امل

ُد اْرَفْع رَْأَسَك،َوُقْل ُيْسَمْع َلَك،َوَسْل تُوْعَ ،َواْكفَ  ا،فَويُوَقاُل:اَي حُمَمَّ ،أُ ْع،فَأَُقلُل:ايَ ْع ُتَشفَّ َساِجد  َأْخرِْج ِمنوَْها َمْن َكاَن يف اْنطَِلْ  فَ مَّيِت أُمَّيِت،فَويَوُقلُل: َربِِ
ََحاِمووِد،مُثَّ َأِخووون  فََأْخرِْجوووُه،فَأَْنطَِلُ ،فَأَفْوَعُل،مُثَّ أَُعوولُق فََأمْحَوووِمووْن ِإميَوووا -لَووو   أَْو َخْرقَ  -قَوْلبِووِه ِمثْوَقووواُل َذرَّة  

ا،فَويَوُقلُل:ايَ ُدُ  بِِتْلوووَك امل وووُد اْرفَوووْع ُر لَوووُه َسوواِجد   حُمَمَّ
ِه أَْقىَن أَْقىَن أَْقىَن ِمثْوَقواِل َحبَّوِ  لِوْ  فَوَأْخرِْج َموْن َكواَن يف قَوْلبِو،فَويَوُقلُل:اْنطَ  أُمَّيِت رَْأَسَك،َوُقْل ُيْسَمْع َلَك،َوَسوْل تُوْعَ ،َواْكوَفْع ُتَشوفَّْع،فَأَُقلُل:اَي َربِِ أُمَّويِت 

،فََأْخرِْجُه  ا َخَرجْ َخْرَقل  ِمْن ِإميَان  اَن اِبحَلَسِن َوُهَل ُمتَوَلار  يف َمْنزِِل َأيب حُل لِبَوْعِخ َأْصَحابَِنا:َلْل َمَررْ ْنِد أََنك  قُولْ َنا ِمْن عِ ِمَن النَّاِر،فَأَْنطَِلُ  فَأَفْوَعُل " فَوَلمَّ
َناُ  َفَسلَّْمنَ  ،فَأَتَويوْ يَوَنا أََنُك ْبُن َماِلك  يْوَناُ  ِ َا َحدَّ َناِذَن لََنا فَوقُ ْيِه،فَأَ ا َعلَ َخِليَفَ  َفَحدَّ ،فَوَلْم نوَوَر ْلَنا لَوُه:اَي أاََب َسوِعيد ،ِج وْ َ  ِموْن ِعْنوِد َأِخيوَك أَنَوِك بْوِن َمالِوك 

يْوَناُ  اِبحَلِديِة،فَانْوتَوَهى  يَوَنا يف الشََّفاَعِ ،فَوَقاَل:ِهيْه َفَحدَّ ْلِضِع،فَوقَ  ىَل َهَذاإِ ِمْثَل َما َحدَّ
َ
َيِب َوُهوَل ا َ ْ يَزِْق لَنَواَل:ِهيْه،فَوُقْلنَ امل ا َعلَوى َهَذا،فَوَقاَل:َلَقوْد َحودَّ

يع  ُمْنُذ ِعْشرِيَن َسَن   َفالَ أَْقرِي أََنِسَك أَْم َكرَِ  أَْن تَوتَِّكُللا،قُوْلَنا َوأاََن أُرِيُد َساُن َعُجل   َما ذََكْرتُُه ِإ َّ يْوَنا َفَضِحَك،َوقَاَل:ُخِلَ  اِ نْ َسِعيد  َفَحدِِ  :اَي أابَ مجَِ
َيُكْم بِوووِه،قَاَل:" مُثَّ أَُعووولُق الرَّاِبَعوووَ  فَأَ  َيِب َكَموووا َحووودَّ َحاِموووبِ مْحَوووُدُ  أَْن ُأَحووودَِِيُكْم َحووودَّ

َ
ا،فَويوُ ِتْلوووَك امل وووُد اْرفَوووْع رَْأَسوووَك،َوُقْل ِد،مُثَّ َأِخوووُر لَوووُه َسووواِجد  َقاُل:اَي حُمَمَّ

َهوا َموْن ِعزَّيت َوَجاَلِ ،وَكِ فَويَوُقولُل:وَ  َّ اّللَُّ، َ إِلَوَه إِ ْع،فَأَُقلُل:اَي َربِِ اْئَذْن ِ  ِفيَمْن قَواَل:ُيْسَمْع،َوَسْل تُوْعَطْه،َواْكَفْع ُتَشفَّ  ْثاَِيئِوك َوَعَظَمويِت أَلُْخورَِجنَّ ِمنوْ
" ُ  (7510صحي  البخارى) قَاَل َ  إَِلَه ِإ َّ اّللَّ

وُك ف لِرَِهوا،فَوَيِجكُء ُمَناق ،فَويُونَواِقيْنَلهِلَوا َوأَنْ أَ ا ِمْن نُلر ،َوِإيِنِ َلَعَلى ِإنَّ ِلُكلِِ َنِلِ  يَوْلَم اْلِقَياَمِ  ِمْنَث   ":وَعْن أنك، قَاَل:قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  :أَْيَن النَّوِلُ اأْلُمِِ
ووووُك اْلَعوووووانِيَووووَ ،فَويَوُقللُ ُع الثَّ ِجوووووقَوووواَل:فَويَوُقلُل اأْلَنِْبَياُء:ُكُلنَوووووا نَووووِل  أُمِِك ،فَوووووِإىَل أَيِِنَووووا أُْرِسوووووَل ف َفْيَْ  ووووود  َحوووووَّتَّ َذْيتَ اَبَب :أَْيَن النَّوووووِلُ اأْلُمِِ َريبُ ف قَوووواَل:فَويَوْنزُِل حُمَمَّ
وود  أَْو َأمْحَُد،فَويُوَقاُل:أََوقَوو ُخُل،فَويَوَتَجلَّى لَووُه الوورَُّب،َوَ  يَوَتَجلَّووى لِنَووِلِ  فَويُوْفَتُ  َلُه،فَويَوودْ ُقوولُل:نَوَعْم، إِلَْيووِه ف فَويوَ ْد أُْرِسوولَ اْ؟َنَِّ ،فَويَوْقَرَعووُه،فَويَوُقلُل:َمْن ف فَويَوُقلُل:حُمَمَّ
ا،َوَُيَْمُدُ  ِ ََحاِمووَد َ ْ َُيَْمووْدُ  َأَحوود  ِ َّوونْ  لَووُه،فَوَيِخُر ّللَِّ َسوواِجد  ووُد اْرفَووْع رَْأَسووَك،َتَكلَّْم ْعووَدُ ،فَويُوَقاُل َلهُ َمووَدُ  َأَحوود  ِّبَووا ِ َّووْن َكوواَن بوَ لَووُه َولَووْن ُيَْ َكوواَن قَوبوْ   قَوبوْ :حُمَمَّ

،أُمَّوويِت أُمَّيِت،فَويُوَقوو ا   قَوْلبِووِه ِمثْوَقوواُل َكووِعْيَة ،مُثَّ ْج َمووْن َكوواَن يف اُل:َأْخِر ُتْسَمْع،َواْكووَفْع ُتَشفَّْع،َوَسووْل تُوْعطَووْه . فَويَوُقوولُل:اَي َربِِ يَوْرِجووُع الثَّانِيَووَ  فَوَيِخووُر ّللَِّ َسوواِجد 
لَووُه،َوَلْن َُيَْمووَدُ  ِّبَووا َأَحووَوَُيَْمووُدُ   َِ  ووُد اْرفَووْع رَأْ فَويُوَقاُل لَ َكوواَن بَوْعووَدُ ،  د  ِ َّوونْ َحاِمووَد َ ْ َُيَْمووْدُ  َأَحوود  َكوواَن قَوبوْ َسووَك،َتَكلَّْم ُتْسَمْع،َواْكووَفْع ُتَشفَّْع،َوَسووْل ُه:حُمَمَّ

ا،َوَُيَْمُدُ  ِ ََحاِمَد َ ْ ُيَْ ُر ّللَِّ َساجِ َ ،فَوَيخِ ،مُثَّ يَوْرِجُع الثَّالِثَ تُوْعَطْه،فَويُوَقاُل َلُه:َأْخرِْج َمْن َكاَن يف قَوْلِبِه ِمثْوَقالُ  َمْدُ  ِّبَا َأَحد  َكواَن قَوبوْلَوُه،َوَلْن َُيَْموَدُ  َأَحود  د 
ا،َوَُيَْمُدُ  ِ ََحاِمَد ُع،فَوَيِخرُ ْرجِ يوَ اُل،مُثَّ ِ َّْن َكاَن بَوْعَدُ ،فَويُوَقاُل َلُه:َأْخرِْج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن يف قَوْلِبِه ِمثْوقَ   َُيَْمْدُ  ِّبَا َأَحود  ِ َّوْن َكواَن قَوبوْلَوُه،َوَلْن  َْ  َساِجد 

ووُد اْرفَووْع رَْأَسووَك،تَ  ُ . اَي َربِِ َموولُل:ُتَشفَّْع،َوَسووْل تُوْعطَووْه،فَويَوقُ  ْسَمْع،َواْكووَفعْ َكلَّْم تُ َُيَْمووَدُ  ِّبَووا َأَحوود  ِ َّووْن َكوواَن بَوْعووَدُ ،فَويُوَقاُل َلُه:حُمَمَّ ْن قَوواَل َ  إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ
ُد َلْسحَل،تِْلَك ِ ،َوأاََن اْليَوْلَم َأْجزِي ِّبَا " َصِحيُ  اْبِن    ( صحي  6588بَّاَن )حِ فَويُوَقاُل َلُه:حُمَمَّ

نَووا إِلَْيووِه َوُهوول ُيَصوولِِك الُضووَحى،فَانْوَتَظْراَن َحووَّتَّ فَووورََغ وعوون معبوود بوون هووالل قَوواَل:اْجَتَمَع  رهوو   ِمووْن أَْهووِل اْلَبْصووَرِة فَاْنطََلْقنَووا ِإىَل أَنَوو ِك بْووِن َمالِووك  فَانْوتَوَهيوْ
يَوَنا حُمَمَّد  يف الشَّفَ   َحِديِة َرُسلِل اّللَِّ َفَدَخْلَنا َعَلْيِه،فََأْجَلَك َتبِت ا َعَلى َسرِيرِِ ،فَوَقاَل َلُه:اَي أاََب مَحَْزَة،ِإنَّ ِإْخَلانَوَنا َيْسأَُللَنَك َعنْ  " :اَعِ ،قَاَل:َحدَّ

،فَويُووْيَتى آَقُم فَويُوَقواُل لَوُه:اَي آَقُم اْكوَفْع ِلُذِرِيَِّتكَ  ،فَويَوُقلُل:َلْسوحُل هَلَوا،َوَلِكْن َعلَوْيُكْم إبِِبْوورَاِهيَم فَوُهوَل َخِليوُل ِإَذا َكاَن يَوْلُم اْلِقَياَمِ  النَّواُس بَوْعُضوُهْم يف بَوْعخ 
:َلْسووحُل هَلَووا،َوَلِكْن َعلَووْيُكْم ِبِعيَسووى،فَوُهَل َتى ِإبْورَاِهيُم،فَويَوُقلُل:يَوْعِب:َلْسووحُل هَلَووا،َوَلِكْن َعلَووْيُكْم ِ ُلَسووى فَوُهووَل َكلِوويُم اّللَِّ،فَويُوووْيَتى ُملَسى،فَويَوُقللُ الرَّمْحَِن،فَويُووويْ 

ووواَلُم فَويَوُقلُل:َلْسوووحلُ  ووود  َرْوُ  اّللَِّ وََكِلَمتُوووُه،فَويُوْيَتى ِعيَسوووى َعَلْيوووِه السَّ فَوووُأوَتى فَوووأَُقلُل:أاََن هَلَا،فََأْسوووَتْأِذُن َعلَوووى َريبِِ فَويُووووَيَذُن ِ  ، هَلَوووا،َوَلِكْن َعلَوووْيُكْم ِ َُحمَّ
َهووووا اهْلَن،فََأمْحَووووُدُ  بِِتْلووووَك اْلَمَحاِمووووِد،مُثَّ  ووووُد،اْرَفْع رَْأَسووووَك،ُقْل  َأِخووووُر لَووووَعَلْيووووِه،فَأَُقلُم بَوووونْيَ َيَديْووووِه فَويُوْلِهُمووووِب حَمَاِمووووَد َ  أَقْووووِدُر َعَليوْ ا،فَويَوُقلُل:اَي حُمَمَّ ُه َسوووواِجد 
،أُمَّويِت أُمَّيِت،فَويُوَقواُل:اْنطَِلْ ،َفَمْن َكواَن يف قَوْلبِوهِ  ُه ِإمَّوا قَاَل:ِمثْوَقواُل بوُورَّة  أَْو َكوِعْيَة  ِموْن ِإميَوان  فََأْخرِْجو - ُتْسَمْع،َسْل تُوْعَ ،َواْكَفْع ُتَشفَّْع،فَأَُقلُل:َأْي َربِِ
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ا،فَويُوَقاُل:اَي حمَُ  وووووُد،اْرَفْع رَْأَسوووووَك،َوُقْل ُتْسَمْع،َوَسوووووْل تُوْعَ ،َواْكوووووَفْع ِمنوَْها،فَوووووأَْنطَِلُ  فَأَفْوَعوووووُل،مُثَّ أَُعووووولُق فََأمْحَوووووُد بِِتْلوووووَك اْلَمَحاِموووووِد،مُثَّ َأِخوووووُر لَوووووُه َسووووواِجد  مَّ
ُدُ  بِِتْلووَك ْ ،َفَمْن َكوواَن يف قَوْلبِووِه ِمثْوَقوواُل َحبَّووِ  ِمووْن ِإميَووان  فََأْخرِْجووُه ِمنوَْها،فَووأَْنطَِلُ  فَأَفْوَعووُل،مُثَّ أَُعوولُق فََأمْحَووُتَشووفَّْع،فَأَُقلُل:اَي َربِِ أُمَّوويِت أُمَّيِت،فَويُوَقوواُل:اْنطَلِ 

ُد،اْرَفْع رَْأَسَك،َوُقْل ُتْسَمْع،َوَسْل تُوْع َ  ا فَويُوَقاُل ِ :اَي حُمَمَّ ،أُمَّويِت أُمَّيِت،فَويُوَقواُل:اْنطَِلْ ،َفَمْن اْلَمَحاِمِد،مُثَّ َأِخُر َلُه َساِجد  ،َواْكوَفْع ُتَشوفَّْع،فَأَُقلُل:اَي َربِِ
تَوَهاُ "َكاَن يف قَوْلِبِه أَْقىَن أَْقىَن أَْقىَن ِمْن ِمثْوَقاَل َحبَِّ  فََأْخرِْجُه ِمَن النَّاِر،فَأَْنطَِلُ  " َحِديُة أََنك  إِ  َسوووووووووووووواِئك الُسوووووووووووووَنُن اْلُكووووووووووووووْثَى لِلنَّ  ىَل ُمنوْ

 ( ) صحي (11066)
اْلِقَياَموِ   أاََن َسويُِِد النَّواِس يوَوْلمَ » اَل ْلم ا بَِلْحم  فَورُِفَع إِلَْيِه الذِِرَاُع وََكاَنحْل تُوْعِجُبُه فَونَوَهَك ِمنوَْها َوَْسو   فَوَقويوَ  -  -وَعْن َأىِب ُهَريْوَرَة قَاَل أُِتَى َرُسلُل اّللَِّ 

ُ يوَوْلَم اْلِقَياَموِ  اأَلوَّلِونَي َواهلِخورِيَن َوَهْل َتْدُروَن ِِبَ َذاَ  اَْ  ُفوُذُهُم الْ َواِحود  فَوُيْسومِ   َصوِعيد  ِ  َمُع اّللَّ اِعى َويَونوْ َبَصوُر َوتَوْدنُل الشَّوْمُك فَويَوبوْلُوُ  النَّواَس ُعُهُم الودَّ
ا َقْد بَوَلَغُكْم َأ َ تَوْنظُُروَن َمْن َيْشَفُع مَ  َما أَنْوُتْم ِفيِه َأ َ تَوَرْوَن خ  َأ َ تَوَرْونَ ِس لِبَوعْ  النَّاِمَن اْلَغمِِ َواْلَكْرِب َما َ  يُِطيُقلَن َوَما  َ َُيَْتِمُللَن فَويَوُقلُل بَوْعخُ 

ُ حَل أَبُول اْلَبَشورِ  اَي آَقُم أَنْويَوُقلُللنَ فوَ َلُكْم ِإىَل َربُِِكْم فَويَوُقلُل بَوْعُخ النَّاِس لِبَوْعخ  ائْوُتلا آَقَم. فَوَيْأُتلَن آَقَم  يَوِدِ  َونَوَفوَ  ِفيوَك ِموْن ُروِحوِه َوأََموَر بِ  َخَلَقوَك اّللَّ
ْغَضوْه ىبِِ َغِضوَه اْليَووْلَم َغَضوب ا َ ْ يوَ رَ ْد بَوَلَغَنا فَويَوُقولُل آَقُم ِإنَّ َرى ِإىَل َما قَ ِه َأ َ توَ اْلَمالَِئَكَ  َفَسَجُدوا َلَك اْكَفْع لََنا ِإىَل َربَِِك َأ َ تَوَرى ِإىَل َما حَنُْن ِفي

َلُه ِمثْوَلُه َوَلْن يَوْغَضوَه بَوْعوَدُ  ِمثْولَوُه َوِإنَّوُه َوَواىِن َعوِن الشَّوَجَرِة فَوعَ  ُتُه قَوبوْ وا فَويَوُقللُولَن اَي ْذَهبُولا ِإىَل َغوْْيِى اْذَهبُولا ِإىَل ْفِسوى نَوْفِسوى انوَ َصويوْ . فَويَوْأُتلَن نُلح   نُول  
ا َكوُكلر ا اْكوَفْع لَ نُلُ  أَْنحَل أَوَُّل الُرُسوِل ِإىَل اأَلْرِم وَ  ُ َعْبود  ا قَوْد بَوَلَغنَوا فَويَوُقولُل هَلُوْم ِإنَّ َرىبِِ قَوْد َرى َموا حَنْوُن ِفيوِه َأ َ تَووَرى َموَربِِوَك َأ َ تَوو نَوا ِإىَل َ َّواَ  اّللَّ

لَووُه ِمثْولَووُه َولَووْن يَوْغَضووَه بَوْعووَدُ  ِمثْولَووُه  نَوْفِسووى نَوْفِسووى اْذَهبُوولا ِإىَل  ْعووَلة  َقَعووْلُت ِّبَووا َعلَووى قَوووْلِمىقَ ْد َكانَووحْل ىِل  قَووِإنَّووهُ وَ َغِضووَه اْليَوووْلَم َغَضووب ا َ ْ يَوْغَضووْه قَوبوْ
ُن ِفيوِه َأ َ تَووَرى ِإىَل َموا قَوْد ىَل َربِِوَك َأ َ تَووَرى ِإىَل َموا حَنْو اْكوَفْع لَنَوا إِ بْورَاِهيَم فَويَوُقلُللَن أَْنحَل َنِبُ اّللَِّ َوَخِليُلُه ِمْن أَْهِل اأَلْرمِ إِ فَوَيْأُتلَن .-  -ِإبْورَاِهيَم 

َكوَر َكَذاَبتِوِه نَوْفِسوى نَوْفِسوى اْذَهبُولا ِإىَل  َ يَوْغَضوُه بَوْعوَدُ  ِمثْولَوُه. َوذَ لَوُه ِمثْولَوُه وَ َضوْه قَوبوْ بَوَلَغَنا فَويَوُقلُل هَلُْم ِإبْورَاِهيُم ِإنَّ َرىبِِ َقْد َغِضوَه اْليَووْلَم َغَضوب ا َ ْ يَوغْ 
ُ ِبرَِسوا َتِ فوَ  -  -ِإىَل ُملَسى. فَوَيْأُتلَن ُملَسوى َغْْيِى اْذَهُبلا    َعلَوى النَّواِس اْكوَفْع لَنَوا ِإىَل ِه َوبَِتْكِليِموهِ يَوُقللُولَن اَي ُملَسوى أَنْوحَل َرُسولُل اّللَِّ َفضَّوَلَك اّللَّ

لَوووُه ِمثْولَووُه َولَوووْن إِ  -  -لَسوووى ْم مُ َربِِووَك َأ َ تَووووَرى ِإىَل َمووا حَنْوووُن ِفيووِه َأ َ تَووووَرى َمووا قَوووْد بَوَلَغنَووا فَويَوُقووولُل هَلُوو نَّ َرىبِِ قَووْد َغِضوووَه اْليَوووْلَم َغَضوووب ا َ ْ يَوْغَضووْه قَوبوْ
اَي ِعيَسوى أَنْوحَل َرُسولُل ِعيَسوى فَويَوُقللُولَن  فَويَوْأُتلنَ  .-  -لا ِإىَل ِعيَسوى ى اْذَهبُويَوْغَضَه بَوْعَدُ  ِمثْوَلُه َوِإىنِِ قَوتَوْلحُل نَوْفس ا َ ْ أُوَمْر ِبَقْتِلَها نَوْفِسوى نَوْفِسو

 ِفيووِه َأ َ تَوووَرى َمووا قَووْد بَوَلَغنَووا فَويَوُقوولُل هَلُووْم ِإىَل َربِِووَك َأ َ تَوووَرى َمووا حَنْوونُ  فَاْكووَفْع لَنَووا و   ِمْنووهُ اّللَِّ وََكلَّْمووحَل النَّوواَس ِ  اْلَمْهووِد وََكِلَموو   ِمْنووُه أَْلَقاَهووا ِإىَل َمووْرمَيَ َورُ 
ِسوى اْذَهبُولا ِإىَل نَوْفِسوى نَوفْ  -ُكْر لَوُه َذنْوب وا َوَ ْ يَوذْ  -ْعوَدُ  ِمثْولَوُه َلُه ِمثْولَوُه َولَوْن يَوْغَضوَه بوَ ىبِِ َقْد َغِضَه اْليَوْلَم َغَضب ا َ ْ يَوْغَضْه قَوبوْ ِإنَّ رَ  -  -ِعيَسى 

ُد أَْنحَل رَ فوَ  -  -َغْْيِى اْذَهُبلا ِإىَل حُمَمَّد   َم ِمْن َذنْبِوَك ِء َوَغَفَر اّللَُّ ُسلُل اّللَِّ َوَخامَتُ األَنِْبَياَيْأُتلىنِِ فَويَوُقلُللَن اَي حُمَمَّ وَر اْكوَفْع لَنَوا وَ  َلَك َما تَوَقدَّ َموا َشَخَّ
ا لَِرىبِِ ْلَعْرِش فَأََقعُ اى َهْحَل ِإىَل َربَِِك َأَ  تَوَرى َما حَنُْن ِفيِه َأ َ تَوَرى َما َقْد بَوَلَغَنا فَأَْنطَِلُ  فَآتِ  ُ َعلَوىَّ َويُوْلِهُموِ  ِموْن حَمَاِموِدِ  َوُحْسوِن مُثَّ يَوْفوَتُ  ا َساِجد  ّللَّ

ُد ارْ  أُمَّوَِّت. فَويُوَقواُل اَي  ِسوى فَوأَُقلُل اَي َربِِ أُمَّوَِّت  اْكوَفْع ُتَشوفَّْع. فَوَأْرَفُع رَأْ َك َسوْل تُوْعطَوهْ َفْع رَْأسَ الثوََّناِء َعَلْيِه َكيوْ  ا َ ْ يَوْفَتْحُه أَلَحد  قَوْبِلى مُثَّ يُوَقاُل اَي حُمَمَّ
ُد أَْقِخِل اْ؟َنََّ  ِمْن أُمَِّتَك َمْن  َ ِحَساَب َعَلْيوِه ِموَن اْلبَواِب اأَلمْيَو ِسوَلى َذلِوَك ِموَن األَبْووَلاِب َوالَّوِذى  ِ  َوُهوْم ُكورََكاُء النَّواِس ِفيَموابْووَلاِب اْ؟َنَّوأَ ِن ِموْن حُمَمَّ

وَ  َوَهَجوور  مَ َمووا بَونْيَ بَونْيَ اْلِمْصورَاَعنْيِ ِمووْن َمَصوارِيِع اْ؟َنَّوِ  َلكَ نَوْفوُك حُمَمَّود  بِيَوِدِ  ِإنَّ َمووا  ووَ  َوُبْصوَرى أَ كَّ -(  501. صوحي  مسوولم )«ْو َكَموا بَونْيَ َمكَّ
 وك:قبخ على اللحم وانتزعه  قدم األسنان
، قَاَل:قَوواَل نَوِلُ اّللَِّ  ، َوأَوَُّل َمووْن  ُد َولَوِد آَقمَ :"أاََن َسوويِِ   وَعوْن َعْبوِد اّللَِّ بوون َسوالم  ، َوأَوَُّل َكووافِ ْنَشوُ  َعْنووُه األَ توَ يوَوْلَم اْلِقَياَمووِ  َو  َفْخور  ع  ْرُم َو  َفْخور 

 ( صحي  165()450/ ص  18)ج  -ْي للطثاين ملعجم الكباَوُمَشفَّع ، ِلَلاُء احْلَْمِد بَِيِدي يَوْلَم اْلِقَياَمِ ، َهْيِت آَقُم َفَمْن ُقونَُه". 
،بِيَ ُ  َعْنوووُه اأَلرْ ِ  َو َ َفْخوووَر،َوأَوَُّل َموووْن تَوْنَشوووأاََن َسووويُِِد َولَوووِد آَقَم يوَوووْلَم اْلِقَياَمووو:وَعوووْن َعْبوووِد هللِا،قَاَل:قَووواَل َرُسووولُل هللِا  ،َوُمَشوووفَّع  ِدي لِوووَلاُء ُم،َوأَوَُّل َكاِفع 

 ( صحي 6478()398/ ص  14ج ) -احْلَْمِد،َهْيِت آَقُم َفَمْن ُقونَُه. صحي  ابن حبان 
ِ ذ  آَقُم َفَموْن أاََن َسيُِِد َوَلِد آَقَم يَوْلَم اْلِقَياَمِ  َو َ َفْخَر َوبَِيِدى ِلَلاُء احْلَْمِد َو َ َفْخَر َوَما ِمْن َنِبِ  يَوْلمَ »  -  -وَعْن َأىِب َسِعيد  قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 

َّ فَوَزَعوات  فَويَوْأُتلَن آَقَم فوَ ِسَلاُ  ِإ َّ َهْحَل ِلَلائِ  يَوُقللُولَن أَنْوحَل أَبُولاَن آَقُم فَاْكوَفْع لَنَوا ى َوأاََن أَوَُّل َمْن تَوْنَشُ  َعْنُه اأَلْرُم َو َ َفْخَر قَاَل فَويَوْفزَُع النَّاُس َياَل
ا فَويَوُقولُل ِإىنِِ َقَعوْلُت َعلَوى أَْهوِل اأَلْرِم َقْعوَلة  فَوُأْهِلُكلا ِإىَل َربَِِك. فَويَوُقلُل ِإىنِِ أَْذنَوْبحُل َذنْوب ا أُْهِبْطحُل ِمْنُه ِإىَل اأَلرْ  ا. فَوَيْأُتلَن نُلح  ِم َوَلِكِن ائْوُتلا نُلح 

َّ َكوَذاَبت   َهوا َكْذبَو   ِإ َّ َماَحوَل ِّبَوا َعوْن »  -  -مُثَّ قَواَل َرُسولُل اّللَِّ «. َوَلِكِن اْذَهُبلا ِإىَل ِإبْورَاِهيَم. فَوَيْأُتلَن ِإبْورَاِهيَم فَويَوُقلُل ِإىنِِ َكَذْبحُل يَواَل َموا ِمنوْ
ووا َوَلِكووِن ائْوتُوولا ِعيَسووى. فَويَوو ْأُتلَن ِعيَسووى فَويَوُقوولُل ِإىنِِ ُعبِووْدُت ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ِقيووِن اّللَِّ َوَلِكووِن ائْوتُوولا ُملَسووى. فَويَووْأُتلَن ُملَسووى فَويَوُقوولُل ِإىنِِ قَووْد قَوتَوْلووحُل نَوْفس 

ا قَوواَل فَويَووْأُتلَنِ  فَووأَْنطَِلُ  َمَعُهووْم َوَلِكووِن ائْوتُوول  وود  فَآُخووُذ ِ َْلَقووِ  اَبِب » قَوواَل  -  -قَوواَل ابْووُن ُجووْدَعاَن قَوواَل أَنَووك  َفَكووَأىنِِ أَْنظُووُر ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ «. ا حُمَمَّ
ُ ِموَن الثوَّنَوواِء َواحْلَْموِد فَويُوَقوواُل ىِل اْ؟َنَّوِ  فَأُقَوْعِقُعَهوا فَويُوَقوواُل َموْن َهوَذا فَويُوَقوواُل حُمَمَّود . فَويَوْفَتُحوولنَ  ا فَويُوْلِهُموِ  اّللَّ بُولَن فَويَوُقللُولَن َمْرَحب ووا فَوَأِخُر َسوواِجد    ىِل َويُوَرحِِ

َعثَوَك َربُوَك َمَقام وا حَمُْمولق ا(  اْرَفْع رَْأَسَك َسْل تُوْعَ  َواْكَفْع ُتَشفَّْع َوُقْل ُيْسَمْع لَِقْلِلَك َوُهوَل اْلَمَقواُم اْلَمْحُمولُق الَّوِذى قَواَل اّللَُّ  قَواَل «. )َعَسوى أَْن يَوبوْ
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أقعقع:أحركها لتصلت مون -( حسن   3441سنن ال مذى)«. فَآُخُذ ِ َْلَقِ  اَبِب اْ؟َنَِّ  فَأُقَوْعِقُعَها » ُسْفَياُن لَْيَك َعْن أََنك  ِإ َّ َهِذِ  اْلَكِلَمُ  
 ماحل:قافع وجاقل-صلت  القعقع  وهى حكاي  حرك  الشىء يسمع له

احلمد يلم القيام   ل مشفع بيدي للاءل كافع وأو وَعن أََنك،َعن النَِّلِ صلك هللا عليه وسلم قال:أان سيد ولد آقم يلم القيام ،و  فخر وأان أو 
ا فأل خو عوز وجوآقم ومن قونه هوحل لولائك فوآيت ريب تبوار  وتعوا  فيقوال  :مون ف فأقلل:أمحود فيفوت    فوإذا رأيوحل ريب محود  ررت لوه سواجد 

 ( صحي 6413 حامد   ُيمدها أحد قبلك،و  بعدي يلهمنيها هللا تبار  وتعاىل. مسند البزار)
نَوا آَقَم فَوْلَيْشوَفْع لَ إِ اْذَهبُولا بِنَوا  َل َعلَوى النَّواِس احلَِْسواُب فَوَقواُللاقَواَل ِإَذا َكواَن يوَوْلُم اْلِقَياَموِ  نَوا وَعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل َخَطَه َرُسلُل هللِا  نَوا ِإىَل ىَل أَبَويوْ

َنا فَويَوووْأُتلَن آَقَم فَويَوُقللُوولَن أَنْوووحَل آَقُم أَبُووولاَن َوأَنْووحَل الَّووو ُ بِيَووِذي َخَلَقوووَربِِنَووا فَوْلُيَحاِسوووبوْ نَوووا ِدِ  َوَأْسوووَكَنَك َجنوَّتَوووُه َوَأْسووجَ َك اّللَّ َد لَوووَك َمالِئَكتَوووُه َوقَووْد نَووواَل َعَليوْ
َنا فَويَوُقولُل َلْسوحُل ُهنَواُكْم ِإيِنِ احلَِْساُب فَ  وا فَوَيْأُتلنَوُه فَويَوُقللُولَن اْكوَفْع  خِبَِطي َويِت َوَلِكوِن ائْوتُولا أابَ  ِموَن اْ؟َنَّو ِ ُأْخرِْجوحلُ  اْكَفْع لََنا ِإىَل َربَِِك فَوْلُيَحاِسبوْ ُكوْم نُلح 

َنا احلِْسَ  َنا فَوَقْد نَاَل َعَليوْ  َوَلِكوْن أَرَأَيْووُتْم لَوْل َكواَن َمتَواع  نَواَ  ِإيِنِ ُعبِوْدُت ِموْن ُقوِن هللاِ هُ  ِإيِنِ َلْسوحُل حُل ُهَنا َ اُب فَويَوُقلُل ِإيِنِ َلسْ لََنا ِإىَل َربَِِك فَوْلُيَحاِسبوْ
اَل فَويَوْأُتلين فَوآيت َريبِِ َعوزَّ َوَجولَّ فَوَأِخُر لَوُه قَونَُّه َخامَتُ النَِّبيِِنَي فَإِ  ا ْأُتلا حُمَمَّد  امَتُ فَ يف ِوَعاء  َعَلْيِه َخامَت  مُثَّ َكاَن يُلَصُل ِإىَل َذِلَك اْلَمَتاِع َحَّتَّ يُوَفكَّ ااَْ 

ا فَويُوَقاُل ِ  اْرَفْع رَْأَسَك فََأمْحَُد اّللََّ ِ ََحاِمَد َ ْ َُيَْمْدُ  ّبَِ  ا فَويُوَقواُل ِ  اْرفَوْع رَْأَسوَك ِخوُر لَوُه َمُدُ  ِّبَا َأَحود  بَوْعوِدي مُثَّ أَ ْبِلك،َو َ ُيَْ ا َأَحد  قوَ َساِجد  َسواِجد 
ّللَُّ" بغيو  الباحوة عون زوائود مسوند َقل  ِمْن قَوْلِل  َ إَِلَه ِإ َّ ابَّ   ِمْن َخرْ ثْوَقاُل حَ َوَسْل تُوْعَطْه َواْكَفْع ُتَشفَّْع َحَّتَّ ُأْخرَِج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن يف قَوْلِبِه مِ 

 ( حسن1135احلاّر )
ُُينَوا  اْسَتْشوَفْعَنا ِإىَل َربِِنَوا َفْيُِ ُُيَْبُك اْلُمْيِمنُولَن يوَوْلَم اْلِقَياَموِ  َحوَّتَّ يُِهُمولا بِوَذِلَك فَويَوُقللُولَن لَولِ » اَل قَ  -  -أَنَّ النَِّبَّ  - عنه هللارضى  - وَعْن أََنك  

ُه،َوَعلََّمَك َأْ َاَء ُكلِِ َكْىء ،لَِتْشوَفْع نوََّتُه،َوَأْسَجَد َلَك َمالَِئَكتَ  َوَأْسَكَنَك جَ  بَِيِد ِ  َخَلَقَك اّللَُّ ِمْن َمَكانَِنا . فَوَيْأُتلَن آَقَم فَويَوُقلُللَن أَْنحَل آَقُم أَبُل النَّاسِ 
َهووا  َِّت َأَصواَب َأْكلَوُه ِموونَ تَوُه الَّووُكُر َخِطي وَ قَواَل َويَووذْ  -ْم لَنَوا ِعْنوَد َربِِووَك َحوَّتَّ يُرَُِينَووا ِموْن َمَكانِنَوا َهووَذا،قَاَل فَويَوُقولُل َلْسووحُل ُهنَواكُ   -الشَّوَجَرِة َوقَووْد ُوِوَى َعنوْ

ُ ِإىَل أَْهِل اأَلْرِم . فَوَيْأُتلنَ  ا أَوََّل َنِبِ  بَوَعَثُه اّللَّ ا فوَ َوَلِكِن ائْوُتلا نُلح   -ِعْلوم   ِطي َوتَوُه الَّوَِّت َأَصواَب ُسوَياَلُه َربَّوُه ِبغَوْْيِ خَ َويَوْذُكُر  -نَواُكْم هُ يَوُقلُل َلْسحُل  نُلح 
َّ َكِلَموات  َكوَذّبَُ يَوَويَوْذُكُر  -ْسوحُل ُهنَواُكْم  ِإىنِِ لَ َوَلِكِن ائْوتُولا ِإبْوورَاِهيَم َخِليوَل الورَّمْحَِن . قَواَل فَويَوْأُتلَن ِإبْوورَاِهيَم فَويَوُقوللُ  ا َوَلِكوِن ائوْ  -نَّ اَل تُولا ُملَسوى َعْبود 

ُ التوَّووْلرَاَة وََكلََّمووُه َوقَورَّبَووُه  ي ووا . قَوواَل فَويَووْأُتلَن ُملَسووى فَويوَ آَ ُ  اّللَّ لَووُه الوونوَّْفَك خَ َويَووْذُكُر  -ْم  َلْسووحُل ُهنَوواكُ ُقوولُل ِإىنِِ ْنَِ تُوولا َوَلِكووِن ائوْ  -ِطي َوتَووُه الَّووَِّت َأَصوواَب قَوتوْ
ا ُهَناُكْم وَ ْسحُل يَوُقلُل لَ ِعيَسى َعْبَد اّللَِّ َوَرُسلَلُه َوُروَ  اّللَِّ وََكِلَمَتُه . قَاَل فَوَيْأُتلَن ِعيَسى فوَ  َم ِموْن  -  -َلِكِن ائْوُتلا حُمَمَّود  ُ لَوُه َموا تَوَقودَّ ا َغَفوَر اّللَّ َعْبود 
ووَر . فَويَووْأُتلىِن فََأْسووَتْأِذُن َعلَووى َرىبِِ ِ  َقارِِ  فَويُوووْيَذُن  ا فَويَووَدُعِ  َموو،فَِإَذا رَأَيوْ  َعَلْيووهِ ىِل َذنْبِووِه َوَمووا َشَخَّ  أَْن يَووَدَعِ  فَويَوُقوولُل اْرفَووْع ا َكوواَء اّللَُّ تُووُه َوقَوْعووحُل َسوواِجد 

ُد،َوُقْل ُيْسَمْع،َواْكَفْع ُتَشفَّْع،َوَسْل تُوْعَ   ا فَوَأْخرُُج فَوأُْقِخُلُهُم اْ؟َنَّوَ   َوَهِْميد  يُوَعلُِِمِنيِه،فَوَيُحدُ ى َرىبِِ بِثَوَناء  ْأِسى فَأُْيِ  َعلَ رَ فََأْرَفُع  -قَاَل  -حُمَمَّ  ىِل َحود 
ْعُتُه أَْيض ا يَوُقلُل قَاَل « .  ِ  َقارِِ  فَويُووْيَذُن ىِل َعَلْيوِه،فَِإَذا رَأَيْوتُوُه  أَُعولُق فََأْسوَتْأِذُن َعلَوى َرىبِِ  اْ؟َنَّوَ ،مُثَّ  أُْقِخُلُهومُ وَ فََأْخرُُج فَُأْخرُِجُهْم ِموَن النَّواِر » قَوَتاَقُة َو َِ

ُ أَنْ  ا فَوَيَدُعِ  َما َكاَء اّللَّ ْأِسوى فَوأُْيِ  َعلَوى َرىبِِ رَ فَوَأْرَفُع  -قَاَل  -ْع ُتَشفَّْع،َوَسْل تُوْعَ  ُيْسَمْع،َواْكفَ  ُد،َوُقلْ َيَدَعِ  مُثَّ يَوُقلُل اْرَفْع حُمَمَّ  َوقَوْعحُل َساِجد 
ا فَووَأْخرُُج فَووأُْقخِ مُثَّ َأْكووفَ  -قَوواَل  -بِثَونَوواء  َوَهِْميوود  يُوَعلُِِمِنيووِه  ْعتُووُه يَوُقوو «نَّووَ  ُلُهُم ا؟َْ ُع فَوَيُحووُد ىِل َحوود  فَووَأْخرُُج فَووُأْخرُِجُهْم ِمووَن النَّوواِر » لُل . قَوواَل قَوتَوواَقُة َو َِ

افَِإَذا رَأَ ُن ىِل َعَلْيِه، فَويُوْيذَ َوأُْقِخُلُهُم اْ؟َنََّ ،مُثَّ أَُعلُق الثَّالَِثَ  فََأْسَتْأِذُن َعَلى َرىبِِ ِ  َقارِ ِ  ُ أَْن َيَدَعِ  مُثَّ يَوُقلُل اْرَفْع فَوَيَدُعِ   يْوُتُه َوقَوْعحُل َساِجد   َما َكاَء اّللَّ
وُد،َوُقْل ُيْسَمْع،َواْكووَفْع ُتَشفَّْع،َوَسووْل تُوْعطَووْه  ا مُثَّ َأْكووفَ  -قَوواَل  -اء  َوَهِْميود  يُوَعلُِِمِنيووِه لَووى َرىبِِ بِثَونَووْأِسووى فَووأُْيِ  عَ رَ فَوَأْرَفُع  -قَوواَل  -حُمَمَّ ُع فَوَيُحووُد ىِل َحوود 

ْعتُووُه يَوُقوولُل « . َأْخرُُج فَووأُْقِخُلُهُم اْ؟َنَّووَ  فَوو َقووى ِ  النَّوواِر ِإ َّ َمووْن َحَبَسووُه  اِر َوأُْقِخُلُهووُم اْ؟َنَّووَ ،َحَّتَّ ُجُهْم ِمووَن النَّوورُُج فَووُأْخرِ فَووَأخْ » قَوواَل قَوتَوواَقُة َوقَووْد  َِ َمووا يَوبوْ
َعثَووَك َربُوَك َمَقام وا تَوالَ َهووِذِ  اهليَوَ  ) َعَسومُثَّ  -اَل قَو -اْلُقوْرآُن َأْى َوَجوَه َعَلْيوِه اْاُلُوولُق  ُم اْلَمْحُمولُق الَّوِذى ُوِعووَدُ  حَمُْموولق ا ( قَواَل َوَهوَذا اْلَمَقووا ى أَْن يَوبوْ

 (.   7440صحي  البخارى )«  -  -نَِبُيُكْم 
، َعَلى ]َهَذا اْلِمْنَثِ  َزَهوا ِ  -  -[، ِمْنَثِ اْلَبْصَرِة، قَاَل:قَاَل َرُسلُل اّللَِّ وَعْن َأىِب َنْضَرَة، قَاَل:َخطَبَوَنا اْبُن َعبَّاس  :ِإنَُّه َ ْ َيُكْن َنِب  ِإ َّ لَوُه َقْعوَلة  تَوَنجَّ

أاََن أَوَُّل َمْن تَوْنَشُ  َعْنُه اأَلْرُم، َو َ َفْخوَر، َوبِيَوِدى لِوَلاُء ، وَ الُدنْوَيا، َوِإىنِِ اْختَوَبْأُت َقْعَلِتى َكَفاَع   ألُمََِّّت، َوأاََن َسيُِِد َوَلِد آَقَم يَوْلَم اْلِقَياَمِ ، َو َ َفْخرَ 
:اْنطَِلُقولا بِنَوا ِإىَل آَقَم َأىِب اْلبَ احْلَْمِد، َوَ  َفْخَر، آَقُم َفَمْن ُقونَُه َهْحَل لِوَلاِئى، َوَيطُولُل يوَوْلُم اْلِقَياَموِ  َعلَوى النَّواِس، فَويَوُقولَل بَوْعُضو َشوِر فَلَيْشوَفَع ُهْم لِبَوْعخ 
نَونَووا، فَويَووْأُتلَن آَقَم، َعَلْيووِه السَّوواَلم، فَويَوُقللُوولَن:اَي آَقُم، أَنْووحَل الَّووذِ  ُ بِيَووِدِ ، َوَأْسووَكَنَك َجنوَّتَووُه، َوَأْسووَجَد لَووَك لَنَووا ِإىَل َربِِووِه، َعووزَّ َوَجوولَّ، موون بَويوْ ى َخَلَقووَك اّللَّ

نَونَواف فَويَوُقولُل:ِإىنِِ َلْسوحُل ُهنَواُكْم، ِإىنِِ قَوْد ُأْخرِْجوحُل ِموَن اْ؟َنَّوِ  خِبَِطي َوَِّت، َوِإنَّوُه  َ َمالَِئَكَتُه، فَاْكَفْع لََنا ِإىَل َربِِكَ  يُِهُموِ  اْليَووْلَم ِإ َّ نَوْفِسوى،   فَوْليَوْقِخ بَويوْ
ووا، فَويَوُقللُوولَن:اَي نُوولُ ، اْكوو ووا رَْأَس النَِّبيِِوونَي، فَويَووْأُتلَن نُلح  نَونَوواف فَويَوُقوولُل:ِإىنِِ َلْسووحُل ُهنَوواُكْم، ِإىنِِ قَووْد َقَعووْلُت َوَلِكووِن ائْوتُوولا نُلح  َفْع لَنَووا ِإىَل َربِِووَك فَوْلوويَوْقِخ بَويوْ

قَوواَل فَويَووْأُتلَن ِإبْووورَاِهيَم، فَويَوُقللُوولَن:اَي  اّللَِّ، َعَلْيووِه السَّوواَلم،َقْعووَلة  َغرَّقَووحْل أَْهووَل اأَلْرِم، َوِإنَّووُه  َ يُِهُمووِ  اْليَوووْلَم ِإ َّ نَوْفِسووى، َوَلِكووِن ائْوتُوولا ِإبْووورَاِهيَم َخِليووَل 
نَونَوواف فَويَوُقوولُل:ِإىنِِ َلْسووحُل ُهنَوواُكْم، ِإىنِِ قَووْد َكووَذْبحُل ِ   ، َوِإنَّووُه  َ يُِهُمووِ  اْليَوووْلَم ِإ َّ ِإبْووورَاِهيُم، اْكووَفْع لَنَووا، ِإىَل َربِِووَك فَوْلوويَوْقِخ بَويوْ َّ كِووْذاَبت  اِ ْسوواَلِم يَوواَل
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 «.ُدْنَك ُسْلطاان  َنِصْيا  لَ ْل ِ  ِمْن ،َواْجعَ َوَأْخرِْجِب ُرْرََج ِصْد   .ِخْلِب ُمْدَخَل ِصْد   َوُقْل:َربِِ أَقْ »
دخل قعاء بصوود  املوو.تجووه إليووهولتتعلم أمتووه كيوو  توودعل اّلِل وفوويم ت.وهوول قعوواء يعلمووه اّلِل لنبيووه ليوودعل  بووه

األول  ا وآخرهوووووووووا وموووووووووا بووووووووونيأوهلووووووووو.بووووووووودئها وختامها.وصووووووووود  املخرج،كنايووووووووو  عووووووووون صووووووووود  الرحلووووووووو  كلها
 يفووو ي علوووى اّللِ ل عليوووه وللصووود  هنوووا قيمتوووه  ناسوووب  موووا حاولوووه املشوووركلن مووون فتنتوووه عموووا أنوووزل اّللِ .واهلخر
 وللصد  كذلك لالله:.غْي 

                                                                                                                                            

لُُه: ْمرَأَتِوِه حوني أَتِوى :ِإْن َحواَوَل ِّبِونَّ ِإ َّ َعوْن ِقيوِن اّللَِّ قَوْللُوُه:}ِإىنِِ َسوِقيم { َوقَوْللُوُه:}َبْل فَوَعلَوُه َكبِوْيُُهْم َهوَذا{ َوقَولْ -  -فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ  نَوْفِسى،
ُ ِبرَِسالَِتِه وََكاَلِموِه، فَويَوْأُتلَن ُملَسوى، فَويَوُقللُولَن:اَي ُملَسوى، أَنْوحَل الَّوِذى اْصوَطَفاَ  امللك:ُأْخَِّت، َوَلِكِن ائْوُتلا ُملَسى، َعَلْيِه السَّاَلم، الَِّذى اْصطَ  َفاُ  اّللَّ

نَونَوواف فَويَوُقوولُل:ِإىنِِ َلْسووحُل ُهنَوواُكْم، ِإىنِِ  ُ ِبرَِسووالَِتِه وََكلََّمووَك فَاْكووَفْع لَنَووا ِإىَل َربِِووَك، فَوْلوويَوْقِخ بَويوْ وواّللَّ ، َوِإنَّووُه  َ يُِهُمووِ  اْليَوووْلَم ِإ َّ  قَوتَوْلووحُل نَوْفس  ا ِبغَووْْيِ نَوْفووك 
نَونَووواف فَويَوُقووولُل:ِإىنِِ َلْسوووحُل ُهنَووواُكْم، قَوووِد نَوْفِسوووى، َوَلِكوووِن ائْوتُووولا ِعيَسوووى ُروَ  اّللَِّ وََكِلَمتَوووُه، فَويَوووْأُتلَن ِعيَسوووى، فَويَوُقلُللَن:اْكوووَفْع لَنَوووا ِإىَل َربِِوووَك، فوَ  ْلووويَوْقِخ بَويوْ

 َعَلْيِه، َأَكاَن يُوْقَدُر َعلَوى َموا ِ  جلفوه َحوَّتَّ يُوَفوخَّ ِإهَل ا ِمْن ُقوِن اّللَِّ، َوِإنَُّه  َ يُِهُمِ  اْليَوْلَم ِإ َّ نَوْفِسى، إن َلْل َكاَن َمَتاع  ِ  ِوَعاء  َقْد رُِتلمَ  اختُِْذتُ 
ا  َم ِمْن َذنِْبِه َوَما َشَخََّر، قَواَل َرُسولُل ا -  -اْاَامَتُ، قَال:فَويَوُقلُللَن:َ ، فَويَوُقلُل:ِإنَّ حُمَمَّد   -ّللَِّ َخامَتَ النَِّبيِِنَي، َقْد َحَضَر اْليَوْلَم، َوَقْد ُغِفَر َلُه َما تَوَقدَّ

 -نَونَووا، فَووأَُقلُل:أاََن هَلَووا، َحوو ووُد، اْكووَفْع لَنَووا ِإىَل َربِِووَك فَوْلوويَوْقِخ بَويوْ ُ ِلَمووْن َيَشوواُء، َويَوْرَضووى، فَووِإَذا أَرَاَق اّللَُّ، َعووزَّ :فَويَووْأُتلىِن، فَويَوُقللُوولَن:اَي حُمَمَّ َّتَّ َذَْذَن اّللَّ
ُج لَنَوا األَُمووُم آِخوُر اأُلمُتَموِم، َوأَوَُّل َموْن ُُيَاَسوُه، فَوتُوْفورَ  َوَجولَّ، أَْن َيْصودََع بَونْيَ َخْلِقوِه اَنَقى ُمنَواق  أَيْوَن َأمْحَوُد َوأُمَّتُوُه، فَووَنْحُن اهلِخووُروَن اأَلوَّلُولَن، فَووَنْحنُ 

لِوونَي ِمووْن أَيَووِر الُطُهوولِر، َوتَوُقوولُل:األَُمُم َكوواَقْت َهووِذِ  األُمَّووُ  أَْن َتُكوولنَ   أَنِْبيَوواَء ُكُلَهووا، فَووأِتى اَبَب اْ؟َنَّووِ  آُخووُذ ِ َْلَقووِ  اَبِب َعووْن َنرِيِقنَووا فَوَنْمِضووى ُغوور ا حُمَجَّ
وود ، فَويُوْفووَتُ  ىِل، فَووَأَرى َرىبِِ َعووزَّ َوَجوولَّ َوُهووَل َعلَووى ُكْرِسوويِِِه أَْو َسوورِيرِِ ، كووك محوواق ا، فَووَأِخرُ اْ؟َنَّووِ ، فَووأَقْورَُع، فَويُوَقوواُل:َمْنف فَ  ا َوَأمْحَووُدُ  أَُقلُل:حُمَمَّ  لَووُه َسوواِجد 

ُل:اْرَفْع رَْأَسوَك، َوقُوْل ُتْسوَمْع، َوَسوْل تُوْعطَوْه، َواْكوَفْع ُتَشوفَّْع، قَاَل:فَووَأْرَفُع ِ ََحاِموَد َ ْ َُيَْموْدُ  ِّبَوا َأَحود  َكواَن قَوْبلِوى، َو َ َُيَْموُدُ  ِّبَوا َأَحود  بَوْعووِدى، فَويُوَقوا
، أُمََِّّت أُمََِّّت، فَويُوَقواُل ىِل:َأْخورِْج ِموَن النَّواِر َموْن َكواَن ِ  قَوْلبِوِه ِمثْوَقواُل َكوَذا ، مُثَّ أَُعولُق فأَسوِجد وََكوَذا،   ُيفظوه محواق، فَوُأْخرُِجُهمْ  رَْأِسى فَأَُقلُل َأْى َربِِ

مَّوَِّت، فَويُوَقواُل:َأْخرِْج َموِن النَّواِر َموْن َكواَن ِ  فأقلل ما قلحل، فَيقال:اْرَفْع رَْأَسَك، َوقُوْل ُتْسوَمْع، َوَسوْل تُوْعطَوْه، َواْكوَفْع ُتَشوفَّْع، فَوأَُقلُل:َأْى َربِِ أُمَّوَِّت أُ 
لق فأسجد أقلل مثل ذلك، فَويُوَقاُل:اْرَفْع رَْأَسَك، َوقُوْل ُتْسوَمْع، َوَسوْل تُوْعطَوْه، َواْكوَفْع ُتَشوفَّْع، فَوأَُقلُل َأْى قَوْلِبِه ِمثْوَقاُل َكَذا وََكَذا، قون األول مث أع

، أُمََِّّت أُمََِّّت، فَويُوَقاُل ىِل:َأْخرِْج ِمَن النَّاِر َمْن َكاَن ِ  قَوْلِبِه ِمثْوَقاُل َكَذا وََكَذا، قون ذلك. غاي   ( حسن 5068زوائد املسند) املقصد   َربِِ
،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا  َُينَوا ِموْن َمَكانِنَوا  َربِِنَوا َعوزَّ َوَجولَّ َحوَّتَّ يُرِ ْسَتْشوَفْعَنا ِإىَل اُملَن لِوَذِلَك،يَوُقلُللَن:َلِل ُاَْمُع اْلُمْيِمنُولَن يوَوْلَم اْلِقَياَموِ ،فَويُوهَ :وَعْن أََنك 

َك َأْ َواَء ُكولِِ َكْكء ،اْكوَفْع لَنَوا ِإىَل َأْسوَجَد لَوَك َمالَِئَكتَوُه،َوَعلَّمَ  بَِيِدِ ،وَ َلَقوَك اّللَُّ ِه السَّواَلُم فَويَوُقللُولَن:اَي آَقُم،أَنْوحَل أَبُول النَّواِس خَ َهَذا،فَوَيْأُتلَن آَقَم َعَلْيو
ووووا أَ ِطي َوتَووووُه الَّوووويِت خَ  هَلُووووْم ْذُكرُ َربِِنَووووا َحووووَّتَّ يُرَُِينَووووا ِمووووْن َمَكانِنَووووا َهووووَذا،فَويَوُقلُل:ِإيِنِ َلْسووووحُل ُهَناُكْم،َويَوووو ُ ِإىَل  َأَصوووواَب،َوَلِكِن ائْوتُوووولا نُلح  وََّل َرُسوووولل  بَوَعثَووووُه اّللَّ

ووووا فَويَوُقوووولُل:ِإيِنِ َلْسووووحُل ُهَناُكْم،َويَووووْذُكُر هَلُووووْم َخِطي َوتَووووهُ  وووواَلُم فَويَووووْأُتلَن محَْ ئْوتُوووولا ِإبْووووورَاِهيَم َخِليووووَل الوووورَّ اَصوووواَب،َوَلِكِن الَّوووويِت أَ  اأَلْرِم،فَويَووووْأُتلَن نُلح  ِن َعَلْيووووِه السَّ
ا آَ ُ  اّللَُّ لا ُملَسى َعَليْ ِكِن ائْوتُ ِإبْورَاِهيَم،فَويَوُقلُل:ِإيِنِ َلْسحُل ُهَناُكْم،َوَيْذُكُر هَلُْم َخطَااَي َأَصاَّبُنَّ،َولَ  ا،فَويَوْأُتلَن ُملَسوى  ِه السَّاَلُم َعْبد  التوَّوْلرَاَة وََكلََّموُه َتْكِليم 

ووووواَلُم فَويَوُقووووولُل:ِإيِنِ َلْسوووووحُل ُهَناُكْم:َويَوووووْذُكُر هَلُوووووْم َخِطي َوتَوووووُه الَّووووويِت َعَلْيوووووهِ  ووووواَلُم َعْبوووووَد هللاِ عِ َلِكِن ائْوتُووووولا َأَصووووواَب،وَ   السَّ  َوَرُسووووولَلُه وََكِلَموووووَ  هللِا يَسوووووى َعَلْيوووووِه السَّ
ا َوُروَحُه،فَوَيْأُتلَن ِعيَسى فَويَوُقلُل:َلْسحُل ُهَناُكْم َوَلِكِن ائْوُتلا حمَُ  َم ِموْن َذنْبِوِه َوَموا َشَخَّ َعْبد   مَّد  ُ َلُه َموا تَوَقودَّ أَْنطَِلُ  فََأْسوَتْأِذُن َعلَوى َر،فَويَوْأُتلين فَوا َغَفَر اّللَّ

َ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل َوقَوَعحُل َساجِ  ا فَوَيدَ َريبِِ فَويُوْيَذُن ِ  َعَلْيِه فَِإَذا رَأَْيحُل َريبِِ ُد،َوُقْل ُتْسَمْع،َوَسْل تُوْعَطْه،َواْكَفْع  ِبَ،مُثَّ يُوَقاُل اْرَفعْ ْن َيَدعَ أَ ُعِب َما َكاَء د  حُمَمَّ
ا، َ مُثَّ أَْرجِ  اْ؟َنَّوَ ،مُ فَأُْقِخُلهُ ُتَشفَّْع،فََأمْحَُد َريبِِ ِ ََحاِمَد يُوَعلِِِمِنيوُه مُثَّ َأْكوَفُع فَوَيُحوُد ِ  َحود  ُ أَْن  َوقَوَعوحُل لَوُه َسواِجد  ُع،فَوِإَذا رَأَيْوحُل َريبِِ ا،فَوَيَدُعِب َموا َكواَء اّللَّ

ووووُد،َوُقْل ُتْسَمْع،َوَسووووْل تُوْعَطْه،َواْكوووَفْع ُتَشووووفَّْع،فَ  ا فَووووأُْقِخُلُهُم اْ؟َنَّووووَ ،مُثَّ  يُوَعلِِِمِنيوووُه،مُثَّ َأْكووووَفُع فَويَ يبِِ ِ ََحاِموووودَ رَ َأمْحَُد يَوووَدَعِب فَويُوَقوووواُل اْرفَوووْع حُمَمَّ ُحووووُد ِ  َحووود 
ُ أَنْ أَْرِجُع،فَوِإذَ  ا،فَوَيَدُعِب َموا َكواَء اّللَّ َ َوقَوَعوحُل لَوُه َسوواِجد  وُد،َوُقْل ُتْسَمْع،َوَسو،مُثَّ يُوَقوواُل:ايَوَدَعِب  ا رَأَيْوحُل َريبِِ ْل تُوْعَطْه،َواْكوَفْع ُتَشووفَّْع،فََأمْحَُد َريبِِ ْرَفْع حُمَمَّ

ا،فَأُ  ،َمووا بَِقووَك يف النَّوواِر ِإ َّ َع،فَووأَُقلُل ايَ َّتَّ أَْرجِ ْقِخُلُهُم اْ؟َنَّووَ  َحووِ ََحاِمووَد يُوَعلِِِمِنيووُه،مُثَّ َأْكووَفُع فَوَيُحووُد ِ  َحوود   َمووْن َحَبَسووُه اْلُقووْرآُن،َأْي َوَجووَه َعَلْيوووِه  َربِِ
   نلاع الشفاع أ- الفصل الرابعانظركتايب ا ميان بيلم القيام  وأهلاله: – ( صحي 2122. مسند الطيالسك )"اْاُُللقُ 
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لة وهيبو  أسوتعلك قو« َنِصوْيا   ْلطاان  َواْجَعوْل ِ  ِموْن لَوُدْنَك ُسو».لالل الثبوات وا نم نوان والنظافو  وا خوالص
ق مون  وا سوتمداتصوال ابّللِ تصلر القورب وا « ِمْن َلُدْنكَ »لى سلطان األرم وقلة املشركني وكلم  ّبما ع

 علنه مباكرة واللجلء إىل محا .
  ميكوون .ّللِ ابسوولطان  و  ميكوون أن يهوواب إ .وصوواحه الوودعلة   ميكوون أن يسووتمد السوولطان إ  موون اّللِ 

لولب لة قود تغوزو قوالودع.  يكون اعاهوه قبول ذلوك إىل اّللِ  أن يستظل  اكم أو ذي جوا  فينصور  ومينعوه موا
نوووود انووووحل موووون جكذوي السووولطان وا؟ا ،فيصووووبحلن هلووووا جنوووودا وخوووودما فيفلحلن،ولكنهوووا هووووك   تفلوووو  إن  

 السلطان وخدمه،فهك من أمر اّلِل،وهك أعلى من ذوي السلطان وا؟ا .
 مد مون اّلِل،أعلون جموكء احلو لسولطان املسوتا..ّبوذا  «كواَن َزُهلقوا    َوُقْل:جاَء احلَُْ  َوَزَهوَ  اْلباِنوُل ِإنَّ اْلباِنولَ »

من نبيعووو  ويثبوووحل،و  بقلتوووه وصووودقه ويباتوووه،وزهل  البانووول وانووودحار  وجالء .فمووون نبيعووو  الصووود  أن ُييوووا
 البانل أن يتلارى ويزه  ..

لبانوول صووولل  لة األوىل أن ر دا للنظوووإن بوو.حقيقووو  لدنيوو  يقررهووا بصوويغ  التلكيووود..« ِإنَّ اْلباِنووَل كوواَن َزُهلقووا  »
ل  علوووووى اول أن ميوووووفالبانل ينوووووتف  ويتووووونفج وينفا،ألنوووووه ابنووووول   يطمووووو ن إىل حقيقووووو  ومووووون مث ُيووووو.وقولووووو 

لفضوواء ارتفووع يف تالعووني،وأن يبوودو عظيمووا كبووْيا ضووخما راسووخا،ولكنه هووا سووريع العطه،كشووعل  اهلشوويم 
ى املوواء لزبود يطفول علوتبقوى وكاتود ء وتنفوع و  عاليوا مث ختبول سوريعا وتسوتحيل إىل رمواق بينموا ا؟مورة الذاكيو 

 ولكنه يذهه جفاء ويبقى املاء.
  مووون علامووول ياتوووه امللقلتوووا يسوووتمد حألنوووه   ُيمووول عناصووور البقووواء يف ذاتوووه،إ ..« ِإنَّ اْلباِنووَل كووواَن َزُهلقوووا   »

 موا احلو  فمونفأ.واوار خارجي  وأسناق غْي نبيعي  فإذا ختلخلحل تلوك العلامل،ووهوحل هوذ  األسوناق هتواوى
لكون و .لطان .وقد تق  ضد  األهلاء وتق  ضد  الظورو  ويقو  ضود  السو.ذاته يستمد عناصر وجلق 

ئووه وهوول موون أ ا«  ُ احْلَوو»عوول يباتووه وانم نانووه اعوول لووه العقووب ويكفوول لووه البقاء،ألنووه موون عنوود اّلِل الووذي ج
 احلك الباقك الذي   يزول.

اّلِل  لطانّلِل أصد ،وسووكن وعوود اول.ن ورائووه الشوويطان،ومن ورائووه السوولطانوموو..« ِإنَّ اْلباِنووَل كوواَن َزُهلقووا  »
عهووود  مووون أو  ب ومن.ومووا مووون موويمن ذا  نعوووم ا ميووان،إ  وذا  معوووه حووالوة اللعد،وصووود  العهوود.أقلى

 اّلِلف ومن أصد  من اّلِل حديثاف
 القرآن ش اء 82الدرس الثالث:

 .. « َوَرمْحَ   لِْلُمْيِمِننيَ َونُونَوِزُِل ِمَن اْلُقْرآِن ما ُهَل ِكفاء  »
قوووك موووا يف تفتحوووحل لتلو ويف القووورآن كوووفاء،ويف القووورآن رمحووو ،ملن خالطوووحل قلووولّبم بشاكووو  ا ميان،فأكووورقحل  

 القرآن من رو ،ونمأنين  وأمان.
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شووعر احلمايوو  موو ن ويستفهوول يصوول القلووه ابّلِل،فيسووكن ويط.يف القوورآن كووفاء موون اللسلسوو  والقلوو  واحلْية
لسلسوووو  نصه،وال فيسوووو و  الرضووووى موووون اّلِل والرضووووى عوووون احليوووواة والقلوووو  موووورم،واحلْية واألموووون ويرضووووى

 ومن مث هل رمح  للميمنني..قاء
ه تصوويبه ات القلوووهووك موون آفوو.ويف القوورآن كووفاء موون اهلوولى والوودنك والطمووع واحلسوود ونزغووات الشوويطان .

 ني.للميمن رمح  ومن مث هل.ابملرم والضع  والتعه،وتدفع به إىل التحطم والبلى وا ويار
ويطل  لوووه ن الشوووط ،موووفهووول يعصوووم العقووول .ويف القووورآن كوووفاء مووون ا عاهوووات املختلووو  يف الشوووعلر والتفكْي

انه ضوبلط،اعل نشوج سوليم ماحلري  يف جما ته املثمرة،ويكفه عن إنفا  ناقته فيما   ادي،وذخذ   نه
ال بووال كبووحل يف اعتود سوود ينفو  ناقاتووهوكوذلك هوول يف عوا  ا؟.ويعصوومه مون الشووط  والزلل.منتجوا ومأملان

 لميمنني.ومن مث هل رمح  ل.و  كط  فيحفظه سليما معا  ويدخر ناقاته لإلنتاج املثمر
هووووووا متها وأمنالوووووويت ختلخوووووول بنوووووواء ا؟ماعات،وتووووووذهه بسووووووال ا جتماعيوووووو  ويف القوووووورآن كووووووفاء موووووون العلوووووول 

 ومن مث.مأنينو وأمون ون امل  يف سوالم فتعيا ا؟ماع  يف لول نظاموه ا جتمواعك وعدالتوه الشو.ونمأنينتها
 هل رمح  للميمنني.

وقهر من اسوتعالء  وهم يف غيج. كفاء ورمح ..فهم   ينتفعلن  ا فيه من« َو  يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإ َّ َخسارا  »
ا لن موون أهوول هوووذيا مغللبوواملوويمنني بووه،وهم يف عنوواقهم وكوووثايئهم يشووتطلن يف الظلووم والفسوواق،وهم يف الووودن

  يَزِيووووُد وَ »سوووورون:ويف اهلخوووورة معووووذبلن بكفوووورهم بووووه و؟وووواجهم يف الطغيووووان،فهم خا.القوووورآن،فهم خاسوووورون
 « ..الظَّاِلِمنَي ِإ َّ َخسارا  
 اخاالف موقف الناس من الضر والن ع 84 - 83الدرس الرابع:

لنعمووو  متبطووور ايف حوووال  حني يووو   لنزعاتوووه واندفاعاتوووه فهووول.فأموووا حوووني يووو   ا نسوووان بوووال كوووفاء و  رمحووو 
 اة:جاج احليفمعرم   يشكر و  يذكر،وهل يف حال الشدة ايئك من رمح  اّلِل،تظلم يف وجهه 

ْنساِن أَْعَرَم َوأَنى ِ انِِبِه،َوِإذا »  « ..يَوُيسا   لشَُّر كانَ سَُّه امَ َوِإذا أَنْوَعْمنا َعَلى اْ ِ
 يتصوووول قووون  مووووا  كر،والشوووودة تيوووو ك وتوالنعمووو  تطغووووى وتبطووور مووووا   يووووذكر ا نسوووان واهبهووووا فيحمووود ويش

 ا نسان ابّلِل،فْيجل وذمل،ويطم ن إىل رمح  اّلِل وفضله،فيتفاءل ويستبشر.
 ومن هنا تتجلى قيم  ا ميان وما فيه من رمح  يف السراء والضراء سلاء.

 ال ملكوللاألعموو عاهوات مث يقرر السيا  أن كل فرق وكل فري  يعمل وف  نريقته واعاهه واحلكم على ا 
 ..« ى َسِبيال  َل أَْهدهُ ُقْل:ُكل  يَوْعَمُل َعلى كاِكَلِتِه فَوَرُبُكْم أَْعَلُم ِ َْن  »:ّللِ 

 الرو  من أمر هللا وإثبات الوحي 87 - 85الدرس الخامس:

ويف هذا التقرير هتديد خفك،بعاقب  العمل وا عا ،ليأخوذ كول حوذر ،وُياول أن يسولك سوبيل اهلودى واود 
 -عوون الوورو  مووا هوولف واملوونهج الووذي سووار عليووه القوورآن  - -إىل اّلِل.ورا  بعضووهم يسووأل الرسوولل نريقووه 

أن ايه الناس عما هم يف حاجو  إليوه،وما يسوتطيع إقراكهوم البشوري بللغوه ومعرفتوه  -وهل املنهج األقلم 
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اهلا الوذي الوك وسوائله وهوي  فال يبدق الطاق  العقلي  اليت وهبها اّلِل هلم فيما   ينتج و  يثمر،ويف غْي جم
َوَيْسو َوُللَنَك »فلما سألل  عن الرو  أمور  اّلِل أن ايوبهم  ن الورو  مون أمور اّلِل،اخوتا بعلموه قون سولا :.به

 . 1670«َوما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإ َّ قَِليال  .ُقِل:الُروُ  ِمْن أَْمِر َريبِِ .َعِن الُرو ِ 
دوق  ويف عمول يف حويولكن فيوه تلجيهوا هلوذا العقول أن .البشوري أن يعمول وليك يف هذا حجر على العقول

   إقراكووه ألنووه لووك العقوولفال جوودوى موون ااووب  يف التيووه،ومن إنفووا  الطاقوو  فيمووا   مي.جمالووه الووذي يدركووه
وقعوووه هوووذا لقدسوووي  أوالرو  غيوووه مووون غيوووه اّلِل   يدركوووه سلا ،وسووور مووون أسووورار  ا.ميلوووك وسوووائل إقراكوووه

علوووووم اّلِل  قيووووواس إىلوعلم ا نسوووووان حمووووودوق ابل.لبشوووووري وبعوووووخ ااالئووووو  الووووويت   نعلوووووم حقيقتهوووووااملخلووووول  ا
ن دبر هووذا الكوول ان   يوووا نسوو.املطل ،وأسوورار هووذا اللجوولق أوسووع موون أن ُيووي  ّبووا العقوول البشووري اندوق

 قو  فيهوا مواوُي األرم،يففطاقاته ليسحل كامل ،إ ا وهه منها بقدر حميطه وبقدر حاجته ليقولم اباالفو  
 كاء اّلِل أن ُيققه،يف حدوق علمه القليل.

   -الوورو   -لطيو  ولقود أبودع ا نسوان يف هووذ  األرم موا أبودع ولكنووه وقو  حسوْيا أموام ذلووك السور ال
 لويم اابوْي يف بوه العيدري موا هول،و  كيو  جواء،و  كيو  يوذهه،و  أيون كوان و  أيون يكولن،إ  موا حوث

 التنزيل.
ذهه  وووا لبشووري  منووه،و  حلوورم اولوول كوواء اّللِ .تنزيوول هوول العلووم املسووتيقن،ألنه موون العلوويم اابْيومووا جوواء يف ال

 أوحى إىل رسلله،ولكنها رمح  اّلِل وفضله.
َك،ِإنَّ َفْضووَلُه،كاَن    ِمووْن َربِِووِإ َّ َرمْحَوو.ْينووا وَكِوويال  َك بِووِه َعلَ ُد لَووَولَووِ ْن ِكووْ نا لَنَووْذَهَ َّ اِبلَّووِذي أَْوَحْينووا إِلَْيووَك،مُثَّ   عَِوو»

إليووه  فضوول إنووزال اللحك،واسووتبقاء مووا أوحووى بووه.ّبووذا الفضل - -..واّلِل ميوول علووى رسوولله « َعَلْيووَك َكبِووْيا  
 يال.املن  على الناس أكث،فهم ّبذا القرآن يف رمح  وهداي  ونعم ،أجيا  بعد أج

مذذن طلبذذاأهم ع ذذه الك ذار عذذن ممار ذذة القذرآن ونمذذاذج  93 - 88الذدرس السذذادس:

 الساذجة
                                                 

 )السيد رمحه هللا (رج  أن هذا السيال جاء من أهل الكتاب وأن هذ  اهلي  مدني  هك وسبع آايت بعدها.يف األ  - 1670
نَوا أاََن أَْمِشوى َموَع النَّوِبِِ  قلحل:جواءت رواايت متعودقة بوذلك، وأُ َعلَوى َعِسويه  َمَعووُه،ِ  َخووِرِب الْ  - - َعوْن َعْبوِد اّللَِّ قَوواَل بَويوْ َفَمرَّ َمِدينَوِ ،َوُهَل يَوتَولَكَّ

ُضُهْم لََنْسأَلَنَُّه . فَوَقواَم فَوَقاَل بَوعْ  .ىُء ِفيِه ِبَشْىء  َتْكَرُهلنَُه ْسأَُللُ   َ اَِ ُهْم  َ تَ بِنَوَفر  ِمَن اْليَوُهلِق،فَوَقاَل بَوْعُضُهْم لِبَوْعخ  َسُللُ  َعِن الُروِ  . َوقَاَل بَوْعضُ 
ا اْْنََلى َعْنُه،قَاَل ) َوَيْسأَ . فَوُقْمحُل،فَولَ  ى إِلَْيهِ الُروُ  َفَسَكحَل . فَوُقْلحُل ِإنَُّه يُلحَ  َرُجل  ِمنوُْهْم فَوَقاَل اَي أاََب اْلَقاِسِم،َما ُللَنَك َعِن الوُروِ  قُوِل الوُروُ  ِموْن مَّ

 َنا . ِقرَاَءتِ  أَْمِر َرىبِِ َوَما أُوُتلا ِمَن اْلِعْلِم ِإ َّ قَِليال  ( . قَاَل اأَلْعَمُا َهَكَذا ِ  
 العسيه:العصا من جريد النخل ( 7237[)56/ 18ملكنز ]ا -( وصحي  مسلم 125[)225/ 1ملكنز ]ا -حي  البخارىص

،قَاَل:قَالَوحْل قُووَرْيا  لِْليَوُهلِق:أَْعطُولاَن َكويوْ  ا َنْسوَأُل َعْنوُه  حْل:}َوَيْسوأَُللَنَك َعوِن الوُروِ  زَلَ ُللُ  َعوِن الُروِ ،َفَسأَُللُ ،فَونوَ ُجَل،فَوَقاُللا:َسوَذا الرَّ َهووَعِن اْبِن َعبَّاس 
قَوْد أُوتِينَوا التوَّوْلرَاَة،َوَمْن يوُوْيَت التوَّوْلرَاَة اْلِعْلوِم حَنْوُن ِإ َّ قَِليال ،وَ  نَ ِموَ ْ نوُوْيَت [،فَوَقاُللا:ُقِل الُروُ  ِمْن أَْمِر َريبِِ َوَما أُوتِيُتْم ِموَن اْلِعْلوِم ِإ َّ قَلِويال { ]ا سوراء:

{  َخْْي ا َكِثْي ا ف فَونَوزََلحْل:}ُقْل َلْل َكاَن اْلَبْحُر ِمَداق ا ِلَكِلَماتِ فَوَقْد أُويتَ   ( صحي  99[) 301/ 1ن ]صحي  ابن حباالكه :[ اهليََ .] َريبِِ
لسويالني ا ن أوا نزلحل بعودنزول، فيمكقال السندي:قد ص  أن اليهلق سألل  عنه  نفسهم، وميكن ا؟لاب  نه   منافاة بني تعدق أسباب ال

اطواب، أو لعودهم يال ( علوى عمولم اعلوم إ  قلومجيعا ، وقلله "قاللا:أوتينا..." أي:قالحل اليهلق، قاللا ذلك إما حلملهم قلله:)وما أوتيوتم مون ال
 [155/ 4الرسال  ] أنفسهم السائلني، وزعملا أن هذا ااطاب مناسه ّبم ألن املشركني ليسلا من أهل العلم.مسند أمحد ط
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،و  الوو  حماكاتووه ميلووك ا وكمووا أن الوورو  موون األسوورار الوويت اخووتا اّلِل ّبووا فووالقرآن موون صوونع اّلِل الووذي 
ذ  ثلووه،ولل تظوواهروا وتعوواونلا يف هووأن ذتوولا   -االوو  الظوواهر واافووك  و ووا ميووثالن -ميلووك ا نووك وا؟وون 

نْووُك »:اناولوو  لِووِه َولَووْل كوواَن بَوْعُضووُهْم ْرآِن   َذْتُوولَن ِ ِثْ ِل هووَذا اْلُقوولا ِ ِثْووَواْ؟ِووُن َعلووى أَْن َذْتُووقُووْل:لَِ ِن اْجَتَمَعووحِل اْ ِ
 « ..لِبَوْعخ  َلِهْيا  

 جزدعه اّلِل يعر ما يبإ ا هل كسائ.فهذا القرآن ليك ألفالا وعبارات ُياول ا نك وا؟ن أن ُياكلها
قركووولا بعوووخ أامووول،وإن ّلِل   يووودر  االووو  سووور  الشوووامل الكهل كوووالرو  مووون أمووور ا.املخللقووولن أن يصووونعل 

 أوصافه وخصائصه وآتر .
شوري  يف كول لونفك البمنهج ملحلا فيه نولاميك الفطورة الويت تصور  ا.والقرآن بعد ذلك منهج حياة كامل

 يعوووا  الووونفك مث فهووول ومن.أنلارهوووا وأحلاهلوووا،واليت تصووور  ا؟ماعوووات ا نسووواني  يف كووول لروفهوووا وأنلارهوووا
حنياهتوووووا وقروّبوووووا ومن وكوووووائجها املفرقة،ويعوووووا  ا؟ماعووووو  املتشوووووابك ،ابلقلانني املالئمووووو  للفطووووورة املتغلغلووووو  يف

 الكثْية.
به ه عوووون حسووووايعا؟هووووا عالجووووا متكووووامال متناسوووو  ااطوووولات يف كوووول جانووووه،يف اللقووووحل اللاحوووود،فال يغيوووو

ن أل.يواة ا؟ماعو لفورق وححيواة ا احتمال مون ا حتموا ت الكثوْية و  مالبسو  مون املالبسوات املتعارضو  يف
 مشرع هذ  القلانني هل العليم ابلفطرة يف كل أحلاهلا ومالبساهتا املتشابك .

حانو   ميوع صور عون ا ومن مث فهوك تق.أما النظم البشري  فهوك متوأيرة بقصولر ا نسوان ومالبسوات حياتوه
  بووروز لوواهرةدور  إىلبووواء يوويقي ا حتمووا ت يف اللقووحل اللاحوود وقوود تعووا  لوواهرة فرقيوو  أو اجتماعيوو  بوود

 نوووك ه،وعجز اأخووورى هتووواج إىل عوووالج جديووود  إن إعجووواز القووورآن أبعووود مووودى مووون إعجووواز نظموووه ومعانيووو
 ه.وا؟ن عن ا تيان  ثله هل عجز كذلك عن إبداع منهج كمنهجه ُيي   ا ُيي  ب

ْن نوُووْيِمَن لَووَك َحووَّتَّ َوقوواُللا:لَ .ِإ َّ ُكُفلرا   ُر النَّوواسِ ىب َأْكثَوووفَووأَ َوَلَقووْد َصوورَّْفنا لِلنَّوواِس يف هووَذا اْلُقووْرآِن ِمووْن ُكوولِِ َمثَوول  »
ُبلعا  أَْو َتُكلَن لَوَك َجنَّو   ِموْن  وَر اأْلَْوواَر ِخالهَلوِعنَوه  فَوتوُ يول  وَ بَِ تَوْفُجَر لَنا ِمَن اأْلَْرِم يَونوْ ا تَوْفِجوْيا  أَْو ُتْسوِقَ  َفجِِ

وووماَء  ْن ُزْخوووُر   أَْو ِموووأَْو َيُكووولَن لَوووَك بَوْيوووحل   ا  أَْو َشْيتَ اِبّللَِّ َواْلَمالِئَكوووِ  قَبِووويال  نوووا ِكَسوووفَعَليْ  -ا َزَعْموووحَل َكمووو  -السَّ
 ...«.ُ  اب  نَوْقَر ُ نا ِكتاَوَلْن نُوْيِمَن ِلرُِقيَِِك َحَّتَّ تُونَوِزَِل َعَليْ .تَوْرقى يف السَّماءِ 

 ،فراحلا يطلبولن تلوك ااولار  املاقيو ،ويتعنتلن وهكذا قصر إقراكهم عن التطلوع إىل آفوا  ا عجواز القرآنيو
يف اق احووواهتم الدالووو  علوووى الطفللوووو  العقليووو ،أو يتبجحووولن يف حووو  الووووذات ا هليووو  بوووال أقب و  هوووورج ..  
يوووونفعهم تصووووري  القوووورآن لامثووووال والتنليووووع فيهووووا لعوووورم حقائقووووه يف أسوووواليه كووووَّت تناسووووه كووووَّت العقوووولل 

 ن يفجور  - -وعلقولا إميواوم ابلرسولل « فََأىب َأْكثَوُر النَّاِس ِإ َّ ُكُفولرا  ».واملشاعر،وكَّت األجيال واألنلار
هلووووم موووون األرم ينبلعووووا  أو  ن تكوووولن لووووه جنوووو  موووون بيوووول وعنووووه يفجوووور األوووووار خالهلووووا تفجووووْيا  أو أن 
ذخووذهم بعووذاب موون السماء،فيسووقطها علوويهم قطعووا كمووا أنووذرهم أن يكوولن ذلووك يوولم القياموو   أو أن ذيت 

ّلِل واملالئكووو  قبووويال يناصووور  ويووودفع عنوووه كموووا يفعلووولن هوووم يف قبوووائلهم  أو أن يكووولن لوووه بيوووحل مووون املعووواقن اب
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و  يكفك أن يعرج إليها وهوم ينظرونوه،بل   بود أن يعولق إلويهم ومعوه كتواب .أو أن يرقى يف السماء.الثمين 
وهم يسوولون .املق حووات السوواذج حمووث يقرأونووه  وتبوودو نفللوو  ا قرا  والتصوولر،كما يبوودو التعنووحل يف هووذ  

 -سوووبحانه  -بوووني البيوووحل املزخووور  والعوووروج إىل السوووماء  أو بوووني تفجوووْي الينبووولع مووون األرم وجموووكء اّلِل 
فوإذا جواءهم ّبوا نظوروا .واملالئك  قبيال  والذي امع يف تصلرهم بني هوذ  املق حوات كلهوا هول أووا خلار 

رقوو  الباقيو  يف القوورآن،وهم يعجووزون عون ا تيووان  ثلووه يف نظمووه يف ا ميوان لووه والتصوودي  بوه  وغفلوولا عوون ااا
ومعنووا  ومنهجووه،ولكنهم   يلمتسوولن هووذا ا عجوواز  لاسووهم فيطلبوولن مووا تدركووه احلوولاس  وااارقوو  ليسووحل 

 من صنع الرسلل،و  هك من كأنه،إ ا هك من أمر اّلِل سبحانه وف  تقدير  وحكمته.
   مينعوانّلِل يف تودبْي   حكمو  افأقب الرسوال  وإقرا.ا   يعطه اّلِل إايهاوليك من كأن الرسلل أن يطلبها إذ

يقوو  عنوود « ُسوول   رَ  َبَشوورا  ْنووحُل ِإ َّ ُقْل:ُسووْبحاَن َريبِِ َهووْل كُ »..الرسوولل أن يقوو   علووى ربووه مووا   يصوور  لووه بووه 
 .اي لفه إحدوق بشريته،ويعمل وف  تكالي  رسالته،  يق   على اّلِل و  يتزيد فيما ك

 نقي شبهات الك ار عن الرسل وعاابهم يوا القيامة 99 - 94الدرس السابع:

مووون بعووود موووا جووواءهم،واليت و  - -ولقووود كانوووحل الشوووبه  الووويت عرضوووحل لاقووولام مووون قبووول أن ذتووويهم حممووود 
كوووولن يشوووورا و  بصوووودهتم عوووون ا ميووووان ابلرسوووول ومووووا معهووووم موووون اهلوووودى،أوم اسووووتبعدوا أن يكوووولن الرسوووولل 

ُ َبَشوورا  َرُسوول   ُللا:أَبَوَعووةَ أَْن قا َع النَّوواَس أَْن يُوْيِمنُوولا ِإْذ جوواَءُهُم اهْلُوودى ِإ َّ َومووا َمنَوو»ملكووا: وقوود نشووأ هووذا « ف اّللَّ
 كوولن رسوول  موونيبشوور أن  الوولهم موون عوودم إقرا  النوواس لقيموو  بشووريتهم وكرامتهووا علووى اّلِل،فاسووتكثروا علووى

يسووولا مهي وووني ل ،وأوم طبيعووو  الكووولن ونبيعووو  املالئكوووكوووذلك نشوووأ هوووذا الووولهم مووون عووودم إقراكهوووم ل.عنووود اّللِ 
 ك .وم مالئلالستقرار يف األرم وهم يف صلرهتم املالئكي  حَّت مييزهم الناس ويستيقنلا أ

 «.   َن السَّماِء َمَلكا  َرُسل َلْيِهْم مِ ْلنا عَ ُقْل:َلْل كاَن يف اأْلَْرِم َمالِئَك   مَيُْشلَن ُمْطَمِ نِِنَي لَنَوزَّ »
ك نفوو  مووع نوولاميترة الوويت قوودر اّلِل أن املالئكوو  تعوويا يف األرم لصوواغهم يف صوولرة آقميوو ،ألوا الصوول  فلوول

 قووواقر علوووى كووول واّللِ « ُجوووال  رَ ْلنووواُ  َولَوووْل َجَعْلنووواُ  َمَلكوووا  َ؟َعَ »االووو  ونبيعووو  األرم،كموووا قوووال يف آيووو  أخووورى:
 يفضوك النولاميك در أن اه واختيار ،وقوككء، ولكنه خل  نلاميك وبرأ رللقاته وفو  هوذ  النولاميك بقدرتو
  ومووا قامووحل م   يوودركلنغووْي أن القوول  -نريقهووا   تتبوودل و  تتحلل،لتحقوو  حكمتووه يف االوو  والتكوولين 

ن ينهوووك معهوووم ا؟ووودل،وأن يكووول أمووور  وأمووورهم إىل اّلِل أ - -هوووذ  سووون  اّلِل يف خلقوووه،فهل ذمووور الرسووولل 
يدا  بَوْيووِب ّللَِّ َكووهِ ابِ ْل:َكفى قُوو»هوول اابووْي البصووْي ابلعبوواق مجيعووا:يشووهد  عليهم،ويوودع لووه التصوور  يف أمرهم،و 

َنُكْم،ِإنَّووُه كوواَن بِِعبوواِقِ  َخبِووْيا  َبِصووْيا   ه فْي هووا يف مشووهد موون أما عاقبتوو.ديوودائحوو  التهر ..وهوول قوولل ُيموول « َوبَويوْ
ُ فَوُهَل اْلُمْهَتِد،َوَمْن يُ  »مشاهد القيام  ري : ِه،َوحَنُْشورُُهْم يوَوْلَم ْم أَْولِياَء ِموْن ُقونِ هلَُ َلْن عََِد ِلْل فوَ ضْ َوَمْن يَوْهِد اّللَّ

ُووْم  َجووذِلَك .زِْقانُهووْم َسووِعْيا   لَّمووا َخبَووحلْ نَُّم كُ اْلِقياَمووِ  َعلووى ُوُجوولِهِهْم ُعْميووا  َوبُْكمووا  َوُصووم ا،َمْأواُهْم َجَهوو زاُ ُهْم  َِوَّ
ُعليُووووِعظامووووا  َورُفوووووا   أَِإانَّ لَ َكَفووووُروا آِبايتِنا،َوقوووواُللا:أَِإذا ُكنَّوووووا  َ الَّووووِذي َخلَوووووَ  أَ ِديوووودا ف أََوَ ْ يوَوووووَرْوا جَ لَن َخْلقوووووا  َمبوْ نَّ اّللَّ

 « ..ُملَن ِإ َّ ُكُفلرا  َه ِفيِه،فََأىَب الظَّالِ َجال    َريْ ْم أَ هلَُ السَّماواِت َواأْلَْرَم قاِقر  َعلى أَْن َحُْلَ  ِمثْوَلُهْمف َوَجَعَل 
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ومن .علاقبهوواتعرضوولن لعوول اّلِل للهوودى وللضووالل سووننا،وتر  النوواس هلووذ  السوونن يسووْيون وفقها،ويولقوود ج
دى أو نريو  نريو  اهلو هذ  السنن أن ا نسان مهيوأ للهودى وللضوالل،وف  موا ُياولوه لنفسوه مون السوْي يف

ى ألنوووه اتبووع هووود،هتوودي حقاالضووالل.فالذي يسووتح  هدايووو  اّلِل  حاولتووه واعاهوووه يهديووه اّلِل وهووذا هووول امل
ْن فَولَو»ب اّلِل:د مون عوذاوالذين يستحقلن الضالل اب عرام عن ق ئل اهلودى وآايتوه   يعصومهم أحو.اّللِ 

ُعْميوا  »يتكفوأون « ِهمْ َعلوى ُوُجولهِ »  مزعجو :وُيشورهم يولم القيامو  يف صولرة مهينو« عََِد هَلُْم أَْولِياَء ِمْن ُقونِهِ 
؟ولار  عطلولا هوذ  ا جزاء موا.ممني من جلارحهم الويت هتوديهم يف هوذا الزحوامطملسني حمرو « َوبُْكما  َوُصم ا

بَوووحْل زِْقانُهوووْم خَ ُكلَّموووا »  ق و  تفووويف النهايووو ،  توووث « َموووْأواُهْم َجَهووونَّمُ »و.يف الووودنيا عووون إقرا  ق ئووول اهلووودى
 «.َسِعْيا  

ُومْ  اُ ُهمْ َجوز  ذلِوكَ »ولكنهم يسوتحقلنه بكفورهم آبايت اّلِل:.وهك واي  مفزع  وجزاء ري  « َكَفوُروا آِبايتِنوا   َِوَّ
 «ليُلَن َخْلقا  َجِديدا ف َلَمبوْعُ  أَِإانَّ َوقاُللا:أَِإذا ُكنَّا ِعظاما  َورُفا   »واستنكروا البعة واستبعدوا وقلعه:

طووولت صوووفحتها هوووا قووود انوالسووويا  يعووورم هوووذا املشوووهد كأنوووه هووول احلاضووور اهلن،وكأ وووا الووودنيا الووويت كوووانلا في
ل فعلهووا يف حيوو ،تفع وذلووك علوى نريقوو  القوورآن يف عسوويم املشواهد وعرضووها واقعوو .ماضوويا بعيوودا . وصوارت

 القللب واملشاعر قبل فلات األوان.
ْرَم َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَ   الَّووِذينَّ اّللََّ أَ أََوَ ْ يوَووَرْوا »مث يعوولق ليجوواقهلم ابملنطوو  الوولاقعك الووذي يرونووه فيغفللنووه.

لوووى أن حلووو  هلائووول قووواقر عاذا الكووولن هوووفأيووو  غرابووو  يف البعوووة واّلِل خوووال  « ْن َحْلُوووَ  ِموووثْوَلُهْمفقووواِقر  َعلوووى أَ 
ه،وأجلهم إىل أنظووورهم إليووو« َه ِفيوووهِ َوَجَعوووَل هَلُوووْم َأَجوووال    َريْووو».مثلهم،فهووول قووواقر إذا علوووى أن يعيووودهم أحيووواء

هدات،ووضول  ومنطو  املشا الود  ت   بعد منط فكان جزا هم عاق« فََأىَب الظَّاِلُملَن ِإ َّ ُكُفلرا  »ملعد  
 اهلايت.

 هللارا هللا في مقابل بخل ا نسان 100الدرس الثامن:

لووك املق حووات املتعنتوو ،من بيوولت الزخر ،وجنووات ت - -علووى أن أول ووك الووذين يق حوولن علووى الرسوولل 
 لوووويهم خزائنهوووواد وكلووووحل إقووووخبووووالء أكووووحاء حووووَّت لوووول أن رمحوووو  اّلِل .النخيوووول واألعناب،والينووووابيع املتفجوووورة ..

ذا  زاِئَن َرمْحَووِ  َريبِِ إِ ِلُكولَن َخوواَْ نْوووُتْم قُووْل:َلْل أَ »ألمسوكلا وخبلوولا خلفووا مون نفاقها،ورمحوو  اّلِل   تنفوود و  تغويخ:
ْنساُن قَوُتلرا   ْنفاِ  وَكاَن اْ ِ  «.أَلَْمَسْكُتْم َخْشَيَ  اْ ِ

فلسووهم نولكن .ها، و  حشووى نفاقهووا و  نقصوووهووك صوولرة ابلغوو  للشوو ،فإن رمحوو  اّلِل وسووعحل كوول كووكء
 لشحيح  انع هذ  الرمح  وتبخل ّبا لل أوم كانلا هم خزنتها  

ممذا جذرى بذين فرعذون وموسذ  وا فسذاد الثذاني لبنذي  104 - 101الدرس الااسع:

 إسرائيل

أويت تسووع  دقووا ملسووى وها هوول ذ.وعلووى أيوو  حووال فووإن كثوورة ااوولار    تنشووئ ا ميووان يف القلوولب ا؟احوودة
 آايت بينات مث كذب ّبا فرعلن وملي ،فحل ّبم اهلال  مجيعا.
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،َفْسوووَ ْل بَووووِب ِإْسووورائِ  » لُنُووووَك اي أَلَ َل لَوووُه ِفْرَعوووْلُن:ِإيِنِ اَءُهْم،َفقووواجيَل ِإْذ َوَلَقوووْد آتَوْينوووا ُملسوووى ِتْسوووَع آايت  بَويِِنات 
نُوَك اي ِفْرَعوْلُن ِم َبصوائَِر،َوِإيِنِ أَلَلُ ِت َواأْلَرْ لسَّوماواا ِإ َّ َرُب قاَل:َلَقْد َعِلْمحَل ما أَنْوَزَل هُي ءِ .ُملسى َمْسُحلرا  

يعا  َمْن مَ وَ فََأراَق أَْن َيْسَتِفزَُّهْم ِمَن اأْلَْرِم فََأْغَرْقناُ  .َمثْوُبلرا   بَوِب ِإْسرائِيَل:اْسوُكُنلا اأْلَْرَم َوقُوْلنوا ِموْن بَوْعوِدِ  لِ .َعوُه مجَِ
 « ..ُد اهْلِخرَِة ِجْ نا ِبُكْم َلِفيفا  فَِإذا جاَء َوعْ 

 قصوى يف أوهلواسوجد األوهذا املثل من قص  ملسى وبوب إسورائيل يوذكر لتناسوقه موع سويا  السولرة وذكور امل
ناسووب  ملن وقلمووه وكذلك يعقووه عليووه بووذكر اهلخوورة واجملووكء بفرعوول .ونوور  موون قصوو  بووب إسوورائيل وملسووى

 ملشهد.امصْي املكذبني ابلبعة الذي صلر  هذا مشهد القيام  القريه يف سيا  السلرة و 
ونقوا  موه مون السوننيرعولن وقل فواهلايت التسع املشار إليها هنا هك اليد البيضاء والعصا وما أخذ اّلِل به 

هم كوهداء علوى موا  ف«  جاَءُهمْ ئِيَل ِإذْ َفْسَ ْل َبِب ِإْسرا»..الثمرات والطلفان وا؟راق والقمل والضفاقع والدم 
حلوو  وتلحيوود اّلِل افكلموو  ..« را  َمْسووُحل  َفقوواَل لَووُه ِفْرَعووْلُن:ِإيِنِ أَلَلُنُووَك اي ُملسووى» ملسووى وفرعوولن:كووان بووني

 دري موا يقولل يوسوحلر   والدعلة إىل تر  الظلم والطغيوان وا يوذاء   تصودر يف عور  الطاغيو  إ  مون م
ل تحودّ عنهوا وهورأسوه لي أن يرفوع أحود فما يستطيع الطغاة من أمثوال فرعولن أن يتصولروا هوذ  املعواين و 

 ميلك قلا  العقلي  
 »لطغووواة:له وأخوووذ  لوووفأموووا ملسوووى فهووول قووولي ابحلووو  الوووذي أرسووول بوووه مشووورقا منوووْيا مطمووو ن إىل نصووورة اّلِل  

هالكوا « ُن َمثْوبُولرا  َعولْ  أَلَلُنُوَك اي ِفرْ َوِإيِنِ .صوائِرَ بَ .ْرمِ قاَل:َلَقْد َعِلْموحَل موا أَنْووَزَل هوُي ِء ِإ َّ َرُب السَّوماواِت َواأْلَ 
 لاضووح  مكشوولف وإوووا ل.موودمرا،جزاء تكووذيبك آبايت اّلِل وأنووحل تعلووم أن   أحوود غووْي  ميلووك هووذ  االار 

 منْية للبصائر،حَّت لكأوا البصائر تكش  احلقائ  وعللها.
ُهْم ِمووووَن َيْسووووَتِفزَّ  نْ أَ َأراَق فَوووو»عندئووووذ يلجووووأ الطاغيوووو  إىل قلتووووه املاقيوووو ،ويعزم أن يووووزيلهم موووون األرم ويبيوووودهم،

نته ّلِل،وعوري سويو  كلمو  افكذلك يفكر الطغواة يف الورق علوى كلمو  احل .وعندئوذ هو  علوى الطاغ« اأْلَْرمِ 
يعفََأْغَرْقنوووووواُ  َوَموووووْن َمَعووووووهُ »إبهوووووال  الظوووووواملني وتلريووووووة املستضوووووعفني الصووووووابرين: ْن بَوْعووووووِدِ  لِبَووووووِب َوقُوْلنووووووا ِمووووو.ا   مجَِ

 « ..يفا  ُكْم َلفِ فَِإذا جاَء َوْعُد اهْلِخرَِة ِجْ نا بِ .ْرمَ ِإْسرائِيَل:اْسُكُنلا اأْلَ 
كللني فيهووا ضووعفلن،مل وهكووذا أوّر اّلِل األرم للووذين كووانلا يست.وهكووذا كانووحل عاقبوو  التكووذيه ابهلايت

يكلهووووم هووووم  أمووووا هنووووا فهوووول -يوووو  كووووان مصووووْيهم يف أول السوووولرة وقوووود عرفنووووا ك -إىل أعموووواهلم وسووووللكهم 
 «.ِفيفا  فَِإذا جاَء َوْعُد اهْلِخرَِة ِجْ نا ِبُكْم لَ »اهلخرة،وأعداءهم إىل جزاء 
 القرآن هللاالا هللا وأ اعل الصالحين به 109 - 105الدرس الماشر:

د ذا القورآن فقوفأما هو.ذلك مثل من االار ،وكي  استقبلها املكذبلن،وكي  جرت سون  اّلِل موع املكوذبني
ا ُ  َواِبحْلَو ِِ نَوَزَل،َومو أَنْوزَْلنواحْلَو ِِ َوابِ »أ على مهل يف الزمن الطليول:جاء ابحل  ليكلن آي  قائم ،ونزل مفرقا ليقر 
را  َونَِذيرا ،َوقُوْرآان  فَوَرْقناُ  لِتَوْقرَ   «.تَوْنزِيال   َعلى ُمْكة  َونَوزَّْلنا ُ  َلى النَّاسِ أَُ  عَ أَْرَسْلناَ  ِإ َّ ُمَبشِِ
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م بووه مغارّبووا،وتعلاألرم و  حملووه هووذ  األموو  إىل مشووار لقوود جوواء هووذا القوورآن لووْييب أموو ،ويقيم هلووا نظاما،فت
للاقعيو  ف  احلاجوات امفرقا و  ومن مث فقد جاء هذا القرآن.البشري  هذا النظام وف  املنهج الكامل املتكامل

ربوووو  لطليل،وابلتجا الووووزمن وال بيوووو  تووووتم يف.لتلوووك األموووو ،ووف  املالبسووووات الوووويت صوووواحبحل فووو ة ال بيوووو  األوىل
و    فقهوا نظوراي عداق، اجاء ليكلن منهجا عمليا يتحق  جزءا جزءا يف مرحل  .لزمن الطليلالعملي  يف ا

  ال منووذ اللحظووتووااب كووامكفكوورة عريديوو  تعوورم للقووراءة وا سووتمتاع الووذهب  وتلووك حكموو  نزولووه متفرقووا،   
 األوىل.

هم منوه يواة كلموا جواءاقوع احل و تلقول  تلجيهوا يطبو  يف.ولقد تلقا  ا؟يل األول من املسلمني على هذا املع 
شووعر لا ذخووذون الكمووا كووان  و  ذخووذو  متعوو  عقليوو  أو نفسووي .أموور أو وك،وكلمووا تلقوولا منووه أقاب أو فريضوو 

ه بوتكيفلا .يلميو يواهتم الحواألقب و  تسلي  وتلهي  كما كوانلا ذخوذون القصوا واألسوانْي فتكيفولا بوه يف 
نرحوولا   هتم الووذيفكان موونهج حيووا.ويف بيوولهتم ومعاكووهم.هميف مشوواعرهم وضوومائرهم،ويف سووللكهم ونشووان

 كل ما عدا   ا وريل ،و ا عرفل ،و ا ما رسل  قبل أن ذتيهم هذا القرآن.
،َ ْ ُاَواِوْزُهنَّ َحوَّتَّ يُوْعوَرَ  َمَعوانِ  اْلَعَموَل ِّبِونَّ يَوُهنَّ وَ َعِن اْبِن َمْسُعلق ،قَاَل:" َكواَن الرَُّجوُل ِمنَّوا ِإَذا تَوَعلَّوَم َعْشوَر آاَيت 

"1671. 
يَوَنا َمووْن َكوواَن يُوْقرِئُونَووا ِمووْن َأْصووَحاِب النَّووِلِِ :وَعووْن َأيب َعْبووِد الوورَّمْحَِن قَالَ  ُووْم َكووانُلا " يَوْقَ ِئُوولَن ِمووْن َرُسوولِل َحوودَّ ، َأوَّ

ا يف َهوووووِذِ  ِموووووَن اْلِعْلوووووِم َواْلَعَموووووِل، َعْشوووووَر آاَيت  "، فَووووواَل َذُْخوووووُذوَن يف اْلَعْشوووووِر اأْلُْخوووووَرى َحوووووَّتَّ يَوْعَلُمووووولا َموووووهللِا 
 .1672فَوَعِلْمَنا اْلِعْلَم َواْلَعَمَل " :قَاُللا

َواِبحْلَوو ِِ »ويثبتووه: حلوو  يف األرمانووزل ليقوور ف« َواِبحْلَوو ِِ أَنْوزَْلنووا ُ »ولقوود أنووزل اّلِل هووذا القوورآن قائمووا علووى احلوو :
س ثابوووحل يف انمووول ألصووويل الاحلووو  ا.  اهتماموووه .ومن احلووو  قلاموووه،وابحل.فووواحل  ماقتوووه واحلووو  غايتوووه..« نوَوووَزلَ 

لس اللجووووولق  تب  بنووووواماللجلق،والوووووذي خلووووو  اّلِل السوووووماوات واألرم قوووووائمني به،متلبسوووووا ّبموووووا،والقرآن مووووور 
 ل مبشور ومنوذروالرسول .هفاحل  سودا  وحلمتوه،واحل  ماقتوه وغايت.كله،يشْي إليه ويدل عليوه وهول نور  منوه

 ّبذا احل  الذي جاء به.
إن كوواءوا آمنوولا ابلقوورآن .أن ابووه القوولم ّبووذا احل ،ويوودع هلووم أن حتوواروا نووريقهم - -لرسوولل وهنووا ذموور ا

ويضووع أمووام أنظووارهم  لذجووا موون تلقووك الووذين أوتوولا .وعليهم تبعوو  مووا حتووارون ألنفسهم.وإن كوواءوا   ييمنوولا
ة وهووم األميوولن الووذين   العلووم موون قبلووه موون اليهوولق والنصووارى املوويمنني هلووذا القرآن،لعوول هلووم فيووه قوودوة وأسوول 

                                                 
 ( صحي 81[)08/ 1ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1671

ل ُيكوك موا كوان يف ذلوك العهود . فهووهل ملقول  علوى ابون مسوعلق، ولكنوه مرفولع معو ، ألن ابون مسوعلق إ وا تعلوم القورآن مون رسولل هللا 
 النبلي املنْي.

ن:هوول السوولمك، وا ووه عبوود هللا بوون ( هووذا إسووناق صووحي  متصوول. أبوول عبوود الرمح 23482[)466/ 38مسووند أمحوود ط الرسووال  ] - 1672
. وإّبووام فهووم الصووحاب  "،النوول  حبيووه، وهوول موون كبووار التووابعني. وقوود صوور   نووه حديووه الووذين كووانلا يقرئلنووه، وأوووم "كووانلا يسووتقرئلن موون

ا متصال.    الصحايب   يضر، بل يكلن حديثه مسند 
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وووُروَن .قُوووْل:آِمُنلا بِوووِه أَْو   تُوْيِمنُووولا»ييتووولا علموووا و  كتوووااب: ِإنَّ الَّوووِذيَن أُوتُووولا اْلِعْلوووَم ِموووْن قَوْبلِوووِه ِإذا يُوْتلوووى َعلَوووْيِهْم حَِ
،وَ  حَُِروَن ِلْاَْذقووووواِن يَوْبُكووووولَن َويَزِيوووووُدُهْم ِلْاَْذقووووواِن ُسجَّدا ،َويَوُقلُللَن:ُسوووووْبحاَن َربِِنوووووا ِإْن كووووواَن َوْعوووووُد َربِِنوووووا َلَمْفعُووووول  

 « ..ُخُشلعا  
مشوووووووووووهد الوووووووووووذين أوتووووووووووولا العلوووووووووووم مووووووووووون قبلوووووووووووه،وهم يسووووووووووومعلن .وهووووووووووول مشوووووووووووهد مووووووووووول  يلموووووووووووك اللجدان

حَِوُروَن »ن  يسوجدون ولكوسوهم،فهم  إووم   يتموالكلن أنف« حَِوُروَن ِلْاَْذقواِن ُسوجَّدا  »القرآن،فيخشعلن،و
حاَن ُسووبْ »د  وعوود :اّلِل وصوو مثِ تنطوو  ألسوونتهم  ووا خووا  مشوواعرهم موون إحسوواس بعظموو « ِلْاَْذقوواِن ُسووجَّدا  

يا يف صووودورهم  تصووولير موووا اوووأللفووواا يفاويغلوووبهم التوووأير فوووال تكفوووك .«َربِِنوووا ِإْن كووواَن َوْعوووُد َربِِنوووا َلَمْفعُووول   
« قواِن يَوْبُكولنَ ْاَذْ لِ  حَِوُرونَ وَ »منوه،فإذا الودملع تنطلو  معوثة عون ذلوك التوأير الغوامر الوذي   تصولر  األلفواا:

 فل  ما استقبلل  به من خشلع.« َويَزِيُدُهْم ُخُشلعا  »..
ارفو  بال فيضوه العحو   سوتقإنه مشوهد مصولر حلالو  كوعلري  غامرة،يرسوم شيوْي هوذا القورآن يف القلولب املتفت

لكتوووواب قبوووول ا موووون اّللِ  والعلم املقصوووولق هوووول مووووا أنزلووووه.بطبيعتووووه وقيمتووووه بسووووبه مووووا أوتيووووحل موووون العلووووم قبلووووه
 القرآن،فالعلم احل  هل ما جاء من عند اّلِل.

 أوجيه للمباد  والدعاء والاهللار 111 - 110الدرس الحدي عشر:

لقورآن أو يمنولا ّبوذا ايف أن ي هذا املشهد امللحك للذين أوتلا العلم من قبول يعرضوه السويا  بعود ختيوْي القولم
ليوو  وهووامهم ا؟اهأسووبه وقوود كووانلا ب -ّلِل  ووا كوواءوا موون األ وواء   ييمنوولا،مث يعقووه عليووه بوو كهم يوودعلن ا

ليودعل  فكواءوا منهوا    فمافكلها أ ا   -ينكرون تسمي  اّلِل ابلرمحن،ويستبعدون هذا ا سم من أ اء اّلِل 
 «. ْس ْ اُء احلُْ َلُه اأْلَ أاي  ما َتْدُعلا فوَ .ُقِل:اْقُعلا اّللََّ أَِو اْقُعلا الرَّمْحنَ »ّبا:

 ل.وإن هك إ  سخافات ا؟اهلي  وأوهام الليني  اليت   تثبحل للمناقش  والتعلي
ن موون يتلسوو  يف صووالته بووني ا؟هوور واافوولت ملووا كووانلا يقووابللن بووه صووالته أ - -كووذلك يوويمر الرسوولل 

 ل  يفليوو  ابللقوواافوواء أو اسووتهزاء وإيووذاء،أو موون نفوولر وابتعوواق ولعوول األموور كووذلك ألن التلسوو  بووني ا؟هوور 
 «.ِبيال  سَ  ذِلَك َو  َعَْهْر ِبَصالِتَك َو  خُتاِفحْل ِّبا َوابْوَتِ  َبنْيَ »حضرة اّلِل:

  اجووو  إىل الووول هه عووون احلوختوووتم السووولرة كموووا بووودأت  مووود اّلِل وتقريووور وحدانيتوووه بوووال ولووود و  كوووريك،وتنزي
مث ختموووحل  ذي بوودأتيه،والووفوويلخا هووذا ااتووام حموولر السوولرة الووذي قارت عل.وهل العلووك الكبْي.والنصووْي

ُْ  . َوِ   ِموووَن الوووُذلِِ َوَ ْ َيُكوووْن لَوووهُ .ْلُمْلوووكِ رِيك  يف اَكوووْن لَوووُه َوُقِل:احْلَْموووُد ّللَِِّ الَّوووِذي َ ْ يَوتَِّخوووْذ َولَووودا ،َوَ ْ َيُكووو»بوووه: وََكثِِ
 « ..َتْكِبْيا  
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 مكي ة وآياأها عشر ومائة ( سور  الكهف18)

 ف بسور  الكهفالامري

دها قصوووو  ففك أوهلووووا عووووكء قصوووو  أصووووحاب الكه ،وبعوووو.القصووووا هوووول العنصوووور الغالووووه يف هووووذ  السوووولرة
 وايتهوا قصوو  ويف.صواحلويف وسووطها عوكء قصو  ملسوى مووع العبود ال.ا؟نتوني،مث إكوارة إىل قصو  آقم وإبلويك

 ذي القرنني.
معظوم و مائو  آيو  آيو  مون عشور و ويسوتغر  هوذا القصوا معظوم آايت السولرة،فهل وارق يف إحودى وسوبعني 

اهد ا بعووخ مشوووإىل جوولار القصوو.مووا يتبقووى موون آايت السوولرة هوول تعليوو  أو تعقيووه علووى القصووا فيهووا
 تصلير.تعبْي ابلمشاهد احلياة اليت تصلر فكرة أو مع ،على نريق  القرآن يف ال القيام ،وبعخ

لعقيوووودة ال تصووووحي  لووووه سووووياقها،فهأمووووا انوووولر امللضوووولعك للسوووولرة الووووذي توووورتب  بووووه ملضوووولعاهتا،ويدور حل 
 وتصحي  القيم  يزان هذ  العقيدة..وتصحي  منهج النظر والفكر

 .فأما تصحيح الكقيدة فيقررش بدؤها وىلتام ا
يدا  ِمووْن َلُدنْووُه سووا  َكودِ  َْ لِيُوْنوِذَر .قَويِِما  .َلجا  َعوْل لَووُه عِ َ ْ اَْ احْلَْمووُد ّللَِِّ الَّوِذي أَنْوووَزَل َعلوى َعْبووِدِ  اْلِكتوواَب وَ »يف البودء:

َر اْلُمْيِمِننَي الَِّذيَن يَوْعَمُللَن الصَّاحِلاِت أَنَّ هَلُو ُ اِكِثنَي ِفيوِه أَبَودا  َويوُ مورا  َحَسونا  ْم َأْجوَويُوَبشِِ َوَذ اّللَّ ْنوِذَر الَّوِذيَن قاُللا:اختَّ
 «. َكِذاب  ِهْم ِإْن يَوُقلُللَن ِإ َّ ْن أَْفلاهِ مِ ُج رُ َكُثَْت َكِلَم   ختَْ .ما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلم  َو  هِلابئِِهمْ .َوَلدا  

ا »ويف ااتام: ا أاََن َبَشر  ِمثْوُلُكْم يُلحى ِإَ َّ أَ َّ اَء َربِِوِه فَوْليَوْعَموْل َعَموال  ،َفَمْن كاَن يَوْرُجولا لِقوإِله  واِحد   هلُُكمْ إِ ُقْل:ِإ َّ
 «.صاحِلا  َو  ُيْشرِْ  بِِعباَقِة َربِِِه َأَحدا  

 ز املطلووو  بوووني،والتمييوهكوووذا يتسووواو  البووودء وااتوووام يف إعوووالن اللحدانيووو  وإنكوووار الشووور ،وإيبات الووولحك
 الذات ا هلي  وذوات احللاقّ.

 ويلمك سيا  السلرة هذا امللضلع مرات كثْية يف صلر كَّت:
نَْدُعَلا ِموْن ُقونِوِه  ْرِم َلنْ أْلَ واِت َواَربُنا َرُب السَّما»يف قص  أصحاب الكه  يقلل الفتي  الذين آمنلا برّبم:

 «.ِإهلا ،َلَقْد قُوْلنا ِإذا  َكَططا  
،َو  ُيْشرُِ  يف »ويف التعقيه عليها:  ..« ِه َأَحدا   ُحْكمِ ما هَلُْم ِمْن ُقونِِه ِمْن َوِ ِ 

اب  مُثَّ ِموْن نُْطَفو   َك ِموْن تُور ي َخَلَقوَأَكَفوْرَت اِبلَّوذِ »ويف قص  ا؟نتني يقلل الرجل امليمن لصواحبه وهول ُيواور :
ُ َريبِِ َو  أُْكرُِ  ِبَريبِِ  ،لِكنَّا ُهَل اّللَّ  «.ا   َأَحدمُثَّ َسلَّاَ  َرُجال 

،ُهووَل َتِصوورا ،ُهناِلَك اْلَل يَوومووا كوواَن ُمنوْ ّللَِّ وَ َوَ ْ َتُكووْن لَووُه ِف َوو   يَوْنُصووُرونَُه ِمووْن ُقوِن ا»ويف التعقيووه عليهووا: ُ  ّللَِِّ احلَْ ِِ
 «. يَلااب  َوَخْْي  ُعْقبا  َخْْي  

ْم،َوَجَعْلنوا هلَُ ُهْم فَوَلْم َيْسَتِجيُبلا ْم،َفَدَعلْ َزَعْمتُ  َويَوْلَم يَوُقلُل:انُقوا ُكرَكاِئَك الَِّذينَ »ويف مشهد من مشاهد القيام :
نَوُهْم َمْلبِقا    «.بَويوْ
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ْدان  أَْولِيووواَءف ِإانَّ أَْعتَوووي ِمووْن ُقوين ِعبووواقِ  واأََفَحِسوووَه الَّوووِذيَن َكَفووُروا أَْن يَوتَِّخوووذُ »ويف التعقيووه علوووى مشوووهد آخوور:
الوووذين  اوى املشوووركنيسوووتنكار قعووواأموووا تصوووحي  مووونهج الفكووور والنظووور فيتجلوووى يف « َجَهووونََّم لِْلكووواِفرِيَن نوُوووُز   

ا ىل أن ُيكووم  ووإ نسوان اويف تلجيووه .يقللولن مووا لويك هلووم بووه علم،والوذين   ذتوولن علوى مووا يقللوولن بثهوان
   يتعدا ،وما   علم له به فليدع أمر  إىل اّلِل.يعلم و 

ُ َولَوودا ،م»ففووك مطلووع السوولرة: َووَذ اّللَّ لفتيوو  أصووحاب وا« ْلووم  َو  هِلابئِِهوومْ بِووِه ِمووْن عِ  ا هَلُوومْ َويُوْنووِذَر الَّووِذيَن قاُللا:اختَّ
َوُذوا ِموْن ُقونِوِه آهِلَو   »الكه  يقلللن: موا يتسواءللن  وعنود« ِبُسوْلطان  بَونيِِ    َعلَوْيِهمْ نَ تُول َلْل  ذَْ .هوُي ِء قَوْلُمنَوا اختَّ

 «.مْ لَِبثْوتُ  قاُللا:َرُبُكْم أَْعَلُم ِ ا»عن ف ة لبثهم يف الكه  يكللن علمها ّلِل:
َكْلوووبُوُهْم    رابُِعُهووومْ :َياليَ   َسووويَوُقلُللنَ »ويف ينوووااي القصووو  إنكوووار علوووى مووون يتحوووديلن عووون عووودقهم رمجوووا ابلغيوووه:

َع   َوتَويَوُقلُللنَ  -ْلَغْيِه َرمْجا  ابِ  -َس   ساِقُسُهْم َكْلبُوُهْم َويَوُقلُللَن:مخَْ  موا  يبِِ أَْعلَوُم بِعِودَّهِتِمْ ُقْل:رَ .ِمنُوُهْم َكْلبُوُهمْ :َسبوْ
ُهْم َأَحدا  تَوْفحِل ِفيهِ   َتسْ يَوْعَلُمُهْم ِإ َّ قَِليل  َفال ُااِر ِفيِهْم ِإ َّ ِمراء  لاِهرا ،وَ   «.ْم ِمنوْ

 ليووووه ملسووووىملسووووى مووووع العبوووود الصوووواحل عنوووود مووووا يكشوووو  لووووه عوووون سوووور تصوووورفاته الوووويت أنكرهووووا ع ويف قصوووو 
 ها ّلِل.فيكل األمر في« َرمْحَ   ِمْن َربَِِك َوما فَوَعْلُتُه َعْن أَْمرِي»يقلل:

العموول ىل ا ميووان و إقيقيوو  ،فووْيق يف ملاضووع متفرقوو ،حية يوورق القوويم احلفأمنينيا تصنينيحيح القنينييم  ينينيزان الكقينينيدة
 يصغر ما عداها من القيم األرضي  الدنيلي  اليت تبهر األنظار.الصاحل،و 

ا مووا َعلَووى انَّ َجَعْلنووإِ »زوال:و فكوول مووا علووى األرم موون زينوو  إ ووا جعوول لالبووتالء  وا ختبار،ووايتووه إىل فنوواء 
،َوِإانَّ  ُلَلُهْم أَيُوُهْم َأْحَسُن َعَمال   «.ها َصِعيدا  ُجُرزا  َليْ ُللَن ما عَ  َ؟اعِ اأْلَْرِم زِيَن   هَلا لِنَوبوْ

هووو  صوووحاب الكأوالفتي  امليمنووولن .ومحوووى اّلِل أوسوووع وأرحوووه،ولل أوى ا نسوووان إىل كهووو  خشووون ضوووي 
ُشْر َلُكوْم َرُبُكوْم ىَل اْلَكْهِ  يَونْ فَْأُووا إِ  - ِإ َّ اّللََّ  -َوِإِذ اْعتَوزَْلُتُملُهْم َوما يَوْعُبُدوَن »يقلللن بعد اعتزاهلم لقلمهم:

يصوث نفسوه موع أهول ا ميوان ل - -رسولل جوه إىل الوااطواب يل « ِتِه،َويُوَهيِِْئ َلُكْم ِموْن أَْمورُِكْم ِمرَفقوا  ِمْن َرمحَْ 
ُوووْم اِبْلغَووودالَّوووِذيَن يَووودْ َك َموووَع اَواْصوووِثْ نَوْفَسووو»غوووْي مبوووال بزينووو  احليووواة الووودنيا وأهلهوووا الغوووافلني عووون اّلِل  ِة ُعلَن َرّبَّ

ُهْم تُرِيووُد َواْلَعِشووكِِ يُرِيووُدوَن َوجْ  ْغَفْلنووا قَوْلبَووُه َعووْن ذِْكووران نْيا،َو  ُتِطووْع َمووْن أَ حْلَيوواِة الوودُ ينَووَ  ازِ َهووُه،َو  تَوْعووُد َعْينوواَ  َعوونوْ
 «.ُفرْ ْيِمْن َوَمْن كاَء فَوْلَيكْ كاَء فَوْليوُ   َفَمنْ َوُقِل:احلَُْ  ِمْن َربُِِكمْ .َواتوََّبَع َهلاُ  وَكاَن أَْمرُُ  فُوُرنا  

تفا صوواحبها املنوو ي  ابووهوك.تووني تصوولر كيوو  يعتووز املوويمن إبميانووه يف وجووه املووال وا؟ووا  والزينوو وقصوو  ا؟ن
 ِموْن مُثَّ ِذي َخَلَقوَك ِموْن تُوراب  َفْرَت اِبلَّوُ :َأكَ قاَل َلُه صاِحُبُه َوُهَل ُُيواِورُ »املنتف  ابحل ،ويينبه على نسيان اّلِل:

ف لِكنَّا هُ  ُ َريبِِ َو  أُْكورِ نُْطَف   مُثَّ َسلَّاَ  َرُجال  ُ،  َوَلْل  ِإْذ َقَخْلوحَل جَ .يبِِ َأَحودا  ُ  بِورَ َل اّللَّ نوَّتَوَك قُوْلحَل:موا كواَء اّللَّ
ُحْسوباان  نَِّتَك،َويُوْرِسوَل َعَلْيهوا جَ  يوُوْيِتنَيِ َخوْْيا  ِموْن ى َريبِِ أَنْ فَوَعسو.ا  ِإْن تَوَرِن أاََن أََقلَّ ِمْنَك موا   َوَوَلد.قُولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ 

 «.ُه نََلبا  ْسَتِطيَع لَ تَ فَوَلْن  ِمَن السَّماِء فَوُتْصِبَ  َصِعيدا  زََلقا ،أَْو ُيْصِبَ  ماُ ها َغْلرا  
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اِة الوُدنْيا َكمواء  ثَوَل احْلَيومَ هَلُوْم  َواْضوِربْ »وعقه القص  يضرب مثال للحياة الدنيا وسرع  زواهلا بعود ازقهارهوا:
ووووماءِ  ُ  ا  تَووووْذُرو ُ  َهِشوووويم،فَاْختَوَلَ  بِووووِه نَبوووواُت اأْلَْرِم،فََأْصووووَب َ أَنْوزَْلنوووواُ  ِمووووَن السَّ لووووى ُكوووولِِ َكووووْكء  عَ الِرايُ ،وَكوووواَن اّللَّ

 «.ُمْقَتِدرا  
اُت َخوْْي  نْيا،َواْلباِقياُت الصَّواحلِ يواِة الودُ نَوُ  احلَْ اْلمواُل َواْلبَونُولَن زِي»ويعقه عليوه ببيوان للقويم الزائلو  والقويم الباقيو :

 «.َد َربَِِك يَلااب  َوَخْْي  أََمال  ِعنْ 
 ين وجودهم بونيلقولم الوذوحني يعورم عليوه ا.وذو القرنني   يذكر ألنه ملك،ولكن يذكر ألعمالوه الصواحل 

  لويهم موا عرضول نوه يورق عالسدين أن يبب هلم سدا ُيميهم من ذجلج ومأجلج يف مقابول أن يعطول  ما ،فإ
لسود يورق األمور ّلِل   وحوني يوتم ا.« َخْْي  قاَل:ما َمكَّبِِ ِفيِه َريبِِ »ن أملاهلم من املال،ألن اكني اّلِل له خْي م

،فَِإذا جاَء َوْعُد َريبِِ »لقلته البشري :  «.َن َوْعُد َريبِِ َحق اكَّاَء وَكاقَ َعَلُه جَ قاَل:هذا َرمْحَ   ِمْن َريبِِ
م و   ء   وزن هلووقائووه وهووي وا آبايت رّبووم ولويف وايوو  السوولرة يقوورر أن أخسوور االوو  أعمووا ،هم الووذين كفوور 

يوواِة َن َضوولَّ َسووْعيُوُهْم يف احلَْ ا   الَّووِذيَن أَْعمووُقْل:َهووْل نُونَوبِِووُ ُكْم اِبأْلَْخَسوورِي»قيموو  وإن حسووبلا أوووم ُيسوونلن صوونعا:
ُْم ُُيِْسُنلَن ُصْنعا ف أُولِ َك الَّو ِوْم َولِقائِوِه فَ آِبايَفوُروا كَ ِذيَن  الُدنْيا َوُهْم َُيَْسُبلَن َأوَّ َحِبطَوحْل أَْعمواهُلُْم فَوال نُِقويُم ِت َرّبِِ

 «.هَلُْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  َوْزان  
يم  ينيزان يح القنيوتصنيح.وتصنيحيح منين   الفكنير والنظر.وهكذا جند  ور السنيورة هنيو تصنيحيح الكقيدة

 الكقيدة.
 :ويسْي سيا  السلرة حلل هذ  امللضلعات الرئيسي  يف أكلاط متتابع 

لوووذين نني وإنوووذار ا املووويمتبشوووْي.تبووودأ السووولرة ابحلمووود ّلِل الوووذي أنوووزل علوووى عبووواق  الكتووواب لإلنوووذار والتبشْي
وال وفنواء ز  والنهايو  إىلا ختبار،و قاللا:اختذ اّلِل ولدا وتقرير أن موا علوى األرم مون زينو  إ وا هول لالبوتالء  

لتجوواء إىل خرفها،وا علووى ابنوول احليوواة وز وهك  وولذج  يثووار ا ميووان .ويتلوول هووذا قصوو  أصووحاب الكهوو ..
 رمح  اّلِل يف الكه ،هراب ابلعقيدة أن اك.

ن يصث نفسه موع الوذين يودعلن رّبوم ابلغوداة والعشوك يريودون أ - -ويبدأ الشلط الثاين بتلجيه الرسلل 
ستصوغار  ابّلِل،وايمن لقله املومث عكء قص  ا؟نتني تصلر اعتزاز ا.وجهه،وأن يغفل الغافلني عن ذكر اّلِل .

 وينتهك هذا الشلط بتقرير القيم احلقيقي  الباقي ..لقيم األرم .
ك قم وإبلووويآوالشووولط الثالوووة يتضووومن عووودة مشووواهد متصووول  مووون مشووواهد القيامووو  تتلسوووطها إكوووارة قصووو  

 معللم. إىل أجل وينتهك ببيان سن  اّلِل يف إهال  الظاملني،ورمح  اّلِل وإمهاله للمذنبني..
 ك.وقص  ذي القرنني الشلط ااام.ملسى مع العبد الصاحل الشلط الرابع وتشغل قص 
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مث ختوووووووتم السووووووولرة  ثووووووول موووووووا بدأت:تبشوووووووْيا للمووووووويمنني وإنوووووووذارا للكافرين،وإيبوووووووا  للووووووولحك وتنزيهوووووووا ّلِل عووووووون 
 1673الشريك.

 فلنأخذ يف الشلط األول ابلتفصيل:
 

                                                 
   يهتم ّبذا ا؟انه السيد رمحه هللا وهذ  أ ها :حاقية كثْية يف فضائل هذ  السلرة و  أقري ملاذا أهنا   - 1673

ا ْعوحُل الْووَثَاَء يَوُقوولُل قَووورَأَ َرُجول  اْلَكْهووَ  َوِ  الوودَّ  َسووَحابَ   قَوْد َغِشوويَوْتُه قَوواَل فَووذََكَر ِفووُر فَوَنظَووَر فَوِإَذا َضووَبابَ   أَوْ  َفَجَعلَووحْل تَونْ ِر َقابَّو   َعوْن َأىِب ِإْسووَحاَ  قَوواَل  َِ
ووِكيَنُ  تَونَوزَّلَوووحلْ » فَوَقوواَل -ِبِِ َذلِووَك لِلنَّوو َووا السَّ (  1893[)218/ 5املكنوووز ] -حي  مسوولمصوو«.حْل لِْلُقوووْرآِن ِعْنووَد اْلُقووْرآِن أَْو تَونَوزَّلَوو اقْوووورَأْ فُوواَلُن فَِإوَّ

 (1775[) 306/ 3واملسند ا؟امع ]
ْرَقاِء أَنَّ النَّوووِبَّ   5املكنوووز ] -صوووحي  مسووولم«.اِل َر آاَيت  ِموووْن أَوَِّل ُسوولَرِة اْلَكْهوووِ  ُعِصوووَم ِموووَن الووودَّجَّ َموووْن َحِفوووَج َعْشووو» اَل قَووو --وَعووْن َأىِب الووودَّ

/252(]1919 ) 
ْرَقاِء،َعِن النَّوِلِِ  نَوِ  الودَّ أَنَّوُه قَواَل:َمْن قَوورَأَ َعْشوَر آاَيت  ِموْن آِخورِ وَعوْن َأيب الودَّ و اْلَكْهِ ،ُعِصووَم ِموْن ِفتوْ اِل قَواَل َحجَّ ِخوَر ِمووْن قَوورَأَ اْلَعْشوَر اأَلَوا اج :َمنْ جَّ

 صحي   28066( 27516[  )890/ 8ُسلَرِة اْلَكْهِ .مسند أمحد )عا  الكته( ]
ْرَقاِء،َعِن النَِّلِِ  َنِ  الدَّجَّ ، قَاَل:َمْن قَورَأَ َعْشَر آاَيت  ِمْن ُسلَرِة او َعْن َأيب الدَّ ميسسو  الرسوال   2ط -ناِل.صحي  ابن حبواْلَكْهِ  ُعِصَم ِمْن ِفتوْ

 ( صحي  785[)  65/ 3]
  .السونن الكوثى لإلموام النسوائك الرسوال ِموَن الدَّجَّالِ َكْهِ ،فَِإنَّوُه ِعْصوَم   لَوهُ ، قَاَل:َمْن قَورَأَ اْلَعْشَر اأَلَواِخوَر ِموْن ُسولَرِة الْ وَعْن يَوْلاَبَن،َعِن النَِّلِِ  
 ( صحي  10718[)390/ 6]

لََّهوا   ِإىَل رَْأِسوِه،َوَمْن قَورَأََهوا كُ لر ا ِموْن َقَدِموهِ نُو ُسولَرِة اْلَكْهوِ  َوآِخَرَها،َكانَوحْل لَوُه أَنَُّه قَاَل:َمْن قَورَأَ أَوَّلَ اذ ،َعْن أَبِيِه،َعْن َرُسلِل هللِا وَعْن َسْهِل ْبِن ُمعَ 
 حسن 15711( 15626[ )374/ 5َكاَنحْل َلُه نُلر ا َما َبنْيَ السََّماِء ِإىَل اأَلْرِم.مسند أمحد )عا  الكته( ]

َء ويف رواي :َأَضوا«.   اْ؟ُُمَعتَونْيِ َمْن قَورَأَ ُسلَرَة اْلَكْهِ  ِ  يَوْلِم اْ؟ُُمَعِ  َأَضاَء َلُه ِمَن الُنلِر َموا بَونْيَ :» اَل قَ  --وَعْن َأىِب َسِعيد  اْاُْدرِىِِ أَنَّ النَِّبَّ 
نَووُه َوبَونْيَ  ْلِقَياَمووِ  اَموْن قَووورَأَ ُسوولَرَة اْلَكْهووِ  َكَمووا أُْنزِلَوحْل َكانَووحْل لَووُه نُوولر ا يوَووْلَم :» اَل قَوو -- ويف روايوو  أَنَّ النَّووِبَّ «.   اْلبَوْيووحِل اْلَعِتيووِ  لَوُه ِمووَن النُوولِر َمووا بَويوْ

 ( صحي   واللق  أقلى6209[) 249/ 3ملكنز ]ا -السنن الكثى للبيهقك«.
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 [27إل   1(:اآليات 18]سور  الكهف ):الوحد  ا ول 

  عاقادية قصة أصحاا الكهف وحقائقها اا

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
سووا  َكووِديدا  ِمووْن َلُدنْووُه ( قَويِِمووا  لِيُوْنووِذَر  َْ 1ُه ِعَلجووا  )َعووْل لَوواحْلَْمووُد ّللَِِّ الَّووِذي أَنْوووَزَل َعلووى َعْبووِدِ  اْلِكتوواَب َوَ ْ اَْ }  

َر اْلُمْيِمِننَي الَّذِ  ( َويُوْنِذَر الَِّذيَن قواُللا 3) ( ماِكِثنَي ِفيِه أَبَدا  2)را  َحَسنا  ْم َأجْ يَن يَوْعَمُللَن الصَّاحِلاِت أَنَّ هلَُ َويُوَبشِِ
ُ َوَلدا  ) ( 5 َكوِذاب  )اِهِهْم ِإْن يَوُقللُولَن ِإ َّ ُج ِموْن أَفْول  َكوُثَْت َكِلَمو   خَتْورُ ما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلوم  َو  هِلابئِِهومْ  (4اختَََّذ اّللَّ

ا موا َعلَوى اأْلَْرِم زِينَو   هَلوا نو( ِإانَّ َجَعلْ 6 َأَسوفا  )حْلَوِديةِ افَوَلَعلََّك ابِخع  نَوْفَسَك َعلى آترِِهْم ِإْن َ ْ يُوْيِمنُولا ِّبوَذا 
لُووووَلُهْم أَيُوُهووووْم َأْحَسووووُن َعَمووووال  ) ِسووووْبحَل أَنَّ َأْصووووحاَب أَْم حَ  (8َلْيهووووا َصووووِعيدا  ُجووووُرزا  )( َوِإانَّ َ؟وووواِعُللَن مووووا عَ 7لِنَوبوْ

َيُ  ِإىَل اْلَكْهِ  َفقاُللا َربَّنا ِإْذ أََوى اْلفِ  (9اْلَكْهِ  َوالرَِّقيِم كانُلا ِمْن آايتِنا َعَجبا  ) ْنَك َرمْحَو   َوَهيِِوْئ تِنا ِمْن َلدُ آتوْ
 بَوَعْثنواُهْم لِونَوْعَلَم َأُي احْلِوْزَبنْيِ ( مُثَّ 11نَي َعوَدقا  ) ِسونِ ( َفَضَربْنا َعَلى آذاِوِوْم يف اْلَكْهو ِ 10لَنا ِمْن أَْمران َرَكدا  )

يَوو( حَنْووُن نَوُقووُا َعَلْيووَك نَوبَووَأُهْم ابِ 12َأْحصووى ِلمووا لَِبثُوولا أََموودا  ) ُووْم ِفتوْ ( 13 )َرّبِِِْم َوزِْقانُهووْم ُهوودى     آَمنُوولا بِووحْلَوو ِِ ِإوَّ
هلوا  َلَقوْد قُوْلنوا ِإذا  َكوَططا  نَْدُعَلا ِمْن ُقونِِه إِ  ْرِم َلنْ اِت َواأْلَ لا َربُنا َرُب السَّماو َوَرَبْطنا َعلى قُوُللِّبِْم ِإْذ قاُملا َفقالُ 

َووُذوا ِمووْن ُقونِووِه آهِلَوو   لَووْل  َذْتُوولنَ  (14) ِن افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ   بَوونيِِ  َفَمووْن أَْللَووُم ِ َّووْم ِبُسووْلطان  َعلَووْيهِ  هووُي ِء قَوْلُمنَووا اختَّ
َ 15اب  )َكذِ  ْن َرمْحَتِوِه َويُوَهيِِوْئ َلُكوْم ْنُشْر َلُكْم َرُبُكْم مِ  اْلَكْهِ  يوَ ْأُووا ِإىَل فَ ( َوِإِذ اْعتَوزَْلُتُملُهْم َوما يَوْعُبُدوَن ِإ َّ اّللَّ

وووْمَك ِإذا نََلَعوووحْل تَوتَوووزاَورُ 16ِموووْن أَْمووورُِكْم ِمرَفقوووا  ) ذا َغَربَوووحْل تَوْقرُِضوووُهْم  َوإِ ْلَيِمووونيِ  َعوووْن َكْهِفِهوووْم ذاَت ا( َوتَووووَرى الشَّ
ماِل َوُهْم يف َفْجَلة  ِمْنُه ذِلَك ِمْن آايِت اّللَِّ َمنْ  ُ فَوُهلَ ايَوْهِد  ذاَت الشِِ ْل فَولَوْن عَِوَد لَوُه َولِي وا  اْلُمْهَتِد َوَمْن ُيْضولِ ّللَّ

ووو  اْلَيِمووونيِ اتَ ذ( َوَهَْسوووبُوُهْم أَْيقالوووا  َوُهوووْم رُقُووولق  َونُوَقلِِوووبُوُهْم 17ُمْرِكووودا  ) راَعْيوووِه ماِل وََكْلوووبُوُهْم ابِسووو   ذِ َوذاَت الشِِ
ُهْم فِورارا  وَ  ُهْم َلُمِلْ واِبْلَلِصيِد َلِل انََّلْعحَل َعَلْيِهْم َلَللَّْيحَل ِمنوْ ونَوُهْم ( وََكوذِلَك بَوعَ 18ْعبوا  )رُ حَل ِمونوْ ْثنواُهْم لِيَوَتسوائَوُللا بَويوْ

ُهْم َكووْم لَِبثْوووُتْم قوواُلل  ُتْم فَووابْوَعثُلا َأَحوودَُكْم بِووَلرِِقُكْم ُكووْم أَْعلَووُم ِ ووا لَِبثْوووقوواُللا َربُ   يوَووْلم  ا لَِبْثنووا يَوْلمووا  أَْو بَوْعووخَ قوواَل قائِوول  ِموونوْ
ُوْم  (19)ِعَرنَّ ِبُكوْم َأَحودا  َوْليَوتَوَلطَّوْ  َو  ُيْشو ْز   ِمْنوهُ ُكْم بِورِ هِذِ  ِإىَل اْلَمِديَنِ  فَوْليَوْنظُْر أَيُها أَزْكوى نَعاموا  فَوْليَوْأتِ  ِإوَّ
ِلَك أَْعثَووْران َعلَوْيِهْم لِيَوْعَلُمولا ( وََكوذ20ا ِإذا  أَبَودا  )ْن تُوْفِلُحل ْم َولَ ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم يَوْرمُجُلُكْم أَْو يُِعيُدوُكْم يف ِملَِّتهِ 
ا َعَلْيِهْم بُوْنياان  َرُّبُْم أَْعلَوُم ِّبِوْم ْمَرُهْم َفقاُللا ابْوُنل أَ نَوُهْم  بَويوْ ناَزُعلنَ أَنَّ َوْعَد اّللَِّ َح   َوأَنَّ السَّاَعَ    َرْيَه ِفيها ِإْذ يَوتَ 

( َسويَوُقلُللَن َياليَو   رابُِعُهوْم َكْلوبُوُهْم َويَوُقللُولَن مَخَْسو   21دا  )قاَل الَِّذيَن َغَلُبلا َعلى أَْمرِِهْم لَنَوتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسوجِ 
َع   َوتِمنوُ ساِقُسُهْم َكْلبُوُهْم َرمجْ  ْم موا يَوْعَلُمُهوْم ِإ َّ قَِليول  فَوال  َريبِِ أَْعلَوُم بِعِودَّهتِِ ْلبُوُهْم قُولْ ُهْم كَ ا  اِبْلَغْيِه َويَوُقلُللَن َسبوْ

ُهْم أَ  لِوووَك َغووودا  لَلنَّ ِلَشوووْكء  ِإيِنِ فاِعووول  ذ( َو  تَوُقووو22َحووودا  )ُاووواِر فِووويِهْم ِإ َّ ِموووراء  لووواِهرا  َو  َتْسوووتَوْفحِل فِووويِهْم ِمووونوْ
ُ َواذُْكووْر َربَّووَك ِإذا َنِسوويحَل َوقُووْل عَ 23)  (24َكوودا  )يبِِ أِلَقْوووَرَب ِمووْن هووذا رَ رَ يَوْهووِدَيِن  سووى أَنْ ( ِإ َّ أَْن َيشوواَء اّللَّ

َّ ِمائَ   ِسِننَي َواْزَقاُقوا ِتْسعا  ) ُ أَْعَلُم ِ وا لَِبثُولا لَوهُ  ( ُقلِ 25َولَِبثُلا يف َكْهِفِهْم َيال اأْلَْرِم  َغْيوُه السَّوماواِت وَ اّللَّ
 إِلَْيوَك ِموْن ِكتواِب ( َواتْوُل موا أُوِحوكَ 26دا  )ْكِمِه َأَحوحُ ُ  يف أَْبِصْر بِِه َوَأ ِْْع ما هَلُْم ِمْن ُقونِِه ِمْن َوِ ِ  َو  ُيْشرِ 

 { (27 )َربَِِك   ُمَبدَِِل ِلَكِلماتِِه َوَلْن عََِد ِمْن ُقونِِه ُمْلَتَحدا  
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لج فيوه  سوتقام ،  عواّبوذ  «  ِ َعلوى َعْبودِ »وفيه محود ّلِل علوى إنزالوه الكتواب .ء فيه اسوتقام ،وفيه صورام بد
 «.ْنهُ لِيُوْنِذَر َ ْسا  َكِديدا  ِمْن َلدُ »و  التلاء،و  مداراة و  مداورة:

لووه  لكتاب،واحلموودي أنووزل اومنووذ اهليوو  األوىل تتضوو  املعووا ،فال لووبك يف العقيوودة و  غموولم:اّلِل هوول الووذ
 فالكل إذن عبيد،وليك ّلِل من ولد و  كريك..وحممد هل عبد ّللِ .على تنزيله

نريو  إيبوات  لعولج،ومرة عونمورة عون نريو  نفوك اا سوتقام  يتكرر معو  ..« قَويِِما  »..والكتاب   علج له 
 تلكيدا هلذا املع  وتشديدا فيه..ا ستقام 

ووَر الْ ْنُه،َويوُ لِيُوْنووِذَر َ ْسووا  َكووِديدا  ِمووْن َلدُ »:والغوورم موون إنووزال الكتوواب واضوو  صووري  َملُوولَن ُمووْيِمِننَي الَّووِذيَن يَوعْ َبشِِ
 «.الصَّاحِلاِت أَنَّ هَلُْم َأْجرا  َحَسنا  

 «.دا  ِمْن َلُدْنهُ سا  َكِدي َْ ْنِذَر لِيوُ »فهل يبدأ به على وجه ا مجال:.ويغله لل ا نذار الصارم يف التعبْي كله
َوَذ اّللَُّ »إليه على وجه التخصويا: مث يعلق  الَّوِذينَ »ا تبشوْي للمويمنني وبينهمو..« دا   َولَوَويُوْنوِذَر الَّوِذيَن قواُللا اختَّ

ع األكيووود.مث ند إىل اللاقووواهر املسوووتّبوووذا القيووود الوووذي اعووول لإلميوووان قليلوووه العملوووك الظووو« يَوْعَملُوولَن الصَّووواحِلاتِ 
 موا هَلُومْ »دة:ي  العقيوقض.للحكم على أكث القضااي وأخطرهاذخذ يف كش  املنهج الفاسد الذي يتخذونه 

َكوُثَْت َكِلَمو   »ا:لم،هكذا جزافوعقلل بغْي ..فما أكنع وما أفظع أن يفضلا ّبذا ال« بِِه ِمْن ِعْلم  َو  هِلابئِِهمْ 
 « ..خَتْرُُج ِمْن أَْفلاِهِهْم ِإْن يَوُقلُللَن ِإ َّ َكِذاب  

لمو  فهل يبودأ بك.ا يقلللووالعثة وجرسها يف النط  يف تفظيع هوذ  الكلمو  الويتوتش   األلفاا بنظمها يف 
يف  ييوووزا لضووومْيهالكبوووْية ااواعووول الكلمووو  .لتجبوووه السوووامع ابلضوووخام  والفظاعووو  واوووا ا؟ووول ّبما« َكوووُثَتْ »

جووا كأ ووا هم خرو ن أفوولاهموو  ختوورج مووواعوول هووذ  الكل.زايقة يف تلجيووه ا نتبووا  إليها« َكووُثَْت َكِلَموو   »ا؟ملوو :
رسوها ااواص يف  « فْولاِهِهمْ أَ »لفظو   وتشوار .«خَتْرُُج ِمْن أَفْولاِهِهمْ »تنطل  منها جزافا وتندفع منها اندفاعا 

تولاىل مث ت...« لا أفو»ن مود:موتكبْي هذ  الكلم  وتفظيعها،فالنان  ّبوا يفوت  فوا  يف مقطعهوا األول  وا فيوه 
م ا؟ملو  ظونوبوذلك يشو   .«ِهِهمْ أَفْولا»طب  على املويم يف وايو  اللفظو :اهلاءان فيمتلىء الفم ّبما قبل أن ي

 ِإنْ »سووتثناء:نفووك وا ويعقووه علووى ذلووك ابلتلكيوود عوون نريوو  ال.وجوورس اللفظوو  يف تصوولير املعوو  ورسووم الظل
 «:يَوُقلُللَن ِإ َّ َكِذاب  

كووكء « مووا»،ويف لفووج لاضوو ألن يف األوىل صوورام  ابلسووكلن ال« مووا»  كلموو  « ِإنْ »وحتووار للنفووك كلموو :
 .. كلم  الكبْيةب هذ  الوذلك لزايقة التشديد يف ا ستنكار،ولزايقة التلكيد لكذ.من الليلن  ابملد .

الوووذي كوووان ُيزنوووه أن يكوووذب قلموووه ابلقووورآن ويعرضووولا عووون  - -وفيموووا يشوووبه ا نكوووار حانوووه الرسووولل 
فيمووا يشووبه ا نكووار يقوولل للرسوولل .اهلووال  .أنووه موولق ّبوم إىل  - -اهلدى،ويوذهبلا يف الطريوو  الووذي يعلووم 

- -:« ْأي فلعلووك قاتوول نفسووك «  َأَسووفا  .ِإْن َ ْ يُوْيِمنُوولا ِّبووَذا احْلَِديةِ .فَوَلَعلَّووَك ابِخووع  نَوْفَسووَك َعلووى آترِِهووم
فدعهم فقود جعلنوا .وما يستح  هي ء أن هزن علويهم وشسو .أسفا وحزان عليهم،إن   ييمنلا ّبذا القرآن

جعلنوا  اختبوارا وامتحواان ألهلهوا،ليتبني مون ُيسون مونهم .األرم من زخر  ومتاع،وأملال وأو ق . ما على
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لُووَلُهْم »العموول يف الدنيا،ويسووتح  نعمتها،كمووا يسووتح  نعوويم اهلخوورة: ِإانَّ َجَعْلنووا مووا َعلَووى اأْلَْرِم زِينَوو   هَلووا لِنَوبوْ
لووى مووا يصوودر موون العبوواق فعال،ومووا يتحقوو  موونهم يف احليوواة ولكنووه اووزي ع.واّلِل يعلم«.أَيُوُهووْم َأْحَسووُن َعَمووال  

ويسوووووكحل عمووووون   ُيسووووونلن العمووووول فوووووال يوووووذكرهم ألن مفهووووولم التعبوووووْي واضووووو .وواي  هوووووذ  الزينووووو  .عمال
فسووتعلق األرم جموورقة منها،وسوويهلك كوول مووا عليها،فتصووب  قبوول يوولم القياموو  سووطحا أجوورق خشوونا .حمتلم 
 « ..ها َصِعيدا  ُجُرزا  َوِإانَّ َ؟اِعُللَن ما َعَليْ »جداب:

 ا اللفظك.كموا؟دب  رسوهاتصلر مع  « ُجُرزا  »وكلم  .ويف التعبْي صرام ،ويف املشهد الذي ير ه كذلك
ذجوووا ،فتعرم  ل ترسوووم مشوووهد ا سوووتلاء والصوووالقة  مث عوووكء قصووو  أصوووحاب الكهووو « َصوووِعيدا  »أن كلمووو  

 ىل الكهوو  حوونيلجووأ بووه إينوو  األرم ومتاعها،وتكي  تطموو ن بووه،وتيير  علووى ز .لإلميووان يف النفوولس امليمنوو 
 .ويف يشوملها ابلرمحوالفتن ،و  النفولس امليمنو ،ويقيها وكي  يرعى اّلِل هوذ .يعز عليها أن تعيا به مع الناس
 َّت.كْي بصلر فقد ورقت يف بعخ الكته القدمي  ويف األسان.القص  رواايت كَّت،وأقاويل كثْية

واايت ائر الوووور ونطر  سوووو.لقرآن،فهوووول املصوووودر اللحيوووود املسووووتيقنوحنوووون نقوووو  فيهووووا عنوووود حوووود مووووا جوووواء يف ا
 اسوتفتاء غوْي د ووى عونوخباصو  أن القورآن الكورمي قو.واألسانْي الويت اندسوحل يف التفاسوْي بوال سوند صحي 

 القرآن فيها،وعن املراء فيها وا؟دل رمجا ابلغيه.
عنهموا  - -مكو  بسويال الرسولل وقد ورق يف سبه نزوهلا ونزول قص  ذي القرنني أن اليهلق أغوروا أهول 

وقود يكولن  - -أو أن أهل مك  نلبلا إىل اليهلق أن يصلغلا هلم أس ل  حتوثون ّبوا الرسولل .وعن الرو 
َوَيْسوووووووو َوُللَنَك َعووووووووْن ِذي »فقوووووووود جوووووووواء يف أول قصوووووووو  ذي القوووووووورنني:.1674هووووووووذا كلووووووووه أو بعضووووووووه صووووووووحيحا

ولكون   عوىء عون قصو  أصوحاب الكهو  مثول هوذ  ا كوارة.فنحن « ُقْل:َسأَتْوُللا َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكرا  .اْلَقْرَننْيِ 
  ضك يف القص  لذاهتا وهك واضح  ا رتباط  حلر السلرة كما بينا.

إن الطريقووو  الووويت اتبعوووحل يف عووورم هوووذ  القصووو  مووون الناحيووو  الفنيووو  هوووك نريقووو  التلخووويا ا مجوووا  أو ،مث 
 املشووووواهد فجووووولات يعووووور  موووووا فيهوووووا مووووون وهوووووك تعووووورم يف مشووووواهد وتووووو   بوووووني.العووووورم التفصووووويلك أخْيا

ِإْذ أََوى .أَْم َحِسووْبحَل أَنَّ َأْصووحاَب اْلَكْهووِ  َوالوورَِّقيِم كووانُلا ِمووْن آايتِنووا َعَجبووا  »وهووك تبوودأ هكووذا:.1675السوويا 
َيُ  ِإىَل اْلَكْهِ ،َفقاُللا:َربَّنا آتِنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَ  ،َوَهيِِْئ لَنا ِمْن أَْمران َرَكدا   َفَضَربْنا َعلَوى آذاِوِوْم يف اْلَكْهوِ  .اْلِفتوْ

 «.ِسِننَي َعَدقا ،مُثَّ بَوَعْثناُهْم لِنَوْعَلَم َأُي احلِْْزَبنْيِ َأْحصى ِلما لَِبثُلا أََمدا  
  نعلوم  -فنعر  أن أصحاب الكه  فتيو  .وهل تلخيا امل القص ،ويرسم خطلنها الرئيسي  العريض 

سونني معودوقة  -أي انملا  -وأنه ضرب على آذاوم يف الكه  .نلنآووا إىل الكه  وهم ميم -عدقهم 
وأنوه كوان هنوا  فريقوان يتجواق ن يف كوأوم مث لبثولا يف .وأوم بعثلا من رقدهتم الطليل  -  نعلم عدقها  -

                                                 
 [ من نر  وغالبها مرسل وضعي 630/ 9[ و]451/ 9[ و]480/ 9ط قار هجر مصر ] -الدر املنثلر - 1674
 )السيد رمحه هللا ( «.قار الشرو «. »التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« القص  يف القرآن»يرجع فصل  -  1675
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ويف .وأن قصووتهم علووى غرابتهووا ليسووحل  عجووه آايت اّللِ .الكهوو  فبعثوولا ليتبووني أي الفووريقني أق  إحصوواء
 .1676الكلن من العجائه ويف ينااي  من الغرائه ما يفل  قص  أصحاب الكه  والرقيم صفحات هذا

قصووه اّلِل ن مووا سي ويبدأ هووذا التفصوويل .وبعوود هووذا التلخوويا املشوول  للقصوو  ذخووذ السوويا  يف التفصوويل
ُْم ِفتوْ .اِبحْلَو ِِ  َك نَوبَوَأُهمْ  َعَلْيوحَنْوُن نَوُقواُ »منها هل فصل ااطاب يف الرواايت املتضارب ،وهل احل  اليقني: يَو   ِإوَّ

ْرِم،لَووْن نَووْدُعَلا ِمووْن نووا َرُب السَّووماواِت َواأْلَ قاُللا:َربُ فَ قوواُملا  َوَرَبْطنا َعلووى قُولُوولِّبِْم ِإذْ .آَمنُوولا بِووَرّبِِِْم َوزِْقانُهووْم ُهوودى  
َوُذوا.َلَقْد قُوْلنا ِإذا  َكوَططا  .ُقونِِه ِإهلا   َفَمْن أَْللَوُم .ْم ِبُسوْلطان  بَونيِِ  َلْل  َذْتُولَن َعلَوْيهِ .ونِوِه آهِلَو   ِموْن قُ  هُي ِء قَوْلُمنَوا اختَّ

ىَل اْلَكْهِ ،يَوْنُشووْر َلُكووْم َرُبُكووْم فَووْأُووا إِ  - ِإ َّ اّللََّ  -َن ْعبُووُدو ِ َّووِن افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ َكووِذاب ف َوِإِذ اْعتَوزَْلُتُموولُهْم َومووا يوَ 
 «.َلُكْم ِمْن أَْمرُِكْم ِمرَفقا   ِمْن َرمْحَِتِه،َويُوَهيِِئْ 

يَوو   آَمنُوولا بِووَرّبِِِ ».هووذا هوول املشووهد األول موون مشوواهد القصوو  ُووْم ِفتوْ  إبهلووامهم كيوو « ُهوودى   َوزِْقانُهوومْ ».« .مْ ِإوَّ
ة اب ميوان معتز .لوذي عرفوحلىل احلو  افوإذا هوك تبتو  راسوخ ،مطم ن  إ« َوَرَبْطنوا َعلوى قُولُولِّبِمْ ».يودبرون أمورهم

« واِت َواأْلَْرمِ ُب السَّوما:َربُنوا رَ َفقاُللا».والقيام حركو  تودل علوى العوزم والثبوات..« ِإْذ قاُملا»اختارت الذي 
« ا ِإذا  َكووَططا  َلَقووْد قُوْلنوو».ال كووريكفهوول واحوود بوو..« لَووْن نَووْدُعَلا ِمووْن ُقونِووِه ِإهلووا  »..فهوول رب هووذا الكوولن كلووه 

 وعاوزان احل  وحدان عن الصلاب...
ِء هووُي »لعقيوودة:ا تكوولين فتولن إىل مووا عليووه قوولمهم فيستنكرونه،ويسووتنكرون املونهج الووذي يسوولكلنه يفمث يلت

كلن لإلنسوان ي  ا عتقاق:أن .فهذا هل نري.«  َبنيِِ فُسْلطان  َلْل  َذْتُلَن َعَلْيِهْم بِ .قَوْلُمَنا اختََُّذوا ِمْن ُقونِِه آهِلَ   
نه الكووذب لشوونيع،ألعلووى النفوولس والعقوولل.وإ  فهوول الكووذب ا قليوول قوولي يسووتند إليووه،وبرهان لووه سوولطان

 « ..َفَمْن أَْلَلُم ِ َِّن اْفَ ى َعَلى اّللَِّ َكِذاب ف»على اّلِل:
كووووووداء يف فتي ،أ إوووووووم.وإىل هنووووووا يبوووووودو ملقوووووو  الفتيوووووو  واضووووووحا صوووووورُيا حا ووووووا،  توووووورقق فيووووووه و  تلعووووووثم .

 ليه قلمهم ..أكداء يف استنكار ما ع.أجسامهم،أكداء يف إمياوم
فووورار و  بوود مووون ال. احليووواةولقوود تبوووني الطريقووان،واختل  املنهجوووان،فال سووبيل إىل ا لتقووواء،و  للمشووارك  يف

ا  لقلا موووا يتلقوووليهوووا،ويتإوم ليسووولا رسوووال إىل قووولمهم فيلاجهووولهم ابلعقيووودة الصوووحيح  ويووودعلهم إ.ابلعقيووودة
دهتم م أعلنولا عقيوهوللسو  إن ا  حياة هلم يف هذا إ ا هم فتي  تبني هلم اهلدى يف وس  لا  كافر،و .الرسل

ل هلوو  علووى سووبيون موون اهلوجوواهروا ّبووا،وهم   يطيقوولن كووذلك أن يووداروا القوولم ويداروهم،ويعبوودوا مووا يعبوود
،وأن نهم إىل اّللِ فوووروا بووودييفال سوووبيل هلوووم إ  أن .واألرجووو  أن أمووورهم قووود كشووو .التقيووو  وحفووولا عبووواقهتم ّللِ 
 -َومووا يَوْعبُووُدوَن  ْلُتُموولُهمْ  اْعتَوزَ َوِإذِ  »وقوود أمجعوولا أموورهم فهووم يتنوواجلن بيوونهم:.ينوو  احلياةحتوواروا الكهوو  علووى ز 

 َ  « ..ِمرَفقا   ْئ َلُكْم ِمْن أَْمرُِكمْ ِتِه،َويُوَهيِِ ىَل اْلَكْهِ  يَوْنُشْر َلُكْم َرُبُكْم ِمْن َرمحَْ فَْأُووا إِ  -ِإ َّ اّللَّ

                                                 
ب هووول الكتووواب الوووذي ُيمووول أ ووواءهم ور وووا كوووان هووول الوووذي وضوووع علوووى اب -يف الغالوووه  -الكه :الفجووولة يف الصوووخر. والووورقيم   - 1676

 )السيد رمحه هللا ( الكه  الذي عثر عليهم فيه.
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 م،ويهجرونفهي ء الفتيووووووو  الوووووووذين يعتزلووووووولن قووووووولمه.امليمنووووووو وهنوووووووا ينكشووووووو  العجوووووووه يف كوووووووأن القلووووووولب 
 الكهوو  الضووي  وون إىلهي ء الووذين ذ.ويتجوورقون موون زينوو  األرم ومتوواع احليوواة.قايرهم،ويفووارقلن أهلهم

َرُبُكوْم ِموْن  ُشوْر َلُكومْ يَونْ ».تودةوُيسولن هوذ  الرمحو  لليلو  فسويح   .هي ء يس وحلن رمح  اّللِ .ااشن املظلم
ع سوي  رحيوه وسويكهو  فضواء ففإذا ال.تلقك لالل السع  والبحبلح  وا نفسا « يَوْنُشرْ »ولفظ  « هِ َرمْحَتِ 

 حلوووودوق الضوووويق إن ا.ء .تنتشوووور فيووووه الرمحوووو  وتتسووووع خيلنهووووا واتوووود لالهلا،وتشووووملهم ابلرفوووو  واللووووني والرخووووا
.إنوووه حووو  وا رتفا الرافووو  و لتنوووزا ،وإن ا؟ووودران الصووولدة لووو  ،وإن اللحشووو  امللغلووو  لتشووو ،فإذا الرمحووو  والر 

 ا ميان ..
  فياهتم األرضيحلناس يف وما قيم  الظلاهرف وما قيم  القيم واألوضاع واملدلل ت اليت تعار  عليها ا

 لرمحووووو  والرفووووو اتظللوووووه  عاملوووووا.إن هنالوووووك عاملوووووا آخووووور يف جنبوووووات القلوووووه املغمووووولر اب ميان،املوووووأنلس ابلرمحن
 وا نم نان والرضلان.
لوووويهم اّلِل ع لْيفع علووووى مشووووهد آخوووور والفتيوووو  يف الكهوووو  وقوووود ضوووورب.ى هووووذا املشووووهدويسوووودل السووووتار علوووو

 النعاس.
وووْمَك ِإذا نََلَعوووحْل تَوتَوووزاَوُر َعوووْن َكْهِفِهوووْم ذاَت اْلَيِمووو» وووما ذا َغَربَوووحلْ نِي،َوإِ َوتَووووَرى الشَّ ِل،َوُهْم يف تَوْقرُِضوووُهْم ذاَت الشِِ

ُ فَوُهوووَل الْ َموووْن يوَ .ذِلَك ِموووْن آايِت اّللَِّ .َفْجووَلة  ِمْنوووهُ  وووَد لَوووُه وَ َوَمْن ُيْضووولِ .ُمْهتَووودِ ْهووِد اّللَّ َوَهَْسوووبُوُهْم .لِي وووا ُمْرِكدا  ْل فَولَووْن عَِ
ووما.َوُهووْم رُقُوولق   أَْيقالووا   ِل انََّلْعووحَل َعلَووْيِهْم لَ . ِذراَعْيووِه اِبْلَلِصوويدِ بُوُهْم ابِسوو   وََكلْ .لِ َونُوَقلِِبُوُهْم ذاَت اْلَيِموونِي َوذاَت الشِِ
ُهْم ُرْعبا  َلَللَّْيحلَ  ُهْم ِفرارا ،َوَلُمِلْ حَل ِمنوْ  «. ِمنوْ

  وهوووووووول مشووووووووهد تصووووووووليري عجيه،ينقوووووووول ابلكلمووووووووات هي وووووووو  الفتيوووووووو  يف الكه ،كمووووووووا يلتقطهووووووووا كووووووووري
وتلقوك لول  لر مودللهلاتصو« تَوتَوزاَورُ »ولفج .والشمك تطلع على الكه  فتميول عنوه كأووا متعمودة.متحر 

 الشمال وهم يف فجلة منه .. ا راقة يف عملها.والشمك تغرب فتجاوزهم إىل
وقبل أن يكمل نقل املشهد العجيه يعلو  علوى وضوعهم ذا   حود التعليقوات القرآنيو  الويت تتخلول سويا  

وضووعهم هكووذا يف الكهوو  ..« ذلِووَك ِمووْن آايِت اّللَِّ :»1677القصووا لتلجيووه القلوولب يف اللحظوو  املناسووب  
 مكاوم   ميلتلن و  يتحركلن. وهم يف.والشمك   تناهلم  كعتها وتقرب منهم بضلئها

ُ فَوُهَل اْلُمْهَتدِ » فمن اهتودى .وللهودى والضوالل انمولس..« ا  ي ا ُمْرِكودُه َولِ َوَمْن ُيْضِلْل فَوَلْن عََِد لَ .َمْن يَوْهِد اّللَّ
 ل،وجاء ضواللهضوب اهلودى ومن   ذخوذ  سوبا.آبايت اّلِل فقد هودا  اّلِل وفو  انملسوه وهول املهتودي حقوا

 الناملس ا هلك فقد أضله اّلِل إذن،ولن عد له من بعد هاقاي.وف  
فيحسووبهم .وهم يقلبوولن موون جنوه إىل جنووه يف نوولمتهم الطليل .مث ميضوك السوويا  يكموول املشوهد العجيووه

ابس  ذراعيه ابلفناء قريبا مون ابب الكهو  كأنوه  -على عاقة الكالب  -وكلبهم .الرائك أيقالا وهم رقلق

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو «. »التصلير الفب يف القرآن»فصل القص  يف القرآن. يف كتاب   - 1677
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إذ يوراهم نياموا كاأليقواا،يتقلبلن و  .تهم هذ  يثْيون الرعه يف قله من يطلوع علويهموهم يف هي .ُيرسهم
وذلك مووون تووودبْي اّلِل كوووك   يعبوووة ّبوووم عابوووة،حَّت ُيوووني اللقوووحل املعللم.وفجوووأة تووودب فووويهم .يسوووتيقظلن

نَوُهمْ  »فلنظر ولنسوومع:.احليوواة ُهمْ .وََكووذِلَك بَوَعْثنوواُهْم لِيَوَتسووائَوُللا بَويوْ :َكْم لَِبثْوووُتْمف قاُللا:لَِبْثنووا يَوْلمووا  أَْو قوواَل قائِوول  ِموونوْ
زْكوووى نَعاموووا  قووواُللا:َرُبُكْم أَْعلَوووُم ِ وووا لَِبثْوُتْم،فَوووابْوَعثُلا َأَحووودَُكْم بِوووَلرِِقُكْم هوووِذِ  ِإىَل اْلَمِدينَوووِ ،فَوْليَوْنظُْر أَيُهوووا أَ .بَوْعوووَخ يَوْلم  

ُْم ِإْن َيْظَهووووُروا َعلَووووْيُكْم يَوْرمُجُوووولُكْم أَْو يُِعيووووُدوُكْم يف .ِعَرنَّ ِبُكووووْم َأَحوووودا  فَوْليَووووْأِتُكْم بِوووورِْز   ِمْنووووُه َوْليَوتَوَلطَّووووْ  َو  ُيْشوووو ِإوَّ
 « ..ِملَِّتِهْم،َوَلْن تُوْفِلُحلا ِإذا  أَبَدا  

يعرفوولن كووم  ن وهووم  إن السوويا  ُيووتفج ابملفاجووأة يف عوورم القصوو ،فيعرم هووذا املشووهد،والفتي  يسووتيقظل 
 كم لبثتمفن فيسأل:إوم يفركلن أعينهم،ويلتفحل أحدهم إىل اهلخري.نعاس .لبثلا منذ أن أقركهم ال

ْو بَوْعووَخ نووا يَوْلموا  أَ :لَِبثْ قاُللا».و  بوود أنوه كووان ُيوك آبتر نوولم نليول.كموا يسووأل مون يسووتيقج مون نوولم نليول
أن املويمن يف كول ك -ّلِل  علا أمرهامث رأوا أن ي كلا هذ  املسأل  اليت   نائل وراء البحة فيها،ويد«  يَوْلم  

ا موون ّبووولووديهم نقوولق فضووي  خرجوولا .فهم جائعلن.أن ذخووذوا يف كووأن عملووكو  -مووا يعوورم لووه  ووا اهلووه 
ْنظُووووووْر أَيُهووووووا أَزْكووووووى  ِإىَل اْلَمِدينَووووووِ  فَوْليوَ ِقُكْم هووووووِذ ِ ْم بِووووووَلرِ قوووووواُللا:َرُبُكْم أَْعلَووووووُم ِ ووووووا لَِبثْوُتْم،فَووووووابْوَعثُلا َأَحوووووودَكُ »املدينوووووو :
م ُيووووذرون أن بشوووكء منوووه.وه   فليوووأتكمأي فليخووو  أنيوووه نعووووام يف املدينووو..« يَوووْأِتُكْم بِووورِْز   ِمْنوووهُ نَعاما ،فَولْ 

ني بلصوفهم خوارج - فيأخذهم أصحاب السلطان يف املدين  فيقتللهم رمجا.ينكش  أمرهم ويعر  ربيهم
 تعذيه.م ابلن عقيدهتعأو يفتنلهم  -على الدين ألوم يعبدون إهلا واحدا يف املدين  املشرك   

ُْم .ُكوْم َأَحودا  ْشوِعَرنَّ بِ يُ ْ  َو  َوْليَوتَوَلطَّو»لذلك يلصولن الرسولل أن يكولن حوذرا لبقوا:.وهذ  هك اليت يتقلوا ِإوَّ
عوون ا ميووان موون يرتوود  فمووا يفلوو ..« ا ِإذا  أَبَوودا  ْن تُوْفِلُحوول ْم َولَووِإْن َيْظَهووُروا َعلَووْيُكْم يَوْرمُجُوولُكْم أَْو يُِعيووُدوُكْم يف ِملَّووِتهِ 

 إىل الشر ،وإوا للخسارة الكثى.
 ن عجلو  الوزمند كورت،وأوهكذا نشهد الفتي  يتناجلن فيما بينهم،حوذرين خوائفني،  يودرون أن األعولام قو

 تسووولطني الووووذين،وأن املقووود قارت،وأن أجيوووا  قووود تعاقبوووحل،وأن مووودينتهم الووويت يعرفلووووا قووود تغوووْيت معاملهوووا
الظوووا  قووود  هووود امللوووكعولوووتهم،وأن قصووو  الفتيووو  الوووذين فوووروا بووودينهم يف حشووولوم علوووى عقيووودهتم قووود قالوووحل ق

ضوووحل منوووذ مة الوويت تناقلهووا االووو  عوون السووول  وأن األقاويوول حووولهلم متعارضوو  حووولل عقيوودهتم،وحلل الفووو  
 اختفائهم.

كوو  يف جوولة م و وبني املشووهدين ف.وهنووا يسوودل السووتار علووى مشووهدهم يف الكهوو  لْيفووع علووى مشووهد آخوور
 ين.السيا  القرآ

ب   أموورهم بووذهاد أن انكشواحلفوواوة ابلفتيو  املوويمنني بعوو ونفهوم أن أهوول املدينو  اليوولم ميمنوولن،فهم كوديدو
 عيد.بأحدهم لشراء الطعام،وعر  الناس أنه أحد الفتي  الذين فروا بدينهم منذ عهد 

مضوووى عليهوووا  بعووود أن أيقووون زمووويلهم أن املدينووو  قووود -ولنوووا أن نتصووولر ضوووخام  املفاجوووأة الووويت اعووو ت الفتيووو  
العهد الطليل منوذ أن فارقلهوا وأن الودنيا قود تبودلحل مون حولهلم فلوم يعود لشوكء  وا ينكرونوه و  لشوكء  وا 
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وأوم أعجلبوو  يف نظور النوواس وحسوهم،فلن ميكوون .يعرفلنوه وجولق  وأوووم مون جيوول قودمي مضووحل عليوه القورون
امالت ومشوواعر وعوواقات وتقاليوود وأن كوول مووا يووربطهم  وويلهم موون قووراابت ومعوو.أن يعووامللهم كبشوور عوواقيني

 فْيمحهم اّلِل من هذا كله فيتلفاهم..كله قد تقطع،فهم أكبه ابلذكرى احلي  منهم ابألكخاص اللاقعي  ...
ارج الكهوو  خوو،والنوواس أما السوويا  القوورآين فيعوورم املشووهد األخْي،مشووهد وفاهتم.لنووا أن نتصوولر هووذا كلووه

باكوووورة إىل ويعهوووود م.لوووودووم وُيفظوووولن ذكوووراهم لاجياليتنوووازعلن يف كووووأوم:على أي قيوووون كوووانلا،وكي  ح
السَّواَعَ     ْعوَد اّللَِّ َحو  ،َوأَنَّ لا أَنَّ وَ يَوْعَلُمووََكوذِلَك أَْعثَووْران َعلَوْيِهْم لِ »العثة املستقاة مون هوذا احلواقّ العجيوه:

وووونَوُهْم أَْمَرُهْم،َفقوووواُللا:ابْوُنلا .َريْووووَه ِفيهووووا َل الَّووووِذيَن َغَلبُوووولا َعلووووى قووووا.ُّبُووووْم أَْعلَووووُم ِّبِمْ رَ  بُوْنيوووواان  ِهمْ لَوووويْ عَ ِإْذ يَوَتنوووواَزُعلَن بَويوْ
 «.أَْمرِِهْم:لَنَوتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجدا  

ضوي  إىل النواس ق يقرب.سولسإن العثة يف خاا  هي ء الفتي  هك ق لتها على البعة  ثل واقعوك قريوه حم
  مون اّلِل الفتيو لنحول بعوةوعلوى هوذا ا.الساع    ريه فيها .فيعلملا أن وعد اّلِل ابلبعة ح ،وأن .البعة

 نلمتهم وأعثر قلمهم عليهم.
 ا كانلا عليه من عقيدة.و « ِّبِمْ   أَْعَلمُ َرُّبُمْ »  ُيدق عقيدهتم « ابْوُنلا َعَلْيِهْم بُوْنياان  »وقال بعخ الناس:

واملقصوولق معبوود،على نريقوو  اليهوولق «  َمْسووِجدا  لَنَوتَِّخووَذنَّ َعلَووْيِهمْ »وقووال أصووحاب السوولطان يف ذلووك األوان:
وكما يصوونع اليوولم موون يقلوودووم موون املسوولمني .والنصووارى يف اختوواذ املعابوود علووى مقووابر األنبيوواء والقديسووني

قَووواَل ِ  َمَرِضوووِه الَّوووِذى  - -َعوووِن النَّوووِبِِ  -رضوووى هللا عنهوووا  -فَعوووْن َعاِئَشوووَ   - -روووالفني هلووودى الرسووولل 
ا »  َماَت ِفيهِ  ُ اْليَوُهلَق َوالنََّصواَرى،اختََُّذوا قُوبُولَر أَنِْبيَوائِِهْم َمْسوِجد  قَالَوحْل َولَوْل َ َذلِوَك ألَبْووَرُزوا قَوْثَُ  َغوْْيَ .« َلَعَن اّللَّ

ا   .1678َأىنِِ َأْخَشى أَْن يُوتََّخَذ َمْسِجد 
 ى عووواقة النووواسلوووع -مث يرفوووع لنسووومع ا؟ووودل حووولل أصوووحاب الكهووو  .ويسووودل السوووتار علوووى هوووذا املشوووهد

جيووول،حَّت  جووويال بعووود الووورواايت واألخبار،ويزيووودون فيهوووا وينقصلن،ويضووويفلن إليهوووا مووون خيووواهلم يتنووواقللن
 لقرون:اتتضخم وتتحلل،وتكثر األقاويل حلل ااث اللاحد أو احلاقّ اللاحد كلما مرت 

َع   َوتِموونُوُهْم  ْلَغْيِه،َويَوُقل َرمْجووا  ابِ  -ْلوبُوُهْم ْم كَ ُسووهُ َسويَوُقلُللَن:َياليَ   رابُِعُهووْم َكْلبُوُهْم،َويَوُقلُللَن:مَخَْسو   ساقِ  » ُللَن:َسوبوْ
ُهْم يِهْم ِإ َّ ِمووراء  لوواِهرا  ال ُاوواِر فِووفَ .ِليوول  ما يَوْعَلُمُهووْم ِإ َّ قَ .قُووْل:َريبِِ أَْعلَووُم بِعِوودَّهِتِمْ .َكْلبُوُهمْ  ،َو  َتْسووتَوْفحِل فِوويِهْم ِموونوْ
 « ..َأَحدا  

وإنووووه ليسووووتلي أن يكلنوووولا ياليوووو  أو مخسوووو  أو سوووووبع ،أو .لفتيوووو    نائوووول وراء فهووووذا ا؟وووودل حوووولل عوووودق ا
وعنوود القليلووني الووذين تثبتوولا موون احلوواقّ عنوود وقلعووه أو موون .أكثر.وأموورهم ملكوولل إىل اّلِل،وعلمهووم عنوود اّللِ 

والعثة يف أموووووورهم حاصوووووول  ابلقليوووووول .فال ضوووووورورة إذن للجوووووودل الطليوووووول حوووووولل عوووووودقهم.روايتووووووه الصووووووحيح 
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إىل توور  ا؟وودل يف هووذ  القضووي ،وإىل عوودم اسووتفتاء أحوود موون  - -لووذلك يلجووه القوورآن الرسوولل .وابلكثْي
 اشيا مع منهج ا سالم يف صيان  الطاق  العقلي  أن تبدق يف غْي ما يفيد..املتجاقلني يف كأوم

 لكوولل إىليووه املل موون الغوهووذا احلوواقّ الووذي نوولا  الووزمن هوو.ويف أ  يقفوول املسوولم مووا لوويك لووه بووه علووم ويي 
 علم اّلِل،فلي   إىل علم اّلِل.

قوووع فيوووه بل وموووا يو ناسوووب  النهوووك عووون ا؟ووودل يف غيوووه املاضوووك،يرق النهوووك عووون احلكوووم علوووى غيوووه املسوووتق
 -ذلِوَك َغودا   ِإيِنِ فاِعول  :ِلَشوكء َو  تَوُقولَلنَّ »فا نسان   يدري ما يكلن يف املسوتقبل حوَّت يقطوع بورأي فيوه:

 « ..دا   أِلَقْوَرَب ِمْن هذا َركَ ْهِدَيِن َريبِِ بََّك ِإذا َنِسيحَل،َوُقْل:َعسى أَْن يوَ َواذُْكْر رَ  - ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَُّ 
جوه موا ُيه مسوبل وسوج  الغيو.إن كل حرك  وكل أنم ،بل كل نفك من أنفواس احلك،مرهولن إبراقة اّللِ 
 فال.قاصوور كليوول همووا علووممدل وعقلووه وراء اللحظوو  احلاضوورة وعووني ا نسووان   اتوود إىل مووا وراء السوو  املسوو

 قه.وغدا يف غيه اّلِل وأستار غيه اّلِل قون العلا.يقل إنسان:إين فاعل ذلك غدا
بيلم،حلظووو   عووويا يلمووواولووويك معووو  هوووذا أن يقعووود ا نسوووان،  يفكووور يف أمووور املسوووتقبل و  يووودبر لوووه وأن ي

اب لغيووه وحسووُيسووه حسوواب ا ولكوون معنووا  أن.كال.وأ  يصوول ماضووك حياتووه  اضوور  وقابلووه ..بلحظوو 
  يوود ،فال يوود اّلِل فوول  ستشووعر أناملشووي   الوويت توودبر  وأن يعووزم مووا يعووزم ويسووتعني  شووي   اّلِل علووى مووا يعزم،وي

غوْي موا قبور   شوي   اّلِل بن جورت موإ.فإن وفقه اّلِل إىل ما اعتزم فبها.يستبعد أن يكلن ّلِل تدبْي غْي تدبْي 
سووووْي  ووووا يفكوووور بتيعر أنووووه إ أو  وأخْيا.فليفكوووور ا نسووووان وليوووودبر ولكوووون ليشووووُيووووزن و  ييووووأس،ألن األموووور ّللِ 

سووول أو كدعل هوووذا إىل  يوووولن .بْياّلِل،ويووودبر بتلفيووو  اّلِل،وأنوووه   ميلوووك إ  موووا ميووود  اّلِل بوووه مووون تفكوووْي وتووود
 غيوهكشو  سو  الفإذا ان.تران،أو ضع  أو فتلر بل علوى العكوك ميود  ابلثقو  والقولة وا نم نوان والعزميو 

ن جمهول  ألصول الوذي كواألنه ا.معن تدبْي ّلِل غْي تدبْي ،فليتقبل قضواء اّلِل ابلرضوى والطمأنينو  وا ستسوال
 له فكش  عنه الستار.

و  .يوودبرو هوول يفكوور و فال يشووعر ابللحوودة واللحشوو  .هووذا هوول املوونهج الووذي ذخووذ بووه ا سووالم قلووه املسوولم
بقوى يف كوول بول ي.ف شوعر القنولط واليوأس وهوول يفشول وحو  يست.ُيوك ابلغورور والتبطور وهول يفلوو  ويونج 

 ْي متبطوووووور و غ.وقوووووودر  أحلالووووووه متصووووووال ابّلِل،قوووووولاي اب عتموووووواق عليه،كوووووواكرا لتلفيقووووووه إاي ،مسوووووولما بقضووووووائه
ُقْل:َعسووى وَ »ارجووع إليووه.و اذكر ربووك إذا نسوويحل هووذا التلجيووه وا عووا  فوو..« َواذُْكووْر َربَّووَك ِإذا َنِسوويحلَ »قنوولط.

،يف كول موا يهوم بوه ه قائموا ابّللِ يصول القلو مون هوذا الونهج الوذي..« ِن َريبِِ أِلَقْوَرَب ِمْن هذا َرَكودا  أَْن يَوْهِديَ 
تقى،وضووورورة فووواع هوووذا املر للد لووو  علوووى ارت« أِلَقْووووَربَ »وكلمووو  « َعسوووى »وكووول موووا يتلجوووه إليوووه.وعكء كلمووو  

 اناول  الدائم  لالستلاء عليه يف مجيع األحلال.
َولَِبثُولا يف َكْهِفِهوْم »فلنعرفوه اهلن لنعرفوه علوى وجوه اليقوني:.نعلم:كوم لبوة الفتيو  يف الكه وإىل هنا   نكون 

َّ ِمائَووو   ِسوووِننَي،َواْزَقاُقوا ِتْسوووعا   وووماواِت َواأْلَْرمِ .يَوووال ُ أَْعلَوووُم ِ وووا لَِبثُووولا لَوووُه َغْيوووُه السَّ وووعْ .ُقِل:اّللَّ « أَْبِصوووْر بِوووِه َوَأ ِْ
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مووووووا أبصوووووور ،وما أ عووووووه  .أمرهم،يقوووووورر  عووووووا  غيووووووه السووووووماوات واألرم..فهووووووذا هوووووول فصوووووول ااطوووووواب يف 
 سبحانه.فال جدال بعد هذا و  مراء.

 ِموووْن ِموووْن ُقونِوووهِ  ا هَلُووومْ مووو»ويعقوووه علوووى القصووو  إبعوووالن اللحدانيووو  الظووواهرة األيووور يف سوووْي القصووو  وأحووودايها:
 « ..َو  ُيْشرُِ  يف ُحْكِمِه َأَحدا  .َوِ ِ  

ذي   ذتيوووه وهووول احلووو  الووو -حوووا  ربوووه إليه،وفيوووه فصووول ااطووواب إىل توووالوة موووا أو  - -وبتلجيوووه الرسووولل 
ملهم برمحتووه وقوود فوور إليووه أصووحاب الكهوو  فشوو.ا عووا  إىل اّلِل وحوود ،فليك موون محووى إ  محا و  -البانوول 
 « ..ا  ِمْن ُقونِِه ُمْلَتَحدَد ،َوَلْن عَِ ِلماتِهِ َواْتُل ما أُوِحَك إِلَْيَك ِمْن ِكتاِب َربَِِك   ُمَبدَِِل ِلكَ »وهدا :

ا يف سوووا  القصووووهكوووذا تنتهوووك القص ،تسوووبقها وتتخللهوووا وتعقبهوووا تلوووك التلجيهوووات الووويت مووون أجلهوووا ي
 القرآن.مع التناس  املطل  بني التلجيه الديب والعرم الفب يف السيا .
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 [46إل   28(:اآليات 18]سور  الكهف ):الوحد  الثانية

 يم بميهان المقيد  وقصة صاحب ال ناينأقرير الق

ُووْم اِبْلغَووداِة َوا}  ُهْم تُرِيووُد زِينَووَ  ْجَهووُه َو  تَوْعووُد َعْينوواوَ يُرِيووُدوَن  ْلَعِشووكِِ َواْصووِثْ نَوْفَسووَك َمووَع الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ َ  َعوونوْ
قُووِل احْلَووُ  ِمووْن َربُِِكووْم وَ ( 28اَن أَْموورُُ  فُوُرنووا  ) َهوولاُ  وَكوواتوَّبَووعَ وَ احْلَيوواِة الووُدنْيا َو  ُتِطووْع َمووْن أَْغَفْلنووا قَوْلبَووُه َعووْن ذِْكووران 
ْن َيْسوَتِغيثُلا يُغوايُلا ِ واء   حواَط ِّبِوْم ُسوراِقُقها َوإِ نَي انرا  أَ ظَّواِلمِ َفَمْن كاَء فَوْليُووْيِمْن َوَموْن كواَء فَوْلَيْكُفوْر ِإانَّ أَْعتَوْدان لِل

وووراُب َوسووواَءْت ُمْرتَوَفقوووا  )َكاْلُمْهوووِل َيْشوووِلي اْلُلُجووول َ  انَّ   إِ ( ِإنَّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت 29 بِوووْ َك الشَّ
 لَّْلَن ِفيها ِموْن َأسواِورَ ْواُر ُيَُ ن  َعْرِي ِمْن َهِْتِهُم اأْلَ ( أُولِ َك هَلُْم َجنَّاُت َعدْ 30ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمال  )

لاُب َوَحُسووَنحْل لَووى اأْلَرائِووِك نِْعووَم الثَّوونَي ِفيهووا عَ تَِّك ِوومُ َويَوْلَبُسوولَن يِيووااب  ُخْضوورا  ِمووْن ُسووْنُدس  َوِإْسووَتْثَ    ِمووْن َذَهووه  
نَوُهموا َجعَ َوَحَفْفناُ وا بَِنْخول  وَ  ِمْن أَْعناب   ا َجنوََّتنْيِ ( َواْضِرْب هَلُْم َمَثال  َرُجَلنْيِ َجَعْلنا أِلََحِدِ  31ُمْرتَوَفقا  ) ْلنوا بَويوْ
ووْران ِخالُه َكووْي ا  وَ ِكْلتَووا اْ؟َنوَّتَوونْيِ آتَووحْل أُُكَلهووا َوَ ْ َتْظلِووْم ِمْنوو  (32َزْرعووا  ) لَووُه مَثَوور  َفقوواَل  ( وَكووانَ 33هَلُمووا َوَوورا  )َفجَّ

ْن ُه َوُهوَل لوواِ   لِنَوْفِسوِه قواَل موا أَلُووُن أَ َوَقَخوَل َجنوَّتَو (34را  )ِلصواِحِبِه َوُهوَل ُُيواِورُُ  أاََن َأْكثَوووُر ِمْنوَك موا   َوأََعوُز نَوَفوو
َقَلبوا  )ِجَدنَّ َخوْيْ ِقْقُت ِإىل َريبِِ أَلَ ( َوما أَُلُن السَّاَعَ  قائَِم   َولَِ ْن رُ 35تَِبيَد هِذِ  أَبَدا  ) ( قواَل لَوُه 36ا  ِمْنهوا ُمنوْ

ُ َريبِِ ل (37 َسولَّاَ  َرُجوال  )نُْطَفو   مُثَّ   ِمونْ راب  مُثَّ صاِحُبُه َوُهَل ُُياِورُُ  َأَكَفْرَت اِبلَِّذي َخَلَقوَك ِموْن تُو ِكنَّوا ُهوَل اّللَّ
ُ   قُوووولَّ ( َولَوووْل  ِإْذ َقَخْلوووحَل َجنوَّتَوووَك قوُ 38َو  أُْكووورُِ  بِوووَريبِِ َأَحووودا  ) قَووولَّ أَ ّللَِّ ِإْن تَووووَرِن أاََن َة ِإ َّ ابِ ْلوووحَل موووا كووواَء اّللَّ

َ   ِموَن السَّوماِء فَوُتْصوبِ ْيهوا ُحْسوباان  نَّتِوَك َويُوْرِسوَل َعلَ جَ فَوَعسوى َريبِِ أَْن يوُوْيِتنَيِ َخوْْيا  ِموْن ( 39ِمْنَك موا   َوَولَودا  )
أُِحوويَ  بَِثَموورِِ  فََأْصووَبَ  يُوَقلِِووُه َكفَّْيووِه ( وَ 41ُه نََلبووا  )( أَْو ُيْصووِبَ  ماُ هووا َغووْلرا  فَولَووْن َتْسووَتِطيَع لَوو40َصووِعيدا  زََلقووا  )

َتُكووْن لَووُه ِف َوو    َو َْ  (42َريبِِ َأَحوودا  )بِوو أُْكوورِْ  تَووِب  َْ أَنْوَفووَ  ِفيهووا َوِهووَك خاِويَوو   َعلووى ُعُروِكووها َويَوُقوولُل اي لَيوْ  َعلووى مووا
َتِصوورا  ) ( 44ْقبوووا  ) عُ اب  َوَخووْْي  َل يَووُ  ّللَِِّ احْلَوو ِِ ُهووَل َخووْْي  يَوولا( ُهنالِووَك الْ 43يَوْنُصووُرونَُه ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َومووا كوواَن ُمنوْ

َبَ  َهِشوويما  تَووْذُروُ  ِه نَبوواُت اأْلَْرِم فََأْصوواْختَوَلَ  بِووفَووسَّووماِء َواْضووِرْب هَلُووْم َمثَووَل احْلَيوواِة الووُدنْيا َكموواء  أَنْوزَْلنوواُ  ِمووَن ال
ُ َعلوى ُكوولِِ َكوْكء  ُمْقتَووِدرا  ) احِلاُت َخووْْي  باِقيوواُت الصَّو الوُدنْيا َوالْ ْلبَونُوولَن زِينَوُ  احْلَيوواةِ ( اْلمواُل َوا45الوِرايُ  وَكوواَن اّللَّ

 {  (46ِعْنَد َربَِِك يَلااب  َوَخْْي  أََمال  )
 مقدمة الوحد  

حل هوووووك ال،وليسوووووإن القووووويم احلقيقيووووو  ليسوووووحل هوووووك امل.هوووووذا الووووودرس كلوووووه تقريووووور للقووووويم يف ميوووووزان العقيووووودة
قوويم زائفوو   ذ  كلهوواإن هوو.ة .كذلك ليسووحل هووك اللذائووذ واملتوواع يف هووذ  احليووا.ا؟ا ،وليسووحل هووك السوولطان

 وقيم زائل .
متوووووع ّبوووووا ء أن يتفمن كوووووا.وا سوووووالم   ُيووووورم الطيوووووه منهوووووا ولكنوووووه   اعووووول منهوووووا غايووووو  حليووووواة ا نسوووووان

ْي خووات الصوواحلات ،فالباقيوليشووكر  علووى النعموو  ابلعموول الصوواحل.فليتمتووع،ولكن ليووذكر اّلِل الووذي أنعووم ّبا
 وأبقى.
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الوووذين  ن يصوووث نفسوووه موووع الوووذين يتجهووولن إىل اّلِل وأن يغفووول ويهمووولأ - -وهووول يبووودأ بتلجيوووه الرسووولل 
 ة ومتاع.مال وعز  مث يضرب للفريقني مثال رجلني:أحد ا يعتز  ا أويت من.يغفللن عن ذكر اّللِ 

ذا دنيا كلها،فووإلحيوواة الوومث يعقووه  ثوول يضوورب ل.واهلخوور يعتووز اب ميووان ااووالا،ويرجل عنوود ربووه مووا هوول خووْي
نُوولَن زِينَووُ  موواُل َواْلبوَ الْ »باقيوو :وينتهووك موون ذلووك كلووه بتقريوور احلقيقوو  ال.كاهلشوويم تووذرو  الراي هووك قصووْية زائلوو   

 « ..َخْْي  أََمال  لااب  وَ احْلَياِة الُدنْيا،َواْلباِقياُت الصَّاحِلاُت َخْْي  ِعْنَد َربَِِك يَ 
  البقذذاء مذذع الصذذالحين وأذذرك الكذذافرين ووجن النذذاس علذذ 29 - 28الذذدرس ا ول:

 أساس المقيد 

ُووْم اِبْلغَووداِة َوالْ » ُهْم تُرِيووُد زِينَووَ  ْجَهووُه،َو  تَوْعووُد َعْينوواوَ يُرِيووُدوَن  َعِشووكِِ َواْصووِثْ نَوْفَسووَك َمووَع الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ َ  َعوونوْ
َفَموْن كواَء .:احلَُْ  ِموْن َربُِِكمْ َوقُولِ .أَْمورُُ  فُوُرنا   انَ لاُ  وَكوَواتوََّبَع َهواحْلَياِة الُدنْيا،َو  ُتِطْع َمْن أَْغَفْلنا قَوْلَبُه َعْن ذِْكران،

 « ..َوَمْن كاَء فَوْلَيْكُفرْ .فَوْليُوْيِمنْ 
ُووْم اِبْلغَووَداِة َواْلَعِشووكِِ يُرِيووُدوَن َوْجَهووُه قَالَ  ،َوَ  َتطْووُرِق الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ :َجوواَء اأْلَقْووورَُع بْووُن َعووْن َخبَّوواِب بْووِن اأْلََرتِِ

ا َمَع ِباَلل  َوَعمَّار  َوُصوَهْيه  َوَخبَّواِب َحا َنُ  ْبُن ِحْصن  اْلَفزَارُِي فَوَلَجُدوُ  قَاِعد  بْوِن اأْلََرتِِ يف ِبك  التَِّميِمُك َوُعيَويوْ
ِه فَوَقاُللا:حنُِوُه أَْن َعَْعوَل لَنَوا ِمْنوَك أاَُنس  ِمَن الُضَعَفاِء ِمَن اْلُمْيِمِننَي،فَوَلمَّا رَأَْوُهْم َحْللَوُه َحقَّوُروُهْم فَوأَتَوْلُ  َفَخلَوْلا بِو

ووا تَوْعووِرُ  لَنَووا بِووِه اْلَعووَرُب َفْضووَلَنا،فَِإنَّ ُوفُوولَق اْلَعووَرِب َشْتِيووَك فَوَنْسووَتِحك أَْن تَووورَااَن َمووَع َهووِذِ  ا أْلَْعبُووِد،فَِإَذا حَنْووُن جَمِْلس 
نَوواَ  فَووأَِقْمُهْم َعنَّووا،َوِإَذا حَنْووُن فَوَرْغنَووا فَ  ،فَووَدعا ِج وْ اقْوعُووْد َمَعُهووْم ِإْن ِكووْ حَل "،قَوواَل:" نَوَعووْم "،قَاُللا:فَاْكتُووْه لَنَووا ِكَتااب 

وا أَرَاَق َذلِووَك َوحَنْوُن قُوعُوولق  يف اَنِحيَو   ِإْذ نوَووَزَل َعلَ  ْيوِه ِجْثِيووُل فَوَقوواَل:َوَ  اِبلصَّوِحيَفِ  لُِتْكتَووَه َوَقَعوا َعِلي ووا لَِيْكُتَه،فَوَلمَّ
ُْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشكِِ يُرِيُدوَن َوْجَهُه ِإىَل قَوْللِِه فَوَتْطُرَقُهْم فَوَتُكلَن ِمَن الظَّاِلمِ َتْطُرِق الَّذِ   . 1679نَي"يَن يَْدُعلَن َرّبَّ

،َوِباَل وَعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعلق  قَاَل:َمرَّ اْلَمَاُ ِمْن قُوَرْيا  َعَلى َرُسلِل اّللَِّ  ،َوَخبَّاب  َوِعْنَدُ  ُصوَهْيه  ،َوَعمَّار  ل 
ُكولُن تَوبَوع وا هِلَوُيَ ِء َوحَنُْلُهْم ِمْن ُضَعَفاِء اْلُمْسِلِمنَي،فَوَقاُللا:اَي حُمَمَُّد،اْنُرْقُهْم،أََرِضيحَل َهُيَ ِء ِمْن قَوْلَموَك،أَفَوَنْحُن نَ 

ُ َعَلْيِهْم ِمْن بَوْيِنَنا،فَوَلَعلَّ ِإْن َنَرْقهَتُْم أَ  ْن َشْتَِيَك،قَاَل:فَونَوزََلحْل َهوِذِ  اهْليَوُ :" َوأَنْوِذْر بِوِه الَّوِذيَن َحَواُفلَن الَِّذيَن َمنَّ اّللَّ
ِووْم لَووْيَك هَلُووْم ِمووْن ُقونِووِه َوِ ُ َوَ  َكووِفيع  َلَعلَُّهووْم يَوتوَُّقوولَن َوَ  َتطْووُرِق الَّووذِ  ُووْم اِبْلغَووَداِة أَْن ُُيَْشووُروا ِإىَل َرّبِِ يَن يَووْدُعلَن َرّبَّ

 ِشووكِِ يُرِيووُدوَن َوْجَهوووُه َمووا َعَلْيووَك ِموووْن ِحَسوواِّبِْم ِموووْن َكووْكء  َوَمووا ِموووْن ِحَسوواِبَك َعلَووْيِهْم ِموووْن َكووْكء  فَوَتطْوووُرَقُهمْ َواْلعَ 
 . 1680فَوَتُكلَن ِمَن الظَّاِلِمنَي "
ُهْم ِباَلل  قَاَل:َكوووواَن رَِجووووال  َيْسوووَتِبُقلَن ِإىَل جَمْلِووووِك َرُسووولِل اّللَِّ ،وَعوووِن الرَّبِيووووِع بْوووِن أََنك   َوَسووووْلَماُن ،َوُصَهْيه  ،ِموووونوْ

فَوَقاُللا:ُصوووووووَهْيه  ،فَوَيْجِلُسووووووولَن اَنِحَي   ،َوَقْد َأَخوووووووَذ َهوووووووُيَ ِء اْلَمْجِلكَ ،قَووووووواَل:فَوَيِجكُء َأْكووووووورَاُ  قَوْلِموووووووِه َوَسووووووواَقهُتُمْ .
ووك،َوِباَلل  َحَبِشك  ،َوَسووْلَماُن فَارِِسووك  ،ُروِمك   َحَّتَّ ذََكووُروا َذلِووَك ِلَرُسوولِل ،ُء فَوووَنْجِلُك اَنِحيَوو   َاِْلُسوولَن ِعْنووَدُ  َوحَنْووُن ْنَِ

                                                 
َبَ  << ِكتَ  - 1679  ( حسن 31900اُب اْلَفَضاِئِل << َما َجاَء يف ِباَلل  َوُصَهْيه  َوَخبَّاب  <<)ُمَصنَُّ  اْبِن َأيب َكيوْ
اُر ُمْسَنُد اْلبَوزَّاِر ) - 1680  ( حسن 1802اْلَبْحُر الزَّخَّ
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َنا،, ِإانَّ َسوووواَقُة قَوْلِمووووَك َوَأْكوووورَافُوُهمْ اّللَِّ  تَونَووووا ِمْنووووَك ِإَذا ِج وْ ُ تَوَعوووواىَل:َوَ  ،قَوووواَل:فَوَهمَّ أَْن يَوْفَعلَ ،فَوَلْل أَْقنَويوْ فَووووأَنْوَزَل اّللَّ
ُْم اِبلْ   .1681َغَداِة َواْلَعِشكِِ يُرِيُدوَن َوْجَهُه يَوْعِب:َسْلَماَن َوَأْصَحابَُه " َتْطُرِق الَِّذيَن يَْدُعلَن َرّبَّ

ُهُم اْبُن َمْسوُعلق ، قَواَل اَنس  ِموْن " نَوزََلحْل َهِذِ  اهْليَُ  يف ِستَّ   ِمْن َأْصَحاِب َرُسلِل هللِا :وَعْن َسْعد ، قَاَل ِ   ِمنوْ
ووِفَلُ  ُهووُم الَّووذِ :قُوَرْيا   ُووْم يَن يَوُللنَووَك، فَوَلقَووَع يف نَوْفووِك النَّووِلِِ َهووُيَ ِء السَّ ، فَونَوزَلَووحْل } َوَ  َتطْووُرِق الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ

[ 53:} أَلَوْيَك هللاُ ِ َْعلَوَم اِبلشَّواِكرِيَن { ]األنعوام:[ ِإىَل قَوْللِوهِ 52:اِبْلَغَداِة َواْلَعِشكِِ يُرِيُدوَن َوْجَهُه { ]األنعام
"1682 . 

َمووْن كوواَء وَ ْليُوووْيِمْن فوَ ْن كوواَء َفَموو»وبعوود ذلووك .لوون عوون القوويم احلقيقيوو ،وتقيم امليووزان الووذي   حطىءأنزهلووا تع
يم للنواس ميوزاان يو  جاهليو  تقووىل،و  أفا سالم   يتمل  أحدا،و  يزن الناس  لازين ا؟اهليو  األ« فَوْلَيْكُفرْ 

 غْي ميزانه.
ُو»   ال و  تسوتعجل.. «َواْصِثْ نَوْفَسكَ » فواّلِل ..« هُ َعِشوكِِ يُرِيوُدوَن َوْجَهوغَوداِة َوالْ ْم اِبلْ َموَع الَّوِذيَن يَوْدُعلَن َرّبَّ

ن  مووه أجوول وأعلووى يبتغلنوو وما.غووايتهم،يتجهلن إليووه ابلغووداة والعشووك،  يتحللوولن عنووه،و  يبتغوولن إ  رضووا 
 كل ما يبتغيه نالب احلياة.

لوودعلات فا.دعلاتهم ااْي،وعلووى مووثلهم تقوولم الففووي.صوواحبهم وجالسووهم وعلمهم.اصووث نفسووك مووع هي ء
ّبووووا  لوووووا ليحققوووولامووون يعتنقو   تقووولم علووووى موووون يعتنقلووووا ألوووووا غالبوووو  وموووون يعتنقلووووا ليقوووولقوا ّبووووا األتبوووواع 

جووه قلولب الويت تتّبوذ  ال األنمواع،وليتجروا ّبوا يف سول  الودعلات تشو ى مونهم وتبواع  إ وا تقولم الودعلات
  .ترجل رضابغك جاها و  متاعا و  انتفاعا،إ ا تبتغك وجهه و إىل اّلِل خالص  له،  ت

ُهْم تُرِيوووُد زِينَوووَ  احْلَيووواِة الوووُدنْيا » ىل مظووواهر احليووواة الووويت إهتماموووك عووونهم ا  يتحووولل و ..« َو  تَوْعوووُد َعْينووواَ  َعووونوْ
إليوه مون   الوذي يتطلوعألف  العا   ترتفع إىل ذلك ا« الُدنْيا»فهذ  زين  احلياة .يستمتع ّبا أصحاب الزين 

 يدعلن رّبم ابلغداة والعشك يريدون وجهه.
مون اييوز بيونهم    تطعهم فيما يطلبلن..« ا  ْمرُُ  فُوُرنكاَن أَ َو  ُتِطْع َمْن أَْغَفْلنا قَوْلَبُه َعْن ذِْكران،َواتوََّبَع َهلاُ ،َو »

ك اهلاموووووات ا مووووون تلوووووئهم،وخفضووووول فلووووول ذكوووووروا اّلِل لطوووووامنلا مووووون كثايئهم،وخففووووولا مووووون غللا.وبوووووني الفقراء
النواس  ليت يصوب  ّبوالعقيدة ااملتشار ،واستشعروا جالل اّلِل الذي تتساوى يف لله الر وس وأحسلا رابط  ا

ائع   ضوأقلاهلم سفه فهم و .اقوُيكملن مقاييسها يف العب.أهلاء ا؟اهلي .ولكنهم إ ا يتبعلن أهلاءهم.إخلة
 ن ذكر اّلِل.يستح  إ  ا غفال جزاء ما غفللا ع

                                                 
ُوو - 1681 (  7365ْم اِبْلغَووَداِة َواْلَعِشووكِِ اهْليَووَ  << )تَوْفِسووُْي ابْووِن َأيب َحووامتِ  << ُسوولَرُة اأْلَنْوَعوواِم << قَوْللُووُه تَوَعوواىَل:َوَ  َتطْووُرِق الَّووِذيَن يَووْدُعلَن َرّبَّ

 حسن مرسل
 ( وهل يف مسلم10008[ ) 95/ 13كعه ا ميان ] - 1682
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 ئفو ،فهوذ  قويم زا. ه و  جافال تفاضل بينهوا  وال و  نسو.لقد جاء ا سالم ليسلي بني الر وس أمام اّللِ 
وما عودا هوذا .هلوليوه وعرقهوا عاههوا إومكاوا عند اّلِل يولزن بقودر ا.إ ا التفاضل  كاوا عند اّللِ .وقيم زائل 

 فهل اهللى والسفه والبطالن.
،وإىل أبنائووه،وإىل متاعووه تووه،وإىل مالووهعووه إىل ذااأغفلنووا قلبووه حووني ..« َمووْن أَْغَفْلنووا قَوْلبَووُه َعووْن ذِْكوورانَو  ُتِطووْع »

   ا غايوو  حياتووهل،واعلهوالقلووه الووذي يشووتغل ّبووذ  الشوولاغ.ولذائووذ  وكووهلاته،فلم يعوود يف قلبووه متسووع ّللِ 
لقى موا بوني يديوه،وي ألايم مونفيوه،حَّت تفلوحل ا جرم يغفول عون ذكور اّلِل،فيزيود  اّلِل غفلو ،وميلك لوه فيموا هول
كوواَء فَوْليُوووْيِمْن َوَمووْن  ُكْم،َفَموونْ ْن َربِِ َوقُووِل:احلَُْ  ِموو»أعوود  اّلِل ألمثالووه الووذين يظلموولن أنفسووهم،ويظلملن غووْيهم:

نريقووه  ْي يفنحب،إ ووا يسووثووب و  ي..ّبووذ  العزة،وّبووذ  الصووراح ،وّبذ  الصوورام ،فاحل    ين« كوواَء فَوْلَيْكُفوورْ 
ومن   .راء فليكفوووكوووفمن كووواء فليووويمن ومووون .قيموووا   عووولج فيوووه،قلاي   ضوووع  فيه،صووورُيا   موووداورة فيوووه

ن   ب العقيودة وموعلوى حسوا يعجبه احل  فليذهه،ومن   اعل هلا  تبعا ملا جاء من عند اّلِل فوال جماملو 
 يه.ُين هامته ويطامن من كثايئه أمام جالل اّلِل فال حاج  ابلعقيدة إل

تعتووز  والعقيوودة  .العاملني إ وا هووك ملووك ّلِل،واّلِل غووب عوون.إن العقيودة ليسووحل ملكووا ألحوود حووَّت ااموول فيها
 الوذين ع عون املويمننيذي ي فووالو.و  تنتصر  ن   يريدووا لذاهتا خالص ،و  ذخذووا كموا هوك بوال هلير

 منيإلسالم و  املسليدعلن رّبم ابلغداة والعشك يريدون وجهه   يرجى منه خْي ل
 بين نميم المؤمنين وعااا الكافرين 31 - 29الدرس الثاني:

اِلِمنَي انرا  تَووْدان لِلظَّوو أَعْ ِإانَّ »مث يعوورم مووا أعوود للكافرين،ومووا أعوود للموويمنني يف مشووهد موون مشوواهد القياموو : 
وووراُب َوسووواَءتْ .ي اْلُلُجووول َ ْشووولِ ِل يَ َأحووواَط ِّبِوووْم ُسوووراِقُقها َوِإْن َيْسوووَتِغيثُلا يُغوووايُلا ِ ووواء  َكاْلُمْهووو ِإنَّ . ُمْرتَوَفقوووا  بِْ َك الشَّ
ن  َعْرِي ِموْن َهْوِتِهُم لِ َك هَلُْم َجنَّاُت َعدْ أُو . َعَمال  َأْحَسنَ  الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت ِإانَّ   ُنِضيُع َأْجَر َمنْ 

،ُمتَّ ْضوورا  ِمووْن ُسوويووااب  خُ َذَهووه  َويَوْلَبُسوولَن يِ اأْلَْووواُر،ُُيَلَّْلَن ِفيهووا ِمووْن َأسوواِوَر ِمووْن  ِكِ نَي ِفيهووا َعلَووى ْنُدس  َوِإْسووَتْثَ  
 «.نِْعَم الثَّلاُب َوَحُسَنحْل ُمْرتَوَفقا  .اأْلَراِئكِ 

فهوك   هتواج إىل جهود  يقاقهوا،و  تسوتغر  زمنوا .أعدقانها وأحضرانها ...« ِإانَّ أَْعَتْدان لِلظَّاِلِمنَي انرا   »
إ  أن التعبووووْي هنووووا بلفووووج .فيكوووولن. عووووداقها  ومووووع أن خلوووو  أي كووووكء   يقتضووووك إ  كلموووو  ا راقة:كن

يلقووك لوول السوورع  والتهيووي وا سووتعداق،واألخذ املباكوور إىل النووار املعوودة املهيووأة لالسووتقبال  وهووك « أَْعتَووْدان»
و  مطمووع يف منفوووذ .ا فووالتانر ذات سووراق  ُيووي  ابلظوواملني،فال سوووبيل إىل اهلوورب،و  أموول يف النجووواة و 

أغيثولا  واء كودرقي الزيوحل .هته منه نسم ،أو يكلن فيه اس وا   فإن استغايلا من احلريو  والظموأ أغيثولا .
املغلوووك يف قلل،وكالصوووديد السووواخن يف قووولل  يشووولي اللجووول  ابلقووورب منهوووا فكيووو  ابحللووول  والبطووولن الووويت 

لن مون احلريو   واي لسولء النوار وسوراققها مكواان لالرتفوا  الوذي يغواّ بوه امللهلفو« بِوْ َك الشَّورابُ »تتجرعه 
فما هم هنالك لالرتفا ،إ ا هوم لالكوتلاء  ولكنهوا .ويف ذكر ا رتفا  يف سراق  النار هتكم مرير.وا تكاء

وكوتان كوتان  وبينموا هوي ء كوذلك .مقابلو  موع ارتفوا  الوذين آمنولا وعملولا الصواحلات هنالوك يف ا؟نوان .
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عري موون هووتهم األوووار ابلووري وّبجوو  املنظوور .لإلقاموو .نوولا وعملوولا الصوواحلات يف جنووات عدنإذا الووذين آم
ألوووولان موووون  وهووووم رافلوووولن يف« ُمتَِّك ِوووونَي ِفيهووووا َعلَووووى اأْلَرائِووووكِ »وهم هنالووووك لالرتفووووا  حقووووا .واعتوووودال النسوووويم

نِْعوَم »  واملتواع:تزيد عليها أسواور مون ذهوه للزينو.من سندس انعم خفي  ومن إستث  رمل كثي .احلرير
ومن كوواء فليجوووالك .ومن كووواء فليوويمن ومووون كوواء فليكفووور.وموون كووواء فليخوو «  الثَّوولاُب َوَحُسووَنحْل ُمْرتَوَفقوووا  

فمن   ترضوه رائحو  العور  مون تلوك ا؟بواب،اليت .فقراء امليمنني،وجباّبم تفل  منها رائحو  العور  أو فلينفور
   النار،وليهنأ بدرقي الزيحل أو القي  يغاّ به من النار .تضم القللب الزكي  بذكر اّلِل،فلْيتف  يف سراق

 قصة صاحب ال ناين 44 - 32الدرس الثالث:

نفك ني واضووحني للووسووم  وولذجمث عووكء قصوو  الوورجلني وا؟نتووني تضوورب مووثال للقوويم الزائلوو  والقوويم الباقي ،وتر 
  ووولذج :صووواحه ا؟نتووونين الناسفووو  مووووكال وووا  ووولذج إنسووواين لطائ.املعتوووزة بزينووو  احليووواة،والنفك املعتوووزة ابّللِ 

 .لناس واحلياةأقدار ا للرجل الثري،تذهله الثروة،وتبطر  النعم ،فينسى القلة الكث اليت تسيطر على
يمن املعتووووز لرجوووول املوووووصوووواحبه  وووولذج ل.وُيسووووه هووووذ  النعموووو  خالوووودة   تفوووو ،فلن ختذلووووه القوووولة و  ا؟ا 

 ر .حلق  وكفملنعم،ملجب  حلمد  وذكر ،  ؟إبميانه،الذاكر لربه،يرى النعم  قليال على ا
 َحوووِدِ ا َجنوَّتَووونْيِ ِمووونْ َجَعْلنوووا أِلَ  ُجلَووونْيِ َواْضوووِرْب هَلُوووْم َموووَثال  رَ »وتبووودأ القصووو   شوووهد ا؟نتوووني يف ازقهوووار وفخامووو :

نَوُهما َزْرعا   ،َوَجَعْلنا بَويوْ ،َوَحَفْفناُ ا بَِنْخل  ْنوُه َكوْي ا ،َوَفجَّْران ِخالهَلُموا مِ َلها َوَ ْ َتْظلِوْم أُكُ  َتنْيِ آَتحلْ ْ؟َنوَّ ِكْلَتا ا.أَْعناب 
 « ..وَكاَن َلُه مَثَر  .َوَرا  

نوه نهموا وور ..إيتفجور بيفهما جنتان مثمر ن من الكروم،حمفلفتوان بسوياج مون النخيل،تتلسوطهما الزروع،و 
ْي  وحتوار التعبو..« َتْظِلْم ِمْنُه َكوْي ا   َلها َو َْ حْل أُكُ تَ ِكْلَتا اْ؟َنوََّتنْيِ آ»املنظر البهيج واحليلي  الدافق  واملتاع واملال:

و   نفسوووووه فبطوووووور يف معووووو  تووووونقا وانع،لتقابووووول بووووووني ا؟نتوووووني وصووووواحبهما الوووووذي للوووووم« َتْظلِووووومْ »كلمووووو  
 يشكر،وازقهى وتكث.

  ل،وينتفاوهووووووووا هوووووووول ذا صوووووووواحه ا؟نتووووووووني اتلووووووووىء نفسووووووووه ّبما،ويزقهيووووووووه النظوووووووور إليهمووووووووا،فيحك ابلزهوووووووو
ُر ِمْنووَك أاََن َأْكثَوو -رُُ  وِ َوُهوَل ُُيوا -َفقوواَل ِلصواِحِبِه »تال كالطاووس،ويتعواىل علوى صواحبه الفقوْي:كالوديك،وح
 « ..ما   َوأََعُز نَوَفرا  

مث حطوووول بصوووواحبه إىل إحوووودى ا؟نتني،وموووولء نفسووووه البطر،وموووولء جنبووووه الغوووورور وقوووود نسووووك اّلِل،ونسووووك أن 
ثموورة لوون تبيوود أبوودا،أنكر قيووام السوواع  أصووال،وهبها قامووحل يشووكر  علووى مووا أعطووا  ولوون أن هووذ  ا؟نووان امل

فسيجد هنالك الرعاي  وا يثوار  ألويك مون أصوحاب ا؟نوان يف الودنيا فوال بود أن يكولن جنابوه ملحللوا يف 
ووو.َوَقَخوووَل َجنوَّتَوووُه َوُهوووَل لووواِ   لِنَوْفِسوووهِ »اهلخووورة   َولَِ ْن .اَعَ  قائَِمووو   قاَل:ما أَلُوووُن أَْن تَِبيوووَد هوووِذِ  أَبَووودا ،َوما أَلُوووُن السَّ

َقَلبوا   إنوه الغورور حيول لوذوي ا؟وا  والسولطان واملتواع والثوراء،أن القويم «  ُرِقْقُت ِإىل َريبِِ أَلَِجَدنَّ َخوْْيا  ِمْنهوا ُمنوْ
اليت يعاملهم ّبا أهل هذ  الدنيا الفاني  تظل حمفللو  هلوم حوَّت يف املوا األعلوى  فموا قامولا يسوتطيللن علوى 

األرم فال بود أن يكولن هلوم عنود السوماء مكوان ملحولا  فأموا صواحبه الفقوْي الوذي   موال لوه أهل هذ  
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معتز ابّلِل الوذي تعنوي .معتوز بعقيدتوه وإميانوه.فإنوه معتوز  وا هول أبقوى وأعلى.و  نفر،و  جن  عنود  و  مثور .
 ه املهوووووني مووووون مووووواء لوووووه ا؟بوووووا  فهووووول ابوووووه صووووواحبه املتبطووووور املغووووورور منكووووورا عليوووووه بطووووور  وكث ،يوووووذكر   نشووووو

ويرجوول عنوود ربووه مووا هوول خووْي .وينووذر  عاقبوو  البطوور والكث.ونني،ويلجهووه إىل األقب اللاجووه يف حوو  املنعم
َأَكَفوْرَت اِبلَّوِذي َخَلَقوَك ِموْن تُوراب  مُثَّ ِموْن نُْطَفو   مُثَّ َسولَّاَ   -َوُهَل ُُيواِورُُ   -من ا؟ن  والثمار:قاَل َلُه صاِحُبُه 

ف لكِ  ،َو  أُْكرُِ  ِبَريبِِ َأَحدا  َرُجال  ُ َريبِِ ُ   قُوولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ .نَّا ُهَل اّللَّ ِإْن .َوَلْل  ِإْذ َقَخْلحَل َجنوََّتَك قُوْلحَل:موا كواَء اّللَّ
ِموَن السَّوماِء 1683ْيها ُحْسباان  فَوَعسى َريبِِ أَْن يُوْيِتنَيِ َخْْيا  ِمْن َجنَِّتَك،َويُوْرِسَل َعلَ .تَوَرِن أاََن أََقلَّ ِمْنَك ما   َوَوَلدا  

 « ...فَوَلْن َتْسَتِطيَع َلُه نََلبا   1685أَْو ُيْصِبَ  ماُ ها َغْلرا   1684فَوُتْصِبَ  َصِعيدا  زََلقا  
تلعووثم يف توالبطوور،و   ري الغوو وهكووذا تنووتفخ عووزة ا ميووان يف الوونفك امليمنوو ،فال تبووا  املووال والنفوور،و  توودا

ْي مون خوا عنود اّلِل ال،وأن مووهكذا يستشعر امليمن أنه عزيز أمام ا؟ا  واملو.باحل ،و  عامل فيه األصحا
صوويه ا وكوويك  أن تارة وأوووأن نقمو  اّلِل جبوو.أعورام احليوواة،وأن فضول اّلِل عظوويم وهول يطمووع يف فضوول اّللِ 

 الغافلني املتبطرين.
بار لبطر،وا سووتكهي وو  ا ومن.وفجووأة ينقلنووا السوويا  موون مشووهد النموواء وا زقهووار إىل مشووهد الوودمار والبوولار

َقلِِوُه َكفَّْيووِه َعلوى مووا َأْصوَبَ  يوُ فَ َموورِِ  َوأُِحويَ  بِثَ »فلقد كوان مووا تلقعوه الرجول املوويمن:.إىل هي و  النودم وا سووتغفار
َتِب  َْ   «.َأَحدا   ْ  ِبَريبِِ  أُْكرِ أَنْوَفَ  ِفيها،َوِهَك خاِويَ   َعلى ُعُروِكها،َويَوُقلُل:اي لَيوْ

اويو  وا؟ن  خ.كواخا كامول:الثمر كلوه مودمر كأ وا أخوذ مون كول جانوه فلوم يسولم منوه كوكءوهل مشهد 
وهل .هد  الووذاهوصوواحبها يقلوه كفيوه أسووفا وحوزان علوى مالووه الضوائع وجهو.علوى عروكوها مهشوم  حمطم 

بقيمو   زاز  ،إ  أن اعتلم  الشر ومع أنه   يصر  بك.انقم على إكراكه ابّلِل،يع   اهلن بربلبيته ووحدانيته
فورق ألوان.هنوا يتاعود فولات بأخرى أرضي  غْي قيم  ا ميان كان كركا ينكر  اهلن،وينودم عليوه ويسوتعيذ منوه 

لموورء موون لا يبقووى عنوود  لثلاب،وموواويلابه هول خووْي .اّلِل ابلل يو  والقوودرة:فال قوولة إ  قلتووه،و  نصوور إ  نصوور 
َتِصووورا  مُ ،َوموووا كووواَن  اّللَِّ ُصوووُرونَُه ِموووْن ُقونِ َوَ ْ َتُكوووْن لَووووُه ِف َووو   يَونْ »خوووْي فهووول خوووْي موووا يتبقوووى: يَووووُ  ّللَِِّ ُهناِلَك اْلَل .نوْ

،ُهَل َخْْي  يَلااب  َوَخْْي  ُعْقبا    « ..احلَْ ِِ
ا،وجالل سوفا ونودمويسدل الستار على مشهد ا؟ن  اااويو  علوى عروكوها،وملق  صواحبها يقلوه كفيوه أ

 سان ..اّلِل يظلل امللق ،حية تتلارى قدرة ا ن
 جوال الدنيا وجيناها وبقاء اآلخر  46 - 45الدرس الرابع:

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( سيل مدمر يقتل أكجارها ويهلكها.  - 1683
 )السيد رمحه هللا ( سطحا أجرق تزل فيه القدم.  - 1684
 )السيد رمحه هللا ( غائرا وهل ضد النابع.  - 1685
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 صووْية قصووْية، قب  مووثال فووإذا هووك كتلووك ا؟نوو  املضوورو .وأمووام هووذا املشووهد يضوورب مووثال للحيوواة الوودنيا كلها
بواُت اأْلَْرِم،فََأْصوَبَ  ْختَوَلَ  بِوِه نَ ماِء فَااُ  ِمَن السَّ نْوزَْلنَواْضِرْب هَلُْم َمَثَل احْلَياِة الُدنْيا َكماء  أَ »بقاء هلا و  قرار:

ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  ُمْقَتِدر   « ..ا  َهِشيما  َتْذُروُ  الِرايُ ،وَكاَن اّللَّ
 و  ماء فوال اوريمون السو فاملواء ينوزل.هذا املشهد يعرم قصْيا خانفا ليلقك يف النفك لل الفناء والزوال

ومووا .لراي تووذرو  ا ينموول و  ينضووج،ولكنه يصووب  هشوويما والنبووات  .يسوويل ولكوون حووتل  بووه نبووات األرم
 بني يالّ مجل قصار،ينتهك كري  احلياة.

نوواُ  اء  أَنْوزَلْ َكموو»فوواء:ابلتعقيه الووذي توودل عليووه ال.ولقوود اسووتخدم النسوو  اللفظووك يف تقصووْي عوورم املشوواهد
يواة  ا أقصورها حيواة  وموا أهلووا حفمو« لوِراي ُ اوُ  ْذرُ ِمَن السَّماِء فَاْختَوَلَ  بِِه نَباُت اأْلَْرِم فََأْصوَبَ  َهِشويما  تَو

عبوودها يوواة الوويت يتة قوويم احلوبعوود أن يلقووك مشووهد احليوواة الذاهبوو  للووه يف الوونفك يقوورر السوويا   يووزان العقيوود
ياُت لووووُدنْيا،َواْلباقِ احْلَيوووواِة ا  زِينَوووو ُ اْلموووواُل َواْلبَونُوووولنَ  »النوووواس يف األرم،والقوووويم الباقيوووو  الوووويت تسووووتح  ا هتمووووام:

لزينو  سوالم   ينهوى عون املتواع اب  احليواة وا لبنولن زينو..املوال وا« الصَّاحِلاُت َخْْي  ِعْنَد َربَِِك يَلااب ،َوَخْْي  أََمال  
  يوووود.إوما زينووووق و  يز ولكنووووه يعطيهمووووا القيموووو  الوووويت تسووووتحقها الزينوووو  يف ميووووزان االوووول .يف حوووودوق الطيبات
  احلقو  إ وا القيمو.اةيف احلي ن ّبما الناس و  أن يقدروا علوى أساسوهمافما الز أن يلز .ولكنهما ليسا قيم 

 للباقيات الصاحلات من األعمال واألقلال والعباقات.
ا مووعنوود .خووْي أمالو  يوولااب وإذا كووان أموول النوواس عوواقة يتعلوو  ابألموولال والبنووني فووإن الباقيووات الصوواحلات خووْي

 زاء.يمنلن نتاجها ومثارها يلم ا؟تتعل  ّبا القللب،ويناط ّبا الرجاء،ويرتقه امل
يف أن يصث نفسه مع الذين يدعلن رّبوم يف الغوداة والعشوك  - -وهكذا يتناس  التلجيه ا هلك للرسلل 

مع هوذا التقريور األخوْي للقويم يف .مع لل املثل املضروب للحياة الودنيا.مع إُياء قص  ا؟نتني.يريدون وجهه
وتتسووواوى كلهوووا يف السووولرة وفووو  .لهوووا يف تصوووحي  القووويم  يوووزان العقيدةوتشووو   ك.احليووواة وموووا بعووود احليووواة .

 .1686قاعدة التناس  الفب والتناس  اللجداين يف القرآن
 

 

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو «. »التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« التناس  الفب»يراجع فصل   - 1686
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[59إل   47(:اآليات 18]سور  الكهف )الوحد  الثالثة :  

 بمي مشاهد القيامة وموقف الك ار في الدنيا وعاابهم في اآلخر 

لا َعلوى َربِِوَك َصوف ا ( َوُعرُِضو47ُهْم َأَحودا  )غواِقْر ِمونوْ نُ فَولَوْم  اْ؟ِباَل َوتَوَرى اأْلَْرَم ابرِزَة  َوَحَشْرانُهمْ  َويَوْلَم ُنَسْيُِِ }
ُتُموووولان َكمووووا َخَلْقنوووواُكْم أَوََّل َموووورَّة  بَووووْل َزَعْمووووُتْم أَ   ْلِكتوووواُب فَووووَ َىا( َوُوِضووووَع 48 َمْلِعوووودا  )َعووووَل َلُكوووومْ لَّووووْن ْنَْ َلَقووووْد ِج وْ

ْيَة  ِإ َّ َأْحصووواها غووواِقُر َصوووِغْيَة  َو  َكبِوووِكتووواِب   يُ َذا الْ اْلُمْجووورِِمنَي ُمْشوووِفِقنَي ِ َّوووا ِفيوووِه َويَوُقللُووولَن اي َويْوَلَتنوووا موووا هِلووو
 ِإبْلِويَك  َجُدوا ِإ َّ َسو قُوْلنا لِْلَمالِئَكِ  اْسوُجُدوا هِلَقَم فَ ( َوِإذْ 49َوَوَجُدوا ما َعِمُللا حاِضرا  َو  َيْظِلُم َرُبَك َأَحدا  )
 َعوُدو  بِوْ َك لِلظَّواِلِمنَي بَوَد    ِموْن ُقوين َوُهوْم َلُكومْ ُه أَْولِيواءَ رِِيوَّتَوكاَن ِمَن ا؟ِْنِِ فَوَفَسَ  َعْن أَْموِر َربِِوِه أَفَوتَوتَِّخُذونَوُه َوذُ 

 (51دا  )تَِّخوَذ اْلُمِضوولِِنَي َعُضوومووا ُكْنووحُل مُ وَ ِهْم ِسو( موا َأْكووَهْدهُتُْم َخْلوَ  السَّووماواِت َواأْلَْرِم َو  َخْلووَ  أَنْوفُ 50)
ووونَوُهمْ َتِجيُبلا هَلُووولَوووْم َيْسوووَويوَوووْلَم يَوُقووولُل انُقوا ُكووورَكاِئَك الَّوووِذيَن َزَعْموووُتْم فَوووَدَعْلُهْم فوَ  ( َورََأى 52 َمْلبِقوووا  )ْم َوَجَعْلنوووا بَويوْ

ُووْم ُملاِقُعلهووا َو َْ  ووُدوااْلُمْجرُِموولَن النَّوواَر َفظَنُوولا َأوَّ ( َوَلَقووْد َصوورَّْفنا يف هووَذا اْلُقووْرآِن لِلنَّوواِس ِمووْن  53ْصوورِفا  )مَ َعْنهووا   اَِ
ْنسواُن َأْكثَوووَر َكووْكء  َجووَد   ) تَوْغِفُروا هْلُوودى َوَيْسوو النَّوواَس أَْن يُوْيِمنُولا ِإْذ جوواَءُهُم ا( َوموا َمنَووعَ 54ُكولِِ َمثَوول  وَكوواَن اْ ِ

ُووْم ِإ َّ أَْن َشْتِوويوَ  وورِيَن َوُمْنووِذرِيَن ( َومووا نُوْرِسووُل اْلمُ 55 )ذاُب قُوووُبال  ُم اْلَعووُهْم ُسوونَُّ  اأْلَوَّلِوونَي أَْو َذْتِوويَوهُ َرّبَّ ْرَسووِلنَي ِإ َّ ُمَبشِِ
َووذُ َوُاواِقُل الَّووِذيَن َكَفوُروا اِبْلباِنووِل لُِيْدِحُضولا بِووِه احْلَو َّ وَ  أَْللَوُم ِ َّووْن ذُِكِووَر َوَمووْن  (56موا أُنْووِذُروا ُهوُزوا  )وا آاييت وَ اختَّ

لُ  َويف آذاِوِوْم َوقْورا  َوِإْن ْم َأِكنَّو   أَْن يَوْفَقُهولى قُوُللّبِِ عَ َعْلنا آِبايِت َربِِِه فََأْعَرَم َعْنها َوَنِسَك ما َقدََّمحْل يَداُ  ِإانَّ جَ 
ووَل هَلُووُم ِ ووا َكَسووُبل  ُفوولُر ُذو الرَّمْحَووِ  لَووْل يُياِخووُذُهمْ اْلغَ  ( َوَربُووكَ 57تَووْدُعُهْم ِإىَل اهْلُوودى فَولَووْن يَوْهتَووُدوا ِإذا  أَبَوودا  ) ا َلَعجَّ

ُدوا ِمْن ُقونِِه َمْلِئال  ) ِلِكِهوْم َعْلنوا ِلَمهْ ( َوتِْلَك اْلُقرى أَْهَلْكناُهْم َلمَّا لََلُملا َوجَ 58اْلَعذاَب َبْل هَلُْم َمْلِعد  َلْن اَِ
 { (59َمْلِعدا  )

 مقدمة الوحد 

لباقيووات لذي يكوولن درس السوواب  ابحلوودية عوون الباقيووات الصوواحلات فهنووا يصووله بلصوو  اليوولم الووانتهووى الوو
 مووا كووان كووارة إىلإبويتبعووه يف السوويا  .الصوواحلات وزن فيووه وحساب،يعرضووه يف مشووهد موون مشوواهد القيام 

 الشوويانني ن يتخووذونموون إبلوويك يوولم أموور ابلسووجلق هلقم ففسوو  عوون أموور ربووه للتعجيووه موون أبنوواء آقم الووذي
ين الشووركاء الووذ عرج علووىوي.أولياء،وقوود علموولا أوووم هلووم أعداء،وبووذلك ينتهوولن إىل العووذاب يف يوولم احلسوواب

   يستجيبلن لعباقهم يف ذلك اليلم امللعلق.
أن ُيول  يمنلا،ونلبلانهم   يهذا وقد صر  اّلِل يف القرآن األمثال للناس ليقلا أنفسهم كر ذلك اليلم،ولك

أوا آبايت احل ،واسوتهز  غلبولا بوهوجواقللا ابلبانول لي.تيهم اهلال  الذي نزل ابألمم قبلهمّبم العذاب أو أن ذ
 ولل  رمح  اّلِل لعجل هلم العذاب ...اّلِل ورسله

  يف تصوووووحي هوووووذا الشووووولط مووووون مشووووواهد القيامووووو ،ومن مصوووووارع املكوووووذبني يووووورتب   حووووولر السووووولرة األصووووويل
 العقيدة،وبيان ما ينتظر املكذبني،لعلهم يهتدون.

 أصوير مشاهد من يوا القيامة والحساا 49 - 47الدرس ا ول:
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ُ اْ؟ِبوواَل َوتَوووَرى اأْلَْرَم ابرِزَة ،َوَحَشووْرانُهمْ  » لووى َربِِووَك َصووف ا.َلَقْد َوُعرُِضوولا عَ .ُهْم َأَحدا  غوواِقْر ِموونوْ نُ  فَولَووْم َويوَووْلَم ُنَسووْيِِ
ُتُملان َكما َخَلْقناُكْم أَوََّل َمرَّة ،َبْل َزَعمْ  ى اْلُمْجورِِمنَي ُمْشوِفِقنَي َوُوِضوَع اْلِكتواُب فَو ََ .دا  ُكوْم َمْلعِ لَ َعَل ُتْم أَلَّْن ْنَْ ِج وْ

َوَجوووُدوا موووا َعِملُووولا ْيَة  ِإ َّ َأْحصووواهاف وَ ة  َو  َكبِووو َصوووِغْيَ ِ َّوووا ِفيوووِه َويَوُقللُووولَن:اي َويْوَلَتنوووا  موووا هِلوووَذا اْلِكتووواِب   يُغووواِقرُ 
 . «ُبَك َأَحدا  حاِضرا ،َو  َيْظِلُم رَ 

تحر  فيوه تمشهد .لبإنه مشهد تش   فيه الطبيع  ويرتسم اهللل فيه على صفحاهتا وعلى صفحات القل
    ْنووواق ها مكشووولفا؟بووال الراسوووخ  فتسووْي،فكي  ابلقللب،وتتبووودى فيوووه األرم عاريوو ،وتثز فيوووه صووفحت

افيوو .ومن خى منهووا لوولب فووال ختفوووكووذلك تتكشوو  خبووااي الق.فيهووا و  وهوواق،و  جبووال فيهووا و  وقاين .
ُهْم َأَحدا   ْم نُغاِقرْ ُهْم فَولَ َوَحَشْران»هذ  األرم املستلي  املكشلف  اليت   ختبئ كي ا،و  ختفك أحدا:  «.ِمنوْ

ئو  الويت هوذ  ااال.. «اَك َصوف  ُعرُِضلا َعلى َربِِو:ومن احلشر ا؟امع الذي   حل  أحدا إىل العرم الشامل
هووذ  ااالئوو   .لوودنيا .امنووذ أن قامووحل البشووري  علووى لهوور هووذ  األرم إىل وايوو  احليوواة   ُيصووى هلووا عدق،

 ك أحدا.كلها حمشلرة جمملع  مصفلف ،  يتخل  منها أحد،فاألرم مكشلف  مستلي    ختف
موووا  ا  ونسووومعفكأ وووا املشوووهد حاضووور اللحظ ،كوواخا نووور .وهنووا يتحووولل السووويا  مووون اللصوو  إىل ااطاب

ُتمُ  ي على وجل  القلم الذين كذبلا بذلك امللق  وأنكرو :َقدْ ونرى ااز .يدور فيه َلْقنواُكْم أَوََّل لان َكموا خَ ِج وْ
 . «َبْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َْنَْعَل َلُكْم َمْلِعدا  .َمرَّة  

قبل يف  ،  مسووتكأ ا هوول حاضوور اللحظوو.هووذا ا لتفووات موون اللصوو  إىل ااطوواب ُييووك املشووهد واسوومه
ت ا؟اللووو  وصووول .الم احلسووواب.وإننا لنكووواق نلمووو  ااوووزي علوووى اللجل ،والوووذل يف امل ضووومْي الغيوووه يف يووولم

ُتُملان َكما َخَلْقناُكْم     «رَّة  وََّل مَ أَ الرهيه ابه هي ء اجملرمني ابلتأنيه:َقْد ِج وْ
   «دا  وكنتم تزعملن أن ذلك لن يكلن:ْل َزَعْمُتْم أَلَّْن َْنَْعَل َلُكْم َمْلعِ 

صوووووو  مووووووا و د واستحضووووووار  ّبووووووذا ا لتفووووووات موووووون اللصوووووو  إىل ااطوووووواب يعوووووولق إىل وبعوووووود إحيوووووواء املشووووووه
يلضووع أمووامهم،وهم  ل سووجل أعموواهلمهووفهووذا « َوُوِضووَع اْلِكتوواُب فَووَ َى اْلُمْجوورِِمنَي ُمْشووِفِقنَي ِ َّووا ِفيووهِ »هنووا :

ذي   اب الووذا الكتوووهم خووائفلن موون العاقبوو  ضوويقل الصوودور ّبوو.يتمللنووه ويراجعلنووه،فإذا هوول كووامل ققيوو 
 توواِب   يُغوواِقُر َصووِغْيَة  هِلووَذا اْلكِ  مووا.َتناَويَوُقللُوولَن:اي َويْولَ »يوو   كووارقة و  وارقة،و  تنوود عنووه كبووْية و  صووغْية:

  مكشوولفا   علاقه،وقود ضوبألسولأ ال وهوك قللو  انسولر املغويج ااوائ  املتلقوع« َو  َكبِوْيَة ،ِإ َّ َأْحصواهاف
َو  َيْظلِووُم :»لا جووزاء عوواق قووو  « ا  َوَوَجووُدوا مووا َعِملُوولا حاِضوور »لطوو  و  مووداورة:ميلووك تفلتووا و  هووراب،و  مغا

 « ..َرُبَك َأَحدا  
 هللا ر إبليس وخسار  أأباعه وخهيهم يوا القيامة 53 - 50الدرس الثاني:

إىل هووي ء اجملرموولن الووذين وقفوولا ذلووك امللقوو  كووانلا يعرفوولن أن الشوويطان عوودو هلم،ولكوونهم تللوول  فقوواقهم 
ذلووووك امللقووووو  العصووووويه فموووووا أعجوووووه أن يتللوووولا إبلووووويك وذريتوووووه وهوووووم هلوووووم عوووودو منوووووذ موووووا كوووووان بوووووني آقم 
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َوِإْذ قُوْلنووووووا لِْلَمالِئَكِ :اْسووووووُجُدوا هِلَقَم َفَسووووووَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِوووووويَك كوووووواَن ِمووووووَن اْ؟ِوووووونِِ فَوَفَسووووووَ  َعووووووْن أَْموووووووِر »وإبلوووووويك:
،بِْ َك لِلظَّاِلِمنَي بََد   أَفَوتَوتَِّخُذونَُه َوُذرِِيوََّتُه أَْولِ .َربِِهِ   «.ياَء ِمْن ُقوين،َوُهْم َلُكْم َعُدو 

يواء يو  إبلويك أولتخوذون ذر يوهذ  ا كارة إىل تلك القص  القدمي  عكء هنا للتعجيه من أبنواء آقم الوذين 
 من قون اّلِل بعد ذلك العداء القدمي.

لن أعوداءهم .وملاذا يتللك الطاع ي  والتل  عن قواعواختاذ إبليك وذريته أولياء يتمثل يف تلبي  قواعك املعص
م نفسوهم فويطلعه  خلو  أهي ء،وليك لديهم علم و  هلم قلة فاّلِل   يشهدهم خل  السوماوات واألرم و 

وووماواامووووا َأْكوووَهْدهُتُْم َخْلووووَ  »واّلِل   يتخووووذهم عضووودا فتكوووولن هلوووم قووولة:.علوووى غيبوووه ِم َو  َخْلووووَ  ِت َواأْلَرْ لسَّ
لن غيبوه،و  يسوتعني ّبوم ّلِل،  يعلمومون خلو  ا ..إ ا هل خلو « ِهْم،َوما ُكْنحُل ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِِنَي َعُضدا  أَنْوُفسِ 

 ملضلني عضدافابحانه غْي فهل يتخذ اّلِل س« َوما ُكْنحُل ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِِنَي َعُضدا  ..»سبحانه 
 تتبعها واست صاهلا.م املشركني لاة ألوهاهل تعبْي فيه جمار  إ ا.وتعاىل اّلِل الغب عن العاملني،ذو القلة املتني .

لشوويطان علموووا نهم أن لموووفالووذين يتللوولن الشووويطان ويشووركلن بوووه مووع اّلِل،إ وووا يسوولكلن هووذا املسووولك تل ووا 
  -م وا؟وودل فوور علووى سووبيل ال -فلل أنووه .والشوويطان مضوول،واّلِل يكوور  الضووالل واملضوولني.خفيووا،وقلة خارق 

 عبْي ..لقيه التيعدين،ملا اختارهم من املضلني  وهذا هل الظل الذي يراق أن كان متخذا له مسا
لُل:انُقوا ْلَم يَوُقوووَويوَووو»مث يعووورم مشوووهد مووون مشووواهد القيامووو  يكشووو  عووون مصوووْي الشوووركاء ومصوووْي اجملووورمني:

وونَوهُ َوَجعَ .فَووَدَعْلُهْم فَولَووْم َيْسووَتِجيُبلا هَلُمْ .ُكوورَكاِئَك الَّووِذيَن َزَعْمُتمْ  ُووْم َورََأى اْلمُ . َمْلبِقووا  مْ ْلنووا بَويوْ ْجرُِموولَن النَّوواَر َفظَنُوولا َأوَّ
ُدوا َعْنها َمْصرِفا    « ..ُملاِقُعلها،َو َْ اَِ

م الوووووذين بشوووووركائه والوووووداين يطوووووالبهم أن ذتووووولا.إووووووم يف امللقووووو  الوووووذي   عووووودي فيوووووه قعووووولى بوووووال برهان
لشوووركاء   الكن .قونووووا اهلخرة،فينووواوإووووم لفوووك ذهووولل ينسووولن أ.زعمووولا،وذمرهم أن يووودعلهم ليحضوووروا .

ّلِل اوقود جعول .رهلبلق  املايبلن  وهم بعخ خل  اّلِل الذين   ميلكلن ألنفسهم و  لغْيهم كي ا يف امل
وونَوُهْم مَ بوَ َجَعْلنووا وَ »إوووا النوووار .بووني املعبوولقين وعبوواقهم مهلكوو    اتازهوووا هووي ء و  هووي ء . ويتطلوووع «.ْلبِقووا  يوْ

اب كو  تلقوع العوذأوموا .يهاء نفلسهم ابال  واهللع،وهم يتلقعلن يف كل حلظ  أن يقعلا فاجملرملن،فتمتلى
ُولنَّواَر فَ َورََأى اْلُمْجرُِمولَن ا:»وهل حاضور،وقد أيقنولا أن   ْنواة منهوا و  حمويا  وْم ُملاِقُعلهوا،َوَ ْ ظَنُولا َأوَّ ُدوا اَِ

 «َعْنها َمْصرِفا  
 ل وسبب هللا ر الك ار وإمهال هللا لهم ثم أخاهمإرسال الرس 59 - 54الدرس الثالث:

قود لوذي جواء به،و  احلو  ايفولقد كان هلم عنهوا مصور ،لل أووم صورفلا قلولّبم مون قبول للقورآن،و  اواقللا  
لِلنَّووواِس ِموووْن ُكووولِِ  ا اْلُقوووْرآنِ يف هوووذَ  َوَلَقوووْد َصووورَّْفنا»ضوورب اّلِل هلوووم فيوووه األمثوووال ونلعهوووا لتشووومل مجيوووع األحووولال:

ْنساُن َأْكثَوَر َكْكء  َجَد   َمَثل    « ..،وَكاَن اْ ِ
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ا نسوان  كوك يطوامن  ذلك.وأنوه أكثور كوكء جود « َكوكء»ويعث السويا  عون ا نسوان يف هوذا املقوام  نوه 
عود ب.االئو  جد اثور هوذ  وأنوه أك.من كثايئه،ويقلل من غرور ،ويشوعر أنوه خلو  مون رللقوات اّلِل الكثْية

 لقرآن من كل مثل.ما صر  اّلِل يف هذا ا
 زمان والرسا ت :على مدار ال -ناس وهم كثرة ال -مث يعرم الشبه  اليت تعل  ّبا من   ييمنلا 

ُْم ِإ َّ ُروا رَ َوما َمَنَع النَّاَس أَْن يُوْيِمُنلا ِإْذ جاَءُهُم اهْلُدى َوَيْستَوْغفِ »  اْلَعوذاُب ُ  اأْلَوَّلِونَي،أَْو َذْتِويَوُهمُ  أَْن َشْتِويَوُهْم ُسونَّ ّبَّ
 « ..قُوُبال  

 بني مون قوبلهمل ابملكوذحوولكنهم كانلا يطلبلن أن ُيل ّبم ما .فلقد جاءهم من اهلدى ما يكفك لالهتداء
وعندئوذ فقو  .م العذاب ملاجه  يورون أنوه سويقع ّبمأو أن ذتيه -قلعه واستهزاء استبعاقا لل  -من هال  

ّلِل يف ا كمووا جوورت سوون   -أخذ املكووذبني ابهلووال  ف.يلقنوولن فييمنوولن  ولوويك هووذا أو ذا  موون كووأن الرسوول
ون رسول فهوم مبشور أموا ال.كلوه مون أمور اّللِ .و إرسال العذاب .أ -األولني بعد جمكء االار  وتكذيبهم ّبا 

ووووورِيَن َوُمْنوووووِذرِينَ  »ومنوووووذرون: ْدِحُضووووولا بِوووووِه يُ  َكَفوووووُروا اِبْلباِنوووووِل لِ ُل الَّوووووِذينَ َوُااقِ .َوموووووا نُوْرِسوووووُل اْلُمْرَسوووووِلنَي ِإ َّ ُمَبشِِ
 «.َواختََُّذوا آاييت َوما أُْنِذُروا ُهُزوا  .احلَْ َّ 

لن ني يطلبووووووحوووووووهم .ولكن الووووووذين كفووووووروا اوووووواقللن ابلبانوووووول ليغلبوووووولا بووووووه احلوووووو  ويبطلوووووول .واحلوووووو  واضوووووو 
 رون.نذر ويسخاالار ،ويستعجللن ابلعذاب   يبغلن اقتناعا،إ ا هم يستهزئلن ابهلايت وال

لُووولِّبِْم َأِكنَّووو   أَْن ِإانَّ َجَعْلنوووا َعلوووى قوُ .ا ُ دََّمحْل يَووودِسوووَك موووا قَوووِ َّوووْن ذُِكِوووَر آِبايِت َربِِوووِه فَوووَأْعَرَم َعْنهوووا َونَ َوَموووْن أَْللَوووُم »
 « ..أَبَدا   َتُدوا ِإذا  ْن يَوهْ يَوْفَقُهلُ  َويف آذاِوِْم َوْقرا ،َوِإْن َتْدُعُهْم ِإىَل اهْلُدى فَولَ 

لووذلك .ن ينتفعوولا بهآن،و  أت اّلِل ونووذر    يرجووى موونهم أن يفقهوولا هووذا القوور فهووي ء الووذين يسووتهزئلن آباي
وقوودر علوويهم .علن إليهجعوول اّلِل علووى قلوولّبم أغطيوو  هوولل قون فقهووه،وجعل يف آذاوووم كالصوومم فووال يسووتم

 فللهدى قللب متفتح  مستعدة للتلقك..لن يهتدوا إذن أبداف -سبه استهزائهم وإعراضهم ب -الضالل 
رمحو  ّبم،ويويخر  ..ولكون اّلِل ميهلهوم« ذابَ هَلُوُم اْلَعو َعجَّولَ ُبَك اْلَغُفلُر ُذو الرَّمْحَِ  َلْل يُياِخُذُهْم ِ ا َكَسُبلا لَ َورَ »

ُدو  َبْل هَلُْم َمْلِعد  َلنْ »عنهم اهلال  الذي يستعجللن به،ولكنه لن يهملهم: ..ملعود يف « ِه َمْلِئال  ا ِمْن ُقونِ اَِ
 وملعد يف اهلخرة يلفلن فيه احلساب..م فيه ككء من العذابالدنيا ُيل ّب

م إىل در إمهوووووووواهللوووووووول  أن اّلِل قوووووووو.ولقووووووود للموووووووولا فكووووووووانلا مسووووووووتحقني للعووووووووذاب أو اهلوووووووال  كووووووووالقرى قبلهم
خووووووور   آملعدهم،حلكمووووووو  اقتضوووووووتها إراقتوووووووه فووووووويهم،فلم ذخوووووووذهم أخوووووووذ القووووووورى بووووووول جعووووووول هلوووووووم ملعووووووودا 

ووا لََلُملاَوتِْلووَك اْلُقوورى أَْهَلْكنوواهُ »حلفلنووه:  هلم،فووإن ..فووال يغووروم إمهووال اّللِ « ْم َمْلِعوودا  ْهِلِكِهووَوَجَعْلنووا ِلمَ .ْم َلمَّ
 واّلِل   حل  امليعاق ...وسن  اّلِل   تتخل .ملعدهم بعد ذلك آت
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 [82إل   60(:اآليات 18]سور  الكهف ):الواحد  الرابمة

 قصة موس  مع الخضر

وا بَولَ 60ُحُقبوا  ) ْو أَْمِضوكَ أَ ْحوَرْيِن سوى لَِفتواُ    أَبْوورَُ  َحوَّتَّ أَبْولُوَ  جَمَْموَع اْلبَ َوِإْذ قواَل ُمل }  غوا جَمَْموَع بَوْيِنِهمووا ( فَوَلمَّ
َووَذ َسووِبيَلُه يف اْلَبْحووِر َسووَراب  ) وو61َنِسوويا ُحلهَتُمووا فَاختَّ ران َسووفَ ِقينووا ِمووْن لَ ا جوواَوزا قوواَل لَِفتوواُ  آتِنووا َغووداَءان َلَقووْد ( فَوَلمَّ

 أَْن أَذُْكورَُ  ْنسوانِيُه ِإ َّ الشَّوْيطانُ لَت َوموا أَ  َنِسويحُل احْلُو( قواَل أَرَأَيْوحَل ِإْذ أََويْنوا ِإىَل الصَّوْخرَِة فَوِإيِنِ 62هذا َنَصوبا  )
ا َعلى آترِِ ا قَ ( قاَل ذِلَك ما ُكنَّا نوَ 63َواختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َعَجبا  )  (64ا  )َصصْبِ  فَاْرَتدَّ

لسووى َهووْل أَتَِّبعُووَك ( قوواَل لَووُه مُ 65ِعْلمووا  ) ْن لَووُدانَّ ْمنوواُ  ِمووفَوَلَجوودا َعْبوودا  ِمووْن ِعبوواِقان آتَوْينوواُ  َرمْحَوو   ِمووْن ِعْنووِدان َوَعلَّ 
َتْصوِثُ َعلوى موا َ ْ  ْيو َ ( وَكَ 67ْسوَتِطيَع َمعِوَك َصوْثا  )( قواَل ِإنَّوَك لَوْن تَ 66َعلى أَْن تُوَعلَِِموِن ِ َّوا ُعلِِْموحَل ُرْكودا  )

ُ صوواِبرا  َو 68هُِووْ  بِووِه ُخووْثا  ) ِإِن اتوَّبَوْعتَووِب فَووال قوواَل فَوو (69ا  ) أَْعِصووك لَووَك أَْموور ( قوواَل َسووَتِجُدين ِإْن كوواَء اّللَّ
َّ َلَك ِمْنُه ذِْكرا  ) َخَرقْوَتهوا َرَقهوا قواَل أَ السَّوِفيَنِ  خَ  َلقوا َحوَّتَّ ِإذا رَِكبوا يف ( فَاْنطَ 70َتْس َوْلِب َعْن َكْكء  َحَّتَّ أُْحِد

 تُياِخوْذين  ( قواَل 72ا  )ْل ِإنَّوَك لَوْن َتْسوَتِطيَع َمعِوَك َصوثْ ( قواَل أََ ْ أَقُو71لِتُوْغرَِ  أَْهَلها َلَقْد ِجْ حَل َكْي ا  ِإْمرا  )
ْفسووا  زَِكيَّوو   أَقَوتَوْلووحَل نوَ  ذا َلِقيووا ُغالمووا  فَوَقتَولَووُه قووالَ  إِ ( فَاْنطََلقووا َحووَّتَّ 73ِ ووا َنِسوويحُل َو  توُووْرِهْقِب ِمووْن أَْموورِي ُعْسوورا  )

َل ِإْن ( قوووا75ْثا  )َك ِإنَّوووَك لَوووْن َتْسوووَتِطيَع َمعِوووَك َصوووقووواَل أََ ْ أَقُوووْل لَووو (74بِغَوووْْيِ نَوْفوووك  َلَقوووْد ِجْ وووحَل َكوووْي ا  نُْكووورا  )
اْنطََلقووا َحووَّتَّ ِإذا أَتَيووا أَْهووَل قَوْريَوو   ( فَ 76ْذرا  )يِنِ عُووِمووْن لَوودُ  َسووأَْلُتَك َعووْن َكووْكء  بَوْعووَدها فَووال ُتصوواِحْبِب قَووْد بَوَلْغووحلَ 

َوْذَت َعَلْيوِه  َقخَّ فَأَقاَموُه قواَل لَولْ ُد أَْن يوَونوْ ا  يُرِيواْسَتْطَعما أَْهَلها فَأَبَوْلا أَْن ُيَضيُِِفلُ ا فَوَلَجودا ِفيهوا ِجودار  ِكوْ حَل  ختَّ
وووِفيَنُ  ( أَمَّوووا ا78ْيوووِه َصوووْثا  )ْسوووَتِطْع َعلَ ِل موووا َ ْ تَ  َوبَوْينِوووَك َسوووأُنَوبُِِ َك بَِتْأِويووو( قووواَل هوووذا فِوووراُ  بَوْيوووِب 77َأْجووورا  ) لسَّ

 (79َن   َغْصوبا  )لِوك  َذُْخوُذ ُكولَّ َسوِفيمَ َوراَءُهوْم  ا وَكوانَ َفكاَنحْل ِلَمساِكنَي يَوْعَملُولَن يف اْلَبْحوِر فَوَأَرْقُت أَْن أَِعيَبهو
ْبوِدهَلُما َرُّبُموا َخوْْيا  ِمْنوُه يوُ ( فَوَأَرْقان أَْن 80را  )يواان  وَُكْفوُهموا نُغْ كاَن أَبَلاُ  ُمْيِمَننْيِ َفَخِشينا أَْن يُوْرِهقَ َوأَمَّا اْلُغالُم فَ 

ووز  ِ  وَكوواَن هَْ ِتيَموونْيِ يف اْلَمِدينَوو( َوأَمَّووا اْ؟ِووداُر َفكوواَن لُِغالَموونْيِ يَ 81زَكوواة  َوأَقْوووَرَب ُرمْحووا  ) أَبُلُ ووا  هَلُمووا وَكووانَ  تَووُه َكنوْ
ُلغا َأُكدَُّ ا َوَيْسَتْخرِجا َكنزَ   أَْمورِي ذلِوَك َشِْويوُل موا َ ْ بَِِك َوموا فَوَعْلتُوُه َعونْ    ِمْن رَ ُ ا َرمحَْ صاحِلا  فََأراَق َرُبَك أَْن يَوبوْ

 { (82َتْسِطْع َعَلْيِه َصْثا  )
 مقدمة الوحد 

لقووورآن كلوووه إ  يف هوووذا امللضوووع مووون هوووذ  ا  توووذكر يف  -الم ه السوووعليووو -هوووذ  احللقووو  مووون سوووْية ملسوووى 
 السلرة.

قعوحل فيوه مون و لتواري  الوذي   ُيودق او « جَمَْموَع اْلَبْحوَرْينِ »والقرآن   ُيدق املكان الذي وقعوحل فيوه إ   نوه 
مووَّت بعوود منهواف و  حيواة ملسووى،هل كوان ذلووك وهوول يف مصور قبوول خروجووه ببوب إسوورائيل أم بعود خروجووه ّبووم

  يوودخللن ألن حياهلووا  روج:قبوول أن يووذهه ّبووم إىل األرم املقدسوو ،أم بعوود مووا ذهووه ّبووم إليهووا فلقفوولااا
 فيها قلما جبارينف أم بعد ذهاّبم يف التيه،مفرقني مبدقينف
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ل أو هووول هووول نووو من هووولف موووا ا وووهف.كوووذلك   يوووذكر القووورآن كوووي ا عووون العبووود الصووواحل الوووذي لقيوووه ملسوووى
 ف أم و ف أم عا رسللف

لقصوووو  يف اوحنن نقوووو  عنوووود نصوووولص .نووووا  رواايت كثووووْية عوووون ابوووون عبوووواس وعوووون غووووْي  يف هووووذ  القصوووو وه
ون عرضووووحل بووووه،ق ونعتقوووود أن لعرضووووها يف القوووورآن علووووى النحوووول الووووذي« يف لووووالل القوووورآن»القوووورآن.لنعيا 

 مال ..قرآين نتفنق  حنن عند النا ال.زايقة،وقون هديد للمكان والزمان واأل اء،حكم  خاص 
ْيَك ِ ُلَسوى َرو قَاَل َأْخَثَىِن َسِعيُد ْبُن ُجَبْْي  قَاَل قُوْلحُل ِ ْبِن َعبَّاس  ِإنَّ نَوْلف ا اْلِبَكاىِلَّ يَوْزُعُم أَنَّ ُملَسى لَوفعن َعمْ 

َا ُهَل ُملَسى آَخُر  يَوَنا ُأىَبُ بْوُن َكْعوه  َعوِن ال.َبِ  ِإْسرَائِيَل،ِإ َّ ،َحودَّ قَواَم » قَواَل  - -نَّوِبِِ فَوَقاَل َكَذَب َعوُدُو اّللَِّ
ُ َعَلْيوِه،ِإْذ َ ْ يوَوُرقَّ اْلِعْلووَم .ُملَسوى النَّوِبُ َخِطيب وا ِ  بَوِ  ِإْسرَائِيَل،َفُسوِ َل َأُى النَّواِس أَْعلَووُم فَوَقواَل أاََن أَْعلَوُم  فَوَعتَوَه اّللَّ

ا ِمووْن ِعبَوواِقى  َِ  ُ إِلَْيووِه أَنَّ َعْبوود  قَوواَل اَي َربِِ وََكْيووَ  بِووِه َفِقيووَل لَووُه .ْجَمووِع اْلَبْحووَرْيِن ُهووَل أَْعلَووُم ِمْنووَك إِلَْيووِه،فََأْوَحى اّللَّ
،َومَحَالَ ُحو ْل ُحول   ِ  ِمْكتَول  فَوِإَذا فَوَقْدتَوُه فَوْهوَل مَثَّ،فَواْنطََلَ  َواْنطَلَوَ  بَِفتَواُ  يُلَكوَع بْوِن نُولن  ،َحَّتَّ امحِْ ل   ِ  ِمْكتَول 

،وََكاَن َكووااَن ِعْنووَد الصَّوو َووَذ َسووِبيَلُه ِ  اْلَبْحووِر َسووَراب  ْخرَِة َوَضووَعا ُرُءوَسووُهَما َواَنَمووا فَاْنَسوولَّ احْلُوولُت ِمووَن اْلِمْكتَووِل فَاختَّ
َلِتِهَما َويَوْلِمِهَما فَوَلمَّا َأْصَبَ  قَاَل ُملَسى لَِفتَواُ  آتِنَوا َءاَن،َلَقوْد َلِقينَوا ِموْن َغَدا ِلُملَسى َوفَوَتاُ  َعَجب ا،فَاْنطََلَقا بَِقيََّ  لَيوْ
ْد ُملَسوى َمس وا ِموَن النََّصوِه َحوَّتَّ َجواَوَز اْلَمَكواَن الَّوِذى أُِموَر بِوِه  فَوَقواَل لَوُه فَوتَواُ  أَرَأَيْوحَل .َسَفراَِن َهَذا َنَصب ا،َو َْ اَِ

ا َعلَووى آَترِِ َووا َقَصص ووا،فَوَلمَّا ِإْذ أََويْونَووا ِإىَل الصَّووْخرَِة فَووِإىنِِ َنِسوويحُل احْلُلَت،قَوواَل ُملَسووى َذلِووَك َمووا   ُكنَّووا نَوْبِغى،فَاْرتَوودَّ
فَوَقوواَل ااَِْضووُر َوَأىنَّ .َفَسوولََّم ُملَسووى  -أَْو قَوواَل َتَسووجَّى بِثَوْلبِووِه  -انْوتَوَهيَووا ِإىَل الصَّووْخرَِة ِإَذا َرُجوول  ُمَسووج ى بِثَوووْلب  

قَواَل َهوْل أَتَِّبعُوَك َعلَوى أَْن تُوَعلَِِموِ  ِ َّوا .لَسى َبِ  ِإْسرَائِيَل قَواَل نَوَعوْم فَوَقاَل مُ .ِ َْرِضَك السَّاَلُم فَوَقاَل أاََن ُملَسى 
ا قَووواَل ِإنَّوووَك لَوووْن َتْسوووَتِطيَع َمعِوووَى َصوووْث ا،اَي ُملَسوووى ِإىنِِ َعلَوووى ِعْلوووم  ِموووْن ِعْلوووِم اّللَِّ َعلََّمِنيووو ِه  َ تَوْعَلُموووُه ُعلِِْموووحَل َرَكووود 

ُ َصووواِبر ا،َو َ أَْعِصوووى لَوووَك أَْمر ا،فَاْنطََلَقوووا .ِعْلوووم  َعلََّمَكوووُه  َ أَْعَلُموووُه  أَْنحَل،َوأَنْوووحَل َعلَوووى قَووواَل َسوووَتِجُدىِن ِإْن َكووواَء اّللَّ
ُعِرَ  مَيِْشوووووووَياِن َعلَوووووووى َسووووووواِحِل اْلَبْحوووووووِر لَوووووووْيَك هَلَُموووووووا َسوووووووِفيَن  ،َفَمرَّْت ِّبَِموووووووا َسوووووووِفيَن  ،َفَكلَُّملُهْم أَْن َُيِْمُللُ َوووووووا،فوَ 

،َفَجاَء ُعْصُفلر  فَوَلَقَع َعَلى َحْرِ  السَّوِفيَنِ ،فَونَوَقَر نَوْقورَة  أَْو نَوْقوَرَتنْيِ ا فَوَقواَل . ِ  اْلَبْحوِر اَِْضُر،َفَحَمُللُ َا بَِغْْيِ نَوْلل 
فَوَعَمووَد ااَِْضووُر .لِر ِ  اْلَبْحووِر ااَِْضووُر اَي ُملَسووى،َما نَوَقووَا ِعْلِمووى َوِعْلُمووَك ِمووْن ِعْلووِم اّللَِّ ِإ َّ َكنَوْقوورَِة َهووَذا اْلُعْصووفُ 

،َعَموْدَت ِإىَل َسوِفيَنِتِهْم َفَخَرقْوتَوَهوا لِتُوْغورَِ  .ِإىَل َلْل   ِمْن أَْلَلاِ  السَِّفيَنِ  فَونَوَزَعُه  فَوَقاَل ُملَسى قَوْلم  مَحَُللاَن بَِغْْيِ نَوْلل 
َفَكانَووحِل اأُلوىَل ِمووْن ُملَسووى .َصووْث ا قَوواَل  َ تُوَياِخووْذىِن ِ َووا َنِسوويحُل أَْهَلَهووا قَوواَل أََ ْ أَقُووْل ِإنَّووَك لَووْن َتْسووَتِطيَع َمعِووَى 

فَوَقوواَل .ِدِ  فَاْنطََلَقووا فَووِإَذا غُوواَلم  يَوْلَعووُه َمووَع اْلِغْلَماِن،فََأَخووَذ ااَِْضووُر ِبرَْأِسووِه ِمووْن أَْعووالَُ  فَوواقْوتَوَلَع رَْأَسووُه بِيَوو.ِنْسووَياان  
نَوَ  َوَهوَذا  -ِكيَّ   بَِغْْيِ نَوْفك  قَاَل أََ ْ أَقُوْل لَوَك ِإنَّوَك لَوْن َتْسوَتِطيَع َمعِوَى َصوْث ا ُملَسى أَقَوتَوْلحَل نَوْفس ا َز  قَواَل ابْوُن ُعيَويوْ

َدار ا يُرِيوووُد أَْن فَاْنطََلَقوووا َحوووَّتَّ ِإَذا أَتَويَوووا أَْهوووَل قَوْريَووو   اْسوووَتْطَعَما أَْهَلَها،فَوووأَبَوْلا أَْن ُيَضووويُِِفلُ َا،فَوَلَجَدا ِفيَهوووا ِجووو -أَوَْكوووُد 
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قَواَل َهوَذا فِورَاُ  بَوْيوِ  .فَوَقاَل َلُه ُملَسى َلْل ِكْ حَل َ ختََّْذَت َعَلْيِه َأْجر ا .قَاَل ااَِْضُر بَِيِدِ  فَأَقَاَمُه .يَونوَْقخَّ فَأَقَاَمُه 
ُ ُملَسى،َلَلِقْقاَن َلْل َصَثَ »  - -قَاَل النَِّبُ .« َوبَوْيِنَك  َنا ِمْن أَْمرِِ َا يَوْرَحُم اّللَّ   . 1687« َحَّتَّ يُوَقاَّ َعَليوْ

نوه أ - واّلِل أعلوم -..واألرجو  « ُحُقبوا   ْو أَْمِضوكَ أَ َرْيِن َوِإْذ قاَل ُملسى لَِفتاُ :  أَبْوورَُ  َحوَّتَّ أَبْولُوَ  جَمَْموَع اْلَبْحو»
 أي البحر األبيخ والبحر األمحر ...جممع البحرين: ر الروم و ر القلزم

أو أنوه جمموع خليجوك العقبو  والسوليك .هما مكان التقائهما يف منطق  البحْيات املرة و ْية التمسوا وجممع
وعلى أي فقوود .فهووذ  املنطقوو  كانووحل مسوور   ريوو  بووب إسوورائيل بعوود خووروجهم موون مصوور.يف البحوور األمحر

 .1688تركها القرآن جممل  فنكتفك ّبذ  ا كارة
ه هوووذ  الووويت هووود  مووون رحلتووو - عليوووه السوووالم -ن مللسوووى نوووه كووواأ -ونفهوووم مووون سووويا  القصووو  فيموووا بعووود 

تكوووون  رين مهمووووااعتزمها،وأنووووه كووووان يقصوووود موووون ورائهووووا أمرا،فهوووول يعلوووون تصووووميمه علووووى بلوووولغ جممووووع البحوووو
قووورآن مووون حكوووا  ال وهل يعوووث عووون هوووذا التصوووميم  وووا.املشوووق ،ومهما يكووون الوووزمن الوووذي ينفقوووه يف اللصووولل

م،  عون ْي عون التصوميفهول تعبو على أي  حوال.عام،وقيل مثانلن عاما واحلقه قيل« أَْو أَْمِضَك ُحُقبا  »قلله:
 املدة على وجه التحديد.

َفتاُ :آتِنوا َغوداَءان َلَقوْد لِ فَوَلمَّا جواَوزا قواَل .اب  ْلَبْحوِر َسورَ اَلُه يف فَوَلمَّا بَوَلغا جَمَْمَع بَوْيِنِهما َنِسيا ُحلهَتُما فَاختَََّذ َسوِبي »
انِيُه ِإ َّ الشَّووْيطاُن ِسوويحُل احْلُوولَت َومووا أَْنسوو فَووِإيِنِ نَ لصَّووْخرَةِ قاَل:أَرَأَْيحَل ِإْذ أََويْنووا ِإىَل ا.هووذا َنَصووبا  َلِقينووا ِمووْن َسووَفران 

 ..« ..أَْن أَذُْكرَُ  َواختَََّذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َعَجبا  
يو  مون آايت آاب كوان ر سور واألرج  كوذلك أن هوذا احلولت كوان مشولاب،وأن إحيواء  واختواذ  سوبيله يف البحو
ه  أنوه سوق  منوكوان يعوب  اّلِل مللسى،يعر  ّبموا ملعد ،بودليل عجوه فتوا  مون اختواذ  سوبيله يف البحر،ولول

  فهوووووذ.يبي ويرج  هووووذا اللجوووووه أن الرحلوووو  كلهوووووا مفاجووووآت غ.فغوووواص يف البحوووور موووووا كووووان يف هوووووذا عجووووه
 مثعنود الصوخرة  ه هنالوكوأن.د  الصاحلإحداها.وأقر  ملسى أنه جاوز امللعد الذي حدق  ربه له للقاء عب

ا عَ .قاَل:ذِلَك ما ُكنَّا نَوْب ِ »عاق على أير  هل وفتا  فلجدا : بواِقان فَوَلَجدا َعْبودا  ِموْن عِ .ِ وا َقَصصوا  لوى آترِ فَاْرتَودَّ
 .« .آتَوْيناُ  َرمْحَ   ِمْن ِعْنِدان َوَعلَّْمناُ  ِمْن َلُدانَّ ِعْلما  

ومن مث ينفورق ملسوى .سور ملسوى وحود  موع ربوه،فلم يطلوع عليوه فتوا  حوَّت لقيوا ويبدو أن ذلك اللقاء كوان 
قووووواَل لَوووووُه ُملسوووووى:َهْل أَتَِّبعُوووووَك َعلوووووى أَْن تُوَعلَِِموووووِن ِ َّوووووا ُعلِِْموووووحَل »والعبووووود الصووووواحل يف املشووووواهد التاليووووو  للقصووووو :

الصواحل العوا .ولكن علوم ّبذا األقب الالئ  بنل،يستفهم و  ازم،ويطله العلم الراكد من العبد «.ُرْكدا ف
الرجوول لوويك هوول العلووم البشووري اللاضوو  األسووباب القريووه النتائج،إ ووا هوول جانووه موون العلووم اللوودين ابلغيووه 

                                                 
 وذكر  السيد رمحه هللا يف اهلاما – (122[)219/ 1املكنز ] -صحي  البخارى - 1687

 املسجى:املغطى يتسجى:تغطى يينقخ:يسق ياملكتل:القف  الكبْية يالنلل:العطاء واألجر
رق أن قتاقة وغْي واحد قال: ا  ر فارس  ا يلك املشر  و ر الروم  ا يلك املغرب. وقال حممد بون كعوه القرلك:جمموع البحورين و   - 1688

 )السيد رمحه هللا ( عند ننج  يعب يف أقصى بالق املغرب .. وحنن نستبعد القللني ..
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ومن مث فوووال ناقووو  مللسوووى ابلصوووث علوووى الرجووول .أنلعوووه اّلِل عليوووه ابلقووودر الوووذي أراق ،للحكمووو  الووويت أراقهوووا
لاهرهوا قود تصوطدم ابملنطو  العقلك،وابألحكوام  ألن هذ  التصرفات حسوه.وتصرفاته ولل كان نبيا رسل 

لذلك حشووى .الظوواهرة،و  بوود موون إقرا  مووا وراءهووا موون احلكموو  املغيبوو  وإ  بقيووحل عجيبوو  تثووْي ا سووتنكار
قاَل:ِإنَّوَك لَوْن َتْسوَتِطيَع »العبد الصاحل الذي أويت العلم اللدين على ملسى أ  يصث على صحبته وتصرفاته:

 «.َكْيَ  َتْصِثُ َعلى ما َ ْ هُِْ  بِِه ُخْثا فَو .َمِعَك َصْثا  
ُ كوووو ِإْن قاَل:َسووووَتِجُدين »ويعووووزم ملسووووى علووووى الصووووث والطاع ،ويسووووتعني اّلِل،ويقوووودم مشووووي ته: اِبرا  َو  صوووواَء اّللَّ

 صوث فوالحلو ،وهل أن يل بودء الر ..فيزيود الرجول تلكيودا وبياان،ويوذكر لوه كورط صوحبته قبو« أَْعِصك َلَك أَْمرا  
ْلِب َعوْن  فَوال َتْسو وَ بَوْعتَوِب قاَل:فَوِإِن اتوَّ »يسأل و  يستفسر عن ككء من تصورفاته حوَّت يكشو  لوه عون سورها:

َّ َلَك ِمْنُه ذِْكرا    .ويرضى ملسى .«.َكْكء  َحَّتَّ أُْحِد
ا وهمووول فين  هملهموو.سوو.«  َخَرَقهوواِفيَن ِ فَاْنطََلقووا َحووَّتَّ ِإذا رَِكبووا يف السَّووو»وإذا حنوون أمووام املشووهد األول هلموووا:

ذ  مور هنوا أن هولواهر األ معهما ركااب،وهم يف وس  اللج  مث اكء هذا العبد الصاحل فيخور  السوفين   إن
 شرفل على هذا القدم الرجالفعل  تعرم السفين  وركاّبا اطر الغر  وتيقي ّبم إىل هذا الشر فلما ذا ي

نظور املنطو   ثر لوه يفالتصر  العجيه الوذي   مولقد نسك ملسى ما قاله هل وما قاله صاحبه،أمام هذا 
 ك هلوووذا املعووو يووو  العملوووالعقلوووك  وا نسوووان قووود يتصووولر املعووو  الكلوووك اجملرق،ولكنوووه عنووود موووا يصوووطدم ابلتطب

ر خور غوْي التصول ات نعوم آذفالتجربو  العمليو  .والنملذج اللاقعك منه يستشوعر لوه وقعوا غوْي التصولر النظري
صوث ا،فواعتزم ال  بوه خث ُيوي نبوه مون قبول إىل أنوه   يسوتطيع صوثا علوى موا   وها هل ذا ملسى الذ.اجملرق

ذا الرجووول تصووورفات هووولها هووول ذا يصوووطدم ابلتجربووو  العمليووو  .واسوووتعان ابملشوووي   وبوووذل اللعووود وقبووول الشووورط
 فيندفع مستنكرا.

منوووذ أن وكوووز .نعووم إن نبيعووو  ملسووى نبيعووو  انفعاليوو  اندفاعيووو ،كما يظهووور موون تصووورفاته يف كوول أقوار حياته
مث أانب إىل ربووه مسووتغفرا .الرجوول املصووري الووذي رآ  يقتتوول مووع ا سوورائيلك فقتلووه يف اندفاعوو  موون اندفاعاتووه

 1689معتذرا حَّت إذا كان اليلم الثاين ورأى ا سرائيلك يقتتل مع مصري آخر،هم ابهلخر مرة أخرى  
بلعوود  الووذي  اللفوواء ل و  يسووتطعومن مث   يصووث علووى فعلوو  الرجوو.نعووم إن نبيعوو  ملسووى هووك هووذ  الطبيعوو 

 التصولر قعوا ونعموا غوْيلعمليو  و ولكن الطبيع  البشري  كلها تلتقك يف أووا عود للتجربو  ا.قطعه أمام غرابتها
 النظري.و  تدر  األملر ح  إقراكها إ  إذا ذاقتها وجربتها.

 «.ْمرا   َكْي ا  إِ  ِجْ حلَ َقدْ قاَل:َأَخَرقْوَتها لِتُوْغرَِ  أَْهَلهاف لَ »ومن هنا اندفع ملسى مستنكرا:
قوواَل:أََ ْ أَُقْل:ِإنَّووَك لَووْن َتْسووَتِطيَع َمعِووَك »ويف صووث ولطوو  يووذكر  العبوود الصوواحل  ووا كووان قوود قالووه منووذ البدايوو :

قوواَل:  :»ويعتووذر ملسووى بنسوويانه،ويطله إىل الرجوول أن يقبوول عووذر  و  يرهقووه ابملراجعوو  والتووذكْي «.َصووْثا ف

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو «. »القرآنالتصلير الفب يف »يف كتاب:« القص  يف القرآن»يراجع فصل:  - 1689
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..ويقبوووووول الرجوووووول اعتذار ،فنجوووووودان أمووووووام املشووووووهد « ا َنِسوووووويحُل َو  توُووووووْرِهْقِب ِمووووووْن أَْموووووورِي ُعْسوووووورا  تُياِخووووووْذين ِ وووووو
 ..«.َحَّتَّ ِإذا َلِقيا ُغالما  فَوَقتَوَلُه .فَاْنطََلقا»الثاين:

وهك .مووالرق احتقتوول عموود   جموو.وإذا كانووحل األوىل خوور  سووفين  واحتمووال غوور  موون فيهووا فهووذ  قتوول نفك
ِكيَّو   بِغَووْْيِ ْفسوا  َز أَقَوتَوْلووحَل نوَ قاَل:»سووتطع ملسوى أن يصوث عليهووا علوى الورغم موون توذكر  للعود :فظيعو  كبوْية   ي

ف َلَقْد ِجْ حَل َكْي ا  نُْكرا   نكور هوذا النكور قاصد أن ي.اصدق ولكنه فليك انسيا يف هذ  املرة و  غافال«.نَوْفك 
 ه القتل،بوول  مووا يلجوو   يرتكووه.ر  بووريءالووذي   يصووث علووى وقلعووه و  يتووأول لووه أسووبااب والغووالم يف نظوو

 يبل  احللم حَّت يكلن مياخذا على ما يصدر منه.
ول أقوووووال لوووووه  ومووووورة أخووووورى يووووورق  العبووووود الصووووواحل إىل كووووورنه الوووووذي كووووورط ووعووووود  الوووووذي وعد،ويوووووذكر   وووووا

 « ..ا   َمِعَك َصثْ ْسَتِطيعَ قاَل:أَ َْ أَُقْل َلَك:ِإنََّك َلْن تَ »مرة.والتجرب  تصدقه بعد التجرب :
بوحل الصوحب  لم تقتنع ونلف.التحديدو لك أنحل على التعيني « أََ ْ أَُقْل َلَكف»ويف هذ  املرة يعني أنه قال له:

 وقبلحل الشرط.
فينودفع .تفكْيذكْي والويعلق ملسى إىل نفسه،واد أنه خال  عن وعود  مرتني،ونسوك موا تعهود بوه بعود التو

َقْد .ُتصواِحْبِب  ْعوَدها فَوالبوَ  َكوْكء  قاَل:ِإْن َسأَْلُتَك َعنْ  »مامه:ويقطع على نفسه الطري ،واعلها آخر فرص  أ
 «.بَوَلْغحَل ِمْن َلُديِنِ ُعْذرا  

ْلا أَْن ْسووَتْطَعما أَْهَلهووا فَووأَبوَ  قَوْريَوو   ايووا أَْهوولَ َحَّتَّ ِإذا أَتَ .فَاْنطََلقووا»وينطلوو  السوويا  فووإذا حنوون أمووام املشووهد الثالووة:
 « ..يها ِجدارا  يُرِيُد أَْن يَونوَْقخَّ فَأَقاَمهُ ُيَضيُِِفلُ ا فَوَلَجدا فِ 

 ن جوودارا مووائالأمث اوود .إومووا جائعان،و ووا يف قريوو  أهلهووا خبووالء،  يطعموولن جائعووا،و  يستضوويفلن ضوويفا
ذا الرجووول فوووإ« نوَْقخَّ  أَْن يوَووويُرِيووودُ »والتعبوووْي حلوووع علوووى ا؟ووودار حيووواة وإراقة كاألحيووواء فيقووولل:.يهوووم أن ينقخ
 نفسه إبقام  ا؟دار قون مقابل    الغريه يشغل 

موووا الوووذي يووودفع هوووذا الرجووول أن اهووود نفسوووه ويقووويم جووودارا يهوووم .وهنوووا يشوووعر ملسوووى ابلتنووواقخ يف امللق 
اب نقضووام يف قريوو    يقوودم هلمووا أهلهووا الطعووام و ووا جائعان،وقوود أبوولا أن يستضوويفل اف أفووال أقوول موون أن 

َوووْذَت َعَلْيوووِه َأْجووورا  قووواَل:َلْل ِكووو ْ »  يصوووه عليوووه أجووورا ذكوووالن منوووهف فلم يعووود .وكانوووحل هوووك الفاصووول «  حَل َ ختَّ
َسوأُنَوبُِِ َك بَِتْأِويوِل موا َ ْ .قاَل:هذا ِفراُ  بَوْيوِب َوبَوْيِنكَ »مللسى من عذر،و  يعد للصحب  بينه وبني الرجل جمال:

 .1690«َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْثا  
وملقفنا .أموام مفاجوآت متلاليو    نعلوم هلوا سورا -آن وحنون الوذين نتوابع سويا  القور  -وإىل هنا كان ملسوى 
بل حنوون   نعوور  موون هوول هووذا الووذي يتصوور  تلووك التصوورفات العجيبوو ،فلم ينب نووا .منهووا كملقوو  ملسووى

ومووا قيموو  ا ووهف إ ووا يووراق بووه أن ميثوول احلكموو  ا هليوو  .القوورآن اب ه،تكملوو  للجوول الغووامخ الووذي ُيووي  بنا

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( إىل هنا ينتهك ا؟زء ااامك عشر. ولكننا استطرقان فيه إىل واي  القص .  - 1690
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القريبووو  علوووى املقووودمات املنظلرة،بووول هتووود  إىل أغووورام بعيووودة   تراهوووا العوووني  العليوووا،اليت   ترتوووه النتوووائج
وإن القولى الغيبيو  لتوتحكم يف القصو  .1691فعدم ذكر ا ه يتف  مع الشخصي  املعنليو  الويت ميثلهوا.اندوقة

فيمضوووك يف نريقوووه ولكووون فتوووا  ينسوووى .فها هووول ذا ملسوووى يريووود أن يلقوووى هوووذا الرجووول امللعلق.منوووذ نشوووأهتا
وكوووووان لقوووووا   يفلهتموووووا لووووول سوووووارا يف .فيجووووود هوووووذا الرجووووول هنا . ا عنووووود الصوووووخرة،وكأ ا نسووووويه ليعلقاغوووووداء

كووول ا؟ووول غوووامخ جمهلل،وكوووذلك اسوووم الرجووول .وجهتهمووا،ولل   ترق وووا األقووودار إىل الصوووخرة كووورة أخووورى .
 الغامخ اجملهلل يف سيا  القرآن.

وووِفيَنُ  َفكانَوووحلْ ..»مث ذخووذ السووور يف التجلوووك  وَكووواَن  ،فَوووَأَرْقُت أَْن أَِعيَبهوووا اْلَبْحرِ َملُووولَن يف ِلَمسووواِكنَي يَوعْ  أَمَّوووا السَّ
 «.َوراَءُهْم َمِلك  َذُْخُذ ُكلَّ َسِفيَن   َغْصبا  

ذي أصوواّبا لصووغْي الوووكان الضوورر ا.فبهووذا العيووه ْنووحل السووفين  موون أن ذخووذها ذلووك امللووك الظووا  غصووبا
 بقيحل على سالمتها.اتقاء للضرر الكبْي الذي يكنه الغيه هلا لل 

ِدهَلُما َرُّبُموا َخوْْيا  ِمْنوُه زَكواة  فَوَأَرْقان أَْن يُوْبو.ْفرا  ْغيواان  وَكُ ُهموا نُ َوأَمَّا اْلُغالُم َفكواَن أَبَولاُ  ُموْيِمَننْيِ َفَخِشوينا أَْن يُوْرِهقَ »
غيووه د كشوو  سوو  ال  القتل،قوو..فهووذا الغووالم الووذي   يبوودو يف حاضوور  ومظهور  أنووه يسووتح« َوأَقْووَرَب ُرمْحووا  

ى يان،وتزيود علوفور والطغعن حقيقته للعبد الصاحل،فإذا هل يف نبيعته كافر نواغ،تكمن يف نفسوه بوذور الك
تبعوا  يف بهموا لوه أن يحا بودافع فلل عاش ألره  والديه امليمنني بكفور  ونغيانوه،وقاق .الزمن بروزا وهققا .

يبودهلما  رة ناغيو ،وأنبيعو  كوافتول هوذا الغوالم الوذي ُيمول نفأراق اّلِل ووجه إراقة عبد  الصاحل إىل ق.نريقه
 اّلِل خلفا خْيا منه،وأرحم بلالديه.

ه عليوه مون م،وملوا كوان لومور الغالولل كان األمر ملكل  إىل العلم البشري الظاهر،ملا كان له إ  الظواهر مون أ
 بواق  علوى كوكءعوه مون عن يطلوليك لغْي اّلِل وملو.سلطان،وهل   يرتكه بعد ما يستح  عليه القتل كرعا
ا غووْي حكووم لعلووم حكمووو  أن يرتووه علووى هووذا ا.موون غيبووه أن ُيكووم علووى الطبيعوو  املغيبوو  لفوورق موون النوواس

 يد.ولكنه أمر اّلِل القائم على علمه ابلغيه البع.الظاهر الذي شخذ به الشريع 
ُلغوا َوأَمَّا ا؟ِْداُر َفكاَن لُِغالَمنْيِ يَِتيَمنْيِ يف اْلَمِدينَ » ِ ،وَكاَن َهَْتُه َكنوْز  هَلُما،وَكاَن أَبُلُ ا صواحِلا ،فََأراَق َربُوَك أَْن يَوبوْ

« ذلِوووَك َشِْويووُل موووا َ ْ َتْسوووِطْع َعَلْيوووِه َصوووْثا  .َأُكوودَُّ ا َوَيْسوووَتْخرِجا َكنَزُ ا،َرمْحَووو   ِموووْن َربِِوووَك َومووا فَوَعْلتُوووُه َعوووْن أَْمووورِي .
و ووا جائعووان  -رجوول نفسووه يف إقامتووه،و  يطلووه عليووه أجوورا موون أهوول القريوو  ..فهووذا ا؟وودار الووذي أتعووه ال
كوووووان حوووووبء هتوووووه كنزا،ويغيوووووه وراء  موووووا  لغالموووووني يتيموووووني ضوووووعيفني يف   -وأهووووول القريووووو    يضووووويفلوما 

وملوا كوان أبل وا .ولل تر  ا؟دار يونقخ لظهور مون هتوه الكنوز فلوم يسوتطع الصوغْيان أن يودفعا عنوه ..املدين 

                                                 
 -هللا عنوه  رضوى -قلحل:قد ذكر ا ه يف السن  النبلي  املطهرة وهك املفسرة للقرآن الكرمي،فيجه الرجلع هلا حتما ،فَعْن َأىِب ُهَريْوَرَة   - 1691

ووَى ااَِْضووُر أَنَّووُه َجلَووَك َعلَووى فَوووْرَوة  بَوْيَضوواَء فَووِإَذا ِهووَى هتَْ » اَل قَوو - -َعووِن النَّووِبِِ  َووا  ُِِ  12املكنووز ] -.صووحي  البخووارى« َخْضوورَاَء  تَوووُز ِمووْن َخْلِفووهِ ِإ َّ
/89(]3402 ) 
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ا فقود نفعهموا اّلِل بصوالحه يف نفللتهموا وضوعفهما،فأراق أن يكوثا ويشوتد علق ا،ويسوتخرجا كنز وا صاحل
 و ا قاقران على محايته.

عووه فقود أنل.أمر  ّلِل  اوهل أموور .فهوك رمحوو  اّلِل الويت اقتضووحل هوذا التصور .مث يونفخ الرجول يوود  مون األمر
   ِموْن َرمْحَو»غيبوه  عليوه مون التصر  فيها وف  موا أنلعوه على الغيه يف هذ  املسأل  وفيما قبلها،ووجهه إىل

ه انكشو  عون غيو لتصور ،كما..فواهلن ينكشو  السو  عون حكمو  ذلوك ا« َربَِِك َوموا فَوَعْلتُوُه َعوْن أَْمورِي
 اّلِل الذي   يطلع عليه أحدا إ  من ارتضى.

جملهوولل كمووا ضووى يف القوود م.اويف قهشوو  السوور املكشوول  والسوو  املرفوولع حتفووك الرجوول موون السوويا  كمووا بد
مث تبقووى .ر   قووداوهووذ  احلكموو    تكشوو  عوون نفسووها إ.فالقصوو  اثوول احلكموو  الكثى.خوورج موون اجملهلل

 مغيب  يف علم اّلِل وراء األستار.
لعبوود الصاحل،بقصوو  أصووحاب الكهوو  يف توور  الغيووه قصوو  ملسووى وا -لرة يف سوويا  السوو -وهكووذا توورتب  

شو  ألسوتار،  يكن وراء اته،وف  علمه الشامل الذي يقصور عنوه البشور،اللاقفل ّلِل،الذي يدبر األمر  كم
 هلم عما وراءها من األسرار إ   قدار ...

حْل ِلَمسواِكنَي يَنُ  َفكانَوا السَّوفِ أَمَّو»انتهى ا؟زء ااامك عشور ويليوه ا؟وزء السواقس عشور مبودوءا بقللوه تعواىل:
 ...«يَوْعَمُللَن يف اْلَبْحِر 
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 ال هء الس ادس عشر بقي ة سور  الكهف وسورأا مريم وطه 

 [110إل   83(:اآليات 18]سور  الكهف ):الوحد  الخامسة

 قصة ذي القرنين وأمقيبات عل  مو وع السور  

ا لَوُه يف اأْلَْرِم َوآتَوْينوواُ  ِمووْن ُكوولِِ  َمكَّنَّوو( ِإانَّ 83ا  )ُه ذِْكوور َوَيْسو َوُللَنَك َعووْن ِذي اْلَقووْرَننْيِ قُوْل َسووأَتْوُللا َعلَووْيُكْم ِمْنو} 
وووْمِك َوَجوووَدها تَوْغوووُرُب يف  ( َحوووَّتَّ ِإذا بَولَوووَ  َمْغوووِربَ 85( فَوووأَتْوَبَع َسوووَببا  )84َكوووْكء  َسوووَببا  )  َووو   َوَوَجوووَد  َعووونْي  محَِ الشَّ

مَّوا َموْن لَلَوَم َفَسوْلَ  ( قواَل أَ 86يِهْم ُحْسونا  )تَوتَِّخوَذ فِو مَّوا أَنْ ِعْنَدها قَوْلموا  قُوْلنوا اي َذا اْلَقوْرَننْيِ ِإمَّوا أَْن تُوَعوذَِِب َوإِ 
لُل لَوُه ْسو  َوَسونَوقُ َوأَمَّوا َموْن آَموَن َوَعِموَل صواحِلا  فَولَوُه َجوزاء  احلُْ  (87نُوَعذِِبُُه مُثَّ يُوَرُق ِإىل َربِِِه فَويُوَعذِِبُُه َعذااب  نُْكورا  )

 َْنَْعوْل هَلُوْم لوى قَووْلم   َْ عَ َ  َمْطِلَع الشَّْمِك َوَجَدها َتْطلُوُع ( َحَّتَّ ِإذا بَولَ 89 َسَببا  )( مُثَّ أَتْوَبعَ 88ِمْن أَْمران ُيْسرا  )
 (92َببا  )سَ ( مُثَّ أَتْوَبَع 91) ( َكذِلَك َوَقْد َأَحْطنا ِ ا َلَدْيِه ُخْثا  90ِمْن ُقوِوا ِسْ ا  )

ْيِن َوَجووَد ِموو ا اْلَقووْرَننْيِ ِإنَّ ذَ ( قوواُللا اي 93َن قَوووْل   )َن يَوْفَقُهوول َيكوواُقو  ْن ُقوِوِمووا قَوْلمووا   َحووَّتَّ ِإذا بَولَووَ  بَوونْيَ السَّوودَّ
ونَوُهمْ لوى أَْن عَْ ْرجوا  عَ َذُْجلَج َوَمْأُجلَج ُمْفِسوُدوَن يف اأْلَْرِم فَوَهوْل َْنَْعوُل لَوَك خَ  َننوا َوبَويوْ ا ) َعوَل بَويوْ ( قواَل 94َسود 

ونَ موا َمكَّوبِِ ِفيوِه َريبِِ َخو ونَوُهْم رَ ُكْم وَ ْْي  فَوَأِعيُنلين بُِقولَّة  َأْجَعوْل بَويوْ احْلَِديوِد َحوَّتَّ ِإذا سواوى  ( آتُولين زُبوَورَ 95ْقموا  )بَويوْ
ُ  اُعلا أَْن َيْظَهووُرو ( َفَمووا اْسووط96ِه ِقطْوورا  )رِْغ َعَلْيوولين أُفْووبَوونْيَ الصَّووَدَفنْيِ قوواَل انْوُفُخوولا َحووَّتَّ ِإذا َجَعلَووُه انرا  قوواَل آتُوو

وواَء َو ا جوواَء َوْعووُد َريبِِ َجَعلَووهُ قوواَل هووذا َرمْحَوو   ِمووْن َريبِِ فَووِإذ (97َوَمووا اْسووَتطاُعلا لَووُه نَوْقبووا  ) كوواَن َوْعووُد َريبِِ َحق ووا  قَكَّ
َهونََّم يَوْلَم ِوذ  نا جَ ( َوَعَرْضو99 مَجْعوا  )َجَمْعنواُهمْ فَ لُصلِر ( َوتَورَْكنا بَوْعَضُهْم يَوْلَمِ ذ  مَيُلُج يف بَوْعخ  َونُِفَ  يف ا98)

( 101لَن َ ْعوووا  ) َيْسووَتِطيعُ ْن ذِْكوورِي وَكوووانُلا  ( الَّوووِذيَن كانَووحْل أَْعيُووونُوُهْم يف ِغطووواء  َعوو100لِْلكوواِفرِيَن َعْرضووا  )
قُوْل َهوْل  (102 نوُوُز   )كواِفرِينَ ْدان َجَهونََّم لِلْ انَّ أَْعتَولِياَء إِ أََفَحِسَه الَِّذيَن َكَفُروا أَْن يَوتَِّخُذوا ِعباِقي ِمْن ُقوين أَوْ 

ُوُيَْ ْم يف احْلَيواِة الوُدنْيا َوُهوْم ( الَّوِذيَن َضولَّ َسوْعيُوهُ 103نُونَوبُِِ ُكْم اِبأْلَْخَسورِيَن أَْعموا   )  ْم ُُيِْسوُنلَن ُصوْنعا  َسوُبلَن َأوَّ
ِووْم َولِقائِووِه َفَحِبطَوو104) ( 105اَمووِ  َوْزان  )ِقوويُم هَلُووْم يوَووْلَم اْلِقينُ اهُلُْم فَووال أَْعمووحْل ( أُول ِووَك الَّووِذيَن َكَفووُروا آِبايِت َرّبِِ

لَِّذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت كانَوحْل ( ِإنَّ ا106ُزوا  )هُ ذِلَك َجزاُ ُهْم َجَهنَُّم ِ ا َكَفُروا َواختََُّذوا آاييت َوُرُسِلك 
غُوولنَ خالِوودِ  (107هَلُووْم َجنَّوواُت اْلِفووْرَقْوِس نوُووُز   ) اَن اْلَبْحووُر ِمووداقا  كوو( قُووْل لَووْل  108 َعْنهووا ِحووَل   )يَن ِفيهووا   يَوبوْ

َفوَد َكِلمواُت َريبِِ  وا أاََن َبَشور  ِموثْوُلُكْم  ( قُولْ 109ْثلِوِه َموَدقا  ) ِجْ نوا  ِِ  َولَولْ ِلَكِلماِت َريبِِ لََنِفَد اْلَبْحُر قَوْبوَل أَْن تَونوْ ِإ َّ
ا ِإهلُكُ  ْشورِْ  بِِعبواَقِة َربِِوِه َأَحودا  ْل َعَموال  صواحِلا  َو  يُ  فَوْليَوْعَمو َربِِوهِ ْم إِلوه  واِحود  َفَموْن كواَن يَوْرُجولا لِقواءَ يُلحى ِإَ َّ أَ َّ

(110) } 
 مقدمة الوحد :

  الغورب وإىللشور  وإىلاهذا الدرس األخْي يف سلرة الكه  قلامه قصو  ذي القرنني،ورحالتوه الوثالّ إىل 
  وجه ذجلج ومأجلج.اللس ،وبنا   للسد يف

ْعووُد َريبِِ َجَعلَووُه ِإذا جوواَء وَ يبِِ فَووقاَل:هووذا َرمْحَوو   ِمووْن رَ »والسوويا  ُيكووك عوون ذي القوورنني قللووه بعوود بنوواء السوود:
مث .قيامووو  .موون مشووواهد ال صووولر ومشوووهدمث يعقوووه اللعووود احلوو ،ابلنف  يف ال..« قَكَّاَء،وَكوواَن َوْعوووُد َريبِِ َحق ووا

 «.ُقلْ »انع،يبدأ كل مقطع منها:بقلله:ختتم السلرة بثالي  مق
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ليوو  األخووْية الق يقاعوواتوكأ ا هووك ا .وهووذ  املقووانع تلخووا ملضوولعات السوولرة الرئيسووي  واعاهاهتووا العاموو 
 يف اللحن املتناس  ..
 ا خبار الرباني عن ذي القرنين 83الدرس ا ول:

 «  ا  لا َعَلْيُكْم ِمْنُه ذِْكر ْل:َسأَتْولُ قُ .َننْيِ ِذي اْلَقرْ  َوَيْس َوُللَنَك َعنْ »وتبدأ قص  ذي القرنني على النحل التا :
يب كي  مون أهول مصور، قودم منوذ بضوع وأربعوني سون ، عون عكرمو ، عون ابون :عن حممد بن إسحا ، قال

، وُعقبووووو  بووووون أيب معوووووي  إىل أحبوووووار يهووووولق ابملدينووووو ،فقاللا :عبووووواس ،قال بعثوووووحل قوووووريا النضووووور بووووون احلووووواّر
ُفلا هلووم صووفته، وأخووثوهم بقللووه، فووإوم أهوول الكتوواب األول، وعنوودهم علووم مووا سووللهم عوون حمموود، وِصوو:هلم

، ووصوفلا هلوم ليك عندان من علم األنبياء، فخرجا حَّت قدما املدين ، فسأللا أحبار يهلَق عن رسلل هللا 
بوار فقالوحل هلوم أح:أمر  وبعخ قلله، وقوا  إنكوم أهول التلراة،وقود ج نواكم لتخوثوان عون صواحبنا هوذا، قال

سلل  عن يالّ أنمركم ّبِن، فإن أخثكم ّبِن فهل نِل مرسل، وإن   يفعل فالرجل متقوِلل، فَوورَأوا فيوه :يهلق
وسوولل  .سولل  عوون ِفتيوو  ذهبولا يف الوودهر األوَّل، مووا كوان موون أموورهم فإنوه قوود كووان هلوم حوودية عجيه:رأيكم

عووون الووورو  مووا هووولف فوووإن أخوووثكم عوون رجووول نوووِلا ، بلووو  مشووار  األرم ومغارّبوووا، موووا كوووان نبووي ف وسووولل  
فأقبول النْضور .بذلك، فإنه نوِل فواتَّبعل ، وإن هول   حوثكم، فهول رجول متقوِلل، فاصونعلا يف أمور  موا بودا لكم

قد ج ناكم بفصل ما بيونكم وبوني حممد،قود أموران :وعقب  حَّت َقِدما مك  على قريا، فقا  اي معشر قريا
اي حمموود أخووثان، فسووألل  :، فقوواللاوهم ّبووا، فجوواءوا رسوولل هللا أحبووار يهوولَق أن نسووأله، عوون أموولر، فووأخث 
ا ِ َوووا سوووأْلُتْم َعْنوووُه،و  يسوووتثن فانصووورفلا عنوووه، فمكوووة :عموووا أموووروهم بوووه، فقوووال هلوووم رسووولل هللا  أُْخوووِثُُكْم َغووود 

حوووَّت مخوووك عشووورة ليلووو ،   ُُيوووِدّ هللا إليوووه يف ذلوووك وحيوووا، و  ذتيوووه جثائيووول عليوووه السوووالم، رسووولل هللا 
َوَعَدان حممد غدا، واليلم مخوك عشورة قود أصوبحنا فيهوا   حوثان بشوكء  وا سوألنا  :أرج  أهل مك  وقاللا

ُمْكُة اللحك عنه، وكِ  عليه ما يتكلم بوه أهول مكو ،مث جواء  جثائيول عليوه عنه،وحَّت أحزَن رسلل هللا 
علووى حزنووه علوويهم وخووث مووا سووألل   السووالم،من هللا عووِز وجووِل، بسوولرة أصووحاب الكهوو ، فيهووا معاتبتووه إاي 

عنه من أمر الِفتي  والرجل الطِلا ، وقلل هللا عوِز وجوِل) َوَيْسوأَُللَنَك َعوِن الوُروِ  قُوِل الوُروُ  ِموْن أَْموِر َريبِِ َوَموا 
ُد ّللَِِّ الَّوِذي افتوت  السولرة فقوال) احْلَْموفبلغب أن رسولل هللا :أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإ  قَِليال ( ]قال ابون إسوحا 

أَنوزَل َعلَووى َعْبوِدِ  اْلِكتَوواَب ( يعوب حمموودا إنووك رسول  يف هقيوو  موا سووأللا عنووه مون نبِلتووه) َوَ ْ َاَْعوْل لَووُه ِعَلَجووا 
 .1692قَويِِم ا (:أي معتد    اختال  فيه.

:" وذلوك أن اليهولق قواللا اهليو .وقود ورقت عون ابون عبواس، قللوه) َوَيْسوأَُللَنَك َعوِن الوُروِ  (....هذ  روايو  .
أخثان ما الرو ، وكي  تعِذب الورو  الويت يف ا؟سود، وإ وا الورو  مون هللا عوِز وجوِل، و  يكون نوزل :للنِل 

عليه فيه ككء، فلم ُيُِر إليهم كي ا، فأ   َجثائيل عليه السالم،فقال له) ُقِل الُروُ  ِمْن أَْموِر َريبِِ َوَموا أُوتِيوُتْم 
                                                 

[فيوووه 136/ 5قار نيبووو  ] -[ وتفسوووْي ابووون كثوووْي 300/ 1[ وسوووْية ابووون هشوووام ]592/ 17ميسسووو  الرسوووال  ] -تفسوووْي الطوووثي  - 1692
 جهال 
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"جووواءين بِوووِه :من جووواء  ّبوووذاف فقوووال هلوووم النوووِل :بوووذلك، قووواللا لوووهْلوووِم ِإ  قَلِووويال ( فوووأخثهم النوووِل ِموووَن اْلعِ 
وهللا ما قاله لك إ  عودِو لنوا، فوأنزل هللا تبوار  ا وه) قُوْل َموْن َكواَن َعوُدو ا ؟ِِْثِيوَل :ِجْثِيُل ِمْن ِعْنِد هللا، فقاللا
  ..1693.فَِإنَُّه نزَلُه َعَلى قَوْلِبَك ( 

اي أاب القاسووم مووا :ذات يوولم، فموورران  انس موون اليهوولق، فقوواللاكنووحل أمشووك مووع النووِل :وعوون عبوود هللا، قال
فتنحيحل عنوه إىل ُسوبان ، فنزلوحل عليوه) َوَيْسوأَُللَنَك َعوِن الوُروِ  :فرأيحل أنه يلَحى إليه، قال.الُرو ف فُأْسِكحل

 .1694هكذا ْند  عندان":اهلي ، فقالحل اليهلق.(...
نوه  الونا نعلوم أ ومن هوذا.تعدق الرواايت يف أسباب النزول،نيير أن نق  يف لول الونا القورآين املسوتيقنول

واملعرف  بووه   تزيوود .ن الووذي سووألهموو -لووى وجووه التحقيوو  ع -  نوودري .كووان هنووا  سوويال عوون ذي القوورنني
 فلنلاجه النا بال زايقة..كي ا يف ق ل  القص 

طوورقة يف لسووم  املوهووذ  هووك ا.ي القوورنني و  عوون زمانووه أو مكانهإن الوونا   يووذكر كووي ا عوون كخصووي  ذ
ة والعث .القصوو  تفاقة موونإ ا املقصوولق هوول العووثة املسوو.فالتسووجيل التووارحك لوويك هوول املقصوولق.قصووا القرآن

 تتحق  بدون حاج  إىل هديد الزمان واملكان يف أغله األحيان.
ر يف قوورنني املووذكل يك ذا الومن املقطوولع بووه أنووه لوو.ننيوالتوواري  املوودون يعوور  ملكووا ا ووه ا سووكندر ذو القوور 

ة معتقوود ابلبعوو  ملحوودوهووذا الووذي يتحوودّ عنوه القوورآن موويمن ابّللِ .فا سوكندر ا غريقووك كووان وينيا.القرآن
 واهلخرة.

ملووذكلر يف ذا القوورنني ا إن« اليوو اهلتر الباقيوو  عوون القوورون اا»ويقوولل أبوول الرُيووان البووْيوين املوونجم يف كتوواب:
ان ا وه أبول وكو.يزن كوذي نولاس وذي.فملل  محوْي كوانلا يلقبولن بذي.رآن كوان مون محوْي مسوتد  اب وهالق

ْي وا وبو  موراكا وغوأنه رحول  يلكوه إىل سواحل البحور األبويخ املتلسو ،فمر بتولنك و .بكر بن أفريقا
 كوولن هووذا القوولليمك.وقد و ك ذا القوورنني ألنووه بلوو  قوورين الشوو.مدينوو  إفريقيوو  فسووميحل القووارة كلهووا اب ووه

القووورنني  ون عووون ذيذلك أنوووه   ميكوون البحوووة يف التووواري  املوود.ولكننا    لوووك وسووائل احيصوووه.صووحيحا
ل  وقولم نوقصوا قولم الذي يقا القرآن نرفا مون سْيته،كوأنه كوأن كثوْي مون القصوا الولارق يف القورآن ك

 ي .ر البشر فالتاري  ملللق حدية العهد جدا ابلقياس إىل عم.هلق وقلم صاحل وغْيهم
وقد جرت قبل هذا التاري  املودون أحوداّ كثوْية   يعور  عنهوا كوي ا:فليك هول الوذي يسوتفَّت فيهوا  ولول 
قد سلمحل التلراة من التحري  والزايقات لكانوحل مرجعوا يعتمود عليوه يف كوكء مون تلوك األحوداّ.ولكن 

اايت الويت   كوك يف أوووا وكوحنحل كووذلك ابلورو .التولراة أحيطوحل ابألسوانْي الوويت   كوك يف كلووا أسانْي
فلووووم تعوووود التوووولراة مصوووودرا مسووووتيقنا ملووووا ورق فيهووووا موووون القصووووا .مزيوووودة علووووى األصوووول املوووولحى بووووه موووون اّللِ 

                                                 
 [ فيه ضع 543/ 17ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1693
 [ حسن543/ 17ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1694
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هل املصوودر اللحيوود ملووا ورق فيووه موون .الووذي حفووج موون التحريوو  والتبووديل.التووارحك.وإذن فلووم يبوو  إ  القرآن
 القصا التارحك.

 :آن الكرمي إىل التاري  لسببني واضحني ومن البديهك أنه   علز حماكم  القر 
 عنها كي ا. ،  يعلمأوهلما:أن التاري  ملللق حدية العهد،فاتته أحداّ   هصى يف  ري  البشري 
وإن وعوى  -اري  ا:أن التووالقرآن يروي بعخ هذ  األحداّ اليت ليك هلا لدى التاري  علم عنها  وتنيهم

ن مووالبشوور القاصوورة يصوويبه مووا يصوويه مجيووع أعمووال البشوور  ل موون أعمووالهوول عموو -بعووخ هووذ  األحووداّ 
سوووائل يوووه أسوووباب ا تصوووال وو فالوووذي تيسووورت  -وحنن نشوووهد يف زماننوووا هوووذا .القصووولر وااطوووأ والتحريووو 

تلف ،ويفسوور رلاحود أو احلوواقّ اللاحود يووروى علوى أوجووه كوَّت،وينظر إليووه مون زوااي أن ااووث ال -الفحوا 
توووودقي   محوووويا والركووووام يصوووونع التاري ،مهمووووا قيوووول بعوووود ذلووووك يف التومن مثوووول هووووذا ال.تفسوووْيات متناقضوووو 

يو  لقلاعود العلمتنكور  ا فمجورق الكوالم عون اسوتفتاء التواري  فيموا جواء بوه القورآن الكورمي مون القصوا،كالم
 يقولل وهل كوالم  .صوللقولل الفااملقررة اليت ارتضاها البشر،قبل أن تنكر  العقيدة اليت تقرر أن القرآن هل 

 إ ا هل مراء   .ن ابلقرآن،و  ميمن بلسائل البحة العلمك على السلاءبه ميم
وليك .ه اّلِل  ا هل وارق هنا مون سوْيتهفأوحى إلي - -سأللا الرسلل .لقد سأل سائللن عن ذي القرنني 

 لم.عفنحن    لك التلسع فيها بغْي .أمامنا مصدر آخر غْي القرآن يف هذ  السْية
ا فيهووووا موووون ذ  ووووذر،ملوينبغووووك أن تيخوووو. أقوووولال كثْية،ولكنهووووا   تعتموووود علووووى يقنيوقوووود ورقت يف التفاسووووْي

ب،وواحوودة ىل املغر إإسوورائيليات وأسووانْي.وقد سووجل السوويا  القوورآين لووذي القوورنني يووالّ رحالت:واحوودة 
 لثالّ.فلنتابع السيا  يف هذ  الرحالت ا.إىل املشر ،وواحدة إىل مكان بني السدين .

 « .. َكْكء  َسَببا  اُ  ِمْن ُكلِِ  َوآتَوْينِإانَّ َمكَّنَّا َلُه يف اأْلَْرمِ :»القرنني بشكء عنه يبدأ احلدية عن ذي 
 سفاوحات ذي القرنين جهة مغرا الشم 88 - 84الدرس الثاني:

ء وأسوباب البنوا.م والفت لقد مكن اّلِل له يف األرم،فأعطوا  سولطاان ونيود الودعائم ويسور لوه أسوباب احلكو
 احلياة. ه يف هذ وسائر ما هل من كأن البشر أن ميكنلا في.سباب السلطان واملتاع .والعمران،وأ

 ومضى يف وجه  ا هل ميسر له،وسلك نريقه إىل الغرب..«فَأَتْوَبَع َسَببا  »
ْلَقووْرَننْيِ ِإمَّووا أَْن :اي َذا اقُوْلنووا.ها قَوْلما  َوَجووَد ِعْنوودَ َ   ،وَ َحووَّتَّ ِإذا بَولَووَ  َمْغووِرَب الشَّووْمِك َوَجووَدها تَوْغووُرُب يف َعوونْي  محَِ »

َوأَمَّوا .ِه فَويُوَعذِِبُوُه َعوذااب  نُْكرا  ُه،مُثَّ يوُوَرُق ِإىل َربِِوَ  نُوَعذِِبُوَم َفَسولْ قاَل:أَمَّا َموْن لَلَو.تُوَعذَِِب َوِإمَّا أَْن تَوتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسنا  
 .«ان ُيْسرا   أَْمرِ ُل َلُه ِمنْ َمْن آَمَن َوَعِمَل صاحِلا  فَوَلُه َجزاء  احْلُْس ،َوَسنَوُقل 

لنسووب  تلوو  ابحوهوول .ومغوورب الشوومك هوول املكووان الووذي يوورى الرائووك أن الشوومك تغوورب عنوود  وراء األف 
ووووا أاضوووع يووورى ويف بعوووخ املل .فبعخ امللاضوووع يووورى الرائوووك فيهوووا أن الشووومك تغووورب خلووو  جبووول.للملاضوووع

يف  رموال إذا كوانغورب يف التامللاضوع يورى أووا ويف بعوخ .تغرب يف املاء كموا يف انيطوات اللاسوع  والبحوار
 صحراء مكشلف  على مد البصر ..
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وكوووان  -نلسوووك والظووواهر مووون الووونا أن ذا القووورنني غووورب حوووَّت وصووول إىل نقطووو  علوووى كوووانىء انوووي  األ
 رأى الشمك تغرب فيه.ف -يسمى  ر الظلمات ويظن أن اليابس  تنتهك عند  

 مأ.زج هل احلحية تكثر األعشاب ويتجمع حلهلا نني ل.رواألرج  أنه كان عند مصه أحد األوا
ولكوون ..« نْي  محَِ َوو    يف َعووَوَجووَدها تَوْغووُربُ »فوورأى الشوومك تغوورب هنووا  و.وتلجوود الووث  وكأوووا عيوولن املوواء .

ه يف عتمووووود عليووووووليك لنوووووا مصووووودر آخووووور مليووووول  بوووووه ن.يتعوووووذر علينوووووا هديووووود املكوووووان،ألن الووووونا   ُيووووودق 
 ا ليك مأملان ألنه   يستند إىل مصدر صحي .هديد .وكل قلل غْي هذ

ا أَْن تَوتَِّخوووووَذ فِوووووويِهْم ذَِِب َوِإمَّووووووْن تُوَعوووووأَ قُوْلنووووووا:اي َذا اْلَقوووووْرَننْيِ ِإمَّووووووا »عنووووود هوووووذ  احلم وووووو  وجووووود ذو القوووووورنني قلموووووا:
 إذ سوولطه اّللِ .الحكايو  حو كيو  قوال اّلِل هوذا القولل لوذي القورننيف أكووان ذلوك وحيوا إليوه أم إنوه«.ُحْسونا  

ن تتخووذ فوويهم وإمووا أ فإمووا أن تعووذب.علووى القوولم،وتر  لووه التصوور  يف أموورهم فكأ ووا قيوول لووه:قونك وإايهم
قوورنني أعلوون ن ذا الأواملهووم .حسووناف كووال القووللني  كوون،و  مووانع موون فهووم الوونا علووى هووذا اللجووه أو ذا 

 قستلر  يف معامل  البالق املفتلح ،اليت قان له أهلها وسلطه اّلِل عليها.
َموَن َوَعِموَل صواحِلا  فَولَوُه َجوزاء  آَوأَمَّوا َموْن .اب  نُْكرا  ذِِبُوُه َعوذا فَويُوعَ :أَمَّا َمْن لََلَم َفَسْلَ  نُوَعذِِبُُه،مُثَّ يُوَرُق ِإىل َربِِوهِ قالَ »

 «.احْلُْس ،َوَسنَوُقلُل َلُه ِمْن أَْمران ُيْسرا  
يعووا ّبم عووذااب فظّبووم فيعووذر د ذلووك يوورقون إىل أعلوون أن للمعتوودين الظوواملني عذابووه الوودنيلي وعقابووه،وأوم بعوو

بوو ،والتكرمي ملعامل  الطياحلسوون،وا أما امليمنوولن الصوواحللن فلهووم ا؟ووزاء.  نظووْي لووه فيمووا يعرفووه البشوور« نُْكوورا  »
ا؟ووزاء   والتيسووْي و د الكرامووفامليمن الصوواحل ينبغووك أن اوو.واملعلنوو  والتيسووْي.وهذا هوول قسووتلر احلكووم الصوواحل

 اكم.احلسن عند احل
حسوووانه جوووزاء   جوووزاء إوحوووني اووود انسووون يف ا؟ماعووو.واملعتووودي الظوووا  اوووه أن يلقوووى العوووذاب وا يوووذاء .

اس موا ندئوذ اود النوع.جفولة .حسنا،ومكاان كرميا وعلان وتيسْيا واد املعتدي جزاء إفساق  عقلب  وإهان  و 
كم بوولن إىل احلووا دون مقر ون املفسووأمووا حووني يضووطرب ميووزان احلكووم فووإذا املعتوود.ُيفووزهم إىل الصووال  وا نتاج

 يووود احلووواكم يفالسووولط   فعندئوووذ تتحووولل.مقووودملن يف الدولووو  وإذا العوووامللن الصووواحللن منبووولذون أو حماربلن
 ويصْي نظام ا؟ماع  إىل الفلضى والفساق..سلط عذاب وأقاة إفساق

 فاوحات ذي القرنين جهة مشرق الشمس  91 - 89الدرس الثالث:

لَوَ  َمْطلِوَع الشَّوْمِك بوَ َحَّتَّ ِإذا . َسَببا  مُثَّ أَتْوَبعَ  »ن، كنا له يف األرم،ميسرة له األسباب:مث عاق ذو القرنني م
 «.ْطنا ِ ا َلَدْيِه ُخْثا  َوَقْد َأحَ  َكذِلكَ .َوَجَدها َتْطُلُع َعلى قَوْلم   َْ َْنَْعْل هَلُْم ِمْن ُقوِوا ِسْ ا  

 لرائك.ايف عني  فاملقصلق هل مطلعها من األف  الشرقك.وما قيل عن مغرب الشمك يقال عن مطلعها
َحووَّتَّ ِإذا بَولَووَ  »ولكنووه وصوو  نبيعتووه وحووال القوولم الووذي وجوودهم ذو القوورنني هنووا :.والقوورآن   ُيوودق املكان

كشولف ،  هجبهووا أي إووا أرم م..« َمْطلِوَع الشَّوْمِك َوَجوَدها َتْطلُوُع َعلوى قَووْلم  َ ْ َْنَْعوْل هَلُوْم ِموْن ُقوِووا ِسوْ ا  
وهوذا اللصو  .فالشمك تطلوع علوى القولم فيهوا حوني تطلوع بوال سواتر ..عن الشمك مرتفعات و  أكجار
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وكل مووا نرجحووه أن هووذا املكووان كووان .فهل   ُيوودق مكوواان بعينووه.ينطبوو  علووى الصووحارى والسووهلب اللاسووع 
املكشووولف ،وقد يكووولن يف أقصوووى الشووور  حيوووة اووود الرائوووك أن الشووومك تطلوووع علوووى هوووذ  األرم املسوووتلي  

« َ ْ َْنَْعْل هَلُْم ِمْن ُقوِوا ِسوْ ا  »وهنا  احتمال ألن يكلن املقصلق بقلله:.ذلك على كانىء إفريقي  الشرقك
 أوم قلم عراة األجسام   اعل هلم س ا من الشمك ...

ه لوو  املشوور  ألنوورحفه يف ولقوود أعلوون ذو القوورنني موون قبوول قسووتلر  يف احلكم،فلووم يتكوورر بيانووه هنووا،و  تصوور 
 معرو  من قبل،وقد علم اّلِل كل ما لديه من أفكار واعاهات.
لسووويا  هووول يعرضوووه ا فوووإن املشوووهد الوووذي.ونقووو  هنوووا وقفووو  قصوووْية أموووام لووواهرة التناسووو  الفوووب يف العووورم .

ونولااي    القورنني وكذلك ضمْي ذي.مشهد مكشل  يف الطبيع :الشمك سانع    يس ها عن القلم ساتر
ي  نريقو  التنسو رنني علوىوكوذلك يتناسو  املشوهد يف الطبيعو  ويف ضومْي ذي القو.كشلف  لعلوم اّلِل .كلها م

 القرآني  الدقيق .
 ذو القرنين وسد يأجوج ومأجوج 98 - 92الدرس الرابع:

ْيِن َوَجوووَد .مُثَّ أَتْوبَوووَع َسوووَببا   » ووودَّ قووواُللا:اي َذا .ْل   قوَ ُقوَن يَوْفَقُهووولَن   َيكوووا موووا قَوْلموووا  ْن ُقووِِ ِموووَحَّتَّ ِإذا بَولَوووَ  بَووونْيَ السَّ
اف ْرجوا  َعلوى أَْن َعَْعوَل بوَ َعوُل لَوَك خَ ْل ْنَْ اْلَقْرَننْيِ ِإنَّ َذُْجلَج َوَمْأُجلَج ُمْفِسُدوَن يف اأْلَْرِم،فَوَهو ونَوُهْم َسود  َننوا َوبَويوْ يوْ

َنكُ بوَ  قاَل:ما َمكَّبِِ ِفيِه َريبِِ َخْْي  فََأِعيُنلين بُِقلَّة  َأْجَعلْ  ونَوهُ يوْ َحَّتَّ ِإذا سواوى بَونْيَ .احْلَِديودِ  آتُلين زُبوَورَ .ْم َرْقموا  ْم َوبَويوْ
ْظَهُروُ  َوَموا اْسوَتطاُعلا َفَما اْسطاُعلا أَْن يَ .را  َلْيِه ِقطْ ْفرِْغ عَ َحَّتَّ ِإذا َجَعَلُه انرا  قاَل:آتُلين أُ .الصََّدَفنْيِ قاَل:انْوُفُخلا

،فَِإذا جاَء َوْعُد َريبِِ جَ قاَل:هذا َرمحَْ .َلُه نَوْقبا    «.َن َوْعُد َريبِِ َحق اكَّاَء،وَكاَعَلُه قَ    ِمْن َريبِِ
يْ ابَوونْيَ »وحنوون   نسووتطيع أن ْنووزم بشووكء عوون املكووان الووذي بلوو  إليووه ذو القوورنني  ا هووذان و  مووا  وو« نِ لسَّوودَّ

ين بووووووني سووووووود كل مووووووا ييخووووووذ موووووون الوووووونا أنووووووه وصووووووول إىل منطقوووووو  بووووووني حوووووواجزين نبيعيووووووني،أو.السوووووودان
 «.ْل   ُهلَن قوَ   َيكاُقوَن يَوْفقَ »فلجد هنالك قلما متخلفني:.تفصلهما فجلة أو  ر.صناعيني

لج ا يف وجووه ذجووم هلووم سوودعرضوولا عليووه أن يقووي.وعنوود مووا وجوودو  فاهووا قلاي،وتل وولا فيووه القوودرة والصووال  .
  رضوهم فسواقا و لن يف أمر،فيعيثوومأجلج الذين يهامجلوم مون وراء احلواجزين،ويغْيون علويهم مون ذلوك امل

 ينهم.وذلك يف مقابل خراج من املال امعلنه له من ب.يقدرون هم على قفعهم وصدهم .
ق علووويهم ر رم فقووود وتبعوووا للمووونهج الصووواحل الوووذي أعلنوووه ذلوووك احلووواكم الصووواحل مووون مقاومووو  الفسووواق يف األ

ملمووور بوووني ك رقم ا   قامتوووه هوووعرضوووهم الوووذي عرضووول  مووون املوووال وتطووولع إبقامووو  السووود ورأى أن أيسووور نريقووو
يُنلين بُِقوولَّة  فَووَأعِ »ضوولي :قيوو  والعاحلوواجزين الطبيعيووني فطلووه إىل أول ووك القوولم املتخلفووني أن يعينوول  بقوولهتم املا

ووووونَوُهْم َرْقموووووا   وووووَنُكْم َوبَويوْ لمها يف الفتحووووو  بوووووني طوووووع احلديووووود،وكقمعووووولا لوووووه فج..« آتُلين زُبوَوووووَر احْلَِديووووودِ .َأْجَعوووووْل بَويوْ
وأصووب  « لصَّووَدَفنْيِ بَوونْيَ ا َحووَّتَّ ِإذا سوواوى».كأومووا صوودفتان تغلفووان ذلووك الكوولم بينهمووا  ،فأصووبحااحلاجزين

لوه لشودة تلهجوه ك« ُه انرا  ِإذا َجَعلَو َحَّتَّ »على النار لتسخني احلديد « قاَل:انْوُفُخلا»الركام  ساواة القمتني 
 صالب . ل  به فيزيد حلديد،وحتاسا مذااب يتخلل أي حنا« قاَل:آتُلين أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطرا  »وامحرار  
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تضوواع   حوواس إليووهوقوود اسووتخدمحل هووذ  الطريقوو  حووديثا يف تقليوو  احلديوود فلجوود أن إضوواف  نسووب  موون الن
شووري قا للعلووم الباالوود سووباوكان هووذا الووذي هوودى اّلِل إليووه ذا القرنني،وسووجله يف كتابووه .مقاومتووه وصووالبته

   اّلِل.احلدية بقرون   يعلم عدقها إ
َوَمووا »ويتسوولرو  « َفَمووا اْسووطاُعلا أَْن َيْظَهووُرو ُ »بووذلك الووتحم احلوواجزان،وأغل  الطريوو  علووى ذجوولج ومووأجلج 

فوووووأمنلا .وتعوووووذر علووووويهم أن يهوووووامجلا أول وووووك القووووولم الضوووووعا  املتخلفني.فينفوووووذوا منه« اْسوووووَتطاُعلا لَوووووُه نَوْقبوووووا  
 .1695وانمأنلا

لة القوووولة تسووووكر  نشوووو قووووام بووووه،فلم ذخووووذ  البطوووور والغوووورور،و ونظوووور ذو القوووورنني إىل العموووول الضووووخم الووووذي 
،وفلم إليوه ىل قلة اّللِ إن قلته موتثأ .ورق إليه العمل الصاحل الذي وفقه إليه.ولكنه ذكر اّلِل فشكر .والعلم

األرم سووطحا  موو ،فتعلقاألموور،وأعلن مووا يوويمن بووه موون أن ا؟بووال واحلوولاجز والسوودوق سووتد  قبوول يوولم القيا
،فَِإذا جاَء َوْعُد َريبِِ جَ  »:ايأجرق مستل   .« . َوْعُد َريبِِ َحق اوَكانَ .كَّاءَ َعَلُه قَ قاَل:هذا َرمْحَ   ِمْن َريبِِ

 يف كنه اّللِ النمووووووولذج الطيوووووووه للحووووووواكم الصووووووواحل،مي.وبووووووذلك تنتهوووووووك هوووووووذ  احللقووووووو  مووووووون سووووووْية ذي القرنني
 تبطور،و ي و  يطغوى و  و  يتكوث،األرم،وييسر له األسباب فيجتا  األرم كرقا وغراب ولكنه   يتجث

تلحوو  الووبالق املف   يعامووليتخووذ موون الفتوول  وسوويل  للغوونم املاقي،واسووتغالل األفووراق وا؟ماعووات واألونووان،و 
ه،ويسووواعد بكووان ُيووول مإ وووا ينشوور العووودل يف كووول .معاملوو  الرقيووو  و  يسووخر أهلهوووا يف أغراضوووه وأنماعووه .

 ،وقفع عموْي وا صواله يف التابول ويسوتخدم القولة الويت يسورها اّلِل لواملتخلفني،ويدرأ عونهم العودوان قون مق
هوول يف ،و  ينسووى و فضوول اّللِ و مث يرجووع كوول خووْي ُيققووه اّلِل علووى يديووه إىل رمحوو  اّلِل .العوودوان وإحقووا  احلوو 

 إابن سطلته قدرة اّلِل وجثوته،وأنه راجع إىل اّلِل.
ل  تصوعه هوذ  أسو  ان من أمورهم ومواذا سويكلن  كولوبعد فمن ذجلج ومأجلجف وأين هم اهلنف وماذا ك

 ير الصحي . بعخ األا جاب  عليها على وجه التحقي ،فنحن   نعر  عنهم إ  ما ورق يف القرآن،ويف
كَّاَء،وَكواَن َوْعوُد َجَعلَوُه قَ   َريبِِ فَوِإذا جواَء َوْعودُ »والقرآن يوذكر يف هوذا امللضوع موا حكوا  مون قولل ذي القورنني:

 «.اَريبِِ َحق  
جوووووم همنوووووذ أن  ووعووووود اّلِل  عووووو  وعووووود  بووووود  السووووود ر وووووا يكووووولن قووووود جووووواء.وهوووووذا الووووونا   ُيووووودق زماان

 التتار،وانساحلا يف األرم،وقمروا املمالك تدمْيا.
َب َواْق ََ .َحوَدب  يَوْنِسوُللنَ   ِموْن ُكولِِ ُج َوُهومْ َحَّتَّ ِإذا فُِتَححْل َذُْجولُج َوَموْأُجل »ويف ملضع آخر يف سلرة األنبياء:

 ...«.اْلَلْعُد احلَُْ  

                                                 
ملووواين عووور  ببووواب احلديووود. وقووود مووور بوووه يف أوائووول القووورن ااوووامك عشووور املووويالقي العوووا  األ« ترموووذ»كشووو  سووود  قربووو  مووون مدينووو     - 1695

د مدينووو  ابب احلديووود علوووى وقوووال:إن سووو 1403)سوويلدبرجر( وسوووجله يف كتابوووه. وكوووذلك ذكووور  املووويرن ا سوووباين )كالفيجوول( يف رحلتوووه سووون  
 ) السيد رمحه هللا (رقند واهلند .. وقد يكلن هل السد الذي بنا  ذو القرنني ..  -الطري  
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 قو اب السواع ا   عو  وهذا النا كوذلك   ُيودق زمواان معينوا اوروج ذجولج وموأجلج فواق اب اللعود احلو
سوواب والزمووان يف احل« اْقَ َبَووحِل السَّوواَعُ  َواْنَشوو َّ اْلَقَموورُ »جوواء يف القوورآن:ف - -قوود وقووع منووذ زموون الرسوولل 

لبشور قرون،يراهوا اني أو الد اور بوني اقو اب السواع  ووقلعهوا ماليوني السونفق.ا هلك غْي  يف حساب البشور
 نليل  مديدة،وهك عند اّلِل ومض  قصْية.

ن غووارات وتكل .يلمنووا هوذاو « اَع ُ اْقَ َبَوحِل السَّو»وإذن فمون ا؟وائز أن يكوولن السود قود فووت  يف الفو ة موا بووني:
 ومأجلج.املغلل والتتار اليت اجتاححل الشر  هك انسيا  ذجلج 

يَوْتوُه َعوْن أُمِِ َحِبيبَوَ  بِْنوحِل  َأىِب ُسوْفَياَن وهنا  حدية صحي  َعْن ُعْرَوَة بْوِن الوزَُبْْيِ أَنَّ َزيْونَوَه ابْونَوَ  َأىِب َسوَلَمَ  َحدَّ
َهووا َفزِع ووا يَوُقوولُل  - -رضووى هللا عوونهن أَنَّ النَّوِبَّ  -َعوْن َزيْونَووَه ابْونَووِ  َجْحووا   ُ،َويْوول   َ إِ » َقَخووَل َعَليوْ لَووَه ِإ َّ اّللَّ

َوَحلَّووَ  إبِِْصووَبِعِه اِ ّْبَوواِم َوالَّووَِّت .« لِْلَعووَرِب ِمووْن َكوورِ  قَووِد اقْووَ ََب فُووِتَ  اْليَوووْلَم ِمووْن َرْقِم َذُْجوولَج َوَمووْأُجلَج ِمثْووُل َهووِذِ  
نَوَعووْم،ِإَذا َكثوُووَر اْاُْبووُة » ُك َوِفينَووا الصَّوواحِلُلَن قَوواَل قَالَووحْل َزيْونَووُه ابْونَووُ  َجْحووا  فَوُقْلووحُل اَي َرُسوولَل اّللَِّ َأَوْلِوو.تَِليَهووا 

»1696 . 
وقود وقعوحل غوارات التتوار بعودها،وقمرت .وقد كانحل هذ  الر اي منذ أكثر من يالي  عشر قران ونص  قرن

وقد .ملوووك العووورب بتووودمْي ااالفووو  العباسوووي  علوووى يووود هل كووول يف خالفووو  املستعصوووم آخووور ملووول  العباسووويني
 1697وكل ما نقلله ترجي    يقني..وعلم ذلك عند اّللِ  - -ا تعبْي ر اي الرسلل يكلن هذ

                                                 
 ( 7416[)273/ 18املكنز ] -لم( وصحي  مس 3463[) 12/ 12املكنز ] -صحي  البخارى - 1696

 : قل :قد وردت أحاديث احيحة حتدد من هم أيجوج وأيجوج وهم من عممات الساعة الكرب  - 1697
 والكالم على هذ  العالم  يتضمن املسائل التالي  :

 اةسألة اةود:أال أيجوج ومأجوج و سب م
 اختل  يف اكتقا  الكلمتني :

 من العربي  . ي    تشت الصر  للعلمي  والعجم ،وعلى هذا فليك هلما اكتقا  مل ألن األعجمفقيل: ا ا ان أعجميان منعا من 
ن األج يد املللحوو ،وقيل:مملوواء الشوودوقيل:بوول  ووا عربيووان،واختل  يف اكووتقاقهما،فقيل:من أجوويج النووار وهوول التهاّبا،وقيوول:من األجوواج وهوول ا

 ط وا ضطراب .وهل سرع  العدو،وقيل:من األج  ابلتشديد وهك ا ختال
ة (،التووذكر  207/  2 العوورب ) انظر:لسووان" وعنوود مجهوولر القراء:ايجوولج وموواجلج بوودون  ز،وأمووا قووراءة عاصووم فهووك ابهلمووزة السوواكن  فيهمووا

 ( . 113/  2(،للامع األنلار البهي  للسفاريب )  106/  13(،فت  الباري  بن حجر )  815للقرنل ص ) 
ْلَم ِووذ  مَيُوولُج يف نَووا بَوْعَضووُهْم يوَ َوتَورَكْ  ذكوور يف اكووتقاقهما مناسووه حلاهلم،ويييوود ا كووتقا  موون موواج قللووه تعوواىل:} وااالصوو  موون هووذا:أن مجيووع مووا
 . 243ا كاع  ألكراط الساع  للثزْنك ص "( . وذلك حني حرجلن من السد99بَوْعخ  { )سلرة الكه ،اهلي :

 مادايَّ  قل  أابح السد الذ  مينك م من اخلروج هم مكنو  ال 
فوت   "  فوة بون نول اين مون ولود أووم قبيلتوا -رمحوه هللا  -وقد اختل  يف نسبهم،فقيل:إوم من ذري  آقم ،والذي رجحوه احلوافج ابون حجور 

 ( . 106/  13الباري  بن حجر ) 
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ يوَووْلَم اْلِقَياَمووِ  اَي آَقُم . »  -   -فهمووا موون ولوود آقم وحلاء،ويييوود ذلووك  مووا ورق َعووْن َأىِب َسووِعيد  اْاُووْدرِىِِ قَوواَل قَوواَل النَّووِبُ  يَوُقوولُل اّللَّ

ِموْن ُكولِِ أَلْو    ِإىَل النَّواِر . قَواَل اَي َربِِ َوَموا بَوْعوُة النَّواِر قَوالَ يَوُقلُل لَبوَّْيَك َربوََّنا َوَسْعَدْيَك،فَويُوَناَقى ِبَصْلت  ِإنَّ اّللََّ َذُْمُرَ  أَْن خُتْرَِج ِموْن ُذِرِيَّتِوَك بَوْعث وا 
َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعوَذاَب اّللَِّ ِتْسَعِماَئ   َوِتْسَع   َوِتْسِعنَي َفِحيَنِ ذ  َتَضُع احْلَاِمُل مَحَْلَها َوَيِشيُه اْلَللِيُد )َوتَوَرى النَّاَس ُسَكاَرى  -أُرَاُ  قَاَل  -

ِمووْن َذُْجوولَج َوَمووْأُجلَج ِتْسووَعِماَئ   َوِتْسووَع   َوِتْسووِعنَي،َوِمْنُكْم »  -   -َّتَّ تَوغَووْيََّْت ُوُجلُهُهْم،فَوَقوواَل النَّووِبُ َفَشوو َّ َذلِووَك َعلَووى النَّوواِس َحوو« . َكووِديد  ( 
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ْعَرِة اْلبَوْيَضا ِء ِ  َجْنِه الثوَّْلِر اأَلْسَلِق،َوِإىنِِ أَلْرُجل أَْن َتُكلنُلا رُبَُع أَْهِل َواِحد ،مُثَّ أَنْوُتْم ِ  النَّاِس َكالشَّْعَرِة السَّْلَقاِء ِ  َجْنِه الثوَّْلِر األَبْوَيِخ،أَْو َكالشَّ
اَْن مُثَّ قَواَل « . اْ؟َنَِّ   اَْن مُثَّ قَواَل « . يُولُوَة أَْهوِل اْ؟َنَّوِ  » َفَكوثَّ اَْن . قَواَل أَبُول ُأَسواَمَ  َعوِن اأَلعْ « . َكوْطَر أَْهوِل اْ؟َنَّوِ  » َفَكوثَّ َموِا ) تَووَرى النَّواَس َفَكوثَّ

 (  4741) -املكنز  -ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى ( َوقَاَل ِمْن ُكلِِ أَْل   ِتْسَعِماَئ   َوِتْسَع   َوِتْسِعنَي . صحي  البخارى
 اةسألة الثا ية:اةدلة على ىلروج م من القرآن والسنة
ْيِن َوَجوووَد ِمووورق ذكوورهم يف القووورآن الكووورمي يف قللووه تعووواىل:} َحوووَّتَّ إِ  ووودَّ اُللا اَي َذا قَوووَيَكوواُقوَن يَوْفَقُهووولَن قَووووْل   {}  َموووا قَوْلم وووا َ  ْن ُقووِِ َذا بَولَووَ  بَووونْيَ السَّ

ووا َعلَوواْلَقووْرَننْيِ ِإنَّ َذُْجوولَج َوَمووْأُجلَج ُمْفِسووُدوَن يف اأْلَْرِم فَوَهووْل َْنَْعووُل لَووَك خَ  وونَوُهْم بوَ ى أَْن َعَْعووَل ْرج  نَونَووا َوبَويوْ ا {} قَووايوْ ووبِِ ِفيووِه َريبِِ َخووْْي  َسوود  َل َمووا َمكَّ
نَوُهْم َرْقم ا {} آُتلين زُبَوَر احلَِْدي َنُكْم َوبَويوْ َّتَّ ِإَذا َجَعلَوُه اَنر ا قَواَل آتُولين أُفْورِْغ  الصَّوَدَفنْيِ قَواَل انْوُفُخولا َحوِإَذا َساَوى َبنْيَ  ِد َحَّتَّ فََأِعيُنلين ِبُقلَّة  َأْجَعْل بَويوْ

اَء وََكاَن َوْعوُد َريبِِ َحق وا يبِِ فَِإَذا َجاَء َوْعُد َريبِِ جَ َرمْحَ   ِمْن رَ  اَل َهَذاْيِه ِقْطر ا {} َفَما اْسطَاُعلا أَْن َيْظَهُروُ  َوَما اْسَتطَاُعلا َلُه نَوْقب ا {} قَ َعلَ  َعَلُه قَكَّ
 ( . 98 - 93{ ) سلرة الكه ،اهلايت 
ْبَصواُر الَّوِذيَن َكَفوُروا أَ ُد احْلَوُ  فَوِإَذا ِهوَك َكاِخَصو   اْقَ ََب اْلَلْعولَن {} وَ ِتَححْل َذُْجلُج َوَمْأُجلُج َوُهْم ِمْن ُكلِِ َحَدب  يَوْنِسلُ وقلله تعاىل:} َحَّتَّ ِإَذا فُ 

 ( .96،97هليتان:اَي َويْوَلَنا َقْد ُكنَّا يف َغْفَل   ِمْن َهَذا َبْل ُكنَّا لَاِلِمنَي { )سلرة األنبياء،ا
عود يول علوى اقو اب الل إن ذلوك قلفد ل  اهليتني على كلن خروجهم من أكراط الساع :أن فيهما التصري   نه إذا فتححل ذجلج ومأجلج ف

 ( . 187/  3انظر:تفسْي ابن كثْي )  "احل  واملراق به يلم القيام 
هلال  حَّت قيام الساع ،أو لكحل تبقى يف اهأي كل قري  أمتعلق   ا قبل اهلي ، فقلله تعاىل:} َحَّتَّ ِإَذا فُِتَححْل َذُْجلُج َوَمْأُجلُج { حَّت " فيه

/  3يب السعلق ) انظر:تفسْي أ " ق ي  السابتبقى يف عدم الرجع  إىل الدنيا،أو إىل التلب  حَّت قيام الساع ،وهذ  األقلال ُمفرع  على مع  اهل
 ( . 92/  17( وتفسْي األللسك )  535

ُْم َ  يَوْرِجُعلَن { ) سلرةوهك قلله تعاىل:  ( . 95،آي :األنبياء } َوَحرَام  َعَلى قَوْريَ   أَْهَلْكَناَها َأوَّ
ونَوُهْم { )سولرة األنبياء،آيو   "سوتمر ااوال  بوني األموم حوَّت قيوام السواع ( أي ا93:وقيل:إن "حَّت" متعلق  بقللوه تعواىل:} َوتَوَقطَُّعولا أَْموَرُهْم بَويوْ

 ( . 92 / 17( وقد نسه القلل به إىل ابن عطي ،وانظر أيضا تفسْي األللسك )  339/  6انظر:البحر اني  ) 
ن ااروج،فيخرجولن مون كول مولعظيمتوني واكنولا القبيلتوني وقلله تعاىل:} َحَّتَّ ِإَذا فُِتَححْل َذُْجلُج َوَمْأُجلُج {،املراق إذا فوت  الورقم عون هواتني ا

انظر:تفسوْي الطوثي:) وعلى ذلنيك مكظنيم اةفسنيرين قنيدامى و نيدثني:  املشك إىل الفساق .يسرعلن يف 1697حدب وهل املرتفع من األرم 
حلووودية ( والتفسوووْي ا 187/  3،وتفسوووْي ابووون كثوووْي ) 110(،وانظووور املفووورقات للراغوووه ص 341/  11ل ) (،والقووورن 73 - 72/  17

/  2) -والتفسووْي اللاضوو  و ملافقووا للمطبوولع  (130/  17) -لتفسووْي املنووْي و ملافقووا للمطبوولع وا (102/  5) -ملافوو  للمطبوولع  -لوودروزة
و تفسوْي املراغوك 1414ص  11تفسْي القوا ى ج  ( و578/  8) -لع ملاف  للمطب -والتفسْي اللسي  للقرآن الكرمي لطنطاوي (556
األمووووني د ومووووا بعوووودها للشووووي  حمموووو 181ص  4و راجووووع تفسووووْي أضوووولاء البيووووان ج 2293ص  16ويف لووووالل القوووورآن ج 20ص  16ج 

 الشنقيطى.
 ة :وأما األقل  من السن  على خروجهم فهك كثْي 

يَوْتُه َعْن أُمِِ     -ضوى هللا عونهن أَنَّ النَّوِبَّ ر  -ا  ْفَياَن َعْن َزيْونَوَه ابْونَوِ  َجْحوَ  بِْنحِل َأىِب سُ  َحِبيبَ فَعْن ُعْرَوَة ْبِن الُزَبْْيِ أَنَّ َزيْوَنَه ابْوَنَ  َأىِب َسَلَمَ  َحدَّ
َوَحلَّوَ  إبِِْصوَبِعِه « . َج ِمثْوُل َهوِذِ  َم ِموْن َرْقِم َذُْجولَج َوَموْأُجل َب فُوِتَ  اْليَوولْ  قَوِد اقْو ََ  َ إَِلَه ِإ َّ اّللَُّ،َويْول  لِْلَعوَرِب ِموْن َكورِ  » َقَخَل َعَليوَْها َفزِع ا يَوُقلُل  -

 -صوحي  البخوارى «َر اْاُْبوُة نَوَعوْم،ِإَذا َكثُوو» احِلُلَن قَواَل لِوُك َوِفينَوا الصَّو َأوَْ ْحوا  فَوُقْلوحُل اَي َرُسولَل اّللَِّ اِ ّْبَواِم َوالَّوَِّت تَِليَهوا . قَالَوحْل َزيْونَوُه ابْونَوُ  جَ 
 (. 7416) -املكنز  -( و صحي  مسلم 3346) -املكنز 

َنَموا ُهوولَ »  ومنها:حودية النولاس بوون  عوان رضوك هللا عنووه الوذي تقودم ذكوور  كثْيا،وفيوه: ُ ِإىَل َك ِإْذ أَ َكوَذلِ   فَوبَويوْ  ِعيَسووى ِإىنِِ قَوْد َأْخَرْجووحُل ْوَحوى اّللَّ
َعوةُ  ُ َوْْيَِة  ِسوُللَن فَوَيُموُر أََوائُِلُهوْم َعلَوىُجلَج َوُهوْم ِموْن ُكولِِ َحوَدب  يَونْ َذُْجولَج َوَموأْ   اّللَُّ ِعَباق ا ىِل  َ َيَداِن أَلَحد  ِبِقَتاهلِِْم َفَحِرِْز ِعبَواِقى ِإىَل الطُولِر. َويَوبوْ

ُ ِعيَسوى َوَأْصوَحابُهُ نَواء . َوُُيَْصوُر َموَمورَّة   َنَثِيََّ  فَوَيْشَربُلَن َما ِفيَها َومَيُُر آِخُرُهْم فَويَوُقللُولَن َلَقوْد َكواَن ِّبَوِذ ِ  َحوَّتَّ َيُكولَن رَْأُس الثوَّوْلِر أَلَحوِدِهْم َخوْْي ا  ِبُ اّللَّ
ُ َعلَويوْ َفُْيِْسو يَوْلَم َفَْيَْغُه َنِبُ اّللَِّ ِعيَسى َوَأْصَحابُهُ ِمْن ِماَئِ  ِقيَنار  أَلَحدُِكُم الْ  ْصوِبُحلَن فَوْرَسوى َكَموْلِت نَوْفوك  َواِحوَدة  مُثَّ ُهُم النوَّغَوَ  ِ  رِقَواِّبِْم فَويُ ُل اّللَّ

ُدوَن ِ  اأَلْرِم مَ  نُوُهْم َفَْيْغَ ْث  ِإ َّ َماَ ْلِضَع كِ يَوْهِبُ  َنِبُ اّللَِّ ِعيَسى َوَأْصَحابُُه ِإىَل اأَلْرِم َفالَ اَِ ُه َنِبُ اّللَِّ ِعيَسى َوَأْصوَحابُُه ِإىَل اّللَِّ ُ  َزَ ُُهْم َونَوتوْ
ُ  َفُْيِْسُل اّللَُّ َنْْي ا َكَأْعَناِ  اْلُبْخحِل فَووَتْحِمُلُهْم فَوَتطْوَرُحُهْم َحْيوُة َكواءَ  حُل َموَدر  َو َ َوبَور  فَويَوْغِسوُل اأَلْرَم َحوَّتَّ  ِمْنوُه بَوْيو َمطَور ا  َ َيُكونُ  يُوْرِسوُل اّللَُّ مُثَّ اّللَّ

 ( 7560) -املكنز  -صحي  مسلم« َيْ َُكَها َكالزََّلَفِ  مُثَّ يُوَقاُل ِلَاْرِم أَنِْبَِّت مَثََرَتِك َوُرقِِى بَورََكَتِك.
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نَووا َوحَنْووُن نَوتَوَذاَكُر فَوَقوواَل عَ  -   -َعوْن ُحَذيْوَفووَ  بْووِن َأِسويد  اْلِغَفووارِىِِ قَوواَل انَّلَوَع النَّووِبُ و   َووا لَووْن » َل ْذُكُر السَّواَعَ . قَوواقَوواُللا نَوو«. َمووا تَوَذاَكُروَن » َليوْ ِإوَّ
َلَها َعْشَر آاَيت   اَل َوالدَّ «. تَوُقلَم َحَّتَّ تَوَرْوَن قَوبوْ َذُْجولَج وَ  -    -ِن َموْرمَيَ نوُوُزوَل ِعيَسوى ابْوْن َمْغرِِّبَوا وَ مِ ُللَع الشَّْمِك ابََّ  َونُ َفذََكَر الُدَخاَن َوالدَّجَّ

طْوووُرُق النَّووواَس ِإىَل تَ لِوووَك اَنر  خَتْووورُُج ِموووَن الْوووَيَمِن َعوووَرِب َوآِخوووُر ذَ يوووَرِة الْ َوَموووْأُجلَج َوَيالَيَوووَ  ُخُسووول   َخْسووو   اِبْلَمْشووورِِ  َوَخْسووو   اِبْلَمْغوووِرِب َوَخْسووو   ِ َزِ 
 0  (7467رقم)ب (أخرجه مسلم )حَمَْشرِِهْم. 

لَووَ  ُأْسوورَِي ِبَرُسوولِل هللِا  ا َكوواَن لَيوْ وواَعَ ،فَوبَ لَ   وَعووْن َعْبووِد هللِا بْووِن َمْسووُعلق ،قَاَل:َلمَّ يَم َفَسووأَُللُ  َدُ وا إبِِبْووورَاهِ ِقووَك ِإبْووورَاِهيَم َوُملَسووى َوِعيَسووى فَوتَووَذاَكُروا السَّ
ُ إَ َّ ِفيَموا ُقوَن َوْجَبِتَها،فََأمَّوا ِديَة ِإىَل ِعيَسوى،فَوَقاَل:َعِهَد ا،فَووَرُقوا احْلَوَها ِعْلم  ُللا ُملَسى فَوَلْم َيُكْن ِعْنَدُ  ِمنوْ َعنوَْها،فَوَلْم َيُكْن ِعْنَدُ  ِعْلم  ِمنوَْها،َفَسأَ  ّللَّ

اِل فََأْهِبُ  فَ  ُ َفذََكَر ِمْن ُخُروِج الدَّجَّ ُلُهْم َذُْجلُج َوَمْأُجلُج َوُهْم ِمْن ُكولِِ َحوَدب  اُس ِإىَل ِباَلِقِهْم فَوَيْستَوْقبِ ِجُع النَّ ُه،َفْيَْ أَقْوتُولُ َوْجبَوتُوَها َفالَ يَوْعَلُمَها ِإ َّ اّللَّ
ُِيِهْم،فَوَيِجووووروَن ِإَ َّ،فَووووَأْقُعل ْن رِ  فَوُيِميتُهْم،فَتْجووووَلى اأَلْرُم ِموووو فَووووَأْقُعل اّللََّ وَن إَ َّ يَوْنِسووووُللَن، َ مَيُووووُروَن ِ َوووواء  ِإ َّ َكوووورِبُلُ  َو َ َكووووْكء  ِإ َّ أَْفَسووووُدوُ ،فَوَيِجر 
وووَماَء اِبْلَمووواِء فَوَتْحِموووُل َأْجَسووواَقُهْم فَوتَوْقوووِذفُوَها يف اْلَبْحووو ،مُثَّ يُوْعَهوووُد إَ َّ ِإَذا َكووواَن َذلِوووَك،أَنَّ  َوُاَوووُد اأَلْرُم َمووودَّ اأَلِقميِ ْنَسووُ  اْ؟ِبَوووالُ توُ ِر،مُثَّ اّللََّ،َفُْيِْسووُل السَّ

وواَعَ  ِمووَن  تَوواِب هللِا }َحووَّتَّ ِإَذا فُِتَحووحْل كِ اُم:فَوَلَجووْدت َتْصووِديَ  َذلِووَك يف  ا،قَوواَل اْلَعلَّ لَِ َقهتَِ النَّوواِس َكاحْلَاِمووِل اْلُمووِتِم، َ يَووْدرِي أَْهُلَهووا َمووََّت تَوْفَجووُيُهْم بِ السَّ
 ( حسن38680)( 233/  21) -يب كيب  أصن  ابن حلَُْ {.مَذُْجلُج َوَمْأُجلُج َوُهْم ِمْن ُكلِِ َحَدب  يَوْنِسُللَن َواْقَ ََب اْلَلْعُد ا

لَوُ  ُأْسورَِي ِبَرُسوولِل اّللَِّ  وا َكانَووحْل لَيوْ ُ َعلَووْيِهْم فَوتَوَذاَكُروا السَّولَ    وَعوْن َعْبوِد اّللَِّ بْووِن َمْسوُعلق ،قَاَل:" َلمَّ اَعَ  َمووََّت ِقوَك ِإبْوورَاِهيَم َوُملَسووى َوِعيَسوى َصولَّى اّللَّ
:َعْهُد اّللَِّ َعزَّ َوَجولَّ ِإىَلَّ ِفيَموا ُقوَن َوْجَبِتَهوا فََأمَّوا َوْجبَوتُوَهوا فَوَقالَ ، ِعيَسى  يَة ِإىَل أُوا َفَسأَُللُ  َعنوَْها،فَوَلْم َيُكْن ِعْنَدُ  ِمنوَْها ِعْلم  فَوَرُقوا احلَْدِ ِهَك فَوَبدَ 

ا ُلُهْم َذُْجلُج َوَمْأُجلُج َوُهوْم ِموْن ُكولِِ َحوَدب  اُس ِإىَل ِباَلِقِهْم فَوَيْستَوْقبِ  يَوْرِجُع النَّ ،قَاَل:مُثَّ ِل،فََأْهِبُ  فَأَقْوتُوُلهُ َفاَل يَوْعَلُمَها ِإ َّ اّللَُّ،قَاَل:َفذََكَر ُخُروَج الدَّجَّ
ووَماِء اِبْلَموواِء فَوَيْحِمووُل َأْجَسوواَقُهْم أَ اّللََّ َعووزَّ َوَجوولَّ فَويَوْفووَتُ   ُعلِإَ َّ فَووَأقْ  َحاُزونَ يَوْنِسوُللَن،َ  مَيُووُروَن ِ َوواء  ِإ َّ َكوورِبُلُ  َوَ  ِبَشووْكء  ِإ َّ أَْفَسوُدوُ ،فَويَونْ  بْووَلاَب السَّ

اين )  ( حسن 673فَويَوْقِذفُوَها يف اْلَبْحِر "الُسَنُن اْلَلارَِقُة يف اْلِفَلِ لِلدَّ
ْسرَاء إِ " َلِقيحل لَيوْ : وَعْن َعْبد اّللَّ ْبن َمْسُعلق،قَاَل:قَاَل َرُسلل اّللَّ  ُقوا اأْلَْمور ِإىَل ِإبْوورَاِهيم ْمور السَّواَع ،َورَ بْورَاِهيم َوُملَسى َوِعيَسوى فَوتَوَذاَكُروا أَ َل  اْ ِ

ووواَع  َ  اَل ِعيَسوووى:أَ ْمووور ِإىَل ِعيَسوووى ل قَووا،فَوَرُقوا اأْلَ ِّبَوووْلووم ِ  عِ فَوَقوواَل ِإبْوووورَاِهيم:َ  ِعْلوووم ِ  ِّبَووا،فَوَرُقوا اأْلَْمووور ِإىَل ُملَسوووى،فَوَقاَل ُملَسوووى:َ   مَّا ِقيَوووام السَّ
،َوَلِكنَّ َريبِِ َقْد َعِهَد ِإَ َّ ِ َوا ُهوَل َكواِئن ُقون َوْقتهَ  لَْيِه،فَوذََكَر أَنَّ َمَعوُه َقَصوبَوَتنْيِ،فَِإَذا َرآين جَّال َخارِج،َوأَنَّوُه ُمْهِبِطوك إِ َ َّ أَنَّ الودَّ إِ ا،َعِهوَد يَوْعَلمُه ِإ َّ اّللَّ

وووَجر لِ أَْهلَ  ،قَاَل:فَويَوووُذوب َكَموووا يَوووُذوب الرََّصووواص،َحَّتَّ ِإنَّ احلََْجووور َوالشَّ ،َويَوْرِجوووع النَّووواس ِإىَل اِفر فَاقْوتُوْلوووُه،فَويُوْهِلكُهْم اّللَّ َكووو ُمْسوووِلم َهوووَذا  يَوُقووولَل:ايَ َكوووُه اّللَّ
لَووى َموواء ِإ َّ َكوورِبُلُ ،َفَْيِْجع  َّ َأَكلُوولُ ،َوَ  مَيُووُروَن عَ لَن َعلَووى َكووْكء إِ  َذْتُووِسووُللَن،َ  ِباَلقهووْم َوأَْونَوواوْم فَوَيْسووتَوْقِبلُهْم َذُْجوولج َوَمووْأُجلج ِمووْن ُكووِل َحووَدب يَونْ 
ْم،فَويُوْلِقيِهْم يف اْلَبْحوووور،مُثَّ اقهيَوْنوووزِل اْلَمَطر،فَوَيُجوووِر َأْجَسووو نَووووِل رُيهْم،فوَ ْرم ِمووونْ النَّووواس ِإَ َّ،فَوَيْشوووُكلَوُْم،فََأْقُعل اّللَّ َعلَوووْيِهْم فَوُيِميووووتُهْم َحوووَّتَّ َعْوووَلى اأْلَ 
ْلُموِتِم الَّويِت َ  يَوْدرِي أَْهلَهوا َموََّت  السَّواَع  ِمونوُْهْم َكاحْلَاِموِل ا َكوَذِلَك،فَِإنَّ َذا َكانَ إِ يَوْنِس  اْ؟َِبال َحَّتَّ َتُكلن اأْلَْرم َكاأْلَِقمِي،فَوَعِهَد ِإَ َّ َريبِِ أَنَّ َذِلَك 

 ِقَها،لَْيال  أَْو َوَار ا " .تَوْفَجُيُهْم ِبلَِ  
ا ُأْسرَِي ِبَرُسلِل اّللَّ   ْمر السَّواَع  . .فَوَتَذاَكُروا أَ  ى ُهَل َوِإبْورَاِهيم َوُملَسى َوِعيَسى َعَلْيِهْم السَّاَلماِْلتَوقَ   ويف رواي  َعْن َعْبد اّللَّ ْبن َمْسُعلق،قَاَل:َلمَّ

:} َحَّتَّ ِإَذا فُِتَحوحْل  تَوَعاىَل،قَاَل اّللَّ َعزَّ َوَجلَّ يف ِكَتاب اّللَّ  ي  َذِلكَ  ِفيِه:قَاَل اْلَعلَّام ْبن َحْلَكه:فَوَلَجْدت َتْصدِ َفذََكَر حَنْل احَلِدية الساب , َوزَاقَ 
[ َوقَواَل:}  97 96ِذيَن َكَفوُروا { ] األنبيواء / الَّوِخَصو  أَْبَصوار ِهوَك َكا َذُْجلج َوَمْأُجلج َوُهْم ِمْن ُكِل َحَدب يَوْنِسُللَن َواْقَ ََب اْلَلْعد احْلَوِ  فَوِإَذا
وواء وََكوواَن َوْعوود َريبِِ َحق ووا { يَوُقلل:وََكوواَن وَ  وج َهووُيَ ِء اْلَقووْلم َعلَووى ْلقووه يف َقِ  َهووَذا الرَّْقم،َوُخوورُ خَ  الَّووِذي َوَعووَد ْعوود َريبِِ فَووِإَذا َجوواَء َوْعوود َريبِِ َجَعلَووُه قَكَّ

( 65/  18) -َد أَنَّوووُه َكووواِئن. تفسوووْي الطوووثي َقوووع َغوووْْي َموووا َوَعوووفَووواَل يوَ  ِه،َوَغْْي َذلِوووَك ِموووْن َوْعووود  َحق ا،أِلَنَّوووُه َ  ُحْلِووو  اْلِميَعووواقالنَّووواس،َوَعْيثهْم ِفيووو
 ( حسن17612و 17611)

النَّاِس كَما قال هللا عوز وجول) َوُهوْم ِموْن ُكولِِ يقلل:"يُوْفَتُ  َذُْجلُج ومْأُجلَج فَوَيْخُرُجلَن على   وعن أيب سعيد اادرِي، قال: عحل رسلل هللا 
ُْسوِلُملَن َعونوُْهْم إىل َموَدائِِنهْم وُحصولِوِْم، َوَيُضومَّلَن إلَوْيهِ 

ْم َمَلاِكويِهْم، فَوَيْشوَربُلَن ِميواَ  األْرِم، حوَّت َحَدب  يَوْنِسُللَن ( فَويَوْغَشْلَن األْرَم، ويَوْنحاُز امل
 َها ُهنا ماء  َمورَّة ، حوَّت  ْ ْهِر فَوَيْشَربُلَن ما ِفيِه، حَّت َيْ ُكل  اَيِبس ا، حَّت إنَّ َمْن بَوْعَدُهم لََيُمُر بذلَك النوَّْهِر، فَويَوُقلُل:َلَقْد كانَ إنَّ بَوْعَضُهم لََيُمُر ابلنوَّ 

ِم قَوْد فَوَرْغنوا ِمونوُْهْم، بَِقوَك أْهوُل السَّوماِء، قواَل:مُثَّ يَوُهوُز أَحوُدُهْم يَوْبَ  ِمَن النَّاِس َأَحد  إ  احنواَز إىل ِحْصون  أْو َمِدينَو  ، قواَل قوائُِلُهم:َهْي ء أْهوُل األرْ 
َنا ُهووْم علووى ذلووَك، بَوَعوو نَووِ ،فَوبَويوْ ِ ، َة هللاُ َعلَووْيِهْم ُقوق ا يف أعنوواِقِهْم كووالنوَّغَ َحْربَوتَووُه، مُثَّ يَوْرمووك ّبووا إىل السَّووماِء، َفَ ِْجووُع إلَْيووِه ُرَضووَب   َقمووا للووبالء والِفتوْ
ُْسوِلُملَن:أ  َرُجول  َيْشورِي لنَووا نَوفْ 

، فَويَوُقولُل امل َسوُه، فَويَوْنظُوُر موا فعول العودِو، قووال:فَويَوَتَجرَُّق فَوَتْخورُُج يف أْعنواِقِهْم فُيْصوِبُحلن َموْلَتى،   ُيْسوَمُع هَلُووْم ِحوك 
ْسووِلمنَي، أ  َرُجول  ِمونوُْهْم لوذلَك حُمَْتِسوبا لِنَوْفِسوِه، قَوْد َونََّنهووا علوى أنَّوُه َمْقتُو

ُ
، فَوُينواِقي:اي َمْعَشوَر امل ، فَوَينوزُل فَوَيِجوُدُهْم َمووْلَتى، بَوْعُضوُهْم َعلوى بَوْعوخ  لل 
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ُمُهْم، فَتْشوكُر َعونوُْهْم َيُكولُن هَلَوا َرْعوك  إ  حُلُول أبشُروا، فإنَّ هللَا قَوْد َكفواُكْم َعوُدوَُّكْم، فَيْخُرجولَن ِموْن َموَدائنهم َوُحُصولِوِْم، َوُيَسوِرُحلَن َمَلاِكويَوُهْم، َفَموا 
 ( وهل حدية حسن109/  18) -ميسس  الرسال   -أْحَسَن ما َكَكَرْت َعْن َكْكء  ِمَن النَّباِت أَصاَبحْل َقِ ". تفسْي الطثي 

 جد غري ذلك من اةدلة اليت تدل على ىلروج م وأ ه جيب اعميان  ا وتصديق ا .
و غواب عنوا،نعلم أنوه حو  وصو  بوه النقول فيموا كواهدان  أ  ان بكل ما أخوث بوه النول واه ا مي:" -رمحه هللا  -قال ابن قدام  املقدسك 

اط ل:ومن ذلوك أكور اقو. . إىل أن  وصد ،وسلاء يف ذلك ما عقلنا  وما جهلنا ،و  نطلع على حقيق  معنا  مثل حدية ا سوراء واملعوراج .
فول اعو   وا جواء يف الهوا  ا؟ملسوالم فيقتلوه وخوروج ذجولج وموأجلج . . . "  إالساع  مثل خروج الودجال،ونزول عيسوى ابون مورمي عليوه ا

 ( 30( و ملع  ا عتقاق  بن قدام  ص ) 6/  1) -واملالحم وأكراط الساع  
 من وج ذجلج ومأجلجمل ألن خر  وقال القاضك عيام:" األحاقية اللارقة يف ذجلج ومأجلج:هذ  األخبار على حقيقتها اه ا ميان ّبا
لسووالم ومووون معووه مووون ايسووى عليوووه ععالمووات السووواع ،وقد ورق يف خووثهم أنوووه   قوودرة ألحووود علووى قتووواهلم موون كثووورهتم،وأوم ُيصوورون نووول هللا 

م واملووويمنني فيووويذون األر  -قووواّبم ر وهووول قوق يف  -املووويمنني الوووذين ْنووولا مووون الدجال،فيووودعل علووويهم فووويهلكهم هللا عوووز وجووول أمجعوووني ابلنغووو  
 ( . 115،116/  6عيسى وأصحابه رّبم فْيسل هللا نْيا فتحملهم حية كاء هللا " إكمال املعلم )  بنتنهم،فيدعل

ل البشوور،و  ُيلووه عقوو موون وراء السوود علووى النوواس حوو  تبووحل لوولروق  يف الووذكر ويبلتووه عوون سوويد :" إن خووروجهم-رمحووه هللا  -وقووال السووفاريب 
 ( . 116/  2فلجه اعتقاق  "للامع األنلار ) 

 ألة الثالثة:السد وأيجوج ومأجوجاةس
د،فقال لكوورمي ذكور هوذا السووالقورآن ا بو  ذو القورنني سود ذجوولج وموأجلج ليحجوز بيونهم وبووني جوْياوم الوذين اسوتغايلا بووه مونهم . وقود ورق يف

نَونَووا وَ َعووُل لَووَك َخرْ فَوَهووْل ْنَْ  تعوواىل:} قَوواُللا اَي َذا اْلَقووْرَننْيِ ِإنَّ َذُْجوولَج َوَمووْأُجلَج ُمْفِسووُدوَن يف اأْلَْرمِ  ووا َعلَووى أَْن َعَْعووَل بَويوْ ا {} قَوواَل َمووا ج  وونَوُهْم َسوود  بَويوْ
وونَوُهْم َرقْ  ووَنُكْم َوبَويوْ ووبِِ ِفيووِه َريبِِ َخووْْي  فَووَأِعيُنلين ِبُقوولَّة  َأْجَعووْل بَويوْ نوواء هووذا ( .هووذا مووا ورق يف القوورآن علووى ب94،95:لرة الكه ،اهليتووانم ووا { ) سووَمكَّ

 السد .
/  5( . انظر:تفسووْي ابوون كثووْي )  90ه ،اهليوو :مكانووه:ففك جهوو  املشوور  لقللووه تعوواىل:} َحووَّتَّ ِإَذا بَولَووَ  َمْطلِووَع الشَّووْمِك { )سوولرة الكأمووا   

195 . ) 
 ن خلو  اّلِل مون بوبلو  عجيوه موخوعلى كل حال فوإن مون واجوه املسولم أن يويمن بلجولق قبيلوني ا ا وا املعوِرابن ذجولج وموأجلج و وموا 

  يفل يف أحاقيوة ورقت عنوه تفصوي قم و وما حرجان يف آخر الزمان من كل حودب ألن ذلوك  وا ورق يف القورآن بصوراح  وقطعيو ،و ا ورقآ
  ن األحاقيوة النبليومو،والثابوحل كته األحاقية الصحيح  أيضا ولل   تدر  أمورهم العقولل العاقيو ،مع اللقول  عنود موا وقو  عنود  القرآن

 (106/  5) -لاف  للمطبلع م -  بد من أن يكلن لذكرهم ابألسللب الذي ذكروا به حكم . التفسْي احلدية لدروزةومع ا ميان  نه 
 تعواىل ان أن موا أخوثان هللاملقصولق بيوالذا فإن البحة يف هديد مكان السود   يهوم كثوْيا مل و  ُيصول بعودم معرفتوه خلول يف ا عتقواق مل ألن 

م اق ا أسولاء أكوان مو -السودِِ  حيح  مون أن سود ذجولج وموأجلج ملجولق إىل أن ذيت اللقوحل انودق لود  هوذابه،وما جواء يف األحاقيوة الصو
واَء  فَوِإَذا َجواَء وَ ومأجلج،وذلوك عنود قنول السواع  ّبموا يف قللوه عوز وجول:} قَواَل َهوَذا َرمْحَو   ِموْن َريبِِ  وخروج ذجلج -معنلاي  ْعوُد َريبِِ َجَعلَوُه قَكَّ
(،كول 99، 98:اُهْم مَجْع وا { )سولرة الكه ،اهليتوانُصولِر َفَجَمْعنَوَ  يف الُد َريبِِ َحق وا {} َوتَورَْكنَوا بَوْعَضوُهْم يَوْلَم ِوذ  مَيُولُج يف بَوْعوخ  َونُِفووََكاَن َوعْ 

 ذلك:حقيق  اه التصدي  به .
يب أَ  وج اسوتناقا حلوديةم مون ااور هول الوذي ميونعه وأما قلل من قال  نه ما زال ملجلقا بعد وجلق كل وسائل ا تصوال وكشو  الفضواء،وأنه

،َحَّتَّ ِإَذا َكاُقوا َحْرُِقلنَُه،قَايوَ يف السَّدِِ،قَاَل:َُيِْفُرونَُه ُكلَّ   ُهَريْوَرَة َرِضَك اّللَُّ َعْنُه،َعِن النَِّلِِ  ا،قَاَل:فَوُيِعيوُدُ  ِهُم:اْرِجُعلا َفَسوَتْخرُِقلنَُه َغد  َل الَِّذي َعَليْ ْلم 
هَتُْم،َوأَرَاَق اّللَُّ  ُ َعوووووووووزَّ َوَجووووووووولَّ َكَأَكووووووووودِِ َموووووووووا َكووووووووواَن،َحَّتَّ ِإَذا بَوَلغُووووووووولا ُمووووووووودَّ ُ َلْيِهُم:اْرِجُعووووووووولا َفَسوووووووووَتْخرُِقلنَ عَ ،قَووووووووواَل الَّوووووووووِذي  تَوَعاىَل اّللَّ ا ِإْن َكووووووووواَء اّللَّ ُه َغووووووووود 

َ تِووِه ِحونَي تَورَُكل  ِفُر النَّواُس ِمنوُْهْم،َفَْيُْموولَن ِسووَهاَمُهْم يف اِس،فَوَيْسووتَوُقلَن اْلِميَوواَ ،َويَ ُرُجوولَن َعلَوى النَّ ُه َوحَْ ُ ،فَوَيْخرُِقلنَووتَوَعاىَل،َواْسوتَوْثَ ،قَاَل:َفَْيِْجُعلَن َوُهووَل َكَهيوْ
ووووَماِء،َفَ ِْجُع ُرَضَّووووَب   اِبلوووودَِِماِء،فَويَوُقلُللَن:قَوَهْراَن أَْهووووَل اأَلْرِم،َوَغلَ  نَووووا َمووووالسَّ ووووَماءِ بوْ َعووووةُ قُووووولَّة  وَ  ْن يف السَّ ُ َعووووزَّ َوَجوووولَّ َعلَووووْيِهْم نَوَغف ووووا يف ُعُلل ا،قَاَل:فَويَوبوْ  اّللَّ
وود  بِيَووِدِ ،ِإنَّ َقَوابَّ  در  ُسووْكر ا ِمووْن حُلُوولِمِهْم "املسووت طُُر،َوَتْشووُكُر ُكْكر ا،َوَتْسووَكرُ لََتْسووُمُن َوتَوبْ  اأَلْرمِ  أَقْوَفائِِهْم،قَاَل:فَويُوْهِلُكُهْم،قَاَل:َوالَّووِذي نَوْفووُك حُمَمَّ

( 2786( ومنحوو  )4600ومطالووه ) 8/6وجممووع  13/106وفووت   2/112وبدايوو   5/193وكثووْي  2/510(،حووم 8501للحوواكم)
موووذى ( وصوووححه ابووون حبوووان وال  1735( وصوووحي  ا؟وووامع )1735( والصوووحيح  )4080وهوووو ) 16/18والطوووثى  11/366ونوووه 

 واحلاكم والذهب  واأللباين

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2883 

                                                                                                                                            

ئ كوحما . النهايو  سومن واتلوتابلتحريوك إذ  نوحل واموتا ضورعها لبنوا،واملع :أن قواب األرم  يقال:ككرت الشواة ابلكسور تشوكر كوكرا 
ريووه غلسووني والكووا :اامر،ويطل  السووكر علووى الغضووه وا مووتالء . انظر:النهايوو  يف السووكر بفووت  ا-(  494/  2يف غريووه احلوودية ) 

 ( . 383/  2احلدية ) 
 من نقبه، نلا من ارتقائه و وم   يتمكأإسناق  قلي، ولكن يف رفعه نكارةمل ألن لاهر اهلي  يقتضك  ابن كثْي   تفسْي :" وهذاالعالم  قال 

، ى منوه  إ  القليولَّت   يبقوحو حكام بنائوه وصوالبته وكودته. ولكون هوذا قود روي عون كعوه األحبوار:أوم قبول خوروجهم ذتلنوه فيلحسولنه 
ا نفتحووه. فيووأتلن موون الغوود وقوود عوواق ا  ك، ويصووبحلن وهوول كمووقللوولن كووذلكمووا كووان، فيلحسوولنه حووَّت   يبقووى منووه إ  القليوول، في  فيقلللن:غوود 

ا نفتحه. ويلهملن أن يقلللا:"إن كاء هللا"، فيصبحلن وهل كما فارقل ،  أاب هريرة  هذا ُمتَّجه، ولعلو يفتحلنه. فكان، فيلحسلنه ويقلللن:غد 
 وانظور تفسوْي رفعوه، وهللا أعلوم.ه مرفلع، ففحدّ به أبل هريرة، فتلهم بعخ الرواة عنه أنتلقا  من كعه. فإنه كثْي ا ما كان االسه  وُيديه، 

 (198/  5) -قار نيب   -ابن كثْي 
َبْْيِ َيِ  ُعوْرَوُة بْوُن الوزُ الُزْهورِىِِ قَواَل َحودَّ  موا روي َعونِ  -تمكنلا من نقبه و  نقه كوكء منوه، ومون نكوارة هوذا املرفولعمن أوم   ي-وييكد ما قلنا  

يَوْتُه أَنَّ أُمَّ َحِبيَبَ  بِْنحَل َأىِب ُسْفيَ  َهوا َفزِع وا يَوُقولُل قَ  -   - نَوَه بِْنوحِل َجْحوا  أَنَّ النَّوِبَّ يَوتوَْها َعْن َزيوْ اَن َحدَّ أَنَّ َزيْوَنَه ابْوَنَ  َأىِب َسَلَمَ  َحدَّ » َخوَل َعَليوْ
ْصووَبِعِه َواِبلَّووَِّت تَِليَها،فَوَقالَووحْل َزيْونَووُه َوَحلَّووَ  إبِِ « . لَج ِمثْووُل َهووَذا ُجوولَج َوَمووْأجُ َرْقِم ذَْ   قَووِد اْقَ ََب،فُووِتَ  اْليَوووْلَم ِموونْ  َ إِلَووَه ِإ َّ اّللَُّ،َويْوول  لِْلَعووَرِب ِمووْن َكوورِ  

  البخووواري ومسوولم علوووى إخراجوووه..  ، اتفووحووودية صوووحي هووذا «.ْاَبَوووُة انَوَعوووْم،ِإَذا َكثُوووَر » فَوُقْلووحُل اَي َرُسووولَل اّللَِّ َأَوْلِووُك َوِفينَوووا الصَّوواحِلُلَن قَووواَل 
 (15944( )259/  19) -أخرجه الشيخان وغْي ا انظر ختراه مفصال  يف املسند ا؟امع 

 وقال أستاذان الشي  كعيه حفظه هللا : 
 بن عبد :حدينا عبد هللا128 "" صتمييزقلحل:و ا يييد ما قاله ابن كثْي أن اللهم من بعخ الرواة ما روا  مسلم بن احلجاج يف كتابه "ال "

ن موقلا هللا وهفظولا ن سوعيد:اتبوالرمحن الدارمك، حودينا موروان الدمشوقك، عون الليوة بون سوعد، حوديب بكوْي بون األكوج، قال:قوال لنوا بسور 
خ مون كوان معنوا اعول قولم، فوأ ع بعووُيدينا عون كعوه األحبوار مث ي، احلدية، فلهللا لقد رأيتنا ْنالك أاب هريرة فيحدّ عن رسلل هللا 

سوولم، وقووال إبيوور :ويف ،عوون م8/109وذكوور  ابوون كثووْي يف "البدايوو "  ، عوون كعووه، وحوودية كعووه عوون رسوولل هللا   حوودية رسوولل هللا 
 لا من احلدية. "وما قاله رسلل هللا عن كعه، فاتقلا هللا وهفظ، رواي :اعل ما قاله كعه األحبار عن رسلل هللا 

، وقوود وهوووم الشووي  انصووور 2/606عووالم النوووبالء" أ، و"سوووْي 19/21/2(وانظوور:" ري  ابووون عسوواكر" 243/  15) -صووحي  ابوون حبوووان 
 الدين األلباين يف تصحي  هذا احلدية ورق  على ابن كثْي.

 أقول :
ء النواس مون ااوروج  مواقِي مينوع هوي ،فقد انتهى أمر  منوذ زمان،كسودِ  ألنه إذا بدئ بنقبه منذ عهد النل  ما رجحه ابن كثْي هل الراج ، 

  -م أهل الصني وكلراي ومنشلراي بب األصفر واألغله أو -وا تصال  ن سلاهم من الشعلب واألمم األخرى 
     اةكنو  د  مينك م هو السَّ   ما كاا من ىلروج م،ج ا الذ اليون قد ا دثر،ومح يكدْ  السد  ف
ا ،   يينبغني ةيف  تنيب السنينَّ  ينيلرافنيات وأاب بشنير مثلننيا متامنياا . وقنيد  سنيهن  حنيوهلم ىلوهم ،جد أن أيذن ه بذلك و ل ذلك يسلَّى الدًّ

 احلذر من ا .
جنينيزاب كتشنينيف  ثنينيريا منينين أ ننينيا مح  ةوأمنينيا النينيزعم أهننينيم موجنينيودون ىللنينيف السنينيدِّ وأ نينيه السنينيدَّ منينيا زال موجنينيودا مينينينك م منينين اخلروج،وذلنينيك   

( 185/  1) -نظر:أكوراط السواع  ا .هنم بدؤوا بنقبه منذ ع نيدش اةتفا على احته من أ اةرض،ف و فيلا أر   قض لكمن النيب  
ذا امللضوولع، لوويك فيووه كبووْي ( .فقوود تكلموولا بكووالم كثووْي حوولل هوو 214(،وا ركوواق إىل صووحي  ا عتقوواق )  297/  2و إهووا  ا؟ماعوو  ) 

 فائدة فيما أرى .
 اةسألة الرابكة:هم  أيجوج ومأجوج و يب الكيش وبر ته بكد موهتم

نغيان ذجلج ومأجلج وإفساقهم وعتلهم يف األرم وإهالكهم للحّر والنسل،يتضرع نول هللا عيسوى ابون مورمي عليوه السوالم وأصوحابه بعد 
هللا  إىل هللا سبحانه وتعاىل،ليكش  عنهم ما حل ّبم من البالء وانن اليت   ادوا  نفسهم حيل  و  قلة لدفعها،فيستجيه هللا هلم،فيسل 

ق الصووغْي فوويهلكهم فيصووبحلن موولتى موولت ا؟راق،يركووه بعضووهم بعضووا،فتمتلئ األرم موون نتنهم،فيوويذون النوواس بنتوونهم أكوود موون علوويهم الوودو 
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 مشهد القيامة وأهديد الك ار بالمااا 102 - 99الدرس الخامس:

 موووون مشوووواهد عقووووه علووووى ذكوووور ذي القوووورنني لللعوووود احلوووو   شووووهد فنجد  ي.مث نعوووولق إىل سوووويا  السوووولرة
،َونُِفوووَ  َوتَورَْكنوووا بَوْعَضوووُهْم يَوْلَم ِوووذ  مَيُووو »:القيامووو  َهووونََّم يَوْلَم ِوووذ  اُهْم مَجْعوووا  َوَعَرْضووونا جَ ِر َفَجَمْعنووو الُصووول يف لُج يف بَوْعخ 

 «.َتِطيُعلَن َ ْعا  انُلا   َيسْ رِي،وَكلِْلكاِفرِيَن َعْرضا ،الَِّذيَن كاَنحْل أَْعيُونُوُهْم يف ِغطاء  َعْن ذِكْ 
ومون كول جيول وزموان وعصور،مبعليني .وأرموهل مشهد يرسم حرك  ا؟ملع البشوري  مون كول لولن وجونك 

حتلطلن ويضوووطربلن يف غوووْي نظوووام ويف غوووْي انتبا ،تتووودافع مجووولعهم تووودافع املووولج وختوووتل  اخوووتالط .منشووورين
فوووإذا هوووم يف الصووو  يف « َفَجَمْعنووواُهْم مَجْعوووا  1698َونُِفوووَ  يف الُصووولِر »مث إذا نفخووو  التجموووع والنظوووام:.املووولج .

                                                                                                                                            

 حياهتم،فيتضرع نل هللا عيسى وأصحابه تني  إىل هللا عز وجل فْيسول نوْيا هملهوم وتطورحهم يف البحور،مث يرسول مطورا تغسول آترهوم،مث ذمور
 تنبحل مثارها،فيعم الرخاء،وتطر  الثك  فيعيا عيسى ابن مرمي وأصحابه يف عيا رغيد .هللا األرم ل ق بركتها و 

َنَما ُهَل َكوَذِلَك،ِإْذ أَْوَحوى هللاُ فوَ » قال فيه:  ففك حدية النلاس بن  عان رضك هللا عنه الطليل الذي مر ذكر  فيما سب  أن الرسلل  ِإىَل  بَويوْ
ُهْم ِموووووْن ُكووووولِِ َحوووووَدب  َعوووووُة هللاُ َذُْجووووولَج َوَموووووْأُجلَج،وَ  الُطلِر،َويَوبوْ اِقي ِإىَل ا ِ ، َ يَوووووَداِن أَلَحووووود  ِبِقتَووووواهلِِْم،َفَحِرِْز ِعبَوووووِعيَسوووووى:ِإيِنِ قَوووووْد َأْخَرْجوووووحُل ِعبَووووواق  

اء ،َوُُيَْصوُر نَوِلُ هللِا ِعيَسوى َوَأْصوَحابُُه،َحَّتَّ مَ لَن:َلَقوْد َكواَن ِّبَوِذِ  َمورَّة  لُ ِخوُرُهْم فَويَوُقل آمَيُُر يَوْنِسُللَن،فَوَيُمُر أََوائُِلُهْم َعلَوى ُ َوْْيَِة َنَثِيََّ ،فَوَيْشوَربُلَن َموا ِفيَهوا،وَ 
النوَّغَوَ  يف رِقَاِّبِْم،فَوُيْصوِبُحلَن  لَوْيِهمُ ى َوَأْصَحابُُه،َفُْيِْسوُل هللاُ عَ ِلُ هللِا ِعيَسوَغوُه نَوَيُكلَن رَْأُس الثوَّْلِر أَلَحِدِهْم َخْْي ا ِمْن ِمَ ِ  ِقيَنار  أَلَحودُِكُم اْليَوْلَم،َفْيَْ 

وُدوَن يف أَلْرِم،فَوفَوْرَسى َكَمْلِت نَوْفك  َواِحَدة ،مُثَّ يَوْهِبُ  نَوِلُ هللِا ِعيَسوى َوَأْصوَحابُُه ِإىَل ا نُوُهْم،َفَْيَْغوُه  اأَلْرِم َمْلِضوَع ِكوْث  ِإ َّ َموالَ اَِ َاُ  َزَ ُُهوْم َونَوتوْ
ِسووُل هللاُ َمطَوور ا  َ َيُكووُن ِمْنووُه بَوْيووحُل ُهْم َحْيووُة َكوواَء هللُا،مُثَّ يُورْ ُلُهْم فَوَتطْووَرحُ حِل،فَوَتْحمِ َوَأْصووَحابُُه ِإىَل هللِا،َفُْيِْسووُل هللاُ نَووْْي ا َكَأْعنَوواِ  اْلُبْخوونَووِلُ هللِا ِعيَسووى 

ُكووُل اْلِعَصووابَُ  ِمووَن الُرمَّانَِ ،َوَيْسووَتِظُللَن َكَتِك،فَويَوْلَم ِووذ  شَْ َوُرقِِي بَوَر بِوويِت مَثََرتَووِك،ْرِم:أَنْ يُوَقوواُل ِلاَ َمووَدر  َو َ َوبَر ،فَويَوْغِسووُل اأَلْرَم َحووَّتَّ َيْ َُكَهووا َكالزََّلَفووِ ،مُثَّ 
ْلَقِبيلَوَ  ِموَن النَّاِس،َواللِِْقَحوَ  ِموَن اْلغَوَنِم ِموَن اْلبَوَقوِر لََتْكِفوك اْقَحوَ  َن النَّاِس،َواللِِ َ اَم ِموِبِقْحِفَها،َويُوَباَرُ  يف الِرِْسِل،َحَّتَّ أَنَّ اللِِْقَحَ  ِمَن اِ ِبِل لََتْكِفك اْلفِ 
َنَما ُهْم َكَذِلَك ِإْذ بَوَعَة هللاُ رُي ا نَيِِبَ  َقوى ِكورَاُر ْيِمن  وَُكولِِ ُمْسوِلم  اَبِنِهْم،فَوتَوْقوِبُخ ُروَ  ُكولِِ ُموآُخُذُهْم َهْحَل   ،فَوَتأْ لََتْكِفك اْلَفِخَذ ِمَن النَّاِس،فَوبَويوْ ، َويَوبوْ

 «النَّاِس،يَوتَوَهاَرُجلَن ِفيَها هَتَارَُج احْلُُمِر،فَوَعَلْيِهْم تَوُقلُم السَّاَعُ .
ْعحُل َرُسلَل هللِا  ،قَاَل: َِ ُ َومْأُجلُج،َحُْرُجلَن َعَلى النَّاِس،َكَما قَالَ  يَوُقلُل:يُوْفَتُ  َذُْجلجُ   وَعْن َأيب َسِعيد  اْاُْدرِيِِ َجلَّ:}ِمْن ُكولِِ َحوَدب  َعزَّ وَ  اّللَّ

َن ِمَياَ  اأَلْرِم،َحَّتَّ ِإنَّ بَوْعَضُهْم لَْيِهْم َمَلاِكيَوُهْم،َوَيْشَربُل إِ ْم،َوَيُضُملَن ُحُصلوِِ وَ يَوْنِسُللَن{،فَويَوْغَشْلَن اأَلْرَم،َويَوْنَحاُز اْلُمْسِلُملَن َعنوُْهْم ِإىَل َمَدائِِنِهْم 
اُهَنا َماء  َمرَّة ،َحَّتَّ ِإَذا َ ْ يَوْبَ  ِمَن النَّواِس َك النوََّهِر فَويَوُقلُل:َقْد َكاَن هَ لََيُمُر ِبَذلِ  ْعَدُهمْ بوَ ْشَربُلَن َما ِفيِه،َحَّتَّ َيْ ُُكلُ  يَوَبس ا،َحَّتَّ ِإنَّ َمْن لََيُمُر اِبلنوََّهِر فَويَ 

ووَماِء،قَاَل:مُثَّ يَوُهووزُ نوُْهْم،بَِقووَك أَ َرْغنَووا مِ أَْهووُل اأَلْرِم،قَووْد فوَ  ِإ َّ َأَحوود  يف ِحْصوون ،أَْو َمِدينَوو   قَوواَل قَووائُِلُهْم:َهُيَ ءِ  َأَحووُدُهْم َحْربَوتَووُه مُثَّ يَوْرِمووك ِّبَووا ِإىَل  ْهووُل السَّ
َنا ُهووووووْم  نَووووووِ ،فَوبَويوْ ووووووَماِء،َفَ ِْجُع إِلَْيووووووِه ُرَْتِضووووووَب   َقم ووووووا،لِْلَباَلِء َواْلِفتوْ َغِ  اْ؟َوووووورَاِق الَّووووووِذي َحْوووووورُُج يف  ُقوق ا يف أَْعنَوووووواِقِهْم،َكنوَ َك،ِإْذ بَوَعووووووَة اّللَُّ لَووووووى َذلِووووووعَ السَّ

ووا،فَويَوُقلُل اْلُمْسووِلُملَن:َأ َ  ل  ْلَعووُدُو . قَوواَل:فَويَوَتَجرَُّق َرُجوواْفَسووُه فَويَوْنظُووَر َمووا فَوَعووَل َهووَذا َيْشوورِي لَنَووا نوَ   َرُجوول  أَْعَناِقِهْم،فَوُيْصووِبُحلَن َمووْلَتى  َ ُيْسووَمُع هَلُووْم ِحس 
،فَويَوْنزِلُ  ،فَويُونَواِقي:اَي ُهْم َموْلَتى بَوعْ ،فَوَيِجدُ ِمنوُْهْم ِلَذِلَك حُمَْتِسب ا لِنَوْفِسِه َقْد أَلَنوََّها َعَلى أَنَُّه َمْقُتلل  ْعَشوَر اْلُمْسوِلِمنَي،َأ َ أَْبِشوُروا،فَِإنَّ مَ ُضوُهْم َعلَوى بَوْعخ 

ُهْم،فَوَتْشوووَكُر َعْنوووُه َكَأْحَسوووِن َموووا َيُكووولُن هَلَوووا َرْعوووك  ِإ َّ حُلُلمُ  َلاِكووويَوُهْم،َفَماُحلَن مَ ِموووْن َمَدائِِنِهْم،َوُحُصلِوِْم،َوُيَسووورِِ اّللََّ قَوووْد َكَفووواُكْم َعوووُدوَُّكْم . فَوَيْخُرُجووولَن 
م يف املسوتدر  ) كواحلوا  -11754( 11731()193/  4) -مسوند أمحود )عوا  الكتوه(   اهوَتْشَكُر َعْن َكْكء  ِمَن النوََّباِت َأَصابَوْتُه َقُ . 

يف  وانظوور كتووايب ااالصوو  –( وقال:هووذا حوودية صووحي  علووى كوورط مسوولم و  حرجا ،ووافقووه الووذهل .صووحي   489/  4( )  245/  2
 عالمات الساع  الكثى

 )السيد رمحه هللا ( البل .  - 1698
 - و َعوِن النَّوِبِِ َعْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َعْمور  رب مون كالمهوا،فعون الصولر ففسور   وا تعرفوه العو الصلر يف لغ  العرب:القرن،وقد س ل رسلل هللا قلحل:
 - :َفُ  ِفيِه » قَاَل  ( صحي   4744سنن أىب قاوق) -أبل قاوق . روا  «الُصلُر قَوْرن  يُونوْ

يب عبيودة أوا  . ونقول عون ر ق إليهوا األوذكر عون احلسون البصوري أنوه قورأ ) الُصولر (،مجوع صولرة،وشوله علوى أن املوراق الونف  يف األجسواق لتعوا
ق الونف  رة. وقواللا:املرابسور مجوع بسووالكلل أن )الُصْلر( بسكلن اللاو مجوع صولرة،كما يقال:سولر املدينو  مجوع سلرة،والصول  مجوع صولف ، و 

 يف الصلر وهك األجساق،لتعاق فيها األروا  وما ذكرو  خطأ من وجل :
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 .  تص  نسبتها إىل األئم  الذين ُيتج بقراءهتماألول:أن القراءة اليت نسبحل إىل احلسن البصري 
َسوَن ُصوَلرَُكْم َوإِلَْيوِه لَّرَُكْم فََأحْ عواىل } َوَصوالثاين:أن ) صلرة ( عموع علوى ) ُصوَلر( و  عموع علوى ) ُصوْلر( كموا اقعوى أبول عبيودة والكلول قوال ت

 :فأحسن ُصْلركمو  يعر  عن أحد من القراء أنه قرأها ،( سلرة التغابن3اْلَمِصُْي{ )
 الثالة:أن الكلمات اليت ذكروها ليسحل  ملع وإ ا هك أ اء مجلع يفر  بينها وبني واحدهتا ابلتاء

 .هل  ينف  فيبالرابع:أن هذا القلل خال  ما عليه أهل السن  وا؟ماع ،فالذي عليه أهل السن  وا؟ماع  أن الصلر 
 ة فسر  ابلبل حي ااامك:أن هذا القلل رال  لتفسْي الرسلل 

وووَماَواِت َوَمووون يف اأْلَ  َذا ُهوووم ِقيَوووام   مُثَّ نُِفووَ  ِفيوووِه ُأْخوووَرى فَوووإِ  َمووون َكووواء اّللَُّ ْرِم ِإ َّ السوواقس:أن هللا تعلوووى قوووال }َونُِفوووَ  يف الُصووولِر َفَصووِعَ  َمووون يف السَّ
بودان ملوا ُصوَلر الويت هوك األلصولر الونف  يف ال،ولل كان املوراق ابفقد أخث احل  سبحانه أنه ينف  يف الصلر مرتني ،( سلرة الزمر68يَنظُُروَن { )

 .ص  أن يقال ) مث نف  فيه أخرى ( ألن األجساق تنف  فيها األروا  عند البعة مرة واحد
مْجَواَع َوَوقَوَع التَّْصورِ ِليَل ِفيوِه احلَْ م َونَوَقوابن حجر العسقالين:)اُْكُتِهَر أَنَّ َصاِحه الُصلر ِإْسرَاِفيُل َعَلْيِه السَّاَل  احلافج قالو  ي  بِوِه يف َحوِدية ِموِك اْ ِ

َهِقووكِِ َويف َحووِدية  لر الطَِّليوول( فووت  َمْرَقَويْووِه وََكووَذا يف َحووِدية الُصوو َرة ِعْنوود اِبْوونيب ُهَريْوووأَ َوْهووه بْوون ُمنَوبِِووه اْلَمووْذُكلر َويف َحووِدية َأيب َسووِعيد ِعْنوود اْلبَويوْ
 (. 359/ ص  18)ج  -الباري  بن حجر 

ِإنَّ :اَل َرُسوولُل اّللَِّ  َعْنووُه،قَاَل:قَ َة َرِضووَك اّللَُّ أن صوواحه الصوولر مسووتعد قائمووا للوونف  فيووه منووذ أن خلقووه هللا تعوواىل،فَعْن َأيب ُهَريْووورَ  وقوود أخووثان 
ِن" روا  احلواكم يف ْرتَودَّ إِلَْيوِه َنْرفُوُه،َكَأنَّ عَ َر قَوْبوَل أَْن يوَ ْن يوُوْيمَ أَ َنْرَ  َصاِحِه الُصَلِر ُمْذ وُكَِِل ِبِه ُمْسَتِعد ،يَوْنظُُر حَنْوَل اْلَعْرِش،َرَافَوَ   نَوْيوِه َكلَْكبَواِن ُقِرايَّ يوْ

   ( صحي 8676املستدر  للحاكم ) -املستدر 
 َسووِعيد   سووننه َعووْن َأىِب يفوى ال مووذي ر سوورافيل أكثوور اسووتعداقا وهتيوويا للوونف  يف الصوولر،فقد إويف هووذا الزمووان الووذي اق بووحل فيووه الساع ،أصووب  

َهتَووُه   » -  -اْاُووْدرِىِِ قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  َتِظووُر أَْن يوُووْيَمَر أَْن يوَوونوْفُ يوَ َأْصووَغى َ َْعووُه وَ َكْيووَ  أَنْوَعووُم َوقَووِد الْووتَوَقَم َصوواِحُه اْلَقووْرِن اْلَقووْرَن َوَحووَ  َجبوْ َ  نوْ
ُفَ   ْلَنا َعَلى اّللَِّ َربِِ  َونِْعَم اْللَكِ بُوَنا اّللَُّ ُقلُللا َحسْ »  نَوُقلُل اَي َرُسلَل اّللَِّ قَاَل قَاَل اْلُمْسِلُملَن َفَكْي َ «. فَويَونوْ   ( صحي  لغْي  3551سنن ال مذى) -«َنا يُل تَولَكَّ

ُم شَّوْمُك يوَوْلُم اْ؟ُُمَعوِ  ِفيوِه ُخلِوَ  آقَ  َعَلْيوِه الَخوْْيُ يوَوْلم  نََلَعوحلْ »  -  -تقلم السواع  يولم ا؟معو ،فعن أيب هريورة رضوك هللا عنوه قَواَل َرُسولُل اّللَِّ و
 ( . 2013حي  مسلم )ص -   روا  مسلم«. َوِفيِه أُْقِخَل اْ؟َنََّ  َوِفيِه ُأْخرَِج ِمنوَْها 
،قَاَل:أن السوواع  تقوولم يوولم ا؟معوو ،وفيها يبعووة العبوواق أيضووا،فَعْن أَْوِس بْوو ويف حوودية آخوور أخووث الرسوولل  ِإنَّ ِمووْن : َرُسوولُل هللِا قَووالَ ِن أَْوس 

ُ آَقَم،َوِفيوووِه قُِبَخ،َوِفيوووِه  ِمُكوووْم يوَوووْلَم اْ؟ُُمَعِ ،ِفيوووِه َخلَوووَ  اّللَّ اَلِة ِفيوووِه،فَِإنَّ َصوووالََتُكْم َمْعُروَضووو   َقُ ،فََأْكِثُروا َعلَوووكَّ ِموووَن الصَّووو،َوِفيوووِه الصَّوووعْ لنوَّْفَخ ُ اأَْفَضوووِل أايَّ
،قَاُللا:وََكْيَ   حي  ابون صو -  ابن حبانَنا. روا  َلى اأَلْرِم أَْن َشُْكَل َأْجَسامَ َعالَ َحرََّم عَ  َجلَّ وَ تُوْعَرُم َصالَتُوَنا َعَلْيَك َوَقْد أََرْمحَل ف فَوَقاَل:ِإنَّ اّللََّ َعَلكَّ

 .  ( صحي 910()191/ ص  3)ج  -حبان 
، قَاَل:قَواَل َرُسولُل َأيب ُهَريْووَرةَ  َعونْ فا؟ن،و  ا نوك  تكلن مشفق  خائف  إ  وملا كانحل الساع  تقع يف هذا اليلم فإن املخللقات يف كل يلم مجع 

ا ِموْن َقابَّو   ِإ  السَّواَعُ ، َوَمو ْيِه، َوِفيِه َمواَت، َوِفيوِه تَوُقولمُ ِفيِه تِيَه َعلَ وَ يِه أُْهِبَ ، َخْْيُ يَوْلم  نََلَعحْل ِفيِه الشَّْمُك يَوْلُم اْ؟ُُمَعِ :ِفيِه ُخِلَ  آَقُم، َوفِ :اّللَِّ 
ووْمُك َكوَفق ا ِمو َصواِقفُوَها َعْبود  ُمْسووِلم  يُ نَّ َواِ نْوَك، َوِفيَهوا َسواَع     َعِ ، ِإ  اْ؟ِوَن السَّواِهوَك ُمِصويَخ   يوَوْلَم اْ؟ُُمَعوِ ، ِموْن َحْيوُة ُتْصوِبُ  َحوَّتَّ َتْطلُوَع الشَّ

ُ .  َوُهَل ُيَصلِِك َيْسَأُل اّللََّ َكيوْ  ا ِإ  أَْعطَا  ( صحي   2052ان  )مسند أيب عل  -ُ  ِإايَّ
لِر َفَصِعَ  َمن يف نُِفَ  يف الصُ تعاىل }وَ  الذي يظهر أن إسرافيل ينف  يف الصلر مرتني،األوىل ُيصل ّبا الصع ،والثاني  ُيصل ّبا البعة،قالو 

ُ مُثَّ نُِفَ  فِ   ( سلرة الزمر.68) ام  يَنظُُروَن {ا ُهم ِقيَ يِه ُأْخَرى فَِإذَ السََّماَواِت َوَمن يف اأْلَْرِم ِإ َّ َمن َكاء اّللَّ
 ُصوولَر )َوُهووَل قَوووْرن  ِإَذا نُِفووَ  ِفيووهِ َ زِِل،َويَوُقوولُل تَوَعوواىَل ِإنَّ ال،واهلاَيِت والزَّ لَعِظيَموو ِ اُحْووِثُ هللاُ تَوَعوواىَل َعووْن َهووْلِل يَوولِم الِقَياَمووِ ،َوَما َيُكوولُن ِفيووِه ِمووَن اأَلْهووَلاِل 

َفُ  ِفيِه نَوْفَخَتاِن:نَوْفَخ   مَيُلُت ِفيَها ااَْلُ  َوَمْن يف ا َّ َصْل   ( يُونوْ ْخُللقَاِت،َوُيْصَعُقلَن ِإ َّ ِت واأَلْرِم ِمنَ لسََّماَواَأْحَد
َ
 َموْن َكواَء هللاُ أَْن َيْسوتَوْثِنَيُه  امل

َفُ  ِفيِه النوَّْفَخُ  الثَّانَِيُ  فَويوَ   اما  َورُفَا   َحْلهَلُْم بَوْعَد أَْن َكانُلا ِعظَ  اَء يَوْنظُُرونَ ِهْم َأْحيَ ُقلُم ااَْلُ  ِمْن قُوُبلرِ ِمَن الَصَعِ ،مُثَّ يُونوْ
بَوُعهَ 6 )لرَّاِجَف ُ وقد  ى القرآن النفخ  األوىل ابلراجف ،والنفخ  الثاني  ابلراقف ،قال تعاىل يَوْلَم تَوْرُجُ  ا  [( 7-6(  ]النازعوات/7ا الرَّاِقَفُ  )( تَوتوْ

 ا َصْلت  َكِديد   .َوُيْسَمُع هلََ نوَْها ا؟َِباُل،َحرَُّ  مِ .ِحنَي تَوُقلُم السَّاَعُ  يُونوَْفُ  يف الُصلِر،َفَ ُْجُ  اأَلْرُم َرْجَف   َكِديَدة  تَوتَ 
َبُع النوَّْفَخَ  اأُلْوىَل نَوْفَخ   َتنَِي   ِهَك الرَّاِقَفُ ،فَوُتَدُ  اأَلرْ   َتِثُر الَكَلاِكهُ  اُل،َوتَوْنَش ُ بَ ُم َوا؟ِ مُثَّ تَوتوْ  ،َويَوبوَْعُة هللاُ اَاالَِئَ  .السََّماُء،َوتَونوْ
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أعرضووولا عووون ذكووور اّلِل حوووَّت لكوووأن علوووى عيووولوم غطاء،ولكوووأن يف أ ووواعهم نظوووام  مث إذا الكوووافرون الوووذين 
فما يسوتطيعلن .صمما ..إذا ّبي ء تعرم عليهم جهنم فال يعرضلن عنها كما كانلا يعرضلن عن ذكر اّللِ 

 اليلم إعراضا.
ام ا عوور نسوو  بووني لتعبووْي يلقوود نووزع الغطوواء عوون عيوولوم نزعووا فوورأوا عاقبوو  ا عوورام والعمووى جووزاء وفاقووا  وا
 القرآن. والعرم متقابلني يف املشهد،متقابلني يف احلرك  على نريق  التناس  الفب يف

تَِّخوُذوا ِعبواِقي ِموْن ُروا أَْن يوَ يَن َكَفوأََفَحِسوَه الَّوذِ »ويعقه على هذا التقابل ابلتهكم الوالذع والسوخري  املريورة:
 « ..رِيَن نُوُز   ِإانَّ أَْعَتْدان َجَهنََّم لِْلكافِ .ُقوين أَْولِياءَ 

أفحسووه الووذين كفووروا أن يتخووذوا رللقووات اّلِل املسووتعبدة لووه أنصووارا هلووم موون قونه،ينصوورووم منووه ويوودفعلن 
واي لوه مون نووزل ..« َجَهونََّم لِْلكواِفرِيَن نوُووُز   1699ِإانَّ أَْعتَووْدان »عونهم سولطانهف إذن فليلقولا عاقبوو  هوذا احلسوبان:

 فهل حاضر ينتظر النز ء الكفار .د و  انتظارمهيأ لالستقبال،  ُيتاج إىل جه
خسذذار  الكذذافرين وا وجن لهذذم فذذي اآلخذذر  ون ذذا   108- 103الذذدرس السذذادس:

 المؤمنين وأنممهم في ال نة

 :ملتفرق  امث ختتم السلرة اب يقاعات األخْية،تلخا خطلنها الكثْية،وعمع إيقاعاهتا  
م وامللازين كما هك يف عر  الضالني،وكما هك علوى وجوه اليقوني فأما ا يقاع األول فهل ا يقاع حلل القي

( الَّوِذيَن َضولَّ َسوْعيُوُهْم يف 103} قُوْل َهوْل نُونَوبِِوُ ُكْم اِبأْلَْخَسورِيَن أَْعَموا   ):قيم األعموال وقويم األكوخاص ...
ُووْم ُُيِْسووُنلَن ُصوونوْع ا ) ِووْم َولَِقائِووِه َفَحِبطَووحْل ( أُ 104احْلَيَوواِة الووُدنْوَيا َوُهووْم َُيَْسووُبلَن َأوَّ ولَ ِووَك الَّووِذيَن َكَفووُروا آِباَيِت َرّبِِ

                                                                                                                                            

ووُملَن    َواِحووَدة  شَْ  َّ َصووْيحَ ويف ملضووع آخوور  ووى األوىل ابلصيح ،وصوور  ابلوونف  ابلصوولر ابلثانيوو ، قووال تعوواىل )َمووا يَوْنظُووُروَن إِ   ُخووُذُهْم َوُهووْم حَِصِِ
ِووْم ( َونُِفووَ  يف ا50َن تَوْلِصووَي   َوَ  ِإىَل أَْهِلِهووْم يَوْرِجُعوولَن )( فَوواَل َيْسووَتِطيُعل 49) ِّ ِإىَل َرّبِِ -49يووك/( ]51ْنِسووُللَن )يوَ لُصوولِر فَووِإَذا ُهووْم ِمووَن اأْلَْجووَدا

51 . ) ] 
ْسووتَوْهزِئنَي اِبلُرُسوولِ 

ُ
َكووذِِِبنَي امل

ُ
َتِظوورُ مْ :ِإوَُّ َويوَووُرُق هللاُ َتمَتَعوواىَل َعلَووى ُسووَياِل َهووُي ِء امل يووَع موون يف اأَلْرِم وَن ِإ َّ نَوْفَخوو   َواِحووَدة  يف الُصوو  َ يَونوْ لِر فَوَتأُخووُذ مجَِ

يعوا  . فَوالَ َيْسوَتِطيُعلَن أَْن الَئِو  مجَِ  ُكوُيوِن الُدنْوَيا،فَوَتْصوَعُ  ااَ َتَخاَصوُملَن يف ُللَن َويوَ ِمَن اَاالَِئِ  بَوْغتَو  ،َوُهْم يف َأْسوَلاِقِهْم َوأَْعَمواهلِِْم َوَمَعاِيِشوِهْم،يَوَتَجاقَ 
أَْهلِووِه أَْن يَوُعوولَق إِلَووْيِهْم،ِإْذ تَوبوْغَووحُل وَ ُع َمووْن َكوواَن بَِعيوودا  َعووْن َقارِِ  ،َو َ َيْسووَتِطي لِووَذِلكَ يَوْعَهووُدوا ِ َْمووَلاهلِِْم ِإىَل َأَحوود  ِلْيَْعاَهووا هَلُووْم ) تَوْلِصووَي   (،ِإذ   مُيَْهلُوولنَ 

 َ  فَوَيُملُت ُكُل َواِحد  ِمنوُْهْم َحْيُة ُهَل قَائِم  الصَّْيَحُ  اَاالَئِ 
ْحَشِر لَِيِقُفلا َبنْيَ َياء ،َوُيْسرُِعلَن يف ااُُروِج وا الُقُبلِر َأحْ َلاُت ِمنَ مُثَّ يُونوَْفُ  يف الُصلِر نَوْفَخ   ُأْخَرى ) ِهَك نَوْفَخُ  الُنُشلِر (،فَوَتْخرُُج اأَلمْ  

َ
ْشِك ِإىَل امل

َ
مل

 ِدي هللِا تَوَعاىَل .يَ 
  -لُل اّللَِّ َرُسو قَواَل قَوالَ  -ه رضوى هللا عنو -وقد جاءت األحاقية النبلي  مصرح  ابلنفختني،ففك صوحي  البخواري ومسولم َعوْن َأىِب ُهَريْووَرَة 

مُثَّ يُوْنوزُِل »  قَواَل أَبَوْيوحُل . قَواَل  أَبَوْيحُل . قَاَل أَْربَوُعلَن َسَن   ُعلَن َكْهر ا قَالَ بوَ قَاَل أَْربَوُعلَن يَوْلم ا قَاَل أَبَوْيحُل . قَاَل أَرْ « . َما َبنْيَ النوَّْفَخَتنْيِ أَْربَوُعلَن  » -
ُبحُل اْلبَوْقُل لَْيَك ِمَن اِ ْنسَ  بُوُتلَن َكَما يَونوْ ا َوْهَل َعْجهُ إِ ِإ َّ يَوبوَْلى  اِن َكْىء  اّللَُّ ِمَن السََّماِء َماء  . فَويَونوْ ا َواِحد  َنِه،َوِمْنُه يُورَكَُّه اْاَْلُ  يوَوْلَم ال  َّ َعْظم  ذَّ

 (.. 7603( وصحي  مسلم ) 4935حي  البخارى)ص -«اْلِقَياَمِ  
َفُ  ِ  الُصو هللا بن عمرو بن العاص أنه  وع النول  ويف صحي  مسلم عن عبد  ا َرفَوَع لِيت وَأْصوَغى لِيت وا وَ  لِر فَوالَ َيْسوَمُعُه َأَحود  ِإ َّ يقولل:) مُثَّ يوُونوْ
ُ وَ فَوَيْصوَعُ   -قَواَل  -ْن َيْسَمُعُه َرُجل  يَوُللُط َحوْلَم ِإبِلِوِه َوأَوَُّل مَ  -اَل قَ  - ُ يوُ أَْو قَواَل  -َيْصوَعُ  النَّواُس مُثَّ يُوْرِسوُل اّللَّ نَّوُه الطَّوُل أَِو َمطَور ا َكأَ  -ْنوزُِل اّللَّ

ُبحُل ِمْنُه َأْجَساقُ فوَ  -ْعَماُن الشَّاُ  نوُ  -الظُِِل  َفُ  ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَيام  يوَ تَونوْ  ( . 7568صحي  مسلم) -  ْنظُُروَن( روا  مسلم النَّاِس مُثَّ يُونوْ
 )السيد رمحه هللا ( أحضران وأعدقان.  - 1699
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َووُذوا آاَييت َوُرُسووِلك ُهووُزو ا 105أَْعَموواهُلُْم فَوواَل نُِقوويُم هَلُووْم يوَووْلَم اْلِقَياَمووِ  َوْزان  ) ( َذلِووَك َجووزَاُ ُهْم َجَهوونَُّم ِ َووا َكَفووُروا َواختَّ
( َخالِوووِديَن ِفيَهوووا َ  107لُووولا الصَّووواحِلَاِت َكانَوووحْل هَلُوووْم َجنَّووواُت اْلِفوووْرَقْوِس نوُوووُز   )( ِإنَّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعمِ 106)

َها ِحَل   ) ُغلَن َعنوْ  [108 - 103:({ ]الكه 108يَوبوْ
 يُوُهْم يف لَِّذيَن َضولَّ َسوعْ ا»م خسراانف م أكد منهالذين   يلجد من ه« ُقْل:َهْل نُونَوبُِِ ُكْم اِبأْلَْخَسرِيَن أَْعما   »

ُووْم ُُيِْسووُنلَن ُصوونْ  َُيَْسووُبلنَ  َوُهوومْ » :فلووم يوويق ّبووم إىل اهلوودى،و  ينتووه ّبووم إىل مثوورة أو غايوو« احْلَيوواِة الووُدنْيا « عا  َأوَّ
ائوووه لسووعك اااألوووم موون الغفلوو   يوووة   يشووعرون بضووالل سوووعيهم وذهابووه سوودى،فهم ماضووولن يف هووذا 

 الضال،ينفقلن حياهتم فيه هدرا ..
 ننب كم من هم هي ءف قل هل

َكَفووُروا   َك الَّووِذينَ أُول ِوو:»وعنوود مووا يبلوو  موون اسووتتارة التطلووع وا نتظووار إىل هووذا احلوود يكشوو  عوونهم فووإذا هووم
تغوذى بنولع سوام مون تالدابو  حوني  نتفوان بطونا..وأصل احلبلط هول « آِبايِت َرّبِِِْم َولِقائِِه َفَحِبَطحْل أَْعماهُلُمْ 

احل  انجحو  ظنلوا صوإوا تنتف  وأصحاّبا ي.هل أنسه ككء للص  األعمال .و .الكا مث تلقى حتفها .
ِوو»مث تنتهوك إىل البوولار  .را و  . نُِقويُم هَلُووْم  فَووال».« .طَووحْل أَْعمواهُلُمْ قائِوِه َفَحبِ ْم َولِ أُول ِوَك الَّووِذيَن َكَفوُروا آِبايِت َرّبِِ

وهلوم بعود « ْلِقياَمو ِ ايوَوْلَم »يح  لقويم الصوح  وزن يف ميوزان ا..فهوم مهملولن،  قيمو  هلوم و « يَوْلَم اْلِقياَموِ  َوْزان  
َوُذوا آاييت »ذلك جزا هم: رم  .ويوتم التعواون يف املشوهد بعو«ِلك ُهوُزوا   َوُرُسوذِلَك َجوزاُ ُهْم َجَهونَُّم ِ وا َكَفوُروا َواختَّ

 كف  امليمنني يف امليزان وقيمتهم :
« غُولَن َعْنهوا ِحوَل   خالِوِديَن ِفيهوا   يَوبوْ .َقْوِس نُوُز    اْلِفورْ احِلاِت كاَنحْل هَلُوْم َجنَّواتُ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّ  »

 وكتان كتان ...وهذا النزل يف جنات الفرقوس يف مقابل ذلك النزل يف انر جهنم
 وق ة أماا نميم ال نة الدائم

غُووول :»يف قللوووه ساسوووها ابملتووواعمث هوووذ  اللفتووو  الدقيقووو  العميقووو  إىل نبيعووو  الووونفك البشوووري  وإح  َن َعْنهوووا   يَوبوْ
 ..وهك هتاج منا إىل وقف  إبزاء ما فيها من عم  وقق  ..« ِحَل   

قواء علوى حوال تسوأم الباول ا نراق،و .ولكن النفك البشري  حوِلل قله.إوم خالدون يف جنات الفرقوس .
مضوى علوى  وإذا.ليوهعفقودت حرصوها  واحدة أو مكان واحود وإذا انمأنوحل علوى النعويم مون التغوْي والنفواق

 بل قد تنتهك إىل الضي  به والرغب  يف الفرار منه .وتْية واحدة فقد تسأمه
 ااالف .   يف هذ هذ  هك الفطرة اليت فطر عليها ا نسان حلكم  عليا تناسه خالفته لارم،وقور 

الفطورة  ومون مث ركوز يف.اّللِ   علومفهذا الدور يقتضك هولير احليواة وتطليرهوا حوَّت تبلو  الكموال املقودر هلوا يف
مكووان  حووال،ومن البشووري  حووه التغيووْي والتبووديل وحووه الكشوو  وا سووتطاع،وحه ا نتقووال موون حووال إىل

غْي يف واقوع نريقوه،ي وذلك كك يندفع ا نسوان يف.إىل مكان،ومن مشهد إىل مشهد،ومن نظام إىل نظام .
غوْي والكشوو  راء التو ومون .ع ويف أكوكال املوواقة .احلياة،ويكشو  عون جماهول األرم،ويبوودع يف نظوم اجملتمو

 .لم اّللِ وا بداع ترتقك احلياة وتتطلر وتصل كي ا فشي ا إىل الكمال املقدر هلا يف ع
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درجو  ب ولكن ذلوك كلوه.العواقة نعم إنه مركلز يف الفطرة كذلك ألف  القدمي،والتعل  ابملألل ،وانافظ  علوى
ىل إار واألوضوواع ك ابألفكووو  تنتهوو.تعوول  احليوواة عوون الرقووك وا رتفوواع  تشوول عمليوو  التطوولر وا بووداع،و  

ق يف بي و  ن فغلوه ا؟مول التولاز  وكلما اختول.إ ا هك املقاوم  اليت تضمن التلازن مع ا نودفاع.ا؟ملق والركلق
 كْي الفوو ات هووعتوودال.وخموون البي ووات انبعثووحل الثوولرة الوويت توودفع ابلعجلوو  قفعوو  قليوو  قوود تتجوواوز حوودوق ا 
 ة.از احلياف ات التعاقل بني قليت الدفع وا؟ذب،والتلازن بني الدوافع والضلاب  يف جه

فوووراق يف حيووواة األ ن ابملووولتفهووول ا عوووالن ابحنسوووار قوافوووع احليووواة،وهل ا يوووذا.فأموووا إذا غلوووه الركووولق وا؟ملق
قار الكموووال  هوووكنووو  و فأموووا يف ا؟.وا؟ماعوووات سووولاء.هذ  هوووك الفطووورة املناسوووب  االفووو  ا نسوووان يف األرم

قويم ا النعويم املكوحل يف هوذولل بقيوحل الونفك بفطورة األرم،وعا.فإن هذ  الفطرة   تقابلها وليف .املطل  .
 ا هلوذ  الونفكعويم جحيموالذي   ختشى عليه النفاق،و  تتحلل هك عنه،و  يتحلل هول عنهوا   نقلوه الن

نزعو   ؟حيم،لْيضولالول إىل ايغاقرونوه ف ة،و  بعد فو ة مون الزموان وألصوبححل ا؟نو  سوجنا لنز ئهوا يولقون لول
ا،فال تعوولق تبغووك التحوولل عوون ُيوولل رغباهتوو -ا وهوول أعلووم ّبوو -التغيووْي والتبووديل  ولكوون ابرئ هووذ  الوونفك 

 ا؟ن ،وذلك يف مقابل االلق الذي   هلل له و  نفاق 
 انهاية لملم هللا وا لكلماأه 109الدرس السابع:

يقربوه إىل سحل له حودوق و الذي لي صلر العلم البشري اندوق ابلقياس إىل العلم ا هلكوأما ا يقاع الثاين في
 ِموووداقا  اَن اْلَبْحووورُ :َلْل كوووقُووولْ »:تصووولر البشووور القاصووور  ثوووال حمسووولس علوووى نريقووو  القووورآن يف التعبوووْي ابلتصووولير

َفَد َكِلماُت َريبِِ   « ..ْثِلِه َمَدقا   ِجْ نا  ِِ َللْ ،وَ ِلَكِلماِت َريبِِ لََنِفَد اْلَبْحُر قَوْبَل أَْن تَونوْ
لن بووه علمهووم مووا يسووجل والبشوور يكتبوولن ابملووداق كوول مووا يكتبوولن وكوول.والبحوور أوسووع وأغووزر مووا يعرفووه البشر

 الذي يعتقدون أنه غزير 
ذا علووى علمووه فووإ  الدالوو فالسوويا  يعوورم هلووم البحوور بسووعته وغزارتووه يف صوولرة مووداق يكتبوولن بووه كلمووات اّللِ  

ر ينفوووود كووووذلك بحوووور اهلخوووومث إذا هوووول ميوووودهم ببحوووور آخوووور مثلووووه،مث إذا ال.لمووووات اّلِل   تنفوووودالبحوووور ينفوووود وك
دوق معو  ر البشوري انوىل التصول وكلمات اّلِل تنتظر املداق  وّبذا التصلير انسلس واحلرك  اجملسم  يقرب إ

 غْي اندوق،ونسب  اندوق إليه مهما عظم واتسع.
لعقول ومهما أويت ا.ة حمسلسو يف التصلر البشري ومائعا حَّت يتمثل يف صولر  واملع  الكلك اجملرق يظل حائرا

كال وخصووائا صوولر وأكوو البشووري موون القوودرة علووى التجريوود فإنووه يظوول يف حاجوو  إىل اثوول املعوو  اجملوورق يف
 قفذلك كأنه مع املعاين اجملرقة اليت اثل اندوق،فكي  بغْي اندو .و اذج .

لر للنوووووووواس ويقووووووووورب إىل حسووووووووهم معانيووووووووه الكوووووووووثى بلضووووووووعها يف صووووووووولووووووووذلك يضوووووووورب القووووووووورآن األمثووووووووال 
 ومشاهد،وحمسلسات ذات مقلمات وخصائا وأككال على مثال هذا املثال.

 دوق.حم -ته زار على سعته وغ -وهل .والبحر يف هذا املثال ميثل علم ا نسان الذي يظنه واسعا غزيرا
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ه سووتطيعلن تلقيووويتووه بووول     يووودر  البشوور وايوكلمووات اّلِل اثوول العلوووم ا هلووك الووذي   حووودوق له،والووذي 
 وتسجيله.فضال على حماكاته.

لظفووووور م نشووووولة اولقووووود يووووودر  البشووووور الغووووورور  وووووا يكشوووووفلنه مووووون أسووووورار يف أنفسوووووهم ويف اهلفا ،فتأخوووووذه
لويت   اه امل اميو  هم آبفاقوالعلمك،فيحسبلن أوم علملا كل ككء، أو أوم يف الطري   ولكن اجملهلل يلاجه

دركوووه   الوووذي تا،فوووإذا هوووم موووا يزالووولن علوووى خطووولات مووون الشانئ،وااضوووم أموووامهم أبعووود مووون األفوووحووود هل
غووْي  انوودوق إىل ثوول نسووب أبصووارهم  إن مووا يطيوو  ا نسووان تلقيووه وتسووجيله موون علووم اّلِل ضوو يل قليل،ألنووه مي

 اندوق.
 ن غوووورور مووووولكوووون ليطووووامن .فلوووويعلم ا نسووووان مووووا يعلووووم وليكشوووو  موووون أسوووورار هووووذا اللجوووولق مووووا يكشوووو  .

 ّلِل   تنفووداوكلمووات  وسووينفد البحوور.العلمك،فسوويظل أقصووى مووا يبلغووه علمووه أن يكوولن البحوور مووداقا يف يد 
 .. ولل أمد  اّلِل ببحر مثله فسينتهك من بني يديه وكلمات اّلِل ليسحل إىل نفاق

 النبو  والممل الصالح مع ا خالص 110الدرس الثامن:

سلرة،فْيسوووم خووْي يف الفيووه علوووم ا نسووان ينطلووو  ا يقوواع الثالوووة واألويف لوول هووذا املشوووهد الووذي يتضووواءل 
ى  األفوو  األعلووفإذا هوول قريووه حموودوق ابلقيوواس إىل.هوول أفوو  الرسووال  الكاملوو  الشووامل و  -أعلووى أفوو  للبشووري  

وووا أاََن َبَشووور  »الوووذي تتقاصووور قونوووه األبصار،وتنحسووور قونوووه األنظوووار: وووْم يُووولحى إِ ِموووثْوُلكُ  ُقْل:ِإ َّ لوووه  ا ِإهلُُكوووْم إِ َ َّ أَ َّ
 « ..اَقِة َربِِِه َأَحدا  ْشرِْ  بِِعب،َو  يُ َفَمْن كاَن يَوْرُجلا لِقاَء َربِِِه فَوْليَوْعَمْل َعَمال  صاحِلا  .واِحد  

 آفا  بشري ف -على كل حال  -فأين هنا آفا  النبلة،وهك .إنه أف  األللهي  األ ى .
ووا أاََن َبَشوور  ِمووثْوُلُكْم يُوو» سووتمد موون ذلووك بشوور ي.األ ى ذلووك األفوو  بشوور يتلقووى موون.....« لحى ِإَ َّ ُقْل:ِإ َّ

 فمون كوان.علم .يعلم فويبشور يوتعلم فو.بشور   يتجواوز اهلودى الوذي يتلقوا  مون مل  .املعني الذي   ينضه
الويت  أخوذ ابللسويل تلقى،ولييتطلع إىل القرب من ذلك ا؟ولار األسو ،فلينتفع  وا يوتعلم مون الرسولل الوذي ي

..هوذا هول « دا  ْ  بِِعبواَقِة َربِِوِه َأَحو َو  ُيْشورِ  صواحِلا  َفَمْن كاَن يَوْرُجولا لِقواَء َربِِوِه فَوْليَوْعَموْل َعَموال  »  وسيل  سلاها:
 جلاز املرور إىل ذلك اللقاء األيْي.

عوووووات املتدرجووووو  يف العمووووو  بتلوووووك ا يقا -ذكر الووووولحك والتلحيووووود الووووويت بووووودأت بووووو -وهكوووووذا ختوووووتم السووووولرة 
األنغووام يف  ليووه سووائرعملل،حَّت تصوول إىل وايتهووا فيكوولن هووذا ا يقوواع الشووامل العمي ،الووذي ترتكووز والشوو

 حلن العقيدة الكبْي ..
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 مكي ة وآياأها ثمان وأسمون ( سور  مريم19)

 مقدمة السور 

مو  علوى قضوي  لقائعوة ايدور سويا  هوذ  السولرة علوى حمولر التلحيود ونفوك الللود والشوريك ويلوم بقضوي  الب
 ا.كي  غالبهذا هل امللضلع األساسك الذي تعا؟ه السلرة،كالشأن يف السلر امل.التلحيد .

ن قصوو  فطر  موو.ىفقصوو  موورمي ومللوود عيسوو.فهك تبوودأ بقصوو  زكووراي وُيىي.والقصووا هوول موواقة هووذ  السوولرة
 وآقم.ل،وإقريكإ اعيو،و مث تعقبهوا إكوارات إىل النبيني:إسوحا  ويعقلب،وملسوى وهرون.إبراهيم مع أبيه .

للووووود ،ونفك الويسوووووتهد  إيبوووووات اللحدانيووووو  والبعوووووة.ويسوووووتغر  هوووووذا القصوووووا حووووولا  يلثوووووك السلرة.ونل 
 والشريك،وبيان منهج املهتدين ومنهج الضالني من أتباع النبيني.
 ومن مث بعخ مشاهد القيام ،وبعخ ا؟دل مع املنكرين للبعة.

 عمووكله يتناس  ..اهلخرة  املشركني واملكذبني يف الدنيا ويف واستنكار للشر  وقعلى الللد وعرم ملصارع
 اعا  القصا يف السلرة ويتجمع حلل حملرها األصيل.

 وللسلرة كلها جل خاص يظللها ويشيع فيها،ويتمشى يف ملضلعاهتا ..
« نفووك» ،ويف ك البشوريا نفعوا ت يف الوونف.إن سويا  هوذ  السوولرة معورم لالنفعوا ت واملشوواعر القليو  .

مشواعر فوك وحوك و نفهذا الكلن الذي نتصلر  مجواقا   حوك لوه يعورم يف السويا  ذا .الكلن من حلهلا
تنفعول حوَّت ل تغضوه و حية نرى السماوات واألرم وا؟بوا.وانفعا ت،تشار  يف رسم ا؟ل العام للسلرة

َبغِوو أَْن َقَعوووْلا لِلووورَّمْحِن َولَووودا  َوموووا»لتكوواق تنفطووور وتنشووو  وتنهووود اسووتنكارا: ..أموووا  «ِن أَْن يَوتَِّخوووَذ َولَووودا  ك لِلووورَّمحْ يَونوْ
 سوك فيهوا حافوولا الرئيوالقصو.ا نفعوا ت يف الونفك البشوري  فتبودأ موع مفتوت  السولرة وتنتهوك موع ختامها

 ى.وخباص  يف قص  مرمي وميالق عيس.ّبذ  ا نفعا ت يف ملاقفه العنيف  العميق 
ُر ذِْكووو»  زكوووراي  لعبووودفهك تبووودأ بوووذكر رمحووو  اّللِ .تصوووالوالظووول الغالوووه يف ا؟ووول هووول لووول الرمحووو  والرضوووى وا 

هووا ويتكورر لفووج الرمحو  ومعنا.. «ء  َخِفي وواُه نِوداِإْذ انقى َربَّوو»وهوول ينواجك ربووه ْنواء:« َرمْحَوحِل َربِِوَك َعْبووَدُ  زََكورايَّ 
صوولرة  نوولن بووه يفمليماذي يلقووا  ويصوولر النعوويم الوو.«الوورَّمْحنِ »ويكثوور فيهووا اسووم .وللهووا يف ينووااي السوولرة كثْيا

ن آ   أذكر موون نعموو  اّلِل علووى ُيووىي ويوو«  ُوق الوورَّمْحنُ ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َسووَيْجَعُل هَلُووُم ا»وق:
ه بووورا بلالدتوووه وقيعوووا عيسوووى أن جعلووو ّلِل علوووىاومووون نعمووو  .«َوَحنووواان  ِموووْن لَوووُدانَّ َوزَكووواة  وَكووواَن تَِقي وووا»اّلِل حنووواان 

 « ..َوبَور ا ِبلاِلَديت َو َْ َاَْعْلِب َجبَّارا  َكِقي ا»يفا:لط
ك انتفاضوات كما هو.لوإنك لتحك ملسات الرمح  الندي  وقبيبها اللطي  يف الكلمات والعبارات والظال

عوووا ملسووويقيا لرة إيقاكوووذلك هوووك أن للسووو.الكووولن وارعافاتوووه للقوووع كلمووو  الشووور  الووويت   تطيقهوووا فطرتوووه .
 خاصا.

لووويت تقتضوووك امللاضوووع فأموووا ا.ْنيا ..حفيا.سوووراي.حووَّت جووورس ألفالهوووا وفلاصووولها فيوووه رخووواء وفيوووه عم :رضياف
 أزِا..أو زااي:عزِاإِقا،هِدا،.ضِدا.مِدا.الشد والعن ،فتجكء فيها الفاصل  مشدقة قا  يف الغاله
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فهوك تبودأ .1700  السولرةوتنلع ا يقاع امللسيقك والفاصل  والقافيو  بتنولع ا؟ول وامللضولع يبودو جليوا يف هوذ
ِإْذ انقى َربَّووُه نِووداء  َخِفي ووا .ذِْكووُر َرمْحَووحِل َربِِووَك َعْبووَدُ  زََكوورايَّ »بقصوو  زكووراي وُيووىي فتسووْي الفاصوول  والقافيوو  هكووذا:

 «.إخل...
بَووَذْت  ِإِذ انْوتوَ ِكتوواِب َموْرميََ يف الْ  َواذُْكورْ »وتليهوا قصو  موورمي وعيسوى فتسوْي الفاصوول  والقافيو  علوى النظووام نفسوه:

 َشرا  َسِلاي  وَحنا فَوَتَمثََّل هَلا بَ رُ نا إِلَْيها َأْرَسلْ فَاختَََّذْت ِمْن ُقوِوِْم ِحجااب  فَ .ِمْن أَْهِلها َمكاان  َكْرِقي ا
ي  فصوووووول يف قضووووووإىل أن ينتهووووووك القصووووووا،واكء التعقيووووووه،لتقرير حقيقوووووو  عيسووووووى ابوووووون مرمي،ولل« إخل...

 لنوووولن املسووووتقراملوووويم أو تطوووولل الفاصوووول ،وتنتهك القافيوووو   وووور  ا.يف .بنلتووووه.فيختل  نظووووام الفلاصوووول والقوووولا
ْلَل احْلَو ِِ الَّوِذي َموْرمَيَ قَوو ى ابْونُ ذلِوَك ِعيَسو»على النحول التوا :.الساكن عند اللق    ابليواء املمودوقة الرخيو 

ا يَوُقلُل َلُه:ُكْن أَْمرا  فَ ضى ِإذا قَ  ما كاَن ّللَِِّ أَْن يَوتَِّخَذ ِمْن َوَلد  ُسْبحانَهُ .ِفيِه مَيَْ ُونَ   «.إخل.َيُكلُن ..فوَ ِإ َّ
 َواذُْكووووْر يف »ملديوووودة:احووووَّت إذا انتهووووى التقريوووور والفصوووول وعوووواق السوووويا  إىل القصووووا عوووواقت القافيوووو  الرخيوووو  

ْبِصووُر َو  يُوْغووِب َعْنووَك يوُ َمُع َو  ْعبُووُد مووا   َيْسووبَووحِل ِ َ توَ ِه:اي أَ ِإْذ قوواَل أِلَبِيوو.اْلِكتوواِب ِإبْووراِهيَم ِإنَّووُه كوواَن ِصوودِِيقا  نَِبي ووا
 «.إخل.َكْي ا  .

 القافي  : يقك وجرسحَّت إذا جاء ذكر املكذبني وما ينتظرهم من عذاب وانتقام،تغْي ا يقاع امللس
وووواَعَ  وَ ْلَعووووذاَب لَعووووُدوَن ِإمَّووووا ايُ رَأَْوا مووووا   ِإذاَحَّتَّ .قُووووْل:َمْن كوووواَن يف الضَّووووالَلِ  فَوْلَيْمووووُدْق لَووووُه الوووورَّمْحُن َموووود ا» ِإمَّووووا السَّ

 «.إخل.َفَسيَوْعَلُملَن َمْن ُهَل َكر  َمكاان  َوَأْضَعُ  ُجْندا  .
َووووَذ الوووو»ويف ملضووووع ا سووووتنكار يشووووتد ا؟وووورس والوووونغم بتشووووديد الوووودال: ووووُتْم َكووووْي ا  َلَقوووو.َوَلدا   رَّمْحنُ َوقاُللا:اختَّ ْد ِج وْ

 «.إخل.ا ..ْ؟ِباُل َهد  اختَُِر تَوْنَشُ  اأْلَْرُم وَ ِإق ا،َتكاُق السَّماواُت يَوتَوَفطَّْرَن ِمْنُه وَ 
ملعو  يتناسو  موع ا لظول الوذياوهكذا يسْي ا يقاع امللسيقك يف السلرة وف  املع  وا؟ل ويشوار  يف إبقواء 
 يف ينااي السلرة،وف  انتقا ت السيا  من جل إىل جل ومن مع  إىل مع .

 أ واط ثمثة : ويسري السياق مع مويوعات السورة يف
يف قضوي     ابلفصولوالتعقيه علوى هوذ  القصو.الشلط األول يتضمن قص  زكوراي وُيىي،وقصو  مورمي وعيسوى

 عيسى اليت كثر فيها ا؟دل،واختلفحل فيها أحزاب اليهلق والنصارى.
ذريو  والشلط الثاين يتضمن حلق  مون قصو  إبوراهيم موع أبيوه وقلموه واعتزالوه مللو  الشور  وموا علضوه اّلِل مون 

مث إكارات إىل قصا النبيني،ومن اهتدى ّبم ومن خلفهم من الغولاة ومصوْي هوي ء .نسلحل بعد ذلك أم 
نَوُهما فَاْعبُوْدُ  »وينتهك إبعالن الربلبي  اللاحدة،اليت تعبد بال كريك:.وهي ء َرُب السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ

والشولط الثالوة واألخوْي يبودأ اب؟ودل حولل قضوي  البعة،ويسوتعرم « ي وافَهْل تَوْعلَوُم لَوُه  َِ .َواْصَطِثْ لِِعباَقتِهِ 

                                                 
 د رمحه هللا (السي)«.قار الشرو »يراجع هذا امللضلع بتلسع يف فصل التناس  الفب يف القرآن يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن   - 1700
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ويعرم صوولرة موون اسووتنكار الكوولن كلووه لوودعلى الشوور ،وينتهك  شووهد موويير عميوو  .بعووخ مشوواهد القياموو 
َلُهْم ِمْن قَوْرن  »من مصارع القرون   ُهْم ِمْن َأَحد  أَْو َتْسَمعُ .وََكْم أَْهَلْكنا قَوبوْ  « هَلُْم رِْكزا  َهْل هُُِك ِمنوْ
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 [40إل   1(:اآليات 19]سور  مريم )الوحد  ا ول :

 قصة يحي  وعيس  بن مريم عليهما

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
 َوَهوَن اْلَعظْوُم بِِ ِإيِنِ ( قواَل رَ 3بَّوُه نِوداء  َخِفي وا )( ِإْذ انقى رَ 2( ذِْكُر َرمْحَحِل َربَِِك َعْبوَدُ  زََكورايَّ )1كهيعا )}  

َوِإيِنِ ِخْفووحُل اْلَموولاِ َ ِمووْن َورائِووك وَكانَووحِل اْموورََأيت  (4ي ا )ِمووبِِ َواْكووتَوَعَل الوورَّْأُس َكووْيبا  َوَ ْ َأُكووْن بِووُدعاِئَك َربِِ َكووقِ 
ُّ ِمْن آ5عاِقرا  فَوَهْه ِ  ِمْن َلُدْنَك َولِي ا ) وُرَ  َز ( اي 6ي ا )اْجَعْلوُه َربِِ َرِضوِل يَوْعُقولَب وَ ( يَرُِيِب َويَِر َكورايَّ ِإانَّ نُوَبشِِ

ي ا ) قَوْد بَوَلْغوحُل  عواِقرا  وَ  َربِِ َأىنَّ َيُكولُن ِ  غُوالم  وَكانَوحِل اْمورََأيت ( قالَ 7بُِغالم  اْ ُُه َُيْىي َ ْ َْنَْعْل َلُه ِمْن قَوْبُل  َِ
بِِ قواَل رَ  (9 تَوُك َكوْي ا  )ْن قَوْبوُل َو َْ  َوَقْد َخَلْقتُوَك ِموَرُبَك ُهَل َعَلكَّ َهنيِِ   ( قاَل َكذِلَك قالَ 8ِمَن اْلِكَثِ ِعِتي ا )

َّ لَيوال   َعلوى قَوْلِموِه ِموَن اْلِمْحوراِب فَوَأْوحى  ( َفَخورَجَ 10)ِلاي  َسواْجَعْل ِ  آيَ   قاَل آيَوُتَك َأ َّ ُتَكلَِِم النَّواَس يَوال
َحنواان  ِموْن لَوُدانَّ وَ ( 12ِبي ا )تاَب بُِقلَّة  َوآتَوْيناُ  احْلُْكَم َصو( اي َُيْىي ُخِذ اْلكِ 11ْكرَة  َوَعِشي ا )إِلَْيِهْم أَْن َسبُِِحلا بُ 
 َويوَووْلَم م  َعَلْيووِه يوَووْلَم ُولِووَد َويوَووْلَم مَيُوولتُ َوَسووال (14ارا  َعِصووي ا )( َوبوَوور ا ِبلاِلَديْووِه َوَ ْ َيُكووْن َجبَّوو13َوزَكوواة  وَكوواَن تَِقي ووا )

َعووُة َحي ووا ) َووَذْت ِمووْن قُ 16ا )ان  َكووْرِقي  ْن أَْهِلهووا َمكوواِموو( َواذُْكووْر يف اْلِكتوواِب َمووْرمَيَ ِإِذ انْوتَوبَووَذْت 15يُوبوْ وِوِووْم ( فَاختَّ
 ِن ِمْنوووَك ِإْن ُكْنوووحَل تَِقي وووالَوووحْل ِإيِنِ أَعُووولُذ اِبلووورَّمحْ ( قا17) ِحجوووااب  فََأْرَسوووْلنا إِلَْيهوووا ُروَحنوووا فَوَتَمثَّوووَل هَلوووا َبَشووورا  َسوووِلاي  

ووا أاََن َرُسوولُل َربِِووِك أِلََهوَه لَووِك ُغالمووا  زَِكي ووا 18) حْل َأىنَّ َيُكوولُن ِ  غُووالم  َوَ ْ مَيَْسْسووِب َبَشوور  قالَو (19)( قواَل ِإ َّ
ا  َمْقِضووي ا مْحَوو   ِمنَّووا وَكوواَن أَْموور لنَّوواِس َورَ لِ يَوو    َولَِنْجَعلَووُه آ( قوواَل َكووذِلِك قوواَل َربُووِك ُهووَل َعلَووكَّ َهوونيِِ  20َوَ ْ َأُ  بَِغي ووا )

تَووِب ِمووْلَمخوواُم ِإىل ِجووذِْع النَّْخلَووِ  قالَووحْل ايا( فََأجاَءَهووا 22( َفَحَمَلْتووُه فَانْوتَوبَووَذْت بِووِه َمكوواان  َقِصووي ا )21) حُل  لَيوْ
َوُهووِزِي  (24اي  )َهْتَووِك َسوورِ   َهْووَزين قَووْد َجَعووَل َربُووكِ َأ َّ  ( فَناقاهووا ِمووْن َهِْتهووا23قَوْبووَل هووذا وَُكْنووحُل َنْسوويا  َمْنِسووي ا )

وذِْع النَّْخلَوِ  ُتسواِقْ  َعَلْيوِك ُرنَبوا  َجِني وا ) َشوِر َأَحوودا  نَّ ِموَن اْلبَ ُكلِووك َواْكوَريب َوقَووِرِي َعْينوا  فَِإمَّوا تَووَريِ ( فَ 25إِلَْيوِك ِ ِ
تَوووحْل بِوووِه قَوْلَمهوووا َهِْملُوووُه قووواُللا اي َموووْرمَيُ َلَقوووْد ( فَأَ 26ا )ِإْنِسوووي   ْلما  فَولَوووْن أَُكلِِوووَم اْليَووووْلمَ فَوُقووولِ  ِإيِنِ نَوووَذْرُت لِلووورَّمْحِن َصووو

( فََأكواَرْت إِلَْيوِه 28ِك بَِغي وا )ْلء  َوموا كانَوحْل أُُموَسو( اي أُْخحَل هاُروَن موا كواَن أَبُولِ  اْمورَأَ 27ِجْ حِل َكْي ا  َفراي  )
( 30ِب نَِبي وووا ) َعْبوووُد اّللَِّ آ ينَ اْلِكتووواَب َوَجَعلَوووقووواَل ِإيِنِ  (29نَُكلِِوووُم َموووْن كووواَن يف اْلَمْهوووِد َصوووِبي ا )قووواُللا َكْيوووَ  

َجبَّووارا  َوَ ْ َاَْعْلووِب  ( َوبوَوور ا ِبلالِووَديت 31) ْمووحُل َحي ووااِة مووا قُ َوَجَعلَووِب ُمبارَكووا  أَيْووَن مووا ُكْنووحُل َوأَْوصوواين اِبلصَّووالِة َوالزَّكوو
لِووَك ِعيَسووى ابْووُن َمووْرمَيَ قَوووْلَل ذ( 33َحي ووا ) ْلَم أُبْوَعووةُ ( َوالسَّووالُم َعلَووكَّ يوَووْلَم ُولِووْدُت َويوَووْلَم أَُموولُت َويوَوو32َكووِقي ا )

وووْمووورا  فَ أَ ْن َولَووود  ُسوووْبحانَُه ِإذا َقضوووى ِموووموووا كووواَن ّللَِِّ أَْن يَوتَِّخوووَذ  (34احْلَووو ِِ الَّوووِذي ِفيوووِه مَيْوووَ ُوَن ) ا يَوُقووولُل لَوووُه ُكوووْن ِإ َّ
َلَ  اأْلَْحوزاُب ِموْن بَوْيوِنِهْم فَوَليْول  ( فَاْختوَ 36 )ط  ُمْسَتِقيم  ( َوِإنَّ اّللََّ َريبِِ َوَرُبُكْم فَاْعُبُدوُ  هذا ِصرا35فَوَيُكلُن )

يَوْلَم يف َضوالل  ُمبِوني  اِلُملَن الْ تُلنَنا لِكِن الظَّ أَْبِصْر يَوْلَم ذَْ ( َأ ِْْع ِّبِْم وَ 37لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َمْشَهِد يَوْلم  َعِظيم  )
 (39ْيِمُنلَن )يوُ  َوُهْم   َغْفَل    ( َوأَْنِذْرُهْم يَوْلَم احلَْْسرَِة ِإْذ ُقِضَك اأْلَْمُر َوُهْم يف 38)

ُّ اأْلَْرَم َوَمْن َعَلْيها َوإِلَْينا يُوْرَجُعلَن )  { (40ِإانَّ حَنُْن نَِر
 بشار  جهللاريا بيحي  عليهما السالا 11 - 1:الدرس ا ول 
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 أ ّبووووووا بعووووووخ..هووووووذ  األحوووووور  املتقطعوووووو  الوووووويت تبوووووود« صوووووواق.عني.اي.ها.كا »فنأخووووووذ يف الوووووودرس األول:
دا جوكء نسوقا جديوولقرآن،فياالسولر،واليت اخو ان يف تفسوْيها أووا  واذج مون احلورو  الويت يتوأل  منهوا هوذا 

نهوا مثول موا ميصولغلا  يعرفولن الكلموات،ولكنهم يعجوزون أن  يستطيعه البشر مع أوم ميلكولن احلورو  و 
 تصلغه القدرة املبدع  هلذا القرآن.

تقوووووودمها ذكوووووور من مث يو .والرمحوووووو  تظللهووووووا.والرمحوووووو  قلامها.قصوووووو  زكووووووراي وُيىي.وبعوووووودها تبوووووودأ القصوووووو  األوىل
 « ..ذِْكُر َرمْحَحِل َربَِِك َعْبَدُ  زََكرايَّ »الرمح :

قووواَل:َربِِ ِإيِنِ .اداء  َخِفي  بَّوووُه نِوووِإْذ انقى رَ »عاء زكوووراي لربوووه يف ضوووراع  ويف خفيووو :ق.تبووودأ القصووو   شوووهد الووودعاء
 ِمووْن َورائِووك وَكانَووحِل َوِإيِنِ ِخْفووحُل اْلَموولاِ َ .َكووِقي ا بِِ رَ عاِئَك َوَهووَن اْلَعظْووُم ِمووبِِ َواْكووتَوَعَل الوورَّْأُس َكووْيبا ،َوَ ْ َأُكووْن بِوودُ 

ُّ اْمرََأيت عاِقرا ،فَوَهْه   .. «اْجَعْلُه َربِِ َرِضي ايَوْعُقلَب،وَ  ِمْن آلِ  ِ  ِمْن َلُدْنَك َولِي ا،يَرُِيِب َويَِر
  لوه عموا يثقول به،ويكشو يف عزلو  حلوا فيهوا لر .إنه يناجك ربه بعيدا عن عيلن الناس،بعيودا عون أ واعهم

بوووه وإن ر .داءالنووو بوووال واسوووط  حوووَّت و  حووور ..« رب »كاهلوووه ويكووورب صووودر  ويناقيوووه يف قووورب واتصوووال:
 مواّلِل الوورحي.الشووكلى ليسوومع ويوورى موون غووْي قعوواء و  نووداء ولكوون املكووروب يسوو ي  إىل البة،وُيتوواج إىل

قووواَل وَ ».دورهمصوووبعبووواق  يعووور  ذلوووك مووون فطووورة البشر،فيسوووتحه هلوووم أن يووودعل  وأن يبثووول  موووا تضوووي  بوووه 
م قووود عهووودوا لووولّبم إىل أوووولتطم ن قهء املرهووو ،و لْيُيووولا أعصووواّبم مووون العووو« َرُبُكُم:اْقعُووولين َأْسوووَتِجْه َلُكووومْ 

 ،و  حيوه مونلجوأ إليوهي عبائهم إىل من هل أقلى وأقدر وليستشعروا صلتهم اب؟ناب الذي   يضام مون 
 يتلكل عليه.

له موووا م هوول أصووفووالعظ.وحوووني يهوون العظووم يكوولن ا؟سووم كلوووه قوود وهن.وزكووراي يشووكل إىل ربووه وهوون العظم
شويه  صولر اعول العبْي املوالت.ويشوكل إليوه اكوتعال الورأس كويبا.به ويتجمع عليه فيه،وهل قلامه الذي يقلم

ووهن ملشوتعل سولاق.ا الرأس يفكأنه انر تشتعل واعل الرأس كله كأ ا تشمله هذ  النار املشتعل ،فال يبقى 
ل ربوه وهول  إىل راي ويشوكالعظم واكتعال الرأس كيبا كال ا كنايو  عون الشويخلخ  وضوعفها الوذي يعانيوه زكو

 يعرم عليه حاله ورجاء  ..
جيه إليووووه إذا عوووولق  أن يسووووت اّلِل قوووود مع فووووا  ن« َوَ ْ َأُكووووْن بِووووُدعاِئَك َربِِ َكووووِقي ا»مث يعقووووه عليووووه بقللووووه:

ه لووسووتجيه اّلِل يثتووه أن فما أحلجووه اهلن يف هرمووه وك.قعووا ،فلم يشوو  مووع قعائووه لربووه،وهل يف فتلتووه وقلتووه
ن موووووه حشوووووى إنووووو.ر حاله،وقووووودم رجووووواء ،ذكر موووووا حشوووووا ،وعرم موووووا يطلبوووووه .ويوووووتم نعمتوووووه عليوووووه.فإذا صووووول 

ب يوواء بوووهوول أحوود أنب -يهووا وترايه هوول قعلتووه الوويت يقوولم عل.حشوواهم أ  يقلموولا علووى ترايووه  ووا يرضووا .بعد 
تول   ليت كان قيما عليها وهك ختدم انوراب الوذي ياومنهم مرمي  -يرعاهم  وأهله الذين -إسرائيل البارزين 

ّ كله،وحشووى ذا الوو اهوووهل حشووى املوولا  موون ورائووه علووى .ومالووه الووذي ُيسوون توودبْي  وإنفاقووه يف وجهووه -
 .. أ  يسْيوا فيه سْيته ..قيل ألنه يعهدهم غْي صاحلني للقيام على ذلك ال اّ

 الفته.وخ ق  للرايتهيته وإعدا  تعقه فلم يكن له من ذريته من ميلك ترب..« وَكاَنحِل اْمرََأيت عاِقرا  »
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لنبولة رايوه وتوراّ اتيوام علوى فأما ما يطلبه فهل الل  الصواحل،الذي ُيسون اللراي ،وُيسون الق.ذلك ما حشا 
ُّ »من آابئه وأجداق :  «.ْعُقلبَ يوَ ْن آِل مِ فَوَهْه ِ  ِمْن َلُدْنَك َولِي ا يَرُِيِب َويَِر

  «  َرِضوي اْجَعْلوُه َربِِ َوا»توه:لذي يرجل  يف كث و  ينسى زكراي،النل الصاحل،أن يصلر أمله يف ذلك اللرية ا
لووووووذي يرضووووووى افالرضووووووك .تلقوووووك هووووووذ  الظالل« رضووووووك»ولفظوووووو  .جبوووووارا و  غليظووووووا،و  متبطوووووورا و  نملعا

لفاا واأل.خفيووو و وينشووور لوووالل الرضوووى فيموووا حللوووه ومووون حللوووه.ذلك قعووواء زكوووراي لربوووه يف ضوووراع  .ويرضك
 تشار  يف تصلير مشهد الدعاء.كلها .واملعاين والظالل وا يقاع الرخك

«  زََكووورايَّ اي»ألعلوووى:افووالرب ينووواقي عبوود  مووون املووا .مث ترتسووم حلظووو  ا سووتجاب  يف رعايووو  وعطوو  ورضوووى .
ووُرَ  بِغُووالم  »..ويعجوول لووه البشوورى: اْ ُووُه »بووه: م الووذي بشوور اسووم الغووال ويغموور  ابلعطوو  فيختووار لووه« ِإانَّ نُوَبشِِ

 «.َُيْىي 
ي ووا» :وهوول اسووم فووذ غووْي مسووبل  لووى عبوود  الووذي ع هلووك يغدقووه خ الكوورم ا..إنووه فووي« َ ْ َْنَْعووْل لَووُه ِمووْن قَوْبووُل  َِ

ىل قعواء ربوه قفعوه إ والوذي.قعا  يف ضراع ،وانجا  يف خفي ،وكشو  لوه عموا حشوى،وتلجه إليوه فيموا يرجل
اّلِل  وعلووم.ضووك اّللِ ر ل  ووا يخلفووه املوولا  موون بعوود  علووى تووراّ العقيوودة وعلووى توودبْي املووال والقيووام علووى األهوو

 ذلك من نيته فأغد  عليه وأرضا .
ه اللاقوع فإذا هول يلاجو.  للودعاءوكأ ا أفا  زكراي من غمرة الرغب  وحرارة الرجواء،على هوذ  ا سوتجاب  القريبو

تلتوووووه فد لوووووه يف إنوووووه رجووووول كوووووي  بلووووو  مووووون الكوووووث عتيوووووا،وهن عظموووووه واكوووووتعل كووووويبه،وامرأته عووووواقر   تلووووو..
 ّبوووا هوووذا رزقوووه اّللِ يسووويكلن لوووه غوووالمف إنوووه لْييووود أن يطم ن،ويعووور  اللسووويل  الووويت وصوووبا :فكي  اي تووورى 

ه يلاجووووه إنوووو«.َن اْلِكووووَثِ ِعِتي ووووافبَوَلْغووووحُل ِموووو  َوقَوووودْ قوووواَل:َربِِ َأىنَّ َيُكوووولُن ِ  غُووووالم  وَكانَووووحِل اْموووورََأيت عوووواِقرا  »الغووووالم:
قووع مووع ذلووك اللا ن هقيقووهيعوور  كيوو  يكوول  وإنووه ليثوو  ابللعد،ولكنووه يريوود أن.اللاقع،ويلاجووه معووه وعوود اّللِ 
 لصاحل.يف مثل ملق  زكراي النل ا.وهك حال  نفسي  نبيعي .الذي يلاجهه ليطم ن قلبه

؟وووولاب عوووون اا ذتيووووه ا نسووووان  الووووذي   ميلووووك أن يغفوووول اللاقع،فيشووووتا  أن يعوووور  كيوووو  يغووووْي  اّلِل  هنوووو
ل وهو.أن   يكن اق  بعودسه:يف خلقتوه هول وإاوويذكر   ثل قريه يف نف.سياله:أن هذا هني على اّلِل سهل

ْقتُوَك ِموْن قَوْبوُل َوقَوْد َخلَ . َهنيِِ  قاَل:َكوذِلَك قواَل َربُوَك:ُهَل َعلَوكَّ »مثل لكول حك،ولكول كوكء يف هوذا اللجولق:
ا؟ليووول ْي،وللحقوووْي و ْي والكبووسووويل  االووو  للصوووغ.ولووويك يف االووو  هوووني وصوووعه علوووى اّللِ «.َوَ ْ تَوووُك َكوووْي ا  

 فيكلن..:كنواحدة
 لعوواقر وإزالووو إصووال  ا وجعل الشووي  الفوواين   ينسوول وهوول قووواقر علووى.واّلِل هوول الووذي جعوول العوواقر   تلووود

وإن  .ابتووداء ء احليوواةوهل أهوولن يف اعتبووار  النوواس موون إنشووا.سووبه العقم،وعديوود قوولة ا خصوواب يف الرجوول
 كان كل ككء هينا على القدرة:إعاقة أو إنشاء.

فأعطوا  .راي علوى الطمأنينو  تودفع بوه أن يطلوه آيو  وعالمو  علوى هقو  البشورى فعالومع ذلك فإن هلفو  زكو
ويوويقي ّبووا حوو  الشووكر ّلِل .اّلِل آيوو  تناسووه ا؟وول النفسووك الووذي كووان فيووه الوودعاء وكانووحل فيووه ا سووتجاب  .
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انه إذا وذلك أن ينقطع عن قنيا الناس وُييا مع اّلِل يالّ ليوال ينطلو  لسو.الذي وهبه على الكث غالما .
 سب  ربه،وُيتبك إذا كلم الناس،وهل سلي معا  يف جلارحه   يصه لسانه علج و  آف .

َّ لَيووال  َسووِلاي  » ْوحى ِمووِه ِمووَن اْلِمْحووراِب فَووأَ َج َعلووى قَولْ َفَخوورَ »لووك:ذ..وكووان « قاَل:آيَوتُووَك َأ َّ ُتَكلِِووَم النَّوواَس يَووال
روا اّلِل معوه علوى مووا يا فيه،وليشوكل الوذي يعوو..ذلووك ليعيشولا يف مثول ا؟و« اإِلَوْيِهْم أَْن َسوبُِِحلا بُْكورَة  َوَعِشوي  
 أنعم عليه وعليهم من بعد .

يفووووت  لي صوووفحته ويووو   السووويا  زكوووراي يف صووومته وتسبيحه،ويسووودل عليوووه السوووتار يف هوووذا املشوووهد ويطووول 
 ....«ُقلَّة  بِ  تابَ اي َُيْىي ُخِذ اْلكِ »الصفح  ا؟ديدة على ُيىي يناقيه ربه من املا األعلى:

  القووورآن يف لى نريقوووع.لقووود ولووود ُيوووىي وترعووورع وصوووار صوووبيا،يف الفجووولة الووويت تركهوووا السووويا  بوووني املشوووهدين
 عرضه الفب للقصا،ليثز أهم احللقات واملشاهد،وأكدها حيلي  وحرك .

ظيم،يودل ائوع عء مشوهد ر ألن مشهد النودا.وهل يبدأ ّبذا النداء العللي ليحىي قبل أن يتحدّ عنه بكلم 
لعقيوودة فوو  بعوود  يف اسوون ااالعلووى مكانوو  ُيىي،وعلووى اسووتجاب  اّلِل لزكووراي،يف أن اعوول لووه موون ذريتووه وليا،ُي

ْلِكتواَب ىي ُخوِذ ااي َُيْو».ىفها هل ذا أول ملق  ليحىي هل ملق  انتدابه ليحمل األمان  الكث .ويف العشْية
ه  هم يعلمووولن بوووقووولم أنبيووواين بعووود ملسوووى،وعليه كوووان والكتووواب هووول التووولراة كتووواب بوووب إسووورائيل موو..« بُِقوولَّة  

يضووع  و   وعووزم،  وقوود وّر ُيووىي أاب  زكراي،ونوولقي ليحموول العووهء ويوونهخ ابألمانوو  يف قوولة.وُيكملن
 يتهاون و  ي اجع عن تكالي  اللراي  ..

،َوَحناان  ِمووْن َصووِبي ا ْكوومَ ُ  احلُْ َوآتَوْينووا»وبعوود النووداء يكشوو  السوويا  عمووا زوق بووه ُيووىي ليوونهخ ابلتبعوو  الكووثى:
تمووال مووا كلفووه إاي  أعانووه علووى احو ا وأعوود  ..فهووذ  هووك املوويهالت الوويت زوق  اّلِل ّبوو« لَووُدانَّ َوزَكاة ،وَكوواَن تَِقي ووا

 فاحلكمووو  شيت. ميالق فكان فوووذا يف زاق ،كموووا كوووان فوووذا يف ا وووه ويف.عنووود موووا انقا  ..آ   احلكمووو  صوووبيا
 صبيا. ولكن ُيىي قد زوق ّبا.متأخرة

للنوول  ن صووف  ضووروري واحلنا.هوآ   احلنووان هبوو  لدنيوو    يتكلفووه و  يتعلمووه إ ووا هوول مطبوولع عليووه ومطبوولع بوو
 املكل  رعاي  القللب والنفلس،وشلفها واجتذاّبا إىل ااْي يف رف .

 كيها.هرها ويز نفلس،فيطوآ   الطهارة والعف  ونظاف  القله والطبع يلاجه ّبا أقران القللب وقنك ال
 . سر  وْنلا ته عليه يفملصل  ابّلِل،متحرجا معه،مراقبا له،حشا  ويستشعر رقاب« وَكاَن تَِقي ا»

اب لوه فاسوتج.اء خفياانقا  نودذلك هل الزاق الذي آ   اّلِل ُيىي يف صبا ،ليخل  أاب  كما تلجه إىل ربوه و 
 ربه ووهه له غالما زكيا ..

توووه،ويف سوووك يف حياوقووود رسوووم ااووو  الرئي.سووودل مووون قبووول علوووى زكرايوهنوووا يسووودل السوووتار علوووى ُيوووىي كموووا أ 
اّلِل  ىي ومووا زوق  نووداء ُيوووبرزت العووثة موون القصوو  يف قعوواء زكووراي واسووتجاب  ربووه لووه،ويف.منهجووه،ويف اعاهووه

 به.
 و  يعد يف تفصيالت القص  بعد ذلك ما يزيد كي ا يف عثهتا ومغزاها ..
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 ليه السالا ميالد عيس  ع 15 -12الدرس الثاني:

قصو  األوىل ا  مون الوقد تودرج السوي.إوا قصو  مويالق عيسوى.واهلن فإىل قص  أعجه من قص  ميالق ُيىي
مون   قة العوذراءيهوا هول و ووجه العجه فيها هل و قة العاقر من بعلها الشوي ،إىل الثانيو  ووجوه العجوه ف

 غْي بعل  وهك أعجه وأغرب.
ابون مورمي   قة عيسىو أصال وإنشائه على هذ  الصلرة،فإن حاقّ وإذا حنن عاوزان حاقّ خل  ا نسان 

  من بعد .قبله و  يكلن أعجه ما كهدته البشري  يف  رحها كله،ويكلن حاقت فذا   نظْي له من
ان األول لوو  ا نسووخوالبشووري    تشووهد خلوو  نفسووها وهوول احلوواقّ العجيووه الضووخم يف  رحهووا    تشووهد 

   الثانيو  يفز العجيبوحل القورون بعود ذلوك احلواقّ فشواءت احلكمو  ا هليو  أن توث من غْي أب وأم،وقد مض
ا البشور م،ليشوهدهمللد عيسى من غْي أب،على غْي السن  اليت جرت منذ وجد ا نسان على هوذ  األر 

بوو  فووحل إىل العجيا أن تتلمث تظوول يف سووجل احليوواة ا نسوواني  ابرزة فووذة تتلفووحل إليهووا األجيووال،إن عووز عليهوو
أنثوى يف اسول مون ذكور و اة ابلتنوىل اليت   يشهدها إنسان  لقد جرت بسن  اّلِل اليت وضعها  متداق احلياأل

الفورق  زان تتجموع يفأنثى متمياستثناء،حَّت املخللقات اليت   يلجد فيها ذكر و  مجيع الفصائل واألنلاع بال
لر البشوور أن ر يف تصوولوو  حووَّت اسووتقجوورت هووذ  السوون  أحقووااب نلي.اللاحوود منهووا خووالاي التووذكْي والتأنيووة .

 راق اّلِل أنفووأ.لقياسحوواقّ وجوولق ا نسووان ألنووه خووارج عوون ا.هووذ  الطريقوو  اللحيدة،ونسوولا احلوواقّ األول
 يوو  القوودرة ونالقوو  ا راقة،وأوووا   هتووبكليووذكرهم  ر  - عليووه السووالم -يضوورب هلووم مثوول عيسووى ابوون موورمي 

 قاخل النلاميك اليت ختتارها.
س الووووذي ذ النووووامل قّ عيسووووى ألن األصوووول هوووول أن عووووري السوووون  الوووويت وضووووعها اّلِل،وأن ينفووووو  يتكوووورر حووووا

ملشووووي  ،وعدم الووووى حريوووو  اختار .وهووووذ  احلاقيوووو  اللاحوووودة تكفووووك لتبقووووى أمووووام أنظووووار البشووووري  معلمووووا ابرزا ع
 «.َولَِنْجَعَلُه آيَ   لِلنَّاسِ »احتباسها قاخل حدوق النلاميك 
  احلكمو  يف ه وأن تودر فقد عز على فر  من الناس أن تتصلر  علوى نبيعتوونظرا لغراب  احلاقّ وضخامته 

،وتصوووولغ حوووولل مللوووود  صووووفات أللهي  - عليووووه السووووالم -إبراز ،فجعلووووحل تضووووفك علووووى عيسووووى ابوووون موووورمي 
ا هليوو   لقوودرةوهووك إيبووات ا -اارافووات واألسووانْي،وتعكك احلكموو  موون خلقووه علووى هووذا النحوول العجيووه،

 شل  عقيدة التلحيد.تتعكسها ف -اليت   تتقيد 
اارافوووات  ينفك تلوووكوالقووورآن يف هوووذ  السووولرة يقوووا كيووو  وقعوووحل هوووذ  العجيبووو ،ويثز ق لتهوووا احلقيقيووو ،و 

 واألسانْي.
ل هووزا كأ ووا هوو ن يقر هوواوالسوويا  حوورج القصوو  يف مشوواهد مثْية،حافلوو  ابلعلانوو  وا نفعووا ت،اليت هتووز موو

 يشهدها :
 عيس  ووادأه وهللاالمه ورسالاهلقطات من حمل  33 - 16س الثالث:رالد
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فََأْرَسوووْلنا إِلَْيهوووا .َذْت ِموووْن ُقوِوِوووْم ِحجااب  ي ا،فَاختََّ  َكوووْرقِ َواذُْكوووْر يف اْلِكتووواِب َموووْرمَيَ ِإِذ انْوتَوبَوووَذْت ِموووْن أَْهِلهوووا َمكووواان  »
ووا.حَل تَِقي اْن ُكْنووْنووَك إِ مْحِن مِ قاَلحْل:ِإيِنِ أَعُوولُذ اِبلوورَّ .ُروَحنا،فَوَتَمثَّووَل هَلووا َبَشوورا  َسووِلاي   أاََن َرُسوولُل َربِِووِك أِلََهووَه  قاَل:ِإ َّ

اَل َربُووِك ُهووَل َعلَووكَّ  بَِغي وواف قاَل:َكووذِلِك قوو َوَ ْ َأ ُ  َبَشوور  قالَووحْل:َأىنَّ َيُكوولُن ِ  غُووالم  َوَ ْ مَيَْسْسووِب .لَووِك ُغالمووا  زَِكي ا
 .. «ي اا  َمْقضِ وَكاَن أَْمر .نَّا .َهنيِِ ،َولَِنْجَعَلُه آيَ   لِلنَّاِس َوَرمْحَ   مِ 

عووور  عنهوووا ي  .قديسووو ،وهبتها أمهوووا وهوووك يف بطنهوووا ادمووو  املعبووود.ذراءعفتووواة  -فهوووذا هووول املشوووهد األول 
 و  يعوور  عوون -تطهوورين أحوود إ  الطهوور والعفوو  حووَّت لتنسووه إىل هووارون أيب سوودن  املعبوود ا سوورائيلك امل

 قتضووك التوولاريا الوويت تا هووك ذي ختلوول إىل نفسووها لشووأن موون كوويووأسوورهتا إ  الطيبوو  والصووال  موون قوودمي.ه
 من أهلها وا حتجاب عن أنظارهم ..

 و  ُيدق السيا  هذا الشأن،ر ا ألنه كأن خاص جدا من خصلصيات الفتاة ..
جول مكتمول ر إنوه .  .ولكن هوا هوك ذي تفاجوأ مفاجوأة عنيفو.وها هوك ذي يف خللهتا،مطم نو  إىل انفراقهوا

ضووو  العوووذراء املوووذعلرة فخ انتفاتوهوووا هوووك ذي تنووو.. «ْرَسوووْلنا إِلَْيهوووا ُروَحنوووا فَوَتَمثَّوووَل هَلوووا َبَشووورا  َسوووِلاي  فَأَ »سووولي:
فووووووك نتقوووووولى يف يفجيهووووووا رجوووووول يف خللهتا،فتلجووووووأ إىل اّلِل تسووووووتعيذ بووووووه وتسووووووتنجد وتستشووووووْي مشوووووواعر ال

مْحِن ِمْنوَك ِإْن ُكْنوحَل لُذ اِبلورَّ  أَعُو:ِإيِنِ قالَوحلْ »الرجل،واال  من اّلِل والتحرج من رقابتوه يف هوذا املكوان ااوا :
.وهنوووا يتمثووول .الشووويطان  فوووالتقِك ينوووتفخ وجدانوووه عنووود ذكووور الرمحن،ويرجوووع عووون قفعووو  الشوووهلة ونوووزغ «تَِقي وووا

أن  ها زكراي،بعووداحل،وكفلصوواايووال تلووك العووذراء الطيبوو  الثي وو  ذات ال بيوو  الصوواحل ،اليت نشووأت يف وسوو  
 هذ  هك اهلزة األوىل.و .نذرت ّلِل جنينا .

ا أاََن َرُسلُل َربِِِك أِلََهَه َلِك ُغالما  زَِكي ا»  وهذا.لفزع وااجليال مقدار ايتمثل ااول.. «قاَل:ِإ َّ
يصوارحها  -لو  فاتوك يسوتغل نيبتهوا فقود تكولن حي -بعود  نوه رسولل رّبوا  الوذي   تثو  -الرجل السلي 

.مث ة الثانيو ز وهوذ  هوك اهلو -يود أن يهوه هلوا غالما،و وا يف خلولة  ا حدش  وع الفتواة ااجلل،وهول أنوه ير 
 تدركها كجاع  األنثى املهدقة يف عرضها  فتسأل يف صراح :كي ف

،َوَ ْ َأ ُ » هك ف.وابأللفاا املكشولف .صوراح  هكوذا يف..« افبَِغي و قاَلحْل:َأىنَّ َيُكلُن ِ  غُوالم ،َو َْ مَيَْسْسوِب َبَشور 
الموواف هووه هلووا غيفما تعوور  هووك بعوود كيوو  .الغرم موون مباغتتووه هلووا قوود صووار مكشوولفاو .والرجوول يف خلوولة

ا أاََن َرُسلُل َربِِكِ »وما حف  من روع امللق  أن يقلل هلا:  «ِإ َّ
   افاحليواء هنوو. .ن ابهلاو  أنوه مرسول ليهوه هلوا غالموا نواهرا غوْي مودنك املللود،و  مودنك السوْية،ليطم 

كء منهووا عوولوو  الوويت يوو ف وهووك عووذراء   ميسسووها بشوور،وما هووك بغووك فتقبوول الفعادي،والصووراح  أوىل ..ك
  اللسووويل  إا غالموووا بغوووالم  ويبووودو مووون سوووياهلا أووووا   تكووون تتصووولر حوووَّت اللحظووو  وسووويل  أخووورى ألن يهبهووو

 وهذا هل الطبيعك  كم التصلر البشري..املعهلقة بني الذكر واألنثى
..فهوووذا األمووور ااوووار  الوووذي   « َولَِنْجَعلَوووُه آيَووو   لِلنَّاِس،َوَرمْحَووو   ِمنَّوووا.كَّ َهنيِِ  قاَل:َكوووذِلِك قووواَل َربُوووِك:ُهَل َعلَووو»

فأموام القودرة الويت تقولل للشوكء كون فيكلن،كول كوكء هني،سولاء جورت .تتصلر مرمي وقلعوه،هني علوى اّللِ 
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وأنوه أراق أن اعول هوذا .يهوالورو  حثهوا  ن رّبوا حِثهوا  ن هوذا هوني عل.به السون  املعهولقة أو جورت بغْي 
 احلاقّ العجيه آي  للناس،وعالم  على وجلق  وقدرته وحري  إراقته.

ورمحوو  لبووب إسوورائيل أو  وللبشووري  مجيعووا،إببراز هووذا احلوواقّ الووذي يقوولقهم إىل معرفوو  اّلِل وعباقتووه وابتغوواء 
يا  موواذا كووان بعوود احللار،فهنووا و  يووذكر السوو.رضووا .بذلك انتهووى احلوولار بووني الوورو  األمووني وموورمي العووذراء .

ولكنه يذكر أن ما أخثها به من أن يكلن هلوا غوالم وهوك عوذراء   .فجلة من فجلات العرم الفب للقص 
وَكواَن »أن هوذا قود انتهوى أمر ،وهقو  وقلعوه:.ميسسها بشر،وأن يكلن هذا الغالم آي  للناس ورمح  مون اّللِ 

 .1701ن ذلك كي اكي ف   يذكر هنا ع« أَْمرا  َمْقِضي ا
هوول   آخوور أكوود مث اضووك القصوو  يف مشووهد جديوود موون مشوواهدها فتعوورم هووذ  العووذراء احلووائرة يف ملقوو 

تَووِب ذِْع النَّخْ  ِإىل ِجووفََأجاَءَها اْلَمخووامُ .َفَحَمَلْتووُه فَانْوتَوبَووَذْت بِووِه َمكوواان  َقِصووي ا:» حُل قَوْبووَل هووذا ِموولَووِ  قالَووحْل:اي لَيوْ
 ..وهذ  هك اهلزة الثالث  ..« اوَُكْنحُل َنْسيا  َمْنِسي  

ن النفخوو  قوود سوواء وتكوول هل كووان محووال عوواقاي كمووا همول الن.إن السويا    يووذكر كيوو  محلتووه و  كووم محلتوه
سوووتكمل للحوووم وياببعثوووحل احليووواة والنشووواط يف البليضووو  فوووإذا هوووك علقووو  فمضوووغ  فعظوووام مث تكسوووى العظوووام 

ووا أ حنون  يول إىل..ا واحودف سلرة التحورميف وهول مودللهل اليت يف سلرة مرمي هك نفسها اليت يف ا؟نني أايمه
 فتعوب موا يف التحورميأ. مرميذات مدلللني:فهك هنا يف السولرة تغوب جثيول الورو  األموني وهول رسولل اّلِل إىل

حيووو  مسوووتعدة  البليضووو  الووورو  الوووذي نفووو  اّلِل منوووه يف آقم فوووإذا هووول إنسوووان ونفووو  منوووه يف فووورج مووورمي فوووإذا
 نسوان اوهك يف .حليواةانولع هوذ  فخ  ا هلي  اليت ان  احلياة وان  معها ااصائا املرافق  لللنمل:فهك الن

الوو  ونفسوور ح.اماتعر وا هلاحلك ا نسوواين والتفكووْي واملشووا.ا سووتعداقات الوويت تصووله ابملووا األعلووى وهتبووه
:إننوا لمث نعولق فنقل .اّلِل . مرمي  ن جثيل وهل الرو  األمني كوان حوامال وملصوال لنفخو  الورو  العلليو  مون
ن إ ووا حنوو.ه غيهفكلوو.هلخر  نوودر  كووي ا   عوون ماهيوو  الوورو   عوو  جثيوول،و  عوون ماهيوو  الوورو  ابملعوو  ا
رأة فبليضو  املو.ئزن هوذا جانستلهم السيا  يف السلرتني فنجود أن مودللل الورو  هنوا غوْي  هنوا .املعهلقةف إ

  ت قور التلقويلن قود أقستكمل تسع  أكهر قمري ،والنفخ  تكوتبدأ بعد التلقي  يف النشاط والنمل حَّت ت
ضو  بعود  تسوْي البلياص  أن  كما أنه من ا؟ائز يف مثل هذ  احلال  اا.فسارت البليض  سْيهتا الطبيعي  .

يك لوو. ة وجيووزة .فوومالووه يف النفخو  سووْية عاقي ،فتختصوور املراحوول اختصوارا ويعقبهووا تكوولن ا؟نووني و ول  واكت
فيهووووا   سووووند لنووووا فال ْنووووري نووووليال وراء هقيوووو  القضووووي  الوووويت .مووووا يوووودل علووووى إحوووودى احلووووالتنييف الوووونا 

 ا.ذي أسلفنفلنشهد مرمي تنتبذ مكاان قصِيا عن أهلها،يف ملق  أكد هل  من ملقفها ال...
فلوو ن كانوووحل يف امللقوو  األول تلاجوووه احلصووان  وال بيووو  واألخال ،بينهووا وبوووني نفسووها،فهك هنوووا وكووويك  أن 

تلاجه املخووووام الوووووذي .مث هوووووك تلاجووووه اهل م ا؟سووووودي   انووووه اهل م النفسوووووي .جووووه اجملتموووووع ابلفضوووويح تلا

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( «ُروَحنا»فهل كلم  «. َوَمْرمَيَ ابْوَنحَل ِعْمراَن الَّيِت َأْحَصَنحْل فَوْرَجها فَونَوَفْخنا ِفيِه ِمْن ُروِحنا»جاء يف سلرة التحرمي:  - 1701
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وهك وحيوودة فريوودة،تعاين حووْية .إجوواءة إىل جووذع النخل ،واضووطرها اضووطرارا إىل ا سووتناق عليهووا« أجاءهووا»
تَووِب ِمووحُل قَوْبووَل اي لَ »فووإذا هووك قالووحل:.العووذراء يف أول رووام،و  علووم هلووا بشووكء، و  معووني هلووا يف كووكء . يوْ

وهك .فإننا لنكاق نرى مالحمها،وحنك اضطراب خلانرها،ونلمك ملاقوع األ  فيهوا« هذا وَُكْنحُل َنْسيا  َمْنِسي ا
تلووك اارقوو  الوويت تتخووذ لوودم احلوويخ،مث تلقووى بعوود ذلووك وتنسووى  ويف حوودة األ  «:َنْسوويا  »تتموو  لوول كانووحل 

َوُهِزِي إِلَْيووِك .اهووا ِمووْن َهِْتهووا َأ َّ َهْووَزين قَووْد َجَعووَل َربُووِك َهْتَووِك َسووراي  فَناق»وغموورة اهلوولل تقووع املفاجووأة الكووثى:
ووذِْع النَّْخلَووِ  ُتسوواِقْ  َعَلْيووِك ُرنَبووا  َجِني ووا َفُكِلك َواْكووَريب َوقَوووِرِي َعْينا ،فَِإمَّووا تَوووَرِينَّ ِمووَن اْلَبَشووِر َأَحوودا  فَوُقوولِ :ِإيِنِ .ِ ِ

 « ..مْحِن َصْلما  فَوَلْن أَُكلَِِم اْليَوْلَم ِإْنِسي انََذْرُت لِلرَّ 
 ا.عامها وكراّبها إىل نيطم ن قلبها ويصلها برّبا،ويركد.اي ّلِل  نفل ولد اللحظ  يناقيها من هتها
كك،بوول أجوورى م ينسووك و  ي  فلوو« اي  قَووْد َجَعووَل َربُووِك َهْتَووِك َسوورِ »..ويوودهلا علووى حجتهووا وبرهاوووا    هووزين 

ا؟بول  رى للحظتوه مون ينبولع أو تودف  مون مسويل مواء يفجواألرجو  أنوه  -ك هحل قدميك جدو  ساراي ل
طعام احللووول وال.فهووذا نعوووام وذا  كووراب. تسووتندين إليهوووا هزيهووا فتسوواق  عليوووك رنباوهووذ  النخلوو  الووويت -

وانم وب « ِرِي َعْينوا  َوقَوو».ني واه« َفُكلِوك َواْكوَريب ».والرنه والتمور مون أجولق نعوام النفسواء.مناسه للنفسواء
النووواس  عووون حووودية فأموووا إذا واجهوووحل أحووودا فأعلنيوووه بطريقووو  غوووْي الكالم،أنوووك نوووذرت للووورمحن صووولما.قلبا

،قبووول أن توووحل نليالوحنسوووبها قووود قهشوووحل نليال،وّب.و  عيووول أحووودا عووون سووويال ..وانقطعوووحل إليوووه للعبووواقة
وإىل .ا   ي كهوو أن اّللِ حل فانمأنووحل إىلمث أفاقوو.اديوودها إىل جووذع النخلوو  هتووز  ليسوواق  عليهووا رنبووا جنيووا .

 هذا الطفل الذي ينط  يف املهد ...أن حجتها معها .
 فيكش  عن ااارق  اليت جاءت به إليها ..

 -لول وجوول  القوولم دهشوو  الوويت تعلنتصولر ال فلنشووهد هوذا املشووهد املثْي:إننووا.... « فَأَتَوحْل بِووِه قَوْلَمهوا َهِْملُووُه »
لهيكول اء امللهلبو  لنوتهم الطواهرة العوذر وهم يورون اب -ألقربلن يف نطا  ضي  حمدوق ويبدو أوم أهل بيتها ا

اَن اي أُْخوحَل هواُروَن موا كو.ْي ا  فَوراي  ِجْ وحِل َكو قواُللا:اي َموْرمَيُ َلَقودْ »يرووا همل نفال  .العابدة املنقطع  للعباقة .
ْي ا   َمووْرمَيُ َلَقووْد ِجْ ووحِل َكوواي»والتأنيووه: ابلتقريووع لسوونتهم لتنطلوو إن أ« أَبُوولِ  اْموورَأَ َسووْلء ،َوما كانَووحْل أُُمووِك بَِغي ووا 

كوول هوول لووذي توولىل اهليالنوول ا« اي أُْخووحَل هوواُرونَ »مث يتحوولل السووخ  إىل هتكووم مريوور:.فظيعووا مسووتنكرا« فَووراي  
لويت ا   تلوك النسوبارقو  بونيفيوا للمف.وذريته من بعد  والذي تنتسبني إليه بعباقتك وانقطاعك ادم  اهليكل

 تنتسبينها وذلك الفعل الذي تقارفينه 
تيهوا إ  بنوات آابء السولء لو  الويت   ذّبوذ  الفع حوَّت شيت« ما كاَن أَبُلِ  اْمرَأَ َسْلء ،َوما كانَوحْل أُُموِك بَِغي وا »

نقوولل يف ا فموواذ..« ْيووهِ َرْت إِلَ فََأكووا»واألمهووات البغووااي  وتنفووذ موورمي وصووي  الطفوول العجيووه الوويت لقنهووا إايهووا:
ن فعلتهوا يسوتنكرو  العجه والغيج الذي ساورهم وهوم يورون عوذراء تولاجههم بطفول مث تتوبج  فتسوخر  ون

 «.ِبي افصَ  اْلَمْهِد  كاَن يف قاُللا:َكْيَ  نَُكلُِِم َمنْ »فتصمحل وتشْي هلم إىل الطفل ليسألل  عن سرها  
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،قوواَل:ِإيِنِ »ولكوون هووا هووك ذي ااارقوو  العجيبوو  تقووع موورة أخوورى: ِب َعَلِب نَِبي ووا،َوَجَعلَ توواَب،َوجَ آ ينَ اْلكِ َعْبووُد اّللَِّ
 َجبَّووارا  َكِقي ا،َوالسَّووالُم لالِووَديت َوَ ْ َاَْعْلووِب ،َوبَور ا بِ  َحي وواُمبارَكووا  أَيْووَن مووا ُكْنحُل،َوأَْوصوواين اِبلصَّووالِة َوالزَّكوواِة مووا ُقْمووحلُ 

 «. َويَوْلَم أُبْوَعُة َحي اَعَلكَّ يَوْلَم ُوِلْدُت َويَوْلَم أَُملتُ 
وليك هوول إهلووا كمووا .فلوويك هوول ابنووه كمووا توودعك فرقوو .عبلقيتووه ّللِ  -ليووه السووالم ع -وهكووذا يعلوون عيسووى 

،   جعلوه نبيواأن اّللِ  ويعلون.وليك هول تلوة ياليو  هوم إلوه واحود وهوم ياليو  كموا تودعك فرقو  ..تدعك فرقو 
له إذن ف.ع موع عشوْيتهوالتلاضو والث بلالدتوه.زكواة مودة حياتوهوابر  فيه،وأوصوا  ابلصوالة وال.ولدا و  كريكا

لت ميولم ولود ويولم مأنينو  يووقد قدر اّلِل له السالم واألموان والط.وهل ميلت ويبعة.حياة حمدوقة ذات أمد
 ويلم يبعة حيا ..

 جدا . وهل   ُيتمل شويال يف هذ  احلقيق  و .والنا صري  هنا يف ملت عيسى وبعثه
 عيس  ينص عل  بشرياه وعبودياه هلل 36 - 34رابع:الدرس ال

ن و  موواذا كووا.   ااارقوو  يقلل:كيوو  اسووتقبل القوولم هووذ.و  يزيوود السوويا  القوورآين كووي ا علووى هووذا املشووهد
َب ينَ اْلِكتووواآ  »قووولل:يو  موووَّت كانوووحل نبلتوووه الووويت أكوووار إليهوووا وهووول .بعووودها مووون أمووور مووورمي وابنهوووا العجيوووه

ىل بووه السوويا  إ فحني يصوول.ذلووك أن حوواقّ موويالق عيسووى هوول املقصوولق يف هووذا امللضووع..« َوَجَعلَووِب نَِبي ووا
 ا ،بلهج ذلووووك املشووووهد ااووووار  يسوووودل السووووتار ليعقووووه ابلغوووورم املقصوووولق يف أنسووووه ملضووووع موووون السووووي

تَِّخووووَذ ِمووووْن ّللَِِّ أَْن يوَ  مووووا كووووانَ .نَ ِه مَيَْ ُو ِذي ِفيووووقَوووووْلَل احْلَوووو ِِ الَّوووو.ذلِووووَك ِعيَسووووى ابْووووُن َمْرميََ »التقرير،وإيقوووواع التقريوووور:
ووا يَوُقوولُل لَووُه:ُكْن فَوَيُكوول .ُسووْبحانَهُ .َوَلد   َ رَ َوِإنَّ .نُ ِإذا َقضووى أَْموورا  فَِإ َّ « هووذا ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  .و ُ يبِِ َوَرُبُكووْم فَاْعُبدُ  اّللَّ

ك قتوه وذلويحق ذلوك هول يف...ذلك عيسى ابن مورمي،  موا يقللوه امليهلولن لوه أو املتهمولن ألموه يف مللود  .
موا  »ال يف قصوته:لهلوا احلويقلهلا لسوانه ويق.ذلك هل يقلل قلل احل  الذي فيوه ميو ون ويشوكلن.واقع نشأته

تخووووذ  الفووووانلن الللوووود إ ووووا يو .خووووذ ولداتعوووواىل وتنووووز  فلوووويك موووون كووووأنه أن يت« كوووواَن ّللَِِّ أَْن يَوتَِّخووووَذ ِمووووْن َولَوووود  
د نوووات كلهوووا تلجووووالكائ.ناحشوووى فناء،قووواقر   ُيتووواج معيواّلِل اب    .لالمتداق،ويتخوووذ  الضوووعا  للنصووورة

 بكلم  كن.
 لللوووود واملعوووونياقة   ابفمووووا يريوووود هقيقووووه ُيققووووه بتلجووووه ا ر .وإذا قضووووى أموووورا فإ ووووا يقوووولل لووووه:كن فيكوووولن .

بواقة إبعوالن ربلبيو  اّلِل لوه وللناس،وقعلتوه إىل ع ويقللوه حالوه - عليوه السوالم -وينتهك ما يقلله عيسوى ..
َ َريبِِ َوَرُبُكْم فَاْعُبُدوُ  »اللاحد بال كريك: اّللِ  سوى فوال يبقوى بعود كوهاقة عي..«  ُمْسوَتِقيم  ذا ِصوراط  هَوِإنَّ اّللَّ

 قرير.ر وإيقاع الت  التقريوهذا هل املقصلق بذلك التعقيه يف لغ.وكهاقة قصته جمال لاوهام واألسانْي .
وأهديذذدهم بالمذذااا فذذي  اخذذاالف النصذذارى فذذي عيسذذ  40 - 37الذذدرس الخذذامس:

  اآلخر 

 كرا انبيوا يفال  مسوتنوبعد هذا التقرير يعرم اختال  الفر  واألحزاب يف أمر عيسوى فيبودو هوذا ا خوت
 « ..فَاْختَوَلَ  اأْلَْحزاُب ِمْن بَوْيِنِهمْ »لل هذ  احلقيق  الناصع :
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بلوو   -الشووهْية  امع الثاليوو هوول أحوود اجملووو  -ولقوود مجووع ا مثانوولر الروموواين قسووطنطني جممعووا موون األسوواقف  
   فيه قل  .حل كل فرقعدق أعضائه ألفني ومائ  وسبعني أسقفا فاختلفلا يف عيسى اختالفا كديدا،وقال

وقال .السووووماء قووووال بعضووووهم:هل اّلِل هووووب  إىل األرم فأحيووووا موووون أحيووووا وأمووووات موووون أمووووات مث صووووعد إىل
 لوقال بعضوهم:ه.  القودس :األب وا بون والورو بعضهم:هل ابن اّلِل،وقوال بعضوهم:هل أحود األقوانيم الثاليو

خورى أوقالحل فور  .توهوحوه وكلموقال بعضوهم:هل عبود اّلِل ورسولله ور .تلة يالي :اّلِل إلوه وهول إلوه وأموه إلوه
مووووال إليووووه ف.لووووى قللعو  اتمووووع علووووى مقالوووو  واحوووودة أكثوووور موووون يووووالّ مائوووو  ومثانيوووو  اتفقوووولا .أقوووولا  أخوووورى

 هلخرين وكرق املعارضني وخباص  امللحدين.ا مثانلر ونصر أصحابه ونرق ا
الوذين  نوذر الكوافرينييا  هنوا وملا كانحل العقائد املنحرف  قد قررهتا جموامع كوهدهتا مجولع األسواقف  فوإن السو

ين ُيوول ابلكووافر  ،وتوورى موواينحرفوولن عوون ا ميووان بلحدانيوو  اّلِل،ينووذرهم  شووهد يوولم عظوويم تشووهد  مجوولع أكث
و.ِذيَن َكَفوُروا ِموْن َمْشوَهِد يوَوْلم  َعِظيم  فَوَلْيل  لِلَّو»املنحرفني: ِن الظَّواِلُملَن اْليَووْلَم يف ِصوْر يوَوْلَم َذْتُلنَنوا،لكِ ْم َوأَبْ ْع ِّبِوَأ ِْ

شوهد م مون ذلوك املويول هلو.«ُهْم   يُوْيِمنُولنَ  َغْفَل   وَ ُهْم يف وَ َوأَْنِذْرُهْم يَوْلَم احلَْْسرَِة ِإْذ ُقِضَك اأْلَْمُر .َضالل  ُمِبني  
،وتشووووووهد  نك وا؟ناملشووووووهد الوووووذي يشووووووهد  الوووووثقالن:ا .ّبوووووذا التنكووووووْي للتفخووووويم والتهليل.يف يووووولم عظيم

 املالئك ،يف حضرة ا؟بار الذي أكر  به الكفار.
س هد أ وع النوالوك املشووهم يف ذ.مث ذخذ السيا  يف التهكم ّبوم وإبعراضوهم عون ق ئول اهلودى يف الودنيا

 « ..َضالل  ُمِبني   ْليَوْلَم يف اِلُملَن ْم َوأَْبِصْر يَوْلَم َذْتُلنَنا،لِكِن الظَّاَأ ِْْع ّبِِ »وأبصر الناس:
وهم .ةى والنجووا  يسوومعلن و  يبصوورون حووني يكوولن السوومع والبصوور وسوويل  للهوود.فمووا أعجووه حوواهلم  .

هم مووا ن وتبصووْي أ ووع كووكء وأبصوور كووكء يوولم يكوولن السوومع والبصوور وسوويل  للخووزي و  وواعهم مووا يكرهوول 
 حوووخ   لكوووأن اليووولمحلسووورات حوووَّتيووولم تشوووتد ا..« َوأَنْوووِذْرُهْم يوَوووْلَم احلَْْسووورَةِ »يتقووولن يف مشوووهد يووولم عظووويم  

 تنفووووع فيووووه م الووووذي  أنووووذرهم هووووذا اليوووول .للحسوووورة   كووووكء فيووووه سوووولاها،فهك الغالبوووو  علووووى جل ،البووووارزة فيه
لصولل بعودم إمياوم،ملصولل ا ذلوك اليولم موكأ و« نُولنَ ِإْذ ُقِضَك اأْلَْمُر َوُهْم يف َغْفَل   َوُهوْم   يُوْيمِ »احلسرات:

 ابلغفل  اليت هم فيها ساقرون.
لقة املوْياّ  اّلِل،عو أنذرهم ذلوك اليولم الوذي   كوك فيوه فكول موا علوى األرم ومون علوى األرم عائود إىل

 .. «ُعلنَ ا يُوْرجَ إِلَْينِإانَّ حَنُْن نَرُِتأْلَْرَم َوَمْن َعَلْيها وَ »كله إىل اللاّر اللحيد :
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 [65إل   41(:اآليات 19]سور  مريم ):الوحد  الثانية

 لقطات من قصص بمي ا نبياء

 اَل أِلَبِيووِه اي أَبَووحِل ِ َ تَوْعبُووُد مووا   َيْسووَمُع َو قوو( ِإْذ 41َواذُْكووْر يف اْلِكتوواِب ِإبْووراِهيَم ِإنَّووُه كوواَن ِصوودِِيقا  نَِبي ووا )} 
  أَْهوِدَ  ِصورانا  َسوِلاي   فَواتَِّبْعِب ِموَن اْلِعْلوِم موا َ ْ َذْتِوكَ  ( اي أََبحِل ِإيِنِ َقْد جواَءين 42ْغِب َعْنَك َكْي ا  )يُوْبِصُر َو  يوُ 

وووْيطاَن كووواَن لِلووورَّمحْ 43) وووْيطاَن ِإنَّ الشَّ وووَك أَ ( اي 44ا )ِن َعِصوووي  ( اي أَبَوووحِل   تَوْعبُوووِد الشَّ بَوووحِل ِإيِنِ َأخووواُ  أَْن مَيَسَّ
تَو أَْنحَل َعْن آهِلَويِت اي ِإبْوراِهيُم لَو ِ قاَل أَراِغه   (45َعذاب  ِمَن الرَّمْحِن فَوَتُكلَن لِلشَّْيطاِن َولِي ا ) ِه أَلَْرمُجَنَّوَك ْن َ ْ تَونوْ

ْعتَوزُِلُكْم َوموا تَوْدُعلَن أَ وَ ( 47ِفي وا ) ِإنَّوُه كواَن يب حَ ( قواَل َسوالم  َعَلْيوَك َسَأْسوتَوْغِفُر لَوَك َريبِِ 46َواْهُجْرين َمِلي وا )
ووا اْعتَوووَزهَلُْم َومووا يَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ( فَولَ 48ا ) َكووِقي  ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َوأَْقعُوولا َريبِِ َعسووى َأ َّ َأُكوولَن بِووُدعاِء َريبِِ  مَّ

ِلي ووا عَ سوواَن ِصووْد   لِ ْم ِمووْن َرمْحَِتنووا َوَجَعْلنووا هَلُووْم َهْبنووا هَلُوو( َووَ 49َوَهْبنووا لَووُه ِإْسووحاَ  َويَوْعُقوولَب وَُكووال  َجَعْلنووا نَِبي ووا )
َقيْنواُ  ِموْن جانِوِه الطُولِر اأْلَمْيَوِن ( َوان51ا ) نَِبي وَواذُْكْر يف اْلِكتاِب ُملسى ِإنَُّه كاَن ُرَْلصوا  وَكواَن َرُسول    (50)

ي وووا ) ْر يف اْلِكتووواِب ِإْ اِعيوووَل ِإنَّوووُه كووواَن ( َواذُْكووو53َن نَِبي وووا )خووواُ  هووواُرو ( َوَوَهْبنوووا لَوووُه ِموووْن َرمْحَِتنوووا أَ 52َوقَورَّبْنووواُ  ْنَِ
َواذُْكوْر  (55ْرِضوي ا )مَ ْنوَد َربِِوِه اِبلصَّوالِة َوالزَّكواِة وَكواَن عِ  ( وَكواَن َذُْموُر أَْهلَوهُ 54صاِقَ  اْلَلْعِد وَكاَن َرُسل   نَِبي ا )

ُ َعلَووْيِهْم  ( أُول ِووَك الَّووِذينَ 57ُ  َمكوواان  َعِلي ووا )( َوَرفَوْعنووا56 ِصوودِِيقا  نَِبي ووا )يف اْلِكتوواِب ِإْقرِيووَك ِإنَّووُه كووانَ  أَنْوَعووَم اّللَّ
ِإذا تُوْتلووى ْن َهووَديْنا َواْجتَوبَوْينووا راِهيَم َوِإْسوورائِيَل َوِ َّوورِِيَّووِ  ِإبْووِمووْن ذُ وَ ِمووَن النَِّبيِِوونَي ِمووْن ُذرِِيَّووِ  آَقَم َوِ َّووْن مَحَْلنووا َمووَع نُوول   
اتوَّبَوعُووووولا ْن بَوْعوووووِدِهْم َخْلوووو   َأضووووواُعلا الصَّووووالَة وَ ( َفَخلَووووَ  ِموووو58َعلَووووْيِهْم آايُت الوووورَّمْحِن َخوووووُروا ُسووووجَّدا  َوبُِكي وووووا )

َو  يُْظَلُمولَن   َ ُللَن اْ؟َنَّوَعِموَل صواحِلا  فَُأول ِوَك يَوْدخُ ( ِإ َّ َموْن  َب َوآَموَن وَ 59الشََّهلاِت َفَسْلَ  يَوْلَقوْلَن َغي وا )
لَن ِفيهوا َلْغولا  (   َيْسوَمعُ 61ْأتِي ا )اَن َوْعُدُ  مَ كْيِه ِإنَُّه  َجنَّاِت َعْدن  الَّيِت َوَعَد الرَّمْحُن ِعباَقُ  اِبْلغَ  (60َكْي ا  )

ُّ ِموْن ِعبواِقان َموْن   اْ؟َنَّوُ  الَّويِت نُول ( تِْلكَ 62ِإ َّ َسالما  َوهَلُْم رِْزقُوُهْم ِفيها بُْكرَة  َوَعِشي ا ) ( َوموا 63)اَن تَِقي وا كوِر
( َرُب السَّوماواِت 64ا ) َوموا كواَن َربُوَك َنِسوي  بَونْيَ ذلِوكَ  نوا َوموانَوتَونَوزَُّل ِإ َّ ِ َْمِر َربَِِك َلُه ما َبنْيَ أَْيِدينا َوموا َخْلفَ 
نَوُهما فَاْعُبْدُ  َواْصَطِثْ لِِعباَقتِِه  ي اْعَلُم لَ َهْل توَ َواأْلَْرِم َوما بَويوْ  { (65) ُه  َِ

 بين إبراهيم وأبيه وفضل هللا عليه في ذرياه 50 - 41الدرس ا ول: 

إليهوا  يت يسوتندانتهحل قص  ميالق عيسوى بكشو  موا يف أسوطلرة الللود مون نكوارة وكوذب وضوالل وهوك الو
 عقيودة يفكشو  عموا توتليها يف السلرة حلق  من قصو  إبوراهيم .بعخ أهل الكتاب يف عقائدهم الفاسدة

:إوم ملشوووركلنويقووولل ا.وإبراهيم هووول الوووذي ينتسوووه إليوووه العرب.الشووور  مووون نكوووارة وكوووذب وضوووالل كوووذلك
 سدن  البيحل الذي بنا  هل وإ اعيل.

تبدو وقاعتوه وحلموه يف ألفالوه وتعبْياتوه الويت ُيكوك .وتبدو يف هذ  احللق  كخصي  إبراهيم الرضك احلليم .
كما تتجلوى رمحو  اّلِل بوه وتعليضووه .لعربيو ،ويف تصورفاته وملاجهتوه للجهالو  مون أبيوهالقورآن الكورمي ترمجتهوا اب

وقد خلو  مون بعودهم .عن أبيه وأهله املشوركني ذريو  صواحل  تنسول أمو  كبْية،فيهوا األنبيواء وفيهوا الصواحللن
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 ء هم هوووي .خلوو  أضوواعلا الصووالة واتبعوولا الشوووهلات ينحرفوولن عوون الصووراط الووذي سووونه هلووم أبوولهم إبووراهيم
 املشركلن ..

ه كثوووووْي لصووووود  وأنوووووولفظووووو  صووووودي  هتمووووول معووووو  أنوووووه كثوووووْي ا.ويصووووو  اّلِل إبوووووراهيم  نوووووه كوووووان صوووووديقا نبيا
يقا  نَِبي وووا،ِإْذ قووواَل ُه كووواَن ِصووودِِ يَم ِإنَّوووَواذُْكوووْر يف اْلِكتووواِب ِإبْوووراهِ  »التصووودي .وكلتا ا تناسوووه كخصوووي  إبوووراهيم:

 ِمووَن اْلِعْلووِم مووا َ ْ  أَبَووحِل ِإيِنِ قَووْد جوواَءين ايَك َكووْي ا ف ِب َعْنوو  َيْسووَمُع َو  يُوْبِصووُر َو  يُوْغووأِلَبِيووِه:اي أَبَووحِل ِ َ تَوْعبُووُد مووا 
اي أَبَووحِل ِإيِنِ .ِصووي اعَ ْيطاَن كوواَن لِلوورَّمْحِن َن ِإنَّ الشَّوولشَّووْيطاااي أَبَووحِل   تَوْعبُووِد .َذْتِووَك فَوواتَِّبْعِب أَْهووِدَ  ِصوورانا  َسووِلاي  

 «.ي ا ..ُ  أَْن مَيَسََّك َعذاب  ِمَن الرَّمْحِن فَوَتُكلَن لِلشَّْيطاِن َولِ َأخا
لمووه إاي  ّلِل إليه،وعاذي هودا  ّبوذا اللطو  يف ااطواب يتلجوه إبوراهيم إىل أبيووه،ُياول أن يهديوه إىل ااوْي الو

 «ْغِب َعْنَك َكْي ا فِصُر َو  يوُ يُوبْ َو   ِ َ تَوْعُبُد ما   َيْسَمعُ »ويسأله: «اي أََبحلِ »وهل يتحبه إليه فيخانبه:
قوام ميرفعهوا إىل  وأن.أقولىو واألصل يف العباقة أن يتلجه ّبا ا نسان إىل من هل أعلى من ا نسان وأعلوم 

يف مرتبووو   ىل مووا هوولإفكي  يتلجووه ّبووا إذن إىل مووا هوول قون ا نسووان،بل .أ ووى موون مقووام ا نسووان وأسوو 
م كموا عبودون األصوناوقلموه ي إذ كان أبل .و  يبصر و  ميلك ضرا و  نفعاأقىن من مرتب  احليلان،  يسمع 

 هل حال قريا الذين يلاجههم ا سالم.
 ا هوول ذا موون نفسووه،إ يقوولل هوومث يتبعهووا  نووه  .هووذ  هووك اللمسوو  األوىل الوويت يبوودأ ّبووا إبووراهيم قعلتووه ألبيووه

فقووه لعلوولي جعلووه ياملوودق ا وأقوول عربوو ،ولكن ولل أنووه أصووغر موون أبيووه سوونا.العلووم الووذي جوواء  موون اّلِل فهوودا 
يِنِ قَووْد اي أَبَوحِل إِ »دي إليوه:ويعور  احلو  فهول ينصوو  أاب  الوذي   يتلو  هووذا العلم،ليتبعوه يف الطريو  الوذي هوو

الووود   غضاضووو  يف أن يتبوووع الل ..فليسووحل هنوووا «ِلاي  َسوووجوواَءين ِموووَن اْلِعْلوووِم موووا َ ْ َذْتِووَك فَووواتَِّبْعِب أَْهوووِدَ  ِصووورانا  
  اهلدى.لطري  إىلافإ ا يتبع ذلك املصدر،ويسْي يف .ولد ،إذا كان الللد على اتصال  صدر أعلى

ه م ويعتمود عليوه إبوراهيوبعد هذا الكش  عما يف عباقة األصنام من نكارة،وبيان املصدر الذي يستمد منو
 أن ن،فهول حشوىيو  الرمحنر يبني له أن نريقه هول نريو  الشويطان،وهل يريود أن يهديوه إىل .يف قعلة أبيه .

 يغضه اّلِل عليه فيقضك عليه أن يكلن من أتباع الشيطان.
وووْيطانَ » وووْيطاَن كووواَن لِلووورَّمْحِن عَ .اي أَبَوووحِل   تَوْعبُوووِد الشَّ َعوووذاب  ِموووَن   َأخووواُ  أَْن مَيَسَّوووكَ يِنِ اي أَبَوووحِل إِ .ِصوووي اِإنَّ الشَّ

،فالوذي يعبودها كأ وا م مون قون اّللِ ة األصناطان هل الذي يغري بعباقوالشي«.الرَّمْحِن فَوَتُكلَن لِلشَّْيطاِن َولِي ا
 فيجعلووووه وليووووا فيعاقبووووه وإبووووراهيم ُيووووذر أاب  أن يغضووووه اّلِل عليووووه.يتعبوووود الشوووويطان والشوووويطان عوووواص للرمحن

  الشووويطان نقمووو ن أوليووواءفهدايووو  اّلِل لعبووود  إىل الطاعووو  نعمووو  وقضوووا   عليوووه أن يكووولن مووو.للشووويطان و بعا
 تقلق  إىل عذاب أكد وخسارة أفد  يلم يقلم احلساب.نقم  ..

ولكوون هووذ  الوودعلة اللطيفوو   حووه األلفوواا وأرقهووا   تصوول إىل القلووه املشوور  ا؟اسووك،فإذا أبوول إبوووراهيم 
تَوووووووووِه »يقابلووووووووه اب سوووووووووتنكار والتهديوووووووود واللعيووووووووود: قاَل:أَراِغووووووووه  أَنْوووووووووحَل َعووووووووْن آهِلَووووووووويِت اي ِإبْووووووووراِهيُمف لَوووووووووِ ْن َ ْ تَونوْ

أراغه أنحل عن آهليت اي إبراهيم،وكوار  لعباقهتوا ومعورم عنهواف أو بلو  بوك األمور «.َواْهُجْرين َمِلي ا.نَّكَ أَلَْرمجَُ 
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إىل هوووووذا احلووووود مووووون ا؟وووووراءةف  فهوووووذا إنوووووذار لوووووك ابملووووولت الفظيوووووع إن أنوووووحل أصوووووررت علوووووى هوووووذا امللقووووو  
تَوووِه أَلَْرمُجَنَّوووكَ »الشووونيع: اسوووتبقاء حلياتوووك إن كنوووحل تريووود .نليال فووواغرب عووون وجهوووك وابعووود عوووب«  لَوووِ ْن َ ْ تَونوْ
وّبووذ  القسوولة قابول القوولل املوويقب ...ّبووذ  ا؟هالوو  تلقوى الرجوول الودعلة إىل اهلدى« َواْهُجووْرين َمِلي وا»النجواة:
وذلك كوأن ا ميووان موع الكفوور وكوأن القلووه الوذي هذبوه ا ميووان والقلوه الووذي أفسود  الكفوور.و  .املهوذب

َسَأْسوتَوْغِفُر لَوَك َريبِِ ِإنَّوُه كواَن .قاَل:َسوالم  َعَلْيكَ  »د بر  وعطفوه وأقبوه موع أبيوه:و  يفق.يغضه إبراهيم احلليم
،َوأَْقعُوولا َريبِِ َعسووى َأ َّ َأُكوولَن بِووُدعاِء َريبِِ َكووِقي ا.يب َحِفي ووا سووالم عليووك «.َوأَْعَتزُِلُكْم َومووا تَووْدُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ

سوووووأقعل اّلِل أن يغفووووور لوووووك فوووووال يعاقبوووووك اب سوووووتمرار يف .هديووووود واللعيدفوووووال جووووودال و  أذى و  رق للت..
وقوود عوولقين ريب أن يكوورمب فيجيووه قعووائك.وإذا كووان .الضووالل وتوول  الشوويطان،بل يرمحووك فْيزقووك اهلدى

وجلقي إىل جلار  وقعليت لك إىل ا ميان تيذيك فسوأعتز لوك أنوحل وقلموك،وأعتزل موا تودعلن مون قون 
 أ  اعلب كقيا. -بسبه قعائك ّلِل  -ل ريب وحد ،راجيا وأقع.اّلِل من اهلهل 

فهل   يوورى .يستشووعر  وذلووك موون األقب والتحوورج الووذي.فالووذي يرجوول  إبووراهيم هوول جموورق عنيبووه الشووقاوة .
 لنفسه فضال،و  يتطلع إىل أكثر من عنيبه الشقاوة 

ه لووه بل وهوو. وحيووداكووه اّللِ ر ،فلووم ي  وهكووذا اعتووزل إبووراهيم أاب  وقلمووه وعبوواقهتم وآهلووتهم وهجوور أهلووه وقاي
ووووا اْعتَوووووَزهَلُْم َومووووا يَوْعبُووووُدوَن ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ »ذريوووو  وعلضووووه خووووْيا:  َجَعْلنووووا وَُكال  .ْسووووحاَ  َويَوْعُقوووولبَ ْبنووووا لَووووُه إِ  َوهَ فَوَلمَّ

 -ارة   هوول ابوون إبراهيم،رزقووه موون سووا..وإسووح« ي ووا   َعلِ َوَوَهْبنووا هَلُووْم ِمووْن َرمْحَِتنا،َوَجَعْلنووا هَلُووْم ِلسوواَن ِصوودْ .نَِبي ا
 حيوواة يفبوون إسووحا :ولكنه ُيسووه ولوودا  بووراهيم ألن إسووحا  رزقووه ويعقوولب هوول ا -وكانووحل قبلووه عقيمووا 

َهْبنووا هَلُووْم َووَ »ا كأبيووه.كان نبيووو .جد ،فنشووأ يف بيتووه وحجر ،وكووان كأنووه ولوود  املباكوور وتعلووم قاينتووه ولقنهووا بنيووه
يف جووووول  رزةلسوووووم  البوووووااوالرمحووووو  توووووذكر هنوووووا ألووووووا .ويعقووووولب ونسووووولهم . إبوووووراهيم وإسوووووحا « ِموووووْن َرمْحَِتنوووووا

نوا هَلُوْم ِلسواَن َوَجَعلْ  »لوه.ه واعتزاالسلرة،وألوا هب  اّلِل اليت تعلم إبوراهيم عون أهلوه وقاير ،وتينسوه يف وحدتو
 ل.لتبجيطاع  وابلهلم ابلييخذ ق.فكانلا صاققني يف قعلهتم،مسملعك الكلم  يف قلمهم..« ِصْد   َعِلي ا

 مع موس  وهارون وإسماعيل وإدريس 57 - 51الدرس الثاني:

ِب يف اْلِكتووا اذُْكوورْ وَ »مث ميضووك السوويا  مووع ذريوو  إبراهيم:مسووتطرقا مووع فوورع إسووح  فيووذكر ملسووى وهووارون:
َوَوَهْبنوا لَوُه ِموْن َرمْحَِتنوا .ي اقَورَّبْنواُ  ْنَِ مْيَوِن وَ لطُولِر اأْلَ اجانِوِه  َوانَقيْنواُ  ِمونْ .ُملسى ِإنَُّه كاَن ُرَْلصا  وَكواَن َرُسول   نَِبي ا

 « ..َأخاُ  هاُروَن نَِبي ا
ل صوواحه هووالرسوولل و .وكان رسوول  نبيا.فيصوو  ملسووى  نووه كووان رلصووا استخلصووه اّلِل لووه وحمضووه لدعلتووه

ه تووه صوواحل يف ذاهوولة إ ووا والنل   يكلوو  إبووالغ النوواس قعوو.الوودعلة موون األنبيوواء املووأملر إببالغهووا للنوواس
م ة ملسوووى واحلكوووعلوووى قعووول  وكوووان يف بوووب إسووورائيل أنبيووواء كثوووْيون وليفوووتهم القيوووام.عقيووودة يتلقاهوووا مووون اّللِ 

نِ .ِذيَن هوواُقواَلُملا لِلَّوويَن َأْسووَُيُْكووُم ِّبَووا النَِّبيُوولَن الَّووذِ »ابلتوولراة الوويت جوواء ّبووا موون عنوود اّلِل: ُيلَن َواأْلَْحبوواُر ِ َووا َوالرَّابَّ
 « ..لا ِمْن ِكتاِب اّللَِّ وَكانُلا َعَلْيِه ُكَهداءَ اْسُتْحِفظُ 
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درجو  له إىل اّلِل ( وتقريبوويبني فضل ملسى بندائوه مون جانوه الطولر األميون )األميون ابلنسوب  مللسوى إذ ذا 
لسووووى م  أقركووووه وحنن   نوووودري كيوووو  كووووان هووووذا الكالم،وكيوووو.الكووووالم القريووووه يف صوووولرة مناجوووواة.الكالم

ي ن ملسووى البشوور ّلِل كيووااو  نعلووم كيوو  أعوود .ذن أم يتلقووا  الكيووان ا نسوواين كلووه..أكووان صوول  تسوومعه األ
ر ،وهول طريقو  مون الطبللقوه بوه وهل علوى اّلِل هوني أن يصول ر.إ وا نويمن أنوه كوان.لتلقك كالم اّلِل األز  .

ذكر ّلِل ..ويوو  ار نفخ  من ومن قبل كان ا نسان إنساان ب.بشر على بشريته،وكالم اّلِل عللي على علليته
وُن ُهوَل َوَأِخوك هوارُ »عينوه بوه يرمح  اّلِل  لسى يف مساعدته إبرسال أخيه هارون معه حني نلوه إىل اّلِل أن 

لوول جوول ولوول الرمحوو  هوول الووذي يظ.«لنِ ْن يَُكووذِِبُ خوواُ  أَ أَ أَْفَصووُ  ِمووبِِ ِلسوواان  فََأْرِسووْلُه َمعِووك رِْقءا  ُيَصوودُِِقِب ِإيِنِ 
 السلرة كله.

اِب  اْلِكتوووووَواذُْكوووووْر يف »فيوووووذكر إ اعيووووول أاب العووووورب:.لق السووووويا  إىل الفووووورع اهلخووووور مووووون ذريووووو  إبراهيممث يعووووو
« كوواَن ِعْنووَد َربِِووِه َمْرِضووي ااِبلصَّووالِة َوالزَّكاِة،َو  ُر أَْهلَووهُ  َذُْموووَكووانَ .ِإْ اِعيَل،ِإنَّووُه كوواَن صوواِقَ  اْلَلْعووِد وَكوواَن َرُسوول   نَِبي ا

د أن بوواحل،فال وصوود  اللعوود صووف  كوول نوول وكوول صوو.إ اعيوول  نووه كووان صوواق  اللعد ..وينوول  موون صووفات
سولل فوال بود اص.وهل ر خوهذ  الصف  كانحل ابرزة يف إ اعيل بدرج  تستدعك إبرازهوا والتنليوه ّبوا بشوكل 

بيوول الرسووال  قن أفووراق وقوود كووان يف العوورب ملحوودو .أن كانووحل لووه قعوولة يف العوورب األوائوول وهوول جوودهم الكبْي
ّبووا  يوودة الوويت جوواءكووان العقويووذكر السوويا  موون أر .مديوو ،فاألرج  أوووم بقيوو  امللحوودين موون أتبوواع إ اعيلان

ذ   وات هو نوالرضوى  و  مو.مث يثبوحل لوه أنوه كوان عنود ربوه مرضويا ..الصالة والزكاة وكان ذمر ّبما أهله .
ذكر بوذ  ا كوارات لسويا  هواتم السلرة البارزة يف جلها وهك كبيه  بسم  الرمحو ،وبينهما قرابو   وأخوْيا حو

ديوود زمووان هو   لووك حنوون «. َعِلي وواْعنوواُ  َمكوواان  َوَرفوَ .اَواذُْكووْر يف اْلِكتوواِب ِإْقرِيووَك ِإنَّووُه كوواَن ِصوودِِيقا  نَِبي  »إقريووك:
آن والقور . كتبهميفرق ذكور  ولكن األرج  أنه ساب  على إبراهيم وليك مون أنبيواء بوب إسورائيل فلوم يو.إقريك
 .. رفع ذكر فأعلى قدر  و .ه  نه كان صديقا نبيا ويسجل له أن اّلِل رفعه مكاان عليايصف

 ،وهل أن هلتر املصوريثني يف اوهنا  رأي نذكر  جملرق ا ست ناس به و  نقرر  أو ننفيوه،يقلل بوه بعوخ البواح
يسووع تعريووه مو  الوكل.اكما أن ُيووىي تعريوه لكلموو  يلحن.املصوري  القدميوو « أوزريووك»إقريوك تعريووه لكلمو  

ء وصووار لووه ىل السومافهم يعتقوودون أنوه صووعد إ.وأنوه هوول الووذي صويغحل حللووه أسوانْي كثووْية.لكلمو  اليشووع .
وزريووك ه يلحوو   وكوول موون وزنووحل أعمالووه بعوود املولت فلجوودت حسووناته توورج  سووي اته فإنوو.فيهوا عوورش عظيم

 .وقد علمهم العللم واملعار  قبل صعلق  إىل السماء.الذي جعلل  إهلا هلم
 ب إسرائيل.بأنبياء  وعلى أي  حال فنحن نكتفك  ا جاء عنه يف القرآن الكرمي ونرج  أنه ساب  على

اخذذذاالف النذذذاس بمذذذد ا نبيذذذاء مذذذا بذذذين مذذذؤمنين منممذذذين  63 - 58الذذذدرس الثالذذذث:

 وهللاافرين ممابين

ذين خلفوولهم سوولاء يسووتعرم السوويا  أول ووك األنبيوواء،ليلازن بووني هووذا الرعيوول موون املوويمنني األتقيوواء وبووني الوو
فوووإذا املفارقووو  صوووارخ  واملسووواف  كاسوووع  واهلووولة عميقووو  .مووون مشوووركك العووورب أو مووون مشوووركك بوووب إسووورائيل .
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ُ َعلَوْيِهْم ِموَن النَِّبيِِونَي ِموْن ُذرِِيَّوِ  آَقَم،َوِ َّوْن مَحَْلنوا َموَع »والفار  بعيد بني السل  واال : أُولِ َك الَِّذيَن أَنْوَعوَم اّللَّ
،وَ  ِإذا تُوْتلوووووى َعلَوووووْيِهْم آايُت الووووورَّمْحِن َخوووووُروا ُسوووووجَّدا  .ِمْن ُذرِِيَّوووووِ  ِإبْوووووراِهيَم َوِإْسووووورائِيَل،َوِ َّْن َهوووووَديْنا َواْجتَوبَوْينوووووانُووووول  
وووَهلاِت َفَسوووْلَ  يَوْلَقوووْلَن َغي وووا .َوبُِكي وووا ا  والسوووي...«.َفَخَلَ  ِموووْن بَوْعوووِدِهْم َخْلووو   َأضووواُعلا الصَّوووالَة َواتوَّبَوعُووولا الشَّ

َوِ َّوووْن ».«ِمووْن ُذرِِيَّوووِ  آَقمَ »يقوو  يف هوووذا ا سووتعرام عنووود املعووا  البوووارزة يف صووفح  النبووولة يف  ريوو  البشوووري  
فآقم يشومل ا؟ميع،ونول  يشومل مون بعود ،وإبراهيم يشومل .«َوِمْن ُذرِِيَِّ  ِإْبراِهيَم َوِإْسرائِيلَ ».«مَحَْلنا َمَع نُل   

وإ اعيل وإليوووه ينتسوووه العووورب ومووونهم خوووامت .شووومل كوووجرة بوووب إسووورائيلفرعوووك النبووولة الكبْيين:ويعقووولب ي
 النبيني.

لَووْيِهْم عَ ِإذا تُوْتلووى »بووارزة:صوفتهم ال.أول وك النبيوولن ومعهووم مون هوودى اّلِل واجتووب موون الصواحلني موون ذريووتهم .
هتم حني تتلى علويهم وجداان ترتعا ي  ابّللِ فهم أتقياء كديد واحلساس..« آايُت الرَّمْحِن َخُروا ُسجَّدا  َوبُِكي ا

 وحورون سوجدا ابلودملع آايته،فال تسعفهم الكلموات للتعبوْي عموا حوا  مشواعرهم مون شيور،فتفيخ عيولوم
خلووو  مووون . .ذكر اّللِ وبكيوووا ..أول وووك األتقيووواء احلساسووولن الوووذين تفووويخ عيووولوم ابلووودمع وختشوووع قلووولّبم لووو

ووووَواتوَّبوَ » كلهووووا وجحوووودوها ف« َأضوووواُعلا الصَّووووالةَ ».بعوووودهم خل ،بعيوووودون عوووون اّللِ  تغرقلا واسوووو« َهلاتِ عُوووولا الشَّ
لا عون ء الوذين خوالفيا  هوي فما أكد املفارق ،وما أبعد الشبه بني أول ك وهوي ء  ومون مث يتهودق السو.فيها

ل،وعاقب  الشووروق والضووال والغووك« اَفَسووْلَ  يَوْلَقووْلَن َغي وو»يتهدقهم ابلضووالل واهلووال :.سووْية آابئهووم الصوواحلني
 ق الضياع واهلال .الشرو 

َن َوَعِموَل   َب َوآَمو َّ َمونْ إِ »مث يفت  ابب التلب  على مصراعيه تنسم منه نسومات الرمحو  واللطو  والنعموى:
ُه كووواَن ِإنَّووو.ْلَغْيهِ ابِ َعوووَد الووورَّمْحُن ِعبووواَقُ  وَ ن  الَّووويِت اِت َعووودْ َجنَّ .صووواحِلا ،فَُأولِ َك يَوووْدُخُللَن اْ؟َنَّوووَ  َو  يُْظَلُمووولَن َكوووْي ا  

ُّ ِمْن ِعبواِقان تِْلَك ا.ْكرَة  َوَعِشي اُهْم ِفيها بُ رِْزقوُ  َوهَلُمْ .  َيْسَمُعلَن ِفيها َلْغلا  ِإ َّ َسالما  .َوْعُدُ  َمْأتِي ا ْ؟َنَُّ  الَّيِت نُلِر
 « ..َمْن كاَن تَِقي ا

 صووْي فووالملاتنجووك موون ذلووك .ضوو  .فالتلبوو  الوويت تنشووئ ا ميووان والعموول الصوواحل،فتحق  موودللهلا ا اووايب اللا
لوورمحن   الوويت وعوود اا؟نوو.قام يدخللن ا؟نوو  لإل.إ ووا يوودخللن ا؟نوو  و  يظلموولن كووي ا« َغي ووا»يلقووى أصووحاّبا 

 ووعد اّلِل واقع   يضيع ...عباق  إايها فآمنلا ّبا ابلغيه قبل أن يروها
و  ضووج   ضوولل يف احلووديةففووال « ما  ِإ َّ َسووال   َيْسووَمُعلَن ِفيهووا َلْغوولا  »..مث يرسووم صوولرة للجنوو  وموون فيهووا 

ذ  ا؟نو  ز  يف هووالور .صولت السوالم ..و  جدال،إ ا يسومع فيهوا صولت واحود يناسوه هوذا ا؟ول الراضك
قُوُهوْم هَلُوْم رِزْ وَ »لنفواق:او  يشوغل الونفك ابلقلو  وااول  مون التخلو  أو .مكفلل   ُيتواج إىل نلوه و كود

 اْ؟َنَّووُ  الَّووويِت تِْلوووكَ ..»مووني لنووواعم األافمووا يليووو  الطلووه و  القلووو  يف هووذا ا؟ووول الراضووك « ِفيهووا بُْكوورَة  َوَعِشوووي ا
ُّ ِمووْن ِعبوواِقان َمووْن كوواَن تَِقي ووا أما .لعموول الصوواحلوا ميووان وا و :التلبوو فموون كوواء اللرايوو  فووالطري  معر ..« نُوولِر

 اجتووب ولكوونهمو ى اّلِل يِووني و وون هوودفقوود وّر قوولم نسووه أول ووك األتقيوواء موون النب.ورايوو  النسووه فووال عدي
 « ..َن َغي اَفَسْلَ  يَوْلَقلْ »أضاعلا الصالة واتبعلا الشهلات،فلم تنفعهم وراي  النسه 
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 ربوبية هللا المطلقة وإثبات الوحي والصبر عل  المباد  65 - 64الدرس الرابع:

بيه ونفك الشووو.يفهوووالوووى تكالعوالصوووث  وحوووتم هوووذا الووودرس إبعوووالن الربلبيووو  املطلقووو  ّلِل،والتلجيوووه إىل عباقتوووه
َرُب .بُووَك َنِسووي ارَ مووا بَوونْيَ ذِلَك،َومووا كوواَن َخْلَفنووا وَ  ينا َوموواَومووا نَوتَونَوووزَُّل ِإ َّ ِ َْمووِر َربَِِك،لَووُه مووا بَوونْيَ أَيْوودِ »والنظووْي:

نَوُهما،فَاْعُبْدُ  َواْصَطِثْ لِِعباقَ  ي افْعَلُم لَ ْل توَ هَ .تِهِ السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ  « ..ُه  َِ
لسوووالم أن يقللوووه ايووول عليوووه ث  وووا أمووور ج.« .َوموووا نَوتَونَووووزَُّل ِإ َّ ِ َْموووِر َربِِوووَك »وتتضوووافر الووورواايت علوووى أن قللوووه:

التصووال فاستلحشووحل نفسه،واكوتاقحل ل.قا علووى اسوتبطائه للوولحك فو ة   ذتووه فيهوا جثيلر  - -للرسولل 
لَوُه  »ء مون أموران:ي ميلوك كول كوكفهول الوذ «َوما نَوتَونَوزَُّل ِإ َّ ِ َْمِر َربِِوكَ »فكل  جثيل أن يقلل له:.احلبيه

قتضوك حكمتوه أن تلولحك عنود موا ا ا ينوزل وهول   ينسوى كوي ا،إ« ما َبنْيَ أَيْوِدينا َوموا َخْلَفنوا َوموا بَونْيَ ذلِوكَ 
لبيوو  لووه ع إعووالن الربقة اّلِل موعبووافناسووه بعوود ذلووك أن يوذكر ا صووطبار علووى « َومووا كوواَن َربُووَك َنِسوي ا»ينوزل 

نَوُهما»قون سلا :  ا الكلن الكبْي.ر  معه يف هذكغْي ،و  فال ربلبي  ل..« َرُب السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ
إىل أفوو  املثوولل  لي  ا رتقوواءوهك تكووا.ةاعبوود  واصووطث علووى تكووالي  العبوواق..« فَاْعبُووْدُ  َواْصووَطِثْ لِِعباَقتِووهِ »

 ء والتلقووك يفقتووك للقووااعبوود  واحشوود نفسووك وعووبء نا.ي املعبلق،والثبووات يف هووذا املرتقووى العا بووني يوود
ت  ومون  من كول هوامشوق  التجموع وا حتشواق والتجورق مون كول كواغل،و .إووا مشق .ذلك األف  العلولي .

لتجوورق ،وإ  ابملشوق  بتلووك اولكنهوا   تنوال إ .وإوووا موع املشوق  للووذة   يعرفهوا إ  موون ذا .كول التفوات .
جورق ا إ  ملون يتن  عطرهوفهك   تفشوك سورها و  او.هلا،وا ستغرا  فيها،والتحفز هلا بكل جارحو  وخا؟و 

 هلا،ويفت  منافذ حسه وقلبه مجيعا.
ط:كل حركو .كل ا هوك كول نشواإ .لشوعائراوالعباقة يف ا سالم ليسحل جمورق ..« فَاْعُبْدُ  َواْصَطِثْ لِِعباَقتِهِ »

ج مشوق  هتوا .لا سحود  قون و وإوا ملشق  أن يتجه ا نسوان يف هوذا كلوه إىل اّلِل .كل اعا .ني  كل.خا؟ 
رم وكووواب األخالصوووا مووون أ.ليتلجه القلوووه يف كووول نشووواط مووون نشووواط األرم إىل السماء.إىل ا صوووطبار

 وأوها  الضرورات،وكهلات النفك،وملاضعات احلياة.
 نووه يتعبوود اّللِ أاحليوواة  ل يستشووعر يف كوول صووغْية وكبووْية نوولالإنووه موونهج حيوواة كاموول،يعيا ا نسووان وفقووه،وه

ة.فاعبود  هود واملعاانلصوث وا؟اوإنه ملونهج ُيتواج إىل .فْيتفع يف نشانه كله إىل أف  العباقة الطاهر اللضوكء
 لب ..طر والقلفهل اللاحد الذي يعبد يف هذا اللجلق والذي تتجه إليه الف.واصطث لعباقته .

ي افَهْل تَوْعَلمُ  »  النظْي ..و هل تعر  له نظْياف تعاىل اّلِل عن السمك .« َلُه  َِ
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 [98إل   66(:اآليات 19]سور  مريم ):الوحد  الثالثة

 نقي أفكار الكافرين ومشاهد للنميم والمااا في اآلخر 

ْنسواُن أَِإذا موا ِموحُل َلَسوْلَ  أُْخورَُج َحي وا )}  ْنسواُن أانَّ َخَلْقنواُ  ِمو( أَ 66َويَوُقولُل اْ ِ  يَوُك ْن قَوْبوُل َو َْ َو  يَوْذُكُر اْ ِ
ُْم َوالشَّياِننَي مُثَّ لَُنحْ 67َكْي ا  ) ُْم ( فَوَل َربَِِك لََنْحُشَروَّ ْنزَِعنَّ ِمْن ُكولِِ ِكويَع   ( مُثَّ لَنوَ 68 ِجِثي ا )ْلَل َجَهنَّمَ حَ ِضَروَّ

ِمووْنُكْم ِإ َّ وارُِقهووا   َوِإنْ  (70ا ) اِبلَّووِذيَن ُهووْم أَْوىل ِّبووا ِصووِلي  ( مُثَّ لَووَنْحُن أَْعلَوومُ 69ِعِتي ووا ) أَيُوُهووْم َأَكووُد َعلَووى الوورَّمْحنِ 
ووك الَّووِذيَن اتوَّ 71كوواَن َعلووى َربِِووَك َحْتمووا  َمْقِضووي ا ) ( َوِإذا تُوْتلووى 72) يهووا ِجِثي ووافِ َقووْلا َونَووَذُر الظَّوواِلِمنَي ( مُثَّ نُوَنجِِ

( وََكوْم أَْهَلْكنوا 73 نَوِداي  ) َخْْي  َمقاموا  َوَأْحَسونُ ْلَفرِيَقنْيِ َأُي ا ْم آايتُنا بَويِِنات  قاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنلاَعَلْيهِ 
َلُهْم ِمْن قَوْرن  ُهْم َأْحَسُن أَتت  َورِْءاي  ) ا َحومحْ اَن يف الضَّوالَلِ  فَوْلَيْموُدْق لَوُه الورَّ كو( ُقلْ  َموْن  74قَوبوْ َّتَّ ِإذا رَأَْوا ُن َمود 

ُ الَّوِذيَن َويَ  (75َأْضوَعُ  ُجْنودا  )وَ ر  َمكواان  ُهَل َكو ما يُلَعُدوَن ِإمَّا اْلَعذاَب َوِإمَّا السَّاَعَ  َفَسيَوْعَلُملَن َمنْ  زِيوُد اّللَّ
َكَفوَر آِبايتِنوا َوقواَل   ( أَفَورَأَيْوحَل الَّوِذي76)  َموَرق اْْي   َوَخواْهَتَدْوا ُهودى  َواْلباِقيواُت الصَّواحِلاُت َخوْْي  ِعْنوَد َربِِوَك يَولااب  

َكالَّ َسَنْكُتُه ما يَوُقولُل َوَ ُوُد لَوُه ِموَن   (78َد الرَّمْحِن َعْهدا  )( أَنََّلَع اْلَغْيَه أَِم اختَََّذ ِعنْ 77أَلُوَتنَيَّ ما   َوَوَلدا  )
ا )  (80َوَذْتِينا فَوْرقا  )( َونَرِيُُه ما يَوُقلُل 79اْلَعذاِب َمد 

َوُذوا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ آهِلَو   لَِيُكلنُوولا هَلُوْم ِعووز ا ) ( أََ ْ 82)ِهْم ِضوود ا الَّ َسووَيْكُفُروَن بِِعبواَقهِتِْم َوَيُكلنُوولَن َعلَويْ َكو(  81َواختَّ
ا )فَوو (83ا )تَوووَر أانَّ أَْرَسووْلَنا الشَّووياِننَي َعلَووى اْلكوواِفرِيَن تَوووُيُزُهْم أَز   ووا نَوعُووُد هَلُووْم َعوود  ْلَم ( يوَوو84ال تَوْعَجووْل َعلَووْيِهْم ِإ َّ

ِلُكلَن الشَّفاَعَ  ِإ َّ َموِن (   ميَْ 86ِمنَي ِإىل َجَهنََّم ِوْرقا  )َوَنُسلُ  اْلُمْجرِ  (85حَنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحِن َوْفدا  )
َوَذ الورَّمْحُن وَ ( َوقوالُ 87اختَََّذ ِعْنَد الرَّمْحِن َعْهدا  ) وُتْم َكويْ 88لَودا  )لا اختَّ ( َتكواُق السَّوماواُت 89 ا  ِإق ا )( َلَقوْد ِج وْ

ا ) ووُر اْ؟ِبوواُل َهوود  َبغِووك لِلوورَّمْحِن 91َقَعووْلا لِلوورَّمْحِن َولَوودا  ) أَنْ  (90يَوتَوَفطَّووْرَن ِمْنووُه َوتَوْنَشووُ  اأْلَْرُم َوختَِ ْن أَ ( َومووا يَونوْ
َقووْد َأْحصوواُهْم َوَعوودَُّهْم ( لَ 93ْبوودا  )عَ  آيت الوورَّمْحِن ( ِإْن ُكووُل َمووْن يف السَّووماواِت َواأْلَْرِم ِإ َّ 92يَوتَِّخووَذ َولَوودا  )

ا ) ق ا لورَّمْحُن وُ َعُل هَلُوُم اِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت َسوَيجْ ِإنَّ الَّو (95( وَُكُلُهْم آتِيِه يَوْلَم اْلِقياَمِ  فَووْرقا  )94َعد 
َر بِوِه اْلُمتَِّقونَي وَ 96) ا َيسَّْرانُ  بِِلساِنَك لِتُوَبشِِ ا )بِوِه قَوْلموا   تُوْنوِذرَ ( فَِإ َّ َلُهْم ِموْن قَووْرن  َهوْل ( وََكوْم أَْهلَ 97 لُود  ْكنوا قَووبوْ

ُهْم ِمْن َأَحد  أَْو َتْسَمُع هَلُْم رِْكزا  )  { (98هُُِك ِمنوْ
  مقدمة الوحد 

 بيه.عتزاله ألبقصا زكراي ومللد ُيىي ومرمي ومللد عيسى وإبراهيم وامضى السيا  يف السلرة 
حووودة،اليت بيووو  اللاومووون خلووو  بعووودهم مووون املهتووودين والضوووالني،وابلتعقيه علوووى هوووذا القصوووا إبعوووالن الربل 

   وتعقيباته.ه ومشاهدتستح  العباقة بال كريك وهك احلقيق  الكبْية اليت يثزها ذلك القصا  حداي
 يفويعرم .ةألخوووْي يف السووولرة ميضوووك يف جووودل حووولل عقائووود الشووور  وحووولل إنكوووار البعووووهوووذا الووودرس ا

 كله، اواتوووه  هوووا الكووولنمشووواهد القيامووو  مصوووائر البشووور يف ملاقووو  حيووو  حافلووو  ابحلركووو  وا نفعال،يشوووار  في
 وأرضه،إنسه وجنه،ميمنل  وكافرو .
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 األرم،وتعوورم ا يف هووذ املقدموو  هنوتعرم .ويتنقول السوويا   شواهد بووني الودنيا واهلخرة،فووإذا  ووا متصولتان
يف احلووك أن  ا يلقووك وو.نتيجتهووا هنالووك يف العووا  اهلخوور،فال تتجوواوز املسوواف  بضووع آايت أو بضووع كلمات

 العاملني متصالن مرتبطان متكامالن.
 البمث والحشر والمرور عل  الصراط وعااا الك ار 72 - 66الدرس ا ول:

ْنسوواُن:أَِإذا مووا ِموو» ْنسووانُ يَووْذُكرُ  حُل َلَسووْلَ  أُْخوورَُج َحي وواف أََو َويَوُقولُل اْ ِ ْبووُل َوَ ْ يَووُك َكووْي ا ف  أانَّ َخَلْقنوواُ  ِمووْن قوَ  اْ ِ
ُْم َحوو ُْم َوالشَّووياِننَي،مُثَّ لَُنْحِضووَروَّ َكووُد َعلَووى ْن ُكوولِِ ِكوويَع   أَيُوُهووْم أَ مُثَّ لَنَوْنووزَِعنَّ ِموو.ي وواَهوونََّم ِجثِ ْلَل جَ فَوووَل َربِِووَك لََنْحُشووَروَّ

مُثَّ . َعلوى َربِِوَك َحْتموا  َمْقِضوي اُكْم ِإ َّ وارُِقهوا كوانَ َوِإْن ِمونْ .اا ِصِلي  مُثَّ لََنْحُن أَْعَلُم اِبلَِّذيَن ُهْم أَْوىل ّبِ .الرَّمْحِن ِعِتي ا
ك الَِّذيَن اتوََّقْلا َونََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيها ِجِثي ا  «.نُوَنجِِ

ْنسانُ »ا يقلله يبدأ املشهد بذكر م ر يف ثوْية مون البشوتهوا صونل  كذلك أن هذ  املقلل  قال.عن البعة« اْ ِ
ْنسوانُ »عصلر رتلفو  فكأ وا هوك كوبه   ْنسوَويَوُقو»ال:واع اضوه املتكورر يف مجيوع األجيو« اْ ِ اُن:أَِإذا موا لُل اْ ِ

يو  كوانف فأين كانف وك.ه األوىلشأت..وهل اع ام منشي  غفل  ا نسان عن ن« ِمحُل َلَسْلَ  أُْخرَُج َحي اف
ْنسووواُن أانَّ ْذُكُر اْ ِ أََو  يَووو»إنوووه   يكووون مث كوووان والبعوووة أقووورب إىل التصووولر مووون النشوووأة األوىل لووول أنوووه توووذكر:

 «.َخَلْقناُ  ِمْن قَوْبُل َوَ ْ َيُك َكْي ا ف
م سم وأجلوه أووقل أعظم هيقسم اّلِل تعاىل بنفسه و .مث يعقه على هذا ا نكار وا ستنكار بقسم هتديدي

ُمْ  »عد البعة فهذا أمر مفوروغ منوه:ب -سيحشرون  شوروم فلنح.لنولا وحدهمولون يك..« فَووَل َربِِوَك لََنْحُشوَروَّ
وووووياِننيَ » ل  التوووووابع صووووو،وبينهموووووا والشووووويانني هوووووم الوووووذين يلسلسووووولن اب نكار.فهوووووم والشووووويانني سلاء« َوالشَّ

 مُثَّ »واملهانوو : ثِوول ااووزيصوولرة حسووي  وهووم جووايلن حوولل جهوونم جواملتبلع،والقائوود واملقوولق ..وهنووا يرسووم هلووم 
ُْم َحووْلَل َجَهوونََّم ِجِثي وا د حمشوولرة حمضوورة إىل  ُيصويها العوولع الوويت  ..وهووك صوولرة رهيبوو  وهوذ  ا؟موو« لَُنْحِضوَروَّ

هم جووايلن و .ى فيهوواجهوونم جاييوو  حلهلا،تشووهد هلهلووا ويلفحهووا حرهووا،وتنتظر يف كوول حلظوو  أن تيخووذ فتلقوو
كود أب ملون كوانلا زع وا؟وذلى ركبهم يف ذل  وفزع ..وهل مشهد ذليل للمتجثين املتكثين،يليه مشهد النوع

سوووم بظلوووه ويف اللفوووج تشديد،لْي ..« ي وووامْحِن ِعتِ لَوووى الووورَّ مُثَّ لَنَوْنوووزَِعنَّ ِموووْن ُكووولِِ ِكووويَع   أَيُوُهوووْم َأَكوووُد عَ »عتووولا وعوووثا:
 لوويعلم ال  وإن اّللِ لهووا اايووالقووذ  يف النووار،وهك احلركوو  الوويت يكم وجرسووه صوولرة هلووذا ا نتووزاع تتبعهووا صوولرة

 ا اّلِل فوورقا أحصوواهواليت.موون هووم أوىل  ن يصووللها،فال ييخووذ أحوود جزافووا موون هووذ  ا؟موولع الوويت   هصووى
منني قووذوفني  وإن املووي نليعوو  امل ارون ليكلنوولاهووم املختووف..« مُثَّ لَووَنْحُن أَْعلَووُم اِبلَّووِذيَن ُهووْم أَْوىل ِّبووا ِصووِلي ا»فوورقا:

فهم يرقون فيودنلن وميورون  «َمْقِضي ا َحْتما   َوِإْن ِمْنُكْم ِإ َّ وارُِقها كاَن َعلى َربِِكَ »ليشهدون العرم الرهيه:
وووك».ّبووا وهووك تتوووأجج وتتميووز وتوووتلمج ويوورون العتووواة ينزعوولن ويقووذفلن فتزحووز  عووونهم « َن اتوََّقوووْلاالَّووِذي مُثَّ نُوَنجِِ

 « ..َونََذُر الظَّاِلِمنَي ِفيها ِجِثي ا» يكاقون  وينجلن منها  
 رفي الك ار للحق ومشاهد عاابهم في اآلخر  76 - 73الدرس الثاني: 
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لظوامللن اويبقوى .انجني املتقولن ومن هذا املشهد املفزع الذي اثل فيه العتاة جثل اازي واملهانو ،ويرو  فيوه
ْيووم منني،ويعدنيا يتعوووووواىل فيووووووه الكفووووووار علووووووى املوووووووي موووووون هووووووذا املشووووووهد إىل مشوووووووهد يف الوووووو.فيووووووه جووووووايني .

ُروا قواَل الَّوِذيَن َكَفو.نات  آايتُنا بَويِِ  َلْيِهمْ َوِإذا تُوْتلى عَ »بفقرهم،ويعتزون بثرائهم ومظاهرهم وقيمهم يف عا  الفناء:
 « ..فلِلَِّذيَن آَمُنلا:َأُي اْلَفرِيَقنْيِ َخْْي  َمقاما  َوَأْحَسُن نَِداي  

وإىل جانبهوا .ق عصولر الفسوا فولن يفلاقي الفخم  واجملوامع امل فو  والقويم الويت يتعامول ّبوا الكوثاء واملإوا الن
و  فخامو  نو ،و  زخور ،و  زي   أّبو .تلوك اجملتمعوات املتلاضوع  املظهور واملنتودايت الفقوْية إ  مون ا ميوان

 هذ  وتلك تتقابالن يف هذ  األرم وعتمعان ..
غووواح  هققها،واملابملصووواحل.بسووولطاوا وجاهها.غرايهتوووا الفخمووو  الضوووخم :تق   اهلوووا ومجاهلاوتقووو  األوىل   

؟وووووا  ااع،وتسوووووخر مووووون ال واملتوتق  الثانيووووو   ظهرهوووووا الفقوووووْي املتلاضوووووع،هتزأ ابملووووو.تلفرها،وابللذائوووووذ واملتووووواع
ذي بوو  اعتوزاز  كممون حوا  والسلطان وتدعل الناس إليها،  ابسم لذة هققها،و  مصلح  تلفرها،و  قورىب

 قون ّللِ معتزة بعووزة اولكن ابسووم العقيوودة تقوودمها إلوويهم جموورقة موون كوول زخر ،عانلوو  موون كوول زينوو ،.سوولطان
لوه كرهم علوى ذلوك  ك أن شجو  بل تقدمها إليهم ومعها املشق  وا؟هود وا؟هواق وا سوتهتار،  الو.سلا  .

 و  يلم احلساب.كي ا يف هذ  األرم،إ ا هل القرب من اّلِل،وجزا   األ
َأُي »يقللوولن للموويمنني الفقووراء:ف -لوى عهوود الرسوولل ع -وهوي ء هووم سوواقة قووريا تتلووى علوويهم آايت اّلِل 

ف أيهم .الووذين يلتفوولن حللووه د،أم الفقووراءمنوولن  حمووالكووثاء الووذين   يي « اْلَفوورِيَقنْيِ َخووْْي  َمقامووا  َوَأْحَسووُن نَووِداي 
أم م مون السواقة،ة وإخولاوبون احلواّر وعمورو بون هشوام واللليود بون املغوْي خْي مقاما وأحسن انقايف النضْي 

م اعوه يكلنولن هوفكوان أتبأبالل وعمار وخباب وإخلاوم من املعدمنيف أفلل كان ما يدعل إليوه حممود خوْيا 
نووول كبيوووحل فقوووْي عا هوووي ء النفووور الوووذين   قيمووو  هلوووم يف جمتموووع قوووريا و  خطووورف وهوووم اتمعووولن يف بيوووحل

 بارزةف.ال اعي  ا جتمن معارضل  هم أول ك أصحاب النلاقي الفخم  الضخم  واملكان  خبابف ويكل 
 أن تقوووو  كموووو  اّللِ وإوووووا حل.منطوووو  انجوووولبني عووون اهلفووووا  العليووووا يف كوووول زموووان ومكان.إنوووه منطوووو  األرم

 موون ّللِ  اهتا خالصوو ريوودها لووذليقبوول عليهووا موون ي.العقيوودة جموورقة موون الزينوو  والطالء،عانلوو  موون علاموول ا غراء
املنووافع،ومن ملطووامع و قون النوواس،ومن قون مووا تلاضووعلا عليووه موون قوويم ومغوورايت وينصوور  عنهووا موون يبتغووك ا

 يشتهك الزين  والزخر ،ومن يطله املال واملتاع.
ويعقوووه السووويا  علوووى قللووو  الكفوووار التياهني،املتبووواهني  وووا هوووم فيوووه مووون مقوووام وزينووو  بلمسووو  وجدانيووو  ترجوووع 

َلُهْم »ابرين،على ما كانلا فيه من مقام كرمي ونعمو  كوانلا فيهوا فواكهني:القله إىل مصارع الغ وََكوْم أَْهَلْكنوا قَووبوْ
 .. 1702«ِمْن قَوْرن  ُهْم َأْحَسُن أَتت  َورِْءاي  

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (مظهرا ومنظرا. - 1702
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ن إاهلوال .أ   توه علويهمو  يعصومهم كوكء مون اّلِل حوني ك.فلم ينفعهم أتيهم ورايكهم وزينتهم ومظهرهم
فتووه بعنوو  ن حللووه تلتووذكر وتفكوور مووا أخووذ  الغوورور  ظهوور ومصووارع الغووابرين مووولل .هووذا ا نسووان لينسووى

كثوور ا أكوود قوولة وألووه وكووانل وتنووذر  وهووذر ،وهل سوواقر فيمووا هوول فيووه،غافل عمووا ينتظوور   ووا لقيووه موون كووانلا قب
 أملا  وأو قا.

ن كوان موون مو  ن -رة مباهلوو  أن يوودعل علويهم يف صول  - -يعقوه السويا  بتلوك اللفتوو  مث ذمور الرسولل 
 :  اهلخرةيفالفريقني يف الضالل  فليزق  اّلِل  ا هل فيه حَّت ذيت وعد  يف الدنيا أو 

وووواَعَ   لَعووووُدوَن ِإمَّووووا اْلَعووووذابَ يُ رَأَْوا مووووا   ِإذاقُووووْل:َمْن كوووواَن يف الضَّووووالَلِ  فَوْلَيْمووووُدْق لَووووُه الوووورَّمْحُن َموووود ا،َحَّتَّ » َوِإمَّووووا السَّ
الصَّواحِلاُت َخوْْي  ِعْنوَد  َدْوا ُهدى  َواْلباِقيواتُ ِذيَن اْهتَ  الَّ َل َكر  َمكاان  َوَأْضَعُ  ُجْندا ،َويَزِيُد اّللَُّ َفَسيَوْعَلُملَن َمْن هُ 

 « ..َربَِِك يَلااب  َوَخْْي  َمَرق ا
أن يزيووود  فليكن  وليووودع حممووود ربوووه.ألووووم أغووو  وأّبوووى - -فهوووم يزعمووولن أووووم أهووودى مووون أتبووواع حممووود 

ن هول   يعودو أو ا يعودهم موحوَّت إذا وقوع .ن الفوريقني ضوال ،وأن يزيود املهتودين منهموا اهتوداء .الضالني مو
لن:أي ففعندئوووذ سووويعر  -يكووولن عوووذاب الضوووالني يف الووودنيا  يووودي املووويمنني،أو عوووذاّبم األكوووث يووولم الووودين 

ِعْنووَد َربِِووَك  اُت َخووْْي   الصَّوواحلِ َواْلباِقيوواتُ »ويلم ووذ يفوور  امليمنوولن ويعتووزون .الفووريقني كوور مكوواان وأضووع  جندا
 خْي من كل ما يتباهى به أهل األرم ويتيهلن.« يَلااب  َوَخْْي  َمَرق ا

 نموذج لكافر مغار بماله وولده وعاابه في اآلخر  77الدرس الثالث:

جووووه كرها ويعمث يسووووتعرم السوووويا   لذجووووا آخوووور موووون تووووبج  الكافرين،وقللوووو  أخوووورى موووون أقوووولاهلم يسووووتن
َووَذ ِعْنوواف أَنَّلَووَع َولَوودا  حَل الَّووِذي َكَفووَر آِبايتِنووا َوقوواَل:أَلُوَتنَيَّ مووا   وَ أَفَورَأَيْوو»منهووا: َد الوورَّمْحِن َعْهوودا ف َكووالَّ ْلَغْيووَه أَِم اختَّ

ا  « ..ا فَوْرقا   َوَذْتِينا يَوُقللُ َونَرِيُُه م.َسَنْكُتُه ما يَوُقلُل َوَ ُُد َلُه ِمَن اْلَعذاِب َمد 
تُوووووووووُه َعوووووووووْن َخبَّووووووووواِب بْووووووووونِ  ن ا،وََكووووووووواَن ِ  َعلَوووووووووى اْلَعووووووووواِص بْوووووووووِن َوائِووووووووول  َقْين ،فَأَتَويوْ ،قَاَل:ُكْنوووووووووحُل َرُجوووووووووال  قَويوْ  اأَلَرتِِ

وود   َعووَة .أَتَوَقاَضوواُ ،فَوَقاَل:َ ،َواّللَِّ  َ أَْقِضوويَك َحووَّتَّ َتْكُفووَر ِ َُحمَّ وود  َحووَّتَّ َاُوولَت،مُثَّ تُوبوْ فَوُقْلووحُل:َواّللَِّ  َ َأْكُفووُر ِ َُحمَّ
ُتَك قَ . تَوووِب َوِ  مَثَّ َمووال  َوَولَوود ،فََأْعطَيوْ ُ:}أَفَورَأَيْوووحَل الَّووِذي َكَفووَر آِباَيتِنَوووا .اَل:فَووِإيِنِ ِإَذا ُمووحُل مُثَّ بُِعثْووحُل ِج وْ فَووأَنْوَزَل اّللَّ

ا{،ِإىَل قَوْللِِه:}َوَذْتِيَنا فَوْرق ا{.  .1703َوقَاَل أُلوَتنَيَّ َما   َوَوَلد 
،ويسووتنكر موون أمر  ج موون هتكووم الكفووار واسووتخفافهم ابلبعووة والقوورآن يعجووهوقللوو  العوواص بوون وائوول  وولذ 

 ل واي  من هققهففه« َعْهدا   لرَّمْحنِ أَِم اختَََّذ ِعْنَد ا».فهل يعر  ما هنالك« أَنََّلَع اْلَغْيَهف»اقعاء :
ا هول يكفور كال   يطلوع علوى الغيوه و  يتخوذ عنود اّلِل عهودا،إ .وهك لفظو  نفوك وزجور.«َكالَّ »مث يعقه:

َكالَّ َسَنْكُتُه موا يَوُقولُل َوَ ُوُد لَوُه ِموَن »ويسخر فالتهديد إذن واللعيد هل الالئ  لتأقيه الكافرين السافرين:
وهول تعبوْي .سونكته موا يقولل فنسوجله عليوه ليولم احلسواب فوال ينسوى و  يقبول املغالطو  ...« اْلَعذاِب َمد ا
و وووود لووووه موووون العووووذاب . ،وعلم اّلِل   تنوووود عنووووه صووووغْية و  كبْيةللتهديوووود،وإ  فاملغالطوووو  مسووووتحيل تصووووليري
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َونَرِيُوُه »مدا،فنزيد  منه ونطيله عليه و  نقطعه عنه  ويستمر السيا  يف التهديد على نريق  التصولير أيضوا:
أي أنخوووذ موووا حلفوووه  وووا يتحووودّ عنوووه مووون موووال وولووود كموووا يفعووول الووولاّر بعووود مووولت املووولّر  « موووا يَوُقوووللُ 

  مووال معووه و  ولوود و  نصووْي لووه و  سووند،جمرقا ضووعيفا وحيوودا فريوودا.فهل رأيووحل إىل هووذا « ينووا فَوووْرقا  َوَذْتِ »
الذي كفر آبايت اّلِل وهل ُييل على يلم   ميلك فيه كي اف يلم ارق من كل موا ميلوك يف هوذ  الودنياف إنوه 

  لذج الكفر وا قعاء وا ستهتار ... لذج من  اذج الكفار
سذذيطر  الشذذياطين علذذ  الكذذافرين وصذذور  لهذذوانهم يذذوا  87 - 81رابذذع:الذذدرس ال

 القيامة

َووُذوا ِمووْن ُقوِن  »ويسووتطرق السوويا  يف اسووتعرام لوولاهر الكفوور والشووور :  لنُوولا هَلُووْم ِعوووز ا،َكالَّ    لَِيكُ ّللَِّ آهِلَوواَواختَّ
ا فَووال تَوْعَجووْل .يَن تَوووُيُزُهْم أَز الشَّووياِننَي َعلَووى اْلكوواِفرِ ْرَسووْلَنا اانَّ أَ أَ َر أََ ْ تَووو.َسوَيْكُفُروَن بِِعبوواَقهِتِْم َوَيُكلنُوولَن َعلَووْيِهْم ِضوود 

ا ووا نَوعُووُد هَلُووْم َعوود   ِإىل َجَهوونََّم ِوْرقا ،  مَيِْلُكوولَن دا ،َوَنُسوولُ  اْلُمْجوورِِمنيَ مْحِن َوفْ ىَل الوورَّ إِ يَوْلَم حَنُْشووُر اْلُمتَِّقوونَي .َعلَووْيِهْم ِإ َّ
 «. ِإ َّ َمِن اختَََّذ ِعْنَد الرَّمْحِن َعْهدا  الشَّفاَع َ 

يهم ة،وكان فور والغلوه والنصوفهي ء الوذين يكفورون آبايت اّلِل يتخوذون مون قونوه آهلو  يطلبولن عنودها العزة،
ا؟وووووون الئكووووو  و كوووووال  فسووووويكفر امل.مووووون يعبووووود املالئكووووو  ومووووون يعبووووود ا؟ووووون ويستنصوووووورووم ويتقووووولون ّبوووووم .

اَوَيُكلنُوووووولَن َعلَووووووْيِهمْ »ويووووووثأون إىل اّلِل موووووونهم،بعباقهتم،وينكرووووووووا عليهم، هم والشووووووهاقة ابلتووووووث  موووووون«  ِضوووووود 
نووذ أن نلووه غوولائهم مإفهم مسوولطلن عليهم،مووأذون هلووم يف .علوويهم.وإن الشوويانني ليهيجوولوم إىل املعاصووك

كول ل قريه،و ىل أجوإوم  هلولن و  يضوي  صودر  ّبوم فوإ« َفال تَوْعَجْل َعلَوْيِهمْ  ..»إبليك إنال  يد  فيهم 
وو»لسوا والتعبووْي يصولر ققوو  احلسوواب تصووليرا حمس.كوكء موون أعموواهلم حمسولب علوويهم ومعوودوق . ْم هَلُووا نَوعُووُد ِإ َّ

ا احلسواب  بعها ليحاسوبهفاسوه،ويتتوإنه لتصلير مرهلب،فيا ويل من يعد اّلِل عليه ذنلبه وأعمالوه وأن..« َعد 
لووووو  قيعووووويا يف و عمالوووووه وأخطووووواء  يفوووووزع وحوووووا  إن الوووووذي ُيوووووك أن رئيسوووووه يف األرم يتتبوووووع أ.العسوووووْي .
 فأما.واحلسوواب قبوو  العوودفكيوو  ابّلِل املنووتقم ا؟بووارف  ويف مشووهد موون مشوواهد القياموو  يصوولر عا.وحسووبان .

وأموا .«الورَّمْحِن َوفْودا   ِقونَي ِإىَل اْلُمتَّ  يوَوْلَم حَنُْشورُ »امليمنلن فقاقملن على الرمحن وفدا يف كرامو  وحسون اسوتقبال:
و  كووفاع  .«قا  َهوونََّم ِورْ جَ  ِإىل َوَنُسوولُ  اْلُمْجوورِِمنيَ ».فمسوولقلن إىل جهوونم ورقا كمووا تسووا  القطعووان اجملرموولن

 عموول صوواحلا أنو موون آموون  وقد وعوود اّللِ .يلم ووذ إ  ملوون قوودم عمووال صوواحلا فهوول عهوود لووه عنوود اّلِل يسووتلفيه
 ازيه ا؟زاء األو ،ولن حل  اّلِل وعدا.

كايب الك ار في نسبة الولذد هلل وعبوديذة هللاذل المخلوقذات أ 95 - 88الدرس الخامس:

 هلل

كلن مووون ل املشووور ذلك حوووني يقووول .مث يسوووتطرق السووويا  مووورة أخووورى إىل مقللووو  منكووورة مووون مقووول ت املشوووركني
ن اّلِل رى:املسووووي  ابوووون النصاواملشوووركلن موووو.واملشووووركلن مووون اليهوووولق:عزيز ابوووون اّللِ .العرب:املالئكووو  بنووووات اّللِ 

   :له هلذ  القلل  املنكرة اليت تنكرها فطرته،وينفر منها ضمْي ..فينتفخ الكلن ك
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َووَذ الوورَّمْحُن َوَلدا  » ووُتْم َكووْي ا  ِإق ا.َوقاُللا:اختَّ ووُر اْ؟ِبوواُل َفطَّووْرَن ِمْنووُه َوتَوْنَشووماواُت يَوتوَ اُق السَّووَتكوو.َلَقووْد ِج وْ ُ  اأْلَْرُم َوختَِ
ا،أَْن َقَعْلا لِلرَّمْحِن َوَلدا ،َوما  َبِغك لِلرَّمْحِن أَنْ َهد   .« . َوَلدا  يَوتَِّخذَ  يَونوْ

ا نتفووام  الغووْية و و إن جوورس األلفوواا وإيقوواع العبووارات ليشووار  لووالل املشووهد يف رسووم ا؟ل:جوول الغضووه 
الوذات  قداسو املساس بوإن ضمْي الكلن وجلارحه لتنتفخ،وترتعا وترج  من  اع تلك القلل  النابي ،و 

ن ُيبووه كراموو  موو  ل جارحوو  عنوود مووا يغضووه ا نسووان للمسوواس بكرامتووه أوالعليوو ،كما ينووتفخ كوول عضوول وكوو
يقاعهوا واأللفواا إب.لم وا؟باويلقر  ..هذ  ا نتفاض  الكلني  للكلم  النابي  تش   فيها السوماوات واألر 

 ترسم حرك  الزلزل  وا رعا .
 التبشيع :و لم  التفظيع تنطل  ك حَّت «َوقاُللا:اختَََّذ الرَّمْحُن َوَلدا  »وما تكاق الكلم  النابي  تنطل :

ووُتْم َكووْي ا  ِإق ا» وهل .رئووهلكوولن كلووه لبار،ويغضووه امث يهتووز كوول سوواكن موون حوولهلم ويوورتج كوول مستق« َلَقووْد ِج وْ
يت قوام ز القاعودة الويانه وهتُيك بتلك الكلم  تصدم كيانه وفطرته وعايف ما وقر يف ضمْي  وما استقر يف ك

وووماواُت يَوتَوَفطَّوووْرَن ِمْنوووُه َوتَوْنَشووو ُ َتكووو»عليهوووا وانموووأن إليهوووا: ووورُ اأْلَرْ  اُق السَّ ا ُم َوختَِ ْلا لِلووورَّمْحِن أَْن َقَعووو.اْ؟ِبووواُل َهووود 
َبِغك لِلرَّمْحِن أَْن يَوتَِّخَذ َوَلدا  .َوَلدا    « ..َوما يَونوْ

ووووماو »ويف وسوووو  الغضووووب  الكلنيوووو  يصوووودر البيووووان الرهيووووه:  آيت الوووورَّمْحِن ِم ِإ َّ رْ اِت َواأْلَ ِإْن ُكووووُل َمووووْن يف السَّ
ا.َعْبدا    «.ِ  فَوْرقا  ْلِقيامَ اوَُكُلُهْم آتِيِه يَوْلَم .َلَقْد َأْحصاُهْم َوَعدَُّهْم َعد 

ا خلوووو  كووووريك،إ  إن كوووول موووون يف السووووماوات واألرم إ  عبوووود ذيت معبوووولق  خاضووووعا نائعووووا،فال ولوووود و 
ُهْم َعووصوواُهْم وَ َلَقووْد َأحْ »..البيووان  وعبيوود.وإن الكيووان البشووري لْيعوو  وهوول يتصوولر موودللل هووذا اَعوودَّ فووال « د 

وكوول فوورق يقوودم .ل فرق اّلِل علووى كووفعووني« قا  وَُكُلُهووْم آتِيووِه يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  فَووورْ »جمووال هلوورب أحوود و  لنسوويان أحوود 
 ل وحيوود فريوودهووها،فووإذا حَّت رو  ا؟ماعوو  ومشوواعر ا؟ماعوو  اوورق من.وحيوودا   ذنووك  حوود و  يعتووز  حوود

ق السوووامك:وق   مووون الووول أموووام الوووداين.ويف وسووو  هوووذ  اللحووودة واللحشووو  والرهبووو ،إذا امليمنووولن يف لوووالل نديووو
 « ..مْحُن ُوق اُم الرَّ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت َسَيْجَعُل هلَُ »الرمحن:

يع يف املووا ل وق يشوووهوو.سوللتعبووْي ابلوولق يف هووذا ا؟وول نووداوة رخيوو  اووك القلوولب،ورو  رضووى يلمووك النفل 
 األعلى،مث يفيخ على األرم والناس فيمتلىء به الكلن كله ويفيخ ..

ا َقَعوا ِجْثِيوَل َعْن َأيب ُهَريْورََة،َعِن النَِّلِِ  َ َعوزَّ َوَجولَّ ِإَذا َأَحوهَّ َعْبود  ، فَوَقواَل:اَي ِجْثِيوُل ِإيِنِ أُِحوُه قَاَل:ِإنَّ اّللَّ
،قَاَل:فَوُيِحبُوووووُه أَْهوووووفُووووواَلان  فََأِحبَّهُ  وووووُه ُفاَلان  َ ُيُِ وووووَماِء:ِإنَّ اّللَّ ُل ،قَاَل:فَوُيِحبُوووووُه ِجْثِيوووووُل قَووووواَل:مُثَّ يُونَووووواِقي يف أَْهوووووِل السَّ

ا َقَعووا ِجْثِيَل،فوَ  َ َعووزَّ َوَجوولَّ ِإَذا أَبْوغَووَخ َعْبوود  َل:اَي ِجْثِيووُل،ِإيِنِ َقوواالسَّوَماِء،مُثَّ يُلَضووُع لَووُه اْلَقبُوولُل يف اأَلْرِم،َوِإنَّ اّللَّ
َ يوُووووووووْبِغخُ  ووووووووَماِء:ِإنَّ اّللَّ فُوووووووواَلان   أُْبغِووووووووُخ فُوووووووواَلان  فَأَْبِغْضُه،قَاَل:فَويُوْبِغُضووووووووُه ِجْثِيُل،قَوووووووواَل:مُثَّ يُونَوووووووواِقي يف أَْهووووووووِل السَّ

 ..1704فَأَْبِغُضلُ ،قَاَل:فَويُوْبِغُضُه أَْهُل السََّماِء،مُثَّ تُلَضُع َلُه اْلبَوْغَضاُء يف اأَلْرِم.
 القرآن إناار وأبشير وأوجيه لمصارع السابقين 98 - 97الدرس السادس:
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 ولقوود.ا القرآنغايوو  هووذ وبعوود فووإن هووذ  البشوورى للموويمنني املتقني،وذلووك ا نووذار للجاحوودين ااصوويمني  ووا
وَر »رأو :ليقوو - -يسور  اّلِل للعوورب فأنزلوه بلسووان الرسولل  ووا َيسَّوْرانُ  بِِلسوواِنَك لِتُوَبشِِ ِقونَي َوتُوْنووِذَر بِووِه بِووِه اْلُمتَّ فَِإ َّ

ا  « ..قَوْلما  ُلد 
 ن استعراضهماايال  وختتم السلرة  شهد يتأمله القله نليال ويرتعا له اللجدان نليال و  ينتهك

ُهْم ِمْن أَ » َلُهْم ِمْن قَوْرن  َهْل هُُِك ِمنوْ  «.ْم رِْكزا ف َتْسَمُع هلَُ َحد  أَوْ وََكْم أَْهَلْكنا قَوبوْ
رقى،ويقفووك واقي ال وكأ ووا ذخووذ بووك إىل.مشووهد يبوود   ابلرجوو  املوودمرة،مث يغموور  ابلصوومحل العمي  وهوول

يت كانوحل لشوخلص الوعلى مصارع القرون ويف ذلك اللاقي الذي   يكاق ُيد  البصر،يسب  خيالوك موع ا
محل  إذا الصو..مث ا وتتطلوعواألمواين واملشواعر الويت كانوحل هيو.تدب وتتحر ،واحلياة اليت كانحل تنوبخ وار 

ُك َهوْل هُِو»..ت  .  صول   حركو.  حوك.حيم،وامللت اثم،وإذا ا؟ثة واألكوالء والبلوى والودمار،  أنمو 
ُهْم ِمووْن َأَحوود ف ُهْم ِمووْن َأَحوود  أَ »انظوور وتلفووحل « ِموونوْ أ  إنووه .تسوومع وأنصووحل« زا   هَلُووْم رِْكووْو َتْسووَمعُ َهووْل هُِووُك ِموونوْ

 ما من أحد إ  اللاحد احلك الذي   ميلت.و .السكلن العمي  والصمحل الرهيه
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 مكي ة وآياأها خمس وثالثون ومائة ( سور  طه20)

 أمريف بالسور 

لة كتبووحل إوووا ليسووحل كووق.ببيووان وليفتووه وحوودوق تكاليفووه . - -تبوودأ هووذ  السوولرة وختووتم خطووااب للرسوولل 
اّلِل  بعود ذلوك إىل ر االو وأم.ك التبشوْي وا نوذارإ ا هك الودعلة والتوذكرة،وه.عليه،وليسحل عناء يعذب به

نول لوه فيها.الوذي تعلولب وخلااملهيمن على لاهر الكلن وابننه،اابْي بظولاهر الق.اللاحد الذي   إله غْي 
وووووم أل  يشووووقى و فووووال علووووى الرسوووولل  وووون يكووووذب ويكفوووور .ا؟بووووا ،ويرجع إليووووه الناس:نووووائعهم وعاصوووويهم .

 يكذبلن ويكفرون.
جول إسورائيل للع ختواذ بوبالع وااتام تعرم قص  ملسى عليه السالم من حلق  الرسال  إىل حلقو  وبني املط

 وملقوو  ا؟وودل -ى بعوود خووروجهم موون مصر،مفصوول  مطللوو  وخباصوو  ملقوو  املناجوواة بووني اّلِل وكليمووه ملسوو
مللسووى  ّللِ رعايوو  ا وتتجلووى يف غضوولن القصوو .وملقوو  املبوواراة بووني ملسووى والسووحرة ...بووني ملسووى وفرعلن

 « ..ى ْ َُع َوأَر ُكما أَ   خَتافا ِإنَِّب َمعَ »الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه،وقال له وألخيه:
ئوه ملوا لبشور مون أبناوتر  ا.هلووتعرم قص  آقم سريع  قصْية،تثز فيهوا رمحو  اّلِل هلقم بعود خطي ته،وهدايتوه 

 حتارون من هدى أو ضالل بعد التذكْي وا نذار.
حيووة .قصوو  آقم ألعلووى موونوكأ ا هووك تكملوو  ملووا كووان أول األموور يف املووا ا.لقصوو  مشوواهد القياموو وهووي  اب

بعود  ب  إىل األرمم،وهول يهوتصوديقا ملوا قيول ألبويهم آق.يعلق الطائعلن إىل ا؟ن ،ويذهه العصاة إىل النار
لسووولرة اطلوووع من مموووا كوووان  ومووون مث ميضوووك السووويا  يف هوووذ  السووولرة يف كووولنني اينني:الشووولط األول يتضووو

  تتبعوووه قصووو..« َموووْن َحْشووى .لِ ِإ َّ تَوووْذِكرَة  .موووا أَنْوزَْلنووا َعَلْيوووَك اْلُقوووْرآَن لَِتْشووقى » - -اباطوواب إىل الرسووولل 
 م يف رعايته.ن ّبا وهملسى  لذجا كامال لرعاي  اّلِل سبحانه ملن حتارهم  بالغ قعلته فال يشقل 

مث .  ملسوووىسووولرة وقصووو  آقم و وووا يسوووْيان يف اعوووا  مطلوووع الوالشووولط الثووواين يتضووومن مشووواهد القيامووو  وقصووو
 ختام السلرة  ا يشبه مطلعها ويتناس  معه ومع جل السلرة.

ل لووه فلس،وتعنوولوول علوولي جليل،ختشووع لووه القللب،وتسووكن لووه الن.وللسوولرة لوول خوواص يغموور جلهووا كلووه .
املناجووواة  ،يف تلوووكد  ملسوووىإنوووه الظووول الوووذي حلعوووه علوووك الووورمحن علوووى الووولاقي املقووودس علوووى عبووو.ا؟بوووا  .

الوذي حلعوه  هل الظولو .الطليل  والليل ساكن وملسى وحيد،واللجلق كله يتجاوب بذلك النجاء الطليل .
َوَعنَوووحِل ».« .سوووا  ُع ِإ َّ  َْ ال َتْسووومَ َوَخَشوووَعحِل اأْلَْصووولاُت لِلووورَّمْحِن فَووو»علوووك القيووولم يف ملقووو  احلشووور العظووويم:

طلعهوا إىل ختامهوا ذا ا؟ول مون مهق يف مثل ..وا يقاع امللسيقك للسلرة كلها يستطر « مِ اْلُلُجلُ  لِْلَحكِِ اْلَقُيل 
 ا.رخيا كجيا نداي بذلك املد الذاهه مع األل  املقصلرة يف القافي  كلها تقريب

 [98إل   1(:اآليات 20]سور  طه )الوحد  ا ول :

 الكالا عن القرآن وقصة موس  عليه السالا 

 رَّْلِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2917 

( تَوْنووووزِيال  ِ َّووووْن َخلَووووَ  اأْلَْرَم 3( ِإ َّ تَووووْذِكرَة  ِلَمووووْن َحْشووووى )2( مووووا أَنْوزَْلنووووا َعَلْيووووَك اْلُقووووْرآَن لَِتْشووووقى )1نووووه )} 
نَوُهمووا ( لَووُه مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم 5الوورَّمْحُن َعلَووى اْلَعووْرِش اْسووَتلى ) (4َوالسَّووماواِت اْلُعلووى ) َومووا بَويوْ
وورَّ َوَأْخفووى )6َومووا َهْووحَل الثَّوورى ) ُ   إِلووَه ِإ َّ ُهووَل لَووُه اأْلَْ وواُء احْلُْسوو  7( َوِإْن َعَْهووْر اِبْلَقووْلِل فَِإنَّووُه يَوْعلَووُم السِِ ( اّللَّ

حُل انرا  َلَعلِِوووك آتِووويُكْم ِمْنهوووا ِإْذ رَأى انرا  َفقووواَل أِلَْهلِوووِه اْمُكثُووولا ِإيِنِ آَنْسووو (9( َوَهوووْل أَ َ  َحوووِديُة ُملسوووى )8)
( ِإيِنِ أاََن َرُبَك فَواْخَلْع نَوْعَلْيوَك ِإنَّوَك 11( فَوَلمَّا أَ ها نُلِقَي اي ُملسى )10بَِقَبك  أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهدى  )

ُ   إِلوووَه ِإ َّ أاََن فَاْعبُوووْدين ( ِإنَّووو13( َوأاََن اْخَ ْتُوووَك فَاْسوووَتِمْع ِلموووا يُووولحى )12اِبلْووولاِق اْلُمَقووودَِّس نُووولى  ) ِب أاََن اّللَّ
( فَوال َيُصودَّنََّك 15ِإنَّ السَّاَعَ  آتَِي   َأكاُق أُْخِفيها لُِتْجزى ُكوُل نَوْفوك  ِ وا َتْسوعى ) (14َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي )

وُيا 17َك بَِيِميِنَك اي ُملسى )( َوما تِلْ 16َعْنها َمْن   يُوْيِمُن ِّبا َواتوََّبَع َهلاُ  َفَ ْقى ) ( قواَل ِهوَك َعصواَي أَتَولَكَّ
فَأَْلقاهووا فَووِإذا ِهووَك  (19( قوواَل أَْلِقهووا اي ُملسووى )18َعَلْيهووا َوأَُهووُا ِّبووا َعلووى َغَنِمووك َوِ َ ِفيهووا َمووآِرُب أُْخوورى )

( َواْضووُمْم يَووَدَ  ِإىل َجناِحووَك خَتْوورُْج 21) ( قوواَل ُخووْذها َو  خَتَووْ  َسووُنِعيُدها ِسووْيهََتَا اأْلُوىل20َحيَّوو   َتْسووعى )
 (24( اْذَهوْه ِإىل ِفْرَعوْلَن ِإنَّوُه نَغوى )23( لُِنرَِيَك ِمْن آايتِنَوا اْلُكوْثى )22بَوْيضاَء ِمْن َغْْيِ ُسلء  آيَ   أُْخرى )

وووْر ِ  أَْمووورِي )25قووواَل َربِِ اْكووورَْ  ِ  َصوووْدرِي ) ( يَوْفَقُهووولا قَووووْلِ  27ْن ِلسووواين )( َواْحلُوووْل ُعْقوووَدة  ِمووو26( َوَيسِِ
( َوَأْكوووورِْكُه يف أَْموووورِي 31( اْكووووُدْق بِووووِه أَْزرِي )30هوووواُروَن َأِخووووك ) (29( َواْجَعووووْل ِ  َوزِيوووورا  ِمووووْن أَْهلِووووك )28)
ْد أُوتِيوحَل ُسوْيَلَك ( قواَل قَو35ِإنََّك ُكْنحَل بِنوا َبِصوْيا  ) (34( َونَْذُكَرَ  َكِثْيا  )33( َكْك ُنَسبَِِحَك َكِثْيا  )32)

ووَك مووا يُوولحى )37( َوَلَقووْد َمنَونَّووا َعَلْيووَك َموورَّة  أُْخوورى )36اي ُملسووى ) ( أَِن اْقِذِفيوووِه يف 38( ِإْذ أَْوَحْينووا ِإىل أُمِِ
َوأَْلَقْيووحُل َعَلْيووَك حَمَبَّوو   ِمووبِِ َولُِتْصووَنَع التَّوابُلِت فَاْقِذِفيووِه يف الْووَيمِِ فَوْليُوْلِقووِه الْووَيُم اِبلسَّوواِحِل َذُْخووْذُ  َعووُدو  ِ  َوَعووُدو  لَووُه 

ُنهووا  (39َعلوى َعْيووِب ) ووَك َكووْك تَوَقوورَّ َعيوْ ِإْذ َاِْشووك أُْختُووَك فَوتَوُقوولُل َهووْل أَُقُلُكووْم َعلووى َمووْن َيْكُفلُووُه فَوَرَجْعنوواَ  ِإىل أُمِِ
ْيناَ  ِمَن اْلغَومِِ َوفَوتَونَّو اَ  فُوتُولان  فَوَلِبثْوحَل ِسوِننَي يف أَْهوِل َموْدَيَن مُثَّ ِجْ وحَل َعلوى قَوَدر  اي َو  َهَْزَن َوقَوتَوْلحَل نَوْفسا  فَوَنجَّ

( اْذَهبووا ِإىل 42( اْذَهووْه أَنْووحَل َوَأُخوولَ  آِباييت َو  تَِنيووا يف ذِْكوورِي )41( َواْصووطَنَوْعُتَك لِنَوْفِسووك )40ُملسووى )
قوا  َربَّنوا ِإنَّنوا َبواُ  أَْن يَوْفوُرَط َعَلْينوا  (44ا  َلَعلَُّه يَوَتذَكَُّر أَْو َحْشوى )( فَوُقل  َلُه قَوْل   لَيِِن43ِفْرَعْلَن ِإنَُّه نَغى )
( فَْأتِيواُ  فَوُقوول  ِإانَّ َرُسوول  َربِِووَك فََأْرِسووْل َمَعنووا 46( قوواَل   خَتافووا ِإنَّووِب َمَعُكمووا َأْ َووُع َوأَرى )45أَْو أَْن َيْطغوى )

( ِإانَّ قَوْد أُوِحوَك إِلَْينوا 47ذِِّْبُْم قَوْد ِجْ نواَ  آِبيَو   ِموْن َربِِوَك َوالسَّوالُم َعلوى َموِن اتوَّبَوَع اهْلُودى )َبِب ِإْسورائِيَل َو  تُوَعو
قوواَل َربُونَووا الَّووِذي أَْعطووى ُكوولَّ  (49( قوواَل َفَمووْن َرُبُكمووا اي ُملسووى )48أَنَّ اْلَعووذاَب َعلووى َمووْن َكووذََّب َوتَوووَلىلَّ )

( قوواَل ِعْلُمهووا ِعْنووَد َريبِِ يف ِكتوواب    َيِضووُل 51( قوواَل َفمووا ابُل اْلُقووُروِن اأْلُوىل )50 َهوودى )َكووْكء  َخْلَقووُه مُثَّ 
وووماِء مووواء  52َريبِِ َو  يَوْنسوووى ) ( الَّوووِذي َجَعوووَل َلُكوووُم اأْلَْرَم َمْهووودا  َوَسوووَلَك َلُكوووْم ِفيهوووا ُسوووُبال  َوأَنْووووَزَل ِموووَن السَّ

 (54( ُكلُووولا َواْرَعوووْلا أَْنعووواَمُكْم ِإنَّ يف ذلِوووَك هَلايت  أِلُوِ  الُنهوووى )53 ِموووْن نَبوووات  َكوووَّتَّ )فََأْخَرْجنوووا بِوووِه أَْزواجوووا  
( 56( َوَلَقوْد أََريْنواُ  آايتِنوا ُكلَّهوا َفَكوذََّب َوَأىب )55ِمْنها َخَلْقناُكْم َوِفيها نُِعيدُُكْم َوِمْنها ُبْرُِجُكْم  رَة  أُْخورى )

َتن َنَك َمْلِعودا  57ا لُِتْخرَِجنا ِمْن أَْرِضنا ِبِسْحرَِ  اي ُملسى )قاَل َأِج وْ َننا َوبَويوْ ( فَوَلَنْأتِيَونََّك ِبِسْحر  ِمْثِلِه فَاْجَعْل بَويوْ
تَووَلىلَّ فوَ  (59( قواَل َمْلِعودُُكْم يوَوْلُم الزِِينَوِ  َوأَْن ُُيَْشوَر النَّواُس ُضوح ى )58  ُبِْلُفُه حَنُْن َو  أَْنحَل َمكواان  ُسولى  )
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( قواَل هَلُوْم ُملسوى َويْوَلُكوْم   تَوْفوَ ُوا َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  فَوُيْسوِحَتُكْم بَِعوذاب  َوقَوْد 60ِفْرَعْلُن َفَجَمَع َكْيَدُ  مُثَّ أَتوى )
وونَوُهْم َوَأَسوُروا النَّْجوولى )61خواَب َمووِن افْووَ ى ) اِحراِن يُرِيووداِن أَْن ( قوواُللا ِإْن هووذاِن َلسوو62( فَوَتنوواَزُعلا أَْمووَرُهْم بَويوْ

ُعلا َكْيوودَُكْم مُثَّ ائْوتُوولا َصووف ا َوقَووْد أَفْولَووَ  63ُحْرِجوواُكْم ِمووْن أَْرِضووُكْم ِبِسووْحرِِ ا َويَووْذَهبا ِبطَوورِيَقِتُكُم اْلُمْثلووى ) ( فَووَأمجِْ
( قوواَل بَووْل أَْلُقوولا 65أَوََّل َمووْن أَْلقووى ) قوواُللا اي ُملسووى ِإمَّووا أَْن تُوْلِقووَك َوِإمَّووا أَْن َنُكوولنَ  (64اْليَوووْلَم َمووِن اْسووتَوْعلى )

ا َتْسعى ) ( قُوْلنوا 67( فََأْوَجَك يف نَوْفِسِه ِخيَفو   ُملسوى )66فَِإذا ِحباهُلُْم َوِعِصيُوُهْم ُحَيَُّل إِلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم َأوَّ
ووا َصوونَوُعلا َكْيووُد سوواِحر  َو  يُوْفلِووُ   ( َوأَلْووِ  مووا يف مَيِينِووَك تَوْلَقوو ْ 68  خَتَووْ  ِإنَّووَك أَنْووحَل اأْلَْعلووى ) مووا َصوونَوُعلا ِإ َّ

وُتْم لَوُه قَوْبوَل 70فَأُْلِقَك السََّحرَُة ُسجَّدا  قاُللا آَمنَّا بِوَربِِ هواُروَن َوُملسوى ) (69السَّاِحُر َحْيُة أَتى ) ( قواَل آَمنوْ
ووحْ  َر َفَاَُقطَِِعوونَّ أَيْووِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكووْم ِمووْن ِخووال   َوأَلَُصوولِِبَونَُّكْم يف أَْن آَذَن َلُكووْم ِإنَّووُه َلَكبِووْيُُكُم الَّووِذي َعلََّمُكووُم السِِ
( قوواُللا لَووْن نوُووْييَِرَ  َعلووى مووا جوواَءان ِمووَن اْلبَويِِنوواِت َوالَّووِذي 71ُجووُذوِع النَّْخووِل َولَووتَوْعَلُمنَّ أَيُنووا َأَكووُد َعووذااب  َوأَْبقووى )

وووا تَوْقِضوووك هوووِذِ  احْلَيووواَة الوووُدنْيا )َفطَوووَران فَووواْقِخ موووا أَنْوووحَل قوووام  إِ  ( ِإانَّ آَمنَّوووا ِبَربِِنوووا لِيَوْغِفوووَر لَنوووا َخطووواايان َوموووا 72 َّ
ُ َخووْْي  َوأَْبقووى ) ووْحِر َواّللَّ ( ِإنَّووُه َمووْن َذِْت َربَّووُه جُمْرِمووا  فَووِإنَّ لَووُه َجَهوونََّم   مَيُوولُت ِفيهووا َو  73َأْكَرْهَتنووا َعَلْيووِه ِمووَن السِِ

( َجنَّوواُت َعووْدن  َعْوورِي 75َوَمووْن َذْتِووِه ُمْيِمنووا  قَووْد َعِمووَل الصَّوواحِلاِت فَُأول ِووَك هَلُووُم الوودََّرجاُت اْلُعلووى ) (74ىي )َُيْوو
وووى ) ( َوَلَقوووْد أَْوَحْينوووا ِإىل ُملسوووى أَْن َأْسوووِر بِِعبووواِقي 76ِموووْن َهِْتَهوووا اأْلَْوووواُر خالِوووِديَن ِفيهوووا َوذلِوووَك َجوووزاُء َموووْن تَوزَكَّ

( فَووأَتْوبَوَعُهْم ِفْرَعووْلُن ِ ُنُوولِقِ  فَوَغِشوويَوُهْم ِمووَن 77فَاْضووِرْب هَلُووْم َنرِيقووا  يف اْلَبْحووِر يَوَبسووا    خَتوواُ  َقرَكووا  َو  خَتْشووى )
 (79( َوَأَضلَّ ِفْرَعْلُن قَوْلَمُه َوما َهدى )78اْلَيمِِ ما َغِشيَوُهْم )

وووْللى اي بَوووِب ِإْسووورائِيَل قَوووْد َأْْنَْينووواُكْم ِمووونْ   َعوووُدوُِِكْم َوواَعوووْدانُكْم جانِوووَه الطُووولِر اأْلَمْيَوووَن َونَوزَّْلنوووا َعلَوووْيُكُم اْلَمووونَّ َوالسَّ
َقوْد َهولى ( ُكُللا ِمْن نَيِِباِت موا َرَزْقنواُكْم َو  َتْطغَوْلا ِفيوِه فَوَيِحولَّ َعلَوْيُكْم َغَضوِل َوَموْن َُيْلِوْل َعَلْيوِه َغَضوِل فوَ 80)
( َوموووا أَْعَجلَوووَك َعوووْن قَوْلِموووَك اي ُملسوووى 82فَّوووار  ِلَموووْن  َب َوآَموووَن َوَعِموووَل صووواحِلا  مُثَّ اْهتَووودى )( َوِإيِنِ َلغَ 81)
قوواَل فَووِإانَّ قَووْد فَوتَونَّووا قَوْلَمووَك ِمووْن بَوْعووِدَ   (84( قوواَل ُهووْم أُو ِء َعلووى أَيَوورِي َوَعِجْلووحُل إِلَْيووَك َربِِ ِلَ ْضووى )83)

( فَوَرَجووَع ُملسووى ِإىل قَوْلِمووِه َغْضووباَن َأِسووفا  قوواَل اي قَوووْلِم أََ ْ يَعِووْدُكْم َرُبُكووْم َوْعوودا  َحَسوونا  85 )َوَأَضوولَُّهُم السَّوواِمرِيُ 
( قوواُللا مووا َأْخَلْفنووا 86أََفطوواَل َعلَووْيُكُم اْلَعْهووُد أَْم أََرْقمُتْ أَْن ُيَِوولَّ َعلَووْيُكْم َغَضووه  ِمووْن َربُِِكووْم فَووَأْخَلْفُتْم َمْلِعووِدي )

ْلنا أَْوزارا  ِمْن زِيَنِ  اْلَقْلِم فَوَقَذْفناها َفَكذِلَك أَْلَقى السَّواِمرُِي )مَ  ( فَوَأْخرََج هَلُوْم ِعْجوال  87ْلِعَدَ  ِ َْلِكنا َولِكنَّا محُِِ
ْيِهْم قَووْل   َو  مَيْلِوُك هَلُوْم ( أَفَوال يوَوَرْوَن َأ َّ يَوْرِجوُع إِلَو88َجَسدا  َلُه ُخلار  َفقواُللا هوذا ِإهلُُكوْم َوإِلوُه ُملسوى فَوَنِسوَك )

وُتْم بِوِه َوِإنَّ َربَُّكوُم الورَّمْحُن فَواتَِّبُعلين َوأَنِ  (89َضر ا َو  نَوْفعا  ) وا فُِتنوْ يعُولا َوَلَقْد قاَل هَلُْم هواُروُن ِموْن قَوْبوُل اي قَووْلِم ِإ َّ
( قاَل اي هواُروُن موا َمنَوَعوَك ِإْذ رَأَيْووتَوُهْم 91ِجَع إِلَْينا ُملسى )( قاُللا َلْن َنْثََ  َعَلْيِه عاِكِفنَي َحَّتَّ يَورْ 90أَْمرِي )
( قوواَل اَي بْووَن أُمَّ   َشُْخووْذ بِِلْحيَوويِت َو  ِبرَْأِسووك ِإيِنِ َخِشوويحُل أَْن 93( َأ َّ تَوتَّووِبَعِن أَفَوَعَصووْيحَل أَْموورِي )92َضووُللا )

( قواَل َبُصوْرُت ِ وا َ ْ 95قواَل َفموا َخْطبُوَك اي سواِمرُِي ) (94 تَوْرقُوْه قَووْلِ  )تَوُقلَل فَورَّْقحَل َبنْيَ بَوِب ِإْسورائِيَل َو َْ 
( قواَل فَاْذَهوْه فَوِإنَّ لَوَك 96يَوْبُصُروا بِِه فَوَقَبْضحُل قَوْبَض   ِمْن أَيَِر الرَُّسلِل فَونَوَبْذهُتا وََكوذِلَك َسولََّلحْل ِ  نَوْفِسوك )
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اَس َوِإنَّ لَوَك َمْلِعودا  لَوْن خُتَْلَفوُه َواْنظُوْر ِإىل ِإهلِوَك الَّوِذي لَْلوحَل َعَلْيوِه عاِكفوا  لَُنَحرِِقَونَّوُه يف احْلَياِة أَْن تَوُقلَل   ِمسو
ُ الَِّذي   إِلَه ِإ َّ ُهَل َوِسَع ُكلَّ َكْكء  ِعْلما  )97مُثَّ لَنَوْنِسَفنَُّه يف اْلَيمِِ َنْسفا  ) ا ِإهلُُكُم اّللَّ  { (98( ِإ َّ

 إثبات القرآن والسماد  به وأمريف عل  هللا 8 - 1درس ا ول:ال 

السَّووماواِت اْلُعلووى ْن َخلَووَ  اأْلَْرَم وَ تَوْنووزِيال  ِ َّوو. َحْشووى ِإ َّ تَووْذِكرَة  ِلَموونْ .ما أَنْوزَْلنووا َعَلْيووَك اْلُقووْرآَن لَِتْشووقى .نووه»
نَوهُ وَ ْرِم َوموا يف اأْلَ  لَوُه مووا يف السَّووماواتِ .الورَّمْحُن َعلَووى اْلَعوْرِش اْسووَتلى . ْن َعَْهووْر َوإِ .موا َومووا َهْوحَل الثَّوورى مووا بَويوْ

رَّ َوَأْخفى  ُ   إِلَه ِإ َّ .اِبْلَقْلِل فَِإنَُّه يَوْعَلُم السِِ  «.اُء احْلُْس  ُه اأْلَ ْ  ُهَل لَ اّللَّ
ميلفوو  موون  -لقوورآن ا كهذا.للتنبيووه إىل أن هووذ  السوولرة« هووا.نا»يبوودأ ابحلوورو  املقطعوو :.مطلووع رخووك ندي

كإيقووووواع   ن إبيقووووواعوحتار هنوووووا حرفوووووان ينتهيوووووا.مثووووول هوووووذ  احلووووورو  علوووووى حنووووول موووووا أورقان يف مطوووووالع السووووولر
ل كموا هول احلوا  -لقرآن االسلرة،ويقصران و  ميدان لتنسي  ا يقاع كذلك.يتلل هذين احلرفني حدية عن 

أَنْوزَْلنووا َعَلْيووَك اْلُقووْرآَن  مووا :»- -ل  صوولرة خطوواب إىل الرسوول يف -يف السوولر الوويت تبوودأ ابحلوورو  املقطعوو  
بوود بووه تالوتووه والتع  لتشووقى بما أنزلنووا.مووا أنزلنووا عليووك القوورآن ليوويقي إىل كووقائك بووه أو بسووببه..« لَِتْشووقى 

كلفووك إ  شوور،و  يحووَّت اوواوز ذلووك ناقتك،ويشوو  عليووك فهوول ميسوور للووذكر،  تتجوواوز تكاليفووه ناقوو  الب
فرصووو   كقلة،و    موووا يف نلقوووك والتعبووود بوووه يف حووودوق الطاقووو  نعمووو  موووا يف وسوووعك،و  يفووورم عليوووك إ

ليوك ع .وموا أنزلنوا اللصولل .لالتصال ابملا األعلى،واستمداق القلة والطمأنين ،والشعلر ابلرضوى واألنوك و 
هه نفسووك   أن تووذفلسووحل مكلفووا أن هملهووم علووى ا ميووان محووال و .لتشووقى مووع النوواس حووني   ييمنوولن به

 «.شى َمْن حَْ لِ ِإ َّ َتْذِكرَة  »ما كان هذا القرآن إ  للتذكْي وا نذار:عليهم حسرات و 
ال يكلوو  فوو - - وعند هوذا تنتهووك وليفوو  الرسولل.والوذي حشووى يتوذكر حووني يووذكر،ويتقك ربوه فيسووتغفر
يمن هووهول امل.لقرآنانوزل هوذا أإ ا ذلك إىل اّلِل الوذي .فت  مغالي  القللب،والسيطرة على األف دة والنفلس

ى الورَّمْحُن َعلَو.ِت اْلُعلوى َوالسَّوماوا أْلَْرمَ اتَوْنوزِيال  ِ َّوْن َخلَوَ  »على الكلن كله،اني  خبفااي القللب واألسورار:
 « ..ثَّرى ما َهْحَل النَوُهما وَ َلُه ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم َوما بَويوْ .اْلَعْرِش اْسَتلى 

رة كلنيوو   رآن لوواهفووالق.السووماوات العلووى ..خلوو  األرم والسووماوات . فالووذي نووزل هووذا القوورآن هوول الووذي
ّبوا  ن والويت ينوزلكم الكل ويرب  السيا  بني النلاميك اليت ه.تنزلحل من املا األعلى.كاألرم والسماوات

إىل األرم   األعلووىالقوورآن كمووا ينسوو  لوول السووماوات العلووى مووع األرم،ولوول القوورآن الووذي ينووزل موون املووا
.. 

فمووا نزلووه علووى عبوود  « الوورَّمْحنُ »زل القوورآن موون املووا األعلى،وخلوو  األرم والسووماوات العلى،هوول والووذي نوو
َعلَووى اْلَعوووْرِش ».وهووول املهوويمن علووى الكووولن كلووه.وصووف  الرمحوو  هوووك الوويت تووثز هنوووا لإلملووام ّبووذا املع .ليشقى
اس إذن إليه وما على الرسولل فأمر الن.وا ستلاء على العرش كناي  عن غاي  السيطرة وا ستعالء« اْسَتلى 

لَووُه مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم َومووا »إ  التووذكرة ملوون حشووى.ومع اهليمنوو  وا سووتعالء امللووك وا حانوو :
نَوُهمووا َومووا َهْووحَل الثَّوورى  ..واملشوواهد الكلنيوو  تسووتخدم يف التعبووْي  بووراز معوو  امللووك وا حانوو  يف صوولرة « بَويوْ
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وّلِل ما يف اللجلق كله وهول أكوث  وا يف السوماوات وموا .بشري.واألمر أكث من ذلك جدايدركها التصلر ال
 يف األرم وما بينهما وما هحل الثرى.

رَّ وَ يَوْعَلمُ  َوِإْن َعَْهْر اِبْلَقْلِل فَِإنَّهُ »وعلم اّلِل ُيي   ا ُيي  به ملكه:  « ..َأْخفى  السِِ
نَوُهمووا َومووا َهْوووحَل ْرِم َومووا بوَ  اأْلَ لَووُه مووا يف السَّووماواِت َومووا يف »يوو :وينسوو  التعبووْي بووني الظوول الووذي تلقيووه اهل يوْ

ونَّوُه يوَ َوِإْن َعَْهوْر اِبْلَقووْلِل فَإِ »والظول الوذي تلقيووه اهليو  بعودها:«.الثَّورى  ظوواهر ينسو  بوني ال« رَّ َوَأْخفووى ْعلَوُم السِِ
ملخبووووولء يف ااملسوووووتلر و لء هوووووحل الثووووورى وبني املسوووووتلر املخبووووو.ا؟ووووواهر يف الكلن،والظووووواهر ا؟ووووواهر مووووون القووووولل

لير السووور تصووو وموووا هووول أخفوووى مووون.والسووور خا .علوووى نريقووو  التنسوووي  يف التصلير.الصدور:السووور وأخفى
 لدرجات اافاء وا ستتار،كما هل احلال هحل أنبا  الثرى ..

جوووه لاطمأنووو  قلبوووه  ن ربووه معوووه يسووومعه،و  ي كوووه وحوود  يشوووقى ّبوووذا القرآن،ويل - -وااطوواب للرسووولل 
اّلِل  تشووووعر قووووربوالقلووووه حووووني يس.الكووووافرين بووووال سووووند،فإذا كووووان يوووودعل  جهوووورا فإنووووه يعلووووم السوووور وأخفى

ئني كوذبني املنواو بوني امل منه،وعلمه بسر  وْنلا ،يطم ن ويرضى وذنك ّبذا القرب فال يستلحا من العزلو 
 و  يشعر ابلغرب  بني املخالفني له يف العقيدة والشعلر.

ُ  ا»إبعووالن وحدانيوو  اّلِل بعوود إعووالن هيمنتووه وملكيتووه وعلمووه: وحووتم هووذا املطلووع لَووُه اأْلَْ وواُء . ُهلَ  إِلووَه ِإ َّ ّللَّ
لرمحوووووو  لووووووالل ا.لظاللتشووووووار  يف تنسووووووي  ا يقاع:كمووووووا تشووووووار  يف تنسووووووي  ا« احْلُْسوووووو  »..و« احْلُْسوووووو  
 والرعاي ،اليت تغمر جل هذا املطلع وجل السلرة كله..والقرب

 أقديم لقصة موس  في سور  طه:يالدرس الثان

ك أكثوور هووصوو  ملسووى مث يقووا اّلِل علووى رسوولله حوودية ملسووى، لذجا لرعايتووه للمختووارين حلموول قعلته:وق
وجِلهوا  عورم فيهواتوهك تعورم يف حلقوات تناسوه ملضولع السولرة الويت .قصا املرسلني وروقا يف القرآن

سووووووولرة عرا .و وسووووووولرة األ.لرة املائدةوسووووووو.وقووووووود ورقت حلقوووووووات منهوووووووا حوووووووَّت اهلن يف سووووووولرة البقرة.وللها
هوووا يف ا جووواء منوذلوووك غوووْي ا كوووارات إليهوووا يف سووولر أخرى.ومووو.وسووولرة الكهووو  ..وسووولرة ا سراء.يلنك

يهووووا قلمووووا لن ألن فاملائوووودة كووووان حلقوووو  واحدة:حلقوووو  وقوووول  بووووب إسوووورائيل أمووووام األرم املقدسوووو    يوووودخل
 ة ..صحبته ف  و ء ملسى للعبد الصاحل ويف سلرة الكه  كانحل كذلك حلق  واحدة:حلق  لقا.جبارين

ن هوووذ  ولك.هوووا حلقوووات كثوووْيةفقووود ورقت من -نوووه  -فأموووا يف البقووورة واألعووورا  ويووولنك ويف هوووذ  السووولرة 
ذي تعوورم ؟انووه الووختتلوو  احللقووات املعروضوو ،كما حتلوو  ا.احللقووات ختتلوو  يف سوولرة عنهووا يف األخرى

 منه تنسيقا له مع اعا  السلرة اليت يعرم فيها.
عود موا غفور نعمتوه عليوه باألرم و   البقرة سبقتها قص  آقم وتكرميه يف املا األعلى،وعهد اّلِل إليه خبالفو يف

ن مووهم وإْنووائهم عهود  إلوويو فجوواءت قصوو  ملسوى وبووب إسوورائيل تووذكْيا لبوب إسوورائيل بنعموو  اّلِل علوويهم .لوه .
 لسووى وعبوواقهتملاعوودة مللى،وذكرت مواستسووقائهم وتفجووْي الينووابيع هلووم وإنعووامهم املوون والسوو.فرعوولن ومل ه

 رة.ص  البقوق.مث عدواوم يف السبحل.وعهد  إليهم هحل ا؟بل.للعجل من بعد ،مث غفرانه هلم
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فجووواءت قصووو   - عليوووه السوووالم -ويف األعووورا  سوووبقها ا نوووذار وعلاقوووه املكوووذبني ابهلايت قبووول ملسوووى 
قع القمول والضوفاا؟وراق و ليد والطلفان و ملسى تعرم ابتداء من حلق  الرسال ،وتعرم فيها آايت العصا وا

لوك سورائيل بعود ذن بب إمث ما كان م.وخاا  فرعلن ومل ه املكذبني.وتعرم حلق  السحرة ابلتفصيل.والدم
رسوولل ين يتبعوولن الهوودا  للووذوتنتهك القصوو  إبعووالن فيهووا ورايوو  رمحوو  اّلِل و .موون اختوواذ العجوول يف غيبوو  ملسووى

 النل األمك.
شوووووهد فجاءت قصووووو  ملسوووووى مووووون حلقووووو  الرسوووووال ،وعرم م.رم مصوووووارع املكوووووذبنيويف يووووولنك سوووووبقها عووووو

 السحرة،ومصرع فرعلن وقلمه ابلتفصيل.
 سووالته وتبليوو ر هم حلموول فقوود سووبقها مطلووع السوولرة يشوو  عوون رمحوو  اّلِل ورعايتووه ملوون يصووطفي.أمووا هنووا يف نه

مللسووى عليووه  يوو  اّللِ رعافجاءت القصوو  مظللوو  ّبووذا الظوول تبوودأ  شووهد املناجوواة وتضوومن  وواذج موون .قعلتووه
لته،فتحرسوووووه ه يف نفل السوووووالم وتثبيتوووووه وشييووووود  وتشوووووْي إىل سوووووب  هوووووذ  الرعايووووو  للرسوووووال ،فقد كانوووووحل ترافقووووو

 « ..َوأَْلَقْيحُل َعَلْيَك حَمَبَّ   ِمبِِ َولُِتْصَنَع َعلى َعْيِب »وتتعهد :
 فلنأخذ يف تتبع حلقات القص  كما ورقت يف السيا .

   عن النار وا لوهية واآلخر  والرسالةخطاا هللا لموس 16 - 9الدرس الثاني:

،أَْو ا ،َلَعلِِووك آتِوويُكْم ِمْنهووآَنْسووحُل انر  لا ِإيِنِ ِإْذ رَأى انرا  َفقوواَل أِلَْهلِووِه:اْمُكثُ .َوَهووْل أَ َ  َحووِديُة ُملسووى » ا بَِقووَبك 
 « ..َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهدى  

 -يتجلوى فيوه مون رعايو  اّلِل وهودا  ملون اصوطفا ف ..فهوا هول ذا ملسوى وما « َوَهْل أَ َ  َحِديُة ُملسى ف»
يف الطريوو  بووني موودين ومصوور إىل جانووه الطوولر هووا هوول ذا عائوود  هلووه بعوود أن قضووى فوو ة  -عليووه السووالم 

التعاقوووود بينووووه وبووووني نوووول اّلِل كووووعيه،على أن يزوجووووه إحوووودى ابنتيووووه يف مقابوووول أن حدمووووه مثوووواين سوووونلات أو 
 وأن يسوتقل بنفسوه وبزوجوه،ويعلق إىل 1706مث خطور لوه أن يفوار  كوعيبا 1705نه و  عشراواألرج  أ.عشرا

 البلد الذي نشأ فيه،والذي فيه قلمه بنل إسرائيل يعيشلن هحل سياط فرعلن وقهر .
ل صور هواراب وبنو،وغاقر مقتل قبطيوا فيهوا حوني رآ  يقتتول موع إسورائيلك.وقد خرج مون مصور نريودا.ملاذا عاق

يه صوووهر  جووولار كوووع ملن العوووذاب ألووولاانف حيوووة وجووود األمووون والطمأنينووو  يف مووودين إىلإسووورائيل فيهوووا يسوووا
 الذي آوا  وزوجه إحدى ابنتيهف

وهكووذا حنوون يف هووذ  احليوواة .إوووا جاذبيوو  الوولنن واألهوول تتخووذها القوودرة سووتارا ملووا هتي ووه مللسووى موون أقوار .
إ  األسووووباب الظوووواهرة للغايوووو   وإن هووووك.هركنووووا أكوووولا  وهلات ،ومطووووام  ومطووووامع،وآ م وآمووووال ..نتحر 

                                                 
ى َحوَّتَّ أَقْوَدَم َعلَوى َحوْثِ اْلَعوَرِب فََأْسوأََلُه َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْْي  قَاَل َسأََلِ  يَوُهلِقى  ِمْن أَْهِل احلِْْيَِة َأىَّ اأَلَجَلنْيِ َقَضوى ُملَسوى قُوْلوحُل  َ أَْقرِ  - 1705

[) 496/ 9ملكنووز ]ا -ِإَذا قَوواَل فَوَعووَل .صووحي  البخووارى - - ُسوولَل اّللَِّ أَْلحُل ابْووَن َعبَّوواس  فَوَقوواَل َقَضووى َأْكثَوَرُ َووا َوأَْنيَوبَوُهَمووا،ِإنَّ رَ . فَوَقِدْمحُل،َفَسوو
2684 ) 

 الصلاب أنه رجل صاحل من قلم النل كعيه عليه السالم،وليك النل كعيه عليه السالم بيقني - 1706
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يد املودبر املهويمن العزيوز .املضمرة،والستار الذي تورا  العيولن لليود الويت   تراهوا األنظوار و  تودركها األبصوار
ضوول .وهكذا ضوول نريقووه يف الصووحراء ومعووه زوجووه وقوود يكوولن معهمووا خاقم.القهووار ..وهكووذا عوواق ملسووى

اْمُكثُوولا ِإيِنِ آَنْسووحُل انرا  َلَعلِِووك آتِوويُكْم ِمْنهووا »موون قللووه ألهلووه: نعر  هووذا.نريقووه والليوول مظلم،واملتاهوو  واسووع 
فأهل الباقي  يلقدون النار عاقة على مرتفع مون األرم،لْياهوا السواري ..« بَِقَبك  أَْو َأِجُد َعَلى النَّاِر ُهدى  

 ري .يف الصحراء،فتكش  له عن الطري ،أو اد عندها القرى والضياف  ومن يهديه إىل الط
يوا  يلو  ابرقة ولهله،فاللوذهه ليوأيت منهوا بقوبك يسوتد ء بوه أ.فاستبشور.ولقد رأى ملسوى النوار يف الفالة

 ري .إىل الط أو ليجد عندها من يهديه إىل الطري  أو يهتدي على ضلئها.الصحراء ابرقة قارة
 ا النووار الوويتإووو.كثىولكنووه وجوود املفاجووأة ال.لقوود ذهووه يطلووه قبسووا موون النووار ويطلووه هوواقاي يف السوورى .

وووا أَ :»  الكوووثىالنوووار الووويت هتووودي   يف السووورى ولكووون يف الرحلووو.  األجسوووام ولكووون األروا .تووود ء  هوووا فَوَلمَّ
 اْسووَتِمْع ِلمووا يُوولحىَوأاََن اْخَ ْتُووَك فَ .لى  ُمَقوودَِّس نُوولاِق الْ ِإنَّووَك اِبلْوو.فَوواْخَلْع نَوْعَلْيكَ .نُوولِقَي:اي ُملسووى ِإيِنِ أاََن َرُبكَ 

ُ   إِلَه ِإ َّ أاََن،فَاْعُبْدين َوأَِقِم الصَّ . ُق أُْخِفيهوا لُِتْجوزى ُكوُل نَوْفوك  ِ وا  السَّاَعَ  آتَِي   َأكواِإنَّ .ذِْكرِيالَة لِ ِإنَِّب أاََن اّللَّ
نََّك َعْنها َمْن   يُوْيِمُن ِّبا َواتوََّبَع َهلا ُ .َتْسعى   « ..ى  َفَ ْقَفال َيُصدَّ

ملسوى فريود يف تلوك .لوك املشوهد .ذ -رق تصولر جمو -وهول يتصولر .ج ،وإن الكيوان لْيع إن القله لي
انووووه جنسووووها موووون وهوووول ذاهووووه يلووووتمك النووووار الوووويت آ.والليوووول قامك،والظووووالم كامل،والصوووومحل ريم.الفالة
َك اِبلْوووولاِق ِإنَّوووو.كَ ْع نَوْعَليْ  فَوووواْخلَ ِإيِنِ أاََن َربُووووكَ »مث إذا اللجوووولق كلووووه موووون حللووووه يتجوووواوب بووووذلك النووووداء:.الطوووولر

 ...«.اْلُمَقدَِّس نُلى  َوأاََن اْخَ ُْتَك 
يف  ل الوذي تتضواءلا؟وال.ر إن تلك الذرة الصغْية الضعيف  اندوقة تلاجه ا؟والل الوذي   تدركوه األبصوا

  لطو  يو ف كيو  لول فك..يتلقى ذلك النداء العللي ابلكيان البشوري .ويتلقى .لله األرم والسماوات 
 هللاف
  لبشوري أن يطيوالكيوان ا حلظ  ترتفع فيها البشوري  كلهوا وتكوث  ثلو  يف ملسوى عليوه السوالم فبحسوهإوا 

لوى حنول مون عا تصوال  و سه البشري  أن يكلن فيها ا ستعداق ملثل هذا.التلقك من ذلك الفيخ حلظ  
مبهووول    يقوو  ا  أنكيوو ف   نوودري كيوو   فالعقووول البشووري لوويك هنووا ليووودر  وُيكم،إ ووا قصووار ..األحنوواء 

 يشهد وييمن 
{ نوولقي ّبوووذا البنوواء للمجهووللف فمووا ميكوون هديوود مصووودر ..} فلمووا أ هووا نوولقي اي ملسووى:إين أان ربووك 

نولقي بطريقو  موا فتلقوى ..و  كيو   عوه ملسوى أو تلقوا  .و  تعيوني صولرته و  كيفيتوه .النداء و  اعاهه 
  نسووأل عوون كيفيتووه،ألن كيفيتووه وراء موودار  البشوور فووذلك موون أموور هللا الووذي نوويمن بلقلعووه،و .بطريقوو  مووا 

إنووك يف ..« 1707اي ُملسوى ِإيِنِ أاََن َربُووَك فَواْخَلْع نَوْعَلْيووَك ِإنَّوَك اِبلْوولاِق اْلُمَقودَِّس نُوولى  ».وتصولرات ا نسووان 

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( اللاقي وقيل:إوا وص  له.قيل:إوا اسم  - 1707
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اَن َوأَ  »ويف الوولاقي الووذي تتجلووى عليووه الطلعوو  املقدسوو ،فال تطووأ  بنعليووك..فتجرق بقوودميك.احلضوورة العلليوو 
حتوار عبودا مون العبيود هول فورق مون .فيا للتكرمي  اي للتكرمي أن يكولن اّلِل بذاتوه هول الوذي حتار..« اْخَ ُْتكَ 

اجململعوو  هووك ذرة يف الكوولن الكبووْي .تعوويا علووى كلكووه موون الكلاكووه هوول ذرة يف جمملع .مجوولع ا؟موولع .
ن  وبعووووووود إعالنوووووووه ابلتكووووووورمي فكوووووووان  ولكنهوووووووا رعايووووووو  الووووووورمحن هلوووووووذا ا نسوووووووا.الوووووووذي قوووووووال لوووووووه اّلِل:كووووووون .

ويلخوا موا يولحى ..« فَاْسَتِمْع ِلموا يُولحى »وا ختيار،وا ستعداق والتهيي خبلع نعليه،اكء التنبيه للتلقك:
يف ياليووووو  أمووووولر م ابطووووو :ا عتقاق ابللحداني ،والتلجوووووه ابلعباقة،وا ميوووووان ابلسووووواع  وهوووووك أسوووووك رسوووووال  اّلِل 

ُ  »اللاحدة: ِإنَّ السَّواَعَ  آتِيَو   َأكواُق أُْخِفيهوا لُِتْجوزى ُكوُل .إِلَه ِإ َّ أاََن فَاْعُبْدين َوأَِقِم الصَّالَة لِوذِْكرِي ِإنَِّب أاََن اّللَّ
نََّك َعْنهووا َمووْن   يوُووْيِمُن ِّبووا َواتوَّبَووَع َهوولاُ  فَووَ ْقى .نَوْفووك  ِ ووا َتْسووعى  ..فأمووا األللهيوو  اللاحوودة فهووك « فَووال َيُصوودَّ

ِإنَّوووِب أاََن ».ييكووودها بكووول امليكووودات:اب يبات امليكووود -عليوووه السوووالم  -واّلِل يف ندائوووه مللسوووى .قووولام العقيووودة
األوىل  يبات األللهي  ّلِل،والثانيو  لنفيهوا عون «   إِلَه ِإ َّ أانَ »وابلقصر املستفاق من النفك وا ستثناء:« اّللَُّ 

التلجووه ّلِل يف كول نشوواط احليواة ولكنووه حوا ابلووذكر وعلووى األللهيو  ت تووه العبواقة والعبوواقة تشومل .سولا  .
ألن الصالة أكمل صلرة من صولر العباقة،وأكمول وسويل  مون وسوائل « َوأَِقِم الصَّالَة ِلذِْكرِي»منها الصالة:

الوووذكر،ألوا توووتمحخ هلوووذ  الغايووو ،وتتجرق مووون كووول املالبسوووات األخووورى وتتهيوووأ فيهوووا الووونفك هلوووذا الغووورم 
 ابّلِل.وحد ،وتتجمع لالتصال 

 ه حسوابه وتسوْيفولس فتحسوفأما الساع  فهك امللعد املرتقه للجزاء الكامل العاقل،الذي تتلجوه إليوه الن
ووواَعَ  آتِ ِإنَّ ال»واّلِل سوووبحانه ييكووود جمي هوووا:.يف الطريووو  وهوووك تراقوووه وهاسوووه وختشوووى ا نوووز   . وأنوووه « يَووو   سَّ

كمتوووه مووون ا ُيقووو  حموووليوووه مووون أمرهوووا بقووودر فعلم النووواس ّبوووا قليووول   يتجووواوز موووا يطلعهوووم ع.يكووواق حفيهوووا
مون جمهوولل  فال بود.كواجملهوولل عنصور أساسوك يف حيوواة البشور ويف تكولينهم النفسوو.معورفتهم ومون جهلهوم .
وأسوونحل  للقوو  نشووانهم -فطوورة وهووم ّبووذ  ال -ولل كووان كوول كووكء مكشوولفا هلووم .يف حيوواهتم يتطلعوولن إليووه

ت اقواهتم وناقوانبلء من ويكشفلن املخ.ربلن ويتعلملنفيحذرون وذمللن،وا.فلراء اجملهلل ارون.حياهتم
بودعلا يم اّلِل أن ا كواء هلوالكلن مون حولهلم ويورون آايت اّلِل يف أنفسوهم ويف اهلفوا  ويبودعلن يف األرم  و

َّت شيت موووووو يوووووودرون وتعليووووو  قلوووووولّبم ومشوووووواعرهم ابلسوووووواع  اجملهللوووووو  امللعووووود،ُيفظهم موووووون الشووووووروق،فهم  ..
ما موون فأ.اسوتقامذلوك ملون صوححل فطرتوه و .علوى حوذر قائوم وعلوى اسوتعداق قائمالسواع ،فهم مون ملعودها 

ْيِمُن ِّبووا يوُوهوا َموْن   َك َعنْ فَوال َيُصوودَّنَّ »فسودت فطرتوه واتبوع هولا  فيغفوول واهل،فيسوق  ومصوْي  إىل الورقى:
  توويمن ة السووليمالفطر ف.ابلسوواع  ..ذلووك أن اتبوواع اهلوولى هوول الووذي ينشووىء التكووذيه« َواتوَّبَووَع َهوولاُ  فَووَ ْقى 

د موون حيوواة مووه وأنووه   بوولعوودل ااموون نفسووها  ن احليوواة الوودنيا   تبلوو  فيهووا ا نسوواني  كماهلووا،و  يووتم فيهووا ا
 ال.أخرى يتحق  فيها الكمال املقدر لإلنسان،والعدل املطل  يف ا؟زاء على األعم

هللايره أكليف موس  بالاهاا إلذ  فرعذون وقصذة اآليذات وأذا 44 - 17الدرس الثالث:

 بنمم هللا عليه
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نه إىل عبووود   سوووبحاهوووذ  هوووك اللهلووو  األوىل للنوووداء العلووولي الوووذي عاوبوووحل بوووه جنبوووات اللجووولق وأووووى اّللِ 
لصوولت اتبع ذلووك و  بوود أن ملسووى قوود نسووك نفسووه ونسووك مووا جوواء موون أجلووه،لي.املختووار قلاعوود التلحيوود

نوه ه،ليك يف كياا هول فيول مسوتغر  فيمووبينموا هو.العللي الذي انقا  وليسمع التلجيوه القدسوك الوذي يتلقا 
 ُملسووى َيِمينِووَك ايبِ تِْلووَك  َومووا»ذرة واحوودة تتلفووحل إىل سوولا ،إذا هوول يتلقووى سوويا    ُيتوواج منووه إىل جوولاب:

أَُهوُا ِّبوا َلْيهوا وَ عَ  أَتَولَكَُّياقواَل:ِهَك َعصواَي،»ولكن أين هل من عصا ف إ ا يتوذكر فيجيوه:.إوا عصا ..« ف
يف  إ ا كوووان عمووووا.عصووووا يف يووود ..والسووويال   يكوووون عووون وليفووو  ال« ِ َ ِفيهوووا َمووووآِرُب أُْخووورى َعلوووى َغَنِموووك وَ 

لووك أقصووى جاب ..ذفأ.ولكنووه أقر  أن لوويك عوون ماهيتهووا يسووأل،فهك واضووح ،إ ا عوون وليفتهووا معووه.ميينه
 -غوونم لهوا الاق  فتأكموا يعرفوه ملسوى عون تلوك العصوا:أن يتلكووأ عليهوا وأن يضورب ّبوا أورا  الشوجر لتتسو

سوتخدمها يف ييبه.وأن وقيل:إنه سا  معه يف علقته قطيعا منها كان مون نصو.وقد كان يرعى الغنم لشعيه
لقووودرة اا هوووك ذي هوووأغووورام أخووورى مووون هوووذا القبيووول أمجلهوووا و  يعووودقها ألن موووا ذكووور   ووولذج منهوووا.ولكن 

ْلِقهووا اي قاَل:أَ »ثى:هموو  الكووالقوواقرة تصوونع بتلووك العصووا يف يوود  مووا   حطوور لووه علووى ابل،اهيوودا لتكليفووه ابمل
 «:أْلُوىل اِسْيهََتَا  ُنِعيُدهاقاَل:ُخْذها َو  خَتَْ  سَ .فَِإذا ِهَك َحيَّ   َتْسعى .فَأَْلقاها.ُملسى 

 ة احلياة.عحل معجز وق.ووقعحل املعجزة ااارق  اليت تقع يف كل حلظ  ولكن الناس   ينتبهلن إليها
 ظوو  إىل خليوو يف كوول حل الووذرات امليتوو  أو ا؟اموودة كالعصووا تتحوولل وكم موون ماليووني.فووإذا العصووا حيوو  تسووعى

 حي  ولكنها   تبهر ا نسان كما يبهر  أن تتحلل عصا ملسى حي  تسعى 
وانقالب .سوووهدركوووه حلاذلوووك أن ا نسوووان أسوووْي حلاسه،وأسوووْي عاربوووه،فال يبعووود كثوووْيا يف تصووولراته عموووا ت 

يووووواة عجوووووزة احلأما الظووووولاهر اافيووووو  مل.هلوووووا بشووووودةالعصوووووا حيووووو  تسوووووعى لووووواهرة حسوووووي  تصووووودم حسوووووه فينتبوووووه 
 أللفوو  تفقوودهاصوو  أن اوخبا.األوىل،ومعجووزات احليوواة الوويت توودب يف كوول حلظوو  فهووك خفيوو  قلمووا يلتفووحل إليها

 جدهتا يف حسه،فيمر عليها غافال أو انسيا.
 نرقها عصا.و « وىل اأْلُ  ْيهََتَاقاَل:ُخْذها َو  خَتَْ  َسُنِعيُدها سِ »وقعحل املعجزة فدها هلا ملسى وخا :

فوو   كووارة اافيكتفووك ابيإ ووا .والسوويا  هنووا   يووذكر مووا ذكوور  يف سوولرة أخوورى موون أنووه وىل موودبرا و  يعقه
ن لول هوذ  السولرة لول أمون ونمأنينو ،فال يشولبه أمون خل :ذلوك  - عليوه السوالم -إىل ما انل ملسوى 

  رك  الفزع وا؟ري والتل  بعيدا.
ووقعووووووحل املعجووووووزة يف صوووووولرهتا .حليوووووو ،فإذا هووووووك تعوووووولق سووووووْيهتا األوىل  عصووووووا  .وانمووووووأن ملسووووووى والووووووتق  ا

صوووولرة سووووله احليوووواة موووون احلك،فووووإذا هوووول جاموووود ميحل،كمووووا كووووان قبوووول أن تدركووووه املعجووووزة األوىل .األخرى
ء  َواْضُمْم يَوَدَ  ِإىل َجناِحوَك خَتْورُْج بَوْيضواَء ِموْن َغوْْيِ ُسول »..وصدر األمر العللي مرة أخرى إىل عبد  ملسى:

والسوويا  حتووار لإلبوو  والووذراع صوولرة ا؟نووا  ملووا فيهووا موون ...ووضووع ملسووى يوود  هووحل إبطووه .« آيَوو   أُْخوورى 
رفرفووو  ونالقووو  وخفووو  يف هوووذا امللقووو  اجملووون  الطليووو  مووون ربقووو  األرم ويقلووو  ا؟سوووم لتخووورج بيضووواء   عووون 
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فتشووهد وقلعهووا بنفسووك « ا اْلُكووْثى لُِنرِيَووَك ِمووْن آايتِنَوو».مووع آيوو  العصووا« آيَوو   أُْخوورى »ولكن:.موورم أو آفوو 
 « ..اْذَهْه ِإىل ِفْرَعْلَن ِإنَُّه نَغى »هحل بصر  وحسك.فتطم ن للنهلم ابلتبع  الكثى:

فقوود ريب يف ل فرعلن:هوووإنوه ليعوور  مون .وإىل هنوا   يكوون ملسوى يعلووم أنوه منتوودب هلووذ  املهمو  الضووخم  .
ضوورة ظوو  يف حوهوول اللح.ه موون عووذاب ونكووال .وكوواهد مووا يصووبه علووى قلموو.وكووهد نغيانووه وجثوته.قصر 
 ْية ويكفوول لووههموو  العسووفليسووأله كوول مووا يطم نووه علووى ملاجهوو  هووذ  امل.ُيك الرضووى والتكوورمي واحلفاوة.ربووه

وْر ِ  .قاَل:َربِِ اْكورَْ  ِ  َصْدرِي»على نري  الرسال :ا ستقام   ُهولا ْقوَدة  ِموْن ِلسواين يَوْفقَ َواْحلُوْل عُ . أَْمرِيَوَيسِِ
 َكثِوْيا  َونَووْذُكَرَ   َكووْك ُنَسوبَِِحكَ . أَْمرِييف َأْكورِْكُه ْزرِي،وَ أَ اْكوُدْق بِوِه .َواْجَعوْل ِ  َوزِيورا  ِموْن أَْهِلك،هوواُروَن َأِخك.ِ  قَولْ 

 « ..ِإنََّك ُكْنحَل بِنا َبِصْيا  .َكِثْيا  
ل عنواء  لوذة ،وُييتعو وانشورا  الصودر ُيولل مشوق  التكليو  إىل م.لقد نله إىل ربه أن يشر  لوه صودر  .

اق  هوول ْي اّلِل لعبوووتيسوو.  .واعلووه قافعووا للحيوواة   عب ووا يثقوول خطووى احلياة.ونلووه إىل ربووه أن ييسوور لووه أموور 
لموووه قاصووور دوقة وعوإ  فمووواذا ميلوووك ا نسوووان بووودون هوووذا التيسوووْيف مووواذا ميلوووك وقووولا  حمووو.ضووومان النجوووا 

 والطري  نليل وكائك وجمهللف .
رجوو  أن هووذا بسوو  واألوقوود روي أنووه كانووحل بلسووانه ح.لسووانه فيفقهوولا قللووه . ونلووه إىل ربووه أن ُيوول عقوودة

وقد قعوا ربوه .«بِِ ِلساان  مِ ْفَصُ  َوَأِخك هاُروُن ُهَل أَ »ويييد  ما ورق يف سلرة أخرى من قلله:.هل الذي عنا 
أموور  لووى عا يعينووه مث أخووذ ُيوودق ويفصوول بعووخ موو.يف أول األموور قعوواء كووامال بشوور  الصوودر وتيسووْي األموور

للسووان ويبووات افصوواح   فهل يعلووم عنووه.هارون أخيووه.وييسوور لووه اامووه.ونله أن يعينووه اّلِل  عووني موون أهلووه
فطلووه إىل .ق الطبووع سووريع ا نفعالانفعاليووا حووا - عليووه السووالم -ا؟نووان وهوودوء األعصوواب،وكان ملسووى 

 دم عليه.مقربه أن يعينه  خيه يشد أزر  ويقليه وي وى معه يف األمر ا؟ليل الذي هل 
 -فملسووى .لكثْياا تصوال و واألمور ا؟ليول الووذي هول مقودم عليووه ُيتواج إىل التسووبي  الكثوْي والوذكر الكثووْي 

لزير موون أهلووه   اّلِل صوودر  وييسوور لووه أموور  وُيوول عقوودة موون لسووانه ويعينووه بوويطلووه أن يشوور  -عليووه السووالم 
ي  الكثووْي لووى التسووبعدا لووه وألخيووه ..كوول أول ووك   ليلاجووه املهموو  مباكوورة ولكوون ليتخووذ ذلووك كلووه مسوواع

طلووع علووى تتعوور  حالنووا و .« .ِصووْيا  ِإنَّووَك ُكْنووحَل بِنووا بَ »..والووذكر الكثووْي والتلقووك الكثووْي موون السووميع البصووْي 
 ضعفنا وقصلران وتعلم حاجتنا إىل العلن والتدبْي ..

وربووه لكثْي.ا لقوود أنووال ملسووى سيله،وبسوو  حاجته،وكشوو  عوون ضووعفه،ونله العوولن والتيسووْي وا تصووال
 رق سوائله،و يويفه،و  فهوا هولذا الكورمي املنوان   حجول ضو.يسمع له،وهل ضوعي  يف حضورته،انقا  وانجا 

 « :قاَل:َقْد أُوتِيحَل ُسْيَلَك اي ُملسى »عليه اب جاب  الكامل : يبطئ 
 يل ..جعد و  شو وفيها إْناز   .فيها إمجال يغب عن التفصيل.هكذا مرة واحدة،يف كلم  واحدة

 إينوواس بندائووهو وتكوورمي    تعطووا  و سووتعطا ف وفيهووا مووع ا ْنوواز عطوو .أعطيتووه فعووال.كوول مووا سووألته أعطيته
 لعباقفوأي تكرمي أكث من أن يذكر الكبْي املتعال اسم عبد من ا« اي ُملسى »اب ه:
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السووويال  اء وأجيوووهوقووود نوووال التجلوووك ونوووال النجووو.وإىل هنوووا كفايووو  وفضووول مووون التكووورمي والعطووو  وا يناس
 زيوود موون فضووله ر عبوود  فهل يغموو.ولكوون فضوول اّلِل   خووازن له،ورمحوو  اّلِل    سووك هلووا.وقضوويحل احلاجوو  .

اان وأنسووووا د  انم نوووووفوووويخ موووون رضا ،فيسووووتبقيه يف حضوووورته،وميد يف ْنائووووه وهوووول يووووذكر  بسوووواب  نعمته،ليزيوووو
 اق ورصيد.نعمى وز و متاع  وكل حلظ  ار وهل يف هذا املقام اللضكء هك. لصلل رمحته وقدمي رعايته

ووووو.َوَلَقوووووْد َمنَونَّوووووا َعَلْيوووووَك َمووووورَّة  أُْخووووورى  » ِذِفيوووووِه يف ِفيوووووِه يف التَّوووووابُلِت فَاقْ أَِن اْقذِ .ى َك موووووا يُووووولحِإْذ أَْوَحْينوووووا ِإىل أُمِِ
ِإْذ َاِْشووك .،َولُِتْصوَنَع َعلوى َعْيوِب ْيوَك حَمَبَّوو   ِمبِِ حُل َعلَ َوأَْلَقيْ .هُ ُدو  لَوفَوْليُوْلِقوِه الْوَيُم اِبلسَّواِحِل،َذُْخْذُ  َعووُدو  ِ  َوَعو.اْلَيمِِ 

وووإِ أُْختُوووَك فَوتَوُقلُل:َهوووْل أَُقُلُكوووْم َعلوووى َموووْن َيْكُفلُوووُهف فَوَرَجْعنووواَ   ُنهوووا َو  َهَْزنَ َك َكوووْك تَوَقوووىل أُمِِ َوقَوتَوْلوووحَل نَوْفسوووا  .رَّ َعيوْ
ْينوواَ  ِمووَن اْلغَوومِِ َوفَوتَونَّوواَ  فُوُتلان ،فَوَلبِ  َواْصووطَنَوْعُتَك .لسووى مُ  ِجْ ووحَل َعلووى قَووَدر  اي مُثَّ .َمووْدَينَ   أَْهوولِ ثْووحَل ِسووِننَي يف فَوَنجَّ

 ...«.لِنَوْفِسك 
إنوه ذاهوه اولم معركو  .اهه مللاجه  أقلى ملك يف األرم وأنغوى جبارذ -ليه السالم ع -إن ملسى 

ع قلموه بوب مور مث مواألإنه ذاهه إىل خضم من األحداّ واملشوكالت موع فرعولن أول .ا ميان مع الطغيان
عود نتودبلن هلوا بلويت هوم ماإسرائيل وقد أذهلم ا ستعباق الطليل وأفسد فطرهتم،وأضع  استعداقهم للمهم  

د التهي وووو  إ  بعوووو وأنه   يرسوووول.فربووووه يطلعووووه علووووى أنووووه لوووون يووووذهه غفووووال موووون التهيووووي وا سووووتعداق.ااالص
 وا عداق.

رت عليوه وهول عنايو  وسوهاملشا  وهل نفول رضويع،ورافقته الوأنه صنع على عني اّلِل منذ زمان،وقرب على 
تود إليوه يود ة فلوم اوكان هحل سلطان فرعلن ويف متناوله وهل جمرق من كل عدة ومن كول قول .صغْي ضعي 

د مون فرعلن،وقو ه اليولمفال علي.يف كل خطا .فرعلن،ألن يد القدرة كانحل تسند ،وعني القدرة كانحل ترعا 
 صطنعه لنفسه،واستخلصه واصطفا .قد ا.وربه معه.بل  أكد 

فال انقطواع .ذ زموانريقهوا معوك منون،سوائرة يف فاملنو  قدميو   تودة مطرقة..« َوَلَقْد َمنَونَّا َعَلْيوَك َمورَّة  أُْخورى »
اهلوا لهوم يف مثول حاهوا موا يهلا إذن بعد التكليو  اهلن.لقود مننوا عليوك إذ أوحينوا إىل أموك موا يلحى،وأهلمن

 « ..ُم اِبلسَّاِحلِ ْلِقِه اْليَ  فَوْليوُ ِن اْقِذِفيِه يف التَّابُلِت فَاْقِذِفيِه يف اْلَيمِِ أَ  »ذلك ا هلام:..
للتووابلت  وإلقوواء.توقووذ  يف الوويم ابلتابل .قووذ  يف التووابلت ابلطفل.حركووات كلهووا عنوو  وكلهووا خشوولن  .

ى بوووه علوووى امللقووو يممث مووواذاف أيووون يوووذهه التوووابلت املقوووذو  فيوووه ابلطفووول املقوووذو  يف الووو.علوووى السووواحل .
ك الصووووودمات  وبعووووود تلووووو.اويف زمحووووو  هوووووذ  املخووووواو  كله«.َعوووووُدو  ِ  َوَعوووووُدو  لَوووووهُ »السووووواحل.من يتسووووولمهف 

 اجملورق مون لت الصوغْيماذاف ما الذي حدّ للطفل الضعي  اجملرق من كل قلةف ما الذي جرى للتواب.كلها
 «   ِب َع َعلى َعيْ َوأَْلَقْيحُل َعَلْيَك حَمَبَّ   ِمبِِ َولُِتْصنَ » كل وقاي ف

 ألملاج.تتحطم عليه الضرابت و اي للقدرة القاقرة اليت ععل من انب  اهلين  اللين  قرعا تتكسر عليها ا 
لل بول   اوصولل و  وتعجز قلى الشر والطغيوان كلهوا أن اوك حاملهوا بسولء ولول كوان نفوال رضويعا   ي

 ميلك أن يقلل ...

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2927 

لطفووووووول تووووووو با اب مقابل  بوووووووني القووووووولى ا؟بوووووووارة الطاغيووووووو  الووووووويت.شوووووووهدإووووووووا مقابلووووووو  عجيبووووووو  يف تصووووووولير امل
رسووووه موووون للطيفوووو  هاوالرمحوووو  اللينوووو  .الصغْي،وااشوووولن  القاسووووي  فيمووووا ُيووووي  بووووه موووون مالبسووووات ولوووورو  .

« لوى َعْيوِب عَ لُِتْصوَنَع وَ »نوزال: املخاو ،وتقيه من الشودائد وتلفوه مون ااشولن ، ثل  يف انبو    يف صويال أو
 عبووْي القوورآينلقيووه التكوور  ميكوون أن يضووي  كووي ا إىل ذلووك الظوول الرفيوو  اللطيوو  العميوو  الووذي ي ومووا موون..

ن قصووارى أي اّلِلف إ وكيوو  يصوو  لسووان بشووري،خلقا يصوونع علووى عووني« َولُِتْصووَنَع َعلووى َعْيووِب »العجيووه:
 بشري أن يتأمله ويتمال  ..

سوبه باّلِلف إنوه  علوى عوني ي   ون يصونع صونعافك.إوا منزل  وإوا كرامو  أن ينوال إنسوان حلظو  مون العنايو 
 من هذا أنا  ملسى أن يتلقى ذلك العنصر العللي الذي تلقا .

 د  بووووال حووووارس و  مووووانع و يووووويف متنوووواول  -عوووودو  وعوووودوي  -هووووحل عووووني فرعوووولن .ولتصوووونع علووووى عيب
وأنووحل تصوونع  ضوورك ابلويوود    تنالوو.ولكن عينووه   اتوود إليووك ابلشوور ألين ألقيووحل عليووك حمبوو  مب.موودافع

 بول مجعتوك ّبوا.  واال على عيب.و  أحطك يف قصر فرعلن،ابلرعاي  واحلماي  وأقع أموك يف بيتهوا للقلو
وَك َكوْك تَوَقوف فَوَرَجْعنوْكُفلُوهُ يَ ِإْذ َاِْشك أُْخُتَك فَوتَوُقلُل:َهْل أَُقُلُكْم َعلى َموْن »ومجعتها بك: ُنهوا َو  اَ  ِإىل أُمِِ رَّ َعيوْ

 جوووه وقووود تبنيوووارعلن وزو وف.إذ جعووول الطفووول   يقبووول يووودي املرضوووعات.ان ذلوووك مووون تووودبْي اّللِ ..وكووو« َهْوووَزنَ 
ن يبحثووان لووه عوو -ه السوويا  كمووا يفصووله يف ملضووع آخوور  ووا   يفصوول -الطفوول الووذي ألقووا  الوويم ابلسوواحل 

وعوكء  ن يكفلوهفموفيتسامع الناس وترو  أخوحل ملسوى إبُيواء مون أمهوا تقولل هلم:هول أقلكوم علوى .مرضع
 فلوووذة كبووودها يففقوووذفحل ب وهكوووذا يوووتم تووودبْي اّلِل للطفووول وأموووه الووويت  عوووحل ا هلوووام.م  موووه فووويلقم يديهاهلووو

 هوذ  لقائه بنيإبفيكلن األمن ليأخذ  عدو ّلِل وله،.التابلت،وقذفحل ابلتابلت يف اليم،فألقا  اليم ابلساحل
رعووولن بوووال  يووودي فقائه بووونيإبل.املخووواو ،وتكلن النجووواة مووون فرعووولن الوووذي كوووان يوووذب  أنفوووال بوووب إسووورائيل

ْيناَ  ِمَن اْلَغمِِ »حارس و  معني  ومن  أخرى: أَْهوِل َموْدَيَن  ان  فَوَلِبثْوحَل ِسوِننَي يف نَّاَ  فُوتُول ،َوفَوتوَ َوقَوتَوْلحَل نَوْفسا  فَوَنجَّ
 مث نوووزل قصووور فرعووولن،كوووث وكوووه يف  ..ذلوووك حوووني« َواْصوووطَنَوْعُتَك لِنَوْفِسوووك.مُثَّ ِجْ وووحَل َعلوووى قَوووَدر  اي ُملسوووى 

ملصوري ائيلك فولكز انه ا سور املدين  يلما فلجد فيها رجلني يقتتالن أحد ا إسورائيلك واهلخور مصري،فاسوتعا
وهوول  -لفعلو  لوى هووذ  اعفامتات نفسووه ابلغوم .و  يكون ينولي قتلووه إ وا كووان ينولي قفعوه.بيود  فخور صووريعا

ذ هودا  نعمتوه عليوه،إ  هنوا به يوذكر فربو.املصنلع على عوني اّلِل منوذ نشوأته وهورج ضومْي  وشمث مون اندفاعوه .
فامتحنوه  عود  ملوا أراقْيبيوه ويل و  ي كوه موع هوذا بوال ابوتالء .إىل ا ستغفار فشر  صدر  ّبذا وْنا  من الغوم

ل رعوك الغنم،وهوادمو  و ابال  واهلرب من القصواصف وامتحنوه ابلغربو  ومفارقو  األهول والولنن وامتحنوه اب
 رم،وأكثرهم نزفا ومتاعا وزين  ..الذي ترىب يف قصر أعظم ملل  األ

الظوورو    وهتيووأت.نعنوود مووا نضووج واسووتعد،وابتلك فثبووحل وصووث وامووتحن فجوواز ا متحا.ويف اللقووحل املقدر
 كذلك واألحلال يف مصر،وبل  العذاب ببب إسرائيل مدا  ..
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 يف حَل ِسوِننيَ ِبثْوفَولَ »اء:يف ذلك اللقحل املقدر يف علم اّلِل جكء  لسى من أرم مدين،وهل يظون أنوه هول جو
« نَوْعُتَك لِنَوْفِسوكَواْصوطَ ».. وك درتوه جمليج حل يف اللقحل الوذي ق«.أَْهِل َمْدَيَن مُثَّ ِجْ حَل َعلى َقَدر  اي ُملسى 

إ ا أنوحل .ياذ  الودنليك بوك كوكء مون هوذ  الودنيا و  هلو.خالصا مستخلصا  حضا   ولرساليت وقعليت .
 هلوووك منوووكوما أل.فموووا لوووك يف نفسوووك كوووكء.لتيقيها عتكللمهمووو  الووويت صووونعتك علوووى عيوووب هلوووا واصوووطن

اْذَهبوا . ذِْكرِي  تَِنيوا يف اييت وَ اْذَهْه أَْنحَل َوَأُخلَ  آبِ »فامخ ملا اصطنعتك له:.ككء، وما ألحد فيك ككء
 «..ى  أَْو َحْشَتذَكَّرُ فَوُقل  َلُه:قَوْل   لَيِِنا  َلَعلَُّه يوَ .ِإىل ِفْرَعْلَن ِإنَُّه نَغى 

فهول عودتكما  ذكوري و  تنيوا يف -أنحل وأخل  مزوقين آباييت وقد كهد منها آيو  العصوا وآيو  اليود  اذهه
  مووون ك مووون كووور وقووود حفظتووو.اذهبوووا إىل فرعلن.وسوووالحكما وسوووندكما الوووذي شواين منوووه إىل ركووون كوووديد .

ذ  ضووور  هوووحل،فلم تقبل.وأنوووحل نفووول وقووود قوووذفحل يف التابلت،فقوووذ  التوووابلت يف اليم،فألقوووا  الووويم ابلسوووا
ل هووولت  وووا ْنوووفال عليوووك وقووود .فووواهلن أنوووحل معووود مهيأ،ومعوووك أخووول .ااشووولن ،و  تووويذ  هوووذ  املخاو 

 أكد،يف لرو  أسلأ وأعن .
اب مث و  يهوويج   يثووْي العووزةلل اللووني  فووالق« فَوُقوول  لَووُه قَوووْل   لَيِِنووا  »اذهبووا إىل فرعوولن فقوود نغووى وعووث وعتووا 
 لطغيان.عاقب  ا ومن كأنه أن يلقج القله فيتذكر وحشى.الكثايء الزائ  الذي يعيا به الطغاة

توه داء أحود بدعل س مون اهتوفالداعي  الوذي ييوأ.اذهبا إليه غْي ايئسني من هدايته،راجيني أن يتذكر وحشوى
   يبلغها  رارة،و  يثبحل عليها يف وجه ا؟حلق وا نكار.

 واّلِل ُياسووه. بوود منووه الوودعلات وغْيهووا  ولكن األخووذ ابألسووباب يف.وإن اّلِل لوويعلم مووا يكوولن موون فرعوولن
قبل احلوولاقّ  ىل  سووتفعلمه تعووا.وهل عووا   نووه سوويكلن.النوواس علووى مووا يقووع موونهم بعوود أن يقووع يف عوواملهم

 كعلمه ابحلاضر منها واملاضك يف قرج  سلاء.
 موس  وهارون يدعوان فرعون 48 - 45الدرس الرابع:

وهنووا يطوولي .هوول مشووهد املناجوواة يف الفالة وكووان املشووهد - ليووه السووالمع -وإىل هنووا كووان ااطوواب مللسووى 
ن عون خلفهموا مو ن لرّبمواوإذا  وا معوا يكشوفا.السيا  املسافات واألبعاق واألزمان،فإذا هوارون موع ملسوى

ْن ُرَط َعَلْينوووا أَْو أَ ُ  أَْن يَوْفووونوووا َبووواقا :َربَّنوووا ِإنَّ »ملاجهوو  فرعووولن،ومن التسووورع يف أذا ،ومووون نغيانوووه إذا قعووولا :
ِب ِإْسوورائِيَل َو  بِِووَك فََأْرِسووْل َمَعنووا بَوو َرُسوول  رَ ُقوول :ِإانَّ فَْأتِيوواُ  فوَ .قوواَل:  خَتافووا ِإنَّووِب َمَعُكمووا َأْ َووُع َوأَرى .َيْطغووى 
 اْلَعووذاَب َعلووى َمووْن  لَْينووا أَنَّ  قَووْد أُوِحووَك إِ ِإانَّ .هْلُوودى اتوَّبَووَع اَوالسَّووالُم َعلووى َمووِن .قَووْد ِجْ نوواَ  آِبيَوو   ِمووْن َربِِكَ .تُوَعذِِّْبُمْ 

 «.َكذََّب َوتَوَلىلَّ 
الذي تفضل املنعم فيه علوى عبود ،فأنال لوه  -وهارون   يكن مع ملسى قطعا يف ملق  املناجاة الطليل 

ِإنَّنوا َبواُ  أَْن يَوْفوُرَط »فرق وا معوا بقلهلموا: -فيه النجاء،وبس  له يف القلل،وأوسع له يف السويال وا؟ولاب 
إ ووووا هوووول السوووويا  القوووورآين يطوووولي الزمووووان واملكووووان،وي   .  يكوووون يف ملقوووو  املناجاة« ْينووووا أَْو أَْن َيْطغووووى َعلَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2929 

فجلات بني مشاهد القصا،تعلم من السيا  ليصل مباكرة إىل امللاقو  احليو  امللحيو  ذات األيور يف سوْي 
 القصا ويف وجدان الناس.

 اة  انووووهانصوووورا  ملسووووى موووون ملقوووو  املناجوووو ولقوووود اجتمووووع ملسووووى وهووووارون عليهمووووا السووووالم إذن بعوووود
رّبموووووووووا  جهووووووووان إىلوأوحى اّلِل إىل هووووووووارون  شوووووووووارك  أخيووووووووه يف قعووووووووولة فرعوووووووولن مث ها وووووووووا ذان يتل .الطوووووووولر

التسووورع ابألذى لللهلووو   ..والفووورط هووول «َيْطغوووى  قا :َربَّنوووا ِإنَّنوووا َبووواُ  أَْن يَوْفوووُرَط َعَلْينوووا أَْو أَنْ » خاوفهموووا:
حوووود ا أو  حوووورج موووون أوفرعوووولن ا؟بووووار يلم ووووذ   يت.موووون التسوووورع وأمشوووول موووون األذى األوىل،والطغيووووان أمشوووول

 كليهما.
« ُع َوأَرى َعُكمووا َأْ َوومَ نَّووِب قوواَل:  خَتافووا إِ »هنووا اي همووا الوورق احلاسووم الووذي   خوول  بعوود ،و  خشووي  معووه:

احليوولات و لجوود األكوولان إنووه م.ق إنووه اّلِل القوواهر فوول  عبا.إنووه القوولي ا؟بووار الكبووْي املتعال...إنووب معكمووا .
زيووووووود ا يولكنوووووووه .كوكوووووووان هوووووووذا ا مجوووووووال يكف.إنوووووووه معهموووووووا ..و  زايقة ..واألفوووووووراق واألكوووووووياء بقللووووووو :كن
 حووني يفوورط أو ك ومووا يصوونعفمووا يكوولن فرعوولن ومووا ميلوو..« َأْ َووُع َوأَرى »نمأنين ،وملسووا ابحلووك للمعلنوو :
 يطغىف واّلِل معهما يسمع ويرىف

 فََأْرِسووْل َمَعنوووا بَوووِب .كَ ُسووول  َربِِ :ِإانَّ رَ فَْأتِيوواُ  فَوُقووول  »يوو  إىل صووولرة الووودعلة ونريوو  ا؟ووودال:ومووع الطمأنينووو  اهلدا
وِحوَك إِلَْينوا أَنَّ اْلَعوذاَب أُ ِإانَّ قَوْد .بَوَع اهْلُودى لى َموِن اتوَّ الُم عَ َقْد ِجْ ناَ  آِبيَ   ِمْن َربَِِك َوالسَّ .ِإْسرائِيَل َو  تُوَعذِِّْبُمْ 

ر منوذ اللحظو  األوىل ليشوع« بِِوكَ َرُسول  رَ  ِإانَّ »..إنه البدء إبيضا  قاعدة رسالتهما:« َمْن َكذََّب َوتَوَلىلَّ َعلى 
  ن هنا  إهلا هل ربه.

 افوات اللينيو دا يف خر فليك هل إهلا خاصا  لسوى وهوارون أو ببوب إسورائيل،كما كوان سوائ.وهل رب الناس
عصوولر موون أن  بعووخ اليفأو كمووا كووان سووائدا .ل قبيوول إهلووا أو آهلوو يلمووذا  أن لكوول قوولم إهلووا أو آهلوو  ولكوو

 فرعلن مصر إله يعبد فيها ألنه من نسل اهلهل .
حلودوق كانوحل رسوالتهما اففوك هوذ  ..« ذِِّْبُمْ فََأْرِسوْل َمَعنوا بَوِب ِإْسورائِيَل َو  تُوَعو»مث إيضا  مللضلع رسوالتهما:

 هلووم الوويت كتووه اّللِ  املقدسوو  إىل عقيوودة التلحيوود،وإىل األرم  سووتنقاذ بووب إسوورائيل،والعلقة ّبووم.إىل فرعلن
 أن يسكنلها )إىل أن يفسدوا فيها،فيدمرهم تدمْيا(.

ا إليوك  مور قنا يف جمي نودل علوى صودتو« قَوْد ِجْ نواَ  آِبيَو   ِموْن َربِِوكَ »مث استشهاق على صدقهما يف الرسوال :
 ربك،يف هذ  املهم  اليت حدقانها.

 دى.م ويتبع اهلتلقى الساليفلعله منهم «:َوالسَّالُم َعلى َمِن اتوََّبَع اهْلُدى »ل :مث ترغيه واستما
َب اْلَعوذاَب َعلوى َموْن َكوذَّ  لَْينوا أَنَّ وِحوَك إِ ِإانَّ َقْد أُ »مث هتديد وهذير غْي مباكرين كك   يثْيا كثايء  ونغيانه:

م وهكووذا رسوو.ارونى ملسووى وهّلِل الطمأنينوو  علووفلعلووه   يكوولن  وون كووذب وتوولىل  هكووذا ألقووى ا..« َوتَوووَلىلَّ 
 ليمضيا آمنني عارفني هاقيني..وقبر هلما األمر.هلما الطري 

 فإذا  ا أمام الطاغي  يف حلار وجدال..وهنا يسدل الستار لْيفع
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 بين موس  وفرعون   59-49الدرس الخامس :

اَل َفَموا اَبُل ( قَو50َهوَدى ) ُكولَّ َكوْكء  َخْلَقوُه مُثَّ   ِذي أَْعطَوى( قَواَل َربُونَوا الَّو49} قَاَل َفَمْن َرُبُكَما اَي ُملَسى )
الَّووووِذي َجَعووووَل َلُكووووُم  (52يَوْنَسووووى ) َيِضووووُل َريبِِ َوَ   ( قَوووواَل ِعْلُمَهووووا ِعْنووووَد َريبِِ يف ِكتَوووواب  َ  51اْلُقووووُروِن اأْلُوىَل )

ا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبال  َوأَنْوَزلَ  ( ُكلُولا 53بَوات  َكوَّتَّ )نوَ َنا بِِه أَْزَواج ا ِمْن ء  فََأْخَرجْ اِء َماِمَن السَّمَ  اأْلَْرَم َمْهد 
َهوو54َواْرَعووْلا أَنْوَعوواَمُكْم ِإنَّ يف َذلِووَك هَلاَيت  أِلُوِ  النُوَهووى ) َهووا َخَلْقنَوواُكْم َوِفيَهووا نُِعيوودُُكْم َوِمنوْ ْم َ رَة  ا ُبْوورُِجكُ ( ِمنوْ

تَونَوووا لُِتْخرَِجنَوووا ِموووْن أَْرِضوووَنا ِبِسوووْحرَِ  اَي قَووواَل َأجِ  (56)َريْونَووواُ  آاَيتِنَوووا ُكلََّهوووا َفَكوووذََّب َوَأىَب ( َوَلَقوووْد أَ 55أُْخوووَرى )  وْ
نَونَوووا َوبوَ 57ُملَسوووى ) نَوووَك َملْ ( فَوَلَنْأتِيَونَّوووَك ِبِسوووْحر  ِمْثلِوووِه فَاْجَعوووْل بَويوْ ا َ  بُْ يوْ حَل َمَكووواان  ُسووول ى ِلُفوووُه حَنْوووُن َوَ  أَنْوووِعووود 

 {( 59ى )( قَاَل َمْلِعدُُكْم يَوْلُم الزِِيَنِ  َوأَْن ُُيَْشَر النَّاُس ُضح  58)
فأيوو  قوولة وأي .تيووا  ورّبمووا معهمووا يسوومع ويرىأ -ذكر كيوو  وصووال إليووه يوووالسوويا     -لقوود أتيووا فرعوولن 

موووووا مر وووووا رّبسووووولطان هوووووذا الوووووذي يوووووتكلم بوووووه ملسوووووى وهارون،كائنوووووا فرعووووولن موووووا كوووووان ولقوووووا أبلغوووووا  موووووا أ
ا اي ُملسوى َل:َفَمْن َرُبُكموقا»من حلار: - عليه السالم -واملشهد هنا يبدأ  ا قار بينه وبني ملسى .يغهبتبل

ب ملسوى وهوارون هول يعو    ن ر   يريود أن إنوه ..«   قاَل:َربُوَنا الَِّذي أَْعطى ُكلَّ َكوْكء  َخْلَقوُه مُثَّ َهودى 
ه ه أنوووه هووول صووواحملوووا بووودا لووو يسوووأل ملجهوووا الكوووالم إىل ملسوووىفهووول « ِإانَّ َرُسووول  َربِِوووكَ »ربوووه،كما قوووا  لوووه:

 ب إسرائيلفن انال  بمن ربكما الذي تتكلمان اب ه وتطلبا« َفَمْن َرُبُكما اي ُملسى ف»الدعلى:
نَوا الَّوِذي قاَل:َربوُ »املبدعو  املنشو   املودبرة مون صوفات اّلِل تعواىل: فوْيق ابلصوف  - عليوه السوالم -فأموا ملسوى 

د  ّبوووا لرة الوويت أوجووجوولق يف الصووربنووا الووذي وهووه اللجوولق لكوول مل ..« لَّ َكووْكء  َخْلَقووُه مُثَّ َهوودى أَْعطووى ُكوو
مث و .يعينوه عليهواللليفو  و امث هدى كل ككء إىل وليفته اليت خلقه هلا وأمد   ا يناسوه هوذ  .وفطر  عليها

ك خلو  هلوا،ولي فو  الويتلليفكل ككء رلل  ومعه ا هتداء الطبيعك الفطوري لل.هنا ليسحل لل اخك الزمب
ه إىل لشوكء واهتدائوني خل  ابإ ا هل ال اخك يف الرتب  .هنا  اف ا  زمب بني خل  املخلل  وخل  وليفته

 وليفته فهداي  كل ككء إىل وليفته مرتب  أعلى من خلقه غفال ..
األللهيووو  لخوووا أكمووول آتر ي - عليوووه السوووالم -وهوووذا اللصووو  الوووذي ُيكيوووه القووورآن الكووورمي عووون ملسوووى 

ايتوه وهبو  هد.  ّباالويت خلو وهبو  خلقوه علوى الصولرة.ااالق  املدبرة هلذا اللجلق:هب  اللجلق لكول ملجولق .
ا يف جنبووات هووذ -طيوو  ييف حوودوق مووا  -وحووني اوولل ا نسووان ببصوور  وبصووْيته .لللليفوو  الوويت خلوو  هلووا .

رقة إىل فومن الوذرة امل.و كبوْيائن صوغْي أاللجلق الكبوْي تتجلوى لوه آتر تلوك القودرة املبدعو  املودبرة يف كول كو
 أضخم األجسام،ومن االي  اللاحدة إىل أرقى أككال احلياة يف ا نسان.

هوذا اللجوولق الكبووْي امليلو   ووا   ُيصووى مون الووذرات وااالاي،وااالئوو  واألحيواء وكوول ذرة فيووه تنبخ،وكوول 
وكلهوا تعمول .امل موع الكائنوات األخورى .خلي  فيه هيا،وكل حك فيه يتحر ،وكل كائن فيه يتفاعل أو يتع

النلاميك امللقعو  يف فطرهتوا وتكلينهوا بوال تعوارم و  خلول و  فتولر يف حلظو  .منفرقة وجمتمع  قاخل انوار
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من اللحظات  وكل كائن  فرق  كلن وحد  وعوا  بذاتوه،تعمل يف قاخلوه ذراتوه وخوالاي  وأعضوا   وأجهزتوه 
 حدوق الناملس العام،يف تلاف  وانتظام. وف  الفطرة اليت فطرت عليها،قاخل

نسوووان وجهووود  قاصووورا حمووودوقا يف قراسووو  يقووو  علوووم ا  -لن الكبوووْي وقعوووك مووون الكووو -وكووول كوووائن  فووورق  
ا،فووذلك خووارج   ولائفهقراسووتها جموورق قراسوو    خلقهووا و  هوودايتها إىل.خلاصووه وولائفووه وأمراضووه وعالجه

للليفوو  الوويت لجوود ّبوواف وهبووه وجوولق ،على اهلي وو  الوويت و .وهل خلوو  موون خلوو  اّلِل ..كليوو  عوون نوول  ا نسووان
قوه مث هودى ل كوكء خلكوربنوا الوذي أعطوى  .خل  هلا،كأي ككء من هاته األكياء  إ  أنه لإللوه اللاحود .

 «.قاَل:َفما ابُل اْلُقُروِن اأْلُوىل ف»..وي  فرعلن بسيال آخر:
حل   وقوود هلكوو اف ومووا يكوولن كووأوامووا كووأن القوورون الوويت مضووحل موون النوواسف أيوون ذهبووحلف وموون كووان رّبوو

 تعر  إهلها هذاف
الغيوووه البعيووود يف  حوووال ملسوووى ذلوووك..ّبوووذا أ «قاَل:ِعْلُمهوووا ِعْنوووَد َريبِِ يف ِكتووواب    َيِضوووُل َريبِِ َو  يَوْنسوووى »

م كووأن تلووك لووذي يعلووافهل .الزمان،ااووايف عوون العيووان،إىل ربووه الووذي   يفوولت علمووه كووكء و  ينسووى كووي ا
 .والغيه ّلِل والتصر  يف كأن البشر ّللِ .يف ماضيها ويف مستقبلها.القرون كله

ار بعوووخ هوووذ  فيخت.سوووانمث يسوووتطرق فيعووورم علوووى فرعووولن آتر تووودبْي اّلِل يف الكووولن وآ ئوووه علوووى بوووب ا ن
َل الَّوِذي َجَعو»وع واألنعوام:لر والوزر اهلتر انيط  بفرعلن،املشهلقة له يف مصر ذات ال ب  ااصب  واملاء امللف

،َوأَنْوَزَل ِموَن  ُكُللا .نَبوات  َكوَّتَّ  َرْجنوا بِوِه أَْزواجوا  ِمونْ مواء  فََأخْ  لسَّوماءِ اَلُكُم اأْلَْرَم َمْهدا ،َوَسَلَك َلُكْم ِفيهوا ُسوُبال 
مهوود  .ل مكووان وزمانكووهوود للبشوور يف  مألرم كلهووا ..وا« ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت  أِلُوِ  الُنهووى .َواْرَعووْلا أَْنعوواَمُكمْ 
 وما البشر إ  أنفال هذ  األرم..كمهد الطفل

  اوال  املودبراجعلهوا .ةيضمهم حضنها ويغذوهم قرها  وهك  هدة هلوم كوذلك للسوْي واحلوّر والوزرع واحليا
لحيواة لا صواحل  فأعطى هوذ  األرم خلقهوا علوى اهلي و  الويت خلقوحل ّبو.كذلك يلم أعطى كل ككء خلقه

 هوذ  األرم يفللحيواة  ذلك علوى اهلي و  الويت خلقهوم ّبوا صواحلنياليت قدرها فيهوا وأعطوى البشور خلقهوم كو
 املعنيان متقارابن متصالن..اليت مهدها هلم وجعلها مهدهم .

صوووويه لاقي ااذلك الوووو.وصووولرة املهوووود وصووووف  التمهيوووود   تبوووودو يف بقعوووو  مووون األرم كمووووا تبوووودو يف مصوووور
لوى عملهود احلواين اأ وا هول وك.زرعه وجنا األخضر السهل املمهد الذي   ُيلج أهله إ  إىل أيسر الكد يف 

ن السوووماء وأنوووزل مووو الطفوول يضووومه ويرعوووا  وااوووال  املووودبر الوووذي جعووول األرم مهدا،كوو  للبشووور فيهوووا نرقوووا
ت أزواجوا فيخورج النبوا -لنيول القريوه مون فرعولن ومنهوا وور ا -ومن ماء املطر تتكلن األوار وتفيخ .ماء

 .ج النبات لطعام ا نسان ورعك احليلانمن أجناس كثْية.ومصر ألهر  لذج  خرا 
 حياء كلها.قة يف األوهك لاهرة مطر .وقد كاء ااال  املدبر أن يكلن النبات أزواجا كسائر األحياء

والنبووات يف الغالووه ُيموول خووالاي التووذكْي،وخالاي التأنيووة يف النبتوو  اللاحوودة وأحيوواان يكوولن اللقووا  يف نبتوو  
وبوووذلك يوووتم التناسووو  يف نووولاميك احليووواة ويطووورق يف كووول .صوووائل احليلاني ذكووور منفووورقة كموووا هووول احلوووال يف الف
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ومووووا موووون عقوووول مسووووتقيم يتأموووول هووووذا النظووووام ..« ِإنَّ يف ذلِووووَك هَلايت  أِلُوِ  الُنهووووى »..الفصووووائل واألنوووولاع 
 العجيه مث   يطلع فيه على آايت تدل على ااال  املدبر الذي أعطى كل ككء خلقه مث هدى.

ُكْم َوِمْنهوا ِفيهوا نُِعيودُ اُكْم وَ ِمْنهوا َخَلْقنو»:  حكاي  قولل ملسوى بقولل مباكور مون اّلِل جول وعوالويكمل السيا
رم الووويت جعلناهوووا لكوووم مهووودا مووون هوووذ  األ«. َب َوَأىبَوَلَقوووْد أََريْنووواُ  آايتِنوووا ُكلَّهوووا َفَكوووذَّ .ُبْووورُِجُكْم  رَة  أُْخووورى 

ذ  مون هو.املرعوى .،لاكل و فأنبتنا به أزواجا مون نبوات كوَّتوسلكنا لكم فيها سبال وأنزلنا من السماء ماء 
 األرم خلقناكم،ويف هذ  األرم نعيدكم،ومنها برجكم بعد ملتكم.

كوول،ومن رعهووا ذومن ز .عناصوور جسوومه كلهووا موون عناصوورها إمجووا .وا نسووان رلوول  موون موواقة هووذ  األرم
رفووا  حووتل  األرم،و  لق جثوو  تطليهوواوإليها يعوو.وهوول ابنهووا وهووك لووه مهوود.مائهووا يشوورب،ومن هلائهووا يتنفك

 ىل.شأة األو ومنها يبعة إىل احلياة األخرى،كما خل  يف الن.ب اّبا،وغازا حتل  ّبلائها
لبيو  ىل مقوام الربإيتسوامى  وللتذكْي ابألرم هنا مناسوب  يف مشوهد احلولار موع فرعولن الطاغيو  املتكث،الوذي

 وهل من هذ  األرم وإليها  
نوا ُكلَّهوا َفَكوذََّب يْنواُ  آايتِ ْد أَرَ َوَلَقو»..ء اليت خلقها اّلِل يف األرم وهوداها إىل وليفتهوا وهل ككء من األكيا

 آييت العصوووا واليووودفيموووا حللوووه،و  - عليوووه السوووالم -أرينوووا  اهلايت الكلنيووو  الووويت وجهوووه إليهوووا ملسوووى « َوَأىب 
يا  هنووا عوورم فصوول السووذلك   يلوو.املهموا هنووا ألومووا بعووخ آايت اّلِل،ومووا يف الكوولن منهوا أكووث وأبقى

 .. يشْي إليهما نفهم أنههاتني اهليتني على فرعلن،فهذا مفهلم ضمنا،إ ا يفصل رق  على اهلايت كلها ف
َتنا لُِتْخرَِجنا ِمْن أَْرِضنا ِبِسْحرَِ  اي ُملسى ف فَوَلنَ » نَ َك ِبِسْحر  ْأتِيَونَّ قاَل:َأِج وْ َنَك مَ  ِمْثِلِه فَاْجَعْل بَويوْ  ْلِعدا  نا َوبَويوْ

 .. «َشَر النَّاُس ُضح ىِ  َوأَْن ُيُْ الزِِينَ  قاَل:َمْلِعدُُكْم يَوْلمُ .  ُبِْلُفُه حَنُْن َو  أَْنحَل،َمكاان  ُسلى  
سولطانه فيوه قلي،وهول فيوه واضوح  و  - عليوه السوالم -وهكذا   ميخ فرعلن يف ا؟دل،ألن حج  ملسى 
ي ى ابلسووحر الووذهتووام ملسووإ ووا ؟ووأ إىل ا.اااصوو  معووه . يسووتمد حجتووه موون آايت اّلِل يف الكوولن،ومن آايتووه

لن ألنووه إىل فرعوو وقد كووان السووحر أقوورب خووانر.اعوول العصووا حيوو  تسووعى،وُييل اليوود بيضوواء موون غووْي سوولء
وهول ختييول ..ن السوحر منتشر يف ذلك اللقحل يف مصور وهوا ن اهليتوان أقورب يف نبيعتهموا إىل املعورو  مو

تر سلسووووو  كوووووآ،قووووود يصووووول إىل خوووووداع ا حساس،فينشوووووىء فيوووووه آترا حم  حقيق ،وخوووووداع للبصووووور واحللاس
 شواهد مون شيوريوما .هتاكما يشاهد من ر يو  ا نسوان ألكوياء   وجولق هلوا،أو يف صولرة غوْي صولر .احلقيق 

ا نولع آيتولاولويك مون هوذا .املسحلر أحياان شيرات عصبي  وجسدي  كما لل كان األير اللاقع عليوه حقيقو  .
 قائما. هليال وقتيا أو.من صنع القدرة املبدع  انلل  لاكياء حقا إ ا  ا.ملسى

َتنوووا لُِتْخرَِجنووووا ِمووووْن أَْرِضوووونا ِبِسوووْحرَِ  اي ُملسووووى ف » ويظهوووور أن اسووووتعباق بوووب إسوووورائيل كووووان إجووووراء .«قاَل:َأِج وْ
ا؟وورائم ويف سووبيل امللووك واحلكووم   يتحوورج الطغوواة موون ارتكوواب أكوود .سياسوويا خلفووا موون تكووايرهم وغلبووتهم

ومن مث كوان فرعولن .وحشي  وأكنعها بربري  وأبعدها عن كل معاين ا نساني  وعن االو  والشور  والضومْي
واسوتبقاء ا انّ وتسوخْي الكبوار يف الشوا  املهلوك مون .يستأصل بب إسرائيل ويذهلم بقتل امللاليود الذكلر
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َتنوووا لُِتْخرَِجنوووا ِموووْن »قال:.تعوووذّبم فلموووا قوووال لوووه ملسوووى وهارون:أرسووول معنوووا بوووب إسووورائيل و .األعموووال . َأِج وْ
ألن إنوووال  بوووب إسووورائيل اهيووود لالسوووتيالء علوووى احلكوووم واألرم.وإذا كوووان « أَْرِضووونا ِبِسوووْحرَِ  اي ُملسوووى ف

ملسى يطله إنال  بب إسرائيل هلذا الغرم،وكل ما يقدمه هل عمل من أعمال السوحر،فما أسوهل الورق 
وهكوذا يفهوم الطغواة أن قعولى أصوحاب العقائود إ وا ختفوك وراءهوا هودفا ..« ر  ِمْثلِوهِ فَوَلَنْأتِيَونََّك ِبِسوحْ »عليه:

مث هووم يوورون مووع أصووحاب الوودعلات .موون أهوودا  هووذ  األرم وأوووا ليسووحل سوولى سووتار للملووك واحلكووم .
فوإذا .آايت،إما خارق  كآايت ملسى،وإما مييرة يف الناس شخذ نريقها إىل قللّبم وإن   تكون مون االار 

سوحر أنيت بسووحر مثلوه  كوالم أنيت بكووالم مون نلعووه  صوال  نتظوواهر .لطغواة يقابللووا  ووا ميايلهوا لوواهراي .ا
ابلصال   عمل نيه نرائك بعمل نيه  و  يدركلن أن للعقائد رصيدا مون ا ميان،ورصويدا مون عولن اّلِل 

يود ملعود للمبواراة موع فهك تغله ّبذا وبذا ،  ابلظلاهر واألككال  وهكذا نله فرعولن إىل ملسوى هد
نَوووَك َمْلِعووودا  »وتووور  لوووه اختيوووار ذلوووك امللعد:للتحووودي:.السوووحرة . َننوووا َوبَويوْ وكووودق عليوووه يف عووودم « فَاْجَعوووْل بَويوْ

وأن يكوووووولن امللعوووووود يف مكووووووان مفتوووووول  «.  ُبِْلُفووووووُه حَنْووووووُن َو  أَنْووووووحلَ »إخووووووال  امللعوووووود زايقة يف التحوووووودي 
هوودي فرعوولن لووه واختووار  -عليووه السووالم  -قبوول ملسووى مبالغوو  يف التحوودي  و « َمكوواان  ُسوولى  »مكشوول :

امللعووود يووولم عيووود مووون األعيووواق ا؟امع ،ذخوووذ فيوووه النووواس يف مصووور زينتهم،ويتجمعووولن يف امليووواقين واألمكنووو  
ونلوووه أن اموووع النووواس ضوووحى،ليكلن املكوووان مكشووولفا واللقووووحل .«قاَل:َمْلِعووودُُكْم يوَوووْلُم الزِِينَووو ِ »املكشووولف  

ثلوووه وزاق عليوووه اختيوووار اللقوووحل يف أوضووو  فووو ة مووون النهوووار وأكووودها عمعوووا يف يووولم فقابل التحووودي  .ضووواحيا
و  يف الظهوْية فقود يعولقهم احلور،و  .  يف الصبا  الباكر حية   يكلن ا؟ميوع قود غواقروا البيولت.العيد

 يف املساء حية مينعهم الظالم من التجمع أو من وضل  الر ي  ..  
 د اللقاء بني ا ميان والطغيان يف امليدان ..وانتهى املشهد األول من مشاه

 موجه ا حداث بين إيمان السحر  وغرق فرعون 79 - 60الدرس السادس:

( قَوواَل هَلُوووْم ُملَسووى َويْوَلُكووْم َ  تَوْفووَ ُوا َعلَووى اّللَِّ َكووِذاب  فَوُيْسوووِحَتُكْم 60فَوتَوووَلىلَّ ِفْرَعووْلُن َفَجَمووَع َكْيووَدُ  مُثَّ أَتَووى )} 
نَوُهْم َوَأَسُروا النَّْجَلى )61 َوَقْد َخاَب َمِن اْفَ َى )بَِعَذاب   ( قَواُللا ِإْن َهوَذاِن َلَسواِحرَاِن 62( فَوتَوَناَزُعلا أَْمَرُهْم بَويوْ

ُعلا َكْيوودَكُ 63يُرِيووَداِن أَْن ُحْرَِجوواُكْم ِمووْن أَْرِضووُكْم ِبِسووْحرِِ َا َويَووْذَهَبا ِبطَوورِيَقِتُكُم اْلُمثْولَووى ) ْم مُثَّ ائْوتُوولا َصووف ا ( فَووَأمجِْ
( قَواَل 65( قَواُللا اَي ُملَسوى ِإمَّوا أَْن تُوْلِقوَك َوِإمَّوا أَْن َنُكولَن أَوََّل َموْن أَْلَقوى )64َوَقْد أَفْوَلَ  اْليَووْلَم َموِن اْسوتَوْعَلى )

َوو ( فَووَأْوَجَك يف نَوْفِسووِه ِخيَفوو   ُملَسووى 66ا َتْسووَعى )بَووْل أَْلُقوولا فَووِإَذا ِحبَوواهُلُْم َوِعِصوويُوُهْم ُحَيَّووُل إِلَْيووِه ِمووْن ِسووْحرِِهْم َأوَّ
َوا َصونَوُعلا َكْيوُد َسواِحر  68( قُوْلَنا َ  خَتَوْ  ِإنَّوَك أَنْوحَل اأْلَْعلَوى )67) ( َوأَلْوِ  َموا يف مَيِينِوَك تَوْلَقوْ  َموا َصونَوُعلا ِإ َّ

ا قَوواُللا آَمنَّووا بِووَربِِ َهوواُروَن َوُملَسووى )فَووأُْلِقَك السَّووَحرَةُ  (69َوَ  يُوْفلِووُ  السَّوواِحُر َحْيووُة أَتَووى ) ( قَوواَل 70 ُسووجَّد 
وووْحَر َفَاَُقطَِِعوونَّ أَيْوووِدَيُكْم َوأَ  ووُتْم لَوووُه قَوْبوووَل أَْن آَذَن َلُكوووْم ِإنَّووُه َلَكبِوووْيُُكُم الَّوووِذي َعلََّمُكوووُم السِِ ْرُجَلُكوووْم ِموووْن ِخووواَل   آَمنوْ

( قَوواُللا لَووْن نوُووْييَِرَ  َعلَووى َمووا َجوواَءاَن ِمووَن 71َولَووتَوْعَلُمنَّ أَيُونَووا َأَكووُد َعووَذااب  َوأَبْوَقووى ) َوأَلَُصوولِِبَونَُّكْم يف ُجووُذوِع النَّْخوولِ 
َووا تَوْقِضووك َهووِذِ  احْلَيَوواَة الووُدنْوَيا ) ا ( ِإانَّ آَمنَّووا ِبَربِِنَووا لِيَوْغِفووَر لَنَوو72اْلبَويِِنَوواِت َوالَّووِذي َفطَووَراَن فَوواْقِخ َمووا أَنْووحَل قَووام  ِإ َّ
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ُ َخووْْي  َوأَبْوَقووى ) ووْحِر َواّللَّ ( ِإنَّووُه َمووْن َذِْت َربَّووُه جُمْرِم ووا فَووِإنَّ لَووُه َجَهوونََّم َ  73َخطَووااَياَن َوَمووا َأْكَرْهتَونَووا َعَلْيووِه ِمووَن السِِ
( َجنَّواُت 75ُم الدََّرَجاُت اْلُعَلى )( َوَمْن َذْتِِه ُمْيِمن ا َقْد َعِمَل الصَّاحِلَاِت فَُأولَِ َك هلَُ 74مَيُلُت ِفيَها َوَ  َُيْىَي )

نَوا ِإىَل ُملَسوى أَْن َأْسوِر 76َعْدن  َعْرِي ِموْن َهِْتَهوا اأْلَْوَواُر َخالِوِديَن ِفيَهوا َوَذلِوَك َجوزَاُء َموْن تَوزَكَّوى ) ( َوَلَقوْد أَْوَحيوْ
ووووا َ  خَتَوووواُ  قَ  ووووا َوَ  خَتَْشووووى )بِِعبَوووواِقي فَاْضووووِرْب هَلُووووْم َنرِيق ووووا يف اْلَبْحووووِر يَوَبس  ( فَووووأَتْوبَوَعُهْم ِفْرَعووووْلُن ِ ُنُوووولِقِ  77رَك 

   (79( َوَأَضلَّ ِفْرَعْلُن قَوْلَمُه َوَما َهَدى )78فَوَغِشيَوُهْم ِمَن اْلَيمِِ َما َغِشيَوُهْم )
 .« .ى ُ  مُثَّ أَت َكْيدَ فَوتَوَلىلَّ ِفْرَعْلُن َفَجَمعَ »وهنا يسدل الستار لْيفع على مشهد املباراة:

وامل السيا  يف هذا التعبْي كل ما قاله فرعلن وما أكار به املا من قلمه،وما قار بينه وبوني السوحرة مون 
املووه يف مجلووو :فتلىل فرعووولن .تشووجيع وهمووويك ووعوود ابملكافأة،وموووا فكووور فيووه وموووا قبوور هووول ومستشوووارو  .

ات:ذهووواب فرعلن،ومجوووع  وتصووولر تلوووك اهليووو  اللاحووودة القصوووْية يوووالّ حركوووات متلالي.فجموووع كيووود  مث أتى
قبووول الووودخلل يف املبووواراة أن يبوووذل هلوووم النصووويح ،وأن  -عليوووه السوووالم  -ورأى ملسوووى .كيووود ،وا تيان بوووه

ُيوووذرهم عاقبووو  الكوووذب وا فووو اء علوووى اّلِل،لعلهوووم يثلبووولن إىل اهلدى،ويووودعلن التحووودي ابلسوووحر والسوووحر 
،َوَقْد خاَب َمِن اْفَ ى  1708اّللَِّ َكِذاب  فَوُيْسِحَتُكْم  قاَل هَلُْم ُملسى:َويْوَلُكْم    تَوْفَ ُوا َعَلى»اف اء:  «.بَِعذاب 

لسوووحرة يووور بعوووخ اويبووودو أن هوووذا الوووذي كوووان فقووود ش.والكلمووو  الصووواقق  تلموووك بعوووخ القلووولب وتنفوووذ فيها
ن يسووووومعهم ا خيفووووو  أابلكلمووووو  املخلصووووو ،فتلجلج يف األمووووور وأخوووووذ املصووووورون علوووووى املبووووواراة اووووواقللوم  سووووو

ووونَوُهْم َوَأَسوووُروا النَّْجووولى فَوَتنووو »ملسوووى: ا يهيجووولن يف ك بعضوووا،وراحل ل بعضوووهم ُيمووو..وجعووو« اَزُعلا أَْموووَرُهْم بَويوْ
هووا  ووا يلجووه قائوود أهلاملوو ققين ااوول  موون ملسووى وهارون،اللووذين يريوودان ا سووتيالء علووى مصوور وتغيووْي ع

يهووووا الفوووواحل فذي يغلووووه واليوووولم هوووول يوووولم املعركوووو  الفاصوووول  والوووو.ملاجهتهمووووا يوووودا واحوووودة بووووال توووورقق و  نزاع
ُم اْلُمْثلوووى ا َويَوووْذَهبا ِبطَووورِيَقِتكُ  ِبِسوووْحرِِ  ْرِضوووُكمْ قووواُللا:ِإْن هوووذاِن َلسووواِحراِن يُرِيوووداِن أَْن ُحْرِجووواُكْم ِموووْن أَ »النووواج :

ُعلا َكْيدَُكْم مُثَّ ائْوُتلا َصف ا.  « ..تَوْعلى َمِن اسْ  َوَقْد أَفْوَلَ  اْليَوْلمَ .فََأمجِْ
بطلوووووووووني كلمووووووووو  الصووووووووواقق  اللاحووووووووودة الصووووووووواقرة عووووووووون عقيدة،كالقذيفووووووووو  يف معسوووووووووكر املوهكوووووووووذا تنوووووووووزل ال

ذا اج إىل مثول هووهتو.كرةوصفلفهم،فتزعزع اعتقاقهم يف أنفسهم ويف قدرهتم،ويف ما هم عليه من عقيدة وف
د  وجثوتوه ملكوه وجنووملسى وأخل  رجالن اينان،والسحرة كثْيون،ووراءهم فرعولن و .التحميك والتشجيع

 ولكن ملسى وهارون كان معهما رّبما يسمع ويرى ...وماله .
 علن.رائهم فر ولعل هذا هل الذي يفسر لنا تصر  فرعلن الطاغي  املتجث،وملق  السحرة ومن و 

فمن هل ملسى ومن هل هوارون مون أول األمور حوَّت يتحودا ا فرعولن ويقبول هوديهما واموع كيود  مث ذيت 
املووا موون قلمووه ليشووهدوا املبوواراةف وكيوو  قبوول فرعوولن أن ااقلووه وُيشوور السووحرة وامووع النوواس والووك هوول و 

إوا اهليب  اليت ألقاهوا اّلِل .ملسى ويطاولهف وملسى فرق من بب إسرائيل املستعبدين املستذلني هحل قهر ف .

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( يهلككم ويستأصلكم. - 1708
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علووى ملسووى وهووارون وهوول معهمووا يسوومع ويوورى ..وهووك كووذلك الوويت جعلووحل مجلوو  واحوودة تلقووع ا رتبووا  يف 
املووووودربني،فتحلجهم إىل التنووووواجك سووووورا وإىل عسووووويم ااطر،واسوووووتثارة اهلمم،والووووودعلة إىل صوووووفل  السوووووحرة 

..وهوك « قاُللا:اي ُملسوى ِإمَّوا أَْن تُوْلِقوَك َوِإمَّوا أَْن َنُكولَن أَوََّل َموْن أَْلقوى  »التجمع وال اب  والثبات.مث أقدملا:
 والتحدي.يبدو فيها التماسك وإلهار النصف  .قعلة امليدان إىل النزال

ذاف إنوه ولكون موا.ْية .كلم  األخو..فقبل التحدي،وتر  هلم فرص  البدء،واستبقى لنفسه ال« قاَل:َبْل أَْلُقلا»
يَّوُل إِلَْيوِه حَُ ِعِصويُوُهْم ْم وَ فَوِإذا ِحبواهلُُ »لسحر عظيم فيما يبدو،وحرك  مفاج   ماجوحل ّبوا السواح  حوَّت ملسوى:

ا َتْسعى  السوحر وضوخامته  شوك بعظمو  ذلوكي،والتعبوْي «ْوَجَك يف نَوْفِسوِه ِخيَفو   ُملسوى فَوأَ .ِمْن ِسْحرِِهْم َأوَّ
 حَّت ليلجك يف نفسه خيف  ملسى،ومعه ربه يسمع ويرى.

عوووه القووولة بوووه  ن موهووول   يووولجك يف نفسوووه خيفووو  إ  ألمووور جلووول ينسووويه حلظووو  أنوووه األقووولى،حَّت يوووذكر  ر 
ا َصونَوُعلا َكْيو.ُعلاَقوْ  موا َصونوَ ينِوَك تَولْ َوأَلْوِ  موا يف ميَِ .لوى ِإنََّك أَنْوحَل اأْلَعْ .قُوْلنا:  خَتَ ْ »الكثى: ُد سواِحر ،َو  ِإ َّ

ووواِحُر َحْيوووُة أَتوووى  معوووك العقيووودة .هوووم البانلفمعوووك احلووو  ومع...  ختووو  إنوووك أنوووحل األعلى« يُوْفلِوووُ  السَّ
أنوووحل متصووول .ةياح احلمعك ا ميوووان بصووود  مووا أنوووحل عليوووه ومعهوووم األجووور علووى املبووواراة ومغوووا.ومعهووم احلرفووو 

 ابلقلة الكثى وهم حدملن رللقا بشراي فانيا مهما يكن ناغي  جبارا.
 سوواحر سووحر موون توودبْي فهوول.«نَوُعلاتَوْلَقووْ  مووا َصوو»ّبووذا التنكووْي للتضووخيم « َوأَلْووِ  مووا يف مَيِينِووكَ »  ختوو  

يعتمووود علوووى  و  يووويالوعمله.والسووواحر   يفلووو  أىن ذهوووه ويف أي نريووو  سوووار،ألنه يتبوووع ختيووويال ويصووونع خت
بووودو ابنلوووه وقد ي.د كوووأنه كوووأن كووول مبطووول أموووام القوووائم علوووى احلووو  املعتمووود علوووى الصووو.حقيقووو  تبتووو  ابقي 

كنهوا   تتظواهر ولو تتطواول  ضخما فخما،ريفا ملون يغفول عون قولة احلو  الكامنو  اهلائلو  الويت   تتبخو  و 
 هل يتلارى.تدم  البانل يف النهاي ،فإذا هل زاه  وتلقفه فتطليه،فإذا 

لسوحرة الوذين  نفولس اوالسيا  يصلر ضخام  املفاجأة بلقعهوا يف.ووقعحل املفاجأة الكثى.وألقى ملسى .
عضووا ويوودفع بعضووهم ب جوواءوا للمبوواراة فهووم أحوورص النوواس علووى الفوولز فيها،والووذين كووانلا منووذ حلظوو  ُيمووك

 -يل اليووه لسووى.وحخيفوو  م والذين بلغووحل ّبووم الثاعوو  يف فوونهم إىل حوود أن يوولجك يف نفسووه.بعضووهم بعضووا
لرة صوووعصووويهم حيوووات تسوووعى  يصووولر السووويا  وقوووع املفاجوووأة يف نفلسوووهم يف أن حبووواهلم و  -وهووول الرسووولل 

ِقَك فَوأُلْ »اء بوه:طو  لإلفضوهلل كامول يف مشواعرهم ووجوداوم،  يسوعفهم الكوالم للتعبوْي عنوه و  يكفوك الن
 « ..َوُملسى  قاُللا:آَمنَّا ِبَربِِ هاُرونَ .السََّحرَُة ُسجَّدا  

 نبعووووة النوووولرالصوووغْي في« الووووزر»وتصووواق  .إووووا اللمسوووو  تصووواق  العصووووه احلسووواس فينووووتفخ ا؟سووووم كله
  ميان.اإوا ملس  ا ميان للقله البشري هلله يف حلظ  من الكفر إىل .ويشر  الظالم

هووم قوود نسوولا ولكوون أىن للطغوواة أن يوودركلا هووذا السوور اللطيوو ف أىن هلووم أن يوودركلا كيوو  تتقلووه القلوولبف و 
لطلل ما نغلا وبغلا،ورأوا األتبواع ينقواقون  كوارة منهم،نسولا أن اّلِل هول مقلوه القلولب وأووا حوني تتصول 

ُتْم َلُه قَوْبَل أَْن آَذَن َلُكوْمف ِإنَّوُه َلَكبِوْيُُكُم »به وتستمد منه وتشر  بنلر    يكلن ألحد عليها سلطان: قاَل:آَمنوْ
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وْحرَ   ،َفَاَُقطَِِعنَّ أَيْوِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكوْم ِموْن ِخوال   َوأَلَُصولِِبَونَُّكْم يف ُجوُذوِع النَّْخوِل،َولَتَوْعَلُمنَّ أَيُنواالَِّذي َعلََّمُكوُم السِِ
 «.َأَكُد َعذااب  َوأَْبقى 

ووُتْم لَووُه قَوْبووَل أَْن آَذَن َلُكوومْ » ك وقوود ملوو -لن فسووهم   ميلكوووووم هووم أنقللوو  الطاغيوو  الووذي   يوودر  أ..« آَمنوْ
 .نها،والقله بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كي  يشاءأن يدفعل  ع -قللّبم  ا ميان

وووْحرَ  » ميوووان الوووذي قب يف  ،  أنوووه ا الم يف نظووور فوووذلك سووور ا ستسووو..« ِإنَّوووُه َلَكبِوووْيُُكُم الَّوووِذي َعلََّمُكوووُم السِِ
 .اوة الضاللو  أوا يد الرمحن تكش  عن بصائرهم غش.قللّبم من حية   ُيتسبلن

بووودان حوووني سووولم واألمث التهديووود الغلووويج ابلعوووذاب الغلووويج الوووذي يعتمووود عليوووه الطغووواة ويسووولطلنه علوووى ا؟
َعوووونَّ أَيْووووِدَيُكْم َوأَْرُجلَ »يعجووووزون عوووون قهوووور القلوووولب واألروا : ،َوأَلُ ُكووووْم ِموووونْ َفَاَُقطِِ وِع َصوووولِِبَونَُّكْم يف ُجووووذُ  ِخال  

ل،و  تفوور  حشوواء واألوصوواز  األالقلة الوويت او.قلة اللحوولش يف الغابوو .امشو مث ا سووتعالء ابلقوولة الغ«.النَّْخولِ 
  ولكنووه كووان قوود فووات « َوأَْبقووى  َعووذااب  َولَووتَوْعَلُمنَّ أَيُنووا َأَكوودُ »بووني إنسووان يقوورع ابحلجوو  وحيوولان يقوورع ابلنوواب:

لى وإذا القوو.لميوو ق  ك قليووفووإذا هوو.كانووحل اللمسوو  ا ميانيوو  قوود وصوولحل الووذرة الصووغْية  صوودرها اهلائل.األوان
ا  ذ  القلولب آفوفتحوحل هلووكانحل قود ت.وإذا احلياة األرضوي  كلهوا زهيودة زهيودة.األرضي  كلها ض يل  ض يل 

ا ألرم ومووا فيهووحيوواة ا و  إىل.مشوورق  وضووي     تبووا  أن تنظوور بعوودها إىل األرم ومووا ّبووا موون عوورم زائوول
و.اْقِخ موا أَنْوحَل قام  َفَطَران،فَو الَّوِذي ِموَن اْلبَويِِنواِت وَ قاُللا:َلْن نُوْييَِرَ  َعلوى موا جواَءان»من متاع  فه: ا تَوْقِضوك ِإ َّ

ْحرِ ا َأْكَرْهتَ ايان َومِإانَّ آَمنَّا ِبَربِِنا لِيَوْغِفَر لَنا َخطا.هِذِ  احْلَياَة الُدنْيا ُ َخْْي  َوأَْبقى نا َعَلْيِه ِمَن السِِ  «.،َواّللَّ
 يتسووواب  إليوووه نوووه مغنموووام كانوووحل منوووذ حلظووو  تعنووول لفرعووولن وتعووود القووورىب إووووا ملسووو  ا ميوووان يف القلووولب الووويت

يَِرَ  لا:َلْن نوُوويْ قووالُ  »نه:املتسووابقلن.فإذا هووك بعوود حلظوو  تلاجهووه يف قوولة،وترخا ملكووه وزخرفووه وجاهووه وسوولطا
فَواْقِخ ».أعلوىو ل كوأنه أكوث أغلى وهل جوو فهك علينا أعز ...« َعلى ما جاَءان ِمَن اْلبَويِِناِت َوالَِّذي َفَطَران 

وووا تَوْقِضووووك هوووِذِ  احلَْ ».وقونووووك وموووا الكووووه لنووووا يف األرم« موووا أَنْووووحَل قوووام   انك مقيوووود فسوووولط.«ُدنْيايوووواَة الوووِإ َّ
ا موون وما الكووه لنوو.ة الوودنياومووا أقصوور احليوواة الوودنيا،وما أهوولن احليووا.ّبا،ومالووك موون سوولطان علينووا يف غْيها

 ا لِيَوْغِفَر لَنوا َخطواايانا ِبَربِِن آَمنَّ ِإانَّ ».يف احلياة ااالدة أبدا عذاب أيسر من أن حشا  قله يتصل ابّلِل،وذمل
ووْحرِ  بربنوووا يغفوور لنوووا  لعوول إبمياننووافك عصوووياان  وووا كنووحل تكلفنوووا بووه فووال  لوووك لوو« َومووا َأْكَرْهَتنووا َعَلْيوووِه ِمووَن السِِ

ُ َخْْي  َوأَْبقوى ».خطاايان كود وأبقوى قان  ون هول أن كنوحل هتودإ.خوْي قسوم  وجولارا،وأبقى مغنموا وجوزاء« َواّللَّ
ِت َربَّووُه جُمْرِمووا  ُه َمووْن ذَْ ِإنَّوو»علك:...وأهلووم السووحرة الووذين آمنوولا بوورّبم أن يقفوولا موون الطاغيوو  ملقوو  املعلووم املسووت

ُم الوودََّرجاُت اْلُعلووى َك هَلُوولصَّوواحِلاِت فَُأول ِووْد َعِمووَل اْيِمنووا  قَووَوَمووْن َذْتِووِه مُ .فَووِإنَّ لَووُه َجَهوونََّم   مَيُوولُت ِفيهووا َو  َُيْووىي 
 «.كَّىاُء َمْن تَوَز ِلَك َجز َجنَّاُت َعْدن  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها َوذ.

فَوِإنَّ »فهوا هوك ذي صولرة ملون ذيت ربوه جمرموا هوك أكود عوذااب وأقوم .فإذا كان يتهدقهم  ن هل أكد وأبقى
إ ووا هوول العووذاب الووذي   .فووال هوول ميووحل فيسوو ي ،و  هوول حووك فيتمتع« َو  َُيْووىي  لَووُه َجَهوونََّم   مَيُوولُت ِفيهووا
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جنات لإلقامو  نديو   وا اوري .ويف ا؟انه اهلخر الدرجات العلى ..ينتهك إىل ملت و  ينتهك إىل حياة .
 وتطهر من اهلتم.« َوذِلَك َجزاُء َمْن تَوزَكَّى»هحل غرفاهتا من أوار 
ء ا ميووووووان وابسووووووتعال.نوووووو  بتهديوووووود الطغيووووووان ا؟ائر،وواجهتووووووه بكلموووووو  ا ميووووووان القلي وهووووووزأت القلوووووولب امليم

 وبرجاء ا ميان العمي ..اللاي .وبتحذير ا ميان الناصع
 ألرم وسوولطانلوى قيولق اومضوى هوذا املشوهد يف  ريو  البشوري  إعوالان حلريوو  القلوه البشوري ابسوتعالئه ع 

ا عوووالن  هووور ّبووذااوما ميلووك القلوووه البشووري أن .لسوولطاناألرم،وعلووى الطمووع،يف املثلبووو  وااوول  مووون ا
 القلي إ  يف لالل ا ميان.

 وهنا يسدل الستار لْيفع على مشهد آخر وحلق  من القص  جديدة.
لقود مضوى ف.رة والعقيدةا  الفكوإنه مشهد انتصار احل  وا ميان يف واقع احلياة املشهلق،بعد انتصار ا يف ع

انتصوووار و  حووو ا  عصوووا علوووى السوووحر وانتصوووار العقيووودة يف قلووولب السوووحرة علوووى االسووويا  ابنتصوووار آيووو  ال
واهلووودى علوووى  ى البانووولفاهلن ينتصووور احلووو  علووو.ا ميوووان يف قلووولّبم علوووى الرغوووه والرهه،والتهديووود واللعيووود

صوور نفمووا يتحقوو  ال.ر األولوالنصوور األخووْي موورتب  ابلنصوو.الضووالل،وا ميان علووى الطغيووان يف اللاقووع املشهلق
للا بعوود أن يسووتع ظوواهر إ ا  اللاقووع إ  بعوود اامووه يف عووا  الضوومْي ومووا يسووتعلك أصووحاب احلوو  يف اليف عوو

لنحل لْياهووا هووا فاسووتعإن للحوو  وا ميووان حقيقوو  مووَّت عسوومحل يف املشوواعر أخووذت نريق.ابحلوو  يف البووانن .
ا   ينبووووع موووون كووووعار حل  فأما إذا لوووول ا ميووووان مظهوووورا   يتجسووووم يف القلووووه،وا.النوووواس يف صوووولرهتا اللاقعيوووو 

مظهور  و  كفواء يف قابول هلوامالضمْي،فإن الطغيان والبانل قد يغلبان،ألوما ميلكوان قولة ماقيو  حقيقيو    
 احل  وا ميان ..

 لقولى املاقيو حقيقو  ا اه أن تتحق  حقيق  ا ميان يف النفك وحقيق  احلو  يف القلوه فتصوبحا أقولى مون
 - عليووه السووالم -ى وهووذا هوول الووذي كووان يف ملقوو  ملسوو.الطغيووان . الوويت يسووتعلك ّبووا البانوول ويصوولل ّبووا

عرضوه هوذا يرم كموا ومن مث انتصر احلو  يف األ.ويف ملق  السحرة من فرعلن ومل ه.من السحر والسحرة
َبسوا ،  َبْحوِر يوَ  َنرِيقوا  يف الْ ْضوِرْب هَلُومْ باِقي،فَاَوَلَقوْد أَْوَحْينوا ِإىل ُملسوى أَْن َأْسوِر بِعِ  »املشهد يف سيا  السلرة:
ْرَعوْلُن قَوْلَموُه َوموا َهودى موا َغِشيَوُهْم،َوَأَضولَّ فِ  َن اْلَيمِِ يَوُهْم مِ فَأَتْوبَوَعُهْم ِفْرَعْلُن ِ ُُنلِقِ  فَوَغشِ .خَتاُ  َقرَكا  َو  خَتْشى 

.. » 
كيو    و .عولنرة موع فر و  يذكر السيا  هنا موا الوذي كوان بعود ملاجهو  ا ميوان للطغيوان يف ملقو  السوح

 يواة  ربه،املسوتهنيملتعلو  باتصر  معهم بعد ما اعتصملا إبمياوم مستقبلني التهديد واللعيد بقلوه املويمن 
 لقلوول ابلنصوورال النصوور مشووهد ا نتصووار الكاموول ليتصوو.إ ووا يعقووه ّبووذا املشهد.األرم ومووا فيهووا وموون فيها

 اللاقعك.
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لقول  د ااوروج والا يف مشوهلونفك الغورم   يطيول هنوو .وتتجلى رعاي  اّلِل لعباق  امليمنني كامل  حا و  .
ألن .ل يبوووواقر بعوووورم مشوووهد النصوووور بووووال مقوووودمات كثووووْيةبوووو -سووولر أخوووورى  كمووووا يطيوووول يف  -أموووام البحوووور 

 مقدماته كانحل يف الضمائر والقللب.
 فيضووورب هلوووم نريقوووا يف البحووور يبسوووا.يالل -ب إسووورائيل بووو -وإن هووول إ  ا ُيووواء مللسوووى أن حووورج بعبووواق اّلِل 

ن عنايوو  اّلِل ترعوواهم فووال حووا  أمطم نوا إىل  -ذلك كمووا جوواء كووفنعرضووه حنون   -بودون تفصوويل و  تطليوول 
ملواء اة الويت أجورت يود القودر أن يدركه فرعلن وجنلق ،و  حشى من البحر الذي اختذ له نريقا ايبسا فيوه  و 

ْلُن َعُهْم ِفْرَعووفَووأَتْوبوَ »يووه  وفوو  النوواملس الووذي أراقتووه قوواقرة علووى أن تكشووفه بعووخ اللقووحل عوون نريوو  ايبووك ف
 « ..ى ُه َوما َهدُن قَوْلمَ َوَأَضلَّ ِفْرَعلْ .ِ ُُنلِقِ  فَوَغِشيَوُهْم ِمَن اْلَيمِِ ما َغِشيَوُهمْ 

    امال مهووول كووهكووذا اموول السووويا  كووذلك موووا غشووك فرعووولن وقلمووه،و  يفصوووله،ليبقى وقعووه يف الووونفك 
كال ووا ضووالل و .والبحر يف احليوواة كمووا قوواقهم إىل الضوواللُيوودق  التفصوويل،وقاق فرعوولن قلمووه إىل الضووالل 

 ييقي إىل البلار ..
ا نقووو  إ وو.مجالو  نتعوورم حنوون لتفصوويالت مووا حوودّ يف هووذا امللضووع،كك نتووابع السوويا  يف حكموو  ا 

 أمام العثة اليت ي كها املشهد ونتسمع  يقاعه يف القللب ..
اتبواع  يهوا كوي ا سولى ميوان فان والطغيان فلم يتكل  أصحاب القد تللحل يد القدرة إقارة املعرك  بني ا مي

ه ملسوووى وقلمووو.ع .  اللاقوووذلوووك أن القووولتني   تكووولان متكووواف تني و  متقووواربتني يف عوووا.الووولحك والسووورى ليال
هنا .  أصوالركو  ماقيوفال سوبيل إىل خولم مع.ضعا  جمرقون من القلة،وفرعلن وجنود  ميلكولن القولة كلهوا

لكوووولن قوووولة ميلووووذين   ولكن بعوووود أن اكتملووووحل حقيقوووو  ا ميووووان يف نفوووولس ا.قارة املعركوووو تللووووحل يوووود القوووودرة إ
 يرغووه يف كووكء عيوود  و سوولاها.بعد أن اسووتعلن ا ميووان يف وجووه الطغيووان   حشووا  و  يرجوول    يرهووه و 

َعووونَّ أَيْوووِدَيُكْم َوأَْرُجَلُكووومْ » وووا يف يووود  ..يقووولل الطغيوووان: « لنَّْخووولِ الِِبَونَُّكْم يف ُجوووُذوِع َصوووال   َوأَلُ ِموووْن ِخووو َفَاَُقطِِ
ووا تَوْقِضووك هووِذِ  احْلَيوواَة ا.فَوواْقِخ مووا أَنْووحَل قام  »فيقوولل ا ميووان: غووحل املعركوو  بووني ا ميووان عنوود مووا بل..« لووُدنْياِإ َّ

نوول بووال كك رايو  البااليوو ،وتنوالطغيوان يف عووا  القلووه إىل هوذا احلوود تللووحل يود القوودرة رايوو  احلو  لتعرفعهووا ع
 ن أهل ا ميان.وعثة أخرى ..جهد م

   تتودخل يود ك نسواءهمإنه حني كان بنل إسرائيل ييقون ضريب  الذل لفرعولن وهول يقتول أبنواءهم ويسوتحي
 ا حوووووني اسوووووتعلنفأمووووو.خلفاو فهم   يكلنووووولا يووووويقون هوووووذ  الضوووووريب  إ  ذ  واسوووووتكان  .القووووودرة  قارة املعركووووو 

رون بكلموو  لوور وس اهوو حتمووال التعووذيه وهووم مرفلعوول اا ميووان،يف قلوولب الووذين آمنوولا  لسووى واسووتعدوا 
خلحل يووود فقووود تووود فأما عنووود ذلوووك.ا ميوووان يف وجوووه فرعووولن قون تلجلوووج وقون هووورج،وقون اتقووواء للتعوووذيه

 .وإعالن النصر الذي مت قبل ذلك يف األروا  والقللب ..القدرة  قارة املعرك 
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ها ليسوتيقن.صيالتمون التف ابع املشوهدين بوال عوائ هذ  هوك العوثة الويت يثزهوا السويا  بوذلك ا مجال،وبتتو
طغواة ميلكولن وال.ألرماأصحاب الدعلات،ويعرفلا مَّت يرتقبولن النصور مون عنود اّلِل وهوم جمورقون مون عودة 

 املال وا؟ند والسال .
 أاهللاير بني إسرائيل بنمم هللا عليهم 92 - 80الدرس السابع: 

   يبطوووروا و ينسووولا و  لنووواجني ابلتوووذكْي والتحوووذير،كك  ويف لوووالل النصووور والنجووواة يتلجوووه ااطووواب إىل ا
   :يتجرقوا من السال  اللحيد الذي كان هلم يف املعرك  فضمنلا به النصر والنجا 

وووْللى ْيُكُم اْلَمووأْلَمْيََن،َونَوزَّْلنووا َعلَوو الطُوولِر اْم جانِووهَ اي بَووِب ِإْسوورائِيَل قَووْد َأْْنَْينوواُكْم ِمووْن َعووُدوُِِكْم َوواَعووْدانكُ » نَّ َوالسَّ
َوِإيِنِ .ِل فَوَقوْد َهولى َمْن َُيْلِوْل َعَلْيوِه َغَضو َغَضوِل،وَ لَوْيُكمْ ُكُللا ِمْن نَيِِباِت ما َرَزْقناُكْم،َو  َتْطَغْلا ِفيوِه فَوَيِحولَّ عَ .

 « ..َلَغفَّار  ِلَمْن  َب َوآَمَن َوَعِمَل صاحِلا  مُثَّ اْهَتدى 
 :وإْنووا هم مووننوود  غرقىوتركوولا وراءهووم فرعوولن وج.لا انجووني انحيوو  الطلرلقوود جووازوا منطقوو  ااطر،وانطلقوو

لقة لنعمو  املشوهتذكْي ابوال.ولكنه إعالن التسوجيل.عدوهم واقع قريه يذكرونه اللحظ  فلم ميخ عليه كثْي
 ليعرفلها ويشكروها.

 - عليوه السوالم - ة مللسىوملاعدهتم جانه الطلر األمين يشار إليها هنا على أوا أمر وقع وكانحل ملاعد
 يفا يوولحى إليووه مووه،ليسوومع بعوود خووروجهم موون مصوور،أن ذيت إىل الطوولر بعوود أربعووني ليلوو  يتهيووأ فيهووا للقوواء رب
بعود  ألرم املقدسو قيوه يف ااألللا  من أملر العقيدة والشوريع ،املنظم  هلوذا الشوعه الوذي كتوه لوه قورا يي 

 ااروج من مصر.
لووويهم يف  يسوووا  إوالسوووللى وهووول نوووائر السوووماين.لوووى أورا  الشجروهووول مووواقة حلووولة تتجموووع ع.وتنزيووول املن

 وهووول.ء ا؟رقاء الصوووحرايفالصوووحراء،قريه املتنووواول سوووهل التناول،كوووان نعمووو  مووون اّلِل ومظهووورا لعنايتوووه ّبوووم 
 يتل هم حَّت يف نعامهم اليلمك فييسر  هلم من أقرب امللارق.

نصورا  ابلبطنو  وا .يان فيهاهلم وُيذرهم من الطغ وهل يذكرهم ّبذ  النعم ليأكللا من الطيبات اليت يسرها
ويسوميه .تلقيهم رّبوم لإىل لذائذ البطلن والغفل  عون اللاجوه الوذي هوم خوارجلن لوه،والتكلي  الوذي يعوده

 يوِه فَوَيِحولَّ َعلَوْيُكمْ فِ  َتْطغَوْلا َو ».أوانغياان وهم قريبل العهد ابلطغيوان،ذاقلا منوه موا ذاقولا،ورأوا مون وايتوه موا ر 
لى يف املواء هوو هلى عون عركوه .منوذ قليول ولقد هلى فرعولن..« َوَمْن َُيِْلْل َعَلْيِه َغَضِل فَوَقْد َهلى .َغَضِل 

قووو  الظوول علووى نرياللفووج و  والتعبْي ينسووو  هووذ  املقووابالت يف.واهلوولى إىل أسووفل يقابوول الطغيووان والتعووا ..
 التناس  القرآني  امللحلل .

لم املقوودمني علووى املهموو  الوويت موون أجلهووا خرجوولا كووك   تبطوورهم النعموو ،و  هووذا هوول التحووذير وا نووذار للقوو
َوِإيِنِ َلَغفَّووار  »وإىل جانووه التحووذير وا نووذار يفووت  ابب التلبوو  ملوون حطووىء ويرجووع:.ي فوولا فيهووا فيسوو خلا .

عزميوو  يف القلووه،يتحق  والتلبوو  ليسووحل كلموو  تقال،إ ووا هووك ..« ِلَمووْن  َب َوآَمووَن َوَعِمووَل صوواحِلا  مُثَّ اْهتَوودى 
فووإذا وقعووحل التلبوو  وصوو  .ويتجلى أيرهووا يف السوولل  العملووك يف عووا  اللاقع.موودللهلا اب ميووان والعموول الصوواحل
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ا ميان،وصووودقه العمووول فهنوووا ذخوووذ ا نسوووان يف الطريووو ،على هووودى مووون ا ميوووان،وعلى ضووومان  مووون العمووول 
 فا هتداء هنا مثرة ونتيج  للمحاول  والعمل ...الصاحل

لثانيوو  إىل املناجوواة افيسوودل السووتار حووَّت يرفووع علووى مشووهد .وإىل هنووا ينتهووك مشووهد النصوور والتعقيووه عليه
 جانه الطلر األمين ...
كوالي  يعاقا ضربه له ليلقا  بعد أربعني يلموا لتلقوك التعلى ا؟بل م - عليه السالم -لقد واعد اّلِل ملسى 

: 
اسووووووتعداق ي نفسوووووك و وللعقيووووودة تكاليفهووووووا،و  بووووود مووووون هتيووووووللنصووووور تكاليفه،.تكوووووالي  النصووووور بعووووود اهلزمي 

 ه ..للتلقك.وصعد ملسى إىل ا؟بل،وتر  قلمه يف أسفله،وتر  عليهم هارون انئبا عن
ل إليهووا ن قبوول،فهموولقوود غلووه الشوول  علووى ملسووى إىل مناجوواة ربووه،واللقل  بووني يديه،وقوود ذا  حالوهتووا 

كهم يف د  حووني توور وراء ،و  مووا أحوودّ القوولم بعوووهوول   يعلووم مووا .ووقوو  يف حضوورة مل  .مشووتا  عجلل
 أسفل ا؟بل.

ُملسووى ف  قَوْلِمووَك اي َك َعوونْ َومووا أَْعَجلَوو»فلنشووهد املشووهد ولنسوومع احلوولار:.وهنووا ينب ووه ربووه  ووا كووان خلفووه .
َأَضوووولَُّهُم وَ  ِمووووْن بَوْعووووِدَ  ا قَوْلَمووووكَ فَوتَونَّوووو فَووووِإانَّ قَوووودْ قاَل:.قوووواَل:ُهْم أُو ِء َعلووووى أَيَرِي،َوَعِجْلووووحُل إِلَْيووووَك َربِِ ِلَ ْضووووى 

تلقوى منوه ما،ليلقوا  ويربعني يل أإنه عجالن إىل ربه،بعد ما هتيأ واستعد .وهكذا فلجىء ملسى .«.السَّاِمرِيُ 
مو  أ،ليصلغ مونهم  ستعباقوقد استخلصهم من الذل وا.التلجيه الذي يقيم عليه حياة بب إسرائيل ا؟ديدة

 ذات رسال ،وذات تكالي .
لم وأضوووع  بيعووو  القووونسوووتعباق الطليووول والوووذل الطليووول يف لووول الفرعلنيووو  اللينيووو  كوووان قووود أفسووود ولكووون ا 

لخلو  وم النفسوك خ  يف كيااستعداقهم  حتمال التكالي  والصث عليها،واللفاء ابلعهد والثبات عليه وتر 
 نهم قلووويال حوووَّتعووو ن ويبعووودفموووا يكووواق ملسوووى يووو كهم يف رعايووو  هوووارو .واسوووتعداقا لالنقيووواق والتقليووود املوووري  .

 ء ات متكوووررةيوو  وابوووتالو  يكووون بوود مووون اختبوووارات متلال.تتخلخوول عقيووودهتم كلهووا وتنهوووار أموووام أول اختيووار
قَووْد  اَل:فَووِإانَّ ق»لسووامري:اوكان أول ابووتالء  هوول ابووتال هم ابلعجوول الووذي صوونعه هلووم .النفسووك  عوواقة بنووائهم

،حوَّت لقوك ربوه،وتلقى  ء ا بوتالم ّبوذا ى ملسوى علوو  يكون لود« اِمرِيُ فَوتَونَّا قَوْلَمَك ِمْن بَوْعِدَ ،َوَأَضلَُّهُم السَّ 
دبلن الويت هوم منتو   للمهمو األللا  ويف نسختها هدى،وّبا الدستلر التشريعك لبناء بوب إسورائيل بنواء يصول

 هلا.
مون  ا علم  -عليه السالم  -وينهك السيا  ملق  املناجاة هنا على عجل ويطليه،ليصلر انفعال ملسى 

أموووور الفتن ،ومسووووارعته ابلعوووولقة،ويف نفسووووه حووووزن وغضووووه،على القوووولم الووووذين أنقووووذهم اّلِل علووووى يديووووه موووون 
ا ستعباق والذل يف لل الليني  ومن عليهم ابلورز  امليسور والرعايو  الرحيمو  يف الصوحراء وذكورهم منوذ قليول 

نيو ،وإىل عبواقة العجول  و  يوذكر مث ها هم أو ء يتبعلن أول انع  إىل اللي.آب ئه،وحذرهم الضالل وعلاقبه
ولكن السويا  .هنا ما أخث اّلِل به ملسى من تفصيالت الفتن ،استعجا  يف عرم ملق  العلقة إىل قلموه
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فال بووود أنوووه كوووان يعلوووم .فلقد عووواق ملسوووى غضوووبان أسوووفا يووولب  قلموووه ويينوووه أخوووا .يشوووك ّبوووذ  التفصووويالت
قاَل:اي قَووْلِم:أََ ْ يَعِوْدُكْم َرُبُكوْم َوْعودا  .ِإىل قَوْلِموِه َغْضوباَن َأِسوفا  فَوَرَجوَع ُملسوى »كناع  الفعلو  الويت أقودملا عليهوا:

ي قاُللا:موا َأْخَلْفنوا َحَسنا ف أََفطاَل َعَلْيُكُم اْلَعْهوُدف أَْم أََرْقمُتْ أَْن ُيَِولَّ َعلَوْيُكْم َغَضوه  ِموْن َربُِِكوْم فَوَأْخَلْفُتْم َمْلِعودِ 
ْلنا أَْوزارا  ِمْن زِيَنِ  اْلَقْلِم فَوَقَذْفناها،َفَكذِلَك أَْلَقى السَّاِمرُِي،فََأْخرََج هَلُْم ِعْجوال  َجَسودَمْلِعَدَ  ِ َْلِكنا،َولكِ  ا  نَّا محُِِ

،َو  مَيْلِوُك هَلُو ،َفقاُللا:هذا ِإهلُُكْم َوإِلُه ُملسى فَوَنِسَك،أََفال يوَوَرْوَن َأ َّ يَوْرِجوُع إِلَوْيِهْم قَووْل    َضور ا َو  نَوْفعوا ف مْ َلُه ُخلار 
وُتْم بِوِه،َوِإنَّ َربَُّكوُم الورَّمْحُن فَواتَِّبُعلين َوأَنِ  وا فُِتنوْ قواُللا:َلْن نَوْثََ  .يعُولا أَْمرِيَوَلَقوْد قواَل هَلُوْم هواُروُن ِموْن قَوْبوُل:اي قَووْلِم ِإ َّ

  «.َعَلْيِه عاِكِفنَي َحَّتَّ يَوْرِجَع إِلَْينا ُملسى 
قووووو  السووووويا  عنهوووووا يف ملاجهووووو  ملسوووووى بقلموووووه وقووووود أخووووور كشوووووفها عووووون مل هوووووذ  هوووووك الفتنووووو  يكشووووو  

 املناجاة،واحتفج بتفصيالهتا لتظهر يف مشهد التحقي  الذي يقلم به ملسى ..
سوى.وقد وإلوه مل  لقد رجع ملسى ليجد قلمه عاكفني على عجل من الوذهه لوه خولار يقلللن:هوذا إهلكوم

 اي»وغضووه: ر  فوورا  ملسووى يسووأهلم يف حووزننسووك ملسووى فووذهه يطلووه ربووه علووى ا؟بوول وربووه هنووا حاضوو
دسوو  يف لوول التلحيوود و  ل األرم املقلنصوور وقخوول وقوود وعوودهم اّلِل اب« قَووْلِم أََ ْ يَعِووْدُكْم َرُبُكووْم َوْعوودا  َحَسوونا ف

 أَْم أََرْقمتُْ   اْلَعْهووُدفلَووْيُكمُ عَ أََفطوواَل »ويينبهم يف اسووتنكار:.ميووخ علووى هووذا اللعوود وإْنوواز مقدماتووه نليوول وقووحل
 كأ وا يتعمود ه غضوه مون اّللِ ن ُيول عليوأفعملكم هذا عمول مون يريود « أَْن ُيَِلَّ َعَلْيُكْم َغَضه  ِمْن َربُِِكْمف
« يُتْم َمْلِعوودِ َأْخَلفْ فَوو»أفطووال علوويكم العهوودف أم تعموودمت حلوولل الغضووه .ذلووك تعمدا،ويقصوود إليووه قصوودا  .

 م بغْي أمريف  منهجك  تغْيون يف عقيدتكم و وقد تلاعدان على أن تبقلا على عهدي حَّت أعلق إليكم،
عندئووووذ يعتووووذرون بووووذلك العووووذر العجيه،الووووذي يكشوووو  عوووون أيوووور ا سووووتعباق الطليل،والتخلخوووول النفسووووك 

ْلنوا أَْوزارا  »فلقود كوان األمور أكوث مون ناقتنوا  « قاُللا:ما َأْخَلْفنا َمْلِعَدَ  ِ َْلِكنوا»والسخ  العقلك: َولِكنَّوا محُِِ
وقووود محلووولا معهوووم أكداسوووا مووون حلوووك املصووورايت كانوووحل عاريووو  عنووود نسوووائهم ..« ِ  اْلَقوووْلِم فَوَقوووَذْفناهاِموووْن زِينَووو

فأخووووذها .ويقلللن:لقوووود قووووذفناها ختلصوووا منهووووا ألوووووا حرام.فهووووم يشووووْيون إىل هوووذ  األمحال.فحملنهوووا معهن
موول هووذا كووان يوورافقهم أو أنووه واحوود موونهم ُي« سووامراء»والسووامري رجوول موون .السووامري فصوواغ منهووا عجال

وجعوول لوووه منافوووذ إذا قارت فيهووا الوووري  أخرجوووحل صوول  كصووولت ااووولار،و  حيوواة فيوووه و  رو  فهووول .اللقه
فمووا كوواقوا يوورون عجووال موون ذهووه حوولر  -ولفووج ا؟سوود يطلوو  علووى ا؟سووم الووذي   حيوواة فيووه  -جسوود 

قة رو  موون أرم الووذل،وعكفلا علووى عجوول الووذهه ويف بالهوو  فكوور وبووال حووَّت نسوولا رّبووم الووذي أنقووذهم
وقوود نسووك ملسووى الطريوو  إىل .را  يبحووة عنووه علووى ا؟بوول،وهل هنووا معنا« هووذا ِإهلُُكووْم َوإِلووُه ُملسووى »قوواللا:

ربووه وضوول عنووه  وهووك قللوو  تضووي  إىل معوو  الووبالقة والتفاهوو  اهتووامهم لنبوويهم الووذي أنقووذهم هووحل عووني اّلِل 
ليضول الطريو  إليوه،فال هول يهتودي و  ربوه اهتامهم له  نه غْي ملصلل بربوه،حَّت .و عه،وبتلجيهه وإركاق 

،َو  مَيْلِوُك هَلُووْم َضور ا َو  نَوْفعووا ف»يهديوه  ذلوك فضووال علوى وضوول  اادعو : « أَفَووال يوَوَرْوَن َأ َّ يَوْرِجووُع إِلَوْيِهْم قَوووْل  
 واملقصلق أنه حَّت   يكن عجال حيا يسمع قلهلم ويستجيه له على عاقة العجلل البقري   فهول يف قرجو 
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فهل   يوونط  و  .وهل بطبيعوو  احلووال   ميلووك هلووم ضوورا و  نفعووا يف أبسوو  صوولرة.أقوول موون قرجوو  احليلانيوو 
يرفك و  يودير ناحلنو  و  سواقي   وغوْي ذلوك كلوه لقود نصو  هلوم هوارون،وهل نبويهم كوذلك،والنائه عون 

ووُتْم »قووال:.ونبههم إىل أن هووذا ابووتالء .نبوويهم املنقووذ ووا فُِتنوْ ونصووحهم ابتباعووه « بِووِه َوِإنَّ َربَُّكووُم الوورَّمْحنُ اي قَوووْلِم ِإ َّ
ولكووونهم بووود  مووون .وناعتوووه كموووا تلاعووودوا موووع ملسوووى،وهل عائووود إلووويهم بعووود ميعووواق  موووع ربوووه علوووى ا؟بووول .

لَووْن نَووْثََ  َعَلْيووِه عوواِكِفنَي َحووَّتَّ »ا سووتجاب  لووه التوولوا والصوولا موون نصووحه،ومن عهوودهم لنبوويهم بطاعتووه،وقاللا:
..رجوع ملسوى إىل قلموه غضوبان أسوفا فسومع مونهم حجوتهم الويت تكشو  عون مودى « لَْينوا ُملسوى يَوْرِجَع إِ 

فالتفحل إىل أخيوه وهول يف فولرة الغضوه،ذخذ .ما أصاب نفلسهم مون ختلخل،وأصواب تفكوْيهم مون فسواق
 تَوتَّوووِبَعِنف أَفَوَعَصوووْيحَل قووواَل:اي هووواُروُن موووا َمنَوَعوووَك ِإْذ رَأَيْووووتَوُهْم َضوووُللا َأ َّ »بشوووعر رأسوووه وبلحيتوووه يف انفعوووال ويووولرة:

    -عليوه السوالم  -يينبه على تركهم يعبدون العجل،قون أن يبطل عباقته،اتباعا ألمور ملسوى «.أَْمرِيف
 ويستنكر عليه عدم تنفيذ ،فهل كان ذلك عصياان ألمر ف.ُيدّ أمرا بعد ،و  يسم  إبحداّ أمر
ستجاكو  ن غضبه،ابموأخوا  عليوه حمواو  أن يهودىء فهل يطلوع .وقد قرر السيا  ما كان من ملق  هوارون

نْيَ بَوووِب بَووو أَْن تَوُقلَل:فَورَّقْوووحَل حلُ ِإيِنِ َخِشوووي.رَْأِسوووكاَل:اَي بْوووَن أُمَّ   َشُْخوووْذ بِِلْحيَووويِت َو  بِ قعانفووو  الووورحم يف نفسوووه:
 «.ِإْسرائِيَل َوَ ْ تَوْرُقْه قَوْلِ  

واكء . قطو  حساسوملسوى،فهل يلموك يف مشواعر  ن وهكذا ْند هارون أهدأ أعصااب وأملك  نفعاله من
دير  وأنوه   حسوه تقوله من انحي  الرحم وهك أكد حساسي ،ويعرم له وجه  نظر  يف صولرة الطاعو  ألمور 

صوويح  نعضووها مووع خشووك إن هوول عووا  األموور ابلعنوو  أن يتفوور  بنوول إسوورائيل كيعا،بعضووها مووع العجل،وب
موون انحيوو     األموورفهووك كووذلك ناعوو.و  ُيوودّ فوويهم أمرا وقوود أموور   ن ُيووافج علووى بووب إسوورائيل.هارون

يتلجووه إليووه  إ ا  .أخوورى ..عندئووذ يتجووه ملسووى بغضووبه وانفعالووه إىل السووامري صوواحه الفتنوو  موون أساسووها
باعوه إذا يونهم وبوني اتن ُيولل بمنذ البدء،ألن القلم هم املس لللن أ  يتبعلا كل انع ،وهارون هل املس لل أ

ضوورب يابلقوولة،و    يفتونهم فأموا السووامري فذنبووه اوكء متووأخرا ألنووه .ئوودهم املوويان عليهم ولا بووذلك وهول قا
التبعو  ف.بويهم الثاينل ونضو  نعلى عقلهلم،إ ا أغلاهم فغلوا،وكوانلا ميلكولن أن يثبتولا علوى هودى نبويهم األو 

 لسامري اىل لسى إمث على صاحه الفتن  والغلاي  أخْيا.اعه م.عليهم أو  وعلى راعيهم بعد ذلك
ظم ام  األمور،وعْي إىل جسووهذ  الصويغ  تشو.أي ما كأنك وما قصتك..« قاَل:َفما َخْطُبَك اي ساِمرُِيف»

« َلحْل ِ  نَوْفِسووكوََكوذِلَك َسولَّ .نَوَبْذهُتافوَ الرَُّسوولِل   أَيَورِ قاَل:َبُصوْرُت ِ ووا َ ْ يَوْبُصوُروا بِِه،فَوَقَبْضوحُل قَوْبَضوو   ِمونْ »الفعلو .
.. 

خ قبضو  مون الذي قوب فما هل الذي بصر بهف ومن هل الرسلل.لرواايت حلل قلل السامرِي هذاوتتكاير ا
 فأير  فنبذهاف وما عالق  هذا بعجل الذهه الذي صنعهف وما أير هذ  القبض  فيه
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 ه الوويت ينووزل ّبووا إىلوهوول يف صوولرت - عليووه السووالم -والووذي يوو قق كثووْيا يف هووذ  الوورواايت أنووه رأى جثيوول 
ذا كان لووه هووبخ قبضوو  موون هووحل قدمووه،أو موون هووحل حووافر فرسووه،فألقاها علووى عجوول الووذهه،فاألرم فقوو

 أو إوا هك اليت أحالحل كلم الذهه عجال له خلار ...االار
  ل إىل اعتبووارحنوون  يووو .والقوورآن   يقوورر هنووا حقيقوو  مووا حوودّ،إ ا هوول ُيكووك قوولل السووامري جموورق حكايوو  .

بنوول  لووذي قذفووهوأنووه هوول صوونع العجوول موون الووذهه ا.  مووا حدّهووذا عووذرا موون السووامرِي والصووا موون تبعوو
راغووه فتحوودّ صوولت يف فإسوورائيل موون زينوو  املصووريني الوويت أخووذوها معهم،وأنووه صوونعه بطريقوو  ععوول الووري  ت

علوى أيو  يور الرسولل  و توه إىل أصل  كاالار.مث قال حكاي  أير الرسلل يثر ّبا ملقفه،ويرجع األمر إىل فطن
ووكل أمور  بعود ذلوك .مدة حياتوه.لطورق مون مجاعو  بوب إسورائيلاب -ليه السوالم ع -ى حال فقد أعلنه ملس

 ُيموك  يك إهلوا،فهل قي أنوه لولْيى قلموه ابلودليل املوا.وواجهه بعن  يف أمر إهله الذي صنعه بيود .إىل اّللِ 
نَّ لَوووَك َمْلِعووودا  لَوووْن َوإِ .سووواسَ  مِ ُقووولَل: توَ قاَل:فَاْذَهوووْه فَوووِإنَّ لَوووَك يف احْلَيووواِة أَْن »صوووانعه،و  يووودفع عووون نفسوووه:

 « ..َنْسفا   نَوْنِسَفنَُّه يف اْلَيمِِ ُه مُثَّ لَ رِِقَونَّ َواْنظُْر ِإىل ِإهِلَك الَِّذي لَْلحَل َعَلْيِه عاِكفا ،لَُنحَ .خُتَْلَفهُ 
يف قاينو   حودى العقولابتوكانوحل هوذ  إ -اذهه مطروقا   ميسك أحد   بسلء و  خبوْي و  اوك أحودا 

فهول ملعود  هلخوراأموا امللعود  -عقلب  العزل،وإعالن قنك املدنك فال يقربوه أحود و  يقورب أحودا .ىملس
يلقووى يف و   وينسوو  ويف حنوو  وعنوو  أموور أن يهوولى علووى عجوول الووذهه،فيحر .العقلبوو  وا؟ووزاء عنوود اّلِل .

تحه   ّلِل ولووودين اّلِل،حيوووة يسووووهووول هنوووا غضوووب - عليوووه السوووالم -والعن  إحووودى  وووات ملسوووى .املووواء
حقيقووو   - عليووه السووالم -وعلى مشووهد ا لووه املزيوو  ُيوور  وينسوو ،يعلن ملسووى .العنوو  وهسوون الشوودة

ُ الَِّذي   إِلَه ِإ َّ ُهلَ »العقيدة. ا ِإهلُُكُم اّللَّ  «.ْكء  ِعْلما  لَّ كَ َوِسَع كُ .ِإ َّ
علتوه ايتوه  ملو  ق ورعّللِ اتتجلى فيه رمح  .وينتهك ّبذا ا عالن هذا القدر من قص  ملسى يف هذ  السلرة

نووه بعوود ذلووك د هذا،ألو  يزيوود السوويا  كووي ا موون مراحوول القصوو  بعوو.حَّت عنوود مووا يبتلوولن فيخط وولن.وعبوواق 
  رمحوو  والرعايوول جوول الوجل السوولرة هوو.يقووع العووذاب علووى بووب إسوورائيل  ووا يرتكبوولن موون آتم وفسوواق ونغيووان

 هذا ا؟ل الظليل. فال حاج  إىل عرم مشاهد أخرى من القص  يف.ابملختارين
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 [135إل   99(:اآليات 20]سور  طه ):الوحد  الثانية

 من مشاهد القيامة وقصة آدا مواسا  الرسول عليه السالا

ِإنَّوُه َُيِْموُل ُه فَ ( َموْن أَْعوَرَم َعْنو99ا  )ُدانَّ ذِْكور  ِموْن لَوَكذِلَك نَوُقُا َعَلْيَك ِمْن أَنْباِء ما َقْد َسوَبَ  َوقَوْد آتَوْينوا َ }  
َفُ  يف الُصوولِر َوحَنُْشووُر ( يوَوو101ْلِقياَمووِ  مِحْووال  )( خالِووِديَن ِفيووِه َوسوواَء هَلُووْم يوَووْلَم ا100يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ِوْزرا  ) ْلَم يوُوونوْ

نَوُهْم ِإْن لَ 102اْلُمْجرِِمنَي يَوْلَمِ ذ  ُزْرقا  )  (103ِبثْوُتْم ِإ َّ َعْشرا  )( يَوَتخافَوُتلَن بَويوْ
َك َعوووِن اْ؟ِبووواِل فَوُقوووْل ( َوَيْسووو َوُللنَ 104ْلموووا  )يوَ ُتْم ِإ َّ  لَِبثْووووُن أَْعلَوووُم ِ وووا يَوُقللُووولَن ِإْذ يَوُقووولُل أَْموووثَوُلُهْم َنرِيَقووو   ِإنْ حَنْووو

ذ   ِووو( يَوْلمَ 107ى ِفيهوووا ِعَلجوووا  َو  أَْمتوووا  )(   تَووور 106( فَويَوووَذرُها قاعوووا  َصْفَصوووفا  )105يَوْنِسوووُفها َريبِِ َنْسوووفا  )
اِعَك   ِعوووَلَج لَوووُه َوَخَشوووَعحِل اأْلَْصوووولاُت لِلووورَّمحْ  َفووووُع  يَوْلَم ِوووذ   (108 َ ْسوووا  )ْسوووَمُع ِإ َّ تَ ِن فَوووال يَوتَِّبعُووولَن الووودَّ   تَونوْ

ِه يطُوولَن بِووُيُِ َو   ( يَوْعلَووُم مووا بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َومووا َخْلَفُهوومْ 109الشَّووفاَعُ  ِإ َّ َمووْن أَِذَن لَووُه الوورَّمْحُن َوَرِضووَك لَووُه قَوووْل   )
َموْن يَوْعَموْل ِموَن الصَّواحِلاِت ( وَ 111موا  ) مَحَوَل لُلْ ( َوَعَنحِل اْلُلُجلُ  لِْلَحكِِ اْلَقُيلِم َوَقْد خواَب َمونْ 110ِعْلما  )

ْلَلِعيوِد َلَعلَُّهووْم اا ِفيوِه ِموَن نْلنواُ  قُووْرآان  َعَربِي ووا َوَصورَّفْ ( وََكوذِلَك أَنْوزَ 112َوُهوَل ُموْيِمن  فَوال َحواُ  لُْلمووا  َو  َهْضوما  )
ُّ هَلُووْم ذِْكوورا  ) ُ اْلَملِوو (113يَوتوَُّقوولَن أَْو ُُيْووِد ِل أَْن يُوْقضووى إِلَْيووَك آِن ِمووْن قَوْبووُك احْلَووُ  َو  تَوْعَجووْل اِبْلُقوورْ فَوَتعوواىَل اّللَّ
( َوِإْذ قُوْلنوا 115موا  )ْد لَوُه َعزْ ْن قَوْبُل فَوَنِسَك َوَ ْ ْنَِ  مِ ( َوَلَقْد َعِهْدان ِإىل آَقمَ 114َوْحُيُه َوُقْل َربِِ زِْقين ِعْلما  )

ِجوووَك فَوووال فَوُقْلنوووا اي آَقُم ِإنَّ هوووذا َعوووُدو  لَوووَك َوِلَزوْ  (116لِْلَمالِئَكوووِ  اْسوووُجُدوا هِلَقَم َفَسوووَجُدوا ِإ َّ ِإبْلِووويَك َأىب )
  َتْظَمووُيا ِفيهووا َو   َوأَنَّووكَ  (118 ِفيهووا َو  تَوْعوورى ) َّ َعُوولعَ ( ِإنَّ لَووَك أَ 117ُحْرَِجنَُّكمووا ِمووَن اْ؟َنَّووِ  فَوَتْشووقى )

( 120ِد َوُمْلوك    يَوْبلوى )رَِة اْاُْلوَك َعلوى َكوجَ ( فَوَلْسَلَس إِلَْيِه الشَّْيطاُن قاَل اي آَقُم َهْل أَُقلُو119َتْضحى )
( مُثَّ 121 فَوغَولى )نَِّ  َوَعصوى آَقُم َربَّوهُ َوَرِ  ا؟َْ  ما ِمنْ ِن َعَلْيهِ فََأَكال ِمْنها فَوَبَدْت هَلُما َسْلآهُتُما َونَِفقا َحِْصفا

يَووونَُّكْم ِموووبِِ ِإمَّووا َذْتِ فَ يعووا  بَوْعُضووُكْم لِووبَوْعخ  َعووُدو  ( قوواَل اْهِبطووا ِمْنهوووا مجَِ 122اْجَتبوواُ  َربُووُه فَتوواَب َعَلْيووِه َوَهوودى )
َضوووْنكا   َم َعوووْن ذِْكووورِي فَوووِإنَّ لَوووُه َمِعيَشووو   َوَموووْن أَْعووورَ  (123  َيْشوووقى )ُهووودى  َفَموووِن اتوَّبَوووَع ُهوووداَي فَوووال َيِضوووُل وَ 

ِلَك ( قووواَل َكوووذ125 أَْعموووى َوقَوووْد ُكْنوووحُل َبِصوووْيا  )( قووواَل َربِِ ِ َ َحَشوووْرَتِب 124َوحَنُْشووورُُ  يوَوووْلَم اْلِقياَموووِ  أَْعموووى )
َلَعوذاُب ايِت َربِِوِه وَ َْنْوزِي َموْن َأْسوَرَ  َوَ ْ يوُوْيِمْن آبِ  ( وََكذِلكَ 126أَتَوْتَك آايتُنا فَوَنِسيَتها وََكذِلَك اْليَوْلَم تُوْنسى )

َلُهْم ِموَن اْلُقورُ ( أَفَولَوْم يَوْهوِد هَلُوْم َكوْم أَْهَلْكنو127اهْلِخرَِة َأَكوُد َوأَْبقوى ) لِوَك ذ َمسواِكِنِهْم ِإنَّ يف يف وِن مَيُْشولَن ا قَووبوْ
فَاْصوِثْ َعلوى  (129َسوم ى )مُ كواَن ِلزاموا  َوَأَجول  لَ َلْل  َكِلَم   َسبَوَقحْل ِموْن َربِِوَك وَ  (128هَلايت  أِلُوِ  الُنهى )

َوأَنْوراَ  النَّهواِر َلَعلَّوَك  آانِء اللَّْيِل َفَسوبِِ ْ  وِّبا َوِمنْ َل ُغرُ ما يَوُقلُللَن َوَسبِِْ  ِ َْمِد َربَِِك قَوْبَل نُُللِع الشَّْمِك َوقَوبْ 
نَوْيووَك ِإىل مووا َمتوَّْعنووا بِووِه أَْزواجووا  ( وَ 130تَوْرضووى ) ُهْم زَ   َاُوودَّنَّ َعيوْ ُهْم ِفيووِه َورِْزُ  َربِِووَك يوواِة الووُدنْيا لِنَوْفتِوونوَ ْهوورََة احلَْ  ِموونوْ

توَّْقووولى بَوووُ  لِلْرزُقُوووَك َواْلعاقِ نوَ ْزقوووا  حَنْوووُن ا   َنْسووو َوُلَك رِ ( َوْأُموووْر أَْهلَوووَك اِبلصَّوووالِة َواْصوووَطِثْ َعَلْيهووو131َخوووْْي  َوأَْبقوووى )
ْل أانَّ أَْهَلْكنوواُهْم َولَوو (133لُصووُحِ  اأْلُوىل )ُ  مووا يف ا بَويِِنَوو( َوقوواُللا لَووْل  َذْتِينووا آِبيَوو   ِمووْن َربِِووِه أََوَ ْ َشْهِتِوومْ 132)

( قُوْل ُكول  134لَّ َوَبْوزى )ِموْن قَوْبوِل أَْن نَوذِ تِوَك تَِّبَع آايل   فَونوَ بَِعذاب  ِمْن قَوْبِلِه َلقاُللا َربَّنا َلْل  أَْرَسْلحَل إِلَْينا َرسُ 
راِط السَّ   {  (135) َمِن اْهَتدىِليِِ وَ ُمَ َبِِا  َفَ َبَُّصلا َفَستَوْعَلُملَن َمْن َأْصحاُب الصِِ
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 مقدمة الوحد 

 رآن قصو ومن القو.ليشقى به أو بسوببه - -بدأت السلرة ابحلدية عن القرآن،وأنه   ينزل على الرسلل 
 ما يبدو فيها من رعاي  اّلِل وعنايته  لسى وأخيه وقلمه.و  - عليه السالم -ملسى 

 هووذ  العاقبوو  ويرسووم.نهفوواهلن يعقووه السوويا  علووى القصوو  ابلعوولقة إىل القوورآن ووليفته،وعاقبوو  موون يعوورم ع
شووع عرى،وختباهلووا وتجيف مشووهد موون مشوواهد القيام ،تتضوواءل فيووه أايم احليوواة الوودنيا وتتكشوو  األرم موون 

تقولى ثوْي مشواعر الن وعيود يلعل هذا املشهد وما يف القرآن م.األصلات للرمحن،وتعنلا اللجل  للحك القيلم
ن القلو  مون انحيو  م - -ل وينتهك هذا املقطع إبراح  ابل الرسل .يف النفلس،ويذكرها ابّلِل ويصلها به .

 إ ا.  وحافظووه ميسوور قى بووذلك فوواّللِ القورآن الووذي ينووزل عليووه،فال يعجول يف ترقيوود  خوول  أن ينسووا ،و  يشو
 يطله من ربه أن يزيد  علما.

لوووى أن يووورقق موووا يووولحى إليوووه قبووول انتهووواء الووولحك خشوووي  النسووويان،يعرم ع - -و ناسوووب  حووورص الرسووولل 
 ومون كرون عهود اّللِ   مون يتوذ وينتهوك إبعوالن العوداوة بينوه وبوني إبليك،وعاقبو.السيا  نسيان آقم لعهد اّللِ 

لرحلوو  الوويت ال وايوو  هووويرسووم هووذ  العاقبوو  يف مشووهد موون مشوواهد القياموو  كأ ووا .ولوود آقم يعرضوولن عنووه موون
 بدأت يف املا األعلى،مث تنتهك إىل هنا  مرة أخرى.

إعوورام املعرضووني وتكووذيه املكووذبني فووال يشووقى ّبم،فلهووم أجوول  عوون - -وختووتم السوولرة بتسوولي  الرسوولل 
ف ضووى  اّلِل وذكوور   عبوواقةوينصوور  إىل.اة الوودنيا فهوول فتنوو  هلمو  ُيفوول  ووا أوتوول  موون متوواع يف احليوو.معلوولم

يونفخ يود  مون ألخْي،فلاولقد هلكحل القرون مون قبلهم،وكواء اّلِل أن يعوذر إلويهم ابلرسولل .نفسه وتطم ن
 أمرهم ويكلهم إىل مصْيهم.

 من مشاهد القيامة وطبيمة هاا القرآن 114 - 99الدرس ا ول:

 « ..َمِن اْهَتدى لسَِّليِِ وَ راِط اَ َبَُّصلا،َفَستَوْعَلُملَن َمْن َأْصحاُب الصِِ ُقْل:ُكل  ُمَ َبِِا  فَ »
ِإنَّووُه َُيِْمووُل يوَووْلَم َمْن أَْعووَرَم َعْنووُه فَ .ا  ُدانَّ ذِْكوور  ِمووْن لَووَكووذِلَك نَوُقووُا َعَلْيووَك ِمووْن أَنْبوواِء مووا قَووْد َسووَبَ ،َوَقْد آتَوْينووا َ  »

ْلُمْجوووورِِمنَي يَوْلَم ِووووذ  يف الُصوووولِر َوحَنُْشووووُر ا َم يوُوووونوَْف ُ ال  يوَوووولْ ِفيِه،َوسوووواَء هَلُووووْم يوَووووْلَم اْلِقياَمووووِ  مِحْووووخالِووووِديَن .اْلِقياَمووووِ  ِوْزرا  
وونَوُهْم ِإْن لَِبثْوووُتْم ِإ َّ َعْشوورا  .ُزْرقا   « ُتْم ِإ َّ يَوْلمووا  ُهْم َنرِيَقوو  :ِإْن لَِبثْووولَن:ِإْذ يَوُقوولُل أَْمووثَولُ ِ ووا يَوُقللُوو ْعلَوومُ حَنُْن أَ .يَوَتخووافَوُتلَن بَويوْ
.. 

ليووك يف نقصووه ع.كووذلك القصووا الووذي أوحينووا إليووك بشووأن ملسووى نقووا عليووك موون أنبوواء مووا قوود سب 
 .القرون األوىل ن ذكرا،فهل ذكر ّلِل وهلايته،وتذكْي  ا كان من هذ  اهلايت يفويسمى القرآ -القرآن 

فهي ء اجملرموولن ُيملوولن .يوولم القياموو مشووهدا يف  -ويسووميهم اجملوورمني  -ويرسووم للمعرضووني عوون هووذا الووذكر 
واي لسوولئها موون أمحووال  فووإذا نفوو  يف البوول  للتجمووع فوواجملرملن ُيشوورون .أيقوواهلم كمووا ُيموول املسووافر أمحالووه

يتخافتلن بيونهم ابحلودية،  يرفعولن بوه صول  مون الرعوه واهلولل،ومن الرهبو  .زر  اللجل  من الكدر والغم
وقود تضواءلحل .فتلنف إووم ُيسودون عموا قضولا علوى األرم مون أايموفيم يتخوا.املخيم  على ساح  احلشر
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ِإْن لَِبثْوووُتْم ِإ َّ »احليوواة الوودنيا يف حسهم،وقصوورت أايمهووا يف مشاعرهم،فليسووحل يف حسووهم سوولى أايم قالئوول:
ك وهكوووذا تنوووزوي تلووو.«ِإْن لَِبثْووووُتْم ِإ َّ يَوْلموووا  »فأموووا أركووودهم وأصووولّبم رأاي فيحسووولوا أقصووور وأقصووور:« َعْشووورا  

األعمار اليت عاكلها على األرم وتنطلي ويتضاءل متاع احليواة و ولم احليواة ويبودو ذلوك كلوه فو ة وجيوزة 
فما قيموو  عشوور ليووال ولوول حفلووحل ابللذائووذ كلهووا وابملتوواعف ومووا قيموو  ليلوو  .يف الزمان،وكووي ا ضوو يال يف القيموو 

و تلوك إىل جانوه اهلمواق الويت   وايو  ما قيمو  هوذ  أ.ولل كانوحل ققائقهوا وحلظاهتوا ملي و  ابلسوعاقة واملسورة
هلوووا،واليت تنتظووورهم بعووود احلشووور واتووود ّبوووم بوووال انقطووواعف  ويزيووود مشوووهد اهلووولل بروزا،ابلعووولقة إىل سووويال هلوووم 
يسأللنه يف الدنيا عن ا؟بال ما يكلن من كأوا يلمذا .فإذا ا؟لاب يصلر قرجو  اهلولل الوذي يلاجهلنوه  

يَوْلَم ِووذ  . فَوُقْل:يَوْنِسووُفها َريبِِ َنْسووفا ،فَوَيَذرُها قاعووا  َصْفَصووفا    تَوورى ِفيهووا ِعَلجووا  َو  أَْمتا  َوَيْسوو َوُللَنَك َعووِن اْ؟ِبووالِ »
اِعَك   ِعووَلَج َلُه،َوَخَشووَعحِل اأْلَْصوولاُت لِلوورَّمْحِن،َفال َتْسووَمُع ِإ َّ َ ْسووا   َفووُع الشَّووفاَعُ  ِإ َّ .يَوتَِّبعُوولَن الوودَّ يَوْلَمِ ذ    تَونوْ

َوَعنَووحِل اْلُلُجوولُ  .يَوْعَلُم مووا بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َومووا َخْلَفُهووْم َو  ُيُِيطُوولَن بِووِه ِعْلما  . أَِذَن لَووُه الوورَّمْحُن َوَرِضووَك لَووُه قَوووْل   َموونْ 
ُ  لُْلموووا  َو  َوَمْن يَوْعَموووْل ِموووَن الصَّووواحِلاِت َوُهوووَل ُموووْيِمن  فَوووال َحوووا.لِْلَحوووكِِ اْلَقُيلِم،َوقَوووْد خووواَب َموووْن مَحَوووَل لُْلموووا  

 « ..َهْضما  
رتفووواع قووواع اع بعووود اويتجلوووى املشوووهد الرهيوووه فوووإذا ا؟بوووال الراسوووي  الراسوووخ  قووود نسوووفحل نسوووفا وإذا هوووك قووو

 ام ..صفص  خال من كل نتلء ومن كل اعلجاج،فلقد سليحل األرم فال علل فيها و  ابف
كوول حركوو    ة،وختفحلقة انشوولر وكأ ووا تسووكن العاصووف  بعوود ذلووك النسوو  والتسوولي  وتنصووحل ا؟موولع انشوول 

تلفتووولن و  مني،  يوكووول أنم ،ويسوووتمعلن الوووداعك إىل امللقووو  فيتبعووولن تلجيهوووه كوووالقطيع صوووامتني مستسووول
 يَوتَِّبعُوولنَ »تسووالمهم  وووم ويعووث عوون اس -دعلن إىل اهلوودى فيتخلفوولن ويعرضوولن وقوود كووانلا يوو -يتخلفوولن 

اِعَك   ِعووَلَج لَووهُ  توولء  مث ج فيهووا و  نلوويت   عوول اواألجسووام مووع مشووهد ا؟بووال  تنسوويقا ملشووهد القلوولب« الوودَّ
 « ..سا  ُع ِإ َّ  َْ ال َتْسمَ َوَخَشَعحِل اأْلَْصلاُت لِلرَّمْحِن فَ »حيم الصمحل الرهيه والسكلن الغامر:

ُيووودها  لووويت  اتغمر السووواح  لقووو  كلوووه،و ..وهكوووذا حووويم ا؟وووالل علوووى امل« َوَعنَوووحِل اْلُلُجووولُ  لِْلَحوووكِِ اْلَقيُووولمِ »
احلوك  وجالل. واللجل  عانيو.وااشولع ضوا .والسويال ختافحل.فالكالم  ك.البصر رهب  وصمحل وخشلع
يطوولن بووه وهوم   ُي.ّللِ علم كلووه وال.و  كوفاع  إ  ملوون ارتضوى اّلِل قللووه.الوورزين القيولم يغموور النفولس اب؟ووالل

حلسووواب و  الموووا يف ل  حشووولن  والوووذين آمنووولا مطم نووولن.والظوووامللن ُيملووولن للمهوووم فيلقووولن اايب .علما
 هضما ملا عمللا من صاحلات.

 إنه ا؟الل،يغمر ا؟ل كله ويغشا ،يف حضرة الرمحن.
ُّ هَلُووَعلَُّهووْم يوَ ِعيووِد لَ وََكووذِلَك أَنْوزَْلنوواُ  قُوووْرآان  َعَربِي ووا َوَصوورَّْفنا ِفيووِه ِمووَن اْللَ » كووذلك علووى هووذا .«ْم ذِْكوورا  توَُّقوولَن أَْو ُُيْووِد

 كوووعلر املكوووذبني نوووا يف القووورآن مووون صووولر اللعيووود وملاقفوووه ومشووواهد  لعلوووه يسوووتجيا يف نفووولسالنسووو  نلع
نووا َعَلْيووَك مووا أَنْوزَلْ ».ةول السوولر أفوذلك إذ يقوولل اّلِل يف .التقولى،أو يووذكرهم  ووا سوويلقلن يف اهلخوورة فينزجووروا .

 « ..ِإ َّ َتْذِكرَة  ِلَمْن َحْشى .اْلُقْرآَن لَِتْشقى 
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 الحوووو  الوووولحك فووووْيقق ألفوووواا القوووورآن وآايتووووه قبوووول أن ينتهووووك الوووولحك رافوووو  أني - - ولقوووود كووووان الرسوووولل
ُ افَوَتعووواىَل »:فأراق ربوووه أن يطمووو ن قلبوووه علوووى األمانووو  الووويت ُيملهوووا.وكان ذلوووك يشووو  عليوووه.ينسوووى ْلَملِوووُك  اّللَّ
ّلِل امللووك احلوو  ا..فتعوواىل « ْقين ِعْلمووا  :َربِِ زِ ُقلْ وَ .ْحيُووهُ َو  تَوْعَجووْل اِبْلُقووْرآِن ِمووْن قَوْبووِل أَْن يُوْقضووى إِلَْيووَك وَ .احْلَوو ُ 

 لن ..الذي تعنل له اللجل  وحيه يف حضرته الظامللن وذمن يف لله امليمنلن الصاحل
 ا عليووك أن إ.يضويعه هول منوزل هووذا القورآن موون عليائوه،فال يعجوول بوه لسوانك،فقد نووزل القورآن حلكموو ،ولن

  موا يعلموه إالعلوم  وما.ىل ما يعطيوك،  ختشوى عليوه الوذهابتدعل ربك ليزيد  من العلم،وأنحل مطم ن إ
 ويثمر و  حيه ...اّلِل فهل الباقك الذي يف ينفع و  يضيع

 قصة آدا وأمقيب عليها 127 - 115الدرس الثاني: 

  فاسوووووتمع للسلسووووومث عوووووكء قصووووو  آقم،وقووووود نسوووووك موووووا عهووووود اّلِل بوووووه إليوووووه وضوووووع  أموووووام ا غوووووراء اباللق،
إبلوويك يتخووذ  ا موون فعوولذا ابووتالء  موون ربووه لووه قبوول أن يعهوود إليووه خبالفوو  األرم و لذجووالشوويطان:وكان هوو
 ا  ..تداركحل آقم رمح  اّلِل فاجتبا  وهد  ا بتالء فلما مت .أبناء آقم منه عثة

قوورآن خوول  رسوولل ابلوقصوو  آقم هنووا عووكء بعوود عجلوو  ال.والقصووا القوورآين اووكء يف السوويا  متناسووقا معه
عايتووووه ملوووون اّلِل ور  وعكء يف السوووولرة الوووويت تكشوووو  عوووون رمحوووو .يف قصوووو  آقم نقطوووو  النسوووويانالنسوووويان،فيذكر 

ن مشووواهد موووا مشوووهد مث يعقبهووو.اتبووويهم مووون عباق ،فيوووذكر يف قصووو  آقم أن ربوووه اجتبوووا  فتووواب عليوووه وهووودا 
األول  ررم إىل املقورحلو  األ وكأ ا هوك العولقة مون.القيام  يصلر عاقب  الطائعني مون أبنائوه وعاقبو  العصواة

 ليجزى كل  ا قدمحل يدا .
 .. «ْد َلُه َعْزما  َك َوَ ْ ْنَِ ُل فَوَنسِ َوَلَقْد َعِهْدان ِإىل آَقَم ِمْن قَوبْ »فلنتبع القص  كما جاءت يف السيا :

بيو   بود منوه ل  ر الوذي  وعهد اّلِل إىل آقم كان هل األكل من كول الثموار سولى كوجرة واحودة،اثل انظول 
   نسواني  حريوللورو  ا لشخصي ،والتحرر من رغائه النفك وكهلاهتا ابلقودر الوذي ُيفوجا راقة،وشكيد ا

 لوذي   حطوىءقيواس اوهوذا هول امل.ا نطال  من الضرورات عنود موا تريود فوال تسوتعبدها الرغائوه وتقهرها
ا  الء عليهوووا سووتع فكلما كانووحل الوونفك أقوودر علووى ضووب  رغائبهووا والووتحكم فيهووا.يف قيوواس الرقووك البشووري

ميووو  وإىل ىل البهيوكلما ضوووعفحل أموووام الرغبووو  وهتووواوت كانوووحل أقووورب إ.كانوووحل أعلوووى يف سووولم الرقوووك البشوووري
 املدارج األوىل.

رم ابختبوووار الفوو  األموون أجوول ذلووك كوواءت العنايوو  ا هليوو  الووويت ترعووى هووذا الكووائن ا نسوواين أن تعوود  ا
يزينهووووووا  غائووووووه الوووووويتصووووووراع بووووووني الر إراقته،وتنبيووووووه قوووووولة املقاوموووووو  فيووووووه،وفت  عينيووووووه علووووووى مووووووا ينتظوووووور  موووووون 

وووفَوَنِسوووو»ىل:وهوووا هووووك ذي التجربووو  األوىل تعلوووون نتيجتهوووا األو .وعهوووود  للرمحن الشووويطان،وإراقته ْد لَووووُه َك َوَ ْ ْنَِ
 « ..ِإبِْليَك َأىب  ُدوا ِإ َّ َم َفَسجَ َوِإْذ قُوْلنا لِْلَمالِئَكِ :اْسُجُدوا هِلقَ »مث تعرم تفصيالهتا:« َعْزما  
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والرعايوو     النعموو ال، اووكء هووذا املشووهد الووذي يفصوول يف سوولر أخوورى،ألن السوويا  هنووا سووياهكووذا يف إمجوو
نَّوووِ   ُحْرَِجنَُّكموووا ِموووَن ا؟َْ َزْوِجوووَك،َفالَك َولِ فَوُقْلنوووا:اي آَقُم ِإنَّ هوووذا َعووُدو  لَووو»..فيعجوول  ظووواهر النعمووو  يف الرعايووو :

 «.حى ها َو  َتضْ ُيا ِفيَوأَنََّك   َتْظمَ فَوَتْشقى،ِإنَّ َلَك َأ َّ َعُلَع ِفيها َو  تَوْعرى،
اع يانه،وا متنشوولز  وعصوووكانووحل هووذ  رعايوو  موون اّلِل وعنايتووه أن ينبووه آقم إىل عوودو  وُيووذر  غوودر ،عقه ن

لعمووول والشوووروق لشوووقاء ابلكووود وافا« قى فَوووال ُحْرَِجنَُّكموووا ِموووَن اْ؟َنَّوووِ  فَوَتْشووو».عووون السوووجلق هلقم كموووا أمووور  ربوووه
 محوى يفا؟نو  وأنوحل  نوا  خوارجكلهوا تنتظور ه.ل  واحلوْية واللهفو  وا نتظوار واأل  والفقودان .والضالل والق

ْظَمووُيا ِفيهوووا َو  تَ  َوأَنَّووَك  . تَوْعوورى ِإنَّ لَووَك َأ َّ َعُوولَع ِفيهووا َو »..منهووا كلهووا مووا قمووحل يف رحوواب الفوورقوس 
 « ..َتْضحى 

 جمملعهوا يفوهك .حلةالعري،يتقوابالن موع الظموأ والضوفهذا كله مضملن لك ما قموحل يف رحاّبوا،وا؟لع و 
 اثل متاعه ا نسان األوىل يف احلصلل على الطعام والكساء،والشراب والظالل.

 .  يف السلطانء والرغبوهل ُيمل الضع  البشري عا  الرغب  يف البقا.ولكن آقم كان غفال من التجارب
  َعلووى َكووَجرَِة اْاُْلوودِ أَُقلُووكَ  اي آَقُم َهوولْ إِلَْيووِه الشَّووْيطاُن قوواَل: فَوَلْسووَلسَ  »وموون هووذ  الثغوورة نفووذ إليووه الشوويطان:

من .ةلبشووري  حموودوق،والقلة القوود ملووك يف نفسووه امللضووع احلسوواس،فالعمر البشووري حموودوق« َوُمْلووك    يَوْبلووى ف
لوول  ،وآقم رشوويطانعليووه ال هنووا يتطلووع إىل احليوواة الطليلوو  وإىل امللووك الطليوول،ومن هوواتني النافووذتني يوودخل

علوووووووى  ومووووووون مث نسوووووووك العهد،وأقووووووودم.بفطووووووورة البشووووووور وضوووووووع  البشووووووور،ألمر مقووووووودور وحكمووووووو  ربووووووولءة .
ُم َربَّوُه فَوغَولى َوَعصوى آقَ .َرِ  اْ؟َنَِّ  .ِهما ِمْن وَ  َعَليْ فََأَكال ِمْنها فَوَبَدْت هَلُما َسْلآهُتُما،َونَِفقا َحِْصفانِ »انظلر:

 ع العفووووووو  يفتبووووووودت هلموووووووا وكانوووووووحل عنهموووووووا مسوووووووتلرة،وأوا ملاضووووووو ..والظووووووواهر أووووووووا السووووووولءات احلسوووووووي « 
كووولن ذلوووك وقد ي.ضوووعجسوووديهما.يرج  ذلوووك أوموووا أخوووذا يسووو اوا بووولر  ا؟نووو  يشوووبكانه ليسووو  هوووذ  امللا

شو  اباجول مون ك ا نسوان فقبل يقظ  هذ  الدوافع   ُيك.إيذاان ابستيقاا الدوافع ا؟نسي  يف كياوما
 جل من كشفها.؟نك وحيها ولكنه ينتبه إىل العلرات عند استيقاا قوافع املاضع العف  و  ينتبه إل

 هلوووا فوو ة مووون م شجوويالور ووا كووان حظووور هووذ  الشوووجرة عليهمووا،ألن مثارهوووا  ووا يوولقج هوووذ  الوودوافع يف ا؟سووو
 اع عوونميتهمووا وانقطوولط يف عز ور ووا كووان نسووياوما عهوود اّلِل وعصووياوما لووه تبعووه هبوو.الزمووان كمووا يشوواء اّللِ 

ق غبو  يف االول انوحل الر كور وا  .الصل  خبالقهما فسيطرت عليهما قوافوع ا؟سود وتنبهوحل فيهموا قوافوع ا؟نك
ر اق وراء العموون لالمتوودعسوومحل يف اسووتيقاا الوودوافع ا؟نسووي  للتناسوول فهووذ  هووك اللسوويل  امليسوورة لإلنسووا

ل   فه.شوووجرةن الالفووورقي انووودوق ..كووول هوووذ  فوووروم لتفسوووْي مصووواحب  لهووولر سووولآهتما هلموووا لاكووول مووو
ع رت هلموا بودافنهموا فظهو ا ييذن أووا كانوحل حمجلبو  ع.يقل:فبدت سلآهتما.إ ا قال:فبدت هلما سلآهتما

 قاخلك من إحساسهما ..
ُهمووا ِمووْن َسووْلآهِتِما»وقوود جوواء يف ملضووع آخوور عوون إبلوويك: ُهمووا »،وجوواء:«لِيُوْبووِدَي هَلُمووا مووا ُوورَِي َعنوْ يَوْنووزُِع َعنوْ

وقووود يكووولن اللبووواس الوووذي نزعوووه الشووويطان لووويك لباسوووا مووواقاي إ وووا هووول كوووعلر « يَوُهموووا َسوووْلآهِتِمالِباَسوووُهما ِلْيُِ 
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وعلووى أيوو  حووال فهووك جموورق فووروم كمووا أسوولفنا   .سوواتر،قد يكوولن هوول كووعلر الووثاءة والطهووارة والصوول  ابّللِ 
 إ ا هك لتقرب صلرة التجرب  األوىل يف حياة البشري ..و  نرج  واحدا منها نيكدها

بُووُه فَتوواَب اْجَتبوواُ  رَ  مُثَّ »: أقركووحل آقم وزوجووه رمحوو  اّلِل،بعوود مووا عصووا ،فقد كانووحل هووذ  هووك التجربوو  األوىلمث
حودها ..مث  يف ا؟ول و و رمحو  اّللِ و  يذكر هوذا هنوا لتبود...بعد ما استغفر آقم وندم واعتذر« َعَلْيِه َوَهدى 

ِبطوا ِمْنهوا قاَل:اهْ »ىل:للو  األو ملعرك  الطليل  بعد ا؟صدر األمر إىل ااصمني اللدوقين أن يهبطا إىل أرم ا
يعا ،بَوْعُضووُكْم لِووبَوْعخ  َعووُدو   وبنيووه موون  نووا  عووذر هلقملم يعوود هف...وبووذلك أعلنووحل ااصوولم  يف الثقلووني« مجَِ

ألموور اعلوون هووذا فقوود قرى وعلووم وأ.بعوود  أن يقوولل أحوود موونهم إ ووا أخووذت علووى غوورة وموون حيووة   أقري
 «   بَوْعُضُكْم لِبَوْعخ  َعُدو  »ق كله:العللي يف اللجل 

ّلِل بعبوواق  رمحوو  ا كوواءت.ومووع هووذا ا عووالن الووذي قوت بووه السووماوات واألرضلن،وكووهد  املالئكوو  أمجعلن
لم  الكووثى علوون ااصووفأعلن هلووم يوولم أ.قبل أن ذخووذهم  ووا كسووبحل أيووديهم.أن يرسوول إلوويهم رسووله ابهلوودى

يَوونَُّكْم ِإمَّوا َذْتِ فَ  »تودى:از كال منهم بعد ذلك حسوبما ضول أو اهبني آقم وإبليك،أنه آتيهم ّبدى منه،فمج
كا ،َوحَنُْشوورُُ  ِإنَّ لَووُه َمِعيَشوو   َضنْ ْن ذِْكوورِي فَووَرَم َعووَوَمووْن أَْعوو.ِمووبِِ ُهوودى ،َفَمِن اتوَّبَووَع ُهووداَي فَووال َيِضووُل َو  َيْشووقى 

َنِسويَتها وََكوذِلَك ذِلَك أَتَوْتَك آايتُنوا فوَ ْيا ف قاَل:كَ ْنحُل َبصِ ْعمى َوَقْد كُ قاَل:َربِِ ِ َ َحَشْرَتِب أَ .يَوْلَم اْلِقياَمِ  أَْعمى 
 « ..قى اهْلِخرَِة َأَكُد َوأَبْ  ،َوَلَعذابُ ِت َربِِهِ وََكذِلَك َْنْزِي َمْن َأْسَرَ  َوَ ْ يُوْيِمْن آِباي.اْليَوْلَم تُوْنسى 

 فووذلك أموور إذن.األعلى عنووه يف ختامهووا يف املووا اووكء هووذا املشووهد بعوود القصوو  كأنووه جووزء منها،فقوود أعلوون
 قضك فيه منذ بعيد و  رجع  فيه و  تعديل.

و وووا .اّللِ  ء ابتبووواع هووودىالل والشوووقافهووول يف أموووان مووون الضووو..« َفَموووِن اتوَّبَوووَع ُهوووداَي فَوووال َيِضوووُل َو  َيْشوووقى »
 لوول كووان صوواحبهلضووالل و امثوورة  والشووقاء.ولكن اّلِل يقووك منهمووا موون اتبووع هدا .ينتظووران خووارج عتبووات ا؟نوو 

لووه غصوو  ع حوورام،إ  و موون متووا  ومووا.كووقلة يف الوودنيا وكووقلة يف اهلخرة.فهووذا املتوواع ذاتووه كقلة.غارقووا يف املتاع
فاع مون لتكفوي وا نودحلوْية واوما يضل ا نسان عن هدى اّلِل إ  ويتخب  يف القلو  وا.تعقبه وعقابيل تتبعه

قلة مورع  مث الشوملرتوع املاوالشقاء قرين التخوب  ولول كوان يف . خطا نر  إىل نر    يستقر و  يتلازن يف
ويف ذلووك عوولم  األرم،ومن اتبووع هوودى اّلِل فهوول يف ْنوولة موون الضووالل والشووقاء يف.الكووثى يف قار البقوواء

 عن الفرقوس املفقلق،حَّت ييوب إليه يف اليلم امللعلق.
رمحتوه اللاسع ،ضونك مهموا صول  ابّلِل و ملقطلعو  الاواحلياة «    َضْنكا  َوَمْن أَْعَرَم َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيشَ  »

قلو  ك احلوْية والضون.محا  إنه ضنك ا نقطاع عن ا تصوال ابّلِل وا نم نوان إىل.يكن فيها من سع  ومتاع
املطوامع  اء ابر ضونك ا؟وري ور .ضنك احلرص واحلذر:احلرص على ما يف اليود واحلوذر مون الفلت.والشك
  ك راحو  الثقوُيووموا .وموا يشوعر القلوه بطمأنينو  ا سوتقرار إ  يف رحواب اّللِ .علوى كول موا يفلت واحلسرة

ضووا يوواة نوول  وعر ضوواع  احلإن نمأنينوو  ا ميووان ت.إ  وهوول مستمسووك ابلعووروة الووليقى الوويت   انفصووام هلووا .
 وعمقا وسع ،واحلرمان منه كقلة   تعدهلا كقلة الفقر واحلرمان.
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 ُشووورُُ  يوَوووْلَم اْلِقياَمووو ِ َوحنَْ ».« .ا  َشووو   َضوووْنكفَوووِإنَّ لَوووُه َمِعي»وانقطوووع عووون ا تصوووال يب «  َعوووْن ذِْكووورِيَوَموووْن أَْعوووَرمَ »
إذا  حوَّت.ىلكر يف األو وذلك جزاء على إعراضه عون الوذ .وذلك ضالل من نلع ضالله يف الدنيا..« أَْعمى 
 نووا فَوَنِسوويَتها وََكووذِلكَ ْتووَك آايتُ َكووذِلَك أَتوَ »كووان ا؟وولاب: «َربِِ ِ َ َحَشووْرَتِب أَْعمووى َوقَووْد ُكْنووحُل َبِصووْيا ف»سووأل:

ولقود أسور  «  ى هْلِخورَِة َأَكوُد َوأَْبقواَوَلَعوذاُب .ِت َربِِهِ وََكوذِلَك َْنْوزِي َموْن َأْسوَرَ  َوَ ْ يوُوْيِمْن آِباي.اْليَووْلَم تُوْنسوى 
فووا    يف انوذخر،وأسوور  أسوور  فووألقى ابهلوودى موون بووني يديووه وهوول أنفووك يووراء.موون أعوورم عوون ذكوور ربه

ر يف يووولم كا  وُيشووفال جوورم يعووويا معيشوو  ضووون.بصوور  يف غووْي موووا خلوو  لوووه فلووم يبصووور موون آايت اّلِل كوووي ا
 بله عوولقة إىلضووالل،يقاو هبوولط موون ا؟نوو  وكووقاء .واتسووا  يف التصوولير ..القياموو  أعمووى  اتسووا  يف التعبْي
 .. لها العمىالضنك،وهداي  يقابوفسح  يف احلياة يقابلها .ا؟ن  وْنلة من الشقاء والضالل

 ل ت ا نأار إل  مصارع السابقين 129 - 128الدرس الثالث:

عرام يف ا؟نووو ،وينتهك يف فيبووودأ ا سوووت -شوووري  مجيعوووا وهوووك قصووو  الب -واووكء هوووذا تعقيبوووا علوووى قصووو  آقم 
سوووه ح نوووا وهنوووا ها؟نووو ،كما مووور يف سووولرة األعرا ،موووع ا خوووتال  يف الصووولر الداخلووو  يف ا سوووتعرام 

برين وهووك ارع الغووااخووتال  السوويا  ..فووإذا انتهووحل هووذ  ا؟للوو  بطرفيهووا أخووذ السوويا  يف جللوو  حوولل مصوو
ْم يَوْهووِد أَفَولَوو»بصووار:توورا  األ أقوورب يف الزمووان موون القياموو ،وهك واقووع تشووهد  العيوولن إن كانووحل القياموو  غيبووا  

َلُهْم ِموووَن اْلُقوووُروِن مَيُْشووولَن يف  َولَوووْل  َكِلَمووو   .ى َك هَلايت  أِلُوِ  الُنهووونَّ يف ذلِوووِهْمف إِ َمسووواِكنِ  هَلُوووْم َكوووْم أَْهَلْكنوووا قَووووبوْ
 « ..َسبَوَقحْل ِمْن َربَِِك َلكاَن ِلزاما  َوَأَجل  ُمَسم ى

وحني يتملوى عون كثوه، وحني تطالع العني آترهم ومسواكنهم.وحني علل العني والقله يف مصارع القرون
اهتم ربووووو ،وحركول ويتصووووولر كخلصوووووهم الذاهب ،وأكوووووباحهم اهلااايوووووال الووووودور وقووووود خلوووووحل مووووون أهلهوووووا األ

صووووولر كوووووبا  والحوووووني يتأمووووول هوووووذا احلشووووود مووووون األ.وسوووووكناهتم،وخلانرهم وأحالمهم،و ووووولمهم وآمووووواهلم .
 عندئووذ يسووتيقج.ااوولاء .و مث يفووت  عينووه فووال يوورى موون ذلووك كلووه كووي ا إ  الفووراغ .وا نفعووا ت واملشوواعر .

األوىل  أخوذت القورون درة الويتوعندئوذ يودر  يود القو.احلاضر كما ابتلعحل الغابر للهلة اليت تفغر فاها لتبتلع
ء فمووا هلووي .نظارروضوو  لاوعندئووذ يعووك معوو  ا نووذار،والعثة أمامووه مع.وهووك قوواقرة علووى أن شخووذ مووا يليها

ولوول  «  هووى النُ أِلُوِ   هَلايت   ِإنَّ يف ذلِووكَ »القوولم   يهتوودون ويف مصووارع القوورون مووا يهوودي أو  األلبووابف:
 ولكنهووا كلموو .ون األوىلحلوول ّبووم مووا حوول ابلقوور .أن اّلِل وعوودهم أ  يستأصوولهم بعووذاب الدنيا،حلكموو  عليا

 «.َأَجل  ُمَسم ىَن ِلزاما ،وَ َك َلكاَوَلْل  َكِلَم   َسبَوَقحْل ِمْن َربِِ »سبقحل من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه:
 الصال  والاهللار والاسبيح جاد الطريق في 132 - 130الدرس الرابع:

مونهم و   وا أوتول  مون زينو  احليواة  -اي حممود  -وإذا كانلا ميخرين إىل أجل، هلني   مهملني،فال عليوك 
فَاْصوِثْ َعلوى :»الدنيا ليكلن ابتالء  هلم،فإ ا هك الفتن ،وما أعطاكه اّلِل إنعاما فهل خْي  ا أعطاهم ابوتالء 

ْمِد َربَِِك قَوْبَل نُُللِع الشَّْمِك َوقَوْبَل ُغُروِّبا،َوِمْن آانِء اللَّْيِل َفَسبِِْ  َوأَْنراَ  النَّهواِر َلَعلَّوَك ما يَوُقلُللَن،َوَسبِِْ  ِ َ 
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ُهْم َزْهوورََة احْلَيووواِة الووُدنْيا لِنَوْفتِووونَوُهْم ِفيووِه،َورِزْ .تَوْرضووى  نَوْيووَك ِإىل موووا َمتوَّْعنووا بِوووِه أَْزواجووا  ِمووونوْ ُ  َربِِوووَك َخوووْْي  َو  َاُووودَّنَّ َعيوْ
 « ..َوْأُمْر أَْهَلَك اِبلصَّالِة َواْصَطِثْ َعَلْيها   َنْس َوُلَك رِْزقا  حَنُْن نَوْرزُُقَك َواْلعاِقَبُ  لِلتوَّْقلى .َوأَْبقى 

علويهم  ذهه نفسكفاصث على ما يقلللن من كفر واستهزاء وجحلق وإعرام،و  يض  صدر  ّبم،و  ت
ويتفوت   هول يتونفكو يف هدأة الصوب  .ب   مد  قبل نللع الشمك وقبل غروّباس.واعه إىل ربك.حسرات

ل والنهووار الليوو موون ابحليوواة ويف هوودأة الغووروب والشوومك تلقع،والكوولن يغمووخ أجفانه،وسووب   موود  فوو ات
 « ..َلَعلََّك تَوْرضى »..كن ملصل  ابّلِل على مدار اليلم ..

ك وتطموو ن لار الرضووترضووى وهووك يف ذلووك ا؟وو.تطموو ن وترضىوالنفك الوويت تتصوول .إن التسووبي  ابّلِل اتصووال
اخول الونفك نبحل من قيوهك يف ذلك احلمى اهلمن.فالرضى مثرة التسبي  والعباقة،وهل وحد  جزاء حاضر 

 وي علع يف حنااي القله.
نَوْيووَك ِإىل مووا َمتوَّْعنووا بِووهِ »اعووه إىل ربووك ابلعبوواقة  ُهمْ  أَْزواجووَو  َاُوودَّنَّ َعيوْ ينوو  ن عوورم احليوواة الوودنيا،من ز موو «ا  ِموونوْ

توووه  معوووو  ع النبوووات زهر ا كموووا يطلووووالووويت تطلعهووو« َزْهووورََة احْلَيووواِة الووووُدنْيا».ومتووواع وموووال وأو ق وجوووا  وسوووولطان
فنكشو  « يوهِ فِ نَوْفتِونَوُهْم لِ »تالء  فإ وا  وتعهم ّبوا ابو.جذاب .والزهرة سريع  الوذبلل علوى موا ّبوا مون رواء وزوا 

بِِووَك رَ َورِْزُ  »ل ن موا توذبوهل متواع زائول كوالزهرة سوورعا.هووذ  النعمو  وذلوك املتوواع عون معاقوم،بسوللكهم موع
لة ل.ومووا هووك قعوودع و  يفحوورز  نيووه خووْي اب    يووذبل و  .وهوول رز  للنعموو    للفتنوو « َخووْْي  َوأَْبقووى 

فال .هبووو والرضوووى ّللِ ابلصووول  ابللزهووود يف نيبوووات احلياة،ولكنهوووا قعووولة إىل ا عتوووزاز ابلقووويم األصووويل  الباقيووو  و 
ء علووى ريوو  ا سووتعالحئمووا هووك تتهوواوى النفوولس أمووام زينوو  الثووراء،و  تفقوود اعتزازهووا ابلقوويم العليووا،وتبقى قا

 الزخار  البانل  اليت تبهر األنظار ..
 أهلوه إىل سولم وأن يلجوهمه إىل بيوحل فوأول واجبوات الرجول املسولم أن ُيولل بيتو..« َوْأُمْر أَْهلَوَك اِبلصَّوالةِ  »

يووحل أهلووه  اة يف لوالل بو  احليووومووا أر .أقاء الفريضو  الوويت تصوولهم معوه ابّلِل،فتلحوود اعوواههم العلولي يف احلياة
 كلهم يتجهلن إىل اّلِل.

 كر.لفحشاء واملننهى عن اإن الصالة ت.على إقامتها كامل  وعلى هقي  آترها..« َواْصَطِثْ َعَلْيها»
ثموور فيووه تد الووذي  اصووطبار علووى البلوولغ ابلصووالة إىل احلوووهك يف حاجوو  إىل.وهووذ  هووك آترهووا الصووحيح 

 ات.إ ا هك حركات وكلم.وإ  فما هك صالة مقام .مثارها هذ  يف املشاعر والسلل 
عوون عبوواقة  غووب عنووك و فاّللِ .ي اهووذ  الصووالة والعبوواقة وا عووا  إىل اّلِل هووك تكاليفووك واّلِل   ينووال منهووا كوو

ِقبَووووُ  لِلتوَّْقوووولى َواْلعا»قوووولى وجوووودان الت إ ووووا هووووك العبوووواقة تسووووتجيا« حَنْووووُن نَوْرزُقُووووكَ   َنْسوووو َوُلَك رِْزقووووا  »العبوووواق:
 يجووزى بعوود ذلووكويعبد ف.يعبوود فْيضووى ويطموو ن ويسوو ي .فا نسووان هوول الووراب  ابلعبوواقة يف قنيووا  وأخرا .«

 ا؟زاء األو .واّلِل غب عن العاملني.
 أبديل القرآن وأهديدهمأ نيد طلبات الك ار في  135 - 133الدرس الخامس:
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 - -ىل الرسولل إيطلبولن  وقرب ختام السلرة يعلق ابحلدية إىل أول وك الكوثاء املمتعوني املكذبني،الوذين
ت ءت بوه الرسوا ضو  موا جوابعد ما جاءهم ّبذا القرآن أن ذتيهم آبي  من ربه:هذا القورآن الوذي يبوني ويل 

  التعنووووحل وإ  فلوووويك إ«.ُصووووُحِ  اأْلُوىل فُ  مووووا يف ال بَويِِنَووووأََوَ ْ َشْهِتِوووومْ .َربِِووووهِ َوقوووواُللا:َلْل  َذْتِينووووا آِبيَوووو   ِمووووْن »قبلووووه:
ضووور وهل يصووول حا.يووو قووورآن كافاملكوووابرة والرغبووو  يف ا قووو ا  هوووك الووويت الوووك مثووول هوووذا ا قووو ا  وإ  فآيووو  ال

 .وىلالرسال   اضيها،ويلحد نبيعتها واعاهها،ويبني ويفصل ما أمجل يف الصح  األ
َولَووووْل أانَّ أَْهَلْكنوووواُهْم بَِعووووذاب  ِمووووْن قَوْبلِووووِه » - -ولقوووود أعووووذر اّلِل للمكووووذبني فأرسوووول إلوووويهم خووووامت املرسوووولني 

،فَونَوتَِّبَع آايِتكَ   « ..ِذلَّ َوَبْزى ْبِل أَْن نَ  ِمْن قوَ َلقاُللا:َربَّنا َلْل  أَْرَسْلحَل إِلَْينا َرُسل  
للن فيوه الذي يوذ.تلمصْيهم انإ ا هل تصلير مل.ان هذا النا يتلى عليهموهم   يذللا و  حزوا حلظ  أن ك
قووود قطعووووحل  هووووا هوووك ذي احلجووو ف...«  َربَّنوووا لَووووْل  أَْرَسوووْلحَل إِلَْينوووا َرُسووول   »وحوووزون:فلعلهم حينوووذا  قوووائللن:

تظوورهم لووذي يننتوولم ااعلوويهم،فلم يعوود هلووم موون عووذر و  عووذير  وعنوود مووا يصوول السوويا  إىل تصوولير املصووْي 
نوووه أن يووونفخ يووود  مووونهم،فال يشوووقى ّبوووم،و  يكربوووه عووودم إميووواوم،وأن يعلووون إلووويهم أ - -يووويمر الرسووولل 

ُملَن َموْن َأْصوحاُب َفَسوتَوْعلَ .لاَ َبَّصُ ُقْل:ُكول  ُموَ َبِِا  فَ »م با ّبم ذلك املصْي،فلي بصولا هوم كيو  يشواءون:
راِط السَِّليِِ َوَمِن اْهَتدى   « ..الصِِ

ن تنزيووول القرآن،وحووودقت وليفووو  مووو - -م السووولرة الووويت بووودأت بنفوووك إراقة الشوووقاء عووون النووول بوووذلك ختوووت
ألخوْية ملون تنفعوه هل التوذكرة اف.التناسو  وااتوام يتناسو  موع املطلوع كول..« ِإ َّ تَوْذِكرَة  ِلَموْن َحْشوى »القرآن:
 والعاقب  بيد اّلِل ...وليك بعد البالغ إ  انتظار العاقب .التذكرة
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 ال هء الس ابع عشر سور  اا نبياء والحج  

 مكي ة وآياأها اثناا عشر  ومائة ( سور  ا نبياء21)

 الامريف بالسور 

تعا؟وووه يف ..لعقيووودة ملضووولع ا.هوووذ  السووولرة،مكي  تعوووا  امللضووولع الرئيسوووك الوووذي تعا؟وووه السووولر املكيووو  .
 لبعة.مياقينه الكبْية:مياقين التلحيد،والرسال  وا

 لعقيدة جزءفا.ة ّباوسيا  السلرة يعا  ذلك امللضلع بعرم النلاميك الكلني  الكثى ورب  العقيد
اوات ليوووه السوووممووون بنووواء هوووذا الكلن،يسوووْي علوووى نلاميسوووه الكوووثى وهوووك تقووولم علوووى احلووو  الوووذي قاموووحل ع

كولن   حلو  ا الن هذأواألرم،وعلى ا؟د الذي تدبر به السماوات واألرم،وليسحل لعبا و  ابنال،كما 
نوَ »لعبا،و  يشه خلقه ابنل:  « ..ِعِبنيَ ُهما  َوما َخَلْقَنا السَّماَء َواأْلَْرَم َوما بَويوْ

 األرم.و :السماء بني جما  الكلن الكثى.بقللّبم وأبصارهم وأفكارهم ..ومن مث الل ابلناس .
لووويت هكمهووووا لاميك ا وحووودة النوووملجهوووا أنظوووارهم إىل.الشووومك والقمووور ...الليووول والنهار.الرواسوووك والفجاج

نووه امللك،كمووا أ يك لووه يفوتصورفها،وإىل ق لوو  هووذ  اللحوودة علووى وحوودة ااووال  املوودبر،واملالك الووذي   كوور 
ُ َلَفَسدَ »..  كريك له يف اال    « .. َلْل كاَن ِفيِهما آهِلَ   ِإ َّ اّللَّ

 حلياة :ادة مصدر ذ  األرم،وإىل وحمث يلجه مداركهم إىل وحدة النلاميك اليت هكم احلياة يف ه
 نَوْفوووك  ذائَِقوووُ  ُكووولُ »ألحيووواء:اهوووك إليهوووا وإىل وحووودة النهايووو  الووويت ينت« َوَجَعْلنوووا ِموووَن اْلمووواِء ُكووولَّ َكوووْكء  َحوووكِ  »

 .. «َوإِلَْينا تُوْرَجُعلنَ »..وإىل وحدة املصْي الذي إليه ينتهلن:« اْلَمْلتِ 
 رسول علووى موودارتعوودق ال فهووك واحودة كووذلك وإن.الكلنيو  الكثى والعقيودة وييقوو  ا رتبواط بتلووك النوولاميك

ي   وقود اقتضوحل مشو..«  َّ أاََن فَاْعبُوُدونِ إِ ُه   إِلوَه ِه أَنَّوَوما أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن َرُسلل  ِإ َّ نُلِحك إِلَْيو»الزمان:
َلَك ِإ َّ »اّلِل أن يكلن الرسل كلهم من البشر:  « ..ك إِلَْيِهمْ  نُلحِ  رِجا   َوما أَْرَسْلنا قَوبوْ

  األرم.لعقيدة يفوكما أن العقيدة وييق  ا رتباط بنلاميك الكلن الكثى،فكذلك مالبسات هذ  ا
  يوو  وغلبتووه سووناعوودة كلنفالسوون  الوويت   تتخلوو  أن يغلووه احلوو  يف النهايوو  وأن يزهوو  البانوول،ألن احلوو  ق

ينجك هلوال  ابلظواملني املكوذبني،و وأن ُيل ا..«  زاِه   ِنِل فَوَيْدَمُغُه فَِإذا ُهلَ َبْل نَوْقِذُ  اِبحلَْ ِِ َعَلى اْلبا»إهلي :
يوووّر األرم  وأن..« ْكنَوووا اْلُمْسووورِِفنيَ اُء َوأَْهلَ َموووْن َنشووومُثَّ َصوووَدْقناُهُم اْلَلْعوووَد فََأْْنَْينووواُهْم وَ »اّلِل الرسووول واملووويمنني:
 « ..لنَ يَرِيُها ِعباِقَي الصَّاحلُِ   اأْلَْرمَ ْكِر أَنَّ بُلِر ِمْن بَوْعِد الذِِ َوَلَقْد َكتَوْبنا يف الزَّ »عباق اّلِل الصاحللن:

لشوكء عنود ل بعوخ ايطل .ومن مث يستعرم السيا  أم  الرسول اللاحودة يف سلسول  نليلو  استعراضوا سوريعا
إىل  ويقصور عنود ا كوارة.عند ا كوارة إىل قاوق وسليمانو  -ليه السالم ع -عرم حلق  من قص  إبراهيم 

ى ىي،وعيسوووووووقصوووووووا نل ،وملسوووووووى،وهارون،وللط،وإ اعيل،وإقريك،وذي الكفووووووول،وذي النلن،وزكراي،وُي
 عليهم السالم.
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حيوواة الرسوول  قووائع يفيف صوولرة و .تتجلى.ويف هووذا ا سووتعرام تتجلووى املعوواين الوويت سووبقحل يف سوويا  السوولرة
 والدعلات،بعد ما علحل يف صلرة قلاعد عام  ونلاميك.

قووع يوولم  صوولرة وايفالسوولرة بعووخ مشوواهد القياموو  وتتمثوول فيهووا تلووك املعوواين نفسووها كووذلك يتضوومن سوويا  
 القيام  ..

قرا  احلو  لبشوري  وهكذا تتجمع ا يقاعات املنلع  يف السلرة على هد  واحود،هل استجاكو  القلوه ا
كموووا   اس غوووافلني معرضوووني  هووونيفوووال يتلقاهوووا النووو - -األصووويل يف العقيووودة الووويت جووواء ّبوووا خوووامت الرسووول 

ِوووْم رَ تِووويِهْم ِموووْن ذِْكووور  ِموووْن ما ذَْ .ُضووولنَ  ُمْعرِ اقْوووَ ََب لِلنَّووواِس ِحسووواُّبُْم َوُهوووْم يف َغْفلَووو   »يصوووفهم يف مطلوووع السووولرة: ّبِِ
ّ  ِإ َّ اْسَتَمُعلُ  َوُهْم يَوْلَعُبلنَ   .«. ِهَي   قُوُللُّبُْم ...حُمَْد

   جماللرسال  و اجمال للهل يف استقبال  فال.كما أن هذا الكلن ح  وجد.إن هذ  الرسال  ح  وجد
سووال  اللاحد،والر    القوواقرتلحك  نووه ااووال.لطلووه اهلايت ااارقوو  وآايت اّلِل يف الكوولن وسوونن الكوولن كلووه

 من لدن ذلك ااال  القاقر اللاحد.
  موووووع ذي يتناسووووونظوووووم هوووووذ  السووووولرة مووووون انحيووووو  بنائوووووه اللفظوووووك وإيقاعوووووه امللسووووويقك هووووول نظوووووم التقرير،الووووو

رمي ونووه سوولريت موو يبوودو هووذا واضووحا  لازنتووه بوونظم.عها،ومع جوول السوويا  يف عوورم هووذا امللضوولع .ملضوول 
ا السولرة وجلهو سه ملضولعوهنا ا يقاع املستقر الذي ينا.فهنا  ا يقاع الرخك الذي يناسه جل ا.مثال
.. 

ذلك ابلتأموول يف وكوو. موورمي ونظمهووا هنايف - عليووه السووالم -ويزيوود هووذا وضوولحا  لازنوو  نظووم قصوو  إبووراهيم 
لار الرخووك حلقوو  احلوو ففك سوولرة موورمي أخووذت.احللقوو  الوويت أخووذت منهووا هنووا احللقوو  الوويت أخووذت منهووا هنووا 

مللضوولع االتناسوو  يف  ليتم.نووارأما هنووا فجوواءت حلقوو  هطوويم األصوونام،وإلقاء إبووراهيم يف ال.بووني إبووراهيم وأبيووه
 وا؟ل والنظم وا يقاع.

 أ واط أربكة : والسياق يف هذش السورة ميضي يف
 د ،وهك عنووهلقريووه انوو،وهوول يلفتهووا إىل ااطوور ااةول:ويبنينيدأ  طلنينيع قنينيو  الضنينيرابت،ي ز القلنينيوب هنينيزا

 «.إخل.لَن ..اْقَ ََب لِلنَّاِس ِحساُّبُْم َوُهْم يف َغْفَل   ُمْعرِضُ »غافل   هي :
ا سوواقرين يف ،فعاكوول افلنيمث يهزهووا هووزة أخوورى  شووهد موون مصووارع الغابرين،الووذين كووانلا عوون آايت رّبووم غ

ووا َأَحُسوولا .رِينَ ا قَوْلمووا  آخَ بَوْعووَده وََكووْم َقَصووْمنا ِمووْن قَوْريَوو   كانَووحْل لاِلَموو   َوأَْنَشووْأان»الغووك لوواملني: َسوونا ِإذا ُهووْم  َْ فَوَلمَّ
ِإانَّ ُكنَّوووا  اي َويْوَلنوووا :قاُللا. ُتْسووو َوُللنَ لَُّكووومْ ِنُكْم َلعَ َوَمسووواكِ    تَورُْكُضووولا َواْرِجعُووولا ِإىل موووا أُتْووورِفْوُتْم ِفيوووهِ .ِمْنهوووا يَورُْكُضووولنَ 

 .. «ِمِدينَ َفما زاَلحْل تِْلَك َقْعلاُهْم َحَّتَّ َجَعْلناُهْم َحِصيدا  خا.لاِلِمنيَ 
نوووووولاميك لتلحيوووووود و وبني عقيوووووودة ا.مث يوووووورب  بووووووني احلوووووو  وا؟وووووود يف الوووووودعلة،واحل  وا؟وووووود يف نظووووووام الكوووووولن

ى ا ومصووْيها علووووايتهوو ووحوودة مصوودر احليوواة.رسووال  والعقيدةوبني وحوودة ااووال  املوودبر ووحوودة ال.اللجوولق
 النحل الذي أسلفنا .
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لسووووووخري  اب - -الرسوووووولل  فأمنينينينينينيا الشنينينينينينيوط الثنينينينينينياين فريجنينينينينينيع ابحلنينينينينينيديث جد الكفنينينينينينيار النينينينينينيذين يواج نينينينينينيون
لعووووذاب اتعجللن وهم يسوووو.وا سووووتهزاء،بينما األموووور جوووود وح ،وكوووول مووووا حوووولهلم يوووولحك ابليقظوووو  وا هتمووووام

ئني ابلرسول ب املسوتهز ويلفتهم إىل موا أصوا.وهنا يعرم مشهدا مون مشواهد القيامو ..والعذاب منهم قريه 
ا األرم موون وهووك توونق ويلجه قلوولّبم إىل شموول يوود القوودرة.ويقوورر أن لوويك هلووم موون اّلِل موون عاصووم.قبلهم

 نعموو  وامتووداقن نوولل الأنرافهووا،وتزوي رقعتهووا وتطليها،فلعوول هووذا أن يوولقظهم موون غفلووتهم الوويت جوواءهتم موو
 لرخاء ..ا

وا أُنْوِذرُُكْم اِبلْوَلْحكِ »ىل بيوان وليفتوه:إ - -وينتهك هوذا الشولط بتلجيوه الرسولل  ي وإىل ااطور الوذ« ُقْل:ِإ َّ
لقسووو  وهوووم يف صوووه املووولازين احوووَّت تن« َو  َيْسوووَمُع الُصوووُم الوووُدعاَء ِإذا موووا يُوْنوووَذُرونَ »يتهووودقهم يف غفلوووتهم:

 غفلتهم ساقرون.
تتجلووى رمحوو   كما.عقيوودة،وفيهوا تتجلووى وحوودة الرسوال  والاالنينيتكراض أمنينية النبينينينيويتضنيلن الشنينيوط الثالنينيث 

 اّلِل بعباق  الصاحلني وإُيا   هلم وأخذ املكذبني.
توام خثْية:ويتضومن يامو  امل،يف مشوهد مون مشواهد القأما الشوط الرابع واةىلنيري فيكنيرض الن اينية واةصنيري

 .نتلم .اوختلي  بينهم وبني مصْيهم السلرة  ثل ما بدأت:إيقاعا قلاي،وإنذارا صرُيا،
 واهلن أنخذ يف قراس  الشلط األول ابلتفصيل ..

 [35إل   1(:اآليات 21]سور  ا نبياء )الوحد  ا ول  :

 هه المشاعر عل  يوا القيامة والناس غافلون

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ بِ 
ّ  ِإ َّ اْسوَتَمُعلُ  َوُهوْم 1ْفَل   ُمْعرُِضلَن )اْقَ ََب لِلنَّاِس ِحساُّبُْم َوُهْم يف غَ }  ( ما َذْتِيِهْم ِمْن ذِْكر  ِمْن َرّبِِِْم حُمْوَد

ووْحَر وَ 2يَوْلَعبُوولَن ) أَنْوووُتْم (  ِهيَوو   قُولُوولُّبُْم َوَأَسووُروا النَّْجووَلى الَّووِذيَن لََلُموولا َهووْل هووذا ِإ َّ َبَشوور  ِمووثْوُلُكْم أَفَوتَووْأتُلَن السِِ
ُّ َأْحووالم   (4( قوواَل َريبِِ يَوْعلَووُم اْلَقووْلَل يف السَّووماِء َواأْلَْرِم َوُهووَل السَّووِميُع اْلَعلِوويُم )3وَن )تُوْبِصوورُ  بَووْل قوواُللا َأْضووغا

َلُهْم ِمووْن قَوْريَوو   أَْهلَ 5بَووِل افْووَ اُ  بَووْل ُهووَل كوواِعر  فَوْلَيْأتِنووا آِبيَوو   َكمووا أُْرِسووَل اأْلَوَّلُوولَن ) ْكناهووا أَفَوُهووْم ( مووا آَمنَووحْل قَوووبوْ
ووُتْم   تَوْعَلُموولَن )6يُوْيِمنُوولَن ) لَووَك ِإ َّ رِجووا   نُوولِحك إِلَووْيِهْم َفْسوو َوُللا أَْهووَل الووذِِْكِر ِإْن ُكنوْ ( َومووا 7( َومووا أَْرَسووْلنا قَوبوْ

فََأْْنَْينووواُهْم َوَمووووْن َنشوووواُء  ( مُثَّ َصووووَدْقناُهُم اْلَلْعوووودَ 8َجَعْلنووواُهْم َجَسوووودا    َذُْكلُوووولَن الطَّعووواَم َومووووا كووووانُلا خالِوووِديَن )
( وََكوْم َقَصوْمنا ِموْن قَوْريَو   كانَوحْل 10َلَقْد أَنْوزَْلنوا إِلَوْيُكْم ِكتوااب  ِفيوِه ذِْكورُُكْم أَفَوال تَوْعِقلُولَن ) (9َوأَْهَلْكَنا اْلُمْسرِِفنَي )

وووا َأَحُسووولا  َْ 11لاِلَمووو   َوأَْنَشوووْأان بَوْعوووَدها قَوْلموووا  آَخووورِيَن ) (   تَورُْكُضووولا 12َسووونا ِإذا ُهوووْم ِمْنهوووا يَورُْكُضووولَن )( فَوَلمَّ
َفموا زالَوحْل  (14( قاُللا اي َويْوَلنا ِإانَّ ُكنَّا لواِلِمنَي )13َواْرِجُعلا ِإىل ما أُْترِفْوُتْم ِفيِه َوَمساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم ُتْس َوُللَن )

نَوُهموووا  ِعبِووونَي 15تِْلوووَك َقْعووولاُهْم َحوووَّتَّ َجَعْلنووواُهْم َحِصووويدا  خاِموووِديَن ) وووماَء َواأْلَْرَم َوموووا بَويوْ ( َوموووا َخَلْقنَوووا السَّ
َوووْذانُ  ِموووْن لَوووُدانَّ ِإْن ُكنَّوووا فووواِعِلنَي )16) ( بَوووْل نَوْقوووِذُ  اِبحْلَووو ِِ َعلَوووى اْلباِنوووِل 17( لَوووْل أََرْقان أَْن نَوتَِّخوووَذ هَلْووولا   ختَّ

ووووماواِت َواأْلَْرِم َوَمووووْن ِعْنووووَدُ    18ا َتِصووووُفلَن )فَوَيْدَمغُووووُه فَووووِإذا ُهووووَل زاِهوووو   َوَلُكووووُم اْلَليْووووُل ِ َّوووو ( َولَووووُه َمووووْن يف السَّ
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َوُذوا آهِلَو   ِموَن 20ُيَسوبُِِحلَن اللَّْيوَل َوالنَّهواَر   يَوْفوُ ُوَن ) (19َيْسَتْكِثُوَن َعْن ِعباَقتِِه َو  َيْسَتْحِسُروَن ) ( أَِم اختَّ
وووا َيِصووووُفلَن ( لَووولْ 21اأْلَْرِم ُهوووْم يُوْنِشوووُروَن ) ُ َلَفَسوووَد  َفُسوووْبحاَن اّللَِّ َربِِ اْلَعوووْرِش َعمَّ  كووواَن ِفيِهموووا آهِلَووو   ِإ َّ اّللَّ

وا يَوْفَعوُل َوُهوْم ُيْسو َوُللَن )22) َوُذوا ِموْن ُقونِوِه آهِلَو   قُوْل هواتُلا بُوْرهواَنُكْم هوذا ذِْكوُر َموْن 23(   ُيْسَ ُل َعمَّ ( أَِم اختَّ
َومووا أَْرَسوْلنا ِموْن قَوْبلِووَك ِموْن َرُسوولل   (24قَوْبلِوك بَوْل َأْكثَووورُُهْم   يَوْعَلُمولَن احْلَوو َّ فَوُهوْم ُمْعرُِضولَن ) َمعِوَك َوذِْكوُر َموونْ 

َوَذ الورَّمْحُن َولَودا  ُسوْبحانَُه بَوْل ِعبواق  ُمْكَرُمو25ِإ َّ نُلِحك إِلَْيِه أَنَُّه   إِلَه ِإ َّ أاََن فَاْعُبُدوِن ) ( 26لَن )( َوقواُللا اختَّ
( يَوْعَلُم ما َبنْيَ أَْيِديِهْم َوما َخْلَفُهْم َو  َيْشَفُعلَن ِإ َّ ِلَموِن اْرَتضوى 27  َيْسِبُقلنَُه اِبْلَقْلِل َوُهْم ِ َْمرِِ  يَوْعَمُللَن )

ُهْم ِإيِنِ إِلوووه  ِموووْن ُقونِوووِه فَوووذِلكَ 28َوُهوووْم ِموووْن َخْشوووَيِتِه ُمْشوووِفُقلَن ) َْنْزِيوووِه َجَهووونََّم َكوووذِلَك َْنْوووزِي  ( َوَموووْن يَوُقوووْل ِمووونوْ
وووماواِت َواأْلَْرَم كانَتوووا َرْتقوووا  فَوَفتَوْقناُ وووا َوَجَعْلنوووا ِموووَن اْلمووواِء ُكووولَّ  (29الظَّووواِلِمنَي ) أََوَ ْ يوَوووَر الَّوووِذيَن َكَفوووُروا أَنَّ السَّ

يووَد ِّبِووْم َوَجَعْلنووا ِفيهووا ِفجاجووا  ُسووُبال  َلَعلَُّهووْم ( َوَجَعْلنووا يف اأْلَْرِم َرواِسووَك أَْن اَِ 30َكووْكء  َحووكِ  أَفَووال يُوْيِمنُوولَن )
وووماَء َسوووْقفا  حَمُْفللوووا  َوُهوووْم َعوووْن آايهِتوووا ُمْعرُِضووولَن )31يَوْهتَوووُدوَن ) ( َوُهوووَل الَّوووِذي َخلَوووَ  اللَّْيوووَل 32( َوَجَعْلنَوووا السَّ

َومووا َجَعْلنووا لَِبَشوور  ِمووْن قَوْبلِووَك اْاُْلووَد أَفَووِإْن ِمووحلَّ فَوُهووُم ( 33َوالنَّهوواَر َوالشَّووْمَك َواْلَقَمووَر ُكوول  يف فَولَووك  َيْسووَبُحلَن )
َن   َوإِلَْينا تُوْرَجُعلَن )  (34اْااِلُدوَن ) ُللُكْم اِبلشَّرِِ َوااَْْْيِ ِفتوْ  {  (35ُكُل نَوْفك  ذائَِقُ  اْلَمْلِت َونَوبوْ

 ءذا الك ار لغ لاهم ونقي شبهاأهم عل  ا نبيا 9 - 1الدرس ا ول:

ّ  ِإ َّ ْن ذِْكووور  ِموووِمووتِووويِهْم ما ذَْ .اقْووَ ََب لِلنَّووواِس ِحسووواُّبُْم َوُهووْم يف َغْفلَووو   ُمْعرُِضووولنَ  » ِووْم حُمْوووَد  اْسوووَتَمُعلُ  َوُهوووْم ْن َرّبِِ
وووووْحَر َوأَنْووووووُتْم فَوتَوووووْأتُ أَ .َشووووور  ِمثْوُلُكمْ بَ هوووووذا ِإ َّ  َهووووولْ .لا ِهيَووووو   قُولُووووولُّبُْم َوَأَسوووووُروا النَّْجوووووَلى الَّوووووِذيَن لََلمُ .يَوْلَعُبلنَ  لَن السِِ

ووووماِء َواأْلَْرِم وَ  ووووِميُع الْ ُهووووَل التُوْبِصووووُروَنف قوووواَل:َريبِِ يَوْعلَووووُم اْلَقووووْلَل يف السَّ ،بَووووِل بَووووْل قاُللا:َأْضووووغا.َعِليمُ سَّ ُّ َأْحالم 
،فَوْلَيْأتِنا آِبيَوو   َكمووا أُْرِسووَل اأْلَوَّلُ  لَ َمنَووحْل قَوووآمووا .لنَ اْفَ اُ ،بَووْل ُهووَل كوواِعر  أَفَوُهووْم يُوْيِمنُوولَنف .ْكناهووا .ُهْم ِمووْن قَوْريَوو   أَْهلَ بوْ

لَووَك ِإ َّ رِجووا   نُوولِحك إِلَْيِهْم،َفْسوو َوُللا أَ  ووُتْم   تَوْعَلُملنَ كُ ْكِر ِإْن  ْهووَل الووذِِ َومووا أَْرَسووْلنا قَوبوْ َجَعْلنوواُهْم َجَسوودا     َومووا.نوْ
 « ..اْلُمْسرِِفنيَ  َمْن َنشاُء َوأَْهَلْكَناْيناُهْم وَ  فََأْنَْ َدْقناُهُم اْلَلْعدَ مُثَّ صَ .َذُْكُللَن الطَّعاَم،َوما كانُلا خاِلِدينَ 
رضووووولن عووووون واهلايت تعووووورم وهوووووم مع.واحلسووووواب يقووووو ب وهوووووم يف غفلووووو .مطلوووووع قووووولي يهوووووز الغوووووافلني هزا

  ابللهووول يووود قوووابلل وكلما جووواءهم مووون القووورآن جد.وامللق  جووود وهوووم   يشوووعرون ابمللقووو  وخطلرتوووه.اهلووودى
ر لتأموووول والتوووودباهووووك ملضووووع  والقلوووولب..«  ِهيَوووو   قُولُوووولُّبُمْ »..ستهتار،واسووووتمعل  وهووووم هووووازللن يلعبوووولن وا 

 والتفكْي.
 يف؟ود وتسوته  ا مولانن يفإوا صلرة للنفولس الفارغو  الويت   تعور  ا؟ود،فتلهل يف أخطور امللاقو ،وهتزل 

 .ار و  تقديكبني،بال وقيستقبللنه  عف« ِمْن َرّبِِِمْ »فالذكر الذي ذتيهم ذتيهم .ملاق  القداس 
صول  ت حنوالل فوال ا؟دب واوالنفك اليت تفرغ من ا؟د وا حتفال والقداس  تنتهك إىل حال  من التفاه  و 

خيصوو   إن ر لوو  هينوو  وتغوودو احليوواة فيهووا عان.للنهوولم بعووه ء،و  ا ضووطالع بلاجووه،و  القيووام بتكلي 
ة جووووواقة حتموووووال قووووول فا .وا سوووووتهتار غوووووْي ا حتمال.رو  مريض رو  ا سوووووتهتار الووووويت تلهووووول ابملقدسوووووات 

 وا ستهتار فقدان للشعلر واس خاء..كاعرة
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 حياة،ومنهاجوواسووتلرا للقوهووي ء الووذين يصووفهم القوورآن الكوورمي كووانلا يلاجهوولن مووا ينووزل موون القوورآن ليكوولن 
قون يف كوووول ء ملجوووول ي وأمثال هوووو.ويلاجهلن اقوووو اب احلسوووواب ابلغفلوووو .ابللعووووه.للعمل،وقووووانلان للتعاموووول .

شووائه  الوويت ريضوو  الفحيثمووا خلووحل الوورو  موون ا؟وود وا حتفووال والقداسوو  صووارت إىل هووذ  الصوولرة امل.زمان
ن يتلقولن كوان امليمنول   لوك بينمواواليت هيل احلياة كلها إىل هزل فارغ،  هد  لوه و  قولام  ذ.ير ها القرآن

 وما فيها : هذ  السلرة اب هتمام الذي يذهل القللب عن الدنيا
، َفَجوواَءُ  لَل اّللَِّ َعووْن َعوواِمِر بْووِن َربِيَعووَ  ، " أَنَّووُه نوَووَزَل بِووِه َرُجوول  ِمووَن اْلَعووَرِب ، فَووَأْكَرَم َعوواِمر  َمثْوووَلاُ  وََكلَّووَم ِفيووِه َرُسوو

َضووَل ِمْنووُه ، َوقَووْد أََرْقُت أَْن أَْقطَووَع لَووَك َواِقاي  َمووا يف اْلَعووَرِب َواق  أَفْ ِإيِنِ اْسووتَوْقطَْعحُل َرُسوولَل اّللَِّ :الرَُّجووُل فَوَقوواَل 
َ  َحاَجوووَ  ِ  يف َقِطيَعتِوووَك ، نَوزَلَوووحِل اْليَووووْلَم ُسووولرَة  :ِمْنوووُه ِقْطَعووو   َتُكووولُن لَوووَك َولَِعِقبِوووَك ِموووْن بَوْعوووِدَ  ، قَووواَل َعووواِمر  

َنا َعِن الُدنْوَيا   ...1709َغْفَل   ُمْعرُِضلَن " " اْقَ ََب لِلنَّاِس ِحَساُّبُْم َوُهْم يف :أَْذَهَلتوْ
يتتهوا ابللهول اليت تكفون م.ة  ااامودوهذا هل فر  ما بوني القلولب احليو  املتلقيو  املتوأيرة،والقللب امليتو  املغلقو

 وتلاري مخلقها اب ستهتار و  تتأير ابلذكر ألوا خاوي  من مقلمات احلياة.
 -للن عون رسولل اّلِل رون خفيو ،يقل نهم ويتوآمكانلا يتناجلن فيما بي  وقد..« َوَأَسُروا النَّْجَلى الَِّذيَن لََلُملا»
-:« ِْحَر َوأَنْوُتْم تُوبْ َهْل هذا إ  «.ِصُروَنف َّ َبَشر  ِمثْوُلُكْمف أَفَوَتْأتُلَن السِِ

 لقرآن فكانلاازل ّبذا فهم على ملت قللّبم وفراغها من احلياة   يكلنلا ميلكلن أنفسهم من أن تتزل
 مثلكمف لن لبشرفكي  تيمن.قاوم  شيْي  الطاغك إىل التعالت،يقلللن:إن حممدا بشريلجأون يف م

ذلوك وكول  ونف  عنودفكي  عي ولن للسوحر وتنقواقون لوه وفويكم عيولن وأنوتم تبصور .وإن ما جاء به السحر
 يودهمنلعوه علوى كمورهم وأمور  إىل ربه،وقود أخوث  اّلِل بنجولاهم الويت أقاروهوا بيونهم خفيو  وأأ - -الرسلل 

ا موون فموو«.السَّووِميُع اْلَعلِوويمُ  ْرِم،َوُهوولَ ِء َواأْلَ قوواَل:َريبِِ يَوْعلَووُم اْلَقووْلَل يف السَّووما»الووذي يتقوولن بووه القوورآن وأيوور   
م ...ومووا لووم القوولل يف السووماء واألر وهوول الووذي يع -ْنوولى يف مكووان علووى األرم إ  وهوول مطلووع عليهووا 

 لعليم.اوهل السميع  -رسلله عليها من ميامرة ُيديلوا إ  وهل كاكفها ومطلع 
موود لطو  يراهووا حمحووالم رتوقاللا:إنه أ.فقاللا:إنووه سوحر.ولقود حوواروا كيو  يصووفلن هوذا القوورآن وكيو  يتقلنه

ُّ أَ  قاُللاَبلْ »وقاللا:إنه اف ا  وزعم أنه وحك من عند اّلِل:.وقاللا:إنه كعر.ويرويها ،بَوِل اْفَ اُ ،بَولْ :َأْضغا  ْحالم 
للوولا أيوور  اوللن أن يعتمحلولن وُيوو..و  يثبتوولا علوى صووف  لووه،و  علووى رأي يرونوه فيووه،ألوم إ ووا ي« ُهوَل كوواِعر  

يوووووول إىل ،ومن تعلاملزلووووووزل يف نفلسووووووهم بشووووووَّت الووووووتعالت فووووووال يسووووووتطيعلن فينتقلوووووولن موووووون اقعوووووواء إىل اقعوووووواء
اء لار  الويت جوقو  مون ااومث حلصولن مون احلورج  ن يطلبولا بودل القورآن خار .تعليل،حائرين غوْي مسوتقرين .

 « ..فَوْلَيْأتِنا آِبيَ   َكما أُْرِسَل اأْلَوَُّللنَ »ّبا األوللن:
                                                 

 ( ضعي  601ِحْلَيُ  اأْلَْولَِياِء ) - 1709
ُ :َوالَّوِذي َحوَداُ  َعلَوى الُزْهووِد َواْلَفْقِر،َوَقَعواُ  إِ  ِة يف ، َوَموبِوِه النَّووِلُ ا َأْخوَثَُ  اِن الوذِِْكِر،مَ ىَل ِإْقَموقَواَل الشَّوْيُ  َرمِحَوُه اّللَّ وودَّ ا َكواَن يُوَعانِيوِه يف َبَدنِوِه ِموَن الشِِ

ِّ َوالسَّرَااَي .  اْلبُوُعل
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يف  لويت   تتخلو ا  اّلِل ولقد جاءت االار  من قبل،فلم ييمن ّبا من جاءهتم،فحل ّبم اهلال ،وفقا لسن
َلُهْم ِمْن قَوْريَ   أَْهَلْكن»إهال  من يكذبلن ابالار :  « ..اهاما آَمَنحْل قَوبوْ

 رجى له صال .ذر،و  يعذلك أن من يبل  به العناق أ  ييمن اباارق  املاقي  انسلس ،  يبقى له 
 فيح  عليه اهلال .

يمنلن ي ء سووويهوووفموووا ابل .ولقووود تكوووررت اهلايت،وتكووورر التكوووذيه ّبوووا،وتكرر كوووذلك إهوووال  املكوووذبني .
 « ..لنَ ُهْم يُوْيِمنُ أَفوَ »اباارق  لل جاءهتم وهم ليسلا سلى بشر كهي ء اهلالكني  

َلَك ِإ َّ رِجوا   نُولِحك إِلَْيِهْم،َفْسو َوُللا أَ » وُتْم   تَوْعَلُملنَ   ذِِْكِر ِإنْ ْهوَل الوَوما أَْرَسْلنا قَوبوْ موا َجَعْلنواُهْم َجَسودا    وَ .ُكنوْ
قلن الوولحك ،يتلمون البشور كولن الرسولي..فقود اقتضوحل حكمو  اّلِل أن « َذُْكلُولَن الطَّعاَم،َوموا كوانُلا خالِوِدينَ 

 ا مث جعلهوم  م أجسواقهلووما جعول اّلِل .وما كان الرسل من قبل إ  رجوا  ذوي أجسواق.فيدعلن به الناس
كووم أوووم وهم  . فأكوول الطعووام موون مقتضوويات ا؟سدي ،وا؟سوودي  موون مقتضوويات البشووري.ذكلوولن الطعام

 بشر رللقلن   يكلنلا خالدين ..
 ملن.لا هم   يعلإن كان.لأللا أهل الكتاب الذين عرفلا األنبياء من قبهذ  هك سن  اّلِل املطرقة فليس

ك سوللكهم العملوو .ريعتهملقد كان الرسل من البشر ليعيشلا حياة البشر فتكولن حيواهتم اللاقعيو  مصودا  ك
يف  ثلوو  لنوواس يرووووا دي،ألن افالكلموو  احليوو  اللاقعيوو  هووك الوويت توويير وهتوو. لذجووا حيووا ملووا يوودعلن إليووه الناس

 كخا م مج  إىل حياة.
 نساء.اكرون الولل كان الرسل من غْي البشر   ذكللن الطعام،و  ميشلن يف األسلا ،و  يع

فال هوووم .سبوووني النووواو  تعوووتلج يف صووودورهم علانووو  البشووور وانفعوووا هتم ملوووا كانوووحل هنوووا  وكووويج  بيووونهم و 
 .ُيسلن قوافع البشر اليت هركهم،و  البشر يتأسلن ّبم ويقتدون

،  يتجواوب ا حيواهتموأميا قاعي    ُيك مشاعر الذين يدعلهم و  ُيسلن مشاعر ،فإنه يق  على هوام
يف  نهم موون قطيعوو ينووه وبيوبملوا .ومهما  عوولا مون قللووه فلون ُيووركهم للعمول  ووا يقلل.معهوم و  يتجوواوبلن معوه

 احلك والشعلر.
  مهمووا تكوون.قللبا إىل الاهلذان   تتعووداه فإن كلماتووه تقوو  علووى أبوولاب.وأميووا قاعيوو    يصوود  فعلووه قللووه

ثموورة هك الكلمو  امل.ها العمولفالكلمو  البسويط  الوويت يصواحبها ا نفعال،ويييود.كلماتوه ابرعو  وعباراتوه بليغ 
 اليت هر  اهلخرين إىل العمل.

 عونرسولل منزهوا يكولن ال والذين كوانلا يق حولن أن يكولن الرسولل مون املالئك ،كالوذين يق حولن اليولم أن
كوم يواة البشور  ُييولن ح وهك أن املالئكو   .كلهم يتعنتلن ويغفلولن عون هوذ  احلقيقو .انفعا ت البشر .

 هوووذا املخلووول    شووواعر  ميكووون أن ُيسووولا بووودوافع ا؟سووود ومقتضوووياته،و .تكووولينهم و  ميكووون أن ُييلهوووا .
 حياتووووه يفزاوهلووووا ي،وأن وأن الرسووولل اووووه أن ُيووووك ّبووووذ  الووودوافع واملشوووواعر.اهلقموووك ذي التكوووولين ااوووواص

 اللاقعي  لْيسم  ياته قستلر احلياة العملك ملتبعيه من الناس.
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تقليووود  يف  لرغبووو  يفوهنالوووك اعتبوووار  آخر،وهووول أن كوووعلر النووواس  ن الرسووولل ملوووك   يثوووْي يف نفلسوووهم ا
 جوووه يفقليووود منهجزئيوووات حياتوووه ألنوووه مووون جووونك غوووْي جنسوووهم،ونبيع  غوووْي نبيعوووتهم،فال مطموووع هلوووم يف ت

 وحياة الرسل أسلة قافع  لغْيهم من الناس..حياته اليلمي 
ر الرسووول ه،ابختياوهوووذا وذلوووك فووول  موووا يف ذلوووك ا قووو ا  مووون غفلووو  عووون تكووورمي اّلِل للجووونك البشوووري كلووو

 منه،ليتصللا ابملا األعلى ويتلقلا عنه.
لوى البشور مون ري عا اولذلك كله اقتضوحل سون  اّلِل ا؟اريو  اختيوار الرسول مون البشور وأجورت علويهم كول مو

جعلوووحل و .نسووواء .ومن أكووول للطعوووام ومعاكووورة لل.ومن آ م وآموووال.ومن علانووو  وانفعوووا ت.و قة ومووولت
ن علووووى ة ا نسوووواأكموووول  وووولذج حليووووا.أكووووث الرسوووول وأكملهووووم وخووووااهم وصوووواحه الرسووووال  الباقيوووو  فوووويهم .

 األرم،بكل ما فيها من قوافع وعارب وعمل وحياة.
مُثَّ »ذبني:لظواملني املكوسرفني اومثلها سنته يف إْنائهم ومن معهم،وإهال  امل.لرسلتلك سن  اّلِل يف اختيار ا

 « ..نيَ ُمْسرِفِ َصَدْقناُهُم اْلَلْعَد،فََأْْنَْيناُهْم َوَمْن َنشاُء،َوأَْهَلْكَنا الْ 
قه  حقيقيوا يصودهوم إميواانوقود وعودهم اّلِل النجواة هوم وامليمنولن مع.فهك كوذلك سون  جاريو  كسون  اختيارهم

 العمل فصدقهم وعد ،وأهلك،الذين كانلا يسرفلن عليهم،ويتجاوزون احلد معهم.
 مهمة القرآن ول ت نأر الك ار لمصارع السابقين 15 - 10الدرس الثاني:

 سورا  عليه،وتكذيبه،وإيذائوه اب - -هذ  السن  حل  اّلِل ّبا املشوركني الوذين كوانلا يلاجهولن الرسولل 
ا كمووا  ّبو إذا هوم كوذبلاا هالكهوم،إىل أنوه رمحو  ّبوم   يرسول إلويهم خبارقو  ماقيو ،يتبعهوينبههم .واملويمنني معوه

 مو  ذات سوياقة  مونهم أإ ا أرسل إليهم بكتواب يشورفهم ألنوه بلغتهم،ويقولم حيواهتم،وحل.كذب من قبلهم
لَووْيُكْم ِكتووااب  ْلنووا إِ أَنْوزَ  َلَقوودْ :»وهل مفتوول  للعقوولل تتوودبر ،وترتفع بووه يف سوولم البشووري .يف األرم وذكوور يف النوواس

 « ..أََفال تَوْعِقُللَنف.ِفيِه ذِْكرُُكمْ 
 حود،و  يتووأير جيول وايفإن معجوزة القورآن معجووزة مفتلحو  لاجيال،وليسوحل كوواالار  املاقيو  الويت تنقضووك 

 ّبا إِ  الذين يرووا من ذلك ا؟يل.
فلم يكوون هلووم قبلووه ذكوور،و  يكوون .لاولقوود كووان بووه ذكوور العوورب وجموودهم حووني محلوولا رسووالته فشوورقلا ّبووا وغربوو

ولقد للحل البشري  تذكرهم وترفعهم ناملوا استمسوكلا ّبوذا .معهم ما يعطلنه للبشري  فتعرفه هلم وتذكرهم به
حَّت إذا ختلوولا عنووه .الكتاب،وقوواقوا بووه البشووري  قووروان نليل ،فسووعدوا وسووعدت  ووا معهووم موون ذلووك الكتوواب

صووواروا ذيوووال للقافلووو  يوووتخطفهم الناس،وكوووانلا بكتووواّبم يتخطووو  ختلوووحل عووونهم البشوووري ،واحن  فيهوووا ذكرهم،و 
وموا ميلكولن مون .الناس من حولهلم وهوم آمنولن  وموا ميلوك العورب مون زاق يقدملنوه للبشوري  سولى هوذا الزاق

فووووووإن تقوووووودملا للبشووووووري  بكتوووووواّبم ذا  عوووووورفتهم وذكوووووورهتم .فكوووووورة يقوووووودملوا لإلنسوووووواني  سوووووولى هووووووذ  الفكرة
فمووا هوومف ومووا .فأما إذا تقوودملا إليهووا عووراب فحسووه  نسووي  العرب.ا تنتفووع بووهألوووا عوود عنوودهم موو.ورفعتهم
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ذا ف وموووا قيمووو  هوووذا النسوووه بغوووْي هوووذا الكتوووابف إن البشوووري    تعووورفهم إ  بكتووواّبم وعقيووودهتم وسوووللكهم 
 املستمد من ذلك الكتاب وهذ  العقيدة ..

م احلضوارة  ه يف معجولو ،و  مودللل فذلك   يسواوي كوي ا يف  ريو  البشوري.  تعرفهم ألوم عرب فحسه
 لبشووري  ومعجووما  ريوو  يفوهووذا أموور لووه مدلللووه .إ ووا عوورفتهم ألوووم ُيملوولن حضووارة ا سووالم ومثلووه وفكرته

 جهوولن كوول جديوودانلا يلاذلووك مووا كووان يشووْي إليووه القوورآن الكرمي،وهوول يقوولل للمشووركني،الذين كوو.احلضووارة  .
 «.فأََفال تَوْعِقُللنَ .رُُكمْ  ِفيِه ذِكْ ْم ِكتااب  َلَقْد أَنْوزَْلنا إِلَْيكُ »تكذيه:ذتيهم منه ابللهل وا عرام والغفل  وال

وفو  سونته  فال ذخوذهم.ا يطلبلووو  ذتويهم اباارقو  الويت.ولقد كانحل رمح  ّبم أن ينزل اّلِل هلم هوذا القورآن
َكوووْم َو  »ت صووال:وهنووا يعووورم مشووهدا حيوووا موون القصوووم وا س.ابلقاصووم  كووالقرى الووويت كووذبحل فاستأصووولحل .

ووا َأحَ فوَ .رِينَ َقَصووْمنا ِمووْن قَوْريَوو   كانَووحْل لاِلَموو   َوأَْنَشووْأان بَوْعووَدها قَوْلمووا  آخَ    .ْنهووا يَورُْكُضوولنَ ُسوولا َ َْسوونا ِإذا ُهووْم مِ َلمَّ
َفمووا زالَووحْل .نَّووا لاِلِمنيَ كُ يْوَلنووا ِإانَّ  اُللا:اي وَ قوو.ْسوو َوُللَن .ُكووْم تُ تَورُْكُضوولا َواْرِجعُوولا ِإىل مووا أُتْوورِفْوُتْم ِفيووِه َوَمسوواِكِنُكْم َلَعلَّ 

 « ..تِْلَك َقْعلاُهْم َحَّتَّ َجَعْلناُهْم َحِصيدا  خاِمِدينَ 
القضواء و التحطويم و وجرسها اللفظك يصلر معناها،ويلقك لول الشودة والعنو  .والقصم أكد حركات القطع

 «.نَ ْلما  آَخرِيَدها قوَ ْأان بَوعْ َوأَْنشَ »..فإذا هك مدمرة حمطم  .احلاسم على القرى اليت كانحل لامل 
ل علوى القولم لقوع الفعويوعنود ا نشواء .وهل عند القصم يلقع الفعول علوى القورى ليشومل موا فيهوا ومون فيها

 وهذ  حقيق  يف ذاهتا..الذين ينشأون ويعيدون إنشاء القرى .
ولكن عورم هوذ  احلقيقو  يف .وا نشاء يبدأ ابلدايرين فيعيدون إنشاء الدور ..فالدمار ُيل ابلداير والِداير

 1710هذ  الصلرة يضخم عملي  القصم والتدمْي،وهذا هل الظل املراق إلقا   ابلتعبْي على نريق  التصلير  
نوا هيضوطربلن مون  املصيدة مث ننظر فنشهد حرك  القلم يف تلك القرى و س اّلِل ذخذهم،وهم كالفْيان يف

ووا َأَحُسوولا  َْ »إىل هنوا  قبيوول ااموولق: اووروج موون القريوو  ركضووا ..يسووارعلن اب «ُكُضوولنَ َسوونا ِإذا ُهووْم ِمْنهووا يَوْر فَوَلمَّ
وا فوال ا هوم أسورع عودوكأ و.من  س اّللِ  كأ ا الركخ ينجيهم.وعدوا،وقد تبني هلم أوم مأخلذون ببأس اّللِ 

م لن الووتهكدئذ يتلقوويلحوو  ّبووم حيووة يركضوولن  ولكنهووا حركوو  الفووأر يف املصوويدة بووال تفكووْي و  كووعلر.عن
وعولقوا .يتكم  تركضولا مون قر «   َوُللنَ لَُّكوْم ُتْسوُكْم َلعَ   تَورُْكُضولا،َواْرِجُعلا ِإىل موا أُتْورِفْوُتْم ِفيوِه َوَمسواِكنِ  »املرير:

   يم أنفقتمل فلك كله فعلقوا لعلكم تسأللن عن ذ.إىل متاعكم اهلبء وعيشكم الرغيد وسكنكم املري  .
إ ووا هوول الووتهكم وا سووتهزاء  عنوود ذلووك يفيقوولن فيشووعرون  ن   .لابومووا عوواق هنالووك جمووال لسوويال و  ؟
فيحووواوللن ا عووو ا  والتلبووو  .وأنوووه   يووونفعهم ركوووخ،و  ينقوووذهم فرار.مفووور و  مهووورب مووون  س اّلِل اني 

وم مل وكولن فإ.فليقللولا موا يشواءون...ولكون لقود فوات األوان« قاُللا:اي َويْوَلنا  ِإانَّ ُكنَّا لاِلِمنيَ »وا ستغفار:

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو »يراجع فصل:التصلير الفب. وفصل:نريق  القرآن. يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن.   - 1710
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« َفمووا زالَووحْل تِْلووَك َقْعوولاُهْم َحووَّتَّ َجَعْلنوواُهْم َحِصوويدا  خاِمووِدينَ »يقللوولن حووَّت يقضووى األموور وختموود األنفوواس:
 ..واي له من حصيد آقمك،  حرك  فيه و  حياة وكان منذ حلظ  ميلج ابحلرك ،وتضطرب فيه احلياة 

 الباطل أماا الحق ال دية في خلق الكون وههيمة 18 - 16الدرس الثالث:

 خووذ املكووذبنيشا،واليت هنووا يوورب  السوويا  بووني العقيوودة الوويت سووب  احلوودية عنها،وسووننها الوويت عووري عليهوو 
اوات موا خلو  السومّب،ويتلبك ّبا.يرب  بينها وبني احل  الكبْي وا؟د األصيل،اللذين يقلم ّبما الكلن كله

للهل،غووافلني للعووه وان كلمووا جوواءهم منووه جديوود ابواألرم يف صووميمه.فإذا كووان املشووركلن يسووتقبللن القوورآ
 ني املسوتهزئنير املكوذبوإذا كوانلا يغفلولن عون يولم احلسواب القريه،وعموا ينتظو.عما يف األمر من ح  وجد

 فإن سن  اّلِل مطرقة انفذة مرتبط  ابحل  الكبْي وا؟د األصيل :..
نَوُهموووووا  عِ » وووووماَء َواأْلَْرَم َوموووووا بَويوْ َوووووْذانُ  ِموووووْن نَوتَِّخوووووذَ ْقان أَ لَوووووْل أَرَ .ِبنيَ َوموووووا َخَلْقنَوووووا السَّ ِإْن ُكنَّوووووا .ْن لَوووووُدانَّ  هَلْووووولا  َ ختَّ

 .. «ْلَلْيُل ِ َّا َتِصُفلنَ ا  ،َوَلُكُم َل زاهِ هُ َبْل نَوْقِذُ  اِبحلَْ ِِ َعَلى اْلباِنِل فَوَيْدَمُغُه فَِإذا .فاِعِلنيَ 
ذي لى،واب؟وود الووهافووا و  وقبر   كموو ،  جز .هلوولا لقوود خلوو  اّلِل سووبحانه هووذا الكوولن حلكموو ،  لعبووا و 

ي  ..فا؟ود ع التكوالخل  به السماء واألرم وما بينهما أرسل الرسول،وأنزل الكتوه،وفرم الفرائخ،وكور 
ب اأصوويل يف احلسوو للناس،أصوويل يف نبيعوو  هووذا الكلن،أصوويل يف تدبْي ،أصوويل يف العقيوودة الوويت أراقهووا اّللِ 

 .الذي ذخذهم به بعد املمات
قيوو  هللا ذاتيووا   يتعلوو  بشووكء موون رللقاتووه احلا.ن يتخووذ هلوولا  ختووذ  موون لدنووهأ -بحانه سوو -ولوول أراق اّلِل 

َوو»الفانيوو .وهل جموورق فوورم جوود :  -نحوواة كمووا يقوولل ال  -ولوول ..« ْن لَووُدانَّ ِمووْذانُ  لَووْل أََرْقان أَْن نَوتَِّخووَذ هَلْوولا  َ ختَّ
ن أحانه   يوورق ّلِل سووبفا.فعوول ا؟وولاب  متنوواع وقوولع فعوول الشوورط تفيوود امتنوواع وقوولع.حوور  امتنوواع  متناع

   من لدنه و  من ككء خارج عنه..يتخذ هللا فلم يكن هنا  هلل
وإن حور  ..« ا فواِعِلنيَ ِإْن ُكنَّو»داء و  يلجوه إليوه إراقتوه أصوال:  يرق  ابتو -سبحانه  -ولن يكلن ألن اّلِل 

 لفعل ابتداء.نفك  ع  ما،والصيغ  لنفك إراقة ا
قوووودمي    -سووووبحانه  -هووووك أن كوووول مووووا يتعلوووو  بووووذات اّلِل .إ ووووا هوووول فوووورم جوووود  لتقريوووور حقيقوووو  جموووورقة .

ان متعلقوووا ا ملوووا كوووان هوووذا اللهووول حووواقت،و  كوووأن يتخوووذ هلووول  -سوووبحانه  -فلل أراق .حووواقّ،واب  غوووْي فوووان
 فيكلن أزليوا.هه سوبحانن لدنوإ ا كان يكلن ذاتيوا مو. اقّ كالسماء واألرم وما بينهما فكلها حلاقّ .

،إ ووا يكوولن كوولن هنووا  هلليرقة أ  ألنووه يتعلوو  ابلووذات األزليوو  الباقيوو .إ ا النوواملس املقوورر والسوون  املطوو.ابقيا
ْلباِنوِل  ِِ َعلَوى ا اِبحْلَوبَوْل نَوْقوِذ ُ »هنا  جد،ويكلن هنوا  حو  فيغلوه احلو  األصويل علوى البانول العوارم:

حلودية يف ول عنوه إىل اللهول والعودلإلضوراب عون احلودية يف ملضولع ا« بَولْ »..و« ِهو   فَوَيْدَمُغُه فَِإذا ُهَل زا
 بانل.وهل غلب  احل  وزهل  ال.اللاقع املقرر الذي عري به السن  ويقتضيه الناملس

تقووذ  بووه علووى .القدرة فكأ ا احلوو  قذيفوو  يف يوود.والتعبووْي يرسووم هووذ  السوون  يف صوولرة حسووي  حيوو  متحركوو 
 ماغه  فإذا هل زاه  هالك ذاهه ..البانل،فيش  ق
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ك عوون خلقوو  انوول منفوووالب.هووذ  هووك السوون  املقررة،فوواحل  أصوويل يف نبيعوو  الكلن،عميوو  يف تكوولين اللجلق
 مغه.حل  فيدهذا الكلن أصال،نارئ   أصال  فيه،و  سلطان له،يطارق  اّلِل،ويقذ  عليه اب

اقوع احليواة أحيواان أن و  يول للنواسّلِل فتدمغوه  ولقود حو  بقاء لشكء يطارق  اّلِل و  حياة لشكء تقذفه يود ا
نوووه نووول منتفشوووا كأيهوووا الباوذلوووك يف الفووو ات الووويت يبووودو ف.حوووال  هوووذ  احلقيقووو  الووويت يقررهوووا العلووويم اابْي
تن  موووا يشووواء،للف  فيهووواوإن هوووك إ  فووو ة مووون الزمان،ميووود اّللِ .غاله،ويبووودو فيهوووا احلووو  منوووزواي كأنوووه مغلووولب

ئوووود عليهووووا العقا ألرم وقامووووحلري السوووون  األزليوووو  الباقيوووو  الوووويت قووووام عليهووووا بنوووواء السووووماء وامث عوووو. ا بووووتالء و 
 والدعلات سلاء بسلاء.

حلو  اموه ويف نصورة جولق ونظاوامليمنولن ابّلِل   حوا؟هم الشوك يف صود  وعود  ويف أصوال  احلو  يف بنواء الل 
فتنوو  رفوولا أوووا العن الوودهر لبانوول حينووا مووفووإذا ابووتالهم اّلِل بغلبوو  ا.الووذي يقووذ  بووه علووى البانوول فيدمغووه .

هم  سووتقبال ريوود أن يعووديوأحسوولا أن رّبووم يووربيهم،ألن فوويهم ضووعفا أو نقصووا وهوول   ا بووتالء وأقركوولا أنووه 
فيهوا  نقا ويعوا؟لنفيهوا الو احل  املنتصر،وأن اعلهم ستار القدرة،فيدعهم اتوازون فو ة الوبالء يسوتكمللن

أما .ا يشووواءأيوووديهم مووو ،وحقووو  علوووى ا بوووتالء عوووالج قصووور اّلِل علووويهم فووو ة وكلموووا سوووارعلا إىل ال.الضوووع  .
 واّلِل يفعل ما يريد.« ُهَل زاِه     فَِإذاَبْل نَوْقِذُ  اِبحلَْ ِِ َعَلى اْلباِنِل فَوَيْدَمُغهُ »العاقب  فهك مقررة:

 - -لل رسووووعلووووى الهكووووذا يقوووورر القوووورآن الكوووورمي تلووووك احلقيقوووو  للمشووووركني،الذين يتقللوووولن علووووى القوووورآن و 
 .ل زاه  .وهل احل  الغاله الذي يدم  البانل،فإذا ه.ويصفلنه ابلسحر والشعر وا ف اء

 « ..ِصُفلنَ ا تَ َوَلُكُم اْلَلْيُل ِ َّ »مث يعقه على ذلك التقرير إبنذارهم عاقب  ما يتقلللن:
 عباد  المالئكة وخضوعهم هلل 20 - 19الدرس الرابع:

هم ن هوم أقورب مونلذجا  و .ج الطاع  والعباقة يف مقابول عصوياوم وإعراضوهممث يعرم هلم  لذجا من  اذ 
ووووملَووووُه َموووونْ وَ »ومووووع هووووذا فهووووم قائبوووولن علووووى ناعتووووه وعباقتووووه،  يفوووو ون و  يقصوووورون:.إىل اّللِ  اواِت  يف السَّ
..وموون «    يَوْفووُ ُونَ ُحلَن اللَّْيووَل َوالنَّهوارَ وَن،ُيَسوبِِ َتْحِسرُ َوَموْن ِعْنووَدُ    َيْسوَتْكِثُوَن َعووْن ِعباَقتِووِه َو  َيسْ .َواأْلَْرمِ 

جوووولق و تيقن إ  موووون ي   يسوووووالعلووووم البشوووور .يف السوووماوات واألرم   يعلمهووووم إ  اّلِل،و  ُيصوووويهم إ  اّللِ 
  موا إ نعر  عنهم لكننا  و .وامليمنلن يستيقنلن من وجلق املالئك  وا؟ن كذلك لذكر ا يف القرآن.البشر

وأكوووكال  ك،بطبائعوقووود يكوولن هنوووا  غووْيهم مووون العقووالء يف غوووْي هووذا الكلكوووه األرضوو.لقهمأخووثان بووه خا
 وعلم ذلك عند اّلِل..تناسه نبيع  تلك الكلاكه

وووماواِت َواأْلَْرمِ »فوووإذا حنووون قووورأان: علوووم اوووال  نا علوووم مووون   عر ،وتركنووونعرفنوووا مووونهم مووون « َولَوووُه َموووْن يف السَّ
 السماوات واألرم ومن فيهن.

ولكننا   حنوودق و  نقيوود مووا قام الوونا عامووا يشوومل املالئكوو  .املفهوولم القريووه أوووم املالئكوو « ِعْنووَد ُ  َوَموونْ »
القيووواس إىل اّلِل   تعوووب مكووواان،و  « عنووود»فكلمووو  .وغْيهم.واملفهووولم مووون التعبوووْي اووووم هوووم األقووورب إىل اّللِ 

 -« َو  َيْسَتْحِسوُرونَ »كموا يسوتكث هوي ء املشوركلن  «َوَموْن ِعْنوَدُ    َيْسوَتْكِثُوَن َعوْن ِعباَقتِوهِ »هدق وصوفا.
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فحيووواهتم كلهوووا عبووواقة وتسوووبي  ابلليووول والنهوووار قون انقطووواع و  فتووولر ..والبشووور .يف العباقة -أي يقصووورون 
فا سوالم يعود كول حركو  .ميلكلن أن تكلن حياهتم كلها عباقة قون أن ينقطعولا للتسوبي  والتعبود كاملالئك 

 ولل كانحل متاعا ذاتيا بطيبات احلياة .ا تلجه ّبا صاحبها إىل اّللِ وكل نفك عباقة إذ
 إبطال شرك الك ار وااسادال عل  الوحدانية 25 - 21الدرس الخامس:

ر اوكء ا نكوا.نومون فيه ويف لل التسبي  الذي   يف  و  ينقطع ّلِل اللاحد،مالك السوماوات واألرم 
  نظووام الكوولنملشووهلق يفويعرم السوويا  قليوول اللحدانيوو  موون ا.هلوو علووى املشووركني واسووتنكار قعوولاهم يف اهل

َو»تواب:أهول الك وانملسه اللاحد الدال على املدبر اللاحود ومون املنقولل عون الكتوه السوابق  عنود ُذوا أَِم اختَّ
وا َيِصوُفلنَ  حاَن اّللَِّ َربِِ َفُسوبْ . َلَفَسَد  اّللَُّ آهِلَ   ِمَن اأْلَْرِم ُهْم يُوْنِشُروَنف َلْل كواَن ِفيِهموا آهِلَو   ِإ َّ    .اْلَعوْرِش َعمَّ

وا يَوْفَعوُل َوُهوْم ُيْسو َوُللنَ  َوُذوا ِموْن ُقونِوهِ .ُيْسَ ُل َعمَّ ْن َمعِوَك َوذِْكوُر َموْن َموهوذا ذِْكوُر .لا بُوْرهاَنُكمْ ف ُقْل:هواتُ  آهِلَو   أَِم اختَّ
 نُولِحك إِلَْيوِه أَنَّوُه   إِلوَه ْبلِوَك ِموْن َرُسولل  ِإ َّ ْلنا ِموْن قوَ ا أَْرسَ َوم.ُضلنَ َبْل َأْكثَورُُهْم   يَوْعَلُملَن احلَْ َّ فَوُهْم ُمْعرِ .قَوْبِلك

 « ..ِإ َّ أاََن فَاْعُبُدونِ 
 رون مون األرمووم ينشوووصو  هوي ء اهلهلو   .والسيال عن اختاذهم آهل  هل سويال اسوتنكار لللاقوع منهم

ن أا لوه احلو   ول صوفاتأفمن .لوك اهلهلو  الويت اختوذوهافيوه هتكوم بت.أي يقيمولن األمولات ويبعثولوم أحياء
لو  ا هوم أووا ختهلو يودعلن فهول اهلهلو  الويت اختوذوها تفعول هوذاف إووا   تفعول،و .ينشر األملات من األرم

 فهك إذن فاقدة للصف  األوىل من صفات ا له..حياة أو تعيد حياة
ِهمووا ْل كوواَن ِفيلَوو»للجوولق:لين املسووتمد موون واقووع اوهنالووك الوودليل الكوو.ذلووك منطوو  اللاقووع املشووهلق يف األرم

ُ َلَفَسَد   « ..آهِلَ   ِإ َّ اّللَّ
 ا وبووني حركوواتائووه مجيعووفووالكلن قووائم علووى النوواملس اللاحوود الووذي يوورب  بووني أجزائووه مجيعووا وينسوو  بووني أجز 

 فلل تعودقت.حوداة  لوه و هوذا النواملس اللاحود مون صونع إراقة واحود.هذ  األجوزاء وحركو  اجملمولع املونظم .
 الناملس مظهوورو .هوور الووذات املريوودةفووا راقة مظ -ولتعوودقت النوولاميك تبعووا هلووا .الووذوات لتعوودقت ا راقات

لقوع اهوه وسوللكه ولللحدة اليت تنس  ا؟هواز الكولين كله،وتلحود منهجوه واعو  نعدمحل ا -ا راقة النافذة 
اقوع و لحودين ألنوه   أكود امللحلا الذي   ينكور هذا التناس  امل.ا ضطراب والفساق تبعا لفقدان التناس  .

 حمسلس.
 بلحدة هذا قة فطري وإن الفطرة السليم  اليت تتلقى إيقاع الناملس اللاحد لللجلق كله،لتشهد كها
 يف الذي   فسووواقاملنسووو ، الناملس،ووحووودة ا راقة الووويت أوجدته،ووحووودة ااوووال  املووودبر هلوووذا الكووولن املووونظم

 « ..لنَ َفُسْبحاَن اّللَِّ َربِِ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصفُ »:تكلينه،و  خلل يف سْي 
طرة امللوووووك والسووووووي العووووورش رموووووزو « َربِِ اْلَعوووووْرشِ »تنز  اّلِل املتعوووووا  املسووووويطر:.وهوووووم يصوووووفلنه  ن لوووووه كوووووركاء

 ما يقلللن.كذّبم فييتنز  عما يقلللن واللجلق كله بنظامه وسالمته من االل والفساق .وا ستعالء
 « .. َعمَّا يَوْفَعُل َوُهْم ُيْس َوُللنَ   ُيْسَ لُ »

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2964 

 اقتوه نليقو   باق ،وإر ومَّت كان املسويطر علوى اللجولق كلوه يسوأل ومون ذا الوذي يسوأله وهول القواهر فول  ع
 جلقفنظام الل لُيدها قيد من إراقة أخرى،و  حَّت من الناملس الذي ترتضيه هك وتتخذ  حاكما 

لووويت تضوووع ليقووو  هوووك اوا راقة الط.حووودوق ترسوووم ومقيووواس يلضوووعوالسووويال واحلسووواب إ وووا يكووولانن بنووواء علوووى 
ا تضوع   موأخلذون  وواال.يوداحلدوق واملقاييك،و  تتقيد  ا تضع للكلن من احلودوق واملقواييك إ  كموا تر 

 هلم من تلك احلدوق فهم يسأللن.
مو  يف وما احلك.كوذا  نع اّللِ صووإن اال  ليسوتبد ّبوم الغورور أحيواان فيسوأللن سويال املنكور املتعجه:وملوا ذا 
دوق زون يف هوذا حوهوم يتجواو هذا الصنيعف وكأ ا يريدون ليقلللا:إوم   ادون احلكم  يف ذلك الصونيع  و 

ر  العلووول ذي   يعووواألقب اللاجوووه يف حووو  املعبلق،كموووا يتجووواوزون حووودوق ا قرا  ا نسووواين القاصووور الووو
 واألسباب والغاايت وهل حمصلر يف حيز  اندوق ..

 ر وُيكم.ذي يعلم كل ككء، ويدبر كل ككء، ويسيطر على كل ككء، هل الذي يقدر ويدبإن ال
وووا يَوْفَعوووُل َوُهوووْم ُيْسووو َوُللنَ » للجووولق وواقعوووه امد مووون نبيعووو  لين املسوووت..وإىل جانوووه الووودليل الكووو«   ُيْسوووَ ُل َعمَّ

َو»ليول:لوى قيسوأهلم عون الودليل النقلوك الوذي يسوتندون إليوه يف قعولى الشور  الويت   تعتمود ع وا ِمووْن ذُ أَِم اختَّ
 «.ْبِلكقوَ ُر َمْن هذا ذِْكُر َمْن َمِعَك َوذِكْ .ُقونِِه آهِلَ  ف ُقْل:هاتُلا بُوْرهاَنُكمْ 

وليك فيموا .لرسولاوهنا  ذكر مون سوبقه مون  - -فهذا هل القرآن يشتمل على ذكر املعاصرين للرسلل 
دعلى الشور  بوملشوركلن فمن أيون جواء ا.لحيودفكل الودايانت قائمو  علوى عقيودة الت.جاءوا به ذكر الشركاء

 اليت تنقضها نبيع  الكلن،و  يلجد من الكته السابق  عليها قليل :
لِحك إِلَْيِه أَنَّوُه   إِلوَه َك ِمْن َرُسلل  ِإ َّ نُ ا ِمْن قَوْبلِ ْرَسْلنأَ َوما « ..»َبْل َأْكثَورُُهْم   يَوْعَلُملَن احلَْ َّ فَوُهْم ُمْعرُِضلنَ »
 « ..أاََن فَاْعُبُدونِ  ِإ َّ 

لحيود تو تلحيود ا لوه . هليل  تبوديل فيهوا و .فالتلحيد هل قاعدة العقيودة منوذ أن بعوة اّلِل الرسول للنواس
بتو  يبولت تقاعودة .بواقة . يف العفال انفصال بوني األللهيو  والربلبيو  و  جموال للشور  يف األللهيو  و .املعبلق

 لاميك وهك واحدة منها.النلاميك الكلني ،متصل  ّبذ  الن
 أ نيد مهاعم الك ار في جمل المالئكة بنات هللا 29 - 26الدرس السادس:

 سخيف  :اهلي  الوهك إحدى مقل ت ا؟.مث يعرم السيا  لدعلى املشركني من العرب أن ّلِل ولدا
يَوْعَلُم موا بَونْيَ .ِ  يَوْعَملُولنَ ْلَقوْلِل،َوُهْم ِ َْمورِ ِبُقلنَُه ابِ ْسولَن،  يَ ُسْبحانَُه  بَوْل ِعبواق  ُمْكَرُمو.َوقاُللا:اختَََّذ الرَّمْحُن َوَلدا   »

ُهْم:ِإيِنِ إِلووه  ِمووْن َوَمْن يَوُقووْل ِموو.ْشووِفُقلنَ ْشووَيِتِه مُ خَ ْم ِمووْن أَيْووِديِهْم َومووا َخْلَفُهووْم،َو  َيْشووَفُعلَن ِإ َّ ِلَمووِن اْرَتضووى،َوهُ  نوْ
 «..َك َْنْزِي الظَّاِلِمنيَ َكذلِ .ُقونِِه َفذِلَك َْنْزِيِه َجَهنَّمَ 

عنووود  فقووود عرفوووحل.ا عووودة صووولر يف ا؟اهليوووات املختلف هلوووقعووولى اختوووذت  -سوووبحانه  -وقعووولى البنووولة ّلِل 
 وعنووود مشوووركك.لعزيووور ّللِ وعنووود مشوووركك اليهووولق يف صووولرة بنووولة ا.مشوووركك العووورب يف صووولرة بنووولة املالئكووو  ّللِ 

 صلر.صلر والعافات ا؟اهلي  يف كَّت الوكلها من احنر .النصارى يف صلرة بنلة املسي  ّلِل .
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بيوووان نبيعووو  بعلووويهم  وهل يووورق.واملفهووولم أن الوووذي يعنيوووه السووويا  هنوووا هووول قعووولى العووورب يف بنووولة املالئكووو 
 املالئك .

اب وناعو    يق حولن عليوه كوي ا شق.عنود اّللِ « بَوْل ِعبواق  ُمْكَرُمولنَ » -موا يزعمولن ك  -فهم ليسولا بنوات ّلِل 
  اّلِل   ملوووون ارتضووووالشووووفاع  إو  يتقوووودملن اب.وعلم اّلِل ّبووووم حمووووي .ملوووولن  موووور    يناقشوووولنإ ووووا يع.وإجال 

هوووارهتم نعلوووى قووورّبم و  -وهم بطبيعوووتهم خوووائفلن ّلِل مشوووفقلن مووون خشووويته .ورضوووك أن يقبووول الشوووفاع  فيوووه
 -د  جووو -لهوووا ولل اقع.وهم   يووودعلن األللهيووو  قطعوووا.ونووواعتهم الووويت   اسوووتثناء فيهوووا و  احنووورا  عنهوووا

ن يودعلن هوذ  ني الوذيفوذلك جوزاء الظوامل.لكان جزا هم جزاء من يدعك األللهي  كائنا من كان،وهل جهنم
 الدعلى الظامل  لكل ح ،ولكل أحد،ولكل ككء يف هذا اللجلق.

قعاهوا لوذا  ولل ا.حودأوكذلك تبدو قعلى املشركني يف صلرهتا هوذ  واهيو  مسوتنكرة مسوتبعدة،  يودعيها 
ما املشووركلن بين.شوويتهخم  وكووذلك يلمووك اللجوودان  شووهد املالئكوو  نووائعني ّلِل،مشووفقني موون جزاءهووا األلووي

 يتطاوللن ويدعلن  
 أدبير هللا للكون وبداية خلق السماوات وا رض 33- 30الدرس السابع:

جدانيو  لل اعودق واألقلو  افيو  للتوعند هذا احلد من عرم األقل  الكلني  الشاهدة ابللحودة واألقلو  النقليو  الن
بر  لقووووودرة تووووودااووووولل السووووويا  ابلقلوووووه البشوووووري يف جموووووا  الكووووولن الضوووووخم ،ويد .الووووويت تلموووووك القلووووولب .

وووماواِت َكَفوووُروا أَ   لَّوووِذينَ اأََوَ ْ يوَوووَر » كمووو ،وهم معرضووولن عووون آايهتوووا املعروضووو  علوووى األنظوووار والقلووولب: نَّ السَّ
اأْلَْرِم َرواِسوَك أَْن  ْيِمنُولَنف َوَجَعْلنوا يف يوُ كِ  أَفَوال َحوَكوْكء   اْلمواِء ُكولَّ  َوَجَعْلنوا ِمونَ .َواأْلَْرَم كانَتا َرْتقا  فَوَفتَوْقناُ ا

وووووماَوَجَعلْ  َاِيوووووَد ِّبِْم،َوَجَعْلنوووووا ِفيهوووووا ِفجاجوووووا  ُسوووووُبال  َلَعلَُّهوووووْم يَوْهتَوووووُدونَ  ْم َعوووووْن آايهِتوووووا َء َسوووووْقفا  حَمُْفللوووووا  َوُهووووونَوووووا السَّ
 «.َلك  َيْسَبُحلنَ .ُكل  يف فوَ ْلَقَمرَ لَّْيَل َوالنَّهاَر َوالشَّْمَك َواَوُهَل الَِّذي َخَلَ  ال.ُمْعرُِضلنَ 

لووه للووه حووني يتأما ُيووْي امووإوووا جللوو  يف الكوولن املعووروم لانظووار،والقللب غافلوو  عوون آايتووه الكبار،وفيهووا 
 ابلبصْية املفتلح  والقله اللاعك واحلك اليقج.

  يف ظورايت الفلكيوقودمحل النقتا،مسأل  جوديرة ابلتأمل،كلموا توتقرير  أن السماوات واألرم كانتا رتقا ففت
ّ ذ أكثور مون يواللكورمي منوحماول  تفسْي الظلاهر الكلنيو ،فحامحل حولل هوذ  احلقيقو  الويت أورقهوا القورآن ا

 مائ  وأل  عام.
 لشووومك وتلابعهوووالشمسوووي  امليلفووو  مووون اكاجململعووو  ا  -فالنظريووو  القائمووو  اليووولم هوووك أن اجململعوووات النجميووو  

طعو  مون قرم كانوحل مث انفصولحل وأخوذت أكوكاهلا الكرويو  وأن األ.كانوحل سودميا.ومنها األرم والقمر .
قوووود توووونقخ تقلم اليوووولم و .الشوووومك مث انفصوووولحل عنهووووا وبوووورقت ..ولكوووون هووووذ  ليسووووحل سوووولى نظريوووو  فلكيوووو 

 ي  ..وتقلم نظري  أخرى تصل  لتفسْي الظلاهر الكلني  بفرم آخر يتحلل إىل نظر .غدا
  حنوووووواول أن حنموووووول الوووووونا القوووووورآين املسووووووتيقن علووووووى نظريوووووو  غووووووْي  -هووووووذ  العقيوووووودة  أصووووووحاب -وحنوووووون 

لوووووذلك   حنووووواول يف هوووووذ  الظوووووالل أن نلفووووو  بوووووني النصووووولص القرآنيووووو  .مسوووووتيقن ،تقبل اليووووولم وتووووورفخ غدا
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وهك كووكء آخوور غووْي احلقووائ  العلميوو  الثابتوو  القابلوو  للتجربوو  كتموودق املعوواقن .والنظوورايت الوويت تسوومى علميوو 
وهك كوكء آخور غوْي .إىل آخور هوذا النولع مون احلقوائ  العلميو .ة وهولل املواء خبوارا وعمود  ابلوثوقة .ابحلرار 

 . -كما بينا من قبل يف الظالل   -النظرايت العلمي  
لحيووووواة  موووونهج ل إ ا هووووول.إن القوووورآن لوووويك كتووووواب نظوووورايت علميوووو  و  اوووووىء ليكوووولن علموووووا عريبيووووا كووووذلك

ن قو .وا نطوال  ل ابلعمولولتقلمي اجملتمع ليسوم  للعقو.نطل  يف حدوق كلها.منهج لتقلمي العقل ليعمل وي
 .  سراحهفهذا م و  للعقل بعد تقلميه وإنال.أن يدخل يف جزئيات وتفصيليات علمي   ت 

ْرَم كانَتووا ماواِت َواأْلَ نَّ السَّووأَ »وقوود يشووْي القوورآن أحيوواان إىل حقووائ  كلنيوو  كهووذ  احلقيقوو  الوويت يقررهووا هنووا:
يو  كوان فتوو   نعور  منووه كإن كنوا  و .وحنون نسووتيقن هوذ  احلقيقو  جملورق وروقهووا يف القورآن«  فَوَفتَوْقناُ واَرْتقوا  

ذ  احلقيقوو  هوو ختووال  ونتقبوول النظوورايت الفلكيوو  الوويت  .أو فتوو  السووماوات عوون األرم.السوماوات واألرم
للقورآن يف  نطلوه تصوديقا كي ،و   فلولكننا   ْنري ابلنا القرآين وراء أي  نظري.اجململ  اليت قررها القرآن

فهولم   تعوارم امل م  اليلموهل حقيق  مستيقن   وقصارى ما يقال:إن النظري  الفلكي  القائ.نظرايت البشر
اِء ُكوولَّ َكووْكء  نووا ِمووَن اْلمووَوَجَعلْ »ا مجووا  هلووذا الوونا القوورآين السوواب  عليهووا  جيووال  فأمووا كووطر اهليوو  الثوواين:

 هتدائوه « ونقار »دون وميجو.يعود العلمواء كشوفها وتقريرهوا أمورا عظيما.حقيقو  خطْية فيقورر كوذلك« َحكِ  
 إليها  وتقرير  أن املاء هل مهد احلياة األول.

دان يقينوا لسونا،و  يزيوجه يف نفوإن كان وروقها يف القرآن الكرمي   يثْي الع.وهك حقيق  تثْي ا نتبا  حقا
.  مون عنود اّللِ  ننوا  نوهق بصودقه املطلو  يف كول موا يقورر  مون إميافنحن نسوتمد ا عتقوا.بصد  هوذا القورآن

ا رتقووواء و النشووولء  وأقصوووى موووا يقوووال هنوووا كوووذلك:إن نظريووو .مووون ملافقووو  النظووورايت أو الكشووول  العلميووو  له
 لدارون ومجاعته   تعارم مفهلم النا القرآين يف هذ  النقط  ابلذات.

ّلِل يف ئووووه صوووونع الكوووورمي يلجووووه أنظووووار الكفووووار إىل عجاومنووووذ أكثوووور موووون ياليوووو  عشوووور قووووران كووووان القوووورآن ا
 الكوولن يفكوول مووا حوولهلم و « نُوولَنفأَفَووال يُوْيمِ »الكلن،ويسووتنكر أ  ييمنوولا ّبووا وهووم يرووووا مبثليوو  يف اللجوولق:

 يقلق إىل ا ميان اباال  املدبر احلكيمف
 ..« يَد ِّبِمْ ْن اَِ  أَ َوَجَعْلنا يف اأْلَْرِم َرواِسكَ »مث ميضك يف عرم مشاهد الكلن اهلائل :

ن يتحقوو  يف التوولاز  وحفج.فيقوورر أن هووذ  ا؟بووال الرواسووك هفووج توولازن األرم فووال ايوود ّبووم و  تضووطرب
حتلوو   لفهوا،وهلفقد يكولن توولازان بوني الضوغ  ااوارجك علووى األرم والضوغ  الوداخلك يف ج.صولر كوَّت

.وعلوى أيو  .لضع آخور م بفام األرم يف من بقع  إىل بقع :وقد يكلن بروز ا؟بال يف ملضع معاق   
  كشوووو  ّ العلميووووفلن   للبحوووول .حووووال فهووووذا الوووونا يثبووووحل أن للجبووووال عالقوووو  بتوووولازن األرم واسووووتقرارها

ق  ابللمسوووو  آين الصووواولنكت  موووون الووونا القووور .الطريقووو  الووويت يوووتم ّبوووا هووووذا التووولازن فوووذلك جماهلوووا األصووويل
 كبْي :بدع  املدبرة هلذا الكلن الاللجداني  والتأمل امللحك،وبتتبع يد القدرة امل
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ات بوووني حلاجزهوووا ال وهوووك الفجووول ج يف ا؟بووو..وذكووور الفجوووا « َوَجَعْلنوووا ِفيهوووا ِفجاجوووا  ُسوووُبال  َلَعلَُّهوووْم يَوْهتَوووُدونَ »
و ،مث قو  اللاقعو  أصولر احلقيهنوا موع ا كوارة إىل ا هتوداء ي ذكر هذ  الفجواج.العالي ،وتتخذ سبال ونرقا .

ميان،كمووا هم إىل ا فلعلهم يهتوودون إىل سووبيل يقوولق.إىل كووأن آخوور يف عووا  العقيوودةيشووْي موون نوور  خفووك 
فلقنووا مووا  وحنوون نوورى.عال سووماء كوول مووا..وال« َوَجَعْلنَووا السَّووماَء َسووْقفا  حَمُْفللووا  »يهتوودون يف فجوواج ا؟بووال  

وحمفلا . يين الوودقحمفوولا موون االوول ابلنظووام الكوول .والقرآن يقوورر أن السووماء سووق  حمفلا.يشووبه السووق 
 من الدنك ابعتبار ه رمزا للعلل الذي تتنزل منه آايت اّلِل ..

 « ..َوُهْم َعْن آايهِتا ُمْعرُِضلنَ »
 «.ُحلنَ َلك  َيْسبَ فوَ ل  يف َوُهَل الَِّذي َخَلَ  اللَّْيَل َوالنَّهاَر َوالشَّْمَك َواْلَقَمَر كُ »

 ة ا نسوووان يفيقووو   يووواهوووائالن هلموووا عالقووو  وي والشووومك والقمووور جرموووان.والليووول والنهوووار لووواهر ن كلنيتان
 ختتول  الدقو  الويت  ّبوذ .قمروالتأمول يف تولا  الليول والنهوار،ويف حركو  الشومك وال.وابحلياة كلهوا ..األرم

 لس،ووحوووووودةجوووووودير  ن يهوووووودي القلووووووه إىل وحوووووودة النام.موووووورة وّبووووووذا ا نووووووراق الووووووذي   يكوووووو  حلظوووووو  .
 ا راقة،ووحدة ااال  املدبر القدير.

 بالحيا   ااباالء الموت عل  هللال مخلوق و 35 - 34الدرس الثامن:

يف  يواة البشوري لاميك احلويف واي  الشلط يرب  السويا  بوني نولاميك الكولن يف خلقوه وتكلينوه وتصوريفه ونو
ْفووك  ذائَِقووُ  لِووُدوَنف ُكووُل نوَ ُم اْااْن ِمووحلَّ فَوُهووأَفَإِ .َومووا َجَعْلنووا لَِبَشوور  ِمووْن قَوْبلِووَك اْاُْلوودَ »نبيعتهووا ووايتهووا ومصووْيها:

َن  ،َوإِلَْينا تُورْ  ُللُكْم اِبلشَّرِِ َوااَْْْيِ ِفتوْ  .. «َجُعلنَ اْلَمْلِت،َونَوبوْ
 - -لرسولل اذا كوان وإ.وكل ما له بدء فلوه وايو .فكل حاقّ فهل فان.وما جعلنا لبشر من قبلك االد

 م   يتبصوورونهلووموا  تىفيعلمولن عمول أهول املول  ميولت فهول هوم حلودونف وإذا كوانلا   حلودون فموا هلوم  
 و  يتدبرونف

 ا استثناء.اليت ليك هل ك السن وهذ  ه.هذا هل الناملس الذي ُيكم احلياة.«ُكُل نَوْفك  ذائَِقُ  اْلَمْلتِ »
للرحلووو     املطوووا فموووا أجووودر األحيووواء أن ُيسوووبلا حسووواب هوووذا املوووذا   إنوووه املووولت وايووو  كووول حك،وعاقبووو

 خووْي وكوور فهوول لرحلوو  موونافأمووا مووا يصوويه ا نسووان يف أينوواء .وإىل اّلِل يرجووع ا؟ميع.األرم القصووْية علووى
َن   :»فتن  له وابتالء  ُللُكْم اِبلشَّرِِ َوااَْْْيِ ِفتوْ  « ..َونَوبوْ

قتوووه يف ضووور،ومدى يليتكشووو  مووودى احتموووال املبتلى،ومووودى صوووث  علوووى ال.ابلشووور مفهووولم أمر   ا بوووتالء و 
 اباْي فهل يف حاج  إىل بيان ..  ا بتالء فأما .. ربه،ورجائه يف رمحته

 ابلشر ..  ا بتالء اباْي أكد ونأة،وإن خيل للناس أنه قون   ا بتالء إن 
 ْي.ء  اباإن كثْيين يصمدون لالبتالء  ابلشر ولكن القل  القليل  هك اليت تصمد لالبتال

  ء ا بوووووتاللوووووى علوووووني هوووووم الوووووذين يصوووووثون ولكن قلي.ابملووووورم والضوووووع   ا بوووووتالء كثوووووْيون يصوووووثون علوووووى 
 ويكبحلن مجا  القلة اهلائج  يف كياوم ا؟احم  يف أوصاهلم..ابلصح  والقدرة
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صوثون علوى يم الوذين هوولكن قليلوني .كثْيون يصثون على الفقر واحلرموان فوال تتهواوى نفلسوهم و  توذل
 ت وأنماع وما يغراين به من متاع،وما يثْي انه من كهلا.الثراء واللجدان

ولكن .كثووْيون يصووثون علووى التعووذيه وا يووذاء فووال حيفهم،ويصووثون علووى التهديوود واللعيوود فووال يوورهبهم
قليلووني هووم الووذين يصووثون علووى ا غووراء ابلرغائووه واملناصووه واملتوواع والثووراء  كثووْيون يصووثون علووى الكفووا  

صوووابلن ابحلووورص الوووذي يوووذل أعنوووا  مث   ي.وا؟ووورا  ولكووون قليلوووني هوووم الوووذين يصوووثون علوووى الدعووو  واملووورا 
ابلشوودة قوود يثووْي الكثايء،ويسووتحة   ا بووتالء واب سوو خاء الووذي يقعوود اهلمووم ويووذلل األروا   إن .الرجال

أموووا الرخووواء فْيخوووك .املقاومووو  وانووود األعصووواب،فتكلن القووولى كلهوووا معبوووأة  سوووتقبال الشووودة والصوووملق هلا
املقاوم   لذلك اتاز الكثْيون مرحل  الشودة بنجوا ،حَّت األعصاب وينيمها ويفقدها القدرة على اليقظ  و 

إ  مووون عصوووم اّلِل فكوووانلا  ووون قوووال فووويهم .  وذلوووك كوووأن البشووور . ا بوووتالء إذا جووواءهم الرخووواء سوووقطلا يف 
،أَنَّ َرُسلَل هللِا ف - -رسلل اّلِل  ،ِإْن َأَصوابَوْتُه َسورَّاُء قَاَل:َعَجب ا أَلْمِر اْلُمْيِمِن ِإنَّ أَْمرَُ  ُكلَّوُه َخوْْي  َعْن ُصَهْيه 

 1711.َكَكَر،َوِإنَّ َأَصابَوْتُه َضرَّاُء َصَثَ،وََكاَن َخْْي ا َلُه،َولَْيَك َذِلَك أَلَحد  ِإ َّ لِْلُمْيِمِن..
 يف والصووول  ابّللِ .رابلش  الء ا بوووتاباوووْي أوىل مووون اليقظوو  هلوووا يف   ا بوووتالء وهووم قليووول  فاليقظووو  للوونفك يف 

 دها الضمان ..احلالني هك وح
 

 
 

                                                 
 (2896[)155/ 7حي  ابن حبان ]( وص 2769[)91/ 19املكنز ] -صحي  مسلم - 1711
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 [47إل   36(:اآليات 21]سور  ا نبياء ):الوحد  الثانية

 اساههاء الك ار بالرسول واسام الهم المااا وأهديدهم بالمااا

 الوورَّمْحِن ُهووْم كوواِفُروَن ذِْكرِ آهِلَووَتُكْم َوُهووْم بِوو ِذي يَووْذُكرُ هووَذا الَّووَوِإذا َرآَ  الَّووِذيَن َكَفووُروا ِإْن يَوتَِّخووُذوَنَك ِإ َّ ُهووُزوا  أَ } 
ْنسوواُن ِمووْن َعَجوول  َسووأُرِيُكْم آاييت فَووال َتْسووتَوْعِجلُ 36) ووُتْم  ( َويَوُقللُوولَن َمووَّت هووَذا اْلَلْعوودُ 37لِن )( ُخلِووَ  اْ ِ ِإْن ُكنوْ

ْم يُوْنَصوُروَن َعوْن لُُهولرِِهْم َو  ُهو  النَّواَر وَ   ُوُجولِهِهمُ ( َلْل يَوْعَلُم الَِّذيَن َكَفُروا ِحنَي   َيُكُفلَن َعونْ 38صاِقِقنَي )
َهووتُوُهْم فَووال َيْسووَتِطيُعلَن َرقَّ 39) َئ ِبُرُسوول  ِمووْن َوَلَقووِد اْسووتُوْهزِ   (40وَن )ْم يُوْنظَوورُ ُهووهووا َو  ( بَووْل َشْتِوويِهْم بَوْغتَوو   فَوتَوبوْ

ُهْم موا كوانُلا بِوِه َيْسوتَوْهزِ  ( قُوْل َموْن َيْكلَويُُكْم اِبللَّْيوِل َوالنَّهواِر ِموَن الورَّمْحِن 41)ُ َن قَوْبِلَك َفحاَ  اِبلَِّذيَن َسِخُروا ِمنوْ
ا نْوُفِسوِهْم َو  ُهوْم ِمنَّوأَ ُعلَن َنْصوَر نَوُعُهْم ِمْن ُقونِنا   َيْسَتِطي( أَْم هَلُْم آهِلَ   اَْ 42َبْل ُهْم َعْن ذِْكِر َرّبِِِْم ُمْعرُِضلَن )

ُقُصوها ِموْن نوَ  أانَّ أَنْيت اأْلَْرَم فَوال يوَوَرْونَ أَ ُم اْلُعُموُر  َوآابَءُهوْم َحوَّتَّ نواَل َعلَوْيهِ ( َبْل َمتوَّْعنا هوُي ءِ 43ُيْصَحُبلَن ) نوْ
وا أُنْووِذرُُكْم اِبلْولَ 44أَْنراِفهوا أَفَوُهووُم اْلغوالُِبلَن )  َولَووِ نْ  (45موا يُوْنووَذُروَن ) لووُدعاَء ِإذاْحِك َو  َيْسووَمُع الُصوُم ا( قُووْل ِإ َّ

ْلِقْسوَ  لِيَووْلِم اْلِقياَموِ  ا( َوَنَضوُع اْلَمولازِيَن 46لواِلِمنَي )  ُكنَّاْم نَوْفَح   ِمْن َعذاِب َربَِِك لَيَوُقلُلنَّ اي َويْوَلنا ِإانَّ َمسَّتوْهُ 
 { (47ى بِنا حاِسِبنَي )ا ِّبا وََكفأَتَوْين َفال ُتْظَلُم نَوْفك  َكْي ا  َوِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبَّ   ِمْن َخْرَقل  

 دمة الوحد مق

 مصوووائر دعلات،ويفبعووود ذلوووك الشووولط البعيووود املديووود يف أرجووواء الكووولن،ويف نووولاميك اللجووولق،ويف سووونن الووو
 بال املشوووركنيعووون اسوووتق يرتووود السووويا  إىل مثووول موووا بووودأ بوووه يف مطلوووع السووولرة.البشووور،ويف مصوووارع الغوووابرين .

 ما معه من اللحك واستهزائهم به وإصرارهم على الشر  ..و  - -للرسلل 
رهم عاقبو  وينوذ.به فيحوذرهم موا يسوتعجللن. يتحدّ عون نبيعو  ا نسوان العجلل،واسوتعجاهلم ابلعذابمث

ن مويعرم هلم مشهدا من تقلا لالل الغالبني املسيطرين يف الدنيا.ومشوهدا و  - -ا ستهزاء ابلرسلل 
 عذاب املكذبني يف اهلخرة.

نسوان لن وفطورة ا اميك الكواحلسواب وا؟وزاء بنول  فْيب .وحتم الشلط بدق  احلساب وا؟زاء يف يلم القيامو 
 :وسن  اّلِل يف حياة البشر ويف الدعلات

اساههاء الك ار بالرسول واسام الهم بالمااا وع ههم عن  44 - 36الدرس ا ول:

 دفمه

 «.ِر الرَّمْحِن ُهْم كاِفُرونَ َتُكْم َوُهْم ِبذِكْ آهلَِ  ِذي يَْذُكرُ َذا الَّ أَه.َوِإذا َرآَ  الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن يَوتَِّخُذوَنَك ِإ َّ ُهُزوا  »  
أن يووذكر آهلووتهم  - -إن هوي ء الكفووار يكفورون ابلرمحن،خووال  الكوولن ومدبر ،ليسوتنكرون علووى الرسولل 

وهول أموور عجيوه جود عجيووه  .األصونام ابلسولء،بينما هووم يكفورون ابلورمحن قون أن يتحرجوولا أو يتللمولا .
أَهوووَذا الَّوووِذي يَوووْذُكُر »ابهلزء،يسوووتكثرون عليوووه أن ينوووال مووون أصووونامهم تلوووك: - -وإووووم ليلقووولن رسووولل اّلِل 

أن يكفوروا به،ويعرضولا عموا أنوزل هلوم  -وهوم عبيود مون عبيود اّلِل  -و  يستكثرون على أنفسهم « آهِلََتُكْمف
م وهك مفارق  عجيب  تكشو  عون مودى الفسواق الوذي أصواب فطورهتم وتقوديرهم لامولر  مث هو.من قرآن .
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ُخلِوَ  »وا نسوان بطبعوه عجولل:.مون عوذاب وُيوذرهم مون عاقبته - -يستعجللن  ا ينوذرهم بوه الرسولل 
ْنساُن ِمْن َعَجل   ُتْم صاِقِقنَي .َسأُرِيُكْم آاييت َفال َتْستَوْعِجُللنِ .اْ ِ  « ..َويَوُقلُللَن:َمَّت هَذا اْلَلْعُد ِإْن ُكنوْ

ْنسووواُن ِموووْن َعَجووول   » للحظووو  ىل موووا وراء ا  قائموووا إوهل ميووود ببصووور .عجلووو  يف نبعوووه وتكلينوووهفال..« ُخلِوووَ  اْ ِ
ا مون يستحضور كول أه،ويريود احلاضرة يريد ليتناولوه بيد ،ويريود ليحقو  كول موا حطور لوه  جورق أن حطور ببال

 مووور ّلِل فوووال،ويكووول األذلك إ  أن يتصووول ابّلِل فيثبوووحل ويطم ن.يلعووود بوووه ولووول كوووان يف ذلوووك ضووورر  وإيوووذا  
 وا ميان يق  وصث وانم نان..ء يتعجل قضا

ا وعوذاب الودني اهلخورة اللعود بعوذاب.وهي ء املشركلن كانلا يستعجللن ابلعذاب،ويسأللن موَّت هوذا اللعد
هم مون عوذاب زئني قوبلفها هل ذا القرآن يرسم هلم مشهدا مون عوذاب اهلخرة،وُيوذرهم موا أصواب املسوته..

َبْل . يُوْنَصوووُرونَ َعووْن لُُهوولرِِهْم َو  ُهوومْ  لنَّوواَر َو ِهِهُم انَي   َيُكُفوولَن َعووْن ُوُجوول لَووْل يَوْعلَووُم الَّووِذيَن َكَفووُروا ِحوو»الوودنيا:
َهتُوُهْم،َفال َيْسَتِطيُعلَن َرقَّها َو  هُ  ِمْن قَوْبلِوَك َفحواَ  اِبلَّوِذيَن  َقِد اْستُوْهزَِئ ِبُرُسل  َولَ .ُروَن .ْم يُوْنظَ َشْتِيِهْم بَوْغَت   فَوتَوبوْ

ُهْم ما كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ َسِخُروا مِ   «.نوْ
ظوووروا مووواذا فلين.م .لووول يعلمووولن موووا سووويكلن لكوووان هلوووم كوووأن غوووْي كوووأوم،ولكفلا عووون اسوووتهزائهم واسوووتعجاهل

 سيكلن.
 -راء السووطلر بوْي موون و ير هووا التع -هوا هووم أو ء تنلكوهم النووار مون كوول جانه،فيحواوللن يف حركوو  ربلو  

ل جانوه،فال كولنوار مون  وكأ ا تلقفوتهم ا.لهولرهم،ولكنهم   يسوتطيعلن أن يكفلا النار عن وجلههم وعن
 هم يستطيعلن رقها،و  هم ييخرون عنها،و  هم ميهللن إىل أجل قريه.

ووتُ َمووَّت هووَذا اْلَلْعووُد ِإنْ »فلقد كووانلا يقللوولن:.وهووذ  املباغتوو  جووزاء ا سووتعجال فكووان الوورق هوول « ْم صوواِقِقنيَ  ُكنوْ
ا نظوووووار  مهم مهلووووو عقلل،وتشووووول ا راقة،وتعجوووووزهم عووووون التفكوووووْي والعمووووول،وهر هوووووذ  البغتووووو  الووووويت توووووذهل ال

 والتأجيل.
علوويهم عووذاب    يقوودر فووإذا كووانلا هووم.فأمووا عووذاب الوودنيا فقوود حوول ابملسووتهزئني قبلهم.ذلووك عووذاب اهلخرة

ني زئمصوْي املسوتهوإ  ف.موليحوذروا ا سوتهزاء برسولهل.ا ست صال،فعذاب القتول واألسور والغلوه غوْي  نلع
 ابلرسل معرو ،جرت به السن  اليت   تتخل  وكهدت به مصارع املستهزئني.
 ّلِلفاخوورة موون قون يا أو اهلأم إن هلووم موون يرعوواهم ابلليوول والنهووار غووْي الوورمحن،ومينعهم موون العووذاب يف الوودن

ِو ذِْكورِ  ْم َعونْ ُقْل:َمْن َيْكَليُُكْم اِبللَّْيِل َوالنَّهاِر ِمَن الرَّمْحِنف َبْل ُهو» ْم آهِلَو   َاْونَوُعُهْم ِموْن ُقونِنواف أَْم هَلُو.ْم ُمْعرُِضولنَ َرّبِِ
 «.  َيْسَتِطيُعلَن َنْصَر أَنْوُفِسِهْم،َو  ُهْم ِمنَّا ُيْصَحُبلنَ 

ه راع و  ك مووون قونوووووصوووفته هوووك الرمحوووو  الكثى،ولوووي.إن اّلِل هووول احلوووارس علووووى كووول نفوووك ابلليوووول والنهار
 ففاسأهلم:هل هلم حارس سلا .حام

م ر،و  راعووك هلوول والنهوواوهوول سوويال لإلنكووار،وللتلبي  علووى غفلووتهم عوون ذكوور اّلِل،وهوول الووذي يكلوويهم ابلليوو
 «.َبْل ُهْم َعْن ذِْكِر َرّبِِِْم ُمْعرُِضلنَ »سلا :
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الوويت هرسووهم إذن  فتكوولن هووك« اف ُقونِنووأَْم هَلُووْم آهِلَوو   َاْوونَوُعُهْم ِموونْ »مث يعيوود علوويهم السوويال يف صوولرة أخوورى:
نصوووور    يسووووتطيعلن ن ابب أوىلمووووفهووووم «   َيْسووووَتِطيُعلَن َنْصووووَر أَنْوُفِسووووِهمْ »وهفظهوووومف كووووال فهووووي ء اهلهلوووو  

 سلاهم.
ّبمووا رون وملسووى ور هووا كمووا اسووتمدها  -فيسووتمدوا القوولة موون صووحب  القوودرة هلووم « َو  ُهووْم ِمنَّووا ُيْصووَحُبلنَ »

 « ..ِإنَِّب َمَعُكما َأْ َُع َوأَرى »يقلل هلما:
 اجزة عاجزة.فهك ع.لةهذ  اهلهل  جمرقة من القلة بذاهتا وليك هلا مدق من اّلِل تستمد منه الق إن

دليل نطوو  والوووبعوود هووذا ا؟وودل التهكمووك الووذي يكشوو  عوون سووخ  مووا يعتقوود  املشووركلن وخلائووه موون امل
وهووول القللب، يضوورب السووويا  عووون جمووواقلتهم ويكشووو  عووون علووو  ؟ووواجتهم مث يلموووك وجوووداوم ملسووو  هتوووز..

ز  قهم إىل حيونرافهوا فويلجهها إىل شمل يد القدرة،وهك تطلي رقعو  األرم هوحل أقودام الغوالبني،وتقا أ
 منها منزو صغْي،بعد السع  واملنع  والسلطان 

ُقُصوو ْوَن أانَّ ال يوَوورَ أَفَ .بَوْل َمتوَّْعنووا هوُي ِء َوآابَءُهووْم َحووَّتَّ نواَل َعلَووْيِهُم اْلُعُمورُ » ِموْن أَْنراِفهوواف أَفَوُهووُم  هاأَنْيت اأْلَْرَم نَونوْ
 « ..اْلغالُِبلَنف

 وينتهوك إىل.حلكاه ويبلود وال   يفسود القلو.واملتواع تور .فهل املتاع الطليل امللرّو الذي أفسد فطرهتم
  يسوووتيقج  لنعموو  حوونياب  ا بووتالء وهووذا هوول .ضووع  احلساسووي  ابّلِل،وانطموواس البصووْية قون شموول آايته

 يصلها قائما ابّلِل،فال تنسا .ا نسان لنفسه ويراقبها،و 
يووة األرم ح وموون مث يلمووك السوويا  وجووداوم بعوورم املشووهد الووذي يقووع كوول يوولم يف جانووه موون جنبووات

إذا هوووك و .نووولرايتفوووإذا هوووك قويوووالت صوووغْية وكانوووحل امثا.تطووولى رقعووو  الووودول املتغلبووو  وتنحسووور وتتقلا
ْيات حل فائضو  اباوات وكانوقليلو  ااوْي .ةوإذا هوك قليلو  العودق وكانوحل كثْي .مغللب  على أمرها وكانوحل غالبو 

.. 
 شوهد سواحر فيوهمإذا هول فو.والتعبْي يرسم يد القدرة وهك تطلي الرقع  وتنقا األنرا  وتوزوي األبعواق ..

 رينفري على اهلخليهم ما اف فال اري ع«أَفَوُهُم اْلغالُِبلنَ »احلرك  اللطيف ،وفيه الرهب  املخيف   
 اار بالقرآن قبل وقوع الماااا ن 46 - 45الدرس الثاني:

وا أُنْوِذرُُكْم »ن يلقك كلم  ا نذار:أ - -ويف لل هذا املشهد الذي ترتعا له القللب ييمر الرسلل  ُقْل:ِإ َّ
 « ..اِبْلَلْحِك َو  َيْسَمُع الُصُم الُدعاَء ِإذا ما يُوْنَذُرونَ 

القوودرة  م،وتقا يووداألرم هووحل أقوودامهفليحووذروا أن يكلنوولا هووم الصووم الووذين   يسوومعلن  فتطوولى رقعوو  
 أنرافهم،وتتحيفهم وما هم فيه من متاع   

ُهْم نَوْفَحو   ِموْن »ويتابع السيا  إيقاعه امليير يف القللب،فيصلرهم ألنفسهم حني ميسوهم العوذاب: َولَوِ ْن َمسَّوتوْ
ولكنها هنوووا تطلوووو  يف .لووو  غالبووووا يف الرمحووو ..والنفحووو  تط« َعوووذاِب َربِِوووَك لَيَوُقوووولُلنَّ:اي َويْوَلنوووا ِإانَّ ُكنَّوووا لوووواِلِمنيَ 

ولكن حيووة   اوودي .كأ ا ليقووال:إن أخوو  مسوو  موون عووذاب ربووك تطلقهووم اووأرون اب عوو ا .العووذاب
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اي َويْوَلنووا ِإانَّ ُكنَّووا »فلقوود سووب  يف سوويا  السوولرة مشووهد القوورى الوويت أخووذها  س اّلِل،فنوواقى أهلهووا:.ا ع ا 
 « ..ْعلاُهْم َحَّتَّ َجَعْلناُهْم َحِصيدا  خاِمِدينَ َفما زاَلحْل تِْلَك قَ .لاِلِمنيَ 

م ،قبل أن اسوهلقوحل متسوعواْي منه أن يسمعلا نذير الولحك ويف ال.وإذن فهل ا ع ا  بعد فلات األوان
 نفح  من العذاب  
 الحساا المادل الدقيق في اآلخر  47الدرس الثالث:

ِقياَمووِ  فَووال ُتْظلَووُم لِيَوووْلِم الْ  ْلِقْسوو َ اَوَنَضووُع اْلَموولازِيَن »:وحووتم الشوولط اب يقوواع األخووْي موون مشوواهد يوولم احلسوواب
صوغر ..واحلبو  مون خورقل تصولر أ« نوا حاِسوِبنيَ بِ وََكفى .َوِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبَّ   ِمْن َخْرَقل  أَتَوْينا ِّبوا.نَوْفك  َكْي ا  

 ما ترا  العيلن وأخفه يف امليزان،وهك   ت   يلم احلساب و  تضيع.
وليباقر الغووافللن .وليصوو  قلووه إىل النووذير.وامليووزان الوودقي  يشوويل ّبووا أو مييوول  فلتنظوور نفووك مووا قوودمحل لغد
فووإوم إن ْنوولا موون عووذاب الوودنيا فهنووا  .املعرضوولن املسووتهزءون قبوول أن ُيوو  النووذير يف الوودنيا أو يف اهلخرة

 .1712من خرقل عذاب اهلخرة الذي تعد ملازينه،فال تظلم نفك كي ا،و  يهمل مثقال حب 
لتقك  وت.يواة والنواسبائع احلوهكذا ترتب  ملازين اهلخرة الدقيق ،بنلاميك الكلن الدقيق ،بسنن الدعلات،ون
 األصيل. ر السلرةكلها متناسق  ملحدة يف يد ا راقة اللاحدة  ا يشهد لقضي  التلحيد وهك حمل 

                                                 
قَاَل:يُلَضووُع ،وقوود قلووحل النصوولص علووى أن امليووزان ميووزان حقيقووك،  يقوودر قوودر  إ  هللا،فقوود روى احلووالكم َعووْن َسووْلَماَن َعووِن النَّووِلِِ  - 1712

وووَماَواُت َواأَلْرُم َلَلِسوووَعحْل،فَوتوَ  ،ِلَموووْن يَوووزُِن َهوووَذا ف فَويَوُقوووللُ َمالِئَكوووُ :اَي رَ الْ  ُقللُ اْلِميوووزَاُن يوَوووْلَم اْلِقَياَموووِ ،فَوَلْل ُوزَِن ِفيوووِه السَّ ُ تَوَعووواىَل:ِلَمْن ِكوووْ حُل ِموووْن  بِِ اّللَّ
وووو ى َهووووَذا ف يووووُز َعلَوووولَسووووى،فَوتَوُقلُل اْلَمالِئَكووووُ :َمْن عُِ ثْووووَل َحوووودَّ اْلمُ رَاُط مِ َخْلِقك،فَوتَوُقوووولُل اْلَمالِئَكُ :ُسووووْبَحاَنَك،َما َعبَووووْداَنَ  َحوووو َّ ِعَباَقِتَك،َويُلَضووووُع الصِِ

  ( صحي 8739لحاكم )لاملستدر   فَويَوُقلُل:َمْن ِكْ حَل ِمْن َخْلِقك،فَويَوُقلُل:ُسْبَحاَنَك،َما َعَبْداَنَ  َح َّ ِعَباَقِتَك"
 جساما.ألم القيام  والذي يلضع يف امليزان يلم القيام  قيل:األعمال وإن كانحل أعراض ا، إ  أن هللا تعاىل يقلبها ي 

 أو:غَيايَتوان-موا غمامتوان قيامو  كأوهذا عن ابن عباس كما جاء يف الصحي  من أن "البقورة" و "آل عموران" ذتيوان يولم ال قال البغلي:يروى
ل:أان يقولل:من أنوحلف فيقول و ِفْرقَان من نْي َصَلاِ . من ذلك يف الصحي  قص  القرآن وأنه ذيت صاحبه يف صلرة كاب كواحه اللَّولن، فأ-

:من يِوه الوري ، فيقوللسون اللولن نحوألمأت وار  ويف حدية الثاء، يف قص  سيال القث:"فيأيت امليمن كاب   القرآن الذي أسهرت ليلك
 أنحلف فيقلل:أان عملك الصاحل" 

 وذكر عكسه يف كأن الكافر واملناف .
ِد َموسوجال كول ِسوِجِل    وتسوعلنسوعوقيل:يلزن كتاب األعمال، كما جواء يف حودية البطاقو ، يف الرجول الوذي يويتى بوه ويلضوع لوه يف ِكفَّو  ت
 ُتظلَووم.  هللا تعاىل:إنووك  التف فيقووللالبصوور، مث يوويتى بتلووك البطاقوو  فيهووا:"  إلووه إ  هللا" فيقوولل:اي رب، ومووا هووذ  البطاقوو  مووع هووذ  السووج

 :"َفطاَكحل السجالت، ويَوُقَلحِل البطاق ".فتلضع تلك البطاق  يف كف  امليزان. قال رسلل هللا 
 ي بنحل من هذا وصححه.روا  ال مذ

:} فَوال نُِقويُم هَلُوْم يوَوْلَم ُعلَضو "  مث قورأ َجنَوا  بوَ وقيل:يلزن صاحه العمل، كما يف احلدية:"يُيَتى يلم القيام  ابلرجل السَِّمني، فال يَوزِن عنود هللا
 [ . 105اْلِقَياَمِ  َوْزان  { ] الكه :

زان أيقول مون يود  هلموا يف امليولوذي نفسوك بوسولم قوال:"أتعجبلن مون ِققَّو  سواقَوْيِه، فلا ويف مناقه عبد هللا بن مسعلق أن رسولل هللا صولى عليوه
 ُأُحد " 

أعلم.تفسوْي  زن فاعلهوا، وهللا، و رة يول وقد ميكن ا؟مع بني هذ  اهلتر  ن يكلن ذلك كله صحيحا، فتارة تولزن األعموال، و رة تولزن حماهلوا
 [  389/ 3قار نيب  ] -ابن كثْي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2973 

  
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2974 

 [92إل   48(:اآليات 21الوحد  الثالثة:سور  ا نبياء )

 لقطات ومشاهد من موهللاب ا نبياء  

ُووْم اِبْلَغْيووِه َوُهووْم ِمووَن 48َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملسووى َوهوواُروَن اْلُفْرقوواَن َوِضووياء  َوذِْكوورا  لِْلُمتَِّقوونَي )} ( الَّووِذيَن َحَْشووْلَن َرّبَّ
( َوَلَقووْد آتَوْينووا ِإبْووراِهيَم ُرْكووَدُ  ِمووْن 50 لَووُه ُمْنِكووُروَن )( َوهووذا ذِْكوور  ُمبوواَر   أَنْوزَْلنوواُ  أَفَووأَنْوُتمْ 49السَّوواَعِ  ُمْشووِفُقلَن )

قواُللا َوَجوْدان  (52( ِإْذ قاَل أِلَبِيِه َوقَوْلِمِه ما هوِذِ  التَّمايِيوُل الَّويِت أَنْووُتْم هَلوا عواِكُفلَن )51قَوْبُل وَُكنَّا بِِه عاِلِمنَي )
ُتمْ 53آابَءان هَلا عاِبِديَن ) َتنوا اِبحْلَو ِِ أَْم أَنْوحَل ِموَن 54 أَنْوُتْم َوآاب ُُكْم يف َضالل  ُمِبني  )( قاَل َلَقْد ُكنوْ ( قاُللا َأِج وْ

وووواِهِديَن 55الالَِّعبِووونَي ) ووووماواِت َواأْلَْرِم الَّوووِذي َفطَووووَرُهنَّ َوأاََن َعلووووى ذِلُكووووْم ِمووووَن الشَّ ( قوووواَل بَووووْل َرُبُكووووْم َرُب السَّ
َفَجَعَلُهوووْم ُجوووذاذا  ِإ َّ َكبِوووْيا  هَلُوووْم َلَعلَُّهوووْم إِلَْيوووِه  (57ناَمُكْم بَوْعوووَد أَْن تُوَللُووولا ُموووْدِبرِيَن )( َوَ ّللَِّ أَلَِكيوووَدنَّ َأْصووو56)

ْعنا فَوَّت  يَوْذُكرُُهْم يُقواُل لَوُه ِإبْوراِهيمُ 59( قاُللا َمْن فَوَعَل هذا آِبهِلَِتنا ِإنَُّه َلِمَن الظَّاِلِمنَي )58يَوْرِجُعلَن )  ( قاُللا  َِ
( قووواُللا أَأَنْوووحَل فَوَعْلوووحَل هوووذا آِبهِلَِتنوووا اي ِإبْوووراِهيُم 61( قووواُللا فَوووْأتُلا بِوووِه َعلوووى أَْعووونُيِ النَّووواِس َلَعلَُّهوووْم َيْشوووَهُدوَن )60)
ِإنَُّكوْم أَنْووُتُم  ( فَوَرَجعُولا ِإىل أَنْوُفِسوِهْم َفقواُللا63قواَل بَوْل فَوَعلَوُه َكبِوْيُُهْم هوذا َفْسو َوُللُهْم ِإْن كوانُلا يَوْنِطُقولَن ) (62)

( قواَل أَفَوتَوْعبُوُدوَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ 65( مُثَّ نُِكُسلا َعلى ُرُ ِسِهْم َلَقْد َعِلْمحَل ما هوُي ِء يَوْنِطُقولَن )64الظَّاِلُملَن )
َفُعُكْم َكْي ا  َو  َيُضرُُكْم ) قواُللا َحرِِقُولُ   (67َفال تَوْعِقلُولَن )( ُأ ِ  َلُكْم َوِلما تَوْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ أَ 66ما   يَونوْ

ووُتْم فوواِعِلنَي ) ( َوأَراُقوا بِووِه َكْيوودا  69( قُوْلنوا اي انُر ُكوولين بوَووْرقا  َوَسووالما  َعلوى ِإبْووراِهيَم )68َواْنُصوُروا آهِلَووَتُكْم ِإْن ُكنوْ
( َوَوَهْبنوا لَوُه ِإْسوحاَ  71يِت ابرَْكنوا ِفيهوا لِْلعواَلِمنَي )( َوَْنَّْينواُ  َوُللنوا  ِإىَل اأْلَْرِم الَّو70َفَجَعْلناُهُم اأْلَْخَسورِيَن )

َوَجَعْلناُهْم أَئِمَّ   يَوْهوُدوَن ِ َْموران َوأَْوَحْينوا إِلَوْيِهْم ِفْعوَل اْاَوْْياِت َوِإقواَم  (72َويَوْعُقلَب انِفَل   وَُكال  َجَعْلنا صاحلِِنَي )
( َوُللنووا  آتَوْينوواُ  ُحْكمووا  َوِعْلمووا  َوَْنَّْينوواُ  ِمووَن اْلَقْريَووِ  الَّوويِت كانَووحْل 73نووا عابِووِديَن )الصَّووالِة َوِإيتوواَء الزَّكوواِة وَكووانُلا لَ 

ُوْم كوانُلا قَووْلَم َسوْلء  فاِسوِقنَي ) ( َونُلحوا  ِإْذ 75( َوأَْقَخْلنواُ  يف َرمْحَِتنوا ِإنَّوُه ِموَن الصَّواحلِِنَي )74تَوْعَمُل اْاَباِئَة ِإوَّ
ْيناُ  َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم )انقى ِمْن قوَ  بُلا آِبايتِنوا 76ْبُل فَاْسَتَجْبنا َلُه فَوَنجَّ ( َوَنَصْرانُ  ِمَن اْلَقْلِم الَِّذيَن َكذَّ

ُووْم كووانُلا قَوووْلَم َسووْلء  فََأْغَرْقنوواُهْم َأمْجَعِوونَي ) ِّ  (77ِإوَّ ِإْذ نَوَفَشووحْل ِفيووِه َغووَنُم َوقاُوَق َوُسووَلْيماَن ِإْذ َُيُْكموواِن يف احْلَووْر
( فَوَفهَّْمناهوا ُسوَلْيماَن وَُكوال  آتَوْينوا ُحْكموا  َوِعْلموا  َوَسوخَّْران َموَع قاُوَق اْ؟ِبواَل 78اْلَقْلِم وَُكنَّا حِلُْكِمِهْم كاِهِديَن )
َعَ  لَبُولس  َلُكوْم لِ 79ُيَسوبِِْحَن َوالطَّوْْيَ وَُكنَّوا فواِعِلنَي ) ُتْحِصوَنُكْم ِموْن َ ِْسوُكْم فَوَهوْل أَنْووُتْم كواِكُروَن ( َوَعلَّْمنواُ  َصونوْ

( 81) ( َوِلُسووَلْيماَن الوورِِيَ  عاِصووَف   َعْوورِي ِ َْموورِِ  ِإىل اأْلَْرِم الَّوويِت ابرَْكنووا ِفيهووا وَُكنَّووا ِبُكوولِِ َكووْكء  عوواِلِمنيَ 80)
َوأَيُوولَب ِإْذ انقى َربَّووُه  (82 ذلِووَك وَُكنَّووا هَلُووْم حوواِفِظنَي )َوِمووَن الشَّووياِننِي َمووْن يَوُغلُصوولَن لَووُه َويَوْعَملُوولَن َعَمووال  ُقونَ 

( فَاْسووَتَجْبنا لَووُه َفَكَشووْفنا مووا بِووِه ِمووْن ُضوورِ  َوآتَوْينوواُ  أَْهلَووُه َوِمووثْوَلُهْم 83َأيِنِ َمسَّووِبَ الُضووُر َوأَنْووحَل أَْرَحووُم الوورَّامِحِنَي )
( 85( َوِإْ اِعيوووَل َوِإْقرِيوووَك َوَذا اْلِكْفوووِل ُكووول  ِموووَن الصَّووواِبرِيَن )84ْلعابِوووِديَن )َمَعُهوووْم َرمْحَووو   ِموووْن ِعْنوووِدان َوذِْكووورى لِ 

ُْم ِمَن الصَّاحلِِنَي ) ( َوَذا النُولِن ِإْذ َذَهوَه ُمغاِضوبا  َفظَونَّ أَْن لَوْن نَوْقوِدَر َعَلْيوِه فَنواقى 86َوأَْقَخْلناُهْم يف َرمْحَِتنا ِإوَّ
فَاْسوووَتَجْبنا لَوووُه َوَْنَّْينووواُ  ِموووَن اْلغَووومِِ  (87  إِلوووَه ِإ َّ أَنْوووحَل ُسوووْبحاَنَك ِإيِنِ ُكْنوووحُل ِموووَن الظَّووواِلِمنَي ) يف الظُُلمووواِت أَنْ 

َجْبنا ( فَاْسوتَ 89( َوزََكرايَّ ِإْذ انقى َربَُّه َربِِ   َتَذْرين فَوْرقا  َوأَْنحَل َخوْْيُ الْولارِِينَي )88وََكذِلَك نُوْنِجك اْلُمْيِمِننَي )
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ُوووْم كوووانُلا ُيسوووارُِعلَن يف اْاَوووْْياِت َويَوووْدُعلنَنا َرَغبوووا  َورَ  َهبوووا  وَكوووانُلا لَنوووا لَوووُه َوَوَهْبنوووا لَوووُه َُيْوووىي َوَأْصوووَلْحنا لَوووُه َزْوَجوووُه ِإوَّ
( ِإنَّ 91 لِْلعوواَلِمنَي )( َوالَّوويِت َأْحَصووَنحْل فَوْرَجهووا فَونَوَفْخنووا ِفيهووا ِمووْن ُروِحنووا َوَجَعْلناهووا َوابْوَنهووا آيَوو   90خاِكووِعنَي )

 { (92هِذِ  أُمَُّتُكْم أُمَّ   واِحَدة  َوأاََن َرُبُكْم فَاْعُبُدوِن )
 مقدمة الوحد 

صول ذكوور كووارة ويفإيشوْي إىل بعضووهم جمورق .  علووى وجوه احلصر.هوذا الشولط الثالووة يسوتعرم أموو  الرسول
 بعضهم تفصيال مطل  ورتصرا.
م بعوود أن جوواءهت  ابلرسوولقووات رمحوو  اّلِل وعنايتووه برسووله،وعلاقه املكووذبنيوتتجلووى يف هووذ  ا كووارات واحلل

 . ء ا بتالكما تتجلى بعخ ا ختبارات للرسل اباْي وابلضر،وكي  اجتازوا .البينات
علووى مووودار  عوو  الرسووولووحدة العقيووودة والطري ،؟ما.كووذلك تتجلوووى سوون  اّلِل يف إرسوووال الرسوول مووون البشوور

 احدة على تباعد الزمان واملكان.الزمان حَّت لكأوم أم  و 
  سونن ملس الوذي يوربني  النواوتلك إحدى ق ئل وحداني  األللهي  املبدع ،ووحداني  ا راقة املدبرة،ووحدا

 «ُبُدونِ ُكْم فَاعْ اَن َربُ َوأَ »:اّلِل يف الكلن،وييل  بينها،ويلجهها مجيعا وجه  واحدة،إىل معبلق واحد
 قصة موس  وهارونلقطة من  50 - 48الدرس ا ول:

ُووْم اِبلْ الَّووِذيَن حَْ .تَِّقنيَ َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملسووى َوهوواُروَن اْلُفْرقوواَن َوِضووياء  َوذِْكوورا  لِْلمُ »  َغْيووِه،َوُهْم ِمووَن السَّوواَعِ  َشووْلَن َرّبَّ
 «.ُروَنفَوهذا ذِْكر  ُمباَر   أَنْوزَْلناُ ،أَفَأَنْوُتْم َلُه ُمْنكِ .ُمْشِفُقلنَ 

نووه بشوور.وأوم كووانلا يكووذبلن أل - -يا  السوولرة أن املشووركني كووانلا يسووتهزئلن ابلرسوولل ولقوود سووب  يف سوو
 ابللحك،ويقلللن:إنه سحر أو كعر أو اف اء.

وأن نوزول .لا مون قبوهلوفها هل ذا يكشو  هلوم أن إرسوال الرسول مون البشور هوك السون  املطرقة،وهوذ   واذج 
 ااب.لسى وهارون آ  ا اّلِل كتالكته على الرسل ليك بدع  مستغرب  فها ا ذان م

ه املنزلوو   ك أن الكتووذل.فهنووا  وحوودة حووَّت يف ا سووم.وهووك صووف  القرآن« اْلُفْرقووانَ »ويسوومى هووذا الكتوواب 
يف احليووووواة  ج،واعوووووا كلهوووووا فرقوووووان بوووووني احلووووو  والبانووووول،وبني اهلووووودى والضوووووالل،وبني مووووونهج يف احليووووواة ومنه

 قك التلراة والقرآن.ويف هذ  الصف  تلت.واعا .فهك يف عملمها فرقان
ات وهك للمو.ليكش  للموات القلوه والعقيودة،وللمات الضوالل والبانو« ضياء»وجعل التلراة كذلك،

  ميوان،فتنْيايوه كوعل  وإن القلوه البشوري ليظول مظلموا حوَّت تشور  ف.يتل  فيها العقول ويضول فيهوا الضومْي
راة  ات.وجعل التوول التقوودير م واملعوواين و جلانبه،ويتكشوو  لووه منهجه،ويسووتقيم لووه اعاهووه،و  ختووتل  عليووه القووي

بول التولراةف كوانلا نول إسورائيل قبماذا كوان و .تذكرهم ابّلِل،وتبقك هلم ذكرا يف الناس« ذِْكرا  لِْلُمتَِّقنيَ »كالقرآن 
 ذاء.أذ ء هحل سياط فرعلن،يذب  أبناءهم ويستحيك نساءهم ويستذهلم ابلسخرة وا ي
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ُوووْم اِبْلَغْيووهِ الَّووِذيَن َحَْشووْلنَ »وحووا املتقووني  َوُهووْم ِموووَن »  يوورو ،و خشووي  اّلِل  شووعر قلووولّبمألن الووذين تست«  َرّبَّ
،فيكلن  ون علوى هودا ضياء،ويسوْي فيعمللن هلوا ويسوتعدون هوي ء هوم الوذين ينتفعولن ابل« السَّاَعِ  ُمْشِفُقلنَ 

 كتاب اّلِل هلم ذكرا،يذكرهم ابّلِل،ويرفع هلم ذكرا يف الناس.
ل  وسون  ا هول أمور مسوب عجبا،إ وفلويك بودعا و « َوهذا ذِْكور  ُمبواَر   أَنْوزَْلنوا ُ »..رون ذلك كأن ملسى وها

 رسا تففماذا تنكرون منه،وقد سبقحل به ال« أَفَأَنْوُتْم َلُه ُمْنِكُروَنف»معروف  
 مشاهد من قصة إبراهيم مع قومه 73 - 51الدرس الثاني:

جود  إبراهيم،وهول   مون قصو ما يرتد السيا  إىل حلق  كاملووبعد ا كارة السريع  إىل ملسى وهارون وكتاّب
نام لوذي حطوم األصوقة،وهل االعرب األكث وابين الكعب  اليت ُيشدون فيها األصنام،ويعكفلن عليهوا ابلعبوا

 والسيا  يعرضه هنا وهل يستنكر الشر  وُيطم األصنام..من قبل
وهك تبوودأ .ةجوولات صووغْي فمشوواهد متتابعوو ،بينها وهك مقسووم  إىل .واحللقوو  املعروفوو  هنووا هووك حلقوو  الرسووال 

لوووذي الركووود األكوووث ذا هووول افهووو.ويعب بوووه اهلدايووو  إىل التلحيد.اب كوووارة إىل سوووب  هدايووو  إبوووراهيم إىل الركووود
 يف هذا املقام.« الركد»تنصر  إليه لفظ  

موول حلا عوواملني  الووه وابسووتعداق  ينووا ركوود ،وكنت..آ« نيَ َوَلَقووْد آتَوْينووا ِإبْووراِهيَم ُرْكووَدُ  ِمووْن قَوْبُل،وَُكنَّووا بِووِه عوواِلمِ »
 .« .نْوُتْم هَلا عاِكُفلَنفأَ يُل الَّيِت لتَّمايِ ِإْذ قاَل أِلَبِيِه َوقَوْلِمِه:ما هِذِ  ا»األمان  اليت ُيملها املرسللن.

  يقل:إووووا و « ايِيووولُ هوووِذِ  التَّم» وووى تلوووك األحجوووار وااشوووه اب هوووا:.فكانوووحل قللتوووه هوووذ  قليووول ركووود  .
ضولن وهم   يق.تمرلودائم املسوتفيود ا نكبواب ا« عاِكُفلنَ »وكلم  .هل ،واستنكر أن يعكفلا عليها ابلعباقةآ

لو  ويبشوعه ذا التعهووهول يسوخ  .فهل عكول  معنولي   زمب.ولكنهم يتعلقلن ّبوا.وقتهم كله يف عباقهتا
«  ابِوِدينَ َءان هَلوا عْدان آابَوَجوقاُللا:»بتصليرهم منكبني أبدا علوى هوذ  التماييول  فكوان جولاّبم وحجوتهم أن 

بوووووول حريوووووو  وهوووووول جوووووولاب يوووووودل علووووووى التحجوووووور العقلووووووك والنفسووووووك قاخوووووول قلالووووووه التقليوووووود امليتوووووو ،يف مقا
ّلِل نالقوو  ابفا ميان .ديو  التقلي ا ميان،وانطالقوه للنظور والتودبر،وتقلمي األكوياء واألوضواع بقيمهوا احلقيقيو  

ووُتْم أَنْوووُتْم اَل:َلَقووْد كُ ق»قليوول: اللراتت املتحجوورة الوويت   تقوولم علووىوهوورر موون القداسووات الل يوو  التقليديوو ،و  نوْ
 « ..َوآاب ُُكْم يف َضالل  ُمِبني  

داسووووووو    قوموووووووا كانوووووووحل عبووووووواقة اهلابء لتكسوووووووه هوووووووذ  التماييووووووول قيمووووووو  ليسوووووووحل هلوووووووا،و  لتخلوووووووع عليهوووووووا 
 طلي .تحرر الملفالقيم   تنبع من تقليد اهلابء وتقديسهم،إ ا تنبع من التقلمي ا.تستحقها

َتنووا »وعنوود مووا واجههووم إبووراهيم ّبووذ  الطالقوو  يف التقدير،وّبووذ  الصووراح  يف احلكم،راحوولا يسووأللن: قاُللا:َأِج وْ
ِعِبنَيف ..وهل سيال املزعزع العقيدة،الذي   يطم ن إىل موا هول عليه،ألنوه   يتودبر  « اِبحلَْ ِِ أَْم أَْنحَل ِمَن الالَّ

فهل   يووووودري أي األقووووولال .معطووووول الفكووووور والووووورو  بتوووووأيْي الووووولهم والتقليووووود ولكنوووووه كوووووذلك.و  يتحقووووو  منه
والعباقة تقلم على اليقني   على اللهم املزعزع الذي   يسوتند إىل قليول  وهوذا هول التيوه الوذي حوب  .ح 

فيووووه موووون   يوووودينلن بعقيوووودة التلحيوووود الناصووووع  اللاضووووح  املسووووتقيم  يف العقوووول والضوووومْي.فأما إبووووراهيم فهوووول 
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قاَل:بَوْل َرُبُكوْم  »يقن وايو  عوار  بربوه،متمثل لوه يف خوانر  وفكر ،يقلهلوا كلمو  املويمن املطمو ن  ميانوه:مست
رب النوواس ورب .فهوول رب واحوود«.َرُب السَّووماواِت َواأْلَْرِم الَّووِذي َفطَووَرُهنَّ،َوأاََن َعلووى ذِلُكووْم ِمووَن الشَّوواِهِدينَ 

وووماواِت »فهمووا صوووفتان   تنفكووان:.ال ربلبيتووه انكووو   عوون كلنوووه اا.السووماوات واألرم بَوووْل َرُبُكووْم َرُب السَّ
فهوووووذ  هوووووك العقيووووودة املسوووووتقيم  الناصوووووع ،  كموووووا يعتقووووود املشوووووركلن أن اهلهلووووو  ..« َواأْلَْرِم الَّوووووِذي َفطَوووووَرُهنَّ 

 أرابب،يف اللقحل الذي يقرون أوا   ختل ،وأن ااال  هل اّلِل.
ك لوى واقوع   كوي يشوهد ع  كي ا وهم يعلملن  إنوه وايو  ويول  الوذمث هم يعبدون تلك اهلهل  اليت   ختل

األرم،و  السوماوات و    يشوهد خلو  - عليوه السوالم -وإبوراهيم ..« َوأاََن َعلى ذِلُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ »فيه:
يووه وايقووني يمنولن علوالثبوولت إىل حود أن يشووهد امل ولكون األموور موون اللضول .يشوهد خلوو  نفسوه و  قلمووه .

ر ه إىل ا قووراليهتوو  بوو وإن كوول مووا يف كيووان ا نسووان.ن كوول مووا يف الكوولن لينطوو  بلحوودة ااووال  املوودبرإ..
 بلحداني  ااال  املدبر،وبلحدة الناملس الذي يدبر الكلن ويصرفه.

يووه فموورا   رجعوو  أآهلووتهم  أنووه قوود اعتووزم يف كووأن.مث يعلوون إبووراهيم ملوون كووان يوولاجههم موون قلمووه ّبووذا احللار
يفصو   مون الكيود لاصونام مبهموا      ما اعتزموه..وي« نَ  أَلَِكيَدنَّ َأْصناَمُكْم بَوْعَد أَْن تُوَلُللا ُمْدِبرِيَوَ ّللَِّ :»

ل   ف ك.تهم كيووداطيع هلهلووولعلهم كووانلا مطم نووني إىل أنووه لوون يسووت.و  يووذكر السوويا  كيوو  رقوا عليووه.عنووه .
 ..« ُعلنَ َلَعلَُّهْم إِلَْيِه يَوْرجِ  َفَجَعَلُهْم ُجذاذا  ِإ َّ َكِبْيا  هَلُمْ »

ه صووونام فقووود تركوووبوووْي األإ  ك.وهللوووحل اهلهلووو  املعبووولقة إىل قطوووع صوووغْية مووون احلجوووارة واألخشووواب املهشوووم  .
ر اهلهلووو   يوودفع عووون صووغا ل حاضووور فلوومفيسوووأللنه كيوو  وقعووحل اللاقعووو  وهوو« َلَعلَُّهووْم إِلَْيوووِه يَوْرِجعُوولنَ »إبووراهيم 

األصوونام موون  بوواقة هووذ لقضووي  كلهووا،فْيجعلن إىل صوولاّبم،ويدركلن منووه مووا يف عولعلهووم حين ووذ يراجعوولن ا
ىل سووأللنه و  إيلا إليووه سووخ  وهتافحل.وعوواق القوولم لووْيوا آهلووتهم جووذاذا إ  ذلووك الكبووْي  ولكوونهم   يرجعوو

 أنفسهم يسأللوا :
  يوودفع  ا كيوو هوووهذا كبْي .إن كانووحل هووذ  آهلوو  فكيوو  وقووع هلووا مووا وقووع قون أن توودفع عوون أنفسووها كووي ا

قليوود قوود غوول ،وألن التألن اارافوو  قوود عطلووحل عقوولهلم عوون التفكووْي.  يسووأللا أنفسووهم هووذا السوويال عنهوواف
ا تهم،وصونع ّبون حطوم آهلموفإذا هم يدعلن هذا السيال الطبيعك لينقملا علوى .أفكارهم عن التأمل والتدبر

 « ..نيَ ِمَن الظَّاِلمِ قاُللا:َمْن فَوَعَل هذا آِبهِلَِتنا ِإنَُّه لَ »هذا الصنيع:
هلوتهم م أن يكيود هل،ويتلعودهعندئذ تذكر الذين  علا إبراهيم ينكر على أبيه ومن معه عباقة هذ  التماييل

ْعنا َفَّت  يَْذُكرُُهْم يُقاُل َلُه ِإبْ »بعد انصرافهم عنها    ..« راِهيمُ قاُللا: َِ
 السون،حينما آ   اّلِل ركد ،فاسوتنكر عبواقة ان كوااب صوغْيكو  -ليه السوالم ع -ويبدو من هذا أن إبراهيم 

 هلوام هودا  إىلإف أم هول ولكن أكان قد أوحك إليوه ابلرسوال  يف ذلوك احلوني.األصنام وحطمها هذا التحطيم
   ..هذا هل األرج فدعا إليه أاب ،واستنكر على قلمه ما هم فيهف.احل  قبل الرسال 
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ْعنوووووا فَووووَّت  »وهنووووا  احتمووووال أن يكووووولن قوووولهلم: ألمووووور  يف  ل عهوووويلهميقصووووود بووووه إىل تصوووووغْي كووووأنه بووووودلي « َِ
رج  أنووه  نووولكننووا .يكلن طوور لووهف قوودخللتقليوول موون أ يتووه،وإفاقة أنووه جمهوولل   « يُقوواُل لَووُه ِإبْووراِهيُم »قوولهلم:

 « ..َهُدونَ لَُّهْم َيشْ اِس َلعَ قاُللا:فَْأتُلا بِِه َعلى أَْعنُيِ النَّ »كان فَّت حدية السن يف ذلك احلني.
ِتنوووووا اي  هوووووذا آِبهلَِ  فَوَعْلوووووحلَ قاُللا:أَأَنْوووووحلَ »د قصووووودوا إىل التشوووووهْي بوووووه،وإعالن فعلتوووووه علوووووى ر وس األكوووووهاق  وقووووو

يسوخر و ل يوتهكم ّبوم راهيم فهوفأما إب...فهم ما يزاللن يصرون على أوا آهل  وهك جذاذ مهشم « ِإْبراِهيُمف
ن يهوووزأ ّبوووم ألوووك إ  مياللاصووول فوووال  ذلوووك أنوووه ينظووور بعقلوووه املفتووول  وقلبوووه.منهم،وهووول فووورق وحووود  وهوووم كثْي

ْسوو َوُللُهْم ِإْن  فَ .ُهْم هذاُه َكبِووْيُ قاَل:بَووْل فَوَعلَوو»ويسووخر،وأن ايووبهم إجابوو  تناسووه هووذا املسووتلي العقلووك الوودون:
 -موون إبووراهيم  هووذ  كذبوو  فال قاعووك لتسوومي ...والووتهكم واضوو  يف هووذا ا؟وولاب السوواخر« كووانُلا يَوْنِطُقوولنَ 
ن هوووذا موووفاألمر أيسووور .شوووَّت العلووول الووويت اختلووو  عليهوووا املفسووورونبعووون تعليلهوووا  والبحوووة -عليوووه السوووالم 

 بكثْي  إ ا أراق أن يقلل هلم :
 فهك.لهوا حراكواميلوك مث إن هذ  التماييل   تدري من حطمها إن كنحل أان أم هذا الصنم الكبْي الوذي  

لن إن  فال تعرفو.تحيلئز واملسوبوني ا؟واوأنتم كذلك مثلها مسللبل ا قرا    ايزون .مجاق   إقرا  له أصال
ويبودو أن  « ْنِطُقولنَ يوَ  كوانُلا َفْسو َوُللُهْم ِإنْ »كنحل أان الذي حطمتها أم إن هذا التمثال هل الوذي حطمهوا  

ُكْم َفقاُللا:ِإنَّ نْوُفِسوِهْم،أَ لا ِإىل فَوَرَجعُو»هذا التهكم الساخر قود هوزهم هوزا،ورقهم إىل كوكء مون التودبر والتفكور:
 « .. الظَّاِلُملنَ أَنْوُتمُ 

وأن .للوووم ماييووول مووونوكانووحل ابقرة خوووْي أن يستشوووعروا موووا يف مووولقفهم مووون سووخ ،وما يف عبووواقهتم هلوووذ  الت
هووم فيووه  ظلووم الووذيتتفووت  بصووْيهتم ألول موورة فيتوودبروا ذلووك السووخ  الووذي ذخووذون بووه أنفسووهم،وذلك ال

لّبم إىل عووودها قلووواحووودة عووواقت بسووواقرون.ولكنها   تكووون إ  ومضووو  واحووودة أعقبهوووا الظوووالم،وإ  خفقووو  و 
نوووحل األوىل رجعووو  إىل وحقوووا لقووود كا « ِطُقووولنَ َلَقْد َعِلْموووحَل موووا هوووُي ِء يَونْ .مُثَّ نُِكُسووولا َعلوووى ُرُ ِسوووِهمْ  »اامووولق:

ركو  انوحل األوىل حك.عجيه .النفلس،وكانحل الثاني  نكس  على الر وس كما يقلل التعبْي القرآين املصلر ال
ذا هوو فووإن قوولهلم وإ .فكووْيتأما الثانيوو  فكانووحل انقووالاب علووى الوورأس فووال عقوول و  .يف الوونفك للنظوور والتوودبر
ههم بعنووو  ن مث اوووبوأيووو  حجووو   بوووراهيم أقووولى مووون أن هوووي ء   ينطقووولنف  ومووو.األخوووْي هووول احلجووو  عليهم

ُقوِن ْن ْعبُوُدوَن ِموَل:أَفَوتوَ قا»ألن السوخ  هنوا اواوز صوث احللويم:.وضي  على غْي عاقتوه وهول الصوبلر احللويم
َفُعُكْم َكْي ا  َو  َيُضرُُكْمف ُأ ِ  َلُكْم َوِلم وهوك قللو  يظهور « لُولَنف وِن اّللَِّ أَفَوال تَوْعقِ ُدوَن ِموْن قُ ا تَوْعبُ اّللَِّ ما   يَونوْ

 فيها ضي  الصدر،وغيج النفك،والعجه من السخ  الذي يتجاوز كل مألل .
ىل يل،فيلجأون إزهم الودلئموا حوني يفقودون احلجو  ويعول عند ذلوك أخوذهتم العوزة اب مث كموا شخوذ الطغواة قا

ُتْم فاِعلِ ِإْن كُ  قاُللا:َحرُِِقلُ  َواْنُصُروا آهِلََتُكمْ »القلة الغامش  والعذاب الغليج:  « ..نيَ نوْ
فياهلوووا مووون آهلووو  ينصووورها عباقهوووا،وهك   الوووك ألنفسوووها نفعوووا و  ضووورا و  هووواول هلوووا و  لعباقهوووا نصووورا  

ذلك أووووا الكلمووو  .فأبطلوووحل كووول قلل،وأحبطووحل كووول كيووود.ولكووون كلمووو  أخووورى قوود قيلوووحل .« ل ُ قوواُللا:َحرِِقُ »
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..فكانوووحل بووورقا وسوووالما علوووى إبوووراهيم « قُوْلنوووا:اي انُر ُكووولين بوَوووْرقا  َوَسوووالما  َعلوووى ِإبْوووراِهيمَ »العليوووا الووويت   تووورق:
 ..كي ف

ا لا ،وختلو  ّبونشوأ ّبوا عأكلان،وتهذ  هك الكلم  اليت تكلن ّبا « ُكلين »و.وملا ذا نسأل عن هذ  وحدها
ا أَْمرُُ  ِإذا أَراَق َكْي ا  أَْن يَوُقلَل َلُه:ُكْن فَويَ »نلاميك:  «.ُكلنُ ِإ َّ

ف فالوووذي قوووال ام احليووو فوووال نسوووأل:كي    هووور  النوووار إبراهيم،واملشوووهلق املعووورو  أن النوووار هووور  األجسووو
لهلوا  دللهلا عنود قمويت تنشئ الكلم  اللاحدة ال وهك.هل الذي قال هلا:كلين برقا وسالما.للنار:كلين حارق 

 مأللفا للبشر أو غْي مألل ..كيفما كان هذا املدللل
كيو  أمكون و ان هوذاف كوإن الذين يقيسلن أعمال اّلِل سبحانه إىل أعمال البشر هوم الوذين يسوأللن:كي   
لن ال،و  ُيواولللن أصوسوأأن يكولنف فأموا الوذين يودركلن اخوتال  الطبيعتني،واخوتال  األقاتني،فوإوم   ي

دان التعليوووول حل يف ميووووليسوووو.فاملسووووأل  ليسووووحل يف هووووذا امليوووودان أصال.علميووووا أو غووووْي علمك.أن حلقوووولا تعليال
 حالوو  إىل اْي موونهج غوووكل موونهج يف تصوولر مثوول هووذ  املعجووزات .والتحليوول  وولازين البشوور ومقوواييك البشوور

مهووم القليوول لبشوور وعلاغووْي خاضووع  ملقوواييك  القوودرة املطلقوو  هوول موونهج فاسوود موون أساسووه،ألن أعمووال اّللِ 
 اندوق.

ذا هووك بوورق لنووار فووإابأمووا كيوو  صوونع .إن علينوا فقوو  أن نوويمن  ن هووذا قوود كووان،ألن صووانعه ميلوك أن يكلن
سوووبيل إىل  ألنووه   فوووذلك مووا سووكحل عنووه الووونا القوورآين.وسووالمف وكيوو  صوونع إببوووراهيم فووال هرقووه النووار .

 ك لنا سلى النا القرآين من قليل.ولي.إقراكه بعقل البشر اندوق
ا قووود   هتوووز ولكنه.َّتكووووموووا كوووان هليووول النوووار بووورقا وسوووالما علوووى إبوووراهيم إ  موووثال تقوووع نظوووائر  يف صووولر 

ماعوات مون كوخاص وا؟فكم مون ضويقات وكورابت هوي  ابأل.املشاعر كما يهزها هذا املثل السوافر ا؟واهر
و   يووووووحل،وتنعاتوووووو  صووووووغْية،فإذا هووووووك هيووووووك و  اكووووووأوا أن تكوووووولن القاصووووووم  القاضووووووي ،وإن هووووووك إ  لف

 ختمد،وتعلق اباْي وهك الشر املستطْي.
م ويف حيووواة ماعوووات واألموووألكوووخاص وا؟لتتكووورر يف حيووواة ا« اي انُر ُكووولين بوَوووْرقا  َوَسوووالما  َعلوووى ِإبْوووراِهيمَ »إن 

ليوا واالكلمو  العكيد،ألل  كوإن هك إ  رمز للكلم  اليت تبطل كل قلل،وهب   .األفكار والعقائد والدعلات
 « ..َوأَراُقوا بِِه َكْيدا  َفَجَعْلناُهُم اأْلَْخَسرِينَ »اليت   ترق  

أنووه قوود أهلووك و .ابلعرا  وهوول ملووك اهلراميووني« ابلنمووروق»وقوود روي أن امللووك املعاصوور  بووراهيم كووان يلقووه 
ن أاملهم .ن قليولموعليهوا  لنوا ختتلو  الورواايت يف تفصويالته،وليك.هل واملا مون قلموه بعوذاب مون عنود اّللِ 

نووواُهُم َفَجَعلْ »رة عووودها خسووواباّلِل قوود أْنوووى إبوووراهيم مووون الكيووود الوووذي أريووود بووه،وابء الكائووودون لوووه خبسوووارة موووا 
 هكذا على وجه ا نال  قون هديد « اأْلَْخَسرِينَ 
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أخيوه  الويت هواجر إليهوا هول وابون موهك أرم الشا..« ِمنيَ َوَْنَّْيناُ  َوُللنا  ِإىَل اأْلَْرِم الَّيِت ابرَْكنا ِفيها لِْلعالَ » 
تين و .ملقدسوووو اوفيهووووا األرم .فكانووووحل مهووووب  الوووولحك فوووو ة نليلوووو ،ومبعة الرسوووول موووون نسوووول إبراهيم.للط

 ل.وفيها برك  ااصه والرز ،إىل جانه برك  اللحك والنبلة جيال بعد جي.احلرمني
ان،َوأَْوَحْينوا إِلَوْيِهْم ِفْعووَل ئِمَّو   يَوْهوُدوَن ِ َْمرِ َعْلناُهْم أَ َوجَ .نيَ  َجَعْلنووا صواحلِِ َوَوَهْبنوا لَوُه ِإْسوحاَ  َويَوْعُقولَب انِفلَو  ،وَُكال  »

وننووا وأهووال  - عليووه السووالم -م قوود توور  إبووراهي..ل« ينَ اْاَووْْياِت َوِإقوواَم الصَّووالِة َوِإيتوواَء الزَّكاِة،وَكووانُلا لَنووا عابِوودِ 
ن موب أهوال خوْيا يود  يعقول خْيا من وننه.وعلضه ابنه إسوحا  وحف فعلضه اّلِل األرم املبارك  وننا.وقلما
 وعلم من ذريته أم  عظيم  العدق قلما خْيا من قلمه..أهله

لا فهووا،وأن يقيموولووى اختالعوجعوول موون نسووله أئموو  يهوودون النوواس  موور اّلِل وأوحووى إلوويهم أن يفعلوولا ااووْيات 
سومها اّلِل قاااو  الويت ،ونعموحل انعم العولم،ونعم ا؟زاءفو.وكانلا نوائعني ّلِل عابودين ..الصالة،وييتلا الزكاة

  براهيم.
 :لقد ابتال  ابلضراء فصث،فكانحل اااا  الكرمي  الالئق  بصث  ا؟ميل

 لقطة من قصة لوط 75 - 74الدرس الثالث:

ُْم كوووووا َمووووولُ نَوووووحْل تَوعْ يِت كاَوُللنوووووا  آتَوْينووووواُ  ُحْكموووووا  َوِعْلموووووا  َوَْنَّْينووووواُ  ِموووووَن اْلَقْريَوووووِ  الَّووووو» نُلا قَووووووْلَم َسوووووْلء  اْاَبائِوووووَة،ِإوَّ
وهل يشوْي إليهوا هنوا جمورق .د سوبقحل مفصول صو  لولط قو..وق «فاِسِقنَي.َوأَْقَخْلناُ  يف َرمْحَِتنا ِإنَُّه ِمَن الصَّاحلِِنيَ 

وهك .بائوووةعمووول ااوكانحل ت.وقد صوووحه عمووه إبوووراهيم موون العووورا  إىل الشووام،وأقام يف قريووو  سوودوم.إكووارة
ُووو»ا:فأهلوووك اّلِل القريووو  وأهلهووو.ان الفاحشووو  موووع الوووذكلر جهووورة وبوووال حيووواء أو هرجإتيووو ْلَم َسوووْلء  قَووووْم كوووانُلا ِإوَّ

ى وموالذ وكأ وا الرمحو  موأو ..« نيَ َن الصَّاحلِِ نَُّه مِ َوأَْقَخْلناُ  يف َرمْحَِتنا إِ ».وأْنى للنا وأهله إ  امرأته.«فاِسِقنيَ 
 ل آمن انعم مرحلم.يدخل اّلِل فيه من يشاء،فإذا ه

 لقطة من قصة نو  77 - 76الدرس الرابع:

يْ ْبنا لَووَونُلحووا  ِإْذ انقى ِمووْن قَوْبووُل فَاْسووَتجَ »ويشووْي إىل نوول  إكووارة سووريع  كووذلك: ْرِب ناُ  َوأَْهلَووُه ِمووَن اْلَكووُه،فَوَنجَّ
بُلا آِبايتِنا،إِ .اْلَعِظيمِ  ُْم  َوَنَصْرانُ  ِمَن اْلَقْلِم الَِّذيَن َكذَّ  « ..مْجَِعنيَ َسْلء  فََأْغَرْقناُهْم أَ  انُلا قَوْلمَ كوَّ

 «ِمووْن قَوْبوولُ »حووني انقا   - عليووه السووالم - يبووات اسووتجاب  اّلِل لنوول  .وهووك إكووارة كووذلك   تفصوويل فيها
ْرِب اْلَكووو»ان وهوول ه ابلطلفووإ  امرأتووه،وأهلك قلموو.ولقوود أْنووا  اّلِل وأهلووه كووذلك.وهوول سوواب   بووراهيم وللط

 الذي وصفه ابلتفصيل يف سلرة هلق.« اْلَعِظيمِ 
 لقطات من قصة داود وسليمان 82 - 78الدرس الخامس:

ِّ ِإْذ مووواِن يف احْلَوووْذ َُيْكُ َوقاُوَق َوُسوووَلْيماَن إِ  »مث يفصووول بعوووخ الشوووكء يف حلقووو  مووون قصووو  قاوق وسوووليمان: ْر
َوَسووخَّْران َمووَع .ْلما  ال  آتَوْينووا ُحْكمووا  َوعِ وَكُ .َلْيمانَ ناها ُسوومْ فَوَفهَّ .نَوَفَشووحْل ِفيووِه َغووَنُم اْلَقووْلِم وَُكنَّووا حِلُْكِمِهووْم كوواِهِدينَ 

ِسوووُكْم،فَوَهْل أَنْووووُتْم  َْ ُكوووْم لُِتْحِصوووَنُكْم ِموووْن لَ َ  لَبُووولس   َصووونوْعَ َوَعلَّْمنوووا ُ .وَُكنَّوووا فاِعِلنيَ .قاُوَق اْ؟ِبووواَل ُيَسوووبِِْحَن َوالطَّْْيَ 
 «.كاِكُروَنف
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َوِمَن الشَّوياِننِي .ِلِمنيَ لِِ َكوْكء  عواوَُكنَّوا ِبُكوْكنوا ِفيها،يِت ابَر ِصوَف   َعْورِي ِ َْمورِِ  ِإىل اأْلَْرِم الَّوَوِلُسَلْيماَن الرِِيَ  عا»
 « ..اِفِظنيَ حَمْن يَوُغلُصلَن َلُه،َويَوْعَمُللَن َعَمال  ُقوَن ذِلَك،وَُكنَّا هَلُْم 

 تفصيلها :وقص  احلّر اليت حكم فيها قاوق وسليمان يقلل الرواة يف 
 ِّ ُ َعْنُه،يف قَوْللِِه َعزَّ َوَجلَّ:َوَقاُوَق َوُسَلْيَماَن ِإْذ َُيُْكَماِن يف احْلَْر ِإْذ نَوَفَشحْل ِفيِه َغوَنُم َعِن اْبِن َمْسُعلق  َرِضَك اّللَّ

اُوُق اِبْلغَووووَنِم ِلَصوووواِحِه اْلَكووووْرِم فَوَقوووواَل اْلَقووووْلِم قَوووواَل:" َكووووْرم  قَووووْد أَنْوبَوتَووووحْل َعَناِقيووووُدُ  فَأَْفَسووووَدْتُه اْلَغَنُم،قَاَل:فَوَقَضووووى قَ 
،قَاَل:َوَما َذاَ  ف قَاَل:َتْدَفُع اْلَكْرَم ِإىَل َصاِحِه اْلَغَنِم فَويَوُقلُم عَ  َلْيِه َحَّتَّ يَوعُولَق َكَموا ُسَلْيَماُن:َغْْيَ َهَذا اَي َنِلَّ اّللَِّ

َهووووا َحوووَّتَّ ِإَذا َعووواَق اْلَكووووْرُم َكَموووا َكوووواَن َقفَوْعوووحَل اْلَكووووْرَم ِإىَل َكووواَن َوتَوووْدَفُع اْلغَووووَنَم ِإىَل َصووواِحِه اْلَكووووْرِم فَويُ  ِصووويَه ِمنوْ
َنا ُحكْ  ُ َعزَّ َوَجلَّ:فَوَفهَّْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكال  آتَويوْ    1713م ا َوِعْلم ا "َصاِحِبِه،َوَقفَوْعحَل اْلَغَنَم ِإىَل َصاِحِبَها قَاَل اّللَّ

،قَوْللُووُه:وَ  ِّ ِإىَل قَوْللِووِه:وَُكنَّا حِلُْكِمِهووْم َكوواِهِديَن يَوُقلُل:ُكنَّووا وَعووِن ابْووِن َعبَّاس  َقاُوَق َوُسووَلْيَماَن ِإْذ َُيُْكَموواِن يف احْلَووْر
ّ  .ِلَموووووا َحَكَموووووا َكووووواِهِديَن  َواهْلَخوووووُر َصووووواِحُه ،َوَذلِوووووَك أَنَّ َرُجلَووووونْيِ َقَخووووواَل َعلَوووووى َقاُوَق،َأَحوووووُدُ َا َصووووواِحُه َحْر

،فَوَقوووووواَل َصوووووواحِ  :ِإنَّ َهووووووَذا أَْرَسووووووَل َغَنَمووووووُه يف َحْريِووووووك،فَوَلْم يُوْبووووووِ  ِمووووووْن َحْريِووووووك َكوووووويوْ  ا َغَنم  ِّ فَوَقوووووواَل لَووووووُه .ُه احْلَووووووْر
َوَمرَّ َصاِحُه اْلَغَنِم ِبُسوَلْيَماَن،فََأْخَثَُ  اِبلَّوِذي َقَضوى بِوِه .فَِإنَّ اْلَغَنَم ُكلََّها َلَك فَوَقَضى ِبَذِلَك َقاُوُق ،َقاُوُق:اْذَههْ 

فَوَقووواَل:َكْيَ  ف قَووواَل .ِإنَّ اْلَقَضووواَء ِسوووَلى الَّوووِذي َقَضوووْيحَل ،ُوُق،فَوووَدَخَل ُسوووَلْيَماُن َعلَوووى َقاُوَق فَوَقووواَل:اَي نَوووِلَّ اّللَِّ َقا
،فَولَووُه ِمووْن َصوواِحِه اْلغَووَنِم أَ  َّ َ  َحَْفووى َعلَووى َصوواِحِبِه َمووا َحْوورُُج ِمْنووُه يف ُكوولِِ َعام  ْن يَِبيووَع ِمووْن ُسووَلْيَماُن:ِإنَّ احْلَووْر

،فَوووِإنَّ اْلغَوووَنَم هَلَوووا َنْسووول  يف ُكووولِِ َعوووام   ِّ فَوَقووواَل َقاُوُق:قَوووْد . أَْوَ ِقَهوووا َوَأْصوووَلاِفَها َوَأْكوووَعارَِها َحوووَّتَّ َيْسوووتَوْليفَ مَثَوووَن احْلَْر
ُ ُسَلْيَماَن ".َأَصْبحَل،اْلَقَضاُء َكَما َقَضْيحَل   . 1714فَوَفهََّمَها اّللَّ

 م سووليمانولكن حكوو.وهووذا عوودل فحسووه.حكمووه إىل جموورق التعووليخ لصوواحه احلّرلقوود اعووه قاوق يف 
يب يف احلوك ا اوا ل العودلهووهوذا .تضمن موع العودل البنواء والتعمْي،وجعول العودل قافعوا إىل البنواء والتعمْي

 وهل فت  من اّلِل وإهلام يهبه من يشاء..صلرته الباني  الدافع 
 ضوواء قاوق موونولوويك يف ق..« ِعْلمووا  وَُكووال  آتَوْينووا ُحْكمووا  وَ »موو  والعلووم:ولقوود أويت قاوق وسووليمان كال ووا احلك

 ولكن قضاء سليمان كان أصلب،ألنه من نبع ا هلام..خطأ
وَُكنَّووا .ْحَن َوالطَّْْيَ بوواَل ُيَسووبِِ َق ا؟ِْ َوَسووخَّْران َمووَع قاوُ »فيبوودأ ابللالوود:.مث يعوورم السوويا  مووا اخووتا بووه كووال منهما

َعَ  لَُبلس  َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن  َْ َوَعلَّ .فاِعِلنيَ   «.ْم كاِكُروَنففَوَهْل أَنْوتُ ِسُكْم،ْمناُ  َصنوْ
وهوك تسوابي  ّلِل كوان يرتلهوا بصولته احلنلن،فتتجواوب أصودا ها . زامْي  -عليوه السوالم  -وقد عر  قاوق 

ل ابللجولق كلوه وينوبخ حلله،وترجع معوه ا؟بوال والطوْي ..وحينموا يتصول قلوه عبود بربوه فإنوه ُيوك ا تصوا
قلووووه اللجوووولق معووووه وتنووووزا  العلائوووو  واحلوووولاجز الناكوووو   عوووون الشووووعلر ابلفوووولار  والفلاصوووول الوووويت ايووووز األنوووولاع 

                                                 
  ( حسن 4103ُمْسَتْدَرُ  َعَلى الصَِّحيَحنْيِ لِْلَحاِكِم )الْ  - 1713
ىَل:َوَقاُوَق َوُسوَلْيَماَن ِإْذ َُيُْكَمواِن يف << َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسوِْي اْلُقوْرآِن لِلطَّوَثِيِِ << ُسولَرُة اأْلَنِْبيَواِء << اْلَقوْلُل يف َشِْويوِل قَوْللِوِه تَوَعوا - 1714

 ( فيه ضع  22571 نَوَفَشحْل ِفيِه َغَنُم اْلَقْلِم <<)َوقَوْللُُه:ِإْذ 
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واألجناس،وتقيم بينها احلدوق واحللاجز،وعندئذ تتالقى ضومائرها وحقائقهوا يف ضومْي الكولن وحقيقتوه.ويف 
عندئووذ   هوك  ن هنالووك مووا .هووا علوى الكوول .حلظوات ا كوورا  هووك الورو  ابنوودماجها يف الكل،واحتلائ

 فكل ما حلهلا مندمج فيها وهك مندجم  فيه..هل خارج عن ذاهتا و   وا هك متميزة عما حلهلا
وحووه ر وهتيم .تحيووزةتميووزة املومون الوونا القوورآين نتصوولر قاوق وهوول يرتوول مزامْي ،فيسووهل عوون نفسووه املنفصوول  امل

موا ك  ويتجواوب معهوارجيعها،تفيحك .يه ورللقاته ا؟لامد منهوا واألحيواءيف لالل اّلِل يف هذا الكلن وجمال
 ُيَسوبُِِ  ِ َْموِدِ  َكوْكء  ِإ َّ  ْن ِمنْ َوإِ ».وإذا الكلن كله فرق  مرتل  عازف  مسبح   الل اّلِل ومحد .تتجاوب معه

ا  ينطل  مووووووع أرو اصوووووول،و الفل و إ ووووووا يفقهووووووه موووووون يتجوووووورق موووووون احلوووووولاجز ..« َولِكووووووْن   تَوْفَقُهوووووولَن َتْسووووووِبيَحُهمْ 
 الكائنات،املتجه  كلها إىل اّلِل.

موون كووكء يعووز علووى القوودرة أو  فمووا هنالووك« اِعِلنيَ فوووَُكنَّووا ».« .َوَسووخَّْران َمووَع قاُوَق اْ؟ِبوواَل ُيَسووبِِْحَن َوالطَّووْْيَ »
 يستلي أن يكلن مأللفا للناس أو غْي مالل ..يتأىب حني تريد

َعَ  لَُبل »  « ..وَنفنْوُتْم كاِكرُ َهْل أَ س  َلُكْم لُِتْحِصَنُكْم ِمْن َ ِْسُكْم،فوَ َوَعلَّْمناُ  َصنوْ
اخل أيسور ق املتودوالزر .تلك هك صنع  الدروع حلقا متداخل ،بعود أن كانوحل تصونع صوفيح  واحودة جامودة
 علوووى واّلِل ميووون.علووويم اّللِ اسوووتعما  وأكثووور مرون ،ويبووودو أن قاوق هووول الوووذي ابتووودع هوووذا النووولع مووون الووودروع بت

سويال تلجيوه  وهول يسوأهلم« ِسوُكمْ لُِتْحِصوَنُكْم ِموْن  َْ »الناس أن علم قاوق هذ  الصناع  للقوايتهم يف احلورب:
 « ..فَوَهْل أَنْوُتْم كاِكُروَنف»وهضيخ:

ألرم تركوحل خالفو  ا و  عىء نفورة،ألن.واحلضارة البشري  سارت يف نريقها خطلة خطلة وراء الكشل 
ه وفووووو  هوووووذ  سوووووي  حياتووووويت زوق  اّلِل ّبوووووا ليخطووووول يف كووووول يووووولم خطووووولة ويعيووووود تنهلوووووذا ا نسوووووان،وملداركه الووووو

ماقهوا وتغوْي ك هتوز أعوإعواقة تنسوي  احليواة وفو  نظوام جديود ليسوحل سوهل  علوى الونفك البشوري  فهو.ااطلة
مث  ومن.وا نتوواج ىل العموولإعاقاهتوا ومأللفهووا وتقتضووك فوو ة مون الزمووان  عوواقة ا سووتقرار الوذي تطموو ن فيووه 

 د.بعد كل تنسي  جدي.ت حكم  اّلِل أن تكلن هنا  ف ة استقرار تطلل أو تقصركاء
لويت ا ا جتماعيو  و  العلميو  والقل  الذي يستل  على أعصاب العا  اليلم منشي  األول سورع  تولا  اهلوزات
 ديد.  تدع للبشري  ف ة استقرار،و  تدع للنفك فرص  التكي  والتذو  لللضع ا؟

ىل اأْلَْرِم الَّووويِت إِ ِ َْمووورِِ   َعْووورِي َوِلُسوووَلْيماَن الووورِِيَ  عاِصوووَف   »فأموووا كوووأن سوووليمان فهووول أعظوووم:.قذلوووك كوووأن قاو 
وَُكنَّووا هَلُووْم .ذِلكَ  يَوْعَملُوولَن َعَمووال  ُقونَ ُصوولَن لَووُه وَ ْن يَوُغل َوِمَن الشَّووياِننِي َموو.ابرَْكنووا ِفيهووا وَُكنَّووا ِبُكوولِِ َكووْكء  عوواِلِمنيَ 

 « ..حاِفِظنيَ 
لتخووووووويالت وتووووووودور حووووووولل سوووووووليمان رواايت وتصووووووولرات وأقاويل،معظمهوووووووا مسوووووووتمد مووووووون ا سووووووورائيليات وا

 ا أيور مسوتيقنيك وراءهوفإننا نقو  عنود حودوق النصولص القرآنيو  ولو.واألوهام.ولكن   نضول يف هوذا التيوه
موور    يلسووليمان،عر  -وهووك عاصووف   -والنا القوورآين هنووا يقوورر تسووخْي الووري  .يف قصوو  سووليمان ابلووذات

 إىل األرم اليت ابركنا فيها.
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 لتسخْيفاان هذا كفكي   .وهك يف الغاله الشام لسب  ا كارة إليها ّبذ  الصف  يف قص  إبراهيم .
الشووام يف  ّبووم إىل هنالووك قصوو  بسوواط الووري  الووذي قيوول:إن سووليمان كووان الووك عليووه وهوول وحاكوويته فيطووْي

ايوو  إىل مووا ذ  الرو وتسووتند هوو.مث يعوولق كووذلك ..مووالوهووك مسوواف  كانووحل تقطووع يف كووهر علووى ا؟.فوو ة وجيزة
 « ..ْهر  واُحها كَ َوِلُسَلْيماَن الرِِيَ  ُغُدُوها َكْهر  َورَ »من قلله:« سبأ»ورق يف سلرة 

يك لنووا مووا فل.سووتيقنمولكوون القوورآن   يووذكر كووي ا عوون بسوواط الووري  ذا  و  يوورق ذكوور  كووذلك يف أي أيوور 
إىل األرم  - مور اّلِل  -األسلم إذن أن نفسر تسخْي الوري  بتلجيههوا نستند عليه لنقرر مسأل  البساط.و 

 كي ف.املبارك  يف قورة تستغر  كهرا نرقا وعكسا .
ختصوواص تلووك هوول موون ا لقوود قلنووا:إن القوودرة ا هليوو  الطليقوو    تسووأل كيوو ف فخلوو  النوولاميك وتلجيههووا 

 يك أخوورى خفيوو نووا  نوولامميتنووع أن تكوولن ه و .واملعللم للبشوور موون نوولاميك اللجوولق قليوول.القوودرة الطليقوو 
 «.ِلِمنيَ ْكء  عاكَ وَُكنَّا ِبُكلِِ »على البشر تعمل، وتظهر آترها عند ما ييذن هلا ابلظهلر:

عموا  أليغلصولا يف  - عليوه السوالم -العلم املطلو    كعلوم البشور اندوق.وكوذلك تسوخْي ا؟ون لسوليمان 
 هووووذا وذا  عمووووا  غووووْيأزهووووا املخبوووولءة لسووووليمان أو ليعملوووولا لووووه ويسووووتخرجلا كنل .البحوووور أو أعمووووا  اليابس 

فمن هوي ء  علينوا،وقد قررت النصولص القرآنيو  أن هنوا  خلقوا يسوملن ا؟ون خوافني.فا؟ن كل ما خفك..
ن و    يفسووودو وحفظهم فوووال يهربووولن و .سوووخر اّلِل لسوووليمان مووون يغلصووولن لوووه ويعملووولن عموووال قون ذلوووك

 قاهر فل  عباق  يسخرهم حني يشاء كي  يشاء.وهل ال.حرجلن على ناع  عبد 
 فال نسب  يف ا سرائيليات..وعند هذا احلد املأملن نق  يف لالل النصلص

فل قاوق يف .وفتنتهما يف هوووووووذ  النعمووووووو .راءابلسووووووو -ليهموووووووا السوووووووالم ع -لقووووووود ابتلوووووووى اّلِل قاوق وسوووووووليمان 
 نتعورم هنوا لتفصويالت الفتنوو  فوال -موا سويأيت يف سولرة ص ك  -القضواء.وفل سوليمان ابايول الصوافنات 

 - الء  ابلنعمو ان لالبوتلقود صوث قاوق،وصوث سوليم.إ ا بلوا إىل نتائجهوا ..حَّت ذيت ذكرها يف ملضعها
 ّلِل.امتحان يف النهاي  بسالم فكاان كاكرين لنعم  واجتازا ا  -بعد ا ستغفار من الفتن  

 لقطة من اباالء  أيوا 84 - 83الدرس السادس:

ووووووِبَ بَّووووووُه َأيِنِ ْذ انقى رَ َوأَيُوووووولَب إِ »ابلضووووووراء يف قصوووووو  أيوووووولب عليووووووه السووووووالم:  ا بووووووتالء ن ْنووووووكء إىل واهل  َمسَّ
 ُهْم َمَعُهْم،َرمْحَو   ِموْن ِعْنوِدانآتَوْيناُ  أَْهلَوُه َوِموثْولَ ْن ُضورِ ،وَ ا بِِه ِمومفَاْسَتَجْبنا َلُه َفَكَشْفنا .الُضُر،َوأَْنحَل أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ 

 « ..َوذِْكرى لِْلعاِبِدينَ 
وهك يف .لهوا قون تفصويوالنصولص القرآنيو  تشوْي إىل جممل. ا بتالء وقص  ابتالء  أيلب من أروع قصا 

هلوم يف  يائه،ورعايتوه  نبألن السويا  سويا  رمحو  اّللِ .هوذا امللضوع تعورم قعواء أيولب واسوتجاب  اّلِل للودعاء
أو ابلنعمو  . م ولولط ونول مهم هلوم وإيوذائهم،كما يف قصوا إبوراهيبتكذيه قول ا بتالء سلاء كان ا بتالء .

 أو ابلضر كما يف حال أيلب ...يف قص  قاوق وسليمان
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حَل أَْرَحووُم َوأَنْوو»صووفته:صوو  ربووه بوو ..« َأيِنِ َمسَّووِبَ الُضوورُ »وأيوولب هنووا يف قعائووه   يزيوود علووى وصوو  حالووه:
 ا. معه وتلقْي ربه،شقاب بالئه،و  يق   كي ا علىمث   يدعل بتغيْي حاله،صثا على .«الرَّامِحِنيَ 

فهل  لذج للعبد الصوابر   يضوي  صودر  ابلوبالء،و  يتملمول مون الضور الوذي تضورب بوه األمثوال يف مجيوع 
بوول إنووه ليتحوورج أن يطلووه إىل ربووه رفووع الووبالء عنه،فيوودع األموور كلووه إليووه،انم ناان إىل علمووه .1715األعصووار

 ابحلال وغنا  عن السيال.
                                                 

تكثوور األقوولال وتبووال  الوورواايت يف الضوور الووذي مووك أيوولب. حووَّت تقلل:إنووه موورم مرضووا منفوورا هاكووا  النوواس بسووببه ونرحوول  خووارج   - 1715
نفسوه .. ابلضور يف أهلوه و  أنوه أصويه رآناملدين  ..وليك وراء هذا القلل من سند والرسال  تتنوا  موع املورم املنفور. والظواهر مون نصولص القو

 )السيد رمحه هللا ( ويف هذا كفاي  لالبتالء.
 [360/ 5قار نيب  ] -ثْي ك،انظر تفسْي ابن  وقد ذ ر ابن  ثري بكض هذش القصص اةنفرة والك  علي ا  وهي اب لة قطكاقل :

، أَنَّ َرُسوولَل هللِا  وواَلُم لَبِووَة بِووِه بَوواَل ِإنَّ نَووِلَّ هللِا أَيُوو قَوواَل:" روى الطحوواوي َعووْن أَنَووِك بْووِن َمالِووك   َرَة َسووَن  ، فَوَرَفَضووُه اْلَقرِيووهُ ُ ُ  مَثَوواَن َعْشوولَب َعَلْيووِه السَّ
:تَوْعَلْم َوهللِا، َلَقْد أَْذَنَه أَيُولُب َذنْوب وا َموا ُ َا ِلَصاِحِبهِ اِن، فَوَقاَل َأَحدُ لَْيِه َويَوُروحَ ُدَواِن إِ َواْلَبِعيُد ِإ َّ َرُجَلنْيِ ِمْن ِإْخَلانِِه َكااَن ِمْن َأَخاِِ ِإْخَلانِِه، َكااَن يَوغْ 

وا رَاَحوا إِلَْيوِه،  َْ فوَ مَحْوُه هللُا، فَوَيْكِشوُ  َموا بِوِه، َسوَن   َ ْ يَورْ   َعْشوَرةَ أَْذنَوَبُه َأَحد  ِمَن اْلَعاَلِمنَي، فَوَقواَل لَوُه َصواِحُبُه:َوَما َذاَ ف قَواَل:ِمْن مَثَوانَ  َيْصوِثِ الرَُّجوُل  َلمَّ
نْيِ يَوتَوَناَزَعاِن، فَويَوْذُكرَاِن هللَا تَوَعواىَل، آين ُكْنحُل أَُمُر َعَلى الرَُّجلَ رَ نَّ هللَا َقْد  َغْْيَ أَ َحَّتَّ ذََكَر َذِلَك َلُه، فَوَقاَل أَيُلُب َصَلَلاُت هللاُ َعَلْيِه:َ  أَْقرِي َما تَوُقللُ 

، َو  فُِِر َعنوُْهَما َكرَاِهيَوَ  أَْن يَوْذُكرَا هللَا ِإ َّ يف فََأْرِجُع ِإىَل بَوْييِت، فَُأكَ  وا   َحاَجتِوِه، فَوِإَذا َقَضواَها، أَمْ َكواَن َحْورُُج يف َحو ِ  َسوَكحِل اْمرَأَتُوُه بِيَوِدِ  َحوَّتَّ يَوبوْلُوَ ، فَوَلمَّ
{،َواْسوتَوْبطَأَْتُه فَوتَوَلقَّْتوُه تَوْنظُوُر،   َهَذا ُمْغَتَسول  اَبرِق  َوَكورَاب  رُْكْخ ِبرِْجِلكَ أَِن } ا  َمَكانِهِ َكاَن َذاَت يَوْلم  أَْبطَأَ َعَليوَْها، فََأْوَحى هللاُ تَوَعاىَل ِإىَل أَيُلَب يف 

ُ  َما ِبِه ِمَن اْلَباَلِء َوُهَل عَ  ا رَأَْتُه قَالَوِن َما َكاَن، فوَ َلى َأْحسَ َوأَقْوَبَل َعَليوَْها َقْد أَْذَهَه هللاُ تَوَعاىَل َجدَّ  هللاُ ِفيوَك، َهوْل رَأَيْوحَل نَوِلَّ هللِا َهوَذا حْل:َأْي اَبَر َ َلمَّ
ا َأْكووَبَه بِووِه ِمْنووَك ِإْذ َكوواَن َصووحِ  تَولَووىف َوهللِا َعلَووى َذلِووَك َمووا رَأَيْووحُل َأَحوود  ا، قَااْلُمبوْ ووِعْيِ  ُهووَل، وََكوواَن لَووُه أَْنَدرَاِن:أَنْووَل:فَووِإيِنِ أانَ يح  ، َدر  لِْلَقْمووِ  َوأَنْووَدر  لِلشَّ

ووا َكانَووحْل ِإْحووَداُ َا َعلَووى أَنْووَدِر اْلَقْموو ووِعِْي َ  َذَهب ووا َحووَّتَّ فَوواَم، َوأَفْوَرَغووحْل ِفيووِه اْلَقْمووِ  أَفْوَرَغووفَوبَوَعووَة هللاُ تَوَعوواىَل َسووَحابَوَتنْيِ، فَوَلمَّ حِل اأْلُْخووَرى يف أَنْووَدِر الشَّ
 اْلَلرَِ  َحَّتَّ فَاَم " .)صحي (

يَوَنا نُوَعوْيُم بْوُن يَ ُ  َعْن َعِقيل  َغْْيُ اَنِفِع ْبِن َلُه:َهْل َرَوا ، َوقُوْلحلُ  أاََن ِإبْورَاِهيَم ْبَن َأيب َقاُوَق َعْن َهَذا احلَِْديةِ قَاَل أَبُل َجْعَفر :َفَسأَْلحلُ  زِيَدف قَواَل:نَوَعْم، َحودَّ
يَوَنا اْبُن اْلُمَباَرِ ، َعْن يُلُنَك ْبِن يَزِيَد، َعْن َعِقيل   ، َعِن النَّ اْبِن كِ  ، َعنِ مَحَّاق ، قَاَل:َحدَّ  َك ْبَن َماِلك  .، َوَ ْ َيْذُكْر ِفيِه أَنَ ِلِِ َهاب 

لُل، َغوْْيَ َأيِنِ ُكْنوحُل ا أَْقرِي َموا تَوُقوِذي قَواَل لَوُه َموا قَواَل:َوهللِا َمو لِلرَُّجوِل الَّوالسَّواَلمُ  قَاَل أَبُل َجْعَفر :فَوَتَأمَّْلَنا َما يف َهَذا احْلَوِديِة ِموْن قَووْلِل أَيُولَب َعَلْيوهِ  
، َفَكواَن حُمَوا   أَْن َيُكولَن َموا َكواَن  َموا َكرَاِهيَوَ  أَْن يَوْذُكرَا هللاَ ُأَكفُِِر َعنوْهُ ْييِت، فَوبوَ أَُمُر اِبلرَُّجَلنْيِ يَوتَوَناَزَعاِن فَوَيْذُكرَاِن هللَا َعزَّ َوَجلَّ، فََأْرِجُع ِإىَل  ِإ َّ يف َحو ِ 

ْعوَد َحْنثِوِه ِفيَهوا، َوَ  قَوْبوَل َحْنثِوِه  َعوْن َحواِل   بَِيِمونِي َغوْْيِِ  بوَ لُز أَْن ُيَكفِِرَ نَُّه َ  اَُ َك َكفَّاَرة  َعْن ميَِني  َكاَنحْل ِمنوُْهَما، أَْو ِمْن َأَحِدِ َا مل أِلَ يف َذلِ  ِمْنُه 
ْصوووُلُ  أَْن يُوووْذَكَر، مُثَّ ُعوووْداَن ِإىَل  َوَجووولَّ ِفيوووِه ِ َّوووا َ ْ َيُكوووْن يَ كِوووَر هللاُ َعوووزَّ ذُ  الَّوووِذي اَرة  َعوووِن اْلَكووواَلمِ ِفيَهوووا َوُهوووَل َحوووك ، َوَلِكنَّوووُه ِعْنوووَداَن َوهللاُ أَْعلَوووُم َعلَوووى َكفَّووو

لُن ِمنوَْها فَوَناُء تِْلِك اأْلَْكَياِء، َكَمثَوِل َموا ِلْاَْكَياِء َقْد َيكُ  لتوَّْغِطَي ُ ُه، وََكاَنحِل ا ِبِه َعنْ اْلَكفَّارَاِت َعِن اأْلَْكَياِء َما ِهَكف فَورَأَيْوَناَها ِهَك التوَّْغِطَيُ  ِلَما َكفََّرتْ 
ُ ، َوِمْنوُه ُملا بِوَذِلَك ُكفَّوار ا لِتَوْغِطيَوتِ  الطِِونِي، َفَسوَلْيِه ِمونَ يَوْبُذرُُ  النَّاُس يف أَْرِضِهْم، يَوْزَرُعلنَُه ِفيَها، فَويُوَغُطلنَُه ِ َا يُوْلُقلَن عَ  قَووْلُل هللِا تَوَعواىَل:} َكَمثَوِل ِهْم ِإايَّ

َكانِِه، َوَقْد َد فَوَناِء َما َكاَن ُزرَِع يف مَ َباتُُه ِإ َّ بَوعْ َر اِبهلِل تَوَعاىَل، َوَ  َيُكلُن نوَ [، يَوْعِب الِزِرَاَع َلُه، َ  اْلُكفَّا20َغْية  أَْعَجَه اْلُكفَّاَر نَوَباتُُه { ]احلديد:
 ُ َا َوُلُهلرُُ َا بَوْعَد َذِلَك، َكِمْثِل َما ِقيَل:َيُكلُن َمَع َذِلَك بَوَقا ُ 

 يف لَيوَْل   َكَفَر الُنُجلَم َغَماُمَها
وا   ْنوهُ اُت هللِا َعَلْيوِه ِ َّوا ذُكِوَر عَ  أَيُولُب َصوَللَ  َموا قَوالَ َأْي:َغطَّى ُْنُلَمَها الَّيِت َقْد َلَهَرْت . وََكواَن َأْحَسوَن َموا َحَضوْراَن يف َشِْويولِ   يف َهوَذا احلَِْديِة:أَنَّوُه َلمَّ

ْد َلَهووَرْت، َوَمووا َلَهووَر ِمووَن لَّ ِفيووِه، َكوواَن َذلِووَك َخِطي َوو   قَووْكوورُُ  َعووزَّ َوَجووْصووُلُ  ذِ َكوواَن ِمووْن ِخطَوواِب َذيْنِووَك الوورَُّجَلنْيِ َمووا َكوواَن ِ َّووا َخَلطَووا ذِْكووَر هللِا ِ َووا َ  يَ 
 َب هللُا تَوَعاىَل َعَلْيِه اْاَاصََّ  َواْلَعامََّ  .ااَْطَااَي، فَوَلْم تُوَغْيَّْ، َعذَّ 

، قَاَل أَبُل َجْعَفر :َوُهَل اْبُن َعِمْيََة، َعْن أَبِيِه، قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا  :" ِإنَّ هللَا تَوَعاىَل َ  يُوْهلِوُك اْلَعامَّوَ  ِبَعَموِل اْاَاصَّوِ ، َوَلِكوْن فَعْن َعِديِِ ْبِن َعِديِ 
ُوا َعذََّب هللاُ تَوَعاىَل اْلَعامََّ  َواْاَاصََّ  "  قَاَل أَبُل ِإَذا ا َعاَق َما َكاَن ِمْن َذيِْنَك الورَُّجَلنْيِ ِإىَل َموا يُوْيَخوُذ  رَأََوا اْلُمْنَكَر َبنْيَ َلْهرَانَوْيِهْم فَوَلْم يُوَغْيِِ َجْعَفر :فَوَلمَّ

يْنِووَك الوورَُّجَلنْيِ قَووْد َفُع ُوقُوولَع َعووَذاِب هللِا ِمووَن الصَّووَدَقِ  الَّوويِت ُتَكفِِووُر الووُذنُلَب، َوتَووْدَفُع اْلُعُقوولاَبِت ِمووْن َغووْْيِ أَْن َيُكوولَن ذَ بِووِه اْلَعامَّووُ ، َتاَلفَوواُ  أَيُوولُب ِ َووا يَوودْ 
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انحل تجاب ،وكويف اللحظوووووو  الوووووويت تلجووووووه فيهووووووا أيوووووولب إىل ربووووووه ّبووووووذ  الثقوووووو  وبووووووذلك األقب كانووووووحل ا سوووووو
 « ..مْ ْهَلُه َوِمثْوَلُهْم َمَعهُ آتَوْيناُ  أَ ْن ُضرِ ،وَ فَاْسَتَجْبنا َلُه َفَكَشْفنا ما بِِه مِ :» ا بتالء الرمح ،وكانحل واي  

م،ورزقوووه فقوود منه نووه الضووور يف أهلووه فعلضووه عموونورفع ع.رفووع عنووه الضوور يف بدنووه فوووإذا هوول معووا  صووحي 
 أو أنه وهه له أبناء وأحفاقا..وقيل هم أبنا   فلهه اّلِل له مثليهم.مثلهم

ّلِل وبالئه،ورمحتوه ابتذكرهم .«ينَ ْلعاِبدِ َوذِْكرى لِ ».فكل نعم  فهك رمح  من عند اّلِل ومن « َرمْحَ   ِمْن ِعْنِدان»
وإنووه .اللبشووري  كله لب لعووثةالء أيوولب ملووثال للبشووري  كلهووا وإن يف صووث أيوووإن يف بوو.يف الووبالء وبعوود الووبالء

 ألف  للصث واألقب وحسن العاقب  تتطلع إليه األبصار.
لوك تكوالي  وت.ء  والبالءلن لالبوتالفالعابودون معرضو. ناسب  البالء إكوارة هلوا مغزاها« لِْلعاِبِدينَ »وا كارة 

 إ  لامنووووواء   تسووووولم والعقيوووودة أمانووووو .واألمر جووووود   لعه. ميوووووانالعبوووواقة وتكوووووالي  العقيووووودة وتكووووالي  ا
 و  بود مون.شواءيعيها مون القاقرين عليها،املستعدين لتكاليفهوا وليسوحل كلمو  تقلهلوا الشوفا ،و  قعولى يود

 الصث ليجتاز العابدون البالء ..
 إشار   سماعيل وإدريس وذي الك ل 86 - 85الدرس السابع:

ُكول  .ا اْلِكْفلِ ْقرِيوَك َوذَ يوَل َوإِ َوِإْ اعِ »  جمرق إكارة إىل إ اعيل وإقريك وذي الكفول:بعد ذلك يشْي السيا
ُووْم ِمووَن الصَّوو.ِمووَن الصَّوواِبرِينَ  ا الصووث كووذلك يشووْي إليووه يف قصوو ..فهوول عنصوور« احلِِنيَ َوأَْقَخْلناُهْم يف َرمْحَِتنووا ِإوَّ
 هي ء الرسل.

ُر َسوَتِجُدين ِإْن ْل موا توُوْيمَ بَوحِل افْوَعواي أَ »ربه له ابلذب  فاستسلم ّلِل وقال: فأما إ اعيل فقد صث على ابتالء 
ُ ِمَن الصَّاِبرِينَ   «.كاَء اّللَّ

عبووود   ريوووك الوووذيوأموووا إقريوووك فقووود سوووب  إن زمانوووه جمهووولل وكوووذلك مكانوووه،وإن هنالوووك قووول   نوووه،أو زو 
 ع  والصناع  هم الزراللبشر،الذي علم بلص  املعلم األول.املصريلن بعد ملته،وصاغلا حلله األسانْي

لووذي يسووتح  اء الصووث فلوونعلم أنووه كووان موون الصووابرين علووى حنوول موون أحنووا.ولكننووا    لووك علووى هووذا قليال
 التسجيل يف كتاب اّلِل الباقك.

 .بب إسرائيل ن أنبياءمواألرج  أنه .وأما ذو الكفل فهل كذلك جمهلل    لك هديد زمانه و  مكانه
نه من صواحليهم،وأنه تكفول ألحود أنبيوائهم قبول مولت هوذا النول، ن حلفوه يف بوب إسورائيل علوى أن وقيل:إ

فل   وووا تكفووول بوووه و وووك ذا الكفووول .يتكفووول بوووثالّ:أن يقووولم الليووول ويصووولم النهوووار و  يغضوووه يف القضووواء
                                                                                                                                            

ِطيَو   ِفيَهوا فَوَناُ َهوا، َوِإْن َكواَن الورَُّجاَلِن اللَّوَذاِن اْكَتَسوَباَها َ ْ يَوْدُخاَل يف َكاَنحْل هَلَُما يف َذِلَك َكفَّاَرة ، َفَكاَنحْل تِْلَك اْلَكفَّاَرُة تُوَغطِِك تِْلَك اْلَمْعِصوَيَ  تَوغْ 
أَنَّوُه  [، فََأْعَلَموُه 33نفوال::} َوَموا َكواَن هللاُ لِيُوَعوذَِِّبُْم َوأَنْوحَل فِويِهْم َوَموا َكواَن هللاُ ُمَعوذَِِّبُْم َوُهوْم َيْسوتَوْغِفُروَن { ]األَذِلَك، َوِمْثُل َذلِوَك قَوْللُوُه لَِنِبيِِوِه 

ُ ، وََكوواَن َذلِووَك اِ ْسووِتْغَفاُر، وَ  هللاُ أَْعلَووُم، ِ َّووا يَوَقووُع يف اْلُقلُوولِب أَنَّووُه َ ْ َيُكووْن َكوواَن ِمووْن يَوْرفَووُع اْلَعووَذاَب َعوونوُْهْم، َوِإْن َكووانُلا َيْسووَتِحُقلنَُه، اِبْسووِتَغَفارِِهْم ِإايَّ
وويِعِهْم، َوَلِكنَّوو ووْن َ ْ َتُكووْن ِمْنوومجَِ ووْن َكانَووحْل ِمْنووُه تِْلووَك اْلَمَعاِصووك، َوَعمَّ ُه، فَوَهووَذا َأْحَسووُن َمووا َحَضووَراَن ِمووَن ُه َكوواَن ِمووْن بَوْعِضووِهْم، فَورُِفَعووحْل بِووِه اْلُعُقلبَووُ  َعمَّ

وواَلُم،  َوهللاُ أَْعلَووُم اِبحْلَِقيَقووِ  َكانَووحْل يف َذلِووَك، َوهللَا َنْسووأَلُُه التوَّْلِفيَ ".كوور  مشووكل اهلتر اْلَمَعوواين الَّوويِت َُيَْتِمُلَهووا َمووا قَووْد ذََكووْراَنُ  َعووْن أَيُوولَب َعَلْيووِه السَّ
[11 /535(]4593 -4597 ) 
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تسووجيل والنا القوورآين يكفووك يف هووذا امللضووع ل.ولكوون هووذ  ليسووحل سوولى أقوولال   قليوول عليهووا -لووذا  
 صف  الصث لذي الكفل.

ُْم ِمَن الصَّاحلِِنيَ »  ذا السيا .بذكرهم يف ه املقصلق وهذا هل..« َوأَْقَخْلناُهْم يف َرمْحَِتنا ِإوَّ
 لقطة من قصة يونس ذي النون 88 - 87الدرس الثامن:

 لَووْن نَوْقووِدَر َفَظنَّ أَنْ .با  َوَذا النُوولِن ِإْذ َذَهووَه ُمغاِضوو»:لنوهوول ذو النوو -ليووه السووالم ع -مث عووكء قصوو  يوولنك 
ُه َوَْنَّْينووواُ  ِموووَن لَوووفَاْسوووَتَجْبنا .ظَّاِلِمنيَ ْنوووحُل ِموووَن اليِنِ كُ إِ فَناقى يف الظُُلمووواِت أَْن   إِلوووَه ِإ َّ أَنْوووحَل ُسوووْبحاَنَك .َعَلْيوووهِ 
 « ..وََكذِلَك نُوْنِجك اْلُمْيِمِننيَ .اْلَغمِِ 

 لصافات. سلرة اع  مراعاة للتناس  يف السيا ،وتفصل يفوقص  يلنك شيت هنا يف صلرة إكارة سري
 ولكن   بد لنا من بعخ التفصيل هنا هلذ  ا كارة كك تكلن مفهلم .

وقصوو  ذلووك أنووه أرسوول إىل قريوو  .ن احلوولت التقمووه مث نبذ أل -ي صوواحه احلوولت أ -لقوود  ووك ذا النوولن 
اانة الووودعلة  علوووى معوووم مغاضوووبا،و  يصوووثفووودعا أهلهوووا إىل اّلِل فاستعصووولا عليه،فضوووا  ّبوووم صووودرا،وغاقره

 ما قام هوووي ءو .تعووودقونلووواان أن اّلِل لووون يضوووي  عليوووه األرم،فهوووك فسووويح ،والقرى كثْية،واألقووولام م.معهم
 يستعصلن على الدعلة،فسيلجهه اّلِل إىل قلم آخرين.

ان ،إىل م ،وضووويقه ااووواغضوووبه ا؟ أي أن لووون نضوووي  عليوووه.وقاق « َفظَووونَّ أَْن لَوووْن نَوْقوووِدَر َعَلْيوووهِ »ذلوووك معووو  
إنووه   بوود رابوا: حَّت إذا كانووحل يف اللجوو  يقلحل،وقووال.كووانىء البحر،فلجوود سووفين  مشووحلن  فركووه فيهووا

 من إلقاء أحد ركاّبا يف البحر لينجل سائر من فيها من الغر .
مضوويقا عليووه أكوود الضووي   .فالتقمه احللت.فسووا لا فجوواء السووهم علووى يلنك،فووألقل  أو ألقووى هوول بنفسووه

أَْن   إِلوووووَه ِإ َّ أَنْوووووحَل »فلموووووا كوووووان يف الظلمات:للمووووو  جووووول  احللت،وللمووووو  البحر،وللمووووو  الليووووول انقى:
ولفظوه احلولت .فاستجاب اّلِل قعاء ،وْنا  من الغوم الوذي هول فيه.1716«ُسْبحاَنَك ِإيِنِ ُكْنحُل ِمَن الظَّاِلِمنيَ 

 ذا يف هذا السيا .فحسبنا ه.مث كان من أمر  ما يفصله يف سلرة الصافات.على الساحل
 فتات وملسات نق  أمامها حلظات.ل - عليه السالم -إن يف هذ  احللق  من قص  يلنك 

                                                 
نَوْيِه ِمبِِ مُثَّ  َْ  - 1716 ُرقَّ َعَلكَّ السَّالَم،فَأَتَوْيحُل أَِمَْي اْلُموْيِمِننَي ُعَموَر يوَ  َعِن َسْعد ،قَاَل:َمَرْرُت ِبُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن يف اْلَمْسِجِد َفَسلَّْمحُل َعَلْيِه،َفَما َعيوْ

َّ يف اِ مِتْسالِم َكْكء  ف مَ  يِنِ َمَرْرُت ِبُعْثَمواَن آنِف وا يف َذاَ  ف قَاَل:قُوْلحُل: َ . ِإ َّ أَ  قَاَل:َ ،َوَما رََّتنْيِ ْبَن ااَْطَّاِب،فَوُقْلحُل:اَي أَِمَْي اْلُمْيِمِننَي،َهْل َحَد
،مُثَّ َ ْ يوَووُرقَّ َعلَووكَّ السَّووال نَوْيووِه ِمووبِِ :َما َمنَوَعووَك أَْن  َ َتُكوولَن َرَقْقَت ُر ِإىَل ُعْثَموواَن فَووَدَعاُ ،فَوَقالَ :فََأْرَسووَل ُعَمووَم . قَالَ اْلَمْسِجِد،َفَسوولَّْمحُل َعَلْيووِه َفَمووا َعيوْ

اَل:بَوَلى،َوَأْسوتَوْغِفُر اّللََّ َل:مُثَّ ِإنَّ ُعْثَمواَن ذََكَر،فَوقَ  َوَحَلْفحُل،قَواَّتَّ َحلَو َ ْعد :قُوْلحُل:بَوَلى . قَواَل:حَ َعَلى َأِخيَك السَّالَم ف قَاَل ُعْثَماُن:َما فَوَعْلحُل قَاَل سَ 
ْعتوُ  ُّ نَوْفِسووووك ِبَكِلَموووو    َِ ووووى َبَصوووورِي َوقَوْلووووِل  َواّللَِّ ،  َ ُسوووولِل هللِا رَ َهوووا ِمووووْن َوأَتُووولُب إِلَْيووووِه ِإنَّووووَك َمووووَرْرَت يب آنِف ووووا،َوأاََن ُأَحوووودِِ َمووووا ذََكْرهُتَووووا قَووووُ  ِإ َّ تَوَغشَّ

وا َأْكوفَ  اَم َرُسولُل هللاِ قَوَل َقْعوَلة ،مُثَّ َجواَء أَْعورَايب  َفَشوَغَلُه َحوَّتَّ ذََكَر لََنا أَوَّ ِغَشاَوة ،قَاَل:قَاَل َسْعد :فََأاَن أُنِْبُ َك ِّبَا:ِإنَّ َرُسلَل هللِا  حُل قْ ، فَاتوَّبَوْعتُوُه فَوَلمَّ
اَل:َمْن َهووووووَذا أَبُوووووول ِإْسووووووَحاَ  ف قَاَل:قُوْلووووووحُل:نَوَعْم اَي َرُسوووووولَل هللِا . :فَوَقوووووو أَْن َيْسووووووِبَقِب ِإىَل َمْنزِلِِه،َضووووووَرْبحُل ِبَقووووووَدِمك اأَلْرَم،فَاْلتَوَفووووووحَل ِإَ َّ َرُسوووووولُل هللاِ 

ي النُولِن ِإْذ ُهوَل يف َبطْوِن احْلُولِت:} َ ذِ  َفَشَغَلَك،قَاَل:نَوَعْم َقْعوَلُة َذا اأَلْعرَايبُ  َجاَء هَ َل َقْعَلة  مُثَّ قَاَل:َفَمْه،قَاَل:قُوْلحُل:َ  َواّللَِّ،ِإ َّ أَنََّك ذََكْرَت لََنا أَوَّ 
 1سووند أمحوود )عووا  الكتووه( ] َّ اْسووَتَجاَب َلُه.مْكء  قَووُ  إِ م  َربَّووُه يف َكووا ُمْسوولِ إِلَووَه ِإ َّ أَنْووحَل ُسووْبَحاَنَك ِإيِنِ ُكْنووحُل ِمووَن الظَّوواِلِمنَي{ فَِإنَّووُه َ ْ يَوودُْع ِّبَوو

 ( صحي  لغْي 1462[) 463/
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ا،ضووي  هه مغاضبإن يوولنك   يصووث علووى تكووالي  الرسال ،فضووا  صوودرا ابلقوولم،وألقى عووهء الوودعلة،وذ
  أن تب إىلل ول.بنيالصووودر،حرج الووونفك فأوقعوووه اّلِل يف الضوووي  الوووذي هتووولن إىل جانبوووه مضوووايقات املكوووذ

موون  حفظتووه وْنتووه القوودرة ولكنها.ملا فوورج اّلِل عنووه هووذا الضووي .ربووه  واعوو   بظلمووه لنفسووه وقعلتووه وواجبووه
 الغم الذي يعانيه.

 أجلها. يذاء منوأصحاب الدعلات   بد أن ُيتمللا تكاليفها،وأن يصثوا على التكذيه ّبا،وا 
 لن محوولن يكلفووملووفال بوود .لكنووه بعووخ تكووالي  الرسووال و .وتكووذيه الصوواق  اللايوو  مريوور علووى الوونفك حقا

 يعيدوا.بدئلا فيها و لدعلة ويو  بد أن يكرروا ا.الدعلات أن يصثوا وُيتمللا،و  بد أن يثابروا ويثبتلا
تكوذيه،ومن و ن إنكوار إوم   الز هلم أن ييأسلا مون صوال  النفولس واسوتجاب  القللب،مهموا واجهولا مو

ل املورة وقود تصو.ائو  .ة بعود اململرة املائ    تصل إىل القللب،فقد تصل املرة اللاحودفإذا كانحل ا.عتل وجحلق
 لووولب  إن نريووو رصووواق القولووول صوووثوا هوووذ  املووورة وحووواوللا و  يقنطووولا لتفتحوووحل هلوووم أ.اللاحووودة بعووود األلووو  .
الضوالل بانول و م مون الفهنا  ركوا.واسوتجاب  النفولس للودعلات ليسوحل قريبو  يسوْية.الدعلات ليك هينوا لينا

 لركام.او  بد من إزال  هذا .والتقاليد والعاقات،والنظم واألوضاع،اثم على القللب
   العثوولر علووىن حماولوووم.و  بوود موون ملووك مجيووع املراكووز احلساسوو .و  بوود موون اسووتحياء القلوولب بكوول وسوويل 

لل الكوائن هودة قود وملس  واح.وإحدى اللمسات ستصاق  مع املثابرة والصث والرجاء.العصه امللصل .
ُيواول ألو   يواان وهولوإن ا نسوان ليودها أح.البشري هليال  ما يف حلظو  موَّت أصوابحل اللمسو  ملضوعها

 أعيوا مون قبول هلق،وقودجمحماول ،مث إذا ملسو  عوابرة تصويه ملضوعها يف ا؟هواز البشوري فينوتفخ كلوه  يسور 
 على كل ا؟هلق  

ك لتحووور  إنووو.سوووال .تقبال عنووود البحوووة عووون حمطووو  إر وأقووورب موووا ُيضووورين للتمثيووول هلوووذ  احلالووو  جهووواز ا سووو
فتتصوول .ن يد مووعوابرة  مث إذا حركوو .املشوْي موورات كثوْية ذهووااب وإاياب فتخطووىء انطو  وأنووحل تودق  وتصوولب

 امللج  وتنطل  األصداء واألنغام 
وللا هريوك د أن ُيواوأصوحاب الودعلات   بو.إن القله البشري هل أقرب موا يكولن إىل جهواز ا ستقبال 

ل  إنوووه مووون ر ا رسووواوملسووو  واحووودة بعووود ألووو  ملسووو  قووود تصوووله  صووود.املشوووْي ليتلقوووى القلوووه مووون وراء األف 
إنووووه عموووول ..السوووهل علووووى صوووواحه الوووودعلة أن يغضووووه ألن النوووواس   يسووووتجيبلن لدعلتووووه،فيهجر النوووواس 

جووران يهووا موون هولكوون أيوون هووك الوودعلةف ومووا الووذي عوواق عل.مري ،قوود يفثووأ الغضووه،ويهدىء األعصوواب .
 كذبني املعارضنيف امل
ال فووون يصووث وخووْي لووه أ.ولكن لوويكظم وميخ.إن الوودعلة هووك األصوول   كووخا الداعيوو   فليضوو  صوودر  

 يضي  صدر   ا يقلللن 
،ويف كووووول  كووووول لووووور فليووووويق هووووول واجبوووووه يف.واّلِل أرعوووووى لدعلتوووووه وأحفج.إن الداعيووووو  أقاة يف يووووود القووووودرة 

 واهلدى هدى اّلِل..جل،والبقي  على اّللِ 
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 قص  ذي النلن لدرسا ألصحاب الدعلات ينبغك أن يتأملل . وإن يف
 ها.ن يتدبرو أوإن يف رجع  ذي النلن إىل ربه واع افه بظلمه لعثة ألصحاب الدعلات ينبغك 

ِجووووك َكووووذِلَك نُونْ َو »منني:وإن يف رمحوووو  اّلِل لووووذي النوووولن واسووووتجاب  قعائووووه املنيووووه يف الظلمووووات لبشوووورى للمووووي 
 « ..اْلُمْيِمِننيَ 
 لقطة من قصة جهللاريا ويحي  90 - 89الااسع: الدرس

 ِإْذ انقى َوزََكوورايَّ  » لزكووراي عنوود مووا قعووا :واسووتجاب  اّللِ  -م عليهمووا السووال -مث إكووارة إىل قصوو  زكووراي وُيووىي 
ُْم كووووانُلا .لَووووُه َزْوَجووووهُ  ْصووووَلْحنانا لَووووُه َُيْىي،َوأَ ُه،َوَوَهبْ ْبنا لَووووفَاْسووووَتجَ .َربِِ   تَووووَذْرين فَوووووْرقا  َوأَنْووووحَل َخووووْْيُ اْللارِِينيَ .َربَّووووهُ  ِإوَّ

 « ..نيَ نا خاِكعِ ُيسارُِعلَن يف ااَْْْياِت،َويَْدُعلنَنا َرَغبا  َوَرَهبا ،وَكانُلا لَ 
 السيا . ناسق  معوهك ترق هنا مت.وقص  مللد ُيىي سبقحل مفصل  يف سلرة مرمي ويف سلرة آل عمران

يكول العبواقة ئموا علوى هاوكوان زكوراي قبال عقه يقولم علوى اهليكل:« ْرقا  َربِِ   َتَذْرين فوَ »فتبدأ بدعاء زكراي:
راي أن اّلِل هووول واّر العقيوووودة وواّر و  ينسوووى زكوووو - عليوووه السووووالم -يف بوووب إسووورائيل قبوووول مللووود عيسووووى 

ألن االو  .ومالوه  أهلوه وقينوهيففو  بعود  إ ا هل يريد من ذريته من ُيسن ااال« َوأَْنحَل َخْْيُ اْللارِِينيَ »املال:
 ستار القدرة يف األرم.

وكانوووحل عقيموووا   « ْوَجوووهُ زَ َلْحنا لَووُه  َوَأْصوووفَاْسوووَتَجْبنا لَوووُه،َوَوَهْبنا لَووُه َُيْوووىي»وكانووحل ا سوووتجاب  سوووريع  ومباكوورة:
 . للدعاءوحتصر السيا  تفصيالت هذا كله ليصل مباكرة إىل استجاب  اّللِ .تصل  للنسل .

ُْم كانُلا ُيسارُِعل »  الدعاء. فسارع اّلِل يف استجاب ..« َن يف ااَْْْياتِ ِإوَّ
 طلع.ل  قائم  التييق  الصو فقللّبم .رغب  يف الرضلان ورهب  للغضه..« َويَْدُعلنَنا َرَغبا  َوَرَهبا  »
   متكثين و  متجثين ....« وَكانُلا لَنا خاِكِعنيَ »

رة فكانحل أسو.صواحل بون الدان أن يونعم عليهموا ابّبذ  الصفات يف زكراي وزوجوه وابنهموا ُيوىي اسوتح  اللالو
 مبارك  تستح  رمح  اّلِل ورضا .

 إشار  إل  مريم وعيس  91الدرس الماشر:

هوا هوا ِموْن ُروِحنا،َوَجَعْلنانَوَفْخنوا ِفيَجها،فوَ َوالَّويِت َأْحَصوَنحْل فَورْ »أخْيا يذكر مرمي  ناسب  ذكر ابنها عليه السوالم:
 « ..ِمنيَ َوابْوَنها آيَ   لِْلعالَ 

تبعوا  وقود جواءت هوك - عليوه السوالم -و  يذكر هنا اسم مرمي،ألن املقصلق يف سلسل  األنبيواء هول ابنهوا 
 ن كل مباكرة.مصنته فصانته أح.«َجهاَوالَّيِت َأْحَصَنحْل فَورْ »إ ا يذكر صفتها املتعلق  بللدها:.له يف السيا 

 هنووا فيووذكر يف أما.احشوو اج ُيصوون موون اللقوولع يف الفوا حصووان يطلوو  عوواقة علووى الووزواج ابلتبعيوو ،ألن الووزو 
رمي عون كول نزيهوا ملوتوذلك .معنا  األصيل،وهل احلفج والصلن أصال من كول مباكورة كورعي  أو غوْي كورعي 
ألانجيووول ل عنوووه اوالوووذي تقووول .موووا رماهوووا بوووه اليهووولق موووع يلسووو  النجوووار الوووذي كوووان معهوووا يف خدمووو  اهليكل

 ه   يدخل ّبا و  يقرّبا.املتداول ،إنه كان قد تزوجها ولكن
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 -حورمي يف سولرة الت ملضعه كموا والنف  هنا كائع   ُيدق« فَونَوَفْخنا ِفيها ِمْن ُروِحنا»لقد أحصنحل فرجها 
نا الووذي أن نعويا يف لوالل الو وحمافظوو  علوى -وقود سوب  احلودية عون هووذا األمور يف تفسوْي سولرة مورمي 

وهوك ..« ْلعواَلِمنيَ هوا آيَو   لِ ا َوابْونَ َوَجَعْلناهو»الونا إىل غايتوه: بني أيدينا فإننا   نفصل و  نطِلل،فنمضك مع
لنولع احود مون هوذا اثول الل ذلوك أن امل.آيو  فوذة واحودة يف  ريو  البشوري  مجيعا.آي  غوْي مسوبلق  و  ملحلق 

تووبك هك،ولكنهووا   النلامي يكفووك لتتأملووه البشووري  يف أجياهلووا مجيعووا وتوودر  يوود القوودرة الطليقوو  الوويت ختلوو 
 قاخل النلاميك.

 أمة ا نبياء 92الدرس الحادي عشر:

يعقووه  - ن رمحوو  اّللِ موو،و وواذج  ا بووتالء ويف وايوو  ا سووتعرام الووذي مشوول  وواذج موون الرسوول،و اذج موون 
 « ..اْعُبُدونِ فَ  َرُبُكْم ،َوأانَ ِإنَّ هِذِ  أُمَُّتُكْم أُمَّ   واِحَدة  »ابلغرم الشامل من هذا ا ستعرام:

ون ق  إىل اّلِل ل ا عوواه.وتنهج وجووا واحوودا.توودين بعقيوودة واحوودة.أموو  واحدة.أموو  األنبياء.هووذ  أمتكمإن 
 سلا .

   إله غْي  و  معبلق إ  إاي ..أم  واحدة يف األرم،ورب واحد يف السماء
 أم  واحدة وف  سن  واحدة،تشهد اب راقة اللاحدة يف األرم والسماء.

شوهد دة التلحيد،تقريور عقيوم ابنلر الوذي تودور عليوه السولرة كلهوا وتشو   يف توهنا يلتقك هذا ا ستعرا
 ّبا مع سنن الكلن وانملس اللجلق ..
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 [112إلى  93( اآليات 21]َ  ة اْلنبيا  ) ال حدة الرابع 

 من مشاهد البعث واليشر واليساِّ والهعيم والعذاِّ

نوَ }  َسوْعِيِه ال ُكْفوراَن لِ ْن يَوْعَمْل ِموَن الصَّواحِلاِت َوُهوَل ُموْيِمن  فَو( َفمَ 93ُهْم ُكل  إِلَْينا راِجُعلَن )َوتَوَقطَُّعلا أَْمَرُهْم بَويوْ
ُو94َوِإانَّ َلُه كاتُِبلَن ) َّتَّ ِإذا فُِتَحوحْل َذُْجولُج َوَموْأُجلُج َحو( 95ْم   يَوْرِجعُولَن )( َوَحرام  َعلى قَوْريَ   أَْهَلْكناهوا َأوَّ

َفوُروا اي َويْوَلنوا قَوْد   الَّوِذيَن كَ  فَِإذا ِهوَك كاِخَصو   أَْبصوارُ ( َواْقَ ََب اْلَلْعُد احلَْ ُ 96ْن ُكلِِ َحَدب  يَوْنِسُللَن )َوُهْم مِ 
ْم هَلوا وارُِقوَن نََّم أَنْووتُ ْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ َحَصُه َجهَ توَ ِإنَُّكْم َوما  (97ُكنَّا يف َغْفَل   ِمْن هذا َبْل ُكنَّا لاِلِمنَي )

ْي  َوُهوووْم ِفيهوووا   َيْسوووَمُعلَن ( هَلُوووْم ِفيهوووا َزفِووو99( لَوووْل كووواَن هوووُي ِء آهِلَووو   موووا َوَرُقوهوووا وَُكووول  ِفيهوووا خالِوووُدوَن )98)
َعووُدو مُ ( ِإنَّ الَّووِذيَن َسووبَوَقحْل هَلُووْم ِمنَّووا احْلُْسوو  أُول ِووَك َعْنهووا 100) ُهووْم يف ْسووَمُعلَن َحِسيَسووها وَ يَ (   101َن )بوْ

وتُ َمالِئَكوُ  هوذْكوَثُ َوتَوتَوَلقَّواُهُم الْ   َُيْوُزُوُُم اْلَفوزَُع اأْلَ  (102َما اْكتَوَهحْل أَنْوُفُسُهْم خاِلُدوَن ) ْم ا يوَوْلُمُكُم الَّوِذي ُكنوْ
ِجلِِ لِْلُكُتهِ 103تُلَعُدوَن ) نوا ِإانَّ ُكنَّوا ِعيوُدُ  َوْعودا  َعَليْ    نُ أَوََّل َخْلو َكموا بَوَدْأان  ( يَوْلَم َنْطِلي السَّماَء َكَطكِِ السِِ
نَّ يف إِ ( 105اِقَي الصَّوواحِلُلَن ) يَرِيُهووا ِعبوونَّ اأْلَْرمَ أَ ( َوَلَقووْد َكتَوْبنووا يف الزَّبُوولِر ِمووْن بَوْعووِد الووذِِْكِر 104فوواِعِلنَي )

وا ِإهلُُكوْم إِلوه  ( ُقْل إِ 107نَي ) لِْلعاَلمِ ( َوما أَْرَسْلناَ  ِإ َّ َرمْحَ   106هذا لََبالغا  لَِقْلم  عاِبِديَن ) ا يُلحى ِإَ َّ أَ َّ َّ 
 أَْم بَِعيوووود  مووووا رِي أََقرِيووووه  ُتُكْم َعلووووى َسووولاء  َوِإْن أَقْ ( فَووووِإْن تَوَللَّووووْلا فَوُقوووْل آَذنْووووو108واِحووود  فَوَهووووْل أَنْوووووُتْم ُمْسوووِلُملَن )

نَوو   َلُكووْم َوَمتوواع  ( َوِإْن أَ 110)َتْكُتُموولَن  ْعلَووُم مووا( ِإنَّووُه يَوْعلَووُم اْ؟َْهووَر ِمووَن اْلَقووْلِل َويوَ 109تُلَعووُدوَن ) ْقرِي َلَعلَّووُه ِفتوْ
 { (112َن )لى ما َتِصُفل ُمْسَتعاُن عَ ( قاَل َربِِ اْحُكْم اِبحلَْ ِِ َوَربُوَنا الرَّمْحُن الْ 111ِإىل ِحني  )

 مو وع الوحد 

ل ّلِل يف إرسوواال  وسوونن اهدة بلحوودة ااوواهووذا الشوولط األخووْي يف السوولرة بعوود عوورم سوونن اّلِل الكلني ،الشوو
 ا للسوووووواع يعوووووورم السوووووويا  فيووووووه مشووووووهد.الرسوووووول ابلوووووودعلات الشوووووواهدة بلحوووووودة األموووووو  ووحوووووودة العقيوووووودة .

 التدبْي.لتصري  فيه و ؟الل ابوأكرانها،يتبني فيه مصْي املشركني ابّلِل ومصْي الشركاء ويتفرق اّلِل ذو ا
 .حممد  اّلِل للعاملني املتمثل  يف رسال  مث يقرر سن  اّلِل يف وراي  األرم،ورمح 

 بوه ن ينفخ يود  مونهم،وأن يودعهم ملصوْيهم،في   احلكوم ّلِل فويهم ويسوتعنيأ - -وعندئذ ييمر الرسلل 
 يه.على كركهم وتكذيبهم واستهزائهم،وانصرافهم إىل اللعه واللهل،ويلم احلساب قر 

 في اآلخر ا خاالف في الدنيا وال هاء  95 - 93الدرس ا ول:

نَوُهْم ُكول  إِلَْينوا راِجعُولنَ » ْفوراَن ِلَسوْعِيِه،َوِإانَّ لَوُه  كُ اِت َوُهوَل ُموْيِمن  فَوال  َن الصَّواحلِ َموْل ِموَفَمْن يَوعْ .َوتَوَقطَُّعلا أَْمَرُهْم بَويوْ
ُْم   يَوْرِجُعلنَ .كاتُِبلنَ   .. «َوَحرام  َعلى قَوْريَ   أَْهَلْكناها َأوَّ

قووولم علوووى عقيووودة واحووودة وملووو  واحدة،أساسوووها التلحيووود الوووذي تشوووهد بوووه نووولاميك إن أمووو  الرسووول واحووودة ت
اللجووولق والوووذي قعوووحل إليوووه الرسووول منوووذ أوىل الرسوووا ت إىل أخراهوووا قون تبوووديل و  تغيوووْي يف هوووذا األصووول 

إ وا كانوحل التفصوويالت والوزايقات يف منوواهج احليواة القائمو  علووى عقيودة التلحيد،بقوودر اسوتعداق كوول .الكبْي
تطلر كوووول جيوووول وبقوووودر  وووول موووودار  البشووووري  و وووول عارّبا،واسووووتعداقها أل وووواط موووون التكووووالي  وموووون أموووو ،و 
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التشووريعات وبقوودر حاجاهتووا ا؟ديوودة الوويت نشووأت موون التجووارب،ومن  وول احليوواة ووسووائلها وارتباناهتووا جوويال 
 بعد جيل.

 وا رهم بينهم،كأاعهوا أموتبفقود تقطوع أ.ومع وحدة أم  الرسول،ووحدة القاعودة الويت تقولم عليهوا الرسوا ت .
 اوة والبغضواءنهم العودوتر بيونهم ا؟ودل،وكثر بيونهم ااال ،وهاجوحل بيو.اقتطع كل منهم قطع  وذهوه ّبوا

سول  حدة،وأمو  الر قيودة واوالع.وقع ذلك بني أتباع الرسلل اللاحد حَّت ليقتل بعضهم بعضا ابسوم العقيدة..
 كلها واحدة.

فواملرجع « اِجعُولنَ  إِلَْينا ر ُكل  »رة:ولكنهم مجيعا سْيجعلن إىل اّلِل،يف اهلخ.لقد تقطعلا أمرهم بينهم يف الدنيا
صَّواحِلاِت َموْل ِموَن الْن يَوعْ َفَمو»وهل الذي يتلىل حساّبم ويعلم ما كانلا عليه من هدى أو ضالل:.إليه وحد 

 « ..َوُهَل ُمْيِمن ،َفال ُكْفراَن ِلَسْعِيِه،َوِإانَّ َلُه كاتُِبلنَ 
وهوول . ميووان .قاعوودة ا   جحوولق و  كفووران للعموول الصوواحل مووَّت قووام علووى.نلن العموول وا؟ووزاء .هووذا هوول قووا

 مكتلب عند اّلِل   يضيع منه ككء و  يغيه.
حل ن العمول الصوا  بود موو .و  بد من ا ميان لتكلن للعمل الصواحل قيمتوه،بل ليثبوحل للعمول الصواحل وجولق 

 حقيقته.لتكلن لإلميان مثرته،بل لتثبحل لإلميان 
جوولق  ووا تشوود الل  والرابطوو  الوويتإن ا ميووان هوول قاعوودة احلياة،ألنووه الصوول  احلقيقيوو  بووني ا نسووان وهووذا اللجلق،

اعوووودة ليقوووولم د موووون القفيووووه وموووون فيووووه إىل خالقووووه اللاحوووود،وترق  إىل النوووواملس اللاحوووود الووووذي ارتضووووا ،و  بوووو
 دته. يقم على قاعفهل منهار من أساسه ما  .والعمل الصاحل هل هذا البناء.البناء

  موَّت عقيودة متحركو ابلذات وا سالم.والعمل الصاحل هل مثرة ا ميان اليت تثبحل وجلق  وحيليته يف الضمْي
رة اليانعوووو  والثموووو.. مت وجلقهووووا يف الضوووومْي هللووووحل إىل عموووول صوووواحل هوووول الصوووولرة الظوووواهرة لإلميووووان املضوووومر

 للجذور املمتدة يف األعما .
ن عانول زاء علوى إميوافال جو.اءبني ا ميان والعمل الصاحل كلموا ذكور العمول وا؟وز  ومن مث يقرن القرآن قائما
 و  على عمل منقطع   يقلم على ا ميان..خامد   يعمل و  يثمر

و  ملصولل .لمنهج مرسو ووالعمل الطيه الذي   يصدر عن إميان إ ا هل مصاقف  عابرة،ألنه غْي مرتب  
 ااحل يف هووووووذأو نوووووزوة غووووووْي ملصووووولل  ابلباعوووووة األصوووووويل للعمووووول الصووووووإن هوووووول إ  كوووووهلة .بنووووواملس مطووووورق

لوذي يل  الكموال الكلن،ووسووهل ا ميان إبله يرضى عن العمول الصواحل،ألنه وسويل  البنواء يف هوذا ا.اللجلق
عارضو ،و   برة،و  نوزوةفلتو  عوا فهل حركو  ذات غايو  مرتبطو  بغايو  احليواة ومصوْيها، .قدر  اّلِل هلذ  احلياة

 بغْي هد ،و  اعاها معزو  عن اعا  الكلن وانملسه الكبْي.رمي  
عووووذاب ب هلكووووحل فالقرى الوووويت.وا؟ووووزاء علووووى العموووول يووووتم يف اهلخوووورة حووووَّت ولوووول قوووودم منووووه قسوووو  يف الوووودنيا

 كيد.شجع  بكل ا ست صال ستعلق كذلك حتما لتنال جزاءها األخْي،وعدم علقهتا  تنع ،فهك را
ُْم   يَوْرِجُعلنَ َوَحرام  َعلى قَوْريَ   أَهْ »  « ..َلْكناها َأوَّ
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ن هالكهوا يف أحطور للوذهن  ألنه قود «ُكل  إِلَْينا راِجُعلنَ »إ ا يفرق السيا  هذ  القرى ابلذكر بعد أن قال:
قانعوا يف  جعو  نفيوار وينفوك عودم الفهل ييكود رجعتهوا إىل اّلِل،.الدنيا كان واي  أمرها،وواي  حساّبا وجزائها

 « »درون أن للنوووه فيقووووهووول تعبوووْي فيوووه كوووكء مووون الغرابووو ، ا جعووول املفسووورين ييو . للقلعوووه .صووولرة التحووورمي
ىل هم عوون غوويهم إفووك رجوولعأو ن.وأن املعوو  هووك نفووك رجعوو  القوورى إىل احليوواة يف الوودنيا بعوود إهالكهووا.زائوودة

سووويا  علوووى لجهوووه يف او وتفسوووْي الووونا علوووى لووواهر  أوىل،ألن لوووه .وكال ا شويووول   قاعوووك له.قيوووام السووواع 
 النحل الذي ذكران.
 من مشاهد يوا ال هع ا هللابر 104 - 96الدرس الثاني:

جوووولج ل فووووت  ذوه.مث يعوووورم مشووووهدا موووون مشوووواهد القياموووو  يبوووود   ابلعالموووو  الوووويت توووودل علووووى قوووورب امللعوووود
،فَووِإذا ِهووَك َب اْلَلْعووُد احلَْ ُ ْق ََ ِسووُللَن،َواَدب  يَونْ َحووَّتَّ ِإذا فُِتَحووحْل َذُْجوولُج َوَمووْأُجلُج َوُهووْم ِمووْن ُكوولِِ َحوو»ومووأجلج:

ا تَوْعبُوُدوَن ِموْن ُقوِن ِإنَُّكْم َومو.ا لواِلِمنيَ ذا،َبْل ُكنَّوهو   ِموْن اي َويْوَلنا َقْد ُكنَّا يف َغْفلَو.كاِخَص   أَْبصاُر الَِّذيَن َكَفُروا
ِفيها َزفِوْي  َوُهوْم ِفيهوا  هَلُمْ .ل  ِفيها خاِلُدونَ َرُقوها،وَكُ    ما وَ َلْل كاَن هُي ِء آهلَِ .اّللَِّ َحَصُه َجَهنََّم أَنْوُتْم هَلا وارُِقونَ 

َعوووُدونَ   َعْنهووواِإنَّ الَّوووِذيَن َسوووبَوَقحْل هَلُوووْم ِمنَّوووا احْلُْسووو  أُول ِوووكَ .  َيْسوووَمُعلنَ  ُهوووْم يف َموووا وَ ،  َيْسوووَمُعلَن َحِسيَسوووها ُمبوْ
وُتْم تُلَعوُدونَ االِئَكُ  هذا يوَوْلُمُكُم ُم اْلمَ هُ َوتَوتَوَلقَّا اأْلَْكَثُ،اْكتَوَهحْل أَنْوُفُسُهْم خاِلُدوَن،  َُيُْزُوُُم اْلَفزَعُ  يَوْلَم .لَّوِذي ُكنوْ

ِجلِِ لِْلُكُتِه،َكما بََدْأان أَوََّل خَ   « ..فاِعِلنيَ  دا  َعَلْينا ِإانَّ ُكنَّاِعيُدُ ،َوعْ ْل   نُ َنْطِلي السَّماَء َكَطكِِ السِِ
ى ذجولج وموأجلج يف قصو  ذي القورنني يف سولرة الكهو :اق اب اللعود وقد قلنا مون قبول عنود الكوالم علو

احلوووو  الووووذي يقرنووووه السوووويا  بفووووت  ذجوووولج ومأجلج،ر ووووا يكوووولن قوووود وقووووع ابنسوووويا  التتووووار وتوووودفقهم كوووورقا 
غوْي أن .«اْقَ َبَوحِل السَّواَع ُ » - -ألن القورآن قود قوال منوذ أايم الرسولل .وغراب،وهطيم املمالك والعروش .

َوِإنَّ »فحسوواب الووزمن يف تقوودير اّلِل غووْي  يف تقوودير البشوور،.للعوود احلوو    ُيوودق زموواان معينووا للساع اقوو اب ا
 .1717«يَوْلما  ِعْنَد َربَِِك َكأَْلِ  َسَن   ِ َّا تَوُعُدونَ 

رم،هووك شوواهد األمإ ووا املقصوولق هنووا هوول وصوو  ذلووك اليوولم حووني اووكء، والتقوودمي لووه بصوولرة مصووغرة موون 
   سووووتعان اعلى نريقوووو  القوووورآن الكوووورمي يف .موووون كوووول حوووودب يف سوووورع  واضووووطراب توووودف  ذجوووولج ومووووأجلج

  شاهدات البشر وال قك ّبم من تصلراهتم األرضي  إىل املشاهد األخروي .
الَّووِذيَن      أَْبصووارُ َك كاِخَصووِهووفَووِإذا »ويف املشووهد املعووروم هنووا يووثز عنصوور املفاجووأة الوويت تبهووحل املفجوولئني  

 ملشوهد وتووثز  ل سوم ا«  كاخصو»ويقودم يف التعبوْي كلمو  .  مون اهلولل الوذي فلج ولا به  تطور ..« َكَفوُروا
 تحضر  :مث مييل السيا  عن حكاي  حاهلم إىل إبرازهم يتكلملن،وبذلك ُييك املشهد ويس

لووه احلقيقوو   ي تتكشوو جوولء الووذفوهوول تفجووع امل..« َبْل ُكنَّووا لوواِلِمنيَ .اي َويْوَلنووا  قَووْد ُكنَّووا يف َغْفلَوو   ِمووْن هووذا»
عوود فوولات م،ولكن باملروعوو  بغتوو  فيووذهل ويشووخا بصوور  فووال يطر ،ويوودعل ابلليوول واهلال ،ويعوو   وينوود

 األوان 
                                                 

 رقينا على هذا القلل يف تفسْي سلرة الكه ،وبينا أوم من عالمات الساع  الكثى  - 1717
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ْعبُوُدوَن ُكوْم َوموا توَ ِإنَّ »ه:لووحني يصدر هذا ا ع ا  يف ذهلل املفاجأة يصدر احلكم القوانع الوذي   مورق  
 « ..ا وارُِقونَ ِمْن ُقوِن اّللَِّ َحَصُه َجَهنََّم أَنْوُتْم هلَ 

فو  ر هوا قوذفا بوال قوذفلن فييوكأ ا هم اللحظ  يف ساح  العرم،يرقون جهنم هم وآهلتهم املدعاة وكأ ا هوم 
ذب موا يودعلن ان علوى كوو  أانة وكأ ا هصه ّبم حصوبا كموا هصوه ابلنولاة  وعندئوذ يلجوه إلويهم الثهو

وهوول ..« َرُقوهوواهِلَوو   مووا وَ ُي ِء آلَووْل كوواَن هوو»ملشووهلق:يلجووه إلوويهم الثهووان موون هووذا اللاقووع ا.هلووا موون كلوووا آهل 
 مث يسوووتمر.رة .يف اهلخووو برهوووان وجوووداين ينتوووزع مووون هوووذا املشوووهد املعوووروم علووويهم يف الووودنيا،وكأ ا هووول واقوووع

كووروب ك حووال املالسوويا  علووى أوووم قوود ورقوا جهوونم فعال،فيصوو  مقووامهم فيها،ويصوولر حوواهلم هنووا  وهوو
 «. َيْسَمُعلنَ  ُهْم ِفيها ِفْي ،وَ زَ هَلُْم ِفيها .وَُكل  ِفيها خاِلُدونَ »ا هل فيه:املذهلب إبقراكه من هلل م

م الفوووولز ،وقوووودر هلووووونوووودع هووووي ء لنجوووود املوووويمنني يف ْنوووولة موووون هووووذا كله،قوووود سووووبقحل هلووووم احلسوووو  موووون اّللِ 
َعووووِإنَّ الَّووووِذيَن َسووووبَوَقحْل هَلُووووْم ِمنَّووووا احْلُْسوووو  أُول ِووووَك َعنْ »والنجوووواة: يف َمووووا  َمُعلَن َحِسيَسووووها َوُهوووومْ   َيْسوووو.ُدونَ هووووا ُمبوْ

 « ..اْكتَوَهحْل أَنْوُفُسُهْم خاِلُدونَ 
ر ،وهودّ هك تسوري وهو فهل تنقل صلت النار .من األلفاا املصلرة  رسها ملعناها« َحِسيَسها»ولفظ  

اعوه  مون  م احلسو ولذلك ْنك الذين سبقحل هل.وإنه لصلت يتفزع له ا؟لد ويقشعر.ذلك الصلت املفزع
وعاكوولا فيمووا تشووتهك أنفسووهم موون .لا موون الفووزع األكووث الووذي يووذهل املشركنيْنوو -اانتووه فضووال علووى مع -

  »ع املرهووولب:جووول الفوووز  وتتووولىل املالئكووو  اسوووتقباهلم ابل حيه،ومصووواحبتهم لتطمووو ن قلووولّبم يف.أمووون ونعيم
ُتْم تُلَعُدونَ  الَِّذي كُ ْلُمُكمُ يوَ  هذا.َُيُْزُوُُم اْلَفزَُع اأْلَْكَثُ،َوتَوتَوَلقَّاُهُم اْلَمالِئَك ُ   « ..نوْ

لب،وبزمووووام مووووام القلوهل يشووووار  يف تصوووولير اهلوووولل اهلخووووذ بز .وحووووتم املشووووهد  نظوووور الكوووولن الووووذي آل إليووووه
 .« .ْلُكُتهِ لِ ِجلِِ يَوْلَم َنْطِلي السَّماَء َكَطكِِ السِِ »الكائنات كلها يف ذلك اليلم العصيه:

لكولن ارم،ونولي زن الصوحائ  صوحائفه وقود قضوك األمر،وانتهوى العفإذا السماء مطلي  كما يطلي خوا
ْينوا ِإانَّ َوْعودا  َعلَ »..« نُِعيوُد ُ   َخْل   َكما بََدْأان أَوَّلَ »وإذا عا  جديد وكلن جديد:.الذي كان ذلفه ا نسان .

 « ..ُكنَّا فاِعِلنيَ 
 سنة هللا في أوريث ا رض للمابدين 105الدرس الثالث:

 يف ورايووووو  سووووون  اّللِ  شوووووهد املصووووولر لنهايووووو  الكووووولن واألحيووووواء يف اهلخووووورة يعووووولق السووووويا  لبيوووووانومووووون هوووووذا امل
يف الزَّبُولِر ِموْن  ْد َكتَوْبناَوَلقَ »ط:وبني املشهدين مناسب  وارتبا.األرم،وصْيورهتا للصاحلني من عباقة يف احلياة
 « ..بَوْعِد الذِِْكِر أَنَّ اأْلَْرَم يَرِيُها ِعباِقَي الصَّاحِلُلنَ 

 يتل التلراة الهكر إذن ويكلن الذ .والزبلر إما أن يكلن كتااب بعينه هل الذي أوتيه قاوق عليه السالم
ر وهوول هوول الووذك وإمووا أن يكوولن وصووفا لكوول كتوواب  عوو  قطعوو  موون الكتوواب األصوويل الووذي.سووبقحل الزبلر

 اللجلق. اللل  انفلا،الذي ميثل املنهج الكلك،واملرجع الكامل،لكل نلاميك اّلِل يف
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بيووان سوون  اّلِل املقووررة يف  هوول...« ْكِر ِد الووذِِ َوَلَقووْد َكتَوْبنووا يف الزَّبُوولِر ِمووْن بَوْعوو»وعلووى أيوو  حووال فاملقصوولق بقللووه:
 « ..أَنَّ اأْلَْرَم يَرِيُها ِعباِقَي الصَّاحِلُلنَ »وراي  األرم:

 فما هك هذ  اللراي ف ومن هم عباق اّلِل الصاحللنف
لز والطاقووووات دام الكنووووآقم يف األرم لعمارهتووووا وإصووووالحها،وتنميتها وهليرها،واسووووتخ لقوووود اسووووتخل  اّللِ 

 .ا يف علم اّللِ هلاملقدر  املرصلقة فيها،واستغالل الثروات الظاهرة واملخبلءة،والبللغ ّبا إىل الكمال
ا ميووان علوى  جوا يقولممنه.ولقود وضوع اّلِل للبشور منهجوا كوامال متكوامال للعمول علوى وفقوه يف هوذ  األرم

تكفول يموه وهرسوه و الويت تق ويف الرسوال  األخوْية للبشور فصول هوذا املنهج،وكورع لوه القولانني.والعمل الصواحل
هتوا هول نتفواع بطاقااهتوا وا التناس  والتلازن بني خطلاته.يف هذا املنهج ليسوحل عموارة األرم واسوتغالل يرو 

ذ  هوملقودر لوه يف كمالوه ا  سوان،ليبل  ا نسوانولكن املقصلق هل هذا مع العنايو  بضومْي ا ن.وحد  املقصلق
فووع إىل نيته وهوول يرتر  إبنسووافال ينووتكك حيوولاان يف وسوو  احلضووارة املاقيوو  الزاهوورة و  يهووب  إىل الوود.احليوواة

 األوج يف استغالل ملارق الثروة الظاهرة واملخبلءة.
رون وللموو  رم جبوواى األوقوود يغلووه علوو.ويف الطريوو  لبلوولغ ذلووك التوولازن والتناسوو  تشوويل كفوو  وتوورج  كف 

ل قولى األرم ن استغالوقد يغله عليها كفار فجار ُيسنل .وقد يغله عليها  ج ومتثبرون وغزاة.ونغاة
عبوووووواق ة هووووووك للواللرايوووووو  األخووووووْي .ولكوووووون هووووووذ  ليسووووووحل سوووووولى عووووووارب الطري .وناقاهتووووووا اسووووووتغال  موووووواقاي .

 اهتم.ان و  يف حيالعنصر  كياوم هذان  فال يف   يف.الصاحلني،الذين امعلن بني ا ميان والعمل الصاحل
لكن و .ات التواري ة مون فو  وحيثما اجتمع إميان القله ونشاط العمل يف أم  فهك اللاري  لارم يف أي  ف  

خوذ حوني يهمول األ املاقيو  وقد تقوع الغلبو  لآلخوذين ابللسوائل.حني يف   هذان العنصران فامليزان يتأرج 
وإىل لعمول الصواحل،فع إىل ا تفورغ قلولب املويمنني مون ا ميوان الصوحي  الوداّبا مون يتظواهرون اب ميوان،وحني

 عمارة األرم،والقيام بتكالي  ااالف  اليت وكلها اّلِل إىل هذا ا نسان.
ات ااالفووو  هلم بتبعووووموووا علوووى أصوووحاب ا ميوووان إ  أن ُيققووولا مووودللل إميووواوم،وهل العمووول الصووواحل،والن

امللن هووووم العبوووواق عوووفووووامليمنلن ال.« .لنَ أَنَّ اأْلَْرَم يَرِيُهوووا ِعبوووواِقَي الصَّووواحلُِ »ليتحقووو  وعوووود اّلِل،وعوووري سوووونته:
 الصاحللن ..

 الرسول رحمة للمالمين 107 - 106الدرس الرابع: 

َوما .ْلم  عابِووِدينَ َبالغووا  لَِقوو هووذا لَ يف ِإنَّ »ويف النهايوو  اووكء إيقوواع ااتووام يف السوولرة مشوواّبا  يقوواع ا فتتووا   
ووووا يُوووولحى ِإَ َّ أَ .ْلناَ  ِإ َّ َرمْحَوووو   لِْلعاَلِمنيَ أَْرَسوووو وووووا إِ ُقْل:ِإ َّ ْسووووِلُملَنف فَووووِإْن تَوَللَّوووووْلا مُ ه  واِحوووود  فَوَهوووووْل أَنْوووووُتْم هلُُكووووْم إِلوووو َّ

َقووووْلِل َويَوْعلَووووُم مووووا  الْ ْعلَووووُم اْ؟َْهووووَر ِموووونَ ِإنَّووووُه يوَ .ونَ تُلَعدُ  فَوُقووووْل:آَذنْوُتُكْم َعلووووى َسوووولاء ،َوِإْن أَْقرِي أََقرِيووووه  أَْم بَِعيوووود  مووووا
َن   َلُكْم َوَمتاع  ِإىل ِحني  .َتْكُتُملنَ  ،َوَربُوَنا ا:َربِِ اْحكُ قالَ . .َوِإْن أَْقرِي َلَعلَُّه ِفتوْ لرَّمْحُن اْلُمْسوَتعاُن َعلوى موا ْم اِبحلَْ ِِ
 « ..َتِصُفلنَ 

 ومن.حلياةيف الكلن وا ه من سننيكشف إن يف هذا القرآن وما..« ِإنَّ يف هذا لََبالغا  لَِقْلم  عاِبِدينَ »
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للمسوووووتعدين  ا وكفايووووو إن يف هوووووذا لبالغووووو.ومن قلاعووووود العمووووول وا؟وووووزاء ..مصوووووائر النووووواس يف الووووودنيا واهلخووووورة
التووووودبر ء للتلقوووووك و ألن العابووووود خاكوووووع القلوووووه نوووووائع متهوووووىي« عابِوووووِدينَ »ويسوووووميهم . سوووووتقبال هووووودى اّللِ 

 وا نتفاع.
  ووووك املتهي وووولنإ  أول كافوووو  ليأخووووذ  يووووديهم إىل اهلوووودى،وما يهتوووودي  ولقوووود أرسوووول اّلِل رسوووولله رمحوووو  للنوووواس

 املستعدون.وإن كانحل الرمح  تتحق  للميمنني ولغْي امليمنني ..
نهج يسوعد البشوري  كلهوا ويقلقهوا إىل الكموال املقودر هلوا يف هوذ  مو - -إن املنهج الذي جاء موع حممود 

 احلياة.
لل يف مقبول لحوا للعقولغوحل سون الركود العقلك:جواءت كتوااب مفتولقد جاءت هذ  الرسال  للبشوري  حينموا ب

ال  لويت يعلمهوا خواملتجودقة ااألجيال،كامال ألصولل احليواة البشوري  الويت   تتبدل،مسوتعدا لتلبيو  احلاجوات 
 البشر،وهل أعلم  ن خل ،وهل اللطي  اابْي.

نب  األحكووام أن تسووت للبشووري  وتر .ولقوود وضووع هووذا الكتوواب أصوولل املوونهج الوودائم حليوواة إنسوواني  متجوودقة
رو  لوا كوذلك  سوه ل تنفيوذها؟زئي  اليت هتاج إليها ارتبانات حياهتا النامي  املتجدقة،واسوتنباط وسوائ

 احلياة ومالبساهتا،قون اصطدام  صلل املنهج الدائم.
 لتفكْي.ل ابذا العقوكفل للعقل البشري حري  العمل،بكفال  حقه يف التفكْي،وبكفال  جمتمع يسم  هل

لكموال ى وتصول إىل انمول وترقومث تر  له احلري  يف قائورة األصولل املنهجيو  الويت وضوعها حليواة البشور،كيما ت
 املقدر حلياة الناس يف هذ  األرم.

بشووري  يف طوولات الاولقوود قلووحل عووارب البشووري  حووَّت اللحظوو  علووى أن ذلووك املوونهج كووان ومووا يووزال سووابقا 
نهوا،و  ،و  يتخلو  عا قائمواوهل يقلقهو. لالله بكل ارتباناهتا  لا مطرقاعملمه،قابال ألن تنمل احلياة يف

 ا.مل خطلاهتيقعد ّبا،و  يشدها إىل اال ،ألنه ساب  قائما على خطلاهتا متسع قائما لكا
 بوووحل الفووورقي أوصووولر الك وهووول يف تلبيتوووه لرغبووو  البشوووري  يف النمووول والتقووودم   يكبوووحل ناقاهتوووا يف صووولرة مووون

 ُيرمها ا ستمتاع بثمرات جهدها ونيبات احلياة اليت هققها. ا؟ماعك،و 
 تمتع ا؟سد.لرو  ليسا  يعذب ا؟سد ليسمل ابلرو ،و  يهمل .وقيم  هذا املنهج أنه متلازن متناس 

واتووه طلو  للفورق نز يو  .ولوو و  يقيود ناقوات الفورق ورغائبووه الفطريو  السوليم  ليحقوو  مصولح  ا؟ماعو  أو الد
 اق.لطاغي  املنحرف  لتيذي حياة ا؟ماع ،أو تسخرها  متاع فرق أو أفر وكهلاته ا

ه اقته،وملصولحت حودوق نوكاف  التكالي  اليت يضعها ذلك املنهج على كاهل ا نسان ملحلا فيها أووا يف
مهمووا لقووك  -ديووه حمببوو  ل وقوود زوق اب سووتعداقات واملقوودرات الوويت تعينووه علووى أقاء تلووك التكالي ،وععلهووا

 غيب  من رغائبه،أو تصر  ناق  من ناقاته.ر ألوا تلل  -أجلها اهل م أحياان من 
رمحوو  لقلمووه ورمحوو  للبشووري  كلهووا موون بعوود  واملبوواقئ الوويت جوواء ّبووا كانووحل  - -ولقوود كانووحل رسووال  حمموود 

غريبوووو  يف أول األموووور علووووى ضوووومْي البشووووري ،لبعد مووووا كووووان بينهووووا وبووووني واقووووع احليوووواة اللاقعيوووو  والروحيوووو  موووون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 2996 

فتزول غرابتهووووا يف .ولكن البشوووري  أخوووذت مووون يلمهوووا تقووورب كووووي ا فشوووي ا مووون آفوووا  هوووذ  املبووواقئ.مسووواف 
 حسها،وتتبناها وتنفذها ولل هحل عنلاانت أخرى.

احودة و قك يف عقيودة لتلت.فيو لقد جاء ا سالم ليناقي إبنساني  واحدة تذوب فيهوا الفولار  ا؟نسوي  وا؟غرا
 ألكورا  يعودونوا.لمذا غريبا على ضمْي البشوري  وتفكْيهوا وواقعهوا ي وكان هذا.ونظام اجتماعك واحد .

 ران هواول أنيو  عشور قوولكن ها هك ذي البشري  يف خالل نيو  ويال.أنفسهم من نين  غْي نين  العبيد .
إىل كووكء موون  نهووا تصوولولك.تقفوول خطووى ا سووالم،فتتعثر يف الطري ،ألوووا   هتتوودي بنوولر ا سووالم الكامل

تووزال أمووم يف أوراب وأمريكووا تتمسووك ابلعنصووري   وإن كانووحل مووا -اوى واألقوولال ولوول يف الوودع - ذلووك املوونهج
 البغيض  اليت حارّبا ا سالم منذ ني  ويالّ مائ  وأل  عام.

لبشووري  تفوور  ي كانووحل ايف اللقووحل الووذ.ولقوود جوواء ا سووالم ليسوولي بووني مجيووع النوواس أمووام القضوواء والقووانلن
ا قطوووواع ي الووور  و بووول ععوووول إراقة السووويد هووووك القوووانلن يف عهوووود.  قانلانالنووواس نبقات،وععوووول لكووول نبقوووو

لقو  أموام ملساواة املط بدأ ا ..فكان غريبا على ضمْي البشري  يلمذا  أن يناقي ذلك املنهج الساب  املتقدم
سوووالم نبقووو  ا  إىل كوووكء  وووا -ولووول نظوووراي  -القضووواء ..ولكووون هوووا هوووك ذي كوووي ا فشوووي ا هووواول أن تصووول 

 ذ ني  ويالّ مائ  وأل  عام.عمليا من
إ ووا أرسوول رمحوو   - -ا وغووْي هووذا وذلووك كثووْي يشووهد  ن الرسووال  انمديوو  كانووحل رمحوو  للبشووري  وأن حمموود

عو  أو  ي جواء بوه نائنهج الوذفالبشري  كلهوا قود شيورت ابملو.من آمن به ومن   ييمن به على السلاء.للعاملني
سووو و  فيهوووا ظل ّبا،ويهوووذ  الرمحووو  وارفووو ،ملن يريووود أن يسوووتكاره ،كووواعرة أو غوووْي كووواعرة وموووا توووزال لوووالل 

 نسائم السماء الرخي ،يف هجْي األرم انر  وخباص  يف هذ  األايم.
 متاهوووات يفة،كوووارقة وهك قلقووو  حائر .وإن البشوووري  اليووولم لفوووك أكووود احلاجووو  إىل حوووك هوووذ  الرمحووو  ونوووداها

 املاقي ،وجحيم احلروب،وجفا  األروا  والقللب ..
 إبالغ الرسول للدعو  وأوهللايل ا مر إل  هللا 111 - 108الخامس:الدرس 

ن يلاجووه املكووذبني املستهزئني،خبالصوو  رسووالته الوويت   - -وبعوود إبووراز معوو  الرمحوو  وتقريوور  يوويمر الرسوولل 
ا ِإهلُُكمْ »:تنبع منها الرمح  للعاملني ا يُلحى ِإَ َّ أَ َّ  «.ُمْسِلُملَنف نْوُتمْ أَ فَوَهْل .اِحد  إِله  و  ُقْل:ِإ َّ

مووون أوهوووام  البشوووري  عنصووور التلحيووود املطلووو  الوووذي ينقوووذ.فهوووذا هووول عنصووور الرمحووو  األصووويل يف تلوووك الرسال 
بطها الركينووو ،فْي  قاعووودهتا والوووذي يقووويم احليووواة علوووى.ا؟اهليووو ،ومن أيقوووال اللينيووو ،ومن ضوووغ  الووولهم وااراف 

كول إنسوان يكفول ل والذي.زوات وكوهلاتابللجلق كله،وف  نلاميك واضح  وسنن تبتو ،  وفو  أهولاء ونو
 أن يق  مرفلع الرأس فال تنحب الر وس إ  ّلِل اللاحد القهار.

 «.فَوَهْل أَنْوُتْم ُمْسِلُملَنف»..هذا هل نري  الرمح  
فَووِإْن تَوَللَّووْلا »:أن يلقيووه علووى املكووذبني املسووتهزئني - -وهووذا هوول السوويال اللاحوود الووذي يكلوو  رسوولل اّلِل 

وا يذان يكووولن يف ...أي كشوووفحل لكوووم موووا عنووودي فوووأان وأنوووتم علوووى علوووم سووولاء« نْوُتُكْم َعلوووى َسووولاء  فَوُقوووْل:آذَ 
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والسوولرة مكيوو  و  يكووون  -أمووا هنووا .احلوورب  ووواء فوو ة السوولم،وإعالم الفريوو  اهلخوور أووووا حوورب  سووالم .
صوْيهم،وأنذرهم فاملقصلق هول أن يعلونهم  نوه قود نفوخ يود  منهم،وتوركهم عواملني   -القتال قد فرم بعد 

 فلم يعد هلم بعد ذلك عذر،فليذوقلا وابل أمرهم وهم عامللن ...عاقب  أمرهم
م مووووووا ي مووووووَّت ُيوووووول بكووووووولسووووووحل أقر ...آذنووووووتكم علووووووى سلاء« َوِإْن أَْقرِي أََقرِيووووووه  أَْم بَِعيوووووود  مووووووا تُلَعووووووُدونَ »

   يعلمه إ  اّلِل..فهل غيه من غيه اّللِ .تلعدون
ليوه م،فموا حفوى عم وجهركوهل يعلم سورك.عذابه يف الدنيا أو يف اهلخرة سلاءوهل وحد  يعلم مَّت ذخذكم ب

لووه مكشوول  لووه،وحني يعووذبكم ..فووأمركم ك« ُتُموولنَ ِإنَّووُه يَوْعلَووُم اْ؟َْهووَر ِمووَن اْلَقووْلِل،َويَوْعَلُم مووا َتكْ »موونكم خافيوو :
ْقرِي َوِإْن أَ »:عنوود اّللِ  وإذا أخوور عوونكم العووذاب فحكموو  شخووْي .يعووذبكم  ووا يعلووم موون أمووركم لوواهر  وخافيووه

نَووو   َلُكوووْم َوَمتووواع  ِإىل ِحوووني   يووود أن يكووولن فتنووو  لكوووم فلعلوووه ير .أخْيّبوووذا الت ..وموووا أقري موووا يريووود اّللِ « َلَعلَّوووُه ِفتوْ
 وابتالء ،فيمتعكم إىل أجل،مث ذخذكم أخذ عزيز مقتدر.

 ملفاجوأة الويتفو  مون اسولن خيوّبذا التجهيول يلموك قلولّبم ملسو  قلي ،ويودعهم يتلقعولن كول احتمال،ويتلج
لوووى غوووْي ملعووود لعوووذاب عاوتلقوووع .وتلقج قلووولّبم مووون غفلووو  املتووواع فلعووول وراء  الفتنووو  والبالء.شخوووذهم بغتووو 

ر فوووووع السوووووتامضوووووروب كفيووووول  ن يووووو   الووووونفك متلجس ،واألعصووووواب متلفزة،ترتقوووووه يف كووووول حلظووووو  أن ير 
 املسدل،عن الغيه املخبلء.

ر ن وراء السوووتا نسوووان أ  مووون غيووه اّلِل،وإن املتووواع ليخدع،فينسووى اوإن القلووه البشوووري ليغفوول عموووا ينتظوور 
 هلل.املسدل ما وراء   ا   يدريه و  يكش  عنه إ  اّلِل يف ملعد  املغيه اجمل
 ألوان.فهذا ا نذار يرق القللب إىل اليقظ ،ويعذر إليها بني يدي اّلِل قبل فلات ا

 به ااسامانة الحكم وال صل بيد هللا و 112الدرس السادس:

  الووبالء وآذوم علووى سولاء،وحذرهم بغتو.وقوود أقى األمانو ،وبل  الرسوال .ىل ربهإ - -وهنوا يتلجوه الرسولل 
ى كيووووودهم تعينه علووووويتلجوووووه إىل ربوووووه الووووورمحن يطلوووووه حكموووووه احلووووو  بينوووووه وبوووووني املسوووووتهزئني الغافلني،ويسووووو..

،وَ »وهل وحد  املستعان:.وتكذيبهم ف  ..وصو« ُن َعلى ما َتِصوُفلنَ اْلُمْسَتعا مْحنُ َربُوَنا الرَّ قاَل:َربِِ اْحُكْم اِبحلَْ ِِ
هزأ بووووووه بلن واسوووووتفهل الوووووذي أرسوووووله رمحووووو  للعاملني،فكووووووذب بوووووه املكوووووذ.الرمحووووو  الكبوووووْية هنوووووا ذات موووووودللل

 م السوولرة كمووالقوولي ختووتوّبذا املقطووع ا.وهل الكفيوول  ن يوورحم رسوولله ويعينووه علووى مووا يصووفلن.املسووتهزءون
 فيتقابل نرفاها يف إيقاع انفذ قلي مثْي عمي ..لقليبدأت بذلك املطلع ا
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 مدني ة وآياأها ثمان وسبمون ( سور  الحج22)

 أمريف بسور  الحج

وعلى األخووووووا آايت ا ذن .هووووووذ  السوووووولرة مشوووووو ك  بووووووني مكيوووووو  ومدنيوووووو  كمووووووا يبوووووودو موووووون ق لوووووو  آايهتووووووا
 .1718ابلقتال

املسووووولملن   يووووويذن هلوووووم يف القتوووووال والقصووووواص إ  بعووووود ف.،فهوووووك مدنيووووو  قطعا1719وآايت العقووووواب ابملثووووول
حووني ابيعووه أهوول  - -أما قبوول ذلووك فقوود قووال رسوولل اّلِل .قيووام الدولوو  ا سووالمي  يف املدينوو  وبعوود.اهلجرة

حوَّت إذا صوارت .1720«إين   أومور ّبوذا»يثرب،وعرضلا عليه أن مييللا على أهل م  من الكفار فيقتلولهم 
ّلِل القتال لرق أذى املشركني عن املسلمني والدفاع عن حريو  العقيدة،وحريو  العبواقة املدين  قار إسالم كرع ا

 للميمنني.
لتلحيووووود افملضووووولعات .والوووووذي يغلوووووه علوووووى السووووولرة هووووول ملضووووولعات السووووولر املكيووووو ،وجل السووووولر املكي 

ات   يف صوووفحاملبثليووو ومشووواهد القيامووو ،وآايت اّللِ .والتخليووو  مووون السووواع ،وإيبات البعة،وإنكوووار الشر 
بنصور  ر،واللعدئومحايو  الشوعاابرزة يف السولرة وإىل جلارهوا امللضولعات املدنيو  مون ا ذن ابلقتال،.الكلن .

 اّلِل ملن يقع عليه البغك وهل يرق العدوان،واألمر اب؟هاق يف سبيل اّلِل.
هيووووه ال  و لتحوووذير وا.والظوووالل اللاضووووح  يف جووول السوووولرة كلهوووا هووووك لوووالل القوووولة والشووودة والعنوووو  والرهب 
 مثال ..واستجاك  مشاعر التقلى واللجل وا ستسالم.تبدو هذ  الظالل يف املشاهد واأل

 تَوَرْوَووا يوَوْلمَ .اَعِ  َكوْكء  َعِظيم  ْلزَلَوَ  السَّونَّ زَ إِ اي أَيُوَهوا النَّواُس اتوَُّقولا َربَُّكوْم »:فلش د البكث مزلزل عنيف رهينيب
كارى َولِكونَّ اَس ُسكارى َوما ُهْم ِبُسوَوتَوَرى النَّ َلها،محَْ ،َوَتَضُع ُكُل ذاِت مَحْل  َتْذَهُل ُكُل ُمْرِضَع   َعمَّا أَْرَضَعحلْ 

 « ..َعذاَب اّللَِّ َكِديد  
ُيْصوَهُر ِ  ُرُ ِسوِهُم احْلَِميُم،ُه ِموْن فَوولْ ر ،ُيَصوفَالَِّذيَن َكَفوُروا ُقطَِِعوحْل هَلُوْم يِيواب  ِموْن ان»:و ذلك مش د الكذاب

أُِعيوووووُدوا  -ِموووووْن َغووووومِ   -ُرُجووووولا ِمْنهوووووا اُقوا أَْن حَْ ما أَر لِوِْم َواْ؟ُلُووووولُق،َوهَلُْم َمقووووواِمُع ِموووووْن َحِديووووود ،ُكلَّ بِوووووِه موووووا يف بُطُووووو
 « ..ِفيها،َوُذوُقلا َعذاَب احْلَرِي ِ 
ووا َخوورَّ ِموو»:ومثنينيل النينيذ  يشنينير  ابّللّ  ووَوَمووْن ُيْشوورِْ  اِبّللَِّ َفَكَأ َّ ي بِووِه الوورِِيُ  يف ْْيُ أَْو هَتْوولِ ُفووُه الطَّووماِء فَوَتْخطَ َن السَّ

 « ..َمكان  َسِحي   
َسووَبه  ِإىَل اهْلِخوورَِة فَوْلَيْمووُدْق بِ وَ  الووُدنْيا  يف َمووْن كوواَن َيظُووُن أَْن لَووْن يَوْنُصوورَُ  اّللَُّ »:وحر نينية منينين يينينيأس منينين  صنينير اّللّ 

 .« .ِغيجُ السَّماِء،مُثَّ ْليَوْقَطْع،فَوْليَوْنظُْر َهْل يُْذِهَ َّ َكْيُدُ  ما يَ 

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( 41 – 38آايت   - 1718
 )السيد رمحه هللا ( 60اهلي :  - 1719
 1ملافقوو  للمطبوولع ] -[ و ريوو  ا سووالم لإلمووام الووذهل 447/ 1[ وسووْية ابوون هشووام ]434/ 5قار نيبوو  ] -تفسووْي ابوون كثووْي  - 1720

 وورق ملصل  بسند صحي – [ صحي  مرسل417/ 1[ و ري  الرسل وامللل  ]304/
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ْ ر  اِويَوو   َعلووى ُعُروِكووها،َوبِ   ،َفِهَك خَك لاِلَمووَفَكووأَيِِْن ِمووْن قَوْريَوو   أَْهَلْكناهووا َوِهوو»ومشووهد القوورى املوودمرة بظلمهووا:
 « ..ُمَعطََّل   َوَقْصر  َمِشيد  

لعوود ال لقلة،وشكيوودابالوودفع  ،وتثيوورجتتلنينيع هنينيذش اةشنينياهد الكنيفنينية اةرهوبنينية جد قنينيوة اةوامنينير والتكنينياليف
 إىل عرم احلدية عن قلة اّلِل وضع  الشركاء املزعلمني ...ابلنصر والتمكني

ُوْم لُِلُمولا،َوِإنَّ »ففوك األوىل: َ عَ اأُِذَن لِلَّوِذيَن يُقواتَوُللَن  َِوَّ ،الَّوِذيَن أُخْ لوى َنْصورِهِ ّللَّ رُِجولا ِموْن ِقايرِِهوْم بِغَوْْيِ ْم َلَقِدير 
 َوبِيَووع  َوَصووَللات  َوَمسوواِجُد بَوْعخ  هَلُوودَِِمحْل َصوولاِمعُ ْعَضووُهْم بِوونَّوواَس بوَ َولَووْل  َقفْووُع اّللَِّ ال.نَووا اّللَُّ َحوو ِ  ِإ َّ أَْن يَوُقلُللا:َربوُ 

ُ َمووْن يَونْ .يُووْذَكُر ِفيَهووا اْسووُم اّللَِّ َكِثْيا   ْم يف اأْلَْرِم أَقوواُملا َن ِإْن َمكَّنَّوواهُ الَّووِذي.َلَقووِلي  َعزِيز   ِإنَّ اّللََّ .ُصوورُ ُ َولَيَوْنُصووَرنَّ اّللَّ
 « ..اِقَبُ  اأْلُُملرِ عَوّللَِِّ .رِ ْلُمْنكَ الصَّالَة،َوآتَوُلا الزَّكاَة،َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِ ،َوَوَْلا َعِن ا

ُلُقووولا ُذاباب  َولَوووِل ْن حَْ  ِموووْن ُقوِن اّللَِّ لَووويَن تَوووْدُعلنَ الَّوووذِ  ِإنَّ .اي أَيُوَهوووا النَّووواُس ُضوووِرَب َمثَووول  فَاْسوووَتِمُعلا لَوووهُ »ويف الثانيووو :
ُهُم الُذابُب َكْي ا    َيْستَوْنِقُذو  َ َحو َّ قَوْدرِِ  ما قَو.اِلُه َواْلَمْطُللبُ َضُعَ  الطَّ .ُ  ِمْنهُ اْجَتَمُعلا َلُه،َوِإْن َيْسُلبوْ َدُروا اّللَّ

َ َلَقِلي  َعزِيز    « ..ِإنَّ اّللَّ
ناير ا السولرة،وتتتبودأ ّبو مستجاك  مشاعر الرهبو  وا ستسوالووراء هذا وذلك،الدعلة إىل التقلى واللجل وا

وا ذلِوَك َوَموْن يُوَعظِِو».« .يم  َكوْكء  َعِظو سَّواَع ِ اي أَيُوَها النَّاُس اتوَُّقلا َربَُّكْم ِإنَّ زَْلزََلَ  ال»يف يناايها: ْم َكوعائَِر اّللَِّ فَِإوَّ
ورِ وَ ،فَولَوُه َأْسوِلُملا فَوِإهلُُكْم إِلوه  واِحد  ».« .ِمْن تَوْقَلى اْلُقلُولبِ  ُ َوِجلَوحْل قُولُولُّبُمْ االَّوِذيَن ِإذا ذُكِوَر .نيَ اْلُمْخِبتِ  َبشِِ « ّللَّ

َ حُلُلُمها َو  ِقماُ ها َولِكْن يَنالُُه التوَّقْ »..  « ..مْ لى ِمْنكُ َلْن يَناَل اّللَّ
 لر والتووأمالت والصووعووثواألمثلوو  وال.ذلووك إىل اسووتعرام مشوواهد الكلن،ومشوواهد القيام ،ومصووارع الغابرين

لسوووولرة  اع يف جووول وهوووذا هووول الظووول الشوووائ. ستجاكووو  مشووواعر ا ميوووان والتقووولى وا خبوووات وا ستسوووالم .
 كلها،والذي يطبعها ومييزها.

 وجير  الياق السورة يف أربكة أ واط:
صوو  ،وختووليفهم موون زلزلوو  الساع ،وو  نينيداب الننينياس مجيكنينيا جد تقنينيو  اّللّ .يبنينيدأ الشنينيوط اةول ابلننينيداب الكان

ويعقوووه يف لووول هوووذا اهلووولل ابسوووتنكار ا؟ووودل يف اّلِل بغوووْي .اهلووولل املصووواحه هلوووا،وهل هووولل عنيووو  مرهلب
مث يعوورم ق ئوول البعووة موون أنوولار احليوواة يف جنووني .علم،واتبوواع كوول كوويطان حمتوولم علووى موون يتبعووه الضووالل

ر املطرقة الثابت  وبوني أن ا نسان،وحياة النبات مسجال تلك القرىب بني أبناء احلياة،ويرب  بني تلك األنلا
اّلِل هل احل  وأنه ُييك املولتى وأنوه علوى كول كوكء قودير،وأن السواع  آتيو    ريوه فيهوا وأن اّلِل يبعوة مون 

مث يعولق إىل اسوتنكار ا؟ودل يف اّلِل .وكلها سنن مطرقة وحقائ  تبتو  متصول  بنواملس اللجولق ..يف القبلر .
وإىل .هوووذ  الوود ئل املسوووتقرة يف صوووله الكوولن ويف نظوووام اللجووولق بغووْي علوووم و  هوودى و  كتووواب منوووْي بعوود

اسوووووووتنكار بنووووووواء العقيووووووودة علوووووووى حسووووووواب الووووووورب  وااسوووووووارة،وا حنرا  عووووووون ا عوووووووا  إىل اّلِل عنووووووود وقووووووولع 
وينتهك هوووووذا الشووووولط بتقريووووور أن اهلووووودى .الضوووووراء،وا لتجاء إىل غوووووْي محوووووا  واليوووووأس مووووون نصووووورة اّلِل وعقبوووووا 
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وهنووا يعوورم ذلووك املشووهد .يحكم بووني أصووحاب العقائوود املختلفوو  يوولم احلسوواب .والضووالل بيوود اّلِل،وأنووه سوو
 العني  من مشاهد العذاب للكافرين،وإىل جلار  مشهد النعيم للميمنني.

ل اّلّل عنينينين النينينيبي ويتصنينينيل الشنينينيوط الثنينينياين بن اينينينية الشنينينيوط اةول ابحلنينينيديث عنينينين النينينيذين  فنينينيروا ويصنينينيدون
سووتلي يف ذلووك ي.مجيعا حلوورام الووذي جعلووه اّلِل للنوواسويسووتنكر هووذا الصوود عوون املسووجد ا.واةسنينيهند احلنينيران

عليووه  -بووراهيم إ،وتكلي  وّبووذ  املناسووب  يووذكر نرفووا موون قصوو  بنوواء البيووحل.املقيموولن بووه والطووارئلن عليووه .
موووا و ويسوووتطرق إىل بعوووخ كوووعائر احلوووج .ن يقيموووه علوووى التلحيووود،وأن يطهووور  مووون رجوووك الشر أ -السوووالم 

ذن لشووووولط اب وينتهك هوووووذا ا.يف القلووووولب،وهك اهلوووود  املقصووووولقوراءهووووا مووووون استجاكووووو  مشوووواعر التقووووولى 
أن  ريوورة هلوووم إ جنني و  للموويمنني ابلقتووال حلمايووو  الشووعائر والعبوواقات مووون العوودوان الوووذي يقووع علووى املووويم

 يقلللا:ربنا اّلِل  
مشوواهد و كوذبني ،ومون مصوارع املوالشنيوط الثالنيث يتضنيلن عنيرض  نياذج منين تكنيذيب اةكنيذبني منين قبنيل

موا يلقوا  مون صود ع - -ل وذلوك لبيوان سون  اّلِل يف الدعلات،وتسولي  الرسول .ملدمرة على الظاملنيالقرى ا
شوويطان ن كيوود الكووذلك يتضوومن عوورم نوور  موو.وإعوورام،وتطمني املسوولمني،ابلعاقب  الوويت   بوود أن تكلن

 ويفل ّبوووووانووووولن،ا امليمّبوووووللرسووووول والنبيوووووني يف قعلهتم،وتثبيوووووحل اّلِل لدعلته،وإحكاموووووه هلايتوووووه،حَّت يسوووووتيقن 
 الضعا  واملستكثون .

ا ويتبوع هوذ وانننيه الكنيدعأما الشوط اةىلري فيتضنيلن وعنيد اّلّل بنصنيرة منين يقنيع علينيه البغنيي وهنيو ينيدفع 
يت يووركن هلهلوو  الووااللعوود بعوورم ق ئوول القوودرة يف صووفحات الكوولن،وإىل جلارهووا يعوورم صوولرة زريوو  لضووع  

ّلِل حوو  ااهودوا يف اوا رّبم،و بنوداء الووذين آمنولا ليعبوودوينتهووك الشولط وتنتهووك السولرة معووه .إليهوا املشوركلن .
كووذا االيوول ..وه إبووراهيم جهوواق  ،ويعتصووملا ابّلِل وحوود ،وهم ينهضوولن بتكووالي  عقيوودهتم العريقوو  منووذ أايم

 تتساو  ملضلعات السلرة وتتعاقه يف مثل هذا التناس  ..
 واهلن نبدأ الشلط األول ابلتفصيل :
 [24إل   1(:اآليات 22ج )]سور  الح:الوحد  ا ول 

من أهوال القيامة وا دلة عل  البمث والخضوع الصادق هلل وخضوع المخلوقات له 

 ولقطة من النميم والمااا

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ بِ 
وا أَْرَضوَعحْل ( يوَوْلَم تَورَ 1اي أَيُوَها النَّاُس اتوَُّقلا َربَُّكوْم ِإنَّ زَْلزَلَوَ  السَّواَعِ  َكوْكء  َعِظويم  )} ْوَووا تَوْذَهُل ُكوُل ُمْرِضوَع   َعمَّ

( َوِمووَن 2َوَتَضووُع ُكووُل ذاِت مَحْوول  مَحَْلهووا َوتَوووَرى النَّوواَس ُسووكارى َومووا ُهووْم ِبُسووكارى َولِكوونَّ َعووذاَب اّللَِّ َكووِديد  )
( ُكِتَه َعَلْيِه أَنَُّه َموْن تَووَل َُّ  فَأَنَّوُه ُيِضوُلُه َويَوْهِديوِه 3يد  )النَّاِس َمْن ُااِقُل يف اّللَِّ بَِغْْيِ ِعْلم  َويَوتَِّبُع ُكلَّ َكْيطان  َمرِ 

ُتْم يف َرْيه  ِمَن اْلبَوْعِة فَوِإانَّ َخَلْقنواُكْم ِموْن تُوراب  مُثَّ ِموْن نُْطَفو   مُثَّ  (4ِإىل َعذاِب السَِّعِْي ) اي أَيُوَها النَّاُس ِإْن ُكنوْ
َ َلُكْم َونُِقُر يف اأْلَْرحاِم ما َنشواُء ِإىل َأَجول  ُمَسوم ى مُثَّ ُبْوِمْن َعَلَق   مُثَّ ِمْن ُمضْ  رُِجُكْم َغ   ُرَلََّق   َوَغْْيِ ُرَلََّق   لِنُوَبنيِِ
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ُلغُوولا َأُكوودَُّكْم َوِمووْنُكْم َمووْن يُوتَوووَل َّ َوِمووْنُكْم َمووْن يوُووَرُق ِإىل أَْرَذِل اْلُعُمووِر ِلَكووْيال يَوْعلَووَم ِمووْن بَوْعووِد ِعْلووم  َكووْي ا   ِنْفووال  مُثَّ لِتَوبوْ
َهووا اْلموواَء اْهتَوووزَّْت َوَربَووحْل َوأَنْوبَوتَووحْل ِمووْن ُكوولِِ َزْوج  َّبِوويج  ) َ 5َوتَوووَرى اأْلَْرَم هاِمووَدة  فَووِإذا أَنْوزَْلنووا َعَليوْ ( ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ

َعوُة َموْن 6ِدير  )ُهَل احلَُْ  َوأَنَُّه ُُيِْك اْلَمْلتى َوأَنَُّه َعلى ُكلِِ َكْكء  قَ  َ يَوبوْ ( َوأَنَّ السَّاَعَ  آتَِي     َرْيَه ِفيها َوأَنَّ اّللَّ
( تينَ ِعْطِفووِه لُِيِضوولَّ 8( َوِمووَن النَّوواِس َمووْن ُاوواِقُل يف اّللَِّ بِغَووْْيِ ِعْلووم  َو  ُهوودى  َو  ِكتوواب  ُمنِووْي  )7يف اْلُقبُوولِر )

َ  (9نْيا ِخووْزي  َونُِذيُقووُه يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  َعووذاَب احْلَرِيووِ  )َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ لَووُه يف الوودُ  ذلِووَك ِ ووا قَوودََّمحْل يَووداَ  َوأَنَّ اّللَّ
َ َعلووى َحووْر   فَووِإْن َأصووابَُه َخووْْي  اْنَمووَأنَّ بِووِه َوِإْن َأصووابَوْتُه 10لَووْيَك ِبظَووالَّم  لِْلَعِبيووِد ) ( َوِمووَن النَّوواِس َمووْن يَوْعبُووُد اّللَّ

نَوو ( يَووْدُعلا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ مووا   11   انْوَقلَووَه َعلووى َوْجِهووِه َخِسووَر الووُدنْيا َواهْلِخوورََة ذلِووَك ُهووَل اْاُْسووراُن اْلُمبِوونُي )ِفتوْ
َفُعُه ذِلَك ُهَل الضَّوالُل اْلَبِعيوُد ) َموْلىل َولَبِوْ َك ( يَوْدُعلا َلَموْن َضورُُ  أَقْووَرُب ِموْن نَوْفعِوِه لَبِوْ َك الْ 12َيُضرُُ  َوما   يَونوْ

َ 13اْلَعِشووُْي ) َ يُووْدِخُل الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر ِإنَّ اّللَّ يَوْفَعووُل ( ِإنَّ اّللَّ
ُ يف الووُدنْيا َواهْلِخوورَِة  (14مووا يُرِيووُد ) فَوْلَيْمووُدْق ِبَسووَبه  ِإىَل السَّووماِء مُثَّ ْليَوْقطَووْع َمووْن كوواَن َيظُووُن أَْن لَووْن يَوْنُصوورَُ  اّللَّ

َ يَوْهوِدي َموْن يُرِيوُد )15فَوْليَوْنظُْر َهْل يُوْذِهَ َّ َكْيوُدُ  موا يَغِويُج ) ( ِإنَّ 16( وََكوذِلَك أَنْوزَْلنواُ  آايت  بَويِِنوات  َوأَنَّ اّللَّ
ونَوُهْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ  الَِّذيَن آَمُنلا َوالَِّذيَن هاُقوا َوالصَّوابِِ نَي َوالنَّ  َ يَوْفِصوُل بَويوْ صوارى َواْلَمُجولَس َوالَّوِذيَن َأْكورَُكلا ِإنَّ اّللَّ

َ َيْسوُجُد لَوُه َموْن يف السَّوماواِت َوَموْن يف اأْلَْرِم َوالشَّوْمُك 17ِإنَّ اّللََّ َعلى ُكولِِ َكوْكء  َكوِهيد  ) ( أََ ْ تَووَر أَنَّ اّللَّ
ُ َفموَواْلَقَمُر َوالُنُجول  َواُب وََكثِوْي  ِموَن النَّواِس وََكثِوْي  َحو َّ َعَلْيوِه اْلَعوذاُب َوَموْن يُِهوِن اّللَّ ا لَوُه ُم َواْ؟ِبواُل َوالشَّوَجُر َوالودَّ

 ِإنَّ اّللََّ يَوْفَعُل ما َيشواُء )
ِوْم فَالَّوِذيَن َكَفوُروا ُقطَِِعوحْل 18ِمْن ُمْكرِم  هَلُوْم يِيواب  ( هوذاِن َخْصوماِن اْخَتَصوُملا يف َرّبِِ

( َوهَلُووْم َمقوواِمُع ِمووْن 20ُيْصووَهُر بِووِه مووا يف بُطُوولِوِْم َواْ؟ُلُوولُق ) (19ِمووْن انر  ُيَصووُه ِمووْن فَوووْلِ  ُرُ ِسووِهُم احْلَِموويُم )
َ يُوْدِخُل 22( ُكلَّما أَراُقوا أَْن َحُْرُجولا ِمْنهوا ِموْن َغومِ  أُِعيوُدوا ِفيهوا َوُذوقُولا َعوذاَب احْلَرِيوِ  )21َحِديد  ) ( ِإنَّ اّللَّ

َهووه  َوُلْيلُوويا  الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر ُُيَلَّووْلَن ِفيهووا ِمووْن َأسوواِوَر ِمووْن ذَ 
 {(24راِط احْلَِميِد )( َوُهُدوا ِإىَل الطَّيِِِه ِمَن اْلَقْلِل َوُهُدوا ِإىل صِ 23َولِباُسُهْم ِفيها َحرِير  )
 من أهوال الساعة 2 - 1الدرس ا ول:

وووووواَعِ  َكوووووو » ووووووا مُ َرْوَوووووووا تَووووووْذَهُل ُكووووووُل يوَووووووْلَم توَ .يم  ْكء  َعظِ اي أَيُوَهووووووا النَّوووووواُس اتوَُّقوووووولا َربَُّكووووووْم،ِإنَّ زَْلزَلَووووووَ  السَّ ْرِضووووووَع   َعمَّ
 « ..يد  لِكنَّ َعذاَب اّللَِّ َكدِ ِبُسكارى،وَ  ما ُهمْ ُسكارى،وَ أَْرَضَعحْل،َوَتَضُع ُكُل ذاِت مَحْل  مَحَْلها َوتَوَرى النَّاَس 
« سُ َهوووا النَّوووااي أَيوُ :»يبووودأ ابلنوووداء الشوووامل للنووواس مجيعوووا.مطلوووع عنيووو  رعيه،ومشوووهد ترعووو  هلللوووه القللب

 «. َكْكء  َعِظيم  سَّاَع ِ ْلزََلَ  الِإنَّ زَ :»وحلفهم ذلك اليلم العصيه« اتوَُّقلا َربَُّكمْ »يدعلهم إىل اال  من اّلِل:
يقال:إنووووه لتعبْي،فاوهكووووذا يبوووودأ ابلتهليوووول اجململ،وابلتجهيوووول الووووذي يلقووووك لوووول اهلوووولل يقصوووور عوووون تعريفووووه 

 ،من غْي هديد و  تعري .«َكْكء  َعِظيم  »وإن الزلزل  .زلزل 
إذا هووول مشوووهد حافووول بكووول مرضوووع  ذاهلووو  عموووا .فإذا هووول أكووود رهبووو  مووون التهليووول ..مث ذخوووذ يف التفصووويل

وابلنوووواس .وبكوووول حاموووول تسووووق  محلهووووا للهوووولل املووووروع ينتاّبووووا ..عحل تنظوووور و  ترى،وتتحوووور  و  تعكأرضوووو
مشوهد موزقحم بوذلك .سكارى وما هم بسكارى،يتبدى السكر يف نظراهتم الذاهلو ،ويف خطولاهتم امل حنو  .
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ه،فال يكوواق واهلوولل الشوواخا يذهلوو.احلشوود املتماوج،تكوواق العووني تبصوور  حلظوو  التالوة،بينمووا اايووال يتمال 
وهووول هووولل حوووك   يقووواس ابحلجوووم والضوووخام ،ولكن يقووواس بلقعوووه يف النفووولس اهلقميووو :يف .يبلووو  أقصوووا  .

ومووا تووذهل املرضووع  عوون نفلهووا ويف فمووه يووديها إ  للهوولل الووذي    -املرضووعات الووذاهالت عمووا أرضووعن 
لِكوونَّ َعووذاَب اّللَِّ وَ »واحللاموول امللقيووات محلهن،وابلنوواس سووكارى ومووا هووم بسووكارى: -يوودع بقيوو  موون وعووك 

 ..إنه مطلع عني  مرهلب تتزلزل له القللب .. «َكِديد  
 نموذج لمناد وجدال الكافر 4 - 3الدرس الثاني:

اِس َموْن َوِمَن النَّو :»عر تقلا يف لل هذا اهللل املروع يذكر أن هنالك من يتطاول فيجاقل يف اّلِل،و  يستش
ُ  فَأَنَّووَلْيووِه أَنَّووعَ ،ُكِتَه ،َويَوتَّبِووُع ُكوولَّ َكووْيطان  َمرِيوود  ُاوواِقُل يف اّللَِّ بِغَووْْيِ ِعْلم   ُه ُيِضووُلُه َويَوْهِديووِه ِإىل َعووذاِب ُه َمووْن تَوووَل َّ

 صوف  موا يفيف علموه،أو  قدرتوه،أو ..وا؟دال يف اّلِل،سلاء يف وجولق  تعواىل،أو يف وحدانيتوه،أو يف« السَِّعْيِ 
 منوه إ  ةوالوذي   ْنوا لل ذلك اهللل الذي ينتظر النواس مجيعا،ا؟دال يف ككء من هذا يف.من صفاته .

ملزلوووزل اك اهلووولل ذلوووك ا؟ووودال يبووودو عجيبوووا مووون ذي عقووول وقلوووه،  يتقوووك كووور ذلووو.بتقووولى اّلِل وبرضوووا  .
رق موون التطوواول اجملوو جوودال« م  بِغَووْْيِ ِعْلوو»ولكنووه جوودال .واي ليتووه كووان جوودا  عوون علووم ومعرفوو  ويقني.اجملتووا 

بِووُع  َويَوتَّ »هلوولى:اّلِل اب فهذا الصوون  موون النوواس اوواقل يف.ل الضووالل الناكووئ موون اتبوواع الشوويطانالدليل.جوودا
ىل َعوذاِب ُه ُيِضوُلُه َويَوْهِديوِه إِ ُ  فَأَنَّوْن تَووَل َّ ُكتِوَه َعَلْيوِه أَنَّوُه َمو»عات روال  للحو  متوبج  « ُكلَّ َكْيطان  َمرِيد  

ويوتهكم .عْي .عوذاب السو عه عون اهلودى والصولاب،وأن يقولق  إىلفهل حتم مقدور أن يضل  ب..« السَِّعْيِ 
ووَويَوْهِديووِه ِإىل َعوو»التعبووْي فيسوومك قياقتووه أتباعووه إىل عووذاب السووعْي هدايوو    هلووا موون هدايوو  فيا..« ِعْيِ ذاِب السَّ

 هك الضالل املهلك املبيد 
لهذاا ااسادال عل  البمث بخلق ا نسذان وعذدا قبذول الك ذار  10 - 5الدرس الثالث:

 الدليل

  رواحليواة فليتودبإعواقة ا أم إن الناس يف ريه من البعةف ويف كك مون زلزلو  السواع ف إن كوانلا يشوكلن يف 
ألمور موألل  ائل  ن كي  تنشأ احليواة،ولينظروا يف أنفسوهم،ويف األرم مون حلهلم،حيوة تنطو  هلوم الود 

وُتْم يف   لنَّواُس ِإنْ ايُوَهوا أَ اي  »م غوافلني:ميسلر ولكنهم هم الذين ميرون علوى الود ئل يف أنفسوهم ويف األر  ُكنوْ
،مُثَّ ِمْن نُطْ  َ  -لََّقو   َوَغوْْيِ ُرَلََّقو   َق  ،مُثَّ ِمْن ُمْضوَغ   رَُ  ِمْن َعلَ َف  ،مُثَّ َرْيه  ِمَن اْلبَوْعِة فَِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن تُراب   لِنُوبَونيِِ

ُلغُوووولا َأُكوووودَّكُ مُثَّ ُكْم ِنْفووووال   ِإىل َأَجوووول  ُمَسووووم ى مُثَّ ُبْوووورِجُ نُِقووووُر يف اأْلَْرحوووواِم مووووا َنشوووواءُ وَ  -َلُكووووْم  ْم َوِمووووْنُكْم َمووووْن  لِتَوبوْ
،َوِمْنُكْم َمْن يُوَرُق ِإىل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَوعْ  َهوا َوتَوَرى اأْلَ .ْلم  َكْي ا  ْن بَوْعِد عِ َلَم مِ يُوتَوَل َّ ْرَم هاِموَدة  فَوِإذا أَنْوزَْلنوا َعَليوْ
 « ..اْلماَء اْهتَوزَّْت َوَرَبحْل َوأَنْوبَوَتحْل ِمْن ُكلِِ َزْوج  َّبِيج  

ابلقيوواس إىل  -وإن   يكوون .أيسوور موون إنشوواء احليوواة -إن البعووة إعوواقة حليوواة كانووحل،فهل يف تقوودير البشوور 
ووا أَْموورُُ  ِإذا »فالبدء كا عوواقة أيوور لتلجووه ا راقة:.كووكء أيسوور و  كووكء أصووعه -قوودرة اّلِل  أَراَق َكووْي ا  أَْن ِإ َّ

ولكوون القوورآن ذخووذ البشوور  قاييسووهم،ومنطقهم،وإقراكهم،فيلجه قلوولّبم إىل توودبر .«يَوُقوولَل لَووُه:ُكْن فَوَيُكوولنُ 
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املشوووهلق املعهووولق هلم،وهووول يقوووع هلوووم كووول حلظووو ،ومير ّبوووم يف كووول برهووو  وهووول مووون ااووولار  لووول تووودبرو  ابلعوووني 
ميرون به أو ميور ّبوم قون وعوك و  انتبا .فموا هوي ء النواسف ولكنهم .البصْية،والقله املفتل ،واحلك املدر 

 ما همف من أين جاءواف وكي  كانلاف ويف أي األنلار مرواف
ومن تراّبوووا راّبوووا تكوووِلن،شوووأ،ومن تمووون تراّبوووا ن.وا نسوووان ابووون هوووذ  األرم..« فَوووِإانَّ َخَلْقنووواُكْم ِموووْن تُوووراب  »

يوو  الووذي لسوور اللطاللهووم إ  ذلووك ا.صوور أمووه األرمومووا يف جسوومه موون عنصوور إ  لووه نظووْي  يف عنا.عاش
لوو اب عنصوورا اصووال موون ولكنووه أ.أوقعووه اّلِل إاي  ونفخووه فيووه موون روحووه وبووه افوو   عوون عناصوور ذلووك ال اب

 وكل عناصر  انسلس  من ذلك ال اب..وهيكال وغذاء
   السووووووليلووووووولكووووون أيوووووون الوووووو اب وأيوووووون ا نسووووووانف أيوووووون تلووووووك الوووووذرات األوليوووووو  السوووووواذج  موووووون ذلووووووك اا

لسوووماء وحلووو  بوووه إىل ااملركه،الفاعووول املسوووتجيه،امليير املتأير،الوووذي يضوووع قدميوووه علوووى األرم ويووور  بقل
 بفكر  فيما وراء املاقة كلها ومنها ذلك ال اب ..

ن االو  مو كوهك أنشأت ذلإوا نقل  ضخم  بعيدة األغلار واهلماق،تشهد ابلقدرة اليت   يعجزها البعة،
َ  -لََّقوو   َغووْْيِ رَُ لََّقوو   وَ مُثَّ ِمووْن ُمْضووَغ   رَُ .مُثَّ ِمووْن َعَلَقوو   .ْن نُْطَفوو   مُثَّ ِموو»تووراب    اأْلَْرحوواِم مووا َونُِقووُر يف  -َلُكووْم  لِنُوبَوونيِِ

 ...«.مُثَّ ُبْرُِجُكْم ِنْفال  .َنشاُء ِإىل َأَجل  ُمَسم ى
ل ،تضومر يف ي ،مسواف  هائنلي  احلمن ااالاي املواملساف  بني عناصر ال اب األولي  الساذج  والنطف  امليلف  

اليووووني موووون اليووووني املمالسوووور الووووذي   يعوووور  البشوووور عنووووه كووووي ا يذكر،بعوووود .سوووور احلياة.نياهتووووا السوووور األعظم
ت تلووك موون حلظووا السوونني،وبعد مووا   ُيصووى موون هوولل العناصوور السوواذج  إىل خووالاي حيوو  يف كوول حلظوو 

هما نمووو  إنشوووائه،مو الحظتوووه وتسوووجيله،قون التطلوووع إىل خلقوووه والوووذي   سوووبيل إىل أكثووور مووون م.املاليني
لعلقووو  إىل ا ،وهلل ا نسوووان،وتعل   هوووداب انوووال  مث يبقوووى بعووود ذلوووك سووور هووولل تلوووك النطفووو  إىل علقووو

ل ذا املوواء همووهووحوودة موون والنقطوو  اللا.مضووغ ،وهلل املضووغ  إىل إنسووان  فمووا تلووك النطفوو ف إوووا موواء الرجل
ا لرحم،ويتحوود ّبوورأة يف اوحيلان واحوود منهووا هوول الووذي يلقوو  البليضوو  موون موواء املوو.يوو ألوول  احليوولاانت املنل 
 فتعل  يف جدار الرحم.

ر بقوودرة القوواق -لوورحم  وودار ا يف هووذ  النقطوو  الصووغْية العالقوو .ويف هووذ  البليضوو  امللقحوو  ابحليوولان املنوولي .
ا؟سووودي   نسووان املقبل:صوووفاته هووذ  النقطووو  تكموون مجيوووع خصوووائا ا يف -وابلقوولة امللقعووو  ّبووا مووون لدنوووه 

العقليو  لعصبي  و اكما تكمن صفاته .و اته من نلل وقصر،وضخام  وضآل ،وقب  ووسام ،وآف  وصح  .
 والنفسي :من ميلل ونزعات،ونباع واعاهات،واحنرافات واستعداقات ..

ة الضو يل  هوك فمن يتصلر أو يصد  أن ذلك كله كوامن يف تلوك النقطو  العالقو ف وأن هوذ  النقطو  الصوغْي 
هذا ا نسان املعقد املركه،الوذي حتلو  كول فورق مون جنسوه عون اهلخور،فال يتمايول اينوان يف هوذ  األرم 

مث ختلووو  .يف مجيوووع األزموووانف  ومووون العلقووو  إىل املضوووغ ،وهك قطعووو  مووون قم غلووويج   همووول  ووو  و  كوووكال
بول ذلوك إن   يكون مقودرا هلوا فتتخذ ككلها بتحلهلا إىل هيكل عظمك يكسى ابللحم أو يلفظها الورحم ق
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َ َلُكومْ ».التموام َ »فهنووا حمطوو  بوني املضووغ  والطفوول،يق  السويا  عنوودها ّبووذ  ا؟ملو  املع ضوو :..« لِنُوبَوونيِِ لِنُوبَوونيِِ
 وذلك على نريق  التناس  الفب يف القرآن..لنبني لكم ق ئل القدرة  ناسب  تبني املالم  يف املضغ «.َلُكمْ 

كواء اّلِل أن يوتم ااموه  فما« َسم ىمُ  َأَجل  َونُِقُر يف اأْلَْرحاِم ما َنشاُء ِإىل»أنلار ا؟نني:مث ميضك السيا  مع 
طولر األول والطولر ائل  بني المساف  اهلواي لل..« مُثَّ ُبْرُِجُكْم ِنْفال  ».أقر  يف األرحام حَّت ُيني أجل اللضع

ولكنها أبعود مون ذلوك جوِدا يف اخوتال  نبيعو  .كوهرأتسوع   -عواقل يف العواقة ت -األخْي  إوا يف الزمان 
ألعضواء اد املركوه،ذو ري املعقوالنطف  اليت   تورى ابلعوني اجملورقة وهوذا املخلول  البشو.النطف  ونبيع  الطفل

عثهووا ياف  الوويت   وووا املسوووا؟لار ،والسوومات واملالم ،والصووفات وا سووتعداقات،وامليلل والنزعووات ..إ  إ
   وقد وق  خاكعا أمام آتر القدرة القاقرة مرات ومرات.الفكر اللاعك إ

لووك ااوولار  حل فيووه تمث ميضووك السوويا  مووع أنوولار ذلووك الطفوول بعوود أن يوورى النلر،ويفووار  املكموون الووذي اوو
ُلغُووولا َأُكووودَُّكمْ »الضوووخام،يف خفيووو  عووون األنظوووار   عقلك،و ووولكم لك،و لكم اللكم العضوووفتسوووتلفلا  ووو..« مُثَّ لِتَوبوْ

ات الزمووان  د موون مسووافوكووم بووني الطفول اللليوود وا نسووان الشووديد مون مسووافات يف املميووزات أبعو..النفسوك 
ل لركوووووويد،وكاولكنهووووووا تووووووتم بيوووووود القوووووودرة املبدعوووووو  الوووووويت أوقعووووووحل الطفوووووول اللليوووووود كوووووول خصووووووائا ا نسووووووان 

لوووورحم كوووول عالقوووو  ابا سووووتعداقات الكامنوووو  الوووويت تتبوووودى فيووووه وتتكشوووو  يف أواوا،كمووووا أوقعووووحل النقطوووو  ال
،َوِمْنُكْم َمْن يوُو»ئا الطفل،وهك ماء مهني  خصا ِموْن بَوْعوِد  ْلُعُموِر ِلَكوْيال يَوْعلَومَ اىل أَْرَذِل َرُق إِ َوِمْنُكْم َمْن يُوتَوَل َّ

 عمووور فهووول صوووفح  أرذل الوأموووا مووون يووورق إىل...فاموووا مووون يتووول  فهووول صوووائر إىل وايووو  كووول حك« ِعْلوووم  َكوووْي ا  
يف  نفوال.رتود نفالذا هول يإ.بعود الركود،وبعد اللعك،وبعود ا كتموال .مفتلح  للتدبر ما تزال.فبعود العلم،و 

 ضوويه وأقوول كووكءكووكء ير  نفال أقوول.نفال يف تقوودير  وتوودبْي .علانفووه وانفعا تووه.نفال يف وعيووه ومعللماتووه
داّ ذ  األحوووونفال يف أخوووو.نفال يف حافظتووووه فووووال اسووووك كووووي ا،ويف ذاكرتووووه فووووال تستحضوووور كووووي ا.يبكيووووه

 ا قبوول أن ذيتنسووى أوهلوويرب  بينهووا رابوو  و  توويقي يف حسووه ووعيووه إىل نتيج ،ألنووه والتجووارب فووراقى   يوو
لذي ر ا ختايول بوه ذلك العلم ا قله ووعيهولكك يفلحل من ع« ِلَكْيال يَوْعَلَم ِمْن بَوْعِد ِعْلم  َكْي ا  »على آخرها:

 وتطاول،وجاقل يف اّلِل وصفاته ابلبانل 
لو  وا حيواء شاهد اامل  وا حياء يف األرم والنبات،بعد عرم مث تستطرق اهلي  إىل عرم مشاهد اا 

َهوووووووا اْلمووووووو»:يف ا نسوووووووان  َزْوج  حْل،َوأَنْوبَوتَوووووووحْل ِموووووووْن ُكووووووولِِ زَّْت َوَربَ اَء اْهتَووووووووَوتَووووووووَرى اأْلَْرَم هاِموووووووَدة ،فَِإذا أَنْوزَْلنوووووووا َعَليوْ
اة صوويل يف احليووولعنصووور األاوهكوووذا تكوولن األرم قبووول املوواء،وهل .واهلمووولق قرجوو  بوووني احليوواة وامللت.«َّبِوويج  

 واألحياء.
لعلميو  اها املالحظو  بول أن تسوجلقوهك حرك  عجيب  سجلها القورآن « اْهتَوزَّْت َوَرَبحلْ »فإذا نزل عليها املاء 

 بول مث فملواء وتنوتف  تتشورب ا   ات األعلام،فال بو  ا؟افو  حوني ينوزل عليهوا املواء تتحور  حركو  اهتوزاز وهوك
نتفخ عوود الكموولن،وتبهووك تتفووت  و وهوول أّبووج موون احليوواة .«ِمووْن ُكوولِِ َزْوج  َّبِوويج  »بووات تتفووت  ابحليوواة عوون الن

 بعد اهلملقف
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توو  وإوا للف.تووهدة موون آايوهكووذا يتحوودّ القوورآن عوون القرابوو  بووني أبنوواء احليوواة مجيعا،فيسوولكهم يف آيوو  واحوو
ا هنووا ة الدافعوو  هلووا راق دةوإوا لوودليل علووى وحوودة عنصوور احليوواة،وعلى وحوو.عجيبوو  إىل هووذ  القرابوو  اللييقوو 

 وهنا .يف األرم والنبات واحليلان وا نسان.
َ آِدير  َوأَنَّ السَّاَعَ  قَ لِِ َكْكء  كُ ُه َعلى  ذِلَك ِ َنَّ اّللََّ ُهَل احلَُْ ،َوأَنَُّه ُُيِْك اْلَمْلتى،َوأَنَّ » تِيَو     َريْوَه ِفيهوا،َوأَنَّ اّللَّ

َعووُة َمووْن يف اْلُقبُوولرِ  تطلر راحوول تكلنووه،و م؟نووني يف اأي إنشوواء ا نسووان موون الوو اب وتطوولر ...ذلووك .« يَوبوْ
فهووول مووون .حل اّلِل هووول ذلوووك متعلووو   ن ا.الطفووول يف مراحووول حياتوووه،وانبعاّ احليووواة مووون األرم بعووود اهلملق

ذا ا  احليوواة هوووأن اعوو. السوونن املطوورقة الوويت تنشووأ موون أن خالقهووا هوول احلوو  الووذي   ختتوول سووننه و  تتخلوو
ييو  و هنوا  ارتبواط ف.راحلهاا عا  يف هذ  األنلار ليدل على ا راقة الويت تودفعها وتنسو  خطاهوا وترتوه م

فإحيواء املولتى « تى ِك اْلَمولْ ُُيْونَّوُه َوأَ ».بني أن اّلِل هل احل ،وبني هذا ا نراق والثبات وا عوا  الوذي   ُييود
َعوأَنَّ اّللََّ وَ »ينش ها للمرة اهلخرة  والذي أنشأ احلياة األوىل هل الذي.هل إعاقة للحياة « ُة َموْن يف اْلُقبُولرِ  يَوبوْ

 فهذا البعة تقتضيه حكم  اال  والتدبْي..ليالقلا ما يستحقلنه من جزاء
ملودبرة هلووذ  اأن ا راقة  تشوْي إىلوإن هوذ  األنولار الويت ميور ّبوا ا؟نوني،مث ميور ّبوا الطفول بعود أن يورى النولر ل

 يفيبلوو  كمالووه  نسووان  إذ أن ا .نسووان إىل حيووة يبلوو  كمالووه املمكوون يف قار الكمووالاألنوولار سووتدفع اب 
يوتم فيهوا اوام  د مون قار أخورىبوفوال «  ا  ِلَكوْيال يَوْعلَوَم ِموْن بَوْعوِد ِعْلوم  َكويْ »حياة األرم،فهل يقو  مث ي اجوع 

ن القوواقر انحيوو  أ موونفهووك توودل علووى البعووة .ا نسووان.فد ل  هووذ  األنوولار علووى البعووة ق لوو  مزقوجوو  .
دار  نسوان يف الوتطولير ا على ا نشاء قاقر على ا عاقة،وهك تدل على البعة ألن ا راقة املودبرة تكمول

هد  وا؟وزاء وتشو ك احلسوابوهكذا تلتقك نلاميك اال  وا عواقة،ونلاميك احليواة والبعوة،ونلامي.اهلخرة .
   جدال ..كلها بلجلق ااال  املدبر القاقر الذي ليك يف وجلق
ى   بِغَووْْيِ ِعْلووم  َو  ُهوود يف اّللَِّ ُاوواِقلُ  َوِمووَن النَّوواِس َموونْ »ومووع هووذ  الوود ئل املتضووافرة فهنووا  موون اوواقل يف اّلِل:

ذلِوَك .ذاَب احْلَرِي ِ اَموِ  َعو،َونُِذيُقوُه يوَوْلَم اْلِقينْيا ِخْزي   الدُ يف َلُه .َو  ِكتاب  ُمِنْي ،تينَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِل اّللَِّ 
م  لِْلَعِبيدِ   « ..ِ ا َقدََّمحْل يَداَ ،َوأَنَّ اّللََّ لَْيَك ِبَظالَّ

   يسوووتند إىل.غوووْي علووومبفكي  إذا كوووان جووودا  .وا؟ووودال يف اّلِل بعووود تلوووك الووود ئل يبووودو غريبوووا مسوووتنكرا
 يهوووووودي إىل ،و قليوووووول،و  يقوووووولم علووووووى معرفوووووو ،و  يسووووووتمد موووووون كتوووووواب ينووووووْي القلووووووه والعقل،ويلضوووووو  احل

ال موزورا موائ« هِ ِفوتينَ ِعطْ »صولرة فيهوا الكوث املتعجور :.اليقني.والتعبْي يرسم صلرة هلوذا الصون  مون الناس
كتفووك  ن يفووال « ّللَِّ ِبيِل اَسوولُِيِضوولَّ َعووْن ». نبووه.فهل   يسووتند إىل حوو  فيعوولم عوون هووذا ابلعجرفوو  والكووث

لوُدنْيا الَوُه يف »م:د أن ُيطولضال املضل   بد أن يقمع،و  بيضل،إ ا ُيمل غْي  على الضالل.هذا الكث ا
 فاازي هل املقابل للكث.« ِخْزي  
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ل بعووود   وينكسوووها ولوووء الزائفوووواّلِل   يووودع املتكوووثين املتعجووورفني الضوووالني املضووولني حوووَّت ُيطوووم تلوووك الكوووثاي
يُقووُه َونُذِ »أوجووع:ل أكوود و خوورة فهووأمووا عووذاب اهل.إ ووا ميهلهووم أحيوواان ليكوولن ااووزي أعظم،والتحقووْي أوقع.حني

 «.يَوْلَم اْلِقياَمِ  َعذاَب احْلَرِي ِ 
 ىلمن احلكايوووووو  إويف حلظوووووو  ينقلووووووه ذلووووووك اللعيوووووود املنظوووووولر إىل واقووووووع مشووووووهلق،بلفت  صووووووغْية يف السوووووويا ،

م  لِ »ااطاب:  « ..دِ ْلَعِبيذِلَك ِ ا َقدََّمحْل يَداَ ،َوأَنَّ اّللََّ لَْيَك ِبَظالَّ
 ظ  يلقى التقريع والتبكيحل،مع العذاب واحلري .وكأ ا هل اللح

المصذير البذائس لمذن يمبذد هللا علذ  حذرف وثذواا المابذدين  15 - 11الدرس الرابع:

 الصادقين

ر يف كوول ه الوودعلة يلمووذا  فهوول  وولذج مكوورو إن كووان يلاجوو -وميضووك السوويا  إىل  وولذج آخوور موون النوواس 
ْن َمووَن النَّوواِس َوِموو»سووارة ويظنهووا صووفق  يف سوول  التجووارة:لووك الووذي يووزن العقيوودة  يووزان الوورب  وااذ -جيوول 

،فَووووِإْن َأصووووابَُه َخووووْْي  اْنَمووووَأنَّ بِووووِه،َوإِ  َ َعلووووى َحْر   نَووووْن َأصووووايَوْعبُووووُد اّللَّ  َخِسووووَر الووووُدنْيا    انْوَقلَووووَه َعلووووى َوْجِهووووهِ بَوْتُه ِفتوْ
َفعُوووووهُ وَ  َيُضووووورُُ   موووووا  اّللَِّ  يَوووووْدُعلا ِموووووْن ُقونِ .ذلِوووووَك ُهوووووَل اْاُْسوووووراُن اْلُمِبنيُ .َواهْلِخرَةَ   الضَّوووووالُل ذِلَك ُهووووولَ .موووووا   يَونوْ
 « ..َعِشْيُ لَِبْ َك الْ ْلىل وَ لَِبْ َك اْلمَ .يَْدُعلا َلَمْن َضرُُ  أَقْوَرُب ِمْن نَوْفِعهِ .اْلَبِعيدُ 

زة ذ  الركيوووهوووهووول علوووى  إن العقيووودة هوووك الركيوووزة الثابتووو  يف حيووواة امليمن،تضوووطرب الووودنيا مووون حللوووه فيثبوووحل
ل ناق فيسوتند هوللوه األسووتتجاذبه األحداّ والدوافع فيتشبة هل ابلصخرة اليت   تتزعزع وتتهاوى مون ح

 إىل القاعدة اليت   هلل و  تزول.
،  يووووتلجلج ايقووووا ّبوووواومن مث اووووه أن يسووووتلي عليها،متمكنووووا منها،و .هووووذ  قيموووو  العقيوووودة يف حيوووواة املوووويمن

 د الوووذي يسوووتنديه،والسووونذلوووك أووووا احلموووى الوووذي يلجوووأ إل.هتوووا جزاءفيهوووا،و  ينتظووور عليهوووا جزاء،فهوووك يف ذا
قيووودة ليوووأوي ّلِل العاومن مث يهبوووه .أجل هوووك يف ذاهتوووا جوووزاء علوووى تفوووت  القلوووه للنلر،ونلبوووه للهووودى.عليوووه

م حللووه،تتجاذّب ارقين موونإليهوا،ويطم ن ّبووا.هك يف ذاهتووا جووزاء يودر  املوويمن قيمتووه حووني يورى احليووارى الشوو
قئ اتبووووووحل القوووووودم،هبينمووووووا هوووووول بعقيدتووووووه مطموووووو ن القله،.هم الزوابع،ويسووووووتبد ّبووووووم القل الراي ،وتتقوووووواذف

يا  فيجعول عنوه السو البال،ملصلل ابّلِل،مطم ن ّبذا ا تصال أما ذلك الصن  مون النواس الوذي يتحودّ
ل ذا الووه هووفهووا .ميووان خْيال:إن ا وقوو« فَووِإْن َأصووابَُه َخووْْي  اْنَمووَأنَّ بِووهِ »العقيوودة صووفق  يف سوول  التجووارة:

نَوَوِإْن َأصوابَوتْ »النفع،ويدر الضرع،وينمك الزرع،ويرب  التجارة،ويكفل الورواج   َعلوى َوْجِهوِه َخِسوَر    انْوَقلَوهَ ُه ِفتوْ
إىل اّلِل  لوووه،و  يرجوووع   يتماسوووكخسووور الووودنيا ابلوووبالء الوووذي أصوووابه فلوووم يصوووث عليوووه،و ..« الوووُدنْيا َواهْلِخووورَةَ 

 يسرا له.ملذي كان اوجهه،وانكفائه عن عقيدته،وانتكاسه عن اهلدى  وخسر اهلخرة ابنقالبه على.فيه
 .حل يف العباقةة،و  متثبغْي متمكن من العقيد« َعلى َحْر   »والتعبْي القرآين يصلر  يف عباقته ّلِل 

ومون مث ينقلوه علوى وجهوه عنود موك .يصلر  يف حرك  جسدي  متأرجح  قابل  للسقلط عنود الدفعو  األوىل
ته املتأرجح  اهد من قبل هلذا ا نقالب  إن حسواب الورب  وااسوارة يصول  للتجارة،ولكنوه   الفتن ،ووقف
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فالعقيووودة حووو  يعتنوووو  لذاتوووه،ابنفعال القلوووه املتلقوووك للنوووولر واهلووودى الوووذي   ميلووووك إ  أن .يصووول  للعقيدة
ك   تطلوه جزاءهوا من نمأنين  وراح  ورضوى،فه والعقيدة همل جزاءها يف ذاهتا، ا فيها.ينفعل  ا يتلقى

 خارجا عن ذاهتا.
ء ان هنالوك جووزاكوفإن  .بوه واملويمن يعبود ربوه كوكرا لوه علووى هدايتوه إليوه،وعلى انم نانوه للقورب منووه واألنوك

كول موا ابول ابتوداء لقفهل .هلوهإاستحقاقا على ا ميوان أو العبواقة  واملويمن   اورب .فهل فضل من اّلِل ومن 
وليسووحل هووك .اءراء والضر اربووه عليووه رام ابتووداء بكوول مووا ينالووه موون السوويقوودر  له،مستسوولم ابتووداء لكوول مووا 

جولق  مون ،ومصودر و صفق  يف السل  بوني ابئوع وكوار،إ ا هوك إسوالم املخلول  للخال ،صواحه األمور فيه
 األساس.

ْسوراُن  ُهوَل ااُْ ذلِوكَ »يوه:والذي ينقله على وجهه عند مك الفتن  حسر ااسوارة الويت   كوبه  فيهوا و  ر 
أعوورام  ،أو الصووح ،أوأو الللوود إىل جوولار خسووارة املووال.حسوور الطمأنينوو  والثقوو  واهلوودوء والرضووى..« ْلُمبِوونيُ ا

هم إخالصوووهم أنفسوووبالئه،و  احليووواة األخووورى الووويت يفووول اّلِل ّبوووا عبووواق ،ويبتلك ّبوووا يقوووتهم فيه،وصوووثهم علوووى
  لوه مون خسوران فيا.ضولانوقورىب ور وحسر اهلخرة وما فيها مون نعويم .له،واستعداقهم لقبلل قضائه وقدر  .

وِن اّللَِّ موا ْدُعلا ِموْن قُ يَو»إنوه  وإىل أين يتجه هذا الذي يعبد اّلِل على حور ف إىل أيون يتجوه بعيودا عون اّلِلف
َفعُوووهُ  جهووو  أو  يووودعل كخصوووا أوو .األوىل يووودعل صووونما أو وينوووا علوووى نريقووو  ا؟اهليووو ..«   َيُضووورُُ  َوموووا   يَونوْ

  إىل اّلِل ن ا عووووااهليووووات املتنووووايرة يف كوووول زمووووان ومكان،كلمووووا احنوووور  النوووواس عوووومصوووولح  علووووى نريقوووو  ا؟
فيوووه  لوووذي اوووديافموووا هوووذا كلوووهف إنوووه الضوووالل عووون املتجوووه اللحيووود .وحد ،والسوووْي علوووى صووورانه ووجوووه .

ُ  أَقْووَرُب ِمووْن  َضوورُ ْدُعلا َلَمونْ يَوو»..توداء املغور  يف البعوود عون اهلوودى وا ه« ذلِوَك ُهووَل الضَّوالُل اْلَبِعيوودُ »الودعاء:
هوول أقوورب ألن   نفعووا و و وهووذا كلووه   ميلووك ضوورا .موون ويوون أو كوويطان،أو سووند موون بووب ا نسووان .« نَوْفعِووهِ 

إيقالوووووه و ابلووووولهم  ضووووور  يف عوووووا  الضووووومْي بتلزيوووووع القله،وإيقالوووووه.وضووووور  أقووووورب مووووون نفعه.ينشوووووأ عنوووووه الضر
لضوعي  اذلوك « ْلىل ْ َك اْلمَ لَبِ »ل وخسران وضر  يف عا  اللاقع وكفى  ا يعقبه يف اهلخرة من ضال.ابلذل

  ذلوووك املووولىليفيسوووتلي .رانذلوووك الوووذي ينشوووأ عنوووه ااس« َولَبِوووْ َك اْلَعِشوووْيُ »  سووولطان لوووه يف ضووور أو نفوووع 
ا  آهلوو  أو أكووب عووخ النوواسوالعشووْي موون األصوونام واألوتن،واملوولىل والعشووْي موون بووب ا نسووان، ن يتخووذهم ب

 آهل  يف كل زمان ومكان 
اّلِل يوودخر للموويمنني بووه مووا هوول خووْي موون عوورم احليوواة الوودنيا كلووه،حَّت لوول خسووروا ذلووك العوورم كلووه يف و  

َ يُووْدِخُل الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْوووارُ  »:ا بووتالء الفتنوو  و  َ .ِإنَّ اّللَّ ِإنَّ اّللَّ
ات،فليثبوووووحل و   ا بوووووتالء ن مسوووووه الضووووور يف فتنووووو  مووووون الفووووول،ويف ابوووووتالء  مووووون ..فمووووو« يَوْفَعوووووُل موووووا يُرِيووووودُ 

يتزعزع،وليستب  يقته برمح  اّلِل وعلنه،وقدرته على كش  الضراء،وعلى العلم وا؟زاء.فأما من يفقود يقتوه 
بنفسووه مووا يف نصوور اّلِل يف الوودنيا واهلخوورة ويقوون  موون عوولن اّلِل لووه يف اننوو  حووني تشووتد انن .فدونووه فليفعوول 

َمووْن كوواَن َيظُووُن أَْن لَووْن »يشوواء وليووذهه بنفسووه كوول مووذهه،فما كووكء موون ذلووك  بوودل مووا بووه موون الووبالء:
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ُ يف الووُدنْيا َواهْلِخرَِة،فَوْلَيْمووُدْق ِبَسووَبه  ِإىَل السَّووماِء،مُثَّ ْليَوْقطَووْع،فَوْليَوْنظُْر َهووْل يُووْذهِ  «  َ َّ َكْيووُدُ  مووا يَغِوويجُ يَوْنُصوورَُ  اّللَّ
ل مشوووهد متحووور  لغووويج النفك،وللحركوووات املصووواحب  لوووذلك الغيج،اسوووم هوووذ  احلالووو  الووويت يبلووو  فيهوووا وهووو

الضي  ابلنفك أقصوا ،عند موا ينوزل ّبوا الضور وهوك علوى غوْي اتصوال ابّلِل.والوذي ييوأس يف الضور مون عولن 
لووى صووودر  اّلِل يفقوود كووول انفووذة مضوووي  ،وكل نسووم  رخيووو ،وكل رجوواء يف الفرج،ويسوووتبد بووه الضوووي ،ويثقل ع

 الكرب،فيزيد هذا كله من وقع الكرب والبالء.
قطووع مث لي.و حتنو أتعلو  بووه يفمون كووان يظون أن لوون ينصور  اّلِل يف الوودنيا واهلخورة فليموودق  بول إىل السووماء 

إىل  إنوه   سوبيل يظوه  أ مث لينظور هول ينقوذ  تودبْي  ذا   وا يغ.احلبول فيسوق  أو ليقطوع الونفك فيختنو  .
ا سوووتعالء  و  سوووبيل إىل.ىل اّللِ و  سووبيل إىل الفووورج إ  ابلتلجووه إ.ء إ  ابلرجوواء يف نصووور اّللِ احتمووال الوووبال

ة يجووووو  إ  زايقا و  نتوكوووول حركوووو  ايئسوووو    مثوووورة هلوووو.ابّللِ   سووووتعان  علووووى الضوووور،والكفا  للخووووالص إ  اب
الويت  افذة املضي  تلك الن فليستب  املكروب.الكرب،ومضاعف  الشعلر به،والعجز عن قفعه بغْي علن اّلِل .

 تنسم عليه من رو  اّلِل ...
 طبيمة القرآن وخضوع المخلوقات هلل 18 - 16الدرس الخامس:

ن موون ليهتوودي بووه ذا القوورآ ثوول هووذا البيووان حلووا ت اهلوودى والضووالل،ولنماذج اهلوودى والضووالل،أنزل اّلِل هوو
،َوأَ ناُ  آايت  بَويِِ وََكذِلَك أَنْوزَلْ »يفت  له قلبه،فيقسم اّلِل له اهلداي :  «.يَوْهِدي َمْن يُرِيدُ  نَّ اّللََّ نات 

ك ف  سونته،وكذلدايتوه،و ّبفمن نلوه اهلودى هققوحل إراقة اّلِل .وإراقة اّلِل قود قوررت سوب  اهلودى والضوالل
ك اهلووودى يف يوووان يقتضوووإ ا يفووورق هنوووا حالووو  اهلووودى ابلذكر، ناسوووب  موووا يف اهلايت مووون ب.مووون نلوووه الضوووالل

 يم.القله املستق
حوو  أو   عقائوودها موونيفبكوول مووا  فأمووا الفوور  املختلفوو  يف ا عتقوواق فأمرهووا إىل اّلِل يوولم القياموو ،وهل العلوويم

َأْكورَُكلا  ى،َواْلَمُجلَس،َوالَِّذينَ ،َوالنَّصوار ابِِ نيَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلا،َوالَّوِذيَن هاُقوا،َوالصَّ »ابنل،ومن هدى أو ضالل:
َ يَوْفِصلُ .. نَوُهْم يَوْلَم اْلِقياَمِ ،ِإنَّ اّللََّ عَ  ِإنَّ اّللَّ  « ..يد  َكْكء  َكهِ  لى ُكلِِ بَويوْ

هتوووودين علووووم ابملأوهووووك تووووذكر هنووووا  ناسووووب  أن اّلِل يهوووودي موووون يريوووود،وهل .وقوووود سووووب  تعريوووو  هووووذ  الفر 
 والضالني،وعليه حساب ا؟ميع،واألمر إليه يف النهاي ،وهل على كل ككء كهيد.

ىل إ يتجووووووه بفطرتووووووه -فيمووووووا عووووووداهم  -ونزعوووووواهتم وميلهلم،فووووووإن الكوووووولن كلووووووه وإذا كووووووان النوووووواس بتفكووووووْيهم 
َ َيْسوووووووووُجُد لَوووووووووهُ »خالقه،حضوووووووووع لناملسه،ويسوووووووووجد للجهوووووووووه: وووووووووماواتِ َموووووووووْن يف  أََ ْ تَووووووووووَر أَنَّ اّللَّ  َوَموووووووووْن يف  السَّ

َوَمْن .َحو َّ َعَلْيوِه اْلَعوذابُ   ِمَن النَّاِس،وََكِثْي  ْي  اُب،وََكثِ الدَّوَ وَ اأْلَْرِم،َوالشَّْمُك َواْلَقَمُر َوالُنُجلُم،َواْ؟ِباُل َوالشََّجُر 
ُ َفما َلُه ِمْن ُمْكرِم    « ..ِإنَّ اّللََّ يَوْفَعُل ما َيشاءُ .يُِهِن اّللَّ

وإذا حشود مون األفوال  .ويتدبر القله هذا النا،فإذا حشد من ااالئو   وا يودر  ا نسوان و وا   يودر 
وإذا حشووود مووون ا؟بوووال والشوووجر والووودواب يف هوووذ  األرم الووويت . وووا   يعلوووم وووا يعلوووم ا نسوووان و .واألجرام

إذا بتلوك احلشولق كلهوا يف ملكوه خاكوع تسوجد كلهوا ّلِل،وتتجوه إليوه وحود  قون .يعيا عليهوا ا نسوان .
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وََكثِووْي  ِمووَن النَّوواِس »إ  ذلووك ا نسووان فهوول وحوود  الووذي يتفوور :.تتجه إليووه وحوود  يف وحوودة واتسووا .سوولا 
 فيبدو هذا ا نسان عجيبا يف ذلك امللكه املتناس .« ْي  َح َّ َعَلْيِه اْلَعذابُ وََكثِ 

فوال كرامو  ..« رِم  ُه ِموْن ُمْكولَو َفموا َوَموْن يُِهوِن اّللَُّ »وهنا يقرر أن من ُي  عليوه العوذاب فقود حو  عليوه اهلولان:
 اين.وقد ذل وهان من قان لغْي الد.إ  إبكرام اّلِل،و  عزة إ  بعزة اّللِ 

 مشهد لمااا الكافرين ومشهد لنميم الماقين 24 - 19الدرس السادس: 

 للعيان : نه معروممث مشهد من مشاهد القيام  يتجلى فيه ا كرام واهللان،يف صلرة واقع يشهد كأ
َعوووحلْ .هوووذاِن َخْصوووماِن اْخَتَصوووُملا يف َرّبِِِمْ » ُ ِسوووِهُم رُ ُه ِموووْن فَووووْلِ  انر ،ُيَصووو يِيووواب  ِمووونْ   هَلُووومْ فَالَّوووِذيَن َكَفوووُروا ُقطِِ

 -ْن َغوومِ  ِموو -لا ِمْنهووا ما أَراُقوا أَْن َحُْرُجووَحِديوود ،ُكلَّ  ُع ِموونْ احْلَِميُم،ُيْصووَهُر بِووِه مووا يف بُطُوولِوِْم َواْ؟ُلُوولُق َوهَلُووْم َمقووامِ 
َ يُووْدِخُل الَّوو.َوُذوُقلا َعووذاَب احْلَرِيوو ِ .أُِعيووُدوا ِفيهووا رِي ِمووْن َهِْتَهووا َعْوولا الصَّوواحِلاِت َجنَّووات  َوَعِملُوونُوولا ِذيَن آمَ ِإنَّ اّللَّ

 «.ير   ِفيها َحرِ باُسُهمْ اأْلَْواُر،ُُيَلَّْلَن ِفيها ِمْن َأساِوَر ِمْن َذَهه  َوُلْيُليا  َولِ 
فال يكوواق .إنووه مشووهد عنيوو  صوواحه،حافل ابحلركوو ،مطِلل ابلتخييوول الووذي يبعثووه يف الوونفك نسوو  التعبووْي

تتبعه يف عِدق  ..هذ  يياب من النار تقطع وتفصل  وهذا محيم ساخن يصه مون فول   اايال ينتهك من
الر وس،يصوووهر بوووه موووا يف البطووولن وا؟لووولق عنووود صوووبه علوووى الووور وس  وهوووذ  سوووياط مووون حديووود أمحتوووه النوووار 

 مووون الووولهج واحلمووويم والضووورب األلووويم« فَالَّوووِذيَن َكَفوووُروا»وهوووذا هووول العوووذاب يشوووتد،ويتجاوز الطاقووو ،فيهه ..
« َوُذوقُولا َعوذاَب احْلَرِيو ِ »وهوا هوم أو ء يورقون بعن ،ويسومعلن التأنيوه:« الغوم»يهمولن اباوروج مون هوذا 

..ويظل اايال يكرر هوذ  املشواهد مون أوىل حلقاهتوا إىل أخراهوا،حَّت يصول إىل حلقو  حماولو  ااوروج والورق 
نيووو  املتجووودق إ  أن يلتفوووحل إىل العني ،ليبووودأ يف العووورم مووون جديووود  و  يبوووار  اايوووال هوووذا املشوووهد الع

فأموا .فأصل امللضلع أن هنا  خصومني اختصوملا يف رّبم.ا؟انه اهلخر،الذي يستطرق السيا  إىل عرضه
الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصوْيهم املفجوع منوذ حلظو   وأموا الوذين آمنولا فهوم هنالوك يف ا؟نوات عوري 

وهلم فلقهوا حلوى مون الوذهه والليلوي . ا فصولحل مون احلريورومالبسهم   تقطع من النار،إ.من هتها األوار
فال مشووق  حووَّت يف القوولل أو يف الطريوو  .وقوود هووداهم اّلِل إىل الطيووه موون القلل،وهووداهم إىل صووراط احلميوود

نعموو  الطمأنينوو  .واهلدايوو  إىل الطيووه موون القلل،واهلدايوو  إىل صووراط احلميوود نعموو  تووذكر يف مشووهد النعيم..
 1721واليسر والتلفي .

ه اهلايت   تكفيووووو فليتووووودبر تلوووووك العاقبووووو  مووووون.فهوووووذا فريووووو  وذلوووووك فريووووو  ..وتلوووووك عاقبووووو  ااصوووووام يف اّللِ 
 البينات،ومن ااقل يف اّلِل بغْي علم و  هدى و  كتاب منْي ..

 
 

                                                 
 [588/ 18ميسس  الرسال  ] -انظر تفسْي الطثي  - 1721
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 [41إل   25(:اآليات 22]سور  الحج ):الوحد  الثانية

 ائر الحجقصة البيت الحراا وإبراهيم عليه السالا وشم

ء  اْلعواِكُ  ِفيوِه َواْلبواِق َجَعْلنواُ  لِلنَّواِس َسولا راِم الَّوِذيِد احْلَوِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَيُصُدوَن َعْن َسِبيِل اّللَِّ َواْلَمْسوجِ } 
بْووراهِ 25َوَمووْن يُوورِْق ِفيووِه إبِِحْلوواق  ِبظُْلووم  نُِذقْووُه ِمووْن َعووذاب  أَلِوويم  ) يب    ُتْشوورِ ْ  يَم َمكوواَن اْلبَوْيووحِل أَنْ ( َوِإْذ بوَوولَّْأان ِ ِ

ْر بَوْييِتَ لِلطَّائِِفنَي َواْلقوائِِمنَي َوالرُكَّوِع ا ْن يف النَّواِس اِبحْلَوجِِ َذْتُولَ  رِجوا   َوَعلوى ُكولِِ ( َوأَذِِ 26 )لُسوُجلقِ َكْي ا  َوَنهِِ
م  مَ ْم َويَوووْذُكُروا اْسوووَم اّللَِّ يف نوواِفَع هَلُووو( لَِيْشوووَهُدوا مَ 27ضوواِمر  َذْتِووونَي ِموووْن ُكووولِِ فَوووجِ  َعِميووو   ) ْعُللموووات  َعلوووى موووا  أايَّ

( مُثَّ ْليَوْقُضووولا تَوَفوووثَوُهْم َوْلُيلفُووولا نُوووُذوَرُهْم 28َفِقوووَْي )اِئَك الْ َرَزقَوُهوووْم ِموووْن َّبِيَموووِ  اأْلَْنعووواِم َفُكلُووولا ِمْنهوووا َوأَْنِعُمووولا اْلبووو
ُم ِإ َّ أُِحلَّوحْل َلُكوُم اأْلَْنعواَد َربِِِه وَ ماِت اّللَِّ فَوُهَل َخْْي  َلُه ِعنْ ذِلَك َوَمْن يُوَعظِِْم ُحرُ  (29ِ  )َوْلَيطَّلَُّفلا اِبْلبَوْيحِل اْلَعِتي

 َوَمووْن  ُمْشوورِِكنَي بِووهِ ( ُحَنفوواَء ّللَِِّ َغووْْيَ 30) َل الووُزورِ بُوولا قَووولْ مووا يُوْتلووى َعلَووْيُكْم فَوواْجَتِنُبلا الووِرِْجَك ِمووَن اأْلَْوتِن َواْجَتنِ 
ووا َخوورَّ ِمووَن السَّووماِء فَوَتْخطَُفووُه الطَّووْْيُ  ( ذلِووَك َوَمووْن 31ي   ) الوورِِيُ  يف َمكووان  َسووحِ هَتْووِلي بِووهِ   أَوْ ُيْشوورِْ  اِبّللَِّ َفَكَأ َّ

وووا ِموووْن تَوْقوووَلى اْلُقلُووولِب ) وووْم َكوووعائَِر اّللَِّ فَِإوَّ ْلبَوْيوووحِل هوووا ِإىَل امُثَّ حمَِلُ   ِفيهوووا َمنووواِفُع ِإىل َأَجووول  ُمَسوووم ى( َلُكووومْ 32يُوَعظِِ
ِإهلُُكْم إِلوه  واِحود  فَوْن َّبِيَموِ  اأْلَْنعواِم ِموا َرَزقَوُهوْم اّللَِّ َعلى م ( َوِلُكلِِ أُمَّ   َجَعْلنا َمْنَسكا  لَِيْذُكُروا اْسمَ 33اْلَعِتيِ  )

ِر اْلُمْخِبِتنَي ) ا َأصواَّبُْم َواْلُمِقيِموك رِيَن َعلوى مو َوِجَلحْل قُوُللُّبُْم َوالصَّوابِ ّللَُّ الَِّذيَن ِإذا ذُِكَر ا (34فَوَلُه َأْسِلُملا َوَبشِِ
اذُْكُروا اْسووَم اّللَِّ يهووا َخووْْي  فَووفِ َلُكووْم ِمووْن َكووعائِِر اّللَِّ َلُكووْم  ( َواْلبُووْدَن َجَعْلناهووا35الصَّووالِة َوِ َّووا َرَزْقنوواُهْم يُوْنِفُقوولَن )
ُكووووْم َلَعلَُّكووووْم  َكووووذِلَك َسوووخَّْرانها لَ  َواْلُمْعوووَ َّ اْلقووووانِعَ  ُجُنلُّبوووا َفُكلُوووولا ِمْنهووووا َوأَْنِعُمووولاَعَلْيهوووا َصوووولا َّ فَوووِإذا َوَجبَووووحْل 

َ حُلُلُمها َو  ِقماُ ها َولِكْن يَ 36َتْشُكُروَن ) َ ذِلَك َسوخََّرها َلُكوْم لِتُ لى ِمْنُكْم َكونالُُه التوَّقْ ( َلْن يَناَل اّللَّ ُوا اّللَّ َكوثِِ
ووِر اْلُمْحِسووِننَي )َعلووى مووا َهوو َ يُووداِفُع َعوو37داُكْم َوَبشِِ ُكوولَّ َخوولَّان  َكُفوولر       ُيُِووهُ ِن الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإنَّ اّللََّ ( ِإنَّ اّللَّ

ُْم لُِلُملا َوِإنَّ اّللََّ 38) ِموْن ِقايرِِهوْم بِغَوْْيِ ُجولا الَّوِذيَن أُْخرِ  (39ِدير  )ْصورِِهْم َلَقوَعلوى نَ  ( أُِذَن لِلَِّذيَن يُقاتَوُللَن  َِوَّ
ُ َولَووْل  َقفْووُع اّللَِّ ال  َوبِيَووع  َوَصووَللات  َوَمسوواِجُد بَوْعخ  هَلُوودَِِمحْل َصوولاِمعُ ْعَضووُهْم بِوونَّوواَس بوَ َحوو ِ  ِإ َّ أَْن يَوُقللُوولا َربُونَووا اّللَّ

ُ َمووْن يَونْ  َ إِ ُصوورُُ  يُووْذَكُر ِفيَهووا اْسووُم اّللَِّ َكثِووْيا  َولَيَوْنُصووَرنَّ اّللَّ ِذيَن ِإْن َمكَّنَّوواُهْم يف اأْلَْرِم ( الَّوو40َقووِلي  َعزِيووز  )لَ نَّ اّللَّ
 {  (41ِر )ّللَِِّ عاِقَبُ  اأْلُُمل ْلُمْنَكِر وَ اا َعِن أَقاُملا الصَّالَة َوآتَوُلا الزَّكاَة َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِ  َوَوَلْ 

 مقدمة الوحد 

 لنعيم الوووولار افرين،واام يف اّلِل،ومشوووهد ا؟حوووويم احلوووار  للكووووانتهوووى الوووودرس املاضوووك بتصوووولير عاقبووو  ااصوووو
 ّلِل واملسوجدن سوبيل اللميمنني.وّبذ  النهاي  يتصل الدرس ا؟ديد،فيتحدّ عون الوذين كفوروا ويصودون عو

 احلرام.
 - -لل هووولن الرسووووهوووم الوووذين كوووانلا يلاجهووولن الووودعلة ا سوووالمي  يف مك ،فيصووودون النووواس عنهوووا ويلاج

 نعلوم من قخلل املسجد احلرام.وامليمنني فيم
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 عليوه السوالم -بوراهيم إوّبذ  املناسب  يتحدّ عون األسواس الوذي أقويم عليوه ذلوك املسوجد يولم فولم اّلِل 
فووك لتلحيوود،وأن ينولقوود كلوو  إبووراهيم أن يقوويم هووذا البيووحل علووى ا.ليهإيف بنائووه،واألذان يف النوواس ابحلووج  -

  ميلكه أحد.ه أحد،و ملقيم فيه والطارئ عليه،  مينع عنعنه الشر ،وأن اعله للناس مجيعا،سلاء ا
صووووال بووووه  وا تويسووووتطرق إىل بعووووخ كووووعائر احلووووج ومووووا وراءهووووا موووون استجاكوووو  القلوووولب للتقوووولى وذكوووور اّللِ 

ي ن األسواس الوذه ويغوْيو وينتهك إىل ضرورة محاي  املسجد احلرام مون عودوان املعتودين الوذين يصودون عنو..
 قيدة.اي  العمدافعني ابلنصر مَّت وضلا ابلتكالي  اليت تفرضها محقام عليه وبلعد اّلِل لل

 ذا الك ار بصدهم عن المس د الحراا 25الدرس ا ول:

ء  اْلعوووواِكُ  ِفيووووِه َجَعْلنوووواُ  لِلنَّاِس،َسوووولا راِم الَّووووِذيِد احْلَووووِإنَّ الَّووووِذيَن َكَفووووُروا َوَيُصووووُدوَن َعووووْن َسووووِبيِل اّللَِّ َواْلَمْسووووجِ »
ا املشووركني مون قوريا:أن يصوودو  ل.وكووان ذلوك فعو.« لِويم  أَ َوَمْن يُورِْق ِفيوِه إبِِحْلوواق  ِبظُْلوم  نُِذقْوُه ِمووْن َعوذاب  .َواْلبواقِ 

لووذي اختووار  للاصوول إليووه،وهل نريقووه الووذي كوورعه للنوواس،وهل وجووه اوهوول سووبيله ا -النوواس عوون قيوون اّلِل 
وهول الوذي  -ام احلديبيو  كموا فعلولا عو  -احلورام  أن مينعلا املسلمني من احلج والعمرة إىل املسجدو  -للعباق 

 جعله اّلِل للناس منطق  أمان وقار سالم،وواح  انم نان.
نهم،و  ميلكوه أحود مو ّلِل،فوالافهل بيحل اّلِل الذي يتساوى فيه عبواق .يستلي فيه املقيم  ك  والطارئ عليها

 «.َسلاء  اْلعاِكُ  ِفيِه َواْلباقِ »ميتاز فيه أحد منهم:
 ام.اق منطق  حر شر يف إاكان هذا النهج الذي كرعه اّلِل يف بيته احلرام سابقا لكل حماو ت الب  ولقد

  تفضووال موون .هووا مووأوا يلقووى فيهووا السووال ،وذمن فيهووا املتخاصووملن،وهقن فيهووا الدماء،واوود كوول أحوود في
 أحد،ولكن حقا يتساوى فيه ا؟ميع.

ء ويف جوولاز كوورا.   هلهوواالفرقيوو  لبيوولت مكوو  غووْي املسووكلن ولقوود اختلفووحل أقوولال الفقهوواء يف جوولاز امللكيوو 
ا تويجر حمتجوا  ولوك وتولّر و إىل أوا ا -فذهه الشافعك رمحه اّلِل .هذ  البيلت عند من أجاز ملكيتها .

لان بوون أميوو  قارا  كوو   ربعوو  آ   اكوو ى موون صووف -نووه رضووك اّلِل ع -يبووحل موون أن عموور بوون ااطوواب 
قوووال:تليف تووولّر و  تيجر،و  إىل أووووا   -رمحوووه اّلِل  -إسوووحا  بووون راهليوووه  وذهه.قرهوووم فجعلهوووا سوووجنا

ن أبوول بكور وعمر،ومووا توودعى رابع مكو  )مجووع ربووع( إ  السولائه،من احتوواج سووكن،ومو  - -رسولل اّلِل 
أنوووه  -م نهرضوووك اّلِل عووو -وقال عبووود الووورزا  عووون جماهووود عووون أبيوووه عووون عبووود اّلِل بووون عمووور .اسوووتغ  أسوووكن
 يف احلرم. ن الكراءوقال أيضا عن ابن جريج:كان عطاء ينهى ع.ع قور مك  و  كرا هاقال:  ُيل بي

فكان أول مون .وأخثين أن عمر بن ااطاب كان ينهوى عون تبليوه قور مكو  ألن ينوزل احلواج يف عرصواهتا
أ فأرسوول إليووه عموور بون ااطوواب يف ذلك،فقووال:أنظرين اي أمووْي املوويمنني إين كنووحل اموور .بوِلب سووهيل بوون عمرو

وقوال عبود الورزا  عون . جرا،فأرقت أن أختذ   اببني ُيبسان   لهوري )أي ركوائل( قال:فلوك ذلوك إذن
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معمر عن منصلر عن جماهد أن عمر بن ااطاب قوال:اي أهول مكو    تتخوذوا لودوركم أبولااب لينوزل البواقي 
 1722عا بني األقل .مج.فقال:الك وتلّر و  تيجر -رمحه اّلِل  -وتلس  ا مام أمحد .حية يشاء .

تلحوووو  لكوووول سووووان املفوهكووووذا سووووب  ا سووووالم سووووبقا بعيوووودا إبنشوووواء واحوووو  السووووالم،ومنطق  األمووووان،وقار ا ن
ْق ِفيووِه َوَمووْن يُوورِ :»ب األلوويمإنسووان  والقوورآن الكوورمي يهوودق موون يريوود اعلجاجووا يف هووذا الوونهج املسووتقيم ابلعووذا

 .. «ِبظُْلم  نُِذْقُه ِمْن َعذاب  أَلِيم   إبِِحْلاق  
،ومبالغووووو  يف التحذير فموووووا ابل مووووون يريووووود ويفعووووولف إن التعبوووووْي يهووووودق ويتلعووووود علوووووى جمووووورق ا راقة زايقة يف

 وذلك من ققائ  التعبْي..التلكيد
َسووووِبيِل اّللَِّ  ُدوَن َعوووونْ وا َوَيُصووووِإنَّ الَّووووِذيَن َكَفوووورُ »وموووون ققووووائ  التعبووووْي كووووذلك أن ُيووووذ  خووووث إن يف ا؟ملوووو :

غوب عون  يا اللصو  هلوم رق ذكر هذجمفال يذكرهم ماهلمف ما كأومف ما جزا هم كأن ...« َواْلَمْسِجِد احْلَراِم 
 كل ككء آخر يف كأوم،ويقرر أمرهم ومصْيهم 

 إبراهيم وبناء البيت وا ذان بالحج 29 - 26الدرس الثاني:

لحودين لن منوه املنعصونام،وميمث يرجع إىل نشأة هذا البيحل احلرام،الذي يسوتبد بوه املشوركلن،يعبدون فيوه األ 
 إركاق .و بتلجيه ربه  - عليه السالم -يرجع إىل نشأته على يد إبراهيم .ابّلِل،املتطهرين من الشر  .

اقة اّلِل ه وهووووول عبووووووإىل الغووووورم مووووون إقامتووووو.ويرجوووووع إىل القاعووووودة الووووويت أقووووويم عليهوووووا وهوووووك قاعووووودة التلحيووووود
بْووووور َوِإْذ بوَووووولَّ »:اللاحد،وختصيصوووووه للطوووووائفني بوووووه والقوووووائمني ّلِل فيوووووه حِل أَْن   ُتْشووووورِْ  يب كووووواَن اْلبَوْيووووواِهيَم مَ ْأان ِ ِ

وِع ا ْر بَوْييِتَ لِلطَّوائِِفنَي َواْلقوائِِمنَي َوالرُكَّ تُولَ  رِجوا   َوَعلوى ُكولِِ ضواِمر   النَّواِس اِبحْلَوجِِ ذَْ َوأَذِِْن يف .لُسوُجلقِ َكْي ا ،َوَنهِِ
،لَِيْشووَهدُ  م  َمْعُللمووات  عَ يف َم اّللَِّ ُروا اْسووا َمنوواِفَع هَلُْم،َويَووْذكُ َذْتِونَي ِمووْن ُكوولِِ فَوجِ  َعِمي   لووى موا َرَزقَوُهووْم ِمووْن َّبِيَمووِ   أايَّ

 « ..ي ِ َيطَّلَُّفلا اِبْلبَوْيحِل اْلَعتِ ْلُيلُفلا نُُذوَرُهْم َولْ َفثَوُهْم وَ توَ ْقُضلا مُثَّ ْليوَ .اأْلَْنعاِم،َفُكُللا ِمْنها َوأَْنِعُملا اْلباِئَك اْلَفِقْيَ 
 يقيمووهلوملكووه أموور   - عليووه السووالم -عر  اّلِل مكانوه  بووراهيم .فللتلحيود أقوويم هووذا البيووحل منووذ أول حلظوو 

  بوووووووه موووووووون وليطهر .ا فهووووووول بيوووووووحل اّلِل وحوووووووود  قون سووووووول « أَْن   ُتْشوووووووورِْ  يب َكوووووووْي ا  »علوووووووى هوووووووذا األسووووووواس:
ْر بَوْييِتَ لِلطَّوائِِفنَي وَ »احلجيج،والقائمني فيه للصالة: وِع ِمنَي وَ اْلقوائِ َوَنهِِ أنشوئ  فهوي ء هوم الوذين« لُسوُجلقِ االرُكَّ

 البيحل هلم،  ملن يشركلن ابّلِل،ويتلجهلن ابلعباقة إىل سلا .
ذن كلو  بوه أن يوي   قامتوه علوى األسواس الوذيإإذا فورغ مون  -ابين البيحل  -مث أمر اّلِل إبراهيم عليه السالم 

موون   ون علوى البيووحله،فيتقانر احلورام ووعوود  أن يلوول النواس قعلتوويف النواس ابحلووج وأن يودعلهم إىل بيووحل اّلِل 
 ر مووووون ا؟هووووودجهووووود  السوووووْي فضوووووم« َعلوووووى ُكووووولِِ ضووووواِمر  »كووووول فج،رجوووووا  يسوووووعلن علوووووى أقووووودامهم،وركلاب 

 .« .ْن ُكلِِ َفجِ  َعِمي   َذِْتنَي مِ   ضاِمر  َوأَذِِْن يف النَّاِس اِبحلَْجِِ َذْتُلَ  رِجا   َوَعلى ُكلِِ »وا؟لع:
وما تووزال أف وودة موون النوواس هتوولى .إىل اليوولم والغوود -عليووه السووالم  -ومووا يووزال وعوود اّلِل يتحقوو  منووذ إبووراهيم 

الغوووب القووواقر الوووذي اووود الظهووور يركبوووه ووسووويل  الركووولب .إىل البيوووحل احلووورام وتووور  إىل ر يتوووه والطووولا  بوووه .
                                                 

 [410/ 5قار نيب  ] -انظر تفسْي ابن كثْي  - 1722
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  موون هووي ء يتقووانرون موون فجوواج وعشوورات األلوول .املختلفوو  تنقلووه والفقووْي املعوودم الووذي   اوود إ  قدميه
 منذ آ   األعلام .. -عليه السالم  -األرم البعيدة تلبي  لدعلة اّلِل اليت أذن ّبا إبراهيم 

م  َمْعُللموا اْسَم اّللَِّ يَْذُكرُ لَِيْشَهُدوا َمناِفَع هَلُْم،وَ »ويق  السيا  عند بعخ معا  احلج وغاايته: ات  َعلوى  يف أايَّ
 َوْلُيلفُولا نُوُذوَرُهْم َوْلَيطَّلَّفُولا  ْليَوْقُضولا تَوَفوثَوُهمْ مُثَّ .اْلَفِقوْيَ  ْلبواِئكَ ِموْن َّبِيَموِ  اأْلَْنعواِم َفُكلُولا ِمْنهوا َوأَْنِعُمولا ا ما َرَزقَوُهومْ 

 « ..اِبْلبَوْيحِل اْلَعِتي ِ 
ج مووويار واحل.م عبووواقةاحلج ملسوووم عوووارة وملسووو.فووواحلج ملسوووم ومووويار.واملنوووافع الووويت يشوووهدها احلجووويج كثْي

 ا تلتقوووك فيهووواهلخووورة كمووووهل الفريضووو  الووويت تلتقوووك فيهوووا الووودنيا وا.اجتمووواع وتعوووار ،وميار تنسوووي  وتعووواون
 ائجوو ،حيةر ج سوولقا أصووحاب السوولع والتجووارة اوودون يف ملسووم احلوو.ذكوورايت العقيوودة البعيوودة والقريبوو  .

ل ج وموووون كوووون كوووول فووووموووون أنوووورا  األرم ويقوووودم احلجوووويج موووو.عووووب إىل البلوووود احلوووورام مثوووورات كوووول كووووكء .
 بلود احلورام يفه يف اليتجمع كلو.قطر،ومعهم مون خوْيات بالقهوم موا تفور  يف أرجواء األرم يف كوَّت امللاسوم

 فهل ملسم عارة ومعرم نتاج وسل  عاملي  تقام يف كل عام..ملسم واحد
يوحل هوذا الب   حللوهك تر .موهل ملسم عباقة تصفل فيه األروا ،وهك تستشعر قرّبا من اّلِل يف بيته احلرا
 وتس و  الذكرايت اليت هلم عليه وتر  كاألنيا  من قريه ومن بعيد ..

بيووحل فلووذة كبوود  إ اعيوول وأمه،ويتلجووه بقلبووه ااوواف  وهوول يوولقع ال - عليووه السووالم -نيوو  إبووراهيم االيوول 
نوووووا لُِيِقيُمووووولا َربَّ .ْيتِوووووَك اْلُمَحرَّمِ ْنوووووَد بوَ رْع  عِ  ِذي زَ َربَّنوووووا ِإيِنِ َأْسوووووَكْنحُل ِموووووْن ُذرِِيَّووووويِت بِووووولاق  َغوووووْْيِ »اللاجووووو  إىل ربوووووه:

 « ..اِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ َن الثََّمر قْوُهْم مِ فَاْجَعْل أَْفِ َدة  ِمَن النَّاِس هَتِْلي إِلَْيِهْم،َواْرزُ .الصَّالةَ 
رول ،وهك هتوولل البيووحلحووونيو  هوواجر،وهك تسوو و  املوواء لنفسووها ولطفلهووا الرضوويع يف تلووك احلوورة املتلهبوو  

 جووع يف ا؟للوو مث تر .. بووني الصووفا واملووروة وقوود وكهووا العطا،وهوودها ا؟هوود وأضووناها ا كووفا  علووى الطفوول
 لع الرمحوو  يفينبوو.مزموإذا هووك ز .السووابع  وقوود حطمهووا اليووأس لتجوود النبووع يتوودف  بووني يوودي الرضوويع اللضووكء

 صحراء اليأس وا؟دب.
يوو قق يف التضووحي  بفلووذة كبد ،وميضووك يف الطاعوو   ل يوورى الوور اي،فالوهوو -ليووه السووالم ع -ونيوو  إبووراهيم 

ه فتجيبووو« اْنظُْر مووواذا تَووورى فْذَ ُوووَك فَوووأَ َأيِنِ  قووواَل:اي بُوووَبَّ ِإيِنِ أَرى يف اْلَمنوووامِ »امليمنووو  إىل ذلوووك األفووو  البعيووود:
ُ ِموووَن  نْ بَوووحِل افْوَعوووْل موووا تُوْيَمُر،َسوووَتِجُدين إِ قووواَل:اي أَ :»- عليوووه السوووالم -الطاعووو  الراضوووي  يف إ اعيووول  كووواَء اّللَّ

 « ..الصَّاِبرِينَ 
ِإنَّ .ْحِسووِننيَ انَّ َكووذِلَك َْنْووزِي اْلمُ الووُرْ اي إِ  دَّْقحلَ َصووَوانَقيْنوواُ  أَْن اي ِإبْووراِهيُم قَووْد »وإذا رمحوو  اّلِل تتجلووى يف الفووداء:

 « ..َوَفَديْناُ  ِبِذْب   َعِظيم  .هذا هَلَُل اْلَبالُء اْلُمِبنيُ 
ْل ِمنَّوا َربَّنوا تَوَقبَّو»اعود مون البيوحل،يف إانبو  وخشولع:يرفعان القل  -م عليهما السال - اعيل وني  إبراهيم وإ

وووِميُع اْلَعِليمُ  ،َوأَران َمناِسوووَكنا َوتُوووْه نوووا أُمَّووو   ُمْسوووِلَم   لَوووكَ ْن ُذرِِيَّتِ َك َوِموووَربَّنوووا َواْجَعْلنوووا ُمْسوووِلَمنْيِ لَووو.ِإنَّوووَك أَنْوووحَل السَّ
 « ..حَل التوَّلَّاُب الرَِّحيمُ َعَلْينا،ِإنََّك أَنْ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3014 

بنوووه نوووذر قم ايوتظووول هوووذ  األنيوووا  وتلوووك الوووذكرايت تووور  وتتتوووابع،حَّت يلووول  نيووو  عبووود املطلوووه،وهل 
ذا قلمووه وإ.فوواء ابلنووذرعلووى الل  وإذا عبوود املطلووه حريصووا.وإذا هوول عبوود اّللِ .العاكوور إن رزقووه اّلِل عشوورة أبنوواء

  لقود  حورج يفلفداء،وادير القودا  حولل الكعبو  ويضواع  امن حلله يعرضلن عليه فكرة الفداء وإذا هل ي
نحر نووه الفووداء،فيمفيقبل . كوول موورة علووى عبوود اّلِل،حووَّت يبلوو  الفووداء مائوو  انقوو  بعوود عشوور هووك الديوو  املعروفوو

 - ّللِ حممود رسولل ا -ّلِل اينجل ليلقع رحوم آمنو  أنهور نطفو  وأكورم خلو  اّلِل علوى .مائ  وينجل عبد اّللِ 
ألنيووووووا  اتتلاكووووووه  أ ووووووا فوووووودا  اّلِل موووووون الووووووذب  هلووووووذا القصوووووود اللحيوووووود الكوووووورمي الكبووووووْي  مثمث ميوووووولت  فك

ج يف نفللتووه وصووبا  فوول  هووذا الثرى،حوولل هووذا البيووحل وهوول يوودر  - -من حمموود رسوولل اّلِل .والووذكرايت
 بوني القبائول اقت تنشوهكووهل يرفوع احلجور األسولق بيديوه الكورميتني فيضوعه ملضوعه ليطفوىء الفتنو  الويت  ..
 -والسووالم  عليووه الصووالة -وإن خطلاتووه .وهوول يعتكوو  ..وهوول حطووه ..وهوول يطوول  ..وهوول يصوولك ...

تلوووك  سوووتغر  يفلتنوووبخ حيووو  يف ااانر،وتتمثووول كاخصووو  يف الضووومْي،يكاق احلووواج هنوووا  يلمحهوووا وهووول م
ك ى،حووولل ذلووووخطووولات احلشووود مووون صوووحابته الكووورام وأنيوووافهم تووور  وتووود  فووول  هوووذا الثر .الوووذكرايت .
 ق تسمعها األذن وتكاق تراها األبصار  البيحل،تكا

 يف أعمووا    الضوواربميار اوودون فيووه أصوولهم العريوو.واحلووج بعوود ذلووك كلووه موويار جووامع للمسوولمني قانبوو 
واوودون .« . ِمووْن قَوْبووُل َويف هووذاْلُمْسووِلِمنيَ اُكُم اِملَّووَ  أَبِوويُكْم ِإبْووراِهيَم ُهووَل َ َّوو»الووزمن منووذ أبوويهم إبووراهيم االيوول:

 واوودون.يعووا .مجن عليهووا م الووذي يشوودهم مجيعووا إليه:هووذ  القبلوو  الوويت يتلجهوولن إليهووا مجيعووا ويلتقوول حموولره
ألونوووان واأللووولان وا األجنووواس رايووو  العقيووودة اللاحووودة الووويت تتووولارى يف للهوووا فووولار .رايوووتهم الووويت يفي ووولن إليها

يت   املاليووني الوو.املاليني يضوومقلة التجمووع والتلحوود والوو اب  الووذي .واوودون قوولهتم الوويت قوود ينسوولوا حينووا..
ار  ل موويار للتعووتلحيوود وهوورايوو  العقيوودة وال.يقوو  هلووا أحوود لوول فوواءت إىل رايتهووا اللاحوودة الوويت   تتعوودق .

 ارب.والتشاور وتنسي  ااط  وتلحيد القلى،وتباقل املنافع والسلع واملعار  والتج
قووورب مووون بيوووحل ابل.يف لووول اّللِ . كووول عووواموتنظووويم ذلوووك العوووا  ا سوووالمك اللاحووود الكامووول املتكامووول مووورة يف

،وأنسووووووووه سووووووووه مكانيف أن.ويف لووووووووالل الطاعووووووووات البعيوووووووودة والقريب ،والووووووووذكرايت الغائبوووووووو  واحلاضوووووووورة.اّللِ 
 يوووول  سووووه لروفووووهكوووول ج..« لَِيْشووووَهُدوا َمنوووواِفَع هَلُوووومْ »جل،وأنسووووه زمووووان ..فووووذلك إذ يقوووولل اّلِل سووووبحانه:

 -يم ،وأمر إبووراهاملسولمني   اّلِل ابحلووج يولم أن فرضوه علوىوحاجاتوه وعاربوه ومقتضوياته.وذلك بعوخ موا أراق
 يذن به يف الناس.يأن  -عليه السالم 

م  َمْعُللموات  َعلوى  يف أايَّ َم اّللَِّ َويَوْذُكُروا اْسو»وميضك السيا  يشْي إىل بعخ مناسك احلج وكعائر  وأهودافها:
شوووووري  الثاليووووو  يووووود وأايم الت أايم الععووووون حنووووور الوووووذابئ  يف..وهوووووذ  كنايووووو  « موووووا َرَزقَوُهوووووْم ِموووووْن َّبِيَموووووِ  اأْلَْنعوووووامِ 

 صوولق موون النحوورألن املقو والقرآن يقوودم ذكوور اسووم اّلِل املصوواحه لنحوور الووذابئ ،ألن ا؟وول جوول عبوواقة .بعوود 
ا هوول وكأ .الذبيحو  ّلِل علوىومون مث فوإن ألهور موا يوثز يف عمليو  النحور هول ذكور اسوم ا.هول التقورب إىل اّللِ 
 من النحر   النحر ذاته ..اهلد  املقصلق 
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يو  مون آايت اّلِل وناعو  مون ناعوات عبديوه فهول ذكورى هل - عليه السوالم -والنحر ذكرى لفداء إ اعيل 
وّبيمووو  األنعوووام هوووك .ل  موووا هووول صووودق  وقووورىب ّلِل إبنعوووام الفقراءفووو -م عليهموووا السوووال -إبوووراهيم وإ اعيووول 

 ا بل والبقر والغنم واملعز.
ر لإلابحووو  أو النحووور هووول أمووو لذبيحووو  يووولما..واألمووور ابألكووول مووون « َوأَْنِعُمووولا اْلبووواِئَك اْلَفِقوووْيَ َفُكلُووولا ِمْنهوووا »

ا ل صواحبها منهوق مون أكوولعل املقصل .أما األمر إبنعام البائك الفقْي منها فهل أمر لللجلب.ا ستحباب
 أن يشعر الفقراء أوا نيب  كرمي .

أللووووووافر ا  أو تقصووووووْي ،ونت  كووووووعر ا ب ،وقووووووا وابلنحوووووور ينتهووووووك ا حوووووورام فيحوووووول للحوووووواج حلوووووو  كووووووعر 
ْم،َوْلُيلفُووووولا لا تَوَفثَوهُ ْليَوْقُضووووو مُثَّ »وهووووول الوووووذي يقووووولل عنوووووه:.وا سوووووتحمام. ا كوووووان  نلعوووووا عليوووووه يف فووووو ة ا حرام

« ْيوووحِل اْلَعِتيووو ِ فُووولا اِبْلبوَ َيطَّلَّ َولْ ».الووويت نوووذروها مووون الوووذابئ  غوووْي اهلووودي الوووذي هووول مووون أركوووان احلوووج« نُوووُذوَرُهمْ 
 اع.وهل غْي نلا  اللق.نلا  ا فاض  بعد اللقل  بعرفات،وبه تنتهك كعائر احلج..

،فما يووزال لبلووى والووديلر موون اوأعفووا  اّللِ .والبيووحل العتيوو  هوول املسووجد احلوورام أعفووا  اّلِل فلووم يغلووه عليووه جبار
 معملرا منذ إبراهيم عليه السالم ولن يزال.

 رماأه و ياع من أشرك بهأوحيد هللا وأمأيم ح 31 - 30الدرس الثالث:

 - عليوه السوالم -م ه إبوراهيبيحل أمر اّلِل خليل.تلك قص  بناء البيحل احلرام،وذلك أساسه الذي قام عليه .
   أ واء -سوم اّلِل ايوذكروا ل.إبقامته علوى التلحيود،وتطهْي  مون الشور ،وأمر  أن يويذن يف النواس ابحلوج إليه

 قون  علوى اسوم اّللِ وذكللا منهوا ويطعمولا البوائك الفقوْي.مو  األنعواملى ما رزقهوم مون ّبيع -اهلهل  املدعاة 
مني طووائفني والقووائة التلحيوود،وفت  أبلابووه للوأوهلووا عقيوود -سوولا  ..فهوول بيووحل حوورام حرمووات اّلِل فيووه مصوولن  

 .وحرم  اهلدن  والسالم.ىل جانه حرم  الدماء،وحرم  العهلق وامللايي إ -والركع السجلق 
وووْم ُحرُمووواِت اّللَِّ فَوُهوووَل َخوووْْي  لَوووُه ِعْنوووَد َربِِووو َوَمنْ .ذلِوووكَ  »  -ْتلوووى َعلَوووْيُكْم ِإ َّ موووا يوُ  -ُم اأْلَْنعووواُم ِحلَّحْل َلُكوووَوأُ .هِ يُوَعظِِ

وا َخورَّ ِموَن ُيْشورِْ  ابِ  َوَمنْ . ُمْشرِِكنَي بِوهِ  َغْْيَ ُحَنفاَء ّللَِّ فَاْجَتِنُبلا الِرِْجَك ِمَن اأْلَْوتِن َواْجَتِنُبلا قَوْلَل الُزوِر، ّللَِّ َفَكَأ َّ
 ..« ِحي   سَ السَّماِء فَوَتْخطَُفُه الطَّْْيُ أَْو هَتِْلي بِِه الرِِيُ  يف َمكان  
،وخْي مْي واملشواعرا  الضوعوخوْي يف .وذلك خْي عند اّللِ .وتعظيم حرمات اّلِل يتبعه التحرج من املساس ّبا

 يهوا حرموات اّللِ فلويت ترعوى االضومْي الوذي يتطهور واحليواة فالضمْي الوذي يتحورج هول .يف عا  احلياة واللاقع
الم،ومنطق  سووون،وواحووو  هوووك احليووواة الووويت ذمووون فيهوووا البشووور مووون البغوووك وا عتوووداء ،واووودون فيهوووا متابووو  أم

 انم نان ..
فيجعللن هلوا حرمو ،وهك  -كالبحْية والسائب  واللصيل  واحلامك   -وملا كان املشركلن ُيرملن بعخ األنعام 

فوإن الونا يتحودّ عون حول األنعوام إ  موا  -من حرمات اّلِل بينما هم يعتودون علوى حرموات اّلِل  ليسحل
َوأُِحلَّوووحْل َلُكوووُم اأْلَْنعووواُم ِإ َّ موووا يُوْتلوووى »كامليتووو  والووودم وحلوووم اانزيووور وموووا أهووول لغوووْي اّلِل بوووه:  -حووورم اّلِل منهوووا 
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شوورع أحوود إ  إبذن اّلِل و  ُيكووم إ  بشووريع  وذلووك كووك   تكوولن هنالووك حرمووات إ  ّلِل وأ  ي.«َعلَووْيُكمْ 
 اّلِل.

 -وهوك رجوك  لن عليهواوقود كوان املشوركلن يوذ .و ناسب  حل األنعوام ذمور ابجتنواب الورجك مون األوتن
رهتوا كموا  قنك يصيه الضمْي ويلّل القللب،ويشلب نقاءهوا ونهاوالشر  ابّللِ  -والرجك قنك النفك 

 تشلب النجاس  الثلب واملكان.
أْلَْوتِن َواْجَتِنبُوولا اْجَك ِمووَن ُبلا الوورِِ فَوواْجَتنِ »وألن الشوور  افوو اء علووى اّلِل وزور،فإنووه ُيووذر موون قوولل الووزور كافوو :

 « ..قَوْلَل الُزورِ 
وهكووذا روى ا مووام أمحوود َعووْن ُخووَرميِْ بْووِن فَاتِووك  .ويغلووج الوونا موون جرميوو  قوولل الووزور إذ يقروووا إىل الشوور  .

ووووا فَوَقاَل:َعوووووَدَلحْل َكوووووَهاَقُة الوووووُزوِر َصووووولَّى َرُسووووولُل هللِا اأَلَسووووِديِِ قَاَل: َصووووالََة الُصوووووْبِ ،فَوَلمَّا اْنَصوووووَرَ  قَووووواَم قَائِم 
 ...1723ِكنَي بِِه{.اِ مِتْكرَاَ  اِبّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ،مُثَّ َتالَ َهِذِ  اهليََ :}َواْجَتِنُبلا قَوْلَل الُزوِر ُحنَوَفاَء ّللَِِّ َغْْيَ ُمْشِر 

حيود الصواق  ملا علوى التل أن يسوتقيا يريد اّلِل من الناس أن مييللا عن الشر  كله،وأن اتنبولا الوزور كلوه،و إ 
دما  عون أفو  قوحوال مون توزل  نيفوا يصولرعمث يرسم النا مشوهدا ..« ُحَنفاَء ّللَِِّ َغْْيَ ُمْشرِِكنَي بِهِ »ااالا:

ّللَِّ  ُيْشوورِْ  ابِ َوَموونْ »دا:كووأن   يكوون موون قبوول أبووفإذا هوول ضووائع ذاهووه بوودقا  .التلحيوود،فيهلي إىل قر  الشوور 
ا َخرَّ ِمَن السَّماِء فَوَتْخطَُفُه الطَّْْيُ أَْو هَتِْلي بِ   « ..ن  َسِحي   يُ  يف َمكاِه الرِِ َفَكَأ َّ

ووا َخوورَّ ِمووَن السَّووماءِ »إنووه مشووهد اهلوولِي موون كوواه   أو « ْْيُ ُه الطَّووفَوَتْخطَُفوو»  لبصوور يتمووز اويف مثوول ملوو  .«َفَكَأ َّ
ا قورار  وامللحولا  هولة لويك هلويف« ِحي   أَْو هَتِْلي بِِه الرِِيُ  يف َمكان  َسو»تقذ  به الري  بعيدا عن األنظار:

 ء ع  ا ختفاويف املنظر بسر « ابلفاء»هل سرع  احلرك  مع عنفها وتعاقه خطلاهتا يف اللفج 
 فيهوولي موون أفوو ابّلِل، صوواقق  حلووال موون يشوور  علووى نريقوو  القوورآن الكوورمي يف التعبووْي ابلتصوولير.وهك صوولرة

 ا ميان السام  إىل حية الفناء وا نطلاء.
 تتخطفوهيثولب إليوه ف مون الوذيويفقود املسوتقر اهل.قاعودة التلحيد.إذ يفقد القاعودة الثابتو  الويت يطمو ن إليها

 يسوووتقر علوووى ،و لوووليقىاوهووول   ميسوووك ابلعوووروة .األهووولاء ختطووو  ا؟لار ،وتتقاذفوووه األوهوووام تقووواذ  الراي 
 القاعدة الثابت ،اليت تربطه ّبذا اللجلق الذي يعيا فيه.

 أمأيم شمائر هللا وذبح الهدي في الحرا 33-32الدرس الرابع 

وهوك  -إىل تعظويم كوعائر اّلِل .مث يعلق السويا  مون تعظويم حرموات اّلِل ابتقائهوا والتحورج مون املسواس ّبوا .
وا ِموْن تَوْقوَلى اْلُقلُولبِ  »وا:ابستسماوا وغالء أمثا -ذابئ  احلج  وْم َكوعائَِر اّللَِّ فَِإوَّ َلُكْم ِفيهوا .ذِلَك َوَموْن يُوَعظِِ

 .1724«َمناِفُع ِإىل َأَجل  ُمَسم ى،مُثَّ حمَُِلها ِإىَل اْلبَوْيحِل اْلَعِتي ِ 

                                                 
 فيه جهال   19105( 18898[)410/ 6  الكته( ]مسند أمحد )عا - 1723

ووْرَ  اِبّللَِّ"، وَ   8للطوووثاين ] [.املعجوووم الكبوووْي30َل الوووُزوِر" ]احلوووج:اْجَتِنبُووولا قَوووولْ قَورَأَ:"وَ وصوو  ملقلفوووا َعوووْن َعْبوووِد اّللَِّ، قَاَل:"َعوووَدَلحْل َكوووَهاَقُة الوووُزوِر الشِِ
 ( صحي  8489[)7/
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 ئر .حلج وكعامناسك ا ويرب  بني اهلدي الذي ينحر  احلاج وتقلى القللب إذ أن التقلى هك الغاي  من
ا موول يف نياهتووهوقوود .عتهوهووذ  املناسووك والشووعائر إن هووك إ  رموولز تعبْييوو  عوون التلجووه إىل رب البيووحل ونا

 وهوك ذكورايت الطاعو  وا انب ،والتلجوه إىل اّللِ . وموا تال -ليوه السوالم ع -ذكرايت قدمي  من عهد إبراهيم 
 فهك والدعاء والصالة سلاء..منذ نشأة هذ  األم  املسلم 

اجوو  إن كووان يف ح.انتفوواع ّبووألنعووام الوويت تتخووذ هووداي ينحوور يف وايوو  أايم ا حوورام اوولز لصوواحبها ا وهووذ  ا
 مث.لعتيوو وهوول البيووحل ا -ا أي مكووان حلهوو -إليهووا يركبهووا،أو يف حاجوو  إىل ألباوووا يشوورّبا،حَّت تبلوو  حملهووا 

 ويطعم البائك الفقْي..تنحر هنا  ليأكل منها
يغوواللن يف اهلدي،حتارونووه  ينووا غووا  الثمن،يعلنوولن ّبووا عوون  - -ل وقوود كووان املسوولملن علووى عهوود النوو»

َعووووْن َسووووا ِِ بْوووِن َعْبووووِد اّللَِّ َعووووْن أَبِيوووِه قَاَل:أَْهووووَدى ُعَمووووُر بْووووُن  يرو .تعظووويمهم لشووووعائر اّلِل،موووودفلعني بتقووولى اّللِ 
يب ووا فَووُأْعِطَى ِّبَووا َياَلمَثِائَووِ   ُ َعْنووُه ْنَِ فَوَقوواَل:اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِإىنِِ أَْهووَدْيحُل  --ِقينَووار  فَووأََتى النَّووِبَّ ااَْطَّوواِب َرِضووَى اّللَّ

يب ووا فَُأْعِطيووحُل ِّبَووا َياَلمَثِائَووِ  ِقينَووار  فَأَبِيُعَهووا َوَأْكووَ ِى بَِثَمِنَهووا بُووْدان  أَْو قَوواَل بََدنَوو   الشَّووُك   َ احْنَْرَهووا :» ِموو ِِ قَوواَل ْنَِ
َها   .1725«ِإايَّ

 -ّ مائوو  قينووار   يكوون عموور وقِلمووحل بووثال -نووه رضووك اّلِل ع -النجيووه الوويت جوواءت هديوو  لعموور والناقوو  
 فشووواء.قووورا للذب  بقيمتها،بووول كوووان يريووود أن يبيعهوووا فيشووو ي ّبوووا نلقوووا أو بيريووود أن يضووونِ  -رضوووك اّلِل عنوووه 

د تعطوك ثْية،قون يضحك ابلنجيه ذاهتا لنفاستها وعظوم قيمتهوا،و  يسوتبدل ّبوا نلقوا كأ - -رسلل اّلِل 
ا»والقيم  الشعلري  مقصلقة .حلما أكثر،ولكنها من انحي  القيم  الشعلري  أقل  «.ى اْلُقُللبِ ِمْن تَوْقلَ  فَِإوَّ

هووك « أحنرهووا إايهووا» -ضووك اّلِل عنووه ر  -هوول يقوولل لعموور و  - -وهووذا هوول املعوو  الووذي حلظووه رسوولل اّلِل 
 بذاهتا   سلاها 

بمناسذك الحذج إلذ  هللا وصذ ات المخباذين والبمذد الاوجذه  37 - 34الدرس الخذامس:

 ا يماني الاربوي للهدي والابائح

الم وجهتهووووا ههووووا ا سووووهووووذ  الووووذابئ  يووووذكر القوووورآن الكوووورمي أوووووا كووووعْية معروفوووو  يف كووووَّت األمووووم إ ووووا يلج 
ا ُروا اْسووَم اّللَِّ َعلووى مووكا  لِيَووْذكُ نووا َمْنَسووَوِلُكوولِِ أُمَّوو   َجَعلْ »الصووحيح  حووني يتلجووه ّبووا إىل اّلِل وحوود  قون سوولا :

وووووِر ْسوووووِلُمل فَولَوووووُه أَ .فَوووووِإهلُُكْم إِلوووووه  واِحد  .َرَزقَوُهوووووْم ِموووووْن َّبِيَموووووِ  اأْلَْنعامِ  ُ َوِجلَوووووحْل ْلُمْخِبِتنَي،الَّوووووِذيَن إِ اا َوَبشِِ ذا ذُكِوووووَر اّللَّ
 « ..يُوْنِفُقلنَ  ْقناُهمْ َوِ َّا َرزَ قُوُللُّبُْم،َوالصَّاِبرِيَن َعلى ما َأصاَّبُْم،َواْلُمِقيِمك الصَّالِة،

                                                                                                                                            
 و البقرة وعزىء يف احلج عن مثاني  من الناس.البدن مجع بدن  وهك الناق  أ - 1724
 ( فيه جهال  10543[)241/ 5حيدر آابق ] -السنن الكثى للبيهقك  - 1725

ناقوو  والبقوورة، وهووك اب بوول ل والتقع علووى ا؟مووالَبَدنَوو :الُبْخِتيوو :األنثى موون اِ؟مووال الُبْخووحل، والووذكر خُبْوويِت ، وهووك مِجووال ِنووَلال األعنووا  يالبُووْدن و 
 و يحل بَدن   لِِعَظِمها وِ َْنها. أكبه،
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شوووووووووعلر تلجيوووووووووه البومووووووووون مث يعووووووووو  .وا سوووووووووالم يلحووووووووود املشووووووووواعر وا عاهات،ويتلجوووووووووه ّبوووووووووا كلهوووووووووا إىل اّللِ 
  اة كلهوووا بصوووبغب  احليووووبوووذلك تصوووط.والعمل،والنشووواط والعباقة،واحلركووو  والعووواقة إىل تلوووك اللجهووو  اللاحدة

 العقيدة.
 يجعول ذكور اسوملليهوا،حَّت عاّلِل به وحوتم ذكور اسوم اّلِل وعلى هذا األساس حرم من الذابئ  ما أهل لغْي 

َسووكا  لِيَووْذُكُروا اْسووَم َعْلنووا َمنْ جَ مَّوو   أُ َوِلُكوولِِ ».اّلِل هوول الغوورم البارز،وكأ ووا تووذب  الذبيحوو  بقصوود ذكوور اسووم اّللِ 
 « ..اّللَِّ َعلى ما َرَزقَوُهْم ِمْن َّبِيَمِ  اأْلَْنعامِ 

ولوويك هوول ..« لالَووُه َأْسووِلمُ فوَ »وحوود : وابألموور اب سووالم لووه..« هلُُكْم إِلووه  واِحوود  فَووإِ »ويعقووه بتقريوور اللحدانيوو :
وِر الْ »إسالم ا جبار وا ضطرار،إ ا هل إسالم التسليم وا نم نان: ُ َوجِ  الَّوِذينَ .نيَ ُمْخِبتِ َوَبشِِ لَوحْل ِإذا ذُكِوَر اّللَّ

فووال « صوواَّبُمْ  َعلووى مووا أَ اِبرِينَ َوالصَّوو».ومشوواعرهم فبمجوورق ذكوور اسووم اّلِل ُيوور  اللجوول يف ضوومائرهم« قُولُوولُّبُمْ 
ا َرَزْقنوووواُهْم َوِ َّوووو».اقتووووه حوووو  عبفهووووم يعبوووودون اّللِ .«َواْلُمِقيِمووووك الصَّووووالةِ ».اعوووو ام هلووووم علووووى قضوووواء اّلِل فوووويهم

 فهم   يضنلن على اّلِل  ا يف أيديهم ..« يُوْنِفُقلنَ 
والشوعائر تعبوْي عون هوذ  العقيودة .العقيدة وقائمو  عليها فهك منبثق  من.وهكذا يرب  بني العقيدة والشعائر

واملهم أن تصووووطب  احليوووواة كلهووووا ويصووووطب  نشووووانها كلووووه بتلووووك الصووووبغ ،فتتلحد الطاقوووو  ويتلحوووود .ورمووووز هلووووا
 1726ا عا ،و  تتمز  النفك ا نساني  يف كَّت ا عاهات 

ناهوا َلُكوْم بُوْدَن َجَعلْ َوالْ »ن:بنحور البودويسوتطرق السويا  يف تقريور هوذا املعو  وتلكيود  وهول يبوني كوعائر احلوج 
ا ِمْنهوووا َوأَْنِعُمووولا َجبَوووحْل ُجُنلُّبوووا َفُكلُووول وَ فَِإذا .لا َّ ْيهوووا َصوووِموووْن َكوووعائِِر اّللَِّ َلُكوووْم ِفيهوووا َخْْي ،فَووواذُْكُروا اْسوووَم اّللَِّ َعلَ 

َ حُلُلُمهووووا َو  ِقماْن يَنوووواَل الَوووو. .ونَ َكووووذِلَك َسووووخَّْرانها َلُكووووْم َلَعلَُّكووووْم َتْشووووُكرُ .اْلقووووانَِع َواْلُمْعَ َّ  ُ هووووا،َولِكْن يَنالُووووُه ّللَّ
َ َعلى  ُوا اّللَّ رِ ا َهداكُ مالتوَّْقلى ِمْنُكْم،َكذِلَك َسخََّرها َلُكْم لُِتَكثِِ  « ..اْلُمْحِسِننيَ  ْم،َوَبشِِ

ركوه تْيا وهوك حيو  خوعول فيهوا وحا البودن ابلوذكر ألووا أعظوم اهلودي،فيقرر أن اّلِل أراق ّبوا ااوْي هلم،فج
ا ّبووهووا ويتلجهوولا ّلِل علياوهلووه،وهك ذبيحوو  هتوودى وتطعووم فجووزاء مووا جعلهووا اّلِل خووْيا هلووم أن يووذكروا اسووم 

ئموو  علووى يووالّ  بوول تنحوور قاوا.«ا َّ فَوواذُْكُروا اْسووَم اّللَِّ َعَلْيهووا َصوول »إليووه وهووك هتيووأ للنحوور بصوو  أقوودامها:
نهوووووا أصوووووحاّبا موانمأنوووووحل علوووووى األرم  لهتوووووا أكووووول «  ُجُنلُّبوووووافَوووووِإذا َوَجبَوووووحلْ » -معقللووووو  الرجووووول الرابعووووو  

ا اّلِل فلهذا سوخره.العرم للسوي استحبااب،وأنعملا منها الفقْي القانع الذي   يسأل والفقْي املع  الذي يت
 « ..ونَ ْم َتْشُكرُ ْم َلَعلَّكُ ها َلكُ َكذِلَك َسخَّْران»للناس ليشكرو  على ما قدر هلم فيها من ااْي حي  وذبيح :

َ حُلُلُمهووا َو  ِقماُ هووا»وهووم حووني يوويمرون بنحرهووا ابسووم اّلِل  فووإن اللحوولم والوودماء   تصوول إىل « لَووْن يَنوواَل اّللَّ
  كما كوان مشوركل قوريا يلطخولن أوتووم وآهلوتهم  -إ ا تصل إليه تقلى القللب وتلجهاهتا .اّلِل سبحانه

َ َعلووووى مووووا »غليظوووو   بوووودماء األضووووحيات علووووى نريقوووو  الشوووور  املنحرفوووو  ال ُوا اّللَّ َكووووذِلَك َسووووخََّرها َلُكووووْم لُِتَكووووثِِ

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( يراجع فصل:العقيدة واحلياة،يف كتاب:السالم العاملك وا سالم.  - 1726
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فقد هداكم إىل تلحيد  وا عا  إليه وإقرا  حقيق  الصل  بني الرب والعباق،وحقيق  الصول  بوني ..« َهداُكمْ 
 العمل وا عا .

ِر اْلُمْحِسِننيَ » ابّلِل يف    وُيسونلن الصولقة،العبا الوذين ُيسونلن التصلر،وُيسونلن الشعلر،وُيسونلن..« َوَبشِِ
 كل نشاط احلياة.

يهوووووا إىل فهووووول ينظووووور و وهكوووووذا   حطووووول املسووووولم يف حياتوووووه خطووووولة،و  يتحووووور  يف ليلوووووه أو ووووووار  حركووووو ،إ  
قة اّلِل مون تحقو  ّبوا إراتا عبواقة فإذا احليواة كلهو.اّلِل.وايا قلبه فيها بتقلا ،ويتطلع فيها إىل وجهوه ورضوا 

 احلياة يف األرم وهك ملصلل  السبه ابلسماء. خل  العباق،وتصل  ّبا
 اسامرار الممرهللاة بين الهدى والضالل41 - 38الدرس السادس:

توداء  نعهم مون ا عّلِل واواتلك الشعائر والعباقات   بد هلا من محاي  تدفع عنها الذين يصدون عون سوبيل 
ملني لعابوودين العوواايمنني ئر،واكن املووعلووى حريوو  العقيوودة وحريوو  العبوواقة،وعلى قداسوو  املعابوود وحرموو  الشووعا

 ا واهلخرة.ري  يف الدنيْي للبشمن هقي  منهاج احلياة القائم على العقيدة،املتصل ابّلِل،الكفيل بتحقي  اا
 دهتم اعتووووداء وعوووون عقيوووو وموووون مث أذن اّلِل للمسوووولمني بعوووود اهلجوووورة يف قتووووال املشووووركني ليوووودفعلا عوووون أنفسووووهم

 لووووول قيووووون لعبووووواقة يفوليحققلا ألنفسوووووهم ولغوووووْيهم حريووووو  العقيووووودة وحريووووو  ااملعتدين،بعووووود أن بلووووو  أقصوووووا ،
موووا يلوووك مووون ا هلوووم فياّلِل،ووعووودهم النصووور والتمكني،علوووى كووورط أن ينهضووولا بتكوووالي  عقيووودهتم الووويت بينهووو

 :اهلايت
َ   ُيُِوهُ » َ يُوداِفُع َعووِن الَّوِذيَن آَمنُوولا،ِإنَّ اّللَّ ُووْم لُِلُموولاِذَن لِلَّووِذيَن يُقوالر ،أُ لَّان  َكُفوُكوولَّ َخوو  ِإنَّ اّللَّ َ .تَوُللَن  َِوَّ َوِإنَّ اّللَّ

،الَِّذيَن أُْخرُِجلا ِمْن ِقايرِِهْم بَِغْْيِ  َلْل  َقفْوُع اّللَِّ النَّواَس بَوْعَضوُهْم وَ .ُقلُللا:َربُوَنا اّللَُّ  َّ أَْن يوَ َح ِ  إِ  َعلى َنْصرِِهْم َلَقِدير 
َ َولَيَوْنُصوَرنَّ اّللَُّ .ِثْيا  ُم اّللَِّ كَ يَهوا اْسووَوبِيَووع  َوَصوَللات  َوَمسوواِجُد يُووْذَكُر فِ بِوبَوْعخ  هَلُوودَِِمحْل َصولاِمُع   َمووْن يَوْنُصوورُُ ،ِإنَّ اّللَّ

،الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم يف اأْلَْرِم أَقاُملا ا َوّللَِِّ .ا َعوِن اْلُمْنَكورِ ْعُروِ  َوَوَلْ زَّكاَة َوأََمُروا اِبْلمَ َوآتَوُلا ال لصَّالةَ َلَقِلي  َعزِيز 
 « ..عاِقَبُ  اأْلُُملرِ 

ع لضوالل والصورا اهلودى واإن قلى الشر والضالل تعمل يف هذ  األرم،واملعرك  مسوتمرة بوني ااوْي والشور و 
 قائم بني قلى ا ميان وقلى الطغيان منذ أن خل  اّلِل ا نسان.

ن ااوْي  النواس عوغْي متولرع وميلوك أن يفولوهل يبطا غْي متحرج،ويضرب .والشر جام  والبانل مسل 
ميهوووووا مووووون ن قووووولة همووووفال بووووود لإلميووووان وااوووووْي واحلووووو  .إن اهتوووودوا إليوووووه،وعن احلووووو  إن تفتحووووحل قلووووولّبم لوووووه

 البطا،وتقيها من الفتن  وهرسها من األكلا  والسملم.
قووولة  ،اعتمووواقا علوووىلوالبان و  يشوووأ اّلِل أن يووو   ا ميوووان وااوووْي واحلووو  عوووز  تكووواف  قووولى الطغيوووان والشووور

نوول قووود ميلكهوووا البا يووو  الوويتفووالقلة املاق.ا ميووان يف النفووولس وتغلغوول احلووو  يف الفطر،وعموو  ااوووْي يف القللب
 ه.دى تنتهك إليلبشري  موللصث حد ولالحتمال أمد،وللطاق  ا.تزلزل القللب وتفل النفلس وتزي  الفطر
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يسوووووووتعدون    ريثموووووووان يووووووو   املووووووويمنني للفتنووووووو ،إومن مث   يشوووووووأ أ.واّلِل أعلوووووووم بقلووووووولب النووووووواس ونفلسوووووووهم
 ق العدوان.لقتال لر وعندئذ أذن هلم يف ا.للمقاوم ،ويتهيأون للدفاع،ويتمكنلن من وسائل ا؟هاق .

َ يُوداِفُع »وقبل أن ذذن هلم اب نطال  إىل املعركو  آذووم أنوه هول سويتلىل الودفاع عونهم فهوم يف محايتوه: ِإنَّ اّللَّ
 .. 1727«َمُنلاَعِن الَِّذيَن آ

َ   ُيُِ »وأنه يكر  أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم رذوللن حتما:  « ..َكُفلر    لَّ َخلَّان  ُه كُ ِإنَّ اّللَّ
دين و  غوووْي معتوووو وأنوووه حكووووم هلوووم  حقيوووو  قفووواعهم وسووووالم  مووولقفهم موووون الناحيووو  األقبيوووو  فهوووم مظللموووولن

ُْم لُ »متبطرين:  « ..ِلُملاأُِذَن لِلَِّذيَن يُقاتَوُللَن  َِوَّ
َ َعل»وأن هلم أن يطم نلا إىل محاي  اّلِل هلم ونصر  إايهم:  « ..ر  ِهْم َلَقِديى َنْصرِ َوِإنَّ اّللَّ

ا يعولق هم وحودهم،إ ْيها علويوأن هلم ما يثر خلضهم للمعرك  فهم منتدبلن ملهم  إنساني  كبْية،  يعلق خ
ن مولن أخرجولا موأووم مظل وحريو  العبواقة وذلوك فول على ا؟بهو  امليمنو  كلهوا وفيهوا ضومان حلريو  العقيودة 

أن  كلموو   وهووك أصوود ..« بُونَووا اّللَُّ يَوُقلُللا:رَ   أَنْ الَّووِذيَن أُْخرُِجوولا ِمووْن ِقايرِِهووْم بِغَووْْيِ َحوو ِ  ِإ َّ »قايرهووم بغووْي حوو :
 لوووذي  ملطلووو  افهووول البغوووك ا.ومن أجووول هوووذ  الكلمووو  وحووودها كوووان إخراجهم.تقوووال،وأح  كلمووو   ن تقوووال

هم،إ ووا عتوودى عليوهل التجوورق موون كوول هوود  كخصووك موون انحيوو  امل.يسووتند إىل كووبه  موون انحيوو  املعتوودين
ر فيهوا لويت تشوتجهك العقيدة وحدها من أجلهوا حرجولن،  الصوراع علوى عورم مون أعورام هوذ  األرم،ا

ا كلوووه تلوووك ذهووو  ووراء األنمووواع وتتعوووارم فيهوووا املصووواحل وختتلووو  فيهوووا ا عاهوووات وتتضوووارب فيهوووا املنوووافع
 بَوْعخ  هَلُوودَِِمحْل َصوولاِمعُ ْعَضووُهْم بِووبوَ لنَّوواَس َولَووْل  َقفْووُع اّللَِّ ا»حاجوو  العقيوودة إىل الوودفع عنهووا:.القاعوودة العاموو  .

 ..« َوبَِيع  َوَصَللات  َوَمساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اّللَِّ َكِثْيا  
اكن ،والصوللات أموالصلامع رى عامو  وهوك أوسوع مونوالصلامع أماكن العبواقة املنعزلو  للرهبوان،والبيع للنصوا

 واملساجد أماكن العباقة للمسلمني..العباقة لليهلق

                                                 
سوطحل ن  كو  و   يذكر امليل  رمحه هللا سبه نزول اهلايت ، فَعْن ُعْرَوَة ْبِن الُزَبْْيِ"ِإنَّ أول آيو  أنزلوحل يف القتوال حوني ابْوتَولَوى املسولمل  - 1727

ُووْم لُِلُموولا{ اهليوو  وذلووكِذيَن يُوَقوواتَولُ ِذَن لِلَّووأُ  ّبووم عشووائرهم ليفتنوولهم َعووِن ا سووالم، وأخرجوولهم ِمووْن قايرهووم وتظوواهروا َعلَووْيِهْم، فووأنزل هللا: "   لَن  َِوَّ
 د ( ذكر  بال سن 14795[)384/ 9حني أذن لرسلله اباروج، أذن هَلُْم ابلقتال".تفسْي ابن أيب حامت ]

وا َخورََج النَّوِلُ وعَ  وَ  قَواَل َرُجول   ْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْْي  ، قَاَل :" َلمَّ ُوْم لُِلُمولا اهْليَوُ  ، الَّو يَن يُوَقواتَوُللنَ :َأْخَرُجولا نَبِويوَُّهْم فَونَوزَلَوحْل :أُِذَن لِلَّوذِ  ِموْن َمكَّ ِذيَن  َِوَّ
 صحي  مرسل   ( 23068 تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )يف َأْصَحابُُه " َجاِمُع اْلبَوَياِن وَ  ُأْخرُِجلا ِمْن ِقاَيرِِهْم ِبَغْْيِ َح ِ  النَِّلُ 

ا َخرََج النَِّلُ  َ  قَاَل أَبُل َبْكر   وَعِن اْبِن َعبَّاس  ، قَاَل :" َلمَّ بَّاس  :فَأَنْوَزَل لَيَوْهِلُكنَّ قَاَل اْبُن عَ  ُعلَن ، إِلَْيِه رَاجِ ِبيوَُّهْم ، ِإانَّ ّللَِّ َوِإانَّ َأْخَرُجلا نَ :ِمْن َمكَّ
ُْم لُِلُملا َوِإنَّ اّللََّ َعَلى َنْصرِهِ  اِن َتال  . َوِهَك أَوَُّل آيَ   نَوزََلحْل "َجواِمُع اْلبَويَوقِ ْكر  :فَوَعَرْفحُل أَنَُّه َسَيُكلُن ر  قَاَل أَبُل بَ ْم َلَقِدياّللَُّ :أُِذَن لِلَِّذيَن يُوَقاتَوُللَن  َِوَّ

 ( صحي      23069يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) 
وا َخورََج َرُسولُل اّللَِّ  وَ  قَواَل أَبُول َبْكو وَعِن اْبِن َعبَّاس  قَواَل :" َلمَّ يع وا  نَّ ، َواّللَِّ لَويَوْهِلكُ  ُل اّللَِّ  ، ُأْخورَِج َرُسول ر  :ِإانَّ ّللَِّ َوِإانَّ إِلَْيوِه رَاِجُعولنَ ِموْن َمكَّ مجَِ

ُْم لُِلُملا . ِإىَل قَوْللِِه :الَّ  ا نَوزََلحْل :أُِذَن لِلَِّذيَن يُوَقاتُِللَن  َِوَّ ل َبْكور  أَنَّوُه َسوَيُكلُن ِقتَوال  "َجواِمُع اْلبَويَواِن اَيرِِهوْم ِبغَوْْيِ َحو ِ  َعوَرَ  أَبُوْخرُِجلا ِموْن قِ ِذيَن أُ فَوَلمَّ
 ( صحي  23071)  يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ 
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يف نظوور البانوول أن اسووم    يشوفع هلووا -وختصيصووها لعبوواقة اّلِل  علوى قداسووتها -وهوك كلهووا معرضوو  للهوودم 
ن عوووودائها الووووذيقيوووودة أللعأي قفووووع محوووواة ا.اّلِل يووووذكر فيهووووا،و  ُيميهووووا إ  قفووووع اّلِل النوووواس بعضووووهم بووووبعخ

يودفع  ثول  ن إ  أنفالبانول متوبج    يكو  و  يقو  عون العودوا.ينتهكولن حرمتها،ويعتودون علوى أهلها
ميوه د مون القولة ه،بل   بوو  يكفك احل  أنه احلو  ليقو  عودوان البانول عليوه.القلة اليت يصلل ّبا والل

 ل ا نسانوهك قاعدة كلي    تتبدل ما قام ا نسان ه.وتدفع عنه
 دفاع هللا أمال  عن عباده المؤمنين المألومين وقدرأه عل  نصرهم

لونفك ارار يف عوا  هوا مون أسوو  بد من وقف  أمام هذ  النصلص القليل  الكلمات العميق  الد ل ،وما وراء
 وعا  احلياة.

لووووذين ا يوووودافع عوووون ن اّللِ ، إن اّلِل يبوووودأ ا ذن ابلقتووووال للووووذين قوووواتلهم املشووووركلن،واعتدى علوووويهم املبطلوووولن
َ يُوودافِ »آمنلا،وأنووه يكوور  املعتوودين علوويهم موون الكفووار ااووائنني: وولَّووِذيَن آمَ اُع َعووِن ِإنَّ اّللَّ َ   ُيُِ ُه ُكوولَّ نُوولا ِإنَّ اّللَّ

لع حتموا عنوه فهول  نو فع اّللِ ومن يودا...فقد ضومن للمويمنني إذن أنوه هول تعواىل يودافع عونهم« َخلَّان  َكُفلر  
هوواقف وفوويم لوويهم ا؟ففوويم إذن ذذن هلووم ابلقتووالف وفوويم إذن يكتووه ع.و ،لاهر حتمووا علووى عوودو  .موون عوود

اقر علووى قووروفوو ،واّلِل اقبوو  معوالع.إذن يقوواتللن فيصوويبهم القتوول وا؟ر ،وا؟هوود واملشق ،والتضووحي  واهل م ..
 هقي  العاقب  هلم بال جهد و  مشق ،و  تضحي  و  أ ،و  قتل و  قتالف

ك البشووور مووون تلووو ركوووه حنووونوالوووذي ند.ا؟ووولاب أن حكمووو  اّلِل يف هوووذا هوووك العليوووا،وأن ّلِل احلجووو  البالغووو  .و 
ومحاهتووا  ن محلوو  قعلتووهق أن يكوول احلكموو  ويظهوور لعقللنووا ومووداركنا موون عاربنووا ومعارفنووا أن اّلِل سووبحانه   يوور 

م نوواء،جملرق أوووينووا بووال ع  سووهال هالكسوواىل،الذين السوولن يف اسوو خاء،مث يتنووزل علوويهم نصوور « التنابلوو »موون 
  نعوم  يهم ا عتوداءووقع عل يقيملن الصالة ويرتللن القرآن ويتلجهلن إىل اّلِل ابلدعاء،كلما مسهم األذى

 .سراء والضراءاء يف الإوم اه أن يقيملا الصالة،وأن يرتللا القرآن،وأن يتلجهلا إىل اّلِل ابلدع
  .وقونه للمعركالذي يتز  حلمل قعلة اّلِل ومحايتها إ ا هك الزاقولكن هذ  العباقة وحدها   تيهلهم 

دون ل سوالحه ويزيوبانول  ثووالذخْية اليت يدخرووا للملقع ،والسال  الذي يطم نلن إليه وهم يلاجهولن ال
 عنه سال  التقلى وا ميان وا تصال ابّلِل.

 نضوجهم هوم يف م كوك يوتمريقهم هوم أنفسوهلقد كاء اّلِل تعاىل أن اعل قفاعوه عون الوذين آمنولا يوتم عون نو
ر وهوك ك تلاجوه ااطوستيقج وهوتفالبني  ا نساني    تستيقج كل الطاقات املذخلرة فيها كما .أيناء املعرك 

ا أوقع فيهوا موليو  بكول خعندئوذ تتحفوز كول .تدفع وتدافع،وهك تستجمع كل قلهتا لتلاجه القولة املهامجو  .
ى موووووا لتوووووييت أقصوووووو د موووووع ااوووووالاي األخووووورى يف العمليوووووات املشووووو ك  اسوووووتعداق لتووووويقي قورهوووووا ولتتسوووووان مووووون

 لكمال.اة له من الكه،وتبذل آخر ما تنطلي عليه وتصل إىل أكمل ما هل مقدور هلا وما هك مهيأ
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وتلفز كوووول ل قلاهووووا،كووووواألموووو  الوووويت تقوووولم علووووى قعوووولة اّلِل يف حاجوووو  إىل اسووووتيقاا كوووول خالايها،واحتشوووواق  
 ضوخم  والقيواممانو  الا،كك يتم  لها،ويكمل نضجها،وتتهيأ بوذلك حلمول األاستعداقها،وعمع كل ناقاهت

 عليها.
قوات عطل تلوك الطا ُيني،يوالنصر السريع الذي   يكل  عناء،والذي يتنزل هينا لينا على القاعدين املس

 عن الظهلر،ألنه   ُيفزها و  يدعلها.
بوووذل فيوووه تلوووثمن   أو  ألنوووه رخووويا ا.ضوووياعهوذلوووك فووول  أن النصووور السوووريع اهلوووني اللوووني سوووهل فقدانوووه و 

هتم وهشووود شوووحذ ناقووواوتنيوووا ألن الوووذين انلووول    تووودرب قووولاهم علوووى ا حتفووواا بوووه و  ت.تضوووحيات عزيزة
 فهك   تتحفز و  هتشد للدفاع عنه..لكسبه

الضووع  قوولة و الفر،وال،والكر و وهنووا  ال بيوو  اللجدانيوو  والدربوو  العمليوو  تلووك الوويت تنشووأ موون النصوور واهلزميوو 
 القل .ا نم نان و  لغم،ومنومن الفر  وا.من األمل واأل .ومن املشاعر املصاحب  هلا ..والتقدم والتقهقر

تنسووووي  بووووني ماعوووو  والومعهووووا التجمووووع والفنوووواء يف العقيوووودة وا؟.وموووون الشووووعلر ابلضووووع  والشووووعلر ابلقوووولة .
ر يف مجيووووع ْي األموووول قوووو  القلة،وتوووودبا عاهووووات يف ينووووااي املعركوووو  وقبلهووووا وبعوووودها وكشوووو  نقوووو  الضووووع  ون

 وكلها ضروري  لام  اليت همل الدعلة وتقلم عليها وعلى الناس..احلا ت .
جعوول اّلِل قفاعووه عوون الووذين آمنوولا يووتم عوون نووريقهم هووم .موون أجوول هووذا كلووه،ومن أجوول غووْي   ووا يعلمووه اّلِل .

 .1728أنفسهم و  اعله لقي  هتب  عليهم من السماء بال عناء
 بطئ النصر ؟لماذا ي

لن هوووذا كوووفي.ربنوووا اّللِ علوووى الوووذين للمووولا وأخرجووولا مووون قايرهوووم بغوووْي حووو  إ  أن يقلللا:يبطوووئ والنصووور قووود 
 ا بطاء حلكم  يريدها اّلِل.

ا،و  شود بعود ناقاهتومهوا،و  هالنصر ألن بني  األم  امليمن    تنضج بعد نضجها،و  يوتم بعود اا يبطئ قد 
ن وووذ لنصووور حيافلل انلوووحل .ر  أقصوووى املوووذخلر فيهوووا مووون قووولى واسوووتعداقاتتتحفوووز كووول خليووو  وتتجموووع لتعووو

 لفقدته وكيكا لعدم قدرهتا على محايته نليال 

                                                 
وا سالم مع هذا   يعد القتال غايو  لذاتوه،و  ذذن بوه إ  لغايو  أكوث مون املهاقنو  وامللاقعو  .. إن السوالم هول غايو  ا سوالم كموا   - 1728

لوى أي عودوان عالبغوك وال موا حيوة يقوعأتقرر آايت أخرى كثْية يف القرآن. ولكنه السوالم الوذي   اعتوداء فيوه و  للوم و  بغوك و  عودوان. 
املغوووارم و  تلزيوووع املغووواح يفاء،والعووودل مقووولم مووون مقلموووات ا نسووواني  الفاضووول  كحريووو  العقيووودة وحريووو  العباقة،والعووودل يف احلكم،والعووودل يف ا؟ز 
  أيوو ذ  املقلموات يفهوي مقولم موون واحلقول  واللاجبات،واسوتقام  السولل  الفوورقي وا؟مواعك علوى حوودوق اّلِل .. أموا حيوة يقوع البغووك علوى أ
 قول . ن قول ،علىصلرة من الصلر،سلاء وقع من فرق على فرق،أو من فرق على مجاع ،أو من مجاع  على فرق أو مجاع ،أو م

عودل علوى ل هقو  ااوْي والهواقعو  إ وا فا سالم   يرضى حين وذ بسوالم يقولم علوى هوذا العودوان. فلويك السوالم يف ا سوالم هول املهاقنو  واملل 
  (ّلِل للعباق .. )يراجع بتلسع كتاب السالم العاملك وا سالم(. ) السيد رمحه هللاالنهج الذي ر ه ا

هو ينسخ لك وهو الصواب و قول غري ذيقل :وهذا رأيه السابا ويف اةجزاب اةود من الظمل والاليلا تفسري الورة اة فال والتوبة 
 ةىلر .أ   من آىلر  ان قد قاله قبل ذلك وهذا يتكرر يف هذش اةجزاب ا
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يد،فال لكووه موون رصووواالنصوور حووَّت تبووذل األمووو  امليمنوو  آخوور مووا يف نلقهووا مووون قوولة،وآخر مووا  يبطووئ وقوود  
 تستبقك عزيزا و  غاليا،  تبذله هينا رخيصا يف سبيل اّلِل.

   د مون اّللِ ها بدون سونالنصر حَّت عرب األم  امليمن  آخر قلاها،فتدر  أن هذ  القلى وحد طئ يبوقد 
 اّلِل. مر بعدها إىلتكل األ إ ا يتنزل النصر من عند اّلِل عند ما تبذل آخر ما يف نلقها مث.تكفل النصر

ّلِل،و  ا سووندا إ  ا  عوود هلووو بووذل النصوور لتزيوود األموو  امليمنوو  صوولتها ابّلِل،وهووك تعوواين وتتووأ  وت يبطووئ وقوود 
نود بعود النصور ع لوى الونهجعوهذ  الصل  هك الضمان  األوىل  سوتقامتها .متلجها إ  إليه وحد  يف الضراء

 ه اّلِل.فال تطغى و  تنحر  عن احل  والعدل وااْي الذي نصرها ب.ما يتأذن به اّللِ 
يف كفاحهووا وبووذهلا وتضووحياهتا ّلِل ولدعلتووه فهووك تقاتوول  النصوور ألن األموو  امليمنوو    تتجوورق بعوود يبطووئ وقوود 

واّلِل يريود أن يكولن ا؟هواق لوه وحود  ويف .ملغنم هققه،أو تقاتل محي  لوذاهتا،أو تقاتول كوجاع  أموام أعودائها
اَل اَي فَوَقووو - -َعْن َأىِب ُملَسوووى قَووواَل َجووواَء َرُجووول  ِإىَل النَّوووِبِِ .سوووبيله،بري ا مووون املشووواعر األخووورى الووويت تالبسوووه

يَّوو    ،َمووا اْلِقتَوواُل ِ  َسووِبيِل اّللَِّ فَووِإنَّ َأَحوَداَن يُوَقاتِووُل َغَضووب ا،َويُوَقاِتُل محَِ قَوواَل َوَمووا َرفَووَع  -فَوَرفَووَع إِلَْيوِه رَْأَسووُه .َرُسولَل اّللَِّ
ووا   اّللَِّ ِهووَى اْلُعْليَووا فَوُهووَل ِ  َسووِبيِل اّللَِّ َعووزَّ َوَجوولَّ َمووْن قَاتَووَل لَِتُكوولَن َكِلَموو ُ » فَوَقوواَل  -إِلَْيوِه رَْأَسووُه ِإ َّ أَنَّووُه َكوواَن قَائِم 

»1729 .  
نهوا من اورق الشور أد اّلِل النصور ألن يف الشور الوذي تكافحوه األمو  امليمنو  بقيو  مون خْي،يريو ئكما قد يبط

لنصوور ا يبطووئ د ليوتمحخ خالصووا،ويذهه وحود  هالكووا،  تتلوبك بووه ذرة مون خووْي توذهه يف الغمووار  وقو
د لووه حين ووذ فقوود اوو مليمنوولنافلل غلبووه .للنوواس اامووا هن البانوول الووذي هاربووه األموو  امليمنوو    ينكشوو  زيفووأل

ذين   األبورايء الو يف نفولس أنصارا من املخدوعني فيه،  يقتنعلا بعد بفساق  وضورورة زوالوه فتظول لوه جوذور
ل  عليووه غووْي مأسوو للناس،ويووذههفيشوواء اّلِل أن يبقووى البانوول حووَّت يتكشوو  عوواراي .تنكشوو  هلووم احلقيق 

 من ذي بقي  
لل ف.موو  امليمنوو ي اثلووه األالنصوور ألن البي وو    تصوول  بعوود  سووتقبال احلوو  وااووْي والعوودل الووذ يبطووئ وقوود  

س تتهيوأ النفول  ائموا حوَّتقفيظول الصوراع .انتصرت حين وذ للقيوحل معارضو  مون البي و    يسوتقر هلوا معهوا قرار
 فر،و ستبقائه  من حلله  ستقبال احل  الظا

ع  حيات،وتتضووواالنصر،فتتضووواع  التض يبطوووئ مووون أجووول هوووذا كلوووه،ومن أجووول غوووْي   وووا يعلموووه اّلِل،قووود 
 مع قفاع اّلِل عن الذين آمنلا وهقي  النصر هلم يف النهاي ..اهل م

تقباله ؟ووول حللوووه  سووو،وهتيي اوللنصووور تكاليفوووه وأعبوووا   حوووني يتوووأذن اّلِل بوووه بعووود اسوووتيفاء أسوووبابه وأقاء مثنوووه
َ َلَقولِ  »واسوتبقائه: ُ َمووْن يَوْنُصورُُ  ِإنَّ اّللَّ أْلَْرِم أَقواُملا الصَّووالَة،َوآتَوُلا ِإْن َمكَّنَّواُهْم يف ا الَّووِذينَ .يز  ي  َعزِ َولَيَوْنُصوَرنَّ اّللَّ

 ..« ُ  اأْلُُملرِ  عاِقبَ الزَّكاَة،َوأََمُروا اِبْلَمْعُروِ ،َوَوَْلا َعِن اْلُمْنَكِر َوّللَِّ 
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فمن هم هي ء الوذين ينصورون .فلعد اّلِل امليكد الليي  املتحق  الذي   يتخل  هل أن ينصر من ينصر  .
نَّوووواُهْم يف »اّلِل،فيسووووتحقلن نصوووور اّلِل،القوووولي العزيووووز الووووذي   يهووووزم موووون يتوووول  ف إوووووم هووووي ء: الَّووووِذيَن ِإْن َمكَّ

فعبوودوا اّلِل وويقوولا صوولتهم بووه،واعهلا ..« قوواُملا الصَّووالةَ أَ »..فحققنووا هلووم النصوور،ويبتنا هلووم األموور ..« اأْلَْرمِ 
فوأقوا حو  املال،وانتصوروا علوى كو  النفك،وتطهوروا ..« َوآتَووُلا الزَّكواةَ »..إليه نائعني خاضعني مستسولمني 

من احلرص،وغلبلا وسلس  الشيطان،وسدوا خل  ا؟ماع ،وكفللا الضوعا  فيهوا وانواويج،وحققلا هلوا صوف  
ِهْم »  --َعووِن النُوْعَموواِن بْووِن َبِشووْي  قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  -ك ا؟سووم احلوو َمثَووُل اْلُمووْيِمِننَي ِ  تَوووَلاقِِِهْم َوتَووورَامحُِ

 ...1730«َوتَوَعانُِفِهْم َمَثُل ا؟ََْسِد ِإَذا اْكَتَكى ِمْنُه ُعْضل  َتَداَعى َلُه َسائُِر ا؟ََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى 
الشور  فقواوملا..« ُمْنَكورِ ْلا َعوِن الْ َووََ ».. فدعلا إىل ااْي والصال ،وقفعلا إليه الناس..« ُروا اِبْلَمْعُرو ِ َوأَمَ »

عود غيوْي ،و  تقتقرة علوى والفساق،وحققلا ّبذا وذا  صوف  األمو  املسولم  الويت   تبقوى علوى منكور وهوك قوا
 عن معرو  وهك قاقرة على هقيقه ..

ن ّلِل وحوووود  قو عتزين ابصوووورون اّلِل،إذ ينصوووورون وجووووه الووووذي أراق  للنوووواس يف احليوووواة،مهووووي ء هووووم الووووذين ين
 وهي ء هم الذين يعدهم اّلِل ابلنصر على وجه التحقي  واليقني..سلا 

  ،يصوورفه كيووّللِ عوود ذلووك بواألموور .املشووروط بتكاليفووه وأعبائووه ..فهوول النصوور القووائم علووى أسووبابه ومقتضياته
 « ..ُ  اأْلُُملرِ  عاِقبَ َوّللَِّ »ي :صرا،والنصر هزمي ،عند ما ختتل القلائم،أو هتمل التكاليشاء،فيبدل اهلزمي  ن

إىل ااوْي  ري  املتجهو لعدل واحلمن انتصار احل  وا.إنه النصر الذي ييقي إىل هقي  املنهج ا هلك يف احلياة
 والشهلات .. املطامعلذوات،و املنظلر فيه إىل هذ  الغاي  اليت يتلارى يف للها األكخاص وا.والصال 

   يبقووى ألحوود اابة و فال يعطووى ألحوود جزافووا أو حموو.ولووه كوورونه.ولووه تكاليفه.وله مثنه.وهوول نصوور لووه سووببه
 ُيق  غايته ومقتضا  ..
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 [57إل   42(:اآليات 22]سور  الحج ):الوحد  الثالثة

 المسلمين بالكنصر هللا للرسول وإهالهللاه  عدائهم وأطمين الرسول و

َلُهْم قَوْلُم نُل   َوعاق  وَ }  َبحْل قَوبوْ ( َوَأْصوحاُب 43ِإبْوراِهيَم َوقَووْلُم لُولط  ) ( َوقَووْلمُ 42)مَثُلُق َوِإْن يَُكذِِبُلَ  فَوَقْد َكذَّ
   أَْهَلْكناهوووا ْن ِمووْن قَوْريَوو( َفَكووأَيِِ 44)اَن َنِكوووِْي كووَكْيووَ   فَ َمووْدَيَن وَُكووذَِِب ُملسووى فََأْمَلْيووحُل لِْلكووواِفرِيَن مُثَّ َأَخووْذهُتُْم 
فَولَوْم َيِسوْيُوا يف اأْلَْرِم فَوَتُكولَن هَلُوْم ( أَ 45ِشيد  )ْصر  مَ َوِهَك لاِلَم   َفِهَك خاِويَ   َعلى ُعُروِكها َوبِْ ر  ُمَعطََّل   َوقَ 

وووا   تَوْعَموو يِت يف الُصوووُدوِر  تَوْعَمووى اْلُقلُووولُب الَّووو َولِكووونْ ْبصوووارُ ى اأْلَ قُولُوولب  يَوْعِقلُووولَن ِّبوووا أَْو آذان  َيْسووَمُعلَن ِّبوووا فَِإوَّ
ُ َوْعووَدُ  وَ  (46) ( 47ا تَوعُووُدوَن )َربِِووَك َكووأَْلِ  َسووَن   ِ َّوو ْلمووا  ِعْنوودَ ِإنَّ يوَ َوَيْسووتَوْعِجُللَنَك اِبْلَعووذاِب َولَووْن ُحْلِووَ  اّللَّ

وا أاََن َلُكوْم نَوِذير  ا( قُوْل اي أَيُوَهوا 48ُْي ) اْلَمِصوا َوِإَ َّ َأَخوْذهتُ وََكأَيِِْن ِمْن قَوْريَو   أَْمَلْيوحُل هَلوا َوِهوَك لاِلَمو   مُثَّ  لنَّواُس ِإ َّ
الَّوِذيَن َسوَعْلا يف آايتِنوا ُمعواِجزِيَن وَ ( 50َكورمي  )  ة  َورِْز   ( فَالَِّذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت هَلُوْم َمْغِفورَ 49ُمِبني  )

 أَْلَقووى الشَّووْيطاُن يف ِإذا َاَوو َّ  ُسوولل  َو  نَووِلِ  ِإ َّ َومووا أَْرَسووْلنا ِمووْن قَوْبلِووَك ِمووْن رَ  (51ِحوويِم )أُول ِووَك َأْصووحاُب ا؟َْ 
ُ ما يُوْلِقك الشَّْيطاُن مُثَّ ُُيِْكوُم  ُ آاأُْمِنيَِّتِه فَويَوْنَسُ  اّللَّ ْيطاُن َيْجَعوَل موا يُوْلِقوك الشَّولِ ( 52 َعلِويم  َحِكويم  )ايتِوِه َواّللَُّ ّللَّ

نَوو   لِلَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمووَرم  َواْلقاِسووَيِ  قُولُوولُّبُْم وَ  لِوويَوْعَلَم الَّووِذيَن أُوتُوولا ( وَ 53ِفووك ِكووقا   بَِعيوود  )لَ ظَّوواِلِمنَي ِإنَّ الِفتوْ
( 54 آَمنُولا ِإىل ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  ) هَلواِق الَّوِذينَ  اّللََّ ُّبُْم َوِإنَّ ُه قُولُول اْلِعْلَم أَنَُّه احلَُْ  ِمْن َربِِوَك فَويُوْيِمنُولا بِوِه فَوُتْخبِوحَل لَو

( اْلُمْلووُك 55ْلم  َعِقوويم  )ْو َذْتِوويَوُهْم َعووذاُب يوَوو بَوْغتَوو   أَ لسَّوواَع ُ اَو  يَووزاُل الَّووِذيَن َكَفووُروا يف ِمْريَوو   ِمْنووُه َحووَّتَّ َشْتِوويَوُهُم 
نَوُهْم فَالَِّذيَن آمَ  بُلا آِبايتِنوا َوالَّو (56اِت النَِّعيِم )اِت يف َجنَّ لصَّاحلِ ُنلا َوَعِمُللا ايَوْلَمِ ذ  ّللَِِّ َُيُْكُم بَويوْ ِذيَن َكَفوُروا وََكوذَّ

 { (57فَُأولِ َك هَلُْم َعذاب  ُمِهني  )
 مقدمة الوحد  :

كوالي  ن ينهضولن بتملوابلنصور  انتهى الدرس الساب  عند ا ذن ابلقتال حلماي  العقائد والشعائر ووعد اّللِ 
 عقيدة،وُيققلن النهج ا هلك يف حياة ا؟ماع .ال

ىل تودخل يود القودرة ا هليو  لنصور  إ - -وإذ انتهى من بيان تكالي  األم  امليمنو  أنشوأ يطمو ن الرسولل 
ني علوووى وأخووذ املكوووذب -م علووويهم السوووال -واووذ ن أعدائوووه،كما توودخلحل مووون قبووول لنصوورة إخلانوووه الرسوول 

ا   والتودبر،فإو ب للتأمولإىل شمول مصوارع الغوابرين إن كانوحل هلوم قلول  وأخذ يلجه املشركني.مدار األجيال
 تعمك األبصار،ولكن تعمك القللب اليت يف الصدور.

يبطل و .ىل أن اّلِل ُيمك رسله من كيود الشويطان كموا ُيمويهم مون كيود املكوذبنيإ - -مث يطم ن الرسلل 
ظووول ب الكووافرة فت  والقلووول فأما القلوولب املريضوو.مووا ُياولووه الشووويطان وُيكووم آايتووه واللهوووا للقلوولب السوووليم 

 الريب  فيها حَّت تنتهك ّبا إىل كر مصْي ..
بهم،وينهضوولا اّبا واجفالودرس كلووه بيووان هلتر يود القوودرة وهووك تتودخل يف سووْي الدعلة،بعوود أن يويقي أصووح

 بتكاليفهم اليت سب  ّبا الدرس املاضك يف السيا .
 من هالك الك ار السابقين  عابارلالأوجيه الك ار  48 - 42الدرس ا ول:
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َلُهْم قَوووْلُم نُوول   َوعوواق  وَ » َبحْل قَوووبوْ ،وَ َوقَوووْلُم ِإبْ مَثُلُق،َوِإْن يَُكووذِِبُلَ  فَوَقووْد َكووذَّ َأْصووحاُب َمْدَيَن،وَُكووذَِِب راِهيَم،َوقَوووْلُم ُللط 
 « ..فُملسى،فََأْمَلْيحُل لِْلكاِفرِيَن مُثَّ َأَخْذهُتُْم،َفَكْيَ  كاَن َنِكْيِ 

ا ّبووووووت فيكووووووذب فهووووووك سوووووون  مطوووووورقة يف الرسووووووا ت كلها،قبوووووول الرسووووووال  األخووووووْية،أن اووووووكء الرسوووووول ابهلاي
والعاقب  معروف ،والسووون  مطووورقة .دعا مووون الرسووول حوووني يكذبوووه املشوووركلنبووو - -املكوووذبلن.فليك الرسووولل 

َلُهْم قَوْلُم نُل   َوعاق  َومَثُلُق َوقَوْلُم ِإبْو» َبحْل قَوبوْ وَُكوذَِِب »صو :ويفورق ملسوى بفقورة خا..« ط  ُم لُول َوقَوولْ  راِهيمَ فَوَقْد َكذَّ
وتنيا .عوولن ومل ووهألنووه   يكووذب موون قلمووه كمووا كووذب هووي ء موون قلمهم،إ ووا كووذب موون فر .أو « ُملسووى 

لووووك مجيووووع ت ويف.للضوووول  اهلايت الوووويت جوووواء ّبووووا ملسووووى وتعوووودقها وضووووخام  األحووووداّ الوووويت صوووواحبتها .
وهنوا سويال .ذا كوديدا .مث أخوذهم أخو -ريا كموا ميلوك لقو  -ان احلا ت أملى اّلِل للكافرين حينا مون الزمو

ب وا؟ووولا.لتغيْيملصوووحلب ابوالنكوووْي هووول ا نكوووار العنيووو  ا..« َفَكْيوووَ  كووواَن َنِكوووِْيف»للتهليووول والتعجيوووه:
  ويع ..لاص  والفهل نكْي ري   نكْي الطلفان وااس  والتدمْي واهلال  والز زل والع.معرو 

يَوووو   ْن ِمووووْن قَورْ َفَكووووأَيِِ »يع ملصووووارع أول ووووك األقوووولام يعمووووم يف عوووورم مصووووارع الغووووابرين:وبعوووود ا سووووتعرام السوووور 
 «.ِشيد  ،َوَقْصر  مَ َعطََّل   أَْهَلْكناها َوِهَك لاِلَم  ،َفِهَك خاِويَ   َعلى ُعُروِكها َوبِْ ر  مُ 

 َك خاِويَوو   ِهووفَ »يير:والتعبْي يعوورم مصووارعها يف مشووهد كوواخا موو.فهووك كثووْية تلووك القوورى املهلكوو  بظلهمووا
 شدم خورت العورو فوإذا هتو.ءوالعروش السقل ،وتكلن قائمو  علوى ا؟ودران عنود قيوام البنا..« َعلى ُعُروِكها

صولرهتا ا اااليو  و يف صولرهت قاعيا إىل التأمل.وسقطحل فلقها البنيان،وكان منظرها هكذا ملحشا ك يبا مييرا
 شلع.ك  للذكرى والعثة وااوالربلع اارب  أوحا ككء للنفك وأكدها استجا.الباقي 

لهلووووا اق وتتووووزاحم حق والوووولرِ اهلابر املعطلوووو  املهجوووولرة تووووذكر ابلوووولر .وإىل جوووولار القوووورى اااويوووو  علووووى عروكووووها .
 األخيل  وهك مهجلرة خلاء.

 ا الوووووور ىّبووووومث إىل جلارهوووووا القصووووولر املشوووووويدة وهوووووك خاليووووو  موووووون السوووووكان ملحشووووو  موووووون األحيووووواء،تطل  
   واألكبا ،والذكرايت واألنيا 

ْيُوا يف فَولَوْم َيِسوأَ »لكفوار:يعرم السيا  هذ  املشاهد مث يسأل يف اسوتنكار عون آترهوا يف نفولس املشوركني ا
ووووالَن ِّبوووواأْلَْرِم فَوَتُكوووولَن هَلُووووْم قُولُوووولب  يَوْعِقلُوووولَن ِّبوووواف أَْو آذان  َيْسووووَمعُ  لِكووووْن تَوْعَمووووى   تَوْعَمووووى اأْلَْبصوووواُر وَ  اف فَِإوَّ

لعظووات ابلعث،وتنطوو   ،تتحوودّ ابإن مصووارع الغووابرين حيوواهلم كاخصوو  ملحي«   الُصووُدورِ اْلُقلُوولُب الَّوويِت يف 
ديهم  ا تنطولي عليوه البلي ف وه م بلساوافْيوها فتلحك هلم ابلعثةف وتنط  هل« أَفَوَلْم َيِسْيُوا يف اأْلَْرمِ »..

 تتخلوو  و  ارس موون سوون   تر الوودو هووذ  اهل فتوودر  مووا وراء« فَوَتُكوولَن هَلُووْم قُولُوولب  يَوْعِقلُوولَن ِّبووا»موون عووثف 
  والقصولر هلابر املعطلوملهدمو  وافتسمع أحاقية األحيواء عون تلوك الودور ا« أَْو آذان  َيْسَمُعلَن ِّبا».تتبدل

 امللحش ف.
ا»أفلم تكن هلم قللبف فإوم يرون و  يدركلن،ويسمعلن و  يعتثون  ْعَموى ُر َولِكوْن توَ ى اأْلَْبصوا  تَوْعمَ  فَِإوَّ

 « اْلُقُللُب الَّيِت يف الُصُدورِ 
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تلووووك لات العمووووى بوووووزايقة يف إيزايقة يف التلكيوووود،« الَّوووويِت يف الُصووووُدورِ »وميعوووون يف هديوووود ملاضووووع القلوووولب: 
 القللب على وجه التحديد  

عاقبووو  خشوووي  ال ولووول كانوووحل هوووذ  القلووولب مبصووورة ؟اكوووحل ابلذكرى،وجاكوووحل ابلعثة،وجنحوووحل إىل ا ميوووان
 ل  يف مصارع الغابرين،وهك حلهلم كثْي.املاي

 حوولا يسوووتعجللنرا.ذاب .ولكوونهم بوود  موون التأموول يف تلووك املصوووارع،وا؟نل  إىل ا ميووان،والتقلى موون العوو
ُ َوْعووَد ُ  ْن ُحْلِوو َ َولَ .ذابِ َوَيْسووتَوْعِجُللَنَك اِبْلَعوو»ابلعووذاب الووذي أخوور  اّلِل عوونهم إىل أجوول معلوولم: ْلمووا  َوِإنَّ يوَ .اّللَّ

 « ..ْنَد َربَِِك َكأَْلِ  َسَن   ِ َّا تَوُعُدونَ عِ 
مث إذا هوووم .مصووائرهم يوورون مصوووارع الظوواملني،ويقرأون أخبووارهم ويعلموولن.وذلووك قأب الظوواملني يف كوول حني

 يسلكلن نريقهم غْي انلرين إىل واي  الطري  
أملوى   سوتهتار إذالغورور واامث يطغوى ّبوم .فوإذا ذكوروا  وا انل أسوالفهم اسوتبعدوا أن يصويبهم موا أصواّبم . 

 -مووون السوووخري   - وإذا هوووم.فوووإذا هوووم يسوووخرون  ووون حووولفهم ذلوووك املصوووْي.هلوووم اّلِل علوووى سوووبيل ا ختبار
ُ َوْعوووووَد ُ »يسوووووتعجللن موووووا يلعووووودون   فووووو  ّلِل وقووووودر  و الوووووذي أراق  افهووووول آت يف ملعووووود  « َولَوووووْن ُحْلِوووووَ  اّللَّ

 احلكم  املقصلقة من شجيله.واستعجال الناس به   يعجله كك   تبطل .حكمته
 «.   ِ َّا تَوُعُدونَ أَْلِ  َسنَ بَِِك كَ َوِإنَّ يَوْلما  ِعْنَد رَ »وتقدير الزمن يف حساب اّلِل غْي  يف حساب البشر:

والسوون   صووْي انتوولما موون املولقوود أملووى اّلِل للكثووْي موون تلووك القوورى اهلالكوو  فلووم يكوون هووذا ا مووالء منجيووا هلوو
 « ..ْيُ َخْذهُتا،َوِإَ َّ اْلَمصِ   ،مُثَّ أَ َك لاِلمَ وََكأَيِِْن ِمْن قَوْريَ   أَْمَلْيحُل هَلا َوهِ »الظاملني:املطرقة يف هال  

إىل  نووا موون الزمووان هلووم حيفمووا ابل هووي ء املشووركني يسووتعجللن ابلعووذاب،ويهزأون ابللعيد،بسووبه إمووالء اّللِ 
 أجل معللمف.

االف موقذذذف النذذذاس مذذذن رسذذذالاه الرسذذذول النذذذاير واخذذذ 51 - 49الذذذدرس الثذذذاني:

 واخاالف مصيرهم

اطوواب إىل لسوويا  ابايلتفووحل .وعنوود هووذا احلوود موون عوورم مصووارع الغابرين،وبيووان سوون  اّلِل يف املكووذبني .
وووا أاََن قُوووْل:اي أَيُوَهوووا النَّووواُس إِ »ينوووذر النووواس ويبوووني هلوووم موووا ينتظووورهم مووون مصوووْي:ل - -رسووولل اّلِل  ُكوووْم نَوووِذير  لَ  َّ

ُمعوووواِجزِيَن أُول ِوووووَك  ِذيَن َسوووووَعْلا يف آايتِنووووارمي ،َوالَّووووكَ رِْز    لَّووووِذيَن آَمنُوووولا َوَعِملُوووولا الصَّووووواحِلاِت هَلُووووْم َمْغِفوووورَة  وَ فَا.ُمِبني  
 « ..َأْصحاُب ا؟َِْحيمِ 

وووا أاََن َلُكوووْم نَوووِذير  ُمبِوووني  »يف هوووذا املقوووام لإلنوووذار: - -وميحوووخ السووويا  وليفووو  الرسووولل  ه ..ملوووا يقتضوووي« ِإ َّ
مث ذخووذ يف تفصوويل املصووْي:فأما الووذين آمنوولا .التكووذيه وا سووتهزاء واسووتعجال العووذاب موون إبووراز ا نووذار

مغفورة مون رّبم،ملوا سول  مون »فجوزا هم « َوَعِملُولا الصَّواحِلاتِ »وأتبعلا إميواوم بثمرتوه الويت تودل علوى هققوه:
ا الووذين بووذللا غايوو  جهوودهم يف تعطيوول آايت غووْي مووتهم و  مهووني  وأموو« َورِْز   َكوورمي  »ذنوولّبم أو تقصووْيهم،

وآايت اّلِل هوك ق ئلوه علوى احلو  وهوك كوريعته كوذلك  -اّلِل عن أن تبل  القللب،وتتحق  يف حياة النواس 
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يف مقابووول ذلوووك الووورز   -واي لسووولئها مووون ملكيووو   -فأموووا هوووي ء فقووود جعلهوووم موووالكني للجحووويم  -للخلوو  
 الكرمي  

 للرسذول مذن وسذاوس الشذيطان ومذن يسذذا يبون ح ذظ هللا 54 - 52الذدرس الثالذث:

 لالك الوساوس

  فظهووا كوذلك موونُي.زين .واّلِل الوذي ُيفوج قعلتووه مون تكووذيه املكوذبني،وتعطيل املعلقني،ومعوواجزة املعواج
وهم .لبشوووري بيعوووتهم اكيووود الشووويطان،ومن حماولتوووه أن ينفوووذ إليهوووا مووون خوووالل أمنيوووات الرسووول النابعووو  مووون ن

  تصوارها وإزالولهتم واننهم بشور اتود نفلسوهم إىل أموايِن تتعلو  بسورع  نشور قعومعصلملن من الشويطان ولكو
لهلا وعون لة عون أصوفيحواول الشويطان أن ينفوذ مون خوالل أموانيهم هوذ  فيحولل الودع.العقبات مون نريقها

 زيل كولحكم آايته،ويزينها،فيملازينها ..فيبطل اّلِل كيد الشيطان،ويصلن قعلته،ويبني للرسلل أصلهلا وملا
ْيطاُن يف ِإذا َاَوو َّ أَْلَقووى الشَّوو ِلِ  ِإ َّ َو  نَوو َومووا أَْرَسووْلنا ِمووْن قَوْبلِووَك ِمووْن َرُسوولل  »كووبه  يف قوويم الوودعلة ووسووائلها:

ُ مووا يُوْلِقووك الشَّووْيطاُن،مُثَّ ُُيِْكووُم  ُ آاأُْمِنيَِّتِه،فَويَوْنَسووُ  اّللَّ نَوو   َعووَل موولَِيجْ . َعلِوويم  َحِكيم  ايتِووِه،َواّللَُّ ّللَّ ا يُوْلِقووك الشَّووْيطاُن ِفتوْ
لَّوِذيَن أُوتُولا اْلِعْلوَم أَنَّوُه احْلَوُ  َولِيَوْعَلَم ا.ا   بَِعيود   َلِفوك ِكوقاِلِمنيَ لِلَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َموَرم  َواْلقاِسوَيِ  قُولُولُّبُْم،َوِإنَّ الظَّو

 « ..ِقيم  آَمُنلا ِإىل ِصراط  ُمْستَ  ِق الَِّذينَ  هَلا اّللََّ ِمْن َربَِِك فَويُوْيِمُنلا بِِه فَوُتْخِبحَل َلُه قُوُللُّبُْم،َوِإنَّ 
 بيان بطالن قصة الغرانيق

 »قال ابون كثوْي يف تفسوْي :.لقد رويحل يف سبه نزول هذ  اهلايت رواايت كثوْية ذكرهوا كثوْي مون املفسورين
جرة إىل أرم احلبشوو ، قود ذكور كثوْي مون املفسورين هاهنوا قصو  الَغرَانيوو ، وموا كوان مون رجولع كثوْي مون املهوا

ولكنها مون نور  كلهوا مرسول ، و  أرهوا مسوندة مون وجوه صوحي ، .لَنا منهم أن مشركك قوريا قود أسولملا
 .1731«.وهللا أعلم

ُعْثَماُن :بُهُ َأْصوَحاَعْن ُعْرَوَة، قَاَل:"َوَتْسِمَيُ  الَِّذيَن َخَرُجولا ِإىَل أَْرِم احْلََبَشوِ  اْلَمورََّة اأُلوىَل قَوْبوَل ُخوُروِج َجْعَفور  وَ  
، َوُعْثَماُن بن َعفَّواَن، َوَمَعوُه اْمرَأَتُوُه رُقْويَوُ  بنوحُل َرُسولِل اّللَِّ  ، َوَعْبوُد اّللَِّ بون َمْسوُعلق ، َوَعْبوُد الورَّمْحَِن بن َمْظُعلن 

بَووَ  بوون َربِيَعووَ  َوَمَعووُه اْمرَأَتُووُه َسووْهَلُ  بنووحُل ُسووَهيْ  ، َوأَبُوول ُحَذيْوَفووَ  بوون ُعتوْ ِل بوون َعْموور و، َوَولَووَدْت لَووُه ِ َْرِم بوون َعووْل  
اِر، وَ  َعواِمُر بون َربِيَعوَ ، احْلََبَشِ  حُمَمََّد بن َأيب ُحَذيْوَفَ ، َوالزَُبْْيُ بن اْلَعلَّاِم، َوُمْصَعُه بون ُعَموْْي  َأُخول بوب َعْبوِد الودَّ

أَبُل َسْثََة بن َأيب رُْهم  َوَمَعُه أُُم ُكْلثُولِم بنوحِل ُسوَهْيِل بون َعْمور و، َوأَبُل َسَلَمَ  بن َعْبِد اأَلَسِد، َواْمرَأَتُُه أُُم َسَلَمَ ، وَ 
مُثَّ َرَجَع َهُي ِء الَِّذيَن َذَهُبلا اْلَمورََّة اأُلوىَل قَوْبوَل َجْعَفوِر بون َأيب نَالِوه  َوَأْصوَحابِِه ِحونَي :َوُسَهْيُل بن بَوْيَضاَء، قَالَ 

ُ َعوزَّ َوَجوولَّ  لَووْل :[، َوقَواَل اْلُمْشوورُِكلَن ِموْن قُوَرْيا  1:"َوالنَّْجِم ِإَذا َهوَلى" ]الوونجم: الُسولرََة الَّوويِت يَوْذُكُر ِفيَهوواأَنْووَزَل اّللَّ
ا ِ َّوووْن َخوواَل َ  ْليَوُهووولِق، ِقينَوووُه ِموووَن ا َكوواَن َهوووَذا الرَُّجوووُل يَووْذُكُر آهِلَتَونَوووا خِبَوووْْي  أَقْوووَرْراَنُ  َوَأْصوووَحابُُه، فَِإنَّوووُه   يَووْذُكُر َأَحووود 
ُ َعووووزَّ َوَجوووولَّ ال ووووا أَنْوووووَزَل اّللَّ وووورِِ، فَوَلمَّ ووووْتِم َوالشَّ ُسوووولرََة الَّوووويِت يَووووْذُكُر َوالنََّصوووواَرى ِ ِثْووووِل الَّووووِذي يَووووْذُكُر بِووووِه آهِلَتَونَووووا ِمووووَن الشَّ

[ أَْلَقوى الشَّوْيطَاُن ِفيَهوا 20وو19:َرى" ]الونجم"أَفَورَأَيْوُتُم الوالَت َواْلعُوزَّى َوَمنَواَة الثَّالِثَوَ  اأُلْخو:"َوالنَّْجِم"، َوقَورَأَ :ِفيَها
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ُنَّ ِلَمووَن اْلَغرَانِيووِ  اْلُعلَووى، َوِإنَّ َكووَفاَعتَوُهْم َلُ َْعَووى"،  َوَذلِووَك ِمووْن َسووْجِع ِعْنووَد َذلِووَك ذِْكووَر الطََّلاِغيووحِل، فَوَقوواَل:"َوِإوَّ
َنتِوووِه، فَوَلقَوَعوووحْل َهووواَ ِن اْلَكِلَمتَووواِن  وووْيطَاِن َوِفتوْ ، َوَذلَّوووحْل ِّبَوووا أَْلِسووونَوتُوُهْم َواْستَوْبَشوووُروا ِّبَوووا، الشَّ يف قَوْلوووِه ُكووولِِ ُمْشووورِ  

ا :َوقَووواُللا ووود  وووا بَولَوووَ  َرُسووولُل اّللَِّ ِإنَّ حُمَمَّ آِخوووَر الُسووولرَِة الَّووويِت ِفيَهوووا قَوووْد َرَجوووَع ِإىَل ِقينِوووِه اأَلوَِّل َوِقيوووِن قَوْلِموووِه، فَوَلمَّ
، َغووْْيَ أَنَّ اْلَللِيووَد بوون اْلُمغِووْيَِة َكوواَن َرُجووال َكبِووْي ا الوونَّْجُم، َسووَجَد َوَسووَجَد مَ  َعووُه ُكووُل َمووْن َحَضووَر ِمووْن ُمْسووِلم  َوُمْشوورِ  

ووِه توُوورَااب  َفَسووَجَد َعَلْيووِه، فَوَعِجووَه اْلَفرِيَقوواِن ِكالُ َووا ِمووْن مَجَوواَعِتِهْم يف الُسووُجلِق ِلُسووُجل  ِق َرُسوولِل اّللَِّ فَوَرفَووَع َعلَووى َكفِِ
 ُلَن  َِعُوولا ، فََأمَّووا اْلُمْسووِلُملَن فَوَعِجبُوولا ِمووْن ُسووُجلِق اْلُمْشوورِِكنَي َعلَووى َغووْْيِ ِإميَووان  َو  يَِقووني ، َوَ ْ َيُكووِن اْلُمْسووِلم

ووا  النَّووِلِِ الَّوِذي أَْلَقووى الشَّووْيطَاُن َعلَووى أَْلِسوَنِ  اْلُمْشوورِِكنَي، َوأَمَّووا اْلُمْشوورُِكلَن فَاْنَمأنَّوحْل أَنْوُفُسووُهْم ِإىَل  َوَأْصووَحابِِه َلمَّ
يَوُهُم الشَّووْيطَاُن أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  َِعُوولا الَّووِذي أَْلَقووى الشَّووْيطَاُن يف أُْمِنيَّووِ  النَّووِلِِ  قَووْد قَورَأََهووا يف السَّووْجَدِة ، َوَحوودَّ

وَع َفَسَجُدوا لِتَوْعِظيِم آهِلَِتِهْم، فَوَفَشحْل تِْلَك اْلَكِلَمُ  يف النَّ  اِس، َوأَْلَهَرَها الشَّْيطَاُن َحَّتَّ بَوَلَغحِل احْلََبَشَ ، فَوَلمَّوا  َِ
ووَ  أَنَّ النَّواَس قَوْد َأْسوَلُمل  ، َوَعْبوُد اّللَِّ بون َمْسووُعلق  َوَموْن َكواَن َمَعُهوْم ِموْن أَْهوِل َمكَّ ا َوَصولَّْلا َمووَع ُعْثَمواُن بون َمْظعُولن 

ُجلُق اْلَللِيووِد بوون اْلُمغِووْيَِة َعلَووى الووُ َاِب َعلَووى َكفَّْيووِه أَقْوبَولُوولا ِسوورَاع ا، وََكووُثَ َذلِووَك َعلَووى ، َوبَوَلَغُهووْم ُسووَرُسوولِل اّللَِّ 
ووا بَوَلَغَهووا تَووَرُسوولِل اّللَِّ  ووا أَْمَسووى أََ ُ  ِجْثِيووُل َعَلْيووِه السَّووالُم، َفَشووَكا إِلَْيووِه، فَووَأَمرَُ  فَوَقوورَأَ َعَلْيووِه، فَوَلمَّ َهووا َثَّ ، فَوَلمَّ أَ ِمنوْ

َمَعاَذ اّللَِّ ِمْن َهاَتنْيِ، َما أَنْوَزهَلَُما َريبِِ َو  أََمَرين ِّبَِما َرُبَك، فَوَلمَّوا رََأى َذلِوَك َرُسولُل :ِجْثِيُل َعَلْيِه السَّالُم، َوقَالَ 
ُ َعوووزَّ َوَجوولَّ َموووا أَنَْعوووحُل الشَّووْيطَاَن َوَتَكلَّْموووحُل ِبَكالِمووِه َوَكوورَكَ :َكوو َّ َعَلْيووِه، َوقَالَ اّللَِّ  ، فَوَنَسووَ  اّللَّ ِب يف أَْموووِر اّللَِّ

"َوَما أَْرَسوْلَنا ِموْن قَوْبلِوَك ِموْن َرُسولل  َو  نَوِلِ  ِإ  ِإَذا َاَو َّ أَْلَقوى الشَّوْيطَاُن يف أُْمِنيَّتِوِه :أَْلَقى الشَّْيطَاُن، وأَنْوَزَل َعَلْيهِ 
ُ َما يُوْلِقك الشَّيْ  نَو   لِلَّوِذيَن يف فَويَوْنَسُ  اّللَّ ُ َعِليم  َحِكيم  لَِيْجَعَل َما يُوْلِقك الشَّوْيطَاُن ِفتوْ ُ آاَيتِِه َواّللَّ طَاُن مُثَّ ُُيِْكُم اّللَّ

ُ ِمووو52:قُولُووولِّبِْم َموووَرم  َواْلَقاِسوووَيِ  قُولُووولُّبُْم َوِإنَّ الظَّووواِلِمنَي َلِفوووك ِكوووَقا   بَِعيووود " ]احلوووج وووا بوَووورَّأَُ  اّللَّ ْن َسوووْجِع [، فَوَلمَّ
َنتِوووِه، انْوَقلَوووَه اْلُمْشووورُِكلَن َبَضوووالهِلِْم َوَعوووَداَوهِتِْم، َوبَولَوووَ  اْلُمْسوووِلِمنَي ِ َّوووْن َكووواَن ِ َرْ  وووْيطَاِن َوِفتوْ ِم احْلََبَشوووِ  َوقَوووْد الشَّ

ِة اْلَبالِء الَِّذي َأَصاَّبُْم َواْ؟ُو وَ  َكاَرُفلا َمكََّ ، فَوَلْم َيْسَتِطيُعلا الُرُجلَع ِمْن ِكدَّ لِع َواْاَوْلِ ، َخواُفلا أَْن يَوْدُخُللا َمكَّ
وَلار ، َوَأَجواَر اْلَللِيوُد بون اْلُمغِوْيَِة، ُعْثَمواَن بون َمْظعُول  ُهْم ِإ  ِ ِ وا أَْبَصوَر فَويُوْبَطَا ِّبِْم، فَوَلْم يَوْدُخْل َرُجول  ِمونوْ ، فَوَلمَّ ن 

ووَياِط، وَ ُعْثَموواُن بوون َمْظعُوولن  الَّووِذي َلِقووَك َرُسوولَل اّللَِّ  ُهْم اِبلنَّوواِر َواِبلسِِ َأْصووَحابَُه ِمووَن الْووَبالِء، َوعُووذَِِبحْل نَائَِفوو   ِموونوْ
أََموا َموْن َكواَن يف َعْهوِد اّللَِّ :َوُعْثَماُن ُمَعا     يُوْعَرُم لَوُه َرَجوَع ِإىَل نَوْفِسوِه فَاْسوَتَحهَّ الْوَبالَء َعلَوى اْلَعاِفيَوِ ، َوقَالَ 

ِة َوِذمَّتَووِه َوِذمَّووِ  رَ  وودَّ تَول ووى اِبلشِِ ُسووللِِه الَّووِذي اْختَوواَر أَلْولَِيائِووِه ِمووْن أَْهووِل اِ ْسووالِم، َوَمووْن َقَخووَل ِفيووِه فَوُهووَل َخوواِئ   ُمبوْ
، قَوووْد َأَجوووْرَتِب فََأْحَسوووْنحَل ِجوووَلارِي، َوِإيِنِ أُِحوووهُ :َواْلَكوووْرِب َعَموووَد ِإىَل اْلَللِيوووِد بووون اْلُمغِوووْيَِة، فَوَقوووالَ   أَْن اَي ابْوووَن َعووومِ 

ا آَذاَ  َوَكوَتَمَك َوأَنْوحَل يف :خُتْرَِجِب ِإىَل َعِشْيَِتَك فَوَتْثَأَ ِمبِِ َبنْيَ أَْلُهرِِهْم، فَوَقاَل َلُه اْلَللِيودُ  اْبَن َأِخوك، َلَعولَّ َأَحود 
َما يب َذِلَك، َوَما اْعوَ ََم ِ  ِموْن َأَحود ،   َواّللَِّ :ِذمَّيِت فَأَْنحَل تُرِيُد َمْن ُهَل أَْمَنُع َلَك ِمبِِ فََأْكِفيَك َذِلَكف قَالَ 

َكوانُلا، َولَِبيوُد بون َربِيَعوَ    فَوَلمَّا َأىَب ُعْثَماُن ِإ  أَْن يَوَتَثَّأَ ِمْنوُه اْلَللِيوُد َأْخَرَجوُه ِإىَل اْلَمْسوِجِد َوقُووَرْيا  ِفيوِه َكَأْحَفوِل َموا
وا، فَوَقوالَ الشَّاِعُر يُوْنِشُدُهْم، فََأَخَذ اْلَللِيُد بِيَ  ِإنَّ َهوَذا َغَلبَوِب، َومَحَلَوِب َعلَوى أَْن أَبْوورَأَ إِلَْيوِه :ِد ُعْثَمواَن فَوأََتى بِوِه قُوَرْيش 

َأ  ُكوُل َكوْكء  َموا َخوال :ِمْن ِجَلارِي، أُْكِهدُُكْم َأينَّ ِمْنُه بَرِيء ، َفَجَلَسا َمَع اْلَقْلِم، َوَأَخوَذ لَِبيوُد يُوْنِشوُدُهْم، فَوَقوالَ 
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َكووَذْبحَل :وَُكووُل نَعِوويم    حَمَالَووَ  زَائِوول ، فَوَقالَ :َصووَدْقحَل، مُثَّ ِإنَّ لَِبيووَد أَْنَشووَدُهْم َاَوواَم اْلبَوْيحلِ : اَبِنوول ، فَوَقوواَل ُعْثَمانُ اّللََّ 
، فَوَلمَّا، قَاهلَا، قَواَل ِمثْوَل َكِلَمتِوِه اأُلوىَل فَُأْسِكحَل اْلَقْلُم َو َْ يَْدُروا َما أَرَاَق ِبَكِلَمِتِه، مُثَّ أََعاَقَها الثَّانَِيَ  َوأََمَر ِبَذِلكَ 

َووا ُيَصوودِِقُُه ِإَذا ذََكووَر ُكوولَّ َكووْكء  يَوْفووَ ، َوِإَذا، قَالَ  بَووُه َموورَّة ، َوِإ َّ َقُه َموورَّة ، وََكذَّ بَووُه :َواهلِخوورَِة َصوودَّ ُكووُل نَعِوويم  َذاِهووه  َكذَّ
   يوَووُزوُل، نوَووزََع ِعْنووَد َذلِووَك َرُجوول  ِمووْن قُوووَرْيا  فَوَلطَووَم َعوونْيَ ُعْثَموواَن بوون َمْظعُوولن  ِإنَّ نَعِوويَم أَْهووِل اْ؟َنَّوو ِ :ِعْنووَد َذلِووكَ 

َهووا ِإىَل :فَاْخَضوورَّْت َمَكاَوَووا، فَوَقوواَل اْلَللِيووُد بوون اْلُمغِووْيَِة َوَأْصووَحابُهُ  َقْد ُكْنووحَل يف ِذمَّوو   َمانَِعوو   َ ُْنلَعوو  ، َفَخَرْجووحَل ِمنوْ
َبْل ُكْنحُل ِإىَل َهَذا الَِّذي َلِقيوحُل ِموْنُكْم َفِقوْي ا، َوَعْيوِب :َعمَّا َلِقيحَل َغِني ا، مُثَّ َضِحُكلا، فَوَقاَل ُعْثَمانُ  َهَذا، وَُكْنحلَ 

َلة ، فَوَقوواَل لَووُه ْسووالَّوويِت َ ْ تُوْلطَووْم ِإىَل ِمثْووِل َهووَذا الَّووِذي َلِقيَووحْل َصوواِحبَوتُوَها َفِقووْيَة ، ِ  فِوويَمْن ُهووَل َأَحووُه ِإَ َّ ِمووْنُكْم أُ 
  .1732  أََرَب ِ  يف ِجَلارَِ ":ِإْن ِكْ حَل َأَجْرُتَك الثَّانَِيَ ، فَوَقالَ :اْلَللِيدُ 

ووا ائْوَتَمووَرْت َرِويوَّووتَوُهْم َواْكووَتدَّ َمْكرُهُ  ْم،َوَ ُوولا بَِقْتووِل وَعووْن ُملَسووى بْووِن ُعْقبَووَ  يف ِكتَوواِب اْلَمغَووازِي قَوواَل:" مُثَّ ِإنَّ قُوَرْيش 
أَْو ِإْخرَاِجوووووِه ِحووووونَي رَأَْوا َأْصوووووَحابَُه يوَوووووْزَقاُقوَن َوَيْكثُوُروَن،فَوَعَرُضووووولا َعلَوووووى قَوْلِموووووِه أَْن يُوْعطُووووولُهْم ِقيَوتَوووووُه َرُسووووولِل اّللَِّ 

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ َرُسوولَلُه ِ َِميَّووِ  َرْهِطِه،َواْكووَتُدوا َعلَوو ى َمووِن اتوَّبَوَعووُه َعلَووى ِقيووِن اّللَِّ َويَوْقتُولُوولُ ،َ  َأىَب َذلِووَك قَوْلُمووُه َوَمنَووَع اّللَّ
ُهْم َمووووْن َعَصووووَم  ا،َفِمنوْ نَوووو   َكووووِديَدة  َوزِلْووووزَا   َكووووِديد  ُهْم َمووووِن ِمووووْن أَبْونَووووائِِهْم َوِإْخووووَلاِوِْم َوقَوَبائِِلِهْم،َفَكانَووووحْل ِفتوْ ُ،َوِموووونوْ اّللَّ

ووا فُعِووَل اِبْلُمْسووِلِمنَي َذلِووَك أََمووَرُهْم َرُسووللُ  ووْعَه َمووَع بَووِب َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه اِبْاُووُروِج اّللَِّ  افْوُتِلَ،فَوَلمَّ ِحوونَي َقَخووَل الشِِ
وََكوواَن ِ َْرِم احْلََبَشووِ  َملِووك  يُوَقوواُل لَووُه النََّجاِكووُك َ  يُْظلَووُم ِ َْرِضووِه َأَحوود ،وََكاَن يُوثْووِب َعَلْيووِه َمووَع .ِإىَل أَْرِم احْلََبَشووِ  

نَوووَ ،َوَمَكَة َرُسووولُل اّللَِّ َذلِوووَك َخْْي ا،فَووواْنطََلَ  إِ  َهوووا َعوووامَّتُوُهْم ِحووونَي ُقِهوووُروا َوَخووواُفلا اْلِفتوْ فَولَوووْم َيْثَْ ،َوَذلِوووَك قَوْبوووَل لَيوْ
ُْم َخَرُجولا َمورَّ  ُهْم ِإىَل أَْرِم احْلََبَشوِ ،َوَأوَّ ُ َعونوْ ،َوَأْصَحابِِه َرِضَك اّللَّ َجوَع الَّوِذيَن َتنْيِ،مُثَّ رَ ُخُروِج َجْعَفِر ْبِن َأيب نَاِله 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيوِه ُسولرََة النَّ  ْجِم،وََكواَن اْلُمْشورُِكلَن َخَرُجلا اْلَمرََّة اأْلُوىَل قَوْبَل ُخُروِج َجْعَفِر َوَأْصَحابِِه ِحنَي أَنْوَزَل اّللَّ

َحابَُه،َوَلِكنَُّه َ  يَوْذُكُر َموْن َخواَلَ  ِقينَوُه ِموَن اْليَوُهولِق يَوُقلُللَن:َلْل َكاَن َهوَذا الرَُّجوُل يَوْذُكُر آهِلَتَونَوا خِبَوْْي  أَقْووَرْراَنُ  َوَأْصو
قَوِد اْكوَتدَّ َعَلْيوِه َموا اَنلَوُه ُهوَل َوَأْصوَحابُُه َوالنََّصاَرى ِ ِْثِل َما يَْذُكُر بِِه آهِلَتَوَنا ِمَن الشَّوْتِم َوالشَّورِِ،وََكاَن َرُسولُل اّللَِّ 

ُ َعوووووزَّ َوَجووووولَّ ُسووووولرََة الووووونَّْجِم ِمووووْن أََذاُهوووووْم َوَتْكوووووِذيِبهِ  ْم َوَأْحَزنَوْتوووووُه َضووووواَللَتُوُهْم وََكووووواَن يَوَتَمووووو َّ ُهوووووَداُهْم،فَوَلمَّا أَنْووووووَزَل اّللَّ
َت َواْلعُووزَّى َوَمنَوواَة الثَّالِثَووَ  اأْلُْخووَرى أَْلَقووى الشَّووْيطَاُن ِعْنووَدَها َكِلَمووات  ِحوونَي ذَ  َعووزَّ َوَجوولَّ  َكووَر اّللَُّ قَوواَل:أَفَورَأَيْوُتُم الووالَّ

ُووونَّ اْلَغرَانِيوووُ  اْلُعلَوووى،َوِإنَّ َكوووَفاَعتَوُهنَّ هَلِوووَك الَّووويِت تُوْرَعَوووى " وََكووواَن ذَ  لِوووَك ِموووْن َسوووْجَع آِخوووَر الطََّلاِغيوووحِل فَوَقووواَل:" َوِإوَّ
وووووَ ،وَ  َنتِوووووِه،فَوَلقَوَعحْل َهووووواَ ِن اْلَكِلَمتَووووواِن يف قَوْلوووووِه ُكووووولِِ ُمْشووووورِ   ِ َكَّ وووووْيطَاِن َوِفتوْ زَلَّحْل ِّبَوووووا أَْلِسووووونَوتُوُهْم َوتَوَباَكوووووُروا الشَّ
ا قَوْد َرَجوَع ِإىَل ِقينِوِه اأْلَوَِّل َوِقيوِن قَوْلِموِه،فَوَلمَّا بَولَوَ  َرُسولُل اّللَِّ  آِخوَر الونَّْجِم َسَجَد،َوَسوَجَد ِّبَا،َوقَاُللا:ِإنَّ حُمَمَّود 

،َغْْيَ أَنَّ ا ْلَللِيوووَد بْوووَن اْلُمغِوووْيَِة وََكووواَن َكوووْيخ ا َكبِوووْي ا َرفَوووَع ِموووْلَء َكفَّْيوووِه توُووورَااب  ُكوووُل َموووْن َحَضوووَر ِموووْن ُمْسوووِلم  أَْو ُمْشووورِ  
فََأمَّوووا اْلُمْسوووِلُملَن :َفَسوووَجَد َعَلْيوووِه،فَوَعِجَه اْلَفرِيَقووواِن ِكاَلُ َوووا ِموووْن مَجَووواَعِتِهْم يف الُسوووُجلِق ِبُسوووُجلِق َرُسووولِل اّللَِّ 

نَي َمَعُهوْم َعلَوى َغوْْيِ ِإميَوان  َوَ  يَِقوني ،َوَ ْ َيُكوِن اْلُمْسوِلُملَن  َِعُولا الَّوِذي أَْلَقوى الشَّوْيطَاُن فَوَعِجُبلا ِلُسُجلِق اْلُمْشورِكِ 
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يَّوووِ  النَّوووِلِِ َوَأْصوووَحابِِه ِلَموووا أُْلِقوووَك يف أُْمنِ َعلَوووى أَْلِسوووَنِ  اْلُمْشووورِِكنَي،َوأَمَّا اْلُمْشووورُِكلَن فَاْنَمأَنَّوووحْل أَنْوُفُسوووُهْم ِإىَل النَّوووِلِِ 
 َِّيَوُهُم الشَّووْيطَاُن أَنَّ َرُسوولَل اّلل قَووْد قَورَأََهووا يف السَّْجَدَة،َفَسووَجُدوا لِتَوْعِظوويِم آهِلَِتِهْم،َوَفَشووحْل تِْلووَك اْلَكِلَمووُ  َوَحوودَّ

وووووْيطَاُن َحوووووَّتَّ بَوَلغَوووووحْل أَْرَم احْلََبَشوووووِ ،َوَمرَّ ِّبَوووووا ِمووووونَ  اْلُمْسوووووِلِمنَي ُعْثَمووووواُن بْوووووُن َمْظعُووووولن   يف النَّاِس،َوأَْلَهَرَهوووووا الشَّ
وووَ  قَوووْد َأْسوووَلُملا ُكُلُهوووْم َوَصووولَّْلا َموووَع َرُسووولِل اّللَِّ  ، َوبَوَلَغُهوووْم ُسوووُجلُق اْلَللِيوووِد بْوووِن َوَأْصوووَحابُُه،َوُحدِِيُلا أَنَّ أَْهوووَل َمكَّ

ُ َعوزَّ َوَجولَّ اْلُمِغْيَِة َعَلى الُ َاِب َعَلى َكفَّْيِه،َوُحدِِيُلا أَنَّ اْلُمسْ  وَ ،فَأَقْوبَوُللا ِسورَاع ا َوقَوْد َنْسوَ  اّللَّ ِلِمنَي قَوْد آَمنُولا ِ َكَّ
ُ َعوووزَّ َوَجلَّ:َوَمووا أَْرَسوولْ  ُ آاَيتِووِه َوَحِفَظَهوووا ِمووَن اْلَباِنِل،فَوَقوواَل اّللَّ وووْيطَاُن َوَأْحَكووَم اّللَّ َنا ِموووْن قَوْبلِووَك ِموووْن َمووا أَْلَقووى الشَّ

ُ َمووا يُوْلِقووك الشَّووْيطَاُن مُثَّ ُُيِْكووُم اَرُسوولل  َوَ  نَووِلِ   ُ  ِإ َّ ِإَذا َاَوو َّ أَْلَقووى الشَّووْيطَاُن يف أُْمِنيَِّتِه،فَويَوْنَسووُ  اّللَّ ُ آاَيتِووِه،َواّللَّ ّللَّ
نَوو   لِلَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمووَرم  َواْلَقاِسوو َيِ  قُولُوولُّبُْم،َوِإنَّ الظَّوواِلِمنَي َلِفووك َعلِوويم  َحِكيم ،لَِيْجَعووَل َمووا يُوْلِقووك الشَّووْيطَاُن ِفتوْ

ووووْيطَاِن،انْوَقَلَه اْلُمْشوووورُِكلنَ  ُ َعووووزَّ َوَجوووولَّ َقَضوووواَءُ  َوبوَوووورَّأَُ  ِمووووْن َسووووْجِع الشَّ َ اّللَّ ووووا بَوووونيَّ  ِبَضوووواَللَِتِهْم ِكووووَقا   بَِعيوووود  فَوَلمَّ
وََكوووواَن ُعْثَموووواُن بْووووُن َمْظعُوووولن  َوَأْصووووَحابُُه فِوووويَمْن َرَجووووَع،فَوَلْم قَاَل:.َوَعووووَداَوهِتِْم َعلَووووى اْلُمْسووووِلِمنَي َواْكووووَتُدوا َعلَووووْيِهْم 

َلار ،فََأَجوارَ  ُة اْلُمْشورِِكنَي َعلَوى اْلُمْسوِلِمنَي ِإ َّ ِ ِ وَ  َحوَّتَّ بَوَلَغُهوْم ِكودَّ  اْلَللِيوُد بْوُن اْلُمغِوْيَِة َيْسوَتِطيُعلا أَْن يَوْدُخُللا َمكَّ
وو ،فَوَلمَّ ُهْم ا رََأى ُعْثَموواُن الَّووِذي يَوْلَقووى َرُسوولُل اّللَِّ ُعْثَموواَن بْووَن َمْظُعلن  َوَأْصووَحابُُه ِمووَن اْلَباَلِء،َوعُووذَِِب نَائَِفوو   ِموونوْ

ووَياِط،َوُعْثَماُن ُمَعووا   َ  يُوْعووَرُم َلُه،اْسووَتَحهَّ الْووَباَلَء َعلَووى اْلَعاِفيَووِ  فَوَقاَل:أَمَّووا َمووْن َكوو  اَن يف َعْهووِد اّللَِّ اِبلنَّوواِر َوالسِِ
تَول ووى،َوَمْن َقَخووَل ِفيووِه َعووزَّ َوَجوولَّ َوِذمَّتِووِه َوِذمَّووِ  َرُسوولِل اّللَِّ  ْسوواَلِم فَوُهووَل ُمبوْ ُ أِلَْولَِيائِووِه ِمووْن أَْهووِل اْ ِ الَّوويِت اْختَوواَر اّللَّ

،َوأَمَّووا َمووْن َكوواَن يف َعْهووِد الشَّووْيطَاِن َوأَْولَِيائِووِه ِمووَن النَّوواِس فَوُهووَل  ،فَوَعِهووَد ِإىَل اْلَللِيووِد بْووِن اْلُمغِووْيَِة فَوُهووَل َخاِئ   ُمَعا  
،قَووْد َأَجووْرَتِب َوَأْحَسووْنحَل ِإَ َّ،فَووَأاَن أُِحووُه أَْن خُتْوورَِجِبَ ِإىَل َعِشووْيَِتَك فَوتَووْثَأَ ِمووبِِ  بَوونْيَ َلْهرَانَوْيِهْم،فَوَقوواَل  فَوَقوواَل:اَي َعمِِ

ا ِموونْ  ،َمووا اْلَللِيووُد:اَي ابْووَن َأِخك،َلَعوولَّ َأَحوود   قَوْلِمووَك آَذاَ  أَْو َكووَتَمَك َوأَنْووحَل يف ِذمَّوويِت فََأْكِفيووَك َذاَ  قَوواَل:َ  َواّللَِّ
وووا َأىَب ِإ َّ أَْن يَوووْثَأَ ِمْنوووُه اْلَللِيُد،َأْخَرَجوووُه ِإىَل اْلَمْسوووِجِد َوقُووووَريْ  ا  ِفيوووِه َكَأْحَفوووِل َموووا اْعوووَ ََم ِ  َأَحووود  َوَ  آَذاين،فَوَلمَّ

ووا فَوَقوواَل:ِإنَّ َهووذَ َكانُلا،وَ  ا قَووْد َغَلبَووِب لَِبيووُد بْووُن َربِيَعووَ  الشَّوواِعُر يُوْنِشووُدُهْم فََأَخووَذ اْلَللِيووُد بِيَووِد ُعْثَموواَن فَووأََتى بِووِه قُوَرْيش 
فَوَقاَل ُعْثَماُن:َصوووَدَ ،أاََن َواّللَِّ َومَحَلَوووِب َعلَوووى أَْن أَتَوووَثَّأَ ِموووْن ِجوووَلارِِ ،َوِإيِنِ أُْكوووِهدُُكْم َأيِنِ بَووورِيء  ِمْنوووُه ِإ َّ أَْن َيَشووواَء،

 َأْكَرْهُتُه َعَلى َذِلَك،َوُهَل ِمبِِ بَرِيء ،مُثَّ َجَلَسا َمَع اْلَقْلِم َولَِبيد  يُوْنِشُدُهْم فَوَقاَل لَِبيد  :
 َأَ  ُكُل َكْكء  َما َخاَل اّللََّ اَبِنلُ 

 بَوْيحَل فَوَقاَل :فَوَقاَل ُعْثَماُن:َصَدْقحَل،مُثَّ أمََتَّ لَِبيد  الْ 
 وَُكُل نَِعيم  َ  حَمَاَلَ  زَاِئلُ 

ُروُ  بِووووَذِلَك فَوَقوووواَل فَوَقوووواَل ُعْثَماُن:َكَذْبحَل،فََأْسووووَكحَل اْلَقووووْلُم،َوَ ْ يَووووْدُروا َمووووا أَرَاَق ِبَكِلَمتِووووِه،مُثَّ أََعاُقوَهووووا الثَّانِيَووووَ  َوأََموووو
َقُه،َوِإَذا ُعْثَموواُن ِحوونَي أََعاَقَهووا ِمثْووَل َكِلَمتَوْيووِه اأْلُ  َ اَبِنووُل َصوودَّ بَووُه َموورَّة ،َوِإَذا ذََكووَر َمووا َخوواَل اّللَّ َقُه َموورَّة  وََكذَّ ولَيَوونْيِ َصوودَّ

بَووُه،أِلَنَّ نَعِوويَم اْ؟َنَّووِ  َ  يَوُزوُل،فَونَوووَزَل ِعْنووَد َذلِووَك َرُجوول  ِموو ،فَوَلَطَم َعوونْيَ ذََكَر:ُكووُل نُوَعووْيم  َ  حَمَالَووَ  زَائِووُل َكذَّ  ْن قُوووَرْيا 
ُ َعْنووُه فَاْخَضوورَّْت  فَوَقوواَل اْلَللِيووُد بْووُن اْلُمغِووْيَِة َوَأْصووَحابُُه:َقْد ُكْنووحَل يف ِذمَّوو   َمانَِعوو   .ُعْثَموواَن بْووِن َمْظعُوولن  َرِضووَك اّللَّ

َها،وَُكْنووووحَل َعووووِن الَّووووِذي َلِقيووووحَل َغِني ووووا  الَّووووِذي َلِقيووووحُل ِمووووْنُكْم  فَوَقوووواَل ُعْثَماُن:بَووووْل ُكْنووووحُل ِإىَل .َ ُْنلَعوووو   َفَخَرْجووووحَل ِمنوْ
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 ِمووْنُكْم أُْسوووَلة ،فَوَقاَل َفِقْي ا،َوَعْيووِبَ الَّوويِت َ ْ تُوْلطَووْم ِإىَل ِمثْوووِل َمووا َلِقيَووحْل َصووواِحبَوتُوَها َفِقووْيَة ،َوِ َ فِوويَمْن ُهوووَل َأَحووُه ِإَ َّ 
:َ  أََرَب ِ  يف ِجووَلارَِ  اْلَللِيووُد بْووُن اْلُمغِووْيَِة:ِإْن ِكووْ حَل َأَجْرتُووَك الثَّانِيَووَ ،فَوَقاَل ُعثْ  َوَخوورََج َجْعَفووُر .َموواُن بْووُن َمْظعُوولن 

ُ َعْنوووُه يف َرْهووو   ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنَي ِعْنوووَد َذلِوووَك فِووورَار ا بِوووِديِنِهْم أَْن يُوْفتَونُووولا عَ  ْنوووُه ِإىَل أَْرِم بْوووُن َأيب نَالِوووه  َرِضوووَك اّللَّ
وووْْيَ،فَوَفَعاَل  احْلََبَشوووِ ،َوبَوَعَثحْل قُووووَرْيا  َعْموووَرو بْووونَ  اْلَعاِص،َوُعَموووارََة بْوووَن اْلَللِيوووِد بْوووِن اْلُمِغْيَِة،َوأََمُروُ َوووا أَْن ُيْسووورَِعا السَّ

،َوأَْهوووووَدْوا لُِعَظَمووووواِء احْلََبَشوووووِ  َهوووووَدااَي،فَوَلمَّا قَوووووِدَما َعلَوووووى النَّ  وووووا،َوُجبََّ  ِقيَباج  َجاِكوووووكِِ قَبِوووووَل َوأَْهوووووَدْوا لِلنََّجاِكوووووكِِ فَوَرس 
لَوووى ُهْم،َوَأْجَلَك َعْموووَرو بْوووَن اْلَعووواِص َعلَوووى َسووورِيرِِ ،فَوَقاَل َعْمووور و:ِإنَّ ِ َْرِضوووَك رَِجوووا   ِمنَّوووا ُسوووَفَهاَء لَْيُسووولا عَ َهوووَداايَ 

:َأَجْل فَوووووواْقفَوْعُهْم إِ  َنا،فَوَقالَووووووحْل ُعَظَموووووواُء احْلََبَشووووووِ  لِلنََّجاِكووووووكِِ ْيِهْم،فَوَقوووووواَل لَ ِقيووووووِنُكْم َوَ  َعلَووووووى ِقيِنَنا،فَوووووواْقفَوْعُهْم إِلَيوْ
،َ  أَْقفَوُعُهووْم إِلَووْيِهْم َحووَّتَّ أَُكلَِِمُهووْم َوأَْعلَووَم َعلَووى َأيِِ َكووْكء  ُهووْم  فَوَقوواَل َعْمووُرو بْووُن اْلَعوواِص:ُهْم .النََّجاِكووُك:َ  َواّللَِّ
ُْم َ  َيْشوووَهُدوَن أَنَّ َأْصووَحاُب الرَُّجوووِل الَّوووِذي َخووورََج ِفيَنا،َوَسووُنْخِثَُ  ِ َوووا نَوْعوووِرُ  ِموووْن َسووَفِهِهْم َوِخاَل  ،َأوَّ ِفِهوووُم احْلَووو َّ

،َوَ  َيْسووُجُدوَن لَووَك ِإَذا َقَخلُوولا َعَلْيووَك َكَمووا يَوْفَعووُل َمووْن أََ َ  يف ُسووْلطَاِنَك  فََأْرَسووَل النََّجاِكووُك .ِعيَسووى ابْووُن اّللَِّ
ْلَعوووووواِص َعلَووووووى َسوووووورِيرِِ  فَولَووووووْم َيْسووووووُجْد لَووووووُه َجْعَفوووووور  َوَ  ِإىَل َجْعَفوووووور  َوَأْصووووووَحابِِه،َوَأْجَلَك النََّجاِكووووووُك َعْمووووووَرو بْووووووَن ا

فَوَقوواَل النََّجاِكووُك:َأَ  َأْصووَحابُُه،َوَحيوَّْلُ  اِبلسَّوواَلِم،فَوَقاَل َعْموور و َوُعَمووارَُة:أََ ْ ُبْووِثَْ  َخووَثَ اْلَقووْلِم َوالَّووِذي يوُوورَاُق بِووَك ف 
َ  ُهَيُووووولين َكَموووووا ُُيَيِِيوووووِب َموووووْن أََ ين ِموووووْن قَووووووْلِمُكْم َوأَْهوووووِل ِباَلقُِكوووووْم َوآَخوووووُروَن ف  ُهَووووودِِيُلين أَيُوَهوووووا الرَّْهُ ،َموووووا َلُكووووومْ 

لُق أَنْوووووُتْم ف َوَأْخِثُوين:َموووواَذا تَوُقللُوووولَن يف ِعيَسووووى ابْووووِن َمووووْرمَيَ ف َوَمووووا ِقيُنُكْم:أََنَصوووواَرى أَنْوووووُتْم ف قَاُللا:َ ،قَوووواَل:أَفَويَوهُ 
ْسوووووواَلُم .:فَوَعَلى ِقيووووووِن قَوووووووْلِمُكْم ف قَوووووواُللا:َ  قَاُللا:َ ،قَووووووالَ  ْسوووووواَلُم ف .قَاَل:َفَمووووووا ِقيووووووُنُكْم ف قَاُللا:اْ ِ قَاَل:َوَمووووووا اْ ِ

َ َوْحووَدُ  َ  َكوورِيَك لَووُه َوَ  ُنْشوورُِ  بِووِه َكوويوْ  ا  ْن قَوواَل:َمْن َجوواءَُكْم ِّبَووَذا ف قَاُللا:َجوواَءاَن بِووِه َرُجوول  ِموو.قَاُللا:نَوْعبُووُد اّللَّ
َلَنا،فَووَأَمرَ  نَووا َكَمووا بَوَعووَة الُرُسووَل ِإىَل َمووْن قَوبوْ ُ إِلَيوْ ووْدِ  َواْلَلفَوواِء أَنْوُفِسوَنا قَووْد َعَرفْونَووا َوْجَهووُه َوَنَسووَبُه،بَوَعثَُه اّللَّ اَن اِبلْووِثِِ َوالصِِ

قْوَناُ ،َوَعرَّفَوَنا َكوووواَلَم اّللَِّ َوأََقاِء اأْلََمانَووووِ ،َوَوَااَن أَْن نَوْعبُووووَد اأْلَْوَتَن،َوأََمووووَراَن أَْن نَوْعبُووووَد  َ َوْحووووَدُ  َ  ُنْشوووورُِ  بِِه،َفَصوووودَّ اّللَّ
ووووووووا فَوَعْلنَووووووووا َذلِووووووووَك َعوووووووواَقااَن قَوْلُمنَووووووووا َوَعوووووووواَقُوا ا ،فَوَلمَّ لنَّووووووووِلَّ تَوَعاىَل،َوَعلََّمنَووووووووا أَنَّ الَّووووووووِذي َجوووووووواَء بِووووووووِه ِمووووووووْن ِعْنووووووووِد اّللَِّ

لَووو بُلُ ،َوأَرَاُقوا قَوتوْ ُه،َوأَرَاُقواَن َعلَوووى ِعبَووواَقِة اأْلَْوَتِن،فَوَفوووَرْراَن إِلَْيوووَك بِوووِديِنَنا َوِقَمائِنَوووا ِموووْن قَوْلِمنَوووا،َوَلْل الصَّووواِقَ ،وََكذَّ
َها أَْمرُ .أَقَوُرواَن اْستَوْقَرْراَن  ِعيَسوى َعَلْيوِه  فَوَقاَل النََّجاِكُك:َواّللَِّ ِإْن َخرََج َهَذا اأْلَْمُر ِإ َّ ِمَن اْلِمْشَكاِة الَّيِت َخرََج ِمنوْ

:َوأَمَّا التَِّحيَُّ  فَِإنَّ َرُسللََنا َأْخَثاََن أَنَّ هَِيََّ  أَْهوِل اْ؟َنَّوِ  السَّواَلُم،وَ  نَواَ  اِبلَّوِذي السَّاَلُم،قَاَل َجْعَفر  أََمَراَن بِوَذِلَك َفَحيوَّيوْ
ِه السَّوواَلُم فَوُهووَل َعْبووُد اّللَِّ َوَرُسووللُُه،وََكِلَمُتُه أَْلَقاَهووا ِإىَل َمووْرمَيَ َوأَمَّووا ِعيَسووى ابْووُن َمووْرمَيَ َعَلْيوو.ُُيَيِِووك بِووِه بَوْعُضووَنا بَوْعض ووا 

َهووا عُوولق ا َوقَووالَ  :َواّللَِّ َمووا زَاَق ابْووُن َوُرو   ِمْنووُه،َواْبُن اْلَعووْذرَاِء اْلبَوتُوولِل،َفَخفََّخ النََّجاِكووُك يَووَدُ  ِإىَل اأْلَْرِم فََأَخووَذ ِمنوْ
َعوووحْل َهوووَذا احْلََبَشوووُ  لََتْخَلَعنَّوووَك .َذا َوْزَن َهوووَذا اْلعُووولِق َموووْرمَيَ َعلَوووى َهووو فَوَقووواَل .فَوَقووواَل ُعَظَمووواُء احْلََبَشوووِ :َواّللَِّ لَوووِ ْن  َِ

ُ َعووزَّ َوَجولَّ النَّوواَس يفَّ ِحونَي  ا،َوَما أَنَواَع اّللَّ  ِإَ َّ ُمْلِكك،فَووَأاَن َرقَّ النََّجاِكوُك:َواّللَِّ َ  أَقُوولُل يف ِعيَسوى َغووْْيَ َهوَذا أَبَوود 
وََكوواَن أَبُوول النََّجاِكووكِِ َملَووَك احْلََبَشَ ،َفَماَت،َوالنََّجاِكووُك غُوواَلم  .أُِنيووُع النَّوواَس يف ِقيووِن اّللَِّ ف َمَعوواَذ اّللَِّ ِمووْن َذلِووَك 

لُوَ  اْبِب،فَو ِإَذا بَولَوَ  فَولَوُه اْلُمْلُك،فَوَرِغوَه َأُخولُ  يف اْلُمْلوِك َصِغْي ،فََأْوَصى ِإىَل َأِخيِه أَْن إِلَْيَك ُمْلُك قَوْلِمك َحوَّتَّ يَوبوْ
،فََأْقفَوَعووو ُه إِلَْيَك،َفآَذنَوووُه فَوبَووواَع النََّجاِكوووكَّ ِموووْن بَوْعوووِخ الُتجَّاِر،فَوَقووواَل لِْلَتاِجِر:َقْعوووُه َحوووَّتَّ ِإَذا أََرْقَت اْاُوووُروَج َفآِذيِنِ
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ُ َعووزَّ التَّوواِجُر خِبُُروِجِه،فََأْرَسووَل اِبلنََّجاِكوو ووِفيَنِ  َوَ  يَووْدرِي النََّجاِكووُك َمووا يوُوورَاُق بِِه،فََأَخووَذ اّللَّ كِِ َحووَّتَّ أَْوقَوَفووُه ِعْنووَد السَّ
،َوَملَّ  فَلِوَذِلَك .ُكلُ  َوَجلَّ َعمَُّه الَِّذي اَبَعوُه َصوْعق ا َفَماَت،َفَجواَءِت احْلََبَشوُ  اِبلتَّواِج َفَجَعلُولُ  َعلَوى رَْأِس النََّجاِكوكِِ

ُ َعلَووكَّ ُمْلِكك،َوَزَعُموولا أَنَّ التَّوواجِ قَوو ُ النَّوواَس يفَّ ِحوونَي َرقَّ اّللَّ َر الَّووِذي َكوواَن ابْوَتاَعووُه اَل النََّجاِكووُك:َواّللَِّ َمووا أَنَوواَع اّللَّ
فَوَقواَل النََّجاِكوُك .لا إِلَْيوِه َمالَوُه قَاَل:َما ِ  بُد  ِمْن ُغاَلِمَك الَِّذي ابْوتَوْعحُل أَْو َمواِ  قَواَل النََّجاِكُك:َصوَدْقحَل،فَاْقفَوعُ 

يُرِيوووُد َعْموووَرو بْوووَن  -ِحووونَي َكلََّموووُه َجْعَفووور  ِ َوووا َكلََّموووُه َوِحووونَي َأىَب أَْن يَوووْدفَوَعُهْم ِإىَل َعْمر و:أَْرِجعُووولا ِإىَل َهوووَذا َهِديوَّتَوووُه 
بوْ  -اْلَعووواِص،َواّللَِّ لَوووْل َرَكوووْلين يف َهوووَذا َقبْووووَر َذَهوووه   َوقَووواَل ِ؟َْعَفووور  .َموووا قَِبْلتُوووُه  -ُر يف ِلَسووواِن احْلََبَشوووِ  اْ؟َبَوووُل َوالووودَّ

ُ َعوزَّ َوَجولَّ  َوأََموَر هَلُوْم ِ َوا ُيْصوِلُحُهْم ِموَن الوِرِْزِ  .َوَأْصَحابِِه:اْمُكثُلا فَِإنَُّكْم ُسُيلم ،َوالُسُيلُم اهْلِمُنلَن،َقْد َمونَوَعُكُم اّللَّ
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ قَووْد أَْلَقووى . َهووُيَ ِء الوورَّْهِ  َنظْوورَة  توُووْيِذيِهْم فَوَقووْد َرِغووَم،َأْي فَوَقووْد َعَصوواين َوقَوواَل:َمْن َنظَووَر ِإىَل  وََكوواَن اّللَّ

،مُثَّ اْصطَلَ   قَوِدَما َعلَوى َحا ِحونيَ اْلَعَداَوَة َبنْيَ َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َوُعَمارََة يف َمِسْيِِ َا قَوْبَل أَْن يَوْقَدَما ِإىَل النََّجاِككِِ
َهووا ِمووْن نَلَووِه اْلُمْسووِلِمنَي،فَوَلمَّا َأْخطََأُ َووا َذلِووَك َرجَ  َعووا ِإىَل َأَكوودِِ َمووا النََّجاِكووكِِ لِيُووْدرَِكا َحاَجتَوُهَمووا الَّوويِت َخَرَجووا إِلَيوْ

يول  فَاْذَهوْه ِإىَل َكااَن َعَلْيِه ِموَن اْلَعوَداَوِة َوُسولِء َذاِت اْلَبنْيِ،َفَمَكوَر َعْمور و بُِعَمارََة،فَوَقو اَل:اَي ُعَموارَُة ِإنَّوَك َرُجول  مجَِ
ّْ ِعْنوووَدَها ِإَذا َخووورََج َزْوُجَهوووا مل فَوووِإنَّ َذلِوووَك َعوووْلن  لَنَوووا يف َحاَجِتَنا،فَورَاَسوووَلهَ  ا ُعَموووارَُة َحوووَّتَّ اْمووورَأَِة النََّجاِكوووكِِ فَوَتَحووودَّ

َهووا اْنطَلَووَ  عَ  ووا َقَخووَل َعَليوْ َها،فَوَلمَّ ،فَوَقاَل لَووُه:ِإنَّ َصوواِحِل َهووَذا َصوواِحُه ِنَسوواء ،َوِإنَُّه َقَخووَل َعَليوْ ْموور و ِإىَل النََّجاِكووكِِ
يف ِإْحِليلِوِه،مُثَّ أُْلِقوَك يف  يُرِيُد أَْهَلَك مل فَاْعَلْم ِعْلَم َذِلَك،فَوبَوَعَة النََّجاِكُك فَِإَذا ُعَمارَُة ِعْنَد اْمرَأَتِِه،فََأَمَر بِِه فَووُنِف َ 

ُ َصواِحَبُه َوَخيَّوَه مَ  َجزِيرَة   وَ  قَوْد أَْهلَوَك اّللَّ ِسوْيَُ  ِمَن اْلَبْحوِر َفُجونَّ َواْسوَتلَحَا َموَع اْلَلْحِا،َوَرَجوَع َعْمور و ِإىَل َمكَّ
َعُه َحاَجَتُه "  1733َوَمنوْ

وقد ذكرها حممد بن إسحا  يف السوْية بنحول مون هوذا، وكلهوا مرسوالت ومنقطعوات، :قال ابن كثْي:"قلحل
وقود سواقها البغولي يف تفسوْي  جمملعو  مون كوالم ابون عبواس، وحممود بون كعوه الُقَرِلوِك، وغْي وا .مفاهلل أعل

بنحل من ذلك، مث سأل هاهنا سيا  كي  وقوع مثول هوذا موع العصوم  املضوملن  مون هللا لرسولله، صوللات 
ركني ذلووك، أن الشوويطان أوقووع يف مسووامع املشوو:هللا وسووالمه عليووهف مث حكووى أجلبوو  عوون النوواس، موون ألطفهووا

                                                 
( وهوذا خوث منكور وقصو  الغرانيو   591ا <<)َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ << اَبُب اهلِْْجَرِة اأْلُوىَل ِإىَل احْلََبَشوَ ،مُثَّ الثَّانِيَوِ  َوَموا َلَهوَر ِفيَهو - 1733

   هتمل  ال فهك منكرة جدا،بل ابنل  
امتنووووع و م يأىب:رفووووخ يعطووووى للمصوووواب مقابوووول إصوووواب  أو تلوووو  عضوووول موووون ا؟سووووالديوووو :مال يعطووووى لوووول  املقتوووولل مقابوووول الوووونفك أو مووووال   

اوْي اباء:املود  واللصو  بلوني يالثنيالره :القلم واألهل والعشْية يعصم:محى ومنع وحفج ي الشعه:الطري  يف ا؟بل أو ا نفراج بوني ا؟
و ألهووورانيهم:بينهم  قبيلووو  يبووونيالعشوووْية:األهل أو اليبووور  املكوووان:زال عنوووه وغووواقر  يالسوووجع:كالم مقفوووى غوووْي مووولزون يا جارة:احلمايووو  ي

 :ا؟ماعو    واملطلوه ي الرهاجو  والرغبووسطهم يينشد:يقلل كعرا ي ا؟لار:األمان واحلماي  واملنعو  واللقايو  ي ياألسولة:القدوة ياألرب:احل
َشووه واحِلجووارة،  األرم أو موون ااَ  ن َجوولاِهرموو  َمْعمللوو  موون الرجووال قون العشوورة ياألوتن:مجووع َويَوون وهوول الصوونم، وقيوول:الَلَين كووُل مووا لَووه ُجثَّوو
لل:أصل البتل القطع و يوحل البتولل ال ُجثَّ  ييالبتلُصلرة بِ كُصلرة اهلَقمِك تُوْعَمل وتُوْنَصه فتُوْعَبد وقد يُْطَل  الَلَين على غْي الُصلرة، والصََّنم:ا

ُنوَْقِطع اىل. وقيل:ل: نقطاعها عن الُدنَيا إىل اّلِل تعقيل: نقطاعها عن نساء زماوا فْضال وِقينا وَحَسبا. وقي
لرجال   كهلَة هلا فويهم. عن ا امل

 ياألَذاِن وا ذن:هل ا ْعالم ابلشكء أو ا خبار به وابق ابه
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، وليك كذلك يف نفوك األمور، بول إ وا كوان مون صونيع الشويطان   مون فتل لا أنه صدر عن رسلل هللا 
 .1734، وهللا أعلم "رسلل الرمحن 

يلقووك  يبطوول هللا موواحديثووه، ف } يف أُْمِنيَّتِووِه { إذا حوودّ ألقووى الشوويطان يف:قووال ابوون عبوواس:قووال البخاري 
 الشيطان وُيكم هللا آايته.

إذا حوودّ ألقووى :،يقوولل{ْمِنيَّتِووِه  يف أُ } ِإَذا َاَوو َّ ] أَْلَقووى الشَّووْيطَانُ :ل علووك بوون أيب نلحوو ، عوون ابوون عبوواسقووا
 الشيطان يف حديثه.

 إذا قال.:} ِإَذا َاَ َّ {  يعب:وقال جماهد
 و  يكتبلن. [،يقلللن 78:} أُْمِنيَِّتِه {:قراءته، } ِإ  أََماينَّ { ] البقرة:ويقال

 ْيطَاُن يف أُْمِنيَّتِوهِ أَْلَقوى الشَّو هللا، } توال وقورأ كتواب:} َاَ َّ { أي:مع  قلله:وأكثر املفسرين قاللا:قال البغلي
 يف تالوته، قال الشاعر يف عثمان حني قتل::{ أي

َقاقرِ .َاَِ  كَتاَب هللا أِول لَْيل  ..
َ
 وآخَرها  َقى محَاَم امل

  َّ {:إذا تال.} ِإَذا اََ :وقال الضحا 
 .1735هذا القلل أكبه بتأويل الكالم:قال ابن جرير

ند واهوك حيو  السووهول مون ان.هذ  خالص  تلوك الورواايت يف هوذا احلودية الوذي عور   ودية الغرانيو  .
وقال أبول . متصول يقو قال علماء احلدية:إنوه   حرجوه أحود مون أهول الصوح ،و  روا  بسوند سوليم.األصل

سووووناق متصوووول اوووولز ذكر .وهوووول موووون انحيوووو  إب - -ية   نعلمووووه يووووروى عوووون النوووول بكوووور البزار:هووووذا احلوووود
ن أن يودس عليوه الشويطان كوي ا يف مو - -ملضلعه يصواقم أصوال مون أصولل العقيودة وهول عصوم  النول 

 تبلي  رسالته.
جاجووو  موووون عوا حللوووه وقووود أولوووع املستشووورقلن والطوووواعنلن يف هوووذا الووودين بوووذلك احلوووودية،وأذاعلا بوووه،وأتر 

 قش .واألمر يف هذا كله   يثبحل للمناقش ،بل   يص  أن يكلن ملضلعا للمنا.للالق
 :قال القاضك عيام يف الشفاء أذكر  رتصرا له، قال رمحه هللاقلحل:) علك(  

تووووووولهني  يف:أحووووووود ا:"فووووووواعلم، أكرموووووووك هللا أن لنوووووووا يف الكوووووووالم علوووووووى مشوووووووكل هوووووووذا احلووووووودية مأخذين
 على تسليمه.:والثاىن.أصله

ليم سوووقووو  بسوووند يفيكفيوووك أن هوووذا حووودية   حرجوووه أحووود مووون أهووول الصوووح  و  روا  :ذ األولأموووا املأخووو
صوح  كول صوحي  لن مون الوإ ا أولع بوه و ثلوه املفسورون وامليرخولن املللعولن بكول غريوه املتلقفو.متصل.
 وسقيم.

                                                 
 ( قلحل:هذا رأي قابل للتصدي 5/394[ ومعا  التنزيل للبغلي )443/ 5قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1734
 [445/ 5قار نيب  ] -كثْي   تفسْي ابن - 1735
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وتعلو   ْي،ء والتفسولقود بلوك النواس بوبعخ أهول األهولا:وصد  القاضوك بكور بون العوالء املوالكك حيوة قال
إنوه :ائل يقللماته، فقبذلك امللحدون مع ضع  نقلته، واضطراب رواايته، وانقطاع إسناق ، واختال  كل

 ، قود أصوابته سونو قاهلوا :ل  الصالة، وآخر يقلل:قاهلا يف انقي قلمه حني أنزلحل عليه السولرة، وآخور يقل 
عرضووها  ملووال نه وإن النووإن الشوويطان قاهلووا علووى لسووا:بوول حوودّ نفسووه فسووها، وآخوور يقوولل:وآخوور بقلل

لو  النول بقرأهوا فلموا  - -بل أعلمهم الشيطان أن النول :ما هكذا أقرأتك، وآخر يقلل:على جثيل قال
وهللا ما هكذا أنزلحل" .:ذلك قال" 

 إىل غْي ذلك من اختال  الرواة.
صواحه، وأكثور  إىلفعها ومن حكيحل هذ  احلكاي  عنه من املفسرين والتابعني   يسندها أحد منهم و  ر 

 الطر  عنهم فيها ضعيف  واهي .
الشوك -ا أحسوه فيمو:واملرفلع فيه حدية كعب  عن أيب بشر، عن سعيد بن جبوْي، عون ابون عبواس، قال

 ان  ك  وذكر القص .ك  - -يف احلدية أن النل 
يسووند  عوون   هووذا، و إبسووناق متصوول اوولز ذكوور  إ هووذا   نعلمووه يووروى عوون النوول :قووال أبوول بكوور البزار

 صوواحل، عوون ، عوون أيبكوعب  إ  أميوو  بوون خالوود، وغووْي  يرسووله عوون سووعيد بون جبووْي، وإ ووا يعوور  عوون الكلوول
 ابن عباس.

لضوع  موا نبوه فيوه مون افقد بني لك أبل بكر، رمحوه هللا، أنوه   يعور  مون نريو  اولز ذكور  سولى هوذا، و 
 يق  معه.عليه مع وقلع الشك فيه كما ذكران  الذي   يلي  به و  حق

 ه هللا.البزار، رمح كار إليهأأما حدية الكلل فمما   علز الرواي  عنه و  ذكر  لقلة ضعفه وكذبه، كما 
نوك املشوركلن وا؟ون وا قرأ "والنجم" وهل  ك  فسجد معه املسولملن و أن النل :والذي منه يف الصحي 

 هذا تلهينه من نري  النقل.
ثول هوذ  الرذيلو ، إموا م، ونزاهتوه عون احلج  وأمجعحل األم  علوى عصومته أما من جه  املع ، فقد قامحل 

 ن ويشووبه عليووهه الشوويطاموون انيووه أن ينووزل عليووه مثوول هووذا موون موود  آهلوو  غووْي هللا وهوول كفوور أو يتسوولر عليوو
عليووه  - ينبهووه جثيوول أن موون القوورأن مووا لوويك منووه حووَّتالقوورآن حووَّت اعوول فيووه مووا لوويك منووه ويعتقوود النوول 

 .وذلك كله  تنع يف حقه ،-السالم
 له.كمن قبل نفسه عمدا وذلك كفر، أو سهلا وهل معصلم من هذا  أو يقلل ذلك النل 

ن بعيووود روى لكوووا هووول اسوووتحال  هوووذ  القصووو  نظووورا وعرفوووا، وذلوووك أن هوووذا الكوووالم لووول كوووان كموووا:ووجوووه تن
ضورته و  مون  نول كوان ال  ملواا لت ام، متنواقخ األقسوام،  توزج املود  ابلوذم، متخواذل التوألي  والونظم، و 

 من املسلمني وصناقيد املشركني  ن حفى عليه ذلك.
لكوووالم افووو  فصوووي  وهوووذا   حفوووى علوووى أقىن متأمووول فكيووو   ووون رجووو  حلموووه، واتسوووع يف ابب البيوووان ومعر 

 علمه  
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سولمني، ملاوا؟هلو  مون  أنوه قود علوم مون عواقة املنوافقني، ومعانودي املشوركني، وضوعف  القلولب،:ووجوه تلة
الشووومات  ّبوووم الفينووو  بعووود ألقووول فتنوو ، وتعوووْيهم املسووولمني و نفوولرهم ألول وهلووو ، وختلوووي  العووودو علوووى النووول 

 الفين  وارتداق من يف قلبه مرم  ن ألهر ا سالم ألقىن كبه  ...
 و  ُيك أحد يف هذ  القص  كي ا سلى هذ  الرواي  الضعيف .

 هليتني." ا.ها نزلحل " وإن كاقوا ليفتنلنك .ذكر الرواة هلذ  القضي  أن في:ووجه رابع
لول  أن يبتوه   يف ي وأنهنلنه، حَّتوها ن اهليتان ترقان ااث الذي روو مل ألن هللا تعاىل ذكر أوم كاقوا يفت

 لكاق يركن إليهم.
  فكيوو  كثووْيايهم قلوويالأن هللا تعوواىل عصوومه موون أن يفوو ي، ويبتووه حووَّت   يووركن الوو:فمضووملن هووذا ومفهلمووه

اف يووحل علوووى هللا :أنووه قوووال وهووم يوووروون يف أخبووارهم اللاهيووو  أنووه زاق علوووى الركوولن وا فووو اء  وود  آهلوووتهم و 
ثول مه، وهوذا لووقلحل ما   يقل وهذا ضد مفهلم اهليو  وهوك تضوع  احلودية لول صو ، فكيو  و  صوح  

    وموا يضوللن إيضولل أن  " ولل  فضل هللا عليك ورمحته هلموحل نائفو  مونهم:قلله تعاىل يف اهلي  األخرى
 أنفسهم وما يضرونك من ككء " .

 ن على كول حوالحته، ولكوقد أعاذان هللا من ص.فهل مبب على تسليم احلدية لل ص :وأما املأخذ الثاين
 فقد أجاب عن ذلك أئم  املسلمني  جلب  منها الغة والسمني.

ذا مووون وضوووع الزانققووو " وهوووذا هووول "هووو:مث ذكووور األجلبووو  علوووى ذلوووك و ووون أنكرهوووا ا موووام ابووون خزميووو  وقال
 1736" الصلاب.

وهنووا  موون الوونا ذاتووه مووا يسووتبعد معووه أن يكوولن سووبه نووزول اهليوو  كووي ا كهووذا،وأن يكوولن مدلللووه حوواقت 
َومووا »فووالنا يقوورر أن هووذ  القاعوودة عاموو  يف الرسووا ت كلهووا مووع الرسوول كلهووم: - -مفوورقا وقووع للرسوولل 

ُ موا يُوْلِقوك الشَّوْيطاُن،مُثَّ أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن َرُسولل  وَ    نَوِلِ  ِإ َّ ِإذا َاَو َّ أَْلَقوى الشَّوْيطاُن يف أُْمِنيَِّتِه،فَويَوْنَسوُ  اّللَّ
ُ آايتِوووهِ  فووال بووود أن يكووولن املقصوولق أمووورا عاموووا يسووتند إىل صوووف  يف الفطووورة مشوو ك  بوووني الرسووول ..« ُُيِْكووُم اّللَّ

 1737العصم  املقررة للرسل.مجيعا،بلصفهم من البشر، ا   حال  
                                                 

نموووود أيب كووووهب ، ونصووووه  314-يليات وامللضوووولعات يف كتووووه التفسووووْي ص( ولالستزاقة:انظر:ا سوووورائ141-2/107الشوووفاء ) - 1736
الم علوووى حووودية عنووود الكوو 293 / 8اجملوواني   بطوووال قصوو  الغرانيووو  نموود انصووور الوودين األلبووواين. وقووود أخطووأ احلوووافج ابوون حجووور يف الفووت  

 حية زعم أنه له أصال،والصلاب أنه ابنل سندا ومتنا . الغراني 

ْلَقواِء ِإىَل وقال العالمو  الطواهر بون عاكولر رمحوه هللا:"فَِإْسوَناُق التََّموبِِ ِإىَل اأْلَنِْبيَواِء َقلَّ َعلَوى أَنَّوُه َاَوبِِ اهْلُوَدى وَ قل : - 1737 الصَّواَلِ ، َوِإْسوَناُق اْ ِ
ْرَكاِق.قَ أْلَقْوَلاِم َضاَلَ ت  تُوْفِسُد َما ااُن يف نُوُفلِس الشَّْيطَ  ُه إِْلَقاُء الضَّاَلِل َواْلَفَساِق. فَالتوَّْقِديُر:أَْقَخلَ الشَّْيطَاِن َقلَّ َعَلى أَنَّ   اَلُه اأْلَنِْبَياُء ِمَن اْ ِ

َضاُقَها، َكَمْن مَيُْكُر فَويُوْلِقك السِم يف الِدسم، فَِإْلَقاُء الشَّْيطَاِن ِبَلْسَلَسوِتِه:أَْن َذُْموَر النَّواَس َوَمْعَ  إِْلَقاِء الشَّْيطَاِن يف أُْمِنيَِّ  النَِّلِء َوالرَُّسلِل إِْلَقاُء َما يُ 
ِ  اْلُكْفِر َمطَاِعَن يَوبُوُثلَوَا يف قَوْلِمِهْم، َويوُوَرِوِجُ  إبِِْلَقواِء الُشوُكلِ  الَّويِت َتْصوِرُ  َنظَوَر اْلَعْقوِل َعوْن  الُشوبُوَهاتِ  اِبلتَّْكِذيِه َواْلِعْصَياِن، َويُوْلِقَك يف قُوُللِب أَئِمَّ
ْرَكاَق َوُيَكِرُِر اهْلَْدَي َعَلى ِلَساِن النَِّلِء، َويَوْفَضُ  وَ  ُ تَوَعاىَل يُِعيُد اْ ِ َقْللِوِه َساِوَس الشَّْيطَاِن َوُسلَء ِفْعِلِهمِتمِتمِتمِت اِبْلبَوَياِن اْلَلاِضوِ  كَ َتذَُكِر اْلُثَْهاِن، َواّللَّ

وُذوُ  َعوُدو ا ]فوانر:27]اأْلَْعرَا : الشَّْيطاُن َكما َأْخرََج أَبَوَلْيُكْم ِمَن اْ؟َنَّ ِ  تَوَعاىَل:اَي َبِب آَقَم َ  يَوْفِتنَونَُّكمُ  [ . 6[ َوقَوْللِِه:ِإنَّ الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدو  فَاختَِّ
، َوَذلِوَك ك الشَّْيطَاُن، َأْي يُزِيُل الُشبُوَهاِت الَّيِت يُوْلِقيَها الشَّْيطَاُن بِبَوَياِن اّللَِّ اْلَلاِضِ ، َويَزِيُد آاَيِت َقعْ فَاّللَُّ ِّبَْدِيِه َوبَوَيانِِه يَوْنَسُ  َما يُوْلقِ  َلِة ُرُسوِلِه بَويَواان 
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َم َمْعوَ  اهْلاَيِت اْلُمْحَكَمواِت يف ُهَل ِإْحَكاُم آاَيتِِه، َأْي َهِْقيُقَها َوتَوْثِبيحُل َمْدُللهِلَا َوتَوْلِضيُحَها ِ َا َ  ُكبوْهَ  َ  بَوْعَدُ  ِإ َّ ِلَمْن رِيَن َعَلى قَوْلِبِه، َوَقْد تَوَقدَّ
 آِل ِعْمرَاَن.

وورِيَن َاَوو َّ ِ َْعووَ  قَووورَأَ، َوتَووِبَعُهْم َأْصووَحا ووَر َكثِووْي  ِمووَن اْلُمَفسِِ ت ووا َنَسووُبل ُ لُلغَووِ  َوذََكوورُ اُب ُكتُووِه َوقَووْد َفسَّ بْووِن َتبِووحل  َوذََكووُروا ِقصَّوو   بِوورَِوااَيت    ِإىَل َحسَّووانَ وا بَويوْ
لِيَوْهَتُدوا بِوِه  رَأَ َعَلى النَّاِس َما أُْنزَِل إِلَْيهِ اْلَمْشُهلِر َسَلاء ، َأْي ِإَذا قوَ   اِبْلَمْعَ   التََّمبِِ َضِعيَف   َسَنْذُكُرَها. َوأاي  َما َكاَن فَاْلَقْلُل ِفيِه ُهَل َواْلَقْلُل يف تَوْفِسْيِ 
ووْيطَاُن يف أُْمِنيَّتِووِه، َأْي يف ِقرَاَءتِووِه، َأْي َوْسووَلَس هَلُووْم يف نُوفُ  ْعوورَاَم َعووِن التَّووَدبُِر. ايُوَناِفيووِه ِبَلْسَلَسووِتِه لِلنَّوواِس ا يُوَناِقُضووُه وَ لِسووِهْم َمووأََلَقووى الشَّ لتَّْكووِذيَه َواْ ِ

  ِاَْلِطِه َوِإْفَساِقِ .َكْكء يف َكْكء   ْلَقاءِ إبِِ َلَسِتِه لِْلَكاِفرِيَن َعَدُم اْمِتثَاِل النَِّلِء َفِشْبُه َتْسِليِل الشَّْيطَاِن ِبَلسْ 
ِ  ِإْناَلِ  َلْفِج اأْلُْمِنيَِّ  َعَلى اْلِقرَاَءِة َكك  َعِظويم ، فَإِ  ْيوحل  ُنِسوَه ِإىَل َحسَّواَن بْوِن َتبِوحل  ِإْن  يف بوَ َرَق َاَو َّ ِ َْعوَ  قَوورَأَ ْن َكواَن قَوْد وَ نَّوُه َوإِ َوِعْنِدي يف ِصحَّ
 َصحَّحْل رَِوايَُ  اْلبَوْيحِل َعْن َحسَّاَن َعَلى اْخِتاَل   يف ِمْصرَاِعِه اأْلَِخِْي:

 َاَ َّ ِكَتاَب اّللَِّ أَوََّل لَْيِلِه ... َاَبِِ َقاُوَق الزَّبُلَر َعَلى َمَهل
 َة يُوَقاُل هَلَا أُْمِنيَّ  .َفاَل أَُلُن أَنَّ اْلِقرَاءَ 

اُهْم ِبُكووولِِ َوِسووويَل   أَْلَقوووى م اْلِعنَووواَق، َوَاَووو َّ ُحُصووولَل ُهووودَ لِوووك فلقوووك ِمووونوْهُ َص َعلَوووى ذَ َوَاُووولُز أَْن َيُكووولَن اْلَمْعوووَ  أَنَّ النَّوووِلِء ِإَذا َاَووو َّ َهوووْدَي قَوْلِموووِه أَْو َحووورَ 
ِنُر تَوُللُ  يف النوَّْفِك  أَْو أَْن ُيْضِجَرُ ، َوِهَك َخَلامِتمِتمِت ِمْن ِحْرِصهِ ِلَءمِتمِتمتِ َر اْلَيْأِس َمْن ُهَداُهْم َعَسى أَْن يُوْقِصَر النَّ الشَّْيطَاُن يف نَوْفِك النَِّلِء َخانِ 

َقِشووَع َويَورْ  ْأِب َعلَووَموو ْفووِك الرَُّسووللِ َسووَ  يف نوَ َوَلِكوونَّ اْلِعْصووَمَ  تَوْعَ ُِضووَها فَوواَل يَوْلبَووُة َذلِووَك اْاَوواِنُر أَْن يَونوْ ْعَلِة َواحْلِووْرِص َعلَووى ا ُكلِِووَ  بِووِه ِمووَن الوودَّ ى الوودَّ
وا ِإىَل قَوْللِوِه تَوَعوا َتغِوَك نَوَفقوا  يف اأْلَ ْيوَك ِإْعراُضوُهْم فَوِإِن اْسوَتَطْعحلَ كواَن َكوُثَ َعلَ   ىَل:َوِإنْ الُرْكِد. فَوَيُكلُن َمْعَ  اهْليَِ  َعَلى َهوَذا اْلَلْجوِه ُمَلِلِح  ْرِم أَْو  أَْن تَوبوْ
ُ َ؟ََمَعُهْم َعَلى اهْلُد  [ .35اِهِلنَي ]اأْلَنْوَعام:لَننَّ ِمَن ا؟ْ ى َفال َتكُ ُسلَّما  يف السَّماِء فَوَتْأتِيَوُهْم آِبيَ   َوَلْل كاَء اّللَّ

، أِلَنَّ ِإحْ  ْتِيووِه الوووُرْتِلِِ ُ آايتِوووِه لِل َّ ْحَكووواِم يَوتَِّضووُ  اهْلُوووَدى َهوووا أََهووُم ِمووْن َنْسوووِ  َمووا يلِقوووك ااَيِت َوتَوْقرِيرَ هْل َكوواَم اومُثَّ يف قَوْللِووِه:مُثَّ ُُيِْكووُم اّللَّ ووْيطَان ِإْذ اِبْ ِ لشَّ
 َويَوْزَقاُق َما يُوْلِقيِه الشَّْيطَاُن َنْسخ ا.
ُ َعِليم  َحِكيم  ُمْعَ َِض  .  َومُجَْلُ  َواّللَّ

وووِ  ْم َموووا يَوْنوووزُِل إِلَوووْيِهْم ِموووَن اّللَِّ ا فَويُوبَولِِغُووولوَُ ْسوووَتطَاُعل اُسوووَل يَوْرُجووولَن اهتوووداء قَووووْلِمِهْم َموووا َوَمْعوووَ  َهوووِذِ  اهْليَوووِ :أَنَّ اأْلَنِْبيَووواَء َوالرُ   َويَِعظُووولَوُْم َويَوووْدُعلَوُْم اِبحلُْجَّ
ميَوومُ ُب اْلَقوولْ َواْلُمَجاَقلَووِ  احلََْسووَنِ  َحووَّتَّ َيظُنُوولا أَنَّ أُْمِنيوَّووتَوُهْم قَووْد َْنََحووحْل َويَوْقوو َِ  ُ َعووِن اْلمُ  ِمووَن اْ ِ ُ اِن، َكَمووا َحَكووى اّللَّ ْشوورِِكنَي قَوْلهَلُْم:أَهووَذا الَّووِذي بَوَعووَة اّللَّ

ووْيطَاُن فَوواَل يوَووزَاُل يُوَلْسووِلُس يف نُوُفوولسِ [ فَويَووْأيت 42 -41َرُسوول   ِإْن كوواَق لَُيِضووُلنا َعووْن آهِلَِتنووا لَووْل  أَْن َصووَثان َعَلْيهووا ]اْلفْرقَووان: ُصوولَن ُكفَّوواِر فَويَوْنكِ الْ   الشَّ
، َوحَنْوووِل َذلِوووَك ِموووْن ُضوووُروِب  ِبُسووولِء َعاِقبَوووِ  نَوْبوووِذ ِقيوووِنِهمْ ْن خَتْوووِليِفِهمْ ِهْم، َوِموووَعلَوووى أَْعَقووواِّبِْم، َوتِْلوووَك اْلَلَسووواِوُس ُضوووُروب  َكوووَّتَّ ِموووْن تَوووْذِكْيِِهْم ِ ُوووهِِ آهِلَوووتِ 

َذلِووَك ُهووَل الصَّووْثُ الَّووِذي يف ُدوَن َعووْن َقْعوَلِة ُرُسووِلِهْم، وَ ِديِنِهْم َوَيُصووبِوواَلَلِ  َفاِصوويِل اْلُقووْرآِن، فَويَوَتَمسَّوُك أَْهووُل الضَّووالضَّواَلَ ِت الَّوويِت ُحِكيَووحْل َعوونوُْهْم يف توَ 
ووْيطَاُن َقْعووَلَة [ . وَكُ 6ُكْم ]ص:ْصووِثُوا َعلووى آهِلَووتِ ُهْم أَِن اْمُشوولا َوا[ َوقَوْللِووِه:َواْنطََلَ  اْلَمووَاُ ِموونوْ 42قَوْللِووِه:َلْل  أَْن َصووَثان َعَلْيهووا ]اْلفْرقَووان: لََّمووا أَْفَسووَد الشَّ

ْرَكوواَق وََكوورَُّروُ  َوُهوَل َسووَبُه َتَكوورُ  ُ ُرُسووَلُه فَوَعواَوُقوا اْ ِ ووْيطَاُن ُمَعوواَوَقِة يَوْنَسووُ  َموا أَ    يف اْلُقووْرآِن، فَِبِتْلوَكمِتمِتمِتمِت الْ ِعَج ُمَتَمايِلَووِر َموَلاالُرُسوِل أََمووَر اّللَّ ْلَقوواُ  الشَّ
ْحَكاُم:التوَّْثِبيوحُل. وَ  زَاَلُ ، َواْ ِ ، َأْي يْنَسو  آَترا اْ؟ُْمَلتَونْيِ يف ِكْلتَوَوتَوثْوُبحُل اهْلاَيُت السَّوالَِفُ . فَالنَّْسوُ :اْ ِ َموا يُوْلِقوك الشَّوْيطَاُن، َوُُيِْكوُم   َحوْذُ  ُمَضوا  

 آَتَر آاَيتِِه.
َموووواِن يف قَوْللِووووهِ  ُ فَوووو لَِيْجَعووووَل َويف قَوْللووووه َولِوووويَوْعَلَم متعلقووووان ِبِفْعووووِل فَويَوْنَسوووو ُ  َوالالَّ  َضووووِمْي  َعائِوووود  ِإىَل اّللَِّ يف يَوْقَتِضووووك َمْنُسوووولخ ا، َويف َاَْعوووولُ  ِإنَّ النَّْسوووو َ اّللَّ
 قَوْللِِه:فَويَوْنَسُ  اّللَُّ.

وَن الشَّوْيطَاَن ِموْن َذلِوَك رَاتِوِه َقَرَجاهِتَوا. فَواْلَمْعَ :أَ ْلَموَدارِِ  َومَ َفواُوِت اتوَ َأْسوَباِّبَا، َوَتْكوِليِن  َواْ؟َْعُل ُهَنا:َجْعُل ِنظَاِم تَوَرُتِه اْلُمَسوبَِِباِت َعلَوى نَّ اّللََّ َمكَّ
ْضاَلِل، َوَنْسُ  َما َنُ  َضاَلِل ُكْفر  َوَهوْدُي ِسَطِ  ُرُسِلِه َوآاَيتِِه لَِيكُ َلاالشَّْيطَاُن بِ  يُوْلِقيهِ  اْلِفْعِل  َِْصِل ِفْطَرتِِه ِمْن يَوْلِم َخَلَ  ِفيِه َقاِعَيَ  اْ ِ لَن ِمْن َذِلَك ِفتوْ

 َّ ِعبوووواَقَ  ِموووونوُْهُم ُهْم َأمْجَعِوووونَي إِ  هَلُووووْم يف اأْلَْرِم َوأَلُْغووووِليَونوَّ  أَلَُزيِِووووَننَّ ْغووووَليْوَتِب أَ ِإميَووووان  ِ ََسووووِه اْخووووِتاَلِ  اْلَقابِِليَّوووواِت. فَوَهووووَذا َكَقْللِووووِه تَوَعاىَل:قوووواَل َربِِ ِ ووووا 
 [ .40 -39َعَك ِمَن اْلغاِويَن ]احْلجر: َّ َمِن اتوَّبوَ ْلطان  إِ اْلُمْخَلِصنَي قاَل َهَذا ِصراط  َعَلكَّ ُمْسَتِقيم  ِإنَّ ِعباِقي لَْيَك َلَك َعَلْيِهْم سُ 

نَوو   ُمْسووتَوَعار  ِلَمْعووَ  ال ووْيطاُن ِفتوْ َتُووِه ِمثْووَوَ ُم لَِيْجَعووَل َمووا يُوْلِقووك الشَّ مِ  َّ [ . 8لَِيُكوولَن هَلُووْم َعووُدو ا ]اْلَقَصووا: َعاىَل:فَاْلتَوَقطَووُه آُل ِفْرَعووْلنَ  يف قَوْللِووِه توَ ُل الووالَّ
نَووْسووِ  الَّووِذي فَوَعلَوو َعِقووَه النَّ لُ َأْي َهُْصوو َوِهووَك ُمْسووتَوَعاَرة  ِلَمْعووَ  التوَّْعِقيووِه الَّووِذي َحُقووُه أَْن َيُكوولَن ِ َووْرِ  اْلَفوواِء، ُ فتوْ   موون اْفتوول َمووْن اْلُمْشوورِِكنَي ُه اّللَّ

 ُرُهْم َويَوْقَلى. ِبِه آاَيتِِه، فَوَيْسَتِمُر ُكفْ ا َأْحَكَم اّللَُّ مَ ْسِتَماِع ااِبْنِصرَاِفِهْم َعِن التََّأُمِل يف أَِقلَِّ  َنْسِ  َما يُوْلِقيِه الشَّْيطَاُن، َوَعِن 
رَاَقِة أَْن يَوْعلَوَم اْلُمْيِمنُولَن ْعِليِل، َأي يْنَسو  هللا َموا يُوْلِقوْصِل َمْعَ  التوَّ  َعَلى أَ يَن أُوُتلا اْلِعْلَم أَنَُّه احلَُْ  ِمْن َربَِِك َفِهكَ َوأَمَّا َ ُم َولِيَوْعَلَم الَّذِ  ك الشَّوْيطَاُن ِ ِ

ُ ِمْن آاَيتِِه ازْ ُصُل هَلُْم  َِ َما ُيَْ  اهْلَُدى كَ أَنَُّه احلَُْ  ِبُرُسلِن َما َاَنَّاُ  الرَُّسلُل َواأْلَنِْبَياُء هَلُْم ِمنَ   ِقاَيُق اهْلَُدى يف قُوُللِّبِْم.ا ُُيِْكُم اّللَّ
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ِ ا  ِه َعوْن ُعاَللَتِوِه، َوالسَّوا ِِ ِموَن التََّكُلَفواِت نَوْهلِوَدَ لَتِوِه َواْلُمْسوتَوْغَ  بِ ْلُمْسوَتِقلِِ بِ اْلَلاِضوِ  مث قال:" َوِ َا تَوَلقَّْيحَل يف تَوْفِسِْي َهِذِ  اهْليَِ  ِمَن اِ نِْتظَاِم اْلبَونيِِ
وا أَْلَصووَقهُ  ووُضووَعَفاُء يف ُعلُولِم الُسونَِّ ، وَ ُمْلِصوُقلَن َوالِّبَوا الْ  َواِ ْحِتيَواِج ِإىَل َضوِميَمِ  اْلَقَصوِا تَوووَرى أَنَّ اهْليَوَ  ِ َْعوزِل  َعمَّ رِيَن تَوَلقَّواُ  ِموونوُْهْم َفرِيو   ِموَن اْلُمَفسِِ
، ِموْن أَنَّ اهْليَوَ  نَوزَ  ُفولا ِ َوا أَْفَسوُدوا ِموْن َمْعوَ  اهْليَوِ  َحووَّتَّ ُ  ِبُسولَرِة الونَّْجِم فَولَوْم َيْكتوَ صَّو   تَوتَوَعلَّوولَوحْل يف قِ ُحب وا يف َغرَائِوِه النوَّوَلاِقِر ُقوَن َشَُمول  َوَ  َاِْحويا 

ْلَصواِ  ِإىَل ِإْفَسو ،َعوْن َسوعِ  َوااَيت  َذلِوَك رِ  اِق َمَعواين ُسولَرِة الونَّْجِم، فَوذََكُروا يف َعَاَوُزوا ِّبََذا اْ ِ ودِ  يِد بْوِن ُجبَوْْي ، َوابْوِن ِكوَهاب  ،  َوحُمَمَّ بْوِن َكْعوه  اْلُقوْرُنِلِِ
اِ  َوأَقْوَرُّبَووا رَِوايَوو   َعووِن ابْووِن ِكووَهاب  َوابْووِن ُجبَوو ْن أَْنِديَووِ  قُوووَرْيا  َكثِووْي  أَْهلُووُه ِمووْن ِمووَجلَووَك يف اَنق  :ِإنَّ النَّووِلَء اِ  قَوواُللاحَّ ْْي  َوالضَّووَوَأيب اْلَعالِيَووِ ، َوالضَّووحَّ

ا بَوَلَ  قَوْلَلُه:أَ  َت َوالْ فَورَأَيْوتُ ُمْسِلِمنَي وََكاِفرِيَن، فَوَقرَأَ َعَلْيِهْم ُسلَرَة النَّْجِم فَوَلمَّ [ أَْلَقوى الشَّوْيطَاُن بَونْيَ 20، 19ْجم:رى ]الونَّ ُعزَّى َوَمنواَة الثَّالِثَوَ  اأْلُْخوُم الالَّ
وواِمِعنَي َعِقووَه َذلِووَك قَوْللَووُه:تِْلَك اْلَغرَانِيووَ  اْلُعلَووى َوِإنَّ َكووَفاَعتَوُهنَّ لَ  ْْي ، وََكوواَن يف آِخووِر تِْلووَك الُسوولَرِة رُِكلَن ِ َْن ذََكووَر آهِلَووتَوُهْم خِبَووفَوَفوورَِ  اْلُمْشوو ُ َْعَووىالسَّ

وا َسووَجَد يف آِخوِر الُسولَرِة َسووَجَد ُكوُل َمووْن َسوْجَدة  ِموْن ُسوو  ِ َنَّ قُوَرْيش وا َأْسووَلُملا اْلُمْشورِِكنَي، َوَتَسواَمَع النَّوواسُ وَ اْلُمْسووِلِمنَي  َضوَر ِمونَ حَ ُجلِق الوتِِاَلَوِة، فَوَلمَّ
 َْ َيْشُعْر ِ َنَّ الشَّْيطَان أْلقى يف ِلَء اَن ِإىَل اْلَمِديَنِ ، َوأَنَّ النَّ َماُن ْبُن َعفَّ ُهْم ُعثْ  ِمنوْ َحَّتَّ َكاَع َذِلَك بِِباَلِق احْلََبَشِ ، فَوَرَجَع ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبَشِ  نَوَفر  
 َعاىَل:توَ اْلَقْلم، فََأْعَلَمُه ِجْثِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم فَاْغَتمَّ ِلَذِلَك فَونَوَزَل قَوْللُُه 

 َ  َتْسِلَي   َلُه.َوما أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك اهْليَ 
َل  ، َوَ  يُوْلِقك إِلَيوَْها النِِ  ُدَها السَّاِمُع ِضْغث ا َعَلى ِإابَّ تَوَهاَها ِإىَل ذِْكِر ِقصَّ  ، َولَْيَك يف َأَحِد وَ ِإ َّ  ََِسانِيَد َواِهَي    َيحلْ َلُه. َوَما ُروِ ْحرِيُر ابَ َوِهَك ِقصَّ   اَِ ُمنوْ

لَرُة الونَّْجِم َكوواَن َ  ُسو يوَوْلَم نَوزَلَووحْل بَّواس  َسووَند  َمْطُعولن . َعلَوى أَنَّ ابْووَن َعبَّواس  عَ َوَسووَنُدَها ِإىَل ابْوِن ايبِ  ِلَشووْكء  يف جَمْلِوِك النَّوِلِء َأَسوانِيِدَها َ َواُع َصوحَ 
َوَُيُْضُر جَمَاِلَك النَِّلِء  َس َعَلْيوِه يف تَوَلقِِوك الْوَلْحِك. َوَيْكِفوك َ  اْلِتبَواُسولل خُتَواِلُ  َأْصوَل عصوَم  الرَّ ا َوِهَك َأْخَباُر آَحاق  تُوَعاِرُم ُأُصلَل الدِِيِن أِلَوَّ

 َوِهوَك َضوِعيَف   ِويُلَهوا َفَكْيو َ اْلملوك. فَولَول رووهوا الثَِِقواُت َلَلَجوَه َرْفُضوَها َوشَْ  [ َويف َمْعرِفَو ِ 3َتْكِذيب ا هَلَوا قَوْللُوُه تَوَعاىَل:َوموا يَوْنِطوُ  َعوِن اهْلَولى ]الونَّْجم:
َت  يف ِعبَوواَقهِتُِم اأْلَْصووَناَم بِ يُه اْلُمْشوورِِكنيَ د  َتْسووفِ َواِهيَوو  . وََكْيووَ  يوَووُروُج َعلَووى ِذي َمْسووَك   ِمووْن َعْقوول  أَْن َاَْتِمووَع يف َكوواَلم  َواِحوو َقْللِووِه تَوَعوواىَل:أَفَورَأَيْوُتُم الووالَّ

ُ ِّبوا ِموْن ُسوْلطان  ]الونَّْجم:[ ِإىَل قَوْللِوِه:مَ 19َواْلُعوزَّى ]الونَّْجم: َوا  [ فَويَوَقوعُ 23ا أَنْووَزَل اّللَّ هن  العلوى َوأَن كوفاعتاْلَغرَانِيو ُ »يف ِخواَلِل َذلِوَك َموْدُحَها  َِوَّ
أَ ُسوولَرَة الوونَّْجِم ُكلََّهووا َحووَّتَّ َخاِاَِتَهووا فَاْسووُجُدوا ّللَِّ َواْعبُووُدوا قَووورَ  النَّووِلَء اُكلَن أَنَّ َوَهووْل َهووَذا ِإ َّ َكوواَلم  يَوْلَعووُن بَوْعُضووُه بَوْعض ووا. َوقَووِد اتوََّفووَ  احْلَوو« . َلُ َْعَوى

ُو62]النَّْجم: َا َسَجُدوا ِحنَي َسَجَد اْلُمْسِلُملَن، فَوَدلَّ َعلَوى َأوَّ ُْم ِإ َّ ُعولا [ أِلَوَّ َت َوالْ اا َوَموا بَونْيَ آيَوِ  أَفَوورَأَيْوُتُم لُسولَرَة ُكلََّهواْم  َِ [ 19ُعوزَّى ]الونَّْجم:لوالَّ
ْشورِِكنَي َفَكْيوَ  َيِصوُ  أَنَّ اْلُمْشورِِكنَي تَوْزيِيو   َكثِوْي  لَِعَقائِوِد اْلمُ ْلُمْشورِِكنَي، وَ بُولَقاِت اَوَبنْيَ آِخِر الُسلَرِة آاَيت  َكِثْيَة  يف ِإْبطَاِل اأْلَْصَناِم َوَغْْيَِها ِموْن َمعْ 

ِت ِإنَّ َشِْويَلَهووا:أَنَّ بَوْعووَخ الْ فَووِمووْن َأْصووِلَها  ْكُذوبَوو   لَووى آهِلَووِتِهْم. فَووِإْن َ ْ َتُكووْن تِْلووَك اأْلَْخبَوواُر مَ َسووَجُدوا ِمووْن َأْجووِل الثوَّنَوواِء عَ  ُمْشوورِِكنَي َوَجووُدوا ذِْكووَر الووالَّ
َخِل ِ ْخِتاَلِ  َكِلَمات  يف َموْدِحِهنَّ، َوِهوَك َهوِذِ  اْلكَ  ِهْم ِموَن اْلُمْشورِِكنَي َوإِْلَقواء  لِلرَّيْوِه  النَّواِس َشْنِيس وا أِلَْولِيَوائِ َروَُّجلَهوا بَونْيَ وَ  ِلَمواتُ َواْلُعزَّى فُوْرَص   لِلدَّ

ميَاِن.  يف قُوُللِب ُضَعَفاِء اْ ِ
يِلِِ َعَلى اْلَكشَّا ِ »َويف   اْبِن الِزِبَوْعوَرى. َويُوَييِِوُد  َهِذِ  اْ؟َُمُل( ِمْن ُمْفَ اَِيتِ َأيْ )...« رَانِيِ  اْلغَ »َماِت نَوْقال  َعْن بَوْعِخ اْلُمَيِرِِخنَي:أَنَّ َكلِ « َكرِْ  الطِِ

اِ : َهَذا َما َت وَ  آهِلَوِ  اْلَعوَرِب )َأْي قَوْللُوُه تَوَعواىَل:أَفَورَأَ أُْنزَِل َعَلْيِه ِقصَّ ُ أَنَّ النَِّلَء »َرَواُ  الطََّثُِي َعِن الضَّحَّ َعوَل [ ِإخلَْ( َفجَ 19اْلُعوزَّى ]الونَّْجم:يْوُتُم الوالَّ
َت َواْلُعووزَّى )َأِي اهْليَووَ  اْلُمْشووَتِمَلَ  َعلَووى َهووَذا( َفَسووِمَع أَْهووُل مَ  ووَ  نَووِل يَوتوْلُوول:الالَّ ووْيطَاُن تِْلووَك ُكُر آهِلَووتَوُهْم فَوَفرُِحوولا وقنوولا بسووَء اّللَِّ يَووذْ كَّ تمعلن فَووأَْلَقى الشَّ

 «َعَىاْلَغرَانِيَ  اْلُعَلى ِمنوَْها الشََّفاَعُ  تُورْ 
 «َقنَوْلا َيْسَتِمُعلَن فَأَْلَقى الشَّْيطَانُ »فَِإنَّ قَوْلَلُه:

ُوووْم َ ْ َيْسوووَمُعلا أَوََّل الُسووولَرِة َوَ  آِخَرَهوووا َوأَنَّ َكوووْيطَ  لَوووى حُمَاَكووواِة َرى َكانَوووحْل لَوووُه َمْقوووِدَرة  عَ َكِلَمووواِت. َوَلَعووولَّ ابْوووَن الِزِبَوْعوووْلَقوووى تِْلوووَك الْ اَوُْم أَ ِإخَلْ يوُوووْيِذُن  َِوَّ
 ُع أَنَُّه َصْلُت اْلُمَحاَكى.ْلَت َأَحد  ِإ َّ لَنَُّه السَّامِ ا َما ُُيَاِكك صَ تْورَابِنَ أَ اأْلَْصَلاِت َوَهِذِ  َمْقِدَرة  ُتلَجُد يف بَوْعِخ النَّاِس. وَُكْنحُل أَْعِرُ  َفَّت  ِمْن 

وووا َسوووَجَد اْلُمْسووووا يف آِخوووِر ُسووول نَي َسوووَجدُ ِذي يَوبَوووحَل ِفيوووِه أَنَّ اْلُمْشووورِكِ َوأَمَّوووا تَورِْكيوووُه تِْلوووَك اْلِقصَّوووِ  َعلَوووى اْاَوووَثِ الَّووو ِلُملَن، َوَذلِوووَك َموووْرِوي  يف َرِة الووونَّْجِم َلمَّ
 الصَِّحيِ ، َفَذِلَك ِمْن خَتِْليِ  اْلُمَيِلِِفنَي.

. وََكمْ  َ  َوَبنْيَ نُوُزوِل ُسلَرِة احْلَوجِِ الَّويِت َك ِمْن أََواِئِل الُسَلِر النَّازِ ْجِم الَّيِت هِ لَرِة النَّ سُ  َبنْيَ نُوُزوِل وََكَذِلَك تَورِْكيُه تِْلَك اْلِقصَِّ  َعَلى آيَِ  ُسلَرِة احلَْجِِ َلِ  ِ َكَّ
 .بَوْعُضَها ِمْن أَوَِّل َما نَوَزْل اِبْلَمِديَنِ  َوبَوْعُضَها ِمْن آِخِر َما نَوَزَل ِ َكَّ َ 

ةِ ِ . وََكومْ اْلِقصَِّ  ِبِقصَِّ  ُرُجلِع َمْن َرَجَع ِمْن ُمَهاِجَرِة احْلََبشَ  وََكَذِلَك َرْبُ  تِْلكَ  َنِ  ُرُجولِع َموْن َرَجوَع ِموْن ُمَهواِجَرِة َسونوُوُزوِل ُسولَرِة الونَّْجِم َوبَونْيَ   بَونْيَ ُمودَّ
 احْلََبَشِ .

وَ  ِمثْوِل افَاْلَلْجُه:أَنَّ َهِذِ  الشَّائَِعَ  الَّيِت ُأِكيَعحْل َبنْيَ اْلُمشْ  َا ِهَك من اختالفوات اْلُمْسوتَوْهزِِئنَي ِموْن ُسوَفَهاِء اأْلَْحواَلِم ِ َكَّ ْساَلِم، ِإ َّ بْوِن رِِكنَي يف أَوَِّل اْ ِ
َهوا َكِلَموات   بُولا َعَليوْ ُت َواْلُعوزَّى َوَمنَواُة فَورَكَّ ُْم َعَمُدوا ِإىَل آيَو   ذُكِوَرْت ِفيَهوا الوالَّ َوا َخُصولا ُسولَرَة الونَّْجِم  الِزِبَوْعَرى، َوَأوَّ نَوِ  يف النَّواِس َوِإ َّ ْلَقواِء اْلِفتوْ ُأْخوَرى ِ ِ
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 .كنا البشري .قدر إقرا واّلِل أعلم  راق ،إ ا حنن نفسر كالمه ب.وهذا ما حناول بيانه بعلن اّللِ 
لنوواس علووى اتمووع ا إن الرسوول عنوود مووا يكلفوولن محوول الرسووال  إىل النوواس،يكلن أحووه كووكء إىل نفلسووهم أن

 ثْية.ي  الدعلات كات يف نر ولكن العقب.فيتبعل  .الدعلة،وأن يدركلا ااْي الذي جاءوهم به من عند اّلِل 
 م  سرع نريو ىل قعلهتإفيتمنلن لل اذبلن الناس .وهم ُيسلن هذا ويعلملنه.والرسل بشر حمدوقو األجل

 وتت فيسووكتلاليوود وموولر يوولقون مووثال لوول هوواقنلا النوواس فيمووا يعووز علووى النوواس أن ي كوول  موون عوواقات وتقا..
  وتت العزيوووزةلوووك املووولر في ووولا إىل اهلووودى،فإذا قخلووولا فيوووه أمكووون صووورفهم عووون تعنهوووا ميقتوووا لعووول النووواس أن ي

ى أموول أن عقيوودة،علويولقون مووثال لوول جواروهم يف كووكء يسووْي مون رغبووات نفلسووهم رجواء اسووتدراجهم إىل ال
ين ثوول هووذ  األمووامن م.ونويوولق.تووتم فيمووا بعوود تووربيتهم الصووحيح  الوويت تطوورق هووذ  الرغبووات املأللفوو   ويلقون

 ك الووودعلة علوووى أن اضوووذلوووك علوووى حوووني يريووود اّللِ .ات البشوووري  املتعلقووو  بنشووور الووودعلة وانتصوووارها .والرغبووو
 يقوك للودعلة يفسوه احلقفالك.أصلهلا الكاملو ،وف  ملازينهوا الدقيقو ،مث مون كواء فليويمن ومون كواء فليكفر

ل وفو  تلوك صل لك األهل أن اضك على ت.التقدير ا هلك الكامل غْي املشلب بضع  البشر وتقديرهم .
ة صوووووولل الوووووودعل أالدقيقوووووو  الصووووووارم  علووووووى ا سووووووتقام  ف.امللازين،ولوووووول خسوووووورت األكووووووخاص يف أول الطري 

 ا ،وتبقى مثولايو  املطوومقاييسها كفيل أن يثب هوي ء األكوخاص أو مون هوم خوْي مونهم إىل الودعلة يف و
يف ات البشووري ،و ك الرغبوتلو الودعلة سوليم    ختدش،مسوتقيم    عوولج فيهوا و  احننواء ..واود الشوويطان يف

اء الشوبهات دها،وإلقبعخ ما ي جم عنها من تصرفات أو كلمات،فرص  للكيد للدعلة،وهليلها عن قلاعو
ن تصوورفات أو  مووا وقووع مووولكوون اّلِل ُيوولل قون كيوود الشوويطان،ويبني احلكووم الفاصوول في.حلهلووا يف النفوولس .

 يفموون خطووأ  وعما يكوولن قوود وقووع موونهمكلمووات،ويكل  الرسوول أن يكشووفلا للنوواس عوون احلكووم الفاصوول،
يف بعوخ اعاهاتوه، ا بوني اّلِل فيوه بيواان و  - -كما حدّ يف بعوخ تصورفات الرسولل .اجتهاقهم للدعلة

 يف القرآن ..
 اب:لجه الصل بذلك يبطل اّلِل كيد الشيطان،وُيكم اّلِل آايته،فال تبقى هنالك كبه  يف ال

ُ َعلِووويم  َحِكوووويم  » ذين يف قلوووولّبم موووورم مووون نفووووا  أو احنرا ،والقاسووووي  قلوووولّبم موووون الكفووووار فأمووووا الوووو..« َواّللَّ
َوِإنَّ الظَّووواِلِمنَي َلِفوووك ِكوووقا   »املعانووودين فيجووودون يف مثووول هوووذ  األحووولال مووواقة للجووودل واللجووواج والشوووقا :

                                                                                                                                            

ُووْم َحَضووُروا ِقرَاَءهَتَووا يف اْلَمْسووِجِد احْلَوورَاِم َوتَوَعلََّقووحْل ِ َْذَهوواِوِْم َوَتطَُلب وو اَوواِق اْلَمْعووِذَرِة هَلُووْم بَوونْيَ قَوووْلِمهِ ِّبَووِذِ  اْلُمْرِجَفووِ  أِلَوَّ ْم َعلَووى ُسووُجلِقِهْم ِفيَهووا الَّووِذي ا ِ ِ
ِنيَُّ :اْلِقرَاَءُة، َوُهَل اقَِِعاء  َ  يُليَوُ  . َوَقْد َسَرى َهَذا التوََّعُسُ  ِإىَل ِإيْوَباِت َمْع   يف الُلَغِ ، فَوَزَعُملا أَنَّ َاَ َّ ِ َْعَ :قَورَأَ، َواأْلُمْ َجَعَلُه هللا مْعجَزة النلء 

ت ا حِلَسَّاَن ْبِن َتِبحل  يف رَِتِء ُعْثَماَن َرِضَك اِبِه َوَ  يُ  ُ َعْنُه:لَجُد َلُه َكاِهد  َصرِي   يف َكاَلِم اْلَعَرِب. َوأَْنَشُدوا بَويوْ  ّللَّ
 َاَ َّ ِكَتاَب اّللَِّ أَوََّل لَْيِلِه ... َوآِخَرُ  َ َقى مِحَاَم اْلَمَقاِقرِ 

ِل احلَِْصواِر َعَلْيوِه َوقَوتَولُولُ  آِخوَر اللَّْيوِل. َوهِلَوَذا َمكَّْن ِمْن َذِلَك بَِتْشِغيِه أَهْ تِِه فَوَلْم يَوتَ َلى َعاقَ  َاَ َّ أَْن يَوْقرَأَ اْلُقْرآَن يف أَوَِّل اللَّْيِل عَ َوُهَل حُمَْتَمل  أَنَّ َمْعَنا ُ 
َوو َووا تَولَ ْخووَرى َفظُوونَّ أَ َوايَوو   أُ ا أَْنَشووُدوُ  ِبرِ َجَعلَووُه َاَنِِي ووا أِلَنَّووُه َأَحووهَّ َذلِووَك فَولَووْم َيْسووَتِطْع. َوُر َّ ت ووا آَخووَر. َوَ ْ يَووْذُكِر نَّووُه َكوواِهد  آَخووُر، َوُر َّ ُوولا الِرَِوايَووَ  الثَّانِيَووَ  بَويوْ َّ 

ْمَنا َذلِووَك ِعْنوَد قَوْللِو« . اأْلََسوواسِ »الزََّرَْشورُِي َهوَذا اْلَمْعوَ  يف  يُوْم أُ َوِمنوْهُ ِه تَوَعوواىَل:َوقَوْد قَودَّ [ 78 أَمواينَّ يف ُسولَرِة ]اْلبَوَقووَرِة:لَن َ  يَوْعَلُمولَن اْلِكتوواَب ِإ َّ مِِ
 [.307-298/ 17التحرير والتنلير ]
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 هَلوواِق الَّووِذيَن َوِإنَّ اّللََّ »وأمووا الووذين أوتوولا العلووم واملعرفوو  فتطموو ن قلوولّبم إىل بيووان اّلِل وحكمووه الفاصوول:.«بَِعيوود  
 « ..آَمُنلا ِإىل ِصراط  ُمْسَتِقيم  

الوووذي يف  ريووو  الووودعلة ا سوووالمي  ْنووود أمثلووو  مووون هوووذا،تغنينا عووون شويووول الكالم،و  - -ويف حيووواة النووول 
 أكار إليه ا مام ابن جرير رمحه اّلِل.

 -الوذي جواء إىل رسولل اّلِل  األعمى الفقوْي -رضك اّلِل عنه  -ْند من ذلك مثا  يف قص  ابن أم مكتلم 
-  ِويكوورر هووذا القوولل والرسوولل .يقوولل:اي رسوولل اّلِل أقوورئب وعلمووب  ووا علمووك اّلل- -  مشووغلل  موور

 -اللليوود بوون املغووْية يوولق لوول يهديووه إىل ا سووالم ومعووه صووناقيد قووريا،وابن أم مكتوولم   يعلووم أن رسوولل اّلِل 
- حَّت كر ،رسولل اّلِل .مشغلل ّبوذا األمور- - . فوأنزل اّلِل يف هوذا قورآان .إحلاحوه فعوبك وأعورم عنوه

َفَعوُه .أَْن جاَءُ  اأْلَْعمى .َعَبَك َوتَوَلىلَّ  »يعاته فيه الرسلل عتااب كديدا: َوما يُْدرِيَك َلَعلَّوُه يَوزَّكَّوى،أَْو يَوذَّكَُّر فَوتَونوْ
ووىف َوأَمَّووا َمووْن جوواَءَ  َيْسووعى َوُهووَل َحْشووى الووذِِْكرى   أَمَّووا َمووِن اْسووتَوْغ ،فَأَْنحَل لَووُه َتَصوودَّىف َومووا َعلَ  ْيووَك َأ َّ يَوزَّكَّ

ا َتْذِكرَة  َفَمْن كاَء ذََكرَُ    .1738...«فَأَْنحَل َعْنُه تَوَلهَّىف َكالَّ  ِإوَّ
الووذي قفعتووه  - - وصووح  تصوور  رسوولل اّللِ .وّبووذا رق اّلِل للوودعلة ملازينهووا الدقيقوو  وقيمهووا الصحيح 

:أن اسووووتقام  ّلِل لووووهافبووووني .صووووناقيد قريا،نمعووووا يف إسووووالم موووون وراءهووووم وهووووم كثْيون إليه،رغبتووووه يف هدايوووو 
دة لل إىل العقيومون الودخ وأبطل كيد الشيطان.الدعلة على أصلهلا الدقيق  أهم من إسالم أول ك الصناقيد

 وانمأنحل إىل هذا البيان قللب امليمنني..من هذ  الثغرة،وأحكم اّلِل آايته
« مرحبووا  وون عوواتبب فيووه ريب»ويقوولل إذا رآ :.بعوود ذلووك يكوورم ابوون أم مكتلم - - ولقوود كووان رسوولل اّللِ 

 .1739واستخلفه على املدين  مرتني« هل لك من حاج »ويقلل له:
،قَاَل:ُكنَّوووا َموووَع َرُسووولِل هللِا  َوحَنْوووُن ِسوووتَُّ  كوووذلك وقوووع موووا روا  مسووولم يف صوووحيحه َعوووْن َسوووْعِد بْوووِن َأيب َوقَّاص 

ُْم،وَُكْنووووووووووووحُل أاََن َوابْووووووووووووُن َمْسووووووووووووُعلق  َوَرُجوووووووووووول  ِمووووووووووووْن نَوَفر ،فَوَقوووووووووووواَل ا ُْم َوِإوَّ ْلُمْشوووووووووووورُِكلَن:اْنُرْق َهووووووووووووُيَ ِء َعْنَك،فَووووووووووووِإوَّ
،َوَرُجاَلِن َنِسوويحُل َأَحووُدُ َا،قَاَل:فَوَلَقَع يف نَوْفووِك َرُسوولِل هللِا  ،َوِباَلل  َّ بِووِه ُهووَذْيل  ُ،َوَحوودَّ ِمووْن َذلِووَك َمووا َكوواَء اّللَّ

ُوووووووْم اِبْلغَوووووووَداِة َواْلَعِشوووووووكِِ يُرِيوووووووُدوَن َوْجَهوووووووُه{ ]األنعوووووووام[ ِإىَل نَوْفَسوووووووُه، ُ:}َو َ َتطْوووووووُرِق الَّوووووووِذيَن يَوووووووْدُعلَن َرّبَّ  فَأَنْوَزَل اّللَّ
 1740قَوْللِِه:}الظَّاِلِمنَي{ ]األنعام[.

تلوووك ورق كيووود الشووويطان فيموووا أراق أن يووودخل مووون .وهكوووذا رق اّلِل للووودعلة قيمهوووا اجملرقة،وملازينهوووا الدقيقووو 
يغرة الرغب  البشري  يف استمال  كثاء قريا إبجاب  رغبتهم يف أن   ُيضور هوي ء الفقوراء جملسوهم موع .الثغرة

وقيم الدعلة أهم من أول ك الكثاء،وما يتبع إسوالمهم مون إسوالم األلول  معهوم وتقليو   - -رسلل اّلِل 

                                                 
 [365/ 12وتفسْي ابن أيب حامت ] [193/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1738
وأخرجووووه الووووديلمك يف  [244/ 2ة خووووْي العبوووواق ][ وسووووبل اهلوووودى والركوووواق يف سووووْي 213/ 19تفسووووْي القوووورنل و ملافوووو  للمطبوووولع ] - 1739

 من حدية أنك مرفلعا و  يص  6805الفرقوس برقم :
 (6573[)535/ 14( وصحي  ابن حبان ] 6394[)41/ 16املكنز ] -صحي  مسلم - 1740
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ا سوتقام   أعلوم  صودر القولة احلقيقو ،وهل واّللِ  - -كما كان يتم  رسولل اّلِل   -الدعلة يف نشأهتا ّبم 
الوويت   ترعووى هوولى كخصوويا و  عرفووا جوواراي  ولعلووه  ووا يلحوو  ابملثلووني املتقوودمني مووا حوودّ يف أموور زينووه 

وكوان قود تبنوا   -رضوك اّلِل عنوه  -فقد زوجها من زيد بن حاري   - -بنحل جحا ابن  عم  رسلل اّلِل 
اْقعُولُهْم »فأراق اّلِل أن يقطع هذا ا حلا  وهذ  النسب  فقوال تعواىل:.حممدقبل النبلة،فكان يقال له:زيد بن 

أحوه  -رضوك اّلِل عنوه  -وكوان زيود ..« َوموا َجَعوَل أَْقِعيواءَُكْم أَبْنواءَُكمْ »وقال:« هِلابئِِهْم ُهَل أَْقَسُ  ِعْنَد اّللَِّ 
فلووم تسووتقم  -ك اّلِل عنهووا رضوو -فزوجووه موون ابنوو  عمتووه زينووه بنووحل جحووا  - -النوواس إىل رسوولل اّلِل 

فووأراق اّلِل سووبحانه إبطووال هووذ  .وكووانلا يف ا؟اهليوو  يكرهوولن أن يتووزوج املتبووب مطلقوو  متبنا .بينهمووا احليوواة .
أنه سيزوجه مون زينوه بعود أن يطلقهوا زيود  - -فأخث رسلله .العاقة،كما أبطل نسب  الللد إىل غْي أبيه

وكووان  .أخفووى يف نفسووه مووا أخووث  بووه اّللِ  - -ولكوون النوول  -لتكوولن هووذ  السوون  مبطلوو  لتلووك العوواقة  -
 كلما

مراعيوا يف هوذا كراهيو  القولم لزواجوه « أَْمِسوْك َعَلْيوَك َزْوَجوكَ »ككا إليه زيد تعذر احليواة موع زينوه قوال لوه:
 فوأنزل اّلِل يف هوذا قرآان،يكشو .ولل حفوك موا قودر اّلِل إلهوار  حوَّت نلقهوا زيود ..منها حوني يطلقهوا زيود

ويقووووورر القلاعووووود الووووويت أراق اّلِل أن يقووووولم تشوووووريعه يف هوووووذ  املسوووووأل   - -عموووووا جوووووال يف خوووووانر الرسووووولل 
ُ َعَلْيِه َوأَنْوَعْمحَل َعَلْيِه:أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّ  اّللََّ »عليها: َوخُتِْفوك يف نَوْفِسوَك َموا .َوِإْذ تَوُقلُل لِلَِّذي أَنْوَعَم اّللَّ

ُ ُمْبِديهِ  ُ َأَحووُ  أَْن خَتْشووا ُ اّللَّ فَوَلمَّا َقضووى َزيْوود  ِمْنهووا َونَوورا  َزوَّْجناَكهووا ِلَكووْك   َيُكوولَن َعلَووى .،َوخَتَْشووى النَّوواَس َواّللَّ
ُهنَّ َوَنرا    .. 1741«وَكاَن أَْمُر اّللَِّ َمْفُعل   .اْلُمْيِمِننَي َحرَج  يف أَْزواِج أَْقِعيائِِهْم ِإذا َقَضْلا ِمنوْ

} َوخُتِْفوك :كي  ا  ا أوحك إليه مون كتواب هللا، لكوتملل كتم حممد :ضك هللا عنها، أوا قالحلعن عائش ، ر 
ُ َأَحُ  أَْن خَتَْشاُ  { ُ ُمْبِديِه َوخَتَْشى النَّاَس َواّللَّ  1742يف نَوْفِسَك َما اّللَّ

  ّلِل عنها رضك ا -ولقد صدقحل عائش  
ن كراهيو  القولم لزواجوه مون مو - - خانر رسولل اّلِل وهكذا أنفذ اّلِل كريعته وأحكمها،وكش  ما خا 

سووي  قلوولّبم رم والقاموووتوور  الووذين يف قلوولّبم .و  ميكوون للشوويطان أن يوودخل موون هووذ  الثغرة.مطلقوو  قعيووه
 يتخذون من هذ  احلاقي ،ماقة للشقا  وا؟دال ما تزال    

 لاب.واّلِل اهلاقي إىل الص.هذا هل ما نطم ن إليه يف تفسْي تلك اهلايت
والرغبووو  امللحووو  يف انتشوووار الووودعلات  -بعووود الرسووول  -ولقووود تووودفع احلماسووو  واحلووورارة أصوووحاب الووودعلات 

توودفعهم إىل اسووتمال  بعووخ األكووخاص أو بعووخ العناصوور اب غضوواء يف أول األموور عوون كووكء .وانتصووارها .
روا موون الوودعلة موون مقتضوويات الوودعلة ُيسووبلنه هووم لوويك أصوويال فيها،وجموواراهتم يف بعووخ أموورهم كووك   ينفوو

وحاصملها  ولقد تدفعهم كذلك إىل اختاذ وسائل وأساليه   تسوتقيم موع مولازين الودعلة الدقيقو ،و  موع 
                                                 

 [188/ 14[وتفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ]424/ 6قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1741
 [ صحي 274/ 20ميسس  الرسال  ] -[ و تفسْي الطثي 425/ 6قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1742
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مصوولح  »واجتهاقا يف هقيوو  .وذلك حرصووا علووى سوورع  انتصووار الوودعلة وانتشووارها.موونهج الوودعلة املسووتقيم
أمووا النتووائج فهووك .حنوورا  قليوول أو كثْيومصوولح  الوودعلة احلقيقيوو  يف اسووتقامتها علووى الوونهج قون ا« الوودعلة

 غيه   يعلمه إ  اّلِل.
للاضووو  االووودعلة  فوووال اووولز أن ُيسوووه محلووو  الووودعلة حسووواب هوووذ  النتوووائج إ وووا اوووه أن ميضووولا علوووى ووووج

  .اي  املطاولن تكلن إ  خْيا يف و.ّللِ ا ستقام  الصري  الدقي ،وأن يدعلا نتائج هذ  
ذا  وإ.ميم الودعلةصونهوا إىل مههم إىل أن الشويطان يو با  موانيهم تلوك لينفوذ وها هل ذا القرآن الكرمي ينب

غْي ف.إىل قعولهتم الفطريو  كان اّلِل قد عصم أنبياء  ورسوله فلوم ميكون للشويطان أن ينفوذ مون خوالل رغبواهتم
ن لويهم الشويطان يودخل عاملعصلمني يف حاج  إىل احلوذر الشوديد مون هوذ  الناحيو ،والتحرج البال ،خيفو  أ

  مصوووولح»لمووو  إن ك..« مصووولح  الوووودعلة»مووون يغووورة الرغبوووو  يف نصووورة الووودعلة واحلوووورص علوووى مووووا يسوووملنه 
حني يعوز تويهم منوه،اه أن ترتفع من قواملس أصوحاب الودعلات،ألوا مزل ،ومودخل للشويطان ذ« الدعلة

اب صوحم يتعبود  أإىل صون« مصلح  الدعلة»عليه أن ذتيهم من انحي  مصلح  األكخاص  ولقد تتحلل 
هوا ويتحوروا علوى وج إن على أصحاب الدعلة أن يسوتقيملا.الدعلة وينسلن معه منهج الدعلة األصيل  .

لووى الووودعلة عهووا خطوورا هووذا الوونهج قون التفووات إىل موووا يعقبووه هووذا التحووري مووون نتووائج قوود يلوول  هلوووم أن في
باب،سولاء  ن األسمو وأصحاّبا  فااطر اللحيد الذي اه أن يتقل  هل خطر ا حنرا  عون الونهج لسوبه

ن  مور  ا هم مكلفول إ.مكلفني واّلِل أعر  منهم ابملصلح  وهم ليسلا ّبا.أو قليال كان هذا ا حنرا  كثْيا
 أ  ينحرفلا عن املنهج،وأ  ُييدوا عن الطري  ...واحد

 شك الك ار بالحق وعاابهم في اآلخر  مقابل نميم الماقين 58 - 55الدرس الرابع:

ا ذين يكفورون ّبون  ن الوتلك اهلايت وما فيها من صيان  لدعلة اّلِل من كيد الشويطا ويعقه السيا  على
تَو   أَْو َذْتِويَوُهْم تِويَوُهُم السَّواَعُ  بَوغْ ُه َحوَّتَّ شَْ    ِمْنوَو  يَوزاُل الَّوِذيَن َكَفوُروا يف ِمْريَو»مدحلرون ينتظرهم العذاب املهني:

نَوُهمْ اْلُمْلووُك يَوْلمَ .َعووذاُب يوَووْلم  َعِقيم   َجنَّوواِت النَِّعيِم،َوالَّووِذيَن   َعِملُوولا الصَّوواحِلاِت يف وَ يَن آَمنُوولا الَّووذِ فَ . ِووذ  ّللَِِّ َُيُْكووُم بَويوْ
بُلا آِبايتِنا فَُأولِ َك هَلُْم َعذاب  ُمِهني    «.َكَفُروا وََكذَّ

يف أمنيووات  انالشوويط ذلووك كووأن الووذين كفووروا مووع القوورآن كله،يووذكر  السوويا  بعوود بيووان موولقفهم  ووا يلقووك
 منشووأ هووذ .وكك ن القوورآنفهم   يزالوولن يف ريبوو  موو.األنبيوواء والرسوول،ملا بووني الشووأنني موون تشووابه واتصووال

ُهُم َّتَّ َشْتِووويوَ َحووو»اهلم ويظل هوووذا حووو.الريبووو  أن قلووولّبم   ختالطهوووا بشاكوووته فتووودر  موووا فيوووه مووون حقيقووو  وصووود 
لعقويم وصو  يلقوك لوال هوذا اليولم اب ووصو .لساع بعود قيوام ا« َعِقويم  السَّاَعُ  بَوْغتَو   أَْو َذْتِويَوُهْم َعوذاُب يوَوْلم  

 إنه اليلم األخْي ...فهل يلم   يعقه ..خاصا
فال ملوووك ألحووود،حَّت امللوووك الظووواهري الوووذي كوووان يظنوووه النووواس يف األرم .يف هوووذا اليووولم امللوووك ّلِل وحووود 

الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت يف فَ »واحلكم يلم وذ ّلِل وحود ،وهل يقضوك لكول فريو   زائوه املقسولم:.ملكوا
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بُلا آِبايتِنوا فَُأول ِوَك هَلُوْم َعوذاب  ُمِهوني  ».« .َجنَّاِت النَِّعيمِ  جوزاء الكيود لودين اّلِل،وجوزاء ..« َوالَِّذيَن َكَفوُروا وََكوذَّ
 وجزاء ا ستكبار عن الطاع  ّلِل والتسليم ...التكذيه آبايته البينات
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 [78إل   58(:اآليات 22]سور  الحج ):الوحد  الرابمة

ربح المهاجرين ومأاهر قدر  هللا وا دلة عل  الوحدانية وع ه غير هللا ووظي ة  

 ا مة المسلمة

َ هَلُووَل َخووْْيُ الوورَّازِِقنَي ) ِإنَّ  رِْزقووا  َحَسوونا  وَ نوَُّهُم اّللَُّ َْيْزُقَوووَوالَّووِذيَن هوواَجُروا يف َسووِبيِل اّللَِّ مُثَّ قُِتلُوولا أَْو موواتُلا لَ }  ( 58اّللَّ
َ َلَعلِوويم  َحلِوو ِه ذلِووَك َوَمووْن عاقَووَه ِ ِثْووِل مووا ُعلقِووَه بِووِه مُثَّ بُغِووَك َعَلْيوو (59يم  )لَيُووْدِخَلنوَُّهْم ُمووْدَخال  يَوْرَضووْلنَُه َوِإنَّ اّللَّ

َ َلَعُفوول  َغُفوولر  ) ُ ِإنَّ اّللَّ َ يُوولِلُج اللَّْيووَل يف النَّهوواِر َويُوول ذلِووَك ِ َنَّ ( 60لَيَوْنُصووَرنَُّه اّللَّ   يف اللَّْيووِل َوأَنَّ اّللََّ ِلُج النَّهووارَ  اّللَّ
يووع  َبِصووْي  ) َ ُهووَل احْلَووُ  َوأَنَّ مووا يَوودْ 61 َِ َ ُهووَل اِه ُهووَل اْلباِنووُعلَن ِمووْن ُقونِوو( ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ ْلَعلِووُك اْلَكبِووُْي ُل َوأَنَّ اّللَّ

وووماِء مووواء  فَوُتْصوووِبُ   (62) َ أَنْووووَزَل ِموووَن السَّ َ َلِطيووو   َخبِوووْي  َضووورَّة  إِ رُْ أْلَْرُم اأََ ْ تَووووَر أَنَّ اّللَّ ( لَوووُه موووا يف 63 )نَّ اّللَّ
َ هَلَُل اْلَغِبُ احْلَمِ  َ َسوخََّر َلُكو64يوُد )السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم َوِإنَّ اّللَّ َك ْم موا يف اأْلَْرِم َواْلُفْلو( أََ ْ تَووَر أَنَّ اّللَّ

َ ابِ ِم ِإ َّ إبِِ اأْلَرْ  َعْوورِي يف اْلَبْحووِر ِ َْموورِِ  َومُيِْسووُك السَّووماَء أَْن تَوَقووَع َعلَووى ( 65لنَّوواِس لَووَرُ    َرِحوويم  )ْذنِووِه ِإنَّ اّللَّ
نووا َمْنَسووكا  ُهووْم انِسووُكلُ  ( ِلُكوولِِ أُمَّوو   َجَعلْ 66َلَكُفوولر  ) نَ ْنسوواَوُهووَل الَّووِذي َأْحيوواُكْم مُثَّ مُيِيووُتُكْم مُثَّ ُُيْيِوويُكْم ِإنَّ اْ ِ 

 (67َتِقيم  )دى  ُمسْ َفال يُنازُِعنََّك يف اأْلَْمِر َواقُْع ِإىل َربَِِك ِإنََّك َلَعلى هُ 
ُ أَْعَلُم ِ ا تَوْعَمُللَن ) ُ 68َوِإْن جاَقُللَ  فَوُقِل اّللَّ وَنُكْم يوَوْلمَ ُيَْ ( اّللَّ وُتْم ِفيوِه  اْلِقياَموِ  ِفيموا كُ ُكوُم بَويوْ ( 69َتِلُفولَن )ختَْ نوْ

َ يَوْعلَووُم مووا يف السَّووماِء َواأْلَْرِم ِإنَّ  ( َويَوْعبُووُدوَن 70ِسووْي  )نَّ ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ يَ إِ يف ِكتوواب    ذلِووكَ أََ ْ تَوْعلَووْم أَنَّ اّللَّ
( َوِإذا تُوْتلوى َعلَوْيِهْم 71اِلِمنَي ِموْن َنِصوْي  )م  َوموا لِلظَّوِه ِعْلوبِوْيَك هَلُوْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ما َ ْ يُونَووِزِْل بِوِه ُسوْلطاان  َوموا لَو

ُللَن َعَليْ َيْسطُلَن ابِ  كاُقونَ آايتُنا بَويِِنات  تَوْعِرُ  يف ُوُجلِ  الَِّذيَن َكَفُروا اْلُمْنَكَر يَ  ِهْم آايتِنا قُوْل أَفَوأُنَوبُِِ ُكْم لَِّذيَن يَوتوْ
ُ الَّوِذيَن َكَفوُروا َوبِوِبَشرِ  ِمْن ذ اي أَيُوَهوا النَّواُس ُضوِرَب َمثَول  فَاْسوَتِمُعلا لَوُه  (72َمِصوُْي )ْ َك الْ ِلُكُم النَّاُر َوَعَدَها اّللَّ

ُهُم الوذُ َتَمُعلا لَوهُ َلِل اجْ ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعلَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ َلْن َحُْلُقلا ُذاباب  وَ  ْي ا    َيْسوتَوْنِقُذوُ  ِمْنوُه ابُب َكو َوِإْن َيْسوُلبوْ
َ َحووو َّ قَوووْدرِ ِ 73َضوووُعَ  الطَّالِوووُه َواْلَمْطلُووولُب ) َ َلَقوووِلي  ( موووا قَوووَدُروا اّللَّ  َيْصوووطَِفك ِموووَن ( اّللَُّ 74زِيوووز  )عَ  ِإنَّ اّللَّ

يوووع  َبِصوووْي  ) َِ  َ ْرَجوووُع  اّللَِّ توُ  أَيْوووِديِهْم َوموووا َخْلَفُهوووْم َوِإىَل ( يَوْعلَوووُم موووا بَووونْيَ 75اْلَمالِئَكوووِ  ُرُسوووال  َوِموووَن النَّووواِس ِإنَّ اّللَّ
 (77ْفِلُحووولَن )لا اْاَوووْْيَ َلَعلَُّكوووْم توُ ْم َوافْوَعلُوووْعبُوووُدوا َربَُّكووو( اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ارَْكعُووولا َواْسوووُجُدوا َوا76اأْلُُمووولُر )

ْم ِإبْووراِهيَم ُهوووَل ْن َحووورَج  ِملَّووَ  أَبِووويكُ  الووودِِيِن ِمووُكْم يف َجَعوووَل َعلَوويْ َوجاِهووُدوا يف اّللَِّ َحوو َّ ِجهووواِقِ  ُهووَل اْجَتبووواُكْم َومووا 
لنَّوواِس فَوووأَِقيُملا َتُكلنُووولا ُكووَهداَء َعلَوووى الَووْيُكْم وَ ِهيدا  عَ َ َّوواُكُم اْلُمْسووِلِمنَي ِموووْن قَوْبووُل َويف هوووذا لَِيُكوولَن الرَُّسووولُل َكوو

 { (78ْعَم النَِّصُْي )َمْلىل َونِ ْعَم الْ اِبّللَِّ ُهَل َمْل ُكْم فَنِ  الصَّالَة َوآتُلا الزَّكاَة َواْعَتِصُملا
 مو وع الوحد  

ة اّلِل يف سويا  نصور  وذلك.حود انتهى الدرس املاضك ببيان عاقب  امليمنني واملكذبني يولم يكولن امللوك ّلِل و 
 لرسله،وصيانته لدعلته،ويلابه ملن ييمن ّبا،وعقابه ملن يكذّبا.

 هتم،دقفاعا عن عقيهذا الدرس ابحلدية عن املهاجرين،بعد ما سب  ا ذن هلم ابلقتال، فاهلن يبدأ
  أن ريوووورهتم إجوعوووون عباقهتم،وقفعووووا للظلووووم عوووون أنفسووووهم،وقد أخرجوووولا موووون قايرهووووم بغووووْي حوووو ،و  تكوووون 

 يقلللا:ربنا اّلِل،ويبني ما أعد  هلم من علم عما تركلا من قاير وأملال ..
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قووع علوويهم يثلووه،مث   صوولرة حكووم عووام عموون يقووع علوويهم ا عتووداء  فووْيقون عليووه مث يتحودّ بصووف  عاموو  يف
 البغك والعدوان،فيعدهم نصر اّلِل يف صيغ  التلكيد.

وهووك .يوو  .لعوود الليويعقووه علووى هووذا اللعوود اللييوو  ابسووتعرام ق ئوول القوودرة الوويت تضوومن هقيوو  ذلووك ال
لوذين يودفعلن ظلولمني اتولحك  ن نصور اّلِل للمق ئل كلني  تتجلى يف صفحات الكلن ونلاميك اللجولق و 

كوثى يك اللجلق الب  بنلامسن  كلني  ترت.عن أنفسهم،ويعاقبلن  ثل ما وقع عليهم،مث يقع عليهم البغك .
.. 

ن لكووول أمووو  منهجوووا هوووك موووأملرة بوووه ومهيوووأة لنهجوووه،كل   - -وعندئوووذ يتلجوووه ااطووواب إىل رسووولل اّلِل 
رهم إىل ليكوووول أمووووفإن جوووواقلل  ف.يوووودع هلووووم فرصوووو  لينووووازعل  يف منهجووووه يشووووغل نفسووووه  وووودال املشووووركني،و 

يعلوم موا  ليوه،وهل الوذيع  موا هوم اّلِل،الذي ُيكم بينهم يلم القيام  فيما كانلا فيه حتلفلن،فهل أعلم  قيقو
 يف السماء واألرم.

ن  ووواع كلمووو  مووونفووولرهم ويعوووِرم بعبووواقهتم موووا   ينوووزل بوووه سووولطاان وموووا لووويك هلوووم بوووه علوووم وبقسووولة قلووولّبم و 
 لوى قعواة احلو عابلسوطل  ويهودقهم إزاء  هوم.احل ،حَّت ليكاقون يبطشلن ابلذين يتلولن علويهم آايت اّللِ 
 ابلنار اليت جعلها اّلِل مصْيهم ووعدهم ّبا وعدا   بد آت 

هم يف صووولر ضوووعفوي.مث يعلووون يف صووولرة بيوووان عوووام كوووامل للخليقووو  عووون ضوووع  مووون يووودعلوم مووون قون اّللِ  
درون علووى ن   يقوومووفهووك صوولرة .ولكنهووا بطريقوو  عرضووها عسووم الضووع  املزري.    مبالغوو  فيهاصوولرة زريوو

ك شووركلن  وينتهووهلووم امل وهووم آهلوو  كمووا يوودعك.منازلوو  الووذابب،و  علووى اسووتنقاذ مووا يسوولبهم إاي  الووذابب .
لوى اللصاي  ع لي وهك تكا.الدرس وتنتهك السلرة معه بتلجيه ااطاب إىل األم  امليمن  لتنهخ بتكاليفها

لزكووواة الة،وإيتاء اقامووو  الصووومسوووتعدة هلوووا ابلركووولع والسوووجلق والعبووواقة وفعووول ااْي،مسوووتعين  عليهوووا إب.البشري 
 وا عتصام ابّلِل ..
 ربح المهاجرين واناصار المألوا وا مور بيد هللا 62 - 58الدرس ا ول:

،مُثَّ قُِتلُوووووووووولا أَ  » َ هَلُووووووووووَل َخووووووووووْْيُ  رِْزقووووووووووا  َحَسوووووووووونا ،َوِإنَّ نوَُّهُم اّللَُّ َْيْزُقوَ ْو موووووووووواتُلا،لَ َوالَّووووووووووِذيَن هوووووووووواَجُروا يف َسووووووووووِبيِل اّللَِّ  اّللَّ
 « ..َحِليم   َعِليم  لَ لَُيْدِخَلنوَُّهْم ُمْدَخال  يَوْرَضْلنَُه،َوِإنَّ اّللََّ .الرَّازِِقنيَ 

 ألهل والوودايرارص عليووه:واهلجوورة يف سووبيل اّلِل عوورق موون كوول مووا هتفوول لووه الوونفك،ومن كوول مووا تعتووز بووه وهوو
طلعوا إىل لان اّلِل،وتبتغواء رضووإيثوار العقيودة علوى هوذا كلوه ا.واللنن والذكرايت،واملال وسائر أعورام احلياة

 ما عند  وهل خْي  ا يف األرم مجيعا.
  -جهواق وعمول  ولكن.جورةأما بعود الفوت  فلوم تعود ه.واهلجرة كانحل قبل فت  مك  وقيام الدول  ا سوالمي 

 من جاهد يف سبيل اّلِل وعمل كان له حكم اهلجرة،وكان له يلاّبا ..ف - - كما قال رسلل اّللِ 
ُ رِْزقوووووا  َحَسوووونا  » سووووولاء  قووووولا اّلِل كوووووهداء ..« َوالَّووووِذيَن هووووواَجُروا يف َسوووووِبيِل اّللَِّ مُثَّ قُِتلُوووولا أَْو مووووواتُلا َلَْيْزُقَوووووونوَُّهُم اّللَّ

مووووون قايرهوووووم وأمووووولاهلم يف سوووووبيله مسوووووتعدين لكووووول فلقووووود خرجووووولا .ابلقتووووول،أو   قووووول  علوووووى فراكوووووهم ابمللت
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فتكفول اّلِل .مصْي،واس وحلا الشهاقة يف هجرهتم عن أي نري ،وضحلا بكل عرم احلياة وعرقوا ّبوذا ّللِ 
َ هَلُووَل َخووْْيُ الوورَّازِِقنيَ »هلووم ابلعوولم الكوورمي عمووا فقوودو : ُ رِْزقووا  َحَسوونا ،َوِإنَّ اّللَّ رز  أكوورم  وهوول..« َلَْيْزُقَووونوَُّهُم اّللَّ

فقوود خرجوولا ررجووا يرضووك اّلِل،فتعهوود هلووم اّلِل  ن « لَيُووْدِخَلنوَُّهْم ُمووْدَخال  يَوْرَضووْلنَهُ »موون كوول مووا تركوولا: وأجووزل
وإنه ملظهوور لتكوورمي اّلِل هلووم  ن يتوولخى مووا يرضوولنه فيحققووه هلم،وهووم عبوواق ،وهل .يوودخلهم موودخال يرضوولنه

َ َلَعلِوووويم  حَ ».خووووالقهم سووووبحانه علوووويم  ووووا وقووووع علوووويهم موووون للووووم وأذى،و ووووا يرضووووك نفلسووووهم ..« لِوووويم  َوِإنَّ اّللَّ
 مث يليف الظا  واملظللم ا؟زاء األو  ...حليم ميهل.ويعلضها

مووا  يعاقبلن  ثووللعوودوان،و فأمووا الووذين يقووع علوويهم العوودوان موون البشوور فقوود   ُيلموولن و  يصووثون،فْيقون ا
ندئوووذ بنصوووور اّلِل ع وا البغوووك علوووى املظلووولمني تكفووولفوووإن   يكووو  املعتووودون،وعاوق.وقوووع علووويهم مووون األذى

َ َلَعُفووول  ِإنَّ .يَوْنُصوووَرنَُّه اّللَُّ لَ َك َعَلْيوووِه  بُغِوووَوَمْن عاقَوووَه ِ ِثْوووِل موووا ُعلقِوووَه بِوووِه مُثَّ .ذلِوووكَ »املظلووولمني علوووى املعتووودين:  اّللَّ
يتجوووواوز  بطوووورا وأ توكوووورط هووووذا النصوووور أن يكوووولن العقوووواب قصاصووووا علووووى اعتووووداء    عوووودواان و  « َغُفوووولر  

 العقاب مثل ما وقع من العدوان قون مغا ة.
  ا البشووور فقووود أمووو.غفرةفهووول الوووذي ميلوووك العفووول وامل.ويعقوووه علوووى رق ا عتوووداء   ثلوووه  ن اّلِل عفووول غفلر
 من اّلِل. م النصروهذا هلم  كم بشريتهم وهل.يعفلن و  يغفرون،وقد يييرون القصاص ورق العدوان

ني يورب  بو.لبغوك .اقوع عليوه لسيا  بني وعد اّلِل ابلنصر ملن يعاقه  ثل موا علقوه بوه مث يبعد ذلك يرب  ا
ن هد بدقوو  السوون ،كما تشووهووذا اللعوود وسوونن اّلِل الكلنيوو  الكثى،الوويت تشووهد بقوودرة اّلِل علووى هقيوو  وعوود

 الكلني  املطرقة  ا يلحك  ن ذلك النصر هل إحدى هذ  السنن اليت   تتخل .
َ  َِيع  َبِصْي  للَّْيِل،َوأَ ااَر يف نَّ اّللََّ يُلِلُج اللَّْيَل يف النَّهاِر،َويُلِلُج النَّهذِلَك  َِ »  « ..نَّ اّللَّ

 غيه،والنهووارر عنوود املالليل يوودخل يف النهووا.وهووك لوواهرة نبيعيوو  اوور ابلبشوور صووباحا ومساء،وصوويفا وكووتاء
 الليول يف والنهار يودخلهل يطلل يف مدخل الشتاء،والليل يدخل يف النهار و .يدخل يف الليل عند الشرو 

 إيوالج النهوارو النهوار  ويورى البشور هوذ  الظواهرة وتلوك مون إيوالج الليول يف.وهل ميتد عند مطلع الصوي  .
تلقو  تتل مورة،و  ختفال .قهايف الليل فينسيهم نلل ر يتها ونلل ألفتها ما وراءها من قق  النلاميك وانرا

 احلكيم  اليت تصر  هذا الكلن وف  تلك النلاميك. وهك تشهد ابلقدرة.مرة
ليفت  بصوووائرهم .والسووويا  يلجوووه النظووور إىل تلوووك الظووواهرة الكلنيووو  املكووورورة الووويت ميووور عليهوووا النووواس غوووافلني

وهك تطولي الليول مون .ومشاعرهم على يد القدرة،وهك تطلي النهار من جانوه وتسودل الليول مون جانوه
وكوذلك نصور اّلِل .ق  عجيب    ختتول،ويف انوراق عجيوه   يتخلو  .يف ق.جانه وتنشر النهار من جانه

إنوه سون  مطورقة كسون  إيوالج الليول يف النهوار وإيوالج .ملن يقوع عليوه البغوك وهول يودفع عون نفسوه العودوان .
فهك سوووون  كلنيوووو  كتلووووك .فكووووذلك يووووزوي اّلِل سوووولطان املتجووووثين وينشوووور سوووولطان العوووواقلني.النهووووار يف الليل
ا النوواس غافلني،كمووا ميوورون علووى ق ئوول القوودرة يف صووفح  الكوولن وهووم   يشووعرون  ذلووك السوون ،مير عليهوو
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وكول موا قون اّلِل ابنول حتول ويتخلو  .فواحل  هول املسويطر علوى نظوام هوذا الكلن.مرتب   ن اّلِل هول احل 
 و  يطرق أو يستقيم.

َ ُهَل اْلَعِلكُ باِنُل َوأَنَّ َل الْ ِه هُ ذِلَك ِ َنَّ اّللََّ ُهَل احلَُْ ،َوأَنَّ ما يَْدُعلَن ِمْن ُقونِ »  « ..اْلَكِبْيُ   اّللَّ
 نوراق  لك ضومانوهول كوذ.وذلك تعليل كا  وضمان كوا   نتصوار احلو  والعدل،وهزميو  البانول والبغك

 .  البغكومن هذ  السنن انتصار احل  وهزمي.سنن الكلن ويباهتا،وعدم ختلخلها أو ختلفها
َ ُهووَل اْلَعلِووكُ »وأكث موون ا؟بووارين:واّلِل أعلووى موون الطغوواة، دع البغووك يسووتعلك والظلووم فلوون يوو..« ْيُ  اْلَكبِووَوأَنَّ اّللَّ

 يستطيل.
 ملك الكون هلل وإنهاله المطر وإنباأه النبات 64 - 63الدرس الثاني:

نَّ أَ  أََ ْ تَووورَ »كوول حووني:  ويسووتطرق السوويا  يف اسووتعرام ق ئوول القوودرة يف مشوواهد الكوولن املعروضوو  للنوواس يف
 «.َخِبْي    َلِطي   نَّ اّللََّ إِ اّللََّ أَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء ،فَوُتْصِبُ  اأْلَْرُم ُرَْضرَّة ف 

قوود تووذهه .ة  مكرور لوواهرة واقعوو.ونووزول املوواء موون السووماء،ور ي  األرم بعوود  رضوورة بووني عشووي  وصووبا  .
يا يف القلوه رم يسوتجا املشوهد يف األفأموا حوني يتفوت  احلوك الشواعر،فإن هوذ.األلف   دهتا يف النفلس

ن سوووووولاق موووووووإن القلووووووه لوووووويحك أحيوووووواان أن هووووووذا النبووووووحل الصووووووغْي الطووووووالع .كووووووَّت املشوووووواعر واألحاسوووووويك
نولر ن فرحتهوا ابل،وتكواق موالطني،خبضرته وغضارته،أنفال صغار تبسم يف غرارة هلذا اللجلق الشوائ  البهيج

َ  ِإنَّ »يف التعقيوه بقللوه:تطْي  والذي ُيك على هذا النحل يسوتطيع أن يودر  موا  مون ..« ِطيو   َخبِوْي  لَ اّللَّ
لوووك  هلوووك ذفمن اللطووو  ا.لطووو  وعمووو  ومشووواكل  للووولن هوووذا ا حسووواس،وحلقيق  ذلوووك املشوووهد ونبيعتوووه

 الدبيه اللطي .
ىل دها ابلشوول  إلاء،واووقبيووه النبتوو  الصووغْية موون جوول  الثرى،وهووك حنيلوو  ضوو يل ،ويد القوودرة اوودها يف اهل

ر يف اللقوحل ال املواء بقودر يف إنوز واباوثة ا هليو  يوتم تودبْي األمو.ى جاذبي  األرم ويقل  الطوني .ا رتفاع عل
النولر  واملواء و ىل ا نطال  إملتطلع  ااملناسه وابلقدر املطللب ويتم امتزاج املاء ابل ب ،وخبالاي النبات احلي  

ا يف السوووماء  املالوووك ملوووواّللِ .ء .الغوووذاء والثووورا ينوووزل مووون  ووواء اّلِل إىل أرضه،فينشوووىء فيهوووا احليووواة،ويلفر فيهوووا
عمووووووا و ب عوووووونهم وهوووووول يوووووورز  األحيوووووواء ابملوووووواء والنبووووووات،وهل الغوووووو.واألرم،غووووووب عمووووووا يف السووووووماء واألرم

َ هَلُوووَل اْلغَوووِبُ احْلَِميووودُ »يرزقووولن: األرم،أو موووا يف و ن يف السوووماء مووواجووو  إىل حفموووا بوووه سوووبحانه مووون «.َوِإنَّ اّللَّ
سووتح  للحموود عمائه،املالغووب عوون ا؟ميووع ..وهوول انموولق علووى آ ئه،املشووكلر علووى ن السووماء واألرم فهوول

 من ا؟ميع.
 ح ظ هللا للكون وأدبيره بقدرأه 65الدرس الثالث:

َ  تَووووَر أَنَّ أَ َْ  »ني:ويسوووتطرق السووويا  مووورة أخووورى إىل اسوووتعرام ق ئووول القووودرة املعروضووو  للنووواس يف كووول حووو  اّللَّ
ِإنَّ .أْلَْرِم ِإ َّ إبِِْذنِوهِ ماَء أَْن تَوَقوَع َعلَوى امُيِْسوُك السَّووَ .رِ ِ أْلَْرِم،َواْلُفْلوَك َعْورِي يف اْلَبْحوِر ِ َمْ َسخََّر َلُكْم موا يف ا

 « ..اّللََّ اِبلنَّاِس َلَرُ    َرِحيم  
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 الوويت ونعمتووه ن يوود اّللِ ويف هووذ  األرم كووم موون قوولة وكووم موون يووروة سووخرها اّلِل هلووذا ا نسووان وهوول غافوول عوو
 يتقله فيها ابلليل والنهار 

 اختلفوووحل فطووورة ولل.قاتوووهلقووود سوووخر اّلِل موووا يف األرم هلوووذا ا نسوووان،فجعل نلاميسوووها ملافقووو  لفطرتوووه ونا 
لول ..ا و وا فيهوا نتفواع ّبوا نسان وتركيبه عون نولاميك هوذ  األرم موا اسوتطاع احليواة عليها،فضوال علوى ا 

غذي بطعامهوا ئها،والتتمل فيها جل هذ  األرم،واستنشا  هلااختل  تركيبه ا؟سدي عن الدرج  اليت ُي
ا  ا اسوتقرت قودمك عليوه موهوولل اختلفوحل كثافو  بدنوه أو كثافو  األرم عموا .وا رتلاء  ائها ملا عاش حلظو 

ء ان هوذا اهلولاكولاء أو  ولل خال وجه هذ  األرم من اهلو.على األرم،ولطار يف اهللاء أو غاص يف الثرى .
افو  نولاميك يواة  فتل أو أخو   ختنو  هوذا ا نسوان أو لعجوز عون استنشوا  اهلولاء مواقة احلأكثو   وا هول 

 .ن أمر اّللِ موهل .ا نسان هل الذي سخر األرم وما فيها هلذا ا نسان هذ  األرم وفطرة هذا
 ذ  األرم،وموايوروات هو ولقد سخر اّلِل له ما يف األرم  ا وهبه من ناقات وإقراكات صاحل   ستغالل

وكلمووا  - عوود واحوودةبأوقعووه اّلِل إايهووا موون يووروات وناقووات لوواهرة وكامنوو  يكشوو  منهووا ا نسووان واحوودة 
ه منهوا لولز تكشو  وكلما خشك أن ينفذ رصيد  من تلوك الكنو.احتاج إىل يروة جديدة فخ كنلزا جديدة

ذريوو  نووز الطاقوو  الكفووت  لووه   وهووا هوول ذا اليوولم   يسووتنفد بعوود يووروة البوو ول وسووائر الفلووزات مث.رصوويد جديوود .
   حوني يهتودي  سولا ،إوإن يكون بعود كالطفول يعبوة ابلنوار فيحور  نفسوه ّبوا وُيور .والطاق  ا يدروجينيو 

 راقها اّلِل  أ األرم كما يفاالف  اب نهج اّلِل يف احلياة،فيلجه ناقاهتا ويرواهتا إىل العمران والبناء،ويقلم 
وعلم . البحووريفراين الفلووك  وولوويت تسووم  افهوول الووذي خلوو  النوولاميك ..« ْموورِ ِ َواْلُفْلووَك َعْوورِي يف اْلَبْحووِر  َِ »

ختلفوحل نبيعو  اولل .فواعا نسان كي  يهتدي إىل هوذ  النلاميك،فيسوخرها ملصولحته وينتفوع ّبوا هوذا ا نت
ُك َومُيِْسو»ن  الذي كوا ما كان ككء من هذا.أو لل اختلفحل مدار  هذا ا نسان ..البحر أو نبيع  الفلك

الوذي اختوار  لوه وحكوم    هذا النظوامالكلن وف وهل الذي خل ..« السَّماَء أَْن تَوَقَع َعَلى اأْلَْرِم ِإ َّ إبِِْذنِهِ 
عضووها بعضووا  يصوودم بفيووه تلووك النوولاميك الوويت تظوول ّبووا النجوولم والكلاكووه مرفلعوو  متباعوودة،  تسووق  و 

ي ع القووائم الووذنظم لللضوولتفسووْي النوواملس املوو..وكوول تفسووْي فلكووك للنظووام الكوولين مووا يزيوود علووى أنووه حماولوو  
 يفسور النظوام أنوه حوني وإن كان بعضهم ينسى هوذ  احلقيقو  اللاضوح ،فيخيل إليوه.أنشأ  خال  هذا النظام

فكووووْي   يف التالكوووولين ينفووووك يوووود القوووودرة عوووون هووووذا الكوووولن ويسووووتبعد آترهووووا  وهووووذا وهووووم عجيووووه واحنوووورا
وم ى فووورم صوووحته والنظووورايت الفلكيووو  ليسوووحل سووولى فووور لوووع -فوووإن ا هتوووداء إىل تفسوووْي القوووانلن .غريه

  ينفوووك  -ديوود جمدروسوو  لتفسووْي الظووولاهر الكلنيوو  تصووو  أو   تصوو ،وتثبحل اليوولم وتبطووول غوودا بفووورم 
 وأير  يف إعمال هذا القانلن ...وجلق واضع القانلن

وووماَء أَْن تَوَقوووَع َعلَوووى اأْلَْرمِ »واّلِل سوووبحانه  ا وهووول مووون لوووذي يعمووول فيهوووا النووواملس بفعووول ذلوووك« مُيِْسوووُك السَّ
 .ذلك حلكم كوذلك يلم يعطل الناملس الذي يعمله حلكم  ويعطله  « ِإ َّ إبِِْذنِهِ »صنعه.

 الحيا  والموت والبمث بيد هللا 66الدرس الرابع:
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وعوورم سوونن  ىل الوونفكوينتهووك السوويا  يف اسووتعرام ق ئوول القوودرة وققوو  النوواملس اب نتقووال موون الكوولن إ
ْنساَن َلَكفُ  ُُيِْييُكمْ ْم،مُثَّ َوُهَل الَِّذي َأْحياُكْم،مُثَّ مُيِيُتكُ » عا  ا نسان:احلياة وامللت يف  .. «لر  ،ِإنَّ اْ ِ

بووا   مووا يووزال غيا اللطيوووسووره.واحليوواة األوىل معجزة،تتجوودق يف كوول حيوواة تنشووأ آانء الليوول وأنوورا  النهار
 مل والتدبر ..وفيه جمال فسي  للتأ.ُيار العقل البشري يف تصلر كنهه .

نبيعووو   سووواف  بووونيواملووولت سووور آخووور يعجوووز العقووول البشوووري عووون تصووولر كنهوووه،وهل يوووتم يف حلظووو  خانف ،وامل
 وفيه جمال فسي  للتأمل والتدبر ...امللت ونبيع  احلياة مساف  عريض  ضخم  .

لك كووذ  وفيووه جمووال.لغيووه،ولكن قليلووه حاضوور موون النشووأة األوىل .اوهووك غيووه موون  -واحليوواة بعوود املوولت 
ْنسانَ ِإنَّ »ار:للتأمل والتدبر ..ولكن هذا ا نسان   يتأمل و  يتدبر هذ  الد ئل واألسر   « .. َلَكُفلر   اْ ِ

 ن يقوووع عليوووهملوووة اّلِل والسووويا  يسوووتعرم هوووذ  الووود ئل كلها،ويلجوووه القلووولب إليهوووا يف معووورم التلكيووود لنصووور 
ستجاكووو  لكلنيووو   ااسوووتخدام املشووواهد  وذلك علوووى نريقووو  القووورآن يف.البغووك وهووول يووورق عووون نفسوووه العووودوان

 القللب،ويف رب  سنن احل  والعدل يف اال  بسنن الكلن ونلاميك اللجلق ..
أثبيذذت الرسذذول علذذ  دعوأذذه وعذذدا الا اأذذه للمشذذرهللاين  72 - 67الذذدرس الخذذامس:

 وعداو  المشرهللاين للحق

يتلجووه  الكووثى الكوولن وحووني يصوول السوويا  إىل هووذا املقطووع الفاصوول موون عوورم ق ئوول القوودرة يف مشوواهد
يمضووك يف نريقووه،غْي ملتفووحل إىل املشووركني وجووداهلم لووه فووال ميكوونهم موون ل - -اباطوواب إىل رسوولل اّلِل 

ُهوووْم انِسوووُكلُ ،َفال  نوووا َمْنَسوووكا     َجَعلْ ِلُكووولِِ أُمَّووو »:نزاعوووه يف منهجوووه الوووذي اختوووار  اّلِل له،وكلفوووه تبليغوووه وسوووللكه
ُ أَعْ َوِإْن جوواقَ .م  ْسووَتِقيُع ِإىل َربِِووَك ِإنَّووَك َلَعلووى ُهوودى  مُ يُنازُِعنَّووَك يف اأْلَْمووِر،َواْق  ُ .لَووُم ِ ووا تَوْعَملُوولنَ ُللَ  فَوُقووِل:اّللَّ اّللَّ

وُتْم ِفيوِه خَتَْتِلُفول  َنُكْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  ِفيموا ُكنوْ َ يَوْعلَوُم موا يف  تَوْعلَوْم أَ أَ َْ .نَ َُيُْكُم بَويوْ ف ِإنَّ ذلِوَك يف   السَّوماِء َواأْلَْرمِ نَّ اّللَّ
 « ..ِإنَّ ذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسْي  .ِكتاب  

ن اّلِل يف اضووووع لسوووونخهووووذا املوووونهج .إن لكوووول أموووو  منهجووووا ونريقوووو  يف احليوووواة والتفكووووْي والسوووولل  وا عتقاق
الووويت تفوووت   فاألمووو . وهك سووونن تبتووو  مطووورقة ققيق.تصوووري  الطبوووائع والقلووولب وفووو  املوووييرات وا سوووتجاابت

مليقيو  إىل ىل نلاميسوه اهتوداء إعك اهلدى وق ئله يف الكولن والونفك هوك أمو  مهتديو  إىل اّلِل اب قللّبا لدوا
 معرفته وناعته.

واألم  اليت تغل  قللّبا قون تلك الدواعك والد ئل أم  ضال  تزقاق ضوال  كلموا زاقت إعراضوا عون اهلودى 
فوووال قاعوووك إذن ألن .جا هوووم سوووالكل  .وقواعيوووه ..وهكوووذا جعووول اّلِل لكووول أمووو  منسوووكا هوووم انسوووكل ،ومنه

نفسووووه  جاقلوووو  املشووووركني،وهم يصوووودون أنفسووووهم عوووون منسووووك اهلوووودى،وميعنلن يف  - -يشووووغل الرسوووولل 
كما ذمور  أن ميضووك علووى .واّلِل ذمور  أ  يوودع هلوم فرصوو  لينووازعل  أمر ،واواقلل  يف منهجووه.منسوك الضووالل

َواقُْع ِإىل َربِِووووَك ِإنَّووووَك َلَعلووووى ُهوووودى  »ج مسووووتقيم:فهل موووونه.منهجووووه   يتلفووووحل و  ينشووووغل  وووودل اجملوووواقلني
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فوإن تعورم القولم .واسوتقامته هول علوى اهلودى يف الطريو  ....فليطم ن إذن على اسوتقام  منهجه« ُمْسَتِقيم  
ُ أَْعَلُم ِ ا تَوْعَمُللنَ »فال ضرورة  ضاع  اللقحل وا؟هد:.؟داله فليختصر القلل  « ..َوِإْن جاَقُللَ  فَوُقِل:اّللَّ

  موووع .يلعووون الووودل فإ وووا اووودي ا؟ووودل موووع القلووولب املسوووتعدة للهووودى الووويت تطلوووه املعرفووو  وتبحوووة حقيقووو 
 األنفوووك يفالووود ئل و القلووولب املصووورة علوووى الضوووالل املكوووابرة الووويت   هفووول كووول هوووذا احلشووود مووون الووودواعك 

اهج ملناسوك واملنوام بوني كوفهول الوذي ُي.فلويكلهم إىل اّللِ .واهلفا  وهوك كثوْية معروضو  لانظوار والقلولب .
َنُكْم يَوْلَم اْلِقي»وأتباعها احلكم الفاصل األخْي: ُ َُيُْكُم بَويوْ ُتمْ اَمِ  فِ اّللَّ  « ..ِفيِه خَتَْتِلُفلنَ  يما ُكنوْ

كووم ُيخووْي  واّلِل حلكووم األوهوول احلكووم الووذي   اوواقل فيووه أحد،ألنووه   جوودال يف ذلووك اليوولم،و  نووزاع يف ا
علووم مووا يف يهل الووذي و .سووبه و  قليوول،و  ختفووى عليووه خافيوو  يف العموول والشووعلربعلووم كاموول،  ينوود عنووه 

وووماِء  يَوْعلَووومُ نَّ اّللََّ أَ أََ ْ تَوْعلَوووْم »السوووماء واألرم كلوووه ومووون ضووومنه عملهوووم ونيووواهتم وهووول ّبوووا حموووي :  موووا يف السَّ
ي    حفوووى عليوووه كوووكء يف  الكامووول الووودقاّللِ لووم وع.«ِإنَّ ذلِوووَك َعلَوووى اّللَِّ َيِسوووْي  .ِإنَّ ذلِووَك يف ِكتووواب  .َواأْلَْرمِ 

 وُيتليه. م كل ككءفهل كتاب يضم عل.السماء و  يف األرم،و  يتأير ابملييرات اليت تنسى واحل
يتصووولر لسوووماء واألرم،و بعوووخ موووا يف ا -جمووورق شمووول  -وإن العقووول البشوووري ليصووويبه الكالل،وهووول يتأمووول 
 ركووات،يف عووا لانر واحلواألكووخاص،واألعمال والنيوات وااووإحانو  علووم اّلِل بكوول هووذا احلشود موون األكووياء 

« ّللَِّ َيِسوْي  لِوَك َعلَوى اذِإنَّ :»ولكن هذا كلوه،ابلقياس إىل قودرة اّلِل وعلموه كوكء يسوْي.املنظلر وعا  الضمْي
.. 

يووودع للمشوووركني فرصووو  ملنازعتوووه يف منهجوووه املستقيم،يكشووو  عموووا يف  أ  - -وبعووود أن ذمووور اّلِل رسووولله 
لن موون م حمرومووهج املشووركني موون علج،وعمووا فيووه موون ضووع ،وعما فيووه موون جهوول وللووم للحوو  ويقوورر أوووموون

ْل بِووِه ُسووْلطاان ،َوما ا َ ْ يُونَوووزِِ موواّللَِّ  َويَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقونِ  »وهم بووذلك حمروموولن موون النصووْي:.علنووه تعوواىل ونصوورته
 «.ْي  َوما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َنصِ .لَْيَك هَلُْم بِِه ِعْلم  

    قلة،هوول ضووعي موون عنوودفمووا   ينووزل بووه اّللِ .ومووا للضووع و  لشوورع موون قوولة إ  أن يسووتمد قلتووه موون اّللِ 
 هزيل،خلل من عنصر القلة األصيل.

ّبوا قولة   ينوزل اّللِ    كلهوا وهوذ.وهي ء إ وا يعبودون آهلو  مون األصونام واألوتن،أو مون النواس أو الشويطان .
 .وما واارافو مإ ا هول الولهوهم   يعبودووا عون علوم و  قليول يقتنعولن بوه،.لةمن عند ،فهك حمروم  من القو

 هلم من نصْي يلجأون إليه وقد حرملا من نصرة اّلِل العزيز القدير.
  يسووتمعلن .بووه علووم وأعجووه كووكء أوووم وهووم يعبوودون موون قون اّلِل مووا   ينووزل بووه سوولطاان،وما لوويك هلووم

 لن  ووون يتلووولنقون يبطشوووإ وووا شخوووذهم العوووزة اب مث،ويكوووا.نهوووا ابلقبلللووودعلة احلووو ،و  يتلقووولن احلووودية ع
ُقوَن َيْسووطُلَن َكَفووُروا اْلُمْنَكَر،َيكووا  ِ  الَّووِذينَ  ُوُجوول َوِإذا تُوْتلووى َعلَووْيِهْم آايتُنووا بَويِِنووات  تَوْعووِرُ  يف »علوويهم كووالم اّلِل:

ُللَن َعَلْيِهْم آايتِنا  « ..اِبلَِّذيَن يَوتوْ
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 الووبطا عنوود موواو ىل العنوو  احلجوو  ابحلجوو ،و  يقرعوولن الوودليل ابلوودليل إ ووا هووم يلجووأون إإوووم   يناهضوولن 
يهم رو  ،وهتيج فوووووذلك كووووأن الطغوووواة قائمووووا يشووووتجر يف نفلسووووهم العتوووول.تعوووولزهم احلجوووو  وحووووذهلم الوووودليل

إ  العنوو     الكلموو الووبطا،و  يسووتمعلن إىل كلموو  احلوو  ألوووم يوودركلن أن لوويك هلووم مووا يوودفعلن بووه هووذ
بشور مون ذلكوم « ِلُكوُمفذَشرِ  ِمْن ُ ُكْم بِ ُقْل:أَفَأُنَوبِِ »لغليج  ومن مث يلاجههم القرآن الكرمي ابلتهديد واللعيد:ا

سووه للووبطا لوورق املناوهووك ا..« النَّووارُ »..املنكوور الووذي تنطوولون عليووه،ومن ذلووك الووبطا الووذي هتموولن بووه 
 « ..َوبِْ َك اْلَمِصْيُ »واملنكر 

ع ه اآللهة الممبود  من دون هللا وعرض بمي صذ ات  76 - 73الدرس السادس: 

 هللا

ا الويت ة اهلهلو  كلهو  املودعايعلون عون ضوع  اهلهلو.مث يعلن يف اهلفا ،على الناس مجيعا،إعالان مودواي عاموا .
ول ووك يركن إليهووا أظووامللن،و وموون بينهووا تلووك اهلهلوو  الوويت يستنصوور ّبووا أول ووك ال.يتخووذها النوواس موون قون اّللِ 

 شوووهد كووواخاعلن عووون هوووذا الضوووع  يف صووولرة مثووول معوووروم لا ووواع واألبصار،مصووولر يف مي.الغوووامشلن
ِرَب َمثَول  ُضولنَّاُس ا اي أَيُوَها»مشهد يرسم الضع  املزري وميثله أبرع اثيل:.متحر ،تتمال  العيلن والقللب .

ُهُم الووُذابُب َكووْي ا    ِل اْجَتَمعُولا لَووُه،َوِإنْ ُذاباب  َولَوو ُلُقوولافَاْسوَتِمُعلا لَووُه:ِإنَّ الَّووِذيَن تَووْدُعلَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ لَووْن حَْ   َيْسووُلبوْ
 « ..َيْستَوْنِقُذوُ  ِمْنُه َضُعَ  الطَّاِلُه َواْلَمْطُللبُ 
لنوولا أوووم أمووام لووى النووداء أعالنوواس ع فووإذا عمووع..« اي أَيُوَهووا النَّوواسُ »إنووه النووداء العووام،والنفْي البعيوود الصوودى:

 عهوووذا املثووول يضوووو.« .لَوووهُ  ُضوووِرَب َمثَووول  فَاْسوووَتِمُعلا»حالووو  خاصووو  و  مناسوووب  حاضووورة: مثووول عوووام يضووورب، 
 ن تودعلنموكول ..« ِل اْجَتَمعُولا لَوهُ ُذاباب  َولَو ُلُقولاِإنَّ الَّوِذيَن تَوْدُعلَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ لَوْن حَْ ».قاعدة،ويقرر حقيقو 

ن قون ون ّبوووا موووواص وقوووويم وأوضاع،تستنصووور من أصووونام وأوتن،ومووون أكوووخ.مووون قون اّلِل مووون آهلووو  موووودعاة
والوذابب ..« َمعُولا لَوهُ َولَوِل اْجتَ  ا ُذاباب  لَوْن َحُْلُقول »كلهوم .اّلِل،وتسوتعينلن بقلهتوا وتطلبولن منهوا النصور وا؟وا  .

 علوووى خلووو  هوووذا -وتسووواندوا  ولووول اجتمعوولا -صووغْي حقوووْي ولكووون هوووي ء الووذين يووودعلوم آهلووو    يقووودرون 
ذلوك السور  تولي علوىألن الذابب ُي.ْي  وخل  الذابب مستحيل كخل  ا؟مل والفيلالذابب الصغْي احلق
 املعجز سر احلياة.

ب الصوووغْي توووار الوووذابولكووون األسوووللب القووورآين املعجوووز ح.فيسوووتلي يف اسوووتحال  خلقوووه موووع ا؟مووول والفيووول .
والفيول   موللو  ا؟خاحلقْي ألن العجز عون خلقوه يلقوك يف احلوك لول الضوع  أكثور  وا يلقيوه العجوز عون 

  وهذا من بدائع األسللب القرآين العجيه.قون أن حل هذا ابحلقيق  يف التعبْي
ُهُم الووُذابُب َكووْي ا    َيْسووتَوْنِقُذوُ  ِمْنووهُ »مث حطوول خطوولة أوسووع يف إبووراز الضووع  املووزري:  واهلهلوو  ..« َوِإْن َيْسووُلبوْ

لاء كانووحل أصووناما أو أوتان أو أكخاصووا  املوودعاة   الووك اسووتنقاذ كووكء موون الووذابب حووني يسوولبها إاي ،سوو
وقوووود اختووووْي الووووذابب ابلووووذات وهوووول ضووووعي  .وكووووم موووون عزيووووز يسوووولبه الووووذابب موووون النوووواس فووووال ميلكوووولن رق 

وهووول يف اللقوووحل ذاتوووه ُيمووول أخطووور األمووورام ويسوووله أغلوووى النفائك:يسوووله العيووولن وا؟لار ،وقووود .حقْي
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ويسوله موا   سوبيل إىل .والدوسونتاراي والرمود . إنه ُيمل ميكروب السل والتيفلق.يسله احلياة واألروا  .
 استنقاذ  وهل الضعي  احلقْي .

ع كووي ا   هم السووبا ولوول قووال:وإن تسوولب.وهووذ  حقيقوو  أخوورى كووذلك يسووتخدمها األسووللب القوورآين املعجووز .
الووذابب   ا يسوولبهوالسووباع   تسووله كووي ا أعظووم  وو.ألوحووى ذلووك ابلقوولة بوودل الضع .يسووتنقذو  منهووا ..

الطَّالِووووُه  َضووووُع َ »ه:األسووووللب القوووورآين العجيووووه  وحووووتم ذلووووك املثوووول املصوووولر املوووولحك ّبووووذا التعقيووووولكنووووه 
و  يف أنسوووه الظووور لقلووولب  و ليقووورر موووا ألقوووا  املثووول مووون لالل،وموووا أوحوووى بوووه إىل املشووواعر وا.«َواْلَمْطلُووولبُ 

 احلوو  يعورم قوولة اّللِ ،و م ّللِ واملشواعر تفوويخ ابلزرايو  وا حتقووار لضوع  اهلهلوو  املودعاة ينوودق بسولء تقووديره..
َ َلَقلِ »احلقي   نه إله:  « ..يز  ي  َعزِ ما َقَدُروا اّللََّ َح َّ َقْدرِِ ،ِإنَّ اّللَّ

حل لوه.بل اب ولول عمعوختلو  ذاب ما قدروا اّلِل حو  قودر ،وهم يشوركلن بوه تلوك اهلهلو  الكليلو  العواجزة الويت  
،مث ائع رللقاتووووهدرته،وبوووود حوووو  قوووودر ،وهم يوووورون آتر ق  تسووووتنقذ مووووا يسوووولبها الووووذابب إاي   مووووا قوووودروا اّللِ 

تلووك اهلهلوو  بسووتعينلن ييشووركلن بووه موون   يسووتطيعلن خلوو  الووذابب احلقووْي  مووا قوودروا اّلِل حوو  قوودر ،وهم 
 زيز العاجزة الكليل  عن استنقاذ ما يسلبها إاي  الذابب،ويدعلن اّلِل القلي الع

سوله ر لعزيوز حتوار ا القولي للخشولع وااضولع  وهنوا يوذكر أن اّللِ إنه تقريور وتقريوع يف أكود امللاقو  مناسوب  
ُ يَ :»ة وقودرةوحتار رسله من البشر إىل الناس.وذلوك عون علوم وخوث .من املالئك  إىل األنبياء ْصوطَِفك ِموَن اّللَّ

َ  َِيع  َبِصْي  .اْلَمالِئَكِ  ُرُسال  َوِمَن النَّاسِ   «.ىَل اّللَِّ تُوْرَجُع اأْلُُملرُ َوإِ .يِهْم َوما َخْلَفُهمْ دِ َبنْيَ أَيْ  َلُم مايَوعْ .ِإنَّ اّللَّ
 -جواء حممود  ي العزيوزومن لودن القول .فعن صاحه القلة العزيز ا؟ناب يصدر ا ختيوار للمالئكو  والرسول

- ىل تلوك اهلهلو فأىِن يقو  لوه مون يركنولن إ.القولي العزيوز الوذي اختوار  واصوطفا  جاء بسلطان من عند 
يوووع  َبِصوووْي  »ف  املوووزقراةف  العوواجزة الضوووعي َِ  َ نْيَ أَيْوووِديِهْم َوموووا بَووويَوْعلَوووُم موووا »رى فووويعلم فهووول يسووومع ويووو..« ِإنَّ اّللَّ

 .علما كامال كامال،  يند عنه حاضر و  غائه،و  قريه و  بعيد« َخْلَفُهمْ 
 لتدبْي.فهل احلكم األخْي،وله السيطرة وا..« َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجُع اأْلُُملرُ »

 وظي ة ا مة المسلمة 78 - 77الدرس السابع:

 جهل .و واهلن وقد كش  عما يف منسك املشركني من سخ  وضع  وعما يف عباقهتم من قصلر 
اي  »ريو  القولمي:جهوا العاهلن يتلجه اباطواب إىل األمو  املسولم ،لتنهخ بتكوالي  قعلهتا،وتسوتقيم علوى و

اِهوُدوا يف اّللَِّ َحو َّ ِجهواِقِ  َوج.َعلَُّكوْم تُوْفِلُحلنَ لَ ْْيَ ْاَواَوافْوَعلُولا ُجُدوا،َواْعُبُدوا َربَُّكْم،أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ارَْكُعلا َواْسو
،ِملَّوو َ   ِلِمنَي ِمووْن قَوْبووُل َويف ُهووَل َ َّوواُكُم اْلُمْسوو.يمَ ْم ِإْبراهِ  أَبِوويكُ ُهووَل اْجَتبوواُكْم َومووا َجَعووَل َعلَووْيُكْم يف الوودِِيِن ِمووْن َحرَج 
اَة،َواْعَتِصوُملا اِبّللَِّ الصَّوالَة َوآتُولا الزَّك فَوأَِقيُملا.النَّاسِ  هذا لَِيُكلَن الرَُّسلُل َكوِهيدا  َعَلْيُكْم،َوَتُكلنُولا ُكوَهداَء َعلَوى

 « ..ُهَل َمْل ُكْم،فَِنْعَم اْلَمْلىل َونِْعَم النَِّصْيُ 
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رر مكاووا نهوا ّبوا،ويقا الويت ان  األمو ،ويلخا تكاليفهوويف هاتني اهليتني امع املنهواج الوذي ر وه اّلِل هلوذ
ي أراق  هلووا لوونهج الووذاالووذي قوودر  هلا،ويثبووحل جووذورها يف املاضووك واحلاضوور واملسووتقبل،مَّت اسووتقامحل علووى 

 اّلِل.
ويكب عون الصوالة ابلركولع والسوجلق .و ا ركنا الصوالة البوارزان.إنه يبدأ  مر الذين آمنلا ابلركلع والسجلق

ألن التعبووْي علووى هووذا .ا صوولرة ابرزة،وحركوو  لوواهرة يف التعبْي،تر هووا مشووهدا كاخصووا،وهي   منظوولرةليمنحهوو
 .1743النحل أوقع أيرا وأقلى استجاك  للشعلر

ذلك كول تزيود عليهوا كوخ كلها و فعباقة اّلِل تشمل الفرائ.وهك أمشل من الصالة.ويثب ابألمر العام ابلعباقة
ىل ن أن يتحوولل إيوواة ميكوفكوول نشواط ا نسوان يف احل.ا الفورق إىل اّللِ عمول وكول حركوو  وكول خا؟و  يتلجووه ّبو

اقات غْية تصووب  عبووصووة بلفتو  حووَّت لذائوذ  الوويت يناهلووا مون نيبووات احليووا.عبواقة مووَّت تلجووه القلوه بووه إىل اّللِ 
اقتوه لوى ناعتوه وعبيتقولى ع وما عليه إ  أن يذكر اّلِل الذي أنعوم ّبوا،وينلي ّبوا أن.تكته له ّبا حسنات

حوتم بفعول و  عوا   فإذا هك عباقات وحسنات،و  يتحولل يف نبيعتهوا كوكء، ولكون هولل القصود منهوا وا
 ااْي عام ،يف التعامل مع الناس بعد التعامل مع اّلِل ابلصالة والعباقة.

ى ا علو فتقولم حياهتوا ابّللِ العبواقة تصوله.فهذ  هك أسوباب الفوال  ..ذمر األم  املسلم  ّبذا رجاء أن تفل 
   ميووان وأصووالااعوودة موون قوفعل ااووْي يوويقي إىل اسووتقام  احلياة،ا؟ماعيوو  علووى .قاعوودة تبتوو  ونريوو  واصوول

 ا عا .
حل ْيها واسوووتقامسوووتقام ضووومفوووإذا اسوووتعدت األمووو  املسووولم  ّبوووذ  العووودة مووون الصووول  ابّلِل واسوووتقام  احلياة،فا

قي ،يصوولر كووامل جووامع ق هوول تعبووْيو ..«  ِجهوواِق ِ َوجاِهووُدوا يف اّللَِّ َحوو َّ »حياهتووا ..وضووحل ابلتبعوو  الشوواق :
 تكليفا ضخما،ُيتاج إىل تلك التعب   وهذ  الذخْية وذلك ا عداق ..

ك،وجهواق الشور ء،وجهاق النفاق األعوداوا؟هاق يف سبيل اّلِل يشمل جهو..« َوجاِهُدوا يف اّللَِّ َح َّ ِجهاِق ِ »
 ،واختاركم ألمانو  الضوخمادبكم هلوذ  فقود انتو..«  َحو َّ ِجهواِق ِ َوجاِهُدوا يف اّللَِّ  ..»كلها سلاء .والفساق .

خلوك عنهوا لوك جموا  للتاعل هنا وإن هذا ا ختيار ليضخم التبع ،و ..« ُهَل اْجَتباُكمْ »هلا من بني عباق :
  اء  وهووول تكليوووحسووون األقأو الفووورار  وإنوووه  كووورام مووون اّلِل هلوووذ  األمووو  ينبغوووك أن يقابووول منهوووا ابلشوووكر و 

ه وعباقاتووه وكوورائعه كلووه بتكاليفوو  ذا الوودينوهوو..« َومووا َجَعووَل َعلَووْيُكْم يف الوودِِيِن ِمووْن َحوورَج  »حمفوول  برمحوو  اّلِل:
 عا  ّبووا إىلطاقوو ،وا وإنال  هووذ  ال.ملحلا فيووه تلبيتووه تلووك الفطوورة.ملحوولا فيووه فطوورة ا نسووان وناقتووه

 م  ان الغشيتنطل  انطال  احليل  و .فال تبقى حبيس  كالبخار املكتلم.البناء وا ستعالء
وهووول منبوووع « ِملَّوووَ  أَبِووويُكْم ِإبْوووراِهيمَ »وهووول مووونهج عريووو  أصووويل يف ماضوووك البشري ،ملصووولل املاضوووك ابحلاضووور:

فلوم تنقطوع مون األرم،و  تفصول بينهوا  -عليه السالم  -التلحيد الذي اتصلحل حلقاته منذ عهد إبراهيم 

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو «. »التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب « نريق  القرآن»يراجع فصل:  - 1743
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اليت كانحل بوني الرسوا ت قبول إبوراهيم عليوه السوالم.وقد  وى اّلِل فجلات مضيع  ملعا  العقيدة كالفجلات 
ُهوَل َ َّواُكُم اْلُمْسوِلِمنَي ِمووْن » اها كووذلك مون قبول و اهوا كوذلك يف القوورآن:.هوذ  األمو  امللحودة ابملسولمني

 « ..قَوْبُل َويف هذا
د علووى تتووابع نهج واحووت مووفكانحل األموو  املسوولم  ذا.وا سووالم إسووالم اللجووه والقلووه ّلِل وحوود  بووال كووريك

حووووووَّت سوووووولمحل إليهووووووا و  - -حَّت انتهووووووى ّبووووووا املطووووووا  إىل أموووووو  حمموووووود .األجيووووووال والرسوووووول والرسووووووا ت
ُكووولَن لِيَ »ا اّلِل:موووا أراقهوووكفاتصووول ماضووويها  اضووورها  سوووتقبلها  .األمان ،وعهووود إليهوووا ابللصووواي  علوووى البشري 
شووهد علوووى هوووذ  األم ،وُيووودق ي - -لرسووولل فا..« ى النَّووواسِ الرَُّسوولُل َكوووِهيدا  َعلَوووْيُكْم َوَتُكلنُووولا ُكووَهداَء َعلَووو

 البشووري  بعوود اموو  علووىوهك تشووهد علووى النوواس  ثوول هووذا،فهك القلِ .وجهووا واعاههووا،ويقرر صوولاّبا وخطأهووا
  إن تكولن كووذلك ول.حليواةنبيهوا وهوك اللصوي  علووى النواس  ولازين كووريعتها،وتربيتها وفكرهتوا عون الكوولن وا

 هجها العري  املتصل اللكائج،املختار من اّلِل.وهك أمين  على من
ياهتوووا حبقتوووه يف ولقووود للوووحل هوووذ  األمووو  وصوووي  علوووى البشوووري  ناملوووا استمسوووكحل بوووذلك املووونهج ا هلوووك ون

يووول ذن التوووابع يف إىل مكوووا اللاقعيوو .حَّت إذا احنرفوووحل عنوووه،وختلحل عووون تكاليفوووه،رقها اّلِل عووون مكوووان القيووواقة
 تعلق إىل هذا األمر الذي اجتباها له اّلِل.ولن تزال حَّت .القافل .وما تزال

ا عتصوام تواء الزكواة و صوالة وإيومن مث ذمرها القرآن إبقامو  ال.هذا األمر يقتضك ا حتشاق له وا ستعداق .
..فالصووالة صوول  « نَِّصووْيُ  الْعَم اْلَمووْلىل َونِْعوومَ فَنِ .ْل ُكمْ ُهووَل َموو.فَوأَِقيُملا الصَّووالَة َوآتُوولا الزَّكوواَة َواْعَتِصووُملا اِبّللَِّ »ابّلِل:

ن احلاجوووو  مووووالتووووأمني والزكوووواة صوووول  ا؟ماعوووو  بعضووووها بووووبعخ و .الفوووورق الضووووعي  الفوووواين  صوووودر القوووولة والزاق
 ق.وا عتصام ابّلِل العروة الليقى اليت   تنفصم بني املعبلق والعبا.والفساق

ك والووو.ا اّللِ هلوووجتباهوووا الووويت ا ّبوووذ  العووودة الوووك األمووو  املسووولم  أن تووونهخ بتكوووالي  اللصووواي  علوووى البشوووري 
كوورمي   والقوورآن ال.رمة يف األا نتفوواع ابملوولارق والطاقووات املاقيوو  الوويت تعووار  النوواس علووى أوووا مصوواقر القوول 

د،والووذي   ي   ينفولكن مووع حشوود القوولى والطاقووات والووزاق الووذ.يغفوول موون كووأوا،بل يوودعل إىل إعووداقها
 ء.احلياة إىل ااْي والصال  وا ستعال ميلكه إ  امليمنلن ابّلِل.فيلجهلن به

ك  ن رم و  يكتفوو هووذ  األإن قيموو  املوونهج ا هلووك للبشووري  أنووه ميضووك ّبووا قوودما إىل الكمووال املقوودر هلووا يف
 يقلقها للذائذ واملتاع وحد ا كما تقاق األنعام.

  املوووووودارج نوووووود هووووووذ  عوإن القوووووويم ا نسوووووواني  العليووووووا لتعتموووووود علووووووى كفايوووووو  احليوووووواة املاقيوووووو ،ولكنها   تقوووووو
 ل اّلِل ..لّلِل يف وكذلك يريدها ا سالم يف كن  اللصاي  الركيدة،املستقيم  على منهج ا.األوىل

 انتهى ا؟زء السابع عشر ويليه ا؟زء الثامن عشر مبدوءا بسلرة امليمنلن
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 سورأا المؤمنون والنور ال هء الث امن عشر

 وآياأها ثماني عشر  ومائة مكي ة ( سور  المؤمنون23)

 أمريف بالسور  هاه سور  "المؤمنون"

 ستطرق السويا يمنني،مث يفهك تبدأ بصف  امل.وُيدق ملضلعها ..ا ها يدل عليها..« امليمنلن»هذ  سلرة 
 صوووللات اّللِ  - رسووول اّللِ  مث إىل حقيقووو  ا ميوووان كموووا عرضوووها.فيهوووا إىل ق ئووول ا ميوووان يف األنفوووك واهلفوووا 

مت الرسوول والنبيووني وكووبهات املكووذبني حوولل هووذ  إىل حمموود خووا - عليووه السووالم -ن لوودن نوول  موو -علوويهم 
منني ،وينجك املي املكذبني احلقيق  واع اضاهتم عليها،ووقلفهم يف وجهها،حَّت يستنصر الرسل برّبم،فيهلك

.. 
موووون هنووووا و .دق .يقوووو  اللاحوووودة الوووويت   تتعوووويف تلووووك احلق -بعوووود الرسوووول  -مث يسووووتطرق إىل اخووووتال  النوووواس 

وتنتهووك .  الووذي لوويك لووه مووثر .ويسووتنكر هووذا امللقوو - -يتحوودّ عوون ملقوو  املشووركني موون الرسوولل 
ريوووه،حتم مللقووو  املالسووولرة  شوووهد مووون مشووواهد القيامووو  يلقووولن فيوووه عاقبووو  التكوووذيه،ويينبلن علوووى ذلوووك ا

 بتعقيه يقرر التلحيد املطل  والتلجه إىل اّلِل بطله الرمح  والغفران ..
وحملرهووا  لع السوولرةوهل ملضوو.أو هووك سوولرة ا ميان،بكوول قضووااي  وق ئلووه وصووفاته« امليمنوولن»ك سوولرة فهوو

 األصيل.
 وميضك سيا  السلرة يف أربع  أكلاط :

نني هوي ء الوذين  بوني صوفات املويموي..« َقْد أَفْوَلَ  اْلُمْيِمنُولنَ »:يبدأ الشوط اةول بتقرير الفمف لللؤمنني
أهتا سوواني  منووذ نشوويوواة ا نب بوود ئل ا ميووان يف األنفووك واهلفووا ،فيعرم أنوولار احلويثوو.كتووه هلووم الفووال  .

مث ..راحووول األخووورى عووورم امل األوىل إىل وايتهووا يف احليووواة الووودنيا متلسوووعا يف عووورم أنووولار ا؟نوووني،جممال يف
ئل ىل الووود ني  إة ا نسووواوبعووود ذلوووك ينتقووول مووون احليوووا.يتوووابع خووو  احليووواة البشوووري  إىل البعوووة يووولم القيامووو  .

ن والفلوك سوخرة لإلنسوانعوام املمث إىل األ.الكلنيو :يف خلو  السوماء،ويف إنوزال املواء،ويف إنبوات الوزرع والثموار
 اليت ُيمل عليها وعلى احليلان.

لاحوودة حقيقتووه ال.انقوو  ا ميإىل حقي فأمنينيا الشنينيوط الثنينياين فينتقنينيل منينين دالئنينيل اعمينينيان يف اة فنينيا واآلفنينياق
َ ما َلكُ »قون استثناء: اليت تلاف  عليها الرسل  عليوه السوالم -قاهلا نول  ..« له  َغْْيُ ُ إِ ْم ِمْن اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللَّ

مووا »كووان اعوو ام املكووذبني قائمووا:و  - -بعوود  موون الرسوول،حَّت انتهووحل إىل حمموود  وقاهلووا كوول موون جوواء -
ُ أَلَنْوَزَل َمال».« .هذا ِإ َّ َبَشر  ِمثْوُلُكْم  ُكوْم ِإذا ِموُتْم أَيَعِودُُكْم أَنَّ »كوذلك:  موكوان اع اضوه.« .   ِئَكوَوَلْل كاَء اّللَّ

ووُتْم تُوورااب  َوِعظامووا  أَنَُّكووْم ُرَْرُجوولَنف رّبووم يطلبوولن نصوور ،وأن  جووأ الرسوول إىلئمووا أن يلوكانووحل العاقبوو  قا..« وَُكنوْ
لا ِموووَن لُرُسوووُل ُكلُووواَهوووا يوُ أَ اي »وينتهوووك الشووولط بنوووداء للرسووول مجيعوووا:.يسوووتجيه اّلِل لرسوووله،فيهلك املكوووذبني .

 «.ُبُكْم فَاتوَُّقلنِ مَّ   واِحَدة  َوأاََن رَ مَُّتُكْم أُ أُ  هِذِ  الطَّيِِباِت َواْعَمُللا صاحِلا ،ِإيِنِ ِ ا تَوْعَمُللَن َعِليم ،َوِإنَّ 
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الويت .واحدةل تلك احلقيقة الوتنازع م حو  -بكد الرالل  -والشوط الثالث يتحدل عن تفرق الناس 
وونَوُهْم زُبُرا ،ُكووُل ِحووْزب  ِ وو»ا ّبووا:جوواءو  ّلِل هلووم اوعوون غفلووتهم عوون ابووتالء  .«نَ ِهْم َفرُِحوول ا لَووَديْ فَوتَوَقطَّعُوولا أَْمووَرُهْم بَويوْ

ه،وهم بوو  يشوركلن  ،يعبدونهبينما امليمنلن مشفقلن من خشي  رّبم.ابلنعم ،واغ ارهم  ا هم فيه من متاع
ِوووَوقُولُووول »موووع ذلوووك قائمووولا ااووول  واحلوووذر  ُوووْم ِإىل َرّبِِ يرسوووم مشوووهدا ألول وووك  وهنوووا..« عُووولنَ ْم راجِ ُّبُْم َوِجلَووو   َأوَّ

اييت تُوْتلوى ْد كانَوحْل آقَو»تأنيوه:الغافلني املغرورين يلم ذخذهم العذاب فإذا هم اأرون فيأخوذهم التولبي  وال
ووووُتْم َعلووووى أَْعقوووواِبُكْم تَوْنِكُصلَن،ُمْسووووَتْكِثِيَن بِووووهِ   ويسووووتنكر السوووويا  موووولقفهم..«  هَتُْجووووُرونَ ِمرا   سوووواَعلَووووْيُكْم َفُكنوْ

فموووواذا .جراأم عليووووه العجيوووه موووون رسوووولهلم األمووووني،وهم يعرفلنووووه و  ينكرونووووه وقووود جوووواءهم ابحلوووو    يسووووأهل
م،وربلبيتوووه وات واألر احلووو  الووذي جووواءهم بووهف وهوووم يسوولملن  لكيووو  اّلِل ملوون يف السوووما ينكوورون منوووه وموون

 م ينكوووورونهوووووبعوووود هووووذا التسووووليم .كء يف السووووماوات واألرمللسووووماوات واألرم،وسوووويطرته علووووى كوووول كوووو
 «.ْشرُِكلنَ فَوَتعاىل َعمَّا يُ »البعة،ويزعملن ّلِل ولدا سبحانه  ويشركلن به آهل  أخرى 

أن ينينيدفع السنينيي ة  - -والشنينيوط اةىلنينيري ينينيدع م و نينير  م وزعل نينيم ويتوجنينيه ابخلطنينياب جد رالنينيول اّلّل 
 شيانني،فال يغضه و  يضي  صدر   ا يقلللن.،وأن يستعيذ ابّلِل من ال1744 ابليت هي أحسن

وختووتم ..وشنيووه  وإىل جوولار هووذا مشووهد موون مشوواهد القياموو  يصوولر مووا ينتظوورهم هنووا  موون عووذاب ومهانوو 
ُ اْلَملِووُك احْلَوُ    إِلوو»السولرة بتنزيوه اّلِل سووبحانه: عوون ك الفوال  وبنفوو.«اْلَعووْرِش اْلَكورميِ   ُهوَل َربُ َه ِإ َّ فَوَتعواىَل اّللَّ

وا فَ َر   بُوْرهواَن لَوُه بِوِه  ِإهلا  آخَ َع اّللَِّ َوَمْن يَدُْع مَ »الكافرين يف مقابل تقرير الفال  يف أول السلرة للميمنني: ِإ َّ
ْم  َواْرَحوووَوقُووْل:َربِِ اْغِفوورْ »غفووران:ا للرمحوو  والّلِل نلبوواوابلتلجووه إىل .«ِحسووابُُه ِعْنووَد َربِِِه،ِإنَّووُه   يُوْفلِووُ  اْلكوواِفُرونَ 

 «.َوأَْنحَل َخْْيُ الرَّامِحِنيَ 
ر حيوو  للفكوول واللمسووات املجوول السوولرة كلهووا هوول جوول البيووان والتقرير،وجوول ا؟وودل اهلوواقئ،واملنط  اللجداين،

مشوووهد  مطلعهوووا ففوووك.ا ميوووان ..والظل الوووذي يغلوووه عليهوووا هووول الظووول الوووذي يلقيوووه ملضووولعها ..والضووومْي
ِذيَن يُوْيتُولَن موا َوالَّو»وسوطها: يمنني يفويف صفات املو.«هِتِْم خاِكُعلنَ الَِّذيَن ُهْم يف َصال»ااشلع يف الصالة:

ِوووْم راِجعُووولنَ  ُوووْم ِإىل َرّبِِ وووْمَع ُهوووَل الَّوووِذي أَْنَشوووأَ َلُكووووَ »للجدانيووو :للمسوووات ااويف ..« آتَووووْلا َوقُولُووولُّبُْم َوِجلَووو   َأوَّ ُم السَّ
 «.َواأْلَْبصاَر َواأْلَْفِ َدَة قَِليال  ما َتْشُكُرونَ 

 وكلها مظِلل  بذلك الظل ا مياين اللطي .
 [22إل   1(:اآليات 23]سور  المؤمنون )الوحد  ا ول :

 أقرير ال ال  للمؤمنين وص ات المؤمنين

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ بِ 
( 3َن ُهوووْم َعوووِن اللَّْغوووِل ُمْعرُِضووولَن )( َوالَّوووِذي2( الَّوووِذيَن ُهوووْم يف َصوووالهِتِْم خاِكوووُعلَن )1قَوووْد أَفْولَوووَ  اْلُمْيِمنُووولَن )} 

( ِإ َّ َعلوى أَْزواِجِهوْم أَْو موا َمَلَكوحْل أمَْيواُوُْم 5َوالَّوِذيَن ُهوْم لُِفوُروِجِهْم حواِفظُلَن ) (4َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّكاِة فواِعُللَن )
                                                 

 )السيد رمحه هللا ( السلرة مكي . و  يكن املسلملن حين ذ مأملرين بدفع العدوان ابلعدوان.  - 1744
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ُْم َغووْْيُ َملُوولِمنَي ) ( َوالَّووِذيَن ُهووْم أِلَموواانهِتِْم َوَعْهوووِدِهْم 7ُم العوواُقوَن )( َفَمووِن ابْوَتغووى َوراَء ذلِووَك فَُأول ِوووَك ُهوو6فَووِإوَّ
( الَّوِذيَن يَرِيُولَن اْلِفوْرَقْوَس ُهوْم 10أُول ِوَك ُهوُم اْللارِيُولَن ) (9( َوالَِّذيَن ُهوْم َعلوى َصوَللاهِتِْم ُُيواِفظُلَن )8راُعلَن )

ْنسووواَن ِموووْن ُسوووال11ِفيهوووا خالِوووُدوَن ) ( مُثَّ َجَعْلنووواُ  نُْطَفووو   يف قَووورار  َمِكوووني  12َل   ِموووْن ِنوووني  )( َوَلَقوووْد َخَلْقنَوووا اْ ِ
حلَْموا  مُثَّ أَْنَشوْأانُ   ( مُثَّ َخَلْقَنا الُنْطَفَ  َعَلَق   َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَ  ُمْضَغ   َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَ  ِعظاما  َفَكَسْلاَن اْلِعظوامَ 13)

 ُ ( مُثَّ ِإنَُّكوووْم يوَوووْلَم اْلِقياَموووِ  15مُثَّ ِإنَُّكوووْم بَوْعوووَد ذلِوووَك َلَميِِتُووولَن ) (14َأْحَسوووُن اْاوووالِِقنَي )َخْلقوووا  آَخوووَر فَوَتبووواَرَ  اّللَّ
َعثُوولَن ) ( َوأَنْوزَْلنووا ِمووَن السَّووماِء موواء  17( َوَلَقووْد َخَلْقنووا فَوووْلَقُكْم َسووْبَع َنرائِووَ  َومووا ُكنَّووا َعووِن اْاَْلووِ  غوواِفِلنَي )16تُوبوْ
( فَأَْنَشووْأان َلُكووْم بِووِه َجنَّووات  ِمووْن بَِيوول  َوأَْعنوواب  18َأْسووَكنَّاُ  يف اأْلَْرِم َوِإانَّ َعلووى َذهوواب  بِووِه َلقوواِقُروَن )بَِقووَدر  فَ 

بُووحُل اِبلووُدْهِن َوِصووْب    (19َلُكوْم ِفيهووا َفلاكِووُه َكثِووْيَة  َوِمْنهووا َشُْكلُوولَن ) ِلآْلِكلِوونَي  َوَكووَجرَة  خَتْوورُُج ِمووْن نُوولِر َسووْيناَء تَونوْ
( 21لُووولَن )( َوِإنَّ َلُكوووْم يف اأْلَْنعووواِم َلعِوووْثَة  ُنْسوووِقيُكْم ِ َّوووا يف بُطُلِووووا َوَلُكوووْم ِفيهوووا َمنووواِفُع َكثِوووْيَة  َوِمْنهوووا َشْكُ 20)

 (22َوَعَلْيها َوَعَلى اْلُفْلِك ُهَْمُللَن )
 أهم صفات المؤمهين المفحيين 11 - 10الد س اْلول 

ِذيَن ُهووْم لِلزَّكووواِة للَّْغووِل ُمْعرُِضوولَن،َوالَّ ْم َعووِن اُهووَوالَِّذيَن فْولَووَ  اْلُمْيِمُنلَن،الَّووِذيَن ُهووْم يف َصووالهِتِْم خاِكووُعلَن،قَووْد أَ  »
ُمْ  موووا َمَلَكوووحلْ ِهوووْم أَوْ ِإ َّ َعلوووى أَْزواجِ .فاِعُللَن،َوالَّوووِذيَن ُهوووْم لُِفوووُروِجِهْم حووواِفظُلنَ   َملُووولِمنَي،َفَمِن َغوووْْيُ   أمَْيووواُوُْم فَوووِإوَّ
لوووى َصوووَللاهِتِْم اُعلَن،َوالَّوووِذيَن ُهوووْم عَ ر َعْهوووِدِهْم وَ هِتِْم َوالَّوووِذيَن ُهوووْم أِلَمووواان.ابْوَتغوووى َوراَء ذلِوووَك فَُأول ِوووَك ُهوووُم العاُقونَ 

 «.ونَ ِفيها خاِلدُ  َس ُهمْ الَِّذيَن يَرِيُلَن اْلِفْرَقوْ .أُولِ َك ُهُم اْللارِيُلنَ .ُُياِفظُلَن .
 ميلوك أحوود قوورار اّلِل   وعود  و وعود اّلِل   حلوو  اّللِ .ه اللعوود الصواق ،بل القوورار األكيود بفووال  امليمننيإنو
سووه لفال  الووذي ُيا.مليمنوو افال  الفوورق املوويمن وفووال  ا؟ماعوو  .الفووال  يف الوودنيا والفووال  يف اهلخوورة.رق 

فلنوه  ،وموا   يعر  الفاللنواس مون معواينامليمن بقلبه واود مصوداقه يف واقوع حياتوه والوذي يشومل موا يعرفوه ا
  ا يدخر  اّلِل لعباق  امليمنني.

 فهذا ا عالن ن فالحهمعفمن هم امليمنلن الذين كته اّلِل هلم هذ  اللييق ،ووعدهم هذا اللعد،وأعلن 
م هلوومف واملكتوولب يف األر  موون هووم امليمنوولن املكتوولب هلووم ااووْي والنصوور والسووعاقة والتلفيوو  واملتوواع الطيووه
موووه إ  ن  وووا   يعل الوودارييفالفوولز والنجووواة،والثلاب والرضوولان يف اهلخووورةف مث مووا كووواء اّلِل غوووْي هووذا وذلوووك 

 اّلِلف
 الذين يريلن الفرقوس هم فيها خالدونف.اللاريلن.من هم امليمنلن

 إوم هي ء الذين يفصل السيا  صفاهتم بعد آي  ا فتتا  :
 ِكُعلَن.الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم خا»
 َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِل ُمْعرُِضلَن.»
 َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّكاِة فاِعُللَن.»
 إخل..ْم ..َكحْل أمَْياوُُ  ما َملَ َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حاِفظُلَن ِإ َّ َعلى أَْزواِجِهْم أَوْ  »
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 َوالَِّذيَن ُهْم أِلَماانهِتِْم َوَعْهِدِهْم راُعلَن.»
 «.َوالَِّذيَن ُهْم َعلى َصَللاهِتِْم ُُياِفظُلنَ »

 فما قيم  هذ  الصفاتف
سلل اّلِل،وخوْي خلو  اّلِل،الوذي أقبوه ر  - -أف  حممد .قيمتها أوا ترسم كخصي  املسلم يف أفقها األعلى

 « ..يم     َعظِ َوِإنََّك َلَعلى ُخلُ »ربه فأحسن شقيبه،والذي كهد له يف كتابه بعظم  خلقه:
ف قَاَلحْل:َكواَن  ْن يَزِيَد ْبِن اَببَوُنلَس قَاَل:َقَخْلَنا َعَلى َعاِئَشَ  فَوُقْلَنا:اَي أُمَّ اْلُمْيِمِننَي،َما َكواَن ُخلُوُ  َرُسولِل اّللَِّ عَ 

يُد:فَوَقرَْأُت:قَوْد أَفْولَوَ  اْلُمْيِمنُوولَن ُخُلُقوُه اْلُقْرآَن،تَوْقوَرُ وَن ُسولرََة اْلُمووْيِمِننَي ف قَاَلحِل:اقْورَْأ:قَوْد أَفْولَوَ  اْلُمْيِمُنلَن،قَوواَل يَزِ 
  "1745ِإىَل لُِفُروِجِهْم َحاِفظُلَن،قَاَلحْل:َهَكَذا َكاَن ُخُلُ  َرُسلِل اّللَِّ 

،قَاَل:َسوووأَْلحُل َعاِئَشوووَ ،فَوُقْلحُل:َأْخِثِيِب َعوووْن ُخلُوووِ  َرُسووولِل هللِا  و ف فَوَقاَلحْل:َكووواَن ُخُلُقوووُه َعوووْن َسوووْعِد بْوووِن ِهَشام 
 1746ُقْرآَن.الْ 

ْرَقاِء، َرِضووَك هللاُ َعْنووُه، قَالَ  َهووا، َعووْن ُخلُووِ  َرُسوولِل هللِا :وَعوْن َأيب الوودَّ " :، فَوَقالَووحلْ َسووأَْلحُل َعاِئَشووَ  َرِضووَك هللاُ َعنوْ
 1747يَوْرَضى ِلرَِضاُ ، َوَيْسَخُ  ِلَسَخِطِه ":َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ 

لنولع  ،ويف حيواة ااة ا؟ماعوما قيمتها يف حياة الفورق،ويف حيوما قيم  هذ  الصفات يف ذاهتاف .ومرة أخرى .
 ا نساينف

،فتسوووكن ني يووودي اّللِ بووو الصوووالة تستشوووعر قلووولّبم رهبووو  امللقووو  يف..« الَّوووِذيَن ُهوووْم يف َصوووالهِتِْم خاِكوووُعلنَ »
 يفل اّلِل ويغشووووووووووى أرواحهووووووووووم جووووووووووال.وختشع،فيسوووووووووري ااشوووووووووولع منهووووووووووا إىل ا؟وووووووووولار  واملالمووووووووو  واحلركات

شووغلللن مشووعلر بووه ختفك موون أذهوواوم مجيووع الشوولاغل،و  تشووتغل بسوولا  وهووم مسووتغرقلن يف الحضوورته،فت
   اّلِل،و إيشوهدون  ويتلارى عن حسوهم يف تلوك احلضورة القدسوي  كول موا حولهلم وكول موا ّبم،فوال.بنجلا 

فموووا ائب  نهم كووول كوووويتطهر وجوووداوم مووون كووول قنك،وينفضووولن عووو.ُيسووولن إ  إاي ،و  يتوووذوقلن إ  معنوووا 
عد الوورو  صوودرها،و عندئووذ تتصوول الووذرة التائهوو   .يضووملن جوولاحنهم علووى كووكء موون هووذا مووع جووالل اّلِل .

  مووا يتصووول ألكوووخاص إوعندئووذ تتضووواءل القوويم واألكووياء وا.احلووائرة نريقهووا،ويعر  القلوووه املوولحا مثلا 
 منها ابّلِل.

إن للقلوه املويمن موا .لغول الفعول،ولغل ا هتموام والشوعلرلغول القلل،و ..« َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغوِل ُمْعرُِضولنَ  »
لووووه موووا يشوووغله موووون ذكووور اّلِل،وتصووولر جاللووووه وتووودبر آايتوووه يف األنفووووك .يشوووغله عووون اللغوووول واللهووول واهلوووذر .

                                                 
َن ُخُلَقُه <<) - 1745  ( حسن 317اأْلََقُب اْلُمْفَرِق لِْلُبَخارِيِِ << اَبُب َمْن َقَعا اّللََّ أَْن ُُيَسِِ
 صحي  25816( 25302[)305/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1746
 ( حسن 4434[)265/ 11كر  مشكل اهلتر ] - 1747

 ِفيوِه إِلَْيووِه، َفَكوواَن ْرآِن َوِمووْن َموا َقَعووا هللاُ النَّوواسَ ْن آَقاِب اْلُقووِموَأْحَسووُن  َعَلْيووِه مل أِلَنَّوُه َ  َكووْكءَ  قوال الطحوواوي:" َوَهووَذا أَْيض وا َأْحَسووُن َمووا َيُكولُن النَّوواسُ 
 َعَلى َذِلَك َغْْيَ َخارِج  َعْنُه ِإىَل َما ِسَلاُ  ."َرُسلُل هللِا 
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ولوه موا يشوغله مون .واهلفا .وكل مشهد من مشاهد الكلن يستغر  الله،ويشغل الفكر،وُير  اللجودان .
وتكاليفها يف السووولل ،وحماول  .تطهوووْي القله،وتزكيووو  الووونفك وتنقيووو  الضووومْيتكوووالي  العقيووودة:تكاليفها يف 

وتكاليفهووا يف األموور ابملعوورو  والنهووك عوون املنكر،وصوويان  .الثبووات علووى املرتقووى العووا  الووذي يتطلبووه ا ميان
ن كيود وتكاليفها يف ا؟هاق حلمايتهوا ونصورهتا وعزهتا،والسوهر عليهوا مو.حياة ا؟ماع  من الفساق وا حنرا 

 األعداء ..
 ني أوعووليووه فوورم عوهووك تكووالي    تنتهووك،و  يغفوول عنهووا املوويمن،و  يعفووك نفسووه منهووا،وهك مفروضوو  

ن وهك إمووا أ.وقةري  حموودوالطاق  البشوو.وفيها الكفايوو   سووتغرا  ا؟هوود البشووري والعموور البشووري.فوورم كفايوو 
ع واملووويمن مووودفل .غووول واللهليف اهلوووذر واللتنفووو  يف هوووذا الوووذي يصووول  احليووواة وينميهوووا ويرقيهوووا وإموووا أن تنفووو  

  كم عقيدته إىل إنفاقها يف البناء والتعمْي وا صال .
ذر واللغووول غوووْي اهلووو ولكن هوووذا كوووكء آخووور.و  ينفوووك هوووذا أن يووورو  املووويمن عووون نفسوووه يف احلوووني بعووود احلوووني

 والفراغ ..
والزكاة نهوارة للقلوه .. غل يف احلياةهم عن اللانصرافبعد إقباهلم على اّلِل،و ..« َوالَِّذيَن ُهْم لِلزَّكاِة فاِعُللنَ  »

قر،ويقوو  طان ابلفواملال:نهووارة للقلووه موون الش ،واسووتعالء علووى حووه الذات،وانتصووار علووى وسلسوو  الشووي
إ   -تعلو  بوه حو  يال ،  حوونهارة للمال ععل ما بقك منه بعدها نيبوا . ا عند اّلِل من العلم وا؟زاء

لز يف جانوه وهك صيان  للجماع  من االول الوذي ينشو ه العو.له كبه  هلم حل و  -يف حا ت الضرورة 
ايووووو  ن،وهك وقوالوووو   يف جانووووه،فهك شمووووني اجتموووواعك لافووووراق مجيعووووا،وهك ضوووومان اجتموووواعك للعوووواجزي

 للجماع  كلها من التفكك وا حنالل.
ألسووووووورة ايووووووو  الووووووونفك واووق.اع موهوووووووذ  نهوووووووارة الووووووورو  والبيوووووووحل وا؟.«َوالَّووووووِذيَن ُهوووووووْم لُِفوووووووُروِجِهْم حووووووواِفظُلنَ »

الل وحفوج ىل غوْي حوإواجملتمع. فج الفوروج مون قنوك املباكورة يف غوْي حالل،وحفوج القلولب مون التطلوع 
 ا؟ماع  من انطال  الشهلات فيها بغْي حساب،ومن فساق البيلت فيها واألنساب.

ن فيهووووا ه   أمووووألن.وا؟ماعوووو  الوووويت تنطلوووو  فيهووووا الشووووهلات بغووووْي حسوووواب مجاعوووو  معرضوووو  للخلوووول والفسوووواق
يووه الووذي تنشووأ ف ل انضوونوالبيحل هوول اللحوودة األوىل يف بنوواء ا؟ماعوو ،إذ هوو.للبيووحل،و  حرموو  فيهووا لاسوورة

يوووه اللالووودان ف،وليعيا الطفللووو  وتووودرج و  بووود لوووه مووون األمووون وا سوووتقرار والطهارة،ليصووول  حمضووونا ومووودرجا
 ن فران  ومن فيه م.مطم نا كال ا لآلخر،و ا يرعيان ذلك انضن

وا؟ماعوو  الوويت تنطلوو  فيهووا الشووهلات بغووْي حسوواب مجاعوو  قووذرة هابطوو  يف سوولم البشووري ،فاملقياس الووذي   
وتنظيم الوووودوافع الفطريوووو  يف صوووولرة مثموووورة .حطووووىء لالرتقوووواء البشووووري هوووول هكووووم ا راقة ا نسوووواني  وغلبتهووووا

لعا ،ألووا نريقو  نظيفو  معروفو ،يعر  نظيف ،  حجل األنفال معها مون الطريقو  الويت جواءوا ّبوا إىل هوذا ا
  كووواحليلان اهلووواب  الوووذي تلقوووى األنثوووى فيوووه الوووذكر للقا ،وبووودافع اللقوووا ،مث   يعووور  .فيهوووا كووول نفووول أاب 

 الفصيل كي  جاء و  من أين جاء .
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 أَْو موووا ِإ َّ َعلوووى أَْزواِجِهووومْ »والقووورآن هنوووا ُيووودق امللاضوووع النظيفووو  الووويت ُيووول للرجووول أن يلقعهوووا بوووذور احليووواة:
ُْم َغْْيُ َمُللِمنيَ  فهك النظام املشوروع .ومسأل  األزواج   تثْي كبه  و  تستدعك جد ..« َمَلَكحْل أمَْياُوُْم فَِإوَّ

 أما مسأل  ملك اليمني فقد تستدعك كي ا من البيان..املعرو 
 سووالم قوود جوواء ،وبينووحل هنووا  أن ا1748ولقوود فصوولحل القوولل يف مسووأل  الوور  يف ا؟ووزء الثوواين موون الظووالل

فمووا كووان ميكوون وا سووالم مشووتبك يف حووروب مووع .واسوو قا  أسوورى احلوورب نظووام قو .والوور  نظووام عاملك
أعدائووه الوولاقفني ابلقوولة املاقيوو  يف نريقوو  أن يلغووك هووذا النظووام موون جانووه واحد،فيصووب  أسووارى املسوولمني 

عودا أسورى احلورب  -منوابع الور  فجفو  ا سوالم كول .رقيقا عند أعدائه،بينما هول ُيورر أسوارى األعوداء .
 إىل أن يتا  للبشري  وضع نظام قو  للتعامل ابملثل يف مسأل  األسرى. -

ن وموووون سوووو قاقهابتقضووووك قاعوووودة التعاموووول ابملثوووول .وموووون هنووووا كووووان اووووكء إىل املعسووووكر ا سووووالمك أسْيات
  سوتمتاع ّبونن وذ احي فوأاب  ا سوالم.مقضيات هذا ا سو قا  أ  يورتفعن إىل مسوتلى الزوجوات ابلنكا 

يور م سوبال لتحر هوا ا سوالابلس ي ملن ميلكهن خاص  إ  أن يتحِررن لسبه من األسباب الكثْية اليت جعل
 الرقي .

عووون نريووو   يشوووبعنها ولعوول هوووذا ا سوووتمتاع ملحووولا فيووه تلبيووو  احلاجووو  الفطريووو  لاسووْيات أنفسوووهن،كك  
لرقيو  هودات هورمي ابعد معا ننا هذا مع أسْيات احلربالفلضى القذرة يف املخالط  ا؟نسي  كما يقع يف زما

 هذ  الفلضى اليت   ُيبها ا سالم   -
إذا ولووودت .واألمووو  تصووول إىل مرتبووو  احلريووو  بلسوووائل كثوووْية ..وذلوووك حوووَّت ذذن اّلِل فوووْيتفعن إىل مرتبووو  احلري 

لوووى مبلووو  مووون املوووال وإذا نلبوووحل أن تكاتبوووه ع.وإذا أعتقهوووا هووول تطلعوووا أو يف كفوووارة.لسووويدها مث موووات عنهوووا
 .1749إخل.وإذا ضرّبا على وجهها فكفارهتا عتقها ..فافتدت به رقبتها

   عوا  كلوه يسو ملثول يفوعلى أي  حال فقود كوان ا سو قا  يف احلورب ضورورة وقتيو ،هك ضورورة املعاملو  اب
 األسرى،و  يكن جزءا من النظام ا جتماعك يف ا سالم.

طريقوووو  موووون ب،و  زايقة ملووووك اليموووونيو وراء الزوجووووات ..« ُأول ِووووَك ُهووووُم العوووواُقونَ َفَمووووِن ابْوَتغووووى َوراَء ذلِووووَك فَ »
 عووورام الووويت  علوووى األ الطووور .فمن ابتغوووى وراء ذلوووك فقووود عووودا الووودائرة املباحووو ،ووقع يف احلرمات،واعتووودى

   د البيوحل ألنوهبا ،ويفسووهنا تفسد النفك لشعلرها  وا ترعى يف كا غْي م.يستحلها بنكا  و   هاق
لوه هول الوذي  :وهوذا كضمان له و  انم نان وتفسود ا؟ماعو  ألن ذائّبوا تنطلو  فتونها مون هنوا ومون هنا

 يتلقا  ا سالم.
راعلن ألماانهتم وعهودهم أفوراقا وراعولن ألمواانهتم وعهودهم مجاعو  « َوالَِّذيَن ُهْم أِلَماانهِتِْم َوَعْهِدِهْم راُعلنَ »

يف عن  ا؟ماع  ويف أوهلا أمان  الفطورة وقود فطرهوا اّلِل مسوتقيم  متناسوق  ..واألماانت كثْية يف عن  الفرق و 
                                                 

 [229/ 1  لالل القرآن و ملافقا للمطبلع ] - 1748
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو »نمد قطه. « كبهات حلل ا سالم»يف كتاب  يراجع فصل الر   - 1749
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مع انملس اللجلق الذي هك منه وإليه كواهدة بلجولق ااوال  ووحدانيتوه، كم إحساسوها الوداخلك بلحودة 
منولن الناملس الذي ُيكمها وُيكم اللجلق،ووحدة ا راقة املختارة هلذا الناملس املدبرة هلذا اللجولق ..واملي 

يرعلن تلك األمان  الكثى فال يدعلن فطرهتم تنحر  عن استقامتها،فتظل قائم   مانتهوا كواهدة بلجولق 
 مث شيت سائر األماانت تبعا لتلك األمان  الكثى..ااال  ووحدانيته

ن بلجوووولق  اب ميووووا هل العهوووود الووووذي قطعووووه اّلِل علووووى فطوووورة البشوووور.والعهوووود األول هوووول عهوووود الفطوووورة كووووذلك
دا عوول اّلِل كووهيملوويمن اافكوول عهوود يقطعووه .يوود .وعلى هووذا العهوود األول تقوولم مجيووع العهوولق وامللايي وبتلح

 عليه فيه،ويرجع يف اللفاء به إىل تقلى اّلِل وخشيته.
العهود   ته على هوذاىل،وما يوا؟ماع  املسلم  مسيول  عن أماانهتا العام ،مسيول  عن عهدها مع اّلِل تعا

اانهتم وووووم ألمووووويصوووو  املوووويمنني  .موووول التعبووووْي ويدعووووه يشوووومل كوووول أمانوووو  وكوووول عهدوالنا ا.موووون تبعووووات
هوا األمواانت تويقى في وموا تسوتقيم حيواة ا؟ماعو  إ  أن.فهك صف  قائم  هلوم يف كول حني.وعهدهم راعلن

قو   الثضوروري  لتولفْيش ك ،الوترعى فيها العهلق ويطم ن كل من فيها إىل هذ  القاعدة األساسي  للحيواة امل
 واألمن وا نم نان.

  يقصرون يفا إ ا  و   يضيعلوفال يفِلتلوا كسال،و ..« َوالَِّذيَن ُهْم َعلى َصَللاهِتِْم ُُياِفظُلنَ »
اب،حيوو  ان واهلقكوومسووتلفي  األر إقامتهووا كمووا ينبغووك أن تقووام إ ووا ييقووووا يف أوقاهتووا كاملوو  الفوورائخ والسنن،

 افج عليهووا  ذي   ُيوووالصووالة صوول  مووا بووني القلووه والرب،فالوو.لجدانيسووتغر  فيهووا القله،وينفعوول ّبووا ال
د بووودأت ولقووو.ْي .ينتظووور أن ُيوووافج علوووى صووول  موووا بينوووه وبوووني النووواس حمافظووو  حقيقيووو  مبعثهوووا صووود  الضوووم
صووفها أكموول ميان،بل صووفات املوويمنني ابلصووالة وختمووحل ابلصووالة للد لوو  علووى عظوويم مكانتهووا يف بنوواء ا 

 والتلجه إىل اّلِل.صلرة من صلر العباقة 
ديوود سووم يف هوهووك خصووائا ذات أيوور حا.تلووك ااصووائا هوودق كخصووي  املوويمنني املكتوولب هلووم الفال 

 وأراق لوه لوذي كرموه اّللِ  نسوان ااحليواة الفاضول  الالئقو  اب.خصائا ا؟ماع  امليمن  ونلع احليواة الويت هياها
 كل األنعام.ل كما شلان،يستمتع فيها وذكو  يرق له أن ُييا حياة احلي.التدرج يف مدارج الكمال

لن ن يصوول امليمنوووأء اّلِل وملووا كانووحل احليوواة يف هووذ  األرم   هقوو  الكموووال املقوودر لبووب ا نسووان،فقد كووا
 اء،واألمن بوووووالق بوووووال فنوووووالوووووذين سووووواروا يف الطريووووو ،إىل الغايووووو  املقووووودرة هلم،هنالوووووك يف الفووووورقوس،قار االووووول 

 «.يها خاِلُدونَ فِ َقْوَس ُهْم اْلِفرْ  لِ َك ُهُم اْللارِيُلَن،الَِّذيَن يَرِيُلنَ أُو »خل ،وا ستقرار بال زوال:
 يال ..خعني أو  وليك بعدها من غاي  اتد إليها.وتلك غاي  الفال  الذي كتبه اّلِل للميمنني

 رحلة ا نسان ما بين الميالد والبمث ودالاها عل  ا يمان 16 - 12الدرس الثاني:

يمنني ينتقل إىل ق ئل ا ميان يف حيواة ا نسوان ذاتوه،ويف أنولار وجولق  و ل ،مبتودائ  صول ومن صفات امل
ْنسواَن ِموْن »النشأة ا نساني ،منتهيا إىل البعة يف اهلخرة مع الرب  بني احلياتني يف السويا : َوَلَقوْد َخَلْقنَوا اْ ِ

مُثَّ َخَلْقنَووووا الُنْطَفووووَ  َعَلَقوووو  ،َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقووووَ  ُمْضووووَغ  ،َفَخَلْقَنا .َمِكووووني  مُثَّ َجَعْلنوووواُ  نُْطَفوووو   يف قَوووورار  .ُسووووالَل   ِمووووْن ِنووووني  
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ُ َأْحَسوُن اْاوالِِقنيَ .مُثَّ أَْنَشْأانُ  َخْلقا  آَخرَ .اْلُمْضَغَ  ِعظاما ،َفَكَسْلاَن اْلِعظاَم حلَْما   مُثَّ ِإنَُّكوْم بَوْعوَد ذلِوَك .فَوَتباَرَ  اّللَّ
َعثُلنَ .َلَميُِِتلنَ   « ..مُثَّ ِإنَُّكْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  تُوبوْ

لقصود اب ،وموا يشوهد ملنشوئ أو ويف أنلار هذ  النشأة،وتتابعها ّبذا النظام،وّبذا ا نراق،ما يشهد بلجولق ا
خوووب  عشووولاء  ابرة،و عوووفموووا ميكووون أن يكووولن األمووور مصووواقف  .والتووودبْي يف تلوووك النشوووأة ويف اعاههوووا أخْيا

 نريو  آخور يف  تسوْي و ْي مث تسْي هوذ  السوْية الويت   تنحور ،و  ختطوئ،و  تتخلو  بدون قصد و  تدب
ن ذا الطريوو  قو ني  يف هووإ ووا تسووْي النشووأة ا نسووا.موون كووَّت الطوور  الوويت ميكوون عقووال وتصوولرا أن تسووْي فيها

 اللجلق. ة يف هذاسلا  من كَّت الطر  املمكن  بناء على قصد وتدبْي من ا راقة ااالق  املدبر 
والسووْي ال  املدبر،ميووان اباووكمووا أن يف عوورم تلووك األنوولار ّبووذا التتووابع الوودقي  املطرق،مووا يشووْي إىل أن ا 

نشوأة قودر لتلوك اللكموال املهول وحود  الطريو  إىل بلولغ ا.على وج امليمنني الذي بينوه يف املقطوع السواب  .
 .السلرة عني يف سيا وهذا هل انلر الذي امع بني املقط.يف احلياتني:الدنيا واهلخرة

ْنسووووواَن ِموووووْن ُسوووووالَل   ِموووووْن ِنوووووني  »  نسووووواني  و  انووووولار النشوووووأة ْي إىل أوهوووووذا الووووونا يشووووو..« َوَلَقوووووْد َخَلْقنَوووووا اْ ِ
ر ألول،أو الطول ملصودر اافالطني هول .ُيدقها.فيفيد أن ا نسان مر  نلار مسلسل ،من الطوني إىل ا نسوان

 األول.
يو  نظورايت العلمقا مون الك حقيق  نعرفها مون القورآن،و  نطلوه هلوا مصوداوه.وا نسان هل الطلر األخْي .

 اليت تبحة عن نشأة ا نسان،أو نشأة األحياء.
 وهوووذا يووودة بوووني الطووونيقلووو  البعإن القوورآن يقووورر هوووذ  احلقيقووو  ليتخوووذها جموووا  للتووودبر يف صووونع اّلِل،ولتأمووول الن

ه يف أهدافووه ه   يعنيوتفصويل هووذا التسلسول ألنووو  يتعوورم ل.املتسلسول يف نشووأته مون ذلووك الطوني ا نسوان
لسلسوول  بوووني ال حلقووات أمووا النظوورايت العلميووو  فتحوواول إيبووات سووولم معووني للنشوولء وا رتقاء،للصووو.الكبْية

 الطني وا نسان.
بلو  بوني احلقيقو   وليك لنا أن -قرآن عن تفصيلها اليت سكحل ال -وهك ختطئ وتصيه يف هذ  اناول  

لقوووات هووووذا حلبحوووة عوووون اوبوووني انوووواو ت العلميووو  يف .حقيقووو  التسلسوووول ..رهووووا القووورآن .الثابتووو  الووويت يقر 
حوووة سوووائل البو التسلسووول وهوووك انووواو ت الووويت ختطوووئ وتصووويه،وتثبحل اليووولم وتووونقخ غووودا،كلما تقووودمحل 

 ونرائق  يف يد ا نسان.
 قون إكوارة إىل.« .ْن ِنوني  ِموِن ْنسوابََدأَ َخْلَ  اْ ِ .»..والقرآن يعث أحياان عن تلك احلقيق  ابختصار فيقلل:

ُسوالَل    ِمونْ »ىل أنوه ي يشوْي إواملرجع يف هوذا األمور إىل الونا األكثور تفصويال،وهل الوذ.األنلار الويت مور ّبوا
 فالنا اهلخر حتصر هذ  األنلار ملناسب  خاص  يف السيا  هنا .« ِمْن ِنني  

وقود .نوه غوْي قاخول يف األهودا  القرآني أما كي  تسلسل ا نسوان مون الطوني فمسوكلت عنوه كموا قلنوا أل
تكلن حلقاته على النحل الذي تقولل بوه النظورايت العلميو  وقود   تكولن وتكولن األنولار قود اوحل بطريو  

ولكون مفور  الطريو  بوني نظورة .آخر   يعر  بعد،وبسبه علامل وعلل أخرى   يكشو  عنهوا ا نسوان .
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لقوورآن يكوورم هووذا ا نسووان ويقوورر أن فيووه نفخوو  موون رو  اّلِل القوورآن إىل ا نسووان ونظوورة تلووك النظوورايت أن ا
هووك الوويت جعلووحل موون سووالل  الطووني إنسوواان،ومنحته تلووك ااصووائا الوويت ّبووا صووار إنسوواان وافوو   ّبووا عوون 

 .1750واّلِل أصد  القائلني.وهنا تف   نظرة ا سالم اف اقا كليا عن نظرة املاقيني.احليلان
ك،فتمضوك يف  بعود ذلفأما نشأة الفرق ا نسواين.من سالل  من نني ..ذلك أصل نشأة ا؟نك ا نساين .

ل  موووون نسوووواين موووون سووووال؟وووونك ا القوووود نشووووأ ..« مُثَّ َجَعْلنوووواُ  نُْطَفوووو   يف قَوووورار  َمِكووووني  »نريوووو  آخوووور معوووورو :
 ائيو  ختورج مون  نقطو  مفأما تكرار أفراق  بعد ذلوك وتكوايرهم فقود جورت سون  اّلِل أن يكولن عون نريو.نني

اوالاي األلول  مون ا  بول خليو  واحودة مون عشورات .نقط  مائي  واحدة.رجل،فتستقر يف رحم امرأةصله 
ميو  ّبوا مون ام احللم،انرة بني عظوتبت  يف الرحم الغائ..« يف َقرار  َمِكني  »تستقر:.الكامن  يف تلك النقط 

 يرات جات وشات،ور التأير ابهتزازات ا؟سم،ومن كثْي  ا يصيه الظهر والبطن من لكمات وكدم
وهوووك .لق ا نسوووان .جووولق  للجووووالتعبووْي القووورآين اعووول النطفووو  نووولرا مووون أنوولار النشوووأة ا نسووواني ، ليا يف و  

صووور  بكووول عنا ولكنها حقيقووو  عجيبووو  تووودعل إىل التأمل،فهوووذا ا نسوووان الضوووخم حتصووور ويلخوووا.حقيقووو 
ك نريووو  ذلووو جووودق وجووولق  عووونوبكووول خصائصوووه يف تلوووك النطفووو ،كما يعووواق مووون جديووود يف ا؟نوووني وكوووك يت

هوووذ   ووودار  ثى،وتعلووو حينما اتوووزج خليووو  الوووذكر ببليضووو  األن.التلخووويا العجيوووه.ومن النطفووو  إىل العلقووو 
تلوووك النقطووو   نما تكوووثالووورحم نقطووو  صوووغْية يف أول األمر،تتغوووذى بووودم األم ..ومووون العلقووو  إىل املضوووغ ،حي

 العالق ،وتتحلل إىل قطع  من قم غليج رتل  ..
 ب .ملنظم  الرتيحركته ا االيق  يف ذلك اا  الثابحل الذي   ينحر  و  يتحلل،و  تتلاىن واضك هذ 

عوكء  حوَّت.التقودير .لتودبْي و وبتلك القلة الكامنو  يف االيو  املسوتمدة مون النواملس املاضوك يف نريقوه بوني ا
وهنوا ..« ظواَم حلَْموا  ْلاَن اْلعِ َفَكَسو»حوم:لفمرحلو  كسولة العظوام ابل« َفَخَلْقَنا اْلُمْضوَغَ  ِعظاموا  »..مرحل  العظام 

جوه الدقو  و عور  علوى يق  ا نسان مدهلكا أمام ما كشو  عنوه القورآن مون حقيقو  يف تكولين ا؟نوني   ت
بووحل أن خووالاي يوقوود .لحمذلك أن خووالاي العظووام غووْي خووالاي ال.إ  أخووْيا بعوود تقوودم علووم األجنوو  التشوورُيك

لهوولر خووالاي  إ  بعوود و  تشوواهد خليوو  واحوودة موون خووالاي اللحووم.نيالعظووام هووك الوويت تتكوولن أو  يف ا؟نوو
 العظام،واام اهليكل العظمك للجنني.

فسوووبحان ..« حلَْموووا    اْلِعظوووامَ َكَسوووْلانَ َفَخَلْقنَوووا اْلُمْضوووَغَ  ِعظاما ،فَ »وهوووك احلقيقووو  الووويت يسوووجلها الووونا القووورآين:
 نسووان يشووبه فجنني ا.تميووزةاصووائا املذا هوول ا نسووان ذو اهوو..« مُثَّ أَْنَشووْأانُ  َخْلقووا  آَخوورَ »العلوويم اابووْي  

اليقووووو  ىل تلوووووك اولكن جنوووووني ا نسووووان ينشوووووأ خلقوووووا آخر،ويتحووووولل إ.جنووووني احليووووولان يف أنووووولار  ا؟سووووودي 
موال،اليت  رتقواء والكخصوائا ا ويبقى جنني احليلان يف مرتبو  احليولان،جمرقا مون.املتميزة،املستعدة لالرتقاء

 نسان.ميتاز ّبا جنني ا 

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( «قار الشرو »نمد قطه. « ا نسان بني املاقي  وا سالم»يراجع كتاب:  - 1750
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قوا  َخلْ »ل ينشوأ وه.ا بعودإن ا؟نني ا نساين مزوق خبصوائا معينو  هوك الويت تسولك بوه نريقوه ا نسواين فيمو
لوووك غوووْي موووزوق بت لاين ألنوووهيف آخووور أنووولار  ا؟نينيووو  بينموووا يقووو  ا؟نوووني احليووولاين عنووود التطووولر احليووو« آَخووورَ 

 ااصائا.
كموا تقولل   -انيو ،فيتطلر إىل مرتبو  ا نسوان تطولرا آليوا ومن مث فإنه   ميكن أن يتجاوز احليلان مرتبته احليل 

اختلفووووا بتلووووك النفخوووو  ا هليوووو  الوووويت ّبووووا صووووارت سووووالل  الطووووني .فهمووووا نلعووووان رتلفان -النظوووورايت املاقيوووو  
واختلفا بعد ذلك بتلك ااصوائا املعينو  الناكو   مون تلوك النفخو  والويت ينشوأ ّبوا ا؟نوني ا نسواين .إنساان

إ وووا ا نسووان واحليووولان يتشووواّبان يف التكوولين احليووولاين مث يبقوووى احليوولان حيووولاان يف مكانوووه   .«َخْلقووا  آَخووورَ »
بلاسوط  خصوائا  يزة،وهبهوا لوه اّلِل .ويتحلل ا نسان خلقا آخر قابال ملا هل مهيأ له مون الكمال.يتعدا 

 .1751عن تدبْي مقصلق   عن نري  تطلر آ  من نلع احليلان إىل نلع ا نسان
ُ َأْحَسووُن اْاووالِِقنيَ فَوَتبوو» ضوويل،إ ا هووك نووا ليسووحل للتففأحسوون ه.ولوويك هنووا  موون حلوو  سوولى اّللِ ..« اَرَ  اّللَّ

 للحسن املطل  يف خل  اّلِل.
ُ َأْحَسووُن اْاوالِِقنيَ » ذ  األنلار،وفوو  هوولووى السوْي يف القودرة ع الووذي أوقع فطورة ا نسووان تلووك..« فَوَتبواَرَ  اّللَّ

ه الكموووال مووون مراتووو تنحووور  و  تتخلووو ،حَّت تبلووو  اب نسوووان موووا هووول مقووودر لوووه السووون  الووويت   تتبووودل و 
 ا نساين،على أق  ما يكلن النظام 

ريقووا نهووازا يتبووع جحووني يصوونع ا نسووان « معجووزات العلووم»وإن النوواس ليقفوولن قهشووني أمووام مووا يسووملنه  
أنووولار  و لوووه تلوووك احفوووأين هوووذا مووون سوووْي ا؟نوووني يف مر .خاصوووا يف هركوووه،قون تووودخل مباكووور مووون ا نسوووان .

ْي أن البشووور غووواهيتهووواف موهل ت كاملووو  يف .وهل توووه ،وبوووني كووول مرحلووو  ومرحلووو  فووولار  هائلووو  يف نبيعتهوووا
ار  العجيوه مرهوا ااوميرون علوى هوذ  ااولار  مغمضوك العيولن،مغلقك القلولب،ألن نولل األلفو  أنسواهم أ

ملخووا وكووامن  ميووع خصائصووه و اتووه  هكلوو  -ذا الكووائن املعقوود هوو -وإن جموورق التفكوور يف أن ا نسووان ..
هووا ت والشوويات كلا والسووماوكووياته يف تلووك النقطوو  الصووغْية الوويت   تراهووا العووني اجملوورقة وإن تلووك ااصووائ

  فوإذا هوك اننقو.لقوا آخرختنمل وتتفت  وتتحر  يف مراحل التطلر ا؟نيني  حَّت تثز واضح  عند ما ينشوأ 
اتت هوذ  الولر .عام بشوري  الُيمل وراتتوه اااصو  فول  الولراتت ال وإذا كل نفل.ابرزة يف الطفل مرة أخرى

ظوو  تتكوورر كوول حل يقوو  الوويتإن جموورق التفكوور يف هووذ  احلق.وتلووك الوويت كانووحل كامنوو  يف تلووك النقطوو  الصووغْية .
 لكا  وحد  أن يفت  مغالي  القللب على ذلك التدبْي العجيه الغريه ..

                                                 
قووك احليلانيوو . وتفوو م أن تقوولم نظريوو  النشوولء وا رتقوواء علووى أسوواس منوواقخ. إذ تفوو م أن ا نسووان لوويك إ  نوولرا موون أنوولار ال    - 1751

ن ا نسووان. ويقووورر أو  احليووولان احليوولان ُيموول خصوووائا التطوولر إىل مرتبوو  ا نسوووان. واللاقووع املشووهلق يكوووذب هووذا الفوورم لتفسوووْي الصوول  بووني
ن أو لل قارو حنول موا يقو يولاين علوىاحليلان   ُيمل هذ  ااصائا. فيقو  قائموا عنود حودوق جنسوه احليولاين   يتعودا . وقود يثبوحل تطولر  احل

 . إ ووا هووك هبوو  آتيجوو  تطوولر نعلووى أي حنوول آخوور. ولكوون يبقووى النوولع ا نسوواين متميووزا  نووه ُيموول خصووائا معينوو  ععوول منووه إنسوواان ليسووحل 
 )السيد رمحه هللا ( مقصلقة من قلة خارجي .
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رم نشوأت مون األ ني  الويتفاحلياة ا نسوا.الرحلو ،وأنلار النشوأة مث يتابع السيا  خطوا   سوتكمال مراحول
 نفخو  العلليو ن تلوك ال  تنتهك يف األرم،ألن عنصرا غْي أرضك قد امتزج ّبا،وتدخل يف خو  سوْيها وأل

حلقيقوك اجعلوحل كماهلوا لقريبو  و قد جعلحل هلا غاي  غْي غاي  ا؟سد احليلاين،ووايو  غوْي وايو  اللحوم والودم ا
مُثَّ :»حليوواة األخوورىايوودة ويف يف هووذ  األرم،و  يف هووذ  احليوواة الوودنيا إ ووا يووتم هنالووك يف مرحلوو  جد   يووتم

َعثُل توُ مُثَّ ِإنَُّكْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  .ِإنَُّكْم بَوْعَد ذِلَك َلَميُِِتلنَ   « ..نَ بوْ
ني  لنشووأة ا نسوواانوولار ن أموووهوول إذن نوولر .فهوول املوولت وايوو  احليوواة األرضووي ،وبرزن مووا بووني الوودنيا واهلخرة

 وليك واي  األنلار.
نقووائا ملثأة موون اللكاملوو ،ااوبعد  تبوودأ احليوواة .مث هوول البعووة املوويذن ابلطوولر األخووْي موون أنوولار تلووك النشووأة

 لكمووال املقوودراا وايوو  األرضووي ،ومن ضوورورات اللحووم والوودم،ومن ااوول  والقلوو ،ومن التحوولل والتطوولر ألووو
ي  املوويمنني نر .لسوولرةاالطري  الووذي ر ووه املقطووع األول يف .لك نريوو  الكمووالذلك ملوون يسوو.هلووذا ا نسووان

ىل غايوووووو  إاألخوووووورى  فأمووووووا موووووون ارتكووووووك يف مرحلوووووو  احليوووووواة الوووووودنيا إىل قر  احليلان،فهوووووول صووووووائر يف احليوووووواة
 هوووووا النووووواسحيوووووة هتووووودر آقميته،ويسوووووتحيل حصوووووبا مووووون حصوووووه جهنم،وقووووولقا للنوووووار،اليت وقلق.ا رتكاس

 هذا الصن  هل واحلجارة سلاء واحلجارة.والناس من 
 أدلة ا يمان والوحدانية في الكون وإنماا هللا عل  ا نسان 23 - 17الدرس الثالث:

رون يعرفلنووه،مث ميوووو النوواس   ووا يشووهد .وموون ق ئوول ا ميووان يف األنفووك ينتقوول إىل ق ئوول ا ميووان يف اهلفا  
ماِء موواء  بَِقووَدر  َوأَنْوزَْلنووا ِمووَن السَّوو.ْلووِ  غاِفِلنيَ ِن ااَْ َعوواِئَ ،َومووا ُكنَّووا َوَلَقووْد َخَلْقنووا فَوووْلَقُكْم َسووْبَع َنر  »عليووه غووافلني:

،َلُكْم ِفيهوووا َجنَّوووات  ِموووْن بَِيووول  َوأَ  َلُكوووْم بِوووهِ  َشوووْأانفَأَنْ .فََأْسوووَكنَّاُ  يف اأْلَْرِم َوِإانَّ َعلوووى َذهووواب  بِوووِه َلقاِقُرونَ  ْعنووواب 
بُوووحُل اِبلوووتوَ ْيناَء َسوووَوَكوووَجرَة  خَتْووورُُج ِموووْن نُووولِر .ُللنَ َفلاكِوووُه َكِثْيَة ،َوِمْنهوووا َشْكُ  َوِإنَّ َلُكووووْم يف .نيَ ُدْهِن َوِصوووْب   ِلآْلِكلِووونوْ

« لنَ ا َوَعلَووى اْلُفْلووِك ُهَْملُووَوَعَلْيهوو.ْنهووا َشُْكُللنَ ِثْيَة ،َومِ كَ نوواِفُع  مَ اأْلَْنعوواِم َلعِووْثَة  ُنْسووِقيُكْم ِ َّووا يف بُطُلِوووا،َوَلُكْم ِفيهووا 
.. 

ة ق ئول القودر  لصوفها مونيرب  بينهوا ب.إن السيا  ميضك يف استعرام هذ  الود ئل،وهل يورب  بينهوا مجيعوا
يف  ئفها،متناسوق   يف ولاويرب  بينها كذلك بلصفها من ق ئول التودبْي فهوك متناسوق  يف تكلينها، تناسوق

 نسووان الووذي  ا هلووذا اهووا حمسوولب فيهووكلهووا حمكلموو  بنوواملس واحوود وكلهووا تتعوواون يف ولائفهووا وكل.اعاهها
 كرمه اّلِل حساب.

 السلرة. ومن مث يرب  بني هذ  املشاهد الكلني  وبني أنلار النشأة ا نساني  يف سيا 
ائووو  هوووك الطبقوووات بعضوووها فووول  ..والطر « نيَ  غووواِفلِ َوَلَقوووْد َخَلْقنوووا فَووووْلَقُكْم َسوووْبَع َنرائِوووَ  َوموووا ُكنَّوووا َعوووِن اْاَْلووو ِ »

 وقد يكلن املقصلق هنا سبع مدارات فلكي ..بعخ أو وراء.بعخ
هوك  -كموا يقولل الفلكيولن   -والسودم .أو سبع كتول سدميي .أو سبع جمملعات ْنمي  كاجململع  الشمسي 

أي إن  -وعلوووى أيوو  حوووال فهووك سوووبع خالئوو  فلكيووو  فوول  البشووور .الوويت تكووولن منهووا اجململعوووات النجميوو  .
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خلقهوووووا اّلِل بتووووودبْي وحكمووووو ،وحفظها بنووووواملس  -فضووووواء مسوووووتلاها أعلوووووى مووووون مسوووووتلى األرم يف هوووووذا ال
 « ..َوما ُكنَّا َعِن اْاَْلِ  غاِفِلنيَ »ملحلا:

 « .. بِِه َلقاِقُرونَ  َعلى َذهاب   َوِإانَّ َوأَنْوزَْلنا ِمَن السَّماِء ماء  بَِقَدر  فََأْسَكنَّاُ  يف اأْلَْرمِ  »
 فتكولين الكولن.األفال  مون السوماء ولوه عالقو  بتلوكفاملواء انزل .وهنا تتصل تلك الطرائو  السوبع ابألرم

ريو  أن ألرم.ونظاعلوى نظاموه هوذا،هل الوذي يسوم  بنوزول املواء مون السماء،ويسوم  كوذلك إبسوكانه يف 
 م فوووتحفج هنوووا نووون األر ابامليوووا  ا؟لفيووو  انكووو   مووون امليوووا  السوووطحي  اهلتيووو  مووون املطووور وأووووا تتسووورب إىل 

 ا  السطحي .في  وامليإىل وقحل قريه أنه   عالق  بني امليا  ا؟ل فقد كان املظنلن .نظري  حديث ..
ووأَنْوزَلْ وَ »ولكوون هووا هوول ذا القوورآن الكوورمي يقوورر هووذ  احلقيقوو  قبوول ألوو  ويووالّ مائوو  عووام. ماِء موواء  نووا ِمووَن السَّ

هه ْي أوانووه فيووذو  يف غوو  كموو  وتوودبْي،  أكثوور فيغوور  ويفسوود و  أقوول فيكوولن ا؟وودب وانوول..« بَِقووَدر  
ل مسوتقر يف اء النطفو  وهو األرم  وما أكبهه وهل مستكن يف..« فََأْسَكنَّاُ  يف اأْلَْرمِ ..»بدقا بال فائدة 

املشواهد  هوذا مون تنسوي و .حليواة .اكال وا مسوتقر هنالوك بتودبْي اّلِل لتنشوأ عنوه ..« يف َقرار  َمِكوني  »الرحم.
لبعيووودة ات األرم افيغووولر يف نبقووو.« .هووواب  بِوووِه َلقووواِقُرونَ َوِإانَّ َعلوووى ذَ ..»علوووى نريقووو  القووورآن يف التصووولير 

لذي أمسوكه فا.سوبابأو بغوْي هوذا مون األ.بكسر أو ك  يف الطبقات الصخري  اليت استقر عليها فحفظته
 إ ا هل فضل اّلِل على الناس ونعمته..بقدرته قاقر على تبديد  وإضاعته

« ْنهووا َشُْكلُوولنَ هووا َفلاكِووُه َكثِووْيَة  َومِ ،َلُكْم ِفيأَْعنوواب   َجنَّووات  ِمووْن بَِيوول  وَ فَأَْنَشووْأان َلُكووْم بِووهِ »وموون املوواء تنشووأ احليوواة:
لنطفو  ااس من مواء نكما ينشأ ال  -..والنخيل واألعناب  لذجان من احلياة اليت تنشأ ابملاء يف عا  النبات 

لويت هيوا  وا الكثوْية اان إىل نظائر لذجان قريبان لتصلر املخوانبني إذ ذا  ابلقرآن،يشوْي   -يف عا  ا نسان 
 ابملاء.وحصا من األنلاع األخرى كجرة الزيتلن :

ُبحُل اِبلُدْهِن َوِصْب   ِلآْلِكِلنيَ  »  .. 1752«َوَكَجرَة  خَتْرُُج ِمْن نُلِر َسْيناَء تَونوْ
ند ع.يناءرب نوولر سوووأقرب منابتهووا موون بووالق العوو.وهووك موون أكثوور الشووجر فائوودة بزيتهووا ونعامهووا وخشووبها

 ن املواء الوذيهنوا  مو وهك تنبوحل.هلذا ذكر هذا املنبوحل علوى وجوه خواص.اللاقي املقدس املذكلر يف القرآن
 أسكن يف األرم وعليه تعيا.

ُع  ُكْم ِفيهوا َمنوافِ  ِ َّوا يف بُطُلِووا،َولَ  ُنْسِقيُكمْ ِعْثَة  َوِإنَّ َلُكْم يف اأْلَْنعاِم لَ »ويعرج من عا  النبات إىل عا  احليلان:
 « ..َكِثْيَة ،َوِمْنها َشُْكُللَن َوَعَلْيها َوَعَلى اْلُفْلِك ُهَْمُللنَ 

فهذ  املخللقات املسوخرة لإلنسوان بقودرة اّلِل وتدبْي ،وتلزيعوه للللوائ  وااصوائا يف هوذا الكولن الكبوْي 
مون تقودير ويورى فيها عثة ملن ينظر إليها ابلقلوه املفتول  واحلوك البصوْي ويتودبر موا وراءهوا مون حكمو  و ..

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( الصب :ا قام ألنه يصب  اللقم .  - 1752
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أن اللوو  السوووائ  اللطيوو  الوووذي يشووربه النووواس منهووا خوووارج موون بطلووووا فهوول مسوووتخلا موون الغوووذاء الوووذي 
 هتضمه واثله فتحلله غدق الل  إىل هذا السائل السائ  اللطي .

ِك َعلَووى اْلُفْلووَلْيهووا وَ َوعَ .ُكُللنَ َوِمْنهووا شَْ »املهووا أو ،مث حصووا منهووا منفعتووني:..« َوَلُكووْم ِفيهووا َمنوواِفُع َكثِووْيَة  »
و   ل لوووه تعوووذيبهاعوووز و  ُيووووقووود أحووول لإلنسوووان أكووول األنعوووام،وهك ا بووول والبقووور والضوووأن وامل..« ُهَْملُووولنَ 

مووووا موووون قسوووولة تمثيوووول فهفأمووووا التعووووذيه وال.التمثيوووول ّبووووا،ألن األكوووول ُيقوووو  فائوووودة ضووووروري  يف نظووووام احلياة
 اء.وليك وراء ا فائدة لاحي.القله،وفساق الفطرة

ّلِل بنظوووووام ا بلصوووووفهما مسوووووخرين.ويووووورب  السووووويا  بوووووني محووووول ا نسوووووان علوووووى األنعوووووام ومحلوووووه علوووووى الفلك
اص لين ااوووووفهوووووذا التكووووو.الكلين،الوووووذي يووووونظم ولوووووائ  ااالئووووو  مجيعا،كموووووا ينسووووو  بوووووني وجلقهوووووا مجيعا

  لوووذي يسووومهووول ا.ن .للمووواء،والتكلين ااووواص للسوووفن،والتكلين ااووواص لطبيعووو  اهلووولاء فووول  املووواء والسوووف
موا أمكون   اخوتال ولل اختول تركيوه واحود مون الثاليو  أو اختلو  أقىن.للفلك أن تطفول فول  سوط  املواء

 اق.أن تتم املالح  اليت عرفتها البشري  قدميا،وما تزال تعتمد عليها جل ا عتم
 يفل ملقطووع األو ابات صوول  وكلهووا ذ.وكوول هووذا موون ق ئوول ا ميووان الكلنيوو ،ملن يتوودبرها توودبر الفهووم وا قرا 

 السلرة واملقطع الثاين،متناسق  معهما يف السيا  ..
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3069 

 [52إل   23(:اآليات 23]سور  المؤمنون ):الوحد  الثانية

 المقيد  من خالل موهللاب الرسل

( َفقواَل اْلَموَاُ 23ُقولَن )أَفَوال تَوتوَّ لوه  َغوْْيُُ  ُكوْم ِموْن إِ  موا لَ َلَقْد أَْرَسْلنا نُلحوا  ِإىل قَوْلِموِه َفقواَل اي قَووْلِم اْعبُوُدوا اّللََّ } 
ْعنوا َلْيُكْم َوَلْل كاَء اّللَُّ تَوَفضََّل عَ  أَْن يوَ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَوْلِمِه ما هذا ِإ َّ َبَشر  ِمثْوُلُكْم يُرِيدُ   أَلَنْوَزَل َمالِئَكو   موا  َِ

اَل َربِِ اْنُصووْرين ِ ووا  ( قوو25ِحووني  )    َفَ َبَُّصوولا بِووِه َحووَّتَّ بِووِه ِجنَّوو ( ِإْن ُهووَل ِإ َّ َرُجوول  24ِّبووذا يف آابئِنَووا اأْلَوَّلِوونَي )
بُلِن ) اْسووُلْك ِفيهووا ِمووْن  ْمووُران َوفوواَر التوَّنُوولُر فَ ِإذا جوواَء أَ فَوونووا َوَوْحِينووا ( فََأْوَحْينووا إِلَْيووِه أَِن اْصووَنِع اْلُفْلووَك ِ َْعُينِ 26َكووذَّ

ُوْم ُمْغَرقُولَن )اِنْبِب يف الَّوِذيَن لَ ُهْم َو  خُتوْلُل ِمونوْ َلَك ِإ َّ َموْن َسوَبَ  َعَلْيوِه اْلَقوُكلِ  َزْوَجنْيِ ايْوَننْيِ َوأَهْ   (27َلُمولا ِإوَّ
ْل َربِِ ( َوقُو28اِلِمنَي )اان ِموَن اْلَقوْلِم الظَّو الَّوِذي َْنَّوُد ّللَِّ فَِإَذا اْستَوَلْيحَل أَْنحَل َوَمْن َمَعَك َعَلى اْلُفْلِك فَوُقِل احْلَْمو

ووَز   ُمبارَكووا  َوأَنْووحَل َخووْْيُ اْلُمْنووزِِلنَي ) َتلِوونَي )( ِإنَّ 29أَنْووزِْلِب ُمنوْ ْنَشووْأان ِمووْن ( مُثَّ أَ 30 يف ذلِووَك هَلايت  َوِإْن ُكنَّووا َلُمبوْ
ُهمْ 31بَوْعِدِهْم قَوْران  آَخرِيَن ) َ م ( فََأْرَسْلنا ِفيِهْم َرُسل   ِمنوْ  (32ُقولَن )له  َغْْيُُ  أَفَوال تَوتوَّ ُكْم ِمْن إِ ا لَ أَِن اْعُبُدوا اّللَّ

بُلا بِِلقوواِء  نْيا مووا هووذا ِإ َّ َبَشوور  ِمووثْوُلُكْم نوواُهْم يف احْلَيوواِة الوودُ  َوأَتْوَرفْ هْلِخوورَةِ اَوقوواَل اْلَمووَاُ ِمووْن قَوْلِمووِه الَّووِذيَن َكَفووُروا وََكووذَّ
( 34 )ا  َااِسوووُرونَ لَوووِ ْن أَنَْعوووُتْم َبَشووورا  ِموووثْوَلُكْم ِإنَُّكوووْم ِإذ( وَ 33َتْشوووَربُلَن ) َذُْكوووُل ِ َّوووا َشُْكلُووولَن ِمْنوووُه َوَيْشوووَرُب ِ َّوووا

ووُتْم تُوورااب  َوِعظامووا  أَنَُّكوو ( ِإْن 36َهْيهوواَت َهْيهوواَت ِلمووا تُلَعووُدوَن ) (35َرُجوولَن )ْم رُْ أَيَعِوودُُكْم أَنَُّكووْم ِإذا ِمووُتْم وَُكنوْ
عُوليِ ِهَك ِإ َّ َحياتُوَنا الوُدنْي ِإْن ُهوَل ِإ َّ َرُجول  افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  َوموا حَنْوُن  (37نَي )ا َ ُولُت َوحَنْيوا َوموا حَنْوُن ِ َبوْ

بُلِن )38لَوووُه ِ ُوووْيِمِننَي ) وووا قَِليووول  لَُيْصوووِبُحنَّ انِقِمووونَي ) ( قوووالَ 39( قووواَل َربِِ اْنُصوووْرين ِ وووا َكوووذَّ َأَخوووَذهْتُُم ( فَ 40َعمَّ
موا  (42ْنَشوْأان ِموْن بَوْعوِدِهْم قُووُروان  آَخورِيَن )أَ ( مُثَّ 41) اِلِمنيَ ُ  اِبحلَْ ِِ َفَجَعْلناُهْم ُغثاء  فَوبُوْعدا  لِْلَقوْلِم الظَّوالصَّْيحَ 

بُلُ  فَأَتْوبَوْعنووا ا َكووذَّ ُسوولهلُ رَ نا ُرُسووَلنا تَووْ ا ُكوولَّ مووا جوواَء أُمَّوو   ( مُثَّ أَْرَسوولْ 43َتْسووِبُ  ِمووْن أُمَّوو   َأَجَلهووا َومووا َيْسووَتْأِخُروَن )
ْرَسوووْلنا ُملسوووى َوَأخوواُ  هووواُروَن آِبايتِنوووا ( مُثَّ أَ 44نُوولَن )بَوْعَضووُهْم بَوْعضوووا  َوَجَعْلنووواُهْم َأحاِقيووَة فَوبُوْعووودا  لَِقوووْلم    يُوْيمِ 

ا أَنوُووْيِمُن لَِبَشووَرْيِن ِمْثِلنووا َفقوواُلل ( 46 )نُلا قَوْلمووا  عوواِلنيَ ( ِإىل ِفْرَعووْلَن َوَمالئِووِه فَاْسووَتْكَثُوا وَكووا45َوُسووْلطان  ُمبِووني  )
بُلُ ا َفكوووانُلا ِموووَن اْلُمْهلَ  (47َوقَوْلُمُهموووا لَنوووا عابِوووُدوَن ) نوووا ُملَسوووى اْلِكتووواَب َلَعلَُّهوووْم ( َوَلَقوووْد آتَويْ 48ِكووونَي )َفَكوووذَّ

لُرُسوُل ُكلُولا ِموَن ا( اي أَيُوَهوا 50َمِعني  )وَ ذاِت َقرار  ا ِإىل َربْوَلة  ( َوَجَعْلَنا اْبَن َمْرمَيَ َوأُمَُّه آيَ   َوآَويْنا ُ 49يَوْهَتُدوَن )
 (52توَُّقلِن )َرُبُكوْم فَوا ِإنَّ هوِذِ  أُمَّوُتُكْم أُمَّو   واِحوَدة  َوأانَ ( وَ 51الطَّيِِباِت َواْعَمُللا صاحِلا  ِإيِنِ ِ ا تَوْعَمُللَن َعِليم  )

} 
 مقدمة الوحد : 

 ميوان يف األنفوك واهلفوا ،إىل حقيقو  ا ميوان الويت جواء ّبوا الرسول مجيعوا ينتقل يف هوذا الودرس مون ق ئول ا
ويبووووووني كيوووووو  كووووووان اسووووووتقبال النوووووواس هلووووووذ  احلقيقوووووو  اللاحوووووودة الوووووويت   تتبوووووودل علووووووى موووووودار الزمان،وتعوووووودق 

فإذا حنن نشهد ملكوه الرسول،أو أمو  الرسول،وهم  -عليه السالم  -الرسا ت،وتتابع الرسل،من لدن نل  
 -بشري  ابلكلم  اللاحدة،ذات املودللل اللاحود،وا عا  اللاحود،حَّت ليلحود ترمجتهوا يف العربيو  يلقلن إىل ال

 -عليوه السوالم  -فإذا الكلم  الويت قاهلوا نول   -وقد قيلحل بشَّت اللغات اليت أرسل ّبا الرسل إىل أقلامهم 
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احوودا،تكاق ألفالوه تتحوود هوك ذاهتوا بنصووها يقلهلوا كوول مون جواء بعوود  مون املرسوولني،فتجيه البشوري  جولااب و 
 على مر القرون 
 لقطات من قصة نو  30 - 23الدرس ا ول:

َ مَوَلَقْد أَْرَسْلنا نُلحا  ِإىل قَوْلِمِه،َفقاَل:اي قَوْلِم اْعُبُدوا ا»  ُقولَنف َفقواَل اْلَموَاُ الَّوِذيَن  أََفال تَوتوَّ . إِلوه  َغوْْيُ ُ ا َلُكْم ِمنْ ّللَّ
ُ أَلَنْووزَ اَولَوْل كواَء َعَلْيُكْم، َفضَّلَ ا ِإ َّ َبَشر  ِمثْوُلُكْم يُرِيُد أَْن يَوتوَ َكَفُروا ِمْن قَوْلِمِه:ما هذ ْعنوا ِّبوذا ّللَّ َل َمالِئَكو  ،ما  َِ

 « ..ني  ِه َحَّتَّ حِ ُصلا بِ ِإْن ُهَل ِإ َّ َرُجل  بِِه ِجنَّ  ،َفَ َبَّ .يف آابئَِنا اأْلَوَِّلنيَ 
يهوا اللجلق،ويشوهد ّبوا كول تبودل،يقلم عللويت   تاكلمو  احلو  ..« ُكْم ِمْن إِلوه  َغوْْيُ ُ اي قَوْلِم اْعُبُدوا اّللََّ ما لَ »

 مجيعووواف ليهوووا احلقوووائ لووويت تقووولم عاوختوووافلن عاقبووو  ا نكوووار للحقيقووو  األوىل « أَفَوووال تَوتوَُّقووولَنف»موووا يف اللجووولق 
 ب األليمف  للعذاقاوتستشعرون ما يف إنكارها من عن على احل  الباهر،وما يعقه التجب من استح
ن الوتخلا مون يسوتطيعل  ولكن كثاء قلمه من الكفار   يناقشولن هوذ  الكلمو  و  يتودبرون كولاهدها،و 

لطليوو  الووذي األفوو  ا النظوورة الضوويق  املتعلقوو   كخاصووهم وبشووخا الرجوول الووذي يوودعلهم،و  يرتفعوولن إىل
قيقو  الكوثى كولن احلفوإذا هوم ي  .ات .ينظورون منوه إىل تلوك احلقيقو  الضوخم  جمورقة عون األكوخاص والوذو 

ِذيَن  َمووَاُ الَّووقوواَل الْ فَ  »الوويت يقوولم عليهووا اللجلق،ويشووهد ّبووا كوول مووا يف اللجلق،ليتحووديلا عوون كووخا نوول :
نظوور صووغْية   موون هوذ  الزاويوو  الضويق  ال«َعلَوْيُكمْ  َفضَّوولَ َكَفوُروا ِمووْن قَوْلِموِه:ما هووذا ِإ َّ َبَشور  ِمووثْوُلُكْم يُرِيوُد أَْن يَوتوَ 

ة الضوو يل  واهتووم الصووغْي يقتهووا وذالقوولم إىل تلووك الوودعلة الكبْية،فمووا كووانلا إذن ليوودركلا نبيعتهووا و  لووْيوا حق
هوا يف نظورهم لقضوي  كلهجه عنهم جلهرها،وتعمك عليهم عنصرها،وتق  حائال بني قلولّبم وبينهوا فوإذا ا

منووزلتهم   زلوو  فوول عوول لنفسووه منقضووي  رجوول موونهم   يفوو   يف كووكء عنهم،يريوود أن يتفضوول علوويهم،وأن ا
ال  ..يف ا بودعلى الرسولسول إليهووهم يف اندفاعهم الصغْي لرق نل  عن املنزل  اليت يتل لن أنوه يعمول هلا،ويت

 يرفضولن تكورميم منهوا و اندفاعهم هذا الصغْي   يرقون فضل نل  وحد ،بل يرقون فضول ا نسواني  الويت هو
 أَلَنْوووَزَل ْل كوواَء اّللَُّ َولَوو»سووال:اّلِل رسوول  موون البشوور،إن يكوون   بوود مر اّلِل هلووذا ا؟وونك ويسووتكثرون أن يرسوول 

 « ..َمالِئَك   
ن مون عول املختواريألعلوى وعذلك أوم   اودون يف أرواحهوم تلوك النفحو  العلليو  الويت تصول البشور ابملوا ا

در  صوووومهدووم إىل فيالبشووووري  يتلقوووولن ذلووووك الفوووويخ العلوووولي ويطيقلنه،وُيمللنووووه إىل إخوووولاوم موووون البشوووور،
 اللضكء.

 « ..أْلَوَِّلنيَ ا آابئَِنا ِّبذا يف  ما  َِْعنا»وهم ُييللن األمر إىل السلاب  املأللف    إىل العقل املتدبر:
 اس موا هول بونيدبر النوفال يتو.ومثل هذا يقع قائما عنود موا يطموك التقليود علوى حركو  الفكور وحريو  القلوه

ن كوام املاضوك عوثولن يف ر إ وا هوم يبح.ضولء اللاقوع إىل حكوم مباكور عليهاأيديهم من القضااي،ليهتدوا على 
 يستندون إليها فإن   ادوا هذ  السابق  رفضلا القضي  ونرحلها « سابق »
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كوون فإنووه   يلووذي   افأما .وعنوود هووذ  ا؟ماعووات ا؟احوودة اااموودة أن مووا كووان موورة ميكوون أن يكوولن تنيوو 
نَوووووا آابئِ »ن ،وتق  حركتها،وتتسووووومر خطاها،عنووووود جيووووول معوووووني موووووميكووووون أن يكووووولن  وهكوووووذا عمووووود احليووووواة

ا نطووووووال  و ة التحوووووورر واي ليووووووتهم يوووووودركلن أوووووووم جاموووووودون متحجرون،إ ووووووا هووووووم يتهموووووولن قعووووووا«  اأْلَوَّلِوووووونيَ 
فووإذا هووم .قوو  يف اللجلقان النانوهم يوودعلوم إىل التوودبر والتفكر،والتخليوو  بووني قلوولّبم وق ئوول ا ميوو.اب؟نوولن

 « ..َحَّتَّ ِحني   بَُّصلا بِهِ ،َف ََ ِإْن ُهَل ِإ َّ َرُجل  بِِه ِجنَّ   »علة ابلتبج  وا هتام:يتلقلن هذ  الد
  ئوذ   اود نول ديود  عندأي إىل أن ذخذ  امللت،ويرُيكم منه،ومن قعلتوه،ومن إحلاحوه علويكم ابلقولل ا؟

ن أال مون السوخري  واألذى،إ  نفذا إىل تلك القلولب ا؟امودة املتحجورة و  اود لوه مولئم -ه السالم علي -
قواَل:َربِِ »لتكوذيه:ايتلجه إىل ربه وحد ،يشكل إليه ما لقيه من تكذيه ويطله منوه النصور بسوبه هوذا 

بُلنِ   « ..اْنُصْرين ِ ا َكذَّ
تجدهم ال املرسولم،فريو  الكمووعند ما يتجمد األحياء على هذا النحل،وهتم احلياة ابحلرك  إىل األموام،يف ن

واضووووك   مكاوووووايفعندئووووذ إمووووا إن تووووتحطم هووووذ  املتحجوووورات وإمووووا أن توووودعها احليوووواة .لطريوووو  .عقبوووو  يف ا
ة   فشواءت إراقول الطريوذلك أوم كانلا يف فجور البشوري  ويف أ...واألمر األول هل الذي حدّ لقلم نل 

 َوفوواَر التوَّنُوولُر ِينا،فَووِإذا جوواَء أَْمووُرانا َوَوحْ ُيِننووَك ِ َعْ فََأْوَحْينووا إِلَْيووِه أَِن اْصووَنِع اْلُفْلوو»اّلِل أن تطووي  ّبووم موون الطريوو :
ُهْم َلْيوووِه اْلَقوووعَ َسوووَبَ   ِإ َّ َمووونْ  -فَاْسوووُلْك ِفيهوووا ِموووْن ُكووولِ  َزْوَجووونْيِ ايْوَننْيِ،َوأَْهلَوووَك  ْبِب يف الَّوووِذيَن َو  خُتوووانِ  -ْلُل ِمووونوْ

ُْم ُمْغَرُقلنَ .لََلُملا  « ..ِإوَّ
وملا  .ملرسووولمانريقهوووا   الطريووو  مووون العقبوووات املتحجووورة لتمضوووك احليووواة يفوهكوووذا مضوووحل سووون  اّلِل يف تطهوووْي

بك وتعجوز لنمول فتيواكانحل البشري  قد أسنحل على عهد نل ،ومجدت كالشجرة الناك   تعلقهوا اهلفو  عون 
ويغسووووول .كوووووان العوووووالج هووووول الطلفان،الوووووذي اتوووووِه كووووول كوووووكء، واووووور  كووووول ككء.وهووووك رقيقووووو  العووووولق .
  حني :السليم  من جديد،فتنشأ على نظاف ،فتمتد وتكث حَّت ال ب ،لتعاق بذرة احلياة

اة ن الطلفووان،وحلفج بووذور احليوولنجوواة موول والفلوك وسوويل ..« فََأْوَحْينوا إِلَْيووِه أَِن اْصووَنِع اْلُفْلووَك ِ َْعُيِننووا َوَوْحِينووا»
إلنسوووان مووون ل  بووود  ألنوووه.وقووود كووواء اّلِل أن يصووونع نووول  الفلوووك بيد .السوووليم  كموووا يعووواق بوووذرها مووون جديد

لقاعوووودين ل ذيت فاملوووودق  .األخووووذ ابألسووووباب واللسووووائل،وبذل آخوووور مووووا يف نلقه،ليسووووتح  املوووودق موووون ربه
 املس ُيني املس خني،الذين ينتظرون و  يزيدون كي ا على ا نتظار  

موه صوناع  ليّلِل له،وتعاع رعايو  ونل  قدر اّلِل له أن يكلن أاب البشر الثاين فدفع به إىل األخذ ابألسوباب مو
 الفلك،ليتم أمر اّلِل،وتتحق  مشي ته عن هذا الطري .

فَوووووِإذا جووووواَء أَْموووووُران َوفووووواَر »وجعووووول اّلِل لوووووه عالمووووو  للبووووودء بعمليووووو  التطهوووووْي الشوووووامل  للجوووووه األرم املووووويو :
فَاْسوُلْك »،وانبجك منوه املاء،فتلوك هوك العالمو  ليسوارع نل ،فيحمول يف السوفين  بوذور احليواة:1753«التوَُّنلرُ 

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( التنلر:امللقد أو الفرن.  - 1753
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مووون أنووولاع احليوولان والطيووولر والنبوووات املعروفوو  لنووول  يف ذلوووك الزمان،امليسووورة  ..« يهووا ِموووْن ُكووولِ  َزْوَجوونْيِ ايْونَووونْيِ فِ 
ُهمْ »ا نسوان  كوذلك لبوب وهوم الوذين كفوروا وكذبلا،فاسوتحقلا كلموو  « َوأَْهلَوَك ِإ َّ َموْن َسوَبَ  َعَلْيووِه اْلَقوْلُل ِمونوْ

 اهلال  للمكذبني آبايت اّلِل.اّلِل السابق ،وسنته النافذة،وهك 
 - ألقوربني إليوهب اولول كوان أقور  -وصدر األمر األخوْي لنول  أ  اواقل يف أمور أحود،و  ُيواول إنقواذ أحود 

  ن سب  عليهم القلل.
ُووووووْم ُمْغَرقُوووووولنَ » ر  عوووووون نريقهووووووا اللاحوووووود ايب،و  تنحوووووو   هووووووفسوووووون  اّللِ «.َو  خُتوووووواِنْبِب يف الَّووووووِذيَن لََلُموووووولا ِإوَّ

ضووووك قفقوووود .مراملسوووتقيم،من أجوووول خووووانر و  و  قريوووه  و  يفصوووول هنووووا موووا حوووودّ للقوووولم بعووود هووووذا األ
ُووْم ُمْغَرقُوولنَ »األمر،وتقوورر: كي  موو  ربووه،و كيوو  يشووكر نع  - عليووه السووالم -ولكنووه ميضووك يف تعلوويم نوول  « ِإوَّ

ي :احْلَْموووُد ّللَِِّ الَّوووذِ ُفْلِك،فَوُقلِ ى الْ لَوووعَ فَوووِإَذا اْسوووتَوَلْيحَل أَنْوووحَل َوَموووْن َمَعوووَك »ُيموود فضوووله،وكي  يسوووتهديه نريقوووه:
َز   .َْنَّاان ِمَن اْلَقْلِم الظَّاِلِمنيَ   « ..َخْْيُ اْلُمْنزِِلنيَ  كا ،َوأَْنحلَ  ُمباَر َوُقْل:َربِِ أَْنزِْلِب ُمنوْ

هكووووذا و .  لووووه آبايتهبصووووفاته،ويع   -سووووبحانه  -فهكووووذا ُيموووود اّلِل،وهكووووذا يتلجووووه إليه،وهكووووذا يلصوووو  
 يف حقه العباق،ويف نليعتهم النبيلن،ليكلنلا أسلة لآلخرين.يتأقب 

، يف ذلِوِإنَّ »مث يعقه على القص  كلها،وما تتضمنه خطلاهتا مون ق ئول القودرة واحلكمو : ا َوِإْن ُكنَّوَك هَلايت 
َتلِووووونيَ  وابتالء  .الء  للتلجيوووووهوابت.اجووووورل وابتالء .وابتالء  للشوووووكر.ابتالء  للصوووووث.ألووووولان  ا بوووووتالء ..و « َلُمبوْ
ه لقلمووووه وألبنائوووولوووه و   ء ا بووووتالويف قصوووو  نوووول  ألووولان موووون .وابووووتالء  للتقووولمي ..وابتالء  للتمحيا.للتأقيوووه

 القاقمني ..
 لقطات من قصة هود مع عاد 41 - 31الدرس الثاني:

 ْنَشوووْأان ِمووونْ مُثَّ أَ  »وميضوووك السووويا  يعووورم مشوووهدا آخووور مووون مشووواهد الرسوووال  اللاحووودة والتكوووذيه املكووورور:
ُهْم أَنِ .بَوْعِدِهْم قَوْران  آَخرِينَ  َ مواْعبُودُ  فََأْرَسْلنا ِفيِهْم َرُسل   ِمنوْ أََفال تَوتوَُّقولَنف َوقواَل اْلَموَاُ . ُ ا َلُكوْم ِموْن إِلوه  َغوْيُْ وا اّللَّ

بُلا بِِلقوواِء اهْلِخرَِة،َوأَتوْ   َبَشووور  ِمثْوُلُكْم،َذُْكووُل ِ َّوووا نْيا:ما هووذا ِإ َّ يوواِة الووودُ ْم يف احلَْ َرْفنووواهُ ِمووْن قَوْلِمووِه الَّوووِذيَن َكَفووُروا وََكوووذَّ
ووُتْم أَ .ُكووْم ِإذا  َااِسووُرونَ ثْوَلُكْم ِإنَّ َشوورا  ِمووَولَِ ْن أَنَْعووُتْم بَ .َشُْكلُوولَن ِمْنُه،َوَيْشووَرُب ِ َّووا َتْشووَربُلنَ  يَِعدُُكْم أَنَُّكووْم ِإذا ِمووُتْم وَُكنوْ

لُت َوحَنْيا،َوموا حَنْوُن  َحياتُونَوا الوُدنْيا َ ُو ِهوَك ِإ َّ وَن  ِإنْ ف َهْيهواَت َهْيهواَت ِلموا تُلَعودُ تُرااب  َوِعظاما  أَنَُّكْم ُرَْرُجولنَ 
عُوولِينيَ  بُلنِ قوواَل:َربِِ اْنُصوورْ .ِمِننيَ  لَووُه ِ ُيْ ما حَنْوونُ ِإْن ُهووَل ِإ َّ َرُجوول  افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ َكووِذاب ،وَ .ِ َبوْ قاَل:َعمَّا .ين ِ ووا َكووذَّ

 « ..اِلِمنيَ فَوبُوْعدا  لِْلَقْلِم الظَّ .اُهْم ُغثاء  َجَعْلنفََأَخَذهْتُُم الصَّْيَحُ  اِبحلَْ ِِ فَ .يل  لَُيْصِبُحنَّ انِقِمنيَ قَلِ 
لاحوودة الوويت لكلموو  الإن اسووتعرام قصووا الرسوول يف هووذ  السوولرة لوويك للتقصووك والتفصوويل إ ووا هوول لتقريوور ا

 - عليوووه السوووالم -  ومن مث بووودأ بوووذكر نووول .لقووول  مووون ا؟ميوووعجووواء ّبوووا ا؟ميع،وا سوووتقبال اللاحووود الوووذي 
اء يف  يوذكر األ وو .خوْيةليحدق نقط  البدء وانتهى  لسى وعيسى ليحدق النقطو  األخوْية قبول الرسوال  األ

ل كواللاحودة يف   الكلمو  إ ا ذكور.وس  السلسل  الطليل ،كك يدل علوى تشوابه حلقاهتوا بوني البودء والنهايو 
 ل اللاحد،ألن هذا هل املقصلق.حلق  وا ستقبا
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 ق ..  عاق قلم هل لى األرجعوهم .  ُيدق من هم..« مُثَّ أَْنَشْأان ِمْن بَوْعِدِهْم قَوْران  آَخرِينَ »
َ مووا َلُكوو » ُهْم أَِن اْعبُووُدوا اّللَّ  لاحوودةالكلموو  ال ذات..« أََفال تَوتوَُّقوولَنف.لووه  َغووْْيُ ُ ْم ِمووْن إِ فََأْرَسووْلنا فِوويِهْم َرُسوول   ِموونوْ

مواذا  ا القورون  فّبوتتخانوه  ُيكيها ابأللفاا ذاهتا،مع اختال  اللغات اليت كانحل.اليت قاهلا من قبله نل 
 كان ا؟لابف

بُ َن َكَفورُ َوقواَل اْلَموَاُ ِموْن قَوْلِموِه الَّوِذي»إنه ا؟لاب ذاتوه علوى وجوه التقريوه: أَتْوَرْفنواُهْم يف لا بِِلقواِء اهْلِخرَِة،وَ وا وََكوذَّ
لَِ ْن أَنَْعووُتْم َبَشوورا  ِمووثْوَلُكْم وَ .ْشووَرُب ِ َّووا َتْشووَربُلنَ ِمْنووُه َويَ  ُكلُوولنَ يوواِة الووُدنْيا:ما هووذا ِإ َّ َبَشوور  ِمووثْوُلُكْم َذُْكووُل ِ َّووا شَْ احلَْ 

 « ..ِإنَُّكْم ِإذا  َااِسُرونَ 
 صول  بوني قلولبطواع النقوهل ا ع ام الناكئ من ا.فا ع ام املكرور هل ا ع ام على بشري  الرسلل

 مي.هي ء الكثاء امل فني،وبني النفخ  العللي  اليت تصل ا نسان خبالقه الكر 
تتوأير و اليت تتلقوى  املرهف  وال   يفسد الفطرة،ويغلج املشاعر،ويسد املنافذ،ويفقد القللب تلك احلساسي 

فوووني سوووم  للم  سووواس   يعلوووى أ ا جتماعيووو  ومن هنوووا ُيوووارب ا سوووالم الووو   ويقووويم نظموووه .وتسوووتجيه
 يووه الوودوق  مثفس،ويسووب  ابللجولق يف ا؟ماعوو  املسوولم ،ألوم كووالعفن يفسوود مووا حللووه،حَّت لينخوور فيووه السل 

 م ّبوووذا األمووورذي ينبووو هيزيووود امل فووولن هنوووا إنكوووار البعوووة بعووود املووولت والبلوووى ويعجبووولن مووون هوووذا الرسووولل الووو
 الغريه.

ُدوَن:ِإْن ِهوَك ِإ َّ َحياتُونَوا ْيهاَت َهْيهاَت ِلموا تُلَعوَرُجلَنف هَ ُكْم رُْ ُتْم تُرااب  َوِعظاما  أَنَّ أَيَِعدُُكْم أَنَُّكْم ِإذا ِمُتْم وَُكنوْ »
يواة الكوثى وققو  التودبْي ركلا حكم  احلكن أن يدمي..ومثل هي ء   « الُدنْيا،َ ُلُت َوحَنْيا،َوما حَنُْن ِ َبوُْعلِينيَ 
   فووااْي.  األرما يف هووذهووذ  الغايوو  الوويت   تتحقوو  بكماهلوو.هووا البعيدةيف أنلارهووا لللصوولل ّبووا إىل غايت

ن يصول امليمنول  نالك،حيوةهإ ا يستكمالن هوذا ا؟وزاء .يلقى جزاء  الكامل يف احلياة الدنيا.والشر كذلك
 ّللِ ا إ  أن يشواء -  زوال الصاحللن إىل قمو  احليواة املثلوى،اليت   خول  فيهوا و  نصوه،و  هولل فيهوا و 

،أو  ن فيهوا أحجوارايصل املرتكسولن املنتكسولن إىل قر  احليواة السوفلي  الويت هتودر فيهوا آقميتهم،ويرتودو و  -
 الوويت سووبقحل يف -ألوىل كاألحجووار  مثوول هووي ء   يوودركلن هووذ  املعوواين و  يسووتدللن موون أنوولار احليوواة ا

مرحلو     ابحليواة عنودلوك األنولار   تقولى أنلارها األخْية و  ينتبهولن إىل أن القولة املودبرة لتع -السلرة 
 م ررجوووولنلووووذلك هووووم يسووووتعجبلن ويعجبوووولن موووون ذلووووك الووووذي يعوووودهم أووووو.املوووولت والبلووووى كمووووا يظنوووولن .

ت احوووودة وموووول ويسووووتبعدون يف جهالوووو  أن ذلووووك يكوووولن وازموووولن يف تووووبج   ن لوووويك هنالووووك إ  حيوووواة و 
ا حليواة هلم،كموت هيهوات اوعظاما،فهيهوافأما الذين ماتلا،وصاروا تورااب .ميلت جيل وُييا بعد  جيل.واحد

مث إووم    ورفوا   يقلل ذلك الرجل الغريه  وهيهوات هيهوات البعوة الوذي يعودهم به،وقود صواروا عظاموا
نود   يقفولن ع.. ا األوىليقفلن عند هذ  ا؟هال ،والغفل  عن تدبر حكم  احلياة اليت تكش  عنها أنلاره

ذا الغوورم   اللحظ ،وهلوو  يف هووذإو  يعرفوولن اّلِل . فوو اء علووى اّللِ هووذ  ا؟هالوو ،إ ا هووم يتهموولن رسوولهلم اب
 « ..ِمِننيَ ُه ِ ُيْ لَ َوما حَنُْن ِإْن ُهَل ِإ َّ َرُجل  اْفَ ى َعَلى اّللَِّ َكِذاب ،»من اهتام الرسلل:
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ىل ربوه لجوه ّبوا إيت تاهتوا الوذوابلعبوارة .عندئذ   اد الرسلل إ  أن يستنصر ربوه كموا استنصور  مون قبلوه نل 
 « ..قاَل:َربِِ اْنُصْرين ِ ا َكذَّبُلنِ »نل :

ق والغفلوووو  عوووود العنوووواوعندئوووذ وقعووووحل ا سووووتجاب ،بعد أن اسووووتل  القوووولم أجلهووووم و  يعووود فوووويهم خووووْي يرجووووى ب
 اب :تو  ادي املفع الندم،..ولكن حية   ين« قاَل:َعمَّا قَِليل  لَُيْصِبُحنَّ انِقِمنيَ »والتكذيه:

،َفَجَعْلنووواُهْم ُغثووواء  فََأَخووو» ائا وأعشووواب وأكوووياء السووويل مووون حشووو موووا ارفوووه ..والغثووواء« َذهْتُُم الصَّوووْيَحُ  اِبحلَْ ِِ
 ّبوا،وغفللا يت كورمهم اّللِ صائا المبعثرة،  خْي فيها،و  قيم  هلا،و  راب  بينها ..وهي ء ملا ختللا عن اا

تكورمي موا يسوتح  ال بو  فويهم  ي.وبوني املوا األعلوى . عن حكم  وجلقهم يف احلياة الدنيا،وقطعلا ما بيونهم
زيوودهم ين الدقي .ويْي القوورآفوإذا هووم غثوواء كغثواء السوويل،ملقى بووال احتفووال و  اهتموام وذلووك موون فرائود التعبوو

يوواة ..بعودا يف احل« نيَ  الظَّواِلمِ ْلَقوْلمِ فَوبُوْعوودا  لِ »علوى هوذ  املهانو ،الطرق مون رمحوو  اّلِل،والبعود عون اهتموام النواس:
 يف عا  اللاقع ويف عا  الضمْي ...ويف الذكرى

 إشار  للرسل بمد هود 44 - 42الدرس الثالث:

ا َتْسوووِبُ  ِموووْن أُمَّووو   مووو. آَخرِينَ  قُووووُروان  مُثَّ أَْنَشوووْأان ِموووْن بَوْعوووِدِهمْ »وميضوووك السووويا  بعووود ذلوووك يف اسوووتعرام القووورون:
بُل ُ    َرُسولهلُ اَء أُمَّوجُكلَّ ما .َلنا َتْ امُثَّ أَْرَسْلنا ُرسُ .َأَجَلها َوما َيْسَتْأِخُرونَ  بَوْعَضوُهْم بَوْعضوا ،َوَجَعْلناُهْم  فَأَتْوبَوْعنا.ا َكوذَّ

 ا؟اريو ،يف األمود يقرر سون  اّللِ الدعلة،و  ..هكذا يف إمجال،يلخا  ري « فَوبُوْعدا  لَِقْلم    يُوْيِمُنلنَ .َأحاِقيةَ 
موا »ميضوك: أجلوه و كل قورن يسوتليف.وعيسى يف أواخرها .الطليل بني نل  وهلق يف أول السلسل ،وملسى 

بُل ُ  أُمَّوو   رَ  مووا جوواءَ ُكوولَّ »وكلهووم يكووذبلن:.«َتْسووِبُ  ِمووْن أُمَّوو   َأَجَلهووا َومووا َيْسووَتْأِخُرونَ  ذب وكلمووا كوو.«ُسوولهُلا َكووذَّ
 هم ملوووووووون مصووووووووارعيفمايلوووووووو   وبقيووووووووحل العووووووووثة.«فَأَتْوبَوْعنووووووووا بَوْعَضووووووووُهْم بَوْعضووووووووا  »املكووووووووذبلن أخووووووووذهتم سوووووووون  اّلِل:

 تتناقلها القرون.« َوَجَعْلناُهْم َأحاِقيةَ »يعتثون:
َقوووْلم    فَوبُوْعووودا  لِ »القلووولب:وحووتم هوووذا ا سوووتعرام ااووان  اجملمووول ابللعنووو  والطوورق وا سوووتبعاق مووون العيوولن و 

 «.يُوْيِمُنلنَ 
 أكايب فرعون وملئه بموس  وهارون 48 - 45الدرس الرابع:

سوى ْلنا ُمل مُثَّ أَْرَسو »لتكوذيه لتتمشوى موع نسو  العورم وهدفوه املقصولق:مث امل قص  ملسى يف الرسال  وا
اُللا:أَنُوْيِمُن لَِبَشووَرْيِن َفقوو.كووانُلا قَوْلمووا  عاِلنيَ َتْكَثُوا َو ِه فَاْسووَوَأخوواُ  هوواُروَن آِبايتِنووا َوُسووْلطان  ُمبِووني ،ِإىل ِفْرَعووْلَن َوَماَلئِوو

بُلُ ا َفكانُلا ِمَن اْلمُ ِمْثِلنا َوقَوْلُمُهما لَنا عاِبُدوَنف َفكَ   «.ْهَلِكنيَ ذَّ
ويريود عليوه تلوك .«ِلناَرْيِن ِمثْ ُن لَِبشَ َفقاُللا:أَنُوْيمِ »ويثز يف هذا ا ستعرام ا ع ام ذاته على بشري  الرسل:

 -وهك اقعوى .علنسوخرون خاضوم« َوقَوْلُمُهموا لَنوا عابِوُدونَ »املالبس  اااص  بلضوع بوب إسورائيل يف مصور:
 ىل ا ستهان   لسى وهارون إ -ار  فرعلن ومل ه يف اعتب

طملسو  ك القلولب امل مثل تلفأما آايت اّلِل اليت معهما،وسلطانه الذي  يديهما،فكل هذا   إيقاع له يف 
 ،املستغرق  يف مالبسات هذ  األرم،وأوضاعها البانل ،وقيمها الرخيص .
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 سالاإشار  لموس  وعيس  عليهما ال 50 - 49الدرس الخامس:

ا سووووووى كووووووذب ّبوووووووهك كووووووآايت مل .واهليوووووو  البووووووارزة يف خلقووووووه.وإكووووووارة جمملوووووو  إىل عيسووووووى ابوووووون موووووورمي وأمه
ناُ ا ِإىل َربْوووَلة  ذاِت  َوأُمَّووُه آيَوو  ،َوآَويْ ابْووَن َمووْرميََ  َعْلَناَوجَ .َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب َلَعلَُّهووْم يَوْهتَووُدونَ »املكووذبلن.
 « ..َقرار  َوَمِعني  

أم ،أم يف قمشو ،حل يف مصورأيون هوكف أكانو.ل  الرواايت يف هديد الربلة املشار إليها يف هذا النا .وختت
 -بهم كمووا تووذكر كتوو  - وهووك األموواكن الوويت ذهبووحل إليهووا موورمي اببنهووا يف نفللتووه وصووبا .يف بيووحل املقوودس .

ه،ينضووووور فيوووووه ن نيمكووووا ولوووويك املهوووووم هديوووود ملضوووووعها،إ ا املقصوووولق هووووول ا كوووووارة إىل إيوووولاء اّلِل هلموووووا يف
 النبحل،ويسيل فيه املاء،وادان فيه الرعاي  وا يلاء.

 وحد  الرسالة والرسل وا مة الواحد  52 - 51الدرس السادس:

هوم متجمعولن  ل وكأ واوعند ما يصل إىل هذ  احللق  من سلسول  الرسوا ت،يتلجه اباطواب إىل أمو  الرسو
لويت تورب  دة احلقيقو  اأمام وحو ني  واملكاني    اعتبار  هلايف صعيد واحد،يف وقحل واحد،فهذ  الفلار  الزما

ِذِ  أُمَّووُتُكْم أُمَّوو   هووَوِإنَّ .ْعَملُوولَن َعلِوويم  يِنِ ِ ووا توَ إِ .احِلا  صووبيوونهم مجيعووا:اي أَيُوَهووا الُرُسووُل ُكلُوولا ِمووَن الطَّيِِبوواِت َواْعَملُوولا 
 « ..واِحَدة  َوأاََن َرُبُكْم فَاتوَُّقلنِ 

فاألكول مون ..« الطَّيِِبواتِ  لا ِمونَ ُكلُ »رسل ليمارسلا نبيعتهم البشري  اليت ينكرها عليهم الغافللن:إنه نداء لل
ا ويصوولها   ويزكيهوومقتضوويات البشووري  عاموو ،أما األكوول موون الطيبووات خاصوو  فهوول الووذي يرفووع هووذ  البشووري

بشوري   ن مقتضويات المول هول موعفال..« َواْعَملُولا صواحِلا  »ابملا األعلى.ونداء هلوم ليصولحلا يف هوذ  األرم:
،وغايوووو  طا وهدفاكووووذلك.أما العموووول الصوووواحل فهوووول الووووذي مييووووز الصوووواحلني املختووووارين فيجعوووول لعملهووووم ضوووواب

 ملصلل  ابملا األعلى.
لكورمي اه إىل أفقهوا بشوري  فيوإ ا املطللب أن يرتقك ّبوذ  ال.وليك املطللب من الرسلل أن يتجرق من بشريته

ملهوم بعود الوذي يقودر ع اّلِل هولو .هلا،وجعل األنبياء رواقا هلذا األفو  وموثال أعلوىاللضكء، الذي أراق  اّلِل 
وحوودة احلقيقوو  الوويت  املكان،أمووام ن،وأبعوواقوتتالكووى آموواق الزما«.ِإيِنِ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َعلِوويم  »ذلووك  يزانووه الوودقي :

لوووذي يتجهلنوووه ا عوووا  ا ووحدة.ووحدة الطبيعووو  الووويت ايزهم.ووحووودة ااوووال  الوووذي أرسووولهم.جووواء ّبوووا الرسووول
 « ..اتوَُّقلنِ َوِإنَّ هِذِ  أُمَُّتُكْم أُمَّ   واِحَدة  َوأاََن َرُبُكْم فَ »أمجعني:
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 [98إل   53اآليات :(23]سور  المؤمنون ):الوحد  الثالثة

 اخاالف الناس في الحق وعرض حقائق حول المقيد  والدعو 

ووونَوُهْم زُبُووورا  ُكوووُل ِحوووْزب  ِ وووا لَوووَدْيهِ  فَوتَوَقطَّعُووولا أَْموووَرُهمْ }  ( 54َذْرُهْم يف َغْموووَرهِتِْم َحوووَّتَّ ِحوووني  )( فَووو53لَن )ْم َفرُِحوووبَويوْ
ووا ُ ِووُدُهْم بِوِه ِمووْن مووال  َوبَنِوونَي ) ( ِإنَّ الَّووِذيَن ُهووْم 56 هَلُووْم يف اْاَووْْياِت بَوْل   َيْشووُعُروَن )( ُنسوارِعُ 55َأَُيَْسوُبلَن أَ َّ

ِوووْم ُمْشوووِفُقلَن ) ِمووونْ  ِووو57َخْشوووَيِ  َرّبِِ يَن ُهوووْم بِوووَرّبِِِْم   ُيْشووورُِكلَن ( َوالَّوووذِ 58ْم يُوْيِمنُووولَن )( َوالَّوووِذيَن ُهوووْم آِبايِت َرّبِِ
ُْم إِ 59)  اْاَوْْياِت َوُهوْم َن يف ( أُول ِوَك ُيسوارُِعل 60لَن )ْم راِجعُوىل َرّبِِِ ( َوالَِّذيَن يُوْيتُلَن ما آتَوْلا َوقُوُللُّبُْم َوِجَل   َأوَّ

 بَووولْ  (62ْم   يُْظَلُمووولَن )حْلَووو ِِ َوُهوووتووواب  يَوْنِطوووُ  ابِ ( َو  نَُكلِِوووُ  نَوْفسوووا  ِإ َّ ُوْسوووَعها َولَوووَديْنا كِ 61هَلوووا سوووابُِقلَن )
َأَخوووْذان ُمْ َفِووويِهْم ( َحوووَّتَّ ِإذا 63اِمُللَن )عوووْم هَلوووا قُولُووولُّبُْم يف َغْمووورَة  ِموووْن هوووذا َوهَلُوووْم أَْعموووال  ِموووْن ُقوِن ذلِوووَك ُهووو

ْد كانَووحْل آاييت تُوْتلووى َعلَووْيُكْم قَوو( 65 ِمنَّووا   تُوْنَصووُروَن )(   َعْووَأُروا اْليَوووْلَم ِإنَُّكوومْ 64اِبْلَعووذاِب ِإذا ُهووْم َاْووَأُروَن )
وُتْم َعلووى أَْعقوواِبُكْم تَوْنِكُصوولَن ) بوَُّروا اْلَقووْلَل أَْم جوواَءُهْم لَووْم يَوودَّ أَفوَ  (67را  هَتُْجووُروَن )( ُمْسووَتْكِثِيَن بِووِه سووامِ 66َفُكنوْ

 مْ ( أَْم يَوُقلُللَن بِِه ِجنَّ   بَوْل جواَءهُ 69ْم فَوُهْم َلُه ُمْنِكُروَن )( أَْم َ ْ يَوْعرُِفلا َرُسلهلَُ 68ما  َْ َذِْت آابَءُهُم اأْلَوَِّلنَي )
 َوَموْن فِويِهنَّ بَوْل ُت َواأْلَْرمُ ُ  أَْهولاَءُهْم َلَفَسوَدِت السَّوماوا احْلَو( َولَوِل اتوَّبَوعَ 70اِبحلَْ ِِ َوَأْكثَورُُهْم لِْلَح ِِ كارُِهلَن )

رَّازِِقنَي َل َخووْْيُ الووْسووَأهُلُْم َخْرجووا  َفَخووراُج َربِِووَك َخووْْي  َوُهووتَ ( أَْم 71أَتَوْينوواُهْم بِووذِْكرِِهْم فَوُهووْم َعووْن ذِْكوورِِهْم ُمْعرُِضوولَن )
وووراِط لَنوووا يَن   يُوْيِمنُووولَن اِبهْلِخووورَِة َعوووِن ا( َوِإنَّ الَّوووذِ 73 ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم  )َوِإنَّوووَك لَتَوووْدُعلُهْم ِإىل (72) ِكُبلَن لصِِ
ْم اِبْلَعووذاِب ( َوَلَقووْد َأَخووْذانهُ 75لَن )ْم يَوْعَمُهووْغيوواوِِ نُ ( َولَووْل َرمِحْنوواُهْم وََكَشووْفنا مووا ِّبِووْم ِمووْن ُضوورِ  لََلُجوولا يف 74)

 ُمْبِلُسولَن ذا ُهوْم ِفيوهِ إِ ْحنوا َعلَوْيِهْم اباب  ذا َعوذاب  َكوِديد  ( َحوَّتَّ ِإذا فَوتَ 76ّبِِِْم َوموا يَوَتَضورَُّعلَن )َفَما اْسَتكانُلا لِورَ 
َذرََأُكووْم يف  ( َوُهووَل الَّووِذي78ُكُروَن )يال  مووا َتْشووَدَة قَلِووَوُهووَل الَّووِذي أَْنَشووأَ َلُكووُم السَّووْمَع َواأْلَْبصوواَر َواأْلَْف ِوو (77)
( بَووْل 80ال تَوْعِقلُوولَن )لنَّهوواِر أَفَوولَووُه اْخووِتالُ  اللَّْيووِل َواوَ ( َوُهووَل الَّووِذي ُُيْيِووك َومُيِيووحُل 79ْرِم َوإِلَْيووِه ُهَْشووُروَن )اأْلَ 

ُعليُوولَن )رااب  َوِعظامووا  أَِإانَّ َلمَ تُوو( قوواُللا أَِإذا ِمْتنووا وَُكنَّووا 81قوواُللا ِمثْووَل مووا قوواَل اأْلَوَّلُوولَن ) ْد ُوِعووْدان حَنْووُن َلَقوو (82بوْ
وُتْم توَ قُ ( 83َوآابُ ان هذا ِمْن قَوْبُل ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَوَِّلنَي ) ( 84ْعَلُمولَن )ْل ِلَمِن اأْلَْرُم َوَمْن ِفيها ِإْن ُكنوْ

و85َسويَوُقلُللَن ّللَِِّ قُوْل أَفَوال تَوذَكَُّروَن ) َسويَوُقلُللَن  (86َعِظويِم )َعوْرِش الْ ماواِت السَّوْبِع َوَرُب الْ ( قُوْل َموْن َرُب السَّ
ُْي َو  ُاواكَ ُقْل َمْن بَِيِدِ  َمَلُكلُت ُكلِِ  (87ّللَِِّ ُقْل أََفال تَوتوَُّقلَن ) وُتْم تَوْعَلُمولَن )ُر َعَلْيوِه إِ ْكء  َوُهَل اُِ ( 88ْن ُكنوْ

ُووْم َلكوواِذبُلَن )حْلَوو( بَووْل أَتَوْينوواُهْم ابِ 89َسوويَوُقلُللَن ّللَِِّ قُووْل فَووَأىنَّ ُتْسووَحُروَن ) ُ ِمووْن َولَوود  َومووا   (90 ِِ َوِإوَّ َووَذ اّللَّ َمووا اختَّ
وا  َعلوى بَوْعوخ  ْعُضوُهمْ بوَ كاَن َمَعوُه ِموْن إِلوه  ِإذا  لَوَذَهَه ُكوُل إِلوه  ِ وا َخلَوَ  َوَلَعوال  ( 91ِصوُفلَن )يَ  ُسوْبحاَن اّللَِّ َعمَّ

وا يُ  فَوال َعَْعْلوِب يف  ( َربِِ 93 ِإمَّوا تُورَِيبِِ موا يُلَعوُدوَن )قُوْل َربِِ  (92ْشورُِكلَن )عا ِِ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة فَوَتعاىل َعمَّ
وويَِِ َ  حَنْووُن  ( اْقفَووعْ 95قوواِقُروَن )لَ ( َوِإانَّ َعلووى أَْن نُرِيَووَك مووا نَعِووُدُهْم 94اْلَقووْلِم الظَّوواِلِمنَي ) اِبلَّوويِت ِهووَك َأْحَسووُن السَّ

وووياِننِي )( َوقُوووْل َربِِ أَعُووولُذ بِوووَك ِموووْن َ َوووزاِت ال96أَْعلَوووُم ِ وووا َيِصوووُفلَن )  بِوووَك َربِِ أَْن َُيُْضوووُروِن َوأَعُووولذُ  (97شَّ
(98)  } 

 مقدمة الوحد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3077 

اء الرسووولل الووويت جووو تلك احلوووال.هوووذا الووودرس الثالوووة يف السووولرة يبووودأ بتصووولير حوووال النووواس بعووود أمووو  الرسووول
 ن قبل مجيعا.الرسل م ق  اللاحدة اليت جاءهم ّبارتلفني متنازعني حلل احلقي.األخْي فلجدهم عليها

لوويت تووذهلهم عوون عاقبوو  مووا هووم اوالغموورة  - -ويصوولر غفلووتهم عوون احلوو  الووذي جوواءهم بووه خووامت املرسوولني 
ووم إىل أقللّبم وجلو  لعاقب ،و بينما امليمنلن يعبدون اّلِل،ويعمللن الصاحلات،وهم مع هذا خائفلن من ا.فيه

 فرة. النفك الكاالغفل  يفو صلرة اليقظ  واحلذر يف النفك امليمن ،وصلرة الغمرة  فتتقابل.رّبم راجعلن .
ئل ا ميوان وم بود يستنكر ملقفهم مرة،ويستعرم كبهاهتم مرة،ويلمك وجودا:مث الل معهم جل ت كَّت

 يف أنفسهم ويف اهلفا  مرة،وذخذهم  سلماهتم فيجعلها حج  عليهم مرة.
أن ميضوووك يف ل اّلِل ويتلجوووه اباطووواب إىل رسووول . كهم إىل مصوووْيهم انتلموينتهوووك بعووود هوووذ  ا؟ووول ت بووو

  تقووولقهم إىلانني الووويتنريقووو ،  يغضوووه لعنووواقهم،وأن يووودفع السوووي   ابحلسووو ،وأن يسوووتعيذ ابّلِل مووون الشوووي
 الضالل املبني.

 اخاالف الناس بمد الرسل 56 - 53الدرس ا ول:

نَوُهْم زُ » وا ُ ِوُدُهْم . ِحني  ْم يف َغْموَرهِتِْم َحوَّتَّ فَوَذْرهُ .لنَ ْم َفرِحُ بُرا ،ُكُل ِحْزب  ِ ا لَوَدْيهِ فَوتَوَقطَُّعلا أَْمَرُهْم بَويوْ َأَُيَْسوُبلَن أَ َّ
أمو   -علويهم  صللات اّللِ  -سل لقد مضى الر  « ُرونَ بِِه ِمْن مال  َوبَِننَي ُنسارُِع هَلُْم يف ااَْْْياِتف َبْل   َيْشعُ 

  تلتقووك  متنازعوو  احوودة،وعباقة واحدة،ووجهوو  واحوودة،فإذا النوواس موون بعوودهم أحووزابواحوودة،ذات كلموو  و 
 على منهج و  نري .

م مزقووا  مزقوول  بيوونهألموور حووَّتالقوود تنووازعلا .وحوورج التعبووْي القوورآين املبوودع هووذا التنووازع يف صوولرة حسووي  عنيف 
 كوكء، يف يفكور فرحوا   مضوى.مث مضوى كول حوزب ابملزقو  الويت خرجوحل يف يد .،وقطعل  يف أيوديهم قطعوا

يوه  ،أو يودخل إلسوم  نليقوو  يلتفحل إىل ككء  مضى وأغل  على حسه مجيع املنافذ اليت شتيه منها أيو  ن
  تنفووذ  ،مغملرينمنهووا أي كووعاع مضووكء  وعوواش ا؟ميووع يف هووذ  الغموورة مووذهللني مشووغللني  ووا هووم فيووه

 إليهم نسم  حميي  و  كعاع منْي.
ذرهوم « ..فَوَذْرُهْم يف َغْموَرهِتِْم َحوَّتَّ ِحوني  »:- -صلرة يتلجه اباطواب إىل الرسولل وحني يرسم هلم هذ  ال

 م.  انتل يف هذ  الغمرة غافلني مشغللني  ا هم فيه،حَّت يفجأهم املصْي حني اكء ملعد
داقهم للقحل،وإموووووذخووووذ يف الووووتهكم علوووويهم والسووووخري  موووون غفلووووتهم،إذ ُيسووووبلن أن ا مووووالء هلووووم بعووووخ ا

 : نعم  والعطاءارهم ابلملال والبنني يف ف ة ا ختبار،مقصلق به املسارع  هلم يف ااْيات وإيثابأل
ا  ُُِدُهْم بِِه ِمْن مال  َوبَِننَي ُنسوارُِع هَلُو» بَوْل  »:ا بوتالء ل وإ وا هوك الفتنو ،وإ ا هو« فاْاَوْْياتِ  ْم يف َأَُيَْسُبلَن أَ َّ

 ستطْي ما وراء املال والبنني من مصْي قامت ومن كر ..  يشعرون  «   َيْشُعُرونَ 
 من ص ات المؤمنين ذوي القلوا الوجلة 61 - 57الدرس الثاني:

 لب امليمن  :يف القل وإىل جانه صلرة الغفل  والغمرة يف القللب الضال  يثز صلرة اليقظ  واحلذر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3078 

ِوووووووْم ُمْشوووووووِفُقلنَ » ِووووووومْ ْم آِبايالَِّذيَن ُهووووووووَ .ِإنَّ الَّوووووووِذيَن ُهوووووووْم ِموووووووْن َخْشوووووووَيِ  َرّبِِ ْم بِوووووووَرّبِِِْم   ُهوووووووَوالَّوووووووِذيَن . يُوْيِمُنلنَ ِت َرّبِِ
ُوو.ُيْشوورُِكلنَ  ِوومْ ْم إِ َوالَِّذيَن يُوْيتُوولَن مووا آتَوووْلا َوقُولُوولُّبُْم َوِجلَوو   َأوَّ ُعلَن يف اْاَووْْياِت َوُهووْم هَلووا أُول ِووَك ُيسووارِ .راِجُعلنَ  ىل َرّبِِ
 «.سابُِقلنَ 

وحسوووواب .لىل الكماإر ا ميووووان يف القلوووه،من احلساسوووي  وا رهوووا  والتحرج،والتطلوووع ومووون هنوووا يبووودو أيووو
 مهما ينهخ ابللاجبات والتكالي ..العلاقه

هضوووولن وهم ين.هبووووفهووووي ء امليمنوووولن يشووووفقلن موووون رّبووووم خشووووي  وتقوووولى وهووووم ييمنوووولن آبايتووووه،و  يشووووركلن 
ْلا تُووولَن موووا آتَوووويُويْ »:لوووههم بعووود هوووذا كولكووون.وهم ذتووولن مووون الطاعوووات موووا اسوووتطاعلا ..بتكووواليفهم وواجبووواهتم

ُْم ِإىل َرّبِِِْم راِجُعلنَ   د أن بذللا موا يف نلقهم،وهولانه اّلِل،بعجتقصْي يف  حساسهم ابل« َوقُوُللُّبُْم َوِجَل   َأوَّ
 يف نظرهم قليل.

َا قَالَوووحلْ  ِوووْم }الَّوووِذيَن يُوْيتُووو:اَي َرُسووولَل هللِا يف َهوووِذِ  اهليَ ِ :َعوووْن َعاِئَشوووَ ،َأوَّ ُوووْم ِإىَل َرّبِِ لَن َموووا آتَووووْلا َوقُولُووولُّبُْم َوِجلَووو  { َأوَّ
َ ف قَوالَ   َ اَي بِْنوحَل َأيب َبْكور ،اَي :رَاِجُعلَن اَي َرُسولَل هللِا،ُهوَل الَّوِذي َيْسورُِ  َويوَوْزين َوَيْشوَرُب اْاَْمَر،َوُهوَل َحَواُ  اّللَّ

دِِيِ ،َوَلِكنَُّه الَِّذي ُيَصلِِ   1754ك َوَيُصلُم َويَوَتَصدَُّ  َوُهَل ُحَاُ  اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ.بِْنحَل الصِِ
ر كوووول  يستصوووغمثومووون .وُيك آ ء  يف كووول نفوووك وكووول نبضووو  ..إن قلوووه املووويمن يستشوووعر يووود اّلِل عليوووه 

جوووالل اّلِل  ذرة فيوووه كوووذلك هووول يستشووعر بكووول.عباقاته،ويسووتقل كووول ناعاتوووه،إىل جانووه آ ء اّلِل ونعمائه
 ،ويشوووووووعر وموووووون مث يشووووووعر ابهليب.كووووووول مشوووووواعر  يوووووود اّلِل يف كووووووول كووووووكء موووووون حللوووووووه .وعظمتووووووه ويرقووووووه ب

فو  قيوه عليوه معر قوارب أاييابللجل،ويشف  أن يلقى اّلِل وهول مقصور يف حقوه،  يلفوه حقوه عبواقة وناعو  و  
 وككرا.

ذا وّبوووذ  اليقظ ،طليع ،ّبووووهوووي ء هوووم الوووذين يسوووارعلن يف ااوووْيات،وهم الوووذين يسوووبقلن هلوووا فيناللووووا يف ال
ووووم مقصووولقون غفلوووتهم أ  أول وووك الوووذين يعيشووولن يف غمووورة وُيسوووبلن ل.التطلع،وّبوووذا العمل،وّبوووذ  الطاعووو 

 يف النوووواس  ذا الطووووْيهووووومثوووول .ابلنعموووو ،مراقون اباْي،كالصوووويد الغافوووول يسووووتدرج إىل مصوووورعه ابلطعووووم املغري
  الويت   تلوك اليقظوا املصوْيالقول كثْي،يغمرهم الرخاء،وتشغلهم النعم ،ويطغيهم الغ ،ويلهويهم الغورور،حَّت ي

 لقللب ..اواليت يستجيشها ا ميان  جرق استقرار  يف .يفرضها ا سالم على قله املسلم
علر ابّلِل   مووون الشوووإ ا هوووك احلساسوووي  الناكووو .ليسوووحل أمووورا فووول  الطاق ،وليسوووحل تكليفوووا فووول  ا سوووتطاع 

لوووك النوووولر ر  فيهووووا ذا نسوووواني ،حني يشووووا تصوووال بوووه ومراقبتووووه يف السووور والعلوووون وهوووك يف حوووودوق الطاقووو  
 « ..  يُْظَلُملنَ   ِِ َوُهمْ ُ  اِبحلَْ َو  نَُكلُِِ  نَوْفسا  ِإ َّ ُوْسَعها َوَلَديْنا ِكتاب  يَوْنطِ »:اللضكء
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ه يف حووودوق ا يعمللنوووولقووود كووورع اّلِل التكوووالي  وفووو  موووا يعلوووم مووون اسوووتعداق النفووولس وهووول حماسوووبهم وفووو  مووو
ه حمسوولب يف ا يعمللنوولهم مووا   يطيقوولن و  ببخسووهم كووي ا  ووا يعمللن،وكوول مووالطاقوو ،  يظلموولن بتحمووي

 واّلِل خْي احلاسبني..ويثز  لاهرا غْي منقلص« يَوْنِطُ  اِبحلَْ ِِ »سجل 
يف التيووه  نه،وانوودفاعهاشووغاهلا عإ ووا يغفوول الغووافللن ألن قلوولّبم يف غموورة عوون احلوو ،  ميسسووها نوولر  انيك، ن

رَة  ِمووووْن ْم يف َغْمووووقُولُوووولّبُُ  بَوووولْ  »:ل،لتلقى العووووذاب األليم،وتلقووووى معووووه التوووولبي  والتحقووووْيحووووَّت تفيوووو  علووووى اهلوووول 
  َعْوَأُروا .َأُرونَ اِبْلَعوذاِب ِإذا ُهوْم َاْو ْ َفِويِهمْ مُ َخوْذان أَ َحَّتَّ ِإذا .هذا،َوهَلُْم أَْعمال  ِمْن ُقوِن ذلِوَك ُهوْم هَلوا عواِمُللنَ 

وووُتْم عَ ْيُكْم،َقْد كانَوووحْل آاييت تُوْتلوووى َعلَ . تُوْنَصوووُرونَ اْليَووووْلَم ِإنَُّكوووْم ِمنَّوووا   َن،ُمْسوووَتْكِثِيَن بِوووِه لوووى أَْعقووواِبُكْم تَوْنِكُصل َفُكنوْ
 « ..ساِمرا  هَتُْجُرونَ 

رى تويف غمورة،   ن قلولّبمأفعل  اندفاعهم فيما هم فيوه ليسوحل هوك تكلويفهم  وا هول فول  الطاقو  إ وا العلو  
ْن ُقوِن ِموْم أَْعموال  َوهَلُو»:،وأوم منودفعلن يف نريو  آخور غوْي الونهج الوذي جواء بوهاحل  الذي جاء به القورآن

 « ..ذِلَك ُهْم هَلا عاِمُللنَ 
« ونَ َعوذاِب ِإذا ُهوْم َاْوَأرُ فِويِهْم اِبلْ  ُم َْ َحوَّتَّ ِإذا َأَخوْذان»:مث يرسم مشهد انتباههم على الكاري  الباغت  املفاج و 

لعوذاب ء يفاجوأون ابهوم أو  وها.غراقا يف املتواع وا حنورا  والوذهلل عون املصوْيلن أكد النواس اسوتف..وامل  
لوووو   ا مقابوووول يفذلووووك )و الووووذي ذخووووذهم أخووووذا،فإذا هووووم يرفعوووولن أصوووولاهتم اب؟يار،مسووووتغيثني مسوووو محني 

ْم ِمنَّوووووا   نَُّكووووواْليَووووووْلَم إِ  َأُروا  َعْووووو»:والغفلووووو  وا سوووووتكبار والغووووورور( مث هوووووا هوووووم أو ء يتلقووووولن الزجووووور والتأنيوووووه
ن كوووووول ل ْنوووووودة وموووووو..وإذا املشووووووهد حاضوووووور،وهم يتلقوووووولن الزجوووووور والتأنيووووووه،والتي يك موووووون كوووووو« تُوْنَصووووووُرونَ 

ووووُتْم َعلووووى لَووووْيُكْم َفكُ ْتلووووى عَ قَووووْد كانَووووحْل آاييت توُ »:نصووووْي،والتذكْي  ووووا كووووان موووونهم وهووووم يف غموووورهتم مسووووتغرقلن نوْ
و مكوووووورو  اذرونووووووه،أا يتلووووووى علوووووويكم خطوووووور هفت اجعوووووولن علووووووى أعقووووووابكم كووووووأن موووووو« أَْعقوووووواِبُكْم تَوْنِكُصوووووولنَ 

تتنوواوللن  ركم،حيووة مث تزيوودون علووى هووذا سوولء القوولل وهجوور  يف .عانبلنه،مسووتكثين عوون ا ذعووان للحوو 
 ت السلء.وما جاء به بكلما - -الرسلل 

ولقوود كووانلا يطلقوولن ألسوونتهم ّبجوور القوولل وفحشووه يف جمالسووهم وهووم يتحلقوولن حوولل األصوونام يف سووامرهم 
،فيوذكرهم . ابلكعب فها هل ذا القرآن يرسم هلم مشوهد حسواّبم علوى موا هوم فيوه وهوم اوأرون نوالبني الغّل

 وكأ وووا هووول واقوووع اللحظووو ،وهم يشوووهدونه ويعيشووولن فيوووه  وذلوووك علوووى.بسووومرهم الفووواحا،وهجرهم القبي 
 .1755نريق  القرآن الكرمي يف رسم مشاهد القيام  كأوا واقع مشهلق

وعلوووووى القووووورآن يف نووووولاقيهم ويف  ووووورهم ميثلووووولن الكوووووثايء  - -لل اّلِل واملشوووووركلن يف هتجمهوووووم علوووووى رسووووو
ا؟اهلووووو ،اليت   تووووودر  قيمووووو  احلووووو  ألووووووا مطملسووووو  البصوووووْية عمياء،فتتخوووووذ منوووووه مووووواقة للسوووووخري  واهلوووووزء 
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وليسحل جاهليو  العورب إ   لذجوا ؟اهليوات كثوْية خلوحل يف الزموان وموا .ومثل هي ء يف كل زمان.وا هتام
 هلن بعد اهلن  تزال تظهر ا

 أ نيد الشبهات الاي أصرفهم عن ا يمان 74- 68الدرس الرابع:

أل ويعجووه موون ّبووم ليسو وينتقول ّبووم مون مشووهد التأنيووه يف اهلخرة،فيعولق ّبووم إىل الودنيا موون جديوود  يعولق
بهات الووويت ف موووا الشوووموووا الوووذي يصووودهم عوون ا ميوووان  وووا جووواءهم بوووه رسوولهلم األموووني.موولقفهم ذا  الغريوووه .

السوولء  هم بقالوو يف صوودورهم فتصوودهم عوون اهلوودىف مووا حجووتهم يف ا عوورام عنه،والسوومر يف جمالسوو هيووك
بوَُّروا اْلَقْللَ  »:فيهف وهل احل  ااالا والطري  املستقيم لِونَيف أَْم َ ْ  َذِْت آابَءُهُم اأْلَوَّ َءُهْم ما  َْ ف أَْم جاأَفَوَلْم يَدَّ

لِْلَحو ِِ كوارُِهلَن  َولَوِل اتوَّبَوَع  اِبحْلَو ِِ َوَأْكثَوورُُهمْ  ْل جواَءُهمْ نَّو  ف بَوْنِكوُروَنف أَْم يَوُقللُولَن بِوِه جِ يَوْعرُِفلا َرُسولهَلُْم فَوُهوْم لَوُه مُ 
أَْم .ْكوورِِهْم ُمْعرُِضوولنَ ذِْكرِِهْم فَوُهووْم َعووْن ذِ بِووتَوْينوواُهْم بَووْل أَ .احْلَووُ  أَْهوولاَءُهْم َلَفَسووَدِت السَّووماواُت َواأْلَْرُم َوَمووْن ِفيِهنَّ 
َوِإنَّ الَّوووِذيَن   .يم  لُهْم ِإىل ِصوووراط  ُمْسوووَتقِ َك لَتَوووْدعُ َوِإنَّووو.َتْسوووَأهُلُْم َخْرجوووا ف َفَخوووراُج َربِِوووَك َخوووْْي  َوُهوووَل َخوووْْيُ الرَّازِِقنيَ 

راِط لَناِكُبلنَ   « ..يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة َعِن الصِِ
؟مال،وفيوه دبر  أن يظول معرضوا عنه،ففيوه مون ا  ميلوك مون يتو - -إن مثل ما جاء به حممد رسلل اّلِل 

 ،وفيوه ءات اللجدانين ا ُيوامن الكمال،وفيه من التناس ،وفيه من ا؟اذبي ،وفيه مون ملافقو  الفطرة،وفيوه مو
ه مووون حمكوووم ناهج،وفيووومووون غوووذاء القله،وفيوووه مووون زاق الفكر،وفيوووه مووون عظمووو  ا عاهات،وفيوووه مووون قووولمي امل

إذنف « َقوْللَ بوَُّروا الْ لَوْم يَودَّ أَفوَ »يستجيا كل عناصر الفطرة ويغوذيها ويلبيهوا  وفيه من كل ككء ما.التشريع .
 فهذا سر إعراضهم عنه ألوم   يتدبرو  ..

أن ايو هم رسولل  أو  موألل  آابئهوممأللفهم و  فكان بدعا يف..« أَْم جاَءُهْم ما َ ْ َذِْت آابَءُهُم اأْلَوَِّلنَيف »
ى،وكلهم جوواء لمهم توو  وذلووك  ريوو  الرسووا ت كلهووا يثبووحل أن الرسوول جوواءوا قوو أن ايوو هم بكلموو  التلحيوود 

ويكولن هوذا ..« ْنِكوُروَنفُهوْم لَوُه مُ فوَ لهَلُْم أَْم َ ْ يَوْعرِفُولا َرُسو»ابلكلم  اللاحدة اليت يودعلهم إليهوا هوذا الرسولل  
ه،ويعرفلن رفولن نسوبيعرفلن كخصوه ويع.هل سر ا عرام والتكوذيه  ولكونهم يعرفولن رسولهلم حو  املعرفو 

بِوووِه  ْم يَوُقللُووولنَ أَ »موووني  يعرفلن صووودقه وأمانتوووه حوووَّت لقووود لقبووول  قبووول الرسوووال  ابأل:أكثووور مووون أي أحووود صوووفاته
 ن عنووه زلوو  يف  يعرفوول  كمووا كووان بعووخ سووفهائهم يقللوولن وهووم علووى يقوو  أنووه العاقوول الكامل،الووذي« ِجنَّوو  ف

  رحه الطليلف
نوه يسولبهم م للح ،ألإ ا هوك كراهيو  أكثوره.كون أن يكولن هلوا أصولإنه ما من كوبه  مون هوذ  الشوبهات مي

،َوَأْكثَورُُهْم لِْلَحو ِِ ُهْم اِبحْلَوْل جواءَ بَ »:القيم البانل  اليت ّبا يعيشلن،ويصدم أهلاءهم املتأصل  اليت ّبا يعتزون ِِ   
سوووووتقيم ي ،وابحلووووو ..واحلووووو    ميكووووون أن يووووودور موووووع اهلووووولى وابحلووووو  تقووووولم السوووووماوات واألرم« كوووووارُِهلنَ 

وووماواُت لاَءُهْم َلفَ ُ  أَْهوووَولَوووِل اتوَّبَوووَع احْلَووو»:النوواملس،وعري السووونن يف هوووذا الكووولن وموووا فيوووه ومووون فيوووه َسوووَدِت السَّ
 « ..َواأْلَْرُم َوَمْن ِفيِهنَّ 
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لسووووه هلوووولى نحوووور  انميوابحل  اللاحوووود يوووودبر الكوووولن كلووووه،فال .فوووواحل  واحوووود تبووووحل،واألهلاء كثووووْية متقلبوووو 
فسووووود  لطارئوووو  لاولل خضوووووع الكوووولن لاهوووولاء العارضووووو ،والرغبات .نته لرغبوووو  نارئوووو عووووارم،و  تتخلوووو  سووووو

ا بووووني رجحووووحل كلهووووكله،ولفسوووود النوووواس معه،ولفسوووودت القوووويم واألوضوووواع،واختلحل املوووولازين واملقوووواييك وش
ألهووووولاء رم مووووون اوسوووووائر موووووا يعووووو.الغضوووووه والرضوووووى،والكر  والبغخ،والرغبووووو  والرهب ،والنشووووواط واامووووولل .

ثبوووات حاجووو  إىل ال ال وووا يفوبنووواء الكووولن املووواقي واعاهوووه إىل غايتوووه ك. ت والتوووأيرات .وامللاجووود وا نفعوووا
 يد.ُيوا ستقرار وا نراق،على قاعدة تبت ،ووج مرسلم،  يتخل  و  يتأرج  و  
املس جوزءا مون النو البشوري  ومن هذ  القاعدة الكثى يف بناء الكلن وتدبْي ،جعل ا سالم التشريع للحياة

لسوه لن خاضوع لنامهوذا الكو والبشر جوزء مون.ين،تتل   اليد اليت تدبر الكلن كله وتنس  أجزاء  مجيعاالكل 
ضووع نظووام حذلك   بوو.الكبووْي فووأوىل أن يشوورع هلووذا ا؟ووزء موون يشوورع للكوولن كله،ويوودبر  يف تناسوو  عجيه

 وا حضوع إ« ْرُم َوَمْن ِفيِهنَّ ماواُت َواأْلَ السَّ َدِت َوَلِل اتوََّبَع احلَُْ  أَْهلاَءُهْم َلَفسَ »:البشر لاهلاء فيفسد وحتل
 للح  الكلك،ولتدبْي صاحه التدبْي.

ذلك نوه احلو  هول كوأففل  .يهفوهذ  األم  اليت جاء هلا ا سالم كانحل أوىل األمم ابتباع احل  الذي يتمثل 
 «ْن ذِْكوورِِهْم ُمْعرُِضوولنَ ْم فَوُهووْم َعوورِهِ ذِكْ بَووْل أَتَوْينوواُهْم بِوو»:ومووا كووان هلووا موون ذكوور لوول   يف العوواملني.جموود هلووا وذكر

وي يف آذان كرهووا يوودذ وقد لوول ...وقوود للووحل أموو  العوورب   ذكوور هلووا يف  ريوو  العووا  حووَّت جاءهووا ا سووالم
  يف العووووْي و  وقد تضوووواءل ذكرهووووا عنوووود مووووا ختلووووحل عنووووه،فلم تعوووود يف.القوووورون ناملووووا كانووووحل بووووه مستمسووووك 
 كء إىل عنلاوا الكبْي ... النفْي.ولن يقلم هلا ذكر إ  يلم أن تف

 ق السوويا  إىليعوول .ل  .وبعوود هووذا ا سووتطراق  ناسووب  قعوولاهم علووى احلوو  الووذي جوواءهم فأعرضوولا عنووه واهتموو
  :لل األمنياستنكار ملقفهم،وإىل مناقش  الشبهات اليت ميكن أن تصدهم عما جاءهم به الرس

لوووويهم إإنوووك   تطلوووه فلتعلووويمف  جووور علوووى اهلدايووو  وافهوووم يفووورون  وووا تسوووأهلم موووون أ« أَْم َتْسوووَأهُلُْم َخْرجوووا ف»
يطموع نول أن ينوال مون  ومواذا..« نيَ لرَّازِقِ َفَخراُج َربَِِك َخْْي  َوُهَل َخْْيُ ا»:كي ا،فما عند ربك خْي  ا عندهم

اذا يطمووع غوويخ بوول مووالبشوور الضووعا  الفقووراء انوواويج وهوول متصوول ابلفوويخ اللوودين الووذي   ينضووه و  ي
 يوورز  ابلكثووْي ّلِل الووذياأن ينوواللا موون عوورم هووذ  األرم وهووم معلقوول األنظووار والقلوولب  ووا عنوود أتبوواع نوول 

طلوووه   أ  إ ووا تل موون فيوووهوابلقليوولف أ  إنووه يووولم يتصوول القلوووه ابّلِل يتضوواءل هوووذا الكوولن كلوووه، ا فيووه وكووو
لووووووذي ُيكووووووم هم ابلنوووووواملس ايصوووووول« يم  َوِإنَّووووووَك لَتَووووووْدُعلُهْم ِإىل ِصووووووراط  ُمْسووووووَتقِ »:هوووووودايتهم إىل املوووووونهج القوووووولمي

  -ووم أ  وإ. هيودستقام   افطرهتم،ويصلهم ابللجلق كله،ويقلقهم يف قافل  اللجلق،إىل ااال  اللجلق،يف 
هْلِخوورَِة ابِ يُوْيِمنُوولَن  َوِإنَّ الَّووِذيَن  »:ائوودون عوون الوونهج ضوواللن عوون الطريوو ح -ككوول موون   ييمنوولن ابهلخوورة 

ووووراِط لَنوووواِكُبلنَ   ا ميووووان أة الوووويت هووووتمنوووولار النشووووأفلوووول كووووانلا مهتوووودين لتووووابعلا بقلوووولّبم وعقوووولهلم ..« َعووووِن الصِِ
ن ة إ  حلقوو  مووحل اهلخوور فليسوو.ابهلخرة،وابلعووا  الووذي يسووم  ببلوولغ الكمووال املمكن،وهقيوو  العوودل املرسلم

 حلقات الناملس الشامل الذي ارتضا  اّلِل لتدبْي هذا اللجلق.
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 بالشد  أو الرخاء ااباالء اه الك ار من عدا اناب 77 - 75الدرس الخامس:

 ا بووووووتالء  لنعموووووو ،و اب ا بووووووتالء هووووووي ء الووووووذين   ييمنوووووولن ابهلخرة،والووووووذين تنكبوووووولا الطريوووووو ،  يفيوووووودهم 
وا ُ ِوُدُهْم بِوِه ِموْن موال  وَ »:ابلنقم .فإن أصوابتهم النعمو  حسوبلا  ابتهموإن أصو« ْم يف اْاَوْْياتِ سوارُِع هَلُونُ بَنِونَي أَ َّ

للن  نهم الضوور،ويظليكشوو  عوو النقموو    تلوون قلوولّبم،و  تسووتيقج ضوومائرهم،و  يرجعوولا إىل اّلِل يتضوورعلن لووه
 كذلك حَّت ذتيهم العذاب الشديد يلم القيام  فإذا هم حائرون ايئسلن.

ْلَعووذاِب َفَمووا اْسووَتكانُلا َقووْد َأَخووْذانُهْم ابِ َولَ .يَوْعَمُهلنَ  يوواِوِمْ َولَوْل َرمِحْنوواُهْم وََكَشووْفنا مووا ِّبِووْم ِمووْن ُضوورِ  لََلُجولا يف نُغْ »
 ..« ا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسلنَ َكِديد  ِإذ ا َعذاب  َحَّتَّ ِإذا فَوَتْحنا َعَلْيِهْم اباب  ذ.ِلَرّبِِِْم َوما يَوَتَضرَُّعلنَ 

هم خوووورة،ومنذبني ابهلوهوووذ  صووووف  عاموووو  لووووذلك الصوووون  مووون الناس،القاسووووي  قللّبم،الغووووافلني عوووون اّلِل،املكوووو
 . -املشركلن الذين كانلا يلاجهلن رسلل اّلِل 

َّت موووالقلووه .ملالذمللجووأ واوا سووتكان  والتضوورع عنوود مووك الضوور قليوول علووى الرجوولع إىل اّلِل،والشووعلر  نووه ا
لاقك مووون حلوووارس الووواتصووول ابّلِل علوووى هوووذا النحووول ر  و ن،واسوووتيقج وتوووذكر،وكانحل هوووذ  احلساسوووي  هوووك ا

نوه   مه،فهل ميويوس يف ضوالل فأموا حوني يسودر يف غيه،ويعموه.نو  وانتفوع ابلبالءالغفل  والزلل،وأفاق مون ان
موووون  ار،وييووووأسيرجووووى لووووه صووووال ،وهل موووو و  لعووووذاب اهلخرة،الووووذي يفاج ه،فيسووووق  يف يوووود ،ويبلك وُيت

 ااالص.
 ل ت أنأار الك ار إل  اآليات فيهم وفيما حولهم 80 - 78الدرس السادس:

 من حلهلم :  اهلفا ا تلقج وجداوم إىل ق ئل ا ميان يف أنفسهم ويفمث الل معهم جلل  أخرى عله
ُكووْم يف اأْلَْرِم َوإِلَْيووِه َوُهَل الَّووِذي َذرَأَ .ونَ  مووا َتْشووُكرُ قَِليال  .َوُهووَل الَّووِذي أَْنَشووأَ َلُكووُم السَّووْمَع َواأْلَْبصوواَر َواأْلَْف ِووَدةَ »

 « ..ْعِقُللَنفأََفال توَ .هارِ َوالنَّ  َوَلُه اْخِتالُ  اللَّْيلِ  َوُهَل الَِّذي ُُيِْيك َومُيِيحلُ .ُهَْشُرونَ 
 املوودار  للجوودلطاقووات و اولوول توودبر ا نسووان خلقووه وهي تووه،وما زوق بووه موون احلوولاس وا؟لار ،ومووا وهبووه موون 

اع هووذ  قوواقر علووى إبوودباّلِل  فما أحوود غووْي.اّلِل،و هتوودى إليووه ّبووذ  ااوولار  الدالوو  علووى أنووه ااووال  اللاحوود
صوووولات لووووتق  األيهووووذا السوووومع وحوووود  وكيوووو  يعموووولف كيوووو  .االقوووو  املعجووووزة يف الصووووغْي منهووووا ويف الكبْي
 ويكيفهاف وهذا البصر وحد  وكي  يبصرف

كووووووياء وكيوووووو  يلووووووتق  األضوووووولاء واألكووووووكالف وهووووووذا الفووووووياق مووووووا هوووووولف وكيوووووو  يوووووودر ف وكيوووووو  يقوووووودر األ
 واألككال،واملعاين والقيم واملشاعر واملدركاتف

فكي  خبلقهووا .نبيعوو  هووذ  احلوولاس والقوولى ونريقوو  عملها،يعوود كشووفا معجووزا يف عووا  البشوور إن جموورق معرفوو 
وتركيبها على هذا النحل املتناس  مع نبيع  الكلن الذي يعيا فيه ا نسان ذلك التناسو  امللحولا الوذي 

حل أذن لل اختلحل نسوب  واحودة مون نسوبه يف نبيعو  الكولن أو نبيعو  ا نسوان لفقود ا تصوال،فما اسوتطاع
ولكن القووودرة املووودبرة نسوووقحل بوووني نبيعووو  ا نسوووان .أن تلوووتق  صووول ،و  اسوووتطاعحل عوووني أن تلوووتق  ضووولءا
قَلِووويال  موووا »:غْي أن ا نسوووان   يشوووكر علوووى النعمووو .ونبيعووو  الكووولن الوووذي يعووويا فيوووه،فتم هوووذا ا تصوووال
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د  وهل اللاحد الوذي تشوهد والشكر يبدأ  عرف  واهه النعم ،واجيد  بصفاته،مث عباقته وح..« َتْشُكُرونَ 
ويتبعه اسوتخدام هوذ  احلولاس والطاقوات يف توذو  احليواة واملتواع ّبوا، ك العابود .يف صنعته بلحدانيته آتر 

 ّلِل يف كل نشاط وكل متاع.
ف وودة وأموودكم األبصووار واألابلسوومع و  فاسووتخلفكم فيها،بعوود مووا زوقكووم.. «َوُهووَل الَّووِذي َذرََأُكووْم يف اأْلَْرمِ »

يف هوذ   ا أحوديتممو فيحاسبكم على..« َوإِلَْيِه ُهَْشُرونَ »..ستعداقات والطاقات الضروري  هلذ  ااالف  اب 
سوودى  م وكووني فلسووتم  خلوولقني عبثووا،و .ااالفوو  موون خووْي وكوور،ومن صووال  وفسوواق،ومن هوودى وضالل

 إ ا هك احلكم  والتدبْي والتقدير.
لوووك املووولت إ  اّلِل مي حلظووو ،وليك احليووواة واملووولت حووواقتن يقعوووان يف كووولو ..« َوُهوووَل الَّوووِذي ُُيْيِوووك َومُيِيوووحلُ  »

حليوواة يف خليوو  واحودة،وأعجز كووذلك موون سووله احليوواة اأعجوز موون بووة  -  أرقووى ااالئوو -واحليواة فالبشوور 
ن يهبهوووووا فالوووووذي يهوووووه احليووووواة هووووول الوووووذي يعووووور  سووووورها،وميلك أ.سووووولبا حقيقيوووووا عووووون حوووووك مووووون األحياء

تووه احلووك موون حيا ن اوورقونن سووببا وأقاة  زهووا  احليوواة،ولكنهم هووم ليسوولا الووذيويس قها.والبشوور قوود يكلنوول 
 إ ا اّلِل هل الذي ُييك ومييحل،وحد  قون سلا ..على وجه احلقيق 

يو   وهول سون  كلن -احليواة و لت كواختال  املو  -فهول الوذي ميلكوه ويصورفه ..« َوَلُه اْخوِتالُ  اللَّْيوِل َوالنَّهوارِ »
اة موون احلووك له احليوووكمووا يسوو.ذ  يف النفوولس واألجسوواق،وهذ  يف الكوولن واألفال هوو.كسوون  املوولت واحلياة

يكوووولن مث تكوووولن حيوووواة و .فيعووووتم جسوووود  ويهمد،كووووذلك هوووول يسووووله الضوووولء موووون األرم فتعووووتم وتسووووكن
موا يف هوذا   وتودركلن« َنفْعِقلُول أَفَوال توَ »..ضياء،حتل  هذا على ذا ،بال فتلر و  انقطواع إ  أن يشواء اّلِل 

 ق ئل على ااال  املدبر،املالك وحد  لتصري  الكلن واحلياةفكله من 
 أس يل بمي مقوات الك ار عن البمث 83 - 81الدرس السابع:

لووووود ئل اوهنوووووا يعووووودل عووووون خطووووواّبم وجوووووداهلم،ليحكك مقووووول هتم عووووون البعوووووة واحلسووووواب،بعد كووووول هوووووذ  
ُعليُووتُوورااب  َوعِ  ُكنَّوواْتنووا َو أَِإذا مِ :قوواُللا.بَووْل قوواُللا ِمثْووَل مووا قوواَل اأْلَوَُّللنَ »:واهلايت لَنف َلَقووْد ُوِعووْدان حَنْووُن ظامووا  أَِإانَّ َلَمبوْ

 « ..ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَوَِّلنيَ .َوآابُ ان هذا ِمْن قَوْبلُ 
،فقوود متووه يف اال ّلِل،وحكوتبوودو هووذ  القللوو  مسووتنكرة غريبوو  بعوود تلووك اهلايت والوود ئل النانقوو  بتوودبْي ا

اق  الحه وفسوووصوووان السووومع والبصووور والفوووياق ليكووولن مسووويو  عووون نشوووانه وعملوووه،جمزاي علوووى وهوووه ا نسووو
   يقع،ألنوووه ؟وووزاء قووودواحلسووواب وا؟وووزاء يكووولانن علوووى حقيقتهوووا يف اهلخرة،فاملشوووهلق يف هوووذ  األرم أن ا

 م و  إىل ملعد  هنا .
يوة   يودري شوأ مون ح ،وتنواّلِل ُييك ومييحل فليك ككء من أمر البعة بعسوْي،واحلياة تودب يف كول حلظ

ا هووم يسووخرون لبعة،فووإذاإ  اّلِل.و  يكوو  هووي ء أن تقصوور مووداركهم عوون إقرا  حكموو  اّلِل،وقدرتووه علووى 
 ُوِعوْدان َلَقودْ »بعود   ،و  يقوعأن كان هذا اللعد قد قيل هلم وهلابئهم مون قبول. ا يلعدون من البعة وا؟زاء

 « ..ذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَوَِّلنيَ ِإْن ه.حَنُْن َوآابُ ان هذا ِمْن قَوْبلُ 
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 بي  لطلوه جيوولسووتأخر،تليوالبعوة مو و  مللعوود  الوذي ضووربه اّلِل لوه،وف  تودبْي  وحكمتووه،  يسوتقدم و  
 من أجيال الناس،أو استهزاء مجاع  من الغافلني انجلبني 

 اانطالق  من مسلماأهم  ثبات ما ينكرونه 89 - 84الدرس الثامن:

 واألرم،مودبر السوماوات مشركل العرب مضطريب العقيدة،  ينكرون اّلِل،و  ينكورون أنوه مالوكولقد كان 
هلوووووووو  آولكوووووووونهم مووووووووع ذلووووووووك يشووووووووركلن معووووووووه .السووووووووماوات واألرم،املسوووووووويطر علووووووووى السووووووووماوات واألرم .

ا فهل هنووو:يصوووفلن اىل عمووواسوووبحانه وتعووو.إوم يعبووودووا لتقووورّبم مووون اّلِل،وينسوووبلن لوووه البنات:مووودعاة،يقلللن
د ااوووالا  التلحيوووخوووذهم  سووولماهتم الووويت يقووورون ّبا،ليصوووح  ذلوووك ا ضوووطراب يف العقيووودة،ويرقهم إىلذ

ْن ِفيهووا ِإْن  أْلَْرُم َوَمووَمِن الِ :قُوولْ »:الووذي تقوولق إليووه مسوولماهتم،لل كووانلا يسووتقيملن علووى الفطوورة و  ينحرفوولن
وووووُتْم تَوْعَلُمووووولَنف َسووووويَوُقلُللنَ  ووووومارَ َمْن :وَنف قُووووولْ أََفال تَوووووذَكَّرُ :ُقلْ .ّللَِّ :ُكنوْ وووووْبِع َوَرُب الْ ُب السَّ َعوووووْرِش اْلَعِظووووويِمف واِت السَّ

وُْي َو  ُاواُر َعلَ َككء، َوُهولَ  ُت ُكلِِ َمْن بَِيِدِ  َمَلُكل :أََفال تَوتوَُّقلَنف ُقلْ :ُقلْ .ّللَِّ :َسيَوُقلُللنَ  وُتْم تَوْعَلُمولَنف  اُِ ْيوِه،ِإْن ُكنوْ
 « ..ُتْسَحُروَنف فََأىنَّ :ُقلْ .ّللَِّ :َسيَوُقلُللنَ 

ن عول ويكشو  وهذا ا؟ودال يكشو  عون مودى ا ضوطراب الوذي   يفوكء إىل منطو ،و  يورتكن إىل عقو
 سالم.مدى الفساق الذي كانحل عقائد املشركني قد وصلحل إليه يف ا؟زيرة عند مللد ا 

ووووووووووُتْم تَوْعَلُموووووووووولَنف:قُوووووووووولْ  » ن كيوووووووووو  األرم وموووووووووومل يال عوووووووووونفهوووووووووول سوووووووووو..« ِلَمِن اأْلَْرُم َوَمووووووووووْن ِفيهووووووووووا ِإْن ُكنوْ
لعبوووووواقة لغووووووْي تلجهوووووولن ابولكوووووونهم مووووووع ذلووووووك   يووووووذكرون هووووووذ  احلقيقوووووو  وهووووووم ي..« ّللَِّ :َسوووووويَوُقلُللنَ »:فيهووووووا
 «.أََفال َتذَكَُّروَنف:ُقلْ »:اّللِ 
اوات ملدبرة،املصورف  للسومن الربلبيو  اعوهول سويال ف..« َمْن َرُب السَّماواِت السَّْبِع َوَرُب اْلَعْرِش اْلَعِظويمِ :ُقلْ »

و سووودما   سوووبع ،أوالسوووماوات السوووبع قووود تكووولن أفالكوووا سوووبع ،أو جمملعوووات ْنميووو.السوووبع والعووورش العظيم
 فمون هول.لجولق .  علوى الوالعرش رموز لالسوتعالء واهليمنو.سبع ،أو عولا  سوبع ،أو أيو  خالئو  فلكيو  سوبع 
ن صووووواحه   حوووووافل  كولكووووونهم موووووع ذلووووو« ّللَِّ :َسووووويَوُقلُللنَ »رب السوووووماوات السوووووبع ورب العووووورش العظووووويمف 

 توووورمي األرم   العوووورش،و  يتقوووولن رب السووووماوات السووووبع،وهم يشووووركلن معووووه أصووووناما مهينوووو ،ملقاة علووووى
 « ..أََفال تَوتوَُّقلنَ :ُقلْ »..
ُْي َو  ُاواُر :ُقلْ » وُتمْ إِ َلْيوِه عَ َمْن بَِيِدِ  َمَلُكلُت ُكلِِ َكْكء ف َوُهَل اُِ سويطرة ن الفهول سويال عو..« تَوْعَلُمولَنف ْن ُكنوْ

 بقلتوه لوذي اوْياومن هول .سيال عمن بيد  ملكيو  كول كوكء ملكيو  اسوتعالء وسويطرة.والسطلة والسلطان
 موووونف..ن عبوووواق  موووومووون يشوووواء فووووال ينالووووه أحوووود و  ميلووووك أحوووود أن اووووْي عليوووه،وأن ينقووووذ موووون يريوووود  بسوووولء 

الووووووذي مسووووووه ب  كوتتخوووووو فمووووووا هلووووووم يصوووووورفلن عوووووون عبوووووواقة اّلِلف ومووووووا لعقوووووولهلم تنحوووووور « ّللَِّ :َسوووووويَوُقلُللنَ »
 رون ه املسحل أ  إنه ا ضطراب والتخب  الذي يصاب ب«.فََأىنَّ ُتْسَحُروَنف:ُقلْ »:السحر

 ن ي الشريك عن هللا وإا ل سد الكون 92 - 90الدرس الااسع:
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ن التلحيد،وبطالن ما يدعلنه مون الللود م - -ويف اللحظ  املناسب  لتقرير حقيق  ما جاءهم به الرسلل  
ُوْم َلكاِذبُلنَ حْلَو ِِ وَ نواُهْم ابِ بَوْل أَتَويْ  »:يف اللحظ  املناسب  بعد ذلك ا؟دل اكء هوذا التقريور..والشريك  َموا .ِإوَّ

ُ ِمْن َوَلد ،َوما كاَن َمَعوُه ِموْن إِلوه   ُسوْبحاَن اّللَِّ .لوى بَوْعخ  لَوَ ،َوَلَعال بَوْعُضوُهْم عَ لوه  ِ وا خَ ُكوُل إِ   ِإذا  لَوَذَههَ .اختَََّذ اّللَّ
 «.لنَ عا ِِ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة فَوَتعاىل َعمَّا ُيْشرِكُ .َعمَّا َيِصُفلنَ 

ْم اِبحْلَو ِِ ْل أَتَوْيناهُ بَ »:كيداب ضراب عن ا؟دل معهم،وتقرير كذّبم األ.اكء هذا التقرير يف أساليه كَّت .
ُْم َلكاِذبُلنَ  ُ مِ »:مث يفصل فيما هم كاذبلن.«َوِإوَّ يت ابلودليل مث ذ..« َمَعُه ِموْن إِلوه   د ،َوما كانَ ْن َولَ َما اختَََّذ اّللَّ

« لَوو َ لووه  ِ ووا خَ إِ  ُكووُل ِإذا  لَووَذَههَ »:الووذي ينفووك قعلاهم،ويصوولر مووا يف عقيوودة الشوور  موون سووخ  واسووتحال 
قوات ن املخلل مو مستقال  ا خلقه،يصرفه حسه انملس خاص فيصب  لكل جزء من الكلن،أو لكل فريو 

ه بغلبووو  سووويطرت «بَوْعوووخ   َوَلَعوووال بَوْعُضوووُهْم َعلوووى».ك فيوووه بنووواملس عوووام يصووور  ا؟ميوووعانمووولس خووواص   يلتقووو
 د.دبْي واحوتصريفه على الكلن الذي   يبقى و  ينتظم إ  بناملس واحد،وتصري  واحد،وت

انملسووه  شوهد وحودةوكول هوذ  الصولر   وجولق هلووا يف الكلن،الوذي تشوهد وحودة تكلينووه بلحودة خالقه،وت
ازع و  م و  تنوووووكل جوووزء فيووووه وكووول كوووكء يبوووودو متناسوووقا موووع األجوووزاء األخوووورى بوووال تصووواق.بلحووودة مووودبر 

خل  يسوتقل بوه،ويعلم  ليك لغْي  منف« هاَقةِ عا ِِ اْلَغْيِه َوالشَّ « ..»ُسْبحاَن اّللَِّ َعمَّا َيِصُفلنَ ..»اضطراب 
 «.فَوَتعاىل َعمَّا ُيْشرُِكلنَ ».من قون اّلِل أمر 

 أوجيهات للرسول للم اصلة وا ساماذ  من الشيطان 98 - 93الدرس الماشر:

موور  أن يتلجووه إىل ربووه ذ - -وعنوود هووذا احلوود يلتفووحل عوون خطوواّبم وجوودهلم وحكايوو  حوواهلم،إىل الرسوولل 
وأن .ن العوذابمودر له أن يورى هقيو  موا وعودهم بوه إن كان قد ق -مستعيذا به أن اعله مع هي ء القلم 

بِِ موووا مَّوووا تُووورِيَ َربِِ إِ :قُووولْ  »:،فال تثووولر نفسوووه،و  يضوووي  صووودر   وووا يقللووولنيسوووتعيذ بوووه كوووذلك مووون الشووويانني
َفْع اِبلَّويِت ِهوَك َأْحَسوُن اقْ .ا نَعِوُدُهْم َلقواِقُرونَ  نُرِيَوَك مولوى أَنْ َوِإانَّ عَ .َربِِ َفال َعَْعْلِب يف اْلَقوْلِم الظَّواِلِمنيَ .يُلَعُدونَ 

 « ..أَْن َُيُْضُرونِ  َوأَُعلُذ ِبَك َربِِ .ِننيِ زاِت الشَّياْن  ََ َربِِ أَُعلُذ ِبَك مِ :َوُقلْ .َيِصُفلنَ  السَّيَِِ َ  حَنُْن أَْعَلُم ِ ا
يم،ويتحقو  موا  منجاة من أن اعله اّلِل مع القلم الظاملني حوني ُيول ّبوم العوذاب األليف - -ورسلل اّلِل 

يقالوا،وأن أيظلولا أبودا  ّلِل،وأند  أ  ذمنولا مكور ايلعدون،ولكن هذا الدعاء زايقة يف التلقك وتعليم ملن بعو
 َعلووى أَْن َوِإانَّ »:- -لرسوولل يلوولذوا قائمووا  مووا .واّلِل قوواقر علووى أن ُيقوو  مووا وعوود بووه الظوواملني يف حيوواة ا

 « ..نُرَِيَك ما نَِعُدُهْم َلقاِقُرونَ 
 مث يف الفت  العظيم..ولقد أرا  بعخ ما وعدهم يف غزوة بدر

الصووث و لوودعلة قفووع السووي   ابلوويت هووك أحسوون فكووان موونهج ا -وهووك مكيوو   -زول هووذ  السوولرة فأمووا حووني نوو
 «.ْعَلُم ِ ا َيِصُفلنَ حَنُْن أَ . َ لسَّيِِ َ اْقَفْع اِبلَّيِت ِهَك َأْحَسُن ا»:حَّت ذيت أمر اّلِل وتفليخ األمر ّللِ 

زايقة كوووووذلك يف  -ا وهووووول معصووووولم منهووووو -مووووون  وووووزات الشووووويانني وقفعووووواهتم  - -واسوووووتعاذة الرسووووولل 
التلقك،وزايقة يف ا لتجاء إىل اّلِل،وتعليم ألمته وهل قدوهتا وأسلهتا،أن يتحصنلا ابّلِل مون  وزات الشويانني 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3086 

بووووووول إن الرسووووووولل ليلجوووووووه إىل ا سوووووووتعاذة ابّلِل مووووووون جمووووووورق قووووووورب الشووووووويانني،  مووووووون  وووووووزاهتم .يف كووووووول حني
 ..« َوأَُعلُذ ِبَك َربِِ أَْن َُيُْضُرونِ »:وقفعاهتم

  السيا  :يفا يتلل  ويرك  هلذا املع  م.وُيتمل أن تكلن ا ستعاذة من حضلرهم إاي  ساع  اللفاة
 اعيها ..ملعاين وتدعلى نريق  القرآن يف تناس  ا...« َحَّتَّ ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْلُت »
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 [118إل   99اآليات :(23]سور  المؤمنون ):الوحد  الرابمة

 حاضار والبمث والحشر ومصير المؤمنين والكافرينمشاهد اا من

ووا َكِلَمووإِ لِِووك أَْعَمووُل صوواحِلا  ِفيمووا تَورَْكووحُل َكووالَّ ( َلعَ 99َحووَّتَّ ِإذا جوواَء َأَحووَدُهُم اْلَمووْلُت قوواَل َربِِ اْرِجعُوولِن )}     وَّ
َعثُوولَن ) وونَوُهمْ ( فَوو100ُهووَل قائُِلهووا َوِمووْن َورائِِهووْم بوَووْرزَن  ِإىل يوَووْلِم يُوبوْ   وَ  يَوْلَم ِووذ  ِإذا نُِفووَ  يف الُصوولِر فَووال أَْنسوواَب بَويوْ

َموْن َخفَّوحْل َملازِينُوُه فَُأول ِوَك الَّوِذيَن ( وَ 102ِلُحولَن )( َفَمْن يَوُقَلحْل َملازِيُنُه فَُأولِ َك ُهُم اْلُمفْ 101يَوَتساَءُللَن )
( أََ ْ َتُكوْن آاييت 104 النَّاُر َوُهْم ِفيهوا كواحِلُلَن )ْلَفُ  ُوُجلَهُهمُ توَ  (103َخِسُروا أَنْوُفَسُهْم يف َجَهنََّم خاِلُدوَن )
ووُتْم ِّبووا ُتَكووذِِبُلَن ) ( َربَّنووا 106) مووا  ضووالِِنيَ بَووحْل َعَلْينووا ِكووْقَلتُنا وَُكنَّووا قَولْ ( قوواُللا َربَّنووا َغلَ 105تُوْتلووى َعلَووْيُكْم َفُكنوْ

َفرِيوو   ِمووْن  ِإنَّووُه كووانَ  (108يهووا َو  ُتَكلُِِموولِن )فِ ( قوواَل اْخَسووُيا 107لوواِلُملَن ) َأْخرِْجنووا ِمْنهووا فَووِإْن عُووْدان فَووِإانَّ 
َووْذُاُلُهْم ِسوو109)رَّامِحِنَي ْْيُ الووَخووِعبوواِقي يَوُقللُوولَن َربَّنووا آَمنَّووا فَوواْغِفْر لَنووا َواْرمَحْنووا َوأَنْووحَل  ْخراي  َحووَّتَّ أَْنَسوولُْكْم ( فَاختَّ

ووُتْم ِموو ُهْم َتْضووَحُكلَن )ذِْكوورِي وَُكنوْ ُووْم ُهوومُ ( ِإيِنِ َجووَزيْوتُوُهُم اْليَووو110نوْ ( قوواَل َكووْم 111 ) اْلفووائُِزونَ ْلَم ِ ووا َصووَثُوا َأوَّ
َل ِإْن لَِبثْوووُتْم قووا (113يَن )ْو بَوْعووَخ يوَووْلم  َفْسووَ ِل اْلعوواقِِ ( قوواُللا لَِبْثنووا يَوْلمووا  أَ 112لَِبثْوووُتْم يف اأْلَْرِم َعووَدَق ِسووِننَي )

ووُتْم تَوْعَلُمووولَن )ِإ َّ  ُتمْ 114 قَلِوويال  لَووْل أَنَُّكوووْم ُكنوْ ووا َخَلْقنووواُكْم َعَبثووا  َوأَنَُّكوووْم ( أََفَحِسووبوْ ( 115ْرَجعُووولَن )لَْينووا   توُ إِ  أَ َّ
ُ اْلَمِلُك احْلَوُ    إِلوَه ِإ َّ ُهوَل َرُب اْلَعورْ  ِإهلوا  آَخوَر   بُوْرهواَن لَوُه  َموْن يَودُْع َموَع اّللَِّ وَ ( 116رمِِي )ِش اْلَكوفَوَتعاىَل اّللَّ
ا ِحسابُُه ِعْنَد َربِِِه ِإنَُّه   يُوْفِلُ  اْلكاِفُرونَ   (118ُقْل َربِِ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنحَل َخْْيُ الورَّامِحِنَي )( وَ 117) بِِه فَِإ َّ

} 
  مقدمة الوحد 

د موون مشوواهد يف مشووه فيثزهووا يف هووذا الوودرس األخووْي يف السوولرة يسووتطرق يف احلوودية عوون وايوو  املشووركني
 لسووولرة بتقريووووراتنتهووووك  مث.يبووودأ  شوووهد ا حتضووووار يف الووودنيا،وينتهك هنالووووك بعووود الوووونف  يف الصووولر.القيام 

 لنهاي .ااألللهي  اللاحدة،وهذير من يدعلن مع اّلِل إهلا آخر وختليفهم من مثل تلك 
  الرامحني.ته واّلِل خْيإىل ربه ليطله غفرانه ورمح - -وختتم السلرة بتلجيه الرسلل 

 مشهد ااحاضار والبمث   115 - 99الدرس ا ول:

 « ..تَورَْكحلُ  احِلا  ِفيماصْعَمُل َربِِ اْرِجُعلِن،َلَعلِِك أَ :َحَّتَّ ِإذا جاَء َأَحَدُهُم اْلَمْلُت قالَ »
ا موووووووو،لتوووووووودار  إنووووووووه مشووووووووهد ا حتضووووووووار،وإعالن التلبوووووووو  عنوووووووود ملاجهوووووووو  امللت،ونلووووووووه الرجعوووووووو  إىل احلياة

 هلق كالعيوان نظار،مشوكأ ا املشهد معروم اللحظ  لا.فات،وا صال  فيما تر  وراء  من أهل ومال .
ووا  إِ .َكالَّ »:هاق وس األكوور فوإذا الوورق علووى هووذا الرجوواء املتووأخر   يلجووه إىل صوواحه الرجاء،إ ووا يعلوون علووى  وَّ

إووووا كلمووو  .ا أو بقائلهالعنايووو  ّبوووا تنبغوووك كلمووو    معووو  هلوووا،و  مووودللل وراءهوووا،و  ...«َكِلَمووو   ُهوووَل قائُِلهوووا 
 ن رصيد القله م كلم  تقال يف حلظ  الضي ،ليك هلا يف.امللق  الرهيه،  كلم  ا خالص املنيه

لقوووود قضووووك ف.مجيعا وإذا احلوووولاجز قائموووو  بووووني قائوووول هووووذ  الكلموووو  والوووودنيا.وّبووووا ينتهووووك مشووووهد ا حتضووووار
َعثُلنَ ىل يَوْلِم يوُ إِ ْرزَن  َوِمْن َورائِِهْم بوَ »:حل األستاراألمر،وانقطعحل الصالت،وأغلقحل األبلاب،وأسدل  « ..بوْ

 يبعثلن. ،إىل يلمإ ا هم يف ذلك الثزن بني بني.فال هم من أهل الدنيا،و  هم من أهل اهلخرة

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3088 

 مث يستطرق السيا  إىل ذلك اليلم،يصلر  ويعرضه لانظار.
نَوهُ » يت  قطعوحل الرواب ،وسوقطحل القويم الوت..إ وا « لنَ َتساَءلُ ْم يَوْلَمِ ذ  َو  يوَ فَِإذا نُِفَ  يف الُصلِر َفال أَْنساَب بَويوْ

ووونَوُهْم يَوْلَم ِوووذ  »كوووانلا يتعوووارفلن عليهوووا يف الووودنيا  سووواكنلن    ل ابلصووومحل،فهملهوووم اهلووول ومش.«فَوووال أَْنسووواَب بَويوْ
 ختصار.ويعرم ميزان احلساب وعملي  اللزن يف سرع  وا«.َو  يَوَتساَءُللنَ »يتحديلن 

َوَمْن َخفَّوحْل َملازِينُوُه فَُأول ِوَك الَّوِذيَن َخِسوُروا أَنْوُفَسوُهْم يف َجَهونََّم .َمْن يَوُقلَوحْل َملازِينُوُه فَُأول ِوَك ُهوُم اْلُمْفِلُحولنَ فَ »
..وعمليووو  الووولزن ابمليوووزان عوووري علوووى نريقووو  القووورآن يف « تَوْلَفُ  ُوُجووولَهُهُم النَّووواُر َوُهوووْم ِفيهوووا كووواحِلُلنَ .خالِوووُدونَ 

 .1756لتعبْي ابلتصلير،وعسيم املعاين يف صلر حسي ،ومشاهد ذات حرك ا
 م.مشهد ميذ ألي.ومشهد لف  النار لللجل  حَّت تكل ،وتشل  هي تها،ويكدر للوا .

موواذا فان نفسووه وحني حسوور ا نسوو.فقد خسووروا أنفسووهم.وهووي ء الووذين خفووحل موولازينهم خسووروا كوول كووكء
 ا   يكوون لووهيز ،فكأ ووانفسووه الوويت بووني جنبيه،وخسوور ذاتووه الوويت وقوود خسوور .ميلووك إذنف ومووا الووذي يتبقووى له

علووووى  -حلسووووك اوجلق.وهنووووا يعوووودل عوووون أسووووللب احلكايوووو  إىل أسووووللب ااطوووواب وامللاجهوووو ،فإذا العووووذاب 
ر  وووخ وكأ ا حنووون نووورا  اللحظووو  ونشوووهد  يف حووولا.هووولن مووون التأنيوووه وااوووزي الوووذي يصووواحبهأ -فظاعتوووه 
ُتْم ِّبا ُتَكذِِبُل أَ َْ َتُكْن آاييت توُ »:نليل  « ..َن ْتلى َعَلْيُكْم َفُكنوْ

ا  وأن ا عو  .ن يف الكالم،مسمل  هلوم ابلرجواءأوم مأذونل  -ذا السيال وقد  علا ه -وكأ ا حيل إليهم 
ا ِمْنهوا فَوِإْن َأْخرِْجنوَربَّنا .ضوالِِنيَ  نَّوا قَوْلموا  نا وَكُ َربَّنا َغَلَبحْل َعَلْينا ِكوْقَلتُ :قاُللا»:ابلذنه قد ادي يف قبلل الرجاء

حووودهم  م قووود عووواوزواهووون كأ وووا ولكووو...وهووول اعووو ا  تتجلوووى فيوووه املووورارة والشوووقلة ..« عُوووْدان فَوووِإانَّ لووواِلُملنَ 
  للتبكيوووحل  ان سووويا بل لعلوووه كوو.وأسوواءوا أقّبم،فلوووم يكوون موووأذوان هلووم يف غوووْي ا جابووو  علووى قووودر السوويال

خرسووولا ..ا« ُمووولنِ   ُتَكلِِ اْخَسوووُيا ِفيهوووا وَ :قالَ »:ا قاسووويافهم يزجووورون زجووورا عنيفووو.يطلوووه عليوووه مووونهم جووولاب
نَّووُه  إِ »:اء املهوونييم والشووقواسووكتلا سووكلت األذ ء املهينني،فووإنكم لتسووتحقلن مووا أنووتم فيووه موون العووذاب األلوو

َووو.امِحِنيَ ْْيُ الرَّ َوأَنْوووحَل َخووو ْرمَحْنووواَربَّنوووا آَمنَّوووا فَووواْغِفْر لَنوووا َوا:كووواَن َفرِيووو   ِموووْن ِعبووواِقي يَوُقلُللنَ  ْذُاُلُهْم ِسوووْخراي  َحوووَّتَّ فَاختَّ
ُهْم َتْضَحُكلنَ  ُتْم ِمنوْ  « ..أَْنَسلُْكْم ذِْكرِي،وَُكنوْ

بلو  بكوم  ظويم إ واوكذلك   يكن جرمكم أنكم كفرمت فحسه،واقتصرمت على أنفسكم ابلكفر وهل جورم ع
م م حوَّت ليشوغلككلا مونهوأن تضوح السفه والتلق  أن تسخروا  ن آمنلا،وراحلا يرجولن غفوران رّبوم ورمحتوه

للجولق ايو  يف صوفحات ن املبثل هذا اهلوذر عون ذكور اّلِل،ويباعود بيونكم وبوني التودبر والتفكور يف ق ئول ا ميوا
ْليَووْلَم ِ وا اَزيْوتُوُهُم يِنِ َجوإِ »:فانظروا اليلم أين مكانكم ومكان أول ك الذين كنتم تسخرون منهم وتضوحكلن..

ُْم ُهمُ   « ..اْلفائُِزونَ  َصَثُوا َأوَّ

                                                 
 هللا ()السيد رمحه  «قار الشرو «. »التصلير الفب يف القرآن»يراجع فصل التصلير الفب يف كتاب: - 1756

 [390/ 3ار نيب  ]ق -قلحل:قد بينحل سابقا أن امليزان حقيقك،وبينحل أنلاعه انظر تفسْي ابن كثْي 
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دأ اسوووتجلاب يبووو.كيوووحل .وبعووود هوووذا الووورق القاسوووك املهني،وبيوووان أسوووبابه،وما يف هوووذا البيوووان مووون ترذيووول وتب
ل  ستصووغار اي سووولكنووه .ليعلم -سووبحانه  -..وإن اّلِل « َكْم لَِبثْوووُتْم يف اأْلَْرِم َعووَدَق ِسووِننَيف:قووالَ  »:جديوود

اة قصوور تلووك احليوواليوولم ب وإوووم ليحسوولن.ّبووا حيوواة االوولق . وقوود ابعوولا.أموور األرم،واستقصووار أايمهووم فيها
َفْسووَ ِل .َخ يَوْلم  ا  أَْو بَوْعووا يَوْلموولَِبْثنوو:قاُللا»:وإوم ليائسوولن ضوويقل الصوودر،  يعنوويهم حسوواّبا وعوودهتا.وضووآلتها
إىل موا أنوتم  لويال ابلقيواسلا إ  قإنكم   تلبثو:..وهك إجاب  الضي  واليأس واألسى والقنولط  والورق« اْلعاقِِينَ 

 « ..ُتْم تَوْعَلُملنَ نَُّكْم ُكنوْ  َلْل أَ ِإْن لَِبثْوُتْم ِإ َّ قَِليال  :قالَ »:عليه مقبللن لل كنتم هسنلن التقدير
 فال  المؤمنين وخسار  الكافر ورحمة هللا 118 - 116الدرس الثاني:

منوووووذ أول  ملكنلنووووو ابعوووووة مث عووووولقة إىل ال ذيووووول والتعنيووووو  علوووووى تكوووووذيبهم ابهلخرة،موووووع التبصوووووْي  كمووووو  ال
ا َخَلْقناُكْم َعَبثا  َوأَنَُّكْم إِلَْينا»:اال  ُتْم أَ َّ  « ..َجُعلَنف  تُورْ  أََفَحِسبوْ

لقو  يف حعوة إ  وموا الب.حمسولب حسواّبا،ومقدر وقلعها،ومودبر غايتها.فحكم  البعة مون حكمو  اال 
   طملسوولن،الذينلبوولن املن ذلووك إ  انجو  يغفوول عوو.سلسوول  النشووأة،تبل  ّبووا كماهلووا،ويتم فيهووا اامهووا

 جلق ..يتدبرون حكم  اّلِل الكثى وهك متجلي  يف صفحات الكلن،مبثلي  يف أنلاء الل 
كلن كوووثى ملووون يشووور سوووارة الوإعوووالن اا.التلحيووود ..وتنتهوووك سووولرة ا ميوووان بتقريووور القاعووودة األوىل لإلميوووان .

رحووووم أالغفووووران وهوووول و الرمحوووو   وابلتلجووووه إىل اّلِل يف نلووووه.ابّلِل،يف مقابوووول الفووووال  يف أول السوووولرة للميمنني
ُ اْلَمِلُك احلَُْ ،  إِلَه ِإ َّ ُهَل َربُ »:الرامحني  ِإهلوا  آَخوَر   بُوْرهواَن لَوُه َوَمْن يَودُْع َموَع اّللَِّ .ميِ ْرِش اْلَكورِ  اْلعَ فَوَتعاىَل اّللَّ

ا ِحسابُُه ِعْنَد َربِِِه،ِإنَُّه   يوُ  ..هوذا التعقيوه «  الورَّامِحِنيَ َواْرَحْم َوأَنْوحَل َخوْْيُ  َربِِ اْغِفرْ :َوُقلْ .ْفِلُ  اْلكاِفُرونَ بِِه فَِإ َّ
ئول وبينوات حجوج وق و اكء بعد مشهد القيام  الساب  وبعد ما حلته السلرة قبل هذا املشهد من جدل 

عموووا يقللووولن  -بحانه سووو -وهل يشوووهد بتنزيوووه اّلِل .اوووكء نتيجووو  نبيعيووو  منطقيووو  لكووول حمتووولايت السووولرة..
يطرة ان والسوووووصووووواحه السووووولط.ويشوووووهد  نوووووه امللوووووك احل ،واملسووووويطر احل ،الوووووذي   إلوووووه إ  هل.ويصفلن

 «.َرُب اْلَعْرِش اْلَكرميِ »:وا ستعالء
 موون منطووو  لنيوو ،و   موون الوود ئل الك.وكوول قعوولى  للهيوو  أحوود مووع اّلِل،فهووك قعوولى لووويك معهووا برهووان

سوون  ..« ونَ ُ  اْلكوواِفرُ يُوْفلِوو ِإنَّووُه  »:وحسوواب موودعيها عنوود ربه،والعاقبوو  معروفوو .لالفطوورة،و  موون حجوو  العق
 انفذة   تتخل ،كما أن الفال  للميمنني نر  من الناملس الكبْي.

 حوا يف ميوزان،فليك فالوكل ما يرا  الناس على الكوافرين مون نعمو  ومتواع،وقلة وسولطان،يف بعوخ األحيوان
هنا  يف يف الودنيا،ف م انجونيفإن ذهوه بعضوه.تن  واستدراج،ينتهك ابللابل يف الدنياإ ا هل ف.القيم احلقيق 

قوودير اّلِل تفصووال يف واهلخرة هووك الشوولط األخووْي يف مراحوول النشأة،وليسووحل كووي ا من.اهلخوورة يووتم احلسوواب
 ومن مث هك ضرورة   بد منها يف النظرة البعيدة..وتدبْي 

َربِِ اْغِفووْر َواْرَحووْم َوأَنْووحَل :َوقُوولْ »:  إىل اّلِل يف نلووه الرمحوو  والغفوورانهووك اعووا« امليمنوولن»وآخوور آيوو  يف سوولرة 
ويف ...وهنوووا يلتقووك مطلوووع السوولرة وختامهووا يف تقريووور الفووال  للمووويمنني وااسووران للكوووافرين« َخووْْيُ الوورَّامِحِنيَ 
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ناسوو  املطلووع وااتووام فيت.تقريوور صووف  ااشوولع يف الصووالة يف مطلعهووا والتلجووه إىل اّلِل اباشوولع يف ختامهووا .
 يف لالل ا ميان ...
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 مدني ة وآياأها أربع وسا ون ( سور  الن ور24)

 الامريف بسور  النور

ُ نُوولُر »:يووذكر فيهووا النوولر بلفظووه متصووال بووذات اّللِ .هووذ  سوولرة النوولر . ويووذكر فيهووا « مِ ِت َواأْلَرْ لسَّووماواااّللَّ
بنواء هوذ    يقولم عليهواخوال  الويتلقللب واألروا   ثل  هذ  اهلتر يف اهلقاب واألالنلر آبتر  ومظاهر  يف ا

لين لك النوولر الكووربطهووا بووذوهك آقاب وأخووال  نفسووي  وعائليوو  ومجاعيوو ،تنْي القلووه،وتنْي احليوواة وي.السوولرة
 ْي.لر الكبلك النلها من ذالشامل أوا نلر يف األروا ،وإكرا  يف القللب،وكفافي  يف الضمائر،مستمدة ك

،ومن وتكووالي  وهووك تبوودأ إبعووالن قوولي حاسووم عوون تقريوور هووذ  السوولرة وفرضووها بكوول مووا فيهووا موون حوودوق
لبوودء افيوودل هووذا ..«  تَووذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكوومْ بَويِِنووات   ُسوولرَة  أَنْوزَْلناهووا َوفَوَرْضووناها،َوأَنْوزَْلنا ِفيهووا آايت  »:وأخووال  آقاب

يودة الته يف العقعنصر وأصواألخالقك يف احلياة،ومدى عم  هذا ال الفريد على مدى اهتمام القرآن ابلعنصر
 ا سالمي ،و  فكرة ا سالم عن احلياة ا نساني  ..

إىل  وتر .  احلوودوقإىل قرجوو وانوولر الووذي توودور عليووه السوولرة كلهووا هوول حموولر ال بيوو  الوويت تشووتد يف وسووائلها
ينوووااي اعي  الكووولن و يووو  يف تضووواّلِل وآبايتوووه املبثل  قرجوو  اللمسوووات اللجدانيووو  الرفيقووو ،اليت تصووول القلوووه بنووولر

  ييك األخالقيوووفوووع املقووواهووول تربيووو  الضمائر،واستجاكووو  املشووواعر ور .واهلووود  واحووود يف الشووودة واللني.احلياة
يوووووووووحل آقاب البوتتووووووووداخل اهلقاب النفسوووووووووي  الفرقيوووووووو ،و .للحيوووووووواة،حَّت تشوووووووو  وتر ،وتتصووووووووول بنوووووووولر اّلِل .

ا بنولر ،متصول  كلهوة يف اّللِ فها انبع  كلها من معني واحود هول العقيودبلص.واألسرة،وآقاب ا؟ماع  والقياقة
 النوولر األول موون مصوودر تربيوو  عناصوورها.وهووك يف صووميمها نوولر وكفافي ،وإكوورا  ونهارة.واحود هوول نوولر اّللِ 

القلوووووووووولب يف السووووووووووماوات واألرم،و .نوووووووووولر اّلِل الووووووووووذي أكوووووووووورقحل بووووووووووه الظلمووووووووووات.يف السووووووووووماوات واألرم
 وا .والضمائر،والنفلس واألر 

 واري سيا  السلرة حلل حملرها األصيل يف مخس  أكلاط :
الوزانة  تقطيع موا بونيلفعلو ،و ،وتفظيوع هوذ  ااةول يتضلن اععمن احلاالم الذ  تبدأ بنيه ويلينيه حنيد النيزان

ن موناء األزواج يوه واسوتثفمث بيوان حود القوذ  وعلو  التشوديد .وا؟ماع  املسلم ،فال هك منهم و  هوم منهوا
كل  ط بتقريور مشوا ذا الشل وينتهك ه.مث حدية ا فك وقصته ..ع التفري  بني الزوجني ابملالعن هذا احلد م

 وهي ء. وابلعالق  اليت ترب  بني هي ء.اابيثني للخبيثات،ومشاكل  الطيبني للطيبات
قاب آب فيبوودأ.الغلاي  غووراء و ،وعنيوه النفوولس أسوباب اويتننياول الشنينيوط الثنينياين والنيائل الوقاينينية منينين اجلرمينينية

 خ علوى إنكوا واحل.حوارمالبيلت وا سوت ذان علوى أهلهوا،واألمر بغوخ البصور والنهوك عون إبوداء الزينو  للم
 تعفووو  يف عوووا لطهووور والاوكلهوووا أسوووباب وقائيووو  لضووومان  .والتحوووذير مووون قفوووع الفتيوووات إىل البغووواء ..األايمى

 ملتطهوووورين،وهمحوووورجني ااملت الضوووومْي والشووووعلر،وقفع املووووييرات الوووويت هتوووويج امليوووولل احليلانيوووو ،وتره  أعصوووواب
 يقاوملن علامل ا غراء والغلاي .
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تحوودّ عوون أنهوور وي.ّللِ ا،فْيبطهووا بنولر والشنيوط الثالنينيث يتوالنينيط جملوعنينية اآلداب النينييت تتضنينيلن ا السنينيورة
ن مووموواهلم كسووراب فووروا وأعكويف ا؟انووه املقابوول الووذين  .البيوولت الوويت يعمرهووا وهووك الوويت تعموور بيوولت اّلِل .

تسوبي   يف:هلفوا امث يكش  عن فيلم مون نولر اّلِل يف .و كظلمات بعضها فل  بعخاللمعان الكاذب أ
 اء،مث اخووتال ابوو  موون مووويف خلوو  كوول ق.ويف تقليووه الليوول والنهووار.ويف إزجوواء السووحاب.ااالئوو  كلهووا ّللِ 

 ..األبصار أككاهلا وولائفها وأنلاعها وأجناسها، ا هل معروم يف صفح  الكلن للبصائر و 
 الطاعوووو  يف - - بنينينينيع يتحنينينينيدل عنينينينين جمافنينينينياة اةننينينينيافقني لنينينيني دب الواجنينينينيب منينينينيع رالنينينينيول اّللّ والشنينينيوط الرا

تمكوني يف ألرم والاويعدهم،على هذا،ا ستخال  يف .ويصلر أقب امليمنني ااالا وناعتهم.والتحاكم
 الدين،والنصر على الكافرين.

 وإىل.األصودقاءو ألقوارب ا يف حموي  البيولت بونيت يكود الشوط اخلاما جد آداب االالنيت ذان والضنييافة 
 .سلل اّلِل ر  -آقاب ا؟ماع  املسلم  كلها كأسرة واحدة،مع رئيسها ومربيها 

لي عليووووووه ،ومووووووا تنطوووووووتووووووتم السوووووولرة إبعووووووالن ملكيوووووو  اّلِل ملووووووا يف السووووووماوات واألرم،وعلمووووووه بلاقووووووع الناس
 وهل بكل ككء عليم..حناايهم،ورجعتهم إليه،وحساّبم على ما يعلمه من أمرهم

 أنخذ يف التفصيل.واهلن 
 [26إل   1اآليات :(24]سور  النور )الوحد  ا ول  :

 بيان حد الهن   والا أيع منه

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ بِ 
فَاْجلِوُدوا ُكولَّ واِحود  ( الزَّانِيَوُ  َوالوزَّاين 1ُسلرَة  أَنْوزَْلناها َوفَوَرْضناها َوأَنْوزَْلنا ِفيها آايت  بَويِِنوات  َلَعلَُّكوْم تَوذَكَُّروَن )} 

وُتْم تُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َواْليَووْلمِ  ُهما ِمائَوَ  َجْلوَدة  َو  َشُْخوْذُكْم ِّبِموا رَأْفَو   يف ِقيوِن اّللَِّ ِإْن ُكنوْ اهْلِخوِر َوْلَيْشوَهْد َعوذاَّبُما  ِمنوْ
ْو ُمْشوورَِك   َوالزَّانِيَووُ    يَوْنِكُحهووا ِإ َّ زان  أَْو ُمْشوورِ   َوُحووِرَِم ( الووزَّاين   يوَووْنِكُ  ِإ َّ زانِيَوو   أَ 2نائَِفوو   ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي )
( َوالَّوِذيَن يَوْرُمولَن اْلُمْحَصوناِت مُثَّ َ ْ َذْتُولا ِ َْربَوَعوِ  ُكوَهداَء فَاْجلِوُدوُهْم مَثواِننَي َجْلوَدة  َو  3ذِلَك َعَلى اْلُموْيِمِننَي )
َ َغُفوولر   (4بَوودا  َوأُول ِووَك ُهوُم اْلفاِسووُقلَن )تَوْقبَولُولا هَلُووْم َكووهاَقة  أَ  ِإ َّ الَّووِذيَن  بُوولا ِمووْن بَوْعوِد ذلِووَك َوَأْصووَلُحلا فَووِإنَّ اّللَّ

اِبّللَِّ  ( َوالَّووِذيَن يَوْرُموولَن أَْزواَجُهووْم َوَ ْ َيُكووْن هَلُووْم ُكووَهداُء ِإ َّ أَنْوُفُسووُهْم َفَشووهاَقُة َأَحووِدِهْم أَْربَووُع َكووهاقات  5َرِحوويم  )
َهوا اْلَعوذاَب أَْن 7( َواْااِمَسوُ  أَنَّ َلْعنَوحَل اّللَِّ َعَلْيوِه ِإْن كواَن ِموَن اْلكواِذِبنَي )6ِإنَّوُه َلِموَن الصَّواِقِقنَي ) ( َويَوْدَرُ ا َعنوْ

 َعَلْيهووا ِإْن كوواَن ِمووَن الصَّوواِقِقنَي ( َواْااِمَسووَ  أَنَّ َغَضووَه اّللَِّ 8َتْشووَهَد أَْربَووَع َكووهاقات  اِبّللَِّ ِإنَّووُه َلِمووَن اْلكوواِذِبنَي )
َ تَووولَّاب  َحِكوويم  ) (9) فْووِك ُعْصووَب   ِمووْنُكْم   10َولَووْل  َفْضووُل اّللَِّ َعلَووْيُكْم َوَرمْحَتُووُه َوأَنَّ اّللَّ ( ِإنَّ الَّووِذيَن جوواُ  اِبْ ِ

ُهْم لَوُه َعوذاب  َهَْسُبلُ  َكر ا َلُكْم َبْل ُهَل َخْْي  َلُكْم ِلُكلِِ اْمرِئ  ِمنوْ  ُهْم َما اْكَتَسَه ِمَن اْ ِمثِْ َوالَِّذي تَوَلىلَّ كِوْثَُ  ِمونوْ
ْعُتُموولُ  لَونَّ اْلُمْيِمنُوولَن َواْلُمْيِمنواُت ِ َنْوُفِسووِهْم َخوْْيا  َوقوواُللا هوذا ِإفْووك  ُمبِوني  )11َعِظويم  ) ( لَووْل  12( لَوْل  ِإْذ  َِ

( َولَوووْل  َفْضوووُل اّللَِّ 13 فَوووِإْذ َ ْ َذْتُووولا اِبلُشوووَهداِء فَُأول ِوووَك ِعْنوووَد اّللَِّ ُهوووُم اْلكووواِذبُلَن )جووواُ  َعَلْيوووِه ِ َْربَوَعوووِ  ُكوووَهداءَ 
ووووُكْم ِفيمووووا أََفْضووووُتْم ِفيووووِه َعووووذاب  َعِظوووويم  ) ِإْذ تَوَلقَّْلنَووووُه ِ َْلِسووووَنِتُكْم  (14َعلَووووْيُكْم َوَرمْحَتُووووُه يف الووووُدنْيا َواهْلِخوووورَِة َلَمسَّ
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ْعُتُمولُ  قُوْلوُتْم 15ُقلُللَن ِ َْفلاِهُكْم ما لَوْيَك َلُكوْم بِوِه ِعْلوم  َوَهَْسوُبلنَُه َهيِِنوا  َوُهوَل ِعْنوَد اّللَِّ َعِظويم  )َوتوَ  ( َولَوْل  ِإْذ  َِ
ُ أَْن تَوعُولقُ 16ما َيُكولُن لَنوا أَْن نوَوَتَكلََّم ِّبوذا ُسوْبحاَنَك هوذا ُّبْتوان  َعِظويم  ) وُتْم ( يَِعُظُكوُم اّللَّ وا ِلِمْثلِوِه أَبَودا  ِإْن ُكنوْ

ُ َعلِووويم  َحِكووويم  )17ُموووْيِمِننَي ) ُ َلُكوووُم اهْلايِت َواّللَّ ُ اّللَّ ( ِإنَّ الَّوووِذيَن ُيُِبُووولَن أَْن َتِشووويَع اْلفاِحَشوووُ  يف 18( َويُوبَووونيِِ
ُ يوَ  َولَووْل  َفْضووُل اّللَِّ َعلَووْيُكْم  (19ْعلَووُم َوأَنْوووُتْم   تَوْعَلُموولَن )الَّووِذيَن آَمنُوولا هَلُووْم َعووذاب  أَلِوويم  يف الووُدنْيا َواهْلِخوورَِة َواّللَّ

َ َرُ    َرِحووويم  ) وووْيطاِن َوَموووْن يَوتَّبِوووْع ُخطُووولاِت 20َوَرمْحَتُوووُه َوأَنَّ اّللَّ ( اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوتَِّبعُووولا ُخطُووولاِت الشَّ
ِء َواْلُمْنَكوِر َولَووْل  َفْضوُل اّللَِّ َعلَووْيُكْم َوَرمْحَتُووُه موا زَكووى ِموْنُكْم ِمووْن َأَحود  أَبَوودا  َولِكوونَّ الشَّوْيطاِن فَِإنَّووُه َذُْموُر اِبْلَفْحشووا

يووووع  َعلِوووويم  ) َِ  ُ َ يُوزَِكِووووك َمووووْن َيشوووواُء َواّللَّ ووووَعِ  أَْن يُوْيتُوووولا أُوِ  اْلُقووووْرىب 21اّللَّ ( َو  َذْتَووووِل أُولُوووولا اْلَفْضووووِل ِمووووْنُكْم َوالسَّ
ُ َلُكوووْم وَ وَ  ُ َغُفووولر  َرِحووويم  اْلَمسووواِكنَي َواْلُمهووواِجرِيَن يف َسوووِبيِل اّللَِّ َوْليَوْعُفووولا َوْلَيْصوووَفُحلا َأ  هُِبُووولَن أَْن يَوْغِفوووَر اّللَّ اّللَّ
( 23َوهَلُْم َعوذاب  َعِظويم  ) ( ِإنَّ الَِّذيَن يَوْرُملَن اْلُمْحَصناِت اْلغاِفالِت اْلُمْيِمناِت لُِعُنلا يف الُدنْيا َواهْلِخرَةِ 22)

ُ ِقيووونَوُهُم احْلَووو َّ  (24يوَوووْلَم َتْشوووَهُد َعلَوووْيِهْم أَْلِسووونَوتُوُهْم َوأَيْوووِديِهْم َوأَْرُجُلُهوووْم ِ وووا كوووانُلا يَوْعَملُووولَن ) يَوْلَم ِوووذ  يوُوووَلفِِيِهُم اّللَّ
َ ُهوووووَل احْلَووووُ  اْلُمبِووووونُي ) َخِبيثِووووونَي َواْاَِبيثُوووولَن لِْلَخِبيثووووواِت َوالطَّيِِبوووواُت لِلطَّيِِبِووووونَي ( اْاَِبيثوووواُت لِلْ 25َويَوْعَلُموووولَن أَنَّ اّللَّ

 { (26َوالطَّيُِِبلَن لِلطَّيِِباِت أُولِ َك ُمَثَُّ َن ِ َّا يَوُقلُللَن هَلُْم َمْغِفرَة  َورِْز   َكرمي  )
 طبيمة السور  وأحكامها 1الدرس ا ول:

 « ..ونَ ْم َتذَكَّرُ َعلَّكُ نْوزَْلنا ِفيها آايت  بَويِِنات  لَ ُسلرَة  أَنْوزَْلناها َوفَوَرْضناها َوأَ »
ا كول موب تلكيد األخوذ -فيما نعلم  -واملقصلق ّبا « فَوَرْضناها»ا؟ديد فيه كلم  .مطلع فريد يف القرآن كله

اهلقاب  هووووذ .لابتففرضووووي  اهلقاب واألخووووال  فيهووووا كفرضووووي  احلوووودوق والعق.يف السوووولرة علووووى قرجوووو  سلاء
ك اهلايت ذكرهم ّبوا تلورافات،فتواملركلزة يف الفطرة،واليت ينساها الناس هحل شيْي املغرايت وا حنواألخال  

 البينات،وترقهم إىل منط  الفطرة اللاض  املبني.
 حد الهنا والقاف والمالعنة 10 - 2الدرس الثاني:

يهوا وبوني موا بوني فاعل يت تقطوعلويتبع هذا املطلع القلي الصري  ا؟ازم ببيان حد الزان وتفظيع هذ  الفعلو ،ا
ُهمووالَّ واِحووُكووالزَّانِيَووُ  َوالووزَّاين فَاْجلِووُدوا  »:األموو  املسوولم  موون وكووائج وارتبانووات ُخووْذُكْم ِمائَووَ  َجْلووَدة  َو  شَْ  د  ِمنوْ

تُ  -ِّبِما رَأَْف   يف ِقيِن اّللَِّ  الزَّاين .َهْد َعوذاَّبُما نائَِفو   ِموَن اْلُموْيِمِننيَ ْشوَوْليَ  - ْلِم اهْلِخورِ ْم تُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ َواْليَووِإْن ُكنوْ
 « ..َلى اْلُمْيِمِننيَ ْشرِ   َوُحِرَِم ذِلَك عَ زان  أَْو مُ  ا ِإ َّ   يَوْنِكُ  ِإ َّ زانَِي   أَْو ُمْشرَِك  ،َوالزَّانَِيُ    يَوْنِكُحه

يت َذْتِووووَوالوووو»:كووووان حوووود الووووزانيني يف أول ا سووووالم مووووا جوووواء يف سوووولرة النسوووواء  ِنسوووواِئُكْم فاِحَشووووَ  ِموووونْ نَي الْ الَّ
ُ هَلُونَّ لِت َحَّتَّ يَوتَوَلفَّاُهنَّ  يف اْلبُويُ ُكلُهنَّ فَِإْن َكِهُدوا فََأْمسِ .فَاْسَتْشِهُدوا َعَلْيِهنَّ أَْربَوَع   ِمْنُكمْ   اْلَمْلُت أَْو َاَْعوَل اّللَّ

 لتعبْي.األذى اب وكان حد الرجل.لتعبْيفكان حد املرأة احلبك يف البيحل واألذى اب..« َسِبيال  
 ي  النساء.آيه من قبل الذي أكارت إل« السبيل»فكان هذا هل .مث أنزل اّلِل حد الزان يف سلرة النلر

ا ن مسولما ابلغووموَّت كوا ويلقووع عليوه.وهل الوذي   ُيصون ابلزواج.وا؟لود هول حود البكور موون الرجوال والنسواء
 جم.فحد  الر  له اللطء يف نكا  صحي  وهل مسلم حر ابل فأما انصن وهل من سب  .عاقال حرا
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 - -سوولل اّلِل ر وكوان .ماوملووا كوان الوونا القورآين جممووال وعا.ويبحل ا؟لود ابلقرآن.وقود يبووحل الورجم ابلسوون 
 قد رجم الزانيني انصنني،فقد تبني من هذا أن ا؟لد خاص بغْي انصن.

؟لووود موووع بوووني اوا؟مهلر علوووى أنوووه   ا.للمحصووونوهنوووا  خوووال  فقهوووك حووولل ا؟موووع بوووني ا؟لووود والووورجم 
 غووْي احلوور د الووزاينحوووحلل .والرجم.كمووا أن هنووا  خالفووا فقهيووا حوولل تغريووه الووزاين غووْي انصوون مووع جلوود 

مووع  ضووك حنوون إ ووا .وهوول خووال  نليوول   نوودخل يف تفصوويله هنا،يطلووه يف ملضووعه موون كتووه الفقووه ...
ي سووب  لووه أن الووذ ذلووك.ا؟لد،وعقلبوو  انصوون هووك الرجم فنرى أن عقلبوو  البكوور هووك.حكموو  هووذا التشووريع

يو  الصوحي  النظيو  وجربه،فعدولوه عنوه قود عور  الطر  -ابلو   وهل مسلم حر -اللطء يف نكا  صحي  
نودفع يلغر،الذي قد الغفل ا إىل الزان يشك بفساق فطرته واحنرافها،فهل جدير بتشديد العقلب ،خبال  البكر

لوووه يتذوقوووه فيوووه عع فانصووون ذو عربووو .وهنوووا  فوووار  آخووور يف نبيعووو  الفعل.هوووحل ضوووغ  امليووول وهووول غريووور .
 فهل حري بعقلب  كذلك أكد..ويستجيه له بدرج  أعم   ا يتذوقه البكر

 : خذ به،قون تسام  و  هلاقةفيشدق يف األ -كما سل    -والقرآن يذكر هنا حد البكر وحد  
ُهمووا ِمائَووَ  َجْلووالزَّانِيَووُ  َوالووزَّاين فَاْجلِووُدوا ُكوولَّ و » ووُتْم تُوْيِمنُوولَن .يووِن اّللَِّ ْم ِّبِمووا رَأْفَوو   يف قِ   َشُْخووْذكُ َدة ،وَ اِحوود  ِمنوْ ِإْن ُكنوْ

 «.نيَ ُمْيِمنِ َوْلَيْشَهْد َعذاَّبُما نائَِف   ِمَن الْ .اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخرِ 
و ال فوووو  يف احلوووود أ ا،وعوووودم تعطيوووولفهووووك الصوووورام  يف إقاموووو  احلوووود وعوووودم الرأفوووو  يف أخووووذ الفوووواعلني  رمهم

ع يف لن أوجووع وأوقوومنني،فيكوووإقامتووه يف مشووهد عووام هضوور  نائفوو  موون املي .إقامتووه،تراخيا يف قيوون اّلِل وحقه
 نفلس الفاعلني ونفلس املشاهدين.

   الووزَّاين »:كوويج لم  موون و مث يزيوود يف تفظيووع الفعلوو  وتبشوويعها،فيقطع مووا بووني فاعليهووا وبووني ا؟ماعوو  املسوو
 « ..اْلُمْيِمِننيَ  َوُحِرَِم ذِلَك َعَلى.رِ   ن  أَْو ُمشْ  َّ زايَوْنِكُ  ِإ َّ زانَِي   أَْو ُمْشرَِك  ،َوالزَّانَِيُ    يَوْنِكُحها إِ 

 ميوان   بعيودة عون االو  نفسويإ ا يكلنولن يف ح.وإذن فالذين يرتكبلن هذ  الفعل    يرتكبلوا وهم ميمنلن
رجووحل عووون خمووع نفووك  د ارتكاّبووا   ترتضووك الوونفك امليمنووو  أن توورتب  يف نكووا وبعوو.وعوون مشوواعر ا ميان

مثول  د إىل هورمي موام أمحواحَّت لقود ذهوه .ا ميان بتلك الفعل  البشع  ألوا تنفور مون هوذا الورابط وتشوم ز
لوى وع.دنك املنفرن ذلوك الوموهذا الرابط بني زان وعفيف ،وبني عفي  وزانيو  إ  أن تقوع التلبو  الويت تطهور 
اق وقولع لوزاين واسوتبعن نكوا  اأي  حال فاهلي  تفيد نفلر نبع امليمن من نكوا  الزانيو ،ونفلر نبوع امليمنو  مو

ك تقطوووع وبوووذل..« ِننيَ ْلُموووْيمِ اَوُحوووِرَِم ذلِوووَك َعلَوووى »:هوووذا الووورابط بلفوووج التحووورمي الووودال علوووى كووودة ا سوووتبعاق
 نظيف .ملسلم  الطاهرة الاللكائج اليت ترب  هذا الصن  املدنك من الناس اب؟ماع  ا

َلُه َمْريَوُد بْوُن َأىِب َعْن ُعبَوْيِد اّللَِّ ْبِن اأَلْخَنِك َأْخَثَىِن َعْمُرو ْبُن ُكَعْيه  َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِِ  قَاَل َكاَن َرُجل  يُوَقاُل 
وَ  يُوَقواُل هَلَوا َحَّتَّ َذِْتَى ِّبُِم ا 1757َمْريَد  وََكاَن َرُجال  َُيِْمُل اأَلْسَرى ِمْن َمكَّ َ  ْلَمِديَنَ  قَواَل وََكانَوحِل اْمورَأَة  بَغِوى  ِ َكَّ

                                                 
)السويد رمحوه هللا  ر ا يكلن املقصلق ابألسارى هنا ضعا  امليمنني الذين   يقدروا على اهلجرة  ن أمسوك ّبوم املشوركلن يف مكو .  - 1757

) 
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ووَ  َُيِْملُووُه قَوواَل َفِجْ ووحُل َحووَّتَّ انْوتَوهَ  ْيووحُل ِإىَل ِلوولِِ َعنَوواُ  وََكانَووحْل َصووِديَق   لَووُه َوِإنَّووُه َكوواَن َوَعووَد َرُجووال  ِمووْن أَُسوواَرى َمكَّ
َل    وا انْوتَوَهوحْل .ُمْقِمرَة   َحاِئ   ِمْن َحَلاِئِ  َمكََّ  ِ  لَيوْ قَاَل َفَجاَءْت َعَناُ  فَأَْبَصَرْت َسَلاَق ِللِِى ِ َْنِه احْلَواِئِ  فَوَلمَّ

لَو َ .ِإىَلَّ َعَرفَوْتُه فَوَقالَوحْل َمْريَوُد فَوُقْلوحُل َمْريَوُد  َم قَاَل قُوْلوحُل اَي َعنَواُ  َحورَّ .فَوَقالَوحْل َمْرَحب وا َوأَْهوال  َهلُومَّ فَبِوحْل ِعْنوَداَن اللَّيوْ
ُ الِزانَ  قَاَل فَوَتِبَعووِ  مَثَانِيَوو   َوَسووَلْكحُل اْاَْنَدَمووَ  فَانْوتَوَهْيووحُل ِإىَل .قَالَووحْل اَي أَْهووَل اْاِيَوواِم َهووَذا الرَُّجووُل َُيِْمووُل َأْسوورَاُكمْ .اّللَّ

ُ َع ِِ َكْه   أَْو َغار  َفَدَخْلحُل َفَجاُءوا َحَّتَّ قَاُملا َعَلى رَْأِسى فَوَباُللا َفَطلَّ بَوْلهلُُ  قَواَل .ْم َعلَوى رَْأِسوى َوأَْعَمواُهُم اّللَّ
لَووُه  مُثَّ َرَجعُوولا َوَرَجْعووحُل ِإىَل َصوواِحِب َفَحَمْلتُووُه وََكوواَن َرُجووال  يَِقوويال  َحووَّتَّ انْوتَوَهْيووحُل ِإىَل اِ ْذِخووِر فَوَفَكْكووحلُ  َعْنووُه َكبوْ

لُوووُه َويُِعينُوووِ  َحوووَّتَّ قَوووِدْمحُل اْلَمِدينَووو فَوُقْلوووحُل اَي َرُسووولَل اّللَِّ أَْنِكوووُ  َعَناق وووا  --َ  فَأَتَوْيوووحُل َرُسووولَل اّللَِّ َفَجَعْلوووحُل َأمحِْ
َوَ ْ يَوُرقَّ َعَلىَّ َكويوْ  ا َحوَّتَّ نَوزَلَوحِل )الوزَّاىِن  َ يوَوْنِكُ  ِإ َّ زَانِيَو   أَْو ُمْشورَِك   َوالزَّانِيَوُ   --َمرََّتنْيِ فََأْمَسَك َرُسلُل اّللَِّ 

اَي َمْريَووووُد الووووزَّاىِن  َ »  --ا ِإ َّ زَان  أَْو ُمْشوووورِ   َوُحووووِرَِم َذلِووووَك َعلَووووى اْلُمووووْيِمِننَي( فَوَقوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ  َ يَوْنِكُحَهوووو
 .1758«يَوْنِكُ  ِإ َّ زَانَِي   أَْو ُمْشرَِك   َوالزَّانَِيُ   َ يَوْنِكُحَها ِإ َّ زَان  أَْو ُمْشرِ   َفالَ تَوْنِكْحَها 

ه ا موام وهل موا أخوذ بو.اين كوذلكواي  تفيد هرمي نكا  املويمن للزانيو  موا   تته،ونكوا  امليمنو  للوز فهذ  الر 
عووزل فاعلهووا تهووك فعلوو  فوعلى أيوو  حووال .واملسووأل  خالفيوو  تطلووه يف كتووه الفقووه.ورأى غووْي  غووْي رأيه.أمحوود

لود   كعقلبو  ا؟عيو  أليمووهوذ  وحودها عقلبو  اجتما.عن ا؟ماعو  املسولم  وتقطوع موا بينوه وبينهوا مون رواب 
 أو أكد وقعا 

افع كون يغفول الودو يائن    وا سالم وهل يضوع هوذ  العقولابت الصوارم  احلا و  لتلوك الفعلو  املسوتنكرة الشو
 و قتلها.م يف كبتها أ خْي هلفا سالم يقدر أنه   حيل  للبشر يف قفع هذ  امليلل،و .الفطري  أو ُيارّبا

اة ن انمووولس احليوووا جوووزءا موووللوووائ  الطبيعيووو  الووويت ركبهوووا اّلِل يف كياوم،وجعلهوووو  يكووون ُيووواول أن يلقووو  ال
 ن.ا ا نسااألكث،ييقي إىل غايته من امتداق احلياة،وعمارة األرم،اليت استخل  فيها هذ

 موووو  بيحل،وبنوووواءإىل إقا إ ووووا أراق ا سووووالم حماربوووو  احليلانيوووو  الوووويت   تفوووور  بووووني جسوووود وجسوووود،أو   هتوووود 
ى ت ا؟نسووي  علووالعالقوا اة مشوو ك ،  تنتهوك ابنتهوواء اللحظوو  ا؟سودي  الغليظوو   وأن يقوويمعا،وإنشواء حيوو

ل ،وبتعبووْي كووام وروحنيأسوواس موون املشوواعر ا نسوواني  الراقيوو ،اليت ععوول موون التقوواء جسوودين نفسووني وقلبووني
  يوقك يف الذر يلتل مشو  ،التقاء إنسانني،ترب  بينهموا حيواة مشو ك ،وآمال مشو ك ،وآ م مش ك ،ومسوتقب

 دان حارسووووني  يووووه اللالوووواملرتقبوووو ،ويتقابل يف ا؟يوووول ا؟ديوووود الووووذي ينشووووأ يف العووووا املشوووو  ،الذي يقوووولم عل
 يف قان.

موون هنووا كوودق ا سووالم يف عقلبوو  الووزان بلصووفه نكسوو  حيلاني ،تووذهه بكوول هووذ  املعوواين،وتطي  بكوول هووذ  
مسخا كول  وه .أنثى وأنثى،و  بني ذكر وذكر األهدا  وترق الكائن ا نساين مسخا حيلانيا،  يفر  بني

فإن فر  وميز فليك وراء اللذة بنواء يف احليواة،وليك وراءهوا عموارة .إرواء جلع  اللحم والدم يف حلظ  عابرة
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يف األرم،ولووويك وراءهوووا نتووواج و  إراقة نتووواج  بووول لووويك وراءهوووا عانفووو  حقيقيووو  راقيووو ،ألن العانفووو  همووول 
فرقها من ا نفعال املنفرق املتقطع،الذي ُيسوبه الكثوْيون عانفو  يتغنولن ّبا،وإ وا وهذا ما ي.نابع ا ستمرار

هك انفعال حيلاين يتزاي بزي العانف  ا نساني  يف بعخ األحيان  إن ا سالم   ُيوارب قوافوع الفطورة و  
الوذي يودور عليوه يسوتقذرها إ وا ينظمهوا ويطهرها،ويرفعهوا عون املسوتلي احليلاين،ويرقيهوا حوَّت تصوب  انولر 

فيجورق هوذا امليول الفطوري مون كول  -وخباصو  البغواء  -فأموا الوزان ا جتماعيو  .الكثْي من اهلقاب النفسوي  و 
الرفرفووات الروحي ،واألكوولا  العلليوو  وموون كوول اهلقاب الوويت عمعووحل حوولل ا؟وونك يف  ريوو  البشووري  الطليوول 

ذلووك أن كثووْيا موون أزواج احليوولان .ا موون احليلانويبديووه عوواراي غليظووا قووذرا كمووا هوول يف احليلان،بوول أكوود غلظوو
وخباصوو   -والطووْي تعوويا متالزموو ،يف حيوواة زوجيوو  منظم ،بعيوودة عوون الفلضووى ا؟نسووي  الوويت يشوويعها الووزان 

يف بعخ بي وات ا نسوان  قفوع هوذ  النكسو  عون ا نسوان هول الوذي جعول ا سوالم يشودق ذلوك  -البغاء 
الويت تعوار  النواس علوى أن يوذكروها عنود الكوالم  ا جتماعي  ضرار ذلك إىل األ.التشديد يف عقلب  الزان .

وكوول واحوود موون .عوون هووذ  ا؟رميوو ،من اخووتالط األنسوواب،وإترة األحقاق،وهتديوود البيوولت اهلمنوو  املطم نوو  .
 هذ  األسباب يكفك لتشديد العقلب .

معوحل اني  الويت عاب ا نسوولكن السبه األول وهول قفوع النكسو  احليلانيو  عون الفطورة البشوري ،ووقاي  اهلق
ام لووى أسوواس الوودو لقائموو  عاحوولل ا؟نك،وانافظوو  علووى أهوودا  احليوواة العليووا موون احليوواة الزوجيوو  املشوو ك  

.علوووى أن   األخرىوهل ا؟وووامع لكووول األسوووباب الفرعيووو.هوووذا السوووبه هووول األهوووم يف اعتقووواقي.وا متوووداق .
،ومن ن وقولع الفعولملانعو  موايو  الضوماانت اللقائيو  ا سالم   يشدق يف العقلب  هذا التشوديد إ  بعود هق

ى ل،  يقوووولم علوووواة متكامووووفا سووووالم موووونهج حيووو.تلقيوووع العقلبوووو  إ  يف احلووووا ت الثابتوووو  الووويت   كووووبه  فيها
ذ  األسووباب ّبووع األخووذ مث يعاقووه بعوود ذلووك موون يوود .العقلبوو  إ ووا يقوولم علووى توولفْي أسووباب احليوواة النظيفوو 

 نائعا غْي مضطر.امليسرة ويتمرغ يف اللحل 
 .. ن السيا ويف هذ  السلرة  اذج من هذ  الضماانت اللقائي  الكثْية ستأيت يف ملضعها م

اْقَرُ وا احْلُووُدوَق :فوإذا وقعووحل ا؟رميو  بعوود هوذا كلووه فهوول يودرأ احلوود موا كووان هنووا  رورج منووه فَعوْن َعاِئَشووَ ،قَاَلحلْ 
ووا،َفَخُللا َسووِبيَلُه،فَِإنَّ اِ َموواَم أَْن ُحِْطووىء يف اْلَعْفووِل،َخْْي  َعووِن اْلُمْسووِلِمنَي َمووا اْسووَتطَْعُتْم،فَِإَذا وَ  َجووْدمُتْ لِْلُمْسووِلِم َرَْرج 

 1759«.ِمْن أَْن ُحِْطَئ يف اْلُعُقلبَ ِ 
 ه.أو اع افا   كبه  يف صحت.لذلك يطله كهاقة أربع  عدول يقرون بر ي  الفعل 

   -كمووا ذكووران   -ولكن ا سووالم .أحوودا،ألوا غووْي قابلوو  للتطبيوو وقوود يظوون أن العقلبوو  إذن و يوو    توورقع 
يقوويم بنوواء  علووى العقلبوو ،بل علووى اللقايوو  موون األسووباب الدافعوو  إىل ا؟رميوو  وعلووى هتووذيه النفوولس،وتطهْي 
الضمائر وعلى احلساسي  اليت يثْيها يف القللب،فتتحرج من ا قدام على جرمي  تقطوع موا بوني فاعلهوا وبوني 
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و  يعاقووه إ  املتبجحووني اب؟رمي ،الووذين يرتكبلوووا بطريقوو  فاضووح  مسووته ة .املسوولم  موون وكوويج  ا؟ماعوو 
وقوود .أو الووذين يرغبوولن يف التطهوور إبقاموو  احلوود علوويهم كمووا وقووع ملووا عووز ولصوواحبته الغامدي .فْياهووا الشووهلق

عورام النول مورارا أن يطهور  ابحلود،ويل  يف ذلوك،على الورغم مون إ - -جاء كل منهما يطله مون النول 
و  يعووود بووود مووون إقامووو  احلد،ألنوووه بلووو  إىل الرسووولل بصوووف  مسوووتيقن    كوووبه  .حوووَّت بلووو  ا قووورار أربوووع مووورات

تَوَعوافَوُلا » قَواَل  --َعْن َعْمرِو ْبِن ُكوَعْيه  َعوْن أَبِيوِه َعوْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َعْمورِو بْوِن اْلَعواِص أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ .فيها
َنُكْم َفَما بَوَلَغِ  ِمْن َحدِ  فَوَقْد َوَجَه  احْلُُدوقَ   .1760«ِفيَما بَويوْ

لوووزانة فالرأفووو  اب. قيووون اّللِ يففوووإذا وقوووع اليقني،وبلووو  األمووور إىل احلاكم،فقووود وجوووه احلووود و  هووولاقة،و  رأفووو   
أفوووووو  وهك ر .ريا؟نوووووواة حين ووووووذ هووووووك قسوووووولة علووووووى ا؟ماعوووووو ،وعلى اهلقاب ا نسوووووواني ،وعلى الضوووووومْي البشوووووو

ن تكوولن رسوولله أموورا أاّلِل و  ومووا كووان ملوويمن و  ميمنوو  إذا قضووى.وقوود اختووار هلم.ّلِل أرأ  بعباق فا.مصووطنع 
دّ عووون قسووولة   أن يتحوووواّلِل أعلوووم  صووواحل العبووواق،وأعر  بطبوووائعهم،فليك ملتشووود.هلوووم ااوووْية مووون أمووورهم

 رة،وتووورتكك يفلفطيهوووا افالعقلبووو  الظاهريووو  فهوووك أرأ   وووا ينتظووور ا؟ماعووو  الووويت يشووويع فيهوووا الزان،وتفسووود 
 احلمأة،وتنتكك إىل قر  البهيم  األوىل ..

   وا سوالم.فيه لوذي تعويااوالتشديد يف عقلب  الزان   يغب وحد  يف صيان  حياة ا؟ماع ،وتطهْي ا؟ول 
لقائيووو  وعلوووى لوووى الضوووماانت العإ وووا يعتمووود  -كموووا قلنوووا   -يعتمووود علوووى العقلبووو  يف إنشووواء احليووواة النظيفووو  

 حلياة كلها من رائح  ا؟رمي .تطهْي جل ا
خوورى يف أيوو  خطوولة مث ميضووك يف الطر .لووذلك يعقووه علووى حوود الووزان بعووزل الووزانة عوون جسووم األموو  املسوولم 

 َوالَّووِذينَ »:ليوول أكيووداسووتبعاق لوول ا؟رميوو  موون جوول ا؟ماعوو  فيعاقووه علووى قووذ  انصوونات واهتووامهن قون ق
َوأُولِ َك ُهوُم .ْم َكهاَقة  أَبَودا  ْلَدة ،َو  تَوْقبَوُللا هلَُ جَ  مَثاِننَي ِلُدوُهمْ ْربَوَعِ  ُكَهداَء فَاجْ يَوْرُملَن اْلُمْحَصناِت مُثَّ  َْ َذْتُلا  َِ 

 « ..اْلفاِسُقلنَ 
بووودون قليووول  -ت احلرائووور ييبوووات أو أبكوووارا وهووون العفيفوووا -إن تووور  األلسووون  تلقوووك الوووتهم علوووى انصووونات 

ميضوووك آمنوووا   نكوووراء مث  بري ووو  أو بري وووا بتلوووك التهمووو  القوووانع،ي   اجملوووال فسووويحا لكووول مووون كووواء أن يقوووذ
وإذا   هودق اب هتوامتهم أو مفتصب  ا؟ماع  واسك،وإذا أعراضها جمرحو ،و عتها ملليو  وإذا كول فورق فيهوا مو

وهوك حالو  .ويوار .كل زوج فيها كوا  يف زوجوه،وكل رجول فيهوا كوا  يف أصوله،وكل بيوحل فيهوا مهودق اب 
 ب    تطا .من الشك والقل  والري

 ذلك إىل أن انراق  اع التهم يلحك إىل النفلس املتحرج  مون ارتكواب الفعلو  أن جول ا؟ماعو  كلوه ملوّل
وأن الفعل  فيها كائع  فيقدم عليها مون كوان يتحورج منهوا،وهتلن يف حسوه بشواعتها بكثورة ترقاقها،وكوعلر  
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ع وقلعوه وا؟ماعو  اسوك وتصوب  وهوك تتونفك  ن كثْيين غْي  ذتلوا  ومن مث   عودي عقلبو  الوزان يف منو
 يف ذلك ا؟ل امللّل امللحك ابرتكاب الفحشاء.

كودق القورآن ..ه علويهم هلذا،وصيان  لاعرام مون التهجم،ومحايو  ألصوحاّبا مون اهل م الفظيعو  الويت تصو
واللصوووم اقة،اط الشهموووع إسوووق.مثوووانني جلووودة ..الكووورمي يف عقلبووو  القوووذ ،فجعلها قريبووو  مووون عقلبووو  الوووزان .

لقووواذ  فوووال اهووودر قووولل والثاني  أقبيووو  يف وسووو  ا؟ماعووو  ويكفوووك أن ي.والعقلبووو  األوىل جسووودي .ابلفسووو  .
فهول  لثالثو  قينيو كوالم  وابييخذ له بشهاقة،وأن يسق  اعتبار  بني الناس وميشوك بيونهم متهموا   يليو  لوه 

ر يوووو  شووووهدون بيذ   ربعوووو  ذلووووك إ  أن ذيت القووووا.منحوووور  عوووون ا ميووووان خووووارج عوووون نريقووووه املسووووتقيم .
 لفعل .الى صاحه ويلقع حد الزان ع.فيكلن قلله إذن صحيحا.الفعل،أو بثالي  معه إن كان قد رآ 

خا فيه،وعودم ام والو  وا؟ماع  املسلم    ختسور ابلسوكلت عون هتمو  غوْي حمققو  كموا ختسور بشويلع ا هتو
 كوووووووووانلا رتكووووووووواب الفعلوووووووو  الووووووووويتالتحوووووووورج مووووووووون ا ذاعووووووووو  بووووووووه،وهريخ الكثوووووووووْيين مووووووووون املتحوووووووورجني علوووووووووى ا

ريفات احلرائور الشو لويت تصويهاوذلك فول  اهل م الفظيعو  .يستقذرووا،ويظنلوا  نلع  يف ا؟ماع  أو انقرة
 بيلت.واألحرار الشرفاء وفل  اهلتر اليت ت ته عليها يف حياة الناس ونمأنين  ال

لا ِمووْن لَّووِذيَن  بُوواِإ َّ »:ه،إ  أن يتوولبوتظوول العقوولابت الوويت تلقووع علووى القاذ ،بعوود احلد،مصوولت  فوول  رأسوو
 « ..بَوْعِد ذِلَك َوَأْصَلُحلا فَِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  

صوووووو  و فع عنووووووه هل يعوووووولق إىل العقلبوووووو  األخووووووْية وحوووووودها،فْي :وقوووووود اختلوووووو  الفقهوووووواء يف هووووووذا ا سووووووتثناء
د والشوافعك الوك وأمحوئمو  مفوذهه األ.الفس ،ويظل مرقوق الشهاقةف أم إن كهاقته تقبل كذلك ابلتلب  .

ىل إق ا سووتثناء  ا يعوول إ:وقال ا مووام أبوول حنيفوو .إىل أنووه إذا  ب قبلووحل كووهاقته،وارتفع عنووه حكووم الفسوو 
إن قبول كوهاقته،و ت  :ضوحا وقال الشوعل وال.ا؟مل  األخْية،فْيتفع الفسو  ابلتلبو ،ويبقى مورقوق الشوهاقة

 فيما قذ  فحين ذ تقبل كهاقته. ب،إ  أن يع   على نفسه أنه قال البهتان 
وبووذلك .لقاذ اباكوور موون موأان أختووار هووذا األخووْي ألنووه يزيوود علووى التلبوو  إعووالن بووراءة املقووذو  ابعوو ا  

 قل  إنه إ ا وقع احلد على القاذ  لعدم كفاي  األ:و  يقال.ميحك آخر أير للقذ 
  الشوووهلق اووود بقيووو لكووون القووواذ   و  ُييوووك يف أي نفوووك  ووون  عووولا ا هتوووام أنوووه ر وووا كوووان صوووحيحا و  
ي  فوال لجهو  التشوريعق  مون الر بذلك يثأ العرم املقذو  ااما،ويرق له اعتبار  من اللجه  الشعلري  بعد ..

 تان.يبقى هنالك قاع  هدار اعتبار القاذ  اندوق التائه املع    ا كان من ّب
فإن مطالبتووه  ن ذيت  ربعوو  كووهداء .امرأتووهولكن اسووتثب منووه أن يقووذ  الرجوول .ذلووك حكووم القووذ  العووام

واملفروم أ  يقذ  الرجل امرأته إ  صاققا ملا يف ذلوك مون التشوهْي بعرضوه وكورفه .فيه إرها  له وإعنات
َوالَّوووِذيَن يَوْرُمووولَن أَْزواَجُهوووْم،َوَ ْ َيُكوووْن هَلُوووْم »:لوووذلك جعووول هلوووذا النووولع مووون القوووذ  حكوووم خووواص.وكرامووو  أبنائه
َفَشووهاَقُة َأَحووِدِهْم أَْربَووُع َكووهاقات  اِبّللَِّ ِإنَّووُه َلِمووَن الصَّاِقِقنَي،َواْااِمَسووُ  أَنَّ َلْعنَووحَل اّللَِّ َعَلْيووِه . أَنْوُفُسُهمْ ُكووَهداُء ِإ َّ 
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َهووا اْلَعووذاَب أَْن َتْشوَهَد أَْربَووَع َكووهاقات  اِبّللَِّ ِإنَّوُه َلِموونَ .ِإْن كواَن ِمووَن اْلكاِذِبنيَ  اْلكاِذِبنَي،َواْااِمَسووَ  أَنَّ  َويَوْدَرُ ا َعنوْ
َ تَولَّاب  َحِكيم  .َغَضَه اّللَِّ َعَلْيها ِإْن كاَن ِمَن الصَّاِقِقنيَ   « ..َوَلْل  َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوأَنَّ اّللَّ

فعلو   ج علوىلوع الوزو ذلك حوني يط.ويف هذ  النصلص تيسْي على األزواج،يناسه قق  احلال  وحرج امللق 
ليهوووووا ع قعووووولا  فعندئذ ُيلووووو  أربوووووع مووووورات ابّلِل إنوووووه لصووووواق  يف.زوجتوووووه ولووووويك لوووووه مووووون كووووواهد إ  نفسوووووه

 ألنووه الشوواهد كووهاقات وتسوومى هووذ .ابلزان،وُيلوو  ميينووا خامسوو  أن لعنوو  اّلِل عليووه إن كووان موون الكاذبني
ذلوك إ  .رجم .وهول الو فإذا فعل أعطاها قدر مهرها،ونلقحل منه نلقو  ابئنو ،وح  عليهوا حود الوزان.اللحيد

  ماهووا بووه وهلوور هووا فيمووا أن ترغووه يف قرء احلوود عنهووا فإوووا عندئووذ هلوو  ابّلِل أربووع موورات أنووه كوواذب علي
 بني مون زوجهوااحلود،وت بوذلك يودرأ عنهوا.ميينا خامس   ن غضوه اّلِل عليهوا إن كوان صواققا وهوك كاذبو  .

 و  يقذ  الللد ومن يقذفه ُيد ...ليهاإ إليه بل -ن كانحل حامال إ -ابملالعن  و  ينسه ولدها 
ْيُكْم اّللَِّ َعلَوووو َفْضوووولُ  َولَووووْل »:وقوووود عقووووه علووووى هووووذا التخفيوووو  والتيسووووْي،ومراعاة األحوووولال والظوووورو  بقللووووه

َ تَوووووولَّاب  َحِكووووويم   توووووه  ثووووول هوووووذ  ضووووول اّلِل ورمحفكووووولن لووووول  ..و  يبوووووني موووووا الوووووذي كوووووان ي« َوَرمْحَتُوووووُه،َوأَنَّ اّللَّ
 نوه كور  والنا يولحك.لنيوه املتقولتلب  بعد مقارف  الذنلب ..  يبينوه لي كوه جمموال مرهلاب،يتقالتيسْيات،واب

 عظيم.
 وقد ورقت رواايت صحيح  يف سبه نزول هذا احلكم :

وا نَوزَلَوحْل َهوِذِ  اهليَو ُ  , قَاَل:"َلمَّ لا ِ َْربَوَعوِ  ُكوَهَداَء "  ِإىَل " َوالَّوِذيَن يَوْرُمولَن اْلُمْحَصوَناِت مُثَّ َ ْ َذْتُو :َعِن اْبِن َعبَّواس 
َذَها َرُجول  َ ْ َيُكوْن ِ  أَْن أَُحرَِِكوُه, :آِخِر اهليَِ , فَوَقاَل َسْعُد ْبُن ُعَباَقةَ  أََهَكَذا أُْنزَِلحْلف فَوَلْل َوَجْدُت َلَكاع ا ُمتَوَفخِِ

 ِ َْربَوَعوووِ  ُكووَهَداَء َحوووَّتَّ يَوْقِضوووَك َحاَجتَووُه, فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ َو  أَُهيَِِجووُه َحوووَّتَّ آيتَ ِ َْربَوَعوووِ  ُكووَهَداَءف فَووووَلاّللَِّ   آيت 
:َواّللَِّ :اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر, َأ  َتْسَمُعلَن َما يَوُقلُل َسيِِدُُكْمف فَوَقاُللا , ,   تَوُلْموُه, فَِإنَّوُه َرُجوُل َغيُولر  اَي َرُسلَل اّللَِّ

ِة َغْْيَتِوووِه, فَوَقووواَل َموووا تَووووَزوََّج ِفينَوووا قَوووُ  ِإ   َعوووْذرَاَء, َو  نَلَّوووَ  اْمووورَأَة  قَوووُ  فَووواْجَ َأَ َرُجووول  ِمنَّوووا أَْن يَوتَوَزوََّجَهوووا ِموووْن ِكووودَّ
َنا:َسْعد   , َوَلِكْن َعِجْبحُل, فَوبَويوْ َا ِمْن ِعْنِد اّللَِّ َا حلََ  , َوَأوَّ َكوَذِلَك, ُسولُل اّللَِّ رَ  َواّللَِّ ِإيِنِ أَلْعَلُم اَي َرُسلَل اّللَِّ َأوَّ

ُ َعلَووْيِهْم, فَوَقوالَ  , ِإيِنِ ِجْ وحُل اْلَبارَِحووَ  :ِإْذ َجواَء ِهوالُل بْوُن أَُميَّوَ  الْووَلاِقِفُك, َوُهوَل َأَحوُد الَّوِذيَن َ َب اّللَّ اَي َرُسولَل اّللَِّ
ْعتُوُه ِ ُُذيَنَّ, َفَكورَِ  َرُسولُل اّللَِّ ِعَشاء  ِمْن َحاِئ   ِ  ُكْنحُل ِفيِه, فَورَأَيْوحُل ِعْنوَد أَْهلِوك َرُجوال, َورَ  َموا أَيْوتُوُه بَِعْيوَبَّ َو َِ

, َواّللَِّ ِإيِنِ أَلَرى يف :َأُاْلَووُد ِهووالل  َوتَوْبطُووُل َكووَهاَقتُُه يف اْلُمْسووِلِمنَيف فَوَقوواَل ِهووالل  :َجوواَء بِووِه, َفِقيلَ  اَي َرُسوولَل اّللَِّ
ووا, قَالَ َوْجِهووَك أَنَّووَك َتْكوورَُ  َمووا ِجْ وو ُ فَوَرج  نَووا َرُسوولُل اّللَِّ :حُل بِووِه, َوِإيِنِ أَلْرُجوول أَْن َاَْعووَل اّللَّ َكووَذِلَك ِإْذ نوَووَزَل فَوبَويوْ

ُه, ِإَذا نوَوَزَل َعَلْيوِه الْوَلْحُك تَوَربَّوَد لِوَذِلَك َجَسوُدُ  َوَوْجُهوُه, َوأَْمَسوَك َعْنوُه َأْصوَحابُ َعَلْيوِه الْوَلْحُك, وََكواَن َرُسولُل اّللَِّ 
وووا رُفِوووَع الْوووَلْحُك, قَالَ  ُهْم, فَوَلمَّ اْقُعلَهوووا, فَوووُدِعَيحْل, :أَْبِشوووْر اَي ِهوووالُل, فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ :فَولَوووْم يَُكلِِْموووُه َأَحووود  ِمووونوْ

ف فَوَقوواَل ِهووال:فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  , فَوَهووْل ِمْنُكَمووا َ ئِووه  َ يَوْعلَووُم أَنَّ َأَحوودَُكَما َكوواِذب  , َمووا :ل  ِإنَّ اّللَّ اَي َرُسوولَل اّللَِّ
اْكوَهْد أَْربَوَع َكوَهاَقات  اِبّللَِّ :َفِقيوَل هلِِالل  :َكوَذَب, قَالَ :قُوْلحُل ِإ  َحق ا, َوَلَقْد َصوَدْقحُل, فَوَقالَوحْل ِهوَك ِعْنوَد َذِلكَ 

فَِإنَّ َعَذاَب اّللَِّ َأَكُد ِموْن َعوَذاِب النَّواِس, َوِإنَّ اَي ِهالُل اتَِّ  اّللََّ, :ِإنََّك َلِمَن الصَّاِقِقنَي, َوِقيَل َلُه ِعْنَد اْاَاِمَس ِ 
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َهوووا, :َهوووِذِ  اْلُملِجبَوووُ  الَّووويِت تُلِجوووُه َعَلْيوووَك اْلَعوووَذاَب, فَوَقوووالَ  ا َكَموووا َ ْ َاْلِوووْدين َعَليوْ َهوووا أَبَووود  ُ َعَليوْ َواّللَِّ   يُوَعوووذُِِبِب اّللَّ
اْكووَهِدي أَْربَووَع َكووَهاَقات  اِبّللَِّ ِإنَّووُه َلِمووَن : َعَلْيووِه ِإْن َكوواَن ِمووَن اْلَكوواِذِبنَي, َفِقيووَل هَلَاَفَشووِهَد اْاَاِمَسووَ  أَنَّ َلْعنَووَ  اّللَِّ 

َ فَوووِإنَّ َعوووَذاَب اّللَِّ َأَكوووُد ِموووْن َعوووَذاِب النَّووواِس, َوِإنَّ َهوووِذ ِ :اْلَكووواِذِبنَي, َوِقيوووَل هَلَوووا ِعْنوووَد اْاَاِمَسووو ِ   اَي َهوووِذِ  اتَِّقوووك اّللَّ
ووَأْت َسواَع  , مُثَّ قَالَووحلْ  َواّللَِّ   أَْفَضووُ  قَووْلِمك, َفَشووِهَدِت اْاَاِمَسووَ  :اْلُملِجبَوُ  الَّوويِت تُلِجووُه َعَلْيوِك اْلَعووَذاَب, فَوتَوَلكَّ

َهوووا ِإْن َكووواَن ِموووَن الصَّووواِقِقنَي, قَاَل:"َوَقَضوووى َرُسووولُل اّللَِّ    يُوْرَموووى َولَوووُدَها, أَْن   تُوْرَموووى, وَ أَنَّ َغَضوووَه اّللَِّ َعَليوْ
َُمووا يَوتَوَفرَّ  قَوواِن بِغَووْْيِ نَووال   َوَمووْن َرَماَهووا َوَرَمووى َولَووُدَها ُجلِووَد احْلَوودَّ, َولَووْيَك هَلَووا َعَلْيووِه قُوولت  َو  ُسووْكَ  ِمووْن َأْجووِل َأوَّ

َهووا, َوقَواَل َرُسوولُل اّللَِّ  يُوْيووِبَج ُأَصوْيِهْه أَْرَسووَ  مَحْوَا السَّوواَقنْيِ, فَوُهووَل أَْبِصوُروَها فَووِإْن َجوواَءْت بِوِه أُ :َو  ُمتَووَل   َعنوْ
ا, مُجَالِي وووا,  ووواَقنْيِ َسووواِبَ  اِ ْليَوتَووونْيِ, أَْوَرَ , َجْعووود  َ السَّ فَوُهوووَل ِلَصووواِحِبِه, هِلِوووالِل بْوووِن أَُميَّوووَ , َوِإنَّ َجووواَءْت بِوووِه َخوووَد َّ

ا مُجَالِي ووا َخوودَ :قَالَ  َ السَّوواَقنْيِ َسوواِبَ  األَْليَوتَوونْيِ, فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ َفَجوواَءْت بِووِه أَْوَرَ  َجْعوود  َّ : لَووْل  اأَلمْيَوواُن َلَكوواَن
"، قَوواَل َعبَّاق   َلَقووْد رَأَيْوتُووُه أَِمووَْي ِمْصوور  ِمووَن اأَلْمَصوواِر   يَووْدرِي َمووْن أَبُوولُ  " :َفَسووِمْعحُل ِعْكرَِمووَ , يَوُقللُ :ِ  َوهَلَووا أَْموور 

1761. 
ووا نَوزََلحلْ وَعووِن ابْووِن عَ  ،قَوواَل َلمَّ }َوالَّووِذيَن يَوْرُموولَن اْلُمْحَصووَناِت مُثَّ َ ْ َذْتُوولا ِ َْربَوَعووِ  ُكووَهَداَء فَاْجلِووُدوُهْم مَثَوواِننَي :بَّاس 

ا{ قَوواَل َسووْعُد بْووُن ُعبَوواَقَة،َوُهَل َسوويُِِد األَْنَصووارِ  زِلَووحْل اَي َرُسوولَل هللِا ف أََهَكَذا أُنْ :َجْلووَدة  َو َ تَوْقبَولُوولا هَلُووْم َكووَهاَقة  أَبَوود 
اَي َرُسولَل هللِا، َ تَوُلْمُه،فَِإنَّوُه :اَي َمْعَشَر األَْنَصاِر َأ َ َتْسوَمُعلَن ِإىَل َموا يَوُقولُل َسويِِدُُكْم ف قَواُللا:فَوَقاَل َرُسلُل هللِا 

،َواّللَِّ َموا تَوووَزوََّج اْمورَأَة  قَووُ  ِإ َّ ِبْكر ا،َوَموا نَلَّوو َ  اْمورَأَة  لَووُه َقُ ،فَواْجَ َأَ َرُجوول  ِمنَّوا َعلَووى أَْن يَوتَوَزوََّجَهوا ِمووْن َرُجول  َغيُوولر 
ِة َغْْيَتِوووِه،فَوَقاَل َسوووْعد   ْبوووحُل َأيِنِ لَوووْل :ِكووودَّ َوووا ِموووَن هللِا َوَلِكوووبِِ قَوووْد تَوَعجَّ َوووا َح  ،َوَأوَّ َواّللَِّ اَي َرُسووولَل هللِا،ِإيِنِ أَلْعلَوووُم َأوَّ

آيت ِّبِوْم  َقْد تَوَفخََّذَها َرُجل  َ ْ َيُكْن ِ  أَْن أَِهيَجُه َو َ أَُحرَِِكُه،َحَّتَّ آيتَ ِ َْربَوَعوِ  ُكوَهَداَء،فَوَلاّللَِّ  َ َوَجْدُت َلَكاع ا 
الَيَوووِ  الَّوووِذيَن تِيوووَه َفَما لَِبثُووولا ِإ َّ َيِسوووْي ا،َحَّتَّ َجووواَء ِهووواَلُل بْوووُن أَُميَّوووَ  ،َوُهوووَل َأَحوووُد الثَّ :َحوووَّتَّ يَوْقِضوووَك َحاَجتَوووُه،قَالَ 

نَوْيِه،َو ََِع ِ ُُذنَوْيِه،فَوَلْم يَ  ِهْجوُه،َحَّتَّ َأْصوَبَ ،فَوَغَدا َعَلْيِهْم،َفَجاَء ِمْن أَْرِضِه ِعَشاء ،فَوَلَجَد ِعْنَد أَْهِلِه َرُجال ،فَورََأى بَِعيوْ
ْعوحُل اَي َرُسلَل هللِا،ِإيِنِ ِجْ حُل أَْهِلك ِعشَ :، فَوَقالَ َعَلى َرُسلِل هللِا  اء ،فَوَلَجْدُت ِعْنَدَها َرُجال ،فَورَأَيْوحُل بَِعْيَبَّ،َو َِ

َقِد ابْوُتِلينَوووا ِ َوووا قَووواَل َسوووْعُد بْوووُن :َموووا َجووواَء بِِه،َواْكوووَتدَّ َعَلْيوووِه،َواْجَتَمَعحِل األَْنَصووواُر،فَوَقاُللاِ ُُذيَنَّ،َفَكووورَِ  َرُسووولُل هللِا 
َواّللَِّ ِإيِنِ أَلْرُجول :ِهواَلَل بْوَن أَُميَّوَ ،َويُوْبِطُل َكوَهاَقتَُه يف اْلُمْسوِلِمنَي،فَوَقاَل ِهواَلل  ُعَباَقَة،اهلَن َيْضِرُب َرُسولُل هللِا 

َها َرَْرج ا،فَوَقواَل ِهواَلل   ُ ِ  ِمنوْ ُ يوَ :أَْن َاَْعَل اّللَّ ْعلَوُم اَي َرُسولَل هللِا،ِإيِنِ قَوْد أََرى َموا اْكوَتدَّ َعَلْيوَك ِ َّوا ِجْ وحُل بِوِه،َواّللَّ
،فَوَلاّللَِّ ِإنَّ َرُسلَل هللِا  اْلَلْحُك،وََكواَن ِإَذا نوَوَزَل َعَلْيوِه يُرِيُد أَْن َذُْمَر ِبَضْربِِه ِإْذ نَوَزَل َعَلى َرُسلِل هللِا ِإيِنِ َلَصاِق  

}َوالَّووووِذيَن يَوْرُموووولَن :َن الَلْحِك،فَونَوزََلحلْ الْووووَلْحُك َعَرفُوووولا َذلِووووَك يف تَوَربُووووِد ِجْلِدِ ،يَوْعِب،فََأْمَسووووُكلا َعْنووووُه َحووووَّتَّ فَووووورََغ ِموووو
، لِل هللِا أَْزَواَجُهووووْم َوَ ْ َيُكوووووْن هَلُووووْم ُكوووووَهَداُء ِإ َّ أَنْوُفُسووووُهْم َفَشوووووَهاَقُة َأَحووووِدِهْم{ اهليَوووووَ  ُكلََّها،َفُسووووِرَِي َعوووووْن َرُسووووو

ووووا َوَرْرَ :فَوَقالَ  ُ لَووووَك فَوَرج  ووووا فَوَقوووواَل ِهاَلل  أَْبِشووووْر اَي ِهاَلُل،فَوَقووووْد َجَعووووَل اّللَّ قَووووْد ُكْنووووحُل أَْرُجوووول َذاَ  ِمووووْن َريبِِ َعووووزَّ :ج 
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َها،َفَجاَءْت،فَوَتاَلَها َرُسولُل هللِا :َوَجلَّ،فَوَقاَل َرُسلُل هللِا  َها فََأْرَسُللا إِلَيوْ َعَلْيِهَما،َوذَكََّرُ َا،َوَأْخَثَُ َوا أَْرِسُللا إِلَيوْ
َواّللَِّ اَي َرُسووووووووووولَل هللِا،َلَقوووووووووووْد َصوووووووووووَدْقحُل :َعوووووووووووَذاِب الوووووووووووُدنْوَيا،فَوَقاَل ِهووووووووووواَلل  أَنَّ َعوووووووووووَذاَب اهلِخووووووووووورَِة َأَكوووووووووووُد ِموووووووووووْن 

َها،فقاَلحلْ  نَوُهَما،َفِقيووَل هلِِاَلل  :َكووَذَب،فَوَقاَل َرُسوولُل هللِا :َعَليوْ اْكَهْد،َفَشووِهَد أَْربَووَع َكووَهاَقات  اِبّللَِّ ِإنَّووُه :َ ِعنُوولا بَويوْ
اَي ِهاَلُل،اتَّوووووِ  اّللََّ،فَوووووِإنَّ َعوووووَذاَب الوووووُدنْوَيا أَْهوووووَلُن ِموووووْن َعوووووَذاِب :َن يف اْاَاِمَسوووووِ ،ِقيلَ َلِموووووَن الصَّووووواِقِقنَي،فَوَلمَّا َكوووووا

َها،َكَمووا َ ْ َاْلِووْدين :اهلِخوورَِة،َوِإنَّ َهووِذِ  اْلُملِجبَووُ  الَّوويِت تُلِجووُه َعَلْيووَك اْلَعووَذاَب فَوَقووالَ  ُ َعَليوْ  َ َواّللَِّ  َ يُوَعووذُِِبِب اّللَّ
َها،َفَشووووِهَد يف اْاَاِمَسوووو ِ  اْكووووَهِدي أَْربَووووَع َكووووَهاَقات  :أَنَّ َلْعنَووووَ  هللِا َعَلْيووووِه ِإْن َكوووواَن ِمووووَن الَكوووواِذِبنَي،مُثَّ ِقيووووَل هَلَا:َعَليوْ

ووووا َكانَووووحِل اْاَاِمَسووووُ  ِقيووووَل هَلَووووا:اِبّللَِّ  َ فَووووِإنَّ َعووووَذاَب الوووودُ :ِإنَّووووُه َلِمووووَن الَكوووواِذِبنَي فَوَلمَّ نْوَيا أَْهووووَلُن ِمووووْن َعووووَذاِب اتَِّ  اّللَّ
َواّللَِّ  َ أَْفَضوووووووُ  :اهلِخووووووورَِة،َوِإنَّ َهوووووووِذِ  اْلُملِجبَوووووووُ  الَّووووووويِت تُلِجوووووووُه َعَلْيوووووووِك اْلَعوووووووَذاَب،فَوتَوَلكََّأْت َسووووووواَع  ،مُثَّ قَالَوووووووحلْ 

َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِقِقنيَ :قَوْلِمك،َفَشِهَدْت يف اْاَاِمَس ِ  نَوُهَما،َوَقَضوى ،فَوَفرََّ  َرُسولُل هللِا أَنَّ َغَضَه هللِا َعَليوْ بَويوْ
،َو َ تُوْرَمووى ِهووَك بِووِه َو َ يُوْرَمووى َولَووُدَها،َوَمْن َرَماَهووا،أَْو َرَمووى َوَلَدَها،فَوَعَلْيوو ِه احْلَُد،َوَقَضووى أَْن  َ يُووْدَعى َولَووُدَها أَلب 

َُمو َها،َوقَوالَ أَْن َ  بَوْيحَل هَلَا َعَلْيِه،َو َ ُقلَت ِمْن َأْجِل َأوَّ ،َو َ ُمتَووَل   َعنوْ ِإْن َجواَءْت بِوِه :ا يَوتَوَفرَّقَواِن ِموْن َغوْْيِ نَواَل  
َ السَّاقَ  ا،مُجَالِي ا،َخووووووَد َّ ،َوِإْن َجوووووواَءْت بِووووووِه أَْوَرَ  َجْعد  وووووواَقنْيِ،فَوُهَل هِلِوووووواَلل  نْيِ،َسوووووواِبَ  ُأَصْيِهَه،أَُرْيِسووووووَ ،مَحَْا السَّ

َ السَّاَقنْيِ،َساِبَ  األَْليَوَتنْيِ،فَوَقواَل َرُسولُل هللاِ األَْليَوَتنْيِ،فَوُهَل لِلَّذِ  ا،مُجَالِي ا،َخَد َّ  ي رُِمَيحْل بِِه َفَجاَءْت بِِه أَْوَرَ ،َجْعد 
: ُ ووِه َوَمووا َفَكاَن بَوْعووَد َذلِووَك أَِمووْي ا َعلَووى ِمْصوور ،وََكاَن يُووْدَعى ألُ :لَووْل َ اأَلمْيَاُن،َلَكوواَن ِ  َوهَلَووا َكووْأن  قَوواَل ِعْكرَِموو مِِ

  .1762يُْدَعى أَلب  
, قَاَل:"َجووواَء َرُجووول  ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ  َيِب ابْوووُن َعبَّووواس  , َعوووْن أَبِيوووِه, َحووودَّ , فَوَرَموووى اْمرَأَتَوووُه وعووون َعاِصوووَم بْوووِن ُكَلْيوووه 

, َفَكرَِ  َذلِوَك النَّوِلُ  َوالَّوِذيَن يَوْرُمولَن أَْزَواَجُهوْم َوَ ْ َيُكوْن هَلُوْم ُكوَهَداُء "  :فَولَوْم يوَوَزْل يوُوَرقُِِقُ  َحوَّتَّ أُنْوزَِل َعَلْيوهِ ِبَرُجل 
َ َجوولَّ َوَعووزَّ أَنْوووَزَل ِفيُكَمووا, :ِإ  أَنْوُفُسووُهْم "  فَوَقوورَأَ َحووَّتَّ فَووورََغ ِمووَن اهليَوتَوونْيِ فََأْرَسووَل إِلَْيِهَمووا, فَووَدَعاُ َا فَوَقووالَ  ِإنَّ اّللَّ

َفَشِهَد أَْربََع َكَهاَقات  اِبّللَِّ ِإنَُّه ِمَن الصَّاِقِقنَي, مُثَّ أََموَر بِوِه فَأُْمِسوَك َعلَوى ِفيوِه, فَوَلَعظَوُه َفَدَعى الرَُّجَل فَوَقرَأَ َعَلْيِه 
, مُثَّ أَْرَسووَلُه, فَوَقالَ :فَوَقوواَل لَووهُ  ُ َعَلْيووِه ِإْن َكوواَن ِمووَن ا:ُكُل َكووْكء  أَْهووَلُن َعَلْيووَك ِمووْن َلْعنَووِ  اّللَِّ ْلَكوواِذِبنَي, مُثَّ َلْعنَووُ  اّللَّ

َهوووا َفَشوووِهَدْت أَْربَوووَع َكوووَهاَقات  اِبّللَِّ ِإنَّوووُه َلِموووَن اْلَكووواِذِبنَي, مُثَّ أََموووَر ِّبَوووا فَأُ  ْمِسوووَك َعلَوووى ِفيَهوووا ُقِعوووَك ِّبَوووا فَوَقووورَأَ َعَليوْ
, مُثَّ أَْرَسوَلَها:فَوَلَعَظَها, َوقَالَ  َهوا ِإْن َكواَن ِموَن :, فَوَقاَلحلْ َوُْيَِك ُكُل َكوْكء  أَْهوَلُن ِموْن َغَضوِه اّللَِّ َغَضوُه اّللَِّ َعَليوْ

َنُكَموووا َقَضووواء  َفْصوووال, قَالَ :الصَّووواِقِقنَي, قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  فَوَللَوووَدْت َفَموووا رَأَيْوووحُل َمْللُووولق ا :أََموووا َواّللَِّ ألَْقِضووونَيَّ بَويوْ
ِه ِلَكوووَذا وََكووَذا فَوُهووَل َكووَذا, َفَجووواَءْت بِووِه ُيْشووِبُه الَّووِذي قُوووِذَفحْل ِإْن َجوواَءْت بِوو:اِبْلَمِدينَووَ  َأْكثَوووَر َغاِكووَي   ِمْنوووُه, فَوَقووالَ 

 1763بِِه".
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لوووولن وجهووووه  تربوووود:تغْيي جعوووود:منقبخ الشووووعر غووووْي منبسووووطه ي ا؟ماىل:ضووووخم األعضوووواء ياحلما:ققيوووو  السوووواقني يااوووود : تلئ السوووواقني
  :األ رياألريس :خفي  األليتني يالساب :العظيم ياألصيهه:األكقر أى الذى بشعر  محرة يعللها سلاق ياألور 
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ملسولمني ه وعلوى اوهكذا جاء هذا التشريع مللاجه  حالو  واقعو  ابلفعول،وعالج ملقو  صوعه علوى صواحب
روايوو  مووا ورق يف ك  -منووه ررجووا،حَّت نفوو  يقوولل هلووالل بوون أميوو   و  اوود - -قوود اكووتد علووى رسوولل اّلِل 

توه رجوال ينطلو  اي رسولل اّلِل إذا رأى أحودان علوى امرأ:وهوالل يقولل« البين  أو حود يف لهور » -البخاري 
 يلتمك البين ف

  لقوذ  فلموا ذا احلالو  قود تعو م التشوريع العوام ل يعلوم أن هوذ  -سوبحانه  -أليك اّلِل :ولقد يقلل قائول
 فينزل اّلِل ا ستثناء إ  بعد ذلك امللق  انرج

  ر ابحلاجووووووولكن حكمتووووووه تقتضووووووك أن ينووووووزل التشووووووريع عنوووووود الشووووووعل .بلى إنووووووه سووووووبحانه لوووووويعلم:وا؟وووووولاب
ْل  َولَو»:يوه بقللوهعقوه عل ومن مث.إليه،فتستقبله نفلس الناس ابللهف  إليوه،وإقرا  موا فيوه مون حكمو  ورمحو 

َ تَولَّاب  َحِكيم    «.َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه َوأَنَّ اّللَّ
لنواس ّبوذا ل - -ّلِل نق  قليال أمام هذ  اللاقع ،لنرى كي  صنع ا سالم،وكي  صنعحل تربي  رسولل او 

نووليال قبوول  كووريت   تفكيوو  صوونع هووذا ابلوونفك العربيوو  الغيوولر الشووديدة ا نفعال،املتحمسوو  الوو.القوورآن .
ابووون  أل سوووعديسووويشووو  عليهوووا حوووَّت ل.فهوووذا حكوووم ينوووزل بعقلبووو  القذ ،فيشووو  علوووى هوووذ  النفلس.ا ندفاع

هكووووذا أنزلووووحل اي رسوووولل اّلِلف يسووووأل هووووذا السوووويال وهوووول مسووووتيقن أوووووا هكووووذا أ - -عبوووواقة رسوووولل اّلِل 
يف   حالو  معينو يفا احلكوم ولكنه يعث ّبذا السيال عن املشق  اليت اودها يف نفسوه مون ااضولع هلوذ.أنزلحل
 ولكوب قود ،وأووا مون اّللِ ووا حل أين ألعلوم واّلِل اي رسولل اّلِل إ:وهل يعث عن مرارة هذا التصلر بقللوه.فراكه

  كوهداءف يت  ربعوآتعجبحل أين لل وجدت لكاعا قد تفخذها رجل   يكون   أن أهيجوه و  أحركوه حوَّت 
ن بو يطيقوه سوعد  يور الوذي فل اّلِل إين   آيت ّبم حَّت يكلن قد قضى حاجته  وما يلبة هذا التصولر املر 

فسووه حمجوولزا نكنووه اوود فهووذا رجوول يوورى بعينيووه ويسوومع  ذنيه،ول.حقوو  .مووا يلبووة أن يت.عبوواقة يف خيالووه .
 ويكووب  غليوووان   العميوو  وواجز القوورآن فيغلوووه مشوواعر ،ويغله وراتتووه،ويغله منطووو  البي وو  العربيوو  العنيووو

 - -لل اّلِل وحكوم رسو ويورب  علوى هوذا كلوه يف انتظوار حكوم اّللِ .قمه،وفلران كعلر ،واندفاع أعصابه .
ّلِل،يف  حكووم إ    مرهوو  ولكوون ال بيوو  ا سووالمي  أعوودت النفوولس  حتمالووه كووك   يكوولنوهوول جهوود كووا

 ذات األنفك ويف كيون احلياة.
كيووو  أمكووون أن ُيووودّ هوووذاف لقووود حووودّ ألووووم كوووانلا ُيسووولن أن اّلِل معهم،وأووووم يف كنووو  اّلِل،وأن اّلِل 

كانلا .موووور نوووواقتهم،و  يظلمهووووم أبوووودايرعوووواهم،و  يكلفهووووم عنتووووا و  رهقووووا،و  يوووو كهم عنوووود مووووا يتجوووواوز األ
يعيشووولن قائموووا يف لووول اّلِل،يتنفسووولن مووون رو  اّلِل،ويتطلعووولن إليوووه قائموووا كموووا يتطلوووع األنفوووال إىل العائووول 

 -فها هل ذا هالل بن أمي  يرى بعينيه ويسومع  ذنيوه،وهل وحود  فيشوكل إىل رسولل اّلِل .الكافل الرحيم .
-  فال اد رسلل اّلِل- -  ولكون « البينو .أو حود يف لهور »:مون تنفيوذ حود اّلِل،وهول يقولل لوهمناصا

فووإذا اّلِل ينووزل ذلووك ا سووتثناء يف حالوو  .هوالل بوون أميوو    يتصوولر أن اّلِل  ركووه للحوود،وهل صواق  يف قعلا 
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قد كنحل أرجول ذلوك مون ريب :هال  به فإذا هل يقلل قلل  اللاي  املطم ن - -األزواج فيبشر رسلل اّلِل 
 فهل ا نم نان إىل رمح  اّلِل ورعايته وعدله..ل .عز وج

ل هوووهووذا .فالتووه .ته،ويف كوا نم نووان أكثوور إىل أنووه معهم،وأوووم ليسوولا م وكووني ألنفسووهم إ ووا هووم يف حضوور 
 ا ميان الذي راضهم على الطاع  والتسليم والرضى  كم اّلِل.

 اسانكار موقف بمي المسلمين من ا فك 18 - 11الدرس الثالث:

ه وهوول م وبشوواعتوبعوود ا نتهوواء موون بيووان حكووم القووذ  يوولرق  لذجووا موون القذ ،يكشوو  عوون كووناع  ا؟وور 
كرم إنسوان علوى اّلِل،وعورم صوديقه الصودي  أ - -يتناول بيحل النبلة الطاهر الكرمي،وعرم رسلل اّلِل 

صووفلان  -وعوورم رجوول موون الصووحاب   - -كوورم إنسووان علووى رسوولل اّلِل أ -ضووك اّلِل عنووه ر  -أيب بكوور 
دينو  سولمني يف املوهول يشوغل امل.شهد رسلل اّلِل أنه   يعر  عليوه إ  خوْيا .ي -بن املعطل رضك اّلِل عنه 

 كهرا من الزمان ..
فْووكِ يَن جووا ُ ِإنَّ الَّووذِ  »:ذلووك هوول حوودية ا فووك الووذي تطوواول إىل ذلووك املرتقووى السووامك الرفيووع  ُعْصووَب    اِبْ ِ

ُهْم َما رِئ  مِ ِلُكلِِ امْ .ا َلُكْم،َبْل ُهَل َخْْي  َلُكمْ   َهَْسُبلُ  َكر  .ِمْنُكمْ  ،وَ ا نوْ ُهْم ْكَتَسوَه ِموَن اْ ِمثِْ الَّوِذي تَووَلىلَّ كِوْثَُ  ِمونوْ
ْعُتُملُ  َلنَّ اْلُمْيِمنُولَن َوالْ .َلُه َعذاب  َعِظيم   لَوْل  جواُ  .ِإفْوك  ُمِبني   هوذا:ِسوِهْم َخْْيا ،َوقاُللااُت ِ َنْوفُ ُمْيِمنوَلْل  ِإْذ  َِ

 َفْضوُل اّللَِّ َعلَوْيُكْم َوَرمْحَتُوُه يف َوَلْل . ُهُم اْلكاِذبُلنَ ْنَد اّللَِّ ولِ َك عِ َعَلْيِه ِ َْربَوَعِ  ُكَهداَء  فَِإْذ  َْ َذْتُلا اِبلُشَهداِء فَأُ 
لَن ِ َفْولاِهُكْم موا لَوْيَك َلُكوْم ِ َْلِسوَنِتُكْم،َوتَوُقللُ  َلقَّْلنَهُ ِإْذ توَ .الُدنْيا َواهْلِخرَِة َلَمسَُّكْم ِفيما أََفْضُتْم ِفيِه َعذاب  َعِظيم  

ْعُتُمو  ِإذْ َولَولْ .بِِه ِعْلوم  َوَهَْسوُبلنَُه َهيِِنوا  َوُهوَل ِعْنوَد اّللَِّ َعِظيم   ُسوْبحاَنَك  .ا أَْن نوَوَتَكلََّم ِّبذالَنو موا َيُكولنُ :لُ  قُوْلُتمْ   َِ
ُ أَْن تَوعُوووولُقوا ِلِمْثلِووووِه أَبَووووديَِعظُ .هووووذا ُّبْتووووان  َعِظوووويم   ووووُتْم ُموووويْ كُ ا  ِإْن  ُكُم اّللَّ ُ اّللَُّ .ِمِننيَ نوْ ُ َعلِوووويم  َويُوَبنيِِ  َلُكووووُم اهْلايِت َواّللَّ

ُ يَوْعلَوووُم َواهْلِخوورَ  ذاب  أَلِووويم  يف الووُدنْيالا هَلُووْم َعووَن آَمنُوووِإنَّ الَّووِذيَن ُيُِبُوولَن أَْن َتِشووويَع اْلفاِحَشووُ  يف الَّووِذي.َحِكوويم   ِة،َواّللَّ
َ رَ ُه َوأَنَّ َوَلْل  َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَتُو.َوأَنْوُتْم   تَوْعَلُملنَ  لَّوِذيَن آَمنُولا   تَوتَِّبعُولا ُخطُولاِت ااي أَيُوَهوا .ُ    َرِحويم   اّللَّ

 َعلَوْيُكْم َوَرمْحَتُوُه موا زَكوى َكِر،َوَلْل  َفْضوُل اّللَِّ اِء َواْلُمنْ ْحشْلفَ الشَّْيطاِن َوَمْن يَوتَِّبْع ُخطُلاِت الشَّْيطاِن فَِإنَُّه َذُْمُر ابِ 
َ يُوزَِكِووك َمووْن َيشوواُء َواّللَُّ  ووَعِ  أَْن َو  َذْتَووِل أُولُوولا الْ .يووع  َعلِوويم    َِ ِمووْنُكْم ِمووْن َأَحوود  أَبَوودا  َولِكوونَّ اّللَّ َفْضووِل ِمووْنُكْم َوالسَّ

ُ َلُكومْ َأ  هُِبُ .ْلَيْصَفُحلاوَ ْليَوْعُفلا وَ .ّللَِّ اْلَمساِكنَي َواْلُمهاِجرِيَن يف َسِبيِل ايُوْيتُلا أُوِ  اْلُقْرىب وَ  ُ .لَن أَْن يَوْغِفوَر اّللَّ َواّللَّ
ب  ْم َعووووذاَوهلَُ  الووووُدنْيا َواهْلِخوووورَِة،يف ِت لُِعنُوووولا ُمْيِمنوووواِإنَّ الَّووووِذيَن يَوْرُموووولَن اْلُمْحَصووووناِت اْلغوووواِفالِت الْ .َغُفوووولر  َرِحوووويم  

ُ ِقيوووووونَوُهُم يَوْلَم ِووووووذ  يوُوووووولَ .ْعَمُللنَ ا كووووووانُلا يوَ ِ ووووووُلُهووووووْم يوَووووووْلَم َتْشووووووَهُد َعلَووووووْيِهْم أَْلِسوووووونَوتُوُهْم َوأَيْووووووِديِهْم َوأَْرجُ .َعِظيم   فِِيِهُم اّللَّ
،َويَوْعَلُملَن أَنَّ اّللََّ ُهَل احلَُْ  اْلُمِبنيُ  ِت،َوالطَّيِِباُت لِلطَّيِِِبنَي،َوالطَّيِِبُولَن يثُلَن لِْلَخِبيثااْاَبِ َخِبيِثنَي،وَ ُت لِلْ اْاَِبيثا.احلَْ َّ

 « ..رمي  كَ رِْز    وَ لِلطَّيِِباِت،أُولِ َك ُمَثَُّ َن ِ َّا يَوُقلُللَن،هَلُْم َمْغِفرَة  
قوود كلوو  أنهوور النفوولس يف  ريوو  البشووري  كلهووا آ مووا   تطووا  وكلوو  األموو  .حوواقّ ا فك.هووذا احلاقّ
وقلوووه زوجوووه  - -لهوووا عربووو  مووون أكووو  التجوووارب يف  رحهوووا الطليووول وعلووو  قلوووه رسووولل اّلِل املسووولم  ك
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علقهووا  بووال .كووهرا كامال.عائشوو  الوويت ُيبها،وقلووه أيب بكوور الصوودي  وزوجووه،وقله صووفلان بوون املعطوول .
 الشك والقل  واأل  الذي   يطا .

 عن سر هذ  اهلايت :روي قص  هذا األ ،وتكش  ت -ضك اّلِل عنها ر  -فلندع عائش  
ثِوىِِ َوُعبَوْيوِد اّللَِّ بْوِن َعِن اْبِن ِكوَهاب  الُزْهورِىِِ َعوْن عُوْرَوَة بْوِن الوزَُبْْيِ َوَسوِعيِد بْوِن اْلُمَسويَِّه َوَعْلَقَموَ  بْوِن َوقَّواص  اللَّيْ 

بَووووَ  َعووووْن َعاِئَشووووَ   ِحوووونَي قَوووواَل هَلَووووا أَْهووووُل اِ فْووووِك َمووووا  - -َزْوِج النَّووووِبِِ  -رضووووى هللا عنهووووا  -َعْبووووِد اّللَِّ بْووووِن ُعتوْ
َيِ  نَائَِفووو   ِمووْن َحووِديِثَها َوبَوْعُضوووُهْم أَْوَعووى  ُ ِمْنووُه،قَاَل الُزْهووورُِى،وَُكُلُهْم َحوودَّ ،َوأَيْوبَووحُل لَوووُه قَاُللا،َفَثَّأََهووا اّللَّ ِموووْن بَوْعخ 

ُهُم احْلَووودِ  َيِ  َعوووْن َعاِئَشوووَ ،َوبَوْعُخ َحوووِديِثِهْم ُيَصووودُِِ  اْقِتَصاص وووا،َوَقْد َوَعْيوووحُل َعوووْن ُكووولِِ َواِحووود  ِمووونوْ يَة الَّوووِذى َحووودَّ
ِإَذا أَرَاَق أَْن َحْووورَُج َسوووَفر ا أَقْوووورََع بَووونْيَ أَْزَواِجوووِه،فَأَيوَّتُوُهنَّ  - -َزَعُمووولا أَنَّ َعاِئَشوووَ  قَالَوووحْل َكووواَن َرُسووولُل اّللَِّ .بَوْعض وووا 

نَونَوووا ِ  َغوووزَاة  َغزَاَهووواَخووورََج َسوووْهُمَها َخووورََج ِّبَوووا َمَعوووُه،فَ  َفَخووورََج َسوووْهِمى،َفَخَرْجحُل َمَعوووُه بَوْعوووَد َموووا أُنْوووزَِل  1764أَقْورََع بَويوْ
ِموووْن َغْزَوتِوووِه تِْلَك،َوقَوَفوووَل  - -احلَِْجاُب،فَوووَأاَن ُأمْحَوووُل ِ  َهوووْلَقج  َوأُنْووووَزُل ِفيِه،َفِسوووْراَن َحوووَّتَّ ِإَذا فَوووورََغ َرُسووولُل اّللَِّ 

وووا َوَقنوَوووْلاَن ِموووَن ا لَووو   اِبلرَِّحيِل،فَوُقْموووحُل ِحووونَي آَذنُووولا اِبلرَِّحيِل،َفَمَشوووْيحُل َحوووَّتَّ َجووواَوْزُت اْ؟َْيَا،فَوَلمَّ ْلَمِدينَوووِ ،آَذَن لَيوْ
ْعووووحُل َقَضووووْيحُل َكووووْأىِن أَقْوبَوْلووووحُل ِإىَل الرَّْحِل،فَوَلَمْسووووحُل َصووووْدرِى،فَِإَذا ِعْقوووود  ىِل ِمووووْن َجووووزِْع أَْلَفووووار  قَووووِد انْوَقَطَع،فَوَرجَ 

عِووِْيى الَّووِذى ْلَتَمْسووحُل ِعْقِدى،َفَحَبَسووِ  ابِْتَغاُ ُ ،فَأَقْوبَووَل الَّووِذيَن يَوْرَحلُوولَن ىِل،فَوواْحَتَمُللا َهووْلَقِجى فَوَرَحلُوولُ  َعلَووى بَ فَا
َوووا َذُْكْلوووَن ُكْنوووحُل أَرَْكوووُه،َوُهْم َُيِْسوووُبلَن َأىنِِ ِفيوووِه،وََكاَن النَِِسووواُء ِإْذ َذاَ  ِخَفاف وووا َ ْ يوَوووثْوُقْلَن َوَ ْ يَوْغَشووو ُهنَّ اللَّْحُم،َوِإ َّ

ونِِ،فَوبَوَعثُلا اْلُعْلَقَ  ِمَن الطََّعاِم،فَوَلْم َيْسوتَوْنِكِر اْلَقوْلُم ِحونَي َرفَوعُولُ  يَِقوَل اهْلَوْلَقِج فَواْحَتَمُللُ  وَُكْنوحُل َجارِيَو     َحِديثَوَ  السِِ
اْ؟َْيُا،َفِجْ ووحُل َمْنووزهَِلُْم َولَووْيَك ِفيووِه َأَحوود ،فََأَ ْحُل َمْنووِزىِل الَّووِذى اْ؟ََمووَل َوَسوواُروا،فَوَلَجْدُت ِعْقووِدى بَوْعووَد َمووا اْسووَتَمرَّ 

نَوواَى فَِنْمحلُ  نَووا أاََن َجاِلَسوو   َغَلبَوْتووِ  َعيوْ ُووْم َسوويَوْفِقُدوىِن َفَْيِْجعُوولَن ِإىَلَّ،فَوبَويوْ ،وََكوواَن َصووْفَلاُن بْووُن ُكْنووحُل بِووِه َفظَنَوْنووحُل َأوَّ
اَن يوَورَاىِن  مُثَّ الذَّْكَلاىِنُ ِمْن َورَاِء اْ؟َْيِا،فََأْصَبَ  ِعْنَد َمْنوِزىِل فَوورََأى َسوَلاَق ِإْنَسوان  اَنئِوم  فََأَ ىِن،وََكواْلُمَعطَِّل الُسَلِمىُ 

تُوَهوووووووا فَووووووواْنطََل َ  َقْظحُل اِبْسوووووووِ َْجاِعِه ِحووووووونَي أاََنَن رَاِحَلتَوووووووُه،فَوَلِنَئ يَوووووووَدَها فَورَِكبوْ  يَوُقووووووولُق ىِب قَوْبوووووووَل احلَِْجووووووواِب فَاْسوووووووتَويوْ
نَوا اْ؟َوْيَا بَوْعوَد َموا نَوزَلُولا ُمَعِرِِسونَي ِ  حَنْوِر الظَِّهْيَِة،فَوَهلَوَك َموْن َهَلَك،وََكوانَ  الَّوِذى تَووَلىلَّ اِ فْوَك  الرَّاِحَلَ ،َحَّتَّ أَتَويوْ

ر ا،يُِفيُضولَن ِموْن قَووْلِل َأْصوَحاِب اِ فْوِك،َويَرِيُبِ  َعْبُد اّللَِّ ْبُن ُأىبَِ  اْبُن َسُللَل،فَوَقِدْمَنا اْلَمِديَنَ  فَاْكَتَكْيحُل ِّبَا َكهْ 
َوووا يَوووْدُخُل فَوُيَسووولُِِم مُثَّ  - -ِ  َوَجعِوووى َأىنِِ  َ أََرى ِموووَن النَّوووِبِِ  الُلطْوووَ  الَّوووِذى ُكْنوووحُل أََرى ِمْنوووُه ِحووونَي أَْمَرُم،ِإ َّ

لِووَك َحووَّتَّ نَوَقْهحُل،َفَخَرْجووحُل أاََن َوأُُم ِمْسووَط   ِقبَووَل اْلَمَناِصووِع  َ َأْكووُعُر ِبَشووْىء  ِمووْن ذَ .« َكْيووَ  تِوويُكْم » يَوُقوولُل 
،َوَذلِووَك قَوْبووَل أَْن نَوتَِّخووَذ اْلُكنُووَ  َقرِيب ووا ِمووْن بُوُيلتِنَووا،َوأَ  ْمُراَن أَْمووُر اْلَعووَرِب اأُلَوِل ِ  ُمتَووَثَُّزاَن، َ َبْوورُُج ِإ َّ لَووْيال  ِإىَل لَْيل 

 ِ  التوَّنَوزُِ ،فَأَقْوبَوْلوووووووحُل أاََن َوأُُم ِمْسوووووووَط   بِْنوووووووحُل َأىِب رُْهوووووووم  َ ِْشوووووووى،فَوَعثُوَرْت ِ  ِمْرِنَهوووووووا فَوَقالَوووووووحْل تَعِوووووووَك اْلَثِِيَّوووووووِ  أَوْ 
تَوواْ  أََ ْ َتْسووَمِعى َمووا قَوو فَووَأْخَثَْتِ  اُللا ِمْسووَط  ،فَوُقْلحُل هَلَووا بِووْ َك َمووا قُوْلحِل،أََتُسووبِِنَي َرُجووال  َكووِهَد بَووْدر ا فَوَقالَووحْل اَي َهنوْ
َفَسوولََّم  - -بَِقووْلِل أَْهووِل اِ ْفِك،فَوواْزَقْقُت َمَرض ووا ِإىَل َمَرِضووى،فَوَلمَّا َرَجْعووحُل ِإىَل بَوْيووَِّت َقَخووَل َعلَووىَّ َرُسوولُل اّللَِّ 

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( غزوة بب املصطل  يف السن  ااامس  اهلجري  على األرج . - 1764

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3105 

 َأْسوووووتَوْيِقَن اْاَوووووَثَ ِموووووْن قَالَوووووحْل َوأاََن ِحيَن ِوووووذ  أُرِيوووووُد أَنْ .فَوُقْلوووووحُل ائْوووووَذْن ىِل ِإىَل أَبوَوووووَلىَّ .« َكْيوووووَ  تِووووويُكْم » فَوَقووووواَل 
ُّ بِووِه النَّوواُس فَوَقالَووحْل اَي بُونَويَّووُ  َهوولِِىِن  - -ِقَبِلِهَما،فَووَأِذَن ىِل َرُسوولُل اّللَِّ  ووى َمووا يَوَتَحوودَّ فَأَتَوْيووحُل أَبوَووَلىَّ فَوُقْلووحُل ألُمِِ

ووْأَن،فَوَلاّللَِّ َلَقلََّمووا َكانَووحِل اْموورَأَة  قَووُ  َوِضووي َ  َهووا َعلَووى نَوْفِسووِك الشَّ    ِعْنووَد َرُجوول  ُيُِبُوَهووا َوهَلَووا َضوورَائُِر ِإ َّ َأْكثَوووْرَن َعَليوْ
لَووَ  َحوَّتَّ َأْصوَبْححُل  َ يَورْ . ُّ النَّوواُس ِّبَوَذا قَالَوحْل فَبِوحُل تِْلوَك اللَّيوْ قَوأُ ىِل َقْمووع  َو َ فَوُقْلوحُل ُسوْبَحاَن اّللَِّ َوَلَقوْد يَوَتَحودَّ

،مُثَّ َأْصوووَبحْ  َعلِوووىَّ بْوووَن َأىِب نَالِوووه  َوأَُسووواَمَ  بْوووَن َزيْووود  ِحووونَي اْسوووتَوْلَبَة  - -حُل فَوووَدَعا َرُسووولُل اّللَِّ َأْكَتِحوووُل بِنَووووْلم 
ُ  ُلقِِ هَلُْم،فَوَقوواَل أَُسووامَ اْلَلْحُى،َيْسَتِشووْيُُ َا ِ  فِوورَاِ  أَْهلِووِه،فََأمَّا أَُسوواَمُ  فََأَكوواَر َعَلْيووِه اِبلَّووِذى يَوْعلَووُم ِ  نَوْفِسووِه ِمووَن الْوو
ُ َعَلْيوَك أَْهُلَك اَي َرُسلَل اّللَِّ َو َ نَوْعَلُم َواّللَِّ ِإ َّ َخْْي ا،َوأَمَّا َعِلُى بْوُن َأىِب نَالِوه  فَوَقواَل اَي َرُسولَل  اّللَِّ َ ْ ُيَضويِِِ  اّللَّ

اَي بَرِيورَُة َهوْل رَأَيْوحِل » فَوَقواَل  1765بَرِيورَةَ  - -فَوَدَعا َرُسولُل اّللَِّ .َوالنَِِساُء ِسَلاَها َكِثْي ،َوَسِل اْ؟َارِيََ  َتْصوُدْقَك 
َو.« ِفيَها َكيوْ  ا يَرِيُبِك  َهوا َأْكثَووَر ِموْن َأوَّ َهوا أَْمور ا أَْغِمُصوُه َعَليوْ ،ِإْن رَأَيْوحُل ِمنوْ ا فَوَقاَلحْل بَرِيرَُة  َ َوالَِّذى بَوَعَثَك اِبحْلَو ِِ

وونِِ تَونَوواُم َعووِن اْلَعِجوو اِجُن فَوَتْأُكلُووُه َجارِيَوو   َحِديثَووُ  السِِ ِمووْن يَوْلِمِه،فَاْسووتَوْعَذَر  - -فَوَقوواَم َرُسوولُل اّللَِّ .نَي فَوتَووْأِتى الوودَّ
َموْن يَوْعوِذُرىِن ِموْن َرُجول  بَوَلغَوِ  أََذاُ  ِ  أَْهِلى،فَووَلاّللَِّ »  - -ِمْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُأىبَِ  اْبِن َسُللَل فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ 

ى ِإ َّ حُل َعلَووى أَْهلِووى ِإ َّ َخْْي ا،َوقَووْد ذََكووُروا َرُجووال  َمووا َعِلْمووحُل َعَلْيووِه ِإ َّ َخْْي ا،َوَمووا َكوواَن يَووْدُخُل َعلَووى أَْهلِووَمووا َعِلْموو
ِس َضوَربْوَنا ُعنُوَقوُه،َوِإْن فَوَقاَم َسْعُد بْوُن ُمَعواذ  فَوَقواَل اَي َرُسولَل اّللَِّ أاََن َواّللَِّ أَْعوِذُرَ  ِمْنوُه،ِإْن َكواَن ِموَن اأَلوْ .« َمِعى 

فَوَقوواَم َسووْعُد بْووُن ُعبَوواَقَة َوُهووَل َسوويُِِد اْاَْزرَِج،وََكوواَن قَوْبووَل .َكوواَن ِمووْن ِإْخَلانِنَووا ِمووَن اْاَووْزرَِج أََمْرتَونَووا فَوَفَعْلنَووا ِفيووِه أَْمووَرَ  
، َ تَوْقتُولُوُه َو َ تَوْقوِدُر َعلَوى َذِلَك،فَوَقواَم أَُسوْيُد َذِلَك َرُجال  َصاحِل ا َوَلِكِن اْحَتَمَلْتُه احْلَِميَّوُ  فَوَقواَل َكوَذبْ  حَل َلَعْموُر اّللَِّ

،َواّللَِّ لَنَوْقتُوَلنَّوووُه،فَِإنََّك ُمنَووواِف   ُعَووواِقُل َعوووِن اْلُمنَووواِفِقنيَ  فَوثَووواَر احْلَيَّووواِن اأَلْوُس . بْوووُن احْلَُضوووْْيِ فَوَقووواَل َكوووَذْبحَل َلَعْموووُر اّللَِّ
َعلَوى اْلِمْنوَثِ فَونَووَزَل َفَخفََّضوُهْم َحوَّتَّ َسوَكُتلا َوَسوَكحَل،َوَبَكْيحُل يوَوْلِمى  َ  - - َ ُلا،َوَرُسولُل اّللَِّ َواْاَْزرَُج َحوَّتَّ 

َلتَوونْيِ َويَوْلم ووا َحووَّتَّ أَلُوونُ  ،فََأْصووَبَ  ِعْنووِدى أَبَوَلاَى،قَووْد َبَكْيووحُل لَيوْ اْلُبَكوواَء فَوواِل    أَنَّ يَوْرقَووأُ ىِل َقْمووع  َو َ َأْكَتِحووُل بِنَوْلم 
نَوووووا ُ َوووووا َجاِلَسووووواِن ِعْنوووووِدى َوأاََن أَْبِكوووووى ِإِذ اْسوووووَتْأَذَنحِل اْمووووورَأَة  ِموووووَن األَْنَصووووواِر فََأِذنْوووووحُل  -قَالَوووووحْل  -َكبِوووووِدى  فَوبَويوْ

نَووا حَنْووُن َكووَذِلَك ِإْذ َقَخووَل َرُسوولُل اّللَِّ  لِووْك ِعْنووِدى ِمووْن يوَووْلِم َفَجلَووَك،َوَ ْ اَْ  - -هَلَا،َفَجَلَسووحْل تَوْبِكووى َمِعى،فَوبَويوْ
َلَها،َوقَوووْد َمُكوووَة َكوووْهر ا  َ يُووولَحى إِلَْيوووِه ِ  َكوووْأىِن َكوووْىء   اَي » فَوَتَشوووهََّد مُثَّ قَووواَل  -قَالَوووحْل  -ِقيوووَل ِ َّ َموووا ِقيوووَل قَوبوْ

َ َوتُوولىِب َعاِئَشووُ  فَِإنَّووُه بَوَلغَووِ  َعْنووِك َكووَذا وََكووَذا،فَِإْن ُكْنووحِل بَرِي َوو   َفَسووُيَثُِِئِك اّللَُّ  ،َوِإْن ُكْنووحِل أَْلَمْمووحِل فَاْسووتَوْغِفرِى اّللَّ
ُ َعَلْيوووِه  وووا َقَضوووى َرُسووولُل اّللَِّ .« إِلَْيوووِه،فَِإنَّ اْلَعْبوووَد ِإَذا اْعوووَ ََ  ِبَذنْبِوووِه مُثَّ َ َب َ َب اّللَّ َمَقالَتَوووُه قَولَوووَا  - -فَوَلمَّ

قَووواَل َواّللَِّ َمووا أَْقرِى َموووا أَقُووولُل . - -حُل أَلىِب َأِجوووْه َعوو ِِ َرُسووولَل اّللَِّ َقْمعِووى َحوووَّتَّ َمووا أُِحوووُك ِمْنوووُه َقطْوورَة  َوقُوْلووو
ووى َأِجيووِب َعوو ِِ َرُسوولَل اّللَِّ . - -ِلَرُسوولِل اّللَِّ  قَالَووحْل َواّللَِّ َمووا أَْقرِى َمووا أَقُوولُل .ِفيَمووا قَوواَل  - -فَوُقْلووحُل ألُمِِ
وونِِ  َ أَقْوووورَأُ َكثِوووْي ا ِمووَن اْلُقوووْرآِن فَوُقْلووحُل ِإىنِِ َواّللَِّ َلَقوووْد َعِلْموووحُل قَالَوووحْل َوأَ . - -ِلَرُسوولِل اّللَِّ  اَن َجارِيَوو   َحِديثَوووُ  السِِ

قْوُتْم بِوِه،َولَِ ْن قُوْلوحُل َلُكوْم ِإىنِِ  ُّ بِوِه النَّواُس،َوَوقَوَر ِ  أَنْوُفِسوُكْم َوَصودَّ ْعُتْم َموا يَوَتَحودَّ  يَوْعلَوُم ِإىنِِ َواّللَُّ .بَرِي َو    أَنَُّكْم  َِ
                                                 

حق  ا مام مشك الدين أبل عبد اّلِل بن قيم ا؟لزي  أن ا؟اري  اليت س لحل   تكن هك بريرة ألن بريورة إ وا كاتبوحل وعتقوحل بعود هوذا  - 1765
 سيد رمحه هللا ()ال سماها.ف وجهه:فسل ا؟اري  ختث  فظن بعخ الرواة أوا بريرة  دة نليل . إ ا قال ا مام علك كرم اّللِ 
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ُ يَوْعلَوُم َأىنِِ بَرِي َو   لَُتَصودُِِق ِِ   َواّللَِّ َموا َأِجوُد ىِل َوَلُكوْم َموَثال  َلَثِيَ     َ ُتَصدُِِقلىِن ِبَذِلَك،َولَِ ِن اْعَ َْفحُل َلُكْم ِ َْمر ،َواّللَّ
ُ اْلمُ  يوول  َواّللَّ ْسووتَوَعاُن َعلَووى َمووا َتِصووُفلَن ( مُثَّ َهَلَّلْووحُل َعلَووى ِفرَاِكووى،َوأاََن أَْرُجوول ِإ َّ أاََب يُلُسووَ  ِإْذ قَوواَل ) َفَصووْث  مجَِ

ُ،َوَلِكْن َواّللَِّ َما لَنَوْنحُل أَْن يُوْنزَِل ِ  َكْأىِن َوْحي ا،َوأَلاَن َأْحَقُر ِ  نَوْفِسوى ِمونْ   أَْن يوُوَتَكلََّم اِبْلُقوْرآِن ِ  أَْن يَُثَِِئِ  اّللَّ
ُ،فَوووَلاّللَِّ َمووا رَاَم جَمِْلَسووُه َو َ َخوورََج  - - ِِ ُكْنووحُل أَْرُجوول أَْن يوَووَرى َرُسوولُل اّللَِّ أَْموورِى،َوَلكِ  ِ  النوَّووْلِم ُرْ اَي يَُثِِئُووِ  اّللَّ

ُر ِمْنوُه ِمثْوُل اْ؟َُمواِن َأَحد  ِمْن أَْهِل اْلبَوْيحِل َحَّتَّ أُْنزَِل َعَلْيِه،فََأَخوَذُ  َموا َكواَن َذُْخوُذُ  ِموَن اْلُثََحواِء،َحَّتَّ ِإنَّو ُه لَيَوَتَحودَّ
،فَوَلمَّا ُسووِرَِى َعووْن َرُسوولِل اّللَِّ  َوُهووَل َيْضووَحُك،َفَكاَن أَوََّل َكِلَموو   َتَكلَّووَم ِّبَووا أَْن  - -ِمووَن اْلَعووَرِ  ِ  يوَووْلم  َكووات 

ُ » قَواَل ىِل  َ فَوَقووْد بوَورََّأِ  اّللَّ ووى قُولِمى ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ فَوقَ .« اَي َعاِئَشووُ ،امْحَِدى اّللَّ فَوُقْلووحُل  َ . - -الَووحْل ىِل أُمِِ
ُ تَوَعواىَل ) ِإنَّ الَّوِذيَن َجواُءوا اِبِ فْوكِ  ،َ  أَُقلُم إِلَْيِه،َوَ  َأمْحَُد ِإ َّ اّللََّ فَأَنْوَزَل اّللَّ ُعْصوَب   ِموْنُكْم ( اهلاَيِت،فَوَلمَّوا  َواّللَِّ

ُ َهوووَذا ِ   ووودِِيُ  أَنْووووَزَل اّللَّ وََكووواَن يُوْنِفوووُ  َعلَوووى ِمْسوووَطِ  بْوووِن أَُتيَوووَ   -رضوووى هللا عنوووه  -بَورَاَءتِوووى قَووواَل أَبُووول َبْكووور  الصِِ
ا بَوْعووَد َمووا قَوواَل لَِعاِئَشووَ   ُ تَوَعوواىَل ) َو َ َذْتَووِل .لَِقرَابَتِووِه ِمْنووُه َواّللَِّ  َ أُْنِفووُ  َعلَووى ِمْسووَط   َكوويوْ  ا أَبَوود  أُولُوول فَووأَنْوَزَل اّللَّ

ووووَعِ  ( ِإىَل قَوْللِووووِه ) َغُفوووولر  َرِحوووويم  ( فَوَقوووواَل أَبُوووول َبْكوووور  بَولَووووى،َواّللَِّ ِإىنِِ أُلِحووووُه أَنْ  ُ  اْلَفْضووووِل ِمووووْنُكْم َوالسَّ يَوْغِفووووَر اّللَّ
بِْنوووحَل َجْحوووا  َعوووْن  َيْسوووَأُل َزيْونَوووهَ  - -وََكووواَن َرُسووولُل اّللَِّ .ىِل،فَوَرَجوووَع ِإىَل ِمْسوووَط   الَّوووِذى َكووواَن ُاْووورِى َعَلْيوووِه 

وى َ ْعِوى َوَبَصورِى،َواّللَِّ َموا َعِلْموحُل .« اَي َزيْوَنُه،َما َعِلْموحِل َموا رَأَيْوحِل » أَْمرِى،فَوَقاَل  ،َأمحِْ فَوَقالَوحْل اَي َرُسولَل اّللَِّ
ُ اِبْلَلرَ  َها ِإ َّ َخْْي ا، قَاَلحْل َوْهَى الََِّّت َكاَنحْل ُتَساِميِ ،فَوَعَصَمَها اّللَّ  . 1766عِ َعَليوْ

وعاش صووفلان .ل بيتووهوأهوو -ضووك اّلِل عنووه ر  -وعاش أبوول بكوور .أهوول بيتووهو  - -وهكوذا عوواش رسوولل اّلِل 
 م ل تلوووووك اهللوووووعوووواش املسووووولملن مجيعووووا هوووووذا الشووووهر كلوووووه يف مثوووول هوووووذا ا؟وووول ااوووووان ،ويف .بوووون املعطل

 اهلائل ،بسبه حدية ا فك الذي نزلحل فيه تلك اهلايت.
وأموام  - -رسولل حيواة ال مام هذ  الصولرة الفظيعو  لتلوك الفو ة األليمو  يفوإن ا نسان ليق  متملمال أ

رة.تلك السووون ساقسووو  عشووووهك فتووواة صوووغْية يف حنووول ال.تلوووك اهل م العميقووو  الالذعووو  لعائشووو  زوجوووه املقربووو 
 امللي   ابحلساسي  املرهف  والرفرف  الشفيف .

ها هوك ذي .اتصولراهت وضواءة ضومْيها،ونظاف هوا هوك ذي يف براءهتوا و .فهوا هوك ذي عائشو  الطيبو  الطاهرة
وترمى يف .فيوووعطووواهر الر وهك ابنووو  الصووودي  الناكووو   يف العوووا ال.ترمى يف كووورفها.ترموووى يف أعوووز موووا تعتوووز بوووه

بوو  موون ملدللوو  القرياحلبيبوو  وهك ا.وترمى يف وفائهووا.وهك زوج حمموود بوون عبوود اّلِل موون ذروة بووب هاكووم.أمانتهووا
يووولم تفتحوووحل  م،من أولوهك املسووولم  الناكووو   يف حجووور ا سوووال. إمياووووامث ترموووى يف.ذلوووك القلوووه الكبوووْي .
 . -وهك زوج رسلل اّلِل .عيناها فيه على احلياة

                                                 
 (7196[)6/ 18املكنز ] -(وصحي  مسلم 2661[)457/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 1766

حل ن:ما ذلو  البيواجلليلوي يالوداالثحاء:الشدة ي ا؟زع:خرز فيوه بيوام وسولاق يا؟موان:الليلي الصوغار وقيول حوه يتخوذ مون الفضو  أمثوال 
عرس:املس ي  يأغما:أعيه به ياملرط:الكساء من صل  وغْي 

ُ
 من احليلان ييرقأ:ينقطع يرام:فار  يامل
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رجول ئهوا إ  أن تد موا يث هوا هوك ذي ترمى،وهوك بري و  غوارة غافلو ،  هتواط لشوكء، و  تتلقوع كوي ا فوال عو
ا ،حلكمووو  يريووودهك يتلبةولكن الووولح.ا رميوووحل بوووهيف جنووواب اّلِل،وت قوووه أن يووورى رسووولل اّلِل ر اي،تثئهوووا  ووو

 اّلِل،كهرا كامال وهك يف مثل هذا العذاب.
 يفتقولل ألمهوا  حلموى وهوكوهك مهدوقة مون املرم،فتعاوقهوا ا.واي ّلِل هلا وهك تفاجأ ابلنبإ من أم مسط 

نعم  :هوواأم ف فتجيووهوقد علووم بووه أيب:سووبحان اّلِل  وقوود هوودّ النوواس ّبووذاف ويف روايوو  أخوورى تسووأل:أسى
نبيهوا الوذي تويمن  - -واي ّلِل هلوا ورسولل اّلِل  نعم :فتجيبها أمها كوذلك - ف - -ورسلل اّلِل :فتقلل

ثئك اّلِل ري ووو  فسوووويأموووا بعوووود فإنوووه بلغوووب عنووووك كوووذا وكوووذا فووووإن كنوووحل ب»:بوووه ورجلهوووا الوووذي هبووووه،يقلل هلوووا
ب اّلِل نبوه مث  ب  عو   بذلعبد إذا اتعاىل،وإن كنحل أملمحل بذنه فاستغفري اّلِل تعاىل وتليب إليه،فإن ا

عوود،و  يكشوو  ب حوث   وربووه .فووتعلم أنوه كووا  فيهوا،  يسووتيقن مون نهارهتووا،و  يقضوك يف هتمتها..« عليوه
ذي لوه الكبوْي الوذلوك الق له عن براءهتا اليت تعلمها ولكن   الك إيباهتا فتمسك وتصب  وهوك متهمو  يف

يلذعووه  - ساسوويته ونيووه نفسووهيف وقووار  وح -ل ذا أبوول بكوور الصوودي  أحبها،وأحلهووا يف سووليدائه  وهووا هوو
ي يووويمن بوووه بوووه ويطمووو ن إليه،ونبيوووه الوووذُيصووواحبه الوووذي  -األ ،وهووول يرموووى يف عرضوووه.يف ابنتوووه زوج حممووود 

الصووابر  سووانه،وهللوإذا األ  يفوويخ علووى .ويصوودقه تصوودي  القلووه املتصوول،  يطلووه قلوويال موون خارجووه .
همول  مف وهوك كلمو  ا سوالأفنرضوى بوه يف.واّلِل موا رمينوا ّبوذا يف جاهلي : ،فيقوللانتسه القلي علوى األ

ال يف مووورارة قووو - -ّلِل أجه عوووب رسووولل ا:حَّت إذا قالوووحل لوووه ابنتوووه املريضووو  املعذبووو .مووون املووورارة موووا همووول
هوووك و  -وج الصووودي  رضوووك اّلِل عنهموووا ز  -  وأم روموووان  -واّلِل موووا أقري موووا أقووولل لرسووولل اّلِل :هامووودة

فتقلل .بوودهاكاء فووال   املريضوو  الوويت تبكووك حووَّت تظوون أن البكوو.تتماسووك أمووام ابنتهووا املفجلعوو  يف كوول ككء
  إوهلوا ضورائر  جول ُيبهوار اي بني  هولين علوى نفسوك الشوأن،فل اّلِل لقلموا كانوحل امورأة قو  وضوي   عنود :هلا

فتقوولل كمووا  - - رسوولل اّللِ  أجيل عووب:ولكوون هووذا التماسووك يتزايوول وعائشوو  تقوولل هلووا.أكثوورن عليهووا .
  واّلِل ما أقري ما أقلل لرسلل اّلِل :قال زوجها من قبل

 جه.  نبيه يف زو ى خبيانوهل يرم.والرجل املسلم الطيه الطاهر اجملاهد يف سبيل اّلِل صفلان بن املعطل
ن ذلووك كلووه مووايب،وهل ويف كوول مووا يعتووز بووه صووح.فْيمووى بووذلك يف إسووالمه،ويف أمانتووه،ويف كوورفه،ويف محيتووه

ثووى كشووفحل كتوو  أن  اّلِل موواسووبحان اّلِل  و :وهوول يفاجووأ اب هتووام الظووا  وقلبووه بووريء موون تصلر ،فيقلل.بريء
أسوه ضورب  ر سوي  علوى ويعلم أن حسان بن تبحل يروج هلذا ا فك عنه،فال ميلك نفسه أن يضوربه ابل.ق 

 قتوه،فلم ميلوكاوز ناعواأل  قود  وقافعه إىل رفوع سويفه علوى امورئ مسولم،وهل منهوك عنوه،أن.تكاق تلقي به
هوا هول .،وهل يف الوذروة مون بوب هاكوم .وهل رسلل اّللِ  - -زمام نفسه ا؟ري   مث ها هل ذا رسلل اّلِل 

رموى يوها هول ذا .بو   واحلبيويف منف يف عائش  اليت حلحل من قلبوه يف مكوان ا بنو  والزوجو.ذا يرمى يف بيته
ى هل القوائم علوحرمتوه،و  وهوا هول ذا يرموى يف صويان .يخ منه الطهارةيف نهارة فراكه،وهل الطاهر الذي تف

 سلء. وها هل ذا يرمى يف حيان  ربه له،وهل الرسلل املعصلم من كل.احلرمات يف أمته
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كوووووه يرموووووى يف فرا -نهوووووا رضوووووك اّلِل ع -رموووووى يف كووووول كوووووكء حوووووني يرموووووى يف عائشووووو  ي - -هوووووا هووووول ذا 
 ى يف هووذا كلووهل ذا يرمووهووا هوو.بووه عريب،وكوول مووا يعتووز بووه نوول .يرمى يف كوول مووا يعتووز .وعرضووه،وقلبه ورسووالته

ن يودع كمو  يراهوا أحل يريود واّللِ .ويتحدّ الناس به يف املدين  كهرا كامال،فال ميلك أن يضع هلذا كله حودا
هووووذا امللقوووو   نسووووان يفوحمموووود ا نسووووان يعوووواين مووووا يعانيووووه ا .هووووذا األموووور كووووهرا كووووامال   يبووووني فيووووه بياان

لووذي نوولر اّلِل ا للحشوو  موونا.موون العار،ويعوواين فجيعوو  القلووه ويعوواين فوول  ذلووك اللحشوو  امليرق يعوواين .األليم
  ة أهله،ولكنووه رائن الكثووْية علووى بووراءمووع وجوولق القوو -والشووك يعموول يف قلبووه .اعتوواق أن ينووْي لووه الطريوو  .

عوووذب ه الصوووغْية يتوجووو  يف املدين ،وقلبوووه ا نسووواين انوووه لز والفريووو  تفووول  -يطمووو ن وائيوووا إىل هوووذ  القووورائن 
 ج   يطيوو  أنوزو .لبشوورألنه يف النهايوو  بشور،ينفعل يف هووذا انفعوا ت ا.ابلشوك فووال ميلوك أن يطوورق الشوك

 ميك فراكه.
 سم.ورجل تتضخم بذرة الشك يف قلبه مَّت استقرت،ويصعه عليه اقتالعها قون قليل حا

بون عة إىل علوك اويب.ه .قريه إىل قلبحبه ال.وها هل ذا يثقل عليه العهء وحد ،فيبعة إىل أسام  بن زيد
وهل كووووديد فأمووووا علووووك فهوووول موووون عصووووه حمموووود،.يستشووووْي ا يف خاصوووو  أمر .ابن عمووووه وسند .أيب نالووووه

موه ه حممود،ابن عتصوران قلومث هل كديد احلساسي  ابأل  والقل  اللذين يع.احلساسي  ابمللق  هلذا السبه
 -رسوولل اّلِل  يطموو ن قلووهلهووذا ابلتثبووحل موون ا؟اريوو  ويشووْي مووع .فهل يشووْي  ن اّلِل   يضووي  عليه.وكافلووه

- وأموووا أسوووام  فيووودر  موووا بقلوووه رسووولل اّللِ .ويسوووتقر علوووى قرار - - ن الووولق ألهلوووه،والتعه اوووانر مووو
 الفرا ،فيشْي  ا يعلمه من نهارة أم امليمنني،وكذب املف ين األفاكني.

  مووون حووودية أسوووام ،ومن كوووهاقة ا؟اريووو  هلفووو  ا نسوووان،ويف قلووو  ا نسان،يسوووتمديف - -ورسووولل اّلِل 
فضوووالء  نورملا رجوووال مووومووودقا وقووولة يلاجوووه ّبموووا القووولم يف املسجد،فيسوووتعذر  ووون انلووولا عرضوووه،ورملا أهلوووه،

 وهووم يف مسووجد -ور فيقووع بووني األوس وااووزرج مووا يقووع موون تنووا.املسوولمني   يعلووم أحوود عليووه موون سوولء .
لووى ا؟وول الووذي كووان يظلوول ا؟ماعوو  املسوولم  عل هووذا ويوود - -ة رسوولل اّلِل ويف حضوور  - -رسوولل اّلِل 

النوولر الووذي اعتوواق و  - -يف هووذ  الفوو ة الغريب ،وقوود خدكووحل قداسوو  القيوواقة،وُيز هووذا يف نفووك الرسوولل 
ويطلووه منهووا  لل النوواسأن يسووعفه   ينووْي لووه الطريوو   فووإذا هوول يووذهه إىل عائشوو  نفسووها يصووارحها  ووا يقوو

لقورآن اربوه،فيتنزل  عطو  عليوهما تصل اهل م إىل ذروهتا على هوذا النحول يت هك البيان الشايف املري   وعند
ن حووواكلا هوووذا فقني الوووذيالطووواهرة وبوووراءة بيوووحل النبووولة الطيوووه الرفيوووع ويكشووو  املنوووا بوووثاءة عائشووو  الصوووديق 

 ظيم.ا فك،ويرسم الطري  املستقيم للجماع  املسلم  يف ملاجه  مثل هذا الشأن الع
ئوووك  تعووواىل مث  ووو ،وأن اّللِ وأان واّلِل أعلوووم حين وووذ أين بري»:هوووذا القووورآن الوووذي تنوووزلولقووود قالوووحل عائشووو  عووون 

قور مون نفسوك كوان أح شوأين يفول.ولكب واّلِل ما كنحل ألون أن ينوزل اّلِل تعواىل يف كوأين وحيوا يتلى.بثاءيت
 تعووواىل ئوووب اّللِ يف النووولم ر اي يث  - -ولكن كنوووحل أرجووول أن يووورى رسووولل اّلِل .أن يوووتكلم اّلِل يِف  مووور يتلوووى

 « ..ّبا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3109 

  قاصورا علوى و  -نهوا رضوك اّلِل ع -ائش  ع  يكن أمر  -ذلك ا ستعرام  كما يبدو من  -ولكن األمر 
اوز  إىل صوولته بربووه بوول عوو.ووليفتووه يف ا؟ماعوو  يلمها - -فلقد عاوزهووا إىل كووخا الرسوولل .كخصووها

 بيهوا وابنيهوانيف كوخا  ا كوان رميو  للعقيودةوما كان حدية ا فك رمي  لعائشو  وحودها،إ .ورسالته كلها
الودائرة ضود  تلىل املعركو دبرة،ويمن أجل ذلك أنزل اّلِل القرآن ليفصل يف القضي  املبتدع ،ويرق املكيدة املو..

يَن جواُ  ِإنَّ الَّوذِ »: اّللِ ا سالم ورسولل ا سوالم ويكشو  عون احلكمو  العليوا وراء ذلوك كلوه وموا يعلمهوا إ 
ْفكِ  ُهْم َموا اْكتَ ِلُكولِِ ا.مْ ْْي  َلكُ   َهَْسُبلُ  َكور ا َلُكْم،بَوْل ُهوَل َخو.ُعْصَب   ِمْنُكمْ  اِبْ ِ مثِْ ْمورِئ  ِمونوْ َوالَّوِذي .َسوَه ِموَن اْ ِ

ُهْم َلُه َعذاب  َعِظيم    «.تَوَلىلَّ ِكْثَُ  ِمنوْ
 أيب بون سوللل اّلِل بون دو  يكن عبو.متجمع  ذات هد  واحد« عصب »فهم ليسلا فرقا و  أفراقا إ ا هم 

 نافقني،الوذينق أو املوهل ميثول عصوب  اليهول .إ وا هول الوذي تولىل معظموه.وحد  هل الذي أنلو  ذلوك ا فك
دية ا فووك وكان حو. عجوزوا عون حورب ا سووالم جهورة فتولاروا وراء سووتار ا سوالم ليكيودوا لإلسووالم خفيو

نوحل ك كحمنو  بمون خوام يف حودية ا فومث خدع فيها املسلملن فخوام مونهم .إحدى مكائدهم القاتل 
ابوون  لى رأسووهاأما أصوول التوودبْي فكووان عنوود تلووك العصووب ،وع.جحووا وحسووان بوون تبحل،ومسووط  بوون أتيوو 

 ىل احلد.إه،فيقاق بو  يقل عالني  ما ييخذ .سللل،احلذر املاكر،الذي   يظهر بشخصه يف املعرك 
يوة  هوارة واابوة مون امل وكان التودبْي.دون عليوهإ ا كان يهمك به بني مل ه الذين يطم ن إليهم،و  يشه

ببيوان  د بودأ السويا قاهوا  وقوأمكن أن ترج  به املدين  كهرا كامال،وأن تتداولوه األلسون  يف أنهور بي و  وأت
سولمني سوالم واملتلك احلقيق  ليكش  عن ضخام  احلواقّ،وعم  جوذور ،وما وراء  مون عصوب  تكيود لإل

  يم.هذا الكيد الدقي  العمي  الل
 « ..ُكمْ َل َخْْي  لَ  َبْل هُ   َهَْسُبلُ  َكر ا َلُكمْ »:مث سارع بتطمني املسلمني من عاقب  هذا الكيد

وهل يكشو  للجماعو  .وأهول بيتوه - -فهل يكش  عن الكائدين لإلسالم يف كخا رسلل اّلِل .خْي
  طووار الوويت هيوودى األخبووني موواملسوولم  عوون ضوورورة هوورمي القووذ  وأخووذ القوواذفني ابحلوود الووذي فرضووه اّلِل وي

 عند حد.   تق  فهك عندئذ.اب؟ماع  لل أنلقحل فيها األلسن  تقذ  انصنات الغافالت امليمنات
  وكووول هووورج كووول وقايوو  إ ووا اضوووك صوووعدا إىل أكوور  املقامات،وتتطووواول إىل أعلوووى اهلامات،وتعوودم ا؟ماعووو 

 وكل حياء.
لقووولمي يف ملاجهووو  مثووول هوووذا عووون املوونهج ا -ذ  املناسوووب  ّبووو -وهوول خوووْي أن يكشووو  اّلِل للجماعووو  املسوولم  

 األمر العظيم.
التجرب ،وضووووريب   سوووولم  كلهووووا،فهك مثوووونوأهوووول بيته،وا؟ماعوووو  امل - -أمووووا اهل م الوووويت عاانهووووا رسوووولل اّلِل 

 ،اللاجب  األقاء ا بتالء 
ُهْم َمووا اْكَتَسووَه ِلُكوولِِ اْموو»:أمووا الووذين خاضوولا يف ا فك،فلكوول موونهم بقوودر نصوويبه موون تلووك ااطي وو   رِئ  ِموونوْ

وبووو ك موووا اكتسوووبل ،فهل إمث يعووواقبلن عليوووه يف .ولكووول مووونهم نصووويبه مووون سووولء العاقبووو  عنووود اّللِ ..« ِموووَن اْ ِمثِْ 
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ُهْم لَوُه َعوذاب  َعِظويم  »:حياهتم الدنيا وحياهتم األخرى يناسوه نصويبه مون ذلوك ا؟ورم « َوالَّوِذي تَووَلىلَّ كِوْثَُ  ِمونوْ
ىل كث ،وقووووواق محلته،واضووووووطلع منوووووه ابلنصوووووويه األو ،كوووووان هوووووول عبووووود اّلِل بوووووون أيب بوووووون العظيم.والوووووذي توووووول 

ولقد عر  كي  حتار مقتال،لل  أن اّلِل كان من ورائوه حميطا،وكوان .سللل.رأس النفا ،وحامل للاء الكيد
لقج أم ولقد روي أنه ملا مر صفلان بن املعطول ّبو.لدينه حافظا،ولرسلله عاصما،وللجماع  املسلم  راعيا .

واّلِل مووا ْنووحل :فقووال.عائشوو  رضووك اّلِل عنهووا .:من هووذ ف فقاللا:املوويمنني وابوون سووللل يف مووا موون قلمووه قووال
 امرأة نبيكم ابتحل مع رجل حَّت أصبححل مث جاء يقلقها  :وقال.منه و  ْنا منها

لج املدينو  بل  مون خبثهوا أن او.لسوائل ملتليو ب -ن نريو  عصوب  النفوا  عو -وهك قلل  خبيثو  را  يوذيعها 
  وأن تصووب.حوورجني غووْي متوأن تللكهووا ألسوون  املسوولمني.ابلفريوو  الوويت   تصوود ،واليت تكووذّبا القوورائن كلهووا

 وىل.وهك الفري  ا؟ديرة  ن تنفى وتستبعد لللهل  األ.ملضلع أحاقيثهم كهرا كامال
سوولم  ماعوو  املتووروج فريوو  سوواقط  كهووذ  يف جوول ا؟ كيوو  أمكوون أن  -حووَّت اليوولم  -وإن ا نسووان ليوودها 

النفوولس  ي  ألنهووروأن هوودّ هووذ  اهلتر الضووخم  يف جسووم ا؟ماع ،وتسووبه هووذ  اهل م القاسوو.حينووذا 
 وأكثها على ا نال .

معرك  .وخاضووها ا سووالم.ذا وخاضووتها ا؟ماعوو  املسوولم  يلم - -لقوود كانووحل معركوو  خاضووها رسوولل اّلِل 
خووووورج منهووووووا منتصووووورا كالموووووا هل مووووووه و  - - ضوووووخم  لعلهوووووا أضووووووخم املعوووووار  الووووويت خاضووووووها رسووووولل اّللِ 

فووواق صوووث  دل علووى نتوووفلم تووويير عنوووه كلموو  واحووودة .الكبار،حمتفظووا بلقوووار نفسوووه وعظموو  قلبوووه ومجيووول صووث 
ن لوى ا سوالم موعوااطر .واهل م الويت تناوكوه لعلهوا أعظوم اهل م الويت مورت بوه يف حياتوه.وضع  احتمالوه

 ا يف  رحه.تلك الفري  من أكد األخطار اليت تعرم هل
لمني مي يلجووه املسووآن الكوور والقر .ولوول استشووار كوول مسوولم قلبووه يلمهووا ألفتووا  ولوول عوواق إىل منطوو  الفطوورة هلوودا 
نَّ اْلُمْيِمنُووولَن ْعُتُمووولُ  لَوووْذ  َِ لَوووْل  إِ »:إىل هوووذا املووونهج يف ملاجهووو  األملر،بلصوووفه أول خطووولة يف احلكوووم عليهوووا

 « ..هذا ِإْفك  ُمِبني  :ا ،َوقاُللاَواْلُمْيِمناُت ِ َنْوُفِسِهْم َخْيْ 
وأن يسووتبعدوا سووقلط أنفسووهم يف .أن يظوون امليمنوولن وامليمنووات  نفسووهم خووْيا.نعووم كووان هووذا هوول األوىل .

فظن ااوووْي ّبمووووا .وامووورأة نبووويهم الطووواهرة وأخووولهم الصوووحايب اجملاهووود  وووا مووون أنفسوووهم.مثووول هوووذ  احلموووأة .
و  يليووو  بصووواحبه الوووذي   يعلوووم عنوووه إ  خوووْيا  - -ل اّلِل فوووإن موووا   يليووو  ّبوووم   يليووو  بوووزوج رسووول .أوىل
كموا روى ا موام حممود بون   -رضوك اّلِل عنهموا  -كذلك فعل أبل أيلب خالد بن زيد األنصاري وامرأته ..
وواِر,"أَنَّ أاََب أَيُوولَب َخالِووَد بْووَن َزيْوود , قَالَووحْل لَووُه اْمرَأَتُووا اَي أاََب أَيُوولَب :ُه أُُم أَيُوولبَ سووحا  َعووْن بَوْعووِخ رَِجوواِل بَووِب النَّجَّ

بَوَلى, َوَذلِووَك اْلَكووِذُب, أكنووحل أنووحل اي أم أيوولب فاعلوو  ذلووكف :َأ  َتْسووَمُع َمووا يَوُقوولُل النَّوواُس يف َعاِئَشووَ ف, قَووالَ 
ووا نوَوو:فَوَعاِئَشووُ  َواّللَِّ َخووْْي  ِمْنووِك, قَالَ :  َواّللَِّ َمووا ُكْنووحُل ألَفْوَعلَووُه, قَالَ :قَالَووحلْ  ُ َمووْن قَوواَل يف فَوَلمَّ َزَل اْلُقووْرآُن ذََكووَر اّللَّ
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ْعُتُموولُ  لَوونَّ اْلُمْيِمنُوولَن َواْلُمْيِمنَوواُت ِ َنْوُفِسووِهْم َخووْْي ا َوقَوواُللا َهووَذا ِإفْووك   :اْلَفاِحَشووِ  َمووا قَوواَل, مُثَّ قَووالَ  " لَووْل  ِإْذ  َِ
 .1767بَوُتُه"فَوُقلُللا َكَما قَاَل أَبُل أَيُلَب َوَصاحِ :ُمِبني  "  َأيْ 

أن أاب أيووولب األنصووواري قوووال ألم « الكشوووا »:1768ونقووول ا موووام حممووولق بووون عمووور الزرشوووري يف تفسوووْي 
سووولءاف  - -لل كنوووحل بووودل صوووفلان أكنوووحل تظووون  رمووو  رسووولل اّلِل :أ  تووورين موووا يقوووالف فقالوووحل:أيووولب
شووو  خوووْي فعائ - -موووا خنوووحل رسووولل اّلِل  -رضوووك اّلِل عنهوووا  -ولل كنوووحل أان بووودل عائشووو  :قالوووحل. :قال

 .. 1769مب،وصفلان خْي منك
 قوع موا نسوه إىليتبعد أن وكلتا الروايتني تد ن على أن بعخ املسولمني رجوع إىل نفسوه واسوتفَّت قلبه،فاسو

 لفاحشوو ،جملرق محووأة امن معصووي  ّلِل وخيانوو  لرسوولله،وارتكاس يف:عائشوو ،وما نسووه إىل رجوول موون املسوولمني
 كبه    تق  للمناقش   

 .انب اللجداينليل البخطلة الد.وىل يف املنهج الذي يفرضه القرآن مللاجه  األملرهذ  هك ااطلة األ
تُولا  ُكوَهداَء  فَوِإْذ َ ْ ذَْ ِ َْربَوَعو ِ  َلْيوهِ عَ َلْل  جواُ  :فأما ااطلة الثاني  فهك نله الدليل ااارجك والثهان اللاقعك

علوووى املقاموووات،وأنهر لووويت تتنووواول أاالضوووخم   وهوووذ  الفريووو ..« لنَ اِبلُشوووَهداِء فَُأول ِوووَك ِعْنوووَد اّللَِّ ُهوووُم اْلكووواِذبُ 
تقاذفهووووا تينووو  وأن األعرام،موووا كوووان ينبغوووك أن اوووور هكوووذا سوووهل  هينووو  وأن تشوووويع هكوووذا قون تثبوووحل و  ب

لن   يفعلولا فهوم كواذب وهوم« َهداَء َعوِ  ُكوَلْل  جواُ  َعَلْيوِه ِ َْربوَ »:األلسن  وتللكها األفلا  قون كاهد و  قليل
فهوووك اللصوووم  . بووودل قرار كووواذبلن عنووود اّلِل الوووذي   يبووودل القووولل لديه،والوووذي   يتغوووْي حكموووه،و  يت.إذن

 الثابت  الصاقق  الدائم  اليت   براءة هلم منها،و  ْناة هلم من عقباها.
 لدليل ..لبين  واوخطلة التثبحل اب.خطلة عرم األمر على القله واستفتاء الضمْي:ها ن ااطل ن

هوول أموور و  - - ل عنهمووا امليمنوولن يف حوواقّ ا فووك وتركوولا ااائضووني حلضوولن يف عوورم رسوولل اّللِ غفوو
ذا الوودرس ه أبوودا بعوود هووقوا ملثلووفوواّلِل ُيووذرهم أن يعوول .عظوويم لوول  لطوو  اّلِل ملووك ا؟ماعوو  كلهووا الووبالء العظيم

 .« .َعذاب  َعِظيم   ْم ِفيما أََفْضُتْم ِفيهِ ِة َلَمسَّكُ اهْلِخرَ َوَلْل  َفْضُل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه يف الُدنْيا وَ »:األليم
فأقركهم بفضووووله ورمحتووووه و  ميسسووووهم بعقابووووه .لقوووود احتسووووبها اّلِل للجماعوووو  املسوووولم  الناكوووو   قرسووووا قاسوووويا

 -العووذاب الووذي يتناسووه مووع العووذاب الووذي سووببل  للرسوولل .وعذابووه.فهك فعلوو  تسووتح  العووذاب العظيم
- والعذاب الذي يتناسه مع الشور الوذي ذاع يف .قه وصاحبه الذي   يعلم عليه إ  خْياوزوجه وصدي

والعوذاب الوذي يناسوه خبوة .ا؟ماع  املسلم  وكاع ومك كل املقدسات اليت تقولم عليهوا حيواة ا؟ماع 
بوويهم الكيوود الووذي كاقتووه عصووب  املنووافقني للعقيوودة لتقتلعهووا موون جووذورها حووني تزلووزل يقوو  املوويمنني بوورّبم ون

                                                 
 ( حسن15049[) 56/ 10تفسْي ابن أيب حامت ] - 1767
 [378/ 1ط قار الكتاب العريب ]-الكشا  عن حقائ  غلامخ التنزيل - 1768
 األوىل   أجد الرواي  هذ  وهك  ع  الرواي   - 1769
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وأنفسوووهم نووولال كوووهر كامل،حافووول ابلقلووو  والقلقلووو  واحلوووْية بوووال يقوووني  ولكووون فضووول اّلِل تووودار  ا؟ماعووو  
 الناك  ،ورمحته مشلحل املخط ني،بعد الدرس األليم.

حل فيهوووووا ك،واضوووووطربوالقووووورآن يرسوووووم صووووولرة لتلوووووك الفووووو ة الووووويت أفلوووووحل فيهوووووا الزموووووام واختلوووووحل فيهوووووا املقايي
،َوَهَْسوووُبلنَُه لَوووْيَك َلُكوووْم بِوووِه ِعْلم   لاِهُكْم مووواَن ِ َفْووو تَوَلقَّْلنَوووُه ِ َْلِسوووَنِتُكْم،َوتَوُقلُلل ِإذْ »:القيم،وضووواعحل فيهوووا األصووولل

 « ..َهيِِنا ،َوُهَل ِعْنَد اّللَِّ َعِظيم  
ِإْذ »:ة و  اهتمووامال مبوا وهوك صولرة فيهوا اافو  وا سووتهتار وقلو  التحرج،وتنواول أعظوم األموولر وأخطرهوا بو

َّت لكوأن القولل ح. إنعوام نظور  فحوا و لسان يتلقى عن لسان،بال تودبر و  تورو و ..« نَُه ِ َْلِسَنِتُكمْ تَوَلقَّلْ 
«  َلُكووْم بِوووِه ِعْلوووم  ْم موووا لَوووْيكَ فْوولاِهكُ َوتَوُقللُووولَن  َِ »  ميوور علوووى اهلذان،و  تووتمال  الووور وس،و  تتووودبر  القلوولب  

ن تسووووتقر يف ا ،قبوووول أ ووووا هووووك كلمووووات تقووووذ  ّبووووا األفل إ. فوووولاهكم   بوووولعيكم و  بعقلكووووم و  بقلبكم..
يعصووور  ا األ ،وأن تووودعل رم رسووولل اّللِ أن تقوووذفلا عوو« َوَهَْسووُبلنَُه َهيِِنوووا  »..املوودار ،وقبل أن تتلقاهوووا العقووولل 

 يفابيا جماهوودا تهموولا صووحتقلبووه وقلووه زوجووه وأهلووه وأن تلليوولا بيووحل الصوودي  الووذي   يوورم يف ا؟اهليوو  وأن 
َوُهوووَل ».« .َوَهَْسوووُبلنَُه َهيِِنوووا   ..» وصووولته بربه،ورعايووو  اّلِل لوووه - -وأن اسووولا عصوووم  رسووولل اّلِل .سوووبيل اّللِ 

األرم  اسك،وتضوووج منوووهل لوووه الرو وموووا يعظوووم عنووود اّلِل إ  ا؟ليووول الضوووخم الوووذي تزلوووز ..« ِعْنوووَد اّللَِّ َعِظووويم  
 والسماء.

لن هوذا كويوأن تنكور أن تتحورج مون جمورق النطو  بوه،ولقد كان ينبغك أن عفل القللب من جمرق  اعوه،وأن 
ن  فووك بعيوودا عوو  ّبووذا املضولعا للحوودية وأن تتلجووه إىل اّلِل تنزهووه عوون أن يوودع نبيووه ملثوول هووذا وأن تقووذ

ْعُتُمووولُ  قُوْلُتمْ »:ذلوووك ا؟ووول الطووواهر الكووورمي توووان  ُسوووْبحاَنَك  هوووذا ّبُْ . ِّبذا نوَوووَتَكلَّمَ نوووا أَنْ لَ موووا َيُكووولُن :َولَوووْل  ِإْذ  َِ
 « ..َعِظيم  

بشواع  و موا جنوحل  وعند ما تصل هوذ  اللمسو  إىل أعموا  القلولب فتهزهوا هوزا وهوك تطلعهوا علوى ضوخام 
عُوولُقوا ِلِمْثلِووِه  أَْن توَ ُم اّللَُّ يَِعُظُكوو»:عندئووذ اووكء التحووذير موون العوولقة إىل مثوول هووذا األموور العظوويم.مووا عملووحل .

ووووُتْم ُمووووْيِمِننيَ  لسوووومع والطاعوووو  نسووووه الظوووورو  ليف أ.ييريف أسووووللب ال بيوووو  املوووو..« ُظُكوووومُ يَعِ « ..»أَبَوووودا  ِإْن ُكنوْ
لُقوا ِلِمْثلِوووِه  أَْن تَوعُوووُم اّللَُّ يَِعُظُكووو»:مع تضووومني اللفوووج معووو  التحوووذير مووون العووولقة إىل مثووول موووا كوووان.وا عتبوووار

ُتْم ُمويْ »:ومع تعلي  إمياوم على ا نتفاع بتلك العظ ..« أَبَدا    ميكون أن يكشو   امليمنلن فو.. «ِمِننيَ ِإْن ُكنوْ
ُ َويُوبَو»:يمنولنيوه وهوم مهلم عن بشاع  عمل كهذا الكش ،وأن ُيذروا منه مثل هذا التحوذير،مث يعولقوا إل نيِِ

ُ َلُكووُم اهْلايتِ  ن مووا وقووع فيووه مووموون كيوود و  علووى مثووال مووا بووني يف حوودية ا فك،وكشوو  عمووا وراء ..« اّللَّ
ُ َعلِوووووويم  َحِكوووووويم  »:خطووووووااي وأخطوووووواء  ويعلووووووم مووووووداخل واألهوووووودا  يعلووووووم البلاعووووووة والنوووووولااي والغوووووواايت« َواّللَّ

 ل  ّبا ..اليت تص وهل حكيم يف عالجها،وتدبْي أمرها،ووضع النظم واحلدوق.القللب،ومسارب النفلس
 ممال ة بمي آثار حادث ا فك 22 - 19الدرس الرابع:
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را بفضول ثله،موذكمذير مون مث ميضك يف التعقيه علوى حودية ا فوك وموا ختلو  عنوه مون آتر مكوررا التحو
لنفولس ك موع تنقيو  اذلو.هلخرةااّلِل ورمحته،متلعودا مون يرمولن انصونات الغوافالت امليمنوات بعوذاب اّلِل يف 

لقوو  م كمووا تتمثوول يف..موون آتر املعركوو  وإنالقهووا موون مالبسووات األرم،وإعوواقة الصووفاء إليهووا وا كوورا  
تيووووو  الوووووذي خوووووام يف حووووودية ا فوووووك موووووع مووووون ريبوووووه مسوووووط  بووووون أقمووووون  -ضوووووك اّلِل عنوووووه ر  -أيب بكووووور 

ُ يَوْعلَووُم أَلِوويم  يف الووُدنْيا َوا ْم َعووذاب  َمنُوولا هَلُووآِإنَّ الَّووِذيَن ُيُِبُوولَن أَْن َتِشوويَع اْلفاِحَشووُ  يف الَّووِذيَن »:خووام هْلِخوورَِة،َواّللَّ
 « ..َوأَنْوُتْم   تَوْعَلُملنَ 

علووى  إ ووا يعملوولن -رأوا علووى رمووك بيووحل النبوولة الكوورمي خباصوو  أول ووك الووذين عووو  -والووذين يرموولن انصوونات 
ن فاحشوو ،وذلك عوورتكوواب الزعزعوو  يقوو  ا؟ماعوو  امليمنوو  اباووْي والعفوو  والنظافوو  وعلووى إزالوو  التحوورج موون ا

 يف اللاقع. بعد ذلك بذلك تشيع الفاحش  يف النفلس،لتشيع.نري  ا ُياء  ن الفاحش  كائع  فيها .
وتلعووودهم ن آمنلا،موولن انصوونات  وووم ُيبوولن أن تشوويع الفاحشوو  يف الووذيموون أجوول هووذا وصوو  الووذين ير 

 ابلعذاب األليم يف الدنيا واهلخرة.
 ،ومعرف  ك البشووورييقلم علوووى خوووثة ابلووونف.وذلوووك جانوووه مووون مووونهج ال بيووو ،وإجراء مووون إجوووراءات اللقايووو 

ُ يَوْعلَومُ »:ومون مث يعقوه بقللوه.بطريق  تكي  مشواعرها واعاهاهتوا .  ومون ذا الوذي..« ُمولنَ ْم   تَوْعلَ أَنْووتُ وَ  َواّللَّ
 رأهوواف وموون ذاب  الووذي يعلووم أموور هووذ  الوونفك إ  الووذي خلقهوواف وموون ذا الووذي يوودبر أموور هووذ  ا نسوواني  إ

 الذي يرى الظاهر والبانن،و  حفى على علمه ككء إ  العليم اابْيف
َ َر ُ ُكْم َوَرمحَْ  َعلَويْ  َفْضوُل اّللَِّ َولَوْل »:ومرة أخورى يوذكر املويمنني بفضول اّلِل علويهم ورمحتوه «    َرِحويم  تُوُه َوأَنَّ اّللَّ

.. 
م  كلهووووا عووو  املسوووولإن احلووودية لعظوووويم،وإن ااطووووأ ؟سووويم،وإن الشوووور الكووووامن فيوووه اليوووو  أن يصوووويه ا؟ما

املورة  عودم بوه املورة ب يوذكرهومون مث.ذلوك موا وقواهم السولء ..ابلسلء.ولكن فضل اّلِل ورمحته،ورأفته ورعايته .
 وهل يربيهم ّبذ  التجرب  الضخم  اليت مشلحل حياة املسلمني.

 نوه  مصولر هلوم عملهوورمحته، فإذا اثللا أن ذلك الشر العظيم كان وكيكا أن يصيبهم مجيعا،لل  فضل اّللِ 
م موا يقولقهم وحوذره.ميوما كان هلم أن يتبعلا خطلات عدوهم وعدو أبيهم مون قد.اتباع اطلات الشيطان

بِووْع  الشَّووْيطاِن َوَمووْن يَوتَّ عُوولا ُخطُوولاتِ تَوتَّبِ  اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا  »:طان إليووه موون مثوول هووذا الشوور املسووتطْيالشووي
َأَحود  أَبَودا  ا زَكى ِموْنُكْم ِموْن َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه م ْضُل اّللَِّ ْل  فَ َولَ .ُخطُلاِت الشَّْيطاِن فَِإنَُّه َذُْمُر اِبْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكرِ 

ُ  َِيع  َعِليم    « ..َولِكنَّ اّللََّ يُوزَكِِك َمْن َيشاُء،َواّللَّ
موون الشوويطان  ن ينفوورواأوإوووا لصوولرة مسووتنكرة أن حطوول الشوويطان فيتبووع امليمنوولن خطووا ،وهم أجوودر النوواس 

عر وجدانه،ويقشوا يرعو  هلووأن يسلكلا نريقا غْي نريق  املش لم  صلرة مستنكرة ينفور منهوا نبوع امليمن،و 
 هلا خياله  
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ْع ُخطُوولاِت َموْن يَوتَّبِووَ »:اسوي ورسوم هوذ  الصولرة وملاجهو  املويمنني ّبوا يثووْي يف نفلسوهم اليقظو  واحلوذر واحلس
الووذي قواق إليووه املوويمنني  ن هووذا املنكورمووك  ولذج وحودية ا فوو..« الشَّوْيطاِن فَِإنَّووُه َذُْموُر اِبْلَفْحشوواِء َواْلُمْنَكوورِ 

 وهل  لذج منفر كنيع..ا فيهالذين خاضل 
جوووووه إىل حني يت.هإ  أن يدركووووه فضووووول اّلِل ورمحتوووو.وإن ا نسووووان لضوووووعي ،معرم للنزعات،عرضوووو  للتلوووووّل

 يُوزَِكِووك َمووْن َولِكنَّ اّللََّ .َأَحوود  أَبَوودا   ْنُكْم ِموونْ ا زَكووى ِمووَولَووْل  َفْضووُل اّللَِّ َعلَووْيُكْم َوَرمْحَتُووُه موو»اّلِل،ويسووْي علووى وجووه.
 ز  موووون أحوووود و محتووووه   يووووولل  فضوووول اّلِل ور ...فنوووولر اّلِل الووووذي يشوووور  يف القلووووه يطهوووور  ويزكيووووه« َيشوووواءُ 
يوووع   َواّللَُّ »ق ا سوووتعداو واّلِل يسووومع ويعلم،فيزكوووك مووون يسوووتح  التزكيووو ،ويطهر مووون يعلوووم فيوووه ااوووْي .يتطهووور َِ 
كمووا   -نني وبعووخ عووخ املوويمبة بووني ..وعلووى ذكوور التزكيوو  والطهووارة عووكء الوودعلة إىل الصووف  واملغفوور « َعلِويم  

ووَعِ  أَْن يُوْيتُوولا أُ  ِمووْنُكْم وَ ِل أُولُوولا اْلَفْضوولِ َو  َذْتَوو»:-يرجوولن غفووران اّلِل ملووا يرتكبلنووه موون أخطوواء وذنوولب  وِ  السَّ
ُ َغُفوولر  َن أَْن يَوْغِفوو  هُِبُوول أَ .َيْصووَفُحلالا َولْ اْلُقووْرىب َواْلَمسوواِكنَي َواْلُمهوواِجرِيَن يف َسووِبيِل اّللَِّ َوْليَوْعُفوو ُ َلُكووْمف َواّللَّ َر اّللَّ

 « ..َرِحيم  
وقد عوور  أن مسووط  بوون أتيوو   .عوود نووزول القوورآن بووثاءة الصووديق ب -ضووك اّلِل عنووه ر  -نزلووحل يف أيب بكوور 

ينفوووو   -نووووه رضووووك اّلِل ع -وكووووان أبوووول بكوووور .وهل موووون فقووووراء املهاجرين.وهل قريبووووه.كووووان  وووون خاضوووولا فيووووه
 سه   ينفع مسطحا بنافع  أبدا.فآىل على نف.عليه

يف اْلِغَ ،َوالسَّوَعِ  يف الووِرِْزِ ،يَوْعِب أاََب :َوَ  َُيِْلْ ،أُولُول اْلَفْضووِل ِموْنُكْم يَوْعووِب :َوَ  َذْتَوِل يَوْعووِب :َعوْن َسووِعيِد بْوِن ُجبَووْْي  
،أَ :َبْكر ،َوْليَوْعُفوولا َوْلَيْصووَفُحلا يَوْعِب  ْن يُوْيتُوولا أُوِ  اْلُقووْرىَب ِمْسووَطَ  بْووَن أَُتيَووَ  فَِإنَّووُه قَورَابَووُ  َأيب َويَوَتَجوواَوُزوا َعووْن ِمْسووَط  

رِيَن،َأَ  هُِبُووولَن َبْكووور  ابْوووُن َخالَتِوووِه،أِلَنَّ ِمْسوووَطح ا َكووواَن َفِقْي ا،َواْلُمَهووواِجرِيَن يف َسوووِبيِل اّللَِّ أِلَنَّوووُه َكووواَن ِموووَن اْلُمَهووواجِ 
ُ َغُفوولر  َرِحوويم  يَوْعِب أاََب َبْكوور ،أَْن يوَ :يَوْعووِب  ُ َلُكووْم َواّللَّ أِلَيب َغُفوولر  لِلووُذنُلِب َرِحوويم  اِبْلُمْيِمِننَي،فَوَقوواَل النَّووِلُ :ْغِفووَر اّللَّ
ُ لَوووَك ف "،قَوووالَ :َبْكووور   وووُه أَْن يَوْغِفوووَر اّللَّ ،قَوووالَ :" أََموووا هُِ َفوووْلُت قَوووْد عَ :" فَووواْعُ  َواْصوووَفْ  "،قَالَ :بَوَلى اَي َرُسووولَل اّللَِّ

 .1770َوَصَفْححُل َ  أَْمنَوُعُه َمْعُروف ا بَوْعَد اْليَوْلِم "
 غفر هلم.يّلِل أن انزلحل هذ  اهلي  تذكر أاب بكر،وتذكر امليمنني، وم هم حط لن مث ُيبلن من 

بلنووه،و  ُيلفوولا أن مينعوولا الووث عوون مسووتحقيه،إن  ّبووذا الووذي ُي -خ بعضووهم مووع بعوو -فليأخووذوا أنفسووهم 
أفو  .ت بنولر اّللِ ليت تطهور خطأوا وأساءوا ..وهنوا نطلوع علوى أفو  عوال مون آفوا  النفولس الزكيو ،اكانلا قد أ

ي مسوووه حووودية ا فوووك يف أعموووا  أيب بكووور الوووذ -نوووه رضوووك اّلِل ع -يشووور  يف نفوووك أيب بكووور الصووودي  
ك يكووواق يلمووو لعفووول وموووافما يكووواق يسووومع قعووولة ربوووه إىل ا.قلبه،والوووذي احتمووول مووورارة ا هتوووام لبيتوووه وعرضوووه

ُ َلُكوْمف»:وجدانه ذلك السيال امللحك م،ويرتفوع علوى مشواعر تفوع علوى اهل حوَّت ير « َأ  هُُِبلَن أَْن يَوْغِفوَر اّللَّ
 ا نسان،ويرتفع على منط  البي  .

                                                 
 ( صحي  مرسل 17942اْلُمْعَجُم اْلَكِبُْي لِلطََّثَاينِِ <<) - 1770
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ين بلى واّلِل إ:صود  يقوللو فوإذا هول يلول قاعوك اّلِل يف نمأنينو  .وحَّت تش  روحه وتر  وتشر  بنولر اّللِ 
دا.ذلك نزعهوا منوه أبوأ   واّللِ :ويعيد إىل مسط  النفق  اليت كان ينفو  عليوه،وُيل .  ألحه أن يغفر اّللِ 
 واّلِل   أنفعه بنافع  أبدا.:يف مقابل ما حل 

يووا يفووا نوواهرا زكأبوودا نظ بووذلك ميسوو  اّلِل علووى آ م ذلووك القلووه الكبْي،ويغسووله موون أوضووار املعركوو ،ليبقى
 مشرقا ابلنلر ..

 وعيد من يقافون المؤمنات الغافالت 25 - 23الدرس الخامس:

  يف إكواع  الفاحشوصونات و إ ا هل ملن  ب عون خطي و  رموك ان.ذلك الغفران الذي يذكر اّلِل امليمنني به
 و  عفل.ولول ال  احو فوفأموا الوذين يرمولن انصونات عون خبوة وعون إصورار،كأمثال ابون أيِب .الذين آمنلا

توواج ويلمووذا  لوون ُي.اهلخرة لشووهلق   يشووهدوا فووإن عووذاب اّلِل ينتظوورهم يفأفلتوولا موون احلوود يف الوودنيا،ألن ا
اب  َوهَلُْم َعووذ الووُدنْيا َواهْلِخوورَِة،يف ِت لُِعنُوولا ُمْيِمنوواِإنَّ الَّووِذيَن يَوْرُموولَن اْلُمْحَصووناِت اْلغوواِفالِت الْ »:األموور إىل كووهلق

ُ ِقيوووووونَوُهُم يَوْلَم ِووووووذ  يوُوووووولَ .ْعَمُللنَ ا كووووووانُلا يوَ ِ ووووووُلُهووووووْم ِديِهْم َوأَْرجُ يوَووووووْلَم َتْشووووووَهُد َعلَووووووْيِهْم أَْلِسوووووونَوتُوُهْم َوأَيْوووووو.َعِظيم   فِِيِهُم اّللَّ
،َويَوْعَلُملَن أَنَّ اّللََّ ُهَل احلَُْ  اْلُمِبنيُ   « ..احلَْ َّ

ارِات،غْي غووغووافالت  واسووم التعبووْي جرميوو  هووي ء ويبشووعها وهوول يصوولرها رميووا للمحصوونات امليمنووات وهوون
ي ا ُيذرنووه  ذتووني كوو وهن بري ووات الطوولااي مطم نووات   ُيووذرن كووي ا،ألون  .موون الرميوو  آخووذات حووذرهن

لعنوووو  اّلِل . ا ابللعنومن مث يعاجوووول مقوووو  فيهوووو.فهووووك جرميوووو  تتمثوووول فيهووووا البشوووواع  كمووووا تتمثوووول فيهووووا ااسوووو 
ْلِسووونَوتُوُهْم ْيِهْم أَ َعلَووو ْشوووَهدُ تَ يوَوووْلَم »:مث يرسوووم ذلوووك املشوووهد األخووواذ.هلم،ونووورقهم مووون رمحتوووه يف الووودنيا واهلخووورة

امليمنووووات  نات الغووووافالتموووولن انصووو..فووووإذا بعضوووهم يووووتهم بعضووووا ابحلووو ،إذ كووووانلا يته« َوأَيْوووِديِهْم َوأَْرُجُلُهوووومْ 
 لقرآين.اب فك  وهك مقابل  يف املشهد مييرة،على نريق  التناس  الفب يف التصلير ا

ُ ِقينَوُهُم احْلَو َّ » ويلم وذ يسوتيقنلن .الدقي  ي هلوم حسواّبملعودل،وييقواوزيهم جوزاءهم ا.. «يَوْلَمِ ذ  يُوَلفِِيِهُم اّللَّ
 « ..َويَوْعَلُملَن أَنَّ اّللََّ ُهَل احلَُْ  اْلُمِبنيُ »: ا كانلا يس يبلن

 الصالحات للصالحين وبراء  عائشة 26الدرس السادس:

يف واقووووع  ة،وحققووووهلفطر وحووووتم احلوووودية عوووون حوووواقّ ا فووووك ببيووووان عوووودل اّلِل يف اختيووووار  الووووذي ركبووووه يف ا
تقولم  وعلى هوذا.طيبو لونفك الابالناس.وهل أن تلت م النفك اابيث  ابلنفك اابيث ،وأن اتوزج الونفك الطيبو  

هك مقسووولم  كموووا رملهوووا،و   -نهوووا رضوووك اّلِل ع -وموووا كوووان ميكووون أن تكووولن عائشووو  .العالقوووات بوووني األزواج
يِِبووووووووووواُت َوالطَّ .ِبيثاتِ  لِْلخَ يِثنَي،َواْاَِبيثُووووووووووولنَ اْاَِبيثووووووووووواُت لِْلَخبِ »:ألنيوووووووووووه نفوووووووووووك علوووووووووووى لهووووووووووور هوووووووووووذ  األرم

 « ..ْغِفرَة  َورِْز   َكرمي  مَ لَن،هَلُْم ا يَوُقللُ أُولِ َك ُمَثَُّ َن ِ َّ .لِلطَّيِِِبنَي،َوالطَّيُِِبلَن لِلطَّيِِباتِ 
املعصولم،إن    نبيوهفموا كوان ميكون أن ُيببهوا اّلِل ل.عائشو  حبوا عظيما - -ولقد أحبحل نفك رسلل اّلِل 

 تكن ناهرة تستح  هذا احله العظيم.
 يل.م ككء  ا قّب،  يلتبك بفطرهتم ونبيعتهم« ُمَثَُّ َن ِ َّا يَوُقلُللنَ »أول ك الطيبلن والطيبات 
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م عنووود رّبوووم   علوووى كووورامتهق لووو.رميكورز   .مغفووورة عموووا يقوووع مووونهم مووون أخطووواء..« هَلُوووْم َمْغِفووورَة  َورِْز   َكووورمي  »
 .الكرمي

انوحل حمنو  إذ ك.نو ذلك احلواقّ الوذي تعرضوحل فيوه ا؟ماعو  املسولم  ألكوث حم.بذلك ينتهك حدية ا فك
علهووا جوقود .ر الكرميصوور الطواهالثقو  يف نهوارة بيووحل الرسولل،ويف عصوم  اّلِل لنبيووه أن اعول يف بيتوه إ  العن
 ريف سلرة النل .ر .اّلِل معرضا ل بي  ا؟ماع  املسلم ،حَّت تش  وتر  وترتفع إىل آفا  النل 

. 
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 [34إل   27اآليات :(24]سور  النور ):الوحد  الثانية

 سائاان وغي البصر والاهويجوسائل الوقاية من الهنا:اا

ْهِلهووا ذِلُكوْم َخوْْي  َلُكووْم ُسولا َوُتَسولُِِملا َعلوى أَ  َتْسَتْأنِ ْم َحووَّتَّ اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   تَووْدُخُللا بُويُول   َغوْْيَ بُويُولِتكُ }  
اْرِجُعلا فَوْن ِقيوَل َلُكوُم اْرِجعُولا َن َلُكوْم َوإِ ْدُخُللها َحَّتَّ يوُوْيذَ ( فَِإْن َ ْ عَُِدوا ِفيها َأَحدا  َفال تَ 27َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن )

ُ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َعلِوويم  ) ِفيهووا َمتوواع    َمْسووُكلنَ   ا   أَْن تَووْدُخُللا بُويُوول   َغووْْيَ ُكْم ُجنوو( لَووْيَك َعلَوويْ 28ُهووَل أَزْكووى َلُكووْم َواّللَّ
ُ يَوْعلَووُم مووا تُوْبووُدوَن َومووا َتْكُتُموولَن ) َجُهْم ذلِووَك َفظُوولا فُوووُرو ْيِمِننَي يَوُغُضوولا ِمووْن أَْبصووارِِهْم َوُيَْ ( قُووْل لِْلُموو29َلُكووْم َواّللَّ

َ َخبِووْي  ِ ووا َيْصوونَوُعلَن ) وَجُهنَّ َو  َفظْووَن فُووورُ ْيِمنوواِت يَوْغُضْضووَن ِمووْن أَْبصووارِِهنَّ َوُيَْ ( َوقُووْل لِْلمُ 30أَزْكووى هَلُووْم ِإنَّ اّللَّ
نَّ ِإ َّ لِبُوعُوللَِتِهنَّ أَْو آابئِِهونَّ  َو  يُوْبوِديَن زِينَووتَوهُ ى ُجيُولِّبِنَّ نَّ َعلويُوْبِديَن زِينَوتَوُهنَّ ِإ َّ ما َلَهَر ِمْنها َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمورِهِ 

ْو َبِب َأَخلاهِتِنَّ أَْو ِنسائِِهنَّ أَْو موا أَ أَْو َبِب ِإْخلاِوِنَّ  ْخلاِوِنَّ إِ  أَْو ِء بُوُعللَِتِهنَّ أَْو أَبْنائِِهنَّ أَْو أَبْناِء بُوُعللَِتِهنَّ أَْو آاب
ْربَووِ  ِموونَ  َهوُروا َعلووى َعووْلراِت النِِسوواِء َو  ِل الَّووِذيَن َ ْ َيظْ ْفوواِل أَِو الطِِ  الِرِجوَمَلَكوحْل أمَْيوواُوُنَّ أَِو التَّووابِِعنَي َغوْْيِ أُوِ  اْ ِ
يعووا  أَيُوَهووا اْلُميْ  ىَل اّللَِّ إِ تُلبُوولا َيْضوورِْبَن ِ َْرُجِلِهوونَّ لِوويُوْعَلَم مووا ُحِْفوونَي ِمووْن زِينَووِتِهنَّ وَ   (31ِمنُوولَن َلَعلَُّكووْم تُوْفِلُحوولَن )مجَِ

ُ واِسووع  فُوَقووراَء يُوْغووِنِهُم اّللَُّ  ْن َيُكلنُولاُكْم إِ نَي ِمووْن ِعبواقُِكْم َوِإمووائِ َوأَْنِكُحولا اأْلَايمووى ِموْنُكْم َوالصَّوواحلِِ   ِموْن َفْضووِلِه َواّللَّ
ووُدوَن ِنكاحووا  َحووَّتَّ يُوغْ 32َعلِوويم  ) تَوغُوو ِمووْن َفْضوونِوويَوُهُم اّللَُّ ( َوْلَيْسووتَوْعِفِ  الَّووِذيَن   اَِ لَن اْلِكتوواَب ِ َّووا ِلِه َوالَّووِذيَن يَوبوْ

ْكرُِهولا فَوَتيواِتُكْم َعلَوى تُ  الَّوِذي آ ُكوْم َو  ْن مواِل اّللَِّ ِموتُولُهْم َكحْل أمَْيانُُكْم َفكاتُِبلُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخوْْيا  َوآَملَ 
تَوغُوولا َعووَرَم احْلَيوواِة الووُدنْ  َ ْن يُْكوورِْههُ يا َوَموواْلِبغوواِء ِإْن أََرْقَن َهَُصوونا  لِتَوبوْ ْعووِد ِإْكووراِهِهنَّ َغُفوولر  َرِحوويم  ِمووْن بوَ نَّ فَووِإنَّ اّللَّ

 { (34ُمتَِّقنَي )ْبِلُكْم َوَمْلِعظَ   لِلْ قوَ َلْلا ِمْن خَ ِذيَن ( َوَلَقْد أَنْوزَْلنا إِلَْيُكْم آايت  ُمبَويِِنات  َوَمَثال  ِمَن الَّ 33)
 مو وع الوحد  

النظي ،إ ووا يعتموود قبوول كوول كووكء   يعتموود علووى العقلبوو  يف إنشوواء جمتمعووه  -مووا أسوولفنا ك  -إن ا سووالم 
ات   موون املثووْي ظيوو  ااوواولكن ينظمهووا ويضوومن هلووا ا؟وول الن.وهل   ُيووارب الوودوافع الفطريوو .علووى اللقايوو 
 املصطنع .

لفتنو  اإبعاق علامول لغلايو ،و والفكرة السائدة يف منهج ال بيو  ا سوالمي  يف هوذ  الناحيو ،هك تضويي  فورص ا
 ائله النظيفوووو بيعووووك بلسوووومووووع إزالوووو  العلائوووو  قون ا كووووباع الط.تهيوووويج وا ترةوأخووووذ الطريوووو  علووووى أسووووباب ال

 املشروع  ..
  بعود رابء علويهم إدخلل الغوومن هنا اعل للبيلت حرم    الز املساس ّبا فال يفاجأ الناس يف بيلهتم بو

وهوم غوافللن  اات أهلهواست ذاوم و احهم ابلدخلل،خيف  أن تطلع األعني على خفااي البيولت،وعلى عولر 
.. 

لك ييسووور ن هنوووا كوووذذلوووك موووع غوووخ البصووور مووون الرجوووال والنسووواء،وعدم التوووثج ابلزينووو   ترة الشوووهلات.وم
 فا حصان هل الضمان احلقيقك لالكتفاء ...الزواج للفقراء من الرجال والنساء

 لفحشاء.ابسهللتها و وينهى عن تعريخ الرقي  للبغاء كك   تكلن الفعل  سهل  ميسرة،فتغري بيسرها 
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 فلننظر نظرة تفصيلي  يف تلك الضماانت اللاقي  اليت ذخذ ّبا ا سالم.
 سائاان للدخول في البيوتاا 29- 27الدرس ا ول:

 َلُكووْم ِلهووا،ذِلُكْم َخووْْي  لا َوُتَسوولُِِملا َعلووى أَهْ َتْسَتْأِنُسوو  َحووَّتَّ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَووْدُخُللا بُويُوول   َغووْْيَ بُويُوولِتُكمْ »
اْرِجعُوولا فَوواْرِجُعلا ُهووَل :مُ َوِإْن ِقيووَل َلكُ . َلُكوومْ َّتَّ يوُووْيَذنَ ُللها َحووفَِإْن َ ْ عَِووُدوا ِفيهووا َأَحوودا  فَووال تَووْدخُ .َلَعلَُّكووْم تَووذَكَُّرونَ 

ُ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َعِليم   ُ .يهووا َمتوواع  َلُكوومْ فِ َغووْْيَ َمْسووُكلنَ    يُوول   ْدُخُللا بوُ تَوو   أَْن لَووْيَك َعلَووْيُكْم ُجنووا .أَزْكووى َلُكووْم،َواّللَّ َواّللَّ
 .. «يَوْعَلُم ما تُوْبُدوَن َوما َتْكُتُملنَ 

لووى عوولراهتم ذمنولن عولقود جعوول اّلِل البيولت سووكنا،يفكء إليهووا النواس فتسووكن أرواحهوم وتطموو ن نفلسووهم 
 تكولن حرموا إ  حوني كوحرماهتم،ويلقلن أعباء احلذر واحلرص املرهق  لاعصاب  والبيولت   تكولن كوذل

قووولا ُيبووولن أن يل الوو  الووويتويف اللقووحل الوووذي يريووودون،وعلى احل.آمنووا   يسوووتبيحه أحووود إ  بعلووم أهلوووه وإذووووم
 عليها الناس.

،وتلتقك لوووى عووولراتذلوووك إىل أن اسوووتباح  حرمووو  البيوووحل مووون الوووداخلني قون اسوووت ذان،اعل أعيووونهم تقوووع ع
د تتكوورر قوولطووائرة،اليت االنظوورات الناكوو   موون اللقوواءات العووابرة و  فوواتن تثووْي الشووهلات،وهتِيئ الفرصوو  للغلاي ،

لهلووا   انتظوار وهْي قصود و فتتحولل إىل نظورات قاصودة،هركها امليولل الويت أيقظتهوا اللقواءات األوىل علوى غو
 رافات.ي  وا حنإىل عالقات آمث  بعد بضع خطلات أو إىل كهلات حمروم  تنشأ عنها العقد النفس

قووع أن يكوولن وكووان ي لقوود قخلووحل :ا؟اهليوو  يهجموولن هجلما،فيوودخل الزائوور البيووحل،مث يقلل ولقوود كووانلا يف
و أ ملوورأة عاريوو ان تكوولن وكان يقووع أ.صوواحه الوودار مووع أهلووه يف احلالوو  الوويت   اوولز أن يرا ووا عليهووا أحوود

لنفولس عورم اها كموا يوكان ذلك يويذي وار ،وُيورم البيولت أمنهوا وسوكينت.مكشلف  العلرة،هك أو الرجل
 من هنا ومن هنا  للفتن ،حني تقع العني على ما يثْي.

لسووالم علووى وا.لبيلتاأقب ا سووت ذان علووى .موون أجوول هووذا وذلووك أقب اّلِل املسوولمني ّبووذا األقب العووا 
 لا بُويُوووول   َغووووْْيَ ا   تَووووْدُخلُ  آَمنُوووول اي أَيُوَهوووا الَّووووِذينَ »:أهلهوووا  يناسووووهم،وإزال  اللحشوووو  موووون نفلسووووهم،قبل الوووودخلل

 « ..بُوُيلِتُكْم َحَّتَّ َتْسَتْأِنُسلا َوُتَسلُِِملا َعلى أَْهِلها
اوووكء ّبوووا  لحك بلطوو  ا سوووت ذان،ولط  الطريقووو  الوويتوهووول تعبووْي يووو -ويعووث عووون ا سووت ذان اب سوووت ناس 

 لرعايوو  أحوولال  لطيف ،وهك لفتوو  ققيقوو.الطار ،فتحوودّ يف نفوولس أهوول البيووحل أنسابه،واسووتعداقا  سووتقباله
 هلهووا وُيرجوولاقى ّبووا ألتقوودير لوورو  النوواس يف بيلهتم،ومووا يالبسووها موون ضوورورات   اوولز أن يشووالنفلس،و 

 أمام الطارقني يف ليل أو وار.
فووال اووولز  يهووا أحووودففوووإن   يكوون .وبعوود ا سووت ذان إموووا أن يكوولن يف البيوولت أحووود موون أهلهووا أو   يكلن

« مْ ُللها َحَّتَّ يوُوْيَذَن َلُكو َفال َتْدخُ ا َأَحدا  َ ْ عَُِدوا ِفيه فَِإنْ »:اقتحامها بعد ا ست ذان،ألنه   قخلل بغْي إذن
.. 
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ل هوأفوإن   ذذن .ه لإلذنوإن كان فيها أحد من أهلها فإن جمرق ا ست ذان   يبي  الدخلل فإ ا هل نلو
ُعلا ُهوَل أَزْكوى ْرجِ ُعلا فَوااْرجِ :مُ َوِإْن ِقيَل َلكُ »:واه ا نصرا  قون تلكي و  انتظار.البيحل فال قخلل كذلك

 اءة إلويكم،أولبيوحل ا سووقون أن تستشعروا من أهل ا...ارجعلا قون أن عدوا يف أنفسكم غضاض « َلُكمْ 
هتم يف كووول ومالبسوووا واه أن يووو   هلوووم وحووودهم تقووودير لوووروفهم.فللنووواس أسووورارهم وأعوووذارهم.النفووورة منكم

 حني.
ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َعِليم  »  ات.ن قوافع ومثْي مما فيها  ع على خفااي القللب وعلىفهل املطل..« َواّللَّ

لل حورج يف الودخ لسوكن،فالفأما البيولت العامو  كالفنواق  واملثواوى والبيولت املعودة للضوياف  منفصول  عون ا
ْدُخُللا بُويُوول   نووا   أَْن تَووجُ ْيُكْم لَووْيَك َعلَوو»:إليهووا بغووْي اسووت ذان،قفعا للمشووق  مووا قامووحل علوو  ا سووت ذان منتفيوو 

ُ يَوْعلَووُم مووا تُوْبوودُ « ..»ْْيَ َمْسووُكلنَ   ِفيهووا َمتوواع  َلُكوومْ َغوو  علووى فوواألمر معلوو  ابنووالع اّللِ ..« َتْكُتُموولنَ  وَن َوموواَواّللَّ
ك لوامتثاهلوا لوذالقللب، ويف هوذ  الرقابو  ضومان لطاعو .لاهركم وخافيكم ورقابته لكوم يف سوركم وعالنيوتكم

 اعا . مل يف كلابه،الذي يرسم للبشري  وجها الكااألقب العا ،الذي ذخذها اّلِل به يف كت
ا  ناي ،ألنووه يعووا هووذ  الع،ومينحهووا جتماعيوو  فهل ُيتفوول ّبووذ  ا؟زئيوو  موون احليوواة .إن القوورآن منهوواج حيوواة

لبيولت ُيقو  ست ذان على افا .الجاحلياة كليا وجزئيا،لينس  بني أجزائها وبني فكرهتا الكلي  العليا ّبذا الع
ي  جأة،والضوووووووويلفر علوووووووى أهلهوووووووا احلووووووورج مووووووون املفا.متهوووووووا الووووووويت ععووووووول منهوووووووا مثابووووووو  وسوووووووكناللبيووووووولت حر 

 عنوود ذكوور هووذ  ىل الووذهنإوهووك عوولرات كثْية،تعووب غووْي مووا يتبوواقر .ابملباغتوو ،والتأذي ابنكشووا  العوولرات .
،وعلرات ت اللبووواسإ ا تضوووا  إليهوووا عووولرات الطعوووام،وعلرا.إووووا ليسوووحل عووولرات البووودن وحووودها.اللفظووو  .

رات املشوواعر وهك عوول .قتّ،الوويت قوود   ُيووه أهلهووا أن يفوواج هم عليهووا النوواس قون هتيووي وعموول وإعوودااأل
و يغضووه ل موويير،أواحلووا ت النفسووي  ،فكووم منووا ُيووه أن يوورا  النوواس وهوول يف حالوو  ضووع  يبكووك  نفعووا

ذا األقب  ّبووووج القوووورآينلشووووأن مثووووْي،أو يتلجووووع أل  حفيووووه عوووون الغوووورابءف  وكوووول هووووذ  الوووودقائ  يرعاهووووا املوووونه
قظوحل يف ليت ناملوا أيلعابرة،االرفيع،أقب ا ست ذان ويرعى معها تقليل فرص النظرات الساحن  وا لتقاءات ا

جهها يف يطان،ويل النفووولس كوووامن الشوووهلات والرغبوووات وناملوووا نشوووأت عنهوووا عالقوووات ولقاءات،يووودبرها الشووو
ل مورة لنبولا ّبوا أو خلا يلم ا الذين آمنغفل  عن العيلن الراعي ،والقللب الناصح ،هنا أو هنا   ولقد وعاه

 ليه الصالة والسالم.ع -وبدأ ّبا رسلل اّلِل .عند نزول هذ  اهلايت
ووواَلُم َعلَوووْيُكْم َوَرمْحَوووُ  هللِا قَوووالَ :يف َمْنزِلَِنا،فَوَقالَ زَاَراَن َرُسووولُل هللِا :َعوووْن قَووووْيِك بْوووِن َسوووْعد ،قَالَ   فَوَرقَّ َسوووْعد  َرق ا :السَّ

ووووواَلَم مُثَّ قَووووواَل َرُسووووولُل هللِا :ف قَوووووالَ َأ َ َشَْذُن ِلَرُسووووولِل هللِا :فَوُقْلوووووحلُ :اَل قَوْيك  َخِفي ا،قَووووو نَوووووا ِموووووَن السَّ َذْرُ  يُْكثِوووووْر َعَليوْ
: السَّواَلُم َعلَوْيُكْم َوَرمْحَووُ  هللِا فَووَرقَّ َسوْعد  َرق ا َخِفي ووا،فَوَرَجَع َرُسولُل هللِا ََرُسولَل هللِا،قَووْد ايَ :، َواتوَّبَوَعوُه َسووْعد ،فَوَقال 

َنا ِمَن السَّاَلِم،قَالَ  ، فَوَأَمَر فَاْنَصوَرَ  َمَعوُه َرُسولُل هللِا :ُكْنحُل َأْ َُع َتْسِليَمَك،َوأَُرُق َعَلْيَك َرق ا َخِفي ا لُِتْكِثَر َعَليوْ
،َوَوْرس  فَاْكوَتَمَل ِّبَوا،مُثَّ َرفَوَع اَنَوُللُ ،ِملْ :َلُه َسْعد  بُِغْسل  فَوُلِضَع،فَاْغَتَسَل،مُثَّ اَنَوَلُه،أَْو قَالَ  َحَف   َمْصُبلَغ   ِبَزْعَفورَان 

مُثَّ َأَصوواَب ِمووَن :اللَُّهمَّ اْجَعووْل َصووَلَلاِتَك،َوَرمْحََتَك َعلَووى آِل َسووْعِد بْووِن ُعبَوواَقَة قَووالَ :يََديْووِه َوُهووَل يَوُقووللُ َرُسوولُل هللِا 
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ووووا أَرَاَق اِ ْنِصوووورَاَ   ، فَوَقوووواَل قَووووورََّب إِلَْيووووِه َسووووْعد  مِحَووووار ا قَووووْد َونَّووووأَ َعَلْيووووِه بَِقِطيَفوووو  ،فَورَِكَه َرُسوووولُل هللِا الطََّعاِم،فَوَلمَّ
ِإمَّووووووا أَْن :ارَْكووووووْه فَأَبَوْيووووووحُل،مُثَّ قَالَ :فَوَقوووووواَل َرُسوووووولُل هللِا :، قَوووووواَل قَوْيك  اَي قَوْيُك،اْصووووووَحْه َرُسوووووولَل هللِا :َسووووووْعد  

 .1771فَاْنَصَرْفحُل.: قَالَ تَورَْكَه،َوِإمَّا أَْن تَوْنَصِر َ 
السَّواَلُم َعلَوْيُكْم َوَرمْحَوُ  هللِا ، :اْسوَتْأَذَن َعلَوى َسوْعِد بْوِن ُعبَواَقَة ، فَوَقواَل وَعْن أََنك  ، أَْو َغوْْيِِ  ، أَنَّ َرُسولَل هللِا 

َّتَّ َسوولََّم يَوواَلت  ، َوَرقَّ َعَلْيووِه َسووْعد  يَوواَلت  ، َوَ ْ َحووَوَعَلْيووَك السَّوواَلُم َوَرمْحَووُ  هللِا ، َوَ ْ ُيْسووِمِع النَّووِلَّ :فَوَقوواَل َسووْعد  
ووك ، َمووا َسوولَّْمحَل َتْسووِليَم   ِإ َّ ِهووَك :َواتوَّبَوَعووُه َسووْعد  ، فَوَقوواَل ُيْسووِمْعُه فَوَرَجووَع النَّووِلُ  اَي َرُسوولَل هللِا ،  َِيب أَنْووحَل َوأُمِِ

 ُأ ِْْعَك ، َأْحبَوْبحُل أَْن َأْسَتْكِثَر ِمْن َساَلِمَك ، َوِموَن اْلَثََكوِ  ، مُثَّ أَْقَخلَوُه اْلبَوْيوحَل ِ ُُذين ، َوَلَقْد َرَقْقُت َعَلْيَك َو َْ 
ووا فَووورََغ قَوواَل فَوَقوورََّب لَووُه َزبِيب ووا ، فََأَكووَل نَووِلُ هللِا  َأَكووَل نََعوواَمُكُم األَبْووورَاُر ، َوَصوولَّحْل َعلَووْيُكُم اْلَمالَِئَكووُ  ، :، فَوَلمَّ

 1772َوأَْفَطَر ِعْندَُكُم الصَّائُِملَن.
ِإَذا أَتَووى اَبَب قَوووْلم  َ ْ َيْسووتَوْقِبِل اْلبَوواَب بِِتْلَقوواِء َوْجِهووِه، َوَلِكووْن َكوواَن َرُسوولُل هللِا :َعووْن َعْبووِد هللِا بْووِن ُبْسوور ، قَالَ و 

وووواَلُم َعلَووووْيُكْم :َعووووْن رُْكنِووووِه اأْلَمْيَووووِن أَِو اأْلَْيَسووووِر، يَوُقووووللُ  َهووووا ُسووووُتلر  " السَّ "، َوَذلِووووَك أَنَّ الووووُدوَر َ ْ َيُكووووْن يَوْلَم ِووووذ  َعَليوْ
"1773.. 

-فَوَلقَوَ  َعلَوى اَبِب النَّوِبِِ  -قَواَل ُعْثَمواُن َسوْعُد بْوُن َأىِب َوقَّواص   -وروى أبل قاوق َعْن ُهَزْيل  قَواَل َجواَء َرُجول  
-  فَوَقوواَل لَووُه النَّووِبُ  -ُمْسووتَوْقِبَل اْلبَوواِب  قَوواَل ُعْثَمووانُ  -َيْسووَتْأِذُن فَوَقوواَم َعلَووى اْلبَوواِب--  « َهَكووَذا َعْنووَك أَْو

َا اِ ْسِتْ َذاُن ِمَن النََّظِر   .1774«َهَكَذا فَِإ َّ
نَووُه،َ ْ َيُكووْن َلْل أَنَّ َرُجووال  انَّلَووَع َعَلْيووَك يف بَوْيِتَك،َفَحَذفْوتَووُه ِ ََصوواة ،فَوَفَقأْ :قَووالَ وَعووْن َأيب ُهَريْووورََة،َعِن النَّووِلِِ  َت َعيوْ

 1775َعَلْيَك ُجَنا  .
لَوووْل أَنَّ َرُجوووال  انَّلَوووَع َعَلْيوووَك بِغَوووْْيِ ِإْذن  َفَخَذفْوتَوووُه » قَووواَل  --ويف الصوووحيحني َعوووْن َأىِب ُهَريْوووورََة أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ 
َنُه َما َكاَن َعَلْيَك ِمْن ُجَنا     ..1776«ِ ََصاة  فَوَفَقْأَت َعيوْ

يَوَنا َرُجل  ِموْن بَوِ  َعواِمر  أَنَّوُه اْسوَتْأَذَن َعلَوى النَّوِبِِ وروى أبل عَ  َوُهوَل ِ  بَوْيوحل  فَوَقواَل أَلِوُج  --ْن رِْبِعىِ  قَاَل َحدَّ
َفَسوِمَعُه .«أَْقُخوُل اْخرُْج ِإىَل َهَذا فَوَعلِِْمُه اِ ْسِتْ َذاَن فَوُقوْل لَوُه قُوِل السَّواَلُم َعلَوْيُكْم أَ » ِاَاِقِمِه  --فَوَقاَل النَِّبُ 

 .1777َفَدَخَل. --الرَُّجُل فَوَقاَل السَّاَلُم َعَلْيُكْم أَأَْقُخُل فََأِذَن َلُه النَِّبُ 
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 ( خذ :رمى ابحلصى 5769[)305/ 14املكنز ] -( و صحي  مسلم 6888[)464/ 22املكنز ] -صحي  البخارى - 1776
 ( صحي 5179[)510/ 4املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 1777
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،فَوَقالَ :وقَوواَل جُمَاِهوود   السَّوواَلُم :" َجوواَء ابْووُن ُعَمووَر ِمووْن َحاَجوو   َوقَووْد آَذاُ  الرَّْمَضوواُء،فَأََتى ُفْسووطَاَط اْموورَأَة  ِمووْن قُوَرْيا 
اْقُخوْل :ُقلِ  اْقُخوْل قَاَلحلِ :اْقُخْل ِبَساَلم  فََأَعاَق،فََأَعاَقْت،َوُهَل يُورَاوُِ  بَونْيَ َقَدَمْيوِه قَوالَ :ْيُكْم،أَْقُخُل ف فَوَقاَلحلِ َعلَ 

 1778َفَدَخَل " 
ووىف فَوَقوواَل َأْسووَتْأِذُن اَي َرُسوولَل :َسووأََلُه َرُجوول  فَوَقالَ  --أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ :َعووْن َعطَوواِء بْووِن َيَسووار  و  :» اّللَِّ َعلَووى أُمِِ

َهوا :» ِإىنِِ َمَعَها ِ  اْلبَوْيوحِل فَوَقواَل :فَوَقالَ .«نَوَعْم  َأهُِِوُه أَْن :» ِإىنِِ َخاِقُمَهوا فَوَقواَل :فَوَقواَل الرَُّجولُ .«اْسوَتْأِذْن َعَليوْ
َها :» َ  قَاَل :قَالَ .«تَورَاَها ُعْراَينَ     .1779«فَاْسَتْأَذْن َعَليوْ

يالّ آايت قووود جحووودهِن : عوووحل عطووواء بووون أيب راب  حوووث عووون ابووون عبووواس، قوووال:َريج، قالعووون ابووون ُجوووو 
إن أكووووورمهم عنووووود هللا أعظمهوووووم كوووووأان، :ويقلللن:النووووواس، قوووووال هللا:) ِإنَّ َأْكوووووَرَمُكْم ِعْنوووووَد اّللَِّ أَتْوَقووووواُكْم ( قوووووال

معوك يف بيوحل واحودف  أستأذن على أخلايت، أيتام يف حجري،:وا ذن كله قد جحد  الناس، فقلحل له:قال
فاسووتأذن، فراجعتووه :  قال:أهووِه أن تراهووا عراينوو ف قلووحل:نعم فوورققت علووى موون حضوورين، فووأىب، قال:قووال

إنوووك لووو قق عليوووه، :فاسوووتأذن، فقوووال   سوووعيد بووون ُجبْي:نعم، قال:أهوووِه أن تطيوووع هللاف قلوووحل:أيضوووا، قال
 1780أرقت أن يرخا  ..:قلحل

أَْن َيطْووُرَ  الرَُّجووُل أَْهلَووُه لَووْيال  يَوَتَخوولَُّوُْم أَْو يَوْلووَتِمُك  --ى َرُسوولُل اّللَِّ وجوواء يف الصووحي  َعووْن َجوواِبر  قَوواَل َوَوو
 .1781َعثَورَاهِتِْم.

وووووووا قَوووووووِدْمَنا قَوووووووالَ ُكنَّوووووووا َموووووووَع النَّوووووووِلِِ :وَعوووووووْن َجووووووواِبِر بْوووووووِن َعْبوووووووِد هللِا،قَالَ    أَْمِهُللا َحوووووووَّتَّ َاَْتِشوووووووَ  :يف َغزَاة ،فَوَلمَّ
  1782َوَتْسَتِحدَّ اْلَمِغيَبُ .الشَِّعثَُ ،

صووحابته، ا علمهووم اّلِل موون ذلووك األقب و  - -إىل هووذا احلوود موون اللطوو  والدقوو  بلوو  حووك رسوولل اّلِل 
 ، املشر  بنلر اّلِل.كءالرفيع اللض

علوى أخيوه  ل ليهجموإن الرج.وحنن اليلم مسلملن،ولكن حساسيتنا  ثل هذ  الدقائ  قد تبلدت وغلظحل
َّت يووزعج أهوول   أبوودا حووحلظوو  موون حلظووات الليوول والنهار،يطرقووه ويطرقووه ويطرقووه فووال ينصوور  يف بيتووه،يف أيوو 

كء، ه،قبل أن اوووميلوووك أن يسوووتأذن عووون نريقووو« تليفووولن»وقووود يكووولن يف البيوووحل هوووات  .البيوووحل فيفتحووولا له
 غْي ملعد. وان،وعلىألييذن له أو يعلم أن امللعد   يناسه ولكنه يهمل هذا الطري  ليهجم يف غْي 

مهمووا كوور  أهوول البيووحل تلووك املفاجووأة بووال إخطووار و   -وقوود جوواء  -  يقبوول العوور  أن يوورق عوون البيووحل  مث
فووإن   يقوودم لنووا الطعووام .انتظووار  وحنوون اليوولم مسوولملن،ولكننا نطوور  إخلاننووا يف أيوو  حلظوو  يف ملعوود الطعام

                                                 
 ( صحي 23669[)146/ 19يسس  الرسال  ]م -تفسْي الطثي  - 1778
 ( صحي  مرسل13942[) 97/ 7املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 1779
 [ صحي  ملقل 148/ 19ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1780
 ( يطر :ذتى 5078[)10/ 13املكنز ] -صحي  مسلم - 1781
 الشعر الداخلك.َاَْتِشَ :تتطيه من  - ( صحي 2714[)429/ 6صحي  ابن حبان ] - 1782
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املبيووحل عنوودهم وجوودان يف  وجوودان يف أنفسوونا موون ذلووك كووي ا  ونطوورقهم يف الليوول املتأخر،فووإن   يوودعلان إىل
أنفسووونا مووون ذلوووك كوووي ا  قون أن نقووودر أعوووذارهم يف هوووذا وذا   ذلوووك أننوووا   نتوووأقب  قب ا سوووالم و  

إ ووا حنوون عبيوود لعوور  خانئ،مووا أنووزل اّلِل بووه موون سوولطان   - -ْنعوول هوولاان تبعووا ملووا جوواء بووه رسوولل اّلِل 
د يف سوللكهم تشوبه موا جواء بوه قيننوا ليكولن أقاب لنوا ونرى غْيان  ن   يعتنقلا ا سوالم،ُيافظلن علوى تقاليو

و  حنوواول أن .فيعجبنا مووا نووراهم عليووه أحيوواان ونتنوودر بووه أحيوواان.يف النفك،وتقليوودا موون تقاليوودان يف السوولل 
 نعر  قيننا األصيل،فنفكء إليه مطم نني.

غي البصر بين المؤمنين والمؤمنذات وحذدود المذور  عنذد  31 - 30الدرس الثاني:

 نساءال

عر واتقووواء قوووائك يف نريووو  تطهوووْي املشووواوهووول إجوووراء و  -وبعووود ا نتهووواء مووون أقب ا سوووت ذان علوووى البيووولت 
  مللاضوووع الفتنووو فتنووو  الطريووو  كوووك   تنطلووو  مووون عقاهلا،بووودافع النظووورذخوووذ علوووى ال -أسوووباب الفتنووو  العوووابرة 

وَجُهْم،ذلِوَك صوارِِهْم،َوَُيَْفظُلا فُورُ لا ِموْن أَبْ يَوُغُضو:نيَ قُوْل لِْلُمْيِمنِ  »:املثْية،وبدافع احلرك  املعثة،الداعي  إىل الغلايو 
َ َخبِووْي  ِ ووا َيْصوونَوُعلَن.َوُقْل لِْلُمْيِمن.أَزْكووى هَلُوومْ  ُروَجُهنَّ،َو  يُوْبووِديَن فُوووْبصووارِِهنَّ،َوَُيَْفْظَن أَ ُضْضووَن ِمووْن يَوغْ :اتِ ِإنَّ اّللَّ

لِبُوعُووللَِتِهنَّ،أَْو آابئِِهوونَّ،أَْو  ِديَن زِينَوووتَوُهنَّ ِإ َّ نَّ،َو  يُوْبوويُوولّبِِ جُ ْبَن خِبُُموورِِهنَّ َعلووى زِينَوووتَوُهنَّ ِإ َّ مووا َلَهووَر ِمْنهووا َوْلَيْضوورِ 
سوائِِهنَّ،أَْو مووا بَوِب َأَخولاهِتِنَّ،أَْو نِ   بَووِب ِإْخولاِوِنَّ،أَوْ اِوِنَّ،أَوْ ْو ِإْخول آابِء بُوعُوللَِتِهنَّ،أَْو أَبْنوائِِهنَّ،أَْو أَبْنواِء بُوعُوللَِتِهنَّ،أَ 

ْربَوِ  ِمونَ  َو  .َهوُروا َعلوى َعوْلراِت النِِسواءِ ْفوِل الَّوِذيَن َ ْ َيظْ اِل،أَِو الطِِ  الِرِجوَمَلَكحْل أمَْيواُوُنَّ،أَِو التَّوابِِعنَي َغوْْيِ أُوِ  اْ ِ
 « ..َعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ لَ  -ُمْيِمُنلَن أَيُوَها الْ  -يعا  مجَِ اّللَِّ ىَل إِ لبُلا َوتُ .َيْضرِْبَن ِ َْرُجِلِهنَّ لِيُوْعَلَم ما ُحِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ 

يووه قفعووات فتسووتثار  إن ا سووالم يهوود  إىل إقاموو  جمتمووع نظيوو ،  هتوواج فيووه الشووهلات يف كوول حلظوو ،و 
  و  ينطفوووووووئ  فعمليوووووووات ا سوووووووتثارة املسوووووووتمرة تنتهوووووووك إىل سوووووووعار كوووووووهلاين .اللحوووووووم والووووووودم يف كووووووول حني

أن هتووويج  ي ا إ كووو كلهوووا   تصووونع.ظرة ااائن ،واحلركووو  املثْية،والزينووو  املتثج ،وا؟سوووم العووواري ..والن.يرتووولي
 فلضوولي الوووذي  فضووواء الفإمووا ا .ذلووك السووعار احليووولاين اجملنوولن  وإ  أن يفلووحل زموووام األعصوواب وا راقة

لن ك تكوواق أن تكووترة  وهوويتقيوود بقيوود وإمووا األموورام العصووبي  والعقوود النفسووي  الناكوو   موون الكووب  بعوود ا 
 عملي  تعذيه   

 لودافع الفطوريا،وإبقاء وإحدى وسائل ا سالم إىل إنشاء جمتموع نظيو  هوك احليلللو  قون هوذ  ا سوتثارة 
 أملن النظي .لضعه املمالعمي  بني ا؟نسني،سليما،وبقلته الطبيعي ،قون استثارة مصطنع ،وتصريفه يف 

حوو  الدعاب  املر مليسوولر،و نظوورة املباح ،واحلوودية الطليوو ،وا ختالط اولقوود كوواع يف وقووحل موون األوقووات أن ال
ال  للرغبوات روي ،وإنكواع أن كول هوذا تنفويك وتو.بني ا؟نسني،وا نالع علوى ملاضوع الفتنو  املخبولءة .

ن انوودفاع مووا وراء  احلبيسوو ،ووقاي  موون الكبووحل،ومن العقوود النفسووي ،وختفي  موون حوودة الضووغ  ا؟نسووك،وم
 خل.إ.غْي مأملن ..
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كاع هذا على إير انتشار بعخ النظرايت املاقي  القائم  على عريد ا نسان من خصائصوه الويت تفرقوه مون 
ولكون هوذا    - 1783وخباصو  نظريو  فرويود  -احليلان،والرجلع بوه إىل القاعودة احليلانيو  الغارقو  يف الطوني  

 ا جتماعيووووو  يوووووع القيووووولق يكووووون سووووولى فوووووروم نظريووووو ،رأيحل بعيوووووب يف أكووووود الوووووبالق إابحيووووو  وتفلتوووووا مووووون مج
 واألخالقي  والديني  وا نساني ،ما يكذّبا وينقضها من األساس.

ل صولر  ؟نسوك،بككاهدت يف البالق اليت ليك فيهوا قيود واحود علوى الكشو  ا؟سودي،وا ختالط ا.نعم
و   يرتولي نولن  جمىل سوعار إ ا انتهوى إ.وأككاله،أن هوذا كلوه   ينتوه بتهوذيه الودوافع ا؟نسوي  وترويضوها

 فهلمووا أوووا  ملوويت كووان ايهوودأ إ  ريثمووا يعوولق إىل الظمووأ وا نوودفاع  وكوواهدت األموورام النفسووي  والعقوود 
 لشوذوذ ا؟نسوكاة ومعهوا تنشأ إ  من احلرمان،وإ  من التله  على ا؟نك اهلخر انجلب،كاهدهتا بولفر 

قات بوووني د وللصوووداحووود و  يقووو  عنوود مثووورة مباكوورة لالخوووتالط الكامووول الوووذي   يقيوود  قيووو.بكوول أنلاعوووه .
 ا؟نسني تلك اليت يبا  معها كل ككء 

 ليك هنوووووا جموووووالو .مللقظووووو اولاجسوووووام العاريووووو  يف الطري ،وللحركوووووات املثوووووْية والنظووووورات ا؟اهرة،واللفتوووووات  
ت الووويت  ك النظوووراي ا يووودل بلضوول  علوووى ضوورورة إعووواقة النظووور يف تلوو.التفصوويل وعووورم احلوولاقّ والشووولاهد

 قع املشهلق.كذّبا اللا
اة علووى امتووداق احليوو د انط بووهقووإن امليوول الفطووري بووني الرجوول واملوورأة ميوول عميوو  يف التكوولين احليوولي ألن اّلِل 

تزيود  ته يف كل حونيوإتر .لقفهل ميل قائم يسكن ف ة مث يع.هذ  األرم وهقي  ااالف  هلذا ا نسان فيها
 ارة.عصاب املستثتعبحل األ فإذا   يتم هذا.الراح  من عرامته وتدفع به إىل ا فضاء املاقي للحصلل على
نوووثة وال.عابووو  تثْيوالد.ْيوالضوووحك  تث.واحلركووو  تثْي.وكوووان هوووذا  ثابووو  عمليووو  تعوووذيه مسوووتمرة  والنظووورة تثْي

  مليووول يف حووودوققوووى هوووذا اوالطريووو  املوووأملن هووول تقليووول هوووذ  امليثووورات  يوووة يب.املعوووثة عووون هوووذا امليووول تثْي
قووو  بع،وكوووغل الطاذيه الطمع هتووو.وهوووذا هووول املووونهج الوووذي حتوووار  ا سوووالم.لبيووو  نبيعيووو  .الطبيعيوو .مث يلوووب ت

 يد  املنفذ اللح تلبي  هكالبشري  ّبملم أخرى يف احلياة،غْي تلبي  قافع اللحم والدم،فال تكلن هذ  ال
قُووووووْل »:انبني  موووووون ا؟ووووووويف اهليتوووووني املعروضووووووتني هنووووووا  وووووواذج موووووون تقليوووووول فووووورص ا سووووووتثارة والغلايوووووو  والفتنوووووو

 «  ْصنَوُعلنَ  اّللََّ َخِبْي  ِ ا يَ ِإنَّ .كى هَلُمْ َك أَْز ذلِ .يَوُغُضلا ِمْن أَْبصارِِهْم،َوَُيَْفظُلا فُوُروَجُهمْ :لِْلُمْيِمِننيَ 
وغووخ البصوور موون جانووه الرجووال أقب نفسووك،وحماول  لالسووتعالء علووى الرغبوو  يف ا نووالع علووى اناسوون 

وحماولووو  عمليووو  .ن فيوووه إغالقوووا للنافوووذة األوىل مووون نلافوووذ الفتنووو  والغلاي كما أ.واملفوواتن يف اللجووول  واألجسوووام
أو هول ااطولة التاليو  .للحيللل  قون وصلل السهم املسملم  وحفج الفرج هل الثمورة الطبيعيو  لغوخ البصور

وموووون مث امووووع بينهمووووا يف آيوووو  .لتحكوووويم ا راقة،ويقظوووو  الرقاب ،وا سووووتعالء علووووى الرغبوووو  يف مراحلهووووا األوىل

                                                 
)السويد رمحوه هللا  «قار الشورو »نمود قطوه. « ا نسان بوني املاقيو  وا سوالم»يف كتاب:« املشكل  ا؟نسي »يراجع بتلسع فصل   - 1783
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كلتا وا قريوه .واحدة بلصوفهما سوببا ونتيجو  أو ابعتبار وا خطولتني متولاليتني يف عوا  الضومْي وعوا  اللاقع
 من قريه.

  غوووْي ملضوووعهايفالشوووهلي   فهووول أنهووور ملشووواعرهم وأضووومن لعووودم تلليهوووا اب نفعوووا ت..« ذلِوووَك أَزْكوووى هَلُووومْ »
رماهتوووووا وأصووووولن حل وهل أنهووووور للجماعووووو .املشوووووروع النظي ،وعووووودم ارتكاسوووووها إىل الووووودر  احليووووولاين اهلووووواب 

 كيوووبهم النفسوووكعلووويم ب  وأعراضوووها،وجلها الوووذي تتووونفك فيوووه.واّلِل هووول الوووذي ذخوووذهم ّبوووذ  اللقايووو  وهووول ال
َ َخبِ »:وتكلينهم الفطري،اابْي  ركات نفلسهم وحركات جلارحهم  « ..َيْصنَوُعلنَ  ْي  ِ اِإنَّ اّللَّ

،أو بنظووراهتن ا؟ائعوو  املتلصصوو  ..فووال يرسوولن «َجُهنَّ ْن أَْبصووارِِهنَّ َوَُيَْفظْووَن فُوووُرو يَوْغُضْضووَن ِموو:َوقُووْل لِْلُمْيِمناتِ »
 يوووه،يلل قاعوووك حوووالل نيفو  يوووبحن فووروجهن إ  .اهلاتفوو  املثْية،تسوووتثْي كووولامن الفتنوو  يف صووودور الرجوووال

ْبوِديَن َو  يوُ »اة  يوموع واحلالفطرة يف جل نظي ،  حجل األنفال الذين اي لن عن نريقه عن ملاجه  اجملت
تكووولن مجيلووو ،وأن  ثوووى مللعووو   نفكووول أن.ا..والزينووو  حوووالل للمرأة،تلبيووو  لفطرهت« زِينَووووتَوُهنَّ ِإ َّ موووا َلَهوووَر ِمْنهوووا

هصووويل  لرغبووو  يفوالزينووو  ختتلووو  مووون عصووور إىل عصووور ولكووون أساسوووها يف الفطووورة واحووود،هل ا.تبووودو مجيل 
 ا؟مال أو استكماله،وعليته للرجال.

رجووول  عوووا  ّبوووا إىلر يف ا م   يقووواوم هوووذ  الرغبووو  الفطريووو  ولكنوووه ينظمهوووا ويضوووبطها،واعلها تتبلووول وا سوووال
ويشووو   معوووه يف ا نوووالع علوووى .طلوووع منهوووا علوووى موووا   يطلوووع أحووود سلا ي -ل كوووريك احليووواة هووو -واحووود 

 بعضها،انارم واملذكلرون يف اهلي  بعد، ن   يثْي كهلاهتم ذلك ا نالع.
َعْن َعاِئَشَ  رضوى ف ،ألن كش  اللجه واليدين مبا .من الزين  يف اللجه واليدين،فيجلز كشفه فأما ما لهر

َهووا َرُسوولُل  --هللا عنهوا أَنَّ َأْ َوواَء بِْنووحَل َأىِب َبْكوور  َقَخلَووحْل َعلَووى َرُسولِل اّللَِّ  َهووا يِيَوواب  رِقَووا   فَووَأْعَرَم َعنوْ َوَعَليوْ
َهووا ِإ َّ َهووَذا َوَهووَذا اَي َأْ َووا» َوقَوواَل  --اّللَِّ  َوَأَكوواَر .«ُء ِإنَّ اْلَمووْرأََة ِإَذا بَوَلغَووحِل اْلَمِحوويَخ َ ْ َتْصووُلْ  أَْن يوُووَرى ِمنوْ

 .1784ِإىَل َوْجِهِه وََكفَّْيهِ 
واامووووار غطوووواء الوووورأس والنحوووور ...وا؟يووووه فتحوووو  الصوووودر يف الثلب« َوْلَيْضوووورِْبَن خِبُُموووورِِهنَّ َعلووووى ُجيُوووولِّبِنَّ »

اري مفاتنهن،فال يعرضها للعيلن ا؟ائع  و  حَّت لنظرة الفجاءة،اليت يتقوك املتقولن أن يطيللهوا ليد.والصدر
أو يعاوقوها،ولكنها قد ت   كمينوا يف أنولائهم بعود وقلعهوا علوى تلوك املفواتن لول تركوحل مكشولف   إن اّلِل 

منوووات اللوووولايت تلقووووني هووووذا يف هووووذا النووولع موووون الووووبالء  واملي  ا بووووتالء   يريووود أن يعوووورم القلوووولب للتجربووو  و 
وقلووولّبن مشووورق  بنووولر اّلِل،  يتلكوووأن يف الطاعووو ،على الووورغم مووون رغبوووتهن الفطريووو  يف الظهووولر ابلزينووو  .النهك

اوور بووني الرجووال مسووفح   -كمووا هووك اليوولم يف ا؟اهليوو  احلديثوو     -وقوود كانووحل املوورأة يف ا؟اهليوو  .وا؟مال
وائوه كوعرها،وأقرن  أذنيها.فلموا أمور اّلِل النسواء أن يضوربن ور ا ألهرت عنقها وذ.بصدرها   يلاريه ككء

ُ  -رضوى هللا عنهوا  -خبمرهن على جيلّبن،و  يبدين زينتهن إ  ما لهر منها،َعْن َعاِئَشوَ   قَالَوحْل يوَوْرَحُم اّللَّ

                                                 
 ( حسن لغْي 4106[) 106/ 4املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 1784

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3125 

ُ ) َوْلَيْضوووورِْبَن خِبُُموووورِِهنَّ َعلَوووو ووووا أَنْوووووَزَل اّللَّ ى ُجيُوووولِّبِنَّ ( َكووووقَّْقَن ُمووووُروَنُهنَّ فَوووواْخَتَمْرَن ِنَسوووواَء اْلُمَهوووواِجرَاِت اأُلَوَل،َلمَّ
 ... 1785بِهِ 
َبَ ,"قَاَلحلْ و   َنَما حَنْوووُن ِعْنوووَد َعاِئَشوووَ  قَالَوووحلْ :َعوووْن َصوووِفيََّ  بِْنوووحِل َكووويوْ َوذََكَرْت ِنَسووواَء قُووووَرْيا  َوَفْضوووَلُهنَّ, فَوَقالَوووحْل :بَويوْ

, ِإنَّ لِِنَسوواِء قُوووَرْيا  َلَفْضووال, َوِإيِنِ :َعاِئَشوو ُ  َواّللَِّ َمووا رَأَيْووحُل أَْفَضووَل ِمووْن ِنَسوواِء األَْنَصوواِر َأَكوودَّ َتْصووِديق ا ِبِكتَوواِب اّللَِّ
لُول  :َو  ِإميَاان  اِبلتوَّْنزِيِل َلَقْد أُْنزَِلحْل ُسلرَُة الُنلرِ  َن " َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيلِّبِنَّ "  انْوَقلَوَه رَِجواهُلُنَّ إِلَوْيِهنَّ يَوتوْ

لُول الرَُّجوُل َعلَوى اْمرَأَتِوِه َوابْوَنتِوِه َوأُْختِوِه, َوَعلَوى ُكولِِ ِذي  ُهنَّ اْمورَأَة  َعَلْيِهنَّ َموا أُنْوزَِل إِلَوْيِهنَّ ِفيَهوا, َويَوتوْ قَورَابَتِوِه, َموا ِمونوْ
ووِل فَوواْعَتَجَرْت بِووِه َتْصووِديق ا َوِإميَوواان  ِ َووا أَ  ُ ِمووْن ِكَتابِووِه, فََأْصووَبْحَن ُيَصوولِِنَي َورَاَء ِإ  قَاَمووحْل ِإىَل ِمْرِنَهووا اْلُمَرحَّ نْوووَزَل اّللَّ

 .1786الُصْبَ  ُمْعِتِجرَات  َكَأنَّ َعَلى ُرُءوِسِهنَّ اْلِغْراَبَن"َرُسلِل اّللَِّ 
 للجمووال هوول احليوولاين لقوود رفووع ا سووالم ذو  اجملتمووع ا سووالمك،ونهر إحساسووه اب؟مووال فلووم يعوود الطووابع

نسوان  وك إليوه ا  ومجال الكش  ا؟سدي مجال حيولاين يهفول.ا نساين املهذب . املستحه،بل الطابع
رفووع الووذو   ،الووذي يفأمووا مجووال احلشووم  فهوول ا؟مووال النظي.احليوولان مهمووا يكوون موون التناسوو  وا كتمال

 ا؟ما ،واعله  ئقا اب نسان،وُييطه ابلنظاف  والطهارة يف احلك واايال.
على الرغم من هبلط الذو  العام،وغلب  الطابع احليولاين .م يف صفل  امليمناتوكذلك يصنع ا سالم اليل 

عليوووه وا؟نووول  بوووه إىل التكشووو  والعوووري والتنوووزي كموووا تتنوووزى البهيمووو   فوووإذا هووون ُيجووو  مفووواتن أجسوووامهن 
نائعات،يف جمتمع يتكش  ويتثج،وهتتو  األنثوى فيوه للوذكلر حيثموا كانوحل هتوا  احليولان للحيولان  هوذا 

ومن مث يبي  القرآن تركه عند ما ذمن الفتن .فيسوتثب .وسيل  من اللسائل اللقائي  للفرق وا؟ماع  . التحشم
اهلابء واألبنوواء،وآابء األزواج وأبنووا هم،وا خلة :انووارم الووذين   تتلجووه ميوولهلم عوواقة و  تثوولر كووهلاهتم وهووم

فأموووووا غوووووْي املسووووولمات « أَْو ِنسوووووائِِهنَّ »:كموووووا يسوووووتثب النسووووواء امليمنوووووات.وأبنووووواء ا خلة،وأبنووووواء األخووووولات .
ألووووون قوووود يصووووفن ألزواجهوووون وإخلهتن،وأبنوووواء ملووووتهن مفوووواتن نسوووواء املسوووولمني وعوووولراهتن لوووول انلعوووون .فال

                                                 
 ( صحي 4104[)105/ 4] املكنز -معلقا وسنن أيب قاوق  4758[ 473/ 15املكنز ] -صحي  البخارى - 1785
 ( صحي 15233[) 107/ 10تفسْي ابن أيب حامت ] - 1786

اهووا فهمهووا وتقمووع علمهووا، و  -نهووارضووك اّلِل ع -ومعوو  معتجرات:رتموورات كمووا جوواء ملِضووحا يف روايوو  البخووارِي املووذكلرة آنفووا. فوو ى عائشوو 
ض  على أِن فهمهوِن زيل. وهل قليل وااان ابلِتنيقا بكتاب اّلِل، و  إميأينحل عليهِن هذا الثِناء العظيم، وصِرححل  ِوا ما رأت أكِد منهِن تصد

، وهوول صووري  يف أِن احتجوواب إميوواوِن بتنزيلووهو توواب اّلِل لووزوم سوو  اللجوول  موون قللووه تعاىل:َوْلَيْضوورِْبَن خِبُُموورِِهنَّ َعلووى ُجيُوولِّبِنَّ موون تصووديقهِن بك
للعلوم أنِوه    عك مون املنتسوبنيجه  ِون يودِ ب اّلِل وإميان بتنزيله كما ترى، فالعجه كِل العالِنساء عن الِرجال وس هِن وجلههِن تصدي  بكتا

 كتابوه إميواان يفتوثالت أمور اّلِل علون ذلوك  يرق يف الكتاب و  يف الِسِن ، ما يدِل على سو  املورأة وجههوا عون األجانوه، موع أِن الِصوحابِيات ف
 كما تورى ميع نساء املسلمنياحلجاب ؟ ما تقِدم عن البخارِي، وهذا أعظم األقِل  وأصرحها يف لزومبتنزيله، ومع  هذا تبحل يف الِصحي  ك

." 
ال  منحصوووور بووووني وجلبووووه (.قلووووحل:اا595 -592 /6[ وأضوووولاء البيووووان )1519/ 4نضوووورة النعوووويم يف مكووووارم أخووووال  الرسوووولل الكوووورمي ]

 واستحبابه لغْي نساء النل 
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 َ تُوَباِكوِر اْلَموْرأَُة »  - -قَواَل قَواَل النَّوِبُ  -رضوى هللا عنوه  -َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعلق   ويف الصحي .عليها
َها اْلَمْرأَ  َعتَوَها ِلَزْوِجَها ، َكأَنَُّه يَوْنظُُر إِلَيوْ  ... 1787«َة فَوتَونوْ

َعتُوَهوا ِلَزْوِجَهوا ، أَْو َتِصوُفَها :قَاَل َرُسولُل هللِا :وَعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعلق  قَاَل  َوا تَونوْ  َ تُوَباِكوِر اْلَموْرأَُة اْلَموْرأََة َكَأوَّ
 1788ا.ِلَرُجل  َكأَنَُّه يَوْنظُُر إِلَيوْهَ 

كوذلك   ويسوتثب.ينتها .أما املسلمات فهن أمينات،مينعهن قينهن أن يصفن لرجاهلن جسم امرأة مسلم  وز 
ىل إاتوووود كووووهلته  لرقيوووو   ألن ا.ومن الووووذكلر كووووذلك:قيوووول موووون ا انّ فق ،وقيوووول« مووووا َمَلَكووووحْل أمَْيوووواُوُنَّ »

 فو ة مون يفضوع خواص و كن لوه مون واألول أوىل،ألن الرقي  إنسان هتيج فيه كهلة ا نسان،مهما ي.سيدته
ْربَوووِ  ِموووَن الِرِجوووالِ »ويسوووتثب .الزموووان . ن النسووواء لسوووبه مووون لوووذين   يشوووتهل اوهوووم ..« التَّوووابِِعنَي َغوووْْيِ أُوِ  اْ ِ

  هنوا ألنوه   فتنو.ةسوه املرأوسوائر موا مينوع الرجول أن تشوتهك نف.األسوباب كا؟وه والعنو  والبالهو  وا؟نولن .
ْفووِل الَّووِذيَن َ ْ َيْظَهووُروا َعلووى َعووْلراِت » ويسووتثب.و  إغووراء . ل الووذين   يثووْي جسووم وهووم األنفووا.. «لنِِسوواءِ االطِِ

لوني فهوم غوْي قاخ - ون البلولغولول كوانلا ق -فإذا ميزوا،وتر فويهم هوذا الشوعلر .املرأة فيهم الشعلر اب؟نك
 يف هذا ا ستثناء.

حل املرأة جنا  أن يوروا منهوا،إ  موا هوحل السورة إىل هو ليهم و  علىليك ع -دا األزواج ع -وهي ء كلهم 
 ناء.دها بال استثي  كل جسفأما الزوج فله ر  . نتفاء الفتن  اليت من أجلها كان الس  والغطاء.الركب 

ن عوت الويت تعلون ن احلركواعوفقد مضحل اهلي  تنهوى امليمنوات .وملا كانحل اللقاي  هك املقصلقة ّبذا ا جراء
 َيْضورِْبَن َو »:ن الزينو فعال عو ولل   يكشفن.ة،وهتيج الشهلات الكامن ،وتلقج املشاعر النائم الزين  املستلر 

لبشووووووري  وانفعا هتووووووا ا كيووووووه الووووونفك بفووووو  عميقوووووو  ..وإوووووووا ملعر « ِ َْرُجِلِهووووونَّ لِوووووويُوْعَلَم موووووا ُحِْفوووووونَي ِمووووووْن زِينَوووووِتِهنَّ 
يووو   كوووهلاهتم ر  ون تثوووْيوكثْي .شوووهلات مووون العيوووانفإن اايوووال ليكووولن أحيووواان أقووولى يف إترة ال.واسوووتجاابهتا

املوورأة  ن يثووْيهم نيوو ن كثووْييكما أ.حووذاء املوورأة أو يلّبووا،أو حليهووا،أكثر  ووا تثْيهووا ر يوو  جسوود املوورأة ذاتووه
اء األموورام عروفوو  عنوود علموووهووك حووا ت م -حطوور يف خيوواهلم،أكثر  ووا يثووْيهم كووخا املوورأة بووني أيووديهم 

ثْيين،ويهويج   احللوك أو مشوام كوذى العطور مون بعيد،قود يثوْي حولاس رجوال كسو اع وسل  -النفسي  اليلم 
 أعصاّبم،ويفتنهم فتن  جارف    ميلكلن هلا رقا.

للطيوو  وهوول ا.ل خألن منزلووه هوول الووذي خل ،وهوول الووذي يعلووم موون .والقوورآن ذخووذ الطريوو  علووى هووذا كلووه
 اابْي.

تُلبُوولا ِإىَل وَ »:ذا القوورآنهوبول نووزول قب التلبو   ووا أملوحل بووه ويف النهايو  يوورق القلولب كلهووا إىل اّلِل ويفوت  هلووا اب
يعا  أَيُوَها اْلُمْيِمُنلَن َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ  لبشور يف ّلِل،وعطفه ورعايته،وعلنوه لااسي  برقاب  ثْي احلسيبذلك «.اّللَِّ مجَِ

 لا .ضعفهم أمام ذلك امليل الفطري العمي ،الذي   يضبطه مثل الشعلر ابّلِل،وبتق
                                                 

 ( 5240[)380/ 17املكنز ] -صحي  البخارى - 1787
 زايقة مب   -( صحي  4160[)469/ 9ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 1788
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 الحث عل  الاهويج والمنع من البغاء 33 - 32الدرس الثالث:

لولل ن ملاجهتها  ،  بد مولكن ذلك امليل حقيق  واقع .وإىل هنا كان عالج املسأل  عالجا نفسيا وقائيا
مباكورة بل األخورى للصوعيه السوهذ  احلللل اللاقع  هوك تيسوْي الزواج،واملعاونو  عليوه موع ت.واقعي  إاابي  .

فُوَقوووراَء  ِإْن َيُكلنُووولا.ِإمووواِئُكمْ وَ ِعبووواقُِكْم  نَي ِمووونْ َوأَْنِكُحووولا اأْلَايموووى ِمْنُكْم،َوالصَّووواحلِِ  »:نسوووي  أو إغالقهوووا وائيووواا؟
ُ ِمووووووْن َفْضووووووِلهِ  ُ واِسووووووع  َعِليم  .يُوْغووووووِنِهُم اّللَّ ووووووِ  الَّووووووَوْلَيْسووووووتَوْعفِ .َواّللَّ  ِمووووووْن نِوووووويَوُهُم اّللَُّ ُدوَن ِنكاحووووووا  َحووووووَّتَّ يُوغْ ِذيَن   اَِ

تَوُغلَن اْلِكتاَب ِ َّا َمَلَكحْل أمَْيانُُكمْ .َفْضِلهِ  ْن مواِل اّللَِّ ِموَوآتُولُهْم  - ُتْم ِفيِهْم َخْْيا  ِإْن َعِلمْ  -لُهْم َفكاتِبُ  َوالَِّذيَن يَوبوْ
َوَمْن .الووووُدنْيا َعووووَرَم احْلَيوووواةِ  تَوغُوووولالِتَوبوْ  -ُصوووونا  َن هََ ِإْن أََرقْ  -الَّووووِذي آ ُكووووْم َو  ُتْكرُِهوووولا فَوَتيوووواِتُكْم َعلَووووى اْلِبغوووواِء 
َ ِمْن بَوْعِد ِإْكراِهِهنَّ َغُفلر  َرِحيم    « ..يُْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اّللَّ

 لعميق .ذ  امليلل النظيف  هلوهل الغاي  ا.إن الزواج هل الطري  الطبيعك مللاجه  امليلل ا؟نسي  الفطري 
عقبو  ملاليو  هوك اللعقب  اوا.ري احلياة علوى نبيعتهوا وبسوانتهافيجه أن تزول العقبات من نري  الزواج،لتج
هلوا  إ  وقود هيوأ رم العفو وا سالم نظام متكامل،فهل   يفو.األوىل يف نري  بناء البيلت،وهصني النفلس
عوووون الطريوووو   لووووذي يعوووودلفال يلجووووأ إىل الفاحشوووو  حين ووووذ إ  ا.أسووووباّبا،وجعلها ميسوووولرة لافووووراق األسوووولايء

 ر عامدا غْي مضطر.النظي  امليسل 
لا اأْلَايموى َوأَْنِكُحو»:لا  احلواللذلك ذمر اّلِل ا؟ماع  املسلم  أن تعني من يق  املال يف نريقهم إىل النكو

 « .. ِمْن َفْضِلهِ ْغِنِهُم اّللَُّ َقراَء يوُ ِإْن َيُكلنُلا فوُ .ِمْنُكْم،َوالصَّاحلِِنَي ِمْن ِعباقُِكْم َوِإماِئُكمْ 
ابلووووذكر بعوووود  ق الرقيوووو وقوووود أفوووور .واملقصوووولق هنووووا األحرار.  أزواج هلووووم موووون ا؟نسووووني .واألايمووووى هووووم الووووذين 

ِإْن َيُكلنُولا »:لوكن قللوه بعود ذموموا يفهوم وكلهوم ينقصوهم املوال ك«.َوالصَّاحلِِنَي ِموْن ِعبواقُِكْم َوِإمواِئُكمْ »:ذلك
ُ ِمْن َفْضِلهِ   « ..فُوَقراَء يُوْغِنِهُم اّللَّ

مووى علووى عهوود د وجوود أايوقليلهم أنووه قوو.وا؟مهوولر علووى أن األموور هنووا للنوودب.وهووذا أموور للجماعوو  بتزواهم
عووو  أن وحنن نووورى أن األمووور لللجووولب،   .ألمووور لللجووولب لوووزوجهمولووول كوووان ا.  يزوجلا - -رسووولل اّلِل 

ن موووواج،واكينهم يف الووووزو  اووووث ا مووووام األايمووووى علووووى الووووزواج ولكوووون  عوووو  أنووووه يتعووووني إعانوووو  الووووراغبني موووونهم
وهل .الفاحشوووووو  ان،بلصوووووفه وسووووويل  مووووون وسوووووائل اللقايووووو  العمليووووو ،وتطهْي اجملتموووووع ا سوووووالمك مووووونا حص
 ووسيل  اللاجه واجب ..واجه

اع يعووووا  األوضوووو -متكووووامال  بلصووووفه نظامووووا -أن ا سووووالم  -مووووع هووووذا  -وينبغووووك أن نضووووع يف حسووووابنا 
 دم احلاجو  إىللرز ،وعصيل اا قتصاقي .عالجا أساسيا فيجعل األفراق األسلايء قاقرين على الكسه،وه

ام ألصوول يف النظووفا.انت .ولكنووه يف األحوولال ا سووتثنائي  يلووزم بيووحل املووال بووبعخ ا عووا.مسوواعدة بيووحل املال
علوى الدولو   ألجور حقواوهل اعول تيسوْي العمول وكفايو  ا.ا قتصاقي ا سالمك أن يستغب كل فورق بدخلوه

 واجبا لافراق.
  سالم.اقي يف اال  استثنائي    يقلم عليها النظام ا قتصأما ا عان  من بيحل املال فهك ح
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عووووون  وفقْيات،تعجوووووز مووووولارقهم اااصووووو  أايموووووى فقوووووراء -بعووووود ذلوووووك  -فوووووإذا وجووووود يف اجملتموووووع ا سوووووالمك 
لا مووورهم موووا قامووو وليوووا هم غْي أن هوووي ء يلتوووزم أ.وكوووذلك العبيووود وا مووواء.الزواج،فعلوووى ا؟ماعووو  أن تزوجهم

 قاقرين.
فوالرز   -  ونسواء احلني للوزواج راغبوني فيوه رجواموَّت كوانلا صو -يقلم الفقر عائقا عن التزويج و  الز أن 

ُ ِموووْن ا فُوَقوووراَء يوُ ُكلنُووول يَ ِإْن »:وقووود تكفووول اّلِل إبغنوووائهم،إن هوووم اختووواروا نريووو  العفووو  النظيووو .بيووود اّللِ  ْغوووِنِهُم اّللَّ
 «.َفْضِلهِ 

َيالَيَوو   َحوو   َعلَووى اّللَِّ َعووْلُوُُم اْلُمَجاِهووُد ِ  َسووِبيِل اّللَِّ َواْلُمَكاتَووُه »  -- َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 
  .1789«الَِّذى يُرِيُد اأَلَقاَء َوالنَّاِكُ  الَِّذى يُرِيُد اْلَعَفاَ  

ْعِفِ  الَّوِذيَن ْلَيْسوتوَ وَ »:اج ابلوزو ويف انتظار قيام ا؟ماع  بتزويج األايموى ذمورهم اب سوتعفا  حوَّت يغنويهم اّللِ 
ُ ِمْن َفْضِلهِ  ُدوَن ِنكاحا  َحَّتَّ يُوْغِنيَوُهُم اّللَّ لعفو ،وهل   يضي  على من يبتغوك ا..« ِسع  َعِليم   واَواّللَُّ ».« .  اَِ

 يعلم نيته وصالحه.
 جزا مونكوان عوا  توزوج ولولوهكذا يلاجه ا سالم املشكل  ملاجه  عملي  فيهيئ لكل فرق صاحل للزواج أن ي

 واملال هل العقب  الكيوق غالبا يف نري  ا حصان..انحي  املال
ني علووووى ك،وأن يعووووملوووا كوووان وجووولق الرقيووو  يف ا؟ماعووو  مووون كوووأنه أن يسووواعد علوووى هبووولط املسوووتلي االقووو

ة إذ ذا  رقيووو  ضووورور وكان وجووولق ال.وا ابحيووو   كوووم ضوووع  حساسوووي  الرقيووو  ابلكرامووو  ا نسووواني  الووو خا
 سوووالم علوووى لك عمووول املا كوووان األمووور كوووذ. سوووالم  ثووول موووا يعوووامللن بوووه أسووورى املسووولمنيملقابلووو  أعوووداء ا

بو  لوه،فأوجه إجاكام الور   حَّت تتهيوأ األحولال العامليو   لغواء نظو.التخلا من األرقواء كلموا وأتوحل الفرصو 
تَوغُولَن  ِذينَ َوالَّو»:ال حريتوهوذلك يف مقابول مبلو  مون املوال ييقيوه فينو.الرقيو  إىل نلوه املكاتبو  علوى حريتوه يَوبوْ
 « ..ْْيا  يِهْم خَ ِإْن َعِلْمُتْم فِ .اْلِكتاَب ِ َّا َمَلَكحْل أمَْيانُُكْم َفكاتُِبلُهمْ 
يوو  ئيسووك يف احلر سووالم الر وحنن نوورا  األوىل فهوول يتمشووى مووع خوو  ا .وآراء الفقهوواء رتلفوو  يف هووذا اللجوولب

ه لوه اتوه عليوه واوكمنوه موا   أجر عملوه لوه،ليليفومنذ املكاتب  يصوب  موال الرقيو  لوه،و .ويف كرام  ا نساني 
وااوْي .الرقيو  خْيا لم امللىل يفط أن يعذلك على كر .«َوآتُلُهْم ِمْن ماِل اّللَِّ الَِّذي آ ُكمْ »:نصيه يف الزكاة
جووأ إىل أحوو  وقوود يل. فال ي كووه كووال علووى النوواس بعوود هرر .مث هوول القوودرة علووى الكسووه.هوول ا سووالم أو 

 .وهل كذلك نظام واقع.وا سالم نظام تكافل.ا،ويكسه ما يقيم أوق اللسائل ليعي
ولن .إ ا هتمووه احلقيقوو  اللاقعوو .وليسووحل العنوولاانت هووك الوويت هتمووه.إن الرقيوو  قوود هرر:فلوويك املهووم أن يقووال

يتحرر الرقي  حقا إ  إذا قدر على الكسه بعد عتقه فلم يكن كوال علوى النواس و  يلجوأ إىل وسويل  قوذرة 

                                                 
 ( حسن 1756[)041/ 6املكنز ] -سنن ال مذى - 1789
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منهووا،ويبيع فيهووا مووا هوول أمثوون موون احلريوو  الشووكلي  وأغلى،وهوول أعتقووه لتنظيوو  اجملتمووع   لتلليثووه موون يعوويا 
 .1790جديد  ا هل أكد وأنكى

  ان ألحودهم أموكوليو  إذا  وكان أهول ا؟اه.وأخطر من وجلق الرقي  يف ا؟ماع ،اح ا  بعخ الرقي  للبغاء
م عروفو  حوَّت اليول مهل البغاء يف صلرته الويت موا توزال هذا و  -أرسلها تزين وجعل عليها ضريب  ذخذها منها 

َو  »:نا خوواصلمووا أراق ا سووالم تطهووْي البي وو  ا سووالمي  حوورم الووزان بصووف  عاموو  وخووا هووذ  احلالوو  بووف -
توَ .ِإْن أََرْقَن َهَُصوونا  .ُتْكرُِهوولا فَوَتيوواِتُكْم َعلَوووى اْلِبغوواءِ  َ ِمووْن بَوْعوووِد رِ َوَمْن يُْكووو.اِة الووُدنْياَرَم احْلَيووُغلا َعووولِتَوبوْ ْهُهنَّ فَووِإنَّ اّللَّ

 «.ِإْكراِهِهنَّ َغُفلر  َرِحيم  
هوووذا اللجوووه  لووودنيا مووونفنهوووى الوووذين يكرهووولن فتيووواهتم علوووى هوووذا املنكووور،ووخبهم علوووى ابتغووواء عووورم احليووواة ا

 بعد ا كرا  الذي   يد هلن فيه..ووعد املكرهات ابملغفرة والرمح .اابية
  الكرميووو  يف عبووود هللا بووون أيب بووون سوووللل رأس املنوووافقني، وكانوووحل لوووه جاريووو  أنزلحل هوووذ  اهليووو:وقوووال السووودي

فأقبلحل ا؟اريوو  .تودعى معوواذة، وكووان إذا نوزل بووه ضووي  أرسوولها إليوه ليلاقعهووا، إراقة الثوولاب منوه والكراموو  لووه
بون فصوا  عبود هللا .، فأمر  بقبضهاإىل أيب بكر، رضك هللا عنه فشكحل إليه ذلك، فذكر  أبل بكر للنل 

 1791.من يَوْعُذرين من حممد، يغلبنا على  للكتناف فأنزل هللا فيهم هذا:أيب
ل الورخيا كوان جوزءا مون خطو  ابتغواء املوا -عفو  وهن يورقن ال -هذا النهك عن إكرا  الفتيات على البغاء 

 لبغوواء يغووريان وجوولق أذلك .وإغال  السووبل القووذرة للتصووري  ا؟نسووك.القوورآن يف تطهووْي البي وو  ا سووالمي 
  .مي النظيالكثْيين لسهللته ولل   ادو   نصرفلا إىل نله هذ  املتع  يف حملها الكر 
طريو  إ    احلاجو  الفل مللاجهوو  عثة  ا يقال من أن البغاء صمام أمن،ُيمك البيلت الشريف  ألنه   سبي

 ن   عووود هوووذاصووولن ،إملأو هتجوووم الوووذائب املسوووعلرة علوووى األعووورام ا.ّبوووذا العوووالج القوووذر عنووود تعوووذر الوووزواج
 الكا املبا  

إىل  بري وا ملجهوا ظول نظيفوايفامليل ا؟نسك اوه أن .إن يف التفكْي على هذا النحل قلبا لاسباب والنتائج
ل فوورق فيهووا كوويوة يكوولن  وعلى ا؟ماعوات أن تصوول  نظمهووا ا قتصوواقي   .إموداق احليوواة ابألجيووال ا؟ديوودة

احلوا ت  ل؟وحل هوذ عفإن وجدت بعد ذلك حا ت كواذة .ابلزواجيف مستلى يسم  له ابحلياة املعقلل  و 
مون  ريود أن يتخفو كل مون ي  وبذلك   هتاج إىل البغاء،وإىل إقام  مقاذر إنساني ،مير ّبا.عالجا خاصا .

 أعباء ا؟نك،فيلقك فيها ابلفضالت،هحل  ع ا؟ماع  وبصرها 

                                                 
انتهوى نظوام الور  كلوه  جورق وجولق معاهوودات عامليو  هورم اسو قا  أسورى احلورب. فنظووام الور  كوان ميقتوا يف ا سوالم  بودأ املعاملوو    - 1790
 )السيد رمحه هللا ( ل.ابملث

 قل :مح ينته  ظان الرق جال امسا فقط،بل عامة اةمم والشكوب مس قة ةعداب اعالمن !!!
 [56/ 6قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 1791
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ى ساقها حجو  علويكلن ف و .رج مثل هذا النلإن النظم ا قتصاقي  هك اليت اه أن تعا ، ية   خت 
امووول النظيووو  موووه املتكضووورورة وجووولق املقووواذر العامووو ،يف صووولر آقميووو  ذليل .وهوووذا موووا يصووونعه ا سوووالم بنظا

 لر اّلِل.نستمد من العفي ،الذي يصل األرم ابلسماء،ويرفع البشري  إىل األف  املشر  اللضكء امل
 طبيمة هاا القرآن 34الدرس الرابع:

 ْيُكْم آايت  ْلنوووووا إِلَوووووَوَلَقوووووْد أَنْوزَ  »:يعقوووووه علوووووى هوووووذا الشووووولط بصوووووف  القووووورآن الووووويت تناسوووووه ملضووووولعه وجووووول و 
،َوَمَثال  ِمَن الَِّذيَن َخَلْلا ِمْن قَوْبِلُكْم،َوَمْلِعظَ   .« .تَِّقنيَ    لِْلمُ ُمبَويِِنات 

 .فهل آايت مبينات،  تدع جما  للغملم والتأويل،وا حنرا  عن النهج القلمي
 وهل عرم ملصائر الغابرين الذين احنرفلا عن وج اّلِل فكان مصْيهم النكال.

 وهل ملعظ  للمتقني الذين تستشعر قللّبم رقاب  اّلِل فتخشى وتستقيم.
ذي نووزل هووذا ّلِل،الووواألحكووام الوويت تضوومنها هووذا الشوولط تتناسوو  مووع هووذا التعقيه،الووذي يوورب  القلوولب اب

 القرآن ..
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 [45إل   35اآليات :(24]سور  النور ):الوحد  الثالثة

 نور هللا وبيوت هللا وأسبيح المخلوقات هلل وخسار  أعمال الك ار 

ُ نُلُر السَّماواِت َواأْلَْرِم َمَثُل نُلرِِ  َكِمْشكاة  ِفيهوا}  وا َكلَْكوه  كَ يف ُزجاَجو   الُزجاَجوُ    اْلِمْصوبا ُ  ِمْصوبا    اّللَّ َأوَّ
 َاَْسْسوُه انر  نُولر  َعلوى نُولر   َْ  َزيْوُتهوا ُيِضوكُء َولَوْل يَّو   َيكواقُ   َغْربِ  يُلَقُد ِمْن َكَجرَة  ُمبارََك   َزيْوُتلنَ     َكْرِقيَّ   وَ ُقِرِي  

ُ اأْلَْمثواَل لِ  ُ لِنُولرِِ  َموْن َيشوواُء َوَيْضوِرُب اّللَّ ُ ِبُكوووَ لنَّواِس يَوْهوِدي اّللَّ ُ أَْن ( يف 35يم  )لِِ َكوْكء  َعلِواّللَّ  بُويُوولت  أَِذَن اّللَّ
  تُوْلِهويِهْم ِعوارَة  َو  بَوْيوع  َعوْن ذِْكوِر اّللَِّ  ( رِجوال  36) اهْلصوالِ تُوْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْ ُُه ُيَسوبُِِ  لَوُه ِفيهوا اِبْلغُوُدوِِ وَ 
ُ َأْحَسوَن موا َعِملُولا ( لَِيْجوزِيَوهُ 37ْبصواُر )ُللُب َواأْلَ ِه اْلقُ  ِفيَوِإقاِم الصَّالِة َوِإيتاِء الزَّكاِة َحاُفلَن يَوْلما  تَوتَوَقلَّهُ  ُم اّللَّ

ُ يوَوْرُزُ  َموْن َيشوواُء بِغَوْْيِ ِحسو ُه َوالَّووِذيَن َكَفوُروا أَْعمواهُلُْم َكَسووراب  بِِقيَعو   َُيَْسووبُ  (38اب  )َويَزِيوَدُهْم ِموْن َفْضووِلِه َواّللَّ
وووْدُ  َكوووْي ا  َوَوَجوووَد اّللََّ الظَّْموووآُن مووواء  َحوووَّتَّ ِإذا جوووا ُ َسووورِ ُ  فَوَلفَّوووا ِعْنووودَ َءُ  َ ْ اَِ أَْو   (39يُع احلِْسووواِب )ُ  ِحسوووابَُه َواّللَّ

خ  ِإذا َأْخورََج ُلمات  بَوْعُضوها فَووْلَ  بَوْعوِه َسحاب  لُ  فَوْلقِ َكظُُلمات  يف َ ْر  ؟ُِِكِ  يَوْغشاُ  َمْلج  ِمْن فَوْلِقِه َمْلج  ِمنْ 
ُ َلُه نُلرا  َفموايََدُ   َْ  َ ُيَسوبُِِ  لَوُه َموْن يف السَّوماواِت 40ْن نُولر  )لَوُه ِمو  َيَكْد يَراها َوَمْن َ ْ َاَْعِل اّللَّ ( أََ ْ تَووَر أَنَّ اّللَّ

 ُمْلووُك السَّووماواِت ( َوّللَِّ 41 ِ ووا يَوْفَعلُولَن ) َعلِويم  ُه َواّللَُّ َواأْلَْرِم َوالطَّوْْيُ َصووافَّات  ُكول  قَووْد َعلِوَم َصووالتَُه َوَتْسووِبيحَ 
َ يوُ 42َواأْلَْرِم َوِإىَل اّللَِّ اْلَمِصوووُْي ) نَوووُه مُثَّ ْزِجوووك َسوووحااب  مُثَّ يُوَيلِِوووُ  بوَ ( أََ ْ تَووووَر أَنَّ اّللَّ لْوووَلْقَ  َعلُوووُه رُكاموووا  فَوووَ َى ااَْ يوْ

ُه َعووْن َمووْن َيشوواُء ِه َمووْن َيشوواُء َوَيْصوورِفُ فَوُيِصوويُه بِوو بوَووَرق   نْ َحْورُُج ِمووْن ِخاللِووِه َويُونَوووِزُِل ِمووَن السَّووماِء ِمووْن ِجبووال  ِفيهووا ِمو
ُ اللَّ 43َيكوواُق َسوونا بَوْرقِووِه يَووْذَهُه اِبأْلَْبصوواِر )  (44وِ  اأْلَْبصوواِر )عِووْثَة  أِلُ ْيووَل َوالنَّهوواَر ِإنَّ يف ذلِووَك لَ ( يُوَقلِِووُه اّللَّ

ُ َخلَوَ  ُكولَّ َقابَّوو   ِموْن مواء  َفِموو ُهْم َموْن مَيِْشوك َعلووى َواّللَّ ُهْم َموووَ ْطنِوِه بَ نوْ ُهْم َموْن مَيِْشووك  ْن مَيِْشوك َعلوى رِْجلَوونْيِ ِمونوْ َوِمونوْ
َ َعلى ُكلِِ َكْكء   ُ ما َيشاُء ِإنَّ اّللَّ  {  (45 ) َقِدير  َعلى أَْربَع  َحُْلُ  اّللَّ

 نور هللا وبيوت هللا وص ات جنود هللا 38 - 35الدرس ا ول:

ىل إ  ويرتفووع بووه ه ويطهوور لْيقق.اضوويني موون السوولرة عووا  السوويا  أغلووج مووا يف الكيووان البشوورييف الدرسووني امل
ع  الغضوووووه شوووووهْي،وقفعوووووا  عرامووووو  اللحوووووم والدم،وكوووووهلة العوووووني والفرج،ورغبووووو  التجوووووري  والت.آفوووووا  النلر

يد حود هوا بتشودعا؟.قللوعا  الفاحشو  أن تشويع يف الونفك وأن تشويع يف احليواة،وأن تشويع يف ال.والغيج
وعا؟هوووا .مليمناتوعا؟ها بعووورم  ووولذج كووونيع فظيوووع مووون رموووك انصووونات الغوووافالت ا.الوووزان وحووود القوووذ 

ظات الفتنو ،وملق ن مثوْياتاب ست ذان على البيلت وغخ البصر وإخفاء الزينو ،والنهك عو:ابللسائل اللاقي 
للحوووووم اقفعوووووات  علوووووى كووووول أول وووووك ليأخوووووذ الطريووووو .مث اب حصوووووان،ومنع البغووووواء،وهرير الرقيووووو  ..الشوووووهلة

 والدم،ويهيئ للنفلس وسائل العف  وا ستعالء والشفافي  وا كرا .
ويف أعقوواب حوودية ا فووك عووا  مووا ختلوو  عنووه موون غضووه وغوويج،ومن اضووطراب يف املقوواييك،وقل  يف 

قريوورة  -رضووك اّلِل عنهووا  -وإذا نفووك عائشوو  .مطم نوو  هاقئوو  -رسوولل اّلِل  -فووإذا نفووك حمموود .النفلس
رضووك اّلِل  -وإذا نفووك صووفلان بوون املعطوول . حوو  صووافي  -رضووك اّلِل عنووه  -وإذا نفووك أيب بكوور .راضووي 
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وقود تكشو  هلوا موا كانوحل ختوب  فيوه مون .وإذا نفولس املسولمني آئبو   ئب .قانعو  بشوهاقة اّلِل وتثئتوه -عنوه 
 فثابحل إىل رّبا كاكرة فضله ورمحته وهدايته ....التيه

إىل األفووووو   لر وتطلوووووععا  الكيوووووان البشوووووري،حَّت أكووووور  ابلنووووو.وهوووووذا التلجيوووووه.وهوووووذا التهذيه.ّبوووووذا التعليم
الشووامل  قووك الفوويخاللضووكء واستشوور  النوولر الكبووْي يف آفووا  السووماوات واألرم،وهوول علووى اسووتعداق لتل

ُ نُلُر السَّماواِت َواأْلَْرمِ »:الغامر يف عا  كله إكرا ،كله نلر  « ..اّللَّ
لوووى عه،ويفيخ  يفووويخ النووولر اهلووواقئ اللضوووكء، فيغمووور الكووولن كلووووموووا يكووواق الووونا العجيوووه يتجلوووى حوووَّت

 نقوهاهر وحوَّت تعالنولر البوااملشاعر وا؟لار ،وينسكه يف احلنااي وا؟لان  وحَّت يسب  الكولن كلوه يف فويخ 
 الفويخ ل كوكء يفويسوب  كو.وتركفه العيلن والبصائر وحوَّت تنوزا  احلجه،وتشو  القلولب،وتر  األروا 

رفرفوو ،ولقاء و  انطوال   ء يف  ور النولر،ويتجرق كوول كوكء موون كثافتوه ويقلوه،فإذا هوولالغوامر،ويتطهر كول كووك
تصول فيوه لق واحلدوق،تمن القي وإذا الكلن كله  ا فيه ومن فيه نلر نلي .ومعرف ،وامتزاج وألف ،وفر  وحبلر

 لاايروب،والطالسووووووووماوات ابألرم،واألحيوووووووواء اب؟ماق،والبعيوووووووود ابلقريوووووووووه وتلتقووووووووك فيووووووووه الشووووووووعاب والووووووووود
 والظلاهر،واحللاس والقللب ..

وووووماواِت َواأْلَْرمِ » ُ نُووووولُر السَّ فهووووول الوووووذي يهبهوووووا جووووولهر ...النووووولر الوووووذي منوووووه قلامهوووووا ومنوووووه نظامهوووووا .« اّللَّ
ولقووووود اسوووووتطاع البشووووور أخوووووْيا أن يووووودركلا بعلمهوووووم نرفوووووا مووووون هوووووذ  احلقيقووووو  .وجلقها،ويلقعهوووووا انملسوووووها .

إىل إكوعاعات منطلقو     -بعود هطويم الوذرة  -ابملواقة الكثى،عند ما استحال يف أيديهم ما كان يسمى 
عنوود  -هلووا إ  النوولر  فووذرة املوواقة ميلفوو  موون كهووارب وإليك وانت،تنطلوو  « موواقة»قوولام هلووا إ  النوولر  و  

يف هي وو  إكووعاع قلامووه هوول النوولر  فأمووا القلووه البشووري فكووان يوودر  احلقيقوو  الكووثى قبوول العلووم  -هطيمهووا 
ولقود أقركهوا كاملو  كوامل  قلوه حممود .يودركها كلموا كو  ور ،وانطلو  إىل آفوا  النلركان .بقرون وقرون
ففووام ّبووا وهوول عائوود موون الطووائ ،انفخ كفيووه موون الناس،عائووذ بلجووه ربووه َعووْن َعْبووِد اّللَِّ  - -رسوولل اّلِل 

َ أَبُول نَالِوه  َخورََج النَّوِلُ :ْبِن َجْعَفر ،قَالَ  ْسواَلِم فَولَوْم ِإىَل الطَّواِئ ِ َلمَّا تُوُليِفِ  َماِكوي ا َعلَوى َقَدَمْيِه،فَوَدَعاُهْم ِإىَل اْ ِ
يُبلُ ،فَاْنَصوووووَرَ  فَوووووأََتى ِلووووولَّ َكوووووَجرَة  َفَصووووولَّى رَْكَعتَووووونْيِ،مُثَّ قَوووووالَ  " اللَُّهووووومَّ إِلَْيوووووَك َأْكوووووُكل َضوووووْعَ  قُولَّيت،َوِقلَّوووووَ  :اُِ

ُموووِب أَْو ِإىَل ِحيَليِت،َوَهوووَلاين َعلَوووى النَّووواِس،أَْرَحَم الرَّامِحِ  نَي،أَنْوووحَل أَْرَحوووُم الووورَّامِحِنَي،ِإىَل َموووْن َتِكلُوووِب،ِإىَل َعوووُدوِ  يَوَتَجهَّ
نُولِر َوْجِهوَك الَّوِذي َقرِيه  َملَّْكَتُه أَْمرِي،ِإْن  َْ َتُكوْن َغْضوَباَن َعلَوكَّ فَواَل أاَُبِ ،َغوْْيَ أَنَّ َعاِفيَوتَوَك أَْوَسوُع ِ ،أَعُولُذ بِ 

ووولَّ َعلَوووكَّ َسوووَخَطَك،لَ َأْكوووَرَقحْل لَووو َك ُه الظُُلَماُت،َوَصوووَلَ  َعَلْيوووِه أَْموووُر الوووُدنْوَيا َواهْلِخووورَِة،أَْن تُوْنوووزَِل يب َغَضوووَبَك أَْو هُِ
 1792اْلُعْتَب َحَّتَّ تَوْرَضى،َوَ  َحْلَل َوَ  قُولََّة ِإ َّ ِبَك "

نُولر  » َهوْل رَأَيْوحَل َربَّوَك قَواَل  --أَْلحُل َرُسولَل اّللَِّ فَعْن َأىِب َذرِ  قَواَل َسو.وفام ّبا يف رحل  ا سوراء واملعوراج
 ..1793«َأىنَّ أَرَاُ  

                                                 
 ( حسن 957الُدَعاُء لِلطََّثَاينِِ << اَبُب الُدَعاِء ِعْنَد اْلَكْرِب َوالشََّداِئِد <<) - 1792
 وعند السيد رمحه هللا عن عائش  وهل سب  قلم   (461[) 52/ 2ملكنز ]ا -صحي  مسلم - 1793
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ال ذلووك تشوور  نووليولكوون الكيووان البشووري   يقوولى نووليال علووى تلقووك ذلووك الفوويخ الغووامر قائمووا،و  يس
ري ا  البشوووووىل ا قر إفبعووووود أن جوووووال الووووونا هوووووذا األفووووو  امل امك،عووووواق يقوووووارب مدا ،ويقربوووووه .األفووووو  البعيد

وووا  .يف ُزجاَج    ِمْصوووبا ُ الْ .َمثَوووُل نُووولرِِ  َكِمْشوووكاة  ِفيهوووا ِمْصبا    »:انووودوق،يف مثووول قريوووه حمسووولس الُزجاَجوووُ  َكَأوَّ
نُوولر  .ْسووُه انر   َولَووْل َ ْ َاْسَ   ،َيكاُق َزيْوُتهووا ُيِضووكءُ   َغْربِيَّوويَّ   وَ َكلَْكووه  ُقِرِي  يُلقَووُد ِمووْن َكووَجرَة  ُمبارََكوو   َزيْوُتلنَوو     َكووْرقِ 

 «..َعلى نُلر  
 حلك،حوني يقصورايتأملوه  وهل مثل يقرب لإلقرا  اندوق صلرة غْي اندوق ويرسوم النمولذج املصوغر الوذي

 اميووو  وراء فاقوووه املوهل مثووول يقووورب لوووإلقرا  نبيعووو  النووولر حوووني يعجوووز عووون تتبوووع مووودا  وآ.عووون الوووك األصووول
 ا قرا  البشري احلسْي.

ع فيهووووا افذة،يلضوووووهك الكوووولة الصووووغْية يف ا؟وووودار غووووْي الن.ألرم إىل املشووووكاةوموووون عوووورم السووووماوات وا
« جاَجوووو   زُ ْصووووباُ  يف اْلمِ ».. «َكِمْشووووكاة  ِفيهووووا ِمْصووووبا   »:املصبا ،فتحصوووور نوووولر  وعمعه،فيبوووودو قوووولاي متألقووووا

وا َكلَْكوه  »....تقيه الري ،وتصفك نلر ،فيتأل  ويزقاق  ا كوفاف  رائقو  سوني  بوذاهتفهوك ..« ُقِرِي   الُزجاَجوُ  َكَأوَّ
كوه ْية إىل الكل اجو  الصوغحني يرتقوك مون الزج.بني النمولذج واألصول.هنا يصول بوني املثول واحلقيقو .منْية .

وبعوود هووذ  .. ل الكبووْيالكبْي،كوك   ينحصوور التأموول يف النموولذج الصووغْي،الذي مووا جعول إ  لتقريووه األصوو
الزيتولن كوان أصوفى نولر  ونولر زيوحل«    يْوُتلنَوْن َكوَجرَة  ُمبارََكو   زَ يُلقَوُد ِمو»:إىل املصوبا .اللفت  يعلق إىل النملذج

قيهوا قدسو  الويت تلظوالل املإ وا هول كوذلك ال.ولكن ليك هلذا وحد  كان اختيوار هوذا املثل.يعرفه املخانبلن
رة كواويف القورآن إ.رة العوربلالل الولاقي املقودس يف الطلر،وهول أقورب منابوحل الزيتولن ؟زيو.الشجرة املباركو 

بُوحُل اِبلودُ »:هلا ولالل حلهلا كول وهوك كوجرة معمرة،و .«ِكلِونيَ ِصوْب   ِلآْل ْهِن وَ َوَكَجرَة  خَتْرُُج ِمْن نُولِر َسوْيناَء تَونوْ
صوووغْي ليوووذكر لنمووولذج الاومووورة أخووورى يلتفوووحل مووون .وورقهوووا ومثرهوووا . زيتهوووا وخشوووبها.موووا فيهوووا  وووا ينفوووع الناس

مثول جمورق  إ ا هوك.ا وليسوحل متحيوزة إىل مكوان أو جهو فهوذ  الشوجرة ليسوحل كوجرة بعينهو.ابألصل الكبْي
يوووووحل آخووووور وق،إ ا هووووول ز هلق انووووودوزيتهوووووا لووووويك زيتوووووا مووووون هوووووذا املشووووو..«   َكوووووْرِقيَّ   َو  َغْربِيَّووووو   »:للتقريوووووه
ا  بذاتوووه،حَّت توووه،ومن ا كووور افي  بذافهووول مووون الشوووف..« َيكووواُق َزيْوُتهوووا ُيِضوووكُء َولَوووْل َ ْ َاَْسْسوووُه انر  »:عجيوووه
نووولر العميووو  ك نعووولق إىل الوبوووذل..« نُووولر  َعلوووى نُووولر  ».« .َولَوووْل َ ْ َاَْسْسوووُه انر  »ق يضوووكء بغوووْي احووو ا  ليكوووا

 النوولر الووذي  .واألرم الطليوو  يف وايوو  املطووا   إنووه نوولر اّلِل الووذي أكوورقحل بووه الظلمووات يف السووماوات
« ِ  َمووْن َيشووواءُ  لِنُوولرِ ِدي اّللَُّ يَوْهوو»:اي إ ا هووك حماولوو  للصووول القلوولب بووه،والتطلع إىل ر  .نوودر  كنهووه و  موودا 

قائوم يف .ألرمماوات وا ن يفتحلن قللّبم للنولر ف ا .فهول كوائع يف السوماوات واألرم،فوائخ يف السو..
ئر لووع إليووه احلووايثمووا تطوح.فحيثمووا تلجووه إليووه القلووه رآ .  ينقطووع،و  ُيتووبك،و  حبل.السووملات واألرم

 .وحيثما اتصل به وجد اّللِ .هدا 
ُ اأْلَْمثوواَل »:إ ووا املثوول الووذي ضووربه اّلِل لنوولر  وسوويل  لتقريبووه إىل املوودار ،وهل العلوويم بطاقوو  البشوور َوَيْضووِرُب اّللَّ

ُ ِبُكلِِ َكوْكء  َعلِويم   ..ذلوك النولر الطلي ،الشوائع يف السوماوات واألرم،الفوائخ يف السوماوات « لِلنَّاِس،َواّللَّ
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اّلِل الوويت تتصوول فيهووا القلوولب ابّلِل،تتطلووع إليووه وتووذكر  وختشووا ،وتتجرق لووه واألرم،يتجلووى ويتبلوولر يف بيوولت 
ُ أَْن تُوْرفَوووَع َويُوووْذَكَر ِفيَهوووا اْ ُُه،ُيَسوووبُِِ  لَوووُه ِفيهوووا اِبْلغُوووُدوِِ  »:وتووويير  علوووى كووول مغووورايت احليووواة يف بُويُووولت  أَِذَن اّللَّ

،َوِإقوواِم الصَّووالِة،َوِإيتاِء الزَّكاةِ َواهْلصواِل رِجووال    تُوْلِهوويِهْم ِعوارَة  َو  بَوْيووع  َعوو َحواُفلَن يَوْلمووا  تَوتَوَقلَّووُه ِفيووِه .ْن ذِْكوِر اّللَِّ
ُ يَوْرُزُ  َمْن َيشاُء بَِغْْيِ ِحساب  .اْلُقُللُب َواأْلَْبصارُ  ُ َأْحَسَن ما َعِمُللا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه،َواّللَّ  « ..لَِيْجزِيَوُهُم اّللَّ
آنيو  يف عورم اسو  القر ري  بني مشهد املشكاة هنا  ومشهد البيلت هنوا،على نريقو  التنوهنا  صل  تصلي

ر يف ر  ابلنوووووووول وهنووووووووا  صوووووووول  مثلهووووووووا بووووووووني املصووووووووبا  املشوووووووو.املشوووووووواهد ذات الشووووووووكل املتشووووووووابه أو املتقارب
ل أمور للنفواذ ّلِل هووإذن ا -« فَوعَ أَْن تُورْ  أَِذَن اّللَُّ »املشكاة،والقللب املشرق  ابلنلر يف بيلت اّلِل.تلك البيلت 

 فهك مرفلع  قائم ،وهك مطهرة رفيع . -
لنولر اعو  موع نبيعو  هوا الرفيوتتناسو  نبيعت.يتناسو  مشوهدها املرفولع موع النولر املتوأل  يف السوماوات واألرم

لولب تسو  معهوا القوت.«ا اْ ُوهُ  ِفيَهوَويُوْذَكرَ »:وتتهيأ ابلرفع  وا رتفاع ألن يذكر فيها اسوم اّللِ .السب اللضكء
  بَوْيوع  َعوْن ذِْكوِر  ِعوارَة  وَ ْلِهويِهمْ   توُ »قللب الرجوال الوذين .اللضي   الطاهرة،املسبح  اللاجف ،املصلي  اللاهبو 

مووع كووغلهم ّبمووا    ولكنهم.الثووراءل الكسووه و والتجووارة والبيووع لتحصووي..« اّللَِّ َوِإقوواِم الصَّووالِة َوِإيتوواِء الزَّكوواةِ 
يووووِه اْلُقلُوووولُب تَوَقلَّووووُه فِ توَ ْلمووووا  َحوووواُفلَن يوَ »:الصووووالة،وأقاء حوووو  العبوووواق يف الزكوووواة يغفلوووولن عوووون أقاء حوووو  اّلِل يف

اليوولم فووال  افلن ذلووكوهم حوو...تتقلووه فووال تثبووحل علووى كووكء موون اهلوولل والكوورب وا ضووطراب« َواأْلَْبصووارُ 
 تلهيهم عارة و  بيع عن ذكر اّلِل.

ُ َأحْ لِيَ »:وهوووم موووع هوووذا ااووول  يعلقووولن رجووواءهم بثووولاب اّللِ  « زِيوووَدُهْم ِموووْن َفْضوووِلهِ ِمُللا،َويَ عَ َسوووَن موووا ْجوووزِيَوُهُم اّللَّ
ُ يَوْرُزُ  َمْن َيشواُء بِغَوْْيِ »:..ورجا هم لن حيه يف فضل اّللِ  ي   حودوق لوه و  مون فضوله الوذ «ِحسواب   َواّللَّ

 قيلق.
 خسار  أعمال الكافر 40 - 39الدرس الثاني:

ان لوولب أهوول ا ميووقشوور  يف ماوات واألرم،املتبلوولر يف بيوولت اّلِل،امليف مقابوول ذلووك النوولر املتجلووك يف السوو
 ذلك هوول جمووال.هخووْي فيوو ضووائعا  .ريفا   أموون فيه.جمووا  مظلمووا   نوولر فيووه...يعوورم السوويا  جمووا  آخر

جواَءُ  َ ْ  ُن مواء ،َحَّتَّ ِإذالظَّْموآا،َُيَْسوُبُه ِقيَع   بِ َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعماهُلُْم َكَسراب  »:الكفر الذي يعيا فيه الكفار
َ ِعْنووَدُ  فَوَلفَّوواُ  ِحسووابَهُ  ووْدُ  َكووْي ا ،َوَوَجَد اّللَّ ،يَوْغشوواُ  َمووْلج  ِمووْن  ْو َكظُُلمووات  يف َ ْوور  أَ . احلِْسووابِ َسوورِيعُ  َواّللَُّ .اَِ ؟ُِِكِ 

،إِ .فَوْلِقِه َمْلج ،ِمْن فَوْلقِوِه َسوحاب   ُ لَوُه َوَمْن  َْ . َيَكوْد يَراهواَج يَوَدُ   َْ ْخورَ ذا أَ لُُلمات  بَوْعُضوها فَووْلَ  بَوْعوخ   َاَْعوِل اّللَّ
 « ..نُلرا  َفما َلُه ِمْن نُلر  

 .والتعبْي يرسم حلال الكافرين ومآهلم مشهدين عجيبني،حافلني ابحلرك  واحلياة
احبه يف املشوووهد األول يرسوووم أعمووواهلم كسوووراب يف أرم مكشووولف  مبسووولن ،يلتمع التماعوووا كاذاب،فيتبعوووه صووو

فهووذا السووائر وراء .وفجووأة يتحوور  املشووهد حركوو  عنيف .الظووامئ،وهل يتلقووع الووري غووافال عمووا ينتظوور  هنووا  .
فال اد ماء يرويوه،إ ا اود املفاجوأة .يصل.السراب،الظامئ الذي يتلقع الشراب،الغافل عما ينتظر  هنا  .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3135 

َ ِعْنوَد ُ »:اابوالاملذهل  اليت   ختطر له ببال،املرعب  اليت تقطع األوصال،وتلّر  اّلِل الوذي كفور «  َوَوَجوَد اّللَّ
وجوود  هنالووك ينتظوور   ولوول وجوود يف هووذ  املفاجووأة خصووما لووه موون بووب البشوور .بووه وجحد ،وخاصوومه وعاقا 

 فكي  وهل اد اّلِل القلي املنتقم ا؟بارف.لرِوعه،وهل ذاهل غافل على غْي استعداق
ُ »جلو  تتناسو  موع البغتو  والفجواءة،هكذا يف سرع  عا..« فَوَلفَّاُ  ِحسابَهُ  » تعقيوه ..« سوابِ رِيُع احلِْ َسوَواّللَّ

هلولل اذب ويتمثول اتمواع الكويتناس  مع املشهد ااان  املور ع  ويف املشوهد الثواين تطبو  الظلمو  بعود ا ل
،حوَّت فول  بعخ وت اكم الظلموات بعضوها.من فلقه سوحاب.ملج من فلقه ملج.يف للمات البحر اللجك

   أمام بصر  فال يراها لشدة الرعه والظالم ليخرج يد
عالموووات  قلوووه أقوووربوضوووالل   يووورى فيوووه ال.إنوووه الكفووور للمووو  منقطعووو  عووون نووولر اّلِل الفوووائخ يف الكلن 

ُ لَوووُه »..اهلدى.ورافووو    أمووون فيهوووا و  قووورار  ونووولر اّلِل هووودى يف ..« لر  نُوووا لَوووُه ِموووْن لرا  َفمووونُوووَوَموووْن َ ْ َاَْعوووِل اّللَّ
 نوولر ء ّبووا علووى اّللِ م والتقوواتفووت  يف البصووْية واتصووال يف الفطوورة بنوولاميك اّلِل يف السووماوات واألر القلووه و 

موون فيهووا،ويف أالفوو    السووماوات واألرم.فموون   يتصوول ّبووذا النوولر فهوول يف للموو    انكشووا  هلووا،ويف ر
 عقيوودة،و  عموول بغووْي ووايوو  العموول سووراب ضووائع يقوولق إىل اهلووال  والعووذاب ألنووه  .ضووالل   رجعوو  منه
 وإن نلر اّلِل هل النلر..إن هدى اّلِل هل اهلدى.صال  بغْي إميان
 أسبيح المخلوقات هلل وملكية هللا للوجود 42 - 41الدرس الثالث:

الكوووولن  النوووولر يفو ذلووووك مشووووهد الكفوووور والضووووالل والظووووالم يف عووووا  الناس،يتبعووووه مشووووهد ا ميووووان واهلوووودى 
كوووووووه نه،أمال إنسوووووووه وج:كلوووووووه، ن فيوووووووه وموووووووا فيه،كاخصوووووووا يسوووووووب  ّللِ   الفسي .مشوووووووهد يتمثووووووول فيوووووووه اللجووووووولق

للجوودان حووني ارتعا لوه يوووإذا اللجولق كلووه تتجواوب ابلتسووبي  أرجووا  ،يف مشوهد .وأفالكوه،أحيا   ومجوواق  .
َم َصوالتَُه َوَتْسوِبيَحُه قَوْد َعلِوُكل  . َصوافَّات  ِم،َوالطَّوْْيُ اأْلَرْ أَ َْ تَوَر أَنَّ اّللََّ ُيَسبُِِ  لَوُه َموْن يف السَّوماواِت وَ »:يتمال 

ُ َعِليم  ِ ا يَوْفَعُللنَ   « ..َواّللَّ
قوه وموون هتووه ه،ومن فل إن ا نسوان لوويك مفوورقا يف هوذا الكوولن الفسووي  فوإن موون حللووه،وعن ميينوه وعوون مشالوو

 ر كَّت،وأكوكالكَّت،وصول  إخولان لوه مون خلو  اّلِل،هلوم نبوائع.وحيثما امتد بوه النظور أو نوا  بوه اايوال .
 « ..ْفَعُللنَ يوَ ِليم  ِ ا  عَ َواّللَُّ »:ولكنهم بعد ذلك كله يلتقلن يف اّلِل،ويتلجهلن إليه،ويسبحلن  مد .كَّت

 يف السوووماوات لووو  اّللِ والقووورآن يلجوووه ا نسوووان إىل النظووور فيموووا حللوووه مووون صووونع اّلِل،وإىل مووون حللوووه مووون خ
هوه  يثوْي انتبايورا ،فال مشهد يف كل يولم واألرم،وهم يسبحلن  مد  وتقلا  ويلجه بصر  وقلبه خاص  إىل

 مووود  ضووواء تسوووب ذلوووك مشوووهد الطوووْي صوووافات أرجلهوووا وهوووك نوووائرة يف الف.و  ُيووور  قلبوووه لطووولل موووا يرا 
هول أجودر خلو  تسوبي  ربوه و  ي يغفول عونوا نسوان وحود  هول الوذ..« ُكل  َقْد َعِلَم َصالتَُه َوَتْسِبيَحهُ »:اّللِ 

 ة.اّلِل اب ميان والتسبي  والصال
وإن الكلن ليبدو يف هذا املشهد اااكع متجها كله إىل خالقه،مسبحا  مد ،قائما بصالته وإنوه لكوذلك 

هووذا املشووهد  -حووني يشوو   -وإن ا نسووان ليوودر  .يف فطرتووه،ويف ناعتووه ملشووي   خالقووه املمثلوو  يف نلاميسووه
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وإنووه ليشووار  كوول كووائن يف . ووثال يف حسووه كأنووه يوورا  وإنووه ليسوومع ققووات هووذا الكوولن وإيقاعاتووه تسووابي  ّللِ 
إذا مشووى  ووع  -صووالة اّلِل وسووالمه عليووه  -كووذلك كووان حمموود بوون عبوود اّلِل .هووذا اللجوولق صووالته وْنوولا  .
 يرتل مزامْي  فتيوب ا؟بال معه والطْي. -عليه السالم  -وكذلك كان قاوق .تسبي  احلصى هحل قدميه

وووماواِت َواأْلَْرِم،َوإِ » ن   ملجوووأ مووون قونوووه،و  مفووور مووو إليووه،و  .فوووال اعوووا  إ« .ىَل اّللَِّ اْلَمِصوووْيُ َوّللَِِّ ُمْلووُك السَّ
 لقائه،و  عاصم من عقابه،وإىل اّلِل املصْي.

 مشهد المطر والسحاا 43الدرس الرابع:

 للقله،وجموال ظور،وعثةومشهد آخر مون مشواهد هوذا الكولن الويت ميور عليهوا النواس غوافلني وفيهوا متعو  للن
َ يُوْزِجووووأَنَّ ا أََ ْ تَووووورَ  »:اّلِل وآايتووووه،ويف ق ئوووول النوووولر واهلوووودى وا ميووووان للتأموووول يف صوووونع  ك َسووووحااب ،مُثَّ يُوَيلِِوووو ُ ّللَّ

َنُه،مُثَّ َاَْعُلُه رُكاما ،َفَ َى اْلَلْقَ  َحْرُُج ِمْن ِخاللِ   ها ِمْن بَوَرق ،فَوُيِصيُه بِوِه َمونْ السَّماِء ِمْن ِجبال  ِفي نَوِزُِل ِمنَ َويوُ .هِ بَويوْ
 « ..ْبصارِ َيشاُء،َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيشاُء،َيكاُق َسنا بَوْرِقِه يَْذَهُه اِبأْلَ 

لتووويقي  ل أول وووككووو.واملشوووهد يعووورم علوووى مهووول ويف إنالووو ،وت   أجوووزا   للتأمووول قبووول أن تلتقوووك وتتجمع
 اّلِل. صنع راءها منالغرم من عرضها يف ملك القله وإيقاله،وبعثه إىل التأمل والعثة،وتدبر ما و 

م بعضووه فوول  ا هوول ركووامث تيلوو  بينووه وعمعووه،فإذ.إن يوود اّلِل تزجووك السووحاب وتدفعووه موون مكووان إىل مكووان
لثلجيو  قطوع الوثق ا يف ،فيهافإذا يقل خرج منه املاء،واللبل اهلانل،وهل يف هي   ا؟بال الضخم  الكث.بعخ

أو تسوْي    السوحهوهوك تعلول فول  ومشهد السحه كا؟بوال   يبودو كموا يبودو لراكوه الطوائرة.الصغْية .
ر ه لتعبوووْي مصووول وإن.اهتابينها،فوووإذا املشوووهد مشوووهد ا؟بوووال حقا،بضخامتها،ومسووواقطها،وارتفاعاهتا وابفاضووو

 للحقيق  اليت   يرها الناس،إ  بعد ما ركبلا الطائرات.
ن  ابملطور موّللِ س يصويه اوهذ  ا؟بال مسخرة  مر اّلِل،وفو  انملسوه الوذي ُيكوم الكولن ووفو  هوذا النوامل 

ك ليوووتم ذلووو« ْبصوووارِ ُه اِبأْلَ َيكووواُق َسووونا بَوْرقِوووِه يَوووْذهَ »:وتكملووو  املشوووهد الضوووخم.يشاء،ويصووورفه عمووون يشووواء .
 .التناس  مع جل النلر الكبْي يف الكلن العريخ،على نريق  التناس  يف التصلير

 أقليب الليل والنهار 44الدرس الخامس:

ُ اللَّْيووَل َوالنَّ »:مشووهد الليوول والنهووار:مث مشووهد كوولين تلة « ْبصووارِ َك َلعِووْثَة  أِلُوِ  اأْلَ نَّ يف ذلِووإِ .هووارَ يُوَقلِِووُه اّللَّ
ر حلساسووي  وتووودبا القلووه يف..والتأموول يف تقلووه الليوول والنهووار ّبووذا النظووام الووذي   حتوول و  يفوو  يوولقج 

حل اهد الويت ذهبوذ  املشوهو والقرآن يلجه القلوه إىل.الناملس الذي يصر  هذا الكلن والتأمل يف صنع اّللِ 
كوم   لليول والنهوارافعجيبو  .األلف  بلقعها املثوْي ليلاجوه القلوه هوذا الكولن قائموا  وك جديود،وانفعال جديد

بشوري  وا القلوه الإ.روعتهاوهك هك   تتغوْي و  تفقود مجاهلوا و .كاقحل القله البشري،وهل يتأملها أول مرة
ال هوووووذا مجووووونفقووووود مووووون حياتنوووووا،وكم ذا بسووووور مووووون  وكم ذا.هووووول الوووووذي صووووودئ و ووووود،فلم يعووووود حفووووو  هلوووووا

 د  ل ا؟ديأو وحِسنا ه.اللجلق،حني  ر غافلني ّبذ  الظلاهر اليت كاقحل حِسنا وهك جديدة
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هوووذا  لكليووول لنوور قاجووداننا ويثْي و .ويلمك قلبنووا البوووارق.والقوورآن اوودق حِسووونا اااموود،ويلقج حلاسووونا امللوولل
ر قفووني،ومن سووراءهووا موون أمووام كوول لوواهرة نتأملها،ونسووأهلا عمووا و نقوو  .الكوولن قائمووا كمووا ارتوودان  أول مرة

تث آبايتووه نعته،ونعصووونرقووه يوود اّلِل تفعوول فعلهووا يف كوول كووكء موون حللنا،ونتوودبر حكمتووه يف .سووحر مكنلن
 املبثلي  يف تضاعي  اللجلق.

 هر  فاسوووتعدانلاعلينوووا، ن يهبنوووا اللجووولق مووورة كلموووا نظوووران إىل إحووودى لووو يريووود أن ميووون -سوووبحانه  -إن اّلِل 
ة نلهبووه موون  كوول موور يفوكأننا .فنظوول ْنوود الكوولن موورات   هصووى.نعموو  ا حسوواس ّبووا كأننووا نراهووا أول مرة

 جديد ونستمتع به من جديد.
لووووذي يسووووتمد النبووووع ا وإن فطرتنووووا ملتلافقوووو  مووووع فطرته،مسوووتمدة موووون.وإن هوووذا اللجوووولق ؟ميوووول وابهوووور ورائوووع

 نمأنين ،وصول ا أنسوا و فا تصوال بضومْي هوذا اللجولق يهبنو.يهمنه،قائم  على ذات النواملس الوذي يقولم عل
سوماوات لفواّلِل نولر ا. هنا ومعرف ،وفرح  كفرحو  اللقواء ابلقريوه الغائوه أو انجولب  وإننوا لنجود نولر اّللِ 

ك جوووووووولق ابحلووووووووْنووووووود  يف اهلفووووووووا  ويف أنفسوووووووونا يف ذات اللحظوووووووو  الوووووووويت نشووووووووهد فيهووووووووا هووووووووذا الل .واألرم .
 والتأمل اللاصل إىل حقيق  التدبْي.البصْي،والقله املتفت ،

عليهووا  رة،كك    وورلق البوواههلووذا يلقظنووا القوورآن املوورة بعوود املرة،ويلجووه حسوونا وروحنووا إىل كووَّت مشوواهد اللجوو
يول هزيول رصويد قلبأو .غافلني مغمضك األعني،فنخورج مون رحلو  احليواة علوى لهور هوذ  األرم بغوْي رصويد

.. 
 ون وفي مخلوقاأهإع اج هللا في الك 45الدرس السادس:

،من أصووووووول وميضووووووك السووووووويا  يف عووووووورم مشووووووواهد الكلن،واسوووووووتثارة تطلعنوووووووا إليهوووووووا فيعووووووورم نشوووووووأة احليووووووواة
ُ َخلَوَ  ُكو»:واحد،ونبيع  واحدة،مث تنلعها،مع وحدة النشأة والطبيعو  ُهْم َموْن مَيِْشو.اء  بَّو   ِموْن مولَّ َقاَواّللَّ ك َفِمنوْ

ُهْم َمووْن مَيِْشووك َعلووى ُهْم َمووْن ميَْ  َعلووى َبْطنِووِه،َوِمنوْ ُ مووا َيشوواءُ .لووى أَْربَع  ِشووك عَ رِْجَلنْيِ،َوِموونوْ َ َعلووى ُكوولِِ .َحْلُووُ  اّللَّ ِإنَّ اّللَّ
 « ..َكْكء  َقِدير  

ء،قوود تعووب قووحل موون ماوهووذ  احلقيقوو  الضووخم  الوويت يعرضووها القوورآن ّبووذ  البسووان ،حقيق  أن كوول قابوو  خل
مون  دية أن يثبتوهلعلوم احلوااملاء،وقد تعب ما ُيواول  وحدة العنصر األساسك يف تركيه األحياء مجيعا،وهل
لكننووا حنوون جنوواس ..و مث تنلعووحل األنلاع،وتفرعووحل األ.أن احليوواة خرجووحل موون البحوور ونشووأت أصووال يف املوواء

ديل ..  لتعووديل والتبوولقابلوو  لاعلووى نريقتنووا يف عوودم تعليوو  احلقووائ  القرآنيوو  الثابتوو  علووى النظوورايت العلميوو  
 ملاء.اء كلها من ال  األحيوهك أن اّلِل خ.مكتفني إبيبات احلقيق  القرآني .كارة كي انزيد على هذ  ا 

منها الزواحووووو  اشوووووك علوووووى .تنلعووووو  األكوووووكالم -موووووا تووووورى العوووووني ك  -مث هوووووك .فهوووووك ذات أصووووول واحووووود
  سوون  اّلِل ول ووك وفووأكوول .ومنها احليوولان يوودب علووى أربع.بطنها،ومنهووا ا نسووان والطووْي ميشووك علووى قوودمني

ُ موا َيشواءُ »:ته،  عن فلت  و  مصاقف ومشي  السونن الويت فالنلاميك و . ل و  هي وغوْي مقيود بشوك« َحْلُوُ  اّللَّ
 «. َقِدير  لِِ َكْكء  ِإنَّ اّللََّ َعلى كُ »:قد اقتضتها مشي ته الطليق  وارتضتها تعمل يف الكلن
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 األللان.لشيات و نلاع،واوهك ّبذا التنلع يف األككال واألحجام،واألصلل واأل.وإن الك األحياء
 واملصاقف . الفلت  وينفك فكرة.وهك خارج  من أصل واحد،ليلحك ابلتدبْي املقصلق،واملشي   العامدة

ل هوتقوديرف إ وا ل هوذا الكووإ  فأي فلت  تلك اليت تتضمن كل هذا التدبْي وأي  مصاقف  تلك الويت تتضومن  
  هدى ..صنع اّلِل العزيز احلكيم الذي أعطى كل ككء خلقه مث
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 [57إل   46اآليات :(24]سور  النور ):الوحد  الرابمة

 الاقابل بين ص ات المؤمنين وص ات المنافقين والامكين للمؤمنين

ُ يَوْهوِدي َموْن َيشواُء ِإىل}  ّللَِّ َواِبلرَُّسولِل ( َويَوُقللُولَن آَمنَّوا ابِ 46ْسوَتِقيم  )مُ  ِصوراط  َلَقْد أَنْوزَْلنا آايت  ُمبَويِِنوات  َواّللَّ
ُهْم ِموْن بَوْعوِد ذلِوَك َوموا أُو   اّللَِّ َوَرُسوللِِه لِووَيْحُكَم ( َوِإذا ُقعُولا ِإىَل 47 )ْلُموْيِمِننيَ ل ِوَك ابِ َوأَنَْعنوا مُثَّ يَوتَووَلىلَّ َفرِيو   ِمونوْ

ُهْم ُمْعرُِضوولَن ) وونَوُهْم ِإذا َفرِيوو   ِموونوْ لُوولِّبِْم َمووَرم  أَِم ( َأيف قوُ 49) تُوولا إِلَْيووِه ُمووْذِعِننيَ حْلَووُ  ذَْ ا( َوِإْن َيُكووْن هَلُووُم 48بَويوْ
ُ َعَلْيِهْم َوَرُسللُُه بَ   (50اِلُملَن )َك ُهُم الظَّ ْل أُول ِ اْر بُلا أَْم َحاُفلَن أَْن ُيَِيَ  اّللَّ

ووووا كوووواَن قَوووووْلَل اْلُمووووْيِمِننَي ِإذا ُقعُوووولا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسووووللِهِ  وووو لِووووَيحْ ِإ َّ ْعنوووونَوهُ ُكَم بَويوْ ا َوأَنَْعنووووا َوأُول ِووووَك ُهووووُم ْم أَْن يَوُقللُوووولا  َِ
َ 51اْلُمْفِلُحلَن ) ا اِبّللَِّ َجْهوَد ( َوأَْقَسوُمل 52فوائُِزوَن ) ِوَك ُهوُم الْ يَوتوَّْقوِه فَُأولوَ ( َوَمْن يُِطِع اّللََّ َوَرُسولَلُه َوَحْوَا اّللَّ

َ َخبِووْي  ِ ووا تَوْعمَ اوفَوو   ِإنَّ  َمْعرُ   تُوْقِسووُملا ناَعوو    أمَْيوواِوِْم لَووِ ْن أََمووْرهَتُْم لََيْخووُرُجنَّ قُوولْ  َ 53لُوولَن )ّللَّ ( قُووْل أَِنيعُوولا اّللَّ
ووَل  ووا َعَلْيووِه مووا محُِِ  تَووُدوا َومووا َعلَووى الرَُّسوولِل ِإ َّ ْلووُتْم َوِإْن ُتِطيعُوولُ  هتَْ ْم مووا محُِِ َعلَووْيكُ وَ َوأَِنيعُوولا الرَُّسوولَل فَووِإْن تَوَللَّووْلا فَِإ َّ

ُ الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا ِموووووْنُكْم َوعَ 54الْوووووَبالُغ اْلُمبِووووونُي )  نوَُّهْم يف اأْلَْرِم َكَمووووواَيْسوووووَتْخِلفَ لَ ِملُووووولا الصَّووووواحِلاِت ( َوَعوووووَد اّللَّ
بَوْعوِد َخوْلِفِهْم أَْمنوا  يَوْعبُوُدوَنِب  نْ ْم َولَيُوَبدِِلَنوَُّهْم مِ اْرَتضى هلَُ  الَِّذي اْسَتْخَلَ  الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َولَُيَمكَِِننَّ هَلُْم ِقينَوُهمُ 

ِقيُمولا الصَّوالَة َوآتُولا الزَّكواَة َوأَِنيعُولا َوأَ  (55لَن )ْلفاِسوقُ   ُيْشرُِكلَن يب َكْي ا  َوَمْن َكَفَر بَوْعوَد ذلِوَك فَُأول ِوَك ُهوُم ا
 اُر َولَبِووْ َك اْلَمِصوووْيُ َمووْأواُهُم النَّوووُمْعِجووزِيَن يف اأْلَْرِم وَ وا (   َهَْسووَ َّ الَّووِذيَن َكَفووورُ 56الرَُّسوولَل َلَعلَُّكووْم تُوْرمَحُووولَن )

(57) } 
 مو وع الوحد 

 ىل ملضوولعهالسوولرة إيعوولق سوويا  ا.بعوود تلووك ا؟للوو  الضووخم  يف جمووا  النوولر،يف مشوواهد الكوولن الكبووْي .
 يف ّللِ وتتصل بنولر ار ،ا وتشملضلع اهلقاب اليت يريب عليها القرآن ا؟ماع  املسلم ،لتتطهر قللّب.األصيل

 السماوات واألرم.
،وإقوووووام ذكووووور اّللِ  ولقووووود تنووووواول يف الووووودرس املاضوووووك حووووودية الرجوووووال الوووووذين   تلهووووويهم عوووووارة و  بيوووووع عووووون

 ا فل  بعخ.مات بعضهوحدية الذين كفروا وأعماهلم ومآهلم،وما هم فيه من لل.الصالة،وإيتاء الزكاة
فهم .يهتووووودون ينوووووات و الوووووذين   ينتفعووووولن آبايت اّلِل املبفووووواهلن يف هوووووذا الووووودرس يتحووووودّ عووووون املنافقني،

لرضوووووووووووى ويف ا - -يظهووووووووووورون ا سوووووووووووالم،ولكنهم   يتوووووووووووأقبلن  قب املووووووووووويمنني يف ناعووووووووووو  رسووووووووووولل اّلِل 
 ن وعووووووودهم اّللِ  ووووووك الووووووذيأول.ويلازن بيووووووونهم وبووووووني املوووووويمنني الصووووووواققني يف إمياوم. كمه،والطمأنينوووووو  إليووووووه

 م موووووووووووع اّللِ  الووووووووووودين،واألمن يف املقوووووووووووام،جزاء هلوووووووووووم علوووووووووووى أقّبوووووووووووا سوووووووووووتخال  يف األرم،والتمكوووووووووووني يف
 وناعتهم ّلِل ورسلله..ورسلله

 .ب ك املصْي .و م النار وما الذين كفروا  عجزين يف األرم ومأواه.وذلك على الرغم من عداء الكافرين
 رفي المنافقين حكم هللا وقبول المؤمنين ذلك 53 - 46الدرس ا ول:

ُ يَوْهِدي َموْن َيشواُء ِإىل.آايت  ُمبَويِِنات  َلَقْد أَنْوزَْلنا » لول نولر مبينو  كاكوف  ع .فوآايت اّللِ .« ْسوَتِقيم  ِصوراط  مُ  َواّللَّ
 وهدق ااْي والشر،والطيه واابية..اّلِل،وتكش  عن ينابيع هدا 
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بوووال   األرميفم اّلِل وتبوووني مووونهج ا سوووالم يف احليووواة كوووامال ققيقوووا   لوووبك فيوووه و  غمووولم وهووودق أحكوووا
شووووى منهووووا حبلن ،  فووووإذا هوووواكم النوووواس إليهووووا فإ ووووا يتحوووواكملن إىل كووووريع  واضووووح  مضوووو.كووووبه  و  إّبام

 صاحه ح  على حقه و  يلتبك فيها ح  ببانل،و  حالل  رام.
ُ يَوْهوووِدي َموووْن َيشووواُء ِإىل ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم  » قووود  اّلِل سوووبحانه غْي أن.ها قيووود    يقيووودواملشوووي   مطلقووو..« َواّللَّ

،حَّت يصول لوى الودربعجعل للهدى نريقا،من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى اّلِل ونلر ،فاتصل به،وسار 
حسوووه مشوووي   اّلِل يف .مووون حووواق عنوووه وأعووورم فقووود النووولر اهلووواقي و  يف نريووو  الضاللو  -شوووي   اّلِل   -

 اهلدى والضالل.
  و رون ا سووالم انلا يظهووافقني،الووذين كووفري  املن.ومووع هووذ  اهلايت املبينووات يلجوود ذلووك الفريوو  موون النوواس

ُهْم ِمووونْ ىلَّ مُثَّ يَوتَوووولَ .أَنَْعنووواآَمنَّوووا اِبّللَِّ َواِبلرَُّسووولِل وَ :َويَوُقلُللنَ  »:يتوووأقبلن  قب ا سوووالم َوموووا .بَوْعوووِد ذِلكَ   َفرِيووو   ِمووونوْ
نوَ ُكَم بوَ َوِإذا ُقُعلا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسللِِه لَِيحْ .أُولِ َك اِبْلُمْيِمِننيَ  ُهْم ُمْعرِضُ  ُهْم ِإذايوْ َوِإْن َيُكْن هَلُُم احْلَوُ  َذْتُولا .لنَ َفرِي   ِمنوْ
ف أَِم اْر بُوووولاف أَْم َحووووو.إِلَْيووووِه ُموووووْذِعِننيَ  ُ َعلَووووْيِهْم َوَرُسوووووللُ اْن ُيَِيوووووَ  اُفلَن أَ َأيف قُولُوووولِّبِْم َموووووَرم  ُهف بَووووْل أُول ِوووووَك ُهوووووُم ّللَّ

 « ..الظَّاِلُملنَ 
،  تطيوووو  ة متحركووو وا سوووالم عقيووود.موووَّت اسوووتقر يف القلووووه لهووورت آتر  يف السلل  إن ا ميوووان الصوووحي 

  فسوووها إىل حركووولتوو جم نفهك  جووورق هققهووا يف عوووا  الشووعلر تتحووور  لتحقووو  موودللهلا يف ااوووارج و .السوولبي 
علر البووووانن ليوووول الشووووومنهج ا سووووالم اللاضوووو  يف ال بيوووو  يقوووولم علووووى أسوووواس ه.وإىل عموووول يف عووووا  اللاقووووع

الودافع  مع اسوتحياء.لن  أو قوانلعقيدة وآقاّبوا إىل حركو  سوللكي  واقعيو  وهليول هوذ  احلركو  إىل عواقة تبتواب
 الشعلري األول يف كل حرك ،لتبقى حي  متصل  ابلينبلع األصيل.

 يتحقوووو  يف دللهلا  لاههم،ولكن موووولوووووا  فوووويقلل..« آَمنَّووووا اِبّللَِّ َواِبلرَُّسوووولِل َوأَنَْعنووووا»:وهووووي ء كووووانلا يقللوووولن
يمنلن تصود  فوامل« ِمِننيَ ْلُمويْ َوموا أُول ِوَك ابِ »:فيتلللن انكصني يكذبلن ابألعمال ما قوالل  ابللسوان.سللكهم

بوواع  النفك،وانطيفل تكيوو  إ ا هوو.وا ميووان لوويك لعبوو  يتلهووى ّبووا صوواحبها مث يوودعها وميضووك.أفعوواهلم أقلاهلم
 ..  الضمْيع عنه مَّت استقرت حقيقته يفيف القله،وعمل يف اللاقع،مث   الك النفك الرجل 

علوى  - -ّلِل اىل رسولل ولقد كان هي ء الذين يدعلن ا ميان حالفلن مدللله حوني يودعلن ليتحواكملا إ
ونَوُهْم ِإذْحُكَم بوَ َوِإذا ُقعُولا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسوللِِه لِويَ  »:كريع  اّلِل اليت جاء ّبوا ُهْم ُمْعرُِضويوْ ِإْن َيُكوْن هَلُوُم وَ .لنَ ا َفرِيو   ِمونوْ
 « ..احلَُْ  َذْتُلا إِلَْيِه ُمْذِعِننيَ 

أير ابملوووولقة ى،و  يتووووفلقوووود كووووانلا يعلموووولن أن حكووووم اّلِل ورسوووولله   ُييوووود عوووون احلوووو ،و  ينحوووور  مووووع اهلوووول 
 التحووواكم إىل عرضووولن عووونومن مث كوووانلا ي.وهذا الفريووو  مووون النووواس   يريووود احلووو  و  يطيوو  العووودل.والشوونآن

هكوويم  انلا أصووحاب حوو  يف قضووي  فهووم يسووارعلن إىلكووفأما إذا  .وذبوولن أن اي وولا إليووه - -رسوولل اّلِل 
بخك  تظلوم و  تو،الويت  رسلل اّلِل،راضني خاضعني،ألوم وايقولن أنوه سيقضوك هلوم  قهم،وفو  كوريع  اّللِ 

 احلقل .
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موان فقني يف كول ز ج للمنواذ هذا الفري  الذي كان يدعك ا ميوان،مث يسولك هوذا السولل  امللتلي،إ وا هول  ول 
 يرضووولن أن  ولكنهم .املنوووافقني الوووذي   اووور ون علوووى ا؟هووور بكلمووو  الكفر،فيتظووواهرون اب سوووالم.ومكان

انتحلوولا لا وأعرضوولا و رسوولله أبووو تقضووك بيوونهم كووريع  اّلِل،و  أن ُيكووم فوويهم قانلنووه،فإذا قعوولا إىل حكووم اّلِل 
هلوم مصولح  يف  إ  أن تكولن.هّلِل ورسوللافموا يسوتقيم ا ميوان وإابء حكوم « َوما أُولِ َك اِبْلُمْيِمِننيَ »املعاذير 

وهوول . ل ا ميووان احله هوول قليووأن يتحوواكملا إىل كووريع  اّلِل أو ُيكموولا قانلنووه  إن الرضووى  كووم اّلِل ورسوولل
موا و .رسولل اّللِ  ّلِل وموعاوهل األقب اللاجوه موع .املظهر الذي ينبئ عون اسوتقرار حقيقو  ا ميوان يف القلوه

 ان.به بنلر ا مييشر  قل يرفخ حكم اّلِل وحكم رسلله إ  سِيئ األقب معتم،  يتأقب  قب ا سالم،و 
هم نكر تصوووورفوموووون مث يعقووووه علووووى فعلووووتهم هووووذ   سوووو ل  تثبووووحل موووورم قللّبم،وتتعجووووه موووون ريبتهم،وتسووووت

ف أَِم اْر بُلاف أَْم َحاُفلَن أَْن ُيَِ »:الغريه ُ َعَليْ يَ  اَأيف قُوُللِّبِْم َمَرم   « ..ِهْم َوَرُسللُُهفّللَّ
ذا هوووو نسووووان ومووووا ينحوووور  ا.فمرم القلووووه جوووودير  ن ينشووووئ مثوووول هووووذا األير.والسوووويال األول لإليبووووات

قوووو  يفال تتووووذو  حقإ ووووا هوووول املوووورم الووووذي ختتوووول بووووه فطرتووووه عوووون اسووووتقامتها،.ا حنوووورا  وهوووول سووووليم الفطرة
 ا ميان،و  تسْي على وجه القلمي.

 جمي ووه يفم يشووكلن هووفهوول هووم يشووكلن يف حكووم اّلِل وهووم يزعموولن ا ميووانف هوول .اين للتعجهوالسوويال الثوو
  ريوو  املوويمننيذا لوويك نموون عنوود اّلِلف أو هووم يشووكلن يف صووالحيته  قاموو  العوودلف علووى كلتووا احلووالتني فهوو

 سللهفهم ور ّلِل عليافهل هم حافلن أن ُيي  .والسيال الثالة لالستنكار والتعجه من أمرهم الغريه
  ُييو  يف فكيو.ميعفاّلِل خوال  ا؟ميوع ورب ا؟.وإنه لعجيه أن يقلم مثول هوذا ااول  يف نفوك إنسوان
 حكمه على أحد من خلقه حلساب أحد من خلقهف
لقوه خوكل .ظلوم أحودالوذي   يألن اّلِل هول العواقل ا.إن حكم اّلِل هل احلكم اللحيد املثأ من مظن  احلي 

 ميلكولن  فالبشور .وكل حكم غْي حكمه هل مظنو  احلي .منهم ملصلح  أحد أمامه سلاء،فال يظلم أحدا
ني يشووورع فووورق قولووو .وح أفراقا كوووانلا أم نبقووو  أم.أنفسوووهم وهوووم يشووورعلن وُيكمووولن أن مييلووولا إىل مصووواحلهم

بقوو ،وحني نبقوو  لط وكذلك حووني تشوورع.وُيكووم فووال بوود أن يلحووج يف التشووريع محايوو  نفسووه ومحايوو  مصوواحله
دالو  .إ ا هوك الع  مصولح و فأموا حوني يشورع اّلِل فوال محايو  .أو كتلو  مون الودول لكتلو  ..ولو تشرع قول  لد

 كوان الووذين    أجول ذلووك املطلقو ،اليت   يطيقهوا تشووريع غوْي تشوريع اّلِل،و  ُيققهووا حكوم غووْي حكموه.من
هم ف.لحو  أن يسولقل  ُيبولنيرتضلن حكم اّلِل ورسلله هم الظامللن،الذين   يريدون للعدالو  أن تسوتقر و 

 « ..ِلُملنَ ُم الظَّاَبْل أُولِ َك هُ »  حشلن يف حكم اّلِل حيفا،و  ير بلن يف عدالته أصال 
يحكم  ورسوولله لووا إىل اّللِ وهلم قوولل آخوور إذا قعوول .فأمووا امليمنوولن حقووا فلهووم أقب غووْي هووذا مووع اّلِل ورسوولله
ِمِننَي ِإذا ُقعُولا ِإىَل ْلَل اْلُميْ ا كاَن قوَ ِإ َّ  »:قللّبم ابلنلربينهم هل القلل الذي يلي  ابمليمنني وينبئ عن إكرا  

نَوُهْم أَْن يَوُقلُللا ْعنا َوأَنَ :اّللَِّ َوَرُسللِِه لَِيْحُكَم بَويوْ  «. اْلُمْفِلُحلنَ أُولِ َك ُهمُ وَ .ْعنا َِ
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 ملطلقوو  يف أناقوو  ن الثمووالسوومع والطاعوو  املسووتمدان .فهوول السوومع والطاعوو  بووال توورقق و  جوودال و  احنرا 
  فيهووا  حلياة،املتصوور ،واهوه احكوم اّلِل ورسوولله هول احلكووم ومووا عودا  اهلوولى النابعووان مون التسووليم املطلوو  ّللِ 
علوم أ الوذي خلو  فاّللِ .سوهمكي  يشاء ومن ا نم نان إىل أن ما يشوا   اّلِل للنواس خوْي  وا يشواءونه ألنف

  ن خل  ..
م بيونهم بعلموه القواهتم،وُيكعهم،وينظم املفلحلن ألن اّلِل هل الوذي يودبر أمولر ..« َوأُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ »

يتولا ،قاصورون   يشور مثلهمبوعدله فال بد أن يكلنلا خْيا  ن يودبر أمولرهم،وينظم عالقواهتم،وُيكم بيونهم 
 نوولن إىلء،مطم   التلاو واملفلحوولن ألوووم مسووتقيملن علووى موونهج واحوود،  عوولج فيووه .موون العلووم إ  قلوويال .

ت قوولقهم الشووهلاتز ،و  هوذا املنهج،ماضوولن فيووه   يتخبطوولن،فال تتولزع ناقوواهتم،و  ميووزقهم اهلوولى كول  وو
 والنهج ا هلك أمامهم واض  مستقيم..واألهلاء

َ َوَرُسلَلُه َوَحَْا اّللََّ َويَوتوَّْقِه فَُأول ِ »  « ..اْلفائُِزونَ  َك ُهمُ َوَمْن يُِطِع اّللَّ
  طاعو  كافو  يفّ عون الفواهلن يتحود.يف اهليو  السوابق  عون الطاعو  والتسوليم يف األحكام وقود كوان احلودية

الشوعلر اقبو  اّلِل و  ،فهك مر والتقلى أعم مون ااشوي.كل أمر أو وك،مصحلب  هذ  الطاع  خبشي  اّلِل وتقلا 
 جانوه وحياء منوه،إىل،جال  لوهبه عند الصغْية والكبْية والتحرج من إتيان ما يكر  تلقْيا لذاته سوبحانه،وإ

 اال  وااشي .
ولووون  وعووود اّللِ .اهماهم وأخر ومووون يطوووع اّلِل ورسووولله وحوووا اّلِل ويتقوووه فأول وووك هوووم الفائزون،النووواجلن يف قنيووو

لووى قتضووك السووْي عتورسوولله  فالطاعوو  ّللِ .وهم للفوولز أهل،ولووديهم أسووبابه موون واقووع حياهتم.حلوو  اّلِل وعوود 
لوووووودنيا الفوووووولز يف البشووووووري  عوووووون علووووووم وحكموووووو ،وهل بطبيعتووووووه يوووووويقي إىل الوووووونهج القوووووولمي الووووووذي ر ووووووه اّلِل ل

ت الوويت هتتوو  ال املغوورايعلووى النهج،وإغفووا سووتقام  واهلخرة.وخشووي  اّلِل وتقوولا  هووك احلووارس الووذي يكفوول 
 ّبم على جانبيه،فال ينحرفلن و  يلتفتلن.

اله ر اّلِل،واتصولقلوه بنول اإكورا  وأقب الطاع  ّلِل ورسلله،مع خشي  اّلِل وتقولا ،أقب رفيوع،ينبئ عون مودى 
اعوووو  اّلِل كن علووووى نفكل ناعوووو    توووورت.كما ينبووووئ عوووون عووووزة القلووووه املوووويمن واسووووتعالئه.به،وكووووعلر  ّبيبتووووه

 مْي .فامليمنضوووك عليهوووا ورسووولله،و  تسوووتمد منهوووا،هك ذلووو  ذابهوووا الكرمي،وينفووور منهوووا نبوووع امليمن،ويسوووتعل
 احل    ُيب رأسه إ  ّلِل اللاحد القهار.

،بعود ما هوم  يمنني ميان،و بعد هذ  املقابل  بني حسن أقب امليمنني،وسلء أقب املنافقني الذين يدعلن او 
ْم اِوِْم لَوووِ ْن أََموووْرهتَُ َجْهوووَد أمَْيووو ّللَِّ َوأَْقَسوووُملا ابِ »:هوووذ  املقابلووو  يعووولق إىل اسوووتكمال احلووودية عووون هوووي ء املنوووافقني

َ َخبِووْي  .َمْعُروفَوو   ناَع   .  تُوْقِسووُملا:قُوولْ .لََيْخُرُجنَّ  َ َوأَ :لْ قُوو.ْعَمُللنَ  ِ ووا توَ ِإنَّ اّللَّ فَِإْن تَوَللَّووْلا .ِنيعُوولا الرَُّسووللَ أَِنيُعلا اّللَّ
ْلُتمْ  َل َوَعَلْيُكْم ما محُِِ ا َعَلْيِه ما محُِِ  .. «َبالُغ اْلُمِبنيُ َلى الرَُّسلِل ِإ َّ الْ عَ َوما .َتُدوالُ  هتَْ َوِإْن ُتِطيعُ .فَِإ َّ

لووو ن أموورهم اباووروج إىل القتووال ليخوورجن.واّلِل يعلووم إووووم  - -ولقوود كووان املنووافقلن يقسووملن لرسوولل اّلِل 
  هلفوووولا فووووإن «..ناَع   َمْعُروفَوووو   .  تُوْقِسووووُملا:قُوووولْ »:فهل يوووورق علوووويهم متهكما،سوووواخرا موووون أميوووواوم.لكوووواذبلن
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ا تقولل ملون تعلوم عليوه الكوذب وهول ناعتكم معرو  أمرها،مفروغ منهوا،  هتواج إىل حلو  أو تلكيود  كمو
 فهل ميكد تبحل   ُيتاج إىل قليل..  هل    على صدقك:مشهلر به

َ َخبِوْي  ِ وا تَوْعَملُولنَ »:ويعقه على الوتهكم السواخر بقللوه  تلكيد،وقود علوم قسوم و  فوال ُيتواج إىل.. «ِإنَّ اّللَّ
لووووك املعروفوووو  اعتهم تنوووو  .لطاعوووو  احلقيقيوووو ا.أنكووووم   تطيعوووولن و  خترجوووولن  هلووووذا يعوووولق فيووووأمرهم ابلطاع 

 « ..أَِنيُعلا اّللََّ َوأَِنيُعلا الرَُّسللَ :ُقلْ »املفهلم   
وووا َعَلْيوووِه مووو»وتعرضووولا،أو تنوووافقلا و  تنفوووذوا « فَوووِإْن تَوَللَّوووْلا» ووولَ فَِإ َّ رسوووال  وقووود قوووام بوووه وأقا  مووون تبليووو  ال «ا محُِِ
ْلُتمْ » إىل املونهج « ُ  هَتْتَوُدواْن ُتِطيعُول َوإِ »:يقو وقد نكصوتم عنوه و  تو.لا وختلصولاوهل أن تطيع« َوَعَلْيُكْم ما محُِِ

يو  عون إميوانكم،وليك فلويك مسو« نيُ اْلُمبِو َوموا َعلَوى الرَُّسولِل ِإ َّ الْوَبالغُ ».القلمي امليقي إىل الفولز والفوال 
اّلِل وأمووور  الفتم عوون أموورخووم و ووا عصوويت إ ووا أنووتم املسوو لللن املعوواقبلن  ووا تووولليتم و ووا.مقصوورا إذا أنووتم تلليتم

 الرسلل.
 وعد المؤمنين بالامكين واناصار الدين 57 - 55الدرس الثاني:

 لتفحل عوونهم إىلكووأوم،وييوودعهم السوويا  و .وبعوود اسووتعرام أموور املنافقني،وا نتهوواء منووه علووى هووذا النحوول .
حلسوووووواب ابوووووول يوووووولم قهووووووذ  األرم  املوووووويمنني املطيعني،يبووووووني جووووووزاء الطاعوووووو  املخلصوووووو ،وا ميان العاموووووول،يف

ُ الَّوِذيَن آَمنُولا ِموْنُكْم َوَعِملُولا الصَّواحِلا»:األخْي ْسوَتْخَلَ  الَّوِذيَن ِموْن ُهْم يف اأْلَْرِم َكَموا اَتْخِلَفنوَّ ِت لََيْسوَوَعَد اّللَّ
يَوْعبُوووُدوَنِب   ُيْشووورُِكلَن يب .ا   بَوْعوووِد َخوووْلِفِهْم أَْمن ِمووونْ لَنوَُّهمْ يُوبَووودِِ قَووووْبِلِهْم َولَُيَمكِِوووَننَّ هَلُوووْم ِقيووونَوُهُم الَّوووِذي اْرَتضوووى هَلُوووْم َولَ 

 « ..َوَمْن َكَفَر بَوْعَد ذِلَك فَُأولِ َك ُهُم اْلفاِسُقلنَ .َكْي ا  
ن ميكوون وأ.أن يسووتخلفهم يف األرم - -ذلووك وعوود اّلِل للووذين آمنوولا وعملوولا الصوواحلات موون أموو  حمموود 

 ووعوود اّللِ . ح عوود اّللِ وو .ذلووك وعوود اّللِ .هلم موون بعوود خوولفهم أمنووا .وأن يبوود.هلووم قيوونهم الووذي ارتضووى هلووم
  ففما حقيق  ذلك ا ميانف وما حقيق  هذا ا ستخال.ولن حل  اّلِل وعد  ..واقع

ط وتلجووه النشووا سوواين كلوهإن حقيقو  ا ميووان الويت يتحقوو  ّبوا وعوود اّلِل حقيقوو  ضوخم  تسووتغر  النشواط ا ن
إنشووواء و ط وبنووواء قر يف القلوووه حوووَّت تعلووون عووون نفسوووها يف صووولرة عمووول ونشوووافما تكووواق تسوووت.ا نسووواين كلوووه

الكبوْية،  و يف الصوغْية  م ألمور ملجه كله إىل اّلِل   يبتغك به صواحبه إ  وجوه اّلِل وهوك ناعو  ّلِل واستسوال
 - ه رسوولل اّللِ ا جوواء بوملويبقوى معهوا هوولى يف الونفك،و  كوهلة يف القلووه،و  ميول يف الفطورة إ  وهوول تبوع 

- .من عند اّلِل 
وأكووووووووولا  روحوووووووووه،وميلل .فهووووووووول ا ميوووووووووان الوووووووووذي يسوووووووووتغر  ا نسوووووووووان كلوووووووووه،خبلانر نفسوووووووووه،وخلجات قلبه

ويتلجووه ّبووذا كلووه إىل .فطرتووه،وحركات جسوومه،ولفتات جلارحه،وسووللكه مووع ربووه يف أهلووه ومووع النوواس مجيعا
يَوْعبُوُدوَنِب   »:  والتمكوني واألموناّلِل ..يتمثل هذا يف قلل اّلِل سبحانه يف اهلي  نفسها تعلويال لالسوتخال

والشوور  مووداخل وأللان،والتلجووه إىل غووْي اّلِل بعموول أو كووعلر هوول لوولن موون ألوولان الشوور  « ُيْشوورُِكلَن يب َكووْي ا  
ابّلِل.ذلووووووك ا ميووووووان موووووونهج حيوووووواة كامل،يتضوووووومن كوووووول مووووووا أموووووور اّلِل به،ويوووووودخل فيمووووووا أموووووور اّلِل بووووووه توووووولفْي 
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أمانوو  ا سووتخال  .ابللسووائل،والتهيي حلموول األمانوو  الكووثى يف األرم .األسووباب،وإعداق العدة،واألخووذ 
 ..فما حقيق  ا ستخال  يف األرمف

 ا صوووال  تخدامه يفإ وووا هوووك هوووذا كلوووه علوووى كووورط اسووو.إووووا ليسوووحل جمووورق امللوووك والقهووور والغلبووو  واحلكوووم .
 قوووه إىل مسوووتلىل عووون نريوالتعموووْي والبنووواء وهقيووو  املووونهج الوووذي ر وووه اّلِل للبشوووري  كوووك تسوووْي عليوووه وتصووو

 الكمال املقدر هلا يف األرم،الالئ  خبليق  أكرمها اّلِل.
 هقيو  العودل درة علوىوق.إن ا ستخال  يف األرم قدرة على العمارة وا صال ،  على اهلدم وا فساق

دار  حنوو،  علووى ام البشووريوقوودرة علووى ا رتفوواع ابلوونفك البشووري  والنظووا.والطمأنينوو ،  علووى الظلووم والقهر
احلات ا وعملولا الصوذين آمنول ابلفرق وا؟ماع  إىل مدارج احليلان  وهذا ا ستخال  هل الذي وعود  اّلِل الو

هج الوذي ليحققلا الون -مليمنني الصاحلني قبلهم اكما استخل    -وعدهم اّلِل أن يستخلفهم يف األرم ..
يولم أنشوأها  ل املقودر هلوايو  الكموا  خطولات يف نر أراق  اّلِل ويقرروا العدل الذي أراق  اّلِل ويسوْيوا ابلبشوري

 ا إىل موووودارجنحوووودرون ّبووووفأمووووا الووووذين ميلكوووولن فيفسوووودون يف األرم،وينشوووورون فيهووووا البغووووك وا؟لر،وي.اّلِل .
سولطلن غوْيهم، ن ي بتلى ّبومإ ا هم مبتللن  ا هم فيه،أو م.فهي ء ليسلا مستخلفني يف األرم.احليلان .

ْم ِقيونَوُهُم الَّوِذي َمكِِوَننَّ هَلُوَولَيُ »: آي  هذا الفهم حلقيق  ا ستخال  قلله تعاىل بعود عليهم حلكم  يقدرها اّللِ 
فقوود .ايوواة وتدبْيهتصووري  احل واكووني الوودين يووتم بتمكينووه يف القللب،كمووا يووتم بتمكينووه يف..« اْرَتضووى هَلُوومْ 

ن علووووى ذي يهوووويمم هوووول الوووووعوووودهم اّلِل إذن أن يسووووتخلفهم يف األرم،وأن اعوووول قيوووونهم الووووذي ارتضووووى هلوووو
عموارة هوذ  بوذمور .موقينهم ذمر اب صال ،وذمر ابلعودل،وذمر اب سوتعالء علوى كوهلات األر .األرم

 ّلِل.ط فيها إىل ابكل نشا األرم،وا نتفاع بكل ما أوقعها اّلِل من يروة،ومن رصيد،ومن ناق ،مع التلجه
ن سوالحهم أبودا حوَّت بعود نولن،و  يضوعل فني،  ذمولقود كوانلا خوائ..« نوا  َولَيُوَبدِِلَنوَُّهْم ِمْن بَوْعوِد َخوْلِفِهْم أَمْ  »

 ىل قاعدة ا سالم األوىل ابملدين .إ - -هجرة الرسلل 
ُ الَّووِذيَن آَمنُوولا ِمووْنُكْم َوَعِملُوولا الصَّوواحِلَاِت لََيْسووَتْخِلَفنوَّ  ْرِم َكَمووا ُهْم يف األَ َعووْن َأيب اْلَعالِيَووِ , يف قَوْللِووِه:" " َوَعووَد اّللَّ

ْعوِد َخوْلِفِهْم أَْمن وا "  ِإىَل اْسَتْخَلَ  الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َولَُيَمكِِوَننَّ هَلُوْم ِقيونَوَهُم الَّوِذي اْرَتَضوى هَلُوْم, َولَيُوبَودِِلَنوَُّهْم ِموْن بوَ 
نَي يَوْدُعلَن ِإىَل اّللَِّ َعوزَّ َوَجولَّ َوْحوَدُ  َوِعَباَقتِوِه َوَأْصَحابُُه ِ َكََّ  حَنْول ا ِموْن َعْشوِر ِسونِ َكاَن النَِّلُ :آِخِر اهليَِ , قَالَ 

ِدينَوووِ  فَوَقوووِدُملا َوْحوووَدُ    َكووورِيَك لَوووُه ِسووور ا َوُهوووْم َخوووائُِفلَن   يوُوووْيَمُروَن اِبْلِقتَووواِل, َحوووَّتَّ أُِموووُروا بَوْعوووَد اهلِْْجووورَِة ِإىَل اْلمَ 
ُ اِبْلِقَتالِ  والِ , فَوغَوَثُوا بِوَذِلَك َموا  اْلَمِديَنَ  فََأَمَرُهُم اّللَّ الِ , َوُيْصِبُحلَن يف السِِ وََكانُلا ِّبَا َخائِِفنَي مُيُْسلَن يف السِِ

ُ, مُثَّ ِإنَّ َرُجال ِمْن َأْصوَحابِِه, قَوالَ  نَوا يوَوْلم  :َكاَء اّللَّ ْهِر حَنْوُن َخوائُِفلَن َهَكوَذا, َموا َذْيت َعَليوْ , أَبَوَد الودَّ  اَي َرُسولَل اّللَِّ
ووالَ ف فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  لَووْن تَوْغووُثُوا ِإ  َيِسووْي ا َحووَّتَّ َاْلِووَك الرَُّجووُل ِمووْنُكْم يف اْلَمووِا :أَنَْمووُن ِفيووِه َوَنَضووُع ِفيووِه السِِ

ُ الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا ِمووووونْ  :اْلَعِظووووويِم حُمَْتِبي وووووا لَْيَسوووووحْل ِفيوووووِه َحِديوووووَدة "، فَووووووأَنْوَزَل اّللَُّ  ُكْم َوَعِملُووووولا الصَّوووووواحِلَاِت " َوَعوووووَد اّللَّ
َضوى هَلُوْم َولَيُوبَودِِلَنوَُّهْم لََيْسَتْخِلَفنوَُّهْم يف اأَلْرِم َكَموا اْسوَتْخَلَ  الَّوِذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم َولَُيَمكِِوَننَّ هَلُوْم ِقيونَوُهُم الَّوِذي اْرتَ 

 َجووولَّ َوَعوووزَّ نَِبيَّوووُه َعلَوووى َجزِيووورَِة اْلَعوووَرِب فَوووَأِمُنلا َوَوَضوووُعلا ِموووْن بَوْعوووِد َخوووْلِفِهْم أَْمن وووا "  ِإىَل آِخوووِر اهليَوووِ , فَوووَأْلَهَر اّللَُّ 
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َ قَوووَبَخ نَِبيَّووُه  ووالَ , مُثَّ ِإنَّ اّللَّ َفَكووانُلا َكووَذِلَك آِمنَوونْيِ يف ِإَمووارَِة َأيب َبْكوور  َوُعَمووَر, َوُعْثَموواَن َحووَّتَّ َوقَوعُوولا ِفيَمووا السِِ
ُو َوقَوعُوولا وََكَفووُروا اِبلنِِعْ  َووُذوا احلََْجووزََة, َوالُشووَرَط َوَغووْيَّ ُهْم, َواختَّ ُ َعلَووْيِهُم اْاَووْلَ  الَّووِذي َكوواَن رُفِووَع َعوونوْ ا َمووِ  فََأْقَخووَل اّللَّ

 .1794فَوَغْيََّ َما ِّبِْم"
ُ َعْنُه ، قَاَل  ُهُم َوَأْصوَحابُُه الْ َلمَّا قَوِدَم َرُسولُل اّللَِّ :وَعْن ُأيبَِِ ْبِن َكْعه  َرِضَك اّللَّ َمِدينَوَ  َوآَوهْتُوُم األَْنَصواُر ، َرَموتوْ

والِ  َو  ُيْصوِبُحلَن ِإ َّ ِفيوِه ، فَوَقواُللا  تَووَرْوَن أانَّ نَعِويُا َحوَّتَّ :اْلَعَرُب َعْن قَوْلس  َواِحوَدة  َكوانُلا  َ يَِبيتُولَن ِإ َّ اِبلسِِ
 َ ُ الَّووووِذيَن آَمنُوووولا ِمووووْنُكْم َوَعِملُوووولا الصَّوووواحِلَاِت نَِبيووووحَل آِمنَوووونْيِ ُمْطَمِ نَّوووونْيِ  َ َبَوووواُ  ِإ َّ اّللَّ ف فَونَوزَلَووووحْل :} َوَعووووَد اّللَّ

َتَضوى هَلُوْم َولَيُوبَودِِلَنوَُّهْم لََيْسَتْخِلَفنوَُّهْم يف اأْلَْرِم َكَموا اْسوَتْخَلَ  الَّوِذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم َولَُيَمكِِوَننَّ هَلُوْم ِقيونَوُهُم الَّوِذي ارْ 
ْلِفِهْم أَْمن ووووا يَوْعبُووووُدوَنِب َ  ُيْشوووورُِكلَن يب َكوووويوْ  ا َوَمووووْن َكَفووووَر بَوْعووووَد َذلِووووَك فَُأولَ ِووووَك ُهووووُم اْلَفاِسووووُقلَن { ِمووووْن بَوْعووووِد َخوووو

 1795[".55:]النلر
 وعهد اّلِل ...ووعد اّللِ .كرط اّللِ  ااارجلن على..« َوَمْن َكَفَر بَوْعَد ذِلَك فَُأولِ َك ُهُم اْلفاِسُقلنَ »

ْشوورُِكلَن يب وَنِب   يُ يَوْعبُوودُ »:ولوول متحققووا وواقعووا مووا قووام املسوولملن علووى كوورط اّللِ .اّلِل مرةلقوود هقوو  وعوود 
ل لكو ّلِل موذخلرووعد ا.اويعمللن صواحل -من ا ميان  -وييمنلن .  من اهلهل  و  من الشهلات..« َكْي ا  

 كني واألمن.  والتمستخالإ ا يبطئ النصر وا .من يقلم على الشرط من هذ  األم  إىل يلم القيام 
انتفعووحل  حووَّت إذا لتخلوو  كوورط اّلِل يف جانووه موون جلانبووه الفسوويح  أو يف تكليوو  موون تكاليفووه الضووخم 

سوتخال  فطلبوحل ا  ،وخافوحل فطلبوحل األمن،وذلوحل فطلبوحل العزة،وختلفوحلا بتالء األم  ابلبالء،وجازت 
و  تقو  ذي   يتخلو ،ّلِل الوهقو  وعود ا. ...كل ذلك بلسائله الويت أراقهوا اّلِل،وبشورونه الويت قررهوا اّللِ 

 يف نريق  قلة من قلى األرم مجيعا.
أمتوه حسوااب و  - -ل لذلك يعقوه علوى هوذا اللعود ابألمور ابلصوالة والزكواة والطاعو  و   ُيسوه الرسول 

لزَّكووواَة،َوأَِنيُعلا ا َة َوآتُووولاالصَّوووال َوأَِقيُمووولا»:لقووولة الكوووافرين الوووذين ُيووواربلوم وُيووواربلن قيووونهم الوووذي ارتضوووى هلوووم
 « ..لَِبْ َك اْلَمِصْيُ وَ َوَمْأواُهُم النَّاُر .مِ  يف اأْلَرْ ْعِجزِينَ   َهَْسَ َّ الَِّذيَن َكَفُروا مُ .الرَُّسلَل َلَعلَُّكْم تُوْرمَحُلنَ 
 تطهْي الووونفكى الشووو ،و وا سوووتعالء علووو.ا تصوووال ابّلِل،وتقووولمي القلوووه إبقامووو  الصالة.فهوووذ  هوووك العووودة .
يو  الونهج الكبْية،وهقلصوغْية و اوناع  الرسولل والرضوى  كمه،وتنفيوذ كوريع  اّلِل يف .وا؟ماع  إبيتاء الزكاة
ل،ويف القلوووو  والضووووالو ر وااوووول  يف األرم موووون الفسوووواق وا حنوووودا« َلَعلَُّكووووْم تُوْرمَحُوووولنَ »:الووووذي أراق  للحيوووواة

 اهلخرة من الغضه والعذاب والنكال.

                                                 
ملافو  للمطبولع -[ والودر املنثولر للسويلنك 79/ 6قار نيبو  ] -( وتفسْي ابون كثوْي 15568[)193/ 10تفسْي ابن أيب حامت ] - 1794

 [حسن97/ 11]
 زايقة مب -( صحي  3512[) 169/ 3املستدر  للحاكم مشكال ] - 1795
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الظوواهرة لوون  م،وقوولهتمفمووا هووم  عجووزين يف األر .،فال علوويكم موون قوولة الكافرينفووإذا اسووتقمتم علووى الوونهج
لن وقد   تكلنوو.نتسووتطيعل  وأنتم أقوولايء إبميووانكم،أقلايء بنظوامكم،أقلايء بعوودتكم الويت.تقو  لكووم يف نريو 

 عاجيه.لار  واألولكن القللب امليمن  اليت عاهد تصنع اا.يف مثل عدهتم من الناحي  املاقي 
و  .ك اهلايت يف تلووسووالم حقيقوو  ضووخم    بوود أن يتمالهووا موون يريوود اللصوولل إىل حقيقوو  وعوود اّللِ إن ا 

ن يتشووكك ها،قبوول أبوود أن يبحووة عوون مصووداقها يف  ريوو  احليوواة البشووري ،وهل يوودر  كوورونها علووى حقيقت
 فيها أو ير ب،أو يستبطئ وقلعها يف حال  من احلا ت.

.إ  كول أملرهوا .  رتضوته يفى وج اّلِل،وحكمحل هذا النهج يف احلياة،واإنه ما من مرة سارت هذ  األم  عل
فووحل يف ذيوول إ  ختل ومووا موون موورة خالفووحل عوون هووذا الوونهج.هقوو  وعوود اّلِل اب سووتخال  والتمكووني واألمن

اّلِل  .أ  وإن وعووداألعوداء القافلو ،وذلحل،ونرق قينهوا مون اهليمنو  علوى البشوري  واسوتبد ّبوا ااول  وختطفهوا
 ن اّلِلفمومن أو  بعهد  .فمن كاء اللعد فليقم ابلشرط.أ  وإن كرط اّلِل معرو .قائم
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 [64إل   58اآليات :(24]سور  النور ):الوحد  الخامسة

 آداا ا سائاان وأكاأف المسلمين وملكية هللا للكون 

ُلُغلا احْلُلُ ْم َوالَِّذيمْيانُكُ َكحْل أَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َملَ }  َّ َمورَّات  ِموْن قَوْبوِل َن َ ْ يَوبوْ َم ِمْنُكْم يَوال
ُّ َعوْلرات  َلُكوْم الِة اْلِعشواْعوِد َصوبوَ َصالِة اْلَفْجوِر َوِحونَي َتَضوُعلَن يِيواَبُكْم ِموَن الظَِّهوْيَِة َوِموْن  ْيَك َعلَوْيُكْم لَوِء يَوال

ُ َلُكوووُم اهْل  َكوووذِلَك يوُ لوووى بَوْعوووخ  َدُهنَّ َنلَّافُووولَن َعلَوووْيُكْم بَوْعُضوووُكْم عَ َو  َعلَوووْيِهْم ُجنوووا   بَوْعووو ُ اّللَّ ُ َعلِووويم  بَووونيِِ ايِت َواّللَّ
ُ اّللَُّ ِذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم كَ ْسَتْأَذَن الَّ انُلا َكَما ( َوِإذا بَوَلَ  اأْلَْنفاُل ِمْنُكُم احْلُُلَم فَوْلَيْسَتْأذِ 58َحِكيم  )  َلُكوْم ذِلَك يُوَبنيِِ

ُ َعِليم  َحِكيم  )  ِهنَّ ُجنوا   أَْن َيَضوْعنَ لَوْيَك َعلَويْ يت   يَوْرُجلَن ِنكاحوا  فوَ ( َواْلَقلاِعُد ِمَن النِِساِء الالَّ 59آايتِِه َواّللَّ
ُ  َِ  هَلُوونَّ  يِيوواَّبُنَّ َغووْْيَ ُمَتَثِِجووات  ِبزِينَوو   َوأَْن َيْسووتَوْعِفْفَن َخووْْي   َعلَووى اأْلَْعمووى َحوورَج  َو   ( لَووْيكَ 60يم  )يووع  َعلِووَواّللَّ

يُوولِت آابِئُكووْم أَْو ا ِمووْن بُويُوولِتُكْم أَْو بوُ ْن َشُْكلُوول ُكْم أَ َعلَووى اأْلَْعوورَِج َحوورَج  َو  َعلَووى اْلَموورِيِخ َحوورَج  َو  َعلووى أَنْوُفِسوو
ووايُوولِت أَْعمووابوُ أَْو ْم بُويُوولِت أُمَّهوواِتُكْم أَْو بُويُوولِت ِإْخوولاِنُكْم أَْو بُويُوولِت َأَخوولاِتكُ  ِتُكْم أَْو بُويُوولِت ِمُكْم أَْو بُويُوولِت َعمَّ
يعوووا  أَْو لَوووْيُكْم ُجنوووا   أَْن شَْ عَ ُكْم لَوووْيَك َصوووِديقِ  َأْخووولاِلُكْم أَْو بُويُووولِت خوووا ِتُكْم أَْو موووا َمَلْكوووُتْم َمفاِهَوووُه أَوْ  ُكلُووولا مجَِ

ُ َلُكوُم اهْلايِت    ُمبارََكو   نَيِِبَو   ْن ِعْنوِد اّللَِّ يَّو   ِموى أَنْوُفِسُكْم هَِ َأْكتا   فَِإذا َقَخْلُتْم بُوُيل   َفَسلُِِملا َعل ُ اّللَّ َكوذِلَك يُوبَونيِِ
َا اْلُمْيِمُنلَن الَِّذيَن آَمُنلا 61َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللَن ) َحوَّتَّ   يَوْذَهُبلا َْ  َعُه َعلوى أَْمور  جواِمع  ذا كانُلا مَ ّللَِّ َوَرُسللِِه َوإِ ابِ ( ِإ َّ

َذنُلَ  لِوبَوْعِخ َكوْأِوِْم فَوْأَذْن ِلَموْن َرُسللِِه فَوِإَذا اْسوَتأْ وَ  اِبّللَِّ ْيِمُنلنَ َيْسَتْأِذنُلُ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُلَنَك أُولِ َك الَِّذيَن يوُ 
َ َغُفوولر  َرِحوو َ ِإنَّ اّللَّ ُهْم َواْسووتَوْغِفْر هَلُووُم اّللَّ ووَنُكْم َكووُدعاِء بَوْعِضووُكمْ   عَْ  (62يم  )ِكووْ حَل ِموونوْ  َعلُوولا ُقعوواَء الرَُّسوولِل بَويوْ

ُ الَّوووِذيَن يَوَتَسووولَُّللَن ِموووْنُكْم لِووولاذا   نَووو   أَْو يَن ُحوووالُِفلَن َعوووْن أَْمووورِ َذِر الَّوووذِ فَوْلَيْحووو بَوْعضوووا  قَوووْد يَوْعلَوووُم اّللَّ ِ  أَْن ُتِصووويبَوُهْم ِفتوْ
َن إِلَْيوِه َلْيوِه َويوَوْلَم يُوْرَجعُول عَ موا أَنْووُتْم  اأْلَْرِم قَوْد يَوْعلَومُ  موا يف السَّوماواِت وَ ( َأ  ِإنَّ ّللَِّ 63ُيِصيبَوُهْم َعوذاب  أَلِويم  )

ُ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  )  { (64فَويُونَوبِِ ُوُهْم ِ ا َعِمُللا َواّللَّ
 مو وع الوحد  

القاهتووووا عويف كوووول ،إن ا سوووالم منهوووواج حيوووواة كاموووول فهووول يوووونظم حيوووواة ا نسووووان يف كووول أنلارهووووا ومراحلهووووا
التكوالي   ا يتلىل بيانصغْية،كمومن مث يتلىل بيان اهلقاب اليلمي  ال.وارتباناهتا،ويف كل حركاهتا وسكناهتا

 العام  الكبْية وينس  بينها مجيعا،ويتجه ّبا إىل اّلِل يف النهاي .
وإىل .بيولتلوى الن علقد تضمنحل بعخ احلدوق إىل جانه ا سوت ذا.وهذ  السلرة  لذج من ذلك التنسي 
حواكم إىل  يف التمث عاق السويا  يتحودّ عون حسون أقب املسولمني.جانبها جلل  ضخم  يف جما  اللجلق

وهووا .موون والتمكنيخال  واألإىل جانووه وعوود اّلِل احلوو  للموويمنني اب سووت.اّلِل ورسوولله وسوولء أقب املنووافقني
جملوك رسولل  ت ذان مونإىل جانوه ا سو هل ذا يف هذا الدرس يعلق إىل آقاب ا ست ذان يف قاخل البيلت

 خطوواب يفيوونظم عالقوو  الووزايرة والطعووام بووني األقووارب واألصوودقاء إىل جانووه األقب اللاجووه و  - –اّلِل 
ا ت جمون يربيهوا يف والقرآ.افكلهوا آقاب شخوذ ّبوا ا؟ماعو  املسولم  وتنوتظم ّبوا عالقاهتو.الرسلل وقعائه ..

 .احلياة الكبْية والصغْية على السلاء
 ا سائاان داخل البيوت 59 - 58الدرس ا ول:
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ُلغُولا احْلُلُوْم َوالَّوِذيمْيوانُكُ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا لَِيْسَتْأِذْنُكُم الَّوِذيَن َمَلَكوحْل أَ » َّ َمورَّات  َن َ ْ يَوبوْ ِمْن قَوْبوِل :َم ِموْنُكْم،َيال
ُّ َعووْلرات  َلُكمْ .ءِ الِة اْلِعشواْعوِد َصووبوَ ِهوْيَِة،َوِمْن َصوالِة اْلَفْجوِر،َوِحنَي َتَضووُعلَن يِيواَبُكْم ِمووَن الظَّ  ْيَك َعلَووْيُكْم لَو.َيال

ُ َلُكوووُم اهْل َكوووذِلَك يُوبَووو.لوووى بَوْعخ  َنلَّاُفلَن َعلَوووْيُكْم بَوْعُضوووُكْم عَ .َو  َعلَوووْيِهْم ُجنوووا   بَوْعوووَدُهنَّ  ُ اّللَّ ُ َعلِووويم  نيِِ ايِت َواّللَّ
 « ..َحِكيم  

 البيلت. يف قاخل وهنا يبني أحكام ا ست ذان.ام ا ست ذان على البيلتلقد سبقحل يف السلرة أحك
قوووات يف ياليووو  أو  إ . ذانفااووودم مووون الرقي ،واألنفوووال املميوووزون الوووذين   يبلغووولا احللوووم يووودخللن بوووال اسوووت

يوة يكولن الفجر ح اللقحل قبل صالة:هذ  األوقات هك.تنكش  فيها العلرات عاقة،فهم يستأذنلن فيها
لقيلللووو ،حية اة عنووود ووقوووحل الظهوووْي .ييووواب النووولم عووواقة أو أووووم يغْيوووووا ويلبسووولن ييووواب ااروج النووواس يف

البسوهم كوذلك محلعولن  وبعود صوالة العشواء حوني.حلعلن مالبسهم يف العاقة ويرتدون يياب النلم للراح 
 ويرتدون يياب الليل ..

،وأن تأذن ااوووودم    بوووود أن يسووووويف هووووذ  األوقووووات الثاليوووو. نكشووووا  العوووولرات فيهووووا« عوووولرات»و اهووووا 
ه وهول أقب يغفلو.ت أهليهميستأذن الصوغار املميوزون الوذين   يبلغولا احللم،كوك   تقوع أنظوارهم علوى عولرا

أعيونهم إىل  اودم   اتوداانني أن الكثْيون يف حياهتم املنزلي ،مسوتهينني آبتر  النفسوي  والعصوبي  واالقيو ،ل
بعوود تقوودم  -اليوولم  لنفسوويلنبينمووا يقوورر ا.لبلوولغ   ينتبهوولن هلووذ  املنالرعوولرات السوواقة  وأن الصووغار قبوول ا

  يير يف حيوواهتماهد الوويت تقووع عليهووا أنظووار األنفووال يف صووغرهم هووك الوويت تووأن بعووخ املشوو -العلوولم النفسووي  
 كلها وقد تصيبهم  مرام نفسي  وعصبي  يصعه كفا هم منها.

ذب  م  الصودور،مهعصاب،سوليهل يريود أن يبوب أمو  سوليم  األوالعليم اابْي ييقب امليمنني ّبذ  اهلقاب و 
ظنو  انكشوا  ألووا م املشاعر،ناهرة القللب،نظيف  التصلرات.وحصوا هوذ  األوقوات الثاليو  قون غْيهوا

اووروج علووى دخلل وافهم كثووْيو الوو.و  اعوول اسووت ذان ااوودم والصووغار يف كوول حووني منعووا للحوورج.العوولرات
ك اموع بوني وبوذل..« ْعوخ  ْم َعلوى بوَ َنلَّافُولَن َعلَوْيُكْم بَوْعُضوكُ »:قيامهم ابادم أهليهم  كم صغر سنهم أو 

 الكبار.فأمووا ا يسوتأذناحلورص علوى عوودم انكشوا  العلرات،وإزالوو  احلورج واملشووق  لول حووتم أن يسوتأذنلا كموو
ل كوووووذنلا يف  حووووني يوووودر  الصوووووغار سوووون البللغ،فوووووإوم يوووودخللن يف حكوووووم األجانه،الووووذين اوووووه أن يسووووتأ

 حل،حسه النا العام،الذي مضحل به آي  ا ست ذان.وق
ُ َعلِوويم  َحِكوويم  »:ويعقووه علووى اهليوو  بقللووه صوولحها موون يس البشوور،وما ّلِل بنفوول ألن املقووام مقووام علووم ا« َواّللَّ

 اهلقاب ومقام حكمته كذلك يف عالج النفلس والقللب.
 الرخصة للقواعد من النساء 60الدرس الثاني:

فعاق هنوووا يسوووتثب مووون النسووواء .خفووواء زينووو  النسووواء منعوووا  ترة الفووول والشوووهلاتولقووود سوووب  األمووور كوووذلك إب
اللوووولايت فرغووووحل نفلسووووهن موووون الرغبوووو  يف معاكوووورة الرجووووال وفرغووووحل أجسووووامهن موووون الفتنوووو  املثووووْية  القلاعوووود
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يت   يَوْرُجوولَن ِنكاحووا  فَولَووْيَك َعلَووْيِهنَّ ُجنووا    »:للشووهلات َغووْْيَ  -أَْن َيَضووْعَن يِيوواَّبُنَّ َواْلَقلاِعووُد ِمووَن النِِسوواِء الووالَّ
ُ  َِيع  َعِليم   -ُمَتَثِِجات  ِبزِيَن     « ..َوأَْن َيْستَوْعِفْفَن َخْْي  هَلُنَّ َواّللَّ

كشوووفن عووون يهتن و  فهوووي ء القلاعووود   حووورج علووويهن أن حلعووون ييووواّبن ااارجيووو ،على أ  تنكشووو  عووولرا
ثووارا بووا للعفوو  وإيأي نل.فاو ك هووذا اسووتعفا.ارجيوو  الفضفاضوو وخْي هلوون أن يبقووني كاسوويات بثيوواّبن اا.زينوو 

سووالم يف أن ظريو  ا وذلوك حسووه ن.هلا،ملوا بوني التووثج والفتنو  موون صول  وبوني التحجووه والعفو  موون صول  .
 خْي سبل العف  تقليل فرص الغلاي ،واحليللل  بني املثْيات وبني النفلس.

ُ  َِيع  َعِليم  » نوا أمور نيو  هواألمر .؟نوانلسولس يف ايويطلع على ما يقلله اللسان،وما يسمع ويعلم،..« َواّللَّ
 وحساسي  يف الضمْي.
 أنأيم المالقات بين ا قارا وا صدقاء 61الدرس الثالث:

َو  َعلَووى ْعمووى َحوورَج ،ى اأْلَ لَووْيَك َعلَوو»:مث ميضووك يف تنظوويم العالقووات وا رتبانووات بووني األقووارب واألصوودقاء
ِئُكوْم،أَْو بُويُولِت يُولِتُكْم،أَْو بُويُولِت آاببوُ ُكلُولا ِموْن ْن شَْ أَ ،َو  َعَلى اْلَمورِيِخ َحورَج  َو  َعلوى أَنْوُفِسوُكْم اأْلَْعرَِج َحرَج  

ووووواِتُكْم، أَْو بُويُووووولتِ ْعمووووواِمُكْم،يُووووولِت أَ بوُ أُمَّهووووواِتُكْم،أَْو بُويُووووولِت ِإْخووووولاِنُكْم،أَْو بُويُووووولِت َأَخووووولاِتُكْم،أَْو   أَْو بُويُووووولتِ َعمَّ
يعوووا  أَْو لَوووْيُكْم ُجنوووا   أَْن شَْ لَْيَك عَ .ُكمْ َصوووِديقِ  ْخووولاِلُكْم،أَْو بُويُووولِت خوووا ِتُكْم أَْو موووا َمَلْكوووُتْم َمفاِهَوووُه،أَوْ أَ  ُكلُووولا مجَِ

ُ َلُكوُم اهْلايِت َكو. ُمبارََك   نَيَِِب   ْن ِعْنِد اّللَِّ يَّ   مِ فَِإذا َقَخْلُتْم بُوُيل   َفَسلُِِملا َعلى أَنْوُفِسُكْم،هَِ .َأْكتا    ُ اّللَّ ذِلَك يُوبَونيِِ
 « ..َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ 

ويستصووحبلن معهووم العمووك والعوورج  -قون اسووت ذان  -روي أوووم كووانلا ذكلوولن موون هووذ  البيوولت املووذكلرة 
فتحرجووولا أن يطعمووولا وهووورج هوووي ء أن يصوووحبلهم قون قعووولة مووون .الفقوووراء مووونهم ..واملرضوووى ليطعمووولهم .

وَنُكْم اِبْلباِنولِ »:ذلوك حوني نزلوحل.ت أو إذنأصوحاب البيول  فقود كانوحل حساسوويتهم « َو  َشُْكلُوولا أَْمولاَلُكْم بَويوْ
فكانلا ُيوذرون قائموا أن يقعولا فيموا ووى اّلِل عنوه،ويتحرجلن أن يلمولا ابنظولر ولول مون بعيود.فأنزل .مرهف 

أن ذكوووول موووون بيووووحل قريبوووو .وأن  اّلِل هووووذ  اهليوووو ،ترفع احلوووورج عوووون األعمووووى واملووووريخ واألعوووورج،وعن القريووووه
وذلووووك حمموووولل علووووى أن صوووواحه البيووووحل   يكوووور  هووووذا و  يتضوووورر .يصووووحه معووووه أمثووووال هووووي ء اناويج
،قَالَ  «  ضوورر و  ضوورار»به.اسوتناقا إىل القلاعوود العاموو  يف أنووه   َ َضووَرَر :قَوواَل َرُسوولُل هللِا :َعووِن ابْووِن َعبَّاس 

.َوَ  ِضرَاَر،َولِلرَُّجِل أَْن اَْ  َعُ  أَْذرُع   1796َعَل َخَشَب   يف َحاِئِ  َجارِِ ،َوالطَّرِيُ  اْلِميَتاُء َسبوْ
وِه، أَنَّ َرُسوولَل هللِا   ، َعووْن َعمِِ " َ  ُيَِووُل َمواُل اْموورِئ  ُمْسوِلم  ِإ َّ ِبِطيووِه نَوْفوك  ِمْنووُه :قَوالَ وَعوْن َأيب َحوورََّة الرَّقَاِكوكِِ
"1797 

دع جموا  غ  الويت   توك،والصوياج فيها قق  األقاء اللفظوك وال تيوه امللضلعوألن اهلي  آي  تشريع،فإننا نلح
 ذكرهم.اج و  تفهك تبدأ ببيلت األبناء واألزو .كما نلم  فيها ترتيه القراابت.للشك والغملم

                                                 
 صحي  لغْي  2867( 2865[)797/ 1أمحد )عا  الكته( ]مسند  - 1796
 ( صحي  لغْي  5105[)346/ 7كعه ا ميان ] - 1797

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3150 

زوج بيووه،وبيحل الووأل بوون بيوحل فيوودخل فيهوا بيووحل ا بوون وبيوحل الزوج،فبيووحل ا« ِموْن بُويُوولِتُكمْ »:بول تقوولل اهليوو 
عموام،فبيلت بيولت األف.فبيلت ا خلة،فبيولت األخلات.لزوجته،وتليها بيلت اهلابء،فبيولت األمهوات بيحل

فلووه أن  ال الرجوولمووويضووا  إىل هووذ  القووراابت ااووازن علووى .فبيلت األخلال،فبيوولت ااووا ت ..العمووات
لح  صوولتهم يل.صوودقاءويلح  ّبووا بيوولت األ.ذكوول  ووا ميلووك مفاهووه ابملعوورو  و  يزيوود علووى حاجوو  نعامووه

دون بوووونعووووامهم  فقد يسوووور األصوووودقاء أن ذكوووول أصوووودقا هم موووون.عنوووود عوووودم التووووأذي والضوووورر.بصوووول  القراب 
 است ذان.

 ْيُكْم ُجنوا   لَوْيَك َعلَو»:هوا األكولفإذا انتهى من بيان البيلت اليت الز األكول منهوا،بني احلالو  الويت اولز علي
يعوا  أَْو َأْكوتا    ى انفراق،فوإن   كول نعاموا علوذهليو  أ  ن مون عواقات بعضوهم يف ا؟افقود كوا« أَْن َشُْكلُولا مجَِ

أن  تعقيوود،وأاب  انته بووالاوود موون يياكلووه عووا  الطعووام  فرفووع اّلِل هووذا احلوورج املتكلوو ،ورق األموور إىل بسوو
 ذكللا أفراقا أو مجاعات.

َخْلوُتْم فَوِإذا قَ »:يهافييكل يت فإذا انتهى من بيان احلال  اليت يكلن عليها األكل ذكر آقاب قخلل البيلت ال
ابطووو  بوووني يووو  عووون قووولة الر وهووول تعبوووْي لط..« نَيِِبَووو    بارََكووو   بُويُووول   َفَسووولُِِملا َعلوووى أَنْوُفِسوووُكْم هَِيَّووو   ِموووْن ِعْنوووِد اّللَِّ مُ 

ه هوك  يلقيهوا عليوحي  الويتوالت.فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه.املذكلرين يف اهلي 
 هلا .. يت   انفصاملليقى الوترب  بينهم ابلعروة ا.همل ذلك الرو ،وتفل  بذلك العطر.من عند اّللِ  هي 

ُ »:وهكووذا توورتب  قلوولب املوويمنني بوورّبم يف الصووغْية والكبووْية ُ لَ اَكووذِلَك يُوبَوونيِِ « ِت َلَعلَُّكووْم تَوْعِقلُوولنَ ُكووُم اهْلايّللَّ
 تقدير .. وتدركلن ما يف املنهج ا هلك من حكم  ومن..

 أنأيم المالقات بين المسلمين واآلداا في م لس الرسول 64 - 62الدرس الرابع:

 أسوورة املسوولمني.لكبووْية .وينتقوول موون تنظوويم العالقووات بووني األقووارب واألصوودقاء،إىل تنظيمهووا بووني األسوورة ا
َو »:لوك الرسوللوإىل آقاب املسلمني يف جم - -..ورئيسها وقائدها حممد رسلل اّلِل   ا اْلُمْيِمنُولَن الَّوِذينَ ِإ َّ

ِذيَن َيْسووَتْأِذنُلَنَك أُول ِووَك  َيْسووَتْأِذنُلُ  ِإنَّ الَّووَهُبلا َحووَّتَّ  يَووذْ َوِإذا كووانُلا َمَعووُه َعلووى أَْموور  جوواِمع   َْ .آَمنُوولا اِبّللَِّ َوَرُسووللِهِ 
ُهمْ ِوِْم فَووأْ َكووأْ  ْعخِ فَِإَذا اْسووَتْأَذنُلَ  لِووبوَ .الَّووِذيَن يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َوَرُسووللِهِ  َ .،َواْسووتَوْغِفْر هَلُووُم اّللََّ َذْن ِلَمووْن ِكووْ حَل ِمنوْ ِإنَّ اّللَّ

وووَنُكْم َكوووُدعاِء بَوعْ .َغُفووولر  َرِحووويم   ُ الَّوووِذينَ َقْد يوَ .ْعضوووا  بوَ ِضوووُكْم   َعَْعلُووولا ُقعووواَء الرَُّسووولِل بَويوْ يَوَتَسووولَُّللَن ِموووْنُكْم  ْعلَوووُم اّللَّ
نَ يَن ُحالُِفلَن َعْن أَْمرِِ  أَْن ُتِصيبَوهُ فَوْلَيْحَذِر الَّذِ .ِللاذا    ِإنَّ ّللَِِّ موا يف السَّوماواِت َأ .يبَوُهْم َعوذاب  أَلِويم     أَْو ُيصِ ْم ِفتوْ

ُ يُونَوبِِ ُوُهمْ ْيِه فوَ َواأْلَْرِم َقْد يَوْعَلُم ما أَنْوُتْم َعَلْيِه َويَوْلَم يُوْرَجُعلَن إِلَ   « ..ء  َعِليم  ُكلِِ َككْ بِ  ِ ا َعِمُللا،َواّللَّ
فلما .روى ابوون إسووحا  يف سووبه نووزول هووذ  اهلايت أنووه ملووا كووان عمووع قووريا واألحووزاب يف غووزوة اانوود 

 -فعمل فيووه رسوولل اّلِل .ومووا أمجعوولا لووه موون األموور ضوورب اانوود  علووى املدينوو  - - ووع ّبووم رسوولل اّلِل 
- وأبطوأ عون رسولل اّلِل ترغيبا للمسلمني يف األجر،وعمل معه املسلملن فيه،فدأب وقأبلا،- -  وعون

املسوولمني يف عملهووم ذلووك رجووال موون املنووافقني،وجعللا يوولِرون ابلضووعي  موون العمل،ويتسوولللن إىل أهلوويهم 
و  إذنووه وجعوول الرجوول موون املسوولمني إذا انبتووه النائبوو  موون احلاجوو  الوويت   بوود  - -بغووْي علووم رسوولل اّلِل 
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فإذا قضوى حاجتوه رجوع إىل موا  .يف اللحل   اجتوه،فيأذن لوه ويستأذنه - -منها يذكر ذلك لرسلل اّلِل 
َوا اْلُمْيِمنُولَن ..»:فأنزل اّلِل تعاىل يف أول ك امليمنني.كان فيه من عمله،رغب  يف ااْي واحتسااب له « اهليو .ِإ َّ

  »:- -يعب املنوووافقني الوووذين كوووانلا يتسووولللن مووون العمل،ويوووذهبلن بغوووْي إذن مووون النووول :مث قوووال تعووواىل
َنُكْم ..  .. 1798«اهلي .َعَْعُللا ُقعاَء الرَُّسلِل بَويوْ

هووذ  .قائدها؟ماعوو  و اوأاي مووا كووان سووبه نووزول هووذ  اهلايت فهووك تتضوومن اهلقاب النفسووي  التنظيميوو  بووني 
 مث تسوتقر يف.اا  ضومْيهاهلقاب اليت   يسوتقيم أمور ا؟ماعو  إ  حوني تنبوع مون مشواعرها وعلانفهوا وأعمو

َو»:اوإ  فهوك الفلضوى الويت   حودوق هلو.يدا متبعا وقوانلان انفوذاحياهتا فتصب  تقل نُولَن الَّوِذيَن آَمنُولا ا اْلُمْيمِ ِإ َّ
َوِإذا   »رسووولله.و طيعووولن اّلِل هلم،و  ي  الوووذين يقللووولن  فووولاههم مث   ُيققووولن مووودللل قووول ..« اِبّللَِّ َوَرُسوووللِهِ 

 موور اهلووام الووذي يقتضووك اكوو ا موور ا؟ووامع األواأل..« َحووَّتَّ َيْسووَتْأِذنُل ُ  كووانُلا َمَعووُه َعلووى أَْموور  جوواِمع  َ ْ يَووْذَهُبلا
كك .مووامهمإسووتأذنلا يفال يووذهه امليمنوولن حووَّت .ا؟ماعوو  فيووه،لرأي أو حوورب أو عموول موون األعمووال العاموو 

   يصب  األمر فلضى بال وقار و  نظام.
أذنلن إ  وهووم مضووطرون فلهووم موون إميوواوم وهووي ء الووذين ييمنوولن هووذا ا ميووان،ويلتزملن هووذا األقب،  يسووت

وموع هوذا .ومن أقّبم عاصم أ  يتخللا عن األمر ا؟امع الذي يشوغل ابل ا؟ماع ،ويسوتدعك عمعهوا لوه .
فَووِإَذا »:بعوود أن يبووي  لووه حريوو  ا ذن.رئوويك ا؟ماع  - -فووالقرآن يوودع الوورأي يف ا ذن أو عدمووه للرسوولل 

ُهمْ اْسوووَتْأَذنُلَ  لِوووبَوْعِخ َكوووْأوِِ  كوووان قووود عاتبوووه علوووى ا ذن للمنوووافقني مووون قبووول .)و .« ْم فَوووْأَذْن ِلَموووْن ِكوووْ حَل ِمووونوْ
َ َلَك الَِّذيَن َصَدُقلا َوتَوْعلَوَم اْلكواِذِبنيَ »:فقال ُ َعْنَك  ِ َ أَِذْنحَل هَلُْم َحَّتَّ يَوتَوَبنيَّ يودع لوه الورأي فوإن ...«( َعَفا اّللَّ

ويسووتبقك حريووو  .عوودم ا ذن،وقوود تكوولن هنووا  ضوورورة ملح  كوواء أذن،وإن كوواء   ذذن،فْيفووع احلوورج عوون

                                                 
َنُكْم َكُدَعاِء بَوْعِضُكْم بَوْعض ا يُرِيُد َيَصِيُ  ِمْن بَِعيد  - 1798 :" َ  َعَْعُللا ُقَعاَء الرَُّسلِل بَويوْ ُ تَوَعاىَل يِف  :اَي أاََب اْلَقاِسِم،َوَلِكْن َكَماَعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل اّللَّ

لَووُه ِمووَن اأْلَ :أَ ِلِه احلُُْجوورَاِت:ِإنَّ الَّووِذيَن يَوُغُضوولَن َأْصووَلاهَتُْم ِعْنووَد َرُسوولِل اّللَِّ" َوِمووْن َفَضووائِ  نِْبيَوواِء َتْشوورِيف ا نَّ اّللََّ َعووزَّ َوَجوولَّ َفصَّووَل ُرَانَبَووَ  اْلُمتَوَقوودِِِمنَي قَوبوْ
،َوَذلِ   َعزَّ َوَجلَّ َهِذِ  اأْلُمََّ  أَْن ُحَاِنُبلا َرُسولهَلُْم ِهْم:رَاِعَنا َ َْعَك،فَونَوَهى اّللَُّ ائِِهْم َوُرُسلِ أِلَنِْبيَ  َك أَنَّ َغْْيَ َهِذِ  اأْلُمَِّ  ِمَن اأْلَُمِم َكانُلا يَوُقلُللنَ َلُه،َوِإْجاَل  

لا َ  تَوُقلُللا رَاِعَنا َوُقلُللا اْنظُْراَن " َقَ ِئُل ،فَوَقاَل:اَي أَيُوَها الَِّذيُن آَمنُ ِلَك اْلَمْسَلكِ يِِِهْم ذَ مَُّهْم أَْن َيْسُلُكلا بَِنبِ ِّبَِذِ  اْلُمَخانََبِ  الَّيِت ِفيَها َمْغَمز  َوَضَع  ،َوذَ 
 ( حسن 5النُوبُولَِّة أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ )
ْبوووُه، فَوَقووواَل:" َموووا َمنوَ ى ُأيَبَّ بْوووَن َكْعوووه  َوُهوووَل قَوووائِم  ُيَصووولِِ اَنقَ  وَعوووْن َأيب ُهَريْووووَرَة، أَنَّ النَّوووِلَّ  َصووولِِك، أُ ِب اَي ُأيَبُ ف " فَوَقاَل:ُكْنوووحُل َعوووَك أَْن عُِيبَوووك فَولَوووْم اُِ

 اْلَمْسِجِد َحَّتَّ أَُعلَِِمَك ُسولَرة  [ َ  خَتْرُْج ِمنَ 24ْم { ]األنفال:ِييكُ ْم ِلَما ُيُْ ا َقَعاكُ فَوَقاَل:" أََ ْ يَوُقِل هللاُ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل:} اْسَتِجيُبلا ّللَِّ َولِلرَُّسلِل ِإذَ 
يووِل، َوالزَّبُوولِر، َمثْوَلَهووا " قَوواَل ُأيَب   ْنِْ نَووِلَّ هللِا، قُوْلووحَل َكووَذا  َمْسووِجِد، قُوْلووحُل:ايَ يَّ َحووَّتَّ ِإَذا َكوواَن ِ َْقَصووى الْ َكووأَ َعلَووى يَوودَ :مُثَّ اتَّ َمووا أَنْوووَزَل هللاُ يف التوَّووْلرَاِة، َواْ ِ

يووِل، َوالزَّبُوولِر َمثْوَلَهووا، َوإِ ْلرَاِة، َواْ ِ يف التوَّو وََكوَذا قَوواَل:" نَوَعووْم ِهووَك أُُم اْلُقووْرآِن، َوالَّوِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  َمووا أَنْوووَزَل هللاُ  َووا ْنِْ ووَلاُل الَّوويِت أُوتِيووحُل، َوِإوَّ وْبُع الطِِ َووا السَّ وَّ
 ِظيُم "اْلُقْرآُن اْلعَ 

 َوَقْد ُرِوَي َهَذا يف َحِديِة َأيب َسِعيِد ْبِن اْلُمَعلَّى. 
وَنُكْم َكودُ الرَُّسوللِ  قَاَل احْلَِليِمُك َرمِحَُه هللُا:" َوِقيَل َمْعَ  هوذ  اهْليَوِ :} َ  َعَْعلُولا ُقَعواءَ   وا َكوانُ 63َعاِء بَوْعِضوُكْم بَوْعض وا { ]النولر: بَويوْ لا [، َذلِوَك أَنَّوُه َلمَّ

نَوُهْم، فَويَوُقلُللَن َلُه:اَي حُمَمَُّد، اَي أاََب  يَوُقللُولا:اَي َرُسولَل هللِا، اَي نَوِلَّ هللِا، وَُكوُل ِلَك َوأُِمُروا أَْن يُوَعظَُّملُ  فوَ ْن ذَ فَونُوُهلا عَ  ْلَقاِسِم،ايُوَناُقونَُه َعَلى َرْسِم اْلَمإَلِ بَويوْ
 ( صحي  1427[)96/ 3ْعِظيم  "كعه ا ميان ]َواِحد  ِمَن اأْلَْمَرْيِن ِإْجاَلل  َوتوَ 
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وي   لوه الكلمو  األخوْية يف .التقدير لقائود ا؟ماعو  ليولازن بوني املصولح  يف البقواء واملصولح  يف ا نصورا 
 هذ  املسأل  التنظيمي  يدبرها  ا يرا .

 ب فيهموا تقصوْيوالوذها ذانومع هذا يشْي إىل أن مغالبو  الضورورة،وعدم ا نصورا  هول األوىل،وأن ا سوت 
وبوذلك يقيود .. « َغُفولر  َرِحويم  ِإنَّ اّللََّ .َواْستَوْغِفْر هَلُوُم اّللََّ »:للمعتذرين - -أو قصلر يقتضك استغفار النل 

 .فال يستأذن وله مندوح  لقهر العذر الذي يدفع به إىل ا ست ذان.ضمْي امليمن
أو  .اي حمموود:فال يوودعى اب ووه.سووت ذان،ويف كوول األحوولالعنوود ا  - -ويلتفووحل إىل ضوورورة توولقْي الرسوولل 

اي .اي نوول اّللِ :ميووهلووه وتكر  إ ا يوودعى بتشووري  اّللِ .كما يوودعل املسوولملن بعضووهم بعضووا.اي أاب القاسووم:كنيتووه
ووَنُكْم َكووُدعاِء بَوْعِضووكُ »:رسوولل اّللِ  ابلتوولقْي  د موون امووتالء القلوولب..فووال بوو« ضووا  ْم بَوعْ   َعَْعلُوولا ُقعوواَء الرَُّسوولِل بَويوْ

ن مووفال بوود للمووريب .وهك لفتوو  ضووروري .َّت تستشووعر توولقْي كوول كلموو  منووه وكوول تلجيووهحوو - -لرسوولل اّلِل 
دعل  نوه موربيهم فيوسولا هوم أوفر  بوني أن يكولن هول متلاضوعا هينوا لينوا وأن ين.وقار،و  بود للقائود مون هيبو 

رارة قوووولوووويهم يف يرتفووووع ّبووووا عاووووه أن تبقووووى للمووووريب منزلوووو  يف نفوووولس موووون يووووربيهم .قعوووواء بعضووووهم لووووبعخ .
 كعلرهم،ويستحيلن هم أن يتجاوزوا معها حدوق التبجيل والتلقْي.

بعخ .فعوني بوى بعضوهم مث ُيذر املنافقني الوذين يتسولللن ويوذهبلن بودون إذن،يلولذ بعضوهم ببعخ،ويتودار 
ُ الَِّذي»:اّلِل عليهم،وإن كانحل عني الرسلل   تراهم يصولر  وهل تعبوْي..« ُكْم ِللاذا  ُللَن ِمنْ لَّ َن يَوَتسَ َقْد يَوْعَلُم اّللَّ

حه الشوعلر املصواو احلركو   حرك  التخلك والتسلل  ذر من اجمللك ويتمثل فيها ا؟  عن امللاجه ،وحقارة
 هلا يف النفلس.

 « ..يم   َعذاب  أَلِ  ُيِصيبَوُهمْ َن   أَوْ فَوْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُحالُِفلَن َعْن أَْمرِِ  أَْن ُتِصيبَوُهْم ِفتوْ »
 جه،ويتسولللنجوا غوْي وفليحذر الذين حوالفلن عون أمر ،ويتبعولن و.وإنه لتحذير مرهلب،وهتديد رعيه .

ختتووول فيهوووا قاييك،و ليحذروا أن تصووويبهم فتنووو  تضوووطرب فيهوووا امل.مووون الصووو  ابتغووواء منفعووو  أو اتقووواء مضووورة
ال عوو  وحياهتووا فوور ا؟ماد أموول امللازين،وينتكووة فيهووا النظووام،فيختل  احلوو  ابلبانل،والطيووه ابابية،وتفسوو
 »:لجميوعلة كوقاء وهوك فو  .ذمن على نفسه أحد،و  يق  عند حد  أحد،و  يتميز فيها خْي مون كور .

 ي ارتضا  للحياة.،ووجه الذن أمر اّللِ جزاء املخالف  ع.يف الدنيا أو يف اهلخرة« أَْو ُيِصيبَوُهْم َعذاب  أَلِيم  
ا،رقيووه  مطلووع عليه ن اّللِ  رة كلهووا إبكووعار القلوولب امليمنوو  واملنحرفوو وحووتم هووذا التحووذير،وحتم معووه السوول 

 على عملها،عا   ا تنطلي عليه وختفيه.
وووماواِت َواأْلَْرمِ »  َواّللَُّ .يُونَوبِِووو ُوُهْم ِ وووا َعِملُووولاَم يُوْرَجعُووولَن إِلَْيوووِه فوَ َويَولْ .َلْيووهِ ُتْم عَ قَوووْد يَوْعلَوووُم موووا أَنْوووو.َأ  ِإنَّ ّللَِِّ مووا يف السَّ

 «.ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  
 .لضمان األخْياهذا هل ف.وهكذا ختتم السلرة بتعلي  القللب واألبصار ابّلِل وتذكْيها خبشيته وتقلا 

علهوا  ذ  السولرة وج يف هووهذا هل احلارس لتلك األوامور والنلاهك،وهوذ  األخوال  واهلقاب،الويت فرضوها اّللِ 
 كلها سلاء ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3153 

   1799يليه ا؟زء التاسع عشر مبدوءا بسلرة الفرقانانتهى ا؟زء الثامن عشر و 
  

 
  

                                                 
ينتهووك هووذا ا؟ووزء ابلربووع األول موون سوولرة الفرقووان. ولكوون ألن الفرقووان وحوودة ذات ملضوولع واحوود آيوورت اللقوول  اب؟ووزء الثووامن عشوور  - 1799

 )السيد رمحه هللا ( هنا،لتعرم الفرقان كامل  يف ا؟زء التاسع عشر إبذن اّلِل ..
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 مكي ة وآياأها سبع وسبمون ( سور  ال رقان25)

 الامريف بسور  ال رقان

تسوووري ،وتطمني لوووه وتقليووو  وهووول يلاجوووه و  - -هوووذ  السووولرة املكيووو  تبووودو كلهوووا وكأووووا إينووواس لرسووولل اّلِل 
هلودي وصودهم ايف وجوه  ،وتعنتهم معه،وجوداهلم ابلبانول،ووقلفهممشركك قريا،وعناقهم لوه،وتطاوهلم عليوه

ه سوو  علووى آ مووميوكأ ووا  فهك يف نوو  منهووا تصوولر ا ينوواس اللطيوو  الووذي ُيووي  بووه اّلِل عبوود  ورسوولله.عنووه
ام الرعايووو  ه مووون أنسوووومتاعبوووه مسوووحا رفيقوووا ويهدهووود قلبوووه،ويفيخ عليوووه مووون الثقووو  والطمأنين ،وينسوووم عليووو

 واللط  وامللقة.
عواقل   ورسولله،وهكشواق  ّللِ وهك يف اللمح  األخرى تصولر املعركو  العنيفو  موع البشوري  الضوال  ا؟احودة امل

 املبني.   النان يف عن ،وتشرق يف مجل ،وتتطاول يف قح ،وتتعنحل يف عناق،وعن  عن اهلدى اللاض
و أ..« َلْيووِه قَوووْلم  آَخووُرونَ أَعانَووُه عَ وَ َ اُ  فْووِإْن َهووذا ِإ َّ ِإفْووك  ا»:إوووا البشووري  الوويت تقوولل عوون هووذا القوورآن العظوويم

ِإْن »:كورميتقلل عن حممد رسولل اّلِل ال واليت« يال  ة  َوَأصِ َأساِنُْي اأْلَوَِّلنَي اْكتَوتَوَبها َفِهَك ُاْلى َعَلْيِه بُْكرَ »:تقلل
ُ بَوعَ  ِذيأَهَذا الَّ »:أو تقلل يف استهزاء..« تَوتَِّبُعلَن ِإ َّ َرُجال  َمْسُحلرا   فرَ َة اّللَّ ّبوذا  والويت   تكتفوك..« ُسول  

َوَموووا الووورَّمْحُنف :ُللالووورَّمْحِن قاُدوا لِ اْسوووجُ :َوِإذا ِقيوووَل هَلُمُ »:الضوووالل،فإذا هوووك تتطووواول يف فجووولر علوووى رّبوووا الكبوووْي
نَوا ا نْوزِلَ أُ لَوْل  »:أو تتعنوحل فتقولل.«أََنْسُجُد ِلما َشُْمُرانف َوزاَقُهوْم نُوُفولرا   وهوك هوك «.نوافَمالِئَكوُ  أَْو نَورى َربَّ لْ َعَليوْ

  ..ا األخْيمن قدمي كما ير ها سيا  السلرة من عهد نل  إىل ملقفها هذا األخْي مع رسلهل
ا ف موا هلوذا الرسولل ذكول الطعوام وميشوك يف األسول »:فقواللا - -لقد اع م القولم علوى بشوري  الرسولل 
كولن ليوه كنوز أو تو يلقوى إأ»:ضلا علوى حظوه مون املال،فقواللاواع  « لل  أنزل إليه ملك فيكلن معه نذيرا 

 «.له جن  ذكل منها
وذلووك فوول  التكووذيه «.لوول  نووِزل عليووه القوورآن مجلوو  واحوودة »:واع ضوولا علووى نريقوو  تنزيوول القوورآن فقوواللا

ا  يلاجووه هووذا كلووه،وهل وحيوود فريوود جموورق موون ا؟وو - -وا سووتهزاء والقحوو  وا فوو اء األييم.ووقوو  الرسوولل 
واملووال،ملتزم حوود  مووع ربووه   يقوو   عليووه كووي ا،و  يزيوود علووى أن يتلجووه إليووه مبتغيووا رضووا ،و  ُيفوول بشووكء 

َ أَبُل نَاِله  َخورََج النَّوِلُ :َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َجْعَفر  قَاَل ف، سلا  ِإىَل الطَّواِئِ  َماِكوي ا َعلَوى َقَدَمْيوِه  - -َلمَّا تُوُليِفِ
يبُووولُ  ، فَاْنَصوووَرَ  فَوووأََتى ِلووولَّ َكوووَجرَة  َفَصووولَّى رَْكَعتَووونْيِ مُثَّ قَووواَل ، يَوووْدُعلُهمْ  ْسووواَلِم ، فَولَوووْم اُِ " اللَُّهووومَّ ِإيِنِ : ِإىَل اْ ِ

َمووْن َتِكلُووِب ِإىَل  َأْكووُكل إِلَْيووَك َضووْعَ  قُووولَّيت ، َوَهووَلاين َعلَووى النَّوواِس ، أَْرَحووُم الوورَّامِحِنَي أَنْووحَل ، أَْرَحووَم الوورَّامِحِنَي ِإىَل 
أَنَّ َعاِفيَوتَوَك أَْوَسوُع َعُدوِ  يَوَتَجهَُّمِب ف أَْم ِإىَل َقرِيوه  َملَّْكتَوُه أَْمورِي ف ِإْن َ ْ َتُكوْن َغْضوَباَن َعلَوكَّ فَواَل أاَُبِ  ، َغوْْيَ 

أَْمُر الوُدنْوَيا َواهْلِخورَِة ، أَْن يَوْنوزَِل يب َغَضوُبَك أَْو ِ  ، أُُعلُذ ِبَلْجِهَك الَِّذي َأْكَرَقحْل َلُه الظُُلَماُت ، َوَصَلَ  َعَلْيِه 
  1800..ُيَِلَّ يب َسَخُطَك ، َلَك اْلُعْتَب َحَّتَّ تَوْرَضى ، َوَ  َحْلَل َوَ  قُولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ " .

                                                 
(وجمموووع 123/ ص  2)ج  -( والوووروم األنووو  042/ ص  1)ج  -( وسوووْية ابووون هشوووام  957[)128/ 3الووودعاء للطوووثاين ] - 1800

 ذكر  السيد رمحه هللا رتصرا – كلب :ت كب ياملبا ة :ا هتمام وا حتفال ابألمت -(حدية حسن 9851الزوائد ) 
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لن عليووه ،ويهيسووري عنووهفهنووا يف هووذ  السوولرة ييويووه ربووه إىل كنفه،وميسوو  علووى آ مووه ومتاعبه،ويهدهوود  و 
ازقهم،وخووال  القهم ور مشووق  مووا يلقووى موون عنووحل القوولم وسوولء أقّبووم وتطوواوهلم عليووه، وم يتطوواوللن علووى خوو

 موووا    ُقوِن اّللَِّ ُدوَن ِمووونْ َويَوْعبُووو»فوووال عليوووه أن ينوووالل  بشوووكء مووون ذا   .هوووذا الكووولن كلوووه ومقووودر  ومووودبر  .
َفُعُهْم َو  َيُضووووُرُهْم وَكوووواَن اْلكوووواِفُر َعلووووى َربِِوووو َووووُذو ».« .ِه َلِهووووْيا  يوَوووونوْ لَن َكووووْي ا  َوُهووووْم ونِووووِه آهِلَوووو     َحُْلُقووووِمووووْن قُ  اَواختَّ

وإذا قيوووووول ».« .  َحيوووووواة  َو  ُنُشوووووولرا   َمووووووْل   وَ ِلُكوووووولنَ ُحَْلُقوووووولَن،َو  مَيِْلُكوووووولَن أِلَنْوُفِسووووووِهْم َضوووووور ا َو  نَوْفعووووووا  َو  ميَْ 
 « ..وما الرمحنف:اسجدوا للرمحن قاللا:هلم

َووَذ ِإهلَووا َمووِن أَرَأَيْووحلَ »:عوون اسووتهزائهم بووه بتصوولير املسووتلي اهلوواب  الووذي يتمرغوولن فيووه ويعزيووه ُه َهوولاُ  أَفَأَنْووحَل ختَّ
ف أَْم َهَْسوووووُه أَنَّ َأْكثَووووووَرُهْم َيْسوووووَمُعلنَ  اِم،بَوووووْل ُهوووووْم َأَضوووووُل ْن ُهوووووْم ِإ َّ َكاأْلَْنعْعِقلُووووولَنف إِ أَْو يوَ  َتُكووووولُن َعَلْيوووووِه وَكِووووويال 

 «.َسِبيال  
 « ..ْيا  حلَْ ِِ َوَأْحَسَن تَوْفسِ ِجْ ناَ  ابِ   ِإ َّ َو  َذْتُلَنَك ِ ََثل  »:ويعد  العلن واملساعدة يف معرك  ا؟دل واناج 

 وأصوحاب الورس اق ومثولققلم ملسوى ونول  وعو:ويف واي  املعرك  كلها يعرم عليه مصارع املكذبني من قبل
 وما بني ذلك من قرون.

 ِإىل َجَهوونََّم ى ُوُجوولِهِهمْ وَن َعلووالَّووِذيَن ُُيَْشوورُ »:يتهم التعيسوو  يف سلسوول  موون مشوواهد القياموو ويعوورم عليووه وووا
بُلا اِبلسَّواعَ ».« .أُْول ِوَك َكوور  َمكوواان  َوَأَضوُل َسووِبيال   ِإذا رََأهْتُووْم ِمووْن .ِعْيا  ْن َكووذََّب اِبلسَّواَعِ  َسووْعتَووْدان ِلَمووِ  َوأَ بَووْل َكووذَّ

  تَووْدُعلا اْليَوووْلَم .َك يُوبُوولرا  َقوورَِّننَي َقَعووْلا ُهنالِوومُ  َضوويِِقا  هووا َمكوواان  َوِإذا أُْلُقوولا ِمنْ .عُوولا هَلووا تَوَغُيظووا  َوَزفِووْيا  َمكووان  بَِعيوود   َِ 
َووو:ُقوووللُ يوَ لوووى يََديْوووِه اِ ُ عَ َويوَوووْلَم يَوَعوووُخ الظَّووو».« .يُوبُووولرا  واِحووودا  َواْقعُووولا يُوبُووولرا  َكثِوووْيا   تَوووِب اختَّ ُت َموووَع الرَُّسووولِل ذْ اي لَيوْ

ْذ ُفالان  َخِليال  .َسِبيال   َتِب  َْ َأختَِّ  ..«اي َويْوَلَّت   لَيوْ
لَوَك ِموَن اْلمُ »:ويسليه  ن مثله مثل الرسل كلهم قبله ُوْم لَيَوْأُكُللَن الطَّ  ِإ َّ إِ ْرَسوِلنيَ َوما أَْرَسوْلنا قَوبوْ عواَم َومَيُْشولَن وَّ

 «.ا  َربَِِك هاِقاي  َوَنِصْي وََكفى بِ .نيَ ُمْجرِمِ ْلنا ِلُكلِِ َنِلِ  َعُدو ا ِمَن الْ وََكذِلَك َجعَ ».« .يف اأْلَْسلا ِ 
يوو  األيوور يف ثهووان عمويكلفووه أن يصووث ويصووابر،وااهد الكووافرين  ووا معووه موون قرآن،واضوو  احلجوو  قوولي ال

 .« .َفال ُتِطِع اْلكاِفرِيَن َوجاِهْدُهْم بِِه ِجهاقا  َكِبْيا  »:اللجدان
وْل َعلَوى احْلَوكِِ الَّو»:ريه على مشوا  ا؟هواق ابلتلكول علوى مول  ويغ ِه بِِْ  ِ َْموِدِ ،وََكفى بِومَيُولُت َوَسو ِذي  َوتَولَكَّ

 « ..ِبُذنُلِب ِعباِقِ  َخِبْيا  
   منهوووا مشووواق ويف نووو.يف نووو  منهوووا إينووواس وتسوووري  وعطووو  وإيووولاء مووون اّلِل لرسووولله:وهكوووذا اضوووك السووولرة

إذا حَّت تقوورب موون وايتها،فوو.تتبووْي ونكووال موون اّلِل الكبووْي املتعووالو  - -ني لرسوولل اّلِل وعنووحل موون املشوورك
أْلَْرِم لَن َعلَوووى اَن مَيُْشوووالَّوووِذي».« .عبووواق الووورمحن»وإذا صووولرة .ريووو  رخووواء ورو  ورُيان،ونمأنينووو  وسوووالم .
ع البشوووري  موووالشووواق   ؟هووواقاهم معركووو  نعووووكأ وووا توووتمخخ ..« َهوووْلان ،َوِإذا خوووانَبَوُهُم اْ؟ووواِهُللَن قووواُللا َسوووالما  

لبشوري  ذات اامن يف كوجرة لخْي الكولا؟احدة الضال  املعاندة املشاق  وكأ ا هم الثمرة احلللة ا؟ني  املمثل  
 األكلا .
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مووا :لْ قُ »:ليووه وتوودعل تلتجووئ إ وختووتم السوولرة بتصوولير هوولان البشووري  علووى اّلِل،لوول  تلووك القلوولب امليمنوو  الوويت
بْوُتْم َفَسْلَ  يَ .ِبُكْم َريبِِ َلْل  ُقعا ُُكمْ يَوْعبَوُيا   « ..زاما  ُكلُن لِ فَوَقْد َكذَّ

ك وحووووودة وه.هووووذ  هوووووك لوووووالل السوووولرة وذلوووووك هووووول حملرهووووا الوووووذي تووووودور عليه،وملضوووولعها الوووووذي تعا؟وووووه
 لع.ذا امللضولكن ميكن تقسيمها إىل أربع  أكلاط يف عالج ه.متصل ،يصعه فصل بعضها عن بعخ

لن للعوووواملني بوووود  ليكووووعلووووى ع ول من نينينينيا بتسنينينينيبيح اّلّل ولنينينينيدش علنينينينيى تنزينينينينيل هنينينينيذا القنينينينيرآنيبنينينيدأ الشنينينينيوط اة
مث .ريكك الللود والشووقوودير،ونفوبتلحيود اّلِل املالوك ملووا يف السوماوات واألرم،املوودبر للكولن  كمو  وت.نذيرا

كووك ل أن ُيول ووك قبووكوول أ.يووذكر اختوواذ املشووركني مووع ذلووك آهلوو  موون قونووه   حلقوولن كووي ا وهووم حلقوولن .
ن تكذيبووه فيمووا جوواءهم بووه،واقعائهم أنووه إفووك اف ا ،وأنووه أسوووانْي موو - -مقوول هتم امليذيوو  عوون الرسوولل 

 املشوووووووووك يفو وقبوووووووول أن ُيكووووووووك اع اضووووووووواهتم علووووووووى بشووووووووري  الرسووووووووولل وحاجتووووووووه للطعووووووووام .األولووووووووني اكتتبها
 هقحتهم يف وصوفو .كول منهوااألسلا ،واق احاهتم أن ينزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز،أو تكولن لوه جنو  ذ

- - . لل لوورّبم كووك يهوولن علووى نفووك الرسوو وكأ ووا يسووب   قوول هتم ا؟احوودة. نووه رجوول مسووحلر- - 
ّلِل هلوووم مووون اا أعووود   وووومووون مث يعلووون ضوووالهلم وتكوووذيبهم ابلسووواع ،ويتلعدهم .مقووول هتم عنوووه وعووون رسوووالته .

 ن .يف ا؟ امليمنني ويعرم يف الصفح  املقابل  صلرة.سعْي،يلقلن فيها مكاان ضيقا مقرنني
دون مون ا كوانلا يعبو وملاجهتهم ويستمر يف عرم مشهدهم يلم احلشر،و ..« هَلُْم ِفيها ما َيشاُ َن خاِلِدينَ »

لل بتسولي  الرسو ا الشولطوينتهوك هوذ.قون اّلِل،وتكذيه هي ء هلوم فيموا كوانلا يودعلن علوى اّلِل مون كور  .
- - ن الطعام وميشلن يف األسلا .مثله،ذكلل   ن الرسل مجيعا كانلا بشرا 

ى نَووا اْلَمالِئَكووُ  أَْو نَوور نْووزَِل َعَليوْ ْل  أُ لَوو»:،وقوولهلمويبنينيدأ الشنينيوط الثنينياين بتطنينياول اةكنينيذبني بلقنينياب اّلّل علنينيى اّللّ 
َويوَوووْلَم ».« .ْيا  اِفرِيَن َعِسووولَوووى اْلكوووعَ وَكووواَن يَوْلموووا  »..ويعووواجلهم  شوووهد اليووولم الوووذي يووورون فيوووه املالئكوو  «.َربَّنووا
َتِب اختََّْذُت َمَع ا:َعُخ الظَّاِ ُ َعلى يََدْيِه يَوُقللُ يوَ   - - شسوي  للرسولل ليكلن يف ذلك..«  َسِبيال  لرَُّسللِ اي لَيوْ

َل لَووْل  نوُووزِِ »:نه ويقللوول وهم يع ضوولن علووى نريقوو  تنزيلوو.وهووم يهجوورون القرآن،وهوول يشووكل لربووه هووذا اهلجووران
ى وجولههم،وهم مو  ُيشورون علولم القياويعقه علوى هوذا ا عو ام  شوهدهم يو.«َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْل   واِحَدة  

لق وأصووحاب ،وعوواق ومثوواملكووذبلن بيوولم القيام ،وبتصوولير عاقبوو  املكووذبني قووبلهم موون قوولم ملسووى وقوولم نل 
 عتثون.فيهوولنيمرة و  الوورس والقوورون الكثووْية بووني ذلك،ويعجووه موون أموورهم وهووم ميوورون علووى قريوو  لوولط املوود

ف»:وقوولهلم - -كلووه موون وقووع تطواوهلم علووى الرسوولل بوذلك   ُ َرُسوول   مث يعقووه علووى « أَهووَذا الَّوِذي بَوَعووَة اّللَّ
ُهوووْم َأَضوووُل  ْنعووواِم بَووولْ  َكاأْلَ ِإْن ُهوووْم ِإ َّ »:هوووذا ا سوووتهزاء بتحقوووْيهم ووضوووعهم يف صووو  األنعوووام بووول قون ذلوووك

 «.َسِبيال  
،وتسوتطرق إىل تعاقوه الليول والنهوار،والراي  الظنيل والشوط الثالث جولنية يف مشنياهد الكنيون تبنيدأ  شني د

ومع هوووووذا فهوووووم يعبووووودون مووووون قون اّلِل موووووا   يووووونفعهم و  .املبشووووورة ابملووووواء انيك،وخلقووووو  البشووووور مووووون املووووواء
َوِإذا ِقيووووَل »..يضوووورهم،ويتظاهرون علووووى رّبووووم وخالقهم،ويتطوووواوللن يف قحوووو  إذا قعوووولا إىل عبوووواقة اّلِل احلوووو  
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 الَّووِذي َجَعووَل يف السَّووماِء بُوُروجووا  َوَجَعووَل ِفيهووا ِسووراجا  َوَقَموورا  »وهوول ..« َوَمووا الوورَّمْحُنف:مْحِن قاُللااْسووُجُدوا لِلوورَّ :هَلُمُ 
ولكوونهم هووم   يتووذكرون .. «َوُهووَل الَّووِذي َجَعووَل اللَّْيووَل َوالنَّهوواَر ِخْلَفوو   ِلَمووْن أَراَق أَْن يَووذَّكََّر أَْو أَراَق ُكووُكلرا  .ُمِنْيا  

 ون ..و  يشكر 
لوويت ل مقلموواهتم ا،ويسووجو نينيهالنينيذين يسنينيهندون لنينيه ويكبد« ِعبنينياد  النينيرَّْلنِ »الشنينيوط اةىلنينيري يصنينيور  يبت جينيني

ويصوولر .لرمحن  عبوواق اويفت  ابب التلبوو  ملوون يرغووه يف أن يسوولك نريقوو.اسووتحقلا ّبووا هووذ  الصووف  الرفيعوو 
   َويُوَلقَّووْلَن ِفيهووا هَِيَّووو ا َصووَثُواِ ووْرفَووَ  ْلغُ أُْول ِووَك ُاْووَزْوَن ا»:جووزاءهم علووى صووثهم علووى تكووالي  ا ميووان والعبوواقة

 «.َوَسالما  
يف هوذا القطيوع  عارفو  ابّللِ تجيب  الوختتم السلرة بتقرير هلان البشري  على اّلِل لل  هذ  القللب الطائع  املسو

 الشارق الضال من املكذبني وا؟احدين ..
هووول يتفووو  موووع لووول السووولرة وجلهوووا،ويتف  موووع ف - - ويف هوووذا اهلووولان هتووولين ملوووا يلقوووا  مووونهم رسووولل اّللِ 

 ملضلعها وأهدافها،على نريق  التناس  الفب يف القرآن.
 :واهلن نبدأ الشلط األول ابلتفصيل
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 [20إل   1اآليات :(25]سور  ال رقان ):الوحد  ا ول 

 أسبيح ّللا  وحمده عل  أنهيل هاا القرآن

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّلْ 
ِذي لَوُه ُمْلووُك السَّووماواِت َواأْلَْرِم َوَ ْ ( الَّوو1يرا  )ِمنَي نَووذِ تَبواَرَ  الَّووِذي نوَوزََّل اْلُفْرقوواَن َعلووى َعْبوِدِ  لَِيُكوولَن لِْلعوالَ } 

َووذُ 2ا  ) تَوْقووِدير  فَوَقوودَّرَ ُ  َكووْكء  يَوتَِّخووْذ َولَوودا  َوَ ْ َيُكووْن لَووُه َكوورِيك  يف اْلُمْلووِك َوَخلَووَ  ُكوولَّ  وا ِمووْن ُقونِووِه آهِلَوو     ( َواختَّ
( 3  َحيوواة  َو  ُنُشوولرا  )  مَيِْلُكوولَن َمووْل   وَ   نَوْفعووا  وَ ر ا وَ َضووَحُْلُقوولَن َكووْي ا  َوُهووْم ُحَْلُقوولَن َو  مَيِْلُكوولَن أِلَنْوُفِسووِهْم 

(َوقواُللا َأسواِنُْي 4ُزورا  )وَن فَوَقوْد جواُ  لُْلموا  وَ قَووْلم  آَخورُ  َلْيوهِ نَُه عَ َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َهذا ِإ َّ ِإْفك  اْفَ اُ  َوأَعا
وورَّ يف السَّووماو 5اأْلَوَّلِوونَي اْكتَوتَوَبهووا َفِهووَك ُاْلووى َعَلْيووِه بُْكوورَة  َوَأِصوويال  ) ِم ِإنَّووُه  اِت َواأْلَرْ ( قُووْل أَنْوزَلَووُه الَّووِذي يَوْعلَووُم السِِ

 فَوَيُكولَن   أُْنزَِل إِلَْيوِه َملَوك  ْسلاِ  َللْ عاَم َومَيِْشك يف اأْلَ ( َوقاُللا ما هِلَذا الرَُّسلِل َذُْكُل الطَّ 6كاَن َغُفلرا  َرِحيما  )
وووز  أَْو َتُكووولُن لَووووُه َجنَّووو7َمَعوووُه نَوووِذيرا  ) َرُجووووال   َّ إِ اِلُملَن ِإْن تَوتَِّبعُووولَن َوقووواَل الظَّووو    َذُْكوووُل ِمْنهوووا( أَْو يُوْلقوووى إِلَْيوووِه َكنوْ
بواَرَ  الَّوِذي ِإْن كواَء َجَعوَل تَ  (9ِبيال  )َسوْسوَتِطيُعلَن يَ ( اْنظُْر َكْيَ  َضَربُلا َلَك اأْلَْمثاَل َفَضُللا َفال 8َمْسُحلرا  )

بُلا ابِ 10) َك ُقُصوولرا  لَووَعووْل لَووَك َخووْْيا  ِمووْن ذلِووَك َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر َواَْ  اَعِ  َوأَْعتَووْدان لسَّوو( بَووْل َكووذَّ
 ( َوِإذا أُْلُقوولا ِمْنهووا12َوَزفِووْيا  ) ِعيوود   َِعُوولا هَلووا تَوَغُيظووا  ( ِإذا رََأهْتُووْم ِمووْن َمكووان  بَ 11ِلَمووْن َكووذََّب اِبلسَّوواَعِ  َسووِعْيا  )

قُووْل  (14)را  َكثِووْيا   واِحوودا  َواْقعُوولا يُوبُوول ا اْليَوووْلَم يُوبُوولرا  (   تَووْدُعل 13َمكوواان  َضوويِِقا  ُمَقوورَِّننَي َقَعووْلا ُهنالِووَك يُوبُوولرا  )
ا َيشوواُ َن خالِووِديَن  موو( هَلُووْم ِفيهووا 15ِصووْيا  ) َجووزاء  َومَ حْل هَلُوومْ أَذلِووَك َخووْْي  أَْم َجنَّووُ  اْاُْلووِد الَّوويِت ُوِعووَد اْلُمتوَُّقوولَن كانَوو

ي نْووُتْم َأْضوَلْلُتْم ِعبوواقِ يَوُقولُل أَأَ بُوُدوَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ فوَ عْ ( َويوَوْلَم َُيُْشوورُُهْم َوموا يوَ 16كواَن َعلوى َربِِوَك َوْعودا  َمْسوُي   )
أَْولِيواَء َولِكوْن  ُقونِوَك ِمونْ  َبغِوك لَنوا أَْن نَوتَِّخوَذ ِمونْ ( قاُللا ُسْبحاَنَك ما كواَن يَونوْ 17هُي ِء أَْم ُهْم َضُللا السَِّبيَل )

بُلُكْم ِ ا تَوُقلُللَن َفما َتْسوَتِطيُعلَن َصوْرفا  فوَ ( 18ا  )وَكانُلا قَوْلما  بُلر  َمتوَّْعتَوُهْم َوآابَءُهْم َحَّتَّ َنُسلا الذِِْكرَ   َو  َقْد َكذَّ
لَووَك ِمووَن اْلُمْرَسووِلنَي ِإ َّ إِ َومووا أَرْ  (19َنْصوورا  َوَمووْن َيْظلِووْم ِمووْنُكْم نُِذقْووُه َعووذااب  َكبِووْيا  ) ُووْم لَيَووأْ َسووْلنا قَوبوْ ُكُللَن الطَّعوواَم وَّ

َن   أَتَ َومَيْشُ   {  (20ُبَك َبِصْيا  )َن وَكاَن رَ ْصِثُو لَن يف اأْلَْسلاِ  َوَجَعْلنا بَوْعَضُكْم لِبَوْعخ  ِفتوْ
 إثبات النبو  والوحي والوحدانية 3 - 1الدرس ا ول:

اأْلَْرِم،َوَ ْ يَوتَِّخووْذ وَ ْلوُك السَّوماواِت لَوُه مُ  الَّوِذي.يرا  نَي نَذِ تَبواَرَ  الَّوِذي نوَوزََّل اْلُفْرقواَن َعلوى َعْبوِدِ  لَِيُكوولَن لِْلعواَلمِ »
َووُذوا ِمووْن ُقونِووهِ .ُ  تَوْقِديرا  َقوودَّرَ فوَ َولَوودا ،َوَ ْ َيُكووْن لَووُه َكوورِيك  يف اْلُمْلووِك،َوَخَلَ  ُكوولَّ َكووْكء    آهِلَوو     َحُْلُقوولَن َكووْي ا  َواختَّ

 « ..را     َو  َحياة  َو  ُنُشل ِلُكلَن َملْ   ميَْ وَ   نَوْفعا  َوُهْم ُحَْلُقلَن َو  مَيِْلُكلَن أِلَنْوُفِسِهْم َضر ا وَ 
ىل البشوووووور لرسووووووال  إاتنزيل القوووووورآن موووووون عنوووووود اّلِل،وعموووووولم :إنووووووه البوووووودء املوووووولحك  لضوووووولع السوووووولرة الرئيسووووووك

 تقدير ..و دبْي   كم  ن كله،وتوتنزيهه عن الللد والشريك،وملكيته هلذا الكل .مجيعا.ووحداني  اّلِل املطلق 
لَّوِذي نوَوزََّل تَبواَرَ  ا» تطواوللن وبعد ذلك كله يشور  املشوركلن،ويف ي املف ون،واواقل اجملاقللن،ويتطواول امل

 « ..اْلُفْرقاَن َعلى َعْبِدِ  لَِيُكلَن لِْلعاَلِمنَي نَِذيرا  
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اب سوم  واكتفوى؟اللو  ر لفوج او  يوذك.والتبار  تفاعل من الثك ،يلحك ابلزايقة فيها والفيخ والرفع  مجيعوا
لسوولرة هوول ع ا؟وودل يف ام،ألن ملضوول  بووراز صوولته وإلهارهووا يف هووذا املقووا« الَّووِذي نوَووزََّل اْلُفْرقووانَ »امللصوولل 

 صد  الرسال  وتنزيل القرآن.
 احليواة قو  بوني ووج يفمون تفر  بل  وا فيوه. ا فيه من فار  بني احل  والبانل،واهلودي والضوالل.و ا  الفرقان

قرة يف ا املسوووووتفالقرآن يرسوووووم منهجوووووا واضوووووحا للحيووووواة كلهوووووا يف صووووولرهت.للبشوووووري  وعهووووود ووج،وبوووووني عهووووود
ا وميثل عهووود.بلوووهلبشوووري  قامنهجوووا   حوووتل   ي مووونهج آخووور  وووا عرفتوووه .الضمْي،وصووولرهتا املمثلووو  يف اللاقع

سووع اللاا املعو  قوان ّبووذفهل فر .جديودا للبشوري  يف مشوواعرها ويف واقعهوا   حووتل  كوذلك بكوول موا كوان قبلووه
 الكبْي.

عجوزات دأ بوه عهود املاقي  ويبووينتهك به عهد االار  امل.فرقان ينتهك به عهد الطفلل  ويبدأ به عهد الركد
 العقلي .

 «.عاَلِمنَي نَِذيرا  َيُكلَن لِلْ لِ »:امل وينتهك به عهد الرسا ت انلي  امللقلت ،ويبدأ به عهد الرسال  العام  الش
 « ..َعلى َعْبِد ِ »:يف مقام التعظيم يصفه ابلعبلقي و  - -اّلِل  ويف ملضع التكرمي لرسلل

ال  ِموَن اْلَمْسوِجِد ْبوِدِ  لَويْ ْسورى بِعَ ُسوْبحاَن الَّوِذي أَ »:كذلك وصوفه يف مقوام ا سوراء واملعوراج يف سولرة ا سوراء
ووا قوواَم َعْبووُد َوأَ »:ا؟وون رةتووه يف سوول وكووذلك وصووفه يف مقووام قعائووه ومناجا.«احْلَووراِم ِإىَل اْلَمْسووِجِد اأْلَْقَصووى نَّووُه َلمَّ

مطلووع  ذا املقووام يفه يف مثوول هوووكووذلك يصووفه هنووا يف مقووام تنزيوول الفرقووان عليووه كمووا وصووف..« اّللَِّ يَووْدُعلُ  
يف يوو  واللصوو  ابلعبلق...« َلجووا  عِ َعووْل لَووُه َ ْ اَْ احْلَْمووُد ّللَِِّ الَّووِذي أَنْوووَزَل َعلووى َعْبووِدِ  اْلِكتوواَب وَ :سوولرة الكه 

يووه فكما أن .نسووانن بووب ا هووذ  امللاضووع لووه ق لتووه علووى رفعوو  هووذا املقام،وأنووه أرفووع مووا يرتفووع إليووه بشوور موو
 ويبقوووى مقوووام.بلقيووو  ّللِ توووذكْيا خفيوووا  ن مقوووام البشوووري  حوووني يبلووو  مووودا    يزيووود علوووى أن يكووولن مقوووام الع

 واملعوووراج،أو ا سووراء مثوول مقوووامذلك أن .متجرقا مووون كوول كوووبه  كوور  أو مشووواّب .األللهيوو  متفووورقا اب؟اللوو 
ْي هوا نشوأت أسوانن قبل،منمومقام الدعاء واملناجاة،أو مقام اللحك والتلِقك،كوان مزلو  لوبعخ أتبواع الرسول 

 النبلة ّلِل،أو الصل  القائم  على غْي األللهي  والعبلقي .
ن مون ليوه املختوارو فوع إيرت ومن مث ُيرص القرآن على تلكيد صف  العبلقيو  يف هوذا املقام،بلصوفها أعلوى أفو 

 بب ا نسان.
لوه ق لتوه علوى ذا الونا مكك،و وه..« را  لَِيُكلَن لِْلعاَلِمنَي نَِذي»..ويرسم الغاي  من تنزيل الفرقان على عبد  

،أن الوودعلة ْي املسوولمنيغوو« املوولرخني»  كمووا يوودعك بعووخ .إيبووات عامليوو  هووذ  الرسووال  منووذ أايمهووا األوىل
ا رسوووال  ذ نشوووأهتفهك منووو. نمحوووحل بعووود اتسووواع رقعووو  الفتووول  أن تكووولن عامليووو ا سوووالمي  نشوووأت حمليووو ،مث

 للعاملني.
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إىل  كلهوا مون عهود  البشوري  نبيعتها نبيع  عاملي  كامل ،ووسوائلها وسوائل إنسواني  كاملو  وغايتهوا نقول هوذ 
يو  ،فهك عاملذيرانولعواملني لعن نريو  هوذا الفرقوان الوذي نزلوه اّلِل علوى عبود  ليكولن .عهد،ومن وج إىل وج

 للعاملني والرسلل يلاجه يف مك  ابلتكذيه واملقاوم  وا؟حلق ..
ُه لَوووْذ َولَوودا  َوَ ْ َيُكوووْن َ ْ يَوتَِّخووووَ .ْرمِ الَّوووِذي لَووُه ُمْلوووُك السَّووماواِت َواأْلَ »..تبووار  الوووذي نووزل الفرقوووان علووى عبووود  

 « ..يرا  َكرِيك  يف اْلُمْلِك َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  فَوَقدَّرَُ  تَوْقدِ 
ات يوووراق   علوووى صوووفومووورة أخووورى   يوووذكر لفوووج ا؟اللووو  ولكووون يوووذكر ا سوووم امللصووولل  بوووراز صووولته الدالووو

وووماواِت َواأْلَْرمِ  :»تلكيووودها يف هوووذا املقوووام  السوووماوات  طلقووو  علوووىملافلوووه السووويطرة .« .الَّوووِذي لَوووُه ُمْلوووُك السَّ
 التغيْي.و ،وسيطرة التبديل سيطرة امللكي  وا ستعالء،وسيطرة التصري  والتدبْي.واألرم

بحانه اب    سوواحليوواة وهوول    متووداقفالتناسوول انموولس موون النوولاميك الوويت خلقهووا اّللِ ..« َوَ ْ يَوتَِّخووْذ َولَوودا  »
 يف ،قاقر   ُيتاج.

ووحدة حووودة التصوووميم،اهد علوووى و كووووكووول موووا يف السوووماوات واألرم ..« َوَ ْ َيُكوووْن لَوووُه َكووورِيك  يف اْلُمْلوووكِ »
 ملس،ووحدة التصري .النا
وقووودر .مكانهوقووودر زمانوووه و .ه وعملهوقدر وليفتووو.قووودر حجموو  وكوووكله.«َوَخلَووَ  ُكووولَّ َكوووْكء  فَوَقووودَّرَُ  تَوْقوووِديرا  »

 تناسقه مع غْي  من أفراق هذا اللجلق الكبْي.
ف  نفيوووا ة املصووواقوإن تركيوووه هوووذا الكووولن وتركيوووه كووول كوووكء فيوووه،ملا يووودعل إىل الدهشووو  حقوووا،وينفك فكووور 

ذا الكولن هون جلانوه .ويظهر التقدير الودقي  الوذي يعجوز البشور عون تتبوع مظواهر ،يف جانوه واحود مواب 
ونسووبه  ني الكوولنالكبْي.وكلمووا تقوودم العلووم البشووري فكشوو  عوون بعووخ جلانووه التناسوو  العجيووه يف قوولان

 «  ِديرا  رَُ  تَوقْ َقدَّ ْكء  فوَ كَ َوَخَلَ  ُكلَّ »:ومفرقاته اتسع تصلر البشر ملع  ذلك النا القرآين اهلائل
ا نسوووان   يقووولم وحووود  »:كريسوووك ملريسووولن( رئووويك أكاقمييووو  العلووولم بنيليووولر  يف كتابوووه بعنووولان.يقووولل )أ

»1801. 
نوحل ألنوه لول كا.ق قو  الفائو ا يدعل إىل الدهش  أن يكلن تنظيم الطبيع  على هذا الشوكل،ابلغا هوذ  الد»

ا أمكووون سوووجني،وملين أكسووويد الكربووولن األوكقشووورة األرم أ وووك  وووا هوووك  قووودار بضوووع  أقووودام، متا ت
 وجلق حياة النبات.

انووحل كلاء ااووارجك   يف اهلووولوول كووان اهلوولاء أرفووع كثووْيا  ووا هوول فووإن بعووخ الشووهه الوويت هوو   اهلن ابملاليووني
  الثاني .يفني ميال تضرب مجيع أجزاء الكرة األرضي ،وهك تسْي بسرع  ت او  بني ست  أميال وأربع

                                                 
 ه هللا (السيد رمح)«.العلم يدعل إىل ا ميان»ترمج  حمملق صاحل الفلكك بعنلان:   - 1801
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رتطمووحل   لبندقيوو  ولوول كانووحل تسووْي بووب ء رصاصوو  ا.ا أن تشووعل كوول كووكء قابوول لالح ا وكووان يف إمكاووو
فووول  ت بسووورع  أما ا نسوووان فوووإن اصوووطدامه بشوووهاب ضووو يل يسوووْي.كلهوووا ابألرم،ولكانوووحل العاقبووو  مروعووو 

 سرع  الرصاص  تسعني مرة كان ميزقه إراب من جمرق حرارة مرور  
لوزرع،واليت تواج إليهوا اك الويت ُيرور األكوع  ذات التوأيْي الكيميوائإن اهللاء  يك ابلقدر الوالزم ابلضوب  ملو» 

لل مووووون ا مووووودة أنوووووتقتووووول ا؟وووووراييم وتنوووووتج الفيتامينوووووات،قون أن تضووووور اب نسوووووان،إ  إذا عووووورم نفسوووووه هلووووو
  ابفووإن اهلوولاء  - ومعظمهووا سووامِ  -الالزم،وعلووى الوورغم موون ا نبعوواتت الغازيوو  موون األرم نوولل الوودهلر 

  هوووك لازنووو  العظيموووجل  املوع.اقوووع،وقون تغوووْي يف نسوووب  املتلازنووو  الالزمووو  للجووولق ا نسوووانقون تلليوووة يف الل 
املنوووووان و منوووووه احليووووواة والغوووووذاء واملطووووور  الوووووذي اسوووووتمدت -أي انوووووي   -تلوووووك الكتلووووو  الفسووووويح  مووووون املووووواء 

 ...«.وأخْيا ا نسان نفسه .املعتدل،والنبا ت
يف  21هلوولاء بود  موون يف املائوو  موثال أو أكثور يف ا 50لول كوان األوكسووجني بنسوب  »:ويقولل يف فصول آخوور

لووث  اول كوورارة موون رج  أن أاملائوو  فووإن مجيووع املوولاق القابلوو  لالحوو ا  يف العووا  تصووب  عرضوو  لالكووتعال،لد
د هبطوحل إىل قواهلولاء  ولل أن نسب  األوكسجني يف.تصيه كجرة   بد أن تلهه الغاب  حَّت لتكاق تنفجر

   احلالوو  كوووانن يف هوووذولك.إن احليووواة ر ووا نابقوووحل نفسووها عليهووا يف خوووالل الوودهلريف املائوو  أو أقل،فوو 10
 «.تلافر لهت -النار مثال ك  -القليل من عناصر املدني  اليت ألفها ا نسان 

 ويقلل يف فصل تلة.
ه أو وحشووويته أو ضوووخامت مهمووا يكووون موون -مووا أعجوووه نظووام الضووولاب  واملوولازانت الوووذي منووع أي حيووولان 

وحود  قود قلوه  قشوري  املتجمودة  غوْي أن ا نسوانلسيطرة على العا ،منوذ عصور احليولاانت المن ا -مكر  
سووك ك جوزاء  القان موا لقوووسورعا.هوذا التولازن الووذي للطبيعو  بنقلوه النبووا ت واحليولاانت مون مكووان إىل آخر

 على ذلك،مايال يف تطلر آفات احليلان واحلشرات والنبات.
يودة منذ سونلات عدف. نسوانرز على أ يو  تلوك الضولاب  فيموا يتعلو  بلجولق اواللاقع  اهلتي  فيها مثل اب»

سواح  تقورب َّت غطوى مولكن هذا الزرع مضى يف سبيله ح.كسياج وقائك.زرع نلع من الصبار يف اس اليا
 ألهووا  وسووويل ا  اوود و .موون مسوواح  اْنلوو ا،وزاحم أهووول املوودن والقرى،وأتلوو  مزارعهم،وحووال قون الزراعووو 

بيله سووتقدم يف ا نتشووار وصووارت أسوو اليا يف خطوور موون اكتسوواحها  وويا موون الووزرع صووامحل،ي تصوود  عوون
 قون عائ   

ر،و  لوووك الصوووباذونوووا  علمووواء احلشووورات بنووولاحك العوووا  حوووَّت وجووودوا أخوووْيا حشووورة   تعووويا إ  علوووى »
ة حوَّت تغلبووحل ر ذ  احلشووهووما لبثوحل .تتغوذى بغْي ،وهوك سووريع  ا نتشوار،وليك هلوا عوودو يعلقهوا يف اسوو اليا

نتشوووار إىل ر عووون ا مث تراجعوووحل،و  يبووو  منهوووا سووولى بقيووو  قليلووو  لللقايووو ،تكفك لصووود الصوووبا.علوووى الصوووبار
 وهكذا تلافرت الضلاب  وامللازين،وكانحل قائما جمدي .»األبد.

 نهافمكسبلن مناع  عها،أو يموملاذا   تسيطر بعلض  املالراي على العا  إىل قرج  كان أجداقان ميلتلن »
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ل حووَّت حوود الفصوول ومثوول ذلووك أيضووا ميكوون أن يقووال عوون بعلضوو  احلمووى الصووفراء الوويت تقوودمحل مشووا  يف أ
حووَّت « ك تسووكتسوو»اببوو  ذوملا ذا   تتطوولر .كووذلك البعوولم كثووْي يف املنطقوو  املتجموودة.وصولحل إىل نيليلر 

يووووذكر  يكفووووك أن تسووووتطيع أن تعوووويا أيضووووا يف غووووْي منانقهووووا احلووووارة،واحل ا؟وووونك البشووووري موووون اللجوووولقف
كر  لقريوووه،وأن يوووذ األموووك ا ا نسوووان الطووواعلن واألوب ووو  وا؟وووراييم الفاتكووو  الووويت   يكووون لوووه وقووواء منهوووا حوووَّت

لووك يوودعل ذشووري رغووم كووذلك مووا كووان لووه موون جهوول  م بقلاعوود اللقايوو  الصووحي ،ليعلم أن بقوواء ا؟وونك الب
 حقا إىل الدهش   ..

شووورات نمووول احلتوحني .ك عووون نريووو  أانبيوووهإن احلشووورات ليسوووحل هلوووا رئتوووان كموووا لإلنسوووان ولكنهوووا تتووونف»
ة أنوولل موون د قوو  حشوور ومن مث   تلجوو.وتكووث،  تقوودر تلووك األانبيووه أن عاريهووا يف نسووب  تزايوود حجمهووا

يكون يف  نفسوها  وبفضول جهواز تكولين احلشورات ونريقو  ت.بضع بلصات،و  يطل جنا  حشورة إ  قليال
سوويطرة هووا موون الات قوود كووب  مجاحهووا كلها،ومنعوهذا احلوود موون  وول احلشوور .ا مكووان وجوولق حشوورة ضووخم 

لر إنسوواان وتصوو.ألرماعلووى العووا .ولل  وجوولق هووذا الضوواب  الطبيعووك ملووا أمكوون وجوولق ا نسووان علووى لهوور 
   القليول عون  يوذكر إو »فطراي يالقك قبلرا يضواهك األسود يف ضوخامته،أو عنكبول  يف مثول هوذا احلجوم  

بوول كوووذلك أي  -حيوولان  للجيووا احليوولاانت،واليت بوودووا مووا كووان أيالتنظيمووات األخوورى املدهشوو  يف فيزيل 
 «.إخل.يبقى يف اللجلق .. ميكن أن -نبات 

  الوودقي  يف  ،وتوودبْي وهكووذا ينكشوو  للعلووم البشووري يلمووا بعوود يلم،كووكء موون تقوودير اّلِل العجيووه يف اال
َقوودَّرَُ  فوَ لَّ َكووْكء  ُكووَخلَووَ   وَ »:الكلن،ويوودر  البشوور كووي ا موون موودلل ت قللووه يف الفرقووان الووذي نزلووه علووى عبوود 

 ..ومع هذا فإن أول ك املشركني   يدركلا كي ا من هذا كله.« تَوْقِديرا  
     نَوْفعوا  َو  مَيِْلُكولَن َمولْ َن أِلَنْوُفِسوِهْم َضور ا وَ   مَيِْلُكل َلُقلَن وَ َواختََُّذوا ِمْن ُقونِِه آهِلَ  ،  َحُْلُقلَن َكْي ا  َوُهْم حُْ   »

 « ..َو  َحياة  َو  ُنُشلرا  
 . خل  كل ككءواّللِ «  ا    َحُْلُقلَن َكيْ »وهكذا ارق آهلتهم املدعاة من كل خصائا األللهي  فهم 

 عوو   - وحلقهووم اّللِ  -ناما وأوتان إن كووانلا أصوو -وم  عوو  يصوونعل  -حلقهووم عبوواقهم ..« َوُهووْم ُحَْلُقوولنَ »
ضوال عون أن ف« نْوُفِسوِهمْ َو  مَيِْلُكولَن أِلَ »..و جنا أو بشرا أو كوجرا أو حجورا   أإن كانلا مالئك -يلجدهم 

  لكن حووَّت هووذا و .ليووه الضوورعوالووذي   ميلووك لنفسووه النفووع قوود يسووهل « َضوور ا َو  نَوْفعووا  »ميلكوولا لعبوواقهم 
 ميلكلنه.

در ا الويت   يقوااصوائ ىلومن مث يقدمه يف التعبْي بلصفه أيسر ككء كان ميلكه أحود لنفسوه  مث يرتقوك إ
يواة،و  إعاقهتوا قاخول يف حك،و  إنشواء  إماتو  حوفال« َو  مَيِْلُكلَن َمْل   َو  َحياة  َو  ُنُشلرا  »:عليها إ  اّللِ 

 هل ف .ختاذهم آافماذا هلم بعد ذلك من خصائا األللهي ،وما كبه  أول ك املشركني يف .مقدورهم
  يستغرب معه أن يدعلا على الرسلل بعود ذلوك موا يدعلن،فودعلاهم علوى  أ  إنه ا حنرا  املطل ،الذي

وهل أقوب  مون اقعواء إنسوان علوى اّلِل وهول خالقوه وخوال   .اّلِل أضخم وأقب  من كل ما يدعلن على رسولله
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هل أقوووب  مووون اقعووواء إنسوووان أن ّلِل كوووريكاف َعوووْن َعْمووورِو بْوووِن .كووول كوووكء، ومووودبر أمووور  ومقووودر كووول كوووكء
ْنِه َأْكوَثُ ِعْنوَد اّللَِّ قَواَل ُكَرْحِبيَل  ا،َوْهَل » قَواَل قَواَل َعْبوُد اّللَِّ قَواَل َرُجول  اَي َرُسولَل اّللَِّ َأُى الوذَّ أَْن تَوْدُعَل ّللَِِّ نِود 
مُثَّ أَْن توُووزَاىِنَ ِ َِليلَووِ  » َل قَوواَل مُثَّ َأى  قَووا.« مُثَّ أَْن تَوْقتُووَل َولَووَدَ ،أَْن َيْطَعووَم َمَعووَك » قَوواَل مُثَّ َأى  قَوواَل .« َخَلَقووَك 
ُ َعزَّ َوَجلَّ َتْصِديَقَها ) َوالَِّذيَن  َ يَْدُعلَن َموَع اّللَِّ ِإهَل وا آَخوَر َو َ يَوْقتُولُولَن الونوَّفْ .« َجارَِ   َك الَّوَِّت َحورََّم فَأَنْوَزَل اّللَّ

ُ ِإ َّ اِبحلَْ ِِ َوَ  يَوْزنُلَن َوَمْن يَوْفَعْل َذلِ   . 1802َك ( اهليَ َ اّللَّ
 6 -4 الدرس الثاني:أكايب الك ار للرسول وإنكارهم للقرآن

ق عليووه ويوور  - - وبعوود عوورم هووذا التطوواول علووى مقووام ااووال  جوول وعال،يعوورم تطوواوهلم علووى رسوولل اّللِ 
م  آَخوُروَن انَوُه َعَلْيوِه قَوولْ  َوأَعَ ك  افْوَ َا ُ  ِإفْو}َوقَاَل الَّوِذيَن َكَفوُروا ِإْن َهوَذا ِإ َّ :عقه عرضوه  وا يظهور سوخفه وكذبوه

ووا َوُزور ا ) نْوزَلَووُه ( قُووْل أَ 5ة  َوَأِصوويال  )َلْيووِه بُْكوورَ ْكتَوتَوبَوَهووا َفِهووَك ُاْلَووى عَ ا ( َوقَوواُللا َأَسوواِنُْي اأْلَوَّلِوونَي 4فَوَقووْد َجوواُءوا لُْلم 
رَّ يف السََّماَواِت َواأْلَْرِم ِإنَُّه َكاَن غَ   [...6 - 4:]الفرقان {( 6ِحيم ا )رَ ا ُفلر  الَِّذي يَوْعَلُم السِِ

 تقووولم علوووى   الووويت  وأكوووذب كوووكء أن يقووولل كفوووار قوووريا هوووذ  املقالووو ،وهم يلقنووولن يف أنفسوووهم أووووا الفريووو
 -علوويهم حمموود  ذي يتلوول فما ميكوون أن حفووى علووى كوثائهم الووذين يلقنوولوم هووذا القوولل أن القورآن الوو.أسواس

-  أنفسوهم مون  سولن هوذا بوذوقهم يف الكوالم وكوانلا   ميلكولنُيككء آخر غْي كوالم البشور وهوم كوانلا
كووووذب و  لووووذي   يامث هووووم كووووانلا يعلموووولن عوووون حمموووود قبوووول البعثوووو  أنووووه الصوووواق  األمووووني .التووووأير ابلقوووورآن

 فكي  به يكذب على اّلِل وينسه إليه قل    يقلهف.حلن
ىل هووذ  إ كان اوون  ّبوومم الدينيوو ،املسووتمدة موون سووياقهت ا جتماعيوو  ولكنووه العنوواق وااوول  علووى مراكووزهم 

ذا ِإ َّ ِإْن َهو»:رجتوهقيعرفولن  املناورات يطلقلوا يف وس  مجهلر العرب،الذين قد   مييزون بوني الكوالم،و 
لووذين كووانلا يعنوولوم ّبووذ  اأو أكثوور،هم  جم ياليوو إوم عبيوود أعووا:قيوول.«ِإفْووك  افْووَ اُ  َوأَعانَووُه َعَلْيووِه قَوووْلم  آَخووُرونَ 

لم قورآن  عاونو  هوذا القو فإن كان بشر ميلك أن يف ي مثل.وهل كالم متهافحل  فه   يق  للجدل.ل املقا
هول يتحوداهم و  - -مد آخرين،فما ميسكهم هم عن ا تيان  ثله،مستعينني  قلام منهم،ليبطللا حج  حم

مغهم ابللصووو  ا يووودإ ووو بوووه وهوووم عووواجزونف  ومووون مث   اووواقهلم هنوووا و  يناقشوووهم يف هوووذا القووولل املتهافوووحل
 البارز الثابحل :

 البطالن. لكذب لاهرللما للح ،ونمد،وألنفسهم،وزورا واض  ا..« فَوَقْد جاُ  لُْلما  َوُزورا  »
نَي اْكتَوتَوَبهووا َفِهووَك َأسوواِنُْي اأْلَوَّلِوو:َوقاُللا »:وعوون القوورآن - -مث ميضووك يف اسووتعرام مقوول هتم عوون الرسوولل 

لعظ ،لل بيووو  ها للعوووثة واالووويت يسووولق ..ذلوووك ملوووا وجووودوا فيوووه مووون قصوووا األولوووني« َوَأِصووويال  ُاْلوووى َعَلْيوووِه بُْكووورَة  
لوه أن تكتوه ن - -الرسولل  وزعمولا أن« َأساِنُْي اأْلَوَّلِونيَ »:والتلجيه،فقاللا عن هذا القصا الصاق 

  اّلِل  ور ،وينسبها إىلل بدمث يقلهلا ه -  يقرأ و  يكته إذ كان أميا -له،لتقرأ عليه يف الصبا  واملساء 
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وإن سياق  القصوا يف القورآن ّبوذا .وهذا استطراق يف قعلاهم اليت   تقلم على أساس،و  تثبحل للمناقش 
التنسوووي  يف عرضوووه وّبوووذا التناسووو  بينوووه وبوووني امللضووولع الوووذي يسوووا  فيه،ويستشوووهد ابلقصوووا عليوووه وّبوووذا 

إن هذا كله ليشهد ابلقصود والتودبْي .لاحدة .التناسه بني أهدا  القصا وأهدا  السيا  يف السلرة ال
العميوو  اللطيوو  الووذي   يلحووج يف األسووانْي املبعثوورة الوويت   عمعهووا فكوورة،و  يلجههووا قصوود،إ ا تسووا  

  1803للتسلي  وتزجي  الفراغ
إ  أن الووى عليووه موون  - - إوووا أسووانْي األولووني إكووارة إىل بعوودها يف الزمووان فووال يعلمهووا حمموود:ويف قلهلم

 د أعلوم مون كولعلى حمم لذلك يرق عليهم  ن الذي ميليها.فاا األسانْي،الذين ينقللوا جيال عن جيلح
ورَّ يف نْوزََلُه الَّ أَ :ُقلْ »:فهل الذي يعلم األسرار مجيعا،و  حفى عليه نبأ يف األولني واهلخرين.عليم  ِذي يَوْعلَوُم السِِ

ولووني يون أسوانْي األوأ لشواملفاْي ورواهتوا مون ذلوك العلووم فوأين علوم حفواا األسووان..« السَّوماواِت َواأْلَْرمِ 
 ارفه و  قر من السر يف السماوات واألرمف وأين النقط  الصغْية من ااضم الذي   ساحل ل

لووك الوودعلى املتهافتوو  وموون قبووول ت - -أ  إوووم لْيتكبوولن ااطي وو  الكبووْية،وهم يوودعلن علووى رسوولل اّلِل 
   كوون،واّللِ عون ا مث ولكوون ابب التلبو  موع ذلوك مفتل ،والرجولع.لقهوم .يصورون علوى الشور  ابّلِل وهول خ

ا  كووواَن َغُفوووولر   ِإنَّوووهُ »:ويعلووووم موووا يفووو ون وموووا يكيوووودون،غفلر رحووويم.الوووذي يعلوووم السووور يف السوووماوات واألرم
 « ...َرِحيما  

 اعارا هم عل  بشرية الرسول واقاراحاأهم السخي ة 10 - 7الدرس الثالث:

اع اضواهتم ا؟اهلو  علوى بشوريته،واق احاهتم املتعنتوو  و  - -مقول هتم عون رسوولل اّلِل مث يسوتطرق يف عورم 
 فَوَيُكوولَن َمَعووُه   أُنْووزَِل إِلَْيووِه َملَووك  ْسوولاِ ف لَوولْ  اأْلَ يف مووا هِلووَذا الرَُّسوولِل َذُْكووُل الطَّعوواَم َومَيِْشووك :َوقاُللا»:علووى رسووالته

،أَ  وز  اْنظُْر  . ِإ َّ َرُجوال  َمْسوُحلرا  ِإْن تَوتَِّبعُولنَ :اِلُملنَ َوقواَل الظَّو. ِمْنهاْو َتُكولُن لَوُه َجنَّو   َذُْكولُ نَِذيرا   أَْو يُوْلقوى إِلَْيوِه َكنوْ
 ِموووووْن ْن كووووواَء َجَعوووووَل لَووووَك َخوووووْْيا   الَّووووِذي إِ تَباَر َ .َكْيووووَ  َضوووووَربُلا لَووووَك اأْلَْمثووووواَل َفَضوووووُللا فَووووال َيْسوووووَتِطيُعلَن َسوووووِبيال  

 « ..را  رِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر،َوَاَْعْل َلَك ُقُصل َجنَّات  عَْ :ذِلكَ 
ا عوو ام  بشوورف إنووهمووا هلووذا الرسوولل ذكوول الطعووام وميشووك يف األسوولا ف مووا لووه بشوورا يتصوور  تصوورفات ال
 م،املوألل  يفملعرو  هلاملكرور الذي رققته البشري  عن كل رسلل  كي  ميكن أن يكلن فالن ابن فالن،ا

 يولحى ن عنود اّللِ كيو  ميكون أن يكولن رسول  مو.كل كما ذكللن،ويعيا كموا يعيشولن .حياهتم،الذي ذ
مووون حلوووم  حووودا مووونهمإليوووهف كيووو  ميكووون أن يتصووول بعوووا  آخووور غوووْي عوووا  األرم يتلقوووى عنوووهف وهوووم يرونوووه وا

 يف نهم،  يتميوزللاحود مو وهم   يلحى إليهم،و  يعرفولن كوي ا عون ذلوك العوا  الوذي ذيت منوه الولحك.وقم
 ككء عنهم.

لقوود .ولكنها موون ا؟انووه اهلخوور تبوودو نبيعيوو  مقبللوو  ..واملسووأل  موون هووذا ا؟انووه قوود تبوودو غريبوو  مسووتبعدة
وهووول .نفوو  اّلِل مووون روحوووه يف هووذا ا نسوووان وّبوووذ  النفخوو  ا هليووو  ايوووز وصووار إنساان،واسوووتخل  يف األرم
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هذ  ااالف  قون علن منوه،وقون هودي  قاصر العلم،حمدوق التجرب ،ضعي  اللسيل ،وما كان اّلِل ليدعه يف
فال عجوه أن .وقد أوقعوه ا سوتعداق لالتصوال بوه عون نريو  تلوك النفخو  العلليو  الويت ميزتوه.ينْي له نريقه

حتووار اّلِل واحووودا موون هوووذا ا؟وونك صووواحه اسووتعداق روحوووك للتلقووك فيووولحك إليووه موووا يهوودي بوووه إخلانوووه إىل 
 ه إليهم العلن كلما كانلا يف حاج  إىل العلن.الطري  كلما غام عليهم الطري ،وما يقدم ب

ن الووووبعخ طبيعيوووو  مووووإنووووه التكوووورمي ا هلووووك لإلنسووووان يبوووودو يف هووووذ  الصوووولرة العجيبوووو  موووون بعووووخ جلانبها،ال
تصول يه،ينكرون أن لو  اّلِل اهلخر.ولكن الذين   يدركلن قيم  هوذا املخلول ،و  حقيقو  التكورمي الوذي أراق

  يوورون املالئكوو.نود اّللِ كوورون أن يكوولن واحود موون هووي ء البشور رسوول  موون عبشور ابّلِل عوون نريوو  الولحك وين
 نموملالئكو  لإلنسوان  وا أوقعوه ا قود أسوجد واّللِ .«را  َلْل  أُْنزَِل إِلَْيِه َمَلك  فَوَيُكلَن َمَعوُه نَوِذي»:أوىل ّبذا وأقرب

 ااصائا الفائق ،الناك   من النفخ  العللي  الكرمي .
ك لبشوووووور ُيوووووواواحد موووووون .يوووووو  كووووووذلك تبوووووودو يف رسووووووال  واحوووووود موووووون البشوووووور إىل البشووووووروإوووووووا احلكموووووو  ا هل

هم،ويعلم م وأكوووولاقإحساسووووهم،ويتذو  ملاجوووودهم،ويعاين عارّبم،ويوووودر  آ مهووووم وآموووواهلم،ويعر  نوووولازعه
 ّبوم خطولة ئهم،ويسوْيومن مث يعط  علوى ضوعفهم ونقصوهم،ويرجل يف قولهتم واستعال.ضروراهتم وأيقاهلم .
ىل إّبووم الطريوو   نهم،يوور قمويقوودر بوولاعثهم وشيووراهتم واسووتجاابهتم،ألنه يف النهايوو  واحوود خطلة،وهوول يفهووم 

د،ألنوه مكنو  التقليلقودوة املااّلِل،بلحك من اّلِل وعلن منه على وعثواء الطريو   وهوم مون جوانبهم اودون فيوه 
د قووهم أن اّلِل  يووبلغلوويتابشوور منهم،يتسووامى ّبووم رويوودا رويوودا ويعوويا فوويهم ابألخووال  واألعمووال والتكووالي  

لن حياتوووه وتكووو.ليهمفرضوووها عليهم،وأراقهوووا مووونهم فيكووولن هووول بشخصوووه ترمجووو  حيووو  للعقيووودة الووويت ُيملهوووا إ
ل نهم،فتهفوويوهم يرووووا بوحركاتووه وأعمالووه صووفح  معروضوو  هلووم ينقللوووا سووطرا سووطرا،وُيققلوا معوو  معوو ،

وم أن يقلوودو ،أل   حوواوللامووا فكووروا يف عملووه و نفلسووهم إىل تقليوودها،ألوا  ثلوو  يف إنسووان ولوول كووان ملكووا 
ل يف ى غووووْي أموووومنووووذ البوووودء يشووووعرون أن نبيعتووووه غووووْي نبيعووووتهم،فال جوووورم يكوووولن سووووللكه غووووْي سووووللكهم علوووو

حكمو  اّلِل  هك.قوديراحماكاته،و  كل  إىل هقي  صولرته  فهوك حكمو  اّلِل الوذي خلو  كول كوكء فقودر  ت
ل جهوول ّبووذ  ي  الرسوول وا ع ام علووى بشوور .علووى قيوواقة البشوور البالغوو  أن جعوول الرسوولل بشوورا ليوويقي قور 

رسولل ل  أن هوذا الج  ا؟اهفل  ما فيه من جهل بتكرمي اّلِل لإلنسان  وكان من اع اضاهتم الساذ.احلكم 
قوى أو يل» عمول ْي كود و فهال كفا  اّلِل ذلك،وحبا  ابملال الكثْي عون غو.ميشك يف األسلا  ليكسه رزقه

نوووز و  أن تكووولن لوووه كأن يكووولن لوووه   - -واّلِل   يووورق لرسووولله «  كووولن لوووه جنووو  ذكووول منهووواإليوووه كنوووز،أو ت
  اللقووحل ذاتووهلوو ،وهل يفألنووه أراق أن يكوولن قوودوة كاملوو  ألمتووه يوونهخ بتكووالي  رسووالته الضووخم  اهلائ.جن 

 يسعى لرزقه كما يسعى رجل من أمته.
مكفوووووك احلاجووووو ،  يعووووواين صوووووراع  - -لقد كوووووان رسووووولل اّلِل :فوووووال يقوووووللن أحووووود مووووون أمتوووووه يكووووود لعيشوووووه

يعموول فهووا هوول ذا رسوولل اّلِل .العوويا،ومن مث فوورغ لعقيدتووه ورسووالته وتكاليفووه،فلم يعلقووه عووائ   ووا أعوواين .
ليعيا،ويعمل لرسالته،فال أقل من أن ينهخ كل أحد مون أمتوه بنصويبه الصوغْي مون تكوالي  هوذ  الرسوال  
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كوك توتم التجربو  مون جانبهوا اهلخور   - -ك علوى رسولل اّلِل ولقد اوال املوال بعود ذلو -وقدوته أمامه  -
فلم يوودع هووذا املووال يشووغله أو يعطلووه،فكان كووالري  املرسوول  يف جوولق ،حَّت يسووتعلك علووى فتنوو  .وتووتم القوودوة

برسووالته،ألنه  - -إ ووا وووخ حمموود :املووال،ويرخا موون قيمتووه يف النفوولس وكووك   يقووللن أحوود بعوود ذلك
كوأنه .املال كاغل،فها هل ذا املال ذتيه غزيرا وفْيا،ولكنه ميضوك يف قعلتوه كذلكعاش فقْيا   يشغله من 

 يلم أن كان فقْيا.
ذ  القووليف مووا هوو  البوواقكومووا املووالف ومووا الكنوولزف ومووا ا؟نووانف حووني يتصوول ا نسووان الفوواين الضووعي  ابّللِ 
هووه الكثوووْي كء، ووال كوواألرم ومووا فيهوواف بوول موووا هووذا الكوولن املخلووول  كله،بعوود ا تصووال ابّلِل خووال  كووو

 والقليلف
 « ..ْسُحلرا   َرُجال  مَ لَن ِإ َّ ِإْن تَوتَِّبعُ :َوقاَل الظَّاِلُملنَ »ولكن القلم ما كانلا يلم ذلك يدركلن  

نوا وهنوا  هعليهوا  ورق.وهك كلم  لامل  فاحشو  حكاهوا عونهم هنا،وحكاهوا عونهم كوذلك يف سولرة ا سوراء
 .. «َن َسِبيال  َتِطيُعل لا َلَك اأْلَْمثاَل َفَضُللا َفال َيسْ اْنظُْر َكْيَ  َضَربُ »:رقا واحدا

ءة ون ّبوا ا سوالوك يقصودوقوللتهم ت.وكلتا السلرتني تعا؟ان ملضلعا متقاراب،يف جل متقارب هنوا وهنوا  .
للووه إذ ميثللنوه برجوول سوحر عقلوه،فهل يقوولل كالموا غريبوا   يق.التوونقا منوهو  - -إىل كوخا رسولل اّلِل 

بيعوووك،و  لوووه غوووْي نن مووون النووواس  ولكنهوووا يف اللقوووحل ذاتوووه تشوووك بشوووعلرهم الوووداخلك  ن موووا يقل الطبيعيووول 
اْنظُوْر  »:رهميوه مون أمووالورق علويهم يولحك ابلتعج.مألل ،و  هل من عواقة البشور و  مون مسوتلى البشور .

سوووانْي مووورة بوورواة األلووول  ر مرة،ومثوكووبهل  ابملسوووحلرين مرة،واهتمووول  ابلتزويوو« َكْيووَ  َضوووَربُلا لَووَك اأْلَْمثوووالَ 
ال فَوووو»ل للهوووودي ضووووللا عوووون كوووول نريوووو  للح ،وكوووول سووووبي« َفَضووووُللا»وكلوووه ضووووالل،وبعد عوووون إقرا  احلوووو  ..

 «.َيْسَتِطيُعلَن َسِبيال  
سوووبلوا ذات ُييا،اليت وينهووك هووذا ا؟وودل ببيووان تفاهوو  مووا يق حووولن ومووا يتصوولرون موون أعوورام احليوواة الوودن

فلل   ذكوول منهووا.ليووه،أو جنوولرسوولله إن كووان حقووا رسول ،من كنووز يلقووى إقيمو ،ويرووا أجوودر أن يعطيهووا اّلِل 
َجنَّوات  :ا  ِموْن ذِلكَ َل لَوَك َخوْيْ اَء َجَعوكوتَبواَرَ  الَّوِذي ِإْن »:كاء اّلِل ألعطا  أكث  ا يق حولن مون هوذا املتواع

 «.َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر،َوَاَْعْل َلَك ُقُصلرا  
ر برعايتوووه والشوووعل .را تصوووال بلاهوووه ا؟نوووات والقصل .ل لوووه خوووْيا مووون ا؟نوووات والقصلرولكنوووه كووواء أن اعووو

 و  متواع صوغرن الونعم،وتوذو  حوالوة ذلوك ا تصوال،الذي   تقاربوه نعمو  مو.وحيانته،وتلجيهه وتلفيقه .
 وكتان كتان لل كانلا يدركلن أو يتذوقلن  .أو عظم

 ر يوا القيامةلقطات الخهي وعااا الك ا 19 - 11الدرس الرابع:

وعند هذا احلد من استعرام مقل هتم الظامل  عون اّلِل وعلوى رسولل اّلِل،يكشو  عون مودى آخور مون آمواق  
فهم يكذبلن ابلساع ،ومن مث   يتحرجلن من للم و  اف اء،و  حشلن يلما يلقولن فيوه .كفرهم وضالهلم

مشووواهد القيامووو  يزلوووزل القلووولب الصووولدة  وهنوووا يصووولرهم يف مشوووهد موون.اّلِل فيحاسووبهم علوووى الظلوووم وا ف اء
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ويهز املشاعر ااامدة،ويطلعهم على هلل ما ينتظرهم هنا  وعلى حسن ما ينتظر املويمنني يف ذلوك اهلولل 
بُلا اِبلسَّواَعِ  َوأَْعتَوْدان ِلَموْن َكوذََّب اِبلسَّواَعِ  َسوِعْيا ،ِإذا رََأهْتُوْم ِموْن َمكوان  بَِعيود   َِعُو»:العظويم لا هَلوا تَوَغُيظووا  بَوْل َكوذَّ

  تَوْدُعلا اْليَووْلَم يُوبُولرا  واِحودا  َواْقعُولا يُوبُولرا  َكثِوْيا   .َوَزِفْيا ،َوِإذا أُْلُقلا ِمْنها َمكاان  َضيِِقا  ُمَقرَِّننَي َقَعْلا ُهناِلَك يُوُبلرا  
هَلُوووووْم َجوووووزاء  َوَمِصوووووْيا ،هَلُْم ِفيهوووووا موووووا َيشووووواُ َن  أَذلِوووووَك َخوووووْْي  أَْم َجنَّوووووُ  اْاُْلوووووِد الَّووووويِت ُوِعوووووَد اْلُمتوَُّقووووولَن كانَوووووحلْ :ُقلْ »

ف  « ..خاِلِديَن،كاَن َعلى َربَِِك َوْعدا  َمْسُي  
هذا املوووودى الووووذي يصوووولر  التعبووووْي بعيوووودا .وبلغوووولا هووووذا املوووودى موووون الكفوووور والضووووالل.بوووول كووووذبلا ابلسوووواع  .

بُلا اِبلسَّواعَ »:متطاو ،يضرب عن كل ما قبله ليثز  واسمه مث يكشو  عون اهلولل الوذي ينتظور ..«  ِ َبْل َكذَّ
ووووواَعِ  َسووووووِعْيا  »:إوا السووووووعْي حاضووووورة مهيوووووأة.أصوووووحاب هوووووذ  الفعلوووووو  الشووووونيع  « َوأَْعتَووووووْدان ِلَموووووْن َكووووووذََّب اِبلسَّ

ونعوووب بوووه خلوووع احليووواة وعسووويمها علوووى موووا لووويك مووون كوووأنه احليووواة اجملسوووم  مووون األكوووياء  -..والتشوووخيا 
القرآن،يرتفوووع ابلصووولر وابملشووواهد الووويت يعرضوووها إىل حووود ا عجاز، وووا  فووون يف -واملعووواين واحلوووا ت النفسوووي  
 .1804يبة فيها من عنصر احلياة

املكوووذبني  ى أول وووكوحنووون هنوووا أموووام مشوووهد السوووعْي املتسوووعرة،وقد قبوووحل فيهوووا احليووواة  فوووإذا هوووك تنظووور فووو  
هم،وتصوووعد تحووور  عليتراهم مووون بعيوود  فوووإذا هوووك تتغوويج وتزفووور فيسوومعلن زفْيهوووا وتغيظهوووا وهووك ت.ابلسوواع 

ب  قودام والقلول زلوزل األمشوهد رعيوه ي.الزفرات غيظا منهم وهك تتميز مون النقمو ،وهم إليهوا يف الطريو   .
ألقوولا  ا فتغلبهم.بووليتحاملويصووارعلوا فتصورعهم،و .فلم ي كولا هلووذ  الغولل نلقاء.مث هوا هووم أو ء قود وصووللا

  ا ضوووي ،يزيدهمكوووان منهوووموألقلا يف .لسالسووولألقلا مقرنني،قووود قرنوووحل أيوووديهم إىل أرجلهوووم يف ا.إليهوووا إلقووواء
يف  ،مكروبووووولنمث هوووووا هوووووم أو ء ايئسووووولن مووووون ااالص.كربووووو  وضووووويقا،ويعجزهم عووووون التفلوووووحل والتملمووووول .

لِوَك ُمَقورَِّننَي َقَعوْلا ُهنا ان  َضويِِقا  ها َمكواَوِإذا أُْلُقلا ِمنْ »:فراحلا يدعلن اهلال  أن ينقذهم من هذا البالء.السعْي
هوم أو ء   يطوا  مث هواب الوذي  ال  اليلم أمني  املتمب،واملنفذ اللحيد للخالص من هذا الكور فاهل.«يُوُبلرا  

لا يُوبُووووولرا   دا  َواْقعُووووولرا  واِحووووو  تَوووووْدُعلا اْليَووووووْلَم يُوبُووووو»:يسووووومعلن هتكموووووا سووووواخرا مريووووورا.يسووووومعلن جووووولاب الدعاء
عوورم مووا أعوود لرعيووه ياملكووروب فهووال  واحوود   اوودي كووي ا و  يكفووك كووي ا  ويف هووذا امللقوو  ا.«َكثِووْيا  

 اخر.سكم كذلك يعرم يف أسللب مته.للمتقني،الذين حشلن رّبم ويرجلن لقاء ،وييمنلن ابلساع 
ا مووووا َيشوووواُ َن اء  َوَمِصووووْيا  هَلُووووْم ِفيهوووو هَلُووووْم َجووووز لَن كانَووووحلْ قُووووْل أَذلِووووَك َخووووْْي ف أَْم َجنَّووووُ  اْاُْلووووِد الَّوووويِت ُوِعووووَد اْلُمتوَُّقوووو »

فكانَ .خالِوووِدينَ  ها اّلِل لوووود الوووويت وعوووودم جنوووو  ااأأذلووووك الكووورب الفظيووووع خووووْيف «. َعلووووى َربِِووووَك َوْعوووودا  َمْسووووُي  
موا يشواءونف  بولا فيهوااملتقني،وخلهلم ح  سياله عنها،ونله هقي  وعود  الوذي   حلو ،ومنحهم أن يطل

 ل الكرمي.رسل لى العوهل هنا  وجه للملازن ف ولكنها السخري  املريرة ابلساخرين الذين يتطاوللن 

                                                 
  (السيد رمحه هللا)«.قار الشرو »يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن. « التخييل احلسك والتجسيم»يراجع فصل.   - 1804
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 د أول ووووكمشووووه.مث ميضووووك مسووووتطرقا يعوووورم مشووووهدا آخوووور موووون مشوووواهد السوووواع  الوووويت كووووذب ّبووووا املكذبلن
 لووداين يسووأللناين أمووام املشووركني،وقد حشووروا مووع آهلووتهم الوويت كووانلا يزعملن،ووقوو  ا؟ميووع عبوواقا ومعبوولق

،فوَ »وايبوووولن   ُللا أَْم ُهووووْم َضووووَلْلُتْم ِعبوووواِقي هووووُي ِء،أَنْوُتْم َأْضووووأَ :ُقووووللُ يوَ َويوَووووْلَم َُيُْشوووورُُهْم َومووووا يَوْعبُووووُدوَن ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ
ووِبيَلف قاُللا َبغِووك لَنووا أَْن نَوتَِّخووَذ ِموو:السَّ ْم َوآابَءُهووْم َحووَّتَّ َولِكْن َمتوَّْعووتَوهُ .لِيوواءَ َك ِمووْن أَوْ ْن ُقونِووُسووْبحاَنَك  مووا كوواَن يَونوْ

بُلُكْم ِ ووا تَوقُ فَوَقووْد َكوو.َنُسوولا الووذِِْكَر،وَكانُلا قَوْلمووا  بُوولرا  . َوَمْن َيْظلِووْم ِمووْنُكْم .ا  يُعلَن َصووْرفا  َو  َنْصوور َفمووا َتْسووَتطِ لُللَن،ذَّ
 « ..نُِذْقُه َعذااب  َكِبْيا  

عبوولق موون قون ن،وكوول موقد يكلنوولن هووم املالئكوو  وا؟.ومووا يعبوودون موون قون اّلِل قوود يكلنوولن هووم األصوونام
ه تشووووووهْي مجعني،فيووووووأيف السوووووواح  الكووووووثى،وهم حمشوووووولرون  ولكن ا سووووووتجلاب هكووووووذا.وإن اّلِل لوووووويعلم.اّللِ 

لاحوووووود بوووووو  ّلِل الا ان«  اهلهلوووووو »وشنيووووووه،وهل ذاتووووووه عووووووذاب مرهوووووولب  وا؟وووووولاب هوووووول ا انبوووووو  موووووون هووووووي ء 
اء موون ذوا هلووم أوليووق أن يتخوووتنزيهووه عوون ذلووك ا ف اء،والتووث    موون اقعوواء األللهيوو ،ولكن موون جموور .القهار

بَ ُسْبحاَنَك  موا كوا:قاُللا »: ك ا؟احدين ا؟هالقون اّلِل،والزراي  على أول  نَوتَِّخوَذ ِموْن ُقونِوَك غِوك لَنوا أَنْ َن يَونوْ
 « ..لرا  بُ لا قَوْلما  َر،وَكانُ َولِكْن َمتوَّْعتَوُهْم َوآابَءُهْم َحَّتَّ َنُسلا الذِِكْ .ِمْن أَْولِياءَ 

أنسوواهم قوود أهلوواهم و  -ه و  كووكر لووى غووْي معرفوو  بلاهووه النعموو  و  تلجووع -فهووذا املتوواع الطليوول املوولرّو 
ر والبلا. مثوووووار زرع و كووووواألرم البووووولر   حيووووواة فيهوووووا و .ذكووووور املنعم،فانتهوووووحل قلووووولّبم إىل ا؟ووووودب والبلار

 جدب القللب،وخلاء احلياة..اهلال ،ولكن اللفج يلحك كذلك اب؟دب واالاء
بُ فَوَقودْ »:عندئذ يتلجه إىل أول وك العبواق ا؟هوال اباطواب املخوزي املهوني َفموا َتْسوَتِطيُعلَن .نَ ا تَوُقلُلل ِ ولُكْم  َكوذَّ

   صر  العذاب و  ا نتصار...« َصْرفا  َو  َنْصرا  
ْظلِووْم َوَمووْن يَ »:رمد يف األينتقل السوويا  فجووأة إىل املكووذبني وهووم بعوو.وبينمووا املشووهد يف اهلخوورة يوولم احلشوور

أ فيهوا لالسوتجاب  ظو  الويت تتهيوب يف اللحقرآن يف ملك القلل ..ذلك على نريق  ال« نُِذْقُه َعذااب  َكِبْيا  :ِمْنُكمْ 
ايوووو  ا فوووو اء و - -وهووووك متووووأيرة  ثوووول ذلووووك املشووووهد املرهوووولب  واهلن وقوووود كووووهدوا وكووووهد رسوووولل اّلِل 

 لا  ..يف األس وواي  ا ع ام على بشري  الرسلل وأكله الطعام ومشيه.والتكذيه وا ستهزاء
 رسلطبيمة هللال ال 20الدرس الخامس:

َوموا »:ييسيه، نه   يكن بدعا من الرسل،فكلهم ميشلن على سلاءيسليه و  - -اهلن يعلق إىل الرسلل  
ُوووووْم لَيَوووووْأُكُللَن  لَوووووَك ِموووووَن اْلُمْرَسوووووِلنَي ِإ َّ ِإوَّ ا بَوْعَضوووووُكْم لِوووووبَوْعخ  يف اأْلَْسووووولاِ  َوَجَعْلنووووو َومَيُْشووووولنَ  لطَّعوووووامَ اأَْرَسوووووْلنا قَوبوْ

َن     « ..وَنف وَكاَن َرُبَك َبِصْيا  أََتْصثُِ .ِفتوْ
سوون  .إ ا هوول اعوو ام علووى سوون  موون سوونن اّللِ .فووإذا كووان هنووا  اعوو ام فلوويك هوول اع اضووا علووى كخصووه

نَوو   »:مقوودرة مقصوولقة هلووا غايتهووا املرسوولم  ليعوو م موون   يوودركلن حكموو  اّلِل .«َوَجَعْلنووا بَوْعَضووُكْم لِووبَوْعخ  ِفتوْ
ولتمضوووك الووودعلة تغالوووه وتغلوووه بلسوووائل البشووور .ّلِل وحكمتوووه ونصر وليصوووث مووون يثووو  اب.وتووودبْي  وتقدير 
بصوْيا ابلطبووائع .«وَكواَن َربُوَك َبِصوْيا  ».« .أََتْصوِثُوَنف»:ا بوتالء وليثبحل مون يثبوحل علوى هوذا .ونرائو  البشور
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ى قلووه إُيا هووا وللهووا ونسوومتها الرخيوو  علوو« وَكوواَن َربُووكَ »وهلووذ  ا ضوواف  هنووا .والقللب،واملصووائر والغاايت
 واّلِل بصْي  داخل القللب ...يف مقام التأسي  والتسلي  وا يلاء والتقريه . - -الرسلل 
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 [44إل   21اآليات :(25]سور  ال رقان ):الوحد  الثانية

 الك ار عل  القرآن والرسول وأاهللايرهم بمصارع السابقيناعارا ات رد 

َنا اْلمَ َوقاَل الَِّذيَن   يَوْرُجلَن لِ }  ا يف أَنْوُفِسِهْم َوَعتَووْلا ُعتُوول ا  بَّنا َلَقِد اْسَتْكَثُو أَْو نَرى رَ  الِئَك ُ قاَءان َلْل  أُْنزَِل َعَليوْ
موا  ْمنا ِإىل( َوقَودِ 22را  حَمُْجولرا  )ُقللُولَن ِحْجوْجورِِمنَي َويوَ ( يَوْلَم يوَوَرْوَن اْلَمالِئَكوَ    ُبْشورى يَوْلَم ِوذ  لِْلمُ 21َكِبْيا  )

ثُلرا  ) ( َويوَوْلَم 24 )ْحَسُن َمِقويال  نَِّ  يَوْلَمِ ذ  َخْْي  ُمْستَوَقر ا َوأَ ( َأْصحاُب ا؟َْ 23َعِمُللا ِمْن َعَمل  َفَجَعْلناُ  َهباء  َمنوْ
كواِفرِيَن ْلموا  َعلَوى الْ ِن وَكواَن يوَ اْلُمْلوُك يَوْلَم ِوذ  احْلَوُ  لِلورَّمحْ  (25َتَشقَُّ  السَّماُء اِبْلَغمواِم َونوُوِزَِل اْلَمالِئَكوُ  تَوْنوزِيال  )

َوذْ ( َويَوْلَم يَوَعُخ الظَّاِ ُ َعلوى يََديْوِه يَوُقولُل اي لَيوْ 26َعِسْيا  ) تَوِب ( اي وَ 27ُسولِل َسوِبيال  )ُت َموَع الرَّ تَوِب اختَّ يْولَوَّت لَيوْ
ووْذ فُووالان  َخلِوويال  ) ووْعووَد إِ ( َلَقووْد َأَضوولَِّب َعووِن الووذِِْكِر بوَ 28َ ْ َأختَِّ ( 29ْنسوواِن َخووُذو   )ْيطاُن ِلإْلِ ْذ جوواَءين وَكوواَن الشَّ

َوووُذوا هوووَذا اْلُقووووْرآَن َمهْ  َجَعْلنوووا ِلُكووولِِ نَووووِلِ  َعوووُدو ا ِمووووَن  وََكووووذِلكَ  (30)ُجووولرا  َوقووواَل الرَُّسووولُل اي َربِِ ِإنَّ قَوووووْلِمك اختَّ
 واِحووَدة  َكووذِلَك ْرآُن مُجْلَوو   َكَفووُروا لَووْل  نوُووِزَِل َعَلْيووِه اْلُقوو  ِذينَ ( َوقوواَل الَّوو31اْلُمْجوورِِمنَي وََكفووى ِبَربِِووَك هوواِقاي  َوَنِصووْيا  )

( الَّوووِذيَن 33ا  )َسوووَن تَوْفِسووْي  ِ َثَوول  ِإ َّ ِجْ نووواَ  اِبحْلَوو ِِ َوَأحْ ( َو  َذْتُلنَووكَ 32لِنُوثَوبِِووحَل بِووِه فُوووياَقَ  َوَرتوَّْلنوواُ  تَووووْرتِيال  )
َوَلَقْد آتَوْينا ُملَسى اْلِكتاَب َوَجَعْلنوا  (34ِبيال  )َضُل سَ  َجَهنََّم أُْولِ َك َكر  َمكاان  َوأَ ُُيَْشُروَن َعلى ُوُجلِهِهْم ِإىل
بُلا آِبايتِنوافَوُقْلنَوا اْذَهبوا ِإىَل اْلَقوْلِم ا (35َمَعُه َأخاُ  هاُروَن َوزِيورا  )  نُول   ( َوقَووْلمَ 36ْم تَوْدِمْيا  )فَوَدمَّْرانهُ  لَّوِذيَن َكوذَّ

وووو بُلا الُرُسووووَل أَْغَرْقنوووواُهْم َوَجَعْلنوووواُهْم لِلنَّوووواِس آيَوووو   َلمَّ ( َوعوووواقا  َومَثُوووولَق 37) اِلِمنَي َعووووذااب  أَلِيمووووا  تَووووْدان لِلظَّوووو َوأَعْ ا َكووووذَّ
ان ( وَُكووال  َضوورَ 38َوَأْصووحاَب الوورَّسِِ َوقُوووُروان  بَوونْيَ ذلِووَك َكثِووْيا  ) َوَلَقووْد أَتَوووْلا  (39ا  )ْتبِووْي توَ بْنا لَووُه اأْلَْمثوواَل وَُكووال  تَووثَّ

ووْلِء أَفَولَووْم َيُكلنُوول  َوِإذا رَأَْوَ  ِإْن  (40) نُلا   يَوْرُجوولَن ُنُشوولرا  َوووا بَووْل كوواا يَوَروْ َعلَووى اْلَقْريَووِ  الَّوويِت أُْمِطووَرْت َمطَووَر السَّ
ُ َرُسووول   ) هوووا َثان َعَليْ ُيِضوووُلنا َعوووْن آهِلَِتنوووا لَوووْل  أَْن َصووو( ِإْن كووواَق لَ 41يَوتَِّخوووُذوَنَك ِإ َّ ُهوووُزوا  أَهوووَذا الَّوووِذي بَوَعوووَة اّللَّ

َوَذ ِإهلَوُه َهولاُ  أَفَأَنْو42َوَسْلَ  يَوْعَلُملَن ِحنَي يوَوَرْوَن اْلَعوذاَب َموْن َأَضوُل َسوِبيال  ) َلْيوِه حَل َتُكولُن عَ ( أَرَأَيْوحَل َموِن اختَّ
 { (44َسِبيال  ) ْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُ  ِإ َّ َكاأْلَ لَن ِإْن ُهمْ ْو يَوْعِقلُ ( أَْم َهَْسُه أَنَّ َأْكثَوَرُهْم َيْسَمُعلَن أَ 43وَِكيال  )

 مقدمة الوحد 

يبوودأ هووذا الشوولط موون السوولرة  ووا يشووبه بوودء الشوولط األول،ويسووْي سووْيته يف تقوودمي مووا يتطوواول بووه املشووركلن 
يف  - -لووى رسوولل اّلِل واق احات،مقدموو  ملووا يتطوواوللن بووه عاع اضووات علووى رّبم،ومووا يتفلهوولن بووه موون 

غْي أن السوويا  هنووا يعجوول بعوورم مووا ينتظوورهم موون عووذاب اهلخوورة عقووااب علووى ذلووك .مقووام تسووليته وتعزيتووه
نَووا اْلَمالِئَكووُ  أَْو نَوورى َربَّنووا»:التطوواول،يف سلسوول  متصوول  موون مشوواهد القياموو ،رقا علووى قوولهلم « لَووْل  أُنْووزَِل َعَليوْ

لقورآن منجما،ويعقوه ببيوان احلكمو  مون تنزيلوه متتابعوا،ويطم ن رسولل مث يعرم اع اضواهتم علوى تنزيول ا..
و  ذتلنوووك  ثووول إ  ج نوووا  ابحلووو  وأحسووون تفسوووْيا :علوووى عووولن اّلِل لوووه كلموووا هووودو  يف جووودل - -اّلِل 
ويعوورم عليووه وعلوويهم مصووارع املكووذبني قبلهم،ويلجووه نظوورهم إىل مصوورع قوولم لوولط،وهم ميوورون علووى قريتووه ..

كل أول ك مقدم  لعورم اسوتهزائهم بشخصوه .ا أ  ُير  قللّبم منظرها وهم ميرون عليها .املدمرة،مستنكر 
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- - ِإْن »:وتطاوهلم على مقامه،وما يكاق يعرم هذا حَّت يعقه عليه تعقيبوا قولاي،ُيقرهم فيوه وُيتقورهم
 « ..ُهْم ِإ َّ َكاأْلَْنعاِم،َبْل ُهْم َأَضُل َسِبيال  

 ل  بمي طلبات الك ار وصور  لهم يوا القيامةالرد ع 29 - 21الدرس ا ول:

نَووا اْلمَ :َوقوواَل الَّووِذيَن   يَوْرُجوولَن لِقوواَءان » وا يف أَنْوُفِسووِهْم،َوَعتَوْلا بَّنووا  َلَقووِد اْسووَتْكثَُ أَْو نَوورى رَ  الِئَكوو ُ َلْل  أُنْووزَِل َعَليوْ
قَوِدْمنا ِإىل موا َعِملُولا ِموْن وَ .ِحْجرا  حَمُْجلرا  :للُولنَ ِمنَي،َويَوقُ ُمْجرِ ذ  لِلْ يَوْلَم يَوَرْوَن اْلَمالِئَكَ    ُبْشرى يَوْلَم ِ .ُعتُول ا َكِبْيا  

ثُلرا    َشوقَُّ  السَّوماُء اِبْلَغموامِ تَ َويوَوْلَم .َأْحَسوُن َمِقيال  تَوَقر ا وَ ْْي  ُمْسوَأْصوحاُب اْ؟َنَّوِ  يَوْلَم ِوذ  َخو.َعَمل  َفَجَعْلناُ  َهبواء  َمنوْ
َويَوْلَم يَوَعوُخ الظَّواِ ُ َعلوى .ا  َعلَوى اْلكواِفرِيَن َعِسوْي  كواَن يَوْلموا  مْحِن َو اْلُمْلُك يَوْلَمِ ذ  احْلَوُ  لِلورَّ . تَوْنزِيال  َونُوِزَِل اْلَمالِئَك ُ 

َوْذُت َموَع الرَُّسولِل َسوِبيال  :يََدْيِه،يَوُقللُ  َتِب اختَّ تَوِب  َْ  لَوَّت  اي َويوْ .اي لَيوْ وْذ فُوالان  َخلِ لَيوْ .َلَقو َأختَِّ ْد َأَضولَِّب َعوِن الوذِِْكِر يال 
 «بَوْعَد ِإْذ جاَءين،وَكاَن الشَّْيطاُن ِلإْلِْنساِن َخُذو   

 قيمووووولن حيووووواهتمبه،و  يإن املشووووركني   يرجووووولن لقووووواء اّلِل،أي   ينتظوووورون هوووووذا اللقووووواء،و  ُيسووووبلن حسوووووا
نتهم بكلموووات طل  ألسووونومن مث   تستشوووعر قلووولّبم وقوووار اّلِل وهيبتوووه وجاللوووه،فت.وتصووورفاهتم علوووى أساسوووه

 وتصلرات   تصدر عن قله يرجل لقاء اّلِل.
َنا اْلمَ :َوقاَل الَِّذيَن   يَوْرُجلَن لِقاَءان»  « ..بَّنا أَْو نَرى رَ  الِئَك ُ َلْل  أُْنزَِل َعَليوْ

أن دعلهم إليهووا،ة الوويت يووفقوود كووانلا يسووتبعدون أن يكوولن الرسوولل بشوورا وكووانلا يطلبوولن،لكك ييمنوولا ابلعقيوود
 علوووى مقوووام اّللِ  ل تطووواولوهووو.تنوووزل علووويهم املالئكووو  تشوووهد ّبوووا،أو أن يوووروا اّلِل سوووبحانه وتعووواىل فيصووودقلا .

 سبحانه.
لا م حوَّت يتطواولهوفمن .در قوتطاول ا؟اهل املسته  الذي   ُيك جالل اّلِل يف نفسوه،و  يقودر اّلِل حو  

لتائهو  اخلقوه كالوذرة و لوك اّلِل مون هوم وهوم يف مهذا التطاولف من هم إىل جلار اّلِل العظيم ا؟بار املتكثف 
 نفوك يف يورق علويهم ومون مث.. الصغْية،إ  أن يربطلا أنفسهم ابّلِل عن نري  ا ميوان فيسوتمدوا منوه قيموتهم

 .« ..ا ُعتُول ا َكِبْيا  ْم َوَعتَولْ نْوُفِسهِ َلَقِد اْسَتْكَثُوا يف أَ »:اهلي  قبل أن تنتهك،يكش  عن منبع هذا التطاول
م حَّت كوغلهم م  نفسهلقد تضخم كعلره.لقد عظم كأوم يف نظر أنفسهم،فاستكثوا ونغلا نغياان كبْيا

ت يف أعيووونهم وقووود كوووث  لقد عووواقوا موووا ُيسووولن إ  أنفسوووهم.عووون تقووودير القووويم احلقيقيووو  ووزووووا وزان صوووحيحا
اللووه  جوول جوتضووخمحل وعظمووحل،حَّت ليحسووبلوم كووي ا عظيمووا يف هووذا الكوولن يسووتح  أن يظهوور هلووم اّللِ 

 لييمنلا ويصدقلا 
ور يوو  املالئكوو   -مث يسوخر موونهم بصوود  وحو ،إذ يطلعهووم علووى اهلوولل الوذي ينتظوورهم يوولم يورون املالئكوو   

فوإوم   يورون املالئكو  إ  يف يولم عصويه هائول،ينتظرهم فيوه العوذاب الوذي    -هك أقل الطلبني تطاو  
يوَوووْلَم يوَوووَرْوَن اْلَمالِئَكوووَ    ُبْشووورى يَوْلَم ِوووذ  »:حلسووواب والعقوووابذلك هووول يووولم ا.ناقووو  هلوووم بوووه،و  ْنووواة هلوووم منوووه

ثُووولرا  .ِحْجرا  حَمُْجلرا  :َويَوُقللُووولنَ .لِْلُمْجرِِمنيَ  ..يووولم يتحقووو  « َوقَوووِدْمنا ِإىل موووا َعِملُووولا ِموووْن َعَمووول  َفَجَعْلنووواُ  َهبووواء  َمنوْ
ذ   يبشور اجملرمولن ولكون يعوذبلن.فياهلا مون اسوتجاب  يلم و« يوَوْلَم يوَوَرْوَن اْلَمالِئَكو َ »:اق احهم الوذي اق حول 
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وهك مجلو  اتقواء للشور ولاعوداء كوانلا يقلللووا .أي حراما حمرما« ِحْجرا  حَمُْجلرا  »:ملا يقلللن  يلم ذ يقلللن
وهك عري يف ذلك اليلم على ألسنتهم  كم العاقة مون الوذهلل حوني .استبعاقا ألعدائهم وهرزا من أذاهم

َوقَوِدْمنا ِإىل موا َعِملُولا  »:ولكن أين هم اليلم  وا كوانلا يقللولن  إن الودعاء   يعصومهم و  ميونعهم.يفاجأون
ثُلرا    « ..ِمْن َعَمل  َفَجَعْلناُ  َهباء  َمنوْ

علووى نريقوو  القوورآن يف التجسوويم والتخييوول  -واايال يتبووع حركوو  القوودوم اجملسووم  املتخيلوو  .هكووذا يف حلظوو 
ذلوك .لاعمال،والتذري  يف اهللاء فإذا كل ما عمللا يف الودنيا مون عمول صواحل هباء وعملي  ا ترة - 1805
  يقووووم علووووى ا ميان،الووووذي يصوووول القلووووه ابّلِل،والووووذي اعوووول العموووول الصوووواحل منهجووووا مرسوووولما وأصووووال  أنووووه

فال قيمووو  لعمووول مفووورق   .قاصووودا،  خوووب  عشووولاء،و  نوووزوة نارئووو ،و  حركووو  مبتووولرة   قصووود هلوووا و  غايووو 
 يتصل  نهج،و  فائدة حلرك  مفرقة ليسحل حلق  من سلسل  ذات هد  معللم.

إن وجووولق ا نسوووان وحياتوووه وعملوووه يف نظووورة ا سوووالم ملصووولل  كلهوووا  صووول هوووذا الكلن،وابلنووواملس الوووذي 
فإذا انفصول ا نسوان  ياتوه عون . ا فيوه ا نسوان وموا يصودر عنوه مون نشواط.ُيكمه،والذي يصله كله ابّللِ 

لرئيسك الوذي يربطوه ويورب  الكلن،فإنوه يصوب  لقوك ضوائعا   وزن لوه و  قيمو ،و  تقودير لعملوه و  انلر ا
بل   وجووولق هلوووذا العمووول و  بقاء.وا ميوووان هووول الوووذي يصووول ا نسوووان بربوووه فيجعووول لعملوووه قيمووو  .حسووواب

دم إعووداما تع.ووزان،واعوول لووه مكانووه يف حسوواب هووذا الكوولن وبنائه.وهكووذا تعوودم أعمووال أول ووك املشووركني
ثُولرا  »:يصلر  التعبْي القرآين تلك الصلرة احلسوي  املتخيلو  « َوقَوِدْمنا ِإىل موا َعِملُولا ِموْن َعَمول  َفَجَعْلنواُ  َهبواء  َمنوْ

.. 
نَّوِ  يَوْلَم ِوذ  ْصحاُب ا؟َْ أَ »:ملشهدوهنا يلتفحل إىل ا؟انه اهلخر فإذا امليمنلن أصحاب ا؟ن  ليتم التقابل يف ا

ا يقابول خفو  نووا سوتقرار ه. الظالليف..فهوم مسوتقرون مسو وحلن انعمولن « َقر ا َوَأْحَسوُن َمِقويال  َخْْي  ُمْستوَ 
 وا نم نان يقابل الفزع الذي يطل  ا ستعاذة يف ذهلل..اهلباء املنثلر

 سووانْيك شيوورا ابألكووان ذلوو  ور ا.ولقوود كووان الكفووار يق حوولن أن ذتوويهم اّلِل يف للوول موون الغمووام واملالئكوو 
آخور  لْيسوم مشوهدا نوا يعولقفه.ا سرائيلي  اليت كانحل تصلر ا له ي اءى هلم يف سوحاب  أو عمولق مون النار

ْلُمْلووُك ا.اْلَمالِئَكووُ  تَوْنزِيال   ِم،َونُوِزِلَ ْلَغموواَويوَووْلَم َتَشووقَُّ  السَّووماُء ابِ »:يوولم يتحقوو  اقوو احهم بنووزول املالئكوو  إلوويهم
 «.ا  وَكاَن يَوْلما  َعَلى اْلكاِفرِيَن َعِسْي .يَوْلَمِ ذ  احلَُْ  لِلرَّمْحنِ 

وكلهوووا تشوووْي إىل .وهوووذ  اهليووو  وكثوووْي غْيهوووا يف القووورآن يقووورر أن أحووودات فلكيووو  ضوووخم  سوووتتم يف ذلوووك اليلم
وإىل انقووالب يف .اخووتالل كاموول يف النظووام الووذي يوورب  أجووزاء هووذا الكوولن املنظوولر وأفالكووه وْنلمووه وكلاكبووه

وهل انقوووالب   يقتصووور علوووى األرم،إ وووا يشووومل .ه،تكلن بوووه وايووو  هوووذا العوووا أوضووواعه وأكوووكاله وارتباناتووو
و   س مووووون اسوووووتعرام مظووووواهر هوووووذا ا نقوووووالب كموووووا جووووواءت يف سووووولر .النجووووولم والكلاكوووووه واألفوووووال 

                                                 
قار «. »مشواهد القيامو  يف القورآن»ويراجوع كتواب «. التصولير الفوب يف القورآن»يراجع فصل التخييل احلسوك والتجسويم يف كتواب   - 1805

 السيد رمحه هللا ()«.الشرو 
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وووْمُك ُكووولَِِرْت َوِإَذا الُنُجووولُم اْنَكوووَدَرتْ ».متعووودقة َْت ..ِإَذا الشَّ َرتْ َوِإَذا اْلِبحوووا.َوِإَذا اْ؟ِبووواُل ُسوووْيِِ ِإَذا ».« .ُر ُسوووجِِ
ووووووماُء انْوَفطَووووووَرتْ  ووووووَرتْ .َوِإَذا اْلَكلاكِووووووُه انْوتَوثَوووووووَرتْ .السَّ ووووووماُء ».« .َوِإَذا اْلُقبُوووووولُر بُوْعثِووووووَرتْ .َوِإَذا اْلِبحوووووواُر ُفجِِ ِإَذا السَّ

وووا َوُحقَّوووحلْ .اْنَشوووقَّحلْ  وووا َوُحقَّوووحلْ وَ .َوأَْلَقحْل موووا ِفيهوووا َوخَتَلَّحلْ .َوِإَذا اأْلَْرُم ُمووودَّتْ .َوأَِذَنحْل ِلَرّبِِ فَوووِإَذا ».« .أَِذنَوووحْل ِلَرّبِِ
بَوث وا.َوُبسَّحِل اْ؟ِباُل َبس وا.ِإذا ُرجَّحِل اأْلَْرُم َرج ا».«اْنَشقَّحِل السَّماُء َفكاَنحْل َوْرَقة  َكالدِِهانِ  « َفكاَنحْل َهبواء  ُمنوْ

َلحِل اأْلَْرُم َوا؟ِْ .فَووِإذا نُِفووَ  يف الُصووولِر نَوْفَخوو   واِحووَدة  ».. وو   واِحَدة  َومحُِ فَويَوْلَم ِوووذ  َوقَوَعووحِل اْللاِقَعوووُ  .بووواُل فَوودُكَّتا قَكَّ
وووماُء َفِهوووَك يَوْلَم ِوووذ  واِهيَووو    وووماُء َكاْلُمْهوووِل،َوَتُكلُن اْ؟ِبووواُل َكووواْلِعْهنِ ».« .َواْنَشوووقَّحِل السَّ ِإذا ».« .يوَوووْلَم َتُكووولُن السَّ

ِّ ».« .قاهَلووواَوَأْخَرَجوووحِل اأْلَْرُم أَيْ .زُْلزِلَوووحِل اأْلَْرُم زِْلزاهَلا ثُل َوَتُكووولُن اْ؟ِبووواُل .يوَوووْلَم َيُكووولُن النَّووواُس َكووواْلَفراِش اْلَمبوْ
 « ..َكاْلِعْهِن اْلَمنوُْفلشِ 

ُم َواْ؟ِبواُل يوَوْلَم تَوْرُجوُ  اأْلَرْ ».. «اب  أَلِويم   هوذا َعوذفَاْرتَِقْه يَوْلَم َشْيت السَّماُء ِبُدخان  ُمِبني ،يَوْغَشوى النَّواسَ  »
َفِطوووووور  بِووووووهِ ».« .بوووووواُل َكِثيبووووووا  َمِهوووووويال  وَكانَووووووحِل ا؟ِْ  ووووووماُء ُمنوْ ووووووإِ ».« .السَّ وووووواحِل اأْلَرْ ذا قُكَّ  فَووووووِإذا بَوووووورِ َ ».« .ُم قَك 

ووَع الشَّووْمُك َواْلَقَموورُ  بوواُل َوِإَذا ا؟ِْ ِإَذا السَّووماُء فُرَِجووحْل، نُِمَسووحْل،وَ لُنُجوولمُ افَووِإَذا ».. «اْلَبَصُر،َوَخَسووَ  اْلَقَمُر،َومجُِ
ِعَلجووا  َو   ا  َصْفَصووفا    تَورى ِفيهوواَيَذرُها قاعووْسوفا ،فوَ يَوْنِسووُفها َريبِِ نَ :َوَيْسوو َوُللَنَك َعوِن اْ؟ِبوواِل فَوُقلْ ».« .ُنِسوَفحلْ 

ُ اْ؟ِبواَل َوتَوو َويَوْلمَ ».« .لسَّحابِ اَوتَوَرى اْ؟ِباَل َهَْسُبها جاِمَدة  َوِهَك َاُُر َمرَّ ».« .أَْمتا   « ة  َرى اأْلَْرَم ابرِزَ ُنَسوْيِِ
ِجلِِ لِْلُكُتهِ لسَّماَء َكطَ اْطِلي نَ يَوْلَم ».« .يَوْلَم تُوَبدَُّل اأْلَْرُم َغْْيَ اأْلَْرِم َوالسَّماواتُ ..»  « ..كِِ السِِ

  ،وتنسوو  فيهوواألرم وتدافهووذ  اهلايت كلهووا تنووبء  ن وايوو  عاملنووا هووذا سووتكلن وايوو  مروعوو ،ترج فيهووا 
لك كووذ.التها انراا واسووتحالئهووا موون أيوور ا ضووطراب وإمووا بتفجوور ذراهتووا؟بووال،وتتفجر فيهووا البحووار إمووا ابمت

تول املسوافات نتثر،وختتطمك فيها النجلم وتنكدر،وتشق  فيها السماء وتنفطور،وتتحطم فيهوا الكلاكوه وت
ل الكووولين ذا اهلووول هوووإىل آخووور .فيجموووع الشووومك والقمر،وتبووودو السوووماء مووورة كالووودخان ومووورة متلهبووو  محوووراء .

 الرعيه.
وقوووود يكوووولن هوووول السووووحه .ل  اّلِل املشووووركني بتشووووق  السووووماء ابلغمامحوووو -لفرقووووان ا -السوووولرة  ويف هووووذ 

لن،  كووانلا يق حوو  فرين كموواوتنزل املالئكوو  يلم ووذ علووى الكووا.امل اكموو  موون أخبوورة تلووك ا نفجووارات املروعوو 
يووه موون  ووا ف« ِسووْيا  يَن عَ وَكوواَن يَوْلمووا  َعلَووى اْلكوواِفرِ »لكوون ليتللوولا عووذاّبم  موور رّبووم و  - -لتصوودي  الرسوولل 

 ْيفك اليلم العس مثل ذليففما هلم يق حلن نزول املالئك  وهم   ينزللن إ  .هلل،و ا فيه من عذاب .
يعرضووه عرضووا نووليال مديوودا،حيل .مث يعوورم مشووهدا موون مشوواهد ذلووك اليلم،يصوولر نوودم الظوواملني الضالني

َويوَوْلَم يَوَعووُخ »:يديوه مون النوودم واألسو  واألسوى مشوهد الظوا  يعووخ علوى.للسوامع أنوه لون ينتهووك ولون يث 
َووْذُت َمووَع الرَُّسوولِل َسووِبيال  :الظَّوواِ ُ َعلووى يََديْووِه يَوُقووللُ  تَووِب اختَّ ووْذ فُووالان  َخِليال  .اي لَيوْ تَووِب َ ْ َأختَِّ َلَقووْد َأَضوولَِّب .اي َويْولَووَّت لَيوْ

 « ..إْلِْنساِن َخُذو   َعِن الذِِْكِر بَوْعَد ِإْذ جاَءين وَكاَن الشَّْيطاُن لِ 
ويصمحل كل كوكء مون حللوه ويورو  ميود يف صولته املتحسور،ونثاته األسويف  وا يقواع املمودوق يزيود امللقو  

َويوَووْلَم »حَّت ليكوواق القووارئ لووآلايت والسووامع يشوواركان يف النوودم واألسوو  واألسووى  .نوول  ويزيوود أيوور  عمقووا
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إ ووا هوول يووداول بووني هووذ  وتلووك،أو امووع .ه يوود واحوودة يعووخ عليهافووال تكفيوو..« يَوَعووُخ الظَّوواِ ُ َعلووى يََديْووهِ 
وهك حركوو  معهوولقة يرمووز ّبووا إىل .بينهمووا لشوودة مووا يعانيووه موون النوودم الووالذع املتمثوول يف عضووه علووى اليوودين

 حال  نفسي  فيجسمها عسيما.
َووْذُت َمووَع الرَُّسوولِل َسووِبيال  :يَوُقووللُ  » تَووِب اختَّ الرسوولل الووذي  .نووه .قووه،و  أضوول عر ه،  أفافسوولكحل نريقوو..« اي لَيوْ

 كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه اّلِل رسل  
َوْذُت َموَع الرَُّسولِل َسوِبيال ( قوال تَوِب اختَّ اجتمع :عون مقسوم يف قللوه:) َويوَوْلَم يَوَعوُخ الظَّواِ ُ َعلَوى يََديْوِه يَوُقولُل اَيلَيوْ

بلغب أنووووك أتيووووحل حمموووودا :حوووود ا لصوووواحبهعقبوووو  بوووون أيب معووووي  وأيِب بوووون خلوووو ، وكوووواان خليلووووني، فقووووال أ
فاستمعحل منه، وهللا   أرضى عنك حَّت تتفل يف وجهه وتكِذبه، فلوم يسولطه هللا علوى ذلوك، فقتول عقبو  

بيوود  يوولم أُحوود يف القتووال، و ووا اللووذان أنووزل هللا فيهمووا:) وأمووا ُأيِب بوون خلوو  فقتلووه النووِل .يوولم بوودر صووثا 
َتِب اختََّْذُت َمَع الرَُّسلِل َسِبيال (.َويَوْلَم يَوَعُخ الظَّاِ ُ عَ   1806َلى يََدْيِه يَوُقلُل اَيلَيوْ

لطعوام، فوأىب عقب  بن أيب معي  قعا جملسا فيهم النوِل :وعن جماهد:) َويَوْلَم يَوَعُخ الظَّاِ ُ َعَلى يََدْيِه ( قال
ا رُسوولُل هللا"، فقال"و  آُكوول حووَّت َتْشووَهَد أْن   إلووَه إ  هللاُ، وأ:أن ذكوول، وقووالالنووِل  وود  مووا أنووحل :نَّ حُممَّ

ا رُسوولُل هللا:"نعم"، قال:آبكوول حووَّت أكووهدف قووال وود  فلقيووه أميوو  بوون خلوو  .أكووهد أن   إلووه إ  هللا وأنَّ حُممَّ
إن أخا  على ما تعلم، ولكب صنعحل نعاما فأىب أن ذكل حَّت أقلل ذلوك، فقلتوه، :صبلتف فقال:فقال

 1807وليك من نفسك.
ووْذ فُووالان  َخلِوويال  اي َويْولَووَّت » تَووِب َ ْ َأختَِّ ء يصوود عوون سووبيل ل كوول صوواحه سوول تجهيوول ليشوومفووالان ّبووذا ال..« لَيوْ

يطاان يضول،أو كوان لقود كوان كو..« ْذ جواَءين َلَقْد َأَضلَِّب َعِن الوذِِْكِر بَوْعوَد إِ »..الرسلل ويضل عن ذكر اّلِل  
د،ويف ملاقو  حذله عنود ا؟وااذ ن،و  يقلق  إىل ملاق «    وَكاَن الشَّْيطاُن ِلإْلِْنساِن َخُذو »علان للشيطان 

م مصوووووْيهم هلووووويت عسوووووم اهلووووولل والكووووورب ..وهكوووووذا را  القووووورآن يهوووووز قلووووولّبم هوووووزا ّبوووووذ  املشووووواهد املزلزلووووو ،ال
ن علوووى مقاموووه ،ويتطووواولل واقعوووا مشوووهلقا،وهم بعووود يف هوووذ  األرم،يكوووذبلن بلقووواء اّللِ  املخيووو ،وتريهم إاي 

 وان.بعد فلات األ دم الفاجعا ق احات املسته ة واهللل املرعه ينتظرهم هنا  والنقون تلقْي،ويق حلن 
 الرد عل  اعاراض الك ار عل  القرآن وحكمة أنهيله م رقا 34 - 30الدرس الثاني:

واع اضواهتم  - -وبعد هذ  ا؟للو  يف اليولم العسوْي يعولق ّبوم إىل األرم يسوتعرم مولقفهم موع الرسولل 
َوقواَل الرَُّسولُل اي َربِِ  »:مث ينهك هذ  ا؟لل   شهدهم كذلك يلم احلشور والنشولر.نزيل القرآنعلى نريق  ت

َوووُذوا هوووَذا اْلُقوووْرآَن َمْهُجلرا   وََكوووذِلَك َجَعْلنوووا ِلُكووولِِ نَوووِلِ  َعوووُدو ا ِموووَن اْلُمْجرِِمنَي،وََكفوووى ِبَربِِوووَك هووواِقاي  .ِإنَّ قَووووْلِمك اختَّ
َو  .َكووذِلَك لِنُوثَوبِِووحَل بِووِه فُووياَقَ  َوَرتوَّْلنوواُ  تَوووْرتِيال  .لَووْل  نوُووِزَِل َعَلْيووِه اْلُقووْرآُن مُجْلَوو   واِحَدة  :يَن َكَفُرواَوقاَل الَّووذِ .َوَنِصووْيا  

                                                 
 [ صحي  مرسل262/ 19ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1806
 [ صحي  مرسل263/ 19ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1807
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ْول ِوَك َكور  َمكواان  الَِّذيَن ُُيَْشوُروَن َعلوى ُوُجولِهِهْم ِإىل َجَهونََّم أُ .َذْتُلنَوَك ِ َثَول  ِإ َّ ِجْ نواَ  اِبحْلَو ِِ َوَأْحَسوَن تَوْفِسوْيا  
 « ..َوَأَضُل َسِبيال  

نلا  وواعهم إذ كوواحوولا لووه أهجرو  فلووم يفت.ويبصوورهم.لقوود هجووروا القوورآن الووذي نزلووه اّلِل علووى عبوود  لينذرهم
هلودي االله،واودوا حلو  مون خاوهجورو  فلوم يتودبرو  ليودركلا .يتقلن أن اتذّبم فال ميلكلن لقلولّبم عنوه رقا

اَل َوقو:»م نريو  إىل أقول  م اعلل  قستلر حياهتم،وقد جاء ليكلن منهواج حيواة يقلقهواوهجرو  فل.على نلر 
 « ..اي َربِِ ِإنَّ قَوْلِمك اختََُّذوا هَذا اْلُقْرآَن َمْهُجلرا  :الرَُّسللُ 

ذا سوتمعلا هلوي ولكن قلموه  وإن ربه لويعلم ولكنوه قعواء البوة وا انب ،يشوهد بوه ربوه علوى أنوه   ذل جهودا،
داء فلكل نوول أعووو.تالرسوووا  فتلك هوووك السوون  ا؟اريوو  قبلوووه يف مجيووع.فيسووليه ربوووه ويعزيووه.و  يتدبرو  القوورآن

لنصوور علووى اىل نريوو  ولكوون اّلِل يهوودي رسووله إ.يهجوورون اهلوودى الووذي ايوو هم به،ويصوودون عوون سووبيل اّللِ 
 « ..بَِِك هاِقاي  َوَنِصْيا  وََكفى ِبرَ .ِمنيَ ُمْجرِ وََكذِلَك َجَعْلنا ِلُكلِِ َنِلِ  َعُدو ا ِمَن الْ :»أعدائهم اجملرمني 

الووذي  ا بطووابع ا؟وودا ويطبعهووفإن بووروز اجملوورمني حلوورب األنبيوواء والوودعلات يقوولي علقهوو.وّلِل احلكموو  البالغوو 
ن مشوووق  مووومهموووا كلفهوووم  -وكفوووا  أصوووحاب الووودعلات للمجووورمني الوووذين يتصووودون هلوووا .يناسوووه نبيعتها

حوووا ميمييوووز الووودعلات احلقووو  مووون الووودعاوى الزائفووو  وهووول الوووذي  هووول الوووذي -وكلووو  الووودعلات مووون تعليووو  
  تبتغوووك  ملتجوورقة،اليتاالقليوو   القووائمني عليهووا،ويطرق الوووزائفني موونهم فووال يبقوووى  لارهووا إ  العناصوور امليمنووو 

 و  تريد إ  الدعلة خالص ،تبتغك ّبا وجه اّلِل تعاىل..مغاح قريب 
طريوو  خصوولم ا يف الا  هوودة مفروكوو  ابألزهووار،و  يووثز هلووولوول كانووحل الوودعلات سووهل  ميسلرة،تسوولك نرقوو

حه ومعارضوووووووولن،و  يتعوووووووورم هلووووووووا املكووووووووذبلن واملعاندون،لسووووووووهل علووووووووى كوووووووول إنسووووووووان أن يكوووووووولن صووووووووا
األعووووداء اصوووولم و ولكن بووووروز ا.قعلة،و ختلطووووحل قعوووولات احلوووو  وقعوووواوى البانل،ووقعووووحل البلبلوووو  والفتنوووو 

فال يكواف  .اهلوا وقولق مقضيا،واعل اهل م والتضوحياتللدعلات،هل الذي اعل الكفا   نتصارها حتما 
 ن قعولهتم علوىين يوييرو ويناضل،وُيتمل اهل م والتضحيات إ  أصحاب قعولة احلو  ا؟واقون امليمنلن،الوذ

ستشووووهدوا يف هتم أن يبل علووووى احليوووواة نفسووووها حووووني تقتضوووويهم قعوووول .الراحوووو  واملتوووواع،وأعرام احليوووواة الوووودنيا
 ىل مووووا عنوووود اّللِ تطلعووووا إ   املريوووور إ  أصوووولبهم علقا،وأكوووودهم إميوووواان،وأكثرهمو  يثبووووحل علووووى الكفووووا .سووووبيلها

 واستهان   ا عند الناس ..
ء مووووووون وعندئوووووووذ احوووووووا الصوووووووفل  فيتميوووووووز األقووووووولاي.عندئوووووووذ تتميوووووووز قعووووووولة احلووووووو  مووووووون قعووووووواوى البانل

أول وك .وبالءهااووا زوا امتحوعندئذ اضك قعلة احل  يف نريقهوا برجاهلوا الوذين يبتولا عليها،واجتوا.الضعفاء
ريبته ضوولغووا ،وأقوا بثمنووه ا وقوود انلوولا هووذا النصوور.هووم األمنوواء عليهووا الووذين ُيتملوولن تكووالي  النصوور وتبعاته

 صاققني مييرين.
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لشودائد اقد حفوزت و .ات كيو  يسوْيون بودعلهتم بوني األكولا  والصوخلرا بوتالء وقد علمتهم التجوارب و 
ا كلووه رصوويدا يكلن هووذف.موون القوولة وذخووْيهتم موون املعرفوو  واملخوواو  كوول ناقوواهتم ومقوودراهتم،فنما رصوويدهم
 للدعلة اليت ُيمللن رايتها على السراء والضراء.

حوووَّت إذا  الووودعلات والوووذي يقوووع غالبوووا أن كثووورة النووواس تقووو  متفرجووو  علوووى الصوووراع بوووني اجملووورمني وأصوووحاب
لن يف ضووووتضووووخم رصوووويد التضووووحيات واهل م يف صوووو  أصووووحاب الوووودعلات،وهم تبتوووولن علووووى قعلهتم،ما

غم مووون علوووى الووور  نريقهم،قالوووحل الكثووورة املتفرجووو  أو كوووعرت أنوووه   ميسوووك أصوووحاب الووودعلة علوووى قعووولهتم
قووودم الكثووورة ندئوووذ تتوع.التضوووحيات واهل م،إ  أن يف هوووذ  الووودعلة موووا هووول أغلوووى  وووا يضوووحلن بوووه وأمثووون .
 هتووا عنووداذ  احليوواة ويرجاملتفرجوو  لوو ى مووا هوول هووذا العنصوور الغووا  الثمووني الووذي يوورج  كوول أعوورام احليوواة،

  ابلصراع وعندئذ يدخل املتفرجلن أفلاجا يف هذ  العقيدة بعد نلل التفرج.أصحاب الدعلة
  لة احل ،ومحلو وجوه قعويفمن أجل هذا كلوه جعول اّلِل لكول نول عودوا مون اجملورمني وجعول اجملورمني يقفولن  

   قبل،ومعروفو  قودرة مونوالنهايو  مالدعلة يكافحلن اجملرمني،فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضلن يف الطري ،
 «.َنِصْيا  وَ َك هاِقاي  ِبَربِِ  وََكفى»:إوا اهلداي  إىل احل ،وا نتهاء إىل النصر.حط ها اللايقلن ابّللِ 

؟ماعو  اسواق واقوع يف فا لعوالج فودعلة احلو  إ وا عوكء يف أواوو.وبروز اجملرمني يف نريو  األنبيواء أمور نبيعك
مووووووووون لفسووووووووواق يكووراء هوووووووووذا ا.يف القللب،وفسووووووووواق يف النظم،وفسووووووووواق يف األوضووووووووواعفسووووووووواق .أو يف البشري 

هووووووذا  ارّبم مووووووعوالووووووذين تتفوووووو  مشوووووو.اجملرملن،الووووووذين ينشوووووو لن الفسوووووواق موووووون انحي ،ويسووووووتغللنه موووووون انحي 
دون هووووم يف لوووويت يسووووتناالووووذين اوووودون فيووووه سووووندا للقوووويم الزائقوووو  .الفسوووواق،وتتنفك كووووهلاهتم يف جوووول  الليبء

لجووول الوووذي لاسوووتبقاء يعوووك إذن أن يوووثزوا لانبيووواء وللووودعلات قفاعوووا عووون وجلقهم،و فطب.وجووولقهم إليهوووا .
ة إ  يف يع احليوووووواوبعخ احلشوووووورات حتنوووووو  برائحوووووو  األزهووووووار العبقوووووو ،و  يسووووووتط.ميلكوووووولن أن يتنفسوووووولا فيووووووه

ك وكذل.قع اهلسوون املسووتنيفاملقوواذر،وبعخ الديوودان ميوولت يف املوواء الطوواهر ا؟وواري،و  يسووتطيع احليوواة إ  
  نتصور قعولة احلوعك أن تونبي.فطبيعك إذن أن يكلنلا أعداء لدعلة احل ،يسوتميتلن يف كفاحهوا.رملن .اجمل

بلوو  تّلِل،والووذي ابتصوول فيووه يف النهايوو ،ألوا تسووْي مووع خوو  احلياة،وتتجووه إىل األفوو  الكوورمي اللضووكء الووذي ت
 « ..ْيا  َنصِ وََكفى ِبَربَِِك هاِقاي  وَ ..»عند  الكمال املقدر هلا كما أراق اّلِل 

يَن  ذِ َوقووواَل الَّووو»عليهوووا : مث ميضوووك يف اسوووتعرام مقووول ت اجملووورمني الوووذين يقفووولن يف وجوووه قعووولة القرآن،والووورق
 « ..ال  َقَ  َوَرتوَّْلناُ  تَوْرتِيحَل بِِه ُفيانُوثَوبِِ َكذِلَك لِ .َلْل  نُوِزَِل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْل   واِحَدة  :َكَفُروا

وال بيووو  هتووواج إىل زمووون وإىل شيووور وانفعوووال .لوووْييب أم ،وينشوووىء جمتمعوووا،ويقيم نظاماولقووود جووواء هوووذا القووورآن 
والنفك البشري    تتحلل هول  كوامال كوامال بوني يولم .ابلكلم ،وإىل حرك  ت جم التأير وا نفعال إىل واقع

ملونهج وتتودرج يف إ ا تتوأير يلموا بعود يولم بطور  مون هوذا ا.وليل  بقراءة كتاب كامل كوامل للمونهج ا؟ديود
مراقيه رويدا رويدا،وتعتاق على محل تكاليفه كي ا فشي ا،فال عفل منه كموا عفول لول قودم هلوا ضوخما يقويال 
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وهك تنمووول يف كووول يووولم ابللجبووو  املغذيووو  فتصوووب  يف اليووولم التوووا  أكثووور اسوووتعداقا لالنتفووواع ابللجبووو  .عسوووْيا
 التالي ،وأكد قابلي  هلا والتذاذا ّبا.

لبشوري  الافو  الفطورة ل بي  يلوجاء يف اللقحل ذاته  نهاج .قرآن  نهاج كامل كامل للحياة كلهاولقد جاء ال
أهتا شونوهك يف نريو  فجاء لذلك منجموا وفو  احلاجوات احليو  للجماعو  املسولم ،.عن علم ّبا من خالقها

 هججاء ليكولن مون.ي ك الودقو لها،ووف  استعداقها الذي ينمل يلموا بعود يولم يف لول املونهج ال بولي ا هلو
وكلمووو    فووذ حرفووا حرفوواجاء لين.تربيوو  ومنهوواج حيوواة   ليكوولن كتووواب يقافوو  يقوورأ جملوورق اللووذة أو جملووورق املعرفوو 

لا ّبوا حينهوا ليعملو ملسولملن يفاليت يتلقاها ا« األوامر اليلمي »جاء لتكلن آايته هك .كلم ،وتكليفا تكليفا
لتنفيوذ اوالرغبو  يف  توأير والفهومموع ال« األمر اليلمك»يف امليدان فلر تلقيها،كما يتلقى ا؟ندي يف يكنته أو 
 ومع ا نطباع والتكلي  وف  ما يتلقا  ..
يثبتووه علووى و  - -يبني أول مووا يبووني عوون منهجووه لقلووه الرسوولل .موون أجوول هووذا كلووه نووزل القوورآن مفصووال

َوَرتوَّْلنووواُ   ِه فُوووياَق َ بِوووثَوبِِوووحَل نوُ َكوووذِلَك لِ :»نريقوووه ويتتوووابع علوووى مراحووول الطريووو  رتوووال بعووود رتووول،وجزءا بعووود جوووزء 
 « ..تَوْرتِيال  

 .قها للتلقك .واستعدا وال تيل هنا هل التتابع والتلا  وف  حكم  اّلِل وعلمه  اجات تلك القللب
ا شيرت بووه يلمووتتابعووا،وولقوود حقوو  القوورآن  نهجووه ذا  خوولار  يف تكييوو  تلووك النفوولس الوويت تلقتووه موورتال م

كتاب اع للثقافوو ،و ن كتوواب متووفلموا غفوول املسوولملن عون هووذا املنهج،واختووذوا القورآ.أيوورا أيرايلما،وانطبعوحل بووه 
قورآن نتفعولا مون ال  ي.فيوذتعبد للتالوة،فحسه،  منهج تربي  لالنطبواع والتكيو  ومونهج حيواة للعمول والتن

 بشكء، ألوم خرجلا عن منهجه الذي ر ه العليم اابْي ..
تطمينه على إمداق  ابحلج  البالغ  كلما فتحلا لوه اباب مون ا؟ودل،وكلما و  - -وميضك يف تثبيحل الرسلل 

 « ..ا   ِِ َوَأْحَسَن تَوْفِسْي ْ ناَ  اِبحلَْ جِ  ِإ َّ َو  َذْتُلَنَك ِ ََثل  :»اق حلا عليه اق احا،أو اع ضلا عليه اع اضا 
لقووورآن الووويت يريووود ا الغايووو  واحل  هووول.مغوووهوإووووم ليجووواقللن ابلبانووول،واّلِل يووورق علووويهم ابنلهوووم ابحلووو  الوووذي يد

ذي   سه،اللاضو  الولقولي بنفإ ا هول احلو  ا.تقريرها،وليك جمرق ا نتصار يف ا؟ودل،و  الغلوه يف اناجو 
 يتلبك به البانل.

فهل علوى احلو ،واّلِل ميود  ابحلو  .ني قلموهابلعلن يف كل جدل يقلم بينه وب - -واّلِل سبحانه يعد رسلله 
نوزل دام  الوذي يتللحو  الو فأىن يق  جدهلم حلج  اّلِل البالغ ف وأىن يق  ابنلهم.ى على البانلالذي يعف

 من عند اّلِلف
وتنتهووووك هووووذ  ا؟للوووو   شووووهدهم ُيشوووورون علووووى وجوووولههم يوووولم القياموووو ،جزاء شبوووويهم علووووى احلوووو ،وانقالب 

أُْول ِوَك َكور  َمكواان  َوَأَضوُل .ْم ِإىل َجَهنَّمَ الَِّذيَن ُُيَْشُروَن َعلوى ُوُجولِههِ :»مقاييسهم ومنطقهم يف جدهلم العقيم 
..ومشووووووهد احلشووووووور علووووووى اللجووووووول  فيووووووه موووووون ا هانووووووو  والتحقووووووْي وا نقالب،موووووووا يقابوووووول التعوووووووا  « َسووووووِبيال  

تعزيووووو  لوووووه عموووووا يلقوووووا   - -وهووووول يضوووووع هوووووذا املشوووووهد أموووووام الرسووووولل .وا سوووووتكبار،وا عرام عووووون احل 
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وهوول مشووهد جموورق عرضووه يووذل كووثايءهم ويزلووزل عنوواقهم،ويهز  .نتظرهمويضووعه أمووامهم هووذيرا هلووم  ووا ي.منهم
 وقد كانحل هذ  ا نذارات هتزهم هزا،ولكنهم يتحامللن على أنفسهم ويظللن معاندين..كياوم

 لقطات من مصارع السابقين 40 - 35الدرس الثالث:

َمَعوُه َأخواُ  هواُروَن  ،َوَجَعْلنواْلِكتابَ اى َوَلَقْد آتَوْينا ُملسَ »:مث الل ّبم جلل  يف مصارع املكذبني من السابقني
بُلا آِبايتِن:َوزِيووورا  فَوُقْلَنا بُلا الُرُسوووَل أَْغَرْقنووواُهْم َوقَوْلَم نُووول   لَ .ْدِمْيا  ْرانُهْم تَوووا،فَوووَدمَّ اْذَهبوووا ِإىَل اْلَقوووْلِم الَّوووِذيَن َكوووذَّ وووا َكوووذَّ مَّ

،َوقُووووواقا  َومَثُووووول َوعوووو.يما  نَي َعووووذااب  أَلِ َوَجَعْلنوووواُهْم لِلنَّوووواِس آيَوووو   َوأَْعتَوووووْدان لِلظَّوووواِلمِ  ُروان  بَوووونْيَ ذلِوووووَك  َق َوَأْصووووحاَب الرَّسِِ
ان تَوْتِبْي .َكثِووْيا   ووْلِء أَفَولَووْم َيُكلنُوولا لَووى اْلَقْريَووِ  الَّوويِت أُ عَ ْد أَتَوووْلا َوَلَقوو.ا  وَُكال  َضووَربْنا لَووُه اأْلَْمثوواَل،وَُكال  تَووثَّ ْمِطووَرْت َمطَووَر السَّ
 « ..اف َبْل كانُلا   يَوْرُجلَن ُنُشلرا  يَوَرْووَ 

 إوا أمثل  رتصرة سريع  ترسم مصائر املكذبني :
بُلا الَّوووِذيَن َكووو اْلَقوووْلمِ »وييمر  لاجهووو  .فهوووذا ملسوووى يووويتى الكتووواب ويرسووول معوووه أخووول  هوووارون وزيووورا ومعينوووا ذَّ

 ن إليهم،فوآايتسوال ملسوى وهوارو َّت قبول إر حو -ذلوك أن فرعولن وموا  كوانلا مكوذبني آبايت اّلِل « آِبايتِنا
م مصوْيهم يف  السويا  يرسولثانيو  يفوقبول أن توتم اهليو  ا.اّلِل قائم  قائم ،والرسل إ وا يوذكرون ّبوا الغوافلني .

 «.َفَدمَّْرانُهْم َتْدِمْيا  »عن  وإمجال 
بُلا الُرُسَل أَْغَرْقنواُهمْ »:وهي ء قلم نل  ن نلحوا إ وا جواءهم ابلعقيودة ولك.وهوم كوذبلا نلحوا وحود ..« َلمَّا َكذَّ

فوإن « َوَجَعْلنواُهْم لِلنَّواِس آيَو   ».فلموا كوذبل  كوانلا قود كوذبلا الرسول مجيعوا.اللاحدة اليت أرسل ّبا الرسل مجيعا
َوأَْعتَووْدان لِلظَّوواِلِمنَي »آيوو  الطلفووان   تنسووى علووى الوودهر،وكل موون نظوور فيهووا اعتووث إن كووان لووه قلووه يتوودبر 

ويظهر لفوج الظواملني بودل الضومْي  يبوات هوذا اللصو  هلوم .هل حاضر   ُيتواج إىل إعوداقف« َعذااب  أَلِيما  
كلهم  قولا ذات .والقورون الكثوْية بوني ذلوك 1808وهي ء عاق ومثلق وأصحاب الورس .وبيان سبه العذاب

هوا مون قولم املصْي بعد أن ضربحل هلم األمثال،فلم يتدبروا القولل،و  يتقولا البولار والودمار ..وهوذ  األمثلو  كل
 -ملسى ونل ،وعاق ومثلق وأصحاب الرس والقرون الكثْية بني ذلك،ومن القري  اليت أمطورت مطور السولء 

للعظو  وا عتبوار « وَُكوال  َضوَربْنا لَوُه اأْلَْمثوالَ »كلها تسْي سوْية واحودة وتنتهوك وايو  واحودة   -وهك قري  للط 
ان تَوْتِبْيا  » والسيا  يسوتعرم هوذ  األمثلو  .كذيه هك التحطيم والتفتيحل والدماروكانحل عاقب  الت« وَُكال  َتثَّ

وينهيها  صرع قلم للط وهم ميورون عليوه يف سودوم يف .ذلك ا ستعرام السريع لعرم هذ  املصارع املييرة
ويقرر يف وايتووه .وقد أهلكهووا اّلِل  طوور بركوواين موون األخبوورة واحلجووارة فوودمرها توودمْيا.رحلوو  الصووي  إىل الشووام

فووووذلك سووووبه قسوووواوة تلووووك .قلوووولّبم   تعتووووث و  تتووووأير ألوووووم   ينتظوووورون البعووووة،و  يرجوووولن لقوووواء اّللِ  أن
 ومن هذا املعني تنبع تصرفاهتم واع اضاهتم وسخرايهتم من القرآن ومن الرسلل..وانطماسها.القللب

 اساههاء الك ار بالرسول وهللاونهم أ ل من ا نماا 44 - 41الدرس الرابع:

                                                 
الب ر املطلي  أي اليت   ت  حلائطها وقيل إن أصحاّبا كانلا بقري  ابليمام  فقتللا نبيهم. واختار ابن جريور أووم أصوحاب األخودوق   - 1808

 )السيد رمحه هللا ( الذين حرقلا امليمنني فيه وقد ذكروا يف سلرة الثوج.
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قووووود سوووووبقه تطووووواوهلم علوووووى و  - - سوووووتعرام السوووووريع اوووووكء ذكووووور اسوووووتهزائهم برسووووولل اّلِل وبعووووود هوووووذا ا
مصووووارع احلشر،و  وسووووبقه كووووذلك مشوووواهدهم املفجعوووو  يف يوووولم.رّبم،واع اضووووهم علووووى نريقوووو  تنزيوووول القرآن

هزائهم بووه وتوولقحهم قبوول ذكوور اسووتكوول أول ووك تطييبووا لقلووه الرسوولل .املكووذبني أمثوواهلم يف هووذ  األرم .
 يعقه عليه بتهديدهم وهقْيهم وتنزيلهم إىل أح  من قر  احليلان. مث.عليها

فَة اّللَُّ أَهووَذا الَّووِذي بَوَعوو.َوِإذا رَأَْوَ  ِإْن يَوتَِّخووُذوَنَك ِإ َّ ُهُزوا  »  آهِلَِتنووا لَووْل  أَْن َصووَثان ِإْن كوواَق لَُيِضووُلنا َعوونْ   َرُسوول  
َووَذ ِإهلَوُه َهوولاُ  رَأَْيحَل َمونِ أَ .يال  اْلَعووذاَب َموْن َأَضووُل َسووبِ  َعَلْيهوا َوَسووْلَ  يَوْعَلُمولَن ِحوونَي يوَوَرْونَ  فَأَنْوحَل َتُكوولُن َعَلْيووِه أَ  اختَّ

ف أَْم َهَْسُه أَنَّ َأْكثَوَرُهْم َيْسَمُعلَن أَْو يَوْعِقُللنَ   «.ُل َسِبيال  اأْلَْنعاِم،َبْل ُهْم َأضَ ْم ِإ َّ كَ ف ِإْن هُ وَِكيال 
ل موون موون بيتوه وهوو نو فقوود كوان عنوودهم ذا مكا.مع والبصوور بوني قلمووه قبول بعثتهموولء السوولقود كووان حممود 

 .م ابألمنيوكان عندهم ذا مكان  من خلقه وهل امللقه بينه.ذروة بب هاكم وهم ذروة قريا
ى الصوووفا عووواهم علوووويلم ق.ولقووود ارتضووولا حكلمتوووه بيووونهم يف وضوووع احلجووور األسووولق قبووول البعثووو  بوووزمن نليووول

  متهم.نعم أنحل عندان غْي:خثهم أن خيال بسف  هذا ا؟بل قاللافسأهلم أيصدقلنه لل أ
ُ بوَ َذا الَّووِذي أَهوو»:لوولنولكونهم بعوود البعثوو  وبعوود أن جوواءهم ّبوذا القوورآن العظوويم راحوولا يهووزأون بوه ويقل  َعووَة اّللَّ

ف   موونهم كوورمي يسووتحأكووان ذلووك عوون اقتنوواع موونهم  ن كخصووه ال.وهووك قللوو  سوواخرة مسووتنكرة .« َرُسوول  
ة مون كوثاء خطو  مودبر  إ وا كانوحل تلوك.السخري ،وأن ما جاءهم به يستح  منهم هذا ا ستهزاءف كالهذ  

موون وسووائل  حل وسوويل وكانوو.قوريا للتصووغْي موون أيوور كخصوويته العظيمو  وموون أيوور هووذا القوورآن الوذي   يقاوم
ام قهم مون األوهور صواقي ،وعوأوضواعهم ا قت ا جتماعيو  مقاوم  الدعلة ا؟ديدة الويت هتودقهم يف مراكوزهم 

 اليت تقلم عليها تلك املراكز وهذ  األوضاع.  عتقاقي  واارافات ا 
علموولن  للسوويل  وهووم يثوول هووذ  امولقوود كووانلا يعقوودون املوويارات لتوودبْي املوويامرات انبلكوو ،ويتفقلن فيهووا علووى 

 كذّبم فيها عن يقني :
ه نفوور موون قووريا، وكووان ذا كوور  فوويهم، أن اللليوود بوون املغووْية اجتمووع إليوو:روى ابوون إسووحا  عوون ابوون عبوواس

اي معشور قوريا، إنوه قود حضور هوذا امللسوم، وإن وفولق العورب سوتقدم علويكم :وقد حضر امللسوم فقوال هلوم
فيوووه، وقووود  عووولا  مووور صووواحبكم هوووذا، فوووأمجعلا فيوووه رأاي واحووودا و  ختتلفووولا فيكوووذب بعضوووكم بعضوووا، ويووورق 

بل أنوووووتم قللووووولا :قال.فقووووول وأقوووووم لنوووووا رأاي نقووووولل بوووووهوأنحل اي أاب عبووووود مشوووووك، :فقاللا.قوووووللكم بعضوووووه بعض وووووا
مووووووووووا هوووووووووول  جنوووووووووولن  قوووووووووواللا :قال."جمنلن":فنقلل:قاللا.مووووووووووا هوووووووووول بكاهن:قال.نقلل كاهن":قوووووووووواللا.أل ع
فموووووواذا نقووووووللف :ما هوووووول بسوووووواحر  قاللا:قال."سوووووواحر":فنقلل:ما هوووووول بشوووووواعر  قاللا:قال."كوووووواعر":فنقلل
هوووذا كوووي  ا إ  عُووور  أنوووه ابنووول، وإن أقووورب القووولل أن  وهللا إن لقللوووه حوووالوة، فموووا أنوووتم بقوووائلني مووون:قوووال
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} الَّووِذيَن َجَعلُوولا اْلُقووْرآَن ِعِضوونَي { أصوونافا } فَوَلَربِِووَك :فتفرقلا عنووه بووذلك، وأنووزل هللا فوويهم.هوول سوواحر:تقلللا
 .1809.ذلك لرسلل هللا:لََنْسأَلَنوَُّهْم َأمْجَِعنَي َعمَّا َكانُلا يَوْعَمُللَن { ُقوينك النفر الذين قاللا

معوورفتهم  قيقتووه يف و  - -فهووذا مثوول موون الكيوود والتوودبْي يشووك  ووْية القوولم يف املوويامرات ضوود رسوولل اّلِل 
فَة اّللَُّ أَهَذا الَِّذي بَوعَ »:فما كان اختاذهم إاي  هزوا،وقلهلم ساخرين.اللقحل ذاته بصولرة ا سوتغراب «  َرُسل  

ا يتخوذ  نفلسوهم،إ كوعلري  يف املدبرة   ينبعة عن حقيق وا ستنكار والزراي  إ  نرفا من تلك امليامرات 
هم حل وصووووايتوسوووويل  للحوووو  موووون قوووودر  يف أعووووني ا؟موووواهْي،اليت ُيوووورص سوووواقة قووووريا علووووى اسووووتبقائها هوووو

أن ك اللصوواي   كووا يف لوول تلووواألوضوواع ا قتصوواقي  الوويت يتمتعوولن ّبوو ا جتماعيوو  الديني ،اسووتبقاء للمراكووز 
 ات احل  وقعاهتا يف كل زمان ويف كل مكان.قريا يف هذا كأن أعداء قعل 

 ن كخصوه ومونمونفلسوهم  وبينما كانلا يظهرون اهلز وا سوتخفا  كانوحل أقولاهلم ذاهتوا تشوك  قودار موا يف
 «.ان َعَلْيها أَْن َصثَْ نا َلْل ِإْن كاَق لَُيِضُلنا َعْن آهِلَتِ »:حجته ومن القرآن الذي جاء به،فيقلللن

لووى اسووتبقاء عهم علووى كوودة حرصوو -ن ابعوو افهم حووَّت كوواقوا ي كوولن آهلووتهم وعبوواقهتم فلقوود زلووزل قلوولّبم إذ
يكوولن  هم  والصوث  اوملا شيورهم بوه وصوثوا علوى آهلوتلول  أووم قو -قاينوتهم وموا وراءهوا مون مراكوز ومغواح 

ميهم ئ  وتقوول للحقووا تقووديرهم وهم يسووملن اهلدايوو  إضووال  لسوولء.إ  علووى املقاوموو  العنيفوو  للجاذبيوو  العنيفوو 
 للقيم.

كخصويته والقورآن الوذي معوه و  - -ولكنهم   ميلكلن إخفاء الزلزل  اليت أصابحل قللّبم من قعلة حممود 
جملموووول التهديوووود ومن مث يعوووواجلهم اب.حووووَّت وهووووم يتظوووواهرون اب سووووتخفا  بشخصووووه وقعلته،إصوووورارا وعنوووواقا

 « ..يال  َأَضُل َسبِ َوَسْلَ  يَوْعَلُملَن ِحنَي يَوَرْوَن اْلَعذاَب َمْن »:الرهيه
يووورون  لعلم،حووونيولكن حوووني   ينفوووع ا.فيعلمووولن إن كوووان موووا جووواءهم بوووه هووول اهلووودى أو أنوووه هووول الضوووالل

 م احلساب.ذوقلن يل العذاب.سلاء أكان ذلك يف الدنيا كما ذاقلا يلم بدر،أم كان يف اهلخرة كما ي
م،فهل   يقصووووور يف سوووووتهزائهيعزيوووووه عووووون عنووووواقهم ومجووووولحهم وا - -ويلتفوووووحل اباطووووواب إىل رسووووولل اّلِل 

موون  م.فهم اعلولنهم أنفسوهالودعلة،و  يقصور يف احلجو ،و  يسوتح  موا  قول  بووه مون التطاول،إ وا العلو  فوي
حَل َمووِن أَرَأَيْوو»:لا هووخوذ إهلووه وموواذا ميلووك الرسوولل ملوون يت.هولاهم إهلووا يعبدونووه،و  يرجعوولن إىل حجو  أو برهان

فأَفَأَْنحَل تَ .اختَََّذ ِإهلَُه َهلا ُ   « ..ُكلُن َعَلْيِه وَِكيال 
ْي الثابتووو  ل املعوووايوهووول تعبوووْي عجيوووه يرسوووم  لذجوووا عميقوووا حلالووو  نفسوووي  ابرزة،حوووني تنفلوووحل الووونفك مووون كووو

ان،و  ال ختضووووع مليووووز ذاهتووووا،ف واملقوووواييك املعللموووو ،وامللازين املضبلن ،وختضووووع هللاهووووا،وهكم كووووهلاهتا وتتعبوووود
 د ويطاع.اها الطاغك الذي جعلحل منه إهلا يعبتع    د،و  تقتنع  نط ،مَّت اع م هل 

                                                 
 4قار نيبوووو  ] -[ وتفسووووْي ابوووون كثووووْي 226/ 1سوووولل الكوووورمي ][ ونضوووورة النعوووويم يف مكووووارم أخووووال  الر 269/ 1سووووْية ابوووون هشووووام ] - 1809

 [ فيه جهال 549/
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سوم وير « أَيْوحَلفأَرَ »: رف  وملقة وإيناس يف أمور هوذا النمولذج مون النواسيفحانه عبد   -سبحانه  -واّلِل 
للحجوو ،و   ،و  وزنلووه هووذ  الصوولرة النانقوو  املعووثة عوون ذلووك النموولذج الووذي   جوودوى موون املنطوو  معووه

يتلكول  نوغْي صواحل ألفهل غوْي قابول للهودى،.مورارة ا خفوا  يف هدايتوه قيم  للحقيقو  ليطيوه خوانر  مون
ف»:الرسلل  مر ،و  أن ُيفل بشأنه  ..« أَفَأَْنحَل َتُكلُن َعَلْيِه وَِكيال 

لحجووووو  تنكرون لمث حطووووول خطووووولة أخووووورى يف هقوووووْي هوووووي ء الوووووذين يتعبووووودون هلاهم،وُيكمووووولن كوووووهلاهتم،وي
 .سمع و  تعقلليت   تاحطل خطلة أخرى فيسليهم ابألنعام .اهتاواحلقيق ،تعبدا لذواهتم وهلاها وكهل 

ثَووووَرُهْم ُه أَنَّ َأكْ َهَْسووو أَمْ »:مث حطووول ااطووولة األخوووْية فيووودحرجهم مووون مكانووو  األنعوووام إىل قر  أسوووفل وأحووو 
كر تعبووووْي هوووورز وإنصووووا ،إذ يووووذ ال ويف«.ِبيال  َسووووَضووووُل بَووووْل ُهووووْم أَ .َيْسووووَمُعلَن أَْو يَوْعِقلُوووولَنف ِإْن ُهووووْم ِإ َّ َكاأْلَْنعامِ 

رة الويت فأما الكثو.رهاقيقو  تتودبو  يعموم،ألن قلو  مونهم كانوحل عون  إىل اهلودى،أو تقو  عنود احل« َأْكثَوَرُهمْ »
ومووا يفوور  .فهك كاألنعامتتخووذ موون اهلوولى إهلووا مطاعووا،واليت تتجاهوول الوود ئل وهووك تطوور  األ وواع والعقوولل،

ْية حلقوائ  عون بصوايودر  مون دبر وا قرا ،والتكي  وف  ما يتودبر و ا نسان من البهيم  إ  ا ستعداق للت
هذ  ليكولنن  ن خصائصهبل إن ا نسان حني يتجرق م.وقصد وإراقة واقتناع،ووقل  عند احلج  وا قتناع

كووووووامال   فهووووووا أقاءأحوووووو  موووووون البهيموووووو ،ألن البهيموووووو  هتتوووووودى  ووووووا أوقعهووووووا اّلِل موووووون اسووووووتعداق،فتيقي ولائ
 َّ  إِ ِإْن ُهووْم »: ع البهيموونسووان مووا أوقعووه اّلِل موون خصووائا،و  ينتفووع ّبووا كمووا تنتفووبينما يهموول ا .صووحيحا

 « ..َكاأْلَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضُل َسِبيال  
اهلقميو   إنواررج املسوتهزئني مون ذلوك التعقيوه الوذي حو - -وهكذا يعقه علوى اسوتهزائهم برسولل اّلِل 

 الثاين يف السلرة.يف عن  واحتقار ومهان .وهكذا ينتهك الشلط 
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3182 

 [62إل   45اآليات :(25]سور  ال رقان ):الوحد  الثانية

 آيات هللاونية دالة عل  الوحدانية

وولَّ َولَووْل كوواَء َ؟ََعلَووُه } ْضووناُ  ( مُثَّ قَوبَ 45يال  )ا الشَّووْمَك َعَلْيووِه َقلِوو َجَعْلنَوواِكنا  مُثَّ سووأََ ْ تَوووَر ِإىل َربِِووَك َكْيووَ  َموودَّ الظِِ
َل ( َوُهوو47نَّهوواَر ُنُشوولرا  ) َوَجَعووَل الباسووا  َوالنوَّووْلَم ُسووبا   ( َوُهووَل الَّووِذي َجَعووَل َلُكووُم اللَّْيووَل لِ 46إِلَْينووا قَوْبضووا  َيِسووْيا  )

ِه بَوْلوَدة  َمْيتوا  َوُنْسوِقَيُه بِوْحيِوَك ( لِنُ 48 َنُهولرا  )لسَّماِء ماء  ا ِمَن االَِّذي أَْرَسَل الِرايَ  ُبْشرا  َبنْيَ يََدْي َرمْحَِتِه َوأَنْوزَْلن
وونَوُهْم لِيَووذَّكَُّروا فَووَأىب َأْكثَوووَوَلَقووْد َصوورَّْفنا ُ  (49ِ َّووا َخَلْقنووا أَْنعامووا  َوأانِسووكَّ َكثِووْيا  ) ( َولَووْل 50 َّ ُكُفوولرا  )إِ ُر النَّوواِس  بَويوْ
لَّوِذي َمورََج ا( َوُهوَل 52) يَن َوجاِهوْدُهْم بِوِه ِجهواقا  َكبِوْيا  اْلكواِفرِ  ( فَوال ُتِطوعِ 51ِكْ نا لَبَوَعْثنوا يف ُكولِِ قَوْريَو   نَوِذيرا  )

نَوُهموا ِذي َخلَووَ  ( َوُهووَل الَّو53حَمُْجولرا  ) ا  َوِحْجورا  بَوْرَزخوو اْلَبْحوَرْيِن هوذا َعووْذب  فُورات  َوهووذا ِمْلو   أُجواج  َوَجَعووَل بَويوْ
َفُعُهْم َو  وَ  (54ا  )وَكووواَن َربُوووَك قَوووِدير ِموووَن اْلمووواِء َبَشووورا  َفَجَعلَوووُه َنَسوووبا  َوِصوووْهرا   يَوْعبُوووُدوَن ِموووْن ُقوِن اّللَِّ موووا   يوَووونوْ
ورا  َونَوِذيرا  )( َوموا أَْرَسوْلنا55َيُضُرُهْم وَكاَن اْلكاِفُر َعلى َربِِِه َلِهْيا  )  موا َأْسو َوُلُكْم َعَلْيوِه ِموْن ( قُولْ 56َ  ِإ َّ ُمَبشِِ

 وََكفوى بِوِه ْ  ِ َْموِد ِ كَّْل َعلَوى احْلَوكِِ الَّوِذي   مَيُولُت َوَسوبِِ ( َوتَوَل 57 يَوتَِّخَذ ِإىل َربِِِه َسِبيال  )َأْجر  ِإ َّ َمْن كاَء أَنْ 
نَوُهما يف ِستَّ  ( الَِّذي َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرمَ 58ِبُذنُلِب ِعباِقِ  َخِبْيا  ) م  َوما بَويوْ   اْسَتلى َعلَوى اْلَعوْرشِ مُثَّ ِ  أايَّ

 ِلمووا َشُْمووُران َوزاَقُهوومْ  ُن أََنْسووُجدُ لوورَّمْحِن قوواُللا َوَمووا الوورَّمحْ َوِإذا ِقيووَل هَلُووُم اْسووُجُدوا لِ  (59الوورَّمْحُن َفْسووَ ْل بِووِه َخبِووْيا  )
َعووَل َل الَّوِذي جَ ( َوُهوو61ْيا  )َقَموورا  ُمنِووَ يهووا ِسوراجا  ( تَبوواَرَ  الَّوِذي َجَعووَل يف السَّوماِء بُوُروجووا  َوَجَعوَل فِ 60نُوُفولرا  )

 { (62ا  ) ُكُكلر اللَّْيَل َوالنَّهاَر ِخْلَف   ِلَمْن أَراَق أَْن يَذَّكََّر أَْو أَراقَ 
 مقدمة الوحد   

يبوووودأ جللوووو  يف مشوووواهد الكوووولن ل - -يف هووووذا الشوووولط يوووودع مقوووول ت املشووووركني وجووووداهلم مووووع الرسوووولل 
عوووون  فع خووووانر  تصووووال كووووا  وحوووود  ليوووودوهذا ا.وجماليه،يلجووووه إليهووووا قلووووه الرسوووولل ويصوووول ّبووووا مشوووواعر 

لكائووودين اعهوووا كيووود ممضوووايقات املشوووركني الصوووغْية ويفوووت  قلبوووه علوووى تلوووك اهلفوووا  اللسووويع  الووويت يتضووواءل 
 وعداوة اجملرمني ..

ويوولقج .لقللبلعقوولل وااوالقوورآن يلجووه القلوولب والعقوولل قائمووا إىل مشوواهد هووذا الكوولن ويوورب  بينهووا وبووني 
ْي يف هوووذا ويسووو.تجيهيووود متفت ،يتلقوووى األصوووداء واألضووولاء،وينفعل ّبوووا ويساملشووواعر  سوووتقباهلا  وووك جد

لصووانع رى فيهووا يوود افحاته،ويصووالكوولن ليلووتق  اهلايت املبثليوو  يف تضوواعيفه،املنثلرة يف أرجائه،املعروضوو  يف 
قطوووه  عوووه ل موووا يلتاملدبر،ويستشوووعر آتر هوووذ  اليووود يف كووول موووا تقوووع عليوووه عينوووه،وكل موووا يلمسوووه حسوووه،وك

 ا .ا صنعحل يدمن هذا كله ماقة للتدبر والتفكر،وا تصال ابّلِل،عن نري  ا تصال  ويتخذ 
ر وااوانر صولل الفكووحني يعيا ا نسان يف هذا الكلن مفتول  العوني والقله،مسوتيقج احلوك والرو ،مل 
 عا.مفإن حياته ترتفع عن مالبسات األرم الصغْية،وكعلر  ابحلياة يتسامى ويتضاع  
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اقر عون يشوهد  صو حلظ  أن آفا  الكولن أفسو  كثوْيا مون رقعو  هوذ  األرم وأن كول موا وهل ُيك يف كل
ات الكثووْية املخللقوو إراقة واحوودة،مرتب  بنوواملس واحد،متجووه إىل خووال  واحوود وإن هوول إ  واحوود موون هووذ 

 ه يدا .املتصل  ابّلِل ويد اّلِل يف كل ما حلله،وكل ما تقع عليه عينه،وكل ما تلمس
وتعمر لوووى روحوووه،عتقلى،وكوووعلرا مووون األنك،وكوووعلرا مووون الثقووو  لتمتوووزج يف حسوووه،وتفيخ إن كوووعلرا مووون ال

 يلقووووى لكلكووووه حووووَّتاعامله،فتطبعووووه بطووووابع خوووواص موووون الشووووفافي  واملوووولقة والطمأنينوووو  يف رحلتووووه علووووى هووووذا 
دبر ا؟ميوول لصووانع املووااّلِل.وهوول يقضووك هووذ  الرحلوو  كلهووا يف مهرجووان موون صوونع اّلِل وعلووى مائوودة موون يوود 

 ي .التنس
إىل .طووو  يسووور وليفويف هوووذا الووودرس ينتقووول السووويا  مووون مشوووهد الظووول اللطي ،ويووود اّلِل اووود  مث تقبضوووه 

  مث تبشور ابلرمحو الراي  إىل مشهد.مشهد الليل وما فيه من نلم وسبات،والنهار وما فيه من حرك  وانبعاّ
ال فووُيجووز بينهمووا و نعهمووا ميزن إىل مشووهد البحوورين الفوورات واألجوواج وبينهمووا بوور .يعقبهووا املوواء انيووك للموولات

 حتلطان.
رم يف سوت  اوات واألإىل مشوهد خلو  السوم.ومن ماء السماء إىل ماء النطف ،وإذا هل بشر يصور  احليواة

ان لنهوار يتعاقبولليول وااإىل مشوهد .إىل مشهد الثوج يف السماء وما فيهوا مون سوراج مضوكء وقمور منوْي.أايم
 على مدار الزمان.

بْي  ر بقدرتووه وتووديهووا ويووذكفاهد امللحيوو  يوولقج القلووه وينبووه العقوول إىل توودبر صوونع اّلِل ويف خووالل هووذ  املشوو
 ليووه،وتظاهرهمعتطوواوهلم ويعجوه معووه إكوورا  املشووركني،وعباقهتم مووا   يوونفعهم و  يضوورهم،وجهلهم بوورّبم و 

ايت روم موون آفووإذا هوول تصوور  عجيووه مريووه يف وسوو  هووذا احلشوود املعوو.علووى الكفوور وا؟حوولق والنكران
 اّلِل،ومشاهد الكلن الذي خلقه اّلِل.

 ياة. نلل احلفلنعا حنن حلظات يف ذلك املهرجان الذي يدعلان ااال  البارئ املصلر إليه يف
 حرهللاة الأل وفمل هللا به 46 - 45الدرس ا ول:

لِويال  مُثَّ قَوَبْضوناُ  إِلَْينوا نَوا الشَّوْمَك َعَلْيوِه قَ لْ مُثَّ َجعَ  - َ؟ََعلَوُه سواِكنا   َوَلْل كاءَ  -أَ َْ تَوَر ِإىل َربَِِك َكْيَ  َمدَّ الظِِلَّ »
 « ..قَوْبضا  َيِسْيا  

وكأ وا هول .إن مشهد الظل اللري  اللطي  ليولحك إىل الونفك اجملهولقة املكودوقة ابلراحو  والسوكن واألمان
تعووه املكوودوق اليوود اهلسووي  الرحيموو  تنسووم علووى الوورو  والبدن،واسوو  علووى القوور  واأل ،وهتدهوود القلووه امل

أفهووذا الووذي يريوود  اّلِل سووبحانه وهوول يلجووه قلووه عبوود  إىل الظوول بعوود مووا انلووه موون اسووتهزاء وألواءف وهوول ..
ميس  على قلبه املتعه يف هذ  املعرك  الشاق ،وهل يف مك  يلاجوه الكفور والكوث واملكور والعنواق،يف قلو  مون 

  ا عتوداء  ثلوه ويف رق األذى والوتهجم وا سوتهزاءف  امليمنني وكثرة من املشوركني و  يويذن لوه بعود يف مقابلو
كوان هول البلسوم املري ،والظول الظليول،والرو    - -إن هذا القرآن الذي كان يتنزل على قلوه رسولل اّلِل 
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هلووول املشوووهد  -وإن الظووول وخباصووو  يف هجوووْي الصوووحراء انووور  .انيوووك يف هجوووْي الكفووور وا؟حووولق والعصووويان
 سلرة كلها وما فيها من أنداء ولالل.الذي يتناس  مع رو  ال

َربِِووَك َكْيووَ    تَوووَر ِإىلأَ َْ »:طوو لوالتعبووْي يرسووم مشووهد الظوول ويوود اّلِل اافيوو  التوودبْي اوود  يف رف ،وتقبضووه يف 
ووولَّف  ن الظلموو  اافيفووو  حووونيموووقيوووه األجوورام هووول مووا تل ..والظوول« مُثَّ قَوَبْضووناُ  إِلَْينوووا قَوْبضووا  َيِسوووْيا  ».« .َموودَّ الظِِ

  أوضووووواعهوهل يتحووووور  مووووع حركوووو  األرم يف ملاجهووووو  الشوووومك،فتتغْي.هجووووه أكووووع  الشووووومك يف النهووووار
ومتابعووووو  .ق   وارتداوامتداقاتوووووه وأكوووووكاله والشووووومك تووووودل عليوووووه بضووووولئها وحرارهتوووووا،وايز مسووووواحته وامتوووووداق

 هك تتبوعفيف ،و لطيفو  كو خطلات الظل يف مد  وانقباضه يشيع يف النفك نداوة وراح  كما يثْي فيها يقظو 
اتووود وتطلل،و  وإن مشوووهد الظوووالل والشووومك مائلووو  للمغيوووه،وهك تطووولل.صووونع البوووارئ اللطيووو  القووودير .

ارت معووه لشوومك وتوول القوود اختفووى قوورص .حلظوو  واحوودة ينظوور ا نسووان فووال اوودها مجيعا.مث يف حلظ .واتوود
الغوووووامر  لظوووووليف ا لقووووود انطووووولت كلهوووووا.أيووووون تراهوووووا ذهبوووووحلف لقووووود قبضوووووتها اليووووود اافيووووو  الووووويت مدهتا.الظالل
لن موون ترهوا يف الكون تتبوع آعواليت يغفول البشور .لول الليول والظوالم  إووا يود القودرة القليو  اللطيفوو .الطامك

 حلهلم وهك تعمل قائب    يدركها الكالل.
هوذا التنسوي   ملعو  الشمسوي نسوي  اجملفبناء الكلن املنظلر علوى هوذا النس ،وت..« َوَلْل كاَء َ؟ََعَلُه ساِكنا  »

حل آتر     ختلفوولل اختلو  ذلوك النسو  أقول اخوتال.الذي جعل الظول متحركوا هوذ  احلركو  اللطيفو هل 
 سورعتها أبطوأ لول كانوحلو .لل كانحل األرم تبتو  لسوكن الظول فلقهوا   ميتود و  يقبخ.يف الظل الذي نرا 

 ر علووى انملسووهاملنظوول  فتنسووب  الكوولن.أو أسوورع  ووا هووك عليووه لكووان الظوول يف امتووداق  وقبضووه أبطووأ أو أسرع
 هذا هل الذي يسم  بظاهرة الظل،ومينحها خلاصها اليت نراها.

حياء لقورآن يف اسوتن مونهج اوهذا التلجيه إىل تلك الظاهرة اليت نراها كل يولم،و ر ّبوا غوافلني،هل نور  مو
 الوويت افقوودها إحساسوونا الكوولن قائمووا يف ضوومائران،ويف إحيوواء كووعلران ابلكوولن موون حللنووا،ويف هريووك خلاموود

 .هلائل العجيهاا الكلن ونر  من رب  العقلل والقللب ّبذ.نلل األلف  إيقاع املشاهد الكلني  العجيب 
 مشهد الليل والنهار 47الدرس الثاني:

ِذي َوُهوَل الَّو »:كو  ونشولرومن مشهد الظل إىل مشهد الليول السواتر،والنلم السواكن،والنهار وموا فيوه مون حر 
 .. «ُشلرا  نُ ا ،َوالنوَّْلَم ُسبا  ،َوَجَعَل النَّهاَر َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لِباس

ليوول ويف ال.ل لبوواسظالمووه فهوووالليوول يسوو  األكووياء واألحيوواء فتبوودو هووذ  الوودنيا وكأوووا تلووبك الليوول وتتشوو  ب
ك نقطووواع عووون احلوووالنوولم او .تنقطووع احلركووو  ويسوووكن الوودبيه وينوووام النووواس وكثوووْي موون احليووولان والطيووولر واهللام

شلر مون ذلوك نفهل .هارمث يتنفك الصب  وتنبعة احلرك ،وتدب احلياة يف الن.فهل سبات.لرواللعك والشع
قورات  نل قورة مووواملووولت الصوووغْي،الذي يتوووداول احليووواة علوووى هوووذ  األرم موووع البعوووة والنشووولر مووورة يف كووو

لوووى تووودبْي عن ق لووو  مووووهوووك اووور ابلبشووور وهوووم غوووافللن عموووا فيهوووا .األرم الدائبووو  الووويت   يصووويبها الكالل
 اّلِل،الذي   يغفل حلظ  و  ينام.
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 مشهد الريا  وا مطار 49 - 48الدرس الثالث:

أَنْوزَْلنا نْيَ يَووَدْي َرمْحَتِووِه،وَ بَووَ  ُبْشوورا   الووِرايَوُهووَل الَّووِذي أَْرَسوولَ »:مث لوواهرة الووراي  املبشوورة ابملطوور ومووا يبثووه موون حيوواء
 « ..ا  ْنعاما  َوأانِسكَّ َكِثْي أَ ا َخَلْقنا ُه ِ َّ ة  َمْيتا ،َوُنْسِقيَ ِمَن السَّماِء ماء  َنُهلرا ،لُِنْحِيَك بِِه بَوْلدَ 

 ل وأوووار علووىموون جووداو  واحليوواة علووى هووذ  األرم كلهووا تعوويا علووى موواء املطوور إمووا مباكوورة،وإما  ووا ينشوو ه
 ولكن الووووذينرم منووووه،وموووون ينووووابيع وعيوووولن وآابر موووون امليووووا  ا؟لفيوووو  املتسوووورب  إىل ابنوووون األ.سووووط  األرم

ن إليوه وهم يتطلعول .الحيحا كواميعيشلن مباكرة على املطر هم الذين يدركلن رمح  اّلِل املمثل  فيه إقراكا ص
 اويستبشوورون ّبوو  السحه،كوواعرين  ن حيوواهتم كلهووا متلقفوو  عليووه،وهم ي قبوولن الووراي  الوويت يعرفلوووا تسوول 

 ن كانلا  ن كر  اّلِل صدورهم لإلميان.إ -وُيسلن فيها رمح  اّلِل 
 يف املاء من حياة. وهل بصدق ما «ُهلرا  َوأَنْوزَْلنا ِمَن السَّماِء ماء  نَ »:والتعبْي يثز مع  الطهارة والتطهْي

لل .اصووووافيلقووووك علووووى احليوووواة لووووال خ« ا  ِسووووكَّ َكثِووووْي ا  َوأانلُِنْحيِووووَك بِووووِه بَوْلووووَدة  َمْيتا ،َوُنْسووووِقَيُه ِ َّووووا َخَلْقنووووا أَْنعاموووو »
يواة يف ذي ينشوىء احللطهولر الواه أراق احلياة ناهرة نقي  وهل يغسل وجه األرم ابملواء فاّلِل سبحان.الطهارة

 امللات ويسقك األانسك واألنعام.
 مهمة القرآن وجهاد الك ار به 52 - 50الدرس الرابع:

وعنووود هوووذا املقطوووع مووون اسوووتعرام املشووواهد الكلنيووو  يلتفوووحل إىل القووورآن النوووازل مووون السوووماء كوووذلك لتطهوووْي 
َوَلَقوووْد »:األروا  وكيوو  يستبشوورون ابملوواء انيووك لاجسووام و  يستبشوورون ابلقوورآن انيووك لوواروا القلوولب و 
نَوُهْم لَِيذَّكَُّروا،فََأىب َأْكثَوُر النَّاِس ِإ َّ ُكُفلرا ،َوَلْل ِكْ نا لَبَوَعْثنا يف ُكلِِ قَوْريَ   نَِذيرا  1810َصرَّْفناُ   َفال ُتِطوِع اْلكواِفرِيَن .بَويوْ
 « ..ُهْم بِِه ِجهاقا  َكِبْيا  َوجاِهدْ 

نَوُهْم لَِيذَّكَُّروا» لفتات متنلعو  وخانبنوا ليه متعودقة،و كَّت،وأسوا فعرضنا  عليهم يف صلر..« َوَلَقْد َصرَّْفناُ  بَويوْ
،وبكل ب نفلسوووهمبوووه مشووواعرهم وموووداركهم،وأرواحهم وأذهووواوم وقخلنوووا علووويهم بوووه مووون كووول ابب مووون أبووولا

اول قيقووو  الووويت ُيوووواحل.لتذكرفموووا ُيتووواج األمووور إىل أكثووور مووون ا..« ذَّكَُّروالِيَووو»..وسووويل  تسوووتجيا ضووومائرهم 
 النَّوواِس ِإ َّ  َأىب َأْكثَووورُ فَوو»..هلووا القوورآن رقهووم إليهووا مركوولزة يف فطرهتم،أنسوواهم إايهووا اهلوولى الووذي اختووذوا منووه إ

 «.ُكُفلرا  
له اهلوولى،وأىب إ  الكفوور إذن ضووخم  كوواق  وهوول يلاجووه البشووري  كلهووا وأكثرهووا أضوو - -ومهموو  الرسوولل 

ولكن اّلِل ...فتوولزع املشووق ،وخت  املهموو « َولَووْل ِكووْ نا لَبَوَعْثنووا يف ُكوولِِ قَوْريَوو   نَووِذيرا  ..»وق ئوول ا ميووان حاضوورة 
مجيعا،لتتلحوود الرسووال  األخووْية،فال تتفوور  علووى  اختووار هلووا عبوودا واحوودا،هل خووامت الرسوول وكلفووه إنووذار القوورى

                                                 
إىل املوواء بلصووفه أقوورب مووذكلر يف العبووارة. وألن القوورآن   يووذكر يف هووذا املقووام. ولكننووا « صوورفنا »بعووخ املفسوورين يرجووع الضوومْي يف   - 1810

الثواين  الذي اعل الضومْيم ابملاء. و ع  القرآن فهل   ااهدهي« وجاهدهم به»نرج  أن الضمْي عائد على القرآن،ألنه   كك يف أن قلله:
  هنووا هووك للوو . هووذ  املناسووبمضوومرة ملح راجعووا إىل القوورآن اعوول الضوومْي األول كووذلك. إ ووا هووك التفاتوو  موون التفووا ت القوورآن الكثووْية  ناسووب 

 (السيد رمحه هللا ) ها عليه.الذي تدور السلرة كل إنزال املاء الطهلر انيك،اليت ترق الذهن إىل إنزال القرآن املطهر انيك
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فَوووال ُتِطوووِع اْلكووواِفرِيَن َوجاِهوووْدُهْم بِوووِه ِجهووواقا  »:املتفرقووو ،وأعطا  القووورآن ليجاهووودهم بوووه ألسووون  الرسووول يف القووورى
 « ..َكِبْيا  

م ان يهوووووز قلووووولّبكوووووقاوم،موووووا  وإن يف هوووووذا القووووورآن مووووون القووووولة والسووووولطان،والتأيْي العمي ،وا؟اذبيووووو  الووووويت   ت
 يال.ذلك سب ستطيعلن إىلهزا،ويزلزل أرواحهم زلزا  كديدا فيغالبلن أير  بكل وسيل  فال ي

ذ  هووكانوحل ..« بولنعلكوم تغل  تسمعلا هلذا القرآن والغلا فيوه ل»:ولقد كان كثاء قريا يقلللن للجماهْي
 م يورون هوي ءلقورآن وهواملقال  تدل على الذعر الذي تضطرب به نفلسهم ونفولس أتبواعهم مون شيوْي هوذا ا

بوون ا يتلل ا حمموودلسوولرتني،اهليوو  واهليتني،والسوولرة وا األتبوواع كأ ووا يسووحرون بووني عشووي  وضووحاها موون شيووْي
 تنقاق إليه النفلس،وهتلى إليه األف دة.ف - -عبد اّلِل 

حسولا أفلول  أووم .نذا القرآو  يقل ر ساء قريا ألتباعهم وأكياعهم هوذ  املقالو ،وهم يف ْنولة مون شيوْي هو
ل أقل موون كوول هووير،الووذي  قوولمهم ّبووذا التحذيف أعموواقهم هووزة روعووتهم مووا أمووروا هووذا األمر،ومووا أكوواعلا يف

 قلل على عم  التأيْي  
يوول، هوول موون الل وذكور حمموود بوون إسووحا ، عون الزهووري، يف قصوو  أيب جهوول حوني جوواء يسووتمع قووراءة النول

لصوبا ، تمعلها إىل افاسو.هلخروأبل سفيان َصْخر بِن َحْرب، واألْخَنك بن ِكرْي ، و  يشعر واحد  مونهم اب
 مثه موا جواء لوه ف فوذكر لوموا جواء بوك:الصب  تَفرَّقلا، فجمعوتهم الطريو ، فقوال كول مونهم لآلخرفلما َهَجم 

لثانيوو  انووحل الليلوو  اكهم فلمووا  تعاهوودوا أ  يعوولقوا، ملووا حووافلن موون علووم كووباب قووريا ّبووم، لوو ال يفتتنوولا  جيوو 
لا، مث طريو ، فتالوموعوتهم المججاء كل منهم لَن ا أن صواحبيه   اي وان، ملوا تقودم مون العهولق، فلموا أمجعولا 

هووووا ]مث يعووولقوا ملثل هووودوا أ فلموووا كانووووحل الليلووو  الثالثووو  جووووا وا أيضوووا، فلموووا أصووووبحلا تعا.تعاهووودوا أ  يعلقوا
بيتوووه،  ن حووورب يفتفرقووولا[ فلموووا أصوووب  األخووونك بووون َكووورِي  أخوووذ عصوووا ، مث خووورج حوووَّت أتوووى أاب سوووفيان بووو

كووياء لقوود  عووحُل أ ، وهللااي أاب يعلبوو :موون حمموودف قووال أخثين  اي أاب َحْنظَلوو  عوون رأيووك فيمووا  عووحل:فقووال
وأان والوووذي :كل األخووونقوووا.أعرفهوووا وأعووور  موووا يُوووراق ّبوووا، و عوووحل أكوووياء موووا عرفوووحل معناهوووا و  موووا يوووراق ّبا

 حلفحل به.
اي أاب احلكووم، موا رأيوك فيمووا  عوحل موون :مث خورج مون عنوود  حوَّت أتوى أاب جهوول، فودخل عليووه يف بيتوه فقوال

أنعملا فأنعمنووا، ومحلوولا فحملنووا، وأعطوولا : عووحلف تنازعنووا حنوون وبنوول عبوود منووا  الشوور موواذا :حمموودف قال
منووا نوول ذتيووه الوولحك موون السووماء  فمووَّت :فأعطينووا، حووَّت إذا َعايينووا علووى الرَُكووه، وكنووا َكَفَرسووك رَِهووان، قاللا

ا و  نصدقه، قال  .1811فقام عنه األخنك وتركه ":ندر  هذ ف وهللا   نيمن به أبد 
كووذا كووانلا يغووالبلن أنفسووهم أن هتفوول إىل هووذا القوورآن فتغلبهم،لوول  أن يتعاهوودوا وهووم ُيسوولن مووا يتهوودق فه

زعوووووامتهم،لل انلوووووع علووووويهم النووووواس،وهم موووووأخلذون كوووووبه مسوووووحلرين  وإن يف القووووورآن مووووون احلووووو  الفطوووووري 

                                                 
 [ صحي  مرسل251/ 3قار نيب  ] -[ وتفسْي ابن كثْي 315/ 1( و سْية ابن هشام ]511[)81/ 2ق ئل النبلة للبيهقك ] - 1811
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نووه توودف  البسووي ،ملا يصوول القلووه مباكوورة ابلنبووع األصيل،فيصووعه أن يقوو  هلووذا النبووع الفوولار،وأن يصوود ع
وأن فيووه موون مشوواهد القياموو ،ومن القصووا،ومن مشوواهد الكوولن النانقوو ،ومن مصووارع الغووابرين،ومن .التيووار

 قلة التشخيا والتمثيل،ملا يهز القللب هزا   الك معه قرارا.
ا   ذخووذ  قطارهووا مووأوإن السوولرة اللاحوودة لتهووز الكيووان ا نسوواين يف بعووخ األحيان،وشخووذ علووى الوونفك 

تزحوووز  عووون ن،وأ  ية وعتووواق   فوووال عجوووه موووع ذلوووك أن ذمووور اّلِل نبيوووه أن   يطيوووع الكوووافريجووويا ذو عووود
 ال.دال أو حمج و  يثبحل هلافإ ا ااهدهم بقلة   يق  هلا كيان البشر،.قعلته وأن ااهدهم ّبذا القرآن

 البحار وا نهار والمياه 53الدرس الخامس:

ار ر، شوهد البحواء الطهل عقوه علوى مشوهد الوراي  املبشورة واملووبعد هذ  اللفت  يعولق إىل مشواهد الكلن،في
،َوهوذا َعوْذب  هوَوُهَل الَِّذي َمرََج اْلَبْحوَرْيِن »:العذب  وامللح  وما بينهما من حجاز ذا ِمْلو   أُجواج  َوَجَعوَل  فُرات 

نَوُهما بَوْرَزخا ،َوِحْجرا  حَمُْجلرا    « ..بَويوْ
كووولن يتزجووان إ ووا ان و  ميلووو  املر،اووراين ويلتقيووان،فال حتلطوووهوول الووذي توور  البحرين،الفوورات العووذب وامل

 البحوور،ومن مث ى موون سووط فمجوواري األوووار غالبووا أعلوو.بينهمووا بوورزن وحوواجز موون نبيعتهمووا الوويت فطرهووا اّللِ 
ى لودقي    يطغوتقودير اوّبذا ال.فالنهر العذب هل الذي يصه يف البحر املل ،و  يقوع العكوك إ  كوذوذا

ر ن هوذا التقوديو  يكول .لذي منه احليواة للنواس واألنعوام والنبواتعلى النهر ا -أضخم وأغزر  وهل -البحر 
اميسوه يو  هققهوا نل لكولن لغااإ وا يوتم إبراقة ااوال  الوذي أنشوأ هوذا .مصاقف  عوابرة وهول يطورق هوذا ا نراق

 يف قق  وإحكام.
 ى اليابسوو  حووَّتار و  علوو  علووى األووووقوود روعووك يف نوولاميك هووذا الكوولن أ  تطغووى ميووا  انيطووات امللحوو  

ا املووواء ّبووو،ويرتفوووع يف حوووا ت املووود وا؟وووزر الووويت هووودّ مووون جاذبيووو  القمووور للمووواء الوووذي علوووى سوووط  األرم
 ارتفاعا عظيما.

 ا نسان   يقلم وحد  )العلم يدعل إىل ا ميان( ::يقلل صاحه كتاب
فووا  تووذكْيا لطيدّ موورتنيُيوويووذكران املوود الووذي يبعوود القموور عنووا مسوواف  مووائتني وأربعووني ألفووا موون األميال،و »

قشوورة األرم  بوول إن.كنواملوود الووذي ُيوودّ ابنووي  قوود يرتفووع إىل سووتني قوودما يف بعووخ األما .بلجوولق القمر
 ا لدرجو  أننواكء منتظمويبدو لنا كل ك.تنحب مرتني حنل ااارج مساف  عدة بلصات بسبه جاذبي  القمر

لب  صوويت تبوودو لنووا األرم الوو مسوواح  انووي  كلهووا عوودة أقوودام،وتنحب قشوورة  نوودر  القوولة اهلائلوو  الوويت ترفووع 
 للغاي .

ولل كوان قمووران يبعود عنوا مخسووني .  يبعود عنووه سولى سوت  آ   موون األميوال.قموور صوغْي.واملوري  لوه قمر »
أن ألوو  ميوول مثال،بوود  موون املسوواف  الشاسووع  الوويت يبعوود ّبووا عنووا فعال،فووإن املوود كووان يبلوو  موون القوولة  يووة 

مجيووووع األراضووووك الوووويت هووووحل منسوووولب املوووواء كانووووحل تغموووور موووورتني يف اليوووولم  وووواء متوووودف  يووووزي  بقلتووووه ا؟بووووال 
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ويف هووذ  احلالوو  ر ووا كانووحل   تلجوود اهلن قووارة قوود ارتفعووحل موون األعمووا  ابلسوورع  الالزموو ،وكانحل .نفسووها
 كل يلم.الكرة األرضي  تتحطم من هذا ا ضطراب،وكان املد الذي يف اهللاء ُيدّ أعاصْي  

حنوول ميوول  لهووا يكوولنوإذا فرضوونا أن القووارات قوود اكتسووححل،فإن معوودل عموو  املوواء فوول  الكوورة األرضووي  ك»
 .«حتمالفوعندئذ ما كانحل احلياة لتلجد إ  يف أعما  اني  السحيق  على وجه ا .ونص 

ا ومون نبيعو  نبيعتهمو ولكن اليد اليت تدبر هذا الكلن مرجحل البحرين وجعلوحل بينهموا برزخوا وحواجزا مون
 .مملنس  املرسل ااملقدر  هذا الكلن املتناس  الذي عري مقاقير  بيد الصانع املدبر احلكيم،هذا ا؟ري

 الدرس السادس:الاهاوج والاناسل البشري

 الَّووِذي }َوُهلَ :باكوورةبشووري  املوموون موواء السووماء وموواء البحوور والنهوور إىل موواء النطفوو  الووذي تنشووأ منووه احليوواة ال
 [..54:لفرقان({ ]ا54ر ا )َك َقِدي اْلَماِء َبَشر ا َفَجَعَلُه َنَسب ا َوِصْهر ا وََكاَن َربُ َخَلَ  ِمنَ 

 هر.ذكرا فهل نسه،وأنثى فهل صهر، ا أوا ملضع للص:فمن هذا املاء يتخل  ا؟نني
فمن .ء السووماء   موون موواوهووذ  احليوواة البشووري  الناكوو   موون هووذا املوواء أعجووه وأضووخم موون تلووك احليوواة الناكوو

رأة يف ليضووو  املوووخليووو  واحووودة )مووون عشووورات األلووول  الكامنووو  يف نقطووو  واحووودة مووون مووواء الرجووول( تتحووود بب
موون ااووالاي و  نووال   اأعجووه الكائنووات احليوو  علووى .ا نسووان ..الرحم،ينشووأ ذلووك االوو  املعقوود املركووه .

   يسووتطيع علوومسوورها،و ر املتشوواّب  والبليضووات املتشوواّب  ينشووأ ذكوولر وإانّ بطريقوو  عجيبوو ،  يوودر  البشوو
وفوو  هووك الوويت يووزات معر فمووا موون خليوو  موون آ   ااووالاي ميكوون أن تلحووج فيهووا  .البشوور ضووبطها أو تعليلها

ذلووك تصووْي  ومووع.ات .تيهلهووا ألن تنووتج ذكوورا أو أنثى،ومووا موون بليضوو  كووذلك لوولحج فيهووا مثوول هووذ  املميووز 
ك ذي هوووهووا ..« يرا  بُووَك قَوودِ وَكوواَن رَ »طووا   هووذ  إىل أن تكوولن رجال،وهووذ  إىل أن تكوولن اموورأة،يف وايوو  امل

لوذي حلو  اا املواء القدرة تكش  عن نر  منها يف هذا العجه العجاب  ولل را  ا نسان يدق  يف هوذ
لدقيقووو  ألجسوووام اامنوووه ا نسوووان،ألقركه الووودوار وهووول يبحوووة عووون خصوووائا ا نسوووان الكاملووو  الكامنووو  يف 

نوني الوذكر نقلهوا إىل ا؟يبتني،لتللجونك كلوه،ولابلين وأسورتيهما القر  البالغ  الدقو ،اليت همول عناصور اللرايو 
 احلياة. وا؟نني األنثى كل منهما  سه ما ترسم له يد القدرة من خل  واعا  يف نري 

عوووون خصووووائا اللرايوووو  الكامنوووو  يف تلووووك الووووذريرات « ا نسووووان   يقوووولم وحوووود »:وهووووذ  نووووات موووون كتوووواب
وجينووووووات )وحوووووودات اللرايوووووو (  1812 هتوووووولى علووووووى كروملزومووووووات.ثىكوووووول خليوووووو  ذكوووووورا أو أن »:الصووووووغْية

وا؟ينات هووك العاموول الرئيسووك احلاسووم .والكروملزوموو  تكوولن النليوو  )نوولاة صووغْية( املعتموو  الوويت هتوولي ا؟ينوو 
هووك تلووك ال كيبووات الكيماويوو  العجيبوو  الوويت 1813والسوويتلبالزم .فيمووا يكوولن عليووه كوول كووائن حووك أو إنسان

وهووك املسوو لل  عوون املخللقووات البشووري   -ا؟ينووات )وحوودات اللرايوو ( موون الدقوو  أوووا  وتبلوو .هووي  اب ينتني
لووول  -مجيعوووا،اليت علوووى سوووط  األرم مووون حيوووة خصائصوووها الفرقيووو  وأحلاهلوووا النفسوووي  وأللاووووا وأجناسوووها 

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( الكروملزوم هك وحدة املاقة العضلي ،والعامل يف نقل الصفات اللرايي .  - 1812
 )السيد رمحه هللا ( تلبالزم هك املاقة الثوتلبالزمي  اليت حلل نلاة االي .السي  - 1813
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وهوووذ  ا؟ينوووات «  »الكسوووتبان»مجعوووحل كلهوووا ووضوووعحل يف مكوووان واحووود،لكان حجمهوووا أقووول مووون حجوووم 
 بالغ  الدق  هك املفاتي  املطلق  الاص مجيع البشر واحليلاانت والنبا ت.امليكروسكلبي  ال

وموع ذلوك .غْي احلجمالذي يسع الصفات الفرقي  لبليلنني من البشر هل بال ريه مكان صو« والكستبان»
 فإن هذ  هك احلقيق  اليت   جدال فيها.

رحووا ك،إ ا يقوا  به ا؟نسووالزم( إىل الشووإن ا؟نوني وهول حلووا يف تطولر  التوودراك مون النطفو  )الثوتوولب»
؟ينووات متفووو  نووا أن القووود رأي»....مسووجال،قد حفووج وعوووث عنووه ابلتنظوويم الوووذري يف ا؟ينووات والسوويتلبالزم

 وهك هفوج.حليو الكائنات على كلوا تنظيمات أصغر من امليكروسكلبي  للذرات،يف خالاي اللراي   ميع ا
  ؟ووذع والوولر تفصوويال يف ا؟ووذر وا وهووك تووتحكم.لكوول كووكء حكالتصميم،وسووجل السوول ،واالاص الوويت 

 «.فيه ا نسان يلان  احااما كما تقرر الشكل،والقشر،والشعر،واألجنح  لكل .والزهر والثمر لكل نبات
 «.َقِديرا   كاَن َرُبكَ َو ».دبرةوّبذا القدر نكتفك من عجائه احلياة،اليت أوقعتها إايها القدرة ااالق  امل

 دعو  الرسول ومهماه وأوهللاله عل  ربه 57 - 55لسابع:الدرس ا

بتلوك  املزوقة.لنطفو ااء ومواء وأمام تلك احلياة الناك   من مواء السوم.جل اال  والتقدير.ويف مثل هذا ا؟ل
اتهتووا هتوا كوذلك وور ى  ميزاااصوائا،اليت ععول مون خليو  ذكوورا  ميزاتوه كلهوا ووراتتوه،وععل مون خليوو  أنثو

قاهتم اوهنوا يعورم عبو.لفطورة .ا ا؟ل تبدو عباقة غْي اّلِل كي ا مسوتغراب مسوتنكرا تشوم ز منوه ايف مثل هذ..
 من قون اّلِل.

َفُعُهْم َو  َيُضُرُهمْ »  « ..َربِِِه َلِهْيا   كاِفُر َعلىكاَن الْ َو .َويَوْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ ما   يَونوْ
لوذي اعلى ربوه  إ ا هل حرب -ن ضمنهم  مومشركل مك   -كل كافر ..« وَكاَن اْلكاِفُر َعلى َربِِِه َلِهْيا  »

رب علووى ف إنووه حووفكي  ذلووك،وهل صووغْي ضوو يل   يبلوو  أن يكوولن حووراب و  ضوودا علووى اّللِ .خلقووه وسوولا 
لوى يصولر  حوراب عيبشعها،فو إ وا يريود التعبوْي أن يفظوع جرميتوه .وحرب على منهجه الوذي أراق  للحياة.قينه

رسوالته،فال علوى الرسولل منوه،فإ ا احلورب موع و  - -ُيارب ربه حوني ُيوارب رسولل اّلِل ربه ومل    فهل 
شوْي اجبوه يف التبو ني يويقي مث يطم ن اّلِل عبد ،وحف  العهء عن عاتقه،ويشوعر  أنوه حو.اّلِل،وهل به كفيل

 ين.فر ناق الكاعوا نذار،وجهاق الكفار  ا معه من قرآن فال عليه من عداء اجملرمني له و  
َومووا »عبواق     أعلوم بوذنلبواّللِ .بوهر فليتلكول علووى .واّلِل يتولىل عنوه املعركو  موع أعدائووه الوذين إ وا يعواقون اّللِ 

را  َونَوِذيرا   ْل َعلَوى َوتَولَكَّ .ىل َربِِوِه َسوِبيال  ْن كواَء أَْن يَوتَِّخوَذ إِ َموْجور  ِإ َّ ِموْن أَ  ما َأْسو َوُلُكْم َعَلْيوهِ :ُقلْ .أَْرَسْلناَ  ِإ َّ ُمَبشِِ
 « ..ِبْيا  خَ باِقِ  عِ احلَْكِِ الَِّذي   مَيُلُت َوَسبِِْ  ِ َْمِدِ ،وََكفى بِِه ِبُذنُلِب 

و  يكن بعود موأملرا بقتوال املشوركني وهول يف مكو  .وهل التبشْي وا نذار - -وّبذا ُيدق واجه الرسلل 
حنودس منهوا أنوه  .ذلك حلكمو  يعلمهوا اّللِ و .لضمان حري  التبشْي وا نوذار كموا أمور بوه بعود ذلوك يف املدينو 

كووان يف هووذ  الفوو ة يعوود الرجووال الووذين ترتكووز إلوويهم هووذ  العقيوودة ا؟ديوودة،وتعيا يف نفلسووهم،وت جم يف 
ولكك   .حياهتم،وتتمثل يف سللكهم،لكك يكلنولا نولاة اجملتموع املسولم الوذي ُيكموه ا سوالم ويهويمن عليوه
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قريشا عن ا سالم،وتغل  قللّبم قونه واّلِل يقدر أوم سويدخللن يدخل يف خصلمات وترات قملي  تصد 
 فيه بعضهم قبل اهلجرة وسائرهم بعد الفت ،ويكلن منهم نلاة صلب  للعقيدة ااالدة إبذن اّلِل.

مللانووع اقتووال  زالو  جعول ال إ ا.علوى أن لوه الرسووال  بقوك يف املدينوو  كموا كوان يف مكوو  هول التبشووْي وا نوذار
 املدينووو  علوووى مكووو  ويف ون حريووو  الدعلة،وحلمايووو  املووويمنني حوووَّت   تكووولن فتنووو  فوووالنا صووواق  يفاملاقيووو  ق
را  َونَِذيرا  »:السلاء  « ..َوما أَْرَسْلناَ  ِإ َّ ُمَبشِِ

 « ..يال  َربِِِه َسبِ  َذ ِإىلما َأْس َوُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر  ِإ َّ َمْن كاَء أَْن يَوتَّخِ :ُقلْ »
ن مطمووووع يف أجوووور و  عوووورم موووون أعوووورام احليوووواة الوووودنيا ينالووووه  وووون يهتوووودون إىل موووو - -فلوووويك للرسوووولل 

بكلموووات  لم اعووو  املسووووهل يووودخل يف ا؟م.ليسوووحل هنوووا  إ وة،و  نوووذر و  قووورابن يقدموووه املسووولم.ا سالم
 ن كهانتووه،و مثوويتقاضووى  ميزته أن لوويك هنووا  كوواهن.وهووذ  ميووزة ا سووالم.ينطوو  ّبووا لسووانه ويعتقوود ّبووا قلبه

هوذ  هوك   استقبال و  مثن لتناول سر و  برك  و « رسم قخلل»سي  يقبخ مثن وسانته ليك هنالك و 
وربووه موون  ني العبوودبووبسووان  هووذا الوودين وبراءتووه موون كوول مووا ُيوولل بووني القلووه وا ميووان وموون كوول مووا يقوو  

قربوه إىل ربوه دي إىل اّلِل وتهول اهتوداء املهتو - -ليك هنالك سلى أجر واحد للرسلل .وسطاء وكهان .
ه الطوواهر ويسوو ي  يرضووك قلبوو.ر  .حوود  هوول أجووو هووذا ..« ِإ َّ َمووْن كوواَء أَْن يَوتَِّخووَذ ِإىل َربِِووِه َسووِبيال  » ووا يوورا   

ىل ريقه،ويتجووه إن،ويتحرى وجدانووه النبيوول أن يوورى عبوودا موون عبوواق اّلِل قوود اهتوودى إىل ربووه،فهل يبتغووك رضووا 
 مل  .

ى  مولت،فال يبقوألنوه صوائر إىل ميحل،ّللِ وكل ما عودا ا« ..لَِّذي   مَيُلُت َوَسبِِْ  ِ َْمِد ِ َوتَولَكَّْل َعَلى احلَْكِِ ا»
كوووان إىل ركووون ر،هل ارتوالتلكووول علوووى ميحل،تفارقوووه احليووواة يلموووا نوووال عمووور  أم قصووو.إ  احلوووك الوووذي   ميلت
د إ  اّلِل و  ُيمووو«  ِ ْمووودِ ِ َ  َوَسوووبِِ ْ »..إ وووا التلكووول علوووى احلوووك الووودائم الوووذي   يوووزول .ينهوووار،وإىل لووول يزول

علوووم  ميوولت فهووول يك الوووذي  وقع أموور الكفوووار الووذين   يووونفعهم التبشووْي وا نوووذار إىل احلوو.املوونعم اللهووواب .
 .«وََكفى بِِه ِبُذنُلِب ِعباِقِ  َخِبْيا  »:ذنلّبم و  حفى عليه منها ككء

الء  علوووووى رم،واسوووووتعلسوووووماوات واألويف معووووورم ااوووووثة املطلقووووو  والقووووودرة علوووووى ا؟وووووزاء يوووووذكر خلووووو  اّلِل ل
نَوُهمووا يف ِسوتَّ »:العورش مْحُن،َفْسوَ ْل بِووِه َتلى َعلَوى اْلَعْرِش،الرَّ م  مُثَّ اْسوِ  أايَّ الَّوِذي َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم َوموا بَويوْ
  لول للنظوام ا هذ ا أايمنفإ.  قطعا..وأايم اّلِل اليت خل  فيها السماوات واألرم غْي أايمنا األرضي« َخِبْيا  

م ورة األر وهوووك مقيسووو  بقووودر ق.الشمسوووك،ومقياس لووودورة فلكيووو  وجووودت بعووود خلووو  السوووماوات واألرم
فتووووتم « ُكوووونْ »:ه بلفظوووو واال    يقتضووووك إ  تلجووووه ا راقة ا هليوووو  املرموووولز لوووو.حوووولل نفسووووها أمووووام الشوووومك

 «.فَوَيُكلنُ »الكينلن  
يف  نووولار متباعووودةأهوووا إ وووا اوووحل في -لوووم مقووودارها إ  هووول ولعووول هوووذ  األايم السوووت  مووون أايم اّلِل الووويت   يع

تعالء عووووو  ا سوووووأموووووا ا سوووووتلاء علوووووى العووووورش فهووووول م.السوووووماوات واألرم حوووووَّت انتهوووووحل إىل وضوووووعها احلا 
 الء.تلاء وا ستعرتب  ا س.  يدل على ال تيه الزمب إ ا يدل على بعد الرتب « مُثَّ »والسيطرة ولفج 
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ااووثة « َخبِووْيا   ْسووَ ْل بِووهِ فَ »:اووثةاومووع الرمحوو  ..« الوورَّمْحنُ »:الرمحوو  الكبووْية الدائموو  ومووع ا سووتعالء والسوويطرة
  يف ء يف األرم و عليوه كوك فإذا سوألحل اّلِل،فإ وا تسوأل خبوْيا،  حفوى.املطلق  اليت   حفى عليهوا كوكء

 السماء.
 رفي الك ار الس ود للرحمن وأنهيه هللا 62 - 60الدرس الثامن:

 استنكار :ستخفا  و ابهذا فإن أول ك املتبجحني املتطاولني،يقابللن الدعلة إىل عباقة الرمحن ومع 
 «  انف َوزاَقُهْم نُوُفلرا  ما َشُْمرُ لِ ْسُجُد َوَما الرَّمْحُنف أَنَ :قاُللا:اْسُجُدوا لِلرَّمْحنِ :َوِإذا ِقيَل هَلُمُ »

 - -سولل م علوى الر للتهولين مون وقوع تطواوهلوهك صلرة كريه  من صولر ا سوتهتار والتطواول توذكر هنوا 
سولل قلللا عن الر  ء أن يفهم   يلقرون رّبم،فيتحديلن ّبذ  اللهج  عن ذاته العلي ،فهل يستغرب من هي 

 وا،زايقة  ويسوأللن عنوه «رَّمْحنُ الو»ما قواللاف وهوم ينفورون مون اسوم اّلِل الكرمي،ويزعمولن أووم   يعرفولن اسوم 
ن إ  ذا  موا نعور  الورمح:ن يقلللاأولقد بل  مون تطواوهلم واسوتخفافهم .«َوَما الرَّمْحُنف:اقاُلل ».يف ا ستهتار

 يعنلن به مسيلم  الكذاب .ابليمام 
ذكرة ايتوه املوآوعظم  خلقه،و ويرق على تطاوهلم هذا بتمجيد اّلِل سبحانه وتكبْي  والتحدّ بثكته وعظمته،

لَّووِذي اَوُهووَل .،َوَقَمرا  ُمِنْيا  يهوا ِسووراجا  فِ َجَعووَل وَ .َجَعوَل يف السَّووماِء بُوُروجا  تَبوواَرَ  الَّووِذي ».بوه يف هووذا االوو  العظويم
 .« .ُكُكلرا    أَراقَ َجَعَل اللَّْيَل َوالنَّهاَر ِخْلَف   ِلَمْن أَراَق أَْن يَذَّكََّر،أَوْ 

ك امو  هنوا تقابول يف احلووالفخ.نازل الكلاكه السيارة ومداراهتا الفلكي  اهلائل م -لى األرج  ع -والثوج 
م يف احلووك هائوول عظووي فهووذا كووكء موون خلقووه ضووخم« َوَمووا الوورَّمْحُنف»:ذلووك ا سووتخفا  يف قللوو  املشووركني

نا لء إىل أرضوووووضوووووملوووووا تبعوووووة بوووووه مووووون « ِسوووووراجا  »ويف احلقيقووووو  ويف هوووووذ  الوووووثوج تنوووووزل الشووووومك ويسوووووميها 
 وغْيها.وفيها القمر املنْي الذي يبعة بنلر  اهلاقئ اللطي .

َموْن لِ »:ا الكفايو اس،وفيهموو وا آيتوان مكورور ن ينسوا ا الن.عرم كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهماوي
ا أخا ،مووا أمكنووحل س،وحل  أحوود ران النوواولوول  أن جعلهمووا كووذلك يتعوواو .«أَراَق أَْن يَووذَّكََّر أَْو أَراَق ُكووُكلرا  

رت كوووذلك غوووْي لتعوووذبووول لووول أن نلهلموووا ت.احليووواة علوووى لهووور هوووذا الكلكوووه  نسوووان و  حليووولان و  لنبات
 احلياة.

 )العلم يدعل إىل ا ميان(.« ا نسان   يقلم وحد »:جاء يف كتاب
 لووووو  ميووووول يفأتووووودور الكووووورة األرضوووووي  حووووولل حملرهوووووا مووووورة يف كووووول أربوووووع وعشووووورين سووووواع ،أو  عووووودل حنووووول »

ا  وا  ووواران أنولل ليلنوا و  و   ف عندئوذ يكولن.الساع .واهلن افرم أوا تدور  عدل مائ  فق  يف الساع 
ل لليول يتجمود كوويف ا.ارويف هذ  احلالو  قود هور  مشوك الصوي  احلوارة نبا تنوا يف كول وو.اهلن عشر مرات
لوووذي وتبار  ا.فتبوووار  الوووذي خلووو  السوووماوات واألرم،وخلووو  كووول كوووكء فقووودر  تقوووديرا« نبوووحل يف األرم 

ْن ِخْلَفو   ِلَموْن أَراَق أَ  َوالنَّهوارَ  للَّْيولَ اُهوَل الَّوِذي َجَعوَل وَ ».جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمورا منوْيا
 « ..يَذَّكََّر أَْو أَراَق ُكُكلرا  
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 [77إل   63اآليات :(25سور  ال رقان ):الوحد  الرابمة

 أهم ص ات عباد الرحمن

الَّوِذيَن يَِبيتُولَن ( وَ 63لَن قواُللا َسوالما  )ُم اْ؟اِهلُ خانَبَوهُ   َوِإذاَوِعباُق الرَّمْحِن الَِّذيَن مَيُْشلَن َعَلى اأْلَْرِم َهْلان  } 
و65ا كواَن َغراموا  )ِإنَّ َعوذاّبَ  ِرْ  َعنَّوا َعوذاَب َجَهونَّمَ ( َوالَِّذيَن يَوُقلُللَن َربوَّنَوا اْصو64ِلَرّبِِِْم ُسجَّدا  َوِقياما  ) ا ( ِإوَّ

َن   َوالَّوِذي (67لِوَك َقلاموا  )ذكاَن َبنْيَ َو رُِفلا َوَ ْ يَوْقُ ُوا لَِّذيَن ِإذا أَنْوَفُقلا َ ْ ُيسْ ( َوا66ساَءْت ُمْستَوَقر ا َوُمقاما  )
ُ ِإ َّ رََّم اَحوويَوْدُعلَن َموَع اّللَِّ ِإهلووا  آَخوَر َو  يَوْقتُولُوولَن الونوَّْفَك الَّويِت  أَتمووا   َوَموْن يَوْفَعوْل ذلِووَك يَوْلوَ   اِبحْلَو ِِ َو  يَوْزنُوولنَ ّللَّ

 َّ َمووْن  َب َوآَمووَن َوَعِمووَل َعَمووال  صوواحِلا  ( إِ 69 )( ُيضوواَعْ  لَووُه اْلَعووذاُب يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  َوَحْلُووْد ِفيووِه ُمهوواان  68)
ُ َغُفو ُ َسيِِ اهِتِْم َحَسنات  وَكاَن اّللَّ فَِإنَّوُه يَوتُولُب ِإىَل َموْن  َب َوَعِموَل صواحِلا  وَ ( 70ِحيموا  )لرا  رَ فَُأْولِ َك يُوَبدُِِل اّللَّ

ِوْم  (72وا ِكراموا  )اِبللَّْغوِل َمورُ  ( َوالَِّذيَن   َيْشَهُدوَن الُزوَر َوِإذا َموُروا71اّللَِّ َمتااب  ) َوالَّوِذيَن ِإذا ذُِكِوُروا آِبايِت َرّبِِ
تِنووا  لَنووا ِمووْن أَْزواِجنووا َوذُ بَّنووا َهووهْ رَ ( َوالَّووِذيَن يَوُقللُوولَن 73َ ْ حَِووُروا َعَلْيهووا ُصووم ا َوُعْميوواان  )  رََّة أَْعوونُي  َواْجَعْلنوواقُوووِرايَّ

ا ( خالِووووِديَن ِفيهوووو75َسووووالما  )هَِيَّوووو   وَ  وا َويُوَلقَّووووْلَن ِفيهووووا( أُْول ِووووَك ُاْووووَزْوَن اْلُغْرفَووووَ  ِ ووووا َصووووثَُ 74لِْلُمتَِّقوووونَي ِإمامووووا  )
 (77َ  َيُكولُن ِلزاموا  )بْوُتْم َفَسولْ ْل  ُقعوا ُُكْم فَوَقوْد َكوذَّ ا ِبُكوْم َريبِِ لَو( ُقْل موا يَوْعبَوويُ 76َحُسَنحْل ُمْستَوَقر ا َوُمقاما  )

} 
  مقدمة الوحد 

ا هوووم اااصووو  وكأ ووو ،ومقلمووواهتمبصوووفاهتم املميزة« ِعبووواُق الووورَّمْحنِ »هوووذا الشووولط األخوووْي يف السووولرة يوووثز فيوووه 
الووذين  شوواق  والرسوولاحوودة املبني البشووري  ا؟.خالصوو  البشووري  يف وايوو  املعركوو  الطليلوو  بووني اهلوودى والضووالل

ملو  اهلودى زاء املري  حلليل،والعوكأ ا هم الثمرة ا؟ني  لذلك ا؟هاق الشا  الط.ُيمللن اهلدى هلذ  البشري 
 فيما  قل  من جحلق وصالقة وإعرام .

لوذين بواق الرمحن،اء عهم أو فهوا« الورَّمْحنُ »وقد سب  يف الدرس املاضك عاهل املشركني واسوتنكارهم  سوم 
يووووزة ومقلمووووات هتم املمهووووا هووووم أو ء بصووووفا.يعرفوووولن الرمحن،ويسووووتحقلن أن ينسووووبلا إليووووه،وأن يكلنوووولا عباق 

للنفلس الووويت  سوووالم،و اهوووا هوووم أو ء موووثال حيووو  واقعيووو  للجماعووو  الووويت يريووودها .نفلسوووهم وسوووللكهم وحياهتم
نايتوه يلجوه إلويهم ع األرم،و يفأن يعبوأ ّبوم اّلِل وهوي ء هوم الوذين يسوتحقلن .ينش ها  نهجه ال بلي القلمي

لتضوورع جهوولن إليووه ابي ء يتل فالبشوور كلهووم أهوولن علووى اّلِل موون أن يعبووأ ّبم،لوول  أن هووي ء فيهم،ولوول  أن هوو
 والدعاء.

 عباد الرحمن مشيهم وهللاالمهم 63الدرس ا ول:

 « ..َسالما  :لَن قاُللاُم اْ؟اِهلُ انَبَوهُ خ َوِإذا َوِعباُق الرَّمْحِن الَِّذيَن مَيُْشلَن َعَلى اأْلَْرِم َهْلان  »
أوم ميشوولن علووى األرم مشووي  سووهل  هينوو ،ليك فيهووا :هووا هووك ذي السووم  األوىل موون  ووات عبوواق الوورمحن

فاملشوي  ككول حركو  تعبوْي .تكل  و  تصنع،وليك فيها خيالء و  تنفج،و  تصوعْي خود و  ختلوع أو ترهل
والنفك السولي  املطم نو  ا؟واقة القاصودة،ختلع صوفاهتا هوذ  .ا من مشواعرعن الشخصي ،وعما يستكن فيه

وليك .فيها وقوار وسوكين ،وفيها جود وقولة.على مشي  صاحبها،فيمشك مشوي  سولي  مطم نو  جواقة قاصودة
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أوم ميشلن متمواوتني منكسوك الرءوس،متوداعك األركان،متهواوي البنيوان  « مَيُْشلَن َعَلى اأْلَْرِم َهْلان  »:مع 
كوان إذا مشوى تكفوأ   - -ما يفهم بعخ الناس  ن يريدون إلهار التقلى والصال   وهذا رسولل اّلِل ك

َعووُه يَوُقللُ  َمووا رَأَيْووحُل َكوويوْ  ا َأْحَسووَن :تكفيا،وكووان أسوورع النوواس مشي ،وأحسوونها وأسووكنها،َعْن َأيب ُهَريْورََة،أَنَّووُه  َِ
َا الشَّوْمُك َعْوِمْن َرُسلِل هللِا  َكوَأنَّ اأَلْرَم رِي يف َوْجِهوِه،َوَما رَأَيْوحُل َأْسورََع يف ِمْشوَيِتِه ِموْن َرُسولِل هللِا ، َكَأ َّ

  ّ  ..1814ُتْطَلى َلُه،ِإانَّ لَُنْجِهُد أَنْوُفَسَنا،َوِإنَُّه َلَغْْيُ ُمْكَ ِ
،قَالَ  الوووووورَّْأِس َواللِِْحَيِ ،َكووووووْثُن اْلَكفَّوووووونْيِ لَووووووْيَك اِبلطَِّليووووووِل َو َ اِبْلَقِصِْي،َضووووووْخُم َكوووووواَن َرُسوووووولُل هللِا :وَعووووووْن َعِلكِ 

َووو ا يوَوووْنَحُ  ِموووْن َواْلَقَدَمنْيِ،ُمْشوووَرب  َوْجُهوووُه مُحْرَة ،َنِليوووُل اْلَمْسرُبَِ ،َضوووْخُم اْلَكووورَاِقيِك،ِإَذا َمَشوووى َتَكفَّوووأَ َتَكُفوووي ا َكَأ َّ
َلُه َو َ بَوْعَدُ  ِمثْوَلُه  ، َْ أََر قَوبوْ  .1815َصَبه 

اقو  احلمقوى محتلن إىل وقارهم وقصدهم إىل ما يشغل نفلسهم من اهتمامات كبْية،  يتلفوهم يف جدهم و 
أو  ى يف جووووودلوسوووووفه السوووووفهاء،و  يشوووووغللن ابهلوووووم ووقوووووتهم وجهووووودهم اب كوووووتبا  موووووع السوووووفهاء واحلمقووووو

  عوون ضووع  « ا  َسووالم:قاُللا اِهُللنَ َوِإذا خووانَبَوُهُم اْ؟وو»:عرا ،وي فعوولن عوون املهوواترة مووع املهوواترين الطائشووني
 يليو  ابلرجول فيموا   ولكن عن ترفع و  عون عجوز إ وا عون اسوتعالء،وعن صويان  لللقوحل وا؟هود أن ينفقوا

 الكرمي املشغلل عن املهاترة  ا هل أهم وأكرم وأرفع.
 عباد الرحمن ليلهم وأه دهم ودعائهم 66 - 64الدرس الثاني:

 به.اواال  من عذقب  اّلِل،والشعلر  الله،هذا وارهم مع الناس فأما ليلهم فهل التقلى ومرا
ِإنَّ َعووووذاَّبا كوووواَن .ْ  َعنَّووووا َعووووذاَب َجَهوووونَّمَ بوَّنَووووا اْصوووورِ رَ :لُللنَ َوالَّووووِذيَن يَوقُ .َوالَّووووِذيَن يَِبيتُوووولَن لِووووَرّبِِِْم ُسووووجَّدا  َوِقياما  »

ا ساَءْت ُمْستَوَقر ا َوُمقاما  .َغراما    « ..ِإوَّ
 ناس نيام.لليل واللسجلق والقيام لتصلير حرك  عباق الرمحن،يف جن  اوالتعبْي يثز من الصالة ا

 هي ء.د حوويسجدون له و فهي ء قلم يبيتلن لرّبم سجدا وقياما،يتلجهلن لرّبم وحد ،ويقلملن له وحد ،
واحهووم م،وتعليو  أر ه إىل رّبقولم مشوغلللن عوون النولم املوري  اللذيووذ، ا هول أرو  منوه وأمتع،مشووغلللن ابلتلجو

رش عوووووعووووولن إىل لارحهم بوووووه،ينام النووووواس وهوووووم قوووووائملن سووووواجدون وحلووووود النووووواس إىل األرم وهوووووم يتطلوجووووو
 الرمحن،ذي ا؟الل وا كرام.

 ذاب جهوووووونموهووووووم يف قيووووووامهم وسووووووجلقهم وتطلعهووووووم وتعلقهووووووم اتلووووووىء قلوووووولّبم ابلتقلى،وااوووووول  موووووون عوووووو
وووا سووواَءتْ إِ .اما  َغر  َربوَّنَوووا اْصوووِرْ  َعنَّوووا َعوووذاَب َجَهووونََّم ِإنَّ َعوووذاَّبا كوووانَ »:يقللووولن وموووا رأوا .« .ُمْسوووتَوَقر ا َوُمقاموووا   وَّ

سووووولل اّلِل ى لسوووووان ر جهنم،ولكووووونهم آمنووووولا بلجلقهوووووا،واثللا صووووولرهتا  وووووا جووووواءهم يف القووووورآن الكووووورمي وعلووووو
 فهذا اال  النبيل إ ا هل مثرة ا ميان العمي ،ومثرة التصدي ..الكرمي

                                                 
 ( صحي 6309[)216/ 14صحي  ابن حبان ] - 1814
 ( حسن 746[)291/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1815

 اء.ألعضضخم ا والكراقيك:ر وس العظام، وقيل:هك ملتقى كل عظمني ضخمني كالركبتني واملرفقني واملنكبني، أراق أنه
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لووورّبم  م يبيتووولن  يطم ووونهم أوووو.  عووونهم عوووذاب جهووونموهوووم يتلجهووولن إىل رّبوووم يف ضوووراع  وخشووولع ليصووور 
موواان ضووماان و  أ رون فيهوواسووجدا وقيامووا فهووم ملووا حووا  قلوولّبم موون التقوولى يسووتقللن عملهووم وعبوواقهتم،و  يوو
 هنم.جمن النار،إن   يتداركهم فضل اّلِل و احته وعفل  ورمحته،فيصر  عنهم عذاب 

 ابسووط  أيووديهان تلتهم،حد،متصوودي  لكول بشوور،فاه  فاهوا،هتم أوالتعبوْي يوولحك كأ وا جهوونم متعرضو  لكوول أ
فلووووووووا ياما،حاهتوووووووم أن تقوووووووبخ علوووووووى القريوووووووه والبعيووووووود  وعبووووووواق الووووووورمحن الوووووووذين يبيتووووووولن لووووووورّبم سوووووووجدا وق
رتعا ديها  ويوووووحشلوا،ويتضوووورعلن إىل رّبووووم أن يصوووور  عوووونهم عووووذاّبا،وأن ينجوووويهم موووون تعرضووووها وتصوووو

صواحبه و     يتحلل عون مالزما أي:«ِإنَّ َعذاَّبا كاَن َغراما  »:ا وفزعاتعبْيهم وهم يتضرعلن إىل رّبم خلف
ووا سواَءْت ُمْسوو»..يفارقوه و  يقيلووه فهوذا مووا اعلوه مروعووا ريفوا كوونيعا  ل أسولأ موون جهوونم وهوو« ُمقاموا  وَ تَوَقر ا ِإوَّ

 وار   لى اللظى ليلع التقله وأين ا ستقرار وهك النارف وأين املقام وهل.مكاان يستقر فيه ا نسان ويقيم
 اقاصاد عباد الرحمن في ا ن اق 67الدرس الثالث:

 ذلِووَك َ ْ يَوْقُ ُوا،وَكوواَن بَوونْيَ ْسوورُِفلا وَ يُ لا َ ْ َوالَّووِذيَن ِإذا أَنْوَفُقوو»:وهووم يف حيوواهتم  وولذج القصوود وا عتوودال والتوولازن
 « ..َقلاما  

بنواء  كلوه  التشوريع،يقيمل بيو  و ماعوات ويتجوه إليهوا يف اوهذ     ا سالم اليت ُيققها يف حياة األفراق وا؟
 على التلازن وا عتدال.

  - نفوا  أملالوه اااصو  كموا يشواءإلويك حورا يف  - سوالم ابمللكيو  الفرقيو  املقيودة مع اعو ا  ا -واملسلم 
ا هوول إ .كول ميودان  يفحياهتوا  كموا هول احلوال يف النظوام الرأ ا ،وعنود األموم الوويت   ُيكوم التشوريع ا هلوك

حوبك  التقتوْي مثلوهجملتموع و فا سورا  مفسودة للونفك واملوال وا.مقيد ابلتلس  يف األمرين ا سورا  والتقتْي
مات تحقيووووو  خووووودللموووووال عووووون انتفووووواع صووووواحبه بوووووه وانتفووووواع ا؟ماعووووو  مووووون حللوووووه فاملوووووال أقاة اجتماعيووووو  ل

ل ،وحبك األمووولاقتصووواقيك واجملوووال ا وا سووورا  والتقتوووْي ُيووودتن اخوووتال  يف انوووي  ا جتمووواع.اجتماعي 
 ذلك فل  فساق القللب واألخال ..ُيدّ أزمات ومثله إنالقها بغْي حساب

ن  وووات مووودال  ووو  وا سوووالم وهووول يووونظم هوووذا ا؟انوووه مووون احليووواة يبووودأ بوووه مووون نفوووك الفرق،فيجعووول ا عتووو
 « ..وَكاَن َبنْيَ ذِلَك َقلاما  »:ا ميان

 اد الرحمن عن الانوا وأوباهماباماد عب 71 - 68الدرس الرابع:

تلوووك الكبوووائر .ن الزانو ووو  عبووواق الووورمحن بعووود ذلوووك أووووم   يشوووركلن ابّلِل،ويتحرجووولن مووون قتووول الووونفك،وم
ُ  تُولُولَن الونوَّْفَك الَّويِت َر،َو  يَوقْ هلوا  آَخوإِ َوالَّوِذيَن   يَوْدُعلَن َموَع اّللَِّ »:املنكرات اليت تسوتح  ألويم العوذاب َحورََّم اّللَّ

،َو  يَوْزنُوولنَ إِ  ِإ َّ َمووْن .لُووْد ِفيووِه ُمهوواان   يوَووْلَم اْلِقياَمِ ،َوحَْ ُه اْلَعووذابُ لَووضوواَعْ  يُ .َوَمْن يَوْفَعووْل ذلِووَك يَوْلووَ  أَتما  . َّ اِبحْلَوو ِِ
ُ َسوووويِِ  ، اهتِِ  َب َوآَمووووَن َوَعِمووووَل َعَمووووال  صوووواحِلا ،فَُأْولِ َك يُوبَوووودُِِل اّللَّ َوَمْن  َب .يمووووا  ُفوووولرا  َرحِ  غَ وَكاَن اّللَُّ ْم َحَسوووونات 

 «.َوَعِمَل صاحِلا  فَِإنَُّه يَوُتلُب ِإىَل اّللَِّ َمتااب  
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م عتقوواق والغموول   يف ا والبسووانا سوتقام  وتلحيود اّلِل أسوواس هووذ  العقيودة،ومفر  الطريوو  بووني اللضوول  و 
 وا لتلاء والتعقيد،الذي   يقلم على أساسه نظام صاحل للحياة.

 اهلمنوو  املطم نوو  الوويت هوو م ا جتماعيوو  فوور  الطريوو  بووني احليوواة م -  ابحلوو  إ -الوونفك والتخوورج موون قتوول 
فسوووه أحووود و  نيهوووا علوووى ففيهوووا احليووواة ا نسووواني  ويقوووام هلوووا وزن وحيووواة الغووواابت والكهووول  الووويت   ذمووون 

 يطم ن إىل عمل أو بناء.
حليولاين ااعوه عون احلوك ان ابرتفعر فيها ا نسوالتحرج من الزان هل مفر  الطري  بني احلياة النظيف  اليت يش

لغليظو  اة اهلابطو  ادم،واحليالغليج،وُيك  ن  لتقائه اب؟نك اهلخور هودفا أ وى مون إرواء سوعار اللحوم والو
 اليت   هم للذكران وا انّ فيها إ  إرضاء ذلك السعار.

يووواة ى اّلِل واحلكووورمي علووو نسوووان الومووون أجووول أن هوووذ  الصوووفات الثاليووو  مفووور  الطريووو  بوووني احليووواة الالئقووو  اب
لوو  أرفووع اا.لرمحنت عبوواق اموون أجوول ذلووك ذكرهووا اّلِل يف  ووا.الرخيصوو  الغليظوو  اهلابطوو  إىل قر  احليوولان .

وفسور .أي عذااب« ْلوَ  أَتموا  ذلِوَك يوَ  َوَمْن يَوْفَعلْ »:وعقه عليها ابلتهديد الشديد.عند اّلِل وأكرمهم على اّللِ 
لويك هول العوذاب املضواع  ف..« ُمهواان   ْد ِفيوهِ َوَحْلُو.ُيضاَعْ  َلُه اْلَعذاُب يوَوْلَم اْلِقياَم ِ » هذا العذاب  ا بعد 

 وحد ،وإ ا هك املهان  كذلك،وهك أكد وأنكى.
 احل :  والعمل الصان الصحيمث يفت  ابب التلب  ملن أراق أن ينجل من هذا املصْي املسكء ابلتلب  وا مي

ا عملول  مون سوي ات مولني أن يبودل نني العوامويعود التوائبني املويم« َموَن َوَعِموَل َعَموال  صواحِلا  ِإ َّ َمْن  َب َوآ»
ُ َسوووافَُأْول ِوووَك يُوبَووودُِِل »:قبووول التلبووو  حسووونات بعووودها تضوووا  إىل حسوووناهتم ا؟ديووودة وهووول .«َحَسووونات   يِِ اهِتِمْ ّللَّ

 وتب إىل محوووىع عووون الضوووالل،فووويخ مووون عطووواء اّلِل   مقابووول لوووه مووون عمووول العبووود إ  أنوووه اهتووودى ورجووو
ُ َغُفلرا  َرِحيما  ».اّلِل،و ذ به بعد الشروق واملتاه   « ..وَكاَن اّللَّ

قاصود،و   نوهع  يصود .وابب التلب  قائما مفتل ،يدخل منه كول مون اسوتيقج ضومْي ،وأراق العولقة واملوآب
 يغل  يف وجه  جى ء،أاي كان،وأاي ما ارتكه من اهلتم.

أَرَأَيْوووحَل َرُجوووال َعِموووَل الوووُذنُلَب :فَوَقالَ ْن َأيب َنِليووول  َكوووَطه  اْلَمْموووُدوِق، أَنَّوووُه أَتَوووى َرُسووولَل اّللَِّ روى الطوووثاين َعووو
َهووووا َكوووويوْ  ا، َوُهووووَل يف َذلِووووَك َ ْ يَووووْ ُْ  َحاَجوووو   َو  َقاَجوووو   ِإ  أََ َهووووا، فَوَهووووْل لَووووُه ِموووو ْن تَوْلبَوووو  ف ُكلََّهووووا، فَولَووووْم يَووووْ ُْ  ِمنوْ

، ::"فَوَهوووووْل َأْسوووووَلْمحَلف"قَالَ قَالَ  ُ، َوْحوووووَدُ    َكووووورِيَك لَوووووُه، َوأَنَّوووووَك َرُسووووولُل اّللَِّ أَمَّا أاََن فََأْكوووووَهُد أَْن   إِلَوووووَه ِإ  اّللَّ
ُ لَوووَك َخوووْْيَات  ُكلَُّهووونَّ"، قَالَ ،قَاَل:"نَوَعمْ  ووويَِِ اِت، فَووووَيْجَعُلُهنَّ اّللَّ َغوووَدرَايت َوَفَجووورَايتف وَ :تَوْفَعوووُل اْاَوووْْيَاِت، َوتَوووْ ُُ  السَّ

ُ َحَّتَّ تَوَلاَرى.:قَاَل:"نَوَعْم"، قَالَ  ُ َأْكَثُ، َفَما زَاَل يَُكثِِ  .1816اّللَّ
فالتلبوو  تبوودأ ابلنوودم ..« َوَمووْن  َب َوَعِمووَل صوواحِلا  فَِإنَّووُه يَوتُوولُب ِإىَل اّللَِّ َمتووااب  »:ويضووع قاعوودة التلبوو  وكوورنها

وهل يف اللقووحل .ل الصوواحل الووذي يثبووحل أن التلبوو  صووحيح  وأوووا جديوو وا قووالع عوون املعصووي ،وتنتهك ابلعموو

                                                 
 ( صحي 7085[ )475/ 6املعجم الكبْي للطثاين ] - 1816
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فاملعصي  عمل وحرك ،اه ملء فراغوه بعمول .ذاته ينشئ التعليخ ا اايب يف النفك لإلقالع عن املعصي 
وهووذ  نوو  يف موونهج .مضوواق وحركوو ،وإ  حنووحل الوونفك إىل ااطي وو  بتووأيْي الفووراغ الووذي هسووه بعوود ا قالع

ومن أخووث موون ااووال   ووا خلوو ف سووبحانه .آين عجيبوو ،تقلم علووى خووثة ابلوونفك ا نسوواني  عميقوو ال بيوو  القوور 
 وتعاىل  

 عدا شهادأهم للهور وا اشاراهللاهم باللغو 72الدرس الخامس:

 َموُروا  للَّْغولِ ،َوِإذا َموُروا ابِ وَن الوُزورَ  َيْشوَهدُ  َوالَِّذيَن »:«ِعباُق الرَّمْحنِ »وبعد هذا البيان املع م يعلق إىل  ات 
 « ..ِكراما  

 ا يف ذلوك مونقة زور،ملووعدم كهاقة الزور قد تكلن على لاهر اللفج ومعنوا  القريوه،أوم   يويقون كوها
يووه و جموال يقوع ف جملووك أوقوود يكولن معناهوا الفوورار مون جمورق اللجولق يف.تضوييع احلقل ،وا عانو  علوى الظلم

 وهم كوذلك.أوقوعأبلو  و  وهل.هلق مثول هوذ  اجملوالك واجملوا تالزور بكل صونلفه وأللانوه،ترفعا مونهم عون كو
شووغللن أنفسووهم بووه،و    ي« رامووا  ُروا كِ َوِإذا َمووُروا اِبللَّْغووِل َموو»:يصوولنلن أنفسووهم واهتماموواهتم عوون اللغوول واهلووذر

 غله عوووون اللغوووولمن مووووا يشوووويلليلوووووا بسووووماعه إ ووووا يكرملوووووا عوووون مالبسووووته ور يتووووه بلووووه املشووووارك  فيووووه  فللمووووي 
ه ومون دتوه ومون قعلتول من عقيواهلذر،وليك لديه من الفراغ والبطال  ما يدفعه إىل الشغل ابللغل الفارغ،وه

 تكاليفها يف نفسه ويف احلياة كلها يف كغل كاغل.
 أ اعلهم مع آيات هللا 73الدرس السادس:

لقلووووا ايت اّلِل،يتلب هللقلووواومووون  ووواهتم أووووم سوووريعل التوووذكر إذا ذكروا،قريبووول ا عتبوووار إذا وعظلا،مفتلحووول 
 «.ا َوُعْمياان  َلْيها ُصم  ُروا عَ َوالَِّذيَن ِإذا ذُكُِِروا آِبايِت َرّبِِِْم  َْ حَِ »:ابلفهم وا عتبار

علن عميوان   يسومالصوم والكويف التعبْي تعريخ ابملشركني الذين ينكبلن على آهلتهم وعقائدهم وأابنيلهم  
كو  و  تودبر حر  و  بصر وحرك  ا نكباب على اللجل  بال  ع.دى أو نلرو  يبصرون،و  يتطلعلن إىل ه

صوووْيا موووا يف واعيوووا ب فأموووا عبووواق الووورمحن،فهم يووودركلن إقراكوووا.تصووولر الغفلووو  وا نطمووواس والتعصوووه األعمى
علوى  و  انكبوااب صوبا أعموىعقيدهتم مون ح ،وموا يف آايت اّلِل مون صود ،فييمنلا إميواان واعيوا بصوْيا،  تع

 ل   فإذا همسلا لعقيدهتم فإ ا هك محاس  العار  املدر  البصْي.اللج
 طلبهم الارية الصالحة 74الدرس السابع:

ظيمو   ك السومات العسوملن بتلووأخْيا فإن عباق الرمحن   يكفيهم أوم يبيتلن لورّبم سوجدا وقياموا وأووم يت
 تقووووور ّبوووووومفج مووووون نووووولعهم كلها،بووووول يرجووووولن أن تعقوووووبهم ذريووووو  تسووووووْي علوووووى وجهوووووم،وأن تكووووولن هلووووووم أزوا 

  نهم قوودوة نيبووومووعوول اّلِل اويرجوولن أن « ِعبووواُق الوورَّمْحنِ »عيوولوم،وتطم ن ّبووم قللّبم،ويتضوواع  ّبووم عوودق 
تِنووا قُووورََّة أَْعنُي  اِجنووا َوُذرِِ ْن أَْزو َربَّنووا َهووْه لَنووا ِموو:َوالَّووِذيَن يَوُقلُللنَ »:للووذين يتقوولن اّلِل وحافلنووه ِقوونَي ،َواْجَعْلنووا لِْلُمتَّ ايَّ

 « ..ِإماما  
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وهلوم أويف .ىل اّللِ الودرب إ كوعلر الرغبو  يف مضواعف  السوالكني يف:وهذا هل الشعلر الفطري ا ميواين العمي 
يف أن ُيوووك  بووو  كوووذلكوالرغ.الذريووو  واألزواج،فهوووم أقووورب النووواس تبعووو  وهوووم أول أمانووو  يسوووأل عنهوووا الرجال

 الطريوو  يففالركوه كلووه  اسووتعالء يك يف هوذا موون أيورة و ولوو.املويمن أنووه قودوة للخووْي،ذمت بوه الراغبوولن يف اّللِ 
 إىل اّلِل.

 جهاء عباد هللا 76 - 75الدرس الثامن:

   يُوَلقَّْلَن ِفيهوووووا هَِيَّوووووا َصوووووَثُوا،وَ فَوووووَ  ِ وووووأُْول ِوووووَك ُاْوووووَزْوَن اْلُغرْ »:فأموووووا جوووووزاء عبووووواق الووووورمحن فيخوووووتم بوووووه هوووووذا البيوووووان
 « ..تَوَقر ا َوُمقاما  َوَسالما ،خاِلِديَن ِفيها َحُسَنحْل ُمسْ 

اعتوواق  ن البهوول فيمووامووفوو  أكوورم والغرفوو  ر ووا كووان املقصوولق ّبووا ا؟نوو ،أو املكووان ااوواص يف ا؟نوو ،كما أن الغر 
فاهتم ن سووووبقحل صوووووأول ك الكوووورام الووووذي.النووواس يف البيوووولت يف هووووذ  األرم،عنوووود مووووا يسووووتقبللن األضوووويا 

 وهل تعبوْي ذو.والسومات موا صوثوا علوى تلوك الصوفاتو اهتم،يستقبللن يف الغرف  ابلتحي  والسوالم،جزاء 
 ق ل .

جهوود   تقام  ا سووو .لطفهووذ  العووزائم هتوواج إىل الصووث علووى كووهلات النفك،ومغوورايت احليوواة،وقوافع السق
 الصث الذي يستح  أن يذكر  اّلِل يف هذا الفرقان..يقدر عليه إ  ابلصث

؟نوو  زيهم اّلِل امقامووا،افها عوونهم ألوووا سوواءت مسووتقرا و ويف مقابوول جهوونم الوويت يتضوورعلن إىل رّبووم أن يصوور 
خوووْي حوووال مووون  وهوووم فيهوووا علوووى.شووواء اّللِ فوووال رووورج هلوووم إ  أن ي« َحُسوووَنحْل ُمْسوووتَوَقر ا َوُمقاموووا  .خالِوووِديَن ِفيها»

 ا ستقرار واملقام.
 هوان الك ار عل  هللا 77الدرس الااسع:

ل  هوي ء على اّلِل لو البشري  حتم السلرة ّبلان.في  للبشري تلك ااالص  الصا.واهلن وقد صلر عباق الرمحن
 فأما املكذبلن فالعذاب حتم عليهم لزام..الذين يتطلعلن إىل السماء

بْوُتْم فَ :ُقلْ »  « ..ا  ُكلُن ِلزاميَ َسْلَ  ما يَوْعبَوُيا ِبُكْم َريبِِ َلْل  ُقعا ُُكْم فَوَقْد َكذَّ
تعزيتووه عمووا يالقووك موون و  - -سوواقها للتسووري  عوون رسوولل اّلِل وهوول ختووام يناسووه ملضوولع السوولرة كلهووا وم

لهووم يعانوودون علووى ابن عنوواق قلمووه وجحلقهم،وتطوواوهلم عليووه،وهم يعرفوولن مقامووه ولكوونهم يف سووبيل ا بقوواء
 رع إليه.وتتض.فما قلمهف وما هذ  البشري  كلها،لل  القل  امليمن  اليت تدعل اّللِ .ويصرون .

 تضرعلنفكما يدعل عباق الرمحن وي
 شووري  كلهووا إنوالب.ائلموون هووم واألرم الوويت تضووم البشوور مجيعووا إن هووك إ  ذرة صووغْية يف فضوواء الكوولن اهل

وا؟يوول .ألرمموم هوذ  اواألمو  واحودة مون أ.هوك إ  نولع مون أنولاع األحيواء الكثوْية علوى وجووه هوذ  األرم
 ّلِلفاللاحد من أم  إن هل إ  صفح  من كتاب ضخم   يعلم عدق صفحاته إ  ا

وإن ا نسووان مووع ذلووك لينووتف  وينووتف  وُيسووه نفسووه كووي ا ويتطوواول ويتطوواول حووَّت ليتطوواول علووى خالقووه 
إ  أن يتصوووووووول ابّلِل فيسووووووووتمد منووووووووه القوووووووولة .سووووووووبحانه  وهوووووووول هووووووووني هني،ضووووووووعي  ضعي ،قاصوووووووور قاصوووووووور
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موون اّلِل فضووال .والركوواق،وعندئذ فقوو  يكوولن كووي ا يف ميووزان اّلِل وقوود يوورج  مالئكوو  الوورمحن يف هووذا امليزان
ا نسووان وأسووجد لووه املالئك ،ليعرفووه ويتصوول بووه ويتعبوود لووه،فيحفج بووذلك خصائصووه الوويت  الووذي كوورم هووذا

سووجدت لووه معهووا املالئكوو  وإ  فهوول لقووك ضووائع،لل وضووع نلعووه كلووه يف امليووزان مووا رجحووحل بووه كفوو  امليووزان  
موووا يَوْعبَووووُيا ِبُكوووْم :ُقلْ »:وإعوووزاز - -د للرسووولل ويف التعبوووْي سووون..« موووا يَوْعبَووووُيا ِبُكوووْم َريبِِ لَوووْل  ُقعوووا ُُكمْ :ُقلْ »

إنكوم حصوه  فما أنتم بغوْي ا ميوان به،وا نضومام إىل عبواق ف.هل ريب وأان عبد .فأان يف جلار  ومحا .«َريبِِ 
بْوُتْم َفَسْلَ  َيُكلُن ِلزاما  »جهنم   « ..فَوَقْد َكذَّ
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 وعشرون ومائاان مكي ة وآياأها سبع ( سور  الش مراء26)

 أهم مو وعات السور  

ها األساسوي   عناصور ملخصو  يف.العقيودة ..ملضلع هذ  السلرة الرئيسك هل ملضلع السولر املكيو  مجيعوا .
: 

ْلَم َو  خُتْوووِزين يوَووو»:ن اهلخووورةمووووااووول  ..« َعوووذَِّبنيَ فَوووال تَووودُْع َموووَع اّللَِّ ِإهلوووا  آَخوووَر فَوَتُكووولَن ِموووَن اْلمُ »:تلحيووود اّللِ 
َفووُع مووال  َو  بَونُوولَن ِإ َّ َمووْن أَتَووى اّللََّ يوُ  َعثُوولَن يوَووْلَم   يَونوْ علووى حمموود  والتصوودي  ابلوولحك املنووزل..« ْلووه  َسووِليم   بِقَ بوْ

 « ..نَ ِذرِيِبَك لَِتُكلَن ِمَن اْلُمنْ نُي َعلى قَولْ ْلعاَلِمنَي نَوَزَل بِِه الُروُ  اأْلَمِ اَوِإنَُّه لَتَوْنزِيُل َربِِ »:- -رسلل اّلِل 
ر رة الوذي ينتظوذاب اهلخومث التخلي  من عاقب  التكذيه،إما بعذاب الودنيا الوذي يودمر املكوذبني وإموا بعو

بُلا َفَسوووَيْأتِيِهْم أَنْبوووُيا موووا كوووانُلا بِوووِه َيْسووو»:الكوووافرين َقلَوووه  ْعَلُم الَّوووِذيَن لََلُمووول َوَسووويوَ ».«  .نَ تَوْهزِ ُ فَوَقوووْد َكوووذَّ ا َأيَّ ُمنوْ
َقِلُبلنَ  َلَعلَّوَك ابِخوع  نَوْفَسوَك »:كني لوه وللقورآنوتعزيته عن تكذيه املشر  - -ىل تسلي  الرسلل ذلك إ«.يَونوْ

تثبيوتهم علوى و نوحل املشوركني لقولن مون عيوإىل نمأن  قللب امليمنني وتصبْيهم على ما « َأ َّ َيُكلنُلا ُمْيِمِننيَ 
 يمنني.العقيدة مهما أو ذوا يف سبيلها من الظاملني كما يبحل من قبلهم من امل

رة هوك هوذا والسول .هاوجسم السلرة هل القصا الذي يشغل مثوانني ومائو  آيو  مون جممولع آايت السولرة كل
ن  ،تعث عوووووالقصووووا واملقدمووو  والتعقيووووه تيلووو  وحوووودة متكاملووو  متجانسوووو.القصوووا مووووع مقدمووو  وتعقيه

احللقوو   ن كوول قصو ومون مث تعوورم مو.ملضولع السوولرة وتوثز  يف أسوواليه متنلعو ،تلتقك عنوود هود  واحوود .
 أو احللقات اليت تيقي هذ  األغرام.

ذي يتبوووووع ويغلووووه علوووووى القصوووووا كموووووا يغلوووووه علوووووى السوووولرة كلهوووووا جووووول ا نوووووذار والتكذيه،والعوووووذاب الووووو
اسوتهزاءهم ابلنذر،وإعراضوهم و  - -ذلك أن السلرة تلاجه تكذيه مشركك قوريا لرسولل اّلِل .التكذيه

حر قعواء  نوه سوقورآن وا ه مع التقلل على الولحك والعن آايت اّلِل،واستعجاهلم ابلعذاب الذي يلعدهم ب
 أو كعر تتنزل به الشيانني  
لذلك نقسوومها إىل فقوورات . هووذا املضووماريف -قوودمتها وقصصووها وتعقيبهووا م -والسوولرة كلهووا كوولط واحوود 
 .أو جل ت  سه ترتيبها

 [9إل   1اآليات :(26]سور  الشمراء ):الوحد  ا ول 

 ف الك ار منهاإثبات النبو  وثبات موق

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َشوْأ نُونَووِزِْل ( ِإْن نَ 3 )َك َأ َّ َيُكلنُولا ُموْيِمِننيَ ( َلَعلَّوَك ابِخوع  نَوْفَسو2( تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمبِونِي )1نسم )} 

ّ  ِإ َّ كواذَْ موا وَ  (4َعَلْيِهْم ِمَن السَّماِء آيَ   َفظَلَّحْل أَْعنواقُوُهْم هَلوا خاِضوِعنَي ) نُلا تِويِهْم ِموْن ذِْكور  ِموَن الورَّمْحِن حُمْوَد
بُلا َفَسَيْأتِيِهْم أَنْبُيا ما كانُ 5َعْنُه ُمْعرِِضنَي )  يوَوَرْوا ِإىَل اأْلَْرِم َكوْم أَنْوبَوْتنوا ِفيهوا ( أََو َْ 6ُ َن )لا بِِه َيْستَوْهزِ ( فَوَقْد َكذَّ

 {  (9نَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )( َوإِ 8ُهْم ُمْيِمِننَي )يف ذِلَك هَليَ   َوما كاَن َأْكثَورُ ( ِإنَّ 7ِمْن ُكلِِ َزْوج  َكرمي  )
 « ..تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمِبنيِ .نسم»:ونبدأ ابملقدم  قبل القصا املختار

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3201 

ميلفوو  موون  - سوولرةذ  الومنهووا هوو -األحوور  املقطعوو  للتنبيووه إىل أن آايت الكتوواب املبووني .ميم ..سووني.نا
ذا هوووونهووووا مثوووول ممثووول هووووذ  األحوووور  وهووووك يف متنوووواول املكووووذبني ابلووولحك وهووووم   يسووووتطيعلن أن يصوووولغلا 

الشوووأن يف  كموووا هووول.ايف مقووودمتها ووايته.واحلووودية عووون هوووذا الكتووواب متوووداول يف السووولرة.الكتووواب املبني
 السلر املبدوءة ابألحر  املقطع  يف القرآن.

لووذي يهمووه أموور املشووركني وييذيووه تكووذيبهم لووه وللقوورآن ا - -أ يف رانبوو  رسوولل اّلِل وبعود هووذا التنبيووه يبوود
عنواقهم  لوى أن يلولي أقواقرا ع الكرمي فيسليه ويهلن عليه األمر ويستكثر ما يعانيوه مون أجلهوم وقود كوان اّللِ 

 كرها إىل ا ميان،آبي  قاهرة تقسرهم عليه قسرا :
وووماِء آيَوووو   َفظَلَّوووولَووووْيِهْم ِموووونَوووووِزِْل عَ َيُكلنُوووولا ُموووْيِمِننَي  ِإْن َنَشووووْأ نوُ َلَعلَّوووَك ابِخووووع  نَوْفَسووووَك َأ َّ » حْل أَْعنوووواقُوُهْم هَلووووا َن السَّ

 «.خاِضِعنيَ 
 نَوْفَسووَك َأ َّ َيُكلنُوولا َلَعلَّووَك ابِخووع  »:و ووه بعوودم إميوواوم - -ويف التعبووْي مووا يشووبه العتووه علووى كوودة ضوويقه 

عواين مون تكوذيبهم،وهل يولقن ي - -هذا يصلر مودى موا كوان رسولل اّلِل و .وخبع النفك قتلها..« ُمْيِمِننيَ 
فربه يورأ  .يضوي  صودر و  -شوْيته وقلموه وهوم أهلوه وع - ا ينتظرهم بعد التكذيه،فتوذوب نفسوه علويهم 

لووول كووو نا أن و ا كلفوووحل  وووإن إميووواوم لووويك :به،وينهنهوووه عووون هوووذا اهلوووم القاتووول،ويهلن عليوووه األمر،ويقووولل لوووه
رافا عووووون ،و  انصوووووكرهناهم،وألنزلنوووووا مووووون السوووووماء آيووووو  قووووواهرة   ميلكووووولن معهوووووا جووووودا نكووووورههم عليوووووه أل

  حوَّت لكوأن ملليو  حمنيو« اِضوِعنيَ خَفظَلَّحْل أَْعنواقُوُهْم هَلوا »:ويصلر خضلعهم هلذ  اهلي  صلرة حسي .ا ميان
لرسوووال  ا  عووول موووع هوووذ  يشوووأ أن ا -سوووبحانه  -هوووذ  هي ووو  هلوووم   تفوووارقهم،فهم عليهوووا مقيمووولن  ولكنوووه 

 ي  :معجزا يف كل انح.منهاج حياة كامل .لقد جعل آيتها القرآن.األخْية آي  قاهرة
 حتلوو  و  ى واحوود، معجوزا يف بنائووه التعبووْيي وتنسوويقه الفب،ابسووتقامته علووى خصووائا واحوودة،يف مسووتل 

القوووولة و  بفوووام إذ يبووودو ا رتفووواع وا.يتفووواوت،و  تتخلووو  خصائصوووه كموووا هوووك احلووووال يف أعموووال البشووور
يوو  علووى نسوو  ن التعبْي بينمووا تسووتقيم خصووائا هووذا القوورآ.والضووع  يف عموول الفوورق اللاحوود،املتغْي احلا ت

 .واحد،ومستلى واحد،تبحل   يتخل ،يدل على مصدر  الذي   ختتل  عليه األحلال
تقوك يعاته تلوتشور  لجيهاتوهتكل .معجزا يف بنائه الفكري،وتناس  أجزائه وتكاملها،فال فلت  فيوه و  مصواقف 

 ئيوو  واحوودة موونتعووارم جز توتتناسوو  وتتكاموول وهووي  ابحليوواة البشري ،وتسووتلعبها،وتلبيها وتوودفعها،قون أن 
ي  أو تقصور ا نسوان ذلك املنهاج الشامل الضخم مع جزئيو  أخورى وقون أن تصوطدم واحودة منهوا ابلفطورة

إليووه خووثة  نأن تفطوو سووا    ميكوونوكلهووا مشوودوقة إىل حموولر واحوود،وإىل عووروة واحوودة،يف ات.عوون تلبيتهووا .
 ك الوويت أحانووحله.املكووانو و  بوود أن تكوولن هنووا  خووثة مطلقوو ،غْي مقيوودة بقيوولق الزمووان .ا نسوان انوودوقة

 به هذ  ا حان ،ونظمته هذا التنظيم.
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ضوووع التوووأير جاكووو  ملامعجوووزا يف يسووور مداخلوووه إىل القلووولب والنفووولس،وملك مفاتيحهوووا،وفت  مغاليقها،واست
 ها وفو  منهجوها وتصوريف  فيها وعالجه لعقدها ومشكالهتا يف بسان  ويسر عجيبوني ويف تربيتهووا ستجاب

  يسر اللمسات،قون تعقيد و  التلاء و  مغالط .
ة ماقيووو  تلووولي نوووزل آيووو  قووواهر يو  يشوووأ أن  -لقووود كووواء اّلِل أن اعووول هوووذا القووورآن هووول معجوووزة هوووذ  الرسوووال  

مووووووم  لرسووووووال  األخووووووْية رسووووووال  مفتلحوووووو  لااذلووووووك أن هووووووذ   -يم األعنووووووا  وختضووووووعها وتضووووووطرها إىل التسوووووول
زهتوووا كووولن معجفناسوووه أن ت.كلها،ولاجيوووال كلها.وليسوووحل رسوووال  مغلقووو  علوووى أهووول زموووان أو أهووول مكان

 مفتلح  كذلك للبعيد والقريه.
 ك قصو  توروى، ى بعود ذلوواالار  القاهرة   تللي إ  أعنا  من يشاهدووا مث تبق.لكل أم  ولكل جيل

رسلم،يسوتمد م  ومونهج فأموا القورآن فهوا هول ذا بعود أكثور مون ياليو  عشور قوران كتواب مفتول .واقعا يشهد .
م كاملووو  ويقووولقهم ويلووول حاجووواهت -اختووواذ  إموووامهم  لوول هووودوا إىل -منووه أهووول هوووذا الزموووان موووا يقووولم حيووواهتم 

طوك  ن ذلوك أنوه يعْند  حنو وسيجد فيه من بعدان كثْيا  ا  .بعدها إىل عا  أفضل،وأف  أعلى،ومصْي أمثل
حلكمووو  ىل هوووذ  اولكن   يكلنووولا يفطنووولن إ.كووول نالوووه بقووودر حاجتوووه ويبقوووى رصووويد    ينفووود،بل يتجووودق

 الكثى.
ر  ِموَن الورَّمْحِن ْم ِموْن ذِْكوتِويهِ َوموا ذَْ »:فكانلا يعرضلن عما يتنزل عليهم من هذا القرآن العظيم حينوا بعود حوني

ّ  ِإ َّ كانُلا َعْنُه مُ   « ..ْعرِِضنيَ حُمَْد
 سووتقبحا كريهووامضووهم عنووه ويووذكر اسووم الوورمحن هنووا لإلكووارة إىل عظوويم رمحتووه بتنزيوول هووذا الذكر،فيبوودو إعرا
ا  يكلنولن إليهو أحولج موا وهم يعرضلن عن الرمح  الويت تتنوزل عليهم،ويرفضولوا،وُيرملن أنفسوهم منهوا،وهم

 ابه وعذابه :ويعقه على هذا ا عرام عن ذكر اّلِل ورمحته ابلتهديد بعق
بُلا َفَسَيْأتِيِهْم أَنْبُيا ما كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ »  « ..فَوَقْد َكذَّ

ا ما كوانُلا بِوِه ِهْم أَنْبيُ َيْأتِيَفسَ ».ويف التعبْي سخري  تناسه استهزاءهم ابللعيد.وهل هتديد مضمر جممل مهلل
عووذاب ا سوويذوقلن الإ وو.خباراأهووم لوون يتلقوولا سووتأتيهم أخبووار العووذاب الووذي يسووتهزئلن بووه  و ..« َيْسووتَوْهزُِ نَ 

د م مووع التهديوويسووتهزأ ّبووولكنهم يسووتهزئلن ف.ذاته،ويصووبحلن هووم أخبووارا فيووه،يتناقل النوواس مووا حوول ّبووم منووه
 املرهلب  

واحلووك  لقلووه املفتوول لكفايوو  لوإووم يطلبوولن آيوو  خارقوو  ويغفلوولن عوون آايت اّلِل البوواهرة فيموا حوولهلم وفيهووا ا
ْرِم َكوْم ا ِإىَل اأْلَ يوَوَروْ  أََو َْ »:مون صوفحات هوذا الكولن العجيوه آيو  تطمو ن ّبوا القلولب البصْي وكل صوفح 

ف ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ  ،َوم  « ..ْيِمِننيَ مُ ْكثَورُُهْم ا كاَن أَ أَنْوبَوْتنا ِفيها ِمْن ُكلِِ َزْوج  َكرمي 
فصووولني كموووا يف بعوووخ فصوووائل ومعجوووزة إخوووراج النبوووات احلوووك مووون األرم،وجعلوووه زوجوووا ذكووورا وأنثى،إموووا من

النبات،وإمووا جمتمعووني كموووا هوول الغالووه يف عوووا  النبات،حيووة عتمووع أعضووواء التووذكْي وأعضوواء التأنيوووة يف 
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واألموور   ُيتوواج إىل أكثوور « أََوَ ْ يوَووَرْوا »:هووذ  املعجووزة تتكوورر يف األرم حوولهلم يف كوول حلظوو .عوولق واحوود .
 من الر ي ف

والقله لوذهن البليود،اامد،وابني القلوه ومشواهد هوذا الكولن وينبوه احلوك ا واملنهج القرآين يف ال بي  يرب 
حلووك بقلووه حووك الكوولن ا املغلوو ،إىل بوودائع صوونع اّلِل املبثليوو  حوولل ا نسووان يف كوول مكووان كووك يوور ق هووذا
وهول  ويراقبوه لقاته كل رليشاهد اّلِل يف بدائع صنعه،ويشعر به كلما وقعحل عينه على بدائعه ويتصل به يف

 ،متصوووووول ويشووووووعر أنووووووه هوووووول واحوووووود موووووون عباق.اعر بلجوووووولق  يف كوووووول حلظوووووو  موووووون حلظووووووات الليوووووول والنهاركووووو
 ذ  األرم الويتهو،وخباصو  ولوه قور  ااواص يف هوذا الكلن. خللقاته،مرتب  ابلنولاميك الويت هكمهوم مجيعا

 «.َكرمي    ْوج  زَ  ُكلِِ أََوَ ْ يَوَرْوا ِإىَل اأْلَْرِم َكْم أَنْوبَوْتنا ِفيها ِمنْ »:استخل  فيها
ليوو  موون اّلِل  ووا ي قبال صوونعواللفووج يوولحك إىل الوونفك ابسووت.كوورمي  ووا فيووه موون حياة،صوواقرة موون اّلِل الكوورمي .

لن وهوووووووم يطلبووووووو.«   َك هَليَوووووووِإنَّ يف ذلِووووووو».التكووووووورمي واحلفووووووواوة وا حتفوووووووال   اب سوووووووتهان  والغفلووووووو  وا غفوووووووال
 «   ثَورُُهْم ُمْيِمِننيَ َوما كاَن َأكْ »:ولكن أكثرهم   ييمن ّبذ  اهلي .اهلايت

 اْلَعزِيوووُز بَّوووَك هَلُووولَ ِإنَّ رَ وَ »:وتنتهوووك مقدمووو  السووولرة ابلتعقيوووه الوووذي يتكووورر يف السووولرة بعووود اسوووتعرام كووول آيووو 
ذي يكشوو  الو« لوورَِّحيمُ ا»لعوذاب ابالقوولي القواقر علووى إبوداع اهلايت،وأخوذ املكووذبني « اْلَعزِيوزُ « ..»الورَِّحيمُ 

 ايت الكولن غو آويف .ذيردي قلبوه وميهول املكوذبني فوال يعوذّبم حوَّت ذتويهم نوعن آايتوه،فييمن ّبوا مون يهتو
 ر.والتبشْي والتحذي.ووفرة،ولكن رمحته تقتضك أن يبعة ابلرسل للتبصْي والتنلير
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 [68إل   10اآليات :(26]سور  الشمراء ):الوحد  الثانية

 وحد مشاهد ولقطات من قصة موس  عليه السالا مقدمة ال

 ِإيِنِ ( قوووواَل َربِِ 11َم ِفْرَعووووْلَن َأ  يَوتوَُّقوووولَن )( قَووووولْ 10َوِإْذ انقى َربُووووَك ُملسووووى أَِن ائْووووحِل اْلَقووووْلَم الظَّوووواِلِمنَي )} 
ْم َعلَووكَّ َذنْووه  ( َوهَلُوو13َن )فََأْرِسووْل ِإىل هوواُرو  ( َوَيِضوويُ  َصووْدرِي َو  يَوْنطَلِووُ  ِلسوواين 12َأخوواُ  أَْن يَُكووذِِبُلِن )

فَْأتِيوا ِفْرَعوْلَن فَوُقول  ِإانَّ َرُسولُل  (15َعُكْم ُمْسَتِمُعلَن )قاَل َكالَّ فَاْذَهبا آِبايتِنا ِإانَّ مَ  (14َأخاُ  أَْن يَوْقتُوُللِن )فَ 
رَِ  ينووا ِموووْن ُعُموووفِ  أََ ْ نُوَربِِوووَك ِفينووا َولِيووودا  َولَِبثْوووحَل ( قووالَ 17( أَْن أَْرِسوووْل َمَعنووا بَوووِب ِإْسووورائِيَل )16َربِِ اْلعوواَلِمنَي )

قووواَل فَوَعْلُتهوووا ِإذا  َوأاََن ِموووَن الضَّوووالِِنَي  (19ِفرِيَن )( َوفَوَعْلوووحَل فَوْعَلتَوووَك الَّووويِت فَوَعْلوووحَل َوأَنْوووحَل ِموووَن اْلكوووا18ِسوووِننَي )
ووا ِخْفووُتُكْم فَوَلَهووَه ِ  َريبِِ ُحْكمووا  20) ْعَموو   َاُُنهووا ( َوتِْلووَك نِ 21ْرَسووِلنَي ) ِمووَن اْلمُ َجَعلَووِب وَ ( فَوَفووَرْرُت ِمووْنُكْم َلمَّ

و23 اْلعواَلِمنَي )( قاَل ِفْرَعْلُن َوما َربُ 22َعَلكَّ أَْن َعبَّْدَت َبِب ِإْسرائِيَل ) ماواِت َواأْلَْرِم َوموا ( قواَل َرُب السَّ
ووووُتْم ُموووولِقِننَي ) نَوُهَمووووا ِإْن ُكنوْ ُب آابِئُكووووُم اأْلَوَّلِوووونَي ُبُكووووْم َورَ ( قوووواَل رَ 25َتِمُعلَن )قوووواَل ِلَمووووْن َحْللَووووُه َأ  َتْسوووو (24بَويوْ

نَوهُ 27( قوواَل ِإنَّ َرُسوولَلُكُم الَّووِذي أُْرِسووَل إِلَووْيُكْم َلَمْجنُوولن  )26) موووا ِإْن  ( قوواَل َرُب اْلَمْشوورِِ  َواْلَمْغووِرِب َومووا بَويوْ
ُتْم تَوْعِقُللَن ) تُوَك ِبَشوْكء   (29ُجلِننَي ) اْلَمسْ َعَلنََّك ِمنَ ( قاَل لَِ ِن اختََّْذَت ِإهلَا  َغْْيِي أَلَجْ 28ُكنوْ قاَل أََوَلْل ِج وْ

( َونوَووزََع 32قى َعصواُ  فَووِإذا ِهوَك يُوْعبووان  ُمبِوني  )( فَووأَلْ 31( قوواَل فَوْأِت بِووِه ِإْن ُكْنوحَل ِمووَن الصَّواِقِقنَي )30ُمبِوني  )
رِيووُد أَْن ُحْوورَِجُكْم ِمووْن يُ  (34 هووذا َلسوواِحر  َعلِوويم  ) ِإنَّ ( قوواَل لِْلَمووإَلِ َحْللَووهُ 33يَووَدُ  فَووِإذا ِهووَك بَوْيضوواُء لِلنَّوواِلرِيَن )
لَ  ِبُكوولِِ ( َذْتُوو36َن )َوابْوَعووْة يف اْلَمووداِئِن حاِكوورِي ( قوواُللا أَْرِجووْه َوَأخووا ُ 35أَْرِضووُكْم ِبِسووْحرِِ  َفمووا ذا َشُْمووُروَن )

 َلَعلَّنوا (39( َوِقيَل لِلنَّواِس َهوْل أَنْووُتْم جُمَْتِمعُولَن )38لم  )( َفُجِمَع السََّحرَُة ِلِميقاِت يَوْلم  َمْعلُ 37َسحَّار  َعِليم  )
وووَحرََة ِإْن كوووانُلا ُهوووُم اْلغوووالِِبنَي ) وووا جووواَء 40نَوتَّبِوووُع السَّ وووَحرَُة قووواُللا لِِفْرَعوووْلَن أَِإنَّ لَنوووا( فَوَلمَّ ْن ُكنَّوووا حَنْوووُن ا أَلَْجووورا  إِ لسَّ

ا ( فَوأَْلَقلْ 43لسوى أَْلُقولا موا أَنْووُتْم ُمْلُقولَن )مُ ( قاَل هَلُْم 42) ِإذا  َلِمَن اْلُمَقرَِّبنَي ( قاَل نَوَعْم َوِإنَُّكمْ 41اْلغالِِبنَي )
 (44لَن )ْلغالِبُ اِحباهَلُْم َوِعِصيوَُّهْم َوقاُللا بِِعزَِّة ِفْرَعْلَن ِإانَّ لََنْحُن 

( قوواُللا آَمنَّووا بِووَربِِ 46أُْلِقَك السَّووَحرَُة سوواِجِديَن )( فَوو45فَووأَْلقى ُملسووى َعصوواُ  فَووِإذا ِهووَك تَوْلَقووُ  مووا َذِْفُكوولَن )
وووُتْم لَوووُه قَوْبووَل أَْن آَذَن َلُكوووْم ِإنَّوووُه َلَكبِووْيُُكُم الَّوووِذي َعلََّمُكوووُم 48( َربِِ ُملسوووى َوهووواُروَن )47اْلعوواَلِمنَي ) ( قوواَل آَمنوْ

ووْحَر فَوَلَسووْلَ  تَوْعَلُموولَن أَلَُقطَِِعوونَّ أَيْووِدَيُكْم َوأَ  قوواُللا   َضووْْيَ  (49ْرُجَلُكووْم ِمووْن ِخووال   َوأَلَُصوولِِبَونَُّكْم َأمْجَعِوونَي )السِِ
َقِلبُوولَن ) ( َوأَْوَحْينووا ِإىل 51( ِإانَّ َنْطَمووُع أَْن يَوْغِفووَر لَنووا َربُنووا َخطوواايان أَْن ُكنَّووا أَوََّل اْلُمووْيِمِننَي )50ِإانَّ ِإىل َربِِنووا ُمنوْ

( ِإنَّ هوُي ِء َلِشوْرِذَم   53( فََأْرَسَل ِفْرَعوْلُن يف اْلَموداِئِن حاِكورِيَن )52نَُّكْم ُمتوَّبَوُعلَن )ُملسى أَْن َأْسِر بِِعباِقي إِ 
ُْم لَنا َلغاِئظُلَن ) (54قَِليُللَن ) ( 57( فََأْخَرْجنواُهْم ِموْن َجنَّوات  َوُعيُولن  )56( َوِإانَّ َ؟َِميوع  حواِذُروَن )55َوِإوَّ

وا تَوراَءا اْ؟َْمعواِن 60فَأَتْوبَوُعلُهْم ُمْشرِِقنَي ) (59( َكذِلَك َوأَْوَريْناها َبِب ِإْسرائِيَل )58َكرمي  )وَُكُنلز  َوَمقام    ( فَوَلمَّ
( فََأْوَحْينووا ِإىل ُملسووى أَِن 62( قوواَل َكووالَّ ِإنَّ َمعِووك َريبِِ َسوويَوْهِديِن )61قوواَل َأْصووحاُب ُملسووى ِإانَّ َلُمووْدرَُكلَن )

َوَأْْنَْينوووا  (64( َوأَْزَلْفنوووا مَثَّ اهْلَخووورِيَن )63صووواَ  اْلَبْحوووَر فَوووانْوَفَلَ  َفكووواَن ُكوووُل فِوووْر   َكوووالطَّْلِق اْلَعِظووويِم )اْضوووِرْب بِعَ 
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( ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   َوموووا كووواَن َأْكثَوووورُُهْم ُموووْيِمِننَي 66( مُثَّ أَْغَرقْونَوووا اهْلَخووورِيَن )65ُملسوووى َوَموووْن َمَعوووُه َأمْجَعِووونَي )
 { (68( َوِإنَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )67)
 مقدمة الوحد  

السوولرة متناسووق  مووع ملضوولع السوولرة،ومع  عووكء يف هووذ  -م عليووه الِسووال -هووذ  احللقوو  موون قصوو  ملسووى 
عوووورام إ وتعزيتووووه عمووووا يلقووووا  موووون - -اعاههوووا إىل بيووووان عاقبوووو  املكووووذبني ابلرسووووال  وإىل نمأنوووو  الرسوووولل 

قووولايء ألة وأعووودا هم ن مووون القووووتكوووذيبهم وإىل رعايووو  اّلِل لدعلتوووه واملووويمنني ّبوووا ولووول كوووانلا جمووورقي املشوووركني
كوو  عنوود  لووذي كووان فيووه املسوولملن اوهوول امللقوو   -جبووارون يف األرم مسوولطلن علوويهم ابألذى والتنكيوول 

 صا إحدى وسائل ال بي  القرآني  يف القرآن الكرمي.وقد كان الق -نزول هذ  السلرة 
سوولرة البقرة،وسووولرة املائدة،وسووولرة  حوووَّت اهلن يف -م عليووه الِسوووال -وقوود ورقت حلقوووات موون قصووو  ملسوووى 

 رى. سلر أخيفعدا إكارات إليها .األعرا ،وسلرة يلنك،وسلرة ا سراء،وسلرة الكه ،وسلرة نه
  الوذي ويف كل مرة كانحل احللقوات الويت تعورم منهوا أو ا كوارات متناسوق  موع ملضولع السولرة،أو السويا

تعرم فيه،على حنل ما هوك يف هوذ  السولرة وكانوحل تشوار  يف تصولير امللضولع الوذي يهود  إليوه السويا  
1817 

لوووى هوووذا ه جوووزاء عواحللقووو  املعروضووو  هنوووا هوووك حلقووو  الرسوووال  والتكوووذيه وموووا كوووان مووون غووور  فرعووولن ومل ووو
كيووووود   ئيل مووووونراوْنووووواة ملسوووووى وبوووووب إسووووو.التكوووووذيه،وعقااب علوووووى ائتموووووار   لسوووووى ومووووون معوووووه مووووون امليمنني

َلُموووولا َأيَّ الَّوووِذيَن لَ  ْعَلمُ َوَسووويوَ »:ويف هوووذا تصووودي  قووولل اّلِل سوووبحانه يف هوووذ  السووولرة عووون املشوووركني.الظووواملني
َقِلُبلنَ  َقَله  يَونوْ بُلا َفَسَيْأتِيِهْم أَنْ »:وقلله..« ُمنوْ  « ..ْستَوْهزُِ نَ انُلا بِِه يَ كبُيا ما  فَوَقْد َكذَّ

ستعراضووي ،بينها فجوولات  قوودار مووا يسوودل السووتار علووى املشووهد،مث يرفووع وهوذ  احللقوو  مقسووم  إىل مشوواهد ا
 1818وهك لاهرة فني  ملحلل  يف نريق  العرم القرآني  للقص  .عن املشهد الذي يليه

وتنيها .ربوهو  - معليوه الِسوال -أوهلا مشهد النداء والبعث  والولحك واملناجواة بوني ملسوى :وهنا سبع  مشاهد
آمر ومجوووع شوووهد التوووموتلثها .ن ومل وووه برسوووالته وآيووويت العصوووا واليووود البيضووواءمشوووهد ملاجهووو  ملسوووى لفرعووول 

   ألجور وا؟وزاءلن علوى اورابعها مشهد السحرة  ضرة فرعلن يطم نو.السحرة وحشد الناس للمباراة الكثى
الشووو  :نيد ذو كقوساقسوووها مشوووه.وخامسوووها مشوووهد املبووواراة ذاتوووه وإميوووان السوووحرة وهتديووود فرعووولن ووعيد 

 دائن حاكووورينلن يف املوووهد إُيووواء اّلِل مللسوووى أن يسوووري بعبووواق  ليال،والثووواين مشوووهد إرسوووال فرعووواألول مشووو
غور  و نفوال  البحور يتوه مون اوسابعها مشوهد امللاجهو  أموام البحور ووا.امعلن ا؟نلق ملالحق  بب إسرائيل

 الظاملني وْناة امليمنني.

                                                 
 موون ا؟وزء السوواقس عشور موون الظوالل. وفصل:القصوو  يف القورآن يف كتوواب التصولير الفووب يف القوورآن 3312 - 2329تراجوع ص   - 1817

 )السيد رمحه هللا (
 السيد رمحه هللا ()«.قار الشرو »فصل:القص  يف القرآن. يف كتاب التصلير الفب يف القرآن.   - 1818
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ل ضوووحل يف كوووولكنها عر .ويف سووولرة نوووهوقووود عرضوووحل هوووذ  املشووواهد يف سووولرة األعووورا ،ويف سووولرة يووولنك،
  فيهوا علوى نقو ال كيز ملضع من ا؟انه الذي يناسه ذلك امللضع،وابلطريق  اليت تنف  مع اعاهه،وكان

 معين  هنا وهنا .
ايتوووووه سوووووحرة ووففوووووك األعووووورا  موووووثال بووووودأ  شوووووهد امللاجهووووو  بوووووني ملسوووووى وفرعووووولن رتصووووورا،ومر  شوووووهد ال

مصوور  قامتووه يفرعوولن ومل ووه بعوود ذلووك،وعرم آايت ملسووى موودة إسووريعا،بينما وسووع يف عوورم موويامرات ف
ت  لبحور يف حلقواااوزهتم جموواسوتطرق بعود ذلوك موع بوب إسورائيل بعود .بعد املباراة قبل مشهد الغور  والنجاة

ل وحدانيوو  فرعولن حول بينما وسوع يف مشووهد ا؟ودال بوني ملسووى و .واختصور هووذا هنوا فلوم يشوور إليوه.كثوْية .
 .والنل  ىل رسلله وهل ملضلع ا؟دل يف هذ  السلرة بني املشركنياّلِل سبحانه ووحيه إ

شوووووهد ذلك يف مكوووووويف يووووولنك بووووودأ  شوووووهد امللاجهووووو  رتصووووورا   يعووووورم فيوووووه آيووووويت العصوووووا واليد،واختصووووور  
 املباراة.بينما تلسع هنا يف كليهما.

   واملبووواراةلاجهووامل واسووتطرق بعوود مشووهدي.ويف سوولرة نووه تلسووع يف مشووهد املناجوواة األول بووني ملسووى وربه
 و  ااوز هنا مشهد الغر  والنجاة..فصاحه بب إسرائيل يف رحلتهم نليال

تنليوووع يف هوووذا ال ألن.وكوووذلك   ْنووود تكووورارا يف عووورم القصووو  أبووودا علوووى كثووورة موووا عرضوووحل يف سووولر القووورآن
كول ضوه ..نريق  عر اختيار احللقات اليت تعرم،ومشاهد كل حلق ،وا؟انه الذي حتار من كول مشوهد،و 

 متناسق  مع هذا امللضع..أول ك اعلها جديدة يف كل ملضع
 أكليف موس  بالاهاا إل  فرعون 17 - 10الدرس ا ول:

خوووووواُ  أَْن َربِِ ِإيِنِ أَ :لَنف قوووووالَ َأ  يَوتوَُّقووووو.ْرَعوووووْلنَ قَوْلَم فِ .َوِإْذ انقى َربُوووووَك ُملسوووووى أَِن ائْوووووحِل اْلَقوووووْلَم الظَّوووووواِلِمنيَ  »
 َذنْوووووووووووه  فََأخووووووووووواُ  أَْن هَلُْم َعلَوووووووووووكَّ وَ .اُرونَ هوووووووووووَصوووووووووووْدرِي َو  يَوْنطَلِوووووووووووُ  ِلساين،فََأْرِسوووووووووووْل ِإىل َوَيِضووووووووووويُ  .يَُكذِِبُلنِ 
أَْن أَْرِسووْل .بِِ اْلعوواَلِمنيَ رَ ِإانَّ َرُسوولُل :َن فَوُقوول يا ِفْرَعوولْ فَْأتِ .نَ َكالَّ فَاْذَهبووا آِبايتِنووا ِإانَّ َمَعُكووْم ُمْسووَتِمُعل :قووالَ .يَوْقتُوُللنِ 
 « ..ِإْسرائِيلَ  َمَعنا َبِب 

َك َأ َّ َلَعلَّوووَك ابِخوووع  نَوْفَسووو»:ذا القصوووا،بعد موووا قوووال لوووه يف مطلوووع السووولرةّبووو - -ااطووواب لرسووولل اّلِل 
 ِموَن ا َذْتِويِهْم ِموْن ذِْكور  اقُوُهْم هَلوا خاِضوِعنَي،َوملَّوحْل أَْعنويَو   َفظَ ِإْن َنَشْأ نُونَوِزِْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّماِء آ.َيُكلنُلا ُمْيِمِننيَ 

ّ  ِإ َّ كووانُلا َعْنووُه ُمْعرِِضوونيَ  بُلا فَ .الوورَّمْحِن حُمْووَد مث أخووذ يقووا ..« زُِ نَ ُيا مووا كووانُلا بِووِه َيْسووتَوهْ يِهْم أَنْبووَسووَيْأتِ فَوَقْد َكووذَّ
 عليه أنباء املكذبني املعرضني املستهزئني،وما حا  ّبم من العذاب األليم.

 « ..لَنفَأ  يَوتوَّقُ .َعْلنَ قَوْلَم ِفرْ .َقْلَم الظَّاِلِمنيَ َوِإْذ انقى َرُبَك ُملسى أَِن اْئحِل الْ »
وهووول يبوووودأ إبعوووالن صووووف   -عليوووه الِسووووالم  -مشوووهد التكليوووو  ابلرسوووال  مللسووووى :وهوووذا هووول املشووووهد األول

فقووود للمووولا أنفسوووهم ابلكفووور والضوووالل،وللملا بوووب إسووورائيل  وووا كوووانلا يوووذ لن « اْلَقوووْلَم الظَّووواِلِمنيَ  »:القووولم
« قَووْلَم ِفْرَعوْلنَ »لوذلك يقودم صوفتهم مث يعيونهم .ويسوتحيلن نسواءهم ويعوذبلوم ابلسوخرة والنكوال .أبناءهم 
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أ  حشوووولن رّبوووومف أ  حووووافلن مغبوووو  « َأ  يَوتوَُّقوووولَنف»:مث يعجووووه ملسووووى موووون أموووورهم ويعجووووه كوووول إنسووووان
 للمهمف أ  يرجعلن عن غيهمف أ  إن أمرهم لعجيه يستح  التعجيه  

عليوه  -لوى ملسوى ععلوى كواكلتهم مون الظواملني  و  يكون أمور فرعولن ومل وه جديودا وكذلك كل مون كوان 
ومن مث .ظويميعر  للم فرعلن وعتل  وجثوته،ويدر  أوا مهمو  ضوخم  وتكليو  عفهل يعرفه،و  -الِسالم 

املسواعدة و ه العولن يشكل إىل ربه ما به من ضع  وقصلر   ليتنصل أو يعتذر عن التكلي ،ولكن ليطل
 ِإىل ْنطَلِووُ  ِلسوواين فََأْرِسوولْ رِي َو  يوَ يُ  َصودْ َوَيِضوو.َربِِ ِإيِنِ َأخوواُ  أَْن يَُكذِِبُلنِ :قوالَ »:التكليوو  العسووْي يف هوذا
 «.َوهَلُْم َعَلكَّ َذْنه  فََأخاُ  أَْن يَوْقتُوُللنِ .هاُرونَ 

له يف وقوحل ن خلفه ليك من جمرق التكوذيه،ولكن مون حصول أ -م عليه الِسال -والظاهر من حكاي  قلله 
انوحل بلسوانه كإذ  .فنود يضي  فيوه صودر  و  ينطلو  لسوانه فوال ميلوك أن يبوني،وأن ينواقا هوذا التكوذيه وي

أن هوذ  احلبسو  أن ومون كو« ْلِ  ُهلا قوَ َواْحُلْل ُعْقَدة  ِمْن ِلساين يَوْفقَ »:حبس  هك اليت قال عنها يف سلرة نه
ا زاق قاق كلمووووتوووز .صوووري  ا نفعوووال ابلكالمتنشوووئ حالووو  مووون ضوووي  الصدر،تنشوووأ مووون عووودم القووودرة علوووى ت

هوذ  احلالو   ن تقع لهفمن هنا خشك ملسى أ.وهك حال  معروف .وهكذا ..ا نفعال،فيزقاق الصدر ضيقا .
تبليوووو   شووووا  علووووىفشووووكا إىل ربووووه ضووووعفه ومووووا ح.وهوووول يف ملقوووو  امللاجهوووو  ابلرسووووال  لظووووا  جبووووار كفرعلن

  قاء التكليوو ،أقصووْي يف يشووركه معووه يف الرسووال  اتقوواء للترسووالته،ونله إليووه أن يوولحك إىل هووارون أخيه،و 
حل ملسوى حبسو  إذا أقركوفهارون أفص  لساان ومن مث هل أهدأ انفعوا  فو.نكلصا و  اعتذارا عن التكلي 

ليحول هوذ   -لرة نوه سكما ورق يف   -ولقد قعا ملسى ربه .أو ضي  وخ هارون اب؟دل واناج  والبيان
 ا ومعينا ..رون وزير ه زايقة يف ا حتياط للنهلم ابلتكلي  نله معه أخا  هاالعقدة من لسانه،ولكن

لخوووول  موووون لكوووور  هنووووا لوووويك فووووإن ذ .. «َوهَلُووووْم َعلَووووكَّ َذنْووووه  فََأخوووواُ  أَْن يَوْقتُولُوووولنِ »:وكووووذلك الشووووأن يف قللووووه
موون بعوود  ارون هوول  قووام حَّت إذا قتلوو.ولكن لووه عالقوو  اب رسووال إىل هووارون.امللاجهو ،والتخلك عوون التكليوو 

 قام هارون من بعد  ابلرسال ،وأمت اللاجه كما أمر  ربه قون تعلي .
 املنافحوو  عوون يف ملقوو  ا حتياط موون أن ُيتووبك لسووانه يف األوىل وهوول.فهوول ا حتيوواط للوودعلة   للداعيوو 

الوويت  ه تلقوو  قعوولة ربووثانيوو  فتوا حتياط موون أن يقتلوول  يف ال.رسووال  ربووه وبياوا،فتبوودو الوودعلة ضووعيف  قاصوورة
الووذي  -م عليووه الِسووال -وهووذا هوول الووذي يليوو   لسووى .كلوو  أقاءهووا وهوول علووى إبالغهووا وانراقهووا حريا

 صنعه اّلِل على عينه،واصطنعه لنفسه.
صور عبْي هنوا حتوالت.ا حووملا علمه ربه من حرصه هذا وإكوفاقه واحتيانوه أجابوه إىل موا سوأل،ونمأنه  وا 

ويوثز مشوهد  ه هلوارونهارون،ومرحل  وصلل ملسوى إىل مصور ولقائو مرحل  ا ستجاب ،ومرحل  ا رسال إىل
 ا ملسووى وينفووكّلِل فيهووملسووى وهووارون جمتمعووني يتلقيووان أموور رّبمووا الكوورمي،يف نفووك اللحظوو  الوويت يطموو ن ا

ُكوْم نوا ِإانَّ َمعَ َهبوا آِبايتِ  فَاذْ َكالَّ :قوالَ «  »َكوالَّ »راوف  نفيا كديدا،يف لفظ  تستخدم أصال للورقع وهوك كلمو  
 «.َعنا َبِب ِإْسرائِيلَ  أَْرِسْل مَ أَنْ .نيَ ِإانَّ َرُسلُل َربِِ اْلعاَلمِ :فَْأتِيا ِفْرَعْلَن فَوُقل .ُمْسَتِمُعلنَ 
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نووحل واذهه أ.فأبعوود هووذا كلووه عوون ابلووك بشوودة.وكال لوون يقتلل .لوون يضووي  صوودر  وُيتووبك لسووانك.كال
ا هنوووا ألن  وووصووور والسووويا  حت -واليووود البيضووواء وقووود كوووهد ملسوووى منهوووا العصوووا « فَاْذَهبوووا آِبايتِنوووا».وأخووول 

َمَعُكوْم  ِإانَّ »ذهبوا ا.النجاةال كيز يف هذ  السلرة ملجه إىل ملق  امللاجه  وملق  السحرة وملق  الغور  و 
ظوو  نسووان يف كوول حلإا ومووع كوول فأيوو  قوولةف وأي سوولطانف وأي محايوو  ورعايوو  وأمووانف واّلِل معهموو« ُمْسووَتِمُعلنَ 

 ويف كل مكان.
ي هوول أكوود الذ.تماعفهل ير هووا يف صوولرة ا سوو.ن الصووحب  املقصوولقة هنووا هووك صووحب  النصوور والتأييوودولكوو

بوْي قورآن يف التعريقو  النوذلك علوى .وهذا كنايو  عون ققو  الرعايو  وحضولر املعلنو .قرجات احلضلر وا نتبا 
 ابلتصلير.

 «عاَلِمنيَ لُل َربِِ الْ  َرسُ ِإانَّ :ل قُ :فأخثا   همتكما يف غْي حذر و  تلجلج «اذهباَأْتِيا ِفْرَعْلنَ 
 يف وجوه فرعولن.لعاملنيرسلل رب ا.فهما رسلل.و ا اينان ولكنهما يذهبان يف مهم  واحدة برسال  واحدة

لصورُي   قيقو  جهو  القليو  اهوك امللاف« موا َعِلْموحُل َلُكوْم ِموْن إِلوه  َغوْْيِي»:الذي يدعك األللهي ،ويقلل لقلموه
 واملداراة. ل التدرجفهك حقيق  واحدة   هتم.األوىل،بال تدرج فيها و  حذر التلحيد منذ اللحظ 

 -أمثالووه يف قصوو  ملسووى    موون هووذا وموونوواضوو.«يلَ أَْن أَْرِسووْل َمَعنووا بَووِب ِإْسوورائِ .ِإانَّ َرُسوولُل َربِِ اْلعوواَلِمنيَ  »
م  ووووونهج قينوووووه وذخوووووذه  القرآن،أنوووووه   يكووووون رسووووول  إىل فرعووووولن وقلموووووه ليووووودعلهم إىليف -عليوووووه الِسوووووالم 

يون منوذ كوانلا أهول ق  وقود.يدونإ ا كان رسل  إليهم ليطله إنال  بب إسرائيل ليعبدوا رّبم كموا ير .رسالته
دين يف نفلسهم،وفسووودت فبهوووحل هوووذا الووو -بووول يلسووو  عليهموووا السوووالم وهووول يعقووولب أ -أبووويهم إسووورائيل 

 يد.ين التلحد تربيتهم على قعقائدهم فأرسل اّلِل إليهم ملسى لينقذهم من للم فرعلن ويعي
 امللاجه . ام مشهدلنجدان أم.ولكن الستار يسدل.وإىل هنا حنن أمام مشهد البعث  واللحك والتكلي 

ينووووا نُوَربِِووووَك فِ  أَ َْ  قووووالَ »:وقوووود اختصوووور مووووا هوووول مفهوووولم بووووني املشووووهدين علووووى نريقوووو  العوووورم القرآنيوووو  الفنيوووو 
فَوَعْلُتهووا ِإذا  َوأاََن :قالَ  نْووحَل ِمووَن اْلكوواِفرِيَنفَعْلووحَل َوأَ لَّوويِت فوَ انَيف َوفَوَعْلووحَل فَوْعَلتَووَك َولِيوودا ،َولَِبْثحَل ِفينووا ِمووْن ُعُموورَِ  ِسوونِ 

تِْلَك نِْعَم   َاُُنهوا َعلَوكَّ وَ .ِب ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ما  َوَجَعلَ يبِِ ُحكْ فَوَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم،فَوَلَهَه ِ  رَ .ِمَن الضَّالِِنيَ 
 . «ْن َعبَّْدَت َبِب ِإْسرائِيلَ أَ 

 . «نيَ ْلعاَلمِ انَّ َرُسلُل َربِِ ا:ويعجه فرعلن وهل يرى ملسى يلاجهه ّبذ  الدعلى الضخم 
فإن آخر عهود   لسوى أنوه كوان ربيبوا يف .«أَْن أَْرِسْل َمَعنا َبِب ِإْسرائِيلَ »ويطله إليه ذلك الطله الضخم  
نووووووووه هوووووووورب بعوووووووود قتلووووووووه للقبطووووووووك الووووووووذي وجوووووووود  يتعووووووووار  مووووووووع وأ.1819قصوووووووور  منووووووووذ أن التقطوووووووولا  بلتووووووووه

فمووا أبعوود املسوواف  بووني آخوور عهوود فرعوولن .إن هووذا القبطووك كووان موون حاكووي  فرعلن:وقيوول.1820ا سوورائيلك
  لسى إذن وهذ  الدعلى الضخم  اليت يلاجهه ّبا بعد عشر سنني  

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( سلرة نه. ا؟زء الساقس عشر من الظالل. - 1819
 )السيد رمحه هللا ( سلرة القصا.  - 1820
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 المواجهة بين موس  وفرعون 37 - 18الدرس الثاني:

 ينووا ِمووْن ُعُموورَِ  ِسووِننَيفلَِبْثحَل فِ لِيوودا ،وَ أََ ْ نُوَربِِووَك ِفينووا وَ :قووالَ  »:ا مسووتهزائ مسووتعجباوموون مث بوودأ فرعوولن متهكموو
أنوحل لكرامو  الويت لقيتهوا عنودان و ء ال بيو  وال هذا جزا..فه« َوفَوَعْلحَل فَوْعَلَتَك الَّيِت فَوَعْلحَل،َوأَْنحَل ِمَن اْلكاِفرِينَ 

 ه من قاين فوليدف أن شيت اليلم لتخال  ما حنن علي
موون عموور   نوواوقوود لبثووحل في -ولتخوورج علووى امللووك الووذي نشووأت يف بيته،وتوودعل إىل إلووه غووْي ف  ومووا ابلووك 

موور العظوويمف  كء عوون هووذ  الودعلى الوويت توودعيها اليولم و  ختطووران  قوودمات هوذا األ  تتحوودّ بشو -سونني 
ع  الشوونيع  فعلتووك البشوو.. «َعْلووحلَ فوَ الَّوويِت َوفَوَعْلووحَل فَوْعَلتَووَك »:ويووذكر   وواقّ مقتوول القبطووك يف هتليوول وعسوويم

لوذي تقولل بوه ارب العواملني بو« ِفرِينَ َوأَنْوحَل ِموَن اْلكوا»اليت   يليو  احلودية عنهوا ابأللفواا املفتلحو   فعلتهوا 
تال   ميلوك ه رقا قوااليلم،فإنك   تكن وقتهوا تتحودّ عون رب العواملني  وهكوذا مجوع فرعولن كول موا حسوب

   يستطيع مقاوم .معه جلااب،و  -م عليه الِسال -ملسى 
وخباص  حكاي  القتل،وما ميكون أن يعقبهوا مون قصواص،يتهدق  بوه مون وراء الكلموات  ولكون ملسوى وقود 

فَوَفَرْرُت .فَوَعْلُتهوووا ِإذا  َوأاََن ِموووَن الضَّوووالِِنيَ :قالَ »:ايوووه -انطلووو   -اسوووتجاب اّلِل قعووواء  فوووأزال حبسووو  لسوووانه 
وووا ِخْفُتُكمْ  َوتِْلَك نِْعَمووو   َاُُنهوووا َعلَوووكَّ أَْن َعبَّوووْدَت بَوووِب .،فَوَلَهوووَه ِ  َريبِِ ُحْكموووا  َوَجَعلَوووِب ِموووَن اْلُمْرَسوووِلنيَ ِموووْنُكْم َلمَّ

..فعلوووحل تلوووك الفعلووو  وأان بعووود جاهل،أنووودفع انووودفاع العصوووبي  لقووولمك،  انووودفاع العقيووودة الووويت «  ِإْسووورائِيلَ 
وووووا ِخْفوووووُتُكمْ فوَ ».عرفتهوووووا اليووووولم  وووووا أعطووووواين ريب مووووون احلكمووووو  فقسوووووم اّلِل   .علوووووى نفسك« َفوووووَرْرُت ِموووووْنُكْم َلمَّ

ِمووَن »فلسووحل بوودعا موون األمر،إ ووا أان واحوود موون الرعيوول « َوَجَعلَووِب ِمووَن اْلُمْرَسووِلنيَ »ووهووه   احلكموو  :ااْي
 .1821«اْلُمْرَسِلنيَ 

 فموا كانوحل توربييت..« رائِيلَ َت بَوِب ِإْسوَعبَّودْ ْن َوتِْلوَك نِْعَمو   َاُُنهوا َعلَوكَّ أَ »ولكن ابحلو  .مث ايبه هتكما بوتهكم
قيوووووب يف موووووك أن تلأيف بيتوووووك وليووووودا إ  مووووون جوووووراء اسوووووتعباق  لبوووووب إسووووورائيل،وقتلك أبناءهم، وووووا اضوووووطر 

 ا هوووول مووووا انووووهفهوووول هووووذ.التابلت،فتقووووذ  ابلتووووابلت يف املاء،فتلتقطلنب،فووووأرىب يف بيتووووك،  يف بيووووحل أبليِ 
 علك،وهل هذا هل فضلك العظيمف 

أقب يف  هوزء وسولءولكن يف عاهول و .عندئذ عودل فرعولن عون هوذ  املسوأل ،ورا  يسوأله عون صوميم قعولا 
 « ..َوما َرُب اْلعاَلِمنَيف:قاَل ِفْرَعْلنُ »:ح  اّلِل الكرمي

إنووك موون عنوود  رسووللف وهوول سوويال :أي كووكء يكوولن رب العوواملني الووذي تقلل:يسووأل -قبحووه اّلِل  -إنووه 
،املتهكم علوووى القووولل والقائل،املسوووتغرب للمسوووأل  كلهوووا حوووَّت لْياهوووا غوووْي  كنووو  املتنكووور للقووولل مووون أساسوووه

ابلصووف  املشووتمل  علووى  -عليووه الِسووالم  -التصوولر،غْي قابلوو  ألن تكوولن ملضوولع حوودية  فيجيبووه ملسووى 

                                                 
يالحج من انحي  التنسي  الفب يف التعبوْي أن حور  الفاصول  يف السولرة هول املويم أو النولن وقبلهوا مود. فقللوه:من املرسولني. يتمشوى  - 1821

ن وأن نه واحد من كثْييأصلقا. وهل السائد يف السلرة. بعكك ما لل قيل:وجعلب رسل . ولكنه مع هذا ييقي مع  مق ملسيقيا مع ا يقاع
 )السيد رمحه هللا ( األمر ليك بفذ و  عجيه. وهكذا اتمع التناس  الفب والديب يف التعبْي.
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نَوُهَمووووا:قووووالَ »:للكوووولن املنظوووولر كلووووه ومووووا فيووووه -تعوووواىل  -ربلبيتووووه  ووووماواِت َواأْلَْرِم َومووووا بَويوْ ووووُتْم إِ .َرُب السَّ ْن ُكنوْ
إنووه رب هووذا الكوولن اهلائوول الووذي   يبلوو  إليووه .وهوول جوولاب يكووا ء ذلووك التجاهوول ويغطيووه ...« ُموولِقِننيَ 

وقصوارى موا اقعوا  فرعولن أنوه إلوه هوذا الشوعه وهوذا ا؟وزء مون واقي .و  علمك -اي فرعولن  -سلطانك 
وكووذلك كووان .رم ومووا بينهماوهل ملووك صووغْي ضوو يل،كالذرة أو اهلبوواءة يف ملكوولت السووماوات واأل.النيوول

ُيمل استصغار ما يدعيه فرعلن مع بطالنه،وتلجيه نظر  إىل هوذا الكولن  -عليه الِسالم  -جلاب ملسى 
إن  »:1822مث عقوه علوى هوذا التلجيوه  وا حكايتوه .فهول رب العواملني  ..اهلائل،والتفكْي فيمن يكلن ربوه .

تصدي .والتفحل فرعولن إىل مون حللوه،يعجبهم مون فهذا وحد  هل الذي ُيسن اليقني به وال« كنتم ملقنني
هذا القلل،أو لعله يصرفهم عن التأير به،على نريق  ا؟بارين الذين حشولن تسورب كلموات احلو  البسويط  

..أ  تسووووووتمعلن إىل هووووووذا القوووووولل العجيووووووه « َأ  َتْسووووووَتِمُعلَنف:قوووووواَل ِلَمووووووْن َحْللَووووووهُ »:الصوووووورُي  إىل القلوووووولب
،و  قاله أحد نعرفه  و  يلبة ملسى أن هجم عليوه وعلويهم بصوف  أخورى مون الغريه،الذي   عهد لنا به

 صفات رب العاملني.
بهوووه  ن رب أوضووواعه،فهل او ن وقعووولا  ..وهوووذ  أكووود مساسوووا بفرعووول « َرُبُكْم َوَرُب آابِئُكوووُم اأْلَوَّلِووونيَ :قوووالَ »

م  ّبوفليك فرعولن ر ب قلموه،وهل ر  العاملني هل ربه،فما هل إ  واحد من عبيد .  إله كما يدعك بني قلمه 
ان فما كوو.ى ابنلوو رعوولن قعوول كمووا يووزعم علوويهم  وهوول رب آابئهووم األولني.فاللرايوو  الوويت تقوولم عليهووا أللهيوو  ف

ومن مث .نحللوه يسوتمعل   واملوافما يطي  عليهوا سوكل .من قبل إ  اّلِل راب للعاملني  وإوا للقاصم  لفرعلن
إن رسوللكم الوذي أرسول ..« َلَمْجنُولن   لَوْيُكمْ ِإنَّ َرُسولَلُكُم الَّوِذي أُْرِسوَل إِ :قوالَ »:يرمك قائلها يف هتكم اب؟نلن

يريود  لوتهكم،  أنوها ّبوذا ايريد أن يتهكم على مسأل  الرسال  يف ذاهتا،فيبعد القلولب عون تصوديقه.إليكم .
مقالتوووه الووويت تطعووون  ؟نلن،ليوووذهه أيوووراب -م عليوووه الِسوووال -ويتهم ملسوووى .ا قووورار ّبوووا وا عووو ا  إبمكاووووا

هلوتكم .ولكن هوذا ام األولونيوترق النواس إىل اّلِل رّبوم ورب آابئهو.وضع فرعلن السياسك والديب يف الصوميم
الطغووووواة  وهوووووذا القوووووذ    يفوووووحل يف عضووووود ملسى،فيمضوووووك يف نريقوووووه يصووووودع بكلمووووو  احلووووو  الووووويت تزلوووووزل

نَوهُ :قوووالَ »:واملتجوووثين ووووُتْم ِإْن كُ .مووواَرُب اْلَمْشوووورِِ  َواْلَمْغوووِرِب َومووووا بَويوْ غووورب مشووووهدان .واملشوووور  وامل.« ْعِقلُووولنَ توَ نوْ
ى اللفج يودل علوو .لفتهمواأمعروضان لانظار كل يولم ولكون القلولب   تنتبوه إليهموا لكثورة تكرار ا،وكودة 

رعوولن و   اوور  ف وهووذان احلوودتن العظيمووان .كمووا يوودل علووى مكوواين الشوورو  والغروب.الشوورو  والغروب
  يتخلوو   نووراق الووذيفمن يصوورفهما إذن وموون ينشوو هما ّبووذا ا .أن يوودعك تصووريفهماغووْي  موون املتجووثين 

ل الغافيووووو  قج العقووووول مووووورة و  يبطوووووئ عووووون أجلوووووه املرسووووولمف إن هوووووذا التلجيوووووه يهوووووز القلووووولب البليووووودة هزا،ويووووول 
 « ..إن كنتم تعقللن»:ثْي مشاعرهم،ويدعلهم إىل التدبر والتفكْيي -ليه الِسالم ع -وملسى .إيقالا

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( صري  نبعا. ولكن القرآن ُيكك قلله.  يكن ملسى يتكلم العربي . فقد كان حانه فرعلن ابللغ  امل  - 1822

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3211 

غيان   حشى كي ا كما حشى يقظ  الشعلب،وصحلة القللب و  يكر  أحدا كموا يكور  الوداعني إىل والط
ومن مث توورى فرعوولن يهوويج .الوولعك واليقظوو  و  يوونقم علووى أحوودكما يوونقم علووى موون يهووزون الضوومائر الغافيوو 

يج ابلوووبطا فينهك احلووولار معوووه ابلتهديووود الغلووو.علوووى ملسوووى ويثلر،عنووود موووا ميوووك بقللوووه هوووذا أو ر القلووولب
َوْذَت ِإهلَوا  َغوْْيِي :قوالَ  »:الصري ،الذي يعتمد عليه الطغاة عند ما يسق  يف أيديهم وختذهلم الثاهني لَِ ِن اختَّ

 « ..1823أَلَْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجلِننَي 
وما .ببعيود جن عليوهفليك السو.التهديود  ن يسولكه يف عوداق املسوجلنني:هذ  هك احلجو  وهوذا هول الدليل

وتلك  وو  .عحلوو  الودافاب جوراء ا؟ديوود  وهوذا هوول قليول العجز،وعالموو  الشوعلر بضوع  البانوول أموام اهول 
وهوول رسوولل  وكيوو .ه .الطغوواة ونووريقهم يف القوودمي وا؟ديوود  غووْي أن التهديوود   يفقوود ملسووى رابنوو  جأكوو

ل يفتحها بقووول .ي هوووا ويسووو  اّلِلف واّلِل معوووه وموووع أخيوووهف فوووإذا هووول يفوووت  الصوووفح  الووويت أراق فرعووولن أن يغلق
ُتَك ِبَشْكء  ُمِبني ف:قالَ »:جديد،وبرهان جديد  « ..أََوَلْل ِج وْ

لفرعولن  ذا إخوراجوحَّت لل ج تك بثهوان واضو  علوى صود  رسواليت فإنوك ععلوب مون املسوجلننيف ويف هو
ن مو دل علوى خلفوهلواملبوني  أمام املا الذين استمعلا ملا سب  من قلل ملسى ولل رفخ ا صغاء إىل برهانوه

ْنوحَل بِوِه ِإْن كُ  فَوْأتِ :قالَ »:ومون مث وجود نفسوه مضوطرا أن يطلوه منوه الودليل.حجته،وهل يدعك أنه جمنولن .
يك كوووووي ا يف أن لووووود ..إن كنوووووحل مووووون الصووووواققني يف قعووووولا  أو إن كنوووووحل مووووون الصووووواققني« ِموووووَن الصَّووووواِقِقنيَ 

 .فهل ما يزال يشكك يف ملسى،خيف  أن ت   حجته يف نفلس القلم كي ا.مبينا
 ْلقى َعصوا ُ فَوأَ »:صوا هنا كش  ملسى عون معجزتيوه املواقيتني وقود أخر وا حوَّت بلو  التحودي مون فرعولن أق

ال إىل  يودل علوى أن العصوا هللوحل فعو..والتعبوْي« اِلرِينَ َونَوزََع يََدُ  فَِإذا ِهَك بَوْيضاُء لِلنَّو.فَِإذا ِهَك يُوْعبان  ُمِبني  
فلوم يكون « كهوفوإذا »:ها كانحل بيضاء فعال.يودل علوى هوذا بقللويعبان تدب فيه احلياة،وأن يد  حني نزعه

غوووووووْي بللحووووووولاس  األمووووووور ختييال،كموووووووا هووووووول احلوووووووال يف السوووووووحر الوووووووذي   يغوووووووْي نبوووووووائع األكوووووووياء،إ ا حيووووووول
ن لنواس   يلقول  ،ولكن ااحلقيق .ومعجزة احلياة اليت تدب من حية   يعلم البشر،معجزة تقع يف كول حلظو

ثوووول هووووذا مفأمووووا يف  كوووورار،أو ألوووووم   يشووووهدون التحوووولل علووووى سووووبيل التحوووودياب ،لطوووولل األلفوووو  والت هلووووا
 فرعلن ّباتني ااارقتني فاألمر يزلزل ويرهه. يلقك يف وجه -م عليه الِسال -وملسى .املشهد

اق يتملو  لقفوه،ويكوقد أحك فرعلن بضخام  املعجزة وقلهتا فأسرع يقاومهوا ويودفعها وهول ُيوك ضوع  م
ْللَووُه ِإنَّ ْلَمووإَلِ حَ قوواَل لِ »: روواوفهم موون ملسووى وقلمووه،ليغطك علووى وقووع املعجووزة املزلزلووالقوولم موون حللووه ويهوويج 

 « ..فا َشُْمُرونَ ذِ ،َفما هذا َلساِحر  َعِليم ،يُرِيُد أَْن ُحْرَِجُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِ 
صواحبها  نوه سواحر  ويف قلل  فرعلن هذ  يبدو إقرار  بعظمو  املعجوزة وإن كوان يسوميها سوحرا فهول يصو 

ويبوودو .«يُرِيووُد أَْن ُحْوورَِجُكْم ِمووْن أَْرِضووُكْم ِبِسووْحرِ ِ »:ويبوودو ذعوور  موون شيوور القوولم ّبووا فهوول يغووريهم بووه.«علوويم»

                                                 
 السيد رمحه هللا ()«.من املرسلني»يقال هنا ما قيل من قبل يف قلله:  - 1823
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« فمووا ذا شموورونف»:تضعضووعه وهتاويووه وتلاضووعه للقوولم الووذين اعوول نفسووه هلووم إهلا،فيطلووه أموورهم ومشوولرهتم
لووه يسووجدون  وتلووك كنشوون  الطغوواة حينمووا ُيسوولن أن األرم ومووَّت كووان فرعوولن يطلووه أموور أتباعووه وهووم 

 عندئذ يلينلن يف القلل بعد التجث..تتزلزل هحل أقدامهم
 انلا يسووتبدونموور وهووم كووويتظاهرون ابلشوولرى يف األ.ويلجووأون إىل الشووعلب وقوود كووانلا يدوسوولوا ابألقوودام

وقود  ر عليوه املوان  وأكواتبدون لواملل ابهللى.ذلك إىل أن يتجاوزوا منطق  ااطر،مث إذا هوم هوم جبوابرة مسو
هووم حاكووي  لوويت ععلخوودعتهم مكيدتووه،وهم كووركاء فرعوولن يف ابنله،وأصووحاب املصوولح  يف بقوواء األوضوواع ا

م ل اتبعووووووتهمقربووووو  ذات نفوووووولذ وسوووووولطان وقوووووود خوووووافلا أن يغلووووووبهم ملسووووووى وبنوووووول إسووووورائيل علووووووى أرضووووووهم لوووووو
ثله،بعوود مر  بسووحر روا عليووه أن يلقووى سووحأكووا.ا؟مواهْي،حني توورى معجووزيت ملسووى وتسوومع إىل مووا يقوولل .

.أي أمهلوه « .ُكولِِ َسوحَّار  َعلِويم  ،َذْتُلَ  بِ اِكورِينَ حَوابْوَعْة يف اْلَمداِئِن .أَْرِجْه َوَأخا ُ :قاُللا»:التهي   وا ستعداق
 مة للسوحر بيونهمو  مبواراامعولن السوحرة املهرة، قا.وأخا  إىل أجل وابعة رسلك إىل مدائن مصر الكثى

 وبينه.
 قدوا السحر  لاحدي موس  40 - 38الدرس الثالث:

اراة،وتبووة عولن للمبوهنوا يسودل السوتار علوى هوذا املشوهد لْيفوع علوى مشوهد السوحرة ُيشودون،والناس ام
انوول،أو بووني حلوو  والبفوويهم احلماسوو  للسووحرة وموون خلفهووم موون أصووحاب السوولطان وهتيووأ أرم املبوواراة بووني ا

نووا نَوتَّبِووُع السَّووَحرََة ُتْم جُمَْتِمُعلَن،َلَعلَّ َهووْل أَنْووو:اسِ  لِلنَّ َوِقيوولَ . السَّووَحرَُة ِلِميقوواِت يوَووْلم  َمْعُللم  َفُجِمووعَ »ا ميووان والطغيووان.
 « ..ِإْن كانُلا ُهُم اْلغالِِبنَيف

 هول لكوم« َحرََةفِبُع السَّوَعلَّنا نَوتَّ ُعلَن،لَ َهْل أَنْوُتْم جُمَْتمِ »:وتظهر من التعبْي حرك  ا هاج  والتحميك للجماهْي
ا؟موواهْي و رائيلك  يف التجمووع وعوودم التخلوو  عوون امللعوود،لي قه فوولز السووحرة وغلبووتهم علووى ملسووى ا سوو

  يشووغللوا ّبووذيعبثلن،و و قائموا تتجمووع ملثوول هووذ  األموولر،قون أن تفطوون إىل أن حكامهوا الطغوواة يلهوولن ّبووا 
صوووريلن عموووع امل وهكوووذا.وكبوووحل وبيساملبوووارايت وا حتفوووا ت والتجمعات،ليلهلهوووا عموووا تعووواين مووون للوووم 

 ليشهدوا املباراة بني السحرة وملسى عليه الِسالم  
 اأ اق فرعون مع السحر  42 - 41الدرس الرابع:

 نيلا هم الغالبة إن كانمث اكء مشهد السحرة  ضرة فرعلن قبل املباراة يطم نلن على األجر واملكافأ
أَِإنَّ :ا لِِفْرَعوْلنَ َحرَُة قواُلل اَء السَّوجوفَوَلمَّوا »قورىب مون عركوه الكورمي  ويتلقلن من فرعلن اللعود ابألجور ا؟زيول وال

 « ..رَِّبنيَ ِمَن اْلُمقَ ِإذا  لَ  نَوَعْم،َوِإنَُّكمْ :لَنا أَلَْجرا  ِإْن ُكنَّا حَنُْن اْلغالِِبنَيف قالَ 
بوول األجوور مقا ا يفوهكووذا ينكشوو  امللقوو  عوون مجاعوو  مووأجلرة يسووتعني ّبووا فرعوولن الطاغيوو  تبووذل مهارهتوو

ين هي ء هوم الوذو .ملصولح الذي تنتظر  و  عالق  هلا بعقيدة و  صل  هلوا بقضوي ،و  كوكء سولى األجور وا
 يستخدمهم الطغاة قائما يف كل مكان ويف كل زمان.
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ا هول علن يعدهم  ل ذا فر هوها .وها هم أو ء يستليقلن من ا؟زاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم يف ااداع
 وهل بزعمه امللك وا له .يعدهم أن يكلنلا من املقربني إليه.ن األجرأكثر م

  طهاد والخروجالمبارا  وإيمان السحر  واا 56 - 43الدرس الخامس:

فَوووووأَْلَقْلا ِحبووووواهَلُْم .ْم ُمْلُقلنَ ا أَنْووووووتُ أَْلُقلا مووووو:قووووواَل هَلُوووووْم ُملسوووووى»:مث إذا مشوووووهد املبووووواراة الكوووووثى وأحدايوووووه ا؟سوووووام
ا َذِْفُكلَن،فَوووأُْلِقَك اُ  فَوووِإذا ِهوووَك تَوْلَقوووُ  موووقى ُملسوووى َعصوووفَوووأَلْ :بِِعزَِّة ِفْرَعوووْلَن ِإانَّ لَوووَنْحُن اْلغالُِبلنَ :،َوقاُللاَوِعِصووويوَُّهمْ 

ووووَحرَُة سوووواِجِدينَ  تُ :قووووالَ .هاُرونَ َربِِ ُملسووووى وَ .آَمنَّا بِووووَربِِ اْلعوووواَلِمنيَ :قاُللا.السَّ نَّووووُه َلُكووووْم  إِ  ْم لَووووُه قَوْبووووَل أَْن آَذنَ آَمنوْ
ووووْحَر فَوَلَسووووْلَ  تَوْعَلُموووولنَ  ،َوأَلَُصوووولِِبَونَُّكْم ْم َوأَْرُجَلُكووووْم ِمووووْن خِ  أَيْووووِدَيكُ طَِِعنَّ أَلُقَ .َلَكبِووووْيُُكُم الَّووووِذي َعلََّمُكووووُم السِِ ال  

َقِلُبلنَ :قاُللا.َأمْجَِعنيَ   « .. ُكنَّا أَوََّل اْلُمْيِمِننيَ َخطاايان أَنْ لَنا َربُنا  ْن يَوْغِفرَ أَ ْطَمُع ِإانَّ نَ .  َضْْيَ ِإانَّ ِإىل َربِِنا ُمنوْ
مولع ؟قلو  اك ايوه و لذي معوه إ  أنه يشك منذ البدء ابنم نان ملسى إىل احل  ا.ويبدأ املشهد هاقائ عاقاي

م ن وملي ،وحولهلءهم فرعول السحرة انشلقين من املدائن،املستعدين لعرم أقصى ما ميلكلن من براعو ،وورا
ْلُقلا موا أَ :ْم ُملسوىهَلُوقواَل »:نيتجلى هذا ا نم نوان يف تركوه إايهوم يبودأو .ضلل  املخدوع  .تلك ا؟ماهْي امل

 هديوود و   بووال مبووا ة و .« .ملقوولن ألقوولا مووا أنووتم»:..ويف التعبووْي ذاتووه مووا يشووك اب سووتهان « أَنْوووُتْم ُمْلُقوولنَ 
 اهتمام.

َوِعِصويوَُّهْم  ا ِحبواهَلُمْ ْلَقلْ فَوأَ »:م فرعولن وعزتوهوحشود السوحرة أقصوى مهوارهتم وأعظوم كيودهم وبودأوا ا؟للو  ابسو
موور حبوواهلم وعصوويهم،كما مووا كووان موون أ لسوويا  هنوواا..و  يفصوول « بِِعزَِّة ِفْرَعووْلَن ِإانَّ لَووَنْحُن اْلغووالُِبلنَ :َوقوواُللا

 بوونياملبوواراة  ىل عاقبوو إفصووله يف سوولرة األعوورا  ونووه،ليبقى لوول الطمأنينوو  والثبووات للحوو ،وينتهك مسووارعا 
 احل  والبانل ألن هذا هل هد  السلرة األصيل.

يكوون يتلقعهووا كبووار  ذهلو  الوويت  فاجووأة امل..ووقعووحل امل« فَوأَْلقى ُملسووى َعصوواُ ،فَِإذا ِهووَك تَوْلَقوُ  مووا َذِْفُكوولنَ »
السوووحرة أن  موووا ميلوووك السوووحرة فلقووود بوووذللا غايووو  ا؟هووود يف فووونهم الوووذي عاكووولا بوووه وأتقنووول  وجووواءوا  قصوووى

  مووا هووك تلقوو مث إذا.وملسووى وحوود ،وليك معووه إ  عصووا .حمشوولق موون كوول مكان.م مجووع كثْيوه.يصوونعل 
بوواهلم حصووا تلقوو  وعهوودهم ابلسووحر أن يكوولن ختيوويال،ولكن هووذ  الع.ذفكوولن واللقوو  أسوورع حركوو  لاكل

د أن خيوول عصوويهم بعووولوول كووان مووا جوواء بووه ملسووى سووحرا،لبقيحل حبوواهلم و .فال تبقووك هلووا أيرا.وعصوويهم حقووا
أنفسوووهم مووون   ميلكووولنولكنهم ينظووورون فوووال اووودووا فعوووال  عندئوووذ  .نووواس أن حيووو  ملسوووى ابتلعتهووواهلوووم ولل

وووووووووحَ  أُْلِقكَ فووووووووو:وهم أعووووووووور  النووووووووواس  نووووووووه احل .ا ذعووووووووان للحووووووووو  اللاضوووووووو  الوووووووووذي   يقبووووووووول جوووووووود  رَُة السَّ
 «..َربِِ ُملسى َوهاُرونَ .آَمنَّا ِبَربِِ اْلعاَلِمنيَ :قاُللا.ساِجِدينَ 

و   حلظ  مأجلرين ينتظورون ا؟وزاء مون فرعولن علوى مهوارهتم،و  يكلنولا أصوحاب عقيودةوهم قد كانلا منذ 
لقوووود كانووووحل هووووزة رجووووتهم رجا،وخضووووتهم خضووووا .ولكن احلوووو  الووووذي مووووك قلوووولّبم قوووود حوووولهلم هليال.قضووووي 

ووصوووولحل إىل أعمووووا  نفلسووووهم وقوووورارة قللّبم،فأزالووووحل عنهووووا ركووووام الضووووالل،وجعلتها صووووافي  حيووووه خاكووووع  
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فإذا هوووم اووودون أنفسوووهم ملقوووني سوووجدا،بغْي إراقة منهم،تتحووور  .ميوووان،يف حلظوووات قصوووارللح ،عوووامرة اب 
 «.َربِِ ُملسى َوهاُرونَ .آَمنَّا ِبَربِِ اْلعاَلِمنيَ »:ألسنتهم،فتنطل  بكلم  ا ميان،يف نصاع  وبيان

 وصود  رسولل.وإن القله البشري لعجيوه غايو  العجه،فوإن ملسو  واحودة تصواق  مكاووا لتبدلوه تبديال
وَع َرُسوللَ  - -اّلِل  وَع َعْبوَد اّللَِّ بْوَن َعْمورِو بْوِن اْلَعواِص يَوُقولُل أَنَّوُه  َِ - اّللَِّ عن أيب َعْبِد الرَّمْحَِن احْلُُبِلىِِ أَنَّوُه  َِ
-  د  ُيَصوورِِفُُه َحْيووُة َيَشوواُء ِإنَّ قُولُوولَب بَووِ  آَقَم ُكلََّهووا بَوونْيَ ِإْصووبَوَعنْيِ ِمووْن َأَصوواِبِع الوورَّمْحَِن َكَقْلووه  َواِحوو» يَوُقوولُل
 ..1824«اللَُّهمَّ ُمَصرَِِ  اْلُقُللِب َصرِِْ  قُوُللبَوَنا َعَلى نَاَعِتَك »  --مُثَّ قَاَل َرُسلُل اّللَِّ .«

وَع النوَّولَّاَس بْوَن َ ْعَ :وَعْن ُبْسِر ْبِن ُعبَوْيِد هللِا،قَالَ  ْعوحُل َرُسولَل هللِا :اَن،يَوُقللُ  َِْعحُل أاََب ِإْقرِيوَك اْاَْلَ ينَّ،أَنَّوُه  َِ َِ 
 ُوََكاَن َرُسولُل :قَالَ .َما ِمْن قَوْله  ِإ َّ َبنْيَ ِإْصبَوَعنْيِ ِموْن َأَصواِبِع الورَّمْحَِن،ِإْن َكواَء أَقَاَموُه،َوِإْن َكواَء أَزَاَغوهُ :، يَوُقلل
َواْلِميزَاُن بِيَوووِد الووورَّمْحَِن يَوْرفَوووُع قَوْلم وووا َوَحِْفوووُخ :قَوووالَ .اَي ُمَقلِِوووَه اْلُقُللِب،يَوبِِوووحْل قُوُللبَونَوووا َعلَوووى ِقيِنكَ :، يَوُقوووللُ هللِا 

 1825آَخرِيَن ِإىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ .
حلاكوودة ا؟موواهْي اعلى موورأى ومسوومع موون .وهكووذا انقلووه السووحرة املووأجلرون،ميمنني موون خيووار املوويمنني

م ئج،و  يعنويهقوه ونتواغيو  مون علا  يفكرون فيما يعقه جهورهم اب ميوان يف وجوه الطا.ومن فرعلن ومل ه
 ماذا يفعل أو ماذا يقلل.

وقد عبووأهم .فا؟ماهْي حاكوودة.و  بوود أن كووان هلووذا ا نقووالب املفوواجئ وقووع الصوواعق  علووى فرعوولن ومل ووه
عبووووأوهم  كذوبوووو  أن ملسووووى ا سرائيلك،سوووواحر يريوووود أن .عمووووالء فرعوووولن وهووووم ُيشوووودووم لشووووهلق املباراة

مث هووا هوووم .ريد أن اعوول احلكوووم لقلمووه وأن السووحرة سووويغلبلنه ويفحملنووه .حوورجهم موون أرضوووهم بسووحر ،وي
مث يغلبوولن حووَّت ليقوورون ابلغلووه ويع فوولن بصوود  .أو ء يوورون السووحرة يلقوولن مووا يلقوولن ابسووم فرعوولن وعزتووه

ملسوى يف رسووالته مون عنوود اّلِل،وييمنولن بوورب العواملني الووذي أرسوله،وحلعلن عوونهم عبواقة فرعوولن،وهم كووانلا 
ظوووو  جنوووولق  الووووذين جوووواءوا ادمتووووه،وانتظروا أجر ،واسووووتفتحلا بعزتووووه  وإنووووه  نقووووالب يتهوووودق عوووورش منووووذ حل

كمووا    -أسووطلرة األللهيوو ،أو بنلتووه لآلهلوو  .فرعوولن،إذ يتهوودق األسووطلرة الدينيوو  الوويت يقوولم عليهووا هووذا العرش
  كهنو  املعابود والسحر كوان حرفو  مقدسو    يزاوهلوا إ.وهي ء هم السحرة -كان كائعا يف بعخ العصلر 

ها هووووم أو ء ييمنوووولن بوووورب العوووواملني،رب ملسووووى وهارون،وا؟موووواهْي تسووووْي وراء .يف نوووولل الووووبالق وعرضووووها

                                                 
 ( 6921[)917/ 17املكنز ] -صحي  مسلم - 1824
 ( صحي 943[)223/ 3صحي  ابن حبان ] - 1825

الِِ َعَلى أَنَّ هَ  َسوِه َموا يَوتَوَعاَرفُوُه النَّواُس ِفيَموا التَّْمِثيوِل َوالتَّْشوِبيِه َعلَوى حَ  َقوحْل ِ َْلَفوااِ ِع أُْنلِ ِذِ  األَْلَفاَا ِمْن َهوَذا النوَّولْ قال أبل حامت :" ذِْكُر ااََْثِ الدَّ
وووونَوُهْم ُقوَن احلُْْكووووِم َعلَووووى َلَلاِهرَِهووووا.َعْن َأيب ُهَريْوووووَرَة،َعِن النَّووووِلِِ  ُ َجوووولَّ َوَعوووو ، قَووووالَ بَويوْ ْضووووحُل فَولَووووْم َم،َمرِ اَي ابْووووَن آقَ :الَ لِْلَعْبووووِد يوَووووْلَم اْلِقَياَمووووِ  :يَوُقوووولُل اّللَّ

،َكْيووَ  أَُعولُقَ  َوأَنْووحَل َرُب اْلَعواَلِمنَي ف فَويَوُقوولُل :أَ  فَولَوْم َتْسووِقِب ف فَويَوُقوولُل :اَي  لُل :اَي ابْوَن آَقَم اْسَتْسووَقيوُْتكَ حَل أَنَّ َويَوُقووَمووا َعِلْموتَوُعوْدين،فَويَوُقلُل :اَي َربِِ
،َكْيووَ  َأْسووِقيَك َوأَنْووحَل َرُب اْلَعوواَلِمنَي ف فَويَوُقوولُل :أََمووا َعِلْمووحَل أَنَّ َعْبوودِ  َتُه َلَلِجووْدَت لَووْم َتْسووِقِه ف أََمووا َعِلْمووحَل أَنَّوو اْسَتْسووَقاَ  فوَ ي فُوواَلان  َربِِ َك لَووْل َسووَقيوْ

،وَكَ َذلِووَك ِعْنووِدي. اَي ابْووَن آَقَم اْسووَتْطَعْمُتَك فَولَووْم ُتْطِعَمِب،فَويَوُقوو  تَوْعلَووْم أَنَّ َعْبووِدي فُوواَلان  ُب اْلَعوواَلِمنَي ف فَويَوُقوولُل :أَ َْ رَ ِعُمووَك َوأَنْووحَل ْيووَ  أُنْ لُل :اَي َربِِ
 حي ( ص944[)224/ 3رسال  ]ميسس  ال 2ط -بانحصحي  ابن  اْسَتْطَعَمَك فَوَلْم ُتْطِعْمُه،أََما َلْل أَنََّك أَْنَعْمَتُه َلَلِجْدَت َذِلَك ِعْنِدي."
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فموواذا يبقووى لعوورش فرعوولن موون سووند إ  القوولةف والقوولة وحوودها بوودون .الكهنوو  يف معتقووداهتم الوويت يلهوولوم ّبا
 عقيدة   تقيم عركا و  همك حكما.

ان قيقوو  وهووك إميوو هووذ  احلن هلووذ  املفاجووأة،وذعر املووا موون حللووه،إذا حنوون تصوولرانإن لنووا أن نقوودر ذعوور فرعوول 
جدا مع فوووني سووون يلقووولا السوووحرة الكهنووو  هوووذا ا ميوووان الصوووري  اللاضووو  القووواهر الوووذي   ميلكووولن معوووه إ  أ

 منيبني.
رة لسوووحان يوووتهم أبعووود أن حوواول .عندئووذ جووون جنوولن فرعلن،فلجوووأ إىل التهديوود البغووويخ ابلعووذاب والنكال

ُتْم لَوووُه قَوْبوووَل أَْن آَذنَ :قوووالَ »ابلتوووآمر عليوووه وعلوووى الشوووعه موووع ملسوووى   ُم ْيُُكُم الَّوووِذي َعلََّمُكووونَّوووُه َلَكبِوووإِ َلُكوووْم   آَمنوْ
ْحرَ  ،َوأَلُ ُكْم ِمنْ أَلَُقطَِِعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَْرُجلَ .فَوَلَسْلَ  تَوْعَلُملنَ .السِِ  « ..نيَ َصلِِبَونَُّكْم َأمْجَعِ  ِخال  

نريقو  املنواورات الويت  على.قبل إذنوه سالما لهإ ا عد  است.  يقل آمنتم به..« ُتْم َلُه قَوْبَل أَْن آَذَن َلُكمْ آَمنوْ »
  الوويت مسووحل لووك اللمسووو  يشووعر قلبووه بت.يوودبرها صوواحبها وهوول مالووك  راقتووه،عار  ّبدفه،مقوودر لعاقبتووه

 قللّبم.
ك ا نقووالب تثيوور ذلوول ف مث سووارع يف اهتووامهم ومووَّت كووان للطغوواة قلوولب تشووعر  ثوول هووذ  اللمسووات اللضووي 

ء السوحرة ن بعوخ هوي وهوك هتمو  عجيبو    تفسوْي هلوا إ  أ« إنوه لكبوْيكم الوذي علمكوم السوحر»:ااطْي
ن تربيووو  ملسوووى يف قصووور فرعووولن أايم أن تبنوووا ،أو كوووان حتلووو  إلووويهم يف كوووانلا يتللووول   -هوووم مووون الكهنووو  و  -

إنووووه :ذكم قالنووووه لتلميووووإ:  البعيوووودة،وقله األموووور فبوووود  موووون أن يقللهووووذ  الصوووول فارتكن فرعوووولن إىل.املعابوووود
يموا عود التهليول فبالغلويج  ليزيد األمر ضخام  وهتليال يف أعوني ا؟مواهْي  مث جعول يهودق ابلعوذاب.لكبْيكم

 « ..مْجَِعنيَ لِِبَونَُّكْم أَ    َوأَلُصَ ْم ِمْن ِخالْرُجَلكُ أَلَُقطَِِعنَّ أَْيِدَيُكْم َوأَ .فَوَلَسْلَ  تَوْعَلُملنَ »:ينتظر امليمنني
عنو  وغلظو   تكبها يفإوا احلماق  اليت يرتكبها كول ناغيو ،حينما ُيوك اباطور علوى عركوه أو كخصوه،ير 

فيووذ مووا يقوولل ميلووك تن وإوووا لكلموو  فرعوولن الطاغيوو  املتجووث الووذي.وبشوواع ،بال هوورج موون قلووه أو ضوومْي .
  ..فما تكلن كلم  الف   امليمن  اليت رأت النلر 

القله الوذي اتصول ابّلِل فوذا  .إوا كلم  القله الذي وجد اّلِل فلم يعود ُيفول موا يفقود بعود هوذا اللجودان
القلوووه الوووذي يرجووول اهلخووورة فوووال يهموووه مووون أمووور هوووذ  الووودنيا قليووول و   .نعوووم العوووزة فلوووم يعووود ُيفووول الطغيان

َقِلبُولنَ .  َضووْْيَ :قوواُللا»:كثوْي ..  « َمووُع أَْن يَوْغِفووَر لَنووا َربُنوا َخطوواايان أَْن ُكنَّووا أَوََّل اْلُمووْيِمِننيَ ِإانَّ َنطْ .ِإانَّ ِإىل َربِِنووا ُمنوْ
  ضوووْي يف .  ضوووْي يف التصوووليه والعوووذاب.1826  ضوووْي يف تقطيوووع األيووودي واألرجووول مووون خوووال .ضوووْي

فوواملطمع الووذي نتعلوو  :وليكن يف هووذ  األرم مووا يكلن.  ضووْي إان إىل ربنووا منقلبوولن.املوولت وا ستشووهاق .
 وأن كنا حنن السابقني ....« أن كنا أول امليمنني»جزاء « أن يغفر لنا ربنا خطاايان»ه ونرجل  ب

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( اليد اليم  مع الرجل اليسرى،واليد اليسرى مع الرجل اليم .  - 1826
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أنينووووووو  يف سوووووووه الطموإذ يك.وإذ يفووووووويخ علوووووووى األروا .اي ّلِل  اي لروعووووووو  ا ميوووووووان إذ يشووووووور  يف الضووووووومائر
ا يف فر،فووإذا كوول مووذخر والل وإذ ميووا القلوولب ابلغوو  والوو.النفوولس.وإذ يرتفووع بسووالل  الطووني إىل أعلووى عليووني

 األرم  فه حقْي زهيد.
ه لبوواهر وإيقاعووجاللووه ا ليبقى للمشووهد.  يزيوود كووي ا.هنووا يسوودل السوويا  السووتار علووى هووذ  الروعوو  الغووامرة

عقيوودة  كوول صوواحه  العمي .وهوول يووريب بووه النفوولس يف مكوو  وهووك تلاجووه األذى والكوورب والضووي  ويووريب بووه
 يلاجه ّبا الطغيان والعس  والتعذيه.

ُملسوى أَْن َأْسوِر  َحْينوا ِإىلَوأَوْ »:وفرعلن يتآمر وامع جنلق  أمجعوني.ا بعد ذلك فاّلِل يتلىل عباق  امليمننيفأم
ُْم لَنووووووا .لنَ  ِء َلِشووووووْرِذَم   قَِليلُووووووِإنَّ هوووووويُ .ينَ  حاِكوووووورِ فََأْرَسووووووَل ِفْرَعووووووْلُن يف اْلَمووووووداِئنِ .بِِعبوووووواِقي ِإنَُّكووووووْم ُمتوَّبَوعُوووووولَن . َوِإوَّ

 « ..َوِإانَّ َ؟َِميع  حاِذُرونَ .َلغاِئظُلنَ 
فقد عووووواش ملسوووووى وبنووووول إسووووورائيل فووووو ة بعووووود .وهنوووووا فجووووولة يف اللقوووووائع والوووووزمن   توووووذكر يف هوووووذا امللضوووووع

قبووول أن يووولحك اّلِل مللسوووى ابلرحيووول 1827املباراة،وقعوووحل فيهوووا اهلايت األخووورى املوووذكلرة يف سووولرة األعووورا  
 املناسب  مللضلع السلرة واعاهها األصيل.ولكن السيا  هنا يطليها ليصل إىل النهاي  .بقلمه

 بوووأ  أن فرعووولنون.تنظيمو لقووود أوحوووى اّلِل إىل ملسوووى إذن أن يسوووري بعبووواق ،وأن يرحووول ّبوووم ليال،بعووود تووودبْي 
 لسوليك  نطقو ااء خلويج سيتبعهم  ند  وأمور  أن يقولق قلموه إىل سواحل البحور )وهول يف الغالوه عنود التقو

يف املووودائن  وأرسووول« مووو التعب ووو  العا»إسووورائيل خلسووو ،فأمر  وووا يسووومى  البحوووْيات( وعلوووم فرعووولن خبوووروج بوووب
بْي صوواحه م أنووه توودحاكوورين امعوولن لووه ا؟نلق،ليوودر  ملسووى وقلمووه ويفسوود علوويهم توودبْيهم وهوول   يعلوو

وبقوولة ملسووى ج فرعلن،ولكوون هووذا ا؟مووع قوود يشووك ابنزعووا .التوودبْي  وانطلوو  عمووالء فرعوولن امعوولن ا؟نوود .
مون التهولين  و  بود إذن.العامو  إىل التعب و  -بزعموه   -هم،حَّت ليحتواج امللوك ا لوه وعظم خطور  ومن معه

شووواق هلم،وهوووم مرهم،وا حت هتموووام  ففووويم إذن ذلوووك ا«  ِإنَّ هوووُي ِء َلِشوووْرِذَم   قَِليلُووولنَ »:مووون كوووأن املووويمنني
ُْم لَنا َلغاِئظُلنَ »كرذم  قليللن    « ..َوِإوَّ

ل  فليقول لوى كول حوالال موا يغويج ويغضوه ويثوْي  وإذن فلهوم كوأن وخطور عفهم ذتولن مون األفعوال واألقو
 ..« َوِإانَّ َ؟َِميع  حاِذُرونَ »:إن هذا   يهم فنحن هلم ابملرصاق:العمالء

هوو  ائمووا يف ملاجملتجووث قامسووتيقظلن ملكائوودهم،حمتانلن ألمرهم، سووكلن بزمووام األموولر  إوووا حووْية البانوول 
 أصحاب العقيدة امليمنني  

 إخراج آل فرعون  هالهللاهم 59 - 57الدرس السادس:

وقبوول أن يعوورم املشووهد األخْي،يعجوول السوويا  ابلعاقبوو  األخووْية موون إخووراج فرعوولن ومل ووه  ووا كووانلا فيووه موون 
َريْناها َكوذِلَك،َوأَوْ .وَُكنُولز  َوَمقوام  َكرمي  .فََأْخَرْجنواُهْم ِموْن َجنَّوات  َوُعُيلن  »:ووراي  بوب إسورائيل املستضوعفني.متاع

فكانووووحل خوووورجتهم هووووذ  هووووك ...لقوووود خرجوووولا يتبعوووولن خطووووا ملسووووى وقلمووووه ويقفوووولن أيرهم« بَووووِب ِإْسوووورائِيلَ 
                                                 

 )السيد رمحه هللا ( .1359 - 1356ا؟زء التاسع من الظالل ص  - 1827
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وكانحل إخراجا هلم من كل ما هم فيه من جنات وعيولن وكنولز ومقوام كورمي فلوم يعولقوا بعودها هلوذا .األخْية
تعجيال اب؟ووزاء علووى الظلووم .النعوويم  لووذلك يووذكر هووذا املصووْي األخووْي عقووه خووروجهم يقفوولن أيوور املوويمنني

 والبطر والبغك اللخيم.
رم املقدسوو  وجهم إىل األصوور بعوود خوور م..و  يعوور  أن بووب إسوورائيل عوواقوا إىل « َوأَْوَريْناهووا بَووِب ِإْسوورائِيلَ »

فهك .ن ومل ووهان لفرعول كوإوم وريولا مثوول موا  :لوذلك يقولل املفسورون.ووريولا ملوك مصور وكنولز فرعوولن ومقامه
 كانلا فيه من جنات وعيلن وكنلز ومقام كرمي.  وراي  لنلع ما

 هالك فرعون ون ا  المؤمنين 68 - 60الدرس السابع:

ْ؟َْمعوواِن قوواَل َأْصووحاُب ا تَووراَءا افَوَلمَّ .فَووأَتْوبَوُعلُهْم ُمْشوورِِقنيَ »:وبعوود هووذا ا عوو ام اووكء املشووهد احلاسووم األخووْي
ْلَبْحووووووَر سووووووى أَِن اْضووووووِرْب بَِعصوووووواَ  انا ِإىل ُمل َأْوَحيْ فَ .َريبِِ َسوووووويَوْهِدينِ  َكالَّ ِإنَّ َمعِووووووك:قالَ .ِإانَّ َلُمووووووْدرَُكلنَ :ُملسووووووى
مُثَّ أَْغَرقْونَووووا . َأمْجَعِوووونيَ ْينووووا ُملسووووى َوَمووووْن َمَعووووهُ َوَأْنَْ .رِينَ  اهْلخَ َوأَْزَلْفنووووا مَثَّ .َفكوووواَن ُكووووُل فِووووْر   َكووووالطَّْلِق اْلَعِظيمِ .فَانْوَفَل َ 
 « ..اهْلَخرِينَ 

ر مووون فرعووولن صوووبا   كوووفأتبعهم جنووولق فرعووولن يف ال.عبووواق اّلِل،بووولحك مووون اّلِل وتووودبْيلقووود أسووورى ملسوووى ب
يك لوأموام البحور  ى وقلموهإن ملسو.واملعركو  تصول إىل ذروهتوا ..وبطر.مث ها هل ذا املشهد يقو ب مون وايته

م يطلبولو ك السوال وقد قوارّبم فرعولن  نولق  كواك.معهم سفني و  هم ميلكولن خلضوه وموا هوم  سولحني
ْصوووووحاُب قووووواَل أَ »:أن   مفووووور والبحووووور أموووووامهم والعووووودو خلفهوووووم:و  يرمحووووولن  وقالوووووحل ق ئووووول احلوووووال كلهوووووا

  معني و  مناص و  هجم امللت..وبل  الكرب مدا ،وإن هك إ  ققائ  ار مث ي« ِإانَّ َلُمْدرَُكلنَ :ُملسى
،والتأكوود موون  بعلنهواليقنيولكون ملسووى الووذي تلقوى الوولحك موون ربووه،  يشوك حلظوو  وموولء قلبووه الثقو  بربووه،

 رعا .فهك   بد كائن  واّلِل هل الذي يلجهه وي.النجاة،وإن كان   يدري كي  تكلن
ن كال لووووون نكووووول .نيكووووولن موووودركنكال لوووون .يف كوووودة وتلكيووووود...كوووووال« َكالَّ ِإنَّ َمعِوووووك َريبِِ َسوووويَوْهِدينِ :قووووالَ »

التأكيود ذا ا؟وزم و ّبو« ريب سويهدينكال إن معك »كال لن نكلن ضائعني .كال لن نكلن مفتلنني.هالكني
 واليقني.

حيوووووة    لنجوووواة مووووناويف اللحظوووو  األخووووْية ينبثوووو  الشوووووعاع املنووووْي يف ليوووول اليووووأس والكووووورب،وينفت  نريوووو  
نووه ضوورب بعصووا  سوويا  ليقوولل إيتمهوول ال ..و « فََأْوَحْينووا ِإىل ُملسووى أَِن اْضووِرْب بَِعصوواَ  اْلَبْحوورَ »:ُيتسووبلن

 .. «اْلَعِظيمِ  الطَّْلقِ َفكاَن ُكُل ِفْر   كَ .فَانْوَفَل َ »:يعجل ابلنتيج إ ا .فهذا مفهلم.البحر
اّلِل ل  املكورور.و لوى املوألألوم يقيسولن سون  اّلِل ع.مستحيل:ووقعحل املعجزة،وهق  الذي يقلل عنه الناس

املواء   فرقوكانكشو  بونيالذي خل  السنن قاقر على أن اريها وفو  مشوي ته عنود موا يريود.وقعحل املعجوزة و 
 واقتحم بنل إسرائيل..ووق  املاء على جانل الطري  كالطلق العظيم.نري 

 .ووق  فرعلن مع جنلق  مبغل  مشدوها بذلك املشهد ااار ،وذلك احلاقّ العجيه
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ريووو  نى وقلموووه يعوووثون ااضوووم يف وهووول يووورى ملسووو -و  بووود أن يكووولن قووود وقووو  مبهووول  فأنوووال اللقووول  
  قتحام وراءهم يف ذلك الطري  العجيه.اب قبل أن ذمر جنلق  -مكشل  

ني.وقود ك املواء أمجعبوني فرقو فخرج بنل إسرائيل من الشانئ اهلخر،بينموا كوان فرعولن وجنولق .ومت تدبْي اّللِ 
 « ..َأمْجَِعنيَ  َمْن َمَعهُ وَ ُملسى  َوَأْْنَْينا.َوأَْزَلْفنا مَثَّ اهْلَخرِينَ »:قرّبم اّلِل ملصْيهم انتلم

 «   ْغَرقْوَنا اهْلَخرِينَ مُثَّ أَ »
 فهل آمن ّبا الكثْيونف.ومضحل آي  يف الزمان،تتحدّ عنها القرون 
وإن خضوووع هلوووا .ان حتمووواتسوووتتبع ا ميووو ارقووو   فووواهلايت اا«.َوما كووواَن َأْكثَوووورُُهْم ُموووْيِمِننيَ .ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   »

قيوه املعهولق يف السولرة بعود ..التع« يمُ  الورَّحِ َل اْلَعزِيوزُ َوِإنَّ َربََّك هلَُ »إ ا ا ميان هدي يف القللب..الناس قسرا
 عرم اهلايت والتكذيه ..
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 [104إل   69اآليات :(26]سور  الشمراء ):الوحد  الثالثة

 لقطات من قصة إبراهيم عليه السالا

ْعبُوووُد َأْصوووناما  فَوَنظَوووُل هَلوووا ( قووواُللا نوَ 70ِموووِه موووا تَوْعبُوووُدوَن )( ِإْذ قووواَل أِلَبِيوووِه َوقَولْ 69َواتْوووُل َعلَوووْيِهْم نَوبَوووأَ ِإبْوووراِهيَم )} 
فَ 72( قووواَل َهوووْل َيْسوووَمُعلَنُكْم ِإْذ تَوووْدُعلَن )71عووواِكِفنَي ) ْل َوَجوووْدان قووواُللا بَووو (73عُووولَنُكْم أَْو َيُضوووُروَن )( أَْو يَونوْ

ُتْم توَ 74آابَءان َكذِلَك يَوْفَعُللَن ) ُْم َعودُ 76 ُُكُم اأْلَْقَدُملَن )( أَنْوُتْم َوآاب75وَن )ْعُبدُ ( قاَل أَفَورَأَيْوُتْم ما ُكنوْ و  ( فَوِإوَّ
( َوِإذا 79ِب َوَيْسوووِقنِي )َوالَّوووِذي ُهوووَل يُْطِعُمووو (78( الَّوووِذي َخَلَقوووِب فَوُهوووَل يَوْهوووِديِن )77ِ  ِإ َّ َربَّ اْلعووواَلِمنَي )
 ْلَم الوودِِينِ ( َوالَّووِذي أَْنَمووُع أَْن يَوْغِفووَر ِ  َخِطي َوويِت يوَوو81 ُُيْيِوونِي )( َوالَّووِذي مُيِيتُووِب مُثَّ 80َمرِْضووحُل فَوُهووَل َيْشووِفنِي )

( 84ِ  ِلسوووووواَن ِصووووووْد   يف اهْلِخوووووورِيَن ) َواْجَعوووووولْ  (83( َربِِ َهووووووْه ِ  ُحْكمووووووا  َوَأحْلِْقووووووِب اِبلصَّوووووواحلِِنَي )82)
َعثُولَن )خُتْو( َو  86ُه كواَن ِموَن الضَّوالِِنَي )أِلَيب ِإنَّو ( َواْغِفرْ 85َواْجَعْلِب ِمْن َوَريَِ  َجنَِّ  النَِّعيِم ) ( 87ِزين يوَوْلَم يُوبوْ
َفووووُع مووووال  َو  بَونُوووولَن ) َ بِقَ  (88يوَووووْلَم   يَونوْ ( 90اْ؟َنَّووووُ  لِْلُمتَِّقوووونَي ) ( َوأُْزلَِفووووحلِ 89ْلووووه  َسووووِليم  )ِإ َّ َمووووْن أَتَووووى اّللَّ

وووتُ 91َوبوُوووِرَِزِت ا؟َِْحووويُم لِْلغووواِويَن ) اّللَِّ َهوووْل يَوْنُصوووُروَنُكْم أَْو  ( ِموووْن ُقونِ 92ْم تَوْعبُوووُدوَن )( َوِقيوووَل هَلُوووْم أَيْوووَن موووا ُكنوْ
َتِصُروَن ) يها َحَْتِصوُملَن ( قاُللا َوُهْم فِ 95بِْليَك َأمْجَُعلَن )إِ ( َوُجُنلُق 94َفُكْبِكُبلا ِفيها ُهْم َواْلغاُووَن ) (93يَونوْ

نا ِإ َّ اْلُمْجرُِموولَن َومووا َأَضوولَّ  (98َربِِ اْلعوواَلِمنَي )بِوو( ِإْذ ُنَسوولِِيُكْم 97َلِفووك َضووالل  ُمبِووني  ) ( َ ّللَِّ ِإْن ُكنَّووا96)
وووويم  )100( َفمووووا لَنووووا ِمووووْن كوووواِفِعنَي )99) ْيِمِننَي نَّ لَنووووا َكوووورَّة  فَوَنُكوووولَن ِمووووَن اْلُموووو( فَولَووووْل أَ 101( َو  َصووووِدي   محَِ
 {  (104ِإنَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )وَ  (103َوما كاَن َأْكثَورُُهْم ُمْيِمِننَي ) ( ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   102)

 مقدمة الوحد 

ل ووه وانتهووحل بتلووك النهايوو ،وفيها البشوورى للموويمنني مووع فرعوولن وم -م عليووه الِسووال -مضووحل قصوو  ملسووى 
فيهووا الوودمار للظوواملني املتجووثين و  -مووا كانووحل القلوو  امليمنوو  يلمووذا  يف مكوو  ك  -املستضووعفني املضووطهدين 

 الذين يشبه ملقفهم ملق  املشركني.
ذلك .ن يتللهووا علووى املشووركنيأ - - وييمر الرسوولل.وقلمووه -ليووه الِسووالم ع -فوواهلن تتبعهووا قصوو  إبووراهيم 

 بيتوه هتوا يفألصونام لعباقيقيمولن اأوم يزعملن أوم وري  إبوراهيم،وأوم علوى قينوه القودمي وهوم يشوركلن ابّلِل،و 
 ما يزعملن. نه حقيق فاتل عليهم نبأ إبراهيم ليتبينلا م.احلرام،الذي بنا  إبراهيم خالصا ّلِل .

  سوولرة األعوورا فأما يف.والقصووا يف هووذ  السوولرة   يتبووع ااوو  التووارحك،ألن العووثة وحوودها هووك املقصوولقة
عليوووه  -د آقم ل مووون عهوووموووثال فقووود كوووان ااووو  التوووارحك مقصووولقا،لعرم خووو  ورايووو  األرم،وتتوووابع الرسووو

  .يها يتبع خ  التاري ،منذ اهلبلط من ا؟ن ،وبدء احلياة البشريففمضى القصا  -الِسالم 
هك حلق  الرسال  إىل قلموه،وحلار  معهوم حولل  -عليه الِسالم  -واحللق  اليت تعرم هنا من قص  إبراهيم 

يعقوه هوذا مشوهد كامول مون .والتوذكْي ابليولم اهلخر.العقيدة،وإنكار اهلهل  املدعاة،وا عا  ابلعبواقة إىل اّللِ 
كأوم قوود .مشوواهد القياموو ،يتنكر فيووه العبوواق لآلهل ،وينوودملن علووى الشوور  الووذي انتهووى ّبووم إىل مووا هووم فيووه

 ومون مث يتلسوع يف احلودية عون مقلموات عقيودة.صاروا فعال إىل ما هم فيه  وهنا عوثة القصو  للمشوركني .
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وحتصور موا عودا ذلوك .ألن ال كيوز متجوه إليها.ومصْي املشركني يف يلم الدينالتلحيد،وفساق عقيدة الشر  
  ا يفصله يف سلر أخرى.

يف  -م عليووووووووووووووووووووووووووووووووه الِسوووووووووووووووووووووووووووووووووال -وقوووووووووووووووووووووووووووووووود ورقت حلقووووووووووووووووووووووووووووووووات مووووووووووووووووووووووووووووووووون قصوووووووووووووووووووووووووووووووو  إبوووووووووووووووووووووووووووووووووراهيم 
ب  لسووووووووووياقها لرة مناسووووووووووسوووووووووووكانووووووووووحل يف كوووووووووول .البقرة،واألنعام،وهلق،وإبراهيم،واحلجر،ومرمي،واألنبياء،واحلج

 مع ملضلع السلرة وجلها وللها. وعرم منها ما يتف .العام
النوه أن رام آمنا،وإعلبلود احلوعرضحل يف سولرة البقورة حلقو  بنائوه للبيوحل هول وإ اعيل،وقعائوه أن اعول اّلِل ا
ذا هوووكان .ورايتووه ن ابلنسووهورايوو  البيووحل وورايوو  ابنيووه إ ووا هووك للمسوولمني،الذين يتبعوولن ملتووه،  ملوون يوودعل 

  ..ولعنهم،وتلرية قين إبراهيم وبيته للمسلمني بصدق رالفات بب إسرائيل،ونرقهم
مك موون يت ابلشووذوعرضووحل كووذلك حلقوو  حماجتووه للملووك الكووافر يف صووف  اّلِل الووذي ُييووك ومييحل،والووذي 

 فبهحل الذي كفر..املشر ،وهديه للملك أن ذيت ّبا من املغرب
زيووع أكووالئهن طْي،وتل ن الكموا عرضووحل حلقوو  نلبوه موون ربووه أن يريووه كيو  ُييووك املوولتى،وأمر  بووذب  أربعو  موو

 على ا؟بال،مث إحيا ها بني يديه،فجاءت تسعى إليه.
 حياء.وهذا وذلك يف معرم احلدية يف السلرة،عن آايت اّلِل وقدرته على ا مات  وا 
د ك،وتتبع مشواهمور والشوموعرضحل يف األنعام حلق   ثه عون ربه،واهتدائوه إليه،بعود شمول يف النجولم والق

بوودع ى الصووانع امللتهووا علوويف السوولرة الوويت توودور حوولل العقيوودة،وآايت اّلِل يف الكلن،وق  وكووان ذلووك.الكلن
 الذي   كريك له.

كلفووني الئكوو  املوعرضووحل يف سوولرة هوولق حلقوو  تبشووْي  إبسووحا ،وكان ذلووك يف سوويا  قصوو  لوولط،ومرور امل
 الفاسقني. وتدمْي  وفيها تبدو رعاي  اّلِل للمختارين من عباق.تدمْي قريته يف نريقهم إببراهيم

 رع ومحود  علووىز لاق غوْي بووعرضوحل يف سولرة إبوراهيم حلقو  قعائوه  ولار البيوحل انورم ملون أسوكنه مون ذريتوه 
،وأن يقبووول ل وذريتوووهأن وهوووه لوووه علوووى الكوووث إ اعيووول وإسوووحا  ونلبوووه إىل ربوووه أن اعلوووه مقووويم الصوووالة هووو

أموو  الرسوول  ه هوول عوورمن سوويا  السوولرة كلوووكووا.قعوواء ،ويغفر لووه وللالديووه وللموويمنني يوولم يقوولم احلسوواب .
 جرة لليلو  يفلرسوال  كوابرسال  واحدة،هك التلحيد وعرم املكذبني  م  الرسل صفا واحدا كذلك وكأ وا 

ء مون لق موع كوكهوهجْي الكفر وصحراء ا؟حلق  وعرضحل يف سلرة احلجور احللقو  الويت عرضوحل يف سولرة 
 ني،وعذابه للعصاة املذنبني.التفصيل،يف صدق ذكر رمح  اّلِل بعباق  امليمن

ل ،وهبووو  إ اعيووويوووه وقلمهوعرضوووحل يف سووولرة مووورمي حلقووو  قعلتوووه يف رفووو  ألبيه،وغلظووو  أبيوووه عليه،واعتزالوووه ألب
لق ه الرمحو  والولوه تظللووجلهوا ك.وذلك يف السولرة الويت تعورم رعايو  اّلِل للمصوطفني مون عباق .وإسحا  لوه

 واللني.
يف  صونام،وإلقائههوذ  األ وهطيم.ألبيه وقلمه،وزرايته على أصونامهموعرضحل يف سلرة األنبياء حلق  قعلته 

 يها للعاملني.ليت ابركنا فاألرم ا النار اليت كانحل برقا وسالما عليه  مر اّلِل،وْناته هل وابن أخيه للط إىل
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ك لووه ي لويللاحود الووذاة اّلِل وذلوك يف صودق اسووتعرام أمو  الرسول،ورعاي  اّلِل هلووذ  األمو  واعاههووا إىل عبواق
 كريك.

 وورقت يف سلرة احلج إكارة إىل أمر بتطهْي البيحل للطائفني والعاكفني ..
 الدرس ا ول:

 .« .ُدوَنفا تَوْعبُ م:َواْتُل َعَلْيِهْم نَوَبأَ ِإْبراِهيَم،ِإْذ قاَل أِلَبِيِه َوقَوْلِمهِ  »
ان يعبود  يسوتنكر موا كو يهم وهولعلو اتلوه.اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعملن أوم وريته،وأوم يتبعلن قاينته

ه يف اب  وقلمووووووأأبووووول  وقلموووووه مووووون أصووووونام كهوووووذ  األصووووونام الوووووويت يعبووووودها املشوووووركلن يف مكووووو  وهووووول حوووووال  
 «.ما تعبدونف»:كركهم،وينكر عليهم ما هم عليه من ضالل،ويسأهلم يف عجه واستنكار

تنبء .إووا أصونام:مفحكايو  قلهل. نامهم آهلسوملن أصووهم كوانلا ي«  نَوْعُبُد َأْصناما  فَوَنَظُل هَلا عاِكِفنيَ :قاُللا»
 ،ويوودأبلن علووىكفوولن هلا وووم   يكلنوولا ميلكوولن إنكووار أوووا أصوونام منحلتوو  موون احلجوور،وأوم مووع ذلووك يع

عبووواقهتم  نح  إليوووهولكن العقيووودة موووَّت زاغوووحل   يفطووون أصوووحاّبا إىل موووا تووو.وهوووذ  وايووو  السوووخ .عباقهتا
،إىل هوذا الغافي ،وينبوه عقولهلم املتبلودة يولقج قلولّبم -م عليه الِسال -براهيم وتصلراهتم ومقل هتم  وذخذ إ

عُوووووولَنُكْم أَْو ف أَْو يَونوْفَ ْدُعلنَ قووووواَل َهوووووْل َيْسوووووَمُعلَنُكْم ِإْذ تَووووو»:السوووووخ  الوووووذي يزاوللنوووووه قون وعوووووك و  تفكووووووْي
  وهووذ  اقة وا بتهووالابلعبووليووه فأقوول مووا يتوولفر  لووه يعبوود أن يكوولن لووه  ووع كعابوود  الووذي يتلجووه إ« َيُضووُروَنف

ع صوماء   تسوم إن كانوحلف.األصنام   تسمع عباقها وهم يتلجهولن إليهوا ابلعباقة،ويودعلوا للنفوع والضور
ا فهووم   كء عوون هووذفهوول هووك الووك النفووع والضوورف   هووذا و  ذا  ميكوون أن يوودعل   و  اووه القوولم بشوو

لا كشوفلا عون ذا تكلموفوإ.لن حجو  لودفع موا يقلليشكلن يف أن إبوراهيم إ وا يوتهكم ويسوتنكر وهوم   ميلكو
 « ..نَ َك يَوْفَعُلل ان َكذلِ َبْل َوَجْدان آابءَ :قاُللا»:التحجر الذي يصيه املقلدين بال وعك و  تفكْي

ا  ليهوا وعبودانهع،فعكفنوا ولكنا وجودان آابءان يعكفولن عليها.إن هذ  األصنام   تسمع و  تضر و  تنفع
فقووود  .فعلل يمكوو  أن  شوووركني   حجلوولا أن يقللل ،كموووا   حجوول املشوووركلن يفولكن امل.وهوول جووولاب رجوول

لن يرجوع املشورك سوالم أنكان فعل اهلابء ألمر كفويال ابعتبوار  قون  وة بول لقود كوان مون العلائو  قون ا 
اووولز يف حووو   ا موووا  وهذ.عووون قيووون آابئهم،فيخلووولا ابعتبوووار أول وووك اهلابء،ويقوووروا أووووم كوووانلا علوووى ضوووالل

جور حيف فو ات التلوى احلو ،اهبني  وهكذا تقلم مثول هوذ  ا عتبوارات ا؟لفواء يف وجوه احل ،فيييروووا عالذ
ال   لتحورر وا نطوهم إىل االعقلك والنفسك وا حنرا  اليت تصيه الناس،فيحتاجلن معها إىل هوزة قليو  تورق

 والتفكْي.
يهووووووزهم بعنوووووو ،ويعلن عداوتووووووه    أنإ -لووووووى حلمووووووه وأانتووووووه ع -وأمووووووام ذلووووووك التحجوووووور   اوووووود إبووووووراهيم 

وفَورَأَيوْ أَ :قوالَ »لاصنام،وللعقيدة الفاسدة اليت تسم  بعباقهتا ملثل تلوك ا عتبوارات    ُتْم تَوْعبُوُدوَن أَنْووُتمْ ُتْم موا ُكنوْ
ُْم َعُدو  ِ  ِإ َّ َربَّ اْلعالَ   ..« ِمنيَ َوآاب ُُكُم اأْلَْقَدُملَنف فَِإوَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3222 

م عدائووووه هلهلووووتهاوووواهر ب ه يعبوووودون مووووا يعبوووودون،أن يفووووارقهم بعقيدتووووه،وأنوهكووووذا   مينعووووه أن أاب  وأن قلموووو
ة ملوو  يف العقيووودكووذلك يعلووم القووورآن املوويمنني أن   جمااألقووودملن  و  -وهووم آاب    -وعقيوودهتم،هم وآاب هووم 

بوع دا  تعووأن موا .ميوانقيمو  ا  للالد و  لقولم وأن الرابطو  األوىل هوك رابطو  العقيودة،وأن القيمو  األوىل هوك
ْم فَوِإوَُّ »:قودملنآاب هوم األمن عدائه ملوا يعبودون هوم و « رب العاملني»له يكلن حية يكلن.واستث  إبراهيم 

 « ..َعُدو  ِ  ِإ َّ َربَّ اْلعاَلِمنيَ 
 ن مون عبود اّللِ وقود يكول  فقد يكلن من آابئهم األقدمني من عبد اّلِل،قبل أن تفسد عقيودة القولم وتنحور 

،ا؟ووووديران  التعبْييففهل ا حتيوووواط إذن يف القلل،والدقوووو  اللاعيوووو  .  أخوووورى موووودعاةأكوووور  معووووه آهلوووو ولكوووون
  جمال التحدّ عن العقيدة وملضلعها الدقي .يف -ليه الِسالم ع -إببراهيم 

فونحك .صولته بوه يف كول حوال ويف كول حنيو .رب العاملني.يف صوف  ربوه -ليه الِسوالم ع -مث ذخذ إبراهيم 
َلَقووِب الَّووِذي خَ »: اجوو  وغايوو حالندي ،والشووعلر بيوود اّلِل يف كوول حركوو  وأنموو ،ويف كوول القوورىب اللييق ،والصوول  

َوالَّوِذي أَْنَموُع أَْن .ِينيِ ِذي مُيِيتُوِب مُثَّ ُيُْ َوالَّ .ْشوِفنيِ يَ فَوُهوَل  َوِإذا َمرِْضحلُ .َوالَِّذي ُهَل يُْطِعُمِب َوَيْسِقنيِ .فَوُهَل يَوْهِدينِ 
 « ..ْلَم الدِِينِ يَوْغِفَر ِ  َخِطيَ يِت يوَ 

وأنووه يتطلووع .هلووه مووع ربكونستشووعر موون صووف  إبووراهيم لربه،واس سوواله يف تصوولير صوولته به،أنووه يعوويا بكيانووه  
 قلبوووه ومشووواعر بله عليوووه إليووه يف يق ،ويتلجوووه إليوووه يف حوووه وأنووه يصوووفه كأنوووه يووورا ،وُيك وقوووع إنعامووه وإفضوووا

ء هوووووذا ل وإلقووووواعد علوووووى إكووووواع  هوووووذا ا؟ووووووالنغمووووو  الرخيووووو  يف حكايووووو  قللوووووه يف القووووورآن تسوووووا.وجلارحوووووه .
 الظل،اب يقاع العذب الرخك اللني املديد ..

ليب،وولوائفك  واهييت وتك فهل أعلم الذي أنشأين من حية يعلم و  أعلم..« الَِّذي َخَلَقِب فَوُهَل يَوْهِدينِ »
 سْي عليه.أالذي جك وإليه،وإىل نريقك الذي أسلكه،وإىل « فَوُهَل يَوْهِدينِ »:ومشاعري،وحا  ومآ 

يعو  يف يود الصوانع املبدع،يصولغها كيو  كواء،على أي أنوه عجينو  ن -م عليه الِسال -وكأ ا ُيك إبراهيم 
 إنه ا ستسالم املطل  يف نمأنين  وراح  ويق  ويقني..صلرة أراق

قوو  كوورة احلانيوو  الراعي ،الرفياملبا الكفالوو  فهووك..« َوِإذا َمرِْضووحُل فَوُهووَل َيْشووِفنيِ .َوالَّووِذي ُهووَل يُْطِعُمووِب َوَيْسووِقنيِ »
وهوول  -ىل ربووه إسووه مرضووه ويتووأقب  قب النبوولة الرفيووع،فال ين.الوولقوق،ُيك ّبووا إبووراهيم يف الصووح  واملرم

يه ويشوف.ويسوقيه . بوه يف مقوام ا نعوام وا فضوال إذ يطعموهإ وا يوذكر ر  -يعلم أنه  شي   ربه ميرم ويص  
 يبتليه. حني ا بتالء ..و  يذكر  يف مقام 

ابلبعووة والنشوولر يف  ،وهوول ا ميووانقضووك امللتيفهوول ا ميووان  ن اّلِل هوول الووذي ..« َوالَّووِذي مُيِيتُووِب مُثَّ ُُيْيِوونيِ »
 استسالم ورضى عمي .

 النوول -عليووه الِسووالم  -فأقصووى مووا يطمووع فيووه إبووراهيم ..« َوالَّووِذي أَْنَمووُع أَْن يَوْغِفووَر ِ  َخِطي َوويِت يوَووْلَم الوودِِينِ »
أقصووى .الرسوولل،الذي يعوور  ربووه هووذ  املعرف ،ويشووعر بربووه هووذا الشووعلر،وُيك يف قوورارة نفسووه هووذ  القوورىب .

فهل   يوثئ نفسوه،وهل حشوى أن تكولن لوه خطي و ،وهل .ما يطمع فيه أن يغفور لوه ربوه خطي توه يولم الودين
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يرجل يف رمحته،وهووذا   يعتموود علووى عملووه،و  يوورى أنووه يسووتح  بعملووه كووي ا،إ  أنووه يطمووع يف فضوول ربووه،و 
 وحد  هل الذي يطمعه يف العفل واملغفرة.

عظيمووو   ّلِل وهوووكإنوووه كوووعلر التقلى،وكوووعلر األقب،وكوووعلر التحووورج وهووول الشوووعلر الصوووحي  بقيمووو  نعمووو  ا
 عظيم ،وقيم  عمل العبد وهل ض يل ض يل.

ه قرار بتصوووريفوا .ملنيتلحيد اّلِل رب العوووا:وهكوووذا اموووع إبوووراهيم يف صوووف  ربوووه عناصووور العقيووودة الصوووحيح 
وهك .عبوودتقصووْي الو والبعووة واحلسوواب بعوود املوولت وفضوول اّلِل .للبشوور يف أق  كوويون حيوواهتم علووى األرم

 العناصر اليت ينكرها قلمه،وينكرها املشركلن.
 َربِِ َهووووْه ِ  »ن وخشوووولع مث ذخوووذ إبووووراهيم األوا  املنيوووه يف قعوووواء رخووووك مديد،يتلجوووه بووووه إىل ربووووه يف إميوووا

 لنَِّعيِم.ا ِمْن َوَريَِ  َجنَِّ  َواْجَعْلِب .نَ هْلِخرِيَواْجَعْل ِ  ِلساَن ِصْد   يف ا.ْقِب اِبلصَّاحلِِنيَ ُحْكما  َوَأحلِْ 
َعثُل يوُ َو  خُتْوِزين يوَوْلَم .َواْغِفْر أِلَيب ِإنَُّه كواَن ِموَن الضَّوالِِنيَ  َفوُع موال  َو  بَونُولنَ يوَ يوَوْلَم   .نَ بوْ  بَِقْلوه  ،ِإ َّ َموْن أَتَوى اّللََّ نوْ

 «..َسِليم  
إىل  اء يتجووهإنووه قعوو.والوودعاء كلووه لوويك فيووه نلووه لعوورم موون أعوورام هووذ  األرم و  حووَّت صووح  البدن

ذا  فهوول  والووذي.ا وقعاء القلووه الووذي عوور  اّلِل فأصووب  ُيتقوور مووا عد.آفووا  أعلووى هركووه مشوواعر أصووفى
 يطله املزيد والذي يرجل وحا  يف حدوق ما ذا  وما يريد.

الودرب  فو ،فأبقى علوىقويم الزائأعطب احلكم  اليت أعر  ّبا القويم الصوحيح  وال..«  َهْه ِ  ُحْكما  َربِِ »
 يصلب  ا هل أبقى.

فيووا للتلاضووع  واي للتحوورج  واي لإلكووفا  .يقلهلووا إبووراهيم النوول الكوورمي األوا  احلليم..« وأحلقووب ابلصوواحلني»
للحورص علوى جمورق اللحوا  ابلصواحلني  بتلفيو  مون ربوه  من التقصوْي  واي للخول  مون تقلوه القلولب  واي

قعوولة تدفعووه إليهووا ..« َواْجَعووْل ِ  ِلسوواَن ِصووْد   يف اهْلِخوورِينَ »إىل العموول الصوواحل الووذي يلحقووه ابلصوواحلني  
الرغبوو  يف ا متووداق،  ابلنسووه ولكوون ابلعقيوودة فهوول يطلووه إىل ربووه أن اعوول لووه فوويمن ذتوولن أخووْيا لسووان 

إذ .ولعلهوا هوك قعلتوه يف ملضوع آخور.إىل احلو ،ويرقهم إىل احلنيفيو  السومحاء قيون إبراهيمصد  يودعلهم 
َوِمْن ُذرِِيَِّتنووا أُمَّوو   ُمْسووِلَم   .َربَّنووا َواْجَعْلنووا ُمْسووِلَمنْيِ لَووكَ »:يرفووع قلاعوود البيووحل احلوورام هوول وابنووه إ اعيوول مث يقوولل

لُوووولا َعلَووووْيِهْم .أَنْووووحَل التوَّوووولَّاُب الرَِّحيمُ لَووووَك،َوأَران َمناِسووووَكنا،َوُتْه َعَلْينا،ِإنَّووووَك  ُهْم يَوتوْ َربَّنووووا َوابْوَعووووْة فِوووويِهْم َرُسوووول   ِموووونوْ
وقد اسوتجاب اّلِل لوه،وحق  ..« 1828آايِتَك،َويُوَعلُِِمُهُم اْلِكتاَب َواحلِْْكَمَ ،َويُوزَكِِيِهْم،ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 

ن،وبعووة فوويهم رسوول  موونهم يتلوول علوويهم آايتووه ويعلمهووم الكتوواب قعلتووه،وجعل لووه لسووان صوود  يف اهلخري
هك يف عوور  النوواس أموود نليوول،وهك عنوود .وكانووحل ا سووتجاب  بعوود آ   موون السوونني.واحلكموو  ويووزكيهم .

 اّلِل أجل معللم،تقتضك حكمته أن تتحق  الدعلة املستجاب  فيه.

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( من سلرة البقرة.127،128،129اهلايت   - 1828
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فيقه إىل العموول صوواحلني،بتل لأن يلحقووه اب -موون قبوول  -عووا ربووه وقوود ق..« َواْجَعْلووِب ِمووْن َوَريَووِ  َجنَّووِ  النَّعِوويمِ  »
 وجن  النعيم يريها عباق اّلِل الصاحللن..الصاحل،الذي يسلكه يف صفلفهم

موون أبيووه موون  -م عليووه الِسووال -يم قيووه إبووراهلذلووك علووى الوورغم  ووا ..« َواْغِفووْر أِلَيب ِإنَّووُه كوواَن ِمووَن الضَّووالِِنيَ »
نوه أآن فيموا بعود ني القور وقود بو.ولكنوه كوان قود وعود  أن يسوتغفر لوه،فل  بلعد .يدغليج القلل وابل  التهد

عوودها و ء علووى ملعوودة بيووه بنووا  اوولز ا سووتغفار للمشووركني ولوول كووانلا أو  قوورىب وقوورر أن إبووراهيم اسووتغفر أل
دة بوو  العقيوووك قرانسوووه،إ ا هوووعوور  أن القرابووو  ليسووحل قرابوو  ال« فلمووا تبووني لوووه أنووه عوودو ّلِل توووثأ منووه»إاي  
قووولم ت اّلِل،و  لعقيووودة يففالرابط  األوىل هوووك رابطووو  ا.وهوووذ  إحووودى مقلموووات ال بيووو  ا سوووالمي  اللاضوووح ..

ج وكانووحل ر اللكووائفإذا قطعووحل هووذ  الصوول  أنبتووحل سووائ.صوول  بووني فوورقين موون بووب البشوور إ  علووى أساسووها
 البعدى اليت   تبقى معها صل  و  وكيج .

َفووُع مووال  َو  بَونُوولنَ  َو  خُتْووِزين يوَووْلمَ » َعثُلَن،يوَووْلَم   يَونوْ نستشوو  موون قللوو  و ..«  بَِقْلووه  َسووِليم  ْن أَتَووى اّللََّ َموو،ِإ َّ يُوبوْ
َعثُووولنَ َو  خُتْوووزِ »:-عليوووه الِسوووالم  -إبوووراهيم  يائوووه مووون م اهلخووور ومووودى حمووودى كوووعلر  ّبووولل اليووول « ين يوَوووْلَم يُوبوْ

َفووُع ْلَم   يَونوْ يوَو»:قللوه كموا نستشو  مون.هل النول الكرميو .ربه،وخشويته مون ااوزي أمامه،وخلفوه مون تقصوْي 
َ بَِقْلوووه  َسوووِليم   قراكوووه كوووذلك حلقيقووو  وإ.ذلوووك اليلم حلقيقووو  مووودى إقراكوووه.«موووال  َو  بَونُووولَن ِإ َّ َموووْن أَتَوووى اّللَّ

عورق  مون كول ه ّلِل،و إخالص القله كل.فليسحل هنالك من قيم  يف يلم احلساب إ  قيم  ا خالص.القيم
فهوذ  .ّللِ الو  بغوْي وخلل  مون التع.وصفائه من الشهلات وا حنرافات.ائب ،ومن كل مرم،ومن كل غرمك

َفووُع مووال  »ععوول لووه قيموو  ووزان  -سووالمته الوويت  م الزائلوو  كء موون هووذ  القوويو  ينفووع كوو«   بَونُوولنَ وَ يوَووْلَم   يَونوْ
  األخْي يف امليزان البانل ،اليت يتكاله عليها املتكالبلن يف األرم وهك   تزن كي ا

ر،ينظر إليووه ا هوول حاضوووهنووا يوورق مشووهد موون مشوواهد القياموو  يرسووم ذلووك اليوولم الووذي يتقيووه إبراهيم،فكأ وو 
َوِقيووَل .ينَ َزِت ا؟َِْحويُم لِْلغاوِ َوبوُورِِ .ِقنيَ لِْلُمتَّ  َوأُْزلَِفوحِل اْ؟َنَّوو ُ »:ويرا ،وهول يتلجوه لربووه بوذلك الودعاء اااكووع املنيوه

ف َهووْل يَوْنُصوورُ أَيْووَن موو:هَلُمْ  ووُتْم تَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َتِصووأَ وَنُكْم ا ُكنوْ ْم َواْلغوواُووَن،َوُجُنلُق ُهووُروَنف َفُكْبِكبُوولا ِفيهووا ْو يَونوْ
َوموووا .اْلعاَلِمنيَ َربِِ ِإْذ ُنَسووولِِيُكْم بِووو.بِوووني  ِفوووك َضوووالل  مُ نَّوووا لَ كُ َ ّللَِّ ِإْن  :قووواُللا َوُهوووْم ِفيهوووا َحَْتِصوووُملنَ .ِإبْلِووويَك َأمْجَُعلنَ 

 «.اْلُمْيِمِننَي  نا َكرَّة  فَوَنُكلَن ِمنَ لَ َلْل أَنَّ فوَ .يم  َفما لَنا ِمْن كاِفِعنَي َو  َصِدي   محَِ .َأَضلَّنا ِإ َّ اْلُمْجرُِملنَ 
أبوورزت ؟حوويم و ولقد كشووفحل ا.لقوود قربووحل ا؟نوو  وعرضووحل للمتقني،الووذين كووانلا موون عووذاب رّبووم مشووفقني

يسووومعلن  حيوووة.قفلنلا الطريووو  وكوووذبلا بيووولم الووودين،وإوم لعلوووى مشوووهد مووون ا؟حووويم يللغاوين،الوووذين ضووول
وذلوووك  -اّلِل  ن مووون قونإووووم يسوووأللن عموووا كوووانلا يعبووودو .التقريوووع والتأنيه،قبووول أن يكبكبووولا يف ا؟حووويم .

ن إووووم ليسوووألل  - تسووواو  موووع قصووو  إبوووراهيم وقلموووه وموووا كوووان بينوووه وبيووونهم مووون حووولار عموووا كوووانلا يعبووودون
سوومع موونهم مث   ي« فهوول ينصوورونكم أو ينتصوورون»أيوون هووم « أيوون مووا كنووتم تعبوودون موون قون اّلِلف»:اليوولم

 جلاب،و  ينتظر منهم جلاب.
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نوا وإن.كبكبولا ..« َأمْجَعُولنَ لُق ِإبْلِويكَ َن َوُجنُوَفُكْبِكبُولا ِفيهوا ُهوْم َواْلغواُوو »إ ا هل سويال جملورق التقريوع والتأنيوه 
 وصوولت الكركبوو صوولت توودفعهم وتكفوو هم وتسوواقطهم بووال عنايوو  و  نظام، لنكوواق نسوومع موون جوورس اللفووج

لغوووواوون  وإوم.ا فهوووول لفووووج مصوووولر  رسووووه ملعنوووو.الناكووووئ موووون الكبكبوووو ،كما ينهووووار ا؟وووور  فتتبعووووه ا؟رو 
عموويم تفهوول .لق إبليك؟ميووع جنوووا.«َوُجنُوولُق ِإبْلِوويَك َأمْجَعُوولنَ »ضوواللن،وقد كبكووه معهووم مجيووع الغوواوون هووم 

 ختصيا.كامل بعد 
ْم ل  ُمبِوني  ِإْذ ُنَسولِِيكُ ا َلِفوك َضوالْن ُكنَّوَ ّللَِّ إِ »:إوم يقلللن هلهلتهم من األصونام.مث نستمع إليهم يف ا؟حيم .

لقوولن التبعوو  وهووم ي.األوان بعود فوولات اهلن يقلللوووا.إما معوه وإمووا موون قونووه.فنعبوودكم عباقتووه« بِوَربِِ اْلعوواَلِمنيَ 
ت،وأنوووه   وان قووود فامث يفيقووولن فيعلمووولن أن األ.أضوووللهم وصووودوهم عووون اهلووودىعلووى اجملووورمني منهم،الوووذين 
وويم  »:جوودوى موون تلزيووع التبعووات ات تنفووع شووفع،و  صووداقال آهلوو  تفوو« َفمووا لَنووا ِمووْن كوواِفِعنَي َو  َصووِدي   محَِ

ة  فَوَنُكولَن ِموَن َكورَّ نَّ لَنوا  فَولَوْل أَ »وإذا   تكن كفاع  فيما مضى أفال رجع  إىل الدنيا لنصل  موا فاتنوا فيهواف ..
ِإنَّ يف »:قتعقيووه املعهوول  اووكء الفال رجعوو  و  كووفاع  فهووذا يوولم الوودين  مث.ومووا هوول إ  التمووب«  اْلُمووْيِمِننيَ 

 « ..مُ يُز الرَِّحياْلَعزِ  َوِإنَّ َربََّك هَلُلَ .ذِلَك هَليَ   َوما كاَن َأْكثَورُُهْم ُمْيِمِننيَ 
بوا علوى  اء تعقيجوكموا .سولرة بعود عورم مصوارع عواق ومثولق وقولم للطوهل نفك التعقيوه الوذي جواء يف ال

رة عوون يا  السوول سووفهووذا املشووهد موون مشوواهد القياموو  عوولم يف .كوول آيوو  موون آايت اّلِل وقعووحل للمكذبني
 لعوووثة يف قصووواملضوووع ا وهل.ووايووو  الشووور  كافووو .إذ يصووولر وايووو  قووولم إبراهيم.مصوووارع املكوووذبني يف الووودنيا

هووا  تتلى،وتتمالبصووار حوونيلقياموو  يف القوورآن تعوورم كأوووا واقعوو ،وكأ ا تشووهدها األومشوواهد ا.السوولرة مجيعا
 .املشاعر،وهتتز ّبا اللجداانت.كاملصارع اليت احل على أعني الناس وهم يشهدون
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 [122إل   105اآليات :(26]سور  الشمراء ):الوحد  الرابمة

 لقطات من قصة نو  عليه السالا

 َلُكووْم َرُسوولل  أَِمووني  ( ِإيِنِ 106نُوول   َأ  تَوتوَُّقوولَن ) ( ِإْذ قوواَل هَلُووْم َأُخوولُهمْ 105حْل قَوووْلُم نُوول   اْلُمْرَسووِلنَي )َكووذَّبَ }
َ َوأَِنيعُووووولِن )107) ْلعووووواَلِمنَي َعلوووووى َربِِ ا ْن َأْجووووور  ِإْن َأْجووووورَِي ِإ َّ ِمووووو( َوموووووا َأْسووووو َوُلُكْم َعَلْيوووووِه 108( فَووووواتوَُّقلا اّللَّ
اَل َوموا ِعْلِموك ِ وا كوانُلا ( ق111بَوَعَك اأْلَْرَذُللَن )( قاُللا أَنُوْيِمُن َلَك َواتوَّ 110فَاتوَُّقلا اّللََّ َوأَِنيُعلِن ) (109)

 (114ِبطارِِق اْلُمْيِمِننَي ) ( َوما أانَ 113( ِإْن ِحساُّبُْم ِإ َّ َعلى َريبِِ َلْل َتْشُعُروَن )112يَوْعَمُللَن )
َتِه اي 115 نَِذير  ُمِبني  )ِإْن أاََن ِإ َّ  قواَل َربِِ ِإنَّ قَووْلِمك   (116لِمنَي )لُ  لََتُكولَننَّ ِموَن اْلَمْرُجونُ ( قاُللا لَِ ْن َ ْ تَونوْ
بُلِن ) ووِب َوَموو117َكووذَّ وونَوُهْم فَوْتحووا  َوْنَِِ َمَعووُه يف  نْ ( فََأْْنَْينوواُ  َوَموو118 )اْلُمووْيِمِننيَ  ْن َمعِووَك ِموونَ ( فَووافْوَتْ  بَوْيووِب َوبَويوْ

ْيِمِننَي نَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   َومووووا كووواَن َأْكثَوووورُُهْم ُموووو( إِ 120مُثَّ أَْغَرْقنوووا بَوْعووووُد اْلبووواِقنَي ) (119اْلُفْلوووِك اْلَمْشوووُحلِن )
 { (122( َوِإنَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَِّحيُم )121)

 مقدمة الوحد 

مون قصو   القهقورى سوى إىل قصو  إبراهيم،كوذلك يرجوعكما رجع السيا  القهقورى يف التواري  مون قصو  مل 
 وايووو  الشووور  لعوووثة موونإن ااوو  التوووارحك لووويك هوول املقصووولق هنا،بووول املقصوولق هووول ا.إبووراهيم إىل قصووو  نووول 

بول قرضوحل مون وقود ع.والتكذيه وقص  نل ،كقص  ملسى وقص  إبراهيم،تعورم يف سولر كوَّت مون القرآن
صورا،يتلخا   عرضوا رترسل والرسا ت بعد هبلط آقم مون ا؟نويف اا  التارحك لل« األعرا »يف سلرة 

 ن أن يبعوة اّللِ مو،وعجبهم يف قعلته قلمه إىل التلحيد،وإنذارهم عذاب يلم عظيم،واهتام قلمه له ابلضالل
 .ومن مث إغراقهم وْناته هل ومن معه بدون تفصيل.إليهم رجال منهم،وتكذيبهم له

اتوه وموون كانوحل ْن  مث. وايو  رسوالته،إذ هودى قلمووه فكوذبل  .وعرضوحل يف سولرة يولنك ابختصوار كووذلك يف
 معه يف الفلك،وإغرا  اهلخرين.

بووه يف ن قعائووه لر بتفصوويل يف قصو  الطلفووان والفلووك ومووا بعوود الطلفوان كووذلك موو« هوولق»وعرضوحل يف سوولرة 
 يد.التلح لل عقيدةوما كان بينه وبني قلمه قبل ذلك من جدال ح.أمر ابنه الذي أغر  مع املغرقني

 ليووه  نووه بشووراع اضووهم عفووذكر منهووا قعلتووه لقلمووه إىل عبوواقة اّلِل اللاحد،و « امليمنوولن»وعرضووحل يف سوولرة 
 ربووووه يطلووووه لجهووووه إىلمث ت.موووونهم يريوووود أن يتفضوووول علوووويهم ولوووول كوووواء اّلِل ألنووووزل مالئك ،واهتامووووه اب؟نوووولن

 نصرته.وإكارة سريع  إىل الفلك والطلفان.
  هووذ وكووذلك هووك يف -ع قصووا عوواق ومثوولق وقوولم لوولط وأهوول موودين وهووك تعوورم يف الغالووه يف سلسوول  موو

أجوورا    يطلووه موونهم احللقو  املعروضوو  هنووا قعلتووه لقلموه إىل تقوولى اّلِل،وإعالنووه أنوه وألهوور مووا يف -السولرة 
لاجهوه رسولل ي وهوذا موا كوان -على اهلدى،وإاب   أن يطرق املويمنني الفقوراء الوذين يسوتنك  مونهم الكوثاء 

ه إبغوووورا  واسووووتجاب  اّلِل لوووو.بووووه أن يفووووت  بينووووه وبووووني قلمهمث قعووووا   لر  -يف مكوووو  سوووولاء بسوووولاء  - -اّلِل 
 املكذبني وتنجي  امليمنني.
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َبحْل قَوووْلُم نُوول   اْلُمْرَسووِلنيَ » مث ذخووذ يف .لبدايوو برازهووا منووذ اأ ّبووا  يبد.وايوو  القصوو ...تلووك هووك النهاي « َكووذَّ
هك صوولها واحوودة،و أال  يف فالرسوو.كنووه يووذكر أوووم كووذبلا املرسلنيول.التفصوويل.وقلم نوول    يكووذبلا إ  نلحا

ذ  قعووولهتم مجعني،فهوووفمن كوووذب ّبوووا فقووود كوووذب ابملرسووولني أ.قعووولة إىل تلحيووود اّلِل،وإخوووالص العبلقيووو  لوووه
 أمجعني.

قيووووووودة ليووووووات العكوالقوووووورآن ييكوووووود هووووووذا املعووووووو  ويقوووووورر  يف ملاضووووووع كثْية،بصووووووي  متعدقة،ألنوووووووه كليوووووو  موووووون  
صووووو  يمنني و صووووو  املووووو:ا الووووودعلات مجيعوووووا وتقسوووووم ّبوووووا البشوووووري  كلهوووووا إىل صفنيا سالمي ،هتضووووون ّبووووو

ن وكوول عقيوودة موو لكوول قيوون وينظوور املسوولم فووإذا األموو  امليمنوو .الكووافرين،على موودار الرسووا ت وموودار القرون
كفوار اهلخر هوم ال ذا الص وإ.عند اّلِل هك أمته،منذ فجر التاري  إىل مشر  ا سالم قين التلحيد األخْي

ل  عهم محلوو  رسوواوم مجوويوإذا املوويمن يوويمن ابلرسوول مجيعووا،وُي م الرسوول مجيعووا،أل.كوول ملوو  ويف كوول قيوون  يف
 واحدة هك رسال  التلحيد.

 انل.حل  وأهل الباىل أهل إ ا تنقسم إ.إن البشري    تنقسم يف تقدير املسلم إىل أجناس وأللان وأونان
ملسولم علوى ان يف يود وهكوذا يتلحود امليوزا. كول مكانيف كول زموان ويف.وهل مع أهل احل  ضود أهول البانول

ة أو راابت احلاضوور لنن،والقموودار التوواري  كلووه وترتفووع القوويم يف كووعلر  عوون عصووبي  ا؟وونك واللوولن واللغوو  والوو
 ميع.؟ويقِلم ّبا اا؟ميع، هك قيم  ا ميان ُياسه ّبا.ترتفع فتصب  قيم  واحدة.امللغل  يف بطن التاري 

َبحْل قَوووووولْ » َ .يِنِ َلُكوووووْم َرُسووووولل  أَِمني  توَُّقووووولَنف إِ َأ  توَ :ِإْذ قووووواَل هَلُوووووْم َأُخووووولُهْم نُووووول   .ُم نُووووول   اْلُمْرَسوووووِلنيَ َكوووووذَّ فَووووواتوَُّقلا اّللَّ
َ وَ .ِمنيَ بِِ اْلعالَ  َعلى رَ َوما َأْس َوُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر  ِإْن َأْجرَِي ِإ َّ .َوأَِنيُعلنِ   «.أَِنيُعلنِ فَاتوَُّقلا اّللَّ

 املسوووامل  ابألخووولة أن تقووولق إىل وكوووان األليووو  -وهووول أخووولهم  -  هوووك قعووولة نووول  الووويت كذبوووه فيهوووا قلموووه هووذ
ذ قووال إة أخوويهم نوول  ّبم لوودعل ولكن قلمووه   ذّبوولا هلووذ  الصوول ،و  تلوون قلوول .وا نم نووان وا ميووان والتصوودي 

 ف وخشيتهاّللِ وختافلن عاقب  ما أنتم فيهف وتستشعر قللبكم خل  « َأ  تَوتوَُّقلَنف»:هلم
لتلجوه وهل يكلفوه ا مه مللسىفهكذا قال اّلِل عن فرعلن وقل .وهذا التلجيه إىل التقلى مطرق يف هذ  السلرة

 :وهكذا قال كل رسلل لقلمه من بعد نل .وهكذا قال نل  لقلمه.إليهم
ه موووون  ا  ووووا كلفووووكووووي ا أو يوووونقا  حوووولن و  حوووودع و  يغووووا،و  يزيوووود كووووي ..« ِإيِنِ َلُكووووْم َرُسوووولل  أَِمووووني  »

َ َوأَِنيعُوولنِ »التبليوو .   املرة،وينسووبها إىل ُيوودقها يف هووذى اّلِل،و وهكووذا يعوولق إىل تووذكْيهم بتقوول ..« فَوواتوَُّقلا اّللَّ
 اّلِل تعاىل،ويستجيا ّبا قللّبم إىل الطاع  والتسليم.

زاء جولوه مونهم أجورا يط،وموا مث يطم نهم من انحي  الدنيا وأعراضها،فما لوه فيهوا مون أرب بودعلهتم إىل اّللِ 
م نلوه األجور علوى عود وهذا التنبيوه.هدايتهم إليه،فهل يطله أجر  من رب الناس الذي كلفه قعلة الناس

ن مووجووال األقاين لكهووان ور يبوودو أنووه كووان قائمووا ضووروراي للوودعلة الصووحيح ،اييزا هلووا  ووا عهوود  النوواس يف ا
لال ابتوزاز لامو ئموا مصودرل الودين املنحرفولن قاوقد كوان الكهنو  ورجوا.استغالل الدين لسله أملال العباق

 بشَّت األساليه.
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علوووووى رب  فأجرهم.ىفأموووووا قعووووولة اّلِل احلقووووو  فكوووووان قعاهتوووووا قائموووووا متجووووورقين،  يطلبووووولن أجووووورا علوووووى اهلووووود
َ فَواتوَّقُ »:غاللر وا سوتالعاملني.وهنا يكرر عليهم نلوه التقولى والطاع ،بعود انم نواوم مون انحيو  األجو لا اّللَّ

ع كوووول مووووالبشووووري   وهل اعوووو ام مكوووورور يف...ولكوووون القوووولم يطلعوووولن عليووووه ابعوووو ام عجيووووه« يعُوووولنِ َوأَنِ 
 « ..أَنُوْيِمُن َلَك َواتوَّبَوَعَك اأْلَْرَذُللَنف:قاُللا»:رسلل

م   يصوووده.تسوووالمان وا سوهم السوووابقلن إىل الرسوول والرسوووا ت،وإىل ا ميووو.وهووم يعنووولن ابألرذلوووني الفقوووراء
فأما .بقلنبوولن السوواومن مث فهووم املل. ،و  خوول  علووى مصوولح  أو وضووع أو مكانوو عوون اهلوودى كووثايء فارغوو

ن موووف ،املسوووتمدة اع املزياملوووا مووون الكوووثاء فتقعووود ّبوووم كثاي هم،وتقعووود ّبوووم مصووواحلهم،القائم  علوووى األوضووو
هْي اوالا اب؟موااالتلحيود  مث هوم يف النهايو  ذنفولن أن يسوليهم.واألسانْي،اليت تلبك يلب الدين األوهام

 قيم  واحوودة.حلعموول الصوواقيموو  ا ميووان وال.موون الناس،حيووة تسووق  القوويم الزائفوو  كلهووا،وترتفع قيموو  واحدة
  يزان واحد هل ميزان العقيدة والسلل  القلمي..ترفع قلما وختفخ آخرين

ّلِل  لنواس وحسواّبمدع أمر اومن مث ايبهم نل  ا؟لاب الذي يقرر القيم الثابت  وُيدق اختصاص الرسلل،وي
 ِبطووارِِق َوما أانَ . لَووْل َتْشووُعُرونَ  َعلووى َريبِِ ْم ِإ َّ َومووا ِعْلِمووك ِ ووا كووانُلا يَوْعَملُوولَنف ِإْن ِحسوواّبُُ :قالَ »علووى مووا يعملوولن.

م وأخالقهووووم   ترضووووك إن عوووواقاهت:راءعوووون الفقوووو والكووووثاء يقللوووولن قائمووووا«.ِإْن أاََن ِإ َّ نَووووِذير  ُمبِووووني  .اْلُمووووْيِمِننيَ 
إنوووه   :هلم نووول  يقوووللفتطوووا  يف أوسووواط الطبقووو  الراقيووو  ذات احلوووك املرهووو  والوووذو  اللطيووو    العليووو ،و 

لوووووذي يزنوووووه ا،وهووووول فأموووووا عملهوووووم قبلوووووه فملكووووولل إىل اّللِ .وقووووود آمنلا.يطلوووووه إىل النووووواس كوووووي ا سووووولى ا ميان
 تورج  احلقو  الويتلقويم اب« ُرونَ َلْل َتْشوعُ »وتقدير اّلِل هل الصحي  .وازيهم على احلسنات والسي ات.ويقدر 

 :وما وليفيت إ  ا نذار وا فصا .يف ميزان اّللِ 
ملسووووتقيم ح  ومنطقوووو  ا جتووووه اللاضوووو -م عليووووه الِسووووال -فلمووووا أن واجههووووم نوووول  «.ِإْن أاََن ِإ َّ نَووووِذير  ُمبِووووني  »

ذلوه وخلزتوه احلج ،كلموا أع  وعجوزوا عون املضوك يف ا؟ودل ابحلجو  والثهان،؟وأوا إىل موا يلجوأ إليوه الطغيوان
د موووا موووان ومكان،عنوووز ة يف كووول ؟وووأوا إىل التهديووود ابلقووولة املاقيووو  الغليظووو  الووويت يعتمووود عليهوووا الطغوووا.الثهان

َتِه اي نُلُ  لَتَ :قاُللا»:تعلزهم احلج ،ويعجزهم الثهان  « ..ُجلِمنيَ ِمَن اْلَمرْ  ُكلَننَّ لَِ ْن َ ْ تَونوْ
اسوي  لون لقلولب ا؟اته الغليظ ،وعر  نل  أن وأسفر الطغيان عن وجهه الكاحل،وكش  الضالل عن وسيل

 :يمننيتلني هنا تلجه نل  إىل الل  اللحيد،والناصر الفريد،الذي   ملجأ سلا  للم
بُلنِ :قالَ » نَوُهْم فَوتْ .َربِِ ِإنَّ قَوْلِمك َكذَّ  «.نيَ ْن َمِعَك ِمَن اْلُمْيِمنِ ِب َومَ حا ،َوْنَِِ فَافْوَتْ  بَوْيِب َوبَويوْ

ولكنوه البوة والشوكلى إىل الناصور املعني،ونلوه النصوف ،ورق األمور إىل صواحه .لمه كذبل وربه يعلم أن ق
ونَوُهْم فَوْتحوا  »:األمر وِب َوَموْن َمعِوَك ِموَن اْلُموْيِمِننيَ »:يضوع احلود األخوْي للبغوك والتكوذيه« فَوافْوَتْ  بَوْيوِب َوبَويوْ « َوْنَِِ

يووودعل النووواس إىل تقووولى اّلِل،وناعووو  رسووولله،   ..واسوووتجاب اّلِل لنبيوووه الوووذي يتهووودق  الطغيوووان ابلرجم،ألنوووه
مُثَّ أَْغَرْقنووا بَوْعووُد .فََأْْنَْينوواُ  َوَمووْن َمَعووُه يف اْلُفْلووِك اْلَمْشووُحلنِ »:يطلووه علووى ذلووك أجوورا،و  يبتغووك جاهووا و  مووا 
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يصوووووولر النهايوووووو  األخووووووْية للمعركوووووو  بووووووني ا ميووووووان والطغيووووووان يف فجوووووور ...هكووووووذا يف إمجووووووال سريع« اْلبوووووواِقنيَ 
 ويقرر مصْي كل معرك   لي  يف  ري  البشري  الطليل..لبشري ا

َوما كواَن .يَو   يف ذلِوَك هَل  ِإنَّ »:ممث اكء التعقيه املكرور يف السلرة عقه كل آي  من آايت اّلِل العزيز الورحي
 ..« َوِإنَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ .َأْكثَورُُهْم ُمْيِمِننيَ 
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 [140إل   123اآليات :(26]سور  الشمراء ):الوحد  الخامسة 

 قصة عاد مع هود عليه السالا

َبحْل عوووواق  اْلُمْرَسووووِلنَي )}   َلُكووووْم َرُسوووولل  أَِمووووني   ( ِإيِنِ 124  تَوتوَُّقوووولَن )أَ ( ِإْذ قوووواَل هَلُووووْم َأُخوووولُهْم ُهوووولق  123َكووووذَّ
َ َوأَِنيعُووووولِن )125) عووووواَلِمنَي لوووووى َربِِ الْ عَ ْن َأْجووووور  ِإْن َأْجووووورَِي ِإ َّ ِموووووَأْسووووو َوُلُكْم َعَلْيوووووِه ( َوموووووا 126( فَووووواتوَُّقلا اّللَّ
نُوولَن ِبُكوولِِ رِيووع  آيَوو   تَوْعبَوثُووولَن ) (127) ِإذا َبَطْشوووُتْم وَ ( 129صووانَِع َلَعلَُّكووْم خَتْلُووُدوَن )مَ ( َوتَوتَِّخووُذوَن 128أَتَوبوْ

َ وَ 130َبَطْشوووُتْم َجبَّوووارِيَن ) أََمووودَُّكْم  (132ُقووولا الَّوووِذي أََمووودَُّكْم ِ وووا تَوْعَلُمووولَن )( َواتوَّ 131أَِنيعُووولِن )( فَووواتوَُّقلا اّللَّ
اُللا َسوولاء  قوو( 135ْيُكْم َعووذاَب يوَووْلم  َعِظوويم  )( ِإيِنِ َأخوواُ  َعلَوو134( َوَجنَّووات  َوُعيُوولن  )133ِ َْنعووام  َوبَنِوونَي )

ِبنَي  َومووووا حَنْووونُ  (137 َّ ُخلُوووُ  اأْلَوَّلِووونَي )( ِإْن هووووذا إِ 136نَي )َعَلْينوووا أََوَعظْوووحَل أَْم َ ْ َتُكووووْن ِموووَن الْووولاِعظِ  ِ َُعووووذَّ
بُلُ  فََأْهَلْكنووواُهْم ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   َوموووا كووواَن أَ 138) َل اْلَعزِيوووُز ( َوِإنَّ َربَّوووَك هَلُووو139نَي )ْم ُموووْيِمنِ ْكثَوووورُهُ ( َفَكوووذَّ

 { (140الرَِّحيُم )
بعوود  قوود جوواءواو .األحقووا ،وهك جبووال رمليوو  قوورب حضوورملت موون انحيوو  اليمنوقوولم هوولق كووانلا يسووكنلن 

 .ن العصاةقلم نل ،وكانلا  ن زاغحل قللّبم بعد ف ة من الطلفان الذي نهر وجه األرم م
اسووم  بوودون ذكوور «امليمنوولن»وقوود ورقت هووذ  القصوو  يف األعوورا  مفصوول  ويف هلق،كمووا ورقت يف سوولرة 

تهووى إليهووا الوويت ان نر  قعوولة هوولق لقلمووه،ونر  العاقبوو :ة بووني نرفيهوواوهك تعوورم هنووا رتصوور .هوولق وعوواق
َبحْل عووواق  اْلُمْرَسوووِلنيَ »:وتبووودأ كموووا بووودأت قصووو  قووولم نووول .املكوووذبلن منهم َأ  :ُخووولُهْم ُهووولق  َل هَلُوووْم أَ ِإْذ قوووا.َكوووذَّ

َ َوأَِنيُعل .تَوتوَُّقووولَنف ِإيِنِ َلُكوووْم َرُسوووولل  أَِمني   ْجووورَِي ِإ َّ َعلووووى َربِِ أَ َلْيوووِه ِموووْن َأْجوووور ،ِإْن ُلُكْم عَ ْسوووو وَ أَ َوموووا .نِ فَووواتوَُّقلا اّللَّ
 « ..اْلعاَلِمنيَ 

م يمووا لوودى القوول فللزهوود  وإعالن.قعلة إىل تقوولى اّلِل وناعوو  رسوولله:فهووك الكلموو  اللاحوودة يقلهلووا كوول رسوولل
 رمي.كمن عرم احلياة،وترفع عن قيم األرم الزائل ،وتطلع إىل ما عند اّلِل من أجر  

ما هل خاص  ال القلم وتصرفاهتم،فينكر عليهم الو   يف البنيوان جملورق التبواهك ابملقودرة،وا عالن  مث يزيد
عووون الثراء،والتكووواير وا سوووتطال  يف البنووواء كموووا ينكووور غووورورهم  وووا يقووودرون عليوووه مووون أمووور هوووذ  الووودنيا،وما 

نُولَن ِبُكو»:يسخرونه فيها من القلى،وغفلتهم عن تقلى اّلِل ورقابته لِِ رِيوع  آيَو   تَوْعبَوثُلَن،َوتَوتَِّخوُذوَن َمصوانَِع أَتَوبوْ
والظواهر أووم كوانلا يبنولن فول  املرتفعوات بنيواان يبودو للنوالر ...والريوع املرتفوع مون األرم« َلَعلَُّكْم خَتُْلُدوَنف

ومن مث  ووووا  .مووون بعووود كأنوووه عالمووو .وأن القصووود مووون ذلوووك كوووان هووول التفووواخر والتطووواول ابملقووودرة واملهوووارة
فهوول تلجيووه إىل أن ينفوو  ا؟هوود،وتنف  ..« تعبثوولن»:ولل كووان هلدايوو  املارة،ومعرفوو  ا عووا  مووا قووال هلووم.عبثووا

الثاع ،وينف  املوال فيموا هول ضوروري وانفوع،  يف الو   والزينو  وجمورق إلهوار الثاعو  واملهارة.ويبودو كوذلك 
قا كانوحل قود بلغوحل مون احلضوارة الصوناعي  مبلغوا يوذكر أن عوا« َوتَوتَِّخُذوَن َمصانَِع َلَعلَُّكْم خَتُْلُدونَ »:من قلله

يف خوانر  حَّت لتتخذ املصانع لنححل ا؟بال وبناء القصلر،وتشييد العالمات على املرتفعات وحَّت ليجلل
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القلم أن هذ  املصانع وما ينشويونه بلسوانتها مون البنيوان كافيو  حلموايتهم مون امللت،ووقوايتهم مون موييرات 
 اء.ا؟لر ومن غارات األعد

،يتجوثون حووني افهوم عتواة غال« ..ينَ َوِإذا َبَطْشووُتْم َبَطْشوُتْم َجبَّوارِ »:وميضوك هولق يف اسوتنكار موا عليوه قلموه
  ميلكلن.اقي  اليتكأن املتجثين املعتزين ابلقلة امل.يبطشلن و  يتحرجلن من القسلة يف البطا

 اتوَُّقلا اّللََّ فَووووووو »:جووووووثةالبانشوووووو  املت وهنووووووا يوووووورقهم إىل تقوووووولى اّلِل وناعووووووو  رسوووووولله،لينهنه موووووون هووووووذ  الغلظووووووو 
يتوذكروا  ألجودر ّبوم أناوكوان .ونويوذكرهم نعمو  اّلِل علويهم  وا يسوتمتعلن بوه ويتطواوللن ويتجث «.َوأَِنيُعلنِ 

 لبطوور الووذميم الووبطا وافيشكروا،وحشوولا أن يسوولبهم مووا أعطوواهم،وأن يعوواقبهم علووى مووا أسوورفلا يف العبووة و 
لَووووْيُكْم َعوووذاَب يوَووووْلم  عَ ِإيِنِ َأخووواُ  .َوُعيُوووولن   َوَجنَّوووات  .َوبَِننيَ  أََموووودَُّكْم ِ َْنعوووام  .دَُّكْم ِ وووا تَوْعَلُملنَ َواتوَُّقووولا الَّوووِذي أََموووو»

هوول حاضوور بووني و .«ْعَلُموولنَ  ِ ووا توَ أََموودَُّكمْ »:..وهكووذا يووذكرهم ابملوونعم والنعموو  علووى وجووه ا مجووال أو « َعِظوويم  
« َجنَّووات  َوُعيُوولن  َوبَِننَي،وَ  ْنعووام  أََموودَُّكْم  َِ »:يووه،مث يفصوول بعووخ التفصوويلأيديهم،يعلملنووه ويعرفلنووه ويعيشوولن ف

صووولرة  يف.عظووويم مث حووولفهم عوووذاب يووولم.وهوووك الووونعم املعهووولقة يف ذلوووك العهووود وهوووك نعمووو  يف كووول عهووود .
لووك م عووذاب ذفهل أخلهم،وهوول واحوود منهم،وهوول حووريا أ  ُيوول ّبوو.ا كووفا  علوويهم موون ذلووك العووذاب

سووي  الفظوو  لوولب ا؟ا  كووك فيووه.ولكن هووذ  التووذكرة وهووذا التخليوو ،  يصووالن إىل تلووك الق اليوولم الووذي
عنينوا ي..فموا « ِمَن اْللاِعِظنيَ  َ ْ َتُكنْ  حَل أَمْ َسلاء  َعَلْينا أََوَعظْ :قاُللا»فإذا ا صرار والعناق وا ستهتار..الغليظ 

مولق موا يشوك اب؟ يتبعوه.لةتهان  واسوتهتار وجفأن تعج أو أ  تكلن أصال من اللاعظني  وهل تعبْي فيه اس
 والتحجر وا عتماق على التقليد  

يما يسوتنكر  علويهم هلق،أنوه ا هوم عليوه،وفحجوتهم فيمو..ف« َوموا حَنْوُن ِ َُعوذَِّبنيَ .ِإْن هذا ِإ َّ ُخُلُ  اأْلَوَِّلنَي .»
  خلو  األولوني ذاب علوىتموال العووهم يسْيون على وج األولني  مث إوم لينفولن اح.خل  األولني ووجهم

فيمضووك  سوولهلم موون جوودلهم وبووني ر و  يسووتطرق السوويا  هنووا يف تفصوويل مووا تر بيوون«  َومووا حَنْووُن ِ َُعووذَِّبنيَ »
بُلُ  فََأْهَلْكناُهمْ »:قدما إىل النهاي   « ..َفَكذَّ

ا يطولى موا كوانل و ون يتخوذ ويف كلمتني اينتني ينتهك األمر ويطلى قلم عاق ا؟بارون وتطلى مصوانعهم الويت
حوول،وتغ  هووذا الن فيووه موون نعوويم،من أنعووام وبنووني وجنووات وعيوولن  وكووم موون أموو  بعوود عوواق للووحل تفكوور علووى

هوك و   عون اّلِل    يف غنيوهذا الغرور،وتبعد عن اّلِل كلما تقدمحل يف احلضارة وهسه أن ا نسان قد أصب
ذا صووب  واسووك فووإتمث .ها .قيووا هلووا موون أعوودائتنووتج موون أسووباب الوودمار لغْيها،واللقايوو  لنفسووها،ما هسووبه وا

َوِإنَّ .ْم ُموْيِمِننيَ َن َأْكثَوورُهُ َوموا كوا ِإنَّ يف ذِلَك هَليَو   »العذاب يصه عليها من فلقها ومن هتها.عن أي نري .
 « ..َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
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 [159إل   141اآليات :(26]سور  الشمراء ):الوحد  السادسة

 قصة ثمود مع صالح عليه السالا

 
َبحْل مَثُووولُق اْلُمْرَسوووِلنَي )}  َلُكوووْم َرُسووولل  أَِموووني  ( ِإيِنِ 142   َأ  تَوتوَُّقووولَن )( ِإْذ قووواَل هَلُوووْم َأُخووولُهْم صوووالِ 141َكوووذَّ
َ َوأَِنيعُووووولِن )143) ْلعووووواَلِمنَي َعلوووووى َربِِ ا ْجووووورَِي ِإ َّ ْن َأْجووووور  ِإْن أَ ِمووووو( َوموووووا َأْسووووو َوُلُكْم َعَلْيوووووِه 144( فَووووواتوَُّقلا اّللَّ
هووووا َهِضوووويم  ( َوُزُروع  َوَبْوووول  نَْلعُ 147) ( يف َجنَّووووات  َوُعيُوووولن  146أَُتْ َُكوووولَن يف مووووا هاُهنووووا آِمنِوووونَي ) (145)
َ َوأَِنيُعلِن )ا( فَاتوَُّقلا 149( َوتَوْنِحُتلَن ِمَن اْ؟ِباِل بُوُيل   فارِِهنَي )148) ْمَر اْلُمْسورِِفنَي أَ ُتِطيُعلا َو   (150ّللَّ
وووا أَنْوووحَل ِموووَن اْلُمَسوووحَّرِيَن ) ( قووواُللا152( الَّوووِذيَن يُوْفِسوووُدوَن يف اأْلَْرِم َو  ُيْصوووِلُحلَن )151) ( موووا 153ِإ َّ

ْرب  َوَلُكوْم ِكوْرُب يوَووْلم  ( قواَل هوِذِ  انقَو   هَلووا ِكو154نَي )أَنْوحَل ِإ َّ َبَشور  ِمثْوُلنوا فَووْأِت آِبيَو   ِإْن ُكْنوحَل ِموَن الصَّوواِققِ 
( 157َقُروها فََأْصَبُحلا انِقِمونَي )( فَوعَ 156ِظيم  )َو  َاَُسلها ِبُسلء  فَوَيْأُخذَُكْم َعذاُب يَوْلم  عَ  (155َمْعُللم  )

 (159هَلُوَل اْلَعزِيوُز الورَِّحيُم )نَّ َربَّوَك ( َوإِ 158 )ْيِمِننيَ فََأَخَذُهُم اْلَعذاُب ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   َوما كاَن َأْكثَوورُُهْم ُمو
} 

لقيهوووا كووول يرة الووويت ويلحد القووورآن عووون قصووود حكايووو  العبوووا.إووووا ذات الووودعلة  لفالهوووا يووودعلها كووول رسووولل
ليوووه،وهل ي تقووولم عرسووولل علوووى قلموووه للد لووو  علوووى وحووودة الرسوووال  جووولهرا ومنهجوووا،يف أصووولها اللاحووود الوووذ

 عند اّلِل. ا ميان ابّلِل وتقلا ،وناع  الرسلل اهليت من
خولهم صواحل ذكرهم أيوإذ .مث يزيد ما هل من كأن مثولق خاصو ،وما تقتضويه نبيعو  امللقو  ونبيعو  الظورو 

دورهم بوو - -سووكنلن ابحلجوور بووني الشووام واحلجاز،وقوود موور النوول ي)وقوود كووانلا  - ووا هووم فيووه موون نعموو  
ع مون حسواب هم موا بعود املتوا حولفهم سوله هوذ  النعمو ،كما حولفو  -املدمرة مع صحابته يف غزوة تبول ( 
وع  َوَبْوووول  نَْلُعهووووا َوُزرُ .يُوووولن  ات  َوعُ يف َجنَّوووو.أَُتْ َُكوووولَن يف مووووا هاُهنووووا آِمنِوووونيَ »:علووووى مووووا كووووان موووون تصوووورفهم فيووووه

 «.َوتَوْنِحُتلَن ِمَن اْ؟ِباِل بُوُيل   فارِِهنَيف.َهِضيم  
ه   يفكوورون غفلوو  عنوو نهم يعيشوولن يفولك.وإوووم ليعيشوولن بووني هووذا املتوواع الووذي يصوولر  هلووم أخوولهم صوواحل

م فيأخووذ رسوولهل.مذا النعيهووفوويمن وهووبهم إاي  و  يتوودبرون منشووأة ومووأ  ،و  يشووكرون املوونعم الووذي أعطوواهم 
 يف تصلير هذا املتاع هلم ليتدبرو  ويعرفلا قيمته،وحافلا زواله.

« نووا آِمنِوونَيفيف مووا هاهُ  ُكوولنَ أَُتْ َ »:وفيمووا قالووه هلووم ملسووات توولقج القلوولب الغافي ،وتنبووه فيهووا احلوورص وااوول 
ل ه هوذا ا مجواا يتضومنمووسوائر .أتظنلن أنكم م وكلن هلذا الذي أنوتم فيوه مون قعو  ورخواء ومتعو  ونعمو  .

 عكم تغيوْيف،و  يفوز أت كلن يف هذا كله آمنني   يروعكم فلت،و  يزعجكم سله.من تفخيم وتضخيم .
أن جناهوا ضوم حوَّت كووزروع متنلعات،وبول جيودة الطلع،سوهل  اهلأت كلن يف هذا كله مون جنوات وعيولن،

قوو  راعوو ،ويف أانهووارة وب مهضوولم   ُيتوواج إىل جهوود يف البطوولن  وت كوولن يف البيوولت تنحتلوووا يف الصووخلر 
 وفراه ف
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ئرين ا ا؟وواملوواوإىل رالفوو  وبعوود أن يلمووك قلوولّبم هووذ  اللمسووات امللقظوو  ينوواقيهم إىل التقوولى،وإىل الطاعوو ،
َ وَ »البعيدين عن احل  والقصد،امليالني إىل الفساق والشر. الَِّذيَن .يُعلا أَْموَر اْلُمْسورِِفنيَ َو  ُتطِ .لنِ أَِنيعُ فَاتوَُّقلا اّللَّ

لقلووولب صوول إىل تلووك اتداءات   ..ولكوون هووذ  اللمسوووات وهووذ  النوو« يُوْفِسووُدوَن يف اأْلَْرِم َو  ُيْصووِلُحلنَ 
ووا أَنْووحَل ِمووَن اْلمُ :قاُللا»:ا و  تلوونيا؟اسووي  ا؟افيوو ،فال تصووغك هلوو ِت آِبيَوو    َّ َبَشوور  ِمثْوُلنووا فَووأْ إِ ما أَنْووحَل .نَ َسووحَّرِيِإ َّ

لودعلة إىل اّلِل فولن  كأ وا اا   يعر ..إ وا أنوحل  ون سوحرت عقولهلم فهوم يهرفولن  و« ِإْن ُكْنحَل ِمَن الصَّواِقِقنيَ 
ي  كلموووا ختايووول للبشووور    الووويت للوووحلوتلوووك هوووك الشوووبه..« ِمثْوُلنوووا موووا أَنْوووحَل ِإ َّ َبَشووور  »  يووودعلها إ  جمنووولن  

 يف أن حكموو  اّللِ  فقد كووان تصوولر البشووري  القاصوور للرسوولل عجيبووا قائمووا ومووا كانووحل توودر .جاءهووا رسوولل
كلنوولا رواق ل منووه لييكوولن الرسوولل بشوورا،وما كانووحل توودر  كووذلك تكوورمي هووذا ا؟وونك البشووري ابختيووار الرسوو

 ر اهلدى والنلر.البشري  املتصلني  صد
ليهووا خبوووْي إام ذيت قأو هكوووذا ينبغووك أن يكوولن موووا .وكانووحل البشووري  تتصووولر الرسوولل خلقووا آخووور غووْي البشوور
نسوان الوذي  ر هوذا ا سوذلوك أووا موا كانوحل تودر  .السماء،وخث الغيه،وخث العا  انجلب عن البشور .

م ذكول وينوا.قيمم  األرم لوى وهول علوى هوذكرمه اّلِل به،وهل أنه ملهلب القدرة على ا تصال ابملا األع
ل بووذلك السوور ،وهوول متصووويعا  مووا يعا؟ووه سووائر البشوور موون املشوواعر والنلازع.ويتووزوج وميشووك يف األسوولا 

 العظيم.
فَوْأِت »:ّللِ رسول مون اوكانحل البشري  جيال بعد جيل تطله خارق  معجزة من الرسلل تدل علوى أنوه حقوا م

حل،وأعطا  هوذ   لعبود  صوااسوتجاب اّللِ وهكوذا نلبوحل مثولق تلوك ااارق ،ف..« اِقِقنيَ آِبيَ   ِإْن ُكْنحَل ِمَن الصَّو
ند صووحي  لوودينا سوو ااارقوو  يف صوولرة انقوو    بوولم يف وصووفها كمووا خووام املفسوورون القدامى،ألنووه لوويك

 َوَلُكوْم  هَلوا ِكوْرب   انقَو   هوِذ ِ :قالَ »:فنكتفك  ووا كانوحل خارقو  كموا نلبوحل مثولق.نعتمد عليه يف هذا اللصو 
 « ..ِظيم  ْلم  عَ َو  َاَُسلها ِبُسلء  فَوَيْأُخذَُكْم َعذاُب يوَ .ِكْرُب يَوْلم  َمْعُللم  

هوا يف  اولرون عليموا هلوم، لقد جاءهم ابلناق ،على كرط أن يكلن املاء الذي يستقلن منوه يلموا للناقو  ويل 
ن ولقود حووذرهم أ.هوا بيلمهم  حوتل  يلميلمهوا،و  عولر علويهم يف يولمهم،و  حوتل  كووراّبا بشوراّبم،كما 

 يناللها بسلء على ا نال ،وإ  أخذهم عذاب يلم عظيم.
لنووولر يف   و  تطلوووع الب ا؟افوووفمووواذا فعلوووحل اهليووو  ااارقووو  ابلقووولم املتعنتووونيف إووووا   تسوووكه ا ميوووان يف القلووو

َعَقُروهوا فوَ »:فلا بشرنهم،و  يل هموإوم   ُيفظلا عهد.على الرغم من قهرها هلم وهديهم ّبا.األروا  املظلم 
ولقد .م و  يصوولحلنيف األر  والووذين عقروهووا موونهم هووم الووذين يفسوودون.النحر:والعقر«.فََأْصووَبُحلا انِقِموونيَ 

 ميوع مياخوذين،وكوان ا؟ومن مث كتبحل خطي تها على ا؟ميع.حذرهم منهم صاحل وأنذرهم فلم حشلا النذير
 ّبذا ا مث العظيم.
فصوول و  ي..« ذابُ ُم اْلَعووفََأَخووَذهُ »:علووى الفعلوو ،ولكن بعوود فوولات األوان وتصوودي  النووذيرولقوود نوودم القوولم 

 نلعه هنا للمسارع  والتعجيل  
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 « ..يمُ هَلَُل اْلَعزِيُز الرَّحِ  نَّ َربَّكَ َوإِ .نيَ ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   َوما كاَن َأْكثَورُُهْم ُمْيِمنِ »:مث اكء التعقيه
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 [175إل   160اآليات :(26]سور  الشمراء ):د  السابمةالوح

 قصة لوط عليه السالا مع قومه

َبحْل قَوووْلُم لُوولط  اْلُمْرَسووِلنَي )}   يِنِ َلُكووْم َرُسوولل  أَِمووني  ( إِ 161 لُوولط  َأ  تَوتوَُّقوولَن )( ِإْذ قوواَل هَلُووْم َأُخوولُهمْ 160َكووذَّ
َ َوأَِنيعُووووولِن )162) ْلعووووواَلِمنَي َعلوووووى َربِِ ا ْن َأْجووووور  ِإْن َأْجووووورَِي ِإ َّ ِموووووا َأْسووووو َوُلُكْم َعَلْيوووووِه ( َومووووو163( فَووووواتوَُّقلا اّللَّ
ُتْم قَوووْلم  ْم بَووْل أَنْووولَووَ  َلُكووْم َرُبُكووْم ِمووْن أَْزواِجُكوو( َوتَووَذُروَن مووا خَ 165أََشْتُوولَن الووذُْكراَن ِمووَن اْلعوواَلِمنَي ) (164)

تَووِه اي166عوواُقوَن ) يِنِ لَِعَمِلُكووْم ِمووَن اْلقوواِلنَي ( قوواَل إِ 167) ُمْخووَرِجنيَ  لُوولُط لََتُكوولَننَّ ِمووَن الْ ( قوواُللا لَووِ ْن َ ْ تَونوْ
وووِب َوأَْهلِوووك ِ َّووووا يَوْعَملُووولَن )168) ْينوووواُ  وَ  (169( َربِِ ْنَِِ لزا  يف اْلغوووواِبرِيَن ( ِإ َّ َعُجووو170أَْهلَوووُه َأمْجَعِوووونَي )فَوَنجَّ
يف ذلِووَك هَليَوو    ( ِإنَّ 173 ) َفسوواَء َمطَووُر اْلُمْنووَذرِينَ ( َوأَْمطَووْران َعلَووْيِهْم َمطَوورا  172( مُثَّ َقمَّووْراَن اهْلَخوورِيَن )171)

 { (175يُز الرَِّحيُم )َوِإنَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِ  (174َوما كاَن َأْكثَورُُهْم ُمْيِمِننَي )
 لحللوا يف هوذ ك لويك ملتوارحولكن السويا  ا.ومكاوا التارحك كان مع قصو  إبوراهيم.عكء قص  للط هنا

من ْنوواة للموويمنني وهووال  : ووا امللحوولا وحوودة الرسووال  واملنهج،وعاقبوو  التكووذيهإ -مووا أسوولفنا ك  -السوولرة 
 للمكذبني.

جوووودان و قلوووولّبم  يسووووتنكر اسووووتهتارهم ويسووووتجيا يف.ويبوووودأ لوووولط مووووع قلمووووه  ووووا بوووودأ بووووه نوووول  وهوووولق وصاحل
مث .مقابول اهلودى أمولاهلم هم إىل أنوه لون يفجعهوم يف كوكء مونالتقلى،ويدعلهم إىل ا ميان والطاع ،ويطم ن

اَلِمنَيف َوتَوَذُروَن موا َن ِموَن اْلعولوذُْكرااأََشْتُولَن »:يلاجههم ابسوتنكار خطي وتهم الشواذة الويت عرفولا ّبوا يف التواري 
 «.َخَلَ  َلُكْم َرُبُكْم ِمْن أَْزواِجُكْمف َبْل أَنْوُتْم قَوْلم  عاُقونَ 

ك الشووذوذ هوواألرقن(  قوود كووانلا يسووكنلن عوودة قوورى يف واقي)و نكوورة الوويت عوور  ّبووا قوولم لوولط وااطي وو  امل
ال كووواألنثوووى وفطووور  و  الووذكر فقد بووورأ اّللِ .وهل احنوورا  يف الفطووورة كووونيع.ا؟نسووك إبتيوووان الوووذكلر،وتر  النسووواء

ي يوووتم لذالنسووول،ا منهموووا علوووى امليووول إىل صووواحبه لتحقيووو  حكمتوووه ومشوووي ته يف امتوووداق احليووواة عووون نريووو 
ن يف الكوولن عوول كوول مووافكووان هووذا امليوول نرفووا موون النوواملس الكوولين العام،الووذي .ابجتموواع الووذكر واألنثى

ر الوذكلر إتيوان الوذكل  فأموا.جلقوكل ما يف الكلن يف حال  تناس  وتعاون على إنفواذ املشوي   املودبرة هلوذا الل 
يووه أحوود فأن اوود  وعجيه.وقانلنووهفووال يرمووك إىل هوود ،و  ُيقوو  غايوو ،و  يتمشووى مووع فطوورة هووذا الكوولن 

را  عون فا حن.ملشوي  التحقيو   واللذة اليت ادها الذكر واألنثى يف التقائهما إن هك إ  وسويل  الفطورة.لذة
ن را  أو أومن مث   يكووووون بووووود أن يرجعووووولا عووووون هوووووذا ا حنوووووو.انمووووولس الكووووولن واضووووو  يف فعووووول قووووولم لوووووولط

احليواة ّبوم  ك امتوداقلتعريهم من حكمو  وجولقهم،وهيهلكلا،اروجهم من ركه احلياة،ومن ملكه الفطرة،و 
 عن نري  التزاوج والتلالد.

فلمووووووا قعوووووواهم لوووووولط إىل توووووور  هووووووذا الشذوذ،واسووووووتنكر مووووووا هووووووم فيووووووه موووووون توووووور  مووووووا خلوووووو  هلووووووم رّبووووووم موووووون 
تبووني أوووم غووْي مسووتعدين للعوولقة إىل ركووه .أزواجهم،والعوودوان علووى الفطوورة وعوواوز احلكموو  املكنلنوو  فيهووا .
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َتِه اي ُللُط لََتُكلَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجنيَ :قاُللا»:سن  الفطرةاحلياة،وإىل  وفود علويهم .وقد كان فيهم غريبا«.لَِ ْن َ ْ تَونوْ
 مع عمه إبراهيم حني اعتزل أاب  وقلمه،وتر  وننه وأرضه،وعث األرقن

م هوو،لووْيقهم عمووا م إليهمث عوواش وحوود  مووع هووي ء القوولم حووَّت أرسووله اّللِ .مووع إبووراهيم والقلوو  الوويت آمنووحل معووه
 يبو  إ   قولمي  عندئوذ لفطورة الفيه،فإذا ّبم يهدقونه اب خراج من بينهم،إذا   ينتوه عون قعولهتم إىل سولاء ا

« نيَ ِموووووَن اْلقوووووالِ  َمِلُكووووومْ ِإيِنِ لِعَ :قوووووالَ  »:أن يعوووووالنهم بكراهووووو  موووووا هوووووم عليوووووه مووووون كوووووذوذ يف تقوووووزز واستبشووووواع
هووذا  أن ينجيوه مون ابلوودعاء مث يتلجوه إىل ربوه.هم يف امش ووزازيقوذ  بووه لولط يف وجوله.الكور  البال :..والقلى

ِب َوأَْهِلك ِ َّا يَوْعَمُللنَ »:البالء هل وأهله  « ..َربِِ ْنَِِ
ىل ربوه أن إيتلجوه  فهول.وهل فيهم.وهل   يعمل عملهم ولكنوه ُيوك بفطرتوه الصواقق  أنوه عمول مورق مهلوك

 ينجيه وأهله  ا سيأخذ به قلمه من التدمْي.
ْيناُ  َوأَْهَلُه َأمْجَِعنيَ »:جاب اّلِل قعلة نبيهواست  « ..ينَ  اْلغاِبرِ لزا  يف ِإ َّ َعجُ .فَوَنجَّ

لز سوولء تقوور القوولم علووى فعلووتهم وقوود كانووحل عجوو -سوولر أخوورى  كمووا يووذكر يف  -هووذ  العجوولز هووك امرأتووه 
 « ..َطُر اْلُمْنَذرِينَ مَ را ،َفساَء َمطَ  ِهمْ َوأَْمَطْران َعَليْ .مُثَّ َقمَّْراَن اهْلَخرِينَ »املنكرة،وتعينهم عليها  

 ألرقن.امليحل يف ويظن أوا توي  هحل البحر ا.ومنها قري  سدوم.قيل خسفحل قراهم وغطاها املاء
  وقد كشووو.نوبعوووخ علمووواء نبقوووات األرم ييكووودون أن البحووور امليوووحل يغمووور مووودان كانوووحل آهلووو  ابلسوووكا

 رابني.املذب  الذي تقدم عليه القبعخ رجال اهلتر بقااي حصن  لار البحر،و لار  
 يف امللضلع. وقلله الفصل -حل على هذا الن -وعلى أي  حال فقد قا القرآن نبأ قرى للط 
 َوِإنَّ َربَّوووَك هَلُووولَ .نيَ ُهْم ُموووْيِمنِ ْكثَوووورُ َوما كووواَن أَ :ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   »:مث يعقوووه علوووى مصووورعهم ابلتعقيوووه املكووورور

 .« .اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ 
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 [191إل   176اآليات :(26]سور  الشمراء ):ثامنةالوحد  ال

 مع شميب عليه السالا أصحاا ا يكةلقطات من قصة  

َلُكوْم َرُسولل  أَِموني   ( ِإيِنِ 177َعْيه  َأ  تَوتوَُّقولَن )( ِإْذ قاَل هَلُْم ُكو176َكذََّب َأْصحاُب اأْلَْيَكِ  اْلُمْرَسِلنَي )}  
َ َوأَِنيعُووووولِن ) (178) ْلعووووواَلِمنَي َعلوووووى َربِِ ا ْن َأْجووووور  ِإْن َأْجووووورَِي ِإ َّ ِمووووو( َوموووووا َأْسووووو َوُلُكْم َعَلْيوووووِه 179فَووووواتوَُّقلا اّللَّ
تَوْبَخُسولا  ( َو 182لا اِبْلِقْسطاِس اْلُمْسوَتِقيِم )( َوزِنُ 181أَْوُفلا اْلَكْيَل َو  َتُكلنُلا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن ) (180)

( قواُللا 184وَّلِونَي )اتوَُّقلا الَّوِذي َخَلَقُكوْم َواْ؟ِِبلَّوَ  اأْلَ ( وَ 183 َأْكياَءُهْم َو  تَوْعثَوْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسِديَن )النَّاسَ 
وووا أَنْوووحَل ِموووَن اْلُمَسوووحَّرِيَن ) َأْسوووِقْ  ( فَ 186كووواِذِبنَي )ُلنوووا َوِإْن َنظُنُوووَك َلِموووَن الْ َوموووا أَنْوووحَل ِإ َّ َبَشووور  ِمثوْ  (185ِإ َّ

وووماِء ِإْن ُكْنوووحَل ِموووَن الصَّووواِقِقنَي ) بُلُ  ( َفَكووو188َل َريبِِ أَْعلَوووُم ِ وووا تَوْعَملُووولَن )( قوووا187َعَلْينوووا ِكَسوووفا  ِموووَن السَّ ذَّ
ُهْم ُموْيِمِننَي نَّ يف ذلِوَك هَليَو   َوموا كواَن َأْكثَوورُ إِ ( 189 )فََأَخَذُهْم َعذاُب يَوْلِم الظُلَِّ  ِإنَُّه كواَن َعوذاَب يوَوْلم  َعِظويم  

 { (191َوِإنَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ) (190)
مسوا  العوثة كبقيو  القصوا يف  عوكء هنوا يف -ارحك قبول قصو  ملسوى ومكاووا التو -وهذ  قص  كوعيه 

ويبودو أن مودين  .يك  الشوجر الكثيو  امللت واأل.أهل مدين -البا غ -وأصحاب األيك  هم .هذ  السلرة
يج  حوووولل خلوووووملقع موووودين بووووني احلجوووواز وفلسووووطني.عاورهووووا هووووذ  الغيضوووو  اللريفوووو  موووون األكووووجار كانووووحل

 أخوووذ األجووور،مث العقب .وقووود بووودأهم كوووعيه  وووا بووودأ بوووه كووول رسووولل قلموووه مووون أصووول العقيووودة والتعفووو  عووون
يِم،َو  اِبْلِقْسوطاِس اْلُمْسوَتقِ ا يَن،َوزِنُل ُمْخِسرِ أَْوُفلا اْلَكْيَل َو  َتُكلنُلا ِمَن الْ »:يلاجههم  ا هل من خاص  كأوم

 «.نَ تَوْبَخُسلا النَّاَس َأْكياَءُهْم،َو  تَوْعثَوْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسِدي
 امليوووزان واملكيوووال،وأن ذخووووذوا أن يطففووولا يف -لريت األعووورا  وهووولق سووووكموووا ذكووور يف   -وقووود كوووان كوووأوم 

ن يعووووولا بوووووثما بوووووثمن خبوووووك ويبابلقسووووور والغصوووووه زائووووودا عووووون حقهم،ويعطووووولا أقووووول مووووون حووووو  الناس،ويشووووو و 
قسو  يف م ابلعدل والم رسلهلوقد أمره.ويبدو أوم كانلا يف  ر قلافل التجارة،فكانلا يتحكملن فيها.مرتفع

دل يف حلوووو  والعووووو  تسووووتطيع أن تغضووووك عوووون ا.هووووذا كلووووه،ألن العقيوووودة الصووووحيح  يتبعهووووا حسوووون املعاملوووو 
ل  خا.للاحووووداهم،وهل يوووذكرهم خبووووالقهم معوووامالت النوووواس.مث اسوووتجاش كووووعيه مشوووواعر التقووولى يف نفلسوووو

 «.وَِّلنيَ َ  اأْلَ َواتوَُّقلا الَِّذي َخَلَقُكْم َواْ؟ِِبلَّ »:األجيال كلها والسابقني مجيعا
ووا أَ :لاقالُ »:قووللفمووا كووان موونهم إ  أن يطلقوولا عليووه ا هتووام  نووه مسووحلر،فهل حلوو  ويهووذي  ووا ي نْووحَل ِمووَن ِإ َّ

يكوووووووووولن  -يف زعمهووووووووووم  -فهل بشوووووووووور مثلهم،ومووووووووووا هكووووووووووذا .سووووووووووتنكروا رسووووووووووالته..وإ  أن ي« اْلُمَسووووووووووحَّرِينَ 
 «.اْلكاِذِبنيَ  ُنَك َلِمنَ ْن َنظُ َوإِ .َوما أَْنحَل ِإ َّ َبَشر  ِمثْوُلنا»:ويرملنه ابلكذب فيما يقلل.الرسلل

 مواق  علويهم رجل ه وأن يسووإ  أن يتحدو  أن ذتيهم  ا حلفهم به من العذاب إن كان صواققا فيموا يدعيو
« حَل ِموَن الصَّواِقِقنيَ اِء ِإْن ُكْنو السَّومفََأْسِقْ  َعَلْينا ِكَسفا  ِمونَ »:من السماء،أو ُيطمها عليهم ويسقطها قطعا

 رمي ....وهل هدي املسته  اهلازئ املستهني  وهل كبيه بتحدي املشركني للرسلل الك
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بُ »:ليوووولل و  تط  قون تفصووووي..ويعجوووول السوووويا  ابلنهايوووو« َريبِِ أَْعلَووووُم ِ ووووا تَوْعَملُوووولنَ :قووووالَ » فََأَخووووَذُهْم .ل ُ َفَكذَّ
ألنفووواس ويثقووول كوووديد يكوووتم ا حووور خوووان  أخوووذهم:..قيل« ِإنَّوووُه كووواَن َعوووذاَب يوَوووْلم  َعِظووويم  .َعوووذاُب يوَوووْلِم الظُلَّ ِ 

زعهم   املدويوو  تفوو  اجمللجلووهلووا بوورقا،مث إذا هووك الصوواعق مث تووراءت هلووم سحاب ،فاسووتظللا ّبووا فلجوودوا.الصوودور
 هم تدمْيا.وتدمر 

يَو  ،َوما  هَل  يف ذلِوَك ِإنَّ »:كورورفالظل  كانحل    اليولم املعلولم  مث اوكء التعقيوه امل« يلم الظل »وكان ذلك 
 «.يمُ َوِإنَّ َربََّك هَلَُل اْلَعزِيُز الرَّحِ .كاَن َأْكثَورُُهْم ُمْيِمِننيَ 

 وحتم القصا يف السلرة ليجكء على إير  التعقيه األخْي ..
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 [227إل   192اآليات :(26]سور  الشمراء ):ااسمةالوحد  ال

 نقي شبهات الك ار حول القرآن وإثبات مصدره الرباني

لَن ِموووَن اْلُمْنوووِذرِيَن ( َعلوووى قَوْلبِوووَك لَِتُكووو193أْلَِمووونُي )( نوَوووَزَل بِوووِه الوووُروُ  ا192َوِإنَّوووُه لَتَوْنزِيوووُل َربِِ اْلعووواَلِمنَي )} 
 هَلُوْم آيَو   أَْن يَوْعَلَموُه ُعَلمواُء بَوِب  أََوَ ْ َيُكنْ  (196نَي )( َوِإنَُّه َلِفك زُبُِر اأْلَوَّلِ 195 َعَريبِ  ُمِبني  )( بِِلسان  194)

(  199 )َقوورَأَُ  َعلَووْيِهْم موووا كووانُلا بِووِه ُموووْيِمِننيَ ( فوَ 198( َولَووْل نَوزَّْلنووواُ  َعلووى بَوْعووِخ اأْلَْعَجِمووونَي )197ِإْسوورائِيَل )
تِيَوُهْم فَويَوووأْ  (201 )َحوووَّتَّ يوَوووَرُوا اْلَعوووذاَب اأْلَلِووويمَ  (   يُوْيِمنُووولَن بِوووهِ 200ذِلَك َسوووَلْكناُ  يف قُولُووولِب اْلُمْجووورِِمنَي )َكووو

( أَفَورَأَيْووحَل 204تَوْعِجُللَن )( أَفَِبَعووذابِنا َيْسوو203 )( فَويَوُقللُوولا َهووْل حَنْووُن ُمْنظَووُرونَ 202بَوْغتَوو   َوُهووْم   َيْشووُعُروَن )
ُهْم موا كوانُلا مُيَتوَّعُولَن ) (206( مُثَّ جاَءُهْم موا كوانُلا يُلَعوُدوَن )205ِإْن َمتوَّْعناُهْم ِسِننَي )  (207موا أَْغو  َعونوْ

ِه الشَّووياِننُي ( َومووا تَونَوزَّلَووحْل بِوو209ُكنَّووا لوواِلِمنَي )  ( ذِْكوورى َومووا208َومووا أَْهَلْكنووا ِمووْن قَوْريَوو   ِإ َّ هَلووا ُمْنووِذُروَن )
َبِغك هَلُْم َوما َيْسوَتِطيُعلَن )210) ُوْم َعوِن ال (211( َوما يَونوْ دُْع َموَع اّللَِّ ِإهلوا  ( فَوال تَو212سَّوْمِع َلَمْعُزولُولَن )ِإوَّ

ِبنَي )  َك ِلَموِن اتوَّبَوَعوَك ِمونَ ( َواْخِفوْخ َجناَحو214قْووَرِبنَي )( َوأَْنِذْر َعِشوْيََتَك اأْلَ 213آَخَر فَوَتُكلَن ِمَن اْلُمَعذَّ
ووْل َعلَووى اْلَعزِيووِز الوورَِّحيِم )َوتوَ   (216لُوولَن )( فَووِإْن َعَصووْلَ  فَوُقووْل ِإيِنِ بَوورِيء  ِ َّووا تَوْعمَ 215اْلُمووْيِمِننَي ) ( 217لَكَّ

ووواِجِديَن )218الَّوووِذي يَوووراَ  ِحووونَي تَوُقووولُم ) وووِميُع اْلَعلِووويُم )219( َوتَوَقُلبَوووَك يف السَّ ( َهوووْل 220( ِإنَّوووُه ُهوووَل السَّ
وووياِننُي )أُنوَ  ووو222 أَفَّوووا   أَيِووويم  )تَونَووووزَُّل َعلوووى ُكووولِِ  (221بِِوووُ ُكْم َعلوووى َموووْن تَونَووووزَُّل الشَّ ْمَع َوَأْكثَوووورُُهْم  ( يُوْلُقووولَن السَّ

ُوْم يف ُكولِِ واق  يَِهيُمولَن )( أََ ْ تَوورَ 224( َوالُشَعراُء يَوتَِّبُعُهُم اْلغاُووَن )223كاِذبُلَن ) ُوْم يوَ 225 َأوَّ ُقللُولَن ( َوَأوَّ
ِلُموولا لُ انْوَتَصووُروا ِمووْن بَوْعووِد مووا  َكثِووْيا  وَ  َوذََكووُروا اّللََّ ِإ َّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاتِ  (226مووا   يَوْفَعلُوولَن )

َقِلُبلَن ) َقَله  يَونوْ  { (227َوَسيَوْعَلُم الَِّذيَن لََلُملا َأيَّ ُمنوْ
 مقدمة الوحد 

 عقاب.حدي والوقص  الت.وقص  التكذيه وا عرام.ص  الرسل والرسا تانتهى القصا وكله يعرم ق
مشووووركك قووووريا و  - -واحلدية فيهووووا خوووواص برسوووولل اّلِل .وقوووود بوووودأ هووووذا القصووووا بعوووود مقدموووو  السوووولرة
ْعنَوواقُوُهْم هَلَووا َفظَلَّووحْل أَ      نُونَوووِزِْل َعلَووْيِهْم ِمووَن السَّووَماِء آيَوو( ِإْن َنَشووأْ 3}َلَعلَّووَك اَبِخووع  نَوْفَسووَك َأ َّ َيُكلنُوولا ُمووْيِمِننَي )

ّ  4َخاِضووِعنَي ) بُلا5ِضوونَي )َعْنووُه ُمْعرِ   َّ َكووانُلاإِ ( َوَمووا َذْتِوويِهْم ِمووْن ذِْكوور  ِمووَن الوورَّمْحَِن حُمْووَد َفَسووَيْأتِيِهْم  ( فَوَقووْد َكووذَّ
 ..[6 - 3:( { ]الشعراء6أَنْوَباُء َما َكانُلا بِِه َيْستَوْهزِئُلَن )

كله  واذج للقولم ذتويهم أنبواء موا كوانلا بوه يسوتهزئلن  فلموا انتهوى القصوا عواق السويا  مث سوي  القصوا،و 
إىل ملضلع السلرة الذي تضمنته املقدم  فجاء هوذا التعقيوه األخْي،يتحودّ عون القرآن،فييكود أنوه تنزيول 

ويشوْي  -ومنوه هوذا القصوا الوذي مضوحل بوه القرون،فوإذا القورآن ينوزل بوه مون رب العواملني  -رب العاملني 
إ وا .إىل أن علماء بوب إسورائيل يعرفولن خوث هوذا الرسولل وموا معوه مون القرآن،ألنوه موذكلر يف كتوه األولني

املشركلن يعاندون الد ئل الظاهرة ويزعملن أنوه سوحر أو كوعر،ولل أن أعجميوا   يوتكلم العربيو  نوزل عليوه 
اق هول الوذي يقعود ّبوم عون ا ميوان   ضوع  ألن العنو.هذا القورآن فوتال  علويهم بلغوتهم موا كوانلا بوه مويمنني
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ومووا هوول  .كمووا تتنووزل ابألخبووار علووى الكهان  - -الوودليل  ومووا تنزلووحل الشوويانني ّبووذا القوورآن علووى حمموود 
 كذلك بشعر،فإن له منهجا تبتا والشعراء يهيملن يف كل واق وف  ا نفعا ت واألهلاء.

م أنبواء موا  قبل أن ذتويهلعوذاب،و ابني،قبل أن ذخوذهم اّلِل إ ا هل القرآن املنوزل مون عنود اّلِل توذكْيا للمشورك
َقَله  يَونوْ »كانلا به يستهزئلن   « ..َقِلُبلنَ َوَسيَوْعَلُم الَِّذيَن لََلُملا َأيَّ ُمنوْ

 « ..ِلسان  َعَريبِ  ُمِبني  بِ .نَ ُكلَن ِمَن اْلُمْنِذرِيْلِبَك لِتَ قوَ َعلى .نَوَزَل بِِه الُروُ  اأْلَِمنيُ .َوِإنَُّه لَتَوْنزِيُل َربِِ اْلعاَلِمنيَ »
هوول و  - -قوورآن موون عنوود اّلِل علووى قلووه رسوولل اّلِل نووزل ّبووذا ال -م عليووه الِسووال -والوورو  األمووني جثيوول 

قلبوه  نزل بوه علوى.راعيا مباكو أمني على ما نزل به،حفيج عليه،نزل به على قلبه فتلقا  تلقيا مباكرا،ووعا  
وهم يعرفوولن .هم القورآنهول لسووان قلموه الوذي يودعلهم بوه،ويتلل علوي.مبنيليكولن مون املنوذرين بلسوان عوريب 

 بلغوتهم وأنوه ،وإن كوانمدى ما ميلك البشر أن يقلللا ويدركلن أن هذا القورآن لويك مون جونك كوالم البشور
 يشك  نه آت من مصدر غْي بشري بيقني..بنظمه،و عانيه،و نهجه،وبتناسقه

يَوْعَلَمووُه  َيُكووْن هَلُوْم آيَوو   أَنْ  أََو َْ .نيَ أْلَوَّلِوواَوِإنَّوُه َلِفووك زُبُوِر »:ليول آخوور خووارجكوينتقول موون هوذا الوودليل الووذايت إىل ق
 « ..ُعَلماُء َبِب ِإْسرائِيلَ 

كتووووه   ء ّبووووا يففقوووود ورقت صووووف  الرسوووولل الووووذي ينووووزل عليووووه القرآن،كمووووا ورقت أصوووولل العقيوووودة الوووويت جووووا
ه قود سولن أن زمانولرسلل،وُيهوذ  الرسوال ،وينتظرون هوذا ا األولني.ومن مث كان علماء بب إسرائيل يتلقعلن

 -الم  بووون سوووأللهوووم وُيووودّ بعضوووهم بعضوووا ّبوووذا كموووا ورق علوووى لسوووان سووولمان الفارسك،ولسوووان عبووود اّللِ 
 األخبار يف هذا تبت  كذلك بيقني.و  -رضك اّلِل عنهما 

م بووه ليل فلوول جوواءهصوولر الوود  لقإ ووا يكووابر املشووركلن ويعانوودون جملوورق املكووابرة والعنوواق،  لضووع  احلجوو  و 
إليوه،حَّت  أنوه مولحى بوه اع فولا أعجمك   ينط  العربي  فتال  عليهم قرآان عربيا ما آمنلا به،و  صدقل ،و 

« نيَ ُموْيِمنِ  َعلَوْيِهْم موا كوانُلا بِوهِ  ،فَوَقورَأَ ُ ْعَجِمنيَ َولَوْل نَوزَّْلنواُ  َعلوى بَوْعوِخ اأْلَ »:مع هذا الدليل الذي ابه املكابرين
.. 

مث يعقووه علووى هووذا  ن . كوول قليوولوتصوولير لعنوواقهم ومكووابرهتم يف - -ويف هووذا تسووري  عوون رسوولل اّلِل 
ل  أن يتلقووووو فهكوووووذا قضوووووك األمووووور.التكوووووذيه مكتووووولب علوووووى القووووولم موووووالزم هلوووووم  كوووووم عنووووواقهم ومكابرهتم

ناُ  ذِلَك َسووَلكْ َكو»:عرونحَّت ذتويهم العوذاب وهوم يف غفلو    يشو.ابلتكذيه،كأنوه نبوع يف قلولّبم   ُيولل
 « ..ْشُعُرونَ يَ يَوُهْم بَوْغَت   َوُهْم   يَم،فَوَيْأتِ اأْلَلِ    يُوْيِمُنلَن بِِه َحَّتَّ يَوَرُوا اْلَعذابَ .يف قُوُللِب اْلُمْجرِِمنيَ 

ذيه  ميوان والتكوو  عوودم اهي و.إنوه علووى هوذ  اهلي  :فيقلل.والتعبوْي يرسوم صوولرة حسوي  ملالزمو  التكووذيه هلم
ه هوذ  توويظل علوى هي .كذاب بوهفهل   اري فيها إ  م.لى هذ  اهلي   نظمنا  يف قللّبم وأجرينا ع.ابلقرآن

علووى  وقوود بقووك بعضووهم فعووال..« ونَ    َيْشووُعرُ    َوُهوومْ فَويَووْأتِيَوُهْم بَوْغتَوو».« .َحووَّتَّ يوَووَرُوا اْلَعووذاَب اأْلَلِوويمَ »يف قلوولّبم 
  فقوو  ظووويف هووذ  اللح.،ومن مث إىل العووذاب األلويم .هوذا اللضووع حووَّت فووار  هوذ  األرم ابلقتوول أو املوولت

 « ..َهْل حَنُْن ُمْنَظُروَنف:فَويَوُقلُللا»:يفيقلن
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ذاب تعجللن عوووهيهووات هيهووات  ولقوود كووانلا يسوو.هوول حنوون ميجلوولن إىل فرصوو  أخرى،نصوول  ّبووا مووا فات
لنقلوو  اهم يسوتبعدون علهم،وااّلِل،علوى سوبيل ا سووتهزاء وا سوتهتار،واغ ارا  ووا هوم فيوه موون متاع،يبلود حسوو

هول ف.رون أن هلللما يتصول كأوم كأن ذوي النعم  قلما حطر بباهلم أن تزول وق.منه إىل العذاب والنكال
ُللَنف نا َيْسوووتَوْعجِ َعوووذابِ أَفَبِ »:يووولقظهم هنوووا مووون هوووذ  الغفل ،ويرسوووم هلوووم صووولرهتم حوووني ُيووول ّبوووم موووا يسوووتعجللن

هُ أَ ما .ونَ  جاَءُهْم ما كانُلا يُلَعدُ أَفَورَأَْيحَل ِإْن َمتوَّْعناُهْم ِسِننَي،مُثَّ   .. «ْم ما كانُلا مُيَتوَُّعلنَ ْغ  َعنوْ
اع سوواقط   لن املتوووإذا سوون.ويف ا؟انووه اهلخوور هقوو  اللعيوود.فيضووع صوولرة ا سووتعجال ابلعووذاب يف جانووه

 كأوا   تكن،  تغب عنهم كي ا،و  ختف  من عذاّبم.
يوُوْيَتى ِ َنْوَعوِم أَْهوِل الوُدنْوَيا ِموْن أَْهوِل »  --الِوك  قَواَل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ ويف احلودية الصوحي  َعوْن أَنَوِك بْوِن مَ 

َغ   مُثَّ يُوَقوواُل اَي ابْووَن آَقَم َهووْل رَأَيْووحَل َخووْْي ا قَووُ  َهووْل  َموورَّ بِووَك نَعِوويم  قَووُ  النَّوواِر يوَووْلَم اْلِقَياَمووِ  فَوُيْصووَبُ  ِ  النَّوواِر َصووبوْ
َغ   ِ  اْ؟َنَّوفَويَوُقلُل َ  وَ  وا ِ  الوُدنْوَيا ِموْن أَْهوِل اْ؟َنَّوِ  فَوُيْصوَبُ  َصوبوْ .َويُوْيَتى  ََِكودِِ النَّواِس بُوْيس  ِ  فَويُوَقواُل لَوُه اّللَِّ اَي َربِِ

رَّ ىِب بوُوُيس  قَوُ  َو َ رَأَيْوحُل اَي اْبَن آَقَم َهْل رَأَْيحَل بُوْيس ا َقُ  َهْل َمرَّ ِبَك ِكدَّة  َقُ  فَويَوُقولُل  َ َواّللَِّ اَي َربِِ َموا َمو
 ...1829«ِكدَّة  َقُ  

د ئل بووسوول ،يذكرها ة فيهووا ر وأن رمحو  اّلِل أ  يهلووك قريوو  حووَّت يبعو.مث حولفهم  ن ا نووذار مقدموو  اهلووال 
 « ..ا لاِلِمنيَ ما ُكنَّ وَ .ذِْكرى .َوما أَْهَلْكنا ِمْن قَوْريَ   ِإ َّ هَلا ُمْنِذُرونَ »:ا ميان
والفطرة بذاهتا هك بلجلق ااوال  اللاحود موا   .أخذ اّلِل على البشر عهد الفطرة أن يلحدو  ويعبدو  ولقد

فإذا نسووك النوواس .وبووة ق ئوول ا ميووان يف الكلن،كلهووا يوولحك بلجوولق ااووال  اللاحوود.1830تفسوود وتنحوور 
فالرسووال  ذكوورى .فللاعهوود الفطوورة وأغفلوولا ق ئوول ا ميان،جوواءهم نووذير يووذكرهم مووا نسوولا،ويلقظهم إىل مووا أغ

يف أخووووذ القوووورى بعوووود ذلووووك « َومووووا ُكنَّووووا لوووواِلِمنيَ »زايقة يف العوووودل والرمحوووو  .تووووذكر الناسووووني وتوووولقج الغووووافلني
 فإ ا هل جزاء النكس  عن خ  اهلدى ومنهج اليقني..واهلال  ابلعذاب

وووووويا»:مث يبوووووودأ معهووووووم جللوووووو  جديوووووودة عوووووون القوووووورآن الكوووووورمي َبغِووووووكوَ .ِننيُ َومووووووا تَونَوزَّلَووووووحْل بِووووووِه الشَّ هَلُووووووْم َومووووووا  ما يَونوْ
ُْم َعِن السَّْمِع َلَمْعُزوُللنَ .َيْسَتِطيُعلنَ   « ..ِإوَّ

سوتعجاهلم كوذيبهم به،واتتطرق مع لقد قرر يف ا؟لل  املاضي  أنه تنزيل رب العاملني نزل به الرو  األمني واس
كهان،الوذين  ريقو  الن وها هل ذا ينفك قعلاهم أنوه مون وحوك الشويانني علوى.ما يتلعدهم من عذاب فيه .

 خبار.كانلا يزعملن أن الشيانني شتيهم خبث الغيه،وابلسمع الذي يتكهنلن فيه ابأل
 ل إىل الضوواللنني توودعوالشوويا.وهل يوودعل إىل اهلوودى والصووال  وا ميان.ومووا يليوو  هووذا القوورآن ابلشوويانني

بووه  إ ووا يتنووزل.موون اّللِ  لحك بووهفهم معزولوولن عوون  وواع الوو.والفسوواق والكفر.ومووا هووم  سووتطيعني أن ذتوولا بووه
 وليك هذا  يسلر للشيانني..الرو  األمني،إبذن من رب العاملني

                                                 
 ( 7266[)93/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 1829
 )السيد رمحه هللا ( .3921ص  9جزء « سْي:وإذا أخذ ربك من بب آقم من لهلرهم ذريتهم وأكهدهم على أنفسهميراجع تف  - 1830
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يكولن غوْي  ل -هول أبعود مون يكولن عنوه و  -ذر  من الشور  ُي - -وهنا يلتفحل اباطاب إىل رسلل اّلِل 
 تَودُْع فَوال»:موا ويرعوا قائلحظوه يوذمور  ابلتلكول علوى اّلِل،الوذي .ويكلفه إنذار عشوْيته األقربني.أوىل ابحلذر

ِن اتوَّبَوَعووووَك ِمووووَن َواْخِفْخ َجناَحووووَك ِلَموووو.نيَ اأْلَقْوووووَربِ  ْيََتكَ َوأَنْووووِذْر َعِشوووو.َمووووَع اّللَِّ ِإهلووووا  آَخووووَر فَوَتُكوووولَن ِمووووَن اْلُمَعذَِّبنيَ 
َوتَوَقُلبَوَك .ي يَوراَ  ِحونَي تَوُقلمُ الَّوذِ .َعزِيِز الرَِّحيمِ لْ ْل َعَلى اَوتَولَكَّ .ِإيِنِ بَرِيء  ِ َّا تَوْعَمُللنَ :فَِإْن َعَصْلَ  فَوُقلْ .اْلُمْيِمِننيَ 

 « ..ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ .يف السَّاِجِدينَ 
كنوووه وهوووذا حموووال ول.تلعووودا ابلعوووذاب موووع املعوووذبني،لل قعوووا موووع اّلِل إهلوووا آخرم - -وحوووني يكووولن الرسووولل 

ولويك  هلخورينف من يودعل هوذ  الودعلة مون ا فكي  يكلن غْي ف وكي  ينجل من العذاب.فرم للتقريه
 -ر كخصوه بعود إنوذاو هنالك حماابة،والعذاب   يتخل  حوَّت عون الرسولل،لل ارتكوه هوذا ا مث العظويم  

- شوووور    هم العووووذاب لوووول بقووولا علووووى اللتكلن ملوووون سوووولاهم عوووثة،أن هووووي ء يتهووودق.يكلووو  إنووووذار أهلوووه
 « ..َوأَْنِذْر َعِشْيََتَك اأْلَقْوَرِبنيَ »:ييمنلن

،قَالَ  ُ َعوووزَّ َوَجلَّ :َعوووِن ابْوووِن َعبَّاس  وووا أَنْووووَزَل اّللَّ الصََّفا،َفَصوووِعَد أََتى النَّوووِلُ :}َوأَنْوووِذْر َعِشوووْيََتَك األَقْوَرِبنَي{،قَوووالَ :َلمَّ
ووكُء إِلَْيووِه،َوَبنْيَ :َعَلْيووِه،مُثَّ اَنَقى َعووُة َرُسوولَلُه،فَوَقاَل َرُسوولُل اَي َصووَباَحاْ  فَوواْجَتَمَع النَّوواُس إِلَْيووِه،َبنْيَ َرُجوول  اَِ  َرُجوول  يَوبوْ

رَأَيْوُتْم لَوْل َأْخوَثُْتُكْم أَنَّ َخوْيال  ِبَسوْفِ  َهوَذا ...اَي َبِب َعْبِد اْلُمطَِّلِه،اَي َبِب ِفْهر ،اَي َبِب ُلَييِ  اَي َبِب اَي َبِب :هللِا 
قْوُتُملين  فَوِإيِنِ نَوِذير  َلُكوْم بَونْيَ يَوَدْي َعوَذاب  َكوِديد  فَوَقواَل أَبُول :نَوَعْم قَالَ : ف قَواُللااْ؟ََبِل،تُرِيُد أَْن تُغِوَْي َعَلْيُكْم،َصودَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ :هَلَه   {:تَوب ا َلَك َسائَِر اْليَوْلِم،أََما َقَعْلتَوَنا ِإ َّ هِلََذا ف فَأَنْوَزَل اّللَّ  .1831}تَوبَّحْل يََدا َأيب هَلَه  َوَتهَّ
الصَّوَفا، َفَصووِعَد َعَلْيوِه مُثَّ اَنَقى أاََي َصووَباح ا، فَوواْجَتَمَع النَّواُس إِلَْيووِه بَوونْيَ أََتى َرُسوولُل اّللَِّ :، قَووالَ وَعوِن ابْووِن َعبَّواس  

َعووُة َرُسوولَلُه، فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  ووكُء إِلَْيووِه َوبَوونْيَ َرُجوول  يَوبوْ ْهوور ، اَي بَووِب :"اَي بَووِب َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه، اَي بَووِب فِ َرُجوول  اَِ
قْوُتُملينف"، قَووا نَوَعْم، قَاَل:"فَووِإيِنِ :ُللاأَرَأَيْوووُتْم لَووْل َأْخووَثُْتُكْم أَنَّ َخووْيال ِبَسووْفِ  َهووَذا اْ؟َبَووِل تُرِيووُد أَْن تُغِووَْي َعلَووْيُكْم َصوودَّ

 1832نَِذير  َلُكْم َبنْيَ يََدْي َعَذاب  َكِديد "
ووا نَوزَلَووحْل ) َوأَنْووِذْر َعِشووْيََتَك األَقْوووَرِبنَي ( َصووِعَد النَّووِبُ  -رضووى هللا عنهمووا  -وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس    - -قَوواَل َلمَّ

لُِبطُولِن قُووَرْيا  َحوَّتَّ اْجَتَمُعلا،َفَجَعوَل الرَُّجوُل ِإَذا َ ْ .« اَي بَوِ  ِفْهور ،اَي بَوِ  َعوِدىِ  » َعَلى الصَّوَفا َفَجَعوَل يُونَواِقى 
أَرَأَيْووَتُكْم لَوْل َأْخوَثُْتُكْم أَنَّ َخوْيال  » َسَل َرُسل   لِيَوْنظَُر َموا ُهَل،َفَجواَء أَبُول هَلَوه  َوقُووَرْيا  فَوَقواَل َيْسَتِطْع أَْن َحْرَُج أَرْ 

ووُتْم ُمَصوودِِِقىَّ  فَووِإىنِِ نَووِذير  »  قَووالَ .قَوواُللا نَوَعْم،َمووا َجرَّبْونَووا َعَلْيووَك ِإ َّ ِصووْدق ا .« اِبلْووَلاِقى تُرِيووُد أَْن تُغِووَْي َعَلْيُكْم،َأُكنوْ
فَوَقوواَل أَبُوول هَلَووه  تَوب ووا لَووَك َسووائَِر اْليَوْلِم،أهَِلَووَذا مَجَْعتَونَووا فَونَوزَلَووحْل ) تَوبَّووحْل يَووَدا َأىِب .« َلُكووْم بَوونْيَ يَووَدْى َعووَذاب  َكووِديد  

  1833هَلَه  َوَتهَّ * َما أَْغَ  َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسَه (

                                                 
 صحي  2802( 2801[ )783/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1831
 ( صحي 18228[)455/ 11تفسْي ابن أيب حامت ] - 1832
 ( يته:خسر 7047[)494/ 15املكنز ] -صحي  البخارى - 1833
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ووا نَوزَلَووحْل )َوأَنْووِذْر َعِشووْيََتَك األَقْوووَرِبنَي( قَوواَم َرُسوولُل اّللَِّ وأخوورج مسوولم َعووْن َعاِئَشووَ  قَ  َعلَووى الصَّووَفا  --الَووحْل َلمَّ
 اّللَِّ َكويوْ  ا اَي فَاِنَمَ  بِْنحَل حُمَمَّد  اَي َصِفيَُّ  بِْنحَل َعْبِد اْلُمطَِّلِه اَي َبِ  َعْبِد اْلُمطَِّلِه  َ أَْمِلُك َلُكوْم ِمونَ » فَوَقاَل 

ُتْم سَ   .1834«.ُللىِن ِمْن َماىِل َما ِك وْ
وووووا نَوزَلَوووووحْل َهوووووِذِ  اهليَوووووُ  }َوأَنْوووووِذْر َعِشوووووْيََتَك األَقْووووووَرِبنَي{ ]الشوووووعراء:وَعوووووْن َأيب ُهَريْورََة،قَالَ  [ مَجَوووووَع َرُسووووولُل هللِا :َلمَّ

 َوووا،فَقال ،أَْنِقوووُذوا أَنْوُفَسوووُكْم ِموووَن النَّاِر،فَوووِإيِنِ :قُوَرْيش   َ أَْملِوووُك َلُكوووْم َضووور ا َو َ نَوْفع وووا َولِبَوووِب َعْبوووِد اَي َمْعَشوووَر قُوَرْيا 
ووود  :َمنَوووا   ِمثْوووَل َذلِوووَك،َولَِبِب َعْبوووِد اْلُمطَّلِوووِه ِمثْوووَل َذِلَك،مُثَّ،قَوووالَ  ، أَْنِقوووِذي نَوْفَسوووِك ِموووَن اَي فَاِنَموووُ  بِْنوووحَل حُمَمَّ

 ..1835 أَنَّ َلِك َرمِح ا َسأَبُوُلَها بَِباَلهِلَا.النَّاِر،فَِإيِنِ َ  أَْمِلُك َلِك َضر ا َو َ نَوْفع ا،ِإ َّ 
ألمر،وكيوو  أبلغووه لعشووْيته األقووربني،ونفخ ا - -فهووذ  األحاقيووة وغْيهووا تبووني كيوو  تلقووى رسوولل اّلِل 

عهم ا إذا   يوووونففعهم كووووي يوووود  موووون أموووورهم،ووكلهم إىل رّبووووم يف أموووور اهلخوووورة،وبني هلووووم أن قوووورابتهم لووووه   توووون
 ووضووولحه،ونفك  نصووواعتهوهوووذا هووول ا سوووالم يف.م مووون اّلِل كوووي ا،وهل رسووولل اّلِل .عملهم،وأنوووه   ميلوووك هلووو

 اللسان  بني اّلِل وعباق  حَّت عن رسلله الكرمي.
اَحووَك اْخِفووْخ َجنوَ »:يديووه كووذلك بووني اّلِل لرسوولله كيوو  يعاموول املوويمنني الووذين يسووتجيبلن لوودعلة اّلِل علووى

 « ..ِلَمِن اتوَّبَوَعَك ِمَن اْلُمْيِمِننيَ 
احيوه حوني لطوائر جنصلرة خفوخ ا؟نا ،كموا حفوخ ا.فهل اللني والتلاضع والرف  يف صلرة حسي  جمسم 

وكوووان هووول .القرآن فقووود كوووان خلقوووه.موووع املووويمنني نووولال حياته - -وكوووذلك كوووان رسووولل اّلِل .يهووم ابهلبلط
 ال مج  احلي  الكامل  للقرآن الكرمي.

ِإيِنِ بَورِيء  ِ َّوا :َصوْلَ  فَوُقولْ ِإْن عَ فَو»:م إىل رّبم،ويثأ  ا يعمللنوكذلك بني اّلِل له كي  يعامل العصاة فيكله
 « ..تَوْعَمُللنَ 

 بقتال املشركني. - -وكان هذا يف مك ،قبل أن ييمر الرسلل 
ووْل َعلَووى اْلعَ »:ىل ربه،يصووله بووه صوول  الرعايوو  الدائموو  القريبوو إ - -مث يتلجووه بووه  يَووراَ  الَّووِذي .يمِ زِيووِز الرَّحِ َوتَولَكَّ
 «.ْلَعِليمُ ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع ا.َوتَوَقُلَبَك يف السَّاِجِدينَ .ِحنَي تَوُقلمُ 

 -ويصووووفه .هر  كلووووه بقعهوووم وعصووووياوم،متثائ مووون أعماهلم،وتلجووووه إىل ربووووك معتمووودا عليه،مسووووتعينا يف أمووو
ابألنووووك  - -مث يشووووعر قلووووه الرسوووولل .العزة والرمحوووو :لصووووفتني املكووووررتني يف هووووذ  السوووولرةاب -سووووبحانه 
مجاعو   دتوه ويورا  يف  يف وحيرا.فربه يرا  يف قيامه وحد  للصالة،ويرا  يف صفل  ا؟ماع  السواجدة.والقرىب

ُهوَل  ِإنَّوهُ »:لاتوهراتوه وقعيرى حركاتوه وسكناته،ويسومع خط.املصلني يتعهدهم وينظمهم وييمهم ويتنقل بينهم
وووِميُع اْلَعلِووويمُ  هكوووذا كوووان و .ظووو  والعناي ب واملالحإينووواس ابلرعايووو  والقووور  ..ويف التعبوووْي علوووى هوووذا النحووول« السَّ

 ..ويف جل هذا األنك العللي كان يعيا .شعر أنه يف كن  ربه،ويف جلار  وقربهي - -رسلل اّلِل 
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ه الورو  نزل بو.لعواملنيال مون رب ففك املرة األوىل أكود أنوه تنزيو.وا؟لل  األخْية يف السلرة حلل القرآن أيضا
زل علوى مثول يانني   تتنور أن الشوأما يف هوذ  املورة فيقور .ة الثاني  نفوى أن تتنوزل بوه الشوياننيويف املر .األمني
ذين  أمانتووه وصوودقه وصووال  منهجووه إ ووا تتنووزل علووى كوول كووذاب آمث ضووال موون الكهووان الوويف - -حمموود 

الشَّوياِننُيف تَونَووزَُّل  تَونَووزَّلُ ْن َموْم َعلوى َهوْل أُنَوبِِوُ كُ »:يتلقلن إُياءات الشيانني ويوذيعلوا موع التضوخيم والتهليول
 « ..يُوْلُقلَن السَّْمَع َوَأْكثَورُُهْم كاِذبُلنَ .َعلى ُكلِِ أَفَّا   أَيِيم  

كنوووولن إىل لوووويهم وير إوكووووان يف العوووورب كهووووان يزعموووولن أن ا؟وووون تنقوووول إلوووويهم األخبار،وكووووان النوووواس يلجووووأون 
 يودعلن إىل  يو  حوال أوهم علوى .ألكاذيوهوالتصودي  ّبوم جوري وراء األوهوام وا.نبلءاهتم.وأكثرهم كاذبلن

هول يوودعل النوواس ّبووذا و  - -وموا هكووذا كووان رسوولل اّلِل .هودى ،و  ذموورون بتقوولى،و  يقوولقون إىل إميان
 القرآن إىل منهج قلمي.

وهم يف حوْيهتم كيوو  .إنوه كواعر - -إنوه كوعر،ويقلللن عون النول :ولقود كوانلا يقللولن عون القورآن أحياان
م،ويغلبهم ز مشووواعرهلقووولل الوووذي   يعرفووولن لوووه نظْيا،والوووذي يووودخل إىل قلووولب النووواس،ويهيلاجهووولن هوووذا ا

 على إراقهتم من حية   ميلكلن له رقا.
نهج القوورآن غووْي موونهج الشووعراء وموونهج وموو - -فجوواء القوورآن يبووني هلووم يف هووذ  السوولرة أن موونهج حمموود 

   مسوتقيم إىل يف نريو غايو  حمدقة،ويسوْيفإن هذا القرآن يستقيم على وج واضو ،ويدعل إىل.الشعر أصال
ا يصووور  يقوولل اليوولم قوول  ينقضووه غووودا،و  يتبووع أهوولاء وانفعووا ت متقلبوو  إ وو  - -والرسوولل .هووذ  الغاي 

 الشوووعراء أسووورىوالشوووعراء ليسووولا كذلك..علوووى قعلة،ويثبوووحل علوووى عقيدة،ويووودأب علوووى مووونهج   عووولج فيه
مور ويرون األ.انوحلا كيفموا كمشاعرهم وتقلقهم إىل التعبوْي عنهوتتحكم فيهم .ا نفعا ت والعلان  املتقلب 

 هووووم مث.  آخووووريرضوووولن فيقللوووولن قل ،ويسووووخطلن فيقللوووولن قوووول .ويف حلظوووو  أبيخ.اللاحوووود يف حلظوووو  أسوووولق
يللن أفعوا  يهوا،ويتخفأصحاب أمزج    تثبحل علوى حوال  هوذا إىل أووم حلقولن عولا  مون الولهم يعيشولن 

هلم واقعوا م يف خيواهو ألوم حلقلنفيقل اهتمامهم بلاقع األكياء،.واقع  يتأيرون ّبا ونتائج مث حاللوا حقيق 
 آخر يعيشلن عليهف

حه الوودعلة فلصووا.ناسولوويك كووذلك صوواحه الوودعلة اندقة،الووذي يريوود هقيقهووا يف عووا  اللاقووع وقنيووا ال
يقج مفتول  القلوه،وهول ميضوك يف نريقوه علوى منهجوه إىل هدفوه مفتول  العني،.هد ،وله منهج،وله نري 

 لناس. عا  االعقل   يرضى ابللهم،و  يعيا ابلر ى،و  يقنع ابألحالم،حَّت تصب  واقعا يف
َوالُشووَعراُء يَوتَّووِبُعُهُم »:وموونهج الشووعراء رتلفووان،و  كووبه  هنا ،فوواألمر واضوو  صووري  - -فموونهج الرسوولل 

ُووْم يف ُكوولِِ واق  يَِهيُموو.اْلغوواُوونَ  ُْم يَوُقللُوولَن مووا   يَوْفَعلُوولَنف .لنَ أََ ْ تَوووَر َأوَّ فهووم يتبعوولن املووزاج واهلوولى وموون مث «.َوَأوَّ
يتوووبعهم الغووواوون اهلوووائملن موووع اهللى،الوووذين   مووونهج هلوووم و  هووود .وهم يهيمووولن يف كووول واق مووون وقاين 
الشووعلر والتصوولر والقلل،وفوو  ا نفعووال الووذي يسوويطر علوويهم يف حلظوو  موون اللحظووات هووحل وقووع موويير موون 

ألوم يعيشلن يف عولا  مون صونع خيواهلم ومشواعرهم،يييرووا علوى واقوع .املييرات.وهم يقلللن ما   يفعللن
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احليوووووواة الووووووذي   يعجووووووبهم  وموووووون مث يقللوووووولن أكووووووياء كثووووووْية و  يفعللوووووووا،ألوم عاكوووووولها يف تلووووووك العوووووولا  
وهوول موونهج حيوواة كاموول  -الم امللهلموو ،وليك هلووا واقووع و  حقيقوو  يف قنيووا النوواس املنظوولرة  إن نبيعوو  ا سوو

إن نبيعو   -معد للتنفيذ يف واقع احلياة،وهل حرك  ضخم  يف الضمائر املكنلنو  ويف أوضواع احليواة الظواهرة 
ألن الشوواعر حلوو  حلمووا يف  -يف الغالووه  -ا سوالم هووذ    تالئمهووا نبيعوو  الشووعراء كمووا عورفتهم البشووري  

لووم ويعموول علووى هقيقووه،وُيلل املشوواعر كلهووا لتحقوو  يف عووا  فأما ا سووالم فْييوود هقيوو  احل.حسووه ويقنووع بووه
 اللاقع ذلك النملذج الرفيع.

احلقوائ   إذا كانوحل هوذ فو.ملهِلموا سالم ُيه للناس أن يلاجهلا حقائ  اللاقع و  يهربولا منهوا إىل اايوال ا
 يريد. الذينهج   تعجبهم،و  تنف  مع منهجه الذي ذخذهم به،قفعهم إىل تغيْيها،وهقي  امل

هقيوو   ذ  الطاقوو  يفسووتغر  هوويفا سووالم .وموون مث   تبقووى يف الطاقوو  البشووري  بقيوو  لاحووالم املهِلموو  الطائرة
كمووا قوود   -تووه الفوون لذاو األحووالم الرفيعوو ،وف  منهجووه الضووخم العظيم.ومووع هووذا فا سووالم   ُيووارب الشووعر 

لويت ا نفعوا ت اهولاء و مونهج األ.لشوعر والفنإ وا ُيوارب املونهج الوذي سوار عليوه ا.يفهم مون لواهر األلفاا
 رو  علوى مونهجسوتقر الوتفأما حني .  ضاب  هلا ومنهج األحالم املهلم  اليت تشغل أصحاّبا عن هقيقها

لوو  يف ملشوواعر النبييوو  هووذ  اا سالم،وتنضوو  بتأيراهتووا ا سووالمي  كووعرا وفنووا وتعموول يف اللقووحل ذاتووه علووى هق
وأموا  تخلفوا قبيحوا مل مشولها   علا  و يو  تعويا فيها،وتودع واقوع احليواة كموا هوقنيا اللاقع و  تكتفك خبل

اويووووو  اهوووووا مووووون ز حوووووني يكووووولن للووووورو  مووووونهج تبوووووحل يهووووود  إىل غايووووو  إسوووووالمي ،وحني تنظووووور إىل الووووودنيا ف  
 ا سالم،يف ضلء ا سالم،مث تعث عن هذا كله كعرا وفنا.

 أللفاا.االفن،كما قد يفهم من لاهر فأما عند ذلك فا سالم   يكر  الشعر و  ُيارب 
قة   وتلوك هوك مواوهذ.شوري ولقد وجه القرآن القللب والعقلل إىل بدائع هذا الكلن،وإىل خفااي الونفك الب

ذ فافي  والنفوووا  يف الشوووقوووويف القووورآن وقفوووات أموووام بووودائع االووو  والووونفك   يبلووو  إليهوووا كوووعر .الشوووعر والفووون
 .وا حتفال بتلك البدائع وذلك ا؟مال

الصَّواحِلاِت،َوذََكُروا  ا َوَعِملُولا آَمنُول ِإ َّ الَّوِذينَ »:ومن مث يستثب القرآن الكرمي من ذلوك اللصو  العوام للشوعراء
َ َكِثْيا ،َوانْوَتَصووووُروا ِمووووْن بَوْعووووِد مووووا لُِلُموووولا هي ء آمنوووولا .املووووك اللصوووو  العووووذاخلووووني يف ق..فهووووي ء ليسوووولا « اّللَّ

ىل العمووول اقووواهتم إوعملووولا الصووواحلات فاعهوووحل ن.حل حيووواهتم علوووى منهجفوووامتات قلووولّبم بعقيدة،واسوووتقام
 ااْي ا؟ميل،و  يكتفلا ابلتصلرات واألحالم.

 لذي اعتنقل .ة احل  اوانتصروا من بعد ما للملا فكان هلم كفا  ينفثلن فيه ناقتهم ليصللا إىل نصر 
د شووركني علووى عهوور  واملعركوو  مووع الشوووموون هووي ء الشووعراء الووذين انفحوولا عوون العقيوودة وصوواحبها يف إابن امل

مون كوعراء  -نهم رضوك اّلِل عو -سان بن تبحل،وكعه بن مالك وعبد اّلِل بن رواحو  ح - -رسلل اّلِل 
ّلِل هجولان رسولل ايقود كواان األنصار،ومنهم عبد اّلِل بن الزبعرى،وأبل سفيان بن احلواّر بون عبود املطلوه و 

- - مهما ومدحا رسلل اّلِل وانفحا عن ا سالم.يف جاهليتهما،فلما أسلما حسن إسال 
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« َوِجْثِيوُل َمَعوَك  -أَْو َهواِجِهْم  -اْهُجُهوْم » حِلَسَّواَن  - -قَواَل قَواَل النَّوِبُ  -رضى هللا عنه  -وَعِن اْلَثَاِء 
1836. 

،قَالَ  َيِب َعْبووُد الوورَّمْحَِن بْوُن َعْبووِد هللِا بْووِن َكْعووِه بْوو:وَعوِن الُزْهرِيِِ ُ َحوودَّ ،ِحنَي أَنْوووَزَل اّللَّ ،أَنَّ َكْعووَه بْووَن َمالِووك  ِن َمالِوك 
ووووْعِر َمووووا أَنْوَزَل،أَتَووووى النَّووووِلَّ  ووووْعِر َمووووا قَووووْد :فَوَقووووالَ تَوبَوووواَرَ  َوتَوَعوووواىَل يف الشِِ َ تَوبَوووواَرَ  َوتَوَعوووواىَل قَووووْد أَنْوووووَزَل يف الشِِ ِإنَّ اّللَّ

 .1837ِإنَّ اْلُمْيِمَن ُاَاِهُد ِبَسْيِفِه َوِلَسانِهِ : َعِلْمحَل،وََكْيَ  تَوَرى ِفيِه ف فَوَقاَل النَِّلُ 
،َعْن أَبِيِه،أَنَّووُه قَوواَل لِلنَّووِلِِ  ووْعِر َمووا :وَعووْن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َكْعووِه بْووِن َمالِووك  َ َعووزَّ َوَجوولَّ قَووْد أَنْوووَزَل يف الشِِ ِإنَّ اّللَّ

   1838ْيِفِه َوِلَسانِِه،َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،َلَكَأنَّ َما تَوْرُملَوُْم بِِه َنْضُ  النوَّْبِل.ِإنَّ اْلُمْيِمَن ُاَاِهُد ِبسَ :أَنْوَزَل،فَوَقالَ 
جووودت وفووو  رة الووويت و والصووولر الووويت يتحقووو  ّبوووا الشوووعر ا سوووالمك والفووون ا سوووالمك كثوووْية غوووْي هوووذ  الصووول  

ا،ليكلن جلانبهوو ه موونمقتضياهتا.وحسووه الشووعر أو الفوون أن ينبووع موون تصوولر إسووالمك للحيوواة يف أي جانوو
 كعرا أو فنا يرضا  ا سالم.

م ا لوه أو ألاي  اجيودو وليك مون الضوروري أن يكولن قفاعوا و  قفعوا و  أن يكولن قعولة مباكورة لإلسوالم 
نظوورة إىل  وإن.ميالوويك موون الضووروري أن يكوولن يف هووذ  امللضوولعات ليكوولن كووعرا إسووال.ا سووالم ورجالووه .

هلوووك الشوووعر   يف حسوووهوج  بشوووعلر املسووولم الوووذي يووورب  هوووذ  املشووواهد ابّللِ سوووراين الليووول وتووونفك الصوووب ، ز 
ئ كفيلوو  أن تنشووه اّلِل،لوإن حلظوو  إكوورا  واتصووال ابّلِل،أو ّبووذا اللجوولق الووذي أبدعوو.يف صووميمه ا سووالمك

 كعرا يرضا  ا سالم.
 ر نشووأ موون هووذاأميووا كووعف.ومفوور  الطريوو  أن لإلسووالم تصوولرا خاصووا للحيوواة كلها،وللعالقووات والوورواب  فيها

 التصلر فهل الشعر الذي يرضا  ا سالم.
َقَله  يوَ َأيَّ مُ  َوَسيَوْعَلُم الَِّذيَن لََلُملا»:وختتم السلرة ّبذا التهديد اافك اجململ َقِلُبلنَ نوْ  « ..نوْ

كما هلم ابلعوذاب.واستعجا السلرة اليت اكتملحل على تصلير عناق املشركني ومكابرهتم،واستهتارهم ابللعيد
 لحل على مصارع املكذبني على مدار الرسا ت والقرون.اكتم

تمثول يف صوولر ملرهوولب يوكأنه ا يقوواع األخوْي ا.الووذي يلخوا ملضوولع السولرة.تنتهوك ّبووذا التهديود املخي 
 وتزلزل كيان الظاملني زلزا  كديدا..كَّت،يتمثلها اايال ويتلقعها

 
 

 

                                                 
 ( 3213[) 357/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 1836
 صحي  15877( 15785[)416/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1837
 صحي  27716( 27174[ )777/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1838
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 ث وأسمونمكي ة وآياأها ثال ( سور  الن مل27)

 أهم أغراض السور 

ل فيهمووا يووه يتمثوومقدموو  وتعق:هووذ  السوولرة مكيوو  نزلووحل بعوود الشووعراء وهووك اضووك علووى نسووقها يف األقاء
ييكد ،ويثز مللضولع،و ملضلع السلرة الذي تعا؟ه وقصا بني املقدمو  والتعقيوه يعوني علوى تصولير هوذا ا

ألمم،للعوووثة امووون كوووَّت  ملاقووو  الغوووابرين قوووبلهمفيوووه ملاقووو  معينووو  للملازنووو  بوووني ملقووو  املشوووركني يف مكووو  و 
 والتدبر يف سنن اّلِل وسنن الدعلات.

ا ميان ابّلِل،وعباقتووووه وحوووود ،وا ميان :ل العقيوووودةهوووو -سووووائر السوووولر املكيوووو  ك  -وملضوووولع السوووولرة الرئيسووووك 
اّلِل  ن  نوا ميا.لمووه سوولا وا ميووان ابلوولحك وأن الغيووه كلووه ّلِل،  يع.ابهلخرة،ومووا فيهووا موون يوولاب وعقاب

قلة كلهوا ن احللل وال  ميان وا.هل ااال  الراز  واهه النعم وتلجيه القله إىل ككر أنعم اّلِل على البشر
 ّلِل،وأن   حلل و  قلة إ  ابّلِل.

 .وذيت القصا لتثبيحل هذ  املعاين وتصلير عاقب  املكذبني ّبا،وعاقب  امليمنني
حلق  ر يتووه للنووار وذهابووه إليها،وندائووه .مقدموو  السوولرة تلووك -الم لِسوواعليووه  -شيت حلقوو  موون قصوو  ملسووى 

علووى  ت اّلِل وهووميبهم آبايمث يعجوول السوويا  خبووث تكووذ.موون املووا األعلى،وتكليفووه الرسووال  إىل فرعوولن ومل ووه
فوانظر كيو   لما وعللالوجحدوا ّبا واستيقنتها أنفسهم »..يقني من صدقها وعاقب  التكذيه مع اليقني 

 .وكذلك كأن املشركني يف مك  كان مع آايت القرآن املبني.«  املفسدينكان عاقب
ان موووع النملووو ،ومع مث قصووو  سوووليم -م عليهموووا السوووال -وتليهوووا إكوووارة إىل نعمووو  اّلِل علوووى قاوق وسوووليمان 

ر هوووووذ  مهموووووا بشوووووكوفيهوووووا تظهووووور نعمووووو  اّلِل علوووووى قاوق وسوووووليمان وقيا.اهلدهووووود ،وموووووع ملكووووو  سوووووبأ وقلمها
دة ك أصولل العقيوظهر كوذلتوفيها .العلم وامللك والنبلة مع تسخْي ا؟ن والطْي لسليمان وهك نعم .النعم 

 اليت يدعل إليها كل رسلل.
واسووتقبال  -بوواق اّلِل عوهوول عبوود موون  -ويووثز بصووف  خاصوو  اسووتقبال ملكوو  سووبأ وقلمهووا لكتوواب سووليمان 

ليمان مووا سووذي وهووه  هوول الووواّللِ .وأول ك ييمنوولن ويسوولملن.هووي ء يكووذبلن واحوودون.قووريا لكتوواب اّللِ 
ا يمان ومووما ملوك سول.وهل الوذي ميلوك كول كوكء، وهول الوذي يعلوم كول كوكء.وهه،وسخر له ما سوخر

 علمه إ  قطرة من ذلك الفيخ الذي   يغيخ.
كور اّلِل متهم قتلوه مث له،وتبييويثز فيها تمر املفسدين منهم عليه وعلى أه.وتليها قص  صاحل مع قلمه مثلق

وقود كانوحل ..« لََلُمولا اِويَو   ِ واخلهُتُْم فَِتْلوَك بُويُو»:وْناة صاحل وامليمنني معه،وتدمْي مثولق موع املتوآمرينابلقلم،
 صاحل وللميمنني.لوتبيحل له،كما بيتحل مثلق  - -قريا تتآمر على رسلل اّلِل 

أانس  مجوووو  أوووووو هم إبخراجووووه موووون قووووريتهم هوووول وامليمنوووولن معه، .وحووووتم القصووووا بقصوووو  لوووولط مووووع قلمووووه
َمطَورا  َفسواَء   َعلَوْيِهمْ ْمطَوْرانَوأَ »:يتطهرون  وما كان من عاقبتهم بعود إذ هواجر لولط مون بينهم،وتوركهم للودمار

 « ..َمَطُر اْلُمْنَذرِينَ 
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تمووورت يف ذلوووك قبووول هجرتوووه مووون بوووني لهووورانيهم بقليل.فوووإذا و - -ولقووود  وووحل قوووريا إبخوووراج الرسووولل 
ْي أم موووا خوووآّلِل .ىاحلمووود ّلِل وسوووالم علوووى عبووواق  الوووذين اصوووطف:لق»:انتهوووى القصوووا بووودأ التعقيوووه بقللوووه

ر ااووال  انع املوودبيووريهم يوود الصوو.مث أخووذ يطوول  معهووم يف مشوواهد الكوولن،ويف أغوولار النفك..« يشووركلنف
شوواهد مع  وبعووخ مث عوورم علوويهم أحوود أكووراط السووا.الراز ،الووذي يعلووم الغيووه وحوود ،وهم إليووه راجعوولن

  ابلساع  يف ذلك اليلم العظيم.القيام ،وما ينتظر املكذبني
وا أُِموْرُت أَْن أَْعبُودَ »:وحتم السلرة إبيقاع يناسه ملضلعها وجلها ُه ُكوُل َدِة الَّوِذي َحرََّمهوا َولَوِذِ  اْلبَوْلوَربَّ هو ِإ َّ

وووَموووِن اْهتَووودْرآَن فَ َوأَْن أَتْولُوووَلا اْلُقووو.َكوووكء، َوأُِموووْرُت أَْن َأُكووولَن ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنيَ  ْفِسوووِه َوَموووْن َضووولَّ ا يَوْهتَوووِدي لِنوَ ى فَِإ َّ
ا أاََن ِمَن اْلُمْنِذرِينَ :فَوُقلْ   « ..غاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللنَ رُِفلَوا،َوما َرُبَك بِ ايتِِه فَوتَوعْ يُكْم آَسْيُِ .احْلَْمُد ّللَِّ :َوُقلِ .ِإ َّ

كلنيو  وآايته ال.اصو لغيوه خابه علوم اّلِل املطلو  ابلظواهر والبانن،وعلمو.وال كيوز يف هوذ  السولرة علوى العلم
لوويم هووه ّبووذا التعْي وتنليوتعليم سووليمان منطوو  الطوو.والعلم الووذي وهبووه لووداوق وسووليمان.الوويت يكشووفها للنوواس

واووووكء يف التعقيووووه .«يم  َعلِوووويم  ْن َحِكووووَوِإنَّووووَك لَتُوَلقَّووووى اْلُقووووْرآَن ِمووووْن لَوووودُ »:وموووون مث اووووكء يف مقدموووو  السوووولرة..
وووماواِت َواأْلَْرِم اْلَغْيوووَه ِإ َّ اّللَُّ   يَوْعلَوووُم َموووْن :قُووولْ » َعثُلنَ  َيْشوووُعُرونَ   َوموووايف السَّ َن يُوبوْ قَّاَرَ  ِعْلُمُهوووْم يف ابَوووِل .أايَّ

 ِكتواب  أْلَْرِم ِإ َّ يف ائِبَو   يف السَّوماِء َواغَوما ِمْن .نَ ْعِلُنل َوِإنَّ َربََّك لَيَوْعَلُم ما ُتِكُن ُصُدورُُهْم َوما يوُ ».« .اهْلِخرَةِ 
 تَوْينوا قاُوَق َوُسوَلْيمانَ آَوَلَقوْد »:ان قص  سوليميفواكء ..« َسُْيِيُكْم آايتِِه فَوتَوْعرُِفلَوا »:واكء يف ااتام« ُمِبني  

ا النَّوواُس َهوواي أَيوُ »:ويف قوولل سووليمان..« ْلُمووْيِمِننيَ بوواِقِ  ااحْلَْمووُد ّللَِِّ الَّووِذي َفضَّووَلنا َعلووى َكثِووْي  ِمووْن عِ :ِعْلمووا  َوقا 
اأْلَْرِم َويَوْعلَوُم ْاَوْهَء يف السَّوماواِت وَ ي ُحْرُِج ا الَّذِ َأ َّ َيْسُجُدوا ّللَِّ »:ويف قلل اهلدهد..« ُعلِِْمنا َمْنِطَ  الطَّْْيِ 

غمضوو   لووى إحضووار  يف يقوودر عوعنوود مووا يريوود سووليمان استحضووار عوورش امللكوو ، .«مووا خُتُْفوولَن َومووا تُوْعِلنُوولنَ 
 «.تابِ الَِّذي ِعْنَدُ  ِعْلم  ِمَن اْلكِ »:حل من ا؟ن،إ ا يقدر على هذ عني عفري

ك وميضو. ااتامملطلوع إىلوهكذا توثز صوف  العلوم يف جول السولرة تظللهوا بشوَّت الظوالل يف سوياقها كلوه مون ا
 فصيال.فنأخذ يف استعراضها ت.سيا  السلرة كله يف هذا الظل،حسه تتابعه الذي أسلفنا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3249 

 [6إل   1اآليات :(27]سور  النمل ):الوحد  ا ول 

 إثبات مصدر القرآن وأهم ص ات المؤمنين   

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
 الصَّووالَة َويُوْيتُوولَن ( الَّووِذيَن يُِقيُمولنَ 2ِمِننَي )( ُهوودى  َوُبْشورى لِْلُموويْ 1نوك تِْلووَك آايُت اْلُقووْرآِن وَِكتواب  ُمبِووني  )}

 (4 فَوُهوووْم يَوْعَمُهووولَن ) أَْعمووواهَلُمْ ْيِمنُووولَن اِبهْلِخووورَِة َزيوَّنَّوووا هَلُووومْ ( ِإنَّ الَّوووِذيَن   يوُ 3هْلِخووورَِة ُهوووْم يُلِقنُووولَن )الزَّكووواَة َوُهوووْم ابِ 
ُدْن َحِكوويم  ِإنَّووَك لَتُوَلقَّووى اْلُقووْرآَن ِمووْن لَوو( وَ 5ُروَن )أْلَْخَسووأُْول ِووَك الَّووِذيَن هَلُووْم ُسوولُء اْلَعووذاِب َوُهووْم يف اهْلِخوورَِة ُهووُم ا

 { (6َعِليم  )
تاحو  وهك م.رآن كلوهسولرة والقواألحر  املقطع  للتنبيه على املاقة األولي  اليت تتوأل  منهوا ال..« سني.نا»

لووك ا فحووام ..ويو التحوودي  وهم يعجووزون أن ييلفوولا منهووا كتووااب كهووذا القرآن،بعوود.؟ميووع النووانقني ابلعربيوو 
 « .. اْلُقْرآِن وَِكتاب  ُمِبني  تِْلَك آايتُ »:ذلك التنبيه ذكر القرآن

ني تقبال املشووورك  بوووني اسووووذكووور  ّبوووذ  الصوووف  هنوووا يبووودو لنوووا أنوووه للملازنووو  اافيووو.والكتووواب هووول نفسوووه القرآن
 وهل.هم سووليمانرسووله إلوويللكتواب املنووزل علوويهم موون عنوود اّلِل واسووتقبال ملكوو  سووبأ وقلمهووا للكتوواب الووذي أ

 « ..ُمْيِمِننيَ ُهدى  َوُبْشرى لِلْ »:يص  الكتاب  نهعبد من عباق اّلِل.مث يص  القرآن أو 
 مووواقة القووورآن نحووول اعووولفوووالتعبْي القووورآين علوووى هوووذا ال.فيوووه هووودى وبشووورى للميمنني:وهوووذ  أبلووو   وووا لووول قيل

مووا يطلووع ك.ل نري والقرآن ميوون  املوويمنني هوودى يف كوول فج،وهوودى يف كوو.وماهيتووه هوودى وبشوورى للموويمنني
 األوىل واهلخرة. عليهم ابلبشرى يف احلياتني

م نظوري كتواب علو  إن القورآن لويك.ويف ختصيا امليمنني ابهلودى والبشورى تكمون حقيقو  ضوخم  عميقو  .
ا حانووه مووقلووه،أول إ ا القوورآن كتوواب حانووه ال.أو تطبيقووك ينتفووع بووه كوول موون يقوور   ويسووتلعه مووا فيووه

زاق  داي اب ميوواننووالقلووه  لمووا كووانوك.ويسووكه نوولر  وعطوور  يف القلووه املفتل ،الووذي يتلقووا  اب ميووان واليقني
  إىل واهتودى بنولر  لد ا؟وا تذوقه حلالوة القرآن وأقر  من معانيه وتلجيهاتوه موا   يدركوه منوه القلوه الصو

هليو  انسوان ليقورأ   وإن ا وانتفع بصحبته ما   ينتفع القارئ املطمولس.ما   يهتدي إليه ا؟احد الصاق 
فت  لوه عون  قلبوه،فتيفأو عجلل،فال تنخ لوه بشوكء وفجوأة يشور  النولر أو السلرة مرات كثْية،وهل غافل 

هج،ومن نريوو  ج إىل موونوتصوونع يف حياتووه صوونع املعجووزة يف هليلهووا موون موونه.عوولا  مووا كانووحل ختطوور لووه ببال
 إىل نري .

 فالووذي  .ميانعلووى ا  وكوول الوونظم والشوورائع واهلقاب الوويت يتضوومنها هووذا القرآن،إ ووا تقوولم قبوول كوول كووكء
نهج ه إ ووا هوول املووا جوواء فيووموويمن قلبووه ابّلِل،و  يتلقووى هووذا القوورآن علووى أنووه وحووك موون عنوود اّلِل وعلووى أن يوو

 الذي يريد  اّلِل.
 .ن بشاراتمالذي   ييمن هذا ا ميان   يهتدي ابلقرآن كما ينبغك و  يستبشر  ا فيه 
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فوت   تولن .  الكنولزفتوا  هوذا ميان هول مو .إن يف القرآن كنلزا ضوخم  مون اهلودى واملعرفو  واحلركو  والتلجيوه
ب  فأموووا حوووني أصووو.نذا القرآوالوووذين آمنووولا حووو  ا ميوووان حققووولا ااووولار  ّبووو.كنووولز القووورآن إ   فتوووا  ا ميان

ا،و  ينتفوع بوه   يصونع كوي  فإنوه.للبالقرآن كتااب ي ح امل  ولن آبايته،فتصول إىل اهلذان،و  تتعوداها إىل الق
إووم .شورى .آن هودى وببوال مفتوا   والسولرة تعورم صوف  املويمنني الوذين اودون القور لقد لل كنوزا .أحد .
ا حوو  فييقوووو...يقيموولن الصووالة .« ْم يُلِقنُوولنَ رَِة ُهووالَّووِذيَن يُِقيُموولَن الصَّووالَة،َويُوْيتُلَن الزَّكوواَة،َوُهْم اِبهْلِخوو»:هووم

   كرام،مرتفعووو؟وووالل وااذي  م يف حضووورةأقائها،يقظووو  قلووولّبم ملووولقفهم بوووني يووودي اّلِل،كووواعرة أرواحهوووم  وووو
 م.حمضر  العظي إليه يف مشاعرهم إىل ذلك األف  اللضكء، مشغلل  خلانرهم بنجاء اّلِل وقعائه والتلجه

م يصوللن إخوولاواملوال و  فيطهورون نفلسوهم موون رذيلو  الشو  ويسوتعللن  رواحهوم علووى فتنو .وييتولن الزكواة .
 عضاء.ملن    ا؟ماع  املسلم  اليت هم فيها أيف اّلِل ببعخ ما رزقهم اّلِل ويقل 

ر أرواحهوم لات،ويغمفإذا حساب اهلخرة يشغل ابهلم،ويصدهم عن مجل  الشوه.وهم ابهلخرة هم يلقنلن .
 بتقلى اّلِل وخشيته واحلياء من اللقل  بني يديه ملق  العصاة.

يلابووه و لن يف رضووائه ،الطامعه وعقابووههووي ء امليمنوولن الووذاكرون اّلِل،القووائملن بتكاليفه،املشووفقلن موون حسوواب
.. 

عووووو  يف احهم،وقفوإذا هووووول نووووولر يف أرو .هوووووي ء هوووووم الوووووذين تنفوووووت  قلووووولّبم للقرآن،فوووووإذا هووووول هووووودى وبشووووورى
 ن.وإذا هل زاقهم الذي به يبلغلن وريهم الذي به يشتفل .قمائهم،وحرك  يف حياهتم

حوَّت رون يف غيهم،ا،فيسود  ييمنولن ّب وعند ذكر اهلخرة يركز عليهوا وييكود يف صولرة التهديود واللعيود ملون
لِ َك الَّوِذيَن هَلُوْم ُسولُء أُوْ .ْم فَوُهْم يَوْعَمُهلنَ ْم أَْعماهلَُ نَّا هلَُ ِإنَّ الَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة َزيوَّ »:يالقلا مصْيهم اللخيم

 « ..اْلَعذاِب،َوُهْم يف اهْلِخرَِة ُهُم اأْلَْخَسُرونَ 
 والوذي  .حلياةتودال يف اهل الزمام الذي يكب  الشوهلات والنزوات،ويضومن القصود وا عوا ميان ابهلخرة 

لووه  حيودة املتاحو فرصو  الل يعتقود ابهلخورة   ميلوك أن ُيورم نفسوه كوهلة أو يكووب  فيهوا نزوة،وهول يظون أن ال
ه طالوشوكء مون ملوموا تكواق تتسوع .للمتاع هك فرص  احليواة علوى هوذا الكلكوه،وهك قصوْية مهموا نالحل

رغباتوه قي  لذاتوه و زواتوه،وهالنفلس وأمانيها اليت   تنوال  مث موا الوذي ميسوكه حوني ميلوك إرضواء كوهلاته ون
 ألكهاقفاوهل   ُيسه حساب وقف  بني يدي اّلِل و  يتلقع يلااب و  عقااب يلم يقلم 

يه بال معول  مون تقولى ومن مث يصب  كل هقي  للشهلة واللذة مزينا للنفك اليت   تيمن ابهلخرة،تندفع إل
والنفك مطبلعوو  علووى أن هوه مووا يلووذ هلوا،وأن عوود  حسوونا مجويال مووا   هتتوود آبايت اّلِل ورسووا ته .أو حيواء

فإذا هك عد لوذهتا يف أعموال أخورى وأكولا  أخرى،تصوغر .إىل ا ميان بعا  آخر اب  بعد هذا العا  الفاين
هوول الووذي خلوو  الوونفك البشووري  علووى هووذا النحوول  -سووبحانه  -إىل جلارهووا لذائووذ البطوولن واألجسووام  واّلِل 

وجعلهووووووا مسووووووتعدة لالهتووووووداء إن تفتحووووووحل لوووووود ئل اهلدي،مسووووووتعدة للعموووووواء إن نمسووووووحل منافووووووذ ا قرا  
ومن مث .يف حوواليت ا هتووداء والعموواء -وفوو  سوونته الوويت خلوو  الوونفك البشووري  عليهووا  -ومشووي ته انفووذة .فيها
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فهوووم   ييمنووولا ابهلخووورة ..« َزيوَّنَّوووا هَلُوووْم أَْعمووواهَلُْم فَوُهوووْم يَوْعَمُهووولنَ »:هلخووورةيقووولل القووورآن عووون الوووذين   ييمنووولن اب
فنفذت سن  اّلِل يف أن تصب  أعماهلم وكهلاهتم مزين  هلوم حسون  عنودهم ..وهوذا هول معو  التوزيني يف هوذا 

لاب.والعاقب  أو فهووم حووائرون   يهتوودون فيهووا إىل صوو.فهم يعمهوولن   يوورون مووا فيهووا موون كوور وسوولء.املقووام
..سولاء  « َوُهْم يف اهْلِخورَِة ُهوُم اأْلَْخَسوُرونَ .أُْولِ َك الَِّذيَن هَلُْم ُسولُء اْلَعوذابِ »:معروف  ملن يزين له الشر والسلء

كان سلء العذاب هلم يف الدنيا أو يف اهلخرة،فااسوارة املطلقو  يف اهلخرة،حمققو  جوزاء وفاقوا علوى ا نودفاع 
 يف سلء األعمال.

َوِإنَّوَك »:- - سولل اّللِ ر تهك مقدم  السلرة إبيبوات املصودر ا هلوك الوذي يتنوزل منوه هوذا القورآن علوى وتن
 « ..لَتُوَلقَّى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحِكيم  َعِليم  

ر كوول كم ،ويودب يصونع كول كووكء .يلقووك لول اهلديوو  املباكورة السوني  موون لودن حكوويم عليم« تلقوى»ولفوج 
 ويف تنزيلووه يف.،ونريقتووهيف منهجه،وتكاليفه،وتلجيهاته.متووه وعلمووه يف هووذا القوورآنوتتجلووى حك.أموور بعلووم .

 وتناس  ملضلعاته..ويف تلا  أجزائه.إابنه
 وهل معرم حلكم  اّلِل وعلمه وتدبْي  اافك اللطي ..مث ذخذ يف القصا
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 [14إل   7اآليات :(27]سور  النمل ):الوحد  الثانية

 عليه السالا  ة موس لقطات من قص

( 7َتْصوطَُللَن ) ِشوهاب  قَووَبك  َلَعلَُّكومْ بِ ْو آتِويُكْم َث  أَ ْذ قاَل ُملسى أِلَْهِلِه ِإيِنِ آَنْسوحُل انرا  َسوآتِيُكْم ِمْنهوا خِبَو} إِ 
ُ ( اي مُ 8َلِمنَي )بِِ اْلعوا اّللَِّ رَ ُسوْبحانَ وَ فَوَلمَّا جاَءها نُولِقَي أَْن بُولرَِ  َموْن يف النَّواِر َوَموْن َحْلهَلوا  لسوى ِإنَّوُه أاََن اّللَّ

وا َرآهوا هَتْتَووُز َكأَ 9اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ) وا َجوان  َوىلَّ ُمو( َوأَلْوِ  َعصواَ  فَوَلمَّ ْ  ِإيِنِ    يُوَعقِِوْه اي ُملسوى   خَتَوْدِبرا  َو َْ وَّ
 َوأَْقِخوْل يَووَد َ  (11يم  )َغُفولر  َرِحو نا  بَوْعوَد ُسولء  فَوِإيِنِ  ُحْسو( ِإ َّ َموْن لَلَوَم مُثَّ بَودَّلَ 10َحواُ  لَوَديَّ اْلُمْرَسوُللَن )

ُوْم كوانُلا قَوْلموا    َوقَوْلِموهِ ْرَعْلنَ فِ يف َجْيِبَك خَتْرُْج بَوْيضاَء ِمْن َغْْيِ ُسلء  يف ِتْسِع آايت  ِإىل  ( فَوَلمَّوا 12اِسوِقنَي )فِإوَّ
َقنَوْتها أَنْوُفُسووُهْم لُْلموو ( َوَجَحووُدوا13ْحر  ُمبِووني  )جوواَءهْتُْم آايتُنووا ُمْبِصوورَة  قوواُللا هووذا ِسوو فَوواْنظُْر   ا  َوُعلُوول اِّبووا َواْسووتَويوْ

 {  (14َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمْفِسِديَن )
َوِإنَّووَك »:اىل يف هووذ  السوولرةبعوود قللووه تعوو -م عليووه الِسووال -تعوورم هووذ  احللقوو  السووريع  موون قصوو  ملسووى 

 نك لسحل بدعا يف هذا التلقك.إ - -اّلِل  وكأ ا ليقلل لرسلل..«  َلُدْن َحِكيم  َعِليم  لَتُوَلقَّى اْلُقْرآَن ِمنْ 
موون قلمووك  ا تلقووا وليك موو.فهووا هوول ذا ملسووى يتلقووى التكلي ،وينوواقى ليحموول الرسووال  إىل فرعوولن وقلمووه

للمووووا ا حوووودون ّبووووافها هووووم أو ء قوووولم ملسووووى تسووووتيقن نفلسووووهم آبايت اّلِل،ولكوووونهم .بووودعا يف التكووووذيه
 ن املكابرين   ا؟احديولينتظر قلمك عاقب« فَاْنظُْر َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمْفِسِدينَ ».وعللا

 «.َتْصطَُللنَ  ِشهاب  قَوَبك  َلَعلَُّكمْ بِ ْو آتِيُكْم َث  أَ َسآتِيُكْم ِمْنها خِبَ .ِإيِنِ آَنْسحُل انرا  :ِإْذ قاَل ُملسى أِلَْهِلهِ »  
وهل يف نريووو  علقتوووه مووون أرم مووودين إىل مصووور،ومعه زوجوووه بنوووحل .ة نوووهوقووود ذكووور هوووذا امللقووو  يف سووولر 

سوآتيكم منهووا :يودل علووى هوذا قللووه ألهله.وقوود ضول نريقووه يف ليلو  مظلموو  ابرقة.1839كوعيه عليووه الِسوالم
وكانووحل النووْيان تلقوود يف الثيوو  .وكان ذلووك إىل جانووه الطلر.خبووث أو آتوويكم بشووهاب قووبك لعلكووم تصووطللن

لسووووالكني ابلليووول فووووإذا جاءوهوووا وجوووودوا القووورى والوووود  ء،أو وجووودوا الوووودليل علووووى فووول  املرتفعووووات هلدايووو  ا
 الطري .

ريو ،أو نودها خوث الطعأن اود  وتلقوع.فقود رآهوا علوى بعد،فشوعر هلوا ابلطمأنينو  واألنك« ِإيِنِ آَنْسحُل انرا  »
إىل النووار  -م عليووه الِسووال -أن يقووبك منهووا مووا يسووتد ء بووه أهلووه يف قوور الليوول يف الصحراء.ومضووى ملسووى 

ووا جاَءهوووا نُووولقِ  »:الوويت آنسها،ينشووود خثا،فوووإذا هوول يتلقوووى النوووداء األ وووى  النَّووواِر َوَموووْن يف لرَِ  َموووْن بُووَي أَْن فَوَلمَّ
ُ ااي ُملسى ِإنَُّه أاََن ا.َوُسْبحاَن اّللَِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ .َحْلهَلا  « ..ِكيمُ ْلَعزِيُز احلَْ ّللَّ

                                                 
كان هل الشي  الكبْي الذي خدمه ملسى وتزوج إحدى ابنتيه. ولكون هوذا هول األرجو  ليك هنا  نا مقطلع به على أن كعيبا    - 1839

محوه ر )السويد  متولالني. تعاصورين أونظرا للروق قص  ملسى بعد قصو  كوعيه يف كول سورق  رحوك للقصوتني يف القورآن.  وا يولحك  وموا كواان م
 هللا (

 قومه اةؤمنني بكد وفاته قال علي:الصواب أ ه غري النيب   كيب عليه السمن  بل من
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ه وتوورتعا لووه للجوولق كلوواكوولن كله،وتتصوول بووه العوولا  واألفووال  وحشووع لووه إنووه النووداء الووذي يتجوواوب بووه ال
 القهوووا الكبوووْية قعووولة خالنوووداء الوووذي تتصووول فيوووه السوووماء ابألرم وتتلقوووى الوووذرة الصوووغْي .الضووومائر واألروا 

 ويرتفع فيه ا نسان الفاين الضعي  إىل مقام املناجاة بفضل من اّلِل.
لمنواقي لل والتعظويم ْي وا جوالولكنوه التولق -وهل معللم  -لبناء للمجهلل ّبذا ا..« فَوَلمَّا جاَءها نُلِقيَ »

كوان حلهلواف إووا علوى   لنوارف ومون ذااا كوان يف ..فمون ذ« نُلِقَي أَْن بُلرَِ  َمْن يف النَّاِر َوَمْن َحْلهَلوا»العظيم.
ألروا  ا انرا أوقوودهتا.علووىاأل إ ا كانووحل انرا مصوودرها املووا.األرجوو    تكوون انرا موون هووذ  النووار الوويت نلقوودها

ومن مث كووووووان .رة فيهوووووواوتووووووراءت كالنووووووار وهووووووذ  األروا  الطوووووواه.الطوووووواهرة موووووون مالئكوووووو  اّلِل للهدايوووووو  الكثى
لهلوا الئكو  ومون حنوار مون املإيوذاان بفويخ مون الثكو  العلليو  علوى مون يف ال« أن بلر  مون يف النوار»:النداء

لجووولق  سوووجل اليفومضووحل هوووذ  البقعوو  .نحووو  العلياوسوووجل اللجوولق كلوووه هووذ  امل.وفوويمن حلهلوووا ملسووى ...
 مبارك  مقدس  بتجلك ذي ا؟الل عليها،وإذنه هلا ابلثك  الكثى.

ُ اْلَعزِيوُز  لسوى ِإنَّوهُ اي مُ .نيَ َوُسوْبحاَن اّللَِّ َربِِ اْلعواَلمِ »:وسجل اللجولق كلوه بقيو  النوداء والنجواء « حلَِْكويمُ اأاََن اّللَّ
تفعوحل البشوري   وار .يوز احلكيم العز بلبيته للعاملني،وكش  لعبد  أن الذي يناقيه هل اّللِ ..نز  اّلِل ذاته وأعلن ر 

ووجود ملسوى ااوث عنود النوار .ىل ذلوك األفو  اللضوكء الكرميإ -ليوه الِسوالم ع -كلها يف كخا ملسوى 
 يهووودي إىل قوووبك الوووذيالووويت آنسوووها،ولكنه كوووان ااوووث اهلائووول العظووويم ووجووود القوووبك الدافئ،ولكنوووه كوووان ال

 الصراط املستقيم.
رم يف ذلووووك ة يف األوكووووان النووووداء لالصووووطفاء ووراء ا صووووطفاء التكليوووو   موووول الرسووووال  إىل أكووووث الطغووووا

 ك النجواءلوذحيوة   يوذكر ابختصوار هنا،..« َوأَلْوِ  َعصوا َ »:ومن مث جعل ربه يعود  واهوز  ويقليوه.احلني
 نداء والتكلي .ألن العثة املطللب  هك عثة ال.الطليل الذي يف سلرة نه

وووووا َجوووووان  َوىلَّ ُموووووْدِبرا  َوَ ْ يُوعَ » وووووا َرآهوووووا هَتْتَووووووُز َكَأوَّ وووووهْ فَوَلمَّ   كموووووا أمووووور فوووووإذا هوووووك تووووودب ا.فقووووود ألقوووووى عصووووو« .قِِ
 -لسوى وأقركوحل م.«ا؟وان»وتسعى،وتتحر  حركو  سوريع  كحركو  ذلوك النولع الصوغْي السوريع مون احليوات 

قون أن  عيودا عون احليو زة املفاجأة اليت   ختطر له ببال،وجرى ببيعته ا نفعالي ،وأخذته هن -عليه الِسالم 
 ل.ديدة ا نفعابيع  الشيفكر يف الرجلع  وهك حرك  تبدو فيها قهش  املفاجأة العنيف  يف مثل تلك الط

ْ  لسوى   خَتَواي مُ »:ا مث نلقي ملسى ابلنوداء العلولي املطمو ن وأعلون لوه عون نبيعو  التكليو  الوذي سويلق
ة رّبووم وهووم افلن يف حضوور رسوول   حوووال.فأنووحل مكلوو  ابلرسال ...  خت «  َحوواُ  لَووَديَّ اْلُمْرَسووُللنَ ِإيِنِ  

 يتلقلن التكلي .
دللا ذلووك إ  أن يبوو.  الووذين للملا..إ ووا حووا« َرِحوويم   فَِإيِنِ َغُفوولر  .ِإ َّ َمووْن لَلَووَم مُثَّ بَوودََّل ُحْسوونا  بَوْعووَد ُسوولء  »

 فوووإن رمحووويت.ْير إىل ااظلوووم إىل العووودل ويووودعلا الشووور  إىل ا ميان،ويووودعلا الشوووحسووونا بعووود سووولء،ويدعلا ال
 واسع  وغفراين عظيم.
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ل  ووجهووو  هووو  الرسووواواهلن وقووود انموووأن ملسوووى وقر،اهوووز  ربوووه ابملعجوووزة الثانيووو ،قبل أن يكشووو  لوووه عووون ج
 ..« لء  َوأَْقِخْل يََدَ  يف َجْيِبَك خَتْرُْج بَوْيضاَء ِمْن َغْْيِ سُ »:التكلي 
كن مشورق    عون مورم،ول فخرجوحل بيضواء -وهوك جيبوه  -وأقخل ملسى يود  يف فتحو  يلبوه .وكان هذا
حين وذ عون  وكشو  لوه ووعد  ربه أن يييد  بتسع آايت من هذا النلع الوذي كواهد منوه اينتوني.عن معجزة

ُْم  .هِ َوقَوْلمِ  يف ِتْسِع آايت  ِإىل ِفْرَعْلنَ »وجهته اليت من أجلها قعا  وجهز  ورعا     ..« انُلا قَوْلما  فاِسِقنيَ كِإوَّ
ب،ونقا ان ا؟ووودوهوووك سووونل .و  يعووودق هنوووا بقيووو  هوووذ  اهلايت التسوووع،اليت كشووو  عنهوووا يف سووولرة األعرا 

 .على ماهيتها هلايت  األن ال كيز هنا على قلة .الثمرات،والطلفان،وا؟راق،والقمل،والضفاقع،والدم
وووو»:وعلووووى وضوووولحها وجحوووولق القوووولم هلووووا َوَجَحووووُدوا ِّبووووا .ْحر  ُمِبني  ِسووووهووووذا :لاا جوووواَءهْتُْم آايتُنووووا ُمْبِصوووورَة  قالُ فَوَلمَّ

َقنَوْتها أَنْوُفُسُهْم لُْلما  َوُعُلل ا  « ..ينَ  اْلُمْفِسدِ عاِقَب ُ  فَاْنظُْر َكْيَ  كانَ .َواْستَويوْ
ت نفسوها ذ  اهلايهوويصو  .هذ  اهلايت الكثْية العدق،الكاكوف  عون احلو ،حَّت ليبصور  كول مون لوه عينان

ك   ني  قواللا ذلوسحر مبو إوا:ومع هذا فقد قاللا عنها. وا مبصرة،فهك تبصر الناس وتقلقهم إىل اهلدى
  الوذي   كوبه أووا احلو  وقود اسوتيقنحل نفلسوهم« للموا وعلولا»إ ا قوالل  .عن اقتناع به،و  عن كبه  فيه

َقنَوْتها أَنْوُفُسوووُهمْ »:فيووه الثهان.اسوووتعالء  ن،و  يطلبووولنن ا ميووواألوم   يريووودو قووواللا جحووولقا ومكووابرة،.«َواْسوووتَويوْ
 على احل  وللما له وألنفسهم ّبذا ا ستعالء الذميم.

 -لنول ا واحودون قعولةوكذلك كان كثاء قريا يستقبللن القرآن،ويسوتيقنلن أنوه احلو ،ولكنهم احدونه،
- وضوواع أا وراءهووا موون نووتهم وعقائوودهم،ملا بقوواء علووى قاي ذلك أوووم كووانلا يريوودون.إايهووم إىل اّلِل اللاحوود

ة ا سووالمي  طوور الوودعل خوهووك تقوولم علووى تلووك العقائوود البانلوو ،اليت ُيسوولن .تسووندهم،ومغاح تتلافوود عليهم
ريوه  نول الولاهك املدم  الباومطار  احل  املبني ت.عليها،وُيسلوا تتزلزل هحل أقدامهم،وترتج يف ضمائرهم

يقنته وقوووووود اسووووووت بل ألوووووووم يعرفلنووووووه  احدونووووووه.م   يعرفلنووووووهوكووووووذلك احلوووووو    احوووووود  ا؟احوووووودون ألووووووو
هم لووووى مصوووواحلنفلسووووهم،ألوم ُيسوووولن ااطوووور فيووووه علووووى وجوووولقهم،أو ااطوووور علووووى أوضوووواعهم،أو ااطوووور ع

 ومغا هم.
 فيقفلن يف وجهه مكابرين،وهل واض  مبني.

 ملاضوووع نهوووا القووورآن يفع ،كشووو  روف..وعاقبووو  فرعووولن وقلموووه مع« فَووواْنظُْر َكْيوووَ  كووواَن عاِقبَوووُ  اْلُمْفِسوووِدينَ »
 عاقبو  ابرين فيوه،إىلحلو  املكوإ ا يشوْي إليهوا هنوا هوذ  ا كوارة،لعلها تولقج الغوافلني مون ا؟احودين اب.أخرى

 فرعلن وقلمه قبل أن ذخذهم ما أخذ املفسدين.
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 [44إل   15اآليات :(27]سور  النمل )الوحد  الثالثة :

 يهما السالا وقوا سبأقصة داود وسليمان عل

( 15ُموووْيِمِننَي )ى َكثِوووْي  ِموووْن ِعبووواِقِ  الْ ضَّوووَلنا َعلوووفَ الَّوووِذي  َوَلَقوووْد آتَوْينوووا قاُوَق َوُسوووَلْيماَن ِعْلموووا  َوقوووا  احْلَْموووُد ّللَِّ } 
َّ ُسوووَلْيماُن قاُوَق َوقووواَل اي أَيُوَهوووا النَّووواُس ُعلِِْمنوووا َمْنِطووو  هوووذا هَلُوووَل اْلَفْضوووُل  ُكووولِِ َكوووْكء  ِإنَّ ينوووا ِمووونْ ْْيِ َوأُوتِ َ  الطَّوووَوَوِر

نْ 16اْلُمِبنُي ) ا َعلوى واِق ( َحوَّتَّ ِإذا أَتَوولْ 17لَن )ُهوْم يُلَزعُوفوَ ِك َوالطَّوْْيِ ( َوُحِشَر ِلُسَلْيماَن ُجُنلُقُ  ِمَن ا؟ِْنِِ َواْ ِ
( 18   َيْشووُعُروَن )َلْيماُن َوُجنُوولُقُ  َوُهوومْ َموونَُّكْم ُسووطِ  ُيَْ  النَّْمووِل قالَووحْل َ ْلَوو   اي أَيُوَهووا النَّْمووُل اْقُخلُوولا َمسوواِكَنُكْم 

والِوَديَّ َوأَْن أَْعَموَل  أَنْوَعْموحَل َعلَوكَّ َوَعلوى تَوَك الَّويِت  نِْعمَ فَوتَوَبسََّم ضواِحكا  ِموْن قَوْلهِلوا َوقواَل َربِِ أَْوزِْعوِب أَْن َأْكوُكرَ 
  َفقَّووَد الطَّوووْْيَ َفقوواَل مووا ِ َ   أََرى اهْلُْدُهوووَد أَمْ َوتوَ  (19)ِعبوواِقَ  الصَّوواحلِِنَي  صوواحِلا  تَوْرضوواُ  َوأَْقِخْلووِب ِبَرمْحَتِوووَك يف 

َة َغووْْيَ ( َفَمَكوو21ُسووْلطان  ُمبِووني  )ْأتَِيبِِ بِ ْذَ َنَّووُه أَْو لَيَوو( أَلَُعذِِبَونَّووُه َعووذااب  َكووِديدا  أَْو أَلَ 20كوواَن ِمووَن اْلغووائِِبنَي )
تُوَك ِموْن َسوَبإ  بِ بَِعيد  َفقاَل َأَحطْ  يِنِ َوَجوْدُت اْمورَأَة  َاِْلُكُهوْم َوأُوتِيَوحْل ِموْن  إِ ( 22ِقوني  )نَوبَوإ  يَ حُل ِ ا َ ْ هُِوْ  بِوِه َوِج وْ

ُن  هَلُووُم الشَّووْيطا َوَزيَّوونَ َن لِلشَّووْمِك ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ( َوَجووْدهُتا َوقَوْلَمهووا َيْسووُجُدو 23ُكوولِِ َكووْكء  َوهَلووا َعووْرش  َعِظوويم  )
ووِبيِل فَوُهووْم   يَوْهتَووُدوَن ) ُهْم َعووِن السَّ اِت  يف السَّووماو  َيْسووُجُدوا ّللَِِّ الَّووِذي ُحْوورُِج اْاَووْهءَ َأ َّ  (24أَْعموواهَلُْم َفَصوودَّ

ُ   إِ 25َواأْلَْرِم َويَوْعلَوووُم موووا خُتُْفووولَن َوموووا تُوْعِلنُووولَن ) ْنظُُر ( قووواَل َسووونوَ 26 )لوووَه ِإ َّ ُهوووَل َرُب اْلَعوووْرِش اْلَعِظووويمِ ( اّللَّ
ُهْم فَوا ْلِقوْه إِلَوْيِهْم مُثَّ تَووَللَّ ( اْذَهوْه ِبِكتوايب هوذا فَأَ 27َأَصَدْقحَل أَْم ُكْنوحَل ِموَن اْلكواِذِبنَي ) ْنظُْر مواذا يَوْرِجعُولَن َعونوْ

لوورَِّحيِم ماَن َوِإنَّووُه ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحِن انَّووُه ِمووْن ُسووَليْ إِ  (29 )( قالَووحْل اي أَيُوَهووا اْلَمووَاُ ِإيِنِ أُْلِقووَك ِإَ َّ ِكتوواب  َكوورمي  28)
   أَْمورا  َحوَّتَّ ُكْنوحُل قاِنَعو  َها اْلَمَاُ أَفْوُتلين يف أَْمورِي موا( قاَلحْل اي أَيوُ 31( َأ َّ تَوْعُللا َعَلكَّ َوأْتُلين ُمْسِلِمنَي )30)

الَوحْل ِإنَّ ق( 33رِي مواذا َشُْمورِيَن )لَْيوِك فَواْنظُ اأْلَْموُر إِ وَ س  َكوِديد  ( قاُللا حَنْوُن أُولُولا قُوولَّة  َوأُولُولا  َْ 32َتْشَهُدوِن )
 ُمْرِسووَل   إِلَووْيِهْم ِّبَِديَّوو   َوِإيِنِ  (34ِلَك يَوْفَعلُوولَن )لَّوو   وََكووذِلهووا أَذِ اْلُملُوولَ  ِإذا َقَخلُوولا قَوْريَوو   أَْفَسووُدوها َوَجَعلُوولا أَِعووزََّة أَهْ 

ووا جوواَء ُسووَلْيماَن قوو35ُع اْلُمْرَسووُللَن )فَنوواِلرَة  ِِبَ يَوْرِجوو ُ اَل أَُاِووُدوَنِن ِ ووال  َفمووا آ ( فَوَلمَّ ْْي  ِ َّووا آ ُكووْم بَووْل َخووينَ اّللَّ
   َوُهوووْم ِمْنهوووا أَِذلَّوووُنْخووورَِجنوَُّهْم ْم ِّبوووا َولَ يَونوَُّهْم ِ ُنُووولق    ِقبَوووَل هَلُووو( اْرِجوووْع إِلَوووْيِهْم فَوَلنَوووْأتِ 36أَنْووووُتْم ِّبَوووِديَِّتُكْم تَوْفَرُحووولَن )

رِيووحل  ِمووَن ( قوواَل ِعفْ 38ُمْسووِلِمنَي ) ْن َذْتُوولين ها قَوْبووَل أَ ( قوواَل اي أَيُوَهووا اْلَملَووُيا أَُيُكووْم َذْتِيووِب بَِعْرِكوو37صوواِغُروَن )
َدُ  ِعْلم  ِموَن اْلِكتواِب قاَل الَِّذي ِعنْ  (39)ني  َقِلي  أَمِ لَ َلْيِه ا؟ِْنِِ أاََن آتِيَك بِِه قَوْبَل أَْن تَوُقلَم ِمْن َمقاِمَك َوِإيِنِ عَ 
ووا َرآ ُ  لُووَلين أََأْكووُكُر أَْم ُ  قوواَل هووذا ِمووْن َفْضووِل رَ ِقر ا ِعْنوودَ  ُمْسووتَ أاََن آتِيووَك بِووِه قَوْبووَل أَْن يَوْرتَوودَّ إِلَْيووَك َنْرفُووَك فَوَلمَّ يبِِ لِيَوبوْ

وووا َيْشوووُكُر لِنَوْفِسوووِه وَ  هَلوووا َعْرَكوووها نَوْنظُوووْر  ( قووواَل َنكِِوووُروا40رمي  ) َغوووِب  َكووونَّ َريبِِ َموووْن َكَفوووَر فَوووإِ َأْكُفوووُر َوَموووْن َكوووَكَر فَِإ َّ
ووا جووا41َأهَتْتَووِدي أَْم َتُكوولُن ِمووَن الَّووِذيَن   يَوْهتَووُدوَن ) ينَووا ُه ُهووَل َوأُوتِ َءْت ِقيووَل أَهَكووذا َعْرُكووِك قالَووحْل َكأَنَّوو( فَوَلمَّ

وووا كا( َوَصووودَّها موووا كانَوووحْل توَ 42ِلِمنَي )اْلِعْلوووَم ِموووْن قَوْبِلهوووا وَُكنَّوووا ُمْسووو م  كووواِفرِيَن نَوووحْل ِموووْن قَوووولْ ْعبُوووُد ِموووْن ُقوِن اّللَِّ ِإوَّ
ووا رَأَتْووُه َحِسووبَوْتُه ؟َّوو   43) رَّق  ِمووْن قَوولارِيَر ُ َووقَوْيها قوواَل ِإنَّووُه َصوورْ   َفحْل َعووْن سووا وََكَشوو( ِقيووَل هَلَووا اْقُخلِووك الصَّوورَْ  فَوَلمَّ

 { (44 )اْلعاَلِمنيَ   َربِِ يِنِ لََلْمحُل نَوْفِسك َوَأْسَلْمحُل َمَع ُسَلْيماَن ّللَِّ قاَلحْل َربِِ إِ 
 مقدمة الوحد  
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 -م علويهم الِسوال -ى ترق هذ  ا كارة إىل قاوق،وهذ  القص  عن سليمان بعد تلك احللق  مون قصو  ملسو
ْرآَن يَوُقووُا  هووَذا اْلُقووِإنَّ »:هوااووكء فيوهوم موون أنبيوواء بوب إسوورائيل،يف السوولرة الويت تبوودأ ابحلوودية عون القوورآن و 

 « ..َعلى َبِب ِإْسرائِيَل َأْكثَوَر الَِّذي ُهْم ِفيِه َحَْتِلُفلنَ 
وإن  .رة مبسووولن  بتلسوووع أكثووور منهوووا يف أيووو  سووولرة أخووورىيف هوووذ  السووول  -م عليوووه الِسوووال -وقصووو  سوووليمان 

ا   ووا ا السوويهلووميهد .لكوو  سووبأحلقوو  قصووته مووع اهلدهوود وم.كانووحل ختووتا  لقوو  واحوودة موون حلقووات حياته
 علووى فضووله كر  ّللِ وكوو.يعلنووه سووليمان علووى النوواس موون تعلوويم اّلِل لووه منطوو  الطووْي وإعطائووه موون كوول ككء

قالو  را  سوليمان مللكوه،وإقمث مشهد ملكبه من ا؟ون وا نوك والطْي،وهوذير  لو  لقلمهوا مون هوذا امل.املبني
يف  لشوكر والنجوا عوه علوى اعمو  ابتالء،ونلبوه مون ربوه أن امالنمل  وككر  لربه على فضوله،وإقراكه أن الن

 .ا بتالء هذا 
عووووون  رة  وووووديةومناسوووووب  وروق هوووووذا القصوووووا إمجوووووا  يف هوووووذ  السووووولرة موووووا سوووووب  بيانوووووه مووووون افتتوووووا  السووووول 

لسووى وقاوق وقصووا م.نالقرآن،وتقريوور أن هووذا القوورآن يقووا علووى بووب إسوورائيل أكثوور الووذي هووم فيووه حتلفل 
 احللقات يف  ري  بب إسرائيل.وسليمان من أهم 

 :لسلرةها ومن اأما مناسب  هذ  احللق  ومقدماهتا مللضلع هذ  السلرة فتبدو يف عدة ملاضع من
وىل يف قصوووو  قاوق وا كووووارة األ - أوائلهووووا يفكمووووا أسوووولفنا   -ال كيووووز يف جوووول السوووولرة ولالهلووووا علووووى العلووووم 

أ اب كوارة إىل تعليموه  عليه يبودلنعم  اّللِ  وإعالن سليمان«  ِعْلما  َوَلَقْد آتَوْينا قاُوَق َوُسَلْيمانَ »:وسليمان هك
 ينوووااي القصووو  يبووودأ يفهووود عووون غيبتوووه عوووذر اهلدو . «اي أَيُوَهوووا النَّووواُس ُعلِِْمنوووا َمْنِطوووَ  الطَّوووْْيِ :َوقوووالَ »:منطووو  الطوووْي

ُتَك ِمْن َسَبإ  بِنَوَبإ  يَ »:بقلله  من الكتاب هول الوذي ذيت« معل»والذي عند  .«ِقني  َأَحْطحُل ِ ا  َْ هُِْ  بِِه َوِج وْ
 بعرش امللك  يف غمض  عني ..

سوليمان   القصو  كتوابويف.تكوذيهوهم يتلقلنوه ابل.وافتتا  السلرة عن القرآن كتاب اّلِل املبني إىل املشركني
ن ان موخرة لسوليمقولى املسوملا رأته من ال.تتلقا  ملك  سبأ،فما تلبة نليال حَّت شيت هك وقلمها مسلمني

ب العوورش وهل ر .ق واّلِل هوول الووذي سووخر لسووليمان مووا سووخر،وهل القوواهر فوول  عبووا.ا؟وون وا نووك والطووْي
 العظيم.

ّلِل،و  حودون آبايت اس وهوم اويف السلرة استعرام لنعم اّلِل على العباق،وآايته يف الكلن،واستخالفه للنا
 ملتوودبر هلايتاتووه عليووه لفقووه إىل كووكر نعمويف القصوو   وولذج للعبوود الشوواكر،الذي يسووأل ربووه أن ي.يشووكرونه

ع السولرة ضح  بوني ملضول ثْية ووافاملناسبات ك.اّلِل الذي   يغفل عنها،و  تبطر  النعم ،و  تطغيه القلة .
 وإكارات القص  وملاقفها.

صو  حافلو  قفهك .ذلككووقص  سليمان مع ملكو  سوبأ  ولذج وا  للقصو  يف القرآن،ولطريقو  األقاء الفوب  
خووووذ يف عرضووووها هوووا  فلنأرك ،وابملشاعر،وابملشووواهد،وبتقطيع هووووذ  املشووواهد ووضووووع الفجووولات الفنيوووو  بينابحل

 :ابلتفصيل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3257 

 وراثة سليمان لداود ومسيره مع جيشه 19 - 15الدرس ا ول:

 «.ُمْيِمِننيَ  ِعباِقِ  الْ ى َكِثْي  ِمنْ ضََّلنا َعللَِّذي فَ ااحْلَْمُد ّللَِِّ :َوقا .َوَلَقْد آتَوْينا قاُوَق َوُسَلْيماَن ِعْلما  »
قاوق  ّلِل ّبووا علووىايت أنعووم خث تقريووري عوون أبوورز الوونعم الوو.وإعالن ا فتتووا .هووذ  هووك إكووارة البوودء يف القصوو 

فقوود ورق تفصوويل مووا آ   اّلِل موون العلووم يف سوولر  فأمووا عوون قاوق.نعموو  العلم -ليهمووا السووالم ع -وسووليمان 
بوووووال معوووووه تيوب ا؟لر،ترتيال يتجووووواوب بوووووه الكووووولن مووووون حللوووووه،فأخرى.منهوووووا تعليموووووه ال تيووووول  قوووووانع الزبووووو

صوول بينووه لاجز الوويت تفائوو  واحلوووالطووْي،حلالوة صوولته،وحرارة نثاته،واسووتغراقه يف مناجوواة ربووه،وعرق  موون العل 
 نه من هوذا موامه،ليصلغ لومنها تعليمه صناع  الزرق وعدة احلرب،وتطليع احلديد .وبني ذرات هذا اللجلق

 عليمه القضاء بني الناس، ا كاركه فيه سليمان.ومنها ت.يشاء
سولر  ىل ما ذكور يفإ ضاف  وأما سليمان ففك هذ  السلرة تفصيل ما علمه اّلِل من منط  الطْي وما إليه اب

 أخرى من تعليمه القضاء،وتلجيه الراي  املسخرة له  مر اّلِل.
كء كوووكر قاوق نتهوووك اهليووو  اوووقبووول أن تو « ْيماَن ِعْلموووا  َوَلَقوووْد آتَوْينوووا قاُوَق َوُسووولَ »:تبووودأ القصووو  بتلوووك ا كوووارة

لووى كثووْي موون عهما ّبووا وسووليمان علووى هووذ  النعموو ،وإعالن قيمتهووا وقوودرها العظيم،واحلموود ّلِل الووذي فضوول
مون عبواق     علوى كثوْييل مون يوي عباق  امليمنني.فتثز قيم  العلم،وعظم  املن  بوه مون اّلِل علوى العباق،وتفضو

 اّلِل امليمنني.
م كلوه اء  ن العلوولإلُيو.ارو  يذكر هنا نلع العلم وملضلعه ألن جونك العلوم هول املقصولق اب بوراز وا له
فيموا  يوه،وأن ينفقوهحلمود علهب  من اّلِل،و ن الالئ  بكل ذي علوم أن يعور  مصودر ،وأن يتلجوه إىل اّلِل اب

مننوه  وهول بعوخ.إاي  نسيا لوهماّلِل،و   فال يكلن العلم مبعدا لصاحبه عن.يرضك اّلِل الذي أنعم به وأعطا 
عاقة لصواحبه يثمور سو  .وعطااي  والعلم الذي يبعد القله عن ربه علم فاسد،زائ  عن مصدر  وعن هدفه
جهته،وضووول و حنر  عوون و  للناس.إ ووا يثموور الشوووقاء وااوول  والقلووو  والدمار،ألنووه انقطوووع عوون مصووودر ،وا

 نريقه إىل اّلِل ..
ولكن مواذا جنوحل .بتحطيم الذرة واسوتخدامها.اليلم إىل مرحل  جيدة من مراحل العلمولقد انتهحل البشري  

 البشري  حَّت اليلم من مثل هذا العلم الذي   يذكر أصحابه اّلِل،و  حشلنه،و  ُيمودون لوه،و  يتلجهولن
  وغوووْي ااووول « انجوووازاكك»و.«هْيوكووويما»بعلمهوووم إليوووهف مووواذا جنوووحل غوووْي الضوووحااي اللحشوووي  يف قنبلووويت 

 1840والقل  الذي يير  جفلن الشر  والغرب ويتهدق ا ابلتحطيم والدمار والفناء ف

                                                 
األسوووتاذ  امعووو  برمنجهوووام وعضووول اهلي ووو  الصوووناعي  يف إعوووداق القنبلووو  الذريووو . بعووود حووواقيك « م. ي. أو  فنيوووحل»قوووال الثوفسووولر   - 1840

ة  قوول شوورة آ   نوون يفاألوىل بع وأان علووى يقووني أنووه سوويظهر يف موودة قصووْية علووى مسوور  العووا  قنابوول تفوول  القنابوول»هْيوكوويما وانجووازاكك:
اْنلوو ا  قبيوول تكفووك لتوودمْيموون هووذا ال ا نفجوار. وسووتليها قنابوول قلهتووا مليوولن نوون،و  ينفوع يف التوولقك منهووا قفوواع أو احتيوواط. وإن سووحل قنابول

 السيد رمحه هللا ()«.على بكرة أبيها
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موا بقودرها منتوه وعرفاو ّبما علىوبعد تلك ا كارة إىل ا نعام  ن  العلم على قاوق وسليمان،ومحد ا ّلِل ر 
َّ ُسوَلْيماُن قاُوقَ  »:وقيمتها يفرق سليمان ابحلدية وتِينوا ِموْن  نوا َمْنِطوَ  الطَّْْيِ،َوأُ اُس ُعلِِمْ َهوا النَّواي أَيوُ :َوقوالَ .َوَوِر

 « ..ِإنَّ هذا هَلَُل اْلَفْضُل اْلُمِبنيُ .ُكلِِ َكْكء  
 عليووووه وعلووووى عمووو  اّللِ ولكوووون امللوووك   يووووذكر يف صوووودق احلووودية عوووون ن.وقاوق أويت امللوووك مووووع النبووولة والعلم

واملفهوولم « قليمان قاو ووّر سوو»ال  ألن امللووك أصووغر موون أن يووذكر يف هووذا اجملوو.سووليمان.إ ا يووذكر العلووم
اي :لقووا»:يف النوواس ن سووليمانوييكوود هووذا إعووال.أوووا ورايوو  العلم،ألنووه هوول القيموو  العليووا الوويت تسووتأهل الذكر

 ل بقيو  الونعملطوْي واموافيظهر ما علمه مون منطو  ..« أيها الناس علمنا منط  الطْي،وأوتينا من كل ككء
ذلك مووا وكوو.ن أبيهعووفهوول   يووّر هووذا .ولوويك هوول قاوق.منطوو  الطْيمووع إسووناقها إىل املصوودر الووذي علمووه 

 أوتيه من كل ككء إ ا جاء  من حية جاء  ذلك التعليم.
 النوواس يف -م عليوه الِسوال -يمان يوذيعها سول..«  َكوْكء  اي أَيُوَهوا النَّواُس ُعلِِْمنوا َمْنِطوَ  الطَّوْْيِ َوأُوتِينوا ِموْن ُكولِِ »

ْلَفْضوووُل هوووذا هَلُوووَل ا ِإنَّ »ا ويعقوووه عليهووو.لفضوووله،  مباهووواة و  تنفجوووا علوووى الناسهووودت بنعمووو  اّلِل،وإلهوووارا 
بشوووور إ  لطوووو  الطووووْي فما ميلووووك تعلوووويم من.فضوووول اّلِل الكاكوووو  عوووون مصوووودر ،الدال علووووى صوووواحبه« اْلُمبِوووونيُ 

   اّلِل.إ -ذا التعميم ّب -وكذلك   يييت أحدا من كل ككء.اّللِ 
  واّلِل سوبحانه خوال  هوذ.يموا بينهواف -منطقهوا هوك لغاهتوا و  -ئل للتفاهم وللطيلر واحليلان واحلشرات وسا

 وا حوَّت تكولن أو  تكولن « م  أَْمثواُلُكمْ ِإ َّ أَُمو ناَحْيوهِ َوما ِمْن َقابَّ   يف اأْلَْرِم َو  نوائِر  َيِطوُْي ِ َ »:العلا  يقلل
لطيولر ع كثوْية مون ايواة أنولا حذلوك ملحولا يف و .هلا رواب  معينو  هيوا ّبا،ووسوائل معينو  للتفواهم فيموا بينها

ريو  م بينهوا عون نل التفواهواتهد علماء هذ  األنلاع يف إقرا  كوكء مون لغاهتوا ووسوائ.واحليلان واحلشرات
اصووا بووه فكووان كووأان خ -م عليووه الِسووال -فأمووا مووا وهبووه اّلِل لسووليمان .احلوودس والظوون   عوون ا؟ووزم واليقني

 م وسووائل الطووْيهوواق لووتفه  علووى نريوو  اناولوو  منووه وا جت.مووألل  البشوور علووى نريوو  ااارقوو  الوويت ختووال 
ذا املعووو  يتأكوود هووو وغووْي  يف التفووواهم،على نريوو  الظووون واحلووودس،كما هوول حوووال العلموواء اليووولم ..أحوووه أن

 ا قصوو  القوورآنتفسووْي موو ويتضوو  ألن بعووخ املفسوورين انووديني  وون تووثهم انتصووارات العلووم احلوودية ُيوواوللن
ن  نووه نوولع موون إقرا  لغووات الطووْي واحليوولان واحلشوورات علووى يف هووذا الشووأ -م عليووه الِسووال - عوون سووليمان

ر ابلعلووم ميوو  وا نبهوواتر اهلز وهووذا إخووراج للخارقوو  عوون نبيعتهووا،وأير موون آ.نريقوو  انوواو ت العلميوو  احلديث 
 طووْي واحليوولانات اللغوو البشووري القليوول  وإنووه أليسوور كووكء وأهوولن كووكء علووى اّلِل،أن يعلووم عبوودا موون عبوواق 

يواس جوازاكك ابلقوكويما وانواحلشرات،وقد صححل نبلءته وأنتجحل القنابل اهليدروجيني  اليت تعود قنبلتوا هْي 
و  نيني مووون يووو ان اليووواابموووإليهوووا لعبووو  أنفوووال  وّبوووذ  املناسوووب  نوووذكر أن قنبلووو  هْيوكووويما قووود قتلوووحل لفلرهوووا 

مووواتلا بعووود  ني الوووذينك غوووْي املشووولهني وانوووروقوذلووو.عووودقهم بوووني عشووورة وموووائيت ألووو  وأربعوووني وموووائيت أل 
 وهم يعدون بعشرات األلل   .ذلك
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وهووول .لاع بووني األنقامهوووا اّللِ أوإن هوووك إ  إزاحوو  حلووولاجز النوولع الوويت .هبوو  لدنيوو  منوووه،بال حماولوو  و  اجتهوواق
أما .  سووليمانلعبوود هووا اّللِ خووال  هووذ  األنوولاع  علووى أن هووذا كلووه   يكوون إ  كووقا واحوودا للخارقوو  الوويت أ ح

 نوووك انووولق  موون الشوو  اهلخووور فكووان تسوووخْي نائفوو  مووون ا؟وون والطوووْي لتكوولن هوووحل إمرتووه،ونلع أمر ،كج
 لطْي.رها يف أم  ارا  نظائوالطائف  اليت سخرها له من الطْي وهبها إقراكا خاصا أعلى من إق.سلاء بسلاء

كووواهم لنووواس وأذ ايدركوووه أعقووول يبووودو ذلوووك يف قصووو  اهلدهووود الوووذي أقر  مووون أحووولال ملكووو  سوووبأ وقلمهوووا موووا 
 وأتقاهم.وكان ذلك كذلك على نري  ااارق  وا عجاز ..

كنووه   يصوول بينه،ول حقيقوو  إن سوون  اّلِل يف االوو  جوورت علووى أن يكوولن للطووْي إقرا  خوواص يتفوواوت فيمووا
ا وووإ.ين العاماسو  الكول إىل مستلى إقرا  ا نسان وإن خلقو  الطوْي علوى هوذا النحول حلقو  يف سلسول  التن

ام،الووذي يقتضووك وجلقهووا علووى النحوول الووذي وجوودت به.وحقيقوو  للنوواملس الع - كحلقوو  مفوورقة  -خاضووع  
ني،منذ أن موون السوون إن اهلدهوود الووذي يللوود اليلم،هوول نسووخ  موون اهلدهوود الووذي وجوود منووذ ألوول  أو ماليووني

دهوود ل موون اهلوإن هنووا  علاموول ورايوو  خاصوو  ععوول منووه نسووخ  تكوواق تكوولن نبوو  األصوو.وجوودت اهلداهوود
 -كموووا يبووودو   -هوووذا  وإن.ومهموووا بلووو  التحووولير فيوووه،فهل   حووورج مووون نلعوووه،لْيتقك إىل نووولع آخووور ..األول

نعووان الثوابتتني   قيقتوني انور  مون سون  اّلِل يف االو ،ومن النواملس العووام املنسو  للكولن.ولكن هواتني احل
لس العوام زءا مون النوامجوذاهتا  ااارق  وقد تكلن.أن تقع ااارق  عند ما يريدها اّلِل خال  السنن والنلاميك

يكمل عهولق للبشور،و ألل  املجزءا يظهور يف ملعود  الوذي   يعلموه إ  اّلِل،حور  املو.الذي   نعر  أنرافوه
رت لطوْي الويت سوخئفو  مون اوهكذا وجد هدهود سوليمان،ور ا كول الطا.انملس اّلِل يف اال  والتناس  العام

 له يف ذلك الزمان.
م  بووه موون علووحبووا  اّللِ  ا ا سووتطراق إىل تفصوويل قصوو  سووليمان بعوود ورايتووه لووداوق وإعالنووه موواونعوولق موون هووذ

ْنكِ »واكني وإفضال   « ..لَزُعلنَ يُ ْْيِ فَوُهْم  َوالطَّ َوُحِشَر ِلُسَلْيماَن ُجُنلُقُ  ِمَن ا؟ِْنِِ َواْ ِ
؟وون فهووم لن،أمووا امعروفوا نك .يتأل  موون ا؟وون وا نووك والطووْي.فهووذا هوول ملكووه سووليمان حمشوولق حمشوولر

ن أي مو.ج مون انرم مون موار وهول أنوه خلقهو.خل    نعر  عنهم إ  ما قصه اّلِل علينا من أمرهم يف القرآن
«  َحْيووُة   تَوووَرْوَوُمْ ِبيلُووُه ِموونْ ُهووَل َوقَ  ِإنَّووُه يَووراُكمْ »وأوم يوورون البشوور والبشوور   يوورووم .هليووه متموولج موون النووار

نوواس ابلشوور صوودور ال يطان وإبلوويك موون ا؟وون( وأوووم قوواقرون علووى اللسلسوو  يف)الكووالم عوون إبلوويك أو الشوو
و  يوورهم هوول  - -أن مونهم نائفوو  آمنووحل برسولل اّلِل و  -  و  نوودري كيوو -عواقة وا ُيوواء هلووم ابملعصوي  

ِإانَّ :لاِمووَن اْ؟ِوونِِ َفقووالُ َفوور  اْسووَتَمَع نوَ  أَنَّووهُ  أُوِحَك ِإَ َّ :قُوولْ »:أو يعوور  موونهم إميوواوم ولكوون أخووث  اّلِل بووذلك إخبووارا
ْعنا قُوْرآان  َعَجبا ،يَوْهِدي ِإىَل الُرْكِد َفآَمنَّوا بِوِه،َوَلنْ  خر نائفو  مونهم سوونعور  أن اّلِل ..« َحودا  أَ  ِبَربِِنوا ُنْشورِ َ   َِ

إبذن   ر وذاوورون  موو البحر،لسووليمان يبنوولن لووه اناريووه والتماييوول وا؟فووان الكبووْية للطعام،ويغلصوولن لووه يف
 اّلِل.

 ومنهم هي ء الذين يظهرون هنا يف ملكبه مع إخلاوم من ا نك والطْي.
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وكموا أنوه .نكفو  مون ا إن اّلِل سخر لسليمان نائف  من ا؟ن ونائفو  مون الطوْي كموا سوخر لوه نائ:ونقلل
 لسوووطني يتجووواوز مووا يعووور  اهلن بف إذ أن ملكووه  -  يكوون كووول أهوول األرم مووون ا نووك جنووودا لسوووليمان 

خرين لووه،إ ا  ن مجيووع ا؟وون و  مجيووع الطووْي مسووفكووذلك   يكوو -ولبنووان وسوولراي والعوورا  إىل ضووف  الفوورات 
ن كمووا قووال ه موون ا؟ووكانووحل نائفوو  موون كوول أموو  علووى السلاء.ونسووتند يف مسووأل  ا؟وون إىل أن إبلوويك وذريتوو

ُدوِر النَّوواِس ِمووَن ُصووْسووِلُس يف ِذي يُولَ لَّووا»:«النوواس»..وقووال يف سوولرة « ِإ َّ ِإبْلِوويَك كوواَن ِمووَن اْ؟ِوونِِ »..القوورآن 
لا ليزاولولا هوذا وما كان.ليمانسر يف عهد وهي ء كانلا يزاوللن ا غلاء والشر واللسلس  للبش« اْ؟ِنَِّ  َوالنَّاسِ 

هوووك الووويت   مووون ا؟ووون فاملفهلم إذن أن نائفووو .وهووول نووول يووودعل إىل اهلووودى.وهوووم مسوووخرون لوووه مقيووودون  مر 
 كانحل مسخرة له.

ع الطيووولر انوووحل مجيوووكولل  .نسوووتند يف مسوووأل  الطوووْي إىل أن سوووليمان حوووني تفقووود الطوووْي علوووم بغيبووو  اهلدهووودو 
ن ماليوووني د واحووود مووومسوووخرة له،حمشووولرة يف ملكبوووه،ومنها مجيوووع اهلداهووود،ما اسوووتطاع أن يتبوووني غيبووو  هدهووو

صووووه خد خوووواص بشمووووا     أرى اهلدهوووودف فهوووول إذن هدهوووو:وملووووا قال.اهلداهوووود فضووووال علووووى باليووووني الطْي
لكوه مون  ذلوك املوذاته،وقد يكلن هل الذي سخر لسليمان مون أمو  اهلداهود،أو يكولن صواحه النلبو  يف

اكووا خاصووا لهوولب إقر ويعني علووى هووذا مووا لهوور موون أن ذلووك اهلدهوود م.اجململعوو  انوودوقة العوودق موون جنسووه
ااصووو  الووويت الطائفووو  و  بووود أن هوووذ  اهلبووو  كانوووحل ل.لووويك مووون نووولع إقرا  اهلداهووود و  الطوووْي بصوووف  عامووو 

د ااوواص لووك اهلدهوذفووإن نولع ا قرا  الووذي لهور مون .  ؟ميووع اهلداهود ومجيوع الطيلر.سوخرت لسوليمان
؟ون وا نوك لق  مون ايف مستلى يعاقل مستلى العقوالء األذكيواء األتقيواء مون النواس  حشور لسوليمان جنو

هم قولا وتشويع فوي   يتفر حوَّت« نَ فَوُهوْم يُلَزعُول »وهل ملكوه عظيم،وحشود كبْي،اموع أولوه علوى آخور  .والطْي
 ظيم.يطل  عليه اصطال  ا؟نلق،إكارة إىل احلشد والتن.فهل حشد عسكري منظم.الفلضى

ْم ُسووَلْيماُن َوُجنُوولُقُ  اِكَنُكْم،  َُيِْطَموونَّكُ ْقُخلُوولا َمسووانَّْمووُل اي أَيُوَهووا ال:قالَووحْل َ ْلَوو   .َحووَّتَّ ِإذا أَتَوووْلا َعلووى واِق النَّْملِ »
َعْمووحَل َعلَووكَّ َوَعلووى َر نِْعَمتَووَك الَّوويِت أَنوْ  أَْن َأْكووكُ زِْعووِب َربِِ أَوْ :فَوتَوَبسَّووَم ضوواِحكا  ِمووْن قَوْلهِلا،َوقووالَ .  َيْشُعُرونَ  َوُهوومْ 

 « ..نيَ َ  الصَّاحلِِ  ِعباقِ واِلَديَّ،َوأَْن أَْعَمَل صاحِلا  تَوْرضاُ ،َوأَْقِخْلِب ِبَرمْحَِتَك يف 
وله،وتضووم ر  علووى أيف ترتيووه ونظووام،امع آخوو.ليمان موون ا؟وون وا نووك والطووْيملكووه سوو.لقوود سووار امللكه

اقي و »نمول فسوما   إىل الحَّت إذا أتلا علوى واق كثوْي النمول،حَّت لقود أضوافه التعبوْي.صفلفه،وتتالءم خطا 
كمملكوو    لو لكوو  النموو -هلا صووف  ا كوورا  والتنظوويم علووى النموول السووار  يف الوولاقي .قالووحل  لوو « النموول

ن اتبوووواع غالبووووا عوووو حوووول ققيقوووو  التنظيم،تتنوووولع فيهووووا الللووووائ ،وتيقى كلهووووا بنظووووام عجيووووه،يعجز البشوووورالن
 تفوواهم ّبووا أموو نملوو  للنمل،ابللسوويل  الوويت تقالووحل هووذ  ال -مثلووه،على مووا أوتوولا موون عقوول را  وإقرا  عووال 

وهم   .جنوولق و كم سووليمان كووك   ُيطموون  -اقخللا مسوواكنكم :قالووحل للنموول.النمل،وابللغوو  املتعارفوو  بينها
 يشعرون بكم.
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ا ملوا قالوحل ه.ا قالوحلفأقر  سليمان ما قالحل النمل  وها له وانشر  صدر  إبقرا  ما قالحل،و ضملن م
فهك .راكووهدر   قصوووانشوور  .كمووا يهووا الكبووْي للصووغْي الووذي ُيوواول النجوواة موون أذا  وهوول   يضوومر أذا 

وانشور  .حللاجزينها وقيام التفاهم بعن الناس  ستغال  ا نعم  اّلِل عليه تصله ّبذ  العلا  انجلب  املعزول 
يوووع  أقر  لنمووول فيطاصوودر  لوووه ألنوووه عجيبووو  مووون العجائوووه أن يكووولن للنملووو  هوووذا ا قرا ،وأن يفهوووم عنهوووا 

ه الووذي قلبووه إىل ربوو شوواهدة،ورقتوسوورعان مووا هزتووه هووذ  امل..« فَوتَوَبسَّووَم ضوواِحكا  ِمووْن قَوْلهِلووا»سووليمان هووذا 
ىل ربوه يف إانبو  إخلقوه واعوه  عزول  منم  املعرف  ااارق  وفت  بينه وبني تلك العلا  انجلب  املأنعم عليه بنع
لنوووداء ّبوووذا ا..« َربِِ « ..»لِوووَديَّ  َوَعلوووى واحَل َعلَوووكَّ َربِِ أَْوزِْعوووِب أَْن َأْكوووُكَر نِْعَمتَوووَك الَّووويِت أَنْوَعْمووو»:يتلسووول إليوووه

وخووولانري  اين وجنووواينولسووو امجوووع جووولارحك ومشووواعري.امجعوووب كلك «أَْوزِْعوووِب »..القريوووه املباكووور املتصووول 
ا آخرهووا وآخرهوو هلووا علووىأو .امجووع ناقووايت كلها.امجعب كلك.وخلجايت،وكلمووايت وعبارايت،وأعمووا  وتلجهووايت

 لدِي .. وعلى واهل املدللل اللغلي لكلم  أوزعب( لتكلن كلها يف ككر نعمتك علكِ )و على أوهلا 
ظوو  ويصوولر نوولع يف تلووك اللح -م عليووه الِسووال -موو  اّلِل الوويت مسووحل قلووه سووليمان وهووذا التعبووْي يشووكء بنع

ه وعلووووووووى ّلِل عليوووووووواشير ،وقوووووووولة تلجهه،وارتعاكوووووووو  وجدانووووووووه،وهل يستشووووووووعر فضوووووووول اّلِل ا؟زيل،ويتمثوووووووول يوووووووود 
 والديه،وُيك مك النعم  والرمح  يف ارتياع وابتهال.

فالعمول ..« ْرضوا ُ أَْن أَْعَموَل صواحِلا  توَ وَ ».« .لِوَديَّ َعلوى واوَ  أَنْوَعْمحَل َعَلكَّ َربِِ أَْوزِْعِب أَْن َأْكُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت »
بوه ليجمعوه ر يسوتعني  الصاحل هل كذلك فضل من اّلِل يلفو  إليوه مون يشوكر نعمته،وسوليمان الشواكر الوذي

الصوواحل  ن العموولأوهل يشووعر .ويقفووه علووى كووكر نعمته،ويسووتعني ربووه كووذلك ليلفقووه إىل عموول صوواحل يرضووا 
 تلفي  ونعم  أخرى من اّلِل.

يف عبووووواق اّلِل  لوووووم أن الووووودخللفهووووول يع.. ..أقخلوووووب برمحتوووووك« َوأَْقِخْلوووووِب ِبَرمْحَتِوووووَك يف ِعبووووواِقَ  الصَّووووواحلِِنيَ »
يعلم .نياق الصووووووواحلالصووووووواحلني،رمح  مووووووون اّلِل،تتووووووودار  العبووووووود فتلفقوووووووه إىل العمووووووول الصاحل،فيسووووووولك يف عووووووود

ل ربووه وهوول النوو ضوورع إىلي.ن املرحوولمني املوولفقني السووالكني يف هووذا الرعيلهذا،فيضوورع إىل ربووه أن يكوولن موو
 خائفا أن.طفا صواحوَّت بعود أن  -غوْي آمون مكور اّلِل .الذي أنعم اّلِل عليوه وسوخر لوه ا؟ون وا نوك والطْي

التشوول  إىل و وخشوويته  وكووذلك تكوولن احلساسووي  املرهفوو  بتقوولى اّللِ .يقصوور بووه عملووه،وأن يقصوور بووه كووكر  .
نهووا مووا تقوولل عان يوودر    ورمحتووه يف اللحظوو  الوويت تتجلووى فيهووا نعمتووه كمووا علووحل والنملوو  تقوولل وسووليمرضووا

 بتعليم اّلِل له وفضله عليه.
وخارقوووو  إقرا  .خارقوووو  إقرا  سووووليمان لتحووووذير النملوووو  لقلمها.ونقوووو  هنووووا أمووووام خووووارقتني   خارقوووو  واحدة

وسووووليمان إنسووووان ونل،فوووواألمر .لمووووه اّلِل لسليمانفأمووووا األوىل فهووووك  ووووا ع.النملوووو  أن هووووذا سووووليمان وجنلق 
فقد تودر  النملو  أن هوي ء خلو  أكوث وأووم .ابلقياس إليه أقرب من ااارق  األخرى الباقي  يف مقال  النمل 

وقد يهوووورب النموووول موووون ااطوووور  كووووم مووووا أوقع اّلِل فيووووه موووون القوووولى احلافظووووو  .ُيطموووولن النموووول إذا قاسوووول 
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أن هوذ  الشووخلص هووك سوليمان وجنلق ،فتلووك هووك ااارقو  اااصوو  الوويت ختوورج  أموا أن توودر  النملوو .للحياة
 وهسه يف عداق االار  يف مثل هذ  احلال..على املألل 

 مشاهد قصة سليمان والهدهد وملكة سبأ 44 - 20الدرس الثاني:

ات ينها فجووووول واهلن أنيت إىل قصووووو  سوووووليمان موووووع اهلدهووووود وملكووووو  سوووووبأ وهوووووك مقطعووووو  إىل سوووووت  مشووووواهد،ب
لوووى بعوووخ عقيبوووات عتوتكمل مجوووال العووورم الفوووب يف القصووو ،وتتخللها .ني ،تووودر  مووون املشووواهد املعروضووو ف

ا هوا يسوا  القصوو مون أجلاملشواهد همول التلجيوه اللجوداين املقصولق بعرضوها يف السولرة وهقو  العوثة الويت
 يف القرآن الكرمي.

 لجداني .،والديني  ال؟مالي الفني  ا:يتنيوتتناس  التعقيبات مع املشاهد والفجلات تنسيقا بديعا،من الناح
 ن ا كوارة إىل،كموا تضوموملا كان افتتا  احلدية عن سليمان قد تضومن ا كوارة إىل ا؟ون وا نوك والطْي

نوحل وكأ ا كا.ذلككور العلوم  ويثز فيها قو .نعم  العلم،فإن القص  هتلي قورا لكل من ا؟ن وا نك والطْي
لقصوووووا اقيقووووو  يف وهوووووذ   ووووو  فنيووووو  ق.ب األقوار الرئيسوووووي  يف القصووووو  .تلوووووك املقدمووووو  إكوووووارة إىل أصوووووحا

خصوي  يمان،وككخصوي  سل:القرآين.كذلك تتضو  السومات الشخصوي  واملعوا  املميوزة لشخصويات القص 
يات يف ذ  الشخصووكما تعوورم ا نفعووا ت النفسووي  هلوو.امللك ،وكخصووي  اهلدهد،وكخصووي  حاكووي  امللكوو 

 كَّت مشاهد القص  وملاقفها.
د قي النمل،وبعوا علوى وابدأ املشهد األول يف مشهد العرم العسكري العام لسليمان وجنلق ،بعد ما أتول ي

   أََرى اهْلُْدُهووَدف مووا ِ َ :َفقالَ  لطَّووْْيَ اَوتَوَفقَّووَد »:مقالو  النمل ،وتلجووه سووليمان إىل ربووه ابلشووكر والوودعاء وا انبوو 
 « ..ني  ْأتَِيبِِ ِبُسْلطان  ُمبِ ُه،أَْو لَيَ ْذَ َنَّ َعذااب  َكِديدا  أَْو أَلَ أَْم كاَن ِمَن اْلغائِِبنَيف أَلَُعذِِبَونَُّه 

ن ونفهم مو.هلدهودال اود افوها هل ذا يتفقد الطوْي .يف ملكبه الفخم الضخم.سليمان.فها هل ذا امللك النل
يووني الوويت أو املال وليك هدهوودا مووا موون تلووك األلوول .هووذا أنووه هدهوود خوواص،معني يف نلبتووه يف هووذا العوورم

   :خصوويتهن  ووات ككما نودر  موون افتقوواق سووليمان هلووذا اهلدهود  وو  موو.هليهوا األرم موون أموو  اهلداهوود
 والطْي،الوذي ن وا نوكفهل   يغفل عن غيب  جندي من هذا احلشور الضوخم مون ا؟و.اليقظ  والدق  واحلزم

 امع آخر  على أوله كك   يتفر  وينتكة.
 «.ِبنَيفِمَن اْلغائِ  ْم كانَ ما ِ َ   أََرى اهْلُْدُهَدف أَ »:مرن  جامع  وهل يسأل عنه يف صيغ  م فع 

يخووذ األموور يتعووني أن يويتضوو  أنووه غائووه،ويعلم ا؟ميووع موون سوويال امللووك عنووه أنووه غائووه بغووْي إذن وحين ووذ 
حلوووزم كوووان اب ييخوووذ  وإذا .فاألمر بعووود سووويال امللوووك هووذا السووويال   يعووود سووورا.ابحلزم،كووك   تكووولن فلضوووى

بَونَّوووُه أَلَُعذِِ »:ل ئوووه املخووواومن مث ْنووود سوووليمان امللوووك احلوووازم يتهووودق ا؟نووودي الغا.سوووابق  سوووي   لبقيووو  ا؟نووود
 يسوومع بعوود وهوول  .هوول نل ألرم،إ ووااولكوون سووليمان لوويك ملكووا جبووارا يف ..« َعووذااب  َكووِديدا  أَْو أَلَْذَ َنَّووهُ 

ومون مث .ذر  .عو،ويتبني ائيا قبل أن يسمع منوهحج  اهلدهد الغائه،فال ينبغك أن يقضك يف كأنه قضاء و
 ملياخذة عنه.اعذر ،وتنفك  ي  تلض أي حج  قل .«أَْو لََيْأتَِيبِِ ِبُسْلطان  ُمِبني  »:تثز    النل العاقل
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ومعووه نبووأ .هدُيضوور اهلدو لعلووه كووان مووا يووزال قائمووا(  ويسوودل السووتار علووى هووذا املشووهد األول يف القصوو  )أو
 ْْيَ بَِعيووود  َمَكوووَة َغوووفَ »خم  لسوووليمان،ولنا حنووون الوووذين نشوووهد أحوووداّ الروايووو  اهلن  عظيم،بووول مفاجوووأة ضووو

ُتَك ِمووْن َسووَبإ  بِنَوبَووإ  يَ :َفقالَ  ْن ُكوولِِ َكووكء، ِمووَوأُوتِيَووحْل ُت اْموورَأَة  َاِْلُكُهْم،يِنِ َوَجوودْ إِ .ِقوني  َأَحطْوحُل ِ ووا َ ْ هُِووْ  بِووِه،َوِج وْ
ُهْم َعوِن َن هَلُوُم الشَّوْيطاُن أَعْ ،َوَزيَّوُقوِن اّللَِّ  َوقَوْلَمها َيْسُجُدوَن لِلشَّْمِك ِمنْ َوَجْدهُتا .َوهَلا َعْرش  َعِظيم   ماهَلُْم،َفَصودَّ

ووِبيِل،فَوُهْم   يَوْهتَووُدوَن َأ َّ َيْسووُجُدوا ّللَِِّ الَّووِذي ُحْوو ْعلَووُم مووا خُتُْفوولَن َومووا لسَّووماواِت َواأْلَْرِم،َويوَ ْهَء يف ارُِج اْاَووالسَّ
ُ   إِلَه ِإ َّ ُهَل َرُب اْلَعْرِش اْلَعِظيمِ .ْعِلُنلنَ توُ   « ..اّللَّ

ء امللووك ضوومن إصووغافهل يبوودأ حديثووه  فاجووأة تطغووى علووى ملضوولع غيبته،وت.إنووه يعوور  حووزم امللووك وكوودته
ُتَك ِموووْن َسوووَبإ  بِنَوبَوووإ  يَِقووو»:لوووه وووْ  بِوووِه،َوِج وْ د رعوووااي  يقووولل مع وأحوووأي ملوووك   يسوووتفووو..« ني  َأَحطْوووحُل ِ وووا َ ْ هُِ
نبووأ اليقووني يف تفصوويل ال اجووأة أخووذف  فووإذا ضوومن إصووغاء امللووك بعوود هووذ  املف«َأَحطْووحُل ِ ووا َ ْ هُِووْ  بِووهِ »:لووه

دهم هكمهووووم فوووذكر أنووووه وجووو -قووووع يف جنووولب ا؟زيوووورة ابلووويمن تو لكووو  سوووبأ  -الوووذي جووواء بووووه مووون سووووبأ 
قوووولة احلضوووارة وال افر أسوووبابهوووا ويرائهوووا وتوووول وهوووك كنايووو  عوووون عظمووو  ملك« أُوتِيَوووحْل ِموووْن ُكوووولِِ َكوووْكء  »امووورأة،
ر أنوه وذك.ء الصوناع   وارتقواأي سرير ملك فخم ضوخم،يدل علوى الغو  والو  .«َوهَلا َعْرش  َعِظيم  ».واملتاع

ن زيوون هلوووم م  ن الشووويطاضووالل القوول  وهنووا يعلووول« َيْسووُجُدوَن لِلشَّووْمِك ِموووْن ُقوِن اّللَِّ »وجوود امللكوو  وقلمهوووا 
وووووووماواِت ْهَء يف الاْاَووووووو رِجُ الَّوووووووِذي ُحْووووووو»هم   يهتووووووودون إىل عبووووووواقة اّلِل العلووووووويم اابوووووووْي أعماهلم،فأضوووووولهم،ف سَّ

 «.َواأْلَْرمِ 
اوات رار السووووماملخبوووولء إمجووووا  سوووولاء أكووووان هوووول مطوووور السووووماء ونبووووات األرم،أم كووووان هوووول أسوووو:وااووووه ء
« ْعِلنُوولنَ توُ ُفوولَن َومووا مووا ختُْ  َويَوْعلَوومُ ».وهووك كنايوو  عوون كوول ربوولء وراء سووتار الغيووه يف الكوولن العووريخ.واألرم

 ا بطن.ما لهر منه وم.وهك مقابل  للخهء يف السماوات واألرم اباهء يف أنلاء النفك
  ختوام النبوأل يلمو  يفواهلدهد إىل هذ  اللحظ  يق  ملقو  املذنه،الوذي   يقوخ امللوك يف أمور  بعود فهو

روش عووووواس إليوووووه العظيم،الوووووذي   تقووووو الوووووذي يقصوووووه،إىل اّلِل امللوووووك القهوووووار،رب ا؟ميع،صووووواحه العووووورش
 ُهوووَل َرُب إِلوووَه ِإ َّ    اّللَُّ »:ذلك كوووك يطوووامن امللوووك مووون عظمتوووه ا نسووواني  أموووام هوووذ  العظمووو  ا هليووو .البشووور

ة ّبووذ  ا كووار  - عقيووه علووى صوونع امللكوو  وقلمهووايف سوويا  الت -..فوويلمك قلووه سووليمان « اْلَعووْرِش اْلَعِظوويمِ 
يقظوو  إىل م النبأ،و صوواحه إقرا  وذكوواء وإميان،وبراعوو  يف عوور .هدهوود عجيهاافيوو   وْنوود أنفسوونا أمووام 

يسوووجدون  ر  أوووومويووود.فهووول يووودر  أن هوووذ  ملكووو  وأن هوووي ء رعي .نبيعووو  ملقفوووه،وتلمي  وإميووواء أريوووه .
األرم،وأنووه لسووملات و اويوودر  أن السووجلق   يكوولن إ  ّلِل الووذي حوورج ااووهء يف .للشوومك موون قون اّللِ 

اص،على قرا  ااووإ ا هوول هدهوود خوواص أويت هووذا ا .ومووا هكووذا توودر  اهلداهوود.عظوويم .هوول رب العوورش ال
 سبيل ااارق  اليت ختال  املألل .
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خوووووذ يف إ ا ذ.هبوووووو  يتسووووورع سوووووليمان يف تصوووووديقه أو تكذيبوووووه و  يسوووووتخفه النبوووووأ العظووووويم الوووووذي جووووواء  
 ِمووووووَن  أَْم ُكْنووووووحلَ َصووووووَدْقحلَ ْنظُُر أَ َسوووووونوَ :قالَ »:كووووووأن النوووووول العوووووواقل وامللووووووك احلووووووازم.عربته،للتأكوووووود موووووون صحته

ُهْم،عَ اْذَهْه ِبِكتايب هذا فَأَْلِقْه إِلَْيِهْم،مُثَّ تَوَللَّ .اْلكاِذِبنيَ   «.ا يَوْرِجُعلنَ ذفَاْنظُْر مانوْ
 ن هنا .فت  ويعلو  يعلن يف هذا امللق  فحلى الكتاب،فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه،حَّت ي

امللكووو  وقووود  ْيفوووع فووإذاملعووودها املناسووه  ويسوووتدل السوووتار علووى هوووذا املشووهد لوتعوورم املفاجوووأة الفنيوو  يف 
 ِإيِنِ أُْلِقوَك ِإَ َّ  َهوا اْلَموَاُ  أَيوُ اي:قالَوحلْ »:وصل إليها الكتاب،وهك تستشْي املا من قلمها يف هذا األمور ااطوْي

..فهووك ختووثهم « ين ُمْسووِلِمنيَ تَوْعلُوولا َعلَووكَّ َوأْتُوول  َأ َّ .ِحيمِ ِن الوورَّ ِإنَّووُه ِمووْن ُسووَلْيماَن،َوِإنَُّه ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمحْ .ِكتوواب  َكرمي  
 قووا .ولل كانووحل كيوو  ألومن هووذا نوورج  أوووا   تعلووم موون ألقووى إليهووا الكتوواب،أو  .أنووه ألقووك إليهووا كتوواب

لعجيبووو  الووويت   تقوووع كووول األعلنوووحل هوووذ   -تفاسوووْي كموووا تقووولل ال  -تعووور  أن اهلدهووود هووول الوووذي جووواء بوووه 
صو  تن ألقوا .وهك هوا و  مو وا اعلنوا نورج  أووا   تعلوم كيو  ألقوك إلي..ولكنها قالحل بصويغ  اجملهلليلم

علنووحل عنهووا أتووه الوويت أو موون حمتلاي.وهووذا اللصوو  ر ووا خطوور هلووا موون خااوو  أو كووكله.«كوورمي»الكتوواب  نووه 
وهووك كانووحل   ..« ِلِمنيَ لا َعلَووكَّ َوأْتُوولين ُمْسوو َّ تَوْعلُووأَ .يمِ حِ ِإنَّووُه ِمووْن ُسووَلْيماَن،َوِإنَُّه ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحِن الوورَّ »:للمووا

الء آن فيهووا اسووتعيهووا القوور ولكوون صوويحل سووليمان كووان ذائعووا يف هووذ  الرقع ،ولغوو  الكتوواب الوويت ُيك.تعبوود اّللِ 
  ا قد يلحك إليها ّبذا اللص  الذي أعلنته..وحزم وجزم

  أ:يوه أمور واحودمطلولب فو .دوء ابسوم اّلِل الورمحن الرحيمفهول مبو.وفحلى الكتواب يف غايو  البسوان  والقلة
  ه.يستكثوا على مرسله ويستعصلا،وأن ذتلا إليه مستسلمني ّلِل الذي حانبهم اب

 ن إلوويهم أووواهتم،وتعلألقوحل امللكوو  إىل املووا موون قلمهوا بفحوولى الكتوواب مث اسووتأنفحل احلودية تطلووه مشوولر 
ين يف أَْمورِي موا ُكْنوحُل َاُ أَفْوتُول ا اْلَمواي أَيُوَهو:قالَوحلْ »:رة،برضاهم وملافقتهملن تقطع يف األمر إ  بعد هذ  املشل 

 « ..قاِنَع   أَْمرا  َحَّتَّ َتْشَهُدونِ 
ا مون ذي ألقوك إليهولكتاب الواويف هذا تبدو    امللك  األريب  فلاض  منذ اللحظ  األوىل أوا أخذت ّبذا 

ن قلمهووا وهووك املووا موو وقد نقلووحل هووذا األيوور إىل نفوولس.سووتعالءحيووة   تعلم،والووذي يبوودو فيووه احلووزم وا 
د اح ،إ ا اهوقولل هوذا صور وواض  أوا   تريد املقاوم  وااصلم ،ولكنها   ت« كرمي»تص  الكتاب  نه 
داقهم دوا اسوووتعمث تطلوووه الووورأي بعووود ذلوووك واملشووولرة  وعلوووى عووواقة رجوووال احلاكوووي  أبووو.لوووه بوووذلك اللصووو 

ي موواذا ْمُر إِلَْيووِك فَوواْنظُرِ َواأْلَ .َكووِديد   ا َ ْس  حَنُْن أُولُوولا قُووولَّة  َوأُولُوول :قوواُللا»:ملكوو  الوورأيولكنهم فلضوولا لل.للعموول
يت وال.والتووودمْي كووور  احلوووروبتاملرأة الووويت .مووون وراء كخصوووي  امللكووو « املووورأة»وهنوووا تظهووور كخصوووي  «.َشُْمووورِينَ 

 :خاكن تنضك سال  احليل  واملالين  قبل أن تنضك سال  القلة وامل
َوِإيِنِ ُمْرِسووَل   إِلَووْيِهْم .ِإنَّ اْلُملُوولَ  ِإذا َقَخلُوولا قَوْريَوو   أَْفَسووُدوها،َوَجَعُللا أَِعووزََّة أَْهِلهووا أَِذلَّوو   وََكووذِلَك يَوْفَعلُوولنَ :قالَووحلْ »

القريوو  تطلوو  )و قريوو   فهووك تعوور  أن موون نبيعوو  امللوول  أوووم إذا قخلوولا«  ِّبَِديَّوو   فَنوواِلرَة  ِِبَ يَوْرِجووُع اْلُمْرَسووُللنَ 
علوووووى املدينووووو  الكبوووووْية( أكووووواعلا فيهوووووا الفسووووواق،وأابحلا ذمارهوووووا،وانتهكلا حرماهتوووووا،وحطملا القووووولة املدافعووووو  
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وأن هوذا هول قأّبوم الوذي يفعللنه.واهلديو  .عنها،وعلى رأسها ر سوا ها وجعلولهم أذلو  ألووم عنصور املقاومو 
فإن قبلهووووووا سووووووليمان فهوووووول إذن أموووووور .ك عربوووووو وه.تلووووووني القلووووووه،وتعلن اللق،وقوووووود تفلوووووو  يف قفووووووع القتووووووال

وإن   يقبلهووا فهوول إذن أموور العقيدة،الووذي   يصوورفه عنووه مووال،و  عوورم .الدنيا،ووسووائل الوودنيا إذن عوودي
 من أعرام هذ  األرم.

مان ينكووور إذا سوووليو .ويسووودل السوووتار علوووى املشوووهد،لْيفع،فإذا مشوووهد رسووول امللكووو  وهوووديتهم أموووام سوووليمان
عيوود  ار هتديوود  وو لة وإصوور قووويعلن يف .كوورائه ابملووال،أو هليلووه عوون قعوولهتم إىل ا سووالم علوويهم اعوواههم إىل

 األخْي.
ووا جووواَء ُسوووَلْيماَن قالَ  » ف َفموووا آ ينَ اّللَُّ :فَوَلمَّ اْرِجوووْع .يَِّتُكْم تَوْفَرُحلنَ بَوووْل أَنْوووُتْم ِّبَووودِ .ُكمْ  ِ َّوووا آ  َخووْْي  أَُاِووُدوَنِن ِ وووال 

 .. «ِذلَّ   َوُهْم صاِغُرونَ ْم ِمْنها أَ رَِجنوَّهُ يَونوَُّهْم ِ ُُنلق    ِقَبَل هَلُْم ِّبا،َولَُنخْ إِلَْيِهْم فَوَلَنْأتِ 
فأَُاِوو»:لوودعلةقيوودة واجمال الع.ويف الوورق اسووتهزاء ابملال،واسووتنكار لالعووا  إليووه يف جمووال غووْي جمالووه « ُدوَنِن ِ ووال 

ُ َخوووْْي  ِ َّوواَفموووا آ »أتقوودملن   هوووذا العوورم التافوووه الوورخياف  ن املووال خوووْيا  وووا لقوود آ ين مووو «آ ُكووومْ  ينَ اّللَّ
ء ،فمووا عوواق كووكن والطْيوتسووخْي ا؟وو.العلووم والنبلة:لديكم.ولقود آ ين مووا هوول خووْي موون املووال علوى ا نال 

الوويت تعووب لرخيصوو  ع موون القوويم اذا النوول وهتشولن هلوو.«بَووْل أَنْوووُتْم ِّبَووِديَِّتُكْم تَوْفَرُحوولنَ »مون عوورم األرم يفوورحب 
« لَووْيِهمْ إِ اْرِجووْع »:ديوودار ابلتهأهوول األرم،الووذين   يتصووللن ابّلِل،و  يتلقوولن هوودااي   مث يتبوو  هووذا ا سووتنك

  تسوخر للبشور يف أي مكوان،و  جنولق « ِّبا  هَلُمْ فَوَلَنْأتِيَونوَُّهْم ِ ُُنلق    ِقَبلَ »:ابهلدي  وانتظروا املصْي املرهلب
 رون مهزوملن.مدحل « ُرونَ ُهْم صاغِ َولَُنْخرَِجنوَُّهْم ِمْنها أَِذلَّ   وَ »:يف نضال ناق  للملك  وقلمها ّبم

موو  كأ ووا لوويهم بكلويسوودل السووتار علووى هووذا املشووهد العنيوو  وينصوور  الرسوول،ويدعهم السوويا    يشووْي إ
 قضك األمر،وانتهى الكالم يف هذا الشأن.

كمووا يبوودو   -سووينهك األموور مووع ملكوو    تريوود العووداء در  أن هووذا الوورق يوو -ليووه الِسووالم ع -مث إذا سووليمان 
 ن.وقد كا.أو ييكد.يرج  أوا ستجيه قعلتهو  -من نريقتها يف مقابل  رسالته القلي  ّبدي   

جوولة إ ا يوو   ف.ازمووحل بعوودهولكوون السوويا    يووذكر كيوو  عوواق رسوولها إليهووا،و  موواذا قوواللا هلووا،و  موواذا اعت
كووها،الذي ستحضووار عر سووليمان يعوور  هذا،وأنووه يتووذاكر مووع جنوولق  يف انعلووم  ووا بعوودها أوووا قاقموو ،وأن 
ِمنَيف قوواَل ْبووَل أَْن َذْتُوولين ُمْسوولِ َعْرِكووها قوَ بِ تِيووِب اي أَيُوَهووا اْلَملَووُيا أَُيُكووْم ذَْ :قووالَ »:خلفتووه يف بالقهووا حمروسووا مصوولان

لَّووِذي ِعْنووَدُ  ِعْلووم  ِمووَن قوواَل ا.ِه َلَقووِلي  أَِمني  يِنِ َعَلْيووَوإِ .كَ َمقاِموو أاََن آتِيووَك بِووِه قَوْبووَل أَْن تَوُقوولَم ِموونْ :ِعْفرِيووحل  ِمووَن اْ؟ِوونِِ 
 « ..أاََن آتِيَك بِِه قَوْبَل أَْن يَوْرَتدَّ إِلَْيَك َنْرُفكَ :اْلِكتابِ 

مون استحضوار عركوها قبول جمي هوا مسولم  موع قلمهواف  -عليوه الِسوالم  -ترى ما الذي قصد إليوه سوليمان 
حل وسووويل  لعووورم مظووواهر القووولة ااارقووو  الووويت تييووود ،لتيير يف قلوووه امللكووو  وتقلقهوووا إىل نووورج  أن هوووذ  كانووو

وكان .ا ميووان ابّلِل،وا ذعووان لدعلته.وقوود عوورم عفريووحل موون ا؟وون أن ذتيووه بووه قبوول انقضوواء جلسووته هووذ 
ا فيمو -فاستطلل سوليمان هوذ  الفو ة واسوتبطأها .الك للحكم والقضاء من الصب  إىل الظهر فيما يروى

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3266 

يعرم أن ذيت به يف غمض  عوني قبول أن يرتود إليوه نرفوه،و  « الَِّذي ِعْنَدُ  ِعْلم  ِمَن اْلِكتابِ »فإذا  -يبدو 
 يذكر ا ه،و  الكتاب الذي عند  علم منه.

قو  تثى الويت   لقولة الكواإ ا نفهم أنه رجل ميمن على اتصال ابّلِل،ملهولب سورا مون اّلِل يسوتمد بوه مون 
ه  تعليله،ألنوو  سوور  و وهل أموور يشوواهد أحيوواان علووى أيوودي بعووخ املتصوولني،و  يكشوو.واألبعوواق هلووا احلوولاجز

 عووا     ختوورج إىلملنوو  الويتوهووذا أقصووى موا يقووال يف الودائرة املأ.خوارج عوون موألل  البشوور يف حيواهتم العاقي 
إنه :عضووهمفقووال ب« تووابِ كِ َن الْ ِعْنووَدُ  ِعْلووم  ِموو»:األسووانْي واارافووات  ولقوود جوورى بعووخ املفسوورين وراء قللووه

 يموا قيول تفسوْيولويك ف. وقوال بعضوهم غوْي هوذا وذا.إنه كان يعور  اسوم اّلِل األعظم:وقال بعضهم.التلراة
ر لكولن مون أسوراايف هوذا  واألمر أيسور مون هوذا كلوه حوني ننظور إليوه  نظوار اللاقوع،فكم.و  تعليل مستيقن

وتووودي  وقووولى   لووونفك البشوووري  مووون أسووورار كوووذلكوكم يف ا.  نعلمهوووا،وكم فيوووه مووون قووولى   نسوووتخدمها
قوو  فجوواءت ااار  ذ  القوولىفحيثمووا أراق اّلِل هوودى موون يريوود إىل أحوود هووذ  األسوورار وإىل واحوودة موون هوو.إليها

ريهووا ارق اّلِل أن موون   يوو الوويت   تقووع يف مووألل  احليوواة،وجرت إبذن اّلِل وتوودبْي  وتسووخْي ،حية   ميلووك
 على يديه أن اريها.

األسورار  تصل بوبعخا الذي عند  علم من الكتاب،كانحل نفسه مهيأة بسبه ما عند  من العلم،أن توهذ
بربوه  تواب وصول قلبوهعلوم الك والقلى الكلني  اليت تتم ّبا تلك ااارق  اليت احل على يد ،ألن ما عند  من

 على حنل يهي ه للتلقك،و ستخدام ما وهبه اّلِل من قلى وأسرار.
فلووول كووان هووول .حنووون نوورج  أنووه غْي و  -م عليووه الِسووال -فسوورين أنووه هووول سووليمان نفسوووه وقوود ذكوور بعوووخ امل

لقووووووو  هوووووووذا امل والقصووووووو  عنوووووووه،و  قاعوووووووك  خفووووووواء ا وووووووه فيهوووووووا عنووووووود.وملا أخفا .أللهووووووور  السووووووويا  اب وووووووه
 إن ا ه آص  ابن برخيا و  قليل عليه.:وبعضهم قال.الباهر

ووووا َرآُ  ُمْسووووَتِقر ا ِعْنووووَدُ  قالَ » ،لِيَوبوْ هووووذ:فَوَلمَّ ووووا َيْشووووُكُر ْم َأْكُفووووُرف َوَمووووْن َكووووَكرَ أَ أََأْكووووُكُر  لُووووَلين ا ِمووووْن َفْضووووِل َريبِِ  فَِإ َّ
 «.لِنَوْفِسِه،َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِِ َغِب  َكرمي  

قوو  اّلِل لووه مطالبووه علووى وراعووه أن ُي -م عليووه الِسووال -لقوود ملسووحل هووذ  املفاجووأة الضووخم  قلووه سووليمان 
يوو  ُيتوواج إىل يقظوو  منووه رابووتالء ضووخم  -حوول علووى هووذا الن -عجووز واستشووعر أن النعموو  هووذا النحوول امل

ر  اّلِل ل املنعم،ليعووشووعلر بفضووليجتاز ،وُيتوواج إىل عوولن موون اّلِل ليتقوولى عليووه وُيتوواج إىل معرفوو  النعموو  وال
قة مون اّلِل زايل فسوه،فيناواّلِل غوب عون كوكر الشواكرين،ومن كوكر فإ وا يشوكر لن.منه هوذا الشوعلر فيتول  

كورم   يعطوك عون« مي  َكورِ »الشوكر  عن« َغِب  »ومن كفر فإن اّلِل ا بتالء .النعم ،وحسن املعلن  على اجتياز 
   عن ارتقاب للشكر على العطاء.

يف  -عليووه الِسووالم  -ميضووك سووليمان  ا بووتالء وبعوود هووذ  ا نتفاضوو  أمووام النعموو  والشووعلر  ووا وراءهووا موون 
نَوْنظُْر َأهَتْتَووِدي أَْم َتُكوولُن ِمووَن الَّووِذيَن   .َنكُِِروا هَلووا َعْرَكووها:قووالَ »:للملكوو  القاقموو  عمووا قليوول هتي وو  املفاج ووات
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أم يلوبك .غْيوا معاملوه املميوزة لوه،لنعر  إن كانوحل فراسوتها وفطنتهوا هتتودي إليوه بعود هوذا التنكوْي«.يَوْهَتُدونَ 
 غيْي.عليها األمر فال تنفذ إىل معرفته من وراء هذا الت

اع  شوهد امللكو  سوممث إذا .ولعل هذا كان اختبارا من سليمان لذكائها وتصرفها،يف أيناء مفاجأهتوا بعركوها
 ..« َكأَنَُّه ُهلَ :أَهَكذا َعْرُكِكف قاَلحلْ :فَوَلمَّا جاَءْت ِقيلَ »:احلضلر

ل أيون هو.اسوها .ر فاهلوا وحفأين عركها يف  لكتها،وعليهوا أق.إوا مفاجأة ضخم    ختطر للملك  على ابل
 من بيحل املقدس مقر ملك سليمانف وكي  جكء بهف ومن ذا الذي جاء بهف
راهوا البسواتف أم تتلوك امل ولكن العرش عركها من وراء هذا التغيْي والتنكْي  ترى تنفوك أنوه هول بنواء علوى

  « لَ نَّوُه ُهوَكأَ :قاَلحلْ »:إنه هل بناء على ما ترا  فيه مون أمواراتف وقود انتهوحل إىل جولاب ذكوك أريوه:تقلل
 تنفك و  تثبحل،وتدل على فراس  وبديه  يف ملاجه  املفاجأة العجيب .

 م من قبل.وا سال إوا استعدت للتسليم:فقالحل.فكأ ا أخثت بسر املفاجأة.وهنا فجلة يف السيا 
 أي منذ اعتزمحل القدوم على سليمان بعد رق اهلدي .

..مث يتدخل السيا  القرآين لبيان ما كان قود منعهوا قبول ذلوك مون « نَّا ُمْسِلِمنيَ َوأُوتِيَنا اْلِعْلَم ِمْن قَوْبِلها وَكُ »
ا ميووان ابّلِل وصوودها عوون ا سووالم عنوود مووا جاءهووا كتوواب سووليمان فقوود نشووأت يف قوولم كافرين،فصوودها عوون 

ْعبُوُد ِموْن َوَصودَّها موا كانَوحْل توَ »:عباقة اّلِل عباقهتا من قونه من خلقه،وهك الشمك كما جاء يف أول القص 
ا كاَنحْل ِمْن قَوْلم  كاِفرِينَ .ُقوِن اّللَِّ  قد أعود للملكو  مفاجوأة أخورى،   -عليه الِسالم  -..وكان سليمان « ِإوَّ

وهووذ  نريقوو  أخوورى يف  -يكشو  السوويا  عنهووا بعوود،كما كشوو  عوون املفاجووأة األوىل قبوول ذكوور حضوولرها 
فَوَلمَّا رَأَتْووُه َحِسووبَوْتُه ؟َّوو   وََكَشووَفحْل .اْقُخِلك الصَّوورْ َ :َل هَلَووايووق:1841األقاء القوورآين يف القصوو  غووْي الطريقوو  األوىل 

َربِِ ِإيِنِ لََلْمووحُل نَوْفِسووك َوَأْسووَلْمحُل َمووَع ُسووَلْيماَن ّللَِِّ َربِِ :ِإنَّووُه َصوورْ   ُ َوورَّق  ِمووْن قَوولارِيَر  قالَووحلْ :َعووْن سوواقَوْيها  قالَ 
 «..اْلعاَلِمنيَ 

اقخلك :اما قيوووول هلووووفل.موووون البللر،أقيمووووحل أرضوووويته فوووول  املوووواء،ولهر كأنووووه ؟وووو لقوووود كانووووحل املفاجووووأة قصوووورا 
ن ا سووليماهلووفكشوفحل عوون سواقيهاف فلمووا اوحل املفاجووأة كشو  .الصر ،حسوبحل أوووا سوتخلم تلووك اللج 

 لعجائوه الويت تعجوز  أمام هذ  الءة مدهلكووقفحل امللك  مفج«  ِإنَُّه َصرْ   ُ َرَّق  ِمْن َقلارِيرَ :الَ ق:عن سرها
ع فوووو  م،وانجتووووه فرجعحل إىل اّللِ .البشوووور،وتدل علووووى أن سووووليمان مسووووخر لووووه قوووولى أكووووث موووون ناقوووو  البشوووور

 «ُسَلْيمانَ  معَ  معلن  إسالمهاَ .بظلمها لنفسها فيما سل  من عباقة غْي 
 «.ولكِن لَِّه َربِِ اْلعاَلِمنيَ .  لسليمان

                                                 
قار »الثالثوووووووو . موووووووون الطبعوووووووو   761 - 148يراجووووووووع فصوووووووول القصوووووووو  يف القوووووووورآن يف كتاب:التصوووووووولير الفووووووووب يف القوووووووورآن. صووووووووفح    - 1841

 السيد رمحه هللا ()«.الشرو 
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هوول سووليمان  ،ولل كووانا ألحوود موون خلقووهفعرفحل أن ا سووالم ّلِل لوويك استسووالم.لقوود اهتوودى قلبهووا واسووتنار
عني نني بووه والوودا  للموويمومصوواحب.إ ووا ا سووالم إسووالم ّلِل رب العاملني.النوول امللووك صوواحه هووذ  املعجزات

 «.نيَ ْلعاَلمِ َأْسَلْمحُل َمَع ُسَلْيماَن ّللَِِّ َربِِ ا.إىل نريقه على سن  املساواة .
لوويت فهك العووزة ا.ه سووالم لوو  عوون نبيعوو  ا ميووان ابّلِل،واوسووجل السوويا  القوورآين هووذ  اللفتوو  وأبرزها،للكشوو

و   ا  غالوه منهمو. اّللِ يفبول الويت يصوب  فيهوا الغالوه واملغلولب أخولين .ترفع املغللبني إىل صو  الغالبني
 على قدم املساواة..رب العاملني ..مغللب و ا أخلان يف اّلِل .

لكووث أن ويف نفلسووهم ا.إايهووم إىل ا سووالم - -ولقوود كووان كووثاء قووريا يستعصوولن علووى قعوولة الرسوولل 
علمهووم تيف التوواري   ي اموورأةفها هووك ذ.ينقوواقوا إىل حمموود بوون عبوود اّلِل،فتكوولن لووه الرايسوو  علوويهم وا سووتعالء

 رب سووولل اّلِل ّللِ ر ملن موووع فإ وووا يسووول.بني القائووود والتابعني.أن ا سوووالم ّلِل يسووولي بوووني الوووداعك واملووودعلين
 العاملني 
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 [53إل   45اآليات :(27]سور  النمل ):الوحد  الرابمة

 لقطات من قصة صالح مع ثمود

َل اي قَووووْلِم ِ َ ( قوووا45قووواِن َحَْتِصوووُملَن )ا ُهوووْم َفرِي فَوووِإذَوَلَقوووْد أَْرَسوووْلنا ِإىل مَثُووولَق َأخووواُهْم صووواحِلا  أَِن اْعبُوووُدوا اّللََّ } 
ان بِوَك َوِ َوْن َمَعوَك قواَل ا( قواُللا 46 تُوْرمَحُلَن ) َلَعلَُّكمْ  اّللََّ  احلََْسَنِ  َلْل  َتْستَوْغِفُرونَ َتْستَوْعِجُللَن اِبلسَّيَِِ ِ  قَوْبلَ  نَّوْيَّ

 أْلَْرِم َو ا اْلَمِدينَوووووِ  ِتْسوووووَعُ  َرْهووووو   يُوْفِسوووووُدوَن يف يف ( وَكووووواَن 47نوووووائِرُُكْم ِعْنوووووَد اّللَِّ بَوووووْل أَنْووووووُتْم قَووووووْلم  تُوْفتَونُووووولَن )
ْهلِوووِه َوِإانَّ َلصووواِقُقلَن أَ يِِوووِه موووا َكوووِهْدان َمْهلِوووَك لَلنَّ ِلَللِ  مُثَّ لَنَوُقووو( قووواُللا تَقووواَ ُلا اِبّللَِّ لَنُوبَويِِتَونَّوووُه َوأَْهلَوووهُ 48ْصوووِلُحلَن )يُ 
 َقمَّوووْرانُهمْ  ْكووورِِهْم أانَّ اْنظُْر َكْيوووَ  كووواَن عاِقبَوووُ  مَ ( فَووو50َوَمَكوووُروا َمْكووورا  َوَمَكوووْران َمْكووورا  َوُهوووْم   َيْشوووُعُروَن ) (49)

نَو52ْعَلُمولَن )   لَِقوْلم  يوَ لا ِإنَّ يف ذلِوَك هَليَو( فَِتْلَك بُويُولهُتُْم خاِويَو   ِ وا لََلُمو51َوقَوْلَمُهْم َأمْجَِعنَي ) ا الَّوِذيَن ( َوَأْْنَيوْ
 { (53آَمُنلا وَكانُلا يَوتوَُّقلَن )

لق،ولووووولط لق يف سووووويا  قصوووووا عوووووام موووووع نووووول  وهيف معظوووووم امللاضوووووع يف القووووورآن تووووورق قصووووو  صووووواحل ومثووووو 
 كيوووز فيهوووا علوووىرة وال  أموووا يف هوووذ  السووول .وكوووعيه.وأحياان عوووكء قصووو  إبوووراهيم يف هوووذا السووويا  أو   عكء

  كووعيه واختصوورت قصوو  هوولق وقصوو.قصووا بووب إسوورائيل،فقد جوواءت قصوو  ملسووى وقصوو  قاوق وسليمان
 من السلسل  و  عئ قص  إبراهيم.

بييووحل الووره  التسووع  إ ووا يووذكر ت -م عليووه الِسووال -تووذكر حلقوو  الناقوو  يف قصوو  صوواحل ويف هووذ  السوولرة   
مرهم وقوولمهم شووعرون،وقياملفسوودين لصوواحل وأهلووه،ومكرهم بووه وهوول   يشووعر،فمكر اّلِل ابملفسوودين وهووم   

 أمجعني.
  شووركلن يف مكووملوا.م آي وأْنووى الووذين آمنوولا وكووانلا يتقوولن،وتر  بيوولت املفسوودين خاويوو  وجعلهووا ملوون بعووده

 ميرون ّبذ  البيلت املدمرة اااوي  ولكنهم   يعتثون ..
 « ..قاِن َحَْتِصُملنَ ا ُهْم َفرِي،فَِإذَوَلَقْد أَْرَسْلنا ِإىل مَثُلَق َأخاُهْم صاحِلا  أَِن اْعُبُدوا اّللََّ »

رتكوز تهوذ  هوك القاعودة الويت ف« أَِن اْعبُوُدوا اّللََّ »:يقو  واحودةيف حق -ليوه الِسوالم ع -يلخا رسال  صواحل 
ا شوووور يف هووووذومع أن كوووول مووووا حوووولل الب.عليهووووا رسووووال  السووووماء إىل األرم يف كوووول جيوووول،ومع كوووول رسوووولل

حل البشوووري  ،فقووود أمضوووالكلن،وكووول موووا يكمووون فووويهم أنفسوووهم،يهت  ّبوووم إىل ا ميوووان ّبوووذ  احلقيقووو  اللاحدة
قفوو  و وا؟حوولق،أو  ا نكووار البسوويط  وقفوو أجيووا  وأزموواان   يعلمهووا إ  اّلِل،وهووك تقوو  أمووام هووذ  احلقيقوو  

  ّبووا بل،اليت تتفوور كووَّت السوو اهلووزء والتكووذيه.وما تووزال إىل اليوولم تووروغ عوون هووذ  احلقيقوو  ااالوودة،وعن  إىل
 عن سبيل اّلِل اللاحد املستقيم.

م أصوبحلا ن خالصو  مولقفهم بعود قعلتوه إايهم،وجهود  معهوم  ووفيحكوك القورآ -مثولق  -فأما قولم صواحل 
ا نعوور  موون لكثرة،كموواوكان الفريوو  املعووارم هوول .فريقا يسووتجيه لووه،وفريقا حووال  عنووه.يقني حتصووملنفوور 

 امللاضع األخرى يف القرآن عن هذ  القص .
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 جللا عوذاب اّللِ ضوني اسوتعوهنا فجلة يف السلرة على نريق  القصوا القورآين نودر  منهوا أن املكوذبني املعر 
ريا موووع قووا كووأن مشووركك كووأوم يف هوووذ -بوولا هوودى اّلِل ورمحتووه الووذي أنووذرهم بووه صوواحل،بد  مووون أن يطل

ن يووولجههم إىل صوواحل أن يسووتعجللا ابلعوووذاب و  يطلبوولا اهلدايوو ،وحاول أ فووأنكر علووويهم -الرسوولل الكوورمي 
َ   َتْسووتوَ احلََْسووَنِ ف لَوولْ  َ ِ  قَوْبوولَ لسَّوويِِ ابِ اي قَوووْلِم ِ َ َتْسووتَوْعِجُللَن :قووالَ »:ا سووتغفار لعوول اّلِل يوودركهم برمحتووه ْغِفُروَن اّللَّ

 هوذا ُهوَل احْلَو َّ ِموْن مَّ ِإْن كوانَ اللَُّهو»:ولقد كان يبلو  مون فسواق القلولب أن يقولل املكوذبلن«  َلَعلَُّكْم تُوْرمَحُلنَ 
ا هول كوان هوذ  اللهم إن:ن أن يقللولابود  مو..« يم  اب  أَلِوِعْنِدَ  فََأْمِطْر َعَلْينا ِحجارَة  ِمَن السَّماِء أَِو اْئِتنا بَِعوذ

يبلن لتلجيووه   يسووتجو .احلوو  موون عنوود  فاهوودان إىل ا ميووان بووه والتصوودي   وكووذلك كووان قوولم صوواحل يقللوولن
 رسلهلم إىل نري  الرمح  والتلب  وا ستغفار.

 :ورائهم الشر من ويعتذرون عن ضيقهم به وابلذين آمنلا معه  وم يرووم كيما عليهم،ويتلقعلن
ان بِوو:قواُللا»  عووري وراء اارافووات ا؟اهلوو  الويت األقوولام مأخلذ موون عواقة.التشووا م.والتطْي«.َك َوِ َووْن َمَعوكَ انَّْيَّ

زجور  أي فأ إىل نوائر ؟وِم  مور فقد كان اللاحد منهم إذا هو.واألوهام،ألوا   خترج منها إىل نصاع  ا ميان
إىل  رحوا عون يسوار ن مور ابوإ.ألمرفإن مر ساحنا عن ميينه إىل يسار  استبشر ومضى يف ا.أكار إليه مطارقا

 ميينه تشاءم وتلقع الضر 
طيع بشوري    تسوتلونفك الاولكن .وما تدري الطْي الغيه،وما تنبء حركاهتا التلقائي  عن ككء من اجملهلل
 ل املغيوووه إىلاجملهووول  فإذا   تكووول.أن تعووويا بوووال جمهووولل مغيوووه تكووول إليوووه موووا   تعرفوووه وموووا   تقووودر عليوووه

  ختضووع لعقوول،و  د حوود،و الغيوولب وكلتووه إىل مثوول هووذ  األوهووام واارافووات الوويت   تقوو  عنوو ا ميووان بعووالم
 تنتهك إىل انم نان ويقني.

بوزعمهم  -ه،ألوم لغيوه إليووحَّت هذ  اللحظ  ترى الذين يهربولن مون ا ميوان ابّلِل،ويسوتنكفلن أن يكلولا ا
ّلِل و    ييمنولن اب هوي ء الوذين -خرافو  الودين  من العلم   يليو  معوه أن يركنولا إىل  قد انتهلا إىل حد -

قطووووع الطريوووو  ي،وعلووووى موووورور قوووو  أسوووولق 13نووووراهم يعلقوووولن أ يوووو  ضووووخم  علووووى رقووووم .بدينووووه و  بغيبووووه .
ذلك أوووم .السوواذج  إىل آخوور هووذ  اارافووات.أمووامهم،وعلى إكووعال أكثوور موون لفووافتني بعوولق يقوواب واحوود .

 يعاندون حقيق  الفطرة.
   ذا الكوولن الوويتحقووائ  هوو ا ميان،وعوودم اسووتغنائها عنووه،وركلوا إليووه يف تفسووْي كثووْي موون وهووك جلعتهووا إىل

ارج خوبشوري ،وألنه لطاقو  الايصل إليها علم ا نسان وبعضها لن يصل إليه يف يلم من األايم،ألنه أكث من 
ه اهوووووابملل  عووووون اختصووووواص ا نسوووووان،زائد علوووووى مطالوووووه خالفتوووووه يف هوووووذ  األرم،الووووويت زوق علوووووى قووووودرها

نولر  رقهم صواحل إىلاارافو ،و والطاقات  فلما قال قلم صاحل قللتهم ا؟اهل  الساذج ،الضوال  يف تيوه الولهم 
 :اليقني،وإىل حقيقته اللاضح ،البعيدة عن الضباب والظالم

،وبني واّلِل قود سون سوننا وأمور النواس  مولر.حظكم ومسوتقبلكم ومصوْيكم عنود اّللِ «.نائِرُُكْم ِعْنَد اّللَِّ :قالَ »
ومن .هلوووم الطريووو  املسوووتنْي.فمن اتبوووع سووون  اّلِل،وسوووار علوووى هووودا ،فهنا  ااْي،بووودون حاجووو  إىل زجووور الطوووْي
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« بَوْل أَنْووُتْم قَووْلم  تُوْفتَونُولنَ »احنر  عن السن ،وحاق عن السلاء،فهنا  الشر،بدون حاج  إىل التشوا م والتطوْي.
فاليقظ  وتدبر السونن،وتتبع احلولاقّ والشوعلر .ن كر..تفتنلن بنعم  اّلِل،وختتثون  ا يقع لكم من خْي وم

  التشووا م والتطووْي بووبعخ خلوو  اّلِل موون . ووا وراءهووا موون فتنوو  وابووتالء هوول الكفيوول بتحقيوو  ااووْي يف النهايوو 
 الطْي ومن الناس سلاء.

قظووو  م إىل اليرق قلووولّبوت.يف تقووودير األمووولرا سوووتقام  وهكوووذا تووورق العقيووودة الصوووحيح  النووواس إىل اللضووول  و 
صواقف  قوع عبثوا أو مكء  وا يكووتشعرهم أن يد اّلِل وراء هذا كله،وأن لويك .والتدبر فيما يقع هلم أو حلهلم

 مقطوولع لكلكووه غووْياوبووذلك يقضووك ا نسووان رحلتووه علووى هووذا ...وبووذلك ترتفووع قيموو  احليوواة وقيموو  الناس
ل  ظوه  مور ااواكولن وهفهوذا الالصل  ابلكلن كلوه مون حللوه،وخبال  الكولن ومودبر ،وابلنلاميك الويت تودبر 

  نحوور  ا حنوووراسوود،و  تاملوودبر احلكوويم.ولكن هووذا املنطوو  املسووتقيم إ ووا تسوووتجيه لووه القلوولب الوويت   تف
 الذي   رجع  منه.

لا ذاووورون فراح.ال وكووان موون قوولم صووواحل،من كثائهم،تسووع  نفوور   يبوو  يف قلووولّبم ملضووع للصووال  وا صوو
ْرِم َو  ُدوَن يف اأْلَ    يُوْفِسووووووووووَكووووووووواَن يف اْلَمِدينَوووووووووِ  ِتْسوووووووووَعُ  َرْهووووووووو..»ظوووووووووالم به،ويووووووووودبرون لوووووووووه وألهلوووووووووه يف ال

..هوي ء « َوِإانَّ َلصواِقُقلنَ .َك أَْهلِوهِ ما َكوِهْدان َمْهلِو:لِيِِوهِ لَلنَّ ِللَ  لَنَوُقوتَقاَ ُلا اِبّللَِّ لَنُوبَويِِتَونَّوُه َوأَْهلَوُه،مُثَّ :قاُللا.ُيْصِلُحلنَ 
 ع للصوووووووال احضوووووووحل قلووووووولّبم وأعمووووووواهلم للفسووووووواق ولإلفسووووووواق،  يعووووووود ّبوووووووا متسووووووو الوووووووره  التسوووووووع  الوووووووذين

لا إىل ن يتوووداعأومن العجوووه .وا صال ،فضووواقحل نفلسوووهم بووودعلة صووواحل وحجتوووه،وبيتلا فيموووا بيووونهم أمووورا
قة اّلِل  لهم إ  لعبواهل   يودعالشور املنكور الوذي يبيتلنوه،وهل قتول صواحل وأهلوه بيوا ،و  القسم ابّلِل مع هوذا

و  « ان َمْهلِوَك أَْهلِوهِ ما َكوِهدْ :َلنَّ ِلَللِيِِوهِ  لَنَوُقول مُثَّ أَْهَلُه تَقاَ ُلا اِبّللَِّ لَنُوبَويِِتَونَُّه وَ »:ملن العجه كذلك أن يقلللاوإنه 
 يوووورو  بسووووبه الكهووووم أي  هفقوووود قتلوووولهم يف الظووووالم فلووووم يشووووهدوا ..« َوِإانَّ َلصوووواِقُقلنَ »..حضووووران مقتلووووه 

ي اعتزموول  ذّبم،الوذولكنهم يطم نولن أنفسوهم ّبووا،ويثرون ك.حك وحيلو  سوواذج الظوالم  وهول احتيووال سوط
قني  لنووولا صووواقنعم مووون العجوووه أن ُيووورص مثووول هوووي ء علوووى أن يك.للوووتخلا مووون أوليووواء قم صووواحل وأهلوووه

م هلوا ان،الوذي يرسونولر ا ميبولكن النفك ا نساني  ملي   اب حنرافات وا لتلاءات،وخباصو  حوني   هتتودي 
 املستقيم. الطري 

هم يطلوع علوى مكور دبْيهم و توولكن اّلِل كان ابملرصواق يوراهم و  يرونوه،ويعلم .وكذلك مكروا ..كذلك قبروا
 « ..ونَ َوُهْم   َيْشُعرُ .َوَمَكُروا َمْكرا ،َوَمَكْران َمْكرا  »:وهم   يشعرون

 وأين مكر من مكرف وأين تدبْي من تدبْيف وأين قلة من قلةف
بوووارون وينخووودعلن  وووا ميلكووولن مووون قووولة ومووون حيلووو ،ويغفللن عووون العوووني الووويت تووورى و  وكوووم ذا حطوووىء ا؟

أانَّ .فَوواْنظُْر َكْيووَ  كوواَن عاِقبَووُ  َمْكوورِِهمْ »:تغفوول،والقلة الوويت الووك األموور كلووه وتبوواغتهم موون حيووة   يشووعرون
..ومن ن  إىل ن  إذا التودمْي واهلوال ،وإذا الودور « َلُملافَِتْلَك بُوُيلهُتُْم خاِويَ   ِ ا لَ .َقمَّْرانُهْم َوقَوْلَمُهْم َأمْجَِعنيَ 
وقد كانلا منذ حلظ  واحدة،يف اهلي  السابق  من السولرة،يدبرون وميكرون،وُيسوبلن .اااوي  والبيلت ااالي 
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أوووووم قوووواقرون علووووى هقيوووو  مووووا ميكوووورون  وهووووذ  السوووورع  يف عوووورم هووووذ  الصووووفح  بعوووود هووووذ  مقصوووولقة يف 
مباغت  القوودرة الوويت   تغلووه للمخوودوعني بقوولهتم ومباغتوو  التوودبْي .اغتوو  احلا وو  القاضووي لتظهر املب.السوويا 

 الذي   حيه للماكرين املستعزين  كرهم.
اهتوووا علوووى القصوووا لسووولرة وتعقيبا كيوووز يف والعلوووم هووول الوووذي عليوووه ال..« ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   لَِقوووْلم  يَوْعَلُمووولنَ »

 .يتقلنه .اكء ذكر ْناة امليمنني الذين حافلن اّلِل و  واألحداّ وبعد مشهد املباغت 
نَوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا وَكوووانُلا يَوتوَُّقووولنَ » ..والوووذي حوووا  اّلِل يقيوووه سوووبحانه مووون املخووواو  فوووال اموووع عليوووه « َوَأْْنَيوْ

َوِعزَّيت :َجولَّ َوَعاَل،قَوالَ  يَوْرِوي َعْن َربِِوهِ فَعْن َأيب ُهَريْورََة،َعِن النَِّلِِ .كما جاء يف حدية قدسك جليل.خلفني
تُوُه يوَوْلَم اْلِقَياَموِ ،َوِإَذا أَمِ  ،ِإَذا َخواَفِب يف الوُدنْوَيا أَمَّنوْ نَوِب يف الوُدنْوَيا َأَخْفتُوُه يوَوْلَم َ  َأمْجَُع َعَلى َعْبِدي َخوْلَفنْيِ َوأَْمنَونْيِ

 1842اْلِقَياَمِ .
 

 

                                                 
 ( صحي  640[)406/ 2صحي  ابن حبان ] - 1842
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 [58إل   54اآليات :(27]سور  النمل ):الوحد  الخامسة

 لقطات من قصة لوط مع قومه 

( أَِإنَُّكوْم لَتَوْأتُلَن الِرِجواَل َكوْهَلة  ِموْن ُقوِن النِِسواِء 54َوُللنا  ِإْذ قاَل لَِقْلِمِه أََشْتُلَن اْلفاِحَشَ  َوأَنْوُتْم تُوْبِصُروَن )} 
ُووْم أانس  ( َفمووا كوواَن َجوولاَب قَوْلِموو55بَووْل أَنْوووُتْم قَوووْلم  َعَْهلُوولَن ) ِه ِإ َّ أَْن قوواُللا َأْخرُِجوولا آَل لُوولط  ِمووْن قَوووْريَِتُكْم ِإوَّ

وووُروَن ) ( َوأَْمطَوووْران َعلَوووْيِهْم َمطَووورا  َفسووواَء َمطَوووُر 57( فََأْْنَْينووواُ  َوأَْهلَوووُه ِإ َّ اْمرَأَتَوووُه قَووودَّْرانها ِموووَن اْلغووواِبرِيَن )56يَوَتَطهَّ
  1843{ (58اْلُمْنَذرِيَن )

يهم الفاحشوو  ه أنكور علولقو  القصوْية مون قصوو  لولط عوكء رتصورة،تثز هوِم قوولم لولط إبخراجه،ألنوهوذ  احل 
وتر  تيوان الرجوال،؟نسوك إبفاحشو  الشوذوذ ا.الشاذة اليت كانلا ذتلووا عون إمجواع واتفوا  وتعوار  وعالني 

 بل عام  األحياء..النساء،على غْي الفطرة اليت فطر اّلِل الناس عليها
  البسوات وقتيوسوي  أو ملفقد يشوذ أفراق،ألسوباب مرضوي  نف.غريب  يف  ريو  ا؟ماعوات البشوري  وهك لاهرة

اء،أو يف لجووود النسوووفيميووول الوووذكلر  تيوووان الوووذكلر وأكثووور موووا يكووولن هوووذا يف معسوووكرات ا؟نووولق حيوووة   ي
صوووال ا ت رومني موونالسووجلن الوويت يقووويم فيهووا املسوووجلنلن فوو ات نليلووو  معرضووني لضوووغ  امليوول ا؟نسوووك،حم

يسووووور لنسووووواء وتاأموووووا أن يشووووويع هوووووذا الشوووووذوذ فيصوووووب  هووووول القاعووووودة يف بلووووود  سووووور ،مع وجووووولق .ابلنسووووواء .
نك فطورة ميول ا؟و مون الالزواج،فهذا هل احلواقّ الغريوه حقوا يف  ريو  ا؟ماعوات البشوري   لقود جعول اّللِ 

 إىل ا؟نك اهلخر،ألنه جعل احلياة كلها تقلم على قاعدة التزاوج.
فجعول األحيواء  .«نَ ِهْم َوِ َّوا   يَوْعَلُمول ْن أَنْوُفِسوْرُم،َوِمو الَِّذي َخَلَ  اأْلَْزواَج ُكلَّها ِ َّوا تُوْنبِوحُل اأْلَ ُسْبحانَ »:فقال

يف  ج يبودو أصويالوالتزاو .كلها أزواجا سلاء نبات األرم واألنفك وما   يعلمه الناس يف كوَّت املخللقوات
أي موون كهرابئيوو  .ة ذاهتووا ميلفوو  موون كهووارب والكوو وانتر فالووذ -ضووال علووى األحيوواء ف -بنوواء الكوولن كلووه 

أيووو  حوووال  هلن.وعلوووىاوهك وحووودة الكائنوووات املكووورورة فيهوووا مجيعوووا كموووا يبووودو حوووَّت .إاابيووو  وأخووورى سووولبي 
أنثوى و ن جنسوها ذكور جد هلا موحَّت اليت   يل .فاحلقيق  املضملن  أن األحياء كلها تقلم على قاعدة التزاوج

 والتأنية يف آحاقها،وتتكاير ّبذا ا جتماع.عتمع خالاي التذكْي 
،اليت   ني هول الفطورةني الوزوجوملا كان التزاوج هل قاعدة احلياة يف انملس اال ،فقد جعل اّلِل التجاذب ب

اء ألصويل.واألحياالفطورة  وذلوك كوك تسوْي احليواة يف نريقهوا بودافع.هتاج إىل تعليم،و  تتلق  علوى تفكْي
اوم بوال مللقعو  يف كيولوذهتم ا والقدرة املدبرة هق  ما تشوا   مون وراء.  مطاله الفطرةادون لذهتم يف هقي

هووذا وتلووك  كر،وميللوقوود جعوول اّلِل تركيووه أعضوواء األنثووى وأعضوواء الووذ .وعووك موونهم و  تلجيووه موون غْيهم
 هلما.و  اعل هذا يف أعضاء الذكرين وميل . ية هق  اللذة الفطري  من اجتماعهما

افعوو  إىل قن ضوورورة لن عجيبووا أن تنحوور  الفطوورة احنرافووا مجاعيووا كمووا حوودّ يف قوولم للط،بوودو وموون مث يكوو
 عكك اعا  الفطرة املستقيم.

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( هذ  واي  ا؟زء التاسع عشر يف تقسيم املصح . ولكننا  بعنا السيا  إىل واي  القص .  - 1843
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ْلفاِحَشووَ  َوأَنْوووُتْم اأََشْتُلَن :َقْلِمووهِ َوُللنووا  ِإْذ قوواَل لِ »وهكووذا واجووه لوولط قلمووه اب سووتنكار والعجووه  ووا يفعلوولن  
يف عبارتووه األوىل  ..عجوه« قَووْلم  َعَْهلُولنَ  ْل أَنْووُتمْ سواِءف بَولَن الِرِجواَل َكوْهَلة  ِموْن ُقوِن النِِ تُوْبِصوُروَنف أَِإنَُّكوْم لَتَوْأتُ 

لفطوورة،وهم لووى نسوو  اعموون إتيوواوم هووذ  الفاحشوو ،وهم يبصوورون احليوواة يف مجيووع أنلاعهووا وأجناسووها عووري 
 لفاحش .ايع  تلك وصر  يف عبارته الثاني  بطب.وحدهم الشلاذ يف وس  احلياة واألحياء .

مث قمغهوووم .اطووورة مجيعووووجمووورق الكشووو  عنهوووا يكفوووك  بوووراز كوووذوذها وغرابتهوووا ملوووألل  البشوووري ،وملألل  الف
تحقوووو  يف هوووووذا معنيووووني وكال امل.وا؟هوووول  عووووو  السووووفه واحلموووو .ا؟هل  عوووو  فقوووودان العلم:اب؟هوووول  عنييووووه

مييوول هووذا  والذي.ال يعلووم كووي ا أصووفالووذي   يعوور  منطوو  الفطوورة اهوول كوول كووكء، و .ا حنوورا  البغيخ
 سووتنكار لووى هووذا اعامليول عوون الفطوورة سوفيه أمحوو  معتوود علوى مجيووع احلقوول   فموواذا كوان جوولاب قوولم لولط 

 لالحنرا ،وهذا التلجيه إىل وحك الفطرة السليم ف
م  جوو  أووو -إ  امرأتووه  -كووان جوولاّبم يف اختصووار أن  وولا إبخووراج لوولط وموون  ووع قعلتووه وهووم أهوول بيتووه 

ُووووووووْم أانس  ِمووووووووْن قَوووووووووْريَ  َل لُوووووووولط  َأْخرُِجلا آ:َفمووووووووا كوووووووواَن َجوووووووولاَب قَوْلِمووووووووِه ِإ َّ أَْن قوووووووواُللا»أانس يتطهوووووووورون   ِتُكْم ِإوَّ
سومى يارا عليوه أن كولن إنكويوقود .وقلهلم هذا قد يكلن هتكما ابلتطهر من هذا الورجك القذر«.يَوَتَطهَُّرونَ 

يكولن ضويقا  وقود.ذارةقستشعرون موا يف مويلهم املنحور  مون هذا تطهرا،فهم من احنرا  الفطرة  ية   ي
 ابلطهر والتطهر إذا كان يكلفهم ا قالع عن ذلك الشذوذ   

فََأْْنَْينووواُ  َوأَْهلَوووُه ِإ َّ اْمرَأَتَوووُه »:وأراق اّلِل غوووْي موووا كوووانلا يريووودون.علوووى أيووو  حوووال لقووود  ووولا  هم،وحزمووولا أمووورهم
 « ..أَْمَطْران َعَلْيِهْم َمَطرا  َفساَء َمَطُر اْلُمْنَذرِينَ وَ .1844َقدَّْرانها ِمَن اْلغاِبرِينَ 

فوك حنون ّبوذا فنكت.خرىو  يذكر تفصيالت هنا عن هذا املطر املهلك كموا ورقت تفصويالته يف السولر األ
أنوووووه  ايووووول  ك املنبوووووحلولكننا نلمووووو  يف اختيوووووار هوووووال  قووووولم لووووولط ابملطر،وهووووول املووووواء انيووووو.جمووووواراة للسووووويا 
واّلِل ..عوول لووه وهوول أن يكوولن موواقة حيوواة وخصووه يف غووْي مووا ج -موواء النطوو   -اء احليوواة  سوتخدامهم موو

 .وإن هل إ  رأي أرا  يف هذا التدبْي.أعلم بقلله ومراق ،وأعلم بسننه وتدبْي 
الوذين  م علوى عبواق  وسوالّللِ قل احلمد »:انتهى ا؟زء التاسع عشر ويليه ا؟زء العشرون مبدوءا بقلله تعاىل

 .«اصطفى
 

 
 
  

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( اهلالكني بسبه أوا كانحل عجلز سلء تلاف  قلمها على ا حنرا  والشذوذ.  - 1844
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 بقية سور  الن مل وسور  القصص وقسم من سور  المنكبوت ال هء المشرون 

 [93إل   59اآليات :(27]سور  النمل ):الوحد  السادسة

 جوات من عالم الغيب والشهاد  عل  حقائق المقيد 

وووماواِت ( أَمَّوووْن َخلَووو َ 59رُِكلَن )أَمَّوووا ُيْشووو َخوووْْي   قُوووِل احْلَْموووُد ّللَِِّ َوَسوووالم  َعلوووى ِعبووواِقِ  الَّوووِذيَن اْصوووطَفى آّللَُّ }   السَّ
لا َكوَجَرها أَإِلوه  َموَع ا كواَن َلُكوْم أَْن تُوْنِبتُوموَت َّبَْجو   اِئَ  ذاَواأْلَْرَم َوأَنْوَزَل َلُكوْم ِموَن السَّوماِء مواء  فَأَنْوبَوْتنوا بِوِه َحود

واِسووَك َوَجَعووَل بَوونْيَ رَ َجَعووَل هَلووا وَ را  َوَجَعووَل ِخالهَلووا َأْوووارا  َل اأْلَْرَم قَوورا( أَمَّووْن َجَعوو60اّللَِّ بَووْل ُهووْم قَوووْلم  يَوْعووِدُللَن )
يووُه اْلُمْضووَطرَّ ِإذا َقعواُ  َوَيْكِشووُ  الُسوولَء 61لَن )اْلَبْحوَرْيِن حوواِجزا  أَإِلوه  َمووَع اّللَِّ بَووْل َأْكثَوورُُهْم   يَوْعَلُموو ( أَمَّوْن اُِ

 يَوْهووِديُكْم يف لُُلموواِت الْووَثِِ َواْلَبْحووِر َوَمووْن ( أَمَّوونْ 62) كَُّرونَ أْلَْرِم أَإِلووه  َمووَع اّللَِّ قَلِوويال  مووا تَووذَ َوَاَْعُلُكووْم ُخَلفوواَء ا
ُ عَ  تَعوواىَل يُوْرِسووُل الووِرايَ  ُبْشوورا  بَوونْيَ يَووَدْي َرمْحَتِووِه أَإِلووه  َمووَع اّللَِّ  ووا ُيْشوورُِكلَن ) اّللَّ ْلووَ  مُثَّ يُِعيووُدُ  ْن يَوْبووَدُ ا ااَْ أَمَّوو (63مَّ
وُتْم صواِقِقنَي بُوْرهواَنُكمْ   هواتُلاَوَمْن يَوْرزُُقُكْم ِمَن السَّماِء َواأْلَْرِم أَإِله  َموَع اّللَِّ قُولْ  ( قُوْل   يَوْعلَوُم َموْن 64) ِإْن ُكنوْ

ُ َوما َيْشُعُروَن أَ  َن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم اْلَغْيَه ِإ َّ اّللَّ َعثُلنَ يوُ ايَّ ( َبِل اقَّاَرَ  ِعْلُمُهوْم يف اهْلِخورَِة بَوْل ُهوْم 65) بوْ
( َلَقوْد 67ُمْخَرُجولَن ) أَِإانَّ لَ ا أَِإذا ُكنَّوا تُورااب  َوآابُ ان( َوقاَل الَِّذيَن َكَفوُرو 66يف َككِ  ِمْنها َبْل ُهْم ِمْنها َعُملَن )

ْيُوا يف اأْلَْرِم فَاْنظُُروا َكْيوَ  كواَن سِ ُقْل  (68 )وَِّلنيَ ساِنُْي اأْلَ ُوِعْدان هذا حَنُْن َوآابُ ان ِمْن قَوْبُل ِإْن هذا ِإ َّ أَ 
للُولَن َموَّت هوَذا اْلَلْعوُد ِإْن  ( َويَوقُ 70 )ْي   ِ َّوا مَيُْكوُرونَ ( َو  َهَْزْن َعلَوْيِهْم َو  َتُكوْن يف َضو69عاِقَبُ  اْلُمْجرِِمنَي )
ُتْم صاِقِقنَي )  َربَّوَك لَوُذو َفْضول  ( َوِإنَّ 72 )ِذي َتْستَوْعِجُللنَ َيُكلَن َرِقَ  َلُكْم بَوْعُخ الَّ  ( ُقْل َعسى أَنْ 71ُكنوْ

( َومووا 74ْعِلنُوولَن )يوُ َك لَوويَوْعَلُم مووا ُتِكووُن ُصووُدورُُهْم َومووا َوِإنَّ َربَّوو (73َعلَووى النَّوواِس َوَلِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم   َيْشووُكُروَن )
وووماِء َواأْلَ  َل َأْكثَووووَر نَّ هوووَذا اْلُقوووْرآَن يَوُقوووُا َعلوووى بَوووِب ِإْسووورائِيإِ ( 75ْرِم ِإ َّ يف ِكتووواب  ُمبِوووني  )ِموووْن غائِبَووو   يف السَّ
ونَوُهْم ِ ُْكِموِه َوُهوَل اْلَعزِ ( ِإنَّ َربَّكَ 77ُمْيِمِننَي )( َوِإنَُّه هَلُدى  َوَرمْحَ   لِلْ 76الَِّذي ُهْم ِفيِه َحَْتِلُفلَن ) يوُز  يَوْقِضوك بَويوْ

 (78يُم )اْلَعلِ 
ووْل َعلَووى اّللَِّ ِإنَّووَك َعلَوووى احْلَوو ِِ اْلُمبِوونِي ) ( ِإنَّوووَك   ُتْسووِمُع اْلَمووْلتى َو  ُتْسوووِمُع الُصوومَّ الووُدعاَء ِإذا َولَّوووْلا 79فَوتَولَكَّ

( 81تِنوا فَوُهوْم ُمْسوِلُملَن )( َوما أَْنحَل ِّباِقي اْلُعْموِك َعوْن َضواللَِتِهْم ِإْن ُتْسوِمُع ِإ َّ َموْن يوُوْيِمُن آِباي80ُمْدِبرِيَن )
( َويوَوْلَم 82يُلِقنُولَن ) َوِإذا َوَقَع اْلَقْلُل َعَلْيِهْم َأْخَرْجنا هَلُوْم َقابَّو   ِموَن اأْلَْرِم ُتَكلُِِمُهوْم أَنَّ النَّواَس كوانُلا آِبايتِنوا  

بْوُتْم آِباييت َوَ ْ  (83عُووولَن )حَنُْشوووُر ِموووْن ُكووولِِ أُمَّووو   فَوْلجوووا  ِ َّوووْن يَُكوووذُِِب آِبايتِنوووا فَوُهوووْم يُلزَ  َحوووَّتَّ ِإذا جووواُ  قووواَل َأَكوووذَّ
وُتْم تَوْعَملُوولَن ) ( أََ ْ يوَووَرْوا 85( َوَوقَوَع اْلَقووْلُل َعلَوْيِهْم ِ ووا لََلُمولا فَوُهووْم   يَوْنِطُقولَن )84هُِيطُولا ِّبووا ِعْلموا  أَمَّووا ذا ُكنوْ

َفُ  يف الُصولِر 86النَّهواَر ُمْبِصورا  ِإنَّ يف ذلِوَك هَلايت  لَِقوْلم  يُوْيِمنُولَن )أانَّ َجَعْلَنا اللَّْيوَل لَِيْسوُكُنلا ِفيوِه وَ  ( َويوَوْلَم يوُونوْ
ُ وَُكوول  أَتَوووْلُ  قاِخوورِيَن ) ( َوتَوووَرى اْ؟ِبوواَل َهَْسووُبها 87فَوَفووزَِع َمووْن يف السَّووماواِت َوَمووْن يف اأْلَْرِم ِإ َّ َمووْن كوواَء اّللَّ

َموووْن جووواَء  (88ُر َمووورَّ السَّوووحاِب ُصوووْنَع اّللَِّ الَّوووِذي أَتْوَقوووَن ُكووولَّ َكوووْكء  ِإنَّوووُه َخبِوووْي  ِ وووا تَوْفَعلُووولَن )جاِموووَدة  َوِهوووَك َاُووو
َهوْل  ( َوَموْن جواَء اِبلسَّويَِِ ِ  َفُكبَّوحْل ُوُجولُهُهْم يف النَّوارِ 89اِبحلََْسَنِ  فَوَلُه َخْْي  ِمْنها َوُهْم ِموْن فَووزَع  يَوْلَم ِوذ  آِمنُولَن )

ُتْم تَوْعَمُللَن ) ا أُِموْرُت أَْن أَْعبُوَد َربَّ هوِذِ  اْلبَوْلوَدِة الَّوِذي َحرََّمهوا َولَوُه ُكوُل َكوْكء  َوأُِموْرُت 90ُعَْزْوَن ِإ َّ ما ُكنوْ ( ِإ َّ
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وا يَوْهتَوودِ 91أَْن َأُكولَن ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي ) ووا أاََن ( َوأَْن أَتْولُوَلا اْلُقووْرآَن َفَمووِن اْهتَوودى فَِإ َّ ي لِنَوْفِسووِه َوَموْن َضوولَّ فَوُقووْل ِإ َّ
 { (93( َوُقِل احْلَْمُد ّللَِِّ َسُْيِيُكْم آايتِِه فَوتَوْعرُِفلَوا َوما َرُبَك بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللَن )92ِمَن اْلُمْنِذرِيَن )

 مقدمة هاا الدرس

 -ط صواحل ولول وق وسوليمان و هذا الدرس ختام سلرة النمل،بعد استعرام حلقوات مون قصوا ملسوى وقا
ملطلووووع اوالقصووووا بينهمووووا متناسوووو  مووووع .هووووذا ااتووووام متصوووول  طلووووع السوووولرة يف امللضلعو  -علوووويهم السووووالم 

 كل قص  تيقي جانبا من جلانه الغرم الذي يعا؟ه سيا  السلرة كلها..وااتام
لووووذين ورق امنهم ل،و وهوووول يبوووودأ ابحلموووود ّلِل،وابلسووووالم علووووى موووون اصووووطفاهم موووون عبوووواق ،من األنبيوووواء والرسوووو

أغوولار الكوولن و  جللوو  يف مشوواهد.يفتت  بووذلك احلموود وهووذا السووالم جللوو  عوون العقيدة.قصصووهم موون قبوول
ت ن يف السووماوازع هلووا مووالنفك،وأنوولاء الغيووه ويف أكووراط السوواع  ومشوواهد القياموو ،وأهلال احلشوور،اليت يفوو

 ومن يف األرم إ  من كاء اّلِل.
جلقهووا،و  و ن إنكووار يف صووفح  الكولن ويف أنوولاء الوونفك،  ميلكوول  يف هوذ  ا؟للوو  يقفهووم أمووام مشوواهدات

 ميلكلن تعليلها بغْي التسليم بلجلق ااال  اللاحد املدبر القدير.
 ر وهول يسوأهلمر املشواعويتلاىل عرم هذ  املشاهدات يف إيقاعوات مييرة،شخوذ علويهم أقطوار احلجو ،وأقطا

ّبجو ف مون  دائ  ذاتحوزل من السماء ماء فأنبتنا به من خل  السماوات واألرمف من أن:أس ل  متالحق 
يووه املضووطر اف موون اجعوول األرم قرارا،وجعوول خالهلووا أوارا،وجعوول هلووا رواسووك،وجعل بووني البحوورين حوواجز 

يرسوول  لبحوورف موونإذا قعووا  ويكشوو  السوولءف موون اعلكووم خلفوواء األرمف موون يهووديكم يف للمووات الووث وا
كوول مووورة   األرمف ويفو االوو  مث يعيوود ف موون يوورزقكم موون السووماء بووني يوودي رمحتووهف موون يبوودأ  الووراي  بشوورا

يفعول مون  هلوا موع اّللِ إإن :لللا  ميلكلن أن يق.أإله مع اّلِلف وهم   ميلكلن أن يدعلا هذ  الدعلى:يقرعهم
يت تقووووتحم لقليوووو  الوووواهوووذا كلووووه كووووي ا وهووووم موووع هووووذا يعبوووودون أراباب موووون قون اّلِل  وعقووووه هوووذ  ا يقاعووووات 

يف قلووولّبم  ُيسووولوا ا إيقاعوووات كلنيووو  اوووا صوووفح  اللجووولق مووون حووولهلم،أو إيقاعوووات وجدانيووو القللب،ألوووو
ابرين الووذين  صووارع الغووميسووتعرم تكووذيبهم ابهلخوورة،وختبطهم يف أمرها،ويعقووه عليووه بتلجيووه قلوولّبم إىل ..

 كانلا مثلهم يكذبلن ويتخبطلن.
ىل إ  خانفوو  يرجووع ّبووم يف ومضووو .وحلووا موون هووذا إىل عوورم مشووهد احلشوور ومووا فيووه موون هوولل وموون فزع

 وكأ ا يهز قللّبم هزا ويرجها رجا ...األرم،مث يرقهم إىل مشهد احلشر
د  موون أموور يوو - - ل اّللِ يوونفخ رسوول .ويف وايوو  ا؟للوو  اووكء ااتووام أكووبه اب يقوواع األخووْي عميقووا رهيبووا .

لاقه لال احلشور،وعكولن وأهوهد الاملشركني املستهزئني ابللعيد،املكذبني ابهلخرة،وقد وجه قلولّبم إىل مشوا
و»:أن حتوار مصوْيهم الوذي حتوارون وُيودق منهجوه ووسويلته وملون كواء ويو كهم إىل -الطائعني والعصاة  ا ِإ َّ

أَْن أَتْولُووَلا وَ .ْسووِلِمنيَ ُت أَْن َأُكوولَن ِمووَن اْلمُ كء، َوأُِموورْ ُكووُل َكوو  أُِمووْرُت أَْن أَْعبُووَد َربَّ هووِذِ  اْلبَوْلووَدِة الَّووِذي َحرََّمهووا َولَووهُ 
ا يَوْهَتِدي لِنَوْفِسِه،َوَمْن َضلَّ فوَ .اْلُقْرآنَ  ا أاََن إِ :ُقلْ َفَمِن اْهَتدى فَِإ َّ  « ..َن اْلُمْنِذرِينَ مِ  َّ
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لووع علووى هم آايتووه ويطّلِل يووريمث حووتم ا؟للوو  كمووا بوودأها  موود اّلِل الووذي يسووتأهل احلموود وحوود  ويكلهووم إىل ا
 « ..ا تَوْعَمُللنَ ما َرُبَك بِغاِفل  َعمَّ وَ .رُِفلَواِه فَوتَوعْ َسُْيِيُكْم آايتِ .احْلَْمُد ّللَِّ :َوُقلِ »:أعماهلم ما لهر منها وما بطن

 وختتم السلرة ّبذا ا يقاع امليير العمي .
 أدلة هللاونية حياأية عل  الوحدانية 64 - 59الدرس ا ول:

ن أ - -له ..ذموور اّلِل رسوول « رُِكلَنفأَمَّووا ُيْشوو  َخووْْي  آّللَُّ . اْصووطَفى احْلَْمووُد ّللَِِّ َوَسووالم  َعلووى ِعبوواِقِ  الَّووِذينَ :ُقلِ »
« ّللَِّ  احْلَْموودُ :لِ قُ »:كووذلك  يقوولل الكلموو  الوويت تليوو  أن يفتووت  ّبووا املوويمن حديثووه وقعلتووه وجدالووه،وأن حتمووه

 ،ومنهجووه الووذي ذي حتار املسووتح  للحموود موون عبوواق  علووى آ ئووه،ويف أوهلووا هوودايتهم إليووه،وإىل نريقووه الوو..
 نهجه.ملته،وبيان حلمل رسالته وتبلي  قع« َوَسالم  َعلى ِعباِقِ  الَِّذيَن اْصطَفى ».يرضا 

جابوو  إ ُيتموول إ    بسوويال وبعوود هووذا ا فتتووا  ذخووذ يف تلقيعاتووه علووى القلوولب املنكوورة هلايت اّلِل،مبتوودائ
 « ..رُِكلَنفا ُيشْ  َخْْي  أَمَّ آّللَُّ »:واحدة،يستنكر به أن يشركلا ابّلِل هذ  اهلهل  املدعاة

ن يكووولن أ يرتقوووك وموووا يشوووركلن أصووونام وأوتن،أو مالئكووو  وجووون،أو خلووو  مووون خلووو  اّلِل علوووى أيووو  حوووال، 
و  حطوور علووى قلووه عاقوول أن يعقوود مقارنوو  أو .ضووال علووى أن يكوولن خووْيا منووهف -بحانه سوو -كووبيها ابّلِل 

بوول أن يلجووه ه غووْي قاأنووه هتكووم حمخ،وتوولبي  صوور ،ألنومن مث يبوودو هووذا السوويال ّبووذ  الصوويغ  وك.ملازنوو 
ذا ن واقوووع هوووعلوووى سوووبيل ا؟ووود،أو أن يطلوووه عنوووه جووولاب  ومووون مث يعووودل عنوووه إىل سووويال آخر،مسوووتمد مووو

 َلُكووْم ِمووَن السَّووماِء َم،َوأَنْوووَزلَ اأْلَرْ وَ أَمَّووْن َخلَووَ  السَّووماواِت »:الكوولن حوولهلم،ومن مشوواهد  الوويت يرووووا  عيوونهم
ف بَوووْل ُهووومْ َجَرهاف أَإِ تُووولا َكوووْتنوووا بِوووِه َحوووداِئَ  ذاَت َّبَْجووو   موووا كووواَن َلُكوووْم أَْن تُوْنبِ ماء ،فَأَنْوبوَ  «  قَووووْلم  يَوْعوووِدُللنَ لوووه  َموووَع اّللَِّ

ن هوووذ  ن يووودعك أ..والسوووماوات واألرم حقيقووو  قائمووو    ميلوووك أحووود إنكوووار وجلقهوووا،و  ميلوووك كوووذلك أ
 بداهو  تصورن يففال.مور .قو مالئكو  وكويانني،أو مشوك أو وهوك أصونام أو أوتن،أ.اهلهل  املدعاة خلقتها .

 ه،كما وجود مونلل  بذاتوو  يكن أحد من املشركني يزعم أن هوذا الكولن قوائم بنفسوه،ر.وجه هذا ا قعاء
ات ق السوووووووماو يووووووودعك مثووووووول هوووووووذا ا قعووووووواء املتهافوووووووحل يف القووووووورون األخوووووووْية  فكوووووووان جمووووووورق التوووووووذكْي بلجووووووول 

ل وما يوزا.شوركنيفحام املخلقهوا،كفيال إبلوزام احلجو ،وقحخ الشور ،وإ واألرم،والتلجيه إىل التفكْي فيمن
  فيوووه قصد،ويتضوووهوووذا السووويال قائموووا فوووإن خلووو  السوووماوات واألرم علوووى هوووذا النحووول الوووذي يبووودو فيوووه ال

ر ه إىل ا قووورالجئ بذاتوووالتووودبْي،ويظهر فيوووه التناسووو  املطلووو  الوووذي   ميكووون أن يكووولن فلتووو  و  مصووواقف ،م
   ا هلوذا الكولنا متناسوقانن   ن هنا  تصوميما واحود.احد،الذي تتض  وحدانيته آبتر بلجلق ااال  الل 

فلهتوا يقة قاصودة   إرا.عودقةفال بد أنه صاقر عن إراقة واحودة غوْي مت.تعدق يف نبيعته و  تعدق يف اعاهه
 القصد يف الكبْي و  يف الصغْي.

نْوووَزَل َلُكووْم ِمووَن السَّووماِء موواء  فَأَنْوبَوْتنووا بِووِه َحووداِئَ  ذاَت َّبَْجوو   مووا كوواَن َوأَ ».« .أَمَّووْن َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرمَ  »
..واملووواء النوووازل مووون السوووماء حقيقووو  كوووذلك مشوووهلقة يسوووتحيل إنكارها،ويتعوووذر « َلُكوووْم أَْن تُوْنِبتُووولا َكوووَجَرهاف

يسوم  بنوزول املطر،ّبوذا  تعليلها بغْي ا قرار خبال  مدبر،فطر السماوات واألرم وف  هذا النواملس الوذي
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القدر،الذي تلجد به احلياة،على النحل الوذي وجودت بوه،فما ميكون أن يقوع هوذا كلوه مصواقف ،وأن تتلافو  
املنظلر فيووووووه إىل حاجووووووو  األحيوووووواء وخباصووووووو  .املصوووووواقفات ّبوووووووذا ال تيووووووه الدقي ،وّبوووووووذا التقوووووودير املضوووووووبلط

والقوورآن يلجووه القلوولب ...« َوأَنْوووَزَل َلُكووْم »:هذا التخصوويا الووذي يعووث عنووه القوورآن الكوورمي بقللووه.ا نسووان
واألبصووار إىل اهلتر انييوو  هلووذا املوواء املنووزل للنوواس وفوو  حاجوو  حيوواهتم،منظلرا فيووه إىل وجوولقهم وحاجوواهتم 

فَأَنْوبَوْتنوووا بِوووِه »:يلجه القلووولب واألبصوووار إىل تلوووك اهلتر احليووو  القائمووو  حيووواهلم وهوووم عنهوووا غوووافللن.وضوووروراهتم
 « ..َت َّبَْج   َحداِئَ  ذا

 وشمل.احليليو النشاط و و ومنظر احلدائ  يبعة يف القله البهج  .حدائ  ّبيج  انضرة حي  مجيل  مفرح  .
كفيول   ع يف احلودائ ا بودا  وتدبر آتر.هذ  البهج  وا؟مال الناضر احلك الذي يبعثها كفيل إبحياء القللب

نوووه أعظوووم ليعجووز ع ين زهوورة واحووودة وتنسووويقهاوإن تلووول .بتمجيوود الصوووانع الووذي أبووودع هوووذا ا؟مووال العجيوووه
 رجال الفنلن من البشر.

قريو  اصور قوووا عبعجوزة تتقموان الج األللان وتداخل ااطولط وتنظويم اللريقوات يف الزهورة اللاحودة ليبودو 
لذي يعجوز عون اكث وهك السر األ -فضال على معجزة احلياة النامي  يف الشجر .الفن يف القدمي واحلدية

سوولاء .ناسسووتغلقا علووى الة كووان ومووا يووزال موسوور احليووا« مووا كوواَن َلُكووْم أَْن تُوْنِبتُوولا َكووَجَرها »:-لبشوور فهمووه ا
اءت هووذ  جووكيوو  :قللفما ميلووك أحوود حووَّت اللحظوو  أن ي.أكووان يف النبووات أم يف احليوولان أم يف ا نسووان

هوا إىل مصودر رجولع فيلو  بود مون ا.احلياة،و  كي  تلبسحل بتلك ااالئو  مون نبوات أو حيولان أو إنسوان
 وراء هذا الكلن املنظلر.

وهريوووك  لوووع وا نتبوووا رة التطوعنووود موووا يصووول يف هوووذ  اللقفووو  أموووام احليووواة الناميووو  يف احلووودائ  البهيجووو  إىل إت
ف»:التأمل والتفكْي،يهجم عليهم بسيال  « ..أَإِله  َمَع اّللَِّ

 ونجيبوا،وهم يسول ع  القولم وعندئوذ يبودو ملقو.. و  جمال ملثل هذا ا قعاء و  مفر من ا قورار وا ذعوان
 « ..نَ َبْل ُهْم قَوْلم  يَوْعِدُلل »:آهلتهم املدعاة ابّلِل،فيعبدووا عباقة اّللِ 

ن يكوووووووووووولن أوإمووووووووووووا .أي يسوووووووووووولون آهلووووووووووووتهم ابّلِل يف العباقة.إما أن يكوووووووووووولن معناهووووووووووووا يسوووووووووووولون.ويعوووووووووووودللن
  ل وحووود  ااوووالعبووواقة وهوووموووع اّلِل يف ال إبكووورا  أحووود.ُييووودون.أي ُييووودون عووون احلووو  اللاضووو  املبني:معناها

 وكال األمرين تصر  عجيه   يلي  .الذي   يشاركه أحد يف اال 
 اأْلَْرَم مَّوْن َجَعولَ أَ »:ألوىلامث ينتقل ّبم إىل حقيق  كلنيو  أخرى،يولاجههم ّبوا كموا واجههوم  قيقو  االو   

 « ..ِجزا فْحَرْيِن حا اْلبَ َك َوَجَعَل َبنْيَ َقرارا ،َوَجَعَل ِخالهَلا َأْوارا ،َوَجَعَل هَلا َرواسِ 
أمووا هووذ  فهووك اهلي وو  الوويت خلوو  .لقوود كانووحل احلقيقوو  الكلنيوو  األوىل هووك حقيقوو  خلوو  السووماوات واألرم

لقووووود جعلهوووووا قووووورارا للحياة،مسوووووتقرة مطم نووووو  صووووواحل  ميكووووون أن تلجووووود فيهوووووا احليووووواة وتنمووووول .عليهوووووا األرم
لقموووور أو تغووووْي كووووكلها،أو تغووووْي حجمهووووا،أو تغووووْيت عناصوووورها ولل تغووووْي وضووووعها موووون الشوووومك وا.وتتكوووواير

والعناصر انيط  يف ا؟ل ّبا،أو تغْيت سرع  قورهتا حلل نفسها،أو سرع  قورهتا حولل الشومك،أو سورع  
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إىل آخر هوذ  املالبسوات الكثوْية الويت   ميكون أن توتم مصواقف ،وأن تتناسو  كلهوا هوذا .قورة القمر حلهلا .
كووكء موون هوذا كلووه أقىن تغيْي،ملوا كانووحل األرم قوورارا صواحلا للحياة.ور ووا أن املخووانبني  لوول تغوْي.التناسو  .

ولكنهم كووانلا .كوول هووذ  العجائووه« أَمَّووْن َجَعووَل اأْلَْرَم قَوورارا ف»:إذ ذا    يكلنوولا يوودركلن موون قللووه تعوواىل
موون آهلووتهم كووان لووه  يوورون األرم مسووتقرا صوواحلا للحيوواة علووى وجووه ا مجووال و  ميلكوولن أن يوودعلا أن أحوودا

مث يبقى النا بعد ذلك مفتلحا لاجيال وكلموا اتسوع .وهذا يكفك.كر  يف خل  األرم على هذا املنلال
وتلووك معجوووزة القوورآن يف خطابوووه .علووم البشوور أقركووولا كووي ا موون معنوووا  الضووخم املتجوودق علوووى توولا  األجيال

..واألوووار يف األرم « َوَجَعووَل ِخالهَلووا َأْوووارا ف.َقرارا  أَمَّووْن َجَعووَل اأْلَْرَم »؟ميووع العقوولل،على توولا  األزمووان  
هك كرايني احلياة،وهك تنتشر فيها إىل الشر  وإىل الغرب،وإىل الشمال وإىل ا؟نلب،همل معها ااصوه 

واألوووار تتكوولن موون عمووع ميووا  األمطووار وجرايوووا وفوو  نبيعوو  األرم.واّلِل الووذي خلوو  هووذا .واحليوواة والنماء
 الذي قدر يف تصميمه إمكان تكلن السحه،ونزول املطر،وجراين األوار. الكلن هل

النحوول  علووى هووذا إن أحوودا سوولى ااووال  املوودبر قوود كووار  يف خلوو  هووذا الكوولن:ومووا ميلووك أحوود أن يقوولل
ف له  َمعَ أَإِ »فمن ذا أوجد هذ  احلقيق ف .وجراين األوار حقيق  واقع  يراها املشركلن  «.اّللَِّ

الووووووه منووووووابع ك يف الغوهوووووو.وهك تبتوووووو  مسووووووتقرة علووووووى األرم.ا؟بال:..والرواسووووووك« ا َرواِسووووووكَ َوَجَعووووووَل هَلوووووو»
 بووال العاليوو ن قمووم ا؟موواألوار،حيووة عووري منهووا ميووا  األمطووار إىل الوولقاين وتشوو  جمراهووا بسووبه توودفقها 

ابووول ا والتقرآن هنوووعرضوووه القووويبعنووو  وقلة.والرواسوووك الثابتووو  تقابووول األووووار ا؟اريووو  يف املشوووهد الكووولين الوووذي 
 ألوار.لذلك يذكر الرواسك بعد ا.وهذا واحد منه.التصليري ملحلا يف التعبْي القرآين

علوووى سوووبيل   ا وووا  ووورين.ذب الفرات..البحووور امللووو  األجووواج،والنهر العووو« َوَجَعوووَل بَووونْيَ اْلَبْحوووَرْيِن حووواِجزا  »
ر ذي اعول البحوطبيعك،الواحلواجز الواحلواجز يف الغالوه هول .التغليه من حية ماقهتما املش ك  وهك املاء

جووز ُيهوذا مووا و .إذ أن مسوتلى سووط  النهوور أعلوى موون مسوتلى سووط  البحر.  يفويخ علووى النهور فيفسوود 
وحَّت حوني .ليوه البحورعمسوتقال   يطغوى  بينهما مع أن األووار تصوه يف البحوار،ولكن جمورى النهور يبقوى

ثافو  كن نبيعو   ذا احلواجز يظول قائموا موينخفخ سط  النهر عن سط  البحر لسبه من األسوباب فوإن هو
 يبغوك  ميتزجوان و  ا  يزا إذ ح  ماء النهر ويثقل ماء البحر فيظل جمرى كل منهم.ماء البحر وماء النهر
 .فمن فعول حول الودقيوهوذا مون سونن اّلِل يف خلو  هوذا الكلن،وتصوميمه علوى هوذا الن.أحد ا علوى اهلخر
ث  ميم أمامووه عوووحوودة التصووو ...ومووا ميلووك أحوود أن يوودعك هووذ  الدعلى« فأَإِلووه  َمووَع اّللَِّ »هووذا كلووهف موونف 

 « ..َبْل َأْكثَورُُهْم   يَوْعَلُملنَ »..على ا ع ا  بلحدة ااال  
سون  فيهوا سوي ،وتدبر الهوا والتنويذكر العلم هنا ألن هذ  احلقيق  الكلنيو  هتواج إىل العلوم لتملوك الصونع  في

 زء املاضك(.رة يف ا؟لسلرة كلها على العلم )كما ذكران يف تلخيا السل وألن ال كيز يف ا.والناملس
يوووووُه اْلُمْضوووووَطرَّ ِإذا َقعووووواُ  َوَيْكِشوووووُ   »:مث ينتقووووول ّبوووووم مووووون مشووووواهد الكووووولن إىل خاصووووو  أنفسوووووهم أَمَّوووووْن اُِ

ف قَلِوويال  مووا تَووذَكَُّرونَ  ..فوويلمك وجووداوم وهوول يووذكرهم خبوولا  « الُسوولَء،َوَاَْعُلُكْم ُخَلفوواَء اأْلَْرِمف أَإِلووه  َمووَع اّللَِّ
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أنفسووهم،وواقع أحلاهلم.فاملضووطر يف حلظووات الكربوو  والضووي    اوود لووه ملجووأ إ  اّلِل يوودعل  ليكشوو  عنووه 
الضوور والسوولء ذلووك حووني تضووي  احللق ،وتشووتد اانقوو ،وتتخاذل القلى،وتتهوواوى األسووناق وينظوور ا نسووان 

وكل موا  .  قلتوه،و  قولة يف األرم تنجود .أسوباب ااوالصحلاليه فيجود نفسوه جمورقا مون وسوائل النصورة و 
يف هوذ  .كان يعد  لساع  الشودة قود زاغ عنوه أو ختلوى وكول مون كوان يرجول  للكربو  قود تنكور لوه أو تولىل .

اللحظوو  تسووتيقج الفطوورة فتلجووأ إىل القوولة اللحيوودة الوويت الووك الغووّل والنجدة،ويتجووه ا نسووان إىل اّلِل ولوول  
 بل يف ساعات الرخاء.كان قد نسيه من ق

ألموووون ارق  إىل ايبه ويكشوووو  عنووووه السوووولء،وي.هل وحوووود  قون سوووولا .فهوووول الووووذي ايووووه املضووووطر إذا قعووووا 
 والسالم ،وينجيه من الضيق  اهلخذة ابانا .

 لقولة والنصورةايلتمسولن فيغفللن عنهوا .والناس يغفلولن عون هوذ  احلقيقو  يف سواعات الرخواء،وف ات الغفلو 
ن فطوورهتم عووب،فتووزول فأما حووني تلجوو هم الشدة،ويضووطرهم الكر .موون قوولى األرم اهلزيلوو  واحلمايوو  يف قوولة

 ين.غشاوة الغفل ،ويرجعلن إىل رّبم منيبني مهما يكلنلا من قبل غافلني أو مكابر 
  الكلنيو  جموال احلقوائ ا هلوم يفوالقرآن يرق املكابرين ا؟احدين إىل هذ  احلقيق  الكامنو  يف فطرهتم،ويسولقه

ئ  ات احلووووووداحقووووووائ  خلوووووو  السووووووماوات واألرم،وإنووووووزال املوووووواء موووووون السووووووماء،وإنب.اقها موووووون قبلالوووووويت سوووووو
املضوووووووطر إىل  فالتجووووووواء.البهيجووووووو ،وجعل األرم قرارا،وا؟بوووووووال رواسوووووووك،وإجراء األوار،واحلووووووواجزين البحرين

سووووووولاء   األنفوووووووكيفهوووووووذ  يف اهلفوووووووا  وتلوووووووك .اّلِل،واسوووووووتجاب  اّلِل لوووووووه قون سووووووولا  حقيقووووووو  كهوووووووذ  احلقائ 
 «.ْرمِ َء اأْلَ َوَاَْعُلُكْم ُخَلفا»:اء.وميضك يف ملك مشاعرهم  ا هل واقع يف حياهتمبسل 

لهووم قووران مث جع. فموون اعوول النوواس خلفوواء األرمف ألوويك هوول اّلِل الووذي اسووتخل  جنسووهم يف األرم أو 
 فاءفبعد قرن،وجيال بعد جيل،حل  بعضهم بعضا يف  لك  األرم اليت جعلهم فيها خل

ّلِل الووووذي فطوووورهم وفوووو  النوووولاميك الوووويت تسووووم  بلجوووولقهم يف هووووذ  األرم،وزوقهووووم ابلطاقووووات ألوووويك هوووول ا
النوولاميك الوويت ععوول .وا سووتعداقات الوويت تقوودرهم علووى ااالفوو  فيها،وتعوودهم هلووذ  املهموو  الضووخم  الكثى

ت األرم هلوووم قووورارا والووويت تووونظم الكووولن كلوووه متناسوووقا بعضوووه موووع بعوووخ  يوووة تتهيوووأ لوووارم تلوووك امللافقوووا
ولل اختوول كووورط واحوود مووون الشووروط الكثوووْية املتوولافرة يف تصوووميم هووذا اللجووولق .املسوواعدة للحيووواة والظوورو 

 .1845وتنسيقه ألصب  وجلق احلياة على هذ  األرم مستحيال
ن لضووواقحل ش األولووول وأخوووْيا ألووويك هووول اّلِل الوووذي قووودر املووولت واحلياة،واسوووتخل  جووويال بعووود جيووول ولووول عوووا

يسوم  بتجوودق  ل هول الوذيسوْي احليواة واحلضوارة والتفكووْي،ألن عودق األجيوااألرم ّبوم وابهلخورين وألبطوأ 
الفكووور  إ  يف عووا  انوودينياألفكووار والتجووارب واناو ت،وعوودق أ وواط احليوواة،بغْي تصوواقم بووني القوودامى و 

 والشعلر.

                                                 
َرُ  تَوْقِديرا  »يراجع تفسْي قلله تعاىل:  - 1845  .2548،ص 91يف سلرة الفرقان. جزء « َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  فَوَقدَّ
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ا  مووام  إوووىل األملنوودفع إفأمووا لوول كووان القوودامى أحيوواء لتضووخم التصوواقم وا عوو ام  ولتعطوول ملكووه احليوواة ا
 ف منففمن الذي حق  وجلقها وأنشأها.كلها حقائ  يف األنفك كتلك احلقائ  يف اهلفا 

ف» ع قووووومشوووووهلقة يف وا  النفلس،هوووووذ  احلقوووووائ  كامنووووو  يف أعموووووا...إووووووم لينسووووولن ويغفللن« أَإِلوووووه  َموووووَع اّللَِّ
صوول  الفطوورة  لصوول  ابّللِ لبقووك م ئ ولوول تووذكر ا نسووان وتوودبر مثوول هووذ  احلقووا«  قَلِوويال  مووا تَووذَكَُّرونَ »:احليوواة
 وملا غفل عن ربه،و  أكر  به أحدا..األوىل

هوووووووووذا  مث ميضوووووووووك السووووووووويا  إىل بعوووووووووخ احلقوووووووووائ  األخووووووووورى املمثلووووووووو  يف حيووووووووواة النووووووووواس ونشوووووووووانهم علوووووووووى
 بَوونْيَ ايَ  ُبْشوورا   يُوْرِسووُل الوورِِ َبْحووِر،َوَمنْ  َوالْ أَمَّووْن يَوْهووِديُكْم يف لُُلموواِت الْووَثِِ  »:الكلكه،ومشوواهداهتم الوويت   تنكوور

ُ َعمَّا ُيْشرِكُ  ف تَعاىَل اّللَّ  .« .لَن يََدْي َرمْحَِتِهف أَإِله  َمَع اّللَِّ
الوووث والبحووور يف أسوووفارهم ويسوووثون  يسووولكلن فجووواج -نبلن أول مووورة ّبوووذا القووورآن ومووونهم املخوووا -والنووواس 

درهم درك ف مون أقولقلى املام تلك فمن يهديهمف من أوقع كياو.ويهتدون ..أسرار الث والبحر يف عارّبم .
ار ف مووون ر وناقووواهتم  سوووعلوووى ا هتوووداء ابلنجووولم وابهل ت وابملعوووا ف مووون وصووول فطووورهتم بفطووورة هوووذا الكلن،
ءف وحللاسووهم ط األضوولاجعوول هلذاوووم تلووك القوودرة علووى التقوواط األصوولات،ولعيلوم تلووك القوودرة علووى التقووا

فواع القلوه لالنت لعقول أوابم تلوك الطاقو  املدركو  املسوماة تلك القدرة على التقاط انسلساتف مث جعل هلو
 بكل املدركات،وعميع عارب احللاس وا هلاماتف

  منف أإله مع اّلِلف
لفلكيووو  وا؟غرافي ، بعووو  ايف أسوووباّبا  ،مهموووا قيووول..والراي « َوَموووْن يُوْرِسوووُل الوووِرايَ  ُبْشووورا  بَووونْيَ يَوووَدْي َرمْحَتِوووِهف»

كووان إىل سووحه موون مل،الووذي يسووم   رايوووا علووى النحوول الووذي عووري به،حاملوو  الللتصووميم الكوولين األو 
 مكان،مبشرة ابملطر الذي تتجلى فيه رمح  اّلِل،وهل سبه احلياة.

 فمن الذي فطر هذا الكلن على خلقته،فأرسل الراي  بشرا بني يدي رمحتهف منف
ف» ُ َعمَّا ُيْشرِكُ ».« .أَإِله  َمَع اّللَِّ ن خلقوتهم وإعواقهتم ورزقهوم اعات بسيال عوذ  ا يقوحتم ه«.لَن تَعاىَل اّللَّ

اأْلَْرِمف زُُقُكْم ِموَن السَّوماِء وَ ،َوَمْن يوَورْ ِعيُد ُ يُ أَمَّْن يَوْبَدُ ا اْاَْلَ  مُثَّ »:من السماء واألرم،مع التحدي وا فحام
ف ُقلْ  ُتْم صاِقِقنيَ :أَإِله  َمَع اّللَِّ  ..« هاتُلا بُوْرهاَنُكْم ِإْن ُكنوْ

جلق  و . ووحدانيتووهجولق اّللِ وبودء االو  حقيقوو  واقعو    ميلوك أحوود إنكارهوا،و  ميكوون أحودا تعليلهوا بغووْي و 
وجوولق هووذا    لتعليوولألن وجوولق هووذا الكوولن ملجووئ لإلقوورار بلجوولق  وقوود ابءت ابلفشوول املنطقووك كوول حماولوو

ر صونعته نيتوه ألن آتووحدا.جولق اّللِ الكلن على هذا النحل الذي يظهر فيه التدبْي والقصد بغْي ا قورار بل 
ا اوووزم مووناسوو  املطلوو  ا مووون التملج وو  لإلقوورار بلحدانيتووه فعليهووا آتر التقووودير اللاحد،والتوودبْي اللاحوود وفيهوو

 اب راقة اللاحدة املنش   للناملس اللاحد.
هووذا النحوول الووذي  ولكن ا قوورار يبوودء االوو  علووى.فأمووا إعوواقة االوو  فهووذ  الوويت كووانلا اوواقللن فيهووا وميووارون

يظهوور فيووه التقوودير والتوودبْي والقصوود والتنسووي  ملجووىء كووذلك للتصوودي  إبعوواقة اال ،ليلقوولا جووزاءهم احلوو  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3282 

علووى أعموواهلم يف قار الفنووواء،اليت   يووتم فيهووا ا؟وووزاء احلوو  علووى األعموووال وإن كووان يووتم فيهوووا أحيوواان بعوووخ 
وهوذا .م اامه ابلتنسي  املطل  بني العمول وا؟زاءفهذا التنسي  اللاض  يف خلق  الكلن يقتضك أن يت.ا؟زاء

أمووا ملوواذا   .فال بوود إذن موون التصوودي   يوواة أخوورى يتحقوو  فيهووا التناسوو  والكمووال ..  يووتم يف احليوواة الوودنيا
يووووتم يف هووووذ  األرم ذلووووك التنسووووي  املطلوووو  بووووني العموووول وا؟ووووزاءف فووووذلك موووو و  حلكموووو  صوووواحه االوووو  

وهل غيووه موون .وسوور الصوونع  عنوود الصووانع.لجيهووه ألن الصووانع أعلووم بصنعتهوهل سوويال   اوولز ت.والتوودبْي
غيبه الذي   يطلوع عليوه أحودا  ومون هوذا الوتالزم بوني ا قورار  بودىء احليواة وا قورار  عيودها يسوأهلم ذلوك 

ف».« .أَمَّْن يَوْبَدُ ا اْاَْلَ  مُثَّ يُِعيُدُ ف»:السيال  « ..أَإِله  َمَع اّللَِّ
لر كوووَّت صووتمثوول يف يورز  العبوواق موون األرم .سووماء واألرم متصوول ابلبوودء وا عوواقة سوولاءوالوورز  موون ال

فلوزات م مون معواقن و نولز األر ألهرها النبات واحليلان،واملاء واهللاء،للطعام والشراب وا ستنشا  ومنها ك
  مهوا بعود إيعل أخورى   ومنها القلى العجيبو  مون مغنانيسوي  وكهرابء،وقولى.وكنلز البحر من نعام وزين 

 اّلِل ويكش  عن ككء منها لعباق  آان بعد آن.
م مون القولى يسور  اّلِل هلوائر موا يالضولء واحلورارة واملطور وسو:وأما رزقهم من السماء فلهم منه يف احليواة الدنيا

 قق  ملعنلي،الوذي يوااء  ودللهلا وهول مون السوم -وهلم منه يف اهلخرة عطاء اّلِل الذي يقسمه هلم .والطاقات
 كثْيا يف القرآن والسن  وهل مع  ا رتفاع وا ستعالء.

القو  ابلبوودء عألرم لوه وقود ذكور رزقهوم مون السووماء واألرم بعود ذكور البودء وا عوواقة،ألن رز  السوماء وا
 اقة أن النوووواسه اب عووووعالقتوووو.فعالقووو  رز  األرم ابلبوووودء معروفووو  فهوووول الوووذي يعوووويا عليوووه العباق.وا عاقة

بودء   السوماء ابلالقو  رز وع.عملهم وتصرفهم يف هذا الرز  الذي أعطل  يف الودنيا . ازون يف اهلخرة على
 واضح .

 .قرآين العجيهلسيا  الوهكذا تبدو قق  التناس  يف ا.فهل يف الدنيا للحياة،وهل يف اهلخرة للجزاء .
،فْيقهم    احلقووووائولكنهم يغفلوووولن عوووون هووووذ.والرز  موووون السووووماء واألرم حقيقوووو .والبووودء وا عوووواقة حقيقوووو 

ف»:القرآن إليها يف هد وإفحام ُتمْ إِ اَنُكْم هاتُلا بُوْره:ُقلْ ».« .أَإِله  َمَع اّللَِّ  « ..صاِقِقنيَ  ْن ُكنوْ
؟ووودل عووون رآن يف اوهوووذ  نريقووو  القووو.وإووووم ليعجوووزون عووون الثهان،كموووا يعجوووز عنوووه مووون ُياولوووه حوووَّت اهلن

ه القلولب بوذي ذخوذ ه إنوارا للمنطو  الويستخدم مشاهد الكلن وحقائ  النفك فيجعل الكلن كلو.العقيدة
 للجوداانت  واشواعر واويلقج به الفطرة واللها لتحكم منطقهوا اللاضو  اللاصول البسوي  ويسوتجيا بوه امل

نطو  يصول ّبوذا املو .كفوران .مركلز فيهوا مون احلقوائ  الويت تغشويها الغفلو  والنسويان،وُيجبها ا؟حولق وال هل
إليوووه  اء الوووذي يقووولققبووول املووور تيف تصوووميم الكووولن وأغووولار الووونفك والووويت    إىل تقريووور احلقوووائ  العميقووو  الثابتووو 

و علوم لم التلحيود،أعما يسمى املنط  الذهب البارق،الذي انتقلحل عدوا  إلينا من املنط  ا غريقك،وفشا في
 الكالم  

 علم الغيب خاص باهلل وطبيمة علم القرآن 81 - 65الدرس الثاني:
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للو  أخورى عون هوم يف جذخذ مع.ويف أنفسوهم  يبوات اللحدانيو  ونفوك الشور  وبعد هذ  ا؟للو  يف اهلفوا 
ّلِل،يشوووهد امووون غيوووه  الغيوووه املسوووتلر الوووذي   يعلموووه إ  ااوووال  اللاحووود املووودبر،وعن اهلخووورة وهوووك غيوووه

 َمووْن يف    يَوْعلَوومُ :قُوولْ »:عوود املنطوو  والبداهوو  والفطوورة بضوورورته ويعجووز ا قرا  والعلووم البشووري عوون هديوود مل 
ُ،َومووا َيْشووُعُروَن أايَّ  هْلِخرَِة،بَووْل ُهووْم يف َكووكِ  قَّاَرَ  ِعْلُمُهووْم يف اابَووِل .َعثُلنَ َن يُوبوْ السَّووماواِت َواأْلَْرِم اْلَغْيووَه ِإ َّ اّللَّ

ْد ُوِعوووْدان هوووذا حَنْوووُن ُجووولَنف َلَقوووِإانَّ َلُمْخرَ َوآابُ ان أَ  تُووورااب   أَِإذا ُكنَّوووا:َوقووواَل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا.ِمْنها،بَوووْل ُهوووْم ِمْنهوووا َعُملنَ 
َو  .بَوُ  اْلُمْجورِِمنيَ اْنظُُروا َكْيوَ  كواَن عاقِ اأْلَْرِم فَو وا يف ِسوْيُ :ِإْن هوذا ِإ َّ َأسواِنُْي اأْلَوَّلِونَي  ُقلْ .َوآابُ ان ِمْن قَوْبلُ 

وُتْم صواِقِقنيَ هَذا اْلَلعْ  َمَّت:نَ َويَوُقلُلل .َهَْزْن َعَلْيِهْم َو  َتُكْن يف َضْي   ِ َّا مَيُْكُرونَ  َعسوى أَْن َيُكولَن :ف ُقلْ ُد ِإْن ُكنوْ
َوِإنَّ َربَّوَك .ْشوُكُرونَ َلِكونَّ َأْكثَووَرُهْم   يَ النَّواِس وَ  ل  َعلَوىَوِإنَّ َربََّك َلُذو َفضْ .َرِقَ  َلُكْم بَوْعُخ الَِّذي َتْستَوْعِجُللنَ 
 «.ني  ْرِم ِإ َّ يف ِكتاب  ُمبِ ماِء َواأْلَ  السَّ َوما ِمْن غائَِب   يف .نَ لَيَوْعَلُم ما ُتِكُن ُصُدورُُهْم َوما يُوْعِلُنل 

احليوووواة إ   نهجهووووا يفموا ميووووان ابلبعووووة واحلشر،وابحلسوووواب وا؟زاء،عنصوووور أصوووويل يف العقيوووودة،  يسووووتقيم 
 سوابهه،وهسوه حبوه القل فال بد من عا  مرتقه،يكمل فيه ا؟زاء،ويتناس  فيه العمل واألجر،ويتعلو .به

 النفك،ويقيم ا نسان نشانه يف هذ  األرم على أساس ما ينتظر  هنا .
لبعوووووة والووووودار ن قضوووووي  اولقووووود وقفوووووحل البشوووووري  يف أجياهلوووووا املختلفووووو  ورسوووووا هتا املتلاليووووو  ملقفوووووا عجيبوووووا مووووو

د املوولت بعثووا بعوو فكان أعجووه مووا توودها لووه أن ينب هووا رسوولل أن هنووا .اهلخرة،علووى بسووانتها وضوورورهتا
أهوولن  حليوواة األخوورىاشووري  أن و  تكوون معجووزة بوودء احليوواة اللاقعوو  الوويت   تنكوور تلهووم الب.الووديلر وحيوواة بعوود

 التكذيه.و  الكفر ومن مث كانحل تعرم عن نذير اهلخرة،وتستمرئ ا؟حلق واملعصي ،وتستطرق يف.وأيسر
ا لنذر،وُيسووووبلهكوووذبلا ابوهوووم كوووانلا يطلبووولن هديووود ملعووودها أو ي.و  يعلوووم الغيوووه إ  اّللِ .واهلخووورة غيوووه

هلخوووورة منتووووه المهووووم عوووون أسانْي،سووووب  تكرارهووووا و  هقوووو  أبوووودا  فهنووووا يقوووورر أن الغيووووه موووون أموووور اّلِل،وأن ع
َعثُل ،َوموا َيْشو اّللَُّ   يَوْعَلُم َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم اْلَغْيوَه ِإ َّ :ُقلْ »:حمدوق َن يُوبوْ بَوِل اقَّاَرَ  ِعْلُمُهوْم .نَ ُعُروَن أايَّ
 « ..اهْلِخرَِة،َبْل ُهْم يف َككِ  ِمْنها،َبْل ُهْم ِمْنها َعُملنَ يف 

ولقوود وقوو  ا نسووان منووذ بوودء االيقوو  أمووام سوو  الغيووه انجوولب،  ينفووذ إليووه علمووه،و  يعوور   ووا وراء 
 وكوان ااووْي يف هوذا الووذي أراق  اّلِل،فلول علووم اّللِ .السو  املسودل،إ  بقوودر موا يكشوو  لوه منووه عوالم الغيلب

أن يف كش  هذا السو  املسوبل خوْيا لكشوفه لإلنسوان املتطلوع الشوديد التطلوع إىل موا وراء   لقود مون  اّلِل 
هذا ا نسان من امللاهه وا سوتعداقات والقولى والطاقوات موا ُيقو  بوه ااالفو  يف األرم،وموا يونهخ بوه 

بل إن .يف هووووذ  املهموووو  وانكشووووا  سوووو  الغيووووه لووووه لوووويك  ووووا يعينووووه.و  زايقة ..ّبوووذا التكليوووو  الضووووخم .
ويف الطريووووو  حووووورج املخبووووولء يف ابنووووون .انطبوووووا  أهدابوووووه قونوووووه ملوووووا يثوووووْي تطلعوووووه إىل املعرفووووو ،فينقه ويبحوووووة

األرم،وجل  البحر،وأقطار الفضاء ويهتدي إىل نلاميك الكلن والقلى الكامن  فيه،واألسرار امللقعو  يف  
تكلينهووووا وأكووووكاهلا،ويبتدع يف أ وووواط احليوووواة  كيانووووه اووووْي البشوووور،وُيلل يف موووواقة األرم ويركه،ويعوووودل يف

و اذجهووا ..حووَّت يوويقي قور  كووامال يف عمووارة هووذ  األرم،وُيقوو  وعوود اّلِل خبالفوو  هووذا املخلوول  ا نسوواين 
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فيهووا.وليك ا نسووان وحوود  هوول انجوولب عوون غيووه اّلِل،ولكوون كوول موون يف السووماوات واألرم موون خلوو  
فكلهم ملكلولن  مولر   تسوتدعك انكشوا  سو  الغيوه .ند اّللِ من مالئك  وجن غْيهم  ن علمهم ع.اّللِ 

 هلم،فيبقك سر  عند اّلِل قون سلا .
تبقوى بعود  قعولى ملودع،و    وهول نوا قوانع « ..  يَوْعَلُم َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم اْلَغْيَه ِإ َّ اّللَُّ :ُقلْ »

 يبقى معه جمال لللهم وااراف .
بعوود  مووع املشووركني ا النووزاعأموور الغيووه حصووا يف أموور اهلخوورة ألوووا القضووي  الوويت عليهوو وبعوود هووذا التعموويم يف

َعثُووولنَ »:قضوووي  التلحيووود َن يُوبوْ ر  وهووول ة يف أغموووخ صووول لعووود البعووو ..ينفوووك عووونهم العلوووم « َوموووا َيْشوووُعُروَن أايَّ
ر غيوه الوذي يقور ك مون الفذل.فهم   يعلملن ّبذا امللعد يقينا،و  يشعرون به حوني يقو ب كوعلرا.الشعلر

ن فهم هوووووم مووووومث يضووووورب عووووون هوووووذا ليتحووووودّ يف مووووولق.أن   أحووووود يعلموووووه يف السوووووماوات و  يف األرم .
عوون اللصوولل  وق ،وقصووردح.فووانتهى إىل « .بَووِل اقَّاَرَ  ِعْلُمُهووْم يف اهْلِخوورَةِ »:اهلخرة،وموودى علمهووم  قيقتهووا

ه أن يعرفوووووووولا جي ها،بلوووووووو.  يسووووووووتيقنلن  .« بَووووووووْل ُهووووووووْم يف َكووووووووكِ  ِمْنهووووووووا»إليهووووووووا،ووق  قووووووووووا   يبلغهووووووووا.
،و  ن أمرهوا كووي اموو يبصورون ..بوول هوم عنهوا يف عمووى، « بَووْل ُهوْم ِمْنهووا َعُمولنَ »ملعودها،وينتظروا وقلعهوا.

ا ُكنَّووا تُووورااب  أَِإذ:َفووُرواكَ ِذيَن  َوقوواَل الَّووو»:وهووذ  أكووود بعوودا عوون الثانيووو  وعوون األوىل.يوودركلن موون نبيعتهوووا كووي ا .
 « ..انَّ َلُمْخَرُجلَنفَوآابُ ان أَإِ 

 تنووايرت يفو  ورمووحل أجسوواقانأإذا فارقتنووا احلياة،:وهووذ  كانووحل العقوودة الوويت يقوو  أمامهووا الووذين كفووروا قائمووا
حوووا ت انقرة  لتى بعوود فووو ة موون قفووونهم إ  يفوهووول يقووع للمووو -أإذا وقووع هوووذا كلووه .القبلر،وصووارت تووورااب .

رم أن ختورج مون األقبلنا ميكون أن نبعوة أحيواء كورة أخورى،و  إذا وقع هذا لنا وهلابئنا الذين ماتلاأ -كاذة 
 اليت اختل  رفاتنا ب اّبا فصار تراابف

  لا أول موورة و وووم خلقووأوينسوولن .يقللولن هووذا وتقوو  هووذ  الصوولرة املاقيوو  بيوونهم وبووني تصوولر احليوواة األخرى
  فلقود.م األوىلهيواكله هواو  يودري أحود أيون كانوحل ااوالاي والوذرات الويت تكلنوحل من.يكلنولا مون قبول كوي ا

م،ومنهووا مووا ربوو  األر كانووحل مفرقوو  يف أنوولاء األرم وأعمووا  البحووار وأجوولاز الفضوواء،فمنها مووا جوواء موون ت
و نبوووات أو إنسوووان أ جووواء مووون عناصووور اهلووولاء واملاء،ومنهوووا موووا قووودم مووون الشووومك البعيووودة،ومنها موووا تنفسوووه

ت الاي والوذراهوذ  ااو مثِ اثلوحل.هلولاء  .حيلان،ومنها ما انبعة من جسود رِم وتبخورت بعوخ عناصور  يف ا
يحل الوووذي   ذا الشوووتهووومث إذا .يف نعووام ذكللنه،وكوووراب يشوووربلنه،وهلاء يتنفسلنه،وكوووعاع يسووتدف لن بوووه .

 ليضوو  عالقوو  يفنموول موون بيعلووم عوودق  إ  اّلِل،و  ُيصووك مصوواقر  إ  اّلِل،يتجمووع يف هيكوول إنسووان وهوول ي
أو  نوولا كووذلكهوي ء يف خلقووتهم أول مرة،فهوول عجوه أن يكل ف.رحم،حوَّت يصووْي جسودا مسووجى يف كفوون .

 على حنل آخر يف املرة اهلخرة 
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نلا هكووووذا كووووا  وبعضووووهم مووووا يووووزال يقللووووه اليوووولم مووووع كووووكء موووون ا خووووتال  .ولكوووونهم كووووانلا هكووووذا يقلللن
آابُ ان ِمووْن وَ هووذا حَنْووُن  ِعووْدانوُ َلَقووْد »:مث يتبعوولن هووذ  القللوو  ا؟اهلوو  املطملسوو  ابلووتهكم وا سووتنكار.يقللوولن

 «.ِإْن هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَوَِّلنيَ .قَوْبلُ 
 ا يوودل علووى أن العوورب   تكوون .فهووم كووانلا يعرفوولن أن الرسوول موون قبوول قوود أنووذروا آابءهووم ابلبعووة والنشوولر

إ ا كانلا يرون أن اللعلق   تتحق  منذ بعيود فيبنولن علوى .أذهاوم خالي  من العقيدة،و  غفال من معانيها
غوافلني أن للسواع  ملعودها  - -إوا أسانْي األولني يرويهوا حممود :هذا استهتارهم ابللعد ا؟ديد قائلني

الوووذي   يتقووودم  سوووتعجال البشووور و  يتوووأخر لرجائهم،إ وووا اوووكء يف اللقوووحل املعلووولم ّلِل،اجملهووولل للعبووواق يف 
وهوووووول يسووووووأله عوووووون  -الم عليووووووه الِسوووووو -؟ثيوووووول  - -ولقد قووووووال رسوووووولل اّلِل .السوووووماوات واألرم سوووووولاء

َها ِ َْعَلَم ِمَن السَّاِئلِ :فَوَقالَ :الساع   .1846اَي َرُسلَل هللِا،َعنوْ
يف  اقُوووْل ِسوووْيُو »:جملووورمنيوهنوووا يلموووك قلووولّبم بتلجيههوووا إىل مصوووارع الوووذين كوووذبلا قوووبلهم ابللعيووود ويسوووميهم ا

هم،فا؟يوول موون البشوور ع هلفووا  تفكْي يووه تلسوويتلجويف هووذا ال«.اأْلَْرِم فَوواْنظُُروا َكْيووَ  كوواَن عاِقبَووُ  اْلُمْجوورِِمنيَ 
بول ُيودّ مني مون قليك مقطلعا من كجرة البشري  وهل حمكلم ابلسنن املتحكم  فيها وما حودّ للمجور 

 للمجرمني من بعد فإن السنن   هيد و  هايب.
وفيها .ي  نلافوووذ مضوووووالسوووْي يف األرم يطلوووع النفوووولس علوووى مثووول وسووووْي وأحووولال فيهوووا عثة،وفيهووووا تفتوووي  ل

دبر خطلاهتووا طرقة،وتوووالقرآن يلجووه النوواس إىل البحووة عوون السوونن امل.ملسووات للقلوولب قوود تلقظهووا وهييهووا
   منقطع .و   ضيق  وحلقاهتا،ليعيشلا حياة متصل  األوكاج متسع  اهلفا ،غْي متحجرة و  مغلق  و 

صوووْيهم،الذي دعهم ملأن يووونفخ يديوووه مووون أمرهم،ويووو - -وبعووود أن يووولجههم هوووذا التلجيوووه ذمووور رسووولله 
قى واجبوووه أيهم فقووود وجههوووم إىل نظوووائر ،وأ  يضوووي  صووودر   كرهم،فوووإوم لووون يضووورو  كوووي ا،وأ  ُيوووزن علووو

صولر حساسوي  .وهوذا الونا ي« .ُكوُرونَ ا ميَْ ِ َّوَو  َتُكوْن يف َضوْي   .َو  َهَْزْن َعَلْيِهمْ »عاههم وأبلغهم وبصرهم.
ة يعلموووه مووون مصوووائر املكوووذبني قبلهم،ويووودل كوووذلك علوووى كووود ذيوحزنوووه علوووى مصوووْي قلموووه الووو - -قلبووه 

 مكرهم به وابلدعلة وابملسلمني حَّت ليضي  صدر  الرحه الكبْي.
  اهلخرة :نيا أو يفمث ميضك يف سرق مقل هتم عن قضي  البعة،واستهانتهم ابللعيد ابلعذاب يف الد

ووووووُتْم صووووواِقِقنيَ :َويَوُقللُووووولنَ » ائر اجملوووووورمني موووووا خلفووووولا  صووووولن هووووووذا كل..كوووووانلا يقللووووو« َمَّت هوووووَذا اْلَلْعوووووُد ِإْن ُكنوْ
 ر عوووووووواق يفقبلهم،ومصووووووووارعهم الوووووووويت ميوووووووورون عليهووووووووا مصووووووووبحني كقوووووووورى لوووووووولط،وآتر مثوووووووولق يف احلجوووووووور،وآت

ووُتمْ َلْعووُد إِ َمووَّت هووَذا الْ »:كووانلا يقللوولن مسووتهزئني.األحقا ،ومسوواكن سووبأ بعوود سوويل العوورم . « صوواِقِقنيَ  ْن ُكنوْ
كء حديود  وهنوا اوعلوى الت نا بهف إن كنتم صاققني فهواتل ،أو خوثوان  لعود مَّت هذا العذاب الذي ختلفلن

 الرق يلقك لالل اهللل امل با،ولالل التهكم املنذر يف كلمات قصار :

                                                 
 (12629[)793/ 16أخرجه ا؟ماع  املسند ا؟امع ] - 1846

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3286 

اوول  والقلووو  مووون اقلووولّبم  .بووذلك يثوووْي يف« .َعسووى أَْن َيُكووولَن َرِقَ  َلُكوووْم بَوْعووُخ الَّوووِذي َتْسوووتَوْعِجُللنَ :ُقلْ »
وهوووم    -موووا يكووولن الرقيووو  وراء الراكوووه فووول  الدابووو  رقيفوووا هلوووم ك -يكووولن وراءهوووم  فقووود.كوووب  العذاب

وهم .الا األوصوووهم يف غفلووتهم يسووتعجللن بووه وهوول خلوو  رقيوو   فياهلووا موون مفاجووأة توورتعا هلوو.يشووعرون
وقوود .راء حوود مووا و فما يوودري أ.وإن السووتار ملسووبل.إن الغيووه نجوولب.يسووتهزئلن ويسووته ون  وموون يوودري

ظوو  ملووا حلعد يف كوول قيوود خطوولات مووا يووذهل ومووا يهوولل  إ ووا العاقوول موون ُيووذر،ومن يتهيووأ ويسووتيكوولن علووى 
 وراء الس  املسدول  

 له ليتجلووى يف إمهوواهلم وشخووْي..وإن فضوو« نَ ْشووُكُرو يَ َوِإنَّ َربَّووَك لَووُذو َفْضوول  َعلَووى النَّوواِس،َوَلِكنَّ َأْكثَوووَرُهْم   »
ْكثَوووَرُهْم َوَلِكونَّ أَ ».ملسوتقيماى أن يتلبولا إليوه ويثلبولا إىل الطريو  العوذاب عونهم وهوم موذنبلن أو مقصرون،عسو

َربَّوَك  َوِإنَّ »رون.و  يتودب علوى هوذا الفضول،إ ا يسوتهزئلن ويسوتعجللن،أو يسودرون يف غويهم«   َيْشُكُرونَ 
تكنوه صودورهم وموا  علمه  وام،مع لعذاب عنها..وهل ميهلهم وييخر « لَيَوْعَلُم ما ُتِكُن ُصُدورُُهْم َوما يُوْعِلُنلنَ 

موووا تكووون اسوووبلن عوهم بعووود ذلوووك حم.فهل ا مهوووال عووون علم،وا مهوووال عووون فضووول.تعلنوووه ألسووونتهم وأفعووواهلم
 صدورهم وما يعلنلن.

اء و  يف يف السووووووم وحووووووتم هووووووذ  ا؟للوووووو  بتقريوووووور علووووووم اّلِل الشووووووامل الكامل،الووووووذي   ختفووووووى عليووووووه خافيوووووو 
 ..« ِبني  ِء َواأْلَْرِم ِإ َّ يف ِكتاب  مُ َوما ِمْن غائَِب   يف السَّما»:األرم

ث،وهووك لة،ومن خمن كووكء، وموون سوور،ومن قوو.واوولل الفكوور واايووال يف السووماء واألرم،وراء كوول غائبوو 
كووارات وا .لووى العلمعرة كلهووا وال كيز يف السوول .مقيوودة بعلووم اّلِل،  تنوود منهووا كووارقة،و  تغيووه منهووا غائبوو 

 ختتم ّبا هذ  ا؟لل . إليه كثْية،وهذ  واحدة منها
 تلوو  عليووه بنوولفيمووا اخ و ناسووب  احلوودية عوون علووم اّلِل املطلوو  يووذكر مووا ورق يف القوورآن موون فصوول ااطوواب

تعزيو   ليكولن هوذا.فني املختلإسرائيل،بلصفه نرفا من علم اّلِل املستيقن،و لذجا من فضل اّلِل وقضائه بوني
 قضائه األخْي : يفصل بينه وبينهم بوليدعهم ّللِ  - -لرسلله 

ِإنَّ َربَّوَك .مْحَو   لِْلُموْيِمِننيَ لَن َوِإنَّوُه هَلُودى  َورَ ِه َحَْتِلُفوُهْم ِفي ِإنَّ هَذا اْلُقْرآَن يَوُقُا َعلى َبِب ِإْسرائِيَل َأْكثَوَر الَِّذي »
نَوُهْم ِ ُْكِمِه َوُهَل اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ  نَّوَك   ُتْسوِمُع اْلَموْلتى َو  إِ .لَوى احْلَو ِِ اْلُمِبنيِ عَ ِإنَّوَك  لَوى اّللَِّ عَ فَوتَولَكَّوْل .يَوْقِضك بَويوْ

 َّ َموْن يوُوْيِمُن آِبايتِنوا اللَِتِهْم ِإْن ُتْسوِمُع إِ ْموِك َعوْن َضوي اْلعُ ُتْسِمُع الُصمَّ الوُدعاَء ِإذا َولَّوْلا ُموْدِبرِيَن،َوما أَنْوحَل ِّبواقِ 
 « ..فَوُهْم ُمْسِلُملنَ 

 يف أمه مرمي.و  -ليه الِسالم ع -ى يف املسي  ولقد اختل  النصار 
إن األب وا بن ورو  القدس إن هوك إ  صولر رتلفو  :إن املسي  إنسان حمخ،وقالحل مجاع :قالحل مجاع 

ا بوون هووول )و فوواّلِل بووزعمهم مركووه موون أقووانيم ياليوو ،األب وا بوون ورو  القوودس .أعلوون اّلِل ّبووا نفسووه للناس
ألب يف صووولرة رو  القووودس وعسووود يف مووورمي إنسووواان وولووود منهوووا يف صووولرة عيسوووى( فاحنووودر اّلِل الوووذي هووول ا

إن ا بوون لوويك أزليووا كوواألب بوول هوول رلوول  موون قبوول العا ،ولووذلك هوول قون األب :يسوولع  ومجاعوو  قالووحل
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ميالقيوووو ،وجممع  325وخاضووووع لووووه  ومجاعوووو  أنكووووروا كوووولن رو  القوووودس أقنلمووووا  وقوووورر جممووووع نيقيوووو  سوووون  
ا بوون ورو  القوودس مسوواواين لوواب يف وحوودة الالهوولت،وأن ا بوون قوود ولوود  ن  381القسووطنطيني  سوون  

 ن رو  القوودس  589وقوورر جممووع نليطلوو  سوون  .منووذ األزل موون األب وأن الوورو  القوودس منبثوو  موون األب
فجواء .فاختلفحل الكنيس  الشرقي  والكنيس  الغربي  عند هذ  النقط  وللتوا رتلفوني ..منبث  من ا بن أيضا

إنه كلم  اّلِل ألقاهوا إىل مورمي ورو  منوه :وقال عن املسي .بني هي ء مجيعا كرمي يقلل كلم  الفصلالقرآن ال
وكان هذا فصول ااطواب فيموا كوانلا .«ِإْن ُهَل ِإ َّ َعْبد  أَنْوَعْمنا َعَلْيِه َوَجَعْلناُ  َمَثال  لَِبِب ِإْسرائِيلَ »..وإنه بشر 

 فيه حتلفلن.
مون قوث   فون مث قوامإنوه صوله حوَّت موات وق:مونهم مون قال.مثل هوذا ا خوتال   واختلفلا يف مسأل  صلبه

ليوه عل عليوه ألقوى خانوه وق إن يهلذا أحود حلارييوه الوذي:ومنهم من قال.بعد يالي  أايم وارتفع إىل السماء
لكوورمي لقوورآن اوقووا ا.ألقك كووبهه علووى احلوولاري سوويملن وأخووذ بووه .:ومنهم موون قووال.كووبه املسووي  وصووله

ِإَ َّ   ُمتَوَلفِِيوووَك َوراِفعُوووكَ اي ِعيسوووى ِإيِنِ »:وقوووال« َوموووا قَوتَولُووولُ  َوموووا َصوووَلُبلُ  َولِكوووْن ُكوووبَِِه هَلُووومْ »:يقوووني فقوووالااوووث ال
ُرَ    وكانحل كلم  الفصل يف ذلك ااال . ..«َوُمَطهِِ

أنزلوووه ل الوووذي ثبوووحل األصووويومووون قبووول حووور  اليهووولق التووولراة وعووودللا تشوووريعاهتا ا هليووو  فجووواء القووورآن الكووورمي 
ووووووونَّ نْوووووووَ  اِبأْلَنْوووووووِ ،َواأْلُ َعنْيِ،َواأْلَ  اِبلْ وََكتَوْبنوووووووا َعلَوووووووْيِهْم ِفيهوووووووا أَنَّ الووووووونوَّْفَك اِبلنوَّْفِك،َواْلَعووووووونْيَ »:اّللِ  ُذَن اِبأْلُُذِن،َوالسِِ

وونِِ،َواْ؟ُُروَ  ِقصوواص   لكثووْية ن األسووانْي ام،جمرقا موو..وحووديهم حوودية الصوود  عوون  رحهووم وأنبيووائه« اِبلسِِ
ل موون نوواليت   يكوود ألنبيوواء،و اختلفووحل فيهووا رواايهتم،مطهوورا موون األقووذار الوويت ألصووقتها هووذ  الوورواايت ابالوويت 

ىل لفلسوطينيني،وإابيمالوك ملوك ألقودم امرأتوه  -بوزعمهم  -إبوراهيم .أنبياء بب إسرائيل حرج منها نظيفوا  .
سوورائيل أخووذ ذي هوول إيعقوولب الوفرعولن ملووك مصوور ابسوم أوووا أختووه لعلوه ينووال بسووببها نعمو  يف أعينهمووا  و 

ثكوو  ألخيووه م هووذ  البركوو  جوود  إبووراهيم موون والوود  إسووحا  بطريوو  السوورق  واحليلوو  والكووذب وكانووحل بووزعمه
     كووول منهموووا ليلووو  ليضوووطجع معهوووا لتنجوووه منوووه كوووكأسوووكرته بنتوووا -بوووزعمهم  -األكوووث عيصووول  ولووولط 

ة مجيلو  عور  صور  امورأقوق رأى مون سوطل  وكان ما أراق   وقا.يذهه مال أبيها إذ   يكن له واّر ذكر
موووال إىل  ليمانابمرأتوووه  وسووو -بوووزعمهم  -أووووا زوجووو  أحووود جند ،فأرسووول هوووذا ا؟نووودي إىل املهالوووك ليفووولز 

ر ء القورآن فطهو  وقود جواجماراة  حدى نسائه اليت كان يعشقها و  ميلوك معارضوتها.عباقة )بغل( بزعمهم
 ،كما تووولراة املنزلوووا إىل اله األسوووانْي ا سووورائيلي  الووويت أضوووافلهصوووفحات هوووي ء الرسووول الكووورام  وووا لوووليتهم بووو
 ليه الِسالم.ع -صح  تلك األسانْي عن عيسى ابن مرمي 

وهذا القرآن املهيمن على الكته قبله الذي يفصل يف خالفات القلم فيهوا،وُيكم بيونهم فيموا اختلفولا فيوه 
« َوِإنَّووووُه هَلُوووودى  َوَرمْحَوووو   لِْلُمووووْيِمِننيَ »جوووواقلني  هوووول الووووذي اوووواقل فيووووه املشووووركلن،وهل احلكووووم الفصوووول بووووني املت

يقيهم من ا ختال   والضالل،ويلحد املنهج،ويعني الطري ،ويصولهم ابلسونن الكلنيو  الكوثى « هَلُدى  ..»
يرمحهم من الشك والقل  واحلْية،والتخب  بني املنواهج والنظورايت الويت   « َوَرمْحَ   »اليت   ختتل  و  هيد،
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حل علوووى حوووال ويصوولهم ابّلِل يطم نووولن إىل جووولار  ويسوووكنلن إىل كنفه،ويعيشوولن يف سوووالم موووع أنفسوووهم تثبوو
 ومع الناس من حلهلم،وينتهلن إىل رضلان اّلِل ويلابه ا؟زيل.

تسوق  حية عودها م ااالص  واملنهج القرآين منهج فريد يف إعاقة إنشاء النفلس،وتركيبها وف  نس  الفطرة
كلو  و  ن ،بال تيف يسور وبسوا -ا فيه،متمشوي  موع السونن الويت هكوم هوذا الكولن مع الكلن الوذي تعوي

 تعمل.
ننه ع قلانينوه وسوتصوطدم مو ومن مث تستشعر يف أعماقها الِسالم والطمأنينو  الكوثى ألووا تعويا يف كولن  
 ا التناسوو وهذ.ل انملسوههوو  تعاقيوه و  يعاقيهوا موَّت اهتودت إىل ملاضوع اتصواهلا بوه،وعرفحل أن انملسوها 

لِسوووالم بووووني بوووع منووووه ابوووني الووونفك والكلن،وذلووووك الِسوووالم األكوووث بووووني القلوووه البشوووري واللجوووولق األكوووث ين
انيهوا ل صولرها ومع  يف أمشوهذ  هك الرمح.البشر،وتفيخ منه الطمأنين  وا ستقرار . ا؟ماع ،والِسالم بني

م يف اختالفوواهت إسوورائيل يفصوول بووني بووب ..وبعوود هووذ  اللمحوو  إىل فضوول اّلِل علووى القوولم ّبووذا القوورآن الووذي
ن ربه سيفصل فيما بينه وبوني أ - -يقرر لرسلل اّلِل .ويقلق امليمنني به إىل اهلدى ويسب  عليهم الرمح  .

ووْل َعلَووى فَوتَوَل »:حكمووه القوولي املبووب علووى العلووم اليقووني.قلمووه،وُيكم بيوونهم حكمووه الووذي   موورق له ّللَِّ ِإنَّووَك اكَّ
 « ..اْلُمِبنيِ  َعَلى احلَْ ِِ 

ن    تتخلو  سو.النهارو وقد جعل اّلِل انتصار احل  سن  كلني  كخل  السماوات واألرم،واخوتال  الليول 
 وعد اّلِل  . ن  ماضووويولكووون السووو.تبطوووئ حلكمووو  يعلمهوووا اّلِل،وتتحقووو  ّبوووا غووواايت يقووودرها اّللِ ...قووود تبطئ

و    يسوووتقدم عنوووه  أجووول وللعووود اّللِ .ار هققهو  يوووتم ا ميوووان إ  ابعتقووواق صووودقه وانتظووو.حلووو  اّلِل وعووود 
 يستأخر.

شسيته على مجل  القولم و؟واجهم يف العنواق وإصورارهم علوى الكفور بعود و - -وميضك يف تسلي  الرسلل 
كلوه     عنوه مون هوذاوالتسوري ميضوك يف تسوليته.ا؟هد الشا  يف النص  والبيان،وبعد روانبتهم ّبوذا القورآن .

ى م،فيقبلوولن علوور  قللّبولكنووه إ ووا يسوومع أحيوواء القلوولب الووذين تعووك آذاوووم فتتحوو.تهفهوول   يقصوور يف قعل 
ه فوووويهم لووووان،فمووووا فأمووووا الووووذين ماتووووحل قللّبم،وعميووووحل أبصووووارهم عوووون ق ئوووول اهلوووودى وا مي.الناصوووو  األمني

تى َو  لْ ْسووِمُع اْلَمووتُ َك   ِإنَّوو»:حيلو ،وليك لووه إىل قلوولّبم سووبيل و  ضوْي عليووه يف ضووالهلم وكووروقهم الطليول
 َّ َموْن يوُوْيِمُن آِبايتِنوا اللَِتِهْم ِإْن ُتْسوِمُع إِ ْموِك َعوْن َضوي اْلعُ ُتْسِمُع الُصمَّ الوُدعاَء ِإذا َولَّوْلا ُموْدِبرِيَن،َوما أَنْوحَل ِّبواقِ 

  مجوولق حال.ْي حمسلسوو   نفسووي  غوو..والتعبووْي القوورآين البووديع يرسووم صوولرة حيوو  متحركوو  حلالوو« فَوُهووْم ُمْسووِلُملنَ 
 - -الرسوووووووولل فيخرجهم موووووووورة يف صوووووووولرة امللتى،و .القلووووووووه،ومخلق الوووووووورو ،وبالقة احلك،و وووووووولق الشووووووووعلر

عوووووون  م موووووودبرينيووووودعل،وهم   يسوووووومعلن الوووووودعاء،ألن املوووووولتى   يشووووووعرون  وحووووورجهم موووووورة يف هي وووووو  الصوووووو
ألووووم    ن اهلووواقيالوووداعك،ألوم   يسووومعلن  وحووورجهم مووورة يف صووولرة العموووك ميضووولن يف عمووواهم   يووورو 

العموك و قابول املولتى ر  ويف مبصرون  وت اءى هذ  الصلر اجملسم  املتحرك ،فتمثل املع  وتعمقه يف الشعل ي
 فهم األحياء،وهم السامعلن،وهم املبصرون..والصم يق  امليمنلن
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يواة ك آايت اّلِل،ابحللّبم لتلقوذين هتيوأت قلوا تسومع الو..إ و« ِإْن ُتْسِمُع ِإ َّ َمْن يُوْيِمُن آِبايتِنا فَوُهْم ُمْسِلُملنَ »
فعووولن امليمنووولن ينتو .ملنظلروآي  السووومع والبصووور ا نتفووواع ابملسوووملع وا.وآي  احليووواة الشوووعلر.والسووومع والبصووور

ل أن يسوووومعهم،فيدهلم علووووى آايت اّلِل،فيستسوووولملن هوووو - -وعمل الرسوووولل . يوووواهتم و عهووووم وأبصووووارهم
 «.فَوُهْم ُمْسِلُملنَ »لتلهم وحلظتهم 

 ستسولم لوه،فاليرفوه،حَّت واض  وقريه إىل الفطرة السليم  فما يكواق القلوه السوليم يعإن ا سالم بسي  و 
ري اقل و  اوواليت   عوووهكووذا يصوولر القوورآن تلووك القللب،القابلوو  للهدى،املسووتعدة لالسووتماع،ا.يشوا  فيه

  جرق أن يدعلها الرسلل فيصلها آبايت اّلِل،فتيمن هلا وتستجيه.
 شاهد القيامةمن م 90 - 82الدرس الثالث:

حووتم بووه  خووْي الووذيبعوود ذلووك اوولل ّبووم جللوو  أخوورى يف أكووراط السوواع ،وبعخ مشوواهدها،قبل ا يقوواع األ
ويرسوم .ي اّلِل الكلن لن آبايتجلل  يوذكر فيهوا لهولر الدابو  الويت تكلوم النواس الوذين كوانلا   ييمنو.السلرة .

إىل آيوويت  ا املشووهدويعلق ّبووم موون هووذ.مشووهدا للحشوور والتبكيووحل للمكووذبني ابهلايت وهووم وامجوولن صووامتلن
 يووولم يووونف  يف شوووهد الفوووزعممث يرتووود ّبوووم تنيووو  إىل .املعروضوووتني لابصوووار وهوووم عنهوووا غوووافللن الليووول والنهوووار

ن ذلووووووك الصوووووولر،ويلم تسووووووْي ا؟بووووووال واوووووور موووووور السووووووحاب ويعوووووورم علوووووويهم مشووووووهد انسوووووونني آمنووووووني موووووو
َكلُِِمُهوْم أَنَّ َقابَّو   ِموَن اأْلَْرِم تُ  ْجنَوا هَلُومْ  َأْخرَ اْلَقوْلُل َعلَوْيِهمْ  }َوِإَذا َوقَوعَ :الفزع،واملسي ني كبحل وجولههم يف النوار

وا ِ َّوْن يَُكوذِِ   ( َويَوْلَم حَنُْشُر ِمنْ 82النَّاَس َكانُلا آِباَيتَِنا َ  يُلِقُنلَن ) ( 83ا فَوُهوْم يُلَزعُولَن )ُب آِباَيتِنَوُكولِِ أُمَّو   فَوْلج 
بْوُتْم آِباَييت َوَ ْ هُِيطُوولا ِّبَووَحووَّتَّ ِإَذا َجوواُءوا قَووا ووَل َأَكووذَّ ووُتْم تَوْعَملُوولَن )  ا أَمَّوواَذاا ِعْلم  َوَوقَووَع اْلَقووْلُل َعلَووْيِهْم ِ َووا  (84ُكنوْ

اَيت  لَِقوْلم  هَل يف َذلِوَك  ْبِصور ا ِإنَّ النوََّهواَر مُ لَّْيوَل لَِيْسوُكُنلا ِفيوِه وَ ( أََ ْ يَوَرْوا أانَّ َجَعْلَنا ال85لََلُملا فَوُهْم َ  يَوْنِطُقلَن )
وو86يُوْيِمنُوولَن ) َفُ  يف الُصوولِر فَوَفووزَِع َمووْن يف السَّ وَُكوول  أَتَوووْلُ    ِإ َّ َمووْن َكوواَء اّللَُّ يف اأْلَْرمِ  َماَواِت َوَموونْ ( َويوَووْلَم يوُوونوْ
 َكووْكء  ِإنَّووُه  الَّووِذي أَتْوَقووَن ُكوولَّ ِب ُصووْنَع اّللَِّ َحاَموورَّ السَّوو ( َوتَوووَرى اْ؟ِبَوواَل َهَْسووبُوَها َجاِمووَدة  َوِهووَك َاُوورُ 87َقاِخوورِيَن )

َهووا َوُهووْم ِمووْن فَوووزَع  ( َمووْن َجوواَء اِبحلََْسووَنِ  فَولَووُه َخووْْي  مِ 88َخبِووْي  ِ َووا تَوْفَعلُوولَن ) ( َوَمووْن َجوواَء 89ِمنُوولَن )يَوْلَم ِووذ  آ نوْ
ُتْم تَوْعمَ َما كُ  ْوَن ِإ َّ اِبلسَّيَِِ ِ  َفُكبَّحْل ُوُجلُهُهْم يف النَّاِر َهْل ُعْزَ   [..90 - 82:(  { ]النمل90ُللَن )نوْ

وقد ورق ذكر خروج الداب  املذكلرة هنا يف أحاقيوة كثوْية بعضوها صوحي  ولويك يف هوذا الصوحي  وصو  
لذلك نضورب صوفحا عون أوصوافها،فما يعوب كوي ا .إ ا جاء وصوفها يف رواايت   تبلو  حود الصوح .للداب 

 ذراعووا،وأن تكوولن ذات زغووه وريووا وحووافر،وأن يكوولن هلووا حليوو   وأن يكوولن رأسووها أن يكوولن نلهلووا سووتني
وقروا قرن أيل،وعنقهوا عنو  نعام ،وصودرها صودر أسود،وللوا .رأس يلر،وعينها عني خنزير،وأذوا أذن فيل

ا إخل هذ  األوصوا  الويت افول فيهو.للن  ر،وخاصرهتا خاصرة هل،وذنبها ذنه كبا،وقلائمها قلائم بعْي .
 1847املفسرون 

                                                 
  (حنن كذلك   نقبل يف هذ  األملر الغيبي  إ  األخبار الصحيح  . )السيد رمحه هللا - 1847
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ات موووون عالموووو وحسووووبنا أن نقوووو  عنوووود الوووونا القوووورآين واحلوووودية الصووووحي  الووووذي يفيوووود أن خووووروج الدابوووو  
ذلوك  نهم تلب  بعودملم تقبل فالساع ،وأنه إذا انتهى األجل الذي تنفع فيه التلب  وح  القلل على الباقني 

نهووا ،أو  يفهووم ع تووتكلم والوودواب .عندئووذ حوورج اّلِل هلووم قابوو  تكلمهم.وإ ووا يقضووى علوويهم  ووا هووم عليووه .
ايت   ييمنوووولن آب د كووووانلاوق.ولكنهم اليوووولم يفهملن،ويعلموووولن أوووووا ااارقوووو  املنب وووو  ابقوووو اب السوووواع .النوووواس

 اّلِل،و  يصدقلن ابليلم امللعلق.
 قال علي :

َس َكوووانُلا آِباَيتِنَوووا َ  َكلُِِمُهوووْم أَنَّ النَّووواتُ أْلَْرِم َن اابَّووو   ِمووو} َوِإَذا َوقَوووَع اْلَقوووْلُل َعلَوووْيِهْم َأْخَرْجنَوووا هَلُوووْم قَ :قوووال تعووواىل" 
 ( . 82:يُلِقُنلَن { ) سلرة النمل،آي 

فرا،وعلى كووافر كوواعوورحهم، ع  تكتووه علووى جبووني ال:عوون ابوون عبوواس رضووك هللا عنهمووا،أن معوو  تكلمهم
 وروي عنه أيضا  ع  ختانبهم ..جبني امليمن ميمنا 
هذ  الداب  خترج يف آخر الزمان عند فساق الناس وتركهم أوامر هللا وتبوديلهم الودين  ":قال احلافج ابن كثْي

 1848حرج هللا هلم قاب  من األرم فتكلم الناس على ذلك ".احل  
" أي تكلمهم  وم   يتيقنلن آبايت هللا تعاىل النانق   جوكء السواع  ومباقيهوا أو  ميوع :وقال األللسك

 1849لك اهلايت "آايته اليت من مجلتها ت
ابَّوُ  فَوَتِسوُم النَّواَس َعلَوى َخورَاِنيِمِهْم مُثَّ يَوْغُموُروَن » قَواَل  -  -فمنها َعْن َأىِب أَُماَموَ  يَوْرفَوعُوُه ِإىَل النَّوِبِِ  خَتْورُُج الدَّ

َوقَوواَل يُوولُنُك .«يْوُتُه ِمووْن َأَحووِد اْلُمَخطَِّموونَي فِوويُكْم َحووَّتَّ َيْشووَ َِى الرَُّجووُل اْلَبعِووَْي فَويَوُقوولُل ِ َّووِن اْكووَ َيْوَتُه فَويَوُقوولُل اْكوو ََ 
 .1850«مُثَّ يَوْغُمُروَن ِفيُكْم » يَوْعِ  اْبَن حُمَمَّد  

اَبِقُروا اِبأَلْعَمووواِل ِسوووت ا الووودَّجَّاَل َوالوووُدَخاَن َوَقابَّوووَ  اأَلْرِم َونُلُووولَع » قَووواَل  -  -وَعوووْن َأىِب ُهَريْوووورََة َعوووِن النَّوووِبِِ 
  1851«. ِمْن َمْغرِِّبَا َوأَْمَر اْلَعامَِّ  َوُخَليَِِصَ  َأَحدُِكْم الشَّْمكِ 

نَوا َوحَنْوُن نَوتَوَذاَكُر فَوَقواَل  -  -وَعْن ُحَذيْوَفَ  ْبِن َأِسويد  اْلِغَفوارِىِِ قَواَل انَّلَوَع النَّوِبُ  قَواُللا «.َموا تَوَذاَكُروَن » َعَليوْ
َا َلْن » قَاَل .نَْذُكُر السَّاَع َ  َلَهوا َعْشوَر آاَيت  ِإوَّ ابَّوَ  َونُلُولَع .«تَوُقلَم َحَّتَّ تَوَرْوَن قَوبوْ فَوذََكَر الوُدَخاَن َوالودَّجَّاَل َوالدَّ

                                                 
 ( 351/  3انظر:تفسْي ابن كثْي ) -  1848
 (. 314/  6انظر:رو  املعاين )  و(  27،28جالء العينني ص )  - 1849
 ( صحي 2927( وصحي  ا؟امع )322( والصحيح  )22968) -املكنز  -مسند أمحد -  1850

ام وهول خو  يكولى املخطوم الوذى بوه ااطوملخطم:ا-اارنلم:مجع خرنلم وهل األن  وقيول مقودم األنو  وقيول موا ضوم الرجول عليوه احلنكوني 
 غمرون:يعللن ويغطلن ويستغرقلني-من األن  إىل أحد اادين 

 ( 5857) -املكنز  -صحي  مسلم - 1851
ارهووا يف ،وصووغرت  حتقأي:اللاقعوو  الوويت ختووا أحدكم،يريوود حاقيوو  املوولت الوويت ختووا كوول إنسووان،وهك تصووغْي خاص « خليصوو  أحوودكم » 

 ( . 37/  2لعرم واحلساب . النهاي  يف غريه احلدية ) جنه ما بعدها من البعة وا
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َوَذُْجولَج َوَموْأُجلَج َوَيالَيَوَ  ُخُسول   َخْسو   اِبْلَمْشورِِ   -  -الشَّْمِك ِمْن َمْغرِِّبَوا َونوُوُزوَل ِعيَسوى ابْوِن َموْرمَيَ 
 1852ِرِب َوَخْس   ِ َزِيرَِة اْلَعَرِب َوآِخُر َذِلَك اَنر  خَتْرُُج ِمَن اْلَيَمِن َتْطُرُق النَّاَس ِإىَل حَمَْشرِِهْم.َوَخْس   اِبْلَمغْ 

نَوا فوَ  -  -وَعْن َأىِب َسرَُِيَ  ُحَذيْوَفَ  ْبِن َأِسيد  قَاَل َكاَن النَِّبُ  َموا » َقواَل ِ  ُغْرَف   َوحَنُْن َأْسوَفَل ِمْنوُه فَوانََّلَع إِلَيوْ
ِإنَّ السَّوواَعَ   َ َتُكوولُن َحووَّتَّ َتُكوولَن َعْشووُر آاَيت  َخْسوو   اِبْلَمْشوورِِ  َوَخْسوو   » قَاَل .قُوْلنَووا السَّوواَع َ .«تَووْذُكُروَن 

ُج َونُلُوولُع الشَّووْمِك اِبْلَمْغووِرِب َوَخْسوو   ِ  َجزِيوورَِة اْلَعووَرِب َوالووُدَخاُن َوالوودَّجَّاُل َوَقابَّووُ  اأَلْرِم َوَذُْجوولُج َوَمووْأُجل 
 1853«.ِمْن َمْغرِِّبَا َواَنر  خَتْرُُج ِمْن قُوْعرَِة َعَدن  تَوْرَحُل النَّاَس 

ْعوحُل َرُسولَل اّللَِّ  -  -وَعْن َعْبِد اّللَِّ بْوِن َعْمور و قَواَل َحِفظْوحُل ِموْن َرُسولِل اّللَِّ    -َحوِديث ا َ ْ أَْنَسوُه بَوْعوُد  َِ
ابَّوِ  َعلَوى النَّواِس ُضوح ى َوأَيُوُهَموا َموا ِإنَّ أَوَّ » يَوُقلُل  - َل اهلاَيِت ُخُروج ا نُُللُع الشَّْمِك ِمْن َمْغرِِّبَوا َوُخوُروُج الدَّ

 1855".1854«َكاَنحْل قَوْبَل َصاِحَبِتَها فَاأُلْخَرى َعَلى ِإْيرَِها َقرِيب ا 
احلشوورات والطووْي وا؟وون  و ووا يالحووج أن املشوواهد يف سوولرة النموول مشوواهد حوولار وأحاقيووة بووني نائفوو  موون

وتكليمهوووا النوواس متناسوووقا موووع مشوواهد السووولرة وجلها،حمققوووا « الدابووو »فجاء ذكوور .وسووليمان عليوووه الِسوووالم
 .1856لتناس  التصلير يف القرآن،وتلحيد ا؟زئيات اليت يتأل  منها املشهد العام

 ويعث السيا  من هذ  العالم  الدال  على اق اب الساع ،إىل مشهد احلشر  
كواء أن يوثز  إ ا...والناس كلهم ُيشورون«  يُلَزُعلنَ نا فَوُهمْ يَوْلَم حَنُْشُر ِمْن ُكلِِ أُمَّ   فَوْلجا  ِ َّْن يَُكذُِِب آِبايتِ وَ »

  و  م و  وجهووووووويسووووووواقلن أوهلوووووووم علوووووووى آخرهم،حيوووووووة   إراقة هلووووووو« فَوُهوووووووْم يُلَزعُووووووولنَ »ملقووووووو  املكوووووووذبني 
وووووووا أَ طُووووووولا ِّبَوووووووبْوُتْم آِباَييت َوَ ْ هُِي}َحَّتَّ ِإَذا َجووووووواُءوا قَووووووواَل َأَكوووووووذَّ .اختيوووووووار وووووووُتْم تَوْعَملُوووووووا ِعْلم  ( { 84لَن )مَّووووووواَذا ُكنوْ
 [84:]النمل

ولوه يف ملوي  التهكم،لثواين فاأموا السويال .فمعرو  أووم كوذبلا آبايت اّللِ .والسيال األول للتخجيل والتأنيه
حيوواتكم  م قضوويتمإنك:لوواهر يقووال أكووذبتمف أم كنووتم تعملوولن موواذاف فمووا لكووم عموول:لغوو  التخانووه نظائر

عليوه جولاب  ل   يكولنومثول هوذا السويا.هذا التكذيه املستنكر الذي ما كوان ينبغوك أن يكولن . فيه،إ 
 إ  الصمحل واللجلم،كأ ا وقع على املس لل ما يلجم لسانه ويكبحل جنانه :

 ..« َوَوَقَع اْلَقْلُل َعَلْيِهْم ِ ا لََلُملا فَوُهْم   يَوْنِطُقلنَ »

                                                 
 ( 4677) -املكنز  -صحي  مسلم - 1852
 ( 7468) -املكنز  -صحي  مسلم  - 1853
 ( 5707) -املكنز  -صحي  مسلم - 1854
 املبحة الساقس خروج الداب -[108راجع كتايب "ااالص  يف أكراط الساع  الكثى ]ص  - 1855
قار »موووووووون الطبعوووووووو  الثالثوووووووو .  107إىل ص  86 يف كتاب:التصوووووووولير الفووووووووب يف القوووووووورآن موووووووون ص يراجووووووووع فصوووووووول التناسوووووووو  الفووووووووب  - 1856

 السيد رمحه هللا ()«.الشرو 
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  قبيوول قوحل الدابووحو  علويهم القضواء بسوبه للمهووم يف الودنيا،وهم وامجولن صوامتلن  ذلوك علووى حوني نط
ث عنهوا ّلِل الويت يعو آايت اوها هوم النواس   ينطقولن  وذلوك مون بودائع التقابول يف التعبوْي القورآين،ويف.ذلك

 هذا القرآن.
،وا نتقووال د اهلخرةهد الوودنيا ومشوواهونسوو  العوورم يف هووذ  ا؟للوو  ذو نووابع خوواص،هل املزاوجوو  بووني مشووا

 من هذ  إىل تلك يف اللحظ  املناسب  للتأير وا عتبار.
شووووواهد شوووووهد موووون مموهوووول هنوووووا ينتقوووول مووووون مشووووهد املكوووووذبني آبايت اّلِل،املبهوووولتني يف سووووواح  احلشوووور إىل 
عهووم أن يف رو  ر ،ويلقكالوودنيا،كان جووديرا أن يوولقج وجداوم،ويوودعلهم إىل التوودبر يف نظووام الكوولن ولوولاه

 حووراب قاومووا هلووا و هتم   مهنووا  إهلووا يرعوواهم،ويهيئ هلووم أسووباب احليوواة والراحوو ،وحل  الكوولن مناسووبا حليووا
را ف ِإنَّ يف ا ِفيوووِه َوالنَّهووواَر ُمْبِصووولَِيْسوووُكُنل  للَّْيووولَ اأََ ْ يوَوووَرْوا أانَّ َجَعْلنَوووا »:عليهوووا و  معارضوووا للجلقهوووا أو اسوووتمرارها

 «.ْلم  يُوْيِمُنلنَ ذِلَك هَلايت  لِقَ 
ن  إىل اووووو قينيوووووا ومشوووووهد الليووووول الساكن،ومشوووووهد النهوووووار املبصووووور،خليقان أن يلقظوووووا يف ا نسوووووان وجوووووداان

 ان،ولكنهم  سووووه لإلميووووا تصووووال ابّلِل،الووووذي يقلووووه الليوووول والنهار،و ووووا آيتووووان كلنيتووووان ملوووون اسووووتعدت نف
 ييمنلن.

 ان الودهر كلوهكذلك لل كواحلياة على وجه األرم و ولل   يكن هنا  ليل فكان الدهر كله وارا  نعدمحل 
ل كوك يف النهوار  رقوحل الشوم  بل إنه لل كان النهار أو الليول أنولل  وا  وا اهلن عشور مورات فقو  حل.ليال

ة لافقووو  للحيوووالتهموووا املففك الليووول والنهوووار  ا.وعندئوووذ تسوووتحيل احليووواة.نبات،ولتجمووود يف الليووول كووول نبات
 ولكنهم   ييمنلن..آايت
ّبوم يف  الودقي  يعوث م الكولينن آيويت الليول والنهوار يف األرم،وحيواهتم اهلمنو  املكفللو  يف لول هوذا النظواوم

الئو  إ  مون ن مون ااومض  إىل يلم النف  يف الصلر،وما فيه من فزع يشمل السماوات واألرم ومون فويه
ن مووه هووذا اليوولم نتهووك إليوويومووا ومووا فيووه موون تسوويْي للجبووال الرواسووك الوويت كانووحل عالموو  ا سووتقرار .كوواء اّللِ 

َفُ  يف  »:يلاب ابألمن وااْي،ومن عقواب ابلفوزع والكوه يف النوار ْن يف السَّوماواِت َموِر فَوَفوزَِع  الُصول َويوَوْلَم يوُونوْ
ُ وَُكووووووول  أَتَووووووووْلُ  قاِخرِينَ  ُر َمووووووورَّ َك َاُوووووووَسوووووووُبها جاِموووووووَدة ،َوهِ هَْ ى اْ؟ِبووووووواَل َوتَوووووووورَ .َوَموووووووْن يف اأْلَْرِم ِإ َّ َموووووووْن كووووووواَء اّللَّ
ْْي  ِمْنهوا،َوُهْم ِموْن َخواَء اِبحلََْسوَنِ  فَولَوُه جوَمْن .َعلُولنَ ا تَوفْ السَّحاِب،ُصْنَع اّللَِّ الَِّذي أَتْوَقوَن ُكولَّ َكوكء، ِإنَّوُه َخبِوْي  ِ و

ُتْم تَوْعَمُللنَ َزْوَن ِإ َّ ما كُ  عُْ َهلْ .النَّارِ  ُهْم يف َوَمْن جاَء اِبلسَّيَِِ ِ  َفُكبَّحْل ُوُجلهُ .فَوزَع  يَوْلَمِ ذ  آِمُنلنَ   « ..نوْ
إ   -وهذ  هوك نفخو  الفوزع الوذي يشومل كول مون يف السوماوات ومون يف األرم .والصلر البل  ينف  فيه

وفيهوا يصوع  كول حوك يف السوماوات واألرم إ  مون .قيول هوم الشوهداء ..من كاء اّلِل أن ذمن ويستقر .
أذ ء « وَُكوووول  أَتَوووووْلُ  قاِخوووورِينَ »ويف هووووذ  ُيشوووور ا؟ميووووع .فخوووو  انشوووورمث ن.كوووواء اّلِل.مث تكوووولن نفخوووو  البعووووة

ومن مظواهر .مستسلمني.ويصاحه الفزع ا نقالب الكلين العام الذي ختتل فيه األفال ،وتضطرب قورهتا
ومشوووهد ا؟بوووال .هوووذا ا ضوووطراب أن تسوووْي ا؟بوووال الراسوووي ،وار كأووووا السوووحاب يف خفتوووه وسووورعته وتناير 
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  موووووع لووووول الفزع،ويتجلوووووى الفوووووزع فيوووووه وكأ وووووا ا؟بوووووال موووووذعلرة موووووع املذعلرين،مفزوعووووو  موووووع يتناسووووو هكوووووذا
ُصوووووْنَع اّللَِّ الَّوووووِذي أَتْوَقوووووَن ُكووووولَّ »املفزوعني،هائمووووو  موووووع اهلوووووائمني احلوووووائرين املنطلقوووووني بوووووال وجهووووو  و  قووووورار  

 ،و  يغووورة و  فال فلتووو  و  مصووواقف.سوووبحانه  يتجلوووى إتقوووان صووونعته يف كووول كوووكء يف هوووذا اللجووولق«.َكوووْكء  
ويتدبر املتدبر كل آتر الصنع  املعجزة،فال يعثور علوى خلو  واحودة م وكو  بوال .نقا،و  تفاوت و  نسيان

فكول كوكء بتودبْي وتقدير،يودبر الور وس الويت تتابعوه .تقدير و  حسواب.يف الصوغْي والكبْي،وا؟ليول واحلقْي
 « ..ِإنَُّه َخِبْي  ِ ا تَوْفَعُللنَ .»1857وتتمال 
دم سوواع  و    يسووتق وجاء بووه يف ملعود .قودر  اّلِل الووذي اتقون كوول كوكء.ا يوولم احلسواب عمووا تفعللنوهوذ

 احليوواتني ا؟ووزاء يفو يسووتأخر ليوويقي قور  يف سوون  االوو  عوون حكموو  وتوودبْي وليحقوو  التناسوو  بووني العموول 
 «.ْفَعُللنَ ْي  ِ ا توَ بِ ُه خَ ِإنَّ .ُصْنَع اّللَِّ الَِّذي أَتْوَقَن ُكلَّ َكْكء  »املتصلتني املتكاملتني،

،فل  موا حليواة الودنيااسونلا يف يف هذا اليلم املفزع الرهيه يكلن األمن والطمأنين  من الفزع جوزاء الوذين أح
ْن فَوووزَع  يَوْلَم ِووذ  ِمووَوُهْم .ْنهووامِ َخووْْي   َمووْن جوواَء اِبحلََْسووَنِ  فَولَووهُ »:ينوواهلم موون يوولاب هوول أجووزل موون حسووناهتم وأوفوور

لودنيا فلوم ا اّلِل يف اقود خوافل ول.وموا بعود  فضول مون اّلِل ومن .من من هذا الفزع هل وحود  جزاءواأل«.آِمُنلنَ 
  مون كواء إ األرم يفبل أمنهم يولم يفوزع مون يف السوماوات ومون .امع عليهم خل  الدنيا وفزع اهلخرة

 اّلِل.
وووووويَِِ ِ  َفُكبَّووووووحْل ُوُجوووووولُهُهْم يف النَّووووووارِ » لنووووووار علووووووى ا وهم يكبوووووولن يف.شووووووهد مفووووووزع..وهوووووول م« َوَمووووووْن جوووووواَء اِبلسَّ

وووووووُتمْ »ويزيووووووود علووووووويهم التبكيوووووووحل والتووووووولبي   .وجلههم تنكبووووووولا  ..فقووووووود« لَنف تَوْعَملُوووووووَهوووووووْل ُعْوووووووَزْوَن ِإ َّ موووووووا ُكنوْ
ل عوون احلوو  ضووحل موون قبوواهلدى،وأكوواحلا عنووه بلجوولههم فهووم اووزون بووه كبووا هلووذ  اللجوول  يف النووار وقوود أعر 

 اللاض  وضل  الليل والنهار.
علته ومنهجوه يف الودعلة ويكلهوم إىل ق - -حية يلخا الرسلل :اي  عكء ا يقاعات األخْيةويف النه

  ىل اّلِل يكشوإ،ويودعهم مصْيهم الذي يرتضلنه ألنفسهم بعد ما مضى من بيان وحتم  مد اّلِل كموا بدأ
ووا أُِمووْرُت أَْن أَْعبُووَد َربَّ  »:هلووم آايته،وُياسووبهم علووى مووا يعملوولن  َكووكء، ِذي َحرََّمها،َولَووُه ُكوولُ بَوْلووَدِة الَّووهووِذِ  الْ  ِإ َّ

ووا،َفَمِن َوأُِموْرُت أَْن َأُكولَن ِمووَن اْلُمْسوِلِمنَي َوأَْن أَتْولُووَلا اْلُقوْرآنَ  ووا أاََن :فَوُقلْ  َوَمْن َضولَّ ا يَوْهتَوِدي لِنَوْفِسووِه،ْهتَودى فَِإ َّ ِإ َّ
،َسووُْيِيُكْم :َوُقلِ .ِمووَن اْلُمْنِذرِينَ  ووا تَوْعَملُوو َومووا َربُووكَ .رُِفلَواآايتِووِه فَوتَوعْ احْلَْمووُد ّللَِِّ ..وهووم كووانلا يوودينلن « لنَ بِغافِوول  َعمَّ

  مي البيوووحل مث قيووودة هووور  رمووو  البلووودة احلووورام والبيوووحل احلووورام وكوووانلا يسوووتمدون سوووياقهتم علوووى العووورب مووون ع
 يلحدون اّلِل الذي حرمه وأقام حياهتم كلها عليه.

الووووذي  ينبغووووك أن تقووووِلم،فيعلن أنووووه مووووأملر أن يعبوووود رب هووووذ  البلوووودة يقووووِلم العقيوووودة كمووووا - -فالرسوووولل 
حرمهووا،  كووريك لووه ويكموول التصوولر ا سووالمك لاللهيوو  اللاحوودة،فرب هووذ  البلوودة هوول رب كوول كووكء يف 

                                                 
َرُ  تَوْقِديرا  »يراجع تفسْي قلله تعاىل:  - 1857  )السيد رمحه هللا ( يف سلرة الفرقان. ا؟زء التاسع عشر.« َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  فَوَقدَّ
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  كورك  فويهم .املسلمني كل ما فويهم لوه.ويعلن أنه مأملر  ن يكلن من املسلمني« َوَلُه ُكُل َكْكء  »اللجلق 
أما وسوويل  هوووذ  .م الرعيووول املمتوود يف الوووزمن املتطوواول مووون امللحوودين املستسووولمني.هذا قوولام قعلتوووهوه.لسوولا 

 « ..َوأَْن أَتْوُلَلا اْلُقْرآنَ »:الدعلة فهك تالوة القرآن
اء يوه وحود  الغنووف.لكفاروقد أمر أن ااهد بوه ا.فالقرآن هل كتاب هذ  الدعلة وقستلرها ووسيلتها كذلك

قلولب موا يزلوزل ال قها وفيوهوفيه ما ذخذ على النفلس أقطارها،وعلى املشاعر نر .عقلليف جهاق األروا  وال
نني مووووون يووووو  املووووويموموووووا كووووورع القتوووووال بعووووود ذلوووووك إ  حلما.ا؟اسوووووي  ويهزهوووووا هوووووزا   تبقوووووى معوووووه علوووووى قرار

ا الوووودعلة ذاهتوووو أما.لطانالفتن ،وضوووومان حريوووو  الوووودعلة ّبووووذا القرآن،والقيووووام علووووى تنفيووووذ الشوووورائع بقوووولة السوووو
 « ..َوأَْن أَتْوُلَلا اْلُقْرآنَ »..فحسبها كتاّبا 

ا يَوْهَتِدي لِنَوْفِسهِ »  « ..ْنِذرِينَ  ِمَن اْلمُ ا أانَ ِإ َّ :َوَمْن َضلَّ فَوُقلْ .َفَمِن اْهَتدى فَِإ َّ
رامو  هووذا تبعو  تتمثول كرقيوو  الويف ف.ويف هوذا تتمثول فرقيو  التبعو  يف ميووزان اّلِل،فيموا حوتا ابهلودى والضوالل

عملوه  ن،وتركه يعمولة القرآإ ا هك تالو .نسان،اليت يضمنها ا سالم،فال يسا  سل  القطيع إىل ا ميانا 
سوو  مووع موونهج سووها املتيف النفلس،وفوو  منهجووه الوودقي  العمي ،الووذي حانووه الفطوورة يف أعماقهووا،وف  انمل 

 القرآن.
 « ..َوافَوتَوْعرُِفل  آايتِهِ  ُْيِيُكمْ سَ »:مقدم  ملا يتحدّ عنه من صنع اّللِ « احْلَْمُد ّللَِّ :َوُقلِ »

رار هوذا بعوخ أسو ويكشو  هلوم عون.ففوك كول يولم يوري عبواق  بعوخ آايتوه يف األنفوك واهلفا .وصود  اّللِ 
وووا تَوْعَملُووولنَ »الكووولن احلافووول ابألسووورار. م هوووذا ا يقووواع يهم يف ااتووواا يلقوووك إلووو..وهكوووذ« َوموووا َربُوووَك بِغافِووول  َعمَّ
قواع سوهم أيور ا ي،ويف أنفمث يودعهم يعملولن موا يعملولن.املخيو  ..اللطي .لفل األخْي،يف هذا التعبوْي امل

 « ..َوما َرُبَك بِغاِفل  َعمَّا تَوْعَمُللنَ »:العمي 
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 مكي ة وآياأها ثمان وثمانون ( سور  القصص28)

 الامريف بسور  القصص

لل وا؟ووا  لل والطواملشوركلن هوم أصوحاب احلوهوذ  السولرة مكيو ،نزلحل واملسولملن يف مكو  قلوو  مستضعف ،و 
ك ذا اللجولق ،هوهواحودة يف و نزلحل تضع امللازين احلقيقي  للقلى والقيم،نزلحل تقرر أن هنا  قولة .والسلطان

عووووه فوووال خوووول  اّلِل م فمن كانووووحل قووولة.قووولة اّلِل وأن هنوووا  قيموووو  واحووودة يف هووووذا الكووولن،هك قيموووو  ا ميوووان
دته نينوو  ولوول سووانو  نمأ قوولة،ومن كانووحل قوولة اّلِل عليووه فووال أموون لووهعليووه،ولل كووان جموورقا موون كوول مظوواهر ال

 ه ككء أصال.يك بنافعمجيع القلى ومن كانحل له قيم  ا ميان فله ااْي كله،ومن فقد هذ  القيم  فل
يف  -قولم ملسوى  - ومن مث يقولم كيوان السولرة علوى قصو  ملسوى وفرعولن يف البدء،وقصو  قوارون موع قلموه

لسوى ميف ملاجهتهوا احلوذر و  قلة فرعلن الطاغي  املتجوث الويقج.تعرم قلة احلكم والسلطان األوىل.ااتام .
أهلهوووووا  رم،واختوووووذوقووووود عوووووال فرعووووولن يف األ.نفوووووال رضووووويعا   حووووولل لوووووه و  قووووولة،و  ملجوووووأ لوووووه و  وقاي 

لووى عهوول قووابخ كيعا،واستضووع  بووب إسوورائيل،يذب  أبناءهم،ويسووتحيك نسوواءهم،وهل علووى حووذر منهم،و 
 م.أعناقه

رق ل الصوغْي،اجمللسى الطفوولكن قلة فرعلن وجثوته،وحذر  ويقظته،  تغب عنه كي ا بل   اكن له من م
عنوه  السولء،وتعمك تودفع عنوهمن كل قلة وحيل ،وهل يف حراس  القلة احلقيقي  اللحيودة ترعوا  عوني العناي ،و 

بل تقووتحم بووه عرينووه، خل بووه عليووهالعيلن،وتتحوودى بووه فرعوولن وجنوود  هووداي سووافرا،فتدفع بووه إىل حجر ،وتوود
   وحشا   ما ُيذر  عليه قله امرأته وهل مكتل  اليدين إزاء ،مكفل  األذى عنه،يصنع بنفسه لنفسه

 لويهم قوارون يفقود خورج عو املوال الوذي يسوتخ  القولم .والقص  الثاني  تعورم قيمو  املال،ومعهوا قيمو  العلم
توز بوه عيوالعلم الوذي .ألقولايءااهوه لتعيوك العصوب  مون الرجوال زينته،وهم يعلملن أنه أويت من املال موا إن مف

قلموووه    لصوووحي  مووونولكن الوووذين أوتووولا العلوووم ا.قارون،وُيسوووه أنوووه بسوووببه وعووون نريقوووه أويت ذلوووك املوووال
مث تتوودخل يوود .ْي وأبقووىخووتسووتخفهم خزائنووه،و  تسووتخفهم زينتووه بوول يتطلعوولن إىل يوولاب اّلِل،ويعلموولن أنووه 

ا كوورا سووافرا كموودخال مباار  األرم،  يغووب عنووه مالووه و  يغووب عنووه علمووه وتتوودخل توواّلِل فتخسوو  بووه وبوود
 تدخلحل يف أمر فرعلن،فألقته يف اليم هل وجنلق  فكان من املغرقني.

م واسووتطال رون علوويهلقود بغووى فرعوولن علووى بووب إسوورائيل واسووتطال  ووثوت احلكووم والسوولطان ولقوود بغووى قووا
و  تكوون .لق م هول وجنوايو  واحدة،هوذا خسو  بووه وبودار ،وذلك أخوذ  الويوكانوحل النه. وثوت العلوم واملال

غووووك حوووودا للب إ ووووا توووودخلحل يوووود القوووودرة سووووافرة فلضووووعحل.هنالووووك قوووولة تعارضووووها موووون قوووولى األرم الظاهرة
 والفساق،حينما عجز الناس عن اللقل  للبغك والفساق.
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زا والصوووال  حسوووْيا وقلوووحل هوووذ  وتلوووك علوووى أنوووه حوووني يوووتمحخ الشووور ويسوووفر الفسووواق ويقووو  ااوووْي عووواج
عندئووذ تتوودخل يوود القوودرة سووافرة متحديوو ،بال سووتار موون االوو ،و  .وحشووى موون الفتنوو  ابلبووأس والفتنوو  ابملال

 .1858سبه من قلى األرم،لتضع حد للشر والفساق
 –ا صوويف سوولرة الق -وبووني القصووتني اوولل السوويا  مووع املشووركني جوول ت يبصوورهم فيهووا بد لوو  القصووا 

،ويف مشوووواهد ابرين  رةآايت اّلِل املبثليوووو  يف مشوووواهد الكوووولن  رة،ويف مصووووارع الغووووأبصووووارهم علووووى  ويفووووت 
 القيام   رة ..

 تتخلووو  و    الووويت وكلهوووا تيكووود العوووث املسوووتفاقة مووون القصا،وتسووواوقها وتتناسووو  معهوووا وتيكووود سووون  اّللِ 
 دى َمَعوووَك نُوَتَخطَّوووْ  ِمووونْ ِإْن نَوتَّبِوووِع اهْلُووو»:- -وقووود قوووال املشوووركلن لرسووولل اّلِل .تتبووودل علوووى مووودار الزمان

  قائوودهم القدميوولوولا عوون عفاعتووذروا عوون عوودم اتبوواعهم اهلوودى خبوولفهم موون ختطوو  النوواس هلم،لوول هل .«أَْرِضوونا
 .اليت من أجلها حضع الناس هلم،ويعظملن البيحل احلرام ويدينلن للقائمني عليه

املخافووو   أيووون تكووولنو يكووولن األمووون  فسوووا  اّلِل إلووويهم يف هوووذ  السووولرة قصووو  ملسوووى وفرعووولن،تبني هلوووم أيووون
لنواس عوار  عليهوا اة الويت توتعلمهم أن األمن إ ا يكلن يف جلار اّلِل،ولل فقدت كل أسباب األمن الظواهر 

عووار  عليهووا ترة الوويت وأن ااوول  إ ووا يكوولن يف البعوود عوون ذلووك ا؟وولار ولوول تظوواهرت أسووباب األموون الظوواه
 يق  يف صلرة أخرى وتيكدها.الناس  وسا  هلم قص  قارون تقرر هذ  احلق

ف َولِكونَّ َأْكثَووَرُهْم   ْكء  رِْزقوا  ِموْن لَوُدانَّ اُت ُكولِِ َكوِه مَثَر أََوَ ْ ُ َكِِْن هَلُْم َحَرما  آِمنا  ُاْب إِلَيْ »وعقه على مقالتهم 
ل الووذي ن وهووحلوورم اهلمووايووذكرهم  نووه هوول الووذي آموونهم موون ااوول  فهوول الووذي جعوول هلووم هووذا ..« يَوْعَلُموولنَ 

ْريَو   َبِطوَرْت قوَ َلْكنوا ِموْن ْم أَهْ وََكو»:يدمي عليهم أمنهم،أو يسلبهم إاي  ومضى ينذرهم عاقب  البطر وعدم الشوكر
،قَ َمِعيَشَتها فَِتْلَك َمساِكنُوُهْم  َْ ُتْسَكْن ِمْن بَوْعِدِهْم ِإ َّ   «.ُن اْللارِِينيَ وَُكنَّا حنَْ ِليال 

إبهوووال    مووون قبووولوقد مضوووحل سووون  اّللِ .ذر إلووويهم وأرسووول فووويهم رسووول وحووولفهم عاقبووو  أمووورهم بعووود أن أعووو
ها رَ َعَة يف َوما كاَن َرُبَك ُمْهِلَك اْلُقرى َحَّتَّ يَوبوْ »:املكذبني بعد جمكء النذير لُولا َعلَوْيِهمْ  أُمِِ آايتِنا،َوموا   ُسول   يَوتوْ

 «.ُكنَّا ُمْهِلِكك اْلُقرى ِإ َّ َوأَْهُلها لاِلُملنَ 

                                                 
مون ا؟وزء السواقس عشور :" إنوه حوني كوان بنول إسورائيل يويقون ضوريب  الوذل  2345سولرة نوه يف صوفح   سوب  أن قلوحل يف تفسوْي  - 1858

تكان  وخلفوا. ريب  إ  ذ  واسوون هذ  الضلفرعلن وهل يقتل أبناءهم ويستحيك نساءهم   تتدخل يد القدرة  قارة املعرك . فهم   يكلنلا ييق
جووه و كلموو  ا ميووان يف س اهوورون بنوولا  لسووى واسووتعدوا  حتمووال التعووذيه،وهم مرفلعوول الوور و فأمووا حووني اسووتعلن ا ميووان يف قلوولب الووذين آم

ذلوك  لنصر الوذي مث قبولاك ،وإعالن فرعلن قون تلجلج،وقون هرج،وقون اتقاء التعذيه. فأما عند ذلك فقد تدخلحل يد القدرة  قارة املعر 
 «.يف األروا  والقللب

دخلحل تو. فوإن يود القودرة يف العبوارة القص  يف هذ  السلرة. وإن كان ملا قلحل يف سلرة نوه مكانوه بتغيوْيوالذي قلته هنا أص ،بشهاقة سيا  
رسووالته،وجهروا  آمنوولا  لسووى بعوود قلوولب الوذينمنوذ أول األموور  قارة املعركوو . ولكوون النصور النهووائك   يووتم اامووه إ  بعود اسووتعالن ا ميووان يف ال

 )السيد رمحه هللا (  املتجث."بكلم  احل  يف وجه الطغيان العايت
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م بعووذاب ق فيبصورهم مشوهدهم يولم القيامو  حوني يتخلووى عونهم الشوركاء علوى ر وس األكوهامث يعورم علويه
 ألمان.ااهلخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا وبعد أن علمهم أين يكلن اال  وأين يكلن 

يوه الوذي فورم عل ركني  نوتنتهك السلرة بلعد من اّلِل لرسلله الكورمي وهول رورج مون مكو  مطوارق مون املشو
كوون يلرسووال  و  ابم عليووه وقوود أنعوو.يوونهخ بتكاليفووه،  بوود راِق  إىل بلد ،انصوور  علووى الشوور  وأهلهالقوورآن ل

 يدا.منا لافرا مي آسيعلق .نيتطلع إليها وسينعم عليه ابلنصر والعلقة إىل البلد الذي أخرجه منه املشركل 
لوود الووذي خوورج منووه ىل البإ -م عليووه الِسووال -فقوود عوواق ملسووى .ويف قصووا السوولرة مووا يضوومن هووذا وييكد 

وقلمووه  يوودي ملسووىعاق فووأخرج معووه بووب إسوورائيل واسووتنقذهم،وهلك فرعوولن وجنوولق  علووى أ.خائفووا نريوودا
 الناجني ..

ء  لووَه ِإ َّ ُهَل،ُكووُل َكووكْ إِ ا  آَخووَر،   ِإهلووَو  تَوودُْع َمووَع اّللَِّ »:وحووتم هووذا اللعوود وحووتم السوولرة معووه اب يقوواع األخووْي
 «.،َلُه احْلُْكُم،َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ هاِلك  ِإ َّ َوْجَههُ 

والتعقيه .سوىقصو  مل : هذا هل ملضلع السلرة وجلها ولالهلوا العام ،فلنأخوذ يف تفصويل أكولانها األربع
 وهذا اللعد األخْي ...وقص  قارون.عليها

 [43إل   1اآليات :(28]سور  القصص )

 قصة النبي موس  عليه السالا وفرعون

 رَّْلِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ ال
ُللا َعَلْيَك ِمْن نَوَبِإ ُملسى َوِفْرَعْلَن اِبحْلَو ِِ لَِقوْلم  يُوْيِمنُولَن )2( تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمِبنِي )1نسم )} ( 3( نَوتوْ

ُهْم يُوَذبُِِ  أَ  بْنواَءُهْم َوَيْسوَتْحِيك ِنسواَءُهْم ِإنَّوُه  ِإنَّ ِفْرَعْلَن َعال يف اأْلَْرِم َوَجَعَل أَْهَلها ِكَيعا  َيْسَتْضِعُ  نائَِف   ِمنوْ
وو   َوَْنَْعَلُهووُم الْوولارِِينَي  (4كوواَن ِمووَن اْلُمْفِسووِديَن ) َونُرِيووُد أَْن َ ُوونَّ َعلَووى الَّووِذيَن اْسُتْضووِعُفلا يف اأْلَْرِم َوَْنَْعَلُهووْم أَئِمَّ

ُهْم موووا كوووانُلا َُيْوووَذُروَن )( َوُ َكِِوووَن هَلُوووْم يف اأْلَْرِم َونُووورَِي ِفْرَعوووْلَن َوهامووو5) ( َوأَْوَحْينوووا ِإىل أُمِِ 6اَن َوُجُنلَقُ وووا ِمووونوْ
َوجوووواِعُللُ  ِمووووَن ُملسووووى أَْن أَْرِضووووِعيِه فَووووِإذا ِخْفووووحِل َعَلْيووووِه فَأَْلِقيووووِه يف الْووووَيمِِ َو  خَتووووايف َو  َهْووووَزين ِإانَّ رَاُقوُ  إِلَْيووووِك 

( 8ِفْرَعْلَن لَِيُكلَن هَلُْم َعُدو ا َوَحوَزان  ِإنَّ ِفْرَعوْلَن َوهامواَن َوُجُنلَقُ وا كوانُلا خواِنِ نَي )( فَاْلتَوَقطَُه آُل 7اْلُمْرَسِلنَي )
َفَعنوا أَْو نَوتَِّخوَذُ  َولَودا  َوُهوْم    (9 َيْشوُعُروَن )َوقاَلحِل اْمرََأُت ِفْرَعْلَن قُورَُّت َعنْي  ِ  َولَوَك   تَوْقتُولُولُ  َعسوى أَْن يَونوْ

( 10)َبَ  فُووياُق أُمِِ ُملسووى فارِغووا  ِإْن كوواَقْت لَتُوْبووِدي بِووِه لَووْل  أَْن َرَبْطنووا َعلووى قَوْلِبهووا لَِتُكوولَن ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي َوَأْصوو
يِه فَوَبُصَرْت بِِه َعْن ُجنُوه  َوُهوْم   َيْشوُعُروَن ) ُل َفقالَوحْل ( َوَحرَّْمنوا َعَلْيوِه اْلَمراِضوَع ِموْن قَوْبو11َوقاَلحْل أِلُْخِتِه ُقصِِ
ُنهوا َو  َهْوَزَن 12َهْل أَُقُلُكْم َعلى أَْهِل بَوْيحل  َيْكُفُللنَُه َلُكْم َوُهْم َلُه انِصُحلَن ) ِه َكوْك تَوَقورَّ َعيوْ ( فَوَرَقْقانُ  ِإىل أُمِِ

ووا بَولَووَ  13َولِووتَوْعَلَم أَنَّ َوْعووَد اّللَِّ َحوو   َولِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم   يَوْعَلُموولَن ) ُ  َواْسووَتلى آتَوْينوواُ  ُحْكمووا  َوِعْلمووا  ( َوَلمَّ َأُكوودَّ
َوَقَخَل اْلَمِديَنَ  َعلى ِحنِي َغْفَل   ِمْن أَْهِلها فَوَلَجَد ِفيها َرُجَلنْيِ يَوْقتَوِتالِن هوذا  (14وََكذِلَك َْنْزِي اْلُمْحِسِننَي )

 َعَلى الَّوِذي ِموْن َعوُدِوِِ  فَوولََكزَُ  ُملسوى فَوَقضوى َعَلْيوِه قواَل ِمْن ِكيَعِتِه َوهذا ِمْن َعُدِوِِ  فَاْسَتغايَُه الَِّذي ِمْن ِكيَعِتهِ 
( قاَل َربِِ ِإيِنِ لََلْمحُل نَوْفِسك فَاْغِفْر ِ  فَوَغَفَر لَوُه ِإنَّوُه ُهوَل 15هذا ِمْن َعَمِل الشَّْيطاِن ِإنَُّه َعُدو  ُمِضل  ُمِبني  )
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( فََأْصووَبَ  يف اْلَمِدينَوووِ  17َعْمووحَل َعلَوووكَّ فَولَووْن َأُكوولَن َلِهووْيا  لِْلُمْجوورِِمنَي )( قوواَل َربِِ ِ ووا أَنوْ 16اْلَغُفوولُر الوورَِّحيُم )
وا أَْن أَراَق 18خائِفا  َيَ َقَُّه فَِإَذا الَِّذي اْستَوْنَصرَُ  اِبأْلَْمِك َيْسَتْصرُِخُه قواَل لَوُه ُملسوى ِإنَّوَك َلغَوِلي  ُمبِوني  ) ( فَوَلمَّ

ي ُهووَل َعوُدو  هَلُموا قوواَل اي ُملسوى أَتُرِيوُد أَْن تَوْقتُولَووِب َكموا قَوتَوْلوحَل نَوْفسووا  اِبأْلَْموِك ِإْن تُرِيووُد ِإ َّ أَْن أَْن يوَوْبِطَا اِبلَّوذِ 
َوجوواَء َرُجوول  ِمووْن أَْقَصووى اْلَمِدينَووِ  َيْسووعى  (19َتُكوولَن َجبَّووارا  يف اأْلَْرِم َومووا تُرِيووُد أَْن َتُكوولَن ِمووَن اْلُمْصووِلِحنَي )

( َفَخووورََج ِمْنهوووا خائِفوووا  20اي ُملسوووى ِإنَّ اْلَموووَاَ َذَْاِوووُروَن بِوووَك لِيَوْقتُولُووولَ  فَووواْخرُْج ِإيِنِ لَوووَك ِموووَن النَّاِصوووِحنَي ) قوووالَ 
وِب ِمووَن اْلَقوْلِم الظَّوواِلِمنَي ) وَه تِْلقوواَء َموْدَيَن قوواَل َعسوى َريبِِ أَْن يوَ 21َيَ َقَّوُه قوواَل َربِِ ْنَِِ ووا تَوَلجَّ ْهووِدَيِب َسوولاَء ( َوَلمَّ

ِن قواَل ( َوَلمَّا َوَرَق ماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمَّ   ِمَن النَّواِس َيْسوُقلَن َوَوَجوَد ِموْن ُقوِوِوُم اْمورَأََتنْيِ تَوُذوقا22السَِّبيِل )
قى هَلُموا مُثَّ تَووَلىلَّ ِإىَل الظِِولِِ َفقواَل ( َفسَ 23ما َخْطُبُكما قالَتا   َنْسِقك َحَّتَّ ُيْصِدَر الِرِعاُء َوأَبُلان َكْي   َكِبْي  )

َفجاَءتْووُه ِإْحووداُ ا َاِْشووك َعلَووى اْسووِتْحياء  قالَووحْل ِإنَّ َأيب يَووْدُعلَ   (24َربِِ ِإيِنِ ِلمووا أَنْوزَلْووحَل ِإَ َّ ِمووْن َخووْْي  َفِقووْي  )
وووا جووواَءُ  َوقَووواَّ َعَلْيوووِه  اْلَقَصوووَا قووواَل   خَتَوووْ  َْنَوووْلَت ِموووَن اْلَقوووْلِم الظَّووواِلِمنَي لَِيْجزِيَووَك َأْجوووَر موووا َسوووَقْيحَل لَنوووا فَوَلمَّ

( قووواَل ِإيِنِ أُرِيوووُد أَْن 26( قالَوووحْل ِإْحوووداُ ا اي أَبَوووحِل اْسوووَتْأِجْرُ  ِإنَّ َخوووْْيَ َموووِن اْسوووَتْأَجْرَت اْلَقوووِلُي اأْلَِمووونُي )25)
اينَ ِحَجج  فَوِإْن أَْاَْموحَل َعْشورا  َفِموْن ِعْنوِدَ  َوموا أُرِيوُد أَْن َأُكو َّ أُْنِكَحَك ِإْحَدى ابْوَنيَتَّ هاَتنْيِ َعلى أَْن َشُْجَرين مثَ 
ُ ِمَن الصَّواحلِِنَي ) َوا اأْلََجلَونْيِ َقَضوْيحُل فَوال عُوْدواَن 27َعَلْيَك َسَتِجُدين ِإْن كاَء اّللَّ نَوَك أميَّ ( قواَل ذلِوَك بَوْيوِب َوبَويوْ

ُ َعلوى موا نَوُقوولُل  ( فَوَلمَّوا َقضوى ُملَسووى اأْلََجوَل َوسواَر ِ َْهلِوِه آنَووَك ِموْن جانِوِه الطُوولِر انرا  28وَِكيول  )َعلَوكَّ َواّللَّ
فَوَلمَّوا  (29طَُللَن )قاَل أِلَْهلِوِه اْمُكثُولا ِإيِنِ آَنْسوحُل انرا  َلَعلِِوك آتِويُكْم ِمْنهوا خِبَوَث  أَْو َجوْذَوة  ِموَن النَّواِر َلَعلَُّكوْم َتْصو

ُ َرُب اْلعووا أَ هووا نُوولِقيَ  َلِمنَي ِمووْن كوواِنِئ الْوولاِق اأْلَمْيَووِن يف اْلبُوْقَعووِ  اْلُمبارََكووِ  ِمووَن الشَّووَجرَِة أَْن اي ُملسووى ِإيِنِ أاََن اّللَّ
وا َجوان  َوىلَّ ُموْدِبرا  َوَ ْ يُوَعقِِوْه اي ُملسوى أَْقبِوْل وَ 30)   خَتَوْ  ِإنَّوَك ِموَن ( َوأَْن أَْلِ  َعصاَ  فَوَلمَّا َرآهوا هَتْتَووُز َكَأوَّ

( اْسُلْك يََدَ  يف َجْيِبَك خَتْرُْج بَوْيضاَء ِمْن َغْْيِ ُسلء  َواْضُمْم إِلَْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّْهوِه فَوذاِنَك 31اهْلِمِننَي )
ُوووْم كوووانُلا قَوْلموووا  فاِسوووِقنَي ) ُهْم نَوْفسوووا  ( قووواَل َربِِ 32بُوْرهووواانِن ِموووْن َربِِوووَك ِإىل ِفْرَعوووْلَن َوَمالئِوووِه ِإوَّ  ِإيِنِ قَوتَوْلوووحُل ِمووونوْ

( َوَأِخووك هوواُروُن ُهووَل أَْفَصووُ  ِمووبِِ ِلسوواان  فََأْرِسووْلُه َمعِووك رِْقءا  ُيَصوودُِِقِب ِإيِنِ َأخوواُ  أَْن 33فََأخوواُ  أَْن يَوْقتُولُوولِن )
ِصووُللَن إِلَْيُكمووا آِبايتِنووا أَنْوُتمووا َوَمووِن قوواَل َسَنُشووُد َعُضووَدَ   َِِخيووَك َوَْنَْعووُل َلُكمووا ُسووْلطاان  فَووال يَ  (34يَُكووذِِبُلِن )

ْعنوا ِّبوذا 35اتوَّبَوَعُكَما اْلغوالُِبلَن ) ( فَوَلمَّوا جواَءُهْم ُملسوى آِبايتِنوا بَويِِنوات  قواُللا موا هوذا ِإ َّ ِسوْحر  ُمْفوَ ى  َوموا  َِ
اِر ِإنَّوُه   ( َوقاَل ُملسى َريبِِ أَْعَلُم ِ َْن جاَء ابِ 36يف آابئَِنا اأْلَوَِّلنَي ) هْلُدى ِمْن ِعْنِدِ  َوَمْن َتُكلُن َلُه عاِقَبُ  الودَّ
( َوقوواَل ِفْرَعووْلُن اي أَيُوَهووا اْلَمووَاُ مووا َعِلْمووحُل َلُكووْم ِمووْن إِلووه  َغووْْيِي فََأْوقِووْد ِ  اي هاموواُن َعلَووى 37يُوْفلِووُ  الظَّوواِلُملَن )

( َواْسووَتْكَثَ ُهوَل َوُجنُوولُقُ  38ِإىل إِلوِه ُملسووى َوِإيِنِ أَلَلُنُوُه ِمووَن اْلكواِذِبنَي ) الطِِونِي فَاْجَعوْل ِ  َصووْرحا  َلَعلِِوك أَنَّلِووعُ 
ُووْم إِلَْينووا   يُوْرَجعُوولَن ) فََأَخووْذانُ  َوُجنُوولَقُ  فَونَوبَووْذانُهْم يف الْووَيمِِ فَوواْنظُْر َكْيووَ    (39يف اأْلَْرِم بِغَووْْيِ احْلَوو ِِ َولَنُوولا َأوَّ

( َوأَتْوبَوْعنواُهْم يف 41( َوَجَعْلناُهْم أَئِمَّ   يَْدُعلَن ِإىَل النَّاِر َويَوْلَم اْلِقياَموِ    يُوْنَصوُروَن )40 الظَّاِلِمنَي )كاَن عاِقَب ُ 
مووا أَْهَلْكنَووا ( َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب ِمووْن بَوْعووِد 42هووِذِ  الووُدنْيا َلْعنَوو   َويوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ُهووْم ِمووَن اْلَمْقبُوولِحنَي )

 { (43اْلُقُروَن اأْلُوىل َبصائَِر لِلنَّاِس َوُهدى  َوَرمْحَ   َلَعلَُّهْم يَوَتذَكَُّروَن )
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 طغيان فرعون وجو واد  موس  6 - 1الدرس ا ول:

 « ..نيِ تِْلَك آايُت اْلِكتاِب اْلُمبِ .ميم ..سني.نا»:تبدأ السلرة ابألحر  املقطع 
تباعووودة ة الرتب ،املني،البعيووودللتنبيوووه إىل أنوووه مووون مثلهوووا تتوووأل  آايت الكتووواب املبتبووودأ السووولرة ّبوووذ  األحووور  

« بِوونيِ ِكتوواِب اْلمُ ايُت الْ آتِْلووَك »:املوودى ابلقيوواس ملووا يتووأل  عوواقة موون هووذ  األحوور ،يف لغوو  البشوور الفووانني
ى ل  اّلِل علووتلووك الووذي ي..فهووذا الكتوواب املبووني لوويك إذن موون عموول البشوور،وهم   يسووتطيعلنه إ ووا هوول الوولح
لُوو»:الصووغْيو الكبووْي  عبد ،ويبوودو فيووه إعجوواز صوونعته،كما يبوودو فيووه نووابع احلوو  املميووز هلووذ  الصوونع  يف لا نَوتوْ

 « ..َعَلْيَك ِمْن نَوَبِإ ُملسى َوِفْرَعْلَن اِبحلَْ ِِ لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ 
 وهوووذا.ي ر ويشووو  هلوووم الطج،فوووإىل القووولم املووويمنني يلجوووه هوووذا الكتووواب يوووربيهم بوووه وينشووو هم ويرسوووم هلوووم املنها 

 القصا املتلل يف السلرة،مقصلق به أول ك امليمنني،وهم به ينتفعلن.
  ومنوزلتهم يموتهم العظيموشوعرهم بقوهذ  التالوة املباكورة مون اّلِل،تلقوك لوالل العنايو  وا هتموام ابملويمنني وت

يهلهم توهم هذ  الويت م بصفتم،وهلوكي ف واّلِل ذو ا؟الل يتلل على رسلله الكتاب من أجله.العالي  الرفيع 
 «.لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ »:لتلك العناي  الكرمي 

 - القصووو  ل حلقووو  يفيبووودأ يف عرضوووه منوووذ أو .نبوووأ ملسوووى وفرعلن.وبعووود هوووذا ا فتتوووا  يبووودأ يف عووورم النبأ
 ذلووك أن.ت فيهال هووذا البوودء يف أيوو  سوولرة أخوورى موون السوولر الكثووْية الوويت ورقو  تبوودأ مثوو -حلقوو  موويالق  

لة وموون كوول قووه موون كوول احللقوو  األوىل موون قصوو  ملسووى،والظرو  القاسووي  الوويت ولوود فيهووا وعوورق  يف نفللتوو
ويوثز يود  الرئيسوك ذلك كله هل الذي ييقي هد  السولرة.حيل  وضع  قلمه واستذ هلم يف يد فرعلن .

ب  مباكورة ك ضور البغوو القدرة سافرة متحديو  تعمول وحودها بودون سوتار مون البشور وتضورب الظلوم والطغيوان 
 ذبني الوذين  كون للمعوعند ما يعجز عن ضرّبا البشر وتنصور املستضوعفني الوذين   حولل هلوم و  قولة وا

 حيل  هلم و  وقاي .
كانوووحل الكثووورة تثبيتوووه و و وهووول املعووو  الوووذي كانوووحل القلووو  املسووولم  املستضوووعف  يف مكووو  يف حاجووو  إىل تقريووور  

 عرفته واستيقانه.املشرك  الباغي  الطاغي  يف حاج  إىل م
  مون حلقو   - السلر األخرى من حلقو  الرسوال  يفتبدأ غالبا  -م عليه الِسال -ولقد كانحل قص  ملسى 

لطغيووووان يف ميووووان القوووولي يف وجووووه الطغيووووان البوووواغك مث ينتصوووور ا ميووووان وينخووووذل احيووووة يقوووو  ا  -املوووويالق 
 يفل سوبه هالكوه تمحخ ُيمون الشوِر حوني يوفأما هنا فليك هذا املع  هل املقصلق إ ا املقصلق أ.النهاي 

 يود املستضوعفنيوشخوذ ب ذاته والبغوك حوني يتمورق   ُيتواج إىل مون يدفعوه مون البشور بول تتودخل يود القودرة
 اريني.علهم الل املعتدى عليهم،فتنقذهم وتستنقذ عناصر ااْي فيهم،وتربيهم،وععلهم أئم ،وع

وموون مث عرضووحل موون احللقوو  الوويت توويقي هووذا الغوورم فهووذا هوول الغوورم موون سوول  القصوو  يف هووذ  السوولرة 
فهووووووك أقاة تربيوووووو  .وتثز ،والقصوووووو  يف القوووووورآن ختضووووووع يف نريقوووووو  عرضووووووها للغوووووورم املووووووراق موووووون هووووووذا العرم
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وهك تتناسوو  يف هووذا مووع السوويا  الووذي تعوورم فيووه،وتتعاون .للنفلس،ووسوويل  تقريوور ملعووان وحقووائ  ومبوواقئ
 هذ  القللب.يف بناء القللب،وبناء احلقائ  اليت تعمر 
ذا املللوود موون ومووا أحوواط ّبوو -م عليووه الِسووال -حلقوو  مللوود ملسووى :واحللقووات املعروضوو  موون القصوو  هنووا هك

 مووووون احلكوووووم    اّللِ وحلقووووو  فتلتوووووه وموووووا آ.لووووورو  قاسوووووي  يف لاهرها،وموووووا صووووواحبه مووووون رعايووووو  اّلِل وعنايته
دين،وزواجووه  أرم من مصوور إىلوالعلم،ومووا وقووع فيهووا موون قتوول القبطك،وتموور فرعوولن ومل ووه عليه،وهربووه موو

ه وتكووووذيبهم عوووولن ومل ووومث ملاجهووو  فر .وحلقووو  النوووداء والتكليوووو  ابلرسوووال .فيها،وقضووواء سووونلات اادموووو  ّبا
 ريع .سرتصرة  -لغر  ا -مللسى وهارون.والعاقب  األخْية 

ذ  صوو  يف هوويف الق ان ا؟ديوود نو ووا احللقتوو -ولقوود أنووال السوويا  يف عوورم احللقوو  األوىل واحللقوو  الثانيوو  
فرعووولن  وفيهوووا يتجلوووى عجوووز قووولة.وموووا تكشوووفان عووون هووودي القووودرة السوووافرة للطغيوووان الباغكأل -السووولرة 

ُهْم موووا كوووانُلا  ُجُنلَقُ ووواوَ هامووواَن َونُووورَِي ِفْرَعوووْلَن وَ »:وحيلتوووه وحوووذر  عووون قفوووع القووودر انتووولم والقضووواء النافوووذ ِمووونوْ
 «.َُيَْذُرونَ 

يوووال،فال ليهوووا اامها إىل مشووواهد وجعووول بينهوووا فجووولات فنيووو  ميوعلوووى نريقووو  القووورآن يف عووورم القص ،قسووو
يوال فوب  ركو  ااتمتاع اليفلت القارئ ككء من األحوداّ واملنوالر امل وكو  بوني املشوهد واملشوهد،مع ا سو

أربعوو     الثالثوو  يفد واحللقوواحللق  الثانيو  يف تسووع  مشوواه.احلي .وقود جوواءت احللقو  األوىل يف مخسوو  مشوواهد
ر ويرفوع عون دل السوتاوبني كل مشهد ومشوهد،كما يسو.ني احللق  واحللق  فجلة كبْية أو صغْيةمشاهد.وب

 املنظر أو املشهد.
يكشو  عون القصا،و  وقبل أن يبدأ القص  يرسم ا؟ل الذي تدور فيه األحداّ،والظر  الذي اري فيه

لعووورم ن نووور  ا  مووووهوووك نريقووو.الغايووو  املخبووولءة وراء األحوووداّ،واليت مووون أجلهوووا يسووول  هوووذا القصوووا .
ْرِم َوَجَعوَل ال يف اأْلَ َعوَعوْلَن ِإنَّ ِفرْ  »:تساو  ملضلعها وأهودافها يف هوذا امللضوع مون القورآن.القرآين للقص 

ُهْم،يُووَذبُِِ  أَبْناَءُهْم، رِيُد أَْن َونُ .ُمْفِسووِدينَ ْم،ِإنَُّه كوواَن ِمووَن الْ ِنسوواَءهُ  كَوَيْسووَتْحيِ أَْهَلهووا ِكَيعا ،َيْسَتْضووِعُ  نائَِفوو   ِمنوْ
وو  ،وَ َ ُوونَّ َعلَووى الَّووِذيَن اْسُتْضووِعُفلا يف اأْلَْرِم َوَْنَْعَلُهووْم أَئِ  ْم يف اأْلَْرِم،َونُوورَِي ِفْرَعووْلَن هَلُووَوُ َكَِِن .الْوولارِِينيَ  َْنَْعَلُهمُ مَّ

ُهْم ما كانُلا َُيَْذُرونَ   « ..َوهاماَن َوُجُنلَقُ ا ِمنوْ
ايووو  الووويت عهوووا الغوتنكشووو  م.يوووه احللاقّ،وتنكشووو  اليووود الووويت عريهاوهكوووذا يرسوووم املسووور  الوووذي عوووري ف

القصوووو    يف سوووويا  وانكشووووا  هووووذ  اليوووود،وبروزها سووووافرة بووووال سووووتار منووووذ اللحظوووو  األوىل مقصوووولق.تتلخاها
ذا الكتوواب قاء يف هوووذلك موون بوودائع األ.ومن مث تبوودأ القصوو  هووذا البوودء.كلهووا،متما مووع أبوورز هوود  هلووا

حديوود هد ،فالتعه التحديوود موون هوول الفرعوولن الووذي عووري حوولاقّ القصوو  يف العجيووه.و  يعوور  علووى وجوو
بعود  م أن هوذا كوانأن نعلو ويكفك.التارحك ليك هدفا من أهدا  القص  القرآني  و  يزيد يف ق لتها كي ا

وهوووي ء كوووانلا « إسووورائيل»وأبل  يعقووولب هووول .لوووذي اسوووتقدم أاب  وإخلتوووها -ليوووه الِسوووالم ع -زموووان يلسووو  
 د تكايروا يف مصر وأصبحلا كعبا كبْيا.وق.ذريته
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نائفوو  يف  صوور كوويعا،كلموتكووث وعث،وجعوول أهوول « َعووال يف اأْلَْرمِ »فلمووا كووان ذلووك الفرعوولن الطاغيوو  
ل وقلموه فهوم هوعقيدته  ووقع أكد ا ضطهاق والبغك على بب إسرائيل،ألن هلم عقيدة غْي.كأن من ك لنه

ا ،فقود بقوك اق واحنر لب ومهما يكون قود وقوع يف عقيودهتم مون فسويدينلن بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعق
 .هلا أصل ا عتقاق إبله واحد وإنكار أللهي  فرعلن والليني  الفرعلني  مجيعا

ن ر و  يكووووكوووذلك أحوووك الطاغيووو  أن هنوووا  خطووورا علوووى عركوووه وملكوووه مووون وجووولق هوووذ  الطائفووو  يف مصووو
موووع  لبوووا عليوووهإم وووات األلل ،فقووود يصوووبحلن  يسوووتطيع أن يطووورقهم منهوووا وهوووم مجاعووو  كبوووْية أصوووبححل تعووود

ى ثوو  للقضوواء علوونميوو  خبيجْيانووه الووذين كانووحل تقوولم بيوونهم وبووني الفراعنوو  احلروب،فووابتكر عندئووذ نريقوو  جه
م يف الشوووا  ك تسوووخْيهااطووور الوووذي يتلقعوووه مووون هوووذ  الطائفووو  الووويت   تعبووود  و  تعتقووود  للهيتوووه،تلك هووو

 ر موون أنفوواهلمي  الووذكل وبعوود ذلووك كلوه تووذب.بشوَّت أنوولاع العذاب ااطور موون األعمال،واسووتذ هلم وتعووذيبهم
دق الوذكلر عوم بونقا وبوذلك يضوع  قولهت.عند و قهتم،واستبقاء ا انّ كك   يتكاير عدق الرجوال فيهم
 وزايقة عدق ا انّ،فل  ما يصبه عليهم من نكال وعذاب.

لر ذب  الووذكلر،فبوو،ليباقر بووب إسوورائيل وروي أنووه وكوول ابحللاموول موون نسووائهم قلابوول مللوودات حثنووه  لاليوود
   خطي  .هووذ نووه هلووم و ذو قهتووم حسووه خطتووه ا؟هنميوو  اابيثوو ،اليت   تستشووعر رمحوو   نفووال أبوورايء   

ِإنَّ »:ذ  السولرةهوكما ورقت يف عنود و قتوه، -م عليوه الِسوال -هك الظرو  اليت عري فيهوا قصو  ملسوى 
ُهْم يُووذَ ئَِفوو   ِمووَل أَْهَلهووا ِكَيعا ،َيْسَتْضووِعُ  ناِفْرَعووْلَن َعووال يف اأْلَْرِم َوَجَعوو ِإنَُّه  .ْحِيك ِنسوواَءُهمْ بُِِ  أَبْنوواَءُهْم َوَيْسووتَ نوْ

 « ..كاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 
لهتم هم قوولهتم وسووطاة ختوودعوالطغاة البغوو.ولكوون اّلِل يريوود غووْي مووا يريوود فرعوولن ويقوودر غووْي مووا يقوودر الطاغيوو 

ا مووووون ألعوووودائهم ن،وحتووووار  وتقوووودير  وُيسووووبلن أوووووم حتووووارون ألنفسووووهم مووووا ُيبل وحيلتهم،فينسوووولن إراقة اّللِ 
 ويظنلن أوم على هذا وذا  قاقرون..يشاءون

واّلِل يعلووون هنوووا إراقتوووه هل،ويكشووو  عووون تقووودير  هووول ويتحووودى فرعووولن وهاموووان وجنلق وووا، ن احتيوووانهم 
وووو  ،َوَْنَْعَلُهُم َونُرِيووووُد أَْن َ ُوووونَّ َعلَووووى الَّوووو »:وحووووذرهم لوووون اووووديهم فتوووويال ِذيَن اْسُتْضووووِعُفلا يف اأْلَْرِم َوَْنَْعَلُهووووْم أَئِمَّ

ُهْم ما كانُلا َُيْوَذُرونَ  فهوي ء املستضوعفلن «.اْللارِِينَي،َوُ َكَِِن هَلُْم يف اأْلَْرِم،َونُرَِي ِفْرَعْلَن َوهاماَن َوُجُنلَقُ ا ِمنوْ
ا  البشوووووووع النكْي،فيوووووووذب  أبنووووووواءهم ويسوووووووتحيك الوووووووذين يتصووووووور  الطاغيووووووو  يف كوووووووأوم كموووووووا يريووووووود لوووووووه هووووووول 

وهل موع ذلوك ُيوذرهم وحوافهم علوى نفسوه وملكوه فيبوة علويهم .نساءهم،ويسلمهم سولء العوذاب والنكوال
العيوولن واألرصوواق،ويتعقه نسوولهم موون الووذكلر فيسوولمهم إىل الشووفار كووا؟زار  هووي ء املستضووعفلن يريوود اّلِل 

اعلهوم أئمو  وقواقة   عبيودا و   بعوني وأن يولريهم األرم املباركو  أن مين عليهم ّبباته من غْي هديد وأن 
)الويت أعطواهم إايهوا عنوود موا اسوتحقلها بعود ذلووك اب ميوان والصوال ( وأن ميكون هلووم فيهوا فويجعلهم أقوولايء 

وأن ُيقو  موا ُيوذر  فرعولن وهاموان وجنلق ا،وموا يتخوذون احليطو  قونوه،وهم   .راسخك األقودام مطم نوني
يعلن واقووع احلال،وموووا هوول مقووودر يف .  هكووذا يعلووون السوويا  قبووول أن ذخووذ يف عووورم القصوو  ذاهتوووايشووعرون
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وقولة اّلِل .قلة فرعولن املنتفشو  املنتفخو  الويت تبودو للنواس قواقرة علوى الكثْي:ليق  القولتني وجهوا للجوه.املآل
 احلقيق  اهلائل  اليت تتهاوى قووا القلى الظاهري  اهلزيل  اليت ترهه الناس 

ايهتا،ومووووا يها وجمر والقللب معلقوووو   حوووودا.ويرسووووم ّبووووذا ا عووووالن مسوووور  القصوووو  قبوووول أن يبوووودأ يف عرضووووها 
 ستنتهك إليه،وكي  تصل إىل تلك النهاي  اليت أعلنها قبل البدء يف عرضها.

 كايو  غوثت يفحفصولل،  ومن مث تنبخ القص  ابحلياة وكأوا تعرم ألول مرة،على أووا روايو  معروضو  ال
 هذ  ميزة نريق  األقاء القرآني  بلجه عام..ي التار 

 ح ظ هللا لموس  الر يع وإعادأه إل  أمه 13 - 7الدرس الثاني:

 :ويبدأ التحدي وتنكش  يد القدرة تعمل سافرة بال ستار.مث تبدأ القص 
حموووود   د وااطوووورلقوووود ولوووود ملسووووى يف لوووول تلووووك األوضوووواع القاسووووي  الوووويت ر هووووا قبوووول البوووودء يف القصوووو  ولوووو

 امللت يتلفحل عليه،والشفرة مشرع  على عنقه،هتم أن هتز رأسه ..به،و 
عنقووووه  ن تتنوووواولوهووووا هووووك ذي أمووووه حووووائرة به،خائفوووو  عليه،ختشووووى أن يصوووول نبووووي  إىل ا؟القين،وترجوووو  أ

جزة عوون خفائووه،عاها هووك ذي بطفلهووا الصووغْي يف قلووه املخافوو ،عاجزة عوون محايتووه،عاجزة عوون إ.السووكني
  عواجزة ها ضوعيفهوا هوك ذي وحود.يوه عواجزة عون تلقينوه حيلو  أو وسويل  .حجز صلته الفطري أن يونم عل

تعموول،وتلحك  وعهووا كيوو ر مسووكين .هنا تتوودخل يوود القدرة،فتتصوول ابألم اللجلوو  القلقوو  املووذعلرة،وتلقك يف 
،َو  خَتووِقيووِه يف اْيووِه فَأَلْ ْفووحِل َعلَ َوأَْوَحْينووا ِإىل أُمِِ ُملسووى أَْن أَْرِضووِعيِه،فَِإذا خِ »:إليهووا ابلتصوور  « ايف َو  َهْووَزين لْووَيمِِ

إذا خفوووحل .رعايتوووك وهل يف.فإذا خفوووحل عليوووه وهووول يف حضووونك...اي ّلِل  اي للقووودرة  اي أم ملسوووى أرضوووعيه
إنوه هنوا « َزين َهْوايف َو  خَتوَو     »«فَأَْلِقيوِه يف الْوَيمِِ »إذا خفوحل عليوه .عليه ويف فمه يديك،وهل هحل عينيك

ملخواو  الويت   تقورب االيود .ها  اليد اليت   أمن إ  يف جلارها،اليد الويت   خول  معيف رعاي.يف اليم ...
طاغيوو  ر  فرعوولن اللوويت   اووااليوود الوويت ععوول النووار بوورقا وسووالما،وععل البحوور ملجووأ ومناما.اليوود .موون محاها

فووال خوول  ..« كِ ُقوُ  إِلَْيوواانَّ رَ إِ »ا؟بووار و  جبووابرة األرم مجيعووا أن يوودنلا موون محاهووا اهلموون العزيووز ا؟نوواب.
د  صووووووعوووود اّلِل أارة الغد،وتلووووك بشوووو..« َوجوووواِعُللُ  ِمووووَن اْلُمْرَسووووِلنيَ »..علووووى حياتووووه و  حووووزن علووووى بعوووود  

 القائلني.
املبشوور  ُيوواء املطموو نتلقووى ا تمشووهد األم احلووائرة ااائفوو  القلقوو  امللهلفوو  .هووذا هوول املشووهد األول يف القص 

توه أم سويا  كيو  تلقيوذكر ال و .هذا ا ُياء على القله اللاجو  انورور بورقا وسوالماوينزل .املثبحل املري 
 :لثاينإ ا يسدل الستار عليها،لْيفعه فإذا حنن أمام املشهد ا.ملسى،و  كي  نفذته

 لبشارةفا..أهذا هل األمنف أهذا هل اللعدف أهذ  هك « فَاْلتَوَقطَُه آُل ِفْرَعْلنَ »
ل أموووور  هل شووووى عليووووه إ  موووون آل فرعوووولنف وهوووول كانووووحل ترجوووو  إ  أن ينكشوووو وهوووول كانووووحل املسووووكين  خت

 وهل كانحل ختا  إ  أن يقع يف أيدي آل فرعلنف فرعلنف
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إوم .جنلق وووواتتحدى فرعوووولن وهامووووان و .تتحوووودى بطريقوووو  سووووافرة مكشوووولف .نعووووم  ولكنهووووا القوووودرة تتحدى
األرصواق علوى لعيولن و اويبثولن .هتمليتتبعلن الذكلر من ملاليود قولم ملسوى خلفوا علوى ملكهوم وعركوهم وذوا

  كوود ال  ووة و فهووا هووك ذي يوود القوودرة تلقووك يف أيووديهم بوو.قوولم ملسووى كووك   يفلووحل موونهم نفوول ذكوور .
هم جموورقا يف أيوودي بطفوول ذكوور.وأي نفوولف إنووه الطفوول الووذي علووى يديووه هالكهووم أمجعووني  هووا هووك ذي تلقيووه

لوى عقوتحم بوه ت يسوتنجد  هوا هوك ذي من كل قلة ومن كول حيلو ،عاجزا عون أن يودفع عون نفسوه أو حوَّت
ل،ويف أحضووان  إسوورائيفرعوولن حصوونه وهوول الطاغيوو  السووفا  املتجووث،و  تتعبووه يف البحووة عنووه يف بيوولت بووب

ليكوولن «.و ا َوَحووَزان  ْم َعوودُ لَِيُكوولَن هَلُوو:»نسووائهم اللالوودات  مث هووا هووك ذي تعلوون عوون مقصوودها سووافرة متحديوو  
..ولكون  « اِنِ نيَ خوُ وا كوانُلا ُجُنلقَ وَ ِإنَّ ِفْرَعوْلَن َوهامواَن »:م علوى قلولّبمهلم عودوا يتحوداهم وحوزان يودخل اهلو

َوقالَوحِل »:هسويا  ايوكي ف كي  وها هل ذا بني أيوديهم،جمرقا مون كول قولة،جمرقا مون كول حيلو ف لنودع ال
َفعَ  قُورَُّت َعنْي  ِ  َوَلَك،  تَوْقتُوُللُ ،َعسى أَنْ :اْمرََأُت ِفْرَعْلنَ   « ..َيْشُعُرونَ  ِخَذُ  َوَلدا  َوُهْم   نَوتَّ نا أَوْ يَونوْ

ك ه ابنبو .ذللقد محتو.لقد اقتحمحل به يد القدرة على فرعلن قله امرأته،بعد ما اقتحمحل به عليه حصنه
 وهووودت بوووه.مرأةايف قلوووه  محتوووه ابحلوووه احلووواين.  ابلسوووال  و  اب؟وووا  و  ابملال.السوووتار الرقيووو  الشوووفي 

ْي هووذا لضووعي  بغوواوهووان فرعوولن علووى اّلِل أن ُيمووك منووه الطفوول .صووه وحووذر  .قسوولة فرعوولن وغلظتووه وحر 
فيمووا عوودا  -لن هلووم إلوويهم ليكوو ..وهوول الووذي توودفع بووه يوود القوودرة« قُووورَُّت َعوونْي  ِ  َولَووكَ »السووتار الشووفي   

ا أَْو َعنووى أَْن يَونوْفَ َعسوو»..وهوول الووذي علووى يوود  مصوورع فرعوولن وجنوود   «   تَوْقتُولُوول ُ » عوودوا وحووزان  -املوورأة 
..فيووا « ُرونَ ُهووْم   َيْشووعُ وَ »ليال  نوو..وهوول الووذي ختبووئ هلووم األقوودار موون ورائووه مووا حووذروا منووه « نَوتَِّخووَذُ  َولَوودا  

ه ل السووتار عليوواين ويسوودللقوودرة القوواقرة الوويت تتحووداهم وتسووخر موونهم وهووم   يشووعرون  وينتهووك املشووهد الثوو
 إىل حني.

 لبها امللهل ففما ابل أمه اللاهل  وق.ذلك كأن ملسى
َوقالَوحْل .ْلُمْيِمِننيَ قَوْلِبهوا لَِتُكولَن ِموَن ا َبْطنوا َعلوىأَْن رَ  َلْل .ِإْن كواَقْت لَتُوْبوِدي بِوهِ .َوَأْصَبَ  ُفياُق أُمِِ ُملسى فارِغوا  »

وووويهِ :أِلُْخِتهِ  ه بوووووموووواذا فعلووووحل  ل اي توووورىهووووولكن أيوووون ...لقوووود  عووووحل ا ُياء،وألقووووحل بطفلهووووا إىل املوووواء« ُقصِِ
فعلوحل  لويمف كيو كي ف كي  أمنوحل علوى فلوذة كبودي أن أقوذ  ّبوا يف ا:جف ولعلها سألحل نفسهااألملا 

ات  لوووذلك اهلووو موووا   تفعلوووه مووون قبووول أمف كيووو  نلبوووحل لوووه السوووالم  يف هوووذ  املخافووو ف وكيووو  استسووولمحل
  قودرة و  وعك    عقل فيه و ..« فارِغا  »:والتعبْي القرآين يصلر لنا فياق األم املسكين  صلرة حي  الغريهف

أان .هأان أضوووعت:نلنووو هتت  كاجملوتوووذيع أمرهوووا يف النوواس،و ..« ِإْن كووواَقْت لَتُوْبوووِدي بِووهِ »علووى نظووور أو تصووري   
ان عليووه وكوودق..« ِبهوواَعلووى قَولْ  لَووْل  أَْن َرَبْطنووا»أان ألقيووحل بووه يف الوويم اتباعووا هلووات  غريووه  .أضووعحل نفلووى

 ويبتناها،وأمسكنا ّبا من اهليام والشروق.
 .رين على هدا ئه،السائامليمنني بلعد اّلِل،الصابرين على ابتال..« لَن ِمَن اْلُمْيِمِننيَ لَِتكُ »
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ووويهِ :َوقالَوووحْل أِلُْخِتهِ »و  تسوووكحل أم ملسوووى عووون البحوووة واناولووو    إن كوووان واعوووريف خوووث ،بعوووك أير ،ات..« ُقصِِ
 أو أين مقر  ومرسا ف.حيا،أو أكلته قواب البحر أو وحلش الث .

سوواقته  عوور  أيوونتفإذا ّبووا .ه تقووا أيوور  يف حووذر وخفيوو ،وتتلمك خووث  يف الطوور  واألسوولا وذهبووحل أختوو
 َعوْن َبُصوَرْت بِوهِ فوَ »:رضواعالقدرة اليت ترعا  وتبصر به عن بعد يف أيدي خدم فرعلن يبحثلن لوه عون يودي لل

 َيْكُفُللنَووُه َلُكووْم ُلُكووْم َعلووى أَْهووِل بَوْيووحل  َهووْل أَقُ :حلْ َفقالَ .لُ َوَحرَّْمنا َعَلْيووِه اْلَمراِضووَع ِمووْن قَوبْ .ُجنُووه  َوُهووْم   َيْشووُعُرونَ 
 « ..َوُهْم َلُه انِصُحلَنف

يبحثولن  بلنوه،وععلهمعلهم ُيإن القدرة اليت ترعا  تدبر أمر ،وتكيد بوه لفرعولن وآلوه فوتجعلهم يلتقطلنوه،وع
ليوووه،وهم عرضووحل ع موووالووه عوون ل ووور ترضووعه،وهرم عليوووه املراضووع،لتدعهم ُيتوووارون بووه وهوول يووورفخ الثوودي كل
ى صوو  هلفووتهم علوولقوودرة فر حشوولن عليووه املوولت أو الووذبلل  حووَّت تبصوور بووه أختووه موون بعيد،فتعرفووه وتتووي  هلووا ا

ا،وهم لن كلماهتووف فيتلقفوو«هوول أقلكووم علووى أهوول بيووحل يكفللنووه لكووم وهووم لووه انصووحلن»:مرضووع،فتقلل هلووم
مووام املشووهد نجوودان أفشووهد الرابووع يستبشوورون،يلقون لوول تصوود  فينجوول الطفوول العزيووز انبوولب  وينتهووك امل

رملقا يف بدنووووووه،م معا  يف.وقوووووود عوووووواق الطفوووووول الغائووووووه ألمووووووه امللهلفوووووو .ااووووووامك واألخووووووْي يف هووووووذ  احللق 
القوودرة  صوواغحل يوود وقوود.وهوول آموون قرير مكانته،ُيميووه فرعلن،وترعووا  امرأته،وتضووطرب املخوواو  موون حللووه

وووِه،َكْك تَوَقووورَّ فَووووَرَقْقانُ  ِإىل»:احللقووو  األوىل مووون تووودبْيها العجيوووه ُنهووو  أُمِِ َد اّللَِّ َحووو   َن،َولِتَوْعَلَم أَنَّ َوْعوووا َو  َهْوووزَ َعيوْ
 « ..َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يَوْعَلُملنَ 

 موس  من شبابه إل  نبوأه 28 - 14الدرس الثالث:

 واحللقووو  -م عليووه الِسووال -ويسووكحل سوويا  القصوو  بعوود هووذا عوون السوونلات الطووولال مووا بووني مللوود ملسووى 
صووور يووو  تووورىب يف قو  ك.عهفال نعلوووم مووواذا كوووان بعووود رق  إىل أموووه ل ضووو.التاليووو  الووويت اثووول كوووبابه واكتمالوووه

جووه بعوود أن ر أو خار و  كيوو  كووان مكانووه يف القصوو.و  كيوو  كانووحل صوولته  مووه بعوود فوو ة الرضوواع .فرعوولن
ذي يصوونع علووى ،وهل الووهو  كيوو  كانووحل عقيدتوو.كووه وكووث إىل أن تقووع األحووداّ التاليوو  يف احللقوو  الثانيوو 
 عني اّلِل،ويعد للليفته،يف وس  عباق فرعلن وكهنته ..

   اّلِل لى،فقد آيسوووكحل سووويا  القصووو  عووون كووول هوووذا ويبووودأ احللقووو  الثانيووو  مباكووورة حوووني بلووو  أكووود  واسوووت
ُ  َواْسووووَتلى »:احلكموووو  والعلم،وجووووزا  جووووزاء انسوووونني ووووا بَولَووووَ  َأُكوووودَّ وََكووووذِلَك َْنْووووزِي .ْلما  ُحْكمووووا  َوعِ  تَوْينووووا ُ آَوَلمَّ

 وهووول.ي والعقلكضووولج العضووول وا سوووتلاء اكتمووال الن...وبلووولغ األكووود اكتمووال القووولى ا؟سمي « اْلُمْحِسووِننيَ 
َّت بلوو  حوون وزوجووه فهوول لوول ملسووى يف قصوور فرعلن،ربيبووا ومتبوو  لفرعوول .يكوولن عوواقة حوولا  سوون الثاليني

يت اع اهلسون  الولوك األوضوه للحيواة يف لول تهذ  السنف أم إنه اف   عنهما،واعتزل القصر،و  تسو   نفسو
أموه   بود أن تكولن قود  ف وخباصو  أن -م عليوه الِسوال -  تس ي  هلا نفك مصوفاة جمتبواة كونفك ملسوى 

 عرِفته من هل ومن قلمه وما قاينته.
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للفسوواق  بشووع صوولرةوهوول يوورى كيوو  يسووام قلمووه ااسوو  البشووع والظلووم الشوونيع،والبغك الل وويم وهوول يوورى أ
يجكء ذا كموووا سوووهوووولكن سووويا  احلووولاقّ بعووود هوووذا يلهوووم كوووي ا مووون .ع األييم.لووويك لووودينا مووون قليووولالشوووائ

ن اّلِل نووه أحسوون فأحسووك كووذلك  يشوو« وََكووذِلَك َْنْووزِي اْلُمْحِسووِننيَ »:والتعقيووه علووى إتيانووه احلكموو  والعلووم
ا ِموووْن هووذ:َرُجلَوونْيِ يَوْقَتِتالنِ  َلَجوووَد ِفيهوواا،فوَ ْهِلهَوَقَخووَل اْلَمِدينَوووَ  َعلووى ِحوونِي َغْفلَوو   ِمووْن أَ  »:إليووه ابحلكموو  والعلووم

هوذا :قالَ .ضوى َعَلْيهِ ِوِِ  فَولََكزَُ  ُملسوى فَوقَ ي ِمْن َعدُ ى الَّذِ ِكيَعِتِه َوهذا ِمْن َعُدِوِِ  فَاْسَتغايَُه الَِّذي ِمْن ِكيَعِتِه َعلَ 
،ِإنَّووُه ُهووَل اْلَغُفوولُر اْغِفْر ِ ،فَوَغَفووَر َلهُ حُل نَوْفِسووك،فَ  لََلْمووِإيِنِ َربِِ :قووالَ .ِمووْن َعَمووِل الشَّووْيطاِن ِإنَّووُه َعووُدو  ُمِضوول  ُمِبني  

 « ..ِمنيَ ْلُمْجرِ َربِِ ِ ا أَنْوَعْمحَل َعَلكَّ فَوَلْن َأُكلَن َلِهْيا  لِ :قالَ .الرَِّحيمُ 
القصوور يف  ل كووان موونفموون أي مكووان جوواء فوودخلهاف وهوو.واملفهوولم أوووا العاصووم  وقت ووذ ..وقخوول املدينوو  .

يف وقووحل ن أهلهووا،ني مشووكف أم إنووه كووان قوود اعتووزل القصوور والعاصووم ،مث قخوول إليهووا علووى حووني غفلوو  مووعوو
 الظهْية مثال حني تغفل العيلنف

 فَاْسووَتغايَهُ .ْن َعُدِوِ ِ ِمووِتِه َوهووذا ْن ِكوويعَ هووذا ِموو.فَوَلَجووَد ِفيهووا َرُجلَوونْيِ يَوْقَتِتالنِ »لقوود قخوول املدينوو  علووى كوول حووال 
  فرعلن،ويقووال حاكوي يقوال إنوه مون -بطيوا ..وقوود كوان أحود ا ق« ِه َعلَوى الَّوِذي ِموْن َعوُدِوِ ِ الَّوِذي ِموْن ِكويَعتِ 
 ه علووى عوودو اسووتنجدا بووفاسووتغاّ ا سوورائيلك  لسووى م.وكاان يقتتالن.واهلخر إسوورائيلك.إنووه نبووان القصوور

نف إن فرعول جوال ر فكي  وقع هذاف كي  استغاّ ا سرائيلك  لسى ربيه فرعلن على رجل مون .القبطك
ى يقو   سورائيلك علوا كوان اإ ا يقوع إذ.هذا   يقع إذا كوان ملسوى   يوزال يف القصور،متب ،أو مون احلاكوي 

 لوووووى امللوووووكعوأنه انقوووووم .أنوووووه مووووون بوووووب إسووووورائيل مووووون أن ملسوووووى   يعووووود متصوووووال ابلقصووووور،وأنه قووووود عووووور 
فإنووه بعيوود  -يووه الِسووالم لع -وهذا هوول األنسووه ملوون يف مقووام ملسووى .واحلاكي ،منتصوور لقلمووه املضووطهدين

 ا حتمال أن تطي  نفسه البقاء يف مستنقع الشر والفساق ..
دة كووان فيهووا وووا وكووزة واحوولتعبووْي أاواملفهلم موون .والوولكز الضوورب  مووع اليوود..« فَووولََكزَُ  ُملسووى فَوَقضووى َعَلْيووهِ »

ه مووون ن حا؟ووواكووو وووا يشوووك بقووولة ملسوووى وفتلته،ويصووولر كوووذلك انفعالوووه وغضوووبه ويعوووث عموووا  .حتووو  القبطك
 الضي  بفرعلن ومن يتصل به.

مودة يرا  جثو  ها فما كاق.ولكن يبدو من السيا  أنه   يكن يقصد قتل القبطك،و  يعمد إىل القضاء عليه
والغضووه ن الغضه،مووبووني يديووه حووَّت اسوو جع ونوودم علووى فعلتووه،وعزاها إىل الشوويطان وغلايتووه فقوود كانووحل 

 ..«  ُمِبني   ُمِضل  ِإنَُّه َعُدو  .ْن َعَمِل الشَّْيطانِ هذا مِ :قالَ »:كيطان،أو نف  من الشيطان
لبا ه إىل ربووه،نازر،ويتلجوومث اسووتطرق يف فووزع  ووا قفعووه إليووه الغضووه،يع   بظلمووه لنفسووه أن محلهووا هووذا الل 

ىل إاب اّلِل ..واسوووووووووووووووووووووتج« َربِِ ِإيِنِ لََلْموووووووووووووووووووووحُل نَوْفِسوووووووووووووووووووووك فَووووووووووووووووووووواْغِفْر ِ  :قوووووووووووووووووووووالَ »:مغفرتووووووووووووووووووووه وعفووووووووووووووووووووول 
 « ..يمُ ِإنَُّه ُهَل اْلَغُفلُر الرَّحِ .فَوَغَفَر َلهُ »:تغفار ضراعته،وحساسيته،واس

والقله املوويمن .وكأ ووا أحووك ملسووى بقلبووه املرهوو  وحسووه املتوولفز يف حوورارة تلجهووه إىل ربووه،أن ربووه غفوور لووه
ُيووك اب تصووال وا سووتجاب  للوودعاء،فلر الوودعاء،حني يصوول إرهافووه وحساسوويته إىل ذلووك املسووتلي وحووني 
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وهوول يستشووعر ا سووتجاب   -عليووه الِسووالم  -وارتعووا وجوودان ملسووى .إىل هووذا احلوود . تصوول حوورارة تلجهووه
َربِِ ِ وا :قوالَ »:من ربه،فإذا هل يقطع على نفسه عهدا،يعد  من اللفاء بشكر النعمو  الويت أنعمهوا عليوه ربوه

 « ..أَنْوَعْمحَل َعَلكَّ فَوَلْن َأُكلَن َلِهْيا  لِْلُمْجرِِمنيَ 
كوول صوولرة موون   أهلهووا يفوهل بووراءة موون ا؟رميوو  و . صوو  اجملوورمني لهووْيا ومعينووافهوول عهوود مطلوو  أ  يقوو  يف

 حَّت ولل كانحل اندفاعا هحل شيْي الغيج،ومرارة الظلم والبغك..صلرها
 ل.اّلِل من قب ليت آ  اذلك    نعم  اّلِل عليه يف قبلل قعائه مث نعمته يف القلة واحلكم  والعلم 

كخصووي   - معليووه الِسووال -ا ا نوودفاع العني ،تصوولر لنووا كخصووي  ملسووى وهووذ  ا رتعاكوو  العنيفوو ،وقبله
   ملاضووع أخوورىلشخصووي  يفوسوونلتقك ّبووذ  السووم  البووارزة يف هووذ  ا.انفعاليوو ،حارة اللجدان،قليوو  ا ندفاع

 كثْية.
 قَّووُه فَووِإَذا الَّووِذي ََ يَ ِ  خائِفووا  ْلَمِدينَووافََأْصووَبَ  يف »:بوول حنوون نلتقووك ّبووا يف املشووهد الثوواين يف هووذ  احللقوو  مباكوورة

لَِّذي ُهوَل َعوُدو  هَلُموا ابِ ْن أَراَق أَْن يَوْبِطَا أَ فَوَلمَّا .ني  ي  ُمبِ ِإنََّك َلَغلِ :اْستَوْنَصرَُ  اِبأْلَْمِك َيْسَتْصرُِخُه،قاَل َلُه ُملسى
 يف اأْلَْرِم،َوموا تُرِيوُد  أَْن َتُكولَن َجبَّوارا  يوُد ِإ َّ  تُرِ ِكف ِإنْ اي ُملسى أَتُرِيُد أَْن تَوْقتُوَلِب َكما قَوتَوْلحَل نَوْفسا  اِبأْلَمْ :قالَ 

 « ..أَْن َتُكلَن ِمَن اْلُمْصِلِحنيَ 
اسووووتغفار  ىل ربه،و إلقوووود انتهووووحل املعركوووو  األوىل ابلقضوووواء علووووى القبطك،ونوووودم ملسووووى علووووى فعلته،وتلجهووووه 

 إاي ،ومغفرته له،وعهد  على نفسه أ  يكلن لهْيا للمجرمني.
هي و   يصولر« قَّوهُ َي ََ » ولفج.  يف املدين  خائفا من انكشا  أمر ،ي قه ا فتضا  واألذىومر يلم وأصب

و يف هووذا اليوو  تبوودوهووك  وو  الشخصووي  ا نفع.القلوو  الووذي يتلفووحل ويتلجك،ويتلقووع الشوور يف كوول حلظوو  .
« دينووو  امليف»كلمووويت والتعبْي اسوووم هي ووو  ااووول  والقلووو  ّبوووذا اللفج،كموووا أنوووه يضوووخمها ب.امللقووو  كوووذلك

أمن مووا كووان يف موو ظم ااوول فاملدينوو  عوواقة موولنن األموون والطمأنينوو ،فإذا كووان خائفووا ي قووه يف املدينوو ،فأع
أن يزهو   موا أرخواوإ  ف.ومستقر  وحال  ملسوى هوذ  تلهوم أنوه   يكون يف هوذا اللقوحل مون رجوال القصور

خائِفوا  »ن يصوب  أ علوى أحد رجال القصر نفسا يف عهولق الظلوم والطغيوان  وموا كوان ليخشوى كوي ا فضوال
 لل أنه كان ما يزال يف مكانه من قله فرعلن وقصر .« َيَ َقَّهُ 

إنوه صواحبه «  فَوِإَذا الَّوِذي اْستَوْنَصورَُ  اِبأْلَْموِك َيْسَتْصورُِخهُ »:وبينما هول يف هوذا القلو  والتولجك إذا هول يطلوع
ع قبطك آخور وهول يستصورن ملسوى إنه هل مشتبكا م.ا سرائيلك الذي نله ابألمك نصرته على القبطك

لينصور  ولعلووه يريود منووه أن يقضووك علوى عوودو ا املشوو   بولكزة أخوورى  ولكون صوولرة قتيوول األموك كانووحل مووا 
مث هووذا التوولجك الووذي يتلقووع معووه يف كوول .وإىل جلارهووا ندمووه واسووتغفار  وعهوود  مووع ربووه.تووزال ختايوول مللسووى

قووواَل لَوووُه »:يستصرخه،ويصوووفه ابلغلايووو  والضووواللفوووإذا هووول ينفعووول علوووى هوووذا الوووذي .حلظووو  أن يلحقوووه األذى
..غوولي بعراكووه هووذا الووذي   ينتهووك واكووتباكاته الوويت   تثموور إ  أن تثووْي الثووائرة « ِإنََّك َلغَووِلي  ُمبِووني  :ُملسووى
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فال قيموووو  ملثوووول هووووذ  .وهم عوووون الثوووولرة الكاملوووو  عوووواجزون،وعن احلركوووو  املثموووورة ضووووعفاء.علووووى بووووب إسوووورائيل
 ر و  تفيد.ا كتباكات اليت تض

ضووك ابلغوويج مون القبطك،فانوودفع يريود أن يق انفعلووحل نفسوه -بعوود ذلوك  -ولكون الوذي حوودّ أن ملسوى 
لوووويت أكووووران فعاليوووو  اعليووووه كمووووا قضووووى علووووى األول ابألمووووك  وهلووووذا ا نوووودفاع ق لتووووه علووووى تلووووك السووووم  ا ن

لغووويج مووون اب -م عليوووه الِسوووال -إليهوووا،ولكن لوووه ق لتوووه مووون جانوووه آخووور علوووى مووودى اموووتالء نفوووك ملسوووى 
ليووول ن الطاغك،الطق العووودواالظلم،والنقمووو  علوووى البغك،والضوووي  ابألذى اللاقوووع علوووى بوووب إسووورائيل،والتلفز لووور 

 األمد،الذي ُيتفر يف القله البشري مسارب من الغيج وأخاقيد.
حَل نَوْفسوا  اِبأْلَْموِكف ْن تَوْقتُولَوِب َكموا قَوتَوْلوأَتُرِيوُد أَ   ُملسوىاي:فَوَلمَّا أَْن أَراَق أَْن يَوْبِطَا اِبلَِّذي ُهَل َعوُدو  هَلُما،قوالَ »

 « ..ُمْصِلِحنيَ لَن ِمَن الْ ْن َتكُ ِإْن تُرِيُد ِإ َّ أَْن َتُكلَن َجبَّارا  يف اأْلَْرِم،َوما تُرِيُد أَ 
لظلووم نفك الطيبوو  ابتضووي  الوو وإنووه ليقووع حينمووا يشووتد الظلم،ويفسوود اجملتمع،وختتوول املوولازين،وحيم الظووالم،أن

يثوووولرون  لظلووووم فووووالذي يشووووكل األوضوووواع والقوووولانني والعوووور  ويفسوووود الفطوووورة العاموووو  حووووَّت لووووْيى النوووواس االوووو
لنوواس علووى إنكووار ا عليووه،ويرون البغووك فووال عوويا نفلسووهم لدفعووه بوول يقووع أن يصوول فسوواق الفطوورة إىل حوود

ال كمووا قوو« مِ رْ  يف اأْلَ َجبَّووارا  »املظلوولم أن يوودفع عوون نفسووه ويقوواوم ويسووملن موون يوودفع عوون نفسووه أو غووْي  
األصوول،وأن  ن هووذا هوولأالقبطووك مللسووى.ذلك أوووم ألفوولا ر يوو  الطغيووان يووبطا وهووم   يتحركوولن،حَّت و وولا 

للمووا يوودفع رأوا مظ هووذا هوول الفضوول،وأن هووذا هوول األقب،وأن هووذا هوول االوو   وأن هووذا هوول الصووال   فووإذا
مووا ل إذا رأوا مظل.ليهووا .يت يقوولم عالظلووم عوون نفسووه،فيحطم السووياج الووذي أقامووه الطغيووان حلمايوو  األوضوواع الوو

أو  الظلم سوفاكا لذي يدفعيهه لتحطيم ذلك السياج املصطنع البانل وللللا وقهشلا،وِ لا هذا املظللم ا
للمظلولم  ل  و  ادوا  القليو  ينل الظا  الطاغك من نقمتهم وللمهم إ.جبارا،وصبلا عليه للمهم ونقمتهم

لووم ببووب إسرائيل،فضوواقحل بووه ضوويقه ابلظلووم الثقيوول  ولقوود نووال الظ موون -لر  هتووحووَّت علووى فوورم  -عووذرا 
دم عليوه نوويندم،مث يندفع يف املرة الثاني  ملوا  َّت رأينا  يندفع يف املرة األوىلح -ليه الِسالم ع -نفك ملسى 

 حَّت ليكاق يفعله،ويهم أن يبطا ابلذي هل عدو له ولقلمه.
 لبشووووري  حوووودا يفاللطاقوووو   ،فاّلِل العلوووويم ابلنفوووولس يعلووووم أنلووووذلك   يتخوووول اّلِل عنووووه،بل رعا ،واسووووتجاب لووووه

 فلم يهولل يف.اموا قتحو وأن الظلم حني يشتد،وتغل  أبلاب النصف ،يندفع املضطهد إىل اهلجولم.ا حتمال
ء مثووول هوووذا هتوووا إبزاوصووو  الفعلووو  الووويت فعلهوووا ملسوووى،كما هتووولل ا؟ماعوووات البشوووري  الووويت مسووو  الظلوووم فطر 

 اوز احلدوق هحل الضغ  والكظم والضي .العمل الفطري مهما ع
وهذ  هك العثة اليت تستش  من نريق  التعبْي القرآني  عن احلاقيتني وما تال ا،فهل   يثر الفعلو  ولكنوه  

ولعل وصوووووفها  ووووووا للوووووم للووووونفك إ وووووا نشوووووأ مووووون انووووودفاع ملسوووووى بووووودافع العصوووووبي  .كوووووذلك   يضوووووخمها
أو لعلوووه كوووان ألنوووه اسوووتعجل ا كوووتبا  .صووونلع علوووى عوووني اّلِل .وهل املختوووار ليكووولن رسووولل اّلِل،امل.القلميووو 
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بصووووونائع الطغيوووووان واّلِل يريووووود أن يكووووولن ااوووووالص الشوووووامل ابلطريقووووو  الووووويت قضووووواها،حية   عووووودي تلوووووك 
 ا كتباكات الفرقي  ا؟انبي  يف تغيْي األوضاع.

 كما ك  اّلِل املسلمني يف مك  عن ا كتبا  حَّت جاء األوان.
ن قبول موراهيته ملا عر  عن ك.  فاححل عن قتيل األمك،وأن كبهات تطايرت حلل ملسىويبدو أن رائح

فشى بعود ذلوك لمه،مث تقلطغيان فرعلن ومل ه،إىل جانه ما يكلن قد اب  به صاحبه ا سرائيلك سرا بني 
 خارج بب إسرائيل.

ظوورو  يعوود هووذ  الل نوورج  هووذا ألن قتوول ملسووى ألحوود رجووال فرعوولن يف معركوو  بينووه وبووني إسوورائيلك يف مثوو
فوووور  و يف  ووووك  حوووودت مرُيووووا لنفوووولس بووووب إسرائيل،يشووووفى بعووووخ غيظهم،فيشوووويع عوووواقة وتتناقلووووه األلسوووون 
تصووار  لبغك،واناوتشوو ،حَّت يفشوول ويتطوواير هنووا وهنا ،وخباصوو  إذا عوور  عوون ملسووى موون قبوول نفرتووه موون 

سوووومحل لووووه عندئووووذ ع للمظللمني.فلمووووا أراق ملسووووى أن يووووبطا ابلقبطووووك الثوووواين واجهووووه هووووذا ابلتهموووو ،ألوا
 «.ابألمكف تلحل نفساقأتريد أن تقتلب كما »:حقيق ،وهل يرا  يهم أن يبطا به،وقال له تلك املقال 

 فووتلهم أن..« املصوولحني إن تريوود إ  أن تكوولن جبووارا يف األرم ومووا تريوود أن تكوولن موون»:أمووا بقيوو  عبارتووه
فهووذا .جثبغووك والتمصوول ،  ُيووه ال ملسووى كووان قوود اختووذ لووه يف احليوواة مسوولكا يعوور  بووه أنووه رجوول صوواحل
صوولحا،يقتل مبووارا   جيريوود أن يكوولن .القبطووك يووذكر  ّبووذا ويوولِري بووه ويتهمووه  نووه حووال  عمووا عوور  عنه

 ا يلهوم أن طابوه،كالخونريق  خطابوه لوه وملضولع .الناس بد  من إصال  ذات البني،وهتدئو  تئورة الشور
 ،وملا كوان ذ  اللهجوإ  موا جور  املصوري علوى خطابوه ّبوو .ملسى   يكون إذ ذا  حمسولاب مون رجوال فرعولن

 هذا ملضلع خطابه.
َك ِإنَّو»:ه ملسوىا قوال لوملوإن هذا القولل كوان مون ا سورائيلك   مون القبطك،ألنوه :ولقد قال بعخ املفسرين

 نوه غاضوه عليوهأسورائيلك ،مث تقدم حنل  وهول غاضوه ليوبطا ابلوذي هول عدوهلما،حسوه ا «َلَغِلي  ُمِبني  
لل علوى هوذا القو ا محلهوموإ و.ل،وأنه يتقدم ليبطا به هل،فقوال مقالتوه،وأذاع ابلسور الوذي يعرفوه وحود  .ه

 أن ذلك السر كان جمهل  عند املصريني.
وأوا قود تكولن فراسو  .وقود عللنوا كويلع ذلوك السور.ولكن األقرب أن يكلن القبطك هل الذي قوال موا قال

 .1859يط  ابمللضلعأو حدسا من املصري  ساعدة الظرو  ان
 والظوواهر أن ملسووى   يقوودم بعوود إذ ذكوور  الرجوول بفعلوو  األمووك،وأن الرجوول أفلووحل لينهووك إىل املووا موون قوولم

رجل اوكء .مث إذا مشوهد جديود.فهنا فجلة يف السيا  بعد املشوهد السواب .فرعلن أن ملسى هل صاحبها
وينصوو  ابهلوورب موون املدينوو  إبقوواء علووى إىل ملسووى موون أقصووى املدين ،ُيووذر  ائتمووار املووا موون قوولم فرعوولن به،

                                                 
 )السيد رمحه هللا ( جريحل على الرأي األول يف كتاب التصلير الفب يف القرآن ولكب إىل هذا الرأي األخْي أميل اهلن.  - 1859

 قلحل:وهل الصلاب 
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فَوواْخرُْج ِإيِنِ .اي ُملسوى ِإنَّ اْلَموَاَ َذَْاِووُروَن بِوَك لِيَوْقتُوُلل َ :قووالَ .َوجواَء َرُجوول  ِموْن أَْقَصوى اْلَمِدينَووِ  َيْسوعى  »:حياتوه
 « ..َلَك ِمَن النَّاِصِحنيَ 

كويته ،وهم رجوال حالم فرعولنر  املوا مون قوإوا يد القدرة تسفر يف اللحظ  املطللب ،لتتم مشي تها  لقد ع
علوو  نابعهووا ففهووك .طروما موون كووك أوووم أحسوولا فيهووا بشووب  اا.وحكلمتووه واملقربوولن إليووه أوووا فعلوو  ملسووى

اقيو  عحل جرميو  قتول ولل كان.وإذن فهك لاهرة خطْية تستح  التآمر.الثلرة والتمرق،وا نتصار لبب إسرائيل
 املا والكثاء.ما استحقحل أن يشتغل ّبا فرعلن و 
األرج  أنه الرجل امليمن مون آل فرعولن الوذي يكوتم إميانه،والوذي جواء .فانتدبحل يد القدرة واحدا من املا

يف جووووووود واهتموووووووام « ِموووووووْن أَْقَصوووووووى اْلَمِدينَووووووو ِ »انتدبتوووووووه ليسوووووووعى إىل ملسوووووووى  1860ذكووووووور  يف سووووووولرة )غوووووووافر(
َاِووووووُروَن بِووووووَك لِيَوْقتُوُللَ ،فَوووووواْخرُْج ِإيِنِ لَووووووَك ِمووووووَن ِإنَّ اْلَمووووووَاَ ذَْ »:ومسووووووارع ،ليبلغه قبوووووول أن يبلغووووووه رجووووووال امللووووووك

ِب ِمَن اْلَقْلِم الظَّاِلِمنيَ :قالَ .َفَخرََج ِمْنها خائِفا  َيَ َقَّهُ « ..»النَّاِصِحنيَ   « ..َربِِ ْنَِِ
 لجوووه املباكووورعها،التمونلم  .التلفز والتلفوووحل.ومووورة أخووورى نلمووو  السوووم  اللاضوووح  يف الشخصوووي  ا نفعاليووو 

األموووووووون عنوووووووود   فوووووووو ،وترقهابلطلووووووووه إىل اّلِل،والتطلووووووووع إىل محايتووووووووه ورعايتووووووووه،وا لتجاء إىل محووووووووا  يف املخا
ووووِب ِمووووَن اْلَقووووْلِم الظَّوووواِلِمنيَ »:والنجوووواة فا ي قه،وحيوووودا املدينوووو ،خائ خارجووووا موووون ..مث يتبعووووه السوووويا « َربِِ ْنَِِ

ووووا وَ »:علنووووه وهوووودا  فريوووودا،غْي مووووزوق إ  اب عتموووواق علووووى موووول   والتلجووووه إليووووه نالبووووا ووووَه تِلْ توَ َلمَّ قوووواَء َمووووْدَيَن َلجَّ
 « ..َعسى َريبِِ أَْن يَوْهِدَيِب َسلاَء السَِّبيلِ :قالَ 

مطووارقا يف الطوور  الصووحراوي  يف اعووا  موودين يف  فريوودا وحيوودا -م عليووه الِسووال -ونلموو  كخصووي  ملسووى 
مووون املدينووو   ،فقد خووورجو  اسوووتعداقمسوووافات كاسوووع ،وأبعاق م اميووو ،  زاق .جنوووليب الشوووام ومشوووا  احلجاز

ه نلم  إىل جانووو .قلوويال خائفووا ي قووه،وخرج منزعجووا بنووذارة الرجوول الناصوو ،  يتلبووة،و  يتووزوق و  يتخووذ
 « ..ِبيلِ  َسلاَء السَّ ْهِدَيِب َعسى َريبِِ أَْن يوَ »:هذا نفسه متلجه  إىل ربه،مستسلم  له،متطلع  إىل هدا 

بوول موون الرفاهيوو  والطووراءة . قلووه املخاف ،بعوود فوو ة موون األمنيف -الم عليووه الِسوو -وموورة أخوورى ْنوود ملسووى 
عنووه يف كوول  ،ويبحثلنوْنوود  وحيوودا جموورقا موون قوولى األرم الظوواهرة مجيعا،يطووارق  فرعوولن وجنوود .والنعمى

 ،و  تسولمه  وهميوه هنوانا  ترعواهولكن اليد اليت رعته ومحته .مكان،ليناللا منه اليلم ما   ينالل  منه نفال
ووا َولَ »:  ابلسوولءد البانشووفها هوول ذا يقطووع الطريوو  الطليل،ويصوول إىل حيووة   اتوود إليووه اليوو.ألعدائووه أبوودا مَّ

ما َخْطُبُكمووواف :الَ ق. اْمووورَأََتنْيِ تَوووُذوقانِ ْن ُقوِوِووومُ َوَجَد ِموووَوَرَق مووواَء َمْدَيَن،َوَجوووَد َعَلْيوووِه أُمَّووو   ِموووَن النَّووواِس َيْسوووُقلَن،وَ 
،َفقواما،مُثَّ توَ قى هلَُ َفسَ .َّتَّ ُيْصِدَر الِرِعاُء،َوأَبُلان َكْي   َكِبْي    َنْسِقك حَ :قالَتا َربِِ ِإيِنِ ِلموا أَنْوزَلْوحَل :لَ َلىلَّ ِإىَل الظِِلِِ

 « ..ِإَ َّ ِمْن َخْْي  َفِقْي  

                                                 
ُ َوقَوْد َجواءَُكْم اِبْلبَويِِنَواِت ِموْن َربُِِكوْم َوِإْن يَوُك َكواِذاب  فَوَعَلْيوِه  }َوقَاَل َرُجل  ُمْيِمن  ِمْن آِل ِفْرَعْلَن َيْكُتُم ِإميَانَُه أَتَوْقتُوُللَن َرُجوال  أَنْ  - 1860 َ اّللَّ  يَوُقولَل َريبِِ

 [28( { ]غافر:28اب  ) ُمْسِر   َكذَّ ي َمْن ُهلَ َكِذبُُه َوِإْن َيُك َصاِقق ا ُيِصْبُكْم بَوْعُخ الَِّذي يَِعدُُكْم ِإنَّ اّللََّ َ  يَوْهدِ 
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طلووع علووى يإذا هوول و .وصوول إليووه وهوول جمهوولق مكوودوق.لقوود انتهووى بووه السووفر الشووا  الطليوول إىل موواء ملدين
وجوود الرعوواة  -م عليووه الِسووال -تسوو ي  إليووه الوونفك ذات املروءة،السووليم  الفطوورة،كنفك ملسووى  مشووهد  

د واألوىل عنوو.اءوروق املوو أنعووامهم لتشوورب موون املوواء ووجوود هنووا  اموورأتني انعووان غنمهمووا عوون الرجووال يوولرقون
الرجووووووال  مووووووافسوووووو  هليذوي املووووووروءة والفطوووووورة السووووووليم ،أن تسووووووقك املوووووورأ ن وتصوووووودرا  غنامهمووووووا أو ،وأن 

ملخوال  نظور املنكور اهوذا امل ويعينل ا.و  يقعد ملسى اهلارب املطارق،املسوافر املكدوق،ليسو ي ،وهل يشوهد
َّتَّ   َنْسوووِقك َحووو:قالَتوووا.»«موووا َخْطُبُكمووواف:قالَ »:للمعرو .بووول تقووودم للمووورأتني يسوووأهلما عووون أمر وووا الغريوووه

غنمهمووووا عوووون ا وذوق ووووا لمووووا وشخر وووونلعتووووا  علووووى سووووبه انزوائه..فأ« ُيْصووووِدَر الِرِعوووواُء َوأَبُوووولان َكووووْي   َكبِووووْي  
 لرعوووك وجمالووودةدر علوووى اوأبل وووا كوووي  كبوووْي   يقووو.إنوووه الضوووع ،فهما امووورأ ن وهوووي ء الرعووواة رجال.اللروق

تقدم ليسوقك .فتقدم  قورار األمور يف نصوابه.فطرته السليم و  -ليه الِسالم ع -الرجال  وترت بلة ملسى 
ا  سووند لووه فيهووعرفهووا،و وهل غريووه يف أرم   ي.ا ينبغووك أن يفعوول الرجووال ذوو الشووهام للموورأتني أو ،كموو

   فوووووه اعوووووداءوهل مطوووووارق،من خل.وهووووول مكووووودوق قووووواقم مووووون سوووووفر نليووووول بوووووال زاق و  اسوووووتعداق.و  لهْي
ذي طبيعوك الولاوإقورار احلو  ولكن هذا كلوه   يقعود بوه عون تلبيو  قواعوك املوروءة والنجودة واملعرو ،.يرمحلن

 « ..َفَسقى هَلُما»:تعرفه النفلس
يف إعيوواء  حووَّت وهوول كمووا يشووك بقلتووه الوويت ترهووه. ووا يشووهد بنبوول هووذ  الوونفك الوويت صوونعحل علووى عووني اّللِ 

لنواس إ ا يتوأير اف.ة جسومهولعلها قلة نفسه اليت أوقعوحل يف قلولب الرعواة رهبتوه أكثور مون قول .السفر الطليل
يج وحور،وأن السوفرة  قوان كان أوان  أن األو .. ا يشْي إىل«  ِإىَل الظِِلِِ مُثَّ تَوَلىلَّ »أكثر بقلة األروا  والقللب.
 .« . َفِقْي  ْن َخْْي  َربِِ ِإيِنِ ِلما أَنْوزَْلحَل ِإَ َّ مِ :َفقالَ »كانحل يف ذلك القيج واحلر.

روحوووه ب.كووورمي املنانّلِل اللل ا.إنوووه ذوي إىل الظووول املووواقي البليووول  سووومه،وذوى إىل الظووول العوووريخ املمووودوق
رب إين .حيووودب إين و ر .رب إين فقوووْي.رب إين يف اهلووواجرة.«إين ملوووا أنزلوووحل إ  مووون خوووْي فقوووْي.رب»:وقلبوووه

 رب إين إىل فضلك ومنك وكرمك فقْي حملوج..ضعي 
سومع لظول الظليل.نلركني،واونسمع من خالل التعبْي رفرف  هوذا القلوه والتجواء  إىل احلموى اهلمن،والوركن ا

حَل ِإَ َّ ِموووْن َخوووْْي  موووا أَنْوزَلْووويِنِ لِ َربِِ إِ »:موووك امللحك،وا نعطوووا  الرفي ،وا تصوووال العميووو املناجووواة القريبووو  واهل
 « ..َفِقْي  

يف مشوووووهد املناجووووواة حوووووَّت يعجووووول السووووويا   شوووووهد  -عليوووووه الِسوووووالم  -وموووووا نكووووواق نسوووووتغر  موووووع ملسوووووى 
َفجاَءتْووُه ِإْحووداُ ا »:لغريووهالفرج،معقبووا يف التعبووْي ابلفاء،كأ ووا السووماء تسووارع فتسووتجيه للقلووه الضووارع ا

واي لقربوه واي لنودا   :..اي فورج اّللِ « ِإنَّ َأيب يَْدُعلَ  لَِيْجزِيَوَك َأْجوَر موا َسوَقْيحَل لَنوا:قاَلحلْ .َاِْشك َعَلى اْسِتْحياء  
قعووولة لإليوولاء والكرامووو  وا؟وووزاء علوووى .إوووا قعووولة الشوووي  الكبووْي اسوووتجاب  مووون السوووماء لوودعلة ملسوووى الفقْي

مشوووي  الفتووواة الطووواهرة الفاضووول  « َاِْشوووك َعلَوووى اْسوووِتْحياء  »وقووود جاءتوووه « ِإْحوووداُ ا»:قعلة هملهوووا.انا حسووو
جاءتوه .يف غوْي موا تبوذل و  توثج و  توبج  و  إغلاء.«َعَلى اْسوِتْحياء  ».العفيف  النظيف  حني تلقى الرجال
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لَِيْجزِيَوووَك َأْجوووَر موووا  ِإنَّ َأيب يَوووْدُعل َ »:لتنهوووك إليوووه قعووولة يف أقصووور لفوووج وأخصووور  وأقله،ُيكيوووه القووورآن بقللوووه
وذلك كوووذلك مووون إُيووواء .فموووع احليووواء ا ابنووو  والدقووو  واللضووول    الوووتلجلج والتعثووور والربكووو . «َسوووَقْيحَل لَنوووا

فالفتاة القلمي  تستحك بفطرهتا عند لقاء الرجوال واحلودية معهم،ولكنهوا .الفطرة النظيف  السليم  املستقيم 
ا ضووطراب الووذي يطمووع ويغووري ويهوويج إ ووا تتحوودّ يف وضوول  .واسووتقامتها   تضطربلثقتهووا بطهارهتووا 

 .1861ابلقدر املطللب،و  تزيد
وينهووووك السوووويا  هووووذا املشووووهد فووووال يزيوووود عليووووه،و  يفسوووو  اجملووووال لغووووْي الوووودعلة موووون الفتاة،وا سووووتجاب  موووون 

إنووه ابوون أخووك كووعيه :يلوق.الووذي   يوونا علووى ا ه.ملسووى.مث إذا مشووهد اللقوواء بينووه وبووني الشووي  الكبْي
 .1862النل املعرو .وإن ا ه يثرون

اجو  ..فقود كوان ملسوى يف ح« ِمنيَ ِم الظَّوالِ  اْلَقولْ َْنَوْلَت ِمونَ .  خَتَ ْ :فَوَلمَّا جاَءُ  َوَقاَّ َعَلْيوِه اْلَقَصوَا،قالَ »
جوو  ن حامووانووحل أكوود ولكن حاجوو  نفسووه إىل األموون ك.إىل األموون كمووا كووان يف حاجوو  إىل الطعووام والشووراب

 جعلهووا أول لفووجف«  ْ   خَتَوو»:ومن مث أبوورز السوويا  يف مشووهد اللقوواء قوولل الشووي  اللقوولر.جسوومه إىل الووزاق
«  الظَّواِلِمنيَ َن اْلَقوْلمِ ْلَت مِ ْنََ »:مث بني وعلل.يعقه به على قصصه ليلقك يف قلبه الطمأنين ،ويشعر  ابألمان
 رار.فال سلطان هلم على مدين،و  يصللن ملن فيها  ذى و  ض

نَّ َخوووْْيَ َموووِن إِ .َتْأِجْر ُ بَوووحِل اْسووواي أَ :قالَوووحْل ِإْحوووداُ ا»:مث نسووومع يف املشوووهد صووولت األنليووو  املسوووتقيم  السوووليم 
املوووواء،ومن    الرجووووال علووووىمن مزامحووووإوووووا وأختهووووا تعانيووووان موووون رعووووك الغوووونم،و «.اْسووووَتْأَجْرَت اْلَقووووِلُي اأْلَِموووونيُ 

لووه وتريوود أن كموون هووذا   وهك تتووأذى وأختهووا.ل أعمووال الرجووالا حتكووا  الووذي   بوود منووه للموورأة الوويت تووزاو 
العفيفو   واملرأة.ملسوقىملرعوى واتكلن امرأة شوي إىل بيحل امرأة عفيفو  مسوتلرة   هتوك ابلرجوال الغورابء يف ا
  .هذ  املزامح لناكئ مناالرو ،النظيف  القله،السليم  الفطرة،  تس ي  ملزامح  الرجال،و  للتبذل 

رأت مون قلتوه موا يهابوه الرعواء فيفسوحلن لوه .ا كاب غريه نريد وهل يف اللقحل ذاته قولى أمونيوها هل ذ
ورأت مووون أمانتوووه موووا اعلوووه عووو  اللسوووان .والغريوووه ضوووعي  مهموووا اكوووتد.وهل غريه.الطريووو  ويسوووقك هلموووا

فهك تشووْي علووى أبيهووا ابسووت جار  ليكفيهووا وأختهووا مينوو  العموول وا حتكووا  .والنظوور حووني تلجهووحل لدعلتووه
وهك   .فوواألمني علووى العوورم هكووذا أمووني علووى مووا سوولا .وهل قوولي علووى العموول،أمني علووى املال.التبووذلو 

                                                 
، قَاَل:قَواَل ُعَمُر:"َجواَءْت َاِْشوك َعلَوى اْسوِتْحَياء  قَائِلَو   بِثَوْلِّبَوا َعلَوى َوْجِهَهوا لَْيَسوحْل بِ َعْن َعمْ  - 1861 َسوْلَفِع َخرَاَجو   َو َج  ".تفسوْي رِو ْبِن َمْيُمولن 

 ( صحي  ملقل  ومثله   يقال ابلرأي17588[)273/ 11ابن أيب حامت ]
 لر، ومن النساء:ا؟ري   السليط ، ومن النل :الشديدة.قال ا؟لهري:السلفع من الرجال:ا؟س 

سووب  أن قلووحل موورة يف الظووالل:إن هووذا الرجوول هوول كووعيه. وقلووحل مرة:إنووه قوود يكوولن النوول كووعيبا أو   يكوولن .. وأان اهلن أميوول إىل  - 1862
لوووك هوكوووعيه كوووهد م بوووْي.تووورجي  أنوووه لووويك هووول وإ وووا هووول كوووي  آخووور مووون مووودين. والوووذي ُيمووول علوووى هوووذا ال جوووي  أن هوووذا الرجووول كوووي  ك

لشوي  الكبوْي. قبول بنويت نبويهم ا موه امليمنني،موا سوقلابني بقي  قل  -النل  -قلمه،املكذبني له،و  يب  معه إ  امليمنلن به. فلل كان هل كعيه 
هر . عليموه مللسوى صون تذكر كوي ا عوفليك هذا سلل  قلم ميمنني،و  معواملتهم لنبويهم وبناتوه مون أول جيول  يضوا  إىل هوذا أن القورآن   يو

 ه هللا ()السيد رمح ولل كان كعيبا النل لسمعنا صلت النبلة يف ككء من هذا مع ملسى وقد عاش معه عشر سنلات.
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فهك بري و  النفك،نظيفو  احلوك ومون مث .تتلعثم يف هذ  ا كارة و  تضطرب،و  ختشى سلء الظون والتهمو 
   ختشى كي ا،و  تتمم و  عمجم وهك تعرم اق احها على أبيها.

 -كرفع احلجور الوذي يغطوك الب ور وكوان   يرفعوه .روا  املفسورون مون ق ئول قولة ملسوىو  حاج  لكول موا 
فوالب ر   يكون مغطى،إ وا كوان الرعواء يسوقلن فنحواهم .إ  عشورون أو أربعولن أو أكثور أو أقل -فيما قواللا 

 .1863وسقى للمرأتني،أو سقى هلما مع الرعاء
خوول  أن  لووى الطريوو عامشووك خلفووك وقليووب :للفتاةو  حاجوو  كووذلك ملووا روو  عوون ق ئوول أمانتووه موون قللووه 

ك تكلوو    قاعوو هووذا كلووهف.يراهووا.أو أنووه قووال هلووا هووذا بعوود أن مشووى خلفهووا فرفووع اهلوولاء يلّبووا عوون كعبهووا .
ظيووو  احلك،وهوووك كذلك،والعفووو  نعفيووو  النظووور  -م عليوووه الِسوووال -وملسوووى .لوووه،وقفع لريبووو    وجووولق هلا

اقي البسووي  لتصوور  العووفالعفوو  تنضوو  يف ا.عنوود لقوواء رجوول وامرأةواألمانوو    هتاجووان لكوول هووذا التكلوو  
لسووى يقوو  ة ونفووك مولعلووه أحووك موون نفووك الفتووا.بووال تكلوو  و  اصووطناع  واسووتجاب الشووي   قوو ا  ابنته

ه كوووك هتفووول إليووو  رجووول  يفوالقلة واألمانووو  حوووني عتمعوووان .متباقلووو ،وميال فطوووراي سليما،صووواحلا لبنووواء أسووورة
هوول  الغووايتني و لرجوول بوونيافجمووع .  الوويت   تفسوود و  تلووّل و  تنحوور  عوون فطوورة اّللِ نبيعوو  الفتوواة السووليم

ن زاقهووا إىل فإ.سوونني يعورم علووى ملسوى أن يزوجووه إحودى ابنتيووه يف مقابول أن حدمووه ويرعوى ماكوويته مثواين
 عشر فهل تفضل منه   يلزم به.

حَل َعْشووورا  َفِموووْن فَوووِإْن أَْاَْمووو.ينَ ِحَجج  ُجوووَرين مَثووواْن شَْ نْيِ،َعلى أَ ِإيِنِ أُرِيوووُد أَْن أُْنِكَحوووَك ِإْحوووَدى ابْونَووويَتَّ هووواتَ :قوووالَ »
م وهكووذا يف بسووان  وصووراح  عوور «.لصَّوواحلِِنيَ ا ِمووَن َسووَتِجُدين ِإْن كوواَء اّللَُّ .َوما أُرِيووُد أَْن َأُكوو َّ َعَلْيكَ .ِعْنووِد َ 

ووا حمودقة،وهك الويت وقوع التجواوب أ -لعله كان يشعر كموا أسولفنا و  -الرجل إحدى ابنتيه من غْي هديد 
ء يعرم بنوا.منوه   حجول فهول يعورم نكاحوا.عرضوها يف غوْي هورج و  التلاء.والثق  بني قلبها وقلوه الفَّت

ع بعيد،والتصووون ميووواء مووونأسووورة وإقامووو  بيوووحل ولووويك يف هوووذا موووا حجووول،و  موووا يووودعلا إىل التحووورج والووو قق وا 
   سووخيف ،انعنع  ابنلوور  عون سوولاء الفطرة،وختضوع لتقاليوود مصوطوالتكلو   ووا يشواهد يف البي وو  الويت تنحوو

ن يكوولن يبتووه وهووتم أتووه أو قر اللالوود أو و  األموور موون التقوودم ملوون يرتضووك خلقووه وقينووه وكفايتووه  بنتووه أو أخ
 ه املرأة  الذي في الزوج أو وليه أو وكيله هل الذي يتقدم،أو   يلي  أن اكء العرم من ا؟انه

ويتكشوووفلن  وحتلطووولن مثووول هوووذ  البي ووو  املنحرفووو  أن الفتيوووان والفتيوووات يلتقووولن ويتحوووديلنومووون مفارقوووات 
  ااجوول كووا ،فيهبفأمووا حووني تعوورم ااطبوو  أو يووذكر الن.بعضووهم لووبعخ يف غووْي مووا خطبوو  و  نيوو  نكا 

 املصطنع،وتقلم احللائل املتكلف  واتنع املصارح  والبسان  وا ابن   
بل كانوحل النسواء تعورم نفسوها  - -ناهتم على الرجال على عهد رسلل اّلِل ولقد كان اهلابء يعرضلن ب

كان يوتم هوذا يف صوراح  ونظافو  وأقب مجيول،  ختودش .أو من يرغه يف تزواهن منهم - -على النل 

                                                 
 قلحل:و ا يدُل على قلة النل ملسى عليه السالم ا؟سدي  ضربه للقبطك بلكزة واحدة فقضى عليه . - 1863
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ابنتوه حفصو  علوى أيب بكوور فسوكحل وعلوى عثمووان  -رضوك اّلِل عنووه  -عوورم عمور .معوه كرامو  و  حيواء .
مث .ّبووذا نيوه خانر ،عسوى أن اعوول اّلِل هلوا نصويبا فوويمن هول خوْي منهمووا - - النول فاعتوذر،فلما أخوث

َوووووحْل َحْفَصوووووُ ،وََكاَنحْل َهْوووووحَل ُخنَووووووْيِك بْوووووِن ُحَذافَوووووَ ،َلِقَك ُعَموووووُر :فَعوووووِن ابْوووووِن ُعَمَر،قَالَ  – -تزوجهوووووا  وووووا َشميَّ َلمَّ
 النَِِسووووووووووواِء َحاَج  ،َوَسوووووووووووأَْنظُُر،فَوَلِقَك أاََب َبْكووووووووووور  فَوَعَرَضوووووووووووَها َموووووووووووا ِ  يف :ُعْثَماَن،فَوَعَرَضوووووووووووَها َعَلْيوووووووووووِه،فَوَقاَل ُعْثَمانُ 

قَوووووووْد َخطَبَوَهوووووووا،فَوَلِقَك ُعَموووووووُر أاََب َعَلْيِه،َفَسوووووووَكحَل،فَوَلَجَد ُعَموووووووُر يف نَوْفِسوووووووِه َعلَوووووووى َأيب َبْكر ،فَوووووووِإَذا َرُسووووووولُل هللِا 
،َفَااَن َعَلْيووَك ُكْنوووحُل ِإيِنِ ُكْنووحُل َعَرْضوووتُوَها َعلَووى ُعْثَمووواَن فَوووَرقَّ :َبْكر ،فَوَقووالَ  ين،َوِإيِنِ َعَرْضووتُوَها َعَلْيوووَك َفَسووَكحلَّ َعوووبِِ

ِإنَّووُه قَووْد َكوواَن ذََكووَر ِمووْن أَْمرَِهووا وََكوواَن ِسوور ا،َفَكرِْهحُل أَْن :َأَكوودَّ َغَضووب ا ِمووبِِ َعلَووى ُعْثَموواَن َوقَووْد َرقَّين،فَوَقوواَل أَبُوول َبْكر  
. رَّ  1864أُْفِشَك السِِ

فألقووووووحل إليووووووه و يوووووو  أمرهووووووا يزوجهووووووا  وووووون .فاعتووووووذر هلا - -أة نفسووووووها علووووووى رسوووووولل اّلِل وعرضووووووحل اموووووور  
فعن َسوْهِل بْوِن َسوْعد  .فزوجها رجال   ميلك إ  سولرتني مون القرآن،علمهوا إاي وا فكوان هوذا صوداقها.يشاء

وووا َفَجاَءتْوووُه اْمووورَأَة  تَوْعوووِرُم نَوْفَسوووَها - -قاَل:ُكنَّوووا ِعْنوووَد النَّوووِبِِ  َعَلْيوووِه َفَخفَّوووَخ ِفيَهوووا النَّظَوووَر َوَرفَوَعوووُه فَولَوووْم  ُجُللس 
قَوواَل َموووا ِعْنووِدى ِموووْن .« أَِعْنووَدَ  ِموووْن َكووْىء  » قَوواَل .يُرِْقَها،فَوَقوواَل َرُجوول  ِموووْن َأْصووَحابِِه َزوِِْجِنيَهووا اَي َرُسووولَل اّللَِّ 

ِمووووَن َحِديوووود  َوَلِكووووْن َأُكووووُ  بُوْرَقتِووووى َهووووِذِ  فَُأْعِطيَهووووا  قَوووواَل َو َ َخاَا ووووا.« َو َ َخاَا ووووا ِمووووْن َحِديوووود  » قَوووواَل .َكووووْىء  
اْذَهوْه فَوَقوْد َزوَّْجُتَكَهوا » قَواَل .قَواَل نَوَعوْم .« َ ،َهْل َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن َكْىء  » قَاَل .النِِْصَ ،َوآُخُذ النِِْصَ  

 . 1865«ِ َا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن 
اَي َرُسلَل هللِا،ِإيِنِ َقْد َوَهْبحُل نَوْفِسوك لَوَك فَوَقاَموحْل ِقَيام وا :َجاَءْتُه اْمرَأَة  فَوَقاَلحلْ :النَِّلَّ  وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعد ،أَنَّ 
َهووْل ِعْنووَدَ  :فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا .اَي َرُسوولَل هللِا،َزوِِْجِنيَهووا ِإْن َ ْ َيُكووْن لَووَك ِّبَووا َحاَجوو   :َنِليال ،فَوَقوواَم َرُجوول  فَوَقووالَ 

ُ  ف فَوَقالَ ِمووو تَوَهوووا ِإزَاَرَ  َجَلْسوووحَل  َ :فَوَقووواَل النَّوووِلُ .َموووا ِعْنوووِدي ِإ َّ ِإزَارِي َهوووَذا :ْن َكوووْكء  ُتْصوووِدقُوَها ِإايَّ ِإْن أَْعطَيوْ
ووووْد فَوووواْلتَ .اْلَتِمْك،َوَلْل َخاَا ووووا ِمووووْن َحِديوووود  :فَوَقووووالَ .َمووووا َأِجووووُد َكوووويوْ  ا :فَوَقالَ .ِإزَاَر َلَك،فَوووواْلَتِمْك َكوووويوْ  ا  َمَك فَولَووووْم اَِ

يَها،فَوَقاَل :َهوْل َمَعوَك ِموَن اْلُقوْرآِن َكوْكء  ف قَوالَ :َكيوْ  ا،فَوَقاَل َلُه النَِّلُ  نَوَعْم ُسولرَُة َكوَذا َوُسولرَُة َكوَذا ِلُسوَلر  ُيَسومِِ
   1866َقْد َزوَّْجُتَكَها ِ َا َمَعَك ِمَن اْلُقْرآِن.:َلُه النَِّلُ 

فَوَقالَوحْل اَي َرُسولَل اّللَِّ ِجْ وحُل أََهوُه  -- ُسولِل اّللَِّ د  السَّواِعِدىِِ قَواَل َجواَءِت اْمورَأَة  ِإىَل رَ وَعْن َسْهِل ْبِن َسعْ  
َهووا َرُسوولُل اّللَِّ .لَووَك نَوْفِسووى ووا رَ  --َصووعََّد النَّظَووَر ِفيَهووا َوَصوولَّبَُه مُثَّ نَْأنَووأَ َرُسوولُل اّللَِّ فَ  --فَوَنَظَر إِلَيوْ ْأَسووُه فَوَلمَّ

 ِإْن َ ْ َيُكوْن لَوَك ِّبَوا ِه فَوَقواَل اَي َرُسولَل اّللَِّ ْن َأْصوَحابِ ُجول  ِمورَ َأِت اْلَمْرأَُة أَنَُّه َ ْ يَوْقِخ ِفيَها َكيوْ  ا َجَلَسحْل فَوَقواَم رَ 
. اَي َرُسل  َواّللَِّ  َ فَوَقاَل .«فَوَهْل ِعْنَدَ  ِمْن َكْىء  » فَوَقاَل .َحاَج   فَوَزوِِْجِنيَها  َل اّللَِّ

                                                 
 ( صحي 4807[)  283/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1864
 ( 5132[)191/ 71املكنز ] -صحي  البخارى - 1865
 صحي  23238( 22850[)591/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1866
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ووُد َكوويوْ  ا » فَوَقوواَل  فَوَقاَل .فَووَذَهَه مُثَّ َرَجووَع فَوَقوواَل  َ َواّللَِّ َمووا َوَجووْدُت َكوويوْ  ا.«اْذَهووْه ِإىَل أَْهلِووَك فَوواْنظُْر َهووْل عَِ
اّللَِّ َو َ َخاِا وا ِموْن فَوَقواَل  َ َواّللَِّ اَي َرُسولَل .فَوَذَهَه مُثَّ َرَجعَ .«اْنظُْر َوَلْل َخاِا ا ِمْن َحِديد  »  --َرُسلُل اّللَِّ 

َموا َتْصوَنُع إبِِزَارَِ  »  --فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ .فَوَلَها ِنْصوُفهُ  -قَاَل َسْهل  َما َلُه رَِقاء   -َوَلِكْن َهَذا ِإزَارِى .َحِديد  
َهووا ِمْنووُه َكووْىء  َوِإْن لَِبَسووْتُه َ ْ َيُكووْن َعَلْيووكَ  َفَجلَووَك الرَُّجووُل َحووَّتَّ ِإَذا نَوواَل .«ِمْنووُه َكووْىء   ِإْن لَِبْسووَتُه َ ْ َيُكووْن َعَليوْ

قَواَل َمعِوى .«َماَذا َمَعَك ِموَن اْلُقوْرآِن » ُمَللِِي ا فََأَمَر بِِه َفُدِعَى فَوَلمَّا َجاَء قَاَل  --جَمِْلُسُه قَاَم فَوَرآُ  َرُسلُل اّللَِّ 
َقَها -ُسوووولرَُة َكووووَذا َوُسوووولرَُة َكووووَذا  اْذَهووووْه فَوَقووووْد » قَوووواَل .قَوووواَل نَوَعمْ .«ْقووووَرُ ُهنَّ َعووووْن َلْهووووِر قَوْلبِووووَك توَ » فَوَقاَل .َعوووودَّ

اْنطَلِووْ  فَوَقووْد » وَعووْن َسووْهِل بْووِن َسووْعد  ِّبَووَذا احْلَووِديِة يَزِيووُد  وفيووه زايقة قَوواَل «.َملَّْكُتَكَهووا ِ َووا َمَعووَك ِمووَن اْلُقووْرآِن 
 .1867«َزوَّْجُتَكَها فَوَعلِِْمَها ِمَن اْلُقْرآِن 

جموو  مجا تلعوثم و   غوْي مويف.ثول هوذ  البسوان  واللضواءة سوار اجملتموع ا سوالمك يبووب بيلتوه ويقويم كيانوهو 
 و  تصنع و  التلاء.

سووى ذلووك العوورم واعوودا إاي  أ  يشوو  فعوورم علووى مل  -صوواحه ملسووى  -وهكووذا صوونع الشووي  الكبووْي 
مجيول  وهل أقب.وفائوهو عاملته لصاحلني يف معليه و  يتعبه يف العمل راجيا  شي   اّلِل أن اد  ملسى من ا

كن يرجوول أن ول.احلنيفهوول   يزكووك نفسووه،و  اووزم  نووه موون الصوو.يف التحوودّ عوون الوونفك ويف جانووه اّللِ 
 يكلن كذلك،ويكل األمر يف هذا ملشي   اّلِل.

نَ ْيووووِب وَ ذلِووووَك بوَ :قالَ »:وقبوووول ملسووووى العوووورم وأمضووووى العقوووود يف وضوووول  كووووذلك وقق ،وأكووووهد اّللِ  َوووو.كَ بَويوْ ا أميَّ
ُ َعلى ما نَوُقلُل .اأْلََجَلنْيِ َقَضْيحُل َفال ُعْدواَن َعَلكَّ   «.ِكيل  َو َواّللَّ

قوووور ملسووووى يومن مث .إن ملاضووووع العقوووود وكووووروط التعاقوووود   جمووووال للغموووولم فيهووووا،و  اللعثموووو ،و  احليوووواء
َوو»:مث يقوورر هووذا ويلضووحه.العوورم،ويثم العقوود،على مووا عوورم الشووي  موون الشووروط ْيحُل فَووال َجلَوونْيِ َقَضوواأْلَ ا أميَّ

 يفل،و  عودوان الي  العموسلاء قضيحل مثواين سونلات أو أاموحل عشورا،فال عودوان يف تكو..« ُعْدواَن َعَلكَّ 
ُ َعلوى مووا نَوُقولُل َو »..هتويم العشور فوالزايقة علووى الثمانيو  اختيوار  لكول ابلعودل بووني هول الشووهيد املف.«ِكيول  َواّللَّ

 يال.املتعاقدين.وكفى ابّلِل وك
هوووذا البيوووان اشووويا موووع اسوووتقام  فطرته،ووضووول  كخصووويته،وتلفي  بلاجوووه  -عليوووه الِسوووالم  - ملسوووى بووونيَّ 

فَعْن َسووِعيِد بْووِن ُجبَووْْي  .وهل ينوولي أن يووليف  فضوول األجلووني كمووا فعوول.املتعاقوودين يف الدقوو  واللضوول  والبيووان
َجلَوونْيِ َقَضووى ُملَسووى قُوْلووحُل  َ أَْقرِى َحووَّتَّ أَقْووَدَم َعلَووى َحووْثِ اْلَعووَرِب قَوواَل َسووأََلِ  يَوُهوولِقى  ِمووْن أَْهووِل احْلِووْيَِة َأىَّ األَ 

ِإَذا قَووووواَل  - -فَوَقِدْمحُل،َفَسوووووأَْلحُل ابْوووووَن َعبَّووووواس  فَوَقووووواَل َقَضوووووى َأْكثَوَرُ َوووووا َوأَْنيَوبَوُهَموووووا،ِإنَّ َرُسووووولَل اّللَِّ .فََأْسوووووأََلُه 
  . 1868فَوَعلَ 

                                                 
 ( 3554و 3553[)019/ 9املكنز ] -صحي  مسلم - 1867
 ( 2684[ )496/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 1868
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َوِإْن ُسوووِ ْلحَل :اَل ُهَموووا ، قَوووأَْوفَاُ َوووا َوأَاَُ :لَسوووى ف قَووواَل مُ َأُي اأَلَجلَووونْيِ َقَضوووى :ُسوووِ َل ِلَّ وَعوووْن َأيب َذرِ  ، أَنَّ النَّووو
ُهَما.:َأُي اْلَمْرأََتنْيِ تَوَزوََّج ف فَوَقاَل :  الُصْغَرى ِمنوْ
 1869أََاُُهَما َوأَبَوُرُ َا":ى ُملَسى ف قَاَل َأُي اأَلَجَلنْيِ َقضَ :ُسِ َل ويف رواي  َعِن اْبِن َعبَّاس  ، أَنَّ النَِّلَّ  

وحلكمو  مقودرة يف .ملقام يف بيحل محيه وقد أمن من فرعلن وكيد ا -م عليه الِسال -وهكذا انمأن  لسى 
سوكحل السويا   فقد.نقضوكفلندع اهلن هذ  احللق  اضك يف نريقها حوَّت ت.علم اّلِل كان هذا الذي كان .

 الستار .. فيها عند هذا احلد وأسدل
 عود  النبي موس  عليه السالا إل  أرض مصر 35 - 29الدرس الرابع:

 أمهيد للدرس

ا كووووكء يف سوووويا    يووووذكر عنهوووو -م عليووووه الِسووووال -واضووووك السوووونلات العشوووور الوووويت تعاقوووود عليهووووا ملسووووى 
ك  مصر،يسولمودين إىل السلرة،مث تعرم احللق  الثالث  بعد ما قضوى ملسوى األجول وسوار  هله،عائودا مون

إنوه .وىل .لرحلو  األاولكن جول العولقة غوْي جول .إليها الطري  الوذي سولكه منوذ عشور سونلات وحيودا نريودا
ن ملهمووو  الووويت مووولنهووولم ابليناقيوووه ربوووه ويكلمه،ويكلفوووه ا.عائووود ليتلقوووى يف الطريووو  موووا   حطووور لوووه علوووى ابل

 عبووودون رّبوووم  يسووورائيل إ مهمووو  الرسوووال  إىل فرعووولن ومل وووه،ليطل  لوووه بوووب.أجلهوووا وقوووا  ورعا ،وعلموووه وراب 
نلق ووا عوودوا هامووان وجيشووركلن بووه أحوودا ويريوولن األرم الوويت وعوودهم لوويمكن هلووم فيهووا مث ليكوولن لفرعوولن و 

ووا َقضووى ُملَسووى  »:وحزان،ولتكوولن وووايتهم علووى يديووه كمووا وعوود اّلِل حقووا لِووِه آنَووَك ِمووْن سوواَر ِ َهْ وَ أْلََجووَل افَوَلمَّ
َن النَّووواِر َلَعلَُّكوووْم ِموووهوووا خِبَوووَث  أَْو َجوووْذَوة  تِووويُكْم ِمنْ َعلِِوووك آاْمُكثُلا،ِإيِنِ آَنْسوووحُل انرا ،لَ :ْهلِوووهِ جانِوووِه الطُووولِر انرا ،قووواَل أِلَ 

  اي ُملسوى ِإيِنِ أاََن اّللَُّ أَنْ :رََكوِ  ِموَن الشَّوَجرَةِ َعوِ  اْلُمبااْلبُوقْ  فَوَلمَّا أَ ها نُلِقَي ِمْن كاِنِئ الْولاِق اأْلَمْيَوِن يف .َتْصطَُللنَ 
ووووو وووووْه،اي َوىلَّ ُموووووا َجوووووان  َرُب اْلعووووواَلِمنَي َوأَْن أَلْوووووِ  َعصووووواَ ،فَوَلمَّا َرآهوووووا هَتْتَووووووُز َكَأوَّ  ُملسوووووى أَْقبِوووووْل َو  ْدِبرا  َوَ ْ يُوَعقِِ

اَحوووَك ِموووَن َك َجنلء ،َواْضوووُمْم إِلَْيوووْن َغوووْْيِ سُ ْيضووواَء ِمووواْسوووُلْك يَوووَدَ  يف َجْيبِوووَك خَتْووورُْج بوَ .خَتَْ ،ِإنَّوووَك ِموووَن اهْلِمِننيَ 
ُْم كووواالرَّْهوووِه فَوووذاِنَك بُوْرهووواانِن ِموووْن َربِِوووَك ِإىل ِفْرَعوووْلَن َوَماَلئِوووِه، ُهْم َربِِ إِ :قالَ .موووا  فاِسوووِقنيَ لا قَولْ نُ ِإوَّ يِنِ قَوتَوْلوووحُل ِمووونوْ

يِنِ َأخوواُ  أَْن إِ ك رِْقءا  ُيَصوودُِِقِب عِوومَ َأْرِسووْلُه ساان ،فَ لِ َوَأِخك هوواُروُن ُهووَل أَْفَصووُ  ِمووبِِ .نَوْفسووا  فََأخوواُ  أَْن يَوْقتُولُوولنِ 
موا َوَموِن اتوَّبَوَعُكَموا آِبايتِنوا أَنْوتُ .لَْيُكماَيِصوُللَن إِ  ان  فَوالَسَنُشُد َعُضوَدَ   َِِخيوَك َوَْنَْعوُل َلُكموا ُسوْلطا:قالَ .يَُكذِِبُلنِ 
 « ..اْلغالُِبلنَ 

يف  -م عليوه الِسوال -لسوى م تودبْي اّلِل ملوقبل أن نستعرم هذين املشهدين يف هذ  احللق  نق  قليال أما
 هذ  السنلات العشر،ويف هذ  الرحل  ذهااب وجي  ،يف هذا الطري  ..

منووذ أن كووان رضوويعا يف املهوود حووَّت .خطوولة خطلة -عليووه الِسووالم  -لقوود نقلووحل يوود القوودرة خطووى ملسووى 
امرأتوووووه لينشوووووأ يف كنووووو  وألقوووووحل عليوووووه انبووووو  يف قلوووووه .ألقحل بوووووه يف الووووويم ليلتقطوووووه آل فرعلن.احللقووووو  هوووووذ 
وأرسولحل إليوه ابلرجول املويمن مون آل .وقخلحل به املدين  على حني غفل  من أهلها ليقتول مونهم نفسا.عدو 
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وصوواحبته يف الطريووو  الصووحراوي موون مصوور إىل موودين وهوول وحيووود .فرعوولن ليحووذر  وينصووحه اباووروج منها
 مطارق على غْي زاق و  استعداق.

 كلي  ..مث ليعلق بعدها فيتلقى الت.هذ  السنلات العشرومجعته ابلشي  الكبْي ليأجر  
 ربووو  الرعايووو ع.كليووو  .هوووذا خووو  نليووول مووون الرعايووو  والتلجيوووه،ومن التلقوووك والتجريه،قبووول النوووداء وقبووول الت

وعرب  .غفارج وا سووووتوعربوووو  ا نوووودفاع هووووحل ضووووغ  الغوووويج احلبيك،وعربوووو  النوووودم والتحوووور .واحلووووه والتدليل
.وما حيوواة القصوولر لغوونم بعووداوعربوو  اادموو  ورعووك .وعربوو  الغربوو  واللحوودة وا؟لع.ااوول  واملطووارقة والفزع

ا  لانر،وا قر لا  وااوويتخلوول هووذ  التجووارب الضووخم  موون كووَّت التجووارب الصغْية،واملشوواعر املتباينوو ،واا
 إىل جانه ما آ   اّلِل حني بل  أكد  من العلم واحلكم ..واملعرف  .

ارب مووون التجووو ا  متعووودق ا؟لانوووه والتبعوووات ُيتووواج صووواحبه إىل زاق ضوووخمإن الرسوووال  تكليووو  ضوووخم كووو
قلووووه ه وتلجيهووووه للني ،ووحيوووووا قرا  واملعرفوووو  والتووووذو  يف واقووووع احليوووواة العملووووك،إىل جانووووه هبوووو  اّلِل اللد

فهوول  - -موود عوودا رسووال  حم -والضمْي.ورسووال  ملسووى ابلووذات قوود تكوولن أضووخم تكليوو  تلقووا  بشوور 
كوووووا،وأعرقهم يبتهم ملاغيووووو  املتجث،أعوووووَّت ملووووول  األرم يف زمانه،وأقووووودمهم عركوووووا،وأمرسووووول إىل فرعووووولن الط

 حضارة،وأكدهم تعبدا للخل  واستعالء يف األرم.
كانلا قهوورا ليووه واسووتوهوول مرسوول  سووتنقاذ قوولم قوود كووربلا موون كوويوس الووذل حووَّت اسووتمرأوا مذاقووه،فمرقوا ع

 والتطلووع وموون وا؟مووال ذهه  ووا فيهووا موون ااووْيوالووذل يفسوود الفطوورة البشووري  حووَّت شسوون وتووتعفن ويوو.نليال
 .فاستنقاذ قلم كهي ء عمل كا  عسْي.ا مش زاز من العفن والنل والرجك والدنك

 ب خامو  تتقبوولهوك قلول  فال.وهول مرسول إىل قولم هلوم عقيوودة قدميو  احنرفولا عنها،وفسودت صولرهتا يف قلوولّبم
لقلووولب كوووواق  اثووول هوووذ  ومعا؟وووو  م.قيووودهتا القدمي العقيووودة ا؟ديووودة بوووثاءة وسوووالم  و  هووووك ابقيووو  علوووى ع

 عسْية.وا لتلاءات فيها والرواسه وا حنرافات تزيد املهم  مشق  وعسرا.
ائيل كووعبا بنوول إسوور  فاول موورة يصووب .وهوول يف اختصووار مرسوول  عوواقة بنوواء أموو ،بل  نشووائها موون األسوواس

   عسْي.وإنشاء األمم عمل ضخم كا.مستقال،له حياة خاص ،هكمها رسال 
،وموا لوى أسواس قعلةعنواء أمو  ولعله هلذا املع  كانحل عناي  القرآن الكرمي ّبوذ  القصو ،فهك  ولذج كامول لب

 وعراقيل. ت وعاربوما يعتلر  من احنرافات وانطباعا.يع م هذا العمل من عقبات خارجي  وقاخلي 
 -م عليوه الِسوال -سوى شوأ فيهوا مل فأما عرب  السنلات العشر فقد جاءت لتفصل بني حياة القصولر الويت ن

 وحياة ا؟هد الشا  يف الدعلة وتكاليفها العسْية.
إن حليوواة القصوولر جوولا خاصووا،وتقاليد خاصوو ،ولال  خاصوو  تلقيهووا علووى الوونفك وتطبعهووا ّبووا مهمووا تكوون 

،واللاجود والرسوال  معواانة ؟مواهْي مون النواس فويهم الغوب والفقْي.هذ  الونفك مون املعرفو  وا قرا  والشفافي 
وفيهم القووولي .وانوووروم،وفيهم النظيووو  واللسووو ،واملهذب وااشووون وفووويهم الطيوووه واابيوووة وااوووْي والشووورير

وللفقووووووراء عووووواقات خاصووووو  يف أكلهوووووم وكووووورّبم ولبسووووووهم .وفووووويهم وفووووويهم ..والضعي ،والصوووووابر وا؟وووووزوع .
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يقووو  تعبوووْيهم عووون ومشووويهم،ونريق  فهمهوووم لاملر،ونريقووو  تصووولرهم للحياة،ونريقووو  حوووديثهم وحركتهم،ونر 
 مشاعرهم ..

قووولن ر يتهوووا اقون يطيوهوووذ  العووواقات تثقووول علوووى نفووولس املنعموووني ومشووواعر الوووذين تربووولا يف القصووولر و  يكووو
 ،ألن دة للصووووالفضووووال علووووى معاانهتووووا وعالجها،مهمووووا تكوووون قلوووولب هووووي ء الفقووووراء عووووامرة اباووووْي مسووووتع

 عاقاهتم   تفس  هلم يف قللب أهل القصلر   مظهرهم ونبيع 
عدة تمهمووا تكوون مسوو -وقلوولب أهوول القصوولر .وللرسووال  تكاليفهووا موون املشووق  والتجوورق والشووظ  أحيوواان .

 ن واملشووق  عنوودال علووى ااشوولن  واحلرمووا  تصووث نوولي -للتضووحي   ووا اعتاقتووه موون اافووخ والدعوو  واملتعوو  
ختفووخ  ووا اعتاقتووه ن أ -م عليووه الِسووال -معاانهتووا يف واقووع احلياة.فشوواءت القوودرة الوويت تنقوول خطووى ملسووى 

د ن راعوك غونم او أن يكول نفسه من تلك احليواة وأن توزج بوه يف جمتموع الرعواة،وأن ععلوه يستشوعر النعمو  يف
ن الفقووووور موووومش وووووزاز وأن ينووووزع مووووون حسووووه رو  ا .القوووولت واملأوى،بعووووود ااوووول  واملطوووووارقة واملشووووق  وا؟ووووولع

هلهوم وفقورهم ء علوى جم ورو  ا ستعالوالفقراء،ورو  التأف  من عاقاهتم وأخالقهم وخشلنتهم وسذاجته
 ورتي  هي تهم وجمملع  عاقاهتم وتقاليدهم.

كوالي  قعلتوه لن علوى توأن تلقك بوه يف خضوم احليواة كبوْيا بعود موا ألقوحل بوه يف خضوم األمولاج صوغْيا،ليم
 قبل أن يتلقاها ..

،ّبوذ  التجربو  األخوْية ارّبا،وأكملوحل مرانتهوا وقربتهاع -م عليوه الِسوال -فلما أن استكملحل نفك ملسى 
ته ه،وجمال رسوالهلوه وقلموأيف قار الغرب ،قاقت يد القدرة خطا  مرة أخرى عائودة بوه إىل مهوب  رأسوه،ومقر 

والووذهلب يف  ا؟ي وو  فمووا هووذ .وعمله،سووالك  بووه الطريوو  الوويت سوولكها أول موورة وحيوودا نريوودا خائفووا يتلفحل
ملسووى خطووى  يقلق فيووهسووالطريوو  الووذي .عاب الطري ذات الطريوو ف إوووا التوودريه واملرانوو  وااووثة حووَّت بشوو

فقلمووه  .لطري زايقة ا قلمووه  موور ربووه،كك يسووتكمل صووفات الرائوود وخثتووه،حَّت   يعتموود علووى غووْي  ولوول يف
قودوا لتسوخْي حوَّت فلقسلة واكانلا يف حاج  إىل رائد يقلقهم يف الصغْية والكبْية،بعد أن أفسدهم الذل وا

 .القدرة على التدبْي والتفكْي
ى ملسوى نتبوع خطوفل.وهكذا نودر  كيو  صونع ملسوى علوى عوني اّلِل،وكيو  أعدتوه القودرة لتلقوك التكلي 

 تنقلها يد القدرة الكثى،يف نريقه إىل هذا التكلي .
 أكليف موس  بالاهاا إل  فرعون 30 - 29الدرس الرابع:

وووا َقضوووى ُملَسوووى اأْلََجووووَل َوسووواَر ِ َْهلِوووِه آنَووووَك ِموووْن جانِوووهِ  » َنْسووووحُل اْمُكثُلا ِإيِنِ آ:ْهلِوووهِ قووواَل أِلَ .را  لِر انالطُوووو فَوَلمَّ
 « ..َتْصطَُللنَ  لَُّكمْ انرا ،َلَعلِِك آتِيُكْم ِمْنها خِبََث  أَْو َجْذَوة  ِمَن النَّاِر َلعَ 

ف وأنسووا  فووا ي قووهتوورى أي خووانر راوق ملسووى،فعاق بووه إىل مصوور،بعد انقضوواء األجل،وقوود خوورج منهووا خائ
 لمه ليقتلل فقملا من ار  ّبا،وقد قتل فيها نفساف وهنا  فرعلن الذي كان يتآمر مع ااطر الذي ينتظ
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لووولنن عشوووْية،وإىل األهووول والإووووا اليووود الووويت تنقووول خطوووا  كلها،لعلهوووا قاقتوووه هوووذ  املووورة ابمليووول الفطوووري إىل ا
  ك منووذ اللحظوورعوولوو  هلووا و لييقي املهموو  الوويت خ.والبي  ،وأنسووته ااطوور الووذي خوورج هوواراب منووه وحيوودا نريوودا

 األوىل.
،والليلووو  ل الطري ضوووعلوووى أيووو  حوووال هوووا هووول ذا عائووود يف نريقه،ومعوووه أهلوووه،واللقحل ليووول،وا؟ل للمووو  وقووود 

ذ  د األول يف هول املشوههوهوذا .كاتي ،كما يبدو من أنسه ابلنار اليت كاهدها،ليأيت منهوا خبوث أو جوذوة .
 احللق .

وا أَ هوا نُولِقَي ِموْن كوافَولَ »:فأما املشهد الثاين فهل املفاجأة الكثى بارََكوِ  ِموَن ِن يف اْلبُوْقَعوِ  اْلمُ لاِق اأْلَمْيَوِنِئ الْومَّ
وووووَجرَةِ  لار جبووووول جووووولاقي إىل ..فهوووووا هووووول ذا يقصووووود إىل النوووووار الووووويت آنسوووووها،وها هووووول ذا يف كوووووانئ الووووو« الشَّ

لكووووولن كلوووووه امث هوووووذا هووووول ..  ذ  اللحظووووواملبارك ،منوووووذ هووووو..« يف اْلبُوْقَعوووووِ  اْلُمبارََكووووو ِ »الطلر،الووووولاقي إىل ميينوووووه،
أَْن اي »: هوذا املكواناللحيودة يف ولعلهوا كانوحل« ِموَن الشَّوَجرَةِ »تتجاوب جنباته ابلنداء العللي اهليت مللسى 

ُ َرُب اْلعووواَلِمنيَ  لووولاقي العميووو ،يف احيووودا يف ذلوووك و تلقا  .روتلقوووى ملسوووى النوووداء املباكووو:«ُملسوووى ِإيِنِ أاََن اّللَّ
    نوودري  تلقا.ضوولنا  يتجوواوب بووه الكوولن موون حللووه،واتلئ بووه السووماوات واألر تلق.ذلووك الليوول السوواكن

 كي  و ي  جارح  وعن أي نري .
ذ  حووَّت هتيووأ هلوو ني اّللِ تلقا  وأنووا  تلقيووه ألنووه صوونع علووى عوو.تلقووا  موولء الكوولن موون حللووه،وملء كيانووه كلووه

و ا؟ووالل ذعليهووا  لوويت علووىاللحظوو  الكثى.وسووجل ضوومْي اللجوولق ذلووك النووداء العلوولي وبلركووحل البقعوو  ا
 وايز اللاقي الذي كِرم ّبذا التجلك،ووق  ملسى يف أكرم ملق  يلقا  إنسان.

 « ..َوأَْن أَْلِ  َعصا َ »:واستطرق النداء العللي يلقك إىل عبد  التكلي 
ا واليت يعرفهووا نووليال،وألقووى ملسووى عصووا  إناعوو  ألموور موول   ولكوون موواذاف إوووا   تعوود عصووا  الوويت صوواحبه

ووا »:ىحيوو  كووث  إوووا حيوو  توودب يف سوورع ،وتتحر  يف خفوو ،وتتللى كصووغار احليووات وهووك.معرفوو  اليقني فَوَلمَّ
ا َجان  َوىلَّ ُمْدِبرا  َوَ ْ يُوَعقِِهْ   « ..َرآها هَتْتَوُز َكَأوَّ

 «ْدِبرا  َوَ ْ يُوَعقِِوهْ َوىلَّ ُمو»..   األوىلإوا املفاجوأة الويت   يسوتعد هلوا موع الطبيعو  ا نفعاليو ،اليت شخوذها اللهلو
لبووارزة اا نفعووالني  هووك  وو  وهذ .و  يفكوور يف العوولقة إليهووا ليتبووني موواذا ّبووا وليتأموول هووذ  العجيبوو  الضووخم 

 « ..ِننيَ ِمَن اهْلمِ  ِإنَّكَ  اي ُملسى أَْقِبْل َو  خَتَ ْ »:تتجلى يف ملعدها  مث يستمع إىل ربه األعلى
يواة حلإنوه جول هوذ  ا.ا مجيعاعلى هذ  النفك،ويتعاوراوا يف مراحول حياهتو إن اال  واألمن يتعاقبان سريعا

صوفح  ياة،ألنوه ال هوذ  احلمن بدئها إىل وايتها وإن هذا ا نفعوال الودائم ملقصولق يف تلوك النفك،مقودر يف
لعميو  ا درة وتقوديرهابْي القووهل تود.املقابل  لتبلد بب إسرائيل،ومروقهم على ا ستكان  ذلك األمد الطليول

 « ..أَْقِبْل َو  خَتَْ  ِإنََّك ِمَن اهْلِمِننيَ »:الدقي 
ْج بَوْيضواَء ِموْن بِوَك خَتْورُ  يف َجيْ اْسوُلْك يَوَد َ » وكي    ذمن مون تنقول يود القودرة خطوا ،ومن ترعوا  عوني اّلِلف

 « ..َغْْيِ ُسلء  
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ظو  انيو  يف اللحجوأة الثاملفا فوإذا هوك.وأناع ملسى األمر،وأقخل يد  يف فتحو  يلبوه عنود صودر  مث أخرجها
كوووارة إىل إوا إ.ةإوا بيضووواء  معووو  مشوووع  مووون غوووْي مرم،وقووود عهووودها أقمووواء تضووورب إىل السووومر .اللاحووودة

 إكرا  احل  ووضل  اهلي  ونصاع  الدليل.
حلانيو  كوه الرعايو  اخورى تدر ومرة أ.فإذا هل يرع  من رهب  امللق  وخلارقوه املتتابعو .وأقركحل ملسى نبيعته

َواْضووُمْم »:ن خفقاتووهذلك أن يضووم يوود  علووى قلبووه،فتخفخ موون ققاتووه،وتطامن موو.يووه يوورق  إىل السووكين بتلج
 «.إِلَْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّْههِ 

قووان،والقبخ ه ابافوالرفرفوو  أكووب.وكأ ووا يوود  جنووا  يقبضووه علووى صوودر ،كما يطموو ن الطووائر فيطبوو  جناحه
 نريق  القرآن. والتعبْي يرسم هذ  الصلرة على.أكبه اب نم نان

ارعو  هلموا  قتني،وقودواهلن وقد تلقى ملسى موا تلقى،وقود كواهد كوذلك موا كواهد،وقد رأى اهليتوني ااار 
لبووووواكرة انفللتوووووه  اهلن يعووووور  موووووا وراء اهلايت،واهلن يتلقوووووى التكليووووو  الوووووذي كوووووان يعووووود مووووون.مث انموووووأن .

ُمْ إِ .ئِهِ َفذاِنَك بُوْرهاانِن ِمْن َربَِِك ِإىل ِفْرَعْلَن َوَماَل »:ليتلقا   « ..ما  فاِسِقنيَ كانُلا قَولْ   وَّ
وُ  ِإانَّ رَاقُ »:فوول رضوويعنوإذن فهوول اللعوود الووذي تلقتووه أم ملسووى وهوول .وإذن فهووك الرسووال  إىل فرعوولن ومل ووه

لوو  اّلِل وعوود  ح وعد اّلِل  .ه السوونلناللعوود اليقووني الووذي انقضووحل عليوو..« إِلَْيووِك َوجوواِعُللُ  ِمووَن اْلُمْرَسووِلنيَ 
 م تمووروا علووىيوودا،وأوأصوود  القائلني.هنووا يتووذكر ملسووى أنووه قتوول موونهم نفسووا،وأنه خوورج موون بيوونهم نر  وهوول

ته،ويكرمووووه كرمووووه آبايوربووووه يكرمووووه بلقائه،ويكرمووووه بنجائه،وي.قتلووووه فهوووورب موووونهم بعيوووودا.وهل يف حضوووورة ربه
هُ قوَ يِنِ َربِِ إِ :قوالَ »:برعايته،فما له   ُيتاط لدعلتوه خيفو  أن يقتول فتنقطوع رسوالته ْم نَوْفسوا  فََأخواُ  تَوْلوحُل ِمونوْ

ا يف م ن إىل مضوويهلوودعلة،ويطل..يقلهلووا   ليعتووذر،و  ليتقوواعك،و  ليوونكا ولكوون ليحتوواط « أَْن يَوْقتُولُوولنِ 
بِِ أَْفَصووووُ  ِموووو وُن ُهوووولَ َوَأِخووووك هووووارُ »:وهل احلوووورص الالئوووو   لسووووى القوووولي األمووووني.نريقهوووا،لل لقووووك مووووا حووووا 

 .«ذِِبُلنِ رِْقءا  ُيَصدُِِقِب،ِإيِنِ َأخاُ  أَْن يُكَ ِلساان ،فََأْرِسْلُه َمِعك 
وحلفوووه إن ي قعلا ،وهل رقء لوووه معني،يقووول .إن هوووارون أفصووو  لسووواان فهووول أقووودر علوووى املنافحووو  عووون الووودعلة

موووا ُسوووْلطاان  فَوووال َعوووُل َلكُ يَك،َوْنَْ َسَنُشوووُد َعُضوووَدَ   َِخِ :قالَ »:قتلل .وهنوووا يتلقوووى ملسوووى ا سوووتجاب  والتطموووني
 « ..نَ آِبايتِنا أَنْوُتما َوَمِن اتوَّبَوَعُكَما اْلغالُِبل .ُللَن إِلَْيُكماَيصِ 

ُل َلُكمووووا َوَْنَْعوووو»:وزاق  علووووى مووووا رجووووا  البشووووارة والتطمووووني.لقوووود اسووووتجاب ربووووه رجوووواء  وكوووود عضوووود   خيووووه
 يف ن   يقووو  لوووهقين بسووولطاإ وووا يوووذهبان إليوووه موووزو .فهموووا لووون يوووذهبا جمووورقين إىل فرعووولن ا؟بار..« ُسوووْلطاان  

اّلِل  لكمووا مون سوولطانوحل ..« افَوال َيِصووُللَن إِلَْيُكمو»:األرم سولطان و  تناهلموا معووه كو  ناغيوو  و  جبوار
 سياج،ولكما منه حصن ومالذ.
ا هووك فووإذ.ا الطغاةّبووابهووان  الغلبوو  هلايت اّلِل الوويت.ولكنها الغلبوو  للح .و  تقوو  البشووارة عنوود هووذا احلوود
 «.نَ ا اْلغالُِبل بَوَعُكمَ آِبايتِنا أَنْوُتما َوَمِن اتوَّ »:صر والغلب وحدها السال  والقلة،وأقاة الن
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تكووولن األرم،ل فالقوودرة تتجلووى سووافرة علووى مسووور  احلوولاقّ وتوويقي قورهووا مكشوولفا بوووال سووتار موون قوولى
جديووود للقووولى  لس ميوووزانالغلبووو  بغوووْي األسوووباب الووويت تعوووار  عليهوووا النووواس،يف قنيوووا النووواس،وليقلم يف النفووو

 يق  ابّلِل،وما بعد ذلك فعلى اّلِل.والقيم.إميان و 
 رفي فرعون وآله للدعو  وإهالهللاهم 42 - 36الدرس الخامس:

لاجهووووو  رون يف موينتهوووووك هوووووذا املشوووووهد الرائوووووع ا؟ليووووول ويطووووولى الزموووووان ويطووووولى املكان،فوووووإذا ملسوووووى وهوووووا
لغوور ،ويف الوودنيا ابهووذ   ا وو  يففرعوولن،آبايت اّلِل البينووات وإذا احلوولار بووني اهلوودى والضووالل وإذا النهايوو  احل

ووا جووواَءُهْم ُملسووى آِبايتِ  »:يف سوورع  واختصووار.احليوواة األخوورى ابللعنوو  هووذا ِإ َّ ِسوووْحر   مووا:ات  قاُللانووا بَويِِنووفَوَلمَّ
ْعنووا ِّبووذا يف آابئِنَووا اأْلَوَِّلنيَ  ْن َتُكوولُن لَووُه ِدِ ،َومَ  جوواَء اِبهْلُوودى ِمووْن ِعْنووْعلَووُم ِ َوونْ يبِِ أَ رَ :َوقوواَل ُملسووى.ُمْفَ ى ،َومووا  َِ

اِر،ِإنَّووُه   يُوْفلِووُ  الظَّاِلُملنَ  لووه  َغووْْيِي فََأْوقِووْد ِ  اي مووا َعِلْمووحُل َلُكووْم ِمووْن إِ  ا اْلَمووَاُ أَيُوَهوو اي:َوقوواَل ِفْرَعووْلنُ .عاِقبَووُ  الدَّ
ووونِي فَاْجَعوووْل ِ  َصوووْرحا  َلَعلِِوووك أَنَّلِووُع ِإىل إِلووو َواْسوووَتْكَثَ ُهوووَل .لُنُوووُه ِموووَن اْلكاِذِبنيَ ،َوِإيِنِ أَلَ ِه ُملسوووىهاموواُن َعلَوووى الطِِ

ُووْم إِلَْينوو ،َولَنُوولا َأوَّ فَوواْنظُْر َكْيووَ   .بَووْذانُهْم يف اْلَيمِِ َخووْذانُ  َوُجنُوولَقُ  فَونوَ فَأَ .َجُعلنَ ا   يُورْ َوُجنُوولُقُ  يف اأْلَْرِم بِغَووْْيِ احلَْ ِِ
وو   .كوواَن عاِقبَووُ  الظَّاِلِمنيَ  تْوبَوْعنوواُهْم يف هووِذِ  الووُدنْيا ياَمووِ    يُوْنَصووُروَن َوأَ يَوْلَم اْلقِ نَّوواِر،وَ يَووْدُعلَن ِإىَل ال َوَجَعْلنوواُهْم أَئِمَّ

 «..َلْعَن  ،َويَوْلَم اْلِقياَمِ  ُهْم ِمَن اْلَمْقُبلِحنيَ 
إن السووويا  هنوووا يعجووول ابلضووورب  القاضوووي  وحتصووور حلقووو  السوووحرة الووويت توووذكر يف سووولر أخووورى بتفصووويل أو 

مث   يق  عند األخذ يف الودنيا،بل يتوابع الرحلو  .ا ليصل من التكذيه مباكرة إىل ا هال إمجال.حتصره
وهل تووودخل يووود :إىل اهلخووورة ..وهوووذا ا سوووراع يف هوووذ  احللقووو  مقصلق،متناسووو  موووع اعوووا  القصووو  يف السووولرة

لقووودرة القووودرة بوووال سوووتار مووون البشووور،فما إن يلاجوووه ملسوووى فرعووولن حوووَّت يعجووول اّلِل ابلعاقب ،وتضووورب يووود ا
ووا جوواَءُهْم ُملسووى آِبايتِنووا بَويِِنووات  قاُللا»:ضووربتها احلا وو ،بال تفصوويل يف امللاجهوو  أو تطليوول مووا هووذا ِإ َّ :فَوَلمَّ

ْعنا ِّبذا يف آابئَِنا اأْلَوَِّلنيَ   - -..وكأ ا هك ذات القلل  اليت يقلهلوا املشوركلن نمود « ِسْحر  ُمْفَ ى ،َوما  َِ
ْعنووا ِّبووذا يف آابئِنَووا اأْلَوَّلِوونيَ موو»..يف مكوو  يلمووذا   فهووك املموواراة يف احلوو  ..« ا هووذا ِإ َّ ِسووْحر  ُمْفووَ ى  َومووا  َِ

إوم يوودعلن .املماراة املكورورة حيثموا واجووه احلو  البانول فأعيوا البانول ا؟ولاب.اللاضو  الوذي   ميكون قفعوه
يف آابئهووم األولووني  وهووم   يناقشوولن أنووه سووحر،و  اوودون هلووم حجوو  إ  أنووه جديوود علوويهم،  يسوومعلا بووه 

 جووو ،و  يووودللن بثهان،إ وووا يلقووولن ّبوووذا القووولل الغوووامخ الوووذي   ُيووو  حقوووا و  يبطووول ابنوووال و  يووودفع 
فموا أقلولا  جو  ليناقشوها،و  نلبولا .فيحيل األمر بينه وبيونهم إىل اّللِ  -عليه الِسالم  -فأما ملسى .قعلى

ا ميوواري أصووحاب البانوول يف كوول مكووان ويف كوول زمان،فا ختصووار أوىل قلوويال فيعطيهم،إ ووا هووم ميووارون كموو
َريبِِ أَْعلَووُم ِ َوْن جوواَء اِبهْلُوودى ِموْن ِعْنووِدِ  َوَمووْن :َوقواَل ُملسووى»:وا عورام أكرم،وتوور  األمور بينووه وبيوونهم إىل اّللِ 

اِر،ِإنَُّه   يُوْفِلُ  الظَّاِلُملنَ  ويف اللقوحل ذاتوه .مهذب،يلم  فيوه و  يصور  وهل رق ميقب«.َتُكلُن َلُه عاِقَبُ  الدَّ
فربوه أعلوم بصودقه وهدا ،وعاقبو  .انصع واض ،ملكء ابلثق  والطمأنين  إىل عاقب  امللاجه  بني احل  والبانل

وإن بوودت لوولاهر .سوون  اّلِل الوويت   تتبوودل.الوودار مكفللوو  ملوون جوواء ابهلوودى،والظامللن يف النهايوو    يفلحلن
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سن  اّلِل يلاجه ّبا ملسى قلموه ويلاجوه ّبوا كول نول قلموه.وكان رق فرعولن .ذا ا عا األملر أحياان يف غْي ه
اي أَيُوَهوا اْلَموَاُ موا :َوقاَل ِفْرَعْلنُ »:على هذا األقب وهذ  الثق  اقعاء وتطاو ،ولعبا ومداورة،وهتكما وسخري 

ووووونِي فَاْجَعوووووْل ِ  َصوووووْرحا  َلَعلِِوووووك أَنَّلِوووووُع ِإىل إِلوووووِه فََأْوقِوووووْد ِ  اي هامووووواُن َعلَوووووى ا.َعِلْموووووحُل َلُكوووووْم ِموووووْن إِلوووووه  َغْْيِي لطِِ
 « ..ُملسى،َوِإيِنِ أَلَلُُنُه ِمَن اْلكاِذِبنيَ 

د فيهوا ويعتم.التسوليمو  قورار ابكلمو  فواجرة كافرة،يتلقاهوا املوا .اي أيها املا ما علمحل لكم من إله غوْيى .
ي   يوودع قهر،الووذمث علووى ال.سووه امللوول  لآلهلوو فرعوولن علووى األسووانْي الوويت كانووحل سووائدة يف مصوور موون ن

ذ  الكلموووو  لل هلووووم هوووووهم يرونووووه بشوووورا مووووثلهم ُييووووا وميلت،ولكنووووه يقوووو.لوووورأس أن يفكوووور،و  للسووووان أن يعووووث
 لسوى،وهل يلهولمعن إلوه  فيسمعلوا قون اع ام و  تعقيه  مث يتظاهر اب؟د يف معرف  احلقيق ،والبحة

موا كيف السوماء  ..« إِلوِه ُملسوى  نَّلِوُع ِإىلَعلِِك أَ َعَلى الطِِنِي فَاْجَعْل ِ  َصْرحا  لَ فََأْوِقْد ِ  اي هاماُن »:ويسخر
نقووه يبحووة وي يقوولل  وبلهجوو  الووتهكم ذاهتووا يتظوواهر  نووه كووا  يف صوود  ملسووى،ولكنه مووع هووذا الشووك

 « َوِإيِنِ أَلَلُُنُه ِمَن اْلكاِذِبنيَ »:ليصل إىل احلقيق 
َل َوُجنُولُقُ  ُهواْسوَتْكَثَ وَ »:هايو وهك حمذوف  هنا للتعجيل ابلن.  املباراة مع السحرةويف هذا امللضع كانحل حلق

ُووْم إِلَْينووا   يُوْرَجعُوو ،َولَنُوولا َأوَّ وا يف األرم م الرجعوو  إىل اّلِل اسووتكث دعووفلمووا تل وولا « ..لنَ يف اأْلَْرِم بِغَووْْيِ احلَْ ِِ
يل يف سوووولر ت ابلتفصووووذكرهووووا يف مطلووووع هووووذ  احللقوووو ،وورق بغووووْي احل ،وكووووذبلا ابهلايت والنووووذر )الوووويت جوووواء

 «.فََأَخْذانُ  َوُجُنلَقُ  فَونَوَبْذانُهْم يف اْلَيمِِ »أخرى(.
اليم .رموووى ابحلجووونبوووذ كموووا هوووذ  احلصووواة أو كموووا ير .أخذ كوووديد ونبوووذ يف اليم.هكوووذا يف اختصوووار حاسوووم

ن ا؟بوووار يوووه فرعووول فه الوووذي ينبوووذ وهل ذاتووو.الوووذي ألقوووك يف مثلوووه ملسوووى الطفووول الرضووويع،فكان مأمنوووا وملجوووأ
لووك  البعوود عوون ذا تكوولن يففاألمن إ ووا يكوولن يف جنوواب اّلِل،واملخافوو  إ وو.وجنوولق  فووإذا هوول رافوو  ومهلكوو 

 ا؟ناب.
لمعتثين،ونووذير لوفيهووا عوثة .  للعاملني..فهوك عاقبو  مشووهلقة معروضو« فَواْنظُْر َكْيوَ  كوواَن عاِقبَوُ  الظَّوواِلِمنيَ »

  سوطر  ويف قول مون نصود القودرة تعصو  ابلطغواة واملتجوثين يف مثول ملو  البصور،ويف أوفيها يو.للمكذبني
هوا ،ويقلقون إلي النواريودعلن إىل.ن  أخرى اتاز احلياة الدنيا ويقو  بفرعولن وجنولق  يف مشوهد عجيوه .

 « ..َوَجَعْلناُهْم أَئِمَّ   يَْدُعلَن ِإىَل النَّارِ »:األتباع واألنصار
نيا،وهك اهلزميوو  يف هلزميوو  يف الوود..فهووك ا« َويوَووْلَم اْلِقياَمووِ    يُوْنَصووُرونَ »واي ب سوواها إماموو    فيووا ب سوواها قعوولة 

 تقبوووي  يف يوووولمألرم،والاوليسوووحل اهلزميووو  وحووودها،إ ا هوووك اللعنووو  يف هوووذ  .اهلخرة،جوووزاء البغوووك وا ستطال 
 «.ْقُبلِحنيَ  ِمَن اْلمَ ِ  ُهمْ ِقيامَ َوأَتْوبَوْعناُهْم يف هِذِ  الُدنْيا َلْعَن  ،َويَوْلَم الْ »:القيام 
قابوول مذلوك يف . زازتفووزز وا مشترسووم بوذاهتا صولرة القووب  والفضويح  والتشونيع،وجل ال« اْلَمْقبُولِحنيَ »ولفظو  

 .ى عباق اّللِ ّلِل وعلا ستعالء وا ستكبار يف األرم،وفتن  الناس ابملظهر وا؟ا ،والتطاول على ا
 أبماد رسالة موس إشار  إل   43الدرس السادس:
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بعوورم  اّ،ليعجلويعووث السوويا  هنووا مرحلوو  ااووروج ببووب إسوورائيل موون مصوور،وما حوودّ خالهلووا موون أحوود
ْلُقووووُروَن ْهَلْكنَووووا اأَ ْعووووِد مووووا َوَلَقووووْد آتَوْينووووا ُملَسووووى اْلِكتوووواَب ِمووووْن بوَ »:نصوووويه ملسووووى بعوووود عوووورم نصوووويه فرعوووولن

 « ..نَ ُهْم يَوَتذَكَُّرو اأْلُوىل،َبصائَِر لِلنَّاِس،َوُهدى  َوَرمْحَ  ،َلَعلَّ 
ر النواس   يبصوكتواب مون اّللِ .وهك عاقب  كرميو  ..وهذ  عاقب  ملسى.وهل نصيه عظيم.هذا نصيه ملسى

يو  تتودخل يود القودرة يتوذكرون ك..« كَُّرونَ َلَعلَُّهوْم يَوتَوذَ ».« .َوُهدى  َوَرمْحَ   »كأنه بصائرهم اليت ّبا يهتدون،
 تمكني.اْي والغاة ابهلال  والتدمْي،وختتم للمظللمني اببني الطغاة واملستضعفني،فتختم للط

وأن .ّللِ  جانوووه اكووواهدة  ن األمووون   يكووولن إ  يف.وهكوووذا تنتهوووك قصووو  ملسوووى وفرعووولن يف هوووذ  السلرة
ني ان والطغوواة،حيوو  للطغيووذلووك إىل توودخل يوود القوودرة سووافرة متحد.املخافوو    تكوولن إ  يف البعوود عوون اّللِ 

 يفة املستضوعف  م  الصوغْي وهك املعواين الويت كانوحل ا؟ماعو  املسول.عون صودها اهلوداة يعجز تصب  القلة فتن 
تجودقة املعواين امل وهك.برهاوكان املشركلن املسوتكثون يف حاجو  إىل تود.مك  يف حاج  إىل ا نم نان إليها

يف  لقصوااذا اوكء الدائم  حيثما كانحل قعلة إىل اهلدى،وحيثما كوان نغيوان يقو  يف وجوه اهلدى.وهكو
 « ..ذَكَُّرونَ َلَعلَُّهْم يَوتَ »القرآن ماقة تربي  للنفلس،وتقرير حلقائ  وسنن يف اللجلق 
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 [75إل   44اآليات :(28]سور  القصص ):الوحد  الثانية

 ومواجهة المشرهللاين   اعاقادية حقائق  

( َولِكنَّوا أَْنَشوْأان قُووُروان  44اأْلَْموَر َوموا ُكْنوحَل ِموَن الشَّواِهِديَن ) َوما ُكْنحَل ِ اِنِه اْلَغْريبِِ ِإْذ َقَضْينا ِإىل ُملَسوى} 
ُللا َعلَوْيِهْم آايتِنوا َولِكنَّوا ُكنَّوا ُمْرِسولِ  ( َوموا ُكْنوحَل 45نَي )فَوَتطاَوَل َعَلْيِهُم اْلُعُمُر َوما ُكْنحَل تِواي  يف أَْهِل َمْدَيَن تَوتوْ

لِكووْن َرمْحَوو   ِمووْن َربِِووَك لِتُوْنووِذَر قَوْلمووا  مووا أَ ُهووْم ِمووْن نَووِذير  ِمووْن قَوْبلِووَك َلَعلَُّهووْم يَوتَووذَكَُّروَن ِ انِووِه الطُوولِر ِإْذ انَقيْنووا وَ 
 تَّبِوووَع آايتِوووكَ ( َولَوووْل  أَْن ُتِصووويبَوُهْم ُمِصووويَب   ِ وووا قَووودََّمحْل أَيْوووِديِهْم فَويَوُقللُووولا َربَّنوووا لَوووْل  أَْرَسوووْلحَل إِلَْينوووا َرُسووول   فَونوَ 46)

( فَوَلمَّا جاَءُهُم احلَُْ  ِمْن ِعْنِدان قاُللا َلْل  أُويتَ ِمْثَل ما أُويتَ ُملسى أََوَ ْ َيْكُفوُروا ِ وا 47َوَنُكلَن ِمَن اْلُمْيِمِننَي )
تواب  ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ ُهوَل قُوْل فَوْأتُلا ِبكِ  (48أُويتَ ُملسى ِمْن قَوْبُل قاُللا ِسْحراِن َتظاَهرا َوقواُللا ِإانَّ ِبُكولِ  كواِفُروَن )

ووُتْم صوواِقِقنَي ) ُهمووا أَتَِّبْعووُه ِإْن ُكنوْ ووا يَوتَِّبعُوولَن أَْهوولاَءُهْم َوَمووْن َأَضووُل 49أَْهوودى ِمنوْ ( فَووِإْن َ ْ َيْسووَتِجيُبلا لَووَك فَوواْعَلْم أَ َّ
َ   يَوْهووِدي ا ( َوَلَقووْد َوصَّووْلنا هَلُووُم اْلَقووْلَل َلَعلَُّهووْم 50ْلَقووْلَم الظَّوواِلِمنَي )ِ َّووِن اتوَّبَووَع َهوولاُ  بِغَووْْيِ ُهوودى  ِمووَن اّللَِّ ِإنَّ اّللَّ

( َوِإذا يُوْتلوى َعلَوْيِهْم قواُللا آَمنَّوا بِوِه ِإنَّوُه 52( الَِّذيَن آتَوْينواُهُم اْلِكتواَب ِموْن قَوْبلِوِه ُهوْم بِوِه يُوْيِمنُولَن )51يَوَتذَكَُّروَن )
أُول ِوووَك يُوْيتَووووْلَن َأْجوووَرُهْم َمووورََّتنْيِ ِ وووا َصوووَثُوا َويَوووْدَرُ َن اِبحلََْسوووَنِ   (53ا ِموووْن قَوْبلِوووِه ُمْسوووِلِمنَي )احْلَوووُ  ِموووْن َربِِنوووا ِإانَّ ُكنَّووو

وويَِِ َ  َوِ َّووا َرَزْقنوواُهْم يُوْنِفُقوولَن ) ْم َسووالم  ( َوِإذا  َِعُوولا اللَّْغووَل أَْعَرُضوولا َعْنووُه َوقوواُللا لَنووا أَْعمالُنووا َوَلُكووْم أَْعموواُلكُ 54السَّ
َتغِووووك اْ؟وووواِهِلنَي ) َ يَوْهووووِدي َمووووْن َيشوووواُء َوُهووووَل أَْعلَووووُم 55َعلَوووْيُكْم   نَوبوْ ( ِإنَّووووَك   هَتْووووِدي َمووووْن َأْحبَوْبوووحَل َولِكوووونَّ اّللَّ

َرما  آِمنا  ُاْب إِلَْيوِه مَثَوراُت ( َوقاُللا ِإْن نَوتَِّبِع اهْلُدى َمَعَك نُوَتَخطَّْ  ِمْن أَْرِضنا أََوَ ْ ُ َكِِْن هَلُْم حَ 56اِبْلُمْهَتِديَن )
( وََكووْم أَْهَلْكنووا ِمووْن قَوْريَوو   َبِطووَرْت َمِعيَشووَتها فَِتْلووَك 57ُكوولِِ َكووْكء  رِْزقووا  ِمووْن لَووُدانَّ َولِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم   يَوْعَلُموولَن )
َعوَة  (58ارِِينَي )َمساِكنُوُهْم َ ْ ُتْسَكْن ِمْن بَوْعِدِهْم ِإ َّ قَِليال  وَُكنَّا حَنُْن اْلل  َوما كاَن َرُبَك ُمْهلِوَك اْلُقورى َحوَّتَّ يَوبوْ

لُوولا َعلَوْيِهْم آايتِنووا َومووا ُكنَّوا ُمْهِلِكووك اْلُقوورى ِإ َّ َوأَْهُلهوا لوواِلُملَن ) هوا َرُسوول   يَوتوْ ( َومووا أُوتِيوُتْم ِمووْن َكووْكء  59يف أُمِِ
( أََفَمووْن َوَعووْدانُ  َوْعوودا  َحَسوونا  فَوُهووَل 60 اّللَِّ َخووْْي  َوأَْبقووى أَفَووال تَوْعِقلُوولَن )َفَمتوواُع احْلَيوواِة الووُدنْيا َوزِينَوُتهووا َومووا ِعْنوودَ 

( َويوَووْلَم يُنوواِقيِهْم فَويَوُقوولُل أَيْووَن 61 ِقيووِه َكَمووْن َمتوَّْعنوواُ  َمتوواَع احْلَيوواِة الووُدنْيا مُثَّ ُهووَل يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ِمووَن اْلُمْحَضوورِيَن )
ووُتْم تَوْزُعُموولَن )ُكوورَكاِئَك الَّووذِ  ( قوواَل الَّووِذيَن َحوو َّ َعلَووْيِهُم اْلَقووْلُل َربَّنووا هووُي ِء الَّووِذيَن أَْغَليْنووا أَْغَليْنوواُهْم َكمووا 62يَن ُكنوْ

ان يَوْعبُوووُدوَن ) لا هَلُوووْم َورَأَُوا َوِقيوووَل اْقعُووولا ُكووورَكاءَُكْم فَوووَدَعْلُهْم فَولَوووْم َيْسوووَتِجيبُ  (63َغَليْنوووا تَوووَثَّْأان إِلَْيوووَك موووا كوووانُلا ِإايَّ
ُووْم كووانُلا يَوْهتَووُدوَن ) ووُتُم اْلُمْرَسووِلنَي )64اْلَعووذاَب لَووْل َأوَّ ( فَوَعِميَووحْل َعلَووْيِهُم 65( َويوَووْلَم يُنوواِقيِهْم فَويَوُقوولُل موواذا َأَجبوْ
َعسوى أَْن َيُكولَن ِموَن اْلُمْفِلِحونَي ( فََأمَّا َموْن  َب َوآَموَن َوَعِموَل صواحِلا  فوَ 66اأْلَنْباُء يَوْلَمِ ذ  فَوُهْم   يَوَتساَءُللَن )

وا ُيْشورُِكلَن )67) َوَربُوَك يَوْعلَوُم  (68( َوَرُبَك َحُْلُ  ما َيشاُء َوَحْتواُر موا كواَن هَلُوُم اْاِوَْيَُة ُسوْبحاَن اّللَِّ َوتَعواىل َعمَّ
ُ   إِلووَه ِإ َّ ُهوو69موا ُتِكووُن ُصووُدورُُهْم َومووا يُوْعِلنُولَن ) َل لَووُه احْلَْموُد يف اأْلُوىل َواهْلِخوورَِة َولَووُه احْلُْكووُم َوإِلَْيووِه ( َوُهووَل اّللَّ

ُ َعَلْيُكُم اللَّْيوَل َسوْرَمدا  ِإىل يوَوْلِم اْلِقياَموِ  َموْن إِلوه  َغوْْيُ اّللَِّ ذَْ 70تُوْرَجُعلَن ) تِويُكْم ِبِضوياء  ( ُقْل أَرَأَيْوُتْم ِإْن َجَعَل اّللَّ
ُ َعلَوْيُكُم النَّهواَر َسوْرَمدا  ِإىل يوَوْلِم اْلِقياَموِ  َموْن إِلوه  َغوْْيُ اّللَِّ َذْتِويكُ ( قُو71أََفال َتْسَمُعلَن ) ْم ْل أَرَأَيْووُتْم ِإْن َجَعوَل اّللَّ

تَوُغلا ِموْن َفْضوِلِه ( َوِمْن َرمْحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل َوالنَّهاَر لَِتْسُكُنلا ِفيِه َولِ 72بَِلْيل  َتْسُكُنلَن ِفيِه أََفال تُوْبِصُروَن ) تَوبوْ
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وُتْم تَوْزُعُمولَن ) (73َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن ) ( َونَوَزْعنوا ِموْن ُكولِِ أُمَّو   74َويَوْلَم يُناِقيِهْم فَويَوُقلُل أَْيَن ُكرَكاِئَك الَّوِذيَن ُكنوْ
 { (75ُهْم ما كانُلا يَوْفَ ُوَن )َكِهيدا  فَوُقْلنا هاتُلا بُوْرهاَنُكْم فَوَعِلُملا أَنَّ احلَْ َّ ّللَِِّ َوَضلَّ َعنوْ 

 مقدمة الوحد 

رس  هوووذا الووودفأما يف.بووود  هتا الووويت وضوووححل يف الووودرس املاضوووك -عليوووه الِسوووالم  -مضوووحل قصووو  ملسوووى 
يوون كوولن األموون وأني أيوون يفتبودأ التعقيبووات عليهووا مث ميضووك السويا  يف نريقووه علووى حموولر السوولرة األصويل،يب

 الل معهووم.ذيرار واملعوواالووذين يلاجهوولن قعوولة ا سووالم ابلشوور  وا نكووتكوولن املخافوو  واوولل مووع املشووركني 
ق ئول  عورم علويهمكَّت يف مشواهد الكولن،ويف مشواهد احلشور،وفيما هوم فيوه مون األمور بعود أن ي جل ت

واليقووني بينمووا هووم  وكيوو  يتلقووا  فريوو  موون أهوول الكتوواب اب ميووان - -الصوود  فيمووا جوواءهم بووه رسوولهلم 
 وهل رمح  هلم من العذاب،لل أوم كانلا يتذكرون..وا؟حلقيتلقلنه ابلكفران 

تلول علويهم ي - - فرسولل اّللِ .والتعقيه األول على القص  يدور حلل ق لتها على صد  قعولى اللحك
ه موون قصووها عليوويتفصوويالت األحووداّ كمووا يقصووها كوواهد العيووان ومووا كووان حاضوور أحدايها،ولكنووه الوولحك 

ْرَسووْلحَل إِلَْينووا نووا لَووْل  أَ َربَّ :لافَويَوُقللُ »يصوويبهم العووذاب  ووا هووم فيووه موون الشوور ،لوودن علوويم خبْي،رمحوو  بقلمووه أن 
 « ..َرُسل   فَونَوتَِّبَع آايِتَك َوَنُكلَن ِمَن اْلُمْيِمِننيَ 

 قصة موس  في القرآن دليل عل  الوحي 51 - 44الدرس ا ول:

ْأان قُووُروان  فَوَتطواَوَل َولِكنَّا أَْنَشو.اِهِدينَ َن الشَّوِموَوموا ُكْنوحَل َسوى اأْلَْمَر،َوما ُكْنحَل ِ اِنِه اْلَغْريبِِ ِإْذ َقَضْينا ِإىل ُمل »
لُولا عَ .َعلَوْيِهُم اْلُعُمرُ  َوما ُكْنوحَل ِ انِووِه الطُوولِر .لِكنَّوا ُكنَّووا ُمْرِسووِلنيَ  آايتِنووا وَ لَووْيِهمْ َومووا ُكْنوحَل تِواي  يف أَْهووِل َمووْدَيَن تَوتوْ

َوَلْل  أَْن ُتِصويبَوُهْم .كَُّرونَ ْبلِوَك َلَعلَُّهوْم يَوتَوذَ قوَ ِذير  ِموْن نَوْم ِموْن َرمْحَ   ِمْن َربَِِك لِتُوْنوِذَر قَوْلموا  موا أَ ُهوِإْذ انَقيْنا َولِكْن 
ووا .ِمووَن اْلُمْيِمِننيَ ُكوولَن  فَونَوتَّبِووَع آايتِووَك َونَ ْينووا َرُسوول   حَل إِلَ َربَّنا لَووْل  أَْرَسوولْ :ُمِصوويَب   ِ ووا قَوودََّمحْل أَيْووِديِهْم،فَويَوُقلُللا فَوَلمَّ
ى ِمووووْن قَوْبووووُلف ْكُفووووُروا ِ ووووا أُويتَ ُملسووووأََوَ ْ يَ  ُملسووووى   َلْل  أُويتَ ِمثْووووَل مووووا أُويتَ :جوووواَءُهُم احْلَووووُ  ِمووووْن ِعْنووووِدان قوووواُللا

وُتْم .ُهموا أَتَِّبْعوهُ ّللَِّ ُهَل أَْهدى ِمنوْ ِد اب  ِمْن ِعنْ ِبِكتا فَْأتُلا:ُقلْ .ِإانَّ ِبُكلِ  كاِفُرونَ :َوقاُللا.َتظاَهرا:ِسْحرانِ :قاُللا ِإْن ُكنوْ
ا يَوتَِّبُعلنَ .صاِقِقنيَ  ف ِإنَّ َضُل ِ َِّن اتوَّبَوَع َهوأَ َوَمْن .ُهمْ أَْهلاءَ  فَِإْن  َْ َيْسَتِجيُبلا َلَك فَاْعَلْم أَ َّ لاُ  بِغَوْْيِ ُهودى  ِموَن اّللَِّ

 « ..َتذَكَُّرونَ َعلَُّهْم يوَ لَ َقْلَل َوَلَقْد َوصَّْلنا هَلُُم الْ .اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ 
عوود أجوول حموودق ب -الم عليووه الِسوو -والغووريب هوول ا؟انووه الغووريب للطوولر الووذي جعلووه اّلِل ميقووا  مووع ملسووى 

 امليقووات قضووك ويف هووذا فكانحل أربعووني ليلوو  )علووى مووا ذكوور يف سوولرة األعوورا (.ياليووني ليلوو ،أاها بعشوور..
كووووووواهدا هلوووووووذا  - -وما كووووووان رسووووووولل اّلِل .مللسوووووووى يف األللا ،لتكووووووولن كووووووريعته يف بوووووووب إسووووووورائيل األموووووور

 -اس قوروان مون النولاحلواقّ  امليقات،حَّت يعلم نبأ  املفصل،كما ورق يف القورآن الكورمي وإن بينوه وبوني هوذا
لووى أن الووذي نبووأ  بووه هوول عفتلووك ق لوو  .«رُ ْلُعُموواَولِكنَّووا أَْنَشووْأان قُوووُروان  فَوَتطوواَوَل َعلَووْيِهُم »:أي أجيووا  متطاولوو 

 العليم اابْي،الذي يلحك إليه ابلقرآن الكرمي.
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وموا   - - رسولل اّللِ  ّبوا وتالهوا -عليوه الِسوالم  -ولقد هدّ القرآن كذلك  نباء مدين،ومقام ملسوى 
نَّوا كُ َولِكنَّوا  »:هجاءت فيو كان مقيما يف أهل مدين،يتلقى عنهم أخبار هذ  الف ة  ثل ذلك التفصيل الذي

 ّبذا القرآن وما فيه من أنباء السابقني.« ُمْرِسِلنيَ 
لِر ِإْذ انِووِه الطُووْنووحَل ِ  َومووا كُ »:كووذلك صووِلر القوورآن ملقوو  املنوواقاة واملناجوواة موون جانووه الطوولر بدقوو  وعموو 

ء،أن بقلموه هوي  ا رمحو  اّللِ ولكنه.النداء،وما سجل يف وقتهوا تفصويالته - -وما  ع رسلل اّلِل « انَقيْنا
ير لقولم الوذين   ذهتوم نوذفيما يودعلهم إليه،لينوذر هوي ء ا - -قا عليه تلك األنباء الدال  على صدقه 

ليل،منووذ نمنووذ أموود  فقوود كانووحل الرسووا ت يف بووب إسوورائيل موون حوولهلم،و  يرسوول إلوويهم رسوولل -موون قبلووه 
عتووذروا  وووم ليهم،كووك   يعه كووذلك وهك حجتوو. ابلقوولمفهووك رمحوو  اّللِ «.َلَعلَُّهووْم يَوتَووذَكَُّرونَ »:أبوويهم إ اعيوول

  يسوتلجه كور  ومعصويو وما هم فيه من جاهليو   -أخذوا على غرة،وأوم   ينذروا قبل أخذهم ابلعذاب 
ن كوول عووائ  جموورقين موو فووأراق اّلِل أن يقطووع حجووتهم،وأن يعووذر إلوويهم،وأن يقفهووم أمووام أنفسووهم -العووذاب 

حَل إِلَْينووووووا َربَّنا لَوووووْل  أَْرَسوووووولْ :لاْم،فَويَوُقللُ يْووووووِديهِ  أَْن ُتِصوووووويبَوُهْم ُمِصوووووويَب   ِ وووووا قَوووووودََّمحْل أَ َولَوووووْل »:يعووووولقهم عوووووون ا ميووووووان
،فَونَوتَِّبَع آايِتَك،َوَنُكلَن ِمَن اْلُمْيِمِننَي   « ..َرُسل  
هم ولكن.حلجوو ا يلوزم اموولل   يكون موع هوذا الرسولل مون اهلايت .كوذلك كوانلا سويقلللن لول   ذهتوم رسولل

 َلْل  أُويتَ :ِدان قواُللا ِموْن ِعْنو احْلَو ُ فَوَلمَّوا جواَءُهمُ »:حني جاءهم الرسلل،ومعه احلو  الوذي   مريو  فيوه   يتبعول 
« ِبُكوولِ  كوواِفُرونَ  ِإانَّ : َتظاَهرا،َوقواُللاِسووْحرانِ :اُللاْبوُلف قِمثْوَل مووا أُويتَ ُملسوى   أََوَ ْ َيْكُفووُروا ِ وا أُويتَ ُملسووى ِمووْن قوَ 

إمووا موون « ُملسووى   مووا أُويتَ  ِمثْوولَ َلْل  أُويتَ :قوواُللا»:..وهكووذا   يووذعنلا للح ،واستمسووكلا ابلووتعلالت البانلوو 
قني يف  يكلنووولا صووواق .ولكنهم ااوولار  املاقيووو ،وإما موون األلووولا  الوويت نزلوووحل عليوووه مجلوو ،وفيها التووولراة كاملوو 

يف ا؟زيووووورة  ولقووووود كوووووان« فْن قَوْبووووولُ وا ِ وووووا أُويتَ ُملسوووووى ِموووووأََوَ ْ َيْكُفووووورُ »:حجوووووتهم،و  رلصوووووني يف اع اضوووووهم
 لتلراة.ايهلق،وكان معهم التلراة،فلم ييمن هلم العرب،و  يصدقلا  ا بني أيديهم من 

لهم يموا جواءهم بوه فوأفتمكتلب  يف التلراة،واستفتلا بعخ أهل الكتاب ف - -ولقد علملا أن صف  حممد 
قوورآن ة سووحر،وأن الن التوولراأيووديهم موون الكتوواب فلووم يووذعنلا هلووذا كلووه،واقعلا  ووا يفيوود أنووه مطوواب  ملووا بووني أ

ُكوووولِ   بِ ِإانَّ :اُللاَوقوووو.اَهراِسووووْحراِن َتظ:قاُللا »:سووووحر،وأوما موووون أجوووول هووووذا يتطابقان،ويصوووود  أحوووود ا اهلخوووور
هووذا فهوول .ومع ع  الوودليلضووفهوول املووراء إذن واللجاجوو ،  نلووه احلوو  و  نقصووان الثاهووني،و  «  كوواِفُرونَ 

ن تعجووبكم ن،و  تكووإن   يكوون يعجووبكم القوورآ:يقوولل هلووم.يسووْي معهووم خطوولة أخوورى يف ا فحووام وا حراج
ِبِكتواب  ِموْن  افَوْأتُل :ُقلْ »:ه أتبعوهبالتلراة فإن كان عندكم من كته اّلِل ما هل أهدى من التلراة والقرآن فأتلا 

ُهموا أَتَِّبْعوهُ  وُتْم صواِقِقنيَ ِإنْ .ِعْنِد اّللَِّ ُهَل أَْهودى ِمنوْ   لو  ابحلجو ،فمن وغاي  املطاو ايو  ا نصوا ،ووهوذ  «   ُكنوْ
وا  ْسوَتِجيُبلايَ  َ ْ فَوِإنْ »:ان  إىل احل  بعد هذا فهل ذو اهلولى املكابر،الوذي   يسوتند إىل قليول َلَك،فَواْعَلْم أَ َّ

َ   يَوْهدِ ِمَن اّللَِّ   ُهدى  ْْيِ َوَمْن َأَضُل ِ َِّن اتوََّبَع َهلاُ  بِغَ .يَوتَِّبُعلَن أَْهلاَءُهمْ   « ..ي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ ف ِإنَّ اّللَّ
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أن يكوولن  علمووه إ إن احلوو  يف هووذا القوورآن لبووني وإن حجوو  هووذا الوودين للاضووح ،فما يتخلوو  عنووه أحوود ي
دئوذ   بود هللى،وعناإما إخالص للح  وخللص من :وإوما لطريقان   تلة هلما.اهللى هل الذي يصد 
   مون غموولم يفو  حجوو. وإما  واراة يف احلوو  واتبواع للهوولى فهول التكووذيه والشوقا.مون ا ميوان والتسووليم

 كما يدعك أصحاب اهللى املغرضلن..العقيدة،أو ضع  يف احلج ،أو نقا يف الدليل
وووا يَوتَِّبعُووولَن أَْهوولاءَ » ا و  هلوووكلمووو  مووون اّلِل   راق .طعاقوهكوووذا جزموووا و « ..ُهمْ فَووِإْن َ ْ َيْسوووَتِجيُبلا لَوووَك فَووواْعَلْم أَ َّ

م و   حجوووو  هلوووومتجنلن  .إن الووووذين   يسوووتجيبلن هلووووذا الوووودين مغرضوووولن غوووْي معووووذورين.معقوووه عليهووووا .
ف بِغَوْْيِ ُهوَع َهولا ُ َوَمْن َأَضُل ِ َِّن اتوَّبَو»:معذرة،متبعلن للهلى،معرضلن عن احل  اللاض  ..وهوم « دى  ِموَن اّللَِّ

 ..« ِإنَّ اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ »:يف هذا لامللن ابغلن
علمووووا ّبووووذا   ُييطوووولاإن هووووذا الوووونا ليقطووووع الطريوووو  علووووى املعتووووذرين  وووووم   يفهموووولا عوووون هووووذا القوووورآن،و 
فهل .عوووذرةتسوووق  املالووودين.فما هووول إ  أن يصووول إليهم،ويعووورم عليهم،حوووَّت تقووولم احلجووو ،وينقطع ا؟دل،و 

ويظلم احلو  ظلوم نفسوه،عنه إ  ذو هلى يتبوع هولا ،و  يكوذب بوه إ  موتجن يبذاته واض  واض ،  ُييد 
 «.نيَ ِإنَّ اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلمِ ».البني و  يستح  هدى اّللِ 

 يل ..ولقد انقطع عذرهم بلصلل احل  إليهم،وعرضه عليهم،فلم يعد هلم من حج  و  قل
 « ..َل َلَعلَُّهْم يَوَتذَكَُّرونَ َوَلَقْد َوصَّْلنا هَلُُم اْلَقلْ »

 ثناء عل  مؤمنين صالحين 55 – 52الدرس الثاني:

 ليهم صلرة مونعرى تعرم وحني تنتهك هذ  ا؟لل ،فيتبني منها التلا هم ومرا هم،ذخذ معهم يف جلل  أخ
يقووو  هم،ونر ب مووون قبلتتجلى هوووذ  الصووولرة يف فريووو  مووون الوووذين أوتووولا الكتوووا.اسوووتقام  الطبوووع وخلووولص النيووو 

نَوواُهُم اْلِكتَوو:اسووتقباهلم للقوورآن املصوود  ملووا بووني أيووديهم ِإَذا ( وَ 52ْم بِووِه يُوْيِمنُوولَن )قَوْبلِووِه ُهوو اَب ِموونْ } الَّووِذيَن آتَويوْ
َلى َعَلْيِهْم قَاُللا آَمنَّا بِِه ِإنَُّه احلَُْ  ِمْن َربَِِنا  ْيتَووْلَن َأْجوَرُهْم َمورََّتنْيِ ِ َوا ولَ ِوَك يوُ ( أُ 53ْبلِوِه ُمْسوِلِمنَي )نَّا ِمْن قوَ انَّ كُ إِ يُوتوْ
ِإَذا  َُِعلا اللَّْغَل أَْعَرُضولا َعْنوُه َوقَواُللا لَنَوا أَْعَمالُنَوا ( وَ 54ُقلَن ) يُوْنفِ َصَثُوا َويَْدَرُءوَن اِبحلََْسَنِ  السَّيَِِ َ  َوِ َّا َرَزقْوَناُهمْ 

َتغِ   [..55 - 52:قصا({ ]ال55ك اْ؟َاِهِلنَي )َوَلُكْم أَْعَماُلُكْم َساَلم  َعَلْيُكْم َ  نَوبوْ
قوووورأ  فلما قوووودملا علووووى النوووول ،نزلووووحل يف سووووبعني موووون القسيسووووني بعووووثهم النجاكووووك:قووووال سووووعيد بوووون جبْي

} :ونزلحل فويهم هوذ  اهليو  األخورى،فجعللا يبكلن وأسلملا،َواْلُقْرآِن احلَِْكيِم { حَّت ختمها.} يك :عليهم
َناُهُم اْلِكَتابَ  َلى َعَلْيِهْم قَاُللا آَمنَّوا بِوِه ِإنَّوُه احْلَوُ  ِموْن َربِِنَوا ِإانَّ ُكنَّوا ِموْن .ِمْن قَوْبِلِه ُهْم بِِه يُوْيِمُنلنَ  الَِّذيَن آتَويوْ َوِإَذا يُوتوْ
 ..1870ملحدين رلصني هلل مستجيبني له.:أي،من قبل هذا القرآن كنا مسلمني:قَوْبِلِه ُمْسِلِمنَي { يعب

َوُهووووَل ِ َِكَ ،ِعْشووووُروَن َرُجووووال  أَْو َقرِيووووه  ِمووووْن َذلِووووَك ِمووووْن  قَووووِدَم َعلَووووى َرُسوووولِل اّللِِ مثُِ :وروى قَوووواَل ابْووووُن إْسووووَحا َ 
َورَِجوووال  ِموووْن الِنَصووواَرى،ِحنَي بَوَلَغُهوووْم َخوووَثُُ  ِموووْن احْلََبَشوووِ ،فَوَلَجُدوُ  يف اْلَمْسوووِجِد َفَجَلُسووولا إلَْيوووِه وََكِلُمووولُ  َوَسوووأَُللُ  

إىَل َعِمووا أَرَاُقوا،َقَعوواُهْم َرُسوولُل اّللِِ يَِتِهْم َحووْلَل اْلَكْعبَووِ  مل فَوَلِمووا فَوَرغُوولا ِمووْن َمْسووأََلِ  َرُسوولِل اّللِِ قُوووَرْيا  يف أَنْوودِ 
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ُملا َعْنوُه اْعَ ََضوُهْم فَوَلِموا قَوا.فَوَلِما  َُِعلا َكاَن يُلَصُ  هَلُْم يف ِكَتاِّبِْم ِمْن أَْمرِِ  .اّللِِ َعِز َوَجِل َوَتاَل َعَلْيِهْم اْلُقْرآَن 
،فَوَقاُللا هَلُْم َخيِوَبُكْم اّلِلُ ِموْن رَْكوه  بَوَعوَثُكْم َموْن َورَاءَُكومْ  ِموْن أَْهوِل ِقيوِنُكْم  أَبُل َجْهِل ْبُن ِهَشام  يف نَوَفر  ِمْن قُوَرْيا 

 ِعْنَدُ  َحَِّت فَاَرقْوُتْم ِقيَنُكْم َوَصِدقْوُتُملُ  ِ َوا قَواَل َموا نَوْعلَوُم تَوْرَ ُقوَن هَلُْم لَِتْأتُلُهْم خِبََثِ الِرُجِل فَوَلْم َتْطَمِ ِن جَمَاِلُسُكمْ 
فَوَقاُللا هَلُْم َساَلم  َعَلْيُكْم َ  ُْنَواِهُلُكْم لَنَوا َموا حَنْوُن َعَلْيوِه َوَلُكوْم َموا أَنْووُتْم َعَلْيوِه َ ْ .أَْو َكَما قَاُللا .رَْكب ا َأمْحََ  ِمْنُكْم 

 " . َسَنا َخْْي اأَنُْل أَنْوفُ 
فِويِهْم نَوزَلَوحْل  -َوَاّلِلُ أَْعلَوُم  -فَويُوَقواُل .َويُوَقاُل إِن النِوَفَر ِمْن الِنَصاَرى ِمْن أَْهوِل َْنْرَاَن،فَوَاّلِلُ أَْعلَوُم َأِي َذلِوَك َكواَن 

نَوواُهُم اْلِكتَوواَب ِمووْن قَوْبلِووِه ُهووْم بِووِه يُوْيِمنُوولنَ  لَووى َعلَووْيِهْم قَوواُللا آَمنِووا بِووِه ِإنِووُه احْلَووِ  َهووُيَ ِء اهْلاَيُت } الِووِذيَن آتَويوْ  َوِإَذا يُوتوْ
َتغِوووك ِموووْن َربِونَوووا ِإاِن ُكنِوووا ِموووْن قَوْبلِوووِه ُمْسوووِلِمنَي { إىَل قَوْللِوووِه } لَنَوووا أَْعَمالُنَوووا َوَلُكوووْم أَْعَمووواُلُكْم َسووواَلم  َعلَووويْ  ُكْم َ  نَوبوْ

َموا :ْلحل ابْوَن ِكوَهاب  الِزْهورِِي َعوْن َهوُيَ ِء اهْلاَيِت فِويَمْن أُنْوزِْلَن فَوَقواَل ِ  َوَقْد َسوأَ :اْ؟َاِهِلنَي { قَواَل ابْوُن إْسوَحا َ 
ُهْم .َأْ َُع ِمْن ُعَلَمائَِنا َأِوُِن أُنْوزِْلَن يف الِنَجاِكوِك َوَأْصوَحابِِه  َواهْليَوُ  ِموْن ُسولرَِة اْلَمائِوَدِة ِموْن قَوْللِوِه } َذلِوَك ِ َِن ِمونوْ

َنا َمَع الِشاِهِديَن {ِقِسيِسنَي وَ   1871رُْهَباان  َوَأِوُْم َ  َيْسَتْكِثُوَن { إىَل قَوْللِِه } فَاْكتُوبوْ
لملنووووه و  ّ وقع،يعوأاي موووون كووووان الووووذين نزلووووحل يف أموووورهم هووووذ  اهلايت،فووووالقرآن يوووورق املشووووركني إىل حوووواق

طم ن رآن،وتلقووووينكرونووووه.كك يقفهووووم وجهووووا للجووووه أمووووام  وووولذج موووون النفوووولس ااالصوووو  كيوووو  تتلقووووى هووووذا ا
لى و  موون  هووصوواق موون  و  يصوودها عنووه.إليووه،وترى فيووه احلوو ،وتعلم مطابقتووه ملووا بووني أيووديها موون الكتوواب

علوى احلو   الء،وتصوثالذي آمنحل بوه موا يصويبها مون أذى وتطواول مون ا؟ه كثايء وهتمل يف سبيل احل 
 « ..ُنلنَ بِِه يُوْيمِ  ِه ُهمْ قَوْبلِ  الَِّذيَن آتَوْيناُهُم اْلِكتاَب ِمنْ ».يف وجه األهلاء ووجه ا يذاء

حلوو  يف اولووه عوور  وهووذ  إحوودى اهلايت علووى صووحته،فالكتاب كلووه موون عنوود اّلِل،فهوول متطوواب ،من أويت أ
آَمنَّوووا :اُللاقَعلَوووْيِهْم  ا يُوْتلوووىَوِإذ»آخر ،فانموووأن لوووه،وآمن بوووه،وعلم أنوووه مووون عنووود اّلِل الوووذي نوووزل الكتووواب كلوووه.

الوتووه يووة   ُيتوواج إىل أكثوور موون تل موون اللضوول   ..فهوو« نيَ ِإانَّ ُكنَّووا ِمووْن قَوْبلِووِه ُمْسووِلمِ .َربِِنوواِإنَّووُه احْلَووُ  ِمووْن .بِهِ 
لوووذي   االلاحووود  فيعووور  الوووذين عرفووولا احلووو  مووون قبووول أنوووه مووون ذلوووك املعني،وأنوووه صووواقر مووون ذلوووك املصووودر

 «.ِلِمنيَ ِإانَّ ُكنَّا ِمْن قَوْبِلِه ُمسْ ».« .ِإنَُّه احلَُْ  ِمْن َربِِنا».يكذب
 لقوووورآن  جوووورقصوووودقلا اب وا سووووالم ّلِل هوووول قيوووون املوووويمنني بكوووول قين.هووووي ء الووووذين أسوووولملا ّلِل موووون قبوووول،مث

 « ..أُولِ َك يُوْيتَوْلَن َأْجَرُهْم َمرََّتنْيِ ِ ا َصَثُوا»: اعه
ن يف علوووى الوووديا سوووتقام  و .ومغالبووو  اهلووولى والشهلة.إسوووالم القلوووه واللجه.الصوووث علوووى ا سوووالم ااالا

أول ك ييتلن أجورهم مرتني،جوزاء علوى ذلوك الصوث،وهل عسوْي علوى النفلس،وأعسور الصوث .األوىل واهلخرة
وهي ء صثوا عليهوا مجيعا،وصوثوا علوى السوخري  وا يوذاء  .ما كان على اهللى والشهلة وا لتلاء وا حنرا 
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ات املنحرفو  الضوال  ا؟اهلو  يف كول كما سبقحل الرواي ،وكما يقع قائما للمستقيمني علوى قيونهم يف اجملتمعو
 « ..َويَْدَرُ َن اِبحلََْسَنِ  السَّيَِِ  َ »:زمان ومكان

 ء علوى كوثايء سوتعالإنه ا.وهل أكود مينو  مون جمورق الصوث علوى ا يوذاء والسوخري .وهذا هول الصوث كوذلك
لوك  ذجو  أخورى بعود  قر م  مثالنفك،ورغبتها يف قفع السخري ،ورق األذى،والشفاء من الغيج،والثق اب نتقا

لرمحوو    واهلودوء وابلطمأنينوواليت توورق القبوي  اب؟ميوول وتقابول ا؟اهوول السواخر اب.قرجو  السووماح  الراضوي .كله
موووا  رضووولنه،فيلقلنضووواهم ويوا حسوووان وهووول أفووو  مووون العظمووو    يبلغوووه إ  امليمنووولن الوووذين يعوووامللن اّلِل فْي 

 يلقلن من الناس راضني مطم نني.
نفلسووووهم  ذكوووور  لسووووماح  ملال،عقووووهاب..وكأ ووووا أراق أن يووووذكر  احوووو  نفلسووووهم « ْقنوووواُهْم يُوْنِفُقوووولنَ َوِ َّووووا َرزَ »

ن قوووويم ل أكووووث مووووهوووومنبع ا سووووتعالء علووووى كووووهلة النفك،وا عتووووزاز  ووووا :فهما موووون منبووووع واحوووود.اب حسووووان
 رآن.األوىل يف النفك،والثاني  يف املال.وكثْيا ما يرقان متالزمني يف الق.األرم
َل أَْعَرُضوولا عُوولا اللَّْغووذا  َِ َوإِ »:خوورى موون صووف  النفوولس امليمنوو  الصووابرة علووى ا سووالم ااالصوو  للعقيوودةوصووف  أ

 « ..ِلنيَ َتِغك اْ؟اهِ   نَوبوْ .َسالم  َعَلْيُكمْ .لَنا أَْعمالُنا َوَلُكْم أَْعماُلُكمْ :َعْنُه،َوقاُللا
ون أن يضوي  اللقوحل ق ل اهلوذر الوذي يقتولوهو.واللغل فارغ احلدية،الذي   نائول هتوه،و  حاصول وراء 

 فسووووووود احلوووووووكيوهل البوووووووذيء مووووووون القووووووولل الوووووووذي .إىل القلوووووووه أو العقووووووول زاقا جديووووووودا،و  معرفووووووو  مفيووووووودة
 أوجه إىل رانه أم حكك عن غائه.:واللسان،سلاء

ي  كوالتفهك مشوغلل  ب.البوذاء والقللب امليمن    تلغل ذلك اللغل،و  تستمع إىل ذا  اهلذر،و  تعو  ّبوذا
 « ..لا َعْنهُ َوِإذا  َُِعلا اللَّْغَل أَْعَرضُ »:ا ميان،مرتفع   كلاقه،متطهرة بنلر 

ل ن معهووم يف جوود  يوودخلل ولكوونهم   يهتوواجلن و  يغتوواللن و  اووارون أهوول اللغوول فووْيقون علوويهم  ثلووه،و 
 حلله،ألن ا؟دل مع أهل اللغل لغل إ ا ي كلوم يف ملاقع  وسالم.

اوْي،ويف رغبو  يف اهلدايو  ،ويف قعواء ابكوذا يف أقب..ه« َسوالم  َعلَوْيُكمْ .نا أَْعمالُنا َوَلُكْم أَْعماُلُكمْ لَ :َوقاُللا »
َتِغك اْ؟اِهِلنيَ »:مع عدم الرغب  يف املشارك .. هم و  أن ْنواريقتنوا الثموني،و نفو  معهوم ..و  نريد أن ن«   نَوبوْ

 يف لغلهم أو نسمع إليه صامتني .
يخ ابلسووووماح  كمووووا تفوووو.لتفيخ ابل فووووع عوووون اللغ.ضووووي   للوووونفك امليمنوووو  املطم نوووو  إىل إمياووووواإوووووا صوووولرة و 

  ال،و  راصوومك  للجهووفال مشووار .واللق.وترسووم ملوون يريوود أن يتووأقب  قب اّلِل نريقووه واضووحا   لووبك فيووه
 .سكءلجارم املإ ا هل ال فع والسماح  وحه ااْي حَّت ل.هلم،و  ملجدة عليهم،و  ضي  ّبم

 الهداية بين قدر هللا واخايار ا نسان 56الدرس الثالث:

يف جهوواق  معهووم لإلميووان علووى أن يتلوول علوويهم  - -هووي ء الووذين آمنوولا موون أهوول الكتوواب   يووزق الرسوولل 
فلم يقودر اّلِل لوه .ووراء  من قلمه من جهد جهد  لييمن ومن أحه بكل نفسه أن يهديوه لإلسوالم.القرآن
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إ وا يهودي اّلِل مون يعلوم مون نفسوه موا .ليهودي مون ُيه - -وما كوان النول .نفسوهذلك ألمر يعلمه من 
 يستح  به اهلدى ومن هل مستعد لإلميان ..

َ يَوْهِدي َمْن َيشاءُ »  « ..ْلُمْهَتِدينَ أَْعَلُم ابِ  َوُهلَ .ِإنََّك   هَتِْدي َمْن َأْحبَوْبحَل،َولِكنَّ اّللَّ
 ،ويق  قونوه يف وجوه وقد كوان ُيلنوه وينصور  - -له عم النل ورق يف الصحيحني أوا نزلحل يف أيب نا

يف  وحصووووارهم قريا،وُيميووووه حووووَّت يبلوووو  قعلتووووه،وُيتمل يف سووووبيل ذلووووك مقانعوووو  قووووريا لووووه ولبووووب هاكووووم
ّلِل قعوا  رسولل ا اللفواة فلموا حضورته.ولكنه إ وا يفعول ذلوك كلوه حبوا  بون أخيه،ومحيو  وإابء وبلة.الشعه

- - مر .انه من ألل يف ا سالم،فلم يكته اّلِل له هذا،ملا يعلمه سبحإىل ا ميان والدخ 
 أاََب نَالِوه  اْلَلفَواُة َجواَءُ  ُ  أَنَّوُه َلمَّوا َحَضوَرتْ ُه َأْخوثََ يِه أَنَّ َعِن اْبِن ِكَهاب  قَاَل َأْخَثَىِن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّه َعْن أَبِ 

،َوَعبْ فَوَلَجَد ِعْنَدُ  أَ  -  -َرُسلُل اّللَِّ    -ُسولُل اّللَِّ بْوِن اْلُمِغْيَِة،قَواَل رَ  ىِب أَُميَّو َ َد اّللَِّ ْبَن أَ اَب َجْهِل ْبَن ِهَشام 
ُ،َكِلَم   أَ » أَلىِب نَاِله   - ،ُقْل َ  إَِلَه ِإ َّ اّللَّ  « .َد اّللَِّ  ِّبَا ِعنْ ْكَهُد َلكَ اَي َعمِِ

،أَتَوْرَغووُه َعووْن ِملَّووِ  َعْبووِد اْلُمطَّلِووِه فَولَووْم يوَووَزْل َرُسوولُل اّللَِّ  فَوَقوواَل أَبُوول َجْهوول  َوَعْبووُد اّللَِّ بْوونُ   -َأىِب أَُميَّووَ  اَي أاََب نَاِله 
 -  َْبووووِد يَوْعرُِضووووَها َعَلْيووووِه،َويَوُعلَقاِن بِِتْلووووَك اْلَمَقالَووووِ ،َحَّتَّ قَوووواَل أَبُوووول نَالِووووه  آِخووووَر َمووووا َكلََّمُهووووْم ُهووووَل َعلَووووى ِملَّووووِ  ع

ُ اْلُمطَّلِ  أََموا َواّللَِّ أَلْسوتَوْغِفَرنَّ َلَك،َموا َ ْ أُنْوَه َعْنوَك »  -  -فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ .ِه،َوَأىَب أَْن يَوُقلَل َ  إِلَوَه ِإ َّ اّللَّ
ُ تَوَعاىَل ِفيوِه }َموا َكواَن لِلنَّوِلِِ َوالَّوِذيَن آَمنُولا أَْن َيْسوتَوْغِفُروا لِْلُمْشورِكِ .«  نَي َولَوْل َكوانُلا أُوِ  قُووْرىَب ِموْن بَوْعوِد فَأَنْوَزَل اّللَّ

ُْم َأْصَحاُب ا؟َِْحيِم ) َ هَلُْم َأوَّ  1872[ 113:( { ]التلب 113َما تَوَبنيَّ
ووووووووهِ قَوووووووواَل َرُسوووووووولُل هللِا :وروا  مسوووووووولم َعووووووووْن َأيب ُهَريْورََة،قَالَ  ُ،َأْكووووووووَهْد لَووووووووَك ِّبَووووووووا يوَووووووووْلَم :ُقلْ :لَِعمِِ  َ إِلَووووووووَه ِإ َّ اّللَّ

،يَوُقلُللنَ :اَموووِ ،قَالَ اْلِقيَ  َين قُوَرْيا  ُ َعوووزَّ :َلْل َ أَْن تُوَعوووْيِِ َنَك،فَوووأَنْوَزَل اّللَّ َوووا مَحَلَوووُه َعلَوووى َذلِوووَك اْ؟َزَُع،ألَقْووووَرْرُت ِّبَوووا َعيوْ ِإ َّ
 1873}ِإنََّك َ  هَتِْدي َمْن َأْحبَوْبحَل{.:َوَجلَّ 

هل :وكووان آخوور مووا قالووه.يف أيب ناله وروى عوون ابوون عبوواس وابوون عموور وجماهوود والشووعل وقتوواقة أوووا نزلووحل
 1874على مل  عبد املطله.

 - -فهذا عوووم رسووولل اّلِل .وإن ا نسوووان ليقووو  أموووام هوووذا ااوووث موووأخلذا بصووورام  هوووذا الووودين واسوووتقامته
وكودة حوه رسولل  - -وكافله وحاميه والذائد عنه،  يكته اّلِل له ا ميوان،على كودة حبوه لرسولل اّلِل 

وقود علوم اّلِل هوذا .ك أنه إ ا قصد إىل عصبي  القراب  وحه األبلة،و  يقصد إىل العقيدةذل.اّلِل له أن ييمن
مون حصو   -أمور اهلدايو   -ويرجل .فوأخرج هوذا األمور  - -منه،فلم يقدر لوه موا كوان ُيبوه لوه رسولل اّلِل 

علووى الووداعني ومووا .وما علووى الرسوولل إ  البالغ.وجعلووه خاصووا إبراقتووه سووبحانه وتقوودير  - -رسوولل اّلِل 

                                                 
 (141[ )163/ 1املكنز ] -( وصحي  مسلم1360[)283/ 5املكنز ] -صحي  البخارى-1872
 144[166/ 1املكنز ] -وصحي  مسلم 8960( 9610[)542/ 3مسند أمحد )عا  الكته( ]-1873
 14ميسسو  الرسوال  ]-[وتفسوْي الطوثي247/ 6قار نيبو  ]-[ وتفسْي ابن كثوْي550/ 7للمطبلع ] ملاف -الدر املنثلر للسيلنك -1874

/510]17325 
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والقللب بعد ذلك بني أصابع الرمحن،واهلدى والضالل وف  موا يعلموه مون قلولب العبواق .بعد  إ  النصيح 
 واستعداقهم للهدى أو للضالل.

 أمن قريش في مكة ول ت نأرهم لمصارع السابقين 61 - 57الدرس الرابع:

افو  أن يفقودوا سولطاوم رن عون اتباعوه معتوذري - -واهلن اكء السيا  إىل قوللتهم الويت قاللهوا للرسولل 
و لووك القبائوول،أتتتخطفهم علووى قبائوول العوورب اجملوواورة،اليت تعظووم الكعب ،وتوودين لسوودنتها،وتعظم أصوونامها،ف

ن لن األموون وأيووأيوون يكوو فيبني هلووم.يووتخطفهم أعوودا هم موون وراء كووبه ا؟زيوورة قون أن تسوواندهم هووذ  القبائوول
سوولرة عوون  هووذ  الحاضوورهم الووذي يشووهدونه،بعد مووا أابن هلووم يف يكوولن ااوول  موون واقعهووم التووارحك،ومن

ن أسوووباب عوووواووولل معهوووم جللووو  يف مصوووارع الغوووابرين تكشووو  هلوووم كوووذلك .ذلوووك يف قصووو  ملسوووى وفرعلن
د للو  أخورى أبعوجمث .ايتاهلال  احلقيق   ثل  يف البطور وقلو  الشوكر والتكوذيه ابلرسول وا عورام عون اهل

ِإْن :لاَوقوالُ  »:ّللِ اموا عنود  هوا ضوآل  احليواة الودنيا كلهوا ومتاعهوا إىل جولارتكش  عن حقيق  القويم وتبودو في
ف ُكوُاْوب إِلَْيوِه مَثَوراُت   َرموا  آِمنوا  ْم حَ أََو َْ ُ َكِِوْن هَلُو.نَوتَِّبِع اهْلُدى َمَعوَك نُوَتَخطَّوْ  ِموْن أَْرِضونا لِِ َكوْكء  رِْزقوا  ِموْن لَوُدانَّ

ْسوَكْن ِموْن بَوْعوِدِهْم ِإ َّ تُ ِتْلَك َمسواِكنُوُهْم َ ْ ِعيَشوَتها،فَ ِطوَرْت مَ وََكْم أَْهَلْكنا ِموْن قَوْريَو   بَ .ُملنَ َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يَوْعلَ 
،وَُكنَّا حَنُْن اْللارِِينيَ  َعوَة يف  ى َحوَّتَّ َوما كاَن َرُبَك ُمْهِلَك اْلُقور .قَِليال  لُول يَوبوْ هوا َرُسول   يَوتوْ ،َوموا ُكنَّوا ا َعلَوْيِهْم آايتِنا أُمِِ

ما ِعْنوَد اّللَِّ َخوْْي  َوأَْبقوى  الُدنْيا َوزِينَوُتها،وَ اُع احْلَياةِ ء  َفَمتَوما أُوتِيُتْم ِمْن َككْ .ُمْهِلِكك اْلُقرى ِإ َّ َوأَْهُلها لاِلُملنَ 
 ُهوَل يوَوْلَم اْلِقياَموِ  ِموَن تواَع احْلَيواِة الوُدنْيا مُثَّ توَّْعنواُ  مَ َموْن مَ كَ أََفال تَوْعِقُللَنف أََفَموْن َوَعوْدانُ  َوْعودا  َحَسونا  فَوُهوَل  ِقيوِه  

 « ..اْلُمْحَضرِيَنف
 لحك للنواس أنيوهول الوذي إوا النظرة السطحي  القريب ،والتصلر األرضك انودوق،هل الوذي أوحوى لقوريا و 

لفقووووور ابويعلق علوووويهم اتبوووواع هووووودى اّلِل يعرضووووهم للمخافووووو ،ويغري ّبووووم األعداء،ويفقووووودهم العوووولن والنصوووووْي،
 « ..ناِإْن نَوتَِّبِع اهْلُدى َمَعَك نُوَتَخطَّْ  ِمْن أَْرضِ :َوقاُللا»:والبلار

د  حوووووينسوووولن أنووووه و وهم ينسوووولن اّلِل،.فهووووم   ينكوووورون أنووووه اهلوووودى،ولكنهم حووووافلن أن يووووتخطفهم النوووواس
لى األرم أن قوو ى اّلِل احلافج،وأنه وحد  احلامك وأن قلى األرم كلها   الك أن تتخطفهم وهم يف محو

هتم ا لتبووودلحل نظووور لووول خالطهووذلوووك أن ا ميووان   حوووال  قللّبم،و .كلهووا   الوووك أن تنصوورهم إذا خوووذهلم اّللِ 
  يف ل    يكولن إ،وأن ااوللقلى،و ختل  تقديرهم لاملر،ولعلملا أن األمن   يكلن إ  يف جولار اّللِ 

 البعد عن هدا .
ل لقلولب إ وا هولطمأنو  ا وأن هذا ليك و ا وليك قل  يقوالوأن هذا اهلدى ملصلل ابلقلة ملصلل ابلعزة 

ّبوووا  تعان  ا سوووا ،و حقيقووو  عميقووو  منشووويها أن اتبووواع هووودى اّلِل معنوووا  ا صوووطال  موووع انمووولس الكووولن وقل 
ّلِل ي يتبووع هوودى اوالووذ.له فوواّلِل خووال  هووذا الكوولن وموودبر  وفوو  النوواملس الووذي ارتضووا .وتسووخْيها يف احلياة
 ياة.الكلن من قلى غْي حمدوقة،وذوي إىل ركن كديد،يف واقع احل يستمد  ا يف هذا
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لوه السوياقة  نهج تكولنوحني يتحق  هذا امل.حياة واقع  يف هذ  األرم.إن هدى اّلِل منهج حياة صحيح 
   اهلخوووورة و نيا ونريوووووميزتووووه أنووووه   انفصووووال فيووووه بووووني نريوووو  الوووود.األرضووووي  إىل جانووووه السووووعاقة األخروي 

 موووا معوووا بووورابطل يربطههوووإ وووا .ذ  احليووواة الووودنيا أو تعطيلهوووا ليحقووو  أهووودا  احليووواة اهلخرةيقتضوووك إلغووواء هووو
ريوووووو  إىل وموووووون مث يكوووووولن الط.صووووووال  القلووووووه وصووووووال  اجملتمووووووع وصووووووال  احليوووووواة يف هووووووذ  األرم:واحد
ق هلخووورة واالووول رة جنووو  افالووودنيا مزرعووو  اهلخرة،وعموووارة جنووو  هوووذ  األرم وسوووياقهتا وسووويل  إىل عموووا.اهلخرة
 بشرط اتباع هدى اّلِل.والتلجه إليه ابلعمل والتطلع إىل رضا ..فيها

يف  نعو  والسوياقةقولة واملوما حدّ ق  يف  ريو  البشوري  أن اسوتقامحل مجاعو  علوى هودى اّلِل إ  منحهوا ال
 احلياة. أمان  ااالف  يف األرم وتصري .واي  املطا  بعد إعداقها حلمل هذ  األمان 

ّلِل اوة أعوووووووداء يشوووووووفقلن مووووووون عووووووودا.مووووووون اتبووووووواع كوووووووريع  اّلِل والسوووووووْي علوووووووى هدا وإن الكثوووووووْيين ليشوووووووفقلن 
اقي   وإن  ا قتصوومكرهم،ويشفقلن مون شلوه ااصولم عليهم،ويشوفقلن مون املضوايقات ا قتصواقي  وغوْي

 «.نتخط  من أرضنا إن نتبع اهلدى معك»:- -هك إ  أوهام كأوهام قريا يلم قالحل لرسلل اّلِل 
 ن الزمان.اّلِل سيطرت على مشار  األرم ومغارّبا يف ربع قرن أو أقل مفلما اتبعحل هدى 

م ن الوذي جعول هلوألمونف وموفمن الوذي وهوبهم ا.وقد رق اّلِل عليهم يف وقتها  ا يكذب هوذا العوذر امللهولم
 احلورم مون  تتجموع يف البيحل احلورامف ومون الوذي جعول القلولب هتولى إلويهم همول مون مثورات األرم مجيعواف

َكووْكء   ب إِلَْيووِه مَثَوراُت ُكولِِ آِمنوا  ُاْو َحَرمووا   أََوَ ْ ُ َكِِوْن هَلُومْ »:،وقود تفرقووحل يف ملاننهوا وملا هوا الكثووْيةكول أرم
ف ي مكون هلوم هوذا ذواّلِل هول الودى اّلِل،..فما ابهلم حوافلن أن يوتخطفهم النواس لول اتبعولا هو« رِْزقا  ِمْن َلُدانَّ

ِكوونَّ َول»تقوواةف   لوم وهووماهيمف أفموون أموونهم وهووم عصوواة،يدع النوواس يتخطفوواحلوورم اهلموون منووذ أايم أبوويهم إبوور 
 ألمر كله ّلِل.الملن أن مرق و  يع.ف ..  يعلملن أين يكلن األمن وأين تكلن املخا« َأْكثَوَرُهْم   يَوْعَلُملنَ 

 :يتقلهالفاهلال   فأما إن أراقوا أن يتقلا املهالك حقا،وأن ذمنلا التخط  حقا،فها هك ذي عل 
،وَُكنَّوا حَنْوُن الْولارِِينيَ ْن بَوْعوِدِهْم ِإ َّ قَلِ  ُتْسوَكْن ِموُهْم  َْ وََكْم أَْهَلْكنا ِمْن قَوْريَ   َبِطَرْت َمِعيَشَتها فَِتْلَك َمساِكنوُ » « يال 
.. 

رم اهلمووون  ذلوووك احلووووقووود أوتووولا مووون نعمووو  اّللِ .إن بطووور النعم ،وعووودم الشوووكر عليهوووا،هل سوووبه هوووال  القرى
ن عرفلوووووا،ويرو رووووووا ويذروا إذن أن يبطووووروا،وأ  يشووووكروا،فيحل ّبووووم اهلووووال  كمووووا حوووول ابلقوووورى الوووويت يفليحوووو

  هوودّ عوون وبقيووحل كاخصوو.« قَلِوويال  َ ْ ُتْسووَكْن ِمووْن بَوْعووِدِهْم ِإ َّ »..مسوواكن أهلهووا الوودايرين خاويوو  خاليوو  
نَّوا حَنْوُن وَكُ »هم أحود يهوا بعودا،و  ير مصارع أهلها،وتروى قص  البطر ابلنعم  وقد فب أهلها فلوم يعقبولا أحود

ه الووويت  فتلك هوووك سووونت.مهوووا رسوول علوووى أن اّلِل   يهلوووك تلووك القووورى املتبطووورة إ  وقوود أرسووول يف أ«.الْوولارِِينيَ 
َعوووَة َوموووا كووواَن َربُوووَك ُمْهلِوووَك اْلُقووورى َحوووَّتَّ يوَ »:كتبهوووا علوووى نفسوووه رمحووو  بعبووواق  هوووا رَ يف بوْ لُووولا َعلَوووْيِهمْ  أُمِِ  ُسووول   يَوتوْ

 « ..آايتِنا،َوما ُكنَّا ُمْهِلِكك اْلُقرى ِإ َّ َوأَْهُلها لاِلُملنَ 
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رسوووال  إىل بلووو  منوووه الأن تكووولن مركوووزا ت -أي كثاهوووا أو عاصووومتها  -وحكمووو  إرسوووال الرسووولل يف أم القووورى 
 فهل.قووورى العربيووو يف مكووو  أم ال - -وقووود أرسووول النووول .األنووورا  فوووال تبقوووى حجووو  و  عوووذر فيهوووا ألحد

« ُلهووووا لوووواِلُملنَ  َّ َوأَهْ ْلُقوووورى إِ اَومووووا ُكنَّووووا ُمْهِلِكووووك ».عاقبوووو  املكووووذبني قووووبلهم بعوووود مووووا جوووواءهم النووووذير ينووووذرهم
ة الوووودنيا رم احليووووايكووووذبلن ابهلايت عوووون معرفوووو  وعوووون يقووووني  علووووى أن متوووواع احليوووواة الوووودنيا بكاملووووه،وع..

هوووم نووولال هوووذ  لبشووور كلتسووو  لمجيعووه،وما مكووونهم اّلِل فيوووه مووون األرم،وموووا وهوووبهم إاي  موون الثمرات،وموووا ي
حْلَيووواِة الوووُدنْيا اء  َفَمتووواُع ْن َكوووكْ َوموووا أُوتِيوووُتْم ِمووو»:احليووواة،إن هووول إ  كوووكء ضووو يل زهيووود،إذا قووويك  وووا عنووود اّللِ 

 «.أََفال تَوْعِقُللَنف.َوما ِعْنَد اّللَِّ َخْْي  َوأَْبقى .َوزِينَوُتها
لويهم موون عن بووه اّلِل   ملوا ميوواألرم واملتواع وحوود  و  وهوذا هول التقوولمي األخوْي   ملوا حشوولن فلتوه موون األمون

قولمي األخوْي إ ا هول الت. فيوه وحود التمكني والثمار واألمان وحد  و  ملا وهبه اّلِل للقرى مث أهلكها ابلتبطور
لوه كإنوه  .والدمار ه اهلوال لكل ما يف هذ  احلياة الدنيا حوَّت لول سواغ،وحَّت لول كمول،وحَّت لول قام،فلوم يعقبو

أَفَووووال »بيعتووووه وأبقووووى يف مدتووووه.نخووووْي يف « قووووى  َوأَبْ َومووووا ِعْنووووَد اّللَِّ َخووووْْي  ».« .توووواُع احْلَيوووواِة الووووُدنْيا َوزِينَوُتهوووواَفمَ »
 « ..تَوْعِقُللَنف

هووذ  الصوويغ   تعقيووه يفوموون مث اووكء ال.واملفاضوول  بووني هووذا وذا  هتوواج إىل عقوول يوودر  نبيعوو  هووذا وذا 
  للتنبيه  عمال العقل يف ا ختيار 

َوْعودا  َحَسونا    َوَعوْدان ُ أََفَمونْ »:ويف واي  هذ  ا؟لل  يعرم عليهم صفحيت الدنيا واهلخرة،وملن كاء أن حتار
 « ..َن اْلُمْحَضرِيَنفْلِقياَمِ  مِ ايَوْلَم  فَوُهَل  ِقيِه َكَمْن َمتوَّْعناُ  َمتاَع احْلَياِة الُدنْيا مُثَّ ُهلَ 

موون انل  ذ  صووفح وهوو.سوونا فلجوود  يف اهلخوورة حقووا وهوول   بوود  قيهفهووذ  صووفح  موون وعوود  اّلِل وعوودا ح
كورا  بْي يولحك اب  والتع.ابمتاع احليواة الودنيا القصوْي الزهيود،مث هوا هول ذا يف اهلخورة حمضور إحضوارا للحسو

راء و ينتظووورهم مووون  ضووورين،ملاالوووذين اووواء ّبوووم مكووورهني خوووائفني يووولقون أن   يكلنووولا حم« ِموووَن اْلُمْحَضووورِينَ »
 ب على ذلك املتاع القصْي الزهيد  احلسا

فحَّت لول كوان ذلوك  « نا ِمْن أَْرضِ َتَخطَّ ْ ِإْن نَوتَِّبِع اهْلُدى َمَعَك نوُ »:وتلك واي  املطا  يف الرق على مقالتهم
يف الوودنيا  عووه األموونمكووذلك فهوول خووْي موون أن يكلنوولا يف اهلخوورة موون انضوورين  فكيوو  واتبوواع هوودى اّلِل 

يوودركلن  للن الووذين    الغووافيف اهلخوورة واألمووانف أ  إنووه   يوو   هوودى اّلِل إذن إ والتمكني،ومعووه العطوواء
 رون الووذين   اااسوووإ .حقيقوو  القوولى يف هووذا الكوولن.و  يعرفوولن أيوون تكوولن املخافوو  وأيوون يكوولن األموون

 ُيسنلن ا ختيار ألنفسهم و  يتقلن البلار.
 ا القيامةلقطات  حوال الك ار يو 67 - 62الدرس الخامس:

وعند ما يصل ّبم إىل الشانئ اهلخر الل ّبم جلل  أخرى يف مشهد مون مشواهد القيام ،يصولر مغبو  موا 
ُتْم تَوْزُعُملَنف قاَل الَِّذيَن َح َّ َعلَوْيِهُم :َويَوْلَم يُناِقيِهْم فَويَوُقللُ »:هم فيه من الشر  والغلاي  أَْيَن ُكرَكاِئَك الَِّذيَن ُكنوْ

ان يَوْعبُوووووُدونَ  َربَّنوووووا:اْلَقْللُ  اْقُعلا :َوِقيلَ .هوووووُي ِء الَّوووووِذيَن أَْغَليْنوووووا أَْغَليْنووووواُهْم َكموووووا َغَليْنوووووا،َتَثَّْأان إِلَْيوووووَك موووووا كوووووانُلا ِإايَّ
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ُْم كانُلا يَوْهَتُدونَ .ُكرَكاءَُكمْ  وُتُم :فَويَوُقللُ  َويَوْلَم يُناِقيِهمْ ».َفَدَعْلُهْم فَوَلْم َيْسَتِجيُبلا هَلُْم،َورَأَُوا اْلَعذاَب َلْل َأوَّ ماذا َأَجبوْ
فََأمَّا َمووْن  َب َوآَمووَن َوَعِمووَل صاحِلا ،فَوَعسووى أَْن .اْلُمْرَسووِلنَيف فَوَعِميَووحْل َعلَووْيِهُم اأْلَنْبوواُء يَوْلَم ِووذ  فَوُهووْم   يَوَتسوواَءُللنَ 

 « ..َيُكلَن ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ 
وووُتْم توَ أَيْوووَن ُكووورَكاِئَك الَّوووذِ  »:والسووويال األول للتووولبي  والتأنيوووه يعلوووم أن   وجووولق اليووولم  ..واّللِ « فْزُعُمووولنَ يَن ُكنوْ

 .هلي ء الشركاء،وأن أتباعهم   يعلملن عنهم كي ا،و  يستطيعلن إليهم سبيال
ملقصوولق بووه ل،فليك اولكنووه ااووزي والفضوويح  علووى ر وس األكووهاق.ومن مث   ايووه املسوو لللن عوون السوويا

عول  ،كموا كوان يفهودى اّللِ  مون جريورة إغولائهم ملون وراءهم،وصودهم عونهل ا؟لاب  إ ا ُياوللن أن يتثأوا 
ْيوَك موا كوانُلا َغَليْنوا تَوَثَّْأان إِلَ  نواُهْم َكمواأَْغَليْ  َربَّنا هُي ِء الَّوِذيَن أَْغَليْنوا»:كثاء قريا مع الناس خلفهم،فيقلللن

ان يَوْعبُوُدونَ   الغلايوو  عوون يفا هووم وقعولا لولّبم إ ووقطان علووى ربنووا إننوا   نغوولهم قسوورا،فما كوان لنووا موون سول«  ِإايَّ
مووا كووانُلا ».رميوو  إغوولائهمموون ج« كَ تَووَثَّْأان إِلَْيوو».رضووى موونهم واختيار،كمووا وقعنووا حنوون يف الغلايوو  قون إجبووار

ان يَوْعبُووُدونَ   ،و  يتلجهوولا فسوونا هلووم آهلوو ْنعوول أنإ ووا كووانلا يعبوودون أصووناما وأوتان وخلقووا موون خلقووك،و « ِإايَّ
ختوذوهم مون ركاء الوذين ازاة الشور.ا حنن ابلعباقة  عندئذ يعلق ّبوم إىل املخوزاة الويت حللولا احلودية عنهواإلين

 « ..اْقُعلا ُكرَكاءَُكمْ :َوِقيلَ »:قون اّللِ 
ئسوولن ئودهتم  والباوهووذ  فا اقعولهم و  هتربولا موون سوْيهتم  اقعوولهم ليلبولكم وينقووذوكم  اقعولهم فهووذا يولمهم

..و  « مْ هَلُوووْسوووَتِجيُبلا لَوووْم يَ فَوووَدَعْلُهْم فوَ »:ن قعوووائهم،ولكنهم يطيعووولن األمووور مقهووولرينيعرفووولن أن   جووودوى مووو
 « ..َورَأَُوا اْلَعذابَ »يكن منتظرا غْي ذا ،ولكنه ا ذ ل وا عنات  

 فليك وراء هذا امللق  إ  العذاب..ورأو  مايال وراء .رأو  يف هذا احللار
ب أمنيوو  املتموو ضوولنه،وهلشووهد إىل ذروتووه يعوورم علوويهم اهلوودى الووذي يرفوهنووا يف اللحظوو  الوويت يصوول فيهووا امل

ُولَولْ »:وهل بوني أيوديهم يف الودنيا لول أووم إليوه يسوارعلن:يف ذلك امللق  املكروب ..مث « ْهتَوُدونَ يوَ ْم كوانُلا  َأوَّ
ُتمُ َويَوْلَم يُناِقيِهْم فَويَوُقلُل،ماذا أَ  »:يعلق ّبم إىل ذلك املشهد املكروب  «  فْرَسِلنيَ اْلمُ  َجبوْ
ابلوذهلل  اجهولن السويالوم ليل وإ.ولكنه كذلك سويال التأنيوه وال ذيول.وإن اّلِل ليعلم ماذا أجابلا املرسلني

ُهوووووْم   فوَ يَوْلَم ِوووووذ   نْبووووواءُ فَوَعِميَوووووحْل َعلَوووووْيِهُم اأْلَ »:ذهلل املكوووووروب وصووووومحل الوووووذي   اووووود موووووا يقووووولل.والصووووومحل
وهم    تصووول إلووويهم،عميووواء   وكأ ا األنبووواء.املشوووهد واحلركووو  والتعبوووْي يلقوووك لووول العموووى علوووى«.يَوَتسووواَءُللنَ 

 فََأمَّووا َموونْ »اكتلن  سوووهم يف ذهوولهلم صووامتلن .يعلموولن كووي ا عوون أي كووكء  و  ميلكوولن سوويا  و  جوولااب
 .«  َب َوآَمَن َوَعِمَل صاحِلا  فَوَعسى أَْن َيُكلَن ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ 

وآمووون  عمووون  ب حل الوووذي يبلووو  الكووورب ذروتوووه ابملشوووركني،يتحدّففك اللقووو.وهوووذ  هوووك الصوووفح  املقابلووو 
 تيار ح  لالخويف اللقحل فس.وملن كاء أن حتار.وعمل صاحلا،وما ينتظر  من الرجاء يف الفال 

وإليه موورق ،ويعلم كوول كووكء،مث يوورق أموورهم وأموور كوول كووكء إىل إراقة اّلِل واختيووار  فهوول الووذي حلوو  كوول كووكء
وموووا .خرة،ولوووه احلمووود يف األوىل واهلخووورة ولوووه احلكوووم يف الووودنيا ولوووه الرجعووو  واملآباألمووور كلوووه يف األوىل واهل
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َوَربُووَك َحْلُووُ  مووا َيشوواُء َوَحْتاُر،مووا كوواَن »:ميلكوولن أن حتوواروا ألنفسووهم و  لغْيهم،فوواّلِل حلوو  مووا يشوواء وحتووار
ووا ُيْشوورُِكلنَ  ُ   إِلووَه ِإ َّ .َك يَوْعلَووُم مووا ُتِكووُن ُصووُدورُُهْم َومووا يُوْعِلُنلنَ َوَربُ .هَلُووُم ااَِْْيَُة،ُسووْبحاَن اّللَِّ َوتَعوواىل َعمَّ َوُهووَل اّللَّ

 « ..ُهَل َلُه احْلَْمُد يف اأْلُوىل َواهْلِخرَِة،َوَلُه احْلُْكُم َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ 
بعووود اسوووتعرام و « أَْرِضووونا نْ طَّوووْ  ِموووِإْن نَوتَّبِوووِع اهْلُووودى َمَعوووَك نُوَتخَ »:وهوووذا التعقيوووه اوووكء بعووود حكايووو  قووولهلم

األمون  سهم فيختاروايار ألنفاكء لتقرير أوم   ميلكلن ا خت.ملقفهم يلم احلساب على الشر  والغلاي  .
ُم مووا كوواَن هَلُوو.ُء َوَحْتارُ لُووُ  مووا َيشوواَك حَْ َوَربُوو»: أو املخافوو   ولتقريوور وحدانيوو  اّلِل ورق األموور كلووه إليووه يف النهايوو 

 ..« ااَِْْيَةُ 
حوود أن أشوواء   ميلووك لوو  مووا يإن اّلِل ح.إووا احلقيقوو  الوويت كثووْيا مووا ينسوواها النوواس،أو ينسولن بعووخ جلانبهووا

ذي وإنه هول الو. اخلقوه كوي يق   عليه كي ا و  أن يزيد أو ينقا يف خلقه كي ا،و  أن يعدل أو يبودل يف
  ميلوك أحود و ملقاموات والتكوالي  واحتار من خلقه ما يشواء ومون يشواء ملوا يريود مون الللوائ  واألعموال 

كوأن أنفسوهم    يف« ةُ ُم اْاِوْيََ موا كواَن هَلُو»..أن يق   عليوه كخصوا و  حواقت و  حركو  و  قول  و  فعوال 
 و  يف كأن غْيهم،ومرق األمر كله إىل اّلِل يف الصغْي والكبْي ..
 كوكء يناللنوه  اسوتخفهمكوي ا ُيول ّبوم،و هذ  احلقيق  لل استقرت يف األخالق والضمائر ملا سخ  الناس 

.وليك ل الوذي حتواراّلِل هو فليسولا هوم الوذين حتارون،إ وا. يديهم،و  أحزوم كوكء يفولهتم أو يفلوحل منهم
ا موووا يف ل بعووود أن يبوووذل -ولكن معنوووا  أن يتقبلووولا موووا يقوووع .معووو  هوووذا أن يلغووولا عقووولهلم وإراقهتوووم ونشوووانهم

د هم واألمور بعوا يف وسوعموفوإن علويهم .ابلرضوى والتسوليم والقبلل -ختيوار وسعهم مون التفكوْي والتودبْي وا 
 ذلك ّلِل.

قووه و  ريك لووه يف خلتووار   كووولقوود كووان املشووركلن يشووركلن مووع اّلِل آهلوو  موودعاة واّلِل وحوود  هوول ااووال  املخ
 «  ُدورُُهْم َوما يُوْعِلُنلنَ صُ ما ُتِكُن   يَوْعَلمُ َوَرُبكَ « ..»ُسْبحاَن اّللَِّ َوتَعاىل َعمَّا ُيْشرُِكلنَ ..»يف اختيار  

 فهل جمازيهم  ا يعلم من أمرهم،رتار هلم ما هم له أهل،من هدى أو ضالل.
ُ   إِلَه ِإ َّ ُهلَ  »  فال كريك له يف خل  و  اختيار...« َوُهَل اّللَّ
دلوووووووه عتووووووودبْي ،وعلى و حكمتوووووووه  لىعلوووووووى اختيووووووار ،وعلى نعمائوووووووه،وع..« لَووووووُه احْلَْموووووووُد يف اأْلُوىل َواهْلِخووووووورَةِ »

 ورمحته،وهل وحد  املختا ابحلمد والثناء.
 يقضك يف عباق  بقضائه،  راق له و  مبدل حلكمه...« َوَلُه احْلُْكمُ »
 فيقضك بينكم قضاء  األخْي ....« َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ »

فوى نيوتهم فوال خترهم وعالسولوى وهكذا يطلقهم ابلشعلر بقدرة اّلِل وتفرق إراقتوه يف هوذا اللجولق وانالعوه ع
 يف قبضووته   هووذا وهووم فكي  يشووركلن ابّلِل بعوود.عليووه موونهم خافيوو  وإليووه موورجعهم فووال تشوورق موونهم كووارقة

 يفلتلنف
 نممة هللا عل  ا نسان في أماقب الليل والنهار 73 - 71الدرس السابع:
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ار  حليوووواهتم م،واختيوووواّلِل هل مث اوووولل ّبووووم جللوووو  يف مشوووواهد الكوووولن الووووذي يعيشوووولن فيووووه غووووافلني عوووون توووودبْي
ن أسوووورار موووووراء ووووا  لوووواهريت الليوووول والنهار،ومووووا.فيوووولقج مشوووواعرهم لظوووواهرتني كوووولنيتني عظيمتني ومعاكووووهم

ْلِم اْلِقياَمووِ  يوَوواللَّْيووَل َسوْرَمدا  ِإىل   َعلَووْيُكمُ  اّللَُّ أَرَأَيْوُتْم ِإْن َجَعولَ :قُوولْ »:ا ختيوار والشووهاقة بلحدانيوو  ااوال  املختووار
ُ َعلَوووْيُكُم اجَ يْوُتْم ِإْن أَرَأَ : إِلوووه  َغوووْْيُ اّللَِّ َذْتِووويُكْم ِبِضوووياء ف أَفَوووال َتْسوووَمُعلَنف قُووولْ َمووونْ  لنَّهووواَر َسوووْرَمدا  ِإىل يوَوووْلِم َعوووَل اّللَّ

َل َلُكووُم اللَّْيووَل َوالنَّهوواَر تِووِه َجَعوووَنف َوِمووْن َرمحَْ فَووال تُوْبِصوورُ يووِهف أَ فِ اْلِقياَمووِ  َمووْن إِلووه  َغووْْيُ اّللَِّ َذْتِوويُكْم بَِلْيوول  َتْسووُكُنلَن 
تَوُغلا ِمْن َفْضِلِه،َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرو   « ..نَ لَِتْسُكُنلا ِفيِه َولِتَوبوْ

شومك وعهم مطلوع الو  يور .ىوالناس لطلل ما اعتاقوا من كر ا؟ديدين ينسلن جدهتما املتكررة اليت   تبل
ا مون رمحو  ّبوم ا يف تلاليهمودبرون مو  يت.ر وإقبال الليل إ  انقراو  يهزهم نللع النها.و  مغيبها إ  قليال

 وإنقاذ من البلى والدمار،أو التعطل والبلار،أو امللل واهلملق.
 اهد  العظيموو لهلم ومشوووالقوورآن الكوورمي يوولقظهم موون  وولق ا لوو  والعوواقة،ويلفتهم إىل الووك الكوولن موون حوو

وموا يشوعر .ذا و اقوه هوذا و النهوار أبودا،وحني حويفهم مون عل وذلك حني حيل إلويهم اسوتمرار الليول أبودا أ
 َعلَوووْيُكُم اللَّْيوووَل َعوووَل اّللَُّ جَ  ِإْن أَرَأَيْوُتمْ :قُووولْ »:ا نسوووان بقيمووو  الشوووكء إ  حوووني يفقووود  أو حوووا  عليوووه الفقووودان

 « ..َمُعلَنفَتسْ  ف أََفالِبِضياء   َمْن إِله  َغْْيُ اّللَِّ َذْتِيُكمْ .َسْرَمدا  ِإىل يَوْلِم اْلِقياَم ِ 
والنوواس يشووتاقلن إىل الصووب  حووني يطوولل ّبووم الليوول قلوويال يف أايم الشووتاء،وُينلن إىل ضووياء الشوومك حووني 

ولل قام علوووويهم الليوووول سوووورمدا إىل يوووولم .تتووولارى عوووونهم فوووو ة وراء السووووحاب  فكيوووو  ّبووووم لووول فقوووودوا الضووووياء
  للتلو  والبلار،لول   يطلوع عليهوا النهوار  وإن احلياة كلها ملعرضو.القيام ف ذلك على فرم أوم لللا أحياء

ُ َعلَوْيُكُم النَّهواَر َسوْرَمدا  ِإىل يوَوْلِم اْلِقياَمو ِ :ُقلْ » َمْن إِلوه  َغوْْيُ اّللَِّ َذْتِويُكْم بَِلْيول  َتْسوُكُنلَن ِفيوِهف .أَرَأَيْوُتْم ِإْن َجَعَل اّللَّ
 .. 1875« أََفال تُوْبِصُروَنف

 يطوولل لليوول حوونياوُينلن إىل .لل علوويهم اهلجووْي سوواعات موون النهوواروالنوواس يسوو وحلن الظووالل حووني يطوو
 هووا هتوواج إىليوواة كلواحل.وادون يف لووالم الليوول وسووكلنه امللجووأ والقرار.النهووار بعووخ سوواعات يف الصووي 

لقيامو  دا إىل يولم انهوار سورمفكي  ابلناس لل لل ال.ف ة الليل لتجدق ما تنفقه من الطاق  يف نشاط النهار
كء كو  أ  إن كول هوا النهواروإن احليواة كلهوا ملعرضو  للتلو  والبولار إن قام علي.أووم للولا أحيواءعلى فرم 

ُم اللَّْيوووَل  َجَعوووَل َلُكووومْحَتِوووهِ َوِموووْن رَ »:وكل كوووكء عنووود   قووودار.وكل صوووغْية وكبوووْية يف هوووذا الكووولن بتووودبْي.بقووودر
تَوُغلا ِمْن َفْضِلِه َولَ   « ..ُرونَ  َتْشكُ َعلَُّكمْ َوالنَّهاَر لَِتْسُكُنلا ِفيِه َولِتَوبوْ

فمووا يعطوك النواس كووي ا إ  مون فضووله .فالليول سوكين  وقرار،والنهووار نشواط وعمل،واملتجوه فيووه إىل فضول اّللِ 
مووووا يسوووور  اّلِل لكووووم موووون نعموووو  وموووون رمحوووو ،وما قبوووور  لكووووم واختووووار  موووون توووولا  الليوووول « َوَلَعلَُّكووووْم َتْشووووُكُرونَ »

                                                 
ذلوك أن السومع هول « أَفَوال تُوْبِصوُروَنف»أَفَوال َتْسوَمُعلَنف وحوني ذكور النهوار لول كوان سورمدا قوال:»حني ذكر الليول لول كوان سورمدا قوال: -1875

 ك من التناس  الفب يف األقاء. ) السيد رمحه هللا (حاس  الليل والبصر هل حاس  النهار وذل
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تاروهووا،ولكن اختارهووا اّلِل عوون رمحوو  وعون علووم وعوون حكموو  تغفلوولن والنهوار،ومن كوول سوونن احليوواة الويت   خت
 عنها لطلل ا ل  والتكرار.

 خسار  المشرهللاين يوا القيامة 75 - 74الدرس الثامن:

موووون  مووووا زعموووولاوحووووتم هووووذ  ا؟وووول ت  شووووهد سووووريع موووون مشوووواهد القياموووو  يسووووأهلم فيووووه سوووويال اسووووتنكار ع
السوووووووويال  دعاة،حية تتووووووووذاوب وتتهووووووواوى يف ملقوووووووو وجهووووووووا للجوووووووه أمووووووووام أابنوووووووويلهم املووووووو ويقفهم.كوووووووركاء

هواتُلا :   َكوِهيدا  فَوُقْلنانَوَزْعنوا ِموْن ُكولِِ أُمَّوْزُعُملَنف وَ ُتْم توَ أَْيَن ُكرَكاِئَك الَِّذيَن ُكنوْ :َويَوْلَم يُناِقيِهْم فَويَوُقللُ »:واحلساب
ُهْم ما كانُ .بُوْرهاَنُكمْ  ،َوَضلَّ َعنوْ  « ..ونَ ا يَوْف َُ ل فَوَعِلُملا أَنَّ احلَْ َّ ّللَِِّ

توه تلكيود  وتثبيلاق هنوا فهل يعو.وتصلير يلم النداء،وما فيه من سويال عون الشوركاء،قد سوب  يف جللو  ماضوي 
 وا أجابتوه  ذي يشوهدوهل نبيهوا الو.مشهد نوزع كوهيد مون كول أمو . ناسب  املشهد ا؟ديد الذي يعرم هنا

ه مجيعوا م ليشوهد  قلمومون بيونه مته وإبراز  وإفوراق والنزع حرك  كديدة،واملقصلق إقا.وما استقبلحل به رسالته
م وليك لوديه.لولاا وما فعويف ملاجه  هذا الشاهد يطله منهم برهاوم على ما اعتقدو .وليشهد قلمه مجيعا

 » كوبه  فيوه و  ريبو .  كلوه خالصوا  احلو..« فَوَعِلُمولا أَنَّ احْلَو َّ ّللَِّ »:برهان و  سبيل هلم يلم ذ إىل املكوابرة
ُهْم موووا كوووانُلا يَوْفوووَ ُونَ وَ  وقوووحل  بلاجديوووه  يف هم وموووا هوووممووون كووور  ومووون كوووركاء،فما هووول بلاجووود..« َضووولَّ َعووونوْ

د نلفووحل وقوو.فرعلنحوواجتهم إليووه يف ملقوو  ا؟وودل والثهووان  ّبووذا تنتهووك التعقيبووات علووى قصوو  ملسووى و 
خوورة هلخوورة،ومن اهلإىل ايا ورقهتا موون الوودن.ابلنفوولس والقلوولب يف تلووك اهلفووا  والعوولا  واألحووداّ واملشوواهد

 نويف سوووووونن الكوووووول ونلقحل ّبووووووا يف جنبوووووات الكوووووولن ويف أغوووووولار الووووونفك،ويف مصووووووارع الغوووووابرين،.إىل الووووودنيا
ملسووووووى  قصوووووو :سلرةومع القصووووووتني الرئيسوووووويتني يف ال.متناسووووووق  كلهووووووا مووووووع حموووووولر السوووووولرة األصوووووويل.واحلياة
 ت.ا؟ل  بات وهذ فلنستعرم الثاني  بعد تلك التعقي.وقد مضحل األوىل.وقص  قارون.وفرعلن
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 [84إل   76اآليات :(28]سور  القصص ):الوحد  الثالثة

 قصة قارون وأمقيب عليها

ِإْذ  ْلُعْصوَبِ  أُوِ  اْلُقولَّةِ  َمفاِهَوُه لَتَونُولأُ ابِ لِز موا ِإنَّ َن اْلُكنُ ِإنَّ قاُروَن كاَن ِمْن قَوْلِم ُملسى فَوَبغى َعَلْيِهْم َوآتَوْيناُ  مِ } 
َ   ُيُِوُه اْلَفورِِحنَي ) اَر اهْلِخورََة َو  تَووْنَك نَ بوْ ( َوا76قاَل لَوُه قَوْلُموُه   تَوْفورَْ  ِإنَّ اّللَّ ُ الودَّ ِصويَبَك تَوِ  ِفيموا آ َ  اّللَّ

ُ إِلَْيَك َو  تَوْبِ  الْ  ( قواَل 77ْلُمْفِسوِديَن )ا   ُيُِوُه ِإنَّ اّللََّ   اأْلَْرمِ يف َفساَق ِمَن الُدنْيا َوَأْحِسْن َكما َأْحَسَن اّللَّ
 َ ووا أُوتِيتُووُه َعلووى ِعْلووم  ِعْنووِدي أََوَ ْ يَوْعلَووْم أَنَّ اّللَّ  ُهووَل َأَكووُد ِمْنووُه قُووولَّة  َوَأْكثَوووُر ْبلِووِه ِمووَن اْلُقووُروِن َموونْ لَووَك ِمووْن قوَ ْد أَهْ قَووِإ َّ

يواَة الوُدنْيا اي رِيوُدوَن احلَْ ى قَوْلِموِه يف زِيَنتِوِه قواَل الَّوِذيَن يُ َفَخورََج َعلو (78مَجْعا  َو  ُيْسَ ُل َعْن ُذنُلِّبُِم اْلُمْجرُِمولَن )
ْْي  ِلَموْن ُب اّللَِّ َخوقواَل الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِعْلوَم َويْوَلُكوْم يَولاوَ ( 79لَْيحَل لَنا ِمْثَل ما أُويتَ قاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحجِ  َعِظيم  )

ُصوُرونَُه ْن ِف َو   يَونْ ِمونا بِِه َوِبدارِِ  اأْلَْرَم َفما كاَن لَوُه َفَخَسفْ  (80َو  يُوَلقَّاها ِإ َّ الصَّاِبُروَن )آَمَن َوَعِمَل صاحِلا  
َتِصورِيَن ) ُنوْ

 يَوْبُسوُ  َكوَأنَّ اّللََّ ُقللُولَن َويْ يَن َاَنوَّوْلا َمكانَوُه اِبأْلَْموِك يوَ ( َوَأْصوَبَ  الَّوذِ 81ِمْن ُقوِن اّللَِّ َوموا كواَن ِموَن امل
( تِْلوَك 82ْفِلُ  اْلكواِفُروَن ) بِنا َوْيَكأَنَُّه   يوُ ْينا اَََس َ  َعلَ الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاُء ِمْن ِعباِقِ  َويَوْقِدُر َلْل  أَْن َمنَّ اّللَُّ 
اُر اهْلِخرَُة َْنَْعُلها لِلَِّذيَن   يُرِيُدوَن ُعلُول ا يف اأْلَ  ( َموْن جواَء اِبحلََْسوَنِ  83 )ْلعاِقبَوُ  لِْلُمتَِّقونيَ اوَ   َفسواقا  وَ ْرِم الدَّ
 { (84 ) َّ ما كانُلا يَوْعَمُللنَ إِ لسَّيِِ اِت اِمُللا عَ فَوَلُه َخْْي  ِمْنها َوَمْن جاَء اِبلسَّيَِِ ِ  َفال ُاَْزى الَِّذيَن 

 مقدمة الوحد  

لبوولار ابءت اب ن واحلكم،وكيوو مضوحل مطووالع السوولرة بقصوو  ملسوى وفرعلن،وقوود عرضووحل فيهووا قولة السوولطا
املوووووال  رم سووووولطانواهلن عوووووكء قصووووو  قوووووارون لتعووووو.موووووع البغوووووك والظلم،والكفوووووران ابّلِل،والبعووووود عووووون هووووودا 

 وتقرر حقيقوو . موو  ااووالوالعلم،وكيوو  ينتهووك ابلبوولار مووع البغووك والبطر،وا سووتكبار علووى االوو  وجحوولق نع
سوتمتاع تولازن يف ا تودال والميوان والصوال  موع ا عالقيم،ف خا من قيم  املال والزين  إىل جانه قيمو  ا 

 بطيبات احلياة قون علل يف األرم و  فساق.
فهووول .عليهم لسوووى فبغووىو  ُيوودق القووورآن زمووان القصووو  و  مكاوووا إ وووا يكتفووك  ن قوووارون كووان مووون قوولم م

ملسوىف أم  اةيف حيو وقعحل هذ  القص  وبنل إسرائيل وملسى يف مصر قبل ااوروجف أم وقعوحل بعود ااوروج
وأن  - معليوه الِسوال -إنه كان ابن عم مللسوى :وقعحل يف بب إسرائيل من بعد ملسىف هنا  رواايت تقلل

بوه هتموو   دة ليلصوو ويزيد بعضووها فيوذكر أن قووارون آذى ملسوى،وقبر لووه مكيو.احلواقّ وقوع يف زمووان ملسوى
 .. سفحل به األرمارون،فخله يف ق الفاحش  ابمرأة معين  يف مقابل ركلة من املال،فثأ اّلِل ملسى وأذن

يوو   القوورآن كافيفا ورقت فالقصوو  كموو.ولسوونا يف حاجوو  إىل كوول هووذ  الوورواايت،و  إىل هديوود الزمووان واملكان
ووووا ان هديووود زماولل كووو.هووواألقاء الغووورم منهوووا يف سووويا  السووولرة،ولتقرير القووويم والقلاعووود الووويت جووواءت لتقرير 

ة عون لقرآني ،بعيودا صولرهتا فلنستعرضوها إذن يف.كوي ا موا تور  هديدهاومكاوا ومالبساهتا يزيد يف ق لتهوا 
 تلك الرواايت اليت   نائل وراءها ..

 طغيان قارون واعاداؤه بماله 78 - 76الدرس ا ول:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3338 

ِإْذ .ُعْصوَبِ  أُوِ  اْلُقولَّةِ لأُ اِبلْ  َمفاِهَوُه لَتَونُولِز موا ِإنَّ  اْلُكنُوِإنَّ قاُروَن كاَن ِمْن قَوْلِم ُملسى فَوَبغوى َعلَوْيِهْم َوآتَوْينواُ  ِمونَ »
وووُه اْلَفرِِحنيَ :قووواَل لَوووُه قَوْلُموووهُ  َ   ُيُِ اَر اهْلِخووورَةَ يموووا آ َ  افِ بْوتَوووِ  َوا.  تَوْفووورَْ  ِإنَّ اّللَّ ُ الووودَّ َو  تَووووْنَك َنِصووويَبَك ِموووَن  ّللَّ

ُ إِلَْيوَك،َو  تَوْبوِ  اْلفَ  َ   ُيُِوُه اْلمُ أْلَْرِم،ِإنَّ  يف اسواقَ الُدنْيا،َوَأْحِسْن َكما َأْحَسَن اّللَّ ا أُوتِيتُوُه :قالَ .ْفِسوِدينَ  اّللَّ ِإ َّ
 « ..َعلى ِعْلم  ِعْنِدي

لمووه،وهل ر مسوولكه مووع قوتقوور « قَوووْلِم ُملسووى »وهوودق قلمووه « قووارون»هكووذا تبوودأ القصوو  فتعووني اسووم بطلهووا 
 الثراء. وتشْي إىل سبه هذا البغك وهل« فَوَبغى َعَلْيِهمْ »مسلك البغك 

 .. «اْلُقلَّةِ   أُوِ  َوآتَوْيناُ  ِمَن اْلُكُنلِز ما ِإنَّ َمفاِهَُه لَتَوُنلأُ اِبْلُعْصَب ِ »
 النفلس. مث اضك بعد ذلك يف استعرام األحداّ واألقلال وا نفعا ت اليت صاحبتها يف

دخر املخبوولء املوو الكنووز هوولو  -لقوود كووان قووارون موون قوولم ملسووى،فآ   اّلِل مووا  كثْيا،يصوولر كثرتووه  نووه كنوولز 
لايء الرجووال ملعوو  موون أقووو ن مفووات  هووذ  الكنوولز تعوول اجمل -املووال الفووائخ عوون ا سووتعمال والتووداول  موون
فر ا بغوى .لركوَّت الصو و  يذكر فيم كان البغك،ليدعه جمهوال يشومل.من أجل هذا بغى قارون على قلمه..

ا بغووى ور وو -حيووان نغوواة املووال يف كثووْي موون األكمووا يصوونع   -علوويهم بظلمهووم وغصووبهم أرضووهم وأكووياءهم 
ني األغنيووواء ن قولووو  بوووح  الفقوووراء يف أمووولال األغنيووواء،كك   يكووول .علووويهم  رمووواوم حقهوووم يف ذلوووك املوووال

ن ذ  وبغْيهوا موليهم ّبوور ا بغى ع.وحدهم ومن حلهلم حماويج إىل ككء منه،فتفسد القللب،وتفسد احلياة
 األسباب.

 ي يرضوا  اّللِ لقلمي،الوذامن قلمه من ُياول رق  عن هوذا البغك،ورجعوه إىل الونهج وعلى أي  حال فقد وجد 
ّلِل موون مووال  ووا وهووبهم ا املعتوودل يف التصوور  ّبووذا الثووراء وهوول وووج   ُيوورم األيوورايء يووراءهم و  ُيوورمهم املتوواع

م،ومراعووواة هنعوووم عليأولكنوووه يفووورم علووويهم القصووود وا عتووودال وقبووول ذلوووك يفووورم علووويهم مراقبووو  اّلِل الوووذي 
اَر َوابْوتَوِ  ِفيموا آ .رِِحنيَ ُه اْلفَ    ُيُِو  تَوْفرَْ  ِإنَّ اّللََّ :ِإْذ قاَل َلُه قَوْلُمهُ »:اهلخرة وما فيها من حساب ُ الودَّ َ  اّللَّ

َ   .ْرمِ سوواَق يف اأْلَ   تَوْبووِ  اْلفَ  إِلَْيووَك،وَ  اّللَُّ اهْلِخوورََة،َو  تَوووْنَك َنِصوويَبَك ِمووَن الووُدنْيا َوَأْحِسووْن َكمووا َأْحَسوونَ  ِإنَّ اّللَّ
 «.ُيُُِه اْلُمْفِسِدينَ 

 ج احلياة.ائر مناهويف هذا القلل مجاع ما يف املنهج ا هلك القلمي من قيم وخصائا تفرق  بني س
هوواج ابمللووك لز،وا بتنوالتعلوو  ابلكفوور  الزهوول املنبعووة موون ا عتووزاز ابملال،وا حتفووال ابلثراء،..«   تَوْفوورَ ْ »
ن احلموووود ه هلووووا موووواوووو  تفوووور  فوووور  البطوووور الووووذي ينسووووك املوووونعم ابملووووال وينسووووك نعمتووووه،وما . سووووتحلاذ .وا

ِإنَّ  ..»ى العبواق ول بوه علو  تفر  فر  الوذي يسوتخفه املال،فيشوغل بوه قلبوه،ويطْي لوه لبوه،ويتطا.والشكران
ووووووووووووُه اْلَفوووووووووووورِِحنيَ  َ   ُيُِ املووووووووووووأخلذين  الفوووووووووووورحني هفهووووووووووووم يرقونووووووووووووه بووووووووووووذلك إىل اّلِل،الووووووووووووذي   ُيوووووووووووو..« اّللَّ

 ابملال،املتباهني،املتطاولني بسلطانه على الناس.
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اَر اهْلِخورََة،َو  تَووْنَك َنِصويَبكَ » ُ الودَّ ا هلوك  يف هوذا يتمثول اعتودال املونهجو ..« لوُدنْيا ِموَن اَوابْوتَوِ  ِفيموا آ َ  اّللَّ
بول .اةيف هوذ  احلي املتواع بقسو  مون و  ُيرموه أن ذخوذ.املنهج الذي يعل  قله واجد املال ابهلخورة.القلمي

 فها.ُيضه على هذا ويكلفه إاي  تكليفا،كك   يتزهد الزهد الذي يهمل احلياة ويضع
اة ا،فتنمل احليوووووهصوووويله لقوووود خلوووو  اّلِل نيبووووات احليوووواة ليسووووتمتع ّبووووا النوووواس وليعملوووولا يف األرم لتلفْيهووووا

 ملتوووواع هووووكاكوووولن وجهووووتهم يف هووووذا ذلووووك علووووى أن ت.وتتجوووودق،وتتحق  خالفوووو  ا نسووووان يف هووووذ  األرم
لان لوو  لوولن موون ألووذ  احلاواملتوواع يف هوو.اهلخوورة،فال ينحرفوولن عوون نريقهووا،و  يشووغللن ابملتوواع عوون تكاليفها

 س .ّلِل ابحلفهل ناع  من الطاعات ازي عليها ا.الشكر للمنعم،وتقبل لعطااي ،وانتفاع ّبا
الل خوك الودائم مون اء الروحو نسان،وميكنه مون ا رتقووهكذا ُيق  هذا املنهج التعاقل والتناس  يف حياة ا

 بسيط .فطري  الحياته الطبيعي  املتعاقل ،اليت   حرمان فيها،و  إهدار ملقلمات احلياة ال
ُ إِلَْيوووكَ » إحسوووان .ن فيهقابل اب حسوووافلي.إحسوووانفهوووذا املوووال هبووو  مووون اّلِل و ..« َوَأْحِسوووْن َكموووا َأْحَسوووَن اّللَّ

 .الشكران ر ،وا حسان به إىل اال ،وإحسان الشعلر ابلنعم ،وإحسانالتقبل وإحسان التص
  اّلِل ومراعوووواة طلوووو  موووون مراقبووووتوووواع املوالفسوووواق ابمل.الفسوووواق ابلبغووووك والظلم..« َو  تَوْبووووِ  اْلَفسوووواَق يف اأْلَْرمِ »

 اهلخرة.
و إمسواكه عون أهوه ْي وجغووالفسواق إبنفوا  املوال يف .والفساق  لء صودور النواس ابحلورج واحلسود والبغضاء

َ   ُيُُِه اْلُمْفِسِدينَ »وجهه على كل حال.  ني.ه الفرحكما أنه   ُي..« ِإنَّ اّللَّ
و:قالَ »:فكان رق  مجل  واحدة،همل كَّت معواين الفسواق وا فسواق:كذلك قال له قلمه  َعلوى ِعْلوم  ا أُوتِيتُوهُ ِإ َّ

 م الوولن علووكِ فما لكوو.لهذي نوولع   مجعووه وهصوويإ ووا أوتيووحل هووذا املووال اسووتحقاقا علووى علمووك الوو«  ِعْنووِدي
دي ملوووووال  هووووونريقووووو  خاصووووو  يف التصووووور  فيوووووه،وتتحكملن يف ملكيووووويت اااصووووو ،وأان إ وووووا حصووووولحل هوووووذا ا

 اااص،واستحققته بعلمك اااصف
 راء.عميه الثإوا قلل  املغرور املطملس الذي ينسى مصدر النعم  وحكمتها،ويفتنه املال وي

 فهول غوْي مثومن .نوا غفكم من الناس يظن أن علمه وكد   ا وحد ا سوبه .لبشري وهل  لذج مكرر يف ا
،و   حسوواابّللِ مسوويول عمووا ينفوو  ومووا ميسووك،غْي حماسووه علووى مووا يفسوود ابملووال ومووا يصوول ،غْي حاسووه 

 انلر إىل غضبه ورضا   
ل  احلوووالل الووويت وا سوووالم يعووو   ابمللكيووو  الفرقي ،ويقووودر ا؟هووود الفووورقي الوووذي بوووذل يف هصووويلها مووون وجووو

ولكنه يف اللقحل ذاته يفورم منهجوا معينوا للتصور  يف .يشرعها و  يهلن من كأن ا؟هد الفرقي أو يلغيه
وهوول موونهج متوولازن متعوواقل،  ُيوورم الفوورق مثوورة  -كمووا يفوورم منهجووا لتحصوويلها وتنميتهووا   -امللكيوو  الفرقيوو  

اكه حوَّت التقتوْي ويفورم للجماعو  حقلقهوا جهد ،و  يطل  يود  يف ا سوتمتاع بوه حوَّت الو   و  يف إمسو
وهل مووونهج خووواص .ونر  إنفاقوووه وا سوووتمتاع بوووه.يف هوووذا املال،ورقابتهوووا علوووى نووور  هصووويله،ونر  تنميتوووه
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واضوو  املالموو  متميووز السوومات.ولكن قووارون   يسووتمع لنووداء قلمووه،و  يشووعر بنعموو  ربووه،و  حضووع ملنهجووه 
 ويف بطر ذميم. وأعرم عن هذا كله يف استكبار ل يم.القلمي

َ قَوْد أَْهلَوَك ِموْن الَوْم أَنَّ  يَوعْ أََو َْ »:ومن مث جاء  التهديد قبول اوام اهليو ،رقا علوى قللتوه الفواجرة املغورورة ْبلِوِه قوَ ّللَّ
 «.لِّبُِم اْلُمْجرُِملنَ ُل َعْن ُذنُ   ُيْس َ ِمَن اْلُقُروِن َمْن ُهَل َأَكُد ِمْنُه قُولَّة  َوَأْكثَوُر مَجْعا ف وَ 

ن وكووان عليووه أ.أكثوور ما فووإن كووان ذا قوولة وذا مال،فقوود أهلووك اّلِل موون قبلووه أجيووا  كانووحل أكوود منووه قوولة و 
ن أّلِل حووَّت موون اهوولن علووى أوليعلم أنووه هوول وأمثالووه موون اجملوورمني .فليعلم.فهووذا هوول العلووم املنجووك.يعلووم هذا

 « ُمْجرُِملنَ ُم الْ ْن ُذنُلّبِِ َو  ُيْسَ ُل عَ »فليسلا هم احلكم و  األكهاق  .يسأهلم عن ذنلّبم
 الناس فريقان أماا فانة قارون 80 - 79الدرس الثاني:

والتعا  ن النصوو ،عووذلووك كووان املشووهد األول موون مشوواهد القصوو ،يتجلى فيووه البغووك والتطوواول،وا عرام  
 ن.ن الشكراععلى العظ ،وا صرار على الفساق،وا غ ار ابملال،والبطر الذي يقعد ابلنفك 

تتهوووواوى هلووووا   منهم،و اووووكء املشووووهد الثوووواين حووووني حوووورج قووووارون بزينتووووه علووووى قلمووووه،فتطْي هلووووا قلوووولب فريوووو مث
ذلوك علوى .وملنا  انر نفلسهم،ويتمنلن ألنفسهم مثل ما أويت قارون،وُيسلن أنه أويت حظا عظيما يتشوه
رون إخووولاوم يوووذكرون،و حوووني يسوووتيقج ا ميوووان يف قلووولب فريووو  مووونهم فيعتوووزون بوووه علوووى فتنووو  املوووال وزينووو  قا

اي لَْيووحَل :ايوُدوَن احْلَيوواَة الوُدنْيلَّووِذيَن يُرِ اِه قواَل َفَخوورََج َعلوى قَوْلِمووِه يف زِيَنتِو»:املبهولرين املوأخلذين،يف يقوو  ويف يقوني
 َخوْْي  ِلَموْن آَموَن َوَعِموَل  اّللَِّ َويْوَلُكْم  يَلابُ :مَ تُلا اْلِعلْ يَن أُو َوقاَل الَّذِ .ِإنَُّه َلُذو َحجِ  َعِظيم  .لَنا ِمْثَل ما أُويتَ قاُرونُ 

 «.صاحِلا ،َو  يُوَلقَّاها ِإ َّ الصَّاِبُرونَ 
ائفوو  نتهافحل،ووقفووحل هوواوي املوهكووذا وقفووحل نائفوو  موونهم أمووام فتنوو  احليوواة الوودنيا وقفوو  املووأخلذ املبهوولر املت
  املوال والتقوحل قيمو.لاب اّللِ ثوبأخرى تستعلك علوى هوذا كلوه بقيمو  ا ميان،والرجواء فيموا عنود اّلِل،وا عتوزاز 

ُه لَووُذو َحوووجِ  ِإنَّوو.َل مووا أُويتَ قاُرونُ حَل لَنووا ِمثْوواي لَْيوو:قوواَل الَّووِذيَن يُرِيووُدوَن احْلَيوواَة الووُدنْيا»:وقيموو  ا ميووان يف امليووزان
 « ..َعِظيم  

يتطلعوولن  ،و ة الودنياويف كول زموان ومكووان تسوتهلي زينو  األرم بعووخ القلولب،وتبهر الوذين يريوودون احليوا
ا للسووائل انل موو   ي اإىل مووا هوول أعلووى وأكوورم منهووا فووال يسووأللن  ي مثوون اكوو ى صوواحه الزينوو  زينتووهف و 

حل مووووا يتهافووووومن مث تتهافووووحل نفلسووووهم وتتهاوى،ك.انل موووون عوووورم احليوووواةف موووون مووووال أو منصووووه أو جووووا 
من لورين إىل الوثغْي انع،الذابب على احلللى ويتهاوى  ويسيل لعاّبم على ما يف أيدي انظللني مون متوا 
 ختذوها.  اليت االباهج الذي أقو ،و  إىل الطري  الدنك الذي خاضل ،و  إىل اللسيل  ااسيس

وهم .فأموا املتصووللن ابّلِل فلهووم ميووزان آخوور يقوويم احليوواة،ويف نفلسوهم قوويم أخوورى غووْي قوويم املووال والزينوو  واملتوواع
وهلم موون اسووتعالئهم ابّلِل عاصووم .مووام قوويم األرم مجيعوواأعلووى نفسووا،وأكث قلبووا موون أن يتهوواووا ويتصوواغروا أ

العلوم الصوحي  الوذي يقلمولن بوه احليواة حو  .«الَِّذيَن أُوتُولا اْلِعْلومَ »وهي ء هم .من التخاذل أمام جا  العباق
حِلا ،َو  يُوَلقَّاهووووووا ِإ َّ َويْوَلُكووووووْم يَوووووولاُب اّللَِّ َخووووووْْي  ِلَمووووووْن آَمووووووَن َوَعِمووووووَل صووووووا:َوقوووووواَل الَّووووووِذيَن أُوتُوووووولا اْلِعْلمَ »:التقوووووولمي
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والشوعلر علوى هوذا النحول قرجو  .يلاب اّلِل خْي من هذ  الزين ،وما عند اّلِل خْي  ا عند قارون«.الصَّاِبُرونَ 
الصووووابرون علووووى فتنوووو  احليوووواة .الصووووابرون علووووى معووووايْي النوووواس ومقاييسهم.رفيعوووو    يلقاهووووا إىل الصووووابرون .

وعنوود مووا يعلووم اّلِل موونهم الصووث كووذلك يوورفعهم إىل .ا يتشووها  الكثْيونالصووابرون علووى احلرمووان  وو.وإغرائها
 قرج  ا ستعالء على كل ما يف األرم،والتطلع إىل يلاب اّلِل يف رضى ويق  وانم نان..تلك الدرج 

 الخسف بقارون وماله 82 - 81الدرس الثالث:

تضوووووع حووووودا لقووووودرة لتتووووودخل يووووود اوعنووووود موووووا تبلووووو  فتنووووو  الزينووووو  ذروهتا،وتتهافوووووحل أمامهوووووا النفووووولس وتتهاوى،
لثالوووة حا وووا ملشوووهد ااواكء .للفتنووو ،وترحم النووواس الضوووعا  مووون إغرائهوووا،وهطم الغووورور والكوووثايء هطموووا

،َومووا كوواَن ِموونَ ونَُه ِمووْن قُ يَوْنُصوورُ  َفَخَسووْفنا بِووِه َوبِوودارِِ  اأْلَْرَم،َفمووا كوواَن لَووُه ِمووْن ِف َوو    »:فاصووال َتِصوورِينَ وِن اّللَِّ ُنوْ
«  امل

ار ،وهوولى يف قلعتووه وابتلعووحل فابت« مَ َفَخَسووْفنا بِووِه َوبِوودارِِ  اأْلَرْ »:هكووذا يف مجلوو  قصووْية،ويف نوو  خانفوو ..
و  ينتصوور صوور  أحوود،وذهووه ضووعيفا عوواجزا،  ين.بطوون األرم الوويت عووال فيهووا واسووتطال فلقهووا جووزاء وفاقا

  ا  أو مال.
حل عوون قلوولّبم ّلِل وكشووفالضوورب  القاضووي  إىل اوهوولت معووه الفتنوو  الطاغيوو  الوويت جرفووحل بعووخ النوواس ورقهتووم 

َ   َوْيَكوأَ :ْموِك يَوُقللُولنَ انَوُه اِبأْلَ ْلا َمكَوَأْصوَبَ  الَّوِذيَن َاَنوَّو»:وكان هوذا املشوهد األخوْي.قناع الغفل  والضالل نَّ اّللَّ
« نَّوُه   يُوْفلِوُ  اْلكواِفُرونَ اَََسوَ  بِنوا.  َوْيَكأَ  َلْينوا عَ نَّ اّللَُّ َلْل  أَْن َمو.يَوْبُسُ  الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاُء ِمْن ِعبواِقِ  َويَوْقوِدرُ 

البوائك  يورون املصوْي وهم.ارون..وقفلا ُيمدون اّلِل أن   يستجه هلم ما انل  ابألموك،و  يويهتم موا آتوى قو
 نمووع الوورز  علوى فهوول يلسو.وصووحلا إىل أن الثوراء لوويك آيو  علووى رضوى اّللِ .الوذي انتهووى إليوه بووني يولم وليل 

هووذا  خووذ قووارونأولل كووان قليوول رضووا  مووا .يشوواء موون عبوواق  ويضوويقه ألسووباب أخوورى غووْي الرضووى والغضووه
  وقوارون .فلحلنيكوافرين   وعلمولا أن ال.الوذي قود يعقبوه البالء ا بوتالء إ وا هول .األخذ الشوديد العني 
عووووداق  سوووولكلنه يفيولكوووون اغوووو ار  ابملال،ونسووووبته إىل مووووا عنوووود  موووون العلووووم جعلهووووم  اهوووور بكلموووو  الكفوووور

 الكافرين،ويرون يف نلع هالكه أنه هال  للكافرين.
جحووحل قيموو  ر فرة،وقد وقد انتصوورت القلولب امليمنوو  بتودخل القوودرة السوا.ويسودل السووتار علوى هووذا املشوهد

وَن    يُرِيودُ ُلهوا لِلَّوِذينَ رَُة َْنْعَ ُر اهْلِخوتِْلوَك الودَّا»:مث ذخوذ يف التعقيوه يف أنسوه أوان.ا ميان يف كف  امليزان .
حلو  العلوم ا.ا الوذين أوتولا العلملويت هودّ عنهواهلخرة ا ..تلك« َواْلعاِقَبُ  لِْلُمتَِّقنيَ .ُعُلل ا يف اأْلَْرِم َو  َفساقا  

هلخووورة تلوووك الووودار ا. دة اهلفاتلك الووودار اهلخووورة العاليووو  الرتبووو  البعيووو.الوووذي يقووولم األكوووياء قيمتهوووا احلقيقيووو 
 « ..يَن   يُرِيُدوَن ُعُلل ا يف اأْلَْرِم َو  َفساقا  َْنَْعُلها لِلَّذِ »

توزاز ذواهتم وا ععتوزاز بوفال يقلم يف نفلسهم خانر ا ستعالء  نفسهم ألنفسهم و  يهجك يف قلولّبم ا 
ك أول وو. احلياةيف،ومنهجووه إ ووا يتوولارى كووعلرهم  نفسووهم ليماهووا الشووعلر ابّللِ . كخاصووهم ومووا يتعلوو  ّبا

هوووووا كوووووذلك بغووووولن فييو  . يقيمووووولن هلوووووذ  األرم وأكووووويائها وأعراضوووووها وقيمهوووووا وملازينهوووووا حسووووواابالووووذين  
 ي .تلك الدار العالي  السام.أول ك هم الذين جعل اّلِل هلم الدار اهلخرة.فساقا
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 لن رضا .ضبه ويبتغغالذين حشلن اّلِل ويراقبلنه ويتحرجلن من « َواْلعاِقَبُ  لِْلُمتَِّقنيَ »
   والسووي.ْي منها ووا هوول خووو احلسوون   ضووعافها .دار اهلخوورة يقووع ا؟ووزاء كمووا كتووه اّلِل علووى نفسهويف تلووك الوو

وويَِِ ِ  فَووال ُاْووَزى َمْن جوواَء ابِ وَ .ْنهوواَمووْن جوواَء اِبحلََْسووَنِ  فَولَووُه َخووْْي  مِ »: ثلهووا رمحوو  بضووع  االوو  وتيسووْيا لَّووِذيَن السَّ
 « .َمُللنَ َعِمُللا السَّيِِ اِت ِإ َّ ما كانُلا يَوعْ 
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 [88إل   85اآليات :(28]سور  القصص ) 85الوحد  الخامسة:

 أوجيهات للرسول والدعا  من بمده

 َضووالل  ُمبِووني  يف اَء اِبهْلُوودى َوَمووْن ُهووَل لَوُم َمووْن جوويبِِ أَعْ ِإنَّ الَّوِذي فَوووَرَم َعَلْيووَك اْلُقووْرآَن لَووراُقَ  ِإىل َمعوواق  قُووْل رَ } 
( َو  86رِيَن )ُكولَننَّ َلِهوْيا  لِْلكووافِ تَ بِِوَك فَووال  ِموْن رَ ا ُكْنوحَل تَوْرُجولا أَْن يُوْلقووى إِلَْيوَك اْلِكتواُب ِإ َّ َرمْحَوو   ( َومو85)

 تَوودُْع َمووَع ( َو 87نَي )ُكوولَننَّ ِمووَن اْلُمْشوورِكِ بِِووَك َو  تَ ِإىل رَ  َيُصووُدنََّك َعووْن آايِت اّللَِّ بَوْعووَد ِإْذ أُْنزِلَووحْل إِلَْيووَك َواقْعُ 
 { (88 َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلَن )ُه احْلُْكمُ ْجَهُه لَ اّللَِّ ِإهلا  آَخَر   إِلَه ِإ َّ ُهَل ُكُل َكْكء  هاِلك  ِإ َّ وَ 

إىل رسولل  ااطواب اهلن يتلجوه.واهلن وقد انتهى القصا،وانتهحل التعقيبات املباكرة علوى ذلوك القصوا
وهوول  - -رسوولل اّلِل  يتلجووه ااطوواب إىل.لم  الوويت كانووحل يلمهووا  ك وموون خلفووه القلوو  املسوو - -اّلِل 

فوووو  قريبووووا موووون ان اب؟حروووورج موووون بلوووود ،مطارق موووون قلمووووه،وهل يف نريقووووه إىل املدينوووو    يبلغهووووا بعد،فقوووود كوووو
ليووه عن قعلتووه أعووز ه،لل  أمكوو ،قريبا موون ااطر،يتعلوو  قلبووه وبصوور  ببلوود  الووذي ُيبه،والووذي يعووز عليووه فراقوو

 ملقفوووه وهووول يف - –يتلجوووه ااطووواب إىل رسووولل اّلِل .ومووولنن صوووبا ،ومهد ذكرايتوووه،ومقر أهله مووون بلووود 
،وقد فووورم عليوووك للمشوووركني كفموووا هووول بتاركووو« ..ِإنَّ الَّوووِذي فَووووَرَم َعَلْيوووَك اْلُقوووْرآَن لَوووراُقَ  ِإىل َمعووواق  »:ذا 

ك بووووسووووتبدون ك،ويما هوووول بتاركووووك للمشووووركني حرجلنووووك موووون بلوووود  احلبيووووه إلي.القوووورآن وكلفووووك الوووودعلة
در ،ويف قوووعووود الوووذي إ وووا فووورم عليوووك القووورآن لينصووور  بوووه يف املل .وبووودعلتك،ويفتنلن املووويمنني مووون حللك

 اللقحل الذي فرضه وإنك اليلم ملخرج منه مطارق،ولكنك غدا منصلر إليه عائد.
 -مضووك كروب،ليوهكووذا كوواءت حكموو  اّلِل أن ينووزل علووى عبوود  هووذا اللعوود األكيوود يف ذلووك الظوور  امل

- لقوائم  وإن وعود اّللِ ظ  فيوه.يف نريقه آمنا وايقا،مطم نا إىل وعد اّلِل الذي يعلم صدقه،و  يس يه حل
ّلِل يف وجوووه ا  نصووور  إلكوول السوووالكني يف الطريوو  وإنوووه موووا موون أحووود يوويذى يف سوووبيل اّلِل،فيصوووث ويسووتيقن 

ِذي ِإنَّ الَّووو .»قي واجبوووهعاتقوووه،ويي الطغيوووان يف النهايووو ،وتلىل عنوووه املعركووو  حوووني يبوووذل موووا يف وسوووعه،وحلك 
هوووووا هووووواراب الووووويت خووووورج من ىل األرمولقووووود رق ملسوووووى مووووون قبووووول إ.«فَووووووَرَم َعَلْيوووووَك اْلُقوووووْرآَن لَوووووراُقَ  ِإىل َمعووووواق  

 فوامخ إذن.ين .  للمهتودرق  فأنقذ به املستضعفني مون قلموه،وقمر بوه فرعولن وما ،وكانوحل العاقبو.مطارقا
ْن جواَء َمو أَْعلَوُم َريبِِ :لْ قُو»:ينوك وبوني قلموك ّلِل الوذي فورم عليوك القورآنيف نريقك،وقع أمر احلكم فيما ب
 « ..اِبهْلُدى،َوَمْن ُهَل يف َضالل  ُمِبني  

 يفمووا كووان اوولل ورمحوو  و  وقع األموور ّلِل اووازي املهتوودين والضووالني.وما كووان فوورم القوورآن عليووك إ  نعموو 
بووووول أن ع إليوووووه قإنوووووه ملقوووووام عظووووويم موووووا كنوووووحل تتطلوووووو .خوووووانر  أن تكووووولن أنوووووحل املختوووووار لتلقوووووك هوووووذ  األمان 

 « ..َربِِكَ     ِمنْ َوما ُكْنحَل تَوْرُجلا أَْن يُوْلقى إِلَْيَك اْلِكتاُب ِإ َّ َرمحَْ »:تلهبه
واّلِل حلوووو  موووا يشوووواء .إىل الرسووووال  إ وووا هوووول اختيوووار اّللِ  - -وهووول تقريوووور قوووانع عوووون عووودم تطلووووع الرسووولل 

وهل رمحو  مون اّلِل بنبيوه .ر فيه بشر قبل أن حتار  اّلِل له وييهلوه لْيقوا وحتار،فذلك األف  أعلى من أن يفك
ولقووود كوووان مووون حللوووه  .رمح  تلهوووه للمختوووارين   للمتطلعني.وابلبشوووري  الووويت اختوووار  هلووودايتها ّبوووذ  الرسوووال 
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أعلوووم  وهووول -ولكن اّلِل .كثووْيون يف العووورب ويف بووب إسووورائيل يتطلعوولن إىل الرسوووال  املنتظوورة يف آخووور الزمووان
قووووووود اختوووووووار هلوووووووا مووووووون   يتطلِوووووووع إليهوووووووا و  يرجهوووووووا،من قون أول وووووووك الطوووووووامعني  -حيوووووووة اعووووووول رسوووووووالته 

 املتطلعني،حينما علم منه ا ستعداق لتلِقك ذلك الفيخ العظيم.
 صودو  عون آايتُيوذر  أن يو أ  يكولن لهوْيا للكوافرين  - وا أنعوم عليوه ّبوذا الكتواب  -ومن مث ذمر  ربه 
رِيَن َو  ْيا  لِْلكووووافِ نَّ َلِهووووفَووووال َتُكوووولنَ  »عقيوووودة التلحيوووود خالصوووو  يف وجووووه الشوووور  واملشووووركني. اّلِل،وميحووووخ لووووه

َو  تَودُْع َمووَع اّللَِّ ِإهلووا  .نيَ ُكولَننَّ ِمووَن اْلُمْشوورِكِ بِِووَك،َو  تَ ِإىل رَ  َيُصوُدنََّك َعووْن آايِت اّللَِّ بَوْعووَد ِإْذ أُْنزِلَوحْل إِلَْيووَك َواقْعُ 
 « ..ْرَجُعلنَ إِلَْيِه توُ ْكُم وَ َلُه احلُْ .ُكُل َكْكء  هاِلك  ِإ َّ َوْجَههُ . ِإ َّ ُهلَ آَخَر،  إِلهَ 

الكفوووووور والشوووووور   ونريقووووووه ومووووووا بووووووني - -إنووووووه ا يقوووووواع األخووووووْي يف السلرة،يفصوووووول مووووووا بووووووني رسوووووولل اّلِل 
 يف - -لل اّلِل خوووْي ورسوووا يقووواع األ.نوووريقهم إىل يوولم القيامووو  . - -ونريقووه،ويبني ألتبووواع رسووولل اّلِل 

فموا ميكون ..« ْلكواِفرِينَ لِ ِهوْيا  فَوال َتُكولَننَّ لَ »نري  هجرته الفاصول  بوني عهودين متميوزين مون عهولق التواري .
أول وووك .تلفانهاجهموووا ررتلفان،ومن ونريقا وووا.أن يكووولن هنوووا  تناصووور أو تعووواون بوووني املووويمنني والكافرين

 نف وفيم يتعاواننففعالم يتعاوان.حزب اّلِل،وهي ء حزب الشيطان
يصدوا أصوحاب الودعلة عون  ائما أنق فطري  الكفار..« َو  َيُصُدنََّك َعْن آايِت اّللَِّ بَوْعَد ِإْذ أُْنزَِلحْل إِلَْيكَ »

هم لقوولن،و  يصوودنهووا املععونري  املوويمنني أن ميضولا يف نووريقهم   يلووليهم .قعولهتم بشووَّت الطوور  واللسووائل
 آايت اّلِل،وهم عليها ميانلن.وبني أيديهم .عنها أعدا هم

قلميووووووو  و  لّلِل   اقعووووووولة إىل .قعووووووولة خالصووووووو  واضوووووووح    لوووووووبك فيهوووووووا و  غملم..« َواقُْع ِإىل َربِِوووووووكَ »
بووع من كوواء أن يتو .  كووهلةو  ملصوولح  و  ملغوونم،و  لتمليوو  هوولى،و  لتحقيوو.لعصووبي ،و  ألرم و  لرايوو 

 غْيها معها فليك هذا هل الطري .هذ  الدعلة على عرقها فليتبعها،ومن أراق 
مووورتني ابلنهوووك عووون الشووور   د هوووذ  القاعووودةييكووو« َخووورَ َو  تَووودُْع َموووَع اّللَِّ ِإهلوووا  آ.َو  َتُكووولَننَّ ِموووَن اْلُمْشووورِِكنيَ  »

  وعلى هوذ.لغمولمنصواع  واذلوك أووا مفور  الطريو  يف العقيودة بوني ال.والنهك عون اختواذ إلوه آخور موع اّللِ 
ذي يلتو  لووهك انولر ا.ا مجيعوااء هذ  العقيدة كلها،وآقاّبا وأخالقها وتكاليفها وتشريعاهتالقاعدة يقلم بن

 ومن مث هك تذكر قبل كل تلجيه وقبل كل تشريع..عليه كل تلجيه وكل تشريع
ْيووِه َوإِلَ ».« .مُ ْكوولَووُه احلُْ »..«  َوْجَهووهُ ك  ِإ َّ ُكووُل َكووْكء  هالِوو».« .  إِلووَه ِإ َّ ُهوولَ »:مث ميضووك يف التلكيوود والتقريوور

ه،و  موووووالذ إ  قووووولة إ  قلتووووو   لوووووه،و فوووووال إسوووووالم إ  ّلِل،و  عبلقيووووو  إ..«   إِلوووووَه ِإ َّ ُهووووولَ « ..»تُوْرَجعُووووولنَ 
والسووووولطان .ا ملوووووال وا؟ا.وكووووول كوووووكء ذاهه.فكووووول كوووووكء زائل..« ُكوووووُل َكوووووْكء  هالِوووووك  ِإ َّ َوْجَهوووووهُ »محوووووا .
ا الكوولن كلووه موو وهووذا.يهافوتلووك السووماوات ومووا فيهووا وموون .ن عليهاوهووذ  األرم وموو.واحليوواة واملتاع.والقلة

يقضوك ..« مُ لَوُه احْلُْكو»لبقواء.ابمتفرقا .هالك فال يبقى إ  وجوه اّلِل البواقك.كله.نعلمه منه وما ْنهله ..كله
وموا يشوا   .مور  أمرأل ا يشاء وُيكوم كموا يشواء،  يشوركه يف حكموه أحود،و  يورق قضواء  أحود،و  يقو  

 الكائن قون سلا . فهل
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 هرب.ونه و  مفال مناص من حكمه،و  مفر من قضائه،و  ملجأ ق..« َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ »
الطاغيو   ،وتودمر القولىوهميها وهكذا ختتم السلرة اليت تتجلى فيها يد القدرة سوافرة،هرس الودعلة إىل اّللِ 

م البقوووووواء واحلكووووووو ألللهيوووووو   سووووووبحانه وتفوووووورق  ابوحدانيوووووو  اّللِ :ختتم بتقريوووووور قاعوووووودة الدعلة.الباغيوووووو  واحلهووووووا
 يقني .. والقضاء.ليمضك أصحاب الدعلات يف نريقهم على هدى،وعلى يق ،وعلى نمأنين ،ويف
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 مكي ة وآياأها أسع وسا ون ( سور  المنكبوت29)

 أهم مو وعات السور 

ذكر وذلك لوووو. شوووورة آيوووو  األوىل مدنيوووووقوووود ذكوووورت بعووووخ الوووورواايت أن ا حوووودى ع.سوووولرة العنكبوووولت مكي 
ول اهليووو  يف سوووبه نوووز  وقووود ورق.ولكننوووا نووورج  أن السووولرة كلهوووا مكي ..« املنوووافقني»فيهوووا وذكووور « ا؟هووواق»

وهوذ  .دالكو  بوال جموإسوالم سوعد كوان يف .الثامن  أوا نزلحل يف إسالم سعد بن أيب وقاص كموا سيجكء
فسووْي ذكوور تأمووا .لهاكلووذلك نوورج  مكيوو  اهلايت  .ني اهليوو  ضوومن اهلايت ا حوودى عشوورة الوويت قيوول إوووا مد

 وهوذا واضو  يف.و  تفل أي جهواق الونفك لتصوث.ا؟هاق فيها فيسْي.ألوا وارقة بصودق ا؟هواق ضود الفتنو 
 وكذلك ذكر النفا  فقد جاء بصدق تصلير حال   لذج من الناس..السيا 

 والسلرة كلها متماسك  يف خ  واحد منذ البدء إىل ااتام.
ن عو  الويت تكشو  ان احلقوإوا تبودأ بعود احلورو  املقطعو  ابحلودية عون ا ميوان والفتنو  وعون تكوالي  ا ميو

ذ  هولي  يف نريو    والتكوافليك ا ميوان كلمو  تقوال ابللسوان،إ ا هول الصوث علوى املكوار .معدنه يف النفلس
 الكلم  انفلف  ابملكار  والتكالي .
نول   سوتعرم قصواوملضولعها فوإن سوياقها ميضوك بعود ذلوك املطلوع يويكاق هذا أن يكلن حمولر السولرة 

ان مووون صووولر ألووولايوإبوووراهيم ولووولط وكعيه،وقصوووا عووواق ومثووولق وقوووارون وفرعووولن وهامان،استعراضوووا سوووريعا 
 على امتداق األجيال..العقبات والفل يف نري  الدعلة إىل ا ميان

قيمو   تصوغْي مونجوه احلو  واهلدى،ابلمث يعقه على هذا القصوا وموا تكشو  فيوه مون قولى مرصولقة يف و 
ُهْم َذنْبِووووهِ َفُكووووال  َأَخووووْذان بِ »:هووووذ  القوووولى والتهوووولين موووون كووووأوا،وقد أخووووذها اّلِل مجيعووووا ْن أَْرَسووووْلنا َعَلْيووووِه َموووو،َفِمنوْ

ُهْم َمْن َخَسْفنا ُهْم َمْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُ ،َوِمنوْ ُهْم َمْن أَْغرَ ْرَم،َومِ بِِه اأْلَ  حاِصبا ،َوِمنوْ  « ..ْقنانوْ
َووذُ َمثَووُل الَّووِذينَ  »:ويضوورب هلووذ  القوولى كلهووا مووثال مصوولرا اسووم وهاهنووا وتفاهتهووا ِن اّللَِّ أَْولِيوواَء  وا ِمووْن ُقو  اختَّ

 .« َلْل كانُلا يَوْعَلُملنَ ْلَعْنَكُبلتِ ابَوْيحُل لَ َكَمَثِل اْلَعْنَكُبلِت اختَََّذْت بَوْيتا ،َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبُوُيلِت 
يلحود بوني  األرم مثلك بني احل  الذي يف تلك الدعلات واحلو  الوذي يف خلو  السوماوات و ويرب  بعد ذ

 وموون مث ميضووك.ىل اّللِ وكلهووا قعوولة واحوودة إ.فكلهووا موون عنوود اّللِ  - -تلووك الوودعلات مجيعووا وقعوولة حمموود 
 الكتواب ّبوذا ْي مكتفونييف احلدية عن الكتاب األخْي وعن استقبال املشركني له وهم يطلبلن ااولار  غو

يتناقضوولن يف و .كافرينويسووتعجللن ابلعووذاب وإن جهوونم نيطوو  ابل.ومووا فيووه موون رمحوو  وذكوورى لقوولم ييمنلن
وووماواِت َواأْلَْرَم ..»:مووونطقهم ُ ُقووولُلنَّ لَيوَ .َولَوووِ ْن َسوووأَْلتَوُهْم َموووْن َخلَوووَ  السَّ ْن نوَوووزََّل ِموووَن َموووَولَوووِ ْن َسوووأَْلتَوُهْم ».. « اّللَّ

َ ُرِْلِصوونَي لَووُه رَِكبُوولا يف اْلُفْلووِك قَ  فَووِإذا».« .  اّللَُّ بِووِه اأْلَْرَم ِمووْن بَوْعووِد َمْلهِتووا لَيَوُقوولُلنَّ  السَّووماِء موواء  فََأْحيووا َعووُلا اّللَّ
 ولكنهم مع هذا كله يشركلن ابّلِل ويفتنلن امليمنني...« الدِِينَ 
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ُكووُل »ن املوولت،إذ ائفني مووخووغْي ويف ينووااي هووذا ا؟وودل يوودعل املوويمنني إىل اهلجوورة فوورارا بوودينهم موون الفتنوو ،
ُ رِ ْن َقابَّوو     َهِْمووُل ِموو وََكووأَيِِنْ »:ت الوورز غووْي خووائفني موون فوولا.«نَوْفووك  ذائَِقووُ  اْلَمووْلِت مُثَّ إِلَْينووا تُوْرَجعُوولنَ  ْزقَوَهووا اّللَّ

ُكمْ   « ..يَوْرزُُقها َوِإايَّ
ينووا لَنَوْهووِديَونوَُّهْم جاَهووُدوا فِ  ِذينَ َوالَّوو»:يووتهموحووتم السوولرة بتمجيوود اجملاهوودين يف اّلِل ونمووأنتهم علووى اهلوودى وتثب

َ َلَموووَع اْلُمْحِسوووِننيَ   السلرة،وااسوووك كمووو  السووويا  يفحلوووع وتتضووو  فيلتووو م ااتوووام موووع املط..« ُسوووبُوَلنا،َوِإنَّ اّللَّ
 حلقاهتا بني املطلع وااتام،حلل حملرها األول وملضلعها األصيل.

 :لاحد يف يالي  أكلاطوميضك سيا  السلرة حلل ذلك انلر ال
مث .ينافقني والكوووافر نني واملنووو،ومصوووْي املووويموالفتننينينية االبنينينيتمب الشنينينيوط اةول يتننينينياول حقيقنينينية اعميان،والنينينينة 

 «  ا كانُلا يَوْفَ ُونَ ياَمِ  َعمَّ َم اْلقِ َولَُيْس َوُلنَّ يَولْ »:فرقي  التبع  فال ُيمل أحد عن أحد كي ا يلم القيام 
لووودعلات ا نريووو  ،وموووا يصووولر  مووون فووول وعقبوووات يفالنينينيذ  أ نينينيران جلينينينيه والشنينينيوط الثنينينياين يتننينينياول القصنينينيص

من يف قعوووولة   الكوووواويتحوووودّ عوووون احلوووو.والوووودعاة،والتهلين موووون كووووأوا يف النهايوووو  حووووني تقوووواس إىل قوووولة اّللِ 
 وكله من عند اّلِل..الرسل،وهل ذاته احل  الكامن يف خل  السماوات واألرم

ة وعن وحود.مونهم ن للمولاإ  الوذي.إ  ابحلسو  الكتنياب والشوط الثالث يتناول الن ي عنين جمادلنية أهنيل
حل يوووحتم ابلتثب.ملشووركلناالوودين كلووه،واهاق  مووع هووذا الوودين األخووْي الووذي احوود بووه الكافرون،واوواقل فيووه 

 «.ِسِننيَ َمَع اْلُمحْ  لَ َوِإنَّ اّللََّ »:والبشرى والطمأنين  للمجاهدين يف اّلِل املهديني إىل سبل اّللِ 
ز اللجووودان هت.حقيقتوووهو سووولرة مووون املطلوووع إىل ااتوووام إيقاعوووات قليووو  عميقووو  حووولل معووو  ا ميوووان ويتخلووول ال

فهوول النفووا   وإ .نهوواعهزا.وتقفووه أمووام تكووالي  ا ميووان وقفوو  جوود صووارم فإمووا النهوولم ّبووا وإمووا النكوولص 
 الذي يفضحه اّلِل.

نووا كووارة إليهووا هفك اب فنكت.يهوواوهووك إيقاعووات   سووبيل إىل تصووليرها بغووْي النصوولص القرآنيوو  الوويت ورقت ف
 حَّت نستعرضها يف ملضعها مع السيا .
 [13إل   1اآليات :(29]سور  المنكبوت )الوحد  ا ول   :

 وال انة ااباالء حقيقة ا يمان  وسنة 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 
( َوَلَقووووْد فَوتَونَّووووا الَّووووِذيَن ِمووووْن قَوووووْبِلِهْم 2ا َوُهووووْم   يُوْفتَونُوووولَن )( َأَحِسووووَه النَّوووواُس أَْن يُْ َُكوووولا أَْن يَوُقللُوووولا آَمنَّوووو1ا  )}

ُ الَِّذيَن َصَدُقلا َولَيَوْعَلَمنَّ اْلكاِذِبنَي ) ( أَْم َحِسَه الَِّذيَن يَوْعَمُللَن السَّويِِ اِت أَْن َيْسوِبُقلان سواَء موا 3فَوَليَوْعَلَمنَّ اّللَّ
وا ُااِهوُد 5قاَء اّللَِّ فَِإنَّ َأَجَل اّللَِّ هَلت  َوُهَل السَِّميُع اْلَعِليُم )َمْن كاَن يَوْرُجلا لِ  (4َُيُْكُملَن ) ( َوَمْن جاَهوَد فَِإ َّ

َ َلغَووِب  َعووِن اْلعوواَلِمنَي ) ُهْم َسوويِِ اهِتِْم َولََنْجوو6لِنَوْفِسووِه ِإنَّ اّللَّ زِيَونوَُّهْم ( َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت لَُنَكفِِووَرنَّ َعوونوْ
ْنسواَن ِبلاِلَديْوِه ُحْسونا  َوِإْن جاَهوداَ  لُِتْشورَِ  يب موا لَوْيَك لَوَك بِوِه 7َأْحَسَن الَِّذي كانُلا يَوْعَملُولَن ) َنا اْ ِ ( َوَوصَّويوْ

ووُتْم تَوْعَملُوولَن ) لا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت لَنُووْدِخَلنوَُّهْم ( َوالَّووِذيَن آَمنُوو8ِعْلووم  فَووال ُتِطْعُهمووا ِإَ َّ َمووْرِجُعُكْم فَووأُنَوبُِِ ُكْم ِ ووا ُكنوْ
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نَووَ  النَّوواِس َكَعووذاِب اّللَِّ َولَووِ ْن  (9يف الصَّوواحلِِنَي ) َوِمووَن النَّوواِس َمووْن يَوُقوولُل آَمنَّووا اِبّللَِّ فَووِإذا أُوِذَي يف اّللَِّ َجَعووَل ِفتوْ
ُ ِ َْعلَووَم ِ وووا يف ُصووُدوِر اْلعووواَلِمنَي )جوواَء َنْصووور  ِمووْن َربِِوووَك لَيَوُقوولُلنَّ ِإانَّ ُكنَّوووا َمَعُكووْم أَوَ  ُ 10لَوووْيَك اّللَّ ( َولَووويَوْعَلَمنَّ اّللَّ

( َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَّوِذيَن آَمنُولا اتَِّبعُولا َسوِبيَلنا َوْلَنْحِموْل َخطواايُكْم َوموا 11الَِّذيَن آَمُنلا َولَيَوْعَلَمنَّ اْلُمناِفِقنَي )
ُووْم َلكوواِذبُلَن ) ُهووْم ِ وواِمِلنَي ِموونْ  ( َولَووَيْحِمُلنَّ أَْيقوواهَلُْم َوأَْيقووا   َمووَع أَْيقوواهِلِْم َولَُيْسوو َوُلنَّ 12َخطوواايُهْم ِمووْن َكووْكء  ِإوَّ

 { (13يَوْلَم اْلِقياَمِ  َعمَّا كانُلا يَوْفَ ُوَن )
 وناائ ها ااباالء سنة ال انة و 5- 1الدرس ا ول 

نزلووه لكتوواب الووذي أاوووا موواقة أالوويت اخوو ان يف تفسووْيها أوووا للتنبيووه إىل  ..احلوورو  املقطعوو « ميم. م.ألوو »
ا يشوا ون مون لييلفولا منهوا مو ميلفا من مثل هوذ  احلرو ،املأللفو  للقلم،امليسورة هلوم - -اّلِل على رسلله 

 إنسان.  من صنع ألنه من صنع اّلِل .القلل ولكنهم   ميلكلن أن ييلفلا منها مثل هذا الكتاب
بعوود هووذ   ا مباكوورةإن السوولر الوويت صوودرت ّبووذ  احلوورو  تتضوومن حووديثا عوون القرآن،إموو:قوود قلنووا موون قبوولو 

َك ِموووَن وِحوووَك إِلَْيوووُل موووا أُ اتْووو»:فقد ورق فيهوووا.احلرو ،وإموووا يف ينوووااي السووولرة،كما هووول احلوووال يف هوووذ  السووولرة
ُللا توَ  َوما ُكْنحلَ ».« .وََكذِلَك أَنْوزَْلنا إِلَْيَك اْلِكتابَ ».« .اْلِكتابِ   « .. بَِيِميِنكَ ِمْن ِكتاب  َو  خَتُطُهُ  ْن قَوْبِلهِ مِ توْ

ْي هووذ  لقاعوودة الوويت اخ انهوا لتفسووا  ووا يتمشووى موع.« .ِهمْ أََوَ ْ َيْكِفِهوْم أانَّ أَنْوزَْلنووا َعَلْيوَك اْلِكتوواَب يُوْتلووى َعلَويْ »
 األحر  يف افتتا  السلر.

وكشو   هوذا ا ميوان ن لتحقيو ،والفتنو  الويت يتعورم هلوا امليمنول وبعد هذا ا فتتا  يبودأ احلودية عون ا ميان
َوَلَقوووْد  ا َوُهوووْم   يُوْفتَونُووولَنفآَمنَّووو:ُقلُللاا أَْن يوَ َأَحِسوووَه النَّووواُس أَْن يُْ َُكووول »:ا بوووتالء الصوواققني والكووواذبني ابلفتنووو  و 

ُ الَِّذيَن صَ   «. اْلكاِذِبنيَ لَيَوْعَلَمنَّ َدُقلا وَ فَوتَونَّا الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم فَوَليَوْعَلَمنَّ اّللَّ
فهووولم النووواس تنكاري مليسوووا  يف صووولرة اسوووتفهام اسووو.إنوووه ا يقووواع األول يف هوووذا املقطوووع القووولي مووون السلرة

 « ..فا َوُهْم   يُوْفتَوُنلنَ آَمنَّ :ُقلُللايوَ لا أَْن َأَحِسَه النَّاُس أَْن يُْ َكُ »لإلميان،وحسباوم أنه كلم  تقال ابللسان.
ىل صوث،وجهد ق ُيتواج إا ميان ليك كلم  تقال إ ا هول حقيقو  ذات تكوالي  وأمانو  ذات أعبواء وجهواإن 

بتولا فتنو  فيثللحَّت يتعرضولا وهم   ي كلن هلذ  الودعلى،.آمنا:فال يكفك أن يقلل الناس.ُيتاج إىل احتمال
بووني العناصوور بينووه و  فصوولكمووا تفوول النووار الووذهه لت.عليهووا وحرجوولا منهووا صووافي  عناصوورهم خالصوو  قللّبم

فتنوو  لاوكووذلك تصوونع  -وهووذا هوول أصوول الكلموو  اللغوولي ولووه ق لتووه وللووه وإُيووا    -الرخيصوو  العالقوو  بووه 
 ابلقللب.

َن ِموووووْن نَّوووووا الَّوووووِذيْد فَوتوَ َوَلَقووووو »:هوووووذ  الفتنووووو  علوووووى ا ميوووووان أصووووول تبحل،وسووووون  جاريووووو ،يف ميوووووزان اّلِل سوووووبحانه
 « ..نيَ ْلكاِذبِ الَِّذيَن َصَدُقلا َولَيَوْعَلَمنَّ ا قَوْبِلِهْم،فَوَليَوْعَلَمنَّ اّللَُّ 

يكشووو  يف عوووا  اللاقوووع موووا هووول مكشووول  لعلوووم  ا بوووتالء ولكووون  ا بوووتالء واّلِل يعلوووم حقيقووو  القلووولب قبووول 
اّلِل،مغيوه عون علووم البشور فيحاسووه النواس إذن علووى موا يقوع موون عملهوم   علووى جمورق مووا يعلموه سووبحانه 
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 من جانه،وعدل مون جانه،وتربيو  للنواس مون جانوه،فال ذخوذوا أحودا إ  وهل فضل من اّللِ .من أمرهم
 فليسلا  علم من اّلِل  قيق  قلبه .. ا استعلن من أمر ،و ا حققه فعله

موووونهم ويعلووووم  ين صوووودقلاونعوووولق إىل سوووون  اّلِل يف ابووووتالء الووووذين ييمنوووولن وتعريضووووهم للفتنوووو  حووووَّت يعلووووم الووووذ
 الكاذبني.

عورق هلووا  ة،ويف قلولّبملهووا قودر  يف األرم،  ُيملهوا إ  مون هووم هلوا أهول وفويهم علوى محإن ا ميوان أمانو  اّللِ 
مانو  ألوإووا . غراءملتواع واوإ  الذين يييرووا على الراحو  والدعو ،وعلى األمون والسوالم ،وعلى ا.وإخالص

ك أمانوو  انوو  كرميوو  وهووأم فهك.ةااالفوو  يف األرم،وقيوواقة النوواس إىل نريوو  اّلِل،وهقيوو  كلمتووه يف عووا  احليووا
 .الء ا بتلى يقيل ،وهك من أمر اّلِل يضطلع ّبا الناس ومن مث هتاج إىل نراز خاص يصث ع

دفع عنووه،و  سوواند  ويوويوموون الفتنوو  أن يتعوورم املوويمن لوواذى موون البانوول وأهلووه مث   اوود النصووْي الووذي 
فتنو ،املعهلقة ة البوارزة للك الصلر وهذ  ه.ا الطغيانميلك النصرة لنفسه و  املنع  و  اد القلة اليت يلاجه ّب

،ر ا كانووحل صوولر كووَّت فهنا  فوول كثووْية يف.ولكنها ليسووحل أعنوو  صوولر الفتنوو .يف الووذهن حووني تووذكر الفتنوو 
 أمر وأقهى.

وقوود .قفعا لووك عوونهمميهنووا  فتنوو  األهوول واألحيوواء الووذين حشووى علوويهم أن يصوويبهم األذى بسووببه،وهل   
اذى أو لوويت يعرضووها لووالوورحم ا أو ليستسوولم ويناقونووه ابسووم احلووه والقرابوو ،واتقاء اّلِل يف يهتفوولن بووه ليسووا 

 عسْي. وقد أكْي يف هذ  السلرة إىل للن من هذ  الفتن  مع اللالدين وهل كا .اهلال 
م دنيا،وتصوووف  هلووو  هلوووم الوهنوووا  فتنووو  إقبوووال الووودنيا علوووى املبطلني،ور يووو  النووواس هلوووم انجحوووني مرملقني،هتتووو

ه نكوور   ُيوك بوومهمول م وهل.؟مواهْي،وتتحطم يف نوريقهم العلائ ،وتصوواغ هلوم األجماق،وتصوفل هلووم احليواةا
ن أمور   ميلكولن مو له الذينأحد،و  ُيامك عنه أحد،و  يشعر بقيم  احل  الذي معه إ  القليللن من أمثا

 احلياة كي ا.
ه ه وكوول موون حللوول مووا حللوونظوور املوويمن فووْيى كوووهنالووك فتنوو  الغربوو  يف البي وو  وا سووتيحاش ابلعقيوودة،حني ي

 غارقا يف تيار الضالل  وهل وحد  ملحا عريه نريد.
لرذيلو ،وهك  غارقو  يف ا وا وقو فتن  أن اود املويمن أ.وهنا  فتن  من نلع آخر قد نراها ابرزة يف هذ  األايم

ناسووووه قيموووو  يايوووو  مووووا احلممووووع ذلووووك راقيوووو  يف جمتمعها،متحضوووورة يف حياهتا،اوووود الفوووورق فيهووووا موووون الرعايوووو  و 
 ا نسان.

فتنوووو  الوووونفك .أكووووث موووون هووووذا كلووووه وأعن .واوووودها غنيوووو  قليوووو ،وهك مشوووواق  ّلِل  وهنووووا لووووك الفتنوووو  الكثى
وصوعلب  .والدم،والرغبو  يف املتواع والسولطان،أو يف الدعو  وا نم نان وجاذبي  األرم،ويقلو  اللحوم.والشوهلة

مرتقووووا ،مع املعلقووووات واملثبطووووات يف أعمووووا  الوووونفك،ويف  علووووى صووووراط ا ميووووان وا سووووتلاء علووووىا سووووتقام  
مالبسات احلياة،ويف منط  البي  ،ويف تصلرات أهل الزمان  فوإذا نوال األمود،وابطا نصور اّلِل،كانوحل الفتنو  

وهي ء هوم الوذين ُيققولن يف أنفسوهم .و  يثبحل إ  من عصم اّللِ .أكد وأعن  ا بتالء وكان .أكد وأقسى
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يانلن علوووووووى تلوووووووك األمانووووووو  الكثى،أمانووووووو  السوووووووماء يف األرم،وأمانووووووو  اّلِل يف ضووووووومْي حقيقووووووو  ا ميوووووووان،وي
ولكنوه ا عوداق احلقيقوك .،وأن يويذيهم ابلفتن  بتالء أن يعذب امليمنني اب -حاكا ّلِل  -ا نسان.وما ابّلِل 
 لتحمل األمان .

حلقيقووووك علووووى تعالء ااب سوووو فهووووك يف حاجوووو  إىل إعووووداق خوووواص   يووووتم إ  ابملعوووواانة العمليوووو  للمشووووا  وإ 
غم مووون لابوووه،على الووور ي أو يف الشوووهلات،وإ  ابلصوووث احلقيقوووك علوووى اهل م،وإ  ابلثقووو  احلقيقيووو  يف نصووور اّللِ 

 .ا بتالء نلل الفتن  وكدة 
وتطرقهوا .معيقج وتتجوالنفك تصهرها الشدائد فتنفك عنها اابة،وتسوتجيا كوامن قلاهوا املوذخلرة فتسوت

  صوووامدا إ وكذلك تفعووول الشووودائد اب؟ماعوووات،فال يبقوووى.لقهوووا ويصوووله ويصوووقلبعنووو  وكووودة فيشوووتد ع
ي ء أو األجر،وهوو النصوور:نيأصوولبها عوولقا وأقلاهووا نبيع ،وأكوودها اتصووا  ابّلِل،ويقوو  فيمووا عنوود  موون احلسني

 ر.ميانني عليها بعد ا ستعداق وا ختبا.هم الذين يسِلملن الراي  يف النهاي 
ث علوى ا هلوا مون الصو وا بوذلل و   وهك عزيزة على نفلسهم  ا أقوا هلوا مون غوا  الوثمن وإوم ليتسلملن األمان

حتوووووووه ه،ومن راوالذي يبوووووووذل مووووووون قموووووووه وأعصووووووواب.انووووووون و وووووووا ذاقووووووولا يف سوووووووبيلها مووووووون اهل م والتضوووووووحيات
يهووا   الوويت بووذل ف  األمانوومث يصووث علووى األذى واحلرمووان يشووعر و  كووك بقيموو.وانم نانووه،ومن رغائبووه ولذاتووه

 ما بذل فال يسلمها رخيص  بعد كل هذ  التضحيات واهل م.
طوووأ فوووإن أب.اّللِ  يف وعووود وموووا يشوووك مووويمن.فأموووا انتصوووار ا ميوووان واحلووو  يف النهايووو  فوووأمر تكفووول بوووه وعووود اّللِ 

ه املووويمنني وحسووو.ّللِ اوليك أحووود  غوووْي علوووى احلووو  وأهلوووه مووون .فلحكمووو  مقووودرة،فيها ااوووْي لإلميوووان وأهلوووه
وأن .ّللِ امنواء علوى حو  يكلنولا أنو ،ويقع علويهم الوبالء،أن يكلنولا هوم املختوارين مون اّلِل،لالذين تصيبهم الفت

 :يشهد اّلِل هلم  ن يف قينهم صالب  فهل حتارهم لالبتالء
َوا قَاَلحلْ  احلدية جاء يف تِوِه فَاِنَموَ  َأوَّ نَوا َرُسول :الصحي  َعْن َأيب ُعبَوْيَدَة ْبِن ُحَذيْوَفوَ ،َعْن َعمَّ نَوعُولُقُ  َل هللِا أَتَويوْ

ووُد ِمووْن َحوورِِ احْلُمَّى،قُوْلنَووا ِة َمووا اَِ اَي َرُسوولَل هللِا،لَووْل :يف ِنَسوواء ،فَِإَذا ِسووَقاء  ُمَعلَّوو   حَنْووَلُ  يَوْقطُووُر َموواُ ُ  َعَلْيووِه ِمووْن ِكوودَّ
األَنِْبَياَء،مُثَّ الَِّذيَن يَوُللَوُْم،مُثَّ الَّوِذيَن يَولُولَوُْم،مُثَّ ِإنَّ ِمْن َأَكدِِ النَّاِس َباَلء  :َرُسلُل هللِا :َقَعْلَت اّللََّ َفَشَفاَ ،فَوَقالَ 

 ..1876الَِّذيَن يَوُللَوُْم.
تِووِه،قَاَلحلْ  يف ِنْسووَلة  َوقَووْد َموورَّ بِِنَسوواء ،َوَقْد َعلَّووَ  يف  َقَخْلحُل َعلَووى النَّووِلِِ :وَعووْن َأيب ُعبَوْيووَدَة بْووِن ُحَذيْوَفووَ ،َعْن َعمَّ

ووُد،فَوُقْلحلُ َكووَجرَة   ِة َمووا اَِ اَي َرُسوولَل هللا،لَووْل َقَعووْلَت هللا :َواضَّووَجَع َهْتَووُه يَوْلووَتِمُك بُوْرَقُ ،َوُهووَل يَوْقطُووُر َعَلْيووِه ِمووْن ِكوودَّ
 1877ُللَوُْم .ِإنَّ ِمْن َأَكدِِ النَّاِس َباَلء  األَنِْبَياَء مُثَّ الَِّذيَن يَوُللَوُْم مُثَّ الَِّذيَن يوَ :َفَكَشَ  َعْنَك ف فَوَقالَ 

مهموووا انوووتف  .وأموووا الوووذين يفتنووولن امليمنني،ويعملووولن السوووي ات،فما هوووم  فلتوووني مووون عوووذاب اّلِل و  انجني
أَْم َحِسووَه الَّووِذيَن »:وعوود اّلِل كووذلك وسوونته يف وايوو  املطووا .ابنلهووم وانتفا،وبوودا عليووه ا نتصووار والفال 

                                                 
 صحي  27619( 27079[)743/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ]-1876
 [ صحي 3827[]128/ 4اها  ااْية املهرة بزوائد املسانيد العشرة ]-1877
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..فال ُيس  مفسود أنوه مفلوحل و  سواب ،ومن ُيسوه « ا َُيُْكُملَن يَوْعَمُللَن السَّيِِ اِت أَْن َيْسِبُقلانف ساَء م
 هذا فقد ساء حكمه،وفسد تقدير ،واختل تصلر .

 هوول الووذي جعوول والكوواذبني سوون  ليمووتحن إميووان املوويمن ومييووز بووني الصوواققني ا بووتالء فووإن اّلِل الووذي جعوول 
 أخذ املسي ني سن    تتبدل و  تتخل  و  هيد.

جاريوو   حل الفتنوو  سوون إذا كانووف.ع الثوواين يف مطلووع السوولرة،الذي يوولازن ا يقوواع األول ويعاقلووهوهووذا هوول ا يقووا 
 ء.د أن عكب متحان القللب واحيا الصفل ،فخيب  املسي ني وأخذ املفسدين سن  جاري    

ْن كواَن َمو»:ويف يقوني ه يف يقو أما ا يقاع الثالوة فيتمثول يف تطموني الوذين يرجولن لقواء اّلِل،ووصول قلولّبم بو
وووِميُع  ،َوُهوووَل السَّ ولتطمووو ن  لقلووولب الراجيووو  يف لقووواء اّللِ ..فلتقووور ا« ْلَعلِووويمُ ايَوْرُجووولا لِقووواَء اّللَِّ فَوووِإنَّ َأَجوووَل اّللَِّ هَلت 

 ني.  ولكن يف يقاء يف كل ولتنتظر ما وعدها اّلِل إاي ،انتظار اللاي  املستيقن ولتتطلع إىل يلم اللق
 ا .نهامللصلل  ا ملشتا ،اصلرة الراجك .لب املتطلع  إىل لقاء اّلِل صلرة ملحي والتعبْي يصلر هذ  القل

يسومع  فوإن اّللِ .للبتلك الق ويعقه عليه ابلطمأنين  الندي ،يدخلها يف.وايه على التطلع ابلتلكيد املري 
 «.َوُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ »:هلا،ويعلم تطلعها

اْيهوا و اهود لنفسوها عا إ وا هتمول تكوالي  ا ميان،ومشوا  ا؟هاق، وو وا يقاع الرابع يلاجوه القلولب الويت
 »:ب عون كول أحود،وإنه لغو ستكمال فضائلها،و صال  أمرها وحياهتا وإ  فما ابّلِل من حاج  إىل أحد

َ َلَغِب  َعنِ  ا ُااِهُد لِنَوْفِسِه،ِإنَّ اّللَّ  « ..ِمنيَ  اْلعالَ َوَمْن جاَهَد فَِإ َّ
ك شوووا ،فإ ا ذلوووحتمووال املكتوووه اّلِل علووى املووويمنني الفتنوو  وكلفهوووم أن ااهوودوا أنفسوووهم لتثبووحل علوووى افووإذا  

ع مون د وقلبه ويرفوك اجملاهوا؟هاق يصل  من نف. صالحهم،وتكميلهم،وهقي  ااْي هلم يف الدنيا واهلخرة
ااي نوووووه مووووون موووووز تصووووولراته وآفاتوووووه ويسوووووتعلك بوووووه علوووووى الشووووو  ابلووووونفك واملال،ويسوووووتجيا أفضووووول موووووا يف كيا

ال  صووووليهووووا موووون عوذلك كلووووه قبوووول أن يتجوووواوز بووووه كخصووووه إىل ا؟ماعووو  امليمنوووو ،وما يعوووولق .واسوووتعداقات
 فساق.حاهلا،واستقرار احل  بينها،وغلب  ااْي فيها على الشر،والصال  فيها على ال

ا ُااِهُد لِنَوْفِسهِ »  «.َوَمْن جاَهَد فَِإ َّ
ليوه وعلوى ق  وميون عيف ا؟هواق كولنا يطلوه مون اّلِل مثون جهوافال يقفون أحود يف وسو  الطري ،وقود مضوى 

شور جو  إىل جهود بك يف حاولي.قعلته،ويستبطىء املكافأة على ما انله  فإن اّلِل   يناله من جهاق  ككء
َ َلغَووِب  َعووِن اْلعوواَلِمنيَ »:ضووعي  هزيوول   ،وأن يسووتخلفه يفعينووه يف جهوواقيّلِل أن وإ ووا هوول فضوول موون ا.«ِإنَّ اّللَّ

 :األرم به،وأن ذجر  يف اهلخرة بثلابه
ُهْم سَ »  «.ي كانُلا يَوْعَمُللنَ زِيَونوَُّهْم َأْحَسَن الَّذِ ْم،َولََنجْ يِِ اهتِِ َوالَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت لَُنَكفَِِرنَّ َعنوْ

لوى وليصوثوا ع.اتسنلوى احلفليطم ن امليمنلن العامللن على ما هلوم عنود اّلِل،مون تكفوْي للسوي ات،وجزاء ع
م يف وايوووووو  ه،ينتظراوفاألموووووول املشوووووور  وا؟ووووووزاء الطيوووووو ا بووووووتالء تكووووووالي  ا؟هوووووواق وليثبتوووووولا علووووووى الفتنوووووو  و 

 املطا .وإنه حلسه امليمن حَّت لل فاته يف احلياة ا نتصا .
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 بالوالدين وا حسان إليهما ااباالء  9 - 8الدرس الثاني:

قووو  يفصووول يف املل ف.ألحباءفتن  األهووول وا:ان إليوووه يف مطلوووع السووولرةمث اوووكء إىل لووولن مووون ألووولان الفتنووو  أكووور 
نْ  »:الووودقي  ابلقووولل احلوووازم اللسووو ،  إفوووراط فيوووه و  تفوووري  َنا اْ ِ َوِإْن جاَهوووداَ  .ْسووونا  اِلَديْوووِه حُ سووواَن ِبل َوَوصَّووويوْ
ووُتْم تَوْعَمُلل نَوبُِِ ُكمْ أُ فَووُعُكْم لُِتْشوورَِ  يب مووا لَووْيَك لَووَك بِووِه ِعْلووم  فَووال ُتِطْعُهمووا،ِإَ َّ َمووْرجِ  َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا .نَ  ِ ووا ُكنوْ

 « ..الصَّاحِلاِت لَُنْدِخَلنوَُّهْم يف الصَّاحلِِنيَ 
واجه احلووووه :ا مفروضوووواوإن هلمووووا لفضووووال،وإن هلمووووا لرمحووووا وإن هلمووووا للاجبوووو.إن اللالوووودين ألقوووورب األقوووورابء
َنا وَ »:صووراطوهووذا هوول ال.ناعوو  يف حوو  اّللِ  ولكن لوويك هلمووا موون.والكراموو  وا حوو ام والكفالوو  ْنسوواَن اَوصَّوويوْ ِ ْ

 « ..ماال ُتِطْعهُ فَ ِعْلم   َوِإْن جاَهداَ  لُِتْشرَِ  يب ما لَْيَك َلَك بِهِ .ِبلاِلَدْيِه ُحْسنا  
  فلهموووالالووودان مشوووركنيكوووان ال  فوووإن.إن الصووول  يف اّلِل هوووك الصووول  األوىل،والرابطووو  يف اّلِل هوووك العوووروة الليقى

 ىل اّلِل.ا؟ميع إ وإن هك إ  احلياة الدنيا مث يعلق.والرعاي ،  الطاع  و  ا تباع ا حسان
ووووُتْم تَوْعَملُووووولنَ » فإذا امليمنوووولن أهووووول .شوووووركنيملوووويمنني واملال مووووا بوووووني ..ويفصوووو« ِإَ َّ َمووووْرِجُعُكْم فَووووأُنَوبُِِ ُكْم ِ وووووا ُكنوْ

 «نوَُّهْم يف الصَّووواحلِِنيَ  لَنُوووْدِخلَ احِلاتِ آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووو َوالَّوووِذينَ »:ورفوووا ،ولل   يعقووود بيووونهم نسوووه و  صوووهر
ه لقرابوو  والنسووالوودم وا ..وهكووذا يعوولق امللصوولللن ابّلِل مجاعوو  واحوودة،كما هووم يف احلقيقوو  وتووذهه روابوو 
   الووليقى الوويت ن العووروةعوووالصووهر،وتنتهك ابنتهوواء احليوواة الوودنيا،فهك روابوو  عارضوو    أصوويل ، نقطاعها 

 انفصام هلا.
أَلَْيَك قَوْد أََموَر :" َوقَاَلحْل أُُم َسوْعد  :قَالَ ،َفذَكََّرُهنَّ "،" نَوزََلحْل يفَّ أَْربَُع آاَيت  :قَالَ ،َعْن أَبِيهِ ،َعْن ُمْصَعِه ْبِن َسْعد  

َفَكووووانُلا ِإَذا أَرَاُقوا أَْن ،لَت أَْو ُتْكُفوووَر اِبهللِ هللاُ بِوووِثِِ اْلَلالِوووَدِة ف َوهللِا َ  أَْنَعووووُم نََعام وووا َوَ  َأْكووووَرُب َكووورَااب  َحوووَّتَّ أَُموووو
ووورَابَ ،يُْطِعُملَهوووا أَْو َيْسوووُقلَها َسوووَجُروا فَاَهوووا اِبْلَعَصوووا ْنَسووواَن ِبَلاِلَديْوووِه :فَونَوزََلحلْ ،َوأَْقَخُللا الطََّعووواَم َوالشَّ َنا اْ ِ } َوَوصَّووويوْ

ُتْشووووورَِ  يب َموووووا لَوووووْيَك لَوووووَك بِوووووِه ِعْلوووووم  فَووووواَل ُتِطْعُهَموووووا  [ } َوِإْن َجاَهوووووَداَ  َعلَوووووى أَنْ 8:ُحْسووووون ا { ]العنكبووووولت
ُهَما يف الُدنْوَيا َمْعُروف ا { ]لقمان  1878[ "15:َوَصاِحبوْ

َوا قَالَ ،أُْنزِلَوحْل يفَّ أَْربَوُع آاَيت  :َعْن أَبِيوِه قَالَ ، َِْعحُل ُمْصَعَه بْوَن َسوْعد  :وَعْن ِ َا   قَالَ  ْعوحُل ُمْصوَعَه بْو:َوُر َّ َن  َِ
نَوفِِْلِنيووِه اَي َرُسوولَل :فَوُقْلحلُ َأَصووْبحُل َسوويوْف ا يوَووْلَم بَووْدر  فَأَتَوْيووحُل َرُسوولَل اّللَِّ :قَالَ .أُْنزِلَووحْل يفَّ أَْربَووُع آاَيت  :َسووْعد  قَالَ 

اهليَوووووُ  يف قِووووورَاَءِة َعْبوووووِد اّللَِّ  فَأُْنزَِلحْل يفَّ َهوووووِذ ِ ،َضوووووْعُه ِموووووْن َحْيوووووُة َأَخْذتَوووووهُ :فَوَقالَ ،اّللَِّ َواْجَعْلوووووُه َكَموووووْن  َ َغنَووووواَء َلهُ 
َوَصووَنَع َرُجوول  ِمووَن األَْنَصوواِر نََعام ووا فَووَدَعااَن َفَشوورِبْوَنا :}َيْسووأَُللَنَك َعووِن األَنْوَفوواِل{ قُووِل األَنْوَفوواُل ّللَِِّ َوالرَُّسوولِل قَالَ 

َنا قَوْبووَل أَْن ُهَوورََّم قَالَ  حَنُْن أَْفَضووُل :قُوْلووحلُ :حَنُْن أَْفَضووُل ِمووْنُكْم قَالَ :اَل األَْنَصووارِيُ فَوتَوَفوواَخْراَن فَوَقوو:اْاَْمووَر َحووَّتَّ انْوَتَشوويوْ
فَأُْنزِلووحْل يفَّ ،فَوَعَمووَد األَْنَصووارُِي ِإىَل حَنْووِر َجووُزور  َفَضووَرَب بِووِه أَْنِفووك َفَخووَززَُ  ,وََكوواَن أَنْووُ  َسووْعد  َمْفُزوز ا:ِمووْنُكْم قَالَ 
َا اْاَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب َواأَلْزَ ُم رِْجك  ِموْن َعَموِل الشَّوْيطَاِن فَواْجَتِنُبلُ  }اَي أَيُوَها الَِّذينَ :َهِذِ  اهليَ ُ   آَمُنلا ِإ َّ

ووك:َلَعلَُّكووْم تُوْفِلُحوولَن{ قَالَ  َ قَووْد أََمووَر ِبِصووَلِ  اْلَلالِووِد َوالْووِثِِ :َوقَالَووحْل أُمِِ ْنَعووُم نََعام ووا َو َ َواّللَِّ  َ أَ ،أَلَْيَك تَوووْزُعُم أَنَّ اّللَّ
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 3353 

َفَكانُلا ِإَذا أَرَاُقوا أَْن يُْطِعُملَهوا َكوَجُروا فَاَهوا ،َفَجَعلَوحْل  َ َتْطَعوُم َكويوْ  ا،َأْكَرُب َكرَااب  َحَّتَّ أَُملَت أَْو َتْكُفوَر اِبّللَِّ 
َنا اِ ْنَسووا:فَأُْنزِلَووحْل يفَّ َهووِذِ  اهليَ ُ ،بِعُوولق  مُثَّ أَْوَجُروَها َن ِبَلاِلَديْووِه مَحََلْتووُه أُُمووُه َوْهن ووا َعلَووى َوْهوون  َوِفَصووالُُه يف }َوَوصَّوويوْ

ِعْلوووم  فَوووالَ َعووواَمنْيِ أَِن اْكوووُكْر ِ  َوِلَلالِوووَدْيَك ِإَ َّ اْلَمِصوووُْي َوِإْن َجاَهوووَداَ  َعلَوووى أَْن ُتْشووورَِ  يب َموووا لَوووْيَك لَوووَك بِوووِه 
فَالشَّووْطُر ف :قُوْلحلُ :فَونَوَهوواين قَالَ :أُوِصووك ِ َوواِ  ُكلِِووِه ف قَالَ :فَوُقْلحلُ :َمَرِضووك قَالَ يف فَووَأَ ين َرُسوولُل اّللَِّ ،ُتِطْعُهَما{

 1879َفَكاَن الثُوُلُة ُسنَّ  .،َفَسَكحلَ :الثُوُلُة ف قَالَ :قُوْلحلُ :فَونَوَهاين قَالَ 
َحَلَفووحْل أُُم َسووْعد  أَْن  َ ُتَكلَِِمووُه  -قَوواَل  -وعوون ُمْصووَعَه بْووِن َسووْعد  َعووْن أَبِيووِه أَنَّووُه نَوزَلَووحْل ِفيووِه آاَيت  ِمووَن اْلُقووْرآِن 

ا َحوووَّتَّ َيْكُفوووَر ِبِدينِوووِه َو َ َشُْكوووَل َو َ َتْشوووَربَ  َ َوصَّووواَ  ِبَلالِوووَدْيَك َوأاََن أُُموووَك َوأاََن آُموووُرَ  .أَبَووود  قَاَلحْل َزَعْموووحَل أَنَّ اّللَّ
َهوو.ِّبَوَذا ا ِموَن اْ؟َْهووِد فَوَقواَم ابْوون  هَلَوا يُوَقوواُل لَوُه ُعَمووارَُة َفَسوَقاَها َفَجَعلَووحْل تَووْدُعل قَاَل َمَكثَووحْل يَواَلت  َحووَّتَّ ُغِشوَى َعَليوْ

َنا اِ ْنَسواَن ِبَلاِلَديْوِه ُحْسون ا(  ُ َعزَّ َوَجلَّ ِ  اْلُقْرآِن َهوِذِ  اهليَوَ  )َوَوصَّويوْ )َوِإْن َجاَهوَداَ  َعلَوى َعَلى َسْعد  فَأَنْوَزَل اّللَّ
ُهَما ِ  الُدنْوَيا َمْعُروف ا( قَاَل َوَأَصاَب َرُسلُل اّللَِّ أَْن ُتْشرَِ  ىِب  َغِنيَم   َعِظيَمو   فَوِإَذا ِفيَهوا  --( َوِفيَها )َوَصاِحبوْ

ُرُقُ  »  فَوَقالَ .فَوُقْلوحُل نَوفِِْلوِ  َهوَذا السَّوْيَ  فَوَأاَن َموْن قَوْد َعِلْموحَل َحالَوهُ  --َسْي   فََأَخْذتُوُه فَأَتَوْيوحُل بِوِه الرَُّسولَل 
فَاْنطََلْقوووحُل َحوووَّتَّ ِإَذا أََرْقُت أَْن أُْلِقيَوووُه ِ  اْلَقوووَبِخ َ َمْتوووِ  نَوْفِسوووى فَوَرَجْعوووحُل إِلَْيوووِه فَوُقْلوووحُل .«ِموووْن َحْيوووُة َأَخْذتَوووُه 

ُ َعووزَّ وَ .«ُرُقُ  ِموْن َحْيووُة َأَخْذتَووُه » قَاَل َفَشوودَّ ىِل َصووْلتَُه .أَْعِطِنيوهِ  َجولَّ )َيْسووأَُللَنَك َعووِن األَنْوَفوواِل( قَواَل فَووأَنْوَزَل اّللَّ
قُوْلووووحُل .قَاَل فََأىَب .فَووووَأَ ىِن فَوُقْلووووحُل َقْعووووِ  أَْقِسووووْم َموووواىِل َحْيووووُة ِكووووْ حلُ  --قَوووواَل َوَمرِْضووووحُل فََأْرَسووووْلحُل ِإىَل النَّووووِبِِ 

قَواَل َوأَتَوْيوحُل َعلَوى نَوَفور  ِموَن األَْنَصواِر .ائِز اقَاَل َفَسَكحَل َفَكاَن بَوْعُد الثُولُوُة جَ .قُوْلحُل فَالثُوُلةَ .قَاَل فََأىَب .فَالنِِْص َ 
تُوُهْم ِ  َحواِ   -قَواَل  -َوَذلِوَك قَوْبوَل أَْن ُهَورََّم اْاَْموُر .َواْلُمَهاِجرِيَن فَوَقاُللا تَوَعاَل نُْطِعْمَك َوَنْسِقيَك مَخْر ا  -فَوأَتَويوْ

قَواَل  -فََأَكْلوحُل َوَكورِْبحُل َمَعُهوْم  -قَواَل  - ِعْنوَدُهْم َوزِ   ِموْن مَخْور  فَوِإَذا رَْأُس َجوُزور  َمْشوِلى   -َواحلَُْا اْلُبْسَتاُن 
فََأَخوَذ َرُجول  َأَحوَد  -قَواَل  -َفذُِكَرِت األَْنَصاُر َواْلُمَهواِجُروَن ِعْنوَدُهْم فَوُقْلوحُل اْلُمَهواِجُروَن َخوْْي  ِموَن األَْنَصواِر  -

ُ َعوزَّ َوَجولَّ ِ َّ  --َجرََ  ِ َْنِفى فَأَتَوْيحُل َرُسلَل اّللَِّ حلَْىَيِ الرَّْأِس َفَضَرَبِ  بِِه فَ  يَوْعوِ  نَوْفَسوُه  -فََأْخَثْتُُه فَأَنْوَزَل اّللَّ
َا اْاَْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَْنَصاُب َواأَلْزَ ُم رِْجك  ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن( -  .1880َكْأَن اْاَْمِر )ِإ َّ

الفتنو   رضو  ملثول هوذ يمن لعوإن املو.ن على فتن  القرابو  والورحم واسوتبقك ا حسوان والوثوهكذا انتصر ا ميا
 يف كل آن فليكن بيان اّلِل وفعل سعد  ا راي  النجاة واألمان.

 موقف بمي الناس من ال انة وغروره بالرخاء 11 - 10الدرس الثالث:

 عووريخ عنوودلمث ا قعوواء ايووذاء اب سووتخذاء،مث يرسووم صوولرة كاملوو  لنموولذج موون النفوولس يف اسووتقبال فتنوو  ا 
آَمنَّوووا :َموووْن يَوُقللُ  لنَّووواسِ َوِموووَن ا»:ير هوووا يف كلموووات معدوقات،صووولرة واضوووح  املالمووو  ابرزة السووومات.الرخاء
َنَ  النَّاِس َكَعذاِب .اِبّللَِّ  أََولَوْيَك .ِإانَّ ُكنَّوا َمَعُكمْ :لُلنَّ قُ َنْصر  ِمْن َربَِِك لَيوَ  لَِ ْن جاءَ ّللَِّ وَ افَِإذا أُوِذَي يف اّللَِّ َجَعَل ِفتوْ

ُ ِ َْعَلَم ِ ا يف ُصُدوِر اْلعاَلِمنَيف َولَيَوْعَلَمنَّ اّللَُّ   « ..ِقنيَ ،َولَيَوْعَلَمنَّ اْلُمنافِ يَن آَمُنلا الَّذِ اّللَّ
                                                 

 ( صحي 78[ ) 46/ 1] 335مسند الشاكك -1879
 احلا:البستان يالقبخ:امللضع الذى امع فيه الغنائم (6391[ )38/ 16ملكنز ]ا -صحي  مسلم-1880
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 كلوو  إ  ،  ت  امل لنووذلووك النموولذج موون النوواس،يعلن كلموو  ا ميووان يف الرخوواء ُيسووبها خفيفوو  احلمل،هينوو
نَو»مون معوا  بسبه الكلم  اليت قاهلا وهول آ« فَِإذا أُوِذَي يف اّللَِّ »نطقها ابللسان، َ  النَّواِس َكَعوذاِب َجَعوَل ِفتوْ

ذا  عذاب بعود هوتصلر أن  و فاستقبلها يف جزع،واختلحل يف نفسه القيم،واهتزت يف ضمْي  العقيدة « اّللَِّ 
فعالم ،كءك وراء  كووها هوول ذا عووذاب كووديد ألوويم لووي:يف نفسووهاألذى الووذي يلقووا ،حَّت عووذاب اّلِل وقووال 

ني أذى يقوودر بوو االوو  أصووث علووى ا ميووان،و عووذاب اّلِل   يزيوود علووى مووا أان فيووه موون عووذابف وإن هوول إ 
 على مثله البشر،وعذاب اّلِل الذي   يعر  أحد مدا .

 هذا ملق  ذلك النملذج من الناس يف استقبال الفتن  يف ساع  الشدة.
ة كوان مولقفهم يف سواع  العسور   وذلوك.ا معكوم .  إان كنو«ِإانَّ ُكنَّوا َمَعُكومْ :َولَِ ْن جاَء َنْصور  ِموْن َربِِوَك لَيَوُقولُلنَّ »

ة الوودعلى رخوواء تنبووولكن حووني اووكء ال.موون التخوواذل والتهافووحل والتهاوي،وسوولء التصوولير وخطووأ التقوودير
ُ «  »نَّوا َمَعُكومْ انَّ كُ إِ »:اء املهزوملن،فيقلللنالعريض ،وينتفا املنزوون املتخاذللن،ويستأسد الضعف أََولَوْيَك اّللَّ

 « ..ِ َْعَلَم ِ ا يف ُصُدوِر اْلعاَلِمنَيف
دعووه حموون الووذي أو لوويك يعلووم مووا تنطوولي عليووه تلووك الصوودور موون صووث أو جووزع،ومن إميووان أو نفووا ف ف

 هي ء وعلى من ميلهلنف
ُ الَّووِذيَن آ» بووني الووذين لن فمووا كانووحل الفتنوو  إ  ليتيكشووفنهم فيعرفوو..ول« َمنُوولا َولَوويَوْعَلَمنَّ اْلُمنوواِفِقنيَ َولَوويَوْعَلَمنَّ اّللَّ

 آمنلا ويتبني املنافقلن.
لنواس حوني امولذج مون ونق  حلظو  أموام التعبوْي القورآين الودقي  وهول يكشو  عون ملضوع ااطوأ يف هوذا الن

َنَ  النَّاِس َكَعذاِب اّللَِّ »:يقلل  « ..َجَعَل ِفتوْ
بعووخ  اققني يففليسووحل الغلطوو  أن صووثهم قوود ضووع  عوون احتمووال العووذاب،فمثل هووذا يقووع للموويمنني الصوو

م بووني  رهم وكووعلرهولكوونهم يظلوولن يفرقوولن تفرقوو  واضووح  يف تصوول  -وللطاقوو  البشووري  حوودوق  -اللحظووات 
ء   الفنووادا عوواحسووهم أبوو كوول مووا ميلكووه البشوور هلووم موون أذى وتنكيوول،وبني عووذاب اّلِل العظوويم فووال حووتل  يف
 جهود ا حتموالو الطاقو   الصغْي وعا  االولق الكبْي،حوَّت يف اللحظو  الويت يتجواوز عوذاب النواس هلوم مودى

لطريوو  ا وهووذا هوول مفوور ..مهما عوواوز األذى ناقتووه واحتمالووه ،إن اّلِل يف حووك املوويمن   يقوولم لووه كووكء..
 بني ا ميان يف القللب والنفا .

 ابمة يوا القيامةفردية ال 13 - 12الدرس الرابع:

وأخْيا يعرم فتن  ا غلاء وا غراء ويعرم معها فساق تصلر الذين كفروا للتبع  وا؟زاء ويقورر فرقيو  التبعو  
َوقواَل »:وهل املبدأ ا سالمك الكبْي،الذي ُيق  العدل يف أجلوى مظاهر ،وأفضول أوضواعه.وكخصي  ا؟زاء

ُْم .َومووا ُهووْم ِ وواِمِلنَي ِمووْن َخطوواايُهْم ِمووْن َكووْكء  .لا َسووِبيَلنا َوْلَنْحِمووْل َخطاايُكمْ اتَِّبعُوو:الَّووِذيَن َكَفووُروا لِلَّووِذيَن آَمُنلا ِإوَّ
ووا كوانُلا يَوْفووَ ُونَ .َلكواِذبُلنَ  ..وقوود كووان الووذين  « َولََيْحِمُلنَّ أَْيقوواهَلُْم َوأَْيقووا   َمووَع أَْيقاهِلِْم،َولَُيْسو َوُلنَّ يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  َعمَّ

لووووووولن هوووووووذا اشووووووويا موووووووع تصووووووولرهم القبلوووووووك يف احتموووووووال العشوووووووْية للووووووودايت املشووووووو ك  والتبعوووووووات كفوووووووروا يقل 
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ذلوك إىل الوتهكم .ُيسبلن أوم قاقرون على احتمال جريرة الشر  ابّلِل عن سلاهم وإعفوائهم منها.املش ك 
 يوووورق علووووويهم الووووورق ..ومووووون مث« اتَِّبعُوووولا َسوووووِبيَلنا َوْلَنْحِمووووْل َخطووووواايُكمْ »:علووووى قصووووو  ا؟ووووزاء يف اهلخووووورة إنالقوووووا

َومووووا ُهووووْم ِ وووواِمِلنَي ِمووووْن »:احلاسووووم،فْيق كوووول إنسووووان إىل ربووووه فرقا،يياخووووذ  بعملووووه،  ُيموووول أحوووود عنووووه كووووي ا
 « ..َخطاايُهْم ِمْن َكْكء  

ُْم َلكاِذبُلنَ »:وابهم  ا يف قللتهم هذ  من كذب واقعاء  « ..ِإوَّ
 »:بعو  الضوالل ء مون تقون أن يعفوك هوي .آلخورينوُيملهم وزر ضالهلم وكوركهم وافو ائهم،ووزر إضوالهلم ل

 «.نَ ِ  َعمَّا كانُلا يَوْفَ ُو َم اْلِقيامَ نَّ يَولْ َولَُيْس َولُ .َولََيْحِمُلنَّ أَْيقاهَلُْم َوأَْيقا   َمَع أَْيقاهِلِمْ 
أن كوول و سووبهم أفووراقا، ووا ُياإ.ويغلوو  هووذا البوواب موون أبوولاب الفتنوو  فوويعلم النوواس أن اّلِل   ُياسووبهم مجاعات

 امرئ  ا كسه رهني ..
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 [45إل   14اآليات :(29]سور  المنكبوت ):الوحد  الثانية

 من خالل القصص القرآني ااباالء ال انة و 

فوواُن َوُهوووْم لووواِلُملَن َوَلَقووْد أَْرَسوووْلنا نُلحووا  ِإىل قَوْلِموووِه فَوَلبِووَة فِووويِهْم أَلْوووَ  َسووَن   ِإ َّ مَخِْسووونَي عامووا  فََأَخوووَذُهُم الُطل } 
َ َواتوَُّقولُ  15( فََأْْنَْيناُ  َوَأْصحاَب السَّوِفيَنِ  َوَجَعْلناهوا آيَو   لِْلعواَلِمنَي )14) ( َوِإبْوراِهيَم ِإْذ قواَل لَِقْلِموِه اْعبُوُدوا اّللَّ

ووُتْم تَوْعَلُموولَن ) ووا تَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ 16ذِلُكووْم َخووْْي  َلُكووْم ِإْن ُكنوْ  أَْوتان  َوخَتُْلُقوولَن ِإْفكووا  ِإنَّ الَّووِذيَن تَوْعبُووُدوَن ( ِإ َّ
( َوِإْن 17تُوْرَجعُووولَن )ِموووْن ُقوِن اّللَِّ   مَيِْلُكووولَن َلُكوووْم رِْزقوووا  فَوووابْوتَوُغلا ِعْنوووَد اّللَِّ الوووِرِْزَ  َواْعبُوووُدوُ  َواْكوووُكُروا لَوووُه إِلَْيوووِه 

ُ  (18ِلُكْم َومووا َعلَووى الرَُّسوولِل ِإ َّ الْووَبالُغ اْلُمبِوونُي )ُتَكووذِِبُلا فَوَقووْد َكووذََّب أَُمووم  ِمووْن قَوووبْ  أََوَ ْ يوَووَرْوا َكْيووَ  يُوْبووِدُئ اّللَّ
ُ يُوْنِشوُئ 19اْاَْلَ  مُثَّ يُِعيُدُ  ِإنَّ ذلِوَك َعلَوى اّللَِّ َيِسوْي  ) ( قُوْل ِسوْيُوا يف اأْلَْرِم فَواْنظُُروا َكْيوَ  بَوَدأَ اْاَْلوَ  مُثَّ اّللَّ

( 21( يُوَعوذُِِب َموْن َيشواُء َويوَوْرَحُم َموْن َيشواُء َوإِلَْيوِه تُوْقَلبُولَن )20لنَّْشأََة اهْلِخرََة ِإنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ َكوْكء  قَوِدير  )ا
( َوالَّوِذيَن َكَفوُروا 22 )َوما أَنْووُتْم ِ ُْعِجوزِيَن يف اأْلَْرِم َو  يف السَّوماِء َوموا َلُكوْم ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِموْن َوِ ِ  َو  َنِصوْي  

َفما كاَن َجولاَب قَوْلِموِه ِإ َّ أَْن قواُللا  (23آِبايِت اّللَِّ َولِقائِِه أُولِ َك يَِ ُسلا ِمْن َرمْحَيِت َوأُولِ َك هَلُْم َعذاب  أَلِيم  )
ُ ِمَن النَّواِر ِإنَّ يف ذلِوَك هَلايت  لِ  َوْذمُتْ ِموْن ُقوِن اّللَِّ 24َقوْلم  يُوْيِمنُولَن )اقْوتُوُللُ  أَْو َحرُِِقلُ  فََأْْناُ  اّللَّ َوا اختَّ ( َوقواَل ِإ َّ

ُكْم بَوْعضووا  َوَمووْأواُكُم أَْوتان  َمووَلقََّة بَوْيووِنُكْم يف احْلَيوواِة الووُدنْيا مُثَّ يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  َيْكُفووُر بَوْعُضووُكْم بِووبَوْعخ  َويَوْلَعووُن بَوْعُضوو
( 26( فَووآَمَن لَووُه لُوولط  َوقوواَل ِإيِنِ ُمهوواِجر  ِإىل َريبِِ ِإنَّووُه ُهووَل اْلَعزِيووُز احلَِْكوويُم )25يَن )النَّوواُر َومووا َلُكووْم ِمووْن انِصوورِ 

ِمووَن َوِإنَّووُه يف اهْلِخوورَِة لَ َوَوَهْبنووا لَووُه ِإْسووحاَ  َويَوْعُقوولَب َوَجَعْلنووا يف ُذرِِيَّتِووِه النُوبُووولََّة َواْلِكتوواَب َوآتَوْينوواُ  َأْجوورَُ  يف الووُدنْيا 
 (28( َوُللنا  ِإْذ قواَل لَِقْلِموِه ِإنَُّكوْم لَتَوْأتُلَن اْلفاِحَشوَ  موا َسوبَوَقُكْم ِّبوا ِموْن َأَحود  ِموَن اْلعواَلِمنَي )27الصَّاحلِِنَي )

قَوْلِموِه ِإ َّ أَْن قواُللا اْئِتنوا أَِإنَُّكْم لََتْأتُلَن الِرِجواَل َوتَوْقطَعُولَن السَّوِبيَل َوَشْتُولَن يف انِقيُكوُم اْلُمْنَكوَر َفموا كواَن َجولاَب 
وووا جووواَءْت 30( قوواَل َربِِ اْنُصوووْرين َعلَووى اْلَقوووْلِم اْلُمْفِسووِديَن )29بَِعووذاِب اّللَِّ ِإْن ُكْنوووحَل ِمووَن الصَّووواِقِقنَي ) ( َوَلمَّ

( قواَل ِإنَّ ِفيهوا ُللنوا  31َلهوا كوانُلا لواِلِمنَي )ُرُسُلنا ِإْبراِهيَم اِبْلُبْشورى قواُللا ِإانَّ ُمْهِلُكولا أَْهوِل هوِذِ  اْلَقْريَوِ  ِإنَّ أَهْ 
يَونَّووُه َوأَْهلَووُه ِإ َّ اْمرَأَتَووُه كانَووحْل ِمووَن اْلغوواِبرِيَن ) ووا أَْن جوواَءْت ُرُسووُلنا ُللنووا  32قوواُللا حَنْووُن أَْعلَووُم ِ َووْن ِفيهووا لَنُوَنجِِ ( َوَلمَّ

  َهْووَزْن ِإانَّ ُمَنُجووولَ  َوأَْهلَووَك ِإ َّ اْمرَأَتَوووَك كانَووحْل ِموووَن اْلغووواِبرِيَن ِسووكَء ِّبِوووْم َوضوواَ  ِّبِوووْم َذْرعووا  َوقووواُللا   خَتَوووْ  وَ 
( َوَلَقْد تَورَْكنا ِمْنها آيَو   بَويِِنَو   34ِإانَّ ُمْنزُِللَن َعلى أَْهِل هِذِ  اْلَقْريَِ  رِْجزا  ِمَن السَّماِء ِ ا كانُلا يَوْفُسُقلَن ) (33)

َ َواْرُجووولا اْليَوووْلَم اهْلِخوووَر َو  تَوْعثَووووْلا يف 35لَِقووْلم  يَوْعِقلُووولَن ) ( َوِإىل َموووْدَيَن َأخوواُهْم ُكوووَعْيبا  َفقووواَل اي قَوووْلِم اْعبُوووُدوا اّللَّ
بُلُ  فََأَخَذهْتُُم الرَّْجَفُ  فََأْصَبُحلا يف قارِِهْم جامثِنَي )36اأْلَْرِم ُمْفِسِديَن ) َ ( َوعواقا  َومَثُولَق َوقَوْد توَ 37( َفَكذَّ بَونيَّ

وووِبيِل وَكوووانُلا ُمْستَوْبِصووورِيَن ) ُهْم َعوووِن السَّ وووْيطاُن أَْعمووواهَلُْم َفَصووودَّ َوقووواُروَن  (38َلُكوووْم ِموووْن َمسووواِكِنِهْم َوَزيَّوووَن هَلُوووُم الشَّ
( َفُكوال  َأَخوْذان 39)َوِفْرَعْلَن َوهاماَن َوَلَقْد جاَءُهْم ُملسى اِبْلبَويِِناِت فَاْسَتْكَثُوا يف اأْلَْرِم َوما كوانُلا سوابِِقنَي 

ُهْم َموْن َخَسوْفنا بِوِه ا ُهْم َموْن َأَخَذتْوُه الصَّوْيَحُ  َوِمونوْ ُهْم َمْن أَْرَسْلنا َعَلْيِه حاِصبا  َوِمونوْ ُهْم َموْن ِبَذنِْبِه َفِمنوْ أْلَْرَم َوِمونوْ
ُ لِووَيْظِلَمُهْم َولِكووْن كووانُلا أَنْوُفَسووُهْم َيْظِلُموولنَ  َووُذوا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ أَْولِيوواَء 40) أَْغَرْقنووا َومووا كوواَن اّللَّ ( َمثَووُل الَّووِذيَن اختَّ

َ يَوْعلَوُم موا 41َكَمَثِل اْلَعْنَكُبلِت اختَََّذْت بَوْيتا  َوِإنَّ أَْوَهَن اْلبُوُيلِت لَبَوْيحُل اْلَعْنَكبُولِت لَوْل كوانُلا يَوْعَلُمولَن ) ( ِإنَّ اّللَّ
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( َوتِْلَك اأْلَْمثاُل َنْضرُِّبا لِلنَّاِس َوما يَوْعِقُلها ِإ َّ اْلعواِلُملَن 42اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه ِمْن َكْكء  َوُهَل 
وووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَووو ِِ ِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   لِْلُموووْيِمِننَي ) (43) ُ السَّ ( اتْوووُل موووا أُوِحوووَك إِلَْيوووَك ِموووَن 44َخلَوووَ  اّللَّ

ُ يَوْعلَوووُم موووا َتْصووونَوُعلَن اْلِكتووواِب َوأَقِوووِم ا لصَّوووالَة ِإنَّ الصَّوووالَة تَوْنهوووى َعوووِن اْلَفْحشووواِء َواْلُمْنَكوووِر َولَوووذِْكُر اّللَِّ َأْكوووَثُ َواّللَّ
(45) } 
 مقدمة الوحد  

م الوذين نتهم حوَّت يعلوميوان،وفتانتهى الشلط األول ابحلدية عن سن  اّلِل يف ابتالء الذين حتارون كلمو  ا 
راء.ويف هوذا  غلاء وا غوالفتن  ابوقد أكار إىل الفتن  ابألذى،والفتن  ابلقراب ،و .ويعلم الكاذبنيصدقلا منهم 

عليووه  دن نوول ليوول موون لووالشوولط يعوورم  وواذج موون الفوول الوويت اع ضووحل قعوولة ا ميووان يف  ريوو  البشووري  الط
لشوووكء يف قصووو  اال بعوووخ مفصوو.يعرضووها  ثلووو  فيموووا لقيووه الرسووول محلووو  قعوولة اّلِل منوووذ فجووور البشري .الِسالم

 إبراهيم وللط،جممال فيما عداها.
 ويف هذا القصا تتمثل أللان من الفل،ومن الصعاب والعقبات يف نري  الدعلة.

ن  إ  سوقلموه ألو   تتبودى ضوخام  ا؟هود وضوآل  احلصويل ،فقد لبوة يف -عليه الِسوالم  -ففك قص  نل  
 .« .ُملنَ ُهُم الُطلفاُن َوُهْم لالِ فََأَخذَ »مخسني عاما،مث   ييمن له إ  القليل 

،وجاقهلم ا اسووتطاعفقد حوواول هووداهم موو.ويف قصوو  إبووراهيم مووع قلمووه يتبوودى سوولء ا؟ووزاء ونغيووان الضووالل
 «.ُقل ُ ْو َحرِِ أَ اقْوتُوُللُ  :َفما كاَن َجلاَب قَوْلِمِه ِإ َّ أَْن قاُللا»:ابحلج  واملنط 

ر  شوووري  إىل الوووددار الب،وسوووفلرها بوووال حيووواء و  هرج،واحنوووويف قصووو  لووولط يتبووودى توووبج  الرذيلووو  واستعالوا
 اْئِتنوا بَِعوذاِب اّللَِّ :لا أَْن قالُ ِه ِإ َّ َفما كاَن َجولاَب قَوْلِمو»:األسفل من ا حنرا  والشذوذ مع ا ستهتار ابلنذير

 « ..ِإْن ُكْنحَل ِمَن الصَّاِقِقنيَ 
ُ  ُم الرَّْجَفووووَخووووَذهتُْ فَأَ »:  والعدل،والتكووووذيهويف قصوووو  كووووعيه مووووع موووودين يتبوووودى الفسوووواق والتموووورق علووووى احلوووو

 «.فََأْصَبُحلا يف قارِِهْم جامثِنيَ 
 وتذكر ا كارة إىل عاق ومثلق اب عتزاز ابلقلة والبطر ابلنعم .

 ا .رق النفكما تذكر ا كارة إىل قارون وفرعلن وهامان بطغيان املال،واستبداق احلكم،وا
 وهووووك مهمووووا علووووحلبه هلوووولان القوووولى املرصوووولقة يف نريوووو  قعوووولة اّلِل،ويعقووووه علووووى هووووذا القصووووا  ثوووول يضوووور 

 «.ْعَلُملنَ َعْنَكُبلِت َلْل كانُلا يوَ لَبَوْيحُل الْ  ْلبُوُيلتِ َوِإنَّ أَْوَهَن ا.َكَمَثِل اْلَعْنَكُبلِت اختَََّذْت بَوْيتا  »واستطالحل 
 ع األمور بعود ذلوك ّللِ يود  أن يتلل الكتاب،وأن يقيم الصالة،وأن - -وينتهك هذا الشلط بدعلة الرسلل 

ُ يَوْعَلُم ما َتْصنَوُعلنَ »  « ..َواّللَّ
دعو  للنأر في طول المد  الاي مكث فيها نو  عليه السذالا  15 - 14الدرس ا ول 

 يدعو فيها قومه
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ُن َوُهوووووووْم ُهُم الُطلفوووووووااما ،فََأَخوووووووذَ مَخِْسووووووونَي ع  ِإ َّ َوَلَقوووووووْد أَْرَسوووووووْلنا نُلحوووووووا  ِإىل قَوْلِموووووووِه فَوَلبِوووووووَة فِووووووويِهْم أَلْوووووووَ  َسوووووووَن   »
 « ..عاَلِمنيَ فََأْْنَْيناُ  َوَأْصحاَب السَِّفيَنِ  َوَجَعْلناها آيَ   لِلْ .لاِلُملنَ 

لرسوال  ا فو ة قبول اد سوبقتهوق.والراج  أن ف ة رسالته اليت قعا فيها قلمه كانحل أل  سن  إ  مخسني عاما
 نيبودو لنوا اهلل مديد،وهل عمور نليو.ن غوْي حمودقةغْي حمدقة،وأعقبتها ف ة كوذلك بعود النجواة مون الطلفوا

هووذا وحوود  و  -للجولق اولكننوا نتلقووا  مون أصوود  مصودر يف هووذا .غوْي نبيعووك و  موألل  يف أعمووار األفراق
قلووووويال  لموووووذا  كوووووانإن عووووودق البشوووووري  ي:فوووووإذا أرقان لوووووه تفسوووووْيا فإننوووووا نسوووووتطيع أن نقووووولل -برهوووووان صووووودقه 

رم وامتوووداق موووارة األ  األجيوووال عووون كثووورة العووودق نووولل العمر،لعوحمووودوقا،فليك ببعيووود أن يعووولم اّلِل هوووذ
ة ملحللوو  يف الظوواهر  وهووذ .حَّت إذا تكوواير النوواس وعموورت األرم   يعوود هنووا  قاع لطوولل األعمار.احليوواة

لزواحوو   الر وبعووخ فكلمووا قوول العوودق وقوول النسوول نالووحل األعمار،كمووا يف النسوو.أعمووار كثووْي موون األحياء
دة  تعويا اللاحوواليوني  بينموا الوذابب الووذي يتلالود ابمل.بعضووها م وات األعلام حَّت ليبلو  عمور.كالسولحفاة

 :والشاعر يعث عن هذ  الظاهرة بقلله.منه أكثر من أسبلعني
 1881بغاّ الطْي أكثرها فراخا وأم الصقر مقالة نزور 

ر و  تثمو.رقوداعنود    وكل كوكء.وّلِل احلكمو  البالغو .وتقل أعموار بغواّ الطوْي.ومن مث يطلل عمر الصقر
لعظموى وهوم ان الكثورة وجر  الطلفوا.غوْي العودق القليول الوذين آمنولا لنول  -إ  مخسني عاموا  -أل  سن  

وهم أصووحاب ملوويمنني،لووامللن بكفوورهم وجحوولقهم وإعراضووهم عوون الوودعلة املديوودة،وْنا العوودق القليوول موون ا
 السفين .

 دار القرون.الظلم على معن عاقب  الكفر و هديهم « آيَ   لِْلعاَلِمنيَ »ومضحل قص  الطلفان والسفين  
 دعو  لمباد  هللا وحده وشكره فاهلل بيده الرجق وحده 15الدرس الثاني:

 قوواَل بْووراِهيَم ِإذْ َوإِ  »:مرسووال  إبووراهي.وبعوود قصوو  نوول  يطوولي السوويا  القوورون حووَّت يصوول إىل الرسووال  الكثى
َ َواتوَُّقووووول ُ :لَِقْلِمهِ  وووووذِلُكْم َخوووووْْي  .اْعبُوووووُدوا اّللَّ ووووو.ْعَلُملنَ ُتْم توَ  َلُكوووووْم ِإْن ُكنوْ ِن اّللَِّ أَْوتان ،َوخَتُْلُقووووولَن ا تَوْعبُوووووُدوَن ِموووووْن ُقو ِإ َّ
ْيووِه ْزَ  َواْعُبُدوُ ،َواْكووُكُروا َلُه،إِلَ ُغلا ِعْنووَد اّللَِّ الوورِِ ْزقوا  فَووابْوتوَ ُكووْم رِ ِإنَّ الَّووِذيَن تَوْعبُووُدوَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ   مَيِْلُكوولَن لَ .ِإْفكوا  

 « .. َّ اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ إِ الرَُّسلِل  ما َعَلىَوِإْن ُتَكذِِبُلا فَوَقْد َكذََّب أَُمم  ِمْن قَوْبِلُكْم،وَ .تُوْرَجُعلنَ 
قوا ُيسون أن تيبوا ققيلقد قعواهم قعولة بسويط  واضوح    تعقيود فيهوا و  غمولم وهوك مرتبو  يف عرضوها تر 

 يتمال  أصحاب الدعلات ..
 « ..ل ُ اْعُبُدوا اّللََّ َواتوَّقُ »:حقيق  الدعلة اليت يدعلهم إليهالقد بدأ ببيان 

 :ن ااْيأين يكل  مث ي  بتحبيه هذ  احلقيق  إليهم،وما تتضمنه من ااْي هلم،لل كانلا يعلملن
ووُتْم تَوْعَلُموولنَ » ار ااووْي ..ويف هووذا التعقيووه مووا ُيفووزهم إىل نفووك ا؟هوول عنهم،واختيوو« ذِلُكووْم َخووْْي  َلُكووْم ِإْن ُكنوْ

وهل يف اللقحل ذاته حقيق  عميق    جمرق هتييج خطايب  ويف ااطلة الثالث  بني هلم فسواق موا هوم .ألنفسهم
                                                 

 بغاّ الطْي:ضعافه.ومقالة نزور ،أي مقل  يف الفران. ) السيد رمحه هللا ( -1881
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 -التمثووال موون ااشووه :واللين -أوهلووا أوووم يعبوودون موون قون اّلِل أوتان :عليووه موون العقيوودة موون عوودة وجل 
 :وتنيها. .وهك عباقة سخيف ،وخباص  إذا كانلا يعدللن ّبا عن عباقة اّللِ 

ال بووو حلقلنوووه خلقوووان ابنال،أووووم ّبوووذ  العبووواقة   يسوووتندون إىل برهوووان أو قليل،وإ وووا حلقووولن إفكوووا وينشووو ل 
دم ن   تقوأن هوذ  األوت:وتلثهوا.سابق  أو مقدم ،وينش لنه إنشاء من عند أنفسهم بال أصل و  قاعودة .

 «.ْم رِْزقا  ِلُكلَن َلكُ    ميَْ َن ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِإنَّ الَِّذيَن تَوْعُبُدو »:هلم نفعا،و  ترزقهم كي ا
لا ِعْنوَد اّللَِّ فَوابْوتَوغُ »:همميوك حواجتو األمر الذي يهمهم .ويف ااطلة الرابع  يلجههم إىل اّلِل ليطلبلا منه الرز 

 وحوود  ّللِ الوورز  موون ا ن ابتغوواءولك...والوورز  مشووغل  النفلس،وخباصوو  تلووك الوويت   يسووتغرقها ا ميووان« الووِرِْز َ 
 حقيق    جمرق استثارة للميلل الكامن  يف النفلس.

 «.وا َلهُ وُ  َواْكُكرُ اْعُبدُ وَ »ويف النهاي  يهت  ّبم إىل واهه األرزا  املتفضل ابلنعم،ليعبدو  ويشكرو :
« َجعُولنَ رْ توُ إِلَْيوِه »:يندين كواكر وأخْيا يكشو  هلوم أنوه   مفور مون اّلِل،فمون ااوْي أن يثلبولا إليوه مويمنني عابو

 فقد كوذب.سولله كوي افموا أهولن ذلوك  فلون يضور اّلِل كوي ا،ولن حسور ر  -بعود ذلوك كلوه  -..فإن كوذبلا 
ْن قَوْبِلُكْم،َوموا َعلَووى َب أَُموم  ِمووْد َكووذَّ َوِإْن ُتَكوذِِبُلا فَوَقو»:الكثوْيون مون قبل،ومووا علوى الرسوولل إ  واجوه التبليوو 

ويلقع علوى مون موداخلها، ىل قلولّبمإ.وهكوذا ذخوذهم خطولة خطلة،ويودخل .« الرَُّسلِل ِإ َّ الْوَبالُغ اْلُمبِونيُ 
اب كوووول مال  أصووووحأو رهووووا يف ققوووو  عميق ،وهووووذ  ااطوووولات تعوووود  لذجووووا لطريقوووو  الوووودعلة جووووديرا  ن يووووت

 قعلة،لينسجلا على منلاله يف رانب  النفلس والقللب.
 دعو  الك ار للنأر في الااريخ والكون 23 - 16الدرس الثالث:

ّلِل علووووى ميووووان اببوووول أن ميضووووك السوووويا  إىل وايوووو  القصوووو ،يق  وقفوووو  حانووووه ّبووووا كوووول منكوووور لوووودعلة ا وق
ُ َ  يُوْبوودِ أََوَ ْ يوَووَرْوا َكْيوو»:ا نووال  املكووذبني ابلرجعوو  إىل اّلِل والبعووة واملووآب نَّ ذلِووَك إِ ْاَْلووَ  مُثَّ يُِعيووُدُ ف اُئ اّللَّ

ُ يُوْنِشووُئ النَّْشوأَةَ اْلووَ ،مُثَّ أَ ااَْ أْلَْرِم فَوواْنظُُروا َكْيوَ  بَوودَ ِسووْيُوا يف ا:ُقلْ .َعلَوى اّللَِّ َيِسْي   َ َعلووى ُكوولِِ ّللَّ  اهْلِخوورََة،ِإنَّ اّللَّ
،يُوَعووووووذُِِب َمووووووْن َيشوووووواُء َويوَووووووْرَحُم َمووووووْن َيشوووووواُء،َوإِلَْيِه  ْرِم َو  يف ْم ِ ُْعِجووووووزِيَن يف اأْلَ َومووووووا أَنْوووووووتُ .نَ ْقَلُبل توُ َكووووووْكء  َقِدير 

وووووم ل ِوووووَك يَِ ُسووووولا ِموووووْن ِت اّللَِّ َولِقائِوووووِه أُو َفوووووُروا آِبايكَ ِذيَن  َوالَّ .اِء،َوما َلُكوووووْم ِموووووْن ُقوِن اّللَِّ ِموووووْن َوِ ِ  َو  َنِصوووووْي  السَّ
 « ..َرمْحَيِت،َوأُولِ َك هَلُْم َعذاب  أَلِيم  

 قو  القورآن يفريعلوى ن خطاب قليلوه هوذا الكولن وجمالوه السوماء واألرم.إنه خطاب لكل منكور ّلِل ولقائوه
هوا عون آايت ،تبحوة فياختاذ الكلن كله معرضا هلايت ا ميان وق ئلوه وصوفح  مفتلحو  للحولاس والقللب

ا   تغيوه اضورة أبودحومشواهد الكولن ولولاهر  .اّلِل،وترى ق ئول وجولق  ووحدانيته،وصود  وعود  ووعيد 
شور بطولل لولب البقاعهوا علوى قولكنها تفقود جودهتا يف نفولس النواس بطولل األلفو  ويضوع  إي.عن إنسوان
 التكرار.

فووْيقهم القوورآن الكوورمي إىل تلووك الروعوو  الغووامرة،وإىل تلووك اهلايت البوواهرة بتلجيهووه املوولحك،انيك للمشوواهد 
واعوول منهوووا ق ئلوووه وبراهينوووه .والظوولاهر يف القلووولب والضووومائر،ويثْي تطلعهووم وانتبووواههم إىل أسووورارها وآترها
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ّبا املشاعر،و  يتخذ نرائو  ا؟ودل الوذهب البوارق والقضوااي املنطقيو  الويت   حيواة  اليت تراها األبصار وتتأير
فيها و  حرك  ..تلك اليت وفدت على التفكوْي ا سوالمك مون خارجوه فظلوحل غريبو  عليوه،ويف القورآن املثول 

ُ اْاَْلوووَ ف مُثَّ يُِعيوودُ ..»واملوونهج والطريووو   ..وإوووم لوووْيون  « ِإنَّ ذلِوووَك َعلَووى اّللَِّ َيِسوووْي  . ُ أََوَ ْ يوَووَرْوا َكْيوووَ  يُوْبووِدُئ اّللَّ
يرونه يف النبتو  الناميو ،ويف البيضو  وا؟نوني،ويف كول موا   يكون مث يكولن  وا   الوك .كي  يبدئ اّلِل اال 

قوودرة البشوور جمتمعووني ومنفوورقين أن حلقوول  أو يوودعلا أوووم خووالقل   وإن سوور احليوواة وحوود  ملعجز،كووان ومووا 
و  تفسْي لوه إ  أنوه مون  -وقع عنك أن ُياوله أحد أو يدعيه  -يف معرف  منش ه وكي  جاء يزال معجز 

صنع اّلِل الذي يبدئ اال  يف كل حلظ  هحل أعني النواس وإقراكهم،وهوم يورون و  ميلكولن ا نكوار  فوإذا  
..ولوويك يف خلوو  اّلِل « ِسووْي  ِإنَّ ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ يَ »:كووانلا يوورون إنشوواء االوو   عيوونهم فالووذي أنشووأ  يعيوود 

فا عاقة أيسوور موون البوودء يف تقووديرهم.وإ  فالبوودء  .ولكنووه يقوويك للبشوور  قاييسووهم.كووكء عسووْي عليووه تعاىل
 كن.فيكلن ..:وإ ا هل تلجه ا راقة وكلم .كا عاقة،وا عاقة كالبدء ابلقياس إىل قدرة اّلِل سبحانه

ليدركلا واحلووك سوولاء،  ا؟اموود وآايتووه يف االوو  وا نشوواء،يفمث يوودعلهم إىل السووْي يف األرم،وتتبووع صوونع اّللِ 
ُ يُوْنِشووووُئ النَّ مُثَّ  اْاَْلووووَ  َ  بَووووَدأَ ِسووووْيُوا يف اأْلَْرِم فَوووواْنظُُروا َكْيووووو:ُقلْ »:أن الووووذي أنشووووأ يعيوووود بوووووال عنوووواء ْشوووووأََة  اّللَّ

 « ..ِإنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  .اهْلِخرَةَ 
ك لفتو  وه.لهوا القلوهميعوني و  فت  العني والقله على املشاهد ا؟ديدة اليت   شلفها الوالسْي يف األرم ي

 كء مون مشواهد كوتبوه إىل وإن ا نسان ليعويا يف املكوان الوذي ألفوه فوال يكواق ين.عميق  إىل حقيق  ققيق 
ألرم ظهوور يف امأو عجائبووه حووَّت إذا سووافر وتنقوول وسووا  اسووتيقج حسووه وقلبووه إىل كوول مشووهد،وإىل كوول 

 ووك  اق إىل ملننووهور ووا عوو.ا؟ديوودة، ا كووان ميوور علووى مثلووه أو أروع منووه يف ملننووه قون التفووات و  انتبا 
د ملننوه قت مشواهوعا.جديد ورو  جديد ليبحة ويتأمل ويعجه  وا   يكون يهوتم بوه قبول سوفر  وغيبتوه

سووبحان ناجيووه  فتو  وعجائبهووا تنطوو  لووه بعوود مووا كووان غووافال عوون حووديثها أو كانووحل   تفصوو  لووه بشووكء 
 منزل هذا القرآن،اابْي  داخل القللب وأسرار النفلس.

 « ..ِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَاْنظُُروا َكْيَ  بََدأَ اْاَْل َ :ُقلْ »
يثْي .أ االو نظوروا كيو  بود األرم ليبعود األمور ابلسوْي يف« َكْيَ  بََدأَ اْاَْلو َ »إن التعبْي هنا بلفج املاضك 

دء االيقووو  بووو،وكيفيووو  تووورى هنالوووك يف األرم موووا يووودل علوووى نشوووأة احليووواة األوىل.نرا معينوووا .يف الووونفك خوووا
كيو  انتشورتف و   نشوأتف فيها.كاحلفرايت اليت يتتبعهوا بعوخ العلمواء اليولم ليعرفولا منهوا خو  احليواة كيو

األرمف ىل إيون جواءت ما هوكف،ومن أ:وإن كانلا   يصللا إىل ككء يف معرف  سر احلياة -وكي  ارتقحلف 
وىل حليوووواة األويكوووولن ذلووووك تلجيهووووا موووون اّلِل للبحووووة عوووون نشووووأة ا -وكيوووو  وجوووود فيهووووا أول كووووائن حووووِكف 

 وا ستد ل به عند معرفتها على النشأة اهلخرة ..
ذلووك أن املخووانبني ّبوذ  اهليوو  أول موورة   يكلنولا موويهلني ملثوول هووذا .ويقولم  انووه هووذا ااوانر خووانر آخر

يثا فلم يكلنلا  ستطيعني يلم ذ أن يصللا من ورائه إىل احلقيق  املقصلقة بوه البحة العلمك الذي نشأ حد
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فال بد أن القرآن كان يطله مونهم أمورا آخور قاخوال يف مقدورهم،ُيصوللن  -لل كان ذلك هل املقصلق  -
ت ويكولن املطلولب حين وذ أن ينظوروا كيو  تبودأ احليواة يف النبوا.منه على ما ييسر هلم تصولر النشوأة اهلخرة

ويكلن السووووْي يف األرم كمووووا أسوووولفنا لتنبيووووه احلوووولاس واملشوووواعر بر يوووو  .واحليوووولان وا نسووووان يف كوووول مكووووان
املشاهد ا؟ديدة،وقعلهتا إىل التأمل والتدبر يف آتر قدرة اّلِل على إنشاء احليواة الويت توثز يف كول حلظو  مون 

 حلظات الليل والنهار.
ة النوواس يف ناسووه حيوواآن وهوول أنووه يلجووه تلجيهاتووه الوويت توهنووا  احتمووال أهووم يتمشووى مووع نبيعوو  هووذا القوور 

لووه  هووا  ووا تيهلووهذ كوول منليأخوو.أجيوواهلم مجيعا،ومسووتلايهتم مجيعا،ومالبسووات حيوواهتم مجيعا،ووسووائلهم مجيعا
رم كولن هنوا  تعوايمث    ومن.ويبقى فيها امتداق يصل  لقياقة احليواة و لهوا أبودا.لرو  حياته ومقدراته

 أقرب وأوىل. بني ااانرين.هذا
َ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  » تقيوود بتصوولرات البشوور تلقوو  الوويت   قوودرة املط..يبوودأ احليوواة ويعيوودها ّبووذ  ال« ِإنَّ اّللَّ

موون و م انوودوقة  ن عووارّبمووالقاصوورة،وما ُيسووبلنه قوولانني يقيسوولن عليهووا املمكوون وغووْي املمكن، ووا يعرفلنووه 
عليوه  حد،و  ميتنوعأ يعجز   اء ورمحته ملن يشاء،وإليه وحد  املآب تعذيبه ملن يش:قدرة اّلِل على كل ككء

َوما .  يف السَّووماءِ ْعِجووزِيَن يف اأْلَْرِم وَ نْوووُتْم  ُِ َومووا أَ .نَ يُوَعووذُِِب َمووْن َيشوواُء َويوَووْرَحُم َمووْن َيشوواُء،َوإِلَْيِه تُوْقَلُبل  »:أحوود
 .. «َلُكْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ ِمْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  

إلنسووان موون لل وخلوو  والعووذاب والرمحوو  يتبعووان مشووي   اّلِل موون حيووة أنووه بووني نريوو  اهلوودى ونريوو  الضووال
ىل أن اعاهووه إ تووار غووْيحا سووتعداق مووا حتووار بووه هووذا أو ذا ،ويسوور لووه الطووريقني سوولاء،وهل بعوود ذلك،ومووا 

 ئوول اهلووودى قعراضووه عوون وإ - كمووا كتووه علووى نفسوووه  -اّلِل ورغبتووه يف هوودا ،ينتهيان بووه إىل عوولن اّلِل لوووه 
 ب.ومن مث تكلن الرمح  ويكلن العذا.وصد  عنها ييقاين به إىل ا نقطاع والضالل

َن يف اأْلَْرِم َو  يف ِ ُْعِجوووزِي نْووووُتمْ أَ َوموووا »:تعبوووْي عووون املوووآب فيوووه عن ،يناسوووه املعووو  بعووود «.َوإِلَْيوووِه تُوْقَلبُووولنَ »
ووووماءِ  ن قوووولتكم يف   موووو.ّللِ الجوووولق اتنعوووولن ّبووووا موووون ا نقووووالب إىل ..فلوووويك لكووووم موووون قوووولة يف هووووذا ال« السَّ

 لسماء.ااألرم،و  من قلة ما تعبدونه أحياان من املالئك  وا؟ن وهسبلن له قلة يف 
ف أيووون الووول  والنصوووْي مووون لووول  والنصوووْين اّلِل ا..وأيووون مووون قو « َومووا َلُكوووْم ِموووْن ُقوِن اّللَِّ ِموووْن َوِ ِ  َو  َنِصوووْي  »

لكولا را فول  أن ميضوفعوا و  نو من املالئك  وا؟نف وكلهم عباق من خل  اّلِل   ميلكلن ألنفسهم الناسف أ
..ذلوك « أَلِويم    َوأُول ِوَك هَلُوْم َعوذاب  ْن َرمْحَويِت ِ ُسولا ِمويَ َوالَِّذيَن َكَفوُروا آِبايِت اّللَِّ َولِقائِوِه أُول ِوَك » لسلاهم كي اف

ر إ  لك هول   يكفوووكوذ.ربه  إ  حوني يكفوور قلبوه،وينقطع موا بينوه وبوونيأنوه   ييوأس ا نسوان موون رمحو  اّللِ 
ول ِوَك هَلُوْم َوأُ »:  معروفو والعاقب.وقد ي ك من اتصال قلبه ابّلِل،وجفحل نداوته،و  يعود لوه إىل رمحو  اّلِل سوبيل

 « ..َعذاب  أَلِيم  
 براهيمعناد الك ار لدرجة قال أنبيائهم وطلبهم حرق إ 27 - 24الدرس الرابع 
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قوولم إبووراهيم ميووان ولوبعوود هووذا ااطوواب املعوو م يف ينووااي القصوو ،الذي جوواء خطووااب لكوول منكوور لوودعلة ا 
ويكشوو  عوون ا عجيبا،ضوومنا ..بعوود هووذا ااطوواب يعوولق لبيووان جوولاب قوولم إبراهيم،فيبوودو هووذا ا؟وولاب غريبوو

اقْوتُوُللُ  أَْو :أَْن قووواُللا ِإ َّ  هِ َفموووا كووواَن َجووولاَب قَوْلِمووو»:توووبج  الكفووور والطغيان، وووا ميلوووك مووون قووولة ومووون سووولطان
ُ ِمَن النَّارِ .َحرُِِقل ُ   .« .ْيِمُنلنَ ْلم  يوُ ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لِقَ .فََأْْناُ  اّللَّ

ى م وعقوولهلم علووا قلوولّبّبوورقا علووى تلووك الوودعلة اللاضووح  البسوويط  املرتبوو  الوويت خانووه .اقتلوول  أو حرقوول  .
 دعلات.النحل الذي بينا قيمته يف عرم ال

ه نوو  يسوتطيع ملوه قفعوا، ميلوك -عليه الِسالم  -وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكاحل و  يكن إبراهيم 
  اارقو  ملوألل عجوزة اتتودخل ابمل.فهنوا تتودخل القودرة سوافرة كذلك.وهل فورق أعوزل   حولل و  نلل.وقايو 
ُ ِمَن النَّارِ »:البشر  « ..فََأْْناُ  اّللَّ

ييمنوولا  لكن القوولم  و .إلميووانالنووار علووى النحوول ااووار  الووذي اووحل بووه آيوو  ملوون هتيووأ قلبووه ل وكووان يف ْناتووه موون
ى سوتعداق للهوودا هول ا علوى الورغم مون هوذ  اهليو  ااارق ،فودل هووذا علوى أن ااولار    هتودي القللب،إ و

 « ..ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ »:وا ميان
 لووه احود يريود اّللِ و ذاء رجول واهليو  الثانيو  هووك عجوز الطغيوان عون إيو.لنجواة مون الناراهليو  األوىل هوك تلوك ا

ر  ريووووووو  أن يتووووووودب ذلك ملووووووون يريووووووود.النجاة.واهليووووووو  الثالثووووووو  هوووووووك أن ااارقووووووو    هتووووووودي القلووووووولب ا؟احووووووودة
 الدعلات،وتصري  القللب،وعلامل اهلدى والضالل.

 لّبم للمعجوووزة تلووون قلووو ك مووون إميوووان القووولم الوووذين فلقووود يووو .وميضوووك يف القصووو  بعووود ْنووواة إبوووراهيم مووون النار
 اللاضح .

َو:َوقالَ »:فوإذا هوول اووبههم  قيقوو  أمرهم،قبول أن يعتووزهلم مجيعووا َووا اختَّ ْيووِنُكْم يف بوَ  أَْوتان  َمووَلقََّة ْن ُقوِن اّللَِّ ِمووْذمُتْ ِإ َّ
لنَّاُر،َوموووا َلُكوووْم ِمووووْن اُكْم بَوْعضوووا ،َوَمْأواُكُم َعُن بَوْعُضوووو،َويَولْ ْعخ  احْلَيووواِة الوووُدنْيا،مُثَّ يوَوووْلَم اْلِقياَمووووِ  َيْكُفوووُر بَوْعُضوووُكْم بِوووبوَ 

 « ..انِصرِينَ 
إنكم اختذمت األوتن مون قون اّلِل،  اعتقواقا واقتناعوا  حقيو  هوذ  العبواقة إ وا اامول بعضوكم :إنه يقلل هلم

حووني يظهوور  -قة صوواحبه بعضووا،ويلاف  بعضووكم بعضووا،على هووذ  العبوواقة و  يريوود الصوواحه أن يوو   عبووا
اسوتبقاء ملوا بيونكم مون مولقة علوى حسواب احلو  والعقيودة  وإن هوذا ليقوع يف ا؟ماعوات الويت    -احل  لوه 

شخووذ العقيوودة مأخووذ ا؟د،فيس ضووك الصوواحه صوواحبه علووى حسوواب العقيوودة ويوورى أمرهووا أهوولن موون أن 
و  اسو خاء و  اس ضواء.مث يكشو  ا؟ود الوذي   يقبول هتواوان .حال  عليه صديقه  وهك ا؟د كل ا؟د

فووإذا املوولقة الوويت حشوولن أن ميسوولها اباووال  علووى العقيوودة،واليت يبقوولن علووى .هلووم عوون صووفحتهم يف اهلخرة
مُثَّ يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  َيْكُفووُر بَوْعُضووُكْم »:إذا هووك يوولم القياموو  عووداء ولعوون وانفصووام.عبوواقة األوتن حمافظوو  عليهووا .

..يوولم يتنكوور التوابعلن للمتبوولعني،ويكفر األوليوواء ابألوليواء،ويتهم كوول فريوو  « بَوْعُضووُكْم بَوْعضوا   بِوبَوْعخ  َويَوْلَعوونُ 
صاحبه أنه أضله،ويلعن كل غلي صواحبه الوذي أغولا   مث   اودي ذلوك الكفور والوتالعن كوي ا،و  يودفع 
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 أراقوا أن ُيرقوول  ّبا،فنصوور  اّلِل منهووا ..النووار الوويت« َوَمووْأواُكُم النَّوواُر َومووا َلُكووْم ِمووْن انِصوورِينَ »:عوون أحوود عووذااب
انتهوحل هوذ  .فأما هم فال نصرة هلم و  ْناة  وانتهحل قعلة إبوراهيم لقلموه،واملعجزة الويت   كوك فيها.وْنا 

وهووواجر معوووه مووون أور .ابن أخيوووه فيموووا توووذكر بعوووخ الرواايت.وتلوووك إبميوووان فووورق واحووود غوووْي امرأتوووه هووول لووولط
ِإيِنِ ُمهووواِجر  ِإىل :َوقوووالَ .فَوووآَمَن لَوووُه ُللط  »:اء األرقن حيوووة اسوووتقر ّبموووا املقوووامالكلووودانيني يف العووورا ،إىل موووا ور 

،ِإنَُّه ُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ   « ..َريبِِ
إىل أرم  و  يهوواجر.جواةهواجر للنيإنوه   .لنورى فويم هاجر..« ِإيِنِ ُمهواِجر  ِإىل َريبِِ »:ونقو  أموام قللو  لولط

ل أن ه وعقيدتووه قبوويووه بقلبووهوواجر إل.هاجر متقووراب لووه ملتج ووا إىل محا .ىل ربووهإ ووا هوواجر إ.أو كسووه أو عارة
هجر ،بعيوودا مكلوه يف   هاجر إليوه لوويخلا لوه عباقتوه وحلووا لوه قلبووه وحلوا لوه كيانووه.يهواجر بلحموه وقمووه

 ال.ميان  بعد أن   يب  رجاء يف أن يفكء القلم إىل اهلدى وا .عن ملنن الكفر والضالل
 ال  اّلِل إىلك فيهوا رسوعلضوه عون هوذا كلوه ذريو  اضو -راهيم عن وننه وعن قلمه وعون أهلوه وعلم اّلِل إب

م ضووخم يف وهل عوول .هفكوول األنبيوواء وكوول الوودعلات بعوود  كانووحل يف ذريتوو.أن يووّر اّلِل األرم وموون عليها
 َأْجوورَُ  يف الووُدنْيا َوآتَوْينووا ُ .َة َواْلِكتابَ بُووولَّ ِه النوُ رِِيَّتِووذُ َوَجَعْلنووا يف .َوَوَهْبنووا لَووُه ِإْسووحاَ  َويَوْعُقلبَ »:الوودنيا ويف اهلخوورة

 «.َوِإنَُّه يف اهْلِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِنيَ 
لووولص ّلِل ل فيووه ااوهوول فوويخ مووون العطوواء جزيووول،يتجلى فيووه رضووولان اّلِل سووبحانه علووى الرجووول الووذي يتمثووو

جزاء .إنعامواو ا،وعطفا برقا وسوالمبكليته،والذي أمجع الطغيان على حرقه ابلنار،فكان كل ككء من حلله 
 وفاقا.

 لقطات من قصة قوا لوط ودمارهم 35 - 28الدرس الخامس:

ط قن مث عوواش لوول اقي األر مث شيت قصو  لوولط عقووه قصوو  إبراهيم،بعوود مووا هواجر إىل ربووه مووع إبراهيم،فنووز  بوول 
سووكن تانحل وك.دوحوود  يف إحوودى القبائوول علووى ضووفا  البحوور امليووحل أو  ووْية لوولط كمووا  يووحل فيمووا بعوو

 وصار للط منهم ابلصهر واملعيش ..مدين  سدوم
لك هول امليول ذ.لبشوري امث حدّ أن فشا يف القلم كذوذ عجيه،يذكر القرآن أنوه يقوع ألول مورة يف  ريو  

نسووني وحوودات لن موون ا؟ا؟نسووك املنحوور  إىل الووذكلر بوود  موون ا انّ الوواليت خلقهوون اّلِل للرجووال،لتتك
قهووووووا اّلِل إذ خل.اءاق احليوووووواة ابلنسوووووول وفوووووو  الفطوووووورة املطوووووورقة يف مجيووووووع األحيوووووونبيعيوووووو  منتجوووووو  تكفوووووول امتوووووود

ْذ قوواَل إِ َوُللنووا  »:ءلوولط هووي  ذكراان وإانت.فلووم يقووع الشووذوذ وا حنوورا  إىل ا؟وونك املمايوول قبوول قوولم:أزواجووا
الِرِجوووواَل،َوتَوْقطَُعلَن  أَِإنَُّكْم لَتَووووْأتُلنَ .ِمنيَ  اْلعووووالَ َحوووود  ِموووونَ ِإنَُّكْم لَتَووووْأتُلَن اْلفاِحَشووووَ  مووووا َسووووبَوَقُكْم ِّبووووا ِمووووْن أَ :لَِقْلِمووووهِ 

ووووِبيَل،َوَشْتُلَن يف انِقيُكووووُم اْلُمْنَكرَ   ِإْن ُكْنووووحَل ِمووووَن اْئِتنووووا بَِعووووذاِب اّللَِّ :لا أَْن قالُ ِه ِإ َّ َفمووووا كوووواَن َجوووولاَب قَوْلِموووو.السَّ
 « ..َربِِ اْنُصْرين َعَلى اْلَقْلِم اْلُمْفِسِدينَ :قالَ .الصَّاِقِقنيَ 

فهم ذتولن الفاحشو  الشواذة الويت .ومن خطاب للط لقلمه يظهر أن الفسواق قود استشورى فويهم بكول أللانوه
وهك فاحشو  كواذة قوذرة تودل علوى احنورا  الفطورة وفسواقها .ذتلن الرجال:  يسبقهم ّبا أحد من العاملني
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كلن هذ  جرميو  فاحشو ،ولكنها فالفطرة قد تفسد بتجاوز حد ا عتدال والطهارة مع املرأة،فت.من أعماقها
 قاخل  يف نطا  الفطرة ومنطقها.

ال كيوووه و النفسوووك  وفسووواق يف ال كيوووه.فأموووا ذلوووك الشوووذوذ اهلخووور فهووول ابوووالع مووون فطووورة األحيووواء مجيعا
داق  األكث،وامتوو   احليوواةفقد جعوول اّلِل لووذة املباكوورة ا؟نسووي  بووني الووزوجني متناسووق  مووع خوو.العضوولي سوولاء

نفسويا ذ  املباكرة،لتذاذ ّبووجهز كيان كل من الزوجني اب ستعداق لال.أ عن هذ  املباكرةابلنسل الذي ينش
بعوا  نعودام ابلتوذاذها ت  الفطرةفأما املباكرة الشاذة فال هد  هلا،و  اهز اّللِ .وعضلاي،وفقا لذلك التناس 

 سوخا   يورتب ة،وعواق مفإذا وجد فيها أحد لوذة فمعو  هوذا أنوه انسول  وائيوا مون خو  الفطر .اهلد  منها
 وهك.احشوو  كرهوواجووال ابلفخبوو  احليوواة  ويقطعوولن السووبيل،فينهبلن املووال،ويروعلن املارة،ويعتوودون علووى الر 

انقيهووووم  ذتوووولن يفخطوووولة أبعوووود يف الفاحشوووو  األوىل،إىل جانووووه السووووله والنهووووه وا فسوووواق يف األرم ..و
 يف  أبعوووود وهووووك قرجوووو.هم موووون بعخذتلنووووه جهووووارا ويف كووووكل مجوووواعك متفوووو  عليووووه،  حجوووول بعضوووو.املنكر

ولاهر أن رتصووورة، الفحا،وفسووواق الفطووورة،والتبج  ابلرذيلووو  إىل حووود   يرجوووى معوووه صوووال   والقصووو  هنوووا
،وجوووبههم عوووذاب اّللِ  للنوووا أمووورهم يف أول األمووور ووووواهم ابحلسووو  وأووووم أصوووروا علوووى موووا هوووم فيوووه،فخلفهم

« ِقنيَ  ِإْن ُكْنووحَل ِمووَن الصَّوواقِ ذاِب اّللَِّ نووا بَِعوواْئتِ : َّ أَْن قاُللاَفمووا كوواَن َجوولاَب قَوْلِمووِه إِ »:بشووناع  جوورائمهم الكووثى
وقووود .وب أتظووور منوووه ..فهووول التوووبج  يف وجوووه ا نذار،والتحووودي املصوووحلب ابلتكذيه،والشوووروق الوووذي   تن

اْلَقوووْلِم ى ُصوووْرين َعلَوووبِِ انْ رَ :قوووالَ »:أعوووذر إلووويهم رسووولهلم فلوووم يبووو  إ  أن يتلجوووه إىل ربوووه نالبوووا نصووور  األخوووْي
 « ..اْلُمْفِسِدينَ 

لن ابلتنفيوووذ   املكلفوووويف الطريووو  يلوووم املالئكووو.وهنوووا يسووودل السوووتار علوووى قعووواء للط،لْيفوووع عووون ا سوووتجاب 
ووا جوواءَ »:إببراهيم،يبشوورونه بللوود صوواحل موون زوجووه الوويت كانووحل موون قبوول عقيمووا يَم اِبْلُبْشوورى ُلنا ِإبْووراهِ ْت ُرُسووَوَلمَّ

 أَْعلَوووووُم ِ َوووووْن حَنْنُ :قووووواُللا.ِفيهوووووا ُللنا   ِإنَّ :قوووووالَ .لاِلِمنيَ  ِل هوووووِذِ  اْلَقْريَوووووِ ،ِإنَّ أَْهَلهوووووا كوووووانُلاِإانَّ ُمْهِلُكووووولا أَْهووووو:قووووواُللا
يَونَُّه َوأَْهَلُه ِإ َّ اْمرَأَتَُه كاَنحْل ِمَن اْلغابِ   .«.رِينَ ِفيها،لَنُوَنجِِ

يف قصووو   قووود سوووب  قصووولقارتصووور يف هوووذا امللضوووع ألنوووه لووويك م.مشوووهد املالئكووو  موووع إبراهيم.وهوووذا املشهد
ل قصووتها    يفصووإبووراهيم أن اّلِل وهووه لووه إسووحا  ويعقوولب وو قة إسووحا  هووك ملضوولع البشوورى،ومن مث

و   هموووتهم مث أخوووث .ىفوووذكر أن مووورور املالئكووو  إببوووراهيم كوووان للبشووور .هنوووا ألن الغووورم هووول إاوووام قصووو  للط
 « ..نيَ ا لاِلمِ ْهَلها كانُل ِإنَّ أَ .ِإانَّ ُمْهِلُكلا أَْهِل هِذِ  اْلَقْريَ ِ »:األوىل

جابووه يك بظووا   وأصوواحل ولوو وأقركووحل إبووراهيم رقتووه ورأفتووه،فرا  يووذكر املالئكوو  أن يف هووذ  القريوو  للنووا وهوول
أَْعلَوُم  حَنْنُ :قواُللا»ملعرفو   االرسول  وا يطم نوه مون انحيته،ويكشو  لوه عون معورفتهم  هموتهم وأووم أوىل ّبوذ  

يَونَّوووو ئمهم كووووان هلاهووووا مووووع القوووولم،تقر جوووورا  ..وقوووود« رِينَ اْلغووووابِ  ُه َوأَْهلَووووُه ِإ َّ اْمرَأَتَووووُه كانَووووحْل ِموووونَ ِ َووووْن ِفيهووووا لَنُوَنجِِ
 واحنرافهم،وهل أمر عجيه.
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علوم كنشوون  يال  وهوول مشووهد لولط وقوود جواء إليوه املالئكوو  يف هي و  فتيوو  صوبا  مو.وينتقول إىل مشوهد تلة
يوه،يف هوذا ضولرهم إلحفضوا  صودر  وسواء  .لوه قفعا قلمه،وما ينتظر ضيلفه هي ء منهم من سلء   ميلوك

 « ..ْرعا  ْم ذَ ّبِِ َوَلمَّا أَْن جاَءْت ُرُسُلنا ُللنا  ِسكَء ِّبِْم َوضاَ  »:الظر  العصيه
ضوووك إىل ومي.ريخ .وحتصووور هنوووا هجووولم القووولم علوووى الضووويل ،وحماورة لووولط هلم،وهوووم يف سوووعار الشوووذوذ املووو

ذلوووووك الكووووورب و  حقيقتهم،وحثونوووووه  همتهم،وهووووول يف هوووووذا إذ يكشووووو  لوووووه الرسووووول عووووون.النهايووووو  األخوووووْية
 ُمْنزِلُولَن َعلوى أَْهووِل ِإانَّ .حْل ِمووَن اْلغواِبرِينَ رَأَتَوَك كانَو َّ امْ ِإانَّ ُمَنُجوولَ  َوأَْهلَوَك إِ .  خَتَوْ  َو  َهْوَزنْ :َوقواُللا»:الضوي 

 « ..هِذِ  اْلَقْريَِ  رِْجزا  ِمَن السَّماِء ِ ا كانُلا يَوْفُسُقلنَ 
ن وقود كوا -منني هلوه املوي إ  للنوا وأ -وترسم هذ  اهليو  مشوهد التودمْي الوذي أصواب القريو  وأهلهوا مجيعوا 

رت بتلعتهوووا وأمطووودينووو  واويغلوووه أووووا لووواهرة بركانيووو  قلبوووحل امل.هوووذا التووودمْي  مطوووار وأحجوووار ملليووو  ابلطني
 عليها هذا املطر الذي يصاحه الثاكني.

رَْكنا ِمْنهوا آيَو   َوَلَقْد توَ »:ن القرونمابقي  هدّ عن آايت اّلِل ملن يعقلها ويتدبرها  وما تزال آتر هذا التدمْي
أنتنووحل،فلم تعوود الوويت فسوودت و  ة اابيثوو ..وكووان هووذا هوول املصووْي الطبيعووك هلووذ  الشووجر « بَويِِنَوو   لَِقووْلم  يَوْعِقلُوولنَ 

 صاحل  لإلمثار و  للحياة.و  تعد تصل  إ  لالجتثاّ والتحطيم.
 إشار  إل  قصة مدين 37 - 36لدرس السادس:ا

َ َواْرُجووووولا اْليَووووووْلمَ ا اْعبُوووووُدوا  قَووووووْلمِ اي:َوِإىل َموووووْدَيَن َأخووووواُهْم ُكوووووَعْيبا ،َفقالَ »:مث إكوووووارة إىل قصووووو  كوووووعيه ومووووودين  ّللَّ
بُلُ  فََأَخذَ .اهْلِخَر،َو  تَوْعثَوْلا يف اأْلَْرِم ُمْفِسِدينَ   « ..امثِنيَ ُحلا يف قارِِهْم جَأْصبَ لرَّْجَفُ ،فَ هْتُُم اَفَكذَّ

َ َواْرُجولا ا»:وهك إكارة تبني وحدة الدعلة،ولباب العقيدة اللاحود هوك  وعبواقة اّللِ .« .اهْلِخورَ  ْليَووْلمَ اْعبُوُدوا اّللَّ
ه دنيا موون الكسووحليوواة الووورجاء اليوولم اهلخوور كفيوول بتحووليلهم عمووا كووانلا يرجلنووه يف هووذ  ا.قاعوودة العقيوودة

س خبك النووووووووووالتطفيوووووووووو  يف الكيوووووووووول وامليزان،وغصووووووووووه املووووووووووارين بطووووووووووريقهم للتجووووووووووارة،و املوووووووووواقي احلوووووووووورام اب
 أكياءهم،وا فساق يف األرم،وا ستطال  على اال .

ّلِل يف أخوووذ لى سووون  اويف اختصوووار يوووذكر انتهووواء أمووورهم إىل تكوووذيه رسووولهلم وأخوووذهم ابهلوووال  والتووودمْي،ع
 « .. قارِِهْم جامثِنيَ فََأَخَذهْتُُم الرَّْجَفُ  فََأْصَبُحلا يف »املكذبني.

كتهم حل قلولّبم وتور ليت أسوقطاوقد تقدم بيان الرجف  اليت زلزلحل عليهم بالقهم ورجتها بعد الصيح  املدوي  
لنووواس وهوووم ايروعووولن  جزاء موووا كوووانلا.فأصوووبحلا فيهوووا جوووامثني.مصوووعلقني حيوووة كوووانلا يف قارهوووم   يتحركلن

 حرجلن عليهم مغْيين صائحني  
 إشار  إل  عاد وثمود 38الدرس السابع:

َ َلُكووو»:وإكوووارة كوووذلك إىل مصووورع عووواق ومثووولق وووْيطانُ وَ سووواِكِنِهْم مَ ْم ِموووْن َوعووواقا  َومَثُووولَق َوقَوووْد تَوبَووونيَّ  َزيَّوووَن هَلُوووُم الشَّ
ُهْم َعِن السَِّبيِل وَكانُلا ُمْستَوْبِصرِينَ   « ..أَْعماهَلُْم،َفَصدَّ
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يف  ن ابحلجوورب مون حضوورملت،ومثلق كانوحل تسووكوعواق كانووحل تسوكن ابألحقووا  يف جنولب ا؟زيوورة ابلقوور 
ح  لق ابلصوووويوقوووود هلكووووحل عوووواق بووووري  صرصوووور عاتيوووو ،وهلكحل مثوووو.مشووووال ا؟زيوووورة ابلقوووورب موووون واقي القرى

عود لتدمْي،با ويشوهدون آتراملزلزل .وبقيحل مساكنها معروف  للعرب ميرون عليها يف رحليت الشتاء والصي ،
َن هَلُوووُم َوَزيَّووو »ن.عووون سووور ضوووالهلم،وهل سووور ضوووالل اهلخوووريالعوووز والتمكني.وهوووذ  ا كوووارة اجململووو  تكشووو  

ُهْم َعِن السَِّبيِل وَكانُلا ُمْستَوْبصِ   ..« رِينَ الشَّْيطاُن أَْعماهَلُْم َفَصدَّ
وأ هم مون .مم أعمواهلفقد كانحل هلم عقلل،وكانحل أمامهم ق ئل اهلدى ولكن الشيطان استهلاهم وزيون هلو

ن موو ووا هووم فيووه  ابووداعهم نفسووهم،وإعجاّبم  ووا ذتلنووه موون األعمال،و  هووذ  الثغوورة املكشوولف ،وهك غوورورهم
ووِبيلِ ».قوولة ومووال ومتوواع ُهْم َعووِن السَّ لفرصوو  اوضوويع علوويهم .نىل ا مياسووبيل اهلوودى اللاحوود املوويقي إ« َفَصوودَّ

 ميلكلن التبصر،وفيهم مدار  وهلم عقلل.« وَكانُلا ُمْستَوْبِصرِينَ »
 عون وآلهإشار  إل  فر 39الدرس الثامن:

أْلَْرِم،َوموووووا كوووووانُلا وا يف افَاْسوووووَتْكثَُ َوَلَقوووووْد جووووواَءُهْم ُملسوووووى اِبْلبَويِِناِت،».وإكوووووارة إىل قوووووارون وفرعووووولن وهاموووووان
 « ..سابِِقنيَ 

ا عتودال و  حسوان وقارون كان من قولم ملسوى فبغوى علويهم بثروتوه وعلموه،و  يسوتمع نصو  الناصوحني اب
يسوخر النوواس أغلظها،و علن كوان ناغيو  غشولما،يرتكه أبشووع ا؟ورائم و وفر .والتلاضوع وعودم البغوك والفسوواق

ملووووودبر اوزيووووور   وهاموووووان كوووووان.واعلهوووووم كووووويعا،ويقتل ذكووووولر بوووووب إسووووورائيل ويسوووووتحيك نسووووواءهم عتووووولا وللما
 ملكائد ،املعني له على للمه وبطشه.

  تعصوومهم .قوولة والوودهاءثووراء والليعصوومهم ا.فلووم .« َوَلَقووْد جوواَءُهْم ُملسووى اِبْلبَويِِنوواِت فَاْسووَتْكَثُوا يف اأْلَْرمِ »
لا َومووا كووانُ »كء.كمووا سوويج  موون أخووذ اّلِل،و  ععلهووم انجووني و  مفلتووني موون عووذاب اّلِل،بوول أقركهووم وأخووذهم

 « ..سابِِقنيَ 
 مصارع ا قواا السابقين  40الدرس الااسع:

وآذوهووم  فتنوولا النوواس بعوود مووا.امجيعهووي ء الووذين ملكوولا القوولة واملووال وأسووباب البقوواء والغلب ،قوود أخووذهم اّلِل 
ُهْم َموْن أَْرَسوْلنا َعَلْيوهِ »:نليال ُهْم حاِصوبا   َفُكال  َأَخْذان ِبَذنْبِوِه،َفِمنوْ ُهْم َموْن َخَسوْفنا ْن َأَخَذتْوُه الصَّوْيَح ُ َمو،َوِمنوْ ،َوِمنوْ

ُهْم َمْن أَْغَرْقنا ُ لَِيْظِلَمهُ .بِِه اأْلَْرَم،َوِمنوْ  «.نْوُفَسُهْم َيْظِلُملنَ ْن كانُلا أَ ْم،َولكِ َوما كاَن اّللَّ
مثوووولق تقتلهم،و فعوووواق أخووووذهم حاصووووه وهوووول الووووري  الصرصوووور الوووويت تتطوووواير معهووووا حصووووباء األرم فتضوووورّبم و 

ا مووأخلذين بوولا مجيعوووقارون خسوو  بووه وبوودار  األرم،وفرعوولن وهامووان غرقووا يف الوويم وذه.أخووذهتم الصوويح 
ُ لَِيْظِلَمُهْم َولكِ ».بظلمهم  « ..ْظِلُملنَ ْن كانُلا أَنْوُفَسُهْم يَ َوما كاَن اّللَّ

 واية غير هللا والمنكبوت 41الدرس الماشر 

وبعود احلودية يف .واهلن.وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلم  والفسق  على مودار القورون ..واهلن
رع  يف هووذا اجملووال اهلن يضوورب املثوول حلقيقوو  القوولى املتصووا.وا غووراء . ا بووتالء مطووالع السوولرة عوون الفتنوو  و 
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ومووووا عووووداها موووون قوووولة االوووو  فهوووول هزيوووول واهن،موووون تعلوووو  بووووه أو .إن هنالووووك قوووولة واحوووودة هووووك قوووولة اّللِ ..
َمثَووُل الَّووِذيَن »:فهك ومووا هتمووك بووه سوولاء.احتمى،فهوول كووالعنكبلت الضووعيف  هتمووك ببيووحل موون خيوولط واهيوو 

َوووُذوا ِموووْن ُقوِن اّللَِّ أَْولِيووواَء َكَمثَوووِل اْلَعْنَكبُووو َوووَذْت بَوْيتوووا ،َوِإنَّ أَْوَهوووَن اْلبُويُووولِت لَبَوْيوووحُل اْلَعْنَكبُووولِت لَوووْل كوووانُلا اختَّ لِت اختَّ
َ يَوْعلَووُم مووا يَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه ِمووْن َكووْكء  َوُهووَل اْلَعزِيووُز احلَِْكيمُ .يَوْعَلُموولنَ  َوتِْلووَك اأْلَْمثوواُل َنْضوورُِّبا لِلنَّاِس،َومووا .ِإنَّ اّللَّ

 « ..ْلعاِلُملنَ يَوْعِقُلها ِإ َّ ا
اان،فيسووولء لنووواس أحياحلقيقووو  الووويت يغفووول عنهوووا ا.إنوووه تصووولير عجيوووه صووواق  حلقيقووو  القووولى يف هوووذا اللجلق

 ىلو  يعرفوولن إ.ملوولازيناتقووديرهم ؟ميووع القيم،ويفسوود تصوولرهم ؟ميووع ا رتبانات،وختتوول يف أيووديهم مجيووع 
 ماذا ذخذون وماذا يدعلنف.أين يتلجهلن

ا هووفيتلجهوولن إلي  األرم،حلكووم والسوولطان ُيسووبلوا القوولة القوواقرة الوويت تعموول يف هووذوعندئووذ ختوودعهم قوولة ا
نلا ألنفسوووهم ا،أو يضوووم خووواوفهم ورغائبهم،وحشووولوا ويفزعووولن منها،وي ضووولوا ليكفووولا عووون أنفسوووهم أذاهووو

يف  ايهوووويتقووودملن إل.احلياة محاهوووا  وختووودعهم قووولة املال،ُيسوووبلوا القووولة املسووويطرة علوووى أقووودار النووواس وأقووودار
ختوودعهم سووبلن  و رغووه ويف رهووه ويسووعلن للحصوولل عليهووا ليسووتطيللا ّبووا ويتسوولطلا علووى الرقوواب كمووا ُي

ملن والل،ويتقود ن ميلكهواقلة العلم ُيسبلوا أصل القلة وأصل املال،وأصل سائر القلى اليت يصولل ّبوا مو
يودي ألفوراق ويف أأيودي ا م يفختودعه.إليها خاكعني كأوم عباق يف اناريوه  وختودعهم هوذ  القولى الظاهرة

ا ،وكما لوووووى املصوووووبا؟ماعووووات ويف أيووووودي الدول،فيوووودورون حلهلا،ويتهوووووافتلن عليها،كمووووا يووووودور الفووووراش ع
يتهافوووووووووووووووحل الفوووووووووووووووراش علوووووووووووووووى النوووووووووووووووار  وينسووووووووووووووولن القووووووووووووووولة اللحيووووووووووووووودة الووووووووووووووويت ختلووووووووووووووو  سوووووووووووووووائر القووووووووووووووولى 

 الصغْية،والكها،وانحها،وتلجهها،وتسخرها كما تريد،حيثما تريد.
تجووواء لكا.أو الوودول .تجوواء إىل تلووك القوولى سوولاء كانوووحل يف أيوودي األفووراق،أو ا؟ماعووات،وينسوولن أن ا ل

  رخول،و  وقايولينهوا الحشرة ضوعيف  رخولة واهنو    محايو  هلوا مون مون تك.العنكبلت إىل بيحل العنكبلت .
 .ي الركنيهلا من بيتها اللاهن.وليك هنالك إ  محاي  اّلِل،وإ  محا ،وإ  ركنه القل 

قوولى موون مجيووع أانحل ّبووا قيقوو  الضووخم  هووك الوويت عووب القوورآن بتقريرهووا يف نفوولس الف وو  امليمنوو ،فكهووذ  احل
 قل واحلصلن.ا املعاالقلى اليت وقفحل يف نريقها وقاسحل ّبا على كثايء ا؟بابرة يف األرم وقكحل ّب

معوووه يف  لقووود اسوووتقرت هوووذ  احلقيقووو  الضوووخم  يف كووول نفك،وعمووورت كووول قله،واختلطوووحل ابلووودم،وجرت
هوا ك،  اولل غْي يف الونف بل بديه  مستقرة.العرو ،و  تعد كلم  تقال ابللسان،و  قضي  هتاج إىل جدل

يل فهوول واهوون ضوو  ا عووداهاوم.وو يوو  اّلِل وحوودها هووك الل يوو .يف حووك و  خيووال.قلة اّلِل وحوودها هووك القلة
.إووووا التنكيلو غيوووان هزيووول مهموووا عوووال واسوووتطال،ومهما عوووث ونغى،ومهموووا ملوووك مووون وسوووائل الوووبطا والط

ْنَكبُولِت لَوْل  بَوْيوحُل اْلعَ لَ بُويُولِت َوِإنَّ أَْوَهوَن الْ »:وما الوك مون القولى ليسوحل سولى خيولط العنكبولت:العنكبلت
 «.كانُلا يَوْعَلُملنَ 
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أموووام هوووذ   ن يقفووولاأ؟وووديرون .وإن أصوووحاب الووودعلات الوووذين يتعرضووولن للفتنووو  واألذى،ولإلغوووراء وا غلاء
 هوووووووواول أنهووووووووذ  تضوووووووور ّبووووووووم و .ينسوووووووولها حلظوووووووو ،وهم يلاجهوووووووولن القوووووووولى املختلف  احلقيقوووووووو  الضووووووووخم  و 

سووواب ح،ويف وكلهوووا خيووولط العنكبووولت يف حسووواب اّللِ .وهذ  تسوووتهليهم وهووواول أن تشووو يهم ..تسوووحقهم
 العقيدة حني تص  العقيدة،وحني تعر  حقيق  القلى وهسن التقلمي والتقدير.

 « .. ُقونِِه ِمْن َكْكء  ِإنَّ اّللََّ يَوْعَلُم ما يَْدُعلَن ِمنْ »
يت صولرت يف ك احلقيقو  الووه.ولياءإوم يستعينلن  ولياء يتخذووم من قون اّلِل واّلِل يعلم حقيق  هي ء األ

 « ..مُ َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكي»عنكبلت هتمك خبيلط العنكبلت  .املثل الساب  .
 هل وحد  العزيز القاقر احلكيم املدبر هلذا اللجلق.

قوووك ها مجاعووو  مووون املشوووركني املغل..فلقووود اختوووذ «ِلُملنَ َوتِْلوووَك اأْلَْمثووواُل َنْضووورُِّبا لِلنَّووواِس َوموووا يَوْعِقُلهوووا ِإ َّ اْلعوووا»
و  يهووز .العنكبوولتإن رب حمموود يتحوودّ عوون الووذابب و :وقوواللا.القلوولب والعقوولل موواقة للسووخري  والتهكم

 ..« عاِلُملنَ  َّ الْ إِ َوما يَوْعِقُلها »:لملنمشاعرهم هذا التصلير العجيه ألوم   يعقللن و  يع
 خلق هللا الكون بالحق 42الدرس الحادي عشر:

 يفريقو  القورآن لوه علوى نمث يرب  تلك احلقيق  الضخم  الويت قودمها ابحلو  الكبوْي يف تصوميم هوذا الكولن ك
وووماواِت َواأْلَْرَم ابِ »:ربووو  كووول حقيقووو  بوووذلك احلووو  الكبوووْي ُ السَّ « نيَ لِوووَك هَليَووو   لِْلُموووْيِمنِ ِإنَّ يف ذ. ِِ حْلَوووَخلَوووَ  اّللَّ

،متناسووق   اللجلقيف..وهكووذا عووكء هووذ  اهليوو  عقووه قصووا األنبياء،وعقووه املثوول املصوولر حلقيقوو  القوولى 
لووو  السوووماوات خكوووامن يف صووول  احلقوووائ  املتنوووايرة كلهوووا ابحلووو  ال.معهوووا مرتبطووو  ّبا،بتلوووك الصووول  امللحلل 

ئ و  و  يبطوووو ت واألرم،يف ذلووووك النظووووام الوووودقي  الووووذي   يتخلوووو واألرم والوووذي قامووووحل بووووه السووووماوا
..الوووذين « ُموووْيِمِننيَ يَووو   لِلْ ِإنَّ يف ذلِوووَك هَل »حتلووو  و  يصووودم بعضوووه بعضوووا،ألنه حووو  متناسووو    عووولج فيوووه  

 تنسووووووويقه يفملشوووووووهلقة تتفوووووووت  قلووووووولّبم هلايت اّلِل الكلنيووووووو  املبثليووووووو  يف تضووووووواعي  هوووووووذا الكووووووولن وحنااي ،ا
صوووائر م مفتلحووول البوا،ألووامليمنلن هوووم الوووذين يووودركل .املنثلرة يف جلانبوووه حيثموووا امتووودت األبصووواروتنظيموووه،

 واملشاعر للتلقك وا قرا .
 الاوجيه إل  الصال  والقرآن والاهللار 45الدرس الثاني عشر:

 ّلِل،ابحلوو  الووذي يفويوورب  الصووالة وذكوور ا - -ويف وايوو  الشوولط يوورب  الكتوواب الووذي أنووزل علووى حمموود 
 السماوات واألرم،وبسلسل  الدعلة إىل اّلِل من لدن نل  عليه الِسالم :

لَووذِْكُر اّللَِّ َأْكووَثُ َفْحشوواِء َواْلُمْنَكِر،وَ ْنهووى َعووِن الْ الَة توَ اتْووُل مووا أُوِحووَك إِلَْيووَك ِمووَن اْلِكتوواِب،َوأَِقِم الصَّووالَة،ِإنَّ الصَّوو»
ُ يَوْعَلُم ما َتْصنَوُعلنَ   « ..َواّللَّ

  املوورتب  ابحلوو ا،واحل أوحووك إليووك موون الكتوواب فهوول وسوويلتك للدعلة،واهليوو  الرابنيوو  املصوواحب  هلوو اتوول مووا
 الكامن يف خل  السماوات واألرم.
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فهوووك اتصوووال ابّلِل حجووول صووواحبه .تنهوووى عووون الفحشووواء واملنكر -حوووني تقوووام  -وأقوووم الصوووالة إن الصوووالة 
ّلِل ّبوووا،وهك تطهوور وعووورق   يتسووو  معهوووا ويسووتحيك أن يصوووطحه معوووه كبوووائر الووذنلب وفلاحشوووها ليلقوووى ا

 1882.قنك الفحشاء واملنكر ويقلتهما
َهوُه َعوِن الفَ :قال رسلل هللا :عن احلسن، قال نَكورِ "َمْن َصلى َصالة  َ ْ تَونوْ

ُ
ِّبوا ِموَن هللِا إ   َ ْ يوَوْزَققْ  ْحشواِء َوامل

ا".  بُوْعد 
َهوُه َعوِن اْلُمْنَكوِر َ ْ يوَوْزَقْق ِموَن  قَاَل َعْبدُ :قَالَ ،َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن بن يَزِيدَ و  :"َمْن َ ْ َشُْمْرُ  َصالتُُه اِبْلَمْعوُروِ  َوتَونوْ اّللَِّ

ا"  ..1883اّللَِّ ِإ  بُوْعد 
َولَوذِْكُر ».قوام ذكور ّللِ تهك حني ف.وفر  كبْي بينهما ..وما أقام الصالة كما هك إ ا أقاها أقاء و  يقمها . 

 لع.عبد وخشتوأكث من كل .نالقا أكث من كل اندفاع ومن كل نزوعأكث إ.«اّللَِّ َأْكَثُ 
ُ يَوْعلَووُم مووا َتْصوونَوُعلنَ » جووازيكم  ووا فم.ليووه راجعلنإوأنتم .موورأو  يلتووبك عليووه ،..فووال حفووى عليووه كووكء« َواّللَّ

 تصنعلن ..
 «ْلِكتابِ لا أَْهَل الُ ُعاقِ  َو »:انتهى ا؟زء العشرون ويليه ا؟زء احلاقي والعشرون مبدوءا بقلله تعاىل

 
 

  

                                                 
 والصلاب وقفه [ ضعي 41/ 20ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1882
 ايقة مب ز  – ( صحي  ملقل 8465[) 1/ 8املعجم الكبْي للطثاين ]-1883
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وا ولقمان والس د  وقسم من  ال هء الحادي والمشرون بقية سور  المنكبوت وسور الر 

 سور  ا حهاا

 [69إل   46اآليات :(29]سور  المنكبوت ):الوحد  الثالثة

 وا يمان ااباالء حقائق حول أهل الكااا والمشرهللاين و

ُهْم َوُقللُولا آَمنَّوا ِموَن لََلُملا  الَِّذي اْلِكتاِب ِإ َّ اِبلَّيِت ِهَك َأْحَسُن ِإ َّ َو  ُعاِقُللا أَْهلَ }  لَّوِذي أُنْوزَِل إِلَْينوا َوأُنْوزَِل ابِ نوْ
ْلِكتواَب تَوْينواُهُم ا آَكوذِلَك أَنْوزَْلنوا إِلَْيوَك اْلِكتواَب فَالَّوِذينَ َو ( 46إِلَْيُكْم َوِإهلُنوا َوِإهلُُكوْم واِحود  َوحَنْوُن لَوُه ُمْسوِلُملَن )

لُوو47وَن ) اْلكوواِفرُ نووا ِإ َّ يُوْيِمنُوولَن بِووِه َوِمووْن هووُي ِء َمووْن يوُووْيِمُن بِووِه َومووا َاَْحووُد آِبايتِ  لا ِمووْن قَوْبلِووِه ِمووْن  ( َومووا ُكْنووحَل تَوتوْ
َم وتُوولا اْلِعْلووت  يف ُصووُدوِر الَّووِذيَن أُ ْل ُهووَل آايت  بَويِِنووا( بَوو48ِكتوواب  َو  خَتُطُووُه بَِيِمينِووَك ِإذا   ْر َب اْلُمْبِطلُوولَن )

َوا اهْلايإِ َل َعَلْيوِه آايت  ِموْن َربِِوِه قُوْل ( َوقاُللا َلْل  أُنْوزِ 49َوما َاَْحُد آِبايتِنا ِإ َّ الظَّاِلُملَن ) و َّ ا أاََن ُت ِعْنوَد اّللَِّ َوِإ َّ
رى لَِقوْلم  يُوْيِمنُولَن  ذلِوَك َلَرمْحَو   َوذِْكوِهْم ِإنَّ يف ِكتاَب يُوْتلى َعَليْ نا َعَلْيَك الْ أََوَ ْ َيْكِفِهْم أانَّ أَنْوزَلْ  (50نَِذير  ُمِبني  )

َنُكْم َكِهيدا  يَوْعَلُم ما يف 51) باِنوِل وََكَفوُروا اِبّللَِّ ِم َوالَِّذيَن آَمنُولا اِبلْ ِت َواأْلَرْ لسَّماواا( ُقْل َكفى اِبّللَِّ بَوْيِب َوبَويوْ
تَوو    َولَيَووْأتِيَونوَُّهْم بَوغْ ُهُم اْلَعووذابُ  َأَجوول  ُمَسووم ى َ؟وواءَ ( َوَيْسووتَوْعِجُللَنَك اِبْلَعووذاِب َولَووْل 52ُم اْااِسووُروَن )أُول ِووَك ُهوو

َعوذاُب ( يَوْلَم يَوْغشاُهُم الْ 54كاِفرِيَن )َم َلُمِحيطَ   اِبلْ ( َيْستَوْعِجُللَنَك اِبْلَعذاِب َوِإنَّ َجَهنَّ 53َوُهْم   َيْشُعُروَن )
ُتمْ  ِعباِقَي الَِّذيَن آَمُنلا ِإنَّ أَْرِضك واِسوَع    اي (55ُللَن ) تَوْعمَ ِمْن فَوْلِقِهْم َوِمْن َهْحِل أَْرُجِلِهْم َويَوُقلُل ُذوُقلا ما ُكنوْ

َي فَاْعبُووُدوِن ) َمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت الَّووِذيَن آ( وَ 57ْينووا تُوْرَجعُوولَن )( ُكووُل نَوْفووك  ذائَِقووُ  اْلَمووْلِت مُثَّ إِلَ 56فَووِإايَّ
( الَّوِذيَن َصوَثُوا َوَعلوى 58نَي )هوا نِْعوَم َأْجوُر اْلعواِملِ اِلِديَن ِفيْواُر خلَنُوبَولِِئَونوَُّهْم ِمَن اْ؟َنَِّ  ُغَرفا  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَ 

ِووْم يَوتَولَكَّلُوولَن ) ُ يَوْرزُُقهوواقوَ ( وََكووأَيِِْن ِمووْن َقابَّوو     َهِْمووُل رِزْ 59َرّبِِ ُكوومْ  َهووا اّللَّ َولَووِ ْن  (60ُم )َوُهووَل السَّووِميُع اْلَعلِووي َوِإايَّ
ُ فَوَأىنَّ يُوْيفَ  لَيَوُقولُلنَّ اْلَقَمورَ َسأَْلتَوُهْم َمْن َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم َوَسوخََّر الشَّوْمَك وَ  ُ يَوْبُسوُ  61ُكولَن ) اّللَّ ( اّللَّ

َ ِبُكووالوِرِْزَ  ِلَمووْن َيشوواُء ِمووْن عِ  ْن نوَووزََّل ِمووَن السَّووماِء َموو( َولَوِ ْن َسووأَْلتَوُهْم 62)ء  َعلِوويم  لِِ َكووكْ بوواِقِ  َويَوْقوِدُر لَووُه ِإنَّ اّللَّ
 ُ  احْلَيواُة ( َوموا هوِذ ِ 63ِقلُولَن ) َبْل َأْكثَوورُُهْم   يَوعْ ْمُد ّللَِّ ِل احلَْ قُ ماء  فََأْحيا بِِه اأْلَْرَم ِمْن بَوْعِد َمْلهِتا لَيَوُقلُلنَّ اّللَّ
اَر اهْلِخورََة هَلِووَك احلَْ  َ ( فَوِإذا َر 64يَوْعَلُمولَن ) لَوْل كووانُلا يَولانُ الوُدنْيا ِإ َّ هَلْول  َوَلعِووه  َوِإنَّ الودَّ ِكبُوولا يف اْلُفْلوِك َقَعووُلا اّللَّ

ووووا َْنَّووواُهْم ِإىَل الْووووَثِِ ِإذا ُهووووْم  ُفوووُروا ِ ووووا آتَوْينوووواُهْم َولِيَوَتَمتوَّعُوووولا َفَسووووْلَ  َيكْ لِ  (65َن )ْشوووورُِكل يُ ُرِْلِصووونَي لَووووُه الوووودِِيَن فَوَلمَّ
نُوولَن َوبِِنْعَمووِ  اّللَِّ ْم أَفَِباْلباِنووِل يُوْيمِ  ِمووْن َحووْلهلِِ َخطَّووُ  النَّوواسُ ( أََوَ ْ يوَووَرْوا أانَّ َجَعْلنووا َحَرمووا  آِمنووا  َويُوتَ 66يَوْعَلُموولَن )
وووْو َكوووذََّب ابِ أَ ى َعلَوووى اّللَِّ َكوووِذاب  ( َوَموووْن أَْللَوووُم ِ َّوووِن افْووو َ 67َيْكُفوووُروَن ) نََّم َمثْووولى  ا جووواَءُ  أَلَوووْيَك يف َجَهوووحْلَووو ِِ َلمَّ
 { (69ْحِسِننَي ) َلَمَع اْلمُ ا َوِإنَّ اّللََّ ( َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَوْهِديَونوَُّهْم ُسبُوَلن68لِْلكاِفرِيَن )

 مقدمة الوحد  

  -وحملر السوولرة .وقوود مضووى منهووا كوولنان يف ا؟ووزء العشوورين.نكبلتهووذا هوول الشوولط األخووْي يف سوولرة الع
ملن يقلل كلم  ا ميان،لتمحيا القللب واييز الصواققني  ا بتالء هل احلدية عن الفتن  و  -كما أسلفنا 

وذلك مع التهولين مون كوأن القولى األرضوي  الويت تقو  يف .. ا بتالء واملنافقني  قياس الصث على الفتن  و 
ميووان واملوويمنني وتفتوونهم ابألذى وتصوودهم عوون السووبيل،وتلكيد أخووذ اّلِل للمسووي ني ونصوور  للموويمنني وجووه ا 
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سووووون  اّلِل الووووويت مضوووووحل يف الووووودعلات مووووون لووووودن نووووول  عليوووووه .الوووووذين يصوووووثون علوووووى الفتنووووو ،ويثبتلن لالبتالء
ن،والوووذي يتمثووول  وهك السووون  الووويت   تتبووودل،واليت تووورتب  ابحلووو  الكبوووْي املتلوووبك بطبيعووو  هوووذا الكل .الِسوووالم

 كذلك يف قعلة اّلِل اللاحدة اليت   تتبدل نبيعتها.
بوه إىل توالوة موا أوحوك إليوه  واملويمنني - -وقد انتهى الشلط الثاين يف واي  ا؟زء الساب  بدعلة الرسولل 

 من الكتاب،وإقام  الصالة لذكر اّلِل،ومراقب  اّلِل العليم  ا يصنعلن.
 ذمر املسولمنيو.ه قبلوه احلودية عون هوذا الكتاب،والعالقو  بينوه وبوني الكتوويف الشلط األخْي يسوتطرق يف

 واحنرفلا إىل كتوووواّبم،يفإ  الووووذين للموووولا منهم،فبوووودللا  -أ  اوووواقللا أهوووول الكتوووواب إ  ابلوووويت هووووك أحسوووون 
ن عنوود اّلِل ،فهك حوو  موووأن يعلنوولا إميوواوم ابلوودعلات كلهووا وابلكتووه مجيعهووا -الشر ،والشوور  للووم عظوويم 

 د  ملا معهم.مص
ذين أنووزل شووركلن الوومث يتحوودّ عوون إميووان بعووخ أهوول الكتوواب ّبووذا الكتوواب األخووْي علووى حووني يكفوور بووه امل

لكتواب اثول يف تنزيول ضول املتماّلِل الكتاب على نبيهم،غْي مقدرين هلذ  املن  الضخم ،و  مكتفني ّبوذا الف
لن ه بيمينوووه،فتكو  حطووو مووون قبلوووه كتوووااب و  يكووون يتلووول.علووى رسووولل منهم،حوووانبهم به،وُيوووديهم بكوووالم اّللِ 

ه  ووويهوودقهم  جيب اّلِل،هنووا  أقىن كووبه  يف أنووه موون عملووه وموون شليفووه  وُيووذر املشووركني اسووتعجاهلم بعووذا
 حل أرجلهم.هقهم ومن بغت ،ويصلر هلم قربه منهم،وإحان  جهنم ّبم،وحاهلم يلم يغشاهم العذاب من فل 

ليعبوودو   هم إىل اّللِ جوور  بوودينالفتنوو  وا يووذاء يف مكوو  ُيضووهم علووى اهل مث يلتفووحل إىل املوويمنني الووذين يتلقوولن
قعوووووود ييلتفحل إلوووووويهم يف أسووووووللب عجيه،يعووووووا  كوووووول هاجسوووووو  ختطوووووور يف ضوووووومائرهم،وكل معوووووول  .وحوووووود 

لقلولب فموا اال  هوذ  خوّبم،ويقله قللّبم بوني أصوابع الورمحن يف ملسوات تشوهد  ن منوزل هوذا القورآن هول 
 افي ،ويلمسها هكذا إ  خالقها اللطي  اابْي.يعر  مسارّبا ومداخلها ا

سوبحانه  - ّللِ فيقورون  وينتقل من هذا إىل التعجيه من حال أول ك املشركني،وهم يتخبطولن يف تصولراهتم
ملوولات وإذا اء األرم خبلو  السوماوات واألرم،وتسوخْي الشومك والقمر،وتنزيول املواء مون السوماء،وإحيا -

كفووووووورون ّلِل،ويمث هوووووووم بعوووووود ذلوووووووك يشووووووركلن اب.حوووووود  رلصوووووووني لووووووه الوووووودين .ركبوووووولا يف الفلووووووك قعووووووولا اّلِل و 
لووووذي حلوووورم اهلموووون ام ّبووووذا اويووووذكر املشووووركني بنعموووو  اّلِل علوووويه.بكتابووووه،وييذون رسوووولله،ويفتنلن املوووويمنني به

هلووووو  كلن بوووووه آوهم يفووووو ون علوووووى اّلِل الكوووووذب ويشووووور .يعيشووووولن فيوووووه ،والنووووواس مووووون حووووولهلم يف خووووول  وقلووووو 
 ا جهنم وفيها مثلى للكافرين.ويعدهم على هذ.مف اة

لائوو  والفوول ،جمتازين العصوولا إليووهوختووتم السوولرة بلعوود موون اّلِل أكيوود ّبدايوو  اجملاهوودين يف اّلِل،يريوودون أن حل
 واملشا  ونلل الطري ،وكثرة املعلقني.

 حقائق حول القرآن ونقي شبهات الك ار حوله 52 - 46الدرس ا ول:

ُهْم  يَن لََلُموولا الَّووذِ ِإ َّ  -توواِب ِإ َّ اِبلَّوويِت ِهووَك َأْحَسووُن َو  ُعواِقُللا أَْهووَل اْلكِ » ا اِبلَّووِذي أُنْووزَِل إِلَْينووا آَمنَّوو:َوُقلُللا -ِموونوْ
 .« .ُملنَ َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم،َوِإهلُنا َوِإهلُُكْم واِحد ،َوحَنُْن َلُه ُمْسلِ 
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 - - حممود امت النبيونيخوعود  حوَّت وصولحل إىل والرسول ب -عليوه الِسوالم  -إن قعلة اّلِل الويت محلهوا نول  
تها إىل ا،وهوووودايهلوووك قعوووولة واحوووودة مووون عنوووود إلووووه واحووود،ذات هوووود  واحوووود،هل رق البشوووري  الضووووال  إىل رّب

تعبود م أمو  واحدة،كله:ا توإن امليمنني بكل رسوال   خولة للمويمنني بسوائر الرسو.نريقه،وتربيتها  نهاجه
ّلِل  وصون  املشواقني.ب اّللِ صون  املويمنني وهوم حوز :ياهلوا لصونفان اينانوإن البشري  يف مجيع أج.إهلا واحدا

ني هووول ل املووويمنوكووول جيوول مووون أجيوووا.وهووم حوووزب الشووويطان،بغخ النظووور عوون تطووواول الزموووان وتباعووود املكان
 حلق  يف تلك السلسل  الطليل  املمتدة على مدار القرون.
آن هوذ  هلي  من القور ارها هذ  ا سالم واليت تقر  هذ  هك احلقيق  الضخم  العظيم  الرفيع  اليت يقلم عليها

أو تبواقل .نونو جونك،أو  احلقيق  اليت ترفع العالقات بني البشر عن أن تكلن جمرق عالقو  قم أو نسوه،أو
تفووك واأللوولان وخت األجنوواس ترفعهووا عوون هووذا كلووه لتصوولها ابّلِل، ثلوو  يف عقيوودة واحوودة تووذوب فيهووا.أو عارة

 ن.ااال  الداي لليقى يفاو  تبقى إ  العروة .ويتالكى فيها الزمان واملكان فيها القلميات واألونان
لرسوووووووال  ومووووووون مث يكشووووووو  املسووووووولمني عووووووون جماقلووووووو  أهووووووول الكتووووووواب إ  ابحلسووووووو  لبيوووووووان حكمووووووو  جموووووووكء ا

ن رة األخوْية موخوذ ابلصول ا؟ديدة،والكش  عما بينها وبوني الرسوا ت قبلهوا مون صول ،وا قناع بضورورة األ
ِإ َّ ».اجووو  البشووور .وعلموووه   ،امللافقووو  ملوووا قبلهوووا مووون الدعلات،املكملووو  هلوووا وفووو  حكمووو  اّللِ صووولر قعووولة اّللِ 

ُهمْ  وأخلولا  نهجووه يف  كوركلا ابّللِ لباقيو  وأافواحنرفلا عون التلحيود الووذي هول قاعودة العقيودة « الَّوِذيَن لََلُمولا ِمونوْ
 حل لوووه قولووو  يفد موووا قاموورّبم ا سوووالم عنوووهي ء هووم الوووذين حووا.فهي ء   جووودال معهووم و  حماسووون .احليوواة
 املدين .

رق موووووون أنووووووه حاسوووووون أهوووووول الكتوووووواب وهوووووول يف مكوووووو  مطووووووا - -وإن بعضووووووهم ليفوووووو ي علووووووى رسوووووولل اّلِل 
ء لواهر    وهول افو اهول يف مكوفلما أن صارت له قلة يف املدين  حارّبم،رالفا كل موا قالوه فويهم و .املشركني

و  ينحور  لوم مونهم،الكتاب ابحلسو  مقصولرة علوى مون   يظ فمجاقل  أهل.يشهد هذا النا املكك عليه
 وعن التلحيد ااالا الذي جاءت به مجيع الرسا ت..عن قين اّللِ 

 « ..ُملنَ اِحد ،َوحَنُْن َلُه ُمْسلِ ِإهلُُكْم و وَ ِإهلُنا آَمنَّا اِبلَِّذي أُْنزَِل إِلَْينا َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم،وَ :َوُقلُللا»
نوزل أنولن  وا مواملسولملن يي وكلهم ييمنولن إبلوه واحد،.ىل الشقا  والنزاع،وا؟دل والنقواشوإذن فال حاج  إ

 ات.إليهم وما أنزل إىل من قبلهم،وهل يف صميمه واحد،واملنهج ا هلك متصل احللق
ُن بِوووِه،َوما َاَْحوووُد هوووُي ِء َموووْن يوُوووْيمِ ،َوِمْن ِمنُووولَن بِوووهِ اَب يُويْ فَالَّوووِذيَن آتَوْينووواُهُم اْلِكتووو.وََكوووذِلَك أَنْوزَْلنوووا إِلَْيوووَك اْلِكتابَ »

وعلى .تبوودلتحوودة الوويت   ن  اللاوعلى السوو.علووى الوونهج اللاحوود املتصوول.«كووذلك« ..»آِبايتِنووا ِإ َّ اْلكوواِفُرونَ 
صوو  :ه يف صفني  النوواس إبزائووفلقوو..« ابَ وََكووذِلَك أَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك اْلِكتوو»اّلِل لرسووله  الطريقوو  الوويت يوولحك ّبووا

كووووهاقهتم ه موووون أهوووول الكتوووواب وموووون قريا،وصوووو  احوووود  ويكفوووور بووووه مووووع إميووووان أهوووول الكتوووواب و يوووويمن بوووو
 بصدقه،وتصديقه ملا بني أيديهم ..
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هوووا إ  الوووذي  يوووة   ينكر  ا سوووتقام فهوووذ  اهلايت مووون اللضووول  و ..« َوموووا َاَْحوووُد آِبايتِنوووا ِإ َّ اْلكووواِفُرونَ »
عنوووووا  يف أصووووول م والكفووووور هووووول التغطيووووو  واحلجوووووابيغطوووووك روحوووووه عنهوووووا ويسووووو ها،فال يراهوووووا و  يتمالهوووووا  

 اللغلي،وهل ملحلا يف مثل هذا التعبْي.
ُللا ِمْن قَوْبِلِه ِمْن ِكتاب  َو  خَتُطُُه بَِيِمينِ »  « ..ْلُمْبِطُللنَ ا َ ْر َب ِإذا  .كَ َوما ُكْنحَل تَوتوْ

عوواش بيوونهم  - - اّللِ فرسوولل .وهكووذا يتتبووع القوورآن الكوورمي ملاضووع كووبهاهتم حووَّت السوواذج الطفوول  منها
رئني عجوووووز القوووووافووووو ة نليلووووو  مووووون حياتوووووه،  يقووووورأ و  يكتوووووه مث جووووواءهم ّبوووووذا الكتووووواب العجيوووووه الوووووذي ي

 مفا ماضيه بينهتهم وهذفما كبه.ولر ا كانحل تكلن هلم كبه  لل أنه كان من قبل قارائ كاتبا.الكاتبني
كوان   - - سولل اّللِ  علوى فورم أن ر فحَّت.إنه يتتبع ملاضوع كوبهاهتم حوَّت السواذج الطفول  منهوا:ونقلل

دا جوشور.فهل أكوث صونع الب فهوذا القورآن يشوهد بذاتوه علوى أنوه لويك مون.قارائ كاتبا،موا جواز هلوم أن ير بلا
يف هووووذا  حل  الووووذيواحل  الووووذي فيووووه ذو نبيعوووو  مطلقوووو  كووووا.موووون ناقوووو  البشوووور ومعرفوووو  البشوووور،وآفا  البشوووور

 ران عن بشر  ان،  يصدوراء  قلة،و ن يف عباراته سلطاوكل وقف  أمام نصلصه تلحك للقله  ن .الكلن
ق ئول واضوح   ..فهول«  َّ الظَّواِلُملنَ إِ  آِبايتِنوا َاَْحودُ  َبْل ُهَل آايت  بَويِِنات  يف ُصُدوِر الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِعْلَم،َوموا»

 تياب.ر ايف صدور الذين وهبهم اّلِل العلم،  لبك فيها و  غملم،و  كبه  فيها و  
والعلم الوووذي .ك الووودليلق ئووول اووودووا بينووو  يف صووودورهم،تطم ن إليهوووا قلووولّبم،فال تطلوووه عليهوووا قلووويال وهووو

كشووووووو  هلوووووووا ييسوووووووتح  هوووووووذا ا سوووووووم،هل الوووووووذي عووووووود  الصووووووودور يف قرارهتا،مسوووووووتقرا فيها،منبعثوووووووا منهوووووووا 
 يعودللن يف تقودير  الوذين ..« لنَ مُ لظَّالِ َوما َاَْحُد آِبايتِنا ِإ َّ ا»الطري ،ويصلها اباي  اللاصل إىل هنا   

 احلقائ  وتقلمي األملر،والذين يتجاوزون احل  والصراط املستقيم.
َا اهْل :ُقلْ .َلْل  أُْنزَِل َعَلْيِه آايت  ِمْن َربِِهِ :َوقاُللا» ا أاََن نَِذير  مُ ْنَد اّللَِّ ايُت عِ ِإ َّ  « ..ِبني  ،َوِإ َّ

 تقوولم حجوو  إ  اليت  و .احبحل الرسووا ت موون قبوول يف نفللوو  البشووري يعنوولن بووذلك ااوولار  املاقيوو  الوويت صوو
لغتووه قعلهتووا كوول موون ب  بينما هووذ  هووك الرسووال  األخووْية الوويت تقوولم حجتهووا علووى.علووى ا؟يوول الووذي يشوواهدها

جووز الكوورمي املع ن القوورآنمووومن مث جوواءت آايهتووا ااوولار  آايت متلوولة .إىل أن يووّر اّلِل األرم وموون عليهووا
لووذين أوتوولا  صوودور ايففوود عجائبووه والووذي تفووت  كنوولز  ؟ميووع األجيووال والووذي هوول آايت بينووات الووذي   تن

 جيه  اوا العالعلم،ُيسلوا خلار  معجزة كلما تدبروها،وأحسلا مصدرها الذي تستمد منه سلط
َووا اهْلايُت ِعْنووَد اّللَِّ :ُقلْ » ن أقوو   علووى اّلِل أ  وليك .بْي قوودير  وتووديظهرهووا عنوود احلاجوو  إليهووا،وف  ت..« ِإ َّ

وووا أاََن نَوووِذير  ُمبِوووني  »ليك هوووذا مووون كوووأين و  مووون أقيب .كوووي ا قي موووا  شووو  وأبوووني فوووأ  أحوووذر وأكو أنوووذر .«َوِإ َّ
 وّلِل األمر بعد ذلك والتدبْي..كلفته

فال تتلوبك بصوفات اّلِل .وإيضا  حدوق الرسولل وهول بشور رتوار.إنه عريد العقيدة من كل وهم وكل كبه 
و  تغيم حلهلا الشوبهات الويت غاموحل علوى الرسوا ت حوني بورزت فيهوا ااولار  املاقيو ،حَّت .القهاراللاحد 
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ونشووأت عنهوووا ا حنرافووات.وهي ء الووذين يطلبووولن .اختلطووحل يف حووك النوواس والتبسوووحل ابألوهووام واارافات
 :االار  يغفللن عن تقدير فضل اّلِل عليهم بتنزيل هذا القرآن

 « .. يُوْيِمُنلنَ َرمْحَ   َوذِْكرى لَِقْلم  لَ  يف ذِلَك ِهْم ِإنَّ أانَّ أَنْوزَْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب يُوْتلى َعَليْ أََو َْ َيْكِفِهْم  »
ذا موووع السوووماء ّبووو ن يعيشووولاأو   يكفهوووم أ.وإنوووه للبطووور بنعمووو  اّلِل ورعايتوووه الووويت عووول عووون الشوووكر والتقووودير

 القرآنف
ِب ليهم،وأنوه معواّلِل ع ويكش  هلم عموا حولهلم ويشوعرهم أن عونيوهل يتنزل عليهم،ُيديهم  ا يف نفلسهم،

ائوووه يف ضووو يل التوهوووم هوووذا االووو  الصوووغْي ال.ّبوووم حوووَّت ليحوووديهم  مووورهم،ويقا علووويهم القصوووا ويعلمهم
   لفضواء اهلائول هوذا ايفذرات  ئه  .وهم وأرضهم ومشسهم اليت تدور عليها أرضهم ..ملكلت اّلِل الكبْي
نَّ يف إِ » يكتفولن   مث هوم .مواّلِل بعد ذلك يكرمهم حَّت لينوزل علويهم كلماتوه تتلوى علويه.ميسكهن إ  اّللِ 

 « ..ذِلَك َلَرمْحَ   َوذِْكرى لَِقْلم  يُوْيِمُنلنَ 
وعظويم منتوه  ضول اّللِ ففالذين ييمنلن هوم الوذين اودون موك هوذ  الرمحو  يف نفلسوهم،وهم الوذين يتوذكرون 

هم علوك الكبوْي.و ه وهول التشوعرون كرموه وهول يودعلهم إىل حضورته وإىل مائدتوعلى البشوري  ّبوذا التنزيول ويس
هووم شوور  يف أرواحخائر ،ويذالووذين يوونفعهم هووذا القرآن،ألنووه ُييووا يف قلوولّبم،ويفت  هلووم عوون كنوولز  وميوونحهم 

 ابملعرف  والنلر.
ت  الوذين   تفو لنملطملسوافأموا الوذين   يشوعرون ّبوذا كلوه،فيطلبلن آيو  يصودقلن ّبوا هوذا القورآن  هوي ء 

   م إىل اّللِ هي ء   جدوى من اناول  معهم ولي   أمر الفصل بينه وبينه.قللّبم للنلر
ووو:قُووولْ » وووَنُكْم َكوووِهيدا ،يَوْعَلُم موووا يف السَّ ِنوووِل وََكَفوووُروا اِبّللَِّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا اِبْلباوَ .اأْلَْرمِ وَ ماواِت َكفى اِبّللَِّ بَوْيوووِب َوبَويوْ

وووم أل الووذي يعلووم وه.كووهاقة ..وكووهاقة موون يعلووم مووا يف السووماوات واألرم أعظووم« ُم اْااِسووُرونَ أُول ِووَك ُهوو
 .. «ْااِسُرونَ اَك ُهُم َوالَِّذيَن آَمُنلا اِبْلباِنِل وََكَفُروا اِبّللَِّ أُول ِ »:على البانل

للهوووودى و نفسووووهم اااسوووورون أل.اااسوووورون للوووودنيا واهلخرة.اااسوووورون لكوووول ككء.اااسوووورون علووووى ا نال 
 والطمأنين  واحل  والنلر.ا ستقام  و 

 القلووووه يفمأنينوووو  إنووووه ن.واألجر عليووووه بعوووود ذلووووك فضوووول موووون اّللِ .كسووووه يف ذاتووووه.إن ا ميووووان ابّلِل كسه
وإن هووذا يف .لعاقبوو ابواسووتقام  علووى الطري ،ويبووات علووى األحووداّ ويقوو  ابلسووند،وانم نان للحمووى،ويقني 

 .«أُولِ َك ُهُم اْااِسُرونَ »و.سر  الكافرونذاته هلل الكسه وهل هل الذي ح
 الرد عل  اسام ال الك ار المااا 55 - 53الدرس الثاني:

َك تَوْعِجُللنَ َوَيْسوو»:هوجهنم موونهم قريوو.عن اسووتعجاهلم ابلعووذاب.مث ميضووك يف احلوودية عوون أول ووك املشووركني
ُللَنَك اِبْلَعووذاِب َوِإنَّ َيْسووتَوْعجِ .ْم   َيْشُعُرونَ ْغتَوو   َوُهووُهْم بوَ تِيَونوَّ اِبْلَعووذاِب،َوَلْل  َأَجوول  ُمَسووم ى َ؟وواَءُهُم اْلَعووذاُب،َولََيأْ 

وووُتْم :حِل أَْرُجِلِهْم،َويَوُقللُ  َوِموووْن َهْوووْلِقِهمْ يَوْلَم يَوْغشووواُهُم اْلَعوووذاُب ِموووْن فَوووو.َجَهووونََّم َلُمِحيطَووو   اِبْلكووواِفرِينَ  ُذوقُووولا موووا ُكنوْ
 « ..تَوْعَمُللنَ 
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 -للن الرسوولل  فيسووتعجمعلن النووذير،و  يوودركلن حكموو  اّلِل يف إمهوواهلم إىل حوونيولقوود كووان املشووركلن يسوو
- أو .اا عتولا وفسواقليوزقاقو  وكثْيا موا يكولن إمهوال اّلِل اسوتدراجا للظواملني.ابلعذاب علوى سوبيل التحودي

 بات.صث والثامتحاان للميمنني ليزقاقوا إمياان ويبا  وليتخل  عن صفلفهم من   يطي  ال
لا إىل ن الغوك فيثلبوموم الركود ستبقاء ملن يعلم سبحانه أن فيهم خْيا من أول ك املنحورفني حوَّت يتبوني هلوأو ا

 م موون الضووالنيان آاب هووكوواهلوودى.أو اسووتخراجا لذريوو  صوواحل  موون لهوولرهم تعبوود اّلِل وتنحوواز إىل حزبووه ولوول  
 ن حكموووو  اّللِ لن كووووي ا موووويوووودركهووووذا وذا  موووون توووودبْي اّلِل املسووووتلر ..ولكوووون املشووووركني   يكلنوووولا  أو لغووووْي..

 وتدبْي ،فكانلا يستعجللن ابلعذاب على سبيل التحدي ..
 لنه.الذي يستعجل كء العذابوهنا يلعدهم اّلِل  ج..« َوَلْل  َأَجل  ُمَسم ى َ؟اَءُهُم اْلَعذابُ »

ْم بَوْغتَو   َوُهوْم ْأتِيَونوَّهُ يَوَولَ »:بوه وحية يبهتلن لوه ويفاجوأون.ولكن حية   ينتظرونه و  يتلقعلنه.جمي ه يف حينه
 « ..  َيْشُعُرونَ 

 ّللِ و  ذخوذهم ا.د اّللِ ورأوا  عيونهم كيو  ُيو  وعو.وصود  اّللِ .ولقد جاءهم هوذا العوذاب مون بعود يف بدر
 ُيو  علويهم  اقيو  كوك مابهلال  الكامل كأخوذ املكوذبني قوبلهم كموا أنوه   يسوتجه هلوم يف إلهوار خارقو  

ا مون عود،وأن يكلنول بلا فيموا ألنوه قودر للكثوْيين مونهم أن ييمنو.لن بعود ااارقو  املاقي وعد  ّبال  من يكوذب
ذلووك كلووه  وكووان.ليلخووْية جنوود ا سووالم وأخوورج موون لهوولرهم موون محلوولا الرايوو  جوويال بعوود جيوول،إىل أموود ن

 وف  تدبْي اّلِل الذي   يعلمه إ  اّلِل.
جاهلم ر   سوووووتعيشوووووعرون،جعل يكووووورر اسوووووتنكا وبعووووود اللعيووووود بعوووووذاب الووووودنيا الوووووذي ذتووووويهم بغتووووو  وهوووووم  

 « ..ْلكاِفرِينَ ِحيطَ   ابِ َم َلمُ َيْستَوْعِجُللَنَك اِبْلَعذاِب َوِإنَّ َجَهنَّ »:ابلعذاب،وجهنم هلم ابملرصاق
 نم حميطووووووو وعلووووووى نريقووووووو  القووووووورآن يف التصووووووولير،ويف استحضوووووووار املسوووووووتقبل كأنوووووووه مشهلق،صووووووولر هلوووووووم جهووووووو

اّلِل حاضووور  شووول  لعلووومقبل مسوووتلر ولكنوووه ابلقيووواس إىل اللاقوووع املكابلكافرين.وذلوووك ابلقيووواس إلووويهم مسوووت
فوووووأىن .رةعوووووذاب نكاوتصووووولير  علوووووى حقيقتوووووه املسوووووتلرة يلقوووووع يف احلوووووك رهب ،ويزيووووود اسوووووتعجاهلم ابل.مشهلق

 يستعجل من هي  به جهنم،وهتم أن تطب  عليه وهل غافل ردوعف  
ْن فَووْلِقِهْم ِمو اْلَعوذاُب ْغشواُهمُ يوَوْلَم يوَ »:لن ابلعوذابويرسم هلم صلرهتم يف جهنم هذ  انيط  ّبم وهم يستعجل

ُتْم تَوْعَمُللنَ :َوِمْن َهْحِل أَْرُجِلِهْم،َويَوُقللُ   .« .ُذوُقلا ما ُكنوْ
وُتمْ كُ ُذوقُولا موا  »:وهل مشهد مفزع يف ذاته،يصاحبه التقريع املخوزي والتأنيوه املريور فهوذ  وايو  ..« تَوْعَملُولنَ  نوْ

  ستخفا  ابلنذير.ا ستعجال ابلعذاب وا
 دعو  المؤمنين إل  اله ر  60 - 56الدرس الثالث:

ويدع ا؟احدين املكذبني املسته ين يف مشهد العذاب يغشاهم من فلقهم ومون هوحل أرجلهم،ليلتفوحل إىل 
يلتفووحل إلوويهم يوودعلهم إىل .امليمنني،الووذين يفتوونهم أول ووك املكووذبلن عوون قينهم،ومينعوولوم موون عبوواقة رّبووم .

اي »:يف نوداء حبيوه ويف رعايو  سوابغ ،ويف أسوللب ميوك كول أو ر القلولب.بدينهم،والنجاة بعقيودهتم الفرار
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َي فَاْعبُوووُدونِ  َوالَّوووِذيَن .ُكُل نَوْفوووك  ذائَِقوووُ  اْلَموووْلِت مُثَّ إِلَْينوووا تُوْرَجُعلنَ .ِعبووواِقَي الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإنَّ أَْرِضوووك واِسوووَع  ،فَِإايَّ
احِلاِت لَنُوبَوووووولِِئَونوَُّهْم ِموووووَن اْ؟َنَّوووووِ  ُغَرفوووووا  َعْووووورِي ِموووووْن َهِْتَهوووووا اأْلَْوووووواُر خالِوووووِديَن ِفيهوووووا،نِْعَم َأْجوووووُر آَمنُووووولا َوَعِملُووووولا الصَّووووو

ِوْم يَوتَولَكَُّللنَ  ُ يَوْرزُُقهوا َوِإايَّ .اْلعاِمِلنَي،الَِّذيَن َصوَثُوا َوَعلوى َرّبِِ ُكْم،َوُهوَل السَّوِميُع وََكوأَيِِْن ِموْن َقابَّو     َهِْموُل رِْزقَوَهوا اّللَّ
 .. «اْلَعِليمُ 

ا كن يف حناايهوو،ومووا يسووتإن خووال  هووذ  القلوولب،اابْي  ووداخلها،العليم خبفاايها،العووار   ووا يهجووك فيها
ا إىل ذا وهول يودعلهقيها هكينا:اي عباقي الذين آمنلا:..إن خال  هذ  القللب ليناقيها هذا النداء احلبيه

اي »:هووووووووواإىل مل  بنسوووووووووبتها إىل رّبوووووووووا وإضوووووووووافتها.  األوىل  قيقتهااهلجووووووووورة بووووووووودينها،لتحك منوووووووووذ اللحظووووووووو
 «..ِإنَّ أَْرِضك واِسَع   »:واللمس  الثاني .هذ  هك اللمس  األوىل«..ِعباِقيَ 

 ضووووي ،الذيفما الووووذي ميسووووككم يف مقووووامكم ال.فسوووويح  تسووووعكم.وهك واسع .وهووووذ  أرضووووك.أنووووتم عباقي
ي إىل أرضووووك اي عبوووواق ّلِل موووول كمف غوووواقروا هووووذا الضووووي تفتنوووولن فيووووه عوووون قيوووونكم،و  الكوووولن أن تعبوووودوا ا

َي فَاْعُبُدونِ »اللاسع ،انجني بدينكم،أحرارا يف عباقتكم   «.فَِإايَّ
ومن هنوا .ةعى للهجور إن هاجك األسى ملفارقو  الولنن هول اهلواجك األول الوذي يتحور  يف الونفك الويت تود

 «ك واِسوَع   ِإنَّ أَْرِضو»: األرموابلسوع  يف «ِعباِقيَ اي »:ابلنداء احلبيه القريه:ميك قللّبم ّباتني اللمستني
 لا . وحد  قون ساقة اّللِ وما قامحل كلها أرم اّلِل،فأحه بقع  منها إذن هك اليت ادون فيها السع  لعب

ر املوولت خطوو.هلجرةافووإذا ااووانر الثوواين هوول ااوول  موون خطوور .مث ميضووك يتتبووع هوولاجك القلوولب وخلانرها
 ابهلجورة عنود سومحلن هلوميوقد كوان املشوركلن ميسوكلن ابملويمنني يف مكو ،و   -روج الكامن يف حماول  اا

ومن .ن مكو مون حرجولا مث خطور الطريو  لول قودر هلوم أ -ما أحسلا خبطورهم بعود خوروج املهواجرين األولوني 
 « ..لنَ تُوْرَجعُ  مُثَّ إِلَْينا.ُكُل نَوْفك  ذائَِقُ  اْلَمْلتِ »:هنا عكء اللمس  الثاني 

ملرجووووووع ااّلِل  وإىل.لت حووووووتم يف كوووووول مكووووووان،فال قاعووووووك أن ُيسووووووبلا حسووووووابه،وهم   يعلموووووولن أسووووووبابهفووووووامل
يهم ق  الوذين يوويو وهم عبووا.واملوآب.فهم مهواجرون إليووه،يف أرضوه اللاسووع ،وهم عائودون إليوه يف وايوو  املطوا 

 اتفسذ  اللمفمن ذا يساور  اال ،أو يهجك يف ضمْي  القل ،بعد ه.إليه يف الدنيا واهلخرة
هوم رقلن وننوا فلم ليفواوإو.ومع هذا فإنه   يدعهم إىل هذا ا يلاء وحد  بل يكش  عما أعود  هلوم هنوا 

 :ظم منهاعلم من نلعها وأع.ويفارقلن بيل  فلهم يف ا؟ن  منها علم.يف األرم عنه سع 
 «.اُر،خاِلِديَن ِفيهارِي ِمْن َهِْتَها اأْلَوْ ُغَرفا  عَْ   ِ نَّ َوالَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت لَنُوبَولِِئَونوَُّهْم ِمَن ا؟َْ »

ِووْم يَوتَولَكَّ يَن َصووَثُو ،الَّووذِ نِْعووَم َأْجووُر اْلعاِمِلنيَ »:وهنووا يهتوو  هلووم ابلعموول والصووث والتلكوول علووى اّللِ  « لُوولنَ ا َوَعلووى َرّبِِ
.مث بيوحل والتشوجيعىل التثاجو  إ..وهك ملس  التثبيحل والتشجيع هلذ  القللب،يف ملق  القلقل  وااول  واحل

النشووووووواط و يهجوووووووك يف الووووووونفك خوووووووانر القلووووووو  علوووووووى الرز ،بعووووووود مغووووووواقرة الووووووولنن واملوووووووال وجموووووووال العمووووووول 
 :بفال يدع هذا ااانر قون ملس  تقر هلا القلل .املألل ،وأسباب الرز  املعللم 
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ُ يَوْرزُُقهوووووا َوإِ » ق يف قج قلووووولّبم إىل اللاقوووووع املشوووووهل ..ملسووووو  تووووول « ُكووووومْ ايَّ وََكوووووأَيِِْن ِموووووْن َقابَّووووو     َهِْموووووُل رِْزقَوَهوووووا،اّللَّ
و   لفر  لنفسووها،ر  كيوو  تووفكم موون قابوو    هصول رزقهووا و  عمعووه و  هملوه و  هتووتم بووه،و  تعو.حيواهتم

ولل خيووول .  النووواسوكوووذلك يووورز .ومع هوووذا فوووإن اّلِل يرزقهوووا و  يووودعها اووولت جلعا.كيووو  هوووتفج بوووه معهوووا
  مون اّلِل،  يف ذاهتوا رز  ذ  اهلبو وه.إ ا يهوبهم اّلِل وسويل  الورز  وأسوبابه.وينش لنهإليهم أوم حلقلن رزقهم 

ىل أرم اّلِل  يهواجرون إبواق اّللِ فهم ع.فال جمال للقلو  علوى الورز  عنود اهلجورة.سبيل هلم إليه إ  بتلفي  اّللِ 
 ا.  يدعهو  كما يرز  الداب    همل رزقها،ولكن اّلِل يرزقها.يرزقهم اّلِل حية كانلا

 مع هلووووم ويعلوووومه،فهل يسوووووحووووتم هووووذ  اللمسووووات الرفيقوووو  العميقوووو  بلصوووولهم ابّلِل،وإكووووعارهم برعايتووووه وعنايتوووو
 « ..َوُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ »:حاهلم،و  يدعهم وحدهم

  حلظو يفجوك فيهوا وتنتهك هذ  ا؟لل  القصْية وقد ملسحل كل حنيو  يف تلوك القلولب ولبوحل كول خوانر ه
هوودت وقوود هد. د تركووحل مكووان كوول رافوو  نمأنينوو ،ومكان كوول قلوو  يقوو ،ومكان كوول تعووه راحوقوو.ااروج

 نان.تلك القللب وغمرهتا بشعلر القرىب والرعاي  واألمان يف كن  اّلِل الرحيم امل
 ي يعلوم موا يفإ  الوذ و  يوداوي القلولب هكوذا.أ  إنه   يدر  هلاجك القللب هكذا إ  خوال  القلولب

 القللب.
 أس يل أناقي الك ار ال كري والديني 68 - 61الرابع: الدرس

  اّلِل لوفهم يقورون خب.صولراهتموبعد هذ  ا؟لل  مع امليمنني يرتد السيا  إىل التناقخ يف ملق  املشركني وت
وموووا .لهتامرم بعووود للسوووماوات واألرم وتسوووخْي  للشووومك والقمووور وإنزالوووه املووواء مووون السوووماء وإحيائوووه األ

مث هوم .اول  .اء عنود اوهم يتلجهولن ّلِل وحود  ابلودع.الرز  هلم أو تضييقه علويهم يتضمنه هذا من بس 
 نوواقخ فيهووا و لوويت   تبعوود ذلووك كلووه يشووركلن ابّلِل،ويوويذون موون يعبدونووه وحوود ،ويفتنلوم عوون عقيوودهتم ا
لَووِ ْن وَ  »:ميتووه احلوورااق  يف باضطراب،وينسوولن نعموو  اّلِل علوويهم يف شميوونهم يف البيووحل احلوورام،وهم يروعوولن عبوو

ُ يَوْبُسوُ  الوِرِْزَ  فَوَأىنَّ يُوْيفَ .اّللَُّ : لَيَوُقلُلنَّ اْلَقَمورَ َمْن َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم،َوَسخََّر الشَّْمَك وَ :َسأَْلتَوُهمْ  ُكولَنف اّللَّ
َ ِبُكولِِ َكوْكء   َن السَّوماِء مواء  فََأْحيوا بِوِه َمْن نوَوزََّل ِمو:أَْلتَوُهمْ َولَوِ ْن َسو. َعِليم  ِلَمْن َيشواُء ِموْن ِعبواِقِ  َويَوْقوِدُر لَوُه،ِإنَّ اّللَّ

احْلَيوووواُة الووووُدنْيا ِإ َّ هَلْوووول   َومووووا هووووِذ ِ .   يَوْعِقُللنَ َأْكثَووووورُُهمْ  ،بَوووولْ احْلَْمووووُد ّللَِّ :ُقلِ .اّللَُّ :اأْلَْرَم ِمووووْن بَوْعووووِد َمْلهِتووووا لَيَوُقلُلنَّ 
اَر اهْلِخووووورََة هَلِوووووَك ا ،َوِإنَّ الووووودَّ َ ُرِْلِصووووونَي لَوووووُه  لا يف اْلُفْلوووووِك َقَعوووووُلافَوووووِإذا رَِكبُووووو.َلُملنَ حْلََيلاُن،لَوووووْل كوووووانُلا يَوعْ َوَلعِوووووه  اّللَّ

 أََوَ ْ يوَوووَرْوا أانَّ .ْلَ  يَوْعَلُمووولنَ ْم َولِيَوَتَمتوَّعُووولا َفَسوووا آتَوْينووواهُ ِ وووُفُروا فَوَلمَّا َْنَّووواُهْم ِإىَل الْوووَثِِ ِإذا ُهوووْم ُيْشووورُِكلَن،لَِيكْ .الووودِِينَ 
ُفووُروَنف َوَموووْن أَْللَووُم ِ َّوووِن َوبِِنْعَموووِ  اّللَِّ َيكْ  يُوْيِمنُوولنَ  ْلباِنوولِ َجَعْلنووا َحَرمووا  آِمنوووا  َويُوَتَخطَّووُ  النَّووواُس ِمووْن َحوووْلهِلِْمف أَفَِبا

 .« .اِفرِيَنفَمْثلى  لِْلك  َجَهنَّمَ لَْيَك يف اْفَ ى َعَلى اّللَِّ َكِذاب  أَْو َكذََّب اِبحلَْ ِِ َلمَّا جاَءُ ف أَ 
وهوووذ  اهلايت ترسوووم صووولرة لعقيووودة العووورب إذ ذا  وتووولحك  نوووه كوووان هلوووا أصووول مووون التلحيووود مث وقوووع فيهوووا 

وقوود كووانلا ابلفعوول  -عليهمووا السووالم  -و  عجووه يف هووذا فهووم موون أبنوواء إ اعيوول بوون إبووراهيم .ا حنوورا 
سواس و  يكلنولا ُيفلولن كثوْيا ابلداينو  يعتقدون أوم على قين إبراهيم،وكانلا يعتزون بعقيدهتم على هوذا األ
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غْي منتبهوني إىل موا .امللسلي  أو املسيحي  و ا معهوم يف ا؟زيورة العربيو ،اعتزازا مونهم  ووم علوى قيون إبوراهيم
 صارت إليه عقيدهتم من التناقخ وا حنرا .

،وحميك لسوووماءن اموووكووانلا إذا سووو للا عوون خوووال  السوووماوات واألرم،ومسووخر الشووومك والقمر،ومنوووزل املوواء 
 ن أصووونامهم،أوا يعبووودو ولكوونهم موووع هووذ.يقوورون أن صوووانع هوووذا كلووه هووول اّللِ .األرم بعوود ملهتوووا ّبووذا املووواء .

 ال  ..ركاء له يف اعللهم كيعبدون ا؟ن،أو يعبدون املالئك  واعللوم كركاء ّلِل يف العباقة،وإن   ا
حلو    يصرفلن عن اأي كي« فَأىنَّ يُوْيَفُكلنَ فَ »:تناقخ يعِجه اّلِل منه يف هذ  اهلايت.هل تناقخ عجيه

  وبووني هووذا التخلووي  يقبوول عقلووه فلوويك يعقوول موون« بَووْل َأْكثَووورُُهْم   يَوْعِقلُوولنَ »إىل هووذا التخلووي  العجيووهف 
اء وحميوك مون السوم السيال عن خال  السماوات واألرم ومسخر الشمك والقمر والسيال عون منوزل املواء

لوووورز  خبلوووو  ب  سوووون  اّلِل يبسوووو  الوووورز  ملوووون يشوووواء موووون عبوووواق  ويقوووودر لووووه فووووْي يقرر أن ا.األرم بعوووود ملهتووووا
َ ِبُكووولِِ اِإنَّ »:السوووماوات واألرم وسوووائر آتر القووودرة واال ،ويكووول هوووذا إىل علوووم اّلِل بكووول كوووكء  َكوووْكء  ّللَّ

 « ..َعِليم  
  الوورز  وتضووييقه بيوود وبسوو.والوورز  لوواهر ا رتبوواط بوودورة األفال ،وعالقتهووا ابحليوواة واملوواء والووزرع وا نبات

فمووولارق الووورز  مووون مووواء ينزل،وأووووار عوووري،وزروع .اّلِل وفووو  األوضووواع والظووولاهر العامووو  املوووذكلرة يف اهلايت
وايو  مولارق الورز   إىل.ومن معاقن وفلزات يف جل  األرم،وصيد يف الوث والبحور ..تنبحل،وحيلان يتكاير

ولل تغووْيت .الشوومك والقموور تبعيوو  مباكوورة لوواهرةالعاموو ،تتبع كلهووا نوولاميك السووماوات واألرم،وتسووخْي 
تلك النلاميك عما هك عليه أقىن تغيْي لظهر أير هذا يف احلياة كلها على سوط  األرم ويف املخبولء فيهوا 

فحَّت هووذا املخبوولء يف جوول  األرم إ ووا يووتم تكلينووه وختزينووه .موون الثووروات الطبيعيوو  األخوورى سوولاء بسوولاء
   1884ف  أسباب من نبيع  األرم ومن جمملع  شيراهتا ابلشمك والقمرواختالفه من مكان إىل مكان و 

ر للحوو  الووذي ر والتوودبوالقورآن اعوول الكوولن الكبووْي ومشوواهد  العظيموو  هووك برهانووه وحجتووه،وهك جمووال النظوو
لصوووووانع ااعر بيووووود ويق  القلوووووه أموووووام هوووووذا الكووووولن وقفووووو  املتفكووووور املتووووودبر،اليقج لعجائبه،الشووووو.جووووواء بوووووه

ك يقوج هتواج إىل حو سوْي،إ اميسوه اهلائل ،بلفتو  هاقئو  يسوْية،  هتواج إىل علوم كوا  عوقدرته،املدر  لنلا
القلوووولب   ويوووورب وكلما جووووال آيوووو  موووون آايت اّلِل يف الكوووولن وقوووو  أمامهووووا يسووووب   موووود اّللِ .وقلووووه بصووووْي

 «.َبْل َأْكثَورُُهْم   يَوْعِقُللَن .ُقِل احْلَْمُد ّللَِّ »:ابّللِ 
يم  ن الوودقي  للقووه امليووزااة يف األرم وعوون الوورز  والبسوو  فيووه والقبخ،يضووع أمامووو ناسووب  احلوودية عوون احليوو

ِ  احْلَيوواُة َومووا هووذِ »:خوورةلوودار اهلفووإذا احليوواة الوودنيا  رزاقهووا ومتاعهووا هلوول ولعووه حووني تقوواس ابحليوواة يف ا.كلها
اَر اهْلِخرََة هلََِك احلَْ  ،َوِإنَّ الدَّ  « ..ْعَلُملنَ يوَ َلْل كانُلا ،َيلانُ الُدنْيا ِإ َّ هَلْل  َوَلِعه 

                                                 
َرُ  تَوْقِديرا  »يراجع تفسْي قلله تعاىل: -1884  يف سلرة الفرقان ا؟زء التاسع عشر من الظالل. ) السيد رمحه هللا (« َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  فَوَقدَّ
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غايوو   تكوولن هووك الحني.هلخوورةفهووذ  احليوواة الوودنيا يف عملمهووا ليسووحل إ  هلوولا ولعبووا حووني   ينظوور فيهووا إىل ا
 يووووواة الفائضووووو ة فهووووك احلفأمووووا احليووووواة اهلخووووور .حني يصووووب  املتووووواع فيهوووووا هوووول الغايووووو  مووووون احلياة.العليووووا للنووووواس

 ن احليلي  وا متالء.لشدة ما فيها م« احْلََيلانُ »هك .ابحليلي 
لويك رو   إن هوذا.بعيودا وإلقائوه والقرآن   يعب ّبذا أن ُيخ على الزهد يف متاع احلياة الدنيا والفورار منوه

 كمووووا يقصوووود.ّللِ د حوووودوق اإ ا يعووووب مراعوووواة اهلخوووورة يف هووووذا املتوووواع،واللقل  فيووووه عنوووو.ا سووووالم و  اعاهووووه
زوووا ي  مسووأل  قوويم واملسووأل لفها مووا يكلفهووا فووال تتووأىب عليووه ا سووتعالء عليووه فووال تصووب  الوونفك أسووْية لووه،يك

اع  يسووْي يف متوومثاملوويمن  فهذ  قيموو  الوودنيا وهووذ  قيموو  اهلخوورة كمووا ينبغووك أن يستشووعرها. يزاوووا الصووحي 
 ياة.اة ملي   ابحلهلخرة حيالدنيا هلل ولعه،وا:احلياة الدنيا على ضلئها،مالكا حلريته معتد  يف نظرته

َ لا يف اْلفُ رَِكبُو فَوِإذا»:اللقف  لللزن والتقلمي ميضك يف عرم ما هم فيوه مون متناقضوات وبعد هذ  ْلوِك َقَعوُلا اّللَّ
 « ..نَ ْشرُِكل يُ فَوَلمَّا َْنَّاُهْم ِإىَل اْلَثِِ ِإذا ُهْم .ُرِْلِصنَي َلُه الدِِينَ 

 عبوو  تتقاذفهووايم كاللوجووه الوو فهم إذا ركبوولا يف الفلووك وأصووبحلا علووى.وهووذا كووذلك موون التنوواقخ وا ضووطراب
اعرهم وعلوى ووحدو  يف مشو.لة اّللِ و  يشعروا إ  بقلة واحدة يلجأون إليها هك ق.األملاج   يذكروا إ  اّللِ 

وا َْنَّواُهمْ »:ألسنتهم سلاء وأناعلا فطرهتم اليت هك وحدانيو  اّللِ  حوك ونسولا و « ُهوْم ُيْشورُِكلنَ  لْوَثِِ ِإذاِإىَل ا فَوَلمَّ
ليم  وغايو   قورار والتسور  بعود ااملستقيم ونسلا قعاءهم ّلِل وحد  رلصني له الدين واحنرفلا إىل الشو الفطرة

مون البينو   رة،وموا آ هوممون الفط هذا ا حنرا  أن ينتهك ّبم إىل الكفر  ا آ هم اّلِل مون النعمو ،وما آ هوم
ن،وهوووول الشوووور ك مووووا يكل  يكوووولن بعوووود ذلوووومث.وأن يتمتعوووولا متوووواع احليوووواة الوووودنيا انوووودوق إىل األجوووول املقوووودور

 .« .ُملنَ لَِيْكُفُروا ِ ا آتَوْيناُهْم َولِيَوَتَمتوَُّعلا َفَسْلَ  يَوْعلَ »والسلء.
 وهل التهديد من نر  خفك بسلء ما سل  يعلملن 

 و  كرون نعموو  اّللِ ه فووال يوذ مث يوذكر هوم بنعموو  اّلِل علويهم يف إعطووائهم هوذا احلوورم اهلمون الوذي يعيشوولن فيو 
لنَّواُس موا  آِمنوا  َويُوَتَخطَّوُ  اَعْلنوا َحرَ جَ أانَّ  أََوَ ْ يوَوَرْوا»:بل إووم لْيوعولن املويمنني فيوه.شكرووا بتلحيد  وعباقتهي

 .. «ُروَنفِمْن َحْلهِلِْمف أَفَِباْلباِنِل يُوْيِمُنلَن َوبِِنْعَمِ  اّللَِّ َيْكفُ 
لقبائووول ان حووولهلم نووواس مووون أجووول بيوووحل اّلِل،وموووولقووود كوووان أهووول احلووورم املكوووك يعيشووولن يف أمن،يعظمهوووم ال

أن  فكان عجيبوا.يوه بوه وفتتناحر،ويفزع بعضهم بعضا،فال ادون األمان إ  يف لل البيحل الذي آمنهم اّللِ 
« َنفُرو بِِنْعَموِ  اّللَِّ َيْكُفوْيِمنُولَنف وَ باِنوِل يوُ أَفَِبالْ »اعللا من بيحل اّلِل مسرحا لاصنام،ولعباقة غوْي اّلِل أاي كوان  

 « ..ْثلى  لِْلكاِفرِيَنفف أَلَْيَك يف َجَهنََّم مَ مَّا جاَء ُ لَ حلَْ ِِ َوَمْن أَْلَلُم ِ َِّن اْفَ ى َعَلى اّللَِّ َكِذاب  أَْو َكذََّب ابِ »
 أليك يف.وا بوووهءهم وجحووودوهم كووذبلا ابحلووو  ملوووا جووا.وهووم قووود افوو وا علوووى اّلِل الكوووذب بنسووب  الشوووركاء إليوووه

 فرينف بلى وعن يقني  جهنم مثلى للكا
 الهداية ثمر  ال هاد 69الدرس الخامس:
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الوذين احتملولا يف الطريو  .الوذين جاهودوا يف اّلِل ليصوللا إليوه ويتصوللا به.وحتم السولرة بصولرة الفريو  اهلخر
الوووذين محلووولا .الذين صوووثوا علوووى فتنووو  الووونفك وعلوووى فتنووو  الناس.إليوووه موووا احتملووولا فلوووم ينكصووولا و  ييأسووولا

أول وووك لووون يووو كهم اّلِل وحووودهم ولووون يضووويع .هم وسووواروا يف ذلوووك الطريووو  الطليووول الشوووا  الغريوووه .أعبووواء
وسووووووووينظر إىل جهوووووووواقهم إليووووووووه .إنووووووووه سووووووووينظر إلوووووووويهم موووووووون عليائووووووووه فْيضاهم.إميوووووووواوم،ولن ينسووووووووى جهاقهم

وسوووينظر إىل صوووثهم وإحسووواوم فيجوووازيهم خوووْي .وسوووينظر إىل حمووواولتهم اللصووولل فيأخوووذ  يديهم.فيهديهم
 ..1885« َوِإنَّ اّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ .َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا لَنَوْهِديَونوَُّهْم ُسبُوَلنا»:اءا؟ز 
 

 

                                                 
يَط   ِ َبْوَلاِب اْلِعْلِم . َكَما َقلَّ َعَلْيِه قَوْللُُه تَوَعواىَل:} قال كي  ا سالم ابن تيمي  رمحه هللا:" َوهِلََذا َكاَن ا؟َِْهاُق ُملِجب ا لِْلِهَدايَِ  الَّيِت ِهَك حمُِ   -1885

َماَمويوِع ُسوبُِلِه توَ َدايَوَ  مجَِ َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَوْهِديَونوَُّهْم ُسبُوَلَنا { َفَجَعَل ِلَمْن َجاَهَد ِفيِه هِ  َرِ  َوَأمْحَود بْوُن اِن َعْبوُد اّللَِّ بْوُن اْلُمبَواَعواىَل مل َوهِلَوَذا قَواَل اْ ِ
بَوول  َوَغْْيُُ َووا:إَذا اْختَولَووَ  النَّوواُس يف َكووْكء  فَوواْنظُُروا َموواَذا َعَلْيووِه أَْهوولُ  :} َوالَّووِذيَن َجاَهووُدوا ِفينَووا لَنَوْهووِديَونوَُّهْم  َمَعُهووْم مل أِلَنَّ اّللََّ يَوُقووللُ  فَووِإنَّ احْلَوو َّ  الثوَّْغوورُ َحنوْ

 [442/ 28ُسبُوَلَنا { .جمملع الفتاوى ]
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وا30)  مكي ة وآياأها سا ون ( سور  الر 

 أهم المو وعات الاي اشاملت عليها سور  الروا

كانووحل تضووع   روم فيمووافووارس علوى الوو ذلك حووني غلبووحل.نزلوحل اهلايت األوىل موون هووذ  السوولرة  ناسوب  معينوو 
بقني إىل مني السوووواوكووووان ذلووووك يف إابن احتوووودام ا؟وووودل حوووولل العقيوووودة بووووني املسوووول.يوووودها موووون جزيوووورة العرب

وكان م النصوراني ،تواب قيونهوملوا كوان الوروم يف ذلوك اللقوحل أهول ك.ا سالم يف مك  قبل اهلجرة واملشركني .
تعالء عقيودة فرص   سو املشركلن من أهل مك  يف احلاقّالفرس غْي ملحدين قاينتهم اجمللسي ،فقد وجد 

 الشر  على عقيدة التلحيد،وفأ  ابنتصار مل  الكفر على مل  ا ميان.
 ني غلبو  يفور  بضوع سونيفومن مث نزلحل اهلايت األوىل من هذ  السلرة تبشر بغلب  أهل الكتواب مون الوروم 

 ل قين.هلا امليمنلن،الذين يلقون انتصار مل  ا ميان من ك
انووحل هووذ  كإ ووا  .قّولكوون القوورآن   يقوو  ابملسوولمني وخصوولمهم عنوود هووذا اللعوود،و  يف حوودوق ذلووك احلا

كلووه،ولْيب    ابلكوولن وليصوولهم.مناسووب  لينطلوو  ّبووم إىل آفووا  أبعوود وآموواق أوسووع موون ذلووك احلوواقّ امللقلت
رم وموووووا ات واألاو بوووووني سووووون  اّلِل يف نصووووور العقيووووودة السوووووماوي  واحلووووو  الكبوووووْي الوووووذي قاموووووحل عليوووووه السوووووم

يواة بعود هوذ  احل ة األخورىمث يسوتطرق ّبوا إىل احليوا.وليصل بني ماضك البشري  وحاضرها ومسوتقبلها.بينهما
يف غوولار الوونفك،و أكوولن،ويف مث يطوول  ّبووم يف مشوواهد ال.الوودنيا،وإىل العووا  اهلخوور بعوود عووا  األرم انوودوق

لى آفا  مون عيطلعلن    اهلائل الضخم الرحيهفإذا هم يف ذلك اني.أحلال البشر،ويف عجائه الفطر .
لزموان او عزل  املكوان .الضويق  املعرف  ترفع حياهتم وتطلقها،وتلسع آماقها وأهدافها،وخترجهم من تلك العزل 

 واحلاقّ.
 ه.ماضيه وحاضر  ومستقبله،وإىل نلاميك الكلن وسننه وروابط:إىل فسح  الكلن كله

ون بضوووخام  ويشوووعر .ْيانوووات وحقيقووو  العالقوووات يف هوووذا الكووولن الكبومووون مث يرتفوووع تصووولرهم حلقيقووو  ا رتب
أحووووداّ النووواس و  النووولاميك الووويت هكوووم هوووذا الكوووولن،وهكم فطووورة البشووور وققووو  السووونن الوووويت تصووور  حيووواة

ا نشوانهم ل ،ويقوِلم ّبوعموال اااحلياة،وهدق ملاضع النصر وملاضع اهلزميو  وعدالو  املولازين الويت تقودر ّبوا أ
 لقلن على أساسها ا؟زاء يف الدنيا واهلخرة.يف هذ  األرم،وي

مون  ع العوا  كلوههوا  وضوا ويف لل ذلك التصلر املرتفع اللاسع الشامل تتكش  عاملي  هوذ  الودعلة وارتبان
تبطوو  ّبووذ  ال تعوولق مر ويتسووع جماهلووا فوو -حووَّت وهووك انكوو   يف مكوو  حمصوولرة بووني كووعاّبا وجباهلووا  -حلهلووا 

شوووووري  لووووونفك البذلك بفطووووورة هووووذا الكووووولن ونلاميسوووووه الكثى،وفطوووورة ااألرم وحوووودها إ وووووا هوووووك مرتبطوووو  كووووو
اهلخوووور   العوووا   علووووى هوووذ  األرم وحووودها،ولكن كوووذلك يف.وأنلارها،وماضوووك هوووذ  البشوووري  ومسوووتقبلها

 الليي  الصل  ّبا وا رتباط.
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 والقووويم   للحيووواةوكوووذلك يووورتب  قلوووه املسووولم بتلوووك اهلفوووا  واهلمووواق ويتكيووو  علوووى ضووولئها كوووعلر  وتصووولر 
حلوووولاقّ مووووه علووووى اويتطلووووع إىل السووووماء واهلخوووورة ويتلفووووحل حلاليووووه علووووى العجائووووه واألسوووورار،وخلفه وقدا

 واملصائر.
اب النواس توه يف حسوويدر  ملقفه هل وملقو  أمتوه يف ذلوك ااضوم اهلائول ويعور  قيمتوه هول وقيمو  عقيد

 اهتمام.وحساب اّلِل،فييقي حين ذ قور  على بصْية،وينهخ بتكاليفه يف يق  ونمأنين  و 
لل هتا يف تثبيوووحل مووودوميضوووك سووويا  السووولرة يف عووورم تلوووك ا رتبانوووات،وهقي  ق  هتوووا يف نظوووام الكلن،و 

 :ميضك سيا  السلرة يف كلنني م ابطني.القللب .
بوه  ينهموا،ويرتب رم وموا بيف الشلط األول يرب  بني نصر امليمنني واحل  الذي تقلم عليوه السوماوات واأل

عووة يهووا قضووي  البيقيك علو .ويلجووه قلوولّبم إىل سوون  اّلِل فوويمن مضووى قووبلهم موون القوورون.أموور الوودنيا واهلخرة
 مث يعولق مون.ينوالكوافر  ومن مث يعرم عليهم مشهدا مون مشواهد القيامو  وموا اوري فيوه للمويمنني.وا عاقة

ويضورب .لقللبُيائهوا لشواهد وإهذ  ا؟لل  إىل مشاهد الكلن،وآايت اّلِل املبثلي  يف ينوااي  وق لو  تلوك امل
اء الوويت   لووى األهوول هلووم موون أنفسووهم و ووا ملكووحل أميوواوم مووثال يكشوو  عوون سووخاف  فكوورة الشوور ،وقيامها ع

احلو  اللاحود الثابوحل  إىل اتبواع نريو  - -وينهوك هوذا الشولط بتلجيوه الرسولل .تسوتند إىل حو  أو علوم .
رقووا ففوور  متبعلهووا و  يت مووع اهلوولى نري  الفطوورة الوويت فطوور النوواس عليهووا والوويت   تتبوودل و  توودور.اللاضوو 

 وكيعا،كما تفر  الذين اتبعلا اهللى.
  يرتبطووولا  موووا.حلياةويف الشوولط الثووواين يكشووو  عموووا يف نبيعووو  النووواس مووون تقلوووه   يصووول  أن تقوووام عليوووه ا

 ويسوتطرق ّبوذ .ز  وقبضه عيار تبحل   يودور موع األهلاء،ويصولر حواهلم يف الرمحو  والضور،وعند بسو  الور 
اويوو  ا موون هووذ  الز ء فيعرضووهويعلق إىل قضووي  الشوور  والشووركا.اسووب  إىل وسووائل إنفووا  هووذا الوورز  وتنميتووهاملن

هم ل النوواس وكسووبلبحوور وعمووويرب  بووني لهوولر الفسوواق يف الووث وا.فووإذا هووم   يرزقوولن و  مييتوولن و  ُييوولن
إىل  - -لرسوووولل ا ومن مث يلجووووه.ويوووولجههم إىل السووووْي يف األرم،والنظوووور يف علاقووووه املشووووركني موووون قبوووول

لق ّبووم بعوود ويع.يوودا  علووى قيوون الفطوورة،من قبوول أن ذيت اليوولم الووذي اووزى فيووه كوول  ووا كسووبحلا سووتقام  
 دى هودى اّللِ  ن اهلو ويعقوه عليهوا.ذلوك إىل آايت اّلِل يف مشواهد الكولن كموا عواق ّبوم يف الشولط األول

لووو  ل  ّبوووم يف جل مث يطووو. يسووومع الصوووم  ميلوووك إ  البالغ،فهووول   يهووودي العموووك و  - -وأن الرسووولل 
ىل إهنو  الضوعيف  للو  اللاجديدة يف ذات أنفسهم ويذكرهم  نولار نشوأهتم مون بودئها إىل منتهاها،منوذ الطف

لسووولرة اتم معوووه مث ينهوووك هوووذا الشووولط وحووو.املووولت والبعوووة والقيامووو ،ويعرم علووويهم مشوووهدا مووون مشووواهدها
ّلِل حوو  اان إىل أن وعوود يلقووا  موون النوواس فيهووا وا نم نووإىل الصووث علووى قعلتووه،وما  - -بتلجيووه الرسوولل 

   بد آت فال يقلقه و  يستخفه الذين   يلقنلن.
ت اللييقوو   رتبانوواوهل الكشوو  عوون ا.وجوول السوولرة وسووياقها معووا يتعوواوانن يف تصوولير ملضوولعها الرئيسووك

 ك اللجلق.ونلامي كلنبني أحلال الناس،وأحداّ احلياة،وماضك البشري  وحاضرها ومستقبلها،وسنن ال
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شووووأة وكوووول نويف لووووالل هووووذ  ا رتبانووووات يبوووودو أن كوووول حركوووو  وكوووول أنموووو ،وكل حوووواقّ وكوووول حالوووو ،وكل 
 »:ر فيهوا كلوه ّللِ رق األمموأن .كلها مرتبط  برابط ويي ،حمكلم  بقانلن ققي .عاقب ،وكل نصر وكل هزمي  .
قو  امللجهو  يف بلصوفها احلقيالقورآن كله،  ييكدهاق  األوىل اليتوهذ  هك احلقي.«ّللَِِّ اأْلَْمُر ِمْن قَوْبُل َوِمْن بَوْعدُ 

يسووتقيم  يت بوودووا  يرات والواحلقيقوو  الويت تنشووأ عنهووا مجيوع التصوولرات واملشواعر والقوويم والتقوود.هوذ  العقيدة
 تصلر و  تقدير ..

 :واهلن أنخذ يف عرم السلرة ابلتفصيل
 [32إل   1اآليات :(30]سور  الروا )الوحد  ا ول :

 غلبة الروا لل رس ووجوا النأر في  الكون للوصول إل  الخالق 

 
 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 

( يف ِبْضووِع ِسووِننَي ّللَِِّ اأْلَْمووُر 3( يف أَْقىَن اأْلَْرِم َوُهووْم ِمووْن بَوْعووِد َغلَووِبِهْم َسوويَوْغِلُبلَن )2( ُغِلبَووحِل الووُروُم )1ا  )}
( َوْعوَد اّللَِّ 5بَِنْصِر اّللَِّ يَوْنُصُر َمْن َيشاُء َوُهَل اْلَعزِيوُز الورَِّحيُم ) (4بَوْعُد َويَوْلَمِ ذ  يَوْفرَُ  اْلُمْيِمُنلَن )ِمْن قَوْبُل َوِمْن 

ُ َوْعَدُ  َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملَن ) ُهْم َعِن اهْلِخورَِة ُهوْم ( يَوْعَلُملَن لاِهرا  ِمَن احْلَياِة الُدنْيا وَ 6  ُحِْلُ  اّللَّ
نَوُهما ِإ َّ اِبحْلَو ِِ َوَأَجول  7غاِفُللَن ) ُ السَّماواِت َواأْلَْرَم َوما بَويوْ  ُمَسوم ى ( أََوَ ْ يَوتَوَفكَُّروا يف أَنْوُفِسِهْم ما َخَلَ  اّللَّ

ِووْم َلكوواِفُروَن ) وا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُووُروا َكْيووَ  كوواَن عاِقبَووُ  الَّووِذيَن ِمووْن ( أََوَ ْ َيِسووْيُ 8َوِإنَّ َكثِووْيا  ِمووَن النَّوواِس بِِلقوواِء َرّبِِ
ُهْم قُوولَّة  َوأَتُروا اأْلَْرَم َوَعَمُروهووا َأْكثَوووَر ِ َّووا َعَمُروهووا َوجواَءهْتُْم ُرُسووُلُهمْ  اِبْلبَويِِنوواِت َفمووا كوواَن  قَووْبِلِهْم كووانُلا َأَكوودَّ ِموونوْ

ُ لِووَيْظِلَمُهْم َولِكووْن كووانُلا أَ  بُلا آِبايِت اّللَِّ  (9نْوُفَسووُهْم َيْظِلُموولَن )اّللَّ مُثَّ كوواَن عاِقبَووَ  الَّووِذيَن َأسوواُ ا الُسوولاى أَْن َكووذَّ
ُ يَوْبوووَدُ ا اْاَْلوووَ  مُثَّ يُِعيوووُدُ  مُثَّ إِلَْيوووِه تُوْرَجعُووولَن )10وَكوووانُلا ِّبوووا َيْسوووتَوْهزُِ َن ) ووواَعُ  يوُوووْبِلُك 11( اّللَّ ( َويوَوووْلَم تَوُقووولُم السَّ

ووواَعُ  13( َوَ ْ َيُكوووْن هَلُوووْم ِموووْن ُكووورَكائِِهْم ُكوووَفعاُء وَكوووانُلا ِبُشووورَكائِِهْم كووواِفرِيَن )12ُمْجرُِمووولَن )الْ  ( َويوَوووْلَم تَوُقووولُم السَّ
ا الَّوِذيَن َكَفوُروا ( َوأَمَّو15فََأمَّا الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت فَوُهوْم يف َرْوَضو   ُُيْوَثُوَن ) (14يَوْلَمِ ذ  يَوتَوَفرَُّقلَن )

بُلا آِبايتِنا َولِقاِء اهْلِخرَِة فَُأولِ َك يف اْلَعذاِب حُمَْضوُروَن ) ( َفُسوْبحاَن اّللَِّ ِحونَي ُاُْسولَن َوِحونَي ُتْصوِبُحلَن 16وََكذَّ
وووماواِت َواأْلَْرِم َوَعِشوووي ا َوِحووونَي ُتْظِهوووُروَن )17) احْلَوووكَّ ِموووَن اْلَميِِوووحِل َوُحْووورُِج  ( ُحْووورِجُ 18( َولَوووُه احْلَْموووُد يف السَّ

َوِمووْن آايتِووِه أَْن َخَلَقُكووْم ِمووْن تُووراب  مُثَّ ِإذا  (19اْلَميِِووحَل ِمووَن احْلَووكِِ َوُُيْووِك اأْلَْرَم بَوْعووَد َمْلهِتووا وََكووذِلَك خُتَْرُجوولَن )
َتِشُروَن ) وَنُكْم َموَلقَّة  ( َوِمْن آايتِِه أَْن َخَلَ  َلُكْم ِمْن أَنوْ 20أَنْوُتْم َبَشر  تَونوْ ُفِسُكْم أَْزواجوا  لَِتْسوُكُنلا إِلَْيهوا َوَجَعوَل بَويوْ

ووُروَن ) ( َوِمووْن آايتِووِه َخْلووُ  السَّووماواِت َواأْلَْرِم َواْخووِتالُ  أَْلِسووَنِتُكْم 21َوَرمْحَوو   ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت  لَِقووْلم  يَوتَوَفكَّ
( َوِموْن آايتِوِه َمنواُمُكْم اِبللَّْيوِل َوالنَّهواِر َوابِْتغوا ُُكْم ِموْن َفْضوِلِه ِإنَّ يف 22نَي )َوأَْللاِنُكْم ِإنَّ يف ذلِوَك هَلايت  لِْلعواِلمِ 

( َوِمْن آايتِِه يُرِيُكُم الْوَثَْ  َخْلفوا  َوَنَمعوا  َويُونَووِزُِل ِموَن السَّوماِء مواء  فَوُيْحيِوك بِوِه 23ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  َيْسَمُعلَن )
َوِمْن آايتِِه أَْن تَوُقولَم السَّوماُء َواأْلَْرُم ِ َْمورِِ  مُثَّ ِإذا  (24َمْلهِتا ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوْعِقُللَن ) اأْلَْرَم بَوْعدَ 

وووماواِت َواأْلَْرِم ُكووول  لَوووُه قوووانُِتلنَ 25َقعووواُكْم َقْعوووَلة  ِموووَن اأْلَْرِم ِإذا أَنْووووُتْم خَتُْرُجووولَن ) ( 26) ( َولَوووُه َموووْن يف السَّ
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ْرِم َوُهووَل اْلَعزِيووُز َوُهووَل الَّووِذي يَوْبووَدُ ا اْاَْلووَ  مُثَّ يُِعيووُدُ  َوُهووَل أَْهووَلُن َعَلْيووِه َولَووُه اْلَمثَووُل اأْلَْعلووى يف السَّووماواِت َواأْلَ 
 ُكوورَكاَء يف مووا َرَزْقنوواُكْم ( َضووَرَب َلُكووْم َمووَثال  ِمووْن أَنْوُفِسووُكْم َهووْل َلُكووْم ِمووْن مووا َمَلَكووحْل أمَْيووانُُكْم ِموونْ 27احلَِْكوويُم )

ووُل اهْلايِت لَِقووْلم  يَوْعِقلُوولَن ) ( بَووِل اتوَّبَووَع الَّووِذيَن 28فَووأَنْوُتْم ِفيووِه َسوولاء  خَتوواُفلَوُْم َكِخيَفووِتُكْم أَنْوُفَسووُكْم َكووذِلَك نُوَفصِِ
ُ َوموا هَلُو فَوأَِقْم َوْجَهوَك لِلودِِيِن َحِنيفوا   (29ْم ِموْن انِصورِيَن )لََلُملا أَْهلاَءُهْم بَِغْْيِ ِعْلم  َفَمْن يَوْهِدي َمْن َأَضلَّ اّللَّ

لنَّووواِس   يَوْعَلُمووولَن ِفطْوووَرَت اّللَِّ الَّووويِت َفطَوووَر النَّووواَس َعَلْيهوووا   تَوْبوووِديَل ِاَْلوووِ  اّللَِّ ذلِوووَك الووودِِيُن اْلَقووويُِِم َولِكووونَّ َأْكثَووووَر ا
( ِمووَن الَّووِذيَن فَورَّقُوولا ِقيوونَوُهْم وَكووانُلا 31الصَّووالَة َو  َتُكلنُوولا ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي ) ( ُمِنيبِوونَي إِلَْيووِه َواتوَُّقوولُ  َوأَِقيُموولا30)

 {  (32ِكَيعا  ُكُل ِحْزب  ِ ا َلَدْيِهْم َفرُِحلَن )
 نصر هللا المؤمنين وغلبة الروا عل  ال رس وطبيمة الك ار 7 - 1الدرس ا ول: 

ْمووُر ِمووْن قَوْبووُل َوِمووْن ّللَِِّ اأْلَ .ِبْضووِع ِسووِننيَ  يف .ْغِلُبلنَ ْم َسوويوَ  اأْلَْرِم،َوُهووْم ِمووْن بَوْعووِد َغلَووِبهِ ُغِلبَووحِل الووُروُم يف أَْقىنَ .ا »
،يَوْنُصووووووُر َموووووو.بَوْعدُ  ،  ُحْلِووووووُ  اّللَُّ اَوْعووووووَد .َعزِيووووووُز الرَِّحيمُ ُء،َوُهَل الْ ْن َيشوووووواَويَوْلَم ِووووووذ  يَوْفوووووورَُ  اْلُمْيِمنُوووووولَن بَِنْصووووووِر اّللَِّ  ّللَِّ
 « ..ُهْم غاِفُللنَ  يا،َوُهْم َعِن اهْلِخرَةِ ياِة الُدنْ َن احلَْ مِ يَوْعَلُملَن لاِهرا  .َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملنَ .َوْعَد ُ 

رآن  أن هووذا القوولتنبيووه إىللالوويت اخوو ان يف تفسووْيها أوووا « ميم. م.ألوو »:بوودأت السوولرة ابألحوور  املقطعوو »
،  معجوووز هلوووم مصووولغ مووون مثووول هوووذ  األحووور ،اليت يعرفهوووا العووورب وهووول موووع هوووذا -ومنوووه هوووذ  السووولرة  -

 ميلكلن صياغ  مثله،واألحر  بني أيديهم،ومنها لغتهم.
كانوحل :وقد روى ابون جريور عون عبود هللا قال.مث جاءت النبلءة الصاقق  اااص  بغلب  الروم يف بضع سونني

وكوان املسولملن ُيبولن أن تظهور ،فوارس علوى الروم وكوان املشوركلن ُيبولن أن تظهور،فارس لاهرة على الروم
فلموووا نزلوووحل) ا  ُغِلبَوووحِل الوووُروُم ( إىل)يف ِبْضوووِع ،وهم أقووورب إىل قينهم،الوووروم علوووى فوووارسمل ألووووم أهووول كتووواب

هل :قاللا.صود :قال،إن الروم تظهر علوى فوارس يف بضوع سنني:إن صاحبك يقلل،اي أاب بكر:ِسِننَي( قاللا
ففر  ،فمضووووحل السووووبع و  يكوووون كووووكء،ل  علووووى أربووووع قالئووووا إىل سووووبع سننيف فبووووايع1886لووووك أن نقووووامر 
قون :"َمووا بْضووُع ِسووننَي عْنوودَُكْمف " قوواللا:فقال:فذكروا ذلووك للنووِل ،وكووِ  علووى املسوولمني،املشووركلن بذلك

م علوى فما مضحل السنتان حَّت جاءت الركبان بظهلر الرو :فزَاِيْدُهْم واْزَقْق َسنَوَتنْي" قال،"اْذَههْ :قال.العشر
فأنزل هللا:)ا  ُغِلبَووووووووووحِل الووووووووووُروُم ...( إىل قلله:)َوْعووووووووووَد هللِا   ُحْلِووووووووووُ  هللاُ ،ففر  املسوووووووووولملن بووووووووووذلك،فووووووووووارس
 ..1887َوْعَدُ (

ْن َكوواَن اْلُمْشوورُِكلَن ُيُِبُوولَن أَ :ُغِلبَووحْل َوَغَلبَووحْل ، قَوواَل :}ا  ُغِلبَووحِل الووُروُم{ ، قَوواَل :وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس  ، يف قَوْللِووِه 
ُووْم أَْهووُل أَْوَتن  ، وََكوواَن اْلُمْسووِلُملَن ُيُِبُوولَن أَْن َتْظَهووَر الووُروُم َعلَوو ُووْم َتْظَهووَر فَوواِرُس َعلَووى الووُروِم ، أَلوَّ ى فَوواِرَس ، أَلوَّ

ُْم َسويَوْغِلُبلَن قَواَل : ، فَوَقاَل َرُسلُل هللاِ أَْهُل ِكَتاب  ، َفذََكُروُ  أَليب َبْكر  ، َفذََكرَُ  أَبُل َبْكر  ِلَرُسلِل هللِا  أََما ِإوَّ
نَوَك َأَجوال  ، فَوِإْن َلَهوْراَن ، َكواَن لَنَوا َكوَذا وََكوَذا ، َوِإْن َلَهوْرمُتْ ، :َفذََكرَُ  أَبُل َبْكر  هَلُوْم ، فَوَقواُللا : نَونَوا َوبَويوْ اْجَعوْل بَويوْ

                                                 
 أي نراهنك.وجاء يف خث آخر أن ذلك كان قبل هرمي الرهان بلصفه من امليسر. ) السيد رمحه هللا ( -1886
 حسن [72/ 20ميسس  الرسال  ]-تفسْي الطثي-1887
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َأ َ :، فَوَقواَل فَولَوْم َيْظَهوُروا ، فَوذََكَر َذلِوَك أَبُول َبْكور  لِلنَّوِلِِ  َكاَن َلُكْم َكَذا وََكَذا ، َفَجَعَل َأَجال  مَخْوَك ِسوِننَي ،
َمووووا ُقوَن اْلَعْشووووِر ، مُثَّ :اْلِبْضووووُع :قَوووواَل َسووووِعيُد بْووووُن ُجبَووووْْي  :اْلَعْشووووِر ف قَوووواَل :أُرَاُ  قَوووواَل :َجَعْلتَوَهوووا ِإىَل ُقوَن ، قَوووواَل 
}َويَوْلَم ِوووذ  يَوْفووورَُ  اْلُمْيِمنُووولَن{ قَووواَل :}ا  ُغِلبَوووحِل الوووُروُم{ ِإىَل قَوْللِوووِه : قَوْللُوووُه فَوووَذِلكَ :َلَهوووَرِت الوووُروُم بَوْعوووُد ، قَووواَل 

:.}  1888يَوْفَرُحلَن }بَِنْصِر اّللَِّ
إىل  تجواوز احلواقّبول أن نوق.وقد ورقت يف هذا احلاقّ رواايت كثوْية اخو ان منهوا روايو  ا موام ابون جرير

 ات حنه أن نق  أمام بعخ إُياءاته القلي .ما وراء  يف السلرة من التلجيه
حيووووود عووووولة التل وأول هوووووذ  ا ُيووووواءات ذلوووووك الووووو اب  بوووووني الشووووور  والكفووووور يف كووووول مكوووووان وزموووووان أموووووام ق

 يفمووا هوول الشووأن رتبوواط كوا ميووان.ومع أن الوودول قوودميا   تكوون كووديدة ا تصووال،واألمم   تكوون وييقوو  ا 
ن علووى أهوول  أي مكووايفكووانلا ُيسوولن أن انتصووار املشووركني   عصووران احلاضوور.مع هووذا فووإن املشووركني يف مكوو 

ن يسولءهم كتاب،وكواالكتاب هل انتصار هلوم وكوان املسولملن كوذلك ُيسولن أن هنوا  موا يوربطهم  هول ال
ا اوووري يف عزلووو  عمووو أن ينتصووور املشوووركلن يف أي مكوووان وكوووانلا يووودركلن أن قعووولهتم وأن قضووويتهم ليسوووحل يف

 يف قضي  الكفر وا ميان.أحناء العا  من حلهلم،وييير 
ملسوولملن كمووا انتبووه ا  لن إليهوواوهووذ  احلقيقوو  البووارزة هووك الوويت يغفوول عنهووا الكثووْيون موون أهوول زماننووا و  ينتبهوو

 اخول حودوق جغرافيو  أوومن مث ينحصورون ق.منوذ حولا  أربعو  عشور قوران.واملشركلن يف عصر رسلل اّلِل 
كوو  مها هووك املعر   يف صووميضووي  الكفوور وا ميووان وأن املعركووجنسووي  و  يوودركلن أن القضووي  يف حقيقتهووا هووك ق

 بني حزب اّلِل وحزب الشيطان.
عنهوا    فوال تلهويهمقو  القضويوما أحلج املسولمني اليولم يف مجيوع بقواع األرم أن يودركلا نبيعو  املعرك ،وحقي

  علووووووى إ ملسوووووولمنياتلووووووك األعووووووالم الزائفوووووو  الوووووويت تتسوووووو  ّبووووووا أحووووووزاب الشوووووور  والكفر،فووووووإوم   ُيوووووواربلن 
 العقيدة،مهما تنلعحل العلل واألسباب.

 غوْي يف -اّلِل عنوه  رضوك -كور وا ُياء اهلخر هل تلك الثقو  املطلقو  يف وعود اّلِل،كموا تبودو يف قللو  أيب ب
 ه فوْياهن وهووليراهنلنو .صوود :تلعوثم و  ترقق،واملشوركلن يعجبلنووه مون قوولل صواحبه فموا يزيوود علوى أن يقلل

النحول  طلقو  علوى هوذالثقو  املوهوذ  ا..« يف ِبْضوِع ِسوِننيَ »:،يف األجل الوذي حودق مث يتحق  وعد اّللِ .واي 
لمو  اّلِل ن،حوَّت اوحل ك م وانالرائع هك اليت مات قللب املسلمني قلة ويقينا ويبا  يف وجه العقبوات واهل

 وهك عدة كل ذي عقيدة يف ا؟هاق الشا  الطليل..وح  وعد اّللِ 
ّللَِِّ اأْلَْموُر ِموْن قَوْبوُل َوِموْن »:يف تلك ا؟مل  املع ض  يف مسا  ااث،من قلل اّلِل سبحانهوا ُياء الثالة هل 

وتقرير هووذ  احلقيقوو  الكليوو ،لتكلن ميووزان .يف هووذا احلوواقّ ويف سوولا .واملسووارع  بوورق األموور كلووه ّللِ ..« بَوْعوودُ 
كوأنه كوأن سوائر موا يقوع .فها وقلهتافالنصر واهلزمي ،ولهلر الودول وقيلرها،وضوع.امللق  وميزان كل ملق 
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وموا .يف هذا الكلن من أحداّ ومون أحولال،مرق  كلوه إىل اّلِل،يصورفه كيو  كواء،وف  حكمتوه ووفو  مراق 
األحووداّ واألحوولال إ  آتر هلووذ  ا راقة املطلقوو ،اليت لوويك ألحوود عليهووا موون سوولطان و  يوودري أحوود مووا 

وإذن فالتسوليم وا ستسووالم هول أقصوى موا ميلكووه .إ  اّللِ  وراءهوا مون احلكمو  و  يعوور  مصواقرها وملارقهوا
 البشر أمام األحلال واألحداّ اليت اريها اّلِل وف  قدر مرسلم.

 « .. ِبْضِع ِسِننيَ ْغِلُبلَن يف ْم َسيوَ َوُهْم ِمْن بَوْعِد َغَلِبهِ .ُغِلَبحِل الُروُم يف أَْقىَن اأْلَْرمِ .ا »
 « ..َوِمْن بَوْعدُ  ّللَِِّ اأْلَْمُر ِمْن قَوْبلُ »
 « ..َويَوْلَمِ ذ  يَوْفرَُ  اْلُمْيِمُنلَن بَِنْصِر اّللَِّ »

 ولقد صد  وعد اّلِل،وفر  امليمنلن بنصر اّلِل.
 « ..يَوْنُصُر َمْن َيشاُء،َوُهَل اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ  »

ك هوريود النتيجو  ت   الويتواملشوي .  مقيود ملشوي ته سبحانه.وهل ينصور مون يشواء.فاألمر له من قبل ومون بعود
  ميك الوويت تصوور والنلا.بفال تعووارم بووني تعليو  النصوور ابملشووي   ووجولق األسووبا.ذاهتوا الوويت تيسوور األسوباب

 تتخلو  وأن  نوا  سونن وقود أراقت هوذ  املشوي   أن تكولن ه.هذا اللجلق كله صاقرة عن املشي   الطليق 
سووونن الووويت   تلوووك التنشوووأ عووون مييرات،وفووو والنصووور واهلزميووو  أحووولال.تكووولن هنوووا  نظوووم هلوووا اسوووتقرار ويبات

 اقتضتها تلك املشي   الطليق .
ولكنهوا   تعفوك البشور مون .فهك تورق األمور كلوه إىل اّللِ .والعقيدة ا سالمي  واضح  ومنطقي  يف هذا اجملال

لووك أمووا أن تتحقوو  ت.األخووذ ابألسووباب الطبيعيوو  الوويت موون كووأوا أن تظهوور النتووائج إىل عووا  الشووهاقة واللاقع
َعوْن َجْعَفوِر بْوِن .النتائج فعال أو   تتحق  فليك قاخال يف التكلي ،ألن مرق ذلك يف النهايو  إىل تودبْي اّللِ 

 ..1889اْعِقْلَها َوتَولَكَّلْ :أُْرِسُل اَنَقيِت َوأَتَولَكَُّل ف قَالَ :قَاَل َرُجل  لِلنَِّلِِ :َعْمرِو ْبِن أَُميََّ ،َعْن أَبِيِه،قَالَ 
  اّلِل.لعقيدة ا سالمي  مقيد ابألخذ ابألسباب،ورق األمر بعد ذلك إىلفالتلكل يف ا 
لويت تنشو ه وتظهور  يف رة القواقرة اظوالل القودب..فهوذا النصور حمفول  « يَوْنُصُر َمْن َيشاُء،َوُهَل اْلَعزِيُز الورَِّحيمُ »

َولَوْل  ».غلولبني سولاءوامللرين عا  اللاقع وبظالل الرمح  اليت هقو  بوه مصواحل النواس وععول منوه رمحو  للمنصو
واملهوووزومني يف وايووو     للمنتصوووريناألرم رمحووو وصوووال « َقفْوووُع اّللَِّ النَّووواَس بَوْعَضوووُهْم بِوووبَوْعخ  َلَفَسوووَدِت اأْلَْرمُ 

 املطا .
ُ َوْعوووَد ُ .َوْعوووَد اّللَِّ » اِة الوووُدنْيا َوُهوووْم َعوووِن َن احْلَيوووُمووولَن لووواِهرا  ِمووويَوْعلَ .َلُملنَ   يَوعْ  َولِكنَّ َأْكثَووووَر النَّووواسِ .  ُحْلِوووُ  اّللَّ

ُ َوْعووَد ُ   ُحْلِو ُ »:ةاقوع احليواو ..ذلوك النصوور وعود مون اّلِل،فوال بود موون هققوه يف « اهْلِخورَِة ُهوْم غواِفُللنَ  «  اّللَّ
ته،و  معقووه اق ملشووي وهل قوواقر علووى هقيقووه،  ر .فلعوود  صوواقر عوون إراقتووه الطليقوو ،وعن حكمتووه العميقوو 

  الكلن إ  ما يشاء.حلكمه،و  يكلن يف
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ولول بودا يف « لنَ   يَوْعَلُمو النَّواسِ  َولِكونَّ َأْكثَوورَ »وهقي  هذا اللعد نر  من النواملس األكوث الوذي   يتغوْي 
 يتعموو  سووننها يوواة،و ذلووك أن علمهووم سووطحك،يتعل  بظوولاهر احل.الظوواهر أوووم علموواء،وأوم يعرفوولن الكثْي

« َن احْلَيواِة الوُدنْياِمولَن لواِهرا  يَوْعَلُمو»:نلاميسوها الكثى،وارتباناهتوا اللييقو الثابت ،وقلانينها األصيل  و  يدر  
 مث   يتجاوزون هذا الظاهر و  يرون ببصْيهتم ما وراء ...

  يستقصوولنهبعضووه،و  ولوواهر احليوواة الوودنيا حموودوق صووغْي،مهما بوودا للنوواس واسووعا كامال،يسووتغر  جهوولقهم
سووتكن  يف  مميك وسوونن كلهووا نوور  صووغْي موون هووذا اللجوولق اهلائل،هكمووه نوولاواحلياة  .يف حيوواهتم انوودوقة

 كيان هذا اللجلق وتركيبه.
ينظور وكأنوه  صورفه،يظلتوالذي   يتصل قلبه بضمْي ذلك اللجلق و  يتصل حسه ابلنلاميك والسنن اليت 
 .معهاا و ّب  يرى ويبصر الشكل الظاهر واحلرك  الدائرة،ولكنه   يدر  حكمته،و  يعيا 

ل الوذي ميون  للجولق وهووأكثر الناس كذلك،ألن ا ميوان احلو  هول وحود  الوذي يصول لواهر احليواة  سورار ا
  حمجلبو  تظل األكثري ومن مث.سوامليمنلن هذا ا ميان قل  يف جمملع النا.العلم روحه املدر  ألسرار اللجلق

 عن املعرف  احلقيقي .
فوووواهلخرة حلقوووو  يف سلسوووول  النشأة،وصووووفح  موووون صووووفحات اللجوووولق ..« َوُهووووْم َعووووِن اهْلِخوووورَِة ُهووووْم غوووواِفُللنَ »

الكثْية.والوووذين   يووودركلن حكمووو  النشوووأة،و  يووودركلن انمووولس اللجووولق يغفلووولن عووون اهلخووورة،و  يقووودرووا 
قدرها،و  ُيسبلن حساّبا،و  يعرفلن أووا نقطو  يف خو  سوْي اللجولق،  تتخلو  مطلقوا و  هيد.والغفلو  

ل مقووواييك الغوووافلني ختتووول وتووويرج  يف أكفهوووم ميوووزان القووويم فوووال ميلكووولن تصووولر احليووواة عووون اهلخووورة ععووول كووو
وأحوودايها وقيمهووا تصوولرا صووحيحا ويظوول علمهووم ّبووا لوواهرا سووطحيا انقصووا،ألن حسوواب اهلخوورة يف ضوومْي 

فحياتوه علوى األرم إن هوك إ  مرحلو  قصوْية مون رحلتوه .ا نسان يغْي نظرته لكل ما يقع يف هوذ  األرم
واألحوداّ .ونصيبه يف هوذ  األرم إن هول إ  قودر زهيود مون نصويبه الضوخم يف اللجلق.  يف الكلنالطليل

و  ينبغووك أن يبووب ا نسووان .واألحوولال الوويت تووتم يف هووذ  األرم إن هووك إ  فصوول صووغْي موون الروايوو  الكبووْية
الروايوو   حكمووه علووى مرحلوو  قصووْية موون الرحلوو  الطليل ،وقوودر زهيوود موون النصوويه الضخم،وفصوول صووغْي موون

الكبووْية  وموون مث   يلتقووك إنسووان يوويمن ابهلخوورة وُيسووه حسوواّبا،مع آخوور يعوويا هلووذ  الوودنيا وحوودها و  
  يلتقك هوذا وذا  يف تقودير أمور واحود مون أمولر هوذ  احليواة،و  قيمو  واحودة مون قيمهوا .ينتظر ما وراءها

فلكل منهمووا ميزان،ولكوول .يونالكثووْية و  يتفقووان يف حكووم واحوود علووى حوواقّ أو حالوو  أو كووأن موون الشوو
هذا يورى لواهرا مون .منهما زاوي  للنظر،ولكل منهما ضلء يرى عليه األكياء واألحداّ والقيم واألحلال .

احليووواة الووودنيا وذلوووك يووودر  موووا وراء الظووواهر مووون روابووو  وسووونن،ونلاميك كوووامل  للظووواهر والبانن،والغيوووه 
واحلاضووور واملسوووتقبل،وعا  النووواس والعوووا  األكوووث الوووذي  والشوووهاقة،والدنيا واهلخرة،واملووولت واحلياة،واملاضوووك

وهووذا هوول األفوو  البعيوود اللاسووع الشووامل الووذي ينقوول ا سووالم البشووري  إليووه .يشوومل األحيوواء وغووْي األحيوواء .
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املسووتخل   كووم مووا يف كيانووه موون رو  .االيف  يف األرم.ويرفعهووا فيووه إىل املكووان الكوورمي الالئوو  اب نسووان
 اّلِل.

 ذا الك ار لمدا أ كرهم بالحق 8ثاني:الدرس ال

لك ّبوذا مر اهلخورة كوذارتباط أو رتباط هق  وعد اّلِل ابلنصر ابحل  األكث الذي يقلم عليه هذا اللجلق،و 
يوورقهم إىل و بينهمووا  يف السووماوات واألرم وموا.احلو  اسووتطرق اولل ّبووم جللوو  أخورى يف ضوومْي هوذا الكوولن

ني يغفلوولن لن عنووه حوون،علهم يوودركلن ذلووك احلوو  الكبْي،الووذي يغفلووأنفسووهم ينظوورون يف أعماقهووا ويتوودبرو 
 :عن اهلخرة ويغفللن عن الدعلة اليت تقلقهم إىل ر ي  ذلك احل  وتدبر 

ُ السَّوماواِت » َوِإنَّ َكثِووْيا  .ىَأَجول  ُمَسوم  نَوُهموا ِإ َّ اِبحْلَو ِِ وَ َم َومووا بَويوْ اأْلَرْ وَ أََوَ ْ يَوتَوَفكَّوُروا يف أَنْوُفِسوِهْم موا َخلَوَ  اّللَّ
 «.ِمَن النَّاِس بِِلقاِء َرّبِِِْم َلكاِفُرونَ 

علووووى  جوووولق قووووائمفطبيعوووو  تكوووولينهم هووووم أنفسووووهم،ونبيع  هووووذا الكوووولن كلووووه موووون حوووولهلم توووولحك  ن هووووذا الل 
ه صوووووطدم بعضووووواحل ،تبوووووحل علوووووى النووووواملس،  يضوووووطرب،و  تتفووووور  بوووووه السوووووبل،و  تتخلووووو  قورتوووووه،و  ي

ملقوودر قي  انكووم اظامووه الوود  العميوواء،و  وفوو  اهلوولى املتقله،إ ووا ميضووك يف نبووبعخ،و  يسووْي وفوو  املصوواقف
 تقديرا.

علووووى  ا ا؟ووووزاءوأن موووون مقتضوووويات هووووذا احلوووو  الووووذي يقوووولم عليووووه اللجوووولق أن تكوووولن هنووووا  آخوووورة،يتم فيهوووو
موور ملوودبرة وكوول أحلكموو  ااوف  .إ ا كوول كووكء إىل أجلووه املرسوولم.العموول،ويلقى ااووْي والشوور عاقبتهمووا كاملوو 

 ذا لويك معنوا هواع ،فإن وإذا   يعلوم البشور موَّت تكولن السو.اكء يف ملعد    يستقدم حلظو  و  يسوتأخر
ثِوْيا  ِموَن كَ َوِإنَّ  »:عهمنيا وحودأوا   تكلن  ولكن شجيلها يغوري الوذين   يعلمولن إ  لواهرا مون احليواة الود

 « ..النَّاِس بِِلقاِء َرّبِِِْم َلكاِفُرونَ 
 أوجيه الك ار إل  مصارع السابقين ا قوى منهم 10 - 9لث:الدرس الثا

يف هيكووول  واهلفوووا  وهك جللووو  بعيووودة اهلمووواق.ومووون هوووذ  ا؟للووو  يف ضووومْي السوووماوات واألرم وموووا بينهموووا
كه،وا؟ليل لنجلم والكلا جرام،واالكلن اهلائل،ويف حمتلايته املنلع ،الشامل  لاحياء واألكياء،واألفال  واأل

للووو  جيوونقلهم إىل  ْي الكووولنموون هوووذ  ا؟للوو  البعيووودة يف ضووم.ايف والظوواهر،واملعللم واجملهووولل .والصووغْي،واا
 مووووورة و   اليت   تتخلوووووأخووووورى يف ضووووومْي الزمان،وأبعووووواق التووووواري ،يرون فيهوووووا نرفوووووا مووووون سووووون  اّلِل ا؟اريووووو ،

ُهْم قُوووولَّة  َوأَتُروا ِلِهْم،كوووانُلا َأَكووودَّ ِمووونوْ يَن ِموووْن قَوبْ  الَّوووذِ أََوَ ْ َيِسوووْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُوووُروا َكْيوووَ  كووواَن عاِقبَووو ُ »:هيووود
ُ لِووَيْظِلَمهُ   يِِناِت،َفمووااِبْلبوَ  اأْلَْرَم َوَعَمُروهووا َأْكثَوووَر ِ َّووا َعَمُروهووا َوجوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهمْ  ْم،َولِكْن كووانُلا أَنْوُفَسووُهْم كوواَن اّللَّ

بُ مُثَّ كاَن عاِقَبَ  الَِّذيَن َأس.َيْظِلُملنَ   « ..كانُلا ِّبا َيْستَوْهزُِ نَ ِت اّللَِّ َو لا آِباياُ ا الُسلاى،أَْن َكذَّ
وهوووك قعووولة إىل التأمووول يف مصوووائر الغوووابرين،وهم انس مووون النووواس،وخل  مووون خلووو  اّلِل،تكشووو  مصوووائرهم 

يوه هوذا وسون  اّلِل حو  تبوحل يقولم عل.فسون  اّلِل هوك سون  اّلِل يف ا؟ميع.املاضي  عن مصوائر خلفوائهم اهلتي 
حاكووا ّلِل رب العوواملني  وهووك .اللجوولق،بال حموواابة ؟يوول موون النوواس،و  هوولى يتقلووه فتتقلووه معووه العلاقه
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قعووولة إىل إقرا  حقيقووو  هوووذ  احليووواة وروابطهوووا علوووى مووودار الزمان،وحقيقووو  هوووذ  ا نسووواني  امللحووودة املنشوووأ 
يموه وتصولراته،ويغفل عون الصول  كك   ينعزل جيل مون النواس بنفسوه وحياته،وق.واملصْي على مدار القرون

اللييقوو  بووني أجيووال البشوور مجيعووا،وعن وحوودة السوون  الوويت هكووم هووذ  األجيووال مجيعووا ووحوودة القوويم الثابتوو  يف 
 حياة األجيال مجيعا.

ُهْم قُووولَّ »فهووي ء أقوولام عاكوولا قبوول جيوول املشووركني يف مكوو   فحريلهووا ..« أْلَْرمَ َوأَتُروا ا».« .ة  كووانُلا َأَكوودَّ ِموونوْ
رة مووون انلا أكثووور حضووواكوووفقووود  ..« اَوَعَمُروهوووا َأْكثَووووَر ِ َّوووا َعَمُروهووو»وكوووقلا عووون ابننها،وكشوووفلا عووون ذخائرهوووا 

إىل مووووووا  تجاوزونووووووهمث وقفوووووولا عنوووووود لوووووواهر احليوووووواة الوووووودنيا   ي.العرب،وأقوووووودر موووووونهم علووووووى عمووووووارة األرم .
تصول ضومائرهم ابلنوولر   ييمنولا فتلبينوات و اذ  فلوم تتفوت  بصوائرهم هلو..« َوجواَءهْتُْم ُرُسوُلُهْم اِبْلبَويِِنواتِ »:وراء 

لمهوووم و  عغووون عووونهم فمضوووحل فووويهم سووون  اّلِل يف املكوووذبني و  تووونفعهم قووولهتم و  ي.الوووذي يكشووو  الطري 
ُ لِوَيْظِلمَ »:حضوارهتم ولقولا جوزاءهم العواقل الوذي يسوتحقلنه « نْوُفَسوُهْم َيْظِلُموولنَ أَ ِكوْن كوانُلا ُهْم َولَفمووا كواَن اّللَّ

.. 
ن وكانووحل جووزاء قيهووا املسووي ل قبوو  الوويت لكانووحل السوولأى هووك العا..«  كوواَن عاِقبَووَ  الَّووِذيَن َأسوواُ ا الُسوولاى مُثَّ »

بُلا آِبايِت اّللَِّ وَكانُلا ِّبا َيْستَوْهزُِ نَ »وفاقا على   .. «أَْن َكذَّ
كالقلقعو    لا يف مكواوملوال ينعز فووالقرآن الكورمي يودعل املكوذبني املسوتهزئني آبايت اّلِل أن يسوْيوا يف األرم 
ووا   هووايب  واحودة وأن سون  اّللِ وأن يتودبروا عاقبو  أول وك املكوذبني املسوتهزئني ويتلقعولا مثلهوا وأن يودركلا أ

 ي أجيووال البشوور  عاقبوو  يفأحوودا وأن يلسووعلا آفووا  تفكووْيهم فيوودركلا وحوودة البشووري ،ووحدة الدعلة،ووحوودة ال
 يقواع ا ويكرر القورآنالم علوى أن يطبوع بوه قلوه املويمن وعقلوه،وهذا هل التصولر الوذي ُيورص ا سو.مجيعا

 حلله كثْيا.
 البمث والقيامة وعااا الك ار 16 - 11الدرس الرابع:

قيقوو  ح.هووا الغافللنيغفوول عن وموون هوواتني ا؟ووللتني يف أغوولار الكوولن وأغوولار التوواري  يوورقهم إىل احلقيقوو  الوويت
ُ يَوْبوو»:يقوولم عليووه اللجوولقوهك نوور  موون احلوو  األكووث الووذي .البعووة واملووآب يُِعيووُدُ  مُثَّ إِلَْيووِه  ْلووَ  مُثَّ َدُ ا ااَْ اّللَّ

واضوووووو     حلقتيهوووووواوال اب  والتناسوووووو  بووووووني جزئيهووووووا أو بووووووني...وهووووووك حقيقوووووو  بسوووووويط  واضووووووح « تُوْرَجعُوووووولنَ 
رجعو  لوا.صوام بينهمان   انفو ا حلقتان يف سلسل  النشوأة،م ابطتا.فا عاقة كالبدء   غراب  فيها.كذلك

زاهتم يف رعوووايتهم وجمووواو   عبووواق  يف النهايووو  إىل رب العاملني،الوووذي أنشوووأ النشوووأة األوىل والنشوووأة اهلخرة،ل بيووو
 النهاي  على ما يعمللن.

وعنووود موووا يصووول السووويا  إىل البعوووة واملوووآب يعووورم مشوووهدا مووون مشووواهد القيام ،ويرسوووم مصوووائر املووويمنني 
َويوَوْلَم تَوُقولُم السَّواَعُ  »:شوركاء وسوخ  عقيودة املشوركنيواملكذبني حني يرجعلن ويكش  عون عبوة اختواذ ال

ووواَعُ  يَوْلَم ِوووذ  .يوُوووْبِلُك اْلُمْجرُِمووولَن،َوَ ْ َيُكوووْن هَلُوووْم ِموووْن ُكووورَكائِِهْم ُكوووَفعاُء وَكوووانُلا ِبُشووورَكائِِهْم كووواِفرِينَ  َويَوْلَم تَوُقووولُم السَّ
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بُلا آِبايتِنووا َولِقوواِء .احِلاِت فَوُهووْم يف َرْوَضوو   ُُيَْثُونَ فََأمَّووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوو.يَوتَوَفرَُّقلنَ  َوأَمَّووا الَّووِذيَن َكَفووُروا وََكووذَّ
 « ..اهْلِخرَِة فَُأولِ َك يف اْلَعذاِب حُمَْضُرونَ 

هووك ذي  أو هووا،ءها هووك ذي عووك.فهووا هووك ذي السوواع  الوويت يغفوول عنهووا الغافللن،ويكووذب ّبووا املكووذبلن
مون    كوفاع  هلومو . خوالصيفجملرملن حائرين ايئسني،  أمل هلم يف ْناة،و  رجاء هلوم تقلم  وهي ء هم ا

 منقوووذ هلوووم و  ئسوووني  كوووركائهم الوووذين اختوووذوهم يف احليووواة الووودنيا ضوووالني رووودوعني  هوووي ء هوووم حوووائرين اي
 ني.لعاملاّلِل رب مث ها هم أو ء يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم يف األرم وأكركلهم مع ا.كفيع

 احِلاِت فَوُهووْم يف َرْوَضوو   ِملُوولا الصَّوولاَو عَ فََأمَّووا الَّووِذيَن آَمنُوو»:مث هووا هوول ذا مفوور  الطريوو  بووني املوويمنني والكووافرين
 ويتلقلن فيها ما يفر  القله ويسر ااانر ويسعد الضمْي... «ُُيَْثُونَ 

بُلا آِبايتِنا َولِقاِء اهْل » وعاقبو  .ايو  املطا ..وتلوك و« ذاِب حُمَْضُرونَ َك يف اْلعَ ُأول ِ ِخرَِة فَ َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ
 انسنني واملسي ني.

 من مشاهد يوا القيامة  وع ائب الخلق 27 - 17الدرس الخامس:

 مقدمة الدرس

اهد الكووووولن ،وإىل مشوووووومووووون هوووووذ  ا؟للووووو  يف مشووووواهد القيامووووو  يف العوووووا  اهلخووووور يعووووولق ّبوووووم إىل هوووووذا العوووووا 
ذ  ا؟للوو  هووويبوودأ .ن.وإىل عجائووه االوو  وأسوورار الوونفك،وإىل خوولار  األحووداّ ومعجووزات التكليواحليوواة

 ِحونَي ّللَِّ اَفُسوْبحاَن »:األلهواربتسبي  اّلِل حني تقلوه الليول والنهوار ومحود اّلِل يف الكولن العوريخ ابلعشوك و 
كَّ ِمووَن اْلَميِِووحِل ُحْوورُِج احْلَوو. ُتْظِهُرونَ ِشووي ا َوِحوونيَ ِم َوعَ رْ َوَلُه احْلَْمووُد يف السَّووماواِت َواأْلَ .ُاُْسوولَن َوِحوونَي ُتْصووِبُحلنَ 

،َوُُيْووِك اأْلَْرَم بَوْعووَد َمْلهِتووا  ُكووْم ِمووْن تُووراب  مُثَّ ِإذا َوِمْن آايتِووِه أَْن َخَلقَ .خُتَْرُجوولنَ  َكووذِلكَ َو َوُحْوورُِج اْلَميِِووحَل ِمووَن احلَْكِِ
َتِشوووُرونَ  وووَنُكْم َموووَلقَّة  َتْسوووُكُنلا إِلَْيها،َوَجَعووولِ  أَْزواجوووا  نْوُفِسوووُكمْ آايتِوووِه أَْن َخلَوووَ  َلُكوووْم ِموووْن أَ َوِمْن .أَنْووووُتْم َبَشووور  تَونوْ َل بَويوْ

وووووُرونَ .َوَرمْحَووووو    ووووووماواتِ ِه َخْلووووو ُ َوِمْن آايتِوووووو.ِإنَّ يف ذلِوووووَك هَلايت  لَِقووووووْلم  يَوتَوَفكَّ ْلِسووووووَنِتُكْم أَ  َواأْلَْرِم َواْخوووووِتالُ   السَّ
ِإنَّ يف ذلِووَك .ِمووْن َفْضووِلهِ  النَّهوواِر َوابِْتغووا ُُكمْ للَّْيووِل وَ ابِ اُمُكْم َوِمْن آايتِووِه َمنوو.نَّ يف ذلِووَك هَلايت  لِْلعوواِلِمنيَ إِ .َوأَلْوولاِنُكمْ 
بِوِه اأْلَْرَم بَوْعوَد ْحيِوك  ِموَن السَّوماِء مواء  فَويُ  َويُونَووِزِلُ َوَنَمعوا   َوِمْن آايتِِه يُورِيُكُم الْوَثَْ  َخْلفوا  .لَِقْلم  َيْسَمُعلنَ  هَلايت  
 ِإذا َقعوواُكْم َقْعووَلة  ِمووَن َواأْلَْرُم ِ َْموورِِ ،مُثَّ  َم السَّووماءُ ْن تَوُقوول َوِمْن آايتِووِه أَ .ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت  لَِقووْلم  يَوْعِقلُوولنَ .َمْلهِتووا

 -ُ ا اْاَْلوَ  مُثَّ يُِعيوُدُ  َوُهَل الَّوِذي يَوْبودَ .لنَ  قوانِتُ  لَوهُ ْرِم ُكول  َوَلُه َمْن يف السَّوماواِت َواأْلَ .اأْلَْرِم ِإذا أَنْوُتْم خَتُْرُجلنَ 
 .. «َعزِيُز احلَِْكيمُ  َوُهَل الْ اأْلَْرمِ َوَلُه اْلَمَثُل اأْلَْعلى يف السَّماواِت وَ  -َوُهَل أَْهَلُن َعَلْيِه 

شوري يف األمسويات جللو  تطوِل  ابلقلوه الب.إوا جللو  ضوخم  هائل ،لطيفو  عميق ،بعيودة اهلمواق واألغلار
واألصبا ،والسووووماوات واألرم،والعشووووك واأللهووووار،وتفت  هووووذا القلووووه لتوووودبر احليوووواة واملوووولت والعمليووووات 

وترتوووووود بووووووه إىل نشووووووأة ا نسووووووان األوىل،وإىل مووووووا ركووووووه يف فطرتووووووه موووووون ميوووووولل .الدائبوووووو  يف النشوووووولء والديلر
يووولل والنووولازع وهوووذ  القووولى ونلازع،وقووولى وناقات،وموووا يقووولم بوووني زوجيوووه مووون عالئووو  ورواب ،وفووو  تلوووك امل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3391 

والطاقات.وتلجهووه إىل آايت اّلِل يف خلوو  السووماوات واألرم واخووتال  األلسوون  واأللوولان وفقووا  خووتال  
 البي   واملكان.

لاهر الووث  لوولكوولن موون وإىل مووا يعوو ي ا.وإىل توودبر مووا يعوو ي الكووائن البشووري موون نوولم ويقظوو  وراحوو  وكوود
هوذ  ا؟للو   واضوك.ارن خول  ونموع،ويف بنيو  األرم مون حيواة وازقهواملطر،وما تثْي  يف نفلس البشور مو

ن يف وإىل تلجووه موو موور اّللِ العجيبوو  يف النهايوو  ابلقلووه البشووري إىل قيووام السووماوات واألرم يف هووذا كلووه  
 ّلِل هوول يبوودئاإن :سووْيةوتنتهووك ابحلقيقوو  الوويت تنجلووى حين ووذ واضووح  هينوو  ي.السووماوات واألرم كلهووم ّللِ 

 ّللَِّ اَفُسوووْبحاَن  »:احلكووويم ولوووه املثووول األعلوووى يف السوووماوات واألرم وهووول العزيوووز. عاقة أهووولن عليهوا.ويعيووود
 « ..َوِحنَي ُتْظِهُرونَ   َوَعِشي ااأْلَْرمِ ِحنَي ُاُْسلَن َوِحنَي ُتْصِبُحلَن،َوَلُه احْلَْمُد يف السَّماواِت وَ 

وضوو  املوويمنني بر  بق ،وفلزالقياموو  يف الفقوورة السووا إن ذلووك التسووبي  وهووذا احلموود اي ووان تعقيبووا علووى مشووهد
لت السوووماوات   يف ملكوووومقدمووو  هلوووذ  ا؟للووو.فيهوووا ُيثون،وانتهووواء الكوووافرين املكوووذبني إىل كوووهلق العذاب

للووو  كووول قووودمي للجفيتسوووقان موووع التعقيوووه علوووى املشوووهد وعلوووى الت.واألرم،وأغووولار الووونفك وعجائوووه اال 
 ا تسا .

آبفوووووا   يربطهموووووا ا مسوووواء وا صوووووبا  والعشووووك واأللهوووووار كمووووا:مووووود ابألوقاتوالوووونا يووووورب  التسووووبي  واحل
 ويف كووول أوان كووول بقعووو   فيتقصوووى ّبموووا الزموووان واملكوووان ويووورب  القلوووه البشوووري ابّلِل يف.السوووماوات واألرم

ار العشووك واأللهووالنهووار و ويشووعر بتلووك الرابطوو  يف ااووال  مووع هيكوول الكوولن وقورة األفووال  ولوولاهر الليوول و 
.. 

ليووه ا حتلوو  عموومث يظوول هووذا القلووه مفتلحووا يقظووا حساسووا،وكل مووا حللووه موون مشوواهد وللاهر،وكوول وموون 
 ل.ون  واألحلالاهر واهلمن آون  وأحلال،يذكر  بتسبي  اّلِل ومحد  ويصله خبالقه وخال  املشاهد والظ

«،  « ..َرُجلنَ ختُْ وََكذِلَك .ْعَد َمْلهِتا .ْرَم بوَ أْلَ َوُُيِْك اُحْرُِج احلَْكَّ ِمَن اْلَميِِحِل َوُحْرُِج اْلَميِِحَل ِمَن احلَْكِِ
يو  الدائبو  الويت   تلوك العمل..« ْعوَد َمْلهِتوااأْلَْرَم بوَ  َوُُيْوكِ  ُحْرُِج احْلَوكَّ ِموَن اْلَميِِوحِل َوُحْورُِج اْلَميِِوحَل ِموَن احْلَوكِِ  »

 يف أجوووولازاألرم،و تكوووو  و  تووووب حلظوووو  واحوووودة موووون حلظووووات الليوووول والنهووووار يف كوووول مكووووان،على سووووط  
يهووا    نتبووه إلارقوو  الوويتبوول هووذ  املعجووزة اا.ففووك كوول حلظوو  يووتم هووذا التحلل.الفضوواء،ويف أعمووا  البحووار .

  بورعم ظو  يتحور ويف كول حل.يف كول حلظو  حورج حوك مون ميوحل وحورج ميوحل مون حوك.لطلل األلف  والتكورار
ة تسووتليف ق أو كووجر حلظو  اوو  عوول  سواكن موون جوول  حبوو  أو نوولاة فيفلقهوا وحوورج إىل وجووه احليوواة ويف كوول

  املتهي ووو  ة السووواكنومن خوووالل اهلشووويم واحلطوووام تلجووود احلبووو  ا؟ديووود.أجلهوووا فتتحووولل إىل هشووويم أو حطوووام
 ويف كول حلظو .بد لإلخصواللحياة وا نبات ويلجد الغاز الذي ينطل  يف ا؟ول أو تتغوذى بوه ال ب ،وتسوتع

بوووو  وتشووووحنها تل  ابل  ؟ثوووو  الووويت ترمووووى يف األرم وختوووووا.إنسووووان أو حيوووولان أو نائر.تووودب احليوووواة يف جنني
 أغووولار يفهوووذا يوووتم  هوووك مووواقة جديووودة للحيووواة وغوووذاء جديووود للنبات،فووواحليلان وا نسوووان  ومثووول ابلغوووازات

 البحار ويف أجلاز الفضاء على السلاء.
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قوورآن ونوولر  إوووا قورة قائبوو  عجيبوو  رهيبوو  ملوون يتأملهووا ابحلووك الوولاعك والقلووه البصووْي،ويراها علووى هوودى ال
فاألمر عاقي واقعك   غراب  فيه وليك بدعا  ا يشوهد  الكولن ..« وََكذِلَك خُتَْرُجلنَ »املستمد من نلر اّلِل.

،مُثَّ ِإذا أَنْووُتْم َبَشور  »يف كل حلظ  مون حلظوات الليول والنهوار يف كول مكوان   َوِموْن آايتِوِه أَْن َخَلَقُكوْم ِموْن تُوراب 
َتِشوووُرونَ  َوَلَقوووْد َخَلْقنَوووا »:ويف ملضوووع آخووور يف القووورآن جووواء.ميوووحل سووواكن ومنوووه نشوووأ ا نسوووان ..والووو اب« تَونوْ

ْنسوواَن ِموووْن ُسووالَل   ِموووْن ِنووني   ولكن هنوووا يووذكر هوووذا األصووول .فوووالطني هووول األصوول البعيووود لإلنسووان 1890«اْ ِ
لسووواكن للمقابلووو  يف املشوووهد واملعووو  بوووني الووو اب امليوووحل ا.ويعقبوووه مباكووورة بصووولرة البشووور منتشووورين متحركني

تنسوويقا للعوورم « ُحْوورُِج احْلَووكَّ ِمووَن اْلَميِِووحِل َوُحْوورُِج اْلَميِِووحَل ِمووَن احْلَووكِِ »:وذلووك بعوود قللووه.والبشوور احلووك املتحر 
 على نريق  القرآن.

   األرم الووويتلبشووور وهوووذاوهوووذ  املعجوووزة ااارقووو  آيووو  مووون آايت القووودرة،وإُياء كوووذلك ابلصووول  اللييقووو  بوووني 
ق  نطوا  اللجوول هكمهوم يفلتقولن ّبووا يف أصول تكولينهم،ويف النولاميك الوويت هكمهوا و يعيشولن عليهوا والويت ي

قلو  ن.ليول القودر .تحور  ا؟الكبْي.والنقل  الضخم  مون صولرة الو اب السواكن الزهيود إىل صولرة ا نسوان امل
 ملتفضووللصووانع االتمجيوود  تثووْي التأموول يف صوونع اّلِل وتسووتجيا الضوومْي للحموود والتسووبي  ّلِل وهوور  القلووه

 الكرمي.
ِه أَْن َخلَوَ  َوِموْن آايتِو»:سك البشورومن جمال االق  األوىل لنلع البشر ينتقل إىل جمال احلياة املش ك  بني جن

نَ   « ..تَوَفكَُّرونَ ايت  لَِقْلم  يوَ ِإنَّ يف ذِلَك هَل .مْحَ   َلقَّة  َورَ ُكْم مَ َلُكْم ِمْن أَنْوُفِسُكْم أَْزواجا  لَِتْسُكُنلا إِلَْيها،َوَجَعَل بَويوْ
نسوني وتودفع بوني ا؟ والناس يعرفلن مشاعرهم عا  ا؟نك اهلخر،وتشوغل أعصواّبم ومشواعرهم تلوك الصول 

كنهم قلمووووا ول.ملوووورأةخطوووواهم وهوووور  نشووووانهم تلووووك املشوووواعر املختلفوووو  األ وووواط وا عاهووووات بووووني الرجوووول وا
اعر،وجعلحل   واملشووم هووذ  العلانوويتووذكرون يوود اّلِل الوويت خلقووحل هلووم موون أنفسووهم أزواجا،وأوقعووحل نفلسووه

ا لووواروا  عاش،وأنسووويف تلوووك الصووول  سوووكنا للووونفك والعصوووه،وراح  للجسوووم والقله،واسوووتقرارا للحيووواة وامل
 والضمائر،وانم ناان للرجل واملرأة على السلاء.

لووه لقة موون أعمووا  اق  الصوولر والتعبوْي القوورآين اللطيوو  الرفيوو  يصوولر هووذ  العالقوو  تصووليرا ملحيا،وكأ ووا يلووت
َنُكْم َمَلقَّة  وَ ».« .لَِتْسُكُنلا إِلَْيها»:وأغلار احلك  « ..َرمْحَ   َوَجَعَل بَويوْ

علوى حنول اعلوه  ل مون ا؟نسونييف خلو  كو فيدركلن حكمو  ااوال ..« ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوتَوَفكَُّرونَ »
تقرار مأنينو  وا سوحو  والطعنود  الرا  ية اود.نفسي  وعقليو  وجسودي :ملبيا حلاجته الفطري .ملافقا لآلخر

لا والعضولي ملحو والعصول وادان يف اجتماعهما السكن وا كتفاء،وامللقة والرمح ،ألن تركيبهما النفسوك
 ديوودة تتمثوول يفجاء حيوواة فيووه تلبيوو  رغائووه كوول منهمووا يف اهلخر،وائتالفهمووا وامتزاجهمووا يف النهايوو   نشوو

 جيل جديد ..

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (4582-2457.يراجع تفسْيها يف ا؟زء الثامن عشر ص 12:سلرة امليمنلن.آي  -1890
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 « ..عاِلِمنيَ  يف ذِلَك هَلايت  لِلْ ِإنَّ .لاِنُكمْ ْم َوأَلْ  السَّماواِت َواأْلَْرِم،َواْخِتالُ  أَْلِسَنِتكُ َوِمْن آايتِِه َخْل ُ »
قوو  ا قون أن نتل يهووا سووراعوآيوو  خلوو  السووماوات واألرم كثووْيا مووا يشووار إليهووا يف القوورآن،وكثْيا مووا  وور عل

 ي .ولكنها جديرة بطلل اللقل  والتدبر العم.أمامها نليال .
 نعور  عنوه إ  الوذي   إن خل  السماوات واألرم معنا  إنشاء هذا اال  اهلائول الضوخم العظويم الودقي 

دم اكوووووه والسوووووهوووووذا احلشووووود الوووووذي   ُيصوووووى مووووون األفوووووال  واملووووودارات والنجووووولم والكل .أقووووول مووووون القليل
  و   وزن هلوووا  لنأن تكووو واجملرات.تلوووك الووويت   تزيووود أرضووونا الصوووغْية عووون أن تكووولن ذرة  ئهووو  بينهوووا تكووواق
ا كووات ومووا بينهووات واحلر لوول  ومووع الضووخام  اهلائلوو  ذلووك التناسوو  العجيووه بووني األفووال  واملوودارات والوودور 

 ها  قدار.ء يف أمر من مسافات وأبعاق هفظها من التصاقم واالل والتخل  وا ضطراب وععل كل كك
ومووا  ا يسوتكن فيهواائعهوا وموالئو  اهلائلو  ونبذلوك كلوه مون انحيو  احلجوم العوام والنظام،فأموا أسورار هوذ  اا

ن لوم بوه ا نسوامون أن ي فهوذا كلوه أعظوم.يظهر عليها والنولاميك الكوثى الويت هفظهوا وهكمهوا وتصورفها .
ه   يووتم علوى سوطح وموا عور  عنوه إ  أقول موون القليل،وقراسو  هوذا الكلكوه الصوغْي الضوو يل الوذي نعويا

 منها حَّت اليلم إ  القليل  
ونووليال .دّ نليالبينما نتحوو.  خانفوو  عوون آيوو  خلوو  السووماوات واألرم الوويت  وور عليهووا سووراعاهووذ  نوو

 تعموول كلهووا يفلملختلفوو  عن جهوواز صووغْي يركبووه علموواء ا نسووان وُيتفظوولن فيووه ابلتناسوو  بووني أجزائووه ا.جوودا
 حرك  منتظم  قون تصاقم و  خلل ف ة من الزمان  

جوود قي  العجيووه و نظم الوودنحوورفني أن يووزعم أن هووذا الكوولن اهلائوول املوومث يسووتطيع بعووخ التووائهني الضووالني امل
لسوووماوات موووع آيووو  اواووود مووون يسوووتطيع أن يسووومع هلوووذا اهلوووراء  مووون العلمووواء  و .واسوووتمر بووودون خوووال  مدبر

  السووماوات القوو  خبلووعو  بوود أوووا ذات .بووني بووب ا نسووان.واألرم عجيبوو  اخووتال  األلسوون  واأللوولان .
يعوو  كووئ موون نبجوولاء علووى سووط  األرم واخووتال  البي ووات ذلووك ا خووتال   النافوواختال  األ.واألرم

  ا نسان.أة يف ببمع اهاق األصل والنش.وضع األرم الفلكك،ذو عالق  ابختال  األلسن  واألللان
 خلو  يفّلِل،وآايتوه افيوه يود  وعلماء هوذا الزموان يورون اخوتال  اللغوات واأللولان مث ميورون عليوه قون أن يوروا

ال  املودبر مجودوا ااوولكنهم   يقفولن لي.وقد يدرسولن هوذ  الظواهرة قراسو  ملضولعي .سماوات واألرمال
آيووووو  خلووووو  و .«الوووووُدنْيا حْلَيووووواةِ ايَوْعَلُمووووولَن لووووواِهرا  ِموووووَن ».ذلوووووك أن أكثووووور النووووواس   يعلمووووولن.للظووووولاهر والبلانن

« لِْلعواِلِمنيَ  لِوَك هَلايت   يف ذِإنَّ »:السماوات واألرم واختال  األلسن  واألللان   يراهوا إ  الوذين يعلمولن
.. 
 « ..َمُعلنَ ِلَك هَلايت  لَِقْلم  َيسْ ِإنَّ يف ذ.َفْضِلهِ  َوِمْن آايتِِه َمناُمُكْم اِبللَّْيِل َوالنَّهاِر َوابِْتغا ُُكْم ِمنْ »

 لك.وت بني هذ  وهذ  آي  كذلك عمع بني للاهر كلني  وما يتعل  ّبا من أحلال البشري ،وترب 
عمع بني لاهريت الليل والنهار ونلم البشور ونشوانهم ابتغواء .وتنس  بينهما يف صله هذا اللجلق الكبْي .

رز  اّلِل،الذي يتفضل به على العباق،بعد أن يبذللا نشوانهم يف الكود وا بتغاء،وقود خلقهوم اّلِل متناسوقني 
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بيها الضلء والنهار وحواجتهم إىل النولم مع الكلن الذي يعيشلن فيه وجعل حاجتهم إىل النشاط والعمل يل
مثلهم مثل مجيع األحياء على لهر هذا الكلكه على نسوه متفاوتو  يف هوذا .والراح  يلبيها الليل والظالم

 وكلها عد يف نظام الكلن العام ما يلل نبيعتها ويسم  هلا ابحلياة..وقرجات
 يتناسو  هوذا ومن مث.ابلسومع ك  يدركانلم والسعك سكلن وحر والن..« ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  َيْسَمُعلنَ »

 رمي.قرآن الكالتعقيه يف اهلي  القرآني  مع اهلي  الكلني  اليت تتحدّ عنها على نريق  ال
ْلهِتووا ِإنَّ يف ذلِووَك مَ يِووك بِووِه اأْلَْرَم بَوْعووَد موواء  فَوُيحْ  لسَّووماءِ اَوِمووْن آايتِووِه يُوورِيُكُم الْووَثَْ  َخْلفووا  َوَنَمعووا ،َويُونَوِزُِل ِمووَن »

ا تنشوووأ مووون ا بعضوووهم  ووووين ويعللهووو..ولووواهرة الوووث  لووواهرة انكووو   مووون النظوووام الكووول « هَلايت  لَِقوووْلم  يَوْعِقلُووولنَ 
جبوووول  رضووووك كقمووو أانطوووال   كووورارة كهرابئيوووو  بوووني سوووحابتني حمملتووووني ابلكهووورابء،أو بووووني سوووحاب  وجسوووم 

ذا وذلوووك هووويصووواحه  ويف الغالوووه.الوووذي يعقوووه الوووث  ينشوووأ عنهوووا تفريووو  يف اهلووولاء يتمثووول يف الرعووود.مثال
لكوولن كمووا اظووام هووذا نوأاي مووا كووان السووبه فووالث  لوواهرة انكوو   عوون .تسوواق  املطوور نتيجوو  لووذلك التصوواقم

 خلقه البارئ وقدر  تقديرا.
للصول  خوذ منهوا أقاةإ وا يت والقرآن الكرمي حسه نبيعته   يفصل كثْيا يف ماهي  الظلاهر الكلني  وعللهوا

ْلفوووا  خَ »هم الوووث   أن يوووريومن مث يقووورر هنووا أووووا آيووو  موون آايت اّللِ .القلووه البشوووري ابللجووولق وخووال  اللجووولق
ن مووكووعلر ااوول  .ةلووك الظاهر تو ووا الشووعلران الفطووراين اللووذان يتعوواوران الوونفك البشووري  أمووام ..« َوَنَمعووا  

 يوو  الووث  وموواخ موون ر  اوول  الغووامأو ا.الصوولاع  الوويت هوور  النوواس واألكووياء أحيوواان عنوود مووا يووث  الووث 
ملطور اْي مون وراء ع يف ااووكوعلر الطمو.يلقعه يف احلك من الشعلر ابلقلة املصرف  هليكل هذا الكولن اهلائل

لسَّوماِء ِزُِل ِموَن اَويُونَوو»:الذي يصاحه الث  يف معظم األحلال والذي عقوه بوذكر  يف اهليو  بعود ذكور الوث 
 « ..بَوْعَد َمْلهِتا ماء  فَوُيْحِيك بِِه اأْلَْرمَ 

ك يف ا لكوذلوووإ.ُييوا وميلتوالتعبْي ابحليواة واملولت ابلقيواس إىل األرم تعبوْي حيول أن األرم كوائن حِك،
ضووووع  اخمطيعووو  لرّبووووا فهووووذا الكوووولن خليقووو  حيوووو  متعانفوووو  متجاوب ،.حقيقتهوووا الوووويت يصوووولرها القووورآن الكرمي
الئوو  احوود موون خلووى هووذا الكلكووه األرضووك و وا نسووان الووذي يوودب ع.خاكووع ،ملبي  ألموور  مسووبح  عابدة

 اّلِل هذ ،يسْي معها يف ملكه واحد متجه إىل اّلِل رب العاملني.
لنوامك واولج ع احلوك اذلك كله اب ضاف  إىل أن املواء حوني يصويه األرم،يبعوة فيهوا ااصوه،فتنبحل الوزر 

تكولن  ياة فحيوة كوانسلل احلر اء وامل.ومن مث يف احليلان وا نسان.صفحتها ابحلياة املنبثق  يف هذا النبات
 التفكْي.للتدبر و  فهنا للعقل جمال..« ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوْعِقُللنَ »احلياة.

َمووْن يف  َولَووهُ . خَتُْرُجلنَ َن اأْلَْرِم ِإذا أَنْوووُتمْ ِمووْم َقْعووَلة  ا َقعوواكُ َوِمووْن آايتِووِه أَْن تَوُقوولَم السَّووماُء َواأْلَْرُم ِ َْموورِِ ،مُثَّ ِإذ»
 « ..السَّماواِت َواأْلَْرِم ُكل  َلُه قانُِتلنَ 

وما موون رلوول  .وقيووام السووماء واألرم منتظموو  سووليم  مقوودرة احلركووات   يكوولن إ  بقوودرة موون اّلِل وتوودبْي
إن هووووذا كلووووه يقووووع بوووودون :وما موووون عاقوووول ميلووووك أن يقوووولل.ميلووووك أن يوووودعك أنووووه هوووول أو سوووولا  يفعوووول هووووذا
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آايت اّلِل أن تقولم السوماء واألرم  مر ،ملبيو  هلوذا األمر،نائعو  لوه،قون احنورا   وإذن فهك آي  مون.تدبْي
 « ..مُثَّ ِإذا َقعاُكْم َقْعَلة  ِمَن اأْلَْرِم ِإذا أَنْوُتْم خَتُْرُجلنَ »و  تلكي و  اضطراب.

ا  الضوووع يووو  البشووورومووون يووورى هوووذا التقووودير يف نظوووام الكلن،وهوووذ  السووولط  علوووى مقدراتوووه،  يشوووك يف تلب
ذا التقريور خْي ختاموا هلويقاع األلدعلة تصدر إليهم من ااال  القاقر العظيم،اباروج من القبلر  مث ذيت ا 

 فإذا كل من يف السماوات واألرم من خالئ  قانتلن ّلِل نائعلن.
 « ..َوَلُه َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم ُكل  َلُه قانُِتلنَ »

ن يف موعوب خضولع كول ر إ وا يولكن هوذا التقريو.نواس   قوانتني ّلِل و  عابودينولقد نرى أن الكثْيين من ال
هم ف.لووو  و  هيووود   تتخالسوووماوات واألرم  راقة اّلِل ومشوووي ته الووويت تصووورفهم وفووو  السووون  املرسووولم  الووويت

لن هوذا حمكلمو لكونهم موعو إ ا تعصوى عقولهلم وتكفور قلولّبم .حمكلملن ّبذ  السن  ولل كانلا عصاة كافرين
ميلكوولن إ   د وهووم  ابلنوواملس مووأخلذون ابلسن ،يتصوور  فوويهم خووالقهم وفوو  مووا يريوود تصوورفه ببوواقك العبيوو

 ااضلع والقنلت.
 يت يغفوووول عنهوووواقياموووو  الوووومث حووووتم تلووووك ا؟للوووو  الضووووخم  اهلائلوووو  اللطيفوووو  العميقوووو  بتقريوووور قضووووي  البعووووة وال

ووووماواِت ُه اْلَمثَووووُل اأْلَْعلووووى يف َولَوووو -َلْيووووِه ْهووووَلُن عَ َوُهووووَل أَ  -يووووُدُ  َوُهووووَل الَّووووِذي يَوْبووووَدُ ا اْاَْلووووَ  مُثَّ يُعِ »:الغووووافللن  السَّ
 « ..َواأْلَْرِم،َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

 :  إليه جديديض  ويضاوقد سب  يف السلرة تقرير البدء وا عاقة،وهل يعاق هنا بعد تلك ا؟لل  العر 
وووووا أَ ».لن علوووووى اّلِل و  أصوووووعهولووووويك كوووووكء أهووووو..« َوُهوووووَل أَْهوووووَلُن َعَلْيوووووهِ » ْي ا  أَْن يَوُقووووولَل ذا أَراَق َكوووووإِ ْمووووورُُ  ِإ َّ
 الوو  أصووعه مووناس أن بوودء ولكنووه إ ووا حانووه النوواس  سووه إقراكهم،ففووك تقوودير النووا« فَوَيُكلنُ .ُكنْ :لَووهُ 

أْلَْعلووى يف ُل اُه اْلَمثَووَولَوو»ف  وهووك يف نبيعتهووا أهوولن وأيسوور.إعاقتووه،فما ابهلووم يوورون ا عوواقة عسووْية علووى اّللِ 
وووماواِت َواأْلَْرمِ    يهوووا أحووود،وليكف يشووواركه فهووول سوووبحانه ينفووورق يف السوووماوات واألرم بصوووفاته  ..« السَّ

 إ ا هل الفرق الصمد.،كمثله ككء
 م وتقدير.اال  إبحكا لذي يدبرااحلكيم .العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد..« َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ »

  را مثل عل  ن ي الشرهللااء هلل 29 - 28س:الدرس الساد

وعنوووووود مووووووا تنتهووووووك تلووووووك ا؟للوووووو  الوووووويت نوووووول  فيهووووووا القلووووووه البشووووووري بتلووووووك اهلفووووووا  واهلماق،واألعمووووووا  
َهْل َلُكوْم :َضَرَب َلُكْم َموَثال  ِموْن أَنْوُفِسوُكمْ »:واألغلار،والظلاهر واألحلال،يلاجهه سيا  السلرة إبيقاع جديد

فَوووأَنْوُتْم ِفيوووِه َسووولاء ،خَتاُفلَوُْم َكِخيَفوووِتُكْم أَنْوُفَسوووُكْمف َكوووذِلَك .ْم ِموووْن ُكووورَكاَء يف موووا َرَزْقناُكمْ ِموووْن موووا َمَلَكوووحْل أمَْيوووانُكُ 
ووووُل اهْلايِت لَِقووووْلم  يَوْعِقلُوووولنَ  ..ضوووورب هووووذا املثوووول ملوووون كووووانلا يتخووووذون موووون قون اّلِل كووووركاء خلقووووا موووون « نُوَفصِِ

يرتضولن أن يشواركهم مولاليهم يف كوكء  وا هوحل أيوديهم  جنا أو مالئك  أو أصوناما وأكوجارا.وهم  :خلقه
اعللن ّلِل كوووركاء مووون .فيبووودو أمووورهم عجبوووا.و  يسووولون عبيووودهم  نفسوووهم يف كوووكء مووون ا عتبار.مووون موووال
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ومواهلم لويك مون .وذنفلن أن اعلولا ألنفسوهم مون عبيودهم كوركاء يف ماهلم.عبيد  وهل ااال  الراز  وحود 
 وهل تناقخ عجيه يف التصلر والتقدير..خلقهم إ ا هل من رز  اّللِ 

ُيتواج إىل  عيودا عونكم و بلويك « مْ َضوَرَب َلُكوْم َموَثال  ِموْن أَنْوُفِسوكُ »:وهل يفصل هلم هذا املثل خطلة خطلة
يووِه ُتْم فِ ا َرَزْقنوواُكْم فَووأَنوْ موورَكاَء يف ْم ِمووْن ُكووَهووْل َلُكووْم ِمووْن مووا َمَلَكووحْل أمَْيووانُكُ »..رحلوو  أو نقلوو  ملالحظتووه وتوودبر  

 « ..َسلاء ف
ْم  خَتواُفلوَُ » ووهم فيوهوهم   يرضولن أن يشواركهم موا ملكوحل أميواوم يف كوكء مون الورز  فضوال علوى أن يسوا

ن رار،وختشوولن أركاء األحأي هسووبلن حسوواّبم معكووم كمووا هسووبلن حسوواب الشوو..« َكِخيَفووِتُكْم أَنْوُفَسووُكمْ 
هووذا يف  ع كووكء موونوم أكفوواء لكووم وأنووداقف هوول يقوواوولروا عليكم،وتتحرجوولا كووذلك موون ا؟وولر علوويهم،أل

لووه املثوول و   اّلِل حموويطكم القريووه وكووأنكم ااوواصف وإذا   يكوون كووكء موون هووذا يقووع فكيوو  ترضوولنه يف حوو
 األعلىف

 ىل العقوووووولوهوووووول مثوووووول واضوووووو  بسووووووي  حاسووووووم   جمووووووال للجوووووودل فيووووووه،وهل يوووووورتكن إىل املنطوووووو  البسووووووي  وإ
ُل اهْلايتِ »:املستقيم  « ..لَِقْلم  يَوْعِقُللنَ  َكذِلَك نُوَفصِِ

 ال طر  ا نسانية وأوحيد هللا وعبادأه 32 - 30الدرس السابع:

ذا التنواقخ يل  يف هووعند هذا احلد من عرم تناقضهم يف قعلى الشر  املتهافت ،يكش  عون العلو  األصو
َفَموووْن .ْم بِغَووْْيِ ِعْلم  أَْهووولاَءهُ لا  لََلُمووبَووِل اتوَّبَوووَع الَّووِذينَ »:إنووه اهلوولى الوووذي   يسووتند علووى عقووول أو تفكووْي:املريه

ُف َوموووا هَلُوووْم ِموووْن انِصووورِينَ  ل كوووهلة الووونفك هوووإ وووا . مقياساب  لوووه و ..واهلووولى   ضووو« يَوْهوووِدي َموووْن َأَضووولَّ اّللَّ
 املتقلب  ونزوهتا املضطرب ،ورغباهتا وراوفها.

لووذي   يرجووى لضووالل ااوهوول .وآماهلووا ومطامعهووا الوويت   تسووتند إىل حوو  و  تقوو  عنوود حوود و  تووزن  يزان
َوموا هَلُوْم »لا ف يجو   تباعوه هونت« فَفَمْن يَوْهِدي َمْن َأَضلَّ اّللَُّ »:معه هدى،والشروق الذي   ترجى معه أوب 

 مينعلوم من سلء املصْي.« ِمْن انِصرِينَ 
لل اب إىل الرسوطويتجوه اباو وعند هذا احلود يفورغ مون أمور هوي ء الوذين يتبعولن أهولاءهم املتقلبو  املضوطرب  

- - دة هوول عقيوودة واحووعليهووا و  ليسووتقيم علووى قيوون اّلِل الثابووحل املسووتند علووى فطوورة اّلِل الوويت فطوور النوواس
َهوَك لِلودِِيِن فَوأَِقْم َوجْ »نوزوات  تبت    تتفر  معها السوبل كموا تفور  املشوركلن كويعا وأحوزااب موع األهولاء وال

نَّ َأْكثَوووووَر النَّوووواِس   َولكِ . الوووودِِيُن اْلَقوووويِِمُ ذلِووووكَ .اّللَِّ  ِاَْلوووو ِ  النَّوووواَس َعَلْيهووووا   تَوْبووووِديلَ ِفْطَرَت اّللَِّ الَّوووويِت َفطَووووَر .َحِنيفووووا  
ُكوُل   رَُّقلا ِقينَوُهْم وَكانُلا ِكوَيعا  ِمَن الَِّذيَن فوَ .رِِكنيَ ِمَن اْلُمشْ  ُكلنُلاتَ ُمِنيِبنَي إِلَْيِه َواتوَُّقلُ  َوأَِقيُملا الصَّالَة َو  .يَوْعَلُملنَ 

 « ..ِحْزب  ِ ا َلَدْيِهْم َفرُِحلنَ 
هووذا التلجيووه  قاموو  اللجووه للوودين القوويم اووكء يف ملعوود ،ويف ملضووعه،بعد تلووك ا؟وول ت يف ضوومْي الكوولن 

اوكء يف أوانوه وقود هتيوأت القلولب املسوتقيم  الفطورة  سوتقباله كموا .ومشاهد ،ويف أغلار النفك وفطرهتوا .
ت كل حج  هلا وكل قليل،ووقفحل جمرقة من كل عدة هلوا وكول سوال  ..وهوذا أن القللب املنحرف  قد فقد
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السوووووولطان الووووووذي   تقوووووو  لووووووه القلوووووولب و  الووووووك رق  .هوووووول السوووووولطان القوووووولي الووووووذي يصوووووودع بووووووه القرآن
فهذا الوودين هوول العاصووم موون األهوولاء املتفرقوو  .واعووه إليووه مسووتقيما..« فَووأَِقْم َوْجَهووَك لِلوودِِيِن َحِنيفووا  »النفوولس.

أقوووم .  تسوووتند علوووى حووو ،و  تسوووتمد مووون علم،إ وووا تتبوووع الشوووهلات،والنزوات بغوووْي ضووواب  و  قليووول . الووويت
ِفطْوَرَت اّللَِّ الَّويِت َفطَوَر النَّواَس  »:وجهك للدين حنيفوا موائال عون كول موا عدا ،مسوتقيما علوى ويوه قون سولا 

نفك البشري  ونبيع  هوذا الودين وكال وا مون صونع اّلِل وّبذا يرب  بني فطرة ال..« َعَلْيها   تَوْبِديَل ِاَْلِ  اّللَِّ 
واّلِل الوووذي خلووو  القلوووه .وكال وووا ملافووو  لنووواملس اللجووولق وكال وووا متناسووو  موووع اهلخووور يف نبيعتوووه واعاهوووه

وهول .البشري هول الوذي أنوزل إليوه هوذا الودين ليحكموه ويصورفه ويطوه لوه مون املورم ويقلموه مون ا حنرا 
فوإذا احنرفوحل النفولس .«  تَوْبوِديَل ِاَْلوِ  اّللَِّ »:والفطرة تبت  والودين تبوحل.ابْيأعلم  ن خل  وهل اللطي  ا

 فطرة البشر وفطرة اللجلق..عن الفطرة   يرقها إليها إ  هذا الدين املتناس  مع الفطرة
علوووم ويضوووللن عووون الطريووو   ْيهم بغوووءفيتبعووولن أهووولا.« .َولِكنَّ َأْكثَووووَر النَّووواِس   يَوْعَلُمووولنَ .ذلِوووَك الووودِِيُن اْلَقووويِِمُ »

 اللاصل املستقيم.
قصووووووولق بوووووووه مجيوووووووع إ  أن امل - -والتلجيوووووووه إبقامووووووو  اللجوووووووه للووووووودين القيم،ولووووووول أنوووووووه ملجوووووووه إىل الرسووووووولل 

  ُ  َوأَِقيُمولا الصَّوالَة وَ ِه َواتوَُّقول إِلَْيو ُمِنيبِونيَ »:لذلك يستمر التلجيه هلم مفصال مع  إقام  اللجوه للودين.امليمنني
..فهوك ا انبو  إىل « لنَ ب  ِ وا لَوَدْيِهْم َفرُِحوُكُل ِحوزْ .ا  لا ِكوَيعِمَن الَِّذيَن فَورَُّقلا ِقينَوُهْم وَكوانُ .ا ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ َتُكلنُل 

علر بوه عنود  لعالنيو  والشوالسور وا وهك التقلى وحساسي  الضمْي ومراقبو  اّلِل يف.اّلِل والعلقة يف كل أمر إليه
مون  يوز املويمننيميلا الذي وهك التلحيد ااا.قام  الصالة للعباقة ااالص  ّللِ وهك إ.كل حرك  وكل سكن 

 املشركني ..
مونهم مون يشوركلن .ْيةان وأ واط كثالشور  ألول و ..« الَّوِذيَن فَورَّقُولا ِقيونَوُهْم وَكوانُلا ِكوَيعا  »ويص  املشركني  ووم 

مللووووول  شوووووركلن اومووووونهم مووووون ي.ابءا؟ن،ومووووونهم مووووون يشوووووركلن املالئكووووو ،ومنهم مووووون يشوووووركلن األجوووووداق واهل
م موووون ومنه.جووووارومنهم موووون يشووووركلن األكووووجار واألح.ومنهم موووون يشووووركلن الكهووووان واألحبووووار.والسوووالنني

م مون يشوركلن ومنه.هوارومنهم مون يشوركلن الليول والن.ومنهم مون يشوركلن النوار.يشركلن الكلاكه والنجلم
«  َفرُِحووولنَ ا لَوووَدْيِهمْ ْزب  ِ ووِحوووُكوووُل »و.وأكووكاله .و  تنتهوووك أ وواط الشووور  .القوويم الزائفووو  والرغائووه واألنمووواع

اوات ذي تقوووولم السوووومللاحد،الووووبينموووا الوووودين القوووويم واحوووود   يتبوووودل و  يتفوووور ،و  يقوووولق أهلووووه إ  إىل اّلِل ا
 واألرم  مر ،وله من يف السماوات واألرم كل له قانتلن.
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 [60إل   33 اآليات:(30]سور  الروا ):الوحد  الثانية

 بمي آثار قدر  هللا أمال  في ا نس واآلفاق

ُوْم ُمِنيبِوونَي إِلَْيووِه مُثَّ } ُهْم بِووَرّبِِِْم ُيْشوورُِكلَن ) ْنووُه َرمْحَو   ِإذا َفرِيوو   ذاقَوُهووْم مِ  ِإذا أَ َوِإذا َموكَّ النَّوواَس ُضوور  َقَعووْلا َرّبَّ ( 33ِموونوْ
لا بِوووِه ُم ِ وووا كوووانُ ْم أَنْوزَْلنوووا َعلَوووْيِهْم ُسوووْلطاان  فَوُهوووَل يوَوووَتَكلَّ ( أَ 34َسوووْلَ  تَوْعَلُمووولَن )لَِيْكُفوووُروا ِ وووا آتَوْينووواُهْم فَوَتَمتوَّعُووولا فَ 

ُهْم َسووو( َوِإذا أََذقْونَوووا النَّووواَس َرمْحَووو   َفرُِحووولا ِّبوووا َوِإنْ 35ُيْشووورُِكلَن ) ْم يَوْقَنطُووولَن ُهووودََّمحْل أَيْوووِديِهْم ِإذا قَووويَِِ    ِ وووا  ُتِصوووبوْ
َ يَوْبُسووُ  الووِرِْزَ  ِلَمووْن َيشوواُء وَ ( أََوَ ْ يوَوو36) فَووآِت َذا  (37نُوولَن )لِووَك هَلايت  لَِقووْلم  يُوْيمِ ِإنَّ يف ذ يَوْقووِدرُ َرْوا أَنَّ اّللَّ

( َوموا 38) اْلُمْفِلُحولنَ  َه اّللَِّ َوأُول ِوَك ُهومُ يوُدوَن َوْجويَن يُرِ اْلُقْرىب َحقَُّه َواْلِمْسوِكنَي َوابْوَن السَّوِبيِل ذلِوَك َخوْْي  لِلَّوذِ 
ووُتْم ِمووْن راب  ِلَْيْبوُووَلا يف أَْموولاِل النَّوواِس فَووال يَوْربُوولا عِ  ووُتْم ِمووْن زَكوواة  تُرِيوودُ  َومووا آتوَ ْنووَد اّللَِّ آتَويوْ وَن َوْجووَه اّللَِّ فَُأول ِووَك ُهووُم يوْ

ُ الَِّذي َخَلَقُكْم مُثَّ َرَزَقُكْم مُثَّ ميُِ 39اْلُمْضِعُفلَن ) يَوْفَعوُل ِموْن ذِلُكوْم  ْل ِموْن ُكورَكاِئُكْم َمونْ ِييُكْم َهوُيُْ  يُتُكْم مُثَّ ( اّللَّ
وووا ُيْشووورُِكلَن ) اِس حْل أَيْوووِدي النَّووو يف الْوووَثِِ َواْلَبْحوووِر ِ وووا َكَسوووبَ ( َلَهوووَر اْلَفسووواقُ 40ِموووْن َكوووْكء  ُسوووْبحانَُه َوتَعووواىل َعمَّ
يَن ِموْن اِقَبُ  الَّذِ ْيُوا يف اأْلَْرِم فَاْنظُُروا َكْيَ  كاَن عسِ ْل ( قُ 41لُِيِذيَقُهْم بَوْعَخ الَِّذي َعِمُللا َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلَن )

ْلَم ِوذ  يوَ َموَرقَّ لَوُه ِموَن اّللَِّ   يوَوْلم   ْلَقويِِِم ِموْن قَوْبوِل أَْن َذْيتَ فَوأَِقْم َوْجَهوَك لِلودِِيِن ا (42قَوْبُل كاَن َأْكثَورُُهْم ُمْشورِِكنَي )
آَمنُوولا  ( لَِيْجووزَِي الَّووِذينَ 44 )ْم مَيَْهووُدونَ  َفِاَنْوُفِسووهِ  فَوَعَلْيووِه ُكْفوورُُ  َوَمووْن َعِمووَل صوواحِلا  ( َمووْن َكَفوورَ 43َيصَّوودَُّعلَن )

ورات  َولِيُوِذيقَ ( َوِمو45َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت ِمْن َفْضوِلِه ِإنَّوُه   ُيُِوُه اْلكواِفرِيَن ) ُكْم ْن آايتِوِه أَْن يُوْرِسوَل الوِرايَ  ُمَبشِِ
تَوغُولا ِموْن فَ ِمْن رَ  أَْرَسوْلنا ِموْن قَوْبلِوَك ُرُسوال   ( َوَلَقودْ 46َتْشوُكُروَن ) َلَعلَُّكومْ وَ ْضوِلِه مْحَِتِه َولَِتْجرَِي اْلُفْلوُك ِ َْمورِِ  َولِتَوبوْ

ُ الَّوِذي  (47ِمِننَي )اْلُمويْ  ا َعَلْينوا َنْصورُ ا وَكواَن َحق وْجَرُمول أَ ِإىل قَوْلِمِهْم َفجاُ ُهْم اِبْلبَويِِنواِت فَانْوتَوَقْمنوا ِموَن الَّوِذيَن  اّللَّ
رُُج ِموْن ِخاللِوِه فَوِإذا َسوفا  فَوَ َى الْوَلْقَ  َحْوَاَْعُلُه كِ شاُء وَ يَ يُوْرِسُل الِرايَ  فَوُتِثُْي َسحااب  فَويَوْبُسطُُه يف السَّماِء َكْيَ  

لِوووِه ْم ِمووْن قَوبْ ْن كووانُلا ِموووْن قَوْبووِل أَْن يُونَوووزََّل َعلَوووْيهِ إِ ( وَ 48َأصوواَب بِووِه َموووْن َيشوواُء ِموووْن ِعبوواِقِ  ِإذا ُهووْم َيْستَوْبِشوووُروَن )
ُهوَل َعلوى  ِلَك َلُمْحوِك اْلَموْلتى وَ ذْلهِتا ِإنَّ مَ أْلَْرَم بَوْعَد ا( فَاْنظُْر ِإىل آتِر َرمْحَحِل اّللَِّ َكْيَ  ُُيِْك 49َلُمْبِلِسنَي )

ِمُع ( فَِإنَّووَك   ُتْسوو51ُروَن )ْعووِدِ  َيْكُفووا َلظَلُوولا ِمووْن بوَ فَووورَأَْوُ  ُمْصووَفر  ( َولَووِ ْن أَْرَسووْلنا رُيووا  50ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  )
 َّ ُتْسووِمُع إِ  َومووا أَنْوحَل ِّبوواِق اْلُعْموِك َعووْن َضواللَِتِهْم ِإنْ  (52اْلَموْلتى َو  ُتْسوِمُع الُصوومَّ الوُدعاَء ِإذا َولَّووْلا ُموْدِبرِيَن )

ُ الَِّذي َخَلَقكُ 53 ُمْسِلُملَن )َمْن يُوْيِمُن آِبايتِنا فَوُهمْ  لَّة  مُثَّ َجَعوَل ْعوِد َضوْع   قُووبوَ ْم ِمْن َضْع   مُثَّ َجَعَل ِمْن ( اّللَّ
َب   َحُْلُ  ما َيشاُء َوُهَل اْلَعلِ  ا َويَوْلَم تَوُقلُم السَّواَعُ  يُوْقِسوُم اْلُمْجرُِمولَن مو (54َقِديُر )يُم الْ ِمْن بَوْعِد قُولَّة  َضْعفا  َوَكيوْ

ميوواَن َلَقوودْ  ( َوقوواَل الَّووِذينَ 55لَِبثُوولا َغووْْيَ سوواَع   َكووذِلَك كووانُلا يُوْيَفُكوولَن )  ِكتوواِب اّللَِّ ِإىل لَِبثْوووُتْم يف  أُوتُوولا اْلِعْلووَم َواْ ِ
ووُتْم   تَوْعلَ  َفووُع الَّوو56ُموولَن )يوَووْلِم اْلبَوْعووِة َفهووذا يوَووْلُم اْلبَوْعووِة َولِكوونَُّكْم ُكنوْ ِذيَن لََلُموولا َمْعووِذَرهُتُْم َو  ( فَويَوْلَم ِووذ    يَونوْ

وتوَ ِن ِمْن ُكلِِ َمَثل  وَ َوَلَقْد َضَربْنا لِلنَّاِس يف هَذا اْلُقْرآ (57ُهْم ُيْستَوْعتَوُبلَن ) لَّوِذيَن َكَفوُروا اُهْم آِبيَو   لَيَوُقولَلنَّ لَِ ْن ِج وْ
ُ َعلى58ِإْن أَنْوُتْم ِإ َّ ُمْبِطُللَن ) ِإنَّ َوْعوَد اّللَِّ َحو    ( فَاْصوِثْ 59)لِب الَّوِذيَن   يَوْعَلُمولَن قُولُو ( َكذِلَك َيْطَبُع اّللَّ

 { (60َو  َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن   يُلِقُنلَن )
 مقدمة الوحد  :
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دار ار النوواس وأقوو  بووه أقووداجملال الكوولين العووام الووذي توورتب.ميضووك هووذا الشوولط موون السوولرة يف جماهلووا األصوويل
 صطدام.رم و  ااس  فيه سنن احلياة وسنن الكلن وسنن الدين القيم بال تعااألحداّ والذي تتن

ن موام قولة الوديأد الشور  ويف هذا الشلط يرسم صلرة لتقله األهلاء البشري  أمام يبات السونن ووهون عقائو
راهتا يف تقوووودي ويصوووولر نفوووولس البشوووور يف السووووراء والضووووراء وعنوووود قووووبخ الوووورز  وبسووووطه،وهك تضووووطرب.القيم

  الوورز   الووذي يبسوو قوودر اّللِ ا مووا   تسووتند إىل ميووزان اّلِل الووذي   يضووطرب أبوودا ومووا   ترجووع إىلوتصوولراهت
لونهج القويم ااملتفقو  موع  الطريقو .و ناسب  الرز  يلجههم إىل الطريق  اليت تنمك املال وتزكيه.ملن يشاء ويقدر
م مون لوذين يتخوذووالشوركاء أموا ا.ُييكويرقهم ّبوذا إىل معرفو  ااوال  الوراز  الوذي مييوحل و .والطري  اللاصول

ل ا يلجوه الرسوول كمو.مكان قون اّلِل فمواذا يفعلولنف وينوبههم إىل الفسواق الوذي تنشوو ه عقيودة الشور  يف كول
- -  عمووووووول فيوووووووه و  قبووووووول أن ذيت اليووووووولم الوووووووذي  .علوووووووى مووووووونهجهم القيما سوووووووتقام  واملسووووووولمني إىل   

 أ واط لولّبم إىلقم احلودية عون رز  اّلِل يلجوه ويف معور .كسه،ولكن حساب وجوزاء عموا كوانلا يعملولن
وعري .ارم بعود ملهتوُييوك األ منها ما يتعل   ياهتم املاقي  كاملواء النوازل مون السوماء الوذي.من هذا الرز 

ب ات القلووووووول ومنهوووووووا تلوووووووك اهلايت البينوووووووات الووووووويت تنوووووووزل علوووووووى الرسووووووولل  حيووووووواء مووووووول .الفلوووووووك فيوووووووه  مر 
 َّت ينتهولا إىلحيواهتم حوويطل  ّبم يف جلل  مع أنلار نشوأهتم و .علنوالنفلس،ولكنهم   يهتدون و  يسم

 -بيووحل الرسوولل شوولط بتثوحووتم هووذا ال.خالقهم،فيلم ووذ   ينفووع الووذين للموولا معووذرهتم و  هووم يسووتعتبلن .
- .وتلجيهه إىل الصث حَّت يتحق  وعد اّلِل احل  اليقني 

 اء والضراءاخاالف موقف ممأم الناس في السر  37-33الدرس ا ول:

ُوْم ُمِنيبِوونَي إِلَْيووِه مُثَّ  ُهْم بِووَرّبِِِْم ُيْشوورُِكلَن )ِمْنووُه َرمْحَو   ِإَذا َفرِ  أََذاقَوُهوومْ   ِإَذا}َوِإَذا َموكَّ النَّوواَس ُضوور  َقَعووْلا َرّبَّ ( 33يوو   ِموونوْ
نَووواُهْم فَوَتَمتوَّعُووولا َفَسوووْلَ  تَوْعَلُمووولَن ) انُلا بِوووِه َكووولَُّم ِ َوووا  نَوووا َعلَوووْيِهْم ُسوووْلطَاان  فَوُهوووَل يوَوووَتكَ أَْم أَنْوزَلْ  (34لَِيْكُفوووُروا ِ َوووا آتَويوْ

ُهْم ( َوِإَذا أََذقْونَوووا النَّووواَس َرمْحَووو   َفرُِحووولا ِّبَوووا َوإِ 35ُيْشووورُِكلَن ) َذا ُهوووْم يَوْقَنطُووولَن ا قَووودََّمحْل أَيْوووِديِهْم إِ يَِِ    ِ َوووَسوووْن ُتِصوووبوْ
َ يَوْبُسووووووُ  36) ({ 37ِمنُوووووولَن )لِووووووَك هَلاَيت  لَِقووووووْلم  يُويْ ِإنَّ يف ذَ  يَوْقووووووِدرُ الووووووِرِْزَ  ِلَمووووووْن َيَشوووووواُء وَ ( أََوَ ْ يوَووووووَرْوا أَنَّ اّللَّ

 [..37 - 33:]الروم
  ا وهوك تتوأرجهلوصولرة .ض إوا صلرة للنفك البشري  اليت   تستمد من قيم  تبتو ،و  تسوْي علوى ووج وا

ك الضور يوذكر موفعنود .اتاألحوداّ والتيار  بني ا نفعا ت الطارئ ،والتصولرات العارضو ،وا ندفاعات موع
فحل حَّت إذا انكشوووو.بوووو  إليهوووواالنوووواس رّبم،ويلجووووأون إىل القوووولة الوووويت   عاصووووم إ  إايهووووا،و  ْنوووواة إ  اب ان

ُهْم بِوووَرّبِِِ »:الغمووو ،وانفرجحل الشووودة،وأذاقهم اّلِل رمحووو  منوووه لوووذي   وهووول الفريووو  ا..« ْشووورُِكلنَ ْم يُ ِإذا َفرِيووو   ِمووونوْ
 ي أ؟وأهم إىلطرار الوذذلك أن الرخواء يرفوع عونهم ا ضو.يدة صحيح  هتديه إىل وج مسوتقيميستند إىل عق

م مووون دى وموووا آ هووو مووون اهلوووفيقلقهم هوووذا إىل الكفووور  وووا آ هوووم اّللِ .اّلِل وينسووويهم الشووودة الووويت رقهتوووم إليوووه
 على ا انب .ا ستقام  الرمح ،بد  من الشكر و 
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إلويهم  مدي ،فيلجوهرسوال  انكخاص املشركني الذين كانلا يلاجهلن الوهنا يعاجل هذا الفري  ابلتهديد يف أ
 .. «َلُملنَ فَوَتَمتوَُّعلا َفَسْلَ  تَوعْ »:ااطاب،وُيدق أوم من هذا الفري  الذي يعنيه

ديوود هووذا التهو وإن ا نسووان ليخووا  موون هتديوود حوواكم أو رئوويك فكيوو  .وهوول هتديوود ملفل ،هائوول ريوو 
 « ُملنَ َ  تَوْعلَ فَوَتَمتوَُّعلا َفَسلْ »كن  :لذي أنشأ  كله بقلل من فانر هذا الكلن اهلائل،ا

لوذي اوازون اا الشور  وبعد هوذ  املعاجلو  ابلتهديود الرعيوه يعولق فيسوأل يف اسوتنكار عون سوندهم يف هوذ 
ِه بِوووُم ِ وووا كوووانُلا  يوَوووَتَكلَّ طاان  فَوُهووولَ ِهْم ُسووولْ أَْم أَنْوزَْلنوووا َعلَووويْ »:نعمووو  اّلِل ورمحتوووه وهوووذا الكفووور الوووذي ينتهووولن إليوووه بوووه

جو  ذات حنزلنوا علويهم أفهول .ّللِ ..فإنه   ينبغك لبشور أن يتلقوى كوي ا يف أمور عقيدتوه إ  مون ا« ُيْشرُِكلَنف
ن هتافوووحل قووولة وسووولطان تشوووهد ّبوووذا الشووور  الوووذي يتخذونوووهف وهووول سووويال اسوووتنكاري هتكمك،يكشووو  عووو

خر،يقورر أنوه ن جانوه آل سويال تقريوري مومث هو.عقيدة الشر ،اليت   تستند إىل حج  و  تقلم علوى قليول
 ن ضعي .وإ  فهل واه.وما ذيت بسلطان من عند .  عقيدة إ  ما يتنزل من عند اّللِ 

القنوولط موون غوو ار و مث يعوورم صووفح  أخوورى موون صووفحات الوونفك البشووري  يف الفوور  ابلرمحوو  فوور  اافوو  وا 
هُ ِّبوا،وَ  َرمْحَو   َفرُِحولا َوِإذا أََذقْوَنا النَّاسَ »:الشدة واليأس من رمح  اّللِ  حْل أَيْوِديِهْم ِإذا ُهوْم ْم َسويَِِ    ِ وا قَودَّمَ ِإْن ُتِصوبوْ

 « ..يَوْقَنطُلنَ 
ان ققيوو    لال وميووز وهووك كووذلك صوولرة للوونفك الوويت   توورتب  خبوو  تبووحل تقوويك إليووه أمرهووا يف مجيووع األحوو

ن ّبوووذا   يزنووول و بوووذلك ااووو   والنووواس هنوووا مقصووولق ّبوووم أول وووك الوووذين   يرتبطووولن.يضوووطرب موووع التقلبات
و  تغرقلن فيهوا،ّبا،ويسو فهم يفرحلن ابلرمح  فور  البطور الوذي ينسويهم مصودرها وحكمتهوا،فيطْيون.امليزان

خوذهم ة اّلِل أن شءت إراقحوَّت إذا كوا.يشكرون املنعم،و  يستيقظلن إىل ما يف النعمو  مون امتحوان وابتالء
 ل رجواء يف أنكوشودة،وفقدوا  ابل ا بوتالء ذلك عون حكمو  اّلِل يف عمولا كو« َسويَِِ    »بعملهم فتذيقهم حالو  

   ن اّلِل،الويتعوملنقطع  اوذلك كأن القللب .يكش  اّلِل عنهم الغم  وقنطلا من رمحته وي سلا من فرجه .
 لدنيا  يعلملن لاهرا من احلياة ا.أول ك الذين   يعلملن.تدر  سننه و  تعر  حكمته
ألمر فا.صووْيهتمبسوويال اسووتنكاري يعجووه فيووه موون أمرهم،وقصوور نظوورهم وعمووى بويعقووه علووى هووذ  الصوولرة 

ك ابلشوودة لرمحوو ،ويبتلابذي يوونعم يف السووراء والضووراء يتبووع قووانلان تبتووا،ويرجع إىل مشووي   اّلِل سووبحانه،فهل الوو
َرْوا أََوَ ْ يوَو»: يبصرونوهذا ما يقع كل آن،ولكنهم هم  .ويبس  الرز  ويضيقه وف  سنته،و قتضى حكمته

،و  لليوأس والقنولط عنود طور عنود البسو لفور  والبل..فوال قاعوك « أَنَّ اّللََّ يَوْبُسُ  الوِرِْزَ  ِلَموْن َيشواُء َويَوْقوِدُرف
لووه كن موورق األموور  لوو  علووى أالقوبخ فإ ووا هووك أحوولال تتعوواور النوواس وفوو  حكموو  اّلِل،وفيهوا للقلووه املوويمن ق 

 « ..يُوْيِمُنلنَ  ت  لَِقْلم  ِلَك هَلايِإنَّ يف ذ:»ام،رغم تقله األحلال ّلِل،وق ل  على انراق السن ،ويبات النظ
 المال الرابح والمال الخاسر 39 - 38الدرس الثاني:

وإذا كان اّلِل هل الذي يبس  الرز  ويقبضه وهل الوذي يعطوك ومينوع وفو  مشوي ته فهول يبوني للنواس الطريو  
فَووآِت َذا اْلُقووْرىب َحقَّووُه َواْلِمْسووِكنَي  »:،بوول كمووا يهووديهم اّللِ   كمووا يظنوولن هم.الووذي تربوول أموولاهلم فيووه وتوورب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3401 

ووِبيلِ  ووُتْم ِمووْن راب  ِلَْيْبوُووَلا يف أَْموولاِل .ذِلَك َخووْْي  لِلَّووِذيَن يُرِيووُدوَن َوْجووَه اّللَِّ َوأُول ِووَك ُهووُم اْلُمْفِلُحلنَ .َوابْووَن السَّ َومووا آتَويوْ
ُتْم ِمْن زَكاة  تُرِيُدوَن َوْجَه اّللَِّ فَُأولِ َك ُهُم اْلُمْضِعُفلنَ النَّاِس َفال يَوْربُلا ِعْنَد اّللَِّ وَ   « ..ما آتَويوْ

موون  ما منووه لف وواتد قوورر قسووومووا قام املووال مووال اّلِل،أعطووا  رزقووا لووبعخ عباق ،فوواّلِل صوواحه املووال األول قوو
ذا »لف ووات هووذ  ان ويووذكر هنووا موو.ومن مث  اهووا حقا.عباق ،ييقيهووا إلوويهم موون يضووع يوود  علووى ذلووك املووال

لكن املبوودأ  و .د حصوورواو  تكوون الزكوواة بعوود قوود حوودقت و  مسووتحقلها قوو.«واملسوواكني وابوون السووبيل القوورىب
را هلوم مون حقوا فيوه مقور  نتواجنيمبدأ أن املال مال اّلِل، ا أنه هول الوراز  بوه،وأن لف وات مون ا.كان قد تقرر

ظريووو  سووواس النوهوووذا هووول أ.ى هوووذا املوووال .صووواحه املوووال احلقيقك،يصووول إلووويهم عووون نريووو  واضوووع اليووود علووو
 ا سالمي  يف املال.

هوووول مووووال اّلِل،ف م املووووالفما قا.وإىل هووووذا األسوووواس ترجووووع مجيووووع التفريعووووات يف النظريوووو  ا قتصوووواقي  لإلسووووالم
أو يف ريقو  تنميتوه،نه أو يف خاضع إذن لكل ما يقرر  اّلِل بشأنه بلصفه املالك األول،سولاء يف نريقو  الكو

 وليك واضع اليد حرا يف أن يفعل به ما يشاء..اقهنريق  إنف
وهووك .والفال  للتنميوو  وهوول هنووا يلجووه أصووحاب املووال الووذين اختووارهم ليكلنوولا أمنوواء عليووه إىل خووْي الطوور 

يَن يُرِيوُدوَن َوْجوَه ْْي  لِلَّوذِ ِلَك خَ ذ»:إيتاء ذي القرىب واملسكني وابن السبيل،وا نفا  بصف  عام  يف سبيل اّللِ 
 « .. َوأُولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ اّللَِّ 

بوني يو  مضواعف   فليوه اهلدوكان بعضهم ُياول تنمي  مالوه إبهوداء هودااي إىل امللسورين مون النواس،كك تورق ع
ُتْم ِمْن راب  ِلَْيْبوُ »:هلم أن هذا ليك الطري  للنماء احلقيقك  « .. اّللَِّ نَّاِس َفال يَوْربُلا ِعْندَ أَْملاِل ال َلا يف َوما آتَويوْ

هووذا مووا تووذكر  الوورواايت عوون املقصوولق ابهليوو  وإن كووان نصووها إبنالقووه يشوومل مجيووع اللسووائل الوويت يريوود ّبووا 
وبني هلم يف اللقحل ذاتوه وسويل  .. 1891أصحاّبا أن ينملا أملاهلم بطريق  ربلي  يف أي ككل من األككال 

ُتْم ِمْن زَكاة  تُرِيُدوَن َوْجَه ا»:النماء احلقيقي   « ..ّللَِّ فَُأولِ َك ُهُم اْلُمْضِعُفلنَ َوما آتَويوْ
ك هوإ وا .ن الناس  عولم موإعطا   بوال مقابول وبوال انتظوار رق و :هذ  هك اللسيل  املضملن  ملضاعف  املال

ل الوووذي مينوووعف فهوووو ألووويك هووول الوووذي يبسووو  الووورز  ويقووودرف ألووويك هووول الوووذي يعطوووك النووواس .إراقة وجوووه اّللِ 
ذلووك .س .جوول  النوواو هوول الووذي يوونقا مووال املوورابني الووذين يبتغوولن يضوواع  إذن للمنفقووني ابتغوواء وجهووه و 

 وهنا   فهك التجارة الرا   هنا.حساب الدنيا،وهنا  حساب اهلخرة وفيه أضعا  مضاعف 
 أدلة الوحدانية وأهديد المشرهللاين  42 - 40الدرس الثالث:

ن قبلهم،ويعوووورم وايوووو  وموووون زاويوووو  الوووورز  والكسووووه يعووووا  قضووووي  الشوووور ،وآترها يف حيوووواهتم ويف حيوووواة موووو
ُ الَّووِذي َخَلَقُكووْم،مُثَّ َرَزَقُكووْم،مُثَّ مُيِيووُتُكْم مُثَّ ُُيِْييُكمْ »:املشوركني موون قبوول وعوواقبتهم الوويت تشووهد ّبوا آترهووم َهووْل .اّللَّ

اْلَفسواُق يف الْوَثِِ َواْلَبْحوِر ِ وا َلَهَر .ِمْن ُكرَكاِئُكْم َمْن يَوْفَعُل ِمْن ذِلُكْم ِمْن َكْكء ف ُسْبحانَُه َوتَعاىل َعمَّا ُيْشورُِكلنَ 

                                                 
 غْي أن هذ  الطريق    حرم  فيها كحرم  الراب املعرو .غْي أوا ليسحل نريق  النماء الزكك الكرمي. ) السيد رمحه هللا ( -1891
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ِسوْيُوا يف اأْلَْرِم فَوواْنظُُروا َكْيوَ  كوواَن :ُقلْ .َكَسوَبحْل أَيْوِدي النَّاِس،لِيُووِذيَقُهْم بَوْعوَخ الَّوِذي َعِملُوولا َلَعلَُّهوْم يَوْرِجُعلنَ 
 « ..عاِقَبُ  الَِّذيَن ِمْن قَوْبُل كاَن َأْكثَورُُهْم ُمْشرِِكنيَ 

لوويت ال ملجوودها أو  وحوود  هووبلاقووع أموورهم وحقووائ  حوواهلم الوويت   ميلكوولن أن ميوواروا يف أن اّللِ وهوول يوولاجههم 
لووذي وأنووه هوول ا.قهمالووذي خل يلاجههم  ن اّلِل هوول.  ميلكوولن أن يزعموولا أن هلهلووتهم املوودعاة مشووارك  فيهووا

لا أن لكوولن أن يزعموو  ميهووم وأما الوورز  ف.فأمووا االوو  فهووم يقوورون بووه.وأنووه هوول ُيييهم.وأنووه هوول مييتهم.رزقهم
وكووانلا  بقك ا حيواء.اقورآن فيهوووأما ا ماتو  فووال حجو  هلووم علوى غووْي موا يقوورر  ال.آهلوتهم املوودعاة تورزقهم كووي ا

 الفريووودة،اليت اللسوويل  وهل يسووولقه إلوويهم ضووومن هووذ  املسوولمات ليقووورر  يف وجووداوم ّبوووذ .ميووارون يف وقلعووه
 عاقة.لبعة وا وما الك الفطرة أن تنكر أمر ا.مختانه فطرهتم من وراء ا حنرا  الذي أصاّب

 هم،فهل سويال للنفوك يفنتظر جلااب منيو  « فَهْل ِمْن ُكرَكاِئُكْم َمْن يَوْفَعُل ِمْن ذِلُكْم ِمْن َكْكء  »:مث يسأهلم
 «.لنَ ْشرِكُ ىل َعمَّا يُ َوتَعا ُسْبحانَهُ »:صلرة التقريع غْي حمتاج إىل جلاب  إ ا يعقه عليه بتنزيه اّللِ 

لنوووواس ق قلوووولب امث يكشوووو  هلووووم عوووون ارتبوووواط أحوووولال احليوووواة وأوضوووواعها  عمووووال النوووواس وكسووووبهم وأن فسووووا
طرا علوووووووى عله مسووووووويوعقائووووووودهم وأعمووووووواهلم يلقوووووووع يف األرم الفسووووووواق،وميليها بووووووورا و ووووووورا ّبوووووووذا الفسووووووواق،وا

 « ..سِ ْيِدي النَّاَبحْل أَ َلَهَر اْلَفساُق يف اْلَثِِ َواْلَبْحِر ِ ا َكسَ »:أقدارها،غالبا عليها
ُهْم بَوْعوَخ لِيُوِذيقَ »..ه  وسونتفظهلر الفساق هكذا واستعال     يوتم عبثوا،و  يقوع مصواقف  إ وا هول تودبْي اّللِ 

فيعزمولن « ْرِجعُولنَ َعلَُّهوْم يوَ لَ »:م منوهمن الشور والفسواق،حينما يكتولون بنار ،ويتوأمللن ملوا يصويبه« الَِّذي َعِمُللا
 .رجعلن إىل اّلِل وإىل العمل الصاحل وإىل املنهج القلميعلى مقاوم  الفساق،وي

لكثوووووْيين عاقبووووو  ا وُيوووووذرهم يف وايووووو  هوووووذ  ا؟للووووو  أن يصووووويبهم موووووا أصووووواب املشوووووركني قوووووبلهم،وهم يعرفووووولن
أْلَْرِم ْيُوا يف اقُووووْل ِسوووو»:منهم،ويرووووووا يف آترهووووم حووووني يسووووْيون يف األرم،وميوووورون ّبووووذ  اهلتر يف الطريوووو 

 «.ِكنيَ  ُمْشِر َ  كاَن عاِقَبُ  الَِّذيَن ِمْن قَوْبُل كاَن َأْكثَورُُهمْ فَاْنظُُروا َكيْ 
 لطري   ل  ذلك اوكانحل عاقبتهم ما يرون حني يسْيون يف األرم وهك عاقب    تشجع أحدا على سل

 دعو  إل  عباد  هللا وجهاء المابدين 45 - 43الدرس الرابع:

 حيوووه  خووور الوووذي ي   يضووول سوووالكل ،وإىل األفووو  اهلوعنووود هوووذا املقطوووع يشوووْي إىل الطريووو  اهلخووور الوووذ
َمْن َكَفووَر .ذ  َيصَّوودَُّعلنَ يَوْلَم ِوو.لَووُه ِمووَن اّللَِّ     َمووَرقَّ  يوَووْلم  فَووأَِقْم َوْجَهووَك لِلوودِِيِن اْلَقوويِِِم ِمووْن قَوْبووِل أَْن َذْيتَ ..»قاصوودو  

ِإنَُّه   .حِلاِت ِمووْن َفْضووِلهِ آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّووا َي الَّووِذينَ َيْجزِ لِ .َهووُدونَ فَوَعَلْيووِه ُكْفوورُُ  َوَمووْن َعِمووَل صوواحِلا  َفِاَنْوُفِسووِهْم ميَْ 
 «.ُيُُِه اْلكاِفرِينَ 

والصووووووووووولرة الووووووووووويت يعوووووووووووث ّبوووووووووووا عووووووووووون ا عوووووووووووا  إىل الووووووووووودين القووووووووووويم صووووووووووولرة ملحيووووووووووو  معوووووووووووثة عووووووووووون كموووووووووووال 
ا ا هتموووام وا نتبوووا  والتطلع،واستشووورا  وفيهووو..« فَوووأَِقْم َوْجَهوووَك لِلووودِِيِن اْلَقووويِِمِ »:ا عا ،وجديته،واسوووتقامته

اللجهوو  السووامي  واألفوو  العووا  وا عووا  السووديد.وقد جوواء هووذا التلجيووه أول موورة يف السوولرة  ناسووب  الكووالم 
أما هنا فيجكء  ناسب  الشوركاء،والرز  ومضاعفته،والفسواق الناكوئ .عن األهلاء املتفرق  واألحزاب املختلف 
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اوووكء .نووواس يف األرم مووون لهووولر الفسووواق واسوووتعالئه،وعاقب  املشوووركني يف األرممووون الشووور ،وما يذوقوووه ال
يولم .ّبذ  املناسوب  فيبوني جوزاء اهلخورة ونصويه املويمنني والكوافرين فيهوا وُيوذرهم مون يولم   مورق لوه مون اّللِ 

 « .َهُدونَ َمْن َكَفَر فَوَعَلْيِه ُكْفرُُ  َوَمْن َعِمَل صاحِلا  َفِاَنْوُفِسِهْم ميَْ »:يتفرقلن فريقني
ل وكلهوووا لوووال.ري ضوووجع املوميهووود معناهوووا ميِهووود ويعِبد،ويعووود املهووود الوووذي فيوووه يسووو ي ،ويهيئ الطريووو  أو امل

 لنفسوه ويهيوئ  وا ميهودإفالوذي يعمول العمول الصواحل .تتجمع وتتناس ،لتصلر نبيع  العمل الصاحل ووليفته
لوووذي يلقيوووه الظووول ا وهوووذا هووول.  بعدها أسوووباب الراحووو  يف ذات اللحظووو  الووويت يقووولم فيهوووا ابلعمووول الصووواحل

سوتح  أحود مون بوب آقم يفموا ..« ِلهِ ْن َفْضوِمو».« .لَِيْجوزَِي الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاتِ »:وذلك.التعبْي
محتووووووه ّلِل ور اإ ا هوووووول فضوووووول .وما يبلوووووو  مهمووووووا عموووووول أن يشووووووكر اّلِل علووووووى جووووووزء موووووون فضووووووله.ا؟نوووووو  بعملووووووه

 « ..ِإنَُّه   ُيُُِه اْلكاِفرِينَ »:ه للكافرينابمليمنني.وكراهيته سبحان
 آيات هللا ونممه عل  الناس بالمطر والهرع والثمر 51 - 46الدرس الخامس:

تووه،فيما ّلِل ورمحبعوود ذلووك ذخووذ معهووم يف جللوو  أخوورى تكشوو  عوون بعووخ آايت اّلِل،ومووا فيهووا موون فضوول ا
َوِمووْن  »: يهتوودون مث   يشووكرون و .ضووهيهووبهم موون رز  وهوودى ينووزل عليهم،فيعرفوولن بعضووه وينكوورون بع

،َولُِيِذيَقُكْم ِموووْن َرمحَْ  ووورات  تَوغُووولا ِموووْن َفْضوووِلِه،َوَلَعلَُّكْم ُفْلوووُك ِ َْمرِِ ،َولِتَوبوْ َتْجرَِي الْ تِوووِه،َولِ آايتِوووِه أَْن يُوْرِسوووَل الوووِرايَ  ُمَبشِِ
ِذيَن َأْجَرُملا،وَكواَن َحق وا ناِت،فَانْوتَوَقْمنوا ِموَن الَّو اِبْلبَويِِ جواُ ُهمْ ْم فَ َوَلَقْد أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ُرُسال  ِإىل قَوْلِمهِ .َتْشُكُرونَ 

ُ الَّوووووِذي يُوْرِسوووووُل الوووووِرايَ ،فَوُتثِ .َعَلْينوووووا َنْصوووووُر اْلُموووووْيِمِننيَ  وووووماِء َكْيووووو َ ااب ،فَويَوْبُسوووووُْي َسحاّللَّ َيشووووواُء،َوَاَْعُلُه   طُُه يف السَّ
َوِإْن كوانُلا ِموْن .نَ ِ  ِإذا ُهوْم َيْستَوْبِشوُرو ِموْن ِعبواقِ   َيشواءُ ِمْن ِخاللِِه،فَِإذا َأصواَب بِوِه َمونْ  ِكَسفا ،َفَ َى اْلَلْقَ  َحْرُجُ 

ِإنَّ ذلِووَك .ْرَم بَوْعووَد َمْلهِتوواّللَِّ َكْيووَ  ُُيْووِك اأْلَ اِر َرمْحَووحِل ىل آتفَاْنظُْر إِ .قَوْبووِل أَْن يُونَوووزََّل َعلَووْيِهْم ِمووْن قَوْبلِووِه َلُمْبِلِسوونيَ 
 « ..ْعِدِ  َيْكُفُرونَ ْصَفر ا َلظَُللا ِمْن بوَ رَأَْوُ  مُ فوَ رُيا   َولَِ ْن أَْرَسْلنا.َلُمْحِك اْلَمْلتى،َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  

نني صووووووور املووووووويمإنوووووووه اموووووووع يف هوووووووذ  اهلايت بوووووووني إرسوووووووال الوووووووراي  مبشرات،وإرسوووووووال الرسووووووول ابلبينات،ون
،وكلهوا تتبوع ن رمحو  اّللِ موا كلهوا إوو.وهل مجع له مغزا  ..ء امللتى وبعثهم .ابلرسل،وإنزال املطر انيك،وإحيا

موون و .آايت اّللِ  كلها موونو .وبووني نظووام الكلن،ورسووا ت الرسوول ابهلدى،ونصوور امليمنني،صوول  وييقوو .سوون  اّللِ 
 نعمته ورمحته،وّبا تتعل  حياهتم،وهك مرتبط  كلها بنظام الكلن األصيل.

ووووورات  َوِموووووْن آايتِوووووِه أَْن  » وهم يعرفووووولن الوووووري  املطووووورة اباوووووثة والتجربووووو  .تبشووووور ابملطووووور..« يُوْرِسوووووَل الوووووِرايَ  ُمَبشِِ
« َولَِتْجوورَِي اْلُفْلووُك ِ َْموورِ ِ ».آبتر هووذ  البشوورى موون ااصووه والنموواء« َولِيُووِذيَقُكْم ِمووْن َرمْحَتِووهِ ».فيستبشوورون ّبووا

 مور  -موع هوذا  -وهك عوري .تجوري السوفن فيهواسولاء بودفع الوراي  هلوا أو بتكولين األووار مون األمطوار ف
ووفوو  سوونته الوويت فطوور عليهووا الكوولن وتقوودير  الووذي أوقع كوول كووكء خاصوويته ووليفتووه،وجعل موون كووأن .اّللِ 

وكول كوكء .هذا أن خت  الفلك علوى سوط  املواء فتسوْي،وأن تودفعها الوراي  فتجوري موع التيوار وضود التيار
تَوغُوولا ِمووْن فَ »..عنوود   قوودار  وكلووه .يف الوورحالت التجاريوو ،ويف الووزرع واحلصوواق،ويف األخووذ والعطاء« ْضووِلهِ َولِتَوبوْ

وهوذا .علوى نعمو  اّلِل يف هوذا كلوه .« َوَلَعلَُّكوْم َتْشوُكُرونَ ».من فضل اّلِل الذي خل  كل ككء فقودر  تقوديرا
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سوووال الرسووول تلجيوووه إىل موووا ينبغوووك أن يقابووول بوووه العبووواق نعمووو  اّلِل اللهاب.ومثووول إرسوووال الوووراي  مبشووورات إر 
ولكوون النوواس   يسووتقبللا رمحوو  اّلِل «..َلَقووْد أَْرَسووْلنا ِمووْن قَوْبلِووَك ُرُسووال  ِإىل قَوووْلِمِهْم َفجوواُ ُهْم اِبْلبَويِِنوواتِ :ابلبينات
انتفوواعهم  -وهووك أنفووع وأقوم  -و  انتفعوولا ّبووا .اسووتقباهلم للووراي  املبشوورات -وهووك أجوول وأعظووم  -هووذ  

جمرمني   ييمنلن و  يتودبرون و  يكفولن عون إيوذاء الرسول والصود :الرسل فريقنيابملطر واملاء  ووقفلا عا  
وموووويمنني يوووودركلن آايت اّلِل،ويشووووكرون رمحتووووه،ويثقلن بلعوووود ،وُيتمللن موووون اجملوووورمني مووووا .عوووون سووووبيل اّللِ 

وَكوواَن َحق ووا .ْجَرُملامث كانووحل العاقبوو  الوويت تتفوو  مووع عوودل اّلِل ووعوود  الليي َ.انْوتَوَقْمنووا ِمووَن الَّووِذيَن أَ .ُيتملوولن .
 «..َعَلْينا َنْصُر اْلُمْيِمِننيَ 

  الصوويغ  م يف هوذوأكود  هلو.وسوبحان الوذي أوجوه علوى نفسوه نصور املويمنني وجعلوه هلوم حقا،فضوال وكرما
فوول  عبوواق   تكث،القواهر؟بووار املوكي  والقائول هوول اّلِل القولي العزيووز ا.ا؟ازمو  الوويت   هتمول كووكا و  ريبووا

كوم ُي وانملسوه الوذي تتخل ، يقلهلا سبحانه معثة عن إراقته اليت   ترق،وسونته الويت .م اابْيوهل احلكي
 اللجلق.

ويقووودرون سووواب اّلِل،ألووووم ُيسوووبلن األمووولر بغوووْي ح -يف تقووودير البشووور  -وقووود يبطوووئ هوووذا النصووور أحيووواان 
  د  ويعلمووووه،وفلوووذي يريوووا يصوووود  وعووود  يف اللقوووحل.واّلِل هووول احلكووويم اابْي.األحووولال   كموووا يقووودرها اّللِ 

ْي وتلقيتوه ه هوك ااوولكن إراقتو.وقد تتكش  حكم  تلقيته وتقدير  للبشر وقود   تتكشو .مشي ته وسنته
 هل الصحي .ووعد  القانع واقع عن يقني،يرتقبه الصابرون وايقني مطم نني.

لك عود ملهتا،وكوذرم باأل بعد ذلك ميضك السيا  يقرر أن اّلِل هل الذي يرسول الراي ،وينوزل املطر،وُييوك
ي يُوْرِسوُل  الَّوذِ اّللَُّ »:كبوْيسون  واحدة،ونريقو  واحودة،وحلقات يف سلسول  النواملس ال.ُييك املولتى فيبعثولن .

ار املواء خبوا هملوه مون  و«.حااب  فَوُتثِوُْي َسو».وفو  انملسوه يف تكولين هوذا الكولن وتنظيموه وتصوريفه..« الِراي َ 
بتجميعووه ..« َسووفا  َعلُووُه كِ َواَْ ».د ويفركووه وميوو..« فَويَوْبُسووطُُه يف السَّووماءِ ».املتصوواعد موون كتلوو  املوواء يف األرم

  منوووه بوووني نبقووو وتكثيفوووه وتراكموووه بعضوووه فووول  بعوووخ،أو يصوووطدم بعضوووه بوووبعخ،أو تنبعوووة كووورارة كهرابئيووو 
ق  موووووون خووووووالل ملطوووووور يتسووووووااوهوووووول « فَووووووَ َى الْووووووَلْقَ  َحْوووووورُُج ِمووووووْن ِخاللِووووووهِ ».ونبقوووووو ،أو كسووووووف  منووووووه وكسووووووف 

ذا ا ستبشووار علووى و  يعوور  هوو.. «ِشووُرونَ فَووِإذا َأصوواَب بِووِه َمووْن َيشوواُء ِمووْن ِعبوواِقِ  ِإذا ُهووْم َيْستَوبْ ».لسووحابا
قولم تحياهتم كلهوا و . كارةوالعرب أعر  الناس ّبذ  ا.حقيقته كما يعرفه الذين يعيشلن مباكرة على املطر

 ف  وحه وإعزاز على ماء السماء،وقد تضمنحل ذكر  أكعارهم وأخبارهم يف هل
هم قريوووور حلوووواهلم قبوووول أن ينووووزل علووووي..وهووووذا ت« ْبِلِسوووونيَ َوِإْن كووووانُلا ِمووووْن قَوْبووووِل أَْن يُونَوووووزََّل َعلَووووْيِهْم ِمووووْن قَوْبلِووووِه َلمُ » 

انظووور « ..  مْحَوووحِل اّللَِّ آتِر رَ  فَووواْنظُْر ِإىل..»مث هوووم يستبشووورون .حووولهلم مووون اليوووأس والقنووولط واهلمووولق .:املطر
ل بوو  لوويت توودب يف اااحليوواة  املستبشوورة بعوود القنوولط،ويف األرم املستبشوورة بعوود اهلموولق ويف إليهووا يف النفوولس

 وتدب يف القللب.
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 أكثوور واقعو  منظوولرة،  هتواج إىل إووا حقيقوو .. «ْلهِتووافَواْنظُْر ِإىل آتِر َرمْحَووحِل اّللَِّ َكْيوَ  ُُيْووِك اأْلَْرَم بَوْعوَد مَ »
قوووو  ا؟وووودل علووووى نري.هوووواان علووووى قضووووي  البعووووة وا حيوووواء يف اهلخرةومن مث يتخووووذها بر .موووون النظوووور والتوووودبر

 اعوول مووون سووواح برهانوووه و القرآين،الووذي يتخوووذ مووون مشوواهد الكووولن املنظلرة،وواقوووع احليوواة املشوووهلقة،ماقته و 
 ..وهووذ  آتر« ير   َكووْكء  قَوودِ لووى ُكوولِِ َوُهووَل عَ ».« .ِإنَّ ذلِووَك َلُمْحووِك اْلَمووْلتى »:الكوولن العووريخ جمالووه وميدانووه

 رمح  اّلِل يف األرم تنط  بصد  هذا اللعد وتيكد هذا املصْي.
لن ملواء ويسو وحنملو  اباوبعد تقرير هذ  احلقيق  ميضوك يف تصولير حوال القولم الوذين يستبشورون ابلوراي   

ا همول أوهوا مصوفرة  و  الويت ر ميضك يف تصلير حاهلم لل كانحل الري.آبتر رمح  اّلِل عند نزوله من السماء .
لووزرع اصووفر منهووا يأو الوويت  -وهووك الووري  املهلكوو  للووزرع والضوورع  -رموول وتووراب   موون موواء وسووحاب  موون

 « .ُرونَ ْعِدِ  َيْكفُ ِمْن بوَ  َولَِ ْن أَْرَسْلنا رُيا  فَورَأَْوُ  ُمْصَفر ا َلظَُللا»:فيصْي حطاما
هوك نهم البالء.و عولْيفوع  اع يكفرون سخطا وذسا،بد  من أن يستسلملا لقضواء اّلِل،ويتلجهولا إليوه ابلضور 
ّ يوود وراء األحودا  يوورى مونحوال مون   يوويمن بقودر اّلِل،و  يهتودي ببصووْيته إىل حكمو  اّلِل يف تودبْي ،و 

لق املوو اب  امل لللجوووف  ذلووك التنسووي  الشوو.اّلِل الوويت تنسوو  هووذا الكوولن كلووه وتقوودر كوول أموور وكوول حوواقّ
 األجزاء ..

 الاين ا يسا يدون من الهدىالاين يسا يدون و 52الدرس السادس:

 يفرووووا مايلووو  ي الووويت وعنوود هووذا احلووود موون تصووولير تقلبووات البشووور وفوو  أهلائهم،وعووودم انتفوواعهم آبايت اّللِ 
د هوذا يتلجوه عنو.داّ .الكلن من حلهلم وعدم إقراكهوم حلكمو  اّلِل مون وراء موا يشوهدونه مون وقوائع وأحو

 يوورق هووذا إىل نبيعووتهمجهوولق  يف هدايوو  الكثووْي موونهم و يعزيووه عوون إخفووا   - -اباطوواب إىل رسوولل اّلِل 
ْلا لُصومَّ الوُدعاَء ِإذا َولَّوا  ُتْسوِمُع ْلتى وَ فَِإنََّك   ُتْسِمُع اْلَمو»:اليت   حيل  له فيها،وانطماس بصْيهتم وعماها

 « ..ُملنَ  آِبايتِنا فَوُهْم ُمْسلِ يُوْيِمنُ  َمنْ   ِإ َّ ُمْدِبرِيَن،َوما أَْنحَل ِّباِق اْلُعْمِك َعْن َضاللَِتِهْم،ِإْن ُتْسِمعُ 
صول حسوه عون لوذي ينفوا.وهل يصلرهم ملتى   حياة فيهم،صما    ع هلم،عميا   يهتدون إىل نريو  .

 يفواحليلان مهودضول وأقل،إ ا هوك حيواة حيلانيو ،بل أ.اللجلق فال يدر  نلاميسه وسوننه ميوحل   حيواة فيوه
 فوووذ يف القلووولبطان النا يسوووتجيه ملوووا يسووومع مووون آايت اّلِل ذات السووولبفطرتوووه الووويت قلموووا ختلنوووه  والوووذي  

 صووووفحات بثليوووو  يفأصووووم ولوووول كانووووحل لووووه أذانن تسوووومعان ذبذبوووو  األصوووولات  والووووذي   يبصوووور آايت اّلِل امل
وهووي ء ..« ُمْسووِلُملنَ  تِنووا فَوُهوومْ ِمُن آِبايِإْن ُتْسووِمُع ِإ َّ َمووْن يوُوويْ »اللجوولق أعمووى ولوول كانووحل لووه عينووان كوواحليلان  

و  .يسولملنسمعلن فيفهم .هم الذين يسمعلن الدعلة،ألن قللّبم حي ،وبصائرهم مفتلح ،وإقراكهم سليم
 تزيد الدعلة على أن تنبه فطرهتم فتستجيه.

 رحلة ا نسان بين الواد  والموت والبمث 57 - 54الدرس السابع:

موووون حوووولهلم،ولكن يف ذوات  بعوووود ذلووووك يعوووولق السوووويا  ليجوووولل ّبووووم جللوووو  جديوووودة،  يف مشوووواهد الكوووولن
يف تووراب  .أنفسوهم،ويف أنولار نشوأهتم علوى هوذ  األرم وميتود اب؟للو  إىل وايتهوا هنالوك يف احليواة األخورى
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،مُثَّ َجَعووَل ِمووْن بَوْعووِد َضووْع   قُووولَّة  مُثَّ َجَعووَل ِمووْن بَوْعووِد قُووولَّة  »:بووني احليوواتني وييوو  ُ الَّووِذي َخَلَقُكووْم ِمووْن َضووْع   اّللَّ
َب   َضووْعفا   َويَوْلَم تَوُقوولُم السَّوواَعُ  يُوْقِسووُم اْلُمْجرُِموولَن مووا لَِبثُوولا َغووْْيَ .َوُهووَل اْلَعلِوويُم اْلَقووِديرُ  -َحْلُووُ  مووا َيشوواُء  - َوَكوويوْ
ميانَ .َكذِلَك كانُلا يُوْيَفُكلنَ .ساَع    ىل يوَوْلِم اْلبَوْعِة،َفهوذا َلَقوْد لَِبثْووُتْم يف ِكتواِب اّللَِّ إِ :َوقواَل الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِعْلوَم َواْ ِ

ُتْم   تَوْعَلُملنَ  َفُع الَِّذيَن لََلُملا َمْعِذَرهُتُْم َو  ُهْم ُيْستَوْعتَوُبلنَ .يَوْلُم اْلبَوْعِة،َولِكنَُّكْم ُكنوْ  « ..فَويَوْلَمِ ذ    يَونوْ
ضوووورة أوووووا حامووووييرا ك إوووووا جللوووو  مديوووودة،يرون أوائلهووووا يف مشووووهلق حيوووواهتم ويوووورون أواخرهووووا مصوووولرة تصووووليرا

 وهك جلل  ملحي  ملن كان له قله أو ألقى السمع وهل كهيد..أمامهم
ُ الَّووِذي َخَلَقُكووْم ِمووْن َضووْع    » ُكووْم ِمووْن َخَلقَ »:ا قووالالوو  ضووع  إ ووو  يقوول خلقكووم ضووعافا أو يف ح..« اّللَّ

معووان يووه ذو اهليوو  إل والضووع  الووذي تشووْي.كووأن الضووع  موواقهتم األوىل الوويت صووي  منهووا كيوواوم .« َضووْع   
 ومظاهر كَّت يف تكلين هذا ا نسان.

ني وأنولار  مث يف ا؟نو.نينها ا؟نإنه ضع  البني  ا؟سدي  املمثل يف تلك االي  الصغْية الدقيق  اليت ينشأ م
.مث هوول التكوولين مث يف الطفوول والصوول حووَّت يصوول إىل سوون الفتوولة وضووالع .وهوول فيهووا كلهووا واهوون ضووعي 

 ملاقيووو  أو يفا صووولرته يفالذي لووول  نفخووو  مووون رو  اّلِل لظووول .الطني.سوووانضوووع  املووواقة الووويت ذرأ منهوووا ا ن
 صلرته احليلاني ،وهك ابلقياس إىل االق  ا نساني  ضعيف  ضعيف .

 العلليووو  وموووا  النفخووو مث هووول ضوووع  الكيوووان النفسوووك أموووام النووولازع والووودفعات،وامليلل والشوووهلات،اليت لووول 
 اّللَُّ »: هلوامنكولم ابات،لكان هوذا الكوائن أضوع  مون احليولان خلقحل يف تلك البني  من عزائم واستعداقا

ين الويت جواءت يف احلودية كول تلوك املعواقولة ب.. «الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْع   مُثَّ َجَعَل ِمْن بَوْعِد َضوْع   قُوولَّة  
 لعقلك.قلة يف الكيان ا؟سدي،ويف البناء ا نساين،ويف التكلين النفسك وا.عن الضع 

َب   مُثَّ »  حنوودار إىل الطفللوو افالشوويخلخ  .له نسوواين كاضووعفا يف الكيووان ..«  َجَعووَل ِمووْن بَوْعووِد قُووولَّة  َضووْعفا  َوَكوويوْ
موا يهفول كأحيواان   وقد يصاحبها احندار نفسوك انكوئ مون ضوع  ا راقة حوَّت ليهفول الشوي .بكل للاهرها

خلخ  ي ووو  الشووويا وتشخيصوووا هلومع الشووويخلخ  الشووويه،يذكر عسووويم.الطفووول،و  اووود مووون إراقتوووه عاصوووما
 ومنظرها.

مور،و  د لوه يف العة فويمن ميووإن هذ  األنلار اليت   يفلحل منها أحود مون أبنواء الفنواء،واليت   تتخلو  مور 
وووا ري  لتشووهد  يقوو  البشوإن هوذ  األنوولار الويت تتعوواور تلوك اال.تبطوئ موورة فوال عووكء يف ملعودها املضووروب

فوو  علووم وييوو  أنلار ،و قدر مووا تشاء،وترسووم لكوول رلوول  أجلووه وأحلالووه و يف قبضوو  موودبرة،ختل  مووا تشوواء،وت
 « ..َحُْلُ  ما َيشاُء َوُهَل اْلَعِليُم اْلَقِديرُ »:وتقدير ققي 

هوووذ  النهايووو  ير هوووا يف مشوووهد مووون .و  بووود هلوووذ  النشوووأة انكمووو  املقووودرة مووون وايووو  كوووذلك مرسووولم  مقدرة
َويَوْلَم تَوُقلُم السَّاَعُ  يُوْقِسُم اْلُمْجرُِملَن ما لَِبثُولا َغوْْيَ »:ى نريق  القرآنمشاهد القيام ،حافل ابحلرك  واحللار عل

وُيتمل .ما لبثولا غوْي سواع :..فهكوذا يتضواءل يف حسوهم كول موا وراءهوم قبول هوذا اليلم،فيقسوملن« ساَع   
األرم أن يكووولن قسووومهم منصوووبا علوووى مووودة لبوووثهم يف القبلر،كموووا ُيتمووول أن يكووولن ذلوووك عووون لبوووثهم يف 
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ويصووورفلن عووون احلووو  والتقووودير الصوووحي  حوووَّت يووورقهم أولووول العلوووم « َكوووذِلَك كوووانُلا يُوْيَفُكووولنَ »أحيووواء وأمووولا .
ميانَ »:الصوووووحي  إىل التقووووودير الصوووووحي  َلَقوووووْد لَِبثْووووووُتْم يف ِكتووووواِب اّللَِّ ِإىل يوَوووووْلِم :َوقووووواَل الَّوووووِذيَن أُوتُووووولا اْلِعْلوووووَم َواْ ِ

ُتْم   تَوْعَلُملنَ .ةِ َفهذا يَوْلُم اْلبَوعْ .اْلبَوْعةِ   « ..َولِكنَُّكْم ُكنوْ
يا،فهم أهول احلياة الودن راء لاهرو وأولل العلم هي ء هم يف الغاله امليمنلن،الذين آمنلا ابلساع ،وأقركلا ما 

  يف ِكتوواِب اّللَِّ ْد لَِبثْووُتمْ َلَقو»لمووه وهم يورقون األموور هنوا إىل تقودير اّلِل وع.العلوم الصوحي  وأهول ا ميووان البصوْي
 د كووووان ذلووووك هوووولفق.قصووووْيا فهووووذا هوووول األجوووول املقوووودور،و  يهووووم نووووليال كووووان أم كووووان..« ِإىل يوَووووْلِم اْلبَوْعووووةِ 
ُتْم   تَوْعلَ »:امللعد،وقد هق   .« .ُملنَ َفهذا يَوْلُم اْلبَوْعِة َولِكنَُّكْم ُكنوْ

يووولم انلا يكوووذبلن بكوووالوووذين   مث حوووتم املشوووهد ابلنتيجووو  الكليووو  يف إمجوووال يصووولر موووا وراء   وووا حلووو  ابلظووواملني
َفووُع الَّووِذيَن لََلُموولا َمْعووِذَرهُتُْم َو  »:الوودين  يعتووه ..فووال معووذرة موونهم تقبوول و « تَوْعتَوُبلنَ ُهووْم ُيْسوو فَويَوْلَم ِووذ    يَونوْ

 عتاب .فاليلم يلم العقاب   يلم ال.عليهم أحد فيما فعلل ،أو يطله إليهم ا عتذار
 دهم وأكايبهم والطبع عل  قلوبهمذا الك ار لمنا 59 - 58الدرس الثامن:

العنووواق  نوووحل عاقبووو ومووون هوووذا املشوووهد البوووائك اليوووائك يووورقهم إىل موووا هوووم فيوووه مووون عنووواق وتكوووذيه،وتلك كا
وتوَ ثَول  َولَوَوَلَقْد َضَربْنا لِلنَّاِس يف هَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِِ مَ »:والتكذيه ْن أَنْووُتْم إِ :لَّوِذيَن َكَفوُروااُهْم آِبيَو   لَيَوُقولَلنَّ ِ ْن ِج وْ
ُ َعلى قُوُللِب الَِّذيَن   يوَ .ِإ َّ ُمْبِطُللنَ   « ..نَ ْعَلُمل َكذِلَك َيْطَبُع اّللَّ

لي الزمووووان وينط.ريووووهوهوووك نقلوووو  بعيوووودة يف الزمووووان واملكوووان ولكنهووووا عووووكء يف السوووويا ،وكأوا قريوووه موووون ق
طواب وفيووه موون  اط ااأ وو واملكان،فوإذا هووم موورة أخورى أمووام القرآن،وفيووه مون كوول مثوول وفيوه موون كوول  و  موون
انوه كول قلوه حوهل .يْيكل وسيل   يقاا القللب والعقلل وفيه من كَّت اللمسات امللحي  العميقو  التوأ

نولر مون  لا،ويف كووهول حانوه الونفك البشوري  يف كول حالو  مون حا هتو.وكل عقل يف كل بي و  وكول حمي 
أهووول  طووواوللن علوووىلن ابلتكوووذيه،بل يتيكوووذبلن بكووول آيووو ،و  يكتفووو -بعووود هوووذا كلوووه  -ولكنهم .أنلارهوووا

وتَوُهْم آِبيَو   لَيوَ »:إوم مبطلولن:العلم الصوحي ،فيقلللن عونهم «  ُمْبِطلُولنَ ِإْن أَنْووُتْم ِإ َّ :َفوُرواالَّوِذيَن كَ  ُقولَلنَّ َولَوِ ْن ِج وْ
ُ َعلووى قُولُوولِب ا»:..ويعقووه علووى هووذا الكفوور والتطوواول  ثل ...كووذلك« لنَ   يَوْعَلُموو لَّووِذينَ َكووذِلَك َيْطبَووُع اّللَّ

م  قرا  ت  بصوووْيهتفهي ء الوووذين   يعلمووولن مطملسووول القلووولب،  تتفووو.هوووذ  الطريقووو ،وملثل هوووذا السوووبه
م،وأن يطبووع لووى بصووْيهتومن مث يسووتحقلن أن يطمووك اّلِل ع.آايت اّلِل،متطوواوللن علووى أهوول العلووم واهلوودى

 على قللّبم،ملا يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذ  القللب 
 أوجيه إل  الصبر وااأهان 60رس الااسع:الد

مث ذيت ا يقوواع األخووْي يف السوولرة بعوود تلووك ا؟وول ت مووع املشووركني يف الكوولن والتوواري  ويف ذوات أنفسووهم  
ذيت ا يقوواع األخووْي يف صوولرة تلجيووه لقلووه .ويف أنوولار حيوواهتم،مث هووم بعوود ذلووك كلووه يكفوورون ويتطوواوللن .

..إنووه « فَاْصووِثْ ِإنَّ َوْعووَد اّللَِّ َحوو  ،َو  َيْسووَتِخفَّنََّك الَّووِذيَن   يُلِقنُوولنَ »:نيوموون معووه موون املوويمن - -الرسوولل 
الصووووث وسوووويل  املوووويمنني يف الطريوووو  الطليوووول الشووووائك الووووذي قوووود يبوووودو أحيوووواان بووووال وايوووو   والثقوووو  بلعوووود اّلِل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3408 

بووات علووى الوورغم موون اضووطراب الصووث والثقوو  والث.احل ،والثبووات بووال قلوو  و  زعزعوو  و  حووْية و  كووكل  .
ذلووك أوووم حمجلبوولن عوون العلووم حمروموولن موون أسووباب .اهلخوورين،ومن تكووذيبهم للحوو  وكووكهم يف وعوود اّللِ 

مهما يطل هوذا .فأما امليمنلن اللاصللن املمسكلن  بل اّلِل فطريقهم هل نري  الصث والثق  واليقني.اليقني
  وهكوووذا ختوووتم السووولرة الووويت بووودأت بلعووود اّلِل يف نصووور الطري ،ومهمووا هتجوووه وايتوووه وراء الضوووباب والغيووولم

ختتم ابلصووووث حووووَّت ذيت وعوووود اّلِل والصووووث كووووذلك علووووى حموووواو ت .الووووروم بعوووود بضووووع سنني،ونصوووور املوووويمنني
وتنتهك السوولرة ويف القلووه منهووا إيقوواع .ا سووتخفا  والزعزعوو  موون الووذين   يلقنلن.فيتناسوو  البوودء وااتووام

 ق  الذي   يكذب،واليقني الثابحل الذي   حلن ..التثبيحل القلي ابللعد الصا
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 مكي ة وآياأها أربع وثالثون ( سور  لقمان31)

 أهم أغراض السور  

لوووذي يعلوووم موووا لفطرة،وانزلوووه الوووذي خلووو  هوووذ  ا.جووواء هوووذا القووورآن الكووورمي ليخانوووه الفطووورة البشوووري   نطقها
لفطووورة ى هووذ  اجاء يعوورم علووو.ا،ويعر  مووداخلها ومسوووارّبايصوول  هلووا وموووا يصوولحها،ويعلم كيووو  حانبهوو

تكلينهوا  ليهوا أصوال يفعا قائمو  احلقيق  املكنلن  فيها من قبل واليت تعرفها قبل أن ختانه ّبذا القرآن،ألوو
لكوه العبواقة موع م انبو  و تلك هك حقيق  ا ع ا  بلجلق ااال  وتلحيد ،والتلجه إليوه وحود  اب.األول .

ذ  األرم هووموون قخووان  إ ووا تغشووى علووى الفطوورة غوولاش.املتجووه إىل خالقووه ابحلموود والتسووبي  .اللجوولق كلووه 
نا اوكء هوذا ه.الشوهلةوتغمرها غمرات من فلرة اللحم والدم وتنحر  ّبا عن الطريو  قفعوات مون اهلولى و 
ذي سووللب الوونهووا ابألالقوورآن ليخانووه الفطوورة  نطقهووا الووذي تعرفووه ويعوورم عليهووا احلقيقوو  الوويت غفلووحل ع

يما الفطرة،مسوتق تقيما موعشلفه ويقيم على أساس هذ  احلقيق  منهاج احليواة كله،مسوتقيما موع العقيدة،مسو
 على الطري  إىل ااال  اللاحد املدبر اابْي ..

عقيودة عوا  قضوي  الوهك ت.ريوهذ  السولرة املكيو   ولذج مون  واذج الطريقو  القرآنيو  يف رانبو  القلوه البشو
ه كيووو  يف أسووواليلسووولر املاإوا القضوووي  الووويت تعا؟هوووا . الوووذين احنرفووولا عووون تلوووك احلقيقووو يف نفووولس املشوووركني

ه ات الويت ختانو املويير كَّت،ومن زوااي منلع ،تتناول القله البشوري مون مجيوع أقطوار  وتلموك جلانبوه بشوَّت
 الفطرة وتلقظها ..

ويف . ئووهد  وكووكر آقتووه وحووتووتلخا هنووا يف تلحيوود ااووال  وعبا -قضووي  العقيوودة  -هوذ  القضووي  اللاحوودة 
 عمووا عوودا  موون والتخلووك ويف اتبوواع مووا أنووزل اّللِ .اليقووني ابهلخوورة ومووا فيهووا موون حسوواب ققيوو  وجووزاء عوواقل

 مأللفات ومعتقدات.
يف رانبوو    العجيووهوالسوولرة تتوولىل عوورم هووذ  القضووي  بطريقوو  تسووتدعك التوودبر  قرا  األسووللب القوورآين

 يف حاج  إىل تدبر هذا األسللب.وكل قاع إىل اّلِل .الفطر والقللب
 ه وقمر .مشس.رضه ا   وأ.وهل هذا الكلن الكبْي.إوا تعرم هذ  القضي  يف جمال العرم القرآين

 رر يف القوووووورآنكوووووولين يتكوووووووهووووووذا اجملووووووال ال.نباتووووووه وأكووووووجار  ..أجلا   و ار ،أملاجووووووه وأمطار .وووووووار  وليلووووووه
لب البشوووري  انه القلووويووو  عووون ا ميوووان والشووومائل،ختفيحيووول الكووولن كلوووه موووييرات اننقووو ،وآايت مبثل .الكرمي

 وتيير فيها وتستحييها،وشخذ عليها املسالك والدروب.
ت،تطوول   ربووع جل أومووع أن القضووي  واحوودة وجمووال العوورم واحوود،فإوا تعوورم يف السوولرة أربووع موورات يف 

  أسووللاب  متبعوودة،و كوول منهووا ابلقلووه البشووري يف ذلووك اجملووال الفسي ،مستصووحب  يف كوول موورة مووييرات جدي
للقلوه  متواع جيبو  فيوهوتتبع هوذ  ا؟ول ت وهوك تبودأ وتنتهوك بطريقو  ع.كذلك جديدا يف العرم والتنواول

 إىل جانه ما فيه من قواعك التأير وا ستجاب ..والعقل
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ن جوووونك تلووووك لسوووولرة مووووأن هووووذ  ا تبنينينينيدأ اجلولنينينينية اةود بكنينينينيد افتتنينينينياف السنينينينيورة ابةحنينينينيرل اةقطكنينينينية فتقنينينينيرر
 َن يُِقيُموولنَ الَّووِذي»:وهي ء انسوونلن هووم.كتوواب احلكيم،وهووك هوودى ورمحوو  للمحسووننياألحر ،هووك آايت ال

يير موومعهوا .ة وقضوي  العبواقة ّللِ ليقوني ابهلخور اقرر قضوي  فت« الصَّالَة َويُوْيتُلَن الزَّكاَة َوُهْم اِبهْلِخرَِة ُهْم يُلِقُنلنَ 
ِووْم وَ »نفسووك ملحوولا هوول أن  لووذي   يريوود أن اوموون ذا « لنَ ُمْفِلُحووأُول ِووَك ُهووُم الْ أُول ِووَك َعلووى ُهوودى  ِمووْن َرّبِِ
 يكلن من املفلحنيف.

ت خوذ تلوك اهلايعلم،ويت ويف ا؟انه اهلخر فري  من الناس يش ي هلل احلدية ليضل عن سبيل اّلِل بغوْي
مث ..« ِهوني  ْم َعوذاب  مُ َك هَلُوأُول ِو»:وهي ء يعاجلهم  يير نفسك ريو  مناسوه  سوتهزائهم آبايت اّللِ .هزوا

ومووووع ..«  َيْسووووَمْعهاا  َكووووَأْن  َْ َتْكثِ َوِإذا تُوْتلووووى َعَلْيووووِه آايتُنووووا َوىلَّ ُمْسوووو»:ميضووووك يف وصوووو  حركووووات هووووذا الفريوووو 
اضوو  يف لووتهكم الل اوموويير آخوور حيفووه مووع « كووأن يف أذنيووه وقوورا»:اللصوو  موويير نفسووك ُيقوور هووذا الفريوو 

ْرُ  بَِعذاب  أَلِيم  »:التعبْي ىل املويمنني يفصول مث يعولق إ.لا هكم امللحوارة هنوا فيهوا موا فيهوا مون الوتوالبش« فَوَبشِِ
ملسووتهزئني ن جوزاء اعووكوي ا مون فالحهووم الوذي أمجلووه يف أول السولرة ويبووني جوزاءهم يف اهلخرة،كمووا كشو  

َحق ووا،َوُهَل اْلَعزِيووُز  هوا َوْعووَد اّللَِّ ِديَن ِفيعِوويِم خالِوواُت النَّ ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُولا الصَّوواحِلاِت هَلُووْم َجنَّو»:املسوتكثين
 انه،وحانبهواجرة مون كول وهنوا يعورم صوفح  الكولن الكبوْي جموا  للثهوان الوذي يطوالع الفطو..« احلَِْكيمُ 

د  تَوَرْوَووا،َوأَْلقى غَوْْيِ َعَموماواِت بِ َخَلَ  السَّو»:بكل لسان،ويلاجهها ابحل  اهلائل الذي مير عليه الناس غافلني
ْتنووا ِفيهووا ِمووْن ُكوولِِ َزْوج   َن السَّووماِء موواء  فَأَنْوبوَ نْوزَْلنا ِموو  ،َوأَ أْلَْرِم َرواِسووَك أَْن َاِيووَد ِبُكْم،َوبَووةَّ ِفيهووا ِمووْن ُكوولِِ قابَّوويف ا
اليت لوولب الشووارقة،البيووه القوأمووام هووذ  األقلوو  الكلنيوو  الوويت هتوولل احلووك وتبوود  الشووعلر ذخووذ بت..« َكوورمي  

يَن ِمووْن ُقونِووِهف بَووِل لَووَ  الَّووذِ خَ  موواذا فَووَأُروين .هووذا َخْلووُ  اّللَِّ »:ك توورى خلقووه اهلائوول العظوويمععوول ّلِل كووركاء وهوو
بقضووواايها  ؟للووو  األوىل  تنتهوووك ا..وعنووود هوووذا ا يقووواع الكووولين الضوووخم العميووو« الظَّووواِلُملَن يف َضوووالل  ُمبِوووني  

 ومييراهتا معروض  يف ساح  الكلن الكبْي.
ب جديوود ل ذاتووه  سوولل  اجملواذاهتووا يف ة فتبنينيدأ منينين ىلنينيمل  فنينيوس آدمينينية،وتتناول القضنينييةفأمنيا اجلولنينية الثا ينيني
ف إوووووا ظهرهووووا الفريوووودمحلكموووو  وموووا فمووووا نبيعووو  هووووذ  ا« َوَلَقووووْد آتَوْينوووا لُْقموووواَن احلِْْكَموووو َ »..وموووييرات جديوووودة 

ااطووولة و .ا  احلكوويم .هوول ا عووو فهووذ  هوووك احلكموو  وهوووذا« أَِن اْكوووُكْر ّللَِّ »:تووتلخا يف ا عوووا  ّلِل ابلشووكر
صوواحبها قوود ن العيه،مووفهك نصوويح  مووثأة .نصوويح  حكوويم  بنووه:التاليوو  هووك اعووا  لقمووان  بنووه ابلنصيح 

قوورر قضووي  نصوويح  تهووذ  ال.وهك نصوويح  غووْي متهموو ،فما ميكوون أن تووتهم نصوويح  والوود لللد .أويت احلكموو 
ات   ومعهووا مووويير ت النفسووويّبووذ  املووييرا التلحيوود الوويت قررهتوووا ا؟للوو  األوىل وقضووي  اهلخووورة كووذلك مصوووحلب 

وووْرَ  َلظُْلوووم  َعِظووويّللَِّ ِإنَّ رِْ  ابِ اي بُوووَبَّ   ُتْشووو:َوِإْذ قووواَل لُْقمووواُن ِ بْنِوووِه َوُهوووَل يَِعظُوووهُ »:جديووودة وييكووود هوووذ  ..« م   الشِِ
َنا اَوَوصَّو»:القضي   يير آخر فيعرم لعالق  األبلة واألملم   سللب يفيخ انعطافا ورمح  نْ يوْ سواَن ِبلاِلَديْوِه ْ ِ

هلووذين اللالدين،فيقوودمها  ّلِل ابلشووكر ضووي  الشووكرويقوورن ق« مَحََلْتووُه أُُمووُه َوْهنووا  َعلووى َوْهوون  َوِفصووالُُه يف عوواَمنْيِ 
 « ..أَِن اْكُكْر ِ  َوِللاِلَدْيكَ »:عليها
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قدموووو  علووووى وىل،املألامث يقوووورر القاعوووودة األوىل يف قضووووي  العقيوووودة،وهك أن وكوووويج  العقيوووودة هووووك اللكوووويج  
 َوِإنْ »:ألوىلللكوويج  الوعلى مووا يف هووذ  اللكوويج  موون انعطووا  وقوولة إ  أوووا  ليوو  .وكوويج  النسووه والوودم

ُهما يف ما،َوصواجاَهداَ  َعلى أَْن ُتْشرَِ  يب ما لَْيَك َلَك بِِه ِعْلم  َفال ُتِطْعهُ  ِبْع َسوِبيَل َموْن الوُدنْيا َمْعُروفوا ،َواتَّ  ِحبوْ
وونَوبُِِ كُ مُثَّ ِإَ َّ َمووْرِجُعُكْم فَووأُ »:ويقوورر معهووا قضووي  اهلخوورة«.َ َّ أانَب إِ  ذ  القضووي  هووويتبووع ..« ُتْم تَوْعَملُوولنَ ْم ِ ووا ُكنوْ

لبشووري وهوول االلجوودان  يصوولر عظموو  علووم اّلِل وققتووه ومشللووه وإحانته،تصووليرا يوورتعا لووه  وويير هائوول وهوول
ووووا ِإْن تَووووُك ِمْثقوووواَل حَ اي بُووووَبَّ إِ »:يتابعووووه يف اجملووووال الكوووولين الرحيووووه  يف ،فَوَتُكْن يف َصووووْخرَة ،أَوْ ْن َخووووْرَقل  بَّوووو   ِموووووَّ

ووووماواِت أَْو يف اأْلَْرِم َذِْت ِّبَووووا اّللَُّ  َ َلِطيوووو.السَّ   ع لقمووووان وصوووويته  بنووووه بتكوووواليمث يتوووواب..«    َخبِووووْي  ِإنَّ اّللَّ
لويت هو  املتاعوه امون ملاج تتبعه هوذا وذلوكالعقيدة،ابألمر ابملعرو  والنهك عن املنكر،والصث علوى موا يسو

 َعلوى َواْصوِثْ »:ْي سوه إىل غو  بد أن تلاجه صاحه العقيدة،وهل حطل ّبا ااطولة الطبيعيو ،فيتجاوز ّبوا نف
علووى املصوواب  ملنكوور والصووثلنهووك عوون اومووع األموور ابملعوورو  وا..« مووا َأصوواَبَك ِإنَّ ذلِووَك ِمووْن َعووْزِم اأْلُُموولرِ 

 ب الداعك إىل اّلِل.أق.األقب اللاجه
ِا يف اأْلَْرِم اِس َو  َاْووَ  لِلنَّووَو  ُتَصووعِِْر َخوودَّ »:أ  يتطوواول علووى الناس،فيفسوود ابلقوودرة مووا يصوول  ابلكووالم

َ   ُيُُِه ُكلَّ ُرْتال  َفُخلر   لاِت َلَصوْلُت أْلَْصواِإنَّ أَْنَكَر . َصْلِتكَ اْغُضْخ ِمنْ وَ ْشِيَك َواْقِصْد يف مَ .َمَرحا ،ِإنَّ اّللَّ
ثاني ،وقوود ذ  ا؟للوو  التنتهووك هوو وبووه.واملوويير النفسووك بتحقووْي التصووعْي والنفخوو  ملحوولا يف التعبْي..« احْلَِمووْيِ 

 عا؟حل القضي  ذاهتا يف جماهلا املعهلق، ييرات جديدة و سللب جديد.
ر منتوزع مصوحلب   ويي،واةرض تبدأ بكرض القضية اةك ودة يف جمال السنيلاوات.ت تبدأ اجلولة الثالثة .

ْوا أَنَّ أََ ْ تَووورَ »: يشووكرونمون عالقوو  البشور ابلسووماوات واألرم وموا فيهووا مون نعووم سوخرها اّلِل للنوواس وهوم  
َ َسوخََّر َلُكوْم موا يف السَّوماواِت َوموا يف اأْلَْرِم َوَأْسوَب َ  اِقُل النَّواِس َموْن ُاو َوِمنَ .لواِهرَة  َوابِننَو    ْم نَِعَموهُ َعلَوْيكُ  اّللَّ

اّلِل مسووووتنكرا موووون  بوووودو ا؟وووودل يفياملوووويير  ويف لوووول هووووذا..« يف اّللَِّ بِغَووووْْيِ ِعْلووووم  َو  ُهوووودى  َو  ِكتوووواب  ُمنِووووْي  
 ِبُعلا موا أَنْووَزَل اّللَُّ  هَلُُم اتَّ ذا ِقيلَ َوإِ »:مث يتابع استنكار ملق  الكفر وا؟ملق.الفطرة،اجه القللب املستقيم  .

َولَوووْل كووواَن أَ »:يير ريووو  ووولس،يتبعوووه وهووول ملقووو  سوووخي  مطم..« ُع موووا َوَجوووْدان َعَلْيوووِه آابَءانبَوووْل نَوتَّبِووو:قاُللا
قضووي  ا ميووان بخوورة مرتبطوو  زاء يف اهلوموون مث يعوورم قضووي  ا؟وو..« الشَّووْيطاُن يَووْدُعلُهْم ِإىل َعووذاِب السَّووِعِْيف

َوَموْن  . عاِقَبُ  اأْلُُمولِر .ِة اْلُلْيقى َوِإىَل اّللَِّ  اِبْلُعْروَ َتْمَسكَ فَوَقِد اسْ َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اّللَِّ َوُهَل حُمِْسن  »:والكفر
َ َعلِويم  »:ي إىل علوم اّلِل اللاسوع الودق ويشوْي..« ُللاا َعمِ َكَفَر َفال َُيْزُْنَك ُكْفرُُ  إِلَْينا َمْرِجُعُهْم،فَونُونَوبِِ ُوُهْم  ِ  ِإنَّ اّللَّ

 «.ِبذاِت الُصُدورِ 
وقورب ختوام ا؟للو  ..« ذاب  َغلِويج  ِإىل َعو ُ َتُِِعُهْم قَِليال  مُثَّ َنْضوَطُرُهمْ »:ه ذلك العرم بتهديد ري ويصح

ال  اللاحووود ا  اباووويقفهوووم وجهوووا للجوووه أموووام منطووو  الفطووورة وهوووك تلاجوووه هوووذا الكووولن،فال الوووك إ  ا عووو  
 « ..ْكثَورُُهْم   يَوْعَلُملنَ ،َبْل أَ احْلَْمُد ّللَِّ :ُقلِ .اّللَُّ :لُلنَّ ْرَم لَيَوقُ َولَِ ْن َسأَْلتَوُهْم َمْن َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَ »:الكبْي
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ال حودوق   وا نشواء بويف االو وحتم ا؟لل   شهد كلين يصولر امتوداق علوم اّلِل بوال وايو ،وانطال   مشوي ته
ِم ِموْن َكوَجرَة  يف اأْلَرْ  نَّ مواأَ ْل َولَو»:واعل من هذا قليال كلنيا على البعوة وا عواقة وعلوى االو  وا نشواء

َعُ  َأْ ُوور  مووا نَِفوودَ  َ َعزِيووز  َحكِ .موواُت اّللَِّ ْت َكلِ أَقْوالم  َواْلَبْحووُر مَيُووُدُ  ِمووْن بَوْعووِدِ  َسووبوْ مووا َخْلُقُكووْم َو  بَوْعووُثُكْم .يم  ِإنَّ اّللَّ
 « ..ِإنَّ اّللََّ  َِيع  َبِصْي  .ِإ َّ َكنَوْفك  واِحَدة  

 ل يطولل فيودخللليول وهومشوهد ا.أ اجلولة الرابكة  ش د  وين ذ  جيقنياع ىلنياه يف القلنيب البشنير وتبد
ر مسوخرين ك والقموومشوهد الشوم.يف جسم النهار وميتد والنهوار وهول يطولل فيودخل يف جسوم الليول وميتد

ا اس و وووووومووووووا وابلنوووووويف فلكيهمووووووا اووووووراين يف حوووووودوق مرسوووووولم  إىل وقووووووحل   يعلمووووووه إ  خالقهمووووووا اابووووووْي ّب
َ يُولِلُج اللَّْيووَل يف النَّهواِر َويُول »:يعملولن َك َواْلَقَموَر ُكول  َاْوورِي ِإىل للَّْيِل،َوَسووخََّر الشَّومْ هواَر يف اِلُج النَّ أََ ْ تَووَر أَنَّ اّللَّ

َ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َخبِووْي   علووى القضووي   ىل الفطوورةإلكوولين قليلووه ااملشووهد  ويتخووذ موون هووذا..« َأَجوول  ُمَسووم ى،َوأَنَّ اّللَّ
َ ُهووَل احْلَووُ  َوأَنَّ مووا يَووْدُعلَن ِموونْ »:املعهوولقة َ ُهووَل اْلَعلِوواْلباِنووُل وَ  ُقونِووهِ  ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ ويلمووك ..« ُك اْلَكبِووْيُ أَنَّ اّللَّ

َعْورِي   اْلُفْلوكَ  تَووَر أَنَّ أَ َْ »:حورالقللب  يير آخر من نعم  اّلِل على النواس يف صولرة الفلوك الويت عوري يف الب
لفطوورة حووني تلاجووه هوولل أمووام منطوو  ا ذا بوولقفهمهووويعقووه علووى « يف اْلَبْحووِر بِِنْعَمووحِل اّللَِّ لِووُْيَِيُكْم ِمووْن آايتِووِهف
 علووى قضووي  نطوو  قلوويالالووذي يبعوودها عوون ابرئهووا ويتخووذ موون هووذا امل البحوور جموورقة موون غوورور القوودرة والعلووم

َ ُرِْلِصوونيَ َوِإذا َغِشوويَوُهْم َمووْلج  َكالظُلَوو»:التلحيوود ُهْم ُمْقَتِصوود  َومووا مَّا َْنَّوواُهْم ِإىَل الْووَثِِ لوودِِيَن،فَولَ ا لَووُه ِل َقَعووُلا اّللَّ  َفِموونوْ
ألكث،وهوول يقورر قضووي  رهم ابهلولل اهول لووه يوذكو و ناسوب  مولج البحوور ..« َاَْحوُد آِبايتِنوا ِإ َّ ُكووُل َختَّوار  َكُفوولر  

َواْخَشوْلا .لا َربَُّكمْ اُس اتوَُّقوَهوا النَّواي أَيوُ »:يت   يفصولها يف الودنيا هوللاهللل الذي يفصم وكائ  الدم الو.اهلخرة
غُورَّنَُّكُم احْلَيواُة الوُدنْيا َفال توَ .ْعوَد اّللَِّ َحو   وَ ِإنَّ .ْي ا  َكوالِوِدِ  يَوْلما    َاْزِي واِلد  َعْن َوَلِدِ ،َو  َمْلُللق  ُهَل جاز  َعْن و 

حووتم السوولرة آبيوو  تقوورر    لووه الكيووانالووذي يرعوو وعنوود هووذا املقطووع وهووذا املوويير..« ّللَِّ اْلغَووُرورُ َو  يَوغُوورَّنَُّكْم ابِ 
َ ِعْنودَ »:القضااي الويت عا؟تهوا مجيعوا،يف إيقواع قولي عميو  مرهولب يَوْعَلُم ،َويُونَوِزُِل اْلَغْيوَة،وَ ُم السَّواَع ِ ُ  ِعْلوِإنَّ اّللَّ

َ عَ . َاُوولتُ يِِ أَْرم   َِ نَوْفووك   موواذا َتْكِسووُه َغوودا ،َوما تَووْدرِي َومووا تَووْدرِي نَوْفووك  .مووا يف اأْلَْرحامِ  « لِوويم  َخبِووْي  ِإنَّ اّللَّ
.. 

  كووورمي يف معا؟ووولقووورآن الاهوووذ  ا؟ووول ت األربوووع  سووواليبها ومييراهتوووا وق ئلهوووا وآايهتوووا  ووولذج مووون أسوووللب 
ه بوا وموا تصول  يصول  هلو ابْي  واا.القللب.هذا األسللب املختار مون خوال  هوذ  القلولب العلويم  وداخلها

 من األساليه ..
نووني منهووا موون ني كوول ايفنعرم هووذ  ا؟وول ت األربووع يف قرسووني ملووا بوو.واهلن أنخووذ يف تفصوويل هووذا ا مجووال

 تراب  واتسا  ..
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 [19إل   1اآليات :(31]سور  لقمان )الوحد  ا ول  : 

 ص ات المؤمنين وص ات الكافرين 

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّلْ 
َن الصَّووالَة َويُوْيتُوولَن ( الَّووِذيَن يُِقيُموول 3ْحِسووِننَي )( ُهوودى  َوَرمْحَوو   لِْلمُ 2( تِْلووَك آايُت اْلِكتوواِب احلَِْكوويِم )1ا  )} 

ِووْم َوأُول ِووَك ُهووُم اْلُمْفلِ أُول ِووَك َعلووى ُهوودى  ِموو (4الزَّكوواَة َوُهووْم اِبهْلِخوورَِة ُهووْم يُلِقنُوولَن ) َن النَّوواِس ( َوِموو5َن )ُحوول ْن َرّبِِ
( َوِإذا 6َعوذاب  ُمِهوني  ) ها ُهوُزوا  أُول ِوَك هَلُومْ َويَوتَِّخوذَ   ِعْلوم  َمْن َيْشَ ِي هَلْوَل احْلَوِديِة لُِيِضولَّ َعوْن َسوِبيِل اّللَِّ بِغَوْْيِ 
وْرُ  بَِعوذا وَ أُُذنَوْيوهِ  نَّ يف تُوْتلوى َعَلْيوِه آايتُنوا َوىلَّ ُمْسوَتْكِثا  َكوَأْن َ ْ َيْسوَمْعها َكوأَ  ( ِإنَّ الَّوِذيَن آَمنُوولا 7ب  أَلِويم  )قْورا  فَوَبشِِ

َخلَوووَ   (9حلَِْكووويُم )ْعوووَد اّللَِّ َحق وووا َوُهوووَل اْلَعزِيوووُز اوَ ( خالِوووِديَن ِفيهوووا 8َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت هَلُوووْم َجنَّووواُت النَّعِووويِم )
بَّووو   َوأَنْوزَْلنوووا ِموووَن بَوووةَّ ِفيهوووا ِموووْن ُكوولِِ قايوووَد ِبُكووْم وَ ْن اَِ أَ ْرِم َرواِسوووَك السَّووماواِت بِغَوووْْيِ َعَمووود  تَوَرْوَوووا َوأَْلقوووى يف اأْلَ 

ِل ْن ُقونِووِه بَووِمووْلووُ  اّللَِّ فَووَأُروين موواذا َخلَووَ  الَّووِذيَن ( هووذا خَ 10السَّووماِء موواء  فَأَنْوبَوْتنووا ِفيهووا ِمووْن ُكوولِِ َزْوج  َكوورمي  )
ووا َيْشووُكُر لِنَوفْ َمووْن َيْشووُكرْ َمووَ  أَِن اْكووُكْر ّللَِِّ وَ ( َوَلَقووْد آتَوْينووا لُْقموواَن احلِْكْ 11الظَّوواِلُملَن يف َضووالل  ُمبِووني  ) ِسووِه  فَِإ َّ

يود  ) َ َغوِب  محَِ وْرَ  لَ ُتْشورِْ  ابِ   بْنِوِه َوُهوَل يَِعظُوُه اي بُوَبَّ   ( َوِإْذ قواَل لُْقموانُ 12َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ اّللَّ م  ظُْلوّللَِّ ِإنَّ الشِِ
ْنساَن ِبلاِلَدْيِه مَحََلْتُه أُُمُه وَ 13َعِظيم  ) َنا اْ ِ ْر ِ  َوِللالِوَدْيَك ُه يف عواَمنْيِ أَِن اْكوكُ ْهن  َوِفصوالُ وَ ْهنا  َعلى ( َوَوصَّيوْ

ُهما يف الوُدنْيا وَ موا ال ُتِطْعهُ  َلَك بِِه ِعْلم  فَوَوِإْن جاَهداَ  َعلى أَْن ُتْشرَِ  يب ما لَْيكَ  (14ِإَ َّ اْلَمِصُْي ) صواِحبوْ
وووُتْم تَوْعَملُووولنَ أُنَوبُِِ ُكمْ ُكْم فَوووَمْعُروفوووا  َواتَّبِوووْع َسوووِبيَل َموووْن أانَب ِإَ َّ مُثَّ ِإَ َّ َموووْرِجعُ  وووا ِإْن تَوووُك 15 ) ِ وووا ُكنوْ ( اي بُوووَبَّ ِإوَّ

ُ ِإنَّ   اأْلَْرمِ يف أَْو  تِ ِمْثقوواَل َحبَّوو   ِمووْن َخووْرَقل  فَوووَتُكْن يف َصووْخرَة  أَْو يف السَّووماوا َ َلِطيوو   َخبِووْي  َذِْت ِّبَووا اّللَّ  اّللَّ
َك ِموووْن َعوووْزِم َعلوووى موووا َأصووواَبَك ِإنَّ ذلِووو ِر َواْصوووِثْ ْلُمْنَكووو( اي بُوووَبَّ أَقِوووِم الصَّوووالَة َوْأُموووْر اِبْلَمْعوووُروِ  َوانْوووَه َعوووِن ا16)

َ  ِم َمَرحووا  ِإنَّ  َاْووِا يف اأْلَرْ ( َو  ُتَصووعِِْر َخوودََّ  لِلنَّوواِس َو 17اأْلُُموولِر ) ( 18ُخوولر  )ُيُِووُه ُكوولَّ ُرْتووال  فَ   اّللَّ
 { (19 )ُت احْلَِمْيِ ِت َلَصلْ َواْقِصْد يف َمْشِيَك َواْغُضْخ ِمْن َصْلِتَك ِإنَّ أَْنَكَر اأْلَْصلا

 من ص ات المؤمنين المهادين 5 - 1الدرس ا ول: 

زَّكاَة،َوُهْم اِبهْلِخورَِة  الصَّالَة َويُوْيتُلَن الَن يُِقيُملنَ ،الَِّذيُهدى  َوَرمْحَ   لِْلُمْحِسِننيَ . احلَِْكيمِ تِْلَك آايُت اْلِكتابِ .ا »
 « ..نَ ْفِلُحل أُولِ َك َعلى ُهدى  ِمْن َرّبِِِْم َوأُولِ َك ُهُم اْلمُ .ُهْم يُلِقُنلنَ 

للتنبيوه إىل « تِْلَك آايُت اْلِكتواِب احلَِْكويمِ »:ا  واوا خبار عنه« ميم. م.أل ».ا فتتا  ابألحر  املقطع 
واختيوار  -علوى حنول موا تقودم يف السولر املبودوءة ابألحور   -أن آايت الكتاب من جونك تلوك األحور  

وصوو  الكتوواب هنووا ابحلكموو ،ألن ملضوولع احلكموو  مكوورر يف هووذ  السلرة،فناسووه أن حتووار هووذا اللصوو  
ووصوو  الكتوواب ابحلكموو  يلقووك عليووه .ه علووى نريقوو  القوورآن الكرميموون أوصووا  الكتوواب يف جوول  املناسوو

لووالل احليوواة وا راقة،فكأ ووا هوول كووائن حووك متصووو  ابحلكموو  يف قللووه وتلجيهه،قاصوود ملووا يقلل،مريوود ملوووا 
وفيوووووه .ولوووووه كخصوووووي  ذاتيووووو   يزة.وفيوووووه حرك .وفيوووووه حياة.فيه رو .وإنوووووه لكوووووذلك يف صوووووميمه.يهووووود  إليه

ن يعيشلن معه وُييولن يف لالله،ويشوعرون لوه  نوني وعواوب كالتجواوب بوني وله صحب  ُيك ّبا م.إيناس
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فهوذ  حالوه « ُهدى  َوَرمْحَ   لِْلُمْحِسِننيَ ».أو آايته.احلك واحلك،وبني الصدي  والصدي   هذا الكتاب احلكيم
هدى يهوووديهم إىل الطريوو  اللاصووول الوووذي   يضووول .أن يكووولن هوودى ورمحووو  للمحسووونني.األصوولي  الدائمووو  .

ورمح   ا يسكبه اهلدى يف القله من راح  ونمأنين  وقرار وما يقلق إليه من كسوه وخوْي وفوال  .سالكل 
و ا يعقد  من الصالت والرواب  بني قللب املهتدين به مث بني هذ  القلولب ونولاميك الكولن الوذي تعويا 

 الفطر اليت   تزي  .. فيه،والقيم واألحلال واألحداّ اليت تتعار  عليها القللب املهتدي ،وتتعار 
وإقاموو  الصووالة وأقا هووا ..« الَّووِذيَن يُِقيُموولَن الصَّووالَة،َويُوْيتُلَن الزَّكوواَة،َوُهْم اِبهْلِخوورَِة ُهووْم يُلِقنُوولنَ »:وانسوونلن هووم

على وجههوا ويف وقتهوا أقاء كوامال تتحقو  بوه حكمتهوا وأيرهوا يف الشوعلر والسولل ،وتنعقد بوه تلوك الصول  
وإيتوواء .لقلووه والوورب،ويتم بووه هووذا األنووك ابّلِل وتووذو  حالوتووه الوويت تعلوو  القلوولب ابلصووالة .اللييقوو  بووني ا

الزكووووواة ُيقووووو  اسوووووتعالء الووووونفك علوووووى كوووووحها الفطري،وإقامووووو  نظوووووام حليووووواة ا؟ماعووووو  يووووورتكن إىل التكافووووول 
  و  اللاجوووودون فيووووه وانروموووولن الثقوووو  والطمأنينوووو  وموووولقات القلوووولب الوووويت   يفسوووودها الوووو   واوووود.والتعاون

واليقوووني ابهلخووورة هووول الضووومان ليقظووو  القلوووه البشوووري،وتطلعه إىل موووا عنووود اّلِل،واسوووتعالئه علوووى .احلرموووان .
أوها  األرم،وترفعه على متاع احلياة الدنيا ومراقبو  اّلِل يف السور والعلون ويف الودقي  وا؟ليول واللصولل إىل 

َ َكأَنَّوَك تَوورَاُ  فَوِإْن َ ْ َتُكوْن ا ِ » :فقوال - -قرج  ا حسان اليت س ل عنهوا رسولل اّلِل  ْحَسواُن أَْن تَوْعبُوَد اّللَّ
 .. 1892«تَورَاُ  فَِإنَُّه يَورَاَ  

 كوفافي  اوودونن تفوت  و مووهوي ء انسونلن هوم الوذين يكولن الكتواب هلوم هودى ورمحو  ألووم  وا يف قلولّبم 
يووه وأهدافووه لن مراملر،ويوودركيف صووحب  هووذا الكتوواب راحوو  ونمأنينوو  ويتصووللن  ووا يف نبيعتووه موون هوودى ون

 ن هوذا القورآنوإ.لطريو احلكيم ،وتصطل  نفلسهم عليه،وهك ابلتلافو  والتناسو  ووحودة ا عا ،ووضول  ا
 حووه ل عليووه يفليعطووك كوول قلووه  قوودار مووا يف هووذا القلووه موون حساسووي  وتفووت  وإكوورا  وبقوودر مووا يقبوو

  فرفوو  واحلنووونيليووه ابلر ملشوواعر املتلجهوو  إإنووه كووائن حووك يعووان  القلوولب الصووديق ،وااوب ا.وتطلووع وإعزاز
ْم،َوأُول ِوَك  ِموْن َرّبِِِ لوى ُهودى  عَ أُول ِوَك »..وأول ك الذين يقيمولن الصوالة وييتولن الزكواة وهوم يلقنولن ابهلخورة 

الضووووالل يف   ،انج موووونوموووون هوووودي فقوووود أفل ،فهوووول سووووائر علووووى النلر،واصوووول إىل الغايوووو.«ُهووووُم اْلُمْفِلُحوووولنَ 
مووع قورة  اسوو  خطووا لضووالل يف اهلخوورة وهوول مطموو ن يف رحلتووه علووى هووذا الكلكووه تتنالوودنيا،ومن علاقووه ا

 ق.األفال  ونلاميك اللجلق فيحك ابألنك والراح  والتجاوب مع كل كائن يف اللجل 
 من ص ات الك ار المماندين 7 - 6الدرس الثاني:

حووولن يف هلخرة،املفلابلقنلن ة،املأول وووك املهتووودون ابلكتووواب وآايته،انسووونلن،املقيملن للصوووالة،امليتلن للزكوووا
 يِة لُِيِضولَّ َعوْن َسوِبيلِ َل احْلَودِ هَلْوْشوَ ِي َوِموَن النَّواِس َموْن يَ »:ويف مقوابلهم فريو .أول ك فريو  ..الدنيا واهلخرة .

َتْكِثا  َكوووووَأْن َ ْ نوووووا َوىلَّ ُمْسوووووَلْيوووووِه آايتُ عَ ِإذا تُوْتلوووووى وَ .ِهوووووني  أُول ِوووووَك هَلُوووووْم َعوووووذاب  مُ .اّللَِّ بِغَوووووْْيِ ِعْلوووووم  َويَوتَِّخوووووَذها ُهُزوا  
ْرُ  بَِعذاب  أَلِيم  .َيْسَمْعها،َكَأنَّ يف أُُذنَوْيِه َوْقرا    .. «فَوَبشِِ

                                                 
 (4777[)12/ 16املكنز ] -صحي  البخارى-1892
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 ليفو  ا نسوانتليو  بل  وهلل احلدية كل كالم يلهوك القلوه وذكول اللقوحل،و  يثمور خوْيا و  يوييت حصويل 
الم نبيعتهوووا قووورر ا سوووهذ  اللليفووو  الووويت ي.املسوووتخل  يف هوووذ  األرم لعمارهتوووا اباوووْي والعووودل والصوووال 

مووان ويف كوول يف كوول ز  والنا عوام لتصوولير  وولذج موون النواس ملجوولق.وحودوقها ووسائلها،ويرسووم هلووا الطريوو 
 مكان.

ن بود كوان النضور وقو.ألوىلوبعخ الرواايت تشْي إىل أنه كوان تصوليرا حلواقّ معوني يف ا؟ماعو  ا سوالمي  ا
ذاهبني  نريووو  الووويفألسوووانْي الفووورس وقصوووا أبطووواهلم وحوووروّبم مث الوووك احلووواّر يشووو ي الكتوووه انتليووو  

 ا سوتغناء ّبوا عون قصواو حماو  أن اذّبم إىل  اع تلوك األسوانْي  - -لسماع القرآن من رسلل اّلِل 
قوا مون النواس صولر فرييوهل .ولكن النا أعم من هذا احلواقّ ااواص إذا صو  أنوه وارق فيوه.القرآن الكرمي

لوذي نزلوحل ا  املكوك وقد كان قائموا علوى عهود الودعلة األوىل يف اللسو.،قائما يف كل حنيواض  السمات
 فيه هذ  اهلايت.

يبووذل تلووك األمثوووان .هتويشوو يه  يايه بلقته،يشوو يه  الووه ويشووو  ..« َوِمووَن النَّوواِس َمووْن َيْشووَ ِي هَلْوووَل احْلَووِديةِ »
ْن َسوِبيِل لُِيِضولَّ َعو»ذا اللهول يعواق و  يعلق،يشو ي هوالغالي  يف هلل رخيا،يفب فيه عمور  اندوق،الوذي   

سووِيئ    وهوليرموك عوون حكمو ن علوم،و عوفهول جاهول حمجولب،  يتصوور  « اّللَِّ بِغَوْْيِ ِعْلوم  َويَوتَِّخوَذها ُهووُزوا  
 يه احلياة.ي ينف  فيضل نفسه ويضل غْي  ّبذا اللهل الذ.الني  والغاي ،يريد ليضل عن سبيل اّللِ 

  ومن مث يعووا.اسيوواة وللنوواألقب يتخووذ سووبيل اّلِل هزوا،ويسووخر موون املوونهج الووذي ر ووه اّلِل للح وهوول سووِيئ
ووصوو  .. «اب  ُمِهووني  ْم َعووذأُول ِووَك هَلُوو»:القوورآن هووذا الفريوو  ابملهانوو  والتهديوود قبوول أن يكموول رسووم الصوولرة

 لمي.يله القسبالعذاب  نه مهني مقصلق هنا للرق على سلء األقب وا ستهزاء  نهج اّلِل و 
وهووول « ْن َ ْ َيْسوووَمْعهاْكِثا  َكوووأَ  ُمْسوووتَ َوِإذا تُوْتلوووى َعَلْيوووِه آايتُنوووا َوىلَّ »:مث ميضوووك يف اسوووتكمال صووولرة ذلوووك الفريووو 

ذ  إىل هقووْي هوو ينوو  توودعلومن مث يعا؟ووه بولخزة مه.مشوهد فيووه حركوو  ترسووم هي و  املسووتكث املعوورم املسووتهني
رميو ،وإ  فموا يسومعها ت اّلِل الكن  واع آايوكأن هذا الثقل يف أذنيه ُيجبوه عو« ْقرا  َكَأنَّ يف أُُذنَوْيِه وَ »:اهلي  

وورْ »:لاتهكم ملحووبووويتمم هووذ  ا كووارة انقوورة .إنسووان لووه  ووع مث يعوورم عنهووا هووذا ا عوورام الووذميم ُ  فَوَبشِِ
 زئني كثين املستهتلي  ابملفما البشارة يف هذا امللضلع إ  نلع من التهكم املهني ي« بَِعذاب  أَلِيم  

 جهاء المؤمنين في ال نة 9 - 8الدرس الثالث:

 عاملني،الوووذينيمنني الو ناسوووب  احلووودية عووون جوووزاء الكوووافرين املسوووتكثين املعرضوووني يتحووودّ عووون جوووزاء املووو 
َعِملُوولا  آَمنُوولا وَ لَّووِذينَ اِإنَّ »:هودّ عوونهم يف صوودر السولرة ويفصوول كووي ا موون أمور فالحهووم الووذي أمجلووه هنوا 

 « ..يُز احلَِْكيمُ ُهَل اْلَعزِ ق ا،وَ حَ صَّاحِلاِت هَلُْم َجنَّاُت النَِّعيِم،خاِلِديَن ِفيها َوْعَد اّللَِّ ال
فطبيعوو  هووذ  العقيوودة تقتضووك أ  .وحيثمووا ذكوور ا؟ووزاء يف القوورآن الكوورمي ذكوور قبلووه العموول الصوواحل مووع ا ميان

  إ ووا هوول حقيقوو  حيوو  فاعلوو  متحركوو ،ما تكوواق يظوول ا ميووان يف القلووه حقيقوو  جموورقة راكوودة معطلوو  مكنلنوو
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تسووتقر يف القلووه ويووتم اامهووا حووَّت تتحوور  لتحقوو  ذاهتووا يف العموول واحلركوو  والسوولل  ولتوو جم عوون نبيعتهووا 
 ابهلتر البارزة يف عا  اللاقع،املنب   عما هل كائن منها يف عا  الضمْي.

هلووم هووذ  ا؟نووات .. «ِديَن ِفيهووايِم خالِووْم َجنَّوواُت النَّعِووهَلُوو»وهووي ء الووذين آمنوولا وحققوولا إميوواوم ابلعموول الصوواحل 
ن يلجوه علوى أعلوى العبواق  ضول ااوال فقد بل  من ف« َوْعَد اّللَِّ َحق ا».وهذا االلق هقيقا للعد اّلِل احل 

 َل اْلَعزِيوووزُ َوُهووو»يوووع  نفسوووه ا حسوووان إلووويهم جوووزاء إحسووواوم ألنفسوووهم   لوووه سوووبحانه  وهووول الغوووب عووون ا؟م
 القاقر على هقي  وعد ،احلكيم يف اال  واللعد والتحقي ...« احلَِْكيمُ 

 من مأاهر قدر  هللا الدالة عل  وحدانياه 11 - 10الدرس الرابع:

ا برهانوه هول هوذو لوك كلوه ذآيو  .وآي  القدرة،وآي  احلكمو ،وبرهان تلوك القضوااي السوابق  يف سويا  السولرة .
 ون اّلِل وهوللقوه مون قخعك أحود مون البشور أنوه خلقوه،و  أن أحودا آخور الكلن الكبوْي اهلائل،الوذي   يود

جوواهرة    ة ملاجهوو ضووخم هائوول ققيوو  النظام،متناسوو  التكلين،ذخووذ ابلقلووه،ويبهر الله،ويلاجووه الفطوور 
ه بوالل مون يشور  لعظيم،وضواالك ا فالت منها أو ا عرام عنها و  الك إ  التسليم بلحداني  ااوال  

َاِيوَد   اأْلَْرِم َرواِسوَك أَنْ ا،َوأَْلقى يف َرْوَووَخَلَ  السَّماواِت بَِغْْيِ َعَمد  توَ »:للما للح  اللاض  املبني آهل  أخرى
َأُروين هووذا َخْلووُ  اّللَِّ فَوو.ِمووْن ُكوولِِ َزْوج  َكرمي   بَوْتنووا ِفيهووا فَأَنوْ ِبُكْم،َوبَووةَّ ِفيهووا ِمووْن ُكوولِِ قابَّوو  ،َوأَنْوزَْلنا ِمووَن السَّووماِء موواء  

ظوواهر موودللهلا وقون ب -ذ  السووماوات ..وهوو« موواذا َخلَووَ  الَّووِذيَن ِمووْن ُقونِووِهف بَووِل الظَّوواِلُملَن يف َضووالل  ُمبِووني  
لسوماوات أكانوحل ا وسولاء.تلاجوه النظور واحلك،هائلو  فسويح  سامق  -تعم  يف أي   وّل علميو  معقودة 

  اّلِل أو  ر  ومووودا  إالوووذي   يعلوووم سووو يف الفضووواءهوووك هوووذ  الكلاكوووه والنجووولم واجملووورات والسووودم السوووا   
حل السوماوات اء أكانوسول .كانحل هك هذ  القب  اليت تراها العني و  يعر  أحد ما هك علوى وجوه التحقي 

دت أبصوارهم يثموا امتوهذ  أو تلك فهنا  خالئ  ضخم  هائل  معلق  بغْي عمد تسوندها والنواس يروووا ح
 ألبعاق واألسفار على لهر كلكبهم السيار.ابلليل والنهار،ومهما أنت ّبم ا

رعشوو  الكيووان لا  وحوود  وجموورق شملهووا ابلعووني اجملوورقة،وقون إقرا  حقيقوو  ضووخامتها الوويت توودير الر وس،كوو
سوووك لعجيوووه الووذي ميلنظووام ااوأمام .ا نسوواين وارعافووه أموووام الضووخام  اهلائلوو  الووويت   وايوو  هلوووا و  حوودوق

نظوووور فووووال العووووني لل وأمام هووووذا ا؟مووووال البووووديع الووووذي اتووووذب.التناسوووو ّبووووذ  ااالئوووو  كلهووووا يف مثوووول هووووذا 
املديوود   ل الطليوولال،واتووذب القلووه للتأموول فووال يكوول ويسووتغر  احلووك فووال يكوواق يوويوب موون ذلووك للتأموو

د ضواء اهلائول قوهوذا الف فكي  إذا عر  ا نسان أن كل نقط  من هذ  الونق  الصوغْية املضوي   السوا   يف
   كتل  األرم اليت تقله ماليني املراتفتبل  كتلتها أضعا

َخلَووَ  السَّوماواِت بِغَووْْيِ َعَموود  »:ومون هووذ  الرحلو  اهلائلوو  يف أجوولاز الفضواء علووى إيقواع تلووك ا كووارة السوريع 
الذرة،اليت .يرتود السويا  ابلقلوه البشوري إىل األرم فيسوتقر عليهوا وموا يكواق  إىل األرم الصووغْية« تَوَرْوَووا

يرتد إىل هوذ  األرم الويت يراهوا ا نسوان فسويح    يبلو  .لن هباءة يف كتل  الكولن الضوخم   تبل  أن تك
أنرافها فرق واحد يف عمر  القصْي،ولل قضا  يف رحل  قائم  على هوذا الكلكوه الصوغْيف يرتود ابلقلوه إىل 
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د هووذ  األرم هووذ  األرم ليعيوود النظوور إليهووا  ووك مفتوول  يقج،وليجلوول عنووه ماللوو  التكوورار واأللفوو  ملشوواه
 « ..َوأَْلقى يف اأْلَْرِم َرواِسَك أَْن َاِيَد ِبُكمْ »:العجيب 

ن بوووروقة موووي  تنشوووأ ويقلل علمووواء نبقوووات األرم إووووا تضووواريك يف قشووورة الكووورة األرضووو.والرواسوووك ا؟بوووال
ملرتفعوات ع فيهوا اجل  األرم وعمد الغازات فيه،ونقا حجمها،فتنكما القشرة األرضي  وتتجعد،ونق

وسولاء .نوا وهنا هنخفضات وف  ا نكماكات الداخلي  يف حجم الغوازات حوني توثق ويصوغر حجمهوا وامل
د ألرم فوال ايوتولازن ا أصححل هذ  النظري  أم   تصو ،فهذا كتواب اّلِل يقورر أن وجولق هوذ  ا؟بوال ُيفوج

لنحول حافظوا الوى هوذا عوقد تكلن نظري  علماء األرم صحيح  ويكلن بروز ا؟بال .و  تتأرج  و  هتتز
 ل هنووا موولازانلء ا؟بووالتوولازن األرم عنوود انكموواش الغووازات وتقووبخ القشوورة األرضووي  هنووا وهنووا ،ويكلن نتوو

 ئلني.د  القاواّلِل هل أص.وكلم  اّلِل هك العليا على كل حال. بفام يف قشرة األرم هنا 
رم سور   علوى هوذ  األ ق احليواةفلجل ...وهذ  إحدى عجائه اللجلق الكبْية« َوَبةَّ ِفيها ِمْن ُكلِِ قابَّ   »

سوووووواذج  للاحووووودة اليف االيووووو  ا.احلياة يف أول صووووولرها.إقراكوووووه و  تفسوووووْي  -حوووووَّت اليووووولم  -يووووودعك أحووووود 
 لها وأ انهوواها وفصووائفكي  بضووخام  هووذا السوور واحليوواة تتنوولع وت كووه وتتعوودق أنلاعهووا وأجناسوو.الصووغْية

ضووك العيوولن عجائووه مغمفوإن أكثوور النوواس ميوورون ّبووذ  الإىل غوْي حوود يعلمووه ا نسووان أو ُيصوويهف ومووع هووذا 
ذهللني دهلكوني مومبينموا هوم يقفولن .مطملسك القللب وكأ ا ميرون علوى كوكء عواقي   يسوتلفحل النظر

اي مووون ااوووال أموووام جهووواز مووون صووونع ا نسوووان سووواذج صوووغْي بسوووي  التكووولين حوووني يقووواس إىل خليووو  واحووودة
ي ُيوووولي نسووووان،الذفضووووال علووووى ا .موووون األحيوووواء املعقدة وقعووووك.احلي ،وتصوووورفها الوووودقي  املوووونظم العجيه

ت الالسووولكي  ت انطووواجسووومه م وووات املعامووول الكيماويووو  العجيبووو  وم وووات املخوووازن لإليوووداع والتلزيع،وم وووا
 ابْي   لإلرسال وا ستقبال وم ات الللائ  املعقدة اليت   يعر  سرها إ  العليم ا

وووماِء مووواء  فَأَ » مووون السوووماء إحووودى العجائوووه  ء.وإنوووزال املوووا.« رمي  َكووونْوبَوْتنوووا ِفيهوووا ِموووْن ُكووولِِ َزْوج   َوأَنْوزَْلنوووا ِموووَن السَّ
تلوووووىء بوووووه ،والوووووذي اهوووووذا املووووواء الوووووذي تفووووويخ بوووووه جمووووواري األوار.الكلنيووووو  الووووويت  ووووور عليهوووووا كوووووذلك غافلني

ات ام السووماو رتب  بنظووهووذا كلووه ينووزل موون السووماء وفوو  نظووام ققيوو ،م.البحْيات،والووذي تتفجوور بووه العيوولن .
زول املوواء رم بعوود نوووإنبووات النبووات موون األ.واألرم،ومووا بينهمووا موون نسووه وأبعوواق،ومن نبيعوو  وتكوولين .

 ا الكامنو  يف  للخصوائعجيب  احلياة،وعجيب  التنلع،وعجيب  اللرايو.عجيب  أخرى   ينقضك منها العجه
ة مون نبتو  يف زهورة واحود األللان وإن قراس  تلزيع.البذرة الصغْية،لتعيد نفسها يف النبت  ويف الشجرة الكبْية

 ة ..ذ  احلياواحدة لتقلق القله املفتل  إىل أعما  احلياة وأعما  ا ميان ابّلِل مبدع ه
دى إليهووا قيقوو  ضووخم  اهتووحوهووك « ِمووْن ُكوولِِ َزْوج  َكوورمي  »:والوونا القوورآين يقوورر أن اّلِل أنبووحل النبووات أزواجووا

يف  هوورة واحوودة،أومعوو  يف ز الاي تووذكْي وخووالاي شنية،إمووا جمتفكل نبووات لووه خوو.العلووم اب سووتقراء قريبووا جوودا
تلقوي  و مليو  التقواء   بعود عزهرتني يف العلق اللاحد،وإما منفصل  يف علقين أو كجرتني،و  تلجود الثمورة إ

 بني زوج النبات،كما هل الشأن يف احليلان وا نسان سلاء.
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ْلووُ  خَ »ن يكوولن ا امللضووع ليصووب   ئقووا  يلقووك لووال خاصووا مقصوولقا يف هووذ« كوورمي»ووصوو  الووزوج  نووه 
تهافتوووو  ى قعوووولاهم املهم بووووه ويتحوووودوليتحوووودا« هووووذا َخْلووووُ  اّللَِّ »..ولْيفعووووه أمووووام األنظووووار مشووووْيا إليووووه « اّللَِّ 
لظَّواِلُملَن يف ابَوِل »:سوه وقوحلحودي يف أنوليعقوه علوى هوذا الت..« فََأُروين ماذا َخَلَ  الَِّذيَن ِمْن ُقونِِهف»..

 ليلفلباهر ا؟..وأي ضالل وأي للم بعد هذا الشر ،يف هذا املعرم الكلين ا« ُمِبني   َضالل  
 لعمي .وعند هذا ا يقاع القلي حتم ا؟لل  األوىل يف السلرة ذلك ااتام امليير ا

 لقمان الحكيمقصة  12الدرس الخامس:

ويعا  قضوووي  .ملباكوووراه غوووْي نسووو  احلكايووو  والتلجيووو.يبووود ها يف نسووو  جديد.بعووود ذلوووك يبووودأ ا؟للووو  الثاني 
  .ل احلكايالشكر ّلِل وحد ،وتنزيهه عن الشر  كله،وقضي  اهلخرة والعمل وا؟زاء يف خال

ا َيْشكُ ُكْر فَإِ َوَلَقْد آتَوْينا لُْقماَن احلِْْكَمَ  أَِن اْكُكْر ّللَِِّ َوَمْن َيشْ » َ َغِب  محَِ ُر لِنَوْفِسِه،َوَمْن َكفَ  َّ  «.يد  َر فَِإنَّ اّللَّ
 :الرواايت  حقيقتهيفولقمان الذي اختار  القرآن ليعرم بلسانه قضي  التلحيد وقضي  اهلخرة ختتل  

ين ا القولل الثوان علوى هوذواألكثورو  -إنوه كوان عبودا صواحلا مون غوْي نبولة :إنه كوان نبيوا،ومن قائل:فمن قائل
م اضويا مون قضواهتقسورائيل إيف بوب  إنه كان:كما قيل.إنه كان نلبيا:إنه كان عبدا حبشيا،ويقال:مث يقال -

لشوكر ا ومقتضواها امضوملو احلكمو  الويت...وأاي من كان لقمان فقود قورر القورآن أنوه رجول آ   اّلِل احلكم 
 كوووكر اّلِل اقتوووداء بوووذلك رآين ضووومب إىلتلجيوووه قووو وهوووذا..« َوَلَقوووْد آتَوْينوووا لُْقمووواَن احلِْْكَموووَ  أَِن اْكوووُكْر ّللَِّ »:ّللِ 

،فشووكر اّلِل لجيووه آخرتوإىل جوولار هووذا التلجيووه الضوومب .املختووار الووذي يعوورم قصووته وقللووه الرجوول احلكوويم
د  أحوووود موووون ل   ُيمووووفاّلِل حمموووولق بذاتووووه ولوووو.إ ووووا هوووول رصوووويد مووووذخلر للشوووواكر ينفعووووه هوووول،واّلِل غووووب عنووووه

وووا َيْشوووُكُر لِنَوْفِسووهِ »:خلقووه ى هووول مووون وإذن فوووأمح  احلمقوو..« يووود   محَِ  َغووِب   اّللََّ َوَمْن َكَفوووَر فَوووِإنَّ .َوَموووْن َيْشووُكْر فَِإ َّ
 حال  عن احلكم  و  يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد.

 وصية لقمان ابنه عدا الشرك باهلل 13الدرس السادس:

-ُهوَل يَِعظُوُه وَ  -بْنِوِه ِ  ْقمواُن َوِإْذ قواَل لُ »:مث عوكء قضوي  التلحيود يف صولرة ملعظو  مون لقموان احلكويم  بنوه
ْرَ  َلظُْلم  َعِظيم  .ُتْشرِْ  اِبّللَِّ  اي ُبَبَّ  :  « ..ِإنَّ الشِِ

ان وهذا لقمووو.صوووحاانلووود  إ  وإووووا لعظووو  غوووْي متهمووو  فموووا يريووود اللالووود لللووود  إ  ااوووْي وموووا يكووولن اللالووود لل 
ِن ومرة إب.ل علتوهلنهوك وفصومرة بتقودمي ا.وييكد هذ  احلقيق  مرتني.احلكيم ينهى ابنه عن الشر  للم عظيم

يشوكلن يف غرضوه مون و علوى قلمه،فيجاقللنوه فيهوا  - -وهوذ  هوك احلقيقو  الويت يعرضوها حممود ..والوالم 
 لقمووان احلكوويمالقوولل و  وراء عرضوها وحشوولن أن يكوولن وراءهووا انتووزاع السوولطان مونهم والتفضوول علوويهم  فمووا

ا لنو ف أ  إوول كوعيدة مون  يعرضها على ابنه وذمر  ّبواف والنصويح  مون اللالود لللود  موثأة مون كول كوبه ،ب
 يوراق ّبوا ْي انوخ،و ق ّبوا ااواحلقيق  القدمي  اليت عري على لسوان كول مون آ   اّلِل احلكمو  مون النواس يورا

 وهذا هل امليير النفسك املقصلق..سلا  .
 وصية ا نسان بوالديه 15-14الدرس السابع:
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ذ  العالقوو  ويصوولر هوو أسووللب رقيوو ويف لوول نصوويح  األب  بنووه يعوورم للعالقوو  بووني اللالوودين واألو ق يف 
َنا َوَوصَّوو»:ييقوو القو  الل ومع هووذا فوإن رابطوو  العقيوودة مقدمو  علووى تلووك الع.صولرة ملحيوو  فيهووا انعطوا  ورقوو  يوْ

ْنسووواَن ِبلاِلَدْيِه،مَحََلْتوووُه أُُموووُه َوْهنوووا  َعلوووى َوْهن ،َوِفصوووالُ  َوِإْن .ْلَمِصوووْيُ ،ِإَ َّ ااْكوووُكْر ِ  َوِللالِوووَدْيكَ  اَمنْيِ،أَنِ عوووُه يف اْ ِ
ُهما يف ما،َوصواجاَهداَ  َعلى أَْن ُتْشرَِ  يب ما لَْيَك َلَك بِِه ِعْلم  َفال ُتِطْعهُ  ِبْع َسوِبيَل َموْن الوُدنْيا َمْعُروفوا ،َواتَّ  ِحبوْ

ُتمْ .أانَب ِإَ َّ   « ..لنَ تَوْعَملُ  مُثَّ ِإَ َّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَوبُِِ ُكْم ِ ا ُكنوْ
  تووورق تلصوووي  اللالووودين و  - -للالووودين تتكووورر يف القووورآن الكووورمي،ويف وصوووااي رسووولل اّلِل وتلصوووي  الللووود اب
رة تتكفول ك أن الفطوذلو -وهك حال  خاص  يف لرو  خاص   -ومعظمها يف حال  اللأق .ابلللد إ  قليال

ريودها ياة،كموا ق احليان امتدافالفطرة مدفلع  إىل رعاي  ا؟يل الناكئ لضم.وحدها برعاي  اللليد من والديه
ز لكوووان مووون عزيوووكووول موووا مي  اّلِل وإن اللالووودين ليبوووذ ن للليووود ا مووون أجسوووامهما وأعصووواّبما وأعمار وووا ومووون
ا وسورور كأومو شواط وفور وغال،يف غْي شف  و  ككلى بل يف غْي انتبا  و  كعلر  وا يبوذ ن  بول يف ن

 ل يف حاجوو  إىلللليوود فهووون وصوواة  فأمووا ا ووا اللووذان ذخووذان  فووالفطرة وحوودها كفيلوو  بتلصووي  اللالوودين ق
رة د موووا سوووكه عصووواحلياة،بعووواللصوووي  املكوووررة ليلتفوووحل إىل ا؟يووول املضوووحك املووودبر املووولىِل الوووذاهه يف أقابر ا

ن عووِلم اللالووديبلوو  أن ييعموور  وروحووه وأعصووابه للجيوول املتجووه إىل مسووتقبل احليوواة  ومووا ميلووك اللليوود ومووا 
 َوِفصوووالُُه يف  َعلوووى َوْهووون   َوْهنوووا  مَحََلْتوووُه أُُموووهُ »:وهوووذ  الصووولرة امللحيووو .ابعوووخ موووا بوووذ  ،ولل وقووو  عمووور  عليهم

ا  ق بووه يف انعطوووفوور وعوول واألم بطبيعوو  احلووال هتموول النصوويه األ.ترسووم لووالل هووذا البووذل النبيوول« عوواَمنْيِ 
ْعوحُل أَ :عن َسِعيَد ْبِن َأيب بُوْرَقَة قَالَ .أكد وأعم  وأح  وأرف  . ُّ يب ُيَُ  َِ ُجول  مَيَواين   َكوِهَد ابْوَن ُعَموَر َورَ ،أَنَّوهُ دِِ

 َيطُلُ  اِبْلبَوْيحِل،مَحََل أُمَُّه َورَاَء َلْهرِِ ،يَوُقلُل :
 َعِر .أُذْ  ِإيِنِ هَلَا بَِعْيَُها اْلُمَذلَُّل ِإْن أُْذِعَرْت رَِكاُّبَا  َْ 

 .1893،َوَ  ِبَزفْورَة  َواِحَدة  َ  :اَي اْبَن ُعَمَر أَتُورَاين َجَزيْوتُوَها ف قَالَ :مُثَّ قَالَ  
حلانيو  يلجوه االصولرة  يف محل أو يف وضع،وهك همله وهنا علوى وهون.ويف لوالل تلوك.و  بزفرة ..هكذا .

و  ويتلول  كوكر اّلِل أ ات،فيجكءإىل ككر اّلِل املنعم األول،وككر اللالدين املنعموني التواليني ويرتوه اللاجبو
حيووة « َمِصووْيُ ِإَ َّ الْ »:ةقيقوو  اهلخوور ويوورب  ّبووذ  احلقيقوو  ح..« َوِللالِووَدْيكَ  أَِن اْكووُكْر ِ  »..كووكر اللالوودين 

 ينفع رصيد الشكر املذخلر.
إ ووا شيت يف ترتيبهووا بعووود  -علووى كوول هووذا ا نعطووا  وكوول هووذ  الكراموو   -ولكوون رابطوو  اللالوودين ابللليوود 

اَهوداَ  َعلووى أَْن ُتْشوورَِ  يب موا لَووْيَك لَووَك َوِإْن ج»:فبقيوو  اللصووي  لإلنسوان يف عالقتووه بلالديووه.وكويج  العقيدة
فمهما .فوإىل هنوا ويسوق  واجوه الطاعو ،وتعلل وكويج  العقيودة علوى كول وكويج ..« بِِه ِعْلم  فَوال ُتِطْعُهموا

                                                 
 ( صحي  11ارِيِِ ) اأْلََقُب اْلُمْفَرِق لِْلُبخَ -1893
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وكول  -من جهد ومن جهاق ومن مغالب  ومون اقنواع ليغوراي   ن يشور  ابّلِل موا اهول أللهيتوه  بذل اللالدان
 فهل مأملر بعدم الطاع  من اّلِل صاحه احل  األول يف الطاع . -للهي  له فتعلم  ما عدا اّلِل   أ

بوو  ملعاملوو  الطيدين يف اولكوون ا خووتال   يف العقيوودة،واألمر بعوودم الطاعوو  يف خالفهووا،  يسووق  حوو  اللالوو
ُهما يف الووووُدنْيا َمْعُروفووووا  »:والصووووحب  الكرميوووو  قيقوووو  ير يف احل تووووي  لووووى األرم عفهووووك رحلوووو  قصووووْية « َوصوووواِحبوْ

بُِِ ُكْم فَوأُنوَ »رحلو  األرم انودوقة  بعد« ُعُكمْ  َمْرجِ مُثَّ ِإَ َّ »من امليمنني « َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أانَب ِإَ َّ »:األصيل 
ُتْم تَوْعَمُللنَ   و تلحيد.ولكل جزاء ما عمل من كفران أو ككران،ومن كر  أ« ِ ا ُكنوْ

لعنكبولت املشواّب  وآيو  األحقوا  كوذلك يف سوعد بون أيب وقواص وأموه روي أن هذ  اهلي  نزلحل هك وآيو  ا
 .1894وروي أوا نزلحل يف سعد بن مالك.)كما قلحل يف تفسْيها يف ا؟زء العشرين يف سلرة العنكبلت(

والقصو  يف صوحي  مسولم مون حودية .عن قاوق بون أيب هند -إبسناق   -وروا  الطثاين يف كتاب العشرة 
أموووا مووودللهلا فهووول عوووام يف كووول حوووال  ايلووو ،وهل يرتوووه اللكوووائج .األرج وهووول .1895سوووعد بووون أيب وقووواص

فتجكء الرابط  يف اّلِل هك اللكويج  األوىل،واوكء التكليو   و  .والرواب  كما يرته اللاجبات والتكالي 
والقرآن الكرمي يقرر هذ  القاعدة وييكدها يف كل مناسب  ويف صلر كوَّت لتسوتقر يف .اّلِل هل اللاجه األول

 دان امليمن واضح  حا     كبه  فيها و  غملم.وج
 شمول علم هللا وقدرأه لكل شيء 16الدرس الثامن: 

  ي ،لتقرر قضوووييف اللصووو وبعووود هوووذا ا سوووتطراق املعووو م يف سووويا  وصوووي  لقموووان  بنوووه،عكء الفقووورة التاليووو 
ا تعورم يف رقة،إ وولكن هوذ  احلقيقو    تعورم هكوذا جم.اهلخرة وما فيها مون حسواب ققيو  وجوزاء عواقل

قي  ل اهلائووول الووود الشووواماجملوووال الكووولين الفسوووي ،ويف صووولرة موووييرة يووورتعا هلوووا اللجووودان،وهل يطوووالع علوووم اّللِ 
،فَوتَ »:اللطي  ا ِإْن َتُك ِمْثقاَل َحبَّ   ِموْن َخوْرَقل   اأْلَْرِم،َذِْت ْو يف السَّوماواِت،أَْو يف  َصوْخرَة ،أَ ُكْن يف اي ُبَبَّ ِإوَّ

َ َلِطي   َخِبْي  .اّللَُّ ِّبَا   « ..ِإنَّ اّللَّ
وموا يبلوو  تعبووْي جموورق عوون ققوو  علووم اّلِل ومشللوه،وعن قوودرة اّلِل سووبحانه،وعن ققوو  احلسوواب وعدالوو  امليووزان مووا 

حبو  مون 1896.وهذا فضول نريقو  القورآن املعجوزة ا؟ميلو  األقاء،العميقو  ا يقواع ..يبلغه هذا التعبْي املصولر
صوولب  حمشوولرة فيهووا   تظهوور و  يتلصوول ..« فَوووَتُكْن يف َصووْخرَة  ».وزن هلووا و  قيموو  صووغْية ضووائع   .خرقل
يف ذلك الكيان اهلائل الشاسع الذي يبودو فيوه الونجم الكبوْي ذو ا؟ورم العظويم ..« أَْو يف السَّماواتِ ».إليها

فعلموووه ..« َذِْت ِّبَوووا اّللَُّ ».ضوووائع  يف يراهوووا وحصووواها   تبوووني« أَْو يف اأْلَْرمِ ».نقطووو  سوووا   أو ذرة  ئهووو 
َ َلِطيو   َخبِوْي  ».يالحقها،وقدرته   تفلتهوا تعقيوه يناسوه املشوهد اافوك اللطي .ويظول اايوال ..« ِإنَّ اّللَّ

يالح  تلك احلب  من اارقل يف مكامنها تلك العميق  اللسيع  ويتملى علم اّلِل الوذي يتابعهوا.حَّت حشوع 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( قلحل:سعد بن مالك هل سعد بن أيب وقاص  -1894
 وقد مر سابقا  ( 6391[ )38/ 16املكنز ] -صحي  مسلم-1895
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو «.»التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« نريق  القرآن»يراجع فصل: -1896
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وتسوووتقر مووون وراء ذلوووك تلوووك احلقيقووو  الووويت يريووود القووورآن .بوووْي خبفوووااي الغيلبالقلوووه وينيوووه،إىل اللطيووو  اا
 ّبذا األسللب العجيه..إقرارها يف القله

 وصية لقمان ابنه بالصال  والصبر 17الدرس الااسع:

 عود اسوتقرارهالعقيودة بافإذا هل يتوابع معوه خطولات .وميضك السيا  يف حكاي  قلل لقمان  بنه وهل يعظه
يفلووحل منووه  لوو  ا؟ووزاء  ثقوو  بعداعد ا ميووان ابّلِل   كووريك لووه واليقووني ابهلخوورة   ريووه فيهووا والب.يف الضوومْي

علة إىل  النوواس ابلوودلتلجه إىلفأمووا ااطوولة التاليوو  فهووك التلجووه إىل اّلِل ابلصووالة،وا.مثقووال حبوو  موون خوورقل .
َه ُموْر اِبْلَمْعوُروِ  َوانْولصَّوالَة َوأْ قِوِم ا أَ اي بُوَبَّ »:اّلِل،والصث علوى تكوالي  الودعلة ومتاعبهوا الويت   بود أن تكولن

 .. «ُملرِ ِإنَّ ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُ .َعِن اْلُمْنَكِر،َواْصِثْ َعلى ما َأصاَبكَ 
مون   عدله،وخشوي يفد ،ويقو  تلحيود ّلِل،وكوعلر برقابتوه،وتطلع إىل موا عن.وهذا هل نري  العقيدة املرسولم .

ك كلوه لتزوق قبول ذلووا.ملنكرالناس وإصال  حاهلم،وأمرهم ابملعرو ،وويهم عن ا مث انتقال إىل قعلة.عقابه
داعيو  إىل ى موا يصويه اللصوث علومث ا.زاق العبواقة ّلِل والتلجوه إليوه ابلصوالة.للمعرك  مع الشر،ابلزاق األصيل

اتوووووود بووووووه   و ه األلسووووونومن األذى اتووووود بوووووو.اّلِل،مووووون التوووووولاء النفووووولس وعناقهووووووا،واحنرا  القلووووولب وإعراضووووووها
..وعووزم « لرِ ْزِم اأْلُُمولِوَك ِموْن َعوذِإنَّ »..يف الونفك عنود ا قتضواء  ا بوتالء يف املوال و  ا بوتالء ومن .األيودي
 قطع الطري  على ال قق فيها بعد العزم والتصميم.:األملر

 لقمان ينه  ابنه عن المخال ات 19 - 18الدرس الماشر:

يوووز عىل ااوووْي   إفالووودعلة .القووورآن هنوووا إىل أقب الداعيووو  إىل اّللِ ويسوووتطرق لقموووان يف وصووويته الووويت ُيكيهوووا 
غووْي ب  والتطوواول لن التعوواومن ابب أوىل يكوو.التعووا  علووى النوواس والتطوواول علوويهم ابسووم قيوواقهتم إىل ااووْي

َ   ُيُِوهُ ِإنَّ .ا  ْرِم َمَرحويف اأْلَ  َو  ُتَصوعِِْر َخودََّ  لِلنَّواِس،َو  َاْواِ »:قعولة إىل ااوْي أقوب  وأرذل  ُكولَّ ُرْتووال   اّللَّ
 « ..حْلَِمْيِ اِت َلَصْلُت أْلَْصلاِإنَّ أَْنَكَر ا.َواْقِصْد يف َمْشِيَك،َواْغُضْخ ِمْن َصْلِتكَ .َفُخلر  

شوواّب  ن احلركوو  امللتنفووْي موولواألسووللب القوورآين حتووار هووذا التعبووْي .والصووعر قاء يصوويه ا بوول فيلوولي أعناقها
يف  رحوا هول املشوكم األرم  وا زورار،وإمال  ااد للناس يف تعال واستكبار  واملشوك يفحرك  الكث.للصعر

ريخ موبوْي عون كوعلر وهك تع. وهك حركو  كريهو  ميقتهوا اّلِل وميقتهوا االو.ختايل ونفخو  وقلو  مبوا ة ابلنواس
 .«ُخلر  فَ ِإنَّ اّللََّ   ُيُُِه ُكلَّ ُرْتال  »ابلذات،يتنفك يف مشي  اايالء  

 نوالقصوووود هنووووا موووو.« .ِيكَ َواْقِصووووْد يف َمْشوووو»:وموووع النهووووك عوووون مشووووي  املر ،بيووووان للمشووووي  املعتدلووو  القاصوووودة
ألن .ذلككووووالقصوووود   ومن.وعدم إضووواع  الطاقوووو  يف التبخوووو  والتثوووب وا ختيووووال.ا قتصووواق وعوووودم ا سوووورا 

 انطال  .و  بسان  يفاملشي  القاصدة إىل هد ،  تتلكأ و  تتخايل و  تتبخ ،إ ا اضك لقصدها 
وما يزعوو  أو يغلوووج يف .والغووخ مووون الصوولت فيوووه أقب ويقوو  ابلووونفك وانم نووان إىل صووود  احلوودية وقلتوووه

ااطوووواب إ  سووووكء األقب،أو كووووا  يف قيموووو  قللووووه،أو قيموووو  كخصووووه ُيوووواول إخفوووواء هووووذا الشووووك ابحلوووودة 
تقوورة بشووع  حووني يعقووه والغلظوو  والزعووا   واألسووللب القوورآين يوورذل هووذا الفعوول ويقبحووه يف صوولرة منفوورة حم
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فْيتسوم مشوهد مضوحك يودعل إىل اهلوزء والسوخري ،مع ..« ِإنَّ أَْنَكَر اأْلَْصولاِت َلَصوْلُت احْلَِموْيِ »:عليه بقلله
كوي ا .النفلر والبشاع .و  يكواق ذو حوك يتصولر هوذا املشوهد املضوحك مون وراء التعبوْي املبودع،مث ُيواول .

 من صلت هذا احلمْي .. 
 سللب.تجديد يف األلعرم،واللل  الثاني ،بعد ما عا؟حل القضي  األوىل،ّبذا التنليع يف اوهكذا تنتهك ا؟
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 [34إل   20اآليات :(31]سور  لقمان ) ال حدة الثاني 

 ِليْ ال حداني  وِجديد اليفا  المتابعين لآلبا 

َ َسخََّر َلُكْم ما يف السَّما} رَة  َوابِننَو   َوِموَن النَّواِس َ  َعَلْيُكْم نَِعَمُه لواهِ ِم َوَأْسبَ  اأْلَرْ واِت َوما يف أَ َْ تَوَرْوا أَنَّ اّللَّ
ُ قواُللا بَو( وَ 20 )َمْن ُااِقُل يف اّللَِّ بَِغْْيِ ِعْلم  َو  ُهودى  َو  ِكتواب  ُمنِوْي   ْل نَوتَّبِوُع ِإذا ِقيوَل هَلُوُم اتَِّبعُولا موا أَنْووَزَل اّللَّ

( َوَموْن ُيْسوِلْم َوْجَهوُه ِإىَل اّللَِّ َوُهوَل 21لسَِّعِْي )اَعذاِب  َلْيِه آابَءان أََوَلْل كاَن الشَّْيطاُن يَْدُعلُهْم ِإىلما َوَجْدان عَ 
ُ  إِلَْينوا َموْرِجُعُهْم ( َوَمْن َكَفَر َفال َُيْزُْنَك ُكْفرُ 22ُملِر )َبُ  اأْلُ حُمِْسن  فَوَقِد اْسَتْمَسَك اِبْلُعْرَوِة اْلُلْيقى َوِإىَل اّللَِّ عاقِ 
َ َعلِوويم  بِووذاِت الُصووُدوِر )  (24)تُِِعُهْم قَلِوويال  مُثَّ َنْضووَطُرُهْم ِإىل َعووذاب  َغلِوويج  ( ُ َوو23فَونُونَوبِِوو ُوُهْم ِ ووا َعِملُوولا ِإنَّ اّللَّ

ُ قُواَولَِ ْن َسوأَْلتَوُهْم َموْن َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم لَيَوُقولُلنَّ  ( ّللَِِّ موا 25   يَوْعَلُمولَن )ّللَِِّ بَوْل َأْكثَوورُُهمْ  ْمودُ ِل احلَْ ّللَّ
َ ُهَل اْلَغِبُ احْلَِميُد ) مَيُوُدُ   َواْلَبْحورُ  ( َولَوْل أَنَّ موا يف اأْلَْرِم ِموْن َكوَجرَة  أَقْوالم  26يف السَّماواِت َواأْلَْرِم ِإنَّ اّللَّ

َعُ  َأْ ُوور  مووا نَِفووَدْت   ُثُكْم ِإ َّ َكوونَوْفك  ( مووا َخْلُقُكووْم َو  بَوْعوو27ز  َحِكوويم  ) َعزِيووَكِلموواُت اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ ِمووْن بَوْعووِدِ  َسووبوْ
َ  َِيع  َبِصْي  ) َ يُ 28واِحَدة  ِإنَّ اّللَّ  الشَّوْمَك هاَر يف اللَّْيوِل َوَسوخَّرَ يُلِلُج النَّ لِلُج اللَّْيَل يف النَّهاِر وَ ( أََ ْ تَوَر أَنَّ اّللَّ

َ ِ وا تَوعْ وَ  َ ُهوَل احْلَوُ  َوأَنَّ موا يَوْدُعلَن  (29َخبِوْي  ) َملُولنَ اْلَقَمَر ُكل  َاْرِي ِإىل َأَجل  ُمَسم ى َوأَنَّ اّللَّ ذلِوَك ِ َنَّ اّللَّ
 لِوُْيَِيُكْم ِموْن ْعَموحِل اّللَِّ  اْلَبْحوِر بِنِ َ ْ تَووَر أَنَّ اْلُفْلوَك َعْورِي يف أَ ( 30ِمْن ُقونِِه اْلباِنوُل َوأَنَّ اّللََّ ُهوَل اْلَعلِوُك اْلَكبِوُْي )

لَوُه الودِِيَن   ُرِْلِصونيَ ِشويَوُهْم َموْلج  َكالظُلَوِل َقَعوُلا اّللََّ ( َوِإذا غَ 31آايتِِه ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  ِلُكولِِ َصوبَّار  َكوُكلر  )
ُهْم ُمْقَتِصود  َوموا اَْ   أَيُوَهوا النَّواُس اتوَُّقولا َربَُّكوْم ( اي32 َختَّوار  َكُفولر  )ا ِإ َّ ُكولُ ايتِنوَحوُد آبِ فَوَلمَّا َْنَّاُهْم ِإىَل اْلَثِِ َفِمنوْ

َحوو   فَووال تَوغُوورَّنَُّكُم  ْي ا  ِإنَّ َوْعووَد اّللَِّ والِووِدِ  َكوو از  َعوونْ جووَواْخَشووْلا يَوْلمووا    َاْووزِي والِوود  َعووْن َولَووِدِ  َو  َمْللُوولق  ُهووَل 
َ ِعْنووَدُ  ِعْلووُم السَّوواَعِ  َويُونَوووِزُِل الْ  ( ِإنَّ 33َو  يَوغُوورَّنَُّكْم اِبّللَِّ اْلغَووُروُر )احْلَيوواُة الووُدنْيا  لَووُم مووا يف اأْلَْرحوواِم َغْيووَة َويَوعْ اّللَّ

 { (34 َعِليم  َخِبْي  )لُت ِإنَّ اّللََّ م  اَُ َوما َتْدرِي نَوْفك  ماذا َتْكِسُه َغدا  َوما َتْدرِي نَوْفك   َِيِِ أَرْ 
 حلهم وحيوووواهتمبسووووا  صوووواتبوووودأ بعوووورم الوووودليل الكوووولين مرتبطووووا ابلناس،متل.تبوووودأ ا؟للوووو  الثالثوووو  بنسوووو  جديد

ن معهوا ا،و  يسوتحيل متعلن ّبوومعاكهم،متعلقا بنعم اّلِل عليهم،نعم  الظاهرة ونعمه الباننو ،تلك الويت يسوت
يت عا؟تهوا ي  األوىل الويور القضوسو  يف تقر مث تسوْي علوى هوذا الن.أن ااقللا يف اّلِل املونعم املتفضول اللهواب .

 ا؟للتان األوىل والثاني  ..
 أسخير السموات وا رض وم ادلة ا نسان  24 – 20الدرس ا ول:

َ َسوووخََّر َلُكوووْم موووا يف السَّووماواِت َوموووا يف  »   ف َوِموووَن رَة  َوابِننَوووَ  َعلَوووْيُكْم نَِعَمووُه لووواهِ ِم َوَأْسوووبَ  اأْلَرْ أََ ْ تَوووَرْوا أَنَّ اّللَّ
ُ قاُللااتَِّبعُولا موا أَ :َل هَلُمُ َوِإذا ِقيو.ب  ُمنِوْي  النَّاِس َموْن ُاواِقُل يف اّللَِّ بِغَوْْيِ ِعْلوم  َو  ُهودى  َو  ِكتوا بَوْل نَوتَّبِوُع :نْووَزَل اّللَّ

 .« .فلسَِّعْيِ اَعذاِب  أََوَلْل كاَن الشَّْيطاُن يَْدُعلُهْم ِإىل.ما َوَجْدان َعَلْيِه آابَءان
يف   يوزال يتجودق ا الكولن وهذ  اللفت  املكررة يف القرآن بشَّت األساليه تبدو جديدة يف كل مرة،ألن هوذ
دوق ن يف عموور  انوو  ا نسووااحلووك كلمووا نظوور إليووه القله،وتوودبر أسوورار ،وشمل عجائبووه الوويت   تنفوود و  يبلوو

 أن يتقصاها وهك تبدو يف كل نظرة بللن جديد،وإيقاع جديد.
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   وا يقطوع ذا الكولنهوسيا  يعرضها هنا من زاوي  التناس  بني حاجات ا نسان على األرم وتركيوه وال
رة،اليت للاحودة املودبا راقة اب ن هذا التناس    ميكن أن يكلن فلت  و  مصاقف  وأنوه   مفور مون التسوليم 

 م .. األر .ل .الض يتنس  بني تركيه هذا الكلن اهلائل وحاجات البشر على هذا الكلكه الصغْي 
لو  قو  صوغْية هزيألرم خليوا نسان يف هذ  ا.إن األرم كلها   تبل  أن تكلن ذرة صغْية يف بناء الكلن

يو ،  يعود حيو  وغوْي ضعيف  ابلقياس إىل حجم هذ  األرم،وابلقياس إىل ما فيها من قلى ومن خالئ  ح
ذا ا نسوووان  علوووى هوووولكن فضووول اّللِ .لارهووواا نسوووان مووون انحيووو  حجموووه ووزنوووه وقدرتوووه املاقيووو  كوووي ا إىل ج

ن هلووذا ى أن يكوول هووذا الفضوول وحوود  قوود اقتضوو.ونفختووه فيووه موون روحه،وتكرميووه لووه علووى كثووْي موون خلقووه .
ناقووات هووذا  لكثووْي موونوأن يهووىيء اّلِل لووه القوودرة علووى اسووتخدام ا.املخلوول  وزن يف نظووام الكوولن وحسوواب

 ّلِل الظووواهرةاعووورم نعوووم مخْي املشوووار إليوووه يف اهليووو ،يف وهوووذا هووول التسووو.الكووولن وقووولا ،ومن ذخوووائر  وخْياته
ضول مون اّلِل وف داء نعم فلجلق ا نسان ابت.والبانن ،وهك أعم من تسخْي ما يف السماوات وما يف األرم

بوووه فضووول أكوووث تنزيووول كتو وتزويوود  بطاقاتوووه واسوووتعداقاته وملاهبوووه هوووذ  نعمووو  مووون اّلِل وفضووول وإرسوووال رسوووله 
 خفقو  حفقهوا نفسوه،وكل  اّلِل من قبل هذا كلوه نعمو  مون اّلِل وفضول وكول نفوك يتونعم  أجل ووصله برو 

توودبرها ل فكوورة يقلبووه،وكل منظوور تلتقطووه عينووه،وكل صوولت تلتقطووه أذنووه،وكل خووانر يهجووك يف ضوومْي ،وك
 إن هك إ  نعم  ما كان ليناهلا لل  فضل اّلِل..عقله .

 ع الشوومك ونوولرفوواع بشووعا سووماوات،فجعل يف مقوودور  ا نتوقوود سووخر اّلِل هلووذا املخلوول  ا نسوواين مووا يف ال
هوووور وأيسوووور وهووووذا أل.وسووووخر لووووه مووووا يف األرم.القموووور وهوووودي النجوووولم،وابملطر واهلوووولاء والطووووْي السوووواب  فيه

األرم موون   تووذخر بووه فقوود أقامووه خليفوو  يف هووذا امللووك الطليوول العريخ،ومكنووه موون كوول مووا.مالحظوو  وتدبرا
   تر  ومنوه موواآدر  إ  يووومنه موا يعرفوه ا نسووان ومنوه موا   .مسووت  كنلز.ومنوه موا هوول لواهر ومنوه مووا هول

ظووات الليوول ظوو  موون حلحلوإنووه ملغموولر يف كوول .يعرفووه أصووال موون أسوورار القوولى الوويت ينتفووع ّبووا قون أن يدري
ريقووا موون ذا كلووه فووإن فومووع هوو.. والنهووار بنعموو  اّلِل السووابغ  الوولافرة الوويت   يوودر  مووداها،و  ُيصووك أ انهووا
 مي.فضل الكر الناس   يشكرون و  يذكرون و  يتدبرون ما حلهلم،و  يلقنلن ابملنعم املت

  جملاقلوووو  مسووووتغرب.وتبوووودو هووووذ  ا.« ب  ُمنِووووْي    ِكتوووواَوِمووووَن النَّوووواِس َمووووْن ُاوووواِقُل يف اّللَِّ بِغَووووْْيِ ِعْلووووم  َو  ُهوووودى  وَ »
 السابغ .مستنكرة يف لل ذلك الثهان الكلين،ويف جلار هذ  النعم  

 ذا الفريوو  موونهووويبدو .ويبوودو ا؟حوولق وا نكووار بشووعا كوونيعا قبيحووا،تنفر منووه الفطرة،ويقشووعر منووه الضوومْي
ك يسووتجيه لووداع فطوورة و يبوودو منحوور  ال.النوواس الووذي اوواقل يف حقيقوو  اّلِل،وعالقوو  االوو  ّبووذ  احلقيق 

ه ويزيد ملقفو.غ م السوابكول هوذ  الونعالكلن كله من حلله جاحدا النعم    يسوتحيك أن اواقل يف املونعم ب
يقودم لوه القضوي  و  تاب ينْيبشاع  أنه   يرتكن يف هذا ا؟دال إىل علم،و  يهتدي ّبدى،و  يستند إىل ك

 له الدليل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3425 

ُ قاُللا:َوِإذا ِقيووَل هَلُمُ » م اللحيد،وهووذا ده..فهووذا هوول سوون« ِه آابَءانَجووْدان َعَلْيووُع مووا وَ بَووْل نَوتَّبِوو:اتَِّبعُوولا مووا أَنْوووَزَل اّللَّ
ذي التقليود الو.ْيعلوى تفك هل قليلهم العجيه  التقليد ا؟امد املتحجر الذي   يقلم على علوم و  يعتمود

م نلر،فيووووأبلا هووووركوووو  واليريوووود ا سووووالم أن ُيووووررهم منووووه وأن يطلوووو  عقوووولهلم لتتوووودبر ويشوووويع فيهووووا اليقظوووو  واحل
 القيلق.ا نطال   من إسار املاضك املنحر ،ويتمسكلا ابألغالل و 

  مووون إسوووار حيووواة نليوووإن ا سوووالم حريووو  يف الضووومْي،وحرك  يف الشوووعلر،وتطلع إىل النووولر،ومنهج جديووود لل
ّلِل ااقللن يف ام هودا ،و ومع ذلك كوان ذاب  ذلوك الفريو  مون الناس،ويودفعلن عون أرواحهو.التقليد وا؟ملق

ىل إر  خفوووك نوووويشوووْي مووون ومووون مث يسوووخر مووونهم ويوووتهكم عليهم،.بغوووْي علوووم و  هووودى و  كتووواب منوووْي .
 « ..ِعِْيفاِب السَّ أََوَلْل كاَن الشَّْيطاُن يَْدُعلُهْم ِإىل َعذ»:عاقب  هذا امللق  املريه

عليووه ولوول  م مصوورونفهل هوو.فهووذا امللقوو  إ ووا هوول قعوولة موون الشوويطان هلم،لينتهووك ّبووم إىل عووذاب السووعْي
 ي .ظيم اللطلدليل الكلين العملس  ملقظ  وميير ري ،بعد ذلك ا.قاقهم إىل ذلك املصْيف .

يشوْي إىل .تابتمد مون كو ناسب  ذلك ا؟دال املتعنوحل الوذي   يسوتند إىل علوم،و  يهتودي ّبودى،و  يسو
فَوَقووِد  -ُهووَل حُمِْسوون  وَ  - اّللَِّ ُه ِإىَل َوَمووْن ُيْسووِلْم َوْجَهوو»:السوولل  اللاجووه عووا  الوودليل الكوولين والنعموو  السووابغ 

مووووع إحسووووان العموووول  -لوووو  ّلِل  ستسووووالم املطا..إنووووه « َوِة الْووووُلْيقى،َوِإىَل اّللَِّ عاِقبَووووُ  اأْلُُموووولرِ اْسَتْمَسووووَك اِبْلعُوووورْ 
 ا ستسالم بكامل معنا ،والطمأنين  لقدر اّلِل. -والسلل  

عاي ،والرضوى  سو وا  للر لرمح ،واوا نصياع ألوامر اّلِل وتكاليفه وتلجيهاته مع الشعلر ابلثق  وا نم نوان ل
يف  كورم وأعلوى مواأواللجوه .كول أول وك يرموز لوه إبسوالم اللجوه إىل اّللِ .اللجداين،رضى السكلن وا رتيوا  .

وة الوليقى العور ..« عُوْرَوِة الْوُلْيقى ْمَسوَك اِبلْ َقوِد اْستَ فوَ  -َوُهَل حُمِْسن   -َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اّللَِّ  ..»ا نسان 
عر  الطريوو  الوول عليهووا يف لن  سووكا ّبووا يف سووراء أو ضووراء،و  يضوول موون يشوودالوويت   تنقطووع و  هتوون و  ختوو

ني قلووه   املطم نوو  بوو  الثابتوووالليلوو  املظلموو ،بني العلاصوو  واألنوولاء  هووذ  العووروة الووليقى هووك الصوول  اللييقوو
  هفوج نو قبلل،نمأني يقو  ويفهك الطمأنين  إىل كل ما ذيت بوه قودر اّلِل يف رضوى ويف.امليمن املستسلم وربه

 لسوووووراء فوووووالاللووووونفك هووووودوءها وسوووووكينتها ورابنووووو  جأكوووووها يف ملاجهووووو  األحوووووداّ،ويف ا سوووووتعالء علوووووى 
ير العقبوات تتنوا ميان،و اتبطر،وعلى الضراء فال تصغر وعلوى املفاج وات فوال توذهل وعلوى الواواء يف نريو  

 فيه من هنا ومن هنا .
ل مووون خطووور ر و  أقووويهوووا واللجووودان لووويك أصوووغوخطر املتووواع ف.إن الرحلووو  نليلووو  وكووواق  وحافلووو  ابألخطوووار

ي ىل السوند الوذحلاج  إوا.وخطر السوراء فيهوا لويك أهولن و  أيسور مون خطور الضوراء.احلرمان فيها والشقاء
وا ستسووووالم  الم ّللِ والعروة الووووليقى هووووك عووووروة ا سوووو.  يهن،واحلبووول الووووذي   ينقطع،حاجوووو  ماسوووو  قائموووو 

هوه إليوه منوذ البدايو  م ا نسان وجْي أن يسلفخ.وإليه املرجع واملصْي..« اأْلُُملرِ َوِإىَل اّللَِّ عاِقَبُ  »وا حسان.
 وأن يسلك إليه الطري  على يق  وهدى ونلر ..
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َ َعلِوويم  بِووذا َعِملُوولا ُوُهْم ِ ووَوَمووْن َكَفووَر فَووال َُيْزُنْووَك ُكْفوورُُ  إِلَْينووا َمووْرِجُعُهْم،فَونُونَوبِِ » ،مُثَّ  َُ .اِت الُصووُدورِ ،ِإنَّ اّللَّ تُِِعُهْم قَلِوويال 
يكفووور  هذ  وايووو  مووونو .هووول حمسووون..تلوووك وايووو  مووون يسووولم وجهوووه إىل اّلِل و « َنْضوووَطُرُهْم ِإىل َعوووذاب  َغلِووويج  

َوَمووْن َكَفووَر فَووال ».ملوويمننياوعلووى  - -وايتووه يف الوودنيا هتوولين كووأنه علووى رسوولل اّلِل .وحدعووه متوواع احلياة
ن كوأنه  رى التهولين مويف األخو ووايتوه.ن من أن ُيزنك،وأصغر مون أن يهموك .فشأنه أهل ..« َُيْزُْنَك ُكْفرُ ُ 

 صوووودر  موووون حفيووووه يف وهل يف قبضوووو  اّلِل   يفلووووحل وهوووول مووووأخلذ بعملووووه،واّلِل أعلووووم  ووووا عموووول و ووووا.كووووذلك
ذي حدعووووه ومتوووواع احليوووواة الوووو..« ُدورِ  بِووووذاِت الُصوووو َعلِوووويم  ِإنَّ اّللََّ .إِلَْينووووا َمووووْرِجُعُهْم فَونُونَوبِِوووو ُوُهْم ِ ووووا َعِملُوووولا»:نوووولااي

 قليل،قصْي األجل،زهيد القيم  ..
مُثَّ َنْضووَطُرُهْم »:لووك هلووا رقاميقفعووا    والعاقبوو  بعوود ذلووك مروعوو  فظيعوو  وهوول موودفلع إليهووا..« ُ َووتُِِعُهْم قَلِوويال  »

ار يلقووك ضووطر تعبووْي اب وال -علووى نريقوو  القوورآن  -ووصوو  العووذاب ابلغلووج اسوومه ..« ِإىل َعووذاب  َغلِوويج  
 ن يسولم وجهوه أين هذا فلل اهللل الذي ُياول الكافر أ  يلاجهه،مع العجز عن قفعه،أو التلكي قونه  
 مْيفطم ن الضإىل اّلِل ويستمسك ابلعروة الليقى،ويصْي إىل ربه يف النهاي  هاقىء النفك م

 اعاراف ال طر  بالوحدانية 26 - 25الدرس الثاني:

يف كامنوو  فيهووا و قيقوو  الم،حني تلاجووه الكوولن،فال عوود مناصووا موون ا عوو ا  ابحلمث يقفهووم أمووام منطوو  فطوورهت
ْم َموْن َخلَوَ  ْن َسوأَْلتَوهُ َولَو ِ »:فطرة الكلن على السلاء ولكنهم يزيغلن عنها وينحرفلن،ويغفللن منطقهوا القولمي

َ .لسَّوماواِت َواأْلَْرمِ اّللَِِّ موا يف .ْعَلُمولنَ رُُهْم   يوَ  َأْكثوَ َبلْ .احْلَْمُد ّللَِّ :ُقلِ .اّللَُّ :السَّماواِت َواأْلَْرَمف لَيَوُقلُلنَّ  ِإنَّ اّللَّ
حلقيقووو  ن ينكووور هوووذ  اأىل ضووومْي  ..وموووا ميلوووك ا نسوووان حوووني يسوووتفيت فطرتوووه ويعووولق إ« ُهوووَل اْلغَوووِبُ احْلَِميووودُ 
قها،وخلاصوها اهتوا وأبعمقدرة أوضاعها وأحجامهوا وحركا.فهذ  السماوات واألرم قائم .اللاضح  النانق 

دعك أحود أنوه ئو    يووهك قبول ذلوك خال.مقدرة تقديرا يبودو فيوه القصود،كما يبودو فيوه التناسو .وصفاهتا
ن أمث   ميكون .اذا بوذاهتخلقها و  يدعك أحد أن خالقا آخر غْي اّلِل كوار  فيهوا و  ميكون أن تلجود هكو

أو فلتووو  أو  تلقائيوووا ا وجووودت وقامووحلوالقلل  وووو.تنووتظم وتتسووو  وتقووولم وتتناسوو  بووودون تدبْي،وبووودون موودبر
 ق .فضال على أن الفطرة من أعماقها تنكر  وتر .مصاقف    يستح  اح ام املناقش 

؟ودال العنيو    اب - - وأول ك الذين كانلا يلاجهلن عقيدة التلحيد ابلشر  ويقوابللن قعولة رسولل اّللِ 
لسووووماوات  وجوووولق اليل الكوووولين املمثوووول يفيكلنوووولا يسووووتطيعلن أن يزيفوووولا منطوووو  فطوووورهتم حووووني تلاجووووه ابلوووود

لول :بجولن يف ا؟لالا يتلجلواألرم،وقيامهما أمام العني،  هتاجان إىل أكثور مون النظور  ومون مث   يكلنو
 « ..اّللَُّ »:وجلاّبم« َمْن َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَمف»:س للا

مووود ّلِل علوووى ..احل« ُد ّللَِّ احْلَْمووو:ُقلِ »:ليعقوووه علوووى جووولاّبم هوووذا  مووود اّللِ  - -لوووذلك يلجوووه اّلِل رسووولله 
ل د ّلِل علووووى كووووواحلموووو.ينوضوووول  احلوووو  يف الفطرة،واحلموووود ّلِل علووووى هووووذا ا قوووورار القهووووري أمووووام الوووودليل الكل 

واهلولن  مون مث اواقللنو ..« لنَ بَوْل َأْكثَوورُُهْم   يَوْعَلُمو»:مث يضرب عن ا؟دل والتعقيه بتعقيه آخور.حال
 ذا الكلن على خالقه العظيم.منط  الفطرة،وق ل  ه
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ماوات كول موا يف السوملطلقو  لاو ناسب  إقورار فطورهتم خبلو  اّلِل للسوماوات واألرم يقورر كوذلك ملكيو  اّلِل 
م،انمولق ات واألر وهل موع ذلوك الغوب عون كول موا يف السوماو .ما سخر  لإلنسان وموا   يسوخر .واألرم

َ إِ .ْرمِ  ما يف السَّماواِت َواأْلَ ّللَِّ  »:بذاته ولل   يتلجه إليه الناس ابحلمد  .. «َل اْلَغِبُ احْلَِميدُ هُ نَّ اّللَّ
مثذذال مصذذور لمذذدا ن ذذاد هللالمذذات هللا وقدرأذذه علذذ  الخلذذق  28 - 27الذذدرس الثالذذث:

 والبمث

ى د،وقدرتوووه علووولوووذي   ُياواهلن ختوووتم هوووذ  ا؟للووو   شوووهد كووولين يرموووز إىل غووو  اّلِل الوووذي   ينفد،وعلموووه 
موا يف اأْلَْرِم ِموْن  َولَوْل أَنَّ »:ا تريودوالتكلين املتجدقين بغوْي موا واي ،ومشوي ته املطلقو  الويت   وايو  ملو اال 

َعُ  َأْ ُر   َ عَ . اّللَِّ َدْت َكِلموواتُ ،مووا نَِفووَكووَجرَة  أَْقالم ،َواْلَبْحووُر مَيُووُدُ  ِمووْن بَوْعووِدِ  َسووبوْ   مووا َخْلُقُكووْم وَ .زِيووز  َحِكيم  ِإنَّ اّللَّ
 « ..ِإنَّ اّللََّ  َِيع  َبِصْي  .بَوْعُثُكْم ِإ َّ َكنَوْفك  واِحَدة  

ملشووي   الووذي ا  عودق إنوه مشووهد منتوزع موون معللمووات البشور ومشوواهداهتم انودوقة،ليقرب إىل تصوولرهم معوو
 .ليك له حدوق والذي   يكاق تصلرهم البشري يدركه بغْي هذا التجسيم والتمثيل

حل تتخووذ موون كانوو  -م مهم،ويسووجللن قلهلم،وميضوولن أواموورهم،عن نريوو  كتابتهووا  قووالإن البشوور يكتبوولن عل
هول  ء زجاجو   فهواواة أو مول  يزيد هذا احلث على مولء ق.ميدووا  داق من احلث وحنل  -الغاب والبلص 

 إن ل موداقا.بل ور هول  ومجيع موا يف األرم مون.ذا ميثل هلم أن مجيع ما يف األرم من كجر هولل أقالموا
علووووى  ة،الدالوووو وجلووووك الكتوووواب يسووووجللن كلمووووات اّلِل املتجدق.هووووذا البحوووور أمدتووووه سووووبع  أ وووور كووووذلك .

البحووووار  ر ونفوووودتنفوووودت األكووووجا.فموووواذاف لقوووود نفوووودت األقووووالم ونفوووود املداق.علمووووه،املعثة عوووون مشووووي ته .
دوق هما يبلوووو  انوووومو .نوووودوقاإنووووه انوووودوق يلاجووووه غووووْي .وكلمووووات اّلِل ابقيوووو    تنفوووود،و  شت هلووووا وايوووو  ...

لموووووه   عنفووووود،ألن تإن كلموووووات اّلِل   .فسوووووينتهك ويبقوووووى غوووووْي انووووودوق   يووووونقا كوووووي ا علوووووى ا نوووووال  .
األكووجار  لق.وتتوولارىماضووي  لوويك هلووا حوودوق و  قي -سووبحانه  -ُيوود،وألن إراقتووه   تكوو ،وألن مشووي ته 

ا أموام جوالل ري خاكوعالقلوه البشو ويقو .والبحار،وتنزوي األحيواء واألكوياء وتتولارى األكوكال واألحلال
َ َعزِيوز  ِإنَّ ا»:كويمملودبر احلاااوال  البواقك الوذي   يتحولل و  يتبودل و  يغيوه وأموام قودرة ااوال  القولي  ّللَّ

 « ..َحِكيم  
لوى لويال كلنيوا عقاملشوهد  وأمام هذا املشهد اااكع يلقك اب يقواع األخوْي يف هوذ  ا؟للو  متخوذا مون ذلوك

 « .. َِيع  َبِصْي   ِإنَّ اّللََّ .اِحَدة  ما َخْلُقُكْم َو  بَوْعُثُكْم ِإ َّ َكنَوْفك  و »:سهلل  البعةيسر اال  و 
 تبوووذل جهووودا  ثوووْي فهوووك وا راقة الووويت ختلووو   جووورق تلجوووه املشوووي   إىل اال ،يسوووتلي عنووودها اللاحووود والك

وبعووة .ينيلو  املالاللاحود وخ وعندئوذ يسووتلي خلو .حمودوقا يف خلو  كول فورق،و  تكوورر ا؟هود موع كول فرق
وووا أَْمووورُ ُ »:هك املشوووي  .إ وووا هوووك الكلمووو .الووونفك اللاحووودة وبعوووة املاليني أَْن يَوُقووولَل لَوووُه ُكووووْن  راَق َكوووْي ا  ِإذا أَ  ِإ َّ

 ِإنَّ »:زاء ققيو ن حسواب وجومو..وموع القودرة العلوم وااوثة مصواحبني للخلو  والبعوة وموا وراء وا « فَوَيُكلنُ 
 « ..ِصْي  اّللََّ  َِيع  بَ 
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 آيات هللاونية للوحدانية 29الدرس الرابع:

 وأن ّلِل هل احل رر أن افتق.وشيت ا؟لل  األخْية تعا  القضي  اليت عا؟تها ا؟ل ت الثالّ من قبل
ه ي   اووزى فيووهلخوور الووذاوتقرر قضووي  اليولم .وتقرر إخووالص العبوواقة ّلِل وحوود .موا يوودعلن موون قونووه البانول

عوووو  يرات منل وتستصووووحه موووع هووووذ  القضوووااي مووووي .للوووولق هووول جوووواز عووون والوووود  كوووي ا .والووود عوووون ولووود  و  م
َ يُوللِ ..»جديدة.وتعرضوها يف اجملوال الكولين الفسوي   يف اللَّْيووِلف  هواِر َويُولِلُج النَّهوارَ ْيوَل يف النَّ ُج اللَّ أََ ْ تَووَر أَنَّ اّللَّ
َ ُهوَل احْلَوُ ،َوأَنَّ َمُللَن َخِبْي ف ذِلَك  َِ  ِ ا تَوعْ نَّ اّللََّ ُمَسم ىف َوأَ َوَسخََّر الشَّْمَك َواْلَقَمَر ُكل  َاْرِي ِإىل َأَجل   نَّ اّللَّ

 .. «َكِبْيُ ما يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه اْلباِنُل،َوأَنَّ اّللََّ ُهَل اْلَعِلُك الْ 
  النوووووووود اخووووووووتومشووووووووهد قخوووووووولل الليوووووووول يف النهووووووووار،وقخلل النهووووووووار يف الليل،وتناقصووووووووهما وامتووووووووداق ا ع

يلحظولن  اهوه فوالعالفصلل،مشهد عجيه حقا،ولكن نلل األلف  والتكورار يفقود أكثور النواس احلساسوي  
   الدائبو  الويت ك الودورةهذ  العجيب ،اليت تتكرر ابنتظام ققي ،  يتخل  مرة و  يضطرب و  تنحر  تلو

ىل ذ  احلقيقوو  إهووج إقرا  ُيتووا واّلِل وحوود  هوول القوواقر علووى إنشوواء هووذا النظووام وحفظووه و  .تكوول و  هيوود .
 أكثر من ر ي  تلك الدورة الدائب  اليت   تكل و  هيد.

ر عجيبووو  ك والقمووووتسوووخْي الشوووم.وعالقووو  تلوووك الووودورة ابلشووومك والقمووور وجووورايوم املنوووتظم عالقووو  واضح 
 القووووودير   اّللِ إوموووووا يقووووودر علوووووى هوووووذا التسوووووخْي .أضوووووخم مووووون عجيبووووو  الليووووول والنهوووووار ونقصوووووهما وزايقهتما

النهووار يف النهووار و  ج الليوولومووع حقيقوو  إيووال.وهوول الووذي يقوودر ويعلووم أموود جرايومووا إىل اللقووحل املعللم.اابْي
لهموا يقررهوا   أخورى مثحقيقو -و ا حقيقتوان كلنيتوان ابرز ن  -يف الليل وحقيق  تسخْي الشمك والقمر 

يو ،إىل جانوه احلقوائ  حلقيقو  الغيبز هوذ  اوهكوذا توث ..« َوأَنَّ اّللََّ ِ وا تَوْعَملُولَن َخبِوْي  »:معهما يف آيو  واحودة
 حقيق  مثلها،ذات ارتباط ّبا ويي ..الكلني 

لوويت اقيقوو  األوىل احل.يعامجمث يعقووه علووى هووذ  احلقووائ  الووثالّ ابحلقيقوو  الكووثى الوويت تقوولم عليهووا احلقووائ  
َ ُهوووَل ذلِوووَك ِ َنَّ »:لووودليلاا وهك احلقيقووو  الووويت تعا؟هوووا ا؟للووو  وتقووودم هلوووا ّبوووذ.تنبثووو  منهوووا احلقوووائ  مجيعوووا  اّللَّ

َ ُهوو لكوولين الثابووحل ذلووك النظووام ا...ذلووك .« ْيُ لِووُك اْلَكبِووَل اْلعَ احْلَووُ ،َوأَنَّ مووا يَووْدُعلَن ِمووْن ُقونِووِه اْلباِنووُل،َوأَنَّ اّللَّ
ذ  ّبووو قوووائم.لبانلن قونوووه اذلوووك النظوووام قوووائم  ن اّلِل هووول احلووو  وأن موووا يووودعلن مووو.الووودائم املنسووو  الووودقي  .

هل .سوبحانه.احل  ّلِل هولافكولن .احلقيق  الكوثى الويت تعتمود عليهوا كول حقيقو ،واليت يقولم ّبوا هوذا اللجلق
تقرار ات وا سووووالوووذي يقووويم هوووذا الكلن،وهوووول الوووذي ُيفظوووه،وهل الووووذي يووودبر ،وهل الوووذي يضوووومن لوووه الثبووو

 والتماسك والتناس ،ما كاء اّلِل له أن يكلن ..
َ هُ » وكول كوكء غوْي  تلحقوه الوزايقة .وكل كوكء غوْي  يتحلل.كل ككء غْي  يتبودل..« َل احلَْ ُ ذِلَك ِ َنَّ اّللَّ

وكوول كووكء غووْي  يلجوود بعوود أن   .والنقصووان،وتتعاور  القوولة والضووع ،وا زقهار والووذبلل،وا قبال وا قابر
  ُيولل و  الودائم البواقك الوذي   يتغوْي و  يتبودل و  -سوبحانه  -وهول وحود  .يكن،ويوزول بعود أن يكلن

َ ُهووَل احْلَوو ُ »:يووزول ..مث تبقووى يف الوونفك بقيوو  موون قللووه تعوواىل بقيوو    تنقلهووا األلفوواا و  ..« ذلِووَك ِ َنَّ اّللَّ
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بقيو  يتمثلهوا القلوه ويستشوعرها الضومْي وُيسوها الكيوان ا نسواين  .يسوتقل ّبوا التعبوْي البشوري الوذي أملك
َ ُهوووووَل اْلَعلِوووووُك اْلَكبِوووووْيُ  َوأَنَّ »:وكووووذلك.كلووووه ويقصووووور عنهوووووا التعبوووووْي  . و  « علوووووك»الووووذي لووووويك غوووووْي  ..« اّللَّ

ترى قلحل كي ا يفص  عما حا  كياين كله أموام التعبوْي القورآين العجيوهف أحوك أن كول تعبوْي «    كبْي»
هول وحود  التعبوْي  -كما هل   -بشري عن مثل هذ  احلقائ  العليا ينقا منها و  يزيد وأن التعبْي القرآين 

 لحك الفريد   امل
 النأر في قدر  هللا وعأماه في البحر 33 - 30الدرس الخامس:

ة ألل  حيوووواويعقووووه السوووويا  علووووى ذلووووك املشووووهد الكلين،وهووووذ  اللمسوووو  اللجداني ، شووووهد آخوووور موووون موووو
حووني تلاجووه    الفطوورةويقفهووم يف هووذا املشووهد أمووام منطوو.مشووهد الفلووك عووري يف البحوور بفضوول اّللِ .البشر

  اْلَبْحوِر بِِنْعَموحِل اّللَِّ َك َعْورِي يف  اْلُفْلوأََ ْ تَووَر أَنَّ  »:،جمورقة مون القولة والبوأس والبطور والغورورهلل البحر وخطر 
َ ُرِْلِصوونَي لَووُه ْم َمووْلج  َكالظُلَووِل َقَعووذا َغِشوويَوهُ لر .َوإِ لِووُْيَِيُكْم ِمووْن آايتِووِهف ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت  ِلُكوولِِ َصووبَّار  َكووكُ  ُلا اّللَّ

ُهْم ُمْقَتِصد  ا  «.ر   َّ ُكُل َختَّار  َكُفل آِبايتِنا إِ  َحدُ َوما اَْ ،لدِِيَن،فَوَلمَّا َْنَّاُهْم ِإىَل اْلَثِِ َفِمنوْ
ذ  هوفخلق  .السوماءو واألرم  والفلك عري يف البحر وف  النلاميك اليت أوقعها اّلِل البحر والفلوك والوري 

لوووك تاختلوووحل  ولووول.عوووري يف البحووور و  تغطوووك أو تق  ااالئووو  خبلاصوووها هوووذ  هوووك الووويت جعلوووحل الفلوووك
لل اختلووحل .قة الفلووكلوول اختلووحل كثافوو  املوواء أو كثافوو  مووا.ااوولاص أي اخووتالل مووا جوورت الفلووك يف البحر

حلود ااحلورارة عون  لوحل قرجو لل اخت.لل اختلحل التيارات املائي  واهللائيو .نسب  ضغ  اهللاء على سط  البحر
خوتالل   واحودة أي اختلوحل نسوبلول ا.تيوارات املواء واهلولاء يف احلودوق املناسوب  .الذي يبقك املاء مواء،ويبقك 

ألمولاج وسو  ل  يوبج افوما جرت الفلك يف املاء،وبعد ذلك كله يبقوى أن اّلِل هول حوارس الفلوك وحاميهوا 
مث هووك عووري .للووى كوول حووافهووك عووري بنعموو  اّلِل وفضووله ع.العلاصوو  واألنلاء،حيووة   عاصووم هلووا إ  اّللِ 

عروضووو  موهوووك ..« تِوووهِ ِموووْن آاي لِوووُْيَِيُكمْ »:والتعبْي يشووومل هوووذا املعووو  وذا .املووو  نعمووو  اّلِل وفضوووله كوووذلكح
« ار  َكوُكلر  ِلُكولِِ َصوبَّ   هَلايت  ِإنَّ يف ذلِوكَ »..للر ي ،يراها من يريد أن يرى وليك ّبا من غملم و  خفواء 

و  س   يصوووثون،لكن النوووان تتعوواوران ا نسوووان.و صووبار يف الضراء،كوووكلر يف السوووراء و ووا احلالتوووان اللتوووا..
ُهْم يوَ َوِإذا َغِشوو»:القليوول يشووكرون،إ ا يصوويبهم الضوور فيجووأرون،وينجيهم اّلِل موون الضوور فووال يشووكر موونهم إ 

َ ُرِْلِصوووونَي لَووووُه الوووودِِينَ  غشوووواهم كالظلوووول والفلووووك  طر،واملوووولج يثوووول هووووذا اا..فأمووووام م« َمووووْلج  َكالظُلَووووِل َقَعووووُلا اّللَّ
يت امللهلمووو ،ال ن القووودرةموووتتعووورى النفووولس مووون القووولة اااقعووو ،وتتجرق .لريشووو  احلوووائرة يف ااضوووم اهلائووول .كا

قطحل هوذ  سوَّت إذا ح.هجه عنها يف ساعات الرضاء حقيق  فطرهتا،وتقطع ما بني هوذ  الفطورة وخالقهوا
دين،ونفحل كول ه الوصوحل لواحللائل،وتعرت الفطرة من كل ستار،استقامحل إىل رّبا،واعهوحل إىل ابرئها،وأخل

 وقعلا اّلِل رلصني له الدين..كريك،ونبذت كل قخيل
ُهْم ُمْقَتِصوود  » ووا َْنَّوواُهْم ِإىَل الْووَثِِ َفِموونوْ ..  ارفووه األموون والرخوواء إىل النسوويان وا سووتهتار إ ووا يظوول ذاكوورا « فَوَلمَّ

يكوووولن مقتصوووودا يف كوووواكرا،وإن   يوووول  حوووو  اّلِل يف الووووذكر والشووووكر فأقصووووى مووووا يبلغووووه ذاكوووور كوووواكر أن 
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َوما َاَْحُد آِبايتِنا ِإ َّ ُكُل َختَّوار  »:األقاء.ومنهم من احد وينكر آايت اّلِل  جرق زوال ااطر وعلقة الرخاء
وااتار الشديد الغدر،والكفلر الشوديد الكفور وهوذ  املبالغو  اللصوفي  تليو  هنوا  ون احود آايت ..« َكُفلر  

  ،ومنط  الفطرة ااالا اللاض  املبني.اّلِل بعد هذ  املشاهد الكلني
ز   احلولاجذويسق  عنهوا هوو ناسب  هلل البحر وخطر  الذي يعري النفلس من غرور القلة والعلم والقدرة،

 كث.هللل األ ناسب  هذا اهللل يذكرهم اب.البانل ،ويقفها وجها للجه أمام منط  الفطرة .
 ويشوغل اللالودوالنسه، ل اليلم الذي يقطوع أو أصور الورحمهل .الذي يبدو هلل البحر يف لله صغْيا هزيال

مووون كووول و كووول عووولن   عووون الللووود،وُيلل بوووني املللووولق واللالووود،وتق  كووول نفوووك فيوووه وحيووودة فريووودة،جمرقة مووون
ا    َاْووزِي والِوود  َعووْن َشووْلا يَوْلمووْم،َواخْ اي أَيُوَهووا النَّوواُس اتوَُّقوولا َربَّكُ »:سند،ملحشوو  موون كوول قوورىب وموون كوول وكوويج 

نْيا،َو  يَوغُووورَّنَُّكْم اِبّللَِّ رَّنَُّكُم احْلَيووواُة الووودُ   ،َفال تَوغُووو َحوووِإنَّ َوْعوووَد اّللَِّ .لَوووِدِ ،َو  َمْللُووولق  ُهوووَل جووواز  َعوووْن والِوووِدِ  َكوووْي ا  وَ 
 « ..اْلَغُرورُ 

وموا تتقطوع أو أصور القورىب والدم،ووكوائج .1897إن اهللل هنا هلل نفسك،يقاس  ودا  يف املشواعر والقلولب
وما يستقل كل بشأنه،فال ازى أحد عون أحود،و  .الرحم والنسه بني اللالد ومن ولد،وبني امللللق واللالد

فالوودعلة هنووا إىل .ما يكوولن هووذا كلووه إ  هلوولل   نظووْي لووه يف مووألل  النوواس ..ينفووع أحوودا إ  عملووه وكسووبه
ل هوذا اهلولل الغوامر فتسومع تقلى اّلِل عكء يف ملضعها الذي فيه تستجاب وقضي  اهلخرة تعرم يف لوال

 هلا القللب.
ن موووو  مفووور .عصووويهاهلووولل ال فوووال حلووو  و  يتخلووو  و  مفووور مووون ملاجهووو  هوووذا..« ِإنَّ َوْعوووَد اّللَِّ َحووو   »

 الد.و احلساب الدقي  وا؟زاء العاقل،الذي   يغب فيه والد عن ولد و  ملللق عن 
ابوتالء واسوتحقا     حمودوقة وهوك  فهوك مهلوا فيهوا مون متواع وهلول ومشوغلومو..« َفال تَوُغرَّنَُّكُم احْلَياُة الُدنْيا»

 للجزاء.
والشوويانني  .ورلسوولس يف الصدو كوويطان يموون متوواع يلهووك،أو كووغل ينسووك،أ..« َو  يَوغُوورَّنَُّكْم اِبّللَِّ اْلغَووُرورُ »

رور ة كوويطان.والغل ور ابلقوووالغر .والغرور ابلعموور كوويطان.والغرور ابلعلووم كوويطان.الغوورور ابملووال كوويطان.كثْي
ا العاصووم موون  هلخوورة  وووتقلى اّلِل وتصوولر ا.ونزوة الشووهلة كوويطان.وقفع  اهلوولى كوويطان.ابلسوولطان كوويطان

 كل غرور  
 مما اخاص هللا به 34الدرس السادس:

ة قوولاي خوْي يف السوولر يقوواع األويف ختوام ا؟للوو  الرابعو  وختووام السولرة،ويف لوول هووذا املشوهد املرهوولب اوكء ا 
ا الوويت تعا؟هوو القضووي  ويقرر.هلاب،يصوولر علووم اّلِل الشووامل وقصوولر ا نسووان انجوولب عوون الغيوولبعميقووا مر 

 ه.السلرة بكل أجزائها،وحرج هذا كله يف مشهد من مشاهد التصلير القرآين العجي

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو .»44-42ص « يف كتاب:مشاهد القيام  يف القرآن»لقرآن يراجع فصل العا  اهلخر يف ا -1897
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ووواَعِ ،َويُونَوِزُِل اْلَغْيوووَة،َويَوْعلَ » َ ِعْنوووَدُ  ِعْلوووُم السَّ ا َتْكِسوووُه َغووودا ،َوما ا تَوووْدرِي نَوْفوووك  مووواذِم،َومووو اأْلَْرحاُم موووا يف ِإنَّ اّللَّ
 « ..ِإنَّ اّللََّ َعِليم  َخِبْي  .َتْدرِي نَوْفك   َِيِِ أَْرم  َاُلتُ 

ائم،وحماولو  قائم،وتلقوع ققد جعل السواع  غيبوا   يعلموه سولا  ليبقوى النواس علوى حوذر  -سبحانه  -واّلِل 
اذ جيوول يف اختووأو  جمووال للتشتوويهم بغتوو  يف أيوو  حلظوو ،قائموو  أن يقوودملا هلووا،وهم   يعلموولن مووَّت شيت،فقوود 

 الزاق،وكنز الرصيد.
قووورب نزولوووه  املقووواييكواّلِل ينوووزل الغيوووة وفووو  حكمته،ابلقووودر الوووذي يريووود  وقووود يعووور  النووواس ابلتجوووارب و 

غية،ألنووووه ينووووزل ال والنا يقوووورر أن اّلِل هوووول الووووذي.ولكوووونهم   يقوووودرون علووووى خلوووو  األسووووباب الوووويت تنشوووو ه
ل اختصوواص  الغيووة هووفاختصوواص اّلِل يف.املنشووئ لاسووباب الكلنيوو  الوويت تكلنووه والوويت تنظمه هوول سووبحانه

 كووان علووم اّللِ   وإن.ّللِ اوقوود وهووم الووذين عوودو  يف الغيبيووات املختصوو  بعلووم .القوودرة.كما هوول لوواهر موون النا
لحوو  بووه ي الووذي   فهل وحوود  العلووم الصووحي  الكاموول الشووامل الوودائم.وحوود  هوول العلووم يف كوول أموور وكووأن

 زايقة و  نقصان.
علوووم يسوووبحانه الوووذي  فهووول« اَع ِ السَّووو»اختصووواص ابلعلوووم كا ختصووواص يف أمووور ..« َويَوْعلَوووُم موووا يف اأْلَْرحوووامِ »

  َّت حوووني حووومن محوول .من فوويخ وغوويخ.موواذا يف األرحووام يف كوول حلظوو  ويف كووول نوولر.وحوود .علم يقني
لوك كوي ا عور  عون ذ،حني   ميلوك أحود أن يونلع هذا احلمل ذكرا أم أنثى.يكلن للحمل حجم و  جرم

ا  ووفكوول أول ووك .. تعداقاتهومالم  ا؟نووني وخلاصووه وحالتووه واسوو.يف اللحظوو  األوىل  هوواق االيوو  والبليضوو 
 حتا به علم اّلِل تعاىل.

يسوووور  فووووع وضوووور،ومنموووواذا تكسووووه موووون خووووْي وكوووور،ومن ن..« َومووووا تَووووْدرِي نَوْفووووك  موووواذا َتْكِسووووُه َغوووودا   »
ل مووا ا  وهوول كووفالكسووه أعووم موون الوورب  املووا  ومووا يف معنوو.وموورم،ومن ناعوو  ومعصي  وعسوور،ومن صووح 

لغيوووه،  ام سووود  اوالنفك ا نسووواني  تقووو  أمووو.وهل غيوووه مغل ،عليوووه األسوووتار.تصووويبه الووونفك يف الغوووداة
 الك أن ترى كي ا  ا وراء الستار.

تنفووذ منووه  سووميك الووذي  ملسووبل الء السوو  افووذلك أموور ورا« َومووا تَووْدرِي نَوْفووك   َِيِِ أَْرم  َاُوولتُ »:وكووذلك
اجهووو  حقيقووو  ر  ابملل األ ووواع واألبصوووار.وإن الووونفك البشوووري  لتقووو  أموووام هوووذ  األسوووتار عووواجزة خاكوووع ،تد

سوووو  الغيووووه  ر  أموووواموتع.علمهووووا انوووودوق،وعجزها اللاض ،ويتسوووواق  عنهووووا غوووورور العلووووم واملعرفوووو  املوووودعاة
ا كول كوكء ولل علمول .لنواسا يعلمه قليال وأن وراء الس  الكثْي  ا   املسدل أن الناس   ييتلا من العلم إ 

وعندئوذ .تالي للحظو  الاآخر فسيظللن واقفني أمام ذلك الس    يودرون مواذا يكولن غودا  بول مواذا يكولن 
 تطامن النفك البشري  من كثايئها وختشع ّلِل.

 هائل  .. ع  فسيح لقله البشري يف رقوالسيا  القرآين يعرم هذ  املييرات العميق  التأيْي يف ا
ويف خووووولانر .رقعووووو  فسووووويح  يف الزموووووان واملكوووووان،ويف احلاضووووور اللاقع،واملسوووووتقبل املنظلر،والغيوووووه السوووووحي 

موووا بوووني السووواع  البعيووودة املووودى،والغية البعيووود املصووودر،وما يف األرحوووام ااوووايف عووون :النفك،وويبوووات اايال
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وملضوع املولت والودفن،وهل مبعوود يف .ان ومغيوه يف اجملهولل .والكسوه يف الغود،وهل قريوه يف الزمو.العيان
 الظنلن.

ولكن اللمسات التصوليري  العريضو  بعود أن تتناوهلوا مون أقطارهوا تود  يف .إوا رقع  فسيح  اهلماق واألرجاء
أنرافهوا،وعمع هوذ  األنوورا  كلهوا عنوود نقطو  الغيووه اجملهولل ونقوو  ّبوا مجيعووا أموام كوولة صوغْية مغلقوو ،لل 

ولكنهوا .. 1898منها سم ااياط  سوتلى القريوه خلفهوا ابلبعيود،و  نكشو  القاصوك منهوا والودان  انفت 
تبقى خالصوو  ّلِل   يعلمهووا .تظوول مغلقوو  يف وجووه ا نسووان،ألوا فوول  مقوودور ا نسووان،ووراء علووم ا نسووان

 و  ابابْي ..وليك غْي  ابلعليم « ِإنَّ اّللََّ َعِليم  َخِبْي  ».غْي ،إ  إبذن منه وإ   قدار
 وييوب القلووه.قواألبعووا وهكووذا تنتهووك السوولرة،كما لوول كانووحل رحلوو  هائلوو  بعيوودة اهلموواق واهلفووا  واألغوولار
 مول،ولطللو؟سوام  موا ُيمون هوذ  الرحلو  املديودة البعيدة،الشوامل  الشاسوع ،وئيد ااطوى لكثورة موا نِل ،

 ما تدبر وما تفكر،يف تلك العلا  واملشاهد واحليلاانت  
ا يف لقوورآن كووفاء ملووانزل هووذا فتبار  اّلِل خووال  القلوولب،وم.هووك بعوود سوولرة   تتجوواوز األربووع والثاليووني آيوو و 

 الصدور،وهدى ورمح  للميمنني ..
 

 

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »مقتط  من كتاب:التصلير الفب يف القرآن.فصل:التناس  الفب. -1898
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 مكي ة وآياأها ثالثون ( سور  الس  د 32)

 أهم مو وعات السور 

  الوويت جوواء دة الضووخمقلووه البشووري ابلعقيووهووذ  السوولرة املكيوو   وولذج آخوور موون  وواذج ااطوواب القوورآين لل
،خال  الكوووووولن رق الصووووومدعقيووووودة الدينلنوووووو  ّلِل األحووووود الفووووو:القووووورآن ليلقظهوووووا يف الفطر،ويركزهوووووا يف القللب

ل  اوالتصوودي  برسوو. اّللِ والناس،وموودبر السووماوات واألرم ومووا بينهمووا ومووا فيهمووا موون خالئوو    يعلمهووا إ 
 زاء.واحلساب وا؟ عة والقيام وا عتقاق ابلب.هلداي  البشر إىل اّللِ امللحى إليه ّبذا القرآن  - -حممد 

نهوووا تعا؟هوووا مكل .كيووو هوووذ  هوووك القضوووي  الووويت تعا؟هوووا السووولرة وهوووك القضوووي  الووويت تعا؟هوووا سوووائر السووولر امل
،املطلووع يم اابْي سووللب خوواص،ومييرات خاصوو  تلتقووك كلهووا يف أوووا ختانووه القلووه البشووري خطوواب العلوو

تكن فيهووا موون ها،ومووا يسووهووذ  القلوولب وخفاايها،ومنحنياهتووا وقروّبا،العووار  بطبيعتهووا وتكلينعلووى أسوورار 
 مشاعر ،وما يع يها من شيرات واستجاابت يف مجيع األحلال والظرو .

فهك . ن السوووابقوسووولرة السوووجدة تعوووا  تلوووك القضوووي   سوووللب وبطريقووو  غوووْي أسوووللب ونريقووو  سووولرة لقموووا
تودبر كموا ة للتأمول والرو ،مثْي  اضك بقيتها تقدم مييرات ملقظ  للقلوه،منْية للوتعرضها يف آايهتا األوىل مث

أنولار  ويف  نسوان و اتقدم أقل  وبراهني على تلك القضي  معروض  يف صوفح  الكولن ومشواهد  ويف نشوأة 
مع هلووا يسوولعوثة ملوون لنانقوو  ابمشواهد موون اليوولم اهلخور حافلوو  ابحليوواة واحلركوو  ويف مصوارع الغووابرين وآترهووم ا

وللنفلس .ىل رّبوووواويتوووودبر منطقهووووا  كووووذلك ترسووووم السوووولرة صوووولرا للنفوووولس امليمنوووو  يف خشوووولعها وتطلعهووووا إ
 ع مشوهلق حاضورأووا واقوا؟احدة يف عناقها و؟اجها وتعورم صولرا للجوزاء الوذي يتلقوا  هوي ء وهي ء،وك

 للعيان،يشهد  كل قارئ هلذا القرآن.
،وإىل والتودبر مورة ىل التأمولإالقله البشري  ا يلقظه وُيركوه ويقولق  ويف كل هذ  املعارم واملشاهد تلاجه 

ة  نمووووواع،و ر ابد،و رة وتطالعوووووه  رة ابلتحوووووذير والتهديووووو.ااووووول  وااشوووووي  مووووورة،وإىل التطلوووووع والرجووووواء مرة
نتظر تووار نريقووه،وينفسووه حتدعووه ل.مث تدعووه يف النهايوو  هووحل هووذ  املووييرات وأمووام تلووك الثاهني.اب قنوواع .

 صْي  على علم وعلى هدى وعلى نلر.م
ألحوور  يبدأ اب: وميضووك سوويا  السوولرة يف عوورم تلووك القضووي  يف أربعوو  مقووانع أو مخسوو  متالحقوو  متصوول

نزيلوووه لريوووه عوون تاونفووك .منبهوووا ّبووا إىل تنزيوول الكتووواب موون جووونك هووذ  األحر « ميم. م.ألوو »املقطعوو  
احلو  مون  وييكود أنوه.ا اف  :قلللنيسوتنكار عموا إذا كوانلا ويسوأل سويال ا..« ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ »:واللحك به

 « ..َلَعلَُّهْم يَوْهَتُدونَ »ربه لينذر قلمه 
 التبليو  عون رب يف - - قضنيية النيوحي وانيدق الرالنيول:وهذش هي القضية اةود منين قضنيااي الكقيدة

 العاملني.
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يف اهليمنوو  ينهمووا،و م ومووا بيف خلوو  السووماوات واألر :مث يعوورم قضووي  األللهيوو  وصووفتها يف صووفح  اللجوولق
ان  نشووأة ا نسوومث يف.ر .علووى الكوولن وتوودبْي األموور يف السووماوات واألرم،ورفووع األموور إليووه يف اليوولم اهلخوو

 يشكرون. والناس بعد ذلك قليال ما.وأنلار  وما وهبه اّلِل من السمع والبصر وا قرا 
حسان،وصووف  صووف  ا   التدبْي،و ،وصووفانينيفة اخللنينيا:قضنينيية اةلوهينينية وافت ا:وهنينيذش هنينيي القضنينيية الثا ية

 .وكلها مذكلرة يف سيا  آايت اال  والتكلين.وصف  الرمح .ا نعام،وصف  العلم
ِم أَِإانَّ َلِفوووك يف اأْلَرْ  َلْلناَضوووأَِإذا :َوقووواُللا»:مث يعوورم قضوووي  البعة،وكوووكهم فيووه بعووود تفووور  ذراهتوووم يف الوو اب

 م واليقني.ويرق على هذا الشك بصيغ  ا؟ز « َخْل   َجِديد ف
 قضية البكث واةصري.:وهذش هي القضية الثالثة

ِووومْ ِهْم ِعْنوووِإِذ اْلُمْجرُِمووولَن انِكُسووولا ُرُ ِسووو»:ومووون مث يعووورم مشوووهدا مووون مشووواهد القيامووو  يعلنووولن يقيووونهم « َد َرّبِِ
م دنيا لفتحوووحل هلوووهوووا يف الوووويقلللن الكلمووو  الووويت لووول قالل .ابهلخووورة ويقيووونهم ابحلووو  الوووذي جووواءهتم بوووه الووودعلة

قبوول فوولات  - ن يوولقظهملعل هووذا املشووهد أ.أبوولاب ا؟نوو  ولكنهووا يف موولقفهم ذا    عوودي كووي ا و  تفيوود
ر لووولب.وإىل جووولاقتهوووا املطفيقلللها اهلن يف و .لقووولل الكلمووو  الووويت سووويقلللوا يف امللقووو  العصووويه -األوان 

 ت رّبم.إذا ذكروا آباي:هذا املشهد البائك املكروب يعرم مشهد امليمنني يف هذ  األرم
َا يُوْيِمُن آِباَيتَِنا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِِروا ِّبَا»  ِوْم َوُهوْم  َسبَُّحلا ِ َ جَّدا  وَ سُ َخُروا  ِإ َّ تَوَتجا  ُجنُولُّبُْم . َيْسوَتْكِثُونَ ْموِد َرّبِِ

ُووْم َخْلفووا  َوَنَمعووا  َوِ َّووا َرَزْقنوو لهلووا حيوو  كووفيف  توور  وهووك صوولرة ملح.« .ْنِفُقوولنَ اُهْم يوُ َعووِن اْلَمضوواِجِع يَووْدُعلَن َرّبَّ
صوولر م يعلوول علووى ت  موون نعووييعرم إىل جلارهووا مووا أعوود  اّلِل هلووذ  النفوولس اااكووع  ااائفوو  الطامعوو.القلولب

د ليوه  شوهويعقوه ع..« نُلا يَوْعَملُولنَ زاء  ِ وا كوانُي  جَ َفال تَوْعَلُم نَوْفك  ما أُْخِفَك هَلُْم ِمْن قُورَِّة أَعْ »:البشر الفانني
يف األرم   نتقام مونهمرمني ابوبتهديد اجمل.سريع ملصائر امليمنني والفاسقني يف جن  املأوى ويف انر ا؟حيم

 أيضا قبل أن يالقلا مصْيهم األليم.
هتوووووودين مووووووون وامل - -ووحوووووودة رسوووووووالته ورسووووووال  حممووووووود  -عليووووووه الِسوووووووالم  -مث توووووورق إكووووووارة إىل ملسوووووووى 

صووث رة إُيوواء ابل  ا كواويف هووذ.ا الصووث  ن جعلهوم اّلِل أئموو قلمه،وصوثهم علووى الوودعلة،وجزائهم علوى هووذ
 على ما يلقا  الدعاة إىل ا سالم من كيد ومن تكذيه.

مث جللو  يف ..غوافلني  وتعقه هذ  ا كارة جلل  يف مصارع الغوابرين مون القورون،وهم ميشولن يف مسواكنهم
 سطلر. حلياة يفاهد البلى ومشهد األرم امليت  ينزل عليها املاء ابحلياة والنماء فيتقابل مش

ه لووذي يتحقوو  فيووالم الفووت  يوووهووم يتسوواءللن يف كووك عوون « َمووَّت هووَذا اْلَفووْتُ ف»:وختووتم السوولرة  كايوو  قوولهلم
نهم ويودعهم ملصوْيهم ليعرم عو - -وتلجيه الرسلل .وا؟لاب ابلتخلي  من هذا اليلم والتهديد.اللعيد
 انتلم.

 :فصيلواهلن أنخذ يف عرم السلرة ابلت
 [30إل   1اآليات :(32]سور  الس ده )الوحد   ا ول  : 
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 في الابلير عن را المالمين قضية الوحي وصدق الرسول 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنوِذَر َربِِوَك لِتوُ  حْلَوُ  ِمونْ ( أَْم يَوُقللُولَن افْوَ اُ  بَوْل ُهوَل ا2( تَوْنزِيُل اْلِكتاِب   َرْيَه ِفيِه ِموْن َربِِ اْلعواَلِمنَي )1ا  )}

نَوُهموا ( اّللَُّ 3)قَوْلما  ما أَ ُهْم ِمْن نَِذير  ِمْن قَوْبلِوَك َلَعلَُّهوْم يَوْهتَوُدوَن   يف  الَّوِذي َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَْرَم َوموا بَويوْ
م  مُثَّ اْسووَتلى َعلَووى اْلَعووْرِش مووا َلُكووْم ِمووْن ُقونِووِه ِموو يُووَدبُِِر اأْلَْمووَر ِمووَن  (4) يع  أَفَووال تَوتَووذَكَُّرونَ َو  َكووفِ  ْن َوِ ِ  ِسووتَِّ  أايَّ

عواِ ُ اْلَغْيوِه َوالشَّوهاَقِة  ( ذلِوكَ 5ا تَوعُوُدوَن )ِ َّوْلَ  َسَن   ارُُ  أَ السَّماِء ِإىَل اأْلَْرِم مُثَّ يَوْعرُُج إِلَْيِه يف يَوْلم  كاَن ِمْقد
ْنسوواِن  ُكوولَّ َكووْكء  َخَلَقووُه َوبَوودَ ( الَّووِذي َأْحَسوونَ 6اْلَعزِيووُز الوورَِّحيُم )  َجَعووَل َنْسووَلُه ِمووْن مُثَّ ( 7ْن ِنووني  )ِمووأَ َخْلووَ  اْ ِ

يال  مووا صوواَر َواأْلَْف ِووَدَة قَلِووْمَع َواأْلَبْ ِه َوَجَعووَل َلُكووُم السَّوو( مُثَّ َسوولَّاُ  َونَوَفووَ  ِفيووِه ِمووْن ُروِحوو8ُسووالَل   ِمووْن موواء  َمِهووني  )
ِوووْم كووواِفُروَن )ْل ُهوووْم بِِلقوووْلووو   َجِديووود  بَوووُللا أَِإذا َضوووَلْلنا يف اأْلَْرِم أَِإانَّ َلِفوووك خَ َوقوووا (9َتْشوووُكُروَن ) ( قُوووْل 10اِء َرّبِِ

ْم ( َوَلْل تَورى ِإِذ اْلُمْجرُِمولَن انِكُسولا ُرُ ِسوهِ 11َجُعلَن )ُكْم تُورْ يَوتَوَلفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْلِت الَِّذي وُكَِِل ِبُكْم مُثَّ ِإىل َربِِ 
ْعنووا فَاْرِجْعنووا نَوْعَمووْل صوواحلِ  ِووْم َربَّنووا أَْبَصووْران َو َِ ْينووا ُكوولَّ نَوْفووك  ُهووداها ( َولَووْل ِكووْ نا هَلتوَ 12َن ) ُملِقنُوول ا  ِإانَّ ِعْنووَد َرّبِِ

ُتْم لِقواَء يوَوْلِمُكْم هوذا ِإانَّ ا َنِسوي( َفُذوُقلا  ِ 13 ) َأمْجَِعنيَ النَّاسِ وَ َولِكْن َح َّ اْلَقْلُل ِمبِِ أَلَْمَاَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْ؟ِنَِّ  
ووُتْم تَوْعَملُوولَن ) ووا يوُووْيِمُن آِبايتِنَووا الَّووِذيَن ِإذا ذُِكِووُرو إِ  (14َنِسوويناُكْم َوُذوقُوولا َعووذاَب اْاُْلووِد ِ ووا ُكنوْ ا ُسووجَّدا  ا ِّبووا َخووُرو  َّ

َنَمعوا  َوِ َّوا ْم َخْلفا  وَ ُنلُّبُْم َعِن اْلَمضاِجِع يَْدُعلَن َرّبَُّ   جُ ( تَوَتجا15َوَسبَُّحلا ِ َْمِد َرّبِِِْم َوُهْم   َيْسَتْكِثُوَن )
  ( أََفَموونْ 17لا يَوْعَملُوولَن )اء  ِ ووا كووانُ ْن قُووورَِّة أَْعوونُي  َجووز ( فَووال تَوْعلَووُم نَوْفووك  مووا أُْخِفووَك هَلُووْم ِموو16َرَزْقنوواُهْم يُوْنِفُقوولَن )

اْلَمووْأوى  ُهووْم َجنَّوواتُ آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت فَولَ  ( أَمَّووا الَّووِذينَ 18ْسووتَوُلوَن )كوواَن ُمْيِمنووا  َكَمووْن كوواَن فاِسووقا    يَ 
 (19نُوُز   ِ ا كانُلا يَوْعَمُللَن )

ا َعوذاَب النَّواِر الَّوِذي  ْم ُذوقُول ِعيُدوا ِفيها َوِقيوَل هَلُولا ِمْنها أُ َحُْرجُ  َوأَمَّا الَِّذيَن َفَسُقلا َفَمْأواُهُم النَّاُر ُكلَّما أَراُقوا أَنْ 
ووُتْم بِووِه ُتَكووذِِبُلَن ) ْن ( َوَموو21ُهووْم يَوْرِجعُوولَن )ْكووَثِ َلَعلَّ ْقىن ُقوَن اْلَعووذاِب اأْلَ ( َولَنُووِذيَقنوَُّهْم ِمووَن اْلَعووذاِب اأْلَ 20ُكنوْ

َتِقُملَن )مُ ْجرِِمنَي َن اْلمُ أَْلَلُم ِ َّْن ذُكَِِر آِبايِت َربِِِه مُثَّ أَْعَرَم َعْنها ِإانَّ مِ  تَوْينا ُملَسى اْلِكتواَب فَوال آ( َوَلَقْد 22نوْ
ووا َصووثَُ ( وَ 23 )َتُكووْن يف ِمْريَوو   ِمووْن لِقائِووِه َوَجَعْلنوواُ  ُهوودى  لِبَووِب ِإْسوورائِيلَ  وو   يَوْهووُدوَن ِ َْمووران َلمَّ ُهْم أَئِمَّ وا َجَعْلنووا ِموونوْ

نَوهُ  ِإنَّ َربََّك ُهلَ  (24وَكانُلا آِبايتِنا يُلِقُنلَن ) ْهوِد يوَ ( أََوَ ْ 25َتِلُفولَن )انُلا ِفيوِه حَْ كوْم يَوْلَم اْلِقياَموِ  ِفيموا  يَوْفِصُل بَويوْ
( أََوَ ْ 26َمُعلَن )ذلِووَك هَلايت  أَفَووال َيْسوو ْم ِإنَّ يف سوواِكِنهِ هَلُووْم َكووْم أَْهَلْكنووا ِمووْن قَوووْبِلِهْم ِمووَن اْلُقووُروِن مَيُْشوولَن يف مَ 

( 27ُسووُهْم أَفَووال يُوْبِصووُروَن )ْنووُه أَْنعوواُمُهْم َوأَنْوفُ َشُْكووُل مِ   َزْرعووا  اْلموواَء ِإىَل اأْلَْرِم اْ؟ُووُرِز فَوُنْخوورُِج بِووهِ يوَووَرْوا أانَّ َنُسوولُ  
وووُتْم صووواِقِقنَي ) َفوووُع الَّوووِذيَن َكَفوووُروا( قُوووْل يوَووولْ 28َويَوُقللُووولَن َموووَّت هوووَذا اْلَفوووْتُ  ِإْن ُكنوْ  ُهوووْم  وَ ِإميووواُوُْم  َم اْلَفوووْتِ    يَونوْ

َتِظُرونَ  (29يُوْنَظُروَن ) ُْم ُمنوْ ُهْم َوانْوَتِظْر ِإوَّ  { (30 )فََأْعِرْم َعنوْ
 إثبات النبو  والوحي 3 - 1الدرس ا ول: 

ِذَر قَوْلموا  موا بِِوَك لِتُوْنوْل ُهوَل احْلَوُ  ِموْن رَ بَواْفَ اُ ف :ُقللُولنَ أَْم يوَ .تَوْنزِيُل اْلِكتواِب   َريْوَه ِفيوِه ِموْن َربِِ اْلعواَلِمنيَ .ا »
 « ..أَ ُهْم ِمْن نَِذير  ِمْن قَوْبِلَك َلَعلَُّهْم يَوْهَتُدونَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3436 

لكووولن أن رفووولن موووا ميهوووذ  األحووور  الووويت يعرفهوووا العووورب املخوووانبلن ّبوووذا الكتووواب ويع..« ميم. م.ألووو  »
هووذا  هووا وبوونيصوولغل  منييصوولغلا منهووا وموون نظائرهووا موون كالم،ويوودركلن الفووار  اهلائوول بووني مووا ميلكوولن أن 
  كمووا يوودر .فكارعواين واألالقورآن وهوول فوار  يدركووه كول خبووْي ابلقلل،وكول موون ميوارس التعبووْي ابللفوج عوون امل
ائر احلك ليسا لسوالقله و  أن يف النصلص القرآني  قلة خفي ،وعنصرا مستكنا،اعل هلا سلطاان وإيقاعا يف

بيل إىل سوووللووو    لووواهرة ملح وهك.القووولل امليلووو  مووون أحووور  اللغووو ، ا يقللوووه البشووور يف مجيوووع األعصوووار
لقوورآن  لفا أن هووذا ا يعلووم سووا؟وودال فيهووا،ألن السووامع يوودركها،ومييزها،ويهتز هلووا،من بووني سووائر القلل،ولوول  

 والتجارب الكثْية تيكد هذ  الظاهرة يف كَّت أوساط الناس.
بشور  وصنع  الّللِ صنع  ا والفار  بني القرآن وما يصلغه البشر من هذ  احلرو  من كالم،هل كالفار  بني

لولان يف وإن تلزيوع األ.األكوياء صنع  اّلِل واضح   يزة،  تبل  إليها صنع  البشر يف أصغر.يف سائر األكياء
وصوونع البشوور   القوورآنيفوكووذلك صوونع اّلِل .زهوورة واحوودة ليبوودو معجووزة ألمهوور الرسووامني يف مجيووع العصوولر .

بِِ ِموووْن رَ  -يوووِه َريْوووَه فِ    -تَوْنزِيوووُل اْلِكتووواِب » ميم. م.فيموووا يصووولغلن مووون هوووذ  احلووورو  مووون كوووالم  ألووو 
ويعجوول .ملني .ن رب العووامووقضووي  تنزيوول الكتوواب .قضووي  مقطوولع ّبووا،  سووبيل إىل الشووك فيها..« اْلعوواَلِمنيَ 

لقة صووالنقط  املقالقضوي ، السيا  بنفك الريه يف منتص  اهلي ،بني املبتدأ فيها وااث،ألن هذا هل صله
ام واقوووووع للجووووه أموووو هيوووود هلووووا بووووذكر هووووذ  األحوووور  املقطعوووو  يضووووع املوووور بني الشوووواكني وجهوووواوالتم.يف النا

و طوه هول   يعرفولنفهذا الكتاب مصولغ مون جونك هوذ  األحور  الويت.األمر،الذي   سبيل إىل ا؟دل فيه
 هذا النم  املعجز الذي   ميارون يف إعجاز ،

 ا ا؟ميع.أمام التجرب  اللاقع ،وأمام ملازين القلل اليت يقر ّب
إن كل آي  وكل سلرة تنبخ ابلعنصر املستكن العجيه املعجز يف هذا القرآن وتشك ابلقولة اافيو  امللقعو  

وإن الكيوووان ا نسووواين ليهتووز ويرعووو  ويتزايووول و  ميلوووك التماسووك أموووام هوووذا القرآن،كلموووا .يف هووذا الكوووالم
وإن هووذ  الظوواهرة لتووزقاق .وا سووتجاب  تفووت  القله،وصووفا احلك،وارتفووع ا قرا ،وارتفعووحل حساسووي  التلقووك

فليسوحل هوك جمورق وهلو  شيْييو  .وضلحا كلما اتسعحل يقافو  ا نسوان،ومعرفته ّبوذا الكولن وموا فيوه ومون فيه
وهك متحققووو  كوووذلك حوووني .فهك متحققووو  حوووني حانوووه القووورآن الفطووورة خطوووااب مباكووورا.وجدانيووو  غامضووو 

وإن نصلصوووووه ليتسوووووع مووووودى .ابلعلوووووم واملعللموووووات حانوووووه القلوووووه اجملرب،والعقووووول املثق ،والوووووذهن احلافووووول
موودلل هتا ومفهلماهتووا وإيقاعاهتووا علووى السوولاء كلمووا ارتفعووحل قرجوو  العلووم والثقافوو  واملعرفوو ،ما قامووحل الفطوورة 

 وا اوزم  ن هوذا القورآن صونع  غوْي بشوري  علوى وجوه   1899مستقيم    تنحر  و  تطمك عليها األهلاء 
..ولقوود قاللهووا فيمووا زعموول  « اْفَ اُ ف:أَْم يَوُقللُوولنَ »ريووه فيووه موون رب العوواملني.اليقني،وأنووه تنزيوول الكتوواب   

أَْم »:ولكن السووووويا  هنوووووا يصووووولغ هوووووذا القووووولل يف صووووويغ  املسوووووتنكر ألن يقوووووال هوووووذا القووووولل أصوووووال.متعنتوووووني

                                                 
َرُ  تَوْقِديرا  »يراجع تفسْي قلله تعاىل: -1899  من الظالل. ) السيد رمحه هللا ( 19جزء  5502-2548ص « َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  فَوَقدَّ
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مو  الظاملو  فويهم ينفوك هوذ  الكل - -هذ  القلل  اليت   ينبغك أن تقوال فتواري  حممود ..« اْفَ اُ ف:يَوُقلُللنَ 
« بَوْل ُهوَل احْلَوُ  ِموْن َربِِوكَ »:من جه  ونبيع  هذا الكتاب ذاهتا تنفيه أصال،و  تدع جما  للريوه والتشوكك

.. 
ذا هولكولن كلوه مون نبيعو  ا  ا يف نبيعته مون صود  ومطابقو  ملوا يف الفطورة مون احلو  األز  وموا يف.احل  .

اقم للووه وعوودم تصوولنظام،ومشسووقه،وانراق نظامووه،ويبات هووذا ااحلوو  الثابحل،املسووتقر يف كيانووه،امللحلا يف تنا
 أجزائه،أو تنايرها،وتعار  هذ  األجزاء وتالقيها.

لوووك املعنليووو  لت اللفظيووو  ب مجتوووه لنووولاميك هوووذا اللجووولق الكبوووْي ترمجووو  مسوووتقيم  وكأ وووا هووول الصووولرة.حلووو  .ا
 النلاميك الطبيعي  اللاقعي  العامل  يف هذا اللجلق.

ه ونلاميسووه عيشوولن فيوويققووه موون اتصووال بووني البشوور الووذين يرتضوولن منهجووه وهووذا الكوولن الووذي  ووا ُي.احلو  .
أنفسوهم يف  ة اودونحيو.الكلي ،وما يعقد  بينهم وبني قولى الكولن كلوه مون سوالم وتعواون وتفواهم وتال 

 صداق  مع كل ما حلهلم من هذا الكلن الكبْي.
 نحل.ق  و  ع،يف يسر وسهلل ،ويف غْي مشالذي تستجيه له الفطرة حني يلمسها إيقاعه.احل  .

 ألنه يلتقك  ا فيها من ح  أز  قدمي.
 ا املنهوواج كوولحووج يف هووذالووذي   يتفوور  و  يتعووارم وهوول يرسووم منهوواج احليوواة البشووري  كووامال ويل.احلوو  .

آف ،تودر   و نقوا أوأقلاها وكل ناقاهتا،وكل نزعاهتا وكل حاجاهتا،وكول موا يعتلرهوا مون مورم أو ضوع  
 النفلس وتفسد القللب.

أو  كورة يف القلوهف يظلوم و .و  يظلم قولة يف نفوك و  ناقو .الذي   يظلم أحدا يف قنيا أو آخرة.احل  .
 له اللجلق.صصيل يف حرك  يف احلياة،فيكفها عن اللجلق والنشاط،ما قامحل متفق  مع احل  الكبْي األ

 ل يفاملني كما قال رب العوه.د ،إ ا هل من عند ربكفما هل من عن..« َبْل ُهَل احلَُْ  ِمْن َربِِكَ »
قورىب بينوه لاوإلقواء لوالل . ف اءتكرمي الرسولل الوذي يتهملنوه اب.اهلي  السابق  إ ا هذ  ا ضاف  هنا للتكرمي

عو  وتقو  معو  التكورمي مول موع مهوتقريورا للصول  اللييقو  الويت .رقا علوى ا هتوام األييم.وبني ربه رب العاملني
 « ..ُدونَ ْبِلَك،َلَعلَُّهْم يَوْهتَ قوَ ِذير  ِمْن  ِمْن نَ لِتُوْنِذَر قَوْلما  ما أَ ُهمْ »وأمان  النقل والتبلي ..ملصدر وصح  التلقكا

 - ي  رسول  بوني إ اعيول  يرسل إليهم أحود قبلوه و  يعور  التوار  - -والعرب الذين أرسل إليهم حممد 
توووواب احل ،لينووووذرهم وقوووود نووووزل اّلِل عليووووه هووووذا الك - -حمموووود جوووود العوووورب األول وبووووني  -عليووووه الِسووووالم 

 قللب.نه الفطر والالذي حا فهدايتهم مرجلة ّبذا الكتاب،ملا فيه من احل « َلَعلَُّهْم يَوْهَتُدونَ ».به
 بمي ص ات هللا وأفماله الدالة عل  وحدانياه 9 - 4الدرس الثاني:

فهنوا يبودأ .كوانلا يشوركلن موع اّلِل آهلو  أخرى  - -ه رسولله هي ء القولم الوذين نوزل اّلِل الكتواب لينوذرهم بو
ببيوووووان صوووووف  اّلِل الووووويت يعرفووووولن ّبوووووا حووووو  أللهيتوووووه سوووووبحانه،ومييزون ّبوووووا بوووووني مووووون يسوووووتح  هوووووذا اللصووووو  

ُ الَّوِذي َخلَوَ  السَّوماواِت »:ومن   يستحقلنه و  الز أن يقرنلا إىل مقام اّلِل رب العاملني« اّللَُّ »:العظيم اّللَّ
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،مُثَّ اْسوووووَتلى َعلَوووووى اْلَعْرِش،موووووا َلُكوووووْم ِموووووْن ُقونِوووووِه ِموووووْن َوِ ِ  َو  َكوووووِفيع  وَ  م  نَوُهموووووا يف ِسوووووتَِّ  أايَّ أََفال .اأْلَْرَم َوموووووا بَويوْ
ذِلَك .َ  َسوَن   ِ َّوا تَوعُوُدونَ تَوَتذَكَُّروَنف يَُدبُِِر اأْلَْمَر ِمَن السَّماِء ِإىَل اأْلَْرِم،مُثَّ يَوْعورُُج إِلَْيوِه يف يوَوْلم  كواَن ِمْقودارُُ  أَلْو

ْنسوواِن ِمووْن ِنووني  .عوواِ ُ اْلَغْيووِه َوالشَّووهاَقِة اْلَعزِيووُز الرَِّحيمُ  مُثَّ َجَعووَل .الَّووِذي َأْحَسووَن ُكوولَّ َكووْكء  َخَلَقُه،َوبَووَدأَ َخْلووَ  اْ ِ
قَِليال  .وِحوِه،َوَجَعَل َلُكوُم السَّووْمَع َواأْلَْبصواَر َواأْلَْف ِووَدةَ مُثَّ َسولَّاُ  َونَوَفووَ  ِفيوِه ِمووْن رُ .َنْسوَلُه ِموْن ُسووالَل   ِموْن موواء  َمِهوني  

 « ..ما َتْشُكُرونَ 
 الغيوووه ويف ضووومْي.هوووذ  هوووك يف صوووفح  الكووولن املنظووولر.ذلوووك هووول اّلِل،وهوووذ  هوووك آتر أللهيتوووه وق ئلها

يهوا اّلِل يف  يت يطلعهوم علللنواس،وااويف نشوأة ا نسوان وأنولار  الويت يعرفهوا .امل امك وراء إقرا  البشر اندوق
ُ الَِّذي َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم َوما »كتابه احل  املبني. نَوُهمبوَ اّللَّ م  ا يف ِستَّ ِ يوْ  « .. أايَّ

هوك .نهوا الكثوْي .عل وْنهول والسماوات واألرم وما بينهما هك هذ  ااالئ  اهلائلو  الويت نعلوم عنهوا القليو
 دهلكوا متحوْياممبهلرا  لضخم امل امك األنرا ،الذي يق  ا نسان أمامههذا امللكلت الطليل العريخ ا

ة،ا؟موال لعظمو  الباهر اموع إىل هوك هوذا االو  الوذي ا.يف الصنع  املتقن  ا؟ميل  املنسق  الدقيق  التنظويم .
 قا و  ميوووللضوووعا للووونا؟موووال احلقيقوووك الكامل،الوووذي   يووورى فيوووه البصووور،و  احلوووك،و  القله،م.األخاذ

ذ  هوومث هووك .لعجيبوو اتجوودقة امل.املتأموول التطلووع إليووه مهمووا نالووحل وقفتووه و  يووذهه التكوورار واأللفوو   اذبيته
 سوووووتعداقات ظووووواهر واااالئووووو  املنلع ،املتعووووودقة األنووووولاع واألجنووووواس واألحجوووووام واألكوووووكال وااووووولاص وامل
صووودر واحووود مهوووا إىل   كلوالللائ ،اااضوووع  كلهوووا لنووواملس واحد،املتناسوووق  كلهوووا يف نشووواط واحد،املتجهووو

رم وموا لسوماوات واألي خل  اهل الذ.تتلقى منه التلجيه والتدبْي،وتتجه إليه ابلطاع  وا ستسالم.واّلِل .
نَوهُ وَ اأْلَْرَم وَ َخَلَ  السَّماواِت ..»ّبذا اللص  العظيم  -سبحانه  -فهل احلقي  .بينهما . موا يف ِسوتَِّ  موا بَويوْ

م    « ..أايَّ
 ورة هوذ قكوىء مون انفوأايم هوذ  األرم مقيواس زموب .مون أايم هوذ  األرم الويت نعرفها وليسحل هك قطعا

ليت   تزيوود لضوو يل ،ااألرم حوولل نفسووها أمووام الشوومك مرة،تيلوو  لوويال ووووارا علووى هووذ  األرم الصووغْية ا
جوولق األرم ب بعوود و علووى أن تكوولن هبوواءة منثوولرة يف فضوواء الكوولن الرحيووه  وقوود وجوود هووذا املقيوواس الووزم

 وهل مقياس يصل  لنا حنن أبناء هذ  األرم الصغْية الض يل   .والشمك
أمووووا حقيقوووو  هووووذ  األايم السووووت  املووووذكلرة يف القوووورآن فعلمهووووا عنوووود اّلِل و  سووووبيل لنووووا إىل هديوووودها وتعيووووني 

..تلووك األايم « عُووُدونَ َوِإنَّ يَوْلمووا  ِعْنووَد َربِِووَك َكووأَْلِ  َسووَن   ِ َّووا توَ »:مقوودارها.فهك موون أايم اّلِل الوويت يقوولل عنهووا
الست  قد تكلن ست  أنلار مرت ّبا السماوات واألرم وموا بينهموا حوَّت انتهوحل إىل موا هوك عليوه.أو سوت  

وهووك علووى أيوو  حووال .أو سووت  أقهووار   يعلووم مووا بووني أحوودها واهلخوور إ  اّلِل ..مراحوول يف النشووأة والتكوولين
فلنأخووذها كمووا هووك غيبووا موون غيووه اّلِل   .اء الفناءكووكء آخوور غووْي األايم األرضووي  الوويت تعووار  عليهووا أبنوو

إ ا يقصد التعبْي إىل تقريور التودبْي والتقودير يف اال ،وفو  حكمو  اّلِل .سبيل إىل معرفته على وجه التحديد
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مُثَّ اْسوَتلى َعلَوى »وعلمه.وإحسانه لكل ككء خلقه يف الوزمن واملراحول واألنولار املقودرة هلوذا االو  العظويم.
 « ..شِ اْلَعرْ 

أما العرش ذاته فوال سوبيل إىل قولل كوكء عنوه،و  بود .وا ستلاء على العرش رمز  ستعالئه على اال  كله
مث،  ميكوون .ولفووج ..1900فظاهر أنووه كنايوو  عوون ا سووتعالء.وليك كووذلك ا سووتلاء.موون اللقوول  عنوود لفظووه

 -و  يكوولن يف حووال أو وضووع .  تتغووْي عليووه األحوولال -قطعوا أن يكوولن لل تيووه الووزمب،ألن اّلِل سووبحانه 
فا سوووتعالء قرجووو  فووول  االووو ،يعث .إ وووا هووول ال تيوووه املعنلي.مث يكووولن يف حوووال أو وضوووع  ل -سوووبحانه 

 عنها هذا التعبْي.
«  َو  َكووِفيع  ِه ِمووْن َوِ ِ  ْن ُقونِوومووا َلُكووْم ِموو»:ويف لووالل ا سووتعالء املطلوو  يلمووك قلوولّبم ابحلقيقوو  الوويت اسووهم

لسوماوات هول خوال  او وهل سبحانه املسيطر على العرش والسماوات واألرم وموا بينهمواف ..وأينف ومنف 
 انهفواألرم وما بينهماف فأين هل الل  من قونهف وأين هل الشفيع ااارج على سلط

 قون سلا . ا  إليه وحد ،وا ع..وتذكر هذ  احلقيق  يرق القله إىل ا قرار ابّللِ « أََفال تَوَتذَكَُّروَنف»
رم وموا لسوماوات واألبر يف افكل أمور يود.يف الدنيا واهلخرة ..التدبْي والتقدير ..مع اال  وا ستعالء .و 

ْمووَر ِمووَن السَّووماِء بُِِر اأْلَ يُوودَ »:ليوولبينهموا يرفووع إليووه سووبحانه يف يوولم القياموو ،ويرجع إليووه مآلووه يف ذلووك اليوولم الط
 « ..ُدونَ  ِ َّا تَوعُ َ  َسَن   م  كاَن ِمْقدارُُ  أَلْ مُثَّ يَوْعرُُج إِلَْيِه يف يَولْ .ِإىَل اأْلَْرمِ 

وووماِء ِإىَل اأْلَ »:والتعبوووْي يرسوووم جموووال التووودبْي منظووولرا واسوووعا كوووامال ك البشوووري يلقوووك علوووى احلووول« ْرمِ ِموووَن السَّ
لسووووماء إىل اأمشوووول موووون وإ  فمجووووال توووودبْي اّلِل أوسووووع و .الظووووالل الوووويت يطيقهووووا وميلووووك تصوووولرها وحشووووع هلووووا

 هلووذ  الرقعوو  ْي كووامالاحلووك البشووري حسووبه اللقوول  أمووام هووذا اجملووال الفسووي ،ومتابع  التوودب األرم.ولكوون
 آلووووه ونتائجووووهتقوووودير   اهلائلوووو  الوووويت   يعوووور  حووووَّت األرقووووام الوووويت هوووودق مووووداها  مث يرتفووووع كوووول توووودبْي وكوووول

األكووووياء ل،و واألقلا يرتفع إليووووه سووووبحانه يف عووووال  يف اليوووولم الووووذي قوووودر  لعوووورم مووووآ ت األعمووووال.وعلاقبووووه
وكوا سودى و  رللقوا ا كلوه م  ذهوولويك كوكء مون .« .يف يَوْلم  كاَن ِمْقدارُُ  أَْلَ  َسَن   ِ َّا تَوُعُدونَ »واألحياء 

ام آل هول قون مقوْي وكول موفكول كوكء وكول أمور وكول تودب.يرتفع.عبثا،إ ا يدبر  مر اّلِل إىل أجول مرسولم .
 ذنه حني يشاء.اّلِل ذي ا؟الل،فهل يرتفع إليه أو يرفع إب

والذي اسوتلى علوى .مسماوات واألر ي خل  الالذ...ذلك .« ذِلَك عاِ ُ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ »
لوى موا يغيوه عاملطلع ..« ةِ الشَّهاقَ ذِلَك عاِ ُ اْلَغْيِه وَ »..والذي يدبر األمر من السماء إىل األرم .العرش

 ر املدبر.وهل ااال  املسيط.وما ُيضر
 لمخالي .وتدبْي  ل الرحيم يف إراقته.القلي القاقر على ما يريد..« اْلَعزِيُز الرَِّحيمُ »وهل 

                                                 
علوى عركوه اسوتلاء  -أي عوال وارتفوع-قلحل:هذا التفسْي الالئو   ثول هوذ  اهليو  ،ففوك التفسوْي امليسور:"...مث اسوتلى سوبحانه وتعواىل -1900

 [283/ 7يلي   الله،  يكيَّ ،و  يشبَّه ابستلاء املخللقني...." التفسْي امليسر ]
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عوني ويورا  القلووه طورة وتوورا  التورا  الف واللهوم إن هووذا هول احلو  الووذي....« الَّوِذي َأْحَسوَن ُكولَّ َكووْكء  َخَلَقوهُ »
 ويف.ها جمتمعوووو يف تناسووووقويف نبيعتهووووا منفوووورقة و .هااحل  املتمثوووول يف أكووووكال األكووووياء،وولائف.ويوووورا  العقوووول

و موووون ن قريووووه أهي اهتووووا وأحلاهلووووا ونشووووانها وحركاهتووووا.ويف كوووول مووووا يتعلوووو  بلصوووو  احلسوووون وا حسووووان موووو
يتجلووى  كء خلقووهكووهووذا كوول .هذ  يوود  لوواهرة اهلتر يف ااالئ .بعيد.سووبحانه  هووذ  صوونعته يف كوول كووكء

اط و  ،و  إفووووور و  زايقة عووووون حووووود ا حسوووووان و  نقوووووافيوووووه ا حسوووووان وا تقوووووان فوووووال عووووواوز و  قصووووولر،
دقي  ؟ميوول الوواكل كووكء مقوودر   يزيوود عوون حوود التناسوو  .تفووري ،يف حجووم أو كووكل أو صوونع  أو وليفوو 

 الصوغْية إىل ن الوذرةموكل ككء .و  يتجاوز مدا  و  يقصر ..و  ينقا.و  يتقدم عن ملعد  و  يتأخر
 أكث األجرام.

عمووووال كووووذلك األو .كلها يتجلووووى فيهووووا ا حسووووان وا تقووووان ..إىل أعقوووود األجسووووام وموووون االيوووو  السوووواذج 
اهلوووووا ويف جمدها ويف مقووووودرة تقوووووديرا ققيقوووووا يف ملعووووو.وكلها مووووون خلووووو  اّللِ .واألنووووولار واحلركوووووات واألحوووووداّ

 .مآهلا،وف  ااط  الشامل  لسْي هذا اللجلق من األزل إىل األبد مع تدبْي اّللِ 
عووووداقا إا الوووودور قي قور  املقسوووولم لووووه يف روايوووو  اللجلق،معوووود ألقاء هووووذوكل خل ،مصوووونلع ليووووي ،كوووول كووووكء

شوووَّت دة اجملهوووزة ب  اللاحوووهوووذ  االيووو.ققيقوووا،مزوق اب سوووتعداقات وااصوووائا الووويت تيهلوووه لووودور  اوووام التأهيل
يقهووا  رة علووى كوو  نر نوو  والقوودهووذ  الوودوقة السووا   اجملهووزة ابألرجوول أو الشووعْيات وابملالسوو  واملرو .الللائ 

وهوووووذا .نسوووووان .مث هوووووذا ا .هوووووذا احليووووولان ..هوووووذ  الزاحف .هذا الطائر.هوووووذ  السووووومك .سووووون موووووا يكلنكأح
العجيبو   قيق  املنسوق تظم  الدوهذ  األفال  والعلا  وهذ  الدورات املن.الكلكه السيار وهذا النجم الثابحل

بديع .لصووونعقن احيثما امتووود البصووور موووت.كل كوووكء.كووول كوووكء.املضوووبلن  التلقيوووحل واحلركووو  علوووى الووودوام .
 يتجلى فيه ا حسان وا تقان..التكلين

 كول جمعوه وتورا  يفللجولق بتوالعني املفتلح  واحلك املتلفز والقله البصْي،ترى احلسن وا حسان يف هوذا ا
ا مون صويدا ضوخمر  مين  ا نسانوالتأمل يف خل  اّلِل حيثما اعه النظر أو القله أو الذهن،.أجزائه وأفراق 

ا يف مثارهووا  حلووى موو مووال،ومن إيقاعووات التناسوو  والكمووال،عمع السووعاقة موون أنرافهوواذخووائر احلسوون وا؟
تقن،يتملووى لبووديع املاموون مووذا  وتسووكبها يف القلووه البشووري وهوول يعوويا يف هووذا املهرجووان ا هلووك ا؟ميوول 
ويتصوول موون .ا الكلكهآايت ا حسووان وا تقووان يف كوول مووا يوورا  ومووا يسوومعه ومووا يدركووه يف رحلتووه علووى هووذ

  القلووه صوويل .و  يوودر هليوو  األراء أكووكال هووذا العووا  الفانيوو  اب؟مووال البوواقك املنبثوو  موون مجووال الصوونع  ا و 
 لفووو .وإ  حووونياللووو  األكووي ا مووون هوووذا النعووويم يف رحلتوووه األرضوووي  إ  حوووني يسوووتيقج مووون  ووولق العووواقة،ومن م

عون    له األكياء فتتكشر اّللِ وإ  حني يبصر بنل .يتسمع  يقاعات الكلن من حلله،ويتطلع إىل إُياءاته
أو حسووه علووى  قعووحل عينووهو وإ  حووني يتووذكر اّلِل كلمووا .جلاهرهووا ا؟ميلوو  كمووا خرجووحل موون يوود اّلِل املبدعوو 

يوورى  نووهمووا ُيك،ألو كووكء موون بدائعووه فوويحك ابلصوول  بووني املبوودع ومووا أبوودع فيزيوود كووعلر   مووال مووا يوورى 
 حين ذ من ورائه مجال اّلِل وجالله.
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ىل غوْي سوتمتاع بوه إموال وا وإن ا نسان لْيتقك يف إقرا  هذا ا؟.وإن مجاله   ينفد.مجيل إن هذا اللجلق
 وف  ما يريد  له مبدع اللجلق..قدر ما يريد.ما حدوق

يصول ،ككء فو  يف كولفإتقوان الصونع  اعول كموال الللي.وإن عنصر ا؟موال ملقصولق قصودا يف هوذا اللجلق
  هووووذ.نظوووور .ا.يف صوووولرة مجيلوووو  يف كوووول عضوووول،ويف كوووول خلوووو  .وكمووووال التكوووولين يتجلووووى .إىل حوووود ا؟مال

يقى السواري    امللسوهذ.هوذ  السوحه.هذ  الظالل.هوذا الصوب .هوذا الليل.هذ  النجم .هذ  الزهرة.النحل 
نع ق ا؟ميوول الصووذا اللجوول هووهووذا التناسوو  الووذي   عوولج فيووه و  فطوولر  إوووا رحلوو   تعوو  يف .يف اللجوولق كله

« ء  َخَلَقوووهُ َن ُكوولَّ َكووكْ ي َأْحَسووالَّوووذِ »:القوورآن إليهوووا لنتمالها،ونسووتمتع ّبووا وهوول يقووللالبووديع التكوولين يلفتنووا 
 فيلقج القله لتتبع ملاضع احلسن وا؟مال يف هذا اللجلق الكبْي...
ْنسووانِ ».« .الَّووِذي َأْحَسووَن ُكوولَّ َكووْكء  َخَلَقووهُ » خلوو  حسووانه يف االوو  بوودء ..وموون إ« ني  ِمووْن ِنوو َوبَووَدأَ َخْلووَ  اْ ِ

دق ُيووو  .  األوىل املرحلووفووالتعبْي قابوول ألن يفهووم منووه أن الطووني كووان بووداءة،وكان يف.هووذا ا نسووان موون نني
وخباصو  .صحي  ي هقيو ألعدق األنلار اليت تلحل مرحل  الطني و  موداها و  زمنها،فالبواب فيهوا مفتول  

 « ..امليمنلن»حني يضم هذا النا إىل النا اهلخر الذي يف سلرة 
ْنسوواَن ِمووْن ُسووالَل   ِمووْن ِنووني  خَ » راحوول النشووأة مىل تسلسوول يف ه إكووارة إفوويمكن أن يفهووم منووه أنوو..« َلْقنَووا اْ ِ

ذ  هوو  األوىل يف ليوو  احليووا نسوواني  يرجووع أصووال إىل مرحلوو  الطني.وقوود يكوولن ذلووك إكووارة إىل بوودء نشووأة اا
لسوور اوهووذا هول .ّللِ ا  مور ا  احليوواة فيهووأن الطووني كوان املرحلو  السووابق  لونف.األرم وأووا نشوأت موون الطوني

 متالقورآن كيو     يوذكرو .ومن االيو  احليو  نشوأ ا نسوان.و  كيو  كوان.  ما هول.الذي   يصل إليه أحد
 هذا،و  كم استغر  من الزمن ومن األنلار.

ين لقورآاقم الونا فاألمر يف هقيو  هوذا التسلسول مو و  ألي  وة صوحي  ولويك يف هوذا البحوة موا يصوا
لوووى احلقيقووو  ع عتمووواق وهوووذا هووول احلووود املوووأملن بوووني ا.القوووانع  ن نشوووأة ا نسوووان األوىل كانوووحل مووون الطني

 القرآني  القانع  وقبلل ما يسفر عنه أي هقي  صحي .
سوولحل األنوولاع تسل  ن:لقائلوو تقريوور أن نظريوو  النشوولء وا رتقوواء لوودارون ا -ّبووذ  املناسووب   -غووْي أنووه ُيسوون 
  ععووول أصووول قووواء متصووولدة إىل ا نسوووان يف أنووولار متلاليووو  وأن هنوووا  حلقوووات نشووولء وارتمووون االيووو  اللاحووو

طوو  يف هووذ  النق ْي صووحيح غووأن هووذ  النظريوو  .ا نسووان املباكوور حيوولاان فوول  القوورقة العليووا وقون ا نسووان .
اب مون لع ضور نولع إىل نو ععول هوذا التطولر مون -اليت   يكون قارون قود عرفهوا  -وأن كش  علامل اللراي  

ظوول يف قائوورة تم أن يفهنا  علاموول ورايوو  كامنوو  يف خليوو  كوول نوولع هووتفج لووه خبصووائا نلعووه وهوو.املسووتحيل
ظل قطوا علوى قو  وسوي فالق  أصوله.النلع الذي نشأ منه،و  حرج ق  عن نلعه و  يتطلر إىل نلع جديود

 تلا  القرون.
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هوول  -حسووه نظوورايت اللرايوو   -أن يقووع وكل مووا ميكوون .وا نسووان.والقرق.واحلصان.والثلر.والكلووه كذلك
وهذا يبطل القسم الرئيسك يف نظريو  قارون الويت .قون ا نتقال إىل نلع آخر.ا رتقاء يف حدوق النلع نفسه

  1901فهم انس من املخدوعني ابسم العلم أوا حقيق  غْي قابل  للنقخ يف يلم من األايم
  الوذي هول املرحلو  فو.مون مواء النط.« َمِهوني   ِموْن ُسوالَل   ِموْن مواء  مُثَّ َجَعَل َنْسَلُه »مث نعلق إىل لالل القرآن  

 هوووذ  ين ا؟نيوووب،يفال التكووول من النطفووو  إىل العلقووو  إىل املضوووغ  إىل العظوووام إىل كمووو:األوىل يف تطووولر ا؟نوووني
النقطوو   لووكتلوويت اوور ّبووا تطوولرات اوإوووا لرحلوو  هائلوو  حووني ينظور إىل نبيعوو  ال.السوالل  الوويت تبوودأ ابملوواء املهني
م  اف  كاسوع  ضوخإووا ملسوو حَّت تصل إىل ا نسان املعقد البوديع التكولين  .الضائع  من ذلك املاء املهني

 بني الطلر األول والطلر األخْي.
ِموْن ُروِحوِه،َوَجَعَل  نَوَفَ  ِفيوهِ اُ ،وَ مُثَّ َسولَّ »:وذلك ما يعوث عنوه القورآن يف آيو  واحودة تصولر هوذ  الرحلو  املديودة

مووا أعظوم املعجووزة الويت ميوور بعوود الشوق   و لوو   وموا أمووا أضوخم الرح...اي اّللِ « لسَّوْمَع َواأْلَْبصوواَر َواأْلَْف ِوَدةَ َلُكوُم ا
لل  يف النهايوو ، صووْي إليووهتعليهووا النوواس غووافلني  أيوون تلووك النقطوو  الصووغْية املهينوو  موون ذلووك ا نسووان الووذي 

ريقهوا يف ن  إىل اختواذ ة الضوعيفهتودي تلوك النقطو  الصوغْي واليت .أوا يد اّلِل املبدعو  الويت تصونع هوذ  ااارقو 
 جيهفالنمل والتطلر والتحلل من هي تها الساذج  إىل ذلك اال  املعقد املركه الع

  ة ذات الطبيعوووواملتعوووودق مث التنليووووع يف أصوووونا  ااووووالاي.هووووذا ا نقسووووام يف تلووووك االيوووو  اللاحوووودة والتكوووواير
ل خووواص ذي تكووولين عضووواير هوووك بووودورها لتقووولم كووول جمملعووو  منهوووا باملختلف ،واللليفووو  املختلفووو  الووويت تتكووو

 وليف  خاص .
  لوووائ  خاصوووو وهووذا العضووول الوووذي تكلنوووه خووالاي معينووو  مووون نووولع خووواص،ُيتلي بوودور  علوووى أجوووزاء ذات 

ر مووع هووذا والتكوواي هووذا ا نقسووام.ونبيعوو  خاصوو ،تكلوا خووالاي أكثوور ختصصووا يف قاخوول العضوول اللاحوود .
ا الويت تظهور صوائا كلهولي  األوىل وهوك خليو  واحودةف وأيون كانوحل تكمون تلوك ااالتنليع كي  يتم يف اا

انوووحل تكمووون كمث أيووون   فيموووا بعووود يف كووول جمملعووو  مووون ااوووالاي املتخصصووو  الناكووو   مووون تلوووك االيووو  األوىلف
ر األجنوووو   موووون سووووائااصووووائا املميووووزة ؟نووووني ا نسووووان موووون سووووائر األجنوووو ف مث املميووووزة لكوووول جنووووني إنسوووواين

ينوو ،و ات ولائ  معف مث احلافظو  لكوول موا يظهور بعوود ذلوك يف ا؟نوني موون اسوتعداقات خاصو ،و ا نسواني 
لوول  أوووا  العجيبوو  وكوويات نوولال حياتووهف  وموون ذا الووذي كووان ميكوون أن يتصوولر إمكووان وقوولع هووذ  ااارقوو 

 وقعحل فعال وتكرر وقلعهاف
إووووا التفسوووْي اللحيووود . هوووذا الكيوووان .إووووا يووود اّلِل الووويت سووولت هوووذا ا نسوووان وإووووا النفخووو  مووون رو  اّلِل يف

مث هوووك النفخووو  مووون رو  اّلِل الووويت .املمكووون هلوووذ  العجيبووو  الووويت تتكووورر يف كووول حلظووو ،والناس عنهوووا غوووافللن .
جعلوووحل مووون هوووذا الكوووائن العضووولي إنسووواان ذا  وووع وذا بصووور وذا إقرا  إنسووواين  يوووز مووون سوووائر الكائنوووات 

                                                 
 من الظالل. ) السيد رمحه هللا ( 19جزء  2573لعلم يدعل إىل ا ميان.وص يراجع كتاب ا -1901
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وكوول تعليوول آخوور عوواجز عوون تفسووْي تلووك ..« ْمَع َواأْلَْبصوواَر َواأْلَْف ِووَدةَ َوَجَعووَل َلُكووُم السَّوو»:العضوولي  احليلانيوو 
 العجيب  اليت تلاجه العقل البشري ابحلْية الغامرة اليت   ررج منها بغْي ذلك التفسْي.

فضوول الووذي ال.لكرميالفضوول الووذي اعول موون املوواء املهووني ذلوك ا نسووان ا.وموع كوول هووذا الفويخ موون الفضل
تطلر نمووووووواء،وال  الصوووووووغْية الضوووووووعيف  كووووووول هوووووووذا الرصووووووويد مووووووون القووووووودرة علوووووووى التكووووووواير والأوقع تلوووووووك االيووووووو

يت ععوول لعليووا الووامث أوقعهووا كوول تلووك ااصووائا وا سووتعداقات والللووائ  .والتحلل،والتجمووع والتخصووا
 « ..ونَ ما َتْشُكرُ  ِليال  قَ »:مع كل هذا الفيخ فإن الناس   يشكرون إ  يف القليل.من ا نسان إنساان .
 رد عل  إنكار الك ار للبمث 11 - 10الدرس الثالث:

 تتكورر إن كانوحلموألل ،و  ويف لل مشهد النشأة األوىل لإلنسان،وأنلار هذ  النشأة العجيب ،ااارق  لكول
 ى النشوووووووأةيف لووووووول هوووووووذا املشوووووووهد يعووووووورم اع اضوووووووهم علووووووو.يف كووووووول حلظووووووو ،وتقع أموووووووام األنظوووووووار واأل ووووووواع

 :غراب هذا الشك وذلك ا ع ام غريبني كل ال فيبدو.اهلخرة،وككهم يف البعة والنشلر
 « ..ّبِِِْم كاِفُرونَ بِِلقاِء رَ  ْل ُهمْ بَ أَِإذا َضَلْلنا يف اأْلَْرِم أَِإانَّ َلِفك َخْل   َجِديد ف :َوقاُللا»

ت يغيووووه يف إىل رفووووا إوووووم يسووووتبعدون أن حلقهووووم اّلِل خلقووووا جديدا،بعوووود موووولهتم وقفنهم،وهوووولل أجسووووامهم
 نسوان اأ اّلِل خلو  ف لقود بودل  بذراهتا،ويضل فيها،فماذا يف هذا من غراب  أمام النشوأة األوىلاألرم،وحت
 بيه  ابلنشووأةهلخوورة كووفالنشووأة ا.من هووذ  األرم الوويت يقللوولن إن رفوواهتم سيضوول فيهووا وحووتل  ّبا.موون نووني

ِوووْم كووواِفُرونَ »األوىل،ولووويك فيهوووا غريوووه و  جديووود   فهوووذا .قلللن يقللووولن موووا يومووون مث..« بَوووْل ُهوووْم بِِلقووواِء َرّبِِ
ذي وقوووع للاضووو  الوووالكفووور بلقووواء اّلِل هووول الوووذي يلقوووك علوووى أنفسوووهم لووول الشوووك وا عووو ام علوووى األمووور ا

 مرة،والذي يقع ما هل قريه منه يف كل حلظ .
 م األوىل و يف نشووووأهت لووووذلك يوووورق علووووى اع اضووووهم بتقريوووور وفوووواهتم ورجعتهم،مكتفيووووا ابلثهووووان احلووووك املايوووول

اووث اليقووني ..هكووذا يف صوولرة ا« َجعُوولنَ بُِِكووْم تُورْ  ِإىل رَ يَوتَوَلفَّوواُكْم َملَووُك اْلَمووْلِت الَّووِذي وُِكِووَل ِبُكووْم،مُثَّ :ُقلْ »:زايقة
ذا املصودر ث  مون هوخوفأما ملك امللت من هولف وكيو  يتول  األنفوك فهوذا مون غيوه اّلِل،الوذي نتلقوى ..

 املصدر اللحيد. و  زايقة على ما نتلقا  من هذا.الليي  األكيد
 مشهد خهي وعااا الك ار يوا القيامة 14 - 12الدرس الرابع:

شوووهد مووون ه أموووام مو ناسوووب  البعوووة الوووذي يع ضووولن عليوووه والرجعووو  الووويت يشوووكلن فيهوووا،يقفهم وجهوووا للجووو
 لَوْل تَورى ِإذِ وَ  »:هلقمشاهد القيام  مشوهد حوك كواخا حافول ابلتوأيرات واحلركوات واحلولار كأنوه واقوع مشو

ْعنوَ َربَّنوووا أَْبَصوووْران .ْجرُِمووولَن انِكُسووولا ُرُ ِسوووِهْم ِعْنوووَد َرّبِِِمْ اْلمُ  َولَوووْل ِكوووْ نا  -لِقنُووولَن مُ ا نَوْعَموووْل صووواحِلا ،ِإانَّ ا،فَاْرِجْعنووو َِ
فَوُذوُقلا ِ وا َنِسويُتْم  -عِونَي ْ؟ِنَّوِ  َوالنَّواِس َأمجَْ نََّم ِموَن انَّ َجَهوهَلتَوْينا ُكلَّ نَوْفك  ُهداها،َولِكْن َح َّ اْلَقْلُل ِموبِِ أَلَْموَاَ 
تُ لِقاَء يَوْلِمُكْم هذا،ِإانَّ َنِسيناُكْم،َوُذوُقلا َعذاَب اْاُْلِد  ِ   « ..نَ ْم تَوْعَمُلل ا ُكنوْ

إنووه مشووهد ااووزي وا عوو ا  اباطي وو ،وا قرار ابحلوو  الووذي جحوودو ،وإعالن اليقووني  ووا كووكلا فيووه،ونله 
ِومْ »..وهم انكسول ر وسوهم خجوال وخوزاي .يف احلياة األوىل .العلقة إىل األرم  صال  ما فات  « ِعْنوَد َرّبِِ
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ولكون هوذا كلوه اوكء بعود فولات األوان حيوة   اودي اعو ا  .الذي كانلا يكفورون بلقائوه يف الودنيا ...
 و  إعالن.

م قبوول وتووتحك لقوو  كلووهوقبوول أن يعلوون السوويا  جوولاب اسووتخذائهم الووذليل،يقرر احلقيقوو  الوويت تووتحكم يف امل
َهوونََّم جَ ْلُل ِمووبِِ أَلَْمووَاَنَّ َحو َّ اْلَقوو َولِكنْ .َولَووْل ِكوْ نا هَلتَوْينووا ُكوولَّ نَوْفووك  ُهووداها»:ذلوك يف حيوواة النوواس ومصووائرهم

هلوودى،كما وحوود اهل نريوو  .احووداو لس نريقووا ..ولوول كوواء اّلِل ؟عوول ؟ميووع النفوو« ِمووَن اْ؟ِنَّووِ  َوالنَّوواِس َأمْجَعِوونيَ 
 حلشورات والطوْياهتوا مون االيت هتتدي إبهلام كوامن يف فطرهتا،وتسولك نريقو  واحودة يف حينري  املخللقات 

لووو  كووولن هلوووذا اايقتضوووحل أن لكن إراقة اّلِل ا.والوودواب أو ااالئووو  الووويت   تعووور  إ  الطاعوووات كاملالئكوو 
قي قور  يف يووي و يوود عنهووا املسوومى اب نسووان نبيعوو  خاصوو ،ميلك معهووا اهلوودى والضووالل وحتووار اهلدايوو  أو ُي

توه ومن مث ك.لجولقم هوذا الهذا الكلن ّبذ  الطبيع  اااص ،اليت فطر  اّلِل عليها لغرم وحلكم  يف تصومي
ىل ريووو  املووويقي إلكلن الطاّلِل يف قووودر  أن ميوووا جهووونم مووون ا؟نووو  ومووون النووواس الوووذين حتوووارون الضالل ،ويسووو

 جهنم.
ومن مث يقوال .ذا القوللهوهي ء  ن ح  عليهم .موهي ء اجملرملن املعروضلن على رّبم وهم انكسل ر وسه

ذوقولا .لم اهلخور .ملشوهد يف اليوافنحن يف ...يولمكم هوذا احلاضور« َفُذوُقلا ِ ا َنِسيُتْم لِقاَء يَوْلِمُكْم هوذا»:هلم
« ناُكمْ ِإانَّ َنِسوي»ذوقلا .حلبسوبه نسويانكم لقواء هوذا اليلم،وإ والكم ا سوتعداق لوه وأنوتم يف فسوح  مون اللقو

وفيهوووا  وفيهوووا إ وووال هوووا مهانووو ولكنهم يعوووامللن معاملووو  املهملوووني املنسووويني،معامل  في.اّلِل   ينسوووى أحوووداو ..
ُتْم تَوْعَمُللنَ »ازقراء.  « ..َوُذوُقلا َعذاَب اْاُْلِد ِ ا ُكنوْ

 من ص ات المؤمنين وجهاؤهم يوا القيامة 17-15الدرس الخامس:

وُيك قووارئ .هم املهوونيوتر  اجملرموولن ملصووْي .الفاصوول  فيووهوقد قيلووحل الكلموو  .ويسوودل السووتار علووى املشووهد
صوائا خذ  إحودى القرآن وهل ااوز هذ  اهلايت كأنوه توركهم هنا ،وكوأوم كاخصولن حيوة توركهم  وهو

 التصلير القرآين انيك للمشاهد امللحك للقللب.
روا  لووه األو  يسوودل السووتار علووى ذلووك املشووهد لْيفعووه عوون مشووهد آخوور،يف لوول آخر،لووه عطوور آخوور تسوو  

ن موللّبم راجفو  رّبم وق مشهدهم خاكعني ربتني عابدين،قاعني إىل.إنه مشهد امليمنني.وختف  له القللب
وا يوُوْيِمُن إِ »:صلر  خيوالل  إىل توقد ذخر هلم رّبم من ا؟زاء ما   يب.خشي  اّلِل،نامع  راجي  يف فضل اّللِ  َّ 

جا  ُجنُوووولُّبُْم َعووووِن تَوتَ .ْم   َيْسووووَتْكِثُونَ ّبِِِْم،َوُهوووورَ ْمووووِد وا ُسووووجَّدا  َوَسووووبَُّحلا ِ َ آِبايتِنَووووا الَّووووِذيَن ِإذا ذُِكِووووُروا ِّبووووا َخوووورُ 
ُْم َخْلفا  َوَنَمعا ،َوِ َّا َرَزْقناُهمْ  ْم ِموْن قُوورَِّة أَْعنُي ،َجوزاء  هَلُوَلُم نَوْفك  ما أُْخِفوَك َفال تَوعْ .لنَ يُوْنِفقُ  اْلَمضاِجِع،يَْدُعلَن َرّبَّ

 « ..انُلا يَوْعَمُللنَ ِ ا ك
  إىل رّبوا تقلا ،املتجهواّلِل و  وهك صلرة وضي   لاروا  امليمن ،اللطيف ،الشفيف  احلساس  املرعف  من خشوي 

يمن آبايت توووووك الووووويت هوووووهذ  األروا  .ابلطاعووووو  املتطلعووووو  إليوووووه ابلرجووووواء،يف غوووووْي موووووا اسوووووتعالء و  اسوووووتكبار
 يقج والضمْي املستنْي.اّلِل،وتتلقاها ابحلك املتلفز والقله املست
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ته،وكوووعلرا ي ذكوووروا آبايا ّلِل الوووذشيووورا  وووا ذكوووروا بوووه،وتعظيم« َخوووُروا ُسوووجَّدا  »هوووي ء إذا ذكوووروا آبايت رّبوووم 
لو اب ابريو  ا؟بوا  نوه إ  ا الله الذي يقابل ابلسجلق أول ما يقابل،تعبْيا عن ا حساس الذي   يعث ع

ِومْ » جاب  الطوائع اااكووع فهووك اسوت..« نَ ْكِثُو َوُهوْم   َيْسوتَ ».مووع حركو  ا؟سود ابلسووجلق.«َوَسوبَُّحلا ِ َْموِد َرّبِِ
 املنيه الشاعر  الل اّلِل الكبْي املتعال.

 يوووه الوووذي يكووواقْي العجيف التعبووو.مث مشوووهدهم املصووولر هلي وووتهم ا؟سووودي  ومشووواعرهم القلبيووو  يف نووو  واحووودة
 « .. َوَنَمعا  ْم َخْلفا  لَن َرّبَُّ ْم َعِن اْلَمضاِجِع يَْدعُ تَوَتجا  ُجُنلّبُُ »:اسم حرك  األجسام والقللب

لقورآين الكون التعبوْي و .اّللِ  ويتهجودون ابلصوالة،وقعاء.اللتر.صوالة العشواء اهلخرة.إوم يقلملن لصالة الليل
 الليوول ضوواجع يفملفْيسووم صوولرة ا..« تَوَتجووا  ُجنُوولُّبُْم َعووِن اْلَمضوواِجعِ »:يعووث عوون هووذا القيووام بطريقوو  أخوورى

 يفحل تبوذل جهودا وإن كانو.ولكن هذ  ا؟نولب   تسوتجيه.تدعل ا؟نلب إىل الرقاق والراح  والتذاذ املنام
كووووغال .برّبا كووووغال.ذيذألن هلووووا كووووغال عوووون املضوووواجع اللينوووو  والرقوووواق الل.مقاوموووو  قعوووولة املضوووواجع املشووووتهاة

 ذاب اّللِ عووول  مووون اا.الرجووواءوابلتلجه إليوووه يف خشوووي  ويف نموووع يتنازعهوووا ااووول  و .ابللقووول  يف حضووورته
 . تلفيقهيفواال  من معصيته والطمع .واال  من غضبه والطمع يف رضا .والرجاء يف رمحته

ُوْم رَ يَوْدُعلَن »: م  ململسووالتعبْي يصلر هوذ  املشواعر املرعفو  يف الضومْي بلمسو  واحودة،حَّت لكأووا جمسو ّبَّ
جووبهم يوويقون وا روالدعاء احلووا  املرهف ،والصووالة اااكووع ،وهووم إىل جانووه هووذ  احلساسووي..« َخْلفووا  َوَنَمعووا  

 .« .َوِ َّا َرَزْقناُهْم يُوْنِفُقلنَ »..للجماع  املسلم  ناع  ّلِل وزكاة 
ذي ا؟زاء الووو.ريوووداوواص الفهووذ  الصووولرة املشوورف  اللضوووي   احلساسووو  الشووفيق  ترافقهوووا صوولرة للجوووزاء الرفيوووع ا

ال تَوْعلَوُم فَو»:ذ  النفولسّبولرابنيو  ازاز الوذايت،وا كرام ا هلوك واحلفواوة تتجلى فيه لالل الرعاي  اااصو ،وا ع
 .. «َمُللنَ نَوْفك  ما أُْخِفَك هَلُْم ِمْن قُورَِّة أَْعنُي  َجزاء  ِ ا كانُلا يَوعْ 

م عنووود  مووون املوووذخلر هلووو ابلقووولم وتلليوووه بذاتوووه العليووو  إعوووداق -سوووبحانه  -تعبوووْي عجيوووه يشوووك  فووواوة اّلِل 
صو  يظول عنود  خا والذي.ا هوذا املوذخلر الوذي   يطلوع عليوه أحود سول .الكرام   ا تقر بوه العيلناحلفاوة و 

مي احلبيوه الكوور  ا اللقواءمسوتلرا حوَّت يكشو  ألصوحابه عنوه يولم لقائوه  عنوود لقيوا   وإووا لصولرة وضوي   هلوذ
  -م هوبفضوله  ومون  نهم سوبحايف حضرة اّلِل.اي ّلِل  كم ذا يفيخ اّلِل على عبواق  مون كرموه  وكوم ذا يغموره

دخر  هلوم مون عوداق موا يوإحوَّت يتولىل اّلِل جول جاللوه  -كائنا ما كان عملهوم وعبواقهتم ونواعتهم وتطلعهوم 
 جزاء،يف عناي  ورعاي  ووق واحتفالف لل  أنه فضل اّلِل الكرمي املنانف  

 صور لنميم المؤمنين مقارنا بمااا الكافرين 22 - 18الدرس السادس:

جملووووورمني البوووووائك الوووووذليل ومشوووووهد املووووويمنني النووووواعم الكرمي،يعقوووووه بتلخووووويا مبووووودأ ا؟وووووزاء وأموووووام مشوووووهد ا
العاقل،الوووذي يفووور  بوووني املسوووي ني وانسووونني يف الووودنيا أو اهلخووورة والوووذي يعلووو  ا؟وووزاء ابلعمووول،على أسووواس 

يَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت فَوَلُهوْم أَمَّا الَّوذِ .أََفَموْن كواَن ُمْيِمنوا  َكَموْن كواَن فاِسوقا ف   َيْسوتَوُلونَ  »:العدل الودقي 
ُكلَّموا أَراُقوا أَْن َحُْرُجولا ِمْنهوا أُِعيوُدوا .َوأَمَّوا الَّوِذيَن َفَسوُقلا َفَموْأواُهُم النَّارُ .َجنَّاُت اْلَموْأوى نوُوُز   ِ وا كوانُلا يَوْعَمُللنَ 
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وووتُ :ِفيها،َوِقيوووَل هَلُمْ  َولَنُوووِذيَقنوَُّهْم ِموووَن اْلَعوووذاِب اأْلَْقىن ُقوَن اْلَعوووذاِب .ْم بِوووِه ُتَكذِِبُلنَ ُذوقُووولا َعوووذاَب النَّووواِر الَّوووِذي ُكنوْ
َتِقُملنَ .اأْلَْكَثِ َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلنَ   « ..َوَمْن أَْلَلُم ِ َّْن ذُكَِِر آِبايِت َربِِِه مُثَّ أَْعَرَم َعْنهاف ِإانَّ ِمَن اْلُمْجرِِمنَي ُمنوْ

هلخورة االودنيا ويف  ؟وزاء يفاسقلن يف نبيع  و  كعلر و  سولل ،حَّت يسوتلوا يف اوما يستلي امليمنلن والف
لن منحرفووووولن والفاسووووق.وامليمنلن مسووووتقيمل الفطوووورة متجهوووولن إىل اّلِل،عووووامللن علووووى منهاجووووه القلمي.سوووولاء

،وقانلنوووووه  للحياةكوووووارقون مفسووووودون يف األرم   يسوووووتقيملن علوووووى الطريووووو  اللاصووووول املتفووووو  موووووع ووووووج اّللِ 
؟وزاء الوذي ال منهموا كوفال عجه إذن أن حتلو  نريو  املويمنني والفاسوقني يف اهلخورة،وأن يلقوى  .صيلاأل

 يناسه رصيد  وما قدمحل يدا .
 ينزلووولن فيوووه« نوُوووُز   »تضووومهم و الووويت تووويويهم  «َموووْأوى أَمَّوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت فَوَلُهوووْم َجنَّووواُت الْ »

 « ..نُلا يَوْعَمُللنَ ِ ا كا»ويثلون،جزاء 
ْي منوووه التشوووريد  خوووءها مووون موووأوى واي سووول .ونيصوووْيون إليهوووا وذو ..« َوأَمَّوووا الَّوووِذيَن َفَسوووُقلا َفَموووْأواُهُم النَّوووارُ »
يوووَل َوقِ ».ع للنووواررار والووودفوهووول مشوووهد فيوووه حركووو  اناولووو  للفووو« كلموووا أراقوا أن حرجووولا منهوووا أعيووودوا فيهوووا»
ُتْم بِِه ُتَكذِِبُلنَ ُذوُقلا َعذاَب النَّارِ :هَلُمْ   فع والتعذيه.ايقة على الدز لتقريع فهل ا.« الَِّذي ُكنوْ

  لعوذاب يف هوذابتلعودهم يفاّلِل .وليسلا مع هذا م وكوني إىل ذلوك امللعود.ذلك مصْي الفاسقني يف اهلخرة
 « ..أْلَْكَثِ ذاِب اَن اْلعَ َولَُنِذيَقنوَُّهْم ِمَن اْلَعذاِب اأْلَْقىن ُقو »:الدنيا قبل عذاب اهلخرة

ذا إيعوذب عبواق    ُيوه أنلكن لالل الرمحو  تو اءى مون وراء هوذا العوذاب األقىن فواّلِل سوبحانه وتعواىل  
لعوذاب يف ابذخوذهم  فهل يلعودهم  ن.  يستحقلا العذاب بعملهوم،وإذا   يصوروا علوى ملجبوات العوذاب

وا إىل علووولا ملوووا صوووار ولل ف.لصووولاباأ  العوووذاب إىل وتسوووتيقج فطرهتم،ويووورقهم ..« َلَعلَُّهوووْم يَوْرِجعُووولنَ »األرم 
عوذاب ها وجاءهم العرضلا عنفأما إذا ذكروا آبايت رّبم فأ.مصْي الفاسقني الذي رأينا  يف مشهدهم األليم
إوووم و « هووافِه مُثَّ أَْعووَرَم َعنْ ايِت َربِِووآبِ ذُِكِووَر  َوَمووْن أَْللَووُم ِ َّوونْ »األقىن فلووم يرجعوولا و  يعتووثوا فووإوم إذن لووامللن 

وا؟بار .ه موون هتديوودواي هوول لوو..« َتِقُموولنَ ِإانَّ ِمووَن اْلُمْجوورِِمنَي ُمنوْ »:إذن يسووتحقلن ا نتقووام يف الوودنيا واهلخوورة
 املتكث هل الذي يتلعد هي ء الضعا  املساكني اب نتقام الرعيه 

 نموذج للامكين للمؤمنين الصالحين في ا رض 23الدرس السابع:

لل  مع مصائر اجملرمني والصاحلني،وعلاقه امليمنني والفاسقني،ومشواهد هوي ء وهوي ء يف وتنتهك تلك ا؟ 
مث ذخووووووذ سوووووويا  السوووووولرة يف جللوووووو  جديوووووودة مووووووع ملسووووووى وقلمووووووه .اليوووووولم الووووووذي يشووووووكلن فيووووووه ويسوووووو يبلن

الوذي جعلوه اّلِل هودى لبوب  -عليوه الِسوالم  -ورسالته.جلل  رتصرة   تزيد على إكوارة إىل كتواب ملسوى 
وإىل التقوواء صوواحه القوورآن مووع صوواحه .هوودى للموويمنني - -سوورائيل كمووا جعوول القوورآن كتوواب حمموود إ

وإىل اصووطفاء الصووابرين املوولقنني موون قوولم ملسووى ليكلنوولا أئموو  .التوولراة علووى األصوول اللاحوود والعقيوودة الثابتوو 
ا ماموو  يف األرم  لقوولمهم إُيوواء للمسوولمني يف ذلووك احلووني ابلصووث واليقني،وبيوواان للصووف  الوويت تسووتح  ّبووا

َوَجَعْلنا .َفال َتُكوْن يف ِمْريَو   ِموْن لِقائِوِه َوَجَعْلنواُ  ُهودى  لِبَوِب ِإْسورائِيلَ  -َوَلَقْد آتَوْينا ُملَسى اْلِكتاَب  »:والتمكني
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ُهْم أَئِمَّ   يَوْهُدوَن ِ َْمران َلمَّا َصَثُوا وَكانُلا آِبايتِنا يُلِقُنلنَ  ونَوُهْم يوَوْلَم اْلِقياَموِ  ِفيموا كوانُلا ِإنَّ َربََّك ُهو.ِمنوْ َل يَوْفِصوُل بَويوْ
 « ..ِفيِه َحَْتِلُفلنَ 

علوى احلوو   - -بيوحل الرسولل ى معو  تثعلو« فَوال َتُكوْن يف ِمْريَو   ِموْن لِقائِوهِ »:وتفسوْي هوذ  العبوارة املع ضو 
ن عليوه الرسول  ي يلتقوكذالذي جاء بوه وتقريور أنوه احلو  اللاحود الثابوحل الوذي جواء بوه ملسوى يف كتابوه والو

لنول ة إىل لقواء اووا إكوار أهوذا التفسوْي أرجو  عنودي  وا أورق  بعوخ املفسورين مون .ويلتقك عليوه الكتواابن .
- - ة،هل عقيوودة اللاحوودثابحل،والفووإن اللقوواء علووى احلوو  ال.مللسووى عليووه الِسووالم يف ليلوو  ا سووراء واملعراج

لتكوووووذيه امووووون  - -بيوووووحل علوووووى موووووا يلقوووووا  النووووول الوووووذي يسوووووتح  الذكر،والوووووذي ينسووووولك يف سووووويا  التث
 بعوووووود  يف وكووووووذلك هوووووول الووووووذي يتسوووووو  مووووووع مووووووا جوووووواء.وا عرام،ويلقووووووا  املسوووووولملن موووووون الشوووووودة والاواء

ُهْم أَئِمَّ   يَوْهوُدوَن ِ َْموران َلمَّوا َصوثَُ »:اهلي  لو  املسولم  يلموذا  لإلُيواء للق..« ا يُلِقنُولنَ لا آِبايتِنووا وَكوانُ َوَجَعْلنا ِمنوْ
ا  للمسولمني كمو نهم أئمو مو مك  أن تصث كما صث املختارون من بب إسرائيل،وتلقن كموا أيقنلا،ليكولن يف

 يقني.ولتقرير نري  ا مام  والقياقة،وهل الصث وال.كان أول ك أئم  لبب إسرائيل
وونوَ  ْفِصوولُ  ُهووَل يوَ ِإنَّ َربَّووكَ »:أمووا اخووتال  بووب إسوورائيل بعوود ذلووك فووأمرهم فيووه موو و  إىل اّللِ  ُهْم يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  بَويوْ

 « ..ِفيما كانُلا ِفيِه َحَْتِلُفلنَ 
 ل ت نأر الكافرين لمصارع السابقين 26الدرس الثامن:

 أَْهَلْكنووا ِمووْن  هَلُووْم َكوومْ  يَوْهوودِ أََو َْ  »:وبعوود هووذ  ا كووارة ذخووذ السوويا  املكووذبني يف جللوو  مووع مصووارع الغووابرين
 ف.«ُعلنَ َفال َيْسمَ أَ .ايت  هَل ُشلَن يف َمساِكِنِهْمف ِإنَّ يف ذِلَك قَوْبِلِهْم ِمَن اْلُقُروِن ميَْ 

 وهوووذ .  هايبو  تتخلووو   ومصوووارع الغوووابرين مووون القووورون تنطووو  بسووون  اّلِل يف املكذبني،وسووون  اّلِل ماضوووي  
ذ  ىل يبووووات هووووإمي ينبووووه والقرآن الكوووور .البشووووري  ختضووووع لقوووولانني تبتوووو  يف نشوووولئها وقيلرها،وضووووعفها وقلهتووووا

سوكاوا  الباقي  بعود ارب ،أوالقلانني،وانراق تلك السنن،ويتخذ من مصارع القرون،وآتر املاضني،الدراس  ا
أخوووووذ  و ا اّلِل يتخذ منهوووووا معوووووارم للعثة،وإيقووووواا القلووووولب،وإترة احلساسوووووي ،واال  مووووون بطووووو.ملحشووووو 
زل يسوهم،فال ينعور ومقايلبشويرفع ّبذا مدار  ا.كما يتخذ منها معارم لثبات السنن والنلاميك.للجبارين

 لا  القرون.تطرق على كعه أو جيل يف حدوق الزمان واملكان وينسى النظام الثابحل يف حياة البشر،امل
لقلووه هيبووا عميقا،لر حلووديثا  وإن كووان الكثووْيون ينسوولن العووثة حووَّت يالقوولا نفووك املصووْي  وإن لووآلتر اااويوو 

د كووان العوورب ولقوو.قللبال،ورعشوو  يف الضوومائر،وهزة يف الالشوواعر،واحلك املبصوور،وإن لووه لرجفوو  يف األوص
قرآن وال.ى قوولم لوولطيوو  موون قوور املخوانبلن ّبووذ  اهليوو  ابتووداء ميشوولن يف مسوواكن عوواق ومثوولق ويوورون اهلتر الباق

شولن ميو ميرون عليهوا يستنكر أن تكلن مصارع هذ  القرون معروض  هلوم وأن تكولن مسواكن القولم أموامهم،
قك مثووول هوووذا ّلِل،وتوول اذا قلووولّبم،و  يهووز مشووواعرهم،و  يسوووتثْي حساسوويتهم خبشوووي  فيهووا مث   يسوووتجيا هوو

لِووَك ذِإنَّ يف »:والتوودمْي املصووْي و  يهوودي هلووم ويبصوورهم ابلتصوور  املنجووك موون اسووتحقا  كلموو  اّلِل ابألخووذ
 « ..أََفال َيْسَمُعلَنف.هَلايت  
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م يصوووود  ّبوووو ذا التحووووذير،قبل أنيسوووومعلن قصووووا الغووووابرين الووووذين ميشوووولن يف مسوووواكنهم،أو يسوووومعلن هوووو
 النذير،وذخذهم النكْي  

 ل ت نأرهم إل  آيات هللا فيما حولهم 27الدرس الااسع:

 جف  ورعش .قله من ر وبعد ملس  البلى والديلر،وما تلقعه يف احلك من رهب  وروع ،وما تثْي  يف ال
موا جوال يهوا احلياة،ك  تدب فرم امليتيلمك قللّبم بريش  احلياة النابض  يف امللات والل ّبم جلل  يف األ
مووواَء ِإىَل اأْلَْرِم  َنُسووولُ  الْ ا أانَّ أََوَ ْ يوَوووَروْ »:ّبوووم مووون قبووول يف األرم الووويت كانوووحل حيووو  فأقركهوووا البلوووى واملموووات

 «.ُروَنفَفال يُوْبصِ ُسُهْم أَ اْ؟ُُرِز،فَوُنْخرُِج بِِه َزْرعا  َشُْكُل ِمْنُه أَْنعاُمُهْم َوأَنْوفُ 
لنووابخ ارعوو  ابلووزرع  ك خضووراء م امليتوو  البوولر،يرون أن يوود اّلِل تسوول  إليهووا املوواء انيووك فووإذا هووفهووذ  األر 

ذا يووا يصوويبها فووإدبوو  واحلوإن مشووهد األرم ا؟.الزرع الووذي شكوول منووه أنعووامهم وشكوول منووه أنفسووهم.ابحليواة
لشوعلر اسوتقباهلا والناميو  و اإن هذا املشهد ليفت  نلافذ القله املغلق   ستجالء هوذ  احليواة .هك خضراء .

انعطوا  مووع و ه وقورىب حو والوة احليواة ونوداوهتا وا حسواس بلاهوه هوذ  احليوواة ا؟ميلو  الناضورة إحسواس 
 للجلق.الشعلر ابلقدرة املبدع  واليد الصناع،اليت تشيع احلياة وا؟مال يف صفحات ا
لبلوووووى ا جموووووا  يفموووووا نوووووِل  بوووووه وهكوووووذا يطوووووِل  القووووورآن ابلقلوووووه البشوووووري يف جموووووا  احليووووواة والنماء،بعووووود 

ني لاجز بينووه وبوولرفووع احلووو والديلر، ستجاكوو  مشوواعر  هنووا وهنا ،وإيقالووه موون بووالقة األلفوو ،و لق العوواقة 
 مشاهد اللجلق،وأسرار احلياة،وعث األحداّ،وكلاهد التاري .

 الرد عل  اسام الهم المااا 30 - 28الدرس الماشر:

لعووذاب الووذي ابعجاهلم فيحكك اسووت. السوولرة بعوود هووذا املطووا  الطليوولويف النهايوو  اووكء املقطووع األخووْي يف
ن بوه،يلم   يسوتعجلل  ويرق علويهم رلفوا حموذرا مون هقيو  موا.يلعدون وككهم يف صود  ا نوذار والتحوذير

 ا عورام عنهم،وتوركهم إىل - -وحتم السلرة بتلجيه الرسلل .ينفعهم إميان،و  ميهللن  صال  ما فات
وُتْم صواِقِقنيَ :َويَوُقلُللنَ »:تلمملصْيهم ان َفوُع الَّوِذينَ تْ يَوْلَم اْلَفو:ُقلْ .َمَّت هَذا اْلَفْتُ  ِإْن ُكنوْ َكَفوُروا ِإميواُوُْم َو    ِ    يَونوْ
َتِظووُرونَ .ُهووْم يُوْنَظُرونَ  ُووْم ُمنوْ ُهْم َوانْوَتِظووْر ِإوَّ يمووا بووني الفووريقني موون خووال  ففووت  هوول الفصوول ..وال« فَووَأْعِرْم َعوونوْ

لوه خوْي  إىل أجشّلِل يف اللعيد الذي كان حدعهم أنه   اي هم من قريه وهم غوافللن عون حكمو  ا وهق 
 ت منه. ا فالالذي قدر ،والذي   يقدمه استعجاهلم و  ييخر .وما هم بقاقرين على قفعه و 

َفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإمياُوُْم َو  :ُقلْ » إذ ذخوذهم .لاء كوان هوذا اليولم يف الودنيا..س« َظُرونَ ْم يُونْ هُ يَوْلَم اْلَفْتِ    يَونوْ
ن املهلو  فوال خورة إذ يطلبول م يف اهلاّلِل وهم كافرون،فال ميهلهم بعد ،و  ينفعهم إمياوم فيوه.أو كوان هوذا اليول 

ُهْم َعووفَووَأْعِرْم »: السوولرةيفمث يعقبووه ا يقوواع األخووْي .وهووذا الوورق حلخوول املفاصوول،ويزعزع القلوولب .:ميهللن نوْ
َتِظووُرونَ  ُووْم ُمنوْ يوود  موون  - -ل ن يوونفخ الرسوول ظار،بعوود أ..ويف نياتووه هتديوود خفووك بعاقبوو  ا نت« َوانْوَتِظووْر ِإوَّ

 أمرهم،ويدعهم ملصْيهم انتلم.
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لوه ات،وخطواب القوامليير  وختتم السلرة على هذا ا يقاع العمي ،بعد تلك ا؟ول ت وا ُيواءات واملشواهد
 شخذ من كل جانه،وشخذ عليه كل نري  .. البشري بشَّت ا يقاعات اليت

  
  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3450 

 مدني ة وآياأها ثالث وسبمون ( سور  ا حهاا33)

 أهم مو وعات السور  

 موا در الكوثى،إىلبعد غزوة بهذ  السلرة تتناول قطاعا حقيقيا من حياة ا؟ماع  املسلم ،يف ف ة اتد من 
  وهك مزقمحوو.كووراقعيووا مباموون حيوواة املسوولمني يف املدينوو  تصووليرا وا قبوول صوول  احلديبي ،وتصوولر هووذ  الفوو ة

مك جملتموووع ا سوووالهتوووا يف اابألحوووداّ الووويت تشوووْي إليهوووا خوووالل هوووذ  الف ة،والتنظيموووات الووويت أنشوووأهتا أو أقر 
 الناكئ.

 اسلرة إ  حيوز ن جسم الوالتلجيهات والتعقيبات على هذ  األحداّ والتنظيمات قليل  نسبيا و  تشغل م
ا  ذلك كافتتو.در تسوالم لقوأصول العقيودة يف اّلِل وا س.حمدوقا،يرب  األحداّ والتنظيمات ابألصول الكبْي

َ َو  ُتِطوووِع اْلكووواِفرِيَن »:السووولرة َ كووواَن َعِليموووا  حَ ِفِقنَي،ِإنَّ اْلُمنووواوَ اي أَيُوَهوووا النَّوووِلُ اتَّوووِ  اّللَّ َواتَِّبْع موووا يُووولحى .ِكيموووا   اّللَّ
َ كوواَن ِ وووا تَوْعَملُووولَن َخِبْيا ،َوتوَ إِلَْيووَك ِموووْن رَ  ووْل بِِوووَك ِإنَّ اّللَّ ُ ِلَرُجووول  ِموووْن .وََكفوووى اِبّللَِّ وَِكيال   لَوووى اّللَِّ عَ لَكَّ مووا َجَعوووَل اّللَّ

يف  كوواَن ذلِوووكَ »:ة أول السووولر يف ا جتماعيوو  وكالتعقيوووه علووى بعوووخ التنظيمووات .....« قَوْلبَوونْيِ يف َجْلفِووِه 
َسوووووى ابْوووووِن ِإبْوووووراِهيَم َوُملسوووووى َوِعيِموووووْن نُووووول   وَ ْنوووووَك وَ َوِإْذ َأَخوووووْذان ِموووووَن النَِّبيِِووووونَي ِميثووووواقَوُهْم َومِ .اْلِكتووووواِب َمْسوووووطُلرا  

ُهْم ِميثاقووا  َغِليظا ،لَِيْسووَ َل الصَّوواِقِقنيَ  والتعقيووه ..«  أَلِيمووا  َعدَّ لِْلكوواِفرِيَن َعووذااب  ْدِقِهْم،َوأَ َعووْن ِصوو َمْرمَيَ،َوَأَخووْذان ِموونوْ
َفعَ َلنْ :قُوولْ ».الوويت  يووحل السوولرة اب هووا« يوَووْلِم اأْلَْحووزابِ »  املوورجفني علووى ملقوو اُر ِإْن فَوووَرْرمُتْ ِمووَن ُكُم اْلِفوور  يوَوونوْ

راَق راَق ِبُكوووْم ُسووولءا  أَْو أَ أَ ُمُكْم ِموووَن اّللَِّ ِإْن لَّوووِذي يَوْعِصووواْن َذا مَ :قُووولْ .اْلَموووْلِت أَِو اْلَقْتوووِل،َوِإذا    ُاَتوَّعُووولَن ِإ َّ قَِليال  
وووووُدوَن هَلُوووووْم ِموووووْن ُقوِن اّللَِّ َولِي وووووا َو  ه يف صووووودق أحووووود التنظيموووووات ومثووووول قللووووو..« َنِصوووووْيا   ِبُكوووووْم َرمْحَووووو  ف َو  اَِ

ُ   ُمْيِمنَووو   ْيِمن  َو َوموووا كووواَن ِلُمووو »:ا؟ديدة،املخالفووو  ملوووألل  النفووولس يف ا؟اهليووو  ا جتماعيووو   ِإذا َقَضوووى اّللَّ
َنا اأْلَمانَوَ  َعلَوى ِإانَّ َعَرْضو»:ائول العميو ك ا يقواع اهلأخْيا ذلو ..« ْن َيُكلَن هَلُُم ااَِْْيَُة ِمْن أَْمرِِهمْ َوَرُسللُُه أَْمرا  أَ 

ْنساُن،ِإنَُّه  ْنها،َومحََ َفْقَن مِ السَّماواِت َواأْلَْرِم َواْ؟ِباِل فَأََبنْيَ أَْن َُيِْمْلَنها،َوَأكْ   « ..اَن لَُللما  َجُهل   كَلَها اْ ِ
روز بووويت بووودأ فيهوووا لفووو ة الووواوهلوووذ  الفووو ة الووويت تتناوهلوووا السووولرة مووون حيووواة ا؟ماعووو  املسووولم   ووو  خاصووو ،فهك 

سوووووويطرهتا  بعوووووود و  مالمووووو  الشخصووووووي  املسووووولم  يف حيوووووواة ا؟ماعوووووو  ويف حيووووواة الدولوووووو  و  يووووووتم اسوووووتقرارها
ولوووووووو  موووووووور للدتباب األكالووووووووذي مت بعوووووووود فووووووووت  مكوووووووو  وقخوووووووولل النوووووووواس يف قيوووووووون اّلِل أفلاجا،واسووووووووت.الكامل 

 ا سالمي ،وللنظام ا سالمك.
ة  حيوووواة األسوووور يفتثبيتهووووا والسوووولرة تتوووولىل جانبووووا موووون إعوووواقة تنظوووويم ا؟ماعوووو  املسوووولم ،وإبراز تلووووك املالموووو  و 

عها يف بطاهلوا وإخضواإاليود أو وا؟ماع  وبيان أصلهلا من العقيدة والتشريع كما تتلىل تعديل األوضواع والتق
 سالمك ا؟ديد.هذا كله للتصلر ا 

ويف ينووااي احلوودية عوون تلووك األوضوواع والوونظم يوورق احلوودية عوون غووزوة األحزاب،وغووزوة بووب قريظوو ،وملاق  
الكفار واملنافقني واليهولق فيهما،وقسائسوهم يف وسو  ا؟ماعو  املسولم ،وما وقوع مون خلخلو  وأذى بسوبه 
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ني يف أخالقهوووم وآقاّبوووم كموووا تعووورم بعووودها قسائسوووهم وكيووودهم للمسووولم.هوووذ  الدسوووائك وتلوووك امللاق 
 وبيلهتم ونسائهم.

مووووا موووون وقووووع فيه ونقطوووو  ا تصووووال يف سوووويا  السوووولرة بووووني تلووووك األوضوووواع والوووونظم وهوووواتني الغووووزوتني ومووووا
اع ا ضوطراب  وات  يقوأحداّ،هك عالق  هذ  وتلك  لاق  الكافرين واملنافقني واليهولق وسوعك هوذ  الف

و ىل اهلزميو  أالودعلة إلم احلوريب وا رجوا  يف الصوفل  و سلاء عن نريو  اهلجو.يف صفل  ا؟ماع  املسلم 
موون آتر يف  ت والغنووائممث مووا نشووأ موون الغووزوا.واهلقاب االقيوو  . ا جتماعيوو  عوون نريوو  خلخلوو  األوضوواع 

تهوووا علوووى لري  وإقاموالتصووولرات الشووع ا جتماعيووو  حيوواة ا؟ماعووو  املسووولم  تقتضووك تعوووديل بعوووخ األوضوواع 
 .املسلم  تر اليت خلفتها الغزوات والغنائم يف واقع ا؟ماع أساس تبحل يناسه تلك اهل

ا وذلووك إىل وهووذ.نلع ومون هووذا ا؟انوه وذا  تبوودو وحوودة السلرة،وااسوك سياقها،وتسوواو  ملضولعاهتا امل
 جانه وحدة الزمن اليت ترب  بني األحداّ والتنظيمات اليت تتناوهلا السلرة.

 للكنينينينينينينيافرين جد تقنينينينينينينيو  اّلّل وعنينينينينينينيدن الطاعنينينينينينينية - -تبنينينينينينينيدأ السنينينينينينينيورة ذلنينينينينينينيك البنينينينينينينيدب بتوجينينينينينينينيه الرالنينينينينينينيول 
لرة مون ا ورق يف السوموب  سوائر وهل البودء الوذي يور .واتباع ما يلحك إليه ربه،والتلكل عليه وحود واةنافقني،

ضواعه،وآقابه ظموه وأو ون.تنظيمات وأحداّ ابألصول الكبوْي الوذي تقولم عليوه كورائع هوذا الودين وتلجيهاته
الوووووووذي  ع املووووووونهجه ؟وووووووالل اّلِل،وا ستسوووووووالم املطلووووووو   راقتوووووووه واتبوووووووا أصووووووول استشوووووووعار القلووووووو.وأخالقوووووووه .

 اختار ،والتلكل عليه وحد  وا نم نان إىل محايته ونصرته.
 اع حاسوم يقورردائ إبيقومبتوا جتماعيو  .وبعد ذلك يلقك بكلم  احل  والفصل يف بعخ التقاليد واألوضواع 

ُ ِلَرُجوول  ِمووْن قَولْ »:حقيقوو  واقعوو  ان   ميلووك أن يتجووه إىل ن ا نسووأ يرمووز ّبووا إىل.« .بَوونْيِ يف َجْلفِووهِ مووا َجَعووَل اّللَّ
 ميلووك إ  ا قام  وموو.أكثوور موون أفوو  واحوود،و  أن يتبووع أكثوور موون موونهج واحوود،وإ  انف ،واضووطربحل خطا 

يوود أللفووات وتقالدا  موون مقلبووا واحوودا،فال بوود أن يتجووه إىل إلووه واحوود وأن يتبووع وجووا واحوودا وأن يوودع مووا عوو
 ع وعاقات.وأوضا 

وهل أن ُيل  الرجل على امرأته أووا عليوه كظهور أموه فتحورم عليوه  -ومن مث ذخذ يف إبطال عاقة الظهار 
ُهنَّ أُمَّهواِتُكمْ »:حرم  أمه ِئك ُتظواِهُروَن ِمونوْ ويقورر أن هوذا الكوالم يقوال ابألفولا  و  .«َوما َجَعَل أَْزواَجُكُم الالَّ

ويثووب إببطووال عوواقة التبووب .. 1902زوجوو  و  تصووْي أمووا ّبووذا الكووالم ينشووىء حقيقوو  وراء ،بوول تظوول الزوجوو  
فوووال يعووولقون بعووود اليووولم يتلاريووولن،و  ت توووه علوووى هوووذا التبوووب آتر  « َوموووا َجَعوووَل أَْقِعيووواءَُكْم أَبْنووواءَُكمْ »:وآتر 

اّلِل ويسوتبقى بعوود ذلووك أو ينشوىء الل يوو  العاموو  لرسوولل .األخورى )الوويت سنفصوول احلودية عنهووا فيمووا بعد(
- -   على امليمنني مجيعا ويقدم هذ  الل يو  علوى و يوتهم ألنفسوهم كموا ينشوىء صول  األملمو  الشوعلري

مث يبطوول ..« النَّووِلُ أَْوىل اِبْلُمووْيِمِننَي ِمووْن أَنْوُفِسووِهْم َوأَْزواُجووُه أُمَّهوواهُتُمْ »:ومجيووع املوويمنني - -بووني أزواج النوول 

                                                 
 وسنبني ما يتبع يف هذ  احلال  عند الكالم التفصيلك عن نا اهلي . ) السيد رمحه هللا (-1902
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َوأُولُوولا »:اهلجوورة ويوورق األموور إىل القرابوو  الطبيعيوو  يف ا ّر والديوو  ومووا إليهووا آتر املياخوواة الوويت اووحل يف أول
وبووووذلك يعيوووود تنظوووويم ا؟ماعوووو  .«اأْلَْرحوووواِم بَوْعُضووووُهْم أَْوىل بِووووبَوْعخ  يف ِكتوووواِب اّللَِّ ِمووووَن اْلُمووووْيِمِننَي َواْلُمهوووواِجرِينَ 

 للقتي .ا سالمي  على األسك الطبيعي  ويبطل ما عداها من التنظيمات ا
أن ذلوووك  كوووارة إىلويعقوووه علوووى هوووذا التنظووويم ا؟ديد،الوووذي يسوووتمد مووون مووونهج ا سوووالم وحكوووم اّلِل اب 

لى ع.م بصووف  خاصوو لعووزم موونهمسووطلر يف كتوواب اّلِل القوودمي،وإىل امليثووا  املووأخلذ علووى النبيني،وعلووى أو  ا
هووذا ر واألخالق.و الضوومائ تقر يفنريقوو  القوورآن يف التعقيووه علووى الوونظم والتشووريعات،واملباقئ،والتلجيهات،ل

 هل إمجال الشلط األول يف السلرة.
خووذ يف مث ذ.ملهووامجنيحووزاب وا،إذ رق عوونهم كيوود األويتننينياول الشنينيوط الثنينياين بينينيان  كلنينية اّلّل علنينيى اةنينيؤمنني

،واحلركات الباننوووو  تصوووولير وقعوووويت األحووووزاب وبووووب قريظوووو  تصووووليرا حيووووا،يف مشوووواهد متعاقب ،ترسووووم املشوووواعر
ها يهووات يف ملضووعكء التلجويف خووالل رسووم املعركوو  وتطلراهتووا عوو.لار بووني ا؟ماعووات واألفووراقالظوواهرة،واحل

 الوووويت يقررهووووا الثابتوووو  املناسووووه وعووووكء التعقيبووووات علووووى األحووووداّ مقووووررة للموووونهج القوووورآين يف إنشوووواء القوووويم
 للحياة.من خالل ما وقع فعال،وما جاش يف األخالق والضمائر.

 ر القيم،ووضعفلس،وتقريمثل هذ  اللقائع اليت يتخذ منها وسيل  لبناء النونريق  القرآن الدائم  يف 
ركو  الويت ع أن يرسوم احل  اللقوائنريقو  القورآن يف مثول هوذ.امللازين وإنشاء التصلرات اليت يريد هلا أن تسولق .

 .خباايهاواايها و ز وقعحل،ويرسم معها املشاعر الظاهرة والبانن ،ويسل  عليها األضلاء اليت تكش  
موون صوولاب  ى مووا فيووهمث يقوولل للموويمنني حكمووه علووى مووا وقع،ونقوود  ملووا فيووه موون خطووأ واحنرا ،وينوواء  علوو

راقتووه قوودر اّلِل وإا كلووه بورب  هووذ.واسووتقام ،وتلجيهه لتوودار  ااطووأ وا حنرا ،وتنميوو  الصوولاب وا سووتقام 
 وعمله ووجه املستقيم،وبفطرة النفك،ونلاميك اللجلق.

ْتُكْم ُجنُولق   َعلَوْيُكْم ِإْذ جواءَ نِْعَمَ  اّللَِّ  ذُْكُروااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ا»:ك  يبدأ بقلله تعاىلوهكذا ْند وص  املعر 
 ُ َفَعُكُم :قُووولْ ».ويتلسوووطها قللوووه..« ْيا  َملُووولَن َبِصوووا تَوعْ ِ وووفََأْرَسوووْلنا َعلَوووْيِهْم رُيوووا  َوُجنُووولقا  َ ْ تَوَرْوها،وَكووواَن اّللَّ َلْن يوَووونوْ

يَوْعِصووُمُكْم ِمووَن اّللَِّ ِإْن أَراَق  َمْن َذا الَّووِذي:قُوولْ .يال  ِإ َّ قَلِ  توَّعُوولنَ راُر ِإْن فَوووَرْرمُتْ ِمووَن اْلَمووْلِت أَِو اْلَقْتووِل َوِإذا    اَُ اْلِفوو
ووُدوَن هَلُوووْم ِمووْن قُ .ِبُكووْم ُسووولءا  أَْو أَراَق ِبُكووْم َرمْحَووو    َقووْد كووواَن َلُكوووْم يف لَ »:وبقللوووه..« َو  َنِصووْيا    َولِي ووواوِن اّللَِّ َو  اَِ

َ َواْليَووولْ  َ َكثِووْيا  ِخووَر َوذََكوورَ َم اهْل َرُسوولِل اّللَِّ أُْسووَلة  َحَسووَن   ِلَمووْن كوواَن يَوْرُجوولا اّللَّ ُ »:هووا بقللووهوحتم..«  اّللَّ لَِيْجووزَِي اّللَّ
َ كاَن َغُفلرا  رَ َلْيِهْم ِإنَّ َب عَ ُتل الصَّاِقِقنَي ِبِصْدِقِهْم،َويُوَعذَِِب اْلُمناِفِقنَي ِإْن كاَء أَْو يوَ   « ..ِحيما   اّللَّ

لوولّبم موورم ذين يف قوهووذا إىل جانووه عوورم تصوولرات املوويمنني الصوواققني للملق ،وتصوولرات املنووافقني والوو
لَّووِذيَن يف اِفُقلَن َوا اْلُمنووَوِإْذ يَوُقوللُ »:عرضوا يكشوو  عون القوويم الصوحيح  والزائفوو  مون خووالل تلوك التصوولرات

ُ َوَرُسوووللُُه ِإ َّ غُوووُرورا  :ْم َمَرم  قُولُووولّبِِ  ووو».« .موووا َوَعوووَداَن اّللَّ ُ :لاْيِمنُووولَن اأْلَْحوووزاَب قالُ ا رَأَ اْلمُ َوَلمَّ هوووذا موووا َوَعوووَداَن اّللَّ
ُ َوَرُسووووللُُه،َوما زاَقُهووووْم ِإ َّ ِإميوووواان   ث ء العاقبوووو  ابلقوووولل الفصوووول وااوووومث عووووك..« ما  َتْسووووِليوَ َوَرُسووووللُُه َوَصووووَدَ  اّللَّ

ُ الَِّذيَن َكَفُروا بَِغْيِظِهْم  َْ يَناُللا خَ »:اليقني ُ َقِلاي  َعزِيزا   اْلُمْيِمِننَي اْلِقتالَ َكَفى اّللَُّ ْْيا ،َو َوَرقَّ اّللَّ  « ..،وَكاَن اّللَّ
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 فقوو  علوويهن بعوود مووا وسووع اّللِ اللوولايت نالبنووه ابلتلسووع  يف الن - -بعوود ذلووك اووكء قوورار ختيووْي أزواج النوول 
يا وزينتهوا احليواة الودن ني متواعختيْيهن بو.عليه وعلى املسلمني من يفء بب قريظ  العظيم وما قبلوه مون الغنوائم

مي عنوود اّلِل قووام الكوور ورضووني هووذا املوقوود اخوو ن اّلِل ورسوولله والوودار اهلخرة،.وإيثووار اّلِل ورسوولله والوودار اهلخرة
ر إن ملضووواع  يف األجوووجوواءهن البيوووان عووون جوووزائهن اومن مث .،وآيرنوووه علوووى متووواع احليووواة- -ورسوولل اّلِل 

 -رسوولل اّلِل بوصوولتهن  وعلل هووذ  املضوواعف   قووامهن الكوورمي.اتقووني ويف العووذاب إن ارتكوو  فاحشوو  مبينوو 
-  طرق واسوت -لِسوالم لصالة واعليه ا -ونزول القرآن يف بيلهتن وتالوته،واحلكم  اليت يسمعنها من النل

 اف  وامليمنات.وكان هذا هل الشلط الثالة.يف بيان جزاء امليمنني ك
 اهلامشيو   نييةحنيش القر فأما الشوط الرابنيع فتننياول ج نيارة غنيري انير ة جد موينيوع تنيزوي  زيننيب بنني  ج

امليمنوات  ق أمور املويمنني و وموا نوزل يف كوأنه أو  مون ر .من زيد بن حاريو  مل   - -بنحل عم  رسلل اّلِل 
ل كووو  الوووذي يسوووْي   وقووودر إ وووا هوووك إراقة اّللِ .يك هلوووم يف أنفسوووهم خْيةول،كافووو  إىل اّلِل،لووويك هلوووم منوووه كوووكء

ُ َوَرُسووللُُه نَوو   ِإذا قَ  ُمْيمِ َومووا كوواَن ِلُمووْيِمن  َو »:ويستسوولم لووه املوويمن ا ستسووالم الكاموول الصووري ،ككء َضووى اّللَّ
َ وَ َوَمْن يَوْعووِا ا.أَْموورا  أَْن َيُكوولَن هَلُووُم اْاِووَْيَُة ِمووْن أَْموورِِهمْ  ..مث يعقووه حوواقّ « ا  َقووْد َضوولَّ َضووال   ُمِبينووَرُسوولَلُه فوَ ّللَّ

إبطاله .سووولرةال  أوليفالوووزواج حووواقّ الطوووال  وموووا وراء  مووون إبطوووال آتر التبب،الوووذي سوووب  الكوووالم عليوووه 
ي ووو  العربي ،وصوووعلب  بشخص ،لشووودة عمووو  هوووذ  العووواقة يف الب - -بسوووابق  عمليووو  حتوووار هلوووا رسووولل اّلِل 

بواء الودعلة وتقريور أصولهلا ليحملهوا فيموا ُيمول مون أع - -علوى رسولل اّلِل  ا بوتالء فيقع .ااروج عليها
ى هوا ِلَكوْك   َيُكولَن َعلَو َزوَّْجناكَ ا َونَورا  فَوَلمَّا َقضى َزيْود  ِمْنهو»:يف واقع اجملتمع،بعد تقريرها يف أعما  الضمْي

ُهنَّ اْلُمْيِمِننَي َحرَج  يف أَْزواِج أَْقِعيائِِهْم ِإذا َقضَ   « ..ُر اّللَِّ َمْفُعل   وَكاَن أَمْ . َوَنرا  ْلا ِمنوْ
وود  أاب َأَحوود  ِموو  مووا»:واملوويمنني كافوو  - -وّبووذ  املناسووب  يلضوو  حقيقوو  العالقوو  بووني رسوولل اّلِل  ْن كوواَن حُمَمَّ

 « ..رِجاِلُكْم َولِكْن َرُسلَل اّللَِّ َوخامَتَ النَِّبيِِنيَ 
ْع نواِفِقنَي َوقَ اْلكواِفرِيَن َواْلمُ  َو  ُتِطوعِ »..ومن معه مون املويمنني  - -ل وحتم هذا الشلط بتلجيهات للرسل 

 « ..أَذاُهْم َوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ وََكفى اِبّللَِّ وَِكيال  
 - -وجيو  للنول يواة الز مث يتنواول تنظويم احل.ويبدأ الشوط اخلاما ببيان حكم اةطلقنيات قبنيل النيدىلول

نوول مني ببيولت القوو  املسولويسوتطرق إىل تنظويم عال.نسواء امليمنوات وموون ُيورمن عليهفيبوني مون ُيول لووه مون ال
خوولاون ن أو أبنوواء إو إخوولاووتقرير احتجوواّبن إ  علووى آابئهوون أو أبنووائهن أ.وزوجاتووه،يف حياتووه وبعوود وفاتووه

يف  - -ّلِل ن رسووولل اوإىل بيوووان جوووزاء الوووذين يووويذو .أو أبنووواء أخووولاهتن أو نسوووائهن،أو موووا ملكوووحل أميووواون
ذا كوي ا  هولا ذتولن مون ْيهم كوان وا يشوك  ن املنوافقني وغو.أزواجه وبيلته وكعلر  ويلعونهم يف الودنيا واهلخرة

 كثْيا.
ذلِوَك أَْقىن »ويعقه على هذا  مر أزواج النل وبناته ونساء امليمنني كاف  أن يودنني علويهن مون جالبيوبهن 

 - -املنافقني والذين يف قللّبم مرم واملرجفني يف املدين  إبغوراء النول  وبتهديد..« أَْن يُوْعَرْفَن َفال يُوْيَذْينَ 
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ّبم وإخراجهم من املدين  كما خرج من قبل بنل قينقاع وبنل النضْي،أو القضاء عليهم كما وقوع لبوب قريظو  
 بيث .وكل هذا يشْي إىل كدة إيذاء هذ  اجململع  للمجتمع ا سالمك يف املدين  بلسائل كريرة خ.أخْيا

ا التسووا ل علووى هووذ ،وا جابوو والشنينيوط السنينيادس واةىلنينيري يف السنينيورة يتضنينيلن النينيؤال الننينياس عنينين السنينياعة
 تُوَقلَّوُه يوَوْلمَ »:لقيامو مشواهد ا ويتبع هوذا مشوهد مون. ن علم الساع  عند اّلِل،والتللي   وا قد تكلن قريبوا

َتنوووا أَنَْعنَوووا اّللََّ :ُوُجووولُهُهْم يف النَّووواِر يَوُقللُووولنَ  م الوووذين اقهتم وكوووثائهسوووونقموووتهم علوووى ..« لرَُّسووولَ  ْعنَوووا ا َوأَنَ اي لَيوْ
ُهْم نا آهِتِوْم ِضوْعَفنْيِ ِموَربَّ .سَّوِبياَل لاَن الَربَّنا ِإانَّ أَنَْعنا ساَقتَنا وَُكَثاَءان فََأَضولُ »:أناعلهم فأضللهم َن اْلَعوذاِب َواْلَعونوْ

 « ..َلْعنا  َكِبْيا  
ِل واِت َواأْلَْرِم َواْ؟ِبووالَووى السَّووماعَ مانَووَ  ِإانَّ َعَرْضووَنا اأْلَ »:ل عميوو  الد لوو  والتووأيْيمث ختووتم السوولرة إبيقوواع هائوو

ْنسوانُ  ُ اْلُمنواِفِقنَي َواْلُمناِفقواِت لِيُوَعوذَِِب ا.موا  َجُهل    كواَن لَُلل ،ِإنَّهُ فَأََبنْيَ أَْن َُيِْمْلَنهوا َوَأْكوَفْقَن ِمْنها،َومَحََلَهوا اْ ِ ّللَّ
ُ َعَلى اْلُمْيِمِننيَ َوالْ  ُ َغُفلرا  َرِحيوَكا.ْيِمناتِ َواْلمُ  ُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرِكاِت،َويَوُتلَب اّللَّ  « ..ما  َن اّللَّ

بصووف   املسوولم  وهوول إيقوواع يكشوو  عوون جسووام  العووهء امللقووى علووى عووات  البشووري ،وعلى عووات  ا؟ماعوو 
والووودعلة .عليها  ا سوووتقامانووو  العقيووودة و أم.خاصووو  وهوووك الووويت تووونهخ وحووودها بعوووهء هوووذ  األمانووو  الكثى

ا يتمشووى مووع  وو.حلهلم والصووث علووى تكاليفها،والشووريع  والقيووام علووى تنفيووذها يف أنفسووهم ويف األرم موون
 ك على أساسه.ا سالم ملضلع السلرة،وجلها ونبيع  املنهج ا هلك الذي تتلىل السلرة تنظيم اجملتمع

 ا مجال السريع. واهلن نتناول السلرة ابلتفصيل بعد هذا
 [8إل   1اآليات :(33]سور  ا حهاا ):الوحد  ا ول 

 أوجيهات للنبي وإبطال الأهار وميثاق ا نبياء الامريف بسور  ا حهاا 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َ َو  ُتِطوووِع اْلكووواِفرِيَن َوالْ }   ( َواتَّبِوووْع موووا يُووولحى 1 ) كووواَن َعِليموووا  َحِكيموووا   اّللََّ  ِإنَّ ُمنووواِفِقنيَ اي أَيُوَهوووا النَّوووِلُ اتَّوووِ  اّللَّ

َ كوواَن ِ ووا تَوْعَملُووولَن َخبِووْيا  ) وووْل َعلَووى اّللَِّ وََكفووى اِبّللَِّ وَكِووويال  )وَ ( 2إِلَْيووَك ِمووْن َربِِوووَك ِإنَّ اّللَّ ُ ا( مووا َجَعوووَل 3تَولَكَّ ّللَّ
َل أَْقِعيواءَُكْم أَبْنواءَُكْم نَّ أُمَّهواِتُكْم َوموا َجَعوُروَن ِمنوْهُ ك ُتظاهِ واَجُكُم الالَّئِ ِلَرُجل  ِمْن قَوْلَبنْيِ يف َجْلِفِه َوما َجَعَل أَزْ 

ُ يَوُقلُل احلَْ َّ َوُهَل يَوهْ  ْقعُولُهْم هِلابئِِهوْم ُهوَل أَْقَسوُ  ِعْنوَد اّللَِّ فَوِإْن ا (4ِبيَل )ِدي السَّوذِلُكْم قَوْلُلُكْم ِ َْفلاِهُكْم َواّللَّ
ووَدْت ا   ِفيمووا َأْخطَووْأمُتْ بِووهِ لَووْيُكْم ُجنووْيَك عَ ُموولا آابَءُهووْم فَووِإْخلانُُكْم يف الوودِِيِن َوَموولالِيُكْم َولَووَ ْ تَوْعلَ   َولِكووْن مووا تَوَعمَّ

ُ َغُفووولرا  َرِحيموووا  ) اِم ْم َوأُولُووولا اأْلَْرحووواهتُُ واُجوووُه أُمَّهوووُموووْيِمِننَي ِموووْن أَنْوُفِسوووِهْم َوأَزْ ( النَّوووِلُ أَْوىل اِبلْ 5قُولُووولبُُكْم وَكووواَن اّللَّ
يواِئُكْم َمْعُروفووا  كواَن ذلِووَك ْن تَوْفَعلُوولا ِإىل أَْولِ يَن ِإ َّ أَ ُمهواِجرِ بَوْعُضوُهْم أَْوىل بِوبَوْعخ  يف ِكتوواِب اّللَِّ ِموَن اْلُمووْيِمِننَي َوالْ 

 ِهيَم َوُملسووى َوِعيَسووى ابْوونِ ل   َوِإبْووراَك َوِمووْن نُووُهْم َوِمْنوو( َوِإْذ َأَخووْذان ِمووَن النَِّبيِِوونَي ِميثوواقوَ 6يف اْلِكتوواِب َمْسووطُلرا  )
ُهْم ِميثاقا  َغِليظا  )  { (8 أَلِيما  )رِيَن َعذااب  نَي َعْن ِصْدِقِهْم َوأََعدَّ لِْلكافِ ( لَِيْسَ َل الصَّاِققِ 7َمْرمَيَ َوَأَخْذان ِمنوْ

  أوجيهات للنبي عليه السالا ولألمة من بمده 3 - 1الدرس ا ول:
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َواتَِّبْع مووا يُوولحى إِلَْيووَك ِمووْن . كوواَن َعِليمووا  َحِكيمووا  ،ِإنَّ اّللََّ نوواِفِقنيَ أَيُوَهووا النَّووِلُ اتَّووِ  اّللََّ،َو  ُتِطووِع اْلكوواِفرِيَن َواْلمُ  اي»
َ كاَن ِ ا تَوْعَمُللَن َخِبْيا   ،َو اَوتَولَكَّْل َعَلى .َربَِِك،ِإنَّ اّللَّ  .« . وَِكيال  َكفى اِبّللَِّ ّللَِّ

 تمووع ا سووالمكقيوو  للمجواألخال ا جتماعيوو  هووذا هوول ابتووداء السوولرة الوويت تتوولىل تنظوويم جلانووه موون احليوواة 
   اللاقوووع وعووواا يف عوووا اللليووود.وهل ابتوووداء يكشووو  عووون نبيعووو  النظوووام ا سوووالمك والقلاعووود الووويت يقووولم عليهووو

 الضمْي.
انني،و  رائع وقوول كوو ،و  جمملعوو  إن ا سووالم لوويك جمملعوو  إركوواقات وموولاعج،و  جمملعوو  آقاب وأخووال

ا سوووالم  إ وووا.م .ولكن هوووذا كلوووه لووويك هووول ا سوووال.إنوووه يشوووتمل علوووى هوووذا كلوووه.جمملعووو  أوضووواع وتقاليووود .
ذي يقوورر  اع املوونهج الوويووه و تبووا ستسووالم ملشووي   اّلِل وقوودر  وا سووتعداق ابتووداء لطاعوو  أموور  وو.ا ستسالم

بتووداء  ن لشووعلر ااوهل .وقون اعتموواق كووذلك علووى سوولا .عووا قون التلفووحل إىل أي تلجيووه آخوور وإىل أي ا
صوووِر  رم،كموووا يالبشووور يف هوووذ  األرم خاضوووعلن للنووواملس ا هلوووك اللاحووود الوووذي يصووورِفهم ويصوووِر  األ

ا تدركوه منوه ا حضور،ومالكلاكه واألفال  ويدبر أمر اللجلق كله ما خفك منه وما لهر،وموا غواب منوه ومو
ه اّلِل موا ذمورهم بو   اتبواعوهل اليقوني  ووم لويك هلوم مون األمور كوكء إ.بشورالعقلل وما يقصر عنه إقرا  ال

هوذ  هوك .درها اّلِل .الويت يقو وا نتهاء عما ينهاهم عنه واألخوذ ابألسوباب الويت يسورها هلم،وارتقواب النتوائج
لعمليوو  مجوو  افها ال  بلصوو.خال مث تقوولم عليهووا الشوورائع والقلانني،والتقاليوود واألوضوواع،واهلقاب واأل.القاعوودة

 احليواة علوى منهجوه يف ،والسوْيملقتضيات العقيدة املستكن  يف الضمْي واهلتر اللاقعي   ستسالم النفك ّللِ 
تفاعلو  عو  م ابطو  مي  جمتموهذ  الثال.يقلم على هذ  الشريع  نظام.تنبث  منها كريع .إن ا سالم عقيدة..

 هك ا سالم ..
اع تشووريعات وأوضوولمسوولمني بل ا جتماعيوو  لرة الوويت تتوولىل تنظوويم احليوواة وموون مث كووان التلجيووه األول يف السوو
لووووى تلووووك التشووووريعات القووووائم ع - -وكووووان القوووولل ملجهووووا إىل النوووول .جديوووودة،هل التلجيووووه إىل تقوووولى اّللِ 

لقاعوووودة اللووووه هووووك اه واستشووووعار جعلر برقابتووووفتقوووولى اّلِل والشوووو..« اي أَيُوَهووووا النَّووووِلُ اتَّووووِ  اّللََّ »..والتنظيمووووات 
 كوول تكليوو  يف  نوواط ّبوواوهك الوويت ي.األوىل،وهووك احلووارس القووائم يف أعمووا  الضوومْي علووى التشووريع والتنفيووذ

 ا سالم وكل تلجيه.
وكووان التلجيووه الثوواين هوول النهووك عوون ناعوو  الكووافرين واملنافقني،واتبوواع توولجيههم أو اق احهم،وا سووتماع إىل 

وتقدمي هذا النهك على األمر ابتبواع وحوك اّلِل يولحك ..« َن َواْلُمناِفِقنيَ َو  ُتِطِع اْلكاِفرِي»:رأيهم أو هريضهم
 ن ضووغ  الكووافرين واملنووافقني يف املدينوو  ومووا حلهلووا كووان يف ذلووك اللقووحل عنيفا،فاقتضووى هووذا النهووك عوون 

مث يبقوووووى ذلوووووك النهوووووك قائموووووا يف كووووول بي ووووو  وكووووول .اتبووووواع آرائهوووووم وتلجيهاهتم،وااضووووولع لووووودفعهم وضوووووغطهم
ذر املوويمنني أن يتبعوولا آراء الكووافرين واملنووافقني إنالقووا،ويف أموور العقيوودة وأموور التشووريع وأموور التنظوويم زمان،ُيوو

ليبقى موونهجهم خالصووا ّلِل،غووْي مشوولب بتلجيووه موون سوولا .و  ينخوودع أحوود  ووا .ا جتموواعك بصووف  خاصوو 
املسولمني ألنفسوهم يف  كموا يسولغ بعوخ  -يكلن عند الكافرين واملنافقني من لاهر العلم والتجرب  وااوثة 
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فووإن اّلِل هوول العلوويم احلكوويم وهوول الووذي اختووار للموويمنني موونهجهم وفوو  علمووه  -فوو ات الضووع  وا حنوورا  
َ كاَن َعِليما  َحِكيما  »:وحكمته  وما عند البشر إ  قشلر،وإ  قليل  ..« ِإنَّ اّللَّ

منهووووووا  هوووووو  الوووووويت عووووووكءهووووووك ا؟ فهووووووذ .«بِِووووووكَ َواتَّبِووووووْع مووووووا يُوووووولحى إِلَْيووووووَك ِمووووووْن رَ »:والتلجيووووووه الثالووووووة املباكوووووور
 صوووووووياغ  والنا يتضووووووومن ملسوووووووات ملحيووووووو  تكمووووووون يف.التلجيهات،وهوووووووذا هووووووول املصووووووودر احلقيووووووو  اب تبووووووواع

ّبووذ  « ْن َربِِووكَ ِموو»واملصوودر .اذا التخصيّبوو« إِلَْيووكَ »فوواللحك .«َواتَّبِووْع مووا يُوولحى إِلَْيووَك ِمووْن َربِِووكَ »:التعبووْي
اقر مون صواحه ألمور الصوم هذ  امللحيات احلساس ،فل  ما هل متعوني ابفا تباع هنا متعني  ك.ا ضاف 

ة بكوم و وا تعملولن عون خوث  كفهول الوذي يولح..« ِإنَّ اّللََّ كاَن ِ ا تَوْعَمُللَن َخبِوْيا  »:والتعقيه.األمر املطاع .
 وهل الذي يعلم حقيق  ما تعمللن،وقوافعكم إىل العمل من نلازع الضمْي.

،وََكفى اِبّللَِّ وَِكيال  وَ »:والتلجيه األخْي أم كوانلا عليوك و  هفول   نلا معوكافال يهمنوك أكو.« .تَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ
نهايووو  اّلِل يف ال مووور إىلورق األ.كيووودهم ومكووورهم وألووو   مووور  كلوووه إىل اّلِل،يصووورفه بعلموووه وحكمتوووه وخثتوووه .

ك حووودوق ،وينته   عنوودهاالقلووه فيعوور  والتلكوول عليووه وحوود ،هل القاعوودة الثابتوو  املطم نوو  الوويت يفووىء إليهووا
 إليها ويدع ما وراءها لصاحه األمر والتدبْي،يف يق  ويف نمأنين  ويف يقني.

العناصور  هوك -ملنافقني كافرين وامع رالف  ال -والتلكل عليه .واتباع وحيه.تقلى اّللِ :وهذ  العناصر الثالي 
وََكفوى ».ّلِل،وعلوى اّللِ ،وإىل امن اّللِ .للاضو  ااوالااليت تزوق الداعي  ابلرصيد وتقيم الدعلة على منهجها ا

 «.اِبّللَِّ وَِكيال  
نْيِ يف  ِموووْن قَوْلبَوووِلَرُجووول   موووا َجَعوووَل اّللَُّ »:وحوووتم هوووذ  التلجيهوووات إبيقووواع حاسوووم مسوووتمد مووون مشووواهدة حسوووي 

حوود للحيوواة اصوولر كلووك و تو  بوود لووه موون ...إنووه قلووه واحوود،فال بوود لووه موون موونهج واحوود يسووْي عليووه« َجْلفِووهِ 
تفور  و وإ  اوز  .اءّ واألكويو  بد له من ميزان واحد يزن به القيم،ويقِلم به األحدا.ولللجلق يستمد منه

 وانف  والتلى،و  يستقم على اعا .
خوور ويسووتمد ن معووني آمووو  ميلووك ا نسووان أن يسووتمد آقابووه وأخالقووه موون معووني ويسووتمد كوورائعه وقلانينووه 

فهوذا االوي  .عني رابع .مقتصاقي  من معني تلة ويستمد فنلنه وتصلراته من أو ا  ا جتماعي  أوضاعه 
 ك أن تكوولن لووهة   ميلووإ ووا يكوولن مزقووا وأكووالء لوويك هلووا قوولام  وصوواحه العقيوود.  يكووِلن إنسوواان لووه قله

صووغْيا كووان تووه كلها،عقيودة حقووا،مث يتجوورق موون مقتضووياهتا وقيمهووا اااصوو  يف ملقو  واحوود موون ملاقوو  حيا
 يفا،غْي حمكولم تصولر تصولر   ميلك أن يقلل كلم ،أو يتحر  حرك ،أو ينولي نيو ،أو ي.امللق  أم كبْياهذا 

سووولى قلوووه   اعووول لوووهألن اّلِل   -إن كانوووحل هوووذ  العقيووودة حقيقووو  واقعووو  يف كيانوووه  -هوووذا كلوووه بعقيدتوووه 
 واحد،حضع لناملس واحد،ويستمد من تصلر واحد،ويزن  يزان واحد.

وفعلحل كوووذا بصووووفيت .فعلحل كوووذا بصووووفيت الشخصوووي :عقيوووودة أن يقووولل عووون فعوووول فعلوووه  ميلوووك صووواحه ال
أو العلميو  وموا  ا جتماعيو  أو رجوال ا؟معيوات .ا سالمي   كما يقلل رجال السياس  أو رجوال الشوركات

وله تصولر واحود للحيواة،وميزان .إليها يف هذ  األايم  إنه كخا واحد له قله واحد،تعمر  عقيدة واحدة
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لقيم.وتصووولر  املسوووتمد مووون عقيدتوووه متلوووبك بكووول موووا يصووودر عنوووه،يف كووول حالووو  مووون حا توووه علوووى واحووود ل
ويعيا يف .السلاء.وّبذا القله اللاحد يعيا فرقا،ويعيا يف األسرة،ويعيا يف ا؟ماعو ،ويعيا يف الدولو 

ويعيا يف السووووراء .ويعيا حاكمووووا وحمكلمووووا.ويعيا عووووامال وصوووواحه عموووول.ويعيا سوووورا وعالنيوووو .العووووا 
ُ ِلَرُجووول  ِموووْن قَوْلبَووونْيِ يف »..فوووال تتبووودل ملازينوووه،و  تتبووودل قيموووه،و  تتبووودل تصووولراته .لضوووراء .وا موووا َجَعوووَل اّللَّ

وهل استسووووووووالم ّلِل ...وموووووووون مث فهوووووووول موووووووونهج واحوووووووود،ونري  واحوووووووود،ووحك واحوووووووود،واعا  واحوووووووود« َجْلفِووووووووهِ 
وموا يفعول كووي ا .  يتجوه اعاهنيفالقله اللاحود   يعبود إهلوني،و  حودم سوويدين،و  يونهج وجوني،و .وحود 

 من هذا إ  أن يتمز  ويتفر  ويتحلل إىل أكالء وركام  
 إبطال الأهار والابني 5 - 4الدرس الثاني:

اجملتموع  ليقويم.التبب ار وعواقةوبعد هذا ا يقاع احلاسم يف تعيني املنهج والطري  ذخذ يف إبطال عاقة الظهو
َومووا .ُهنَّ أُمَّهاِتُكمْ ِهُروَن ِموونوْ ئِووك ُتظوواَومووا َجَعووَل أَْزواَجُكووُم الالَّ »:سووتقيمعلووى أسوواس األسوورة اللاضوو  السووليم امل

ُ ذِلُكْم قَووْلُلُكْم ِ َفْوولاِهُكْم،وَ .َجَعوَل أَْقِعيوواءَُكْم أَبْنوواءَُكمْ  اْقُعلُهْم هِلابئِِهووْم ُهووَل .يلَ  َّ َوُهووَل يَوْهووِدي السَّوبِ ُقوولُل احْلَويوَ اّللَّ
 ُجنووا   ِفيمووا َأْخطَووْأمُتْ بِووِه َولَْيَك َعلَووْيُكمْ .لِيُكمْ يِن َوَموولايف الوودِِ  فَووِإْن َ ْ تَوْعَلُموولا آابَءُهووْم فَووِإْخلانُُكمْ .أَْقَسووُ  ِعْنووَد اّللَِّ 

ُ َغُفلرا  َرِحيما  .َولِكْن ما تَوَعمََّدْت قُوُللبُُكمْ   «.وَكاَن اّللَّ
 أمك. رم علكِ هم حمرم  كما أي حرا.أنحل علِك كظهر أمك:كان الرجل يف ا؟اهلي  يقلل  مرأته

 حل له.زوج  فت ومن ساعت ذ ُيرم عليه ونيها مث تبقى معلق ،  هك مطلق  فتتزوج غْي ،و  هك
ها كول داق ّبا،وسولموا سوتب وكان يف هذا من القسلة موا فيوه وكوان نرفوا مون سولء معاملو  املورأة يف ا؟اهليو 

ألسوورة هووك ارة ويعتووث يف حمووي  األسوو ا جتماعيوو   مشووق  وعنحل.فلمووا أخووذ ا سووالم يعيوود تنظوويم العالقووات
ن جعول يرفوع عو.. يوه األجيوالاألوىل ويلليها من عنايته ما يليو  ابنضون الوذي تنشوأ ف ا جتماعي  اللحدة 

 َوموا َجَعولَ »:القاعودة وكان  وا كورعه هوذ .املرأة هذا ااس  وجعل يصر  تلك العالقات ابلعودل واليسور
ئِووك ُهنَّ أُمَّهوواِتُكمْ  أَْزواَجُكووُم الالَّ قوو  اللاقعوو ،وهك أن األم أم  تغووْي احلقيللسووان  فووإن قللوو  اب..« ُتظوواِهُروَن ِموونوْ

موا كووان تحورمي األم كأبوداي ك والزوجو  زوجو  و  تتحولل نبيعو  العالقوو  بكلمو   ومون مث   يعود الظهوار هرميووا
 يف ا؟اهلي .

َعووْن عُووْرَوَة قَوواَل قَالَووحْل َعاِئَشووُ  َرِضووَى « ة اجملاقلوو سوولر »وقوود روي أن إبطووال عوواقة الظهووار كوورع فيمووا نووزل موون 
َها ُ َعنوْ ُ الَِّذى َوِسَع َ ُْعُه ُكلَّ َكْىء  ِإىنِِ أَلْ َوُع َكواَلَم َخْللَوَ  بِْنوحِل يَوْعَلبَوَ  َوَحَْفوى َعلَوىَّ :اّللَّ بَوْعُضوُه َوِهوَى تَوَباَرَ  اّللَّ

اَي َرُسلَل اّللَِّ َأَكوَل َكوَباىِب َونَوثَووْرُت لَوُه َبطْوِ  َحوَّتَّ ِإَذا َكوِثَْت :َها َوِهَى تَوُقللُ َزْوجَ  --َتْشَتِكى ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ 
َها.ِسوو ِِ َوانْوَقطَووَع لَووُه َولَووِدى لَوواَهَر ِموو ِِ اللَُّهوومَّ ِإىنِِ َأْكووُكل إِلَْيكَ  ُ َعنوْ َفَمووا بَرَِحووحْل َحووَّتَّ :قَالَووحْل َعاِئَشووُ  َرِضووَى اّللَّ

ُ »يووُل َعَلْيووِه السَّوواَلُم ِّبَووُيَ ِء اهلاَيِت نوَووَزَل ِجثِْ  ،َواّللَّ ُ قَوووْلَل الَّوويِت ُعاِقلُووَك يف َزْوِجهووا َوَتْشووَتِكك ِإىَل اّللَِّ ووَع اّللَّ قَووْد  َِ
يوووع  َبِصوووْي   َِ  َ هووواهِتِْم،ِإْن أُمَّهووواهُتُْم ِإ َّ الَِّذيَن يُظووواِهُروَن ِموووْنُكْم ِموووْن ِنسوووائِِهْم موووا ُهووونَّ أُمَّ .َيْسوووَمُع َهاُورَُكموووا،ِإنَّ اّللَّ

ُْم لَيَوُقللُوولَن ُمْنَكوورا  ِمووَن اْلَقووْلِل َوُزورا   ئِووك َولَووْدَوُْم،َوِإوَّ َ َلَعُفوول  َغُفلر  .الالَّ َوالَّووِذيَن يُظوواِهُروَن ِمووْن ِنسووائِِهْم مُثَّ .َوِإنَّ اّللَّ
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ُ ِ وا تَوْعَملُولَن َخبِووْي  .ذِلُكوْم تُلَعظُولَن بِووهِ  -أَْن يَوَتَماسَّوا ِموْن قَوْبووِل  -يَوعُولُقوَن ِلموا قواُللا فَوَتْحرِيووُر َرقَوبَو    َفَمْن َ ْ .َواّللَّ
وْد َفِصوياُم َكوْهَرْيِن ُمَتتوابَِعنْيِ ِمووْن قَوْبوِل أَْن يَوَتَماسَّوا َفَموْن َ ْ َيْسووَتِطْع فَِإْنعواُم ِسوتِِنَي ِمْسوِكينا   ذِلَك لِتُوْيِمنُوولا اِبّللَِّ .اَِ

 .. 1903َوَزْوُجَها أَْوُس ْبُن الصَّاِمحلِ :قَالَ  «َوتِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ َولِْلكاِفرِيَن َعذاب  أَلِيم  .َوَرُسللِهِ 
أو متتوابعني، نأو صويام كوهريكفارته عتو  رقبو ،  -  ميبدا و  نالقا  -فجعل الظهار هرميا ميقتا لللطء  

قر احلكووم ويسووت.هدهاعالزوجيوو  لسوواب  وبذلك هوول الزوجوو  موورة أخرى،وتعوولق احليوواة .إنعووام سووتني مسووكينا
ئِوو »:الثابووحل املسووتقيم علووى احلقيقوو  اللاقعوو  وتسوولم ..«  أُمَّهوواِتُكمْ وَن ِموونوُْهنَّ ك ُتظوواِهرُ َومووا َجَعووَل أَْزواَجُكووُم الالَّ

ن سو  والعنوحل،ومرأة اااألسرة من التصدع بسبه تلك العاقة ا؟اهلي ،اليت كانحل اثل نرفوا مون سولم املو
 اهلك.تمع ا؟ت األسرة وتعقيدها وفلضاها،هحل نزوات الرجال وعنجهيتهم يف اجملاضطراب عالقا

 خولنشوأ مون التخلحل كوذلك تفأما مسأل  التبب،وقعلة األبناء إىل غوْي آابئهم،فقود كانو.هذ  مسأل  الظهار
عتووزاز وا ع العريب، اجملتموويفيف بنوواء األسوورة،ويف بنوواء اجملتمووع كلووه.ومع مووا هوول مشووهلر موون ا عتووزاز ابلعفوو  

البيوووولت  ع،يف غوووْيابلنسوووه،فإنه كانوووحل تلجووود إىل جانوووه هوووذا ا عتوووزاز لووولاهر أخووورى مناقضووو  يف اجملتمووو
 املعدوقة ذات النسه املشهلر.

لحقوه دعل  ابنه،وييو.يتبنا فكان يلجد يف اجملتمع أبناء   يعور  هلون آابء  وكوان الرجول يعجبوه أحود هوي ء 
يعجووه  حوود  ن الرجوولولكن كووا.ان هنووا  أبنوواء هلووم آابء معروفوولنبنسووبه،فيتلاّر وإاي  توولاّر النسووه.وك

يووووودخل يف تبنا ،و  هوووووي ء فيأخوووووذ  لنفسوووووه،ويتبنا ،ويلحقه بنسوووووبه،فيعر  بوووووني النووووواس ابسوووووم الرجووووول الوووووذي
موون كوواء أن فالغووارات وكان هووذا يقووع خباصوو  يف السوول،حني ييخووذ األنفووال والفتيووان يف احلووروب و .أسوورته

 ة وواجباهتا.ل  البنل ء قعا  ابنه،وأنل  عليه ا ه،وعر  به،وصارت له حقيلح  بنسبه واحدا من هي 
يم بون   فاكو ا  حكوا؟اهليو سول صوغْيا يف غوارة أايم.وهل من قبيل  عربي .ومن هي ء زيد بن حاري  الكلل

 .مث نلبوووه أبووول  وعموووهوهبتوووه لوووه - -فلموووا تزوجهوووا رسووولل اّلِل  -رضوووك اّلِل عنهوووا  -حوووزام لعمتوووه خداووو  
وكان .زيوود بوون حمموود:ن عنهفأعتقووه،وتبنا ،وكانلا يقللوول  - -فاختووار رسوولل اّلِل  - -فخووْي  رسوولل اّلِل 

 أول من آمن به من امللا .
فلمووا كووورع ا سوووالم يووونظم عالقوووات األسووورة علوووى األسووواس الطبيعوووك هلوووا،وُيكم روابطها،واعلهوووا صووورُي    

عالقووات الوودم .عالقوو  النسووه إىل أسووباّبا احلقيقيوو  . أبطوول عوواقة التبووب هووذ  ورق.خلوو  فيهووا و  تشووليه .
والكوووالم   ..« ذِلُكوووْم قَوووْلُلُكْم ِ َفْوولاِهُكمْ ».« .وموووا جعوول أقعيوواءكم أبنوواءكم»:وقال.واألبوولة والبنوولة اللاقعيوو 

يغووووْي واقعووووا،و  ينشووووىء عالقوووو  غووووْي عالقوووو  الدم،وعالقوووو  اللرايوووو  للخصووووائا الوووويت هملهووووا النطف ،وعالقوووو  
ُ يَوُقولُل احْلَو َّ َوُهوَل يَوْهوِدي »لطبيعي  الناك   من كولن الللود بضوع  حيو  مون جسوم والود  احلوك  املشاعر ا َواّللَّ
ووِبيلَ  ومن احلوو  إقاموو  العالقووات علووى تلووك الرابطوو  احلقوو  ...يقوولل احلوو  املطلوو  الووذي   يالبسووه ابنوول« السَّ

                                                 
 ( صحي 15637[ )382/ 7حيدر آابق ]-السنن الكثى للبيهقك-1903
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وووِبيلَ َوُهوووَل يَوْهووو».املسوووتمدة مووون اللحوووم والووودم،  علوووى كلمووو  تقوووال ابلفوووم املستقيم،املتصووول بنووواملس « ِدي السَّ
بكلموات   مودللل هلوا .الفطرة األصيل،الذي   يغب غناء  سبيل آخر من صونع البشر،يصونعلنه  فلاههم

اْقعُولُهْم هِلابئِِهوْم ُهوَل أَْقَسوُ  ِعْنوَد »:فتغلبها كلم  احل  والفطرة اليت يقلهلا اّلِل ويهودي ّبوا السوبيل.من اللاقع
عوووودل لللالوووود الووووذي نشووووأ هووووذا الللوووود موووون بضووووع  منووووه ...وإنووووه لقسوووو  وعوووودل أن يوووودعى الللوووود ألبيه« اّللَِّ 
وعدل للللد الذي ُيمل اسم أبيه،ويريه ويلريه،ويتعاون معه ويكلن امتداقا لوه بلراتتوه الكامن ،واثيلوه .حي 

م كووول وعووودل للحووو  يف ذاتوووه الوووذي يضوووع كووول كوووكء يف مكانوووه ويقوووي.اصائصوووه وخصوووائا آابئوووه وأجداق 
عالقوو  علووى أصوولها الفطووري،و  يضوويع مزيوو  علووى والوود و  ولوود كمووا أنووه   ُيموول غووْي اللالوود احلقيقووك تبعوو  

و  ُيمل غْي الللد احلقيقوك تبعو  البنولة و  ُيابيوه خبْياهتوا  وهوذا هول النظوام الوذي .البنلة،و  يعطيه مزاايها
وهوول يف اللقووحل .تبووحل ققيو  مسووتمد مون اللاقع ويقيم األسورة علووى أسواس.اعول التبعووات يف األسورة متلازنوو 

ذاتووه يقوويم بنوواء اجملتمووع علووى قاعوودة حقيقيوو  قليوو   ووا فيهووا موون احلوو  وموون مطابقوو  اللاقووع الفطووري العميووو  
وكووووول نظوووووام يتجاهووووول حقيقووووو  األسووووورة الطبيعيووووو  هووووول نظوووووام فاكل،ضوووووعي ،مزور األسوووووك،  ميكووووون أن ..

    1904يعيا 
ن ختووووتل    عنهووووا أا؟اهليوووو  والفلضووووى ا؟نسووووي  كووووذلك،اليت ختلوووو ونظوووورا للفلضووووى يف عالقووووات األسوووورة يف

يم عووووواقة تنظوووووإوهووووول بصوووودق  -األنسوووواب،وأن اهووووول اهلابء يف بعووووخ األحيان،فقووووود يسوووور ا سوووووالم األموووور 
يوني هلابء احلقيقاىل معرفو  فقورر يف حالو  عودم ا هتوداء إ -األسرة،وإقام  النظوام ا جتمواعك علوى أساسوها 

ْعَلُموولا آابَءُهووْم ِإْن َ ْ توَ فَوو»:فيووه ماعوو  ا سووالمي ،قائما علووى األخوولة يف الوودين واملوولا ةمكوواان لاقعيوواء يف ا؟
دقة،كالتزام ا التزامووووات حموووو تووووه عليهووووت..وهووووك عالقوووو  أقبيوووو  كووووعلري    « فَووووِإْخلانُُكْم يف الوووودِِيِن َوَموووولالِيُكمْ 

  وذلوك -لتبوب م كوذلك ابيت كانحل تلتز وهك التزامات النسه ابلدم،ال -التلاّر والتكافل يف قفع الدايت 
 كك   ي   هي ء األقعياء بغْي رابط  يف ا؟ماع  بعد إلغاء رابط  التبب.

 يقو  الفلضوى يفوحق.اهلكيصولر لنوا حقيقو  االخلو  يف اجملتموع ا؟..« فوإن   تعلمولا آابءهوم»:وهذا الونا
علوووى أسووواس  م األسووورةسوووالم إبقامووو  نظووواهذ  الفلضوووى وتلوووك االخلووو  الووويت عا؟هوووا ا .العالقوووات ا؟نسوووي 

 األبلة.وإقام  نظام اجملتمع على أساس األسرة السليم .
لوويت يعجووزون حلووا ت ااوبعوود ا جتهوواق يف رق األنسوواب إىل حقائقهووا فلوويك علووى املوويمنني موون مياخووذة يف 

« مْ  ما تَوَعمَّوَدْت قُولُولبُكُ بِِه َولِكنْ  طَْأمتُْ َولَْيَك َعَلْيُكْم ُجنا   ِفيما َأخْ »:عن ا هتداء فيها إىل النسه الصحي 
لنوووواس  ووووا   اال يعنووووحل ..وهووووذ  السووووماح  مرقهووووا إىل أن اّلِل سووووبحانه وتعوووواىل يتصوووو  ابلغفووووران والرمحوووو ،ف

ُ َغُفلرا  َرِحيما  »:يستطيعلن  « ..وَكاَن اّللَّ
                                                 

ة يف بناء اجملتمع ،فتخب  وما يزال يتخب .وعلى الرغم من قاعدة النظام املذهبي  ولقد حاول النظام الشيلعك أن يتنكر لقاعدة األسر  -1904
  (هللاالفلسفي  فإن الفطرة أخذت تكاف  يف روسيا وتعلق كي ا فشي ا إىل السيطرة والثوز  ) السيد رمحه 

  قل :لقد القط النظان الشيوعي  كم ومضلوان ة ه خمتلف للفطرة ولللنطا  السليم .
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ك كول ديود الوذي يلغوا؟ يف التثبحل والتأكد من النسه لتلكيود جديو  التنظويم - -ولقد كدق رسلل اّلِل 
 .م  الكفروتلعد الذين يكتملن احلقيق  يف األنساب بلص.أير للتخلخل ا جتماعك ا؟اهلك

 :يه قالن عن أبعن عيين  بن عبد الرمح.حدينا ابن علي .حدينا يعقلب بن إبراهيم:قال ابن جرير
،فَووِإْن َ ْ تَوْعَلُموولا  اْقعُوولُهْم هِلابئِِهوومْ »:قووال اّلِل عووز وجوول -رضووك اّلِل عنووه  -قووال أبوول بكوورة  ُهووَل أَْقَسووُ  ِعْنووَد اّللَِّ

قووال أيب .فووأان  وون   يعوور  أبل ،فووأان موون إخوولانكم يف الوودين ...« آابَءُهووْم فَووِإْخلانُُكْم يف الوودِِيِن َوَموولالِيُكمْ 
ء يف وقود جوا.1905واّلِل إين أللنوه لول علوم أن أاب  كوان محوارا  نتموى إليوه:)من كالم عيين  بن عبد الورمحن(

ا  ْعوحُل َسوْعد  ْعوحُل أاََب ُعْثَمواَن قَواَل  َِ  -َوْهوَل أَوَُّل َموْن َرَموى ِبَسوْهم  ِ  َسوِبيِل اّللَِّ  -احلدية َعْن َعاِصم  قَواَل  َِ
ْعنَوووا -  -َفَجوواَء ِإىَل النَّوووِبِِ  -وََكووواَن َتَسوولََّر ِحْصوووَن الطَّووواِئِ  ِ  أاَُنس   -َوأاََب َبْكوورََة   -  -النَّوووِبَّ  فَوَقووا َ  َِ

 .1906«َمِن اقََّعى ِإىَل َغْْيِ أَبِيِه َوْهَل يَوْعَلُم فَاْ؟َنَُّ  َعَلْيِه َحرَام  » يَوُقلُل 
،قَالَ   َمووووووِن اقََّعووووووى ِإىَل َغووووووْْيِ أَبِيووووووِه،أَْو تَوووووووَلىلَّ َغووووووْْيَ َمَلالِيِه،فَوَعَلْيووووووِه َلْعنَووووووُ  :قَوووووواَل َرُسوووووولُل هللِا :وَعووووووِن ابْووووووِن َعبَّاس 

 1907اْلَمالَِئَكِ ،َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي.هللِا،وَ 
َمووِن اقََّعووى ِإىَل َغووْْيِ أَبِيووِه أَِو :» َفَسووِمْعُتُه يَوُقوولُل  --ُكْنووحُل َهْووحَل اَنقَووِ  النَّووِبِِ :وَعووْن َعْموورِو بْووِن َخارَِجووَ  قَالَ 

ُهْم فَوَعَلْيووِه َلْعنَووُ  اّللَِّ وَ  اْلَمالَِئَكووِ  َوالنَّوواِس َأمْجَعِوونَي، َ يُوْقبَووُل ِمْنووُه َصووْر   َو َ َعووْدل  انْوَتَمووى ِإىَل َغووْْيِ َمَلالِيووِه َرْغبَوو   َعوونوْ
.»1908 

ل وحيانتهوا مون كول قخووهذا التشديد يتمشى مع عناي  ا سالم بصيان  األسرة وروابطها من كول كوبه  و 
النظيووو   سوووليمتماسوووك الليقيم عليهوووا بنووواء اجملتموووع امل.والقووولة والثبووولتا سوووتقام  بكووول أسوووباب السوووالم  و 

 العفي .
 واية النبي وواية أولي ا رحاا 6الدرس الثالث:

ظووام نليووا إ ووا هوول يكوون جاه ونظووام املياخوواة  .بعوود ذلووك يقوورر إبطووال نظووام املياخوواة كمووا أبطوول نظووام التبب
لو     احلا مكو  وملاجهوأهليهم يفاستحديه ا سالم بعد اهلجرة،مللاجه  حال  املهاجرين الذين تركلا أملاهلم و 

  الل يو روذلك موع تقريو..كذلك بني املسلمني يف املدين   ن انفصلحل عالقاهتم  سرهم نتيج   سالمهم 
ومجيوع  - -بوني أزواجوه  وتقدميها على مجيع و ايت النسه وتقرير األملمو  الروحيو  - -للنل  العام 

ُهْم أَْوىل بِوبَوْعخ  يف ِكتواِب أُولُولا اأْلَْرحواِم بَوْعُضوهواهُتُْم وَ ُه أُمَّ أَْزواجُ النَّوِلُ أَْوىل اِبْلُموْيِمِننَي ِموْن أَنْوُفِسوِهْم،وَ »:امليمنني
 « ..ِكتاِب َمْسطُلرا  كاَن ذِلَك يف الْ .ُروفا  ياِئُكْم َمعْ  أَْولِ ِإ َّ أَْن تَوْفَعُللا ِإىل.اّللَِّ ِمَن اْلُمْيِمِننَي َواْلُمهاِجرِينَ 

                                                 
 [ صحي 207/ 20ميسس  الرسال  ]-[ وتفسْي الطثي378/ 6قار نيب  ]-ْي ابن كثْيتفس-1905
 ( 4326[ )239/ 14املكنز ] -صحي  البخارى-1906
 ( صحي 417[ )161/ 2صحي  ابن حبان ]-1907
 ( صحي 2584[ )63/ 8املكنز ] -سنن الدارمى-1908
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يودهتم هم،مييرين عق بودينفارين إىل اّللِ ،ملدينو ، ركني وراءهوم كول كوكءلقد هواجر املهواجرون مون مكو  إىل ا
  ات الصوووووووووحبعلوووووووووى وكوووووووووائج القرىب،وذخوووووووووائر املال،وأسوووووووووباب احليووووووووواة،وذكرايت الطفللووووووووو  والصوووووووووبا،وملق

ا لنحول،وعلى هوذلوى هوذا اوكانلا ّبوذ  اهلجورة ع.والرفق ،انجني بعقيدهتم وحدها،متخلني عن كل ما عوداها
ى يف األرم علو ك اللاقوعاملثول احلو -زيز على النفك، ا يف ذلك األهل والوزوج والللود ا نسالن من كل ع

وعلى .لعقيووودةايووو  لغوووْي هقووو  العقيووودة يف صووولرهتا الكامل ،واسوووتيالئها علوووى القله، يوووة   تبقوووى فيوووه بق
ُ ِلَرُجوو»:تلحيوود الشخصووي  ا نسوواني  لتصوود  قوولل اّلِل تعوواىل ..كووذلك « َجْلفِووهِ   يف ْلبَوونْيِ قوَ ل  ِمووْن مووا َجَعووَل اّللَّ

ون فيهووا ،ولوول آخوور فقوود قخوول يف ا سووالم أفووراق موون بيلت.وقووع يف املدينوو  كووكء موون هووذا يف صوولرة أخرى
خوول لعائليوو  وختللوورواب  اووقووع علووى أيوو  حووال ختلخوول يف ا.فانبتحل العالقوو  بيوونهم وبووني قرابتهم.علووى الشوور 

 .ا جتماعي  أوسع منه يف ا رتبانات 
لووى كوورة مسوويطرة عن تكوولن فأ سووالمك   يووزال وليدا،والدولوو  ا سووالمي  الناكوو   أقوورب إىل وكووان اجملتمووع ا

 النفك،من أن تكلن نظاما مستندا إىل أوضاع مقررة.
ل األوضوواع شوواعر،وكهنووا ارتفعووحل ملجوو  موون املوود الشووعلري للعقيوودة ا؟ديوودة،تغطك علووى كوول العلانوو  وامل

يف  -رب  لقلووولب،وتاقيووودة وحووودها هوووك اللكووويج  الووويت تووورب  لتجعووول الع.والتقاليووود،وكل الصوووالت والرواب 
ا مقوووام الووودم تقووولم بينهوووفاللحووودات الووويت انفصووولحل عووون أصووولهلا الطبيعيووو  يف األسووورة والقبيلووو   -اللقوووحل ذاتوووه 

،فتجعل منهووا  ا سووالم والنسه،واملصوولح  والصووداق  وا؟وونك واللغوو  واووزج بووني هووذ  اللحوودات الداخلوو  يف
لكوون بووودافع و الدولوو     بنصوولص التشوووريع،و   واموور.جانسووو  متعاونوو  متكافلوو كتلوو  حقيقيوو  متماسووك  مت

 قاخلك ومد كعلري.
 س،حية   يكونذا األسواوقامحل ا؟ماعو  ا سوالمي  علوى هو.يتجاوز كل ما ألفه البشور يف حيواهتم العاقيو 

 مستطاعا أن تقلم على تنظيم الدول  وقلة األوضاع.
يف م يف قورهوووم و اسوووتقبللهفر،الذين تبووولأوا الووودار وا ميوووان مووون قوووبلهم نوووزل املهووواجرون علوووى إخووولاوم األنصوووا

إذ  .قرعو بأنصواري إ   ي يف قاروتسابقلا إىل إيلائهم وتنافسولا فويهم حوَّت   ينوزل مهواجر .قللّبم،ويف أملاهلم
ضوووى كء عووون ر كووووكووواركلهم كووول .كوووان عووودق املهووواجرين أقووول مووون عووودق الوووراغبني يف إيووولائهم مووون األنصار

آخوى رسولل و راءاة  انر،وفر  حقيقك مثأ من الش  الفطري،كما هل موثأ مون ااويالء واملونفك،ونيه خ
  التكافول ريودة يف  ريووكان هوذا ا خواء صول  ف.بني رجوال مون املهواجرين ورجوال مون األنصوار - -اّلِل 

 ى الناكو  ألخور التزاموات وقام هذا ا خاء مقام أخلة الدم،فكان يشمل التولاّر وا .بني أصحاب العقائد
 عن وكيج  النسه كالدايت وغْيها.

كووأوم  -وارتفووع املوود الشووعلري يف هووذا إىل ذروة عاليوو  وأخووذ املسوولملن هووذ  العالقوو  ا؟ديوودة مأخووذ ا؟وود 
وقووام هووذا املوود يف إنشوواء اجملتمووع ا سووالمك وحيانتووه مقووام  -فيهووا كووأوم يف كوول مووا جوواءهم بووه ا سووالم 
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وكووان ضووروراي حلفووج هووذ  ا؟ماعوو  .بل  ووا هوول أكثر.تقر واألوضوواع املسوولم الدولوو  املتمكنوو  والتشووريع املسوو
 اللليدة وااسكها يف مثل تلك الظرو  ا ستثنائي  املتشابك  اليت قامحل فيها.

دولووو  تلجووود ال وإن مثووول هوووذا املووود الشوووعلري لضوووروري لنشوووأة كووول مجاعووو  تلاجوووه مثووول تلوووك الظووورو ،حَّت
و لهووا  تلووك ا؟ماعوو  ي  حليوواةاملسوولم ،اليت توولفر الضووماانت ا سووتثنائ املتمكنوو  والتشووريع املسووتقر واألوضوواع

 ومحايتها.وذلك إىل أن تنشأ األحلال واألوضاع الطبيعي .
فووووولارة  لحووووو  قائمووووواموووووع حفاوتوووووه بوووووذلك املووووود الشعلري،واسوووووتبقاء ينابيعوووووه يف القلوووووه مفت -وإن ا سوووووالم 

ري    علوووى نفك البشووواس الطاقووو  العاقيوو ،للحلريا علووى أن يقووويم بنووواء  علووى أسووو.قائما،مسووتعدة للفيضوووان
لمسوووووووتلى لمكاووووووووا  أسووووووواس الفووووووولرات ا سوووووووتثنائي ،اليت تووووووويقي قورهوووووووا يف الفووووووو ات ا سوووووووتثنائي  مث تووووووو  

 الطبيعك،وللنظام العاقي،مَّت انقضحل ف ة الضرورة اااص .
موور ،واسووتتباب األبدر غووزوة  جوورق اسووتقرار األحوولال يف املدينوو  كووي ا مووا بعوود -وموون مث عوواق القوورآن الكوورمي 

 رتزا ،وتوولفرعقللوو  لالمللدولوو  ا سووالمي ،وقيام أوضوواع اجتماعيوو  مسووتقرة بعووخ ا سووتقرار،ووجلق أسووباب 
 نموه املسولملناصو  موا غقدر من الكفاي  للجميوع علوى إيور السورااي الويت جواءت بعود غوزوة بودر الكثى،وخب

إلغووواء نظوووام  اانت إىل جووورق تووولفر هوووذ  الضوووم عووواق القووورآن الكووورمي.مووون أمووولال بوووب قينقووواع بعووود إجالئهوووم .
ليعلق نو  واملشواعر،يو  العلااملياخاة مون انحيو  ا لتزاموات الناكو   مون الودم والنسه،مسوتبقيا إاي  مون انح

تكافوول رق ا ّر والف.سووالمي ورق األموولر إىل حالتهووا الطبيعيوو  يف ا؟ماعوو  ا .إىل العموول إذا قعووحل الضوورورة
 َوأُولُوووولا»:عووووكلسووووه الطبيكمووووا هووووك أصووووال يف كتوووواب اّلِل القوووودمي وانم  -دم والنسووووه يف الوووودايت إىل قرابوووو  الوووو

ِإىل أَْولِيووووووواِئُكْم  يَن ِإ َّ أَْن تَوْفَعلُووووووولااْلُمهووووووواِجرِ ِننَي وَ اأْلَْرحووووووواِم بَوْعُضوووووووُهْم أَْوىل بِوووووووبَوْعخ  يف ِكتووووووواِب اّللَِّ ِموووووووَن اْلُموووووووْيمِ 
 « ..كاَن ذِلَك يف اْلِكتاِب َمْسطُلرا  .َمْعُروفا  

لوووودم،بل علوووووى قرابووووو  اوهوووووك و يوووو  تتقووووودم علووووى قرابووووو   - -وقوووورر يف اللقوووووحل ذاتووووه الل يووووو  العاموووو  للنووووول 
ابلنسوب  ؟ميوع  - -النول  علري  ألزواجملمو  الشووقورر األ..« النَِّلُ أَْوىل اِبْلُمْيِمِننَي ِمْن أَنْوُفِسوِهمْ »:النفك 
 « ..َوأَْزواُجُه أُمَّهاهُتُمْ »:امليمنني

عليوه  -و ي  عام  تشومل رسوم منهواج احليواة  وذافْيها،وأمر املويمنني فيهوا إىل الرسولل  - -ي  النل وو 
َعوووووْن َعْبوووووِد اّللَِّ بْوووووِن فلووووويك هلوووووم أن حتووووواروا إ  موووووا اختوووووار  هلوووووم بووووولحك مووووون ربوووووه  -صوووووللات اّلِل وسوووووالمه 

 .1909 َيُكلَن َهَلاُ  تَوبَوع ا ِلَما ِجْ حُل بِهِ َ  يُوْيِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ :قَاَل َرُسلُل اّللَِّ :َعْمر و،قَالَ 
فال يرغبوولن  نفسووهم عنووه و  يكوولن .أحووه إلوويهم موون أنفسووهم - -وتشوومل مشوواعرهم فيكوولن كخصووه 

أَنَّ  -رضوووى هللا عنوووه  -يف قلووولّبم كوووخا أو كوووكء مقووودم علوووى ذاتوووه  جووواء يف الصوووحي  َعوووْن َأىِب ُهَريْوووورََة 

                                                 
 ( حسن لغْي 15[ ) 12/ 1] 287السن   بن أيب عاصم -1909
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َلالَّووِذى نَوْفِسووى بِيَووِدِ   َ يوُووْيِمُن َأَحوودُُكْم َحووَّتَّ َأُكوولَن َأَحووهَّ إِلَْيووِه ِمووْن َوالِووِدِ  َوَولَووِدِ  فوَ » قَوواَل  -  -َرُسوولَل اّللَِّ 
»1910 .  
َوْهَل آِخوذ  بِيَوِد ُعَموَر بْوِن ااَْطَّواِب فَوَقواَل لَوُه  -  -ويف الصحي  عن َعْبِد اّللَِّ ْبِن ِهَشام  قَاَل ُكنَّا َمَع النَِّبِِ  

 َ َوالَّوِذى نَوْفِسوى »  -  -فَوَقواَل النَّوِبُ . اَي َرُسلَل اّللَِّ ألَْنحَل َأَحُه ِإىَلَّ ِمْن ُكولِِ َكوْىء  ِإ َّ ِموْن نَوْفِسوى ُعَمرُ 
ىَلَّ ِمووْن نَوْفِسووى فَوَقوواَل لَووُه ُعَمووُر فَِإنَّووُه اهلَن َواّللَِّ ألَنْووحَل َأَحووُه إِ .« بِيَووِدِ  َحووَّتَّ َأُكوولَن َأَحووهَّ إِلَْيووَك ِمووْن نَوْفِسووَك 

 .. 1911«اهلَن اَي ُعَمُر »  -  -فَوَقاَل النَِّبُ .
تحه علوى هوذا باكرة تفموليسحل هذ  كلم  تقال،ولكنها مرتقى عال،  يصل إليه القله إ  بلمس  لدني  
 فإن ا نسوان.ب والشوعااألف  السامك اللضكء الذي حلا فيه من جاذبي  الذات وحبها املتلكج ابحلنااي

ع حيواان أنوه نولِ ل إليوه أيحه ذاته وُيه كل ما يتعل  ّبا حبا فل  موا يتصولر،وفل  موا يودر   وإنوه ليخيول
تووزاز  حوودش اع مشوواعر ،ورام نفسووه،وخفخ موون غللائووه يف حووه ذاتووه،مث مووا يكوواق ميووك يف كخصوويته  ووا

الووه معووه،فإن علووك انفّبووا،حَّت ينووتفخ فجووأة كمووا لوول كانووحل قوود لدغتووه أفعووى  وُيووك هلووذ  املسوو  لووذعا   مي
 يصووعه هووا ولكنووهملكووه كموون يف مشوواعر ،وغار يف أعماقووه  ولقوود يووروم نفسووه علووى التضووحي   ياتووه كل
ئصووها،أو ء موون خصاعليووه أن يروضووها علووى تقبوول املسوواس بشخصوويته فيمووا يعوود  تصووغْيا هلووا،أو عيبووا لشووك

فالووه أو عوودم احت وذلك رغووم مووا يزعمووه صوواحبها موون.نقوودا لسووم  موون  اهتووا،أو تنقصووا لصووف  موون صووفاهتا
 شير   

ال   يصوول عوا مرتقووى والتغلوه علوى هووذا احلوه العميو  للووذات لويك كلموو  تقوال ابللسوان،إ ا هوول كموا قلنو
ن اّلِل صو  تسوتنزل عول رغبو  رلإليه القله إ  بلمس  لدني  أو  حاول  نليلو  ومرانو  قائم ،ويقظو  مسوتمرة و 

 ومساعدته.
قوود احتوواج فيهووا إىل  -وهوول موون هوول  -ويكفووك أن عموور  - -ّلِل وهووك ا؟هوواق األكووث كمووا  ووا  رسوولل ا

 .1912كانحل هك اللمس  اليت فتححل هذا القله الصايف  - -لفت  من النل 
َمووا ِموْن ُمووْيِمن  ِإ َّ :قَالَ جوواء يف الصوحي  َعوْن َأيب ُهَريْووورََة،َعِن النَّوِلِِ .وتشومل الل يو  العاموو  كوذلك التزاماهتم

ُتمْ َوأاََن أَْوىَل بِ  }النَِّلُ أَْوىَل اِبْلُمْيِمِننَي ِمْن أَنْوُفِسِهْم{ فََأمُيَا ُمْيِمن  َهلَوَك َوتَووَرَ  :ِه يف الُدنْوَيا َواهلِخرَِة،اقْوَرُ وا ِإْن ِك وْ
 ..1913 ُ َما  ،فَوْلَْيِْيُه َعَصبَوُتُه َمْن َكانُلا،َوَمْن تَوَرَ  َقيْون ا،أَْو َضَياع ا،فَوْلَيْأِتِب فَِإيِنِ َمْل َ 

                                                 
 ( 14[ )31/ 1املكنز ] -صحي  البخارى-1910
 ( 6632[)61/ 22املكنز ] -صحي  البخارى-1911
ُ َعْنووُه قَوواَل : قَووِدَم َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ  - 1912 " قَووِدْمُتْم َخووْْيَ َمْقووَدم  ِمووَن ا؟َِْهوواِق اأْلَْصووَغِر ِإىَل ا؟َِْهوواِق  قَوووْلم  ُغووزَاة  ، فَوَقوواَل  َعووْن َجوواِبر  َرِضووَك اّللَّ

  " . اُللا : َوَما ا؟َِْهاُق اأْلَْكَثُ ف قَاَل : جُمَاَهَدُة اْلَعْبِد َهَلا ُ اأْلَْكَثِ . قَ 
وَع َعْموَرو بْو وَلَة بْوِن ُكوَرْي   ، قَواَل : َأْخوَثَين أَبُول َهواِنئ  ، أَنَّوُه  َِ ْعوحُل َرُسوللَ ْعوحُل َفَضواَلَ  بْوَن ُعبَوْيود  يَوُقول  ، يَوُقولُل :  َِ َن َمالِوك  وَعْن َحيوْ   اّللَِّ ُل :  َِ
 (   ( صحي   11يَوُقلُل : " اْلُمَجاِهُد َمْن َجاَهَد نَوْفَسُه ّللَِّ "ا؟َِْهاُق ِ ْبِن َأيب َعاِصم 
 اجملاهدة : ا جتهاق يف ناع  هللا وزايقة النلافل تقراب إليه سبحانه 
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 انلا صغارا.عد  إن كبواملع  أنه ييقي عنه قينه إن مات وليك له مال يفك بدينه ويعلل عياله من  
ة ،و  إىل فووولر علري عوووالكووووفيموووا عووودا هوووذا فوووإن احليووواة تقووولم علوووى أصووولهلا الطبيعيووو  الووويت   هتووواج إىل مووود 

لصووك يال ميتنوع أن ف. خواءاغواء نظوام مع ا بقواء علوى صوالت املولقة بوني األوليواء بعود إل.كوعلري  اسوتثنائي 
 « ..ُروفا  اِئُكْم َمعْ  أَْولِيِإ َّ أَْن تَوْفَعُللا ِإىل»..الل  للليه بعد  اته أو أن يهبه يف حياته 

 :كتابه األز   سب  ّبا ويشد هذ  ا جراءات كلها إىل العروة األوىل،ويقرر أن هذ  إراقة اّلِل اليت
ليووه  الووذي يرجووع إ صوول الكبووْيفتقوور القلوولب وتطموو ن وتستمسووك ابأل..« َمْسووطُلرا   كوواَن ذلِووَك يف اْلِكتووابِ »

 تظول معلقوو  هولاقة و كول تشوريع وكول تنظيم.بوذلك تسوتلي احليواة علوى أصولهلا الطبيعيو  وتسوْي يف يسور و 
 األفراق.ماعات و مشدوقة إىل آفا    تبلغها عاقة إ  يف ف ات استثنائي  حمدوقة يف حياة ا؟

ضووورورة  قتضوووحل ذلوووكبقك ا سوووالم ذلوووك الينبووولع الفيوووام علوووى اسوووتعداق للتفجووور والفيضوووان،كلما امث يسوووت
 نارئ  يف حياة ا؟ماع  املسلم .

 ميثاق هللا عل  ا نبياء 8 - 7الدرس الرابع:

 إىل ج املطرق،يشوْيك،واملنهو ناسب  ما سطر يف كتاب اّلِل،وما سوبقحل بوه مشوي ته،ليكلن هول النواملس البواق
ل أمانوووووووو  هووووووووذا وأو  العووووووووزم موووووووون الرسوووووووول خاصوووووووو ،يف محوووووووو - -اّلِل مووووووووع النبيووووووووني عاموووووووو ،والنل  ميثووووووووا 
نوواس حووَّت يكوولن ال ليهووا وذلووكإعليه،وتبليغووه للناس،والقيووام عليووه يف األمووم الوويت أرسووللا ا سووتقام  املنهج،و 

ت اّلِل الوووويهم صوووولل عمسوووويولني عوووون هووووداهم وضووووالهلم وإميوووواوم وكفرهم،بعوووود انقطوووواع احلجوووو  بتبليوووو  الرسوووول 
ُهْم ُملسى َوِعيَسى ابْوِن َمورْ ْبراِهيَم وَ ل   َوإِ نُ َوِإْذ َأَخْذان ِمَن النَِّبيِِنَي ِميثاقَوُهْم،َوِمْنَك َوِمْن »:وسالمه مَيَ َوَأَخوْذان ِمونوْ

 « ..لِيما  أَ يَن َعذااب  ْلكاِفرِ لَِيْسَ َل الصَّاِقِقنَي َعْن ِصْدِقِهْم،َوأََعدَّ لِ .ِميثاقا  َغِليظا  
ميثوا  واحود،ومنهج  - -إىل خوامت النبيوني حممود  -عليه الِسوالم  -نه ميثا  واحد مطرق من لدن نل  إ

 واحد،وأمان  واحدة يتسلمها كل منهم حَّت يسلمها.
وصووواحه  لقووورآن الكووورمياصوووا صوواحه خمث ..« َوِإْذ َأَخوووْذان ِمووَن النَِّبيِِووونَي ِميثووواقَوُهمْ »:وقوود عموووم الووونا أو 
 -  الرسووا تثوهم أصووحاب أكوومث عوواق إىل أو  العووزم موون الرسوول،..« َوِمْنووكَ »:العوواملنيالوودعلة العاموو  إىل 

 « .. َمْرميََ َوِمْن نُل   َوِإْبراِهيَم َوُملسى َوِعيَسى اْبنِ » -قبل الرسال  األخْية 
ُهْم مِ »:وبعد بيان أصحاب امليثا  عاق إىل وص  امليثوا  نفسوه صو  امليثوا  وو ..« ِليظوا  غَ يثاقوا  َوَأَخوْذان ِمونوْ

للعهووود  ذي اسوووتعْيالووو -وهووول احلبووول املفتووولل  - نوووه غلووويج منظووولر فيوووه إىل األصووول اللغووولي للفوووج ميثوووا  
 والرابط .

ّلِل مليثوا  بوني ااتوني ذلوك وإنوه مليثوا  غلويج م.وفيه من جانه آخر عسيم للمعنلي يزيد إُياء  للمشاعر .
  .واستقام لملا على منهجه يف أمان واملختارين من عباق ،ليتلقلا وحيه،ويبلغلا عنه،ويق

                                                                                                                                            
 ( 2399[)16/ 9املكنز ] -وصحي  البخارى 9839( 8418[)280/ 3مسند أمحد )عا  الكته( ]-1913
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 ،واعتنقلا عقيودة لا كلمو  الصودلذين قوالفهم ا.والصاققلن هم امليمنلن..« لَِيْسَ َل الصَّاِقِقنَي َعْن ِصْدِقِهمْ »
ق لتوووه  ذا اللصووو ومن مث كوووان هلووو.ومن سووولاهم كاذب،ألنوووه يعتقووود ابلبانووول ويقووولل كلمووو  البانووول.الصووود 
سوتح  جابته الويت ااج  عن إلم القيام  كما يسأل املعلم التلميذ النجيه النوسياهلم عن صدقهم ي.وإُيا  

لووووووى ر وس  عووووووالم عّبووووووا النجووووووا  والتفل ،أمووووووام املوووووودعلين حلفوووووول النتووووووائج  سوووووويال للتكوووووورمي،ولإلعالن وا
غووووووووْي  يم  فأمووووووووااألكووووووووهاق،وبيان ا سووووووووتحقا ،والثناء علووووووووى املسووووووووتحقني للتكوووووووورمي يف يوووووووولم احلشوووووووور العظوووووووو

ا أو يقوال فيهو يهوا الصود فقانلا بعقيدة البانل،وقاللا كلمو  الكوذب يف أكوث قضوي  يقوال الذين .الصاققني
ِفرِيَن َعوودَّ لِْلكوواَوأَ »:ارفأما هووي ء فلهووم جووزاء آخوور حاضوور مهيووأ،يق  هلووم يف ا نتظوو.قضووي  العقيوودة.الكذب

 « ..َعذااب  أَلِيما  
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 [27إل   9 اآليات:(33]سور  ا حهاا ):الوحد  الثانية

  مشاهد ولقطات من غهو  ا حهاا  

ُيوا  َوُجنُولقا  َ ْ تَوَرْوهوا وَكواَن رِ  فََأْرَسْلنا َعلَوْيِهْم ُكْم ُجُنلق  ْذ جاَءتْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اذُْكُروا نِْعَمَ  اّللَِّ َعَلْيُكْم إِ } 
ُ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْيا  ) اُر َوبَوَلغَووحِل اْلُقلُوولُب اَغووحِل اأْلَْبصووْن َأْسووَفَل ِمووْنُكْم َوِإْذ ز فَوووْلِقُكْم َوِموو ( ِإْذ جووا ُُكْم ِموونْ 9اّللَّ

ِإْذ يَوُقووووولُل ( وَ 11ِديدا  )ْلُمْيِمنُووووولَن َوزُْلزِلُووووولا زِلْوووووزا   َكوووووا( ُهنالِوووووَك ابْوُتلِوووووَك 10احْلَنووووواِجَر َوَتظُنُووووولَن اِبّللَِّ الظُنُووووولاَن )
ُ اْلُمنوواِفُقلَن َوالَّووِذيَن يف قوُ  ُهْم اي أَْهووَل ن( َوِإْذ قالَووحْل 12ُرورا  )ُه ِإ َّ غُووَرُسووللُ وَ لُوولِّبِْم َمووَرم  مووا َوَعووَداَن اّللَّ ائَِفوو   ِموونوْ

ُهُم ا يُرِيوُدوَن ِإ َّ موا ِهوَك بَِعوْلرَة  ِإْن وَ ِإنَّ بُوُيلتَنا َعْلرَة    يَوُقلُللنَ لنَِّلَّ يَوْثِرَب   ُمقاَم َلُكْم فَاْرِجُعلا َوَيْسَتْأِذُن َفرِي   ِمنوْ
نَووَ  هَل اَولَووْل ُقِخلَووحْل َعلَووْيِهْم ِمووْن أَْقطارِهووا مُثَّ ُسووِ ُللا  (13فِوورارا  ) ( َوَلَقووْد  14ْيا  )َلبوَّثُوولا ِّبووا ِإ َّ َيِسووتَوْلهووا َومووا توَ ْلِفتوْ

َفعَ 15)  َمْسوُي   ْهوُد اّللَِّ كانُلا عاَهوُدوا اّللََّ ِموْن قَوْبوُل   يُوَللُولَن اأْلَْقابَر وَكواَن عَ  ُكُم اْلِفوراُر ِإْن فَووَرْرمُتْ ( قُوْل لَوْن يوَونوْ
ْم ُسولءا  َمْن َذا الَّوِذي يَوْعِصوُمُكْم ِموَن اّللَِّ ِإْن أَراَق ِبُكو ( ُقلْ 16ِمَن اْلَمْلِت أَِو اْلَقْتِل َوِإذا    ُاَتوَُّعلَن ِإ َّ قَِليال  )

ُدوَن هَلُْم ِمو  اْلُمَعولِِِقنَي ِموْنُكْم َواْلقوائِِلنَي ( قَوْد يَوْعلَوُم اّللَُّ 17)   َنِصوْيا  لِي وا وَ ْن ُقوِن اّللَِّ وَ أَْو أَراَق ِبُكْم َرمْحَ   َو  اَِ
ْخلاِوِْم َهُلمَّ إِلَْينا َو  َذْتُلَن اْلَبْأَس ِإ َّ قَِليال   ْيوَك َن إِلَ ِكوحَّ   َعلَوْيُكْم فَوِإذا جواَء اْاَوْلُ  رَأَيْووتَوُهْم يَوْنظُوُرو أَ  (18 )ِ ِ

َأِكوحَّ   َعلَوى اْاَوْْيِ  لُكْم ِ َْلِسوَن   ِحوداق  ْلُ  َسوَلقُ َهوَه اْاَوَتُدوُر أَْعيُونُوُهْم َكالَِّذي يُوْغشى َعَلْيوِه ِموَن اْلَموْلِت فَوِإذا ذَ 
ُ أَْعموواهَلُْم وَكووواَن ذلِووَك عَ  اَب َ ْ يَوووْذَهُبلا َوِإْن لَن اأْلَْحووز ( َُيَْسوووبُ 19 ) َيِسووْيا  لَوووى اّللَِّ أُول ِووَك َ ْ يُوْيِمنُوولا فَوووَأْحَبَ  اّللَّ
ُووْم ابُقوَن يف اأْلَْعووراِب َيْسوو ْم مووا قوواتَوُللا ِإ َّ قَلِوويال  ِئُكْم َولَووْل كووانُلا فِوويكُ َعووْن أَنْبووا  َوُللنَ َذِْت اأْلَْحووزاُب يوَووَلُقوا لَووْل َأوَّ

َ وَ  يَوْرُجووكووانَ ( َلَقووْد كوواَن َلُكووْم يف َرُسوولِل اّللَِّ أُْسووَلة  َحَسووَن   ِلَمووْن  20) َ َكثِووْيا  )اْليَوووْلَم اهْلِخووَر َوذََكوورَ لا اّللَّ ( 21 اّللَّ
ووووا رَأَ اْلُمْيِمنُوووولَن اأْلَْحووووزاَب قوووواُللا هووووذا مووووا َوَعووووَداَن اّللَُّ  ُ َوَرُسووووللُُه َومووووللُُه َوَصوووودَ  َوَرُسووووَوَلمَّ ا زاَقُهووووْم ِإ َّ ِإميوووواان  َ  اّللَّ

ُهْم َمونْ ُهْم َمووْن قَ  َعَلْيوِه َفِمونوْ رِجوال  َصووَدُقلا موا عاَهوُدوا اّللََّ ( ِموَن اْلُموْيِمِننَي 22َوَتْسوِليما  ) َتِظووُر ضوى حَنْبَوُه َوِمونوْ  يَونوْ
ُللا تَوْبِديال  ) ُ الصَّاِقِقنَي ِبِصْدقِ  (23َوما بَدَّ َ  اَء أَْو يَوتُولَب َعلَوْيِهمْ ِقنَي ِإْن كوِهْم َويُوَعذَِِب اْلُمنافِ لَِيْجزَِي اّللَّ  ِإنَّ اّللَّ

ُ الَّووِذيَن َكَفووُروا بِغَووْيظِ 24َن َغُفوولرا  َرِحيمووا  )كووا ُ اْلُمووْيِمِننَي الْ  ْْيا  وََكَفووىِهْم َ ْ يَنوواُللا َخوو( َوَرقَّ اّللَّ ُ اّللَّ ِقتوواَل وَكوواَن اّللَّ
رِيقووا   قُولُوولِّبُِم الُرْعووَه فَ يف ْم َوقَووَذَ  ِكتوواِب ِمووْن َصياِصوويهِ ( َوأَنْوووَزَل الَّووِذيَن لوواَهُروُهْم ِمووْن أَْهووِل الْ 25قَووِلاي  َعزِيووزا  )

ُ َعلوى ُكولِِ  َ ْ َتَطيُ َرُهوْم َوأَْمولاهَلُْم َوأَْرضوا  ( َوأَْوَرَيُكوْم أَْرَضوُهْم َوِقاي26تَوْقتُوُللَن َوَشِْسُروَن َفرِيقا  )  َكوْكء  هوا وَكواَن اّللَّ
 {  (27َقِديرا  )

 ااسامداد لغهو  ا حهاا  12-9:الدرس ا ول

حوودّ   حوودت بعوودو ويلما بعوود يوولم .يوواة ومصووطرع األحووداّ كانووحل الشخصووي  املسوولم  تصوواغيف معوو   احل
ك لن موووون تلوووووكانووووحل ا؟ماعوووو  املسوووولم  الوووويت تتكوووو.كانووووحل هووووذ  الشخصووووي  تنضووووج وتنمل،وتتضوووو   اهتا

 ؟ماعات.اني سائر بونابعها املميز .الشخصيات تثز إىل اللجلق  قلماهتا اااص ،وقيمها اااص 
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فتنووووو  كنحل فتنووووو   اّ تقسووووول علوووووى ا؟ماعووووو  الناكووووو   حوووووَّت لتبلووووو  أحيووووواان قرجووووو  الفتنووووو ،وكاوكانوووووحل األحووووود
عولق خليطوا ا،فال تالذهه،تفصل بني ا؟لهر األصيل والزبد الزائ  وتكشو  عون حقوائ  النفولس ومعاقوو

 جمهلل القيم.
لوووووى ع ضووووولاءويلقك األأو بعووووود انقضائه،يصووووولر األحوووووداّ، ا بوووووتالء وكوووووان القووووورآن الكووووورمي يتنوووووزل يف إابن 

كشوووولف  يف ملوووولب وهووووك مث حانووووه الق.منحنياتووووه وزوااي ،فتنكشوووو  امللاقوووو  واملشوووواعر،والنلااي والضوووومائر
 بعود د يلم،وحواقتيلموا بعو النلر،عاري  مون كول رقاء وسوتار ويلموك فيهوا ملاضوع التوأير وا سوتجاب  ويربيهوا

 حاقّ ويرته شيراهتا واستجاابهتا وف  منهجه الذي يريد.
أخوذهم    واحودة إ واجيهوات مجلواملسلملن هلوذا القرآن،يتنوزل ابألوامور والنلاهك،وابلتشوريعات والتل و  ي   

ياغ  صووري    تصوواغ ليقوو  البشووات،والفوول وا متحوواانت فقوود علووم اّلِل أن هووذ  ااا بووتالء اّلِل ابلتجووارب و 
تجريبيووو  بيووو  الال   سوووليم ،و  تنضوووج نضوووجا صوووحيحا،و  تصووو  وتسوووتقيم علوووى مووونهج إ  بوووذا  النووولع مووون

يواة ومصوطرع عو   احلماللاقعي ،اليت هفر يف القللب،وتنقا يف األعصواب وشخوذ مون النفولس وتعطوك يف 
لقلولب وهوك الجوه تلوك أما القرآن فيتنزل ليكشو  هلوذ  النفولس عون حقيقو  موا يقوع وق لتوه ولي.األحداّ

ا  ة عجيبوو  حقوولقوود كانووحل فوواوعوو  للصووياغ   و ،قابلوو  للطر ،مطا بووتالء منصووهرة بنووار الفتن ،سوواخن   وورارة 
صوووووا  مباكوووووورا فووووو ة اتصووووووال السوووووماء ابألرم ات - -تلوووووك الووووويت قضووووواها املسوووووولملن يف حيووووواة الرسووووولل 

ه،وأن  وع ّلِل عليوذلوك حوني كوان يبيوحل كول مسولم وهول يشوعر أن عوني ا.لاهرا،مبللرا يف أحداّ وكلمات
زل يف كووأنه لنوواس،يتنر وكوول ني ،قوود يصووب  مكشوولفا لاّلِل إليووه وأن كوول كلموو  منووه وكوول حركوو ،بل كوول خووان

،أو ربوه فوإذا حزبوه أمور وحوني كوان كول مسولم ُيوك الصول  املباكورة بينوه وبوني. - -قرآن علوى رسولل اّلِل 
تلى يف عضوووولته،وفواجهتووووه معضوووول ،انتظر أن تفووووت  أبوووولاب السووووماء غوووودا أو بعوووود غوووود ليتنووووزل منهووووا حوووول مل

كووذا،وعملحل    ذاتك قلووحلبووأنحل اي فووالن : سووبحانه بذاتووه العليوو ،يقللوحني كووان اّللِ .أمر ،وقضوواء يف كووأنه
ن أموور موو  اي لووه واي لووه موون أموور هائوول عجيووه.وكن كووذا،و  تكوون كووذا ..كووذا وأضوومرت كووذا وأعلنووحل كووذا

مووا يف  ألرم،وكولهائول عجيووه أن يلجوه اّلِل خطابووه املعوني إىل كووخا معوني ..هوول وكول موون علوى هووذ  ا
يتمالهووووا يبوووو  حقا،رة صووووغْية يف ملووووك اّلِل الكبووووْي  لقوووود كانووووحل فوووو ة عجذ.هووووذ  األرم،وكوووول هووووذ  األرم

م موون كووول قع،األضووخا نسووان اليلم،ويتصوولر حلاقيهوووا وملاقفهووا،وهل   يكوواق يووودر  كيوو  كووان ذلوووك اللا
 خيال  

ب خوذهم ابلتجوار بل أ.لم ولكن اّلِل   يدع املسلمني هلذ  املشاعر وحدها تربيهم،وتنضوج كخصويتهم املسو
،وهول اللطيو  م  ون خل ات اليت شخذ منهم وتعطك وكل ذلك حلكم  يعلمهوا،وهل أعلوا بتالء  ،و اللاقعي
 اابْي.

انهتوووا علوووى ة وامتحاهوووذ  احلكمووو  تسوووتح  أن نقووو  أمامهوووا نليال،نووودركها ونتووودبرها ونتلقوووى أحوووداّ احليوووا
 ضلء ذلك ا قرا  وهذا التدبْي.
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لووووودعلة امووووون األحوووووداّ الضوووووخم  يف  ريووووو  وهوووووذا املقطوووووع مووووون سووووولرة األحوووووزاب يتووووولىل تشوووووري  حووووودّ 
 وة األحوزاب،يفة،وهل غوز ا سالمي ،ويف  ري  ا؟ماع  املسلم  ويص  ملقفا من ملاق  ا متحان العسوْي 
ذا هووومن توودبر .هتاا وتصوولراالسوون  الرابعوو  أو ااامسوو  للهجرة،ا متحووان هلووذ  ا؟ماعوو  الناكوو  ،ولكل قيمهوو

هد عووووووخ املشوووووواأسووووووللبه يف اللصوووووو  والتعقيووووووه ووقلفووووووه أمووووووام بالوووووونا القرآين،ونريقوووووو  عرضووووووه للحاقّ،و 
موو  يووريب هووذ  األ ان اّللِ موون ذلووك كلووه نوودر  كيوو  كوو.واحللاقّ،واحلركووات وااوولا ،وإبراز  للقوويم والسوونن .

 ابألحداّ والقرآن يف آن.
  روايوو آين،نثبوحللوونا القر اولكوك نوودر  نريقو  القوورآن اااصو  يف العوورم والتلجيوه فإننووا قبول البوودء يف كور  

بحانه،وسورق رق اّلِل سليظهر الفوار  بوني سو -مع ا ختصار املناسه  -احلاقّ كما عرضتها كته السْية 
 البشر لللقائع واألحداّ.

ْبوِد هِتِوُم َعوْن عَ أَ ِن الوزَِبْْيِ،َوَمْن َ   عُوْرَوَة بْوْْيِ بْونِ عن حممد بن إسحا  قال َحِدَيِب يَزِيُد ْبُن ُروَماَن َموْلىَل آِل الوزِبَ 
،َوحُمَِموووِد بْوووِن َكْعوووه  اْلُقَرِلِك،َوال  بْوووِن َأيب َوَعْبوووِد اّللِِ ِن ُعَموووَر بْوووِن قَوَتاَقَة،،َوَعاِصوووِم بْوووِزْهرِيِ اّللِِ بْوووِن َكْعوووِه بْوووِن َماِلك 

ُّ ْعُضووُهْم ُُيَوواْاَْنَدِ ،َوبوَ  ِديِة َعوونْ يف احْلَوو َبْكوور ،َوَغْْيِِهْم ِمووْن ُعَلَمائِنَووا،ُكِلُهْم قَووْد اْجَتَمووَع َحِديثُووهُ  ُّ َمووا َ  ُُيَووِد ِد
ِقيوِ  الِنْضورِِي،َوُحَيِك ْم َسواِلُم بْوُن َأيب احلَْ ُهولِق،ِمنوْهُ ْن اْليوَ إنُِه َكاَن ِموْن َحوِديِة اْاَْنوَدِ  أَِن نَوَفور ا ِمو:بِِه بَوْعخ  قَاُللا

ار  الْوَلائِِلِك،يف نَوَفور  ِموْن  اْلَلائِِلِك،َوأَبُول َعِمو بْوُن قَووْيك  َذةُ َهلْ ْبُن َأْخَطَه الِنْضرِِي،وَِكَنانَُ  ْبُن َأيب احْلَِقيوِ  الِنْضورِِي،وَ 
 قَوِدُملا َعلَوى قُووَرْيا  َخَرُجلا َحوَِّت لِل اّللِِ َب َعَلى َرسُ ْحزَاَبِب الِنِضِْي َونَوَفر  ِمْن َبِب َواِئل  َوُهْم اِلِذيَن َحزِبُلا اأْلَ 

اَي : هَلُووْم قُوووَرْيا  َلُه،فَوَقاَلحلْ  َمَعُكووْم َعَلْيووِه َحووَِّت َنْسَتْأِصووإاِن َسووَنُكلنُ :َوقَوواُللاِل اّللِِ َمِكَ ،فَووَدَعْلُهْم إىَل َحووْرِب َرُسوول 
ف فَووِدينُوَنا َخووْْي  أَْم ِقينُووُه أَ  ِفيووِه حَنْووُن َوحُمَِموود  ا َبَْتلِوو ُ ْصووَبْحنَ أَ َمْعَشووَر يَوُهوولَق إِنُكووْم أَْهووُل اْلِكتَوواِب اأْلَِوِل َواْلِعْلووِم ِ َووا 

ْم } أََ ْ تَوووَر ِإىَل الِووِذيَن أُوتُوولا َزَل اّلِلُ تَوَعوواىَل فِوويهِ لِووِذيَن أَنْوووافَوُهووْم  بَووْل ِقيووُنُكْم َخووْْي  ِمووْن ِقينِووِه َوأَنْوووُتْم أَْوىَل اِبحْلَوو ِ :قَاُللا
لِوِذيَن آَمنُولا َسوِبيال  اُيَ ِء أَْهوَدى ِموَن وا َهوِذيَن َكَفورُ لَن لِلِوَنِصيب ا ِمَن اْلِكَتاِب يُوْيِمُنلَن اِبْ؟ِْبوحِل َوالطِواُغلِت َويَوُقللُو

َُيُْسوُدوَن النِواَس َعلَوى َموا  } أَمْ : قَوْللِوِه تَوَعواىَل ِصوْي ا { إىَل نَ َد لَوُه أُولَِ َك اِلِذيَن َلَعنَوُهُم اّلِلُ َوَمْن يَوْلَعِن اّلِلُ فَوَلْن عَِو
َنا آَل إِ آَ ُهُم اّلِلُ ِمْن َفْضِلِه { َأْي النِوبُوِلَة } فَوَقْد آتوَ  نَويَم اْلِكَتابْورَاهِ يوْ ُهْم َب َواحلِْْكَمَ  َوآتَويوْ وا َفِمونوْ وا َعِظيم  اُهْم ُمْلك 

ُهْم َمْن َصِد َعْنُه وََكَفى ِ ََهِنَم َسِعْي ا  { َمْن آَمَن بِِه َوِمنوْ
َمُعلا لِوووَذِلَك فَووواْجتَ ْرِب َرُسووولِل اّللِِ َحوووْيوووِه ِموووْن ُهْم إلَ قَووواَل فَوَلِموووا قَووواُللا َذلِوووَك لُِقوووَرْيا  َسوووِرُهْم َوَنَشوووطُلا ِلَموووا َقَعووولْ 

ْم إىَل َحوْرِب َرُسولِل ْيِك َعْياَلَن،فَوَدَعْلهُ َفاَن،ِمْن قَووُءوا َغطَ مُثِ َخرََج أُولَِ َك النِوَفُر ِمْن يَوُهلَق َحَِّت َجا.َواتِوَعُدوا َلُه 
 لا َمَعُهْم ِفيِه .ْم َعَلى َذِلَك فَاْجَتَمعُ  َ بَوُعلهُ َرْيش ا َقدْ  قوُ َوَأْخَثُوُهْم َأِوُْم َسَيُكلنُلَن َمَعُهْم َعَلْيِه َوأَنِ اّللِِ 

،َوقَائِووُدَها أَبُوول ُسووْفَياَن بْوو:قَوواَل ابْووُن إْسووَحا َ  نَووُ  بْووُن  حْل َغطََفاُن،َوقَائِووُدَهاب  مل َوَخَرَجووُن َحوورْ َفَخَرَجحْل قُوَرْيا  ُعيَويوْ
ُّ بْوونُ ِحْصووِن بْووِن ُحَذيْوَفووَ  بْووِن بَووْدر ،يف بَووِب فَوووزَ   ُموورَِة َوِمْسووَعُر بْووُن ارِيَووَ  اْلُمووِرِي،يف بَووِب حَ بْووِن َأيب   َعووْل ِ ارََة َواحْلَوواِر

لَووووَ  بْووووِن نوُووووَليْورََة بْووووِن َنرِيووووِ  بْووووِن ُسووووْحَمَ  بْووووِن َعْبووووِد اّللِِ   َريْووووِة بْووووِن اَلَوَة بْووووِن َأْكووووَجَع بْوووونِ َخوووواَلِل بْووووِن  بْووووِن ِهووووُرَخيوْ
 ِمْن قَوْلِمِه ِمْن َأْكَجَع .َغطََفاَن،ِفيَمْن َ بَوَعُه 
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تَوْرِغيب وا لِْلُمْسوِلِمنَي يف اأْلَْجوِر َضَرَب اْاَْنَدَ  َعَلى اْلَمِديَنِ ،فَوَعِمَل ِفيوِه َرُسولُل اّللِِ فَوَلِما  ََِع ِّبِْم َرُسلُل اّللِِ 
َوَعوووْن اْلُمْسووِلِمنَي يف َعَمِلِهوووْم َذلِوووَك  َرُسوولِل اّللِِ َوأَْبطَووأَ َعووونْ .َوَعِمووَل َمَعوووُه اْلُمْسووِلُملَن ِفيوووِه فَووَدَأَب ِفيوووِه َوَقأَبُووولا 

ِمووْن َرُسوولِل اّللِِ  رَِجووال  ِمووْن اْلُمنَوواِفِقنَي َوَجَعلُوولا يوُووَلِروَن اِبلِضووِعيِ  ِمووْن اْلَعَمووِل َويَوَتَسووِلُللَن إىَل أَْهلِوويِهْم بِغَووْْيِ ِعْلووم  
  َها،يَوْذُكُر َذلِوَك ِلَرُسولِل َوَجَعَل الِرُجُل ِمْن اْلُمْسِلمِ .َوَ  إْذن نَي إَذا اَنبَوْتُه الِنائَِبُ  ِمْن احْلَاَجوِ  الِويِت َ  بُوِد لَوُه ِمنوْ
َرْغبَوو   يف َوَيْسووَتْأِذنُُه يف الِلُحوولِ  ِ َاَجتِووِه فَويَووْأَذُن لَووُه فَووِإَذا َقَضووى َحاَجتَووُه َرَجووَع إىَل َمووا َكوواَن ِفيووِه ِمووْن َعَملِووِه اّللِِ 
ّللِِ َوَرُسووللِِه َوِإَذا  َواْحِتَسووااب  لَووُه فَووأَنْوَزَل اّلِلُ تَوَعوواىَل يف أُولَ ِووَك ِموْن اْلُمووْيِمِننَي } ِإِ َووا اْلُمْيِمنُوولَن الِووِذيَن آَمنُوولا ابِ اْاَوْْيِ 

َك أُولَ ِوووَك الِوووِذيَن يُوْيِمنُووولَن اِبّللِِ َكوووانُلا َمَعوووُه َعلَوووى أَْمووور  َجووواِمع  َ ْ يَوووْذَهُبلا َحوووَِّت َيْسوووَتْأِذنُلُ  ِإِن الِوووِذيَن َيْسوووَتْأِذنُلنَ 
ُهْم َواْسوتَوْغِفْر هَلُُمواّلِلَ ِإِن اّللَِ  َغُفولر  َرِحويم  { فَونَوزَلَوحْل  َوَرُسللِِه فَِإَذا اْسَتْأَذنُلَ  لِبَوْعِخ َكْأِوِْم فَْأَذْن ِلَمْن ِكْ حَل ِمنوْ

مُثِ قَووواَل .ِل احلِْْسوووَبِ  َوالِرْغبَوووِ  يف اْاَوووْْيِ َوالطِاَعوووِ  ّللِِ َوِلَرُسوووللِِه َهوووِذِ  اهْليَوووُ  فِووويَمْن َكووواَن ِموووْن اْلُمْسوووِلِمنَي ِموووْن أَْهووو
} َ  َعَْعلُوولا ُقَعوواَء تَوَعوواىَل،يَوْعِب اْلُمنَوواِفِقنَي الِووِذيَن َكووانُلا يَوَتَسووِلُللَن ِمووْن اْلَعَمووِل َويَووْذَهُبلَن بِغَووْْيِ إْذن  ِمووْن النِووِلِ 

َنُكمْ  َن َعوْن  َكُدَعاِء بَوْعِضُكْم بَوْعض ا َقْد يَوْعَلُم اّلِلُ اِلِذيَن يَوَتَسوِلُللَن ِموْنُكْم لِوَلاذ ا فَوْلَيْحوَذِر الِوِذيَن ُحَوالُِفل الِرُسلِل بَويوْ
َن   أَْو ُيِصيبَوُهْم َعَذاب  أَلِيم  {  ..1914أَْمرِِ  أَْن ُتِصيبَوُهْم ِفتوْ

 ن رومو ،يف عشورة آ  نزلحل  جتمع األسيال ممن ااند  أقبلحل قريا حَّت  - -وملا فرغ رسلل اّلِل 
حوَّت نزلوولا  أهول ْنود وأقبلحل غطفوان ومون تووبعهم مون.مون أحابيشوهم ومون توبعهم مون بووب كنانو  وأهول هتامو 

ىل سولع يف ياليو  إواملسولملن حوَّت جعلولا لهولرهم  - -وخرج رسولل اّلِل .بذنه نقمى إىل جانوه أحود
جعلووولا يف النسووواء فو نووود  بينوووه وبوووني القووولم،وأمر ابلوووذراري آ   مووون املسووولمني فضووورب هنوووا  عسوووكر  واا

 اهلنام )أي احلصلن(.
وخووورج عووودو اّلِل حيوووك بووون أخطوووه النضوووري حوووَّت أتوووى كعوووه بووون أسووود القرلوووك صووواحه عقووود بوووب قريظووو  

فلووم يوزل حيووك بكعووه .عوون قلمه،وعاقود  علووى ذلووك وعاهود  . - -وعهودهم.وكان قوود واقع رسولل اّلِل 
ل ن :علووى أن أعطووا  عهوودا وميثاقووا -ارب )أي مووا زال يروضووه وحاتلووه( حووَّت  وو  لووه يفتلووه يف الووذروة والغوو

فنقخ  .رجعوووحل قوووريا وغطفوووان و  يصووويبلا حممووودا أن أقخووول معوووك يف حصووونك حوووَّت يصووويبب موووا أصوووابك
.وعظووم عنوود ذلووك البالء،واكووتد ااوول   -كعووه ابوون أسوود عهوود ،وبرىء  ووا كووان بينووه وبووني رسوولل اّلِل 

فووووولقهم ومووووون أسوووووفل منهم،حوووووَّت لووووون امليمنووووولن كووووول لن،وْنوووووم النفوووووا  مووووون بعوووووخ وأ هوووووم عووووودوهم مووووون 
كووان حمموود يعوودان أن أنكوول كنوولز كسوورى :املنووافقني،حَّت قووال معتووه بوون قشووْي أخوول بووب عموورو بوون عل 

وقيصر،وأحدان اليلم   ذمن على نفسه أن يذهه إىل الغائ   وحَّت قال أوس بن قيظك أحود بوب حاريو  
فوأذن لنوا أن بورج  -وذلك عون موا مون رجوال قلموه  -،إن بيلتنا علرة من العدو اي رسلل اّللِ :بن احلاّر

                                                 
 [ حسن مرسل214/ 2سْية ابن هشام ]-1914
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وأقووووام عليووووه املشووووركلن بضووووعا وعشوووورين  - -فنرجووووع إىل قاران،فإوووووا خووووارج موووون املدينوووو .فأقام رسوووولل اّلِل 
   تكن بينه وبينهم حرب إ  الرميا ابلنبل واحلصار..ليل ،قريبا من كهر

و وا  -إىل عيينو  بون حصون وإىل احلواّر ابون عول   - -بالء بعة رسلل اّلِل فلما اكتد على الناس ال
،فجورى بينوه 1915فأعطا ا يلة مثار املدين ،على أن يرجعا  ن معهما عنه وعن أصوحابه  -قائدا غطفان 

ل وبينهما الصل  حَّت كتبلا الكتاب  و  تقع الشوهاقة و  عزميو  الصول ،إ  املراوضو  يف ذلك.فلموا أراق رسول 
أن يفعل،بعووة إىل سووعد بوون معوواذ )سوويد األوس( وسووعد بوون عبوواقة )سوويد ااووزرج( فووذكر ذلووك  - -اّلِل 
 اي رسلل اّلِل،أمرا هبه فنصنعهف:واستشار ا فيه،فقا  له.هلما

بوول كووكء أصوونعه لكووم،واّلِل مووا »:أم كووي ا أموور  اّلِل بووه   بوود لنووا موون العموول بووهف أم كووي ا تصوونعه لنوواف قووال
  ألنب رأيحل العرب قد رمتكم عون قولس واحودة وكوالبلكم مون كول جانه،فوأرقت أن أكسور أصنع ذلك إ

اي رسولل اّلِل قود كنوا حنون وهوي ء القولم علوى الشور  :فقوال سوعد بون معواذ.«عنكم مون كولكتهم إىل أمور موا
أفحني .أو بيعووواابّلِل وعبووواقة األوتن،  نعبووود اّلِل و  نعرفوووه،وهم   يطمعووولن أن ذكلووولا منهوووا مثووورة إ  قووورى 

أكرمنا اّلِل اب سالم،وهداان له،وأعزان بك وبه نعطيهم أملالنواف واّلِل موا لنوا ّبوذا مون حاجو ،واّلِل   نعطويهم 
فتنووووواول سوووووعد بووووون معووووواذ .فأنوووووحل وذا :- -قوووووال رسووووولل اّلِل .إ  السوووووي  حوووووَّت ُيكوووووم اّلِل بيننوووووا وبينهم

وأصوحابه فيموا وصو   - -نا.وأقام رسلل اّلِل ليجهدوا علي:الصحيف ،فمحا ما فيها من الكتاب،مث قال
 .1916اّلِل من اال  والشدة،لتظاهر عدوهم عليهم،وإتياوم من فلقهم ومن أسفل منهم

يَوَنا َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَوتَواَقَة ، أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ :قَاَل اْبُن ِإْسَحاَ   نَوَ  بْوِن ِحْصون  َواحْلَوارِ َحدَّ ِّ بَوَعوَة ِإىَل ُعيَويوْ
ْن َرُسوولِل اّللَِّ بْووِن َعووْل   ، َوُ َووا قَائِووَدا َغطََفوواَن ، فََأْعطَاُ َووا يُولُووَة مثَوواِر اْلَمِدينَووِ  َعلَووى أَْن يَوْرِجَعووا َوَمووْن َمَعُهَمووا َعوو

وو وونَوُهُم الُصووْلُ  ، َحووَّتَّ َكتَوبُوولا اْلِكتَوواَب ، َوَ ْ تَوَقووِع الشَّ نَووُه َوبَويوْ َهاَقُة َوَ  َعزميَووُ  الُصووْلِ  ِإ َّ َوَأْصووَحابِِه مل َفَجووَرى بَويوْ
ووا أَرَاَق َرُسوولُل اّللَِّ  أَْن يَوْفَعووَل ، بَوَعووَة ِإىَل َسووْعِد بْووِن ُعبَوواَقَة ، َوَسووْعِد بْووِن اْلُمرَاَوَضووُ  ، َويف َذلِووَك فَوَفَعوواَل . فَوَلمَّ
ُ :ُمَعاذ  ، َوذََكَر َذِلَك هَلَُموا ، َواْسَتَشواَرُ َا ِفيوِه ، فَوَقواَ   اَي َرُسولَل اّللَِّ ، أَْمور  َهُتُوُه فَوَنْصونَوُعُه ، أَْو َكوْكء  أََموَرَ  اّللَّ

" َ  بَووْل َلُكووْم َواّللَِّ َمووا َأْصووَنُع َذلِووَك ، ِإ َّ َأيِنِ :بِووِه َ  بُوودَّ لَنَووا ِمووْن َعِموول  بِووِه ، أَْم َكووْكء  َتْصوونَوُعُه لَنَووا ف فَوَقوواَل 
ْتُكْم َعْن قَوْلس  َواِحَدة  ، وََكالَُبلُكْم ِمْن ُكولِِ َجانِوه  مل فَوَأَرْقُت أَْن َأْكِسوَر َعوْنُكْم َكولَْكتَوُهْم " رَأَْيحُل اْلَعَرَب َقْد َرمَ 

ووْرِ  اِبّللَِّ َوِعبَوواَقِة اأْلَْوتَ :، فَوَقوواَل َسووْعُد بْووُن ُمَعوواذ   ِن ، َ  اَي َرُسوولَل اّللَِّ ، قَووْد ُكنَّووا حَنْووُن َوَهووُيَ ِء اْلَقووْلُم َعلَووى الشِِ
َها مَثَرَة  ِإ َّ ِقر ى أَْو ِكرَاء  ، َفِحونيَ  َ َوَ  نَوْعرِفُُه ، َوُهْم َ  َيْطَمُعلَن أَْن َذُْكُللا ِمنوْ ْسواَلِم ، نَوْعُبُد اّللَّ ُ اِبْ ِ  َأْكَرَمنَوا اّللَّ

ُ َوَهَدااَن َلُه ، َوأََعزَّاَن ِبَك ، نُوْعِطيِهْم أَْمَلالََنا ، َمالََنا ِّبَذَ  ا َحاَج   ، فَوَلاّللَِّ َ  نُوْعِطويِهْم ِإ َّ السَّوْيَ  َحوَّتَّ َُيُْكوَم اّللَّ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( وكان اليهلق قد وعدوهم مثر خيث سن  إن نصروهم )عن إمتاع األ اع للمقريزي( -1915
كهدت معه مشاهد فيها قتال وخل :املريسيع ،وخيث ،وكنا ابحلديبي  ،ويف الفوت  ،وحنوني.  يكون -رضك اّلِل عنها-قالحل أم سلم  -1916

لوى الووذراري ع  أخول  عنودان مون اانوود .وذلك أن املسولمني كوانلا يف مثول احلرجو  ،وأن قريظو    أنمنهوا و --ن ذلوك أتعوه لرسولل اّللِ مو
 ه هللا (ْيا. ) السيد رمح يناللا خ،فاملدين  هرس حَّت الصبا  ،نسمع فيها تكبْي املسلمني حَّت يصبحلا خلفا.حَّت رقهم اّلِل بغيظهم  
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ووونَوُهْم . فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  نَونَوووا َوبَويوْ لَِيْجَهوووُدوا :" فَأَنْوووحَل َوَذاَ  " فَوتَونَووواَوَل َسوووْعد  الصَّوووِحيَفَ  َفَمَحاَهوووا مُثَّ قَووواَل :بَويوْ
َنا ، فَأَقَاَم َرُسلُل اّللَِّ   1917َوَعُدُوُهْم حُمَاِصُروُهْم ". َعَليوْ

اي رسولل اّلِل إين قود أسولمحل :فقوال  - -مث إن نعيم بن مسعلق بن عامر )مون غطفوان( أتوى رسولل اّلِل 
إ ووا أنووحل فينووا رجوول واحوود »: - -، وإن قوولمك   يعلموولا إبسووالمك ، فموورين  ووا كوو حل. فقووال رسوولل اّلِل 

 «.ع فخِذل عنا إن استطعحل ، فإن احلرب خد
اايت السووْية حل عنووه رو قوود فعوول حووَّت أفقوود األحووزاب الثقوو  بيوونهم وبووني بووب قريظوو  يف تفصوويل مطوولل هوودي)و 

 وبتصر  حنن خل  ا نال ( ..
تطور  كفأ قودورهم و تفجعلحل .قوبعة اّلِل عليهم الري  يف ليل  كاتي  ابرقة كديدة الث  -وخذل اّلِل بينهم 

 إخل(..لطب  من ملاقد .أبنيتهم )يعب خيامهم وما يتخذونه ل
مووووا اختلوووو  موووون أمرهم،ومووووا فوووور  اّلِل موووون مجاعتهم،قعووووا حذيفوووو  بوووون  - -فلمووووا انتهووووى إىل رسوووولل اّلِل 

 1918اليمان،فبعثه إليهم لينظر ما فعله القلم ليال.
فَأُِقيُم ،َأَسوود  بِبَووِب قُوَرْيظَوو َ  ُكْنووحُل أُقْووُدُم َعلَووى َكْعووِه بْوونِ :قَوواَل نُوَعووْيُم بْووُن َمْسووُعلق  :َعووْن َعاِصووم  اأْلَْكووَجِعكِِ قَوواَل   

لُولين َاْوور ا َعلَووى رَِكووايب َمووا كَ  َم َأْكووَرُب ِمووْن َكوورَاِّبِْم َوآُكووُل ِمووْن نََعوواِمِهْم ، مُثَّ ُُيَمِِ انَووحْل فَووَأْرِجُع بِووِه ِإىَل ِعْنوَدُهُم اأْلَايَّ
ووا َسوواَرِت اأْلَْحووزَاُب ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ  ُت َمووَع قَوووْلِمك َوأاََن َعلَووى ِقيووِب َذلِووَك ، وََكوواَن َرُسوولُل اّللَِّ ِسوورْ أَْهلِووك ، فَوَلمَّ

ْسوووواَلَم ، َفَكَتَمووووحُل َذلِووووَك قَوووووْلِمك ، َوَأْخوووورُُج َحووووَّتَّ آيتَ َرُسوووولَل اّللَِّ ،يب َعارِف ا ُ يف قَوْلووووِلَ اْ ِ بَوووونْيَ فَوَقووووَذَ  اّللَّ
ِإيِنِ ِجْ وحُل :" َموا َجواَء بِوَك اَي نُوَعوْيُم " ف قُوْلوحُل :مَّا َرآين َجَلَك ، مُثَّ قَاَل اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء فََأِجُدُ  ُيَصلِِك ، فَولَ 

" َمووا اْسووَتطَْعحَل أَْن خُتَووذَِِل :ُأَصودُِِقَك ، َوَأْكووَهُد أَنَّ َمووا ِجْ وحَل بِووِه َحوو   ، َفُمووْرين ِ َوا ِكووْ حَل اَي َرُسوولَل اّللَِّ ، قَواَل 
" قُوْل َموا بَوَدا لَوَك فَأَنْوحَل يف ِحولِ  " :َوَلِكْن اَي َرُسلَل اّللَِّ َأىنَّ أَُقلُل ف قَواَل :قُوْلحُل :" ، قَاَل  َعنَّا النَّاَس َفَخذِِلْ 

وا َوَغطَ :نَوْفَعُل ، فَوُقْلوحُل :اْكُتُملا َعبِِ اْكُتُملا َعبِِ ، قَاُللا :َفَذَهْبحُل ِإىَل َبِب قُوَرْيظََ  فَوُقْلحُل :، قَاَل  َفواَن ِإنَّ قُوَرْيش 
اَلِقِهوْم ، فَواَل تُوَقواتُِللا َعَلى اِ ْنِصرَاِ  َعْن حُمَمَّد  َعَلْيِه السَّاَلُم ِإْن َأَصابُلا فُوْرَص   انْوتَوَهُزوَها ، َوِإ َّ اْسَتَمُروا ِإىَل بِ 

ُهْم َرْهن ا ، قَاُللا  َنا َوالُنصْ :َمَعُهْم َحَّتَّ َشُْخُذوا ِمنوْ ِ  لَنَوا . مُثَّ َخورََج ِإىَل َأيب ُسوْفَياَن بْوِن َحوْرب  َأَكْرَت اِبلرَّْأي َعَليوْ
ُتَك بَِنِصيَح   :فَوَقاَل  تَوْعلَوُم أَنَّ قُوَرْيظَوَ  قَوْد نَوِدُملا َعلَوى َموا َصونَوُعلا ِفيَموا :أَفْوَعُل ، قَاَل :فَاْكُتْم َعبِِ ، قَاَل ،َقْد ِج وْ

وود  َعَلْيووِه السَّوواَلُم َوأَ  وونَوُهْم َوبَوونْيَ حُمَمَّ ِإانَّ َسووَنْأُخُذ ِمووْن قُوووَرْيا  :رَاُقوا ِإْصوواَلَحُه َوُمرَاَجَعتَووُه أَْرِسووُللا إِلَْيووِه َوأاََن ِعْنووَدُهْم بَويوْ
ا  َوَغطََفوواَن َوَغطََفواَن َسووْبِعنَي َرُجووال  ِمووْن َأْكوورَاِفِهْم ُنَسوولُِِمُهْم إِلَْيووَك َتْضووِرُب أَْعنَوواقَوُهْم ، َوَنُكوولُن َمَعووَك َعلَووى قُوووَريْ 

ْم َيْسووأَُللَنُكْم نوَووُرقَُّهْم َعْنووَك َوتوُووَرُق ُجَناُحنَووا الَّووِذي ُكِسووَرْت ِإىَل ِقاَيرِِهووْم ، يَوْعووِب بَووِب النَِّضووِْي فَووِإْن بَوَعثُوولا إِلَووْيكُ  َحووَّتَّ 
ا َواْحَذُروُهْم ، مُثَّ أََتى َغطََفاَن فَوَقاَل هَلُوْم ِمثْوَل َموا قَو ُهْم َرْهن ا َفاَل َتْدفَوُعلا إِلَْيِهْم َأَحد  اَل لُِقوَرْيا  ، وََكواَن َرُجوال  ِمونوْ

                                                 
 ( صحي  مرسل 1315ُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) َقَ ئِ  - 1917
 -[ و ريوو  ا سووالم لإلمووام الووذهل 128/ 4ملافوو  للمطبوولع ] -[ والبدايوو  والنهايوو   بوون كثووْي حمقوو  228/ 2سووْية ابوون هشووام ] - 1918

 [293/ 2ملافق  للمطبلع ]
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ُقلُ  ، َوأَْرَسووَلحْل قُوَرْيظَووُ  ِإىَل قُوووَرْيا   ا :َفَصوودَّ وود  َحووَّتَّ تُوْعطُوولاَن َرْهن ووا ِمووْنُكْم ِإانَّ َواّللَِّ َمووا َبْوورُُج فَونُوَقاتِووُل َمَعُكووْم حُمَمَّ
ا ، فَوَقاَل أَبُل ُسْفَياَن َيُكلنُلَن ِعْنَداَن فَِإانَّ نَوَتَخلَُّ  أَْن تَوْنَكِشُفلا  َهوَذا َموا قَواَل نُوَعوْيم  ، َوأَْرَسوُللا :َوَتَدُعلاَن َوحُمَمَّد 

يع ووا ،ِإىَل َغطََفوواَن ِ ِثْووِل َمووا أَْرَسووُللا ِإىَل قُوَرْيا   ِإانَّ َواّللَِّ َمووا نُوْعِطوويُكْم َرْهن ووا َوَلِكووِن :فَوَقوواُللا هَلُووْم ِمثْووَل َذلِووَك َوقَوواُللا مجَِ
يَوُهووولَق حَنْلِوووُ  اِبلتوَّوووْلرَاِة أَنَّ اْاَوووَثَ الَّوووِذي قَووواَل نُوَعوووْيم  حَلَووو   ، َوَجَعلَوووحْل قُووووَرْيا  :لا فَوَقووواتُِللا َمَعنَوووا . فَوَقالَوووحْل اْخُرُجووو

َهووُيَ ِء ، َواْختَولَووَ  اْاَووَثُ َمووا قَوواَل نُوَعووْيم  َويَووِ َك َهووُيَ ِء ِمووْن َنْصووِر َهووُيَ ِء ، َوَهووُيَ ِء ِمووْن َنْصووِر :َوَغطََفوواُن يَوُقللُوولَن 
ْلحُل بَونْيَ اأْلَْحوزَاِب َحوَّتَّ تَوَفرَّقُولا يف ُكولِِ َوْجوه  ، َوأاََن أَِمونُي َرُسولِل اّللَِّ :أََمرُُهْم َوتَوَفرَُّقلا َفَكاَن نُوَعوْيم  يَوُقولُل  أاََن َخوذَّ

 ُووود ْسووواَلِم بَوْعوووَد َذلِوووَك قَووواَل حُمَمَّ َوَهووواَجَر نُوَعوووْيُم بْوووُن َمْسوووُعلق  بَوْعوووَد :بْوووُن ُعَموووَر  َعلَوووى ِسووورِِِ  ، وََكووواَن َصوووِحيَ  اْ ِ
وا أَرَاَق اْاُوُروَج ِإَذا َغزَا ، َوبَوَعثَوُه َرُسولُل اّللَِّ َوَسَكَن اْلَمِديَنَ  َوَوَلُدُ  ِّبَا ، وََكاَن يَوْغُزو َمَع َرُسلِل اّللَِّ ،َذِلكَ  َلمَّ

 .1919ِإىَل َغْزِو َعُدوِِِهْم " ِإىَل تَوُبلَ  ِإىَل قَوْلِمِه لَِيْستَوْنِفَرُهمْ 
َنَموا النَّواُس َعلَوى َخوْلِفِهْم أَتَوى نُوَعوْيُم بْوُن َمْسوُعلق  اأْلَْكوَجِعُك َرُسولَل اّللَِّ :وَعِن اْبِن ِإْسَحاَ  ، قَواَل  . قَواَل فَوبَويوْ

َيِب َرُجل  ، َعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َكْعِه بْوِن َمالِوك  قَوا:اْبُن ِإْسَحاَ   َجواَء نُوَعوْيُم بْوُن َمْسوُعلق  اأْلَْكوَجِعُك ِإىَل :َل َفَحدَّ
اَي َرُسلَل اّللَِّ ، ِإيِنِ َقْد َأْسَلْمحُل ، َوَ ْ يَوْعَلْم يب َأَحد  ِمْن قَووْلِمك ، َفُموْرين أَْموَرَ  ، فَوَقواَل لَوُه :فَوَقاَل َرُسلِل اّللَِّ 
َووا أَنْووحَل ِفينَووا َرُجوول  وَ :َرُسوولُل اّللَِّ  َووا احْلَووْرُب َخْدَعوو   " ، فَوواْنطََلَ  " ِإ َّ اِحوود  ، َفَخووذِِْل َعنَّووا َمووا اْسووَتطَْعحَل ، فَِإ َّ

ِإيِنِ َلُكوْم  -وََكواَن هَلُوْم نَوِدمي ا يف اْ؟َاِهِليَّوِ   -اَي َمْعَشوَر قُوَرْيظَوَ  :نُوَعْيُم ْبُن َمْسُعلق  َحَّتَّ أََتى َبِب قُوَرْيظََ  فَوَقواَل هَلُوْم 
تَوْعَلُموولَن َواّللَِّ َمووا أَنْوووُتْم َوقُوووَرْيا  َوَغطََفوواُن ِمووْن :َصووَدْقحَل ، فَوَقوواَل :ِدي   ، قَووْد َعووَرفْوُتْم َذلِووَك ، فَوَقوواُللا نَووِدمي  َوَصوو

وا َوَغطََفواَن ِباَلُقُهوْم َغْْيَُهوا قُورَ حُمَمَّد  ِ َْنزَِل   َواِحَدة  ، ِإنَّ اْلبَوَلَد لَبَوَلدُُكْم َوبِوِه أَْموَلاُلُكْم َوأَبْونَوا ُُكْم َوِنَسوا ُُكْم ، َوِإنَّ  ْيش 
َا َجاُءوا َحَّتَّ نَوزَلُولا َمَعُكوْم ، فَوِإْن رَأَْوا فُوْرَصو   انْوتَوَهُزوَهوا ، َوِإْن رَأَْوا َغوْْيَ َذلِوَك َرَجعُولا ِإىَل ِباَلِقِهوْم َوأَْموَلاهِلِْم  ، َوِإ َّ

َنُكْم وَ  َبنْيَ الرَُّجِل ، َفاَل نَاَقَ  َلُكْم بِِه ، َوِإْن ُهْم فَوَعُللا َذِلَك فَواَل تُوَقواتُِللُهْم َحوَّتَّ َوِنَسائِِهْم َوأَبْوَنائِِهْم ، َوَخلَّْلا بَويوْ
وو ُهْم أَْن َ  َيْثَُحوولا َحووَّتَّ يُونَوواِجُزوا حُمَمَّ ُهْم َرْهن ووا ِمووْن َأْكوورَاِفِهْم ، َتْسووتَوْليُِقلَن بِووِه ِموونوْ ا ، فَوَقوواُللا لَووُه َشُْخووُذوا ِموونوْ  َلَقوودْ :د 
اَي َمْعَشوووَر قُووووَرْيا  ، :َأَكوووْرَت بِووورَْأي  َوُنْصووو   . مُثَّ َذَهوووَه ِإىَل قُووووَرْيا  ، فَوووأََتى أاََب ُسوووْفَياَن َوَأْكووورَاَ  قُووووَرْيا  فَوَقووواَل 

ووُتُكْم بَِنِصوويَح    ا َوِقينَووُه ، َوِإيِنِ قَووْد ِج وْ وود  ُكووْم ، َوِفرَاقِووك حُمَمَّ مل فَوواْكُتُملا َعلَووكَّ ، فَوَقوواُللا ِإنَُّكووْم قَووْد َعووَرفْوُتْم ُوقِِي ِإايَّ
تَوْعَلُمولَن أَنَّ بَوِب قُوَرْيظَوَ  ِموْن يَوُهولَق ، قَوْد نَوِدُملا َعلَوى َموا َصونَوُعلا ِفيَموا :نَوْفَعُل ، َما أَنْوحَل ِعْنوَداَن ِ ُوتوََّهم  ، فَوَقواَل :

نَوُهْم َوَبنْيَ حُمَمَّد  ، فَوبَوَعثُلا إِلَْيِه َأَ  يُوْرِضيَك َعنَّا أَ  ْن أَنُْخَذ َلَك ِمَن اْلَقْلِم َرْهن ا ِمْن َأْكورَاِفِهْم ، َونَوْدفَوَعُهْم إِلَْيوَك بَويوْ
" بَولَوى " ، فَوِإْن بَوَعثُولا إِلَوْيُكْم :فَوَتْضِرَب أَْعَناقَوُهْم ، مُثَّ َنُكلَن َمَعَك َعَلْيِهْم ، َحَّتَّ خُتْرَِجُهْم ِمْن بِواَلِقَ  ف فَوَقواَل 

ا َواْحوَذُروا ، مُثَّ َجواَء َغطََفواَن فَوَقواَل َيْسأَُللَنُكْم نَوَفر ا  اَي َمْعَشوَر َغطََفواَن :ِمْن رَِجواِلُكْم فَواَل تُوْعطُولُهْم َرُجوال  َواِحود 
وا َأْصو:، َقْد َعِلْمُتْم َأيِنِ َرُجل  ِمْنُكْم ، قَاُللا  َبَ  أَبُول َصَدْقحَل ، فَوَقاَل هَلُْم َكَموا قَواَل هِلَوَذا احْلَوكِِ ِموْن قُووَرْيا  . فَوَلمَّ

ُ بِوووِه ِلَرُسووللِِه  ، بَوَعوووَة إِلَووْيِهْم أَبُووول ُسووْفَياَن ، َوَذلِووَك يوَوووْلُم السَّووْبحِل يف َكووولَّال  َسووَنَ  مَخْوووك  ، وََكوواَن ِ َّوووا َصووَنَع اّللَّ

                                                 
 زايقة مب - اقدي لكن يييد  أحاقية أخرى( ضعي  فيه الل  5182الطَّبَوَقاُت اْلُكْثَى ِ ْبِن َسْعد  )  - 1919
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اَي َمْعَشوَر يَوُهولَق ، ِإنَّ :لُل َلُكوْم ُسْفَياَن ْبُن َحْرب  ِعْكرَِمَ  ْبَن َأيب َجْهل  يف نَوَفر  ِمْن قُوَرْيا  ، ِإنَّ أاََب ُسْفَياَن يَوُقو
ِإنَّ اْليَووْلَم السَّوْبحُل :إِلَْيِه اْلُكرَاَع َواْاُ َّ َقْد َهَلَكا ، َوِإانَّ َلْسَنا ِبَداِر ُمَقام  ، فَاْخُرُجلا ِإىَل حُمَمَّد  نُوَناِجْزُ  ، فَوبَوَعثُلا 

َمووَع َذلِووَك اِبلَّووِذيَن نُوَقاتِووُل َمَعُكووْم ، َحووَّتَّ تُوْعطُوولاَن َرْهن ووا ِمووْن رَِجوواِلُكْم  ، َوُهووَل يوَووْلم  َ  نَوْعَمووُل ِفيووِه َكوويوْ  ا ، َوَلْسووَنا
ا ، فَوَقووواَل أَبُووول ُسوووْفَياَن  ووود  َراَن َهوووَذا نُوَعوووْيم  مل :َنْسوووتَوْلِيُ  ِّبِوووْم ، َ  تَوووْذَهُبلا َوتَوووَدُعلاَن َحوووَّتَّ نُونَووواِجَز حُمَمَّ قَوووْد َواّللَِّ َحوووذَّ

ُتْم :أَبُوووول ُسووووْفَياَن  فَوبَوَعووووَة إِلَووووْيِهمْ  ُتْم أَْن خَتُْرُجوووولا فَوتُوَقوووواتُِللَن ، َوِإْن ِكوووو وْ ا ، فَووووِإْن ِكوووو وْ ِإانَّ َ  نُوْعِطوووويُكْم َرُجووووال  َواِحوووود 
ْم ، فَووِإْن َأَصوووابُلا َهووَذا َواّللَِّ الَّوووِذي قَوواَل نُوَعووْيم  ، َواّللَِّ َمووا أَرَاَق اْلَقوووْلُم َأ َّ يُوَقوواتُِللا َمَعُهوو:فَاقْوعُووُدوا ، فَوَقالَووحْل يَوُهوولُق 

نَونَوووا َوبَووونْيَ الرَُّجوووِل ، فَوبَوَعثُووولا ِإانَّ َواّللَِّ َ  :إِلَوووْيِهْم  فُوْرَصووو   انْوتَوَهُزوَهوووا ، َوِإ َّ َمَضوووْلا فَوووَذَهُبلا ِإىَل ِباَلِقِهوووْم ، َوَخلَّوووْلا بَويوْ
ُ الوورِِيَ  َعلَووى َأيب ُسووْفَياَن َوَأْصووَحابِِه َوَغطََفوواَن نُوَقاتِووُل َمَعُكووْم َحووَّتَّ تُوْعطُوولاَن َرْهن ووا ، فَووَأاَب أَْن يَوْفَعووَل ، فَوبوَ  َعووَة اّللَّ

" ُ  .1920َوُجُنلِقِ  الَّيِت بَوَعَة ، َفَخَذهَلُُم اّللَّ
ِإْن : " ِإنَّ يَوُهوولَق قَووْد بَوَعثَووحْل ِإَ َّ :فَوَقوواَل َكوواَن نُوَعووْيم  َرُجووال  َ ُلم ووا ، فَووَدَعاُ  َرُسوولُل اّللَِّ :وَعووْن َعاِئَشووَ  ، قَالَووحْل 

فَوتَوْقوووتُوَلُهْم ، َكووواَن يُوْرِضووويَك َعنَّوووا أَْن َشُْخوووَذ رَِجوووا   َرْهن وووا ِموووْن قُووووَرْيا  َوَغطََفووواَن ِموووْن َأْكووورَاِفِهْم ، فَونَوووْدفَوَعُهْم إِلَْيوووَك 
َوا احْلَوْرُب َخْدَعو   :َرُسولُل اّللَِّ فََأَ ُهْم فََأْخَثَُهْم َذِلَك ، فَوَلمَّا َوىلَّ نُوَعْيم  قَواَل َفَخرََج ِمْن ِعْنِد َرُسلِل اّللَِّ  " ِإ َّ

"1921  
،قَالَ  وووِد بْووِن َكْعوووه  اْلُقَرِلكِِ اَي أاََب َعْبوووِد هللِا،رَأَيْووووُتْم :قَووواَل فَووَّت  ِمنَّوووا ِمووْن أَْهوووِل اْلُكلفَوووِ  حِلَُذيْوَفووَ  بْوووِن اْلَيَمووانِ :َعووْن حُمَمَّ

ُتُملُ  ف قَووووووالَ َرُسوووووولَل هللِا  ووووووُتْم َتْصوووووونَوُعلَن ف قَووووووالَ :َن َأِخك،قَووووووالَ نَوَعْم اَي ابْوووووو:َوَصووووووِحبوْ َواّللَِّ َلَقووووووْد ُكنَّووووووا :َفَكْيَ  ُكنوْ
اَي ابْووَن :فَوَقوواَل ُحَذيْوَفوو ُ :َواّللَِّ لَووْل أَْقرَْكنَوواُ  َمووا تَورَْكنَوواُ  مَيِْشووك َعلَووى اأَلْرِم،َوَ؟ََعْلنَوواُ  َعلَووى أَْعَناِقَنا،قَالَ :َْنَْهووُد،قَالَ 

نَوا فَوَقوالَ اِبْاَْنَدِ ،َوَصلَّى َرُسلُل هللِا يْوتُوَنا َمَع َرُسلِل هللِا َأِخك،َواّللَِّ َلَقْد رَأَ  ،مُثَّ اْلتَوَفحَل إِلَيوْ َمْن :ِمَن اللَّْيِل َهِلاي 
ُ اْ؟َنَّ َرُجل  يَوُقلُم فَويَوْنظَُر لََنا َما فَوَعَل اْلَقْلُم َيْشُرُط َلُه َرُسلُل هللِا  َ ،َفَما قَاَم َرُجول ،مُثَّ َصولَّى أَنَُّه يَوْرِجُع أَْقَخَلُه اّللَّ

نَوا فَوَقوالَ َرُسلُل هللِا  َمْن َرُجول  يَوُقولُم فَويَوْنظُوَر لَنَوا َموا فَوَعوَل اْلَقوْلُم،مُثَّ يَوْرِجوُع َيْشورُِط :َهِلاي  ِموَن اللَّْيوِل،مُثَّ اْلتَوَفوحَل إِلَيوْ
َ أَْن َيُكلَن َرفِ َلُه َرُسلُل هللِا  ِة الرَّْجَعَ ،َأْسَأُل اّللَّ ِة اْاَْلِ ،َوِكودَّ يِقك يف اْ؟َنَِّ ،َفَما قَاَم َرُجل  ِموَن اْلَقوْلِم َموَع ِكودَّ

ووا َ ْ يَوُقووْم َأَحوود  َقَعوواين َرُسوولُل هللِا  ِة اْلَثِْق،فَوَلمَّ اَي :فَولَووْم َيُكووْن ِ  بُوود  ِمووَن اْلِقيَوواِم ِحوونَي َقَعاين،فَوَقووالَ ،اْ؟ُلِع،َوِكوودَّ
فَووَذَهْبحُل فَووَدَخْلحُل يف :فَاْقُخووْل يف اْلَقووْلِم فَوواْنظُْر َمووا يَوْفَعلُوولَن،َو َ ُهْووِدَينَّ َكوويوْ  ا َحووَّتَّ َشْتِيَوَنا،قَالَ  ُحَذيْوَفووُ ،فَاْذَههْ 

ْفَياَن بْووووُن َحووووْرب  ل ُسوووواْلَقووووْلِم،َوالرِِيُ  َوُجنُوووولُق هللِا تَوْفَعووووُل َمووووا تَوْفَعووووُل  َ تَِقووووُر هَلُووووْم قِووووْدر ا،َو َ اَنر ا َو َ بَِناء ،فَوَقوووواَم أَبُوووو
،لِيَوْنظُووووووووْر اْمووووووووُر   َمووووووووْن َجِليُسووووووووُه،فَوَقاَل ُحَذيْوَف ُ :فَوَقووووووووالَ  فََأَخووووووووْذُت بِيَووووووووِد الرَُّجووووووووِل الَّووووووووِذي ِإىَل :اَي َمْعَشووووووووَر قُوَرْيا 

،مُثَّ قَواَل أَبُول ُسوْفَيانَ :َمْن أَْنحَل ف قَالَ :َجْنِل،فَوُقْلحلُ  ،ِإنَُّكْم َواّللَِّ َموا َأْصوَبْحُتْم اَي َمْعَشوَر قُووَريْ :أاََن ُفاَلُن ْبُن ُفاَلن  ا 
ُهُم الَّوووِذي َنْكرَُ ،َوَلِقينَووووا ِمووو نَووووا بَونُووول قُوَرْيظَووووَ ،َوبَوَلَغَنا َعووونوْ ْن َهووووِذِ  الووورِِيِ  َمووووا بِوووَداِر ُمَقوووام  َلَقووووْد َهلَوووَك اْلُكرَاُع،َوَأْخَلَفتوْ

،َوَ  تَوُقولُم لَنَوا ،َو َ َيْسَتْمِسوُك لَنَوا بَِناء ،فَواْرهَُِللا فَوِإيِنِ ُمْرهَِول ،مُثَّ قَواَم ِإىَل مَجَلِوِه  تَوَرْوَن،َواّللَِّ َما َتْطَمِ ُن لَنَوا قِوْدر  اَنر 
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،َفَموا أَْنلَوَ  ِعَقالَوُه ِإ َّ َوُهوَل قَوائِم ،َوَللْ   ّ  َ َعْهوُد َرُسولِل هللِا َوُهَل َمْعُقلل  َفَجَلَك َعَلْيِه،مُثَّ َضَربَُه فَوَليَوَه َعلَوى َياَل
 َ   ُ قَاَل ُحَذيْوَفووو، ّْ َكووويوْ  ا َحوووَّتَّ َشْتِيَوووِب،مُثَّ ِكوووْ حُل َلَقتَوْلتُوووُه ِبَسوووْهم  َوُهوووَل قَوووائِم  مُثَّ َرَجْعوووحُل ِإىَل َرُسووولِل هللِا :ُهْوووِد

ووا َرآين أَْقَخلَووِب ِإىَل َرْحلِوِه،َوَنرََ  َعلَووكَّ نَووَرَ   ،فَوَلمَّ اْلِموْرِط،مُثَّ رََكووَع َوَسووَجَد ُيَصولِِك يف ِمووْرط  لِووبَوْعِخ ِنَسوائِِه ُمَرحَّل 
،فَاْنَشَمُروا ِإىَل بِ   .1922اَلِقِهْم.َوِإنَُّه َلِفيِه،فَوَلمَّا َسلََّم َأْخَثْتُُه ااََْثَ،َو ََِعحْل َغطََفاُن ِ َا فَوَعَلحْل قُوَرْيا 

 ويغفووووول.عاط الطبا إن الوووونا القووووورآين يغفووووول أ وووواء األكوووووخاص،وأعيان الذوات،ليصووووولر  وووواذج البشووووور وأ ووووو
 نتهووووك ابنتهوووواءتلوووويت   هووووذ  ا.تفصوووويالت احلوووولاقّ وجزئيووووات اللقائع،ليصوووولر القوووويم الثابتوووو  والسوووونن الباقي 

ال لكوول اعوودة ومووثقاحلوواقّ،و  تنقطووع بووذهاب األكووخاص،و  تنقضووك ابنقضوواء املالبسووات،ومن مث تبقووى 
اص،ويظهر ألكووخّ واوُيفوول بوورب  امللاقوو  واحلوولاقّ بقوودر اّلِل املسوويطر علووى األحوودا.جيوول ولكوول قبيل

ألصوول يووه والوورب  ابيووه والتعقالقوواقرة وتوودبْي  اللطي ،ويقوو  عنوود كوول مرحلوو  يف املعركوو  للتلج فيهووا يوود اّللِ 
 الكبْي.

ويكشو  هلوم ا خثا،ومع أنه كان يقوا القصو  علوى الوذين عاكلها،وكوهدوا أحدايها،فإنوه كوان يزيودهم ّبو
نحنيووووات لنفووولس وماقوووك األضوووولاء علوووى سووووراقيه مووون جلانبهوووا مووووا   يووودركل  وهووووم أصوووحاّبا وأبطاهلووووا  ويل

 لصوودور.ذلك إىلأعمووا  ا القلوولب وربووآت الضوومائر ويكشوو  للنوولر األسوورار والنوولااي وااوولا  املسووتكن  يف
طبواع    والتلاء ال  والنفامجال التصلير،وقلته،وحرارته،مع التهكم القاصم،والتصلير الساخر للج  واال 

 ني.س امليمنمللحك لإلميان والشجاع  والصث والثق  يف نفل ومع ا؟الل الرائع والتصلير ا
ن  ولك.فحسوووه   يف وسووو  أول وووك الوووذين عاصوووروا احلووواقّ وكووواهدو  -إن الووونا القووورآين معووود للعمووول 

ا واجهوحل القوا كلمومعود للعمول يف الونفك البشوري  إن.كذلك للعمل يف كل وس  بعد ذلك ويف كول  ري 
  ا يف ا؟ماعووويت عمووول ّبوووبنفك القووولة الووو.الطليلووو ،والبي ات املنلعووو  مثووول ذلوووك احلووواقّ أو كوووبهه يف اهلمووواق

 األوىل.
نوووا تنفوووت  ه.ول مرةأو  يفهوووم النصووولص القرآنيووو  حووو  الفهوووم إ  مووون يلاجوووه مثووول الظووورو  الووويت واجهتهوووا 

لنصولص مون  ل تلوك اوهنا تتحل .النصلص عن رصيدها املذخلر،وتتفت  القللب  قرا  مضامينها الكامل 
ئوووووووو  تنتفخ خال.وتنتفخ األحووووووووداّ واللقووووووووائع املصوووووووولرة فيهووووووووا.ر إىل قوووووووولى وناقوووووووواتكلمووووووووات وسووووووووطل 

 مْي.قع وعا  الضا  اللاعحي ،ملحي ،قافع ،قافق ،تعمل يف واقع احلياة،وتدفع ّبا إىل حرك  حقيقي ،يف 
يف  إ ووا هوول رصوويد موون احليليوو  الدافعوو  وإُيوواء متجوودق.وكفووى ..إن القوورآن لوويك كتووااب للووتالوة و  للثقافوو  .

امللاقوووووو  واحلوووووولاقّ  ونصلصووووووه مهيووووووأة للعموووووول يف كوووووول حلظوووووو ،مَّت وجوووووود القلووووووه الووووووذي يتعووووووان  معووووووه 
ويتجاوب،ووجد الظر  الذي يطل  الطاق  املكنلن  يف تلك النصلص ذات السر العجيه  وإن ا نسوان 

حك إليه  وا ليقرأ النا القرآين م ات املرات مث يق  امللق ،أو يلاجه احلاقّ،فإذا النا القرآين جديد،يل 
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  يول  مون قوب  ق ،وايوه علوى السويال احلوائر،ويفيت يف املشوكل  املعقدة،ويكشو  الطريو  ااايف،ويرسوم 
ا عوووا  القاصووود،ويفكء ابلقلوووه إىل اليقوووني ا؟وووازم يف األمووور الوووذي يلاجهوووه،وإىل ا نم نوووان العميووو .وليك 

 ذلك لغْي القرآن يف قدمي و  حدية.
 ق عوونهم ا؟وويار لوويهم أن عية عوون حوواقّ األحووزاب بتووذكْي املوويمنني بنعموو  اّلِل يبوودأ السوويا  القوورآين احلوود

بيعووووو  ذلوووووك ناألوىل  ومن مث امووووول يف اهليووووو .الوووووذي هوووووِم أن يستأصووووولهم،لل  عووووولن اّلِل وتووووودبْي  اللطيووووو 
 طلووووه إلوووويهم أنم ّبا،ويلتثز نعموووو  اّلِل الوووويت يووووذكره.احلاقّ،وبوووودء  ووايتووووه،قبل تفصوووويله وعوووورم ملاقفووووه

 اعوووو  الكووووافرينند ،وعوووودم وها وليظهوووور أن اّلِل الووووذي ذموووور املوووويمنني ابتبوووواع وحيووووه،والتلكل عليووووه وحيتووووذكر 
لَّووِذيَن ا اي أَيُوَهووا »:نووافقنيواملنووافقني،هل الووذي ُيمووك القووائمني علووى قعلتووه ومنهجووه،من عوودوان الكووافرين وامل

ُ ِ وا تَوْعَملُولَن توَ ْم رُيوا  َوُجنُولقا  َ ْ نا َعلَوْيهِ َأْرَسولْ لق ،فَ آَمُنلا اذُْكوُروا نِْعَموَ  اّللَِّ َعلَوْيُكْم ِإْذ جواَءْتُكْم ُجنُ  َرْوها،وَكواَن اّللَّ
ء جنوولق جمووك.  فيهووا .اصوور احلا وو..وهكووذا يرسووم يف هووذ  البووداءة اجململوو  بودء املعركوو  وختامها،والعن« َبِصوْيا  

 األعداء.
 م.،وبصر  بعملهّلِل ّبم املرتب  بعلم اونصر اّللِ .وإرسال ري  اّلِل وجنلق  اليت   يرها امليمنلن

ْنُكْم َوِإْذ زاَغوووحِل ِموووْن َأْسوووَفَل ْم َوِموووِإْذ جوووا ُُكْم ِموووْن فَوووْلِقكُ »:مث ذخووذ بعووود هوووذا ا مجوووال يف التفصوويل والتصووولير
َوِإْذ .زُْلزِلُووولا زِلْوووزا   َكوووِديدا  ُمْيِمنُووولَن وَ ُتلِوووَك الْ ُهنالِوووَك ابوْ .ظُُنلانَ اأْلَْبصووواُر،َوبَوَلَغحِل اْلُقلُووولُب احْلَنووواِجَر،َوَتظُُنلَن اِبّللَِّ ال

ُ وَ امووا َوَعووَداَن :يَوُقوولُل اْلُمنوواِفُقلَن َوالَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمَرم   ُهمْ َوِإْذ قالَووحلْ . َّ غُووُرورا  َرُسووللُُه إِ ّللَّ اي أَْهووَل : نائَِفوو   ِموونوْ
ُهُم اَوَيْسَتْأِذُن فَ .يَوْثِرَب   ُمقاَم َلُكْم فَاْرِجُعلا ِإْن يُرِيوُدوَن .َعوْلرَة  َوموا ِهوَك بِ  -ِإنَّ بُوُيلتَنا َعوْلرَة  :،يَوُقلُللنَ لنَِّلَّ رِي   ِمنوْ

 « ..ِإ َّ ِفرارا  
يهوا وقود أنبو  عل.امن أهله إوا صلرة اهللل الذي روع املدين ،والكرب الذي مشلها،والذي   ينج منه أحد

م حتلوو  فل.سووفلهامن أعالهووا وموون أ.ريظوو  موون كوول جانووهاملشووركلن موون قووريا وغطفووان واليهوولق موون بووب ق
 لب،ولنهووووواالشووووعلر ابلكووووورب واهلووووولل يف قلوووووه عوووون قلوووووه وإ وووووا الوووووذي اختلوووو  هووووول اسوووووتجاب  تلوووووك القل

ن امال وا متحوووواكوووو  بووووتالء ا ومن مث كووووان .ابّلِل،وسووووللكها يف الشدة،وتصوووولراهتا للقوووويم واألسووووباب والنتووووائج
 فقني حا ا   ترقق فيه.ققيقا.والتمييز بني امليمنني واملنا

ا  مون منوا كأننوا نور ايال أماوننظر اليولم فنورى امللقو  بكول  اتوه،وكل انفعا توه،وكل خلجاتوه،وكل حركاتوه،م
 خالل هذا النا القصْي.

 « ..مْ  ِمْنكُ ِإْذ جا ُُكْم ِمْن فَوْلِقُكْم َوِمْن َأْسَفلَ »:ننظر فنرى امللق  من خارجه
وهول تعبوْي مصولر ..« رَ ُب احْلَنواجِ اْلُقلُول  َوِإْذ زاَغوحِل اأْلَْبصواُر َوبَوَلغَوحلِ »:النفولسمث ننظر فنرى أيور امللقو  يف 

 حلال  اال  والكرب  والضي ،ير ها  الم  اللجل  وحركات القللب.
 املشوووواعر   ا ضووووطراب يفترسووووم حالوووو ويوووودعها جمملوووو .و  يفصوووول هووووذ  الظنلن..« َوَتظُنُوووولَن اِبّللَِّ الظُنُوووولانَ »

 ا ،وذهاّبا كل مذهه،واختال  التصلرات يف كَّت القللب.واال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3476 

زُْلزِلُووولا زِلْوووزا   ْيِمنُووولَن وَ َك اْلمُ ُهنالِوووَك ابْوُتلِووو»:مث تزيووود  وووات امللقووو  بروزا،وتزيووود خصوووائا اهلووولل فيوووه وضووولحا
 واهللل الذي يزلزل امليمنني   بد أن يكلن هل  مروعا رعيبا...« َكِديدا  

ابون  دو أبول سوفيانينهم،فيغوبكان ليلنا ابانود  ووارا وكوان املشوركلن يتنواوبلن : قال حممد بن مسلم  وغْي 
ة ابوون أيب يغوودو هبووْي حوورب يف أصووحابه يلما،ويغوودو خالوود بوون اللليوود يلما،ويغوودو عموورو بوون العوواص يلما،و 

خوووا  لوووبالء و حَّت عظوووم ا.ويغووودو ضووورار بووون ااطووواب يلموووا.وهوووه يلما،ويغووودو عكرمووو  بووون أيب جهووول يلما
 لفا كديدا.الناس خ

 - وعبأ رسوولل اّللِ لن سووحرا،مث وا  املشوورك:قووال.ويصوولر حووال املسوولمني مووا روا  املقريووزي يف إمتوواع األ اع
-  أصووحابه فقووواتللا يووولمهم إىل هووولِي مووون الليل،ومووا يقووودر رسووولل اّلِل- - حووود مووون املسووولمني أن و  أ

  عشوواء فجعوول و عصوور و  مغوورب علووى صووالة لهوور و   - -وما قوودر رسوولل اّلِل .يزولوولا موون ملضووعهم
 :أصحابه يقلللن

و  أان واّلِل مووا صووليحل  حووَّت كشوو  اّلِل املشووركني،ورجع كوول موون الفووريقني .اي رسوولل اّلِل مووا صوولينا  فيقوولل
 -إىل منزلوووه،وقام أسووويد بووون حضوووْي يف موووائتني علوووى كوووفْي اانووود ،فكرت خيووول للمشوووركني يطلبووولن غووورة 

ساع ،فزر  وحشى الطفيل بن النعمان بن خنساء األنصاري السولمك فناوكهم  -وعليها خالد بن اللليد 
َكووَغَلَنا اْلُمْشوورُِكلَن يوَووْلَم اأَلْحووزَاِب :َعووْن َعلِووكِ  ، قَوواَل  . حوود -رضووك اّلِل عنووه  - زرا ،فقتلووه كمووا قتوول محووزة 

ُ قُوبُ :، َصالُة اْلُلْسَطى  1923َعْن َصالِة اْلُلْسَطى  لَرُهْم َوبُوُيلهَتُْم َوَأْجَلافَوُهْم اَنر ا ".َصالُة اْلَعْصِر ، َمَا اّللَّ
َوووا :أََموووْراَن ُعبَوْيوووَدَة أَْن َيْسوووَأَل َعِلي وووا ، َعوووْن َصوووالِة اْلُلْسوووَطى ، َفَسوووأََلُه فَوَقووواَل :وَعووْن زِرِ  ، قَووواَل  ُكْنوووحُل َأْحَسوووُه َأوَّ

ْعوووحُل َرُسووولَل اّللَِّ  َكوووَغُللاَن َعوووْن َصوووالِة اْلُلْسوووَطى ، َصوووالِة :، يَوُقووولُل يوَوووْلَم اأَلْحوووزَاِب َصوووالُة اْلَفْجوووِر ، َحوووَّتَّ  َِ
ُ قُوُبلَرُهْم َوَأْجَلافَوُهْم اَنر ا "  ..  .1924اْلَعْصِر ، َمَا اّللَّ

فكانحل .و  يشووعر بعضووهم بووبعخ،و  يظنوولن إ  أوووم العوودو -وخرجووحل نليعتووان للمسوولمني لوويال فالتقتووا 
فقوووال .فكووو  بعضوووهم عووون بعخ1925«   ينصووورون.حوووم»مث انقوا بشوووعار ا سوووالم  .بيووونهم جراحووو  وقتووول

 « ..جراحكم يف سبيل اّلِل ومن قتل منكم فإنه كهيد»:- -رسلل اّلِل 

                                                 
 ووذ عوون صووالة العصوور.والظاهر أن ذلووك تكرر.فموورة كووغل عوون العصوور فقووال ذلووك إ ووا كووغل يلم--يف حوودية جووابر أن رسوولل اّللِ  -1923

  الدعاء.ومرة كغل عن تلك الصللات كلها .. ) السيد رمحه هللا (
 ( صحي 390و389[)190/ 1مسند أيب يعلى امللصلك مشكل ] - 1924

ُك َوَذلِووَك قَوْبووَل أَْن يَوْنووزَِل ِ  ِة الُظْهووِر َحووَّتَّ َغَربَووحِل الشَّوومْ َدِ  َعووْن َصووالَ َم اْاَْنووْشوورُِكلَن يوَوولْ وَعووْن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َأىِب َسووِعيد  َعووْن أَبِيووِه قَوواَل َكووَغَلَنا اْلمُ 
ُ اْلُمووْيِمِننَي اْلقِ  ُ َعووزَّ َوَجوولَّ )وََكَفوى اّللَّ َم ِلَصوواَلِة الُظْهووِر َفَصووالََّها َكَمووا َكوواَن ُيَصوولِِيَها اَل   فَأَقَوابِوو --ّللَِّ َأَمَر َرُسوولُل اتَوواَل( فَوواْلِقتَواِل َمووا نوَووَزَل فَووأَنْوَزَل اّللَّ

 3ملكنووووز ]ا -ِتَها.سوووونن النسووووائكَها َكَمووووا َكوووواَن ُيَصوووولِِيَها ِلَلقْ َمْغووووِرِب َفَصووووالَّ ذََّن لِلْ أَ ِلَلْقِتَهووووا مُثَّ أَقَوووواَم لِْلَعْصووووِر َفَصووووالََّها َكَمووووا َكوووواَن ُيَصوووولِِيَها ِلَلْقِتَهووووا مُثَّ 
  ( صحي 668[)51/

قَواَل :َموا أُرَاُهوُم اللَّيوْلَوَ  ِإ َّ َسويُوبَويُِِتلَنُكْم فَوِإْن فَوَعلُولا َفِشوَعارُُكْم حوم  َ يُوْنَصُروَن.مسوند أمحود ، َعوِن النَّوِلِِ َعْن َرُجول  ِموْن َأْصوَحاِب النَّوِلِِ  - 1925
 صحي  16732( 16615[)684/ 5)عا  الكته( ]
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ولقد كان أكد الكرب على املسلمني،وهم حمصلرون ابملشركني قاخل ااند ،ذلك الذي كوان ايو هم مون 
قخ علووويهم املشوووركلن مووون فلوووم يكلنووولا ذمنووولن يف أيووو  حلظووو  أن يووون.انتقوووام بوووب قريظووو  علووويهم مووون خلفهم

اانووود ،وأن ايووول علووويهم يهووولق،وهم قلووو  بوووني هوووذ  ا؟مووولع،اليت جووواءت بنيووو  است صووواهلم يف معركووو  حا ووو  
َوِإْذ يَوُقوولُل اْلُمنوواِفُقلَن »:أخْية.ذلووك كلووه إىل مووا كووان موون كيوود املنووافقني واملوورجفني يف املدينوو  وبووني الصووفل 

ُ َوَرُسللُُه ِإ َّ ُغُرورا  ما وَ :َوالَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمَرم    .. 1926«َعَداَن اّللَّ
وهوم آمنولن    نفلسوهمفقد وجد هي ء يف الكرب املزلزل،والشدة اهلخذة ابانا  فرص  للكش  عون خبيثو

ن ه،وهم مطم نول وعود رسوللمن أن يللمهم أحد وفرص  للتلهني والتخذيل وبة الشك والريب  يف وعد اّلِل و 
نطقيوولن مووع ع هووذا موهم موو.فوواللاقع بظوواهر  يصوودقهم يف التوولهني والتشووكيك.نأن ذخووذهم أحوود  ووا يقللل 

يعوا   يثبووحل لسووهم ترو أنفسوهم ومشواعرهم فوواهللل قود أزا  عوونهم ذلوك السووتار الرقيو  موون التجمول،وروع نف
رجفني ملنووافقني واملووهووي ء ا لووه إميوواوم املهلهوول  فجهووروا  قيقوو  مووا يشووعرون غووْي مبقووني و  متجملووني  ومثوول

 ائملن يف كل مجاع  وملقفهم يف الشدة هل ملق  إخلاوم هي ء.ق
َل يَوثْووِرَب   اي أَْهوو:ُهمْ َفوو   ِموونوْ َوِإْذ قالَووحْل نائِ »فهووم  وولذج مكوورر يف األجيووال وا؟ماعووات علووى موودار الزمووان  

إقووامتهم  أن يلهتم، جوو لقة إىل ب..فهووم ُيرضولن أهوول املدينوو  علوى توور  الصوفل ،والع« ُمقواَم َلُكووْم فَواْرِجُعلا
 ك قعولة خبيثو وهو.ئهوم .أمام ااند  مرابطني هكوذا،  ملضوع هلوا و  حمول،وبيلهتم معرضو  للخطور مون ورا
اهلووووووولل حموووووود  و  وااطر.شيت النفوووووولس موووووون الثغوووووورة الضوووووووعيف  فيهووووووا،يغرة ااوووووول  علووووووى النسووووووواء والووووووذراري

ُهُم ال»جوووام ،والظنلن   تثبوووحل و  تسوووتقر   ذنلن ..يسوووتأ« ُيلتَنوووا َعوووْلرَة  بوُ ِإنَّ :للُووولنَ ،يَوقُ نَِّلَّ َوَيْسوووَتْأِذُن َفرِيووو   ِمووونوْ
 م وك  بال محاي .. ج  أن بيلهتم مكشلف  للعدو

 « ..ة  َوما ِهَك بَِعْلرَ »:وهنا يكش  القرآن عن احلقيق ،وارقهم من العذر واحلج 
 « ..ارا  ِفر  ِإْن يُرِيُدوَن ِإ َّ »:ويضبطهم متلبسني ابلكذب وا حتيال وا؟  والفرار

 ،ولويك قار«بُوُيلتَنوا َعوْلرَة   ِإنَّ »:يقلللن - -وقد روي أن بب حاري  بعثحل  وس بن قيظك إىل رسلل اّلِل 
قوران،فنمنوووع  إىل نرجوووعلووويك بيننووا وبوووني غطفوووان أحووود يوورقهم عنا،فوووأذن لنوووا فل.موون قور األنصوووار مثووول قوران

 موووا إان واّللِ . شذن هلوووماي رسووولل اّلِل  :الفبلووو  سوووعد بووون معووواذ ذلوووك فقووو - -فأذن هلوووم .ذرارينوووا ونسووواءان
يوُدوَن ِإْن يُرِ »:ووملقورآن  افرقهم ..فهكذا كان أول ك الذين اوبهم .أصابنا وإايهم كدة إ  صنعلا هكذا .

 « ..ِإ َّ ِفرارا  
 نقي المنافقين المهد ونشاطهم عند ال انة 15 - 14الدرس الثاني:

ي  سووم صوولرة نفسوويق  لْي . املصوولرة مللقوو  البلبلوو  والفووزع واملراوغوو ويقوو  السوويا  عنوود هووذ  اللقطوو  الفنيوو 
،وا سووووتعداق لر القلهصوووولرة نفسووووي  قاخليوووو  لوووولهن العقيوووودة،وخ.هلووووي ء املنووووافقني والووووذين يف قلوووولّبم مرم

 :و  متجملني لشكء،لالنسالن من الص   جرق مصاقف  غْي مبقني على ككء
                                                 

 [381/ 4العباق ]سبل اهلدى والركاق يف سْية خْي  - 1926
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َنَ  َوَلْل ُقِخَلحْل َعَلْيِهْم ِمْن أَْقط»  « ..ثُلا ِّبا ِإ َّ َيِسْيا  ،َوما تَوَلبوَّ تَوْلهاهَل ارِها،مُثَّ ُسِ ُللا اْلِفتوْ
فزع،فووااطر كوورب والومهما يكوون ال.ذلووك كووان كووأوم واألعووداء بعوود خووارج املدينوو  و  تقووتحم علوويهم بعوود

نَوو َ لا اْلفِ ِ لُ مُثَّ ُسوو».املتلقووع غووْي ااطوور اللاقع،فأمووا لوول وقووع واقتحمووحل علوويهم املدينوو  موون أنرافهووا . ونلبووحل « توْ
قلويال مونهم  اللقوحل،أو إ  مون« ِليال  قَ ِإ َّ »سراعا غْي متلبثني،و  م ققين « هَلتَوْلها»إليهم الرقة عن قينهم 

مر حل وهول جو  غوا    تثبويتلبثلن كوي ا موا قبول أن يسوتجيبلا ويستسولملا ويرتودوا كفوارا  فهوك عقيودة واهنو
ذا هو مث يصومهم بعود.كشفهم القرآن ويق  نفلسهم عاري  من كل سوتار .  ميلكلن معه مقاوم   هكذا ي

لا مووع اّلِل    يرعووومع موونف مووع اّلِل الووذي عاهوودو  موون قبوول علووى غووْي هووذا مث.بوونقخ العهوود وخلوو  اللعوود
 «.   ّللَِّ َمْسيُ اكاَن َعْهُد َو .ابرَ َوَلَقْد كانُلا عاَهُدوا اّللََّ ِمْن قَوْبُل   يُوَلُللَن اأْلَقْ »:عهدا

ب بويلم أحود موع  ن يفشللاهم بنل حاري ،وهم الذين  لا أ:قال ابن هشام من رواي  ابن إسحا  يف السْية
أعطووووولا مووووون  م الوووووذيفوووووذكر هلووووو.مث عاهووووودوا اّلِل أ  يعووووولقوا ملثلهوووووا أبدا.سووووولم  حوووووني  توووووا ابلفشووووول يلمهوووووا

وكان ذلووك .شوولاقووه الفم موون عل أنفسووهم.فأما يوولم أحوود فقوود تووداركهم اّلِل برمحتووه ورعايته،ويبتهم،وعصوومه
القرآن بووو  الكافيووو ،فل،والتجر فأموووا اليلم،وبعووود الوووزمن الطلي.قرسوووا مووون قروس ال بيووو  يف أوائووول العهووود اب؟هاق

 يلاجههم هذ  امللاجه  العنيف .
 ال رار ا يدفع أمر هللا وا يطيل الممر 17 - 16الدرس الثالث:

ن يقوورر القوورآ - مون الفووزع بتغوواء النجوواة مون ااطوور واألمووانوهوم أمووام العهوود املنقولم ا -وعنود هووذا املقطووع 
َلْن :قُولْ »:والفورار قوخ العهودإحدى القيم الباقي  اليت يقررها يف أواوا ويصح  التصولر الوذي يودعلهم إىل ن

َفَعُكُم اْلِفووراُر ِإْن فَوووَرْرمُتْ ِمووَن اْلَمووْلِت أَِو اْلَقْتووِل وَ  َذا الَّووِذي يَوْعِصووُمُكْم ِمووَن اّللَِّ  َمنْ :قُوولْ .يال   ِإ َّ قَلِ ُاَتوَّعُوولنَ  ِإذا   يوَوونوْ
ُدوَن هلَُ   « .. َولِي ا َو  َنِصْيا   ُقوِن اّللَِّ ْم ِمنْ ِإْن أَراَق ِبُكْم ُسلءا  أَْو أَراَق ِبُكْم َرمْحَ   َو  اَِ

 إىل النهايووووو ا ينتهك ّبوووووإن قووووودر اّلِل هووووول املسووووويطر علوووووى األحوووووداّ واملصوووووائر،يدفعها يف الطريووووو  املرسووووولم،و 
رار ولن ينفووع الفوو. يسووتأخرانتلموو .وامللت أو القتوول قوودر   مفوور موون لقائووه،يف ملعوود ،  يسووتقدم حلظوو  و 

 يفوكوول ملعوود  .يهعوود  القر فووإذا فووروا فووإوم مالقوولن حووتفهم املكتوولب،يف مل .يف قفووع القوودر انتوولم عوون فارِ 
لءا أم ء أراق ّبوم سوسولا.شي تهمن ُيلل قون نفاذ مالدنيا قريه،وكل متاع فيها قليل و  عاصم من اّلِل و  

ستسووووووووالم ّلِل.فا اأراق ّبووووووووم رمحوووووووو ،و  موووووووولىل هلووووووووم و  نصووووووووْي،من قون اّلِل،ُيموووووووويهم وميوووووووونعهم موووووووون قوووووووودر 
لتلكل ألموووور إليووووه،واا ورجع.اءواللفاء اللفوووواء ابلعهوووود مووووع اّلِل،يف السووووراء والضوووور .والطاع  الطاعوووو .ا ستسووووالم
  ما يشاء.مث يفعل اّللِ .الكامل عليه

 صور من ر  للمنافقين وأفمال مرذولة لهم 20 - 18الدرس الرابع:

ويقللووولن .مث يسوووتطرق إىل تقريووور علوووم اّلِل ابملعلقني،الوووذين يقعووودون عووون ا؟هووواق ويووودعلن غوووْيهم إىل القعلق
ك تثوووْي الضوووح -علوووى صووودقها  -وهك .ويرسوووم هلوووم صووولرة نفسوووي  مبدعووو ..«   ُمقووواَم َلُكوووْم فَووواْرِجُعلا»:هلوووم

يف سوووووووواع  .صوووووووولرة للجوووووووو  وا نزواء،والفووووووووزع واهللووووووووع.والسووووووووخري  موووووووون هووووووووذا النموووووووولذج املكوووووووورور يف الناس
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وا؟زع .والشوووو  علووووى ااووووْي والضوووون ببووووذل أي جهوووود فيووووه.وا نتفاش وسووووالن  اللسووووان عنوووود الرخاء.الشوووودة
دعووو    والتعبووْي القووورآين يرسووم هوووذ  الصوولرة يف ملسوووات فنيوو  مب.وا ضووطراب عنووود توولهم ااطووور موون بعيووود .

ُ اْلُمَعوووووولِِِقنَي ِموووووووْنُكْم َواْلقوووووووائِِلنَي »:سووووووبيل إىل اسوووووووتبداهلا أو ترمجتهووووووا يف غوووووووْي سووووووياقها املعجوووووووز قَووووووْد يَوْعلَوووووووُم اّللَّ
ْخوولاِوِمْ  ُروَن إِلَْيووَك تَووُدوُر فَووِإذا جوواَء اْاَووْلُ  رَأَيْوووتَوُهْم يَوْنظُوو.َأِكووحَّ   َعَلْيُكمْ .َهُلمَّ إِلَْينووا،َو  َذْتُوولَن اْلبَووْأَس ِإ َّ قَِليال  :ِ ِ

أُول ِوَك .َأِكوحَّ   َعلَوى ااَْْْيِ .فَِإذا َذَهَه اْاَْلُ  َسَلُقلُكْم ِ َْلِسوَن   ِحداق  .أَْعيُونُوُهْم َكالَِّذي يُوْغشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْلتِ 
ُ أَْعموواهَلُْم وَكوواَن ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ َيِسْيا   َوِإْن َذِْت اأْلَْحووزاُب .َسووُبلَن اأْلَْحووزاَب َ ْ يَووْذَهُبلاُيَْ .َ ْ يُوْيِمنُوولا فَووَأْحَبَ  اّللَّ

ُْم ابُقوَن يف اأْلَْعراِب َيْس َوُللَن َعْن أَنْباِئُكمْ   « ..َوَلْل كانُلا ِفيُكْم ما قاتَوُللا ِإ َّ قَِليال  .يَوَلُقوا َلْل َأوَّ
ماعوووووو  صووووووفل  ا؟ ابلتخووووووذيل يفويبوووووودأ هووووووذا الوووووونا بتقريوووووور علووووووم اّلِل امليكوووووود ابملعوووووولقني الووووووذين يسووووووعلن 

فهم .ا؟هوواق إ  ملامووا و  يشووهدون« قَلِوويال   َو  َذْتُوولَن اْلبَوْأَس ِإ َّ »الذين يوودعلن إخوولاوم إىل القعوولق .املسولم 
 مكشلفلن لعلم اّلِل،ومكرهم مكشل .

زازة علوووووى كوووووففوووووك نفلسوووووهم  « أكوووووح  علووووويكم»:مث شخوووووذ الريشووووو  املعجوووووزة يف رسوووووم  وووووات هوووووذا النمووووولذج
 اء.كزازة اب؟هد وكزازة ابملال،وكزازة يف العلان  واملشاعر على السل .سلمنيامل
 « ..شى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْلتِ الَِّذي يُوغْ نُوُهْم كَ فَِإذا جاَء اْاَْلُ  رَأَيْوتَوُهْم يَوْنظُُروَن إِلَْيَك َتُدوُر أَْعيوُ  »

  مووون السوووخري ه مضوووحك ،تثْيوهوووك صووولرة كاخص ،واضوووح  املالم ،متحركووو  ا؟ووولار ،وهك يف اللقوووحل ذاتووو
أكووود إترة اووولار  و اهوووذا الصووون  ا؟بان،الوووذي تنطووو  أوصووواله وجلارحوووه يف حلظووو  ااووول  اب؟ووو  املووورتعا 

«    ِحوووداق  ْم ِ َْلِسووونَ َلُقلكُ فَوووِإذا َذَهوووَه اْاَوووْلُ  َسووو»:للسوووخري  صووولرهتم بعووود أن يوووذهه ااووول  واوووكء األمووون
عوووووود ،ونفشوووووولا با رتعاش،وانتفخووووووحل أوقاجهووووووم ابلعظم ..فخرجوووووولا موووووون ا؟حلر،وارتفعووووووحل أصوووووولاهتم بعوووووود 

ع  عمال،والشوووجاضووول يف األا نزواء،واقعووولا يف غوووْي حياء،موووا كووواء هلوووم ا قعووواء،من الوووبالء يف القتوووال والف
 « ..َأِكحَّ   َعَلى ااَْْْيِ »:وا ستبسال ..مث هم

خ وكول ذلوك ء العوريقعوافال يبذللن للخْي كوي ا مون نواقتهم وجهودهم وأمولاهلم وأنفسوهم موع كول ذلوك ا 
وهل .قائمووا ل ملجوولقفه.التووبج  ونوولل اللسووان  وهووذا النموولذج موون النوواس   ينقطووع يف جيوول و  يف قبيوول

ا  كوووودة وهل جبووووان صووووامحل منووووزو حيثمووووا كووووان هنوووو.كووووجاع فصووووي  ابرز حيثمووووا كووووان هنووووا  أموووون ورخوووواء
ِمنُوولا َك َ ْ يُويْ أُول ِوو» لسووان ااووْي وأهوول ااووْي،  ينوواهلم موونهم إ  سووالن  ال وهوول كووحي  خبيوول علووى.وخل 

ُ أَْعماهَلُمْ  ميوان،و  هتتود بنولر ،و  هوا بشاكو  ا   ختالط العلو  أن قلولّبم...فهذ  هك العلو  األوىل« فََأْحَبَ  اّللَّ
ُ أَْعماهَلُمْ »تسلك منهجه. كواَن ذلِوَك َو »لويك هنوا . ا  األصويلو  ينجحولا ألن عنصور النجو..« فََأْحَبَ  اّللَّ

فيمضوك الونا  يولم األحوزاب   ..فأموا..وليك هنالك عسْي على اّلِل،وكان أمر اّلِل مفعول « ى اّللَِّ َيِسْيا  َعلَ 
 نفهووووووووووووم مووووووووووووا يزالوووووووووووول « ..َُيَْسووووووووووووُبلَن اأْلَْحووووووووووووزاَب َ ْ يَووووووووووووْذَهُبلا»:يف تصووووووووووووليرهم صوووووووووووولرة مضووووووووووووحك  زريوووووووووووو 

ل ،وجوواء ذهووه اا يرتعشوولن،ويتخاذللن،وحِذللن  وذبوولن أن يصوودقلا أن األحووزاب قوود ذهبحل،وأنووه قوود
ُْم ابُقوَن يف »األمان    « ..لَن َعْن أَنْباِئُكمْ اِب َيْس َولُ اأْلَْعر  َوِإْن َذِْت اأْلَْحزاُب يَوَلُقوا َلْل َأوَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3480 

   بنوواء لوول أووومي ء ا؟هوواي للسووخري   واي للتصوولير الووزري  واي للصوولرة املضووحك   وإن ذت األحووزاب يوولق 
دينو  يف اركلن أهول امليو ،  يشوويتمنلن أن لول كوانلا مون أعوراب الباق.من األايم يكلنلا من أهل املدين  يلما

 سويال الغريوه يسأللن عنوهإ ا هم اهللنه،و .ما اري عند أهلها -حَّت  -و  يعلملن .حياة و  يف مصْي
 أووومضووحك ،مع منيووات املعوون الغريووه  مبالغوو  يف البعوود وا نفصووال،والنجاة موون األهوولال  يتمنوولن هووذ  األ

  هللووع موون بعيوودالفووزع واقاعدون،بعيوودون عوون املعركوو ،  يتعرضوولن هلووا مباكوورة إ ووا هوول ااوول  موون بعيوود  و 
 « ..َوَلْل كانُلا ِفيُكْم ما قاتَوُللا ِإ َّ قَِليال  »

 الحسن بالرسول عليه السالا ااقاداء  21الدرس الخامس:

الناكوو   يف   سووالمي اان عائشووا يف ا؟ماعوو  صوولرة ذلووك النموولذج الووذي كوو.وّبووذا ااوو  ينتهووك رسووم الصلرة
رسوم الصولرة  ينتهوك.. بنفك املالمو ،وذات السومات.املدين  والذي ما يزال يتكورر يف كول جيول وكول قبيول

ّلِل وعلوووووى اانوووووه علوووووى وقووووود تركوووووحل يف النفووووولس ا حتقوووووار هلوووووذا النملذج،والسوووووخري  منوووووه،وا بتعاق عنه،وهل 
لرهتم صووولك كانوووحل يف قلووولّبم مووورم واملووورجفني يف الصوووفل ،وت الناس.ذلوووك كوووان حوووال املنوووافقني والوووذين

الوك كانوحل هن.ي و  .لرة الرقالرقي  .ولكن اهللل والكرب والشدة والضي    هلل الناس مجيعا إىل هذ  الص
ر سووتيقن  موون نصوواّلِل،م صوولرة وضووي   يف وسوو  الظالم،مطم نوو  يف وسوو  الزلزال،وايقوو  ابّلِل،راضووي  بقضوواء

 كان من خل  وبلبل  واضطراب.  اّلِل،بعد كل ما
 . -ويبدأ السيا  هذ  الصلرة اللضي   برسلل اّلِل 

َ َوالْ ْرُجلا ايوَ َلَقْد كاَن َلُكْم يف َرُسلِل اّللَِّ أُْسَلة  َحَسَن   ِلَمْن كاَن  » َ َكِثْيا  يَوْلَم اهْلِخَر،َوذََكَر اّللَّ  « ..ّللَّ
مصودر ألموان للمسلمني،و لل املرعوه والضوي  اجملهد،مثابو  اعلوى الورغم مون اهلو - -وقد كوان رسولل اّلِل 

رسووم لقووواقة ا؟ماعوووات يف هوووذا احلوواقّ الضوووخم ملوووا ي - -وإن قراسوو  ملقفوووه .الثقوو  والرجووواء وا نم نوووان
كر ة الطيبوو  ويووذ سووه القوودو واحلركووات نووريقهم وفيووه أسوولة حسوون  ملوون كووان يرجوول اّلِل واليوولم اهلخوور وتطلووه نف

 اّلِل و  ينسا .
 ابلتفصيل. نتناوله إذ كنا    لك هنا أن.سن أن نلم بلمحات من هذا امللق  على سبيل املثالوُي

ل ابملسوووحاة،وُيم يضووورب ابلفوووأس،وار  الووو اب.يعمووول يف اانووود  مووع املسلمني - -خوورج رسووولل اّلِل 
ل جيوع  فيشواركهم امل،ينواء العويرفع صلته مع املرعزين،وهم يرفعلن أصلاهتم ابلرجوز يف أ.ال اب يف املكتل

ه سووووولمني ا وووووكان هنوووووا  رجووووول مووووون امل:وقووووود كوووووانلا يتغنووووولن  غوووووان سووووواذج  مووووون وحوووووك احلووووولاقّ ا؟اريووووو 
 مجاعووووو  ّبوووووذا الرجوووووز فووووورا  العوووووامللن يف اانووووود  يغنووووولن.ا وووووه،و ا  عمرا - -جعيووووول،فكر  رسووووولل اّلِل 

 :الساذج
  ا  من بعد جعيل عمرا وكان للبائك يلما لهرا

قوووال « لهووور»بكلمووو   وإذا موووروا.«عمووورا»:- -،قوووال رسووولل اّلِل «عمووورو»جيعهم بكلمووو  فوووإذا موووروا يف تووور 
 «.لهرا»:- -رسلل اّلِل 
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لفوووووأس،وار  بينهم،يضووووورب اب - -ولنوووووا أن نتصووووولر هوووووذا ا؟ووووول الوووووذي يعمووووول فيوووووه املسلملن،والرسووووولل 
احهوم ا ا؟ول يف أرو هوذطلقها ولنا أن نتصلر أي  ناق  ي.ابملسحاة،وُيمل يف املكتل،ويرجع معهم هذا الغناء

 وأي ينبلع يتفجر يف كياوم ابلرضى واحلماس  والثق  وا عتزاز.
َّ َوأاََن :قَوواَل َزيْووُد بْووُن َتِبحل  :َعووْن َُيْووىَي بْووِن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َسووْعِد بْووِن ُزرَارََة،قَالَ  َكانَووحْل َوقْوَعووُ  بُوَعووا

وََكواَن َزيْوُد بْوُن َتبِوحل  َيْكتُوُه :قَواَل ابْوُن ُعَمرَ -:خِبَْمِك ِسِننيَ  حْل قَوْبَل ِهْجرَِة َرُسلِل اّللَِّ اْبُن ِسحلِِ ِسِننَي،وََكانَ 
يع وا ِكتَواَب اْلَعَربِيَّوِ ،وَِكَتاَب اْلِعْثَانِيَّوِ ،َوأَوَُّل َمْشوَهد  َكوِهَدُ  َزيْوُد بْوُن َتبِوحل  َمو اْاَْنوَدُ   َع َرُسولِل اّللَِّ اْلِكَتاَبنْيَ مجَِ

ُقوُل الوُ َاَب يَوْلَم ِوذ  َموَع اْلُمْسوِلِمنَي،فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ  أََموا ِإنَّوُه نِْعوَم : َوُهَل اْبُن مَخَْك َعْشورََة َسوَن  ،وََكاَن فِويَمْن يَونوْ
،فََأَخوَذ ِسو َناُ  يَوْلَمِ ذ ،فَوْرَقَد،َفَجاَء ُعَمارَُة بْوُن َحْزم  اَي :الَحُه َوُهوَل  َ َيْشوُعُر،فَوَقاَل َرُسولُل اّللَِّ اْلُغالُم،َوَغَلبَوْتُه َعيوْ

َمْن َلُه ِعْلم  ِبِسوالِ  َهوَذا اْلغُوالِم ف فَوَقواَل ُعَموارَُة بْوُن :أاََب رُقَاق  ِ ْحَل َحَّتَّ َذَهَه ِسالُحَك،مُثَّ قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 
أَْن يوُووووووَروََّع اْلُمووووووْيِمُن،َوأَْن يُوْيَخووووووَذ َمَتاعُووووووُه  ِعب ووووووا  َهووووووى َرُسوووووولُل اّللَِّ أاََن اَي َرُسوووووولَل اّللَِّ َأَخْذتُووووووُه فَوَرقَُّ ،فَونوَ :َحووووووْزم  

،فََأْقرََكووُه َرُسوولُل اّللَِّ  وواِر يف تَوبُوولَ  َمووَع ُعَمووارََة بْووِن َحْزم  ا،وََكاَنحْل رَايَووُ  بَووِب َمالِووِك بْووِن النَّجَّ فََأَخووَذَها ِمْنووُه   َوَجوود 
،فَوَقواَل ُعَموارَةُ َفَدفَوَعَها ِإىَل َزْيِد  ،بَوَلغَوَك َعوبِِ َكوْكء  ف قَوالَ :بْوِن َتِبحل  َ ،َوَلِكنَّ اْلُقوْرآَن يُوَقودَُّم،وََكاَن :اَي َرُسولَل اّللَِّ

ا ِمْنَك لِْلُقْرآنِ   ..1927َزْيد  َأْكثَوَر َأْخذ 
لوووى ضووورب عتستشووور  النصووور مووون بعيووود،وترا  رأي العوووني يف ومضوووات الصوووخلر  - -مث كانوووحل روحوووه 

 ل فيحدّ ّبا املسلمني،ويبة فيهم الثق  واليقني.املعاو 
َوُحِدْيحل َعوووْن َسوووْلَماَن اْلَفارِِسوووِك،أَنُِه قَووواَل َضوووَرْبحل يف اَنِحيَووو   ِموووْن اْاَْنوووَدِ ،فَوَغُلَظحْل َعلَوووِك :قَووواَل ابْوووُن إْسوووَحا َ 

اْلَمَكووواِن َعلَوووِك نوَوووَزَل فََأَخوووَذ اْلِمْعوووَلَل ِموووْن  َقرِيوووه  ِموووِب مل فَوَلِموووا َرآين َأْضوووِرُب َورََأى ِكوووِدةَ َصوووْخرَة  َوَرُسووولُل اّللِِ 
بُوْرقَو   أُْخوَرى مل  يَِدي،َفَضَرَب بِِه َضْربَ   َلَمَعحْل َهْحَل اْلِمْعَلِل بُوْرَق   قَواَل مُثِ َضوَرَب بِوِه َضوْربَ   أُْخَرى،فَوَلَمَعوحْل َهْتَوهُ 

 َِيب أَنْووحَل َوأُِمووك اَي َرُسوولَل اّللِِ َمووا َهووَذا الِووِذي :قَوواَل قُوْلووحل.قَوو   أُْخووَرى قَوواَل مُثِ َضووَرَب بِووِه الثِالِثَووَ  فَوَلَمَعووحْل َهْتَووُه بُورْ 
نَوَعْم قَواَل أَِموا اأْلُوىَل :رَأَْيحل َلَمَع َهْحَل اْلِمْعَلِل َوأَْنحَل َتْضِرُب ف قَاَل أََوقَوْد رَأَيْوحل َذلِوَك اَي َسوْلَماُن ف قَواَل قُوْلوحل

فَووَتَ   ا الْوَيَمَن مل َوأَِموا الثِانِيَوُ  فَوِإِن اّلِلَ فَووَتَ  َعلَوِك ِّبَوا الِشواَم َواْلَمْغوِرَب َوأَِموا الثِالِثَوُ  فَوِإِن اّللَِ فَِإِن اّلِلَ فَوَتَ  َعلَوِك ِّبَو
 فُِتَحووحْل َهووِذِ  َوَحِدَيِب َمووْن َ  َأهِتِووُم َعووْن َأيب ُهَريْووورََة أَنِووُه َكوواَن يَوُقوولُل ِحوونيَ :َعلَووِك ِّبَووا اْلَمْشوورَِ  قَوواَل ابْووُن إْسووَحا َ 

يْووورََة بِيَووِدِ  َمووا اأْلَْمَصوواُر يف َزَموواِن ُعَمووَر َوَزَموواِن ُعْثَموواَن َوَمووا بَوْعووَدُ  افْوَتِتُحوولا َمووا بَووَدا َلُكووْم فَوَلاَلِووِذي نَوْفِسووك َأيب ُهرَ 
ا افْوتَوَتْحُتْم ِمْن َمِديَن   َوَ  تَوْفَتِتُحلَوَا إىَل يَوْلِم اْلِقَياَمِ  إِ  َوَقْد أَعْ  َمَفاتِيَحَهوا قَوْبوَل َذلِوَك طَوى اّلِلُ ُسوْبَحانَُه حُمَِمود 

.1928.. 
َوَعَرَم لََنا َصْخرَة  يف َمَكان  ِموَن ااَْنوَدِ  :ِ َْفِر اْاَْنَدِ  ، قَاَل أََمَراَن َرُسلُل هللِا :وَعِن اْلَثَاِء ْبِن َعاِزب  قَاَل 

َوَأْحِسووُبُه :، قَوواَل َعووْل   ، َفَجوواَء َرُسوولُل هللِا َفَشووَكْلَها ِإىَل َرُسوولِل هللِا :،  َ َشُْخووُذ ِفيَهووا اْلَمَعوواِوُل ، قَوواَل 
                                                 

 حسن  (5778[)19/ 5املستدر  للحاكم مشكال ]-1927
 املعلل:آل  من احلديد يُنقر ّبا الصخر -وله كاهد ُيسنه [فيه انقطاع219/ 2سْية ابن هشام ]-1928
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ِبْسِم هللِا َفَضوَرَب َضوْربَ   َفَكَسوَر يُولُوَة احلََْجوِر ، :َوَضَع يَوْلبَُه مُثَّ َهَبَ  ِإىَل الصَّْخرَِة ، فََأَخَذ اْلِمْعَلَل فَوَقاَل :قَاَل 
ُ َأْكووَثُ :َوقَوواَل  ِبْسووِم : أُْعِطيووحُل َمَفوواتِيَ  الشَّوواِم ، َواّللَِّ ِإيِنِ ألُْبِصووُر ُقُصوولَرَها احْلُْمووَر ِمووْن َمَكوواين َهووَذا . مُثَّ قَوواَل اّللَّ

ُ َأْكَثُ ، أُْعِطيحُل َمَفواتِيَ  فَواِرَس ، َواّللَِّ ِإيِنِ ألُْبِصو:هللِا َوَضَرَب أُْخَرى َفَكَسَر يُوُلَة احلََْجِر فَوَقاَل  ُر اْلَموَداِئَن اّللَّ
ِبْسووِم هللِا َوَضووَرَب َضووْربَ   أُْخووَرى فَوَقلَووَع بَِقيَّووَ  احلََْجووِر فَوَقوواَل :، َوأُْبِصووُر َقْصووَرَها األَبْوووَيَخ ِمووْن َمَكوواين َهووَذا مُثَّ قَوواَل 

َعاءَ : ُ َأْكَثُ أُْعِطيحُل َمَفاتِيَ  اْلَيَمِن ، َواّللَِّ ِإيِنِ ألُْبِصُر أَبْوَلاَب َصنوْ  1929ِمْن َمَكاين َهَذا. اّللَّ
اّلِل  رضوووك.سلمان أن هوووذا احلووواقّ وقوووع لعمووور بووون ااطووواب  ضووولر« إمتووواع األ ووواع للمقريوووزي»وجووواء يف 
 عنهما.

  .ولنا أن نتصلر اليلم كي  يقع مثل هذا القلل يف القللب،وااطر حمد  ّبا حمي
 خوذ  القورأاب وقود ث األحوز ولنا أن نضي  إىل تلك الصلر اللضي   صلرة حذيف  عائودا مون اسوتطالع خو

   اتصواله بربوه،  يوو فإذا هول يف صوالته .قائم يصولك يف يولب  حودى أزواجوه - -الشديد ورسلل اّلِل 
ك عليووه جليوه،ويلقر بوني  -صوللات اّلِل وسوالمه عليووه  -حذيفو  يورتعا حوَّت ينتهووك مون صوالته بوول ذخوذ  

لبشوورى الوويت ابقك إليووه ينب ووه حذيفوو  النبووأ،ويلحَّت ينتهك،ف.وميضووك يف صووالته.نوور  الثوولب ليدف ووه يف حنل
ه،فهك ويباتوه ويقينويف اهللل، - -فبعوة حذيفو  يبصور أخبارهوا  أموا أخبوار كوجاعته  - -عرفهوا قلبوه 

َلُكووْم  َلَقووْد كووانَ »: العظوويمابرزة يف القصوو  كلهووا،و  حاجوو  بنووا إىل نقلهووا،فهك مستفيضوو  معروف .وصوود  اّللِ 
َ َوالْ يف َرُسلِل اّللَِّ أُسْ  َ َكِثْيا  هْلِخَر،َوذَ ايَوْلَم َلة  َحَسَن   ِلَمْن كاَن يَوْرُجلا اّللَّ  « ..َكَر اّللَّ

 ثناء عل  الصحابة لصدقهم ال هادي وههيمة ا حهاا 25 - 22الدرس السادس:

 لل،ويف لقوووووواءلاجهوووووو  اهلوووووومث شيت صوووووولرة ا ميووووووان اللايوووووو  املطموووووو ن وصوووووولرة املوووووويمنني املشوووووورق  اللضووووووي  ،يف م
   وا ستبشووووارنوووو  والثقووووااطوووور الووووذي يزلووووزل القلوووولب امليمن ،فتتخووووذ موووون هووووذا الزلووووزال موووواقة للطمأني.طراا

وووا رَأَ اْلُمْيِمنُووولَن اأْلَْحوووزاَب قاُللا»:واليقوووني ُ َوَرُسووو.هُ  َوَرُسللُ  اّللَُّ هوووذا موووا َوَعوووَدانَ :َوَلمَّ َوما زاَقُهوووْم ِإ َّ .للُهُ َوَصوووَدَ  اّللَّ
 .. «ِإمياان  َوَتْسِليما  

ل  موون لووذي واجهوولقوود كووان اهلوولل الووذي واجهووه املسوولملن يف هووذا احلوواقّ موون الضووخام  وكووان الكوورب ا
هم أصوووووود  الشوووووودة وكووووووان الفووووووزع الووووووذي لقوووووول  موووووون العن ، يووووووة زلووووووزهلم زلووووووزا  كووووووديدا،كما قووووووال عوووووون

 « ..يدا  ُهناِلَك ابْوُتِلَك اْلُمْيِمُنلَن َوزُْلزُِللا زِْلزا   َكدِ »:القائلني
وعلى الووورغم مووون يقوووتهم بنصووور اّلِل يف .  يكلفهوووم اّلِل موووا فلقهوووا.وللبشووور ناقووو .ا انسوووا مووون البشرلقووود كوووانل 

هلم،تلووك البشووارة الويت تتجوواوز امللقو  كلووه إىل فتوول  الويمن والشووام واملغوورب  - -النهايو  وبشووارة الرسولل 

                                                 
 زايقة مب  -ضعي   18898( 18694[)361/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 1929

ن الشوكاي ، مولفأس.يفَشوَكْلا، املويم، وهول  تعمل فيها و  تيير، واملعاول مجع ِمْعلل، بكسور اقال السندي:قلله:  شخذ فيها املعاول، أي: 
 والضمْي للميمنني.
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م ويوزعجهم ويكورب على الورغم مون هوذا كلوه،فإن اهلولل الوذي كوان حاضورا يولاجههم كوان يزلوزهل.واملشر  .
 أنفاسهم.

ن مووويرى نفلسووهم ُيووك حالوو  أصووحابه، - -والرسوولل .و ووا يصوولر هووذ  احلالوو  أبلوو  تصوولير خووث حذيف 
أسوأل .الرجع  - -ّلِل يشورط لوه رسولل ا.من رجل يقلم فينظر لنا ما فعل القلم مث يرجع»:قاخلها،فيقلل

ل لرفقوو  مووع رسوول ملضووملن اباابلرجعوو ،ومع الودعاء  وموع هووذا الشوورط..« اّلِل تعواىل أن يكوولن رفيقووك يف ا؟نوو 
قعواين   ن القيام حونيم  بد  فلم يكن:فإذا عني اب سم حذيف  قال.اّلِل يف ا؟ن ،فإن أحدا   يلل النداء

رب ن األبصوار،وكلو ،وزوغاأ  إن هذا   يقع إ  يف أقصوى قرجوات الزلزلو  ..ولكون كوان إىل جانوه الزلز ..
ن سووونن اّلِل   يضووول عووو جانوووه هوووذا كلوووه الصووول  الووويت   تنقطوووع ابّلِل وا قرا  الوووذيكوووان إىل .األنفووواس .

ن موووذ امليمنووولن ن مث اختووووم.والثقووو  الووويت   تتزعوووزع بثبوووات هوووذ  السووونن وهقووو  أواخرهوووا موووَّت هققوووحل أوائلهوووا
أَْن تَوْدُخُللا  ُتمْ ْم َحِسوبوْ أَ »:قبول ذلك أوم صدقلا قلل اّلِل سبحانه من.كعلرهم ابلزلزل  سببا يف انتظار النصر

ووا َذِْتُكووْم َمثَووُل الَّووِذيَن َخلَووْلا ِمووْن قَوْبِلُكمْ  ووتوْ اْ؟َنَّووَ  َوَلمَّ لُوولا َحووَّتَّ يَوُقوولَل الرَُّسوولُل َوالَّووِذيَن سوواُء َوالضَّوورَّاُء َوزُْلزِ ُهُم اْلَبأْ ،َمسَّ
ف َأ  ِإنَّ َنْصَر اّللَِّ َقرِيه  :آَمُنلا َمَعهُ   ..« َمَّت َنْصُر اّللَِّ

ُ َوَرسُ َداَن اهووذا مووا َوَعوو»:فنصوور اّلِل إذن موونهم قريووه  وموون مث قوواللا.وهووا هووم أو ء يزلزللن ُ .للُهُ ّللَّ َوَصووَدَ  اّللَّ
ُ َورَ  َعووووووَدانَ هووووووذا مووووووا وَ « ..»َومووووووا زاَقُهووووووْم ِإ َّ ِإميوووووواان  َوَتْسووووووِليما  ».« .َوَرُسووووووللُهُ   هووووووذا اهللل،وهووووووذا..« ُسووووووللُهُ اّللَّ

ُ َورَ  َصوووَد َ وَ »:فوووال بووود أن اوووكء النصووور.وعدان عليوووه النصووور ..الضوووي  الكرب،وهوووذ  الزلزل ،وهوووذا « ُسوووللُهُ اّللَّ
 ووعوود م لنصور اّللِ نووحل قلولّبومون مث انمأ.صود  اّلِل ورسولله يف األموارة وصوود  اّلِل ورسولله يف ق لتهوا ...

 « ..َوما زاَقُهْم ِإ َّ ِإمياان  َوَتْسِليما  »:اّللِ 
لاب مونهم أن ليك مطلو .ميلكلن أن يتخلصلا من مشاعر البشر،وضع  البشر لقد كانلا انسا من البشر، 

اته.فلهووذا صووه و يز يتجوواوزوا حوودوق جنسووهم البشووري و  أن حرجوولا موون انووار هووذا ا؟وونك ويفقوودوا خصائ
 ..م  و  حجرا ،و  ّبي  مالئك  و  كيانني.خلقهم ليبقلا بشرا،و  يتحلللا جنسا آخر.خلقهم اّللِ 
ع مو -نهم كوانلا ولك.طاق سا من البشر يفزعلن،ويضيقلن ابلشدة،ويزلزللن للخطر الذي يتجاوز الكانلا ان
مون  ألمل،وهرسوهمدق فويهم امرتبطني ابلعروة الوليقى الويت تشودهم إىل اّلِل واونعهم مون السوقلط وعو -هذا 

 .وكانلا ّبذا وذا   لذجا فريدا يف  ري  البشري    يعر  له نظْي.القنلط .
 انلا بشووورا، كووو  أووووم  علينا أن نووودر .علينوووا أن نووودر  هوووذا لنووودر  ذلوووك النمووولذج الفريووود يف  ريووو  العصووولرو 

قمو   تهم هذ  أعلوىيف بشري وأن منشأ امتيازهم أوم بلغلا.يتخللا عن نبيع  البشر، ا فيها من قلة وضع 
 لسماء.اروة مهيأة لبب ا نسان،يف ا حتفاا خبصائا البشر يف األرم مع ا ستمسا  بع

 ة والضي  ..طر والشدوحني نراان ضعفنا مرة أو زلزلنا مرة،أو فزعنا مرة،أو ضقنا مرة ابهللل واا
فعلينووا أ  نيووأس موون أنفسوونا،وأ  ولووع وحنسووه أننووا هلكنووا أو أننووا   نعوود نصوول  لشووكء عظوويم أبوودا  ولكوون 

لبشري   ونصر عليوه ألنوه يقوع ملون هوم خوْي علينا يف اللقحل ذاته أ  نق  إىل جلار ضعفنا ألنه من فطرتنا ا
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وعلينا أن نستمسوووووك ّبوووووا لنووووونهخ مووووون الكبلة،ونسووووو ق الثقووووو  .عروة السوووووماء.منوووووا  هنالوووووك العوووووروة الوووووليقى
 فنثبحل ونستقر،ونقلى ونطم ن،ونسْي يف الطري  ...والطمأنين ،ونتخذ من الزلزال بشْيا ابلنصر

ه القووورآن يوووذكر عنووو النملذج الوووذي. صووودر ا سوووالموهوووذا هووول التووولازن الوووذي صووواغ ذلوووك النمووولذج الفريووود يف
ر أن منهم مون ينتظون لقيوه،و مالكرمي ملاقفه املاضي  وحسن بالئه وجهاق ،ويباته على عهد  مع اّلِل،فمنهم 

َ َعَلْيوهِ »:يلقا  ُهْم َمونْ ْم َموْن َقضوَفِمنوْهُ .ِمَن اْلُمْيِمِننَي رِجال  َصَدُقلا ما عاَهوُدوا اّللَّ َتِظرُ يوَ  ى حَنْبَوُه َوِمونوْ ُللا .نوْ َوموا بَودَّ
 « ..تَوْبِديال  

ا بعهوود مث و  يلفوول .رن األقاب لذج الووذين عاهوودوا اّلِل موون قبوول   يللوول .هووذا يف مقابوول ذلووك النموولذج الكريووه
 « ..وَكاَن َعْهُد اّللَِّ َمْسُي   »:اّللِ 

،قَالَ  يحُل بِووِه َ ْ َيْشووَهْد َمووَع النَّووِلِِ أَ :قَوواَل أَنَووك  َعمِِك،قَوواَل َهاِكووم  :روى ا مووام أمحوود َعووْن َتِبحل  َنُك بْووُن النَّْضووِر، ُِِ
 َيف أَوَِّل َمْشَهد  َكوِهَدُ  َرُسولُل هللِا :َفَش َّ َعَلْيِه َوقَالَ :يَوْلَم بَْدر ،قَال: ا ِفيَموا ُ َمْشوَهد  ِغْبوحُل َعْنوُه لَوِ ْن أَرَاين اّللَّ

يوَوْلَم أُُحود  َفَشِهَد َمَع َرُسلِل هللِا :فَوَهاَب أَْن يَوُقلَل َغْْيََها،قَالَ :قَالَ . َما َأْصَنُع َلَْيََينَّ اّللَُّ بَوْعُد َمَع َرُسلِل هللِا 
وا لِورِيِ  اْ؟َنَّوِ  َأِجوُدُ  ُقوَن أُُحود  ف :اَي أاََب َعْمر و أَْيَن ف قَالَ :فَوَقاَل َلُه أََنك  :فَاْستَوْقَبَل َسْعَد ْبَن ُمَعاذ  قَالَ :قَالَ  َواه 
وويِت :فَوَقوواتَوَلُهْم َحووَّتَّ قُِتَل،فَوُلِجووَد يف َجَسووِدِ  ِبْضووع  َومَثَووانُلَن ِمووْن َضووْربَ   َونَْعنَوو   َوَرْميَوو   ف قَالَ :قَالَ  فَوَقالَووحْل أُْختُووُه َعمَّ

ُهْم  }رَِجال  َصَدُقلا:َفَما َعَرْفحُل َأِخك ِإ َّ بِبَوَنانِِه،َونَوزََلحْل َهِذِ  اهليَ ُ :الرُبَويُِِع بِْنحُل النَّْضرِ  َ َعَلْيوِه َفِمونوْ َما َعاَهُدوا اّللَّ
ُللا تَوْبِديال { قَالَ  َتِظُر َوَما بَدَّ ُهْم َمْن يَونوْ َا نَوزََلحْل ِفيِه َويف َأْصَحابِِه.:َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمنوْ  1930َفَكانُلا يَوَرْوَن َأوَّ

 فووا ابوول صوولرة النن،يف مقميوواوهووذ  الصوولرة اللضووي   هلووذا النموولذج موون املوويمنني تووذكر هنووا تكملوو  لصوولرة ا 
 ابلقرآن.و لتتم املقابل  يف معرم ال بي  ابألحداّ .والضع  ونقخ العهد من ذلك الفري 

 :ي   اّللِ ذا كله ملش،وعاقب  النقخ واللفاء وتفليخ األمر يف ها بتالء ويعقه عليها ببيان حكم  
ُ الصَّوووواِقِقنَي ِبِصووووْدِقِهْم،َويُوَعذِِبَ »  كوووواَن َغُفوووولرا  ِإنَّ اّللََّ .تُوووولَب َعلَووووْيِهمْ يوَ أَْو  - كوووواَء ِإنْ  -  اْلُمنوووواِفِقنيَ لَِيْجووووزَِي اّللَّ

،ويكشوو  عوون لووه إىل اّللِ كلووْيق األموور   -ومثوول هووذا التعقيووه يتخلوول تصوولير احلوولاقّ واملشوواهد ..« َرِحيمووا  
بْي قدرة،وتووووودإ ا تقوووووع وفووووو  حكمووووو  م.فليك كوووووكء منهوووووا عبثوووووا و  مصووووواقف .حكمووووو  األحوووووداّ واللقوووووائع

ِإنَّ »:أكوثغفرتوه أقورب و محتوه ومور .وفيها تتجلى رمح  اّلِل بعباق .وتنتهك إىل ما كاء اّلِل من العلاقه.قاصد
َ كاَن َغُفلرا  َرِحيما    « ..اّللَّ
 لقطة من إباد  يهود بني قريأة 27-26الدرس السابع:

واملووورجفني  نوووافقنيالل املوحوووتم احلووودية عووون احلووودّ الضوووخم بعاقبتوووه الووويت تصووود  لووون املووويمنني بووورّبم وضووو
ُ »:وخطووأ تصوولراهتم وتثبووحل القوويم ا ميانيوو  ابلنهايوو  اللاقعيوو  ْْيا ،وََكَفووى غَووْيِظِهْم َ ْ يَنوواُللا خَ َكَفووُروا بِ   لَّووِذينَ اَوَرقَّ اّللَّ

ُ َقِلاي  َعزِيزا   ُ اْلُمْيِمِننَي اْلِقتاَل،وَكاَن اّللَّ  « ..اّللَّ
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حل يوو  يشوواء.وأيبك،يصوورفها  قها،وانتهووحل إىل وايتها،وزمامهووا يف يوود اّللِ وقوود بوودأت املعرك ،وسووارت يف نري
داّ ا مت مووون األحوووكووورا كووول موووفأسوووند إىل اّلِل تعووواىل إسوووناقا مبا.الووونا القووورآين هوووذ  احلقيقووو  بطريقووو  تعبْي 

ة لوودائر ي .و  توودر امك الصووحوالعلاقووه،تقريرا هلووذ  احلقيقوو ،وتثبيتا هلووا يف القلوولب وإيضوواحا للتصوولر ا سووال
ركني مووووون بل قارت كوووووذلك علوووووى بووووب قريظووووو  حلفووووواء املشووووو.علووووى املشوووووركني مووووون قوووووريا وغطفووووان وحووووودهم

قوووا  تَوْقتُولُووولَن لُووولِّبُِم الُرْعَه،َفرِيقوُ َقَذَ  يف يِهْم،وَ َوأَنْووووَزَل الَّوووِذيَن لووواَهُروُهْم ِموووْن أَْهوووِل اْلِكتووواِب ِموووْن َصياِصووو»:يهووولق
ُ عَ .َتَطُيها أَْرضا   َْ ْم،وَ َضُهْم َوِقايَرُهْم َوأَْملاهلَُ َوأَْوَرَيُكْم أَرْ .َوَشِْسُروَن َفرِيقا    « ..لى ُكلِِ َكْكء  َقِديرا  وَكاَن اّللَّ

 فأما قص  هذا فتحتاج إىل ككء من إيضا  قص  اليهلق مع املسلمني ..
قوود قوود ع - -سوولل كان الر و .إن اليهوولق يف املدينوو    يهوواقنلا ا سووالم بعوود وفوولق  علوويهم إ  فوو ة قصووْية

و   ا و  يفجوروا  يغودرو أمعهم مهاقن  أول مقدموه إليهوا أوجوه هلوم فيهوا النصورة واحلمايو  مشو نا علويهم 
 يتجسسلا و  يعينلا عدوا،و  ميدوا يدا  ذى.

 ول.ل الكتاب األلصفهم أهولكن اليهلق ما لبثلا أن أحسلا خبطر الدين ا؟ديد على مكانتهم التقليدي  ب
كذلك أحسولا خبطور التنظويم ا؟ديود .متعلن  كان  عظيم  بني أهل يثورب بسوبه هوذ  الصوف وقد كانلا يت

فقوود كووانلا قبوول ذلووك يسووتغللن ااووال  القووائم  - -الووذي جوواء بووه ا سووالم للمجتمووع بقيوواقة رسوولل اّلِل 
قيووواقة  فلما وحووود ا سوووالم األوس وااوووزرج هوووحل.بوووني األوس وااوووزرج لتكووولن هلوووم الكلمووو  العليوووا يف املدينووو 

نبيهم الكرمي   اد اليهلق املاء العكر الذي كانلا يصطاقون بني الفريقني فيوه  وكانوحل القشو  الويت قصومحل 
ذلك أن اّلِل كور  صوودر  لإلسوالم فأسوولم وأمور أهوول .لهور البعوْي إسووالم حوثهم وعوواملهم عبود اّلِل بوون سوالم

 - -فطلووه إىل رسوولل اّلِل .ه يهلقولكنووه إن هوول أعلوون إسووالمه خووا  أن تتقوولل عليوو.بيتووه فأسوولملا معه
فخرج عندئوذ عبود اّلِل بون .سيدان وابن سيدان وحثان وعاملنوا:أن يسأهلم عنه قبل أن حثهم إبسالمه  فقاللا

فلقعلا فيووووووه،وقاللا قالوووووو  السوووووولء،وحذروا منووووووه أحيوووووواء .سووووووالم إليهم،ونلووووووه موووووونهم أن ييمنوووووولا  ووووووا آموووووون بووووووه
كيوودا     - -فاعتزملا الكيوود نموود .اوم الووديب والسياسووكوأحسوولا اباطوور احلقيقووك علووى كيو.1931اليهولق

 هلاقة فيه.

                                                 
، فَوَقواَل :ِإيِنِ َسوائُِلَك َعوْن ُه،فَأََتى َعْبَد هللِا ْبَن َسواَلم  َرُسولَل هللِا َقِدَم اْلَمِديَنَ  َوَعْبُد هللِا ْبُن َساَلم  يف َبْل  لَ َعْن أََنك  :أَنَّ َرُسلَل هللِا  - 1931

ووووَبِه،َوعَ أََلُه َعووووَأْكوووَياَء  َ يَوْعَلُمَهووووا ِإ َّ َنِل ،فَووووِإْن أَنْووووحَل َأْخَثْتَووووِب ِّبَوووا آَمْنووووحُل ِبَك،َفَسوووو ْكء  َذُْكلُووووُه أَْهووووُل ،َوَعْن أَوَِّل َكووووْن أَوَِّل َكوووْكء  َُيُْشووووُر النَّوووواسَ ِن الشَّ
و  اْليَوُهلِق،فَوَقواَل َرُسولُل هللاِ :َأْخَثَين ِّبِنَّ ِجْثِيُل آنِف ا،قَواَل :َذاَ  َعوُدوُ اْ؟َنَِّ ،فَوَقاَل َرُسلُل هللِا  َبُه ِإَذا َسوَبَ  َمواُء الرَُّجوِل َمواَء اْلَموْرأَِة َذَهوَه :أََموا الشَّ
وَبِه،َوِإَذا َسوَبَ  َمواُء ا وَبِه،َوأَوَُّل َكواِبلشَّ لنَّواَس ِإىَل اْلَمْغووِرِب،َوأَوَُّل فَوَتْحُشوُر ار  عَِوكُء ِموْن ِقبَوِل اْلَمْشرِِ ،ُشوُر النَّواَس انَ ْكء  ُيَْ ْلَموْرأَِة َمواَء الرَُّجوِل َذَهوَه اِبلشَّ

،مُثَّ قَواَل :اَي َرُسوللَ  ُعولا اْليَوُهولَق قَوولْ  ،ِإنَّ هللاِ  َكْكء  َذُْكلُوُه أَْهوُل اْ؟َنَّوِ  رَْأُس يوَوْلر  وََكبِوُد ُحولت  ُْم ِإْن  َِ ،َوِإوَّ ميَواين بِوَك َّبَُتلين،َوَوقَوُعولا يفَّ،فَُأِحوُه إبِِ م  ُّبْوحل 
نَوووا،َوَخْْياَُن َوابْوووُن َخْْياَِن،فَوَقووواَل ا َوابْوووُن َعاِلمِ يِِِداَن،َوَعاِلُمنَ ُداَن َوابْوووُن َسووولا :َسووويِِ َأيِنِ أَبْوَعوووُة إِلَْيِهْم،فَوبَوَعوووَة َفَجاُ وا،فَوَقووواَل :َموووا َعْبوووُد هللِا بْوووُن َسووواَلم  ف قَوووالُ 

 ِأَْن يَوُقلُل َذل ُ إِلَوَه رََج إِلَْيِهْم،فَوَقواَل :َأْكوَهُد أَْن  َ َقاَل :اْخرُْج اَي اْبَن َساَلم  َفخَ َن لِيَوْفَعَل،فوَ َك َما َكا:أَرَأَيْوُتْم ِإْن َأْسَلَم أَُتْسِلُملَن ف فَوَقاُللا :أََعاَذُ  اّللَّ
ا َرُسلُل هللِا،فَوَقاُللا :َبْل ُهَل َكُراَن َوابْو .صوحي  ابْوُن َجاِهِلَنا،قَواَل :أََ ْ ُأْخووَ ،َوَجاِهُلَنا ُن َكوِرانَ ِإ َّ اّللَُّ َوَأْكَهُد أَنَّ حُمَمَّد  ُوْم قَووْلم  ُّبْحل  ِثَْ  اَي َرُسولَل هللِا َأوَّ

 ( مطل 3911[)250/ 13ملكنز ]ا -( وصحي  البخارى7423[) 442/ 16لرسال  ]اميسس   2ط -ابن حبان
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ل د بودأت يف أو يهولق  لقوو ومنذ هذا اليلم بودأت احلورب الويت   تضوع أوزارهوا قو  حوَّت اليولم بوني ا سوالم 
وضووود  - والِسوووالم عليوووه الصوووالة -بووودأت حووورب قعايووو  ضووود حممووود .األمووور حوووراب ابرقة،بتعبوووْي أايمنوووا هذ 

التشووكيك يف  ذوا خطوو اختوو.اختذوا يف احلوورب أسوواليه كووَّت  ووا عوور  بووه اليهوولق يف  رحهووم كلهو .ا سووالم
مني ني بعوووخ املسووولواختوووذوا نريقووو  الووودس بووو.وإلقووواء الشوووبهات حووولل العقيووودة ا؟ديدة - -رسوووال  حممووود 

 املسووولمني تجسوووك علوووىواختوووذوا نريقووو  ال.بوووني األوس وااوووزرج مووورة،وبني األنصوووار واملهووواجرين مرة.وبعخ
 سووالم يلقعوولنظهوورون ا يواختذوا نريقوو  اختوواذ بطانوو  موون املنووافقني الووذين .حلسوواب أعوودائهم موون املشووركني

علوووووى  التأليوووووه وأخوووووْيا أسوووووفروا عووووون وجووووولههم واختوووووذوا نريووووو .بلاسوووووطتهم الفتنووووو  يف صوووووفل  املسووووولمني .
 املسلمني،كالذي حدّ يف غزوة األحزاب ..
 وموع - -ّلِل ع رسولل اوكان لكول منهوا كوأن مو.،وبب قريظ وكانحل أهم نلائفهم بب قينقاع،وبب النضْي

 املسلمني.
فأموووا بنووول قينقووواع وكوووانلا أكوووجع يهلق،فقووود حقووودوا علوووى املسووولمني انتصوووارهم ببووودر وأخوووذوا يتحركووولن ّبوووم 

خيفوووو  أن يسووووتفحل أموووور  فووووال يعوووولقون ميلكوووولن  - -ويتنكوووورون للعهوووود الووووذي بيوووونهم وبووووني رسوووولل اّلِل 
 صر على قريا يف أول اكتبا  بينه وبينهم.مقاومته،بعد ما انت

َوقَوْد َكواَن ِفيَموا بَونْيَ َذلِوَك ِموْن :وقد ذكر ابن هشام يف السْية عن نري  ابن إسحا  ما كوان مون أمورهم قال
نُوَقوواعَ  أَِن َرُسوولَل اّللِِ َغووْزِو َرُسوولِل اّللِِ  نُوَقاَع،وََكوواَن ِمووْن َحووِديِة بَووِب قَويوْ َعُهووْم ِبُسوولِ  ) بَووِب ( مجََ أََمووَر بَووِب قَويوْ

نُوَقوواعَ  مُثِ قَوواَل اَي َمْعَشووَر يَوُهوولَق اْحووَذُروا ِمووْن اّللِِ ِمثْووَل َمووا نوَووَزَل بُِقووَرْيا  ِمووْن النِوْقَمووِ  َوَأْسووِلُملا، فَِإِنُكْم قَووْد َعووَرفْوُتْم قَويوْ
اَي حُمَِموُد إنِوك تَووَرى أاَِن قَوْلُموك َ  يَوُغرِنِوَك أَنِوك : قَواُللاَأيِن َنِلِ ُمْرَسل  عَُِدوَن َذِلَك يف ِكَتاِبُكْم َوَعْهِد اّللِِ إلَْيُكمْ 

ُهْم فُوْرَص   إاِن َوَاّللِِ لَِ ْن َحاَربْوَنا  لَتَوْعَلَمِن أانِ   .1932 حَنُْن الِناَس "َلِقيحل قَوْلم ا َ  ِعْلَم هَلُْم اِبحْلَْرِب فََأَصْبحَل ِمنوْ
نُوَقواعَ  َوذََكَر َعْبُد اّللِِ :قَاَل اْبُن ِهَشام    ْبُن َجْعَفِر ْبِن اْلِمْسَلِر ْبِن َرَْرَمَ ،َعْن َأيب َعْلن  قَواَل َكواَن ِموْن أَْموِر بَوِب قَويوْ

نُوَقاَع،َوَجَلَسووحْل إىَل َصووائِ   ِّبَووا،َفجَ   َعُللا يُرِيووُدوَوَاأَِن اْموورَأَة  ِمووْن اْلَعووَرِب قَووِدَمحْل ِ َلَووه  هَلَا،فَوَباَعْتووُه ِبُسوولِ  بَووِب قَويوْ
 َعلَووووى َكْشووووِ  َوْجِهَها،فَأَبَووووحْل فَوَعِمووووَد الِصووووائُِ  إىَل نَووووَرِ  يَوْلِّبَووووا فَوَعَقووووَدُ  إىَل َلْهرَِها،فَوَلِمووووا قَاَمووووحْل اْنَكَشووووَفحلْ 

ْت فَوَليَوووَه َرُجووول  ِموووْن اْلُمْسوووِلِمنَي َعلَوووى الِصوووائِِ  فَوَقتَولَوووُه وََكووواَن يَوُهلِقاِي،َوَكووودِ .َسْلَأهُتَا،َفَضوووِحُكلا ِّبَا،َفَصووواَححْل 
لَن فَوَلقَوَع الِشوِر اْليَوُهلُق َعَلى اْلُمْسِلِم فَوَقتَوُللُ  فَاْسَتْصرََن أَْهُل اْلُمْسِلِم اْلُمْسوِلِمنَي َعلَوى اْليَوُهلِق،فَوَغِضوَه اْلُمْسوِلمُ 

نُوَقاَع  نَوُهْم َوَبنْيَ َبِب قَويوْ  .1933.بَويوْ
َحووَِّت نَوزَلُوولا َعلَووى ُحْكِمووِه َة،قَوواَل َفَحاَصووَرُهْم َرُسوولُل اّللِِ َوَحِدَيِب َعاِصووُم بْووُن ُعَمووَر بْووِن قَوَتاقَ :قَوواَل ابْووُن إْسووَحا َ 

ُهْم فَوَقوواَل اَي حُمَِمووُد َأْحِسووْن يف َموو َلاِ ِ وََكووانُلا ُحَلَفوواَء فَوَقوواَم إلَْيووِه َعْبووُد اّللِِ بْووُن ُأيَبِ ابْووُن َسووُللَل ِحوونَي أَْمَكنَووُه اّلِلُ ِموونوْ
فََأْقَخووَل يَوووَدُ  يف .فَوَقوواَل اَي حُمَِمووُد َأْحِسوووْن يف ُمووَلاِ ِ قَوواَل فَوووَأْعَرَم َعْنووُه ِه َرُسووولُل اّللِِ اْاَْزرَِج،قَوواَل فَأَْبطَووأَ َعَلْيوو

                                                 
 ( بال سند 6668[)228/ 6ميسس  الرسال  ]-[ وتفسْي الطثي46/ 2سْية ابن هشام ]-1932
 [ صحي  مرسل47/ 2سْية ابن هشام ]-1933
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فَوَقاَل لَوُه َرُسولُل :قَواَل ابْوُن إْسوَحا َ .َذاَت اْلُفُضولِل :وََكاَن يُوَقواُل هَلَوا:قَواَل ابْوُن ِهَشوام  .َجْيِه ِقرِْع َرُسولِل اّللِِ 
،مُثِ قَووواَل َوُْيَوووك أَْرِسوووْلِب،قَاَل َ  َوَاّللِِ َ  أُْرِسوووْلك ِسْلِب،َوَغِضوووَه َرُسووولُل اّللِِ أَرْ اّللِِ  َحوووَِّت رَأَْوا ِلَلْجِهوووِه لُلَوووال 

ُّ ِم َوِ  َقارِع  قَوْد َمنَوعُولين ِموْن اأْلَمْحَوِر َواأْلَْسوَلِق  َهُْصوُدُهْم يف َغوَداة  َحَِّت ُهِْسوَن يف ُموَلاِ ِ أَْربَوَع ِم َوِ  َحاِسور  َويَواَل
 .. 1934ُهْم َلكَواِحَدة  إيِن َوَاّللِِ اْمُر   َأْخَشى الِدَوائَِر قَاَل فَوَقاَل َرُسلُل اّللِِ 

ته يف بوب قينقواع علوى كوفاع - -فقبل رسولل اّلِل .وكان عبود اّلِل بون أيب   يوزال صواحه كوأن يف قلموه
 طواع يهولقي ذيينو  مون قوبذلك ختلصوحل املد.م عدا السوال أن اللا عن املدين ،وأن ذخذوا معهم أملاهل

 قلة عظيم .
ِإىَل بَووِب النَِّضووِْي َيْسووَتِعينُوُهْم يف َذيْنِووَك اْلَقِتيلَوونْيِ ِمووْن بَووِب َعوواِمر  مُثَّ َخوورََج َرُسوولُل اّللَِّ :َعووِن ابْووِن ِإْسووَحاَ  ، قَوواَل 

َيِب يَزِيوُد بْووُن ُروَموواَن ، وََكواَن بَوونْيَ بَووِب النَِّضوِْي َوبَووِب َعوواِمر  اللَّوَذْيِن قَوتَوَلُهَمووا َعْموُرو بْووُن أَُميَّووَ  ال ضَّوْمرُِي ، ِفيَمووا َحوودَّ
ووا أََ ُهووْم َرُسوولُل اّللَِّ  نَوَعووْم اَي أاََب اْلَقاِسووِم ، نُِعينُووَك َعلَووى َمووا :َيْسووَتِعينُوُهْم يف الدِِيَووِ  ، قَوواُللا َعْقوود  َوِحْلوو   ، فَوَلمَّ

ِإنَُّكْم لَوْن عَِوُدوا الرَُّجوَل َعلَوى ِمثْوِل َحالِوِه َهوِذِ  :حَل ِ َّا اْستَوَعْنحَل بَِنا َعَلْيِه ، مُثَّ َخاَل بَوْعُضُهْم بِبَوْعخ  فَوَقاُللا َأْحبَوبْ 
اْلبَوْيوحِل فَويُوْلِقوَك َعَلْيوِه  َموْن َرُجول  يَوْعلُول َعلَوى َهوَذا:ِإىَل َجاِنِه ِجوَدار  ِموْن بُويُولهِتِْم قَاِعود  ، فَوَقواُللا ، َوَرُسلُل اّللَِّ 

ووواِش بْوووِن َكْعوووه  فَوَقووواَل  ُهْم َعْموووُرو بْوووُن َجحَّ أاََن لِوووَذِلَك ، :َصووْخرَة  فَويَوْقتُولَوووُه ِّبَوووا َفُْيَُِينَوووا ِمْنوووُه ف فَانْوتُوووِدَب لِوووَذِلَك ِمووونوْ
أَبُول َبْكور  ، َوُعَموُر ، َوَعلِوك  : َأْصوَحابِِه فِويِهْم يف نَوَفور  ِمونْ َفَصِعَد لِيُوْلِقَك َعَلْيِه َصوْخرَة  َكَموا قَواَل ، َوَرُسولُل اّللَِّ 

ُهْم . فَووَأَ ُ  اْاَووَثُ ِمووَن السَّووَماِء ِ َووا أَرَاَق اْلَقووْلُم ، فَوَقوواَم َوقَوواَل أِلَْصووَحابِِه  ُ َعوونوْ " َ  َتْثَُحوولا " ، َفَخوورََج :َرِضووَك اّللَّ
َأْصَحابُُه قَاُملا يف نََلِبِه ، فَوَلُقلا َرُجال  ُمْقوِبال  ِموَن اْلَمِدينَوِ  ، َفَسوأَُللُ  أَ النَِّلَّ رَاِجع ا ِإىَل اْلَمِديَنِ  ، فَوَلمَّا اْستَوْبطَ 

ا أَرَاَقْت َحَّتَّ انْوتَوَهْلا إِلَْيوِه ، فَوَأْخَثَُهُم اْاَوَثَ ِ َورَأَيْوُتُه َقاِخال  اْلَمِديَنَ  ، فَأَقْوَبَل َأْصَحاُب َرُسلِل اّللَِّ :َعْنُه فَوَقاَل 
ِ َوْرِّبِْم َوالسَّوْْيِ إِلَوْيِهْم ، َفَسواَر اِبلنَّواِس َحوَّتَّ نوَوَزَل ِّبِوْم ، فَوَتَحصَّوُنلا ِمْنوُه يف يَوُهلُق ِمَن اْلَغْدِر ، َوأََمَر َرُسلُل اّللَِّ 

َهوى َعوِن اْلَفَسواِق :ْوُ  بَِقْطِع النَّْخِل َوالتَّْحرِيِ  ِفيَها ، فَونَواقَ احْلُُصلِن ، َوأََمَر َرُسلُل اّللَِّ  وُد ، قَوْد ُكْنوحَل تَونوْ اَي حُمَمَّ
 .1935، َوتَِعيُبُه َعَلى َمْن َصنَوَعُه ، َفَما اَبُلَك تَوْقَطُع النَّْخَل َوُهَرَِِقُه "

ع موولووى املسوولمني ا إلبووا عوقوود موور موون كووأوم يف غووزوة األحووزاب أوووم كووانل .واهلن ْنووكء إىل غووزوة بووب قريظ 
هوودهم قريظوو  لع وكان نقووخ بووب.موون زعموواء بووب النضووْي،وحيك بوون أخطووه علووى رأسووهماملشووركني،بتحريخ 

 ج املدين .يف هذا الظر  أك  على املسلمني من هجلم األحزاب من خار  - -مع رسلل اّلِل 
روى و ووا يصوولر جسووام  ااطوور الووذي كووان يتهوودق املسوولمني،والفزع الووذي أحديووه نقووخ قريظوو  للعهوود مووا 

ِوُم ، َعونْ حُمَمَُّد ْبُن ِإسْ  ُعبَوْيوِد  َحاَ  ، َعْن يَزِيَد ْبِن ُروَماَن َموْلىَل آِل الوزَُبْْيِ ، َعوْن عُوْرَوَة بْوِن الوزَُبْْيِ ، َوَعمَّوْن َ  َأهتَّ
بْووِن َأيب َبْكووِر بْووِن اّللَِّ بْووِن َكْعووِه بْووِن َمالِووك  ، َوَعووِن الُزْهوورِيِِ ، َوَعووْن َعاِصووِم بْووِن ُعَمووَر بْووِن قَوتَوواَقَة ، َعووْن َعْبووِد اّللَِّ 

                                                 
 [ صحي  مرسل48/ 2سْية ابن هشام ]-1934
َهِقووكِِ 189/ 2سوْية ابوون هشووام ] - 1935 [ونضوورة النعوويم يف مكووارم 58/ 8قار نيبو  ] -( وتفسوْي ابوون كثووْي  1248 )[ وَقَ ئِوُل النُوبُووولَِّة لِْلبَويوْ
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 3488 

وِد بْوِن َكْعوه  اْلُقَرِلوكِِ ، َوَعوْن َغوْْيِِهْم ِموْن ُعَلَمائِنَوا  أَنَّوُه َكواَن ِموْن َحوِديِة :حُمَمَِّد ْبِن َعْمرِو بْوِن َحوْزم  ، َوَعوْن حُمَمَّ
ُم بْوُن َأيب احْلَُقْيوِ  النَّ  ُهْم َسوالَّ ْضورُِي ، َوُحيَوُك بْوُن َأْخطَوَه النَّْضورُِي ، وَِكَنانَوُ  بْوُن اْاَْنَدِ  أَنَّ نَوَفر ا ِموَن اْليَوُهولِق ِمونوْ

َفور  ِموْن بَوِب النَِّضوِْي َونَوَفور  الرَّبِيِع ْبُن َأيب احْلَُقْيِ  النَّْضرُِي ، َوَهْلَذُة بْوُن قَووْيك  الْوَلائِِلُك ، َوأَبُول َعمَّوار  الْوَلائِِلُك يف نوَ 
وَ  َعلَوى قُووَرْيا  فَوَدَعْلُهْم لَِّذيَن َحزَّبُلا اأْلَْحزَاَب َعَلى َرُسلِل اّللَِّ ِمْن َبِب َواِئل  ، َوُهُم ا َخَرُجولا َحوَّتَّ قَوِدُملا َمكَّ
يَوُهولَق اَي َمْعَشوَر :ِإانَّ َسَنُكلُن َمَعُكْم َعَلْيِه َحَّتَّ َنْسَتْأِصَلُه . فَوَقاَل هَلُْم قُووَرْيا  :، َوقَاُللا ِإىَل َحْرِب َرُسلِل اّللَِّ 

وود  ، أَفَووِدينُوَنا َخووْْي   بَووْل : أَْم ِقينُووُه ف قَوواُللا ، ِإنَُّكوْم أَْهووُل اْلِكتَوواِب اأْلَوَِّل َواْلِعْلووِم ِ َووا َأْصووَبْحَنا َبَْتلِووُ  ِفيوِه حَنْووُن َوحُمَمَّ
ُ فِووويِهْم فَوُهووُم الَّووذِ :ِقيووُنُكْم َخووْْي  ِمووْن ِقينِوووِه ، َوأَنْوووُتْم أَْوىَل اِبحْلَوو ِِ ِمْنووُه ، قَووواَل  أََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن أُوتُووولا :يَن أَنْوووَزَل اّللَّ

يَن آَمنُولا َسوِبيال  ، َنِصيب ا ِمَن اْلِكَتاِب يُوْيِمُنلَن اِبْ؟ِْبحِل َوالطَّاُغلِت َويَوُقلُللَن لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُيَ ِء أَْهَدى ِمَن الَّذِ 
ووا قَوواُللا َذلِووَك لُِقووَرْيا  َسوورَُّهْم َمووا قَوواُللا َوَنَشووطُلا ِلَمووا َقَعووْلُهْم لَووُه ِمووْن َحووْرِب ِإىَل قَوْللِووِه وََكَفووى ِ ََهوونََّم َسووِعْي   ا ، فَوَلمَّ

ْيِك ، فَاْجَتَمُعلا ِلَذِلَك َواتوََّعُدوا َلُه . مُثَّ َخرََج أُولَِ َك النوَّْفُر ِمَن اْليَوُهلِق َحَّتَّ َجاُءوا َغطََفواَن ِموْن قَووَرُسلِل اّللَِّ 
ُْم َسَيُكلنُلَن َمَعُهْم َعَلْيِه ، َوأَنَّ قُوَرْيش ا قَوْد َ بَوعُولُهْم َعلَوى ْياَلَن َفَدَعْلُهْم ِإىَل َحْرِب َرُسلِل اّللَِّ عَ  َوَأْخثَُوُهْم َأوَّ

ب  ، َوَخَرَجوووحْل َغطََفووواُن َذلِوووَك ، فَووواْجَتَمُعلا ِفيوووِه ، فََأَجوووابُلُهْم َفَخَرَجوووحْل قُووووَرْيا  َوقَائِوووُدَها أَبُووول ُسوووْفَياَن بْوووُن َحووورْ 
ُّ بْووُن َعووْلِ  بْووِن َأيب َحا نَووُ  بْووُن ِحْصووِن بْووِن ُحَذيْوَفووَ  بْووِن بَووْدر  يف بَوِب فَوووزَارََة ، َواحْلَوواِر رِيَووَ  اْلُمووِرُِي يف َوقَائِوُدَها ُعيَويوْ

لَوَ  بْوِن نوُوَليْورََة بْوَن َنرِيوِ  بْوِن َسوحْ  َمَ  بْوِن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن ِهواَلِل بْوِن َخواَلَوَة بْوِن َأْكوَجَع َبِب ُمرََّة ، َوِمْشَعُر بْوُن ُرَخيوْ
ووَع ِّبِووْم َرُسوولُل اّللَِّ  ووا  َِ َوِ َووا اْجَتَمعُوولا لَووُه ِمووَن بْووِن َريْووِة بْووِن َغطََفوواَن فِوويَمْن َ بَوَعووُه ِمووْن قَوْلِمووِه ِمووْن َأْكووَجَع ، فَوَلمَّ

وووا فَوووورََغ َرُسووولُل اّللَِّ اأْلَْموووِر َضوووَرَب اْاَْنوووَدَ  َعلَوووى اْلَمِدينَووو ِموووَن اْاَْنوووَدِ  ، أَقْوبَولَوووحْل قُووووَرْيا  َحوووَّتَّ نَوزَلَوووحْل ِ  ، فَوَلمَّ
ْم ِمووْن بَووِب ِكَنانَووَ  ِ ُْجَتَمووِع اأْلَْسووَياِل ِمووْن ُروَموو   بَوونْيَ اْ؟ُووُرِ  َواْلَغابَووِ  يف َعَشوورَِة آَ    ِمووْن َأَحابِيِشووِهْم َوَمووْن َ بَوَعُهوو

، اَمووَ  ، َوأَقْوبَولَووحْل َغطََفوواُن َوَمووْن َ بَوَعُهووْم ِمووْن أَْهووِل َْنْوود  ، َحووَّتَّ نَوزَلُوولا بِووَذَنِه نَوَقَمووى ِإىَل َجانِووِه أُُحوود  َوأَْهووِل هتَِ 
َضوووَرَب َواْلُمْسوووِلُملَن َحوووَّتَّ َجَعلُووولا لُُهووولَرُهْم ِإىَل َسوووْلع  يف َياَليَوووِ  آَ    ِموووَن اْلُمْسوووِلِمنَي ، فَ َوَخووورََج َرُسووولُل اّللَِّ 

نَووُه َوبَوونْيَ اْلَقووْلِم ، َوأََمووَر اِبلووذَّرَارِي َوالنَِِسوواِء فَورُِفعُوولا يف اهْلنَووا ِم ، َوَخوورََج َعووُدُو اّللَِّ ُهَنالِووَك َعْسووَكرَُ  ، َواْاَْنووَدُ  بَويوْ
بَوِب قُوَرْيظَوَ  َوَعْهوِدِهْم ، وََكواَن قَوْد  ُحَيُك ْبُن َأْخَطَه النَّْضرُِي َحَّتَّ أَتَوى َكْعوَه بْوَن َأَسود  اْلُقَرِلوكَّ َصواِحَه َعْقودِ 

ووَع َكْعوه  ِ ُيَووكِِ بْوِن َأْخطَووَه أَْغلَوَ  ُقونَووُه َواقََع َرُسولَل اّللَِّ  َعلَوى قَوْلِمووِه َوَعاَهوَدُ  َعلَووى َذلِوَك َوَعاقَووَدُ  ، فَوَلمَّوا  َِ
َوُْيَووَك اَي ُحيَووُك ، :اَي َكْعووُه ، افْوووَتْ  ِ  ، قَوواَل :نَوواَقاُ  ُحيَووك  ِحْصووَنُه ، فَاْسووَتْأَذَن َعَلْيووِه ، فَووَأىَب أَْن يَوْفووَتَ  لَووُه ، فوَ 

نَوُه ، َوَ ْ أََر ِمْنوهُ  ا ، فَوَلْسحُل بَِناِقِخ َموا بَوْيوِب َوبَويوْ ِإ َّ َوفَواء  َوِصوْدق ا ،  ِإنََّك اْمُر   َمْشُ لم  ، ِإيِنِ َقْد َعاَهْدُت حُمَمَّد 
َواّللَِّ ِإْن أَْغَلْقوووووحَل ُقوين ِإ َّ خَتَلَّفْوووووحَل َعلَوووووى :َموووووا أاََن بَِفاِعووووول  . قَووووواَل :أَُكلُِِموووووَك ، قَووووواَل َوُْيَوووووَك افْووووووَتْ  ِ  :قَووووواَل 

َهوا ، فَوَأْحَفُج الرَُّجوَل ، فَوَفووَتَ  لَوُه ، فَوَقواَل  ْهِر َوبَِبْحوور  :َجِشيَشوِتَك أَْن آُكوَل َمَعوَك ِمنوْ تُوَك بِعِوزِِ الودَّ اَي َكْعوُه ِج وْ
َن َعلَووى تُووَك بُِقووَرْيا  َعلَووى قَاَقاهِتَووا َوَسوواَقاهِتَا ، َحووَّتَّ أَنْوووزَْلتُوُهْم ِ ُْجَتَمووِع اأْلَْسووَياِل ِمووْن ُروَمووَ  ، َوبَِغْطَفووانَوومِ  ، ِج وْ 

 َ  َيْثَُحوولا َحووَّتَّ قَاَقاهِتَووا َوَسوواَقاهِتَا َحووَّتَّ أَنْوووزَْلتُوُهْم بِووَذَنِه نَوَقَمووى ِإىَل َجانِووِه أُُحوود  ، قَووْد َعاَهووُدوين َوَعاقَووُدوين أَنْ 
ا َوَمْن َمَعُه ، فَوَقاَل َلُه َكْعُه بْوُن َأَسود   َهوام  قَوْد َهورَاُ  َمواُ ُ  يُوْرِعوُد :َيْسَتْأِصُللا حُمَمَّد  ْهِر َوِ ِ تَوِب َواّللَِّ بَوُذلِِ الودَّ ِج وْ
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ا َوَموا أاََن َعَلْيوِه  ، فَولَوْم أََر ِموْن حُمَمَّود  ِإ َّ ِصوْدق ا َوَوفَواء  ، فَولَوْم يوَوَزْل ُحيَوك  َوَيْثُُ  لَْيَك ِفيوِه َكوْكء  ، فَوَدْعِب َوحُمَمَّود 
ا ِمووَن اّللَِّ َوِميثَاق ووا لَوو ِ ْن َرَجَعووحْل قُوووَرْيا  ِبَكْعووه  يَوْفِتلُووُه يف الووُذْرَوِة َواْلغَوواِرِب َحووَّتَّ َ ْووَ  لَووُه َعلَووى أَْن أَْعطَوواُهْم َعْهوود 

ا أَْن أَْقُخوَل َمَعوَك يف ِحْصوِنَك َحوَّتَّ ُيِصويَبِب َموا َأَصواَبَك ، فَوونَوَقَخ َكْعوُه بْوُن َأَسود  َوَغطََفاُن َو َْ ُيِصويُبلا  حُمَمَّود 
نَووووُه َوبَوووونْيَ َرُسوووولِل اّللَِّ  ووووا انْوتَوَهووووى ِإىَل َرُسوووولِل اّللَِّ َعْهووووَدُ  َوبَوووورَِئ ِ َّووووا َكوووواَن َعَلْيووووِه ِفيَمووووا بَويوْ اْاَووووَثُ ، َوِإىَل مل فَوَلمَّ

َسووْعَد بْووَن ُمَعوواِذ بْووِن النُوْعَموواِن بْووِن اْموورِِئ اْلَقووْيِك َأَحووَد بَووِب اأْلَْكووَهِل َوُهووَل يَوْلَم ِووذ  ْسووِلِمنَي بَوَعووَة َرُسوولُل اّللَِّ اْلمُ 
يَوْلَم ِوذ  َسويُِِد اْاَوْزرَِج  َسيُِِد اأْلَْوِس ، َوَسْعَد ْبِن ُعَباَقَة ْبِن َقيْوَلم  َأِخك بَوِب َسواِعَدَة بْوِن َكْعوِه بْوِن اْاَوْزرَِج ، َوُهولَ 

ِّ بْووِن اْاَووْزرَِج ، َوَخوولَّاُت بْووُن ُجبَووْْي  َأُخوول بَووِب َعْموورِو بْووِن َعووْل   ،  ، َوَمَعُهَمووا َعْبووُد اّللَِّ بْووُن َرَواَحووَ  َأُخوول بِْلَحوواِر
ِم أَْم َ  ف فَوِإْن َكواَن َحق وا فَواحْلُِنلا ِ  حَلْن وا أَْعرِفُوُه ، " اْنطَِلُقلا َحَّتَّ تَوْنظُُروا َأَح   َما بَوَلَغَنا َعْن َهوُيَ ِء اْلَقولْ :فَوَقاَل 

ونَوُهْم فَواْجَهُروا بِوِه لِلنَّو نَونَوا َوبَويوْ اِس " . َفَخَرُجولا َحوَّتَّ َوَ  تُوْفُتلا يف أَْعَضاِق النَّاِس ، َوِإْن َكانُلا َعَلى اْلَلفَاِء ِفيَموا بَويوْ
ُهْم ، َواَنلُوولا ِمووْن َرُسوولِل اّللَِّ أَتَوووْلُهْم فَوَلَجووُدوُهْم َعلَووى أَ  وود  :َوقَوواُللا ْخبَووِة َمووا بَوَلَغُهووْم َعوونوْ نَونَووا َوبَوونْيَ حُمَمَّ َ  َعْهووَد بَويوْ

َك قَْع َعْنو:َعواذ  َوَ  َعْقوَد ، َفَشواَاَُهْم َسوْعُد بْوُن ُعبَواَقَة َوَكواَاُلُ  ، وََكواَن َرُجوال  ِفيوِه ِحودَّة  ، فَوَقواَل لَوُه َسوْعُد بْوُن مُ 
ووونَوُهْم أَْرىَب ِموووَن اْلُمَشووواَاَِ  ، مُثَّ أَقْوبَووَل َسوووْعد  َوَسوووْعد  َوَموووْن َمَعُهَموووا  نَونَوووا َوبَويوْ ، ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ ُمَشوواَاَتَوُهْم ، َفَموووا بَويوْ

َأْصوَحاِب الرَِّجيوِع ، ِب َرُسولِل اّللَِّ َأْي َكَغْدِر َعَضل  َواْلَقارَِة  َِْصَحا:َعَضل  َواْلَقارَُة :َفَسلَُّملا َعَلْيِه ، مُثَّ قَاُللا 
ُ َأْكَثُ ، أَْبِشوُروا اَي َمْعَشوَر اْلُمْسوِلِمنَي " ، َوَعظُوَم ِعْنوَد :ُخبَوْيِه ْبِن َعِديِ  َوَأْصَحابُِه ، فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ  " اّللَّ

ُهْم ، َحوَّتَّ لَونَّ اْلُمْسوِلُملَن ُكولَّ َذِلَك الْوَباَلُء ، َواْكوَتدَّ اْاَوْلُ  ، َوأََ ُهوْم َعوُدُوُهْم ِمو ْن فَووْلِقِهْم ، َوِموْن َأْسوَفَل ِمونوْ
َكواَن حُمَمَّود  :َلنِ  َوَْنََم النَِِفاُ  ِمْن بَوْعوِخ اْلُمنَواِفِقنَي ، َحوَّتَّ قَواَل ُمَعتِِوُه بْوُن ُقَشوْْي  َأُخول بَوِب َعْمورِو بْوِن َعوْل   

ى َوقَوْيَصَر ، َوَأَحُداَن َ  يَوْقِدُر أَْن يَْذَهَه ِإىَل اْلَغاِئِ  ، َوَحوَّتَّ قَواَل أَْوُس بْوُن قَوْيِظوكِ  يَِعُداَن أَْن أَنُْكَل ُكُنلَز ِكْسرَ 
 ِّ ِموِه ، اَي َرُسلَل اّللَِّ ، ِإنَّ بُوُيلتَوَنا َلَعْلرَة  ِمَن اْلَعوُدوِِ ، َوَذلِوَك َعوْن َموإَل  ِموْن رَِجواِل قَولْ :َأَحُد َبِب َحارِيََ  ْبِن احْلَاِر

َووا َخارَِجوو   ِمووَن اْلَمِدينَووِ  ، فَأَقَوواَم َرُسوولُل اّللَِّ  لَوو   َقرِيب ووا ِمووْن فَووْأَذْن لَنَووا فَوَلنَوْرِجووُع ِإىَل َقاراَِن ، َوِإوَّ ِبْضووع ا َوِعْشوورِيَن لَيوْ
 .1936َكْهر  ، َوَ ْ َيُكْن َبنْيَ اْلَقْلِم َحْرب  ِإ َّ الرَّْمُك اِبلنوَّْبِل َواحلَِْصاُر "

 فهكذا كان األمر إابن معرك  األحزاب.
 -رجوع النول .فلما أيود اّلِل تعواىل نبيوه بنصور ،ورق أعوداء  بغويظهم   ينواللا خوْيا وكفوى اّلِل املويمنني القتوال .

-  إىل املدين  منصلرا،ووضع الناس السال ،فبينما رسلل اّلِل- -  يغتسول مون وعثواء املرابطو ،يف بيوحل
أوضووعحل السووال  اي رسوولل  »:فقووال -عليووه الِسووالم  -إذ تبوودى لووه جثيوول  -عنهووا  رضووك اّللِ  -أم سوولم  
ولكووووون املالئكووووو    تضوووووع أسووووولحتها  َعوووووْن َمْعبَوووووِد بْوووووِن َكْعوووووِه بْوووووِن َمالِوووووك  »:قوووووال.«نعوووووم:- -اّلِلف قوووووال 

،قَالَ  لَو   َحوَّتَّ " َوَحاَصوَرُهْم َرُسولُل اّللَِّ :اأْلَْنَصارِيِِ وا َوِعْشورِيَن لَيوْ ُ يف قُولُولِّبُِم مَخْس  َجِهوَدُهُم احلَِْصواُر،َوَقَذَ  اّللَّ
ُهْم قُووَرْيا  َوَغطََفواُن .الُرْعَه  َوَقْد َكاَن ُحَيُك ْبُن َأْخَطَه َقَخَل َعلَوى بَوِب قُوَرْيظَوَ  يف ِحْصوِنِهْم ِحونَي َرَجَعوحْل َعونوْ

                                                 
 رمحه هللا رتصرا وجاء به السيد – ( صحي  مرسل 26024َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) -1936
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وووا أَيْوَقنُووولا ِ َنَّ َرُسووولَل اّللَِّ َوفَووواء  ِلَكْعوووِه بْوووِن َأَسووود  ِ َوووا َكووواَن َعاَهوووَدُ  َعَلْيوووِه مل فَولَ  ُهْم َحوووَّتَّ مَّ َغوووْْيَ ُمْنَصوووِر   َعووونوْ
اَي َمْعَشوَر يَوُهلَق،ِإنَّوُه قَوْد نوَوَزَل ِبُكوْم ِموَن اأْلَْموِر َموا تَووَرْوَن،َوِإيِنِ َعواِرم  َعلَوْيُكْم :يُوَناِجَزُهْم،قَاَل َكْعوُه بْوُن َأَسود  هَلُومْ 

،َفُخووُذوا أَيوَّ  َ َلُكووْم ِإنَّووُه لَنَووِلُ :َوَمووا ُهوونَّ ف قَالَ :َهووا مل قَاُللاِخوواَل   َياَلت  نُوبَوواِيُع َهووَذا الرَُّجووَل َوُنَصوودَِِقُه،فَوَلاّللَِّ َلَقووْد تَوبَوونيَّ
ووووُتْم عَُِدونَووووُه يف ِكَتاِبُكْم،فَوتَووووْأَمُنلا َعلَووووى ِقَموووواِئُكْم َوأَْمووووَلاِلُكْم َوأَبْونَوووواِئُكمْ  َ  :َوِنَسوووواِئُكْم،قَاُللا ُمْرَسوووول ،َوِإنَُّه الَّووووِذي ُكنوْ

ا،َوَ  َنْستَوْبِدُل بِِه َغوْْيَُ  مل قَالَ  ،فَوَهُلمَّ فَوْلنَوْقتُوْل أَبْونَواَءاَن َوِنَسواَءاَن،مُثَّ :نُوَفارُِ  ُحْكَم التوَّْلرَاِة أَبَد  وُتْم َهوِذِ  َعلَوكَّ فَوِإَذا أَبَويوْ
وود  َوَأْصووَحابِِه رَِجووا   ُمَصوولَِّتنَي  نَونَووا َوبَوونْيَ َبْوورُُج ِإىَل حُمَمَّ ُ بَويوْ اِبلُسووُيلِ ،َوَ ْ نَووْ ُْ  َورَاَءاَن يَِقووال  يَوُهُمنَووا َحووَّتَّ َُيُْكووَم اّللَّ

ووووووود ،فَِإْن َوْلَوووووووْك َوْلَوووووووْك َوَ ْ نَوووووووْ ُْ  َورَاَءاَن َكووووووويوْ  ا َبَْشوووووووى َعَلْيوووووووِه،َوِإْن َنْظَهوووووووْر فَوَلَعْمووووووورِي لَنَوتَِّخوووووووذَ  نَّ النَِِسووووووواَء حُمَمَّ
لَووَ  :نَوْقتُووُل َهووُيَ ِء اْلَمَسوواِكنَي،َفَما َخووْْيُ اْلَعووْيِا بَوْعووَدُهْم مل قَالَ :،قَاُللاَواأْلَبْوَناءَ  لَووَ  لَيوْ ،فَووِإنَّ اللَّيوْ ووُتْم َهووِذِ  َعَلكَّ فَووِإَذا أَبَويوْ

وود  َوَأْصووَحابُُه قَووْد أَِمُنلا،فَووواْنزُِللا َلَعلَّنَووا أَْن َنِصوو وود  َوَأْصووَحابِِه ِغووورَّة  السَّووْبحِل،َوِإنَُّه َعَسووى أَْن َيُكوولَن حُمَمَّ يَه ِمووْن حُمَمَّ
َلنَووا ف أَمَّووا َمووْن قَووْد َعِلْمووحَل فََأَصوواّبَُ :قَاُللا. َّ ِفيووِه َمووْن َكوواَن قَوبوْ ُّ ِفيووِه َمووا َ ْ َيُكووْن َأْحووَد تَوَنا َوحُنْووِد ْم ِمووَن نُوْفِسووُد َسووبوْ

ْهِر َحازِم ا،قَوالَ َموا اَبَت َرُجول  ِموْنُكْم مُ :اْلَمْسِ  َما  َْ َحَْ  َعَلْيَك ف قَالَ  لَو   َواِحوَدة  ِموَن الودَّ مُثَّ :ْنوُذ َوَلَدتْوُه أُُموُه لَيوْ
ُووْم بَوَعثُوولا ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ  ،وََكووانُلا ِمووْن :ِإوَّ نَووا أاََب لَُبابَووَ  بْووَن َعْبووِد اْلُمْنووِذِر َأَخووا بَووِب َعْموورِو بْووِن َعْل   أَِن ابْوَعووْة إِلَيوْ

ووا رَأَْوُ  قَوواَم إِلَْيووِه الِرَِجوواُل،َوَجَهَا إِلَْيووِه النَِِسوواُء َتِشووْيُُ  يف أَْمووراَِن مل فََأْرَسووَلُه َرُسوولُل اّللَِّ ُحَلَفوواِء اأْلَْوِس،َنسْ  مل فَوَلمَّ
َياُن يَوْبُكووووووولَن يف َوْجِهوووووووِه،فَوَر َّ هَلُوووووووْم َوقَووووووواُللا لَوووووووهُ  وووووووبوْ ووووووود  ف اَي أاََب لَُبابَوووووووَ ،أَتَوَرى أَْن نَوْنوووووووزَِل َعلَوووووووى ُحْكوووووووِم حمَُ :َوالصِِ مَّ

ْبُ  مل قَاَل أَبُل لَُبابَ َ :قَالَ  فَوَلاّللَِّ َما زَاَلحْل َقَدَماَي َحَّتَّ َعَرفْوحُل َأيِنِ قَوْد ُخْنوحُل :نَوَعْم،َوَأَكاَر بَِيِدِ  ِإىَل َحْلِقِه،ِإنَُّه الذَّ
َ َوَرُسولَلُه مل مُثَّ اْنطَلَوَ  أَبُول لَُبابَوَ  َعلَوى َوْجِهوِه،َوَ ْ َذِْت َرُسو َحوَّتَّ اْرتَووَبَ  يف اْلَمْسوِجِد ِإىَل َعُمولق  ِموْن لَل اّللَِّ اّللَّ

ا وَ :ُعُمووِدِ  َوقَووالَ  َ َ  َيطَووأُ بَووِب قُوَرْيظَووَ  أَبَوود  ُ َعلَووكَّ ِ َّووا َصوونَوْعحُل،َوَعاَهَد اّللَّ َ  يوَوورَاين َ  أَبْووورَُ  َمَكوواين َحووَّتَّ يَوتُوولَب اّللَّ
َ وَ  ُ يف بَولَوود  ُخْنووحُل اّللَّ ا اّللَّ ووا بَولَووَ  َرُسوولَل اّللَِّ .َرُسوولَلُه ِفيووِه أَبَوود  " أََمووا ِإنَّووُه لَووْل :َخَثُُ ،وََكوواَن قَووِد اْسووتَوْبطَأَُ ،قَالَ فَوَلمَّ

 َعَلْيوِه "،مُثَّ أََما ِإْذ فَوَعَل َما فَوَعَل،َفَما أاََن اِبلَِّذي أُْنِلُقُه ِمْن َمَكانَوُه َحوَّتَّ يَوتُولَب اّللَُّ .َكاَن َجاَءين َ ْستَوْغَفْرُت َلُه 
 بَوووِب قُوَرْيظَوووَ ،َوَ  ِإنَّ يَوْعَلبَوووَ  بْوووَن َسْعَيَ ،َوأَُسوووْيَد بْوووَن َسْعَيَ ،َوَأَسوووَد بْوووَن ُعبَوْيووود ،َوُهْم نَوَفووور  ِموووْن بَوووِب ُهوووَذْيل  لَْيُسووولا ِمووونْ 

لَوَ  الَّويِت نَوزَلَوحْل ِفيَهوا قُوَرْيظَوُ  َعلَوى ُحْكوِم َرُسولِل النَِّضِْي،َنَسبُوُهْم فَووْلَ  َذلِوَك،ُهْم بَونُول َعومِِ اْلَقْلِم،َأْسوَلُملا تِْلوَك اللَّيوْ 
لَووِ  َعْمووُرو بْووُن ُسووْعَدى اْلُقَرِلُك،َفَموورَّ ِ َووَرِس َرُسوولِل اّللَِّ ،اّللَِّ  ووُد بْووُن َمْسووَلَمَ  ،َوَخوورََج يف تِْلووَك اللَّيوْ َوَعَلْيووِه حُمَمَّ

ووا  لَووَ  مل فَوَلمَّ َعْمُرو بْووُن ُسووْعَدى مل وََكوواَن َعْمووُرو قَووْد َأىَب أَْن يَووْدُخَل :َمْن َهووَذا ف قَووالَ :َرآُ  قَووالَ اأْلَْنَصووارُِي تِْلووَك اللَّيوْ
وُد بْوُن َمْسوَلَمَ  ِحونَي َعَرفَوهُ :َوقَالَ َمَع َبِب قُوَرْيظََ  يف َغْدرِِهْم ِبَرُسلِل اّللَِّ  ا،فَوَقاَل حُمَمَّ اللَُّهمَّ :َ  أَْغِدُر ِ َُحمَّد  أَبَد 

اّللَِّ  َهْوووورِْمِب ِإقَالَووووَ  َعثَووووورَاِت اْلِكوووورَاِم،مُثَّ َخلَّووووى َسووووِبيَلُه مل َفَخوووورََج َعلَووووى َوْجِهووووِه َحووووَّتَّ اَبَت يف َمْسووووِجِد َرُسووووللِ َ  
 ُلَوووَ ،مُثَّ َذَهوووَه،َفاَل يُوووْدَرى أَيْوووَن َذَهوووَه ِموووْن أَْرِم اّللَِّ ِإىَل يَوْلِموووِه َهوووَذا مل فَوووذ ِكَر ِلَرُسووولِل اّللَِّ اِبْلَمِدينَوووِ  تِْلوووَك اللَّيوْ
 َِبَلفَائِووِه "،قَووالَ :َكووْأنَُه،فَوَقال ُ َوبَوْعُخ النَّوواِس َكوواَن يوَووْزُعُم أَنَّووُه َكوواَن أُويِووَ  بُوْرَموو   فِوويَمْن أُويِووَ  :" َذاَ  َرُجوول  َْنَّوواُ  اّللَّ

مَّتُوووُه ُمْلَقووواة ،َوَ  يُوووْدَرى أَيْوووَن َذَهَه،فَوَقووواَل فََأْصوووَبَححْل رِ ،ِموووْن بَوووِب قُوَرْيظَوووَ  ِحووونَي نَوزَلُووولا َعلَوووى ُحْكوووِم َرُسووولِل اّللَِّ 
ُ أَْعلَووووووووُم َرُسوووووووولُل اّللَِّ  ووووووووا َأْصووووووووَبُحلا،نَوزَُللا َعلَووووووووى ُحْكووووووووِم َرُسوووووووولِل اّللَِّ .تِْلووووووووَك اْلَمَقالَووووووووُ ،فَاّللَّ فَوتَوَلايَوبَووووووووحِل ،فَوَلمَّ
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ُووووووْم َمَلالِينَووووووا ُقوَن ااَْ :اأْلَْوُس،فَوَقوووووواُللا ْزرَِج،َوقَووووووْد فَوَعْلووووووحَل يف َمووووووَلاِ  اْاَووووووْزرَِج اِبأْلَْمووووووِك َمووووووا قَووووووْد اَي َرُسوووووولَل اّللَِّ ِإوَّ
نُوَقاَع،وََكووووانُلا ُحَلَفوووواَء اْاَْزرَِج،فَونَوزَلُوووولا َعلَووووى َعِلْمحَل،َوقَووووْد َكوووواَن َرُسوووولُل اّللَِّ  قَوْبووووَل بَووووِب قُوَرْيظَووووَ  َحاَصووووَر بَووووِب قَويوْ
ُهووْم َعْبووُد اّللَِّ  ووا َكلََّمْتووُه اأْلَْوُس،قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ُحْكِمِه،َفَسووأََلُه ِإايَّ ،فَوَلَهبَوُهْم لَووُه مل فَوَلمَّ " َأَ  :بْووُن ُأيبَِِ بْووِن َسووُللل 

" فَوَذاَ  ِإىَل َسوْعِد بْوِن ُمَعواذ  "،وََكواَن :بَوَلى،قَوالَ :تَوْرَضْلَن اَي َمْعَشَر اأْلَْوِس أَْن َُيُْكَم ِفيِهْم َرُجل  ِموْنُكْم ف " قَاُللا
يف َخْيَموِ  اْمورَأَة  ِموْن َأْسوَلَم يُوَقواُل هَلَوا رُفَوْيوَدُة يف َمْسوِجِدِ ،َكاَنحْل تُوَداِوي  ْبُن ُمَعواذ  قَوْد َجَعلَوُه َرُسولُل اّللَِّ َسْعدُ 

َع   ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي  قَووْد قَوواَل ّللَِّ وََكوواَن َرُسوولُل ا.اْ؟َْرَحى،َوَهَْتِسووْه بِنَوْفِسووَها َعلَووى ِخْدَمووِ  َمووْن َكانَووحْل بِووِه َضوويوْ
" اْجَعلُولُ  يف َخْيَموِ  رُفَوْيوَدَة َحوَّتَّ أَعُولَقُ  ِموْن َقرِيوه  "،فَوَلمَّوا َحكََّموُه َرُسولُل :لَِقْلِمِه ِحنَي َأَصابَُه السَّْهُم اِبْاَْنَد ِ 

،وََكوواَن َرُجووال  َجِسوويم ا،مُثَّ يف بَووِب قُوَرْيظَووَ ،أََ ُ  قَوْلُمووُه فَوواْحَتَمُللُ  َعلَووى مِحَار ،َوقَووْد َوِن ُوول اّللَِّ  ا لَووُه ِبِلَسوواَقة  ِمووْن أََقم 
َ  َذلِوووَك اَي أاََب َعْمووور و َأْحِسوووْن يف َمَلالِيَك،فَوووِإنَّ َرُسووولَل اّللَِّ :َوُهوووْم يَوُقللُووولنَ ،أَقْوبَولُووولا َمَعوووُه ِإىَل َرُسووولِل اّللَِّ  َو َّ

وا َأْكثَووُروا َعَلْيِه،قَ  ،فَوَرَجوَع بَوْعوُخ َموْن َكواَن :الَ لُِتْحِسَن فِويِهْم مل فَوَلمَّ قَوْد آَن ِلَسوْعد  أَْن َ  َشُْخوَذُ  يف اّللَِّ َلْلَموُ  َ ئِم 
ْيِهْم َسوْعُد بْوُن ُمَعوواذ  َمَعوُه ِموْن قَوْلِموِه ِإىَل َقاِر بَووِب َعْبوِد اأْلَْكوَهِل،فَونَوَعى إِلَووْيِهْم رَِجواَل بَوِب قُوَرْيظَووَ  قَوْبوَل أَْن َيِصوَل إِلَوو

ُقلُملا ِإىَل َسويِِدُِكْم،فَوَقاُملا إِلَْيوِه :َواْلُمْسوِلِمنَي،قَالَ َكِلَمِتِه الَّيِت  ََِع ِمْنُه مل فَوَلمَّا انْوتَوَهى َسْعد  ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ ِمْن  
َ  َمَلالِيوووووَك لِوووووَتْحُكَم ِفيِهْم،فَوَقووووواَل َسوووووْعد  اَي أاََب َعْمووووور و،ِإنَّ َرُسووووولَل اّللَِّ :فَوَقووووواُللا َعَلْيُكْم بِوووووَذِلَك َعْهوووووِد اّللَِّ :َو َّ

َوَعَلى َمووووْن َهُهنَووووا يف النَّاِحيَووووِ  الَّوووويِت ِفيَهووووا َرُسوووولُل اّللَِّ :نَوَعْم،قَووووالَ :َوِميثَاقِووووِه،ِإنَّ احْلُْكووووَم فِوووويِهْم َكَمووووا َحَكْمحَل،قَالَ 
، ََِّوُهووَل ُمْعووِرم  َعووْن َرُسوولِل اّلل َِِّإْجوواَل   لَووُه،فَوَقاَل َرُسوولُل اّلل:  فَِإيِنِ َأْحُكووُم فِوويِهْم أَْن :" نَوَعووْم "،قَوواَل َسووْعد

   1937تُوْقَتَل الِرَِجاُل،َوتُوْقَسَم اأْلَْمَلاُل،َوُتْسَب الذَّرَارُِي َوالنَِِساُء "
ك ، فَاْلتَوَفوحُل َورَائِوئِيوَد اأَلْرِم ِموْن وَ َفَسوِمْعحُل  لنَّواِس ،َخَرْجوحُل يوَوْلَم اْاَْنوَدِ  أَقْوُفول أَيوَوَر ا:وَعْن َعاِئَشَ  ، قَاَلحْل 

ُّ بْوو  اأَلْرِم ، َفَموورَّ َسووْعد  نَّووُه ، َفَجَلْسووحُل ِإىَل جِمَ س  َُيِْمووُل ُن أَوْ فَووِإَذا أاََن ِبَسووْعِد بْووِن ُمَعوواذ  َوَمَعووُه ابْووُن َأِخيووِه احْلَوواِر
َهووا أَْنرَافُووُه ، فَووَأاَن َأخَتَوولَّ  ِم النَّوواِس َوأَنْووَلهِلِْم ، ْعد  ، وََكوواَن ِمووْن أَْعظَوواِ  َسووأَنْوورَ  ُ  َعلَوىَوَعَلْيوِه ِقرْع  قَووْد َخَرَجووحْل ِمنوْ

 َفَمرَّ َوُهَل يَوْرعَُِز َويَوُقلُل ::قَاَلحْل 
 لَبِِْة قَِليال  يُْدرِِ  اهْلَْيَجا ... مَحَْل َما َأْحَسَن اْلَمْلَت.

َهوا نَوَفور  ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي فِويِهْم ُعَموُر بْوُن ااَْطَّواِب فَوُقْمحُل فَاقْوَتَحَموحُل َحِديَقو   ، فَوِإَذا ِفي:ِإَذا َحاَن اأَلَجْل قَاَلحْل 
ُ َعْنووُه ، فَوَقوواَل ُعَمووُر  َوُْيَووِك َمووا َجوواَء بِووِك َلَعْموورِي َواّللَِّ ِإنَّووِك َ؟َرِي َوو   ، َمووا يُوْيِمنُووِك أَْن َيُكوولَن َهَووُلز  أَْو :َرِضووَك اّللَّ

َّتَّ َاَنوَّْيحُل أَنَّ اأَلْرَم َقِد اْنَشوقَّحْل فَوَدَخْلحُل ِفيَهوا ،َوفِويِهْم َرُجول  َعَلْيوِه َنِصويَف   َفَما زَاَل يَوُللُمِب حَ :َباَلء  ، قَاَلحْل 
َوُْيََك اَي ُعَمُر ، ِإنَّوَك قَوْد َأْكثَووْرَت :َلُه ، فَوَرَفَع الرَُّجُل النَِّصيَ  َعْن َوْجِهِه ، فَِإَذا نَْلَحُ  ْبُن ُعبَوْيِد هللِا ، فَوَقاَل 

ا َرُجل  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي يُوَقواُل لَوُه :اْليَوْلَم ، َوأَْيَن اْلِفرَاُر ِإ َّ ِإىَل هللِا ف قَاَلحْل  ُمْنذُ  ابْوُن اْلَعرِقَوِ  ، ِبَسوْهم  :َوَرَمى َسْعد 
 َحووَّتَّ تُِقوورَّ َعْيووِب ِمووْن قُوَرْيظَووَ  ، اللَُّهوومَّ  َ ُاِْتووِب :ُخووْذَها َوأاََن ابْووُن اْلَعرِقَووَ  فََأَصوواَب َأْكَحلَووُه فَوَقطََعَهووا ، فَوَقوواَل :قَوواَل 

                                                 
[ وَجووواِمُع اْلبَويَووواِن يف تَوْفِسوووِْي اْلُقوووْرآِن 2/ 2[ و ريووو  الرسووول وامللووول  ]117/ 3[ وزاق املعووواق ]397/ 6قار نيبووو  ]-تفسوووْي ابووون كثوووْي-1937

 ( حسن 26098لِلطََّثِيِِ << ُسلَرُة اأْلَْحزَاِب <)
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ُ الوورِِيَ  َعلَووى اْلُمْشوورِِكنَي ، ُ اْلُمووْيِمِننَي  وََكووانُلا ُحَلَفوواَءُ  َوَمَلالِيووِه يف اْ؟َاِهِليَّووِ  ، فَووَثَأَ َكْلُمووُه ، َوبَوَعووَة اّللَّ َفَكَفووى اّللَّ
ُ قَووِلاي  َعزِيووز ا ، فَوَلِحوو نَووَ  َوَمووْن َمَعووُه بَِنْجوود  ، َوَرَجَعووحْل بَونُوول اْلِقتَوواَل ، وََكوواَن اّللَّ َ  أَبُوول ُسووْفَياَن بِِتَهاَمووَ  ، َوحَلِووَ  ُعيَويوْ

ِإىَل اْلَمِديَنِ  ، َوأََمَر بُِقبَّ   ِمْن أََقم  َفُضرَِبحْل َعلَوى َسوْعد  يف قُوَرْيظََ  ، فَوَتَحصَُّنلا ِبَصَياِصيِهْم ، فَوَرَجَع َرُسلُل هللِا 
ووواَلَ . ، قَالَوووحْل اْلَمْسوووِجِد وَ  ووواَلَ  ، فَووووَلاّللَِّ َموووا َوَضوووَعحِل :فَوووَأَ ُ  ِجْثِيوووُل ، فَوَقووواَل :َوَضوووَع السِِ أََوقَوووْد َوَضوووْعحَل السِِ

اَلَ  ، اْخرُْج ِإىَل َبِب قُوَرْيظََ  فَوَقاتِْلُهْم ، فََأَمَر َرُسلُل هللِا  َخورََج َفَمورَّ اِبلرَِّحيِل ، َولَِبَك أَلَْمتَوُه ، فَ اْلَمالَِئَكُ  السِِ
َمرَّ بِنَوا ِقْحيَوُ  اْلَكْلوِلُ ، فَوَأَ ُهْم َرُسولُل هللِا :َمْن َمرِِ ِبُكْم ف قَاُللا :َعَلى َبِب َغْنم  وََكانُلا ِجْيَاَن اْلَمْسِجِد ،فَوَقاَل 

ووا اْكوَتدَّ َحْصوورُُهْم ، َواْكوَتدَّ الْوو ووا َوِعْشورِيَن يَوْلم ووا ، فَوَلمَّ َباَلُء َعلَووْيِهْم ِقيوَل هَلُووُم اْنزِلُولا َعلَووى ُحْكووِم َفَحاَصوَرُهْم مَخْس 
ْبُ  ، فَوَقوواُللا َرُسوولِل هللِا  نَوْنووزُِل َعلَووى ُحْكووِم َسووْعِد بْووِن ُمَعوواذ  ، :، فَاْسَتَشوواُروا أاََب لَُبابَووَ  ، فََأَكوواَر إِلَووْيِهْم أَنَّووُه الووذَّ

ِإىَل َسْعد  ، َفَحَمَل َعلَوى مِحَوار  َوَعَلْيوِه ِإَكوا   ِموْن لِيو   َوَحو َّ  فَونَوزَُللا َعَلى ُحْكِم َسْعد  ، َوبَوَعَة َرُسلُل هللاِ 
اَي أاََب َعْموور و ، ُحَلَفوواُ َ  َوَمَلالِيووَك َوأَْهووُل النَِِكايَووِ  َوَمووْن قَووْد َعِلْمووحَل ، فَووالَ يُوْرِجووُع :بِووِه قَوْلُمووُه ، َفَجَعلُوولا يَوُقللُوولَن 

َقْد آَن ِلَسوْعد  أَْن  َ يُوبَواِ  يف هللِا َلْلَموَ   َئِوم  :َقاَن ِمْن َذرَارِيِِِهُم اْلتَوَفحَل ِإىَل قَوْلِمِه ، فَوَقاَل إِلَْيِهْم قَوْل   ، َحَّتَّ ِإَذا 
ُ ، قَواَل َسويُِِداَن ا:ُقلُملا ِإىَل َسيِِدُِكْم فَوأَْنزُِللُ  ، قَواَل ُعَموُر :، قَاَل َرُسلُل هللِا ، فَوَلمَّا نََلَع َعَلى َرُسلِل هللِا  ّللَّ

فَِإيِنِ َأْحُكُم ِفيِهْم أَْن تُوْقَتَل ُمَقاتَِلتُوُهْم ، َوُتْسوَب :اْحُكْم ِفيِهْم ، قَاَل :أَْنزُِللُ  ، فَأَنْوزَُللُ  ، فَوَقاَل َلُه َرُسلُل هللِا :
َ َسوووْعد  ، َلَقوووْد َحَكْموووحَل فِووويِهمْ :َذرَارِيِِِهوووْم ، َوتُوْقَسوووُم أَْموووَلاهُلُْم ، قَووواَل َرُسووولُل هللِا   ِ ُْكوووِم هللِا َوَرُسوووللِِه مُثَّ َقَعوووا اّللَّ

نَووُه اللَُّهوومَّ ِإْن ُكْنووحَل أَبْوَقْيووحَل َعلَووى نَِبيِِووَك :فَوَقواَل  ِمووْن َحوْرِب قُوووَرْيا  َكوويوْ  ا ، فَووأَْبِقِب هَلَووا ، َوِإْن ُكْنووحَل َقطَْعووحَل بَويوْ
وونَوُهْم ، فَاْقِبْضووِب إِلَْيووَك ، فَووانْوَفَجَر َكلْ  ووِا ، قَالَووحْل َوبَويوْ ُمووُه ، وََكوواَن قَووْد بوَوورَأَ ِمْنووُه َحووَّتَّ َمووا بَِقووَك ِمْنووُه ِإ َّ ِمثْووَل احلِْمَّ

َفَحَضوورَُ  َرُسوولُل هللِا :، قَالَووحْل ، َوَرَجووَع َسووْعد  ِإىَل بَوْيتِووِه الَّووِذي َضووَرَب َعَلْيووِه َرُسوولُل هللِا فَوَرَجووَع َرُسوولُل هللِا :
 َفَوَلالَّوووِذي نَوْفِسوووك بِيَوووِدِ  ، ِإيِنِ أَلَْعوووِرُ  بَُكووواَء َأيب َبْكووور  ِموووْن بَُكووواِء ُعَموووَر َوأاََن يف :الَوووحْل َوأَبُووول َبْكووور  َوُعَموووُر ، ق

 ُ وونَوُهْم{ ]الفووت [ ، قَوواَل َعْلَقَمووُ  :ُحْجووَريت ، وََكووانُلا َكَمووا ، قَوواَل اّللَّ فَوُقْلووحُل َأْي أُمَّووْه ، َفَكْيووَ  َكوواَن :}ُرمَحَوواُء بَويوْ
َا ُهَل آِخذ  بِِلْحَيِتِه":َيْصَنُع ف قَاَلحْل  َرُسلُل هللاِ  َناُ  َ  َتْدَمُع َعَلى َأَحد  ، َوَلِكنَُّه ِإَذا َوَجَد ِإ َّ  .  1938َكاَن َعيوْ

 وكوانلا موا بوني.اقهمابألخاقيد فخدت يف األرم،وجكء ّبوم مكتفني،فضورب أعن - -مث أمر رسلل اّلِل 
يهم حيوووك بووون ألمووولال.وفينبوووحل )كنايووو  عووون البلووولغ( موووع النسووواء واوسووول مووون   .السوووبع مائووو ،والثماين مائ 

 وكان قد قخل معهم يف حصنهم كما عاهدهم..أخطه
ومنذ ذلك اليلم ذلحل يهلق،وضعفحل حرك  النفا  يف املدين  ونأنأ املنافقلن ر وسهم،وجبنلا عن كثوْي  وا  

ملسوولمني،بل أصوووب  املسووولملن هوووم وتبوووع هوووذا وذلوووك أن املشووركني   يعووولقوا يفكووورون يف غوووزو ا.كووانلا ذتلن
إنوووه كوووان هنوووا  توووالزم بوووني حركوووات اليهووولق :وميكن أن يقال.حَّت كوووان فوووت  مكووو  والطوووائ .الوووذين يغوووزووم

                                                 
 زايقة مب -  ( صحي7028[ ) 498/ 15ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 1938
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وإن نووورق اليهووولق مووون املدينووو  قووود أووووى هوووذا التالزم،وإنوووه كوووان فارقوووا .وحركوووات املنوووافقني وحركوووات املشوووركني
 رارها.واضحا بني عهدين يف نشأة الدول  ا سالمي  واستق

لِّبُِم ياِصويِهْم،َوَقَذَ  يف قُولُوتاِب ِموْن صَ ِل اْلكِ َوأَنْوَزَل الَِّذيَن لاَهُروُهْم ِمْن أَهْ »:فهذا مصدا  قلل اّلِل سبحانه
ُ َعلوى ُكوولِِ .َتَطُيهاَ ْ   َوأَْمولاهَلُْم َوأَْرضووا  َوِقايَرُهومْ  ْرَضوُهمْ َوأَْوَرَيُكْم أَ .الُرْعَه،َفرِيقوا  تَوْقتُولُولَن َوَشِْسوُروَن َفرِيقووا   وَكواَن اّللَّ

 «.َكْكء  َقِديرا  
  قريظووو  خوووارجللكووو  لبوووباحلصووولن واألرم الووويت وريهوووا املسووولملن و  يطيوها،ر وووا كانوووحل أرضوووا  :والصياصك

بغوْي  قريظو  أرضوهم سليم بوبور ا كانحل إكارة إىل ت.وقد آلحل للمسلمني فيما آل إليهم من أملاهلم.حملتهم
 طء معنا  احلرب اليت تلنأ فيها األرم.ويكلن الل .قتال
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِديرا  » لوذي يورق األمور كلوه هل التعقيوه او ن اللاقع ..فهذا هل التعقيه املنتزع م« وَكاَن اّللَّ

اّلِل  عووووال فيهووووا إىلند األفويسوووو.وقوووود مضووووى السوووويا  يف عوووورم املعركوووو  كلهووووا يوووورق األموووور كلووووه إىل اّللِ .إىل اّللِ 
رآن بعوووود للاقعوووو ،وابلقاألحووووداّ يتا هلووووذ  احلقيقوووو  الكبْية،الوووويت يثبتهووووا اّلِل يف قلوووولب املسوووولمني ابتثب.مباكوووورة

 األحداّ،ليقلم عليها التصلر ا سالمك يف النفلس.
عوود الوويت ت والقلاوقد اكووتمل علووى السوونن والقوويم والتلجيهووا.وهكووذا يووتم اسووتعرام ذلووك احلوواقّ الضووخم

 ع  املسلم  ويف حياهتا على السلاء.جاء القرآن ليقيمها يف قللب ا؟ما
عاهها ايها،و وهكووووووذا تصووووووب  األحووووووداّ موووووواقة لل بيوووووو  ويصووووووب  القوووووورآن قلوووووويال وترمجوووووواان للحيوووووواة وأحوووووود

يليووه ي والعشوورون و زء احلوواقوابلقوورآن سوولاء  انتهووى ا؟وو  بتالء وتسووتقر القيم،وتطموو ن القلوولب،اب.وتصلراهتا
 ...«َك ْزواجِ أِلَ اي أَيُوَها النَِّلُ ُقْل :» ا؟زء الثاين والعشرون مبدوءا بقلله تعاىل
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 ال هء الثاني والمشرون بقي ة سور  ا حهاا وسورأا سبأ وفاطر 

 [35إل   28اآليات :(33]سور  ا حهاا ):الوحد  الثالثة

 وباقي المسلمات  أوجيهات لهوجات النبي 

ويال  نَوَتهوا فَوَتعواَلنْيَ أَُموتِِ نْيا َوزِيياَة الودُ  تُرِْقَن احلَْ اي أَيُوَها النَِّلُ ُقْل أِلَْزواِجَك ِإْن ُكْنُلَّ }  ْعُكنَّ َوأَُسوِرِْحُكنَّ َسوراحا  مجَِ
اَر اهْلِخوورَةَ 28) َ َوَرُسوولَلُه َوالوودَّ َ أَ  فَووِإنَّ ( َوِإْن ُكْنووُلَّ تُوورِْقَن اّللَّ ( اي 29نَّ َأْجوورا  َعِظيمووا  )َعوودَّ لِْلُمْحِسووناِت ِمووْنكُ  اّللَّ
( 30اّللَِّ َيِسوْيا  ) َفنْيِ وَكواَن ذلِوَك َعلَوىْلَعوذاُب ِضوعْ هَلَوا ا ساَء النَِّلِِ َمْن َذِْت ِمْنُكنَّ بِفاِحَش   ُمبَويَِِن   ُيضواَع ْ نِ 

( اي ِنسواَء النَّوِلِِ 31قوا  َكرميوا  ) َوأَْعتَوْدان هَلوا رِزْ هوا َمورََّتنْيِ ا َأْجرَ َوَمْن يَوْقُنحْل ِمْنُكنَّ ّللَِِّ َوَرُسللِِه َوتَوْعَمْل صاحِلا  نُوْيهِتو
م  َوقُوْلووَن قَوووْل   َمْعُروفووا  الَّووِذي يف قَوْلبِووِه َموورَ   فَوَيْطَمووعَ ْلَقووْللِ َلْسووُلَّ َكَأَحوود  ِمووَن النِِسوواِء ِإِن اتوََّقْيووُلَّ فَووال خَتَْضووْعَن ابِ 

وا الصَّوالَة َوآتِونَي الزَّكوا  َوأَِقْمنَ اأْلُوىل  ِ َوقَوْرَن يف بُوُيلِتُكنَّ َو  َتَثَّْجَن َتَثَُج اْ؟اِهِليَّ  (32) َ َوَرُسولَلُه ِإ َّ َة َوأَِنْعوَن اّللَّ
و ُ لُِيْذِهَه َعْنُكُم الِرِْجَك أَْهَل اْلبَوْيحِل َويَُطهِِ ( َواذُْكوْرَن موا يُوْتلوى يف بُويُولِتُكنَّ ِموْن آايِت 33ْطِهوْيا  )تَ رَُكْم يُرِيُد اّللَّ

َ كووواَن َلِطيفوووا  َخبِوووْيا  )اّللَِّ َواحلِْْكَمووو َواْلقوووانِِتنَي  اْلُمْيِمنووواتِ وَ ْلُمْسوووِلِمنَي َواْلُمْسوووِلماِت َواْلُموووْيِمِننَي ( ِإنَّ ا34ِ  ِإنَّ اّللَّ
اْلُمَتَصودِِقاِت ِقنَي وَ اْااِكعاِت َواْلُمَتَصدِِ وَ ْااِكِعنَي راِت َواَواْلقانِتاِت َوالصَّاِقِقنَي َوالصَّاِققاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّابِ 

اِكرااِكرِيَن اّللََّ َوالووذَّ  َوالصَّووائِِمنَي َوالصَّووائِماِت َواحْلوواِفِظنَي فُوووُروَجُهْم َواحْلاِفظوواتِ  ُ هَلُووْم َمْغِفوورَة   َكثِووْيا  َوالووذَّ ِت أََعوودَّ اّللَّ
 { (35َوَأْجرا  َعِظيما  )

اق األخوْي لبيوان جوزاء ا عودا ا سوتطر فيمو - -هذا الدرس الثالوة يف سولرة األحوزاب خواص  زواج النول 
األملمووو   وهلوووذ .«ننيأمهوووات املووويم»ولقووود سوووب  يف أوائووول السووولرة تسوووميتهن  -املسووولمني كافووو  واملسووولمات 

 - -ّلِل ان رسوووولل موووووملكووووانتهن .وللمرتبوووو  السووووامي  الوووويت اسووووتحققن ّبووووا هووووذ  الصووووف  تكاليفها.تكاليفها
لطواهر أن بيوحل النبولة ااّلِل ل لتكوالي  وإقورار للقويم الويت أراقويف هذا الدرس بيان لشكء من هوذ  ا.تكاليفها

 ميثلها،وأن يقلم عليها،وأن يكلن فيها منارة يهتدي ّبا السالكلن.
 دعو  النبي لاخيير نسائه 29 - 28الدرس ا ول:

ْعُكنَّ َوأَُسووووِرِْحُكنَّ َسووووراحا  نَوَتهووووا فَوَتعوووواَلنْيَ أَُمووووتِِ نْيا َوزِييوووواَة الوووودُ ِإْن ُكْنووووُلَّ تُوووورِْقَن احلَْ :اي أَيُوَهووووا النَِّلُ،قُووووْل أِلَْزواِجووووكَ »
اَر اهْلخِ .مجَِيال   َ َوَرُسلَلُه َوالدَّ  « ..ْنُكنَّ َأْجرا  َعِظيما   أََعدَّ لِْلُمْحِسناِت مِ ِإنَّ اّللََّ رََة،فَ َوِإْن ُكْنُلَّ تُرِْقَن اّللَّ

 ،  عجوووزا عووون حيووواة املتاع،فقووود عووواش حوووَّت لنفسوووه وألهووول بيتوووه معيشووو  الكفوووا - -لقووود اختوووار النووول 
فتحوحل لووه األرم،وكثوورت غنائمهووا،وعم فييهوا،واغت  موون   يكوون لووه موون قبول مووال و  زاق  ومووع هووذا فقوود  

ولكن ذلوك كوان اختيووارا .موع جوولق  ابلصودقات واهلبوات واهلودااي.كوان الشوهر ميضوك و  تلقود يف بيلتوه انر
 رغبوو  الووذي ميلووك ولكنووه يعوو  ويسووتعلك.  خالصوو  فيمووا عنوود اّللِ لالسووتعالء علووى متوواع احليوواة الوودنيا ورغبوو

مكلفووا موون عقيدتووه و  موون كووريعته أن يعوويا مثوول هووذ  املعيشوو  الوويت  - -و  يكوون رسوولل اّلِل .وحتووار .
أخذ ّبا نفسوه وأهول بيتوه،فلم تكون الطيبوات حمرمو  يف عقيدتوه وكوريعته و  ُيرمهوا علوى نفسوه حوني كانوحل 

ال تكل ،وهصوول بووني يديووه مصوواقف  واتفاقووا،  جووراي وراءهووا و  تشووهيا هلووا،و  انغماسووا تقوودم إليووه عفوولا بوو
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و  يكلوو  أمتوووه كووذلك أن تعووويا عيشووته الووويت اختارهووا لنفسوووه،إ  أن حتارهووا مووون .فيهووا و  انشووغا  ّبوووا .
 النفك وميلهلا.يريد،استعالء على اللذائذ واملتاع،وانطال  ا من يقلتها إىل حية احلري  التام  من رغبات 

هن وقووورّبن مووون وعلى فضووولهن وكووورامت.كووون نسووواء،من البشووور،هلن مشووواعر البشووور  - -ولكووون نسووواء النووول 
ع  والرخواء أن رأين السو فلما.سهنينابيع النبلة الكرمي ،فإن الرغب  الطبيعي  يف متاع احلياة للحل حي  يف نفل 

  .يف أمر النفق - -بعد ما أفام اّلِل على رسلله وعلى امليمنني راجعن النل 
ترغوه يف  - -حل نفسوه فلم يستقبل هذ  املراجع  ابل حيه،إ ا استقبلها ابألسوى وعودم الرضوى إذ كانو

ه وا حتفوال بو لوك األمورأن تعيا فيما اختار  هلوا مون نالقوه وارتفواع ورضوى متجورقة مون ا نشوغال  ثول ذ
ن كوول لوول مووء املووثأ األفوو  السووامك اللضووكأقىن احتفووال وأن تظوول حياتووه وحيوواة موون يلوولذون بووه علووى ذلووك 

حيووو  التحووورر لكووون مووون انو  -فقووود تبوووني احلوووالل واحلووورام  -  بلصوووفه حوووال  وحراموووا .هلوووذ  الووودنيا وأوكووواّبا
ن مطالبوو  مو - - وا نطوال   والفكوا  مون هلاتو  هوذ  األرم الرخيصوو   ولقود بلو  األسوى برسولل اّللِ 

 نسائه له ابلنفق  أن احتجه عن أصحابه.
روى ا موام أمحود َعووْن .وجاءوا فلووم يويذن هلوم.ان احتجابوه عونهم أمورا صوعبا علوويهم يهولن كول كوكء قونوهوكو

،فَوَلْم يوُوووْيَذْن لَوووُه،مُثَّ أَقْوبَوووَل ُعَموووُر ،أَقْوبَوووَل أَبُووول َبْكووور  َيْسوووَتْأِذُن َعلَوووى َرُسووولِل هللِا :َجاِبر ،قَالَ  َوالنَّووواُس بَِبابِوووِه ُجلُووولس 
،فَوَقاَل ْيَذْن لَووُه،مُثَّ أُِذَن أَليب َبْكر ،َوُعَمووَر فَووَدَخالَ َوالنَّووِلُ فَاْسووَتْأَذَن،فَوَلْم يوُوو ،َوَحْللَووُه ِنَسوواُ ُ  َوُهووَل َسوواِكحل  َجاِلك 

أَلَْتِب النوََّفَقووَ  اَي َرُسوولَل هللِا،لَوْل رَأَيْووحَل بِْنوحَل َزيْوود ،اْمرَأََة ُعَمَر،َسو:َلَعلَّوُه َيْضووَحُك،فَوَقاَل ُعَمورُ أُلَكلَِِمنَّ النَّووِلَّ :ُعَمورُ 
ُهنَّ َحووْلِ  َكَمووا تَوووَرى َيْسووأَْلَنِب النوََّفَقووَ ،فَوَقاَم أَبُوول :َحووَّتَّ بَووَدا اَنِجووُذُ ،قَالَ آنِف ا،فَوَلَجووْأُت ُعنُوَقَها،َفَضووِحَك النَّووِلُ 

َموا لَوْيَك ِعْنوَدُ ،فَونَوَهاُ َا ْسوَأَ ِن َرُسولَل هللِا تَ :َبْكر  ِإىَل َعاِئَشوَ  لَِيْضورَِّبَا،َوقَاَم ُعَموُر ِإىَل َحْفَصوَ  ِكاَلُ َوا يَوُقلَ نِ 
ُ َعوزَّ :بَوْعَد َهوَذا اْلَمْجلِوِك َموا لَوْيَك ِعْنوَدُ ،قَالَ َواّللَِّ َ  َنْسَأُل َرُسلَل هللِا :فَوُقْلَن ِنَساُ  ُ ،َرُسلُل هللِا  َوأَنْوَزَل اّللَّ

ِإيِنِ ذاكِوووووووور  لَووووووووِك أَْمر ا،َمووووووووا أُِحووووووووُه أَْن تَوْعَجلِووووووووك ِفيووووووووِه،َحَّتَّ َتْسووووووووَتْأِمرِي :َوَجوووووووولَّ اْاَِياَر،فَوبَووووووووَدأَ بَِعاِئَشووووووووَ ،فَوَقالَ 
َهووا:َمووا ُهووَل ف قَووالَ :أَبَوَلْيِك،قَاَلحلْ  أَِفيَك َأْسووَتْأِمُر :}اَي أَيُوَهووا النَّووِلُ قُووْل أَلْزَواِجووَك{ اهليَووَ  قَالَووحْل َعاِئَشوو ُ :فَوَتالَ َعَليوْ

َعثْووِب : َوَرُسلَلُه،َوَأْسووأَُلَك أَْن  َ تَووْذُكَر ِ ْموورَأَة  ِمووْن ِنَسوواِئَك َمووا اْخَ ُْت،فَوَقووالَ أَبوَووَليَّ ف بَووْل َأْختَوواُر اّللََّ  َ َ ْ يَوبوْ ِإنَّ اّللَّ
ُهنَّ َعمَّا اْخَ ِْت ِإ َّ َأْخَثْهُتَا ر ا،َ  َتْسأَُلِب اْمرَأَة  ِمنوْ  1939.ُمَعنِِف ا،َوَلِكْن بَوَعَثِب ُمَعلِِم ا ُمَيسِِ

ْوَج النَّوِبِِ ويف رواي  البخاري َعِن الُزْهرِىِِ قَواَل َأْخوَثَىِن أَبُول َسوَلَمَ  بْوُن َعْبوِد الورَّمْحَِن أَنَّ َعاِئَشوَ  رضوى هللا عنهوا زَ 
-  -  ََِّأْخَثَتْوووُه أَنَّ َرُسووولَل اّلل-  -  أَْزَواَجُه،فَوبَوووَدأَ ىِب َ ُ أَْن ُحَوووْيِِ  -  - َرُسووولُل اّللَِّ َجاَءَهوووا ِحووونَي أََموووَر اّللَّ

،َوقَوْد َعلِوَم أَنَّ أَبوَوَلىَّ َ ْ َيُكولاَن «ِإىنِِ َذاِكر  َلِك أَْمور ا فَوالَ َعَلْيوِك أَْن َتْسوتَوْعِجِلى َحوَّتَّ َتْسوَتْأِمرِى أَبَوَليْوِك » فَوَقاَل 
َ قَوواَل ) اَي أَيُوَهووا » َذُْموورَاىِن بِِفرَاقِووِه،قَاَلحْل مُثَّ قَوواَل  ِإىَل َاَوواِم اهليَوتَوونْيِ فَوُقْلووحُل لَووُه .« النَّووِبُ قُووْل أَلْزَواِجووَك ( ِإنَّ اّللَّ

اَر اهلِخرََة   . .1940َفِفى َأىِِ َهَذا َأْسَتْأِمُر أَبَوَلىَّ فَِإىنِِ أُرِيُد اّللََّ َوَرُسلَلُه َوالدَّ
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د  ينبغووك أن عوويتقوويم الووهووذ  ال.لقوود جوواء القوورآن الكوورمي ليحوودق القوويم األساسووي  يف تصوولر ا سووالم للحياة
ضوووحها يف هوووذا البيوووحل وحياتوووه اااصوو  وأن تتحقووو  يف أق  صووولرة وأو  - -ترمجتهووا احليووو  يف بيوووحل النووول 

 ها.منارة للمسلمني ولإلسالم حَّت يّر اّلِل األرم ومن علي -وسيبقى  -الذي كان 
القلوه اللاحود ف.لودار اهلخرةه وارسللو فإما احلياة الدنيا وزينتها،وإما اّلِل .ونزلحل آيتا التخيْي هدقان الطري 

 وما جعل اّلِل لرجل من قلبني يف جلفه..  يسع تصلرين للحياة
جمللووووك مووووا لوووويك بعوووود هووووذا ا - -واّلِل   نسووووأل رسوووولل اّلِل :قوووود قلوووون - -وقوووود كانووووحل نسوووواء النوووول 

 .فليسحل املسأل  أن يكلن عند  أو   يكلن.فنزل القرآن ليقرر أصل القضي .عند 
ائن األرم  سولاء كانوحل خوز .واملتاع ل  هوك اختيوار اّلِل ورسولله والودار اهلخورة كليو ،أو اختيوار الزينو إ وا املسوأ

طلقووا مخوورة اختيووارا لوودار اهلوقود اخوو ن اّلِل ورسوولله وا.كلهوا هووحل أيووديهن أم كانووحل بيوولهتن خاويوو  موون الزاق
األف  العوا  الكورمي   ذلكويف - -وكن حية تيهلهن مكانتهن من رسلل اّلِل .بعد هذا التخيْي احلاسم

 يار.فر  ّبذا ا خت - -ويف بعخ الرواايت أن النل .الالئ  ببيحل الرسلل العظيم
 وحنب أن  قف حلظات أمان هذا احلادل  تدبرش من بكض زواايش.

وُيسووم يف .خرةنيا واهلإنووه ُيوودق التصوولر ا سووالمك اللاضوو  للقوويم ويرسووم الطريوو  الشووعلري لإلحسوواس ابلوود
ا عوووا  إىل و ىل األرم إاملسووولم كووول أرجحووو  وكووول ؟لجووو  بوووني قووويم الووودنيا وقووويم اهلخووورة بوووني ا عوووا  القلوووه 
حووود  قون و لووولص لووه وحلا هوووذا القلووه مووون كوول وكووويج  غريبوو  هووولل بينووه وبوووني التجوورق ّلِل واا.السووماء
 سلا .

اكولا والوذين ع - -هذا من جانه ومن ا؟انه اهلخور يصولر لنوا هوذا احلواقّ حقيقو  حيواة رسولل اّلِل 
ن البشووور   مووويووواة انس وأمجل موووا يف هوووذ  احلقيقووو  أن تلوووك احليووواة كانوووحل حيووواة إنسوووان وح.معووه واتصوووللا بوووه

ليهووا إلوويت ارتفعوولا لبالغوو  اامع كوول تلووك العظموو  الفريوودة .يتجوورقوا موون بشووريتهم ومشوواعرهم و وواهتم ا نسوواني 
حل يف تلووووك اووووشووووري    نسوووواني  والعلانوووو  البفاملشوووواعر ا .ومووووع كوووول هووووذا االوووولص ّلِل والتجوووورق  ووووا عدا 

   هوذ  النفولس،و  تعول مث بقيحل هلا نبيعتها البشوري  احللولة.ولكنها ارتفعحل،وصفحل من األوكاب.النفلس
 عن ا رتفاع إىل أقصى قرجات الكمال املقدر لإلنسان.

غووْي حقيقيوو ،أو لرة صوو -رضوولان اّلِل علوويهم  -ولصووحابته  - -وكثووْيا مووا بطووئ حنوون حووني نتصوولر للنوول 
د  نووزههم عمووا نعووّبووذا ون غووْي كاملوو ،ْنرقهم فيهووا موون كوول املشوواعر والعلانوو  البشري ،حاسووبني أننووا نوورفعهم

تبوووني مووون نامضووو    حنوون نقصوووا وضوووعفا  وهوووذا ااطوووأ يرسووم هلوووم صووولرة غوووْي واقعي ،صووولرة ملفعوو  ّبوووا ت غ
ا خلصوهم يف حسونوتبقوى ك.بيننوا وبينهمومن مث تنقطوع الصول  البشوري  .خالهلوا مالحمهوم ا نسواني  األصويل 

مووا لوول كووانلا عر ّبووم كبووني تلووك اهلووا ت أقوورب إىل األنيووا  الوويت   تلمووك و  تتماسووك يف األيوودي  ونشوو
  كل حال   مالئك  أو خلقا مثلهم جمرقا من مشاعر البشر وعلانفهم على.خلقا آخر غْيان .
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ان ذسوا مون إمكو.رم أو نتأيطنوا،فال نعولق نتأسوى ّبوتبعودهم عون حمي ومع كوفافي  هوذ  الصولرة ااياليو  فإووا
 ،وهوول استجاكوو عنصوور حمر  وتفقوود السووْية بووذلك أهووم.العملووك يف احليوواة اللاقعي  ا قتووداء التشووبه ّبووم أو 

حراي بهمووا غامضووا سووم كووعلرا وهل حملهووا الروعوو  وا نبهار،اللووذان   ينتجووان إ .مشوواعران لاسوولة والتقليوود
 حياتنا اللاقعي  ..ليك له أير عملك يف 

تيجوووو  ن ووووا يقووووع ألن التجوووواوب إ.مث نفقوووود كووووذلك التجوووواوب احلووووك بيننووووا وبووووني هووووذ  الشخصوووويات العظيموووو 
العلانووو  ملشووواعر و لشووعلران  ووووم بشووور حقيقيلن،عاكووولا بعلانووو  ومشووواعر وانفعوووا ت حقيقيووو  مووون نووولع ا

 شاعران.مختا   ئه اليتولكنهم هم ارتقلا ّبا وصفلها من الشلا.وا نفعا ت اليت نعانيها حنن
كك . البشوور  آخوور غووْيوحكموو  اّلِل واضووح  يف أن حتووار رسووله موون البشوور،  موون املالئكوو  و  موون أي خلوو
 كانووحل تعمرهووا  ن قلوولّبمأتبقووى الصوول  احلقيقيوو  بووني حيوواة الرسوول وحيوواة أتبوواعهم قائموو  وكووك ُيووك أتبوواعهم 

 نسوان افيحبلهم حوه .رفوحل وارتقوحلعلان  ومشاعر من جنك مشاعر البشور وعولانفهم،وإن صوفحل و 
 لإلنسان ويطمعلا يف تقليدهم تقليد ا نسان الصغْي لإلنسان الكبْي.
تواع كموا نقو  أموام صولرة يف امل - -ويف حاقّ التخيْي نق  أمام الرغب  الطبيعي  يف نفلس نساء النول 

يذيوه هون يف أمور النفقو   فيزوج وهن أزواج يوراجعن -رضك اّلِل عنهن  -ونسائه  - -احلياة البيتي  للنل 
  فصوووو  علووووى هووووذأن يضووووراب عائشوووو  وح -رضووووك اّلِل عنهمووووا  -هذا،ولكنووووه   يقبوووول موووون أيب بكوووور وعموووور 

يظووول األمووور  تكبوووحل  و  فاملسوووأل  مسوووأل  مشووواعر وميووولل بشري ،تصوووفى وترفع،ولكنهوووا   ختمووود و .املراجع 
ه و  كبووحل   إكوورا  فيوو ،اختيوواراله والوودار اهلخرةفيخ ن اّلِل ورسوول .كووذلك حووَّت ذتيووه أموور اّلِل بتخيووْي نسووائه

 امك اللضكء.ابرتفاع قللب أزواجه إىل هذا األف  الس - -و  ضغ  فيفر  قله رسلل اّلِل 
وهوول ُيووه عائشوو  حبووا لوواهرا  - -ونقوو  كووذلك أمووام تلووك العانفوو  البشووري  احللوولة يف قلووه رسوولل اّلِل 

يريوووودها اّلِل لووووه وألهوووول بيتووووه فيبوووودأ ّبووووا يف التخيووووْي ويريوووود أن  وُيووووه هلووووا أن ترتفووووع إىل مسووووتلى القوووويم الوووويت
وقود علوم أوموا    -يساعدها على ا رتفاع والتجرق فيطله إليها أ  تعجل يف األمر حَّت تستشوْي أبليهوا 

رضووك  -  ختطووئ عائشوو   - -وهووذ  العانفوو  احللوولة يف قلووه النوول  -يكوولان ذمراوووا بفراقووه كمووا قالووحل 
ومن خووالل هووذا احلوودية يبوودو .موون جانبهووا يف إقراكهووا فتسوورها وهفوول بتسووجيلها يف حووديثها -اّلِل عنهووا 

إنسوواان ُيووه زوجووه الصووغْية،فيحه هلووا أن ترتفووع إىل أفقووه الووذي يعوويا فيووه وتبقووى معووه علووى  - -النوول 
 -عائشو   كوذلك تبودو.هذا األف ،تشاركه الشعلر ابلقيم األصيل  يف حسه،واليت يريدها له ربوه وألهول بيته

إنسوووان  يسوووورها أن تكووولن مكينوووو  يف قلوووه زوجهووووا فتسوووجل بفوووور  حرصوووه عليها،وحبووووه  -رضوووك اّلِل عنهووووا 
مث نلمو  .هلا،ورغبته يف أن تستعني  بليها علوى اختيوار األفو  األعلوى فتبقوى معوه علوى هوذا األفو  اللضوكء

تارتووه حووني حووْيهن  ومووا يف مشوواعرها األنثليوو  كووذلك،وهك تطلووه إليووه أ  حووث أزواجووه األخوورايت أوووا اخ
هووذا الطلووه موون رغبوو  يف أن يظهوور تفرقهووا يف هووذا ا ختيار،وميزهتووا علووى بقيوو  نسووائه،أو علووى بعضووهن يف 

ووَع ،عوون أيب الزَُبْْيِ  - -وهنووا نلموو  عظموو  النبوولة موون جانووه آخوور يف رق رسوولل اّلِل .هووذا املقووام  . أَنَّووُه  َِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3498 

َفَحَضوووووووووووَر النَّووووووووووواُس اْلَمْسوووووووووووِجَد :قَالَ .يَوْلم وووووووووووا َ ْ َحْرُجْ  َمَكوووووووووووَة َرُسووووووووووولُل اّللَِّ :يَوُقللُ ،َجووووووووووواِبَر بْوووووووووووَن َعْبوووووووووووِد اّللَِّ 
َتِظُرونَووهُ  َواْسووَتْأَذَن أَبُوول َبْكوور   َلل أَنَّ أاََب َبْكوور  اْسووَتْأَذَن َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ :فَوَقوواُللا،َفَجاَء أَبُوول َبْكوور  َوُعَمرُ :قَالَ .يَونوْ

فَوَعاَق أَبُوول ،عُوودْ :فَوَقاَل اْلَقووْلُم أَليب َبْكر  ،مُثَّ اْسووَتْأَذَن ُعَمووُر فَوووُرقَّ َفَجَلَسووا َمووَع النَّوواِس َسوواَع   .ُرقَّ فَووو َعلَووى َرُسوولِل اّللَِّ 
َوُهَل ،لَوووهُ َوِنَسووواُ ُ  ُكُلُهووونَّ َحلْ  فَوووَدَخال َعلَوووى َرُسووولِل اّللَِّ .فَوووأُِذَن َلهُ ،مُثَّ اْسوووَتْأَذَن ُعَمرُ .فَأُِذَن لَوووهُ ،َبْكووور  فَاْسوووَتْأَذنَ 
لَوووول رَأَيْووووحَل ابْونَووووَ  َزيْوووود  َسووووأَْلَتِب آنْوف ووووا اْلِكْسووووَلَة ،اَي َرُسوووولَل اّللَِّ :فَوَقاَل ُعَموووورُ .مُثَّ َرفَووووَع إِلَووووْيِهْم َبَصوووورَ ُ ،اَنكِووووك  رَْأَسووووهُ 

َها،َوالنوََّفَق َ  َها،فَوَعَمووووْدُت إِلَيوْ مُثَّ ،َحووووَّتَّ بَووووَدا اَنِجووووُذ ُ  اّللَِّ  َفَضووووِحَك َرُسووووللُ .فَوَلَجووووْأُت َرقَوبَوتَوَهووووا َوْجووووأَة  َخوووورَّْت ِمنوْ
ُونَّ َيْسوأَْلَنِب النوََّفَقوَ  َواْلِكْسوَلَة َولَْيَسوحْل ِعْنوِدي:قَالَ  فَوَقاَم أَبُول َبْكور  :قَالَ .َواّللَِّ َما َحَبَسِب َعْنُكْم ُمْنُذ اْليَوْلِم ِإ  َأوَّ

فََأْمَسوووَك َرُسووولُل اّللَِّ ،َوقَووواَم ُعَموووُر ِإىَل َحْفَصوووَ  لَِيْضرَِّبَا. ُسووولُل اّللَِّ فََأْمَسوووَك رَ ،فَوَرَفَع يَوووَدُ  لَِيْضرَِّبَا،ِإىَل َعاِئَشووو َ 
 أََتْسَأ ِن َرُسلَل اّللَِّ :،مُثَّ قَا  َمُثَّ َخورََج .َواّللَِّ   َنْسوأََلُه َكويوْ  ا بَوْعوَد اْليَووْلِم َيُشوُ  َعَلْيوهِ :َموا لَوْيَك ِعْنوَدُ ف فَوُقْلون

نَووا َوَخَرَجووا َمَعووهُ   َرُسوولُل اّللَِّ  }َذَيُوَهووا النَّووِلُ قُووْل أَلْزَواِجووَك ِإْن ُكْنووُلَّ :مُثَّ نوَووَزَل التَّْخِيْيُ ،فَأُذَِِن اِبلصَّووالِة َفَصوولَّى،إِلَيوْ
وويال َوإِ  اَر تُوورِْقَن احْلَيَوواَة الووُدنْوَيا َوزِينَوتَوَهووا فَوتَوَعوواَلنْيَ أَُمووتِِْعُكنَّ َوأَُسووِرِْحُكنَّ َسوورَاح ا مجَِ َ َوَرُسوولَلُه َوالوودَّ ْن ُكْنووُلَّ تُوورِْقَن اّللَّ

اَي َعاِئَشوُ  ِإيِنِ َعواِرم  َعَلْيوِك أَْمور ا :فَوَقالَ ،فَوَبَدأَ بَِعاِئَشو َ ،اهلِخرََة فَِإنَّ اّللََّ أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ َأْجر ا َعِظيم ا{
َهووا قَالَووحلْ .َفَسووِليِهَما،تَوْعَجلِووك َحووَّتَّ َذْتِيَووِك أَبُوولِ  َوأُُمكِ ،َفال فَووَأاَن .أاََن َأْسَتِشووُْي ِفيووَك َأيب َوأُمِِك:فَوَلمَّا َعووَرَم َعَليوْ

َ َوَرُسوولَلهُ  اَر اهلِخرَةَ ،َأْختَوواُر اّللَّ ا ِمووْن َصووَلاِحَبايت َموواَذا قُوْلحلُ ،َوالدَّ فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ .َوأَُحوورُِِج َعَلْيووَك أَْن خُتْووِثَ َأَحوود 
: َعثْووِب ُمَعنِِف وواَمَعوواَذ َ َعووزَّ َوَجوولَّ َ ْ يَوبوْ وور ا،َو  ُمتَوَعنِِت ووا،اّللَِّ ِمووْن َذلِووَك ِإنَّ اّللَّ ووا ُمَيسِِ َو  َتْسووأَُلِب ،َوَلِكْن بَوَعثَووِب ُمَعلِِم 

اَر اهلِخورَةَ  ُهنَّ ِإ  َأْخَثْهُتَا أَنَِّك اْخَ َْت اّللََّ َوَرُسلَلُه َوالدَّ فَوُقْلَن َموا قَالَوحْل ،فَوَعَرَم َعلَوْيِهنَّ ،اْسوتَوْقبَوَلُهنَّ مُثَّ .اْمرَأَة  ِمنوْ
اَر اهلِخرََة.:فَوُقْلنَ ،َعاِئَشُ ف فََأْخَثَُهنَّ َما قَاَلحْل َعاِئَش ُ  َ َوَرُسلَلُه َوالدَّ فهول   يولق أن .. 1941َوحَنُْن َقِد اْخَ اَْن اّللَّ

متحووان التعميوو  والتعسووْي بوول يقوودم العوولن ُيجووه عوون إحوودى نسووائه مووا قوود يعينهووا علووى ااووْي و  ميتحنهووا ا
 لكل من تريد العلن.كك ترتفع على نفسها،وتتخلا من جلاذب األرم ومغرايت املتاع  

 ن،وأ  نقلوول مووأ  وملهوواأ  نطمسووها،و  -وحنوون نعوورم السووْية  -هووذ  املالموو  البشووري  العزيووزة ينبغووك لنووا 
خصويات أصوحابه وك - -بوني كخصوي  الرسولل فإقراكها علوى حقيقتهوا هول الوذي يورب  بيننوا و .قيمتها

لعملووك التأسووك ا بوورابط حك،فيووه موون التعووان  والتجوواوب مووا يسووتجيا القلووه إىل -رضووك اّلِل عوونهم  -
 اللاقعك. ا قتداء و 

 جهاء نساء النبي الما ق مع منهلاهن 31 - 30الدرس الثاني:

القويم يف أمور الودنيا واهلخورة وهقيو  قللوه  بعد هديد -فنجد  .ونعلق بعد هذا ا ستطراق إىل النا القرآين
ُ ِلَرُجول  ِموْن قَوْلبَونْيِ يف َجْلفِوهِ »:تعاىل ْنود  .وأهول بيتوه . - -يف صولرة عمليو  يف حيواة النول « موا َجَعوَل اّللَّ

وفيوووه خصلصوووي  هلووون وعليهن،تناسوووه  - -بعووود هوووذا البيوووان ذخوووذ يف بيوووان ا؟وووزاء املووودخر ألزواج النووول 
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اي ِنسوواَء النَّووِلِِ َمووْن َذِْت ِمووْنُكنَّ بِفاِحَشوو   ُمبَويِِنَوو   ُيضوواَعْ  »:،ومكوواون موون رسوولل اّلِل املختووارمقووامهن الكرمي
َوَمْن يَوْقنُووحْل ِمووْنُكنَّ ّللَِِّ َوَرُسووللِِه َوتَوْعَمووْل صوواحِلا  نُوْيهِتووا َأْجَرهووا .هَلَووا اْلَعووذاُب ِضووْعَفنْيِ وَكوواَن ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ َيِسووْيا  

 « ..رََّتنْيِ،َوأَْعَتْدان هَلا رِْزقا  َكرميا  مَ 
 مليمنني.اوهن أمهات  - -وهن أزواج رسلل اّلِل .إوا تبع  املكان الكرمي الذي هن فيه

فإذا .حشووو رفووو  الفاوهوووذ  الصوووف  وتلوووك كلتا وووا ترتبوووان علووويهن واجبوووات يقيل ،وتعصوووماون كوووذلك مووون مقا
ن مووووووح   خفوووووواء فيها،كانووووووحل مسووووووتحق  لضووووووعفني فوووووورم وقارفووووووحل واحوووووودة موووووونهن فاحشوووووو  مبينوووووو  واضوووووو

   انعوه و ..«  َيِسوْيا  ى اّللَِّ وَكاَن ذلِوَك َعلَو»..وذلك فرم يبني تبع  املكان الكرمي الذي هن فيه .العذاب
 َوَرُسوووللِِه ْنُكنَّ ّللَِّ ْقنُوووحْل ِمووويوَ َوَموووْن »كموووا قووود يتبووواقر إىل األذهوووان  .تصوووعبه مكوووانتهن مووون رسووولل اّلِل املختار

نُوْيهِتوا ».. طاع  وااضلعلعملي  للوالعمل الصاحل هل ال مج  ا.والقنلت الطاع  وااضلع..« تَوْعَمْل صاحِلا  وَ 
فهول حاضور مهيوأ ..« ا  ْزقوا  َكرميو هَلوا رِ َوأَْعتَوْدان».كما أن العذاب يضاع  للمقارفو  ضوعفني..« َأْجَرها َمرََّتنْيِ 

 ن .فضال من اّلِل وم.ينتظرها فل  مضاعف  األجر
 أوجيهات لنساء النبي وباقي المسلمات 34 - 32الدرس الثالث:

ملوووووو  ن يف معامث يبووووووني ألمهووووووات املوووووويمنني اختصاصووووووهن  ووووووا لوووووويك لغووووووْيهن موووووون النسوووووواء ويقوووووورر واجبوووووواهت
ذا البيوووووووحل ااصووووووو  هلوووووووالنووووووواس،وواجبهن يف عبووووووواقة اّلِل،وواجوووووووبهن يف بيووووووولهتن وُيوووووووديهن عووووووون رعايووووووو  اّلِل ا

لويهن  ، ا يلقوك ع واحلكموالورجك ويوذكرهن  وا يتلوى يف بيولهتن مون آايت اّللِ  الكرمي،وحيانته وصيانته من
َضوْعَن َفال ختَْ . ِإِن اتوََّقْيوُلَّ َن النِِسواءِ َأَحود  ِمواي ِنسواَء النَّوِلِِ َلْسوُلَّ كَ »:تبعات خاص ،ويفرقهن بني نسواء العواملني
َن تَووَثَُج اْ؟اِهِليَّووِ  اأْلُوىل يُوولِتُكنَّ َو  تَووَثَّجْ بوُ  َوقَوْرَن يف .ُروفووا  َن قَوووْل   َمعْ اِبْلَقووْلِل فَوَيْطَمووَع الَّووِذي يف قَوْلبِووِه َمووَرم  َوقُوْلوو

َ َوَرُسوووولَلُه، ا يُرِ َوأَِقْمووووَن الصَّووووالَة َوآتِوووونَي الزَّكوووواَة،َوأَِنْعَن اّللَّ  -أَْهووووَل اْلبَوْيووووحِل  -ِرِْجَك  لِيُووووْذِهَه َعووووْنُكُم الووووُد اّللَُّ يووووِإ َّ
َر  َ كاَن .ْكَم ِ  َواحلِْ ايِت اّللَِّ آَواذُْكْرَن ما يُوْتلى يف بُوُيلِتُكنَّ ِمْن .ُكْم َتْطِهْيا  َويَُطهِِ  « ..ِطيفا  َخِبْيا  لَ ِإنَّ اّللَّ

ا ملورأة علوى أوونظور إىل اي -كغوْي  مون اجملتمعوات يف ذلوك احلوني   -لقد جواء ا سوالم فلجود اجملتموع العوريب 
 ابط .همث ينظر إليها من الناحي  ا نساني  نظرة  ومن.أقاة للمتاع،وإكباع الغريزة

لووى حنول مووا عرلخوال  ووجد نظوام األسوورة.كوذلك وجوود يف اجملتموع نلعووا مون الفلضووى يف العالقوات ا؟نسووي 
 سب  بيانه يف السلرة.

 هووذا وذلووك إىل هبوولط النظوورة إىل ا؟وونك واحنطووواط الووذو  ا؟مووا  وا حتفووال اب؟سوودايت العارم ،وعووودم
يبوودو هووذا يف أكووعار ا؟وواهلني حوولل جسوود املرأة،والتفووا هتم .ت إىل ا؟مووال الرفيووع اهلوواقئ النظيوو  .ا لتفوا

إىل أغلوووج امللاضوووع فيوووه،وإىل أغلوووج معانيوووه  فلموووا أن جووواء ا سوووالم أخوووذ يرفوووع مووون نظووورة اجملتموووع إىل املووورأة 
،وإنفاء لفولرة اللحوم وييكود ا؟انوه ا نسواين يف عالقوات ا؟نسوني فليسوحل هوك جمورق إكوباع ؟لعو  ا؟سود

والدم،إ ا هك اتصال بني كائنني إنسانيني من نفك واحدة،بينهما ملقة ورمحو ،ويف اتصواهلما سوكن وراحو  
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وهلذا ا تصال هود  مورتب  إبراقة اّلِل يف خلو  ا نسوان،وعمارة األرم،وخالفو  هوذا ا نسوان فيهوا بسون  
 اّلِل.

ذي تنشووأ فيووه نضوون الوعوودة للتنظويم ا جتموواعك ويعودها اكوذلك أخووذ يعو  بوورواب  األسورة ويتخووذ منهوا قا
لوّل جول  مون كول موا ي  األجيال وتدرج ويلفر الضماانت حلماي  هذا انضن وصيانته،ولتطهْي  كذلك مون

 املشاعر والتصلرات.
وإىل جووولار .ت القووورآنوالتشووريع لاسووورة يشوووغل جانبوووا كبوووْيا مووون تشوووريعات ا سوووالم،وحيزا ملحللوووا مووون آاي

يموا يتعلو  تموع وخباصو  فيهوا اجملكان التلجيه املسوتمر إىل تقليو  هوذ  القاعودة الرئيسوي  الويت يقولم عل  التشريع
   الشوهلة،حَّتمون عرامو ابلتطهر الروحك،وابلنظاف  يف عالقات ا؟نسني،وصيانتها من كول تبذل،وتصوفيتها

 يف العالقات ا؟سدي  انض .
ا يت حنون بصودقهايت الوويف هوذ  اهل.ن األسورة حيوزا كبوْياويف هذ  السلرة يشوغل التنظويم ا جتمواعك وكويو 

يف عالقوووووتهن وتلجيوووووه هلووووون يف عالقوووووتهن ابلنووووواس،ويف خاصووووو  أنفسوووووهن،و  - -حووووودية إىل نسووووواء النووووول 
ُ لُِيْذِهَه َعنْ »:تلجيه يقلل هلن اّلِل فيه.ابّللِ  ا يُرِيُد اّللَّ َر  -َل اْلبَوْيحِل أَهْ  -ِرِْجَك ُكُم الِإ َّ  «.َتْطِهْيا   ُكمْ َويَُطهِِ

هن نها،وذخووووووذع -سووووووبحانه  -فلننظوووووور يف وسووووووائل إذهوووووواب الرجك،ووسووووووائل التطهوووووور،اليت ُيووووووديهن اّلِل 
اهن مون النسواء ومن عود.وأنهور مون عرفوحل األرم مون النسواء - -ّبا.وهن أهل البيحل،وزوجات النول 

 وبيته الرفيع. - -أحلج إىل هذ  اللسائل  ن عشن يف كن  رسلل اّلِل 
 بذلك املكوان ،وتفرقهندأ إبكعار نفلسهن بعظيم مكاون،ورفيع مقامهن،وفضلهن على النساء كاف إنه يب

ْسوُلَّ َكَأَحود  ِموَن لنَّوِلِِ لَ سواَء ااي نِ »:على أن يلفني هذا املكان حقه،ويقمن فيوه  وا يقتضويه.بني نساء العاملني
أحووود،و   يشوووارككن فيوووه مكوووان   فوووأنل يف.قيووول ...لسووول كأحووود مووون النسووواء إن ات« النِِسووواِء ِإِن اتوََّقْيوووُلَّ 
بل   بود مون  - -لنل افليسحل املسأل  جمرق قراب  من .ولكن ذلك إ ا يكلن ابلتقلى.تشاركن فيه أحدا

 القيام    هذ  القراب  يف ذات أنفسكن.
وهوول ينوواقي  - -وذلووك هوول احلوو  الصووارم احلاسووم الووذي يقوولم عليووه هووذا الوودين والووذي يقوورر  رسوولل اّلِل 

وا أُْنزِلَوحْل َهوِذِ  اهليَوُ   أهله أ  يغرهم مكواوم مون قرابته،فإنوه   ميلوك هلوم مون اّلِل كوي ا فَعوْن َأىِب ُهَريْوورََة قَواَل َلمَّ
ووا فَوواْجَتَمُعلا فَوَعوومَّ َوَخوواَّ فَوَقوواَل  --)َوأَنْووِذْر َعِشووْيََتَك األَقْوووَرِبنَي( َقَعووا َرُسوولُل اّللَِّ  ِ  َكْعووِه بْووِن اَي بَوو» قُوَرْيش 

ْبووِد مَشْووك  أَْنِقووُذوا لُووَيىِ  أَْنِقووُذوا أَنْوُفَسووُكْم ِمووَن النَّوواِر اَي بَووِ  ُموورََّة بْووِن َكْعووه  أَْنِقووُذوا أَنْوُفَسووُكْم ِمووَن النَّوواِر اَي بَووِ  عَ 
 بَووِ  َهاِكووم  أَْنِقووُذوا أَنْوُفَسووُكْم ِمووَن النَّوواِر اَي أَنْوُفَسووُكْم ِمووَن النَّوواِر اَي بَووِ  َعْبووِد َمنَووا   أَْنِقووُذوا أَنْوُفَسووُكْم ِمووَن النَّوواِر ايَ 

ْملِوُك َلُكوْم ِموَن اّللَِّ َبِ  َعْبِد اْلُمطَِّلِه أَْنِقُذوا أَنْوُفَسُكْم ِمَن النَّواِر اَي فَاِنَموُ  أَْنِقوِذى نَوْفَسوِك ِموَن النَّواِر فَوِإىنِِ  َ أَ 
 .1942«.َها بَِباَلهِلَا َكيوْ  ا َغْْيَ أَنَّ َلُكْم َرمِح ا َسأَبُولُ 
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وووا نَوزَلَوووحْل َهوووِذِ  اهليَوووُ  }َوأَنْوووِذْر َعِشوووْيََتَك األَقْووووَرِبنَي{ ]الشوووعراء:ويف روايووو  أخووورى َعوووْن َأيب ُهَريْورََة،قَالَ  [ مَجَوووَع :َلمَّ
،أَْنِقُذوا أَنْوُفَسُكْم ِمَن النَّاِر،فَوِإيِنِ  َ :قُوَرْيش ا،فَقالَ َرُسلُل هللِا   أَْملِوُك َلُكوْم َضور ا َو َ نَوْفع وا َولِبَوِب اَي َمْعَشَر قُوَرْيا 

أَْنِقوِذي نَوْفَسوِك ِموَن ،اَي فَاِنَموُ  بِْنوحَل حُمَمَّود  :َعْبِد َمنَوا   ِمثْوَل َذلِوَك،َولَِبِب َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه ِمثْوَل َذِلَك،مُثَّ،قَوالَ 
 1943أَنَّ َلِك َرمِح ا َسأَبُوُلَها بَِباَلهِلَا.النَّاِر،فَِإيِنِ َ  أَْمِلُك َلِك َضر ا َو َ نَوْفع ا،ِإ َّ 

ن يووذهه أيريوود اّلِل  ائل الوويتوبعود أن يبووني هلوون منوزلتهن الوويت ينلنهووا  قهوا،وهل التقلى،ذخووذ يف بيووان اللسو
نهواهن ..ي« ْلبِوِه َموَرم  لَِّذي يف قوَ ْطَمَع اَفال خَتَْضْعَن اِبْلَقْلِل،فَويَ »:ّبا الرجك عن أهل البيحل ويطهرهم تطهْيا

ت ثوووووْي كوووووهلاحوووووني حوووووان  األغوووووراب مووووون الرجوووووال أن يكووووولن يف نوووووثاهتن ذلوووووك ااضووووولع اللوووووني الوووووذي ي
 الرجال،وُير  غرائزهم،ويطمع مرضى القللب ويهيج رغائبهم  

يمنني،اللولايت   يطموع فويهن وأمهات امل - -ومن هن الللايت ُيذرهن اّلِل هذا التحذير إون أزواج النل 
رف يف ا التحوووذيويف أي عهووود يكووولن هوووذ.يهن خوووانر مريخ،فيموووا يبووودو للعقووول أول مووورةنوووامع،و  يووور  علووو

 وعهد الصفلة املختارة من البشري  يف مجيع األعصار .. - -عهد النل 
يثوْي  يف اللفج،موا ل،وت ق ولكن اّلِل الذي خل  الرجال والنساء يعلم أن يف صلت املرأة حني ختضع ابلقل 

كوول عهوود،ويف    لجوولقة يفوأن القلوولب املريضوو  الوويت تثووار وتطمووع م.تنوو  يف قلوولبالطمووع يف قلوولب،ويهيج الف
لوا ختن الودنك،و  مونهارة  وأنه  .كل بي  ،وعا  كل امرأة،ولل كانحل هك زوج النل الكرمي،وأم امليمنني

 من الرجك،حَّت اتنع األسباب املثْية من األساس.
ر فيوه ه الفول وتثول هتويج فيو  املريخ الدنك اهلاب ،الذييف عصران.فكي  ّبذا اجملتمع الذي نعيا اليلم فيه

ه الشوهلة وينبو نو ،ويهيجالشهلات،وتر  فيه األنماعف كي  بنا يف هذا ا؟ول الوذي كول كوكء فيوه يثوْي الفت
ا؟ل،ونسوووواء  ر،يف هوووذاالغريزة،ويووولقج السوووعار ا؟نسووووك انمووولمف كيوووو  بنوووا يف هوووذا اجملتمووووع،يف هوووذا العصوووو

 عار الشوهلة مثنك،وكول سوتميعن يف أصلاهتن،وامعن كل فتنو  األنثى،وكول هتوا  ا؟يتخنثن يف نثاهتن،وي
وهن .مللوّلاذا ا؟ول هيطلقنه يف نثات ونغماتف  وأين هن من الطهارةف وكي  ميكن أن ير  الطهر يف 
قَوووْل    َوقُوْلوونَ »ف  ملختووارينبووذواهتن وحركوواهتن وأصوولاهتن ذلووك الوورجك الووذي يريوود اّلِل أن يذهبووه عوون عبوواق  ا

 « ..َمْعُروفا  
ْي مولر معروفو  غوثهن يف أواهن من قبل عن النوثة اللينو  واللهجو  اااضوع  وأمورهن يف هوذ  أن يكولن حودي

رجوول الغريووه رأة والفال ينبغووك أن يكوولن بووني املوو.منكورة فووإن ملضوولع احلوودية قوود يطمووع مثوول هلجوو  احلوودية
 راء  مون قريوهكء آخور و كوك   يكولن مودخال إىل كوحلن و  إمياء،و  هذر و  هوزل،و  قعابو  و  مزا ،

 أو من بعيد.

                                                 
 ( صحي 646[ )412/ 2صحي  ابن حبان ]-1943
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املووووويمنني  م ألمهووووواتواّلِل سوووووبحانه ااوووووال  العلووووويم خبلقوووووه ونبيعووووو  تكووووولينهم هووووول الوووووذي يقووووولل هوووووذا الكوووووال
 ..« ُيلِتُكنَّ َن يف بوُ َوقَورْ »الطاهرات.كك يراعينه يف خطاب أهل زماون خْي األزمن  على ا نال   

 ا هووك إميوواءةإ وو.نالقاإوليك معوو  هووذا األموور مالزموو  البيوولت فووال يثحنهووا .واسووتقر أي يقوول.يقوور.موون وقر
 ثقلن فيوووه و يوووارائ   لطيفووو  إىل أن يكووولن البيوووحل هووول األصووول يف حيووواهتن،وهل املقووور وموووا عووودا  اسوووتثناء نووو

 يستقررن.إ ا هك احلاج  تقضى،وبقدرها.
منحرفوو   ْي مشووله  و غ.تعوواىل قتهووا كمووا أراقهووا اّللِ والبيووحل هوول مثابوو  املوورأة الوويت عوود فيهووا نفسووها علووى حقي

 و  مللي ،و  مكدوقة يف غْي وليفتها اليت هيأها اّلِل هلا ابلفطرة.
 نفقوو ،وجعلهاالرجول ال ولكوك يهيوئ ا سوالم للبيووحل جول  ويهيوئ للفووران الناكو   فيوه رعايتها،أوجووه علوى »

لزغه،وموا االفوران  بال،موا تشور  بوه علوى هوذ فريض ،كك يتا  لام من ا؟هد،ومن اللقوحل،ومن هودوء ال
ضووووووويات هق   قتفاألم املكوووووودوقة ابلعموووووول للكسووووووه،املر .هتيووووووئ بووووووه للمثابوووووو  نظامهووووووا وعطرهوووووووا وبشاكووووووتها
  ميكووون أن اووون عطووور ،و و   ميكووون أن هتوووه للبيوووحل جووول  .العمل،املقيووودة  لاعيد ،املسوووتغرق  الطاقووو  فيوووه .

مووا   وااوواانت و ل الفنوواقجووت املللفووات والعووامالت موا تزيوود علووى وبيل .الطفللو  النابتوو  فيووه حقهووا ورعايتهووا
  ،وأرج البيووحل هووا اموورأةفحقيقوو  البيووحل   تلجوود إ  أن ختلق.يشوويع فيهووا ذلووك األرج الووذي يشوويع يف البيحل

قضوووك تو األم الووويت لزوجووو  أواملووورأة أو ا.يفووول  إ  أن تطلقوووه زوجووو ،وحنان البيوووحل   يشووويع إ  أن تتووول   أم
 املالل.الكالل و دها وناقتها الروحي  يف العمل لن تطل  يف جل البيحل إ  ا رها  و وقتها وجه

أما أن يتطولع ّبوا النواس وهوم قواقرون علوى .وإن خروج املرأة لتعمل كاري  على البيحل قود تبيحهوا الضورورة»
 والضووالل  اجتناّبا،فتلووك هووك اللعنوو  الوويت تصوويه األروا  والضوومائر والعقوولل،يف عصوولر ا نتكوواس والشوورور

1944 
 اجملتمعات.و لنلاقي والتسكع يف ا.خروجها لالختالط ومزاول  املالهك.فأما خروج املرأة لغْي العمل

 فذلك هل ا رتكاس يف احلمأة الذي يرق البشر إىل مراتع احليلان  
ولكنووه كووان .حوورجن للصووالة غووْي  نلعووات كوورعا موون هذا - -ولقوود كووان النسوواء علووى عهوود رسوولل اّلِل 

فيوووه عف ،وفيوووه تقلى،وكانوووحل املووورأة ختووورج إىل الصووووالة متلفعووو    يعرفهوووا أحووود،و  يوووثز مووون مفاتنهووووا  زموووان
  فَعوووْن َعاِئَشوووَ  أَنَّ ِنَسووواَء  -ومع هوووذا فقووود كرهوووحل عائشووو  هلووون أن حووورجن بعووود وفووواة رسووولل اّلِل .كوووكء

 1945ِجْعَن ُمتَوَلفَِِعات  ِ ُُروِنِهنَّ َ  يَوْعرِفُوُهنَّ َأَحد .مُثَّ يَورْ  --اْلُمْيِمَناِت ُكنَّ ُيَصلِِنَي الُصْبَ  َمَع النَِّبِِ 
اْلَفْجووَر مُثَّ يوَووْرِجْعَن ُمتَوَلفَِِعووات  ِ ُووُروِنِهنَّ  --ُيَصوولِِنَي َمووَع النَّووِبِِ  --ُكنَّ ِنَسوواُء النَّووِبِِ :وَعووْن َعاِئَشووَ  قَالَووحلْ 

  .1946قَوْبَل أَْن يُوْعَرْفنَ 
                                                 

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو » 55-54ص « سالم البيحل»فصل:« وا سالمالسالم العاملك »عن كتاب:-1944
 املروط:مجع املرط وهل الكساء من صل  وغْي - (1489[)262/ 4املكنز ] -صحي  مسلم-1945
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َّ النَِِسوووواُء  -  -قَالَووووحْل لَووووْل أَْقَرَ  َرُسوووولُل اّللَِّ  -رضووووى هللا عنهووووا  - ويف الصووووحي  َعووووْن َعاِئَشوووو َ  َمووووا َأْحووووَد
 1947" قُوْلحُل لَِعْمرََة أََو ُمِنْعَن قَاَلحْل نَوَعمْ .َلَمنَوَعُهنَّ َكَما ُمِنَعحْل ِنَساُء َبِ  ِإْسرَائِيَل 

َووا قَالَووحْل لَووْل أَ  --وَعووْن َعاِئَشووَ  َزْوِج النَّووِبِِ  َّ النَِِسوواُء َلَموونَوَعُهنَّ اْلَمَسوواِجَد  --ْقَرَ  َرُسوولُل اّللَِّ َأوَّ َمووا َأْحووَد
قَاَل َُيْووىَي بْووُن َسووِعيد  فَوُقْلووحُل لَِعْموورََة أََوُمنِووَع ِنَسوواُء بَووِ  ِإْسوورَائِيَل اْلَمَسوواِجَد قَالَووحْل .َكَمووا ُمِنَعووُه ِنَسوواُء بَووِ  ِإْسوورَائِيلَ 

 1948نَوَعْم.
 توورى أن ن ُيوودين حووَّتف وموواذا كووان ميكوون أ -رضووك اّلِل عنهووا  - حيوواة عائشوو  فمووا ذا أحوودّ النسوواء يف 

 ألايمف  اكان مانعهن من الصالةف  ماذا ابلقياس إىل ما نرا  يف هذ    - -رسلل اّلِل 
ولقود  .لبيلتابلقورار يف ا وج،بعود األمورر إىل اار ..ذلوك حوني ا ضوطرا« َو  َتَثَّْجَن تَوَثَُج اْ؟اِهِليَّوِ  اأْلُوىل »

 كانحل املرأة يف ا؟اهلي  تتثج.
نوا ىل توثج أايمإني تقاس حولكن مجيع الصلر اليت تروى عن تثج ا؟اهلي  األوىل تبدو ساذج  أو حمتشم  

 ج ا؟اهلي .فذلك تث ،كانحل املرأة خترج اشك بني يدي الرجال:هذ  يف جاهليتنا احلاضرة  قال جماهد
ي  وكانووووحل هلوووون مشوووو- موووون بيوووولتكن ذا خوووورجلإ:َن تَووووَثَُج اْ؟َاِهِليَّووووِ  األوىَل { يقوووولل} َو  تَووووَثَّجْ :وقووووال قتوووواقة

 فنهى هللا عن ذلك.-وتكسر وتغُنج 
و  ،أووووا تلقوووك ااموووار علوووى رأسوووها:} َو  تَوووَثَّْجَن تَوووَثَُج اْ؟َاِهِليَّوووِ  األوىَل { والتثج:وقوووال مقاتووول بووون حيوووان

مث عموووحل نسووواء املووويمنني يف ،وذلوووك التوووثج،ويبووودو ذلوووك كلوووه منها،نقهاتشووود  فيووولاري قالئووودها وقرنهوووا وع
 .1949التثج

املقوانع يعمول هلوا َصونفات ضوارابت علوى :} َوْلَيْضورِْبَن خِبُُمورِِهنَّ َعلَوى ُجيُولِّبِنَّ { يعب:" وقلله:قال ابن كثْي
فإون   يكووون ،هليووو لتلاري موووا هتهوووا مووون صووودرها وترائبهوووامل ليخوووالفن كوووعاَر نسووواء أهووول ا؟ا،صووودور النسووواء
ور ا ألهورت عنقهوا وذوائوه ،  يلاريوه كوكء،بل كانحل املرأة ار بني الرجال مسوفح  بصودرها،يفعلن ذلك

} اَي أَيُوَهوووا :كموووا قوووال هللا تعووواىل،فوووأمر هللا امليمنوووات أن يسوووت ن يف هي ووواهتن وأحلاهلن.كوووعرها وأقرنووو  آذاوا
َسواِء اْلُموْيِمِننَي يُوْدِننَي َعلَوْيِهنَّ ِموْن َجالبِيوِبِهنَّ َذلِوَك أَْقىَن أَْن يُوْعوَرْفَن فَوال يوُوْيَذْيَن النَِّلُ ُقْل ألْزَواِجوَك َوبَوَناتِوَك َونِ 

مجوووووع :} َوْلَيْضووووورِْبَن خِبُُمووووورِِهنَّ َعلَوووووى ُجيُووووولِّبِنَّ { وااُُمر:وقوووووال يف هوووووذ  اهليووووو  الكرميووووو .[59:{ ] األحوووووزاب
 1950وهك اليت تسميها الناس املقانع." ،سيغطى به الرأ:أي،وهل ما ُحَمر به،مِخار

ليطهر اجملتمع ا سوالمك مون آترهوا ويبعود عنوه .هذ  هك صلر التثج يف ا؟اهلي  اليت عا؟ها القرآن الكرمي
فالووووذو  .ذوقووووه .:علاموووول الفتنوووو ،وقواعك الغلايوووو  ويرفووووع آقابووووه وتصوووولراته ومشوووواعر  وذوقووووه كووووذلك  ونقلل

                                                 
 ( 869[ )457/ 3املكنز ] -صحي  البخارى-1947
 ( صحي   724[) 115/ 2املكنز ] -ملنأ مالك-1948
 [410/ 6قار نيب  ]-تفسْي ابن كثْي-1949
 [46/ 6قار نيب  ]-تفسْي ابن كثْي-1950
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وهل من غْي كك أخو  مون الوذو  الوذي .العاري ذو  بدائك غليجا نساين الذي يعجه  فاتن ا؟سد 
 يعجه  مال احلشم  اهلاقئ،وما يشك به من مجال الرو ،ومجال العف ،ومجال املشاعر.

 عا. حقيقيا رفيل  مجا فاحلشم  مجي.وهذا املقياس   حطئ يف معرف  ارتفاع املستلي ا نساين وتقدمه
للحووووم ا  مجووووال إه أصووووحاب الووووذو  ا؟وووواهلك الغليج،الووووذي   يوووورى ولكوووون هووووذا ا؟مووووال الراقووووك   يدركوووو

 العاري،و  يسمع إ  هتا  اللحم ا؟اهر  
ا موون يت يرتفووع عنهووال.اهليوو ويشووْي الوونا القوورآين إىل تووثج ا؟اهليوو ،فيلحك  ن هووذا التووثج موون رلفووات ا؟

 عرها.ها ومشالي  ومثلعاوز عصر ا؟اهلي ،وارتفعحل تصلراته ومثله ومشاعر  عن تصلرات ا؟اه
ن وميك.  للحيواةرات معينوإ وا هوك حالو  اجتماعيو  معينو ،ذات تصول .وا؟اهلي  ليسوحل فو ة معينو  مون الزمان

؟اهليو  حيوة ال علوى اأن تلجد هذ  احلال ،وأن يلجد هذا التصلر يف أي زمان ويف أي مكان،فيكلن قلوي
 يفلتصوولر،هابط  يلانيوو  ايوو  عمياء،غليظوو  احلك،حكووان  وّبووذا املقيوواس ْنوود أننووا نعوويا اهلن يف فوو ة جاهل

ذخوذ    احليواة و ُييوا هوذ وندر  أنه   نهارة و  زكاة و  برك  يف جمتموع.قر  البشري  إىل حضيخ مهني
  ا مووون ا؟اهليوووك،والتخلبلسوووائل التطهووور والنظافووو  الووويت جعلهوووا اّلِل سوووبيل البشوووري  إىل التطهووور مووون الووورج

 ه.على نهارته ووضاءته ونظافت - -أخذ،أهل بيحل النل  األوىل وأخذ ّبا،أول من
ألفوو  ،ويرفووع أبصووارهن إىل اإىل تلووك اللسوائل مث يوورب  قلوولّبن ابّللِ  - -والقورآن الكوورمي يلجووه نسوواء النوول 

ِقْموووووَن َوأَ  »:كءاللضوووووكء الوووووذي يسوووووتمدقن منوووووه النلر،والعووووولن علوووووى التووووودرج يف مراقوووووك ذلوووووك األفووووو  اللضووووو
َ َوَرُسلَلهُ الصَّالَة،َوآِتنَي   « ..الزَّكاَة،َوأَِنْعَن اّللَّ

 ذلوك لالرتفاع إىل ك الطري هوعباقة اّلِل ليسحل  عزل عن السلل  ا جتماعك أو األخالقك يف احلياة إ ا 
ن صول  موو  بود .الوزاقو ا املودق فال بد من صل  ابّلِل ذيت منه.املستلي والزاق الذي يقطع به السالك الطري 

وضووغ   اليوود اجملتمووعلنوواس وتقو  بوود موون صوول  ابّلِل يرتفووع ّبووا الفوورق علووى عوور  ا.لقلووه وتزكيووهابّلِل تطهوور ا
ي يورا  ىل النولر الوذهلخورين إاوأنوه حوري أن يقولق .البي   ويشعر أنه أهدى وأعلوى مون النواس واجملتموع والبي  

 .عن نري  اّللِ  احنرفحلا   أن يقلق  اهلخرون إىل الظلمات وإىل ا؟اهلي  اليت تغر  فيها احلياة،كلم
ولكل .قيوودةطووا  العنكلهووا يف .وا سووالم وحوودة عمووع الشووعائر واهلقاب واألخووال  والتشووريعات والوونظم .

لتناسوو  يقووولم لتجموووع واامنهووا قور تيقيووه يف هقيووو  هووذ  العقيووودة وتتناسوو  كلهوووا يف اعووا  واحوود ومووون هووذا 
 وبدووما   يقلم هذا الكيان..الكيان العام هلذا الدين

 هوووووات الشوووووعلري   التلجيومووووون مث كوووووان األمووووور إبقامووووو  الصوووووالة،وإيتاء الزكاة،وناعووووو  اّلِل ورسووووولله،هل خااووووو
عوو  لعبوواقة والطات بغووْي األنووه   يقوولم كووكء موون تلووك التلجيهووا.واألخالقيوو  والسووللكي  ألهوول البيووحل الكرمي

ُ لُِيْذِهَه َعْنُكمُ »:وكل ذلك حلكم  وقصد وهد .. ا يُرِيُد اّللَّ رَُكْم َتطْ  أَْهَل الْ لِرِْجكَ  اِإ َّ  « ..ِهْيا  بَوْيحِل َويَُطهِِ
بودون وصو  للبيوحل و  « أَْهَل اْلبَوْيوحلِ »ويف التعبْي إُياءات كثْية،كلها رفا ،رفي ،حنلن ..فهل يسميهم 

قود ف« اْلبَوْيوحلِ »فإذا قيول .اللاحود يف هوذا العا ،املسوتح  هلوذ  الصوف « اْلبَوْيوحلِ »كأ ا هذا البيحل هل .إضاف 
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فوالتعبْي عون بيوحل .والبيوحل احلرام.فسوميحل البيحل.بيحل اّللِ .ومثل هذا قيل عن الكعبو .عر  وحدق ووص 
 كذلك تكرمي وتشري  واختصاص عظيم.  - -رسلل اّلِل 
ُ لِيُوْذِهَه َعوْنُكُم الوِرِْجَك »:وهل يقولل وا يُرِيوُد اّللَّ و -حِل اْلبَوْيو أَْهولَ  -ِإ َّ لعبوارة تلطو  يف او ..« رَُكْم َتْطِهوْيا  َويَُطهِِ

توولىل تطهووْيهم ي -لعليوو  ايشووعرهم  نووه بذاتووه  -تلط  يشووك  ن اّلِل سووبحانه .ببيووان علوو  التكليوو  وغايتووه
سوبحانه  - ل القائولوحني نتصلر من هو.وهك رعاي  عللي  مباكرة  هل هذا البيحل.وإذهاب الرجك عنهم

عزيووووز ا؟بووووار هيمن الامل.الل وا كووووراماّلِل ذو ا؟وووو.فكووووان.كن:الووووذي قووووال للكلن.رب هووووذا الكلن -وتعوووواىل 
 م.ندر  مدى هذا التكرمي العظي -جل وعال  -حني نتصلر من هل القائل .املتكث .

ل بقعو  ويف  كواألرم،يف   يقلل هذا يف كتابه الوذي يتلوى يف املوا األعلى،ويتلوى يف هوذ  -سبحانه  -وهل 
  .كل أوان وتتعبد به ماليني القللب،وتتحر  به ماليني الشفا

 مووووون فوووووالتطهْي.وأخوووووْيا فإنوووووه اعووووول تلوووووك األوامووووور والتلجيهوووووات وسووووويل   ذهووووواب الووووورجك وتطهوووووْي البيحل
وهووذا هوول .عملكحليوواة الاالتطهر،وإذهوواب الوورجك يووتم بلسووائل ذخووذ النوواس ّبووا أنفسووهم،وُيققلوا يف واقووع 

 نري  ا سالم ..
هدافوووووه أق  ّبموووووا ا سووووالم،وتتحيتم ّبموووووا معووووا اوووووام .وسوووولل  وعمووووول يف احليوووواة.كووووعلر وتقووووولى يف الضمْي

 واعاهاته يف احلياة.
كانتهن،وامتيووازهن علووى بتووذكْيهن بعلوول م. ثوول مووا بوودأها بووه . - -وحووتم هووذ  التلجيهووات لنسوواء النوول 
  القوووووورآن ومنووووووزل و ووووووا أنعووووووم اّلِل علوووووويهن فجعوووووول بيوووووولهتن مهووووووب - -النسوووووواء، كاون موووووون رسوووووولل اّلِل 
 كوواَن ِإنَّ اّللََّ . َواحلِْْكَموو ِ آايِت اّللَِّ  نَّ ِموونْ َواذُْكووْرَن مووا يُوْتلووى يف بُويُوولِتكُ »:ميوواناحلكم ،ومشوور  النوولر واهلوودى وا 

،وجزالو  نع اّلِل فيه ،ولطي  صو..وإنه حلج عظيم يكفك التذكْي به،لتحك النفك جالل  قودر « َلِطيفا  َخِبْيا  
 النعم  اليت   يعدهلا نعيم.

 متوواع احليوواة الوودنيا بووني - -ااطوواب الووذي بوودأ بتخيووْي نسوواء النوول وهووذا التووذكْي اووكء كووذلك يف ختووام 
يواة الودنيا  تاعهوا  ا وضوآل  احلاّلِل ّبو فتبدو جزال  النعم  اليت ميوزهن.وزينتها،وإيثار اّلِل ورسلله والدار اهلخرة

 كله وزينتها ..
 من ص ات الصالحين والصالحات 35الدرس الرابع:

الرجال والنسوواء يف .المي ،وإقام  حياهتووا علووى القوويم الوويت جوواء ّبووا ا سووالمويف صوودق تطهووْي ا؟ماعوو  ا سوو
يووووووذكر الصووووووفات الوووووويت هقوووووو  تلووووووك القوووووويم يف ققوووووو  وإسووووووهاب .ألوم يف هووووووذا اجملووووووال سوووووولاء ..هووووووذا سوووووولاء
،َوالصَّووووووووووووووواِقِقنَي ِإنَّ اْلُمْسوووووووووووووووِلِمنَي َواْلُمْسوووووووووووووووِلماِت،َواْلُمْيِمِننَي َواْلُمْيِمناِت،َواْلقوووووووووووووووانِِتنَي َواْلقانِتاتِ »:وتفصووووووووووووووويل

نَي َوالصَّاِققاِت،َوالصَّوووووووووووواِبرِيَن َوالصَّاِبراِت،َواْااِكووووووووووووِعنَي َواْااِكعاِت،َواْلُمَتَصوووووووووووودِِِقنَي َواْلُمَتَصدِِقاِت،َوالصَّووووووووووووائِمِ 
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اِكراِت . َ َكثِوووْيا  َوالوووذَّ اِكرِيَن اّللَّ ُ هَلُوووْم َمْغِفووورَة  َوَأْجووورا  أَ .َوالصَّوووائِماِت،َواحْلاِفِظنَي فُووووُروَجُهْم َواحْلاِفظاِت،َوالوووذَّ َعووودَّ اّللَّ
 ..1951« َعِظيما  

فهك . وهوووووووووذ  الصوووووووووفات الكثوووووووووْية الووووووووويت مجعوووووووووحل يف هوووووووووذ  اهليووووووووو  تتعووووووووواون يف تكووووووووولين الووووووووونفك املسووووووووولم
ّلِل كثووووووووْيا اوج،وذكوووووووور ا سالم،وا ميان،والقنلت،والصد ،والصث،وااشلع،والتصد ،والصوووووووولم،وحفج الفر 

ييقو  بينهما صول  و و .لتصدي ا ستسالم،وا ميان ا:  املسلم .وا سالمولكل منها قيمته يف بناء الشخصي..
  ينشووأ عنووه صوودي  احلوووالت.أو أن أحوود ا هوول اللجووه الثوواين لآلخر.فا ستسووالم إ ووا هوول مقتضووى التصدي 

إكوووووووووورا   الطاع  الناكوووووووووو   موووووووووون ا سووووووووووالم وا ميووووووووووان،عن رضووووووووووى قاخلووووووووووك   عوووووووووون:ا ستسووووووووووالم.والقنلت
ووا »:للووه تعوواىللوويت حوورج موون   يتصوو  ّبووا موون صووفل  األموو  املسوولم  لقهل الصووف  ا:خارجك.والصوود  ِإ َّ

 م  الصاقق .ص  هذ  األ.لص طروق من افالكاذب م« يَوْفَ ِي اْلَكِذَب الَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن آِبايِت اّللَِّ 
 يف  ج إىل الصوثتوا وهك ه.اّبوهل الصوف  الويت   يسوتطيع املسولم محول عقيدتوه والقيوام بتكاليفهوا إ  :والصث

لتوولاء وعلى ا.سالصوث علووى كوهلات النفك،وعلووى مشوا  الوودعلة،وعلى أذى النوا.كول خطولة موون خطلاهتا
لووى  راء،والصووث عسووراء والضوعلى ال.وا متحووان والفتنوو  ا بووتالء وعلى .النفوولس وضووعفها واحنرافهووا وتللوووا

 ستشووعار هيبتووهّلِل،والقلووه  ووالل اصووف  القلووه وا؟لار ،الدالوو  علووى شيوور ا:كلتيهمووا كووا  عسر.وااشلع
ماعوووووو  فوووووول يف ا؟وهل ق لوووووو  التطهوووووور موووووون كوووووو  النفك،والشووووووعلر  رمحوووووو  الناس،والتكا:وتقلا .والتصوووووود 

 وككر املنعم على العطاء..املسلم .واللفاء    املال
وهل اسووتعالء علووى الضرورات،وصووث .والنا اعلووه صووف  موون الصووفات إكووارة إىل انووراق  وانتظامووه:والصوولم

وتقرير لإلراقة،وتلكيوووووود لغلبوووووو  ا نسووووووان يف هووووووذا الكووووووائن البشووووووري علووووووى .عوووووون احلاجووووووات األوليوووووو  للحيوووووواة
وموووا فيوووه مووون تطهر،وضوووب  ألعنووو  ميووول وأعمقوووه يف تركيوووه كيوووان ا نسان،وسووويطرة :احليووولان.وحفج الفرج

هوول أرفووع موون  وتنظوويم للعالقات،واسووتهدا  ملووا.علووى الدفعوو  الوويت   يسوويطر عليهووا إ  تقووك يدركووه عوولن اّللِ 
فووولرة اللحوووم والووودم يف التقووواء الرجووول واملرأة،وإخضووواع هوووذا ا لتقووواء لشوووريع  اّلِل،وللحكمووو  العليوووا مووون خلووو  

وهوووول حلقوووو  ا تصووووال بووووني نشوووواط ا نسووووان كلووووه :ا؟نسووووني يف عمووووارة األرم وترقيوووو  احليوووواة.وذكر اّلِل كثْيا
وإكورا  .ل خبوانر و  حركو  عون العوروة الليقىواستشعار القله ّلِل يف كل حلظ  فوال ينفصو.وعقيدته يف اّللِ 

القله ببشاك  الذكر،الذي يسكه فيه النلر واحلياة.هي ء الذين تتجمع فويهم هوذ  الصوفات،املتعاون  يف 
ُ هَلُووْم َمْغِفوورَة  َوَأْجوورا  َعِظيمووا  »هووي ء .بنوواء الشخصووي  املسوولم  الكاملوو  . ..وهكووذا يعمووم الوونا يف « أََعوودَّ اّللَّ

يف أول هوذا  - -ن صف  املسلم واملسلم  ومقلمات كخصيتهما،بعد ما خصا نسواء النول احلدية ع

                                                 
ْعوووحُل أُمَّ َسوووَلَمَ  ،َزْوَج النَّوووِلِِ -1951 َبَ  : َِ َجووواُل ف :َموووا لَنَوووا  َ نُوووْذَكُر يف اْلُقوووْرآِن َكَموووا يُوووْذَكُر الرِِ ،تَوُقلُل:قُوْلوووحُل لِلنَّوووِلِِ  قَووواَل َعْبوووُد الووورَّمْحَِن بْوووُن َكووويوْ

ىَل ُحْجَرة  ِموْن ُحَجوِر بَوْيويِت ،َفَجَعْلوحُل َلَفْفحُل َكْعرِي ،مُثَّ َخَرْجحُل إِ رُِِ  َكْعرِي ،فوَ أاََن ُأسَ قَاَلحْل:فَوَلْم يَوُرْعِب ِمْنُه يَوْلَمِ ذ  ِإ َّ َوِنَداُ ُ  َعَلى اْلِمْنَثِ ،قَاَلحْل:وَ 
ُمْسوِلَماِت َواْلُموْيِمِننَي َواْلُمْيِمنَواِت{ ،ِإىَل َتابِوِه:}ِإنَّ اْلُمْسوِلِمنَي َوالْ  يَوُقلُل يف كِ نَّ اّللََّ ْنَد اْلِمْنَثِ:اَي أَيُوَها النَّاُس ،إِ َ ِْعك ِعْنَد اْ؟َرِيِد ،فَِإَذا ُهَل يَوُقلُل عِ 

ُ هَلُْم َمْغِفَرة  َوَأْجر ا َعِظيم ا{.مسند أمحد )عا  الكته  حسن 27138( 26603) [613/ 8( ]آِخِر اهليَِ  ،}أََعدَّ اّللَّ
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وتذكر املرأة يف اهلي   انه الرجول كطور  مون عمول ا سوالم يف رفوع قيمو  املرأة،وترقيو  .الشلط من السلرة
ابّلِل وموووون  النظوووورة إليهووووا يف اجملتمع،وإعطائهووووا مكاوووووا إىل جانووووه الرجوووول فيمووووا  ووووا فيووووه سوووولاء موووون العالقوووو 

 تكالي  هذ  العقيدة يف التطهر والعباقة والسلل  القلمي يف احلياة ..
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 [48إل   36اآليات :(33]سور  ا حهاا ):الوحد  الرابمة

حقائق حول الخضوع لحكم هللا وذهللاره ومهمة الرسول عليه السالا وجواجه بهينب  

 بنت جحش

ُ َوَرُسووللُُه أَ َومووا كوواَن ِلُمووْيِمن  َو }  َ ُم اْاِووَْيَُة ِموووْن أَْمووْن َيُكوولَن هَلُووْمووورا  أَ  ُمْيِمنَووو   ِإذا َقَضووى اّللَّ رِِهْم َوَمووْن يَوْعوووِا اّللَّ
ُ َعَلْيوِه َوأَنْوَعْموأَ ( َوِإْذ تَوُقلُل لِلَِّذي 36َوَرُسلَلُه فَوَقْد َضلَّ َضال   ُمِبينا  ) َك َزْوَجوَك ْمِسوْك َعَلْيوأَ حَل َعَلْيوِه نْوَعوَم اّللَّ

ُ ُمْبِديووِه َوخَتَْشووى َ َوخُتِْفووك يف نَوْفِسووَك َمووا اّللَّ ُ النَّوواسَ  َواتَّووِ  اّللَّ ووأَ  َواّللَّ ا َقضووى َزيْوود  ِمْنهووا َونَوورا  َحووُ  أَْن خَتْشوواُ  فَوَلمَّ
ُهنَّ َونَووورا  ا قَ يوووائِِهْم ِإذ أَْقعِ َزوَّْجناَكهوووا ِلَكوووْك   َيُكووولَن َعلَوووى اْلُموووْيِمِننَي َحووورَج  يف أَْزواجِ   وَكووواَن أَْموووُر اّللَِّ َضوووْلا ِمووونوْ

ُل وَكوواَن أَْمووُر لَّووِذيَن َخلَووْلا ِمووْن قَوْبووا اّللَِّ يف  لَووُه ُسوونَّ َ ( مووا كوواَن َعلَووى النَّووِلِِ ِمووْن َحوورَج  ِفيمووا فَوووَرَم اّللَُّ 37َمْفعُوول   )
َ وََكفووى اِبّللَِّ إِ ْلَن َأَحوودا  َحَْشووْلنَُه َو  َحَْشوووَ  ( الَّووِذيَن يُوبَولِِغُوولَن رِسووا ِت اّللَِّ 38اّللَِّ قَووَدرا  َمْقووُدورا  )  َحِسوويبا   َّ اّللَّ

ووود  أاب َأَحووود  ِموووْن رِجووواِلُكْم َولِكوووْن َرُسووولَل اّللَِّ 39) ُ ِبُكووولِِ مَتَ النَّبِ  َوخوووا( موووا كووواَن حُمَمَّ  َكوووْكء  َعِليموووا  يِِووونَي وَكووواَن اّللَّ
َ ذِْكوورا  َكثِووْيا  ) اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا (40) ( ُهووَل الَّووِذي ُيَصوولِِك 42ُحلُ  بُْكوورَة  َوَأِصوويال  )( َوَسووبِِ 41اذُْكووُروا اّللَّ

تُوُهْم يوَوووْلَم يَوْلَقْلنَوووُه ( هَِيوَّووو43ِننَي َرِحيموووا  )اِبْلُموووْيمِ   وَكوووانَ َعلَوووْيُكْم َوَمالِئَكتُوووُه لُِيْخووورَِجُكْم ِموووَن الظُُلمووواِت ِإىَل النُووولرِ 
وو( اي أَيُوَهووا النَّووِلُ إِ 44َعوودَّ هَلُووْم َأْجوورا  َكرميووا  )َسووالم  َوأَ   َوقاِعيووا  ِإىَل اّللَِّ  (45 )را  َونَووِذيرا  انَّ أَْرَسووْلناَ  كوواِهدا  َوُمَبشِِ

ِر اْلُمْيِمِننَي ِ َنَّ هلَُ 46إبِِْذنِِه َوِسراجا  ُمِنْيا  ) ِطوِع اْلكواِفرِيَن َواْلُمنواِفِقنَي   تُ ( وَ 47ِبْيا  )ْم ِمَن اّللَِّ َفْضال  كَ ( َوَبشِِ
 { (48َوقَْع أَذاُهْم َوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ وََكفى اِبّللَِّ وَِكيال  )

تا حووووهل .مكهووذا الووودرس كووولط جديووود يف إعوواقة تنظووويم ا؟ماعووو  املسووولم  علووى أسووواس التصووولر ا سوووال
ذا تووودب  بطووال هووو أن ينقد كوواء اّللِ و .ابتووداء إببطوووال نظووام التبوووب الووذي ورق احلووودية عنووه يف أول السووولرة

 لتبوب حرمو  مطلقو  ا بونوقود كانوحل العورب هورم مطلقو  ا بون اب - -التقليد من الناحي  العمليو  رسولله 
لقاعووودة رر هوووذ  اموون النسوووه وموووا كانووحل تطيووو  أن هووول مطلقوووات األقعيوواء عموووال،إ  أن تلجووود سووابق  تقووو

 -لقو  النوول منرى مون وسو.فيموا ُيموول مون أعبواء الرسال  فانتودب اّلِل رسولله ليحمول هوذا العوهء.ا؟ديدة
-  تموع  ثول هوذاجه  اجملمن هذ  التجرب  أنه ما كان سلا  قاقرا على احتموال هوذا العوهء ا؟سويم،ومل  

 ااارق  ملأللفه العمي   
ّلِل ني ابقو  املسولمبيوان عالوسنرى كذلك أن التعقيه على احلاقّ كان تعقيبا نليال لورب  النفولس ابّلِل ول

 لب لتقبوول أموورييووه القلووكوول ذلووك لتيسووْي األموور علووى النفلس،وتط.وعالقووتهم بنبيهم،ووليفوو  النوول بيوونهم .
 اّلِل يف هذا التنظيم ابلرضى والتسليم.

 أحطيم الرسول عليه السالا ال وارق بين المسلمين 36الدرس ا ول:

ضوى ميمنو  إذا ق يمن و ملولله،وأنه موا كوان ولقد سب  احلودية عون احلواقّ تقريور قاعودة أن األمور ّلِل ورسو
ا  املخوووال  ألمووور الشوووا وووا يووولحك كوووذلك بصوووعلب  هوووذا .اّلِل ورسووولله أمووورا أن يكووولن هلوووم ااوووْية مووون أمرهم

ُ َورَ  ذا َقَضوووىَوموووا كووواَن ِلُموووْيِمن  َو  ُمْيِمنَووو   إِ »:ملوووألل  العووورب وتقاليووودهم العنيفووو  ُم لَن هَلُوووُسوووللُُه أَْمووورا  أَْن َيُكووواّللَّ
 « ..   ُمِبينا  لَّ َضالااَِْْيَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يَوْعِا اّللََّ َوَرُسلَلُه فَوَقْد ضَ 
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أن ُيطووم  - -حينمووا أراق النوول  -رضووك اّلِل عنهووا  -روي أن هووذ  اهليوو  نزلووحل يف زينووه بنووحل جحووا 
  فضول ألحود علوى أحود .ملشو الفلار  الطبقي  امللروي  يف ا؟ماع  املسلم  فوْيق النواس سلاسوي  كأسونان ا

ومن هي ء كوان زيود بون .نبق  أقىن من نبق  الساقة -وهم الرقي  انرر  - 1952وكان امللا  .إ  ابلتقلى
أن ُيقوو  املسوواواة الكاملوو  بتزواووه موون  - -فووأراق رسوولل اّلِل .الووذي تبنا  - -حاريوو  موولىل رسوولل اّلِل 

حوووووا ليسوووووق  تلوووووك الفووووولار  الطبقيووووو  بنفسوووووه،يف زينوووووه بنوووووحل ج - -كوووووريف  مووووون بوووووب هاكوووووم،قريبته 
 - -وكانحل هوووذ  الفوولار  مووون العموو  والعنووو   يووة   ُيطمهوووا إ  فعوول واقعوووك موون رسووولل اّلِل .أسوورته

 تتخذ منه ا؟ماع  املسلم  أسلة،وتسْي البشري  كلها على هدا  يف هذا الطري .
َوَمووووووا َكوووووواَن ِلُمووووووْيِمن  َو  ُمْيِمنَوووووو   {  }:قللووووووه:عن ابوووووون عباس،قووووووال العووووووليف:روى ابوووووون كثووووووْي يف التفسووووووْي قال

فوودخل علووى زينووه بنووحل جحووا ،انطلوو  ليخطووه علووى فتووا  زيوود بوون حاري  وذلك أن رسوولل هللا ،اهليوو 
أ اموور يف ،اي رسوولل هللا:قالحل."بوول فانكحيووه":فقال رسوولل هللا ،لسووحل بناكحتووه:فقالحل،األسوودي  فخطبها

ُ :  علوى رسولله فبينما  ا يتحودتن أنوزل هللا هوذ  اهليو.نفسك } َوَموا َكواَن ِلُموْيِمن  َو  ُمْيِمنَو   ِإَذا َقَضوى اّللَّ
إذ ا   أعصووك رسوولل هللا :قالووحل."نعم":قوود رضوويته   منكحووا اي رسوولل هللاف قال:قالحل،َوَرُسووللُُه أَْموور ا { اهلي 

، 1953قد أنكحته نفسك . 
أان : ، فاسوتنكفحل منوه وقالوحلزينوه بنوحل جحوا لزيود بون حاريوخطوه رسولل هللا :وعن ابون عبواس قال

ُ َوَرُسووللُُه أْموور ا  خووْي منووه حسووبا وكانووحل اموورأة فيهووا حوودةمل فووأنزل هللا)َوَمووا َكوواَن ِلُمووْيِمن  َو  ُمْيِمنَوو   إَذا َقَضووى اّللَّ
 .1954....( اهلي  كلها.

أوووا نزلووحل يف زينووه بنووحل جحووا ]األسوودي [ حووني خطبهووا :ومقاتل بوون حيان،وقتاقة،وهكووذا قووال جماهوود
 .1955فامتنعحل مث أجابحل.،على مل   زيد بن حاري  ل هللا رسل 
ُ َوَرُسوللُُه أَْمور ا . . . ِإىَل آِخوِر اهْليَوِ  ، قَواَل :قَاَل اْبُن َزْيد  ، يف قَوْللِِه و  َوَما َكاَن ِلُموْيِمن  َوَ  ُمْيِمنَو   ِإَذا َقَضوى اّللَّ
َأيب ُمَعوْي   ، وََكانَوحْل ِموْن أَوَِّل َموْن َهواَجَر ِموَن النَِِسواِء ، فَوَلَهبَوحْل نَوْفَسوَها " نَوزََلحْل يف أُمِِ ُكْلثُلم  بِْنحِل ُعْقبَوَ  بْوِن :

َووا أََرْقاَن َرُسوولَل اّللَِّ :، فَوَزوََّجَهووا َزيْووَد بْووَن َحارِيَووَ  ، َفَسووَخَطحْل ِهووَك َوَأُخلَهووا ، َوقَوواَ  لِلنَّووِلِِ  فَوَزوََّجنَووا َعْبووَدُ  ِإ َّ
ُ َوَرُسللُُه أَْمر ا أَْن َيُكلَن هَلُوُم اْاِوَْيَُة ِموْن أَْمورِهِ :اْلُقْرآُن  فَونَوَزلَ :قَاَل  ْم . . َوَما َكاَن ِلُمْيِمن  َوَ  ُمْيِمَن   ِإَذا َقَضى اّللَّ

                                                 
قووووود تطلووووو  هووووووذ  الكلمووووو  علووووووى غوووووْي هوووووذ  الطبق .فقوووووود كانوووووحل قبيلوووووو  تكووووولن مووووولا  قبيلوووووو  ،تنصووووورها ،وتتكافوووووول معهوووووا يف الوووووودايت  -1952

 ) السيد رمحه هللا ( والتعليضات.على غْي مع  الر  والعت .
ملافوو  للمطبوولع -والوودر املنثوولر للسوويلنك  [271/ 20ميسسوو  الرسووال  ]-[ و تفسووْي الطووثي421/ 6قار نيبوو  ]-تفسووْي ابوون كثووْي-1953

 [ حسن لغْي 50/ 12]
 [ حسن272/ 20ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 1954
 [ حسن422/ 6قار نيب  ]-[ وتفسْي ابن كثْي422/ 6قار نيب  ]-تفسْي ابن كثْي-1955
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فَووَذاَ  َخوواص  ، :ِسووِهْم . قَوواَل النَّووِلُ أَْوىَل اِبْلُمووْيِمِننَي ِمووْن أَنْوفُ :َوَجوواَء أَْموور  َأمْجَووُع ِمووْن َهووَذا :ِإىَل آِخووِر اهْليَووِ  قَوواَل 
 .1956َوَهَذا ِإمْجَاع  " 
اْموورَأَة  ِمووَن األَْنَصوواِر ِإىَل  1957َعلَووى ُجَلْيِبيووه  َخطَووَه النَّووِلُ :ا مووام أمحوود َعووْن أَنَووك  قَالَ  روى:ويف روايوو  تلثوو 
فَوووووواْنطََلَ  الرَُّجووووووُل ِإىَل اْمرَأَتِووووووِه فَووووووذََكَر َذلِووووووَك :ا قَالَ فَووووووونَوَعْم ِإذ  :َحَّتَّ َأْسووووووَتْأِمَر أُمََّها،فَوَقوووووواَل النَّووووووِلُ :أَبِيَها،فَوَقووووووالَ 
ُ ِإذ ا،َمووا َوَجووَد َرُسوولُل هللِا :هَلَا،فَوَقاَلحلْ  َواْ؟َارِيَووُ  يف :ِإ َّ ُجَلْيِبيب ووا َوقَووْد َمنَوْعَناَهووا ِمووْن فُوواَلن  َوفُوواَلن  ف قَالَ َ َهووا اّللَّ

أَتُرِيوووُدوَن أَْن تَووووُرُقوا َعلَوووى :بِوووَذِلَك،فَوَقاَلحِل اْ؟َارِيَ ُ  الرَُّجوووُل يُرِيوووُد أَْن ُحْوووِثَ النَّوووِلَّ فَووواْنطََل َ :قَالَ .ِسوووْ َِها َتْسوووَتِمُع 
َوا َجلَّوحْل َعوْن أَبَوَليْوَها،َوقَا َ :أَْمرَُ  ف ِإْن َكاَن َقْد َرِضَيُه َلُكْم،فَأَْنِكُحلُ  قَالَ َرُسلِل هللِا  فَوَذَهَه .َصوَدْقحِل :َفَكَأوَّ

فَوَزوََّجَهوووا،مُثَّ فُووووزَِِع أَْهوووُل .فَوووِإيِنِ قَوووْد َرِضووويُتُه :قَالَ .ِإْن ُكْنوووحَل قَوووْد َرِضووويَتُه فَوَقوووْد َرِضووويَناُ  :فَوَقوووالَ أَبُلَهوووا ِإىَل النَّوووِلِِ 
َوا :.قَواَل أََنك  اْلَمِديَنِ ،فَورَِكَه ُجَلْيِبيه  فَوَلَجُدوُ  َقْد قُِتَل،َوَحْللَوُه اَنس  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي قَوْد قَوتَوَلُهمْ  فَوَلَقوْد رَأَيْوتُوَهوا َوِإوَّ

 ..1958َلِمْن أَنْوَفِ  يَويِِه  يف اْلَمِديَنِ .
أو  - عنهمووا رضووك اّللِ  -تعلوو  هووذ  اهليوو   وواقّ زواج زينووه موون زيوود  -إن صووححل  -فهووذ  الوورواايت 

 زواجه من أم كلثلم بنحل عقب  بن أيب معي .
لىل م بتحطيمووه،وتل ا سووالوووا توودل علووى منطوو  البي وو  الووذي تلكوووقوود أيبتنووا الروايوو  الثالثوو  عوون جليبيووه أل

نطووو  م  علوووى أسووواس موهل جوووزء مووون إعووواقة تنظووويم ا؟ماعووو  املسووول.تغيوووْي  بفعلوووه وسووونته - -رسووولل اّلِل 
نهج موووووووو  علووووووووى مووووووووا سوووووووالم ا؟ديد،وتصوووووووولر  للقوووووووويم يف هووووووووذ  األرم،وانطووووووووال   النزعوووووووو  التحرريوووووووو  القائ

 يم.ا سالم،املستمدة من روحه العظ
ل بوووب،وإحالوقووود تكووولن لوووه عالقووو  كوووذلك إببطوووال آتر الت.ولكووون نوووا اهليووو  أعوووم مووون أي حووواقّ خاص
د نالقهووووا موووون بعوووو -رضووووك اّلِل عنهووووا  -موووون زينووووه  - -مطلقووووات األقعياء،وحوووواقّ زواج رسوووولل اّلِل 

طعون كوأة لل سوالم تاوالذي ما يزال يتخذ  بعخ أعداء .األمر الذي كانحل له ضج  عظيم  يف حينه.زيد
 تلوك يفاهلي  موا جواء  حَّت اليلم،ويلفقلن حلله األسانْي  وسلاء كان سبه نزول - -على رسلل اّلِل 

قاعوودة الوويت تقررهووا فووإن ال -رضووك اّلِل عنهووا  -موون زينووه  - -الوورواايت،أو كانووحل بصوودق زواج الرسوولل 
 اهلي  أعم وأمشل،وأعم  جدا يف نفلس املسلمني وحياهتم وتصلرهم األصيل.

ا املقووِلم موون مقلمووات العقيوودة هوول الووذي اسووتقر يف قلوولب تلووك ا؟ماعوو  األوىل موون املسوولمني اسووتقرارا فهووذ
هوذا املقولم يوتلخا يف أنوه لويك هلوم يف أنفسوهم كوكء .حقيقيا واستيقنته أنفسهم،وتكيفحل به مشواعرهم .

وإن هوم .م موا يريوديصورفهم كيو  يشواء،وحتار هلو.إ ا هم وما ملكحل أيوديهم ّللِ .وليك هلم من أمرهم ككء
وخال  هوذا اللجولق ومودبر  ُيوركهم موع حركو  اللجولق .إ  بعخ هذا اللجلق الذي يسْي وف  الناملس العام

                                                 
 ( ضعي  26170 لِلطََّثِيِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآنِ  و [422/ 6قار نيب  ]-تفسْي ابن كثْي-1956
 وهل من امللا . ) السيد رمحه هللا (-1957
 صحي  12420( 39312[  )352/ 4مسند أمحد )عا  الكته( ]-1958
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ولوويك هلووم أن .العوام ويقسووم هلوم قورهووم يف روايوو  اللجولق الكبووْية ويقوورر حركواهتم علووى مسوور  اللجولق العظيم
  كامل  وليك هلم أن حتاروا احلرك  اليت ُيبلووا ألن موا حتاروا الدور الذي يقلملن به،ألوم   يعرفلن الرواي

ُيبلنووه قوود   يسووتقيم مووع الوودور الووذي خصووا هلووم  وهووم ليسوولا أصووحاب الروايوو  و  املسوور  وإن هووم إ  
أسولملها .أجراء،هلم أجرهم على العمل،وليك هلم و  عليهم يف النتيج   عندئذ أسولملا أنفسوهم حقيقو  ّللِ 

وعندئذ استقامحل نفلسوهم موع فطورة الكولن كلوه واسوتقامحل حركواهتم .يعد هلم منها ككءبكل ما فيها فلم 
موووع قورتوووه العامووو  وسووواروا يف فلكهوووم كموووا تسوووْي تلوووك الكلاكوووه والنجووولم يف أفالكهوووا،  هووواول أن ختووورج 

 عنها،و  أن تسرع أو تبطئ يف قورهتا املتناسق  مع حرك  اللجلق كله.
   هول الوذي يصور  در اّللِ يت به قدر اّلِل،لشعلرهم البانن اللاصول  ن قووعندئذ رضيحل نفلسهم بكل ما ذ

ُيووووو  اللايقووووو  ركوووو  املر واسوووووتقبللا قوووودر اّلِل فووووويهم ابملعرفووووو  املد.وكل أحوووود،وكل حاقّ،وكووووول حال ،كوووول كوووووكء
لتجموول ابالوذي يعوا    اب؟وزعاملطم ن .وكوي ا فشوي ا   يعولقوا ُيسوولن ابملفاجوأة لقودر اّلِل حوني يصوويبهم،و 

مور موألل  يف ر املرتقه أل  املنتظإ ا عاقوا يستقبللن قدر اّلِل استقبال العار .و ابأل  الذي يعا  ابلصثأ
 حسه،معرو  يف ضمْي ،و  يثْي مفاجأة و  رجف  و  غراب   

ّ بط لن األحوودالقوا يسووتوموون مث   يعوولقوا يسووتعجللن قورة الفلووك ليقضوولا أموورا هووم يريوودون قضوواء ،و  يعوو
ع موا يف نوريقهم  وا سوارو إم أراب يستعجللن هقيقه،ولل كان هوذا األرب هول نصور قعولهتم واكينهوا  ألن هل

جهولق وأمولال و ن أروا  قدر اّلِل،ينتهك ّبم إىل حيوة ينتهوك،وهم راضولن مسو وحلن،يبذللن موا ميلكولن مو
فعلوولن مووا يأوووم  وهم علووى يقووني.يف غووْي عجلوو  و  ضووي ،ويف غووْي موون و  غوورور،ويف غووْي حسوورة و  أسوو 
 .أجله املرسلمو ن بلقته قدر اّلِل هلم أن يفعلل  وأن ما يريد  اّلِل هل الذي يكلن،وأن كل أمر مرهل 

 قلقهم،كوواعروند الوويت تإنووه ا ستسووالم املطلوو  ليوود اّلِل تقوولق خطاهم،وتصوور  حركوواهتم وهووم مطم نوولن لليوو
 ني.معها ابألمن والثق  واليقني،سائرون معها يف بسان  ويسر ول

دا،و  قتوووا و  جهووويعملووولن موووا يقووودرون عليه،ويبوووذللن موووا ميلكووولن كلوووه،و  يضووويعلن و  -موووع هوووذا  -وهوووم 
موووا فيهوووا مووون شوووريتهم و بمث   يتكلفووولن موووا   يطيقووولن،و  ُيووواوللن ااوووروج عووون .ي كووولن حيلووو  و  وسووويل 

ن بوووولن أُي خصوووائا،ومن ضوووع  وقوووولة و  يووودعلن موووا   ادونووووه يف أنفسوووهم مووون مشوووواعر وناقوووات،و 
 ُيمدوا  ا   يفعللا،و  أن بقلللا غْي ما يفعللن.

عنود موا  لقل  املطمو نطاقو ،والوهذا التلازن بني ا ستسالم املطل  لقدر اّلِل،والعمل ا؟اهد بكول موا يف ال
مول لويت أهلتهوا حلاهتوا وهوك هذا التلازن هل السم  اليت نبعحل حياة تلك اجململعو  األوىل وميز .يستطيعلن .

 ن  هذ  العقيدة الضخم  اليت تنلء ّبا ا؟بال  أما
واستقرار ذلوك املقولم األول يف أعموا  الضومائر هول الوذي كفول لتلوك ا؟ماعو  األوىل هقيو  تلوك ااولار  

وهووول الوووذي جعووول خطلاهتوووا وحركاهتوووا .الووويت حققتهوووا يف حياهتوووا اااصووو ،ويف حيووواة اجملتموووع ا نسووواين إذ ذا 
لات الزمووان،و  هتووك ّبووا أو تصووطدم،فتتعل  أو تبطووئ نتيجوو  ا حتكووا  تتناسوو  مووع قورة األفال ،وخطوو
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وا صطدام.وهل الذي ابر  تلك ا؟هلق،فإذا هك تثمر ذلك الثمر احللل الكثْي العظويم يف فو ة قصوْية مون 
 الزمان.

ملصوور  هلووذا اّلِل ا ولقوود كووان ذلووك التحوولل يف نفلسووهم  يووة تسووتقيم حركتهووا مووع حركوو  اللجلق،وفوو  قوودر
قة  ووا تووتم إبراإيهووا بشوور كووان هووذا التحوولل يف تلووك النفوولس هوول املعجووزة الكووثى الوويت   يقوودر عل.اللجوولق .

راهتوووا ذلوووك طاهوووا وقو اّلِل املباكووورة الووويت أنشوووأت األرم والسوووماوات،والكلاكه واألفوووال  ونسوووقحل بوووني خ
 التنسي  ا هلك اااص.

هَتْوِدي َموْن  ِإنََّك  »:ر  وتعاىلحية يقلل اّلِل تبا.. وإىل هذ  احلقيق  تشْي هذ  اهلايت الكثْية يف القرآن
َ يَوْهوِدي َموْن َيشوُهْم َولِكونَّ ْيوَك ُهودالَوْيَك َعلَ »:أو يقولل..« َأْحبَوْبحَل َولِكنَّ اّللََّ يَوْهِدي َمْن َيشواءُ  أو ..« اءُ  اّللَّ

ىل مكانوه إهدى ا نسوان .  اللاسوعافذلك هل اهلدى  قيقته الكبْية ومعنو..« ِإنَّ اهْلُدى ُهَدى اّللَِّ »:يقلل
 يف هيكل هذا اللجلق وتنسي  خطا  مع حرك  هذا اللجلق.

ورة   الفوورق مووع قتقيم حركووولوون يووييت ا؟هوود كاموول مثووار  إ  حووني يسووتقيم القلووه علووى هوودى اّلِل  عنووا  وتسوو
 تضا . وف  مقاللجلق ويطم ن الضمْي إىل قدر اّلِل الشامل الذي   يكلن يف اللجلق أمر إ 

ْن أَ  َوَرُسووللُُه أَْموورا  ذا َقَضووى اّللَُّ إِ ِمنَوو   َومووا كوواَن ِلُمووْيِمن  َو  ُميْ »:وموون هووذا البيووان ينجلووك أن هووذا الوونا القوورآين
وأنووه .ل فيهص يكوولن قوود نووز ي حوواقّ خوواأمشوول وأوسووع وأبعوود موودى موون أ..« َيُكوولَن هَلُووُم اْاِووَْيَُة ِمووْن أَْموورِِهمْ 
 ي  األساسي ،يف منهج ا سالم يقرر كلي  أساسي ،أو الكل

 إبطال الابني وجواج النبي بهينب جوجة جيد 37الدرس الثاني:

  مون أحكوام مون زينوه بنوحل جحا،وموا سوبقه وموا توال - -مث اكء احلودية عون حواقّ زواج النول  
ُ َعَلْيوووِه َوأَنْوَعْموووحلَ »:وتلجيهوووات َ َوخُتِْفوووك يف  َلْيوووَك َزْوَجوووَك َواتَّووو ِ ْك عَ أَْمِسووو:هِ  َعَليْ َوِإْذ تَوُقووولُل لِلَّوووِذي أَنْوَعوووَم اّللَّ اّللَّ

ُ َأَحووُ  أَنْ  ُ ُمْبِديووِه َوخَتَْشووى النَّوواَس َواّللَّ َزوَّْجناَكهووا ِلَكوووْك    ضووى َزيْوود  ِمْنهووا َونَوورا  فَوَلمَّا قَ . ُ  خَتْشوووانَوْفِسووَك َمووا اّللَّ
ُهنَّ َونَ ْلا مِ  ِإذا َقضَ َيُكلَن َعَلى اْلُمْيِمِننَي َحرَج  يف أَْزواِج أَْقِعيائِِهمْ  ما كاَن َعلَوى النَّوِلِِ .ْفُعل   مَ وَكاَن أَْمُر اّللَِّ .را  نوْ

ُ َلهُ  الَّوووِذيَن يُوبَولِِغُووولَن .َمْقُدورا   َن أَْموووُر اّللَِّ قَوووَدرا  وَكوووا. قَوْبلُ ْلا ِمووونْ ُسووونََّ  اّللَِّ يف الَّوووِذيَن َخلَووو.ِموووْن َحووورَج  ِفيموووا فَووووَرَم اّللَّ
ووووووود  أَ .يبا  ّللَِّ َحِسوووووووَكفوووووووى ابِ َو . َوَحَْشوووووووْلنَُه َو  َحَْشوووووووْلَن َأَحووووووودا  ِإ َّ اّللََّ رِسوووووووا ِت اّللَِّ  اب َأَحووووووود  ِموووووووْن ما كووووووواَن حُمَمَّ

 « ..يما   َكْكء  َعلِ  ِبُكلِِ رِجاِلُكْم،َولِكْن َرُسلَل اّللَِّ َوخامَتَ النَِّبيِِنَي،وَكاَن اّللَُّ 
ساسووها عائليوو  علووى أالقووات الورق األقعيوواء إىل آابئهم،وإقاموو  الع مضووى يف أول السوولرة إبطووال تقليوود التبووب

اْقُعلُهْم .ْهِدي السَِّبيلَ يوَ  يَوُقلُل احلَْ َّ َوُهَل ْم َواّللَُّ ْفلاِهكُ ذِلُكْم قَوْلُلُكْم  َِ .َوما َجَعَل أَْقِعياءَُكْم أَبْناءَُكمْ »:الطبيعك
ْيَك َعلَوْيُكْم ُجنوا   ِفيموا َولَ .الودِِيِن َوَمولالِيُكمْ  لانُُكْم يف ْم فَوِإخْ  َْ تَوْعَلُمولا آابَءُهوفَوِإْن .هِلابئِِهْم ُهَل أَْقَسوُ  ِعْنوَد اّللَِّ 

ُ َغفُ ،َأْخطَْأمُتْ بِِه َولِكْن ما تَوَعمََّدْت قُوُللبُُكمْ   «ِحيما  لرا  رَ وَكاَن اّللَّ
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يوو  يف هلتر اللاقعاال هووذ  ن إبطووولكوون نظووام التبووب كانووحل لووه آتر واقعيوو  يف حيوواة ا؟ماعوو  العربيوو  و  يكوو
يورا يف أأعمو   جتماعيو  ا ليود فالتقا.حياة اجملتمع ليمضك ابلسهلل  اليت ميضك ّبوا إبطوال تقليود التبوب ذاته

 النفلس.
أن تكوووولن سووووتنكار و و  بوووود أن تسووووتقبل هوووذ  السوووولاب  أول أمرهوووا اب .و  بووود موووون سووولاب  عمليوووو  مضووواقة

 كديدة اللقع على الكثْيين.
زيوود ابوون حمموود مث  الووذي كووان متبنا ،وكووان يوودعى -زوج زيوود بوون حاريوو   - -مضووى أن رسوولل اّلِل  وقوود

اج فوولار  الطبقووات لوويحطم ّبووذا الووزو  - -موون زينووه بنووحل جحا،ابنوو  عموو  رسوولل اّلِل  -قعوك إىل أبيووه 
  ا سوالمي  ا؟ديودة بفعول هذ  القيم يقررو « اُكمْ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَْتق»:امللروي ،وُيق  مع  قلله تعاىل

 عملك واقعك.
يتوزوج ظوام التبوب فنالو  آتر مينو  إز  -فيموا ُيمول مون أعبواء الرسوال   -مث كاء اّلِل أن ُيمل نبيوه بعود ذلوك 
اجوووه اجملتموووع حووود أن يل ويلاجوووه اجملتموووع ّبوووذا العمل،الوووذي   يسوووتطيع أ.مووون مطلقووو  متبنوووا  زيووود بووون حاري 

 طال عاقة التبب يف ذاهتا به،على الرغم من إب
 وكانووووحل.ضووووى اّلِل ّباأن زيوووودا سوووويطل  زينووووه وأنووووه هوووول سوووويتزوجها،للحكم  الوووويت ق - -وأهلووووم اّلِل نبيووووه 

 .العالقات بني زيد وزينه قد اضطربحل،وعاقت تلحك  ن حياهتما لن تستقيم نليال
سووتطاعته املضووك ادم عووو اضووطراب حياتووه مووع زينووه  - -وجوواء زيوود موورة بعوود موورة يشووكل إىل رسوولل اّلِل 

قون ؟لجو   مور العقيودةأعلى كجاعته يف ملاجه  القلم يف  -صللات اّلِل وسالمه عليه  -والرسلل .معها
قليود حطويم ذلوك التالقولم بت ُيك يقل التبع  فيما أهلمه اّلِل من أمر زينوه ويو قق يف ملاجهو  -و  خشي  

ذي ،ذلك احلوه الولرسولل لوهام وابلقرب من رسلله و ه العمي  فيقلل لزيد )الذي أنعم اّلِل عليه اب سال
يقووولل .احلوووه( .و ال بيوو  والذي أنعوووم عليووه الرسووولل ابلعتووو  و .يتقوودم بوووه يف قلبوووه علووى كووول أحووود بووال اسوووتثناء

يف ااوروج بوه علوى  م الوذي يو ققمور العظويويويخر ّبوذا ملاجهو  األ..« أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجوَك َواتَّوِ  اّللََّ »:له
 س.النا

ُ ُمْبِديوِه َوختَْ »:كما قال اّلِل تعواىل وهوذا الوذي ..«  َأَحوُ  أَْن خَتْشواُ  اَس َواّللَُّ َشوى النَّوَوخُتِْفوك يف نَوْفِسوَك َموا اّللَّ
 مورا صورُيا مونأو  يكون .يفعلهيف نفسه،وهل يعلم أن اّلِل مبديوه،هل موا أهلموه اّلِل أن سو - -أخفا  النل 

عهوا مون قوه الويت يتلقانوحل العلاو؟هر بوه يف حينوه مهموا ك.و  أخور  و  حواول شجيلوهوإ  ما ترقق فيه .اّللِ 
  النواس لاجهته،وملاجهوكان أمام إهلام اد  يف نفسه،ويتلجك يف اللقوحل ذاتوه مون م  - -ولكنه .إعالنه

ن أل.دسوويكلن بعوو ينه،فيموواوهل   يفكوور   هوول و  ز .فطل  زيوود زوجووه يف النهايوو .حَّت أذن اّلِل بكلنووه.بووه
ن و  يكو.ذاهتوا لتبوب  احَّت بعود إبطوال عواقة .العر  السوائد كوان يعود زينوه مطلقو  ابون نمود   هول لوه

رر هوووذ  ل الوووذي قوووهوووإ وووا كوووان حووواقّ زوا  النووول ّبوووا فيموووا بعووود .قووود نوووزل بعووود إحوووالل مطلقوووات األقعياء
 بعد ما قلبل هذا القرار ابلدهش  واملفاجأة وا ستنكار..القاعدة
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م قووودميا ء ا سوووالموووا يهووودم كووول الووورواايت الووويت رويوووحل عووون هوووذا احلووواقّ والووويت تشوووبة ّبوووا أعووودا ويف هوووذا
 وحديثا،وصاغلا حلهلا األسانْي واملف ايت 

ووا َقضووى َزيْوود  ِمْنهووا َونَوورا  »:إ ووا كووان األموور كمووا قووال اّلِل تعوواىل  ِمِننَي ْك   َيُكوولَن َعلَووى اْلُموويْ ناَكهووا،ِلكَ  َزوَّجْ فَوَلمَّ
ُهنَّ َونَووورا  َحووورَج  يف  رسوووال  الباهظووو  محلهوووا حووودى ضووورائه النوووحل هوووذ  إوكا..«  أَْزواِج أَْقِعيوووائِِهْم ِإذا َقَضوووْلا ِمووونوْ

هتووه ّبووا وهوول  قق يف ملاجحَّت ليوو.فيمووا محوول وواجووه ّبووا اجملتمووع الكووار  هلووا كوول الكراهيوو  - -رسوولل اّلِل 
أَْمووُر اّللَِّ  وَكووانَ »داق  ء واألجوواء وختط وو  اهلابالووذي   يوو قق يف ملاجهتووه بعقيوودة التلحيوود،وذم اهلهلوو  والشوورك

 عنه. ىل احليدةواقعا حمققا   سبيل إىل ختلفه و  إ.  مرق له،و  مفر منه..« َمْفُعل   
يووووودا زوجهوووووا أرسووووول إليهوووووا ز .بعووووود انقضووووواء عدهتا -رضوووووك اّلِل عنهوووووا  -مووووون زينوووووه  - -وكوووووان زواجوووووه 

 ليخطبها عليه. أرسله إليها.وأحه خل  اّلِل إليه.الساب 
ُة َزيْوَنَه،قَووواَل َرُسووولُل هللِا :َعوووِن أَنَوووك  قَالَ  وووا انْوَقَضوووحْل ِعووودَّ فَووواْنطََلَ  َحوووَّتَّ :قَالَ .اْذَهْه فَاذُْكْرَهوووا َعلَوووكَّ :ِلَزيْووود  َلمَّ

ووا رَأَيْوتُوَهووا َعظَُمووحْل يف َصووْدرِي َحووَّتَّ َمووا َأْسووَتطِ :أََ َها،قَووالَ  ووُر َعِجينَوَها،فَوَلمَّ َهووا أَنَّ َرُسوولَل َوِهَك خُتَمِِ يُع أَْن أَْنظُووَر إِلَيوْ
تُوَهوووا َلْهرِي،َونكْصوووحُل َعلَوووى َعِقَلَّ،فَوُقْلوووحلُ ِحنَي َعَرفْوووحُل أَنَّ النَّوووِلَّ :ذََكَرَها،قوووال هاكووومهللِا  اَي :َخطَبَوَها،فَوَللَّيوْ

   َكيوْ  ا َحوَّتَّ أَُ اِموَر َريبِِ َعوزَّ َوَجلَّ،فَوَقاَموحْل ِإىَل َما أاََن ِبَصانِعَ :قَاَلحلْ .يَْذُكُرِ  َزيْوَنُه أَْبِشرِي،أَْرَسَلِب َرُسلُل هللِا 
َهوووا بِغَوووْْيِ ِإْذن  َمْسوووِجِدَها َونوَوووَزَل،يَوْعِب اْلُقْرآَن،َوَجووواَء َرُسووولُل هللِا  َوَلَقوووْد رَأَيْوتُونَوووا أَنَّ َرُسووولَل هللِا :قَالَ .فَوووَدَخَل َعَليوْ

ووَز َواللَّْحَم،قَووا أُْنِعْمنَووا ،َلَقووْد رَأَيْوتُونَووا ِحوونَي أُْقِخلَووحْل َعلَووى َرُسوولِل هللِا :يف َحِديِثهِ :َل َهاِكووم  أَْنَعَمنَووا عليهووا اْاُبوْ
يُلَن يف اْلبَوْيوووووووووحِل بَوْعوووووووووَد الطََّعووووووووواِم،َفَخرََج َرُسووووووووولِل هللاِ  وووووووووَز َواللَّْحَم،َفَخووووووووورََج النَّووووووووواُس َوبَِقوووووووووَك رَِجوووووووووال  يَوَتَحووووووووودَّ  اْاُبوْ

،اَي َرُسوولَل هللِا،َكْيووَ  َوَجووْدَت أَْهلَووَك ف :ُع ُحَجووَر ِنَسووائِِه،َفَجَعَل ُيَسوولُِِم َعلَووْيِهنَّ َويَوُقْلوونَ َواتوَّبَوْعتُووُه،َفَجَعَل يَوتَوتَوبَّوو
فَووواْنطََلَ  َحوووَّتَّ َقَخوووَل اْلبَوْيحَل،فَوووَذَهْبحُل أَْقُخوووُل :َفَموووا أَْقرِي أاََن َأْخَثْتُوووُه أَنَّ اْلَقوووْلَم قَوووْد َخَرُجووولا،أَْو أُْخِثَ،قَالَ :قَالَ 
نَووُه،َونَوَزَل احلَِْجوواُب قَووالَ َمَعوو ووْ َ بَوْيووِب َوبَويوْ } َ :قَوواَل َهاِكووم  يف َحِديثِووهِ .َوُوِعَج اْلَقووْلُم ِ َووا ُوِعظُوولا بِووِه :ُه،فَأَْلَقى السِِ

ِنِسونَي حِلَوِدية  ِإنَّ َذِلُكوْم َكواَن َتْدُخُللا بُوُيلَت النَِّلِِ ِإ َّ أَْن يُوْيَذَن َلُكْم ِإىَل نََعوام  َغوْْيَ اَنِلورِيَن ِإاَنُ { }َو َ ُمْسَتأْ 
} ُ َ  َيْسَتْحِيك ِمَن احلَْ ِِ  ... .1959يُوْيِذي النَِّلَّ فَوَيْسَتْحِيك ِمْنُكْم َواّللَّ

ْوَجوَك اتَّوِ  اّللََّ،َوأَْمِسوْك َعَلْيوَك زَ » يَوُقولُل  -  -وَعْن أََنك  قَاَل َجواَء َزيْوُد بْوُن َحارِيَوَ  َيْشوُكل َفَجَعوَل النَّوِبُ  
قَواَل َفَكانَوحْل َزيْونَوُه تَوْفَخوُر َعلَوى أَْزَواِج .َكاِا وا َكويوْ  ا َلَكوَتَم َهوِذِ    -  -قَاَلحْل َعاِئَشُ  َلْل َكاَن َرُسولُل اّللَِّ .« 

ُ تَوَعوواىَل ِمووْن فَوووْلِ  َسووْبِع َ َووَلات   -  -النَّووِبِِ  َوَعووْن َتبِووحل  ) َوخُتِْفووى ِ  . تَوُقوولُل َزوََّجُكوونَّ أََهووالِيُكنَّ،َوَزوََّجِ  اّللَّ
ُ ُمْبِديِه َوخَتَْشى النَّاَس ( نَوزََلحْل ِ  َكْأِن َزيْوَنَه َوَزْيِد ْبِن َحارِيَ َ   . 1960نَوْفِسَك َما اّللَّ

أان الوويت نووزل تزواووك :قال:فقالووحل زينووه،تفوواخرت عائشوو  وزينه:قال،وعوون حمموود بوون عبوود هللا بوون جحا 
فقالحل ، الوويت نووزل عووذري يف كتابووه حووني محلووب ابوون املعطِوول علووى الراحلوو أان:وقالووحل عائشوو :مون السووماء قال

                                                 
 صحي  13056( 13025[)505/ 4مسند أمحد )عا  الكته( ]-1959
 ( 7420[)  268/ 24املكنز ] -صحي  البخارى-1960
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قلوووووووحل كلمووووووو  :قالحل،حسووووووول هللا ونعوووووووم اللكيل:قلحل:قالحل،ما قلوووووووحل حوووووووني ركبتيها،اي عائشووووووو :هلوووووووا زينوووووووه
 1961امليمنني.

إين ألقل عليوك بووثالّ مووا مون نسووائك اموورأة :تقوولل للنوول  كانحل زينووه زوج النول :قال،وعون الشووعل
 1962وإن السفْي ؟ثائيل عليه السالم.،وإين أنكحنيك هللا من السماء،ن جدي وجد  واحدتدل ّبنمل إ

حليلو   تزوج:قني تقولل  املنوافو  ار املسأل  سهل ،فلقد فلجئ ّبا اجملتمع ا سالمك كله كما انطلقحل ألسون
 ابنه  

ا إىل   فيها،ويرقهوالغرابو روملا كانحل املسأل  مسأل  تقرير مبدأ جديد فقود مضوى القورآن ييكودها ويزيول عنصو
..فقوود فوورم لووه أن «  لَووهُ َرَم اّللَُّ ِفيمووا فَووو مووا كوواَن َعلَووى النَّووِلِِ ِمووْن َحوورَج  »:أصوولهلا البسوويط  املنطقيوو  التارحيوو 

 -،وليك النوول ذا األموورهوووإذن فووال حوورج يف .يتووزوج زينووه،وأن يبطوول عوواقة العوورب يف هوورمي أزواج األقعيوواء
- .فيه بدعا من الرسل 
واليت تتعلووو   قوووائ  .لووويت   تتبووودلان  اّلِل سووو..فهووول أمووور ميضوووك وفووو  « ُسووونََّ  اّللَِّ يف الَّوووِذيَن َخلَوووْلا ِموووْن قَوْبووولُ »

 األكياء،   ا ُيلنها من تصلرات وتقاليد مصطنع    تقلم على أساس.
در  كموو  وهل مقوو.  أحوودء و جهووه كووك..فهوول انفووذ مفعوولل،  يقوو  يف و « وَكوواَن أَْمووُر اّللَِّ قَووَدرا  َمْقووُدورا  »

قود أموور اّلِل و .وووا ومكاوارها وزماويعلم ضوورورهتا وقود.وخوثة ووزن،منظوولر فيوه إىل الغايوو  الويت يريوودها اّلِل منوه
أموور  ن بوود مون نفوواذو  يكوو. رسولله أن يبطوول تلووك العواقة وميحوول آترهووا عمليوا،ويقرر بنفسووه السووابق  اللاقعيو

 اّلِل.
 َوَحَْشووْلنَُه َو  ا ِت اّللَِّ لَن رِسووالَّووِذيَن يُوبَولِِغُوو»: الووذين خلوولا موون قبوول موون الرسوولوسوون  اّلِل هووذ  قوود مضووحل يف

سووال ،و  حشووولن موون أمووولر الر  اّلِل بوووه ..فوووال ُيسووبلن للخلووو  حسووااب فيموووا يكلفهووم« َحَْشووْلَن َأَحوودا  ِإ َّ اّللََّ 
 أحدا إ  اّلِل الذي أرسلهم للتبلي  والعمل والتنفيذ.

 حساب. ..فهل وحد  الذي ُياسبهم،وليك للناس عليهم من« اِبّللَِّ َحِسيبا   وََكفى»
وووود  أاب َأَحوووود  ِمووووْن رِجوووواِلُكمْ » ل ابوووون هووووإ ا .بوووون حمموووودزيوووود لوووويك افزينووووه ليسووووحل حليلوووو  ابنه،و « مووووا كوووواَن حُمَمَّ

 و  حرج إذن يف األمر حني ينظر إليه بعني احلقيق  اللاقع ..حاري 
ك   النوول بقلمووه،وليهووك عالقو -وموونهم زيود بوون حاريو   -وبووني مجيوع املسوولمني  - -والعالقو  بووني حممود 
 « ..َولِكْن َرُسلَل اّللَِّ َوخامَتَ النَِّبيِِنيَ »:هل أاب ألحد منهم

ومن مث فهل يشرع الشورائع الباقي ،لتسوْي عليهوا البشوري  وفو  آخور رسوال  السوماء إىل األرم،الويت   تبوديل 
ُ ِبُكوولِِ َكووْكء  َعِليمووا  ».فيهووا بعوود ذلووك و  تغيووْي ..فهوول الووذي يعلووم مووا يصوول  هلووذ  البشووري ،وما « وَكوواَن اّللَّ

                                                 
 سن لغْي [ ح118/ 19ميسس  الرسال  ]-تفسْي الطثي-1961
 [ صحي  مرسل276/ 20ميسس  الرسال  ]-تفسْي الطثي-1962
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ليحوول للنوواس أزواج أقعيووائهم،إذا مووا .مووا اختار يصوولحها وهوول الووذي فوورم علووى النوول مووا فرم،واختووار لووه
 قضلا منهن ونرا،وانتهحل حاجتهم منهن،وأنلقلا سراحهن ..

توه نني ووفو  رمحع والقولاومعرفته ابألصول  واألوفو  مون الونظم والشورائ.قضى اّلِل هذا وفو  علموه بكول كوكء
 وختْي  للميمنني.

 أمر المؤمنين با هللاثار من ذهللار هللا  43الدرس الثالث:

لوووى رسووولله موووا علوووذي فووورم مث ميضوووك السووويا  القووورآين يف ربووو  القلووولب ّبوووذا املعووو  األخْي،ووصووولهم ابّلِل ا
 :النلر يريد ّبا ااْي،وااروج من الظلمات إىل فرم،واختار لام  املسلم  ما اختار

َ ذِْكووورا  َكِثْيا ،َوَسوووبِِ » ك َعلَوووْيُكْم َوَمالِئَكتُوووُه ُهَل الَّوووِذي ُيَصووولِِ .ِصووويال  ْكووورَة  َوأَ بُ ُحلُ  اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا اذُْكوووُروا اّللَّ
« َوأََعدَّ هَلُووْم َأْجوورا  َكرميووا  .م   يوَووْلَم يَوْلَقْلنَووُه َسووالهَِيوَّتُوُهمْ .ِحيمووا  ِمِننَي رَ لُِيْخورَِجُكْم ِمووَن الظُُلموواِت ِإىَل الُنلِر،وَكوواَن اِبْلُموويْ 

.. 
.بوول لصووالة ذكوور اّللِ إقام  او .وذكوور اّلِل اتصووال القلووه به،وا كووتغال  راقبتووه ولوويك هوول جموورق هريووك اللسووان

 :إنه ورقت آتر تكاق ختصا الذكر ابلصالة
َ َكثِووووْي ا :َأيب َسووووِعيد ،قَا َ َعووووْن َأيب ُهَريْووووورََة،وَ  اِكرِيَن اّللَّ ِإَذا أَيْوَقووووَج الرَُّجووووُل اْمرَأَتَووووُه ِمووووَن اللَّْيووووِل َفَصوووولََّيا،ُكِتَبا ِمووووَن الووووذَّ

اِكرَاتِ   .1963َوالذَّ
،َوَأيب ُهَريْورََة،قَا َ  َقَج ِمَن اللَّيْ :قَاَل َرُسلُل هللِا :وَعْن َأيب َسِعيد  اْاُْدرِيِِ ِل َوأَيْوَقوَج أَْهلَوُه،فَوَقاَما َفَصولََّيا َمِن اْستَويوْ

اِكرَاِت. َ َكِثْي ا َوالذَّ اِكرِيَن اّللَّ  1964رَْكَعَتنْيِ،ُكِتَبا ِمَن الذَّ
 .هويتصل به قلبفهل يشمل كل صلرة يتذكر فيها العبد ربه،.وإن كان ذكر اّلِل أمشل من الصالة

 حال. على أي   تصال انر  امللحكواملقصلق هل ا.سلاء جهر بلسانه ّبذا الذكر أم   اهر
لوووووووكء مإذا هوووووول ف.وإن القلووووووه ليظوووووول فارغووووووا أو  هيووووووا أو حووووووائرا حوووووووَّت يتصوووووول ابّلِل ويووووووذكر  وذنووووووك بووووووه

 جاق،قار،يعر  نريقه،ويعر  منهجه،ويعر  من أين وإىل أين ينقل خطا   
قوات ذكر وبوني األو هوذا الو ويورب  القورآن بوني.ومن هنا ُيخ القورآن كثوْيا،وهخ السون  كثْيا،علوى ذكور اّللِ 

حوَّت     ا تصوال بوهمنبهو  إىلواألحلال اليت مير ّبوا ا نسوان،لتكلن األوقوات واألحولال موذكرة بوذكر اّلِل و 
 « ..َوَسبُِِحلُ  بُْكرَة  َوَأِصيال  »:يغفل القله و ينسى

ل الظووالل وهوول ويف البكوورة واألصوويل خاصوو  مووا يسووتجيا القلوولب إىل ا تصووال ابّلِل،مغووْي األحلال،ومبوود
وكووول كوووكء سووولا  يتغوووْي ويتبدل،ويدركوووه التحووولل والوووزوال وإىل .اب    يتغوووْي و  يتبووودل،و  ُيووولل و  يزول

جانه األمر بذكر اّلِل وتسبيحه،إكعار القللب برمح  اّلِل ورعايته،وعنايته  مر االو  وإراقة ااوْي هلوم وهول 

                                                 
 ( صحي 6675[ ) 439/ 4مصن  ابن أيب كيب  ]-1963
 ( صحي 2568[ ) 307/ 6صحي  ابن حبان ]-1964
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ُهووووَل الَّووووِذي ُيَصوووولِِك َعلَووووْيُكْم َوَمالِئَكتُووووُه،لُِيْخرَِجُكْم ِمووووَن »:الغووووب عوووونهم،وهم الفقووووراء اناويج،لرعايتووووه وفضووووله
 « ..وَكاَن اِبْلُمْيِمِننَي َرِحيما  .الظُُلماِت ِإىَل الُنلرِ 

وتعووووواىل اّلِل،وجلوووووحل نعمتوووووه،وعظم فضله،وتضووووواعفحل منتوووووه وهووووول يوووووذكر هوووووي ء العبووووواق الضوووووعا  انووووواويج 
يوووووووذكرهم،ويعب ّبم،ويصووووووولك علووووووويهم هووووووول .قووووووواء هلوووووووم و  قرارالفانني،الوووووووذين   حووووووولل هلوووووووم و  قووووووولة،و  ب

 -رضوى هللا عنوه  -ومالئكته،ويذكرهم اباْي يف املا األعلى فيتجاوب اللجلق كله بذكرهم،َعْن َأىِب ُهَريْوورََة 
ُ تَوَعواىَل أاََن ِعْنوَد لَونِِ َعْبوِدى ىِب،َوأاََن َمَعوُه »  -  -قَاَل قَاَل النَِّبُ  ِإَذا ذََكَرىِن،فَوِإْن ذََكوَرىِن ِ  نَوْفِسوِه يَوُقولُل اّللَّ

ُهْم،َوِإْن تَوَقورََّب ِإىَلَّ ِبِشووْث  تَوقَ  رَّبْوحُل إِلَْيووِه ِذرَاع ووا،َوِإْن ذََكْرتُوُه ِ  نَوْفِسووى،َوِإْن ذََكوَرىِن ِ  َمووا  ذََكْرتُوُه ِ  َمووا  َخوْْي  ِموونوْ
ُتُه َهْرَوَل   تَوَقرََّب ِإىَلَّ ِذرَاع ا تَوَقرَّْبحُل إِلَْيِه اَبع    . 1965«ا،َوِإْن أََ ىِن مَيِْشى أَتَويوْ

اْلِكْثاَِيُء رَِقاِئك،َواْلَعَظَموُ  ِإزَارِي،َفَموْن اَنَزَعوِب :ِفيَما َُيِْكك َعِن هللِا َجلَّ َوَعاَل،قَالَ ،وَعْن َأيب ُهَريْورََة،َعِن النَِّلِِ 
ُهَما،َقَذفْوُتُه يف النَّاِر،وَ  َمِن اْقَ ََب ِإَ َّ ِكْث ا،اْقَ َْبحُل ِمْنوُه ِذرَاع وا،َوَمِن اقْوَ ََب ِموبِِ ِذرَاع ا،اْقَ َبْوحُل ِمْنوُه يف َواِحَدة  ِمنوْ

تُووووُه َأْسووووَعى،َوَمْن ذََكووووَرين يف نَوْفِسووووِه، ُتُه أَُهووووْرِوُل،َوَمْن َجوووواَءين يُوَهْرِوُل،ِج وْ ذََكْرتُُه يف اَبع ووووا،َوَمْن َجوووواَءين مَيِْشووووك،ِج وْ
ُهْم َوأَْنَيَه.نَوْفسِ   1966ك،َوَمْن ذََكَرين يف َمَا ،ذََكْرتُُه يف َمَا  َأْكثَوَر ِمنوْ

ذرة  هوا إن هوك إ وموا علي وهل يعلم أن هوذ  األرم ومون عليهوا.أ  إوا لعظيم    يكاق ا قرا  يتصلرها
الوذي  عوخ ملوك اّللِ  بهوا إ وما األفوال  وموا فيهوا ومون في.صغْية زهيودة ابلقيواس إىل تلوك األفوال  اهلائلو 

 فكان  .كن:قال له
..ونوولر اّلِل واحوود متصوول كووامل « ُهووَل الَّووِذي ُيَصوولِِك َعلَووْيُكْم َوَمالِئَكتُووُه لُِيْخوورَِجُكْم ِمووَن الظُُلموواِت ِإىَل النُوولرِ »

ومووا حوورج النوواس موون نوولر اّلِل إ  ليعيشوولا يف للموو  موون الظلمووات،أو يف .ومووا عوودا  للمووات تتعوودق وختتل 
الظلمات جمتمع  وما ينقوذهم مون الظوالم إ  نولر اّلِل الوذي يشور  يف قلولّبم،ويغمر أرواحهم،ويهوديهم إىل 

                                                 
 ( 7405[ )246/ 24املكنز ] -صحي  البخارى-1965

ُ َعْنُه:قَوْللُووُه َجوولَّ َوَعوواَل:ِإْن ذََكووَرين  َواِم َعلَووى اْلَمْعرِفَووِ  الَّوويِت :ِإْن ذََكووَرين يف نَوفْ يُرِيووُد بِووهِ ُه يف نَوْفِسووك ، ذََكْرتُوو يف نَوْفِسووهِ قَوواَل أَبُوول َحووامتِ  َرِضووَك اّللَّ ِسووِه اِبلوودَّ
تُوَهووا لَووُه ،َوَجَعْلتُووُه أَْهووال  هَلَا.ذََكْرتُووُه يف نَوْفِسووك ،يُرِيووُد بِووِه:يف َمَلُكوو َمووُه ِمووَن الووُذنُلِب.مُثَّ ،قَوواَل:َوِإْن  َمووَع ُغْفوورَاِن َمووا َمْعرِفَووِ  ِمْنووهُ بُوولِل تِْلووَك الْ ليت ِبقَ َوَهبوْ تَوَقدَّ

ْرتُُه يف َموَا  َخوْْي  اِس لِيَوْعَلُملا ِإْساَلَمُه.ذَكَ َك اْلَمْعرَِفِ  يف َمَا  ِمَن النَّ  َعاَلَمُ  تِلْ لَِّذي ُهلَ ذََكَرين يف َمَا  ،يُرِيُد ِبِه:َوِإْن ذََكَرين بِِلَسانِِه ،يُرِيُد ِبِه اِ قْورَاَر ا
ودِِيِقنيَ  َن اِ ْحَسواِن يف الوُدنْوَيا الَّوِذي ُهوَل اِ ميَواُن نَي يف اْ؟َنَّوِ  ،ِ َوا أَتَوى ِموَداِء َوالصَّواحلِِ  َوالُشوهَ ِمْنُه ،يُرِيُد ِبِه:ذََكْرتُُه يف َمَا  َخْْي  ِمْنوُه ِموَن النَِّبيِِونَي َوالصِِ

 [95/ 3ِبِه التََّمُكَن ِمَن اْ؟َِناِن.صحي  ابن حبان ]ِإىَل أَِن اْستَوْلَجَه 
 ( صحي 328[)35/ 2صحي  ابن حبان ]-1966

ُ َأَجُل َوأَْعَلى ِمْن أَْن يُوْنَسَه إِلَ  ُ َعْنُه:اّللَّ ِ  أَْلَفواا  َخَرَجوحْل ِموْن ْكء  ،َوَهوذِ كَ ْلَمْخُللِ  ،ِإْذ لَْيَك َكِمْثِلِه  ِمْن ِصَفاِت اْيِه َكْكء  قَاَل أَبُل َحامتِ  َرِضَك اّللَّ
ونَوُهْم.َوَمْن ذََكوو ُ يف  نَوْفِسوِه بُِنطْوو   أَْو َعَمول  يَوتوَ يف  َجولَّ َوَعووالَ َر َربَّوهُ أَْلَفواِا التوََّعواُرِ  َعلَووى َحَسوِه َمووا يَوتَوَعاَرفُوُه النَّواُس ِ َّووا بَويوْ َقورَُّب بِووِه ِإىَل َربِِوِه ،ذََكووَرُ  اّللَّ

اِبْلَمْغِفَرِة َلُه ،َوقَوُبلِل َما أََتى َعْبُدُ  ِمْن ذِْكرِِ    يف َمالَِئَكِتِه اْلُمَقرَِّبنيَ ،ذََكَرُ  اّللَُّ  ِعَباِق ِ  ِة َلُه تَوَفُضال  َوُجلق ا ،َوَمْن ذََكَر َربَُّه يف َمَا  ِمنْ َمَلُكلتِِه اِبْلَمْغِفرَ 
َب بِوِذرَاع  ،َوَموْن تَوَقورََّب ِإىَل َموْلَ ُ  ِ  ِموَن الورَّبِِ ِمْنوُه لَوُه أَقْوورَ أْفَوِ  َوالرَّمْحَولُق الرَّ  ِموَن الطَّاَعواِت ،َكواَن ُوُجو،َوَمْن تَوَقرََّب ِإىَل اْلبَوارِي َجولَّ َوَعوالَ ِبَقوْدِر ِكوْث  

اْلَمْشووِك ،أَتَوْتووُه أَنْوووَلاُع اْلَلَسوواِئِل نْوووَلاِع الطَّاَعوواِت اِبلُسووْرَعِ  كَ أَ  َمووْن أَتَووى يف بَوواع  ،وَ بِ َجوولَّ َوَعووالَ ِبَقووْدِر ِذرَاع  ِمووَن الطَّاَعوواِت َكانَووحِل اْلَمْغِفووَرُة ِمْنووُه لَووُه أَقْوووَرَب 
 [94/ 3ن حبان ]َأَجُل.صحي  ابوَ  أَْعَلى َوُوُجلُق الرَّأَْفِ  َوالرَّمْحَِ  َواْلَمْغِفَرِة اِبلُسْرَعِ  َكاهْلَْرَوَلِ  ،َواّللَُّ 
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ورمح  اّلِل ّبم وصالة املالئك  وقعا ها هلم،هوك الويت ختورجهم مون الظلموات .وهك فطرة هذا اللجلق.فطرهتم
 «.يما  وَكاَن اِبْلُمْيِمِننَي َرحِ »:إىل النلر حني تتفت  قللّبم لإلميان
محتوه   تخلوى عنهم،ور يّلِل   فأما أمرهم يف اهلخورة قار ا؟زاء،فوإن فضول ا.ذلك أمرهم يف الدنيا قار العمل

..سوالم « رميوا  أََعدَّ هَلُوْم َأْجورا  كَ ُه َسوالم ،وَ ْلَقْلنَوهَِيوَّتُوُهْم يَوْلَم يوَ »:ت كهم وهلم فيها الكرام  واحلفاوة واألجر الكرمي
دخللن يوووهم .ئكوو سووالم يتلقلنووه موون اّلِل هملووه إلوويهم املال.تعووه،ومن كوول كوود .موون كوول خوول ،ومن كوول 

هوذا فه مون تكورمي  فيوا لو.. إىل جانه ما أعد هلم من أجر كورمي.عليهم من كل ابب،يبلغلوم التحي  العللي 
 فمن ذا الذي يكر  هذا ا ختيارف .هل رّبم الذي يشرع هلم وحتار

 سول عليه السالامهمة الر 48 - 45الدرس الرابع:

لتفوحل السويا  عه للعباق،فيّلِل وكور افأما النل الذي يبلغهم اختيار اّلِل هلوم وُيقو  بسونته العمليو  موا اختوار   
 أَْرَسوووْلناَ  كووواِهدا  ِلُ ِإانَّ ا النَّووواي أَيُوَهووو»:التفاتووو  كوووذلك إىل بيوووان وليفتوووه وفضوووله علوووى املووويمنني يف هوووذا املقوووام

ووورا  َونَوووِذيرا   وووِر الْ وَ .ِنْيا  ،َوقاِعيا  ِإىَل اّللَِّ إبِِْذنِوووِه َوِسوووراجا  مُ َوُمَبشِِ َو  ُتِطوووِع .ِموووَن اّللَِّ َفْضوووال  َكبِوووْيا   ُموووْيِمِننَي ِ َنَّ هَلُووومْ َبشِِ
 « ..يال  ّللَِّ وَكِ ابِ وََكفى  اْلكاِفرِيَن َواْلُمناِفِقنَي َوقَْع أَذاُهْم،َوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ 

ذب و  شوهاقة الويت   تكوعليهم فليعمللا  ا ُيسون هوذ  ال« كاِهدا  »فيهم أن يكلن  - -فلليف  النل 
ووووورا  »وأن يكووووولن .توووووزور،و  تبووووودل،و  تغوووووْي ،ومن فضووووول محووووو  وغفووووورانر هلوووووم  وووووا ينتظووووور العووووواملني مووووون « ُمَبشِِ

ذبلا ،و  يعولوى غورة ييخوذوا عللغافلني  ا ينتظر املسي ني من عذاب ونكوال،فال« نَِذيرا  »وأن يكلن .وتكرمي
صووبي  جاهليوو ،و  عميوو ،و  إىل ىل عووزة قل   إىل قنيووا،و  إىل جموود،و  إ..« َوقاِعيووا  ِإىَل اّللَِّ ».إ  بعوود إنووذار

 .« .إبِِْذنِهِ »اّلِل  يف نري  واحد يصل إىل.ولكن قاعيا إىل اّللِ .إىل مغنم،و  إىل سلطان أو جا 
« جا  ُمنِووْيا  َوِسوورا».تعوودا موور    يإ ا هوول إذن اّلِل لووه وأ.  كووي افمووا هوول  بتوودع،و   تطوولع،و  بقائوول موون عنوود

 ظلمات.ْي يف ال..الل الظلمات،ويكش  الشبهات،وينْي الطري ،نلرا هاقائ هاقاي كالسراج املن
ولعالقو  لنوْي هلوذا اللجلق،اجاء ابلتصلر اللاضو  البوني .وما جاء به من النلر - -وهكذا كان رسلل اّلِل 

،ويقلم ا اللجولق كلوهقلم عليهوياال ،وملكان الكائن ا نساين من هذا اللجلق وخالقه،وللقيم اليت اللجلق اب
ه  لل فصول   كووبيل .يف قووعليهوا وجوولق هوذا ا نسووان فيوه وللمنشووأ واملصوْي،واهلد  والغايوو ،والطري  واللسو

ع األبوولاب سووبل وأوسووويف أسووللب حانووه الفطوورة خطووااب مباكوورا وينفووذ إليهووا موون أقوورب ال.فيووه و  غموولم
 وأعم  املسالك والدروب 

ووِر اْلُمووْيِمنِ »:ويكوورر ويفصوول يف وليفوو  الرسوولل مسووأل  تبشووْي املوويمنني « ا  َن اّللَِّ َفْضووال  َكبِووْي نَّ هَلُووْم ِموونَي  َِ َوَبشِِ
ووورا  وَ دا  َومُ اي أَيُوَهوووا النَّوووِلُ ِإانَّ أَْرَسوووْلناَ  كووواهِ »:..بعووود موووا أمجلهوووا يف قللوووه ضووول اّلِل فزايقة يف بيوووان ..« يرا  نَوووذِ َبشِِ

 ضل الكبْي.شرى والفومنته على امليمنني،الذين يشرع هلم على يدي هذا النل،ما ييول ّبم إىل الب
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أن يتلكول هوم لوه وللمويمنني،و    يطيوع الكوافرين واملنوافقني،وأ  ُيفول أذا - -وينهك هذا ااطاب للنل 
ووْل َعلَووى اّللَِّ وَكَ ذاُهْم،َوتوَ أَ ،َوقَْع ُتِطووِع اْلكوواِفرِيَن َواْلُمنوواِفِقنيَ َو  »:علووى اّلِل وحوود  وهوول بنصوور  كفيوول فووى اِبّللَِّ لَكَّ

 « ..وَِكيال  
ايقة بز .اعك ا؟ديوودم ا جتموووهوول ذات ااطوواب الوولارق يف أول السوولرة،قبل ابتووداء التشووريع والتلجيووه،والتنظي

اق علويهم يف كوكء أو ا عتمو وأ  يتقيوه بطواعتهم يفأ  ُيفول أذى الكوافرين واملنوافقني  - -تلجيه النول 
 « ..وََكفى اِبّللَِّ وَِكيال  »فاّلِل وحد  هل اللكيل .ككء

فوه اقعك الوذي كلملثل الل وهكذا يطلل التقدمي والتعقيه على حاقّ زينه وزيد،وإحالل أزواج األقعياء،وا
 الصوول  ابّللِ   وبيانووه،وإىلإىل تثبيووحل اّللِ  ووا يشووك بصووعلب  هووذا األمر،وحاجوو  النفوولس فيووه  - -رسوولل اّلِل 

 ..التسليم و كك تتلقى ذلك األمر ابلرضى والقبلل .والشعلر  ا يف تلجيهه من رمح  ورعاي 
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 [62إل   49اآليات :(33]سور  ا حهاا ):الوحد  الخامسة

 أوجيهات لحيا  الرسول الخاصة وأمامل المسلمين ممه 

موا َلُكوْم َعلَوْيِهنَّ ِموْن ِعودَّة  ْبوِل أَْن َاَُسولُهنَّ فَ ُهنَّ ِموْن قوَ ْقُتُمول الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا َنَكْحُتُم اْلُمْيِمناِت مُثَّ نَلَّ  اي أَيُوَها} 
ووويال  ) آتَوْيوووحَل  َجوووَك الوووالَّيت أَْزواأَيُوَهوووا النَّوووِلُ ِإانَّ َأْحَلْلنوووا لَوووَك  ( اي49تَوْعتَوووُدوَوا َفَمتِِعُووولُهنَّ َوَسوووِرُِحلُهنَّ َسوووراحا  مجَِ

ُ َعَلْيووووَك َوبَ  ووووَك َوبَنووووانوووواِت عَ أُُجوووولَرُهنَّ َومووووا َمَلَكووووحْل مَيِينُووووَك ِ َّووووا أَفوووواَء اّللَّ َك َوبَنوووواِت ِت َعمَّاتِووووَك َوبَنوووواِت خالِوووومِِ
ْن َيْسووتَوْنِكَحها خاِلَصوو   أَراَق النَّووِلُ أَ   ِإنْ ا لِلنَّووِلِِ نَوْفَسووه خا تِووَك الووالَّيت هوواَجْرَن َمَعووَك َواْموورَأَة  ُمْيِمنَوو   ِإْن َوَهبَووحلْ 
ال َيُكولَن َعَلْيوَك َحورَج  َلَكحْل أمَْياُوُْم ِلَكويْ ِهْم َوما مَ أَْزواجِ  َلَك ِمْن ُقوِن اْلُمْيِمِننَي َقْد َعِلْمنا ما فَوَرْضنا َعَلْيِهْم يف 

ُ َغُفلرا  َرِحيما  ) هُ 50وَكاَن اّللَّ  ْيوحَل ِ َّوْن َعزَلْوحَل فَوالَموِن ابْوتَوغَ ْيِوي إِلَْيوَك َموْن َتشواُء وَ نَّ َوتوُو( تُوْرِجك َمْن َتشاُء ِمونوْ
تَوُهنَّ ُكُلُهنَّ َواّللَُّ  ِ ا آتوَ يَوْرَضنْيَ وَ ُجناَ  َعَلْيَك ذِلَك أَْقىن أَْن تَوَقرَّ أَْعيُونُوُهنَّ َو  َُيَْزنَّ   يَوْعلَوُم موا يف قُولُولِبُكْم وَكواَن يوْ

ُ َعِليما  َحلِ  ُهنَّ ِإ َّ  َولَوْل أَْعَجبَوَك ُحْسونوُ  ِمْن أَْزواج    أَْن تَوَبدََّل ِّبِنَّ (   ُيَُِل َلَك النِِساُء ِمْن بَوْعُد وَ 51يما  )اّللَّ
ُ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  َرِقيبوا  )  َّ أَْن إِ  َت النَّووِلِِ أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُولا   تَووْدُخُللا بُويُوول  ( اي52موا َمَلَكووحْل مَيِينُووَك وَكواَن اّللَّ

ا َو  ُمْسَتْأِنِسوووونَي ذا نَِعْمووووُتْم فَانْوَتِشووووُرو ُخُللا فَووووإِ ْم فَوووواقْ يوُووووْيَذَن َلُكووووْم ِإىل نَعووووام  َغووووْْيَ انِلوووورِيَن ِإانُ  َولِكووووْن ِإذا ُقِعيووووتُ 
أَْلُتُملُهنَّ َمتاعوووا  َسووو احْلَووو ِِ َوِإذاِيك ِموووَن   َيْسوووَتحْ  اّللَُّ وَ حِلَوووِدية  ِإنَّ ذِلُكوووْم كووواَن يوُوووْيِذي النَّوووِلَّ فَوَيْسوووَتْحِيك ِموووْنُكْم 
 اّللَِّ َو  أَْن ُكووووْم أَْن توُووووْيُذوا َرُسووووللَ َومووووا كوووواَن لَ  لِّبِنَّ َفْسوووو َوُللُهنَّ ِمووووْن َوراِء ِحجوووواب  ذِلُكووووْم أَْنَهووووُر لُِقلُوووولِبُكْم َوقُولُوووو

َ كواَن إِ  (53ِظيموا  )عَ ّللَِّ تَوْنِكُحلا أَْزواَجُه ِمْن بَوْعِدِ  أَبَدا  ِإنَّ ذِلُكوْم كواَن ِعْنوَد ا ْن تُوْبوُدوا َكوْي ا  أَْو خُتُْفولُ  فَوِإنَّ اّللَّ
  أَبْنوواِء  أَبْنوواِء ِإْخوولاِوِنَّ وَ لاِوِنَّ َو بْنووائِِهنَّ َو  ِإْخووأَ (   ُجنوواَ  َعلَووْيِهنَّ يف آابئِِهوونَّ َو  54ِبُكوولِِ َكووْكء  َعِليمووا  )

َ 55 َكووِهيدا  ) كوواَن َعلووى ُكوولِِ َكووْكء   ِإنَّ اّللََّ  اّللََّ َمَلَكووحْل أمَْيوواُوُنَّ َواتَِّقوونيَ  َأَخوولاهِتِنَّ َو  ِنسووائِِهنَّ َو  مووا ( ِإنَّ اّللَّ
 ِإنَّ الَّووِذيَن يوُووْيُذوَن اّللََّ  (56َسوولُِِملا َتْسووِليما  )ا َعَلْيووِه وَ ا َصووُلل َوَمالِئَكتَووُه ُيَصووُللَن َعلَووى النَّووِلِِ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوول 

ُ يف الُدنْيا َواهْلِخرَِة َوأََعدَّ هلَُ   اْلُموْيِمِننَي َواْلُمْيِمنواِت بِغَوْْيِ ( َوالَّوِذيَن يوُوْيُذونَ 57) اب  ُمِهينوا  ْم َعذاَوَرُسلَلُه َلَعنَوُهُم اّللَّ
ِننَي يُوْدِننَي سواِء اْلُموْيمِ ُقْل أِلَْزواِجَك َوبَناتِوَك َونِ يُوَها النَِّلُ أَ اي  (58َما اْكَتَسُبلا فَوَقِد اْحَتَمُللا ُّبْتاان  َوِإمْثا  ُمِبينا  )

تَوِه اْلُمنواِفُقلَن ( لَو59َغُفولرا  َرِحيموا  ) كواَن اّللَُّ ْيَن َو َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ ذِلَك أَْقىن أَْن يُوْعَرْفَن َفال يُوْيذَ  ِ ْن َ ْ يَونوْ
( َمْلعُولِننَي 60يهوا ِإ َّ قَلِويال  )مُثَّ   ُااِوُرونَوَك فِ  نََّك ِّبِمْ نُوْغرِيوَ ْرِجُفلَن يف اْلَمِديَنِ  لَ َوالَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمَرم  َواْلمُ 

 (62يال  )ِ  اّللَِّ تَوْبودِ َد ِلُسونَّ  الَّوِذيَن َخلَوْلا ِموْن قَوْبوُل َولَوْن عَِويف ( ُسونََّ  اّللَِّ 61أَيْوَنما يُِقُفلا أُِخُذوا َوقُوتِِلُولا تَوْقتِويال  )
 } 
 مقدمة الوحد  

هووووذا الشوووولط موووون السوووولرة يتضوووومن يف أولووووه حكمووووا عامووووا موووون أحكووووام القوووورآن التشووووريعي  يف تنظوووويم كوووويون 
حياتووه  - -اكء بعوود  أحكووام خاصوو  لتنظوويم حيوواة النوول .ذلك حكووم املطلقووات قبوول الوودخلل.األسوورة

وكرام  .قوو  املسوولمني ببيووحل الرسووللالزوجيوو  اااصوو  مووع نسووائه وعالقووات نسووائه كووذلك ببقيوو  الرجال،وعال
وينتهووك  كووم عووام يشوو   فيووه نسوواء النوول وبناتووه .الرسوولل وبيتووه علووى اّلِل وعلووى مالئكتووه واملووا األعلووى .
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ونسوواء املوويمنني،ذمرهن فيووه إبرخوواء جالبيووبهن عنوود ااووروج لقضوواء احلاجوو  حووَّت يتميووزن ّبووذا الووزي السوواب  
ي   مون املنوافقني واملورجفني والفسوا  الوذين كوانلا يتعرضولن للنسوواء ويعورفن،فال يتعورم هلون ذوو السوْية السو

 يف املدين   
إكووواع  ء امليمنوووات و عووون إيوووذا وحوووتم بتهديووود هوووي ء املنوووافقني واملووورجفني اب جوووالء عووون املدينووو  موووا   ينتهووولا

ر لتصووول الوووى أسووواس الفسووواق ..وهوووذ  التشوووريعات والتلجيهوووات نووور  مووون إعووواقة تنظووويم ا؟ماعووو  املسووولم  ع
صووووفح   ذا البيووووحلفأما مووووا حووووتا  يوووواة الرسوووولل الشخصووووي ،فقد كوووواء اّلِل أن اعوووول حيوووواة هوووو.ا سووووالمك

ّلِل آيو  تكورمي ا للقحل ذاتهاهذا القرآن الباقك،املتلل يف كل زمان ومكان وهك يف  معروض  لاجيال،فضمنها
زمووان االوود علووى ال قرآنووه ايفهلووذا البيحل،الووذي يتوولىل بذاتووه العليوو  أمر ،ويعرضووه للبشووري  كافوو   -سووبحانه  -
.. 

 ا عد  للمطلقة قبل الدخول وحقها في المامة 49الدرس ا ول:

ما َلُكووْم َعلَووْيِهنَّ ِمووْن ِعوودَّة  ْبووِل أَْن َاَُسوولُهنَّ،فَ ُهنَّ ِمووْن قوَ ْقُتُموول اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإذا َنَكْحووُتُم اْلُمْيِمنوواِت مُثَّ نَلَّ »
يال  تَوْعَتُدوَوا،فَ   « ..َمتُِِعلُهنَّ َوَسِرُِحلُهنَّ َسراحا  مجَِ

 نَلَّْقوُتُم لَوْيُكْم ِإنْ نواَ  عَ جُ    »:ولقد سب  يف سلرة البقورة بيوان حكوم املطلقوات قبول الودخلل يف قللوه تعواىل
ْلُمْقوووووِ ِ قَوووووَدرُُ ،َمتاعا   قَوووووَدرُُ ،َوَعَلى اُملِسووووعِ  َعلَوووووى الْ ُعلُهنَّ النِِسوووواَء موووووا َ ْ َاَُسووووولُهنَّ أَْو تَوْفرُِضوووولا هَلُووووونَّ َفرِيَضووووو  ،َوَمتِِ 

نَّ َفرِيَضو   فَِنْصوُ  مووا هَلُوولُهنَّ َوقَوْد فَوَرْضوُتْم أَْن َاَُسو  قَوْبوولِ َوِإْن نَلَّْقُتُمولُهنَّ ِمونْ .اِبْلَمْعوُروِ  َحق وا َعلَوى اْلُمْحِسووِننيَ 
وَنُكْم ْعُفلا أَقْوَرُب لِلتوَّْقوَوأَْن توَ .كا ِ  النِِ ِ  ُعْقَدةُ فَوَرْضُتْم ِإ َّ أَْن يَوْعُفلَن أَْو يَوْعُفَلا الَِّذي بَِيدِ  لى،َو  تَوْنَسوُلا اْلَفْضوَل بَويوْ

َ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي    « ..ِإنَّ اّللَّ
ا مهور فلهوا هلو يوذكر  وإن .فاملطلق  قبل الدخلل إن كان قد فرم هلا مهر،فلها نص  ذلك املهور املسومى

ل موا   املطلقو  وهولعودة هلوذوقود زاق هنوا يف آيو  األحوزاب بيوان حكوم ا.وضيقا . متاع يتبع قدرة املطل  سع 
رحم مون ك اسوتثاء للوهوة إ وا والعود.إذ أنوه   يكون قخولل ّبا.فقورر أن   عودة عليهوا.  يذكر يف آيويت البقرة

ا لويك  رجول موينسوه إىل احلمل،وشكد من أوا خالي  من آتر الزواج الساب ،كك   ختتل  األنساب،و 
 عوودة إذن و  ري وو ،و فأما يف حالوو  عوودم الوودخلل فووالرحم ب.منه،ويسووله رجوول مووا هوول منووه يف رحووم املطلقوو 

  مهوور مسوومى فبنصوو  هوووذا إن كووان هنوووا« لُهنَّ َفَمتِِعُوو».« .َفمووا َلُكووْم َعلَووْيِهنَّ ِموووْن ِعوودَّة  تَوْعتَووُدوَوا»:انتظووار
وووَوَسوووِرُِحلُهنَّ َسوو».اليووو املهوور،وإن   يكووون فمتووواع مطلوو  يتبوووع حالووو  الووزوج امل ضووول فيوووه و  ع  ..« يال  راحا  مجَِ

 و  تعنحل و  رغب  يف تعليقهن عن است نا  حياة أخرى جديدة..أذى
 لم .وهذا حكم عام جاء يف سيا  السلرة يف صدق تنظيم احلياة العام  للجماع  املس

شخصوووه وألهووول لمووون خصلصوووي   موووا ُيووول لوووه مووون النسووواء،وما يف ذلوووك - -بعووود ذلوووك يبوووني اّلِل لرسووولله 
ُكووْم ِمووَن لا مووا نوواَب لَ اْنِكحُ فَوو»:بيته،بعوود مووا نزلووحل آيوو  سوولرة النسوواء الوويت ععوول احلوود األقصووى لووازواج أربعووا

َّ َوُرابعَ   « ..النِِساِء َمْث  َوُيال
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نتوووا حفصووو  ابعائشووو  و .وكوووان يف عصوووم  النووول يف هوووذا اللقوووحل تسوووع نسووواء،تزوج بكووول مووونهن ملعووو  خاص
زميوو  موون نه بنووحل خوأم حبيبوو  بنووحل أيب سووفيان،وأم سلم ،وسوولقة بنووحل زمعوو ،وزي. بكوور وعموورصوواحبيه أيب

ال و  كووباب،إ ا كووان تكوورميهن،و  يكوون ذوات مجوو - -املهوواجرات اللوولايت فقوودن أزواجهوون وأراق النوول 
هنوووا   ،وقووود كوووانوزينوووه بنوووحل جحوووا وقووود علمنوووا قصووو  زواجها.معوو  التكووورمي هلووون خالصوووا يف هوووذا الزواج

ضوووا  اّلِل ق  ألمووور عوووليخ هلوووا كوووذلك عووون نالقهوووا مووون زيووود الوووذي زوجهوووا رسووولل اّلِل منوووه فلوووم تفلووو  الزاوووت
وكانتووا .هك بوون أخطمث جليريوو  بنووحل احلوواّر موون بووب املصطل ،وصووفي  بنووحل حيوو.تعاىل،وعرفنووا  يف قصووتها

ما،وقود هلائل،وتكرميوا توه ابلقبمن السول فأعتقهموا رسولل اّلِل وتوزوج ّبموا اللاحودة تلول األخرى،تلييقوا لعالق
 أسلمتا بعد ما نزل  هلهما من الشدة.

ّلِل ورسولله والودار واخو ن ا - -ونلون كور  القورب مون رسولل اّلِل « أمهوات املويمنني»وكن قد أصبحن 
 يوووود عوووودقبعوووود هد فكووووان صووووعبا علووووى نفلسووووهن أن يفووووارقهن رسوووولل اّللِ .اهلخوووورة بعوووود نووووزول آيوووويت التخيْي

اسووتبقاء نسووائه مجيعووا يف  موون ذلووك القيوود،وأحل لووه - -ليهن،فاسووتث  رسوولل اّلِل وقد نظوور اّلِل إ.النسوواء
لاحودة مونهن بيسوتبدل  عصمته،وجعلهن كلهن حال له،مث نزل القرآن بعد ذلك    يزيد علويهن أحودا،و 

ن اّلِل ه،بعود موا اخو  نسوب  إليفإ ا هذ  امليزة هلي ء الللايت ارتبطن به وحودهن،كك   ُيورمن كور  ال.أخرى
 :وحلل هذ  املباقئ تدور هذ  اهلايت.ورسلله والدار اهلخرة .

 ما يحل وما ا يحل للرسول من النساء 52 - 50الدرس الثاني:

يت آتوَ  » َعَلْيَك،َوبَنواِت  ا أَفواَء اّللَُّ موا َمَلَكوحْل مَيِينُوَك ِ َّولَرُهنَّ،وَ ْيحَل أُجُ اي أَيُوَها النَِّلُ ِإانَّ َأْحَلْلنا َلَك أَْزواَجَك الالَّ
يت  َك َوبَناِت َعمَّاِتَك،َوبَناِت خاِلَك َوبَناِت خا تِوَك الوالَّ َهبَوحْل نَوْفَسوها ْمرَأَة  ُمْيِمنَو   ِإْن وَ  َمَعوَك،َواهواَجْرنَ  َعمِِ

نا َعلَووْيِهْم يف أَْزواِجِهووْم ْمنووا مووا فَوَرْضوونَي،قَووْد َعلِ اْلُمْيِمنِ  ْن ُقونِ لِلنَّووِلِِ ِإْن أَراَق النَّووِلُ أَْن َيْستَوْنِكَحها،خاِلَصوو   لَووَك ِموو
ُهنَّ َوتوُووْيِوي إِلَْيووَك تُوْرِجك َمووْن َتشوواُء ِموونوْ .لرا  َرِحيمووا   َغُفووَومووا َمَلَكووحْل أمَْيوواُوُْم،ِلَكْيال َيُكوولَن َعَلْيووَك َحرَج ،وَكوواَن اّللَُّ 
َزنَّ َويَوْرَضووونْيَ ِ وووا رَّ أَْعيُوووونُوُهنَّ َو  َُيْوووىن أَْن تَوَقوووَك أَقْ ذلِووو.َموووْن َتشووواُء،َوَمِن ابْوتَوَغْيوووحَل ِ َّوووْن َعزَلْوووحَل فَوووال ُجنووواَ  َعَلْيكَ 

ُ يَوْعلَووُم مووا يف قُولُوولِبُكْم وَكوواَن اّللَُّ  ووتَوُهنَّ ُكُلُهوونَّ،َواّللَّ ووُل لَووَك النِِسوو.مووا  ِليمووا  َحِلي عَ آتَويوْ اُء ِمووْن بَوْعووُد،َو  أَْن تَوبَوودََّل   ُيَِ
 « ..ِقيبا   َعلى ُكلِِ َكْكء  رَ وَكاَن اّللَُّ  -  مَيِيُنكَ ِإ َّ ما َمَلَكحلْ  -أَْعَجَبَك ُحْسنُوُهنَّ ِّبِنَّ ِمْن أَْزواج  َوَلْل 

لوى  وا هول حمورم ع -ألربوع اولول كون فول   -أنولاع النسواء املوذكلرات فيهوا  - -ففك اهلي  ُيول اّلِل للنول 
ت عموووه وبنوووات وبنوووا،فكءه إنالقوووا مووون الوموووا ملكوووحل ميينووو.األزواج اللووولايت أمهرهن:وهوووذ  األنووولاع هوووك.غْي 

 -هوواجرات رامووا للمإك -عماتووه وبنووات خالووه وبنووات خا تووه  وون هوواجرن معووه قون غووْيهن  وون   يهوواجرن 
ا إذا  رواايت حولل موضواربحل الوقود ت)و إن أراق النل نكاحها .وأميا امرأة وهبحل نفسها للنل بال مهر و  و 

لايت أنوووه زوج اللووو الصووون  مووون النسووواء أم   يتوووزوج،واألرج  قووود توووزوج واحووودة مووون هوووذا - -كوووان النووول 
نووه و  املوويمنني أ ووا  - -عرضوون أنفسووهن عليووه موون رجووال آخوورين( وقوود جعوول اّلِل هووذ  خصلصووي  للنوول 

 وم.ما ملكحل أميازواجهم و فأما اهلخرون فهم خاضعلن ملا بينه اّلِل وفرضه عليهم يف أ.وامليمنات مجيعا
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يطووووو  اصووووو  انالنووووول حووووورج يف اسوووووتبقاء أزواجوووووه ويف ا سوووووتجاب  للظووووورو  اا ذلوووووك كوووووك   يكووووولن علوووووى
عليووه،أو ييجوول  يف أن يضووم إىل عصوومته موون كوواء  وون يعرضوون أنفسووهن - -بشخصووه.مث توور  اايووار لووه 

مث .مون يريود يود ويرجوئولوه أن يباكور مون نسوائه مون ير .ومن أرجأهن فله أن يعلق إليهن حني يشاء ..ذلك
وتَوُهنَّ  نْيَ ِ واْقىن أَْن تَوَقرَّ أَْعيُونُوُهنَّ َو  َُيْوَزنَّ َويَوْرَضوذِلَك أَ »..يعلق  لظورو  اااصو  افهوك مراعواة ..«  ُكُلُهونَّ آتَويوْ

 ه، ا يعلموووه اّللِ والرغبوووات امللجهووو  إليوووه،واحلرص علوووى كووور  ا تصوووال بووو - -انيطووو  بشوووخا الرسووولل 
ُ يَوْعلَوُم موا يف قُولُو».ويدبر  بعلموه وحلموه ا نسوائه .مث أنوزل اّلِل هورمي مون عود«ا  َحِليموا   َعِليمولِبُكْم وَكواَن اّللَُّ َواّللَّ

ل يعور  أن رسول  ْيهن و الللايت يف عصمته فعال،  من انحي  العدق،ولكن هن بذواهتن   يستبدل ّبن غو
ْل أَْعَجبَوَك َولَو -نَّ ِموْن أَْزواج  َل ِّبِودَّ بَوَو  أَْن توَ   ُيَُِل َلَك النِِسواُء ِموْن بَوْعوُد، »:اّلِل قد زاق عليهن قبل التحرمي

 َعلووى ُكوولِِ وَكوواَن اّللَُّ ».ن مووا يشوواء .فلووه موونه..« ِإ َّ مووا َمَلَكووحْل مَيِينُووكَ » -  يسووتثب موون ذلووك « ُحْسوونُوُهنَّ 
 واألمر ملكلل إىل هذ  الرقاب  واستقرارها يف القللب...« َكْكء  َرِقيبا  

 1967.َحَّتَّ َحلَّ َلُه ِمَن النَِِساِء َما َكاَء.َما َماَت َرُسلُل هللِا :قَاَلحْل َعاِئَشُ  :قَاَل  َعْن ُعبَوْيِد ْبِن ُعَمْْي  ،
 فكن هن أمهات امليمنني ...  يتزوج كذلك غْيهن بعد هذ  ا ابح  - -ولكنه 

 أنأيم عالقة المسلمين ببيوت النبي وجوجاأه 55 - 53الدرس الثالث:

يف حياتوه وبعود  -منني أمهوات املوي  -وبنسوائه  - -ق  املسولمني ببيولت النول بعد ذلك ينظم القرآن عال
 - -ون النول مورم يويذ ويلاجه حال  كانحل واقع ،إذ كان بعخ املنافقني والذين يف قللّبم.وفاته كذلك

 ملوا ّللِ هدقهم بعلوم اوي.شواعتهفيحذرهم هذيرا كديدا،ويريهم كناع  جورمهم عنود اّلِل وب.يف بيلته ويف نسائه
ِإىل نَعوام    َّ أَْن يوُوْيَذَن َلُكومْ إِ النَّوِلِِ  بُويُولتَ  اي أَيُوَها الَّوِذيَن آَمنُولا   تَوْدُخُللا»:حفلن يف صدورهم من كيد وكر

ِإنَّ ذِلُكوووْم  .ِدية  َو  ُمْسَتْأِنِسووونَي حِلَووو.وافَانْوَتِشووورُ  ِعْموووُتمْ َولِكوووْن ِإذا ُقِعيوووُتْم فَاْقُخُللا،فَوووِإذا نَ  -َغوووْْيَ انِلووورِيَن ِإانُ   -
ُ   َيْسووَتْحِيك َفْسوو َوُللُهنَّ ِمووْن َوراِء  َسووأَْلُتُملُهنَّ َمتاعووا   َوِإذا. ِِ ِمووَن احْلَوو كوواَن يوُووْيِذي النَّووِلَّ فَوَيْسووَتْحِيك ِمووْنُكْم َواّللَّ

،َو  أَْن تَوْنِكُحواَل ُذوا َرُسول ْن تُويْ َوما كاَن َلُكْم أَ .ذِلُكْم أَْنَهُر لُِقُللِبُكْم َوقُوُللِّبِنَّ .ِحجاب   لا أَْزواَجوُه ِموْن بَوْعوِدِ  ّللَِّ
َ كاَن ِبُكلِِ ُفلُ  فَإِ  أَْو ختُْ ِإْن تُوْبُدوا َكْي ا  .ِإنَّ ذِلُكْم كاَن ِعْنَد اّللَِّ َعِظيما  .أَبَدا    « ..ْكء  َعِليما  كَ نَّ اّللَّ

ِبَزيْونَووَه ابْونَووِ  َجْحووا  خِبُْبووز  َوحَلْووم   -  -نَّووِبِِ قَوواَل بُووِ َ َعلَووى ال -رضووى هللا عنووه  -روى البخوواري َعووْن أَنَووك  
وىُء قَووْلم  فَويَوْأُكُللَن َوحَْ  ُرُجلَن،فَوَدَعْلُت َحوَّتَّ فَأُْرِسْلحُل َعَلى الطََّعاِم َقاِعي ا فَوَيِجىُء قَوْلم  فَوَيْأُكُللَن َوَحُْرُجلَن،مُثَّ اَِ

ا أَْقُعل فَوُقْلحُل اَي َنِبَّ  يُلَن َما َأِجُد َأَحد  ا أَْقُعلُ  قَاَل اْرفَوعُولا نََعواَمُكْم،َوبَِقَى َيالَيَوُ  َرْهو   يَوَتَحودَّ  اّللَِّ َما َأِجُد َأَحد 
« السَّواَلُم َعلَوْيُكْم أَْهوَل اْلبَوْيوحِل َوَرمْحَوُ  اّللَِّ » فَاْنطََلَ  ِإىَل ُحْجورَِة َعاِئَشوَ  فَوَقواَل  -  -ِ  اْلبَوْيحِل،َفَخرََج النَِّبُ 

                                                 
 ( صحي  -6366[)812/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 1967

ة  قَاَل أَبُل َحامتِ  :ُيْشِبُه أَْن َيُكولَن اْلُمْصوَطَفى  وَل َعَلْيوِه َحوَّتَّ  َ َيُكوْلتِوِه تَوَفُضوال  مَ ،مُثَّ ُأِحولَّ لَوُه ِموَن النَِِسواِء قَوْبوَل ُحوِرَِم َعَلْيوِه النَِِسواُء ُمودَّ لَن بَونْيَ  تُوُفضِِ
. أَرَاَقْت بِوَذِلَك :ِإاَبَحو   بَوْعوَد َحوَّتَّ َحولَّ لَوُه ِموَن النَِِسواءِ  اَت َرُسولُل هللاِ َ  :َما َموهَتَاتُِر،َوالَِّذي َيُدُل َعَلى َهَذا قَوْلُل َعاِئشَ ااََْثِ َواْلِكَتاِب َتَضاُق،َوَ  

 َحْظر  ُمتَوَقدِِم  َعَلى َما ذََكْراَن.
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ُ لَووَك فَوتَوَقوورَّى ُحَجووَر ِنَسووائِِه  . ،َكْيووَ  َوَجووْدَت أَْهلَووَك اَبَرَ  اّللَّ ُكلِِِهنَّ،يَوُقوولُل فَوَقالَووحْل َوَعَلْيووَك السَّوواَلُم َوَرمْحَووُ  اّللَِّ
َيالَيَوووُ  َرْهووو   ِ  اْلبَوْيوووحِل فَوووِإَذا  -  -هَلُووونَّ َكَموووا يَوُقووولُل لَِعاِئَشوووَ ،َويَوُقْلَن لَوووُه َكَموووا قَالَوووحْل َعاِئَشوووُ ،مُثَّ َرَجوووَع النَّوووِبُ 

يُلَن،وََكاَن النَِّبُ  َكِديَد احْلََياِء،َفَخرََج ُمْنطَِلق ا حَنَْل ُحْجرَِة َعاِئَشوَ  َفَموا أَْقرِى آْخَثْتُوُه أَْو أُْخوِثَ أَنَّ  -  -يَوَتَحدَّ
ووووْ َ بَوْيووووِ  اْلَقووووْلَم َخَرُجلا،فَوَرَجووووَع َحووووَّتَّ ِإَذا َوَضووووَع رِْجلَووووُه ِ  أُْسووووُكفَِّ   اْلبَوووواِب َقاِخلَوووو   َوأُْخووووَرى َخارَِجوووو   أَْرَخووووى السِِ

َنُه،َوأُْنزَِلحْل آيَُ  احلَِْجابِ    . 1968َوبَويوْ
فقووود كوووان  - -ّلِل واهليووو  تتضووومن آقااب   تكووون تعرفهوووا ا؟اهليووو  يف قخووولل البيووولت،حَّت بيوووحل رسووولل ا

 سووت ذان اااصوو  اب ايت سوولرة النوولركمووا جوواء يف كوور  آ  -النوواس يوودخللن البيوولت بووال إذن موون أصووحاّبا 
هوووووب  العلوووووم بعووووود أن أصوووووبححل هوووووذ  البيووووولت م - -ور وووووا كوووووان هوووووذا احلوووووال ألهووووور يف بيووووولت النووووول  -

يأكوول لالطعووام  وكان بعضووهم يوودخل وحووني يوورى نعامووا يلقوود عليووه الووك يف انتظووار نضووج هووذا.واحلكموو 
 بدون قعلة إىل الطعام  

يف  وذخووذ -لة كووان قوود قعووك إليووه أو هجووم هوول عليووه قون قعووسوولاء   -وكووان بعضووهم الووك بعوود الطعووام 
أن أول وووك الثاليووو   ويف روايووو .وأهلوووه - -احلووودية والسووومر غوووْي كووواعر  وووا يسوووببه هوووذا مووون إزعووواج للنووول 
ا إىل السو  وجههوج -زينوه بنوحل جحوا  -الره  الذين كوانلا يسومرون كوانلا يفعلولن هوذا وعوروس النول 

وار   ووا ز   يف أ  يلاجووه ن ينووبههم إىل يقلوو  مقووامهم عنوود  حيوواء منه،ورغبوويسووتحيك أ - -احلووائ   والنوول 
ُ   َيْسَتحْ »عنه ا؟هر ابحل   -سبحانه  -حجلهم  حَّت تلىل اّلِل   «.حلَْ ِِ ِيك ِمَن اَواّللَّ

احلجووواب وكوووان  - - ساسووويته املرهفوو  كوووان يقووو   علوووى النووول  -رضوووك اّلِل عنوووه  -و ووا يوووذكر أن عمووور 
حَّت نووووزل القوووورآن الكوووورمي مصوووودقا  ق احووووه جميبووووا حلساسوووويته  موووون روايوووو  للبخوووواري َعووووْن .علووووى ربووووهيتمنووووا  

،قَالَ  ّ  قُوْلوحلُ :أََنك  ،أْو َوافَوَقِب َريبِِ يف َيال  ّ َوْذَت ِموْن َمَقواِم :قَاَل ُعَمُر َوافَوْقحُل َريبِِ يف َيال اَي َرُسولَل هللِا لَوِل اختَّ
ووُذوا ِمووْن َمَقوواِم ِإبْووورَاِهيَم ُمَصوول ى{،قُوْلحلُ  ِإبْووورَاِهيَم ُمَصوول ى،فَأَنْوَزلَ  ُ }َواختَِّ اَي َرُسوولَل هللِا،ِإنَّووُه يَووْدُخُل َعَلْيووَك الْووَثُ :اّللَّ

ُ آيَووَ  احلَِْجوواِب،َوبَوَلَغِب ُمَعاتَوبَوو  َعَلْيووِه السَّووالُم ُ  النَّووِلِِ َواْلَفوواِجُر،فَوَلْل أََمووْرَت أُمََّهوواِت اْلُمووْيِمِننَي اِبحلَِْجاِب،فَووأَنْوَزَل اّللَّ
ِ ِن فَاْستَوْقَرْيحُل أُمََّهاِت اْلُمْيِمِننَي،َفَدَخْلحُل َعَلْيِهنَّ َفَجَعْلحُل َأْستَوْقرِيِهنَّ َواِحَدة  َواِحوَدة ،َواّللَِّ لَو:بَوْعَخ ِنَسائِِه،قَالَ 

ُ َرُسولَلُه َخوْْي ا ِمْنُكنَّ،قَالَ  اَي ُعَموُر أََموا يف َرُسولِل هللِا :أَتَوْيوحُل َعلَوى بَوْعوِخ ِنَسوائِِه،قَاَلحلْ فَ :انْوتَوَهْيُلَّ َوِإ َّ لَيُوَبدَِِلنَّ اّللَّ
 ََّعووزَّ َوَجل ُ ووا :َمووا يَعِووُج ِنَسوواَءُ  َحووَّتَّ َتُكوولَن أَنْووحَل تَِعظُُهنَّ،فَووأَنْوَزَل اّللَّ }َعَسووى َربُووُه ِإْن نَلََّقُكوونَّ أَْن يُوْبِدلَووُه أَْزَواج 

 .1969َخْْي ا ِمْنُكنَّ{
   فأمووا إذا.خللاالطعووام ق فووإذا قعوولا إىل.اهليوو  تعلووم النوواس أ  يوودخللا بيوولت النوول بغووْي إذنوجوواءت هووذ  

خووذ  نوورا  لسوومر واألليوودعلا فووال يوودخللن يرتقبوولن نضووجه  مث إذا نعموولا خرجوولا،و  يبقوولا بعوود الطعووام 
 احلدية ..

                                                 
 األسكف :عتب  الباب-(  4793[)39/ 16املكنز ] -صحي  البخارى-1968
 (4483[)444/ 14املكنز ] -( وصحي  البخارى250[) 152/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ]-1969
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ام يتخلفوووولن ىل الطعووووإلين فووووإن املوووودع.ومووووا أحوووولج املسوووولمني اليوووولم إىل هووووذا األقب الووووذي اافيووووه الكثْيون
قيوو  موون أموور تفظوولن ببالووذين ُي -بعوود ،بل إوووم ليتخلفوولن علووى املائوودة،ويطلل ّبووم احلوودية وأهوول البيووحل 

ويف   يشوووعرون متوووأذون حمتبسلن،واألضووويا  ماضووولن يف حوووديثهم ويف  ووورهم   -ا سوووالم اب حتجووواب 
 .ا هلك القلمي األقب ا سالمك غناء وكفاء لكل حال ،لل كنا أنخذ ّبذا األقب

  ِموووووْن َوراءِ  َمتاعوووووا  َفْسووووو َوُللُهنَّ َوِإذا َسوووووأَْلُتُملُهنَّ »:والرجوووووال - -مث تقوووورر اهليووووو  احلجووووواب بوووووني نسووووواء النوووول 
 « ..ِحجاب  

 « ..نَّ قُوُللّبِِ ذِلُكْم أَْنَهُر لُِقُللِبُكْم وَ »:وتقرر أن هذا احلجاب أنهر لقللب ا؟ميع
دية واللقووواء ا يف احلووويقووول أحووود إن ا ختالط،وإزالووو  احلجوووه،وال خ  .فوووال يقووول أحووود غوووْي موووا قوووال اّللِ 

 ملكبلتو ،وعلىلغريوزة ااوا؟للس واملشارك  بني ا؟نسني أنهر للقللب،وأع  للضمائر،وأعلن على تصري  
ازيول الضوعا  امله لو  اّللِ إىل آخر موا يقللوه نفور مون خ.إكعار ا؟نسني ابألقب وترقي  املشاعر والسلل  .

لُهنَّ ِمووووْن َوراِء اعووووا  َفْسوووو َولُ ُهنَّ َمتَوِإذا َسووووأَْلُتُمل »:  يقوووول أحوووود كووووي ا موووون هووووذا واّلِل يقوووولل.انجوووولبنيا؟هووووال 
وعن .املووويمنني أمهوووات.لطاهراتء النووول ايقووولل هوووذا عووون نسوووا..« ِحجووواب  ذِلُكوووْم أَْنَهوووُر لُِقلُووولِبُكْم َوقُولُووولِّبِنَّ 

 عنوا   وحوني يقولل اّللِ ن   تتطواول إلويهن وإلويهم األ  - -رجال الصدر األول من صحاب  رسلل اّلِل 
 قل .

 ر  علوى القوللإ  من ا وكل قلل آخر هراء،  يرقق  -سبحانه  -فالقلل ّلِل .ويقلل خل  من خلقه قل 
 لعبيد  ا ن العبيد الفانني أعلم ابلنفك البشري  من ااال  الباقك الذي خل  هي ء 

والتجوارب املعروضو  اليولم يف .  بصود  اّلِل،وكوذب املودعني غوْي موا يقولل اّللِ واللاقع العملوك امللمولس يهتو
وهك يف الووبالق الوويت بلوو  ا خووتالط احلوور فيهووا أقصووا  ألهوور يف هووذا وأقطووع موون كوول .العووا  مصوودق  ملووا نقوولل

 .1970)وأمريكا أول هذ  البالق اليت آتى ا ختالط فيها أبشع الثمار(.قليل
أنسوووني طعوووام مستللطعوووام منتظووورين نضوووجه مووون غوووْي قعووولة وبقووواءهم بعووود ال وقووود ذكووورت اهليووو  أن جميووو هم

ذوا رسوولل ني أن يووي ويف ختامهووا تقوورر أنووه مووا يكوولن للمسوولم.للحوودية ..كووان يوويذي النوول فيسووتحيك موونهم
ّلِل ااص مون رسولل اون ااوومكو.وكذلك ما يكلن هلم أن يتزوجولا أزواجوه مون بعود  وهون  نزلو  أمهاهتم.اّللِ 

ُذوا َرُسولَل ْم أَْن توُويْ اَن َلُكوَوما ك»:كحهن أحد من بعد ،احتفالا  رم  هذا البيحل وجالله وتفرق ُيرم أن ين
،َو  أَْن تَوْنِكُحلا أَْزواَجُه ِمْن بَوْعِدِ  أَبَدا    « ..اّللَِّ

 «.ِظيما  عَ  ْنَد اّللَِّ  كاَن عِ ِإنَّ ذِلُكمْ »إنه ينتظر أن يتزوج من عائش   :وقد ورق أن بعخ املنافقني قال
 وما أهلل ما يكلن عند اّلِل عظيما  

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو «.»الِسالم العاملك وا سالم»يف كتاب:« سالم البيحل»راجع بتلسع فصل  -1970
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ْو خُتُْفلُ ،فَوِإنَّ وا َكوْي ا  أَ تُوْبودُ  ِإنْ »:و  يق  السيا  عند هذا ا نذار اهلائل،بل يسوتطرق إىل هتديود آخور هائول
َ كواَن ِبُكوولِِ َكووْكء  َعِليمووا   مطلووع علووى  ا حفى، ووا يبوودو وموو وهوول عووا ...وإذن فوواّلِل هوول الووذي يتوولىل األمر« اّللَّ
ح  اهلائووول  السوووافإ وووا يتعووورم لبوووأس اّللِ .ومن كووواء فليتعرم.واألمر عنووود  عظووويم.كووول تفكوووْي وكووول تووودبْي

 - ى نسوواء النوول حوورج علوو العظيم.وبعوود ا نووذار والتهديوود يعوولق السوويا  إىل اسووتثناء بعووخ انووارم الووذين 
- ِوِنَّ َو  نَّ،َو  أَبْنووواِء ِإْخووولا  ِإْخووولاوِِ ِهنَّ،وَ أَبْنوووائِ    ُجنووواَ  َعلَوووْيِهنَّ يف آابئِِهووونَّ،َو »:يف أن يظهووورن علووويهم

َ كاَن َعلى ُكوإِ .نَي اّللََّ اتَّقِ وَ .أَبْناِء َأَخلاهِتِنَّ،َو  ِنسائِِهنَّ،َو  ما َمَلَكحْل أمَْياُوُنَّ  ..وهوي ء « لِِ َكوْكء  َكوِهيدا  نَّ اّللَّ
اهلايت كوووان  أهقووو  أي و  أسوووتطع أن.أن يظهووورن علووويهم .انوووارم هوووم الوووذين أبوووي  لنسووواء املسووولمني عامووو  
ملسووولمني مجيعوووا يف سووولرة اهنوووا،أم اهليووو  العامووو  لنسووواء  - -أسوووب  يف النوووزول اهليووو  اااصووو  بنسووواء النووول 

ىل نبيعووووووو  إفوووووووذلك هووووووول األقووووووورب .مث عمم - -واألرج  أن األمووووووور كوووووووان خاصوووووووا بنسووووووواء النووووووول .النووووووولر
نَي َواتَِّقوو»:كووكء عووه علووى كوولالتلجيووه إىل تقوولى اّلِل،وا كووارة إىل انالالتكليوو .و  يفلتنووا أن نلحووج هووذا 

َ كووواَن َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  َكوووِهيدا    مثووول هوووذ  امللاضوووع،ألن يفاّلِل يطووورق  ومراقبووو  فا ُيووواء ابلتقووولى.«اّللََّ،ِإنَّ اّللَّ
 التقلى هك الضمان األول واألخْي،وهك الرقيه اليقج الساهر على القللب.

أمر المسلمين بالصذال  علذ  الرسذول عليذه السذالا ونهذيهم  58 - 56رابع:الدرس ال

 عن إياائه وإيااء المؤمنين اآلخرين

ظيوع الفعلو  الويت يقودملن يف نفسوه أو يف أهلوه ويف تف - -ويستمر السويا  يف هوذير الوذين يويذون النول 
نوووود ربووووه ويف املووووا عمكانتووووه  وبيووووان - -الطريوووو  األوىل اجيوووود رسوووولل اّلِل :وذلووووك عوووون نريقني.عليهووووا .
يف الوودنيا  طورق مون رمحتوهاّلِل ال وجوزا   عنوود -سوبحانه  -والطريو  الثانيو  تقريور أن إيووذاء  إيوذاء اّلِل .األعلى

َ َوَمالِئَكتَووُه :واهلخرة،والعووذاب الووذي يناسووه الفعلوو  الشوونيع  ،اي أَيُوَهووا الَّووِذي َعلَووى النَّووَصووُللنَ يُ ِإنَّ اّللَّ لا َن آَمنُووِلِِ
ُ يف الوووُدنْيلَلُه َلَعووونوَ  َوَرُسوووِإنَّ الَّوووِذيَن يوُوووْيُذوَن اّللََّ .َصوووُللا َعَلْيوووِه َوَسووولُِِملا َتْسوووِليما   ا َواهْلِخووورَِة َوأََعووودَّ هَلُوووْم َعوووذااب  ُهُم اّللَّ

سوبحانه  ّللِ  هم لوه عنود ائكتوه قعوا..وصالة اّلِل على النل ذكور  ابلثنواء يف املوا األعلوى وصوالة مال« ُمِهينا  
ه الكووولن كلوووه بوووه ويشووور  وتعووواىل ..واي هلوووا مووون مرتبووو  سوووني  حيوووة تووورقق جنبوووات اللجووولق ينووواء اّلِل علوووى نبيووو
 ا موون نعموو  و وموو.لباقكاوتتجوواوب بووه أرجا  .ويثبووحل يف كيووان اللجوولق ذلووك الثنوواء األز  القوودمي األبوودي 

لعلوووووك ااّلِل  م بعووووود صوووووالةوأين توووووذهه صوووووالة البشووووور وتسوووووليمه.تكووووورمي بعووووود هوووووذ  النعمووووو  وهوووووذا التكووووورمي
م إىل ن يقوورن صووالهت ملوويمنني وتسليمه،وصوالة املالئكوو  يف املووا األعلوى وتسووليمهم إ ووا يشوواء اّلِل تشوري  ا

قوودمي.ويف لوول ألز  الاصووالته وتسووليمهم إىل تسووليمه وأن يصوولهم عوون هووذا الطريوو  ابألفوو  العلوولي الكوورمي 
َ اِإنَّ الَّوووِذيَن يوُوووْيُذوَن »:بشوووعا كووونيعا ملعووولان قبيحوووا - -هوووذا التمجيووود ا هلوووك يبووودو إيوووذاء النووواس للنووول  ّللَّ
ُ يف الوووُدنْيا َواهْلِخرَِة،َوأََعووودَّ هَلُووو ه إيوووذاء ّلِل مووون ويزيووود  بشووواع  وكوووناع  أنووو..« اب  ُمِهينوووا  ْم َعوووذاَوَرُسووولَلُه َلَعووونَوُهُم اّللَّ
ا هول إيوذاء وكأ ،ء رسوللهسي  إبيذا يصلر احلساإ ا هذا التعبْي.عبيد  وراليقه،وهم   يبلغلن أن ييذوا هللا 

 فما أفظع   وما أبشع   وما أكنع  .لذاته جل وعال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3527 

موون  ك فوويهم إلوويهمب  مووا لوويبنسوو،إيووذا هم كووذاب وّبتاان.ويسووتطرق كووذلك إىل إيووذاء املوويمنني وامليمنووات عاموو  
تَوواان  َوِإمْث ووا ُمِبين ووا ُبلا فَوَقووِد اْحَتَملُوولا ّبُْ َمووا اْكَتَسوو غَووْْيِ بِ اِت }َوالَّووِذيَن يوُووْيُذوَن اْلُمووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنَوو :النقووائا والعيوولب

 [ 58:({ ]األحزاب58)
لووو  منات،بنشوور قاني واملي وهووذا التشووديد يشووك  نووه كووان يف املدينوو  يلمووذا  فريوو  يتوولىل هووذا الكيوود للموويمن

وامليمنلن .كوول مكووان  زمووان ويفوهل عووام يف كوول .السوولء عنهم،وتوودبْي املوويامرات هلم،وإكوواع  الووتهم ضوودهم
واّلِل .رميف قلولّبم مو ،والوذينوامليمنات عرض  ملثل هذا الكيد يف كل بي و  مون األكورار املنحرفني،واملنافقني

 ائلني.وهل أصد  الق.يتلىل عنهم الرق على ذلك الكيد،ويصم أعداءهم اب مث والبهتان
 لسيقانأمر المؤمنات بإرخاء ال البيب عل  ا 59س:خامالدرس ال

 جن حلووواجتهن أن يغطووونيإذا خووور  -أن ذمووور نسووواء  وبناتوووه ونسووواء املووويمنني عامووو   - -مث أمووور اّلِل نبيوووه 
ذا فيميزهن هوووووو. لبوووووواب كوووووواس -وهووووووك فتحوووووو  الصوووووودر موووووون الثوووووولب  -أجسووووووامهن ور وسووووووهن وجيوووووولّبن 

يف نفولس  حورججول والتفإن معرفتهن وحشمتهن معا تلقيان اا.الزي،واعلهن يف مأمن من معابث  الفسا 
ِننَي َعلَووْيِهنَّ ِنسوواِء اْلُموْيِمِننَي يُوودْ بَناتِووَك وَ وَ واِجوَك اي أَيُوَهوا النَّووِلُ قُووْل أِلَزْ »:الوذين كووانلا يتتبعولن النسوواء ملعووابثتهن

 « ..ِحيما   َغُفلرا  رَ اّللَُّ  وَكانَ .ذِلَك أَْقىن أَْن يُوْعَرْفَن َفال يُوْيَذْينَ .ِمْن َجاَلبِيِبِهنَّ 
،يف اهْليَو ِ عِن الُسو َذْتُولَن ِإىَل نُوُرِ  ،قَاَل:"َكاَن أاَُنس  ِموْن ُفسَّواِ  أَْهوِل اْلَمِدينَوِ  اِبللَّْيوِل ِحونَي َحْوَتِلُ  الظَّالمُ ،دِِيِِ

رََج النَِِسوووووواُء ِإىَل خَ ،فَِإَذا َكوووووواَن اللَّْيوووووولُ ،وََكاَنحْل َمَسوووووواِكُن أَْهووووووِل اْلَمِدينَووووووِ  َضوووووويَِِق   ،اْلَمِدينَووووووِ  فَويَوتَوَعرَُّضوووووولَن لِلنَِِسوووووواءِ 
ُهنَّ ،فَويَوْقِضووووووووونَي َحاَجتَوُهنَّ ،الطُُر ِ  بَوعُوووووووووولَن َذلِووووووووووَك ِمنوْ ووووووووواُ  يَوتوْ َهووووووووووا ،َفَكوووووووووواَن أُولَ ِووووووووووَك اْلُفسَّ فَوووووووووِإَذا رَأَُوا اْموووووووووورَأَة  َعَليوْ
َهوووووووووا،َهوووووووووِذِ  ُحرَّة  :قَاُللا،ِجْلَباب   َهوووووووووا ِجْلَباب  ،َفُكُفووووووووولا َعنوْ فَوَليَوُبلا ،َهوووووووووِذِ  أََمووووووووو   :قَاُللا،َوِإَذا رَأَُوا اْلَموووووووووْرأََة لَوووووووووْيَك َعَليوْ
َها".  .1971َعَليوْ

ُ َعْنووهُ ،وَعووْن َسووِعيِد بْووِن ُجَبْْي   ْسووِدْلَن َعلَووْيِهنَّ ِمووْن يُ :ْن َجالبِيووِبِهنَّ "،قَالَ لَووْيِهنَّ ِمووِننَي عَ يف قَوْللِووِه:" " يُوودْ ،َرِضووَك اّللَّ
ووولُ ،َوُهوووَل اْلِقنَووواُع فَووووْلَ  ااَِْموووارِ ،َجالبِيِبِهنَّ  َهوووا اْلِقنَووواُع فَووووْلَ  رِيوووه  ِإ  أَْن َيُكووولَن عَ غَ ْن يَورَاَهوووا َم   أَ  ِلُمْسووولِ َو  ُيَِ َليوْ
ووُل ِلُمْسووِلَم   أَْن يَورَاَهووا َغرِيووه  ِإ  أَْن يَ ،ااَِْمووارِ  َهووا اْلقِ ُكوولَن عَ َو  ُيَِ قَووْد َكوودَّْت بِووِه رَْأَسووَها وَ ،نَوواَع فَوووْلَ  ااَِْمارِ َليوْ
 َوحَنَْرَها"

ُ َعْنهُ ، َ وَعْن ِعْكَرمَ   ْغرَُة حَنْرَِها"  يُوَرى يوَ   َحَّتَّ يف اهْليَِ "تُْديَن اْ؟ِْلَبابَ ،َرِضَك اّللَّ
ووِد بْووِن ِسْيِينَ  ُ َعْنهُ ،وَعووْن حُمَمَّ ُ َعْنووهُ ،َسووأَْلحُل َعِبيووَدَة السَّْلَماينَّ :قَالَ ،َرِضووَك اّللَّ :" " يُووْدِننَي ،َرِضووَك اّللَّ َعْن قَوووْلِل اّللَِّ

نَوْيِه"،فَوَغطَّى رَْأَسُه َوَوْجَههُ ،ِمْن َجالبِيِبِهنَّ "،فَوتَوَقنََّع ِ ِْلَحَف   َعَلْيِهنَّ   .1972َوَأْخرََج ِإْحَدى َعيوْ
 فال يتعرم هلن فاس   ذى و  ريب .،يتجلب  فيعلم أون حرائر:وقال جماهد

ُ َغُفلر ا َرِحيم ا { أي:وقلله  .1973 يكن عندهن علم بذلك.ملا سل  يف أايم ا؟اهلي  حية  :} وََكاَن اّللَّ
                                                 

 [ بال سند3/ 12تفسْي ابن أيب حامت ]-1971
 [3/ 12تفسْي ابن أيب حامت ]-1972
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ب الفتنوووووو  كوووووول أسووووووبا  وموووووون ذلووووووك نوووووورى ا؟هوووووود املسووووووتمر يف تطهووووووْي البي وووووو  العربي ،والتلجيووووووه املطوووووور  زالوووووو 
 مها.لها وهككوالفلضى،وحصرها يف أضي  نطا ،ريثما تسيطر التقاليد ا سالمي  على ا؟ماع   

فل  ملزلزلوو  يف صووشووائعات اين ينشوورون الويف النهايوو  ذيت هتديوود املنووافقني ومرضووى القلوولب واملوورجفني الووذ
إيوذاء  ه،وينتهلا عونن هوذا كلوموهتديودهم القولي احلاسوم، وم إذا   يرتودعلا عموا ذتلنوه .ا؟ماع  املسولم  .

ليهووووولق مووووون الطه علوووووى املووووويمنني وامليمنات،وا؟ماعووووو  املسووووولم  كلهوووووا،أن يسووووول  اّلِل علووووويهم نبيوووووه،كما سووووو
كموا جوورت .اوا وقتلل هم مون األرم ويبووي  قمهوم فحيثموا وجوودوا أخوذقبول،فيطهر مونهم جوول املدينو ،ويطارق

ن يف األرم يف القووورون وغووْي اليهوولق موون املفسوودي - -سوون  اّلِل فوويمن قووبلهم موون اليهوولق علووى يووود النوول 
َتِه اْلُمناِفُقلَن َوالَِّذيَن يف قُوُللِّبِمْ »:ااالي  ْغرِيَونََّك ِّبِْم،مُثَّ   ُااِوُرونَوَك يَنِ  لَنوُ ُفلَن يف اْلَمدِ َواْلُمْرجِ   َمَرم  لَِ ْن  َْ يَونوْ

َوَلْن عَِوَد ِلُسونَِّ  اّللَِّ .لَوْلا ِموْن قَوْبولُ اّللَِّ يف الَّوِذيَن خَ  ُسنَّ َ .يال  لا تَوْقتِ ِفيها ِإ َّ قَِليال  َمْلُعلِننَي،أَيْوَنما يُِقُفلا أُِخُذوا َوقُوتِِلُ 
رة يظ ،وموودى سوويطعوود بووب قر نوودر  موودى قوولة املسوولمني يف املدينوو  ب ..وموون هووذا التهديوود احلاسووم« تَوْبووِديال  

 وهوم لوى الظهولر إ عيقودرون  وانزواء املنوافقني إ  فيموا يدبرونوه مون كيود خفوك، .الدول  ا سوالمي  عليهوا
 مهدقون خائفلن.

  
  

                                                                                                                                            
 [482/ 6قار نيب  ]-تفسْي ابن كثْي-1973
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 [73إل   63اآليات :(33]سور  ا حهاا ):الوحد  السادسة

 مة ومبدأ ا مانة وحقيقة الحساا وال هاء والمقاامشاهد من القيا

ووا ِعْلُمهووا ِعْنووَد اّللَِّ }  َ 63رِيبووا  )لَّ السَّوواَعَ  َتُكوولُن قَ ْدرِيَك َلَعوويُو َومووا َيْسو َوُلَك النَّوواُس َعووِن السَّوواَعِ  قُوْل ِإ َّ ( ِإنَّ اّللَّ
وووُدوَن َولِي ووووا َو  َنِصوووْيا  هوووا أَبَوووود( خالِووووِديَن ِفي64َلَعوووَن اْلكوووواِفرِيَن َوأََعووودَّ هَلُووووْم َسوووِعْيا  ) تُوَقلَّووووُه  ( يوَووووْلمَ 65 )ا    اَِ

َ َوأَنَ  َتنوووا أَنَْعنَوووا اّللَّ ( َوقووواُللا َربَّنوووا ِإانَّ أَنَْعنوووا سووواَقتَنا وَُكوووَثاَءان 66لرَُّسووول  )ْعنَوووا اُوُجووولُهُهْم يف النَّووواِر يَوُقللُووولَن اي لَيوْ
ُهْم َلْعنووا  َكبِووو آهِتِوووْم ِضووْعَفنْيِ ِمووَن اْلَعوووذابِ َربَّنووا  (67فََأَضووُللاَن السَّووِبيال ) أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُووولا    ( اي68ْيا  )َواْلَعوونوْ

ُ ِ َّووا قوواُللا َو  َ ( اي أَيُوَهووا ا69ِجيهووا  )وَ َد اّللَِّ كوواَن ِعْنووَتُكلنُوولا َكالَّووِذيَن آَذْوا ُملسووى فَووَثَّأَُ  اّللَّ لَّووِذيَن آَمنُوولا اتوَُّقوولا اّللَّ
 فَوووْلزا   َوَرُسوولَلُه فَوَقووْد فووازَ  يُِطووِع اّللََّ َلُكووْم ُذنُوولَبُكْم َوَموونْ  ( ُيْصووِلْ  َلُكووْم أَْعموواَلُكْم َويَوْغِفوورْ 70ُقللُوولا قَوووْل   َسووِديدا  )وَ 

َن ِمْنهوا َومَحََلَهوا ا َوَأْكوَفقْ ْن َُيِْمْلَنهو فَوأََبنْيَ أَ  َواْ؟ِبوالِ ( ِإانَّ َعَرْضَنا اأْلَمانَوَ  َعلَوى السَّوماواِت َواأْلَْرمِ 71َعِظيما  )
ْنسوواُن ِإنَّووُه كوواَن لَُللمووا  َجُهوول   ) ُ الْ  (72اْ ِ ُمْشوورِكاِت َويَوتُوولَب ْشوورِِكنَي َوالْ ُمنوواِفِقنَي َواْلُمناِفقوواِت َواْلمُ لِيُوَعووذَِِب اّللَّ

ُ َغُفلرا  رَ  ُ َعَلى اْلُمْيِمِننَي َواْلُمْيِمناِت وَكاَن اّللَّ  {  (73ِحيما  )اّللَّ
 مقدمة الوحد 

 ا،وكوووووكهميف هوووووذا الووووودرس األخوووووْي مووووون السووووولرة حووووودية عووووون سووووويال النووووواس عووووون الساع ،واسوووووتعجاهلم ّب
ذهم علووى غوورة ل أن شخووفيهووا.وجلاب عوون هووذا السوويال يوودع أمرهووا إىل اّلِل،مووع هووذيرهم موون قرّبا،واحتمووا

 أخذا سريعا.
ويلم .لنووارههم يف اّبووا،يلم تقلووه وجوول  مث يعوورم السوويا  مشووهدا موون مشوواهد السوواع    يسوور املسووتعجلني

ل مشوووهد وه.لعوووذاباويلم يطلبووولن لسووواقهتم وكوووثائهم ضوووعفني مووون .ينووودملن علوووى عووودم ناعووو  اّلِل ورسووولله
أخوورى   ألرم موورةامث يعوولق ّبووم موون هووذا املشووهد يف اهلخوورة إىل هووذ  .مفجووع   يسووتعجل بووه مسووتعجل .

ن هووذا  أويبوودو  -اللا   ووا قوون آذو  واهتموول  فووثأ  اّللِ يعوولق ليحووذر الووذين آمنوولا أن يكلنوولا كقوولم ملسووى الووذي
الفتووه ملووألل  بزينه،ور - -ر ووا كووان هوول حوودية بعضووهم عوون زواج الرسوولل .كووان رقا علووى أموور واقع

فور هلوم أعمواهلم ويغ ّلِل هلوماليصول  .ويدعل امليمنني أن يقلللا قل  سديدا بعيدا عن اللمز والعيه -العرب 
 ناع  اّلِل ورسلله ويعدهم عليها الفلز العظيم.وُيببهم يف .ذنلّبم

رم اوات واألعن األمانووووووو  الووووووويت أكوووووووفقحل مووووووون محلهوووووووا السوووووووم.وحوووووووتم السووووووولرة اب يقووووووواع اهلائووووووول العميووووووو 
ء علووووووى يووووووه ا؟ووووووزاذلك ليووووووتم توووووودبْي اّلِل يف ترت.وا؟بال،ومحلهووووووا ا نسووووووان،وهك ضووووووخم  هائلوووووو  سوووووواحق 

ُ اْلمُ »:ارالعمل،وحماسوووب  ا نسوووان علوووى موووا رضوووك لنفسوووه واختووو ِفقووواِت َواْلُمْشووورِِكنَي  َواْلُمنانووواِفِقنيَ لِيُوَعوووذَِِب اّللَّ
ُ َعَلى اْلُمْيِمِننَي َواْلُمْيِمناِت   « ..ا  َرِحيما   َغُفلر كاَن اّللَُّ َو َواْلُمْشرِكاِت َويَوُتلَب اّللَّ

 علم الساعة عند هللا 63الدرس ا ول:

ا ِعْلُمها ِعْنَد اّللَِّ :ُقلْ .َيْس َوُلَك النَّاُس َعِن السَّاَع ِ »  « ..رِيبا  لَّ السَّاَعَ  َتُكلُن قَ ْدرِيَك َلعَ يُ َوما .ِإ َّ
عن الساع  اليت حديهم عنها نليال وخلفهم ّبا نليال ووصو   - -وقد كانلا ما يفتأون يسأللن النل 

ُيموووول هووووذا يسووووأللنه عوووون ملعوووودها ويسووووتعجللن هووووذا امللعوووود و .القوووورآن مشوووواهدها حووووَّت لكووووأن قارئووووه يراها
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ا ستعجال مع  الشك فيها،أو التكذيه ّبا،أو السخري  منها، سه النفلس السوائل ،وقرّبا مون ا ميوان 
 أو بعدها.

والسوواع  غيووه قوود اخووتا بووه اّلِل سووبحانه،و  يشووأ أن يطلووع عليووه أحوودا موون خلقووه مجيعا، ووا فوويهم الرسوول 
وووَع ابْوووَن عَ :ويف حووودية حقيقووو  ا ميوووان وا سوووالم.واملالئكووو  املقربووولن ِن ابْوووِن بُوَريْوووَدَة،َعْن َُيْوووىَي بْوووِن يَوْعَممُتَر، َِ

َيِب ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّاِب،قَالَ :ُعَمَر،قَالَ  َنَمووا حَنْووُن َذاَت يوَووْلم  ِعْنووَد نَووِلِِ هللِا :َحوودَّ نَووا َرُجوول  َكووِديُد بَويوْ ِإْذ نَلَووَع َعَليوْ
وووَعِر  َ يوُ  وووَفِر،َو َ يَوْعرِفُوووُه ِمنَّوووا َأَحووود ،َحَّتَّ :َرى،قَووواَل يَزِيووودُ بَويَووواِم الثَِِياِب،َكوووِديُد َسوووَلاِق الشَّ  َ نَوَرى،َعَلْيوووِه أَيوَوووَر السَّ

ووووُد َأْخوووِثْين َعووووِن :فََأْسوووَنَد رُْكبَوتَوْيووووِه ِإىَل رُْكبَوتَوْيِه،َوَوَضوووَع َكفَّْيووووِه َعلَوووى َفِخَذيْووووِه،مُثَّ قَوووالَ ،َجلَوووَك ِإىَل نَووووِلِِ هللِا  اَي حُمَمَّ
ا َرُسووووولُل هللِا،َوتُِقووووويَم اِ مِتْسوووووالِم،مَ  ووووود  ُ،َوأَنَّ حُمَمَّ ا اِ مِتْسوووووالُم ف فَوَقووووواَل اِ مِتْسوووووالُم أَْن َتْشوووووَهَد أَْن  َ إِلَوووووَه ِإ َّ اّللَّ

نَووووا فوَ :قَالَ .َصووووَدْقحَل :الصَّووووالَة،َوتُوْييتَ الزََّكاَة،َوَتُصوووولَم َرَمَضوووواَن،َوَهُجَّ اْلبَوْيووووحَل ِإِن اْسووووَتطَْعحَل إِلَْيووووِه َسووووِبيال  قَالَ  َعِجبوْ
اِ مِتميَواُن أَْن توُوْيِمَن اِبّللَِّ َوَمالِئَكتِوِه وَُكُتبِوِه َوُرُسوِلِه :قَالَ .َأْخِثْين َعوِن اِ مِتميَواِن :مُثَّ قَوالَ :قَوالَ .َلُه،َيْسوأَلُُه َوُيَصودِِقُُه 

ين َعووِن اِ مِتْحَسوواِن،َما اِ مِتْحَسوواُن ف قَوواَل فَووَأْخثِْ :قَالَ .َصووَدْقحَل :َواْليَوووْلِم اهلِخِر،َواْلَقووَدِر ُكلِِووِه َخووْْيِِ  َوَكوورِِِ  قَالَ 
َ َكأَنَّووَك تَورَاُ ،فَوِإْن َ ْ َتُكووْن تَورَاُ ،فَِإنَّووُه يوَورَاَ  قَالَ :يَزِيودُ  َهووا :فَووَأْخِثْين َعووِن السَّواَعِ ،قَالَ :أَْن تَوْعبُووَد اّللَّ َما اْلَمْسووُ لُل َعنوْ

أَْن تَِلَد اأَلَمُ  َربوَّتَوَهوا،َوأَْن تَووَرى احْلَُفواَة اْلعُورَاَة رَِعواَء الشَّواِء :قَالَ .ين َعْن أََمارَاهِتَا فََأْخثِْ :ِ َْعَلَم ِّبَا ِمَن السَّاِئِل قَالَ 
،فَوَقاَل ِ  َرُسلُل هللِا :فَوَلِبَة َمِلي ا،قَاَل يَزِيدُ :مُثَّ اْنطََلَ ،قَالَ :يَوَتطَاَوُللَن يف اْلِبَناِء قَالَ  تَوْدرِي َموِن اَي ُعَمُر أَ :َيالت 

ُ َوَرُسللُُه أَْعَلُم :قُوْلحلُ :السَّاِئُل ف قَالَ   .1974فَِإنَُّه ِجْثِيُل،أََ ُكْم يُوَعلُِِمُكْم ِقيَنُكْم.:قَالَ .اّللَّ
وووو:ُقلْ »لووووم السووواع  عكال ووووا   يعلوووم   -جثيووول عليووووه الِسوووالم  -والسووووائل  - -فاملسووويول رسووولل اّلِل  ا ِإ َّ

 لى وجه ا ختصاص والتفرق من قون عباق اّلِل.ع..« ِعْلُمها ِعْنَد اّللَِّ 
يف ع قائووم هلووا،و ،ويف تلقووقوودر اّلِل هووذا حلكموو  يعلمهووا،نلم  نرفووا منهووا،يف توور  النوواس علووى حووذر موون أمرهووا

اع ،و  غفلولن عون السويالوذين  فأموا.ذلك ملن أراق اّلِل له ااْي،وأوقع قلبوه التقلى.استعداق مستمر لفجأهتا
ّلِل وقوود بووني ا.نارا موون اللووى أهبوو  للقائها،فأول ووك الووذين حتووانلن أنفسووهم،و  يقلووويعيشوولن يف كوول حلظوو  ع

َوموووا »:نهوووارلليووول والاهلوووم وحوووذرهم وأنوووذرهم وجعووول السووواع  غيبوووا جمهووول  متلقعوووا يف أيووو  حلظووو  مووون حلظوووات 
 « ..يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَ  َتُكلُن َقرِيبا  

 مابوعين يوا القيامةمشهد لألأباع وال 68 - 64الدرس الثاني:

َ َلَعَن اْلكاِفرِيَن َوأََعدَّ هَلُْم َسوِعْيا ،خاِلِديَن » ويهوا أَبَوفِ ِإنَّ اّللَّ ا ،يَوْلَم تُوَقلَّوُه ُوُجولُهُهْم يف ُدوَن َولِي وا َو  َنِصوْي دا    اَِ
َ َوأَنَْعنَوووا الرَُّسووولَ  :النَّووواِر،يَوُقلُللنَ  َتنوووا أَنَْعنَوووا اّللَّ وووِبياَل انَّ أَنَْعنوووا سووواَقتَنا َو َربَّنا إِ :لاَوقالُ .اي لَيوْ َربَّنا .ُكَثاَءان،فََأَضوووُللاَن السَّ

ُهْم َلْعنا  َكِبْيا    « ..آهِتِْم ِضْعَفنْيِ ِمَن اْلَعذاِب َواْلَعنوْ
َ َلَعَن ا»:فهذا مشهد من مشاهد الساع .إوم يسأللن عن الساع   «.ا   هَلُْم َسِعْي يَن َوأََعدَّ ْلكاِفرِ ِإنَّ اّللَّ

 ة حاضرة.إن اّلِل نرق الكافرين من رمحته،وهيأ هلم انرا مسعرة متلقدة،فهك معدة جاهز 
                                                 

 (102[ )114/ 1املكنز ] -(  وصحي  مسلم367[ )185/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ]-1974
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علووم اّلِل،حيووة  يوو  لووه إ  يف و  وا..ابقووني فيهووا عهوودا نووليال،  يعلووم موودا  إ  اّللِ « خالِووِديَن ِفيهووا أَبَوودا  »
ْي، علن  ذا السووعهووالص موون وهووم جموورقون موون كوول علن،حمروموولن موون كوول نصووْي،فال أموول يف ااوو.يشوواء اّللِ 

ُدوَن َولِي ا َو  َنِصْيا  »:من و  و  نصْي  « ..  اَِ
 « ..لنَّارِ ْم يف ايَوْلَم تُوَقلَُّه ُوُجلُههُ »:أما مشهدهم يف هذا العذاب فهل مشهد ابئك أليم

ص علووى أن حلر سوويمها،واوالنووار تغشوواهم موون كوول جهوو ،فالتعبْي علووى هووذا النحوول يووراق بووه تصوولير احلركوو  وع
َتنووا أَ اي لَ :يَوُقللُوولنَ »تصوول النووار إىل كوول صووفح  موون صووفحات وجوولههم زايقة يف النكووال    َوأَنَْعنَووا نَْعنَووا اّللََّ يوْ

ان  مث كوسرة على موا  ا هك احلإ ...وهك أمني  ضائع ،  ملضع هلا و  استجاب ،فقد فات األوان« الرَُّسلَ  
ع  ،حية   تنفوووّلِل وحووودائهم،الوووذين أضوووللهم،واب انب  إىل اتنطلووو  مووون نفلسوووهم النقمووو  علوووى سووواقهتم وكث 

ووِبياَل لاَن اَربَّنووا ِإانَّ أَنَْعنووا سوواَقتَنا وَُكووَثاَءان فََأَضوولُ :َوقاُللا»:ا انبوو  ُهْم َلْعنووا   ِمووبَّنا آهِتِووْم ِضووْعَفنْيِ رَ .لسَّ َن اْلَعووذاِب َواْلَعوونوْ
م ملصوْي املشو ل ايود مون هوذا العمول هلوا هول املخلوا اللحففيم السويال عنهواف إن ...هذ  هك السواع « َكِبْيا  
 فيها 

 نهي المؤمنين عن إيااء الرسول وأوجيههم إل  طاعاه 71 - 69الدرس الثالث:

لووووك عوووور  ذرالفووووا يف  -رضووووك اّلِل عنهووووا  -موووون زينووووه بنووووحل جحووووا  - -ويبوووودو أن زواج الرسوووولل  
سور وأنوه ر بسوهلل  ويميوزواج   يبدو أن هذا الو.ملي ا؟اهلي  الذي تعمد ا سالم أن يبطله ّبذ  السابق  الع

لر نفلسووهم التصوو يتضوو  يف قوود انطلقووحل ألسوون  كثووْية موون املنووافقني ومرضووى القلوولب،وغْي املتثبتووني الووذين  
 ظيما  قل  ع وتقلل.ا سالمك الناصع البسي ،انطلقحل تغمز وتلمز،وتيول وتع م،وهتمك وتلسلس

زوة ي رأينوا يف غووكالوذ.مهمفقد كوانلا ينتهووزون كول فرصو  لبووة  ل .لا يسوكتلنواملنوافقلن واملرجفولن   يكلنوو
بغوْي حو .ويف  - -ويف كول مناسوب  تعورم  يوذاء النول .ويف قسوم  الفوكء.ويف حودية ا فوك.األحزاب

فقود .ر ابلكفرمن هول لواه   يكن يف املدين  -بعد إجالء بب قريظ  وسائر اليهلق من قبل  -هذا اللقحل 
ين يروجووولن ن هوووم الوووذوكوووان املنوووافقل .هوووا كلهوووم مسووولمني،إما صووواققني يف إسوووالمهم وإموووا منافقنيأصوووب  أهل

فجواء .وجلنعوخ موا ير بالشائعات،وينشرون األكاذيه،وكان بعخ امليمنني يقع يف حبائلهم،ويسايرهم يف 
م إىل ويوولجهه -الم عليووه الِسوو -كمووا آذى بنوول إسوورائيل نبوويهم ملسووى   - -القوورآن ُيووذرهم إيووذاء النوول 

موون  ه ومووا وراءهووا ورسووللتسووديد القلل،وعوودم إلقائووه علووى علاهنووه،بغْي ضووب  و  ققوو  وُيبووبهم يف ناعوو  اّللِ 
 فلز عظيم :

ُ ِ َّووا قاُللا» ا الَّووِذيَن اي أَيُوَهوو.وَكواَن ِعْنووَد اّللَِّ َوِجيهووا  .اي أَيُوَهوا الَّووِذيَن آَمنُوولا   َتُكلنُوولا َكالَّوِذيَن آَذْوا ُملسووى فَووَثَّأَُ  اّللَّ
َ َوَرُسلَلُه فَوَقوْد فواَز .آَمُنلا اتوَُّقلا اّللََّ َوُقلُللا قَوْل   َسِديدا ،ُيْصِلْ  َلُكْم أَْعماَلُكْم،َويَوْغِفْر َلُكْم ُذنُلَبُكمْ  َوَمْن يُِطِع اّللَّ

ى بنوا مون حاجو  وحنن   نر .و  ُيدق القرآن نلع ا يذاء مللسى ولكن ورقت رواايت تعينه..« فَوْلزا  َعِظيما  
وقوود - -فإ ووا أراق اّلِل هووذير الووذين آمنوولا موون كوول مووا يوويذي النوول .للخوولم يف هووذا الووذي أمجلووه القرآن

فيكفوووك أن يشوووْي إىل إيوووذائهم .ضووورب بوووب إسووورائيل موووثال لاللتووولاء وا حنووورا  يف ملاضوووع مووون القووورآن كثْية
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ن أن يكوولن كهووي ء املنحوورفني امللتوولين لنبيهم،وهووذير املسوولمني موون متووابعتهم فيووه،لينفر حووك كوول موويمن موو
 الذين يضرّبم القرآن مثال صارخا لالحنرا  وا لتلاء.

 موثئ رسوله مون كول واّللِ .ا مكان وجاه  وذ ذا« وَكاَن ِعْنَد اّللَِّ َوِجيها  »وقد برأ اّلِل ملسى  ا رما  به قلمه،
ن الووودفاع عنوووه ويلجوووه القووورآئووو  اّلِل لوووه و أفضووول الرسووول أو هوووم بتث  - -وحممووود .موووا يرمووولن بوووه كوووذاب وّبتاان

املوورجفني و ا املنوافقني يتوابعل  قبل أن.املويمنني إىل تسوديد القولل وإحكاموه والتودقي  فيه،ومعرفو  هدفوه واعاهوه
هم إىل ويلجه.يووةفيووه وقبوول أن يسووتمعلا يف نبوويهم ومركوودهم وولوويهم إىل قوولل نووائا ضووال أو مغوورم خب

زاء م أعمواهلم جوهلوم ويصول  فاّلِل يرعى املسدقين ويقلق خطاه.الصاحل القلل الصاحل الذي يقلق إىل العمل
 واّلِل يرز  من يشاء بغْي حساب..فضل من كرم اّلِل وفيضه بال مقابل.الطاع 

 ا مانة وأساس الثواا والمقاا 73 - 72الدرس الرابع:

ه وإىل محلوو.اتقووههووا علووى عولعلووه فضوول نظوور اّلِل فيووه إىل ضووع  هووذا ا نسووان،وإىل ضووخام  التبعوو  الوويت ُيمل
 لهوا وحود ،وهلتعهود  مواليت أخوذها علوى عاتقه،و .لامان  اليت أكفقحل منها السماوات واألرم وا؟بوال

اجز لعمر،وحوول اعلووى مووا هوول عليووه موون الضووع  وضووغ  الشووهلات وامليوولل والنزعات،وقصوولر العلم،وقصوور 
وووماواِت ا اأْلَمانَوووَعَرْضووونَ  ِإانَّ »:واهلمووواقالزموووان واملكوووان،قون املعرفووو  الكاملووو  ور يووو  موووا وراء احلووولاجز  َ  َعلَوووى السَّ

نْ ا َومحََ َواأْلَْرِم َواْ؟ِباِل،فَأََبنْيَ أَْن َُيِْمْلَنها َوَأْكَفْقَن ِمْنه  « .. َجُهل   ساُن ِإنَُّه كاَن لَُللما  َلَها اْ ِ
هلائلو ،اليت ا  الضوخم  الئوهوذ  اا -اليت اختارها القورآن ليحودّ عنهوا  -إن السماوات واألرم وا؟بال 

إىل  اول ،وهتتوديحمئهوا بوال هذ  ااالئو  تعور  ابر .يعيا ا نسان فيها أو حياهلا فيبدو كي ا صوغْيا ضو يال
دبر و  تووووكوووورة بووووال انملسووووه الووووذي ُيكمهووووا خبلقتهووووا وتكلينهووووا ونظامهووووا وتطيووووع انموووولس ااووووال  ناعوووو  مبا

يفتهووا  كووم وتوويقي ول تتخلوو  قورهتووا جووزءا موون تنيوو وعري وفوو  هووذا النوواملس قائبوو    تووب و  .واسووط 
 خلقتها ونبيعتها غْي كاعرة و  رتارة.

درها قوليفتهوا الويت فتيقي و  وترسل  كعتها.هذ  الشمك تدور يف فلكها قورهتا املنتظم  اليت   ختتل أبدا
 اّلِل هلا وعذب تلابعها بال إراقة منها فتيقي قورها الكلين أقاء كامال ..

وف  سوون  اّلِل بووال .  األرم توودور قورهتووا،وخترج زرعهووا،وتقلت أبناءهووا،وتلاري مل هووا،وتتفجر ينابيعهوواوهووذ
وهوووذ  .وهذا اهلووولاء وهوووذا املووواء ..وهوووذ  الوووراي  والسوووحه.وهوووذ  النجووولم والكلاكه.إراقة منها.وهوووذا القمر
وختضووع ملشووي ته بووال جهوود اضووك لشووأوا،إبذن رّبووا،وتعر  ابرئها،.كلهووا ..كلهووا ..ا؟بال.وهووذ  اللهوواق .

أمانوووو  املعرفوووو  الذاتي ،أمانوووو  اناولوووو  .أمانوووو  ا راقة.لقوووود أكووووفقحل موووون أمانوووو  التبع .منهووووا و  كوووود و  حماول 
ويهتدي إىل انملسوووووه بتووووودبر  .ا نسوووووان الوووووذي يعووووور  اّلِل إبقراكوووووه وكوووووعلر «.ومحلهوووووا ا نسوووووان»اااصووووو .
يع اّلِل إبراقتووووه ومحلووووه لنفسووووه،ومقاوم  احنرافاتووووه ويط.ويعمل وفوووو  هووووذا النوووواملس  حاولتووووه وجهوووود .وبصوووور 

حتار نريقووه وهووول .موودر .وهووول يف كوول خطوولة موون هوووذ  ااطوولات مريد.ونزغاته،وجماهوودة ميللووه وكووهلاته .
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عوووار  إىل أيوووون يوووويقي بووووه هووووذا الطريوووو   إوووووا أمانوووو  ضووووخم  محلهووووا هووووذا املخلوووول  الصووووغْي احلجم،القليوووول 
 لذي تناوكه الشهلات والنزعات وامليلل واألنماع ..القلة،الضعي  احللل،اندوق العمر ا

هوذا .لطاقته« جهول »نفسوه ل« كان لللموا»ومن مث .وإوا ملخانرة أن ذخذ على عاتقه هذ  التبع  الثقيل 
للاصووول  إىل ملعرفووو  احني يصووول إىل ا.فأما حوووني يووونهخ ابلتبعووو .ابلقيووواس إىل ضوووخام  موووا زج بنفسوووه حلملوووه

صووووول يف لطاعووووو  الووووويت تهتوووووداء وااملعرفووووو  وا .لناملسوووووه،والطاع  الكاملووووو   راقة ربه ابرئه،وا هتوووووداء املباكووووور
ا؟بوووال و واألرم  نبيعتهوووا ويف آترهوووا إىل مثووول موووا وصووولحل إليوووه مووون سوووهلل  ويسووور وكموووال يف السوووماوات

ه راقتووا وانملسووه وإني ابرئهووااالئوو  الوويت تعوور  مباكوورة،وهتتدي مباكوورة،وتطيع مباكوورة،و  هوولل بينهووا وبوو..
وهل هووذ  الدرجوو ، سووان إىلحووني يصوول ا ن.و  تقعوود ّبووا املثبطووات عوون ا نقيوواق والطاعوو  واألقاء ..احللائوول

 فإنه يصل حقا إىل مقام كرمي،ومكان بني خل  اّلِل فريد..واع مدر  مريد
هوك هوك و .ن خلو  اّللِ ى كثوْي موهوك هوك ميوزة هوذا ا نسوان علو.إوا ا راقة وا قرا  واناول  ومحل التبعو  .

هوووول و رآنوووه البووواقك قلنوووه يف وأع.منووواط التكووورمي الوووذي أعلنوووه اّلِل يف املوووا األعلى،وهوووول يسوووجد املالئكووو  هلقم
لويت اختارهوا والويت اهخ ابألمان  ولين.ّللِ افليعر  ا نسان مناط تكرميه عند ..« َوَلَقْد َكرَّْمنا َبِب آَقمَ »:يقلل

 ُيملنها،وأكفقن منها ... عرضحل على السماوات واألرم وا؟بال،فأبني أن 
ملوووووووويمنني اّلِل علووووووووى ليعووووووووذب اّلِل املنووووووووافقني واملنافقووووووووات واملشووووووووركني واملشووووووووركات،ويتلب ا»..ذلووووووووك كووووووووان 

ن يعووور  ألوووى عاتقوووه ع..فاختصووواص ا نسوووان  مووول األمانووو  وأخوووذ  « وامليمنات.وكوووان اّلِل غفووولرا رحيموووا
جوزا   مون   ،وليكلنيحتمول عاقبو  اختيوار هوذا كوان ل.بنفسه،ويهتدي بنفسه،ويعمل بنفسه،ويصل بنفسه .

 لعوووولن للموووويمنني يوووود اوليمد اّللِ .وليح  العووووذاب علووووى املنووووافقني واملنافقووووات واملشووووركني واملشووووركات.عملووووه
ريقهم نويقو  يف  وامليمنات،فيتلب عليهم  ا يقعلن فيه هحل ضغ  ما ركه فيهم من نقا وضوع ،وما

ملغفووورة ب إىل اوهل أقووور .فوووذلك فضووول اّلِل وعلنوووه.. مووون حووولاجز وملانع،وموووا يشووودهم مووون جووولاذب وأيقوووال
 « ..وكان اّلِل غفلرا رحيما»:والرمح  بعباق 

ناعوووو  اّلِل وعصوووويان  إىل - -وّبووووذا ا يقوووواع اهلائوووول العميوووو  ختووووتم السوووولرة الوووويت بوووودأت بتلجيووووه الرسوووولل 
ت يهووات وتشووريعالجمنحل تواليت تضوو.الكووافرين واملنافقني،واتبوواع وحووك اّلِل،والتلكوول عليووه وحوود  قون سوولا 

ر قووواع الوووذي يصووول ذا ا ييقووولم عليهوووا نظوووام اجملتموووع ا سالمك،خالصوووا ّلِل،متلجهوووا لوووه،مطيعا لتلجيهاته.ّبووو
م ا نسوان ا يف وول كلهو  وُيصورها.وُيدق ملضع ا؟سام  ومنشوأ الضخام .جسام  التبع  وضخام  األمان 

  عرف  اّلِل وا هتداء إىل انملسه،وااضلع ملشي ته ..
ملعجز،الووودال التناسووو  ذلوووك ا.ا يقووواع ختوووتم السلرة،فيتناسووو  بووود ها وختامهوووا،مع ملضووولعها واعاهها ّبوووذا

 بذاته على مصدر هذا الكتاب 
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 مكي ة وآياأها أربع وخمسون ( سور  سبإ34)

 أهم مو وعات السور  

 حك،وا عتقووواقان ابلل ،وا ميوووتلحيد اّللِ :ملضووولعات هوووذ  السووولرة املكيووو  هوووك ملضووولعات العقيووودة الرئيسوووي 
ان ميووبيان أن ا .لرئيسوي وإىل جلارها تصحي  بعخ القيم األساسوي  املتعلقو   لضولعات العقيودة ا.ابلبعة

موون  موون قوولة تعصووم وأنووه مووا. ووا قوولام احلكووم وا؟ووزاء عنوود اّللِ  -  األموولال و  األو ق  -والعموول الصوواحل 
 ذنه.بطا اّلِل وما من كفاع  عند  إ  إب

كرر وتت.قتووه ولطفووهمشللووه وقوال كيووز األكووث يف السوولرة علووى قضووي  البعووة وا؟ووزاء وعلووى إحانوو  علووم اّلِل و 
مون  ل السولرة كلوهوتظلول جو ا كارة يف السلرة إىل هاتني القضيتني امل ابطتوني بطور  منلع ،وأسواليه كوَّت

 البدء إىل النهاي .
 « ..َتْأتِيَونَُّكمْ لَ لى َوَريبِِ بَ :ُقلْ .  َشْتِيَنا السَّاَع ُ :ُرواَوقاَل الَِّذيَن َكفَ »:فعن قضي  البعة يقلل
َوالَّوِذيَن َسوَعْلا .ْغِفورَة  َورِْز   َكرمي  مَ ِ َك هَلُوْم اِت،أُوللَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِملُولا الصَّواحلِ »:وعن قضي  ا؟زاء يقلل

 « .. ِمْن رِْجز  أَلِيم  يف آايتِنا ُمعاِجزِيَن أُولِ َك هَلُْم َعذاب  
ْم ُكولَّ نَوبِِوُ ُكْم ِإذا ُموزِِقْوتُ لوى َرُجول  يوُ ُكْم عَ َوقواَل الَّوِذيَن َكَفوُروا َهوْل نَوُدلُ »:ويف ملضع آخر قريوه يف سويا  السولرة

لَن اِبهْلِخوورَِة يف اْلَعووذاِب َن   يُوْيِمنُووبَووِل الَّووِذي ِه ِجنَّوو  ف أَْم بِووُ َووزَّ   ِإنَُّكووْم َلِفووك َخْلوو   َجِديوود ف أَفْووَ ى َعلَووى اّللَِّ َكووِذاب  
 «.َوالضَّالِل اْلَبِعيدِ 

ا يكووذبلن لووذي كووانل ويوولرق عوودة مشوواهد للقياموو ،وما فيهووا موون شنيووه للمكووذبني ّبووا،ومن صوولر العووذاب ا
ىل بَوْعوخ  ِجوُع بَوْعُضوُهْم إِ ْم يَورْ ْنَد َرّبِِِ لُفلَن عِ َوَلْل َترى ِإِذ الظَّاِلُملَن َمْلقُ »:به،أو يشكلن يف وقلعه كهذا املشهد

 اْسوووووَتْكَثُوا لِلَّوووووِذيَن قووووواَل الَّوووووِذينَ .ُمْيِمِننيَ  ْم َلُكنَّوووووا أَنْووووووتُ َلْل :يَوُقووووولُل الَّوووووِذيَن اْسُتْضوووووِعُفلا لِلَّوووووِذيَن اْسوووووَتْكَثُوا.اْلَقْللَ 
وووبَوووَأحَنُْن َصوووَدْقانُكْم َعوووِن اهْلُووودى بَوْعوووَد ِإْذ جووواءَُكْمف :اْسُتْضوووِعُفلا ْضوووِعُفلا لِلَّوووِذيَن َوقووواَل الَّوووِذيَن اْستُ .نيَ  جُمْرِمِ ُتمْ ْل ُكنوْ
وووووا رَأَُوا وَ .َْنَْعوووووَل لَوووووُه أَْنداقا  وَ  اِبّللَِّ َنْكُفووووورَ  َبْل َمْكوووووُر اللَّْيوووووِل َوالنَّهووووواِر ِإْذ َشُْمُرونَنوووووا أَنْ :اْسوووووَتْكَثُوا َأَسوووووُروا النَّداَموووووَ  َلمَّ

 « ..كانُلا يَوْعَمُللَنف  َن ِإ َّ ماَزوْ َهْل اُْ .ِ  الَِّذيَن َكَفُروااْلَعذاَب،َوَجَعْلَنا اأْلَْغالَل يف أَْعنا
أُِخوُذوا ِموْن َمكوان  ال فَووْلَت وَ زِعُولا فَوَولَوْل تَورى ِإْذ فَ »:وتتكرر هذ  املشاهد وتتلزع يف السولرة وختوتم ّبوا كوذلك

ِذُفلَن اِبْلَغْيوِه ِموْن َمكوان  وا بِِه ِموْن قَوْبوُل َويَوْقوَقْد َكَفرُ وَ ِعيد ف َوَأىنَّ هَلُُم التَّناُوُش ِمْن َمكان  بَ .آَمنَّا بِهِ :َوقاُللا.َقرِيه  
نَوُهْم َوَبنْيَ ما َيْشتَوُهلَن َكما فُِعَل  َِْكيا ُْم كانُلا يف َككِ  إِ .ْن قَوْبلُ ِعِهْم مِ بَِعيد  َوِحيَل بَويوْ  «.رِيه  مُ وَّ

رُُج ِمْنها،َومووا يَوْنووزُِل ِم َومووا َحْوواأْلَرْ  ْعلَووُم مووا يَلِووُج يف يوَ »:وعوون قضووي  العلووم ا هلووك الشووامل يوورق يف مطلووع السوولرة
 « ..ِمَن السَّماِء َوما يَوْعرُُج ِفيها

ُل َذرَّة  ،  يَوْعووُزُب َعْنووُه ِمْثقووا اْلَغْيووهِ ْم عووا ِِ بَلى َوَريبِِ لَتَووْأتِيَونَّكُ :قُوولْ »:ويوورق تعقيبووا علووى التكووذيه  جووكء السوواع 
 « ..ُمِبني    يف ِكتاب   ِإ َّ  اأْلَْرِم،َو  َأْصَغُر ِمْن ذِلَك َو  َأْكَثُ يف السَّماواِت َو  يف 

ُم الْ :ُقلْ »:ويرق قرب ختام السلرة  « ..ُغُيلبِ ِإنَّ َريبِِ يَوْقِذُ  اِبحلَْ ِِ َعالَّ
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ْموووُد يف َولَوووُه احلَْ ِم، اأْلَرْ يف اِت َوموووا الَّوووِذي لَوووُه موووا يف السَّوووماو »ويف ملضووولع التلحيووود تبووودأ السووولرة ابحلمووود ّلِل 
 « ..اهْلِخرَِة َوُهَل احلَِْكيُم اْاَِبْيُ 

،  ِمووَزَعْمووُتْم  ِذينَ اْقُعلا الَّوو:قُوولِ »:ويتحووداهم موورات يف كووأن الشووركاء الووذين يوودعلوم موون قون اّللِ  ْن ُقوِن اّللَِّ
ُهْم مِ ِهما ِمْن كِ  ِفيمْ مَيِْلُكلَن ِمْثقاَل َذرَّة  يف السَّماواِت َو  يف اأْلَْرِم،َوما هلَُ  ،َوما َلُه ِمنوْ  « ..ْن َلِهْي  ْر  

يعوا  َُيُْشورُُهمْ  يوَوْلمَ وَ »:وتشْي اهلايت إىل عباقهتم للمالئك  وللجن وذلك يف مشهد من مشاهد القيامو  مُثَّ   مجَِ
ُكْم كانُلا يَوْعُبُدوَنف قاُللا:يَوُقلُل لِْلَمالِئَك ِ  كوانُلا يَوْعبُوُدوَن اْ؟ِونَّ   بَولْ .لُِينوا ِموْن ُقوِوِمْ وَ َك  أَنْوحَل ْبحانَ سُ :أَهُي ِء ِإايَّ

 «.َأْكثَورُُهْم ِّبِْم ُمْيِمُنلنَ 
َفوُع الشَّو»:وينفك موا كوانلا يظنلنوه مون كوفاع  املالئكو  هلوم عنود رّبوم َّتَّ  َّ ِلَموْن أَِذَن لَوُه،حَ ِعْنوَدُ  إِ  فاَع ُ َو  تَونوْ

 « ..ْلَكِبْيُ ااْلَعِلُك   َوُهلَ احلَْ َّ :قاَل َرُبُكْمف قاُللاماذا :ِإذا فُوزَِِع َعْن قُوُللِّبِْم قاُللا
ووا َقَضووفوَ »:ملتووه و ناسووب  عبوواقهتم للشوويانني توورق قصوو  سووليمان وتسووخْي ا؟وون لووه،وعجزهم عوون معرفوو  ْينا َلمَّ

ُْم َعلى َمْلتِوِه ِإ َّ َقابَّوُ  اأْلَْرمِ  حِل اْ؟ِوُن أَْن لَوْل كوانُلا يَوْعَلُمولَن َلمَّا َخورَّ تَوبَويوَّنَوفوَ .هُ  ِمْنَسوأَتَ َشُْكولُ  َعَلْيِه اْلَمْلَت ما َقهلَّ
 « ..اْلَغْيَه ما لَِبثُلا يف اْلَعذاِب اْلُمِهنيِ 

 « ..َدْيهِ  َو  اِبلَِّذي َبنْيَ يَ ا اْلُقْرآنِ َن ِّبذَ َلْن نُوْيمِ :َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا»:ويف ملضلع اللحك والرسال  يرق قلله
ووووووا كوووووواَن يَوعْ رِيووووووُد أَْن يَ ُجوووووول  يُ رَ مووووووا هووووووذا ِإ َّ :تُوْتلووووووى َعلَووووووْيِهْم آايتُنووووووا بَويِِنووووووات  قاُللا َوِإذا»:وقللووووووه بُووووووُد ُصوووووودَُّكْم َعمَّ
 « ..ِسْحر  ُمِبني   ِإْن هذا ِإ َّ :ا جاَءُهمْ َح ِِ َلمَّ ُروا لِلْ ما هذا ِإ َّ ِإْفك  ُمْفَ ى ،َوقاَل الَِّذيَن َكفَ :َوقاُللا.آاب ُُكمْ 

،َويَوْهوِدي ْيوَك ِموْن َربِِوَك ُهوَل احلَْ نْوزَِل إِلَ لَّوِذي أُ َويوَوَرى الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِعْلوَم ا»:هم بتقريور الولحك والرسوال ويرق علي َّ 
 « ..يَوْعَلُملنَ   النَّاِس  َولِكنَّ َأْكثَورَ .نَِذيرا  وَ ِس َبِشْيا  لِلنَّا َوما أَْرَسْلناَ  ِإ َّ َكافَّ   ».« .ِإىل ِصراِط اْلَعزِيِز احْلَِميدِ 

ُتْم بِووووِه  ِإانَّ ِ ووووا أُْرِسوووولْ :ُفلهووووا قوووواَل ُم َْ ر  ِإ َّ َومووووا أَْرَسووووْلنا يف قَوْريَوووو   ِمووووْن نَووووِذي»:ويف ملضوووولع تقريوووور القوووويم يوووورق قللووووه
بِ حَنُْن َأْكثَوُر أَْملا   َوأَْو قا  َوما حَنُْن  ُِ :َوقاُللا.كاِفُرونَ  َ  ِلَموْن َيشواُء َويَوْقوِدُر،َولِكنَّ الوِرِزْ  َريبِِ يَوْبُسُ  ِإنَّ :ُقلْ .نيَ َعذَّ

ْن آَمووووووَن َوَعِمووووووَل ِعْنووووووَدان زُْلفووووووى ِإ َّ َموووووو َقوووووورِِبُُكمْ توُ لَّوووووويِت َومووووووا أَْموووووولاُلُكْم َو  أَْو قُُكووووووْم ابِ .َأْكثَوووووووَر النَّوووووواِس   يَوْعَلُملنَ 
وووْعِ  ِ وووا َعِملُووولا َوُهوووْم يف الْ  ايتِنوووا ُمعووواِجزِيَن لَّوووِذيَن َيْسوووَعْلَن يف آَوا.آِمُنلنَ  اتِ ُغرُفوووصووواحِلا ،فَُأولِ َك هَلُوووْم َجوووزاُء الضِِ

 « ..أُولِ َك يف اْلَعذاِب حُمَْضُرونَ 
 وقصو .مو  اّللِ ن علوى نعقصو  آل قاوق الشواكري:ويضرب على هذا أمثل  من اللاقع التارحك يف هوذ  األرم

 عيد.عد والل شهلق للل وفيه مصدا  م.وما وقع هلي ء وهي ء.سبأ املتبطرين الذين   يشكرون
ت صوحلب   وييرال كلين،مهذ  القضااي اليت تعا؟ها السلر املكي  يف صلر كَّت،تعرم يف كل سلرة يف جموا

يف رقعووو   ال، ثالوجمووال عرضووها يف سووولرة سووبأ هووذ  هووول ذلووك اجملوو.منلع ،جديوودة علووى القلووه يف كووول مرة
ويف .لعظيموووو هلائلووو  اويف سووواح  احلشوووور ا.السوووماوات واألرم الفسوووويح ،ويف عوووا  الغيووووه اجملهووولل املرهوووولب

جيبو  لك التاري  عاهد من ذويف صحائ  التاري  املعللم  واجملهلل ،ويف مش.أعما  النفك املطلي  اللطيف 
 ق.ويف كل منها ميير مل  للقله البشري،ملقج له من الغفل  والضي  واهلمل .غريب 
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ا  ّلِل،وعلوى جمون آايت الى صحائفه وموا فيهوا موفمنذ افتتا  السلرة وهك تفت  على هذا الكلن اهلائل وع
مووا وَ ا يَوْنووزُِل ِمووَن السَّووماِء  ِمْنها،َومووَحْوورُجُ  يَوْعلَووُم مووا يَلِووُج يف اأْلَْرِم َومووا»:علمووه اللطيوو  الشووامل الوودقي  اهلائوول

 « ..يَوْعرُُج ِفيها
ووواَع ُ :َوقووواَل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا » َعْنوووُه ِمْثقووواُل َذرَّة  يف   ِِ اْلَغْيوووِه   يَوْعوووُزبُ يَونَُّكْم عوووالَتَوووْأتِ  بَلى َوَريبِِ :ُقلْ .  َشْتِينَوووا السَّ

 « ..ني   ِكتاب  ُمبِ  َّ يف السَّماواِت َو  يف اأْلَْرِم،َو  َأْصَغُر ِمْن ذِلَك َو  َأْكَثُ إِ 
َوموا َخْلَفُهوْم ِموَن  أَيْوِديِهمْ  ا بَونْيَ موأَفَولَوْم يوَوَرْوا ِإىل »:والذين يكوذبلن ابهلخورة يتهودقهم  حوداّ كلنيو  ضوخم 

ذلِووَك هَليَوو   ِلُكوولِِ  ِإنَّ يف .ا  ِمووَن السَّوماءِ ْيِهْم ِكَسووفْ  َعلَووالسَّوماِء َواأْلَْرِمف ِإْن َنَشووْأ َبِْسووْ  ِّبِووُم اأْلَْرَم أَْو ُنْسوقِ 
 « ..َعْبد  ُمِنيه  

 َو »:ملوا األعلوىهولب يف االغيوه املر والذين يعبدون من قون اّلِل مالئك  أو جنا يقفهوم وجهوا للجوه أموام 
َفُع الشَّفاَعُ  ِعْنَدُ  ِإ َّ ِلَمْن أَِذَن لَوهُ  َوُهَل اْلَعلِوُك .احلَْ َّ :ْمف قواُللامواذا قواَل َرُبُكو: قاُللا قُولُولِّبِمْ َع َعونْ َحَّتَّ ِإذا فُووزِِ .تَونوْ

 «..اْلَكِبْيُ 
يعووا  مُثَّ يَوُقوولُل ُشوورُُهْم مجَِ َم ُيَْ َويوَوولْ »:اربوو  واجملاقلوو أو يوولاجههم ابملالئكوو  يف سوواح  احلشوور حيووة   جمووال للمل 

ُكْم كانُلا يَوْعُبُدوَن .:لِْلَمالِئَك ِ   «.إخل.أَهُي ِء ِإايَّ
نطو  قلولّبم مام فطرهتم،وأمام مالذين يتهملنه اب ف اء أو أن به جن  يقفهم أ - -واملكذبلن لرسلل اّلِل 

ا أَِعُظُكْم ِبلاِحَدة  :ُقلْ »:نع بعيدا عن الغلاكك واملييرات املصط موا .تَوَفكَُّرواتوَ  َمثْو  َوفُوراقى مُثَّ ُقلُملا ّللَِّ أَْن توَ .ِإ َّ
 « ..ِديد  كَ َعذاب   ِإْن ُهَل ِإ َّ نَِذير  َلُكْم َبنْيَ يََديْ .ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ   

مللحيووووو  اييرات ه بتلوووووك املووووووهكوووووذا تطووووول  السووووولرة ابلقلوووووه البشوووووري يف تلوووووك اجملوووووا ت املتنلع ،وتلاجهووووو
 امللقظ .حَّت تنتهك  شهد عني  أخاذ من مشاهد القيام  كما أسلفنا ..

صوووْية جووول ت ق واوووري سووويا  السووولرة يف عووورم ملضووولعاهتا يف تلوووك اجملوووا ت وهوووحل تلوووك املوووييرات يف
فلاصول  ينهواه لويك بوإ  فإنو.متالحق  متماسك  ميكن تقسيمها إىل مخس  أكلاط لتيسْي عرضوها وكورحها

 وهذا هل نابع السلرة الذي مييزها ...هدقها هديدا ققيقا .
وتقوورر .بْيل احلكوويم اا،وهووىلنينيرةتبنينيدأ السنينيورة ابحللنينيد ّلّل،اةالنينيك ةنينيا يف السنينيلوات واةرض احمللنينيود يف اآل

ار وهكك إنكو.يهواا يعورج فعلمه الشامل الدقي  ملا يلج يف األرم وما حرج منها وموا ينوزل مون السوماء ومو
يف  نووووه مثقووووال ذرة يعووووزب ع ذين كفووووروا جملووووكء السوووواع  ورق اّلِل علوووويهم بتلكيوووود جمي هووووا،وعلم اّلِل الووووذي الوووو

 سووعلن يف آايتالووذين ي ليووتم جووزاء املوويمنني وجووزاء.السووماوات و  يف األرم و  أصووغر موون ذلووك و  أكث
ل ّلِل لنبيوووه هووواا أنوووزل مووو وتثبوووحل رأي أو  العلوووم احلقيقوووك الوووذين يشوووهدون أن.اّلِل معووواجزين،عن علوووم ققي 

عيود وهتودقهم ضوالل البوهكك عجه الذين كفروا من قضي  البعوة،وترق علويهم  ووم يف العوذاب وال.احل 
 خبس  األرم من هتهم أو إسقاط السماء كسفا عليهم ..

 وبذلك ينتهك الشلط األول.
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ة لوداوق خْي قولى كثوْي ،بتسوهلتفأما الشوط الثاين فيتناول  رفا من قصة آل داود الشا رين ّلّل على  ك
يعبودهم بعووخ  لوذين كواناغوْي متبطورين و  مسوتكثين،ومن هوذ  القوولى املسوخرة ا؟ون .وسوليمان إبذن اّللِ 

ا ال كوواقا مهينووليمان عموووقوود للوولا يعملوولن لسوو.وهم   يعلموولن الغيه.املشركني،ويسووتفتلوم يف أموور الغيووه
 ه مون نعويم  انلا فيوكووما  .قصو  سوبأ.عوكء قصو  البطر ويف مقابل قصو  الشوكر.بعد ملته وهم   يعلملن .

،وما كوان لوه علويهم مون بعولا الشويطانك أووم اتوذلو..« َفَجَعْلنواُهْم َأحاِقيوَة َوَمزَّْقنواُهْم ُكولَّ ُ َوزَّ    »:يشكرو 
 سلطان،لل  أوم أعطل  قياقهم رتارين  

ِلُكوولَن   ميَْ »وهوم .ون اّللِ آهلو  مون ق هنمويبنيدأ الشنيوط الثالنيث بتحنينيد  اةشنير ني أن ينيدعوا النيذين يزعلنينيو 
وووماواِت َو  يف اأْلَْرِم َوموووا هَلُوووْم ِفيِهمووووا ُهْم ِموووْن َلِهوووْي  ْر   َوموووا لَووووِموووْن ِكووو ِمْثقووواَل َذرَّة  يف السَّ وهووووم   ..« ُه ِمووونوْ

و   الراجوو اشوولع موور اّلِل ابفاملالئكوو  يتلقوولن أ -ولوول كووانلا موون املالئكوو   -ميلكوولن هلووم كووفاع  عنوود اّلِل 
واّلِل .األرمسووماوات و ويسووأهلم عمون يوورزقهم مون ال.يتحوديلن حووَّت يوزول عوونهم الفوزع وا رعووا  العميو  .

هووول الوووذي اّلِل،و  مث يفووولم أمووور  وأمووورهم إىل.مالوووك السوووماوات واألرم،وهووول الوووذي يووورزقهم بوووال كوووريك .
ّلِل ابحقووووولوم ذين يلوحوووووتم هوووووذا الشووووولط ابلتحووووودي كموووووا بووووودأ ،أن يووووورو  الووووو.يفصووووول فيموووووا هوووووم رتلفووووولن .

ُ اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ».كركاء  « ..َكالَّ َبْل ُهَل اّللَّ
 نيوملقوو  امل فوو،من نينيا والشنينيوط الرابنينيع والشنينيوط اخلنينياما يكاجلنينيان مكنينيا قضنينيية النينيوحي والرالنينيالة،وموقف م

،وهووك اءحلسوواب وا؟ز عليهووا ا مون كوول قعوولة،واعتزازهم  موولاهلم وأو قهووم ويقوورران القويم احلقيقيوو  الوويت يكوولن
تنلعو  م عدة مشواهد يفملكذبني ويعرضان مصائر امليمنني وا.قيم ا ميان والعمل الصاحل   األملال واألو ق

ملشووركني ااقة الضووالني كوو  موون عبووكمووا يتووثأ فيهووا املالئ.موون مشوواهد القياموو ،يتثأ فيهووا التووابعلن موون املتبلعني
الضووجيج يف  هلوولى وعوونايسووتلهملوا جموورقة عوون  ويوودعلهم بووني هووذ  املشوواهد إىل أن يرجعوولا إىل فطوورهتم..

،وليك بكواذب لوى اهلودىوهل   يطله إليهم أجرا ع.أمر هذا الرسلل الذي يندفعلن يف تكذيبه بال قليل
صوووووْية يقاعوووووات قوتنتهك السووووولرة إب.وحوووووتم كووووول مووووون الشووووولنني  شوووووهد مووووون مشووووواهد القيامووووو .و  جمنووووولن .

ُم اْلُغُيلبِ ِإنَّ َريبِِ يَوْقووِذُ  اِبحْلَوو:قُوولْ »:قليوو  ِإْن َضووَلْلحُل :ُقلْ .دُ ِدُئ اْلباِنووُل َومووا يُِعيووُ  َومووا يُوْبوو احْلَووجوواءَ :ُقلْ . ِِ َعووالَّ
ووا َأِضووُل َعلووى نَوْفِسووك َوِإِن اْهتَووَدْيحُل فَِبمووا يُوولِحك ِإَ َّ  يووإِ َريبِِ  فَِإ َّ ن مشوواهد موووختووتم  شووهد ..« ع  َقرِيووه  نَّووُه  َِ

 القيام  قصْي ااطى قلي عني .
 اهلن أنخذ بعد هذا العرم ا مجا  يف التفصيل ..و 

 [9إل   1اآليات :(34]سور  سبإ )الوحد  ا ول  : 

 حمد هللا أمال  عل  هللال شيء

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ بِ 
( يَوْعلَوُم 1ِة َوُهوَل احلَِْكويُم اْاَبِوُْي )احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َلُه موا يف السَّوماواِت َوموا يف اأْلَْرِم َولَوُه احْلَْموُد يف اهْلِخورَ } 

( َوقواَل الَّوِذيَن 2ما يَِلُج يف اأْلَْرِم َوما َحْرُُج ِمْنها َوما يَوْنزُِل ِمَن السَّماِء َوما يَوْعرُُج ِفيها َوُهَل الرَِّحيُم اْلَغُفولُر )
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ُكْم عووا ِِ اْلَغْيووِه   يَوْعووُزُب َعْنووُه ِمْثقوواُل َذرَّة  يف السَّووماواِت َو  يف َكَفووُروا   َشْتِينَووا السَّوواَعُ  قُووْل بَلووى َوَريبِِ لَتَووْأتِيَونَّ 
( لَِيْجزَِي الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّواحِلاِت أُول ِوَك 3اأْلَْرِم َو  َأْصَغُر ِمْن ذِلَك َو  َأْكَثُ ِإ َّ يف ِكتاب  ُمِبني  )

( َويوَووَرى 5َوالَّووِذيَن َسووَعْلا يف آايتِنووا ُمعوواِجزِيَن أُول ِووَك هَلُووْم َعووذاب  ِمووْن رِْجووز  أَلِوويم  ) (4 )هَلُووْم َمْغِفوورَة  َورِْز   َكوورمي  
( َوقواَل الَّووِذيَن 6)الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِعْلوَم الَّوِذي أُنْوزَِل إِلَْيووَك ِموْن َربِِوَك ُهوَل احْلَو َّ َويَوْهووِدي ِإىل ِصوراِط اْلَعزِيوِز احْلَِميوِد 

( أَفْوَ ى َعلَوى اّللَِّ َكوِذاب  7ُروا َهْل نَُدُلُكْم َعلى َرُجل  يُونَوبُِِ ُكْم ِإذا ُمزِِقْوُتْم ُكلَّ ُ َوزَّ   ِإنَُّكوْم َلِفوك َخْلو   َجِديود  )َكفَ 
 يوَوَرْوا ِإىل موا بَونْيَ أَيْوِديِهْم َوموا ( أَفَولَومْ 8أَْم بِِه ِجنَّ   َبِل الَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة يف اْلَعوذاِب َوالضَّوالِل اْلَبِعيوِد )

نَّ يف ذلِووَك َخْلَفُهوْم ِموَن السَّوماِء َواأْلَْرِم ِإْن َنَشووْأ َبِْسوْ  ِّبِوُم اأْلَْرَم أَْو ُنْسوِقْ  َعلَووْيِهْم ِكَسوفا  ِموَن السَّوماِء إِ 
 { (9هَليَ   ِلُكلِِ َعْبد  ُمِنيه  )

 لكل شيء حمد هللا وشمول علمه 2 - 1الدرس ا ول:

،الَِّذي َلُه ما يف السَّماواِت،َوما يف اأْلَْرِم،وَ » يَوْعَلُم موا يَلِوُج . اْاَِبْيُ هْلِخرَِة،َوُهَل احلَِْكيمُ اْمُد يف َلُه احلَْ احْلَْمُد ّللَِِّ
 « ..يُم اْلَغُفلرُ لرَّحِ ايها،َوُهَل ْعرُُج فِ يف اأْلَْرِم،َوما َحْرُُج ِمْنها،َوما يَوْنزُِل ِمَن السَّماِء،َوما يوَ 

لبعوة ل،واستبعاقهم  اهلخرةابتداء السلرة اليت تستعرم إكرا  املشركني ابّلِل،وتكذيبهم لرسلله،وككهم يف
لق يف وهول حممو -بشور هوي ء ال ولول   يقوم  مود  أحود مون -واّلِل حممولق لذاتوه .ابتداء ابحلمود ّللِ .والنشولر

 .الئ  اّللِ ااالئ  ولل كذ البشر عن سائر خ هذا اللجلق الذي يسب   مد ،وحمملق من كَّت
لسوماوات احود يف وما أل،ومع احلمود صوف  امللوك ملوا يف السوماوات وموا يف األرم فلويك ألحود معوه كوكء

 قضوووووي .عقيدةوهووووذ  هووووك القضووووي  األوىل يف ال.كوووول كوووووكء فيهمووووا .  -سووووبحانه  -واألرم موووون كوووور ،فله 
 عريخ.لك لشكء سلا  يف هذا الكلن الالتلحيد.واملالك لكل ككء هل اّلِل الذي   ما

نووه يف الوودنيا،أو كووانلا احدو   حَّت  وون. واحلموود املرتفووع موون عبوواق.احلموود الذايت..« َولَووُه احْلَْمووُد يف اهْلِخوورَةِ »
 يشركلن معه غْي  عن ضالل ،تتكش  يف اهلخرة،فيتمحخ له احلمد والثناء.

ويودبر أمور  اهلخرة  كم و   الدنيا ل كل ما يفعل  كم  ويصر احلكيم الذي يفع..« َوُهَل احلَِْكيُم اْاَِبْيُ »
  عميقوا ُيوي مال كامالوبكل أمر،وبكل تدبْي علما كا،اابْي الذي يعلم بكل ككء.اللجلق كله  كم  .

ِم،َومووا  يف اأْلَرْ ا يَلِووجُ يَوْعلَووُم موو»:ابألموولر.مث يكشوو  صووفح  موون صووحائ  علووم اّلِل،جماهلووا األرم والسووماء
 « ..ِمْنها،َوما يَوْنزُِل ِمَن السَّماِء،َوما يَوْعرُُج ِفيها َحْرُجُ 

ويقووو  ا نسوووان أموووام هوووذ  الصوووفح  املعروضووو  يف كلموووات قليلووو ،فإذا هووول أموووام حشووود هائووول عجيوووه مووون 
األكياء،واحلركات،واألحجام،واألككال،والصووووولر،واملعاين،واهلي ات،  يصوووووومد هلوووووا اايووووووال  ولووووول أن أهوووووول 

هتم كلهووا يتتبعوولن وُيصوولن مووا يقووع يف حلظوو  واحوودة، ا تشووْي إليووه اهليوو  ألعجووزهم األرم مجيعووا وقفوولا حيووا
تتبعه وإحصا   عن يقني  فكم من ككء يف هذ  اللحظ  اللاحدة يلج يف األرمف وكم مون كوكء يف هوذا 
اللحظ  حرج منهاف وكم من ككء يف هذ  اللحظ  ينزل من السماءف وكم من ككء يف هوذ  اللحظو  يعورج 

كووم موون كووكء يلووج يف األرمف كووم موون حبوو  ختتبووئ أو ختبووأ يف جنبووات هووذ  األرمف كووم موون قوقة   فيهوواف
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وموووون حشوووورة وموووون هاموووو  وموووون زاحفوووو  تلووووج يف األرم يف أقطارهووووا امل اميوووو ف كووووم موووون قطوووورة موووواء وموووون ذرة 
غوواز،ومن إكووعاع كهوورابء تنووودس يف األرم يف أرجائهووا الفسوويح ف وكووم وكوووم  ووا يلووج يف األرم وعوووني اّلِل 

وكم حرج منهاف كم من نبت  تنبث ف وكم من نبوع يفولرف وكوم مون بور كوان يتفجورف وكوم  عليه ساهرة   تنامف
وكووم موون مسووتلر ينكشوو ف وكووم موون حشوورة ختوورج موون بيتهووا املسووتلرف وكووم وكووم  ووا يوورى  موون غوواز يتصوواعدف

كوم مون نقطو  مطورف وكوم   وكوم  وا ينوزل مون السوماءف و ا   يرى،و ا يعلمه البشر و وا اهللنوه وهول كثوْيف
من كهاب تقهف وكم من كعاع حمر ،وكم من كوعاع منوْيف وكوم مون قضواء انفوذ ومون قودر مقودورف وكوم 

وكووم .وكم موون رز  يبسووطه اّلِل ملوون يشوواء موون عبوواق  ويقوودر ..موون رمحوو  تشوومل اللجوولق وختووا بعووخ العبيوود
 وكم  ا   ُيصيه إ  اّلِل.

رفووووه ا   يع ووومووون نبوووات أو حيووولان أو إنسوووان أو خلووو  آخووور  وكوووم  وووا يعووورج فيهووواف كوووم مووون نفوووك صوووواعد
ا  ن رو  مووون أرو ال .وكوووم مووووكوووم مووون قعووولة إىل اّلِل معلنووو  أو مستسووورة   يسووومعها إ  اّلِل يف ع ا نسوووانف

   يف هووذار وكووم موون رو  يوووكم موون ملووك يعوورج  موور موون رو  اّلِل..ااالئوو  الوويت نعلمهووا أو ْنهلهووا متلفوواة
سوومف وكووم اعدة موون جصووإ  اّلِل.مث كووم موون قطوورة خبووار صوواعدة موون  وور،ومن ذرة غوواز امللكوولت   يعلمووه 

 لحظو  اللاحودةا يف الملووكم  ا   يعلمه سلا ف  كم يف حلظ  واحدةف وأين يوذهه علوم البشور وإحصواءهم 
لوه يف  ك  ُيوي  ّبوذا  يو  العميوولل قضلا األعمار الطلال يف العد وا حصاءف وعلم اّلِل الشوامل اهلائول اللط

حل عوني سوكنات هووكل قلوه وموا فيوه مون نولااي وخولانر وموا لوه مون حركوات و .كل مكان ويف كل زمان .
 « ..َوُهَل الرَِّحيُم اْلَغُفلرُ »..اّلِل،وهل مع هذا يس  ويغفر 

 ل هوذا ااوانرفمث.لبشوراوإن آي  واحدة من القورآن كهوذ  اهليو  ملموا يولحك  ن هوذا القورآن لويك مون قولل 
صوووولر ن نبيعوووو  تموووو  حطوووور بطبيعتووووه علووووى قلووووه بشوووور ومثوووول هووووذا التصوووولر الكوووولين   قافووووع إليووووه الكوووولين 

ا لووويت   تشوووبههللجووولق  االبشوور،ومثل هوووذ  ا حانووو  ابللمسووو  اللاحووودة تتجلوووى فيهووا صووونعه اّلِل ابرئ هوووذا ا
 صنع  العبيد  

ء م يء الساعة الاي أنكرها الك ار وم اجا  المحسن والمسذي 5 - 3الدرس الثاني:

 فيها

فوروا نكوار الوذين كإال ُيكوك وبعد تقريور تلوك احلقيقو  يف تلوك الصولرة الرائعو  اللاسوع  املودى الفسويح  اجملو
 ينود لغيوه الوذي  ابالعلويم   جكء الساع  وهوم القاصورون الوذين   يعلمولن مواذا ذتويهم بوه الغود واّلِل هول

مووا قوودما يف  سووكء جووزاءليالقووك انسوون واملعوون علمووه كووكء يف السووماء و  يف األرم والسوواع    بوود منهووا 
يَوْعوُزُب َعْنوُه ِمْثقواُل  ُكْم،عوا ِِ اْلَغْيوِه، لََتْأتِيَونَّ  َريبِِ وَ بَلى :ُقلْ :  َشْتِينَوا السَّواَع ُ :َوقاَل الَّوِذيَن َكَفوُروا»:هذ  األرم

وووماواِت َو  يف اأْلَْرِم،َو  َأْصووووَغُر ِمووووْن ذلِوووَك َو  الَّووووِذيَن آَمنُوووولا  لَِيْجوووزِيَ . ِكتوووواب  ُمِبني   ِإ َّ يف ْكووووَثُ  أَ َذرَّة  يف السَّ
َك هَلُوْم َعوذاب  ِموْن رِْجوز  آايتِنا ُمعاِجزِيَن أُول ِ  َسَعْلا يف  ِذينَ َوالَّ .َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت أُولِ َك هَلُْم َمْغِفرَة  َورِْز   َكرمي  

 « ..أَلِيم  
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   النوووواس توووّلِل   افحكمووو  .عووودم إقراكهووووم حلكمووو  اّلِل وتقدير وإنكوووار الوووذين كفوووروا لآلخوووورة انكوووئ مووون 
كء سوو  يلقوى املسدى،ُيسن منهم من ُيسن ويسكء منهم من يسكء مث   يلقى انسون جوزاء إحسوانه،

ل مووون يووودر  فكووو.آلخرةلأنه يسوووتبقك ا؟وووزاء كلوووه أو بعضوووه :وقد أخوووث اّلِل علوووى لسوووان رسوووله.جوووزاء إسووواءته
ن عوروا حمجلبولن لوذين كفوولكون ا.ر  أن اهلخورة ضوروري  لتحقيو  وعود اّلِل وخوث  .حكم  اّلِل يف خلقه يد

 تلك احلكم .
ووواَع ُ »:ومووون مث يقللووولن قوووللتهم هوووذ  «  لَتَوووْأتِيَونَُّكمْ بَلى َوَريبِِ :قُووولْ »:ازمووواجفوووْيق علووويهم ميكووودا ..«   َشْتِينَوووا السَّ

لووك يتووأوللن لغيووه ومووع ذوهووم   يعلموولن ا -عليووه صووللات اّلِل  -..وصوود  اّلِل تعوواىل وصوود  رسوولل اّلِل 
لووه احلوو  عوون فقل ..« َغْيووهِ  الْ عووا ِِ »:واّلِل الووذي ييكوود جمووكء السوواع  هوول.علووى اّلِل،وازموولن  ووا   علووم هلووم بووه

 علم  ا هنالك وعن يقني.
ا القورآن   ى  ن هوذمث يعرم هذا العلم يف صلرة كلنيو  كواليت سوبقحل يف مطلوع السلرة،تشوهد هوك األخور 

رَّة  يف  ِمْثقوواُل ذَ  َعْنووهُ   يَوْعووُزبُ »:كوولن موون صوونع بشوور،ألن خيووال البشوور   ختطوور لووه عوواقة مثوول هووذ  الصوولري
 « ..ني   ِكتاب  ُمبِ  َّ يف السَّماواِت َو  يف اأْلَْرِم َو  َأْصَغُر ِمْن ذِلَك َو  َأْكَثُ إِ 

كووعر  ونثوور   م البشوورهلووا سووابق  يف كووال وإنه ليسووحل.إن نبيعوو  هووذا التصوولر ليسووحل بشووري :وموورة أخوورى نقوولل
 صولرو  يف هوذ يهلم أن فعندما يتحدّ البشر عن مشلل العلم وققته وإحانته   حطر على اب.على السلاء

َك َو  ِم َو  َأْصووَغُر ِمووْن ذلِوو يف اأْلَرْ واِت َو   يَوْعووُزُب َعْنووُه ِمْثقوواُل َذرَّة  يف السَّووما»:الصوولرة الكلنيوو  العجيبوو 
 .. ...«ْكَثُ أَ 

 ،سووبحانه،الذيل اّللِ فه.ولسووحل أعوور  يف كووالم البشوور اعاهووا إىل مثوول هووذا التصوولر للعلووم الوودقي  الشووامل
لمني صووولر املسووويصوو  نفسه،ويصووو  علموووه، ا يعلوووم موون األوصوووا  الووويت   ختطووور للبشوور  وبوووذلك يرفوووع ت

 ل حال.ة على ك هلهم الذي يعبدونه فيعرفلنه بصفته يف حدوق ناقتهم البشري  اندوق
مثقوال ذرة  و  ينود عنوه،ءقيود كول كوكيأنوه علوم اّلِل الوذي « ِإ َّ يف ِكتاب  ُمِبني  »:وأقرب تفسْي لقلله تعاىل

 يف السماوات و  يف األرم،و  أصغر من ذلك و  أكث.
إىل عهود قريوه  - معروفوارة كوان والوذ.«كَ َو  َأْصوَغُر ِموْن ذلِو.ِمْثقواُل َذرَّة  .»:ونق  أمام لفت  يف قلله تعواىل

رة،وهل صووغر موون الووذأأن هنووا  مووا هوول  -بعوود هطوويم الووذرة  -فاهلن يعوور  البشوور .أوووا أصووغر األجسووام -
 ن أسوورار صووفتها يشوواء موومووجزي اهتووا الوويت   تكوون يف حسووبان أحوود يلمووذا   وتبووار  اّلِل الووذي يعلووم عبوواق  

   صوووووغْية و  لموووووه الوووووذي   تنووووود عنوووووهومووووون أسووووورار خلقوووووه عنووووود موووووا يشووووواء.جمكء السووووواع  حتموووووا وجزما،وع
َعْلا يف آايتِنوووووا َوالَّوووووِذيَن َسووووو.ْز   َكرمي  ِفووووورَة  َورِ ْم َمغْ أُولِ َك هَلُووووو.لَِيْجوووووزَِي الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا َوَعِملُووووولا الصَّووووواحِلاتِ »:كبوووووْية

 .. «ُمعاِجزِيَن،أُولِ َك هَلُْم َعذاب  ِمْن رِْجز  أَلِيم  
لا نوووووولا وعملوووووودير يف االوووووو  لتحقيوووووو  ا؟ووووووزاء احلوووووو  للووووووذين آموهنا  تقوووووو.فهنووووووا  حكموووووو  وقصوووووود وتوووووودبْي

 الصاحلات،وللذين سعلا يف آايت اّلِل معاجزين ..
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« ْز   َكورمي  رِ »طوااي وهلوم مونهم مون خ ملوا يقوع« َمْغِفورَة  »فأما الذين آمنلا وحققلا إميواوم ابلعمول الصواحل فلهوم 
ز  مون رز  ر للصو ،وهل اعون نعويم اهلخورة ّبوذا والرز  اكء ذكر  كثْيا يف هذ  السلرة،فناسوه أن يعوث 

 اّلِل على كل حال.
والرجز هوول .ب وسووي هوأمووا الووذين سووعلا ابذلووني جهوودهم للصوود عوون آايت اّلِل،فلهووم عووذاب موون ألوويم العووذا

  اّلِل تحقووو  حكموووجزاء اجتهووواقهم ومعووواجزهتم وكووودهم يف سوووبيل السووولء  وّبوووذا وذلوووك ت.العوووذاب السوووِكء
 اليت ازملن  وا   شتيهم وهك   بد أن عكء ..وتدبْي ،وحكم  الساع  

وهووول عوووا   -  جملي هووواوشكيووود اّللِ  -وهوووك غيوووه مووون غيوووه اّلِل  -و ناسوووب  جوووزمهم  ن السووواع    شتووويهم 
يووودركلن « ْلوومَ ِذيَن أُوتُوولا اْلعِ الَّوو»مووا أموور  ربووه بتبليغوووه موون أمرهووا يقوورر أن  - -وتبليوو  رسوولل اّلِل  -الغيووه 

 ن ما جاء  من ربه هل احل  وأنه يهدي إىل نري  العزيز احلميد :ويشهدون  
 « ..زِيِز احْلَِميدِ يَوْهِدي ِإىل ِصراِط اْلعَ  احلَْ َّ،وَ َك ُهلَ َويَوَرى الَِّذيَن أُوتُلا اْلِعْلَم الَِّذي أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِِ »

 ذا القوورآن هووولّبم أن هوويعلموولن موون كتووا وقوود ورق أن املقصوولق ابلووذين أوتوولا العلووم هووم أهوول الكتاب،الووذين
 احل ،وأنه يقلق إىل صراط العزيز احلميد.

ي قبيوول،يرون يوول وموون أجفالووذين أوتوولا العلووم يف أي زمووان ويف أي مكووان،من أي .وجمووال اهليوو  أكووث وأمشل
 ال.فتل  لاجيموالقرآن كتاب «  اْلِعْلمَ »هذا مَّت ص  علمهم واستقام واستح  أن يلص   نه 

ذا  كيوان هووهل يكش  عون احلو  املسوتكن يف.من احل  ما يكش  عن نفسه لكل ذي علم صحي  وفيه
 وهل أصد  ترمج  وصفي  هلذا اللجلق وما فيه من ح  أصيل..اللجلق كله

لق واختوار  للبشور ي أراق  لللجوملونهج الوذاوصراط العزيز احلميد هول ..« َويَوْهِدي ِإىل ِصراِط اْلَعزِيِز احْلَِميدِ »
ذا أقووودار هووو وهل النووواملس الوووذي يهووويمن علوووى.  خطووواهم موووع خطوووى هوووذا الكووولن الوووذي يعيشووولن فيوووهلينسووو

ذا هوووحركتهووا عوون   نظامهووايفالكوولن كلووه، ا فيووه موون احليوواة البشووري  الوويت   تنفصوول يف أصوولها ونشووأهتا،و  
 الكلن وما فيه ومن فيه.

 القاتوووه وقيموووهوابطوووه وعلر لللجووولق ور يهووودي إىل صوووراط العزيوووز احلميووود  وووا ينشووو ه يف إقرا  املووويمن مووون تصووو
قيو  مشوي   يف ه -ا وهول معهو -ومكان هذا ا نسان منه،وقور  فيوه وتعواون أجوزاء هوذا الكولن مون حللوه 

 للجلق.اّلِل وحكمته يف خلقه وتناس  حركات ا؟ميع وتلافقها يف ا عا  إىل ابرئ ا
قاعوات يمتفق  موع ا ته علوى أسوك سوليم ،ويهدي إىل صراط العزيز احلميد بتصحي  منهج التفكْي،وإقام

اصوه ذا الكولن وخل نبيع  هو الكلني  على الفطرة البشري   ية ييقي هذا املنهج ابلفكر البشري إىل إقرا 
 ّبا،والتجاوب معها بال عداء و  اصطدام و  تعلي . ا ستعان  وقلانينه،و 

 ي .؟ماع  البشر اناس  مع فرق للتجاوب والتويهدي إىل صراط العزيز احلميد  نهجه ال بلي الذي يعد ال

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3543 

عمووور هووووذا ئووو  الووويت تموووع جمملعووو  ااال -أفوووراقا ومجاعوووات  -ويعووود ا؟ماعووو  البشوووري  للتجووواوب والتناسووو  
لووك يف ذكوول .يووه .فالكوولن  ويعوود هووذ  ااالئوو  كلهووا للتجوواوب والتناسوو  مووع نبيعوو  الكوولن الووذي تعوويا 

 بسان  ويسر ولني.
و  حياتووه نسووان ولوور احلميوود  ووا فيووه موون نظووم وتشووريعات مسووتقيم  مووع فطوورة ا ويهوودي إىل صووراط العزيووز 

ال يشوووذ عنهوووا االئووو  فووواومعاكوووه األصيل ،متناسوووق  موووع القووولانني الكليووو  الووويت هكوووم بقيووو  األحياء،وسوووائر 
 وهل أم  من هذ  األمم يف نطا  هذا الكلن الكبْي..ا نسان بنظمه وتشريعاته

اط،العار  ال  الصوور الدليل الووذي وضووعه خووال  ا نسووان وخوو. هووذا الصووراطإن هووذا الكتوواب هوول الوودليل إىل
ن وضوع مولى قليول وإنك لتكلن حسن الطالع وأنحل تقلم برحل  يف نري  لل حصلحل ع.بطبيع  هذا وذا 

  فكي   نشئ الطري  ومنشئ السالك يف الطري ف .املهندس الذي أنشأ هذا الطري 
 ا وإنكار الك ار للبمثالرد عل  اساغرا 8 - 7الدرس الرابع:

ي ذا األمر،الوذبالغو  هلووبعد هذ  اللمس  امللقظ  امللجه  يستأن  حكاي  حديثهم عن البعة،وقهشتهم ال
 ،أو يفو يريوه عجيوهيرونه عجيبا غريبا،  يتحدّ به إ  من أصابه نائ  من ا؟ن،فهول يتفول  بكول غ

 الكذب ويقلل  ا   ميكن أن يكلن.
ك َخْلو   َجِديود   أَفْوَ ى َعلَوى  ُ َوزَّ   ِإنَُّكوْم َلِفوقْوُتْم ُكولَّ ذا ُمزِِ َهْل نَُدُلُكْم َعلى َرُجل  يُونَوبُِِ ُكْم إِ :َفُرواَوقاَل الَِّذيَن كَ »

 .« .َوالضَّالِل اْلَبِعيدِ   اْلَعذابِ ِخرَِة يف اّللَِّ َكِذاب  أَْم بِِه ِجنَّ  ف َبِل الَِّذيَن   يُوْيِمُنلَن اِبهْل 
 لقائوول ّبووا يفاموون أموور  فيعجبلن النوواس.ا احلوود موون ا سووتغراب والوودها كووانلا يقووابللن قضووي  البعووةإىل هووذ

ِفووك َخْلوو   لَّ ُ َووزَّ   ِإنَُّكووْم لَ زِِقْوُتْم ُكوو ِإذا ُمووَهووْل نَووُدُلُكْم َعلووى َرُجوول  يُونَوبِِووُ ُكمْ »:أسووللب حوواق موون الووتهكم والتشووهْي
لت م بعوود املووإنك:  بقوولل مسووتنكر بعيوود،حَّت ليقووللهوول نوودلكم علووى رجوول عجيووه غريووه،ينط« َجِديوود ف

وا سوتنكار التعجيه،والبلى والتمز  الشديد ختلقلن من جديود،وتعلقون لللجولقف  وميضولن يف العجوه و 
إ  كووواذب  -م بوووزعمه -لكوووالم ثووول هوووذا امفموووا يقووولل ..« أَفْوووَ ى َعلَوووى اّللَِّ َكوووِذاب  أَْم بِوووِه ِجنَّووو  ف»:والتشوووهْي

قولل يا كلوهف ألنوه   و  هوذما   يقله،أو مسته ا؟ن فهل يهوذي أو ينطو  ابلعجيوه الغريوه يف ي على اّللِ 
العجيبووو   ظووورون هوووذ إنكوووم سوووتخلقلن خلقوووا جديووودا  وفووويم العجوووه وهوووم قووود خلقووولا ابتوووداءف إووووم   ين:هلم

ولكنهم .  ا؟ديووودولووول قووود نظروهوووا وتووودبروها موووا عجبووولا أقىن عجوووه للخلووو.عجيبووو  خلقهوووم األول.اللاقع 
ِمنُوولَن ِذيَن   يُويْ ِل الَّووبَوو»:ومن مث يعقووه علووى تشووهْيهم وتعجيووبهم تعقيبووا كووديدا مرهوولاب.ضوواللن   يهتوودون

 « ..اِبهْلِخرَِة يف اْلَعذاِب َوالضَّالِل اْلَبِعيدِ 
وقووود يكووولن املقصووولق ابلعوووذاب الوووذي هوووم فيوووه عوووذاب اهلخرة،فهووول لتحققوووه كوووأوم واقعووولن فيوووه،وقلعهم يف 

مع  أن الوووذين   .وقووود يكووولن هوووذا تعبوووْيا عووون معووو  آخووور.لوووذي   يرجوووى معوووه اهتوووداء .الضوووالل البعيووود ا
فالووذي يعوويا بووال عقيوودة .وهك حقيقوو  عميق .ييمنولن ابهلخوورة يعيشوولن يف عووذاب كمووا يعيشوولن يف ضووالل
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  أمول لوه و  رجواء يف نصوف  و  عودل و  جوزاء و  عولم عموا يلقوا  .يف اهلخرة يعيا يف عذاب نفسوك
 ياة.يف احل

ة،ويلاّبوووووا اء اهلخر ويف احليووووواة ملاقووووو  وابوووووتالءات   يقووووولى ا نسوووووان علوووووى ملاجهتهوووووا إ  ويف نفسوووووه رجووووو
يع فيوه ر،الذي   تضوا  اهلخوإ  ابتغاء وجه اّلِل والتطلع إىل رضا  يف ذلك الع.للمحسن وعقاّبا للمسىء

رم ذت ّبوا يف األ ماوات أوصغْية و  كبْية وإن تكن مثقال حب  من خرقل فوتكن يف صوخرة أو يف السو
يعيا .لعويا يف الضواليذاب كما والذي ُيرم هذ  النافذة املضي   الندي  املرُي  يعيا و  ريه يف الع.اّللِ 

يف  لووذي لقيووهافيهمووا وهوول حووك علووى هووذ  األرم قبوول أن يلقووى عووذاب اهلخوورة جووزاء علووى هووذا العووذاب 
 القلوووه،وهري   إبخوووالص ملووون يسوووتحقهما مووون عبووواققنيوووا   إن ا عتقووواق ابهلخووورة رمحووو  ونعمووو  يهبهموووا اّللِ 

خورة  ييمنولن ابهلالوذين   وأرج  أن هذا هل الذي تشْي إليه اهلي ،وهك عمع على.احل ،والرغب  يف اهلدى
 بني العذاب والضالل البعيد.

 أهديد منكري البمث بالمااا والخسف 9الدرس الخامس:

 وللولا - لول كواء اّللِ  -شوهد كولين يصولر هلوم أنوه واقوع ّبوم هي ء املكذبلن ابهلخرة يلقظهم بعن  على م
بَوونْيَ  ْوا ِإىل موواْم يوَوورَ أَفَولَوو»:مشووهد األرم ختسوو  ّبووم والسووماء تتسوواق  قطعووا علوويهم.هووم يف ضووالهلم البعيد

ووووماِء َواأْلَْرِمف ِإْن َنَشووووْأ بَْ   ِكَسووووفا  ِمووووَن ِقْ  َعلَووووْيِهمْ َم،أَْو ُنْسووووُم اأْلَرْ ِسووووْ  ِّبِووووأَيْووووِديِهْم َومووووا َخْلَفُهووووْم ِمووووَن السَّ
 « ..ِإنَّ يف ذِلَك هَليَ   ِلُكلِِ َعْبد  ُمِنيه  .السَّماءِ 

كوووول   هلقة علووووىوهوووول مشووووهد كوووولين عنيوووو ،منتزع يف اللقووووحل ذاتووووه موووون مشوووواهداهتم أو موووون موووودركاهتم املشوووو
  يقوع السوماء وسوقلط قطوع مون.وترويه القصا والورواايت أيضا.حال.فخس  األرم يقع ويشهد  الناس

تولقج  اللمسو  فهوذ .وهم رأوا كوي ا مون هوذا أو  عولا عنه.كذلك عند سقلط الشوهه وحودّو الصولاع 
ذ  هووخووذهم بووه يف ذّلِل أن والعذاب أقوورب إلوويهم لوول أراق ا.الغفوواة الغافلني،الووذين يسووتبعدون جمووكء السوواع 

ني أيووديهم بووا موون وواألرم قبوول قيووام السوواع .ميكن أن يقووع ّبووم موون هووذ  األرم وهووذ  السووماء الوويت اوود
القوولم  كوور اّلِل إ ذموون م و .وموون خلفهم،حميطوو  ّبم،وليسووحل بعيوودة عوونهم بعوود السوواع  املغيبوو  يف علووم اّللِ 

 الفاسقلن.
قلط ظوو  أو سووويف هووذا الووذي يشووهدونه موون السووماء واألرم،والووذي يتلقووع موون خسوو  األرم يف أيوو  حل

  يضول ..« يوه  َعْبود  ُمنِ  ِلُكولِِ  نَّ يف ذلِوَك هَليَو   إِ »:يف هذا آيو  للقلوه الوذي يرجوع ويثولب.قطع من السماء
 ذلك الضالل البعيد ..
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 [21إل   10اآليات :(34]سور  سبإ ):الوحد  الثانية

 لقطات من قصة داود وسليمان وسبأ  

َموْل سوابِغات  َوقَودِِْر يف ( أَِن اعْ 10 احْلَِديوَد )لَنَّوا لَوهُ أَ طَّْْيَ وَ َوَلَقْد آتَوْينا قاُوَق ِمنَّا َفْضال  اي ِجباُل أَوِِيب َمَعُه َوال} 
نا لَوُه ْهر  َوَأَسولْ َكوُسوَلْيماَن الورِِيَ  غُوُدُوها َكوْهر  َوَرواُحهوا ( َولِ 11السَّْرِق َواْعَمُللا صواحِلا  ِإيِنِ ِ وا تَوْعَملُولَن َبِصوْي  )

ُهْم َعووْن أَْمووران َوَمووْن يَووِز  َربِِووهِ  نْيَ يََديْووِه إبِِْذنِ َعوونْيَ اْلِقطْووِر َوِمووَن اْ؟ِوونِِ َمووْن يَوْعَمووُل بَوو ووِعِْي نُ ْغ ِموونوْ ِذقْووُه ِمووْن َعووذاِب السَّ
 ُكووْكرا  اِسوويات  اْعَملُوولا آَل قاُوقَ َوقُووُدور  ر  ْ؟َلابِ ( يَوْعَملُوولَن لَووُه مووا َيشوواُء ِمووْن حَمارِيووَه َوَاايِيووَل َوِجفووان  َكووا12)

ووو وووا َقَضوووْينا َعَلْيوووِه اْلَمووو13ُكلُر )َوقَِليووول  ِموووْن ِعبووواِقَي الشَّ ُوووْم َعلوووى َمْلتِووو( فَوَلمَّ ابَّوووُ  اأْلَْرِم َشُْكوووُل ِه ِإ َّ قَ ْلَت موووا َقهلَّ
ووا َخوورَّ تَوبَويوَّنَووحِل اْ؟ِووُن أَْن لَووْل كووانُلا يَوْعلَ  َلَقووْد كوواَن  (14ِهوونِي )ِبثُوولا يف اْلَعووذاِب اْلمُ لَ ْلَغْيووَه مووا ُموولَن اِمْنَسووأَتَُه فَوَلمَّ

( 15نَيِِبَو   َوَرب  َغُفولر  ) َواْكُكُروا َلُه بَوْلَدة   ِ  َربُِِكمْ ْن رِزْ مِ َبإ  يف َمْسَكِنِهْم آيَ   َجنَّتاِن َعْن ميَِني  َومِشال  ُكُللا ِلسَ 
ْلناُهْم ِ َ     َوأَيْول  َوَكوْكء  ِموْن ِسوْدر  قَِليول  ُكول  مَخْوتَونْيِ َذوايَتْ أُ ْيِهْم َجنوَّ نوَّتَووفََأْعَرُضلا فََأْرَسْلنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوبَدَّ

وونَوُهْم َوبَوونْيَ اْلُقوَرى الَّوويِت ابرَْكنووا فِ ( َوجَ 17)( ذلِوَك َجَزيْنوواُهْم ِ ووا َكَفوُروا َوَهووْل ُْنووازِي ِإ َّ اْلَكُفوولَر 16) يهووا َعْلنوا بَويوْ
َفقوواُللا َربَّنووا ابِعووْد بَوونْيَ َأْسووفاران َولََلُموولا  (18ِمنِوونَي )مووا  آَوأايَّ قُوورى  لوواِهرَة  َوقَوودَّْران ِفيَهووا السَّووْْيَ ِسووْيُوا ِفيهووا لَيوواِ َ 
َوَلَقوْد َصودََّ   (19 )ت  ِلُكلِِ َصوبَّار  َكوُكلر  ذِلَك هَلاي نَّ يف أَنْوُفَسُهْم َفَجَعْلناُهْم َأحاِقيَة َوَمزَّْقناُهْم ُكلَّ ُ َزَّ   إِ 

 َلُه َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطان  ِإ َّ لِنَوْعَلَم َموْن يوُوْيِمُن ( َوما كانَ 20)ِمِننَي ُعلُ  ِإ َّ َفرِيقا  ِمَن اْلُميْ َعَلْيِهْم ِإبِْليُك لَنَُّه فَاتوَّبوَ 
 { (21ِفيج  )حَ اِبهْلِخرَِة ِ َّْن ُهَل ِمْنها يف َككِ  َوَرُبَك َعلى ُكلِِ َكْكء  

خلقووا   و بوواق  قوولى  اّلِل ملوون يشوواء موون عُيوولي هووذا الشوولط صوولرا موون الشووكر والبطوور وصوولرا موون تسووخْي 
ذ  الصوولر خووالل هوو وتتكشوو  موون.ولكن قوودرة اّلِل ومشووي ته   يقيوود ا مووألل  البشر.تسووخر عوواقة للبشوور

هووم عوون و م الغيووه وتلووك حقووائ  عوون الشوويانني الووذين كووان يعبوودهم بعووخ املشووركني،أو يطلبوولن عنوودهم علوو
 الغيه حمجلبلن.

ا يعطيووه موون ان إ  مووّبووا الشوويطان علووى ا نسووان،وما لووه عليووه موون سوولط وعوون أسووباب الغلايوو  الوويت يتسوول 
 نفسه ابختيار .

 يوووه ا؟وووزاء يفنووواللا علوعووون تووودبْي اّلِل يف كشووو  موووا هووول مكنووولن مووون عمووول النووواس وبوووروز  يف صووولرة واقعووو  لي
 اهلخرة.وبذكر اهلخرة ينتهك هذا الشلط كما انتهى الشلط األول يف السلرة ..

 فضل هللا عل  نبيه داود 11 - 10الدرس ا ول:

،َوَقدِِْر يف  ُه احْلَِديووووَد أَِن اْعَموووولْ أَلَنَّووووا لَوووووَ .طَّْْيَ اي ِجبوووواُل أَوِِيب َمَعووووُه َوال.َوَلَقووووْد آتَوْينووووا قاُوَق ِمنَّووووا َفْضووووال   » سووووابِغات 
 « ..ِإيِنِ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي  .السَّْرِق،َواْعَمُللا صاحِلا  

والسووويا  ..« د  ُمِنيوووه  لِِ َعْبوووِإنَّ يف ذلِوووَك هَليَووو   ِلُكووو»:خوووتم بوووذكر  الشووولط األولوقاوق عبووود منيه،كالوووذي 
بواُل اي جِ »:الفضول بوني هوذامث ي.يعقه بقصته بعد تلك ا كارة ويقدم هلا بوذكر موا آ   اّلِل لوه مون الفضول

 « ..أَوِِيب َمَعُه َوالطَّْْيَ 
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يال خارقووا يف ا؟مووال كووان يرتوول بووه مزامْي ،وهووك تسووابي  وتووذكر الووروااي أن قاوق عليووه الِسووالم أويت صوول  مجوو
ويف الصووحي  عوون َعْبووِد هللِا بْووِن بُوَريْووَدَة،َعْن .مووا اّلِل أعلووم بصووحته« العهوود القوودمي»قينيوو ،ورق منهووا يف كتوواب 

َلَقوْد أُويتَ َهوَذا :يَوْقورَأُ َوُيَصولِِك قَالَ َقَخوَل اْلَمْسوِجَد،فََأَخَذ بِيَوِدي فَوَدَخْلحُل َمَعوُه،فَِإَذا َرُجول  أَبِيِه،أَنَّ َرُسولَل هللِا 
اَي َرُسولَل هللِا فَوُأْخِثُُ  :قُوْلحلُ :ِمْزَمار ا ِموْن َموزَاِمِْي آِل َقاُوَق َوِإَذا ُهوَل َعْبوُد هللِا بْوُن قَووْيك  أَبُول ُملَسوى اأَلْكوَعرُِي،قَالَ 

 .1975 َْ تَوَزْل ِ  َصِديق ا:فَوَقالَ .فََأْخَثْتُُه :ف قَالَ 
ووَع َرُسوولُل اّللَِّ وَعوو َلَقووْد أُوتِووَى َهووَذا ِمْزَمووار ا ِمووْن َمووزَاِمِْي آِل » قِوورَاَءَة َأىِب ُملَسووى فَوَقوواَل  --ْن َعاِئَشووَ  قَالَووحْل  َِ

 .1976«َقاُوَق َعَلْيِه السَّاَلُم 
ن حه أيف تسوابي ي  والتجورقأنوه قود بلو  مون الشوفاف -عليوه الِسوالم  -واهلي  تصلر من فضل اّلِل علوى قاوق 

ِجعوووحل معوووه ابرئوووه ور و انزاحوووحل احلجوووه بينوووه وبوووني الكائنوووات فاتصووولحل حقيقتهوووا  قيقتوووه،يف تسوووبي  ابرئهوووا 
  واحووودة ّلِل صووولابا؟بوووال والطوووْي،إذ   يعووود بوووني وجووولق  ووجلقهوووا فاصووول و  حووواجز،حني اتصووولحل كلهوووا 

إىل  ن وترتوود كلهووا وكووائمباكوورة تنووزا  معهووا الفوولار  بووني نوولع موون خلوو  اّلِل ونوولع،وبني كووائن موون خلوو  اّللِ 
تسوووبيحها  تجووواوب يفحقيقتهوووا اللدنيووو  اللاحووودة،اليت كانوووحل تغشوووى عليهوووا الفلاصووول والفووولار  فوووإذا هوووك ت
  بفضول مون إغهوا أحود للخوال ،وتتالقى يف نعمو  واحودة،وهك قرجو  مون ا كورا  والصوفاء والتجورق   يبل

ا فيوه وكول مواللجلق،وكول  يهوا ّبوذادني  اليت يلتقك فاّلِل،يزي  عنه حجاب كيانه املاقي،ويرق  إىل كينلنته الل
 من فيه بال حلاجز و  سدوق.

لطْي،وعواوب ا؟بوال وا يرتل مزامْي  وميجد خالقوه،رِجعحل معوه -عليه الِسالم  -وحني انطل  صلت قاوق 
يتوذوقها     حظوات عجيبوإووا للو .الكلن بتلك ال انيم الساري  يف كيانه اللاحد،املتجه  إىل ابرئه اللاحد .

 إ  من عند  ّبا خث،ومن جرب نلعها ولل يف حلظ  من حياته  
ان خارقوو  كوودو أن األموور  لسوويا  يبووويف لوول هووذا ا.وهوول نوور  آخوور موون فضوول اّلِل عليووه«.َوأَلَنَّووا لَووُه احْلَِديوودَ »

 ليسحل من مألل  البشر.
 معجوزة يلووني -  أعلومواّللِ  -ان فلوم يكون األمور أمور تسوخني احلديود حوَّت يلوني ويصوب  قوابال للطر ،إ وا كو

مون اّلِل  خني يعود فضواليود ابلتسووإن كان جمرق اهلداي    نو  احلد.ّبا احلديد من غْي وسيل  اللني املعهلقة
رجووووو  علوووووى يوووووذكر.ولكننا إ وووووا نتوووووأير جووووول السووووويا  ولاللوووووه وهووووول جووووول معجزات،وهوووووك لوووووالل خووووولار  خا

عليوه  -قبل قاوق  ا كانحل تعملروي أو.عوالسابغات الدرو «.لسَّْرقِ أَِن اْعَمْل سابِغات  َوَقدِِْر يف ا»املألل .
نعها رقووائ  اوق أن يصووفأهلم اّلِل ق.الدرع صووفيح  واحوودة،فكانحل تصووله ا؟سووم وتثقلووه.صووفائ  -الِسووالم 

قووائ  لتكوولن هووذ  الر  متداخلوو  متملجوو  لينوو  يسووهل تشووكيلها وهريكهووا  ركوو  ا؟سووم وأموور بتضوويي  تووداخل
 وهل التقدير يف السرق..منها الرما  حمكم    تنفذ

                                                 
 صحي  23421( 32303[ )641/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ]-1975
 ( صحي  1029[)156/ 4املكنز ] -سنن النسائك-1976
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..  « ْعَملُولَن َبِصووْي  يِنِ ِ ووا توَ حِلا  إِ َواْعَملُوولا صوا»:وكوان األمور كلووه إهلاموا وتعليمووا مون اّلِل.وخلنووه قاوق وأهلوه
نووه ه،فال يفلوحل مازي عليوويف الودروع وحودها بوول يف كول مووا تعملولن مووراقبني اّلِل الوذي يبصوور موا تعملوولن واو

 ه بصْي ..واّلِل ب،ككء
 من مأاهر قو  سليمان ومقامه 14 - 12الدرس الثاني:

 الووورِِيَ  ِلُسوووَلْيمانَ وَ  »:  أخووورىفأموووا سوووليمان فقووود آ   اّلِل أفضوووا -عليوووه الِسوووالم  -ذلوووك موووا آ   اّلِل قاوق 
،َوَأَسْلنا لَوُه َعونْيَ اْلِقطْوِر،َومِ  ُهْم .ْذِن َربِِوهِ َموُل بَونْيَ يََديْوِه إبِِ عْ نِِ َموْن يوَ َن اْ؟ِوُغُدُوها َكْهر  َوَرواُحها َكْهر  َوَمْن يَوزِْغ ِمونوْ

وووِعْيِ  َوقُوووُدور  .ابِ ايِيوووَل َوِجفوووان  َكاْ؟َل ارِيوووَه َواَ  ِموووْن حمَ يَوْعَمُللَن لَوووُه موووا َيشووواءُ .َعوووْن أَْموووران نُِذقْوووُه ِموووْن َعوووذاِب السَّ
 «.شَُّكلرُ َوقَِليل  ِمْن ِعباِقَي ال.اْعَمُللا آَل قاُوَق ُكْكرا  .راِسيات  

 -لوورواايت ايف تلووك  وتسووخْي الووري  لسووليمان تتكوواير حللووه الرواايت،وتبوودو لووالل ا سوورائيليات واضووح 
لوووووورواايت اوالتحوووووورج موووووون ااوووووولم يف تلووووووك  -وإن تكوووووون كتووووووه اليهوووووولق األصوووووولي    تووووووذكر كووووووي ا عنهووووووا 

 سوخر تفاق أن اّللِ ه يسوومنو.مع اللقل  بوه عنود لواهر اللفوج   نتعدا .وا كتفاء ابلنا القرآين أسلم.أوىل
وووووا األرم نبيوووواء أالووووري  لسووووليمان،وجعل غوووودوها أي تلجههووووا غاقيوووو  إىل بقعوووو  معينوووو  )ذكوووور يف سوووولرة األ
صوووولح  وف  م.لكاملقدسوووو ( يسووووتغر  كووووهرا،ورواحها أي انعكوووواس اعاههووووا يف الووووروا  يسووووتغر  كووووهرا كووووذ

يود هوذا ز نو   لوك أن .. مور اّلِل وُيققهوا  -عليوه الِسوالم  -هصل مون غودوها ورواحها،يودركها سوليمان 
 إيضاحا حَّت   ندخل يف أسانْي   ضاب  هلا و  هقي .

قوو  كإ نوو  ان معجووزة خار كوو أن هووذا  وسوويا  اهلايت يشووْي إىل...والقطوور النحاس« َوَأَسووْلنا لَووُه َعوونْيَ اْلِقطْوورِ »
موه أو  ن أهل.رممون األ ملوذابوقود يكولن ذلوك  ن فجور اّلِل لوه عينوا بركانيو  مون النحواس ا.احلديد لداوق

 ْي.وهل فضل من اّلِل كب.اّلِل إذاب  النحاس حَّت يسيل ويصب  قابال للصه والطر 
..وكوووذلك سوووخر لوووه نائفووو  مووون ا؟ووون يعملووولن  مووور  إبذن « َوِموووَن اْ؟ِووونِِ َموووْن يَوْعَموووُل بَووونْيَ يََديْوووِه إبِِْذِن َربِِوووهِ »
   وواهم اّلِل ا؟وون و  نعوور  حنوون موون أموورهم كووي ا إ  مووا وهنا  خلوو.وا؟ن كوول مسووتلر   يوورا  البشوور.ربووه

فمن عصوى مونهم  -عليه الِسالم  -وهل يذكر هنا أن اّلِل سخر نائف  منهم لنبيه سليمان .ذكر  اّلِل عنهم
ُهْم َعْن أَْمران نُِذْقُه ِمْن َعذاِب السَِّعْيِ :انله عذاب اّللِ   « ..َوَمْن يَزِْغ ِمنوْ

يوووذكر علوووى هوووذا النحووول لبيوووان خضووولع ا؟ووون  -قبووول ا نتهووواء مووون قصووو  التسوووخْي  -ولعووول هوووذا التعقيوووه 
وهوووم موووثلهم معرضووولن للعقووواب عنووود موووا يزيغووولن عووون أمووور .وكوووان بعوووخ املشوووركني يعبووودهم مووون قون اّللِ .ّللِ 

ان  َكواْ؟َلاِب يَوْعَمُللَن َلُه ما َيشاُء ِموْن حَمارِيوَه َوَاايِيوَل َوِجفو»:-عليه الِسالم  -اّلِل.وهم مسخرون لسليمان 
وا؟وولايب مجووع ...واناريووه موون أموواكن العباقة،والتماييوول الصوولر موون حنوواس وخشووه وغْي « َوقُووُدور  راِسوويات  

وقووود كانوووحل ا؟ووون تصووونع لسوووليمان جفووواان كبوووْية للطعوووام تشوووبه .جابيووو  وهوووك احلووولم الوووذي اوووب فيوووه املاء
كلهوا  واذج  وا سوخر اّلِل ا؟ون لسوليمان وهوذ   .ا؟لايب،وتصنع له قدورا ضخم  للطب  راسي  لضوخامتها .
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وكلهووا أموولر خارقوو    سووبيل إىل تصوولرها أو تعليلهووا إ   وووا خارقوو  موون .لتقوولم لووه بووه حيووة كوواء إبذن اّللِ 
 وهذا هل تفسْيها اللاض  اللحيد..صنع اّللِ 

خا ذا وذلووك يف كووران لكووم هوو..سووخ« اْعَملُوولا آَل قاُوَق ُكووْكرا  »:وحووتم هووذا بتلجيووه ااطوواب إىل آل قاوق
 ا   ووا سووخر اهك والتعوو  للتبوو.فوواعمللا اي آل قاوق كووكرا ّللِ  -عليهمووا الِسووالم  -قاوق وكووخا سووليمان 

 والعمل الصاحل ككر ّلِل كبْي..اّللِ 
ن يكشو  مو.القصا لقورآن علوىا..تعقيه تقريري وتلجيهك مون تعقيبوات « َوقَِليل  ِمْن ِعباِقَي الشَُّكلرُ »

آخووور عووون  ويكشووو  مووون جانوووه.اّلِل ونعمتوووه حوووَّت ليقووول القووواقرون علوووى ككرها جانوووه عووون عظمووو  فضووول
 ي  إذا قصوروافك.للفواءاوهم مهما ابلغولا يف الشوكر قاصورون عون .تقصْي البشر يف ككر نعم  اّلِل وفضله

 وغفللا عن الشكر من األساسف  
ا وإن تعوودو .ةف .ْي حموودوقغوووموواذا ميلووك املخلوول  ا نسوواين انوودوق الطاقوو  موون الشووكر علووى آ ء اّلِل وهووك 

وعوووووون  ن أميانووووووهوهووووووذ  الوووووونعم تغموووووور ا نسووووووان موووووون فلقووووووه وموووووون هووووووحل قدميووووووه،وع.نعمووووو  اّلِل   هصوووووولها .
 وهل ذاته إحدى هذ  اهل ء الضخام  .مشائله،وتكمن فيه هل ذاته وتفيخ منه

ذلوك .ابل لنوا علوى كنا ْنلك مجاع  نتحدّ وتتجاوب أفكاران وتتجواذب،وتنطل  ألسونتنا بكول موا حطور
طلووه يريوود أن ي يوودور هنووا وهنووا  موون حللنا،يبحووة عوون كووكء وكأ ووا« سلسوول»حينمووا جوواء قطنووا الصووغْي 

وكان .وكوان هوذا.ملاءانوه يطلوه أحَّت أهلمنوا اّلِل .إلينا كي ا،ولكنه   ميلك أن يقلل و   لك حنن أن ندر 
ا   اّلِل علينووا موون نعموواللحظوو  كووي وأقركنووا يف هووذ  .وهوول   ميلووك أن يقوولل و  أن يشووْي ..يف كوودة العطا

 لفيخ ا؟زيل.ن ذلك اوأين الشكر م.وفاضحل نفلسنا ابلشكر حلظ  ..ابلنط  واللسان،وا قرا  والتدبْي
نفووذ إلينووا القوورش ي وكان كووعاع منهووا   يتجوواوز حجمووه حجووم.وكنووا فوو ة نليلوو  حموورومني موون ر يوو  الشوومك

ميوووه موووا بطنوووه وقدو علوووى وجهوووه ويديوووه وصووودر  ولهووور   وإن أحووودان ليقووو  أموووام هوووذا الشوووعاع ميووورر .أحيووواان
 استطاع.

يووووه فك وجوووودان مث حلووووك مكانووووه ألخيووووه ينووووال موووون هووووذ  النعموووو  مووووا انل  ولسووووحل أنسووووى أول يوووولم بعوووود ذلوووو
قوولل يف يلهووا،وهل كلسووحل أنسووى الفرحوو  الغووامرة والنشوولة الظوواهرة علووى وجووه أحوودان،ويف جلارحووه  .الشمك

لم بعثر يف كول يون  فكم احلمد ّللِ .مشك ربنا وما تزال تطلع ..الشمكاّلِل  هذ  هك .نغم  عميق  مديدة .
نشوووكر هوووذا  ف وكووومونسوووب  ونغووور  يف نعمووو  اّللِ .مووون هوووذ  األكوووع  انييووو ،وحنن نسوووتحم يف الضووولء والد ء

 الفيخ الغامر املتا  املبا  من غْي مثن و  كد و  معاانةف  
ا ذو نبل  مون هوهود كلوه،نوا ننفو  العمور كله،ونبوذل ا؟وحني  ضوك نسوتعرم آ ء اّلِل علوى هوذا النحول فإن

ميضووك رها كوول قله،و اء،ليتوودبفنكتفك إذن ّبووذ  ا كووارة امللحيوو ،على نريقوو  القوورآن يف ا كووارة وا مي.كووي ا
التجورق و قها ابلتلجوه من يستح على إيرها،قدر ما يلفقه اّلِل لنعم  الشكر،وهك إحدى آ ء اّلِل،يلف  إليها

 وا خالص ..
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ي  تعمووول ا؟ووون ماضووومشوووهد وفووواة سوووليمان و .مث  ضووك موووع نصووولص القصووو  القرآنيووو  يف املشوووهد األخووْي منها
زا ليت كوان مرتكولعصوا ،ا  مر  فيما كلفها عمله وهوك   تعلوم نبوأ ملتوه،حَّت يودهلم علوى ذلوك أكول األرضو 

ُوووْم َعلوووى مَ »:عليها،وسوووقلنه وووا َقَضوووْينا َعَلْيوووِه اْلَموووْلَت موووا َقهلَّ َسوووأَتَُه،فَوَلمَّا َخووورَّ ُ  اأْلَْرِم َشُْكوووُل ِمنْ  َّ َقابَّوووِه إِ ْلتِوووفَوَلمَّ
 « ..ِهنيِ َعذاِب اْلمُ يف الْ  تَوبَويوََّنحِل ا؟ُِْن أَْن َلْل كانُلا يَوْعَلُملَن اْلَغْيَه ما لَِبثُلا

إاي  موون  مووا كلفهوواوقوود روي أنووه كووان متك ووا علووى عصووا  حووني وافووا  أجلووه وا؟وون توورو  وعووكء مسووخرة في
تغووووووذى تقيوووووول إوووووووا األرضوووووو ،اليت .موووووول كووووووا  كووووووديد فلووووووم توووووودر  أنووووووه مووووووات،حَّت جوووووواءت قابوووووو  األرمع

ويف .عوويا فيهوواتكن الوويت ابألخشوواب،وهك تلووتهم أسووق  املنووازل وأبلاّبووا وقلائمهووا بشووراه  فظيعوو ،يف األمووا 
ك    تبقوشورة الويتصعيد مصر قرى تقيم منازهلا قون أن تضع فيها قطع  خشه واحدة خلفوا مون هوذ  احل

 على املاقة ااشبي  و  تذر.
تَوبَويوَّنَووحِل »عندئووذ و .وحين ووذ فقوو  علمووحل ا؟وون ملته.فلمووا بوورت عصووا سووليمان   هملووه فخووِر علووى األرم

 « ..ِهنيِ ِب اْلمُ ا؟ُِْن أَْن َلْل كانُلا يَوْعَلُملَن اْلَغْيَه ما لَِبثُلا يف اْلَعذا
 م حمجلبولن عونهوي ء هوو .سخرة لعبود مون عبواق اّللِ  هي ء هم.فهي ء هم ا؟ن الذين يعبدهم بعخ الناس

 الغيه القريه وبعخ الناس يطله عندهم أسرار الغيه البعيد  
 هللا ر قوا سبأ وأدميرهم 19 - 15الدرس الثالث:

والصوفح  . نعمائهيفويف قص  آل قاوق تعرم صوفح  ا ميوان ابّلِل والشوكر علوى أفضواله وحسون التصور  
وهنا .م موون قصوواد مضووى يف سوولرة النموول مووا كووان بووني سووليمان وبووني ملكووتهوق.املقابلوو  هووك صووفح  سووبأ

هوووا وبوووني كوووان بين   ا يووولحك  ن األحوووداّ الووويت تتضووومنها وقعوووحل بعووود موووا.اوووكء نبووويهم بعووود قصووو  سوووليمان
 سليمان من خث.

لوك واوزقهم  هم بعود ذيرج  هوذا الفورم أن القصو  هنوا تتحودّ عون بطور سوبأ ابلنعمو  وزواهلوا عونهم وتفورق
ظويم،ويف خوْي عيف فلوك  وهم كانلا على عهد امللك  اليت جاء نبيهوا يف سولرة النمول موع سوليمان. ز  كل

َوهَلا َعووْرش  ،لِِ َكووكءُكووتِيَووحْل ِمووْن  ْم،َوأُو ِإيِنِ َوَجووْدُت اْموورَأَة  َاِْلُكهُ »:عميم.ذلووك إذ يقووا اهلدهوود علووى سووليمان
امللكو  موع سوليمان ّلِل  عقوه ذلوك إسوالمأوقود ..« ِك ِمْن ُقوِن اّللَِّ َوَجْدهُتا َوقَوْلَمها َيْسُجُدوَن لِلشَّمْ .َعِظيم  

 رب العاملني.
لا   علوى موا كوانم عون كوكر فالقص  هنا تقع أحدايها بعد إسالم امللك  ّلِل وهكك ما حل ّبم بعود إعراضوه

 فيه من نعيم.
ر مووووا نعم بقوووودملوووووتبوووودأ القصوووو  بلصوووو  مووووا كووووانلا فيووووه موووون رز  ورغوووود ونعيم،ومووووا نلووووه إلوووويهم موووون كووووكر ا

بَوْلووَدة  .ُكُروا َلهُ ْن رِْزِ  َربُِِكووْم َواْكووُكُللا ِموو.ال  ني  َومِشووَلَقووْد كوواَن ِلَسووَبإ  يف َمْسووَكِنِهْم آيَوو   َجنَّتوواِن َعووْن مَيِوو»:يطيقوولن
 « ..نَيَِِب   َوَرب  َغُفلر  
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رتقولا وقود ا. اليلمقيو  إىلب وسبأ اسم لقلم كانلا يسكنلن جنليب اليمن وكوانلا يف أرم رصوب  موا توزال منهوا
ملا والشوور ،فأقا  ا؟نوولبيفيف سوولم احلضووارة حووَّت هكموولا يف ميووا  األمطووار الغزيوورة الوويت شتوويهم موون البحوور 

ا وتغل ،وخزنوول  يوولن تفووت خووزاان نبيعيووا يتووأل  جانبووا  موون جبلني،وجعلوولا علووى فووم الوولاقي بينهمووا سوودا بووه ع
وقوود .ظيمرق مووائك عفكووان هلووم موون هووذا موول .وفوو  حاجتهماملوواء بكميووات عظيموو  وراء السوود،وهكملا فيهووا 

 «.سد مأرب»:عر  ابسم
 مث كانووحل آيوو  ميوول،ومنوهووذ  ا؟نووان عوون اليمووني والشوومال رمووز لووذلك ااصووه والوولفرة والرخوواء واملتوواع ا؟

« وا لَووووهُ اْكووووُكرُ َربُِِكووووْم وَ  رِْز ِ  ُكلُوووولا ِموووونْ »:وقوووود أمووووروا أن يسووووتمتعلا بوووورز  اّلِل كوووواكرين.تووووذكر ابملوووونعم اللهاب
اوز عوووون كر والتجوووونعموووو  البلوووود الطيووووه وفلقهووووا نعموووو  الغفووووران علووووى القصوووولر موووون الشوووو...وذكووووروا ابلنعم 

اء ابلعفووووول احووووو  يف السووووومو .الرخاء.. احووووو  يف األرم ابلنعمووووو  و « بَوْلوووووَدة  نَيِِبَووووو   َوَرب  َغُفووووولر  »السوووووي ات.
 فماذا يقعدهم عن احلمد والشكرانف.والغفران

لْ  اْلَعرِ فََأْعَرُضووووولا فََأْرَسوووووْلنا َعلَوووووْيِهْم َسوووووْيلَ »:و  يوووووذكرواولكووووونهم   يشوووووكروا  تَووووونْيِ َذوايَتْ ناُهْم ِ َنوَّتَووووووْيِهْم َجنوَّ ِم،َوبَووووودَّ
يوود والتصوور  احلملعموول الصاحل،،وعوون ا..أعرضوولا عوون كووكر اّللِ « مَخْ   َوأَيْوول  َوَكووْكء  ِمووْن ِسووْدر  قَِليوول  :أُُكوول  

؟ووار  الووذي ال السوويل به هووذا الرخوواء ا؟ميوول الووذي يعيشوولن فيووه وأرسووفيمووا أنعووم اّلِل عليهم،فسوولبهم سوو
مث   يعوود  حل وأغرقووحلُيمول العوورم يف نريقوه وهووك احلجووارة لشودة تدفقووه،فحطم السود وانسوواححل امليووا  فطغو

ار الثيووو  هوووا األكوووجوتبووودلحل تلوووك ا؟نوووان الفوووي  صوووحراء تتنووواير في.املووواء حوووزن بعووود ذلوووك فجفوووحل واح قحل
اامو  كوجر األرا  ..و «  ِموْن ِسوْدر  قَِليول  يْول  َوَكوْكء     َوأَ مخَْ :ناُهْم ِ َنوَّتَوْيِهْم َجنوََّتنْيِ َذوايَتْ أُُكول  َوبَدَّلْ »:ااشن 

عود هلوم منوه م و  يوهول أجولق موا صوار هلو.والسودر النب .واأليل كجر يشوبه الطرفاء.أو كل كجر ذي كل 
 إ  قليل  

 « ..لرَ  َّ اْلَكفُ ُْنازِي إِ  َوَهلْ ..»واألرج  أنه كفران النعم  ..« ذِلَك َجَزيْناُهْم ِ ا َكَفُروا»
والنعموواء  موون الرفاهيوو   ،وبوودهلمضووي  اّلِل علوويهم يف الرز .وكووانلا إىل هووذا اللقووحل مووا يزالوولن يف قووراهم وبيلهتم

  يف مكو:ى املبارك بوني القور و وكوان العموران موا يوزال متصوال بيونهم .خشلن  وكدة ولكنوه   ميوزقهم و  يفرقهم
  ابلقوووورى بأ ومتصوووولسووووفقد كانووووحل الوووويمن مووووا تووووزال عووووامرة يف مشووووال بووووالق .ا؟زيرة،وبيووووحل املقوووودس يف الشووووام

ووونَوُهْم وَ »:والطري  بينهموووا عووامر مطووورو  مسووولل  مووأملن.املباركوو  يِت ابرَْكنووا ِفيهوووا قُووورى  ْلُقوووَرى الَّوووابَوونْيَ َوَجَعْلنوووا بَويوْ
ما  ِسْيُ .لاِهرَة ،َوَقدَّْران ِفيَها السَّْْيَ   « .. آِمِننيَ وا ِفيها لَياِ َ َوأايَّ

ق يهوووووا حمووووودو فكوووووان السوووووفر ف.وقيووووول كوووووان املسوووووافر حووووورج مووووون قريووووو  فيووووودخل األخووووورى قبووووول قخووووولل الظالم
طووووووات يف ارب انكما كانووووووحل الراحوووووو  ملفوووووولرة لتقووووووارب املنووووووازل وتقوووووو.املسووووووافات،مأملان علووووووى املسووووووافرين

ق علويهم ّلِل،لعلوه يور رع إىل ااألول و  يولجههم إىل التضو الطري .وغلبحل الشقلة على سبأ،فلم يونفعهم النوذير
 « ..فاران َأسْ َفقاُللا َربَّنا ابِعْد َبنْيَ »:بل قعلا قعلة احلم  وا؟هل.ما ذهه من الرخاء
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صووْية السووفرات الق   تلووك.متطلبوولا األسووفار البعيوودة املوودى الوويت   تقووع إ  موورات متباعوودة علووى موودار العووا
 ل،اليت   تشبع لذة الرحالت  املتداخل  املناز 

ن أن كمووا ينبغووك عوولهتم،ولك..واسووتجيبحل ق« َولََلُموولا أَنْوُفَسووُهمْ »:وكووان هووذا موون بطوور القلووه وللووم الوونفك
تفرقوولا يف أحنوواء ا؟زيوورة و  كوورقوا ومزقوولا« ..   َفَجَعْلنوواُهْم َأحاِقيووَة َوَمزَّْقنوواُهْم ُكوولَّ ُ َووزَّ »:تسووتجاب قعوولة البطوور
 يفمو  ذات وجولق أكانلا   بعد أن.قوا أحاقية يرويها الرواة،وقص  على األلسن  واألفلا مبدقي الشمل وعا

 يفالصوووووووث .لشوووووووكر .ىل جووووووولار اإ..يوووووووذكر الصوووووووث « ِإنَّ يف ذلِوووووووَك هَلايت  ِلُكووووووولِِ َصوووووووبَّار  َكوووووووُكلر  »احليووووووواة.
 ويف قص  سبأ آايت هلي ء وهي ء..والشكر يف النعماء.البأساء

ونوَ »:فقود يكولن املقصولق بقللوه.  فهم آخروهنا.هذا فهم يف اهلي   َرى الَّويِت ابرَْكنوا ِفيهوابَونْيَ اْلُقوُهْم وَ َوَجَعْلنوا بَويوْ
رت وكث.اوي  جافو يواهتم صوحر بينما هولل سوبأ إىل قولم فقراء،ح.أي قرى غالب  ذات سلطان..« قُرى  لاِهرَة  

«  بَونْيَ َأْسوفارانبَّنوا ابِعودْ رَ »:قواللاو بوتالء .ا فلم يصوثوا علوى .أسفارهم وانتقوا هتم وراء املراعوك وملاضوع املواء
سوووووتجابته ا تسوووووتح  و  يصوووووحبلا هوووووذا الووووودعاء ابسوووووتجاب  وإانبووووو  ّللِ ...أي قلووووول مووووون أسوووووفاران فقووووود تعبنوووووا

ا أيوورا   فأصووبحل ز ومزقهم كوول  وففعل اّلِل ّبوم مووا فعول،.وكانلا قوود بطوروا النعموو ،و  يصوثوا للمحنوو .لودعائهم
« لر  بَّار  َكووووكُ ُكوووولِِ َصوووولِ ِإنَّ يف ذلِووووَك هَلايت  »:ويكوووولن التعقيووووه.وقصوووو  هكووووى . بعوووود عني،وحووووديثا يووووروى

 راق .اّلِل أعلم  اهلي  و  وهل وجه رأيته يف.مناسبا لقل  ككرهم على النعم ،وقل  صثهم على انن  ...
 سبب هالك سبأ ماابماهم للشيطان 21 - 20الدرس الرابع:

 تقوووودير انكووووملعام،والانووووار القصوووو  انوووودوق،إىل انووووار التوووودبْي ا هلووووك ويف ختووووام القصوووو  حوووورج الوووونا موووون ا
يهوا وخلفهوا ا يكمون فالشامل،والسن  ا هلي  العامو  ويكشو  عون احلكمو  املستخلصو  مون القصو  كلها،ومو

اَن لَوُه َعلَوْيِهْم ِموْن كوَوموا  .ْيِمِننيَ  ِموَن اْلمُ  َّ َفرِيقوا  إِ .ُعل ُ َوَلَقوْد َصودََّ  َعلَوْيِهْم ِإبْلِويُك لَنَّوُه فَواتوَّبوَ »:من تقودير وتودبْي
 « ..ج   َعلى ُكلِِ َكْكء  َحِفيَوَرُبكَ .كِ  ها يف كَ ُسْلطان  ِإ َّ لِنَوْعَلَم َمْن يُوْيِمُن اِبهْلِخرَِة ِ َّْن ُهَل ِمنْ 

درتوه علووى قلنووه يف  لقود سولك القوولم هوذا املسولك،الذي انتهووى إىل تلوك النهايو ،ألن إبلوويك صود  علويهم
ات فال ختلل من قلو  ميمنو  قة يف ا؟ماعا يقع عاكم..« فَاتوَّبَوُعلُ  ِإ َّ َفرِيقا  ِمَن اْلُمْيِمِننيَ »لايتهم،فأغلاهم،غ

اووود  وأن  أراق أن تستعصووك علووى الغلايووو  وتثبووحل أن هنالووك حقوووا تبتووا يعرفووه مووون يطلبووه وميكوون لكووول موون
فليك .لن رفعووهن قوواهر علوويهم   ميلكووومووا كووان  بلوويك موون سوولطا.يستمسووك بووه،حَّت يف أحلووك الظرو 

م حل،وليزي  مونه  مون يثبوإ ا هول تسوليطه علويهم ليثبوحل علوى احلو.هنالك قهر هلم منوه و  سويطرة علويهم لوه
ِ َّوْن » حنورا ،امه إميانوه مون فيعصو« ةِ َمْن يوُوْيِمُن اِبهْلِخورَ »وليظهر يف عا  اللاقع .من   يبتغك احل  ويتحرا 

هلخور.واّلِل اتطلع لليولم  ّلِل و  بال عاصم من رقاب ...فهل يتأرج  أو يستجيه للغلاي « ُهَل ِمْنها يف َككِ  
 نيا الناس.عال يف قولكنه سبحانه يرته ا؟زاء على لهلر  ووقلعه ف.يعلم ما يقع قبل لهلر  للناس
يوو  إبلوويك للنوواس،بال وجمال غلا.جمووال تقوودير اّلِل وتوودبْي  لاموولر واألحووداّ.ويف هووذا اجملووال اللاسووع املفتل 

يف هووذا اجملووال اللاسووع .سوولطان قوواهر علوويهم،إ  تسووليطه ليظهوور املكنوولن يف علووم اّلِل موون املصووائر والنتووائج .
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ويتسوووع جموووال الووونا القووورآين وجموووال هوووذا .تتصووول قصووو  سوووبأ بقصووو  كووول قووولم،يف كووول مكوووان ويف كووول زمان
فهووك قصوو  الغلايوو  واهلدايوو  .البشوور أمجعنيالتعقيووه،فال يعوولق قاصوورا علووى قصوو  سووبأ،إ ا يصوول  تقريوورا حلووال 

 ومالبساهتما وأسباّبما وغاايهتما ونتائجهما يف كل حال.
 يع ..كء و  يض..فال يند ككء و  يغيه،و  يهمل ك« َوَرُبَك َعلى ُكلِِ َكْكء  َحِفيج  »

علووم  ىوابل كيوز علوو.األوىل وهكوذا تنتهووك ا؟للو  الثانيوو  يف السولرة ابحلوودية عوون اهلخورة كمووا انتهوحل ا؟للوو 
 د.و ا امللضلعات اللذان يشتد عليهما ال كيز يف السلرة والتلكي.اّلِل وحفظه
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 [27إل   22اآليات :(34]سور  سبإ ):الوحد  الثالثة

 حقائق حول ا يمان والشرك والمؤمنين والكافرين 

ِم َومووا هَلُووْم ِفيِهمووا لسَّووماواِت َو  يف اأْلَرْ رَّة  يف اْثقوواَل ذَ    مَيِْلُكوولَن مِ قُووِل اْقعُوولا الَّووِذيَن َزَعْمووُتْم ِمووْن ُقوِن اّللَِّ } 
ُهْم ِمْن َلِهوْي  ) َفوُع الشَّوفاعَ 22ِمْن ِكْر   َوما َلُه ِمنوْ  ذا فُووزَِِع َعوْن قُولُولِّبِمْ ُه َحوَّتَّ إِ ُ  ِعْنوَدُ  ِإ َّ ِلَموْن أَِذَن لَو( َو  تَونوْ

 ْل َمووْن يوَووْرزُُقُكْم ِمووَن السَّووماواِت َواأْلَْرِم قُووِل اّللَُّ ( قُوو23) ُكووْم قوواُللا احْلَوو َّ َوُهووَل اْلَعلِوُك اْلَكبِووْيُ قواُللا موواذا قوواَل َربُ 
ُكووْم َلَعلووى ُهوودى  أَْو يف َضووالل  ُمبِووني  ) ووا َأْجَرْمنووا َو  ُنْسووَ لُ  ( قُوولْ 24َوِإانَّ أَْو ِإايَّ ووا تَوْعمَ   ُتْسوو َوُللَن َعمَّ لَن لُوو َعمَّ

َننا اِبحلَْ ِِ 25) َننا َربُنا مُثَّ يَوْفَتُ  بَويوْ  الَّوِذيَن َأحْلَْقوُتْم بِوِه ُكورَكاَء  قُوْل أَُروينَ  (26َعلِويُم )َفتَّواُ  الْ ُهوَل الْ وَ ( ُقْل َاَْمُع بَويوْ
ُ اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )  { (27َكالَّ َبْل ُهَل اّللَّ

اللجووولق   يف جموووال ولكنها جللووو  تطوووِل  ابلقلوووه البشوووري.إووووا جللووو  قصوووْية حووولل قضوووي  الشووور  والتلحيووود
فيهوووووا  لبووووو  ترجووووو وتق  بوووووه ملاقووووو  مره.قنيا  وآخرتوووووه. ائوووووه وأرضوووووه.حاضووووور  وغيبه.كلووووه.لاهر  وخافيه

محو  التجمووع ويف ز .ئووهكمووا تقو  بووه أموام رزقووه وكسبه،وحسوابه وجزا.األوصوال ويغشواها الووذهلل مون ا؟الل
لاصوووووول قلي ،وف كوووووول أول ووووووك يف إيقاعووووووات.لتميووووووز وا نفووووووراق .وا خووووووتالط،ويف ملقوووووو  الفصوووووول والعووووووزل وا

ثهوان يف ،وتصودع ابلكول قللو  منهوا تودم  ابحلج ..« قول .قول ..قول .»:متالحق ،وضرابت كأووا املطوار 
 قلة وسلطان.

 ع ه الممبودين من دون هللا وا ش اعة لهم 23 - 22الدرس ا ول:

ِم،َومووا هَلُووْم ِفيِهمووا لسَّووماواِت َو  يف اأْلَرْ رَّة  يف اْثقوواَل ذَ   مَيِْلُكوولَن مِ . اّللَِّ اْقُعلا الَّووِذيَن َزَعْمووُتْم ِمووْن ُقونِ :قُوولِ »
ُهْم ِمْن َلِهْي   ،َوما َلُه ِمنوْ  « ..ِمْن ِكْر  

 « ..اّللَِّ   ِمْن ُقونِ َعْمُتمْ زَ اْقُعلا الَِّذيَن :ُقلِ »:إنه التحدي يف جمال السماوات واألرم على ا نال 
ل و يف األرم جووألسووماوات اوليقلللا أو لتقللوولا أنووتم موواذا ميلكوولن موون كووكء يف .وليظهروا.فليووأتلا.اقعلهم

وووماواِت َو  يف اأْلَ » أو هوووانف دعلا ملكيووو  كوووكء يف   سوووبيل ألن يووو..و « ْرمِ   مَيِْلُكووولَن ِمْثقووواَل َذرَّة  يف السَّ
لن موون قون املزعلموو ماذا ميلووك أول ووكف.فاملالووك لشووكء يتصوور  فيووه وفوو  مشووي ته.السووماوات أو يف األرم

 اّلِلف ويف أي ككء يتصرفلن تصر  املالك يف هذا الكلن العريخف
ا ِمووْن ْم ِفيِهمووهَلُووَومووا »:   ميلكوولن يف السووماوات واألرم مثقووال ذرة ملكيوو  خالصوو ،و  علووى سووبيل املشووارك

ُهْم ِموووَوموووا لَوووهُ »:ىل معووونيفما هووول يف حاجووو  إ.  يسوووتعني ّبوووم يف كوووكء -سوووبحانه  -..واّلِل « ِكوووْر    ْن  ِمووونوْ
لوووذين كانوووحل املالئكووو  اوهم ...ويظهووور أن اهليووو  هنوووا تشوووْي إىل نووولع خووواص مووون الشوووركاء املزعووولمني« َلِهوووْي  

 َّ لِيُوَقرِِبُوولان ِإىَل بُوُدُهْم إِ موا نَوعْ »:ولعلهوم  ون قواللا عوونهم.العورب تودعلهم بنوات اّلِل وتووزعم هلوم كوفاع  عنوود اّللِ 
رة ألوصووال يف حضوواتتفووزع لووه  وذلك يف مشووهد...وموون مث نفووى كووفاعتهم هلووم يف اهليوو  التاليوو «  اّللَِّ زُْلفووى

َفُع الشَّفاَعُ  ِعْنَدُ  ِإ َّ ِلَمْن أَِذَن َلهُ »:ذي ا؟الل  « ..َو  تَونوْ
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ين ا الووووذفأم.ني لرمحتووووهاملسووووتحق واّلِل   ذذن يف الشووووفاع  يف غووووْي املوووويمنني بووووه.فالشووووفاع  مرهلنوووو  إبذن اّللِ 
ذ ابلشوووفاع  منووو ملوووأذوننيايشوووركلن بوووه فليسووولا أهوووال ألن ذذن ابلشوووفاع  فووويهم،  للمالئكووو  و  لغوووْيهم مووون 
لُوولِّبِْم قوُ زَِِع َعووْن ِإذا فُووو َحووَّتَّ »:ا بتووداء  مث صوولر املشووهد الووذي تقووع فيووه الشووفاع  وهوول مشووهد مووذهل مرهوولب

 « ..ِلُك اْلَكِبْيُ احلَْ َّ َوُهَل اْلعَ :ماذا قاَل َرُبُكْمف قاُللا:قاُللا
؟وووالل يف اتوووأذن ذو ييلم يقووو  النووواس،وينتظر الشوووفعاء واملشوووفلع فووويهم أن .إنوووه مشوووهد يف اليووولم العصووويه

تسووووووووكن و .للجل اوتعنوووووووول .ويطلل التلقع.ويطلل ا نتظووووووووار.عليائووووووووه ابلشووووووووفاع  ملوووووووون ينوووووووواللن هووووووووذا املقووووووووام
 وختشع القللب يف انتظار ا ذن من ذي ا؟الل وا كرام..األصلات

 را .اكهم عن ا قلق  إقر ويت.مث تصدر الكلم  ا؟ليل  الرهيب ،فتنتاب الرهب  الشافعني واملشفلعني هلم
م   الوووووووويت غموووووووورهتموووووووون الروعوووووووو وكشوووووووو  الفووووووووزع الووووووووذي أصوووووووواّبم،وأفاقلا..« َحوووووووَّتَّ ِإذا فُوووووووووزَِِع َعووووووووْن قُولُوووووووولِّبِمْ »

ك حوووووَّت ن قووووود ااسووووومووووون يكووووول لعووووول مووووونهم .يقلهلوووووا بعضوووووهم لبعخ« مووووواذا قووووواَل َرُبُكوووووْمف:قاُللا»فوووووأذهلتهم.
قووواُللا »:ملووو  ا؟امعووو لكلمووو  اجمل..ولعلهوووم املالئكووو  املقربووولن هوووم الوووذين ايبووولن ّبوووذ  ا« احلَْ َّ :قووواُللا».وعوووى
« اْلَكبِووووْيُ   اْلَعلِووووكُ َوُهوووولَ ». فكل قللووووه احلوووو.احلوووو  اللوووودين.احلوووو  األز .احل .احلوووو  الكلك:قووووال ربكم.«احْلَوووو َّ 

 العللو الكث لإلقرا  من قريه .. وص  يف املقام الذي يتمثل فيه..
هوووذا هووول ملقووو  فللاحووودة  اوهوووذ  ا جابووو  اجململووو  تشوووك ابلروعووو  الغوووامرة،اليت   ينطووو  فيهوووا إ  ابلكلمووو  

ن يوزعم أووم ألوك أحود ميفهول بعود هوذا املشوهد .وهذ  صلرة املالئكو  فيوه بوني يودي رّبم.الشفاع  املرهلب
 كركاء ّلِل،كفعاء يف من يشر  ابّلِلف 

 هللا هو الراجق الهادي 24الدرس الثاني:

ز  لثواين عون الور ا يقواع ويليه ا.ذلك هل ا يقاع األول،يف ذلوك املشوهد اااكوع اللاجو  املرهولب العسوْي 
ذي لويك لوه قابخ،الوالباسو  ال.الذي يسوتمتعلن بوه،ويغفللن عون مصودر ،الدال علوى وحودة ااوال  الراز 

«  َضوالل  ُمبِوني  ُكوْم َلَعلوى ُهودى  أَْو يف  أَْو ِإايَّ َوِإانَّ .اّللَُّ :قُولِ .السَّوماواِت َواأْلَْرِم .ُقْل َمْن يَوْرزُُقُكْم ِمَن »:كريك
.. 

ذلووووك فيمووووا كووووان يعرفووووه .رز  السووووماء موووون مطوووور وحوووورارة وضوووولء ونوووولر ..والوووورز  مسووووأل  واقعوووو  يف حيوووواهتم
األرم مووون نبوووات وحيووولان ورز  .ووراء  كثوووْي مووون األصووونا  واأللووولان تتكشووو  آان بعووود آن . املخوووانبلن

وغْيهووووا  وووووا يعرفووووه القوووودامى ويتكشوووو  غوووووْي  علووووى موووودار الزموووووان .وعيوووولن موووواء وزيوووولت ومعووووواقن وكنوووولز .
..فموا ميلكولن أن ميواروا يف هوذا و  أن يودعلا « اّللَُّ :قُولِ « ..»َمْن يوَوْرزُُقُكْم ِموَن السَّوماواِت َواأْلَْرِمف:قُولْ ..»

فأحدكما   بود مهتود وأحودكما   بود ضوال.و  ميكون أن تكولن . اّللِ مث كل أمرهم وأمر  إىل.اّللِ :سلا .قل
ُكوووْم َلَعلووى ُهووودى  أَْو يف َضووالل  ُمبِوووني  »:أنووحل وهوووم علووى نريووو  واحوود مووون هوودى أو مووون ضووالل « َوِإانَّ أَْو ِإايَّ

بود  إن أحودان  :للمشوركني - -أن يقلل رسلل اّلِل ...وهذ  غاي  النصف  وا عتدال واألقب يف ا؟دال
مث يووودع هديووود املهتووودي منهموووا والضوووال.ليثْي .أن يكوولن علوووى هووودى،واهلخر   بووود أن يكووولن علوووى ضووالل
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التدبر والتفكر يف هودوء   تغشوى عليوه العوزة اب مث،والرغبو  يف ا؟ودال وانوال  فإ وا هول هواق ومعلم،يبتغوك 
علووى هووذا النحوول املهووذب املوولحك هووداهم وإركوواقهم   إذ هلووم وإفحووامهم،جملرق ا ذ ل وا فحووام  ا؟وودل 

أقووووووورب إىل ملوووووووك قلووووووولب املسوووووووتكثين املعانووووووودين املتطووووووواولني اب؟وووووووا  واملقام،املسوووووووتكثين علوووووووى ا ذعوووووووان 
وهول  ولذج مون أقب ا؟ودل ينبغوك تودبر  مون .وا ستسالم،وأجدر  ن يثْي التودبر اهلواقئ وا قتنواع العمي 

 الدعاة ..
 ملههللال إنسان مسؤول عن ع 25الدرس الثالث:

قصووووووود ومنوووووووه كوووووووذلك ا يقووووووواع الثالة،الوووووووذي يقووووووو  كووووووول قلوووووووه أموووووووام عملوووووووه وتبعتوووووووه،يف أقب كوووووووذلك و 
 .. «َمُللنَ   ُتْس َوُللَن َعمَّا َأْجَرْمنا،َو  ُنْسَ ُل َعمَّا تَوعْ :ُقلْ »:وإنصا 

ا؟ووارملن  وقوود كووانلا  وموون معووه هووم املخط وولن - -ولعوول هووذا كووان رقا علووى اهتووام املشووركني  ن الرسوولل 
أن يتهموولا  هوول البانوولوذلك كمووا يقووع موون أ.أي املرتوودين عوون قيوون اهلابء واألجووداق« الصوواب ني»:ملوميسوو

وووو:قُوووولْ »أهوووول احلوووو  ابلضووووالل  يف تووووبج  ويف غووووْي مووووا اسووووتحياء   ووووا ْمنووووا،َو  نُ ا َأْجرَ   ُتْسوووو َوُللَن َعمَّ ْسووووَ ُل َعمَّ
لق  إىل قوويويرى إن كووان توودبر ملقفووه،وعلووى كوول أن ي.ولكل تبعتووه ولكوول جووزا   ....فلكوول عملووه« تَوْعَملُوولنَ 

  وجوه ألوىل يف ر يواطولة ااوهوذ  هوك .فال  أو إىل بلار.وّبذ  اللمس  يلقظهم إىل التأمل والتدبر والتفكر
 مث يف ا قتناع..احل 

 هللا ي اح وي صل بين عباده 26الدرس الرابع:

َننا َربُنا،مُثَّ يَوْفتَ :ُقلْ »:مث ا يقاع الرابع َننَاَْمُع بَويوْ ،َوُهلَ ا اِبحلَْ ُ  بَويوْ  .« .اْلَفتَّاُ  اْلَعِليمُ   ِِ
حلو  ا،وليودعل أهول جهوا للجهففك أول األمر امع اّلِل بني أهل احلو  وأهول البانول،ليلتقك احلو  ابلبانول و 

م وقود تقول  لبانولاحلو  وا ويف أول األمر ختوتل  األمولر وتتشابك،ويصوطرع.إىل حقهم،ويعا  الدعاة قعلهتم
بووني  مث يفصوول اّللِ .ولكوون ذلووك كلووه إىل حووني ..مووام الثاهووني وقوود يغشووى البانوول علووى احلوو  .الشووبهات أ

الوذي يفصول ..«  اْلَعلِويمُ َفتَّوا ُ َوُهوَل الْ »..الفريقني ابحل ،وُيكم بينهم حكمه الفاصل املميز احلاسوم األخوْي 
 وُيكم عن علم وعن معرف  بني انقني واملبطلني ..

وهوول   يوو   .جووه احل و فاّلِل   بوود حوواكم وفاصوول ومبووني عوون .حكووم اّلِل وفصووله وهووذا هوول ا نم نووان إىل
علته،ويبووووووذل احلوووووو  بد و  امووووووع بووووووني انقووووووني واملبطلووووووني إ  ريثمووووووا يقوووووولم.األموووووولر رتلطوووووو  إ  إىل حووووووني

  كلمو  قودر موَّت يقولليعلوم وي ناقته،وارب عربته مث ميضك اّلِل أمر  ويفصل بفصله.واّلِل سبحانه هل الوذي
 فليك ألحد أن ُيدق ملعدها،و  أن يستعجلها..الفصل

 « ..َوُهَل اْلَفتَّاُ  اْلَعِليمُ ».فاّلِل هل الذي امع وهل الذي يفت 
 ن ي الشريك عن هللا 27الدرس الخامس:

حْلَْقووُتْم أَُروينَ الَّووِذيَن أَ :قُوولْ »:مث ذيت ا يقوواع األخْي،كووبيها اب يقوواع األول يف التحوودي عوون الشووركاء املزعوولمني
ُ اْلَعزِيوووُز احلَِْكووويمُ .َكالَّ .بِوووِه ُكووورَكاءَ  أَُروينَ الَّوووِذيَن َأحْلَْقوووُتْم بِوووِه »:..ويف السووويال اسوووتنكار واسوووتخفا « َبْل ُهوووَل اّللَّ
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موون هوومف ومووا هوومف ومووا قيمووتهمف ومووا صووفتهمف ومووا مكوواومف و ي كووكء اسووتحقلا .أروين إايهم..« ُكوورَكاءَ 
 ها تشك اب ستنكار وا ستخفا .وكل.منكم هذ  الدعلىف .

 ء.وما له سبحانه من كركا.فما هم بشركاء..« َكالَّ »:مث ا نكار يف رقع وشنيه
ُ اْلَعزِيووُز احلَِْكوويمُ » لووى ا نووال  عو  يكوولن لووه .كووركاء لووه ..وموون هووذ  صووفاته   يكوولن هووي ء« بَووْل ُهووَل اّللَّ

 كريك ..
ويف ملقووو  .ن اهلائووليف هيكوول الكووول .عووات العنيفوو  العميقووو ّبووذا ينتهووك ذلوووك الشوولط القصوووْي،وتلك ا يقا

 ويف أعما  النفلس وأغلار القللب..ويف مصطرع احل  والبانل.الشفاع  املرهلب
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 [42إل   28اآليات :(34]سور  سبإ ):الوحد  الرابمة

 عموا الرسالة وحساا الك ار أأباعا ومابوعين لاكايبهم بها 

للُولَن َموَّت هوَذا اْلَلْعوُد ( َويَوقُ 28  يَوْعَلُمولَن ) َر النَّاسِ نَّ َأْكثوَ ْلناَ  ِإ َّ َكافَّ   لِلنَّاِس َبِشْيا  َونَِذيرا  َولكِ َوما أَْرسَ } 
ووُتْم صوواِقِقنَي ) لَّووِذيَن  ( َوقوواَل ا30َن )َتْسووتَوْقِدُمل  وَن َعْنووُه سوواَع   َو ( قُووْل َلُكووْم ِميعوواُق يوَووْلم    َتْسووَتْأِخرُ 29ِإْن ُكنوْ

ِوْم يَوْرِجوُع بَوْعُضوُهْم اِلُملَن َمْلُقلفُولَن عِ رى ِإِذ الظَّوتَوَولَوْل  َكَفُروا لَوْن نوُوْيِمَن ِّبوَذا اْلُقوْرآِن َو  اِبلَّوِذي بَونْيَ يََديْوهِ  ْنوَد َرّبِِ
( قواَل الَّوِذيَن اْسوَتْكَثُوا 31َلُكنَّا ُمْيِمِننَي ) مْ ْل  أَنْوتُ لَ َثُوا ِإىل بَوْعخ  اْلَقْلَل يَوُقلُل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفلا لِلَِّذيَن اْسَتكْ 

ووووتُ جوووواءَُكمْ  لِلَّووووِذيَن اْسُتْضووووِعُفلا َأحَنْووووُن َصووووَدْقانُكْم َعووووِن اهْلُوووودى بَوْعووووَد ِإذْ  الَّووووِذيَن  َوقووووالَ  (32ْم جُمْوووورِِمنَي ) بَووووْل ُكنوْ
َْنَْعوَل لَوُه أَنْوداقا  َوَأَسوُروا النَّداَموَ  أَْن َنْكُفوَر اِبّللَِّ وَ  ُمُرونَنا ِإْذ شَْ اْسُتْضِعُفلا لِلَِّذيَن اْسَتْكَثُوا َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنَّهارِ 
( َوموا أَْرَسوْلنا 33َملُولَن )ْوَن ِإ َّ موا كوانُلا يَوعْ ا َهوْل ُاْوزَ َكَفُرو   َلمَّا رَأَُوا اْلَعذاَب َوَجَعْلَنا اأْلَْغالَل يف أَْعناِ  الَِّذينَ 

ُر أَْمولا   َوأَْو قا  َوموا حَنْوُن ( َوقواُللا حَنْوُن َأْكثَوو34كواِفُروَن )  ْم بِوهِ ْن نَِذير  ِإ َّ قواَل ُمْ َُفلهوا ِإانَّ ِ وا أُْرِسوْلتُ يف قَوْريَ   مِ 
ِبنَي ) موووا ( وَ 36َلُمووولَن )اِس   يَوعْ َأْكثَووووَر النَّووو يَوْقوووِدُر َولِكووونَّ وَ ( قُوووْل ِإنَّ َريبِِ يَوْبُسوووُ  الوووِرِْزَ  ِلَموووْن َيشووواُء 35ِ َُعوووذَّ

ووْعِ  ِ ووا ِمووَل صوواحِلا  فَُأول ِووَك هَلُووْن آَمووَن َوعَ  َّ َمووإِ أَْموولاُلُكْم َو  أَْو قُُكووْم اِبلَّوويِت تُوَقوورِِبُُكْم ِعْنووَدان زُْلفووى  ْم َجووزاُء الضِِ
( 38َضوُروَن )اْلَعوذاِب حمُْ  أُولِ َك يف   آايتِنا ُمعاِجزِينَ َوالَِّذيَن َيْسَعْلَن يف  (37َعِمُللا َوُهْم يف اْلُغرُفاِت آِمُنلَن )

ُحِْلُفُه َوُهوَل َخوْْيُ الورَّازِِقنَي  ْقُتْم ِمْن َكْكء  فَوُهلَ  َوما أَنْوفَ ِدُر َلهُ ُقْل ِإنَّ َريبِِ يَوْبُسُ  الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاُء ِمْن ِعباِقِ  َويَوقْ 
يعووا  مُثَّ يَوُقوولُل لِْلَمال39) ْبحاَنَك أَنْوووحَل ( قوواُللا ُسوو40ا يَوْعبُووُدوَن )ُكووْم كووانُل ِء ِإايَّ ِئَكووِ  أَهوووُي ( َويوَووْلَم َُيُْشوورُُهْم مجَِ

( فَاْليَوْلَم   مَيِْلُك بَوْعُضُكْم لِوبَوْعخ  نَوْفعوا  َو  41ْيِمُنلَن )ْم مُ ّبِِ َولُِينا ِمْن ُقوِوِْم َبْل كانُلا يَوْعُبُدوَن ا؟ِْنَّ َأْكثَورُُهْم 
ُتْم ّبِ لََلُملا ُذوُقلا َعذاَب النَّاِر الَّيِت كُ  َضر ا َونَوُقلُل لِلَِّذينَ   { (42لَن )ا ُتَكذِِبُ نوْ

فوني مون كول رسوال ،وهم وملقو  امل   - -هذ  ا؟لل  تتناول ملق  الذين كفوروا  وا جواءهم بوه الرسولل  
 لوووويال علووووىقحسووووبلوا الووووذين تغوووورهم أموووولاهلم وأو قهم،ومووووا اوووودون موووون أعوووورام هووووذ  الوووودنيا يف أيديهم،في
لووووويهم ع يعووووورم مثومن .اختيوووووارهم وتفضووووويلهم وُيسوووووبلن أووووووا موووووا نعوووووتهم مووووون العوووووذاب يف الووووودنيا واهلخووووورة
ضو     املشواهد يتويف هوذ.امشاهدهم يف اهلخرة،كأوا واقع ،لْيوا إن كان ككء من ذلوك انفعوا هلوم أو واقيو

رة كووي ا هلووم يف اهلخوو لكوولنم ميكووذلك أنووه   املالئكوو  و  ا؟وون الووذين كووانلا يعبوودووم يف الدنيا،ويسووتعينلو
لووويت يم الزائفووو  انكشووو  القوووويف خوووالل ا؟ووودل يلضووو  القووورآن حقيقووو  القووويم الووويت هلوووا يقووول يف ميوووزان اّلِل فت..

رضوى أو  سوا قلويال علوىولي،ّللِ يعتزون ّبا يف احلياة ويتقورر أن بسو  الورز  وقبضوه أموران اوراين وفو  إراقة ا
 ء.إ ا ذلك ابتال.غضه و  على قرىب أو بعد

 محمد رسول بشير ناير للمالمين 30 - 28الدرس ا ول:
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وُتْم :َوما أَْرَسْلناَ  ِإ َّ َكافَّ   لِلنَّاِس َبِشْيا  َونَِذيرا ،َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملَن،َويَوُقلُللنَ » َمَّت هَذا اْلَلْعوُد ِإْن ُكنوْ
 .. 1977«ُروَن َعْنُه ساَع   َو  َتْستَوْقِدُملنَ َلُكْم ِميعاُق يَوْلم    َتْسَتْأخِ :صاِقِقنَيف ُقلْ 

صووووحاب احلوووو  يك بووووني ألوووواوووكء هووووذا البيووووان بعوووود ا؟للوووو  املاضووووي ،وما فيهووووا موووون تقريوووور فرقيوووو  التبعوووو  وأنووووه 
 وأصحاب البانل إ  الدعلة والبيان،وأمرهم بعد ذلك إىل اّلِل.

مووون ا؟وووزاء  ويلعووودهم لوووه  وووا يعووودهموجهلهوووم  قيقتهوووا واسوووتعجاهلم  - -ويتبعوووه هنوووا بيوووان وليفووو  النووول 
« لنَّوواِس َبِشووْيا  َونَووِذيرا  َكافَّوو   لِ    ِإ َّ َومووا أَْرَسووْلنا َ »:وتقريوور أن ذلووك ملكوولل إىل ملعوود  املقوودور لووه يف غيووه اّللِ 

ذا أمووا هقيوو  هوو د تنتهووكوعنوود هووذا احلوو.التبشووْي وا نذار...هووذ  هووك حوودوق الرسووال  العاموو  للنوواس مجيعووا .
وُتْم َمَّت هوَذا اْلَلْعوُد ِإنْ :َويَوُقللُولنَ .ْعَلُملنَ َولِكونَّ َأْكثَووَر النَّواِس   يوَ  »:ا ا نوذار فهول مون أمور اّللِ التبشْي وهوذ  ُكنوْ
 « ..صاِقِقنَيف

لوووى عريووود حوووريا ع والقرآن.وهوووذا السووويال يووولحك  هلهوووم للليفووو  الرسووولل وعووودم إقراكهوووم حلووودوق الرسوووال 
واّلِل هوووول .يتخطاهووووا وهل قووووائم يف حوووودوق وليفتووووه  .ق اللليفوووو فما حمموووود إ  رسوووولل حموووود.عقيوووودة التلحيوووود
 -يعلوم   حوَّت أنو  -هل الذي أرسله،وهل الذي حدق له عمله وليك من عمله أن يتولىل .صاحه األمر

ء   يطلعوه ال عون كوكفال يسوأل جمورق سوي .ذلك ملكلل إىل ربه،وهل يعر  حدوق .هقي  اللعد واللعيد .
ْلم    َتْسوَتْأِخُروَن يوَ ْم ِميعاُق َلكُ :لْ قُ »:وربه يكلفه أن يرق عليهم رقا معينا فيقلم به.مر عليه ربه،و  يكل إليه أ

 « ..َعْنُه ساَع   َو  َتْستَوْقِدُملنَ 
وليك كوكء .حودأم لرجواء   يسوتأخر لرغبو  أحود،و  يسوتقد.وكل ميعواق اوكء يف أجلوه الوذي قودر  اّلِل لوه

حوووداّ يرتوووه األ وقووودر اّللِ .وكل أمووور متصووول ابهلخر.رلووول  بقووودرفكل كوووكء .مووون هوووذا عبثوووا و  مصووواقف 
شووووو  اّلِل در موووووا يكوامللاعيووووود واهلجوووووال وفووووو  حكمتوووووه املسوووووتلرة الووووويت   يووووودركها أحووووود مووووون عبووووواق  إ  بقووووو

 كثووور النووواس   فوووإن أومن مث.له.وا سووتعجال ابللعووود واللعيووود قليووول علووى عووودم إقرا  هوووذ  احلقيقووو  الكليوو 
 قهم إىل السيال وا ستعجال.يعلملن.وعدم العلم يقل 

 خهي ا أباع والمابوعين يوا القيامة 33 - 31الدرس الثاني:

ء علوى رفوخ ا صورار ابتودافهول العنواق و ..«  يََديْوهِ ي بَونْيَ َلْن نوُوْيِمَن ِّبوَذا اْلُقوْرآِن َو  اِبلَّوذِ :َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا»
 ذا  هوووم هوووذا و  فال.بقته،واليت تووودل علوووى صووودقه  القووورآن،و  الكتوووه الووويت سووو.اهلووودى يف كووول مصووواقر 

صوود  وووم لوون قزموولن عوون ومع  هووذا أوووم يصوورون علووى الكفر،وا.مسووتعدون لإلميووان بووه   اليوولم و  الغوود
 فهل العمد إذن وسب  ا صرار  .ينظروا يف ق ئل اهلدى كائن  ما كانحل

                                                 
َووو-1977 وووُد ِإىل قَوْلِموووَك َخاصَّووو   ،َوِإ َّ ووورا  َموووْن أَنَووواَع هللا ابلثَّووولاِب ا؟َزِيوووِل ،وا؟َنَّووواِت الَعالِيَووواِت َوَموووا أَْرَسوووْلَناَ  اَي حُمَمَّ يعوووا  ،ُمَبشِِ ا أَْرَسوووْلَناَ  ِإىل ااَْلوووِ  مجَِ

ليوِه ِموَن الغَوكِِ َوالضَّواَلِل َعلَوى َموا ُهوْم عَ   َعلَوى اِ ْصورَارِ ُلُهم َجْهُلُهمْ َك فَوَيْحمِ ،َوُمْنِذرا  َمْن َعَصاُ  اِبلَعَذاِب األَلِيِم .َولِكنَّ أكثَر الناِس  َ يَوْعَلُملَن َذلِ 
 [3515.أيسر التفاسْي ألسعد حلمد ]ص 
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لفُوووولَن ِعْنووووَد ُملَن َمْلقُ الظَّووووالِ  َلْل تَوووورى ِإذِ وَ :عندئووووذ اووووبههم  شووووهدهم يوووولم القيام ،وفيووووه جووووزاء هووووذا ا صوووورار
نْوووُتْم َلُكنَّووا ُمووْيِمِننَي  قوواَل َلْل  أَ :يَن اْسووَتْكَثُواُفلا لِلَّووذِ ْسُتْضووعِ َرّبِِِْم،يَوْرِجووُع بَوْعُضووُهْم ِإىل بَوْعووخ  اْلَقْلَل،يَوُقوولُل الَّووِذيَن ا

وووُتمْ دى،بَوْعوووَد إِ ِن اهلُْ َعوووُن َصوووَدْقانُكْم َأحنَْ :الَّوووِذيَن اْسوووَتْكَثُوا لِلَّوووِذيَن اْسُتْضوووِعُفلا  جُمْووورِِمنَي  َوقووواَل ْذ جووواءَُكْمف بَوووْل ُكنوْ
ّللَِّ َوَْنَْعووووَل لَووووُه أَنْووووداقا  ُمُرونَنووووا أَْن َنْكُفووووَر ابِ ِر ِإْذ شَْ النَّهوووواوَ َبْل َمْكووووُر اللَّْيووووِل :الَّووووِذيَن اْسُتْضووووِعُفلا لِلَّووووِذيَن اْسووووَتْكَثُوا

وووووا رَأَُوا اْلَعوووووذاَب َوَجَعْلنَوووووا اأْلَْغوووووالَوَأَسوووووُروا النَّ .. َن ِإ َّ موووووا كوووووانُلا َهوووووْل ُاْوووووَزوْ .ِذيَن َكَفُرواْعنووووواِ  الَّوووووأَ َل يف داَموووووَ  َلمَّ
 .« .يَوْعَمُللَنف

ل تووورى قووولهلم يف ملقووو  فلووو..« َديْوووهِ يَ بَووونْيَ  لَوووْن نوُوووْيِمَن ِّبوووَذا اْلُقوووْرآِن َو  اِبلَّوووِذي»:ذلوووك كوووان قووولهلم يف الووودنيا
لقول  يف م موذنبلن ابليار إ وا هوعلى غْي إراقة منهم و  اخت« َمْلُقلُفلنَ »لل ترى هي ء الظاملني وهم .آخر

ء ملقلفولن عنود    ها هم أو مث.له وكتبهرّبم الذي ازملن  وم لن ييمنلا بقل ..« ِعْنَد َرّبِِِمْ »انتظار ا؟زاء 
بعو  موا هوم تك بعضوهم ويينه بعضوهم بعضوا،ويلقلل ترى يلم ذ لرأيوحل هوي ء الظواملني يلولم بعضوهم بعضوا،

 من  فما ذا يرجعلن..« يَوْرِجُع بَوْعُضُهْم ِإىل بَوْعخ  اْلَقْللَ »:فيه على بعخ
تكثوا تبعووو  ..فيلقووولن علوووى الوووذين اسووو« نيَ ا ُموووْيِمنِ ْم َلُكنَّوووَلْل  أَنْووووتُ :يَوُقووولُل الَّوووِذيَن اْسُتْضوووِعُفلا لِلَّوووِذيَن اْسوووَتْكَثُوا»

 يكلنوولا يف هرة اليوولم و للوو  ا؟وواهلبوو  املهينوو ،وما يتلقعوولن بعوودها موون الووبالء  يقللوولن هلووم هووذ  القاللقفوو  املر 
 احلريووو  الووويت الم،وبيعكان ميووونعهم الووذل والضوووع  وا ستسوو.الوودنيا بقووواقرين علووى مووولاجهتهم هووذ  امللاجهووو 

 وهبها اّلِل هلم،والكرام  اليت منحها إايهم،وا قرا  الذي أنعم به عليهم.
ْل  أَنْووُتْم لَ »  مبقني  و خائفني  ما اليلم وقد سقطحل القيم الزائف ،وواجهلا العذاب األليم،فهم يقلللوا غْيأ

 «   َلُكنَّا ُمْيِمِننيَ 
  ُيملوولهم تبعوو ريوودون أنيوهي ء الضووعفاء .فهم يف الووبالء سوولاء.ويضووي  الووذين اسووتكثوا ابلووذين استضووعفلا

 قووالَ »:ه الغلوويجوم ابلسووالء  وعندئووذ يوورقون علوويهم ابسووتنكار،وابهل ا غوولاء الووذي صووار ّبووم إىل هووذا الووب
ووُتمْ دى بَوْعووَد إِ ِن اهْلُووَعووَأحَنُْن َصووَدْقانُكْم :الَّووِذيَن اْسووَتْكَثُوا لِلَّووِذيَن اْسُتْضووِعُفلا فهوول «   جُمْوورِِمنيَ ْذ جوواءَُكْمف بَووْل ُكنوْ

هم   ذخوووذون مووونستضوووعفني و يقيموولن وزان للمالتخلووك عووون التبعووو ،وا قرار ابهلدى،وقوود كوووانلا يف الووودنيا   
أللوم فهوم يسو -لعوذاب اوأموا  - رأاي،و  يعتثون هلم وجلقا،و  يقبللن منهم رالف  و  مناقش   أما اليولم

ووبَوو».« .َأحَنْووُن َصووَدْقانُكْم َعووِن اهْلُوودى بَوْعووَد ِإْذ جوواءَُكْمف»:يف إنكووار  موون ذات أنفسووكم، ..« ِمنيَ ُتْم جُمْوورِ ْل ُكنوْ
ة نهم يف اهلخوور ولك.كووف  هتتوودون،ألنكم جمرموولن  ولوول كووانلا يف الوودنيا لقبووع املستضووعفلن   ينبسوولن ببنووحل
  ومن مث .سوووتلرةقوووائ  املحيوووة تسوووق  اهلوووا ت الكاذبووو  والقووويم الزائفووو  وتتفوووت  العيووولن املغلقووو  وتظهووور احل
لوويال للصوود  ارا و ووويفوو  يسووكحل املستضووعفلن و  حنعلن،بوول ابهوولن املسووتكثين  كوورهم الووذي   يكوون 

 التضووووليل يفالسوووولطان عوووون اهلوووودى وللتمكووووني للبانوووول،ولتلبيك احلوووو ،ولامر ابملنكر،و سووووتخدام النفوووولذ و 
َوَْنَْعوَل لَوُه  أَْن َنْكُفوَر اِبّللَِّ  نَّهواِر،ِإْذ َشُْمُرونَنوالَّْيِل َوالْكُر الَبْل مَ :َوقاَل الَِّذيَن اْسُتْضِعُفلا لِلَِّذيَن اْسَتْكَثُوا:وا غلاء
 « ..أَْنداقا  
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تكثين و  نجوووووك املسووووومث يووووودر  هوووووي ء وهوووووي ء أن هوووووذا احلووووولار البوووووائك   ينفوووووع هوووووي ء و  هوووووي ء،و  ي
هلخوووووووووووورين املسووووووووووووتكثون علوووووووووووويهم وزرهم،وعلوووووووووووويهم تبعوووووووووووو  إضووووووووووووالل ا.املستضووووووووووووعفني.فلكل جرميتووووووووووووه وإمثه

انلا م أووووووووم كووووووولطغووووووواة،  يعفووووووويهواملستضوووووووعفلن علووووووويهم وزرهم،فهوووووووم مسووووووويوللن عووووووون اتبووووووواعهم ل.وإغلائهم
لا ذيول  فسوهم أن يكلنورضلا ألنو لقد كرمهم اّلِل اب قرا  واحلري ،فعطللا ا قرا  وابعلا احلري  .مستضعفني

ب م يورون العوذاحلسورة وهوفاستحقلا العوذاب مجيعوا وأصواّبم الكمود وا.وقبللا ألنفسهم أن يكلنلا مستذلني
 « ..َمَ  َلمَّا رَأَُوا اْلَعذابَ َوَأَسُروا النَّدا»:حاضرا هلم مهيأ

 لشفا .ر  ّبا اوهك حال  الكمد الذي يدفن الكلمات يف الصدور،فال تفل  ّبا األلسن ،و  تتح
 « ..واِذيَن َكَفرُ ناِ  الَّ َوَجَعْلَنا اأْلَْغالَل يف أَعْ :»مث أخذهم العذاب املهني الغليج الشديد 

َهوْل   »ملتفورجنيايف األغالل،مهموال خطواّبم إىل خطواب  مث يلتفحل السويا  ُيودّ عونهم وهوم مسوحلبلن
 « ..ُاَْزْوَن ِإ َّ ما كانُلا يَوْعَمُللَنف

غيووه   ونغيانووه وب بتجووث هووذا لووا .وكال ووا لا .ويسوودل السووتار علووى املسووتكثين واملستضووعفني موون الظاملني
للبغووك  هوخنلعه وخضوولع نسووان،وهذا لووا  بتنازلووه عوون كراموو  ا نسووان،وإقرا  ا نسووان،وحري  ا.وتضووليله

   ازون إ  ما كانلا يعمللن ...وكلهم يف العذاب سلاء.والطغيان .
 هللا عند والباقية الهائ ة القيم 36 - 34:الثالث الدرس

وهووم  هم هنووا كووهدوا أنفسوو.يسوودل السووتار وقوود كووهد الظووامللن أنفسووهم يف ذلووك املشووهد احلووك الشاخا
ن يشووواء  ملوووامللقووو   ويف اللقوووحل متسوووع لوووتال يف ذلوووك.هم كأ وووا يووورووموكوووهدهم غوووْي .بعووود أحيووواء يف األرم

ْريَو   ِمووْن قوَ َسوْلنا يف موا أَرْ وَ  »:ذلوك الوذي قالوه امل فولن مون كوثاء قوريا قالوه قوبلهم كول مو   أموام كول رسوال 
مكرور،علوووووى مووووودار  وملق صووووو  معووووواقة،ق..فهوووووك « ِإانَّ ِ وووووا أُْرِسوووووْلُتْم بِوووووِه كووووواِفُرونَ :نَوووووِذير  ِإ َّ قووووواَل ُمْ َُفلهوووووا

اهلدايووو   رى ق ئووولتووووهل الووو   يغلوووج القللب،ويفقووودها احلساسوووي  ويفسووود الفطووورة ويغشووويها فوووال .الووودهلر
 فتستكث على اهلدى وتصر على البانل،و  تتفت  للنلر.

عوذاب ن موبلنه موانعهم قلة،فيحسوو وامل فلن ختدعهم القيم الزائف  والنعيم الزائل،ويغرهم ما هم فيه من يوراء 
ثَوووُر أَْموولا   حَنُْن َأكْ :لاَوقووالُ »:اّلِل،وحوواللن أنووه آيوو  الرضووى عوونهم،أو أوووم يف مكووان أعلووى موون احلسوواب وا؟ووزاء

 « ..َوأَْو قا ،َوما حَنُْن ِ َُعذَِّبنيَ 
يم ه عالقوو  ابلقوولوضه،ليسووحل والقورآن يضووع هلوم ميووزان القويم كمووا هوك عنوود اّلِل ويبووني هلوم أن بسوو  الورز  وقب

ل هووإ ا .ىل عووذابإ  يوودفع تو  األصوويل  و  يوودل علووى رضووى و  غضووه مون اّلِل و  مينووع بذاتووه عووذااب و الثاب
يَوْبُسوُ   ِإنَّ َريبِِ :قُولْ »:أمر منفصل عن احلساب وا؟زاء،وعن الرضى والغضه،يتبع قانلان آخر من سونن اّللِ 

 .« .لنَ  يَوْعَلمُ َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس  .الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاُء َويَوْقِدرُ 
مسووأل  بسوو  الوورز  وقبضووه والووك وسووائل املتوواع والزينوو  أو احلرمووان منها،مسووأل  ُييووك منهووا .وهووذ  املسأل 

ذلك حني تتفت  الدنيا أحياان علوى أهول الشور والبانول والفسواق،وُيرم مون أعراضوها .ككء يف صدور كثْية
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 مووا كووان ليغود  علووى أحوود إ  وهوول عنوود  أحيواان أهوول ااووْي واحلوو  والصووال  فيحسوه بعووخ النوواس أن اّللِ 
أو يشك بعخ الناس يف قيم  ااْي واحل  والصال ،وهم يروووا حملنو  ابحلرموان  ويفصول القورآن .ذو مقام

وأن .ويقرر أن اّلِل يبسوو  الوورز  ملوون يشوواء ويقوودر.هنووا بووني أعوورام احليوواة الوودنيا والقوويم الوويت ينظوور اّلِل إليهووا
وقووود يغووود  اّلِل الووورز  علوووى مووون هووول عليوووه .سوووأل  أخووورى و  عالقووو  بينهماهوووذ  مسوووأل  ورضوووا  وغضوووبه م

وقوووود يضوووي  اّلِل علوووى أهووول الشوووور كموووا يضوووي  علوووى أهوووول .غاضوووه كموووا يغدقوووه علووووى مووون هووول عليوووه رام
 ولكن العلل والغاايت   تكلن واحدة يف مجيع هذ  احلا ت..ااْي

 يدهم موون ا مثتضوواع  رصووا وبطوورا وإفساقا،ويلقوود يغوود  اّلِل علووى أهوول الشوور اسووتدراجا هلووم ليووزقاقوا سوولء
م م  وقوود ُيوورمهصوويد األيوويّبووذا الر  -وفوو  حكمتووه وتقوودير   -وا؟رميوو ،مث ذخووذهم يف الوودنيا أو يف اهلخوورة 

ن الشر عف  رصيدهم مإىل مضا فيزقاقوا كرا وفسلقا وجرمي ،وجزعا وضيقا وذسا من رمح  اّلِل،وينتهلا ّبذا
 والضالل.

  يبسوو  هلووم يف غيهووا لوول  علووى أهوول ااْي،ليمكوونهم موون أعمووال صوواحل  كثووْية مووا كووانلا ابلولقوود يغوود  اّللِ 
نات صويدا مون احلسووذا كلوه ر الرز ،وليشوكروا نعمو  اّلِل علويهم ابلقلوه واللسوان والفعول ا؟ميوول ويوذخروا ّبو

لووووووى ع لوووووول صووووووثهموقوووووود ُيوووووورمهم فيب.يسووووووتحقلنه عنوووووود اّلِل بصووووووالحهم و ووووووا يعلمووووووه موووووون ااووووووْي يف قللّبم
ّبوذا  وينتهولا ىوهل خوْي وأبقواحلرمان،ويقتهم برّبم،ورجاءهم فيه،وانم ناوم إىل قدر ،ورضاهم برّبم وحود ،

 إىل مضاعف  رصيدهم من ااْي والرضلان.
عوون أن    منفصوول وأاي مووا كانووحل أسووباب بسوو  الوورز  وقبضووه موون عموول النوواس،ومن حكموو  اّلِل،فهووك مسووأل

قوو  علووى ولكنهووا تتل .عنوود اّللِ  الوورز  واألبنوواء واملتوواع قوويم تقوودم أو توويخرتكوولن قلوويال بووذاهتا علووى أن املووال و 
قود هموا التصور  ففأحسون في فمن وهبه اّلِل ما  وولدا.املبسلط هلم يف الرز  أو املضي  عليهم فيه تصر 

م قوورّبا هووك الوويت ت ق بووذاهتوليسووحل األموولال واألو .يضوواع  لووه اّلِل يف الثوولاب جووزاء مووا أحسوون يف نعموو  اّللِ 
 من اّلِل ولكن تصرفهم يف األملال واألو ق هل الذي يضاع  هلم يف ا؟زاء :

وْعِ  َن َوَعِمَل صاحِلا  فَُأو  َّ َمْن آمَ إِ .ْلفى َوما أَْملاُلُكْم َو  أَْو قُُكْم اِبلَّيِت تُوَقرِِبُُكْم ِعْنَدان زُ » ل ِوَك هَلُوْم َجوزاُء الضِِ
 « ..َضُرونَ  أُولِ َك يف اْلَعذاِب حمُْ ا ُمعاِجزِينَ  آايتِنَوالَِّذيَن َيْسَعْلَن يف .ِت آِمُنلنَ ِ ا َعِمُللا َوُهْم يف اْلُغرُفا

ّلِل نوه يف سووبيل اا ينفو  ممث يكورر قاعودة أن بسو  الورز  وقبضوه أمور آخور يريود  اّلِل حلكمو  منفصول  وأن مو
ْزَ  ِلَموْن َيشواُء ْبُسوُ  الورِِ يبِِ يوَ ِإنَّ رَ :لْ قُو»:هل الذخر الباقك الوذي يفيود،لتقر هوذ  احلقيقو  واضوح  يف القلولب

 « ..الرَّازِِقنيَ  ُهَل َخْْيُ ِلُفُه وَ َوما أَنْوَفْقُتْم ِمْن َكْكء  فَوُهَل حُْ .ِمْن ِعباِقِ  َويَوْقِدُر َلهُ 
 البراء  من الك ار عند الحشر 42الدرس الرابع:

ههم اّلِل سووووبحانه ابملالئكووو  الوووذين كووووانلا وحوووتم هوووذ  ا؟للوووو   شوووهدهم حمشووولرين يوووولم القيامووو ،حية يووولاج
يعبوودووم موون قون اّلِل مث يووذوقلن عووذاب النووار الووذي كووانلا يسووتعجللن بووه،ويقلللن مووَّت هووذا اللعوودف كمووا 

يعوووووا ،مُثَّ يَوُقووووولُل لِْلَمالِئَكووووو ِ  »:جووووواء يف أول هوووووذا الشووووولط ُكوووووْم كوووووانُلا يَوْعبُوووووُدوَنف :َويوَوووووْلَم َُيُْشووووورُُهْم مجَِ أَهُي ِء ِإايَّ
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فَوواْليَوْلَم   مَيْلِووُك بَوْعُضووُكْم .بَوْل كووانُلا يَوْعبُووُدوَن اْ؟ِوونَّ َأْكثَوورُُهْم ِّبِووْم ُمْيِمُنلنَ .ُسوْبحاَنَك أَنْووحَل َولُِينووا ِمووْن ُقوِوِمْ :قاُللا
ُتْم ِّبا تُ :لِبَوْعخ  نَوْفعا  َو  َضر ا،َونَوُقلُل لِلَِّذيَن لََلُملا  « ..َكذِِبُلنَ ُذوُقلا َعذاَب النَّاِر الَّيِت ُكنوْ

ن ء هوووم يلاجهووول هي .فعاءفهوووي ء هوووم املالئكووو  الوووذين كوووانلا يعبووودووم مووون قون اّلِل،أو يتخوووذووم عنووود  كووو
انوحل ابنوال ذ  العبواقة ككأ ا هوف.ّبم،فيسبحلن اّلِل تنزيها له من هذا ا قعاء،ويتثأون من عباقة القلم هلم

عتووه يف ليووه،وإما بطاإالتلجووه و إما بعباقتووه .تللوولن الشوويطانإ ا هووم ي.أصووال،وكأ ا   تقووع و  تكوون هلووا حقيقوو 
؟وون اىل أن عبوواقة إان  ذلووك وهووم حوني عبوودوا املالئكوو  إ ووا كووانلا يعبودون الشوويط.اختواذ كووركاء موون قون اّللِ 

ثَوورُُهْم ْ؟ِونَّ َأكْ ْعبُوُدوَن ايوَ  كانُلا َبلْ »:ا ستعان  عرفحل بني العرب وكان منهم فري  يتلجه إىل ا؟ن ابلعباقة أو 
لسولرة،على يت تعا؟هوا الضلعات الومن هنا عكء عالق  قص  سليمان وا؟ن ابلقضااي وامل..« ِّبِْم ُمْيِمُنلنَ 

 نريق  سياق  القصا يف القرآن الكرمي.
لقووولل إلووويهم ويلجوووه ا.وبينموووا املشوووهد معوووروم يتغوووْي السووويا  مووون احلكايووو  واللصووو  إىل ااطووواب وامللاجه 

و  .الئكو  ميلكولن للنواس كوي ا..  امل« ا  َضر  وَ فَاْليَوْلَم   مَيِْلُك بَوْعُضُكْم لِبَوْعخ  نَوْفعا  »:ابلتأنيه والتبكيحل
للعود لن موَّت هوذا انلا يقللووالنار الويت كوذب ّبوا الظامللن،وكوا.هي ء الذين كفروا ميلك بعضهم لوبعخ كوي ا

وُذوُقلا َعذ:ا لََلُمل لُل لِلَِّذينَ َونَوقُ  »:إن كنتم صاققني،ها هم أو ء يرووا واقعا   كك فيه ُتْم اَب النَّاِر الَّويِت ُكنوْ
   السلرة.؟ل ت يف هذااء كسائر وّبذا ختتم ا؟لل  مركزة على قضي  البعة واحلساب وا؟ز « ِّبا ُتَكذِِبُلنَ 
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 [54إل   43اآليات :(34]سور  سبإ ):الوحد  الخامسة

 الرسول ودعوأهم للا كر إنكار موقف الك ار من

ووا كوواَن يَوْعبُوودُ أَْن َيُصوودَّ   يُرِيوودُ َوِإذا تُوْتلووى َعلَووْيِهْم آايتُنووا بَويِِنووات  قوواُللا مووا هووذا ِإ َّ َرُجوول  }  آاب ُُكووْم َوقوواُللا مووا  ُكْم َعمَّ
ا آتَوْينواُهْم ِموْن  ( َومو43 ِسوْحر  ُمبِوني  )ْن هوذا ِإ َّ إِ اَءُهْم جوهذا ِإ َّ ِإْفك  ُمْفوَ ى  َوقواَل الَّوِذيَن َكَفوُروا لِْلَحو ِِ َلمَّوا 

لَووَك ِمووْن نَووِذير  ) ذََّب الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم َومووا بَوَلغُوولا ِمْعشوواَر مووا ( وََكوو44ُكتُووه  يَْدُرُسوولَوا َومووا أَْرَسووْلنا إِلَووْيِهْم قَوبوْ
بُلا ُرُسوووِلك َفَكْيووَ  كوواَن َنِكوووِْي ) وووا45آتَوْينوواُهْم َفَكووذَّ فُوووراقى مُثَّ  َمثْوو  وَ ِعُظُكووْم ِبلاِحووَدة  أَْن تَوُقلُمووولا ّللَِّ أَ  ( قُووْل ِإ َّ

وُروا موا ِبصواِحِبُكْم ِموْن ِجنَّو   ِإْن ُهوَل ِإ َّ نَوِذير  َلُكو أَْلُتُكْم ِمووْن َسو( قُوْل موا 46ذاب  َكوِديد  ) يَوَدْي َعوْم بَونْيَ تَوتَوَفكَّ
قُووْل ِإنَّ َريبِِ يَوْقووِذُ  اِبحْلَوو ِِ َعووالَُّم  (47 َكووِهيد  ) َكووْكء  َوُهووَل َعلووى ُكوولِِ  َأْجوور  فَوُهووَل َلُكووْم ِإْن َأْجوورَِي ِإ َّ َعلَووى اّللَِّ 

ووا َأِضووُل َعلووى نَوْفِسووك ( قُووْل ِإنْ 49) ( قُووْل جوواَء احْلَووُ  َومووا يُوْبووِدُئ اْلباِنووُل َومووا يُِعيوودُ 48اْلُغيُوولِب )  َضووَلْلحُل فَِإ َّ
يووع  َقرِيووه  َوِإِن اْهتَووَدْيحُل فَِبمووا يُوولِحك ِإَ َّ رَ  لَووْل تَوورى ِإْذ َفزِعُوولا فَووال فَوووْلَت َوأُِخووُذوا ِمووْن َمكووان  ( وَ 50) يبِِ ِإنَّووُه  َِ

ُروا بِوووِه ِموووْن قَوْبوووُل َويَوْقوووِذُفلَن َوقَوووْد َكَفووو (52)ان  بَِعيووود  ( َوقووواُللا آَمنَّوووا بِوووِه َوَأىنَّ هَلُوووُم التَّنووواُوُش ِموووْن َمكووو51َقرِيوووه  )
ونَوُهْم َوبَونْيَ موا َيْشو53ِعيود  )اِبْلَغْيِه ِمْن َمكان  بَ  ُوْم كوانُلا يف  ياِعِهْم ِمونْ تَوُهلَن َكموا فُعِوَل  َِْكو( َوِحيوَل بَويوْ  قَوْبوُل ِإوَّ

 { (54َككِ  ُمرِيه  )
 مقدمة الوحد 

آن الوذي وعون القور  - -هذا الشلط األخوْي يف السولرة يبودأ ابحلودية عون املشوركني،ومقل هتم عون النول 
أقوولى  يا،وهم كووانلايف الوودن ا وقووع ألمثوواهلم،ويريهم مصوورع الغووابرين الووذين أخووذهم النكووْيجوواء بووه ويووذكرهم  وو
 منهم وأعلم وأغ  ..

 ن يقلموولا ّللِ أنهووا إىل ميوودعلهم يف أول إيقوواع .ويعقووه هووذا عوودة إيقاعووات عنيفوو  كأ ووا هووك مطووار  متلالي 
لثواين يف ا يقواع او .لصوحي ومون النظور ا متجرقين مث يتفكوروا غوْي متوأيرين ابحلولاجز الويت اونعهم مون اهلودى

لة،وليك لووه موون وراء يالحقهووم ابلوودع - -يوودعلهم إىل التفكووْي يف حقيقوو  البلاعووة الوويت ععوول الرسوولل 
تووووووولاىل ذلووووووك نفووووووع،و  هوووووول يطلوووووووه علووووووى ذلووووووك أجرا،فمووووووا هلوووووووم يتشووووووككلن يف قعلتووووووه ويعرضوووووولنف مث ت

 ر ياة وكعل حله قله به بقي  من  وكل منها يهز القله هزا و  يتماسك.قل.قل.قل:ا يقاعات
يقاعووه تلووك إف ،يناسووه وحووتم الشوولط وختووتم معووه السوولرة  شووهد موون مشوواهد القياموو  حافوول ابحلركوو  العني 

 ا يقاعات السريع  العنيف .
 هللا ر المشرهللاين بالرسول واأهامهم له 45 - 43الدرس ا ول:

ووا كوواَن يَوْعبُووُد آْن َيُصوودَّكُ أَ يُرِيووُد  هووذا ِإ َّ َرُجوول  مووا :َوِإذا تُوْتلووى َعلَووْيِهْم آايتُنووا بَويِِنووات  قاُللا» مووا :َوقاُللا.اب ُُكمْ ْم َعمَّ
ووا .هووذا ِإ َّ ِإفْووك  ُمْفَ ى   ْينوواُهْم ِمووْن ُكتُووه  َومووا آتوَ . ِسووْحر  ُمِبني  ِإْن هووذا ِإ َّ :اَءُهمْ جووَوقوواَل الَّووِذيَن َكَفووُروا لِْلَحوو ِِ َلمَّ
لَووَك ِمووْن نَِذير  يَْدُرُسوولَوا،َوما أَْرَسووْلنا   -شوواَر مووا آتَوْينوواُهْم َومووا بَوَلغُوولا ِمعْ  -ِلِهْم َن ِمووْن قَوووبْ الَّووِذي وََكووذَّبَ .إِلَووْيِهْم قَوبوْ

بُلا ُرُسِلك،َفَكْيَ  كاَن َنِكِْيف  « ..َفَكذَّ
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ضوووووو  موووووون آتر برواسووووووه غام - -لقوووووود قووووووابللا احلوووووو  اللاضوووووو  البووووووني الووووووذي يتلوووووول  علوووووويهم رسوووووولل اّلِل 
اجههم بوه لرة موا يول ولقد أحسولا خطو.  تقلم علوى أسواس واضو ،وليك هلوا قولام متماسوكاملاضك،وتقاليد 

د لش مون العقائولوي  املشوأحسلا خطلرته على ذلوك اا.القرآن الكرمي من احل  البسي  املستقيم املتماسك
ووا   أَ ل  يُرِيوودُ  َرُجوموا هووذا ِإ َّ »:والعواقات والتقاليود الوويت وجودوا عليهووا آابءهوم فقوواللا قوللتهم تلووك ْن َيُصودَُّكْم َعمَّ

عنووا هلابء لوويك مطان عليووه اكووفووإن جموورق أنووه حووال  مووا  ...ولكوون هووذا وحوود    يكفك« كوواَن يَوْعبُووُد آاب ُُكوومْ 
ه أنوه جواء بل ،ويرق قللمان  املمقنعا ؟ميع العقلل والنفلس.ومن مث أتبعلا ا قعاء األول ابقعاء آخر ميك أ

 « ..ما هذا ِإ َّ ِإْفك  ُمْفَ ى  :اَوقاُلل »: ا جاء به من عند اّللِ 
كلا يف ..ذلوووك ليشوووك« ْفوووَ ى  موووا هوووذا ِإ َّ ِإفْوووك  مُ »:وا فوووك هووول الكوووذب وا فووو اء ولكووونهم يزيدونوووه تلكيووودا

 قيمته ابتداء،مَّت أوقعلا الشك يف مصدر  ا هلك.
 « .. ِسْحر  ُمِبني  ِإْن هذا ِإ َّ :مْ اَءهُ َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِْلَح ِِ َلمَّا ج»:مث مضلا يصفلن القرآن ذاته

 عوووه القووواهر يفعللووولا وقيفحووواوللا إذن أن .إنوووه مف ى:فهووول كوووالم مووويير يزلوووزل القلووولب،فال يكفوووك أن يقلللا
  ايت البينواتن ّبوا اهلإنه سحر مبني  فهك سلسول  مون ا هتامات،حلقو  بعود حلقو ،يلاجهل :فقاللا.القللب

 كك ُيلللا بينها وبني القللب.
أمووا الووذين كووانلا يقللوولن .ولكنهووا مجلوو  موون األكاذيووه لتضووليل العاموو  وا؟ماهْي.قليوول هلووم علووى قعلاهم و 

فقوود كوانلا علوى يقووني أنوه قورآن كرمي،فوول  مقودور البشور،وفل  ناقوو   -وهووم الكوثاء والسواقة  -هوذا القولل 
وأمور القورآن  - -مود املتكلمني  وقد سب  يف الظالل ما حدّ به بعخ هي ء الكثاء بعضوا يف أمور حم

   1978وما قبروا بينهم من كيد ليصدوا به ا؟ماهْي عن هذا القرآن الذي يغله القللب وذسر النفلس
لحك يعرفلن بوه الوو ه الكته وقد كش  القرآن أمرهم،وهل يقرر أوم أميلن   ييتلا من قبل كتااب يقيسلن ب

هوم ن قبول رسولل فإلويهم مو و  يرسول.مون عنود اّللِ فيفتلا  ن ما جاءهم اليلم ليك كتااب ولويك وحيوا،وليك 
ْم ا،َوما أَْرَسوْلنا إِلَوْيهِ يَْدُرُسولوَ   ُكتُوه  َوما آتَوْيناُهْم ِمونْ »:يهرفلن إذن  ا   علم هلم به ويدعلن ما ليك يعلملن

َلَك ِمْن نَِذير    « قَوبوْ
من .الغووابرون يت أول ووكمووا أو وهم   ييتوولا معشووار .ويلمووك قلوولّبم بتووذكْيهم  صووارع الووذين كووذبلا موون قبوول

نكوووووور دوي املأي اهلجوووووولم املوووووو.فلمووووووا كووووووذبلا الرسوووووول أخووووووذهم النكووووووْي.علم،وموووووون مووووووال،ومن قوووووولة،ومن تعمْي
« َنِكوِْيف َفَكْيَ  كوانَ .بُلا ُرُسوِلكَفَكوذَّ  -ْم آتَوْينواهُ  َوموا بَوَلغُولا ِمْعشواَر موا -وََكذََّب الَّوِذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم »:الشديد

التوووذكْي  فهوووذا.يرةوكانوووحل قوووريا تعووور  مصوووارع بعضوووهم يف ا؟ز . علووويهم مووودمرا مهلكا..ولقووود كوووان النكوووْي
م يعرفووولن  وه.خوووانبنيسوويال مووول  يلموووك قلووولب امل« َفَكْيوووَ  كووواَن َنِكوووِْيف»وهووذا السووويال التهكموووك .يكفك

 كي  كان ذلك النكْي 

                                                 
 كحدية اللليد بن املغْية وأيب سفيان بن حرب واألخنك بن كري . ) السيد رمحه هللا (  -1978
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دعذذذو  الك ذذذار للا كذذذر بالرسذذذول الحذذذق وطبيمذذذة الرسذذذالة  50 - 46الذذذدرس الثذذذاني:

 لوالرسو

للاقوع الوذي ا،وتقدير وهنا يدعلهم قعلة خالصو  إىل مونهج البحوة عون احل ،ومعرفو  ا فو اء مون الصود  
ووا أَِعُظُكوْم ِبلاِحوَدة  .:ُقلْ  »:يلاجهلنوه مون غووْي زيو  و  قخول مووا .ُروا  َوفُوراقى،مُثَّ تَوتَوَفكَّ ّللَِِّ َمثْو ُقلُموولاتوَ أَْن .ِإ َّ

 « ..ِديد  كَ َعذاب    ِإ َّ نَِذير  َلُكْم َبنْيَ يََديْ ِإْن ُهلَ .ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ   
بعيوووودا عوووون .مسووووات األر بعيدا عوووون مالب.بعيوووودا عوووون املصوووولح .بعيوووودا عوووون اهللى.إوووووا قعوووولة إىل القيووووام ّللِ 

السوووووائدة يف  لتيووووواراتاببعيووووودا عووووون التوووووأير .اهللاتووووو  والووووودوافع الووووويت تشوووووتجر يف القله،فتبعووووود بوووووه عووووون اّللِ 
 الشائع  يف ا؟ماع .واملييرات .البي  

يت تبعود ت املطانو ،الالعبوارا قعلة إىل التعامول موع اللاقوع البسوي ،  موع القضوااي والودعاوى الرائجو  و  موع
 القله والعقل من ملاجه  احلقيق  يف بسانتها.

ذي ب  والغوبا الو  املضوطر قعلة إىل منط  الفطرة اهلاقئ الصايف،بعيدا عن الضوجيج واالو  واللوبك والر يو
 ُيجه صفاء احلقيق .

ه ن الرواسوووومنهج بسووووي  يعتموووود علووووى التجوووورق موووو.وهووووك يف اللقووووحل ذاتووووه موووونهج يف البحووووة عوووون احلقيقوووو 
 وعلى مراقب  اّلِل وتقلا ..والغلاكك واملييرات

  و  لى و  ملصولحرم و  هلو  لغو.القيام ّلِل ..إن هققحل ص  املنهج واستقام الطري ..« ِبلاِحَدة  »وهك 
 ه القوووائملن ّللِ ذي يلاجهوومث التفكوور والتوودبر بووال مووويير خووارج عوون اللاقووع الوو.االوولص ..جوورق .الت.لنتيجوو  .

 املتجرقون.
يووور بعقليووو  عطوووك يف غوووْي شخوووذ معوووه ويمثووو  لْياجوووع أحووود ا اهلخر،وذ..« َمثْووو  َوفُوووراقى .أَْن تَوُقلُمووولا ّللَِّ »

ه يف نفك وجهوا للجوى موع الووفوراق. هودوء .ا؟ماهْي اليت تتبع ا نفعال الطارئ،و  تتلبة لتتبوع احلجو  يف
 احيا هاقئ عمي .

وما يقولل كوي ا يودعل إىل .دبر والرزانو لعقل والتوافما عرفتم عنه إ  ..« ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّ   .مُثَّ تَوتَوَفكَُّروا»
 إن هل إ  القلل انكم القلي املبني..التظنن بعقله وركد 

كا أن يقع،وقود سوبقه ب الشوديد وكويصلر العوذا..ملس  ت« ُكْم َبنْيَ يََدْي َعذاب  َكِديد  ِإْن ُهَل ِإ َّ نَِذير  لَ »
فوووور موووون موووون   ي كاهلات  انووووذر موووون حريوووو  يف قار يلكووووك أن يلووووتهم.النووووذير خبطوووولة لينقووووذ موووون يسووووتمع

 ابرع مل  مثْي .. -فل  أنه صاق   -وهل تصلير .احلري 
َنا النَِّلُ :بُوَرْيَدَة،َعْن أَبِيِه قَالَ ا مام أمحد عن َعْبِد هللِا ْبِن  روى َّ ِمورَار  فَوَقالَ َخرََج إِلَيوْ أَيُوَهوا :يَوْلم ا فَوَناَقى َياَل

ُ َوَرُسووللُُه أَْعلَوووُم :النَّوواُس تَوووْدُروَن َمووا َمثَلِوووك َوَمووثَوُلُكْم ف قَووواُللا َووا َمثَلِوووك َوَمووثَوُلُكْم َمثَوووُل قَوووْلم  َخووواُفلا َعوووُدو  :قَالَ .اّللَّ ا ِإ َّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3566 

َنَما ُهْم َكَذِلَك أَْبَصَر اْلَعُدوَّ فَأَقْوَبَل لِيُوْنِذَرُهْم،َوخَ  ِشوَك أَْن يُْدرَِكوُه اْلَعوُدُو قَوْبوَل َذْتِيِهْم،فَوبَوَعثُلا َرُجال  َيَ َاَءى هَلُْم،فَوبَويوْ
َّ ِمرَار .أَيُوَها النَّا.أَيُوَها النَّاُس أُتِيُتْم :أَْن يُوْنِذَر قَوْلَمُه،فََأْهَلى بِثَوْلبِهِ   .1979ُس أُتِيُتْم َياَل

َّ َموورَّات  َخرََج النَّوِلُ :وعون َعْبوِد اّللَِّ بْووِن بُوَريْوَدَة،َعْن أَبِيووِه،قَالَ  َوا َمثَلِووك :َذاَت يوَووْلم  فَونَواَقى يَواَل " أَيُوَهوا النَّوواُس ِإ َّ
َنَمووا ُهووَل َكووَذِلَك ِإْذ أَْبَصووَر اْلَعووُدوَّ فَأَقْوبَووَل َوَمووثَوُلُكْم َمثَووُل قَوووْلم  َخوواُفلا َعووُدو ا أَْن َذْتِوويَوُهُم فَوبَوَعثُوولا رَ  ُ هَلُْم،فَوبَويوْ ُجووال  يَووَ َ َّ

َّ َمرَّات  ":لِيُوْنِذَر قَوْلَمُه َفَخِشَك أَْن يُْدرَِكُه اْلَعُدُو قَوْبَل أَْن يَوْنِذَر قَوْلَمُه فََأْهَلى بِثَوْلبِهِ   1980أَيُوَها النَّاُس أُتِيُتْم،َياَل
يع وووووووا،ِإْن َكووووووواَقْت :يَوُقللُ  َِْعحُل النَّوووووووِلَّ : بْوووووووِن بُوَريْوووووووَدَة،َعْن أَبِيوووووووِه،قَالَ وعووووووون َعْبوووووووِد هللاِ  ووووووواَعُ  مجَِ بُِعثْوووووووحُل أاََن َوالسَّ

 ..1981لََتْسِبُقِب.
  . 1982«بُِعْثحُل أاََن َوالسَّاَعَ  َكَهاَتنْيِ » قَاَل  -  -وَعْن أََنك  َعِن النَِّبِِ 

                                                 
 صحي  23336( 82294[ )617/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ]-1979
 ( صحي  7زِيِِ )أَْمثَاُل احلَِْديِة لِلرَّاَمُهْرمِ -1980

ُ هَلُْم:ُهَل أَْن يَوْعُلَل َكاِهق ا َفَْيُْقَه اْلَعُدوَّ   ْيَداَبُن قَاَل  الرَّبِيَ ُ  َعَلى ِمثَاِل َفِعيلَ  ِبِه ،َواْ ُهُ لِيُوْنِذرَ  قَاَل أَبُل حُمَمَّد :َيَ َ َّ ُ  ،َمْهُملز  ،َوُهَل الَِّذي يُوَقاُل َلُه:الدَّ
 يَوْعَلَبَ  اْلَيْشُكرُِي :ُعبَوْيُد اّللَِّ ْبُن 

 أَمَّا النوََّهاُر فَورَايب قَوْلِمك ِ َْرقُوَب   يَوَفاعِ 
 َواللَّْيُل أَْبَطَن َذا َخَضا ِخَخ َواْلُلُعلِر ِمَن اْلِبَقاعِ 
َباعِ  َباُع َمِعك فَأُلْو وَفى َكاْلُمِدلِِ ِمَن السِِ  َترُِق السِِ

 َهَذا َمَثل  يف السَّوْبِ  ِإىَل اتِِبَواِع النَّوِلِِ  َعَلكَّ ،َأْي:َأْكَرَ  َعَلكَّ ،وَ ُه َحَّتَّ أَْر ََ ا رَأَيْوتُ  َعْن َكَذا ،َأْي:أَْرفَوُعَك َعْنُه ،َوتَوُقلُل:مَ َوِمْنُه قَوْلهُلُْم:ِإيِنِ أَلَْرَ ُ ِبكَ 
قُوْرِّبَا ،َكَما قَاَل:" بُِعْثحُل َوالسَّاَعُ  َكَهاَتنْيِ مَُّن َمْعَ  ُقنُولِِ السَّاَعِ  وَ َتَظُر ،َويَوَتضَ َدُ  يُونوْ  بَوعْ ،َواْلَفْلِز بَِتْصِديِقِه قَوْبَل فَوْقِدِ  ،َوأَنَُّه آِخُر َمْن أَْنَذَر ،َوَ  َنِلَّ 

ووَن النُووُذِر اأْلُ  ا َعلَووى اْلُمَباَلغَووِ  يف تَوْقرِيووِه اْلَكوواِئِن حِل اْلِقَياَمووُ  َوَهووذَ  .يَوْعِب:َقنَووزِفَووحِل اهْلزِفَوو ُ وىَل ،أَ " .َوَأَكوواَر إبِِْصووبَوَعْيِه َوقَوواَل اّللََّ َعووزَّ َوَجلَّ:َهووَذا نَووِذير  مِِ
ُ َعْنُه :  الَِّذي ُهَل َ  حَمَاَلَ  َواِقع  ،َكَما قَاَل أَبُل َبْكر  َرِضَك اّللَّ

 ُكُل اْمرِئ  ُمَصبَّ   يف أَْهِلِه َواْلَمْلُت أَْقىَن ِمْن ِكرَاِ  نَوْعِلهِ 
 َمْلِت ُوُقلَعُه َ  حَمَاَلَ  .َوقَاَل َكْعه  اْلَغَنِلُي :أَرَاَق ِبُدنُولِِ الْ 

ا َلَقرِيهُ   َلَعْمرُُكَما ِإنَّ اْلَبِعيَد الَِّذي َمَضى َوِإنَّ الَِّذي َذْيت َغد 
َتظَووُر ُوُقلُعووُه َوِإْن بَوُعووَد َوقْوتُووُه اِبْسووِم َغوود  ،وَ  ا َمووِن  نَّ ُمووُروَر اأْلَْوقَوواِت يُْدنِيووهِ ِمووَك ،أِلَ  يَولْ ُهووَل َتينَ َفَسوومَّى َمووا قُوودَِِر َكْلنُووُه َويُونوْ ،َويف التوَّْنزِيِل:َسوويَوْعَلُملَن َغوود 
اُب اأْلَِكُر .َوَهَذا َوِكبوُْهُه ُمَتَصرِِ   يف َأْكَثِر َكاَلِم اْلَعَرِب ،َوهلَِ  بِوِه َرْورََج اْلَماِضوك الَّوِذي َع اْلَلْعوُد َبَل ِموَن اأْلَفْوَعواِل الَّوِذي َوقَوُجلا اْلُمْسوتَوقْ َذا َأْخرَ اْلَكذَّ
ُ َعووزَّ َوَجولَّ:َواَنَقى َأْصووَحاُب اْ؟َنَّوِ  ،وَ  ْعووحُل إِ ُل نَوْفووك  َمعَ َجوواَءْت ُكوقَوْد َتَصوورََّم َوقْوتُوُه ،َكَمووا قَواَل اّللَّ وِد بْووِن َعَرفَووَ  َهوا َسوواِئ   َوَكوِهيد  .َو َِ بْوورَاِهيَم بْووَن حُمَمَّ

ا ،فَواَل َتْسوتَوْعِجُللُ  ُوُقلع وْموُر اّللَِّ وَ ُ :أََتى أَ لَّ:أََتى أَْموُر اّللَِّ فَواَل َتْسوتَوْعِجُللُ  أَنَّ َمْعنَوايَوُقولُل يف قَوْللِوِه َعوزَّ َوَجو ِة ْعود  ا َوِموْن َكواَلِم اْلَعوَرِب ِإَذا اَبَلغُولا يف ِكودَّ
نْ رَأَيْونَوا فُواَلان  َثِْ  ،وَ َع ِموَن الْوالسَّْعك َوُسْرَعِ  احْلَرََكِ :َجاَءاَن َزْيد  َأْسرََع ِمَن الِرِيِ  ،َوَأْسرَ  َسواَن َ  يُوبَوارِي الوِرِيَ  َوالْوَثَْ  ،َوَ  يَوْقوِدُر  َيِطوُْي ،َوَمْعلُولم  أَنَّ اْ ِ

َا يُورَاُق ِبِه اْاِفَُّ  َوُسْرَعُ  احْلَرََكِ  .َويُوَقاُل يف  ُدوَن الُسْرَعَ  ،َأْي قَوْبَل حلََْظِ  اْلَعونْيِ ،َواْلَعوْْيُ َل َعْْي  َوَما َجَرى ،يُرِين  قَوبْ ْم:َجاَء ُفاَل  أَْمثَاهلِِ َعَلى الطََّْيَاِن ،َوِإ َّ
ِّ ْبِن ِحلَِِزَة : َر بَوْيحُل احْلَاِر  اِبلرَّاِء:ِإْنَساُن اْلَعنْيِ ،َوُفسِِ
 َزَعُملا أَنَّ ُكلَّ ِمْن َضَرَب اْلَعْيو وَر ُمَلال  لََنا َوأانَّ اْلَلَ ءُ 

َووا  ِة ِمووَن اْلُقوَدَماِء ،َوُهوَل َغرِيووه  بَوْعووِخ الوُرَوا تَوْفِسوْيُ   َموْن َضووَرَب ِ َْفون  َعلَووى َعوْْي  ،قَوواَل:َواْلَعْْيُ ِإْنَسواُن اْلَعونْيِ َوَهووَذاَأْي ُكولُ  ،فَوَهوِذِ  لُغَوواُت اْلَعوَرِب ،َوِإ َّ
 النَّظَّارِيَن  " ْد َخرََج َعْن مُجَْل ِ  اْلُمَخانَِبنَي فَوقَ بُِلَغِتِه َولَُغِتِهْم ،َفَمْن َجِهَل لَُغاتِ  َخانَبَوُهُم النَِّلُ 

 صحي  33352( 22947[    )617/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ]-1981
 6504[395/ 21املكنز ] -صحي  البخارى-1982

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3567 

 ِإْن َأْجوورِيَ .ُهووَل َلُكوومْ ْن َأْجوور  فوَ ُكْم ِموومووا َسووأَْلتُ :ُقلْ »:يتبعووه ا يقوواع الثوواين.حكذلووك هوول ا يقوواع األول املوويير املل 
مووووا .اقئ الووووثيء .ىل التفكوووور اهلوووواألوىل إ ..قعوووواهم يف املوووورة« َوُهووووَل َعلووووى ُكوووولِِ َكووووْكء  َكووووِهيد  .ِإ َّ َعلَووووى اّللَِّ 

 ارهم بوني يوديام إبنوذل  إىل القيوويودعلهم هنوا أن يفكوروا ويسوأللا أنفسوهم عموا يودع.بصاحبكم من جن  .
اوم إىل يوولقج وجوودما مصوولحتهف مووا بلاعثووهف موواذا يعوولق عليووهف وذموور  أن يلمووك موونطقهم و .عووذاب كووديد

لوذي نلبتوه مونكم  اا أنوتم األجور خوذو «  مْ ما َسأَْلُتُكْم ِمْن َأْجر  فَوُهَل َلكُ :ُقلْ »:هذ  احلقيق  يف صلرة ملحي 
 وفيه تنبيه..هوفيه تلجي.وهل أسللب فيه هتكم

ومن يتطلووع .هذي أتطلووع إليوور  هوول الوووأجوو.وهوول الووذي ذجرين...هوول الووذي كلفب« ِإْن َأْجوورَِي ِإ َّ َعلَووى اّللَِّ »
 إىل ما عند اّلِل فكل ما عند الناس هني عند  هزيل زهيد   يستح  التفكْي.

موا أنولي يما أفعول وفيف.ِك كوهيدهل علوو ...يعلم ويرى و  حفى عليه ككء« َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َكِهيد   »
ُم احلَْ ِِ ابِ ِإنَّ َريبِِ يَوْقِذُ  :ُقلْ »:وفيما أقلل.ويشتد ا يقاع الثالة وتقصر خطا   «.ْلُغُيلبِ  َعالَّ

قووذ  بووه   الووذي يفموون ذا يقوو  للحوو.احلوو  القوولي الووذي يقووذ  بووه اّللِ .وهووذا الووذي ج ووتكم بووه هوول احل 
 أحوود يف نريوو  يقوو  هلووا وكأ ووا احلوو  قذيفوو  تصوودع وختوور  وتنفووذ و .اّلِلف إنووه تعبووْي مصوولر جمسووم متحر 

ُم اْلُغُيلبِ »يقذ  ّبا اّلِل ..   ى عليوه هود ،و لوم،و  حفوعفهول يقوذ  ّبوا عون علم،ويلجههوا علوى « َعالَّ
يك فيوه مكشول  لو فالطري  أمامه.تغيه عنه غاي ،و  يق  للح  الذي يقذ  به مع م و  سد يعل 

 مستلر  
 « ..ِعيدُ اِنُل َوما يُ ُئ اْلبجاَء احلَُْ ،َوما يُوْبدِ :ُقلْ »:  ا يقاع الرابع يف مثل عنفه وسرعتهويتلل 

أعلن هووذا .حلوو جاء ا:لق.جوواء هووذا احلوو  يف صوولرة موون صوولر ،يف الرسووال ،ويف قرآوووا،ويف منهجهووا املسووتقيم
 الئه وسوويطرتهء ابسووتعجا.تووهجاء بدفع.جوواء بقلتووه.جوواء احل .واصوودع ّبووذا النبأ.وقوورر هووذا احلدّ.ا عالن

تقورر مصووْي   لوه جمال،وقوود ة،وموا عوواقوموا عواقت لووه حيا.فقود انتهووى أمر ..« َوموا يُوْبوِدُئ اْلباِنووُل َوموا يُِعيوودُ »
د ى،وأنه   يعوووم قووود قضووووعووور  أنوووه إىل زوال.إنوووه ا يقووواع املزلزل،الوووذي يشوووعر مووون يسووومعه أن القضووواء املوووث 

 هنا  جمال لشكء آخر يقال.
  حلوو  أمووام احلووحكوو  و او  يعوود البانوول إ   ا.فمنووذ جوواء القوورآن اسووتقر موونهج احلوو  واتضوو .كوإنوه لكذل

  ووا ليسوحل غلبوأرو ،إ  ومهما يقع من غلب  ماقي  للبانل يف بعخ األحلال والظ.اللاض  احلاسم ا؟ازم
  أموووا احلووو. تزولمثلقلتووو  وهوووذ  م.غلبووو  النووواس   املباقئ.علوووى احل .إ وووا هوووك غلبووو  علوووى املنتموووني إىل احل 

 فلاض  بني صري .
وووا َأِضوووُل َعلوووى نَوْفِسوووك:قُووولْ  »:وا يقووواع األخوووْي يوووع  .َوِإِن اْهتَوووَدْيحُل فَِبموووا يُووولِحك ِإَ َّ َريبِِ .ِإْن َضوووَلْلحُل فَِإ َّ ِإنَّوووُه  َِ

وإن كنووحل مهتووداي فووإن اّلِل هوول الووذي هووداين .فإ ا أضوول علووى نفسووك...فووال علوويكم إذن إن ضووللحل« َقرِيوه  
..وهكوذا كوانلا « ِإنَُّه  َِيع  َقرِيوه  »وأان هحل مشي ته أسْي فضله..بلحيه،  أملك لنفسك منه كي ا إ  إبذنه

كانلا اودووا رنبو  ابحليواة احلقيقيو .كانلا ُيسولن .هكوذا كوانلا اودون صوفاته هوذ  يف نفلسوهم.ادون اّللِ 
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مباكوورة وأن كووكلاهم وْنوولاهم تصوول إليووه بووال  وأنووه معوو   موورهم عنايوو .أن اّلِل يسوومع هلووم وهوول قريووه منهم
يف جووولار .يف .يف كنفوووه.ومن مث كوووانلا يعيشووولن يف أنوووك بووورّبم.وأنه   يهملهوووا و  يكلهوووا إىل سووولا .واسوووط 
واوووودون هووووذا كلووووه يف نفلسووووهم حيا،واقعا،بسوووويطا،وليك معوووو  و  فكوووورة و  جموووورق اثيوووول .يف رعايته.عطفووووه

 ..« ِإنَُّه  َِيع  َقرِيه  »وتقريه.
 خهي الك ار وعاابهم يوا القيامة 54 - 51الدرس الثالث:

كأ وا .ىلودنيا واألخر قة بوني اوأخْيا اكء ااتوام يف مشوهد مون مشواهد القيامو  حافول ابحلركو  العنيفو  املو ق
أُِخوُذوا فَووْلَت وَ  زِعُولا فَوالفَ ى ِإْذ َوَلْل تَور »:هل جمال واحد،وهم كرة يتقاذفها السيا  يف املشهد السريع العني 

ْبوُل َويَوْقوِذُفلَن اِبْلَغْيوِه َقْد َكَفوُروا بِوِه ِموْن قوَ وَ ن  بَِعيد ف ْن َمكاَوَأىنَّ هَلُُم التَّناُوُش مِ .آَمنَّا بِهِ :َوقاُللا.ِمْن َمكان  َقرِيه  
وونَوُهْم َوبَوونْيَ مووا َيْشووتَوُهلَن،َكما فُعِو.ِموْن َمكووان  بَِعيوود   ُْم كووانُل ْن قوَ ْكووياِعِهْم ِمووَل  َِ َوِحيَل بَويوْ « ا يف َكووكِ  ُمرِيووه  ْبووُل،ِإوَّ

.. 
 فووالت اأ ا أراقوا وك.لج ولا بوهفمون اهلولل الوذي ..« ِإْذ َفزِعُولا».فاملشوهد معوروم لانظوار..« َولَوْل تَورى »
 »هم املذهللو .لبائسو  وحوركتا حماولتهم و  يبعدوا يف..« َوأُِخُذوا ِمْن َمكان  َقرِيه  »و  إفالت « َفال فَوْلتَ »

ن وكيوو  يتنوواوللن ا ميووا« يوود فَمكووان  بَعِ  اُوُش ِموونْ َوَأىنَّ هَلُووُم التَّنوو»..اهلن بعوود فوولات األوان ..« آَمنَّووا بِووهِ :َوقاُللا
« ْن قَوْبوولُ ُروا بِووِه ِمووقَووْد َكَفوووَ »ومكان ا ميووان بعيوود عوونهم فقوود كووان ذلووك يف الدنيا،فضوويعل   .موون مكوواوم هووذا

ذلووك حووني أنكووروا .. «ان  بَِعيوود  ِمووْن َمكوو َويَوْقووِذُفلَن اِبْلَغْيووهِ »اولل  اليوولم  فووانتهى األموور،و  يعوود هلووم أن ُيوو..
مكوووان  لغيوووه مووونابهوووذا اليلم،وهووول غيوووه كوووان،فلم يكووون هلوووم علوووى إنكوووار  مووون قليل،إ وووا كوووانلا يقوووذفلن 

وونوَ »واليلم ُيوواوللن تنوواول ا ميووان بووه موون مكووان كووذلك بعيوود  .بعيوود موون ..« تَوُهلنَ نْيَ مووا َيْشووُهْم َوبَووَوِحيووَل بَويوْ
َكمووا ».هلنووهلووذي يلاجا ميووان يف غووْي ملعوود ،وا فالت موون العووذاب الووذي يشووهدونه،والنجاة موون ااطوور ا

ُوْم  »عود منوه مفور.ي،وبعود أن   فواذ األمرن ن أخوذهم اّلِل،فطلبولا النجواة بعود ..« فُِعَل  َِْكياِعِهْم ِمْن قَوْبلُ  ِإوَّ
 ا اليقني بعد الشك املريه فها هل ذ..« كانُلا يف َككِ  ُمرِيه  

ضوي  امو  يثبوحل القاهد القيوختتم  شهد من مش.وهكذا ختتم السلرة يف هذا ا يقاع السريع العني  الشديد
رة قوود بوودأت السوول و .ناايهايكما مضووى يف وايوو  كوول كوولط فيهووا ويف .الوويت عليهووا ال كيووز والتلكيوود يف السوولرة

 ّبذ  القضي  وختمحل ّبا هذا ااتام العني .
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 مكي ة وآياأها خمس وأربمون ( سور  فاطر35)

 أهم مو وعات السور  

فهك .دلرة الرعوووأقرب موووا تكووولن إىل نسووو  سووو.هوووذ  السووولرة املِكيووو  نسووو  خووواص يف ملضووولعها ويف سوووياقها
ة هتوووووز  يووووو  مووووويير إيقاعوووووات ملح.اضوووووك يف إيقاعوووووات تتووووولاىل علوووووى القلوووووه البشوووووري مووووون بووووودئها إىل وايتها

ملبثليووووو  يف اّلِل ا لقظوووووه مووووون غفلتوووووه ليتأمووووول عظمووووو  هوووووذا اللجلق،وروعووووو  هوووووذا الكووووولن وليتووووودبر آايتهزا،وت
 األرم يفرع الغوابرين تصولر مصواتضاعيفه،املتنايرة يف صفحاته وليتذكر آ ء اّلِل،ويشعر برمحتوه ورعايتوه ولي

ار لكولن،ويف أغوول اأنولاء  ومشواهدهم يولم القيامو  وليخشووع ويعنول وهول يلاجووه بودائع صونع اّلِل،وآتر يوود  يف
وحوودة احلوو     اهلتروهل يوورى ويلمووك يف تلووك البوودائع وهووذ.الوونفك،ويف حيوواة البشوور،ويف أحووداّ التوواري 

سوك يقواع   يتماإللب ويف ذلوك كلوه يف أسو.ووحدة الناملس،ووحدة اليد الصانع  املبدع  القلي  القوديرة .
 له قله ُيك ويدر ،ويتأير شير األحياء.

ميووووووزة فصووووولل مت يصوووووعه تقسووووويمها إىل.دة متماسوووووك  متلاليووووو  احللقووووووات متتاليووووو  ا يقاعاتوالسووووولرة وحووووو
 امللضلعات.

الووونفك الكووولن و  كلها إيقاعوووات علوووى أو ر القلوووه البشري،تسوووتمد مووون ينوووابيع.فهوووك كلهوووا ملضووولع واحووود
اشوولع ميووان وا،إىل ا فتأخووذ علووى الوونفك أقطارهووا وهتتوو  ابلقلووه موون كوول مطلووع.واحليوواة والتوواري  والبعة

 وا ذعان.
  وإلهار هووذ.دعوو درة املبوالسووم  البووارزة امللحللوو  يف هووذ  ا يقاعووات هووك عميووع اايوولط كلهووا يف يوود القوو

   كووووووريك و بال معقووووووه و .هوووووور  اايوووووولط كلهووووووا وعمعهووووووا وتقبضووووووها وتبسطها،وتشوووووودها وترخيهووووووا اليوووووود
 .. لهْي.ومنذ ابتداء السلرة نلم  هذ  السم  البارزة،وتطرق إىل ختامها

اِنِر السَّووماواِت فووُد ّللَِِّ احْلَْموو»:هووذا الكوولن اهلائوول نلموو  اليوود القوواقرة القوواهرة تووثز  إىل اللجوولق وفوو  مووا تريوود
َ َعلووى ُكوولِِ  اْاَْلووِ  مووا َيشوواُء إِ يف يَزِيووُد .ابعَ َّ َورُ َواأْلَْرِم،جاِعووِل اْلَمالِئَكووِ  ُرُسووال  أُوِ  َأْجِنَحوو   َمثْوو  َويُووال نَّ اّللَّ

 « ..ْكء  َقِدير  كَ 
 بال معقووه و .ا وتغوويخوهووذ  القبضوو  القليوو  تنفوورج ف سوول ابلرمحوو  تتوودف  وتفيخ،وتنقووبخ فتغلوو  ينابيعهوو

ُ لِلنَّووواِس ِموووْن َرمْحَووو   فَوووال  ُِْسوووَك هَلا،وَ »:كوووريك ُهَل اْلَعزِيوووُز ِسوووَل لَوووُه ِموووْن بَوْعوووِدِ ،وَ ْك فَوووال ُمرْ موووا مُيِْسوووموووا يَوْفوووَتِ  اّللَّ
 ..« احلَِْكيمُ 

َ ُيِضووُل َمووْن َيشوواُء »:واهلوودى والضووالل رمحوو  تتوودف  أو تغوويخ َ ُيْسووِمعُ ».« .َمووْن َيشوواءُ  يَوْهووِديوَ فَووِإنَّ اّللَّ  ِإنَّ اّللَّ
 « ..ر   نَِذيِإْن أَْنحَل ِإ َّ .َمْن َيشاُء َوما أَْنحَل ِ ُْسِمع  َمْن يف اْلُقُبلرِ 

ُ ا»:يووووووواة اهلخووووووورةوهوووووووذ  اليووووووود تصووووووونع احليووووووواة األوىل وتنشووووووور املووووووولتى يف احل ايَ ،فَوُتِثُْي ْرَسوووووووَل الووووووورِِ لَّوووووووِذي أَ َواّللَّ
،فََأْحيَوْينا بِِه اأْلَْرَم بَوعْ   « ..لُنُشلرُ َكذِلَك ا.اَد َمْلهتِ َسحااب ،َفُسْقناُ  ِإىل بَوَلد  َميِِحل 

يِه اْلعِ َمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَّ »:والعزة كلها اّلِل ومنه وحد  تستمد  « ..عا  زَُّة مجَِ
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،مُثَّ ِموْن َلَقُكوْم ِمونْ  خَ َواّللَُّ »:واال  والتكلين والنسل واألجل خيلنها كلهوا يف تلوك اليود   تنود عنهوا  تُوراب 
وُر ِموْن ُمَعمَّو. بِِعْلِموهِ ُع ِإ َّ َوما َهِْمُل ِمْن أُنْثوى َو  َتَضو.نُْطَف  ،مُثَّ َجَعَلُكْم أَْزواجا   ْن ُعُمورِِ  ر ،َو  يوُونوَْقُا ِموَوما يُوَعمَّ

 « ..ِإنَّ ذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسْي  .ِإ َّ يف ِكتاب  
لنَّهوواِر الَّْيووَل يف ِلُج اليُول »:ويف تلوك القبضوو  تتجموع مقاليوود السوماوات واألرم وحركووات الكلاكوه واألفووال 

ُ َربُ .م ىل  ُمَسوأِلََجو َاْورِي َويُلِلُج النَّهواَر يف اللَّْيِل،َوَسوخََّر الشَّوْمَك َواْلَقَموَر ُكول   َوالَّوِذيَن .ُكوْم لَوُه اْلُمْلكُ ذِلُكُم اّللَّ
 « ..َتْدُعلَن ِمْن ُقونِِه ما مَيِْلُكلَن ِمْن ِقْطِمْي  

 بوووووات واحليووووولانمووووواق والنويووووود اّلِل املبدعووووو  تعمووووول يف هوووووذا الكووووولن بطريقتهوووووا املعلم ،وتصوووووب  وتلووووولن يف ا؟
َ أَنْوووزَ »:وا نسووان ِمَن اْ؟ِبوواِل ُجووَدق  بِوويخ  ُرَْتِلفووا  أَْللاُوووا،وَ  ِه مَثَوورات  َرْجنووا بِووَل ِمووَن السَّووماِء ماء ،فََأخْ أََ ْ تَوووَر أَنَّ اّللَّ

 «.ِلكَ ُرَْتِل   أَْللانُُه َكذ اأْلَْنعامِ وَ َوابِِ َومُحْر  ُرَْتِل   أَْللاُوا َوَغرابِيُه ُسلق ،َوِمَن النَّاِس َوالدَّ 
ُهوَل ».« .نا ِموْن ِعبواِقانَن اْصوطََفيْ الَّوِذي مُثَّ أَْوَريْونَوا اْلِكتوابَ »:ّر ا؟يول ا؟يولوهذ  اليد تنقل خطى البشر،وتل 
 « ..الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَ  يف اأْلَْرمِ 

َ مُيِْسووُك السَّوو».وهووك اسووك ّبووذا الكوولن اهلائوول هفظووه موون الووزوال ا ْن تَوووُزو ،َولَِ ْن زالَتوواأْلَْرَم أَ وَ ماواِت ِإنَّ اّللَّ
 « ..ْن أَْمَسَكُهما ِمْن َأَحد  ِمْن بَوْعِد ِ إِ 

ْكء  يف َكوووِجوووزَُ  ِموووْن  لِيُوعْ َوموووا كووواَن اّللَُّ »:وهوووك القابضووو  علوووى أزمووو  األمووولر   يعجزهوووا كوووكء علوووى ا نوووال 
ُع اّللَِّ تُوْرَجوووَوِإىَل ».. «احلَِْكوويمُ  اْلَعزِيوووزُ »وهوول ..« َعلووى ُكووولِِ َكووْكء  قَوووِدير  »..وهووول « السَّووماواِت َو  يف اأْلَْرمِ 

 « ..َعِليم  ِ ا َيْصنَوُعلنَ »وهل « اأْلُُملرُ 
َغُفوووولر  »وهوووول ..« ُفوووولر  غَ  َعزِيووووز  »وهوووول .« .ِصووووْيُ َوِإىَل اّللَِّ اْلمَ ».« .اْلغَووووِبُ احْلَِميوووودُ »وهوووول ..« ولَووووُه اْلُمْلووووكُ »

 « ..َكُكلر  
 «ذاِت الُصُدورِ َعِليم  بِ »ل وه.. «ْرمِ  َواأْلَ عاِ ُ َغْيِه السَّماواتِ »وهل ..« َاَِبْي  َبِصْي  »وإنه بعباق  

 ..«  َبِصْيا  بِِعباِق ِ »وكان ..« َعِليما  َقِديرا  »وكان ..« َحِليما  َغُفلرا  »وكان ..
ك لقيوه يف الوونفل الووذي تومون تلووك اهلايت وهوذ  التعقيبووات يرتسوم جوول السلرة،والسوم  الغالبوو  عليها،والظو

 على وجه العملم.
كولط  وإ  فهوك.وهلوايسوْي تناالسلرة فقد اخ ان تقسيمها إىل سوت  مقوانع متجانسو  املعواين لت ونظرا لطبيع 

 واحد متصل ا يقاعات واحللقات من بدئها إىل وايتها ..
 [3إل   1اآليات :(35]سور  فاطر )الوحد  ا ول  : 

 الثناء عل  هللا  وخلق المالئكة ونمم هللا 

 رَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن ال
َّ َوُرابَع يَزِ }  وووماواِت َواأْلَْرِم جاِعوووِل اْلَمالِئَكوووِ  ُرُسوووال  أُوِ  َأْجِنَحووو   َمثْووو  َويُوووال يوووُد يف احْلَْموووُد ّللَِِّ فووواِنِر السَّ

َ َعلووى ُكولِِ َكووْكء  قَوِدير  ) ُ لِلنَّوواِس ِموْن َرمْحَوو   فَوال1اْاَْلوِ  مووا َيشواُء ِإنَّ اّللَّ  ُِْسووَك هَلوا َومووا مُيِْسووْك  ( مووا يَوْفوَتِ  اّللَّ
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( اي أَيُوَها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمحَل اّللَِّ َعلَوْيُكْم َهوْل ِموْن خواِل   َغوْْيُ 2َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَوْعِدِ  َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )
 { (3تُوْيَفُكلَن )اّللَِّ يَوْرزُُقُكْم ِمَن السَّماِء َواأْلَْرِم   إِلَه ِإ َّ ُهَل فََأىنَّ 

 الثناء عل  هللا وقدرأه وخلقه للمالئكة 1الدرس ا ول:

وووماواِت َواأْلَْرِم،جاِعوووِل اْلَمالِئَكوووِ  » َّ َوُرابوِ  َأْجنِ ُسوووال  أُ رُ احْلَْموووُد ّللَِِّ فووواِنِر السَّ َع،يَزِيوووُد يف َحووو   َمثْووو  َويُوووال
 « ..َقِدير  اْاَْلِ  ما َيشاُء،ِإنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ َكْكء  

تشوعار رمحتوه يو  آ ئه،واسقالوه لر  فهك سلرة قلامها تلجيوه القلوه إىل اّلِل،وإي.تبدأ السلرة بتقدمي احلمد ّللِ 
ْموُد احلَْ »:ا بتهالو واحلمد  وفضله،والك بدائع صنعه يف خلقه،وامتالء احلك ّبذ  البدائع،وفيضه ابلتسبي 

 « ..ّللَِّ 
 « ..مِ اأْلَرْ وَ فاِنِر السَّماواِت »:ل  على اال  وا بداعويتلل محد اّلِل ذكر صفته الدا

ليول إ  الق  واليت   نعور فهل منشئ هذ  ااالئ  اهلائل  الويت نورى بعضوها مون فلقنوا ومون هتنوا حيوة كنوا،
 تلافوو ،على موواو  تناسوو  يفوالوويت ينتظمهووا انموولس واحوود ُيفظهووا .أمنووا األرم ..عوون أصووغرها وأقرّبووا إلينووا .

 خامتها وتباعوودمووع ضوو -ي أبعوواق هائلوو    يتصوولرها خيالنووا البشووري إ   شووق  عظيموو  والوويت هوول  بينهووا موون
موووحل كلهوووا غْية لتحطمووون أسووورار التناسوووه فيموووا بينهموووا موووا لووول اختلووو  فيوووه نسوووب  صووو -أفالكهوووا وموووداراهتا 

 وتنايرت بدقا.
امهوووا مقون أن نقوو  أرم،وإننووا لنموور علووى مثووول هووذ  ا كووارة يف القوورآن الكووورمي إىل خلوو  السووماوات واأل

 بالقة،  نقوو ل هووذ  الوونووليال لنتوودبر موودللهلا اهلائوول كمووا  وور علووى مشوواهد السووماوات واألرم ذاهتووا  ثوو
 أمامها إ  قليال.

مللحيووو ،اليت مللقظووو  اذلوووك أن حسووونا قووود تبلووود،فلم تعووود تلوووك املشووواهد تلقوووع علوووى أو ر  تلوووك ا يقاعوووات ا
  قووود فووووذلووك أن األل.اللجلق ،املتيقظووو  هلتر يوود  املبدعووو  يف هوووذاتلقعهووا علوووى القلووولب امللصوولل  بوووذكر اّللِ 

 ىل.مرة األو أفقدتنا اللهل  والروع  اليت ُيسها القله وهل ينظر إىل مثل هذ  البدائع لل
 ماء،وأحجامهام يف السوووووو  ُيتووووواج القلوووووه املفتووووول  الووووولاعك امللصووووولل ابّلِل إىل علوووووم ققيووووو   لاقوووووع النجووووول 

وضووواعها جامهوووا وأحلهلوووا،ونر  سوووْيها يف مداراهتا،وعالقووو  بعضوووها بوووبعخ يف أح ونسبها،ونسوووه الفضووواء
  والرهبو  يستشوعر الروعولذا كلوه   ُيتاج القله املفتل  اللاعك امللصولل ابّلِل إىل علوم ققيو  ّبو.وحركاهتا ..

د به مشوووهحسووو.و ر أفحسوووبه إيقووواع هوووذ  املشووواهد بوووذاهتا علوووى .أموووام هوووذا االووو  اهلائووول ا؟ميووول العجيه
قشووو  ه الفجووور املشحسوووب.مراءحسوووبه مشوووهد النووولر الفوووائخ يف الليلووو  الق.النجووولم املتنوووايرة يف الليلووو  الظلماء
ه بول حسوب.تهواء .قاع وا نحسبه الغروب الزاح  ابلظوالم املولحك ابلول .ابلنلر امللحك ابلتنفك وا نطال  

تطلووووع اح  واليف السووووي هوووذ  األرم ومووووا فيهووووا موووون مشوووواهد   تنتهووووك و  يستقصوووويها سووووائ  يقضووووك عموووور 
 قها ..ها وتنسيبل حسبه زهرة واحدة   ينتهك التأمل يف أللاوا وأصباغها وتشكيل.والتملك .
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ا حوودة منهوواو وحسووه القلووه ..ا؟ليوول منهووا والوودقي  ..والقوورآن يشووْي إكوواراته امللحيوو  لتوودبِر هووذ  ااالئوو  .
« واِت َواأْلَْرمِ ِنِر السَّووما فوواّللَِّ احْلَْمووُد ..»ال  قرا  عظموو  فانرها،والتلجووه إليووه ابلتسووبي  واحلموود وا بتهوو

َّ َوُراب»..  «.عَ جاِعِل اْلَمالِئَكِ  ُرُسال  أُوِ  َأْجِنَح   َمْث  َوُيال
 هوووم رسووول اّللِ  ملالئكووو وا.واحلووودية يف هوووذ  السووولرة يووو قق حووولل الرسووول والووولحك وموووا أنوووزل اّلِل مووون احلووو  .

ر اّلِل ن مث يووووذكوم.وهووووذ  الرسووووال  هووووك أعظووووم كووووكء وأجلووووه.يف األرمابلوووولحك إىل موووون حتووووار  موووون عبوووواق  
وهوووم .ء واألرموهوووم صووول  موووا بوووني السوووما.املالئكووو  بصوووفتهم رسوووال عقوووه ذكووور  الووو  السوووماوات واألرم

 جلها.يقلملن بني فانر السماوات واألرم،وأنبيائه ورسله إىل اال   عظم وليف  وأ
قووود ورق و .ا ّبي تهمْنووود وصوووفا للمالئكووو  حوووت -هوووذ  الظوووالل فيموووا مووور بنوووا مووون القووورآن يف  -وألول مووورة 

ْرِم َوَمووْن اَواِت َواأْلَ السَّوومَ  } َولَووُه َمووْن يف :وصووفهم موون قبوول موون انحيوو  نبيعووتهم ووليفتهم،مثوول قللووه تعوواىل
( { 20) لنوََّهوووواَر َ  يَوْفوووووُ ُونَ ( ُيَسوووووبُِِحلَن اللَّْيووووَل َوا19ِعْنووووَدُ  َ  َيْسووووَتْكِثُوَن َعوووووْن ِعَباَقتِووووِه َوَ  َيْسَتْحِسووووُروَن )

 .[.20 - 19:]األنبياء
{  (206 َولَوووووووُه َيْسوووووووُجُدوَن )َسوووووووبُِِحلنَهُ تِوووووووِه َويُ } ِإنَّ الَّوووووووِذيَن ِعْنوووووووَد َربِِوووووووَك َ  َيْسوووووووَتْكِثُوَن َعوووووووْن ِعَباقَ :وقللوووووووه

 [..206:]األعرا 
    ميوثلهم وهول وصو..« عَ َّ َوُرابَويُوالأُوِ  َأْجِنَحو   َمثْو  »:أما هنا فنجد كي ا حوتا بتكولينهم االقوك 

صوو ،قون هووذا الل  و   لووك إ  اللقوول  عنوود.ألننا   نعوور  كيوو  هووم و  كيوو  أجنحووتهم هووذ .للتصوولر
والووذي .دريوو  معتمو  يوورق إلينووا وصوو  حموودق للشووكل واهلي وو  موون ن.فكل تصوولر قوود حطووئ.تصوولر معووني لووه

ا َسوُكْم َوأَْهلِويُكْم اَنر  ا قُولا أَنْوفُ  آَمنُول } اَي أَيُوَهوا الَّوِذينَ :هونمورق يف القرآن هل هوذا وهول قللوه تعواىل يف وصو  ج
َهوا َماَلِئَكو   ِغواَلا  ِكوَداق   ( { 6لُولَن َموا يوُوْيَمُروَن ) َموا أََموَرُهْم َويَوْفعَ ْعُصولَن اّللََّ  َ  يوَ َوُقلُقَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليوْ

 [..6:]التحرمي
يَوَنا َعووواِمر  قَوووالَ .ال و  هي  وهووول كوووذلك   ُيووودق كوووك  أََتى َمْسوووُرو   َعاِئَشوووَ  :والوووذي ورق َعوووْن ِإْ َاِعيَل،َحووودَّ

وود  :فَوَقووالَ  ُسووْبَحاَن هللِا َلَقووْد قَوو َّ َكووْعرِي ِلَمووا قُوْلووحَل،أَْيَن أَنْووحَل ِمووْن :َربَّووُه ف قَاَلحلْ اَي أُمَّ اْلُمْيِمِننَي،َهووْل رََأى حُمَمَّ
َيَكهُ  ،َموووْن َحووودَّ  ّ ا َياَل ووود  َيَك أَنَّ حُمَمَّ } َ تُْدرُِكوووُه :رََأى َربَُّه،فَوَقوووْد َكوووَذَب،مُثَّ قَوووورََأتْ نَّ فَوَقوووْد َكوووَذَب ف َموووْن َحووودَّ

ُ ِإ َّ َوْحي ا،أَْو ِموْن َورَاِء ِحَجو { َوَموْن َأْخوثََ األَْبَصاُر َوُهَل يُْدرُِ  األَْبَصاَر{،}َوَما َكاَن لَِبَشر  أَْن يَُكلَِِمُه اّللَّ َ  اب 
ووواَعِ  َويُونَووووِزُِل اْلَغْيوووَة َويَوْعلَوووُم َموووا يف اأَلْرَحووواِم{ َهوووِذِ  :ِ َوووا يف َغووود  فَوَقوووْد َكوووَذَب،مُثَّ قَوووورََأتْ  َ ِعْنوووَدُ  ِعْلوووُم السَّ }ِإنَّ اّللَّ

ا  وود  بَولِِووْ  َمووا أُنْووزَِل إِلَْيووَك ِمووْن َربِِووَك{  }اَي أَيُوَهووا الرَُّسووللُ :َكووَتَم فَوَقووْد َكووَذَب،مُثَّ قَووورََأتْ اهليَووَ ،َوَمْن َأْخووَثََ  أَنَّ حُمَمَّ
 .1983َوَلِكنَُّه رََأى ِجْثِيَل يف ُصلَرتِِه َمرََّتنْيِ 

  1984رََأى ِجْثِيَل يف ُصلَرتِِه َمرََّتنْيِ :وَعْن َعاِئَشَ ،قَاَلحلْ 
                                                 

 صحي  24731( 24227[ )54/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ]-1983
 ي ( صح 4902[)245/ 4مسند أيب يعلى امللصلك مشكل ]-1984
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َباىِنُ َسوووأَْلحُل زِرَّ بْوووَن ُحبَووووْيا  َعوووْن قَووووْلِل اّللَِّ  ووويوْ تَوَعووواىَل ) َفَكووواَن قَووواَب قَوْلَسووونْيِ أَْو أَْقىَن *  وقَووواَل أَبُووول ِإْسوووَحاَ  الشَّ
يَوَنا اْبُن َمْسُعلق  أَنَُّه رََأى ِجْثِيَل َلُه ِسُتِمائَِ  َجَنا   .فََأْوَحى ِإىَل َعْبِدِ  َما أَْوَحى (   ...1985قَاَل َحدَّ
} َلَقووووْد رََأى ِمووووْن آاَيِت َربِِووووِه اْلُكووووْثَى { :َوتَوَعوووواىَل  َرِضووووَك هللاُ َعْنووووُه يف قَوْللِووووِه تَوبَوووواَر َ ،وَعووووْن َعْبووووِد هللِا بْووووِن َمْسُعلق  

تَوَهى:" َ ْ يَورَُ  يف ُصولَرتِِه ِإ َّ َمرََّتنْيِ :[ قَالَ 18:]النجم لَوُه ِسوُتِمائَِ  َجنَوا   قَوْد ،َوَمورَّة   َِْجَياقَ ،َمورَّة  ِعْنوَد ِسوْدرَِة اْلُمنوْ
ِمْن حَنْووِل َأْجيَوواَق َمْنُسوولج  اِبلووُدِر َواْليَوواُقلِت :قَاَل ُسووْفَياُن َوقَوواَل جُمَاِهوود  : َحِديثِووهِ َسوودَّ اأْلُفُووَ  " قَوواَل ابْووُن َمْيُموولن  يف 

"1986 
} َلَقوووْد رََأى ِموووْن آاَيِت َربِِوووِه اْلُكوووْثَى { :قَووواَل َعْبوووُد هللِا بْوووُن َمْسوووُعلق  َرِضوووَك هللاُ َعْنوووهُ :وَعوووْن زِرِِ بْوووِن ُحبَووووْيا  قَالَ 

 1987َلُه ِسُتِمائَِ  َجَنا   َقْد َسدَّ اأْلُُفَ  "،" رََأى ِجْثِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم ِ ِرَاء  :[ قَالَ 18:]النجم
 لغيبيات.اوالعلم ّلِل وحد  يف هذ  .فاألمر إذن مطل .وهل كذلك   يعني ككال و  هي  

يوذكر أن .ئرطاحني للحيوة   يعور  ا نسوان إ  كوكل ا؟نوا.و ناسوب  ذكور األجنحو  مثو  ويوالّ ورابع
وفيمووا .. أكووكال االوو  ها بشووكل موونفيقوورر نالقوو  املشووي  ،وعدم تقيوود..« يَزِيووُد يف اْاَْلووِ  مووا َيشوواءُ »اّلِل 

َكووْكء    َعلووى ُكوولِِ  اّللََّ ِإنَّ »..ووراء مووا نعلووم أكثوور وأكثوور .نشووهد  حنوون ونعلمووه أكووكال   هصووى موون االوو 
لوو  لووه،من صوولر ااوهلووا مدلل فال تبقووى وراء  صوولرة   يتنا.لوهووذا التعقيووه أوسووع موون سووابقه وأمشوو..« قَووِدير  

 وا نشاء والتغيْي والتبديل.
 حقيقة هللاون الرحمة بيد هللا وحده 2الدرس الثاني:

ُ لِلنَّاِس ِمْن َرمْحَ   َفال  ُِْسَك هَلا،َوما ميُْ  »  « ..ُز احلَِْكيمُ اْلَعزِي َلُه ِمْن بَوْعِدِ ،َوُهلَ  ال ُمْرِسلَ ِسْك فَ ما يَوْفَتِ  اّللَّ
ذ  وحووني تسووتقر هوو.  األوىليف هووذ  اهليوو  الثانيوو  موون السوولرة صوولرة موون صوولر قوودرة اّلِل الوويت خووتم ّبووا اهليوو

يوواة ه يف هووذ  احلينووه وقيمووالصوولرة يف قلووه بشووري يووتم فيووه هوولل كاموول يف تصوولراته ومشوواعر  واعاهاتووه وملاز 
 مجيعا.

محووو  يف ر ظنووو  كووول موتي سوووه مووون .رم وتصوووله بقووولة اّللِ إووووا تقطعوووه عووون كوووبه  كووول قووولة يف السوووماوات واأل
ماموووه ابب وتفوووت  أ وتلصووود أماموووه كووول ابب يف السوووماوات واألرم.السوووماوات واألرم وتصوووله برمحووو  اّللِ 

 .وتغل  يف وجهه كل نري  يف السماوات واألرم وتشرع له نريقه إىل اّللِ .اّللِ 
ه ا يف ذات نفسوا وتسوجيلها نسان عون جمورق مالحقتهوورمح  اّلِل تتمثل يف مظاهر   ُيصيها العد ويعجز 

ه و وا ليوه  وا يعلمونعوم بوه عوتكلينه،وتكرميه  ا كرمه وفيما سخر له من حللوه ومون فلقوه ومون هتوه وفيموا أ
   يعلمه وهل كثْي.

                                                 
 ( 3232[)377/ 11املكنز ] -صحي  البخارى-1985
 ( صحي  2306[)11/ 4أخبار مك  للفاكهك ]-1986
 ( صحي 2421[ )89/ 4أخبار مك  للفاكهك ]-1987
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،ويف  ويف كوول وضووع،كءكووه يف كوول واوودها موون يفتحهووا اّلِل لوو.ورمحوو  اّلِل تتمثوول يف املمنوولع اثلهووا يف املمنلع
يموووا فواووودها  اووودها يف نفسوووه،ويف مشووواعر  واووودها يف نفسوووه،ويف مشووواعر .كووول حوووال،ويف كووول مكوووان .

دها مووون ويفتقووو.. ولل فقووود كووول كوووكء  وووا يعووود النووواس فقووود  هووول احلرموووان.حللوووه،وحيثما كان،وكيفموووا كوووان
يعوود  ا كووكء  وو ولل وجوود كوول.ويف كوول وضووع،ويف كوول حالوو ،ويف كوول مكووان،ميسووكها اّلِل عنووه يف كوول كووكء

ذاهتا نقلوووه هوووك بوووتحوووَّت  -ميسوووك اّلِل معهوووا رمحتوووه  -النووواس عالمووو  اللجووودان والرضووولان  وموووا مووون نعمووو  
مووع  -لشوول  انسووان علووى ينووام ا .حووَّت تكوولن هووك بووذاهتا نعموو  . -هفهووا رمحوو  اّلِل  -وما موون حمنوو  .نقموو 

عووا  أعسوور وي.القتاق  فووإذا هوول كوول  -وقوود أمسووكحل عنووه  -وينووام علووى احلريوور .فووإذا هوول مهاق -رمحوو  اّلِل 
  فوإذا هوك مشوق -محو  اّلِل ر وقد ختلحل  -ويعا  أيسر األملر .فإذا هك هلاقة ويسر -برمح  اّلِل  -األملر 
إذا هوووك فووواملسوووالك و ويعث بووودووا املنووواهج .وحلم ّبوووا املخووواو  واألخطوووار فوووإذا هوووك أمووون وسوووالم.وعسووور

صوواحبها يف  ولوول كووان   ضووي .إمسوواكها قون سوولا إ ووا الضووي  يف .مهلكوو  وبوولار  و  ضووي  مووع رمحوو  اّللِ 
نسووان تقلووه ا  و  وسووع  مووع إمسوواكها ولوول.غياهووه السووجن،أو يف جحوويم العووذاب أو يف كووعاب اهلووال 

قة والرضووووووا يع السووووووعافمن قاخوووووول الوووووونفك برمحوووووو  اّلِل تتفِجوووووور ينوووووواب.يف أعطووووووا  النعوووووويم،ويف مراتووووووع الرخوووووواء
 انة  د واملعاعقارب القل  والتعه والنصه والك ومن قاخل النفك مع إمساكها تدب.والطمأنين 

ال عليوك.فهل فو.سوالك .هذا الباب وحد  يفت  وتغل  مجيوع األبلاب،وتلصود مجيوع النلافذ،وتسود مجيوع امل
ل هواملسوالك فموا و النلافوذ و وهذا الباب وحد  يغل  وتفت  مجيع األبلاب .الفرج والفسح  واليسر والرخاء .

  ويضوووووووي.رز الشووووووودة والقلووووووو  والعنووووووواء  هوووووووذا الفووووووويخ يفوووووووت ،مث يضوووووووي  الوهل الضوووووووي  والكووووووورب و .بنوووووووافع
 ويضي  العيا،وختشن احلياة،ويشل  املضجع ...السكن

قبوووول كوووول لوووورز  ويامث يفوووويخ .وهذا الفووويخ ميسووووك.فهل الرخوووواء والراحوووو  والطمأنينوووو  والسووووعاقة.فوووال عليووووك
 وإ ا هل الضنك واحلرج والشقاوة والبالء  .ككء.فال جدوى

مسوكحل عنهوا أجهود إذا تصب  مصاقر قل  وتعه ونكود و .د،والصح  والقلة،وا؟ا  والسلطان .املال واللل
 ن.ا نم نافإذا فت  اّلِل أبلاب رمحته كان فيها السكن والراح  والسعاقة و .رمح  اّللِ 

ىل نيا وزاق إفوووووووإذا هووووووول متووووووواع نيوووووووه ورخووووووواء وإذا هووووووول رغووووووود يف الووووووود -موووووووع رمحتوووووووه  -يبسووووووو  اّلِل الووووووورز  
رموووان معوووه احل ك رمحتوووه،فإذا هووول مثوووار قلووو  وخووول ،وإذا هووول مثوووار حسووود وبغخ،وقووود يكووولنوميسووو.اهلخرة

 ببخل أو مرم،وقد يكلن معه التل  إبفراط أو استهتار.
خورة لاجور يف اهل اع،ومضواعف فإذا هك زين  يف احلياة ومصدر فور  واستمت -مع رمحته  -ومين  اّلِل الذري  

 ابلليول وتعوه قاء،وسوهررمحتوه فوإذا الذريو  بوالء ونكود وعنوحل وك وميسوك.ابال  الصواحل الوذي يوذكر اّللِ 
 ابلنهار  

وميسووك نعمتووه فووإذا .فووإذا هووك نعموو  وحيوواة نيب ،والتووذاذ ابحلياة -مووع رمحتووه  -ويهووه اّلِل الصووح  والقوولة 
الصوووح  والقووولة بوووالء يسووولطه اّلِل علوووى الصوووحي  القلي،فينفووو  الصوووح  والقووولة فيموووا ُيطوووم ا؟سوووم ويفسووود 
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فووووووإذا هوووووووك أقاة  -موووووووع رمحتووووووه  -يوووووودخر السوووووولء ليوووووولم احلسووووووواب  ويعطووووووك اّلِل السوووووولطان وا؟ووووووا  الرو ،و 
وميسووووك اّلِل رمحتووووه فووووإذا ا؟ووووا  .إصال ،ومصوووودر أمن،ووسوووويل   قخووووار الطيووووه الصوووواحل موووون العموووول واألير

والسلطان مصدر قل  على فلهتما،ومصدر نغيان وبغك ّبما،ومثار حقد وملجودة علوى صواحبهما   يقور 
ّبمووووا لآلخوووورة رصوووويدا ضووووخما موووون النووووار  والعلووووم  عهمووووا قوووورار،و  يسووووتمتع  ووووا  و  سوووولطان،ويدخرلووووه م
موع ا مسووا  وموع ا رسووال .كلهووا تتغوْي وتتبوودل مون حوال إىل حووال ..واملقوام الطيه.والعمور الطليل.الغزير

اّلِل فيووووووه  وزهيوووووود موووووون املتوووووواع اعوووووول.وقليوووووول موووووون املعرفوووووو  يثموووووور وينفع،وقليوووووول موووووون العموووووور يبووووووار  اّلِل فيه..
و  يصووووعه .يف كوووول أموووور ويف كوووول وضووووع،ويف كوووول حووووال ..واألمم كوووواألفراق.السووووعاقة.وا؟ماعات كاهلحوووواق
 القياس على هذ  األمثال  

   بلجلقهوا هوولكن كووعلر ول.ومون رمحوو  اّلِل أن هوك برمحوو  اّلِل  فرمحو  اّلِل تضوومك وتغمور  وتفوويخ عليوك
والعوووذاب هووول .ل الرمح يقتك ّبوووا وتلقعهوووا يف كووول أمووور هوووو .ورجا   فيهوووا وتطلعوووك إليهوووا هووول الرمحووو .الرمحووو 

ِإنَّوُه ».بوداألى مويمن عوهل عذاب   يصبه اّلِل .العذاب يف احتجابك عنها أو ذسك منها أو ككك فيها
 «.  يَوْيَأُس ِمْن َرْوِ  اّللَِّ ِإ َّ اْلَقْلُم اْلكاِفُرونَ 

 يف النار. -م ه الِسالعلي -وجدها إبراهيم .الورمح  اّلِل   تعز على ناله يف أي مكان و  يف أي ح
يف  - يوه الِسوالمعل -ووجدها يلنك .يف ا؟ه كما وجدها يف السجن -عليه الِسالم  -ووجدها يلس  

لة رق موون كوول قوويف الوويم وهوول نفوول جموو -عليووه الِسووالم  -ووجوودها ملسووى .بطوون احلوولت يف للمووات يالّ
أصووحاب  ووجوودها.عوودو لووه موو با بووه ويبحووة عنهوموون كوول حراسوو ،كما وجوودها يف قصوور فرعوولن وهوول 
ُشوْر َلُكوْم َكْهوِ  يَونْ ىَل الْ فَوْأُووا إِ »:فقال بعضهم لبعخ.الكه  يف الكه  حني افتقدوها يف القصلر والدور

م يتعقبلوموووووا ويقصووووولن اهلتر وصووووواحبه يف الغوووووار والقووووول  - -ووجووووودها رسووووولل اّلِل .«َرُبُكوووووْم ِموووووْن َرمْحَتِوووووهِ 
نوو  يف عن كوول مظمنقطعا عوون كوول كووبه  يف قوولة،و .وى إليهووا ذسووا موون كوول مووا سوولاهاووجوودها كوول موون آ..

 رمح ،قاصدا ابب اّلِل وحد  قون األبلاب.
و  .حودأال رافو  مون من مث فو .ومَّت أمسكها فال مرسل هلا.مث إنه مَّت فت  اّلِل أبلاب رمحته فال  سك هلا

 لسيل .جاء مع الخل  من فلت وسيل ،و  ر و  .و  رجاء يف ككء،و  راف  من ككء.رجاء يف أحد
زِيوُز َوُهوَل اْلعَ »..ة إىل اّلِل ر مباكر واألم.وما ميسك اّلِل فال مرسل.ما يفت  اّلِل فال  سك.إ ا هك مشي   اّللِ 

 رسووال اكموون وراء ويرسوول وميسووك وفوو  حكموو  ت.يقوودر بووال معقووه علووى ا رسووال وا مسا ..« احلَِْكوويمُ 
 وا مسا .

ُ لِلنَّاِس ِمْن َرمْحَ   فَوال  ُِْسوَك هَلواما يَوفْ » ال   أن يطلبلهوا مباكورة منوه،برمحو  اّلِل إو ني النواس بو..وموا « َتِ  اّللَّ
 وسان  وبال وسيل  إ  التلجه إليه يف ناع  ويف رجاء ويف يق  ويف استسالم.

فما أحود .قوه  ألحود مون خل،و  خول قوهفوال رجواء يف أحود مون خل«.َوما مُيِْسْك َفال ُمْرِسوَل لَوُه ِموْن بَوْعوِد ِ »
  رسل من رمح  اّلِل ما أمسكه اّلِل.
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ْيف  هليو  يف الضووماقور  هوذ  أيو  نمأنينو ف وأي قورارف وأي وضول  يف التصولرات واملشواعر والقويم واملولازين ت
   هتتوووز و  ومووولازين آيووو  واحووودة ترسوووم للحيووواة صووولرة جديووودة وتنشوووئ يف الشوووعلر قيموووا هلوووذ  احليووواة تبتووو 

ا ن مصوووودرهكووووا.جلحل أم هانحل.كثت أم صووووغرت.ذهبووووحل أم جوووواءت.تتووووأرج  و  تتووووأير ابملووووييرات كلها
داّ طلق لاحوووالنووواس أو األحوووداّ أو األكوووياء  صووولرة واحووودة لووول اسوووتقرت يف قلوووه إنسوووان لصووومد كوووال

 اّللِ فتحولن رمحو  يوهوم   .ولل تضافر عليها ا نك وا؟ن.واألكياء واألكخاص والقلى والقيم وا عتبارات
 « ..َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ »..يفتحها  حني ميسكها،و  ميسكلوا حني

الف   . سووالمايف صوودر  وهكووذا أنشووأ القوورآن  ثوول هووذ  اهليوو  وهووذ  الصوولرة تلووك الف وو  العجيبوو  موون البشوور
 أن اء اّللِ كوووألرم موووا الووويت صووونعحل علوووى عوووني اّلِل بقرآنوووه هوووذا لتكووولن أقاة مووون أقوات القدرة،تنشوووئ يف ا

اة ن  واذج احليوموأن يقر  وتقر يف األرم ما كاء اّللِ .ينشئ من عقيدة وتصلر،وقيم وملازين،ونظم وأوضاع
ن يشواء يسولطه علوى مو در اّللِ قوالف و  الويت كانوحل قودرا مون .اللاقع  اليت تبودو لنوا اليولم كاألسوانْي واألحالم

امول ا   تكون تتعذلوك أوو.تمون حمول ومون إيبايف األرم فيمحل ويثبحل يف واقع احلياة والناس ما كاء اّلِل 
قو  الويت امول موع احلقيانحل تتعولكنها ك.وكفى ..مع ألفاا هذا القرآن،و  مع املعاين ا؟ميل  اليت تصلرها .

 اثلها آايت القرآن،وتعيا يف واقعها ّبا،وهلا ..
حووول وتثبوووحل يف ف وووات او  وموووا يوووزال هوووذا القووورآن بوووني أيووودي الناس،قووواقرا علوووى أن ينشوووئ آبايتوووه تلوووك أفوووراقا

وتتمثلها فتأخووذها جوودا،ذلووك حووني تسووتقر هووذ  الصوولر يف القللب،.مووا يشوواء اّلِل . -إبذن اّلِل  -األرم 
 حقا هسه،كأوا تلمسه ابأليدي وترا  ابألبصار ...حقا

   ..ويبقى أن أتلجه أان ابحلمد ّلِل على رمح  منه خاص  عرفتها منه يف هذ  اهلي
فوووا   حلظوو  جيفواجهتب .اهليووو  يف هووذ  اللحظوو  وأان يف عسوور وجهووود وضووي  ومشووق لقوود واجهتووب هووذ  

ن أنلوع أ   ويسور اّللِ .واجهتوب يف ذات اللحظ .روحك،وكقاء نفسك،وضوي  بضائق ،وعسور مون مشوق  .
ه يف  نه وقبيبووووأن تسوووكه حقيقتهوووا يف روحوووك كأ وووا هوووك رحيووو  أركوووفه وأحوووك سوووراي.منهوووا علوووى حقيقتهوووا

لوويت اقيقوو  اهليوو  حلواقعيووا  تقوودم نفسووها   تفسووْيا.فكانحل رمحوو  بذاهتا.هووا   معوو  أقركووهحقيقوو  أذوق.كياين
  تسوووكه ا اللحظوووولكنهووو.وموووررت ّبوووا مووون قبووول كثْيا.وقووود قرأهتوووا مووون قبووول كثْيا.تفتحوووحل   تفتحهوووا هذا

ظر  فوووان.ني يفتحهااّلِل حووو  لذجوووا مووون رمحووو .هأنوووذا .:رحيقهوووا وهقووو  معناهوووا،وتنزل  قيقتهوووا اجملرقة،وتقلل
 كي  تكلن  

ولكن لقووود تغوووْي كووول كوووكء يف حسوووك  إووووا نعمووو  ضوووخم  أن يتفوووت  القلوووه .إنوووه   يتغوووْي كوووكء  وووا حووول 
نعموو  يتووذوقها ا نسووان .حلقيقوو  كووثى موون حقووائ  هووذا اللجلق،كاحلقيقوو  الكووثى الوويت تتضوومنها هووذ  اهلي 

وقووود عشوووتها وتوووذوقتها .لكتاب ويعيشوووها ولكنوووه قلموووا يقووودر علوووى تصوووليرها،أو نقلهوووا لآلخووورين عووون نريووو  ا
وهأنوذا أجوود الفورج والفوور  .ومت هوذا كلووه يف أكود حلظووات الضوي  وا؟فووا  الويت موورت يب يف حيايت.وعرفتهوا

وأان يف مكوواين  إوووا رمحوو  اّلِل .والووري وا سوو وا  وا نطووال   موون كوول قيوود وموون كوول كوورب وموون كوول ضووي 
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وتفجر ينبلعووا موون .  موون القوورآن تفووت  كوولة موون النوولرآيوو.يفووت  اّلِل ابّبووا ويسووكه فيضووها يف آيوو  موون آايته
وتشوو  نريقووا  هوولقا إىل الرضووا والثقوو  والطمأنينوو  والراحوو  يف ومضوو  عووني ويف نبضوو  قلووه ويف خفقوو  .الرمح 

 هدى ورمح  للميمنني ..جنان.اللهم محدا لك.اللهم منزل هذا القرآن
 أاهللاير الناس بخلق هللا ورجقه لهم 3الدرس الثالث:

 هليتوووني األوىل  إُيووواء افنجووود  ييكووود يف اهليووو  الثالثووو.بعووود تسوووجيل هوووذ  اللمضووو  إىل سووويا  السووولرة .ونعووولق 
عجووه  لووه إ  هوول ويإلووذي   ا.والثانيو  فيووذكر النوواس بنعموو  اّلِل علوويهم وهوول وحوود  ااووال  وهوول وحوود  الراز 

 َهوْل ِموْن خواِل   َغوْْيُ .ُكمْ ّللَِّ َعَليْ ْعَموحَل ااي أَيُوَهوا النَّواُس اذُْكوُروا نِ  »:كي  يصرفلن عن هذا احل  اللاض  املبني
 .. «ْيَفُكلَنفتوُ َأىنَّ فَ .اّللَِّ يَوْرزُُقُكْم ِمَن السَّماِء َواأْلَْرِمف   إِلَه ِإ َّ ُهلَ 

ولكنهم ا ويلمسولوا،وُيسولو ونعم  اّلِل على الناس   تتطلوه إ  جمورق الوذكر فوإذا هوك واضوح  بينو ،يرووا
 كرون.ينسلن فال يذ 

ل حلظو  فويخ لة،ويف كوحلهلم السماء واألرم تفيضان عليهم ابلنعم،وتفيضان عليهم ابلرز  ويف كل خط
ْي  غووون خوووال  فهل مووو.يفيضوووها ااوووال  علوووى خلقوووه.ينسوووكه مووون خوووْيات اّلِل ونعموووه مووون السوووماء واألرم

 يفنووه وهووم ل انلا يدعوما كوويوورزقهم  ووا يف أيووديهم موون هووذا الفوويخ العموويمف إوووم   ميلكوولن أن يقللوولا هووذا،
 رونف ومووا هلووومو  يشووك فإذا   يكوون هنووا  خووال  راز  غوووْي اّلِل،فمووا هلووم   يووذكرون.أغلووج كووركهم وأضووله

لن عوون فكيوو  يصوورف«  َّ ُهوولَ إِ   إِلووَه »ينصوورفلن عوون محوود اّلِل والتلجووه إليووه وحوود  ابحلموود وا بتهووالف إنووه 
ثول هوذا   منصر  عن مه أن ينصر وإنه لعجي..« تُوْيَفُكلَنف فََأىنَّ »..ا ميان ّبذا احل  الذي   مراء فيه 

ر  موون   ّلِل وكووكاوإنووه لعجيووه أن ينصوور  عوون محوود .احل ،الووذي يوولاجههم بووه مووا بووني أيووديهم موون الرز 
 يفملقطووع األول اميقوو  هووك اوود مفوورا موون ا عوو ا  بووذلك احلوو  املبووني  هووذ  ا يقاعووات الثاليوو  القليوو  الع

وهك .لعميقو قيقتهوا احصلرة ختل  ا نسان خلقا جديدا حني تستقر يف ضمْي  علوى  ويف كل منها.السلرة
 يف جمملعها متكامل  متناسق  يف كَّت ا عاهات ..
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 [8إل   4اآليات :(35]سور  فاطر ):الوحد  الثالثة

 بين اأباع الرسول واأباع الشيطان

ُس ِإنَّ َوْعووَد اّللَِّ َحوو   ( اي أَيُوَهووا النَّووا4لُر )َجووُع اأْلُُموو تُورْ ُسوول  ِمووْن قَوْبلِووَك َوِإىَل اّللَِّ َوِإْن يَُكووذِِبُلَ  فَوَقووْد ُكووذَِِبحْل رُ } 
وا ا( ِإنَّ 5 )ْلَغُرورُ َفال تَوُغرَّنَُّكُم احْلَياُة الُدنْيا َو  يَوُغرَّنَُّكْم اِبّللَِّ ا ُذوُ  َعُدو ا ِإ َّ يَوْدُعلا ِحْزبَوُه لشَّْيطاَن َلُكْم َعُدو  فَاختَِّ

وووِعِْي ) لصَّووواحِلاِت هَلُوووْم ا َوَعِملُووولا اب  َكوووِديد  َوالَّوووِذيَن آَمنُووول ( الَّوووِذيَن َكَفوووُروا هَلُوووْم َعوووذا6لَِيُكلنُووولا ِموووْن َأْصوووحاِب السَّ
شواُء فَوال  َيشواُء َويَوْهوِدي َموْن يَ ُل َمونْ  ُيِضوَرآُ  َحَسونا  فَوِإنَّ اّللََّ ( أََفَمْن زُيَِِن َلُه ُسلُء َعَمِلِه فوَ 7َمْغِفرَة  َوَأْجر  َكِبْي  )

َ َعِليم  ِ ا َيْصنوَ   { (8ُعلَن )َتْذَهْه نَوْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرات  ِإنَّ اّللَّ
ق  حقي:ة األصووويل   الكبوووْي انتهووى املقطوووع األول مووون السووولرة بتلوووك ا يقاعوووات الثاليووو  العميقووو ،بتلك احلقوووائ

 وحقيق  ا نفراق ابلرز ..اص ابلرمح وحقيق  ا ختص.وحداني  ااال  املبدع
ذيبهم لوه،ويرجع األمور كلوه إىل ابلتسلي  والتسري  عون تكو - -ويف املقطع الثاين يتجه أو  إىل رسلل اّلِل 

 خوودعهم عوون تلووكن ّبووم ليإن وعوود اّلِل ح ،وُيووذرهم لعووه الشوويطا:ويتجووه تنيووا إىل النوواس يهتوو  ّبووم.اّللِ 
 وجوزاء زاء املويمننيويكش  هلوم عون جو -وهل عدوهم األصيل  -السعْي احلقائ  الكثى،ويذهه ّبم إىل 

ه نفسووه حسوورات فووإن أ  ذسووى علوويهم وتووذه - -املخوودوعني ابلعوودو األصوويل  ويتجووه أخووْيا إىل النوول 
 واّلِل عليم  ا يصنعلن..اهلدى والضالل بيد اّللِ 

 أحاير الناس من الك ر والاكايب 7 - 4الدرس ا ول: 

..تلووك هووك « َجووُع اأْلُُموولرُ  اّللَِّ تُورْ لِووَك،َوِإىَل َوِإْن يَُكووذِِبُلَ  فَوَقووْد ُكووذَِِبحْل ُرُسوول  ِمووْن قَوبْ »:- -لل حانوه الرسوو
َقوووْد  فوَ  »:لرسووولااحلقوووائ  الكوووثى واضوووح  ابرزة فوووإن يكوووذبل  فوووال عليوووك مووون التكذيه،فلسوووحل بووودعا مووون 

سووووووائل لتكووووووذيه إ  و لتبليوووووو  واع األملر،ومووووووا اواألموووووور كلووووووه ّلِل،وإليووووووه ترجوووووو« ُكووووووذَِِبحْل ُرُسوووووول  ِمووووووْن قَوْبلِووووووكَ 
 وأسباب.والعلاقه م وك  ّلِل وحد ،يدبر أمرها كي  يريد.

ِإنَّ .ُكْم اِبّللَِّ اْلغَوووُرورُ الوووُدنْيا،َو  يَوغُووورَّنَّ  ُم احْلَيووواةُ نَّكُ َفال تَوغُووورَّ .اي أَيُوَهوووا النَّووواُس ِإنَّ َوْعوووَد اّللَِّ َحووو   »:ويهتووو  ابلنووواس
ُذوُ  َعُدو االشَّْيطاَن لَ  ا يَْدُعلا ِحزْ .ُكْم َعُدو  فَاختَِّ  « .. َأْصحاِب السَِّعْيِ ُكلنُلا ِمنْ بَُه لِيَ ِإ َّ

إنوه حو  واحلو    بود أن يقع،واحلو    يضويع .إنوه واقوع   يتخل .إنه آت   ريوه فيه.إن وعد اّلِل ح  .
ولكوون الشوويطان .«فَووال تَوغُوورَّنَُّكُم احْلَيوواُة الووُدنْيا».ولكن احليوواة الوودنيا تغوور وختوودع.و  يبطوول و  يتبوودق و  ُييوود

والشويطان قود أعلون عوداء  لكوم وإصورار  ..« َو  يَوغُورَّنَُّكْم اِبّللَِّ اْلغَوُرورُ »يغر وحدع فوال اكنول  مون أنفسوكم 
وووُذوُ  َعووُدو ا»علووى عوودائكم  عوودو   يتبوووع   تركنووولا إليووه،و  تتخووذو  انصوووحا لكووم،و  تتبعووولا خطا ،فال« فَاختَِّ

وا يَوْدُعلا ِحْزبَوُه لَِيُكلنُولا ِمووْن »:خطوى عودو  وهول يعقول  وهول   يودعلكم إىل خوْي،و  ينتهووك بكوم إىل ْنواة ِإ َّ
وووووِعْيِ  فهووووول مووووون عاقووووول ايوووووه قعووووولة الوووووداعك إىل عوووووذاب السوووووعْيف  إووووووا ملسووووو  وجدانيووووو  «  َأْصوووووحاِب السَّ

نووه وبووني عوودو  الشوويطان،فإنه يتحفووز بكوول قوولا  فحني يستحضوور ا نسووان صوولرة املعركوو  ااالوودة بي.صوواقق 
يتحفز لووودفع الغلايووو  وا غوووراء ويسوووتيقج ملوووداخل .وبكووول يقظتوووه وبغريوووزة الووودفاع عووون الووونفك ومحايووو  الوووذات
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الشيطان إىل نفسه،ويتلجك من كل هاجس ،ويسرع ليعرضها على ميزان اّلِل الوذي أقاموه لوه ليتبني،فلعلهوا 
حال  .ذ  هووك احلالو  اللجدانيو  الويت يريوود القورآن أن ينشو ها يف الضوومْيخدعو  مسوت ة مون عوودو  القودمي  وهو

التلفز والتحفز لدفع وسلس  الشيطان ابلغلاي  كما يتلفز ا نسان ويتحفز لكل ابقرة من عدو  وكل حركو  
خفيوووو   حالوووو  التعب وووو  الشووووعلري  ضوووود الشوووور وقواعيه،وضوووود هلاتفووووه املستسوووورة يف النفك،وأسووووبابه الظوووواهرة 

 حال  ا ستعداق الدائم للمعرك  اليت   هتدأ حلظ  و  تضع أوزارها يف هذ  األرم أبدا..للعيان
ل  الشووويطان،وحا بووولا قعووولةمث يووودعم هوووذ  التعب ووو  وهوووذا احلوووذر وهوووذا التووولفر ببيوووان عاقبووو  الكوووافرين الوووذين ل

ْغِفوورَة  َوَأْجوور   لا الصَّوواحِلاِت هَلُووْم مَ نُوولا َوَعِملُوويَن آمَ َوالَّذِ .الَّووِذيَن َكَفووُروا هَلُووْم َعووذاب  َكووِديد  »:املوويمنني الووذين نووارقو 
 « ..َكِبْي  

 وسيلة الشيطان في أهيين السوء  وليائه 8الدرس الثاني:

الشور كلوه  يجوكء منوهفويعقه على هذا بتصلير نبيع  الغلاي ،وحقيق  عمول الشويطان،والباب الوذي يفوت  
َعَملِوِه فَووَرآُ    لَوُه ُسولءُ زُيِِونَ  أََفَمونْ »:َّت أبعودت فيوه خطوا وميتد منه نري  الضالل الذي   يرجع منه سوالك مو

أن يعجوه .سوناه فوْيا  حأن يزين الشويطان لإلنسوان سولء عملو...هذا هل مفتا  الشر كله .« َحَسنا  ...ف
ن أنووه   موونووه وايوو  أ  يفووتا يف عملووه لووْيى ملاضووع ااطووأ والوونقا فيه،أل.بنفسووه وبكوول مووا يصوودر عنهووا

  حطور .  بذاتوهأنه قائما على صلاب  معجوه بكول موا يصودر منوه  مفتولن بكول موا يتعلو حطئ  متأكد
اجعووه أحوود يف طيوو  أن ير وبطبيعوو  احلووال   ي.و  أن ُياسووبها علووى أمر،نفسووه يف كووكء علووى ابلووه أن يراجووع

 ،و  ملضووعه للنقوود  جمووال فيوو.مزين لنفسووه وحسووه.ألنووه حسوون يف عووني نفسووه.عموول يعملووه أو يف رأي يرا 
  منوووه إىل لوووذي يقووولقفيووه للنقصوووان  هوووذا هووول الوووبالء الووذي يصوووبه الشووويطان علوووى إنسوووان وهووذا هووول املقووولق ا

ذر والتلفووووحل اسووووي  واحلووووفإىل البوووولار  إن الووووذي يكتووووه اّلِل لووووه اهلوووودى وااووووْي يضووووع يف قلبووووه احلس.الضووووالل
 فال ذمن مكر اّلِل..واحلساب

م قائ.ا يف عملووهالتفتووي فهوول قائووم.موون الوونقا والعجزو  ذ.و  ذموون ااطووأ والزلوول.و  ذموون تقلووه القلووه
 قائم التطلع لعلن اّلِل..قائم احلذر من الشيطان.احلساب لنفسه

 وهذا هل مفر  الطري  بني اهلدى والضالل،وبني الفال  والبلار.
« لِوِه فَووَرآُ  َحَسونا  ُه ُسولُء َعمَ يِِوَن لَوأََفَموْن زُ »:إوا حقيق  نفسي  ققيق  عميق  يصولرها القورآن يف ألفواا معودوقة

هوووول هووووذا .ا التزينيومفتا  هووووذا كلووووه هوووول هووووذ...إنووووه  وووولذج الضووووال اهلالووووك البووووائر الصووووائر إىل كوووور مصووووْي
ه مطموو ن إىل مووال ألنووعو  ُيسوون .الغرور.هوول هووذا السووتار الووذي يعمووك قلبووه وعينووه فووال يوورى رووانر الطريوو 

نووه   أه مسووتيقن و  يصوول  فاسوودا ألنووو  يصوول  خطووأ ألنووه وايوو  أنووه   حطووئ  .حسوون عملووه وهوول سوولء
وانفذة .يفسوووود  و  يقوووو  عنوووود حوووود ألنووووه ُيسووووه أن كوووول خطوووولة موووون خطلاتووووه إصووووال   إنووووه ابب الشوووور

 ومفتا  الضالل األخْي ...السلء
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كووووأن .بليشوووومل كوووول جلا.« .َسوووونا فأََفَمووووْن زُيِِووووَن لَووووُه ُسوووولُء َعَملِووووِه فَوووووَرآُ  حَ »..ويوووودع السوووويال بووووال جوووولاب 
 ع املتلاضوعنييستلي مو ى له صال  ومتابف أفهذا كمن ُياسه نفسه ويراقه اّلِلف أفهذاأفهذا يرج:يقال

يو  رآن.وعيوه اهلق يف القوهل أسوللب كثوْي الو ق.األتقياءف ..إىل آخر صلر ا جاب  على مثول هوذا السويال
َ ُيِضووُل َموووْن َيشووواُء َويَوْهووِدي»: حوود هوووذ  األجلبوو  مووون بعيوود  َهْه نَوْفُسوووَك َعلَوووْيِهمْ فَوووال تَووذْ  شوواءُ َموووْن يَ  فَوووِإنَّ اّللَّ

 « ..َحَسرات  
 وا ن سولء عملوه و لشويطان مواإن مثل هوذا قود كتوه اّلِل عليوه الضوالل  مسوتحقا هلوا  وا زيون لوه :وكأ ا يقلل

ا تقتضوويه يشوواء  وو فووت  عليووه هووذا البوواب الووذي   يعوولق منووه ضووال  فووإن اّلِل يضوول موون يشوواء ويهوودي موون
نبيع  اهلودى و .هول سولءنبيع  الضالل بر ي  العمل حسونا و .ع  اهلدى يف هذانبيع  الضالل يف ذلك ونبي

 لضالل.وهل مفر  الطري  احلاسم بني اهلدى وا.ابلتفتيا واحلذر واناسب  والتقلى .
 « ..َفال َتْذَهْه نَوْفُسَك َعَلْيِهْم َحَسرات  »وما قام األمر كذلك 

موور أإ ووا هوول موون  - -ولل كووان هوول رسوولل اّلِل .رليك موون أموور بشوو.كووأن اهلوودى والضووالل.إن هووذا الشأن
يعوووزي  -حانه سوووب - واّللِ .وهووول مقلوووه القلووولب واألبصوووار ..والقلووولب بوووني أصوووبعني مووون أصوووابع الرمحن.اّللِ 

ا يووورا  مووون  ووولوووى قلموووه عحَّت يسوووتقر قلبوووه الكبوووْي الووورحيم املشوووف  .رسووولله ويسوووليه بتقريووور هوووذ  احلقيقووو  لوووه
ى ن حوووورص علوووووحَّت يوووودع مووووا اوووويا يف قلبووووه البشووووري موووو.ا الضوووواللضالهلم،ومصووووْيهم انتوووولم بعوووود هووووذ

انه برسولله  سوبحيرفو  اّللِ .هداهم،ومن ر ي  احل  الوذي جواء بوه معروفوا بيونهم  وهول حورص بشوري معرو 
ا ا الوودعاة كلموو  يعانيهووموون وقعووه يف حسووه،فيبني لووه أن هووذا لوويك موون أمر ،إ ووا هوول موون أموور اّلِل.وهووك حالوو

هووا اتووه يصوودون عناللقووحل ذ يف ورأوا النوواس.كوولا قيمتهووا ومجاهلووا ومووا فيهووا موون ااووْيأخلصوولا يف قعلهتم،وأقر 
  وأوىل أن يوودر .والكمووال و  يسووتمتعلن  ووا فيهووا موون احلوو .ويعرضوولن و  يوورون مووا فيهووا موون ااووْي وا؟مووال

   مث.ا؟هودأقصوى  ذلوني فيهواابفيبلغلا قعولهتم .رسولله -سبحانه  -الدعاة هذ  احلقيق  اليت واسى ّبا اّلِل 
 ذسلا بعد ذلك على من   يقدر له اّلِل الصال  والفال .

واّلِل يعلوم هوذ  .م قيقو  صونعه وفو  علموه ..وهل يقسم هلم اهلدى أو الضوالل« ِإنَّ اّللََّ َعِليم  ِ ا َيْصنَوُعلنَ »
  ُياسووبهم  ولكنووه. وهوول يقسووم هلووم وفوو  علمووه األز .احلقيقوو  قبوول أن تكوولن موونهم ويعلمهووا بعوود أن تكلن

ملقطووووع متصوووول اب وهل.علووووى مووووا يكوووولن موووونهم إ  بعوووود أن يكلن.وبووووذلك ينتهووووك املقطووووع الثوووواين يف السوووولرة
 ومتس  كذلك مع املقطع الذي يليه ...األول
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 [14إل   9اآليات :(35]سور  فاطر ):الوحد  الثالثة

 آيات في الكون والن س دالة عل  الوحدانية

ُ الَّ }  َد َمْلهِتوا َكوذِلَك الُنُشولُر يَوْينا بِِه اأْلَْرَم بَوْعويِِحل  فََأحْ مَ  بَوَلد  ِذي أَْرَسَل الِرايَ  فَوُتِثُْي َسحااب  َفُسْقناُ  ِإىلَواّللَّ
يعوا  إِلَْيووهِ 9) اِلُ  يَوْرفَوعُووُه َوالَّووِذيَن مَيُْكووُروَن لطَّيِِووُه َواْلَعَمووُل الصَّوا اْلَكلِوُم َيْصووَعدُ  ( َموْن كوواَن يُرِيووُد اْلعِوزََّة فَِللَّووِه اْلعِووزَُّة مجَِ

ُ َخَلَقُكوْم ِموْن تُوراب  مُثَّ ِموْن نُْطَفووَ ( 10السَّيِِ اِت هَلُْم َعوذاب  َكوِديد  َوَمْكوُر أُول ِوَك ُهوَل يَوبُولُر ) َلُكوْم    مُثَّ َجعَ اّللَّ
رِِ  ِإ َّ يف ِكتواب  ِإنَّ ر  َو  يوُونوَْقُا ِموْن ُعُموِموْن ُمَعمَّو مَّورُ عَ يوُ أَْزواجا  َوما َهِْمُل ِموْن أُنْثوى َو  َتَضوُع ِإ َّ بِِعْلِموِه َوموا 

اج  َوِموْن ُكولِ  ذا ِمْلو   أُجورات  سوائِ   َكورابُُه َوهوفُو( َوما َيْسَتِلي اْلَبْحوراِن هوذا َعوْذب  11ذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسْي  )
تَوُغلا مِ ْلُفْلَك ِفيتَوَرى اتَوْلَبُسلَوا وَ  َشُْكُللَن حلَْما  َنراي  َوَتْسَتْخرُِجلَن ِحْلَي    ْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َتْشوُكُروَن ِه َملاِخَر لِتَوبوْ

َجول  ُمَسوم ى ذِلُكوُم اْلَقَموَر ُكول  َاْورِي أِلَ الشَّوْمَك وَ  َسوخَّرَ وَ ( يُلِلُج اللَّْيَل يف النَّهاِر َويُلِلُج النَّهاَر يف اللَّْيِل 12)
ُ َربُ     َيْسوَمُعلا ُقعواءَُكْم ِإْن تَوْدُعلُهمْ  (13ِموْي  )َن ِموْن ِقطْ ِلُكول ميَْ ُكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعلَن ِمْن ُقونِِه موا اّللَّ

 { (14)نَوبُِِ َك ِمْثُل َخِبْي  ُكْم َو  يوُ ِبِشرْكِ  َوَلْل  َُِعلا َما اْسَتجابُلا َلُكْم َويَوْلَم اْلِقياَمِ  َيْكُفُرونَ 
ن ميووان ويتخووذ موو ئوول ا هووذا املقطووع الثالووة جوول ت متتابعوو  يف اجملووال الكوولين الووذي يعوورم فيووه القوورآن ق

 مشاهد  املعروض  للبصائر واألبصار أقلته وبراهينه.
 - -سوولل سوولي  الر وهوذ  ا؟وول ت املتتابعوو  عووكء يف السولرة عقووه احلوودية عوون اهلودى والضووالل،وعن ت

ذ  أقلوو  فهوو يوويمن فموون كوواء أن.هووذا األموور لصوواحبه العلوويم  ووا يصوونعلن .عوون إعوورام املعرضووني،وتفليخ 
ن بينو  هل يضل عوومن كاء أن يضل ف.ا ميان معروض  يف صفح  الكلن حية   خفاء فيها و  غملم

 وقد أخذته احلج  من كل جانه.
سووووان موووون لوووو  ا نويف خ.وفيووووه قليوووول علووووى البعووووة والنشوووولر.ويف مشوووهد احليوووواة النابضوووو  بعوووود املوووولات حج 
  قودر مرسولم اضوك وفو وكل مرحل  من مراحل خلقه وحياتوه.تراب،مث صْيورته إىل هذا اال  الراقك حج 

 يف كتاب مبني.
 ن.لشكر والعرفااا يقتضك موفيهما من نعم اّلِل على الناس .ويف مشهد البحرين املتميزين وتنليعهما حج 

وكووذلك .ليلالتوودبْي قو وفيهما علووى التقوودير .حجوو ويف مشووهد الليوول والنهووار يتووداخالن ويطوول ن ويقصووران 
 مشهد الشمك والقمر مسخرين ّبذا النظام الدقي  العجيه.
 والوذين يودعلن.ومالكها وهذا هول اّلِل خالقهوا.هذ  كلها حجج وق ئل معروض  يف اجملال الكولين الفسوي 

عبووووواقهم  أون مووووونيتوووووث  ويلم القيامووووو .و  يسووووومعلن و  يسوووووتجيبلن.مووووون قون اّلِل موووووا ميلكووووولن مووووون قطموووووْي
 الضالل.فماذا بعد احل  إ  الضاللف

 ل ت ا نأار إل  الريا  والمطر والنبات 9الدرس ا ول:

ُ الَّوووووِذي أَْرَسوووووَل الوووووِرايَ ،فَوُتِثُْي َسحااب ،َفُسوووووْقناُ  ِإىل» ،فََأحْ مَ بَولَووووود   َواّللَّ َكوووووذِلَك .َد َمْلهِتايَوْينوووووا بِوووووِه اأْلَْرَم بَوْعووووويِِحل 
 ..« الُنُشلرُ 
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ه تثْيهوووا مووون ثْي السوووحمشوووهد الوووراي ،ت.وهوووذا املشوووهد يووو قق يف معووورم ق ئووول ا ميوووان الكلنيووو  يف القرآن
اّلِل  حااب مث يسول سوَّت يصوْي حوالبحار،فالراي  الساخن  هك املثْية للبخوار والوراي  البوارقة هوك املكثفو  لوه 

ا أن ريوود اّلِل هلوويىل حيووة إنووا ومشووا  هووذا السووحاب ابلتيووارات اهللائيوو  يف نبقووات ا؟وول املختلف ،فتووذهه ميي
ا أن تصول يريود هلو تذهه،وإىل حية يسوخرها ويسوخر مثْياهتوا مون الوراي  والتيوارات،حَّت تصول إىل حيوة

كء يف هوووذ  كووويووواة كووول واملاء ح.مقووودر يف علوووم اّلِل أن تووودب فيوووه احليووواة ّبوووذا السوووحاب...إىل بلووود ميوووحل .
س يف غفلووو  عووون ل حلظووو  والنووواهووودّ يف كووو وتوووتم ااارقووو  الووويت..« َمْلهِتوووافََأْحيَوْينوووا بِوووِه اأْلَْرَم بَوْعوووَد »األرم.

وهول يقوع بوني .اهلخرة وهم مع وقلع هذ  ااارق  يف كل حلظو  يسوتبعدون النشولر يف.العجه العاجه فيها
قق ذا املشووهد يوو  دل بعيوود  هووجوويف بسووان  ويسوور،وبال تعقيوود و  ..« َكووذِلَك الُنُشوولرُ ..»أيووديهم يف الوودنيا 

ن موووألنووه .رة فيهىل املكووابمعوورم ق ئوول ا ميووان الكلنيوو  يف القوورآن ألنووه قليوول واقعووك ملموولس،  سووبيل إيف 
ىل  تتجوووه إجانوووه آخووور يهوووز القلووولب حقوووا حوووني توووتمال  وهوووك يقظوووى ويلموووك املشووواعر ملسوووا ملحيوووا حوووني

ل جوودب حموو ليوولم وهووكوخباصوو  يف الصووحراء حيووة ميوور عليهووا ا نسووان ا.وهل مشووهد ّبوويج مجيوول مثْي.شملووه
توا  لل  البشور املتوه مون موأوالقرآن يتخوذ ملحيا.مث مير عليها غدا وهك  رعو  خضوراء مون آتر املواء.جرقاء

 وهل معجز معجه حني تتمال  البصائر والعيلن..هلم، ا ميرون عليه غافلني
 المه  بيد هللا وحده وانقالا مكر الك ار عل  أن سهم 10الدرس الثاني:

 علري.سك ومطله كإىل مع  نف -كي ا  -ابض  يف امللات ينتقل نقل  عجيب  ومن مشهد احلياة الن
اّلِل  لوووذي يصوووعد إىلالطيوووه ا ويرب  هوووذا املعووو  ابلقووولل.ينتقووول إىل معووو  العوووزة والرفعووو  واملنعووو  وا سوووتعالء

ل وهكوور اابيووة،سووِكء واملصووفح  التوودبْي ال.كمووا يعوورم الصووفح  املقابل .والعموول الصوواحل الووذي يرفعووه اّللِ 
يعا ،»:يهلك ويبلر َموُل الصَّواِلُ  يَوْرفَوُعُه،َوالَّوِذيَن َكلِوُم الطَّيِِوُه َواْلعَ َعُد الْ إِلَْيوِه َيْصوَمْن كاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَّوِه اْلعِوزَُّة مجَِ

 «..ُبلرُ السَّيِِ اِت هَلُْم َعذاب  َكِديد ،َوَمْكُر أُولِ َك ُهَل يوَ  مَيُْكُرونَ 
يبوو  يف طهل احليوواة الالصوواحل، ي يصوول بووني احليوواة الناميوو  يف امللات،والكلموو  الطيبوو  والعموولولعوول الووراب  الووذ

لرة ة إليهوا يف سوحل ا كوار وهك الصل  اليت سبق.هذ  ويف تلك وما بينهما من صل  يف نبيع  الكلن واحلياة
ُ َمَثال  َكِلَم   نَيَِِب   كَ ».إبراهيم  السَّوماِء توُوْييت أُُكَلهوا  يف ْصُلها تِبحل  َوفَوْرُعهوا أَ  نَيَِِب   ة  َشَجرَ أَ َْ تَوَر َكْيَ  َضَرَب اّللَّ

ُ اأْلَْمثواَل لِلنَّواِس لَ  وا َوَيْضوِرُب اّللَّ ِبيثَو   َكَشوَجرَة  َخِبيثَو   اْجتُوثَّوحْل ُروَن،َوَمَثُل َكِلَمو   خَ ْم يَوتَوذَكَّ َعلَُّهوُكلَّ ِحني  إبِِْذِن َرّبِِ
فيهمووا موون    الشووجرة ومووالموو  ونبيعوووهوول كووبه حقيقووك يف نبيعوو  الك..« ا ِمووْن قَوورار  ِمووْن فَوووْلِ  اأْلَْرِم مووا هَلوو

 حياة و اء.
والكلم  تنمل واتد وتثمر كما تنمل الشجرة واتد وتثمر سلاء بسلاء  وقد كان املشركلن يشوركلن اسوتبقاء 

لعقيوودة،وما هققووه هووذ  ملكووانتهم الدينيوو  يف مكوو ،وما يقوولم عليهووا موون سووياقة لقووريا علووى القبائوول  كووم ا
ِإْن نَوتَّبِووِع اهْلُوودى »: ووا جعلهووم يقللوولن.العزة واملنعوو  يف أوهلووا بطبيعوو  احلال.السووياقة موون مغوواح متعوودقة األلوولان

يعوا  »:..فواّلِل يقولل هلوم« َمَعَك نُوَتَخطَّوْ  ِموْن أَْرِضونا كفيلو  وهوذ  احلقيقو   « َموْن كواَن يُرِيوُد اْلعِوزََّة فَِللَّوِه اْلعِوزَُّة مجَِ
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ولووويك .حوووني تسوووتقر يف القلووولب أن تبووودل املعوووايْي كلها،وتبووودل اللسوووائل وااطووو  أيضوووا  إن العوووزة كلهوووا ّللِ 
ليطلبهوا .فمن كان يريد العزة فليطلبهوا مون مصودرها الوذي لويك هلوا مصودر غْي .ككء منها عند أحد سلا 

يعوا  »ي سوبه عند اّلِل،فهل واجدها هنا  وليك بلاجدها عند أحد،و  يف أي كنو ،و    « فَِللَّوِه اْلعِوزَُّة مجَِ
.. 

 وهووك -ع اهلوودى شووى اتبووا إن النوواس الووذين كانووحل قووريا تبتغووك العووزة عنوودهم بعقيوودهتا اللينيوو  املهلهلوو  وخت
ر ومووووا ل والعشووووائإن النوووواس هووووي ء القبائوووو.خشووووي  أن تصوووواب مكانتهووووا بيوووونهم  ذى -تعوووو   أنووووه اهلوووودى 

يِه اْلعِوفَِللَّو» ميلكلن أن يعطلها أو مينعلهوا إليها،إن هي ء ليسلا مصدرا للعزة،و  وإذا كانوحل هلوم ..« عوا  زَُّة مجَِ
عوووو  العووووزة واملن ان يريوووودكوووووإذن فموووون  .وإذا كانووووحل هلووووم منعوووو  فلاهبهووووا هوووول اّللِ .قوووولة فمصوووودرها األول هوووول اّللِ 

وحوود    لووكميصوول الووذي ليأخذ موون األ.فليووذهه إىل املصوودر األول،  إىل اهلخووذ املسووتمد موون هووذا املصوودر
  وووووا حقيقووووإوهم مثلوووه نووووالب حموووواويج ضوووعا   .كووول العووووزة،و  يوووذهه يطلووووه قماموووو  النووواس وفضووووالهتم

احلكووووووم  ن،وتعوووووديلوهك حقيقووووو  كفيلووووو  بتعووووووديل القووووويم وامللازي.أساسوووووي  مووووون حقوووووائ  العقيوووووودة ا سوووووالمي 
وحوودها يف قو  ذ  احلقيوالتقدير،وتعوديل الونهج والسولل ،وتعديل اللسووائل واألسوباب  ويكفوك أن تسووتقر هو

نريقوه الوذي ه إىل العزة،رفا نريقوأي قله لتق  به أمام الدنيا كلها عزيزا كرميا تبتا يف وقفته غْي مزعزع،عا
 ليك هنالك سلا   

   لدولوو  و و .حلكووم و  للضووع و .و  حلوودّ جلوول.و  لعاصووف  ناغيوو .إنووه لوون ُيووب رأسووه ملخلوول  متجووث
 ومون   برضوا فإهوا كوكء وليك ألحود من.عالمف والعزة ّلِل مجيعاو .ملصلح ،و  لقلة من قلى األرم مجيعا

 ..وهلوووذا« اِلُ  يَوْرفَوعُوووهُ َعَموووُل الصَّوووُه َوالْ إِلَْيوووِه َيْصوووَعُد اْلَكلِوووُم الطَّيِِووو»:هنوووا يوووذكر الكلوووم الطيوووه والعمووول الصووواحل
طلبهوا يوسوائلها ملون و ب العزة فهل إكارة إىل أسبا.التعقيه املباكر بعد ذكر احلقيق  الضخم  مغزا  وإُيا  

ي الووذ موول الصوواحلال  والععووالقلل الطيووه الووذي يصووعد إىل اّلِل يف .القوولل الطيووه والعموول الصوواحل.عنوود اّللِ 
 . ستعالءومن مث يكرم صاحبه ومينحه العزة وا.يرفعه اّلِل إليه ويكرمه ّبذا ا رتفاع

حقيقو  تسوتقر يف القلوه .نيوا الناسوالعزة الصحيح  حقيق  تستقر يف القله قبل أن يكولن هلوا مظهور يف ق
حقيقووووو  يسوووووتعلك ّبوووووا علوووووى نفسوووووه أول موووووا .فيسوووووتعلك ّبوووووا علوووووى كووووول أسوووووباب الذلووووو  وا حننووووواء لغوووووْي اّللِ 

ومَّت .يسوووتعلك ّبوووا علوووى كوووهلاته املذل ،ورغائبوووه القاهرة،وراوفوووه ومطامعوووه مووون النووواس وغوووْي النووواس.يستعلك
فإ ا تووذل النواس كوهلاهتم ورغباهتم،وروواوفهم .عهاسوتعلى علوى هوذ  فلوون ميلوك أحود وسوويل   ذ لوه وإخضوا

وهوذ  هوك .ومن استعلى عليها فقد استعلى على كل وضع وعلى كل ككء وعلى كل إنسان ..ومطامعهم
العزة احلقيقي  ذات القلة وا ستعالء والسلطان  إن العزة ليسحل عناقا جاحما يسوتكث علوى احلو  ويتشوام  

وليسوووحل انووودفاعا ابغيوووا حضوووع للنوووزوة ويوووذل .يف عتووول وعوووث وإصرار وليسوووحل نغيووواان فووواجرا يضووورب.ابلبانل
كووال  إ ووا العووزة اسووتعالء علووى كووهلة .وليسووحل قوولة عميوواء تووبطا بووال حوو  و  عوودل و  صووال  ..للشهلة

مث هوووك خضووولع ّلِل وخشووولع .النفك،واسوووتعالء علوووى القيووود والذل،واسوووتعالء علوووى ااضووولع ااوووانع لغوووْي اّللِ 
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ومن هوذ  ااشوي  ّلِل .ومون هوذا ااضولع ّلِل ترتفوع ا؟بوا .اقب  ّلِل يف السراء والضراء .وخشي  ّلِل وتقلى،ومر 
 ومن هذ  املراقب  ّلِل   تغ  إ  برضا ..تصمد لكل ما ذاب 

عو  وذا  يف هوذا امل هذا مكان الكلم الطيه والعمول الصواحل مون احلودية عون العزة،وهوذ  هوك الصول  بوني
وووويِِ اِت هَلُوووو»:املقابلوووو مث تكموووول ابلصووووفح  .السوووويا  َمْكووووُر أُول ِووووَك ُهووووَل وَ اب  َكووووِديد  ْم َعووووذَوالَّووووِذيَن مَيُْكووووُروَن السَّ
اب هي ء هلوووم عوووذف.السووولء ولكنوووه عوووث ّبوووا لغلبووو  اسوووتعماهلا يف.وميكووورون هنوووا مضووومن  معووو  يدبرون«.يَوبُووولرُ 

ك تنسوويقا مووع وذل.لاءسوون من البوولار وموون البوولرا.فال ُييووا و  يثموور.كووديد.فل  أن مكوورهم وتوودبْيهم يبوولر
غلبوووو  الكاذب ،وال بووووا للعووووزةإحيوووواء األرم وإمثارهووووا يف اهليوووو  السووووابق .والذين ميكوووورون السووووي ات ميكرووووووا نل

صووعد يووه هوول الووذي يقوولل الطولكن ال.وقوود يبوودو يف الظوواهر أوووم أعليوواء،وأوم أعووزاء،وأوم أقوولايء.امللهلم 
كور السويئ فأما امل.شواملللاسوع الوّبما تكولن العوزة يف معناهوا ا.إىل اّلِل،والعمل الصاحل هل الذي يرفعه إليه

ىل إ أن وايتوووه إ .حيوووانقووول  وعموووال فلووويك سوووبيال إىل العوووزة ولووول حقووو  القووولة الطاغيووو  الباغيووو  يف بعوووخ األ
جووول حوووَّت ُيوووني األ ن ابلسووولءوإن أمهووول املووواكري.وعد اّلِل،  حلووو  اّلِل وعووود .البووولار وإىل العوووذاب الشوووديد

 يف تدبْي اّلِل املرسلم.انتلم 
 حيا  ا نسان بيد هللا وحده من البداية للنهاية 11الدرس الثالث:

ا يالبووك تلووك مووويووذكر .ءمث اووكء مشووهد النشووأة األوىل لإلنسووان بعوود الكووالم عوون نشووأة احليوواة كلهووا ابملا
ْم ِموووْن  َخَلَقُكوووَواّللَُّ »:نوكله يف علوووم اّلِل املكنووول .النشوووأة مووون محووول يف البطووولن ومووون عمووور نليووول وعمووور قصوووْي

،مُثَّ ِموووْن نُْطَفووو  ،مُثَّ َجَعَلُكوووْم أَْزواجا   ووور  َو  َوما يُوعَ .ِإ َّ بِِعْلِموووهِ  َو  َتَضوووعُ   أُنْثوووىَوموووا َهِْموووُل ِمووونْ .تُوووراب  وووُر ِموووْن ُمَعمَّ مَّ
قق  نشووأة األوىل موون الوو اب توو   الا كووارة إىل..و « ْي  ِإنَّ ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ َيِسوو.يوُوونوَْقُا ِمووْن ُعُموورِِ  ِإ َّ يف ِكتوواب  

 فيه،والنطفوووو    حيوووواة والوووو اب عنصوووور.النطفوووو  .:كثوووْيا يف القوووورآن وكووووذلك ا كووووارة إىل أول مراحوووول احلمل
   كيو  تلبسوحل  جواءت،و واملعجزة األوىل هك معجزة هذ  احلياة اليت   يعلوم أحود كيو.عنصر فيه احلياة
ملاجهتهووا   مفوور موونالبشوور وهوول حقيقوو  قائموو  مشووهلقة،  ومووا يووزال هووذا سوورا مغلقووا علووى.ابلعنصوور األول
   فيها.املماحك وق لتها على ااال  انيك القدير ق ل    ميكن قفعها و .وا ع ا  ّبا

ل وشموو.واملكان ق الزمووانهووذا والنقلوو  موون غووْي احلووك إىل احلووك نقلوو  بعيوودة بعيوودة أكووث وأضووخم موون كوول أبعووا
م سوور منهووا أضووخ وكل.جيبوو لووه القلووه احلووك الووذي يتوودبر أسوورار هووذا اللجوولق العهووذ  النقلوو    ينتهووك و  مي
 من اهلخر وأعجه صنعا.

والنقل  بعد ذلك من النطف  اليت اثل مرحل  االيو  اللاحودة إىل االقو  الكاملو  السولي  للجنني،حوني يتميوز 
سولاء كوان ..«  َجَعَلُكوْم أَْزواجوا  مُثَّ »:الذكر من األنثى،وتتحق  الصولرة الويت يشوْي إليهوا القورآن يف هوذ  اهليو 

املقصووولق جعلكوووم ذكووورا وأنثوووى وأنوووتم أجنووو ،أو كوووان املقصووولق جعلكوووم أزواجوووا بعووود و قتكوووم وتوووزاوج الوووذكر 
واألنثى ..هذ  النقل  من النطف  إىل هذين النلعني املتميزين نقل  بعيدة كذلك بعيدة  فأين االيو  اللاحودة 
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يد ال كيوه والتعقيود،الكثْي األجهوزة املتعودق الللوائ ف وأيون تلوك االيو  يف النطف  من ذلوك الكوائن الشود
 املبهم  من ذلك اال  احلافل اباصائا املتميزةف

 ملتللوودة منهووااووالاي اإن تتبووع هووذ  االيوو  السوواذج  وهووك تنقسووم وتتلالوود وت كووه كوول جمملعوو  خاصوو  موون ا
ا لتكوولن ا وعمعهووون هووذ  األعضوواء وتناسووقهمث تعووا.لتكوولين عضوول خوواص لووه وليفوو  معينوو  ونبيعوو  معينوو 

سووه،بل موون رى موون جنرللقووا واحوودا علووى هووذا النحوول العجيووه ورللقووا متميووزا موون سووائر املخللقووات األخوو
مث ..كوون إقراكووه  مييووز فيهووا وكلهووم موون نطفوو    ا.أقوورب النوواس إليووه، ية   يتمايوول أبوودا رللقووان اينووان .

ملراحوول،قون ايف ذات  قوواقرة علووى إعوواقة النشووأة بنطوو  جديدة،تسووْيتتبووع هووذ  ااووالاي حووَّت تصووْي أزواجا،
ن قورآن كثوْيا عوقق يف الومن مث هوذ  ا كوارة الويت تو  .إن هذا كله لعجه   ينقضوك منوه العجوه.احنرا  .

ولعل ّبم يتوودبرها،غللن قلوول تلووك ااارقوو  اجملهللوو  السوور بوول تلووك ااوولار  اجملهللوو  األسوورار  لعوول النوواس يشوو
 لنيوو  لعلووم اّللِ م صوولرة كسووتيقج علووى ا يقوواع املتكوورر عليهووا  وإىل جوولار هووذ  ا كووارة هنووا يعوور أرواحهووم ت

 ملووه أنثووى يفكوول محوول هب)كالصوولر الوويت جوواء ذكرهووا يف هووذا ا؟ووزء يف سوولرة سووبأ( صوولرة علووم اّلِل انووي  
 «.َوما َهِْمُل ِمْن أُنْثى َو  َتَضُع ِإ َّ بِِعْلِمهِ »:هذ  األرم مجيعا

مووه لاها  ووا نعلوسوو.شراتلوونا يتجوواوز إانّ ا نسووان إىل إانّ احليوولان والطووْي واأل ووا  والزواحوو  واحلوا
تم  وول  يف ني   يووجن.و ووا   نعلمووه وكلهووا هموول وتضووع حووَّت مووا يبوويخ منها،فالبيضوو  محوول موون نوولع خوواص
اعي  حووَّت ن  صوونضوواقاخوول جسووم األم بوول ينووزل بيضوو ،مث يتووابع  وول  خووارج جسووم األم  ضووانتها هووك أو  

 يصب  جنينا كامال مث يفقك ويتابع  ل  العاقي.
لوى عّلِل املطلو  ير علوم اوعلم اّلِل على كل محل وعلى كل وضع يف هذا الكلن امل امك األنورا     وتصول 
نوا كموا قل  -عبوْي  يف التهذا النحل العجيه ليك مون نبيعو  الوذهن البشوري أن يتجوه إليوه   يف التصولر و 

دالوو  علوووى لسوومات الوهوووذ  إحوودى ا.فهوول بذاتووه قليووول علووى أن اّلِل هوول منووزل هووذا القرآن -سووبأ  يف سوولرة
 مصدر  ا هلك املتفرق.

ِإنَّ ذلِوَك .َوما يُوَعمَُّر ِمْن ُمَعمَّر  َو  يُونوَْقُا ِمْن ُعُمورِِ  ِإ َّ يف ِكتواب  »:ومثلها احلدية عن العمر يف اهلي  ذاهتا
فإن اايال إذا مضى يتدبر ويتتبع مجيع األحياء يف هذا الكلن من كوجر ونوْي وحيولان ..« َعَلى اّللَِّ َيِسْي  

وإنسووان وسوولا  علووى اخووتال  يف األحجووام واألكووكال واألنوولاع واألجنوواس واملوولانن واألزمنوو  مث يتصوولر أن  
،أو يعمور فيطولل عمور  -الذي   ميكن حصر ،و  يعلم إ  خالقوه عودق   -هذا احلشد  كل فرق من أفراق

ينقا من عمر  فيقصر وف  قدر مقودور،ووف  علوم متعلو  ّبوذا الفرق،متوابع لوه،عمر أم   يعمر.بول متعلو  
فهوذ  اللرقو  مون تلوك الشوجرة يطولل عمرهوا أو توذبل أو .يعمور أو يونقا مون عمر .بكل جزء مون كول فرق

لقوورن مون ذلووك وهوذا ا.وهووذ  الريشو  موون ذلوك الطووائر يطولل مكثهووا أو توذهه مووع الري .تسوق  عون قريه
وهذ  العوني يف ذلوك ا نسوان أو هوذ  الشوعرة تبقوى وتسوق  وفو  .احليلان يبقى نليال أو يتحطم يف صراع
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وأن ذلووووك   يكلوووو  جهوووودا و  .موووون علووووم اّلِل الشووووامل الوووودقي ..« يف ِكتوووواب  »تقوووودير معللم.كوووول ذلووووك 
 « ..ِإنَّ ذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسْي  »:عسرا

 نوه  عووا  إىلوإ.جيوه .إنوه ألمور عجيوه جود ع.ا ويتتبعوه مث يتصولر مووا وراء  .إذا مضوى اايوال يتودبر هوذ
ْي صوليرها علوى غوقيقو  وتواعوا  إىل تصولر هوذ  احل.حقيقو    يتجوه إليهوا التفكوْي البشوري علوى هوذا النحل

 وإ ا هل التلجيه ا هلك اااص إىل هذا األمر العجيه..مألل  البشر كذلك
اقوووووه إنفاقوووووا إىل إنف ل وعووووود األعووووولام كموووووا يكووووولن ابلثكووووو  يف العمر،والتلفيووووو والتعموووووْي يكووووولن بطووووولل األجووووو

د السونني أو عوقصر  يف بوكذلك يكلن نقا العمر .مثمرا،واحتشاق  ابملشاعر واحلركات واألعمال واهلتر
 فكوارأتشود فيهوا مون ا  ا ُينزع الثك  منه وإنفاقه يف اللهل والعبة والكسل والفراغ.ورب ساع  تعدل عمر 

ن حليوواة،و  وز ا ميوزان يفورب عوام ميور خواواي فارغوا   حسواب لوه .ومشواعر،و ا يوتم فيهوا مون أعموال وآتر
  إ  اّلِل عور  حودوقيكل ذلك من كول كوائن يف هوذا الكولن الوذي   .له عند اّلِل  وكل ذلك يف كتاب .

بل إن يشوووومله. الناو .كوووول منهووووا يعموووور أو يوووونقا موووون عموووور .واألمم كوووواألفراق ....وا؟ماعووووات كاهلحوووواق
 ة الوووويت ينتهووووكر،والصووووخر وإين ألتصوووولر الصووووخرة املعمرة،والكهوووو  املعمر،والنهوووور املعم.األكووووياء لكاألحيوووواء

النهوور و و مسوودوق أأجلهووا أو يقصوور فووإذا هووك فتووات والكهوو  الووذي ينتهووك أجلووه أو يقصوور فووإذا هوول حمطووم 
أو  لبناء املعمورا.نسوانتصونعه يود ا  الذي ينتهك أجله أو يقصر فإذا هل غائخ أو مبدق  ومن األكياء موا

ر ل وأعمووااوكلهووا ذات آجوو.والثوولب املعموور أو قصووْي العموور ..وا؟هوواز املعموور أو قصووْي العمر.القصووْي العمر
 يف كتاب اّلِل كا نسان.

كوولن توودبر هووذا ال لقلووه إىلوكلهووا موون أموور اّلِل العلوويم اابووْي ..وإن تصوولر األموور علووى هووذا النحوول ليوولقج ا
لدقوو  ثوول هووذ  اوإن القلووه الووذي يستشووعر يوود اّلِل وعينووه علووى كوول كووكء  .،وأسووللب جديوود ووك جديد

ايووووو  ووجووووود عن.ووجووووود عوووووني اّللِ .وهل حيثموووووا تلفوووووحل وجووووود يووووود اّللِ .ليصوووووعه أن ينسوووووى أو يغفووووول أو يضووووول
 اّلِل،ووجد قدرة اّلِل،متمثل  ومتعلق  بكل ككء يف هذا اللجلق.

 وهكذا يصنع القرآن القللب  
 البحار وما فيها من نمم لإلنسان 12بع:الدرس الرا

  املوواء يف هووذ ىل مشووهدميضووك إ.وميضووك السوويا  إىل لفتوو  أخوورى يف هووذ  ا؟للوو  الكلنيوو  املتعوودقة اللفتات
 –ن ويلتقيوووان يف قوووا وكال وووا.فهوووذا عوووذب سوووائ ،وهذا ملووو  مر.زاويووو  تنليوووع املاء.األرم مووون زاويووو  معين 

،َوهذا ِمْلووو   ئِ   َكووورابُهُ فُووورات  سوووا هوووذا َعوووْذب  .موووا َيْسوووَتِلي اْلَبْحوووراِن .وَ  »:يف خدمووو  ا نسوووان -اّلِل  بتسوووخْي
تَوغُووولا ِموووْن .لاِخرَ َوتَوَرى اْلُفْلوووَك ِفيوووِه مَ .ْلَبُسووولَواْليَووو   توَ َوِموووْن ُكووولِ  َشُْكلُووولَن حلَْموووا  نَوووراي  َوَتْسوووَتْخرُِجلَن حِ .أُجووواج  . لِتَوبوْ

 « ..َفْضِلِه،َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
لواهرة فأموا ا؟انوه العوذب السوائ   -فيموا نعلوم  -إن إراقة التنليع يف خل  املواء واضوح  ووراءهوا حكمو  

وأموا .اليسْي التناول فنحن نعر  جانبا من حكم  اّلِل فيما نستخدمه وننتفع به وهل قلام احلياة لكول حك
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التقوودير العجيووه يف تصووميم هووذا ا؟انووه امللوو  املوور وهوول البحووار وانيطووات فيقوولل أحوود العلموواء يف بيووان 
 :الكلن الضخم

فووإن اهلوولاء اب  قون  -ومعظمهووا سووام  -وعلووى الوورغم موون ا نبعوواتت الغازيوو  موون األرم نوولل الوودهلر »
وعجل  امللازنوو  العظيموو  هووك تلووك .تلليووة يف اللاقووع،وقون تغووْي يف نسووب  املتلازنوو  الالزموو  للجوولق ا نسووان

الوووووووذي اسوووووووتمدت منوووووووه احليووووووواة والغوووووووذاء واملطووووووور واملنوووووووان  -نوووووووي  أي ا -الكتلووووووو  الفسووووووويح  مووووووون املووووووواء 
 .1988..«وأخْيا ا نسان نفسه .املعتدل،والنبا ت

ىل تناسوقات إظلر فيوه وهذا بعخ ما تكش  لنا من حكم  اال  والتنليع،واض  فيه القصد والتودبْي،ومن
  هووذا الكوولن  خووال  اّللِ و  يصونع هووذا إ.ومولازانت يقوولم بعضووها علووى بعوخ يف حيوواة هووذا الكوولن ونظامووه

ا كووووارة إىل و .ألحلالفإن هووووذا التنسووووي  الووودقي    اووووكء مصوووواقف  واتفاقووووا  ووووال موووون ا.وموووا فيووووه وموووون فيووووه
 ة إكوارات إىل السولر يفوسوتأيت .اختال  البحرين تلحك  عو  القصود يف هوذ  التفرقو  ويف كول تفرقو  أخرى

 لازين. اذج منها يف عا  املشاعر وا عاهات والقيم وامل
َتْسوووَتْخرُِجلَن ِحْليَوووو    نَووووراي  وَ  حلَْموووا  َوِموووْن ُكووولِ  َشُْكلُوووولنَ »:مث يلتقوووك البحوووران املختلفووووان يف تسوووخْي ا لإلنسووووان

واحلليو  .علوى اختالفها اانت البحريو ا  واحليل ..واللحم الطري هل األ « تَوْلَبُسلَوا َوتَوَرى اْلُفْلَك ِفيِه َملاِخرَ 
جسووم غريوووه   يجوو  قخوووللوالليلي يلجوود يف أنوولاع مووون القلاقووع يتكووولن يف أجسووامها نت.نموون الليلووي واملرجوووا

الغريوه،كك  ذا ا؟سومهكحب  رمل أو نقط  ماء،فيفرز جسم القلقع  قاخل الصدف  إفرازا خاصا ُيي  به 
 لية  وبعد زمن معني يتصله هذا ا فراز،ويتحلل إىل لي .  ييذي جسم القلقع  الرخل

  كواير حوَّت تصوبميال،وتتألاين يعيا ويكلن كعااب مرجاني  اتود يف البحور أحيواان عودة واملرجان نبات حي
اصووو  ع بطووور  خخطووورا علوووى املالحووو  يف بعوووخ األحيوووان وخطووورا علوووى كووول حوووك يقوووع يف براينهوووا  وهووول يقطووو

ن مو هوذا الكولن يف األكوياء  وا أوقع اّللِ  -أي تشوقها  -وتتخذ منه احللك  والفلك اخور البحوار واألووار 
علوى سوط   فول السوفنولكثاف  املاء وكثاف  األجسام اليت تتكلن منها السفن قخل يف إمكوان ن.خصائا

ر ا كقوولة البخووايسووتخدمه وللراي  كووذلك.وللقلي الوويت سووخرها اّلِل لإلنسووان وعرفووه كيوو .املوواء وسووْيها فيووه
 وكلها من تسخْي اّلِل لإلنسان..وقلة الكهرابء وغْي ا من القلى

تَوُغل » السوفن يف البحوار و تخدام املاء احللك واسابلسفر والتجارة،وا نتفاع ابللحم الطري و ..« ا ِمْن َفْضِلهِ لِتَوبوْ
ليعينكم .ة بووني أيووديكمعلها حاضوور وقوود يسوور اّلِل لكووم أسووباب الشووكر،وج..« َوَلَعلَُّكووْم َتْشووُكُرونَ »واألوووار.

 على األقاء.
 ار والشمس والقمرالااهللاير بالنممة في الليل والنه 13الدرس الخامس:

                                                 
كتاب:ا نسان   يقلم وحد  شليو  )ا.كريسك.ملريسولن رئويك أكاقمييو  العلولم بنيليولر ( ترمجو  حممولق صواحل الفلكوك بعنولان:العلم   -1988

 ان. ) السيد رمحه هللا (يدعل إلىا مي
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سوولم النظووام املر  لقموور وفوو مث يف تسووخْي الشوومك وا.وحووتم هووذا املقطووع  للوو  كلنيوو  يف مشووهد الليوول والنهووار
وووْمَك َوا.لِ يف اللَّيْ  لنَّهوووارَ ايُووولِلُج اللَّْيوووَل يف النَّهووواِر،َويُلِلُج »:؟رايوموووا إىل األجووول املعلووولم ْلَقَمَر،ُكووول  َوَسوووخََّر الشَّ

مشوهد .لرائعنيك املشوهدين ايعوب ذينو ..وإيالج الليل يف النهوار والنهوار يف الليول قود« َجل  ُمَسم ىَاْرِي أِلَ 
يوه لغوروب وموا يلاَّت يكولن حوقخلل الليل يف النهار،والضياء يغيه قليال قلويال،والظالم يودخل قلويال قلويال 

ضوووياء رويووودا نتشووور الصب ،ويومشوووهد قخووولل النهوووار يف الليووول حينموووا يتووونفك ال.مووون العتمووو  البطي ووو  الدبيه
لليول وهول اب نولل كوذلك قود يعو.رويدا،ويتالكى الظالم رويودا رويودا،حَّت تشور  الشومك ويعوم الضوياء .

ا عوموقود يعنيهموا .ل فيوه .ونلل النهار وهل ذكول مون الليول وكأ وا يودخ.ذكل من النهار وكأ ا يدخل فيه
رى يود اّلِل يوقولى وهول ر  بشوعلر مون الروعو  والتوكلها مشاهد تطل  ابلقله يف سكلن،وتغم.بتعبْي واحد

يتخل  مورة  مطرق   يف نظام ققي .اد هذا اا ،وتطلي ذا  اا ،وتشد هذا ااي  وترخك ذا  ااي 
لاجووول  جرايومووواو و  حتووول يلموووا أو عاموووا علوووى تووولا  القووورون ..وتسوووخْي الشووومك والقمووور .و  يضوووطرب

 ن يعلووم أحجووام،سوولاء كوواهوول اهلخوور لوواهرة يراهووا كوول إنسان.قهمووا .املرسوولم هلما،والووذي   يعلمووه إ  خال
 ا ن هوذا كلوه كوييعلوم مو أم  .هذين ا؟رمني،ونلعهما مون النجولم والكلاكوه ومودار ا وقورهتموا وموداها .

  حلركو  الدائبواوهذ  .صورفهما بذاهتما يظهران وحتفيوان أموام كول إنسان،ويصوعدان وينحودران أموام كول ب..
معروضووو  يف  فهوووك آيووو   و  ختتووول حركوو  مشوووهلقة   ُيتووواج توودبرها إىل علوووم وحسووواب  وموون مثالوويت   تفووو 

ر أكثوور  ووا  هووا الظوواهوقد نوودر  حنوون اليوولم علم.صووفح  الكوولن ؟ميووع العقوولل ومجيووع األجيووال علووى السوولاء
لحيوه انوحل تينوا موا كتولحك إل إ وا املهوم أن.وليك هذا هول املهم.كان يدر  املخانبلن ّبذا القرآن ألول مرة

عموول يف ملبدعوو  وهووك تاد اّلِل يووإلوويهم،وأن هتووز قللبنووا كمووا كانووحل هتووز قلوولّبم،وإن تثووْي فينووا موون التوودبر ور يوو  
 واحلياة حياة القللب ...هذا الكلن العجيه ما كانحل تثْي فيهم .

 هللا المالك والشرهللااء فقراء عاجهون 14 - 13الدرس السادس:

كوول   بلبيوو ،وبطالنقيقوو  الر حميقوو  الد لوو  القليوو  السوولطان يعقووه بتقريوور ويف لوول تلووك املشوواهد املتنلعوو  الع
ُ َرُبُكْم َلُه »:اقعاء ابلشر ،وخسران عاقبته يلم القيام  مَيِْلُكولَن  تَوْدُعلَن ِموْن ُقونِوِه موا ،َوالَِّذينَ ْلُمْلكُ اذِلُكُم اّللَّ

َو  .ْكُفوُروَن ِبِشورِْكُكمْ يَ َويوَوْلَم اْلِقياَموِ  .ُكمْ َتجابُلا لَ َموا اْسو ْل  َُِعلاَولَ .ِإْن َتْدُعلُهْم   َيْسَمُعلا ُقعاءَُكمْ .ِمْن ِقْطِمْي  
 « ..يُونَوبُِِ َك ِمْثُل َخِبْي  

لووووذي تراب،وا الوووذي أرسوووول الوووراي  ابلسووووحاب،والذي أحيووووا األرم بعووود ملهتا،والووووذي خلقكوووم موووون.ذلكم
مر ،والوذي نقا مون عيوعلم ما يعمور وموا جعلكم أزواجا،والذي يعلم ما همل كل أنثى وما تضع،والذي ي

ل اووري ألجوول كوووالقموور   خلوو  البحرين،والووذي يوول  الليوول يف النهووار ويوول  النهووار يف الليوول وسووخر الشوومك
ُ َرُبُكوومْ »مسوومى ..ذلكووم هوول  « ا مَيِْلُكوولَن ِمووْن ِقْطِمووْي  مووْن ُقونِووِه ْدُعلَن ِمووَوالَّووِذيَن تَوو».« .لَووُه اْلُمْلووكُ « ..»اّللَّ

ميعون  ون اّلِل  مثقلوم مون طمْي غال  النلاة  وحَّت هذا الغال  الزهيد   ميلكه أول ك الوذين يودعوالق..
 « ..ِإْن َتْدُعلُهْم   َيْسَمُعلا ُقعاءَُكمْ »يف الكش  عن حقيق  أمرهم.
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لفعووووول لكوووولن ابميوكلهوووووم   .فهووووم أصووووونام أو أوتن أو أكووووجار،أو ْنووووولم أو كلاكووووه،أو مالئكووووو  أو جوووون .
الم البشوور سوومعلن لكوويسوولاء كووانلا   يسوومعلن أصووال،أو   .وكلهم   يسوومعلن لعبوواقهم الضالني.قطمووْيا
ئك    يسوتجيبلن واملال.سوتجاب لكولن ا فا؟ن   مي...كوا؟ن واملالئكو « َوَلْل  َُِعلا َما اْسوَتجابُلا َلُكومْ ..»

 : والضالنيفأما يلم القيام  فيثأون من الضالل .للضالني.هذ  يف احلياة الدنيا
َو  :»اهلخووورة و مر،وابلووودنيا وبكل أ،كءكووو..ُيووودّ ّبوووذا اابوووْي بكووول « َويوَوووْلَم اْلِقياَموووِ  َيْكُفوووُروَن ِبِشووورِْكُكمْ »

 « ..يُونَوبُِِ َك ِمْثُل َخِبْي  
ق شووري منهووا بوووزالقلووه الباوّبووذا ينتهووك هووذا املقطووع،وختتم هووذ  ا؟وول ت واملشوواهد يف تلووك العوولا  ويعوولق 

ل كوان الوذي لورة واحودة وإنه حلسه القله البشري مقطع واحد من سل .كلها لل ينتفع ابلزاقيكفيه حياته  
 يريد هل اهلدى،ولل كان الذي يطله هل الثهان 
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 [26إل   15اآليات :(35]سور  فاطر ):الوحد  الرابمة

 كافرينغن  هللا وقدرأه وع ه البشر وفردية الابمة وعدا مساوا  المؤمنين بال 

ُ ُهووولَ }  ْبُكْم َوَذِْت خِبَْلووو   َجِديووود  ( ِإْن َيَشوووْأ يُوووْذهِ 15ُد ) احْلَِميووو اْلغَوووِبُ اي أَيُوَهوووا النَّووواُس أَنْووووُتُم اْلُفَقوووراُء ِإىَل اّللَِّ َواّللَّ
هووا   ُُيَْمووْل ِمْنووُه  ِإىل مِحْلِ َقلَوو    أُْخوورى َوِإْن تَوودُْع ُمثوْ ( َو  تَووزُِر وازِرَة  ِوْزرَ 17( َومووا ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ بَِعزِيووز  )16)

ُو ا تُوْنِذُر الَّوِذيَن َحَْشوْلَن َرّبَّ وا يَوتَوزَكَّوى لِنَوْفِسوِه توَ أَقواُملا الصَّوالَة َوَموْن ْلَغْيوِه وَ ْم ابِ َكْكء  َوَلْل كاَن ذا قُوْرىب ِإ َّ زَكَّوى فَِإ َّ
ووُل َو  20لنُوولُر )اَو  الظُُلموواُت َو   (19اْلَبِصووُْي )( َومووا َيْسووَتِلي اأْلَْعمووى وَ 18َوِإىَل اّللَِّ اْلَمِصووُْي ) ( َو  الظِِ

 اْلُقبُوولِر أَنْووحَل ِ ُْسووِمع  َمووْن يف   َيشوواُء َومووا ُيْسووِمُع َموونْ ( َومووا َيْسووَتِلي اأْلَْحيوواُء َو  اأْلَْموولاُت ِإنَّ اّللََّ 21احْلَووُروُر )
 (24 َخوووال ِفيهووا نَوووِذير  ) أُمَّوو   ِإ َّ ْيا  َونَووِذيرا  َوِإْن ِمووونْ ْرَسوووْلناَ  اِبحْلَوو ِِ َبِشووو( ِإانَّ أَ 23( ِإْن أَنْووحَل ِإ َّ نَووِذير  )22)

( مُثَّ 25ْلِكتووواِب اْلُمنِوووِْي )نووواِت َواِبلزُبُوووِر َوابِ ْم اِبْلبَويِِ ُرُسوووُلهُ  َوِإْن يَُكوووذِِبُلَ  فَوَقوووْد َكوووذََّب الَّوووِذيَن ِموووْن قَووووْبِلِهْم جووواَءهْتُمْ 
 { (26يَن َكَفُروا َفَكْيَ  كاَن َنِكِْي )َأَخْذُت الَّذِ 

 -لل رجوع إىل الرسونفسوهم ويمرة أخرى يرجوع إىل اهلتوا  ابلنواس أن ينظوروا يف عالقوتهم ابّلِل،ويف حقيقو  أ
-  ن السولرة الثواين مو كالشوأن يف املقطوع  -ابلتسلي  عما يلقى،والتسري  عما اود مون إعورام وضوالل- 

عميوو    ا أصوويلنبيعتهموو يعوو  اهلوودى غووْي نبيعوو  الضووالل،وأن ا خووتال   بوونيويزيوود هنووا ا كووارة إىل أن نب
 أن بووني اهلوودىو .احليوواةو كأصووال  ا خووتال   بووني العمووى والبصوور والظلمووات والنوولر والظوول واحلوورور واملوولت 
  وكوووبها  مث املووولت صووولو والبصووور والنووولر والظووول واحليووواة صووول  وكوووبها كموووا أن بوووني العموووى والظلمووو  واحلووورور 

 ؟لل  إبكارة إىل مصارع املكذبني للتنبيه والتحذير.تنتهك ا
 فقر الناس وع ههم أماا غن  هللا وقوأه 17 - 15الدرس ا ول:

ُ ُهوولَ » ،َواّللَّ ذلِووَك   َوَذِْت خِبَْلوو   َجِديوود ،َوماُد،ِإْن َيَشووْأ يُووْذِهْبُكمْ  احْلَِميوواْلغَووِبُ  اي أَيُوَهووا النَّوواُس أَنْوووُتُم اْلُفَقووراُء ِإىَل اّللَِّ
 « ..َعَلى اّللَِّ بَِعزِيز  

فيوه  خرجولا  وا هومهدهتم ليإن الناس يف حاج  إىل تذكْيهم ّبذ  احلقيق  يف معرم قعلهتم إىل اهلدى،وجما
ّلِل غوووب وأن ا. اّللِ اويج إىليف حاجووو  إىل توووذكْيهم  ووووم هوووم الفقوووراء انووو.مووون الظلموووات إىل نووولر اّلِل وهووودا 

اقهتم  غووب عوون عبووه فووإن اّللِ يوودعلن إىل ا ميووان ابّلِل وعباقتووه ومحوود  علووى آ ئوووأوم حووني .عوونهم كوول الغوو 
لوو  خبه ّبووم وذيت ء أن يووذهوأوم   يعجووزون اّلِل و  يعووزون عليووه فهوول إن كووا.ومحوودهم،وهل انموولق بذاتووه

 فإن ذلك عليه يسْي..جديد من جنسهم أو من جنك آخر حلفهم يف األرم
  يعووو -جوول وعوووال  -اّلِل  كروا ّبووذ  احلقيقووو ،ل ال يوووركبهم الغوورور وهوووم يووورون أنالنوواس يف حاجووو  إىل أن يوووذ 

لظلموووات إىل لهم موون اّبم،ويرسوول إلوويهم الرسوول وااهوود الرسوول أن يووورقوهم عوون الضووالل  إىل اهلوودى،وحرج
  عوواىل ا يف ملكوه تتزيود كووي ويركبهم الغورور فيظنوولن أووم كوكء عظوويم علوى اّلِل  وأن هووداهم وعبواقهتم.النولر

 واّلِل هل الغب احلميد.
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 إبرسووال رسووله -ب  فضووله وإن اّلِل سووبحانه ميوون  العبوواق موون رعايتووه،ويفيخ علوويهم موون رمحتووه،ويغمرهم بسووا
 عورام اّلِل بعود ا دعلة إىلإليهم،واحتمال هي ء الرسل ما ُيتمللن من إعراضهم وإيذائهم،ويباهتم علوى الو

تعلقوو  ذ  صووفاته املألن هوو.منوواعبوواق  هكووذا رمحوو  منووه وفضووال وكرمووا و إن اّلِل سووبحانه إ ووا يعاموول .وا يووذاء .
و  ألن .همي ا بعمووواكووو  ألن هوووي ء العبووواق يزيووودون يف ملكوووه كوووي ا ّبوووداهم،أو ينقصووولن مووون ملكوووه .بذاتوووه

  م ألوووم صوون  ا يقووع موونه،فيغتفر هلووم مووا سووتبدالهووي ء العبوواق رللقووات انقرة عزيووزة صووعب  ا عوواقة أو 
 ستبدل.يعاق و  ي

يل ا؟اهووول غْي الضووو وإن ا نسوووان ليووودها وُيوووار يف فضووول اّلِل ومنوووه وكرموووه،حني يووورى هوووذا ا نسوووان الصووو
اكن صووغْي موون سووا نسووان القاصر،الضووعي  العاجز،ينووال موون عنايوو  اّلِل ورعايتووه كوول هووذا القوودر اهلائوول  و 

ن   حصووور مووولوووه و والشووومك ْنوووم  وووا   عووود .واألرم  بوووع صوووغْي مووون تلابوووع الشمك.سوووكان هوووذ  األرم
لوذي   يعلوم اضواء الكولن متنوايرة يف ف -على ضخامتها اهلائل   -والنجلم إن هك إ  نق  صغْية .النجلم

 مثخلوو  اّلِل   إ  بعووخ وهووذا الفضوواء الووذي تتنوواير فيووه تلووك النجوولم كووالنق  التائهوو  إن هوول.النوواس حدوق 
 يفسولاء  -الف  أقوات اا يف األرم،ويهبه كلينش ه،ويستخلفه .ينال ا نسان من اّلِل كل هذ  الرعاي  .

  ملخلول  ويتوبجضول هوذا اوي -تكلينه وتركيبه أو تسخْي القلى والطاقوات الكلنيو  الالزمو  لوه يف خالفتوه 
لكتوووووووه الرسوووووول ا فْيسوووووول اّلِل إليووووووه الرسل،رسوووووول  بعوووووود رسوووووولل،وينزل علووووووى.حووووووَّت ليشوووووور  بربووووووه أو ينكر 

نووواس،ويقا ّ ّبوووا الينوووزل يف كتابوووه األخوووْي للبشووور قصصوووا ُيووودويطرق فضووول اّلِل ويفووويخ حوووَّت ل.وااووولار 
ن ناقوووات،ومو علووويهم موووا وقوووع ألسوووالفهم،وُيديهم عووون ذوات أنفسهم،ويكشووو  هلوووم عموووا فيهوووا مووون قووولى 

حل وأنوووحل أنحل فعلووو:ليحووودّ عووون فوووالن وفوووالن ابلوووذات،فيقلل هلوووذا -سوووبحانه  -عجوووز وضوووع ،بل إنوووه 
ان هوووول موووون ضوووويقتك  كوووول ذلك،وهووووذا ا نسوووو ها  حووووال ملشووووكلتك،وها  خالصووووا:تركووووحل ،ويقوووولل لووووذا 

لجولق الكبوْي  هوذا اليفالساكن الصغْي مون سوكان هوذ  األرم،التابعو  الصوغْية مون تلابوع الشومك،التائه  
يوه ومون فيوه لجولق  وا فهل فانر السماوات واألرم،وخوال  هوذا ال -سبحانه  -حَّت ما تكاق هك  واّلِل 

 راقة ..أن حل  مثله بكلم  و جرق تلجه ا وهل قاقر على . جرق تلجه ا راقة.بكلم 
لا لا أن يسوووتجيبوليسوووتحي.والنووواس خلقووواء أن يووودركلا هوووذ  احلقيقووو  ليووودركلا مووودى فضووول اّلِل ورعايتوووه ورمحته

 .للفضل ااالا والرعاي  اجملرقة والرمح  الفائض  اب عرام وا؟حلق والنكران
موك ابحلقووائ  لقرآن يلوا.أووا حقيقوو  صواقق  واقعوو فهوك مون هووذ  الناحيو  ملسوو  وجدانيو  ملحيوو ،إىل جانوه 

و  ّ إ  ابحلو ،ال يتحودف.قللب البشر ألن احلقيق  حني على أفعل يف النفك وألنه هل احل  وابحل  نزل
 يقنع إ  ابحل ،و  يعرم إ  احل ،و  يشْي بغْي احل  ..

 فردية الابمة والحساا والمسا يد من ا ناار 18الدرس الثاني 

حقيقو  فرقيو  التبعو ،وا؟زاء الفورقي الوذي   يغوب فيوه أحود عون أحود كوي ا.فما .س  أخورى  قيقو  أخرىومل
موون حاجوو  إىل هوودايتهم ُيققهووا لنفسووه،فهل حماسووه علووى عملووه وحوود ،كما أن كووال موونهم  - -ابلنوول 
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فسووه،وهل ومن يتطهوور فإ ووا يتطهوور لن.حماسووه علووى مووا كسووبحل يوودا ،ُيمل محلووه وحوود ،  يعينووه أحوود عليووه
َوِإْن تَودُْع ُمثْوَقلَو   ِإىل مِحِْلهوا   .َو  َتزُِر وازِرَة  ِوْزَر أُْخورى »:الكاسه وحد    سلا  واألمر كله صائر إىل اّللِ 

 « ..ُُيَْمْل ِمْنُه َكْكء  َوَلْل كاَن ذا قُوْرىب 
ا يَوتَوزَكَّى لِنَوْفِسهِ »  « ..ْيُ َوِإىَل اّللَِّ اْلَمصِ .َوَمْن تَوزَكَّى فَِإ َّ

فشووعلر كوول .اءلعملووك سل اوحقيقوو  فرقيوو  التبعوو  وا؟ووزاء ذات أيوور حاسووم يف الشووعلر األخالقووك،ويف السوولل  
اسوووب  ن يقظتوووه فوورق  نوووه جموووزِي بعملوووه،  يياخوووذ بكسوووه غوووْي ،و  يووتخلا هووول مووون كسوووبه،عامل قووولي يف

أحوود  موول عنووهُي أو أن،نفسووه قبوول أن هاسووه  مووع التخلووك عوون كوول أموول خوواقع يف أن ينفعووه أحوود بشووكء
 كي ا.

يطويا وييو ك ا؟ماعو  ف عامل مطم ن،فال يقل  الفورق خيفو  أن ييخوذ  ريورة -يف اللقحل ذاته  -كما أنه 
لضوالل  وا قهوا عون ار ما قام قد أقى واجبه يف النصو  للجماعو  وحماولو  .من جدوى عمله الفرقي الطيه

 ميلك من وسيل .
ويف حوودوق .ملووها كوول علووى عابلقائموو   إ ووا ُياسووبهم فوورقا فوورق   ُياسووه النوواس مجلوو  -سووبحانه  -إن اّلِل 
عليووه موون  هووذا فووال فإذا قووام بقسووطه.ومن واجووه الفوورق أن ينصوو  وأن ُيوواول ا صووال  غايوو  جهوود .واجبووه

ماعوو  إذا  صووال  ا؟ كذلك لوون ينفعووه.السوولء يف ا؟ماعوو  الوويت يعوويا فيها،فإ ووا هوول حماسووه علووى إحسووانه
حلقيقو  اين يصولر هوذ  ْي القورآّلِل   ُياسه عباق  ابلقائمو  كموا أسولفنا  والتعبوفا.كان هل بذاته غْي صاحل

مل نفوك محول فال ه.ايصلر كل نفك حامل  محله.على نريق  التصلير يف القرآن،فتكلن أعم  وأكد أيرا
ل قعاءهووا د موون يلوووحني تثقوول نفووك  ووا هموول مث توودعل أقوورب األقوورابء ليحموول عنهووا كووي ا،فلن عوو.أخوورى

موام أيقوه،حَّت يقو  ضوك يف نر رفع عنها كي ا  ا يثقلها  إنه مشهد القافل  كل مون فيهوا ُيمول أيقالوه وميوي
غاله عون ه ويقله،وانشوكول  ملو  امليزان واللزِان  وهك يف وقفتها يبدو على مون فيهوا ا؟هود وا عياء،واهتموام

 البعداء واألقرابء 
ووا تُوْنوو»: -رسوولل اّلِل  وعلووى مشووهد القافلوو  اجملهوودة املثقلوو ،يلتفحل إىل  ُووِإ َّ ِه ْم اِبْلَغْيووِذُر الَّووِذيَن َحَْشووْلَن َرّبَّ

ويقيملن .و  يشوواهدو  شوولن رّبوومهي ء الووذين ح...فهووي ء هووم الووذين يفلوو  فوويهم ا نووذار« َوأَقوواُملا الصَّووالةَ 
   حشوى اّللِ  نليوك  وعفال .هي ء هم الذين ينتفعلن بك،ويسوتجيبلن لوك.الصالة ليتصللا برّبم ويعبدو 

ا يَوتَوزَكَّى لِنَوْفِسهِ »و  يقيم الصالة.  « ..َوَمْن تَوزَكَّى فَِإ َّ
لا؟ووووه لقلووووه وخيشوووومل ا.والتطهوووور معوووو  لطيوووو  كفا .إ ووووا هوووول يتطهوووور لينتفووووع بطهر .و  لغْي .  لووووك

 ..« ْيُ  اْلَمصِ َوِإىَل اّللَِّ »وهل مع  مل  رفا ..ومشاعر ،ويشمل السلل  واعاهاته وآتر 
ىل غوْي   ون ا؟وزاء إو و  يلكول احلكوم .وهل اناسه،واجملازي،فال يذهه عمل صاحل،و  يفلحل عمل سيئ

 مييللن أو ينسلن أو يهمللن ..
 عدا أساوي الماناقضين هللاالمؤمن والكافر 19الدرس الثالث:
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لظلم  موى والبصور،واسوتلي العولن يستلي عند اّلِل ا ميان والكفر،وااْي والشر،واهلدى والضالل كما   ي
َوَ  .اْلَبِصووْيُ وَ ي اأْلَْعموى ْسوَتلِ َومووا يَ »:وهك رتلفوو  الطبوائع مون األسواس.والنلر،والظول واحلرور،واحليواة واملولت

 « ..اأْلَْملاتُ  ْحياُء َوَ  ي اأْلَ َوما َيْسَتلِ .َوَ  الظُِِل َوَ  احْلَُرورُ .الظُُلماُت َوَ  الُنلرُ 
ني نبيعوو  بووا  صوول  كما أن هنوو.يعوو  كوول موون العمووى والظلموو  واحلوورور واملوولت صوول وبووني نبيعوو  الكفوور ونب

 ا ميان ونبيع  كل من النلر والبصر والظل واحلياة ..
اء والقووووويم ئ  األكوووووينووووولر يكشووووو  حقوووووا.إن ا ميوووووان نلر،نووووولر يف القلوووووه ونووووولر يف ا؟لار ،ونووووولر يف احللاس

ى تلووووووك ّلِل،فووووووْي ايمن ينظوووووور ّبووووووذا النلر،نوووووولر فووووووامل.واألحووووووداّ ومووووووا بينهووووووا موووووون ارتبانووووووات ونسووووووه وأبعاق
 ر يوو  حقيقيوو  يرى.،يرىاحلقائ ،ويتعاموول معهووا،و  حووب  يف نريقووه و  يلطووا يف خطلاتووه  وا ميووان بصوور

 .انم نان وميضك بصاحبه يف الطري  على نلر وعلى يق  ويف.صاقق  غْي مهزوزة و  رلخل 
لوم  التيوه املظاحلوْية يفو له،لول مون هواجرة الشوك والقلو  وا ميان لل لليل تس وحه النفك وير   لوه الق

ركوووووووو  حمووووووووا أنووووووووه ك.حياة يف القصوووووووود وا عا .حيوووووووواة يف القلوووووووولب واملشوووووووواعر.بووووووووال قليوووووووول  وا ميووووووووان حياة
 و  عبة فيها و  ضياع..قاصدة.  مخلق فيها و   لق.مثمرة.ابني 

 .  اللجلقعن ر ي  حقيق وعمى.وعمى عن ر ي  ق ئل احل .عمى يف نبيع  القله.والكفر عمى
فعنود موا .ماتمو  أو للوحقيق  القيم واألكخاص واألحداّ واألكوياء.والكفر لل.وحقيق  ا رتبانات فيه

لر يووو  اعوووز فيهوووا تيبعووود النووواس عووون نووولر ا ميوووان يقعووولن يف للموووات مووون كوووَّت األنووولاع واألكوووكال.للمات 
 دم ا سوتقرارالقلو  وعوه لولاف  احلوْية و تلف  القلوه فيو.حرور.الصحيح  لشوكء مون األكوياء.والكفر هواجرة

والكفوور  اب هنووا  مث تنتهووك إىل حوور جهوونم ولفحوو  العووذ.علووى هد ،وعوودم ا نم نووان إىل نشووأة أو مصووْي
 ل.وانفصال عن الطري  اللاص.وانقطاع عن مصدر احلياة األصيل.ملت يف الضمْي.ملت

كول كول نبيعتوه وليواة  ولرين يف سوْي احلوعجز عون ا نفعوال وا سوتجاب  اهلخوذين مون النبوع احلقيقك،املويي
 جزا  ،ولن يستلي عند اّلِل هذا وذا .

 حدود مهمة الرسول ومواساأه عل  هللا ر الك ار 26 - 22الدرس الرابع:

بقووى وتوور  مووا ت.لة اّللِ يعزيووه ويسووري عنووه،بتقرير حوودوق عملووه وواجبووه يف قعوو - -وهنووا يلتفووحل إىل النوول 
َ ُيْسوِمُع َموْن َيشواءُ »:ا يشواءبعد ذلوك لصواحه األمور يفعول بوه مو  ِإنْ .ع  َموْن يف اْلُقبُولرِ نْوحَل ِ ُْسومِ َوما أَ .ِإنَّ اّللَّ

َوِإْن يَُكووذِِبُلَ  فَوَقووْد َكووذََّب . ِإ َّ َخووال ِفيهووا نَووِذير  ِمووْن أُمَّوو    ،َوِإنْ ِإانَّ أَْرَسووْلناَ  اِبحْلَوو ِِ َبِشووْيا  َونَووِذيرا  .أَنْووحَل ِإ َّ نَووِذير  
َفَكْيووَ  كوواَن .لَّووِذيَن َكَفُروامُثَّ َأَخووْذُت ا.ْلُمنِووْيِ ااِبْلِكتوواِب بُووِر وَ ْن قَوووْبِلِهْم جوواَءهْتُْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِنوواِت َواِبلزُ الَّووِذيَن ِموو
 « ..َنِكِْيف

باهلم لوودعلة ال  اسووتقواخووتال  نبوواع النوواس واخووت.إن الفوولار  أصوويل  يف نبيعوو  الكوولن ويف نبيعوو  النفك
ووراء .تل واحليوواة واملوووالنلر، ال  الفوولار  الكلنيوو  يف البصوور والعمى،والظوول واحلرور،والظلموواتاّلِل أصويل أصوو

 وقدرته على ما يشاء..ذلك كله تقدير اّلِل وحكمته
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و  موون .لقبوولرموون يف ا فما هوول  سوومع.وقدرتووه البشووري  تقوو  عنوود هووذا احلوود.وإذن فالرسوولل لوويك إ  نذيرا
 ا يشاء،حسوبماموشواء،وف  بلر  واّلِل وحد  هل القاقر على إ اع مون ييعيشلن بقللب ميت  فهم كأهل الق

سومع مون لرسال ،فافماذا على الرسلل أن يضل من يضل،ويعرم من يعورم موَّت أقى األمانو ،وبل  .يشاء
 كاء اّلِل أن يسمع،وأعرم من كاء اّلِل أن يعرمف

 «.ات  ِهْم َحَسر َفال َتْذَهْه نَوْفُسَك َعَليْ »:- -ومن قبل قال اّلِل لرسلله 
ن مو فموا.وهوم كثْي - عليهم صللات اّللِ  -كأنه كأن إخلانه من الرسل .لقد أرسله اّلِل ابحل  بشْيا ونذيرا

 «.َوِإْن ِمْن أُمَّ   ِإ َّ َخال ِفيها نَِذير  »:أم  إ  سب  فيها رسلل
لرسول،و  عون صوْي مون افإن لقك من قلمه التكذيه،فتلك هك نبيع  األقلام يف استقبال الرسل   عون تق

لزُبُووِر َواِبْلِكتوواِب ُلُهْم اِبْلبَويِِنوواِت َوابِ هْتُْم ُرُسووجوواءَ .ِهمْ َوِإْن يَُكووذِِبُلَ  فَوَقووْد َكووذََّب الَّووِذيَن ِمووْن قَوْبلِ »:نقووا يف الوودليل
م ّبووا داهطلبوولن أو يتحوو كووانلا ي..والبينووات احلجووج يف صوولرها الكثْية،ومنهووا ااوولار  املعجووزة الوويت« اْلُمنِووْيِ 

ه  األرج  أنووو.نوووْيتووواب املوالك.الرسووولل.والزبر الصوووح  املتفرقووو  ابملووولاعج والنصوووائ  والتلجيهوووات والتكالي 
 وكلهم كذبلا ابلبينات والزبر والكتاب املنْي..كتاب ملسى.التلراة

ديوودا،وليك ن لوويك جفاألمر إذ.هوذا كووان كووأن أمووم كثووْية يف اسووتقبال رسوولهم وموا معهووم موون ق ئوول اهلوودى
 ،إ ا هل مام مع سن  األولني.فريدا

 « ..َفُرواِذيَن كَ مُثَّ َأَخْذُت الَّ »:لعلهم ُيذرون.وهنا يعرم على املشركني مصائر املكذبني
 « ..َفَكْيَ  كاَن َنِكِْيف»:ويسأل سيال تعجيه وهتليل

صوواب أ أن يصوويبهم مووافليحووذر املاضوولن علووى سوون  األولووني،.ولقوود كووان النكووْي كووديدا،وكان األخووذ تدمْيا
اق جديوود   جديوودة يف و بوودأ جللوومث ت.وختتم ّبووا هووذ  ا؟للوو .األولووني  إوووا ملسوو  قرآنيوو  ينتهووك ّبووا هووذا املقطووع

.. 
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 [38إل   27اآليات :(35]سور  فاطر ):الوحد  الخامسة

 الانوع والاكوين في الكون واأ اهات البشر 

باِل ُجوَدق  بِويخ  َومُحْور  ُرَْتلِو   فا  أَْللاُوا َوِمَن ا؟ِْ ات  ُرَْتلِ ِه مَثَر سَّماِء ماء  فََأْخَرْجنا بِ أَ َْ تَوَر أَنَّ اّللََّ أَنْوَزَل ِمَن ال} 
َ ِموونْ ُه َكووذِلَك إِ ْنعوواِم ُرَْتلِوو   أَْللانُوو( َوِمووَن النَّوواِس َوالوودََّوابِِ َواأْلَ 27أَْللاُوووا َوَغرابِيووُه ُسوولق  ) ووا َحَْشووى اّللَّ ِ  ِعبوواقِ   َّ

َ َعزِيوووز  َغُفووولر  ) لُووولنَ 28اْلُعَلمووواُء ِإنَّ اّللَّ ا ا ِ َّوووا َرَزْقنووواُهْم ِسوووور   َوأَنْوَفُقووول  ِكتووواَب اّللَِّ َوأَقووواُملا الصَّوووالةَ ( ِإنَّ الَّوووِذيَن يَوتوْ
( َوالَّوِذي 30َكوُكلر  ) ُه َغُفولر   ِإنَّوَرُهْم َويَزِيوَدُهْم ِموْن َفْضوِلهِ ( لِيُووَلفِِيَوُهْم أُُجول 29َوَعالنَِي   يَوْرُجلَن ِعارَة  َلْن تَوُبلَر )

مُثَّ أَْوَريْونَووووا  (31ِصوووْي  ) بِِعبووواِقِ  َاَبِوووْي  بَ  ِإنَّ اّللََّ يََديْوووهِ  أَْوَحْينوووا إِلَْيوووَك ِموووَن اْلِكتووواِب ُهوووَل احْلَوووُ  ُمَصووودِِقا  ِلموووا بَووونْيَ 
ُهْم لوواِ   لِنوَ  ُهْم ُمْقتَ ِه َوِمووْفِسوواْلِكتوواَب الَّووِذيَن اْصووطََفْينا ِمووْن ِعبوواِقان َفِموونوْ ُهْم سوواِب   ابِ نوْ ْاَووْْياِت إبِِْذِن اّللَِّ ِصوود  َوِموونوْ

ُلْيلُوويا  َولِباُسووُهْم وَ ِمووْن َذَهووه   لَّووْلَن ِفيهووا ِمووْن َأسوواِورَ ( َجنَّوواُت َعووْدن  يَووْدُخُللَوا ُيَُ 32ذلِووَك ُهووَل اْلَفْضووُل اْلَكبِووُْي )
َحلَّنووا قاَر ( الَّووِذي أَ 34لر  َكووُكلر  )بَّنووا َلَغُفووحْلَووَزَن ِإنَّ رَ  الَّووِذي أَْذَهووَه َعنَّووا ا( َوقوواُللا احْلَْمووُد ّللَِّ 33ِفيهووا َحرِيوور  )

ِذيَن َكَفُروا هَلُوْم انُر َجَهونََّم   يُوْقضوى ( َوالَّ 35 )ا لُُغلب  اْلُمقاَمِ  ِمْن َفْضِلِه   مَيَُسنا ِفيها َنَصه  َو  مَيَُسنا ِفيه
ُهْم ِموووْن َعوووذاِّبا َكوووذِلَك َْنْوووَعلَوووْيِهْم فَوَيُملتُووو يهوووا َربَّنوووا َوُهوووْم َيْصوووَطرُِخلَن فِ  (36)لَّ َكُفووولر  زِي ُكووولا َو  ُحَفَّوووُ  َعووونوْ

ورْكُ َأْخرِْجنا نَوْعَمْل صاحِلا  َغْْيَ الَِّذي ُكنَّا نَوْعَموُل أََوَ ْ نُوعَ  وُقلا َفموا َوجواءَُكُم النَّوِذيُر فَوذُ  كَُّر ِفيوِه َموْن تَوذَكَّرَ ْم موا يَوتَوذَ مِِ
 { (38لُصُدوِر )يم  ِبذاِت ا َواأْلَْرِم ِإنَُّه َعلِ ( ِإنَّ اّللََّ عاِ ُ َغْيِه السَّماواتِ 37لِلظَّاِلِمنَي ِمْن َنِصْي  )
 مقدمة الوحد 

فه املعجبووو  يف صوووحائ قوووراءات يف كتووواب الكووولن.وهوووذ  ا؟للووو  قوووراءات يف كتووواب الكووولن ويف الكتووواب املنزل
الناس والوودواب لنوو  الشووعاب،و بووال امللالثمووار املتنلعوو  األللان،وا؟.األلوولان واألنوولاع واألجناس الرائع ،املتنلعوو 

لن املفتول  يف كتواب الكو الرائعو  هذ  اللفت  العجيب  إىل تلوك الصوحائ .واألنعام وأللاوا املتعدقة الكثْية .
وتلرية هوووذا .ملنزلووو االكتوووه  ..وقوووراءات يف الكتووواب املنوووزل وموووا فيوووه مووون احلووو  املصووود  ملوووا بوووني يديوووه مووون

 رانوووه للمسوووي نيّلِل وغفاوموووا ينتظووورهم مجيعوووا مووون نعووويم بعووود عفووول .وقرجات اللاريني.الكتووواب لامووو  املسووولم 
لووولان ة املنلعووو  األ  املديووودوختوووتم ا؟للووو  العجيبووو.ومقوووابلهم مشوووهد الكوووافرين األليم.ومشوووهدهم يف قار النعيم

 لعليم بذات الصدور ..بتقرير أن ذلك كله يتم وفقا لعلم اّلِل ا
 الانويع والالوين في خلق هللا 28 - 27الدرس ا ول:

َ أَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء ،فََأْخَرْجنا بِو» بواِل ُجوَدق  بِويخ  َومُحْور  ُرَْتلِو   فوا  أَْللاُووا َوِموَن ا؟ِْ ات  ُرَْتلِ ِه مَثَور أَ َْ تَوَر أَنَّ اّللَّ
ا َحَْشووووو.ُه َكووووذِلكَ لِووووو   أَْللانُووووو ُرْتَ ِمَن النَّووووواِس َوالوووودََّوابِِ َواأْلَْنعوووووامِ أَْللاُوووووا َوَغرابِيوووووُه ُسووووولق ،وَ  َ ِموووووْن ِعبووووواِقِ  ِإ َّ ى اّللَّ

َ َعزِيز  َغُفلر  .اْلُعَلماءُ   « ..ِإنَّ اّللَّ
ا لهوا تتبوع فيهوكاألرم   لفتو  تطول  يف.إوا لفت  كلني  عجيب  من اللفتات الدال  على مصدر هذا الكتاب

يف   لفتووو  عموووع.عامب واألنويف الووودوا.ويف النووواس.ويف ا؟بوووال.يف الثمووورات.ان واألصوووباغ يف كووول علاملهوووااأللووول 
ملعووورم اذا بوووذلك كلموووات قالئووول،بني األحيووواء وغوووْي األحيووواء يف هوووذ  األرم مجيعا،وتووودع القلوووه موووأخل 

 ا هلك ا؟ميل الرائع الكبْي الذي يشمل األرم مجيعا.
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إنه صباغ وكويات،فأم معرم وألن املعر .،وإخراج الثمرات املختلفات األللانوتبدأ إبنزال املاء من السماء
ان الثموووار معووورم بوووديع وألووول ..« اُووووافوووا  أَْلل فََأْخَرْجنوووا بِوووِه مَثَووورات  ُرَْتلِ »  يوووذكر هنوووا مووون الثمووورات إ  أللاووووا 

ر ميايوول للنووه الثمووان مووفمووا موون نوولع .لالوولان يعجووز عوون إبووداع جانووه منووه مجيووع الرسووامني يف مجيووع األجيال
رتني مثوتودقي  يف أي فعنود ال.بول موا مون مثورة واحودة ميايول للووا لولن أخلاهتوا مون النولع اللاحد.للن نلع آخر

ا يبوو  يف لاهرهوونقلوو  عج أختووني يبوودو كووكء موون اخووتال  اللوولن  وينتقوول موون ألوولان الثمووار إىل ألوولان ا؟بووال
 ولكنها من انحي  قراس  األللان تبدو نبيعي .

ن علوى كوكل ان موا يكول أللان الصخلر كبه عجيه  لولان الثموار وتنلعهوا وتعودقها،بل إن فيهوا أحيواففك 
 بعخ الثمار وحجمها كذلك حَّت ما تكاق تفر  من الثمار صغْيها وكبْيها  

 وهنا لفتوو  يف.ابلطرائوو  والشووع..وا؟وودق ا« ُه ُسوولق  َوِمووَن اْ؟ِبوواِل ُجووَدق  بِوويخ  َومُحْوور  ُرَْتلِوو   أَْللاُوووا َوَغرابِيوو»
يف  رتل .ا بينهووااوووا فيموووا؟وودق احلموور رتلوو  ألل .الوونا صوواقق ،فا؟دق البوويخ رتلوو  أللاوووا فيمووا بينها

حالك  كووووووديدة قرجوووووو  اللوووووولن والتظليوووووول واأللوووووولان األخوووووورى املتداخلوووووو  فيووووووه،وهنا  جوووووودق غرابيووووووه سوووووولق،
جانوووه ألووولان  رهوووا إىللاحد،بعووود ذكالسووولاق.واللفت  إىل ألووولان الصوووخلر وتعووودقها وتنلعهوووا قاخووول اللووولن ال

 ا  يف رة عريديو  فو؟موال نظواالثمار،هتز القله هزا،وتلقج فيه حاسو  الوذو  ا؟موا  العوا ،اليت تنظور إىل 
موا يف بوني وليفتيه ى بعود مواالصخرة كما ترا  يف الثمرة،على بعد ما بني نبيع  الصخرة ونبيع  الثمرة،وعل

وتلك،يسووتح   بووني هووذ  ماليوو  اجملوورقة توورى ا؟مووال وحوود  عنصوورا مشوو كاولكن النظوورة ا؟.تقوودير ا نسووان
عوود فكل فوورق ب.بشوورجنوواس الوهك   تقوو  عنوود األلوولان املتميووزة العاموو  أل.النظوور وا لتفووات.مث ألوولان النوواس
دة  وكوذلك بطون واحو بل متميوز مون تلأموه الوذي كواركه محوال واحودا يف.ذلك متميوز اللولن بوني بوب جنسوه

لغوونم والبقور وا بوولم هوك ا واألنعووا.فالدابوو  كول حيلان.والودواب أمشوول واألنعوام أخا.اب واألنعامألولان الوودو 
كمعوورم   ذلك مجيوولواألللان واألصووباغ فيهووا معوورم كوو.واملاعز،خصصووها موون الوودواب لقرّبووا موون ا نسووان

 الثمار ومعرم الصخلر سلاء.
اته يقلووووه صووووفحيفتحووووه القوووورآن و هووووذا الكتوووواب الكوووولين ا؟ميوووول الصووووفحات العجيووووه التكوووولين والتللين،

وووا إِ »:إن العلمووواء الوووذين يتللنوووه ويدركلنوووه ويتدبرونوووه هوووم الوووذين حشووولن اّللِ :ويقووولل  ِموووْن ِعبووواِقِ  َشوووى اّللََّ حَْ  َّ
 « ..اْلُعَلماءُ 

وهذ  الصفحات اليت قلبها يف هذا الكتاب هك بعخ صفحاته،والعلماء هوم الوذين يتودبرون هوذا الكتواب 
ويستشووعرون حقيقوو  .ويدركلنه آبتر قدرته.يعرفلنووه آبتر صوونعته.رفوولن اّلِل معرفوو  حقيقي ومن مث يع.العجيووه

  ابلشووعلر الغووامخ الووذي .ومن مث حشوولنه حقووا ويتقلنووه حقا،ويعبدونووه حقووا.عظمتووه بر يوو  حقيقوو  إبداعووه
مون الكتواب  وهذ  الصوفحات  ولذج.ولكن ابملعرف  الدقيق  والعلم املباكر ..اد  القله أمام روع  الكلن

واأللوولان واألصووباغ  وولذج موون بوودائع التكوولين األخوورى وبوودائع التنسووي  الوويت   يوودركها إ  العلموواء ّبووذا ..
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علما يستشووووعر  القلووووه،ويتحر  بووووه،ويرى بووووه يوووود اّلِل املبدعوووو  لالوووولان .العلموووواء بووووه علمووووا واصووووال.الكتاب
 واألصباغ والتكلين والتنسي  يف ذلك الكلن ا؟ميل.

ن ولوائ  أا؟موال  ومن كمال هذا.؟مال يبدو مقصلقا قصدا يف تصميم هذا الكلن وتنسيقهإن عنصر ا
اصو  ع الرائحو  ااالفوراش موهذ  األللان العجيب  يف األزهار عذب النحول و .األكياء تيقى عن نري  مجاهلا

يقي وهكووذا توو.مارلث،لتنشووأ اووليفوو  النحوول والفووراش ابلقيوواس إىل الزهوورة هووك القيووام بنقوول اللقا .الوويت تفل 
 .الزهرة وليفتها عن نري  مجاهلا  .

تم تووهكذا .؟نسوانلم ّبوا اوا؟مال يف ا؟نك هل اللسيل  ؟ذب ا؟نك اهلخور إليوه،ألقاء اللليفو  الويت يقو
هوووذ   ومن مث.هاللليفووو  عووون نريووو  ا؟مال.ا؟موووال عنصووور مقصووولق قصووودا يف تصوووميم هوووذا الكووولن وتنسووويق

 « ..زِيز  َغُفلر   عَ ِإنَّ اّللََّ »ل إىل ا؟مال يف كتاب اّلِل املعروم.اللفتات يف كتاب اّلِل املنز 
ون بوووودائع ه،وهم يووور غفووولر يتووودار   غفرتوووه موووون يقصووورون يف خشووويت.عزيوووز قووواقر علوووى ا بوووداع وعلووووى ا؟زاء

 صنعته.
 ثواا وفوج أصحاا الاالو  والاطبيق 30 - 29الدرس الثاني:

مون  ،وما ينتظورهمن تالوتوهب املنزل،والذين يتللنه،وما يرجلن موومن كتاب الكلن ينتقل احلدية إىل الكتا
،َوأَقوووواُملا الصَّووووالَة،َوأَ »:جووووزاء لُوووولَن ِكتوووواَب اّللَِّ   ،يَوْرُجلَن ِعووووارَة  لَووووْن ْقنوووواُهْم ِسوووور ا َوَعالنِيَووووا ِ َّووووا َرزَ نْوَفُقل ِإنَّ الَّووووِذيَن يَوتوْ
 « ..ُكلر  كَ ُفلر  غَ ِإنَُّه . َفْضِلهِ لِيُوَلفِِيَوُهْم أُُجلَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمنْ .تَوُبلرَ 

هك عون تودبر،ينت تالوتوه تعب.وتالوة كتاب اّلِل تعوب كوي ا آخور غوْي املورور بكلماتوه بصولت أو بغوْي صولت
 ا وعالنيوو  موووننفا  سوور ومن مث يتبعهووا إبقاموو  الصوووالة،واب .إىل إقرا  وشيوور،وإىل عموول بعوود ذلوووك وسوولل 

ويتوواجرون .نْي  ووا ينفقل نوود اّلِل خووعفهووم يعرفوولن أن مووا ..« ارَة  لَووْن تَوبُوولرَ ِعوو»مث رجووا هم بكوول هووذا .رز  اّللِ 
أربو    اهلخورة وهوكون ّبوا يفيعامللن فيهوا اّلِل وحود  وهوك أربو  معاملو  ويتوأجر .عارة كاسب  مضملن  الرب 

التقصووووْي  يغفوووور..« ُكلر  ُفوووولر  َكووووِإنَّووووُه غَ »..عوووارة ميقيوووو  إىل توووولفيتهم أجوووولرهم،وزايقهتم موووون فضوووول اّلِل .عارة
 التعبوْي ولكن.؟وزاءكناي  عما يصاحه الشكر عاقة من الرضا وحسون ا  -تعاىل  -وككر  .ويشكر األقاء

شوكرون لوه هوم ء أفوال يفإذا كان هل يشكر لعبواق  حسون األقا.تشبها واستحياء.يلحك للبشر بشكر املنعم
 حسن العطاءف  

قذذرآن وصذذور  مذذن النمذذيم اخذذاالف موقذذف النذذاس مذذن ال 38 - 31الذذدرس الثالذذث:

 والمااا يوا القيامة

ْينوا إِلَْيوَك لَّوِذي أَْوحَ َوا»:تابمث إكارة إىل نبيع  الكتاب،وما فيه من احل ،اهيدا للحدية عن وري  هذا الك
 « ..ْي  َبِصْي  باِقِ  َاَبِ  بِعِ ِإنَّ اّللََّ .ِمَن اْلِكتاِب ُهَل احلَُْ ،ُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يََدْيهِ 

ق ئووول احلووو  يف هوووذا الكتووواب واضوووح  يف صووولبه فهووول ال مجووو  الصوووحيح  هلوووذا الكووولن يف حقيقتوووه،أو هووول و 
وهل مصوووووود  ملووووووا قبلووووووه موووووون الكتووووووه الصوووووواقرة موووووون .الصووووووفح  املقووووووروءة والكوووووولن هوووووول الصووووووفح  الصووووووامت 
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ومنزلووووه نزلووووه للنوووواس وهوووول علووووى علووووم ّبم،وخووووثة  ووووا يصوووول  هلووووم .واحل  واحوووود   يتعوووودق فيهووووا وفيه.مصوووودر 
َ بِِعبووووووواِقِ  َاَبِوووووووْي  َبِصوووووووْي  »:صووووووولحهموي وقووووووود أوريوووووووه اّلِل هلوووووووذ  األمووووووو  ...هوووووووذا هووووووول الكتووووووواب يف ذاته« ِإنَّ اّللَّ

« مُثَّ أَْوَريْونَووا اْلِكتوواَب الَّووِذيَن اْصووطََفْينا ِمووْن ِعبوواِقان»:املسلم ،اصووطفاها هلووذ  اللرايوو ،كما يقوولل هنووا يف كتابووه
بكرامتهووا علووى اّلِل كمووا توولحك إليهووا بضووخام  التبعوو  الناكوو    ..وهووك كلمووات جووديرة  ن توولحك هلووذ  األموو 

وهك تبعوووو  ضووووخم  ذات تكالي ،فهوووول تسوووومع األموووو  املصووووطفاة .عوووون هووووذا ا صووووطفاء وعوووون تلووووك اللرايوووو 
 وتستجيهف

ُهْم فَ »: ملون أسواء؟وزاء حوَّتاإن اّلِل سبحانه قد أكرم هذ  األم  اب صطفاء لللرايو  مث أكرمهوا بفضوله يف  ِمونوْ
ُهْم ُمْقَتِصد  .لِنَوْفِسهِ  لاِ    ُهْم ساِب   اِباَْْْياتِ .َوِمنوْ  .« . اّللَِّ إبِِْذنِ  َوِمنوْ

ّ  ،َعْن َرُسووووولِل اّللَِّ ،َعوووووْن َعوووووْل    فَوثُوْلوووووة  يَوووووْدُخُللَن اْ؟َنَّوووووَ  بِغَوووووْْيِ ِحَسووووواب  َو  :أَنَّوووووُه قَووووواَل:"أُمَّيِت َياليَوووووُ  أَْيال
مُثَّ َشْيت اْلَمالِئَكووووُ  ،َويُوْلة  مُيَحَُّصوووولَن َويُْكَشووووُفلنَ ،ْي ا مُثَّ يَووووْدُخُللَن اْ؟َنَّوووو َ ويلة ُُيَاَسووووُبلَن ِحَسووووااب  َيِسوووو،َعووووَذاب  
ُ َوْحوووَد ُ :َوَجووْداَنُهْم يَوُقللُووولنَ :فَويَوُقلُللنَ  ُ َعوووزَّ َوَجلَّ ،  إِلَوووَه ِإ  اّللَّ أَْقِخلُووولُهُم اْ؟َنَّوووَ  ،َصوووَدُقلا   إِلَوووَه ِإ  أانَ :يَوُقلُل اّللَّ

ُ َوْحَد ُ بِ  ُللا َخطَااَيُهْم َعَلى أَْهِل النَّاِر"،َقْلهِلِْم   إَِلَه ِإ  اّللَّ ُ تَوَعاىَل ،َوامحِْ " َولَوَيْحِمُلنَّ أَيْوَقواهَلُْم  :َوِهَك الَّيِت قَاَل اّللَّ
ُ تَوَعووواىَل  قَالَ ،َوأَيْوَقوووا   َموووَع أَيْوَقووواهِلِْم "،َوَتْصوووِديُقَها يف الَّووويِت ِفيَهوووا ذِْكوووُر اْلَمالِئَكووو ِ  " مُثَّ أَْوَريْونَوووا اْلِكتَووواَب الَّوووِذيَن  :اّللَّ

َنا ِمووْن ِعبَوواِقاَن "،َفَجَعَلَهووا َياليَووَ  أَنْوووَلاع   ُهْم لَوواِ   لِنَوْفِسووِه فَوَهووَذا الَّووِذي يُْكَشووُ  ،َوُهْم َأْصووَنا   ُكُلُهمْ ،اْصووطََفيوْ َفِموونوْ
 1989َومُيَحَُّا"

ْرَقاِء،قَالَ  ُ َعوزَّ َوَجولَّ :يَوُقللُ  َرُسلَل هللِا  َِْعحلُ :وَعْن َأيب الدَّ َنا ِموْن :قَاَل اّللَّ }مُثَّ أَْوَريْونَوا اْلِكتَواَب الَّوِذيَن اْصوطََفيوْ
{ فََأمَّووووووا ا ُهْم َسوووووواِب   اِبْاَووووووْْيَاِت إبِِْذِن اّللَِّ ُهْم ُمْقَتِصوووووود  َوِموووووونوْ ُهْم لَوووووواِ   لِنَوْفِسووووووِه َوِموووووونوْ لَّووووووِذيَن َسووووووبَوُقلا ِعبَوووووواِقاَن َفِموووووونوْ

،َوأَمَّا الَّوووووِذيَن اقْوَتَصوووووُدوا،فَُأولَِ َك ُُيَاَسوووووابِ  ُبلَن ِحَسوووووااب  اَْْْيَاِت،فَُأولَ ِوووووَك الَّوووووِذيَن يَوووووْدُخُللَن اْ؟َنَّوووووَ  بِغَوووووْْيِ ِحَسووووواب 
ُ َيِسوووْي ا،َوأَمَّا الَّوووِذيَن لََلُمووولا أَنْوُفَسوووُهْم،فَُأولَِ َك الَّوووِذيَن ُُيَاَسوووُبلَن يف نُووولِل اْلَمْحَشوووِر،مُثَّ ُهووومُ   الَّوووِذيَن َتالَفَووواُهُم اّللَّ

}احْلَْموووووووووُد ّللَِِّ الَّوووووووووِذي أَْذَهوووووووووَه َعنَّوووووووووا احْلَوووووووووَزَن ِإنَّ َربوَّنَوووووووووا َلَغُفووووووووولر  َكوووووووووُكلر {،ِإىَل :ِبَرمْحَتِوووووووووِه،فَوُهُم الَّوووووووووِذيَن يَوُقلُللنَ 
{.:قَوْللِهِ   1990}لُُغلب 

ّ   أَنَّوووووُه قَووووواَل:"أُمَّيِت َياليَووووو ُ ،َعْن َرُسووووولِل اّللَِّ ،وَعوووووْن َعوووووْل    فَوثُوْلوووووة  يَوووووْدُخُللَن اْ؟َنَّوووووَ  بِغَوووووْْيِ ِحَسووووواب  َو  :أَْيال
مُثَّ َشْيت اْلَمالِئَكووووُ  ،َويُوْلة  مُيَحَُّصوووولَن َويُْكَشووووُفلنَ ،ويلة ُُيَاَسووووُبلَن ِحَسووووااب  َيِسووووْي ا مُثَّ يَووووْدُخُللَن اْ؟َنَّوووو َ ،َعووووَذاب  
ُ َعوووزَّ َوَجلَّ ، َوْحوووَد ُ   إِلَوووَه ِإ  اّللَُّ :َوَجووْداَنُهْم يَوُقللُووولنَ :فَويَوُقلُللنَ  أَْقِخلُووولُهُم اْ؟َنَّوووَ  ،َصوووَدُقلا   إِلَوووَه ِإ  أانَ :يَوُقلُل اّللَّ

ُ َوْحَد ُ  ُللا َخطَااَيُهْم َعَلى أَْهِل النَّاِر"،بَِقْلهِلِْم   إَِلَه ِإ  اّللَّ ُ تَوَعاىَل ،َوامحِْ اهَلُْم " َولَوَيْحِمُلنَّ أَيْوَقو :َوِهَك الَّيِت قَاَل اّللَّ
ُ تَوَعووواىَل ،َوأَيْوَقوووا   َموووَع أَيْوَقووواهِلِْم "،َوَتْصوووِديُقَها يف الَّووويِت ِفيَهوووا ذِْكوووُر اْلَمالِئَكووو ِ  " مُثَّ أَْوَريْونَوووا اْلِكتَووواَب الَّوووِذيَن  :قَاَل اّللَّ
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َنا ِمووْن ِعبَوواِقاَن "،َفَجَعَلَهووا َياليَووَ  أَنْوووَلاع   ُهْم لَوواِ   لِنَوْفِسووِه فَوَهووَذا الَّووِذي يُْكَشووُ  َفِموونوْ ،َوُهْم َأْصووَنا   ُكُلُهمْ ،اْصووطََفيوْ
 1991َومُيَحَُّا"

َيِب َعووووْلُ  بوووون َمالِووووك  ،وَعووووْن َعِقيووووِل بوووون ِكووووَهاب   ّ  ،َعْن َرُسوووولِل اّللَِّ ،َحدَّ ُّ أَْيال فَوثُولُووووة  :قَوووواَل:"أُمَّيِت يَووووال
َويُوُلة  مُيَحَُّصوولَن ،مُثَّ يَووْدُخُللَن اْ؟َنَّوو َ ،ِحَسووااب  َيِسووْي ا َويُوُلة  ُُيَاَسووُبلنَ ،يَووْدُخُللَن اْ؟َنَّووَ  بِغَووْْيِ ِحَسوواب  َو  َعووَذاب  

ُ َوْحووَد ُ :َوَجووْداَنُهْم يَوُقللُوولنَ :فَويَوُقلُللنَ ،مُثَّ َذْيت اْلَمالِئَك ُ ،َويُْكَشووُفلنَ  َصووَدُقلا   إِلَووَه ِإ  :َويَوُقلُل اّللَُّ ،  إِلَووَه ِإ  اّللَّ
ُ َوْحوووَد ُ أَْقِخلُووولُهُم اْ؟َنَّوووَ  بِ ،أانَ  ُللا َخطَوووااَيُهْم َعلَوووى أَْهوووِل التَّْكوووِذيهِ ،َقوووْلِل   إِلَوووَه ِإ  اّللَّ ُ ،َفِهَك الَّيِت ،َوامحِْ قَووواَل اّللَّ

ِئَكووَ  [ َوَتْصووِديَقَها يف الَّوويِت ذََكوَر ِفيَهووا اْلَمال13"َولََيْحِمُلنَّ أَيْوَقوواهَلَْم َوأَيْوَقوا  َمووَع أَيْوَقوواهِلِْم"]العنكبلت آيو  :تَوَعواىَل 
ُ َعزَّ َوَجلَّ  َنا ِمْن ِعَباِقاَن"]فانر آي  :قَاَل اّللَّ َوُهْم ،[ َفَجَعَلُهْم َياليََ  أَفْووَلاج  32"مُثَّ أَْوَريْوَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفيوْ

ُهْم لَوواِ   لِنَوْفِسووِه"]فانر آيوو   وو32َأْصووَنا   ُكُلُهووْم "َفِموونوْ ُهْم ُمْقَتِصوود  َوُهووَل [ فَوَهووَذا الَّووِذي يُْكَشووُ  َومُيَحَّ ُا َوِموونوْ
"]فانر آي  ،الَِّذي ُُيَاَسُه ِحَسااب  َيِسْي ا ُهْم َساِب   اِباَْْْيَاِت إبِِْذِن اّللَِّ [ فَوَهوَذا الَّوِذي يَلِوُج اْ؟َنَّوَ  بِغَوْْيِ 32"َوِمنوْ

يع وووا َ ْ يُوَفووورَُّ  بوَ  ووونَوُهْم "ُُيَلَّوووْلَن ِفيَهوووا ِموووْن َأَسووواِوَر ِموووْن َذَهوووه  َوُلْيلُوووي ا ِحَسووواب  َو  َعوووَذاب  إبِِْذِن اّللَِّ يَوووْدُخُللَوَا مجَِ يوْ
احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي أَْذِهَه َعنَّا احْلََزَن ِإنَّ َربوََّنا َلَغُفلر  َكوُكلر  الَّوِذي َأَحلَّنَوا َقاَر اْلُمَقاَموِ  :َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِير  َوقَاُللا

َوالَِّذيَن َكَفوُروا هَلُوْم اَنُر َجَهونََّم   يُوْقَضوى َعلَوْيِهْم فَوَيُملتُولا ،ا ِفيَها َنَصه  َو  مَيَُسَنا ِفيَها لُُغلب  ِمْن َفْضِلِه   مَيَُسنَ 
ُهْم ِمْن َعَذاِّبَا َكَذِلَك َْنْزِي ُكلَّ َكُفلر "]فانر آي    1992[.33َو  ُحَفُِِ  َعنوْ

 سناته. العمل على حرىب سي اته يفت« لاِ   لِنَوْفِسهِ » -عدقا ولعله ذكر أو  ألنه األكثر  -فالفري  األول 
،تورىب «ْذِن اّللَِّ ْْياِت إبِِ اِب   اِبْاَوسو»والفري  الثالوة .تتعواقل سوي اته وحسوناته« ُمْقَتِصود  »والفري  الثاين وسو  

ل  يف نعويم امللصوال نو  وإىلفكلهم انتهى إىل ا؟.ولكن فضل اّلِل مشل الثالي  مجيعا.حسناته على سي اته .
 على تفاوت يف الدرجات..اهلايت التالي 
مُثَّ أَْوَريْونَووووا اْلِكتَوووواَب الَّووووِذيَن :َعَ  بَِقْللِووووهِ :" َوأَْوىَل اأْلَقْوووووَلاِل يف َذلِووووَك اِبلصَّووووَلاِب َشِْويووووُل َمووووْن قَووووالَ :وقووووال الطووووثي

َنا ِموووْن ِعبَووواِقاَن اْلُكتُوووُه الَّووويِت أُْنزِلَوووحْل ِموووْن قوَ  وََكْيَ  َاُووولُز أَْن َيُكووولَن َذلِوووَك :ْبوووِل اْلُفْرقَووواِن فَوووِإْن قَووواَل قَائِووول  اْصوووطََفيوْ
ووود   لُوولَن َغوووْْيَ ِكتَوواِّبِْم،َوَ  يَوْعَملُووولَن ِإ َّ ِ َووا ِفيوووِه ِمووَن اأْلَْحَكووواِم َوالشَّوورَائِِع ف ِقيووولَ َمْعَناُ ،َوأََمووُ  حُمَمَّ ِإنَّ َمْعوووَ  :َ  يَوتوْ

َا َمْعنَووا ُ َذلِووَك َعلَووى َغووْْيِ الَّووذِ  ُهْم ُمْيِمنُوولَن :ي َذَهْبووحُل إِلَْيووِه،َوِإ َّ َنا،َفِمنوْ ميَوواَن اِبْلِكتَوواِب الَّووِذيَن اْصووطََفيوْ مُثَّ أَْوَريْونَووا اْ ِ
ُ ِمَن السََّماِء قَوْبَل ِكَتاِّبِْم َوَعاِمُللَن بِِه،أِلَنَّ ُكلَّ ِكَتاب  أُْنزَِل ِمَن ا لسََّماِء قَوْبوَل اْلُفْرقَاِن،فَِإنَّوُه ِبُكلِِ ِكَتاب  أَنْوزََلُه اّللَّ
َوِ َوا َجواَء بِوِه،َوَعِمَل ِ َوا ،َذُْمُر اِبْلَعَمِل اِبْلُفْرقَاِن ِعْنَد نُوُزولِِه،َواِبتَِِباِع َمْن َجاِء بِِه،َوَذِلَك َعَمُل َمْن أَقَورَّ ِ َُحمَّد  

َووا ِقيوولَ َقَعوواُ  إِلَْيووِه ِ َووا يف اْلُقْرآِن،َوِ َووا يف َغووْيِْ  لَووُه َوِإ َّ َعَ  بَِقْللِووِه مُثَّ أَْوَريْونَووا اْلِكتَوواَب :ِ  ِمووَن اْلُكتُووِه الَّوويِت أُْنزِلَووحْل قَوبوْ
نَوا إِلَْيوَك ِموَن اْلِكتَواِب ُهوَل احْلَو ُ اْلُكُتَه الَّيِت ذََكْراَن أِلَنَّ اّللََّ َجلَّ يَوَناُ ُ  قَاَل لَِنِبيِِِه حُمَمَّد    ُمَصودِِق ا َوالَّوِذي أَْوَحيوْ

َنا َفَكواَن َمْعُللم وا،إِ  َوا ِلَما َبنْيَ يََدْيِه مُثَّ أَتْوَبَع َذِلَك قَوْلَلُه مُثَّ أَْوَريْوَنا اْلِكتَواَب الَّوِذيَن اْصوطََفيوْ ِّ ِإ َّ ْذ َكواَن َمْعوَ  اْلِموْيَا
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َلُهْم َعْهِد نَِبيَِِنا  ُهَل انِْتَقاُل َمْع   ِمْن قَوْلم  ِإىَل آَخرِيَن،َوَ ْ َتُكْن أُمَّ   َعَلى انْوتَوَقَل إِلَْيِهْم ِكَتاب  ِمْن قَوْلم  َكانُلا قَووبوْ
َ أَنَّ اْلُمْصطَِفنَي ِمْن ِعبَواِقِ  ُهوْم ُمْيمِ  نُول أُمَّتِوِه مل َوأَمَّوا الظَّواِ ُ َغْْيَ أُمَِّتِه،أَنَّ َذِلَك َمْعَناُ  َوِإْذ َكاَن َذِلَك َكَذِلَك،فَوَبنيَّ

وْرِ  ِعْنوِدي َأْكوَبُه ِ َْعوَ  لِنَوْفِسِه،فَإِ   اهْليَوِ  نَُّه أِلَْن َيُكلَن ِمْن أَْهِل الوُذنُلِب َواْلَمَعاِصوك الَّويِت ِهوَك ُقوَن النَِِفواِ  َوالشِِ
َ تَوَعاىَل ذِْكرُُ  أَتْوَبَع َهِذِ  اهْليََ  قَوْللَ  َجنَّاُت َعْدن  يَوْدُخُللَوَا فَوَعومَّ :هُ ِمْن أَْن َيُكلَن اْلُمَناِفَ  أَِو اْلَكاِفَر،َوَذِلَك أَنَّ اّللَّ

يووَع اأْلَْصووَناِ  الثَّاَليَووِ  فَووِإْن قَوواَل قَاِئل   وواِبَ  مل :بِووُدُخلِل اْ؟َنَّووِ  مجَِ َووا َعووَ  بِووِه اْلُمْقَتِصووَد َوالسَّ فَووِإنَّ قَوْللَووُه يَووْدُخُللَوَا ِإ َّ
ووِ  أَنَّ الظَّوواِ َ ِمووْن َهووِذِ  :ِمووْن َخووَث  أَْو َعْقوول  ف فَووِإْن قَالَ َوَما بُوْرَهانُووَك َعلَووى أَنَّ َذلِووَك َكووَذِلَك :ِقيووَل لَووهُ  ِقيَوواُم احْلُجَّ

ميَوواِن اأْلُمَّوِ  َسوَيْدُخُل النَّواَر،َوَلْل َ ْ يَوْدُخِل النَّوواَر ِموْن َهوِذِ  اأْلَْصوَناِ  الثَّاَليَوِ  َأَحوود  َوَجوَه أَْن َ  َيُكو لَن أِلَْهوِل اْ ِ
َووووا ِفيَهووووا ِإْخبَووووار  ِمووووَن اّللَِّ تَوَعوووواىَل ذِْكوووورُ ُ إِ :َوِعيوووود  مل ِقيلَ  ُووووْم َ  يَووووْدُخُللَن النَّاَر،َوِإ َّ ُووووْم نَّووووُه لَووووْيَك يف اهْليَووووِ  َخووووَث  َأوَّ  َأوَّ

ُ  َعلَوووى ذُ  ،َوَجائِز  أَْن يَوووْدُخَلَها الظَّووواِ ُ لِنَوْفِسوووِه بَوْعوووَد ُعُقلبَوووِ  اّللَِّ ِإايَّ نُلبِوووِه الَّووويِت َأَصووواَّبَا يف يَوووْدُخُللَن َجنَّووواِت َعوووْدن 
وُه َخوَثُ اّللَِّ َجولَّ يَونَواُ ُ  الُدنْوَيا،َولُْلِمِه نَوْفَسُه ِفيَها اِبلنَّاِر،أَْو ِ َا َكاَء ِمْن ِعَقابِوِه،مُثَّ يُْدِخلُوُه اْ؟َنَّوَ ،فَوَيُكلُن ِ َّونْ   َعمَّ

،َوِإْن َكووواَن يف  َرُسووولِل اّللَِّ بَِقْللِوووِه َجنَّووواُت َعوووْدن  يَوووْدُخُللَوَا َوقَوووْد ُرِوَي َعووونْ  بَِنْحوووِل الَّوووِذي قُوْلنَوووا يف َذلِوووَك َأْخبَوووار 
ِتِه َعَلى النَّْحِل الَِّذي بَويوَّْنحُل " . ،َمَع َقلِيِل اْلِكَتاِب َعَلى ِصحَّ  1993َأَسانِيِدَها َنَظر 

  األمووووو  مووووون كرامووووو  هوووووذ 1994و  نووووودخل هنوووووا يف تفصووووويل أكثووووور  وووووا أراق القووووورآن عرضوووووه يف هوووووذا امللضوووووع
فهذا هل الظل الوذي تلقيوه النصولص هنوا،وهك النهايو  الويت تنتهوك .ابصطفائها،وكرم اّلِل سبحانه يف جزائها

 ونطلي ما قد يسب  هذ  النهاي  من جزاء مقدر يف علم اّلِل. -بفضل اّلِل  -إليها هذ  األم  مجيعا 
َك ُهوَل ذلِو»:ن ا؟وزاءي  من حسوبصنلفها الثالنطلي هذا ا؟زاء املبدئك لنخلا إىل ما قدر  اّلِل هلذ  األم  

ْم ِفيهووووووا ه  َوُلْيلُوووووويا  َولِباُسووووووهُ َر ِمووووووْن َذَهووووووْن َأسوووووواوِ َجنَّوووووواُت َعووووووْدن  يَووووووْدُخُللَوا ُُيَلَّووووووْلَن ِفيهووووووا ِموووووو.اْلَفْضووووووُل اْلَكِبْيُ 
ا قاَر اْلُمقاَموِ  ِموْن َفْضوِلِه   الَِّذي َأَحلَّنو.َكوُكلر   لر  نوا َلَغُفو َربَّ ِإنَّ .احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي أَْذَهَه َعنَّا احْلَوَزنَ :َوقاُللا.َحرِير  

 « ..مَيَُسنا ِفيها َنَصه  َو  مَيَُسنا ِفيها لُُغلب  
ُُيَلَّوْلَن ِفيهوا ِموْن َأسواِوَر ِموْن »فهم .يتكش  عن نعيم ماقي ململس،ونعيم نفسوك حمسولس1995إن املشهد 

وذلوووك بعوووخ املتووواع ذي املظهووور املاقي،الوووذي يلووول بعوووخ رغائوووه ..« رِيووور  َذَهوووه  َوُلْيلُووويا  َولِباُسوووُهْم ِفيهوووا حَ 
« َوقوواُللا احْلَْمووُد ّللَِِّ الَّووِذي أَْذَهووَه َعنَّووا احْلَووَزنَ »:و انبووه ذلووك الرضووا وذلووك األموون وذلووك ا نم نووان.النفلس

والقلو  يولم .عويم املقيمقلو  علوى املصوْي،ومعاانة لامولر تعود حوزان ابلقيواس إىل هوذا الن والدنيا  ا فيها من..
غفوور لنووا وكووكر لنووا أعمالنووا  ووا جووازاان ..« ِإنَّ َربَّنووا َلَغُفوولر  َكووُكلر  ».احلشوور علووى املصووْي مصوودر حووزن كبووْي

 « ..الَِّذي َأَحلَّنا قاَر اْلُمقاَم ِ ».عليها
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ا ِفيهووا مَيَُسوون  ».يووه موون يشوواءفمووا لنووا عليووه موون ح ،إ ووا هوول الفضوول يعط« ِمووْن َفْضووِلهِ »لإلقاموو  وا سووتقرار 
 ان.وا نم ن بل اتمع لنا فيها النعيم والراح ..« َنَصه  َو  مَيَُسنا ِفيها لُُغلب  
 حَّت.ين الوورحيم؟وول احلووااواأللفوواا رتووارة لتتسوو   رسووها وإيقاعهووا مووع هووذا .فووا؟ل كلووه يسوور وراحوو  ونعيم

قاَر »نوووووووو  وا؟.تخفي لتسووووووووهيل والاب« احْلَووووووووَزنَ »بوووووووول يقووووووووال .  يتكووووووووأ عليووووووووه ابلسووووووووكلن ا؟ازم« احْلَووووووووَزنَ »
 ه.اقئ انعم رتيهبْي كله وا يقاع امللسيقك للتع.والنصه واللغلب   ميساوم جمرق مساس.«اْلُمقاَم ِ 

هَلُووْم انُر  يَن َكَفووُرواالَّووذِ وَ »:فنوورى القلوو  وا ضووطراب وعوودم ا سووتقرار علووى حووال.مث نتلفووحل إىل ا؟انووه اهلخر
ُهْم ِمونْ َجَهنََّم،  يُوْقضى َعَلْيهِ    حَّت الرمحو  ابملولت .و  تلوك ..فوال هوذ « اَعوذاّبِ  ْم فَوَيُملتُولا،َو  ُحَفَّوُ  َعونوْ

رج روووووتل  ت غلووووويج حمشووووو..مث هوووووا حنووووون أو ء يطووووور  أ اعنوووووا صووووول « َكوووووذِلَك َْنْوووووزِي ُكووووولَّ َكُفووووولر  »تنوووووال  
اللفوج  ..وجورس« يهواُخلَن فِ َوُهوْم َيْصوَطرِ »:إنه صلت املنبولذين يف جهونم.األصداء،متناو  من كَّت األرجاء

َربَّنووا »:قوولليإنووه .قلليفلنتبووني موون ذلووك الصوولت الغلوويج موواذا .نفسووه يلقووك يف احلووك هووذ  املعوواين مجيعووا .
ولكوووون بعوووود فوووولات .ذنا  والنوووودم إبوووو  وا عوووو  ..إنووووه ا ان« َأْخرِْجنووووا نَوْعَمووووْل صوووواحِلا  َغووووْْيَ الَّووووِذي ُكنَّووووا نَوْعَموووولُ 

 :لرق احلاسم ُيمل التأنيه القاسكفها حنن أو ء نسمع ا.األوان
رُْكْم ما يَوَتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّرف» راق ألعمر،وهوك كافيو  للتوذكر ملون الفسوح  مون ا فعولا ّبوذ ..فلم تنت« أََو َْ نُوَعمِِ

 روا.و  هذ فلم تتذكروا...زايقة يف التنبيه والتحذير« َوجاءَُكُم النَِّذيرُ »أن يتذكر.
صووولرة األمووون والراحووو ،تقابلها صووولرة القلووو  :..إوموووا صووولر ن متقابلتان« لِلظَّووواِلِمنَي ِموووْن َنِصوووْي  َفما .فَوووُذوُقلا»

ومظهر العنايو  والتكرمي،يقابلوه مظهور .ونغم  الشكر والدعاء تقابلهوا ضوج  ا صوطران والنوداء.وا ضطراب
فيتم التقابول،ويتم . يقواع العنيو وا؟رس اللني وا يقاع الرتيه،يقابلهما ا؟رس الغلويج وا.ا  ال والتأنيه

 .1996التناس  يف ا؟زئيات ويف الكليات سلاء
َ عوا ُِ  ِإنَّ »:ةوأخْيا اكء التعقيه على هوذ  املشواهد مجيعوا،وعلى موا سوبقها مون اصوطفاء وتلريو  َغْيوِه اّللَّ

 «.ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ .السَّماواِت َواأْلَْرمِ 
ريلنووووووه يوعلى اصووووووطفاء موووووون .دقي  أنسووووووه تعقيووووووه علووووووى تنزيوووووول الكتووووووابوالعلووووووم الشووووووامل اللطيوووووو  الوووووو

كمووه علووى حوعلووى .اءوعلى تفضووله علوويهم بووذلك ا؟ز .وعلى عوواوز اّلِل عوون للووم بعضووهم لنفسووه.وُيمللنووه
ذا العلوووم وّب.صوودوروهوول علوويم بووذات ال.الووذين كفووروا بووذلك املصووْي ..فهوول عووا  غيووه السووماوات واألرم

 يف كل هذ  األملر .. الشامل اللطي  الدقي  يقضك
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 [45جد  39اآلايت :(35فا ر )]سور  :الوحد  السادسة
 خضوع الكون وا نسان هلل وسناه المطرد  ون ي الشرهللااء  

ِوْم ِإ َّ َمْقتوا   مْ يوُد اْلكواِفرِيَن ُكْفورُهُ ُ  َو  يَزِ ِه ُكْفرُ ُهَل الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَ  يف اأْلَْرِم َفَمْن َكَفَر فَوَعَليْ }  ِعْنوَد َرّبِِ
 أَُروين مووواذا ُقوِن اّللَِّ  ْم ُكووورَكاءَُكُم الَّوووِذيَن تَوووْدُعلَن ِمووونْ ( قُوووْل أَرَأَيْووووتُ 39َو  يَزِيوووُد اْلكووواِفرِيَن ُكْفووورُُهْم ِإ َّ َخسوووارا  )

ِإْن يَعِووُد الظَّوواِلُملَن  لووى بَويِِنَوو   ِمْنووُه بَوولْ اب  فَوُهووْم عَ اُهْم ِكتووَخَلُقوولا ِمووَن اأْلَْرِم أَْم هَلُووْم ِكووْر   يف السَّووماواِت أَْم آتَوْينووا
َ مُيِْسووُك السَّووماو 40بَوْعُضووُهْم بَوْعضووا  ِإ َّ غُووُرورا  ) ا ِإْن أَْمَسووَكُهما ِمووْن لَووِ ْن زالَتوواِت َواأْلَْرَم أَْن تَوووُزو  وَ ( ِإنَّ اّللَّ

َيُكوولنُنَّ أَْهوودى ْم نَووِذير  لَ ّللَِّ َجْهووَد أمَْيوواِوِْم لَووِ ْن جوواَءهُ ( َوأَْقَسووُملا ابِ 41َأَحوود  ِمووْن بَوْعووِدِ  ِإنَّووُه كوواَن َحِليمووا  َغُفوولرا  )
( اْسوِتْكبارا  يف اأْلَْرِم َوَمْكوَر السَّويِِِئ َو  ُيَِيوُ  42لرا  )ِمْن ِإْحَدى اأْلَُمِم فَوَلمَّا جاَءُهْم نَِذير  موا زاَقُهوْم ِإ َّ نُوُفو

وويُِِئ إِ  ووَد ِلُسوونَّحِل اّللَِّ لِوونَي فَولَوو اأْلَوَّ  َّ ِ َْهلِووِه فَوَهووْل يَوْنظُووُروَن ِإ َّ ُسوونَّحلَ اْلَمْكووُر السَّ ووَد ِلُسوونَّحِل اّللَِّ ْن عَِ  تَوْبووِديال  َولَووْن عَِ
ُهْم قُوولَّة  َوموا  َأَكودَّ ِمو ْبِلِهْم وَكوانُلاِذيَن ِموْن قَووَن عاِقبَوُ  الَّوأََو َْ َيِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُوُروا َكْيوَ  كوا (43َهِْليال  ) نوْ

ُ لِيُوْعِجزَُ  ِمْن َكْكء  يف السَّماواِت َو  يف اأْلَْرمِ  ُ النَّواَس ( َولَوْل يُ 44موا  قَوِديرا  ) كواَن َعِلي ِإنَّوهُ كاَن اّللَّ ياِخوُذ اّللَّ
رُهُ  َ كوواَن فَووى فَووِإذا جوواَء َأَجُلُهووْم ل  ُمَسووم  َجووأَ ْم ِإىل ِ ووا َكَسووُبلا مووا تَوووَرَ  َعلووى َلْهرِهووا ِمووْن َقابَّوو   َولِكووْن يوُووَيخِِ ِإنَّ اّللَّ

 { (45بِِعباِقِ  َبِصْيا  )
 مقدمة الوحد 

ءات لووووه وإُيوووواهووووذا املقطووووع األخووووْي يف السوووولرة يشووووتمل علووووى جوووول ت واسووووع  املوووودى كذلك،وملسووووات للق
ت للبحوة عون اواوالسوم وجلل  يف األرم.البشوري  يف أجياهلوا املتعاقبو ،حل  بعضوها بعضوا جلل  مع:كَّت

يووو  د اّلِل القل لر يووو  يووو وجللووو  يف السوووماوات واألرم كوووذلك.أي أيووور للشوووركاء الوووذين يووودعلوم مووون قون اّللِ 
 ايت كلهوا وهوم ئل واهلوجللو  موع هوي ء املكوذبني بتلوك الود.ابلسوماوات واألرم أن تزو  القاقرة اسوك

عهود وخوالفل  ا هوذا الدى األموم،مث نقضول قد عاهودوا اّلِل مون قبول لو ن جواءهم نوذير ليكولنن أهودى مون إحو
ة ترهووم الوودائر آيشووهدون  وجللوو  يف مصووارع املكووذبني موون قووبلهم وهووم.فلمووا جوواءهم نووذير مووا زاقهووم إ  نفلرا

لحك املووووووولقج تووووووام املوووووومث اا.و  حشوووووولن أن توووووودور علوووووويهم الوووووودائرة وأن اضووووووك فوووووويهم سوووووون  اّلِل ا؟اريوووووو  .
ُ النَّوو»:الرهيووه ال وفضوول اّلِل العظوويم يف إمهوو.«ْن َقابَّوو   ِمووْهرِهووا اَس ِ ووا َكَسووُبلا مووا تَوووَرَ  َعلووى لَ َولَووْل يُياِخووُذ اّللَّ

َكَفووووَر فَوَعَلْيووووِه    َفَموووونْ .ْرمِ  يف اأْلَ ُهووووَل الَّووووِذي َجَعَلُكووووْم َخالئِوووو َ ..»النوووواس وشجيوووول هووووذا األخووووذ املوووودمر املبيوووود 
 «. َخسارا  ْلكاِفرِيَن ُكْفرُُهْم ِإ َّ ا  يَزِيُد وَ .ْقتا  ْم ِإ َّ مَ َو  يَزِيُد اْلكاِفرِيَن ُكْفرُُهْم ِعْنَد َرّبِِِ .ُكْفرُ ُ 

إن تتابع األجيال يف األرم،وذهاب جيل وجمكء جيل،ووراي  هوذا لوذا ،وانتهاء قولو  وقيوام قولو ،وانطفاء 
الدائبوو  إن التفكووْي يف هووذ  احلركوو  .وهذا الووديلر والظهوولر املتلاليووان علووى موور الوودهلر ..كووعل  واتقوواق كووعل 

خليووو  أن اووود للقلوووه عوووثة وعظووو ،وأن يشوووعر احلاضووورين أووووم سووويكلنلن بعووود حوووني غابرين،يتأمووول اهلتووولن 
وجودير  ن .بعدهم آترهم ويتوذاكرون أخبارهم،كموا هوم يتوأمللن آتر مون كوانلا قوبلهم ويتوذاكرون أخبارهم
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،وتلّر امللك،وععول مون ا؟يول يلقج الغافلني إىل اليد الويت تودير األعمار،وتقلوه الصول؟ان،وتديل الودول
 وكل ككء ميضك وينتهك ويزول،واّلِل وحد  هل الباقك الدائم الذي   يزول و  ُيلل..خليف  ؟يل

جوول وأن أحلوو  ذات من كووان كووأنه أنووه سووائ  يف ر .وموون كووان كووأنه أن ينتهووك وميضووك،فال حلوود و  يبقووى
  من.ال وموا فعولقوعلوى موا  نهايو  إىل مون ُياسوبهيعقبه من بعد  لْيى ماذا تر  ومواذا عمول،وأن يصوْي يف ال

ا ينفعوووه يف موووني يديوووه بوووكوووان هوووذا كوووأنه جووودير  ن ُيسووون يووولاء  القليووول،وي   وراء  الوووذكر ا؟ميل،ويقووودم 
 مثلا  األخْي.

 ألفلل،والودوللطلولع واهذ  بعخ االانر اليت تساور ااانر،حني يلضوع أماموه مشوهد الوديلر والظهلر،وا
 الزائل ،واللراي  الدائب  جيال بعد جيل :الدائل ،واحلياة 

 اساخالف هللا للناس في ا رض  39الدرس ا ول:

،يوووذكرهم بفرقيووو  توووابع املنالريير املت..ويف لووول هوووذا املشوووهد املووو« ُهوووَل الَّوووِذي َجَعَلُكوووْم َخالئِوووَ  يف اأْلَْرمِ »
إعورام وكفور  فيوه مون  موا هومالتبع ،فال ُيمل أحد عن أحد كي ا،و  يدفع أحد عن أحد كوي ا ويشوْي إىل

ِووْم ِإ َّ رَ ِفرِيَن ُكْفوورُُهْم ِعْنووَد زِيووُد اْلكوواَو  يَ .َفَمووْن َكَفووَر فَوَعَلْيووِه ُكْفوورُ ُ »:وضووالل،وعاقبته اااسوورة يف وايوو  املطووا  ّبِِ
خسوران ينتظور ف وهوذا أي فون ميقتوه ربوه وم.لوبغخاواملقوحل أكود .«َو  يَزِيُد اْلكاِفرِيَن ُكْفرُُهْم ِإ َّ َخسارا  .َمْقتا  

 املقحل يف ذاته خسران يفل  كل خسرانف 
 ن ي الشرهللااء الم ه  عن هللا 40الدرس الثاني:

وم موووون قون ذين يووودعل وا؟للووو  الثانيوووو  يف السوووماوات واألرم،لتقِصووووك أي أيووور أو أي خووووث لشوووركائهم الوووو 
لَّووِذيَن تَووْدُعلَن ِمووْن رَكاءَُكُم اُتْم ُكووأَيوْ أَرَ :قُوولْ »:اّلِل،والسووماوات واألرم   هووك هلووم أيوورا،و  تعوور  عوونهم خووثا

ف أَُروين ماذا َخَلُقلا ِمَن اأْلَْرمِ  ْم َعلوى بَويِِنَو   ِمْنوُهف ْم آتَوْينواُهْم ِكتوااب  فَوُهوماواِتف أَ  يف السَّ أَْم هَلُْم ِكْر   « ُقوِن اّللَِّ
 «.َبْل ِإْن يَِعُد الظَّاِلُملَن بَوْعُضُهْم بَوْعضا  ِإ َّ ُغُرورا  

أي جزء فيهوا .منظلرة هذ  هك مشهلقة.فهذ  األرم بكل ما فيها ومن فيها.واحلج  واضح  والدليل بنِي 
 جوه هوذ يصورن يف و  خلقه وأنشأ   إن كل كوكء -غْي اّلِل  -أو أي ككء ميكن أن يدعك مدع أن أحدا 

ع  الوويت   ر الصوونتوكل كووكء يهتوو   ن الووذي أبدعووه هوول اّلِل وهوول ُيموول آ.الوودعلى لوول جوور  عليهووا موودع
..و  « ماواِتف   يف السَّوْم ِكورْ أَْم هَلُو»يدعيها مدع،ألنه   تشبهها صونع ، ا يعمول العواجزون أبنواء الفنواء  

ماوات،و  خلووو  السووو هوووذ  مووون ابب أوىل  فموووا اووور  أحووود علوووى أن يوووزعم هلوووذ  اهلهلووو  املووودعاة مشوووارك  يف
فقصووارى مووا  .ملالئكوو  .الووذين كووانلا يشووركلن ا؟وون أو احَّت .كائن  مووا كانووحل.مشووارك  يف ملكيوو  السووماوات

 يرتو  و .عنود اّللِ  ملالئكو أو يستشوفعلا اب.كانلا يزعملن أن يستعينلا ابلشيانني على إبالغهم خث السوماء
 « .. ِمْنُهفلى بَويَِِن   عَ  فَوُهْم أَْم آتَوْيناُهْم ِكتااب  »اقعا هم يلما إىل الزعم  ن هلم كركا يف السماء  

قرجو  أن يكولن اّلِل قود آتوى هوي ء الشوركاء كتوااب فهوم مسوتيقنلن منوه،وايقلن  وا فيوه  -َّت هذ  الدرجو  وح
والوووونا ُيتموووول أن يكوووولن هووووذا السوووويال ا نكوووواري ملجهووووا إىل .  يبلغهووووا أول ووووك الشووووركاء املزعلموووولن . -
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مدون عقيودهتم هوذ  فإن إصورارهم علوى كوركهم قود يولحك  ووم يسوت -  إىل الشركاء  -املشركني أنفسهم 
وعلى هووذا .وليك هووذا صووحيحا و  ميكوون أن يوودعل .موون كتوواب أوتوول  موون اّلِل فهووم علووى بينوو  منووه وبرهووان

وأن هووذا هوول املصوودر اللحيوود .املعوو  يكوولن هنووا  إُيوواء  ن أموور العقيوودة إ ووا يتلقووى موون كتوواب موون اّلِل بوونِي 
فموا هلوم .د جاءهم بكتواب مون عنود اّلِل بنِي ق - -وليك هلم من هذا ككء يدعلنه بينما الرسلل .الليي 

 يعرضلن عنه،وهل السبيل اللحيد  ستمداق العقيدةف  
ا أن نووريقتهم هووك املثلووى عوود بعضووهم بعضوويالظووامللن ..و « بَووْل ِإْن يَعِووُد الظَّوواِلُملَن بَوْعُضووُهْم بَوْعضووا  ِإ َّ غُووُرورا  »

ور يف هوذا الغور  ،ويعيشولنرورون،يغور بعضوهم بعضاوإن هوم إ  رودوعلن مغ.وأوم هوم املنتصورون يف النهايو 
 الذي   ادي كي ا ..

 أدبير هللا للسموات وا رض وقيامه عليهما 41الدرس الثالث:

تكشوو  عوون  - األرم بعوود نفووك أن يكوولن للشووركاء ذكوور و  خووث يف السووماوات و  يف -وا؟للوو  الثالثوو  
مُيِْسووووُك  نَّ اّللََّ إِ »:كووووريك هفظهمووووا وتوووودبر أمر ووووا بوووواليوووود اّلِل القليوووو  ا؟بووووارة اسووووك ابلسووووماوات واألرم و 
 « ..َغُفلرا   ِإنَُّه كاَن َحِليما  .ِد ِ د  ِمْن بَوعْ ْن َأحَ مِ السَّماواِت َواأْلَْرَم أَْن تَوُزو  َولَِ ْن زالَتا ِإْن أَْمَسَكُهما 

الفضوواء الووذي   تعلووم لووه ونظوورة إىل السووماوات واألرم وإىل هووذ  األجوورام الوويت   هصووى منتثوورة يف ذلووك 
وكلها قائمو  يف ملاضووعها،تدور يف أفالكهوا حمافظو  علووى موداراهتا،  ختتول،و  ختوورج عنهوا،و  تبطووئ .حودوق

،و  تسوتند علوى كوكء مون هنوا أو مون 1997أو تسرع يف قورهتا،وكلها   تقلم على عمد،و  تشد  موراس 
 ن تفووت  البصووْية علووى اليوود اافيوو  القوواهرة القوواقرة نظوورة إىل تلووك ااالئوو  اهلائلوو  العجيبوو  جووديرة .هنووا  .

 اليت اسك ّبذ  ااالئ  وهفظها أن تزول.
سوكها بعود لى أن ميعول ن زالحل السماوات واألرم عن ملاضعها،واختلحل وتنايرت بدقا،فما أحد بقاقر 

ب ألفوال  وتضوطر ا ل نظوامحني حتو.وذلك هل امللعد الذي ضربه القورآن كثوْيا لنهايو  هوذا العوا .ذلك أبدا
 وتتحطم وتتناير ويذهه كل ككء يف هذا الفضاء   ميسك أحد زمامه.
ر،الوذي العوا  اهلخ هاء إىلوا نت.وهذا هل امللعد املضوروب للحسواب وا؟وزاء علوى موا كوان يف احليواة الودنيا

 حتل  يف نبيعته عن عا  األرم اختالفا كامال.
 « ..لرا  يما  َغفُ ِإنَُّه كاَن َحلِ »:م أن تزو  بقللهومن مث يعقه على إمسا  السماوات واألر 

جووول اء إ  يف األسووواب وا؟وووز ميهووول النووواس،و  ينهوووك هوووذا العوووا  ّبوووم،و  ذخوووذ بنلاصووويهم إىل احل« َحِليموووا  »
يتجواوز  ا اج ملا،بولنواس بكول مو  يياخوذ ال« َغُفولرا  ».ويدع هلم الفرص  للتلبو  والعمول وا سوتعداق.املعللم

أن  ص الفرصو  قبول  قتنواوهل تعقيوه مول  ينبوه الغوافلني.من سي اهتم ويغفرها مَّت علم فيهم خْيا عن كثْي
 تذهه فال تعلق.
 انطباق سنة هللا المطرد  عل  الك ار 43 - 42الدرس الرابع:

                                                 
 األمراس:احلبال املتين . ) السيد رمحه هللا ( -1997
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يف  للعهد،وفسووواق ه مووون نقوووخوا؟للووو  الرابعووو  موووع القووولم وموووا عاهووودوا اّلِل عليوووه،مث موووا انتهووولا بعووود ذلوووك إليووو
 َجْهووَد أمَْيوواِوِْم لا اِبّللَِّ أَْقَسوومُ وَ  »:رم.وهووذير هلووم موون سوون  اّلِل الوويت   تتخلوو ،و  تبووديل فيهووا و  هليوولاأل

ووو.لَوووِ ْن جووواَءُهْم نَوووِذير  لََيُكووولنُنَّ أَْهووودى ِموووْن ِإْحوووَدى اأْلَُممِ  اْسوووِتْكبارا  يف .را   موووا زاَقُهوووْم ِإ َّ نُوُفل ُهْم نَوووِذير  ا جووواءَ فَوَلمَّ
وويِِِئ اأْلَرْ  وويُِِئ ِإ َّ  -ِم َوَمْكووَر السَّ ووَد اْنظُووُروَن ِإ َّ ُسوونَّحَل يوَ فَوَهووْل  -ِه  ِ َْهلِووَو  ُيَِيووُ  اْلَمْكووُر السَّ أْلَوَّلِوونَيف فَولَووْن عَِ

 « ..ِلُسنَّحِل اّللَِّ تَوْبِديال  َوَلْن عََِد ِلُسنَّحِل اّللَِّ َهِْليال  
للكهم رافهم وسولء سوأمور احنو اورووم يف ا؟زيورة وكوانلا يورون مونولقد كان العرب يرون اليهلق أهل كتاب ا

 كانلا إذ ذا وهم بوه.و ما يرون وكوانلا يسومعلن مون  رحهوم وقوتلهم رسلهم،وإعراضوهم عون احلو  الوذي جواء
  لََيُكوولنُنَّ ُهْم نَووِذير  ْن جوواءَ لَوو ِ »:ينحوولن علووى اليهوولق ويقسووملن ابّلِل حووَّت مووا يوودعلن جمووا  للتشووديد يف القسووم

هلم وتلوك    ذلوك كوان حوا  يصورحلنيعرضلن ّبوم ّبوذا التعبوْي و .يعنلن اليهلق..« أَْهدى ِمْن ِإْحَدى اأْلَُممِ 
مث .اهليتهمجوولقوولم يف ايعرضووها كأ ووا يوودعل املسووتمعني ليشووهدوا علووى مووا كووان موون هووي ء .كانووحل أميوواوم .

 موا زاَقُهوْم ُهْم نَوِذير  ا جواءَ فَوَلمَّو»:ذيرايعرم ما كوان مونهم بعود ذلوك حينموا حقو  اّلِل أمنيتهم،وأرسول فويهم نو
 « ..اْسِتْكبارا  يف اأْلَْرِم َوَمْكَر السَّيِِِئ .ِإ َّ نُوُفلرا  

ألرم ومكوور ابارا يف وإنووه لقبووي   وون كووانلا يقسووملن هووذ  األميووان املشوودقة أن يكوولن هووذا مسوولكهم اسووتك
ألقبيوو  امللاجهو  امث يضوي  إىل هووذ  .والقرآن يكشوفهم هووذا الكش ،ويسوجل علويهم هووذا املسولك.السوِكء

 « ..ْهِلهِ  ِإ َّ  َِ لسَّيِِئُ َو  ُيَِيُ  اْلَمْكُر ا»:املزري  ّبم،هتديد كل من يسلك هذا املسلك الزري
 فما يصيه مكرهم السِكء أحدا إ  أنفسهم وهل ُيي  ّبم وُيي  وُيب  أعماهلم.

كووووذبني موووون ا حوووول ابملينتظوووورون إ  أن ُيوووول ّبووووم موووووإذا كووووان األموووور كووووذلك فموووواذا ينتظوووورون إذنف إوووووم   
وووَد لِ فَولَووو»:يووودوإ  أن اضوووك سووون  اّلِل الثابتووو  يف نريقهوووا الوووذي   ُي.قبلهم،وهووول معووورو  هلوووم ُسووونَّحِل اّللَِّ ْن عَِ

،َوَلْن عََِد ِلُسنَّحِل اّللَِّ َهِْليال    « ..تَوْبِديال 
 من السابقين  لالعاباردعو  الك ار  44الدرس الخامس:

بوودل تتحقوو ،  تت يك تبتوو واألموولر   اضووك يف النوواس جزافووا واحليوواة   عووري يف األرم عبثووا فهنووا  نوولام
ة يعيشوولا احليووا راقى،و والقرآن يقوورر هووذ  احلقيقوو ،ويعلمها للنوواس،كك   ينظووروا األحووداّ فوو.و  تتحوولل

رفع تصووولرهم كوووان.ويمووون امل غووافلني عووون سوووننها األصيل ،حمصووولرين يف فووو ة قصوووْية مووون الزموووان،وحيز حمووودوق
 أنظوووارهم إىل ويلجوووه.يك رتبانوووات احلياة،وسووونن اللجلق،فيووولجههم قائموووا إىل يبوووات السووونن وانوووراق النلام
 يك.ق النلاممصدا  هذا فيما وقع لاجيال قبلهم وق ل  ذلك املاضك على يبات السنن وانرا

تبودل و    اّلِل   تمون أن سون احلقيقو  الكليو وهذ  ا؟لل  ااامس   لذج من  اذج هذا التلجيوه بعود تقريور 
ُهْم قُوولَّة  وَكانُلا َأَكدَّ  -ْبِلِهْم يَن ِمْن قوَ ُ  الَّذِ أََو َْ َيِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُُروا َكْيَ  كاَن عاِقبَ :»تتحلل  َوموا   - ِمونوْ

ُ لِيُوْعِجزَُ  ِمْن َكْكء  يف السَّماواِت َو  يف اأْلَ   «.ما  َقِديرا   كاَن َعِليِإنَّهُ .ْرمِ كاَن اّللَّ
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 يوه وموا صواروافا كوانلا والسْي يف األرم بعني مفتلح  وقله يقج واللقل  على مصارع الغابرين،وشمول مو
 كل أول ك خلي   ن تستقر يف القله لالل وإُياءات ومشاعر وتقلى ...إليه .

ن،وآتر الغوووووابري اللقووووول  علوووووى مصوووووارعومووووون مث هوووووذ  التلجيهوووووات املكوووووررة يف القووووورآن للسوووووْي يف األرم و 
إذا أحسووحل   و . هوكوإذا وقفوحل  .الوذاهبني.وإيقاا القلولب مون الغفلوو  الويت تسودر فيها،فيهوا فووال تقو 

وربطهووووا  األحووووداّ وقصوووولر عوووون إقرا .وينشووووأ عوووون هووووذ  الغفلوووو  غفلوووو  أخوووورى عوووون سوووونن اّلِل الثابت .تعتث
 تووووه منفصوووول االووووذي يعوووويا حياملوووودر  موووون احليوووولان البهيم،وهك امليووووزة الوووويت ايووووز ا نسووووان .بقلانينهووووا الكليوووو 

لسوووونن اام وحوووودة وا؟نك البشووووري كلووووه وحوووودة أموووو.اللحظووووات واحلووووا ت   رابوووو  هلووووا،و  قاعوووودة هكمهووووا
 والنلاميك.

فلووم تعصوومهم  -نهم قولة موووكوانلا أكوود  -وأموام هووذ  اللقفو  الوويت يقفهووم إايهوا علووى مصووارع الغوابرين قووبلهم 
كووكء و   يت   يغلبهووالقوولة الووا.أمووام هووذ  اللقفوو  يلجووه حسووهم إىل قوولة اّلِل الكثى.تلمقوولهتم موون املصووْي ان

ُ َوموا كواَن ا»:يعجزها ككء واليت أخذت الغابرين وهك قاقرة على أخذهم كاألولني ْن َكوْكء  يف ِمويُوْعِجوزَُ  لِ ّللَّ
َن َعِليمووا  ِإنَّووُه كووا»:اأسووانيده ويعوورم ..ويعقووه علووى هووذ  احلقيقوو   ووا يفسوورها« السَّووماواِت َو  يف اأْلَْرمِ 

 « ..َقِديرا  
و  ،كءكون علموه فال ينود عو.ُيي  علمه بكل ككء يف السماوات واألرم وتقولم قدرتوه إىل جانوه علموه

 درتووووووه و قو  مهووووورب مووووون .ومن مث   يعجوووووز  كوووووكء يف السوووووماوات و  يف األرم.يقووووو  لقدرتوووووه كوووووكء
 « ..ما  َقِديرا  ِإنَُّه كاَن َعِلي»:استخفاء من علمه

 حلم هللا بالناس وأأخير حسابهم ليوا القيامة 45الدرس السادس 

ن مهال الناس عوإييكد أن وأخْيا اكء ختام السلرة،يكش  عن حلم اّلِل ورمحته إىل جانه قلته وقدرته و 
ا َكَسوُبلا موا تَووَرَ  ِ واَس  النَّوُذ اّللَُّ َولَوْل يُياِخو»:حلم وعن رمح ،  ييير يف قق  احلساب وعدل ا؟زاء يف النهايو 

رُُهْم ِإىل َأَجل  ُمَسم ى.َعلى َلْهرِها ِمْن َقابَّ    َ كاَن بِ اَء َأَجُلهُ ِإذا جفَ .َولِكْن يُوَيخِِ  « ..ِعباِقِ  َبِصْيا  ْم فَِإنَّ اّللَّ
هووذا  إن .يووانألرم ونغاإن موا يرتكبووه النوواس مون كفوور لنعموو  اّلِل،ومون كوور يف األرم وفسوواق،ومن للوم يف 

كول حوك علوى   إىل -عته لضوخامته وكوناعته وبشوا -كله لفظيع كنيع ولول يياخوذ اّلِل النواس بوه،لتجاوزهم 
كن لكول فحسوه،ول   حليواة البشور.وألصبححل األرم كلها غْي صاحل  للحياة إنالقا.لهر هذ  األرم

 حياة أخرى 
يووواة كلهوووا لووول دمر للحفسووود املووووالتعبوووْي علوووى هوووذا النحووول يوووثز كوووناع  موووا يكسوووه النووواس وبشووواعته وأيووور  امل

« َأَجول  ُمَسوم ى رُُهْم ِإىليوُوَيخِِ  َولِكونْ »:آخذهم اّلِل به مياخذة سوريع .غْي أن اّلِل حلويم   يعجول علوى النواس
أجلهووووم يف  عووووات إىلوييخرهم مجا...يووويخرهم أفووووراقا إىل أجلهوووم الفوووورقي حووووَّت تنقضوووك أعمووووارهم يف الووودنيا

كء ذا العوا  وجموهودق لعمور ويويخرهم جنسوا إىل أجلهوم انو.إىل جيول آخر ااالف  املقدرة هلم حَّت يسلملها
 « ..ُهمْ فَِإذا جاَء َأَجلُ »الساع  الكثى.ويفس  هلم يف الفرص  لعلهم ُيسنلن صنعا.
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َ كوووفَوووِإنَّ »:اوانتهوووى وقوووحل العمووول والكسوووه،وحان وقوووحل احلسووواب وا؟زاء،فوووإن اّلِل لووون يظلمهوووم كوووي  اَن  اّللَّ
لوويهم  ت موونهم و  عهم،  تفوول ..وبصوور  بعبوواق  كفيوول بتوولفيتهم حسوواّبم وفوو  عملهووم وكسووب« ا  بِِعبوواِقِ  َبِصووْي 

 كبْية و  صغْية.
َكوِ  ُرُسوال  ِل اْلَمالئِ جاِعو».رمهذا هل ا يقاع األخْي يف السلرة اليت بودأت  مود اّلِل فوانر السوماوات واأل

ىل انر إىل جنووو  وإموووا ار فإموووا إيهوووا مووون تبشوووْي وإنوووذوموووا ف.ُيملووولن رسوووال  السوووماء إىل األرم« أُوِ  َأْجِنَحووو   
  وايوووووو  وهذ.سوووووولرة..وبووووووني البوووووودء وااتووووووام تلووووووك ا؟وووووول ت العظووووووام يف تلووووووك العوووووولا  الوووووويت نلفووووووحل ّبووووووا ال

 وواي  ا نسان ...وواي  احلياة.املطا 
 انتهى ا؟زء الثاين والعشرون ويليه ا؟زء الثالة والعشرون مبدوءا بسلرة يك
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افات وص ال هء الثالث والمشرون  سور يس والص 

 مكي ة وآياأها ثالث وثمانون ( سور  يس36)

 أهم مو وعات السور  

ك انني،بينموا هووالت ومثيووومن مث جواء عوودق آايهتوا .وإيقاعات سووريع .هوذ  السوولرة املكيو  ذات فلاصوول قصوْية
 أربعلن.وعدق آايهتا مخك و  -سلرة فانر  -أصغر وأقصر من سابقتها 

حلوك ققوات د  علوى اوقصر الفلاصل مع سرع  ا يقواع يطبوع السولرة بطوابع خواص،فتتالح  إيقاعاهتا،وتو
ن بودء مود املتتابعو  ا املشواهمتلالي ،يعمل على مضاعف  أيرها ما همله معها من الصلر والظالل الويت ختلعهو

 وهك متنلع  وملحي  وعميق  اهلتر..السلرة إىل وايتها
فهك .قيوودةأسووك الع وهوودفها األول هوول بنوواء.الرئيسووي  للسوولرة هووك ملضوولعات السوولر املكي  وامللضوولعات

َعلى .ُمْرَسوووِلنيَ  َلِموووَن الْ ِإنَّوووكَ .َواْلُقوووْرآِن احلَِْكيمِ .يك»:تتعووورم لطبيعووو  الووولحك وصووود  الرسوووال  منوووذ افتتاحهوووا
للن،لتحذر مووون جاءهوووا املرسووو لقريووو  إذا وتسووول  قصووو  أصوووحاب...«تَوْنزِيَل اْلَعزِيوووِز الووورَِّحيِم .ِصوووراط  ُمْسوووَتِقيم  

تخدام القصوا آن يف اسوعاقب  التكذيه ابللحك والرسال  وتعورم هوذ  العاقبو  يف القصو  علوى نريقو  القور 
ووعْ  َومووا َعلَّْمنووا ُ »:وقرب وايوو  السوولرة تعوولق إىل امللضوولع ذاتووه.لتوودعيم قضووااي   َبغِووك لَووُه ِإْن ُهووَل ِإ َّ َر َومووا يَونوْ الشِِ

 .. «ْلكاِفرِينَ ا َعَلى ْرآن  ُمِبني  لِيُوْنِذَر َمْن كاَن َحي ا َوُيَِ َّ اْلَقْللُ ذِْكر  َوقوُ 
ملويمن الوذي ان الرجول فيجكء استنكار الشر  علوى لسوا.كذلك تتعرم السلرة لقضي  األللهي  واللحداني 

ين َوإِلَْيوووِه لَّوووِذي َفطَووورَ اْعبُوووُد َوموووا ِ َ   أَ »:جووواء مووون أقصوووى املدينووو  ليحووواج قلموووه يف كوووأن املرسووولني وهووول يقووولل
ُذ ِمْن ُقونِِه آهِلَو   ِإْن يُورِْقِن الورَّمْحُن    يُوْنِقوُذوِنف ِإيِنِ ِإذا  َلِفوك  َكوفاَعتُوُهْم َكوْي ا  وَ  تُوْغوِن َعوبِِ ُضورِ   بِ تُوْرَجُعلَنف أََأختَِّ

َو»:وقرب ختام السلرة اكء ذكر هوذا امللضولع مورة أخورى..« َضالل  ُمِبني    آهِلَو   َلَعلَُّهوْم ْن ُقوِن اّللَِّ ُذوا ِموَواختَّ
 « ..نَ   َيْسَتِطيُعلَن َنْصَرُهْم َوُهْم هَلُْم ُجْند  حُمَْضُرو .يُوْنَصُرونَ 

 اضوووع كثوووْية يفقق يف مل والقضوووي  الووويت يشوووتد عليهوووا ال كيوووز يف السووولرة هوووك قضوووي  البعوووة والنشووولر،وهك تووو  
 السلرة.

« ام  ُمبِوووني  ْكء  َأْحَصوووْيناُ  يف ِإموووْم وَُكووولَّ َكوووآتَرُهووو اْلَموووْلتى َوَنْكتُوووُه موووا قَووودَُّملا وَ ِإانَّ حَنْوووُن حُنْوووكِ »:عوووكء يف أوهلوووا
ُخوِل اقْ :ِقيلَ »:ا يف السوي وقد كان جزا ها العاجل.وشيت يف قص  أصحاب القري ،فيما وقع للرجل امليمن..

 مث تووووووورق يف وسووووووو ..« ْكوووووووَرِمنيَ  ِموووووووَن اْلمُ َعلَوووووووِب يبِِ َوجَ اي لَْيوووووووحَل قَووووووووْلِمك يَوْعَلُمووووووولَن ِ وووووووا َغَفوووووووَر ِ  رَ :قالَ .اْ؟َنَّووووووو َ 
ُتْم صاِقِقنَيف ما يوَ :َويَوُقلُللنَ »:السلرة وُملَن َح   واِحوَدة  َشُْخوُذُهمْ  ِإ َّ َصويْ ْنظُُرونَ َمَّت هَذا اْلَلْعُد ِإْن ُكنوْ  َوُهوْم حَِصِِ

كاموووول موووون مشوووواهد   يا  إىل مشووووهدتطرق السوووومث يسوووو..« فَووووال َيْسووووَتِطيُعلَن تَوْلِصووووَي   َو  ِإىل أَْهِلِهووووْم يَوْرِجعُوووولنَ 
َمْن ُُيْووِك :قالَ .هُ ِسووَك َخْلَقووال  َونَ َوَضووَرَب لَنووا َمووثَ »:ويف وايوو  السوولرة توورق هووذ  القضووي  يف صوولرة حوولار.القياموو 

 « ..ِليم  َخْل   عَ  ُهَل ِبُكلِِ رَّة  وَ اْلِعظاَم َوِهَك َرِميم ف ُقْل ُُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأها أَوََّل مَ 
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اويو  ز  كل مورة مون يفا تعرم ولكنه.هذ  القضااي املتعلق  ببناء العقيدة من أساسها،تتكرر يف السلر املكي 
ذ  لالهلا.هووووو معينوووو ،هحل ضوووولء معني،مصووووحلب   ووووييرات تناسووووه جلها،وتتناسوووو  مووووع إيقاعهووووا وصوووولرها 

قفهوووا لقصووو  وملامشووواهد ا ومووون -بصوووف  خاصووو   -املوووييرات منتزعووو  يف هوووذ  السووولرة مووون مشووواهد القيامووو  
 وحلارها.

 مشوووهد األرم:ي عووو  امللحمث مووون املشووواهد الكلنيووو  الكثوووْية املتنل .ومووون مصوووارع الغوووابرين علوووى مووودار القووورون
ي ملسوووتقر شووومك عووور ومشوووهد ال.ومشوووهد الليووول يسووول  منوووه النهوووار فوووإذا هووول لالم.امليتووو  تووودب فيهوووا احلياة

ر مول ذريو  البشوشوحلن ُيومشوهد الفلوك امل.عرجلن القدميومشهد القمر يتدرج يف منازله حَّت يعلق كوال.هلا
  ومشووهد صوويم مبوونيخومشووهد النطفوو  مث مشووهدها إنسوواان وهوول .ومشوهد األنعووام مسووخرة لآلقميني.األولني

اللجوودان  خوورى تلمووكالشووجر األخضوور تكموون فيووه النووار الوويت يلقوودون  وإىل جوولار هووذ  املشوواهد مووييرات أ
فعهم اهلايت م تعووود تووونبني الوووذين حقوووحل علووويهم كلمووو  اّلِل بكفووورهم فلووومنها صووولرة املكوووذ:ا نسووواين وتلقظوووه

ا َوِمووْن  لَن َوَجَعْلنووا ِمووْن بَوونْيِ ْم ُمْقَمُحووقوواِن فَوُهووِإانَّ َجَعْلنووا يف أَْعنوواِقِهْم أَْغووال   َفِهووَك ِإىَل اأْلَذْ »:والنووذر أَيْووِديِهْم َسوود 
ا فََأْغَشْيناُهْم فَوُهْم   يُوْبِصرُ  يتهم مكشولف  لعلوم اّلِل رهم ويف عالنسلسهم يف ومنها صلرة نف.«ونَ َخْلِفِهْم َسد 

ووووا أَْموووو»:ومنهووووا تصوووولير وسوووويل  االوووو  بكلموووو    تزيوووود.  يووووداريها منووووه سووووتار . ْي ا  أَْن يَوُقوووولَل ذا أَراَق َكوووورُُ  إِ ِإ َّ
ا  لق.واري سويلجو واقوع الوكلها مييرات تلمك القله البشري وهل يورى مصوداقها يف..« فَوَيُكلنُ .ُكنْ :َلهُ 

 السلرة يف عرم ملضلعاهتا يف يالي  أكلاط :
 وأنووه علووى - -النوول  ،علووى رسووال وابلقنينيرآن احلكنينييم« النينيني.اي»:يبنينيدأ الشنينيوط اةول ابلقسنينيم ابحلنينيرفني

  علويهم   كوم اّللِ حوهك .يتلل ذلك الكش  عن النهاي  البائس  للغوافلني الوذين يكوذبلن.صراط مستقيم
وخشوووك  ن اتبوووع الوووذكرا ينفوووع مووووبيان أن ا نووذار إ ووو.يال،وأن ُيوووال بيووونهم وبينهوووا أبووودااوودوا إىل اهلدايووو  سوووب

أن  إىل - -ّلِل رسولل ا مث يلجوه.الرمحن ابلغيه فاستعد قلبه  ستقبال ق ئل اهلدى وملحيات ا ميوان .
يف ان عوو  ا ميوووكما يعوورم نبي.يضوورب هلووم مووثال أصووحاب القريوو ،فيقا قصوو  التكووذيه وعاقبوو  املكووذبني

 قله الرجل امليمن وعاقب  ا ميان والتصدي  ..
زئلن ل رسولل ويسوتهكو  ذبونومن ت يبدأ الشوط الثاين بننيداب احلسنيرة علنيى الكبنياد النيذين منيا يفتنيأون يكني

شواهد يعرم تلوك امل وهنا. .غْي معتثين  صارع املكذبني،و  متيقظني هلايت اّلِل يف الكلن وهك كثْي.به
لقياموو  فيوووه مشوواهد ا ارة إليهووا يف تقوودمي السوولرة،كما يعوورم مشووهدا مطوول  موونالكلنيوو  الوويت سووبقحل ا كوو

 الكثْي من التفصيل.
 - -فينفي يف أولنينيه أن منينيا جنينياب بنينيه  لنينيد .والشنينيوط الثالنينيث يكنينياد يل نينيص موينينيوعات السنينيورة  ل نينيا

  مث يعرم بعخ املشاهد واللمسوات الدالو  علوى األللهيو.،وينفك عن الرسلل كل عالق  ابلشعر أصال كر
املتفرقة،وينعى عليهم اختواذ آهلو  مون قون اّلِل يبتغولن عنودهم النصور وهوم الوذين يقلمولن  مايو  تلوك اهلهلو  

ويتناول قضي  البعة والنشلر فيذكرهم ابلنشأة األوىل مون نطفو  لوْيوا أن إحيواء العظوام وهوك رمويم  .املدعاة 
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ه النار و وا يف الظواهر بعيود مون بعيود  كتلك النشأة و  غراب   ويذكرهم ابلشجر األخضر الذي تكمن في
وأخووْيا .وخبلوو  السووماوات واألرم وهوول كوواهد ابلقوودرة علووى خلوو  أمثوواهلم موون البشوور يف األوىل واهلخوورة .

وووا أَْمووورُُ  ِإذا أَراَق َكوووْي ا  أَْن يَوُقووولَل َلهُ »:اوووكء ا يقووواع األخوووْي يف السووولرة  َفُسوووْبحاَن الَّوووِذي بِيَوووِد ِ .فَوَيُكلنُ .ُكنْ :ِإ َّ
 «.َمَلُكلُت ُكلِِ َكْكء  َوإِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ 

 واهلن أنخذ بعد هذا العرم اجململ يف التفصيل ..
 [29إل   1اآليات :(36]سور  يس ):الوحد  ا ول 

 وموقف المشرهللاين منها وقصة أصحاا القرية إثبات رسالة النبي 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
الورَِّحيِم  تَوْنزِيوَل اْلَعزِيوزِ  (4لوى ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  )عَ ( 3( ِإنَّوَك َلِموَن اْلُمْرَسوِلنَي )2احلَِْكويِم ) ( َواْلُقْرآنِ 1يك )} 
ِإانَّ  (7ْيِمنُوولَن )يوُ  َحوو َّ اْلَقوْلُل َعلوى َأْكثَوورِِهْم فَوُهوْم   ( َلَقودْ 6( لِتُوْنوِذَر قَوْلموا  مووا أُنْوِذَر آابُ ُهوْم فَوُهووْم غواِفُللَن )5)

ا َوِموْن َخْلِفِهوْم ( َوَجَعلْ 8) َمُحولنَ نا يف أَْعناِقِهْم أَْغوال   َفِهوَك ِإىَل اأْلَْذقواِن فَوُهوْم ُمقْ َجَعلْ  نوا ِموْن بَونْيِ أَيْوِديِهْم َسود 
ا فََأْغَشْيناُهْم فَوُهْم   يُوْبِصُروَن ) وا تُوْنوِذُر َمو10 )نُولنَ    يُوْيمِ أَنْوَذْرهَتُْم أَْم َ ْ تُوْنوِذْرُهمْ َوَسلاء  َعَلْيِهْم أَ  (9َسد  ِن ( ِإ َّ

وْرُ  ِ َْغِفو  اْلَموْلتى َوَنْكتُوُه موا قَودَُّملا ( ِإانَّ حَنْوُن حُنْوكِ 11 )ْجور  َكورمي  رَة  َوأَ اتوََّبَع الذِِْكَر َوَخِشوَك الورَّمْحَن اِبْلَغْيوِه فَوَبشِِ
َسووُللَن اَءَهووا اْلُمرْ  هَلُووْم َمووَثال  َأْصووحاَب اْلَقْريَووِ  ِإْذ جِربْ ( َواْضوو12َوآتَرُهووْم وَُكوولَّ َكووْكء  َأْحَصووْيناُ  يف ِإمووام  ُمبِووني  )

بُلُ ا فَوَعزَّْزان بِ 13) قواُللا موا أَنْووُتْم ِإ َّ َبَشور   (14 إِلَْيُكْم ُمْرَسوُللَن )قاُللا ِإانَّ ثاِلة  فَ ( ِإْذ أَْرَسْلنا إِلَْيِهُم ايْوَننْيِ َفَكذَّ
( َوموا 16بُنوا يَوْعلَوُم ِإانَّ إِلَوْيُكْم َلُمْرَسوُللَن )( قواُللا رَ 15)ِذبُلَن  ِمْن َكْكء  ِإْن أَنْوُتْم ِإ َّ َتكْ ِمثْوُلنا َوما أَنْوَزَل الرَّمْحنُ 

ان ِبُكووو17َعَلْينووا ِإ َّ الْوووَبالُغ اْلُمبِووونُي ) تَوُهووولا لَنَوووورْ ( قووواُللا ِإانَّ َتطَوووْيَّ ووونَُّكْم ِمنَّووومُجَنَُّكْم وَ ْم لَوووِ ْن َ ْ تَونوْ ذاب  أَلِووويم  ا َعووولََيَمسَّ
اَء ِمووْن أَْقَصووا اْلَمِدينَووِ  َرُجوول  َيْسووعى َوجوو (19لَن )ُمْسوورِفُ  ( قوواُللا نووائِرُُكْم َمَعُكووْم أَِإْن ذُِكِووْرمُتْ بَووْل أَنْوووُتْم قَوووْلم  18)

  أَْعبُوُد الَّوِذي  ( َوموا ِ َ 21وَن )ُلُكْم َأْجورا  َوُهوْم ُمْهتَودُ ( اتَِّبعُولا َموْن   َيْسو وَ 20قاَل اي قَوْلِم اتَِّبعُولا اْلُمْرَسوِلنَي )
ووُذ ِمووْن ُقونِووِه آهِلَوو   22َفطَووَرين َوإِلَْيووِه تُوْرَجعُوولَن ) َو   بِِ َكووفاَعتُوُهْم َكووْي ا     تُوْغووِن َعووْن يُوورِْقِن الوورَّمْحُن ِبُضوورِ  إِ ( أََأختَِّ

ُخوِل اْ؟َنَّوَ  قواَل اي ( ِقيوَل اقْ 25َربُِِكْم فَواْ َُعلِن )بِو ِإيِنِ آَمْنوحلُ  (24( ِإيِنِ ِإذا  َلِفك َضالل  ُمبِوني  )23يُوْنِقُذوِن )
ا أَنْوزَْلنووا َعلووى قَوْلِمووِه ِمووْن بَوْعووِدِ  ( َوموو27اْلُمْكووَرِمنَي ) ( ِ ووا َغَفووَر ِ  َريبِِ َوَجَعلَووِب ِموونَ 26لَْيووحَل قَوووْلِمك يَوْعَلُموولَن )

 { (29َن ) َصْيَح   واِحَدة  فَِإذا ُهْم خاِمُدو ِإْن كاَنحْل ِإ َّ ( 28ِمْن ُجْند  ِمَن السَّماِء َوما ُكنَّا ُمْنزِِلنَي )
 قدر  هللا أمال  عل  عقاا الكافرين وجهاء المؤمنين 12 - 1الدرس ا ول:

َر قَوْلمووا  مووا أُنْووِذَر ذِ لِتُوْنوو.ْلَعزِيووِز الرَِّحيمِ تَوْنزِيَل ا.ْسووَتِقيم  مُ َعلى ِصووراط  .ِإنَّووَك َلِمووَن اْلُمْرَسووِلنيَ .َواْلُقووْرآِن احلَِْكيمِ .يك »
ِهْم أَْغووال   َفِهووَك ِإىَل انَّ َجَعْلنووا يف أَْعنوواقِ إِ .ْيِمنُوولنَ ْم   يوُ َلَقووْد َحوو َّ اْلَقووْلُل َعلووى َأْكثَوورِِهْم فَوُهوو.آابُ ُهووْم فَوُهووْم غاِفُللنَ 

ا فََأْغَشوْيناُهْم فوَ ِهوْم َسوَخْلفِ  ا َوِمونْ َوَجَعْلنا ِمْن َبنْيِ أَيْوِديِهْم َسود  .اأْلَْذقاِن فَوُهْم ُمْقَمُحلنَ  َوَسولاء  .ُهوْم   يُوْبِصُرونَ د 
ووو.َعلَوووْيِهْم أَأَنْوووَذْرهَتُْم أَْم َ ْ تُوْنوووِذْرُهْم   يُوْيِمُنلنَ  وووْرُ  ِ َْغِفووورَة  بَوووَع الذِِْكَر،َوَخِشوووَك اُر َموووِن اتوَّ ا تُوْنوووذِ ِإ َّ لووورَّمْحَن اِبْلَغْيوووِه فَوَبشِِ

 « ..مام  ُمِبني  َكْكء  َأْحَصْيناُ  يف إِ  ُهْم وَُكلَّ َوآترَ  ِك اْلَمْلتى َوَنْكُتُه ما َقدَُّملاِإانَّ حَنُْن حنُْ .َوَأْجر  َكرمي  
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  ألحور  املقطعواموع بوني وهذا ا؟.كما يقسم ابلقرآن احلكيم« سني.اي»:يقسم اّلِل سبحانه ّبذين احلرفني
ذكرهووا وذكووور  القوو  بوونيئوول السووولر والعوالقوورآن يوورج  اللجووه الووذي اخووو ان  يف تفسووْي هووذ  األحوور  يف أوا

هووذ   مصوولغ موون جوونك ليها،أنووهإوأن آيوو  كلنووه موون عنوود اّلِل،اهليوو  الوويت   يتوودبرووا فووْيقهم القوورآن .القوورآن
 رو .هذ  احل األحر  امليسرة هلم ولكن نسقه التفكْيي والتعبْيي فل  ما ميلكلن صياغته من

لنحول ْي علوى هوذا اوالتعب.عاقولواحلكمو  صوف  ال.«ِن احلَِْكويمِ اْلُقوْرآ» نوه  -وهول يقسوم بوه  -ويص  القرآن 
ذا جمواز إ  هوومع أن .وهك من مقتضيات أن يكلن حكيموا.حلع على القرآن صف  احلياة والقصد وا راقة

انفوووه حوووني انفوووك وتعفوووإن هلوووذا القووورآن لروحوووا  وإن لوووه لصوووفات احلوووك الوووذي يع.أنوووه يصووولر حقيقووو  ويقرّبا
لصوحل ه قلبوك وخله روحك  وإنك لتطلع منه على قخائل وأسرار كلما فتححل لوتصفك له قلبك وتصغك 

تصواحبه  اتوه،حنيله بروحك  وإنوك لتشوتا  منوه إىل مالمو  و ات،كموا تشوتا  إىل مالمو  الصودي  و 
القرآن مون غوْي  ويقو   ُيه أن يسمع تالوة - -ف ة وشنك به وتس و  لالله  ولقد كان رسلل اّلِل 

احلبيوه   نصوحل لسوْيةكما يق  احلبيه وي.ينصحل إذا  ع من قاخلها من يرتل هذا القرآنعلى األبلاب 
بوووووه وحان.بهويضووووورب علوووووى الووووولتر احلسووووواس يف قل.حانوووووه كووووول أحووووود  وووووا يوووودخل يف نلقه.والقوووورآن حكيم

 بقدر.وحانبه ابحلكم  اليت تصلحه وتلجهه.
ع ر كلهووووا مووووطلوووو  ناقووووات البشوووومنهج ي.يووووريب  كموووو ،وف  موووونهج عقلووووك ونفسووووك مسووووتقيم.والقوووورآن حكيم

لك املونهج  حدوق ذيفويقرر للحياة نظاما كذلك يسم  بكل نشاط بشري .تلجيهها اللجه الصاحل القلمي
 احلكيم.

 َلِموَن ِإنَّوكَ »:لكورمياالرسولل  يقسم اّلِل سبحانه بياء وسني والقورآن احلكويم علوى حقيقو  الولحك والرسوال  إىل
جوول  - ذا القسووم منووهولكن هوو.سووم..ومووا بووه سووبحانه موون حاجوو  إىل الق« ِقيم  اْلُمْرَسووِلنَي َعلووى ِصووراط  ُمْسووتَ 

فوع مور عظيم،يرت حانه إ  ابلقرآن وحروفه،حلع على املقسم به عظم  وجال ،فموا يقسوم اّلِل سوب -جالله 
 إىل قرج  القسم به واليمني  

 قرر،لوووووه سووووولاب ملرسووووول أمووووور اإرسوووووال والتعبوووووْي علوووووى هوووووذا النحووووول يووووولحك  ن ..« ِإنَّوووووَك َلِموووووَن اْلُمْرَسوووووِلنيَ »
وحانبه هول .ي ء املرسولنيمون هو - -إ ا املراق أن يثبوحل هول أن حممودا .مقررة.فليك هل الذي يراق إيباته

ع أن تكولن ملضو لرسوال  عونترفعوا ابلقسوم وابلرسولل واب -و  يلجهه إىل املنكرين املكذبني  -ّبذا القسم 
 اكر من اّلِل للرسلل.إ ا هل ا خبار املب.جدل أو مناقش 

ونبيع  ...وهوذا بيوان لطبيعو  الرسوال  بعود بيوان حقيقو  الرسولل« ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي َعلى ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  »
احل  .فهك قائموو  كحوود السووي    عوولج فيهووا و  احنوورا ،و  التوولاء فيهووا و  ميوول.هووذ  الرسووال  ا سووتقام 

اد  مون يطلبوه يف يسور .و  مييل مع هلى و  ينحور  موع مصولح .باسفيها واض    غملم فيه و  الت
  تعقووود األمووولر و  .بسووويط    تعقيووود فيهوووا و  لووو  و  قوران -ويف ققووو  ويف خلووولص.وهك  سوووتقامتها 

وإ ا تصووودع ابحلووو  يف أبسووو  صووولرة مووون .والتصووولرات واألكوووكال ا؟دليووو  تلقوووع يف إكوووكا ت مووون القضوووااي
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لائه واألخالط،وأغناها عن الشر ،وتفصيا العبوارات وتلليود الكلمات،والودخلل صلر ،وأعراها عن الش
ابملعاين يف الدروب واملنحنيات  ميكن أن يعيا ّبوا ومعهوا البواقي واحلاضور،واألمك والعا ،وسواكن الكولن 

 وساكن العمارة واد فيها كل حاجته ويدر  منها ما تستقيم به حياته ونظامه وروابطه يف يسر ولني.
تصودم نبوائع  نسوان،فالوهك مستقيم  مع فطرة الكلن وانملس اللجلق،ونبيع  األكياء واألحياء حولل ا 

نو  كوذلك موع ها،متعاو األكياء،و  تكل  ا نسان أن يصدمها،إ ا هوك مسوتقيم  علوى وجها،متناسوق  مع
 سائر القلانني اليت هكم هذا اللجلق وما فيه ومن فيه.

 عون خالقوه،و  هوا أن يضولالطري  إىل اّلِل،واصل  إليوه ملصول  بوه،  حشوى  بعوهك من مث مستقيم  على 
 عظيم.اال  الافهل سالك قراب مستقيما واصال ينتهك به إىل رضلان .أن يلتلي عن الطري  إليه

صوووولير  تيف قام  ا سووووتوحيثما سووووار ا نسووووان معووووه وجوووود هووووذ  .والقوووورآن هوووول قليوووول هووووذا الصووووراط املسووووتقيم
 .ا الدقي تلجيه إليه،ويف أحكامه الفاصل  يف القيم،ووضع كل قيم  يف ملضعهللح ،ويف ال

فهوول .ا نووزل إليهمموودركلا حقيقوو  مللاضووع،لي..يعوور  اّلِل عبوواق  بنفسووه يف مثوول هووذ  ا« تَوْنزِيووَل اْلَعزِيووِز الوورَِّحيمِ »
مووا رمحوو  فيلايوود ّبووم وهل ير وهل الوورحيم بعبوواق  الووذي يفعوول ّبووم مووا يفعوول،.العزيووز القوولي الووذي يفعوول مووا يريوود

..والغفلو  « ْم غواِفُللنَ ابُ ُهوْم فَوُهوآنْوِذَر أُ لِتُوْنوِذَر قَوْلموا  موا »:يفعل.فأما حكم  هذا التنزيل فهك ا نذار والتبليو 
  سوتجاب .ارلتوأير وامعطل عن ا لتقاط وا.فالقله الغافل قله معطل عن وليفته.أكد ما يفسد القللب

ل ان ا نوذار هوكوومن مث  .وقون أن ينوبخ أو يسوتقبل.ون أن ُيسوها أو يودركهابه ق ئل اهلدى أو مير ّبا ق
م بههم منبووه.فهذر،أو ينوأليو  كوكء ابلغفلوو  الويت كووان فيهوا القلم،الووذين مضوحل األجيووال قون أن ينوذرهم منوو

 ين   الغفل ،الووذتغرقني يففا نذار قوود يوولقج الغووافلني املسوو.موون ذريوو  إ اعيوول و  يكوون هلووم بعوود  موون رسوولل
 ذهتم و  ذت آابءهم نذير.

هم.موا  لّبم ومون أمر  مون قلومث يكش  عن مصْي هي ء الغافلني وعما نزل ّبم من قدر اّلِل،وف  ما علم اّللِ 
 « ..نَ ْيِمُنل َلَقْد َح َّ اْلَقْلُل َعلى َأْكَثرِِهْم فَوُهْم   يوُ »:كان منه وما سيكلن

م   فه.اعرهمعلموووووه مووووون حقيقتهم،ونبيعووووو  مشووووو لقووووود قضوووووك يف أمرهم،وحووووو  قووووودر اّلِل علوووووى أكثرهم، وووووا
ق ئلووه أو  عوون ر يوو  فووإن نفلسووهم حمجلبوو  عوون اهلوودى مشوودوقة.ييمنلن.وهووذا هوول املصووْي األخووْي لاكثرين

قسووورا عووون   نلعووولن استشوووعارها.وهنا يرسوووم مشوووهدا حسووويا هلوووذ  احلالووو  النفسي ،يصووولرهم كوووأوم مغلللووولن
َعْلنوا ِإانَّ جَ  »:نال يبصورو فوحلولاجز والسودوق،مغطى علوى أبصوارهم النظر،حمال بينهم وبوني اهلودى وا ميوان اب

،َفِهوووووووَك ِإىَل اأْلَْذقووووووواِن،فَوُهْم ُمْقَمُحلنَ  ا َوِمووووووونوووووووا ِموووووووْن بَووووووونْيِ َجَعلْ وَ .يف أَْعنووووووواِقِهْم أَْغال   ْن َخْلِفِهوووووووْم  أَيْوووووووِديِهْم َسووووووود 
ا  « ..فََأْغَشْيناُهْم فَوُهْم   يُوْبِصُرونَ .َسد 

عوو  قسوورا،  سووهم مرفل ومن مث فووإن ر و .قة ابألغووالل إىل أعناقهم،ملضوولع  هووحل أذقوواومإن أيووديهم مشوودو 
 لعني  اهذا املشهد    وهم يفميلكلن أن ينظروا ّبا إىل األمام  ومن مث فهم   ميلكلن حري  النظر والر ي
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فنظوروا    رخوك الشودأوهم إىل هذا حمال بيونهم وبوني احلو  واهلودى بسود مون أموامهم وسود مون خلفهوم فلول 
ل  وموع هم ابلكوالتنفذ أبصارهم كذلك من هذ  السدوق  وقد سدت عليهم سبيل الر ي  وأغشيحل أبصوار 

 يورون احلو   ليوه وهوم عن  هذا املشوهد احلسوك وكودته فوإن ا نسوان ليلتقوك  انس مون هوذا النلع،حيول إ
غووووووالل يف هووووووذ  األ  تكوووووونوأنووووووه إذا  .اللاضوووووو  و  يدركلنووووووه أن هنالووووووك حووووووائال عنيفووووووا كهووووووذا بيوووووونهم وبينه

مشودوقة عون .كوذلك .  األيدي،وإذا   تكن الور وس مقمحو  وجموثة علوى ا رتفاع،فوإن نفلسوهم وبصوائرهم
كووذلك كووان و .ن هنا وبينهووا وبووني ق ئوول اهلوودى سوود موون هنووا وسوود موو.اهلوودى قسوورا وملفلتوو  عوون احلوو  لفتا

وهل .ناويوود  ابلثهووويصوودع ابحلج ، وهووول.أول ووك الووذين واجهووولا هووذا القوورآن  ثووول ذلووك ا نكووار وا؟حلق
 بذاته حج  ذات سلطان   يتماسك هلا إنسان.

بيعو  قلولّبم ن فويهم  مر ، وا علموه مون فلقود قضوى اّللِ « ..لنَ َوَسلاء  َعَلْيِهْم أَأَْنَذْرهَتُْم أَْم َ ْ تُوْنوِذْرُهْم   يُوْيِمنُو»
بينووووووه وبينووووووه  عنووووووه،حمال مهيووووووأ لإلميان،مشوووووودوقو  ينفووووووع ا نووووووذار قلبووووووا غووووووْي .الوووووويت   ينفووووووذ إليهووووووا ا ميووووووان

ووو»:فا نذار   حلووو  القللب،إ وووا يووولقج القلوووه احلوووك املسوووتعد للتلقوووك.ابلسووودوق توَّبَوووَع الوووذِِْكَر اْنوووِذُر َموووِن ا توُ ِإ َّ
ْرُ  ِ َْغِفرَة  َوَأْجر  َكرمي    « ..َوَخِشَك الرَّمْحَن اِبْلَغْيِه،فَوَبشِِ

،هوول الووذي ون أن يرا قوالووذي اتبووع القرآن،وخشووك الوورمحن  -لووى األرجوو  ع -والووذكر يووراق بووه هنووا القوورآن 
خصووه بووه،وإن كووان قوود  قوود - -وكأ ا الرسوولل .ينتفووع اب نذار،فكأنووه هوول وحوود  الووذي وجووه إليووه ا نووذار

 ه.وهوذا يسوتح ن ابلغيإ  أن أول ك حيل بينهم وبني تلقيه،فاحنصر يف من اتبع الذكر وخشك الرمح.عمم
ووووْرُ  ِ َْغِفوووورَة  َوَأْجوووور  َكوووورمي  »:انتفاعووووه اب نووووذار التبشووووْي بعوووود يووووه موووون ااطووووااي غووووْي فوووورة عمووووا يقووووع فاملغ..« فَوَبشِِ

تالزمووووان يف مو ا .كرواألجر الكوووورمي علووووى خشووووي  الووورمحن ابلغيه،واتباعووووه ملووووا أنووووزل الووورمحن موووون الووووذ .مصووور
ا لوووذي أراق.وهنووواى الووونهج علوووام  ا سوووتقو .فموووا هووول خشوووي  اّلِل يف قلوووه إ  ويتبعهوووا العمووول  وووا أنزل.القله

قَووووودَُّملا  َنْكتُوووووُه مووووواَمْلتى،وَ ِإانَّ حَنْوووووُن حُنْوووووِك الْ »:ييكووووود وقووووولع البعوووووة وققووووو  احلسووووواب،الذي   يفلتوووووه كوووووكء
لوويت اسووتغرقحل جووود  احوودى القضوووااي لتى هوول إ..وإحيوواء املووو« َوآتَرُهْم،وَُكوولَّ َكووْكء  َأْحَصووْيناُ  يف ِإموووام  ُمبِووني  

ل،وكوول مووا هم موون عموهل ينووذرهم أن كوول مووا قوودمحل أيوودي.يف هووذ  السوولرة أمثلوو  منلعوو  وسووْيق منووه.نليال
ل الوذي ُييوك بحانه هوواّلِل سو.خلفته أعماهلم من آتر،كلها تكته وهصوى،فال ينود منهوا كوكء و  ينسوى

وقولع هوذا   إذن مون فال بود.امللتى،وهل الذي يكته موا قودملا وآترهم،وهول الوذي ُيصوك كول كوكء ويثبتوه
فسووْي هلووا أقرب ت.مثاهلوواوأ.فلاواللوول  ان.علووى اللجووه الووذي يليوو  بكوول مووا تتوول   يوود اّلِل.وا مووام املبني كلووه

 هل علم اّلِل األز  القدمي وهل بكل ككء حمي .
إرسال هللا أمال  الرسل وأكايب الكذافرين لهذم والمقذاا لهذم  19 - 13الدرس الثاني:

 عل  ذلك

وقضووووي  البعووووة واحلسوووواب،يف هووووذ  الصوووولرة التقريريوووو ،يعلق السوووويا  وبعوووود عوووورم قضووووي  الوووولحك والرسال ،
تلمك القلوووه  وووا كوووان مووون ملاقووو  التكوووذيه وا ميوووان وعلاقبهموووا معروضووو   .ليعرضوووهما يف صووولرة قصصوووي 
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بُلُ ا فَوَعووزَّْزان ِإْذ أَْرَسووْلنا إِلَووْيِهُم ايْونَوو.َواْضووِرْب هَلُووْم َمووَثال  َأْصووحاَب اْلَقْريَووِ  ِإْذ جاَءَهوا اْلُمْرَسووُللنَ  »:كالعيوان نْيِ َفَكووذَّ
،َفقوووواُللا ِإْن أَنْوووووُتْم ِإ َّ ،ما أَنْوووووُتْم ِإ َّ َبَشوووور  ِمثْوُلنا،َومووووا أَنْوووووَزَل الوووورَّمْحُن ِمووووْن َكووووكء:قاُللا.ِإانَّ إِلَووووْيُكْم ُمْرَسووووُللنَ :بِثاِلة 

تَوُهولا :قواُللا.ْينوا ِإ َّ الْوَبالُغ اْلُمِبنيُ َوما َعلَ .َربُنا يَوْعلَوُم ِإانَّ إِلَوْيُكْم َلُمْرَسوُللنَ :قاُللا.َتْكِذبُلنَ  ان ِبُكوْم لَوِ ْن َ ْ تَونوْ ِإانَّ َتطَوْيَّ
 «..نائِرُُكْم َمَعُكْم،أَِإْن ذُكِِْرمُتْف َبْل أَنْوُتْم قَوْلم  ُمْسرُِفلنَ :قاُللا.ِمنَّا َعذاب  أَلِيم   لَنَوْرمُجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكمْ 

 نائووول وراء و .واايتوقووود اختلفوووحل فيهوووا الووور .اب القريووو  و  موووا هوووك القري و  يوووذكر القووورآن مووون هوووم أصوووح
 يزيوود كووي ا  ملضووعها  ا؟ووري مووع هووذ  الرواايت.وعوودم إفصووا  القوورآن عنهووا قليوول علووى أن هديوود ا هووا أو

  إليهوايو  أرسول اّللِ فهك قر .ايف ق ل  القص  وإُيائهوا.ومن مث أغفول التحديد،ومضوى إىل صوميم العوثة ولباّبو
لووووك ما أهوووول تفكووووذّب.إىل فرعوووولن ومل ه -عليهمووووا الِسووووالم  -كما أرسوووول ملسووووى وأخووووا  هووووارون .رسووووللني

عولهتم مون م بودعلاهم وقياليوته وتقودملا.القري ،فعزز ا اّلِل برسلل تلوة ييكود أنوه وأوموا رسول مون عنود اّللِ 
رة يف  ريو  الرسول املكرو  اضات عليهم اب ..هنا اع ام أهل القري  ع« ِإانَّ إِلَْيُكْم ُمْرَسُللنَ :َفقاُللا»جديد 

«  َتْكووِذبُلنَ ِإْن أَنْوووُتْم ِإ َّ ».« .ء  ُن ِمووْن َكووكْ  الوورَّمحْ َومووا أَنْوووَزلَ ».« .مووا أَنْوووُتْم ِإ َّ َبَشوور  ِمثْوُلنووا:قاُللا..»والرسووا ت 
هووول ؟ايووه كمووا يبووودو ف..وهووذا ا عووو ام املتكوورر علوووى بشووري  الرسووول تبوودو فيوووه سووذاج  التصووولر وا قرا ،

تووه تكموون سوولل وحيافقد كووانلا يتلقعوولن قائموا أن يكوولن هنووا  سوور غوامخ يف كخصووي  الر .بلليفو  الرسوولل
 ألسوانْيف كيو وهوام واألويك رسولل السوماء إىل األرم فكيو    هوي  بوه األ.وراء  األوهام واألسانْي .

خصويات   مون الشعاقيويكلن كخصي  مكشلف  بسيط    أسرار فيها و  ألغواز حلهلواف  كخصوي  بشوري  
ليسوووحل صوووف   األلغوووازو فاألسووورار .الووويت اتلوووئ ّبوووا األسووولا  والبيووولتف  وهوووذ  هوووك سوووذاج  التصووولر والتفكْي

  ضووخما،ولكنهرا هووائالوإن هنالووك لسوو.وليسووحل يف هووذ  الصوولرة السوواذج  الطفلليوو .مالزموو  للنبوولة والرسال 
قوى بوه دين الوذي يتلعداق اللو ء البشور ا سوتحقيقو  إيوداع إنسوان مون هوي .يتمثل يف احلقيق  البسيط  اللاقع 

كووا كمووا  لرسوولل ملاوهل أعجووه موون أن يكوولن .وحووك السووماء،حني حتووار  اّلِل لتلقووك هووذا الوولحك العجيووه
لوك ذللحيواة وفو   الولاقعك وحياة الرسولل هوك النمولذج.كانلا يق حلن  والرسال  منهج إهلك تعيشه البشري 

 املنهج ا هلك.
قو   لذجووا ن البشوور ليحفال بوود أن يكولن رسوولهلم مو.وهم بشور.بووه ا قتوداء قلمووه إىل النمولذج الووذي يودعل 

 من احلياة ميلكلن هم أن يقلدو .
املعوووا   -كتوواب اّلِل الثابوووحل   -وسوووجل القووورآن .معروضووو  ألنظووار أمته - -وموون مث كانوووحل حيوواة الرسووولل 

صوووفح  املعروضووو  ألنظوووار أمتوووه علوووى الرئيسووي  يف هوووذ  احليووواة  صوووغر تفصووويالهتا وأحدايها،بلصوووفها تلووك ال
حَّت خطوورات قلبووه سووجلها القوورآن .ومن هووذ  التفصوويالت حياتووه املنزليوو  والشخصووي .موودار السوونني والقوورون

يف بعخ األحيان،لتطلع عليها األجيال وترى فيها قله ذلك النول ا نسوان.ولكن هوذ  احلقيقو  اللاضوح  
موا »:نسوان  ولقود قوال أهول تلوك القريو  لرسولهم الثاليو القريب  هك اليت للحل ملضوع ا عو ام مون بوب ا 

 ووا توودعلن أنووه نزلووه ..« َومووا أَنْوووَزَل الوورَّمْحُن ِمووْن َكووْكء  »..وقصوودوا أنكووم لسووتم برسوول ..« أَنْوووُتْم ِإ َّ َبَشوور  ِمثْوُلنووا
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رسوووللن  ويف يقووو  ..وتووودعلن أنكوووم م« ِإْن أَنْووووُتْم ِإ َّ َتْكوووِذبُلنَ ».علووويكم مووون الووولحك واألمووور  ن تووودعلان إليوووه
َوما َعَلْينووا ِإ َّ .َربُنا يَوْعلَووُم ِإانَّ إِلَووْيُكْم َلُمْرَسووُللنَ :اُللاق:املطموو ن إىل صوودقه،العار   وودوق وليفتووه أجوواّبم الرسوول

 .. «اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ 
 ا يتخذونحرار فيمأوالناس بعد ذلك .وقد أقو .وهذا يكفك وإن وليف  الرسل البالغ.إن اّلِل يعلم

موور ذلووك ألنوواس هوول واألموور بووني الرسوول وبووني ا.وفيما ُيملوولن يف تصوورفهم موون أوزار.ألنفسووهم موون تصوور 
األمولر  ني   ذخوذونني الضوالالتبلي  عن اّلِل فمَّت هق  ذلك فاألمر كلوه بعود ذلوك إىل اّلِل.ولكون املكوذب

  مث ويعموودونلعووزة ابام هووذا املأخووذ اللاضوو  السووهل اليسووْي و  يطيقوولن وجوولق الوودعاة إىل اهلوودى فتأخووذه
ان ِبُكوْم  لَوِ ْن انَّ َتطَوْيَّْ إِ :ُللاقا»:إىل األسللب الغليج العني  يف مقاوم  احلج  ألن البانل ضي  الصدر عربيد

تَوُهلا لَنَوْرمُجَنَُّكْم،َولََيَمسَّنَُّكْم ِمنَّا َعذاب  أَلِو فوإن    لتكمءم مونكم ونتلقوع الشور يف قعوإننوا نتشوا:اللا..ق« يم   َْ تَونوْ
« نَّووا َعووذاب  أَلِوويم  ُكْم مِ َولََيَمسَّوونَّ لَنَوْرمُجَنَُّكْم،»:تنتهوولا عنهووا فإننووا لوون نسووكحل علوويكم،ولن نوودعكم يف قعوولتكم

ئ ،وعربوود يف   اهلاق..وهكوذا أسووفر البانوول عوون غشوومه وأنلوو  علووى اهلوداة هتديوود  وبغووى يف وجووه كلموو  احلوو
رُُكْم نوائِ :قاُللا»: الطريو   الرسول يقضوك علويهم ابملضوك يفالتعبْي والتفكوْي  ولكون اللاجوه امللقوى علوى عوات

هم يبينولن لقولم والرسول.ي ..فالقلل ابلتشوا م مون قعولة أو مون وجوه هول خرافو  مون خرافوات ا؟اهل« َمَعُكمْ 
مووورتب  .ل معهمهوووإ ا .أووووا خرافووو  وأن حظهوووم ونصووويبهم مووون خوووْي ومووون كووور   ذتووويهم مووون خوووارج نفلسوووهم

و أن اعلول  أهم خوْيا ويف وسعهم أن اعللا حظهم ونصويب.لق  على كسبهم وعملهمبنلاايهم وأعماهلم،مت
موول نووائر  ُيوهل .ملووهفإن إراقة اّلِل ابلعبوود تنفووذ موون خووالل نفسووه،ومن خووالل اعاهووه،ومن خووالل ع.كوورا
 ابألمكنووو ،أو التشووا م أما التشووا م ابللجووول ،أو.هووذ  هووك احلقيقووو  الثابتوو  القائمووو  علووى أسوواس صوووحي .معه
ب أترمجلننوا ..يعو« مُتْفذُِكِورْ  أَِإنْ »:فهل خرافو    تسوتقيم علوى أصول مفهولم  وقواللا هلوم.تشا م ابلكلمات .ال

دوق يف التفكووْي .تتجوواوزون احلوو« .رُِفلنَ بَووْل أَنْوووُتْم قَوووْلم  ُمْسوو»  وتعووذبلننا ألننووا نووذكركم  أفهووذا جووزاء التووذكْيف
تلوووك كانوووحل  التعوووذيه و وتووورقون علوووى الووودعلة ابلووورجم  والتقووودير وعوووازون علوووى امللعظووو  ابلتهديووود واللعيووود
ة يف ا؟للوو  هووا السوولر وهك مثوول للقلوولب الوويت هووديحل عن.ا سووتجاب  موون القلوولب املغلقوو  علووى قعوولة الرسوول

 األوىل وصلرة واقعي  لذلك النملذج البشري املرسلم هنا .
 الرجل المؤمن يدعو قومه اأباع المرسلين 25 - 20الدرس الثالث:

سووتجاب  اكانووحل لووه و لنموولذج اهلخوور الووذي اتبووع الووذكر وخشووك الوورمحن ابلغيه،فكووان لووه مسوولك آخوور فأمووا ا
ْن   َمووواتَِّبُعلا .اْلُمْرَسوووِلنيَ   اتَِّبعُووولا قَووووْلمِ اي:َوجووواَء ِموووْن أَْقَصوووا اْلَمِدينَوووِ  َرُجووول  َيْسوووعى قوووالَ »:غوووْي هوووذ  ا سوووتجاب 

وووُذ ِموووتوُ َوإِلَْيوووِه  طَوووَرين    أَْعبُوووُد الَّوووِذي فَ َوما ِ َ .َيْسووو َوُلُكْم َأْجووورا  َوُهوووْم ُمْهتَوووُدونَ  ْن ُقونِوووِه آهِلَووو   ِإْن يُووورِْقِن ْرَجعُووولَنف أََأختَِّ
ْنوووووحُل بِوووووَربُِِكْم ِإيِنِ آمَ .ك َضوووووالل  ُمبِوووووني   ِإذا  َلِفوووووِنف ِإيِنِ الووووورَّمْحُن ِبُضووووورِ    تُوْغوووووِن َعوووووبِِ َكوووووفاَعتُوُهْم َكوووووْي ا  َو  يُوْنِقوووووُذو 

 « ..فَاْ َُعلنِ 
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اسوووووووووتقام  و .رارةواحل.والبسان .فيها الصد .إووووووووووا اسوووووووووتجاب  الفطووووووووورة السوووووووووليم  لووووووووودعلة احلووووووووو  املسوووووووووتقيم 
 ا قرا .وتلبي  ا يقاع القلي للح  املبني.

 نوه يف مقالتوهعا يتحودّ فهذا رجل  ع الدعلة فاستجاب هلا بعد ما رأى فيها من ق ئول احلو  واملنطو  مو
قبوع سوكل  و  ي طو  عليهواميان هركحل هذ  احلقيق  يف ضومْي  فلوم يوحينما استشعر قلبه حقيق  ا .لقلمه

ر يف ضومْي  لوذي اسوتقايف قار  بعقيدته وهل يرى الضالل من حلله وا؟حلق والفجلر ولكنوه سوعى ابحلو  
ملدينوو  ان أقصوى مووجاء .سوعى بوه إىل قلموه وهوم يكووذبلن واحودون ويتلعودون ويهودقون.وهور  يف كعلر 

أليووويم الوووذي تووودائهم اه يف قعووولة قلموووه إىل احلووو ،ويف كفهوووم عووون البغوووك،ويف مقاومووو  اعيسوووعى ليقووولم بلاجبووو
 يلككلن أن يصبل  على املرسلني.

ولكنها .ن عشوووْيتهموووو  يكووون يف عوووزوة مووون قلموووه أو منعووو  .ولووواهر أن الرجووول   يكووون ذا جوووا  و  سووولطان
ا ِم اتَِّبعُوووووول اي قَووووووولْ :قووووووالَ ..» العقيوووووودة احليوووووو  يف ضوووووومْي  تدفعووووووه وعووووووكء بووووووه موووووون أقصووووووى املدينوووووو  إىل أقصوووووواها

 « ..نَ اتَِّبُعلا َمْن   َيْس َوُلُكْم َأْجرا  َوُهْم ُمْهَتُدو .اْلُمْرَسِلنيَ 
ه موا الوذي ُيملووإ  ف.إنه لصواق .إن الذي يدعل مثل هذ  الدعلة،وهل   يطله أجرا،و  يبتغك مغنما .

بغوْي  جماّبو  النواسو الودعلةف  يدفعوه إىل محول هومعلى هذا العناء إن   يكن يلل تكليفوا مون اّلِلف موا الوذي 
ك كسوووبا،و  ب مووون ذلوووموووا ألفووولا مووون العقيووودةف والتعووورم ألذاهوووم وكووورهم واسوووتهزائهم وتنكيلهم،وهووول   اووو

 .. «َتُدونَ َوُهْم ُمهْ ».« .اتَِّبُعلا َمْن   َيْس َوُلُكْم َأْجرا  »  يطله منهم أجراف
ىل عقيودة   يدعلن إو .ويدعلن إىل ووج واضو .إىل إله واحد فهم يدعلن.وهداهم واض  يف نبيع  قعلهتم

 فهم مهتدون إىل وج سليم،وإىل نري  مستقيم..خراف  فيها و  غملم
يوه فاقتنعوحل سوتيقظحل فامث عاق يتحدّ إليهم عن نفسه هول وعون أسوباب إميانه،ويناكود فويهم الفطورة الويت 

وووُذ ِموووْن ُقونِوووِه آهِلَوووَجعُووولَنف أَأَ ْيوووِه تُورْ ِذي َفطَوووَرين َوإِلَ َوموووا ِ َ   أَْعبُوووُد الَّووو »:ابلثهوووان الفطوووري السوووليم    ِإْن يُووورِْقِن ختَِّ
 « ..ك َضالل  ُمِبني   ِإذا  َلفِ ِنف ِإيِنِ الرَّمْحُن ِبُضرِ    تُوْغِن َعبِِ َكفاَعتُوُهْم َكْي ا  َو  يُوْنِقُذو 

ِذي أَْعبُووووُد الَّوووو ِ َ   َومووووا»..ا اللحيوووود إنووووه تسووووا ل الفطوووورة الشوووواعرة اباال ،املشوووودوقة إىل مصوووودر وجلقهوووو
رف إن الفطوور ول مووا حطووومووا الووذي ُييوود يب عوون هووذا الوونهج الطبيعووك الووذي حطوور علووى الوونفك أ« َفطَووَرينف

و  .ى فطرهتوواخووارج علوو جمذوبوو  إىل الووذي فطرها،تتجووه إليووه أول مووا تتجووه،فال تنحوور  عنووه إ  بوودافع آخوور
 ملتجوووه الوووذي  ول،وهووول اوالتلجوووه إىل ااوووال  هووول األوىل،وهووول األ.عتهاتلتووولي إ   ووويير آخووور لووويك مووون نبي

ث ارة نفسوه،فيعذا يف قور والرجول املويمن ُيوك هو.ُيتاج إىل عنصر خارج عون نبيعو  الونفك واْنوذاّبا الفطري
ك الصوافي  كوذل الصاقق  عنه هذا التعبْي اللاض  البسي ،بال تكل  و  ل  و  تعقيد  وهل ُيك بفطرته

« ْرَجعُولنَ إِلَْيوِه توُ وَ »:يقللف.كما يرجع كل كوكء إىل مصودر  األصويل.خلل  يرجع إىل ااال  يف النهاي أن امل
فهل .ليووووهإعووووتهم هوووم ..ويتسووواءل     أعبوووود الوووذي فطرين،والووووذي إليوووه املرجووووع واملصوووْيف ويتحوووودّ عووون رج

 ومن حقه أن يعبدو ..خالقهم كذلك
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وو»:فْيا  ضووال  بينووا.طووري املسووتقيممث يسووتعرم املوونهج اهلخوور املخووال  للموونهج الف ونِووِه آهِلَوو   ِإْن ُذ ِمووْن قُ أََأختَِّ
 ضوول  وون يوودع منطوو  الفطوورة الووذي..وهوول أ« ِنفْنِقووُذو يوُ يُورِْقِن الوورَّمْحُن ِبُضوورِ    تُوْغووِن َعووبِِ َكووفاَعتُوُهْم َكووْي ا  َو  

ل أضوول  وون افووعف وهووقو   يوودعل املخلوول  إىل عبوواقة خالقووه،وينحر  إىل عبوواقة غووْي ااووال  بوودون ضوورورة
لضوور بسووبه خالقووه ا ينحوور  عوون ااووال  إىل آهلوو  ضووعا    ُيملنووه و  يوودفعلن عنووه الضوور حووني يريوود بووه

 « ..ِإيِنِ ِإذا  َلِفك َضالل  ُمِبني  »  احنرافه وضاللهف
بني ملكوذجوه قلموه او خوْي يف واهلن وقد هدّ الرجل بلسان الفطرة الصاقق  العارف  اللاضح  يقورر قورار  األ

 :ألن صلت الفطرة يف قلبه أقلى من كل هتديد ومن كل تكذيه.املهدقين املتلعدين
وهل يوولحك .عليهووا وأكووهدهم.طم ن لايقوو  امل..وهكووذا ألقووى بكلموو  ا ميووان ال« ِإيِنِ آَمْنووحُل بِووَربُِِكْم فَوواْ َُعلنِ »

 أو أنه   يبا  ّبم ماذا يقلللن  .إليهم أن يقلللها كما قاهلا
 اساشهاد الرجل المؤمن ودخوله ال نة 27 - 26الرابع: الدرس

 إ ا يسودل.اح ن هوذا صور وإن كوان   يوذكر كوي ا مو.ويلحك سيا  القص  بعد ذلك أوم   ميهلل  أن قتلل 
ر بكلموووو  الوووذي جهوووو السوووتار علووووى الووودنيا ومووووا فيهووووا،وعلى القووولم ومووووا هووووم فيوووه ويرفعووووه لنووورى هووووذا الشووووهيد

 ونطلووع. اهلخر العووا نرا  يف.ّبووا يف وجوول  موون ميلكوولن التهديوود والتنكيوول احل ،متبعووا صوولت الفطرة،وقووذ 
اي لَْيوحَل :قالَ . َ ُخوِل اْ؟َنَّواقْ :يلَ قِ »:تلي   قام امليمن الشجاع املخلا الشوهيد.على ما اقخر اّلِل له من كرام 

 « ..نيَ ِ ا َغَفَر ِ  َريبِِ َوَجَعَلِب ِمَن اْلُمْكَرمِ .قَوْلِمك يَوْعَلُملنَ 
ّبوووا  وخطلة حلوووا.اءا  البقوووونووورى املووولت نقلووو  مووون عوووا  الفنووواء إىل عووو.وتتصووول احليووواة الووودنيا ابحليووواة اهلخرة

 بغوك إىل سوالمديود الهتومن .ومن تطواول البانول إىل نمأنينو  احلو .امليمن من ضي  األرم إىل سوع  ا؟نو 
  موون ّلِل يف ا؟نوواا آ   مووع علووى وقوود انلوو.ومن للمووات ا؟اهليوو  إىل نوولر اليقني.ونوورى الرجوول امليمن.النعوويم

ى ربووه موون الرضوو مووا آ   املغفوورة والكرام ،يووذكر قلمووه نيووه القلووه رضووك النفك،يتموو  لوول يوورا  قلمووه ويوورون
 والكرام ،ليعرفلا احل ،معرف  اليقني.

  فهل ضوعي.تودمر لملالئكو  فأما الطغيان فكان أهولن علوى اّلِل مون أن يرسول عليوه ا.هذا كان جزاء ا ميان
 َصوْيَح   واِحوَدة  ِإْن كانَوحْل ِإ َّ .ْنوزِِلنيَ ما ُكنَّوا مُ وَ .ماءِ َوما أَنْوزَْلنا َعلى قَوْلِمِه ِمْن بَوْعِدِ  ِمْن ُجْند  ِموَن السَّو»:ضعي 

 « ..فَِإذا ُهْم خاِمُدونَ 
احودة أمخودت صويح  و  فما كانوحل إ .و  يطيل هنا يف وص  مصرع القلم،هتلينا لشأوم،وتصغْيا لقدرهم

 ويسدل الستار على مشهدهم البائك املهني الذليل .فاسهم .أن
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 [68إل   30اآليات :(36]سور  يس ):الوحد  الثانية

 ذا الك ار لمنادهم وعرض آيات هللاونية ومشاهد من اآلخر   

َلُهْم ِمووَن ( أََ ْ يوَووَرْوا َكووْم أَ 30زُِ َن )تَوهْ بِووِه َيْسوو اي َحْسوورَة  َعلَووى اْلِعبوواِق مووا َذْتِوويِهْم ِمووْن َرُسوولل  ِإ َّ كووانُلا}  ْهَلْكنووا قَوووبوْ
ُوووْم إِلَوووْيِهْم   يَوْرِجعُووولَن ) وووا31اْلُقوووُروِن َأوَّ يوووع  لَوووَديْنا حُمَْضوووُروَن ) ( َوِإْن ُكووول  َلمَّ تَوووُ  ( َوآيَووو32مجَِ    هَلُوووُم اأْلَْرُم اْلَميوْ

ووْران ِفيْلنووا ِفيهووا َجنَّووات  ِمووْن بَِيول  َوأَْعنوواب  وَ ( َوَجعَ 33ُكلُولَن )َأْحيَوْيناهوا َوَأْخَرْجنووا ِمْنهووا َحب ووا َفِمْنووُه ذَْ  هووا ِمووَن َفجَّ
َن الَّووِذي َخلَووَ  اأْلَْزواَج ُكلَّهووا ( ُسووْبحا35 )فَووال َيْشووُكُرونَ أَ لِيَووْأُكُللا ِمووْن مَثَوورِِ  َومووا َعِمَلْتووُه أَيْووِديِهْم  (34اْلُعيُوولِن )

ْظِلُموولَن مُ    هَلُوُم اللَّْيووُل َنْسوَلُ  ِمْنوُه النَّهوواَر فَوِإذا ُهوْم ( َوآيَو36 أَنْوُفِسوِهْم َوِ َّوا   يَوْعَلُموولَن )ِ َّوا تُوْنبِوحُل اأْلَْرُم َوِموونْ 
ووووْمُك َعْوووورِي ِلُمْسووووتَوَقرِ  هَلووووا ذلِووووَك تَوْقووووِديُر اْلَعزِيووووِز 37) َقَمووووَر قَوووودَّْرانُ  َمنووووازَِل َحووووَّتَّ عوووواَق  ( َوالْ 38 )ْلَعلِوووويمِ ا( َوالشَّ

َبغِووووك هَلوووا أَْن تُوووْدرِ َ  (39ُعْرُجلِن اْلَقوووِدمِي )َكوووالْ  وووْمُك يَونوْ هووواِر وَُكووول  يف فَولَووووك   سووواِبُ  النَّ  اْلَقَموووَر َو  اللَّْيوووولُ   الشَّ
مووا يَورَْكبُوولَن َلْقنووا هَلُووْم ِمووْن ِمْثلِووِه ( َوخَ 41لِن )ْلووِك اْلَمْشووحُ ( َوآيَوو   هَلُووْم أانَّ مَحَْلنووا ُذرِِيوَّووتَوُهْم يف اْلفُ 40َيْسووَبُحلَن )

َقووُذو 42) َوِإذا  (44 َّ َرمْحَوو   ِمنَّووا َوَمتاعووا  ِإىل ِحووني  )إِ ( 43َن )( َوِإْن َنَشووْأ نُوْغوورِقْوُهْم فَووال َصوورِيَ  هَلُووْم َو  ُهووْم يُونوْ
ِووْم ِإ َّ  مووا َشْتِوويِهْم ( وَ 45لَن )تُوْرمَحُوو ِقيووَل هَلُووُم اتوَُّقوولا مووا بَوونْيَ أَيْووِديُكْم َومووا َخْلَفُكووْم َلَعلَُّكوومْ  ِمووْن آيَوو   ِمووْن آايِت َرّبِِ

ُ قواَل ا( َوِإذا ِقيَل هَلُْم أَْنِفُقولا ِ َّوا رَ 46كانُلا َعْنها ُمْعرِِضنَي ) نُْطعِوُم َموْن لَوْل ُروا لِلَّوِذيَن آَمنُولا أَ لَّوِذيَن َكَفوَزَقُكوُم اّللَّ
ُ أَْنَعَمووُه ِإْن أَنْووُتْم ِإ َّ يف َضووالل  ُمبِوني   وُتْم صوواقِ ( وَ 47) َيشواُء اّللَّ  ( مووا48ِقنَي )يَوُقللُوولَن َمووَّت هوَذا اْلَلْعووُد ِإْن ُكنوْ

ُملَن )  (49يَوْنظُُروَن ِإ َّ َصْيَح   واِحَدة  َشُْخُذُهْم َوُهْم حَِصِِ
ِّ نُِفوووَ  يف الُصووولِر فَوووِإذا ُهوووْم ِموووَن اأْلَ ( وَ 50فَوووال َيْسوووَتِطيُعلَن تَوْلِصوووَي   َو  ِإىل أَْهِلِهوووْم يَوْرِجعُووولَن ) ِووومْ إِ ْجووودا  ىل َرّبِِ

انَوحْل ( ِإْن ك52اْلُمْرَسوُللَن ) ُن َوَصوَد َ ا َوَعوَد الورَّمحْ ( قاُللا اي َويْوَلنا َمْن بَوَعثَنا ِمْن َمْرَقِدان هوذا مو51يَوْنِسُللَن )
يووع  لَووَديْنا حُمَْضووُروَن ) ووُتْم   َن ِإ َّ موواك  َكووْي ا  َو  ُعْووَزوْ اْليَوْلَم   ُتْظلَووُم نَوْفووفَوو( 53ِإ َّ َصووْيَح   واِحووَدة  فَووِإذا ُهووْم مجَِ ُكنوْ

ْزواُجُهووْم يف ِلووالل  َعلَووى اأْلَرائِووِك ( ُهووْم َوأَ 55َن )ِإنَّ َأْصووحاَب اْ؟َنَّووِ  اْليَوووْلَم يف ُكووُغل  فوواِكُهل  (54تَوْعَملُوولَن )
اْليَووْلَم أَيُوَهوا  ( َواْمتواُزوا58ِموْن َربِ  َرِحويم  )م  قَووْل   ( َسوال57( هَلُْم ِفيها فاِكَه   َوهَلُْم ما يَودَُّعلَن )56ُمتَِّكُيَن )

ووووْيطأََ ْ أَْعَهووووْد إِلَووووْيُكْم اي بَووووِب آَقَم أَْن   توَ  (59اْلُمْجرُِموووولَن ) َوأَِن  (60ُكووووْم َعووووُدو  ُمبِووووني  )اَن ِإنَّووووُه لَ ْعبُووووُدوا الشَّ
( هوِذِ  َجَهونَُّم 62َن )لا تَوْعِقلُول  َكثِوْيا  أَفَولَوْم َتُكلنُوِجوِبال   ( َوَلَقوْد َأَضولَّ ِموْنُكمْ 61اْعُبُدوين هوذا ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  )

ُتْم تُلَعُدوَن ) وُتْم َتكْ 63الَّيِت ُكنوْ ْم ِتُم َعلوى أَفْولاِهِهْم َوُتَكلُِِمنوا أَيْوِديهِ اْليَووْلَم َبْو (64ُفوُروَن )( اْصَلْلَها اْليَوْلَم ِ وا ُكنوْ
وراَط فَو َمْسونا َعلوى أَْعيُوِنِهْم فَاْسوتَوبَوُقلا( َولَوْل َنشواُء َلطَ 65ْكِسُبلَن )َوَتْشَهُد أَْرُجُلُهْم ِ ا كانُلا يَ  َأىنَّ يُوْبِصوُروَن الصِِ

ووْر ُ 67لَن )  يَوْرِجعُوووَ ِضووي ا ( َولَووْل َنشوواُء َلَمَسووْخناُهْم َعلووى َمكووانَِتِهْم َفَمووا اْسووَتطاُعلا مُ 66) نُوَنكِِْسووُه  ( َوَمووْن نُوَعمِِ
 { (68يَوْعِقُللَن ) يف اْاَْلِ  أََفال

 مقدمة الوحد  

بعد احلدية يف الدرس األول عن املشركني الذين واجهلا قعلة ا سالم ابلتكوذيه واملثول الوذي ضوربه هلوم 
يبووودأ احلووودية يف هوووذا ..« فَوووِإذا ُهوووْم خاِموووُدونَ »يف قصووو  أصوووحاب القريووو  املكوووذبني وموووا انتهوووى إليوووه أمووورهم 
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كوووووول ملوووووو  وقيوووووون ويعوووووورم صوووووولرة البشووووووري  الضووووووال  علووووووى موووووودار الوووووودرس ابلتعموووووويم يف ملقوووووو  املكووووووذبني ب
القرون،وينوووواقي علووووى العبوووواق نووووداء احلسوووورة وهووووم   يتعظوووولن  صووووارع اهلالكني،الووووذين يووووذهبلن أمووووامهم و  

يع  َلَديْنا حُمَْضُرونَ »:يرجعلن إ  يلم الدين  « ..َوِإْن ُكل  َلمَّا مجَِ
نفسوووهم وفيموووا أثليوو  يف ن عليهوووا معرضووني غوووافلني وهوووك مبمث ذخووذ يف اسوووتعرام اهلايت الكلنيووو  الوويت ميووورو 

آيَو   ِموْن آايِت  تِيِهْم ِمنْ ما شَْ وَ »:وهم مع هذا   يشعرون وإذا ذكروا   يذكرون.حلهلم ويف  رحهم القدمي .
ِووْم ِإ َّ كووانُلا َعْنهووا ُمْعرِِضوونيَ  َذا اْلَلْعووُد ِإْن  َّت هوومَ :يَوُقللُوولنَ وَ »:صوودقنيموهووم يسووتعجللن ابلعووذاب غووْي ..« َرّبِِ

ووُتْم صوواِقِقنيَ   اموو  يوورون فيووهشوواهد القيو ناسووب  ا سووتعجال والتكووذيه يسووتعرم مشووهدا مطوول  موون م« ُكنوْ
 مصْيهم الذي به يستعجللن،كأنه حاضر ترا  العيلن.

 الحسر  عل  الك ار الهالكين ول ت أنأارهم للسابقين 32 - 30الدرس ا ول:

َلُهْم ِمووَن اْلُقووُروِن أََ ْ يوَووَرْوا َكووْم أَْهلَ .ْسووتَوْهزُِ نَ بِوِه يَ    مووا َذْتِويِهْم ِمووْن َرُسوولل  ِإ َّ كووانُلااي َحْسورَة  َعلَووى اْلِعبوواقِ » ْكنوا قَوووبوْ
يع  َلَديْ  ُْم إِلَْيِهْم   يَوْرِجُعلَنف َوِإْن ُكل  َلمَّا مجَِ  « ..ُرونَ نا حُمْضَ َأوَّ

 واّللِ . نفسوهحسور وش نسوان كوي ا حياهلا،سولى أن يتواحلسرة انفعال نفسك على حال ميسف    ميلوك ا 
  رة املتحسورينيسوتح  حسو   يتحسر على العباق ولكنه يقرر أن حال  هي ء العبواق  وا -سبحانه وتعاىل 

ا  هلوم فرصو  لعباق تتوافهك حال ابئس  ميسف  تنتهك  صحاّبا إىل كر وخيم وبالء عظيم  اي حسرة على 
م أبوولاب فت  اّلِل هلوووي.ن ّبوواو  ينتفعوول  أمووامهم مصووارع اهلووالكني قووبلهم   يتوودبروواالنجوواة فيعرضوولن عنها،و 

مووا »:قب مووع اّللِ سووي لن األرمحتوه إبرسووال الرسوول إلوويهم احلووني بعوود احلووني ولكونهم يتجووافلن أبوولاب الرمحوو  وي
 « ..َذْتِيِهْم ِمْن َرُسلل  ِإ َّ كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ 

ُْم إِ أَ َْ يَوَرْوا كَ » َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َأوَّ  « ..لنَ   يَوْرِجعُ  لَْيِهمْ ْم أَْهَلْكنا قَوبوْ
  ان يف هوذا عظولقود كو.ونولقد كان يف هال  األولني الذاهبني   يرجعلن،على مدار السونني وتطواول القر 

ة  إىل احلسووور  دعلحالووو  تووو فأي .وهم صوووائرون إىل ذات املصوووْي.ولكن العبووواق البائسوووني   يتووودبرون.ملووون يتووودبر
ر مووووا تلقوووا  قووووديكهوووذا احلووووال األسوووي ف  إن احليوووولان لْيجوووو  حوووني يوووورى مصوووورع أخيوووه أمامووووه وُيوووواول أن 

ه لغووورور ميلوووك لوووطريووو ف وافما ابل ا نسوووان يووورى املصوووارع تلووول املصوووارع،مث يسوووْي منووودفعا يف ذات ال.يسوووتطيع
ار ولكوون ى األنظووروم علوووحدعووه عوون ر يوو  املصووْي املطوورو   وهووذا ااوو  الطليوول موون مصووارع القوورون معوو

 العباق كأوم عمك   يبصرون  
   مفلتووووني موووونو  وكووووني  وإذا كووووان اهلووووالكلن الووووذاهبلن   يرجعوووولن إىل خلفووووائهم املتأخرين،فووووإوم ليسوووولا 

يع  َلَديْنا حُمَْضُرونَ ..»حساب اّلِل بعد حني   .. «َوِإْن ُكل  َلمَّا مجَِ
 طر والنبات والثمراتآيات هللا في الم 36 - 33الدرس الثاني:
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تَووووُ  َأْحيَوْيناهووووا َوَأْخَرْجنووووا ِمْنهووووا » نَّووووات  ِمووووْن بَِيوووول  ُكلُوووولَن َوَجَعْلنووووا ِفيهووووا جَ ِمْنووووُه ذَْ َحب ووووا فَ  َوآيَوووو   هَلُووووُم اأْلَْرُم اْلَميوْ
،َوَفجَّْران ِفيهووا ِمووَن اْلُعُيلِن،لِيَووْأُكُللا ِمووْن مَثَوورِ ِ  ف ُسووْبحاَن الَّووِذي َخلَووَ  ْم،أََفال َيْشووُكُرونَ ِديهِ ِمَلْتووُه أَيْووَومووا عَ  َوأَْعنوواب 
 ..« ْعَلُملنَ ا   يوَ اأْلَْزواَج ُكلَّها ِ َّا تُوْنِبحُل اأْلَْرُم َوِمْن أَنْوُفِسِهْم َوِ َّ 

 رجعلن.والرسووليبلن و  إوووم يكووذبلن الرسوول،و  يتوودبرون مصووارع املكووذبني،و  يوودركلن ق لوو  كوولوم يووذه
 وهوووذ  هوووك.لجلق ويشوووهد ب وكووول موووا يف اللجووولق حووولهلم ُيوووديهم عووون اّلِل،ويووودل عليوووه.إ وووا يووودعلوم إىل اّللِ 

قان نبوووحل احلوووه،وتز ا حيووو  تاألرم القريبووو  منهم،يروووووا ميتووو    حيووواة فيهوووا،و  مووواء ينشوووئ احليووواة مث يرووووو
 الووك يوود  ة معجووزة اب؟نووات موون بيوول وأعنوواب،وتتفجر فيهووا العيوولن،فتجري ابحليوواة حيووة عري.واحليووا
 ن ر يووووو  الوووووزرعوإ.ملووووولاتاالبشووووور أن عريهوووووا إ وووووا هوووووك يووووود اّلِل الووووويت عوووووري املعجزات،وتبوووووة رو  احليووووواة يف 

عوون النبتوو   ك تشوو  ال بوو بدعوو ،وهالنامك،وا؟نووان اللارفوو ،والثمر اليووانع،لتفت  العووني والقلووه علووى يوود اّلِل امل
لر  لووووووودن ابلوووووووين الغصووووووون الاملتطلعووووووو  للحريووووووو  والنلر،وتنضووووووور العووووووولق املستشووووووور  للشووووووومك والضوووووووياء،وتز 

د ويو..« ِمَلْتُه أَْيِديِهمْ رِِ  َوما عَ ِمْن مثََ  لَِيْأُكُللا»..والثمار،وتفت  الزهرة وتنضج الثمرة،وهتي ها للجب والقطا  
لتفوحل عونهم وي«.ُكُروَنففَوال َيْشوأَ »اّلِل هك اليت أقدرهتم على العمل،كما أقدرت الزرع علوى احليواة والنمواء  

ت كالنواس ا ذكوراان وإانرع أزواجمس  الرفيق  ليسب  اّلِل الذي أنلع هلم النبحل وا؟نان،وجعل الز بعد هذ  الل
 تُوْنبِوووحُل اأْلَْرُم َوِمووونْ  لَّهوووا ِ َّووواواَج كُ ُسوووْبحاَن الَّوووِذي َخلَوووَ  اأْلَزْ »:وكغوووْيهم مووون خلووو  اّلِل الوووذي   يعلموووه سووولا 

 « ..أَنْوُفِسِهْم َوِ َّا   يَوْعَلُملنَ 
حقيقو  .لجلق  هوذا اللتسبيح  تنطل  يف أواوا ويف ملضعها وترتسم معها حقيق  ضوخم  مون حقوائوهذ  ا

لوك ذومثل .ا نسوانفيهوا ك النبات.فقد خل  اّلِل األحياء أزواجا.وحدة القاعدة والتكلين ..وحدة اال  .
تكوولين مووع لجوود قاعوودة اليت تال.عوو وإن هووذ  اللحوودة لتشووك بلحوودة اليوود املبد.«َوِ َّووا   يَوْعَلُموولنَ »..غْي ووا 

 يعلوووم  اء الووويت اخوووتال  األكوووكال واألحجوووام واألنووولاع واألجناس،وااصوووائا والسووومات،يف هوووذ  األحيووو
 علمها إ  اّلِل ..

صووغر موووا أ -لووذرة اوموون يوودري فر ووا كانووحل هووذ  قاعوودة الكوولن كلووه حووَّت ا؟موواق  وقوود أصووب  معللمووا أن 
سووواله وملجووووه زوجوووني رتلفوووني مووون ا كوووعاع الكهريب،ميلفووو  مووون  -عووور  مووون قبووول مووون أجوووزاء املووواقة 

شوووود رتبطني يتتأل  موووون ْنمووووني موووو.يتزاوجووووان ويتحوووودان  كووووذلك كوووولهدت ألوووول  موووون الثنائيووووات النجميوووو 
 بعضهما بعضا،ويدوران يف مدار واحد كأ ا يلقعان على نغم  رتيب  

 آيات هللا في الليل والنهار وال ضاء 40-37الدرس الثالث:

العبواق رأي  لولاهر يراهوا   ّبا منومنها إىل آي  السماء وما يتعل.امليت  تنبث  فيها احلياة . تلك آي  األرم 
َوالشَّووْمُك  فَووِإذا ُهووْم ُمْظِلُملَن،ُه النَّهووارَ َلُ  ِمْنووَوآيَوو   هَلُووُم اللَّْيووُل َنْسوو»:العني،ويوود اّلِل عريهووا اباوولار  املعجووزات

َ  الشَّووْمُك .ْرُجلِن اْلَقووِدميِ نووازَِل َحووَّتَّ عوواَق َكوواْلعُ دَّْرانُ  مَ َمووَر قَووَواْلقَ .يُر اْلَعزِيووِز اْلَعِليمِ َعْوورِي ِلُمْسووتَوَقرِ  هَلووا ذلِووَك تَوْقوودِ 
َبِغك هَلا أَْن تُْدرَِ  اْلَقَمَر َوَ  اللَّْيُل ساِبُ  النَّهارِ   « ..ْسَبُحلنَ يَ يف فَوَلك   ،وَُكل  يَونوْ
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 خوالل أربوع ل بقعو  يفمشوهد مكورور يورا  النواس يف كو.تغشوى . ومشهد قودوم الليول،والنلر حتفوك والظلمو 
رب بيع وأكووهرا قوولليوول أسوواوعشوورين سوواع  )فيمووا عوودا بعووخ امللاقووع الوويت يوودوم فيهووا النهووار كمووا يوودوم فيهووا ا
 التفكْي.القطبني يف الشمال وا؟نلب( وهل مع تكرار  اليلمك عجيب  تدعل إىل التأمل و 

ينوزع  سوا ابلليول مثنهوار متلبفهل يصولر ال.تعبوْي فريود -يف هوذا امللضوع  -هرة والتعبْي القرآين عن هوذ  الظوا
مور علوى ني نتصولر األحوالفريد  ولعلنا ندر  كي ا من سر هذا التعبْي.اّلِل النهار من الليل فإذا هم مظلملن

 حقيقته.
هوذ  النقطو   اشمك فوإذفاألرم الكروي  يف قورهتا حلل نفسها يف ملاجه  الشمك ار كل نقط  منها ابل

وهكوذا  -م فهوا الظوالوار حَّت إذا قارت األرم وانزوت تلك النقط  عون الشمك،انسول  منهوا النهوار ول
عبوْي فهول ت.الظالم يحول حملوهتتلاىل هذ  الظواهرة علوى كول نقطو  ابنتظوام وكأ وا نولر النهوار ينوزع أو يسول  ف

 مصلر للحقيق  الكلني  أق  تصلير.
لضوعها الووذي ما تبتو  يف ظنولن أوووكان امل...والشومك تودور حوولل نفسوها« ْسوتَوَقرِ  هَلواَوالشَّوْمُك َعْورِي ِلمُ »

عوري يف .عالفعوري .يإ ا هك عر .ولكن عر  أخْيا أوا ليسحل مستقرة يف مكاوا.تدور فيه حلل نفسها
ّبوووا ر  -اّلِل    و  الثانيووويفاعووا  واحووود يف الفضووواء الكووولين اهلائوول بسووورع  حسوووبها الفلكيووولن ابيووب عشووور مووويال 

لموه إ  هول ك إليوه   يعلذي سوتنتههذا املستقر ا.إوا عري ملستقر هلا:يقلل -اابْي ّبا و رايوا و صْيها 
 و  يعلم ملعد  سلا ..سبحانه

ائلوو  كتلوو  اهلوأن هووذ  ال.وحووني نتصوولر أن حجووم هووذ  الشوومك يبلوو  حنوول مليوولن ضووع  حلجووم أرضوونا هووذ 
ق عون قولة ذا اللجول ندر  نرفوا مون صوف  القودرة الويت تصور  هو،ندها كوكءتتحر  وعري يف الفضاء،  يسو

 « ..ميِ اَق َكاْلُعْرُجلِن اْلَقدِ عزَِل َحَّتَّ ُ  َمناَواْلَقَمَر َقدَّْران« ..»ذِلَك تَوْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ »:وعن علم
 مث ذخووووذ يف.راتدير بوووديسووو مث ينموووول ليلووو  بعووود ليلووو  حووووَّت.يللووود هوووال .والعبووواق يووورون القمووور يف منازلووووه تلك

بل  مووون ن فيوووه الووووالعرجلن هووول العوووذ  الوووذي يكووول .التنووواقا حوووَّت يعووولق هوووال  مقلسوووا كوووالعرجلن القووودمي
ُجلِن اَق َكووواْلُعرْ َّتَّ عوووَحووو»:النخل .والوووذي يالحوووج القمووور ليلووو  بعووود ليلووو  يووودر  لووول التعبوووْي القووورآين العجيوووه

هوووالل  اليوووه األخوووْيةويف لي.اللهوووالقمر يف لياليوووه األوىل فووو.«اْلَقوووِدميِ »..وخباصووو  لووول ذلوووك اللفوووج « اْلَقوووِدميِ 
وجلم،ويكسووول  ا  سوووهلم و ويف األخوووْية يطلوووع وكأ وووا يغشووو.األوىل يبووودو وكوووأن فيوووه نضوووارة وفتووولة ولكنوووه يف..

ْي املوولحك ذا التعبووهووكووحلب وذبلل.ذبوولل العرجوولن القوودمي  فليسووحل مصوواقف  أن يعووث القوورآن الكوورمي عنووه 
ه والقل.  عميقوو ريو  ملحيوموور ليلو  بعود ليلو  تثووْي يف احلوك مشواعر وخولانر نديوو  يالعجيوه  واحليواة موع الق

ليووود حات موووع االبشوووري الوووذي يعووويا موووع القمووور قورة كاملووو ،  ينجووول مووون شيووورات واسوووتجاابت،ومن سوووب
قمريو  واألكوكال ال املنوازل سولاء كوان يعلوم سور هوذ .املبدع  للجمال وا؟الل املودبرة لاجورام بوذلك النظام

 .والتفكْي روإترة التدبتلف  أو   يعلم.فاملشاهدة وحدها كفيل  بتحريك القله،واستجاك  الشعلر،املخ
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امللحود     عون نظامهواهر الناكووأخْيا يقرر قق  النظام الكلين الذي ُيكم هذ  األجرام اهلائل ،ويرته الظولا
َبغِووك هَلووا أَْن تُووْدرَِ  اْلَقَمووَر،َوَ  »:الوودقي  ..ولكوول « َبُحلنَ ِر،وَُكوول  يف فَولَووك  َيْسووِبُ  النَّهاْيووُل سووااللَّ  َ  الشَّووْمُك يَونوْ

 كلاكوه مسوافاتنجولم والواملسوافات بوني ال.ْنم أو كلكه فلوك،أو مودار،  يتجواوز  يف جراينوه أو قورانه
 والقمر يبعوود.لن األميووافاملسوواف  بووني أرضوونا هووذ  وبووني الشوومك تقوودر بنحوول ياليوو  وتسووعني مليوولان موو.هائل 
كر حووني كووي ا يووذ  وهووذ  املسووافات علووى بعوودها ليسووحل.ألرم بنحوول أربعووني ومووائيت ألوو  موون األميالعوون ا

ع قودر بنحول أربويوهل .ينواتقاس إىل بعد ما بني جمملعتنا الشمسي  وأقرب ْنوم مون ْنولم السوماء األخورى إل
رب ة  )أي إن أقودي  اللاحوسنلات ضلئي .وسرع  الضلء تقدر بست  ومثانني ومائ  أل  من األميال يف الثان

 ْنم إلينا يبعد عنا بنحل مائ  وأربع  مليلن مليلن ميل (.
جووووووولم ارات النوقووووووود قووووووودر اّلِل خوووووووال  هوووووووذا الكووووووولن اهلائووووووول أن تقووووووولم هوووووووذ  املسوووووووافات اهلائلووووووو  بوووووووني مووووووود

ذيت  حوووَّت -دع ووضوووع تصوووميم الكووولن علوووى هوووذا النحووول ليحفظوووه  عرفتوووه مووون التصووواقم والتصووو.والكلاكه
ن ه يف نريقووه،أل،و  يزمحوووالليوول   يسووب  النهووار.لشوومك   ينبغووك هلووا أن توودر  القمرفا -األجوول املعلوولم 

ل  يف فَولَوك  وَُكو»؟وراين  ازمحه يف الدورة اليت عكء ابلليل والنهار   ختتل أبدا فال يسب  أحد ا اهلخر أو ي
 « ..َيْسَبُحلنَ 

 متها   تزيوودمووع ضووخا فهك.ااضووم الفسووي  وحركوو  هووذ  األجوورام يف الفضوواء اهلائوول أكووبه  ركوو  السووفني يف
 على أن تكلن نقطا سا   يف ذلك الفضاء املرهلب.

كه دوارة،والكلا لنجولم الووإن ا نسان ليتضاءل ويتضاءل،وهل ينظر إىل هوذ  املاليوني الويت   هصوى مون ا
امهووووا جسووووي  وأحفمتنايرة يف ذلووووك الفضاء،سووووا   يف ذلووووك ااضم،والفضوووواء موووون حلهلووووا فسووووي  .السوووويارة

 الضخم   ئه  يف ذلك الفضاء الفسي     
 آيات هللا في أسخير البحار والس ن للناس 41الدرس الرابع:

لَن،َوِإْن َنَشوووْأ نُوْغووورِقْوُهْم فَوووال ِموووْن ِمْثلِوووِه موووا يَورَْكبُووو ْقنا هَلُووومْ ِن،َوَخلَ َوآيَووو   هَلُوووْم أانَّ مَحَْلنوووا ُذرِِيوَّوووتَوُهْم يف اْلُفْلوووِك اْلَمْشوووُحل »
َقُذوَن،ِإ َّ َرمْحَ   ِمنَّا َوَمتاعا  إِ َصرِ   « ..ىل ِحني  يَ  هَلُْم َو  ُهْم يُونوْ

ملواء السواب  يف ا املشوحلن إن يف السيا  مناسب  لطيف  بني النجلم والكلاكوه السوا   يف أفالكها،والفلوك
موووووور  ذا وذلووووووك ُيموووووول ذريوووووو  بووووووب آقم  مناسووووووب  يف الشكل،ومناسووووووب  يف احلرك ،ومناسووووووب  يف تسووووووخْي هوووووو

 اّلِل،وحفظه بقدرته يف السماوات واألرم سلاء.
 .للّبم لآلايتقل فتحلا لبل هذ  أقرب إليهم وأيسر تدبرا .وهذ  آي  كتلك يراها العباق و  يتدبرووا

مث جعول اّلِل هلوم .ولعل الفلك املشحلن املذكلر هنا هل فلك نل  أيب البشر الثاين الذي محل فيوه ذريو  آقم
وهي ء وهووي ء محلووتهم قوودرة اّلِل ونلاميسووه الوويت هكووم الكوولن .سووفن الوويت اخوور ّبووم العبووابموون مثلووه هووذ  ال

وتصرفه وععل الفلك يعلم على وجه املاء، كم خلاص الفلوك،وخلاص املواء،وخلاص الوري  أو البخوار،أو 
َنَشووْأ نُوْغوورِقْوُهْم فَووال  َوِإنْ »وكلهووا موون أموور اّلِل وخلقووه وتقوودير ..الطاقوو  املنطلقوو  موون الووذرة،أو غْيهووا موون القلى
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َقووووُذونَ  والسووووفين  يف ااضووووم كالريشوووو  يف مهووووه ..« ِإ َّ َرمْحَوووو   ِمنَّووووا َوَمتاعووووا  ِإىل ِحووووني  .َصوووورِيَ  هَلُووووْم َو  ُهووووْم يُونوْ
وإ  تودركها رمحو  اّلِل فهوك هالكو  هالكو  يف حلظو  مون ليول أو .الري ،مهما يقلحل وضخمحل وأتقن صونعها

ار سووولاء عثوهوووا يف قوووارب ذي كوووراع أو يف عوووابرة ضوووخم  للمحي ،يووودركلن هووولل والوووذين ركبووولا البحووو.وار
وُيسووولن معووو  رمحووو  اّلِل وأووووا وحووودها .البحووور املخيووو  وضوووآل  العصوووم  مووون خطووور  اهلائووول وغضوووبه ا؟بار

العاصوووم بوووني العلاصووو  والتيوووارات يف هوووذا االووو  اهلائووول الوووذي اسوووك يووود الرمحووو  ا هليووو  عنانوووه ا؟وووام ،و  
وذلك حَّت يقضك الكتاب أجله،وُيل امللعد املقودور يف حينوه،وف  موا .د سلاها يف أرم أو  اءاسكه ي

 « ..َوَمتاعا  ِإىل ِحني  »:قدر  احلكيم اابْي
 غفلة الكفار عن آايت ه وج كارهم البكث 48 - 45الدرس اخلاما:

كفووولن عووون يم و  ج قلووولّبوموووع تلوووك اهلايت اللاضوووحات فالعبووواق يف غفلووو ،  تتلجوووه أنظوووارهم،و  تسوووتيق
بَونْيَ أَيْوِديُكْم  اتوَُّقولا موا:َل هَلُمُ َوِإذا ِقيو »:سخريتهم وتكذيبهم،واستعجاهلم ابلعذاب الذي ينذرهم بوه املرسوللن

ِوْم ِإ َّ رَ  آايِت َوما َشْتِيِهْم ِموْن آيَو   ِمونْ .َوما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُوْرمَحُلنَ  أَْنِفُقولا :َوِإذا ِقيوَل هَلُمْ .نيَ  كوانُلا َعْنهوا ُمْعرِِضوّبِِ
ُ،قوووواَل الَّووووِذيَن َكَفووووُروا لِلَّووووِذيَن آَمنُوووولا أَ  ُ أَْنَعَمووووُهف َمووووْن لَووووْل يَ  نُْطعِوووومُ ِ َّووووا َرَزَقُكووووُم اّللَّ ْن أَنْوووووُتْم ِإ َّ يف َضووووالل  إِ شوووواُء اّللَّ

ُتْم صاِقِقنَيف:َويَوُقلُللنَ .ُمِبني    « ..َمَّت هَذا اْلَلْعُد ِإْن ُكنوْ
تثووْي يف  هتا كافيوو  أنوهك بووذا.ك اهلايت بووذاهتا   تثووْي يف قلوولّبم التطلووع والتوودبر واحلساسووي  والتقوولىإن تلوو

شوْي كول صوفح  تل  الوذي هوذا الكتواب املفتو.القله املفتل  هزة ورعشو  وانتفاضو  وأن ختلطوه ّبوذا اللجلق
 إذا رأوهوووا  و .روووووا يولكن هوووي ء املطملسوووني  .مووون صوووفحاته إىل عظمووو  ااوووال ،ولطي  تووودبْي  وتقووودير 

إىل رب هووذا  هم ويوودعلهم  يوو كهم مووع هووذا بووال رسوولل ينووذرهم ويوولجه -لعظوويم رمحتووه  -واّلِل .يتوودبرووا
غضوووووه لجبوووووات المويثْي يف قلووووولّبم احلساسوووووي  وااووووول  والتقووووولى وُيوووووذرهم .الكووووولن وابرئ هوووووذا اللجووووولق

طوووولة موووون خا يف كوووول ا هلووووا يقعوووولا فيهوووووالعووووذاب،وهك حميطوووو  ّبم،موووون بووووني أيووووديهم وموووون خلفهووووم،إ  ينتبهوووول 
 ولكنهم مووع.هوولنيثمووا يتجحوتتولاىل علوويهم اهلايت مضوواف  إىل اهلايت الكلنيوو  الوويت هوي  ّبووم يف .خطلاهتم

َوموووا .نَ ُكوووْم َلَعلَُّكوووْم تُوْرمَحُل َوموووا َخْلفَ  ِديُكمْ اتوَُّقووولا موووا بَووونْيَ أَيْووو:َوِإذا ِقيوووَل هَلُمُ »:هوووذا يظلووولن يف عموووايتهم سووواقرين
 .« .ِضنيَ يِهْم ِمْن آيَ   ِمْن آايِت َرّبِِِْم ِإ َّ كانُلا َعْنها ُمْعرِ َشْتِ 

ُ »:قووواللا سووواخرين متعنتوووني:وإذا قعووولا إىل إنفوووا  كوووكء مووون مووواهلم  نعوووام الفقراء أَنُْطعِوووُم َموووْن لَوووْل َيشووواُء اّللَّ
«  ُتْم ِإ َّ يف َضوووووالل  ُمبِوووووني  ِإْن أَنْوووووو »:..وتطووووواوللا علوووووى مووووون يووووودعلوم إىل الوووووث وا نفوووووا  قوووووائلني« أَْنَعَموووووُهف

فووواّلِل هووول مطعوووم .وتصووولرهم لامووور علوووى هوووذا النحووول اهل  يشوووك بعووودم إقراكهوووم لسووونن اّلِل يف حيووواة العباق
وكل ما يف األرم من أرزا  يناهلا العباق هوك مون خلقوه،فلم حلقولا هوم ألنفسوهم .ا؟ميع،وهل راز  ا؟ميع

ولكن مشووي   اّلِل يف عمووارة هووذ  األرم اقتضووحل أن .أصووال منهووا كووي ا،وما هووم بقوواقرين علووى خلوو  كووكء
تكوولن للنوواس حاجووات   يناللوووا إ  ابلعموول والكوود وفالحوو  هووذ  األرم وصووناع  خاماهتووا ونقوول خْياهتووا 
من مكان إىل مكان،وتوداول هوذ  ااوْيات وموا يقابلهوا مون سولع  أو نقود أو قويم ختتلو  ابخوتال  الزموان 
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فاوت الناس يف امللاهه وا ستعداقات وف  حاجوات ااالفو  الكاملو  يف هوذ  كما اقتضحل أن يت.واملكان
وهوذ  ااالفوو    هتواج إىل امللاهووه وا سوتعداقات املتعلقوو  .وهوذ  ااالفوو  الكاملو  يف هووذ  األرم.األرم

 مع املال واألرزا  وحودها،إ ا هتواج إىل ملاهوه واسوتعداقات أخورى قود هقو  ضورورات أساسوي  االفو  
ا؟وووونك ا نسوووواين يف األرم،بينمووووا يفلهتووووا مجووووع املووووال واألرزا  ويعلزهووووا  ويف خووووالل هووووذا ااضووووم اللاسووووع 
حلاجووات ااالفوو  ومطالبها،وامللاهوووه وا سووتعداقات الالزموو  هلا،وموووا ي تووه علووى هوووذ  وتلووك موون توووداول 

ع املو اب  احللقوات يف خالل هذا ااضم اللاسو.للمنافع واألرزا ،وتصارع وتضارب يف األنصب  واحلظلا .
  يف جيوول واحوود،بل يف أجيووال متعوودقة قريبوو  وبعيدة،ماضووي  وحاضوورة ومسووتقبل  ..يف خووالل هووذا ااضووم 

ولكك   ينتهك هذا التفاوت إىل إفساق احليواة واجملتمع،بينموا هول انكوئ .تتفاوت األرزا  يف أيدي العباق .
يعوا  ا سوالم احلوا ت الفرقيو  الضوروري  خبوروج أصال من حرك  احلياة لتحقي  خالفو  ا نسوان يف األرم،

وّبذا القووودر تصووول  .أصوووحاب الثوووراء عووون قووودر مووون مووواهلم يعووولق علوووى الفقوووراء ويكفووول نعوووامهم وضووورورايهتم
 وجعل يف الزكاة مع  الطهارة..فقد جعله ا سالم زكاة.نفلس كثْية من الفقراء واألغنياء سلاء

 غْي مثال. نش ه علىياء واألغنياء يف جمتمعه الفاضل الذي وأل  ّبا بني الفقر .وجعلها كذلك عباقة
ُ أَ ْل َيشوواءُ أَنُْطعِووُم َمووْن لَوو»:فقللوو  أول ووك انجوولبني عوون إقرا  حكموو  اّلِل يف احليوواة وتطوواوهلم ..« ْنَعَمووُهف اّللَّ

ملبووني احلقيقوك عوون الل ال إ  الضوإن هوو..« ِإْن أَنْووُتْم ِإ َّ يف َضووالل  ُمبِوني  »:علوى الووداعني إىل ا نفوا  بقوولهلم
 نوووولع موووون أجلهوووواالوووويت تت إقرا  نبيعوووو  سوووونن اّلِل،وإقرا  حركوووو  احلياة،وضووووخام  هووووذ  احلرك ،وعظموووو  الغايوووو 

 امللاهه وا ستعداقات،وتتلزع بسببها األملال واألرزا .
 نووولع الوووالزماين املتوا سوووالم يضوووع النظوووام الوووذي يضووومن الفووورص العاقلووو  لكووول فووورق،مث يووودع النشووواط ا نسووو

 ي .مث يعا  اهلتر السي   بلسائله اللاق.للخالف  يف األرم اري جمرا  النظي 
 مشهدان سريمان للصمق والبمث والنميم والمااا 65-49الدرس السادس:

ُتمْ إِ َلْعُد َويَوُقلُللَن َمَّت هَذا الْ »:وأخْيا اكء ككهم يف اللعد،واستهزا هم ابللعيد  «  صاِقِقنَيف ْن ُكنوْ
ل وك.  قوودارعنوود اّللِ  فكوول كووكء. يسووتقدم  سووتعجال البشوور و  يسووتأخر لرجووائهم يف شخْي ووعوود اّلِل  

 يفتضوووع كووول كوووكء  ليووو  الووويتإ ا تقوووع األمووولر يف ملاعيووودها وفووو  حكمووو  اّلِل األز .أمووور مرهووولن بلقتوووه املرسووولم
 در املرسولم يفقونظوام املمكانه،وكل حاقّ يف إابنه،واضك يف تصري  هذا الكلن وما فيه ومن فيه وفو  ال
 ه كيو  يكولن، يورون فيو إمام مبني.أما الرق على هذا السيال املنكر فيجكء يف مشهد من مشاهد القيامو 

مُ ما يَوْنظُُروَن ِإ َّ َصْيَح   واِحَدة  َشُْخُذُهْم َوُهمْ  ..»مَّت يكلن    ِإىل أَْهِلِهوْم َتِطيُعلَن تَوْلِصوَي   وَ َفال َيْسو.لنَ  حَِصِِ
ِّ ِإىل َرّبِِِ .يَوْرِجُعلنَ  َعثَنا ِمْن َمْرقَوِدانف هوذا اي َويْوَلنا  َمْن بوَ :ُللاقا.ْنِسُللنَ ْم يوَ َونُِفَ  يف الُصلِر فَِإذا ُهْم ِمَن اأْلَْجدا

يع  َلَديْنا حُمْضَ ة  فَِإذا هُ  واِحدَ ِإْن كاَنحْل ِإ َّ َصْيَح   .ما َوَعَد الرَّمْحُن َوَصَدَ  اْلُمْرَسُللنَ   « ..ُرونَ ْم مجَِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3625 

ووُتْم صوواِقِقنيَ »:يسووأل املكووذبلن صوويح  .. خانفووا سووريعا اب مشووهدافيكوولن ا؟وول ..« َمووَّت هووَذا اْلَلْعووُد ِإْن ُكنوْ
ووُملنَ وَ ُخووُذُهْم شَْ اِحووَدة  مووا يَوْنظُووُروَن ِإ َّ َصووْيَح   و »:تصووع  كوول حك،وتنتهووك ّبووا احليوواة واألحيوواء َفال .ُهووْم حَِصِِ

 « .. أَْهِلِهْم يَوْرِجُعلنَ َيْسَتِطيُعلَن تَوْلِصَي   َو  ِإىل
فإذا .ا حسوواابسووبلن هلووُيفهووك شخووذهم بغتوو  وهووم يف جووداهلم وخصووامهم يف معوو   احليوواة،  يتلقعلوووا و  

ل ىل أهلوه فيقول يرجع إ و  ميلك أن.  ميلك أن يلصك  ن بعد .كل على حاله اليت هل عليها.هم منتهلن
مووووون  م ينتفضووووولنهووووومنتهووووولن  مث يووووونف  يف الصووووولر فوووووإذا وأيووووون هووووومف إووووووم مثلوووووه يف أمووووواكنهم .هلوووووم كلمووووو  .

لدهشوو  ا تووزول عوونهم مث.«ِدانفَمووْن بَوَعثَنووا ِمووْن َمْرقَوو»:وميضوولن سووراعا،وهم يف قهووا وذعوور يتسوواءللن.القبلر
صووووويح  .ْيةا الصووووويح  األخمث إذ«  هوووووذا موووووا َوَعوووووَد الووووورَّمْحُن َوَصوووووَدَ  اْلُمْرَسوووووُللنَ »:قليال،فيووووودركلن ويعرفووووولن

 ا الشتيحل احلائر املذهلل املسارع يف خطا  املدهلش.فإذا هذ.واحدة
يووع  لَووَديْنا حُمَْضووُرونَ »:يثوولب بصوور ورجووع  مثوول ملوو  اليف سووتعرام اوتنووتظم الصووفل ،ويتهيأ ..« فَووِإذا ُهووْم مجَِ

 :ا؟ميع وإذا القرار العللي يف نبيع  امللق ،ونبيع  احلساب وا؟زاء يعلن على.الصدى
تُ  فَاْليَوْلَم   ُتْظَلمُ » تم ّبوا تلوك تويف هذ  السرع  ااانفو  الويت ..و « َمُللنَ ْم تَوعْ نَوْفك  َكْي ا  َو  ُعَْزْوَن ِإ َّ ما ُكنوْ

 ملبني ااملشاهد الثالي  تناس  يف الرق على أول ك الشاكني املر بني يف يلم اللعد 
نَّوِ  َأْصوحاَب ا؟َْ  ِإنَّ »:ممث يطلي السيا  ملق  احلساب مع امليمنني،ويعجل بعرم ما صاروا إليه من نعوي 

َسوالم  .ْم موا يَدَُّعلنَ هَلُْم ِفيها فاِكَه   َوهلَُ .ُمتَِّكُينَ  راِئكِ ُهْم َوأَْزواُجُهْم يف ِلالل  َعَلى اأْلَ .اْليَوْلَم يف ُكُغل  فاِكُهلنَ 
سوتطاب  مم لفوك لوالل ووإ.تفكهولنم..إوم مشغلللن  وا هوم فيوه مون النعيم،ملتوذون « قَوْل   ِمْن َربِ  َرِحيم  

 يس وحلن نسيمها ..
م موال  حمقو  شواءون وهوهلوم فيهوا فاكهو  وهلوم كول موا ي.وعلى أرائوك متك وني يف راحو  ونعويم هوم وأزواجهم

   ِموْن قَوولْ »:م الكورميه مون رّبويتلقلنو..« َسوالم  »:وهلم فول  اللذائوذ التأهيول والتكورمي.هلم فيها كول موا يودعلن
 « ..َربِ  َرِحيم  

ْليَووْلَم اْمتواُزوا اوَ »:تنكيولهلخورون فوال يطولي السويا  ملقو  حسواّبم،بل يعرضوه ويوثز فيوه التبكيوحل والفأما ا
َوأَِن اْعبُووُدوين .و  ُمبِووني  ْيطاَن ِإنَّووُه َلُكووْم َعوودُ بُووُدوا الشَّووْن   تَوعْ أَ  -اي بَووِب آَقَم  -أََ ْ أَْعَهووْد إِلَووْيُكْم .أَيُوَهووا اْلُمْجرُِموولنَ 
ووووووُتْم لُوووووولَنف هووووووِذِ  َجَهوووووونَُّم الَّوووووولنُوووووولا تَوْعقِ ْم َتكُ أَفَولَ .َوَلَقْد َأَضوووووولَّ ِمووووووْنُكْم ِجووووووِبال  َكثِووووووْيا  .ُمْسووووووَتِقيم  هووووووذا ِصووووووراط   يِت ُكنوْ

ُتْم َتْكُفُرونَ .تُلَعُدونَ   « ..اْصَلْلَها اْليَوْلَم ِ ا ُكنوْ
 أَ َْ »عيوودا عوون املوويمنني  ب انعزلوولا هكووذا.« .نَ ل َواْمتوواُزوا اْليَوووْلَم أَيُوَهووا اْلُمْجرُِموو»:إوووم يتلقوولن التحقووْي وال ذيوول

 « ..ِبني فمُ ْم َعُدو  نَُّه َلكُ أَْن   تَوْعُبُدوا الشَّْيطاَن إِ  -اي َبِب آَقَم  -أَْعَهْد إِلَْيُكْم 
نوووو  مث هووووم ابهووووم موووون ا؟وقوووود أخوووورج الشوووويطان أ.فيووووه موووون التبكيووووحل مووووا فيه..« اي بَووووِب آَقمَ »ونوووودا هم هنووووا 
رضوواي.فلم  إِ  موويق إىل ..واصوول« هووذا ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  ».« .َوأَِن اْعبُووُدوين »م عوودو مبووني.يعبدونووه،وهل هلوو

 «.َنفأَفَوَلْم َتُكلنُلا تَوْعِقُلل »..هذروا عدوكم الذي أضل منكم أجيا  كثْية 
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ووووُتْم يِت نَُّم الَّووووِ  َجَهووووهووووذِ »:ويف وايوووو  هووووذا امللقوووو  العصوووويه املهووووني يعلوووون ا؟ووووزاء األلوووويم،يف هتكووووم وشنيووووه  ُكنوْ
ُتْم َتْكُفُرونَ .تُلَعُدونَ   « اْصَلْلَها اْليَوْلَم ِ ا ُكنوْ

 : ديد عجيهبل يستطرق العرم فإذا مشهد ج.و  يق  املشهد عند هذا امللق  امليذي ويطليه
 « ..ْكِسُبلنَ ا كانُلا يَ ُجُلُهْم  ِ ُد أَرْ اْليَوْلَم َبِْتُم َعلى أَْفلاِهِهْم،َوُتَكلُِِمنا أَْيِديِهْم،َوَتْشهَ »

 ذب بعضووهاوهكووذا حووذل بعضووهم بعضا،وتشووهد علوويهم جلارحهم،وتتفكووك كخصوويتهم مزقووا وآحوواقا يكوو
 وتعلق كل جارح  إىل رّبا مفرقة،ويثلب كل عضل إىل ابرئه مستسلما..بعضا

 إنه مشهد عجيه رهيه تذهل من تصلر  القللب 
 مشاهد ساخر  للك ار يوا القيامة 67 - 66الدرس السابع 

عهوودون موون ا كووانلا يكووذلك انتهووى املشووهد وألسوونتهم معقوولقة وأيووديهم تووتكلم،وأرجلهم تشووهد،على غووْي موو  
 د ..لبالء ما يرياليهم من ولل كاء اّلِل لفعل ّبم غْي ذلك،وألجرى ع.أمرهم وعلى غْي ما كانلا ينتظرون

أَْعيُووِنِهْم  َمْسوونا َعلووىاُء َلطَ شووَولَووْل نَ »:ويعوورم هنووا نوولعني موون هووذا الووبالء لوول كوواء اّلِل ألخووذ ّبمووا موون يشوواء
ووراَط،فََأىنَّ يُوْبِصووُروَن،َوَلْل َنشوواُء َلَمَسووْخناهُ  «   يَوْرِجعُوولنَ وَ َمووا اْسووَتطاُعلا ُمِضووي ا فَ كووانَِتِهْم مَ ْم َعلووى فَاْسووتَوبَوُقلا الصِِ

ء  سووتهزابني واابملكووذ السووخري ...و ووا مشووهدان فيهمووا موون الووبالء قوودر مووا فيهمووا موون السووخري  وا ستهزاء
ُتْم صاِققِ »:ابملستهزئني،الذين كانلا يقلللن  .« .نَيفَمَّت هَذا اْلَلْعُد ِإْن ُكنوْ

لوووووى زامحووووولن عمث هوووووم موووووع هوووووذا العموووووى يسوووووتبقلن الصوووووراط ويت.فهوووووم يف املشوووووهد األول عميوووووان مطملسووووولن
سووني  تنافسووارعلن ميالعبلر،ويتخبطوولن ختووب  العميووان حووني يتسووابقلن  ويتسوواقطلن تسوواق  العميووان حووني 

و  تعلق بعود  اييل   اضكتحاللا اوهم يف املشهد الثاين قد مجدوا فجأة يف مكاوم،واس« فََأىنَّ يُوْبِصُرونَ »
ْي عوه،يف حوال تثودمى واللأن كانلا منذ حلظ  عمياان يستبقلن ويضطربلن  وإوم ليبودون يف املشوهدين كالو

 تهزئلن  وقد كانلا من قبل يستخفلن ابللعيد ويس.السخري  واهلزء
 شيخوخة منكسة للك ار 68الدرس الثامن:

هلهووم اللعوود ليال وأمفأمووا لوول تركوولا يف األرم،وعمووروا نوو.ذلووك كلووه حووني ُيووني امللعوود الووذي يسووتعجللن .
 وهورم،مث إىل  كويخلخ إووم صوائرون إىل.املرسلم بعخ حني فإوم صائرون إىل كر ُيمدون معه التعجيل .

ْرُ  نُوَنكِِْسُه يف اْاَلْ »:خر  ونكس  يف الشعلر والتفكْي  « ..نَ ال يَوْعِقُلل أَفَ . ِ َوَمْن نُوَعمِِ
ى مووا ي اجع،وينسوو ال الشووي بغْي مالحوو  الطفللوو  وبراءهتووا انبلبوو   ومووا يووز .والشوويخلخ  نكسوو  إىل الطفللوو 

،تبسوم ب اللثغ ولكون الطفول حمبول .علم،وتضع  أعصابه،ويضع  فكر ،ويضع  احتماله،حَّت يرتد نفال
مثووووار  رمحوووو ،وهلو والشووووي  جمتوووولى   تقووووال لووووه عثوووورة إ  موووون عطوووو  .لوووولب واللجوووول  عنوووود كوووول محاق لووووه الق

فهووذ   السوونلن  وكلمووا اسووتحم  وقوود قلسووحل لهوور .السووخري  كلمووا بوودت عليووه رايوول الطفللوو  وهوول عجلز
  ..العاقب  كتلك تنتظر املكذبني،الذين   يكرمهم اّلِل اب ميان الراكد الكرمي
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 [83إل   69اآليات :(36]سور  يس ):الوحد  الثالثة

 مأاهر قدر  هللا في خلق المخلوقات وأدبير أمورها

َبغِووك لَووُه ِإْن ُهووَل ِإ َّ ذِْكوور  }  ووْعَر َومووا يَونوْ ي ووا َوُيَِوو َّ اْلَقووْلُل ( لِيُوْنووِذَر َمووْن كوواَن حَ 69ن  ُمبِووني  ) َوقُوووْرآَومووا َعلَّْمنوواُ  الشِِ
لَّْلناهوا هَلُوْم ( َوذَ 71ْم هَلوا مواِلُكلَن )ْنعاموا  فَوُهوِملَوحْل أَيْوِدينا أَ عَ ( أََو َْ يَوَرْوا أانَّ َخَلْقنوا هَلُوْم ِ َّوا 70يَن )َعَلى اْلكاِفرِ 

َووُذوا ِموونْ وَ  (73َمشوواِرُب أَفَووال َيْشووُكُروَن )وَ ( َوهَلُووْم ِفيهووا َمنوواِفُع 72َفِمْنهووا رَُكوولُّبُْم َوِمْنهووا َذُْكلُوولَن )  ُقوِن اّللَِّ اختَّ
زُنْوَك قَووْلهُلُْم ِإانَّ نَوْعلَوُم ( فَوال ُيَْ 75 هَلُوْم ُجْنود  حُمَْضوُروَن )(   َيْسَتِطيُعلَن َنْصَرُهْم َوُهمْ 74آهِلَ   َلَعلَُّهْم يُوْنَصُروَن )

ْنسوواُن أانَّ خَ 76موا ُيِسووُروَن َومووا يُوْعِلنُوولَن ) ( َوَضووَرَب 77م  ُمبِووني  )ا ُهووَل َخِصوويفَوِإذ َلْقنوواُ  ِمووْن نُْطَفوو   ( أََوَ ْ يوَوَر اْ ِ
لِِ ْل ُُيِْييَهوا الَّوِذي أَْنَشوَأها أَوََّل َمورَّة  َوُهوَل ِبُكوقُو (78 )لَنوا َموَثال  َوَنِسوَك َخْلَقوُه قواَل َموْن ُُيْوِك اْلِعظواَم َوِهوَك َرِمويم  

ِذي ( أََولَووْيَك الَّوو80ُدوَن ) ِمْنووُه تُلقِووا  فَووِإذا أَنْوووُتمْ انر ( الَّووِذي َجَعووَل َلُكووْم ِمووَن الشَّووَجِر اأْلَْخَضووِر 79َخْلوو   َعلِوويم  )
وا81ُ  اْلَعلِويُم )َل اْاَوالَّ لى َوُهوَخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم بِقاِقر  َعلى أَْن َحُْلَ  ِمثْوَلُهْم بَ  أَْمورُُ  ِإذا أَراَق َكوْي ا   ( ِإ َّ

 { (83)تُوْرَجُعلَن  لُت ُكلِِ َكْكء  َوإِلَْيهِ اَن الَِّذي بَِيِدِ  َمَلكُ ( َفُسْبح82أَْن يَوُقلَل َلُه ُكْن فَوَيُكلُن )
 ن ي الشمر عن القرآن وإثبات الوحي 70 - 69الدرس ا ول: 

حك ونبيعتوووه ضوووي  الووول ق.يف هوووذا القطووواع األخوووْي مووون السووولرة تسوووتعرم كووول القضوووااي الووويت تعا؟هوووا السووولرة .
يرات قليوو  حلب   ووي مصوو.تسووتعرم يف مقووانع مفصل .والنشوولر .وقضووي  البعووة .وقضووي  األللهيوو  واللحداني 

سووك  قاليوود لكوولن واكلها تتجووه إىل إبووراز يوود القوودرة وهووك تعموول كوول كووكء يف هووذا ا.يف إيقاعووات عميقوو 
ي بِيَووِدِ  َمَلُكوولُت  حاَن الَّووذِ َفُسووبْ »:ةويتمثوول هووذا املعوو  مركووزا يف النهايوو  يف اهليوو  الوويت ختووتم السوولر .األموولر كلها

وهووك خلقووحل .مهلبشوور وذللتهووا ألنعووام للفهووذ  اليوود القليوو  املبتدعوو  خلقووحل ا..« لِِ َكووْكء  َوإِلَْيووِه تُوْرَجعُوولنَ ُكوو
ضوووور شووووجر األخوهووووك جعلووووحل موووون ال.ا نسووووان موووون نطفوووو .وهك هيووووك رموووويم العظووووام كمووووا أنشووووأهتا أول مرة

قولام هوذا  وذلوك.ق .ويف النهاي  هك مالكو  كول كوكء يف هوذا اللجول .وهك أبدعحل السماوات واألرم.انرا
 املقطع األخْي ..

ْعَر » َبِغك َلُه  -َوما َعلَّْمناُ  الشِِ ا َوُيَِو َّ اْلَقوْلُل َعلَوى لِيُوْنوِذَر َموْن كواَن َحي و.آن  ُمِبني  ْكور  َوقُوورْ ِإْن ُهَل ِإ َّ ذِ  -َوما يَونوْ
َعلى ِصووراط  .ُمْرَسووِلنيَ  َلِمووَن الْ ِإنَّووكَ .مِ يووك َواْلُقووْرآِن احلَِْكي»:..ورقت قضووي  الوولحك يف أول السوولرة« اْلكوواِفرِينَ 

يف صوولرهتا هووذ   واهلن عووكء....« غوواِفُللَن  ُهووْم فَوُهوومْ َر آاب ُ لِتُوْنووِذَر قَوْلمووا  مووا أُنْووذِ .ُمْسووَتِقيم  تَوْنزِيووَل اْلَعزِيووِز الرَِّحيمِ 
 نووه ي جوواء بووه  نووه كوواعر ووصوو  القوورآن الووذ - -للوورق علووى مووا كووان يدعيووه بعضووهم موون وصوو  النوول 

قوولل غووْي  - -وأن مووا جوواءهم بووه حمموود .كووعر.وما كووان حفووى علووى كووثاء قووريا أن األموور لوويك كووذلك
ب ا نرفووا موون حوور كووان هووذ  إ ا.ومووا كووانلا موون الغفلوو   يووة   يفرقوولن بووني القوورآن والشووعر.معهوولق يف لغتهم

فيهووا علووى مجووال ن معتموودي.يف أوسوواط ا؟ماهْي - -الدعايوو  الوويت كوونلها علووى الوودين ا؟ديوود وصوواحبه 
 تلجيه.حل هذا الالنس  القرآين امليير،الذي قد اعل ا؟ماهْي ختل  بينه وبني الشعر إذا وجه
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ي ا كوو فموا يعلووم أحود.فلوون يعلم وإذا كووان اّلِل   يعلموه.أنووه علوم الرسوولل الشوعر -سوبحانه  -وهنوا ينفووك اّلِل 
 إ  ما يعلمه اّلِل ..

َبغِووووووك لَووووووهُ وَ »:- -مث ينفووووووك لياقوووووو  الشووووووعر ابلرسوووووولل   موووووونهج النبلة.الشووووووعر فللشووووووعر موووووونهج غووووووْي« مووووووا يَونوْ
هج تبوحل.على علوى مون.والنبلة وحك.وا نفعال يتقله من حوال إىل حوال.وتعبْي عن هذا ا نفعال.انفعال

ألهوووولاء اتقلووووه مووووع يو  يتبوووودل و  .يتبع انموووولس اّلِل الثابووووحل الووووذي ُيكووووم اللجوووولق كلووووه.صووووراط مسووووتقيم
  نفعا ت املتجدقة اليت   تثبحل على حال.الطارئ ،تقله الشعر مع ا

يف  -شوووعر بينموووا ال.ّللِ ايوواة إىل والنبوولة اتصوووال قائووم ابّلِل،وتلووو  مباكوور عووون وحووك اّلِل،وحماولووو  قائموو  لووورق احل
قة  ووودوق ته انووودو أكووولا  إنسووواني  إىل ا؟موووال والكموووال مشووولب  بقصووولر ا نسوووان وتصووولرا -أعلوووى صووولر  

تكولن صوران  هتوب  حوَّت حني يهب  عن صولر  العاليو  فهول انفعوا ت ونوزوات قودفأما .مداركه واستعداقاته
 -لرها  أعلوووى صووويف -هذ  .جسووود،وفلرة حلوووم وقم  فطبيعووو  النبووولة ونبيعووو  الشوووعر رتلفتوووان مووون األسووواس

 وتلك يف صميمها هداي  تتنزل من السماء ...أكلا  تصعد من األرم
وقرآن .توووهكر  سوووه وليفذ .كء واحووودو وووا صوووفتان لشووو...ذكووور وقووورآن .« ِإْن ُهوووَل ِإ َّ ذِْكووور  َوقُووووْرآن  ُمبِوووني  »

 ليويقي وليفو  هل منوزلو .فهل ذكر ّلِل يشتغل به القله،وهل قرآن يتلى ويشوتغل بوه اللسوان. سه تالوته
 « ..ينَ لِيُوْنِذَر َمْن كاَن َحي ا،َوُيَِ َّ اْلَقْلُل َعَلى اْلكاِفرِ  »:حمدوقة

 ة.لإلميان حيا اق القلهفيجعل الكفر مل ،واعل استعد.ر يف مقابل احلياةويضع التعبْي القرآين الكف
يهم ا نوووذار،فأما فيجووودي فووو.لينوووذر مووون بوووه حياة - -ويبوووني وليفووو  هوووذا القووورآن  نوووه نوووزل علوووى الرسووولل 

  سووووووتحقا االكووووووافرون فهووووووم موووووولتى   يسوووووومعلن النووووووذير وليفوووووو  القوووووورآن ابلقيوووووواس إلوووووويهم هووووووك تسووووووجيل 
 معوووذرة  ال حجووو  و   يعوووذب أحووودا حوووَّت تبلغوووه الرسوووال  مث يكفووور عووون بينووو  ويهلوووك بوووللعوووذاب،فإن اّلِل 

فهوووول  يسووووتجيه وفريوووو   .فري  يسووووتجيه فهوووول حك:وهكووووذا يعلووووم النوووواس أوووووم إزاء هووووذا القوووورآن فريقووووان
 ميحل.ويعلم هذا الفري  أن قد ح  عليه القلل،وح  عليه العذاب 

 في ا نماا ودالاها عل  الوحدانية مأاهر القدر  الربانية 76 - 71الدرس الثاني:

 لقوولم،ومن نعوومشوواهدات انووار موون مإواملقطووع الثوواين يف هووذا القطوواع يعوورم قضووي  األللهيوو  واللحدانيوو ،يف  
َذلَّْلناهوا اِلُكلَنف وَ نا أَْنعاموا  فَوُهوْم هَلوا موَلحْل أَْيِديا َعمِ أََوَ ْ يَوَرْوا أانَّ َخَلْقنا هَلُْم ِ َّ »:البارئ عليهم،وهم   يشكرون
َوُذوا ِمويَ ِرُب أَفَوال  َوَمشواَوهَلُْم ِفيهوا َمنواِفعُ .هَلُْم َفِمْنها رَُكلُّبُْم َوِمْنها َذُْكُللنَ  ْن ُقوِن اّللَِّ آهِلَو   َلَعلَُّهوْم ْشوُكُروَنف َواختَّ

« ا ُيِسوُروَن َوموا يُوْعِلنُولنَ هُلُْم ِإانَّ نَوْعلَوُم موَك قَوولْ زُنْوُيَْ َفال .نَ   َيْسوَتِطيُعلَن َنْصوَرُهْم َوُهوْم هَلُوْم ُجْنود  حُمَْضوُرو .يُوْنَصُرونَ 
.. 

أو  أو   يرواف فآي  اّلِل هنا مشهلقة منظلرة بني أيديهم،ليسحل غائب  و  بعيدة،و  غامض  هتواج إىل تودبر
ا ويشووربلن وذللهووا هلووم يركبلوووا وذكلوولن منهوو.إوووا هووذ  األنعووام الوويت خلقهووا اّلِل هلووم وملكهووم إايها.تفكووْي .

وكوول ذلوك موون قودرة اّلِل وتودبْي  وموون إيداعوه مووا أوقع مون ااصووائا يف .ألباووا،وينتفعلن ّبوا منووافع كوَّت .
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وجعلها مذللو  انفعو  ملبيو  لشوَّت .الناس ويف األنعام،فجعلهم قاقرين على تذليلها واستخدامها وا نتفاع ّبا
وما ميلكولن أن حلقولا ذاباب ولول اجتمعولا .ي اوما ميلك الناس أن يصنعلا من ذلك كله ك.حاجات ا نسان

 له.
 « ..ُروَنفكُ أََفال َيشْ »..وما ميلكلن أن يذلللا ذابب    يركه اّلِل يف خصائصها أن تكلن ذلل  هلم  

نووه أنووه ُيووك لتوول  فإ.لكرمياوحووني ينظوور ا نسووان إىل األموور ّبووذ  العووني ويف هووذا الضوولء الووذي يشوويعه القوورآن 
ذكل قطعو   قاب ،أو وتصب  كل مرة يركه فيها.فيخ يتمثل يف كل ككء حلله.عم اّللِ مغملر بفيخ من ن

ل  أو صوكوعر أو  أو يلوبك يولاب مون.من حلم،أو يشرب جرع  من لو ،أو يتنواول قطعو  مون  ون أو جو 
مووا  رق هووذا يف كوولويط.عمتووهملسوو  وجدانيوو  تشووعر قلبووه بلجوولق ااووال  ورمحتووه ون.إىل آخوور  إىل آخوور  ..وبوور .

اتوه كلهوا تعولق حيو .اوك يود  مون أكوياء حللوه،وكل موا يسوتخدمه مون حوك أو جامود يف هوذا الكولن الكبْي
 تسبيحا ّلِل ومحدا وعباقة آانء الليل وأنرا  النهار ..

َو»:وفيهم من اختوذ موع هوذا كلوه آهلو  مون قون اّللِ .ولكن الناس   يشكرون   آهِلَو   َلَعلَُّهومْ ْن ُقوِن اّللَِّ ُذوا ِموَواختَّ
را هلهلو  أصوناما وأوتان،أو كوجملاضوك كانوحل ااويف :«نَ   َيْسَتِطيُعلَن َنْصَرُهْم َوُهوْم هَلُوْم ُجْنود  حُمَْضوُرو .يُوْنَصُرونَ 

ون لووذين   يعبوودولكوون ا.مواللينيوو  مووا تووزال حووَّت اليوولم يف بعووخ بقوواع األر .أو ْنلمووا،أو مالئكوو  أو جنووا .
عتموواقهم اّلِل ويف ا   غووْي قوولةكووركهم اليوولم يف ا ميووان بقوولى زائفوووقوود يتمثوول .هووذ  اهلهلوو    حلصوولا للتلحيد

 والشر  أللان،ختتل  ابختال  الزمان واملكان..على أسناق أخرى غْي اّللِ 
لوك اهلهلو  ملن  ماي  تلذين يقل ابينما كانلا هم .ولقد كانلا يتخذون تلك اهلهل  يبتغلن أن يناللا ّبا النصر

ْنووود  جُ ُهوووْم هَلُوووْم وَ »:رهتايبها بسووولء،فكانلا هوووم جنلقهوووا ومحاهتوووا املعووودين لنصوووأن يعتووودي عليهوووا معتووود أو يصووو
 ترتووو  عووون هوووذا اليووولم   غوووْي أن غالبيووو  النووواس...وكوووان هوووذا غايووو  يف سوووخ  التصووولر والتفكْي« حُمَْضوووُرونَ 

بووواق تلوووك عثوووْيا عووون فالذين ييهلووولن الطغووواة وا؟بوووارين اليووولم،  يبعووودون ك.السوووخ  إ  مووون حيوووة الشوووكل
م يف اللقووحل هوومث .اوموهم الووذين يوودفعلن عوونهم وُيموولن نغيوو.فهووم جنوود حمضوورون للطغوواة.صوونام واألوتناأل

دة التلحيووود ربحل عقيووووحيثما اضوووط.ذاتوووه حووورون للطغيوووان راكعوووني  إن اللينيووو  هوووك اللينيووو  يف كوووَّت صووولرها
لتلحيوووود اب ي  إ ااووووالا أي اضووووطراب جوووواءت اللينيوووو ،وكان الشوووور ،وكانحل ا؟اهليوووو   و  عصووووم  للبشوووور 

ق  ويفر .ا عتمووواقلتلجوووه و ابويفرق  وحووود  .ويفرق  وحووود  ابلعبووواقة.ااوووالا الوووذي يفووورق اّلِل وحووود  ابألللهيووو 
 وحد  ابلطاع  والتعظيم.

وهوول يلاجووه أول ووك الووذين  - -طوواب للرسوولل اا«.لنَ ِإانَّ نَوْعلَووُم مووا ُيِسووُروَن َومووا يُوْعِلنُوو.فَووال َُيْزُنْووَك قَوووْلهُلُمْ »
كشوولفلن لعلووم مفهم .يووتهمليطم ن اب  موون انح.والووذين   يشووكرون و  يووذكرون.قون اّلِل آهل اختووذوا موون 

ّلِل وا.رة القوواقرةل  للقوودوأموورهم مكشوو.وكوول مووا يدبرونووه ومووا ميلكلنووه هووحل عينووه.فال علووى الرسوولل منهم.اّللِ 
 من ورائهم حمي  ..
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سورون ي يعلوم موا م أن اّللِ وهل يعلو.اّللِ  وما عاق هلم من خطر ُيسه ميمن يعتمد على.ولقد هان أمرهم ّبذا
 وأوم يف قبضته وهحل عينه وهم   يشعرون  .وما يعلنلن

 أدلة عل  البمث من حيا  ا نسان والنبات 82 - 77الدرس الثالث:

ُ  ِموووْن انَّ َخَلْقنووواْنسوواُن أَ يوَوووَر اْ ِ  أََو َْ  »:واملقطووع الثالوووة يف هووذا القطووواع األخووْي يتنووواول قضووي  البعوووة والنشوولر
ُُيِْييَها الَّوِذي :ف ُقلْ  اْلِعظاَم َوِهَك َرِميم  َمْن ُُيْكِ :لَ قا.َقهُ َوَضَرَب لَنا َمَثال  َوَنِسَك َخلْ .نُْطَف   فَِإذا ُهَل َخِصيم  ُمِبني  

وووووَجرِ ِموووووَلُكوووووْم  الَّوووووِذي َجَعووووولَ .أَْنَشوووووَأها أَوََّل َمووووورَّة  َوُهوووووَل ِبُكووووولِِ َخْلووووو   َعِليم   أَنْووووووُتْم ِمْنوووووُه   انرا  فَوووووِإذا اأْلَْخَضووووورِ َن الشَّ
ُ  اْلَعِليمُ ثْوَلُهْمف بَلووى َوُهووَل اْاَووَحْلُووَ  ِموو لووى أَنْ أََولَْيَك الَّووِذي َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرَم بِقوواِقر  عَ .تُلقِووُدونَ  ووا .الَّ ِإ َّ

 « ..فَوَيُكلنُ .ُكنْ :أَْمرُُ  ِإذا أَراَق َكْي ا  أَْن يَوُقلَل َلهُ 
ه  وا شوأته وصوْيورتيصولر ن وهذا اللاقوع.ع  لاجه  ا نسان بلاقعه هل ذاته يف خاص  نفسهويبدأ هذا املقط

ا للعوود خوذ منوه مصوداقه،و  يتمث   ينتبوه إىل ق لتو.يورا  واقعوا يف حياته،ويشوهد  بعينوه وحسوه مكوررا معوواقا
 اّلِل ببعثه ونشلر  بعد ملته وقيلر  ..

ْنساُن أانَّ َخلَ » ن يف أووا ا النطفو  الويت   يشوك ا نسوا..فمو« ِبني  ِصيم  مُ خَ ْقناُ  ِمْن نُْطَف   فَِإذا ُهَل أََو َْ يَوَر اْ ِ
خليووو  .اي .لووول  ااوووالأصوووله القريوووهف إووووا نقطووو  مووون مووواء مهوووني،  قووولام و  قيمووو   نقطووو  مووون مووواء هووولي أ

مه ويطلووه حاصووبووه و مث تصووْي هووذا ا نسووان الووذي اوواقل ر .واحوودة موون هووذ  األلوول  هووك الوويت تصووْي جنينووا
لنقلوو  ومووا أبعوود ا.نيصوويم املبمنووه الثهووان والوودليل  والقوودرة ااالقوو  هووك الوويت ععوول موون هووذ  النطفوو  ذلووك اا
 والديلرف عد البلىبني املنشأ واملصْي  أفهذ  القدرة يستعظم ا نسان عليها أن تعيد  وتنشر  ب

ها أَوََّل َمورَّة  َوُهوَل ِييَها الَِّذي أَْنَشأَ ُيُْ :ُقلْ .ِميم  َوِهَك رَ  ِك اْلِعظامَ َمْن ُيُْ :قالَ  -َوَنِسَك َخْلَقُه  -َوَضَرَب لَنا َمَثال  »
د النطفو  حيليو  ظلر  وهل تزيقريه املن..اي للبسان   واي ملنط  الفطرة  ومنط  اللاقع ال« ِبُكلِِ َخْل   َعِليم  

يسوحل هوذ  هوك لأو  انففو  كوان ا نسوأو قدرة أو قيم  على العظم الرميم املفتلتف أو لويك مون تلوك النط
ُيوولل العظووم  ر علووى أنالنشووأة األوىلف أو لوويك الووذي حوولل تلووك النطفوو  إنسوواان،وجعله خصوويما مبينووا بقوواق

 الرميم رللقا حيا جديداف
َشووَأها أَوََّل الَّوِذي أَنْ  ِييَهواُيُْ :ُقلْ »فما ابل ا؟ودل الطليولف  .إن األمور أيسور وألهور مون أن يودور حللوه سويال

 أيووديهم وهووحل نيبوووصوونعها فيمووا ااالق ، ..مث يزيوودهم إيضوواحا لطبيعوو  القوودرة« َوُهووَل ِبُكوولِِ َخْلوو   َعلِوويم  .رَّة  مَ 
 «.ْنُه تُلِقُدونَ ا أَنْوُتْم مِ ا  فَِإذالَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشََّجِر اأْلَْخَضِر انر »:أعينهم  ا ميلكلن

عجيبوو  أن هووذا .العجيبوو   العجيبوو  الوويت ميوورون عليهووا غافلني واملشوواهدة األوليوو  السوواذج  تقنووع بصوود  هووذ 
بعووووود اللدونووووو  .الشوووووجر األخضووووور الوووووراين ابملاء،ُيتوووووك بعضوووووه بوووووبعخ فيللووووود انرا مث يصوووووْي هووووول وقووووولق النار

وا خضرار ..واملعرف  العلمي  العميق  لطبيع  احلرارة اليت حتزووا الشوجر األخضور مون الطاقو  الشمسوي  الويت 
ّبووا وهوول راين ابملوواء انضوور اباضوورة والوويت تللوود النووار عنوود ا حتكا ،كمووا تللوود النووار عنوود  ميتصووها،وُيتفج

وااال  هووول الوووذي أوقع الشوووجر .هوووذ  املعرفووو  العلميووو  تزيووود العجيبووو  بوووروزا يف احلوووك ووضووولحا.ا حووو ا  .
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لحوو  و  غْي أننووا   نوورى األكووياء ّبووذ  العووني املفت.والووذي أعطووى كوول كووكء خلقووه مث هوودى.خصائصووه هذ 
 نتدبرها بذلك احلك اللاعك.

باحووووحل لنووووا لقللبنووووا  ولوووول فتحنووووا هلووووا.و  توووودلنا علووووى مبوووودع اللجلق.فووووال تكشوووو  لنووووا عوووون أسوووورارها املعجبوووو 
  سرارها،ولعشنا معها يف عباقة قائم  وتسبي  

لَووَ  ي خَ ْيَك الَّووذِ أََولَوو »:مث يسووتطرق يف عوورم ق ئوول القوودرة وتبسووي  قضووي  االوو  وا عوواقة للبشوور أمجعووني 
ُ  الْ ُهَل ااَْ السَّماواِت َواأْلَْرَم بِقاِقر  َعلى أَْن َحُْلَ  ِمثْوَلُهْمف بَلى وَ   « ..َعِليمُ الَّ

األجنواس  ا ماليونيهذ  األرم اليت نعويا عليهوا ويشواركن.والسماوات واألرم خل  عجيه هائل ققي  .
ل لم إ  القليوووحوووَّت اليووو هوووا،و  نعلوووم عنهووواواألنووولاع،مث   نبلووو  حنووون كوووي ا مووون حجمهوووا،و  كوووي ا مووون حقيقت

وهوذ  .ارهتوا .لئها وحر ..هذ  األرم كلها  بع صغْي من تلابع الشمك اليت تعيا أرضنا الصغْية على ضو
 الكولن القريبو   ويف   قنيواانالشمك واحدة من مائو  مليولن يف اجملورة اللاحودة الويت تتبعهوا مشسونا،واليت تيلو

هم جموورة  نووالْي  ائوو  مليوولنعوود الفلكيوولن حووَّت اليوولم منهووا م.كوودنياان القريب أو قنييووات  .جموورات أخوورى كثووْية
ة التاليو  هلوا حنول نياان واجملور قتنا أو وبني جمر .وهم يف انتظار املزيد كلما أمكن تكبْي املنالْي واملراصد.اندوقة

ميووال ( األلن موون مخسووني وسووبع مائوو  ألوو  سوون  ضوولئي  )السوون  الضوولئي  تقوودر بسووت  وعشوورين مليوولن مليوو
لووذي اا؟ووزء  وهذا هوول.وهنووا  كتوول ضووخم  موون السوودم الوويت يظوون أنووه موون نثارهووا كانووحل تلووك الشووملس..

فلوووك عوووري  كل منهوووال.يووودخل يف قائووورة معارفنوووا الصوووغْية انووودوقة  تلوووك الشوووملس الووويت   ُيصووويها العووود
ققوو  ويف  دور يفتوووكلهووا عووري و .وملعظمها تلابووع ذات موودارات حلهلووا كموودار األرم حوولل الشوومك ..فيووه

لسووا   يف هلائلوو  اوإ  هطووم الكوولن املنظوولر واصووطدمحل هووذ  الكتوول ا.  تتلقوو  حلظوو  و  تضووطرب.قأب
 الفضاء اللسيع ..

  و اول تصولير    حنو.ْيةهذا الفضواء الوذي تسوب  فيوه تلوك املاليوني الويت   ُيصويها العود،كأوا ذرات صوغ
ووووماواِت وَ أََولَووووْيكَ »فووووذلك كووووكء يوووودير الوووور وس  .تصوووولر  . لووووى أَْن َحْلُووووَ  بِقوووواِقر  عَ  اأْلَْرمَ  الَّووووِذي َخلَووووَ  السَّ
 وأين الناس من ذلك اال  اهلائل العجيهف«.ِمثْوَلُهْمف

ُ  اْلَعلِووويمُ » فووو  و  ْي وووا بوووال كلغذلوووك وحلووو  و حلووو  هوووذا  -سوووبحانه  -..ولكووون اّلِل « بَلوووى   َوُهوووَل اْاَوووالَّ
وووووووا أَْمووووووورُُ  ِإذ»:لكبوووووووْي وخلووووووو  الصوووووووغْيو  حتلووووووو  ابلقيووووووواس إليوووووووه خلووووووو  ا.جهووووووود  يَوُقووووووولَل َكوووووووْي ا  أَنْ  ا أَراقَ ِإ َّ

 «.فَوَيُكلنُ .ُكنْ :َلهُ 
فيكوولن  ..كوون .موو  .هووذا وذلووك سوولاء أمووام الكل.ويكلن بعلضوو  أو  ل .يكوولن هووذا الشووكء  وواء أو أرضووا

د  وحوووء كوووا  فتلجوووه ا راقة الووو  الشوووك.وليك هنالوووك قريوووه و  بعيووود ..لووويك هنوووا  صوووعه و  سوووهل
 دوق.شري انإ ا يقرب اّلِل للبشر األملر ليدركلها  قياسهم الب.للجلق  كائنا ما يكلن
 أسبيح هللا المالك للملك 83الدرس الرابع:
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  اللجووولق وخوووال القووو  بووونيا يقاع املصووولر حلقيقووو  الع.وعنووود هوووذا املقطوووع اوووكء ا يقووواع األخوووْي يف السووولرة
 « ..نَ ْرَجُعل َوإِلَْيِه توُ . َمَلُكلُت ُكلِِ َكْكء  َفُسْبحاَن الَِّذي بَِيِد ِ »:اللجلق

كووكء يف  طلقوو  لكوولعالقوو  امللكيوو  امل.ولفظوو  ملكوولت بصووياغتها هووذ  تضووخم وتعظووم حقيقوو  هووذ  العالق 
  ..ع واملصْياللجلق.والسيطرة القابض  على كل ككء من هذا اململل .مث إن إليه وحد  املرج

قوووووو    ّبووووووذ  احلقيا املتعلقووووووا؟للوووووو  اهلائل ،وللسوووووولرة كلها،ومللضوووووولعاهتإنووووووه ا يقوووووواع ااتووووووامك املناسووووووه هلووووووذ  
 الكبْية،اليت يندرج فيها كل تفصيل ..
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اف ات37)  مكي ة وآياأها ثناان وثمانون ومائة ( سور  الص 

 أهم مو وعات السور  

ر ،متنلعوو  الصوول وامللاق  شوواهدقصووْية الفلاصل،سووريع  ا يقوواع،كثْية امل -كسووابقتها   -هووذ  السوولرة املكيوو  
 والظالل،عميق  املييرات،وبعضها عني  اللقع،عني  التأيْي.

 كوول يفائه الشوور  بنوواء العقيوودة يف النفلس،وختليصووها موون كوول  -كسووائر السوولر املكيوو    -وهووك تسووتهد  
ي و   البنوحل سوائدة يفتعا  صلرة معينو  مون صولر الشور  الويت كا -بصف  خاص   -ولكنها .صلر  وأككاله
 العربي  األوىل.

 لويت كانوحللصولرة اتلوك هوك ا.وتق  أمام هذ  الصلرة نليال وتكش  عن زيفها وبطالووا بلسوائل كوَّت .
رق يف تلووك وتسووتط.؟نوبووني ا -سووبحانه  -جاهليوو  العوورب تستسوويغها،وهك تووزعم أن هنووا  قرابوو  بووني اّلِل 

،وأوون ملالئكو  إانّا توزعم أن مث.ولودت املالئكو وا؟ن   -تعاىل  -األسطلرة فتزعم أنه من التزاوج بني اّلِل 
ونظرا ألوووا .وسووخفها بنووات اّلِل  هووذ  األسووطلرة تتعوورم حلملوو  قليوو  يف هووذ  السوولرة تكشوو  عوون هتافتهووا
ِت اَوالصَّوووووافَّ »:ملالئكووووو هووووك امللضووووولع البووووارز الوووووذي تعا؟ووووه السووووولرة،فإوا تبووووودأ اب كووووارة إىل نلائووووو  موووون ا

ضووهم للوورجم ابلشووهه املرقة،وتعر  الشوويانني ويتللهووا حوودية عوون..« فَالتَّالِيوواِت ذِْكوورا  .را  فَالزَّاِجراِت َزجْ .َصووف ا
ا؟اهليو   م هلوم أسوانْيحيوة توزع و  يتسومعلا ملوا يودور فيوه ولول كوانلا.الثاقب  كك   يقربلا مون املوا األعلوى

وس نم  وووا كوور  لن يف جهوومووا نوولرقوا هووذ  املطووارقة  كووذلك يشووبه مثووار كووجرة الزقوولم الوويت يعووذب ّبووا الظووامل
ك األسوووووطلرة ة علوووووى تلوووووالشووووويانني يف معووووورم التقبوووووي  والتفظيوووووع  ويف وايووووو  السووووولرة شيت احلملووووو  املباكووووور 

ُوووْم ِمووونْ ِئَكوووَ  ِإانت  َوُهوووْم كووواهِ ْقنَوووا اْلَمالْم َخلَ فَاْسوووتَوْفِتِهْم أَِلَربِِوووَك اْلَبنووواُت َوهَلُوووُم اْلبَونُووولَنف أَ »:املتهافتووو   ُدوَنف َأ  ِإوَّ
ُووووْم َلكاِذبُلنَ :ِإْفِكِهووووْم لَيَوُقلُللنَ  ُ َوِإوَّ َهُْكُموووولَنف أَفَووووال  َبنِوووونَيف مووووا َلُكووووْم َكْيوووو َ اِت َعلَووووى الْ اْلَبنوووو َأْصووووطََفى.َولَووووَد اّللَّ

ُتْم كُ َتذَكَُّروَنف أَْم َلُكْم ُسْلطان  ُمِبني ف فَْأتُلا ِبِكتاِبُكْم ِإْن   َنُه َوَبنْيَ َوجَ .اِقِقنيَ صنوْ ْ؟ِنَِّ  َنَسبا  َوَلَقْد َعِلَموحِل  اَعُللا بَويوْ
ُْم َلُمْحَضُروَن .  « ..ُسْبحاَن اّللَِّ َعمَّا َيِصُفلَن .اْ؟ِنَُّ  ِإوَّ

يودة األخورى انوه العقوإىل جانه عالج هذ  الصولرة اااصو  مون صولر الشور  ا؟اهليو  تتنواول السولرة جل 
د  َرُب السَّوماواِت ُكوْم َللاِحو ِإهلَ ِإنَّ »:ل  ابلكولن املشوهلقفتثبحل فكرة التلحيد مستذ.اليت تتناوهلا السلر املكي 

نَوُهمووا َوَرُب اْلَمشوووارِ ِ  ني يف ينوووااي عوووذاب املعووذب السووبه يف وتوونا علوووى أن الشوور  هووول..« َواأْلَْرِم َومووا بَويوْ
ُْم يَوْلَم ِوذ  يف اْلَعوذاِب ُمْشوَ ُِكل »:مشهد مون مشواهد القيامو  ْم كوانُلا ِإذا ِإوَُّ .َعوُل اِبْلُمْجورِِمنيَ فْ  َكوذِلَك نوَ ِإانَّ .نَ فَوِإوَّ

ُ َيْسووووَتْكِثُوَن َويَوُقللُوووولنَ :ِقيووووَل هَلُوووومْ  ف بَوووورُِكلا آهلَِ  لَتوووواأَِإانَّ :  إِلووووَه ِإ َّ اّللَّ ْل جوووواَء اِبحْلَوووو ِِ َوَصوووودََّ  ِتنووووا ِلشوووواِعر  جَمْنُوووولن 
ُتْم توَ مِإ َّ  ُعَْزْونَ َوما .ِإنَُّكْم َلذائُِقلا اْلَعذاِب اأْلَلِيمِ .اْلُمْرَسِلنيَ   « ..ْعَمُللنَ ا ُكنوْ

أَِإذا ِمْتنوا وَُكنَّوا تُورااب  َوِعظاموا  .ِإْن هوذا ِإ َّ ِسوْحر  ُمبِوني  :َوقواُللا».كذلك تتنواول قضوي  البعوة واحلسواب وا؟وزاء
ُعليُوولَنف أََوآابُ اَن اأْلَوَّلُوولَنف قُووْل نَوَعووْم َوأَنْوووُتْم قاِخووُرونَ  مث تعوورم ّبووذ  املناسووب  مشووهدا مطوول  فريوودا ..« أَِإانَّ َلَمبوْ
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موون مشوواهد القياموو  احلافلوو  ابملنووالر واحلركووات وا نفعووا ت واملفاج ووات  وتعوورم لقضووي  الوولحك والرسووال  
ف»:الذي ورق من قلهلم  :والرق عليهم« أَِإانَّ لَتارُِكلا آهِلَِتنا ِلشاِعر  جَمُْنلن 

 « ..َسِلنيَ َبْل جاَء اِبحلَْ ِِ َوَصدََّ  اْلُمرْ »
ى وملسوووووووووو.نل  وإبووووووووووراهيم وبنيه:تعرم سلسوووووووووول  موووووووووون قصووووووووووا الرسوووووووووول.و ناسووووووووووب  ضووووووووووالهلم وتكووووووووووذيبهم

اب ني ابلعوووووووذتتكشووووووو  فيهوووووووا رمحووووووو  اّلِل ونصووووووور  لرسوووووووله وأخوووووووذ  للمكوووووووذب.ويلنك.وإلياس.وللط.وهارون
َلُهْم َأْكثَوُر اأْلَوَِّلنيَ »:والتنكيل ِإ َّ .َن عاِقبَوُ  اْلُمْنوَذرِينَ فَاْنظُْر َكْيوَ  كوا.رِينَ ْنوذِ يِهْم مُ فِوَسوْلنا َوَلَقوْد أَرْ .َوَلَقْد َضلَّ قَوبوْ

 « ..ِعباَق اّللَِّ اْلُمْخَلِصنيَ 
ا الطاعووو  توووثز فيهوووقصووو  الوووذب  والفوووداء و .وتوووثز يف هوووذا القصوووا قصووو  إبوووراهيم خاصووو  موووع ابنوووه إ اعيل

ا الوووذي  ميوووان ااوووالا إ  اغهووووا ستسوووالم ّلِل يف أروع صووولرها وأعمقهوووا وأرفعهوووا وتبلووو  الوووذروة الووويت   يبل
 يرفع النفلس إىل ذلك األف  السام  اللضكء.

 :يف واملييرات امللحي  اليت تصاحه عرم ملضلعات السلر وقضاايها،تتمثل بشكل واض 
ْيطان  ُكولِِ َكوَوِحْفظوا  ِموْن  .ِكهِ َن   اْلَكلا يا ِبزِيِإانَّ َزيوَّنَّا السَّماَء الُدنْ »:مشهد السماء وكلاكبها وكهبها ورجلمها

 َمووْن َخِطووَ  ِإ َّ .هَلُووْم َعووذاب  واِصووه  وَ ه  ُقُحوولرا  لِِ جانِوو  َيسَّوومَُّعلَن ِإىَل اْلَمووإَلِ اأْلَْعلووى َويُوْقووَذُفلَن ِمووْن ُكوو.مووارِق  
 « ..ااَْْطَفَ  فَأَتْوبَوَعُه ِكهاب  تِقه  

 ذ  السولرةهوهليهوا  واملشواهد الويت.القلي ويف مشاهد القيامو  وملاقفهوا املثْية،ومفاجآهتوا الفريودة،وانفعا هتا 
 ذات نابع فريد حقا سنلمسه عند استعراضه تفصيال يف مكانه من السلرة.

ع م،وترتفالعليهمووا الِسوو -وخباصوو  يف قصوو  إبووراهيم وولوود  الووذبي  إ اعيوول .ويف القصووا وملاقفووه وإُياءاته
 عنيفا. املييرات امللحي  هنا إىل الذروة اليت هتز القللب هزا عميقا

 دها وملاقفهوواا ومشوواهذلووك إىل ا يقوواع امللسوويقك يف السوولرة وهوول ذو نووابع  يووز يتفوو  مووع صوولرها ولالهلوو
 وإُياءاهتا املتالحق  العميق .

 :واري سيا  السلرة يف عرم ملضلعاهتا يف يالي  أكلاط رئيسي 
فالزاجرات .فاصوافات صووال:الشوط اةول يتضلن افتتاف السورة ابلقسنيم بتلنيك الطوائنيف منين اةمئكنية
 سوووأل  الشوووياننيعووكء م مث.زجرا.فالتاليووات ذكووورا علووى وحدانيووو  اّلِل رب املشوووار ،مزين السووماء ابلكلاكوووه

أم تلووووووك « قووووووا  ُد َخلْ أَُهووووووْم َأَكوووووو»:يتللها سوووووويال هلووووووم.وتسوووووومعهم للمووووووا األعلووووووى ورمجهووووووم ابلشووووووهه الثاقبوووووو 
 انلا يقلللنووهكووسووفيه مووا  لتلصوول موون هووذا إىل تاملالئكوو  والسووماء والكلاكووه والشوويانني والشووههف ل:ااالئ 

لل للبعووة شووهد املطووومن مث يعوورم ذلووك امل.عوون البعة،وإيبووات مووا كووانلا يسووتبعدونه ويسووتهزئلن بلقلعووه
 واحلساب والنعيم والعذاب.وهل مشهد فريد ..
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هم مون ر نوذر فكوان أكثوءهتم ال،الوذين جواوالشوط الثاين يبنيدأ أبن هنيؤالب الضنيالني هلنيم  ظنيائر يف السنيابقني
لط ويولنك إليواس ولوو الضالني.ويستطرق يف قصا أول ك املنوذرين مون قولم نول  وإبوراهيم وملسوى وهوارون 

 وكي  كانحل عاقب  املنذرين وعاقب  امليمنني.
رر كوذلك وعود ويق.ئكو أسوطلرة ا؟ون واملال:والشوط الثالث يتحدل عن تلك اةالطورة اليت مر ذ رها

ُوووُمْرَسووولِ َقوووْد َسوووبَوَقحْل َكِلَمُتنوووا لِِعبووواِقاَن الْ َولَ »:اّلِل لرسوووله ابلظفووور والغلبووو  ِإنَّ ُجْنوووَدان هَلُوووُم وَ ْم هَلُوووُم اْلَمْنُصووولُروَن نَي ِإوَّ
ُسوْبحاَن َربِِوَك »:ا  بربلبيتهله وا ع  ..وينتهك خبتام السلرة بتنزيه اّلِل سبحانه والتسليم على رس« اْلغالُِبلنَ 

ووووا َيِصُفلنَ  لوووويت تتناوهلووووا اوهووووك القضووووااي ..« ْلعوووواَلِمنيَ  َربِِ اُد ّللَِّ َواحْلَمْ .َسووووالم  َعلَووووى اْلُمْرَسووووِلنيَ وَ .َربِِ اْلعِووووزَِّة َعمَّ
 السلرة يف الصميم ..

 [68إل   1اآليات :(37]سور  الصافات )الوحد  ا ول  :

 القسم ببمي مخلوقات هللا أمال  لبيان أهمياها وعأماها

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َرُب السَّووماواِت  (4( ِإنَّ ِإهلَُكووْم َللاِحوود  )3( فَالتَّالِيوواِت ذِْكوورا  )2( فَووالزَّاِجراِت َزْجوورا  )1َوالصَّووافَّاِت َصووف ا )} 

نَوُهموووا َوَرُب اْلَمشوووارِِ  ) وووماَء الوووُدنْيا ِبزِينَووو   اْلَكلاكِوووِه )5َواأْلَْرِم َوموووا بَويوْ ْن ُكوووولِِ ( َوِحْفظوووا  ِمووو6( ِإانَّ َزيوَّنَّوووا السَّ
( ُقُحولرا  َوهَلُوْم َعوذاب  واِصوه  8(   َيسَّمَُّعلَن ِإىَل اْلَمإَلِ اأْلَْعلى َويُوْقَذُفلَن ِمْن ُكلِِ جانِوه  )7َكْيطان  مارِق  )

َخَلْقنوووا ِإانَّ ( فَاْسوووتَوْفِتِهْم أَُهوووْم َأَكوووُد َخْلقوووا  أَْم َموووْن 10ِإ َّ َموووْن َخِطوووَ  ااَْْطَفوووَ  فَأَتْوبَوَعوووُه ِكوووهاب  تقِوووه  ) (9)
( َوِإذا رَأَْوا آيَوو   13( َوِإذا ذُِكِوُروا   يَوْذُكُروَن )12( بَوْل َعِجْبوحَل َوَيْسوَخُروَن )11َخَلْقنواُهْم ِموْن ِنوني   ِزب  )

ُعليُولَن )( أَِإذا ِمْتنوا وَُكنَّوا تُورااب  َوِعظاموا  أَِإانَّ 15َوقواُللا ِإْن هوذا ِإ َّ ِسوْحر  ُمبِوني  ) (14َيْسَتْسِخُروَن ) ( 16 َلَمبوْ
ا ِهَك َزْجرَة  واِحَدة  فَوِإذا ُهوْم يَوْنظُوُروَن )18( ُقْل نَوَعْم َوأَنْوُتْم قاِخُروَن )17أََوآابُ اَن اأْلَوَُّللَن ) َوقواُللا  (19( فَِإ َّ

وووُتْم بِوووِه ُتَكوووذِِبُلنَ 20اي َويْوَلنوووا هوووذا يوَوووْلُم الووودِِيِن ) ( اْحُشوووُروا الَّوووِذيَن لََلُمووولا 21) ( هوووذا يوَوووْلُم اْلَفْصوووِل الَّوووِذي ُكنوْ
ُوْم َمْسوُيُللَن 23( ِمْن ُقوِن اّللَِّ فَاْهُدوُهْم ِإىل ِصراِط ا؟َِْحويِم )22َوأَْزواَجُهْم َوما كانُلا يَوْعُبُدوَن ) ( َوِقُفولُهْم ِإوَّ

َل بَوْعُضوُهْم َعلوى بَوْعوخ  يَوَتسواَءُللَن ( َوأَقْوبَو26( بَوْل ُهوُم اْليَووْلَم ُمْسَتْسوِلُملَن )25ما َلُكْم   تَناَصوُروَن ) (24)
ُتْم َشْتُلنَنا َعِن اْلَيِمنِي )27) َوموا كواَن لَنوا َعلَوْيُكْم ِموْن  (29( قاُللا َبْل َ ْ َتُكلنُلا ُمْيِمِننَي )28( قاُللا ِإنَُّكْم ُكنوْ

ووُتْم قَوْلمووا  نوواِغنَي ) ( فََأْغَليْنوواُكْم ِإانَّ ُكنَّووا غوواِويَن 31ِإانَّ لَووذائُِقلَن )( َفَحوو َّ َعَلْينووا قَوووْلُل َربِِنووا 30ُسووْلطان  بَووْل ُكنوْ
ُْم يَوْلَمِ ذ  يف اْلَعذاِب ُمْشَ ُِكلَن )32) ُوْم كوانُلا ِإذا ِقيوَل هَلُوْم  (34( ِإانَّ َكذِلَك نَوْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنَي )33( فَِإوَّ ِإوَّ

ُ َيْسوووَتْكِثُوَن ) ( بَوووْل جووواَء اِبحْلَووو ِِ َوَصووودََّ  36للُووولَن أَِإانَّ لَتوووارُِكلا آهِلَِتنوووا ِلشووواِعر  جَمْنُووولن  )( َويَوقُ 35  إِلوووَه ِإ َّ اّللَّ
ووُتْم تَوْعَملُوولَن )38( ِإنَُّكووْم لَووذائُِقلا اْلَعووذاِب اأْلَلِوويِم )37اْلُمْرَسووِلنَي ) ِإ َّ ِعبوواَق اّللَِّ  (39( َومووا ُعْووَزْوَن ِإ َّ مووا ُكنوْ
( َعلوى 43( يف َجنَّواِت النَّعِويِم )42( َفلاِكُه َوُهوْم ُمْكَرُمولَن )41لِ َك هَلُْم رِْز   َمْعُللم  )( أُو 40اْلُمْخَلِصنَي )

(   ِفيهوا َغوْلل  َو  46( بَوْيضواَء لَوذَّة  لِلشَّوارِِبنَي )45يُطاُ  َعَلْيِهْم ِبَكْأس  ِمْن َمعِوني  ) (44ُسُرر  ُمَتقابِِلنَي )
َزُفلَن ) ُنَّ بوَوْيخ  َمْكنُولن  )48( َوِعْنَدُهْم قاِصوراُت الطَّوْرِ  ِعوني  )47ُهْم َعْنها يُونوْ فَأَقْوبَوَل بَوْعُضوُهْم  (49( َكوَأوَّ
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ُهْم ِإيِنِ كواَن ِ  قَورِين  )50َعلى بَوْعخ  يَوَتساَءُللَن ) ( 52( يَوُقولُل أَِإنَّوَك َلِموَن اْلُمَصودِِِقنَي )51( قاَل قاِئل  ِمونوْ
فَوانََّلَع فَووَرآُ  يف َسولاِء ا؟َِْحويِم  (54( قاَل َهوْل أَنْووُتْم ُمطَِّلعُولَن )53رااب  َوِعظاما  أَِإانَّ َلَمِديُنلَن )أَِإذا ِمْتنا وَُكنَّا تُ 

( أََفمووا حَنْووُن ِ َيِِتِوونَي 57( َولَووْل  نِْعَمووُ  َريبِِ َلُكْنووحُل ِمووَن اْلُمْحَضوورِيَن )56( قوواَل َ ّللَِّ ِإْن كِووْدَت لَووُ ِْقيِن )55)
ِبنَي )58) ( ِلِمثْوووِل هوووذا فَوْليَوْعَموووِل 60ِإنَّ هوووذا هَلُوووَل اْلَفوووْلُز اْلَعِظووويُم ) (59( ِإ َّ َمْلتَوتَونَوووا اأْلُوىل َوموووا حَنْوووُن ِ َُعوووذَّ

َن   لِلظَّاِلِمنَي )62( أَذِلَك َخْْي  نُوُز   أَْم َكَجرَُة الزَُّقلِم )61اْلعاِمُللَن ) ا َكوَجرَة  خَتْورُُج ( ِإوَّ 63( ِإانَّ َجَعْلناها ِفتوْ
وووياِننِي ) (64يف َأْصوووِل ا؟َِْحووويِم ) َهوووا اْلُبطُوووولَن 65نَْلُعهوووا َكأَنَّوووُه ُرُ ُس الشَّ ُْم هَلِكلُووولَن ِمْنهوووا َفمووواِلُيَن ِمنوْ ( فَوووِإوَّ

يم  )66) ىَل ا؟َِْحي67( مُثَّ ِإنَّ هَلُْم َعَلْيها َلَشْلاب  ِمْن محَِ  { (68ِم )( مُثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َ ِ
 القسم بخلق المالئكة عل  ألوهية هللا 5 - 1الدرس ا ول:

ُب رَ .ْم َللاِحووووووود  ِإنَّ ِإهلَُكووووووواِت ذِْكووووووورا ،لتَّالِيوووووووَوالصَّوووووووافَّاِت َصوووووووف ا،فَالزَّاِجراِت َزْجرا ،فَا»:واهلن أنخوووووووذ يف التفصووووووويل
نَوُهما َوَرُب اْلَمشارِ ِ   « ..السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ

ن واليت اووولز أ. يعلمهوووانلائووو  مووون املالئكووو  ذكرهوووا هنوووا  عماهلوووا الووويت.ات والزاجووورات والتاليوووات .والصووواف
ن سوتح  الزجور مويات ملون والزاجر .تكلن هك الصافات قلائمها يف الصالة،أو أجنحتها يف ارتقاب أمر اّللِ 

 أي لوووووو  ويفحا العصوووووواة يف أينوووووواء قووووووبخ أرواحهووووووم مووووووثال أو عنوووووود احلشوووووور والسوووووول  إىل جهوووووونم أو يف أيوووووو 
 .والتاليات للذكر ..القرآن أو غْي  من كته اّلِل أو املسبحات بذكر اّللِ .ملضع

  -هوذا القسوم  ومناسب ..« د   َللاحِ ِإنَّ ِإهلَُكمْ »:يقسم اّلِل سبحانه ّبذ  الطلائ  من املالئك  على وحدانيته
 الئكووووو  إىلب  املهووووول تلوووووك األسوووووطلرة الووووويت كانوووووحل كوووووائع  يف جاهليووووو  العووووورب مووووون نسووووو -كموووووا أسووووولفنا 

 فته املناسووووووب صووووووبنفسووووووه يف  بنوووووات اّلِل  مث يعوووووور  اّلِل عبوووووواق  -بووووووزعمهم  -اّلِل،واختووووواذهم آهلوووووو   ووووووا أوووووووم 
نَوُهما َوَرُب اْلَمش»:لللحداني   .« .ارِ ِ َرُب السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ

ملودبر هلوذا امللكولت اهلائول الووذي وهوذ  السوماوات واألرم قائمو  حيوال العبواق هوديهم عون ااوال  البوارئ ا
  يووودعك أحووود أنوووه ميلوووك خلقوووه وتووودبْي  و  ميلوووك أحووود أن يهووورب مووون ا عووو ا  االقوووه ابلقووودرة املطلقووو  

نَوُهموا».والربلبي  احلقو  مون هولاء وسحاب،وضولء ونلر،ورللقوات ققيقو  يعور  البشور كوي ا منهوا ..« َوموا بَويوْ
ا يكشو  هلوم  والسوماوات واألرم وموا بينهموا مون الضوخام  احلني بعد احلني،وحفى عليهم منهوا أكثور  و

 -حووني يسووتيقج قلبووه  -والعظمو  والدقوو  والتنوولع وا؟مووال والتناسوو   يووة   ميلوك ا نسووان نفسووه أمامهووا 
وموا ميور ا نسووان ّبوذا االو  العظويم مون غوْي موا شيوور و  .مون التوأير العمي ،والروعو  البالغو ،والتفكر الطليل

َوَرُب »ني ميوووولت قلبه،فيفقوووود التووووأير وا سووووتجاب   يقاعووووات هووووذا الكوووولن احلافوووول ابلعجائووووه.توووودبر إ  حوووو
..ولكوووول ْنووووم مشوووور ،ولكل كلكووووه مشوووور ،فهك مشووووار  كثووووْية يف كوووول جانووووه موووون جلانووووه « اْلَمشووووارِ ِ 

السماوات الفسيح  ..وللتعبوْي ق لو  أخورى ققيقو  يف التعبوْي عون اللاقوع يف هوذ  األرم الويت نعويا عليهوا  
 -كمووا تتوولاىل املغووارب   -فاألرم يف قورهتووا أمووام الشوومك تتوولاىل املشووار  علووى بقاعهووا املختلفوو  .كووذلك

فكلما جاء قطاع منها أمام الشومك كوان هنوا  مشور  علوى هوذا القطاع،وكوان هنوا  مغورب علوى القطواع 
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تووا  ومغوورب حَّت إذا هركووحل األرم كووان هنووا  مشوور  آخوور علووى القطوواع ال.املقابوول لووه يف الكوورة األرضووي 
وهووك حقيقوو  مووا كووان يعرفهووا النوواس يف زمووان نووزول القوورآن الكوورمي .آخوور علووى القطوواع املقابوول لووه وهكووذا .

وهوذا .ولكن خثهم ّبا اّلِل يف ذلك الزمان القدمي  وهذا النظام الدقي  يف تولا  املشوار  علوى هوذ  األرم
جووودير  ن يلقوووع يف القلوووه البشوووري مووون كال وووا .البهووواء الرائوووع الوووذي يغمووور الكووولن يف مطوووالع املشوووار  .

التووأيرات امللحيوو ،ما يهتوو  بووه إىل توودبر صوونع  الصووانع املبوودع،وإىل ا ميووان بلحدانيوو  ااووال  املوودبر، ا يبوودو 
 من آتر الصنع  امللحدة اليت   اختال  يف نابعها الدقي  ا؟ميل.

اء وذكوور كوور السوومذ وسوونرى أن .قامتلووك هووك مناسووب  ذكوور هووذ  الصووف  موون صووفات اّلِل اللاحوود يف هووذا امل
هه اكووووه والشووووعند احلوووودية عوووون الكل .املشووووار  لووووه مناسووووب  أخوووورى فيمووووا يلووووك هووووذ  اهلايت موووون السوووولرة

 والشيانني والرجلم ..
 حراسة السماء من الشياطين 10 - 6الدرس الثاني:

ووووماَء الووووُدنْيا ِبزِينَوووو   اْلَكلاِكِه،َوِحْفظووووا  ِموووو» وووومَُّعلَن ِإىَل  َكووووْيطان  مووووْن ُكوووولِِ ِإانَّ َزيوَّنَّووووا السَّ  اْلَمووووإَلِ اأْلَْعلووووى ارِق ،  َيسَّ
،ِإ َّ  ،ُقُحلرا  َوهَلُْم َعذاب  واِصه   «.ه  َ  فَأَتْوبَوَعُه ِكهاب  تقِ َ  ااَْْطفَ ْن َخطِ مَ َويُوْقَذُفلَن ِمْن ُكلِِ جاِنه 

هوول ااوواص و الثوواين  بعود مووا مووك يف مطلووع السوولرة كوطر األسووطلرة ااوواص ابملالئكوو ،عاق ميووك هنوا كووطرها
ني علوووووى هوووووذا ن الشووووويانوبعضوووووهم كوووووانلا يعبووووودو .وكانلا يزعمووووولن أن بوووووني اّلِل وبوووووني ا؟نووووو  نسبا.ابلشووووويانني

 وعلى أساس أن الشيانني يعرفلن الغيه  تصاهلم ابملا األعلى ...األساس
ا املشووار  موووإ.كلاكهإمووا مشووار  النجوولم وال.وبعوود ذكوور السووماوات واألرم ومووا بينهمووا وذكوور املشووار  .

نَّوووا ِإانَّ َزيوَّ »:لكلاكوووهااوووكء ذكووور .وإموووا هوووذ  وتلوووك وأنلارهوووا وأضووولائها ..املتلاليووو  علوووى قطاعوووات األرم .
 « ..السَّماَء الُدنْيا ِبزِيَن   اْلَكلاِكهِ 

 ا الكلن وأنبناء هذ ونظرة إىل السماء كافي  لر ي  هذ  الزين  و قرا  أن ا؟مال عنصر مقصلق يف
حك وأن  عووورم سوووطفيوووه بديعووو  التكووولين مجيلووو  التنسوووي  وأن ا؟موووال فيوووه فطووورة عميقووو    صووونع  الصوووانع

ه بقودر،وكل ككء في فكل.تصميمه قائم على مجال التكلين كما هل قائم على كمال اللليف  سلاء بسلاء
هد تقوع عليوه ،أمجول مشووتناير الكلاكوه فيها.ككء فيه ييقي وليفته بدق  وهل يف جمملعه مجيل.والسماء

ني حمبوو  وكأنووه عوو وكل ْنموو  تلصوولص بضوولئها وكوول كلكووه يلصوولص بنوولر .و  اوول نوولل النظوور إليووه.العووني
تبوووع ملعوووحل  وتو ختالسووك النظووور فوووإذا أنوووحل حووودقحل فيهوووا أغمضوووحل وتوولارت وإذا أنوووحل التفوووحل عنهوووا أبرقوووحل 

  التاليوو  أن رر اهليومث تقوو فك أبودا ملاقعهوا وتغوْي منازهلووا ليلو  بعوود ليلو  وآان بعوود آن متعو  نفسووي    الهوا الوون
ا }َوِحْفظ وو:علىملووا األهلووذ  الكلاكووه وليفوو  أخوورى،وأن منهووا كووهبا توورجم ّبووا الشوويانني كووك   توودنل موون ا

اب  ( ُقُحولر ا َوهَلُوْم َعوذَ 8) ُكلِِ َجانِوه    ْعَلى َويُوْقَذُفلَن ِمنْ ( َ  َيسَّمَُّعلَن ِإىَل اْلَمإَلِ اأْلَ 7ِمْن ُكلِِ َكْيطَان  َمارِق  )
 [..10 - 7:افات( { ]الص10) ( ِإ َّ َمْن َخِطَ  ااَْْطَفَ  فَأَتْوبَوَعُه ِكَهاب  َتِقه  9اِصه  )وَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3639 

ور يف ىل مووا يوودفموون الكلاكووه رجوولم هفووج السووماء موون كوول كوويطان عووات متموورق وتووذوق  عوون ا سووتماع إ
عوذاب ملصولل  اهلخرة يفاملا األعلى فإذا حاول التسمع تلقفته الرجلم من كل جانه،فتدحر  قحرا،وله 

 اب يالحقووه يفيتبعووه كووهولقوود حطوو  الشوويطان املووارق خطفوو  سووريع   ووا يوودور يف املووا األعلى،ف.  ينقطع
فووو  و   طووو  ااطحهبلنوووه فيصووويبه وُيرقوووه حرقوووا.وحنن   نعووور  كيووو  يتسووومع الشووويطان املوووارق و  كيووو  

ا وجمالنووا ر كيفياهتووبشووري  عوون تصوول كيوو  يوورجم ابلشووهاب الثاقووه.ألن هووذ  كلهووا غيبيووات تعجووز نبيعتنووا ال
  واملهووم أن القشوولرف وهوول نعلووم عوون كووكء يف هووذا الكوولن إ .فيهووا هوول تصوودي  مووا جوواء موون عنوود اّلِل فيها

علن يت يودعك املووديوه هوك الوهوذ  الشويانني الويت انوع مون اللصولل إىل املوا األعلووى،ومن التسومع ملوا يودور ف
 صوووْي األنسوووباءا كوووان مومل.هوووذا صوووحيحا لتغوووْي وجوووه املعاملووو  أن بينهوووا وبوووني اّلِل نسوووبا،ولل كوووان كوووكء مووون

 هل املطارقة والرجم واحلر  أبدا  -بزعمهم  -واألصهار 
 بداية خلق ا نسان والرد عل  إنكار الك ار للبمث 17 - 11الدرس الثالث:

 نيا.الد ن السماءوذكر الكلاكه اليت تزي.وذكر السماوات واألرم وما بينهما.وبعد ذكر املالئك 
هم أكد خلقوا أم هوذ  أأن يسأهلم  - -يكل  الرسلل .وذكر الشيانني املرقة والقذائ  اليت تالحقها .

يسووتبعدون ن منها،و ااالئو ف وإذا كانوحل هوذ  ااالئوو  أكود وأقولى ففويم يدهشوولن لقضوي  البعوة ويسوخرو 
ْن َخَلْقنووواف ِإانَّ َموووْلقوووا  أَْم َكوووُد خَ فَاْسوووتَوْفِتِهْم أَُهوووْم أَ »:وقلعهوووا،وهك   تقووواس إىل خلووو  تلوووك ااالئووو  الكوووثى

ِإْن :َوقاُللا:ْسوِخُرونَ ِإذا رَأَْوا آيَو   َيْستَ وَ .ْذُكُرونَ يَوُروا   َوِإذا ذُِكِو.َبْل َعِجْبحَل َوَيْسَخُرونَ .َخَلْقناُهْم ِمْن ِنني   ِزب  
ُعليُلَنف َلمَ انَّ أَِإذا ِمْتنا وَُكنَّا تُرااب  َوِعظاما  أَإِ .هذا ِإ َّ ِسْحر  ُمِبني    «.فأََوآابُ اَن اأْلَوَُّللنَ  بوْ

كوووه والشوووهه   والكلا فاسوووتفتهم واسوووأهلم إذا كانوووحل املالئكووو  والسوووماوات واألرم وموووا بينهموووا والشووويانني
 فهل خلقهم هم أكد وأصعه من خل  هذ  األكلان وااالئ ف.كلها من خل  اّللِ 

 وغفلتهم عموا.هم العجيو ستنكار والتعجيه مون حواهلو  ينتظر منهم جلااب،فاألمر لاهر إ ا هل سيال ا
موون  ل لووزجنووني رخوو وهووك.ومن مث يعوورم علوويهم موواقة خلقهووم األوىل.حلهلم،والسووخري  موون تقووديرهم لاموولر

لا أكود سو.فهوم قطعوا لي« .ِزب   ِإانَّ َخَلْقنواُهْم ِموْن ِنوني  »:بعخ هذ  األرم،اليت هك إحدى تلك ااالئ 
بعووووة هلوووم ابل وهم يسوووخرون مووون آايت اّلِل،ومووون وعووود .مووولقفهم إذن عجيووووهخلقوووا مووون تلوووك ااالئووو   و 

بَوووْل َعِجْبوووحَل »:وهوووم يف مووولقفهم سووواقرون - -وسوووخريتهم هوووذ  تثوووْي العجوووه يف نفوووك الرسووولل .واحلياة
 « ..ونَ َتْسِخرُ َوِإذا رَأَْوا آيَ   َيسْ .َوِإذا ذُكُِِروا   يَْذُكُرونَ .َوَيْسَخُرونَ 

 - -فووإن املوويمن الووذي يوورى اّلِل يف قلبووه كمووا يوورا  حمموود .أن يعجووه موون أمرهم - -وحوو  لرسوولل اّلِل 
ويوودها كيوو  ميكووون أن  -  كووك  -ويوورى آايت اّلِل واضووح  هووذا اللضوول ،كثْية هوووذ  الكثرة،يعجووه 

يعجوه  - -تعمى عنها القللبف وكي  ميكن أن تق  منها هذا امللق  العجيه  وبينهما رسولل اّلِل 
إذا هم يسخرون مون القضوي  اللاضوح  الويت يعرضوها عليهم،سولاء يف وحدانيو  اّلِل،أو يف منهم هذا العجه،

وإذا هوووم مطملسووولن   تتفوووت  قلووولّبم للتوووذكْي وإذا هوووم يتلقووولن آايت اّلِل ابلسوووخري  .كوووأن البعوووة والنشووولر
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الشووووووديدة،والتعجيه  وووووون يووووووريهم إايها،واسووووووتدعاء أسووووووباب السووووووخري  ونلبهووووووا نلبووووووا كمووووووا يوووووولحك لفووووووج 
ِإْن هوذا :َوقواُللا»:ومن ذلك وصوفهم القورآن  نوه سوحر،وعجبهم  وا يعودهم بوه مون البعوة«  َتْسِخُرونَ َيسْ »

ُعليُلَنف أََوآابُ اَن اأْلَوَُّللَنف.ِإ َّ ِسْحر  ُمِبني    « ..أَِإذا ِمْتنا وَُكنَّا تُرااب  َوِعظاما  أَِإانَّ َلَمبوْ
غفللا عووووون آتر هوووووذ  القووووودرة يف خلووووو  .ذات أنفسوووووهم لقووووود غفلووووولا عووووون آتر قووووودرة اّلِل فيموووووا حووووولهلم،ويف

السووماوات واألرم ومووا بينهمووا ويف خلوو  الكلاكووه والشووهه ويف خلوو  املالئكوو  والشوويانني ويف خلقهووم 
غفلوولا عوون آتر القوودرة يف هووذا كلووه ووقفوولا يسووتبعدون علووى هووذ  القووودرة أن .هووم أنفسووهم موون نووني  زب

هم وآابءهوم األولوني  وموا يف هوذا البعوة وا عواقة مون غريوه علوى تعيودهم إذا مواتلا وصواروا تورااب وعظاموا،
تلوك القودرة و  بعيود ملون يتأمول هووذا اللاقوع ويتودبر  أقول تودبر يف ضوولء هوذ  املشواهدات الويت هوي  ّبووم يف 

فهل .اهلفووووا  ويف أنفسووووهم.وإذ كووووانلا   يتوووودبرون هووووذ  املشوووواهدات يف هوووولاقة ويسوووور،ويف نمأنينوووو  وهوووودوء
ويصلر هلم ذلوك املشوهد وهوم فيوه يضوطربلن .دة وعن ،على مشهدهم يف اهلخرة مبعلينييلقظهم إذن بش

 « ..نعم وأنتم قاخرون:قل»:1998
 ني و  متوأبني مستعصوغْي.سوتبعثلن وأنوتم قاخرون،ذللللن،مستسولملن.نعوم سوتبعثلن أنوتم وآاب كوم األوللن

تعووودقة طللووو  اململشووواهد املوإذا هوووم أموووام مشوووهد مووون ا.مث يووودخل يف اسوووتعرام ذلوووك كيووو  يكووولن.نعوووم ...
فتسوووْي .اراللصووو  ابحلل  قك فيهوووايلت.املزقمح  ابملنوووالر احليووو  واحلركوووات املتتابعووو .املتنلعووو  األسووواليه.ا؟لانه

عليقوووات حلركوووات تويتخلووول عووورم األحوووداّ وا.علوووى نسووو  احلكايووو  فووو ة،مث تنتقووول إىل نسووو  احلووولار أخرى
 :ياةوبذلك يستكمل املشهد كل  ات احل.وتعقيبات عليها

وووووا ِهوووووَك َزْجووووورَة  واِحوووووَدة  فَوووووِإذا ُهوووووْم يَوْنظُوووووُرونَ » عوووووة صووووويح  قووووودار موووووا تنب ضووووو  خانفووووو  ..هكوووووذا يف وم« فَِإ َّ
صووودرها تعالء يف مللد لووو  علوووى لووولن مووون الشووودة فيهوووا،والعن  يف تلجيهها،وا سووو« زجووورة»تسووومى .واحدة

هوذا يولم .يلناو اي :قواللاو  »:هولتنيوإذا هوم يصويحلن مب.فجأة وبال اهيود أو هضوْي..« فإذا هم ينظرون»..
 : يتلقعلن ..وبينما هم يف ّبتتهم وبغتتهم إذا صلت ُيمل إليهم التقريع من حية « الدين

 « .. هذا يلم الفصل الذي كنتم به تكذبلن»
إ  تقريعووو   وإن هوووك.نوهكووذا ينتقووول السوويا  مووون ااووث إىل ااطووواب ملجهوووا ملوون كوووانلا يكووذبلن بيووولم الوودي

َن ْم َوَموووا َكوووانُلا يَوْعبُوووُدو أَْزَواَجُهوووَلُمووولا وَ }اْحُشوووُروا الَّوووِذيَن لَ :مث يلجوووه األمووور إىل املووولكلني ابلتنفيذ. واحووودة حا ووو
ُوْم َمْسوُ لُللَن )( َوقِ 23( ِمْن ُقوِن اّللَِّ فَاْهوُدوُهْم ِإىَل ِصورَاِط ا؟َِْحويِم )22)  22:ت( { ]الصوافا24ُفولُهْم ِإوَّ
- 23] 

علووى مووا  -ويف األموور .وموون هووم علووى كوواكلتهم موون املووذنبني،فهم أزواج متشوواكللن .احشووروا الووذين للموولا 
فما أعجبها من هدايو  خوْي ..« فاهدوهم إىل صراط ا؟حيم»:هتكم واض  يف قلله -فيه من هلج  جازم  

                                                 
موع تصور  قليول. ) السويد « قار الشورو »نشور « مشاهد القيام  يف القرآن»نستعْي هنا يف تفسْي هذا املشهد صفحات من كتاب:-1998

 رمحه هللا (
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إىل  وإذ   يهتودوا يف الودنيا.وإوا هلك الرق املكافئ ملا كان منهم مون ضوالل عون اهلودى القولمي.منها الضالل
ووقفولا .هودوا إىل صوراط ا؟حيم.الصراط املستقيم،فليهتدوا اليلم إىل صراط ا؟حيم  وها هم أو ء قد هدوا

مووووا لكووووم   »وها هوووول ذا ااطوووواب يلجووووه إلوووويهم ابلتقريووووع يف صوووولرة سوووويال بووووريء  .علووووى اسووووتعداق للسوووويال
إىل الناصووور املعووونيف  موووا لكوووم   ينصووور بعضوووكم بعضوووا،وأنتم هنوووا مجيعووواف وكلكوووم يف حاجووو  «  تناصووورونف

بول هوم »:ومعكم آهلتكم الويت كنوتم تعبودون  و  جولاب بطبيعو  احلوال و  كوالم  إ وا يورق التعليو  والتعقيوه
ومعبلقين    مث يعووولق السووويا  مووورة أخووورى إىل احلكايووو ،ويعرم مشوووهدهم ...عابووودين« اليووولم مستسووولملن

ُتْم َشْتُلنوَ :ااقل بعضهم بعضا  ( { ]الصافات[..28َنا َعِن اْلَيِمنِي )} قَاُللا ِإنَُّكْم ُكنوْ
أنتم مسوويوللن فوو -غالبووا  كمووا هوول املعتوواق يف حالوو  اللسلسوو  ابألسوورار  -أي كنووتم تلسلسوولن لنووا عوون مييننووا 

 َتُكلنُولا  َْ اُللا بَوْل قَو» :لجهيوهمعما حنن فيه.وعندئوذ ينوثي املتهمولن لتسوفيه هوذا ا هتام،وإلقواء التبعو  علوى 
ن لنووا ومووا كووا..»عوود هوودى ..فلووم تكوون وسلسووتنا هووك الوويت أغوولتكم بعوود إميان،وأضوولتكم ب( « 29ُموْيِمِننَي )

 ابل كنوتم قلمو»غبلن فيه...نرغمكم به على قبلل ما نرا ،ونضطركم إليه اضطرارا   تر « عليكم من سلطان
 ..متجاوزين للح ،لاملني   تقفلن عند حد.« ناغني

ن نووووذو  اللعيوووود   اسووووتحققنا حنوووون وأنووووتم العووووذاب،وح  علينووووا..ف« فحوووو  علينووووا قوووولل ربنووووا إان لووووذائقلن»
 :يف غلايتنا تبعتملانالعذاب.وقد انزلقتم معنا بسبه استعداقكم للغلاي ،وما فعلنا بكم إ  أنكم ا

مل ألكوووووهاق،ُيا..وهنوووووا يووووورق تعليووووو  آخر،وكأنوووووه حكوووووم يعلووووون علوووووى ر وس « فأغلينووووواكم إان كنوووووا غووووواوين»
ُمْ }فَووو:الووودنيا  وووا حقووو  قووولل اّلِل علووويهم يف اهلخرةأسوووبابه،ويعرم موووا كوووان مووونهم يف  يف اْلَعوووَذاِب   يَوْلَم ِوووذ  ِإوَّ

ُوووو34( ِإانَّ َكووووَذِلَك نَوْفَعووووُل اِبْلُمْجوووورِِمنَي )33ُمْشووووَ ُِكلَن ) ُ يَ ْم َكووووانُلا ِإَذا ِقيووووَل هَلُووووْم َ  إِلَووووَه إِ ( ِإوَّ ْسووووَتْكِثُوَن  َّ اّللَّ
 [ ..36 - 33:( { ]الصافات36ارُِكل آهِلَِتَنا ِلَشاِعر  جَمُْنلن  )( َويَوُقلُللَن أَئِنَّا لَتَ 35)

 َوَصووودََّ  اَء اِبحْلَووو ِِ بَوووْل َجووو}:مث يكمووول التعليووو  متلجهوووا فيوووه ابلتأنيوووه والتقبوووي  لقوووائلك هوووذا الكوووالم املرذول
ووُتْم تَوْعَملُوولَن )ا ُعْووَزْوَن إِ ( َوَموو38( ِإنَُّكووْم لَووَذائُِقل اْلَعووَذاِب اأْلَلِوويِم )37اْلُمْرَسووِلنَي ) ( ِإ َّ ِعبَوواَق اّللَِّ 39 َّ َمووا ُكنوْ
 [ ..40 - 37:( { ]الصافات40اْلُمْخَلِصنَي )

 ء العبوواق م صووفح  هووي الووذين اسووتثناهم موون تووذو  العووذاب األلوويم يعوور  -وعلووى ذكوور عبوواق اّلِل املخلصووني 
 يف - أعطافووه يفتقلبوولن يم الووذي يويعلق العوورم متبعووا نسوو  ا خبووار املصوولر للنعوو.املخلصووني يف يوولم الوودين

( يف 42كِووُه َوُهووْم ُمْكَرُموولَن )( فَوَلا 41) }أُولَ ِووَك هَلُووْم رِْز   َمْعلُوولم  :-مقابوول ذلووك العووذاب األلوويم للمكووذبني 
 لَووووذَّة  ءَ ( بَوْيَضووووا45ِهْم ِبَكووووْأس  ِمووووْن َمعِووووني  )( يُطَوووواُ  َعلَوووويْ 44( َعلَووووى ُسووووُرر  ُمتَوَقووووابِِلنَي )43َجنَّوووواِت النَّعِوووويِم )

َزفُوولَن )46لِلشَّووارِِبنَي ) َهووا يُونوْ ُنَّ ( َكووأَ 48( َوِعْنووَدُهْم قَاِصوورَاُت الطَّووْرِ  ِعووني  )47( َ  ِفيَهووا َغووْلل  َوَ  ُهووْم َعنوْ وَّ
 [.49 - 41:({ ]الصافات49بَوْيخ  َمْكُنلن  )

وعد فيوه كول نفوك .نعيم تستمتع به النفك ويستمتع به احلك.وهل نعيم مضاع  امع كل مظاهر النعيم
وهم .ويف هوذ  ا كوارة أعلوى مراتوه التكورمي.عبواق اّلِل املخلصولن -أو   -ما تشتهيه من أللان النعيم.فهم 
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سوووووورر »وهووووووم علووووووى « فلاكووووووه»واي لووووووه موووووون تكوووووورمي  مث إن هلووووووم .يف املووووووا األعلووووووى« مكرموووووولن» -تنيووووووا  -
يطوووا  علووويهم »:حووو  والرضووولان والنعووويموهوووم حووودملن فوووال يتكلفووولن كوووي ا مووون ا؟هووود يف قار الرا.«متقوووابلني

وتلووووك أمجوووول أوصووووا  ..«   فيهووووا غوووولل و  هووووم عنهووووا ينزفوووولن.بيضوووواء لووووذة للشوووواربني.بكووووأس موووون معني
 الشراب،اليت هق  لذة الشراب،وتنفك عقابيله.

حولر « نيت الطور  عووعنودهم قاصورا»فال مخوار يصودع الور وس،و  منوع و  انقطواع يوذهه بلوذة املتواع  
ن  وهون  يالت العيول واسوعات مجو« عوني»تد أبصارهن إىل غْي أصوحاّبن حيواء وعفو ،مع أوون حييات   ا

 ميضوك مثالعيولن     تبتذله األيدي و ..« كأون بيخ مكنلن»:كذلك مصلانت مع رق  ولط  ونعلم 
سومر ن بينعمول  -اع لولان املتوأبعد ما يسورت هلوم كول  -يف احلكاي  املصلرة فإذا عباق اّلِل املخلصلن هي ء 

رمني يف قووع بووني اجملوويوذلووك يف مقابوول التخاصووم والتالحووك الووذي  -هاقئ،يتووذاكرون فيووه املاضووك واحلاضوور 
َعلَووى   بَوْعُضووُهمْ أَقْوبَوولَ } فَ :وإذا أحوودهم يسووتعيد ماضوويه،ويقا علووى إخلانووه نرفووا  ووا وقووع لووه -أول املشووهد 

ُهْم ِإيِنِ َكوو50بَوْعووخ  يَوَتَسوواَءُللَن ) ( أَِإَذا 52نَّووَك َلِمووَن اْلُمَصوودِِِقنَي )( يَوُقوولُل أَإِ 51ين  )اَن ِ  قَوورِ ( قَوواَل قَائِوول  ِموونوْ
َنا وَُكنَّا تُورَااب  َوِعظَام ا أَِإانَّ َلَمِديُنلَن )  [ ..50،53:فات( { ]الصا53ِمتوْ

 م مبعليوولنقني  وووأهل موون املصوود:لقوود كووان صوواحبه وقرينووه ذا  يكووذب ابليوولم اهلخر،ويسووائله يف قهشوو 
 ن بعد إذ هم تراب وعظامف  فمحاسبل 

  ليعووور  قرينوووه ذاوبينموووا هووول موووام يف قصوووته يعرضوووها يف  ووور  موووع إخلانوووه،حطر لوووه أن يتفقووود صووواحبه و 
ْل َهو}قَاَل :ع معوهىل التطلوفيتطلع ويودعل إخلانوه إ.مصْي .وهل يعر  بطبيع  احلال أنه قد صار إىل ا؟حيم

 [54،55:({ ]الصافات55يف َسَلاِء ا؟َِْحيِم )( فَانََّلَع فَوَرآُ  54أَنْوُتْم ُمطَِّلُعلَن )
رق ت تولرقين مولالقود كود.اي هذا:يتلجوه إليوه ليقولل لوه.عندئذ يتلجه إىل قرينه الذي وجد  يف وس  ا؟حيم

 لَوووُ ِْقيِن  ِإْن كِوووْدتَ ّللَِّ }قَووواَل  َ :لل  أن اّلِل قووود أنعوووم علك،فعصووومب مووون ا سوووتماع إليك.الووورقى بلسلسوووتك
[..أي لكنووحل موون الووذين 57 - 56:افات( { ]الصوو57 نِْعَمووُ  َريبِِ َلُكْنووحُل ِمووَن اْلُمْحَضوورِيَن )( َولَووْلَ  56)

 يساقلن إىل امللق  وهم كارهلن.
بوووووواق اّلِل علانووووووه موووووون وتثووووووْي ر يتووووووه لقرينووووووه يف سوووووولاء ا؟حوووووويم كووووووعلر   زالوووووو  النعموووووو  الوووووويت انهلووووووا هوووووول وإخ

َمووا }أَفَ :ا فيقللاملتوواع ّبوو قوامها،تلووذذا ّبووا وزايقة يففيحه أن ييكوودها ويستعرضووها،ويطم ن إىل .املخلصووني
ِبنَي )( ِإ َّ َمْلتَوتَونَووووووا اأْلُوىَل َوَمووووووا حَنْووووووُن  ُِ 58حَنْووووووُن ِ َيِِتِوووووونَي ) ({ 60َذا هَلُووووووَل اْلَفووووووْلُز اْلَعِظوووووويُم )َهوووووو( ِإنَّ 59َعووووووذَّ

 [60 - 58:]الصافات
ي   النعويم الووذ« ثول هوذامل»:  ملثول هوذا املصوْيوهنوا يورق تعليو  يولقج القلولب ويلجههوا إىل العمول والتسوواب

 يدركه فلت،و  حشى عليه من نفاق،و  يعقبه ملت،و  يتهدق  العذاب.
وما عدا   ا ينف  فيه الناس أعموارهم علوى .فهذا هل الذي يستح  ا حتفال.ملثل هذا فليعمل العامللن .

فووار  اهلائوول بووني هووذا النعوويم ااالوود اهلموون األرم زهيوود زهيوود حووني يقوواس إىل هووذا االوولق.ولكك يتضوو  ال
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فإن السيا  يستطرق إىل موا ينتظور هوذا الفريو  بعود .الدائم الراضك واملصْي اهلخر الذي ينتظر الفري  اهلخر
أذلوك خوْي نوز  أم كوجرة الزقولم  إان جعلناهوا »:ملق  احلشر واحلساب الذي ورق يف مطلع املشهد الفريد

فإوم هلكلوولن منهووا فمووال لن .نلعهووا كأنووه ر وس الشوويانني.رج يف أصوول ا؟حيمإوووا كووجرة ختوو.فتنوو  للظاملني
..أذلك النعيم املقويم خوْي منوز  « مث إن مرجعهم    ا؟حيم.مث إن هلم عليها لشلاب من محيم.منها البطلن

 وما كجرة الزقلمف ومقاما أم كجرة الزقلمف
لشوويانني  افوولن ر وس ..والنوواس   يعر « شووياننينلعهووا كأنووه ر وس ال.إوووا كووجرة ختوورج يف أصوول ا؟حيم»

 وجمرق تصلرها يثْي الفزع والرعه..كي  تكلن  ولكنها مفزع  و  كك
فحني .لظوواملنية فتنوو  لفكيوو  إذا كانووحل نلعووا ذكللنووه وميوواون منووه البطوولنف  لقوود جعوول اّلِل هووذ  الشووجر 

بوول جهوول ابوون هم هوول أقووال قائوول موونو .كي  تنبووحل كووجرة يف ا؟حوويم و  ه  : عوولا اب هووا سووخروا وقوواللا
موووووودف حماي معشوووووور قووووووريا هوووووول توووووودرون مووووووا كووووووجرة الزقوووووولم الوووووويت حوووووولفكم ّبووووووا »:هشووووووام يسووووووخر ويتفكووووووه

كء كووالزقوولم هووذ   لكوون كووجرةو عجلة يثوورب ابلزبوود  واّلِل لوو ن اسووتمكنا منهووا لنزقمنهووا تزقمووا  :قووال. :قاللا
 « ..لبطلنها فمال لن منها افإوم هلكللن من»آخر غْي ذلك الطعام الذي كانلا يعرفلن  

   حويم و  هووهوك تنبوحل يف أصول ا؟ -وحرقحل بطلوم  -فإذا كاكحل حللقهم وهك كر وس الشيانني 
ء بلن عليهووا موواوم لشووار فووإ.وتطلعوولا إىل بوورق الشووراب ينقووع الغلوو  ويطفووئ اللهيه -ألوووا موون نوولع ا؟حوويم  

 « ..يممث إن هلم عليها لشلاب من مح»:ساخنا مشلاب غْي خالا
مث إن »ه مون معواق  لول  واي واي لوه مون نوز .وبعد هذ  اللجب  يغاقرون تلك املائدة عائودين إىل مقورهم املقويم

 « ..مرجعهم  ىل ا؟حيم
 ملشهلق.االلاقع  وكأ ا كان قطع  من.وينتهك الشلط األول من السلرة.بذلك حتم املشهد الفريد
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 [148إل   69اآليات :(37صافات )]سور  ال:الوحد  الثانية 

 قصص من قصص السابقين  

ُْم أَْلَفْلا آابَءُهْم ضالِِنَي )}  َلُهْم َأْكثَوُر اأْلَوَّلِونَي )70( فَوُهْم َعلى آترِِهْم يُوْهَرُعلَن )69ِإوَّ ( 71( َوَلَقْد َضلَّ قَوبوْ
( 74ِإ َّ ِعبواَق اّللَِّ اْلُمْخَلِصونَي ) (73 عاِقبَوُ  اْلُمْنوَذرِيَن )( فَواْنظُْر َكْيوَ  كوانَ 72َوَلَقْد أَْرَسْلنا ِفيِهْم ُمْنِذرِيَن )

( َوَجَعْلنوا ُذرِِيوَّتَوُه ُهوُم اْلبواِقنَي 76( َوَْنَّْينواُ  َوأَْهلَوُه ِموَن اْلَكوْرِب اْلَعِظويِم )75َوَلَقْد انقاان نُل   فَوَلِنْعَم اْلُمِجيُبلَن )
( ِإانَّ َكوووذِلَك َْنْوووزِي اْلُمْحِسوووِننَي 79َسوووالم  َعلوووى نُووول   يف اْلعووواَلِمنَي ) (78رِيَن )( َوتَورَْكنوووا َعَلْيوووِه يف اهْلِخووو77)
بْووراِهيَم )82( مُثَّ أَْغَرقْونَووا اهْلَخوورِيَن )81( ِإنَّووُه ِمووْن ِعبوواِقاَن اْلُمووْيِمِننَي )80) ِإْذ جوواَء  (83( َوِإنَّ ِمووْن ِكوويَعِتِه َ ِ

( َفمووا 86( أَِإْفكووا  آهِلَوو   ُقوَن اّللَِّ تُرِيووُدوَن )85ْذ قوواَل أِلَبِيووِه َوقَوْلِمووِه موواذا تَوْعبُووُدوَن )( إِ 84َربَّووُه بَِقْلووه  َسووِليم  )
( فَوتَوَللَّووووْلا َعْنوووُه ُمووووْدِبرِيَن 89َفقووواَل ِإيِنِ َسوووِقيم  ) (88( فَوَنظَوووَر َنظْووورَة  يف الُنُجوووولِم )87لَوووُنُكْم بِوووَربِِ اْلعوووواَلِمنَي )

( فَوووراَغ َعلَوووْيِهْم َضوووْراب  اِبْلَيِمووونِي 92( موووا َلُكوووْم   تَوْنِطُقووولَن )91ِتِهْم َفقووواَل َأ  َشُْكلُووولَن )( فَوووراَغ ِإىل آهِلَووو90)
ُ َخَلَقُكووْم َومووا تَوْعَملُوولَن )95( قوواَل أَتَوْعبُووُدوَن مووا تَوْنِحتُوولَن )94فَووأَقْوبَوُللا إِلَْيووِه يَزِفُوولَن ) (93) ( قوواُللا 96( َواّللَّ

َوقوواَل ِإيِنِ ذاِهووه  ِإىل  (98( فَووَأراُقوا بِووِه َكْيوودا  َفَجَعْلنوواُهُم اأْلَْسووَفِلنَي )97يوواان  فَووأَْلُقلُ  يف ا؟َِْحوويِم )ابْونُوولا لَووُه بُونْ 
وووْرانُ  بِغُوووالم  َحلِووويم  )100( َربِِ َهوووْه ِ  ِموووَن الصَّووواحلِِنَي )99َريبِِ َسووويَوْهِديِن ) وووا بَولَوووَ  َمَعوووُه 101( فَوَبشَّ ( فَوَلمَّ

ين ِإْن  قاَل اي بُوَبَّ ِإيِنِ أَرى يف اْلَمنواِم َأيِنِ أَْذَ ُوَك فَواْنظُْر مواذا تَورى قواَل اي أَبَوحِل افْوَعوْل موا توُوْيَمُر َسوَتِجدُ السَّْعكَ 
ُ ِموووَن الصَّووواِبرِيَن ) وووا َأْسوووَلما َوتَولَّوووُه لِْلَجبِووونِي )102كووواَء اّللَّ قَوووْد  (104َوانَقيْنووواُ  أَْن اي ِإبْوووراِهيُم ) (103( فَوَلمَّ

ْقحَل الوووُرْ اي ِإانَّ َكوووذِلَك َْنْوووزِي اْلُمْحِسوووِننَي ) ( َوفَوووَديْناُ  بِوووِذْب   106( ِإنَّ هوووذا هَلُوووَل الْوووَبالُء اْلُمبِووونُي )105َصووودَّ
( َكوووذِلَك َْنْوووزِي اْلُمْحِسوووِننَي 109َسوووالم  َعلوووى ِإبْوووراِهيَم ) (108( َوتَورَْكنوووا َعَلْيوووِه يف اهْلِخووورِيَن )107َعِظووويم  )

وووْرانُ  إبِِْسوووحاَ  نَِبي وووا ِموووَن الصَّووواحلِِنَي )111( ِإنَّوووُه ِموووْن ِعبووواِقاَن اْلُموووْيِمِننَي )110) ( َوابرَْكنوووا َعَلْيوووِه 112( َوَبشَّ
( 114َوَلَقووْد َمنَونَّووا َعلووى ُملسووى َوهوواُروَن ) (113َوَعلوى ِإْسووحاَ  َوِمووْن ُذرِِيَِّتِهمووا حُمِْسوون  َولوواِ   لِنَوْفِسووِه ُمبِووني  )

( َوآتَوْيناُ َووا اْلِكتوواَب 116( َوَنَصووْرانُهْم َفكووانُلا ُهووُم اْلغووالِِبنَي )115ْيناُ ووا َوقَوْلَمُهمووا ِمووَن اْلَكووْرِب اْلَعِظوويِم )َوَْنَّ 
ووراَط اْلُمْسووَتِقيَم )117اْلُمْسووَتِبنَي ) ( َسووالم  َعلووى 119َوتَورَْكنووا َعَلْيِهمووا يف اهْلِخوورِيَن ) (118( َوَهووَديْناُ َا الصِِ

ُموووا ِموووْن ِعبووواِقاَن اْلُموووْيِمِننَي )121( ِإانَّ َكوووذِلَك َْنْوووزِي اْلُمْحِسوووِننَي )120لسوووى َوهووواُروَن )مُ  ( َوِإنَّ 122( ِإوَّ
( أَتَووْدُعلَن بَوْعووال  َوتَووَذُروَن َأْحَسووَن اْاووالِِقنَي 124ِإْذ قوواَل لَِقْلِمووِه َأ  تَوتوَُّقوولَن ) (123إِْليوواَس َلِمووَن اْلُمْرَسووِلنَي )

َ َربَُّكوووووووْم َوَربَّ آابِئُكوووووووُم اأْلَوَّلِووووووونَي )125) ُْم َلُمْحَضوووووووُروَن )126( اّللَّ بُلُ  فَوووووووِإوَّ ( ِإ َّ ِعبووووووواَق اّللَِّ 127( َفَكوووووووذَّ
( ِإانَّ َكوووذِلَك َْنْوووزِي 130( َسوووالم  َعلوووى ِإْل ايِسووونَي )129َوتَورَْكنوووا َعَلْيوووِه يف اهْلِخووورِيَن ) (128اْلُمْخَلِصووونَي )
ِإْذ َْنَّْينوواُ  َوأَْهلَووُه  (133( َوِإنَّ ُللنووا  َلِمووَن اْلُمْرَسووِلنَي )132( ِإنَّووُه ِمووْن ِعبوواِقاَن اْلُمووْيِمِننَي )131) اْلُمْحِسووِننيَ 
( َوِإنَُّكووووووْم لََتُمووووووُروَن َعلَووووووْيِهْم 136( مُثَّ َقمَّووووووْراَن اهْلَخوووووورِيَن )135( ِإ َّ َعُجوووووولزا  يف اْلغوووووواِبرِيَن )134َأمْجَعِوووووونَي )

( ِإْذ أَبَوووَ  ِإىَل اْلُفْلوووِك 139َوِإنَّ يُوولُنَك َلِموووَن اْلُمْرَسوووِلنَي ) (138( َواِبللَّْيوووِل أَفَوووال تَوْعِقلُووولَن )137ِحنَي )ُمْصووبِ 
( فَولَوْل  أَنَّوُه  142( فَاْلتَوَقَموُه احْلُولُت َوُهوَل ُملِويم  )141( َفسواَهَم َفكواَن ِموَن اْلُمْدَحِضونَي )140اْلَمْشُحلِن )
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َعثُولَن ) (143ْلُمَسبِِِحنَي )كاَن ِمَن ا ( 145( فَونَوبَوْذانُ  اِبْلَعوراِء َوُهوَل َسوِقيم  )144لََلِبَة يف َبْطِنِه ِإىل يَوْلِم يُوبوْ
ىل ( فَووآَمُنلا َفَمتوَّْعنوواُهْم إِ 147( َوأَْرَسووْلناُ  ِإىل ِمائَووِ  أَلْوو   أَْو يَزِيووُدوَن )146َوأَنْوبَوْتنووا َعَلْيووِه َكووَجرَة  ِمووْن يَوْقِطووني  )

 { (148ِحني  )
  مقدمة الوحد 

ق ت العوووذاب،يعل يم وقارايف هووذا الوودرس يعوولق السووويا  موون ا؟للوو  األوىل يف سوواح  اهلخووورة،ويف جمووا  النعوو
الضووالل منووذ اهلوودى و  ليسووتأن  جللوو  أخوورى يف  ريوو  البشوور مووع آتر الووذاهبني األولني،يعوورم فيهووا قصوو 

يف مكووو   - -رسووولل ة وإذا القووولم الوووذين يلاجهووولن الفجووور البشوووري  األوىل فوووإذا هوووك قصووو  مكووورورة معووواق
،ويلمك ان قووبلهمكووويكشوو  هلووي ء عمووا جوورى ملوون  .ابلكفوور والضووالل بقيوو  موون أول ووك املكووذبني الضالني

اضوك عوون  تتخول يف امل الويت  ويطم ن املويمنني برعايو  اّللِ .قلولّبم ّبوذ  الصوفحات املطليو  يف بطولن التواري 
 امليمنني.

يسوووووووووووووتعرم نرفوووووووووووووا مووووووووووووون قصوووووووووووووا نل ،وإبراهيم،وإ اعيووووووووووووول وإسحا ،وملسوووووووووووووى  ويف هوووووووووووووذا السووووووووووووويا 
ظمو  ا ميوان فيهوا ع يعرم.ويق  وقف  أنلل أمام قص  إبوراهيم وإ اعيول.وهارون،وإلياس،وللط،ويلنك .

     تعوورم يفل،يف حلقوووالتضووحي  والطاع ،ونبيعوو  ا سووالم احلقيقيوو  كمووا هووك يف نفسووك إبووراهيم وإ اعيوو
 .ألصيل .اوهذا القصا هل قلام هذا الدرس .ترق إ  يف هذا السيا . غْي هذ  السلرة،و 
 سير الك ار عل  خط  آبائهم الكافرين 74 - 69الدرس ا ول:

ُْم أَْلَفْلا آاَبَءُهْم َضالِِنَي ) لَ 70ْهَرعُولَن )يوُ ( فَوُهْم َعَلى آَترِِهْم 69}ِإوَّ ( 71ُهْم َأْكثَووُر اأْلَوَّلِونَي )( َوَلَقوْد َضولَّ قَووبوْ
( 74بَواَق اّللَِّ اْلُمْخَلِصونَي )عِ ( ِإ َّ 73اِقبَوُ  اْلُمْنوَذرِيَن )( فَواْنظُْر َكْيوَ  َكواَن عَ 72َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفيِهْم ُمْنِذرِيَن )

 [..74 - 69:{ ]الصافات
 قفولنمعجلوني ي ل يطوْيونإوم عريقلن يف الضوالل ،وهم يف اللقوحل ذاتوه مقلودون   يفكورون و  يتودبرون بو

« م يهرعووولنلوووى آترهوووعإووووم ألفووولا آابءهوووم ضوووالني،فهم »:خطوووى آابئهوووم الضوووالني غوووْي انلووورين و  متعقلوووني
 وكوان«.ألولونيم أكثور اولقود ضول قوبله»:..وهم وآاب هم صولرة مون صولر الضوالل الويت ميثلهوا أكثور األولوني

 « ..ولقد أرسلنا فيهم منذرين»:ضالهلم بعد ا نذار والتحذير
لصوونيف إوووا  املخحل العاقبوو ف كيوو  كانووحل عاقبوو  املكووذبنيف وكيوو  كانووحل عاقبوو  عبوواق اّللِ ولكوون كيوو  كانوو

ق ذرين،إ  عبواقبو  املنوفوانظر كيو  كوان عا»:وهذا ا عالن يف مقدمتها للتنبيه.معروض  يف سلسل  القصا
 « ..اّلِل املخلصني

 لقطات من قصة نو  عليه السالا 82 - 75الدرس الثاني:

}َوَلَقْد اَنَقااَن نُوول   فَولَووِنْعَم : إكووارة سووريع  تبووني العاقبوو ،وتقرر عنايوو  اّلِل بعبوواق  املخلصوونيويبوودأ بقصوو  نوول  يف
نَوواُ  َوأَْهلَووُه ِمووَن اْلَكووْرِب اْلَعِظوويِم )75اْلُمِجيبُوولَن ) ( َوتَورَْكنَووا َعَلْيووِه 77( }َوَجَعْلنَووا ُذرِِيوَّتَووُه ُهووُم اْلبَوواِقنَي )76( َوَْنَّيوْ
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( ِإنَّوُه ِموْن ِعبَواِقاَن 80( ِإانَّ َكوَذِلَك َْنْوزِي اْلُمْحِسوِننَي )79( َسواَلم  َعلَوى نُول   يف اْلَعواَلِمنَي )78َن )يف اهْلِخرِي
 [.75،82:({  ]الصافات82( مُثَّ أَْغَرقْوَنا اهْلَخرِيَن )81اْلُمْيِمِننَي )

ها موووون خووووْي إجابت.يوووو كاملوووو  وافوتتضوووومن هووووذ  ا كووووارة تلجووووه نوووول  ابلنووووداء إىل ربه،وإجابوووو  قعلتووووه إجابوووو   
 طلفوان الوذي  كورب ال.موتتضومن ْناتوه هول وأهلوه مون الكورب العظي.«فلونعم اجمليبولن».جميه.اّلِل سبحانه

موارا هلوذ  ن ذريو  نول  عمون اعول وتتضومن قودر اّلِل  .ينج منه إ  من أراق له اّلِل النجاة وقودر لوه احليواة .
ن يف وتعلو...« خورينيف اهل وتركنوا عليوه»:يال اهلتي  إىل آخر الزموانوأن يبقى ذكر  يف األج.األرم وخلفاء

« انسووونني لك ْنوووزيإان كوووذ.سوووالم علوووى نووول  يف العووواملني»:جزاء إحسوووانه.ااوووافقني سوووالم اّلِل علوووى نووول 
ء فهووووول به ا؟وووووزاوالوووووذكر البووووواقك مووووودى احليووووواة  أموووووا مظهووووور ا حسوووووان وسووووو.وأي جوووووزاء بعووووود سوووووالم اّللِ ..

كتوه   قولم نول  فقود يمنني مونفأموا غوْي املو.وهوذ  هوك عاقبو  املويمنني ...« اقان املويمننيإنه من عبو»:ا ميان
 وف  ذلووك.لبعيوودار البشووري  ومضووحل سوون  اّلِل منووذ فجوو..« مث أغرقنووا اهلخوورين »:اّلِل علوويهم اهلووال  والفنوواء

عبووواق اّلِل  إ .نوووذرينفانظر كيووو  كوووان عاقبووو  امل.ولقووود أرسووولنا فووويهم منوووذرين»:ا مجوووال يف مقدمووو  القصوووا
 « ..املخلصني

 لقطات من قصة إبراهيم 113 - 83الدرس الثالث:

 هم بهصنام،و حلق  قعلته لقلمه،وهطيم األ:عكء يف حلقتني رئيسيتني.مث عكء قص  إبراهيم
لقو  جديودة   وح -قورآن وهوك حلقو  تكوررت مون قبول يف سولر ال -ليقتلل ،ومحاي  اّلِل له وخذ ن كوان يه 

طووووولات راحووووول وااوهك اااصووووو   ووووواقّ الووووور اي والوووووذب  والفداء،مفصووووول  امل.هوووووذ  السووووولرة تعووووورم يف غوووووْي
 عوا  يفاء والتسوليم ي  والفودوامللاق ،يف أسللّبا األخاذ وأقائهوا الرهيوه   ثلو  أعلوى صولر الطاعو  والتضوح

 العقيدة يف  ري  البشري  الطليل.
ّلِل اكووا آهلوو  قون ونف أإفماذا تعبوود:ألبيووه وقلمووه إذ قووال.إذ جوواء ربووه بقلووه سووليم.وإن موون كوويعته  بووراهيم»

ن نووول  إىل مووونقلووو  .ا ...هوووذا هووول افتتوووا  القص ،واملشوووهد األول فيهووو« تريووودونف فموووا لووونكم بووورب العووواملنيف
 بووني الرسووللني د الزمووانفهوول موون كوويع  نوول  علووى تباعوو.وبينهمووا صوول  موون العقيوودة والوودعلة والطري .إبراهيم

 ه. كان في هلك اللاحد،الذي يلتقيان عند  ويرتبطان به ويشوالرسالتني ولكنه املنهج ا
 « ..قله سليمبإذ جاء ربه »:ويثز من صف  إبراهيم سالم  القله وصح  العقيدة وخللص الضمْي

ل يف تتمثوو سووتقام  اثاءة و وصوولرة النقوواء والطهووارة والوو.تتمثوول يف جمي ووه لربه.وهووك صوولرة ا ستسووالم ااالا
 املعوو  واضووو  سووي  قريووهْي ابلسووالم  تعبووْي موول  مصوولر ملدلللوووه،وهل يف اللقووحل ذاتووه بوالتعب.سووالم  قلبووه

 نووه يبوودو بسوويطاأإ  .. ا سووتقام ومووع أنووه يتضوومن صووفات كثووْية موون الووثاءة والنقوواوة،وا خالص و .املفهلم
لتعبوووْي بووودائع ا غوووْي معقووود،وييقي معنوووا   وسوووع  وووا تيقيوووه هوووذ  الصوووفات كلهوووا جمتمعوووات  وتلوووك إحووودى

 لقرآين الفريد.ا
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عنووه الفطووورة  مووا تنبووول اسووتنكار احلوووك السووليم لكووول.وّبووذا القلوووه السليم،اسووتنكر موووا عليووه قلموووه واستبشعه
ريووودونف فموووا تن اّلِل ماذا تعبووودونف أإفكوووا آهلووو  قو :إذ قوووال ألبيوووه وقلموووه»:الصووواقق  مووون تصووولر ومووون سووولل 

ر م  يف اسوتنكاطورة السوليّبوم هتوا  الففيهتو  .وهول يوراهم يعبودون أصوناما وأوتان.لنكم بورب العواملنيف .
ن  ومووا لووه عابوودو  موواذاف فووإن مووا تعبوودون لوويك موون كووأنه أن يعبوود،و  أن يكوولن« موواذا تعبوودونف».كووديد

نووتم تقصوودون فهل أ.يووهفوا فوو اء الووذي   كووبه  .إ ووا هوول ا فووك انخ.يعبوود  ا نسووان يف كووبه  موون ح 
  ف وهووول يهوووبتصووولركم ّللِ  وموووا هووول«   قون اّلِل تريووودونفأإفكوووا آهلووو»:إىل ا فوووك قصووودا وإىل ا فووو اء عمووودا

هوك كلمو  يبودو و ..« نيففما لنكم بورب العوامل»:وينحر  إىل هذا املستلي الذي تنكر  الفطرة ألول وهل 
قوووووول حلووووووك والعافيهووووووا اسووووووتنكار الفطوووووورة السووووووليم  الثي وووووو ،وهك تطلووووووع علووووووى األموووووور البووووووني الووووووذي يصوووووودم 

 عزميتووه الوويت لتووا  إىلعليووه،وحلارهم معووه وميضووك مباكوورة يف املشووهد اويسووق  السوويا  هنووا رقهووم .والضمْي
 :قررها يف نفسه عا  هذا ا فك املكشل 

 كللنفأ  ش:الفراغ إىل آهلتهم فق.فتلللا عنه مدبرين.إين سقيم:فقال.فنظر نظرة يف النجلم»
 « ..مالكم   تنطقلنف فراغ عليهم ضراب ابليمني

علا ات،بعود أن يضوائ  واالل حرجلن فيوه إىل احلود -ر ا كان هل عيد النْيوز  -ويروى أنه كان للقلم عيد 
 -هيم ر   وأن إبووراهم املبوامث يعولقون بعوود الفسوح  واملور  فيأخووذون نعوام.الثموار بوني يودي آهلووتهم لتباركهوا

ه،اعتزم ال  لوصوالوذي    بعد أن ي ك من استجابتهم له وأيقن ابحنورا  فطورهتم ا حنورا  -عليه الِسالم 
يوه مون فلضوي   وا هوم وكوان ا.موانتظر هوذا اليولم الوذي يبعودون فيوه عون املعابود واألصونام لينفوذ موا اعتز .أمرا

 نظوووووووور  إىل احنوووووووورا  قوووووووود بلوووووووو  منووووووووه أقصووووووووا  وأتعووووووووه قلبووووووووه وقلا ،فلمووووووووا قعووووووووك إىل مغوووووووواقرة املعبوووووووود،قله
ة هوووا نوووالب اللوووذحوورج إلي  وووافإ.  ناقووو    اباووروج إىل املتنزهوووات وااللات..« سوووقيم إين»:السووماء،وقال

ل  اسوو وا .قايفه   تكون وقلووه إبوراهيم   يكون يف راحوو  ونفسو -واملتاع،أخليواء القلولب موون اهلوم والضوي  
ع ه أصول يف واقووا كوان لوإ .و  يكون هوذا كوذاب منووه.وأفصو  عنوه لي كول  وكووأنه.ذلوك معوثا عون ضوويقه وتعبه

هم اهتم وتقاليودا موع عواقويه  وكان القلم معجلني ليوذهبل وإن الضي  ليمرم ويسقم ذ.حياته يف ذلك اليلم
لني  ووووا هووووم رين،مشوووغل ومراسوووم حيوووواهتم يف ذلوووك العيوووود فلوووم يتلبثوووولا ليفحصوووولا عووون أمر ،بوووول تللووولا عنووووه مدب

عووووام وبوووولاكْي ايووووه الطوأمامها أن.وكانحل هووووذ  هووووك الفرصوووو  الوووويت يريد.لقوووود أسوووورع إىل آهلووووتهم املوووودعاة.فيووووه
 « .. شكللنفأ »:فقال يف هتكم.الثمار

« م   تنطقوولنفمووا لكوو»: فاسووتطرق يف هتكمووه وعليووه نووابع الغوويج والسووخري.و  عبووه األصوونام بطبيعوو  احلال
يسووومع و   ن أنوووه  أن يلجوووه ا نسوووان كالموووه إىل موووا يعلوووم حقيقته،ويسوووتيق...وهوووك حالووو  نفسوووي  معهووولقة

خورى   أ  مورة هلوو  عبوه اهل.م السوخي   .ينط   إ ا هل الضي   ا وراء اهلهل  املزعلم  مون القولم وتصولره
م ن السوقم واهلوموفى نفسوه وكو..« فراغ عليهم ضراب ابليمني»:وهنا أفرغ كحن  الغيج املكتلم حرك    قل 

 والضي  ... 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3648 

السوويا  مووا    وحتصووروقوود عوواق القوولم فووانلعلا علووى جووذاذ اهلهلوو .وينتهووك هووذا املشووهد فيليووه مشووهد جديد
ى الفاعووول نهايووو  علووون سوووياهلم عمووون صووونع آبهلوووتهم هوووذا الصنع،واسوووتد هلم يف اليفصوووله يف سووولرة أخووورى مووو

 « ..فأقبللا إليه يزفلن»حتصر هذا ليقفهم وجها للجه أمام إبراهيم  .ا؟ريء
ثووْي وهووم مجووع ك.ا .للووه زفيفوولقود تسووامعلا اباث،وعرفوولا موون الفاعل،فووأقبللا إليووه يسوورعلن ااطوى وُيووديلن ح

توه معروفو  عقيد.هلهفرق واضو  التصولر  .فرق يعور  نريقوه.ولكنوه فورق مويمن.حدغاضه هوائج،وهل فورق وا
دخللو  املائج ،امل اهلائجو  فهل أقلى من هذ  الكثورة.يدركها يف نفسه،ويراها يف الكلن من حلله.له حمدوقة

 هم وزفوووويفهم م وهيوووواجومن مث اووووبههم ابحلوووو  الفطووووري البسووووي    يبووووا  كثوووورهت.العقيدة،املضووووطرب  التصوووولر
 « ..أتعبدون ما تنحتلنف واّلِل خلقكم وما تعمللنف:قال»

هول الصوانع  ك أن يكولنواملعبولق احلو  ينبغو..« أتعبودون موا تنحتولنف»:إنه منطو  الفطورة يصورن يف وجههوم
لق.ومووووع كوووولن املعبيفهوووول الصووووانع اللحيوووود الوووذي يسووووتح  أن ..« واّلِل خلقكووووم ومووووا تعملووولن»:  املصووونلع

 اسووتمع البانوول ومووَّت -ه لوو،إ  أن القوولم يف غفلووتهم ويف انوودفاعهم   يسووتمعلا وضوول  هووذا املنطوو  وبسووانته
 صووووووولرته وانووووووودفع أصوووووووحاب األمووووووور والنهوووووووك فووووووويهم يزاولووووووولن نغيووووووواوم يف -إىل صووووووولت احلووووووو  البسوووووووي ف 

 « ..ابنلا له بنياان فألقل  يف ا؟حيم:قاللا»:الغليظ 
 م الدليل.ج  وينقصهعند ما تعلزهم احلإنه منط  احلديد والنار الذي   يعر  الطغاة منطقا سلا  
 وحينما هرجهم كلم  احل  ااالص  ذات السلطان املبني.

  املخلصوووني  لعبووواقوحتصووور السووويا  هنوووا موووا حووودّ بعووود قوووللتهم تلوووك،ليعرم العاقبووو  الووويت هقووو  وعووود اّللِ 
 « ..فأراقوا به كيدا فجعلناهم األسفلني»:ووعيد  ألعدائهم املكذبني

ين لطغواة واملتجووث موون ا -يول العبواق إذا كوان اّلِل يريوودف ومواذا ميلوك أول ووك الضوعا  املهاز وأيون يوذهه كيوود 
 .خلصنيف .إذا كانحل رعاي  اّلِل هلط عباق  امل -وأصحاب السلطان وأعلاوم من الكثاء 
 النوار الويت بوه اهلوال  يف أراقوا لقود.لقود انتهوى أمور  موع أبيوه وقلمه.مث عكء احللق  الثاني  من قص  إبراهيم .

 أ لها ا؟حيم،وأراق اّلِل أن يكلنلا هم األسفلني وْنا  من كيدهم أمجعني.
 ذاهوه إين:وقوال»:عندئوذ اسوتدبر إبوراهيم مرحلو  مون حياتوه ليسوتقبل مرحلو  ونولى صوفح  لينشور صوفح 

ة ن هجووور بووول أن تكوول قوهووك هجووورة نفسووي  .إووووا اهلجرة.إين ذاهووه إىل ريب ....هكوووذا .« إىل ريب سوويهدين
نووه وكوول موووا بيتووه وونو ي   أاب  وقلمووه وأهلوووه .هجرة يوو   وراء  فيهووا كوول كوووكء موون ماضووك حياتووه.مكانيوو 

تخففووا موون  مىل ربووه ويهاجر إ.ويوودع وراء  كووذلك كوول عووائ  وكوول كوواغل.يربطووه ّبووذ  األرم،وّبووي ء الناس
ه،وسوْيعى يهديه سملقن أن ربو.مسلما نفسوه لربوه   يسوتبقك منهوا كوي ا،نارحا وراء  كل ككء،كل ككء

 خطا ،وينقلها يف الطري  املستقيم.
  يزمحهووا  رة واحودةإووا اهلجورة الكاملو  موون حوال إىل حوال،ومن وضووع إىل وضوع،ومن أواصور كووَّت إىل آصو

 .إنه التعبْي عن التجرق وااللص وا ستسالم والطمأنين  واليقني.يف النفك ككء
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الصووووحب  القرىب،و و ل يوووو   وراء  أواصوووور األهوووول وكووووان إبووووراهيم حووووَّت هووووذ  اللحظوووو  وحيوووودا   عقووووه لووووه وهوووو
وبوني  حنسم موا بينوه،واليت اوكل مألل  له يف ماضك حياته،وكل ما يشد  إىل األرم اليت نشأ فيها.واملعرف 

يمنووو  له الذريووو  املليوووه يسوووأإاعوووه .أهلهوووا الوووذين ألقووول  يف ا؟حووويم  فاعوووه إىل ربوووه الوووذي أعلووون أنوووه ذاهوووه إليه
ذي تووور  ملتجرق،الووو..واسوووتجاب اّلِل قعووواء عبووود  الصووواحل ا«   مووون الصووواحلني رب هوووه»:واالووو  الصووواحل
 «.فبشران  بغالم حليم..»وجاء إليه بقله سليم ،وراء  كل ككء
ولنوا .المغبوه بوه وهول وسنرى آتر حلمه الوذي وصوفه ر  -كما يرج  سيا  السْية والسلرة   -هل إ اعيل 

فرحتووووه ّبوووووذا  ن نتصووووولرألنا .جر املقطوووولع مووووون أهلووووه وقرابتووووهأن نتصوووولر فرحوووو  إبوووووراهيم اللحيوووود املفوووورق املهوووووا
 الغالم،الذي يصفه ربه  نه حليم.

أن  وآن.شوور أمجعوونييوواة الببوول يف ح.واهلن آن أن نطلووع علووى امللقوو  العظوويم الكوورمي الفريوود يف حيوواة إبراهيم
بوراهيم حيواة أبيهوا إ مونسولم  نق  من سيا  القص  يف القرآن أمام املثل امللحك الذي يعرضوه اّلِل لامو  امل

ا موواي أبووحل افعوول :قووال.ا ترىاي بووب إين أرى يف املنووام أين أذ ك،فووانظر موواذ:قال.فلمووا بلوو  معووه السووعك ..»
اهيم يم ..هووووذا إبوووور عوووو  والتسوووول..اي ّلِل  وابلروعوووو  ا ميووووان والطا« سووووتجدين إن كوووواء اّلِل موووون الصووووابرين:تيمر

ملوا نا.هرموه بغالمو  كثتوه هوا هول ذا يورز  يف.ن األرم واللنناملهاجر م.املقطلع من األهل والقراب .الشي 
نوووك به،وصوووبا  يكووواق ذ وهوووا هووول ذا موووا.فلما جووواء  جووواء غالموووا  توووازا يشوووهد لوووه ربوووه  نوووه حليم.تطلوووع إليوووه

حَّت غووالم اللحيوود،ّبووذا ال هووا هوول ذا مووا يكوواق ذنووك ويسوو و .يتفت ،ويبلوو  معووه السووعك،ويرافقه يف احليوواة .
علر كوووحا؟وووه إ    قق،و فماذاف إنوووه   يووو.ويووودر  أووووا إكوووارة مووون ربوووه ابلتضوووحي .نوووه يذ هيووورى يف مناموووه أ

ا،و  أمووووورا يوووووا صووووورُيوليسوووووحل وح.جمرق إكارة.نعوووووم إووووووا إكوووووارة.الطاعووووو ،و  حطووووور لوووووه إ  خوووووانر التسوووووليم .
 نون أوق.عوو ميوقون أن .هووذا يكفووك ليلوول ويسووتجيه.وهووذا يكفووك ..ولكنها إكووارة موون ربووه ..مباكوورا

ع يف جووزع،و  يطيوو ستسوولم يفيملوواذا اي ريب أذبوو  ابووب اللحيوودف  ولكنووه   يلوول يف انزعوواج،و  .يسووأل ربووه .
 هول يعورم عليوهو ه  بنوه يبودو ذلوك يف كلماتو.كوال إ وا هول القبولل والرضوى والطمأنينو  واهلدوء.اضطراب .

 « ..نظر ماذا ترىفا.ذ كأنام أين اي بب إين أرى يف امل:قال»:األمر اهلائل يف هدوء ويف انم نان عجيه
   اللقووحل ذاتووهوهك يف.بووهفهووك كلمووات املالووك ألعصووابه،املطم ن لاموور الووذي يلاجهووه،اللاي   نووه يوويقي واج
ى   من يقلوه علوك،ويس يكلمات امليمن،الذي   يهلله األمر فييقيه،يف اندفاع وعجل  ليخلا منه وينته

و  .كووو يوود إىل معر ل   يطلووه إليووه أن يرسووول اببنووه اللحفهووو -موووا يف ذلووك كووك  -أعصووابه  واألموور كووا  
 ووه اذاف يتوولىل ذموويتلىل . إ ووا يطلووه إليووه أن يتوولىل هوول بيوود.يطلووه إليووه أن يكلفووه أموورا تنتهووك بووه حياتووه .

وى يف ليووه أن يوو  إيتلقووى األموور هووذا التلقك،ويعوورم علووى ابنووه هووذا العوورم ويطلووه  -مووع هووذا  -وهوول ..
كالوذي   م األمور عليوه ا يعور إ.وينتهك.إنوه   ذخوذ ابنوه علوى غورة لينفوذ إكوارة ربوه أمور ،وأن يورى فيوه رأيوه 

 يعرم املألل  من األمر.
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ر أن ذخوذ األموو .ن يعور أوابنوه ينبغوك .على العوني والرأس.فليكن موا يريود.ربوه يريود.فاألمر يف حسوه هكذا
 وة التسوليم يتوذو  حوالو هول اهلخور لينال هل اهلخر أجور الطاع ،وليسولم .ناع  وإسالما،  قهرا واضطرارا

   ..ن احلياة وأقل أبقى مإنه ُيه  بنه أن يتذو  لذة التطلع اليت ذاقها وأن ينال ااْي الذي يرا  ه
 فماذا يكلن من أمر الغالم،الذي يعرم عليه الذب ،تصديقا لر اي رآها أبل ف

 - إن كواء اّللِ  - سوتجدين.رحل افعول موا تيماي أبو:قوال»:إنه يرتقك إىل األف  الذي ارتقى إليه من قبل أبل 
اي ..» ك ويف يقونيولكن يف رضوى كوذل...إنوه يتلقوى األمور   يف ناعو  واستسوالم فحسوه« من الصابرين

ه فقووووووود  أقبووووووويبل   .فشوووووووب  الوووووووذب    يزعجوووووووه و  يفزعوووووووه و  يفقووووووود  ركووووووود .يف مووووووولقة وقرىب..« أبوووووووحل
 كوووارة اوأن .كووارةُيك أن الوور اي إ.قلووه أبيوووه فهوول ُيوووك مووا أحسووه مووون قبوول..« افعوول موووا توويمر»وملقتووه.

وق ،ومعرفوو  حوودب مووع اّللِ أمر.وأوووا تكفووك لكووك يلوول وينفووذ بغووْي ؟لجوو  و  احوول و  ارتيوواب.مث هوول األق
 عانتوووووووه علوووووووىإبربوووووووه علوووووووى ضوووووووعفه ونسوووووووب  الفضووووووول إليوووووووه يف  ا سوووووووتعان  قدرتوووووووه وناقتوووووووه يف ا حتموووووووال و 
 « ..ن كاء اّلِل من الصابرينستجدين إ »:التضحي ،ومساعدته على الطاع 

 ظهور لشخصوه لوالو  ي.ةو  ذخوذها انودفاعا إىل ااطور قون مبوا .و  ذخذها كجاع .و  ذخذها بطلل 
ق   علوووى موووا يووورايه،وأصوووث إ وووا أرجوووع الفضووول كلوووه ّلِل إن هووول أعانوووه علوووى موووا يطلوووه إل.و  حجموووا و  وزان .

واي .  لنبول الطاعوواي.ا ميان .اي لاقب مع اّلِل  واي لروع .« من الصابرين -إن كاء اّلِل  -ستجدين »:به
لووه لمووا أسوولما وتف»:نفيووذحطوول إىل الت.لعظموو  التسووليم  وحطوول املشووهد خطوولة أخوورى وراء احلوولار والكووالم .

  عليووه بنوول ل مووا تعووار كووونمأنينوو  الرضووى وراء  .وعظموو  ا ميان...وموورة أخوورى يرتفووع نبوول الطاع « للجبووني
 ا نسان ..

 قود وصول األمورو .متناعااوإن الغالم يستسلم فال يتحر  .ن الرجل ميضك فيكه ابنه على جبينه استعداقاإ
 إىل أن يكلن عياان.

 وتنفيوذ.سوليم .ورضوى وت يق  وناع  ونمأنين .هذا هل ا سالم يف حقيقته.فهذا هل ا سالم.لقد أسلما .
 ظيم.عها غْي ا ميان الع..وكال ا   اد يف نفسه إ  هذ  املشاعر اليت   يصن

 قتل ويقتل.مليدان،يالقد يندفع اجملاهد يف .وليك ا ندفاع واحلماس .إوا ليسحل الشجاع  وا؟راءة
ا وإ اعيول هنوو إبوراهيم ولكن هوذا كلوه كووكء والوذي يصونعه.ولقود ينودفع الفودائك وهول يعلوم أنووه قود   يعولق

ن الضووع  مووا ااوول  دفاع يف عجلوو  ختفووك وراءهوولوويك هنووا قم فووائر،و  محاسوو  قافعوو  و  انوو.كووكء آخوور .
ل هنوا بو  .ملوا يكولن ،املطم نوالنكلص  إ ا هل ا ستسالم اللاعك املتعقل القاصد املريد،العار   ا يفعل

د كوواان قوو.د أقاي اعيوول قووالرضووى اهلوواقئ املستبشوور املتووذو  للطاعوو  ونعمهووا ا؟ميوول  وهنووا كووان إبووراهيم وإ
تزه  روحووووه يل قموووه،و و  يكوووون ابقيوووا إ  أن يوووذب  إ اعيل،ويسوووو.ر والتكليووو كاان قووود حققووووا األمووو.أسووولما

وعزمهموا  ان مون روحهمواذا امليوز وهذا أمر   يعب كي ا يف ميزان اّلِل،بعد ما وضع إبراهيم وإ اعيل يف ه..
 ومشاعر ا كل ما أراق  منهما رّبما ..
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األ    يعووووود إ و .وغاايتوووووه قووووود هققوووووحل.ونتائجوووووه قووووود لهرت.وا متحوووووان قووووود وقع.قووووود مت ا بوووووتالء كوووووان 
هم ءو  يريوووود قمووووابووووتالء . واّلِل   يريوووود أن يعووووذب عبوووواق  اب.وا؟سوووود الووووذبي .البوووودين.وإ  الوووودم املسفل 

 ي ،وقود جوازوالا التكلومَّت خلصلا له واسوتعدوا لواقاء بكليواهتم فقود أقوا،وقود حققو.وأجساقهم يف ككء
ن أوانقينوا  »:قاحققوا وصودو فاعتث ا قود أقاي .يم وإ اعيل صودقهماا متحان بنجا .وعر  اّلِل من إبراه

 « ..ا  بذب  عظيموفدين.نيإن هذا هلل البالء املب.إان كذلك ْنزي انسنني.اي إبراهيم قد صدقحل الر اي
كنوه  الونفك موا ت يبقوى يف فواّلِل   يريود إ  ا سوالم وا ستسوالم  يوة .قد صودقحل الور اي وحققتهوا فعال

 ياة.ك النفك واحلهل كانحل ول.اّلِل أو تعز  عن أمر  أو هتفج به قونه،ولل كان هل ا بن فلذة الكبد عن
وء ويف وجدت بووووه يف رضووووى ويف هوووود.و عز كووووكء.جوووودت بكوووول كووووكء.قوووود فعلحل -اي إبووووراهيم  -وأنووووحل 

  اّلِل هوذ يفوديوحلوم  و  أي ذبو  مون قم.وهوذا ينولب عنوه ذبو .فلم يب  إ  اللحوم والدم.نمأنين  ويف يقني
ه إراقتوه ليذ وعول ربوه و إنه كوبا وجود  إبوراهيم مهيوأ بف:قيل.يفديها بذب  عظيم.النفك اليت أسلمحل وأقت

وْنوووزيهم .بالءثووول هوووذا الْنوووزيهم ابختيوووارهم مل..« إان كوووذلك ْنوووزي انسووونني»:بووود  مووون إ اعيووول  وقيووول لوووه
يهم كووووووذلك وْنووووووز .قاءارهم علووووووى األوْنزيهم إبقوووووودارهم وإصووووووب.بتلجيووووووه قلوووووولّبم ورفعهووووووا إىل مسووووووتلى اللفوووووواء

ع منووارة لووذي يرتفواابسوتحقا  ا؟وزاء  ومضووحل بوذلك سوون  النحور يف األضووحى،ذكرى هلوذا احلوواقّ العظويم 
 حلقيق  ا ميان.
تبوع تبراهيم،الوذي إ  أبيهوا والذي ترجع إليوه األمو  املسولم  لتعور  فيوه حقيقو.وعظم  التسليم.ومجال الطاع 

عر  أووووووا ليهوووووا،ولتعولتووووودر  نبيعووووو  العقيووووودة الووووويت تقووووولم ّبوووووا أو تقووووولم .هملته،والوووووذي توووووّر نسوووووبه وعقيدت
ه عنود أول هقيو  إراقتو تلجلج يفتوا ستسالم لقدر اّلِل يف ناع  راضي  وايق  ملبي    تسأل رّبا ملاذاف و  

يقووو  هي ووو  و  نر  موووه لرّبووواو  تسوووتبقك لنفسوووها يف نفسوووها كوووي ا،و  ختتوووار فيموووا تقد.إكوووارة منوووه وأول تلجيوووه
 لتقدميه إ  كما يطله هل إليها أن تقدم .

ملبيوو  وافيوو   شتيووه نائعوو  ا يريوود أنو  أن ييذيهووا ابلبالء،إ وو  بووتالء مث لتعوور  أن رّبووا   يريوود أن يعووذّبا اب
 مون التضوحيات ا أعفاهوامستسلم    تقدم بني يديه،و  تتأىل عليه،فإذا عر  منها الصد  يف هوذ.ميقي 
 ا ..وأكرمها كما أكرم أابه.وقبل منها وفِداها.ا هلا وفاء وأقاءواحتسبه.واهل م

بول وهل أ.ألنبيواءهل أبول او .وهول أمو ...فهول موذكلر علوى تولا  األجيوال والقرون« وتركنا عليوه يف اهلخورين»
 لوه هوا اّللِ فجعل.إبراهيم علوى ملو  وقد كته اّلِل هلا وعليها قياقة البشوري .وهك واري  ملته.هذ  األم  املسلم 

 « ..سالم على إبراهيم »عقبا ونسبا إىل يلم الدين.
 .ويرقم يف نلااي اللجلق الكبْي.سالم يسجل يف كتابه الباقك.سالم عليه من ربه

 تكرمي.وال.والِسالم.واللفاء والذكر...كذلك ْنزيهم ابلبالء .« كذلك ْنزي انسنني»
 بني.لبالء املقيقته فيما كش  عنه اوتلك ح...وهذا جزاء ا ميان« إنه من عباقان امليمنني»
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يبوووووووار  و ويباركه .مث يتجلووووووى عليوووووووه ربوووووووه بفضوووووووله موووووورة أخووووووورى ونعمتوووووووه فيهوووووووه لووووووه إسوووووووحا  يف كوووووووخلخته
ه وعلوووى كنا عليووووابر .وبشوووران  إبسوووحا  نبيوووا مووون الصووواحلني»واعل إسوووحا  نبيوووا مووون الصووواحلني..إسوووحا 
نسوه إ وا هوك   الودم والهلما ليسوحل ورايوولكن وراي  هذ  الذري  ...وتتالح  من بعد ا ذريتهما« إسحا 

 :عيدريه أو بومن احنر  فهل لا    ينفعه نسه ق.فمن اتبع فهل حمسن:وراي  املل  واملنهج
 « ..ومن ذريتهما حمسن ولا  لنفسه مبني»

 لقطات من قصة موس  وهارون 122 - 114الدرس الرابع:

الكوووووورب  وْنينا ووووووا وقلمهمووووووا موووووون.نولقوووووود مننووووووا علووووووى ملسووووووى وهارو »:وموووووون ذريتهمووووووا ملسووووووى وهووووووارون
ا عليهموا وتركن.ملسوتقيملصوراط اوهدينا ا ا.ونصرانهم فكانلا هم الغالبني.وآتينا وا الكتواب املسوتبني.العظيم

 .وهوذ  اللمحو «ملويمننياإوما مون عبواقان .سالم على ملسى وهارون.إان كذلك ْنزي انسونني.يف اهلخرين
 مووون»وقلمهموووا  نجاهتماوب.  اّلِل عليهموووا ابختيار وووا واصوووطفائهمامووون قصووو  ملسوووى وهوووارون تعووو  إببوووراز منووو

عوووولن يهووووم موووون فر وابلنصوووور والغلبوووو  علووووى جالق.الووووذي تفصووووله القصوووو  يف السوووولر األخرى« الكوووورب العظوووويم
ليوه إ الوذي يهودي اط اّللِ صور .وهدايتهما إىل الصوراط املستقيم.ومل ه.وإبعطائهما الكتواب اللاضو  املسوتبني

علوووى  الم مووون اّللِ لمحووو  ابلسوووذكر وووا يف األجيوووال اهلتيووو  والقووورون األخوووْية وتنتهوووك هوووذ  الامليمنني.وإبيقووواء 
 ملسى وهارون.

جلووه ألووذي يكوورم موون  ميووان ااوالتعقيووه املتكوورر يف السوولرة لتقريوور نوولع ا؟ووزاء الووذي يلقووا  انسوونلن،وقيم  
 امليمنلن ..

 لقطات من قصة إلياس مع قومه 132 - 123الدرس الخامس:

د وقوو.سووم إيلياءابالقوودمي  ه تلووك اللمحوو  نوو  مثلهووا عوون إليوواس،واألرج  أنووه النوول املعوورو  يف العهوودوتعقوو
ذ  هودل علوى آتر بعلبك تو وما تزال آتر مدين .أرسل إىل قلم يف سلري  كانلا يعبدون صنما يسملنه بعال

 ربكوم اّللِ .ااوالقني ون أحسونذر إذ قال لقلمه أ  تتقلنف أتدعلن بعال وتو.وإن إلياس ملن املرسلني».العباقة
لووى سووالم ع.هلخريناليووه يف عوتركنا .إ  عبوواق اّلِل املخلصووني.ورب آابئكووم األولوونيف فكووذبل  فووإوم نضوورون

 « ..إنه من عباقان امليمنني.إلياسني.إان كذلك ْنزي انسنني
ورب آابئهووم  رّبووم« قنيأحسوون ااووال»ولقوود قعووا إليوواس قلمووه إىل التلحيد،مسووتنكرا عبوواقهتم لبعوول،وتركهم 

لمووووووه عبوووووواقة ق وكما اسووووووتنكر كوووووول رسوووووولل.كمووووووا اسووووووتنكر إبووووووراهيم عبوووووواقة أبيووووووه وقلمووووووه لاصوووووونام.األولني
يلقوولا جوووزاء لمكووورهني  واّلِل سووبحانه يقسوووم وييكوود أووووم سيحضوورون.اللينيني.وكانووحل العاقبووو  هووك التكوووذيه

 املكذبني.إ  من آمن منهم واستخلصه اّلِل من عباق  فيهم.
علويهم  ّلِل ابلسوالماكرمي رسول اللمح  القصْية عن إليواس تلوك ااااو  املكوررة املقصولقة يف السولرة،لتوختتم 

 وقيم  إميان امليمنني..ولبيان جزاء انسنني.من قبله
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َسووالم  »:ونق  لونلم ابلناحيوو  الفنيوو  يف اهليوو .وسوْية إليوواس توورق هنووا ألول مورة يف مثوول تلووك اللمحوو  القصووْية
علوى « ِإْل ايِسونيَ »فقد روعيحل الفاصل  وإيقاعها امللسيقك يف إرجواع اسوم إليواس بصويغ  « نيَ َعلى ِإْل ايسِ 

 .1999نريق  القرآن يف مالحظ  تناس  ا يقاع يف التعبْي
 إشار  إل  قصة لوط 138 - 133الدرس السادس:

ِإْذ .اْلُمْرَسووِلنيَ  لنووا  َلِموونَ لُ ِإنَّ وَ »:اليت توورق يف امللاضووع األخوورى  ليوو  لقصوو  إبووراهيم.مث شيت نوو  عوون قصوو  لوولط
َواِبللَّْيِل أَفَووال .وَن َعلَوْيِهْم ُمْصووِبِحنيَ َوِإنَُّكْم لََتُموورُ .رِينَ ْراَن اهْلَخو َقمَّوومُثَّ .ِإ َّ َعُجوولزا  يف اْلغواِبرِينَ .َْنَّْينواُ  َوأَْهلَووُه َأمْجَعِونيَ 

 « ..تَوْعِقُللَنف
وتودمْي .مرأتهاهلوه إ  أهك تشْي إىل رسال  للط وْناتوه موع ف.وهك أكبه ابللمح  اليت جاءت عن قص  نل 

 واملسوواء و   الصووبا وتنتهك بلمسوو  لقلوولب العوورب الووذين ميوورون علووى قار قوولم لوولط يف.املكووذبني الضووالني
 زين  و  ختا  عاقب  كعاقبتها احل.تستيقج قللّبم و  تستمع حلدية الداير اااوي 

   قصة يونسإشار  إل 148 - 139الدرس السابع:

َ  ِإىَل اْلُفْلووِك ِإْذ أَبَوو.نيَ ُمْرَسوولِ َوِإنَّ يُوولُنَك َلِمووَن الْ »:وختووتم هووذ  اللمحووات بلمحوو  عوون يوولنك صوواحه احلوولت 
ِبَة يف لَلَ .َسوبِِِحنيَ   أَنَُّه كاَن ِموَن اْلمُ فَوَللْ .ِليم  مُ َوُهَل  فَاْلتَوَقَمُه احْلُلتُ .َفساَهَم َفكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضنيَ .اْلَمْشُحلنِ 

َعثُلنَ  َوأَْرَسوْلناُ  ِإىل ِمائَوِ  أَلْو   أَْو .ِه َكوَجرَة  ِموْن يَوْقِطني  بَوْتنا َعَلْيوَوأَنوْ .فَونَوَبْذانُ  اِبْلَعوراِء َوُهوَل َسوِقيم  .َبْطِنِه ِإىل يَوْلِم يُوبوْ
 .. «َفآَمُنلا َفَمتوَّْعناُهْم ِإىل ِحني  .يَزِيُدونَ 

ت أن وتوذكر الوروااي.ن البحرمون املفهولم أووم كوانلا يف بقعو  قريبو  ولك.و  يذكر القرآن أين كان قلم يلنك
كوانئ  غضوه إىلفقواق  ال.وغواقرهم مغضوبا آبقا.فأنذرهم بعوذاب قريه.يلنك ضا  صدرا بتكذيه قلمه

 عنوود القوولم ا إيووذاانوكووان هووذ.ويف وسوو  اللجوو  انوأهتووا الووراي  واألملاج.البحوور حيووة ركووه سووفين  مشووحلن 
ن  لتنجوول السووفي يف املوواء وأنووه   بوود أن يلقووى.راكبووا مغضوولاب عليووه ألنووه ارتكووه خطي   ن موون بووني الركوواب 

ولكن .ال نودهم ابلصوعوكان معروفا  -فخرج سهم يلنك .فاق علا على من يلقلنه من السفين .من الغر 
ي مسووتح  أ« لِوويم  مُ »فالتقمه احلوولت وهوول .أو ألقووى هوول نفسووه.سووهمه خوورج بشووكل أكيوود فووألقل  يف البحوور

حوووك أوعنووود موووا . لهذن اّللِ للم،ألنوووه ختلوووى عووون املهمووو  الووويت أرسوووله اّلِل ّبوووا،وتر  قلموووه مغاضوووبا قبووول أن ذل
ُسووْبحاَنَك   َّ أَنْووحلَ إِ إِلووَه   »:وقووال.ابلضووي  يف بطوون احلوولت سووب  اّلِل واسووتغفر  وذكوور أنووه كووان موون الظاملني

 كوواَن ِمووَن اْلُمَسووبِِِحنيَ   ْل  أَنَّووهُ فَولَوو» .تفلفظووه احلوول .ب لهفسوومع اّلِل قعوواء  واسووتجا«.ِإيِنِ ُكْنووحُل ِمووَن الظَّوواِلِمنيَ 
َعثُلنَ   «.لََلِبَة يف َبْطِنِه ِإىل يَوْلِم يُوبوْ

 يظللوه.وهول القرع.«َوأَنْوبَوْتنا َعَلْيِه َكوَجرَة  ِموْن يَوْقِطوني  ».وقد خرج من بطن احللت سقيما عاراي على الشانئ
وكان هووووذا مووووون تووووودبْي اّلِل .ل إنوووووه   يقوووورب هوووووذ  الشوووووجرةبلرقووووه العوووووريخ ومينووووع عنوووووه الوووووذابب الووووذي يقوووووا

وكانلا قووود خوووافلا موووا أنوووذرهم بوووه مووون .فلما اسوووتكمل عافيتوووه رق  اّلِل إىل قلموووه الوووذين توووركهم مغاضوووبا.ولطفوووه
                                                 

 السيد رمحه هللا («.) قار الشرو »فقرة ا يقاع امللسيقك « التصلير الفب يف القرآن»يراجع فصل التناس  الفب يف كتاب: -1999
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العووووووووذاب بعوووووووود خروجه،فآمنلا،واسووووووووتغفروا،ونلبلا العفوووووووول موووووووون اّلِل فسوووووووومع هلووووووووم و  ينووووووووزل ّبووووووووم عووووووووذاب 
 .2000وقد آمنلا أمجعني.وكانلا مائ  أل  يزيدون و  ينقصلن« ناُهْم ِإىل ِحني  َفآَمُنلا َفَمتوَّعْ »:املكذبني

 اقبوو  الووذين  عابق  موون وهووذ  اللمحوو  بسووياقها هنووا تبووني عاقبوو  الووذين آمنلا، انووه مووا تبينووه القصووا السوو
 إحدى العاقبتني كما يشاءون    - -ييمنلن.فيختار قلم حممد 

ل ،موووع نمووون لووودن  عووود تلوووك ا؟للووو  اللاسوووع  علوووى مووودار التووواري وكوووذلك ينتهوووك هوووذا الشووولط مووون السووولرة ب
 املنذرين :امليمنني منهم وغْي امليمنني ..

 
 

                                                 
 سلرة األنبياء ا؟زء السابع عشر. ) السيد رمحه هللا (تراجع القص  يف  -2000
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 [182إل   149اآليات :(37]سور  الصافات ):الوحد  الثالثة

 نقي أفكار الك ار حول المالئكة وال ن والشرهللااء

ُوْم ( َأ  إِ 150) َلْقنَوا اْلَمالِئَكوَ  ِإانت  َوُهوْم كواِهُدونَ خَ ( أَْم 149ُم اْلبَونُولَن )فَاْسوتَوْفِتِهْم أَِلَربِِوَك اْلَبنواُت َوهَلُو}  وَّ
ُْم َلكاِذبُل 151ِمْن ِإْفِكِهْم لَيَوُقلُللَن ) ُ َوِإوَّ  (153ِت َعَلى اْلَبِننَي )( َأْصطََفى اْلَبنا152َن )( َوَلَد اّللَّ

اِبُكْم ِإْن  ( فَووْأتُلا ِبِكتوو156 ُسووْلطان  ُمبِووني  )( أَْم َلُكوومْ 155ال تَووذَكَُّروَن )( أَفَوو154مووا َلُكووْم َكْيووَ  َهُْكُموولَن )
ُتْم صاِقِقنَي ) َنُه َوَبنْيَ اْ؟ِنَِّ  َنَسبا  157ُكنوْ ُْم َلُمْحَضُروَن )اْ؟ِنَُّ  إِ   َوَلَقْد َعِلَمحلِ ( َوَجَعُللا بَويوْ  (158وَّ

وا َيِصوُفلَن ) ( موا أَنْووُتْم 161تَوْعبُوُدوَن ) ( فَوِإنَُّكْم َوموا160ِصونَي )ِإ َّ ِعبواَق اّللَِّ اْلُمْخلَ  (159ُسْبحاَن اّللَِّ َعمَّ
ِإانَّ لَووَنْحُن ( وَ 164نَّووا ِإ َّ لَووُه َمقووام  َمْعلُوولم  )َومووا مِ  (163( ِإ َّ َمووْن ُهووَل صوواِل ا؟َِْحوويِم )162َعَلْيووِه بِفوواتِِننَي )

 ذِْكوووورا  ِمووووَن ( لَووووْل أَنَّ ِعْنووووَدان167ا لَيَوُقللُوووولَن )( َوِإْن كووووانُل 166ُن اْلُمَسووووبُِِحلَن )( َوِإانَّ لَووووَنحْ 165الصَّوووواُفلَن )
 َسوووبَوَقحْل  ( َوَلَقوودْ 170ُروا بِووِه َفَسووْلَ  يَوْعَلُموولَن )( َفَكَفووو169َلُكنَّووا ِعبوواَق اّللَِّ اْلُمْخَلِصوونَي ) (168اأْلَوَّلِوونَي )

ُووْم هَلُووُم اْلَمْنُصوول 171َكِلَمُتنووا لِِعبوواِقاَن اْلُمْرَسووِلنَي ) فَوتَوووَللَّ  (173ُم اْلغووالُِبلَن )( َوِإنَّ ُجْنووَدان هَلُوو172ُروَن )( ِإوَّ
ُهْم َحوووَّتَّ ِحوووني  ) َزَل ( فَوووِإذا نوَووو176فَِبَعوووذابِنا َيْسوووتَوْعِجُللَن )( أَ 175( َوأَْبِصوووْرُهْم َفَسوووْلَ  يُوْبِصوووُروَن )174َعووونوْ

ُهْم َحووووَّتَّ 177يَن )ِبسوووواَحِتِهْم َفسوووواَء َصووووباُ  اْلُمْنووووَذرِ   يُوْبِصووووُروَن َوأَْبِصووووْر َفَسووووْل َ  (178 ِحووووني  )( َوتَوووووَللَّ َعوووونوْ
ووا َيِصوووُفلَن )179)  َربِِ ( َواحْلَْموووُد ّللَِّ 181َعلَوووى اْلُمْرَسووِلنَي ) ( َوَسووالم  180( ُسووْبحاَن َربِِووَك َربِِ اْلعِوووزَِّة َعمَّ

 { (182اْلعاَلِمنَي )
  بوني قيقو  الصولحالشولط الثواين يف السولرة،وما اكوتمل عليوه مون على ضلء ذلك القصوا الوذي سوب  بوه 

لى وع.ه بعووخ خلقووهشووركلن معوواّلِل وعبوواق ،ومن أخووذ  املكووذبني ّبووذ  احلقيق ،الووذين يعبوودون غووْي اّلِل أو ي
 ْي مون السولرةشولط األخويلجوه يف هوذا ال.ضلء تلك احلقيقو  ذاهتوا كموا تضومنها الودرس األول يف السولرة .

سووووطلرة واأل.ت اّللِ أن ينوووواقا معهووووم تلووووك األسووووطلرة الوووويت يزعموووولن فيهووووا أن املالئكوووو  بنووووا - -الرسوووولل 
ن قلللنووه قبوول أا كووانلا ي وووأن يوولاجههم .وبووني ا؟نوو  نسووبا -سووبحانه  -األخوورى الوويت يزعموولن فيهووا أن بينووه 

جووواءهم  ى لووولداق للهووودشتووويهم هوووذ  الرسوووال  مووون انووويهم أن يرسووول اّلِل فووويهم رسووول ،ومن أووووم علوووى اسوووتع
م هووووووله أوووووووم وختووووووتم السوووووولرة بتسووووووجيل وعوووووود اّلِل لرسوووووو.وكي  كفووووووروا عنوووووود مووووووا جوووووواءهم الرسوووووولل ..رسوووووولل

 الغالبلن،وبتنزيه اّلِل سبحانه عما يصفلن.
 والتلجه ابحلمد ّلِل رب العاملني ..

 نقي أفكار الك ار حول المالئكة وال ن 166 - 149الدرس ا ول:

ُووووْم ِمووووْن ِإْفِكِهووووْم انت  َوُهووووْم كوووواِهُدوَنف أَ الِئَكووووَ  إِ نَووووا اْلمَ نوووواُت َوهَلُووووُم اْلبَونُوووولَنف أَْم َخَلقْ فَاْسووووتَوْفِتِهْم أَِلَربِِووووَك اْلبَ »   ِإوَّ
ُووْم َلكاِذبُلنَ .َولَووَد اّللَُّ :لَيَوُقلُللنَ  ْم ف أَفَووال تَووذَكَُّروَنف أَ ا َلُكووْم َكْيووَ  َهُْكُموولنَ ْلَبنِوونَيف مووَعلَووى ا َأْصووطََفى اْلَبنوواتِ .َوِإوَّ

ُتْم صاِقِقنيَ   .. «َلُكْم ُسْلطان  ُمِبني ف فَْأتُلا ِبِكتاِبُكْم ِإْن ُكنوْ
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رون يوهم كوانلا يوي .لن فيهواإنه ُياصر أسطلرهتم يف كل مسارّبا وُياجهم  نطقهم ومنط  بي تهم اليت يعيشو
لووذين مث هوم هوم ا.كر  مون الوذ البنوني علوى البنوات ويعودون و قة األنثوى حمن ،ويعودون األنثوى رللقوا أقول رتبو

ى بوه لوْيوا موود ،وذخوذهموأووم بنوات اّلِل  فهوول هنوا يسوتطرق معهوم وفوو  منطقهم.يودعلن أن املالئكو  إانّ
أإذا كووان  ف«ُم اْلبَونُوولنَ نوواُت َوهَلُووَك اْلبَ أَِلَربِِوو.فَاْسووتَوْفِتِهْم .»:هتافووحل األسووطلرة وسووخفها حووَّت  قاييسووهم الشووائع 

  هلووم  البنووات وتوور ختووار اّللِ الوورّبم البنووات واسووتأيروا هووم ابلبنوونيف  أو ا انّ أقوول رتبوو  كمووا يوودعلن جعلوولا 
 عون منشوأ كواسوتفتهم كوذلالبننيف  إن هذا أو ذا    يسوتقيم  فاسوأهلم عون هوذا الوزعم املتهافوحل السقيم.

أَْم » مففووولا جنسوووهمن أيووون جووواءهم علوووم أن املالئكووو  إانّف وهووول هوووم كوووهدوا خلقهوووم فعر .األسوووطلرة كلهوووا
 «.ا اْلَمالِئَكَ  ِإانت  َوُهْم كاِهُدوَنفَخَلْقنَ 

ُوْم ِموْن ِإفْ »:ويستعرم نوا مقوللتهم املفو اة الكاذبو  علوى اّللِ  ُوْم .لَوَد اّللَُّ وَ :يَوُقلُللنَ ِكِهوْم لَ َأ  ِإوَّ « كواِذبُلنَ لَ َوِإوَّ
  اصوطفى يفك.لبنواتا..وهم كاذبلن حَّت  كم عرفهم الشائع ومنطقهم ا؟اري يف اصطفاء البنني علوى 

مونطقهم  ذي ينسولن فيوهن حكمهوم الوموويعجوه «  َأْصطََفى اْلَبناِت َعلَوى اْلَبنِونيَ » اّلِل البنات على البننيف
لوووى احلكوووم عسوووند والووودليل مدون الومووون أيووون تسوووت.«موووا َلُكوووْمف َكْيوووَ  َهُْكُمووولَنف أَفَوووال تَوووذَكَُّروَنف»:ا؟ووواري
 « ..ِقنيَ ُتْم صاقِ لا ِبِكتاِبُكْم ِإْن ُكنوْ أَْم َلُكْم ُسْلطان  ُمِبني ف فَْأتُ » املزعلمف

نَوووُه َوبَوووَوَجَعلُووولا بوَ »:وبوووني ا؟نووو  -سوووبحانه  -أسوووطلرة الصووول  بينوووه .واألسوووطلرة األخرى َوَلَقْد .ِ  َنَسوووبا  نْيَ اْ؟ِنَّووويوْ
ُْم َلُمْحَضُرونَ   « ..َعِلَمحِل اْ؟ِنَُّ  ِإوَّ

ا؟ون والقرابو   و  ك هول النسوهولدهتم له ا؟نو   وذلو - بزعمهم -وكانلا يزعملن أن املالئك  هم بنات اّلِل 
لصوهر  ملو  النسوه واكولن معاوموا هكوذا ت.وأووا حمضورة يولم القيامو  إبذن اّللِ .تعلم أووا خلو  مون خلو  اّللِ 

 .. «ِصُفلنَ ُسْبحاَن اّللَِّ َعمَّا يَ »:وهنا ينز  ذاته سبحانه عن هذا ا فك املتهافحل
 يمنلن ..م ا؟ن وقد كان يف.ون للعذاب مكرهني تلك الطائف  امليمن ويستث  من ا؟ن الذين ُيضر 

لموو ،وما هووم عليووه موون آهلوو  مزع مووا يعبوودون..مث يتلجووه ااطوواب إىل املشووركني و « ِإ َّ ِعبوواَق اّللَِّ اْلُمْخَلِصوونيَ »
وَن،ما أَنْوووُتْم تَوْعبُوودُ َومووا  نَُّكمْ فَووإِ »:يتلجووه ااطوواب إلوويهم،من املالئكوو  كمووا يبوودو موون التعبووْي.موون عقائوود منحرف 

َوِإانَّ لَووووَنْحُن .اُفلنَ َوِإانَّ لَووووَنْحُن الصَّوووو.لم  قووووام  َمْعلُوووو لَووووُه مَ َومووووا ِمنَّووووا ِإ َّ .َعَلْيووووِه بِفوووواتِِننَي،ِإ َّ َمووووْن ُهووووَل صوووواِل ا؟َِْحيمِ 
 «.اْلُمَسبُِِحلنَ 

ل ب موووووون أهووووووسوووووول أي إنكووووووم ومووووووا تعبوووووودون   تفتنوووووولن علووووووى اّلِل و  تضووووووللن موووووون عبوووووواق  إ  موووووون هوووووول حم
ب موووون طوووورة حمسوووول وما أنووووتم بقوووواقرين علووووى فتنوووو  قلووووه موووويمن الف.ا؟حيم،الووووذين قوووودر علوووويهم أن يصووووللها

 .للفاتنني فللجحيم وقلق من نلع معرو ،نبيعته تيهله أن يستجيه للفتن  ويستمع.الطائعني
يف  هلوم ولوائ .خلو  اّللِ  فهم عباق من.ويرق املالئك  على األسطلرة، ن لكل منهم مقامه الذي   يتعدا 

 د .واّلِل هولحويتجواوز  ويق  كول مونهم علوى قرجو   .ناع  اّلِل فهم يصفلن للصالة،ويسبحلن  مد اّللِ 
 اّلِل.
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انلا هم،يوووولم كوووومث يعوووولق للحوووودية عوووون املشووووركني الووووذين يطلقوووولن هووووذ  األسووووانْي فيعوووورم عهوووولقهم ووعلق
راهيم أو مون مون إبو -  ذكر مون األولونيُيسدون أهل الكتاب على أوم أهل كتاب ويقلللن لل كان عندان

لَوْل أَنَّ :لنَ لا لَيَوُقللُ ِإْن كوانُ وَ »:لكنا على قرج  من ا ميوان يستخلصونا اّلِل مون أجلهوا ويصوطفينا -جاء بعد  
 « ..نيَ َلُكنَّا ِعباَق اّللَِّ اْلُمْخَلصِ .ِعْنَدان ذِْكرا  ِمَن اأْلَوَِّلنيَ 

َ  َفَسووولْ .وا بِهِ َفَكَفووورُ »:إىل هوووذ  األرم تنكوووروا ملوووا كوووانلا يقللووولنحوووَّت إذا جووواءهم ذكووور هووول أعظوووم موووا جووواء 
 ق  لتمب واللعل الكفر بعد ابهل الالئ  « َفَسْلَ  يَوْعَلُملنَ »:..فالتهديد اافك يف قلله« يَوْعَلُملنَ 

 ذا الك ار ووعد بنصر المؤمنين 171 - 167الدرس الثاني:

ُمْ .اَن اْلُمْرَسوووِلنيَ نوووا لِِعبووواقِ َكِلَمتُ   َوَلَقوووْد َسوووبَوَقحلْ »:نصووور والغلبووو و ناسوووب  التهديووود يقووورر وعووود اّلِل لرسوووله ابل  هَلُوووُم ِإوَّ
 « ..َوِإنَّ ُجْنَدان هَلُُم اْلغالُِبلنَ .اْلَمْنُصلُرونَ 

موون  ان،على الوورغماء ا ميووولقوود اسووتقرت جووذور العقيوودة يف األرم وقووام بنوو.واللعوود واقووع وكلموو  اّلِل قائم 
ولقوود ذهبووحل .واملتبعني الوورغم موون تكووذيه املكووذبني،وعلى الوورغم موون التنكيوول ابلوودعاةمجيووع العلائوو ،وعلى 

طر علوى قلولب تسوي.لرسلاوذهبحل سطلهتم وقولتهم وبقيحل العقائد اليت جاء ّبوا .عقائد املشركني والكفار
 ى موا يسويطرلهور وأبقووما تزال على الرغم من كل ككء هك أ.الناس وعقلهلم،وتكي  تصلراهتم وأفهامهم

ليه أيو  ا الرسول،وتغّبولويت جواء وكل اناو ت اليت بذلحل نل العقائد ا هليو  ا.على البشر يف أحناء األرم
لمو  اّلِل كوحقوحل  .هاابءت ابلفشل حَّت يف األرم اليت نبعوة من.فكرة أو فلسف  أخرى قد ابءت ابلفشل

يوع يف مج.ملحللو  هك لواهرةو .عامو إوم هلم املنصلرون وإن جند  هلم الغالبلن.هذ  بصف  .لعباق  املرسلني
 يف مجيع العصلر..بقاع األرم

صووولرة مهموووا البووو  منإوا غ.وهوووك كوووذلك متحققووو  يف كووول قعووولة ّلِل،حلوووا فيهوووا ا؟نووود،ويتجرق هلوووا الووودعاة
ديوووووود قوووووولى احل ومهمووووووا رصوووووود هلووووووا البانوووووول موووووون.وضووووووعحل يف سووووووبيلها العلائ ،وقامووووووحل يف نريقهووووووا العراقيل

ىل مث تنتهوووك إ.هوووالووو  نتائجاء،وقووولى احلووورب واملقاومووو ،وإن هوووك إ  معوووار  ختتوالنوووار،وقلى الدعايووو  وا ف  
د ابلنصوووور اللعوووو.يقهوالذي   حلوووو  ولوووول قامووووحل قوووولى األرم كلهووووا يف نر .اللعوووود الووووذي وعوووود  اّلِل لرسووووله

 كوه والنجولم يفذ  الكلا هوسون  ماضوي  كموا اضوك .والغلب  والتمكني.هذا اللعد سن  من سنن اّلِل الكلني 
رم امليتو  حليواة يف األاا تنبثو  ا املنتظم  وكما يتعاقه الليل والنهار يف األرم على مودار الزموان وكموقوراهت

اس إىل لظوواهرة ابلقيووترهووا اآولقد تبطووئ .ينووزل عليهووا املوواء ..ولكنهووا مرهلنوو  بتقوودير اّلِل،ُيققهووا حووني يشوواء
 أعمار البشر اندوقة.

يف صولرة   يودركها البشور ألووم يطلبولن املوألل  مون صولر  ولكنها   ختل  أبدا و  تتخل  وقود تتحقو 
النصوور والغلبوو ،و  يوودركلن هقوو  السوون  يف صوولرة جديوودة إ  بعوود حووني  ولقوود يريوود البشوور صوولرة معينوو  موون 

ولوول .فيكوولن مووا يريوود  اّللِ .ويريد اّلِل صوولرة أخوورى أكموول وأبقى.صوولر النصوور والغلبوو  ؟نوود اّلِل وأتبوواع رسووله
ولقوود أراق املسوولملن قبيوول غووزوة بوودر أن .موون املشووق  ونوولل األموود أكثوور  ووا كووانلا ينتظوورون .تكلوو  ا؟نوود 
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تكوولن هلووم عووْي قووريا وأراق اّلِل أن تفوولهتم القافلوو  الرا وو  اهلينوو  وأن يقووابللا النفووْي وأن يقوواتللا الطائفوو  ذات 
أراق  اّلِل لرسوولله وجنوود  وقعلتووه وكان هوول النصوور الووذي .وكان مووا أراق  اّلِل هوول ااووْي هلووم ولإلسووالم.الشوولك 

 على مدى األايم.
عووودهم يألن اّلِل  ء ا بووتالم ولقوود يهووزم جنوولق اّلِل يف معركوو  موون املعار ،وتوودور علوويهم الدائرة،ويقسوول علوويه

خو   ال أوسوع،ويفجموار  يف وألن اّلِل يهيئ الظرو  من حلهلم ليييت النصر يلم وذ مثو.للنصر يف معرك  أكث
 أقوم.أنلل،ويف أير 

ُتنوووا بَوَقحْل َكِلمَ َقوووْد َسوووَولَ »:لقووود سوووبقحل كلمووو  اّلِل،ومضوووحل إراقتوووه بلعووود ،ويبتحل سووونته   تتخلووو  و  هيووود
ُْم هَلُُم اْلَمْنُصلُروَن َوِإنَّ ُجنْ   «.ُبلنَ ُم اْلغالِ َدان هلَُ لِِعباِقاَن اْلُمْرَسِلنَي ِإوَّ

 أهديد الك ار بالمااا القادا 179 - 174الدرس الثالث:

يتووولىل عنهم،ويووودعهم  أن - -د إعوووالن هوووذا اللعووود القانع،وهوووذ  الكلمووو  السوووابق ،ذمر اّلِل رسووولله وعنووو
لعوووني كيووو  اروا رأى للعووود اّلِل وكلمتوووه،وي قه ليبصووورهم وقووود حقوووحل علووويهم الكلم ،ويووودعهم ليبصوووروا ويووو

ُهْم َحَّتَّ ِحني  »:تكلن َل ِبسواَحِتِهْم َفسواَء ْستَوْعِجُللَنف فَوِإذا نوَوزَ َعذابِنا يَ أَفَبِ .نَ َوأَْبِصْرُهْم َفَسْلَ  يُوْبِصُرو .فَوتَوَللَّ َعنوْ
ُهْم َحَّتَّ ِحني  .َصباُ  اْلُمْنَذرِينَ   « ..ُرونَ َ  يُوْبصِ َوأَْبِصْر َفَسلْ .َوتَوَللَّ َعنوْ

فويهم و د اّلِل فيوك إليه وع فتلل عنهم،وأعرم و  هفلهم وقعهم لليلم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهك
دم قوا يسولء،وقد  وم صوبحهم فإنوه إذا نوزل بسواح  قول .لا يسوتعجللن بعوذابنا،فياويلهم يولم ينوزل ّبموإذا كان

تَووَللَّ وَ »:مور املخيو ذلوك األ له النذير.ويكرر األمر اب عرام عنهم وا  ال لشأوم والتهديود امللفول  يف
ُهْم َحَّتَّ ِحني   ويدعوه جمموال ..« ْبِصوُرونَ يوُ َسوْلَ  ْر فَ َوأَْبِصو»:كموا يكورر ا كوارة إىل هولل موا سويكلن..« َعنوْ

 يلحك ابهللل املرهلب ..
 أنهيه هللا وحمده 182 - 180الدرس الرابع:

 اللاحود الن احلمود ّللِ وإبع.سولهر وابلسوالم مون اّلِل علوى .وحتم السلرة بتنزيه اّلِل سبحانه واختصاصه ابلعزة
وا يَ  -ْلِعزَِّة َربِِ ا -ُسْبحاَن َربَِِك ..»..رب العاملني بال كريك   ّللَِِّ َواحْلَْمدُ .ى اْلُمْرَسوِلنيَ َسوالم  َعلَووَ .ِصُفلنَ َعمَّ

 تها السلرة.اليت عا؟ امللخا للقضااي...وهل ااتام املناسه مللضلعات السلرة« َربِِ اْلعاَلِمنيَ 
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 مكية وآياأها ثمان وثمانون ( سور  ص38)

 أهم مو وعات السور  

 - -ىل حممووود إمكيووو ،تعا  مووون ملضووولعات السووولر املكيووو  قضوووي  التلحيد،وقضوووي  الووولحك  هوووذ  السووولرة
وهل .ل منهواشولط األو وتعريخ هذ  القضااي الثالّ يف مطلعها الذي ييل  ال.وقضي  احلساب يف اهلخرة

شوركني ملّبوا كبوار ا ليت تلقوىاوهك اثل الدها وا ستغراب واملفاجأة .اهلايت الكرمي  اليت فل  هذا الكالم
رسووووول  موووووون عنوووووود  هلوووووم إىل تلحيوووووود اّلِل وإخبووووووارهم بقصووووو  الوووووولحك واختيووووووار  - -يف مكووووو  قعوووووولة النوووووول 

ُهمْ »:اّللِ  ،أَ ذا سوواِحر  َوقوواَل اْلكوواِفُروَن هوو.َوَعِجبُوولا أَْن جوواَءُهْم ُمْنووِذر  ِمنوْ ِإنَّ هووذا :اِحوودا  و َجَعَل اهْلهِلَووَ  ِإهلووا   َكووذَّاب 
ُهمْ َواْنطََلَ  .َلَشووْكء  ُعجوواب   ْعنووا ِّبووذا يف مووا  َِ . هووذا َلَشووْكء  يُراقُ ِتُكْم ِإنَّ َعلووى آهِلَوو أَِن اْمُشوولا َواْصووِثُوا:اْلَمووَاُ ِموونوْ

سووتنكارهم ملووا كمووا اثوول اسووتهزاءهم وا..« فْن بَوْيِننوواْكُر ِمووأَأُنْووزَِل َعَلْيووِه الووذِِ .اْلِملَّووِ  اهْلِخوورَِة ِإْن هووذا ِإ َّ اْخِتال   
ْل لَنا ِقطَّنا قوَ :َوقاُللا»:ذيبهم من عذابأوعدهم به جزاء تك  « ..بِ ْلِم احلِْساْبَل يوَ َربَّنا َعجِِ

 لن هووذا الرجوولوأن يكوو.نهمرجووال منهم،لينووزل عليووه الووذكر موون بيوو -سووبحانه  -لقوود اسووتكثروا أن حتووار اّلِل 
تعقيبوا  مطلوع السولرة يفم اّلِل الذي   تسب  لوه رايسو  فويهم و  إموارة  ومون مث سواءهل.هل حممد بن عبد اّللِ 

ِ  ْم ِعْنووَدُهْم َخووزاِئُن َرمْحَووأَ »:سوواءهلم« ابَوْيِننوو أَأُنْووزَِل َعَلْيووِه الووذِِْكُر ِموونْ »:علووى اسووتكثارهم هووذا واسووتنكارهم وقوولهلم
نَوُهماف ِم َوماَربَِِك اْلَعزِيِز اْلَلهَّاِبف أَْم هَلُْم ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَرْ  إن :ليقولل هلوم..« بابِ أْلَْسوفَوْلَْيْتَوُقولا يف ا بَويوْ

ء موووون ملووووك لبشوووور كووووكوإنه لوووويك ل.رمحوووو  اّلِل   ميسووووكها كووووكء إذا أراق اّلِل أن يفتحهووووا علووووى موووون يشوووواء
موووون يعلووووم  ن عبوووواق وإنه حتووووار موووو.السووووماوات واألرم،وإ ووووا يفووووت  اّلِل موووون رزقووووه ورمحتووووه علووووى موووون يشوووواء

سويا  جواءت هوذا ال ويف. حود،و  حسواب .استحقاقهم للخْي،وينعم عليهم بشَّت ا نعامات بوال قيود و 
لطْي،وتسووخْي ؟بووال واقصوو  قاوق وقصوو  سووليمان ومووا أغوود  اّلِل عليهمووا موون النبوولة وامللووك،ومن تسووخْي ا

 ا؟ن والري ،فل  امللك وخزائن األرم والسلطان واملتاع.
   اّللِ ا رمحووووبشوووور موووون البشوووور يوووودركهما ضووووع  البشوووور وعجووووز البشوووور فتتووووداركهم -مووووع هووووذا كلووووه  -و ووووا 

 ىل اّلِل.إالطري   ورعايته،وتسد ضعفهما وعجز ا،وتقبل منهما التلب  وا انب ،وتسدق خطا ا يف
رعايتوه  تطلع إىل فضول اّلِل و إىل الصث على ما يلقا  من املكذبني،وال - -وجاء مع القصتني تلجيه النل 

أْلَيْوووِد ِإنَّوووُه أَوَّاب  اقاُوَق َذا  ْبوووَدانَواذُْكوووْر عَ  اْصوووِثْ َعلوووى موووا يَوُقللُووولنَ »:كموووا اثلهموووا قصووو  قاوق وقصووو  سوووليمان
 « ..إخل..

الصووث  مثوول يف وصووث أيوولب.كووذلك جوواءت قصوو  أيوولب تصوولر ابووتالء اّلِل للمخلصووني موون عبوواق  ابلضراء
ويف .حلانيوووو  .بيوووودها ا رفيع.وتصوووولر حسوووون العاقب ،وتداركووووه برمحوووو  اّلِل،تغموووور  بفيضها،واسوووو  علووووى آ مووووه

ا وراء كو  وتلجيوه إىل موموللميمنني،عما كانلا يلقلنوه مون الضور والبأسواء يف  - -  للرسلل عرضها شسي
 من رمح ،تفيخ من خزائن اّلِل عند ما يشاء. ا بتالء 

 وهذا القصا يستغر  معظم السلرة بعد املقدم ،وييل  الشلط الثاين منها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3660 

وووْل لَنوورَ »:كووذلك تتضوومن السووولرة رقا علووى اسووتعجاهلم ابلعوووذاب،وقلهلم « ِم احلِْسوووابِ ا قَوْبوووَل يوَوولْ ا ِقطَّنووبَّنووا َعجِِ
حويم الويت وا؟.ملتقنيامشهد من مشاهد القيام ،يصلر النعيم الذي ينتظور  -بعد القصا  -..فيعرم ّبا 
تكوثون رى املوا املحني ي.ءويكش  عن استقرار القيم احلقيقي  يف اهلخرة بني هي ء وهي .تنتظر املكذبني

لووويهم أن تكثرون علفقوووراء الضوووعا  الوووذين كوووانلا يهوووزأون ّبوووم يف األرم ويسخرون،ويسووومصوووْيهم ومصوووْي ا
ن  ُمَفتََّحوو   َجنَّواِت َعودْ »سون موآب وبينمووا املتقولن هلوم ح.تنواهلم رمحو  اّلِل،وهوم ليسولا مون العظمواء و  الكثاء

فوووإن ..« تْوووراب  ُهْم قاِصوووراُت الطَّوووْرِ  أَ َوِعْندَ .راب  َكوووة  وَ هَلُوووُم اأْلَبْووولاُب،ُمتَِّكِ نَي ِفيهوووا يَوووْدُعلَن ِفيهوووا بِفاِكَهووو   َكثِوووْيَ 
ووهوذا فَوْليَووذُ .َجَهوونََّم َيْصووَلْلَوا فَبِووْ َك اْلِمهاقُ »للطواغني لشوور مووآب  ،َوآَخُر ِمووْن َكووْكِلهِ يم  َوَغسَّوووُقلُ  محَِ « أَْزواج   ا  

رى ا لَنووا   نَووموو:اُللاقوَ »:وهووم يتالعنوولن يف جهوونم ويتخاصووملن،ويذكرون كيوو  كووانلا يسووخرون ابملوويمنني..
ُهُم ْم زاغَ أَ َأختََّْذانُهْم ِسْخراي  .رِجا   ُكنَّا نَوُعُدُهْم ِمَن اأْلَْكرارِ  وقود .وم يف جهنمفإوم   اودو « أْلَْبصاُرفاحْل َعنوْ

 عر  أوم هنالك يف ا؟نان  فهذا هل جلاب ذلك ا ستعجال وا ستهزاء 
 السلرة.وهذا املشهد ييل  الشلط الثالة يف 

لوورق يف قصوو  آقم يف اويتمثوول هووذا .موون أموور اللحك - -كمووا يوورق علووى اسووتنكارهم ملووا حووثهم بووه الرسوولل 
 -م غوْي آق -، وا   يشوهد  حاضورا إ وا هول إخبوار اّلِل لوه  وا كان - -حية   يكون النول .املا األعلى
ل حسوود  هلقم هوونو ،كان الطوورق واللع ويف ينووااي القصو  يتبووني أن الوذي أرقى إبليك،وذهووه بوه إىل.إنسوان .

أن  - -مود حمثرون علوى كما أووم هوم يسوتك.واسوتكثار  أن يويير  اّلِل عليوه ويصوطفيه -عليه الِسالم  -
 لعني  طروق اليصطفيه اّلِل من بينهم بتنزيل الذكر ففك ملقفهم كبه واض  من ملق  إبليك امل

جن منينيا ينينيدعوهم جلينينيه ال :هلنينيم - -ي نينيا بقنينيول الننينييب وختنينيتم السنينيورة  تنينيان هنينيذا الشنينيوط الرابنينيع واةىلنينيري ف
 ِموْن َأْجور  ُكْم َعَلْيوهِ ْسو َولُ أَ ُقْل موا »:و  يطله عليه أجرا،وإن له كأان عظيما سل  يتجلىيتكلفه من عندش،

 « ..ني  أَُ  بَوْعَد حِ َلُمنَّ نَوبَ َولَتَوعْ .ِإْن ُهَل ِإ َّ ذِْكر  لِْلعاَلِمنيَ .َوما أاََن ِمَن اْلُمَتَكلِِِفنيَ 
صووووارع مبشووووري يف هووووذ  األكوووولاط األربعوووو  الوووويت عووووري  لضوووولعات السوووولرة هووووذا اجملوووورى عوووولل ابلقلووووه ال

ُجْنود  موا »: نالودمار وااوذهلزميو  و االغابرين،الذين نغلا وعثوا واستعللا على الرسل واملويمنني،مث انتهولا إىل 
َلُهمْ .ُهناِلَك َمْهُزوم  ِمَن اأْلَْحزابِ  َبحْل قَووبوْ قَووْلُم لُولط  َوَأْصوحاُب َومَثُولُق وَ .و اأْلَْو قِ ِفْرَعوْلُن ذُ عواق  وَ قَووْلُم نُول   وَ  َكذَّ

 « ..قابِ َح َّ عِ ِإْن ُكل  ِإ َّ َكذََّب الُرُسَل فَ .اأْلَْيَكِ  أُولِ َك اأْلَْحزابُ 
عووورم  تمث.كوووذبنيصوووفح  اهلزميووو  والووودمار واهلوووال  للطغووواة امل.تعووورم علوووى القلوووه البشوووري هوووذ  الصفح 

 .سليمان وأيلبا قاوق و إبزائها صفح  العز والتمكني والرمح  والرعاي  لعباق اّلِل املختارين،يف قص
عوووووويم صوووووولر الن مث تطوووووول  ّبووووووذا القلووووووه يف يوووووولم القياموووووو  ومووووووا وراء  موووووون.هووووووذا وذلووووووك يف واقووووووع األرم .

 د مووا لقيووا  يفبعوو.ءلبقااحية يوورى لوولان آخوور  ووا يلقووا  الفريقووان يف قار .والرضلان.وصوولر ا؟حوويم والغضووه
 قار الفناء ..
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لني قولق خطوى الضوال،الوذي يوا؟لل  األخْية يف قص  البشوري  األوىل وقصو  احلسود والغلايو  مون العودو األو 
 وهم غافللن..عن عمد وعن ساب  إصرار

لسووووماء  بنوووواء اكووووذلك توووورق يف ينووووااي القصووووا لفتوووو  تلمووووك القلووووه البشووووري وتلقظووووه إىل احلوووو  الكووووامن يف
َلْقنَوا َوموا خَ »:ن ذلوكفهذا م.مه احل  الذي يريد اّلِل إبرسال الرسل أن يقر  بني الناس يف األر وأن.واألرم

نَوُهما ابِنال     مون حقوائ  هوذ  ك حقيقو  أصويلوه.نظوائر وهك لفت  هلا يف القورآن..« السَّماَء َواأْلَْرَم َوما بَويوْ
 التفصيل ..العقيدة اليت هك ماقة القرآن املكك األصيل  ..واهلن أنخذ يف 

 [16إل   1اآليات :(38]سور  ص ):الوحد  ا ول 

 موقف المشرهللاين من القرآن الكريم

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْوا نوا ِموْن قَووْبِلِهْم ِموْن قَووْرن  فَنواقَ ( َكوْم أَْهَلكْ 2ِكوقا   )وَ ( َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يف ِعوزَّة  1ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِِْكِر )} 

ُهْم َوقا3َو َت ِحنَي َمناص  )  (4اب  )ا ساِحر  َكذَّ َل اْلكاِفُروَن هذ( َوَعِجُبلا أَْن جاَءُهْم ُمْنِذر  ِمنوْ
ُهْم أَِن اْمُشولا َواْصوثُِ ( َواْنطَ 5َأَجَعَل اهْلهِلََ  ِإهلا  واِحدا  ِإنَّ هذا َلَشْكء  ُعجاب  ) نَّ ِتُكْم إِ وا َعلوى آهِلَوَلَ  اْلَمَاُ ِمنوْ

ْعنووا ِّبووذا يف اْلِملَّووِ  اهْلِخوورَِة ِإنْ 6هووذا َلَشووْكء  يُووراُق ) زَِل َعَلْيووِه الووذِِْكُر ِمووْن بَوْيِننووا ( أَأُنْوو7   ) هووذا ِإ َّ اْخووِتال( مووا  َِ
أَْم  (9)  اْلَلهَّوابِ َعزِيوزِ ْنوَدُهْم َخوزاِئُن َرمْحَوِ  َربِِوَك الْ عِ ( أَْم 8َبْل ُهْم يف َككِ  ِمْن ذِْكرِي َبْل َلمَّا يَُذوُقلا َعوذاِب )
نَوُهما فَوْلَْيْتَوُقلا يف  ْند  ما ُهناِلَك َمْهُزوم  ِموَن اأْلَْحوزاِب ( جُ 10باِب ) اأْلَسْ هَلُْم ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ

َلُهْم قَوْلُم نُول   َوعواق  َوِفْرَعوْلُن ُذو اأْلَْو 11) َبحْل قَوبوْ َوقَووْلُم لُولط  َوَأْصوحاُب اأْلَْيَكوِ  أُول ِوَك َومَثُولُق  (12ِق )( َكذَّ
ا هَلووا مووَومووا يَوْنظُووُر هووُي ِء ِإ َّ َصووْيَح   واِحووَدة   (14( ِإْن ُكوول  ِإ َّ َكووذََّب الُرُسووَل َفَحوو َّ ِعقوواِب )13اأْلَْحووزاُب )
ْل لَنا ِقطَّنا قَوْبَل يَوْلِم احلِْ 15ِمْن َفلا   )  { (16ساِب )( َوقاُللا َربَّنا َعجِِ

 إثبات ربانية القرآن وأهديد الك ار المنكرين 3 - 1الدرس ا ول:

،فَنواَقْوا َو َت ِحونَي ْن قَوْبِلِهْم ِمْن قَوْرن  مِ أَْهَلْكنا  َكمْ .ا   َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يف ِعزَّة  َوِكق.َواْلُقْرآِن ِذي الذِِْكرِ .ص»
 « ..َمناص  

وهووذا احلوور  موون صوونع  اّلِل .ه كمووا يقسووم ابلقوورآن ذي الذكريقسووم بووه اّلِل سووبحان« صوواق»..هووذا احلوور  
ملجووود  صووول  يف حنووواجر البشووور وملجووود  حرفوووا مووون حووورو  اهلجووواء الووويت يتوووأل  مووون .فهل ملجد .تعووواىل

وهوووول .وهووووك يف متنوووواول البشوووور ولكوووون القوووورآن لوووويك يف متنوووواوهلم ألنووووه موووون عنوووود اّللِ .جنسووووها التعبووووْي القرآين
وهووووذا الصوووولت .ك البشوووور ا تيووووان  ثلهووووا   يف القوووورآن و  يف غووووْي القرآنالوووويت   ميلوووو متضوووومن صوووونع  اّللِ 

الووذي خترجووه حنجوورة ا نسووان،إ ا حوورج هكووذا موون هووذ  احلنجوورة بقوودرة ااووال  املبدع،الووذي ..« صوواق»..
وما ميلوك البشور أن يصونعلا مثول هوذ  احلنجورة احليو  الويت ختورج هوذ  .صنع احلنجورة وموا خترجوه مون أصولات

وإوووا ملعجووزة خارقوو  لوول كووان النوواس يتوودبرون ااوولار  املعجووزة يف كوول جزئيوو  موون جزئيووات كيوواوم األصوولات  
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فوواللحك لوويك أكثوور غرابوو  موون إيووداع .القريووه  ولوول عقللهووا مووا قهشوولا لوولحك يلحيووه اّلِل لبشوور حتووار  منهم
 « .َواْلُقْرآِن ِذي الذِِْكرِ .ص»تكلينهم هذ  ااصائا املعجزات  

 عوا  إىل اّللِ كر وا ولكون الوذ .لوذكر كموا يشوتمل غوْي  مون التشوريع والقصوا والتهوذيه .والقرآن يشوتمل ا
بعوووخ هوووذا  ن هوووك إ إبووول إن التشوووريع والقصوووا وغْي وووا .وهووول احلقيقووو  األوىل يف هوووذا القرآن.هووول األول

 ي املوووووذكلرأ.الوووووذكر وقووووود يكووووولن معووووو  ذي.الوووووذكر.فكلها توووووذكر ابّلِل وتلجوووووه القلوووووه إليوووووه يف هوووووذا القرآن
 « ..   َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يف ِعزَّة  َوِكقا»:وهل وص  أصيل للقرآن.املشهلر

لقسووم بصوواق املضوولع .لفهوول يبوودو كأنووه انقطوواع عوون امللضوولع األو .وهووذا ا ضووراب يف التعبووْي يلفووحل النظر
سوم بوه ابملقواكتفوى    يوذكر ألن املقسوم عليوه.هذا القسم الذي   يوتم يف لواهر التعبوْي.وابلقرآن ذي الذكر

عون القضوي    نقطاعولكن هذا ا.وما هم فيه من استكبار ومن مشاق .مث أخذ يتحدّ بعد  عن املشركني
لوى فودل ع.ي الذكرلقورآن ذلقد أقسم بصواق واب.األوىل هل انقطاع لاهري،يزيد ا هتمام ابلقضي  اليت تليه

 ومشواقتهم يف ملشوركنيذا اسوتكبار امث عورم إىل جانوه هو.أنه أمر عظيم،يستح  أن يقسم به اّلِل سبحانه
 هذا القرآن.

ظور بشودة ب يلجه النولكن هذا ا لتفات يف األسلل .وبعد « َبلِ »فهك قضي  واحدة قبل حر  ا ضراب 
 وهل أموووور.م فيووووهنووووه ومشووواقتههلوووذا القرآن،واسووووتكبار املشوووركني ع -سووووبحانه  -إىل املفارقووو  بووووني تعظووويم اّلِل 

 عظيم  
واسووووتكثوا ا مثلهم،ملشاق ،بصووووفح  اهلووووال  والووودمار ملوووون كووووان قوووبلهم، ن كووووذبل وعقوووه علووووى ا سوووتكبار وا
وأقركووتهم   سووتكباراومشووهدهم وهووم يسووتغيثلن فووال يغايلن،وقوود ختلووى عوونهم .استكبارهم،وكوواقلا مشاقتهم

 :ولكن بعد فلات األوان.الذل ،وختللا عن الشقا  و؟أوا إىل ا ستعطا 
،فَنووواَقْوا،َو َت ِحووونَي َمنووو َكوووْم أَْهَلْكنوووا ِموووْن قَووووْبِلِهمْ » لن هوووذ  الصوووفح  أن علهوووم حوووني يتملوووفل«  اص  ِموووْن قَوْرن 

ينوووواقون .ن ووووك القرو وأن يتمثلوووولا أنفسووووهم يف ملقوووو  أول.يطووووامنلا موووون كووووثايئهم وأن يرجعوووولا عوووون كووووقاقهم
ينوووذا  ح ملضوووع و .ويف اللقوووحل أموووامهم فسوووح ،قبل أن ينووواقوا ويسوووتغيثلا،و ت حوووني منووواص.ويسوووتغيثلن

 و  للخالص  للغّل
 شبهات الك ار حول القرآن ومواجهاهم للرسول 7 - 4الدرس الثاني:

 ا الشقا  لعزة وهذيطر  قللّبم تلك الطرق ،ويلقع عليها هذا ا يقاع قبل أن يعرم تفصيل تلك ا 
ُهْم،َوقواَل »:مث يفصل األمر وُيكوك موا هوم فيوه مون عوزة وكوقا  هوذا :اْلكاِفُرونَ َوَعِجبُولا أَْن جواَءُهْم ُمْنوِذر  ِمنوْ

ُهمْ .سوواِحر  َكووذَّاب   أَِن اْمُشوولا َواْصووِثُوا :َأَجَعَل اهْلهِلَووَ  ِإهلووا  واِحوودا ف ِإنَّ هووذا َلَشووْكء  ُعجوواب   َواْنطَلَووَ  اْلَمووَاُ ِموونوْ
ْعنووووا ِّبووووذا يف اْلِملَّووووِ  اهْلِخوووورَةِ .ِإنَّ هووووذا َلَشووووْكء  يُراقُ .َعلووووى آهِلَووووِتُكمْ  ..هووووذ  هووووك « ْخووووِتال   ِإْن هووووذا ِإ َّ ا.مووووا  َِ

ْعنووا  « ..»َأَجَعووَل اهْلهِلَووَ  ِإهلووا  واِحوودا  ..ف»:وذلووك هوول الشووقا ..« أَأُنْووزَِل َعَلْيووِه الووذِِْكُر ِمووْن بَوْيِننووا»:العووزة مووا  َِ
أن إخل وقصو  العجوه مون ..« ِإْن هوذا ِإ َّ اْخوِتال   ».« .هذا ساِحر  َكذَّاب  »... « .ِّبذا يف اْلِملَِّ  اهْلِخرَِة 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3663 

وتكرر إرسوال .يكلن الرسولل بشورا قصو  قدميو ،مكرورة معاقة،قاهلوا كول قولم وتعللولا ّبوا منوذ بودء الرسوا ت
ُهمْ »:الرسل من البشر ولل البشر مع هذا يكررون ا ع ام  « ..َوَعِجُبلا أَْن جاَءُهْم ُمْنِذر  ِمنوْ

لبشووور يفكووور ا يووودر  كيووو  بشووورا.وأوجوووه كوووكء وأقووورب كوووكء إىل احلكمووو  واملنطووو  أن يكووولن املنوووذر منهم
وما قووا وضوووع ،وكيوو  يشووعرون وُيوووك مووا يعووتلج يف نفلسوووهم،وما يشووتجر يف كياوم،ومووا يعوووانلن موون ن

  موووون علائوووو اوووودون موووون ميوووولل ونزعات،ومووووا يسووووتطيعلن أو  يسووووتطيعلن موووون جهوووود وعمل،ومووووا يع ضووووهم
 وعقبات،وما يع يهم من مييرات واستجاابت ..

ن أنوه واحود وهم ُيسول .ةفتكلن حياته قدوة هلم وتكلن هلم فيه أسول  -م وهل منه -بشرا يعيا بني البشر 
 وهم.م  تباعوهه،ويدعلهفهم مطوالبلن إذن ابملونهج الوذي ذخوذ بوه نفسو.منهم،وأن بينهم وبينه كبها وصول 

 قاقرون على األخذ ّبذا املنهج فقد حققه أمامهم بشر منهم يف واقع حياته ..
ويعرفلن .ت حيوواهتميعر  مصووطلحاهتم وعوواقاهتم وتقاليوودهم وتفصوويال.ومن لسوواوم.من جوويلهم.بشوورا موونهم

ن اخووووتال  مووووهم جفوووولة وموووون مث   تقوووولم بينووووه وبيوووون.لغتووووه،ويفهملن عنووووه،ويتفا لن معووووه،ويتجاوبلن وإاي 
 أو اختال  نبيع  حياته أو تفصيالت حياته..أو اختال  لغته.جنسه

لضوولع تنكار،وممووا ملضوع العجووه،وحم  ا سولكون أوجووه كوكء وأقربووه إىل أن يكلن،هوول الوذي كووان قائ
 وبد .الرسوال  لر نبيعو التكذيه  ذلك أوم كانلا   يدركلن حكم  هذا ا ختيوار كموا كوانلا حط ولن تصو

سورار الويت ضو  حملنو  ابألاليو  غامكوانلا يتصولرووا خي.من أن يروها قيواقة واقعيو  للبشوري  يف الطريو  إىل اّللِ 
يف  يودي،و  تبصورلموك ابألتذا وقريب   كانلا يريدووا مثال خيالي  نوائرة     يص  أن تكلن مفهلم  هك

  رة غامضو  كموواا كأسوطل النولر،و  تودر  يف وضول ،و  تعوويا واقعيو  يف قنيوا النوواس  وعندئوذ يسوتجيبلن هلوو
ل  سوواخباصوو  يف الر و  -بشووري  كووانلا يسووتجيبلن لاسووانْي الوويت تيلوو  عقائوودهم املتهافتوو   ولكوون اّلِل أراق لل

  حقيقو  يف هوذ يو ،ولكنهاعيشو  نيبو  ونظيفو  وعال.أن تعويا ّبوذ  الرسوال  عيشو  نبيعيو  واقعي  -األخْية 
يوووو  ويهوووورب يف لووووى التحق  و ووووا و  خيووووا  و  مووووثال نووووائرا يف  وووواء األسووووانْي واألحووووالم  يعووووز ع.األرم

كوولن اّلِل تبعاقا ألن يا كووذلك اسوو..قووالل « هووذا سوواِحر  َكووذَّاب  :َوقوواَل اْلكاِفُرونَ »ضووباب اايووا ت واألوهووام  
احلووو  اللاضووو  يف  وهتليشوووا علوووى - -وقوووالل  كوووذلك تنفوووْيا للعامووو  مووون حممووود .قووود أوحوووى إىل رجووول منهم

 حديثه،والصد  املعرو  عن كخصه.
 -واحلوو  الووذي   مريوو  فيووه أن كووثاء قووريا   يصوودقلا أنفسووهم حلظوو  وهووم يقللوولن عوون حمموود بوون عبوود اّلِل 

- إنه ساحر وإنه كذاب  إ ا كان هذا سالحا من أسلح  التهوليا والتضوليل :عرفلنه ح  املعرف الذي ي
وحرب ااداع اليت يتقنها الكثاء ويتخذووا حلماي  أنفسهم ومراكزهم من خطر احل  الذي يتمثل يف هوذ  

ولقود نقلنوا مون قبول وننقول العقيدة ويزلزل القويم الزائفو  واألوضواع البانلو  الويت يسوتند إليهوا أول وك الكوثاء  
واحلوو  الووذي جوواء  - -هنووا واقعوو  ا تفووا  بووني كووثاء قووريا علووى اسووتخدام حوورب الدعايوو  ضوود حمموود 
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ولصووود القبائووول الووويت كانوووحل تفووود إىل مكووو  يف ملسوووم .به،حلمايووو  أنفسوووهم وأوضووواعهم بوووني ا؟مووواهْي يف مك 
 . - -احلج،عن الدين ا؟ديد وصاحبه 

نَّ اْلَللِيوووووَد بْوووووَن اْلُمغِوووووْيَِة اْجَتَموووووَع َونَوَفووووور  ِموووووْن قُووووووَرْيا  وََكووووواَن َذا ِسووووونِ  ِفيِهْم،َوقَوووووْد َحَضوووووَر َعوووووِن ابْوووووِن َعبَّووووواس  " أَ 
ُعلا ِفيووِه رَْأاي  َوا:اْلَمَلاِسووَم،فَوَقالَ  ا ِحوود  ِإنَّ ُوفُوولَق اْلَعووَرِب َسووتَوْقَدُم َعلَووْيُكْم ِفيِه،َوقَووْد  َِعُوولا ِ َْمووِر َصوواِحِبُكْم َهووَذا،فََأمجِْ

،فَوُقوْل،َوأَِقْم لَنَوا :فَوَقاُللا.َوَ  خَتَْتِلُفلا،فَوُيَكذُِِب بَوْعُضُكْم بَوْعض ا،َويَوُرُق قَوْلَل بَوْعِضُكْم بَوْعض ا  فَأَنْوحَل اَي أاََب َعْبوِد مَشْك 
وواَن َفَمووا َمووا ُهوو:نَوُقلُل َكاِهن ،فَوَقالَ :َبْل أَنْوووُتْم فَوُقللُوولا َأْ َْع،فَوَقوواُللا:رَْأاي  نَوُقوولُم بِووِه،فَوَقالَ  َل ِبَكاِهن ،َلَقووْد رَأَيْووحُل اْلُكهَّ

َمووا ُهووَل ِ َْجنُوولن  َوَلَقووْد رَأَيْونَووا اْ؟ُُنلَن،َوَعَرفْونَوواُ  َفَمووا ُهووَل خِبَْنِقووِه َوَ  :جَمُْنلن ،فَوَقالَ :نَوُقللُ :ُهووَل ِبَزْمَزَمووِ  اْلُكهَّاِن،فَوَقاُللا
،قَالَ :فَونَوُقللُ :قَاُللا.خَتَاُ؟ِوووووووووووووووووووووِه َوَ  َوْسَلَسوووووووووووووووووووووِتِه  وووووووووووووووووووووْعَر :َكووووووووووووووووووووواِعر  َما ُهوووووووووووووووووووووَل ِبَشووووووووووووووووووووواِعر ،َقْد َعَرفْونَوووووووووووووووووووووا الشِِ

ووْعِر  َقْد :َفَمووا ُهووَل ِبَسوواِحر  :َسوواِحر  قَالَ :فَونَوُقللُ :قَاُللا.ِبَرَجزِِ ،َوَهَزِجِه،َوَقرِيِضِه،َوَمْقُبلِضِه،َوَمْبُسوولِنِه،َفَما ُهووَل اِبلشِِ
،ِإنَّ لَِقْللِوووِه :َما نَوُقووولُل اَي أاََب َعْبوووِد مَشْوووك  ف قَوووالَ :ِه َوَ  ُعَقوووِدِ ،فَوَقاُللارَأَيْونَوووا الُسوووَحاَر َوِسوووْحَرُهْم،َفَما ُهوووَل بِنَوْفثِووو َواّللَِّ

ُه اَبِنوول ،َوِإنَّ أَقْووووَرَب َحوواَلَوة ،َوِإنَّ َأْصوووَلُه َلغَووِد   َوِإنَّ فَوْرَعوووُه َ؟َن ا،َفَمووا أَنْووووُتْم بَِقووائِِلنَي ِموووْن َهووَذا َكووويوْ  ا ِإ َّ عُووِرَ  أَنَّووو
ُهووَل َسوواِحر  يُوَفووِرُِ  بَوونْيَ اْلَمووْرِء َوبَوونْيَ أَبِيووِه،َوَبنْيَ اْلَمووْرِء َوبَوونْيَ َأِخيووِه،َوَبنْيَ اْلَمووْرِء :َسوواِحر  فَوتَوُقلُللا:َقووْلِل أَلَْن تَوُقلُللاالْ 

ُسلَن لِلنَّواِس ِحونَي قَوِدُملا اْلَمْلِسوَم،َ  مَيُوُر ِّبِوْم َوَبنْيَ َزْوَجِتِه،َوَبنْيَ اْلَمْرِء َوَعِشْيَتِِه،فَوتَوَفرَُّقلا َعْنُه ِبَذِلَك،َفَجَعُللا َاْلِ 
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ يف اْلَللِيووِد بْووِن اْلُمغِوو ُ ،َوذََكووُروا هَلُووْم ِمووْن أَْموورِِ  فَووأَنْوَزَل اّللَّ َذْرين :ْيَِة َوَذلِووَك ِمووْن قَوْللِووهِ َأَحوود  ِإ َّ َحووذَُّروُ  ِإايَّ

ا  ُ َعوزَّ َوَجولَّ يف النوََّفوِر الَّوِذيَن َكوانُلا َمَعوُه َوَيِصوُفلَن .َسُأْصوِليِه َسوَقَر  - قَوْللِوِه ِإىَل  -َوَمْن َخَلْقحُل َوِحيود  َوأَنْووَزَل اّللَّ
 الَّووووِذيَن َجَعلُوووولا اْلُقووووْرآَن ِعِضوووونَي َأْي َأْصووووَناف ا فَوَلَربِِووووكَ :ِفيَمووووا َجوووواَء بِووووِه ِمووووْن ِعْنووووِد اّللَِّ لَووووُه اْلَقووووْلَل يف َرُسوووولِل اّللَِّ 

ِلَموْن َلُقولا ِموَن النَّواِس قَواَل َوَصوَدَرِت اْلَعوَرُب لََنْسأَلَنوَُّهْم َأمْجَِعنَي أُولَِ َك النوََّفُر الَِّذيَن يَوُقلُللَن َذلِوَك ِلَرُسولِل اّللَِّ 
 2001"َوانْوَتَشَر ذِْكرُُ  يف ِباَلِق اْلَعَرِب ُكلَِِها ِمْن َذِلَك اْلَمْلِسِم ِ َْمِر َرُسلِل اّللَِّ 

ويعرفوولن .نموا يقللل وهم يعلمولن أووم يكوذبلن في.سوواحر كوذاب:فوذلك كوان كوأن املوا مون قوريا يف قلهلم
ك وه. اللاحوووودبسوووواحر و  كووووذاب  وعجبوووولا كووووذلك موووون قعلتووووه إايهووووم إىل عبوووواقة اّللِ  - -أنووووه   يكوووون 

أن : مونهموانطل  املوا.بجوالشكء ع إن هذا« َأَجَعَل اهْلهِلََ  ِإهلا  واِحدا ف»:أصد  كلم  وأحقها اب ستماع
 .« .  اختال إإن هذا  ما  عنا ّبذا يف املل  اهلخرة.امشلا واصثوا على آهلتكم،إن هذا لشكء يراق

كأنوه « َأَجَعوَل اهْلهِلَوَ  ِإهلوا  واِحودا ف»..ويصلر التعبْي القرآين مدى قهشتهم من هذ  احلقيق  الفطريو  القريبو  
يولحك بشودة « ُعجواب  »حوَّت البنواء اللفظوك ..« ِإنَّ هوذا َلَشوْكء  ُعجواب  »األمر الوذي   يتصولر  متصولر  

العجووه وضووخامته وتضووخيمه  كمووا يصوولر نووريقتهم يف مقاوموو  هووذ  احلقيقوو  يف نفوولس ا؟موواهْي،وتثبيتهم 
وإيهامهم أن وراء الدعلة ا؟ديدة خبي وا غوْي لاهرهوا وأووم هوم .على ما هم عليه من عقيدة ملروي  متهافت 

                                                 
 ( فيه جهال  506[)76/ 2ق ئل النبلة للبيهقك ]-2001

لعشووْية:األهل أو اعروضوويني ي اللسلسوو :حدية الوونفك واألفكار.واللسوولاس اسووم للشيطان.يالرجز:إنشوواق الشووعر وهوول  وور موون  وولر  عنوود ال
 جناة:أي فيه مثر ا .العذ :الكثْي الشعه واألنرا .يي  القبيل 
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ُهْم أَِن اْمُشوولا »اء العليموولن ببوولانن األملر،موودركلن ملووا وراء هووذ  الوودعلة موون خوولء  الكووث  َواْنطَلَووَ  اْلَمووَاُ ِموونوْ
 « ..َواْصِثُوا َعلى آهِلَِتُكْم ِإنَّ هذا َلَشْكء  يُراقُ 

ك أن تدعوه كء ينبغوكو.فليك هل الدين،وليسحل هك العقيدة،إ ا هول كوكء آخور يوراق مون وراء هوذ  الدعلة
هلتها امللرويوو ،وآ  عاقهتوواا؟موواهْي ألراببووه،وملن ُيسوونلن فهووم املخبووآت وإقرا  املنوواورات  وتنصوور  هووك إىل
فلتطم ن .متهووووووووالن  قاو املعروفوووووووو ،و  تعووووووووب نفسووووووووها  ووووووووا وراء املنوووووووواورة ا؟ديوووووووودة  فهنووووووووا  أرابّبووووووووا الكفيلوووووووو

صور  ّبوا يكرورة اليت للف  املاملأ ا؟ماهْي،فالكثاء ساهرون على مصاحلهم وعقائدهم وآهلتهم  إوا الطريق 
موووون حقووووائ   يوووولاجههم الطغوووواة مجوووواهْيهم عوووون ا هتمووووام ابلشوووويون العاموووو ،والبحة وراء احلقيق ،وتوووودبر مووووا

اء،وكشوو  لووى الكث عذلووك أن اكووتغال ا؟موواهْي  عرفوو  احلقووائ   نفسووهم خطوور علووى الطغوواة،وخطر .خطرة
 ل األابني لن إ  إبغرا  ا؟ماهْي يفوهم   يعيش.لاابنيل اليت يغرقلن فيها ا؟ماهْي

هووا األسووانْي خلووحل إليقبعوود مووا .عقيوودة أهوول الكتاب.مث ميلهوولن علووى النوواس بظوولاهر العقيوودة القريبوو  منهم
ْعنا ِّبذا يف اْلِملَّ ِ »:اليت حرفتها عن التلحيد ااالا فيقلللن  «. َّ اْخِتال   إِ ِإْن هذا .ةِ اهْلِخرَ  ما  َِ

فكثاء .ليهلقيووو اوأسوووطلرة العزيوووز قووود كووواعحل كوووذلك يف .يوووة قووود كووواعحل يف املسيحي وكانوووحل عقيووودة التثل
 .ما  عنا ّبذا التلحيد املطل  ّللِ »:قريا كانلا يشْيون إىل هذا وهم يقلللن

 ديدا علووى عريوودفمووا يقوولل إذن إ  اختالقووا  ولقوود حوورص ا سووالم حرصووا كوو - -الووذي جوواء بووه حمموود 
رأت علوووى ت الووويت نووول موووا علووو  ّبوووا مووون األسوووانْي واألوكووواب وا حنرافووواعقيووودة التلحيووود وختليصوووها مووون كووو

شوهد للجولق كلوه ويها هذا احرص هذا احلرص ألن التلحيد حقيق  أولي  كبْية يقلم علي.العقائد اليت سبقته
   حليوواة البشووري تصوول  اوألن هووذا التلحيوود يف اللقووحل ذاتووه قاعوودة  .ّبووا هووذا اللجوولق كووهاقة واضووح  أكيوودة

 أصلهلا وفروعها إ  إذا قامحل عليها.كلها يف 
ومقاومو  .حداإهلوا وا وُيسن وحنن نستعرم مقاوم  قريا هلذ  العقيدة وقهشتها وعجبهوا مون جعول اهلهلو 
لل ر كووووول رسووووووإصووووورا.املشوووووركني قبووووول قوووووريا علوووووى مووووودار القووووورون ومووووودار الرسوووووا ت هلوووووذ  احلقيقووووو  كذلك

فوولس البشوور يقوو  يف ني بووذل يف إقوورار هووذ  احلقوا؟هد الضووخم الووذ.عليها،وقيووام كوول رسووال  علووى أساسووها
 على مدار الزمان ..

  سن أن  توالع قليم يف بيان قيلة هذش احلقيقة.
 إوا حقيق  أولي  كبْية يقلم عليها اللجلق،ويشهد ّبا كل ما يف اللجلق ..

أت اقة الويت أنشور  ن ا  إن وحدة النلاميك الكلني  اليت تتحكم يف هذا الكلن الوذي نورا  واضوح  واننقو 
ة ق ،حقيقو  وحودذ  احلقيوحيثموا نظوران إىل هوذا الكولن واجهتنوا هو.هذ  النلاميك   بد أن تكلن واحدة .

 وحدة تشك بلحدة ا راقة..النلاميك
الوذرة الصوغْية وهوك اللحودة األوىل لكول موا يف الكولن مون .كل ما يف هذا الكلن يف حرك  قائم  منتظم  .

فهك ميلفوو  موون الكوو وانت تتحوور  حوولل النوولاة امليلفوو  موون .حركوو  مسووتمرة يف -حووك أو غووْي حووك  -كووكء
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وكما تدور اجملرة امليلف  من جمملعوات .بروتلانت.كما تدور الكلاكه حلل الشمك يف اجململع  الشمسي 
واعوا  الودورة يف الكلاكوه ويف الشومك ويف اجملورة اعوا  واحود مون .مشسي  ومن كتل سدميي  حلل نفسها .

 .2002عكك قورة الساع  .ىل الشر الغرب إ
ك مون عناصور م هوك كوذلوعناصر النجل .والعناصر اليت تتكلن منها األرم وبقي  الكلاكه السيارة واحدة

كلهووا ميلفوو  .روانت .والووذرات ميلفوو  موون الكوو وانت وبروتوولانت ونيوولت.والعناصوور ميلفوو  موون ذرات.األرم
 من هذ  اللبنات الثالّ بال استثناء ..

لء الضوووووو:صوووووول واحدإىل أ« القوووووولى»يرق العلموووووواء .الووووووذي توووووورق فيووووووه املوووووواقة إىل يووووووالّ لبنوووووواتويف اللقوووووحل »
قة لهوووا صووولر متعووودك.دنيا .وكل إكوووعاع يف الووو.واحلرارة.األكوووع  السيني ،األكوووع  الالسلكي ،األكوووع  ا؟يميووو 

ال  اخووت الفهووا إ ،وما اختإوا مجيعووا تسووْي بسوورع  واحوودة.لقوولة واحوودة.تلك القوولة املغنانيسووي  الكهرابئيوو 
 والقلى ملجات متأصالت..املاقة يالّ لبنات»ملج .

 ة والقلى ككءن املاقإ:وذيت أينشتني ويف نظريته النسبي  اااص ،يكافئ بني املاقة والقلى ويقلل»
وخرجووووووحل عربوووووو  أخووووووْية صوووووودقحل قعوووووولا   علووووووى صوووووولت تسوووووومعه .وخترج التجووووووارب تصوووووود  قعلا .سوووووولاء

 .2003«املاقة والقلى إذن ككء سلاء»اليلقينلتي .الدنيا.ذلك انفال  الذرة يف القنبل  
هرة اللحودة الظوا وهنوا .. هذ  هك اللحدة يف تكلين الكلن كما عرفها ا نسان أخْيا يف عاربوه انسلسو 

يهوا كووكء لوويت   يشوذ فملنسوق  امث هووك احلركو  املنظمو  ا.يف نظوام الكولن كموا أكووران إىل قوانلن احلركو  الدائبو 
ل بعضووها ة   يعطووتوولازن هووذ  احلركوو  يف مجيووع الكائنووات  يوو.طرب فيهووا كووكء .و  يضوو.يف هووذا الكوولن

يف  لووويت تسوووب اوأقرب مثووول هوووذ  الكلاكوووه والنجووولم واجملووورات الضوووخم  .بعضوووا و  يصووودم بعضوووها بعضوووا
أبعاقهوووا و نظم حلركتهوووا لفضووواء،املاوالووويت تشوووهد  ن جمريهوووا يف هوووذا ..« وَُكووول  يف فَولَوووك  َيْسوووَبُحلنَ »:الفضووواء

 لعجيه.الكلن ا مقدر هلذا كله يف تصميم هذا.لاقعها واحد   يتعدق،عار  بطبيعتها وحركتهاوم
 هد ّبوا كول موالكولن ويشواونكتفك ّبوذ  اللمحو  ااانفو  يف تتبوع حقيقو  اللحودة الويت ينطو  ّبوا نظوام هوذا 

  بشوري ذو أ يوللضومْي اافلضول  هوذ  احلقيقو  يف .فيه.وهك حقيقو    يسوتقيم أمور هوذ  البشوري  إ  عليها
ه موون أكووياء كوول مووا فيووابلغوو  يف تصوولر البشوور للكوولن موون حلهلم،ومللضووعهم هووم يف هووذا الكوولن،ولعالقتهم ب

ك وكوول ذلوو.لجوولق . هووذا اليفوأحيوواء.مث يف تصوولرهم ّلِل اللاحوود وحلقيقوو  ارتبووانهم بووه،و ا عوودا  وموون عوودا  
 ياة.ذو أ ي  ابلغ  يف تكيي  مشاعر البشر وتصلرهم لكل كيون احل

وامليمن ابّلِل اللاحد،املودر  ملعو  هوذ  اللحدانيو ،يكي  عالقتوه بربوه علوى هوذا األساس،ويضوع عالقتوه  ون 
فال تتوولزع ناقاتووه ومشوواعر  بووني آهلوو  رتلفوو  األمزجوو   و  .عوودا اّلِل و ووا عوودا ،يف ملضووعها الووذي   تتعوودا 

ّلِل اللاحود هول مصودر هوذا اللجولق اللاحود يتعامول بني متسلطني عليه غْي اّلِل  ون خلو  اّلِل  واملويمن  ن ا
                                                 

 عن كتاب:مع اّلِل يف السماء للدكتلر أمحد زكك املدير الساب  ؟امع  القاهرة. ) السيد رمحه هللا ( -2002
 للدكتلر أمحد زكك مدير جامع  القاهرة الساب . ) السيد رمحه هللا (« مع اّلِل يف السماء»كتاب:  -2003
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مع اللجلق ومن فيه وما فيه على أسواس مون التعوار  والتعواون واأللفو  وامللقة،اعول للحيواة نعموا وكوكال 
 غْي ما هلا يف نفك من   ييمن ّبذ  اللحدة،و  ُيسها بينه وبني كل ما حلله ومن حلله.

ا،لينسووو  بووووني لقيوووا خاصتلن يتلقوووى تشوووريعات اّلِل لووووه وتلجيهاتوووه واملووويمن بلحووودة النووواملس ا هلووووك يف الكووو
سو  ه هول الوذي ينّلِل،ألنوالقانلن الوذي ُيكوم حيواة البشور والنواملس الوذي ُيكوم الكولن كلوه ويويير قوانلن ا

 بني حرك  البشر وحرك  الكلن العام.
اسووتنارته وتصوواحله مووع وعلووى ا؟ملوو  فووإن إقرا  هووذ  احلقيقوو  ضووروري لصووال  الضوومْي البشووري واسووتقامته و 

مث بينووه .ووضوول  ا رتبانووات بينووه وبووني خالقووه.وتنسووي  حركتووه مووع احلركوو  الكلنيوو  العام .الكوولن موون حلله
مث بينه وبني كل ما يف الكلن من أحياء ومن أكوياء  وموا يتبوع هوذا مون شيورات أخالقيو  .وبني الكلن حلله

 .2004ا ت احلياةوسللكي  واجتماعي  وإنساني  عام  يف كل جمال من جم
ل رسوال  وكول كوكورور موع  وكان هوذا ا؟هود امللصولل امل.ومن مث كان هذا احلرص على إقورار عقيودة التلحيود

 ال هلاقة.على كلم  التلحيد ب -صللات اّلِل عليهم  -وكان هذا ا صرار من الرسل .رسلل
ا يف السوولر مقتضووياهتد و ويف القوورآن الكوورمي يتضوو  احلوورص وا؟هوود وا صوورار يف تكوورار عوورم قضووي  التلحيوو

تعا؟هووا  عات الوويتاملكيوو  علووى وجووه التخصوويا ويف السوولر املدينوو  كووذلك يف صوولر تناسووه نبيعوو  امللضوول 
 السلر املدني .

يهوا وُياورونوه فيهوا عل - -وهذ  هك احلقيق  اليت كان املشركلن يعجبلن ذلك العجه من إصورار حممود 
 وم عنها بكل وسيل .ويداورونه،ويعجبلن الناس منه ومنها،ويصرفل 

الذذرد علذذ  شذذبهات الك ذذار وأهديذذدهم بالمذذااا ول ذذت النأذذر  16 - 8الذذدس الثالذذث:

 لمصارع السابقين

ان ..وموا كو« نواف الوذِِْكُر ِموْن بَوْينِ أَأُنْوزَِل َعَلْيوهِ »:ليكولن رسول  - -وقد مضلا بعد هذا يعجبلن من اختيوار  
 لشقا .يدعل إىل العناق واملكابرة وا احلسد الذي.ولكنه كان احلسد.يف هذا من غراب 

َيِب الُزْهووورُِي قَالَ :َعوووِن ابْوووِن ِإْسوووَحاَ  قَالَ  ،َخَرُجلا :َحووودَّ ،َوأاََب ُسوووْفَياَن،َواأْلَْخَنَك بْوووَن َكووورِي   ُحووودِِْيحُل أَنَّ أاََب َجْهووول 
َل   لَِيْسَتِمُعلا ِمْن َرُسلِل اّللَِّ  وا لَِيْسوَتِمَع ِفيوِه،وَُكل  َ  َوُهَل ُيَصلِِك اِبللَّْيِل يف بوَ لَيوْ ُهْم جَمِْلس  ْيِتِه،َوَأَخَذ ُكُل َرُجل  ِمنوْ

هُ  ُم الطَّرِيووووووُ  يَوْعلَووووووُم ِ ََكوووووواِن َصوووووواِحِبِه،فَوَباتُلا َيْسووووووَتِمُعلَن لَووووووُه َحووووووَّتَّ ِإَذا َأْصووووووَبُحلا َونَلَووووووَع اْلَفْجووووووُر تَوَفرَّقُوووووولا،َفَجَمَعتوْ
َ  تَوعُولُقوا فَولَوْل َرآُكوْم بَوْعوُخ ُسوَفَهاِئُكْم أَلَوقَوْعوُتْم يف نَوْفِسوِه َكويوْ  ا , مُثَّ اْنَصوَرُفلا :خ  بَوْعُضُهْم لِوبَوعْ :فَوَتاَلَوُملا،َوقَالَ 

ُهْم ِإىَل جَمِْلِسوووِه،فَوَباتُلا َيْسوووَتِمُعلَن لَوووُه َحوووَّتَّ  لَوووُ  الثَّانِيَوووُ  َعووواَق ُكوووُل َرُجووول  ِمووونوْ ُر  ِإَذا نَلَوووَع اْلَفْجوووَحوووَّتَّ ِإَذا َكانَوووحِل اللَّيوْ
ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقاَل بَوْعُضُهْم لِبَوْعخ  ِمْثَل َما قَاُللا أَوََّل َمرَّة   لَوُ  الثَّالِثَوُ  .تَوَفرَُّقلا،َفَجَمَعتوْ , مُثَّ اْنَصَرُفلا فَوَلمَّا َكانَوحِل اللَّيوْ

ُهْم جَمِْلَسووُه،فَوَباتُلا َيْسووَتِمُعلَن لَووُه َحووَّتَّ ِإَذا نَلَووَع  ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقوواُللاَأَخووَذ ُكووُل َرُجوول  ِموونوْ َ  :اْلَفْجووُر تَوَفرَّقُوولا،َفَجَمَعتوْ
وا َأْصوَبَ  اأْلَْخوَنُك بْوُن َكورِي    َأَخوَذ َعَصواُ  , مُثَّ َنْثَُ  َحَّتَّ نَوتَوَعاَهَد َ  نَوُعلُق،فَوتَوَعاَهُدوا َعَلى َذلِوَك،مُثَّ تَوَفرَّقُولا فَوَلمَّ

                                                 
 السيد رمحه هللا («.) فكرة ا سالم عن الكلن واحلياة وا نسان»تاب:أرجل أن يلف  اّلِل إىل تفصيل هذا كله يف ك -2004
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ْعوحَل ِموْن حُمَمَّود  فَوَقوالَ :ِتِه فَوَقوالَ َخرََج َحَّتَّ أََتى أاََب ُسْفَياَن يف بَويْ  اَي أاََب :َأْخِثْين اَي أاََب َحْنظَلَوَ  َعوْن رَأْيِوَك ِفيَموا  َِ
 َخورََج َوأاََن َوالَّوِذي َحَلْفوحُل بِوِه , مُثَّ :فَوَقواَل اأْلَْخوَنكُ .يَوْعَلَبَ  َواّللَِّ َلَقْد  َِْعحُل َأْكوَياَء أَْعرِفُوَهوا َوأَْعوِرُ  َموا يوُورَاُق ِّبَوا 
تَوووُه فَوَقوووالَ  ،فَوووَدَخَل َعَلْيوووِه بَويوْ ووود  ف :ِموووْن ِعْنوووِدِ  َحوووَّتَّ أَتَوووى أاََب َجْهل  ْعوووحَل ِموووْن حُمَمَّ اَي أاََب احلََْكوووِم َموووا رَأْيُوووَك ِفيَموووا  َِ

ووووَرَ  مل أَْنَعُموووولا فََأْنَعْمنَووووا:فَوَقالَ  ْعووووحَل ف تَوَناَزْعنَووووا حَنْووووُن َوبَونُوووول َعْبووووِد َمنَووووا   الشَّ ،َومَحَُللا َفَحَمْلنَووووا،َوأَْعَطْلا َموووواَذا  َِ
َنا َعَلى الرَُكِه وَُكنَّوا َكَفَرَسوْك رَِهوان  قَاُللا َنا َحَّتَّ ِإَذا َعَايَويوْ ِمنَّوا نَوِل  َذْتِيوِه الْوَلْحُك ِموَن السَّوَماِء،َفَمََّت نُوْدرُِ  :فََأْعطَيوْ

ا،َوَ  ُنَصدِِقُ   ..2005ُه،فَوَقاَم َعْنُه اأْلَْخَنُك ْبُن َكرِي   "َهِذِ  ف َواّللَِّ َ  نُوْيِمُن بِِه أَبَد 
ّ ليووال  غلبتووه يوواليقعوود  يب جهوول عوون ا عوو ا  ابحلوو  الووذي غالووه نفسووه عليووه ف.فهوول احلسوود كمووا نرى

 :قلللنين كانلا موهل السر يف قلل  .هل احلسد أن يكلن حممد قد بل  إىل ما   مطمع فيه لطامع
اْلَقوْريَوَتنْيِ  ْلُقوْرآُن َعلوى َرُجول  ِمونَ اِزَِل هوَذا نوُولَوْل  »:..وهوم الوذين كوانلا يقللولن« ْن بَوْيِننوافأَأُْنزَِل َعَلْيوِه الوذِِْكُر ِمو»

 ملن املسوولقون هم احلوواكيقصوودون ابلقووريتني مكوو  والطائ ،وفيهمووا كووان كووثاء املشووركني وعظمووا..« َعِظوويم  
والوووذين .انهد أنووول زمقووون نبيوووا جديووودا الوووذين كوووانلا يتطلعووولن إىل السوووياقة عووون نريووو  الووودين،كلما  عووولا أ

ت  لوووه مووون أبووولاب وفووو - -نبيوووه حممووودا  -علوووى علوووم  -صوودملا صووودم  احلسووود والكوووث حينموووا اختوووار اّلِل 
 رمحته وأفام عليه من خزائنها ما علم أنه يستحقه قون العاملني.

بَوْل َلمَّوا .ْكرِيَككِ  ِمْن ذِ  يف ْم َبْل هُ »:ويرق على تسا هلم ذا  رقا تفل  منه رائح  التهكم وا نذار والتهديد
لوذكر ذاتوه،  تسوتيقن ا وهوم يف كوك مون.« .ِننوا أَأُنْوزَِل َعَلْيوِه الوذِِْكُر ِموْن بَويْ »:..إوم يسوأللن« يَُذوُقلا َعذابِ 

مث  ووا يعرفووولن. لل البشووورنفلسووهم أنوووه موون عنووود اّلِل وإن كووانلا ميوووارون يف حقيقتووه،وهل فووول  املووألل  مووون قوو
 « ..وُقلا َعذابِ مَّا يَذُ َبْل لَ »م يف الذكر،وعن ككهم فيه،ليستقبل ّبم هتديدا ابلعذاب،يضرب عن قلهل

موون  ه فلوون يقللوولا يذوقلنووإوم يقللوولن مووا يقللوولن ألوووم يف منجوواة بعوود موون العووذاب فأمووا حووني:وكأ ووا ليقوولل
 هذا كي ا،ألوم حين ذ سيعرفلن 

زائن نلا ميلكوولن خووم إن كووايووار  رسوول  موون بينهم،بسووياهلمث يعقووه علووى اسووتكثارهم رمحوو  اّلِل نموود يف اخت 
ق ..وينود« زِيِز اْلَلهَّواِبفبَِِك اْلعَ رَ مْحَِ  رَ أَْم ِعْنَدُهْم َخزاِئُن »:رمح  اّلِل،حَّت يتحكملا فيمن يعطلن ومن مينعلن

ز وهل العزيو.ريوديمينوع مون و واّلِل يعطوك مون يشواء .بسلء أقّبم موع اّلِل،وتودخلهم فيموا لويك مون كوأن العبيود
يسووتكثرون  طووا  .وهموهل اللهوواب الكوورمي الووذي   ينفوود ع.القوواقر الووذي   ميلووك أحوود أن يقوو   راقتووه

 فبأي ح  و ي  صف  يلزعلن عطاء اّلِلف.أن حتار  اّللِ  - -على حممد 
نَوُهمواف»وهم   ميلكلن خزائن رمحتهف   ..وهوك قعولى   اور ون  «أَْم هَلُْم ُمْلوُك السَّوماواِت َواأْلَْرِم َوموا بَويوْ

وإذ .ومالك السوماوات واألرم وموا بينهموا هول الوذي ميون  ومينع،ويصوطفك مون يشواء وحتوار.على اقعائها

                                                 
2005- (  ( صحي  مرسل 115َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ
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  يكن هلم ملك السماوات واألرم وموا بينهموا فموا ابهلوم يودخللن يف كويون املالوك املتصور  فيموا ميلوك 
  ا يشاءف

ا األرم وموووومووووا إذا كووووان هلووووم ملووووك السووووماوات و وعلووووى سووووبيل الووووتهكم والتبكيووووحل عقووووه علووووى السوووويال ع
موووووا و اوات واألرم علوووووى السوووووم ليشووووورفلا..« فَوْلَْيْتَوُقووووولا يف اأْلَْسوووووبابِ » نوووووه إن كوووووان األمووووور كوووووذلك .بينهما

ع اضوهم علوى امقتضوى  كما هول.بينهما،ويتحكملا يف خزائن اّلِل ويعطلا من يشاءون ومينعلا مون يشواءون
اقعيوو  حقيقووتهم الل  مووك بتقريوورفيمووا ميلووك  ووا يشوواء  مث أوووى هووذا الفوورم التهكاختيووار اّلِل املالووك املتصوور  

 « ..ُجْند  ما ُهناِلَك َمْهُزوم  ِمَن اأْلَْحزابِ :»
ا امللووك ن تصووري  هووذمووبعيوودا   يقوورب « ُهنالِووكَ »إوووم مووا يزيوودون علووى أن يكلنوولا جنوودا مهزومووا ملقووى 

لة لوه علووى قوة اّلِل و  يوْي إراقلوك اّلِل و  قودر  لوه علوى تغو  كوأن لوه فيموا اوري يف م.وتودبْي تلوك ااوزائن
موو  زميوو  صووف   ز كووأن اهل.. «َمْهووُزوم  »جنوود جمهوولل منكوور هووني الشووأن،..« ُجْنوود  مووا»..اعوو ام مشووي   اّلِل 

اّلِل  ا يبلووو  أعووووداءألهووولاء  وموووواملختلفووو  ا عاهووووات وا..« ِموووَن اأْلَْحووووزابِ »لوووه،  صووووق  به،مركبووو  يف كيانووووه  
لبعوود جووز والضووع  واحيوو  ابلعسوولله إ  أن يكلنوولا يف هووذا امللضووع الووذي تصوولر  لووالل التعبووْي القرآين،املل ور 

 ة من الزمان.ألرم ف  مهما تبل  قلهتم،ويتطاول بطشهم،ويتجثوا يف ا.عن قائرة التصري  والتدبْي .
 ْهوووووُزوم  ِمووووونَ مَ نالِوووووَك هُ ا ُجْنووووود  مووووو»ويضووووورب اّلِل األمثوووووال ألول وووووك املتجوووووثين علوووووى مووووودار القووووورون فوووووإذا هوووووم 

َلُهْم قَووْلُم نُول   َوعوواق  َوِفْرَعوْلُن ُذو»:«اأْلَْحوزابِ  َبحْل قَوووبوْ أُولِ َك .ُب اأْلَْيَكوو ِ ُق َوقَوووْلُم لُولط  َوَأْصوحا ِق،َومَثُول اأْلَوْ  َكوذَّ
 «..اأْلَْحزاُب.ِإْن ُكل  ِإ َّ َكذََّب الُرُسَل َفَح َّ ِعقابِ 

يف األرم   لووويت تقووولماوفرعلن صووواحه األهووورام .وعووواق.قلم نل .يشوووا يف التووواري فهوووذ  أمثلووو   ووون سوووبقلا قر 
ن  الوووذي«  زابُ َك اأْلَْحووأُول ِوو» -الغابوو  امللتفوو   -وقوولم كووعيه أصووحاب األيكووو  .وقلم للط.ومثلق.كوواألو ق

ا كووان مووون موووكوووان ..« َفَحوو َّ ِعقووابِ »..فماذا كوووان موون كووأوم وهوووم نغوواة بغوواة متجوووثونف .كووذبلا الرسوول
لتواري  االغوابرة يف  األحوزاب هم.وذهبلا فلم يب  منهم غْي آتر تنط  ابهلزمي  وا ندحار  ذلك كان كوأنأمر 
 َوموا»:احلسواب م قبيل يلمإىل الصيح  اليت تنهك احلياة يف األر  -يف عملمهم  -فأما هي ء فم وكلن ..

 « ..يَوْنظُُر هُي ِء ِإ َّ َصْيَح   واِحَدة  ما هَلا ِمْن َفلا   
ا لبتووني  ألوووبووني احل وهك املسوواف .هووذ  الصوويح  إذا جوواءت   تسووتأخر ولوول فوو ة قصووْية مقوودار فوولا  انقوو 

ة أن ينظرهوووووا   األخوووووْي كما قووووودر اّلِل هلوووووذ  األمووووو.عووووكء يف ملعووووودها اندق،الوووووذي   يسوووووتقدم و  يسوووووتأخر
 وميهلها،فال ذخذها ابلدمار واهلال  كما أخذ من قبل أول ك األحزاب.

فاسووووتعجللا .ولكوووونهم   يعرفوووولا قوووودر هووووذ  الرمحوووو ،و  يشووووكروا ّلِل هووووذ  املن .ذا رمحوووو  ّبووووم موووون اّللِ وكووووان هوووو
ووْل لَنووا ِقطَّنووا :َوقاُللا»:جزاءهم،ونلبوولا أن يوولفيهم اّلِل حظهووم ونصوويبهم،قبل اليوولم الووذي أنظوورهم إليووه َربَّنووا َعجِِ

يسوليه عون محاقو  القولم  - -تفوحل إىل الرسولل ..وعنود هوذا احلود يو كهم السويا  ويل« قَوْبَل يَوْلِم احلِْسابِ 
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ويوودعل  أن يووذكر مووا وقووع .وسوولء أقّبووم مووع اّلِل،واسووتعجاهلم اب؟زاء،وتكووذيبهم ابللعيوود،وكفرهم برمحوو  اّلِل .
 وما انهلم من رمح  اّلِل بعد البالء ...للرسل قبله من ابتالء
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 [48 إل  17اآليات :(38]سور  ص ):الوحد  الثانية

 قصص بمي ا نبياء

انَّ َسووووخَّْراَن اْ؟ِبوووواَل َمَعووووُه ُيَسووووبِِْحَن ( إِ 17اب  )ُه أَوَّ اْصووووِثْ َعلووووى مووووا يَوُقللُوووولَن َواذُْكووووْر َعْبووووَدان قاُوَق َذا اأْلَيْووووِد ِإنَّوووو}
ْكووووراِ  ) ُه َوآتَوْينوووواُ  احلِْْكَمووووَ  َوَفْصووووَل َكوووو( َوَكووووَدْقان ُملْ 19اب  )( َوالطَّووووْْيَ حَمُْشوووولرَة  ُكوووول  لَووووُه أَوَّ 18اِبْلَعِشووووكِِ َواْ ِ

ُهْم قواُللا   قَ ِإْذ  (21اَب )( َوَهْل أَ َ  نَوَبأُ ااَْْصِم ِإْذ َتَسلَُّروا اْلِمْحر 20ااِْطاِب ) َخلُولا َعلوى قاُوَق فَوَفوزَِع ِمونوْ
َننووا اِبحْلَوو ِِ  ووراطِ َواْهوودِ  ْشووِط ْ َو  تُ  خَتَووْ  َخْصووماِن بَغووى بَوْعُضوونا َعلووى بَوْعووخ  فَوواْحُكْم بَويوْ ( 22) ان ِإىل َسوولاِء الصِِ

( قواَل َلَقوْد 23ِب )يهوا َوَعوزَّين يف ااِْطوا َأْكِفْلنِ ة  َفقوالَ ِإنَّ هذا َأِخك َلُه ِتْسع  َوِتْسُعلَن نَوْعَج   َوِ َ نَوْعَج   واِحدَ 
لَّوووِذيَن آَمنُووولا اُهْم َعلوووى بَوْعوووخ  ِإ َّ ْبغِوووك بَوْعُضووويوَ طووواِء لَ لََلَموووَك ِبُسوووياِل نَوْعَجتِوووَك ِإىل نِعاِجوووِه َوِإنَّ َكثِوووْيا  ِموووَن اْاُلَ 
ووا فَوتَونَّوو ( فَوَغَفووْران لَووُه 24انَب )بَّووُه َوَخوورَّ راِكعووا  َوأَ ْسووتَوْغَفَر رَ اُ  فَاَوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َوقَِليوول  مووا ُهووْم َولَوونَّ قاُوُق أَ َّ

 النَّوواِس اْحُكْم بَوونْيَ  َجَعْلنوواَ  َخِليَفوو   يف اأْلَْرِم فَوو قاُوُق ِإانَّ ( اي25ذلِووَك َوِإنَّ لَووُه ِعْنووَدان َلزُْلفووى َوُحْسووَن َمووآب  )
ْم َعووذاب  َكوِديد  ِ ووا َنُسوولا َن َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ هَلُويَن َيِضوُلل  الَّووذِ اِبحْلَو ِِ َو  تَوتَّبِووِع اهْلَولى فَوُيِضوولََّك َعووْن َسوِبيِل اّللَِّ ِإنَّ 

نَوهُ َومووا َخلَ  (26يوَووْلَم احلِْسوواِب ) يَن   َكَفووُروا فَوَليْوول  لِلَّووذِ ُن الَّووِذينَ لَوومووا ابِنووال  ذلِووَك ْقنَووا السَّووماَء َواأْلَْرَم َومووا بَويوْ
تَِّقوونَي  ْرِم أَْم َْنَْعووُل اْلمُ ِديَن يف اأْلَ لصَّوواحِلاِت َكاْلُمْفِسووا( أَْم َْنَْعووُل الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا 27َكَفووُروا ِمووَن النَّوواِر )

ووو بوَُّروا28اِر )َكاْلُفجَّ ْبنووووا لِووووداُوَق ( َوَوهَ 29لا اأْلَْلبوووواِب )ذَكََّر أُولُوووآايتِووووِه َولِيَوتَوووو ( ِكتوووواب  أَنْوزَْلنوووواُ  إِلَْيووووَك ُمبووواَر   لِيَوووودَّ
 َأْحبَوْبوووحُل َفقووواَل ِإيِنِ  (31ْلَعِشوووكِِ الصَّووواِفناُت اْ؟ِيووواُق )ابِ ( ِإْذ عُوووِرَم َعَلْيوووِه 30ُسوووَلْيماَن نِْعوووَم اْلَعْبوووُد ِإنَّوووُه أَوَّاب  )

( 33ْعنواِ  )وها َعَلكَّ َفطَِفَ  َمْسوحا  اِبلُسولِ  َواأْلَ ( ُرقُ 32ُحهَّ ااَْْْيِ َعْن ذِْكِر َريبِِ َحَّتَّ َتلاَرْت اِبحلِْجاِب )
َبغِووك بِِ اْغِفوْر ِ  َوَهوو( قوواَل رَ 34)  أانبَ َوَلَقوْد فَوتَونَّوا ُسووَلْيماَن َوأَْلَقْينوا َعلووى ُكْرِسويِِِه َجَسودا  مُثَّ  ْه ِ  ُمْلكوا    يَونوْ

ووواُب )  (36ُة َأصووواَب )لووورِِيَ  َعْووورِي ِ َْمووورِِ  ُرخووواء  َحْيوووا( َفَسوووخَّْران لَوووُه 35أِلََحووود  ِموووْن بَوْعوووِدي ِإنَّوووَك أَنْوووحَل اْلَلهَّ
اْمُنْن أَْو أَْمِسوْك بِغَوْْيِ  فَو( هذا َعطواُ ان38 اأْلَْصفاِق )( َوآَخرِيَن ُمَقرَِّننَي يف 37َوالشَّياِننَي ُكلَّ بَونَّاء  َوَغلَّاص  )

وووِبَ  َعْبوووَدان أَيُووولَب ِإْذ انقى َربَّوووُه أَ ( َواذُْكووورْ 40( َوِإنَّ لَوووُه ِعْنوووَدان َلزُْلفوووى َوُحْسوووَن َموووآب  )39ِحسووواب  )  يِنِ َمسَّ
نووا لَووُه أَْهلَووُه َوِمووثْوَلُهْم بْ ( َوَوهَ 42رِق  َوَكووراب  )ارُْكووْخ ِبرِْجلِووَك هووذا ُمْغَتَسوول  اب (41الشَّوْيطاُن بُِنْصووه  َوَعووذاب  )

ُ  صوواِبرا  انَّ َوَجووْدانِدَ  ِضووْغثا  فَاْضووِرْب بِووِه َو  َهْنَووْة إِ ( َوُخووْذ بِيَوو43َمَعُهووْم َرمْحَوو   ِمنَّووا َوذِْكوورى أِلُوِ  اأْلَْلبوواِب )
( ِإانَّ 45ْبصووواِر )يْوووِدي َواأْلَ ْعُقووولَب أُوِ  اأْلَ ِإْسوووحاَ  َويوَ ( َواذُْكوووْر ِعبووواَقان ِإبْوووراِهيَم وَ 44نِْعوووَم اْلَعْبوووُد ِإنَّوووُه أَوَّاب  )

اِر ) ُووووْم ِعْنووووَدان لَ  (46َأْخَلْصووووناُهْم خِباِلَصوووو   ذِْكووووَرى الوووودَّ ( َواذُْكووووْر ِإْ اِعيووووَل 47ِمووووَن اْلُمْصووووطََفنْيَ اأْلَْخيوووواِر )َوِإوَّ
 {  (48َواْلَيَسَع َوَذا اْلِكْفِل وَُكل  ِمَن اأْلَْخياِر )

 د مقدمة الوح 

 -ّلِل ارها رسولل تعورم كوك يوذك -صوللات اّلِل علويهم  -هذا الدرس كله قصوا وأمثلو  مون حيواة الرسول 
- ه  وا تضوي  بولاجهلنوه ويدع ما يعانيه مون قلموه مون تكوذيه واهتوام وتعجيوه وافو اء ويصوث علوى موا ي

 به الصدور.
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عموووو  لوووويهم موووون نوما أغوووود  ع:آتر رمحوووو  اّلِل ابلرسوووول قبلووووه -يف اللقووووحل ذاتووووه  -وهووووذا القصووووا يعوووورم 
وما . لوهختيوار اّللِ اوذلك رقا على عجه قلمه مون .وفضل،وما آ هم من ملك وسلطان ومن رعاي  وإنعام

 خر لووه ا؟بوواليهم موون سوووفيهم موون آ   اّلِل إىل جانووه الرسووال  امللووك والسوولطان وفوو.هوول ببوودع موون الرسوول
ه يف أن جووه العجووفمووا و .كووداوق وسووليمان ..يسووبحن معووه والطووْي وفوويهم موون سووخر لووه الووري  والشوويانني .

 حتار اّلِل حممدا الصاق  لينزل عليه الذكر من بني قريا يف آخر الزمانف
كمووا   -ا بشوورا قوود كووانل ف.كووذلك يصوولر هووذا القصووا رعايوو  اّلِل الدائموو  لرسووله،وحيانتهم بتلجيهووه وشقيبه

 ووووا يبووووني هلووووم إيوووودعهم لضووووعفهم وكان اّلِل يرعوووواهم فووووال .وكووووان فوووويهم ضووووع  البشوووور -بشوووور أن حمموووودا 
عايو  ربووه له،ومحايتووه ر إىل  - -ويف هووذا مووا يطمو ن قلووه الرسوولل .ويولجههم،ويبتليهم ليغفوور هلووم ويكورمهم

 وحيانته يف كل خطلة حطلها يف حياته.
 اباالء داود وقومه وقصاه مع الخصمين 17الدرس ا ول:

ُه ُيَسوووبِِْحَن اِبْلَعِشوووكِِ َسوووخَّْراَن اْ؟ِبووواَل َمَعووو اب  ِإانَّ ُه أَوَّ َق َذا اأْلَْيِد،ِإنَّووواْصوووِثْ َعلوووى موووا يَوُقللُووولَن،َواذُْكْر َعْبوووَدان قاوُ »
ْكرا ِ   «.ابِ حلِْْكَمَ  َوَفْصَل ااِْطآتَوْيناُ  اْلَكُه وَ َوَكَدْقان مُ .َوالطَّْْيَ حَمُْشلرَة  ُكل  َلُه أَوَّاب  .َواْ ِ

مهم لطريو  الوذي يضوا -اّلِل  عليهم صللات -طرو  يف حياة الرسل إوا ا كارة إىل الطري  امل..« اْصِثْ »
قهوووم مجيعوووا  هووول زاوكان الصوووث.وكلهم صوووث.وكلهم ابتلوووك.كلهم عووواىن.فكلهم سوووار يف هوووذا الطريووو .أمجعوووني

ات  بووتالء مفعمو  اب لقوود كانوحل حيواهتم كلهوا عربو .كول حسوه قرجتوه يف سولم األنبيواء ..ونوابعهم مجيعا
 ا وكلتا.الضوراء لصوث علوىاَّت السراء كانحل ابتالء وكانحل حمكا للصث على النعماء بعد مفعم  ابهل م وح

 يف حاج  إىل الصث وا حتمال ..
كوان العنصور ن قلامها،و فنورى الصوث كوا -كموا قصوها علينوا القورآن الكورمي   -ونستعرم حيواة الرسول مجيعوا 

 ها ..وا متحان كان ماقهتا وماء ا بتالء ونرى .البارز فيها
صوووووث معروضووووو  وال ا بوووووتالء صوووووفحات مووووون  -بووووول إووووووا لكوووووذلك  -لكأ وووووا كانوووووحل تلوووووك احليووووواة املختوووووارة 

موا تعتوز بوه  ك علوى كولللبشري ،لتسجل كي  تنتصر الرو  ا نساني  على اهل م والضرورات وكيو  تسوتعل
كووكء سوولا   كوول    علووىيف األرم وتتجوورق موون الشووهلات واملغوورايت وختلووا ّلِل وتوونج  يف امتحانووه،وختتار 

 هووووذا هوووول.رتفاع،وإىل ا هووووذا هوووول الطريوووو  إىل ا سووووتعالء.هووووذا هوووول الطري :مث لتقوووولل للبشووووري  يف النهاي ..
 الطري  إىل اّلِل.

هلووا  واِحوودا ف ِإنَّ هووذا هِلَووَ  إِ َأَجَعووَل اهْل »:وقوواللا..« هووذا سوواِحر  َكووذَّاب  »:وقوود قوواللا..« اْصووِثْ َعلووى مووا يَوُقللُوولنَ »
يلجوه نبيوه إىل الصوث علوى  واّللِ .لك كثوْيذوغْي ..« أَأُْنزَِل َعَلْيِه الذِِْكُر ِمْن بَوْيِنناف»:وقاللا..« ب  َلَشْكء  ُعجا
رميووو .هم كستخلصووو   م ووواذج .ويلجهوووه إىل أن يعووويا بقلبوووه موووع  ووواذج أخووورى غوووْي هوووي ء الكفار.موووا يقلللن

ويتحودّ عونهم حودية  بينوه وبيونهم وُيسون ابلقرابو  اللييقو  - -إخلانه من الرسول الوذين كوان يوذكرهم 
 ن.أو أان أوىل بفال.رحم اّلِل أخك فالان ..وهل يقلل ..األخلة والنسه والقراب 
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نوه أواب و .ر قاوق هنوا  نوه ذو القلة..يوذك« اب  ُه أَوَّ اْصِثْ َعلى ما يَوُقلُللَن َواذُْكْر َعْبوَدان قاُوَق َذا اأْلَيْوِد ِإنَّو»
وهووم .  .اب األيكوونوول  وعوواق وفرعوولن ذي األو ق ومثوولق وقوولم لوولط وأصووح وقوود جوواء موون قبوول ذكوور قوولم..

كنووووه كووووان ا قلة،ولفأما قاوق فقوووود كووووان ذ.كووووان مظهوووور قوووولهتم هوووول الطغيووووان والبغووووك والتكووووذيه.نغوووواة بغاة
 وهل القلي ذو األيد والسلطان..أوااب،يرجع إىل ربه نائعا  ئبا عابدا ذاكرا
 - مون بعود ملسوى -ق،ولهولر  يف جويا نواللت،يف بوب إسورائيل وقد مضى يف سلرة البقرة بدء قصو  قاو 

بووار م عوودوهم ا؟ّبووولقك .كووافاختووار هلووم نوواللت مل.ابعووة لنووا ملكووا نقاتوول يف سووبيل اّللِ :إذ قوواللا لنوول هلم
مللوك أخووْيا َّت و  احووومنوذ ذلوك احلووني ارتفوع ْنموه .وكووان إذ ذا  فَّت.وقتول قاوق جاللت.جواللت وجنلق 

امللووك و .ومع النبوولة  سووتغفارلكنه كووان أوااب رجاعووا إىل ربووه ابلطاعوو  والعبوواقة والووذكر واو .وأصووب  ذا سوولطان
تغراقه يف ل  موون قوولة اسوووب.ا ربووهآ   اّلِل موون فضووله قلبووا ذاكوورا وصوول  رخيمووا،يرجع بووه تراتيلووه الوويت ميجوود فيهوو

قيقوو   تصوول حقيقتوه وتالوذكر،ومن حسون حظووه يف ال تيول،أن تووزول احلولاجز بووني كيانوه وكيووان هوذا الكلن.
ملعووو  إذا الطوووْي جمب  معوووه،و فوووإذا ا؟بوووال تسووو.ا؟بوووال والطوووْي يف صووولتها كلهوووا ببارئها،واجيووودها لوووه وعباقهتا

ْكورا ِ ْلَعِشوكِِ وَ ْحَن ابِ ِإانَّ َسوخَّْراَن اْ؟ِبواَل َمَعوُه ُيَسوبِِ :»عليه،تسب  معه ملل ها ومل    ُشولرَة  ُكول  لَوُه َوالطَّْْيَ حمَْ .اْ ِ
 « ..وَّاب  أَ 

كوورا ،حينما عشووك وا ا؟بووال ا؟اموودة تسووب  مووع قاوق ابل.ولقوود يقوو  النوواس مدهلكووني أمووام هووذا النبووأ .
  ع معوووه أانكووويدلوووه وترجووو والطْي تتجموووع علوووى نغماتوووه لتسووومع.حلووول إىل ربوووه،يرتل ترانيموووه يف اجيووود  وذكووور 

 عزلو  بوني جونك  مون الوا أن ُيسول لقد يق  الناس مدهلكوني للنبوأ،إذ حوال  مأللفهم،وحوال  موا اعتواق..
ا حقيقوو  الئوو  كلهووا نسووان،وجنك الطْي،وجوونك ا؟بووال  ولكوون فوويم الوودهاف وفوويم العجووهف إن هلووذ  اا

ئ اللجوولق  يهووا ببووار فحقيقوو  واحوودة اتمعوولن .وراء ايووز األجنوواس واألكووكال والصووفات والسوومات ..واحوودة
 صوفاء،فإن تلوككورا  والإىل قرجو  االولص وا  وحني تصل صل  ا نسوان بربوه.أحيائه وأكيائه مجيعا:كله

لصوف  والسوم  الشوكل واو فتتصول مون وراء حولاجز ا؟ونك .احلاجز تنزا  وتناس  احلقيقو  اجملورقة لكول منهم
بحن ؟بوال معوه يسو  وسوخر االيت ايزهم وتعزهلم يف موألل  احليواة  وقود وهوه اّلِل عبود  قاوق هوذ  اااصوي

مللوووووك   فووووول  اوكانوووووحل هوووووذ  هبووووو.لطوووووْي ترجوووووع موووووع ترانيموووووه تسوووووبيحا ّللِ وحشووووور عليوووووه ا.ابلعشوووووك وا كرا 
 والسلطان،مع النبلة وا ستخالص.

وكوان يسلسوه ابحلكمو  واحلوزم ...فكوان ملكوه قولاي عزيزا« َوآتَوْيناُ  احلِْْكَموَ  َوَفْصوَل ااِْطوابِ .َوَكَدْقان ُمْلَكهُ »
ك مووع احلكموو  ومووع القوولة غايوو  الكمووال يف وذل.وفصوول ااطوواب قطعووه وا؟ووزم فيووه بوورأي   توورقق فيووه.مجيعا

وكانووحل عووني اّلِل عليووه  ا بووتالء احلكووم والسوولطان يف عووا  ا نسووان.ومع هووذا كلووه فقوود تعوورم قاوق للفتنوو  و 
ل عوووا  وتقووولق خطا ،وكانوووحل يووود اّلِل معوووه تكشووو  لوووه ضوووعفه وخطأ ،وتلقيوووه خطووور الطريووو  وتعلموووه كيووو  

ُهمْ َوَهوووووووْل أَ َ  نَوبَوووووووأُ ااَْْصووووووومِ  »:يتلقوووووووا    :قووووووواُللا. ِإْذ َتَسووووووولَُّروا اْلِمْحوووووووراَبف ِإْذ َقَخلُووووووولا َعلوووووووى قاُوَق فَوَفوووووووزَِع ِمنوْ
َننوا اِبحْلَو ِِ َو  ُتْشوِط ْ .َخْصماِن بَغوى بَوْعُضونا َعلوى بَوْعخ  .خَتَ ْ  وراطِ .فَواْحُكْم بَويوْ ِإنَّ هوذا .َواْهِدان ِإىل َسولاِء الصِِ
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َلَقوْد لََلَموَك ِبُسوياِل :قالَ .َأْكِفْلِنيها،َوَعزَّين يف ااِْطابِ : نَوْعَج   واِحوَدة ،َفقالَ َأِخك َلُه ِتْسع  َوِتْسُعلَن نَوْعَج   َوِ َ 
 -لا الصَّواحِلاِت نَوْعَجِتَك ِإىل نِعاِجِه،َوِإنَّ َكِثْيا  ِمَن اْاَُلطاِء لَيَوْبِغك بَوْعُضُهْم َعلوى بَوْعوخ  ِإ َّ الَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُو

ا فَوتَونَّا ُ  -ْم َوقَِليل  ما هُ   « ..فَاْستَوْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ راِكعا  َوأانبَ .َوَلنَّ قاُوُق أَ َّ
وبيووان هووذ  الفتنوو  أن قاوق النوول امللك،كووان حصووا بعووخ وقتووه للتصوور  يف كوويون امللك،وللقضوواء بووني 

وكووووان إذا قخوووول .الناس.وحصوووا الووووبعخ اهلخوووور للخلووولة والعبوووواقة وترتيوووول أانكووويد  تسووووبيحا ّلِل يف انراب
   يدخل إليه أحد حَّت حرج هل إىل الناس. 2006انراب للعباقة وااللة

كووذا موويمن هنووراب افمووا يتسوولر .ففزع منهم.ويف ذات يوولم فوولجئ بشخصووني يتسوولران انووراب املغلوو  عليووه
ك أماموووك تقاضووووج نوووا لل.«بَوْعوووخ   َخْصوووماِن بَغوووى بَوْعُضووونا َعلوووى.  خَتَ ْ :قووواُللا».و  أموووني  فبووواقرا يطم نانوووه

َننا اِبحلَْ ِِ َو  ُتْشِطْ  َواْهِدان ِإىل َسلاِء الصِِ » ك ِإنَّ هوذا َأِخو»:عورم خصولمتهبدأ أحد ا فو .«راطِ فَاْحُكْم بَويوْ
ين َوَعووزَّ » ويف ملكووك وكفوواليت(  )أي اجعلهووا  «ِنيهاَأْكِفلْ :َفقالَ .لَووُه ِتْسووع  َوِتْسووُعلَن نَوْعَجوو   َوِ َ نَوْعَجوو   واِحووَدة  

 )أي كدق علك يف القلل وأغلج(.«  ااِْطابِ يف 
نوودفع قاوق ومن مث ا.لهمول للموا صوارخا مثوْيا   ُيتمول التأويو -كموا عرضوها أحود ااصومني   -والقضوي  

  بيوواان،و  هو  يطلووه إليوويقضووك علووى إيوور  اعووه هلووذ  املظلموو  الصووارخ  و  يلجووه إىل ااصووم اهلخوور حووديثا،
 -ثِوْيا  ِموَن اْاَُلطواِء َوِإنَّ كَ .هِ ىل نِعاجِ َلَقْد لََلَمَك ِبُسياِل نَوْعَجِتَك إِ :قالَ »:ولكنه مضى ُيكم.يسمع له حج 

 لا َوَعِملُولا الصَّوواحِلاتِ ِذيَن آَمنُو َّ الَّوإِ .لَيَوْبغِوك بَوْعُضووُهْم َعلوى بَوْعوخ   -)أي األقولايء املخوالطني بعضوهم لوبعخ( 
 « ..َوقَِليل  ما ُهمْ 

 النوول امللووك   امتحووانفقوود كوواان ملكووني جوواء لالمتحووان:لوو  اختفووى عنووه الرجالنويبوودو أنووه عنوود هووذ  املرح
ن وقووود اختوووارا أ.ار احلكمالوووذي و   اّلِل أمووور الناس،ليقضوووك بيووونهم ابحلووو  والعووودل،وليتبني احلووو  قبووول إصووود

 وعليووه أ .تعجليه أ  يولكوون القاضووك عليووه أ  يسووتثار،وعل.يعرضوا عليووه القضووي  يف صوولرة صووارخ  مثوْية .
 سووأل  كلووه،أو وجووه املقبل أن ميوون  اهلخوور فرصوو  لووإلق ء بقللووه وحجتووه فقوود يتغووْي.ذخووذ بظوواهر قوولل واحوود

ا بوووتالء ه ق إىل أنوووبعضه،وينكشووو  أن ذلوووك الظووواهر كوووان خاقعوووا أو كووواذاب أو انقصوووا  عنووود هوووذا تنبوووه قاو 
ا فَوتَونَّا ُ »: فَوَغَفوْران ..» «َوَخورَّ راِكعوا  َوأانبَ  َفَر َربَّهُ اْستَوغْ فَ »..إنه أواب ...وهنا أقركته نبيعته .« َوَلنَّ قاُوُق أَ َّ

ات حولل هوذ  الفتنو  ع ا سورائيليتفاسْي موخاضحل بعخ ال..« َلُه ذِلَك َوِإنَّ َلُه ِعْنَدان َلزُْلفى َوُحْسَن َمآب  
ك ختفيو  تلواولوحل حت الويت حَّت الوروااي.و  يتفو  إنالقوا موع حقيقتهوا.تتنز  عنه نبيع  النبولة.خلضا كبْيا

 َوِإنَّ لَوووهُ »: تعووواىلو  تتفووو  مووع قووولل اّللِ .وهك   تصووول  للنظووور موون األسووواس.األسووانْي سوووارت معهوووا كوولنا
 « ..ِعْنَدان َلزُْلفى َوُحْسَن َمآب  

                                                 
َأَحووُه الصَّوواَلِة ِإىَل اّللَِّ »  قَوواَل لَووهُ --َأْخووَثَُ  أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ -رضووى هللا عنهمووا-عوون َعْمووَرو بْووِن أَْوس  أَنَّ َعْبووَد اّللَِّ بْووَن َعْموورِو بْووِن اْلَعوواصِ -2006

َياِم ِإىَل اّللَِّ ِصَياُم َقاُوَق ،وََكواَن يَونَواُم ِنْصوَ  اللَّْيوَوَأَحُه ال-اَلمُ َعَلْيِه السَّ -َصاَلُة َقاُوقَ  « َسوُه ،َوَيُصولُم يَوْلم وا َويُوْفِطوُر يَوْلم وا ِل َويَوُقولُم يُوُلثَوُه َويَونَواُم ُسدُ صِِ
 ( 1131[)400/ 4] املكنز -.صحي  البخارى
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قصولق ّبوا مون لجيوه املوالتعقيه القرآين الذي جواء بعود القصو  يكشو  كوذلك عون نبيعو  الفتنو  وُيودق الت
ْرِم،فَوووواْحُكْم بَوووونْيَ يَفوووو   يف اأْلَ نووواَ  َخلِ اي قاُوُق ِإانَّ َجَعلْ  »:قضوووواء واحلكوووم بووووني النوووواساّلِل لعبووود  الووووذي و   ال

ِ ا .ّللَِّ هَلُوْم َعوذاب  َكوِديد  َيِضوُللَن َعوْن َسوِبيِل ا  الَّوِذينَ ِإنَّ .َو  تَوتَِّبِع اهْلَلى فَوُيِضلََّك َعوْن َسوِبيِل اّللَِّ .النَّاِس اِبحلَْ ِِ 
 « .. احلِْسابِ َنُسلا يَوْلمَ 

ل هو -ا حوتا بوب فيم -ى واتباع اهلل .فهك ااالف  يف األرم،واحلكم بني الناس ابحل ،وعدم اتباع اهللى
أما .ليووه إىل الضووالفسووتطراق  ووا ينتهووك مووع ا .السووْي مووع ا نفعووال األول،وعوودم ال يووة والتثبيووحل والتبيووني .
وهوول نسوويان .ل اّللِ علوى نتووائج الضوالل عوون سوبي عقوه اهليوو  املصولر لعاقبوو  الضوالل فهوول حكوم عووام مطلوو 

 اّلِل والتعرم للعذاب الشديد يلم احلساب.
وهل   .هايوو  البعيوودةذر  النوحوو.ورق  عنوود أول اندفاع .وموون رعايوو  اّلِل لعبوود  قاوق،أنووه نبهووه عنوود أول لفتوو 

مهم أقوووول أقووووداعثوووور فهم ببشووووريتهم قوووود ت.حوووو  إليهووووا خطوووولة  وذلووووك فضوووول اّلِل علووووى املختووووارين موووون عبوووواق 
 ء ا بووووووتالم،بعوووووود غوووووود  عليهعثرة،فيقيلهووووووا اّلِل،وذخووووووذ بيوووووودهم،ويعلمهم،ويلفقهم إىل ا انبوووووو ،ويغفر هلم،وي

 ...وعند تقرير مبدأ احل  يف خالف  األرم،ويف احلكم بني الناس .
 خلق هللا الكون لحكمة وعدا أساوي الك ار مع المؤمنين 29 - 27الدرس الثاني:

ليوه الوذي تقولم ع أصوله.بْييورق هوذا احلو  إىل أصوله الك.قاوق إىل وايتهوا يف السويا  . وقبل أن اضوك قصو 
رم،ومووون الفووو  األخوهل أمشووول مووون .أصوووله العريووو  يف كيوووان هوووذا الكووولن كلوووه.السوووماء واألرم وموووا بينهما

 وهل أكث من هذ  األرم..احلكم بني الناس
اءت ومنوه وعليوه جو.ة اهلخرةكولن كموا يتنواول احليواإذ يتناول صميم ال.كما أنه أبعد مدى من احلياة الدنيا

وووَوموووا َخَلقْ  »:الرسوووال  األخْية،وجووواء الكتووواب املفسووور لوووذلك احلووو  الشوووامل الكبوووْي ْرَم َوموووا ماَء َواأْلَ نَوووا السَّ
نَوُهما ابِنال   نُولا َوَعِملُولا الصَّواحِلاِت  لَّوِذيَن آمَ أَْم َْنَْعوُل ا.َن النَّوارِ ِموَفوُروا فَوَليْول  لِلَّوِذيَن كَ .ذِلَك لَوُن الَّوِذيَن َكَفُروا.بَويوْ

،لِيَوب  أَنْوزَْلنِرف ِكتاَكاْلُمْفِسِديَن يف اأْلَْرِمف أَْم َْنَْعُل اْلُمتَِّقنَي َكاْلُفجَّا بوَُّروا آايتِِه،َولِيَوتَوذَكََّر أُولُولا اُ  إِلَْيوَك ُمباَر   دَّ
 « ..اأْلَْلبابِ 
بهوا بكل جلان.ميقو قيقو  العقيق  الضخم  اهلائلو  الشوامل  الديف هذ  اهلايت الثالّ،تتقرر تلك احل:وهكذا

 وفروعها وحلقاهتا ..
ومن .إ ا كان حقا وقام علوى احلو .إن خل  السماء واألرم وما بينهما   يكن ابنال،و  يقم على البانل

يف تقوولمي  واحلوو .واحلوو  يف احلكووم بووني اال .احلوو  يف خالفوو  األرم.هووذا احلوو  الكبووْي تتفوورع سووائر احلقل 
مشوواعر النوواس وأعموواهلم فووال يكوولن الووذين آمنوولا وعملوولا الصوواحلات كاملفسوودين يف األرم و  يكوولن وزن 

واحل  الووذي جواء بوه الكتوواب املبوار  الوذي أنزلوه اّلِل ليتوودبروا آايتوه وليتوذكر أصووحاب .املتقوني كولزن الفجوار
يتصوولرها الكووافرون،ألن فطوورهتم   تتصوول  العقوولل مووا ينبغووك أن يتووذكرو  موون هووذ  احلقووائ  األصوويل ،اليت  
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ذلِووَك »..ابحلوو  األصوويل يف بنوواء هووذا الكوولن،ومن مث يسوولء لوونهم بوورّبم و  يوودركلن موون أصووال  احلوو  كووي ا 
 « ..َلُن الَِّذيَن َكَفُروا فَوَلْيل  لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمَن النَّارِ 

يقووولم عليوووه  لحووو  الوووذيابوووه املنوووزل بيوووان لوإن كت.إن كوووريع  اّلِل للنووواس نووور  مووون انملسوووه يف خلووو  الكووولن
 الناملس.

لكلوووك،  ن احلووو  امووووإن العووودل الوووذي يطالوووه بوووه االفووواء يف األرم واحلكوووام بوووني النووواس إ وووا هووول نووور  
    يف ااالفوووّلِل واحلووووإن ا حنووورا  عووون كوووريع  ا.يسوووتقيم أمووور النووواس إ  حوووني يتناسووو  موووع بقيووو  األنووورا 

ل أمور عظويم األرم وهوو عون النواملس الكولين الوذي قاموحل عليوه السوماء  والعدل يف احلكم إ ا هل احنورا 
صومد ما ميكون أن يف.ويزه  إذن،وكر كبْي،واصطدام مع القلى الكلني  اهلائل    بد أن يتحطم يف النهاي 

ل  هلزيلو  الضو ياد بقلتوه موا ميكون أن يصوم.لا  ابغ منحر  عن سن  اّلِل وانملس الكلن ونبيع  اللجولق .
 ملتووودبرون وأنان يتووودبر  أالقووولى السووواحق  اهلائل ،ولعجلووو  الكووولن ا؟بوووارة الطاحنووو   وهوووذا موووا ينبغوووك لتلوووك 

 يتذكر  أولل األلباب ..
 قصة سليمان وفاناه واباالءه 40 - 30الدرس الثالث:

عمو  نا  يعورم وبعد هذا التعقيوه املعو م يف صوله القصو  لكشو  تلوك احلقيقو  الضخم ،ميضوك السوي
وابوتالء   ا يعورم فتنتوهكم.فضوالاوق يف عقبه وولد  سليمان وما وهبه اّلِل من ألولان ا نعوام وا اّلِل على ق

 عُوِرَم َعَلْيوِه ِإذْ .ِإنَّوُه أَوَّاب  .ْبدُ نِْعَم اْلعَ .َلْيمانَ ُسوَوَوَهْبنوا لِوداُوَق ا بتالء :ورعاي  اّلِل له،وإغداقه عليه بعد الفتن  و 
ُرُقوهووووا .جابِ يبِِ َحووووَّتَّ تَوووولاَرْت اِبحلِْ ْن ذِْكووووِر رَ ْْيِ َعووووِإيِنِ َأْحبَوْبووووحُل ُحووووهَّ اْاَوووو:َفقووووالَ .ياقُ اِبْلَعِشووووكِِ الصَّوووواِفناُت ا؟ِْ 

َربِِ :قوووالَ . أانبَ لوووى ُكْرِسووويِِِه َجَسووودا  مُثَّ عَ أَْلَقْينوووا وَ ْيماَن َوَلَقوووْد فَوتَونَّوووا ُسووولَ .َفطَِفوووَ  َمْسوووحا  اِبلُسووولِ  َواأْلَْعنا ِ .َعَلكَّ 
َبِغك أِلََحد  ِموْن بَوْعوِدي،ِإنَّ  اْغِفْر ِ    َعْورِي ِ َْمورِِ  ُرخواء  َفَسوخَّْران لَوُه الورِِي َ . اْلَلهَّابُ َك أَنْوحلَ َوَهْه ِ  ُمْلكا    يَونوْ

أَْمِسوْك بِغَوْْيِ  وْ أَ هذا َعطواُ ان فَواْمُنْن .قِ  اأْلَْصفايف ِننَي َوآَخرِيَن ُمَقرَّ .َوالشَّياِننَي ُكلَّ بَونَّاء  َوَغلَّاص  .َحْيُة َأصابَ 
 «.َوِإنَّ َلُه ِعْنَدان َلزُْلفى َوُحْسَن َمآب  .ِحساب  

وعن ا؟سوود الووذي ألقووك علووى كرسووك .وا كووار ن الوولارق ن هنووا عوون الصووافنات ا؟يوواق وهووك اايوول الكرميوو 
كلتا ووووووا إكووووووار ن   تسوووووو   نفسووووووك ألي تفسووووووْي أو روايوووووو   ووووووا احتلتووووووه التفاسووووووْي والوووووورواايت .سووووووليمان .

و  أسوتطع أن أتصولر نبيعو  احلواقيني تصولرا .فهك إموا إسورائيليات منكرة،وإموا شويوالت   سوند هلوا.ماعنه
و  أجووود أيوووورا صوووحيحا أركووون إليووووه يف تفسوووْي ا وتصووولير ا سوووولى .يطمووو ن إليوووه قلل،فأصووولر  هنووووا وأحكيوووه

هوول مووا  هووذا احلوودية.صووحي  يف ذاتووه ولكوون عالقتووه  حوود هووذين احلوواقيني ليسووحل أكيدة.حوودية صحي 
وأخرجووه البخوواري يف صووحيحه مرفلعووا َعووْن َأىِب  - -عوون رسوولل اّلِل  -رضووك اّلِل عنووه  -روا  أبوول هريوورة 
لَووَ  َعلَووى َسووْبِعنَي اْموورَأَة  َهِْمووُل ُكووُل اْموورَأَة  » قَوواَل  -  -ُهَريْووورََة َعووِن النَّووِبِِ  قَوواَل ُسووَلْيَماُن بْووُن َقاُوَق أَلنُوولَفنَّ اللَّيوْ
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ُ  فَارِس ا ،فَوَقاَل َلُه َصاِحُبُه ِإْن َكاَء اّللَّ ا َسواِقط ا ِإْحوَدى .ُاَاِهُد ِ  َسِبيِل اّللَِّ فَوَلْم يَوُقْل،َوَ ْ َهِْمْل َكيوْ  ا ِإ َّ َواِحود 
 ... 2007«َلْل قَاهَلَا َ؟َاَهُدوا ِ  َسِبيِل اّللَِّ »  -  -فَوَقاَل النَِّبُ .« ِكقَّْيِه 

لليووووود ل هوووووذا الهوووووهوووووك الفتنووووو  الووووويت تشوووووْي إليهوووووا اهلايت هنوووووا،وأن يكووووولن ا؟سووووود  وجوووووائز أن تكووووولن هوووووذ  
خوويال لووه  اسووتعرم - عليووه الِسووالم -إن سووليمان :أمووا قصوو  اايوول فقيوول.ولكن هووذا جموورق احتمووال ..الشوو 

عناقهوووا أعووول يضووورب فرقوهوووا عليوووه فج.فقوووال رقوهوووا علكِ .ففاتته صوووالة كوووان يصوووليها قبووول الغروب.ابلعشوووك
وووا  كرامووا هلووا ألإأعناقهووا وروايوو  أخوورى أنووه إ ووا جعوول ميسوو  سوولقها و .مووا كووغلته عوون ذكوور ربه وسويقاوا جووزاء

طيع من مث   يسوتء عنهوا.و ويصوعه ا؟وزم بشوك.وكلتوا الوروايتني   قليول عليها.كانحل خيال يف سبيل اّلِل .
 متثبحل أن يقلل كي ا عن تفصيل هذين احلاقيني املشار إليهما يف القرآن.

ن يتعلو  يف كوأ - معليوه الِسوال -به هل أنه كان هنا  ابتالء مون اّلِل وفتنو  لنول اّلِل سوليمان  وكل ما برج
وأن .ن الزلووولعووود خطووواهم بتصووورفاته يف امللوووك والسووولطان كموووا يبتلوووك اّلِل أنبيووواء  ليووولجههم ويركووودهم،ويبع

 َوَهوووْه ِ   اْغِفوووْر ِ  َربِِ :الَ قووو»:سوووليمان أانب إىل ربوووه ورجع،ونلوووه املغفووورة واعوووه إىل اّلِل ابلووودعاء والرجووواء
َبِغك أِلََحد  ِمْن بَوْعِدي ِإنََّك أَْنحَل اْلَلهَّابُ   ..« ُمْلكا    يَونوْ

ختصوواص الوووذي ا أراق ا إ وو.أنووه   يوورق بووه أيرة -عليووه الِسووالم  -وأقوورب شويوول هلووذا الطلووه موون سووليمان 
ر ذيت ل ملووووك آخووووي  ايووووز  موووون كووووأراق بووووه ملكووووا ذا خصلصوووو.فقوووود أراق بووووه النوووولع.يتجلووووى يف صوووولرة معجزة

 وذا نبيع  معين  ليسحل مكررة و  معهلقة يف امللك الذي يعرفه الناس..بعد 
رِي ِ َْموورِِ  الوورِِيَ  َعْوو ان لَووهُ َفَسووخَّرْ »:وقوود اسووتجاب لووه ربووه،فأعطا  فوول  امللووك املعهلق،ملكووا خاصووا   يتكوورر

 «.أْلَْصفاقِ ِننَي يف اُمَقرَّ  َوآَخرِينَ .َوَغلَّاص   َوالشَّياِننَي ُكلَّ بَونَّاء  .ُرخاء  َحْيُة َأصابَ 
مسووخرة  وهووك.اقة اّللِ لووري   ر وتسووخْي الووري  لعبوود موون عبوواق اّلِل إبذن اّلِل   حوورج يف نبيعتووه عوون تسووخْي ا
أن يعوث  ة مون الفو ات  يف فو   راقته تعاىل و  كك،عري  مر  وف  نلاميسه فإذا يسور اّلِل لعبود مون عبواق

ك علوى فوذلك أمور لوي حيوة أراق إراقة اّلِل سبحانه وأن يلاف  أمر  أمر اّلِل فيهوا وأن عوري الوري  رخواءعن 
تَوِه اْلُمنواِفُقلَن  َْ لَوِ ْن » - -واّلِل سبحانه يقلل يف القرآن للرسلل .ومثله يقع يف صلر كَّت.اّلِل  ستبعد  يَونوْ

..فمووا معوو  « يهووا ِإ َّ قَلِوويال  ،مُثَّ   ُااِوُرونَووَك فِ نَّووَك ِّبِوومْ نُوْغرِيوَ لَن يف اْلَمِدينَووِ  لَ َوالَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمووَرم  َواْلُمْرِجُفوو
تلجيوه وسويتم هوذا ب. ن املدينمهذاف معنا  أوم إذا   ينتهلا فستتجه إراقتنا إىل تسليطك عليهم وإخراجهم 

 - فوو  أموور اّللِ موون تلا فهووذا لوولن.ن نريقكإراقتووك أنووحل ورغبتووك إىل قتوواهلم وإخووراجهم فتووتم إراقتنووا ّبووم عوو
أموور  وفوو  مووا  إراقة الرسوولل و و ا يتجليووان يف.وإراقة اّلِل وأموور   ووا األصوويالن - -وأموور النوول  -سووبحانه 
ألمور    املطواب ر تسوخْيها ألمو -عليه الِسوالم  -وهذا يقرب إلينا مع  تسخْي الري  ألمر سليمان .أراق اّللِ 

 الراي ،املمثل ألمر اّلِل املعث عنه على كل حال.اّلِل يف تلجيه هذ  

                                                 
 ( 3424[) 125/ 12املكنز ] -صحي  البخارى-2007
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أعطا  و .ا يشووواءكووذلك سوووخر لوووه الشووويانني لتبووب لوووه موووا يشووواء وتغووولص لووه يف البحووور واألرم يف نلوووه مووو
أو . أرجلهووميووديهم إىلأالسوولط  لعقوواب املخووالفني واملفسوودين  وون سووخرهم لووه وتكبوويلهم ابألصووفاق مقرونوو  

 لقيلق عند ا قتضاء.مقرنني اينني اينني أو أكثر يف ا
واسوك .ءكيو  تشا  تعطك مون تشواء.إنك مطل  اليد فيما وهوه اّلِل لوك مون سولط  ومون نعمو :مث قيل له

 « ..اب  هذا َعطاُ ان فَاْمُنْن أَْو أَْمِسْك بَِغْْيِ ِحس»:عمن تشاء قدر ما تشاء
ن موووووآب يف دنيا وحسووووالوووومث زاق علووووى هووووذا كلووووه أن لووووه عنوووود ربووووه قوووورىب يف .وذلووووك زايقة يف ا كوووورام واملنوووو 

 « ..َوِإنَّ َلُه ِعْنَدان َلزُْلفى َوُحْسَن َمآب  »:اهلخرة
 وتلك قرج  عظيم  من الرعاي  والرضى وا نعام والتكرمي.

 لقطة من اباالء أيوا 44 - 41الدرس الثالث:

 :يلب   مع قص  أ ضك يف السيا.والصث،وا نعام بعد ذلك وا فضال ا بتالء مث  ضك مع قص  
ْغَتَسوول  ابرِق  هووذا مُ .ارُْكْخ ِبرِْجِلكَ .ب  ْصووه  َوَعووذاطاُن بِنُ َواذُْكووْر َعْبووَدان أَيُوولَب ِإْذ انقى َربَّووُه َأيِنِ َمسَّووِبَ الشَّوويْ »

ْغثا  فَاْضووِرْب بِووِه َو  ِضوو َوُخووْذ بِيَووِد َ .أْلَْلبابِ ى أِلُوِ  اَوذِْكوور  َوَوَهْبنا لَووُه أَْهلَووُه َوِمووثْوَلُهْم َمَعُهووْم َرمْحَوو   ِمنَّووا.َوَكووراب  
 .« .َهَْنْة،ِإانَّ َوَجْدانُ  صاِبرا  نِْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه أَوَّاب  

سوورائيليات إبمشوولب   ولكنها.وقصوو  ابووتالء أيوولب وصووث  ذائعوو  مشووهلرة وهووك تضوورب مووثال لالبووتالء والصووث
لقورآن عبودا اا جواء يف كوان كمو  -عليوه الِسوالم  -واحلد املأملن يف هوذ  القصو  هول أن أيولب .تطغى عليها

مجيعووا  األهوول والصووح و ب املووال صوواحلا أِوااب وقوود ابووتال  اّلِل فصووث صووثا مجيال،ويبوودو أن ابووتالء  كووان بووذها
 ولكنه لل على صلته بربه،ويقته به،ورضا   ا قسم له.

ّلِل لوول كووان ا  ن -ه وموونهم زوجتوو -وكووان الشوويطان يلسوولس الصووائه القالئوول الووذين بقوولا علووى وفووائهم لووه 
مرأتوه افلموا حديتوه .ءر والبالوكوانلا ُيديلنوه ّبوذا فييذيوه يف نفسوه أكود  وا ييذيوه الضو.ُيه أيولب موا ابتال 

 قيل مائ . -ببعخ هذ  اللسلس  حل  ل ن كفا  اّلِل ليضربنها عدقا عينه 
قع هوووذا ه،وو لصوووائخوعندئوووذ تلجوووه إىل ربوووه ابلشوووكلى  وووا يلقوووى مووون إيوووذاء الشووويطان،ومداخله إىل نفووولس 

 « ..َأيِنِ َمسَِّبَ الشَّْيطاُن بُِنْصه  َوَعذاب  »:ا يذاء يف نفسه
ورق وى ابوتالء ،وأ.رمحتوهبفلما عر  ربه منوه صودقه وصوث ،ونفلر  مون حمواو ت الشويطان،وشذيه ّبا،أقركوه 

 فىيشووووورب فيشوووووإذ أمووووور  أن يضووووورب األرم بقدموووووه فتتفجووووور عوووووني ابرقة يغتسووووول منهوووووا و .عليوووووه عافيتوووووه .
 « ..هذا ُمْغَتَسل  ابرِق  َوَكراب  .ارُْكْخ ِبرِْجِلكَ »:ويثأ

 « ..ى أِلُوِ  اأْلَْلبابِ نَّا َوذِْكر    مِ َوَوَهْبنا َلُه أَْهَلُه َوِمثْوَلُهْم َمَعُهْم َرمحَْ »:ويقلل القرآن الكرمي
م أنووه أحيووا لووه موون إن اّلِل أحيووا لووه أبنوواء  ووهووه لووه مثلهم،ولوويك يف الوونا مووا ُيووت:وتقوولل بعووخ الوورواايت

مات.وقووووود يكووووولن معنوووووا  أنوووووه بعلقتوووووه إىل الصوووووح  والعافيووووو  قووووود اسووووو ق أهلوووووه الوووووذين كوووووانلا ابلنسوووووب  إليوووووه  
 ا يصووووووول  ذكووووووورى لوووووووذوي العقووووووولل .وأنوووووووه رزقوووووووه بغوووووووْيهم زايقة يف ا نعوووووووام والرمحووووووو  والرعايووووووو .كاملفقلقين
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عبوواق  الووذين يبتلوويهم فيصووثون  وا قرا .واملهووم يف معوورم القصووا هنووا هوول تصوولير رمحوو  اّلِل وفضووله علووى
 على بالئه وترضى نفلسهم بقضائه.

 الئووه وبالئهووات علووى بفرمحوو  موون اّلِل بووه وبزوجووه الوويت قامووحل علووى رعايتووه وصووث .فأمووا قسوومه ليضووربن زوجه
،فال هعزئ عون ميينو.  واحودةفيضرّبا بوه ضورب.به،أمر  اّلِل أن ذخذ جمملع  من العيدان ابلعدق الذي حدق 

 « ..َوُخْذ بَِيِدَ  ِضْغثا  فَاْضِرْب بِِه َو  َهَْنةْ »:هاُينة في
لووبالء وحسوون اصووث علووى هووذا التيسووْي،وذلك ا نعام،كوواان جووزاء علووى مووا علمووه اّلِل موون عبوود  أيوولب موون ال

 ..« وَّاب  ِإانَّ َوَجْدانُ  صاِبرا ،نِْعَم اْلَعْبُد،ِإنَُّه أَ »:الطاع  وا لتجاء
 سماء أنبياء أخيارأ 48 - 45الدرس الرابع:

لوووووى موووووا عويصوووووث  - -وبعووووود عووووورم هوووووذ  القصوووووا الثاليووووو  بشوووووكء مووووون التفصووووويل ليوووووذكر  رسووووولل اّلِل 
نعوووووام ،ومن ا يف قصصوووووهم مووووون الوووووبالء والصوووووث.امل السووووويا  ا كوووووارة إىل جمملعووووو  مووووون الرسووووول.يالقيوووووه

رو  ي ء معووى هوووموونهم سووابقلن علوو -علوويهم الِسووالم  -وا فضووال،ما يف قصووا قاوق وسووليمان وأيوولب 
   :ومنهم من   نعر  زمانه،ألن القرآن واملصاقر امليكدة لدينا   هدق.زماوم

ارِ  َأْخَلْصناُهْم خِباِلَصوِإانَّ .ْبصارِ ي َواأْلَ َواذُْكْر ِعباَقان ِإْبراِهيَم َوِإْسحاَ  َويَوْعُقلَب أُوِ  اأْلَْيدِ » ُْم .   ذِْكوَرى الودَّ َوِإوَّ
 «. ِل وَُكل  ِمَن اأْلَْخيارِ َذا اْلِكفْ َيَسَع وَ َواذُْكْر ِإْ اِعيَل َوالْ .ْصطََفنْيَ اأْلَْخيارِ ِعْنَدان َلِمَن اْلمُ 

أيون هوم  ن   نعور ولك.كانلا قبول قاوق وسوليمان قطعوا  -وكذلك إ اعيل  -وإبراهيم وإسحا  ويعقلب 
ا  نوول مووون وهن.يع رات سوور و  يووورق عنهمووا يف القوورآن إ  إكوووا.وكوووذلك اليسووع وذو الكفوول.موون زمووان أيلب

 نعور  ذو الكفول فوال فأما.جي وهل اليسع ابلعربي  على وجه ال  « اليشع»:أنبياء بب إسرائيل ا ه ابلعثي 
 « ..ِمَن اأْلَْخيارِ »عنه كي ا إ  صفته هذ  

ل موووووالع كنايووووو  عووووون..« ْبصوووووارِ أُوِ  اأْلَيْووووِدي َواأْلَ »إبراهيم وإسوووووحا  ويعقووووولب، وم :ويصوووو  اّلِل سوووووبحانه
ومن   .د لووهيوواحلا   وكأن موون   يعموول صوو.الصوواحل ابأليوودي والنظوور الصووائه أو الفكوور السووديد ابألبصووار

خلصووهم بصوووف  أن اّلِل يفكوور تفكووْيا سوووليما   عقوول لووه أو   نظووور لووه  كمووا يوووذكر موون صووفتهم التكرمييووو  أ
ارِ َصو   ذِْكورَ  خِبالِ ناُهمْ ِإانَّ َأْخَلْصو»:خاص  ليذكروا الدار اهلخرة،ويتجرقوا من كل ككء سلاها فهوذ  ..« ى الودَّ

ُوْم ِعْنودَ »:وهذ  جعلوتهم عنود اّلِل رتوارين أخيوارا.ميزهتم ورفعتهم  ..وكوذلك« نْيَ اأْلَْخيوارِ  اْلُمْصوطَفَ ان َلِمونَ َوِإوَّ
 -رسوله  ه وخوْيمت أنبيائويلجه خا.  اعيل واليسع وذي الكفل أوم من األخيار -سبحانه  -يشهد اّلِل 

- كوووووذبني قلموووووه امل ويصوووووث علوووووى موووووا يلقوووووا  مووووون.ليوووووذكرهم ويعووووويا ّبم،ويتأمووووول صوووووثهم ورمحووووو  اّلِل ّبم
علضوووهم مووون يرين حوووَّت واّلِل   يووودع عبووواق  الصووواب.ونري  الووودعلات.فالصوووث هووول نريووو  الرسوووا ت.الضالني

ه ذبني إىل جانوكوكذيه املوهان كيد الكائدين وت.وما عند اّلِل خْي.صثهم خْيا ورمح  وبرك  واصطفاء .

 رمح  اّلِل ورعايته وإنعامه وإفضاله ..
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 [64إل   49اآليات :(38]سور  ص ):الوحد  الثالثة

 مشهد لنميم المؤمنين وآخر لمااا الكافرين 

ِك ِووونَي ِفيهوووا ( ُمتَّ 50ُب )ُمَفتََّحووو   هَلُوووُم اأْلَبْووولا ( َجنَّووواِت َعوووْدن  49هوووذا ذِْكووور  َوِإنَّ لِْلُمتَِّقووونَي حلَُْسوووَن َموووآب  )} 
َعووُدوَن لِيَوووْلِم ( هووذا مووا تُل 52 الطَّووْرِ  أَتْووراب  )( َوِعْنووَدُهْم قاِصووراتُ 51يَووْدُعلَن ِفيهووا بِفاِكَهوو   َكثِووْيَة  َوَكووراب  )

َم َيْصوَلْلَوا َجَهونَّ ( 55 لِلطَّواِغنَي َلَشورَّ َموآب  )( هوذا َوِإنَّ 54ِإنَّ هذا َلرِْزقُنا موا لَوُه ِموْن نَفواق  ) (53احلِْساِب )
ويم  َوَغسَّوا   )56فَِبْ َك اْلِمهاُق ) ْقوَتِحم  هوذا فَووْلج  مُ  (58ُر ِموْن َكوْكِلِه أَْزواج  )( َوآَخو57( هوذا فَوْليَوُذوُقلُ  محَِ

ُووْم صوواُللا النَّوواِر ) ا فَبِووْ َك اْلَقووراُر ُتُملُ  لَنوو قَوودَّمْ أَنْوووُتْم   َمْرَحبووا  ِبُكووْم أَنْوووُتمْ  ( قوواُللا بَوولْ 59َمَعُكووْم   َمْرَحبووا  ِّبِووْم ِإوَّ
َم لَنا هذا َفزِْقُ  َعوذااب  ِضوْعفا  يف 60) موا لَنوا   نَورى رِجوا   ُكنَّوا نَوعُوُدُهْم  ( َوقواُللا61)لنَّواِر ا( قاُللا َربَّنا َمْن َقدَّ

ُهُم ا62ِموووَن اأْلَْكوووراِر ) َوووْذانُهْم ِسوووْخراي  أَْم زاَغوووحْل َعووونوْ  ذلِوووَك حَلَووو   خَتاُصوووُم أَْهوووِل النَّووواِر ِإنَّ  (63اُر )أْلَْبصووو( َأختَّ
(64)  } 

ل.كان رمح  وا فضواوال.الصوثو  ا بوتالء مع .كانحل ا؟لل  املاضي  حياة وذكرى مع املختارين من عباق اّللِ 
عبووووواق اّلِل  خطوووووا  موووووع مث يتوووووابع السووووويا .هووووذا ذكووووورا لتلوووووك احليووووولات الرفيعووووو  يف األرم ويف هوووووذ  الوووودنيا .

لقياموو  اهد موون مشوواهد ه يف مشوويتابعوو.قني،ومووع املكووذبني الطوواغني إىل العووا  اهلخوور ويف احليوواة الباقيوو  .املت
 نستعْي لعرضه صفحات من كتاب مشاهد القيام  يف القرآن مع تصر  قليل :

« قونيملتا»منظر :ي واتسومات واهليبدأ املشوهد  نظورين متقوابلني اوام التقابول يف اجملمولع ويف األجوزاء،ويف ال
مفتحوو  هلووم  لهووم جنووات عوودنفأمووا األولوولن ف.«َلَشوورَّ َمووآب  »هلووم « الطوواغني»ومنظوور .«حلَُْسووَن َمووآب  »هلووم 

وهن موووع .لابرايت الشووووهلم كوووذلك متعووو  احلووول .األبووولاب.وهلم فيهوووا راحووو  ا تكاء،ومتعووو  الطعوووام والشوووراب
ع قائووم ورز  وهوول متووا .بأترا وكلهن كوولاب.  يووتطلعن و  ميوودقن  بصووارهن« قاِصووراُت الطَّووْر ِ »كووباّبن 

 «.ما َلُه ِمْن نَفاق  »من عند اّلِل 
 امراب سوواخن ونعووهلووم فيووه كووو «  فَبِووْ َك اْلِمهوواقُ »إنووه جهوونم .ولكن   راحوو  فيه.وأمووا اهلخوورون فلهووم مهوواق

هوا  ووا يعث عن.إنه موا يغسو  ويسويل مون أهول النوار  أو هلوم صونل  أخورى مون جونك هوذا العوذاب.مقيئ
ول وووك أاعووو  مووون فهوووا هوووك ذي مج:مث يوووتم املشوووهد  نظووور تلوووة حوووك كووواخا  وووا فيوووه مووون حلار  «أَْزواج  »

عضوووهم ميلوووك ببوووذة كوووان فهك اليووولم متنووواكرة متنا.كانوووحل يف الووودنيا متووولاقة متحابووو .الطووواغني مووون أهووول جهنم
ا ملوكموا يصونع ا. النعيموكان بعضهم يتعاىل على امليمنني،ويهزأ من قعلهتم وقعلاهم يف.لبعخ يف الضالل

 « ..أَأُْنزَِل َعَلْيِه الذِِْكُر ِمْن بَوْيِنناف»:من قريا وهم يقلللن
« َعُكومْ مَ ُمْقوَتِحم   فَووْلج   هوذا»:ها هم أو ء يقتحملن النار فلجا بعد فلج وها هم أو ء يقلل بعضهم لوبعخ

هوول يسووكحل ف « النووار   مرحبوا ّبووم إوووم صووالل»:..فمواذا يكوولن ا؟وولابف يكوولن ا؟وولاب يف انوودفاع وحنوو 
 املشتلملنف
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ْمُتُملُ  لَنوا فَبِوْ َك اْلَقوراُر .َبْل أَنْوُتْم   َمْرَحبا  ِبُكمْ :قاُللا»:كال  إوم يرقون فلقود كنوتم أنوتم السوبه ..« أَنْوُتْم قَودَّ
َم لَنوا هوذا فَوزِْقُ  َعوذااب  :قاُللا»:وإذا قعلة فيهوا احلنو  والضوي  وا نتقوام.يف هذا العذاب ِضوْعفا  يف  َربَّنوا َموْن قَودَّ

مث موووواذاف مث هووووا هووووم أو ء يفتقوووودون امليمنني،الووووذين كووووانلا يتعوووواللن علوووويهم يف الوووودنيا،ويظنلن ّبووووم «  النَّووووارِ 
هووووووووا هووووووووم أو ء يفتقوووووووودووم فووووووووال يوووووووورووم معهووووووووم مقتحمووووووووني يف .كرا،ويسووووووووخرون موووووووون قعوووووووولاهم يف النعيم

مووا لَنووا   نَوورى :َوقاُللا»:أبصووارانفأين هوومف أيوون ذهبوولاف أم تووراهم هنووا ولكوون زاغووحل عوونهم :النار،فيتسوواءللن
َوْذانُهْم ِسوْخراي   ُهُم اأْلَْبصواُرف2008رِجا   ُكنَّوا نَوعُوُدُهْم ِموَن اأْلَْكوراِر َأختَّ بينموا هوي ء الرجوال ..« ف أَْم زاَغوحْل َعونوْ

 خَتاُصوُم أَْهوِل ِإنَّ ذلِوَك حَلَو    »:الذين يتساءللن عنهم هنا  يف ا؟نوان  وحوتم املشوهد بتقريور واقوع أهول النوار
وموا .الوذين كوانلا يسوخرون منهم،ويسوتكثرون اختيوار اّلِل هلم.فموا أبعود مصوْيهم عون مصوْي املتقني«   النَّارِ 

ْل لَنا ِقطَّنا قَوْبَل يَوْلِم احلِْسابِ »:أ س نصيبهم الذي كانلا يستعجللن به وهم يقلللن  « َربَّنا َعجِِ
 

 

                                                 
َوووْذانُهْم ِسوووْخراي  »هنوووا  قوووراءة   ععووول مجلووو   -2008 اسوووتفهامي .ولكن إخباريووو  وقووود اخووو ان هوووذ  القوووراءة ألن املعووو  علوووى أساسوووها أق  « َأختَّ

 ه هللا (وأوض .وتكلن اختذانهم سخراي تكمل  للجمل  قبلها ووصفا لرجا . ) السيد رمح
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 [88إل   65اآليات :(38ص ) ]سور :الوحد  الرابمة

 قصة آدا

ُ اْللاِحووُد }  ووا أاََن ُمْنووِذر  َومووا ِمووْن إِلووه  ِإ َّ اّللَّ ووارُ اقُووْل ِإ َّ نَوُهَمووا اْلَعزِيووُز  ( َربُ 65 )ْلَقهَّ السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا بَويوْ
ْلَمووإَلِ اأْلَْعلووى ِإْذ ابِ ( مووا كوواَن ِ  ِمووْن ِعْلووم  68لَن )( أَنْوووُتْم َعْنووُه ُمْعرُِضوو67( قُووْل ُهووَل نَوبَووأ  َعِظوويم  )66اْلَغفَّوواُر )

ووا أاََن نَووِذير  ُمبِوو (69َحَْتِصووُملَن )  َربُووَك لِْلَمالِئَكووِ  ِإيِنِ خوواِل   َبَشوورا  ِمووْن ( ِإْذ قووالَ 70ني  )ِإْن يُوولحى ِإَ َّ ِإ َّ أَ َّ
 اْلَمالِئَكوُ  ُكُلُهوْم َأمْجَعُولَن ( َفَسوَجدَ 72) سواِجِدينَ  َقُعلا َلهُ ( فَِإذا َسلَّيْوُتُه َونَوَفْخحُل ِفيِه ِمْن ُروِحك فوَ 71ِنني  )

 ْقوحُل بِيَوَديَّ بِْليُك ما َمنَوَعوَك أَْن َتْسوُجَد ِلموا َخلَ إِ قاَل اي  (74( ِإ َّ ِإبِْليَك اْسَتْكَثَ وَكاَن ِمَن اْلكاِفرِيَن )73)
( قووواَل 76) ِموووْن ِنوووني   َخَلْقتَوووِب ِموووْن انر  َوَخَلْقتَوووهُ أاََن َخوووْْي  ِمْنوووهُ  ( قوووالَ 75َأْسوووَتْكَثَْت أَْم ُكْنوووحَل ِموووَن اْلعووواِلنَي )

َعثُولَن ( قواَل َربِِ 78يوَوْلِم الودِِيِن ) ( َوِإنَّ َعَلْيوَك َلْعنَويِت ِإىل77فَاْخرُْج ِمْنها فَِإنَّوَك َرِجويم  )  فَوأَْنِظْرين ِإىل يوَوْلِم يُوبوْ
 أَلُْغوووِليَونوَُّهْم َأمْجَعِووونَي ( قووواَل فَِبِعزَّتِوووكَ 81ْعلُووولِم )( ِإىل يوَوووْلِم اْلَلقْوووحِل اْلمَ 80َن )قووواَل فَِإنَّوووَك ِموووَن اْلُمْنظَووورِي (79)
ُهُم اْلُمْخَلِصنَي )82) َهونََّم ِمْنوَك َوِ َّوْن تَِبَعوَك أَلَْموَاَنَّ جَ  (84 َّ أَقُولُل )( قاَل فَاحلَُْ  َواحلَْ 83( ِإ َّ ِعباَقَ  ِمنوْ

ُهْم َأمْجَِعنيَ  ( ِإْن ُهوَل ِإ َّ ذِْكور  لِْلعواَلِمنَي 86لِِِفونَي )ا أاََن ِموَن اْلُمَتكَ ( ُقْل ما َأْس َوُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجور  َومو85 )ِمنوْ
 {  (88( َولَتَوْعَلُمنَّ نَوَبأَُ  بَوْعَد ِحني  )87)

 مقدمة الوحد 

ضوووووووووووي  ق:متهاهوووووووووووذا الووووووووووودرس األخوووووووووووْي يف السووووووووووولرة يعووووووووووولق إىل تقريووووووووووور القضوووووووووووااي الووووووووووويت عرضوووووووووووحل يف مقد
لووى  املووا األعا قار يفويسووتعرم قصوو  آقم قلوويال علووى الوولحك  وو.واللحك.وقضووي  ا؟ووزاء يف اهلخرة.التلحيد
قصو  لولان تضومن الكما ت.وما تقرر يلم ذا  من احلسواب علوى اهلودى والضوالل يف يولم احلسواب.ذات يلم

ي ضول اّلِل الوذلوى آقم فاستكثر عمن احلسد يف نفك الشيطان هل الذي أراق  ونرق  من رمح  اّلِل حينما 
واليت .ا تضوع أوزارهوووارهوا و كوذلك تصولر املعركوو  املسوتمرة بوني الشوويطان وأبنواء آقم،والويت   يهوودأ أ.أعطا 

كوان   بويهم آقم،وقودأقاما مون يهد  من ورائها إىل إيقاع أكث عدق منهم يف حبائلوه، يراقهم النوار معوه،انت
م السوووولرة مي  وختوووتولكن أبنووواء آقم يستسووولملن لعوووودوهم القووود.هووودا نووورق  بسوووببه،وهك معركووو  معروفوووو  األ

 بتلكيد قضي  اللحك،وعظم  ما وراء ، ا يغفل عنه املكذبلن الغافللن ..
 الرسول الناير وإثبات الوحي 65الدرس ا ول:

ُ اْللاِحووُد ا:ُقلْ » ،َوما ِمووْن إِلووه  ِإ َّ اّللَّ ووا أاََن ُمْنووِذر  وواِإ َّ نَوُهَمووا اْلَعزِيووُز اْلَغفَّووارُ بوَ ماواِت َواأْلَْرِم َومووا لسَّووَرُب ا.رُ ْلَقهَّ « يوْ
هوووذا َلَشوووْكء   ِحووودا ف ِإنَّ هلوووا  واإِ َأَجَعوووَل اهْلهِلَوووَ  »:..قووول ألول وووك املشوووركني،الذين يدهشووولن ويعجبووولن ويقللووولن

ُ اْللاِحو»:إن هوذ  هوك احلقيقو :قول هلوم« ُعجاب   إنوه لويك لوك مون :هلم وقول..« هَّوارُ ُد اْلقَ َوموا ِموْن إِلوه  ِإ َّ اّللَّ
ماواِت َرُب السَّو»:رحود القهوااألمر،وليك عليك منه إ  أن تنذر وهوذر وتودع النواس بعود ذلوك إىل اّلِل اللا

نَوُهَمووا فيمووا  يف األرم أو سووماوات أووليك موون قونووه ملجووأ يف ال.فلوويك لووه موون كووريك..« َواأْلَْرِم َومووا بَويوْ
ن ملووولتلبووو ،ويغفر لوووذنه ويقبووول االوووذي يتجووواوز عووون ا« اْلَغفَّوووارُ »وهل .قووواقرالقووولي ال« اْلَعزِيوووزُ »وهل .بينهموووا

 يثلبلن إىل محا .
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ا هوووم عنوووه وراء   ووو وإن وراء  موووا.إن موووا ج وووتهم بوووه وموووا يعرضووولن عنوووه أكوووث وأعظوووم  وووا يظنووولن:وقووول هلوووم
 « ..أَنْوُتْم َعْنُه ُمْعرُِضلنَ .ُهَل نَوَبأ  َعِظيم  :ُقلْ »:غافللن

ا ن موون كوويون هووذوكوأ.كله  إنوه أموور موون أمور اّلِل يف هووذا اللجوولق.ْي موون لوواهر  القريهوإنوه ألموور أعظووم بكثو
ن السووماوات دا عوون كووأليك منفصووال و  بعيوو.إنووه قوودر موون قوودر اّلِل يف نظووام هووذا اللجوولق.الكوولن بكامله

 واألرم،وكأن املاضك السحي  واملستقبل البعيد.
 صووور الووودعلة يفالوووذي عا والعرب يف ا؟زيرة،وا؟يووولولقووود جووواء هوووذا النبوووأ العظووويم ليتجووواوز قريشوووا يف مكووو ،

ها  مجيووع أعصووار يفي  كلهووا ليتجواوز هووذا املوودى انوودوق مون املكووان والزمووان ويوويير يف مسوتقبل البشوور .األرم
نووه د نووزل يف أواولقوو.ليهاوأقطارهووا ويكيوو  مصووائرها منووذ نزولووه إىل األرم إىل أن يووّر اّلِل األرم وموون ع

 له. الكلن كله،لييقي قور  هذا يف اللقحل الذي قدر  اّللِ املقدر له يف نظام هذا 
ذلوك مون آمون  سولاء يف.ولقد حلل خو  سوْي البشوري  إىل الطريو  الوذي خطتوه يود القودر ّبوذا النبوأ العظيم

هووا  شووري  يف  رحر ابلبميووو  .يف جيلووه ويف األجيووال الوويت تلتووه.ومن جاهوود معووه وموون قاومووه.بووه وموون صووِد عنووه
 تر  فيها من اهلتر ما تركه هذا النبأ العظيم. كله حاقّ أو نبأ

شوووري  بويف أجيوووال الولقووود أنشوووأ مووون القووويم والتصلرات،وأرسوووى مووون القلاعووود والووونظم يف هوووذ  األرم كلهوووا،
 وا جواء هوذا النبوأ إ لزمان أنامجيعها،ما   يكن العرب يتصلرونه ولل يف اايال  وما كانلا يدركلن يف ذلك 

يف و مْي البشووري  يير يف ضووسووْي التوواري  وُيقوو  قوودر اّلِل يف مصووْي هووذ  احليوواة ويوو ليغووْي وجووه األرم ويلجووه
وأنوه .بينهما ألرم ومواواقعها ويصل هذا كله خب  سْي اللجولق كلوه،وابحل  الكوامن يف خلو  السوماوات وا

 ييقي قور  يف تلجيه أقدار الناس وأقدار احلياة..مام كذلك إىل يلم القيام 
طبيعو  وارتبانهوا ب نبيعتوه   يودركلن.لن من هذا النبوأ كموا وقو  منوه العورب أول األمورواملسلملن اليلم يقف

لن ق و  يستعرضوواء اللجوول اللجوولق و  يتوودبرون احلوو  الكووامن فيووه ليعلموولا أنووه نوور  موون احلوو  الكووامن يف بنوو
ل  غوووْي سوووتقملوووى نظووورة عآتر  يف  ريووو  البشوووري  ويف خووو  سوووْيها الطليووول استعراضوووا واقعيا،يعتمووودون فيوووه 

ر ويف هديود يواة البشوحمستمدة من أعداء هذا النبوأ الوذين يهمهوم قائموا أن يصوغروا مون كوأنه يف تكييو  
أو  و احلاضوووووورخوووووو  التوووووواري  ..وموووووون مث فووووووإن املسوووووولمني   يوووووودركلن حقيقوووووو  قورهووووووم سوووووولاء يف املاضووووووك أ

 وأنه قور مام يف هذ  األرم إىل آخر الزمان ...املستقبل
واختيووووار  موووون  - -ن يظنوووولن أن األموووور هوووول أموووورهم وأموووور حمموووود بوووون عبوووود اّلِل ولقوووود كووووان العوووورب األولوووول 
ألموور ذا إىل أن انظووارهم ّبووفالقرآن يلجووه أ.وكانلا ُيصوورون  هووم يف هووذ  الشووكلي .بينهم،لينووزل عليووه الووذكر

إ  حووامال هلووذا النبووأ  وأن حمموودا لويك - -وأنوه أكووث موونهم وموون حممود بوون عبوود اّلِل .أعظوم موون هووذا جدا
را مووا قار يف ومووا كووان حاضوو  إاي مبلغووا وأنووه   يبتدعووه ابتووداعا ومووا كووان لووه أن يعلووم مووا وراء  لوول  تعلوويم اّللِ و 

َ َّ ِإ َّ إِ َحَْتِصووُملَن ِإْن يُوولحى  ْعلووى ِإذْ إَلِ اأْلَ مووا كوواَن ِ  ِمووْن ِعْلووم  اِبْلَموو»:املووا األعلووى منووذ البوودء إ ووا أخووث  اّللِ 
ا أاََن نَِذير    « ..ُمِبني   أَ َّ
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 قصة آدا وعداو  إبليس 85 - 71الدرس الثاني 

 ا ُيودق خو  .نوذ البودءموعند هذا ذخوذ السويا  يف عورم قصو  البشوري  وموا قار يف املوا األعلوى بشوأوا 
 ِإْذ قواَل َربُوكَ »:خور الزموانليبلغه وينذر به يف آ - -وهل ما أرسل حممد .سْيها،ويرسم أقدارها ومصائرها

 « ..نَ وِحك فَوَقُعلا َلُه ساِجِدييِه ِمْن رُ َفْخحُل فِ فَِإذا َسلَّيْوُتُه َونوَ .ِإيِنِ خاِل   َبَشرا  ِمْن ِنني  :ِئَك ِ لِْلَمال
    عون اّلِل و املالئكو وما نودري كوذلك كيو  يتلقوى.وما ندري حنن كي  قال اّلِل أو كي  يقلل للمالئك 
ي ء مون هوذا الوذلم يف كوكو  حاج  بنا إىل اا.ّللِ ندري عن كنههم إ  ما بلغنا من صفاهتم يف كتاب ا

 آن.إ ا  ضك إىل مغزى القص  وق لتها كما يقصها القر .  نائل وراء االم فيه
فمن .نيلقوووحل مووون نوووكموووا أن سوووائر األحيووواء يف األرم خ.لقووود خلووو  اّلِل هوووذا الكوووائن البشوووري مووون الطني

الطوني كول  ومن.جواء أحود مون أيون جواء و  كيو  فيما عدا سر احلياة الذي   يدري.الطني كل عناصرها
منوووه  لووويت جعلوووحلاوفيما عووودا تلوووك النفخووو  العلليووو  .عناصووور ذلوووك الكوووائن البشوووري فيموووا عووودا ذلوووك السووور

لووك تيل إىل وهوول يسووتح.وموون عناصوورها تكلن.فهل موون أمووه األرم.من الطووني كوول عناصوور جسوود .إنسوواان
  خو  الويت حودقت   العلليوفارقوه معوه آتر تلوك النفخوالعناصر حينما يفارقه ذلوك السور ا هلوك اجملهولل وت

 سْي  يف احلياة.
ر نسواين عون سوائكوائن ا فآترهوا هوك الويت ميوزت هوذا ال.وحنن ْنهل كنه هوذ  النفخو  ولكننوا نعور  آترها

 ه ينظور عوواربعلوحل عقلووجهوك الوويت .ميزتووه خباصوي  القابليوو  للرقوك العقلووك والروحك.ااالئو  يف هوذ  األرم
ل ابجملهوولل قلل،ليتصوووجعلحل روحووه يتجوواوز املوودر  ابحلوولاس واملوودر  ابلع.ويصوومم خطوو  املسووتقبلاملاضك،

 للحلاس والعقلل.
  هذ  األرم.ألحياء يفوخاصي  ا رتقاء العقلك والروحك خاصي  إنساني   ت ،  يشاركه فيها سائر ا

قوى لطليول أن ارتالتواري   هوذا او  يقوع يف.وقد عاصر مللد ا نسان األول أجناس وأنلاع كوَّت مون األحيواء
 .قاء العضليحَّت مع التسليم بلقلع ا رت.عقليا أو روحيا -و  أحد أفراق   -نلع أو جنك 

م رم وأن يتسولفو  يف األلقد نف  اّلِل من روحه يف هذا الكوائن البشوري،ألن إراقتوه اقتضوحل أن يكولن خلي
 .ى وناقاتمارة ومقتضياهتا من قل حدوق الع.مقاليد هذا الكلكه يف احلدوق اليت قدرها له

مد النفخ ،واسوت صودر تلوك ومن يلمها وهل يرتقوك كلموا اتصول .لقد أوقعه القدرة على ا رتقاء يف املعرف 
 يف كيانوه ويف املعرفو  فأما حني ينحور  عون ذلوك املصودر العلولي فوإن تيوارات.من هذا املصدر يف استقام 

عارضووو  لتيوووارات املتاصوووب  هوووذ  كامووول املتناسووو  املتجوووه إىل األموووام وتحياتوووه   تتناسووو ،و  تتجوووه ا عوووا  املت
رتقووووواء  سووووولم ا إن   تقووووود  إىل نكسووووو  يف خصائصوووووه ا نسووووواني ،هتب  بوووووه يف.خطووووورا علوووووى سوووووالم  اعاهوووووه

 ولل تضخمحل عللمه وعاريه يف جانه من جلانه احلياة..احلقيقك
موا كوان لوه أن ينوال كوي ا . األجل،اندوق املعرفو  .وما كان هلذا الكائن الصغْي احلجم،اندوق القلة،القصْي

وإ  فمون هولف إنوه ذلوك االو  الصوغْي الضو يل اهلزيول .من هذ  الكرام  لل  تلك اللطيف  الرابنيو  الكرميو  .
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وموا الكلكوه األرضوك إ  .الذي ُييا على هذا الكلكه األرضك مع ماليني األنلاع واألجنواس مون األحياء
ومن هووذ  النجوولم ماليووني املاليووني يف ذلووك الفضوواء الووذي   يوودري إ  .بووع أحوود النجوولم بووع صووغْي موون تلا

فموواذا يبلوو  هووذا ا نسووان لتسووجد لووه مالئكوو  الوورمحن إ  ّبووذا السوور اللطيوو  العظوويمف إنووه ّبووذا .اّلِل موودا  .
ب املالئكوو  موون نووني  ولقوود اسووتجا.فووإذا ختلووى عنووه أو انفصووم منووه ارتوود إىل أصووله الزهيوود ..السوور كوورمي كرمي

 « ..َفَسَجَد اْلَمالِئَكُ  ُكُلُهْم َأمْجَُعلنَ »:ألمر رّبم كما هك فطرهتم
ذا املغووزى ه.  كووي اومعرفتووه   تزيوود يف مغووزى القصوو.كيوو ف وأيوونف ومووَّتف كوول أول ووك غيووه موون غيووه اّللِ 

فخو  مون رو  لناله بتلوك الذي يثز يف تقدير قيم  هذا ا نسان املخلل  من الطني بعود موا ارتفوع عون أصو
ْكَثَ وَكوووواَن ِمووووَن بْلِوووويَك اْسووووتَ  َّ إِ إِ »اّلِل العظيم.سووووجد املالئكوووو  امتثووووا  ألموووور اّلِل،وكووووعلرا  كمتووووه فيمووووا يوووورا .

 « ..اْلكاِفرِينَ 
فاملالئك    يعصولن اّلِل .ألنوه لول كوان مون املالئكو  موا عصوى.فهل كان إبليك من املالئك ف الظاهر أنوه  

واملوأيلر أن املالئكو  خلو  مون نولر َعوْن َعاِئَشوَ  .وسويجكء أنوه خلو  مون انر.يويمرون .ما أمرهم ويفعللن ما 
ُخِلَقووحِل اْلَمالَِئَكووُ  ِمووْن نُوولر  َوُخلِووَ  اْ؟َوواُن ِمووْن َمووارِج  ِمووْن اَنر  َوُخلِووَ  آَقُم ِ َّووا »  --قَالَووحْل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 

و  حوا ابلوذكر الصوري  عنود األمور .كان موأملرا ابلسوجلقولكنه كان مع املالئك  و ...2009«ُوِصَ  َلُكْم 
 إ ا  لشأنه بسبه ما كان من عصيانه.

ْن َتْسووُجَد ِلمووا َمنَوَعووَك أَ  يُك مووااي ِإبْلِوو:قووالَ »:إ ووا عرفنووا أن األموور كووان قوود وجووه إليووه موون تلجيووه التوولبي  إليووه
بيووديف واّلِل خووال    سووجد ملووا خلقووحلنعووك أن ت..مووا م« فَخَلْقووحُل بِيَووَديَّف َأْسووَتْكَثَْتف أَْم ُكْنووحَل ِمووَن اْلعوواِلنيَ 

  ك خصلصوويه.فال بوود أن تكوولن هنووا  خصلصووي  يف خلوو  هووذا ا نسووان تسووتح  هووذا التنليووه.كوول كووكء
 عناي .العناي  الرابني  ّبذا الكائن وإيداعه نفخ  من رو  اّلِل ق ل  على هذ  ال

ْقَتِب ِموووْن انر  َخلَ . ِمْنوووهُ اَن َخوووْْي  أَ :قوووالَ » الوووذين   حضوووعلنف «أَْم ُكْنوووحَل ِموووَن اْلعووواِلنَيف»أسوووتكثتف عووون أموووري 
علوى الطوني يف  لكرمي الزائودللعنصر ا والغفل  أو ا غفال.إنه احلسد ينض  من هذا الرق«  َوَخَلْقَتُه ِمْن ِنني  

كلووه يف   اووْيارقت مون وهوول الورق القبووي  الوذي يصوودر عون الطبيعوو  الويت عوو.آقم،والوذي يسووتح  هوذا التكرمي
 هذا امللق  املشهلق.

 َوِإنَّ َعَلْيوكَ . َرِجويم  هوا فَِإنَّوكَ ْج ِمنْ فَواْخرُ :قالَ »:هنا صدر األمر ا هلك العا  بطرق هذا املخلل  املتمرق القبوي 
أم هوول هووك  هوول هووك ا؟نوو فف« ِمْنهووا»:..و   لووك أن حنوودق عائوود الضوومْي يف قللووه« َلْعنَوويِت ِإىل يوَووْلِم الوودِِينِ 

لتجور  اء التمورق واالغضوه جوز و فإ وا هول الطورق واللعنو  .و  حمل للجدل الكثْي.هذا وذلك جائز. .رمح  اّللِ 
 على أمر اّلِل الكرمي.

                                                 
 ( املارج:هله النار املختل  بسلاها 7687[)83/ 19املكنز ] -صحي  مسلم-2009
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َعثُولنَ ْرين ِإىل يوَوأَْنظِ فَوَربِِ :قالَ »:وإىل تصميم على ا نتقام يف نفك إبليك.هنا هلل احلسد إىل حقد « ْلِم يُوبوْ
 »:  الووويت أراقحوووه الفرصووودرة يف علموووه أن ايبوووه إىل موووا نلوووه،وأن مين..واقتضوووحل مشوووي   اّلِل للحكمووو  املقووو

 ..« ِإىل يَوْلِم اْلَلْقحِل اْلَمْعُللمِ .فَِإنََّك ِمَن اْلُمْنَظرِينَ :قالَ 
ُهُم إِ .مْجَعِووونيَ ُهْم أَ فَِبِعزَّتِوووَك أَلُْغوووِليَونوَّ :قالَ »:وكشووو  الشووويطان عووون هدفوووه الوووذي ينفووو  فيوووه حقووود   َّ ِعبووواَقَ  ِمووونوْ

تثب إ    يسوو.هلقميوونيين مجيووع اإنووه يقسووم بعووزة اّلِل ليغوول ...وّبووذا هوودق منهجووه وهوودق نريقه« َلِصوونيَ اْلُمخْ 
حلوواجز كشوو  عوون اي  تطلعووا منووه ولكوون عجووزا عوون بلوولغ غايتووه فوويهم  وّبووذا .موون لوويك لووه علوويهم سوولطان

هووذا .ّللِ الوويت ختلصووهم  اّللِ ة إنووه عبوواق.بينووه وبووني النوواجني موون غلايتووه وكيوود  والعاصووم الووذي ُيوولل بيوونهم وبينه
 - سوبحانه -أعلن فو.النجاةو وكوان هوذا وفو  إراقة اّلِل وتقودير  يف الورقى .هل نل  النجاة.وحبل احلياة  .

« ُهْم َأمْجَعِووونيَ َك َوِ َّوووْن تَِبَعوووَك ِمووونوْ َهووونََّم ِمْنووونَّ جَ أَلَْمَاَ .َواحلَْ َّ أَقُوووللُ .فَووواحلَْ ُ :قالَ »:وحووودق املووونهج والطريووو .إراقته
َّت صووووووولر  لرة يف كوووووووالقرآن يقوووووورر هوووووووذا وييكوووووود ا كووووووارة إليوووووووه يف هووووووذ  السووووووو...واّلِل يقوووووولل احلوووووو  قائموووووووا

واّلِل ..«  ُتْشووِط ْ حْلَوو ِِ َو َننووا ابِ فَوواْحُكْم بَويوْ »:ومناسباته.فااصووم الووذين تسوولروا انووراب علووى قاوق يقللوولن لووه
ا اب كووارة إىل احلوو  ذهوومث يعقووه علووى .« .لى   تَوتَّبِووِع اهْلَووفَوواْحُكْم بَوونْيَ النَّوواِس اِبحْلَوو ِِ وَ »:قاوق ينوواقي عبوود 

وووماَء َواأْلَْرَم َومووو»:الكوووامن يف خلووو  السوووماوات واألرم نوَ َوموووا َخَلْقنَوووا السَّ ذلِوووَك لَوووُن الَّوووِذيَن  .ُهموووا ابِنال  ا بَويوْ
احلو  الوذي تتعودق  فهول..« للُ قُ حلَْ َّ أَ قاَل فَاحلَُْ  َوا»:مث اكء ذكر احل  على لسان القلي العزيز..« َكَفُروا

ُهْم ْنووَك َوِ َّوومِ َهوونََّم أَلَْمووَاَنَّ جَ »:ومنووه هووذا اللعوود الصوواق .ملاضووعه وصوولر ،وتتحد نبيعتووه وكنهه ْن تَِبَعووَك ِموونوْ
 « ..َأمْجَِعنيَ 

اق  عوود اّلِل الصووو هلووم يف  والعاقبوو  مكشوولف .وهووك املعركوو  إذن بووني الشوويطان وأبنوواء آقم،حلضوولوا علووى علم
اهلني أ  يودعهم جو   اّللِ وقود كواءت رمحو.وعليهم تبع  ما حتوارون ألنفسوهم بعود هوذا البيان.لاض  املبنيال

 فأرسل إليهم املنذرين..و  غافلني
 أ رد الرسول وعدا أكل ه وأبليغه لدعوأه 88 - 86الدرس الثالث:

مووا َأْسوو َوُلُكْم :ُقلْ »:خووْيأن يلقووك إلوويهم ابلقوولل األ - -ويف وايوو  الشوولط وختووام السوولرة يكلوو  الرسوولل 
 « ..ْعَد ِحني  بوَ َولَتَوْعَلُمنَّ نَوَبأَُ  .ْلعاَلِمنيَ لِ ذِْكر   ِإْن ُهَل ِإ َّ .َعَلْيِه ِمْن َأْجر  َوما أاََن ِمَن اْلُمَتَكلِِِفنيَ 

ا جور طلوه صواحبها أليت   ياالدعلة ااالص  .إوا الدعلة ااالص  للنجاة،بعد كش  املصْي وإعالن النذير
طورة لحك منطو  الف   وا يوإوهل الداعي  السليم الفطرة،الذي ينط  بلسانه،  يتكلو  و  يتصونع،و  ذمور 

إليوووه  يلقووولن ابهلوووم الوووذي   وإنوووه للنبوووأ العظووويم.وإنوووه للتوووذكْي للعووواملني أمجعوووني فقووود ينسووولن ويغفللن.القريه
بووأ  يف اليوولم ون -قوولل ت موون هووذا الوقوود علموول  بعوود سوونلا -نبووأ  يف األرم .وليعلمن نبووأ  بعوود حني.اليوولم
تووام الووذي ..إنووه اا« ُهْم َأمْجَعِوونيَ ِبَعووَك ِموونوْ ْن تَ أَلَْمووَاَنَّ َجَهوونََّم ِمْنووَك َوِ َّوو»:عنوود مووا ُيوو  وعوود اّلِل اليقووني.املعللم

عمي ،املوووولحك ملوووودوي الوهل ا يقوووواع ا:يتناسوووو  مووووع افتتووووا  السوووولرة ومووووع ملضوووولعها والقضووووااي الوووويت تعا؟هووووا
 « ..َولَتَوْعَلُمنَّ نَوَبأَُ  بَوْعَد ِحني  »:ما سيكلن بضخام 
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مر وغافر وفص لت هء الرابع والمشرونال   سور اله 

مر39)  مكي ة وآياأها خمس وسبمون ( سور  اله 

 أهم مو وعات السور  

ت ي يف جوول وهك تطوول  ابلقلووه البشوور .هووذ  السوولرة تكوواق تكوولن مقصوولرة علووى عووالج قضووي  التلحيوود
  التلحيوووود يووووه حقيقووووع فمتعاقبوووو  وتلقووووع علووووى أو ر  إيقاعووووات متالحقوووو  وهتووووز  هووووزا عميقووووا متلاصووووال لتطبوووو

مون  احود متصولو ومن مث فهوك ذات ملضولع .واكنها،وتنفك عنه كل كبه  وكل لل يشولب هوذ  احلقيقو 
 بدئها إىل ختامها يعرم يف صلر كَّت.

ِكتواِب ِموَن ْنزِيوُل الْ توَ »:الجهواومنذ افتتا  السلرة تثز هذ  القضي  اللاحدة اليت تكاق السولرة تقتصور علوى ع
« إخل.َأ  ّللَِِّ الوودِِيُن اْاوواِلُا ..نَ  ُرِْلصووا  لَووُه الوودِِياْعبُووِد اّللََّ  ِِ فَ ِإانَّ أَنْوزَْلنووا إِلَْيووَك اْلِكتوواَب اِبحْلَوو.يووِز احلَِْكوويمِ اّللَِّ اْلَعزِ 

 وإما مفهلما .....وت قق يف مقانعها على ف ات متقارب  فيها إما نصا
َ ُرِْلصوا  لَوُه الوِإيِنِ أُِمْرُت أَْن أَْعبُوَد :ُقلْ »:نصا كقلله ِإيِنِ َأخواُ  :ُقلْ .ِلِمنيَ ْن َأُكولَن أَوََّل اْلُمْسوأُِمْرُت أِلَ وَ .دِِينَ اّللَّ

َ أَْعُبُد ُرْلِ :ُقلِ .ِإْن َعَصْيحُل َريبِِ َعذاَب يَوْلم  َعِظيم   ُتْم ِمْن قُ ِقيِب فَاعْ  صا  َلهُ اّللَّ  « ..إخل.ونِِه .ُبُدوا ما ِك وْ
يَن ِموْن قَوْبلِوَك لَوِ ْن َأْكورَْكحَل َك إِلَْيوَك َوِإىَل الَّوذِ َلَقوْد أُوِحووَ ُللَنف  اّللَِّ َشُْمُرويِنِ أَْعُبُد أَيُوَهوا اْ؟واهِ ُقْل أَفَوَغْْيَ »:أو قلله

 «.لشَّاِكرِينَ ُكْن ِمَن اَو اْعُبْد لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكلَننَّ ِمَن اْااِسرِيَن َبِل اّللََّ فَ 
ُ َموووووَثال  َرُجوووووال  ِفيووووووِه ُكووووورَكاُء ُمَتشاِكُسوووووَضوووووو»:ومفهلموووووا كقللوووووه ِن َهوووووْل َيْسووووووَتِلاي. ِلَرُجل  ُجال  َسووووووَلما  لَن،َورَ َرَب اّللَّ

ُ ِبكووووا   الَووووْيَك أَ »:أو قللووووه..« احْلَْمووووُد ّللَِِّ بَووووْل َأْكثَووووورُُهْم   يَوْعَلُموووولنَ :َمَثال   َك اِبلَّووووِذيَن ِمووووْن  َعْبووووَدُ ف َوُحَلُِِفلنَووووّللَّ
ُ َفما َلُه ِمْن هاق ،َوَمْن يَوْهِد اّللَُّ ُقونِِه،َوَمنْ  ُ بِعَ .لِ  ُه ِمْن ُمضِ لَ  َفما  ُيْضِلِل اّللَّ فأَلَْيَك اّللَّ  « ..زِيز  ِذي انِْتقام 

لرة تلجيهوووات د يف السووووإىل جانوووه حقيقووو  التلحيووود الووويت تعوووا  السووولرة أن تطبعهوووا يف القلوووه واكنهوووا ْنووو
ذلك  .تجاب ير وا سوووووإترة حساسوووويته،وإرهافه للتلقووووك والتووووأ وإُيوووواءات  يقوووواا هووووذا القلووووه واستجاكووووته

ووْر ِعبوواقِ .ْلُبْشوورى ا هَلُووُم ىَل اّللَِّ إِ َوالَّووِذيَن اْجتَونَوبُوولا الطَّوواُغلَت أَْن يَوْعبُووُدوها َوأانبُوولا »:كقللووه الَّووِذيَن َيْسووَتِمُعلَن  فَوَبشِِ
 نوَووزََّل َأْحَسووَن احْلَووِديِة  اّللَُّ ».« .لُوولا اأْلَْلبووابِ َك ُهووْم أُو ،َوأُول ِوواُهُم اّللَُّ اْلَقووْلَل فَويَوتَِّبعُوولَن َأْحَسووَنُه،أُولِ َك الَّووِذيَن َهوود

ُووْم،مُثَّ ْلَن رَ ِكتووااب  ُمَتشوواِّبا  َمثوواينَ تَوْقَشووِعُر ِمْنووُه ُجلُوولُق الَّووِذيَن َحَْشوو ذلِووَك :لُوولُّبُْم ِإىل ذِْكووِر اّللَِّ  تَلِوونُي ُجلُوولُقُهْم َوقوُ ّبَّ
ُ َفموا لَوهُ .يَوْهِدي بِِه َمْن َيشواءُ  ُهَدى اّللَِّ  ْنسواَن ُضور  َوِإذ».« .اق   ِموْن هوَوَمْن ُيْضوِلِل اّللَّ َقعوا َربَّوُه ُمِنيبوا   ا َموكَّ اْ ِ

َاَتَّْع :ُقلْ .ْن َسووِبيِلهِ ُيِضوولَّ َعوولِ َجَعووَل ّللَِِّ أَنْووداقا  وَ .ْن قَوْبلُ ِموولَْيووِه إِلَْيووِه،مُثَّ ِإذا َخلَّلَووُه نِْعَموو   ِمْنووُه َنِسووَك مووا كوواَن يَووْدُعلا إِ 
 « ..ِبُكْفرَِ  قَِليال  ِإنََّك ِمْن َأْصحاِب النَّارِ 

وسووووياقها يطووووِل  .إن لوووول اهلخوووورة اللهووووا موووون أوهلووووا إىل آخرها.وهنووووا  لوووواهرة ملحللوووو  يف جوووول السوووولرة .
لقوحل  ابلقله البشري هنا  يف كل كلط من أكلانها القصوْية ويعويا بوه يف لوالل العوا  اهلخور معظوم ال

ومن مث تتالحو  فيهوا مشواهد القيامو  أو .وهذا هل جمال العرم األول فيها وامليير البوارز املتكورر يف يناايهوا
أَمَّوْن ُهوَل قانِووحل  آانَء اللَّْيوِل سوواِجدا  »:مثول هوذ  ا كووارات.ا كوارة إليهوا يف كوول مقطوع مون مقانعهووا الكثْية
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أََفَموْن ».« .ِإيِنِ َأخواُ  ِإْن َعَصوْيحُل َريبِِ َعوذاَب يوَوْلم  َعِظويم  :قُولْ ».« .َ  َربِِوِهفَوقائِما  َُيْوَذُر اهْلِخورََة َويَوْرُجولا َرمْحَو
« أََفَمووْن يَوتَِّقووك ِبَلْجِهووِه ُسوولَء اْلَعووذاِب يوَووْلَم اْلِقياَمووِ ف».« .َحوو َّ َعَلْيووِه َكِلَمووُ  اْلَعووذاِب أَفَأَنْووحَل تُوْنِقووُذ َمووْن يف النَّوواِرف

َولَوووْل أَنَّ لِلَّوووِذيَن ».« .أَلَوووْيَك يف َجَهووونََّم َمثْووولى  لِْلكووواِفرِيَنف».« .رَِة َأْكوووَثُ لَوووْل كوووانُلا يَوْعَلُمووولنَ َوَلَعوووذاُب اهْلِخووو»..
يعوووا  َوِمثْولَوووُه َمَعوووُه َ فْوتَوووَدْوا بِوووِه ِموووْن ُسووولِء اْلَعوووذاِب يوَوووْلَم اْلِقياَموووِ  َوبَووودا هَلُوووْم  َ ْ  ِموووَن اّللَِّ موووالََلُمووولا موووا يف اأْلَْرِم مجَِ

َواتَِّبُعلا .َوأَنِيبُوووولا ِإىل َربُِِكووووْم َوَأْسووووِلُملا لَووووُه ِمووووْن قَوْبووووِل أَْن َذْتِووووَيُكُم اْلَعووووذاُب مُثَّ   تُوْنَصووووُرونَ ».« .َيُكلنُووولا َُيَْتِسووووُبلنَ 
اي :أَْن تَوُقوولَل نَوْفووك  .ْم   َتْشووُعُرونَ َأْحَسووَن مووا أُنْووزَِل إِلَووْيُكْم ِمووْن َربُِِكووْم ِمووْن قَوْبووِل أَْن َذْتِووَيُكُم اْلَعووذاُب بَوْغتَوو   َوأَنْوووتُ 

َ َهووداين َلُكْنووحُل ِمووَن .َحْسووَرتى َعلووى مووا فَورَّنْووحُل يف َجْنووِه اّللَِّ َوِإْن ُكْنووحُل َلِمووَن السَّوواِخرِينَ  أَْو تَوُقوولَل لَووْل أَنَّ اّللَّ
 ..« ..َن ِمَن اْلُمْحِسِننَي أَْو تَوُقلَل ِحنَي تَوَرى اْلَعذاَب َلْل أَنَّ ِ  َكرَّة  فََأُكل .اْلُمتَِّقنيَ 

 .ل اهلخرةوهذا غْي املشاهد الكامل  اليت تشغل حيزا من السلرة كبْيا،وتظلل جلها بظال
ة فهووك قووائ  العقيوودحل عرضووها أمووا املشوواهد الكلنيوو  الوويت   حظنووا كثرهتووا وتنلعهووا يف السوولر املكيوو  يف ينووااي

 قليل  يف هذ  السلرة ..
وووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَووو ِِ »:طلعهووواهنالوووك مشوووهد كووولين يووورق يف م ُر  َعلَوووى النَّهووواِر َويَُكووولِِ ُر اللَّْيووولَ  يَُكووولِِ َخلَوووَ  السَّ

 « ..ارُ   ُهَل اْلَعزِيُز اْلَغفَّ أَ . ُمَسم ىأِلََجل   النَّهاَر َعَلى اللَّْيِل،َوَسخََّر الشَّْمَك َواْلَقَمَر ُكل  َاْرِي
َ أَنْوووَزَل ِمووَن السَّووماِء مووأََ ْ تَوووَر »:ومشووهد آخوور يف وسووطها رُِج بِووِه َزْرعووا  يَع يف اأْلَْرِم مُثَّ ُحْووَكُه يَنووابِ اء  َفَسوولَ أَنَّ اّللَّ

 « ..أْلَْلبابِ ا ذِلَك َلذِْكرى أِلُوِ  ا ف ِإنَّ يف ُه ُحطامُرَْتِلفا  أَْللانُُه مُثَّ يَِهيُج َفَ اُ  ُمْصَفر ا مُثَّ َاَْعلُ 
   إىل خل  السماوات واألرم غْي هذين املشهدين البارزين.وهنا  إكارات سريع

 اايها.كذلك تتضمن السلرة ملسات من واقع حياة البشر،ويف أغلار نفلسهم،تتلزع يف ين
اِم أْلَْنعوَوأَنْوَزَل َلُكوْم ِموَن ا.اْنهوا َزْوَجهوَعوَل مِ َخَلَقُكْم ِمْن نَوْفك  واِحوَدة  مُثَّ جَ »:يرق يف مطالعها عن نشأة البشري 

ّ  ْلووووو   يف لُ خَ بَوْعووووِد  َحُْلُقُكوووووْم يف بُطُوووولِن أُمَّهووووواِتُكْم َخْلقووووا  ِمووووونْ .مَثانِيَووووَ  أَْزواج    َرُبُكووووْم لَوووووُه ذِلُكوووووُم اّللَُّ .ُلمووووات  َيال
 «.  إِلَه ِإ َّ ُهَل،فََأىنَّ ُتْصَرُفلَنف.اْلُمْلكُ 

ْنسواَن َوِإذا َموكَّ »:ويرق عن نبيع  النفك البشري  يف الضوراء والسوراء َخلَّلَوُه  ِنيبوا  إِلَْيوِه مُثَّ ِإذاا َربَّوُه مُ ر  َقعوُضواْ ِ
نْ ِإذا َمووفَوو».« .إخل.نِْعَموو   ِمْنووُه َنِسووَك مووا كوواَن يَووْدُعلا إِلَْيووِه ِمووْن قَوْبووُل . ذا َخلَّْلنوواُ  نِْعَموو   سوواَن ُضوور  َقعوواان مُثَّ إِ كَّ اْ ِ

ا أُوتِيُتُه َعلى ِعْلم  بَ :ِمنَّا قالَ  َن   ِإ َّ  ..« ..ْل ِهَك ِفتوْ
ُ يَوتَوووَل َّ ا»:ويوورق يف تصوولير أنفووك البشوور يف قبضوو  اّلِل يف كوول حالوو   يف هِتووا َوالَّوويِت َ ْ َاُووحلْ َك ِحوونَي َملْ أْلَنْوُفوواّللَّ

َهوووا اْلَمْلَت،َويُوْرِسوووُل اأْلُْخووو َقووووْلم  لِ  هَلايت  ِإنَّ يف ذلِوووكَ .ىَجووول  ُمَسوووم  أَ رى ِإىل َمناِمهوووا فَوُيْمِسوووُك الَّووويِت َقضوووى َعَليوْ
 « ..يَوتَوَفكَُّرونَ 

رسوم لول يهد خاكوع حَّت ختوتم  شو.ولكن لل اهلخرة وجلها يظل مسويطرا علوى السولرة كلهوا كموا أسولفنا
ووووونوَ  لَن ِ َْمووووودِ َسوووووبِِحُ َوتَووووووَرى اْلَمالِئَكوووووَ  َحوووووافِِنَي ِموووووْن َحوووووْلِل اْلَعوووووْرِش يُ »:ذلوووووك اليووووولم وجووووول  ُهْم َرّبِِِْم،َوُقِضوووووَك بَويوْ

 «.احْلَْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ :،َوِقيلَ اِبحلَْ ِِ 
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ىل جووول أقووورب إ فهك.هوووذا الظووول يتناسووو  موووع جووول السووولرة،وللن اللمسوووات الووويت شخوووذ القلوووه البشوووري ّبوووا
 ا ت ارتعاكووهشووري هووك حووومن مث ْنوود احلووا ت الوويت تر هووا للقلووه الب.ااشووي  وااوول  والفووزع وا رتعوواش

 ويف.ل رمحوو  ربووهخوورة ويرجووة القانووحل آانء الليوول سوواجدا وقائمووا ُيووذر اهلْند هووذا يف صوولر .وانتفاضووه وخشوويته
يف  كموا ْنود .ّللِ ىل ذكور اصلرة الذين حشلن رّبم تقشعر جلولقهم هلوذا القورآن مث تلوني جلولقهم وقلولّبم إ

ِإيِنِ :قُوولْ ».«ُكوومْ َربَّ  لا اتوَُّقولايَن آَمنُوواي ِعبواِق الَّووذِ :قُوولْ »:التلجيوه إىل التقوولى وااول  موون العووذاب،والتخلي  منوه
ذلِوَك ُحَولُِِ  .َلل  نَّاِر َوِمْن َهِْتِهْم لُ َلل  ِمَن الِهْم لُ هَلُْم ِمْن فَوْلقِ ».« .َأخاُ  ِإْن َعَصْيحُل َريبِِ َعذاَب يَوْلم  َعِظيم  

ُ بِِه ِعباَق ُ  وما فيهوا كوذلك شوي ،خمن فوزع ومون  وما فيها مث ْند  يف مشاهد القيام ..« اي ِعباِق فَاتوَُّقلنِ .اّللَّ
 من إانب  وخشلع.

هد نهوا ختوتم  شول جللو  موالسلرة تعوا  امللضولع اللاحود الرئيسوك فيهوا يف جول ت قصوْية متتابعو  تكواق كو
قت يف   كموووا ور وسووونحاول أن نسوووتعرم هوووذ  ا؟ووول ت املتتابعووو.مووون مشووواهد القيامووو ،أو لووول مووون لالهلا

لقو  تعورم يف حا تصول  وكل جمملع  قليل  من آايهت.إذ أنه يصعه تقسيم السلرة إىل قروس كبْية.السيا 
 حقيق  التلحيد الكبْية..وجمملع هذ  احللقات يتناول حقيق  واحدة.ملضعها

 [7إل   1اآليات :(39]سور  الهمر ):الوحد  ا ول 

 عالج قضية الاوحيد 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َ رُْ زَْلنا إِلَْيَك اْلِكتاَب اِبحلَْ ِِ فَاْعبُ ( ِإانَّ أَنوْ 1زِيِز احلَِْكيِم )تَوْنزِيُل اْلِكتاِب ِمَن اّللَِّ اْلعَ }  ( 2ِلصوا  لَوُه الودِِيَن )ِد اّللَّ

َوووُذوا ِموووْن ُقونِوووِه أَوْ  َ َُيُْكوووُم ىَل اّللَِّ زُْلفوووى ِإنَّ ْم ِإ َّ لِيُوَقرِِبُووولان إِ ا نَوْعبُوووُدهُ مووولِيووواَء َأ  ّللَِِّ الووودِِيُن اْاووواِلُا َوالَّوووِذيَن اختَّ  اّللَّ
َ   يَوْهوووِدي َموووونْ  ووونَوُهْم يف مووووا ُهوووْم ِفيووووِه َحَْتِلُفوووولَن ِإنَّ اّللَّ أَْن يَوتَِّخووووَذ َولَوووودا   ( لَوووْل أَراَق اّللَُّ 3ر  )اِذب  َكفَّووووا ُهوووَل كووووبَويوْ

ُ اْللاِحووُد الْ  ووارُ  ْصووطَفى ِ َّووا َحْلُووُ  مووا َيشوواُء ُسووْبحانَُه ُهووَل اّللَّ وواَخلَووَ   (4 )َقهَّ ماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَوو ِِ يَُكوولُِِر لسَّ
 ُمَسوم ى َأ  ُهوَل اْلَعزِيوُز َموَر ُكول  َاْورِي أِلََجول  ْمَك َواْلقَ َر الشَّواللَّْيَل َعَلى النَّهاِر َويَُكلُِِر النَّهاَر َعلَوى اللَّْيوِل َوَسوخَّ 

واج  َحُْلُقُكوْم يف أْلَْنعواِم مَثانِيَوَ  أَزْ اَلُكوْم ِموَن  َجهوا َوأَنْووَزلَ هوا َزوْ ( َخَلَقُكْم ِمْن نَوْفك  واِحوَدة  مُثَّ َجَعوَل ِمنْ 5اْلَغفَّاُر )
ّ  ذلِ   ِإ َّ ُهوووَل فَوووَأىنَّ ْم لَوووُه اْلُمْلوووُك   إِلوووهَ  َرُبُكوووُكوووُم اّللَُّ بُطُووولِن أُمَّهووواِتُكْم َخْلقوووا  ِموووْن بَوْعوووِد َخْلووو   يف لُُلموووات  يَوووال

َ َغِب  َعْنُكْم َو  يوَ ( ِإْن َتْكُفُروا 6ُتْصَرُفلَن ) ُكوْم َو  تَوزُِر وازِرَة  ِإْن َتْشوُكُروا يَوْرَضوُه لَ اْلُكْفَر وَ  ْرضى لِِعباِق ِ فَِإنَّ اّللَّ
ُتْم توَ ِوْزَر أُْخرى مُثَّ ِإىل َربُِِكْم َمْرِجُعُكْم فَويُونَوبُِِ ُكْم ِ ا كُ   (7ُدوِر )نَُّه َعِليم  ِبذاِت الصُ ْعَمُللَن إِ نوْ

 إثبات الرسالة وا مر بالمباد  والاوحيد وأدلة عل  الوحدانية 5 - 1 ول:الدرس ا

،فَاْعبُوووِد اّللََّ َك اْلِكتوووابَ نوووا إِلَْيوووِإانَّ أَنْوزَلْ .تَوْنزِيوووُل اْلِكتووواِب ِموووَن اّللَِّ اْلَعزِيوووِز احلَِْكووويمِ » َأ  ّللَِِّ . ُرِْلصوووا  لَوووُه الووودِِينَ  اِبحلَْ ِِ
ونَوُهْم يف .زُْلفوى  يُوَقرِِبُولان ِإىَل اّللَِّ ْم ِإ َّ لِ ْعبُوُدهُ يَن اختََُّذوا ِمْن ُقونِِه أَْولِيواَء موا نوَ الدِِيُن اْااِلُا،َوالَّذِ  َ َُيُْكوُم بَويوْ ِإنَّ اّللَّ
 .«فَّار  ِإنَّ اّللََّ   يَوْهِدي َمْن ُهَل كاِذب  كَ .ما ُهْم ِفيِه َحَْتِلُفلنَ 

 ر على تنزيله.العزيز القاق« ..ِكيمِ زِيِز احلَْ يُل اْلِكتاِب ِمَن اّللَِّ اْلعَ تَوْنزِ »تبدأ السلرة ّبذا التقرير احلاسم.
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 احلكيم الذي يعلم فيم أنزله وملا ذا أنزله ويفعل ذلك  كم  وتقدير وتدبْي.
ة تكوولن وقفووا اق السوولر و  يتلبووة السوويا  عنوود هووذ  احلقيقوو  نووليال فهووك مقدموو  للقضووي  األصوويل  الوويت تكوو

وتنزيهووه ص الوودين له،اقة،وإخالقضووي  تلحيوود اّلِل،وإفووراق  ابلعبوو.ل الكتوواب لتقريرهووا وتلكيدهاعليهووا والوويت نووز 
َك اْلِكتوواَب زَْلنووا إِلَْيوو أَنوْ ِإانَّ »:عوون الشوور  يف كوول صوولرة موون صوولر  وا عووا  إليووه مباكوورة بووال وسووي  و  كووفيع

 «.اِبحلَْ ِِ 
مون  هليو  ااامسو اويف .جولقلويت يقولم عليهوا الل وأساس احل  الذي أنوزل بوه الكتواب،هل اللحدانيو  املطلقو  ا

ووووووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَوووووو ِِ »:السوووووولرة اووووووكء ات مووووووحل بووووووه السووووووماو الووووووذي قا فهوووووول احلوووووو  اللاحوووووود.«َخلَووووووَ  السَّ
وات ر  السووومااحل  اللاحووود الوووذي تشوووهد بوووه وحووودة النظوووام الوووذي يصووو.واألرم،وأنوووزل بوووه هوووذا الكتووواب

يف هووذا  ع املبوودعالووذي يتسووم بووه كوول مووا خوورج موون يوود الصووان احل .واألرم والووذي ينطوو  بووه هووذا الكتوواب
 «.فَاْعُبِد اّللََّ ُرِْلصا  َلُه الدِِينَ ..»اللجلق 

 ل إليوووه النووواس كافووو وهووول منهجوووه الوووذي يووودع.الوووذي أنوووزل إليوووه الكتووواب ابحل  - -وااطووواب لرسووولل اّلِل 
ص اّلِل وإخووال د.وتلحيوودهووذا التلحيعبوواقة اّلِل وحوود ،وإخالص الوودين لووه،وقيام احليوواة كلهووا علووى أسوواس ..

 لضومْي وينتهوكاتقواق يف يبودأ مون تصولر واع.الدين له،ليك كلمو  تقوال ابللسوان إ وا هول منهواج حيواة كامل
 إىل نظام يشمل حياة الفرق وا؟ماع .

تموود غووْي  و  يع كووي ا موون والقلوه الووذي يلحوود اّلِل،يوودين ّلِل وحوود ،و  ُيووب هامتووه ألحوود سوولا ،و  يطلووه
  مهازيول،  لهوم ضوعاوالعبواق ك.فاّلِل وحد  هل القلي عنود ،وهل القواهر فول  عباق .لى أحد من خلقهع

فعوا نكولن ألنفسوهم   ميل وهم مثلوه.ميلكلن له نفعا و  ضرا فال حاجو  بوه إىل أن ُيوب هامتوه للاحود مونهم
 م فقراء. واال  كلههل الغبو   واّلِل وحد  هل املان  املانع،فال حاج  به إىل أن يتلجه ألحد غْي .و  ضرا

 ن النظووام  يوويمن إذنوالقلووه الووذي يلحوود اّلِل،يوويمن بلحوودة النوواملس ا هلووك الووذي يصوور  اللجوولق كلووه و 
 قيم موع الكولنو  تسوت الذي اختار  اّلِل للبشر هل نر  من ذلوك النواملس اللاحود،  تصول  حيواة البشور

اّلِل املتسوق   بوع إ  كوريع م،و  يتر غْي موا اختوار  اّلِل مون الونظومن مث   حتا.الذي يعيشلن فيه إ  ابتباعه
 مع نظام اللجلق كله ونظام احلياة.

حيوواء موون أكووياء وأ ذا الكوولنوالقلووه الووذي يلحوود اّلِل يوودر  القرابوو  بينووه وبووني كوول مووا أبوودعحل يوود اّلِل يف هوو
ه ّلِل وبدائعوو أنووك ابه،فيعيا يفوُييووا يف كوولن صوودي  يعانفووه ويتجوواوب معووه وُيووك يوود اّلِل يف كوول مووا حللوو

و التصوور  أال  كوكء ويشوعر كووذلك ابلتحورج مون إيووذاء أحود،أو إتوو.الويت تلمسوها يوودا  وتقوع عليهووا عينا 
 ك ..حكء وكل ربه ورب كل ك.وحميك كل حك،خال  كل ككء.يف أحد أو يف ككء إ   ا أمر  اّللِ 

وترسووم للحيوواة كلهووا .و يف السوولل  والتصرفاتوكووذلك تبوودو آتر التلحيوود يف التصوولرات واملشوواعر،كما تبوود
ومن مث تلوووك العنايووو  بتقريووور عقيووودة .و  يعووولق التلحيووود كلمووو  تقوووال ابللسوووان.منهاجوووا كوووامال واضوووحا متميوووزا
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وهوول حوودية ُيتوواج إىل توودبر  كوول :التلحيوود وتلضوويحها وتكوورار احلوودية عنهووا يف الكتوواب الووذي أنزلووه اّللِ 
 يد  عنا  ذلك مع  ضخم كامل ُيتاج إىل فهم وإقرا .فالتلح.أحد،يف كل عصر،ويف كل بي  

ويف « َأ »تتوووا   قاة ا ف.جووولبوووْي اجملل..يعلنهوووا هكوووذا ملليووو  عاليووو  يف ذلوووك التع« َأ  ّللَِِّ الووودِِيُن اْاووواِلاُ »
قولم عليهوا لويت تهوك القاعودة اف.عبوارة .فييكود معناهوا ابلبنواء اللفظوك لل.«ّللَِِّ الدِِيُن اْااِلاُ »أسللب القصر 

ذا األسوووللب علووون يف هوووومن مث ينبغوووك أن ترسووو  وتتضووو  وت.بووول الووويت يقووولم عليهوووا اللجووولق كلوووه.احليووواة كلها
 « ..َأ  ّللَِِّ الدِِيُن اْااِلاُ »:ا؟ازم احلاسم

َوُذو الَّوِذيوَ »مث يعا  األسوطلرة املعقودة الويت كوان املشوركلن يلاجهولن ّبوا قعولة التلحيود. أَْولِيواَء  ا ِموْن ُقونِوهِ َن اختَّ
ونَوُهمْ  َُيُْكوِإنَّ اّللََّ .ما نَوْعُبُدُهْم ِإ َّ لِيُوَقرِِبُلان ِإىَل اّللَِّ زُْلفى  َ   يَوْهوِدي َموْن ُهوَل  .ِلُفولنَ  يف موا ُهوْم ِفيوِه َحْتَ ُم بَويوْ ِإنَّ اّللَّ

   يكلنوووولا نهمولكوووو.رم ...فلقوووود كووووانلا يعلنوووولن أن اّلِل خووووالقهم وخووووال  السووووماوات واأل« كوووواِذب  َكفَّووووار  
إ ا كووووانلا .كبووووال كووووري يسووووْيون مووووع منطوووو  الفطوووورة يف إفووووراق ااووووال  إذن ابلعبوووواقة،ويف إخووووالص الوووودين ّللِ 

ن مث يزعموووولن أ.اووا فيهووومث يصووولغلن للمالئكووو  ااييووول يعبووود.يبتووودعلن أسوووطلرة بنووولة املالئكووو  ّلِل سوووبحانه
هتوا اقة هلوا يف ذاليسوحل عبو - والعوزى ومنواةوهك اليت قعلهوا آهلو  أمثوال الوالت  -عباقهتم لتماييل املالئك  
 كك تشفع هلم عند ،وتقرّبم منه  .إ ا هك زلفى وقرىب ّللِ 

ألصونام و  ا.ت اّللِ ئكو  بنوافال املال.وهل احنرا  عن بسان  الفطرة واستقامتها،إىل هذا التعقيود والتخريو 
ليوه هول يقورّبم إ و .كوفاع  يقبول فويهمو  هول .يرضى ّبذا ا حنورا  -سبحانه  -و  اّلِل .ااييل للمالئك 

لبسوي  الوذي اااوالا  عن هذا الطري   وإن البشري  لتنحر  عن منط  الفطرة كلما احنرفحل عن التلحيود
 ل مكووان عبوواقةيوولم يف كوووإان لنوورى ال.جوواء بووه ا سووالم وجوواءت بووه العقيوودة ا هليوو  اللاحوودة مووع كوول رسوولل

زعمهم بو - إىل اّلِل تقوراب -كو  أو ااييول املالئ -ولوني للمالئكو  للقديسني واألوليواء تشوبه عبواقة العورب األ
تلوبك بلسوان  لوذي   ينري  التلحيود ااوالا ا.وهل سوبحانه ُيودق الطريو  إليوه.ونلبا لشوفاعتهم عنود  -

 أو كفاع  على هذا النحل األسطلري العجيه 
ب  بنولة املالئكو  إليوه بلن عليوه بنسويكوذ.ّللِ ذبلن علوى ا..فهم يك« ِإنَّ اّللََّ   يَوْهِدي َمْن ُهَل كاِذب  َكفَّار  » 

 هووا عوون أموور اّللِ الفلن فيويكووذبلن عليووه  ن هووذ  العبوواقة تشووفع هلووم عنوود   وهووم يكفوورون ّبووذ  العبوواقة وحوو
خوووووالص تلجووووه وا فاهلدايووووو  جووووزاء علوووووى ال.اللاضوووو  الصووووري .واّلِل   يهووووودي موووون يكوووووذب عليووووه،ويكفر به

دايوووو  اّلِل سووووتحقلن هيفأمووووا الووووذين يكووووذبلن ويكفوووورون فهووووم   .،وهري الطري والتحرج،والرغبوووو  يف اهلوووودى
 وهم حتارون ألنفسهم البعد عن نريقه..ورعايته

ُ أَْن يَوتَِّخوووووَذ  »:مث يكشوووو  عووووون سووووخ  ذلوووووك التصوووولر وهتافتوووووه ا َحْلُوووووُ  موووووا ْصوووووطَفى ِ َّوووولَوووودا  َ  وَ لَووووْل أَراَق اّللَّ
ُ اْللا.َيشاءُ   «.ِحُد اْلَقهَّارُ ُسْبحانَُه  ُهَل اّللَّ

فاّلِل لوول أراق أن يتخووذ ولوودا  ختووار مووا يشوواء موون بووني خلقووه فإراقتووه .وهوول فوورم جوود  لتصووحي  التصوولر
فليك ألحوود أن ينسوه إليووه ولدا،وهووذ  .نوز  نفسووه عون اختوواذ الللود -سووبحانه  -ولكنوه .مطلقو  غووْي مفيد 
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ُ اْللاِحوُد اْلَقهَّوارُ »:والشريك إراقته،وهذ  مشي ته،وهذا تقدير  وهذا تنزيهه لذاته عن الللد « ُسْبحانَُه  ُهَل اّللَّ
ومدبر كول كوكءف وكول كوكء وكول أحود ملكوه ،..وما اختاذ  الللدف وهل مبدع كل كوكء وخوال  كول كوكء

،يَُكووولُِِر اللَّْيوووَل َعلَوووى النَّهووواِر َويَُكووولُِِر النَّهوووا»:يفعووول بوووه موووا يشووواء وووماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ َر َعلَوووى اللَّْيوووِل َخلَوووَ  السَّ
ووووْمَك َواْلَقَمووووَر ُكوووول  َاْوووورِي أِلََجوووول  ُمَسووووم ى ..وهووووذ  اللفتوووو  إىل ملكوووولت « َأ  ُهووووَل اْلَعزِيووووُز اْلَغفَّووووارُ .َوَسووووخََّر الشَّ

السووووماوات واألرم،وإىل لوووواهرة الليوووول والنهووووار،وإىل تسووووخْي الشوووومك والقموووور توووولحك إىل الفطوووورة  قيقوووو  
فالذي حلو  هوذا االو  وينشو ه إنشواء،  ُيتواج .أن يكلن هنا  ولد و  كوريكاألللهي  اليت   يلي  معها 

 إىل الللد و  يكلن معه كريك.
 النظر اجملوورقو .الكوولن وآيوو  اللحدانيوو  لوواهرة يف نريقوو  خلوو  السووماوات واألرم،ويف النوواملس الووذي ُيكووم

ق ئول  نمو -حوَّت اليولم  -نسان وما كشفه ا .إىل السماوات واألرم يلحك بلحدة ا راقة ااالق  املدبرة
هيتها،وأوووا دة يف مافقوود اتضوو  أن الكوولن املعوورو  للبشوور ميلوو  كلووه موون ذرات متحوو.اللحوودة فيووه الكفاي 

رام الوويت يوع األجوووقود اتضوو  كوذلك أن مجيووع الووذرات ومج.بودورها تتووأل  مون إكووعاعات ذات نبيعوو  واحدة
 ،وأن هووذ  ركوو  قائموواكووه والنجوولم األخوورى يف حتتووأل  منهووا سوولاء يف ذلووك األرم الوويت نسووكنها أم الكل 

موا تبتوا   احلركو  نظاأن هلوذ واتضو .احلرك  قانلن تبوحل   يتخلو    يف الوذرة الصوغْية و  يف الونجم اهلائل
ئووول يووود مووون ق ويف كووول يووولم يكشووو  ا نسوووان عووون جد.هووول اهلخووور يووولحك بلحووودة االووو  ووحووودة التووودبْي .

نحور  لى،و  يهوعن ح  تبحل يف هذا التصوميم   يتقلوه موع  ويكش .اللحدة يف تصميم هذا اللجلق
 مع ميل،و  يتخل  حلظ  و  ُييد.

كوولن ويف هووذا حوود يف ذلووك الحلوو  اللافهوول ا...وأنووزل الكتوواب ابحلوو  .« َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَوو ِِ »
 كيم.يز احلوكال ا آي  على وحدة املبدع العز .وكال ا صاقر من مصدر واحد.الكتاب .

يقسوور النووالر فيووه قسوورا علووى  هوول تعبووْي عجيووه..و « لِ يَُكوولُِِر اللَّْيووَل َعلَووى النَّهوواِر َويَُكوولُِِر النَّهوواَر َعلَووى اللَّْيوو»
ل القورآن ى أ  أمحوا لتفات إىل ما كشو  حوديثا عون كرويو  األرم وموع أنوب يف هوذ  الظوالل حوريا علو

والقرآن حو  .بطول غودانظورايت ختطوئ وتصويه،وتثبحل اليولم وت على النظرايت اليت يكشفها ا نسان،ألوا
موع  ا  املهازيول بشر الضوعتبحل ُيمل آي  صدقه يف ذاته،و  يستمدها من ملافق  أو رالف  ملا يكشفه ال

قيقو  ماقيو  يصولر ح فهول.هذا احلورص فوإن هوذا التعبوْي يقسورين قسورا علوى النظور يف ملضولع كرويو  األرم
لاجووه يزء الووذي فوواألرم الكرويوو  توودور حوولل نفسووها يف ملاجهوو  الشوومك فووا؟.مملحللوو  علووى وجووه األر 

وكلما .دورتون األرم ولكن هوذا ا؟وزء   يثبوحل أل.الشمك من سطحها املكلر يغمر  الضلء ويكولن ووارا
يول ه مكولرا واللكوان عليو  وهذا السط  مكلر فالنهوار.هركحل بدأ الليل يغمر السط  الذي كان عليه النهار

 حركوووو  وهكووووذا يف.لوبعوووود فوووو ة يبوووودأ النهووووار موووون الناحيوووو  األخوووورى يتكوووولر علووووى اللي.مكوووولرا كذلكيتبعووووه 
 سووم الشووكل،وُيدق اللضووع،ويعنيواللفووج ير ..« للَّْيوولِ ايَُكوولُِِر اللَّْيووَل َعلَووى النَّهوواِر َويَُكوولُِِر النَّهوواَر َعلَووى »:قائبوو 

 نلع نبيع  األرم وحركتها.
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   النظري .ستصحه هذيذا التعبْي تفسْيا أق  من أي تفسْي آخر   وكروي  األرم وقوراوا يفسران ه
وووووْمَك َواْلَقَموووووَر ُكووووول  َاْووووورِي أِلََجووووول  ُمَسوووووم ى» مر اوووووري يف والق. مووووودارهايفشووووومك عوووووري ..وال« َوَسوووووخََّر الشَّ

،يودبر ا ر راي بوال حمطورة أن اووموا يقبول منطو  الف.فما يزعم أحد أنه اريهما.و ا مسخران  مر اّللِ .مدار 
 أِلََجول  »قمور سويجري الو  ثل هذا النظام الدقي  الذي   حتل كعرة يف ماليني السنني.وستجري الشمك 

 « ..َأ  ُهَل اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ »  يعلمه إ  اّلِل سبحانه...« ُمَسم ى
 ،ويتخووذون معووهن بهكفوورو فمووع القوولة والقوودرة والعزة،هوول غفووار ملوون يتوولب إليووه وينيووه، ن يكووذبلن عليووه وي

 لغفار. العزيز اوالطري  أمامهم مفتل  لْيجعلا إىل -وقد سب  حديثهم  -آهل ،ويزعملن له ولدا 
 خلق ا نسان ورعاياه من فضل هللا 6الدرس الثاني:

ريبو  مونهم   احليواة الق إىل آيوومن تلك اللفت  إىل آفا  الكلن الكبْي،ينتقل إىل ملس  يف أنفوك العبواق ويشوْي
َوأَنْوَزَل َلُكوووْم ِموووَن .هووواْنهوووا َزْوجَ مِ َجَعوووَل  مُثَّ .َخَلَقُكوووْم ِموووْن نَوْفوووك  واِحوووَدة  »:أنفسوووهم ويف األنعوووام املسوووخرة هلوووميف 

ّ  ْن بَوْعوِد خَ ْلقوا  ِمووخَ َحُْلُقُكوْم يف بُطُوولِن أُمَّهوواِتُكْم .اأْلَْنعواِم مَثانِيَووَ  أَْزواج   ُ َرُبُكووذ.ْلوو   يف لُُلمووات  َيال ْم لَووُه ِلُكوُم اّللَّ
 «.  إِلَه ِإ َّ ُهَل فََأىنَّ ُتْصَرُفلَنف.اْلُمْلكُ 

 ا يقصووووه اّللِ هووووا إ  مووووواليت   يعلووووم عوووون خلق.نفسووووه هووووذ  الوووويت   حلقهووووا.وحووووني يتأموووول ا نسووووان يف نفسه
  خصووووووائا ايزهووووووا عوووووون بقيووووووو.وذات خصووووووائا واحدة.ذات نبيعوووووو  واحوووووودة.وهك نفووووووك واحوووووودة.عليووووووه

 يووع املاليوونيمجاحوودة يف فالنفك ا نسوواني  و .راقهووا يف انووار تلووك ااصووائاااالئ ،كمووا أوووا عمووع كوول أف
 عمولم ك مع الرجول يفأة تلتقفاملر .وزوجها كذلك منها.املنبثني يف األرم يف مجيع األجيال ويف مجيع البقاع

لتصووووميم ا ووووا يشووووك بلحوووودة  -رغووووم كوووول اخووووتال  يف تفصوووويالت هووووذ  ااصووووائا  -ااصووووائا البشووووري  
د ة بشووقيها.وعنفك اللاحوودووحوودة ا راقة املبدعوو  هلووذ  الوون.الكووائن البشووري.الذكر واألنثىاألساسووك هلووذا 

ك  ا يشوو.م كووذلك األنعووايفا كووارة إىل خاصووي  الزوجيوو  يف الوونفك البشووري  توورق ا كووارة إىل هووذ  اااصووي  
 :«ْزواج  نَِيَ  أَ َوأَنْوَزَل َلُكْم ِمَن اأْلَْنعاِم مَثا»:بلحدة القاعدة يف األحياء مجيعا

وكوول موون .أنثىل ذكوور و كوومن  .هووك الضووأن واملعووز والبقوور وا بوول:واألنعووام الثمانيوو  كمووا جوواءت يف آيوو  أخرى
ان سوخْيها لإلنسوتعث عون والتعبْي ي.فهك مثاني  يف جمملعها ..الذكر واألنثى يسمى زوجا عند اجتماعهما

م فيوه ومأذون هلو.لبشورعوا  ا ن عليائوه إىلمنزل مو.فهوذا التسوخْي منوزل مون عنود . نوه إنوزال هلوا مون عنود اّللِ 
 من عند  تعاىل.

جنو  حول االو  لاتتبوع مرا إىل -بعد هذ  ا كارة إىل وحدة خاصي  الزوجي  يف الناس واألنعام  -مث يعلق 
 « ..   ْعِد َخلْ َحُْلُقُكْم يف بُطُلِن أُمَّهاِتُكْم َخْلقا  ِمْن بوَ »:يف بطلن أمهاهتا

يف لُُلمووووووات  »إىل االوووووو  اللاضوووووو  فيووووووه عنصوووووور البشووووووري ..قوووووو  إىل املضووووووغ  إىل العظووووووامموووووون النطفوووووو  إىل العل
  ّ وللمو  الوبطن الوذي .وللم  الرحم الذي يستقر فيه هذا الكيك.للم  الكيك الذي يغل  ا؟نني«.َيال

 وعني اّلِل ترعوووى هوووذ  االيقووو .ويووود اّلِل ختلووو  هوووذ  االيووو  الصوووغْية خلقوووا مووون بعووود خلووو .تسوووتقر فيوووه الرحم
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والقوووودرة علووووى السووووْي يف اثيوووول .والقوووودرة علووووى ا رتقاء:والقوووودرة علووووى التطلر.وتلقعهووووا القوووودرة علووووى النمل
خطوولات الوونفك البشووري  كمووا قوودر هلووا ابرئهووا.وتتبع هووذ  الرحلوو  القصووْية الزمن،البعيوودة اهلموواق وشموول هووذ  

الضوعيف  يف رحلتهوا العجيبو   العجيب  اليت تقلق خطوى هوذ  االيو  التغْيات واألنلار وتدبر تلك ااصائا
 يف تلك الظلمات وراء علم ا نسان وقدرته وبصر  ....

 حليوووو  اللاضووووح ترهووووا ار يتها آب.هوووذا كلووووه موووون كووووأنه أن يقوووولق القلووووه البشووووري إىل ر يووو  يوووود ااووووال  املبوووودع
هووذ  ن ر يوو  عوور  قلووه فكي  يصوو.الشاخصوو  وا ميووان ابللحدانيوو  الظوواهرة األيوور يف نريقوو  االوو  والنشووأة

ُ َرُبُكْم َلُه اْلُمْلكُ »:احلقيق ف  « ..ف ُتْصَرُفلنَ فََأىنَّ .  إِلَه ِإ َّ ُهلَ .ذِلُكُم اّللَّ
 هللا ير   بالشكر ويماقب عل  الك ر 7الدرس الثالث:

 يف مفووور .نفسوووهمأهم أموووام وأموووام هوووذ  الر يووو  اللاضوووح  هليووو  اللحدانيووو  املطلق ،وآيووو  القووودرة الكاملووو ،يقف
لووو ،وما بنهايووو  الرح يلووول  هلووومو .وأمام التبعووو  الفرقيووو  املباكووورة يف اختيوووار الطري .الكفووور والشوووكرالطريووو  بوووني 

ن موووصووودورهم  والوووذي يعلوووم موووا تكووون.ينتظووورهم هنوووا  مووون حسووواب،يتل   الوووذي حلقهوووم يف للموووات يالّ
َ َغوِب  َعوْنُكمْ »:خفوااي الصودور َو  تَووزُِر .َضوُه َلُكومْ َوِإْن َتْشوُكُروا يَورْ .رَ اْلُكْفوبواِقِ  ضووى لِعِ َو  يَورْ .ِإْن َتْكُفوُروا فَوِإنَّ اّللَّ

ُتْم تَوعْ ْم ِ ا كُ مُثَّ ِإىل َربُِِكْم َمْرِجُعُكْم فَويُونَوبُِِ كُ .وازِرَة  ِوْزَر أُْخرى   « ..ذاِت الُصُدورِ ِإنَُّه َعِليم  بِ .َمُللنَ نوْ
مث .لبطووولنااة خوووارج مرحلووو  احليوووتليهوووا .إن هوووذ  الرحلووو  يف بطووولن األمهوووات هوووك مرحلووو  يف الطريووو  الطليل

 .بتدبْي املبدع العليم اابْي.تعقبها املرحل  األخْية مرحل  احلساب وا؟زاء
يتووووووه شووووووملهم بعنايإ ووووووا هووووووك رمحتووووووه وفضووووووله أن .غووووووب عوووووون العبوووووواق الضووووووعا  املهازيل -سووووووبحانه  -واّلِل 

َ »وهم موون هووم موون الضووع  واهلووزال  .ورعايتووه انكم   يزيوود يف ملكووه ..فإميوو« ُكمْ  َعوونْ َغووِب  ِإْن َتْكُفووُروا فَووِإنَّ اّللَّ
«  اْلُكْفوورَ ضووى لِِعبوواِق ِ   يَورْ وَ »:ولكنووه   يرضووى عوون كفوور الكووافرين و  ُيبووه.وكفركم   يوونقا منووه فتيال.كووي ا
 ليه خْيا...ويعجبه منكم،وُيبه لكم،وازيكم ع« َوِإْن َتْشُكُروا يَوْرَضُه َلُكمْ ..»

 زُِر وازِرَة  َو  تَوو»:فلكل محلووه وعبووي .علووى كسووبه و  ُيموول أحوود عووهء أحوودوكوول فوورق مووأخلذ بعمله،حماسووه 
 :غْي   ملجأ عند..واملرجع يف النهاي  إىل اّلِل قون سلا  و  مهرب منه و « ِوْزَر أُْخرى 

ووُتْم تَوْعمَ » لِوويم  بِووذاِت ِإنَّووُه عَ »:كم كووكءه موون أموور يوو.و  حفووى عل« .لُوولنَ مُثَّ ِإىل َربُِِكووْم َمووْرِجُعُكْم فَويُونَوبِِووُ ُكْم ِ ووا ُكنوْ
عن .توووارلكووول أن حو .وهوووذا هووول مفووور  الطريووو  ..وتلك هوووك ق ئووول اهلدى...هوووذ  هوووك العاقبووو « الُصوووُدورِ 

 وعن تدبر.وبعد العلم والتفكْي ...بين 
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 [10إل   8اآليات :(39]سور  الهمر ):الوحد  الثانية

 عو  إل  عباد  هللاود ااباالء اخاالف نأر  الناس إل   

ْنساَن ُضر  َقعا َربَُّه ُمِنيبا  إِلَْيِه مُثَّ إِ }  ْدُعلا إِلَْيوِه ِموْن قَوْبوُل َوَجَعوَل  ِمْنُه َنِسَك ما كاَن يَ َلُه نِْعَم   ذا َخلَّ َوِإذا َمكَّ اْ ِ
ْن ُهوَل قانِوحل  آانَء اللَّْيووِل ( أَمَّوو8ْصوحاِب النَّواِر )َك ِمووْن أَ نَّولِويال  إِ ّللَِِّ أَنْوداقا  لُِيِضولَّ َعوْن َسووِبيِلِه قُوْل َاَتَّوْع ِبُكْفوورَِ  قَ 

وا يَوتَوذَكَُّر يَن يَوْعَلُمولَن َوالَّوِذينَ َتِلي الَّوذِ ْل َيْسوَهوساِجدا  َوقائِما  َُيَْذُر اهْلِخرََة َويَوْرُجلا َرمْحَوَ  َربِِوِه قُوْل     يَوْعَلُمولَن ِإ َّ
ْرُم اّللَِّ ِ  الوووُدنْيا َحَسوووَن   َوأَ َسوووُنلا يف هوووذِ ُكوووْم لِلَّوووِذيَن َأحْ بووواِق الَّوووِذيَن آَمنُووولا اتوَُّقووولا َربَّ ( قُوووْل اي عِ 9أُولُووولا اأْلَْلبووواِب )

ا يُوَل َّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهْم بَِغْْيِ ِحساب  )  {  (10واِسَع   ِإ َّ
ها وخلوو  ا مون جنسوويف ا؟للو  األوىل ملووك قلولّبم بعوورم قصو  وجوولقهم وخلقهووم مون نفووك واحودة وتزواهوو

م خصوووائا  اووونحهوأكوووعرهم يووود اّللِ .األنعوووام أزواجوووا كوووذلك وخلقهوووم يف بطووولن أمهووواهتم يف للموووات يالّ
 جنسهم البشري أول مرة مث انحهم خصائا البقاء وا رتقاء.

ريهم تقلووبهم لسووراء ويوووهنووا يلمووك قلوولّبم ملسوو  أخوورى وهوول يعوورم علوويهم صوولرهتم يف الضووراء وصوولرهتم يف ا
عرفلن يويقنتلن لووووه،فواقعوووواءهم وقلوووو  يبوووواهتم علووووى وووووج إ  حووووني يتصووووللن برّبم،ويتطلعوووولن إليووووه،وضووووعفهم 

 الطري ،ويعلملن احلقيق  وينتفعلن  ا وهبهم اّلِل من خصائا ا نسان.
 الل وء إل  هللا عند الضر ونسيانه عند النممة 8الدرس ا ول:

ْنساَن ُضر  َقعا َربَُّه ُمنِ » ْدُعلا إِلَْيوِه ِموْن قَوْبُل،َوَجَعوَل  ِمْنوُه َنِسوَك موا كواَن يَوَلُه نِْعَم   ا َخلَّ مُثَّ ِإذ.يبا  إِلَْيهِ َوِإذا َمكَّ اْ ِ
،إِ َاَتَّْع ِبُكْفرَِ  قَ :ُقلْ .ّللَِِّ أَْنداقا ،لُِيِضلَّ َعْن َسِبيِلهِ   « ..ْصحاِب النَّارِ أَ نََّك ِمْن ِليال 

كشوو  عنهووا حلجه،وتتضوور ويسووق  عنهووا الركووام وتووزول عنهووا اإن فطوورة ا نسووان تووثز عاريوو  حووني ميسووه ال
موا تودعك مون  علم كوذبوت.األوهام فتتجه إىل رّبا،وتنيه إليه وحد  وهك تدر  أنه   يكش  الضر غوْي 

 كركاء أو كفعاء.
عورت ت نسوان الوذي اإن هوذا فو.فأما حني يذهه الضر وذيت الرخاء،وحلله اّلِل نعم  منه،ويرفع عنوه البالء

نوو  ه إليوه يف انوتطلعو.بهرتوه عنود موك الضور يعوولق فيضوع عليهوا الركام،وينسوى تضورعه وإانبتووه وتلحيود  لر فط
إما آهلووو  .قا أنوووداينسوووى هوووذا كلوووه ويوووذهه اعووول ّللِ .وحووود ،حني   يكووون غوووْي  ميلوووك أن يووودفع عنوووه حمنتوووه .

ا مووع اّلِل،كموو فسووه كوورك نيعبوودها كمووا كووان يف جاهليتووه األوىل وإمووا قيمووا وأكخاصووا وأوضوواعا اعوول هلووا يف 
كووثاء   ق  وحكاموه و الوه وأو يفعول يف جاهلياتوه الكثوْية  فوإذا هول يعبود كووهلاته وميللوه ومطامعوه وراوفوه وم

  اافووك الوووذي  فيهووا.لانكمووا يعبوود اّلِل أو أخلووا عبوواقة وُيبهووا كمووا ُيووه اّلِل أو أكوود حبووا  والشوور  أل
 صميم.ملعرو  وإ ا هل من الشر  يف الُيسبه الناس كركا،ألنه   ذخذ ككل الشر  ا

وإفراق  ابلعبواقة والتلجوه واحلوه هول .فسوبيل اّلِل واحود   يتعودق.وتكلن العاقب  هك الضوالل عون سوبيل اّللِ 
  هتموول كوورك  موون مووال و  ولوود و  ونوون .والعقيوودة يف اّلِل   هتموول كوورك  يف القلووه.وحوود  الطريوو  إليه

أميووا كوورك  قامووحل يف القلووه موون هووذا وأمثالووه فهووك اختوواذ أنووداق ّلِل،وضووالل أرم و  صوودي  و  قريه،ف و 
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ِإنَّووووَك ِمووووْن :َاَتَّْع ِبُكْفوووورَِ  قَِليال  :قُوووولْ »:عوووون سووووبيل اّلِل،منتووووه إىل النووووار بعوووود قليوووول موووون املتوووواع يف هووووذ  األرم
 « ..َأْصحاِب النَّارِ 

ل إن حيواة بو.هموا عمرألرم معودوقة موأايم الفرق علوى هوذ  ا.وكل متاع يف هذ  األرم قليل مهما نال 
 ا؟نك البشري كله على األرم ملتاع قليل،حني يقاس إىل أايم اّلِل 

 صور  المالم المابد القانت 9الدرس الثاني:

ل،الووذي ائ  اللجصوولرة القلووه ااوو.وإىل جانوه هووذ  الصوولرة النكوودة موون ا نسووان،يعرم صولرة أخوورى . 
ىل إرة ويف تطلوع مون اهلخو راء والذي يعيا حياته على األرم يف حذريذكر اّلِل و  ينسا  يف سراء و  ض

نِووحل  آانَء ْن ُهووَل قاأَمَّوو»:جوولقرمحوو  ربووه وفضووله ويف اتصووال ابّلِل ينشووأ عنووه العلووم الصووحي  املوودر  حلقووائ  الل 
وا ِلي الَِّذيَن يَوْعَلُملنَ َهْل َيْستَ :لْ ِهف قُ اللَّْيِل ساِجدا  َوقائِما ،َُيَْذُر اهْلِخرََة َويَوْرُجلا َرمْحََ  َربِِ   َوالَّوِذيَن   يَوْعَلُمولَنف ِإ َّ

 «.يَوَتذَكَُّر أُوُللا اأْلَْلبابِ 
 -رهفوو  ساسووي  املوهووذ  احل -وهوول سوواجد وقووائم  -فالقنلت والطاعوو  والتلجووه .وهووك صوولرة مشوورق  مرهفوو 

  ن  القلووه نعموووا.صووْيةبوهووذا الصووفاء وهووذ  الشووفافي  الوويت تفووت  ال -وهوول ُيووذر اهلخوورة ويرجوول رمحوو  ربووه 
صوولرة النكوودة ل تلووك الهووذ  كلهووا ترسووم صوولرة مشوورق  وضووي   موون البشوور تقابوو.الر يوو  وا لتقوواط والتلقووك .

ْعَلُمولَن َوالَّوِذيَن   يوَ ي الَّوِذيَن ْسوَتلِ يَ َهوْل :ُقلْ »:فال جرم يعقد هوذ  امللازنو .املطملس  اليت ر تها اهلي  السابق 
بتووو  يف حلقووائ  الثا تصوووال اباهل .هوول تفوووت  البصووْية.هل إقرا  احل .حلووو  هوول املعرفووو ..فووالعلم ا« يَوْعَلُموولَنف

ن  حقووائ  الكووول توويقي إىل هووذا اللجوولق.وليك العلووم هوول املعللموووات املفوورقة املنقطعوو  الوويت توووزحم الووذهن،و 
 الكثى،و  اتد وراء الظاهر انسلس.

ستشوعار سوي  القله،واوحسا.القنولت ّللِ .هوذا هول ..ة .وهذا هل الطري  إىل العلم احلقيقوك واملعرفو  املسوتنْي 
ا هوووول هووووذ.اااكووووع  . اللاجفوووو  احلووووذر موووون اهلخرة،والتطلووووع إىل رمحوووو  اّلِل وفضووووله ومراقبوووو  اّلِل هووووذ  املراقبوووو 

ئ  الكوووثى ىل احلقووواالطريووو ،ومن مث يووودر  اللوووه ويعر ،وينتفوووع  وووا يووورى وموووا يسووومع وموووا اووورب وينتهوووك إ
هدات فرقة،واملشواتجوارب املفأما الذين يقفلن عند حدوق ال.دات والتجارب الصغْيةالثابت  من وراء املشاه

 الظاهرة،فهم جامعل معللمات وليسلا ابلعلماء ..
ووا يَوتَووذَكَُّر أُولُوولا اأْلَْلبووابِ » ملووا وراء الظوولاهر موون  فتحوو  املدركوو اعيوو  املت..وإ ووا يعوور  أصووحاب القلوولب الل « ِإ َّ

 ا  ..تنسى يلم لق نسا ،و تتعلم،اليت تذكر اّلِل يف كل ككء ترا  وتلمسه و  املنتفع   ا ترى و .حقائ 
 دعو  المباد إل  الاقوى والصبر 10الدرس الثالث:

ة يوواهتم القصووْي حخووذوا موون وبعوود عوورم هوواتني الصوولرتني يتجووه إىل الووذين آمنوولا ينوواقيهم ليتقوولا وُيسوونلا ويت
لِلَّووِذيَن .ا َربَُّكمْ نُوولا اتوَُّقوول يَن آمَ اي ِعبوواِق الَّووذِ :قُوولْ »:اهلخوورة علووى هووذ  األرم وسوويل  للكسووه الطليوول يف احليوواة

 «.ساب  حِ ُروَن َأْجَرُهْم بَِغْْيِ  الصَّابِ ا يُوَل َّ ِإ َّ .َوأَْرُم اّللَِّ واِسَع   .َأْحَسُنلا يف هِذِ  الُدنْيا َحَسَن   
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قوووول .لا .قي الووووذين آمنووووقل لعبووووا:فهل يف األصوووول. التفاتوووو  خاصوووو« اي ِعبوووواِق الَّووووِذيَن آَمنُوووولا:قُوووولْ »:ويف التعبووووْي
« اي ِعبواقِ »:مهلو  يقولل  - -والرسولل .ولكنه جعله يناقيهم،ألن يف النداء إعوالان وتنبيها.اتقلا ربكم:هلم

قيقتووه موون حفالنووداء يف .سووم اّللِ ابفهنووا  هووذ  ا لتفاتوو  يف أينوواء تكليفووه بتبلوويغهم أن ينوواقيهم .فهووم عبوواق اّللِ 
 « ..ُكمْ اتوَُّقلا َربَّ .لااي ِعباِق الَِّذيَن آَمنُ :ُقلْ »إ  مبل  عنه للنداء. - -مد وما حم.اّللِ 

مراقبوو  غضووبه ء ونمع،و والتقوولى هووك تلووك احلساسووي  يف القلووه،والتطلع إىل اّلِل يف حووذر وخشووي ،ويف رجووا
   لوووذلك الصووون   السوووابقإووووا تلوووك الصووولرة اللضوووي   املشووورق ،اليت ر تهوووا اهليووو.ورضوووا  يف تووولفز وإرهوووا  .

 اااكع القانحل من عباق اّلِل.
ة األايم اهلزيلوووو  لوووودنيا القصووووْي احسوووون  يف  ..ومووووا أجووووزل ا؟ووووزاء « لِلَّووووِذيَن َأْحَسووووُنلا يف هووووِذِ  الووووُدنْيا َحَسووووَن   »

نوووه الذي يعووور  م.نا ا نسووواتقابلهوووا حسووون  يف اهلخووورة قار البقووواء والدوام.ولكنوووه فضووول اّلِل علوووى هوووذ.املقام
 فيكرمه ويرعا   .  وضآل  جهد ضعفه وعجز 

 قار يفرىب والصووحب  نسووه والقووفووال يقعوود بكووم حووه األرم،وإلوو  املكان،وأواصوور ال«.َوأَْرُم اّللَِّ واِسووَع   »
هوذ  احلالو   ألرم يفابفإن ا لتصوا  .عن اهلجرة منها،إذا ضاقحل بكم يف قينكم،وأعجزكم فيها ا حسان

 ألنداق ّلِل يف قله ا نسان.مدخل من مداخل الشيطان وللن من اختاذ ا
لحيوود اّلِل تدية عوون وهووك لفتوو  قرآنيوو  لطيفوو  إىل مووداخل الشوور  اافيوو  يف القلووه البشووري،يف معوورم احلوو

 ْي بوووه،العليملقوووه البصوووفموووا يعوووا  القلوووه البشوووري هوووذا العوووالج إ  خا.وتقووولا ،تنبئ عووون مصووودر هوووذا القرآن
 خبفااي .

ائج أمووور تلوووك اللكووو األرم عسوووْية علوووى الووونفك،وأن التجووورق مووونواّلِل خوووال  النووواس يعلوووم أن اهلجووورة مووون 
ى بووب   صووعه علووكووا ،وأن توور  مووألل  احليوواة ووسووائل الوورز  واسووتقبال احليوواة يف أرم جديوودة تكليوو

وا يوُوَل َّ إِ »:حسواب ومن مث يشْي يف هذا امللضع إىل الصوث وجزائوه املطلو  عنود اّلِل بوال:ا نسان  الصَّواِبُروَن  َّ
ك ا يشووو  علوووى تلوووموووه،ويعا  ..فيأخوووذ قلووولّبم ّبوووذ  اللمسووو  يف ملضوووعها املناسووو« بِغَوووْْيِ ِحسووواب   َأْجوووَرُهمْ 

هلوووا أبووولاب  ويفت . القلوولب الضوووعيف  العوووالج الشايف،وينسووم عليهوووا يف ملقووو  الشوودة نسوووم  القووورب والرمحوو
 يم ّبووووذ فسووووبحان العلوووو.العوووولم عوووون الوووولنن واألرم واألهوووول وا لوووو  عطوووواء موووون عنوووود  بغووووْي حسوووواب .

 لقللب،اابْي  داخلها ومسارّبا،املطلع فيها على خفك الدبيه.ا
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 [20إل   11اآليات :(39سور  الهمر ) ]:الوحد  الثالثة

 دعو  إل  ا خالص في عباد  هللا ولقطات من مشاهد القيامة

َ ُرِْلصوووا  لَوووُه الووودِِيَن )}  قُوووْل ِإيِنِ  (12أُِموووْرُت أِلَْن َأُكووولَن أَوََّل اْلُمْسوووِلِمنَي )( وَ 11قُوووْل ِإيِنِ أُِموووْرُت أَْن أَْعبُوووَد اّللَّ
َ أَعْ 13َأخاُ  ِإْن َعَصْيحُل َريبِِ َعذاَب يَوْلم  َعِظيم  ) ُتْم ِموْن ( فَا14ُبُد ُرِْلصا  لَوُه ِقيوِب )( ُقِل اّللَّ ْعبُوُدوا موا ِكو وْ
هَلُوْم  (15ْسوراُن اْلُمبِونُي )اَموِ  َأ  ذلِوَك ُهوَل ااُْ ْلَم اْلِقييِهْم يوَوُهْم َوأَْهلِ ُقونِِه ُقْل ِإنَّ اْااِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفسَ 

ُ بِِه لُِِ  اِمْن فَوْلِقِهْم لَُلل  ِمَن النَّاِر َوِمْن َهِْتِهْم لَُلل  ذِلَك حَُ  ( َوالَِّذيَن اْجتَونَوبُولا 16لِن )باَقُ  اي ِعباِق فَاتوَّقُ عِ ّللَّ
وووورْ فوَ  يَوْعبُووووُدوها َوأانبُوووولا ِإىَل اّللَِّ هَلُووووُم اْلُبْشوووورى الطَّووواُغلَت أَنْ  الَّووووِذيَن َيْسووووَتِمُعلَن اْلَقووووْلَل فَويَوتَِّبعُوووولَن  (17ِعبوووواِق ) َبشِِ

ُ َوأُول ِووَك ُهووْم أُولُوولا   أَفَأَنْووحَل َمووْن َحوو َّ َعَلْيووِه َكِلَمووُ  اْلَعووذابِ ( أَفَ 18ِب )أْلَْلبووااَأْحَسووَنُه أُول ِووَك الَّووِذيَن َهووداُهُم اّللَّ
ُووْم هَلُوو19تُوْنِقووُذ َمووْن يف النَّوواِر ) اأْلَْووواُر     َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهوواَر   َمْبِنيَّووغُووْم غُووَر   ِمووْن فَوْلِقهووا ( لِكووِن الَّووِذيَن اتوََّقووْلا َرّبَّ

ُ اْلِميعاَق )  { (20َوْعَد اّللَِّ   ُحِْلُ  اّللَّ
 - -يوه الرسولل دأ بتلجويبو.مون عوذاّبا،والرجاء يف يلاّبا هذا املقطع كله يظلله جل اهلخرة،ولول ااول 
 عنهوا،وإعالن ا حنورا  مون عاقبو  -وهول النول املرسول  -إىل إعالن كلم  التلحيد ااالصو  وإعوالن خلفوه 

 ،يولم يكولن طريو  وذاوبيوان عاقبو  هوذا ال.تصميمه على منهجه ونريقه،وتركهم هم إىل مونهجهم ونريقهم
 احلساب.

  إخالص المبودية هلل 13 - 11ل الدرس ا و

َ ُرِْلصوووووا  لَوووووُه الووووودِِيَن وَ :قُووووولْ  » ِإيِنِ َأخووووواُ  ِإْن :لْ قُ . أَوََّل اْلُمْسوووووِلِمنيَ ْن َأُكووووولنَ أِلَ أُِموووووْرُت ِإيِنِ أُِموووووْرُت أَْن أَْعبُوووووَد اّللَّ
 « ..َعَصْيحُل َريبِِ َعذاَب يَوْلم  َعِظيم  

ذا أول وحود  وأن يكولن ّبو عبد اّلِل وحد ،وحلا له الدين نه مأملر أن ي - -وهذا ا عالن من النل 
ريود عقيوودة ى يف عهوذا ا عوالن ذو قيموو  كوث .املسولمني وأنوه حوا  عووذاب يولم عظويم إن هول عصووى ربوه .

ويف مقوووام .اموووه   يتعووودا هوووذا مق.يف هوووذا املقوووام هووول عبووود ّللِ  - -فالنل .التلحيووود كموووا جووواء ّبوووا ا سوووالم
 ا هل املراق.باق ..وهذكلهم صفا،وترتفع ذات اّلِل سبحانه متفرقة فل  مجيع العالعباقة يق  العبيد  

انيوو  رق صوف  اللحدهان،وتتجوعنود ذلووك يقور معوو  األللهيو ،ومع  العبلقيوو ،ويتميزان،فال حتلطوان و  يشووتب
يعلون هوذا  بلقي  ّلِل وحود يف مقام الع - -وحني يق  حممد رسلل اّلِل .ّلِل سبحانه بال كريك و  كبيه

كوووو  و املالئأا عالن،وحووووا  هووووذا ااوووول  موووون العصوووويان،فليك هنالووووك جمووووال لوووودعلى كووووفاع  األصوووونام 
 بعباقهتم من قون اّلِل أو مع اّلِل  ال من األحلال.

 الاأهللايد عل  ا خالص وبيان جهاء الخاسرين 15 -14:الدرس الثاني

 :يم يته األلشركني لطريقهم وواومرة أخرى يكرر ا عالن مع ا صرار على الطري ،وتر  امل
ُتْم ِمو:ُقلِ » ِسوُروا أَنْوُفَسوُهْم َوأَْهلِويِهْم اْااِسورِيَن الَّوِذيَن خَ  ِإنَّ :ُقلْ .هِ ْن ُقونِواّللََّ أَْعُبُد ُرِْلصا  َلُه ِقيِب فَاْعبُوُدوا موا ِكو وْ

 « ..َأ  ذِلَك ُهَل اْاُْسراُن اْلُمِبنيُ .يَوْلَم اْلِقياَم ِ 
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ريو  امضولا يف الطفا أنوتم فأم.أخا اّلِل ابلعبواقة،وأخلا لوه الدينلنو .إنب مام يف نريقك:علنمرة أخرى ي
الونفك الويت  خسوران.انولكن هنالوك ااسوران الوذي موا بعود  خسر .اليت تريدون واعبدوا ما كو تم مون قونوه

 رهم املشووركلن فقوود خسووفووإن كووانلا موويمنني.وخسووران األهوول سوولاء كووانلا موويمنني أم كافرين.تنتهووك إىل جهنم
َك َأ  ذلِو»..م ه اب؟حويوإن كانلا مشركني مثلهم فكلهم خسور نفسو.ألن هي ء إىل نري  وهي ء إىل نري 

 « ..ُهَل اْاُْسراُن اْلُمِبنيُ 
 بِوووِه ذلِوووَك ُحَووولُِِ  اّللَُّ .َلل  لُ َهْوووِتِهْم   َوِمووونْ هَلُوووْم ِموووْن فَووووْلِقِهْم لُلَووول  ِموووَن النَّوووارِ »:مث يعووورم مشوووهد ااسوووران املبوووني

هم وللووول موووون لووول مووون فووولقلمشووووهد النوووار يف هي ووو  ...وهووول مشوووهد رعيوووه حقا« اي ِعبووواِق فَووواتوَُّقلنِ .ِعبووواَق ُ 
يعرضووه .عيهه مشووهد ر وهووك موون النووار  إنوو.هووتهم،وهم يف نيووات هووذ  الظلوول املعتموو  تلفهووم وهتوولي عليهم

ذلِوَك »:لهوم اتنبلنوهغبتوه لعحلفهم مو .اّلِل لعباق  وهم بعود يف األرم ميلكولن أن ينوأوا  نفسوهم عون نريقوه
ُ بِِه ِعباَق ُ   «.اتوَُّقلنِ باِق فَ اي عِ »:..ويناقيهم ليحذروا ويتقلا ويسلملا« ُحَلُِِ  اّللَّ
 جهاء من عبد هللا وحده واجانب الطاغوت  18 -17:الدرس الثالث

اُغلَت أَْن نَوبُووولا الطَّووو اْجتوَ نَ }َوالَِّذي:وعلوووى الضوووف  األخووورى يقووو  الناجلن،الوووذين خوووافلا هوووذا املصوووْي املشووو لم
وووْر ِعبَووو لَ ِوووَك الَّوووِذيَن َيْسوووَتِمُعلَن اْلَقوووْلَل فَويَوتَِّبعُووولَن َأْحَسوووَنُه أُو  (17اِق )يَوْعبُوووُدوَها َوأاََنبُووولا ِإىَل اّللَِّ هَلُوووُم اْلُبْشوووَرى فَوَبشِِ
ُ َوأُولَِ َك ُهْم أُوُلل اأْلَْلَباِب )  [..17،18:زمرال]({ 18الَِّذيَن َهَداُهُم اّللَّ

لت كوول والطاغ. تفيوود املبالغوو  والضووخام.والطوواغلت صووياغ  موون الطغيووان حنوول ملكوولت وعظموولت ورمحلت
صوولر  أيوو  صوولرة موون عبوولق يفوالووذين اجتنبوولا عباقهتووا هووم الووذين اجتنبوولا عبوواقة غووْي امل.مووا نغووا وعوواوز احلد

 وحد . لعبلقي  لهوعاقوا إليه،ووقفلا يف مقام ا.العباقة.وهم الذين أانبلا إىل رّبم
وْر ِعبوواقِ »:ا هلوم  موور اّللِ يبلغهو - -والرسوولل .صواقرة إلويهم موون املوا األعلى« هَلُوُم اْلُبْشوورى »هوي ء  « فَوَبشِِ

ا م يسووتمعلن مووفاهتم أووووهووذا وحوود  نعوويم  هووي ء موون صوو.إوووا البشوورى العلليوو  ُيملهووا إلوويهم رسوولل كرمي..
كلووووووم   إ  التطوووووورق مووووووا عوووووودا ،فال يلحوووووو  ّبووووووا و  يلصوووووويسووووووتمعلن موووووون القوووووولل،فتلتق  قلوووووولّبم أحسوووووونه و 

تجيه لقوووووا  وتسووووووالووووونفك الطيبووووو  تتفوووووت  للقووووولل الطيوووووه فتت.الطيه،الوووووذي تزكووووول بوووووه النفووووولس والقلووووولب .
 والنفك اابيث    تتفت  إ  للخبية من القلل و  تستجيه إ  له..له
لقوووووولل سووووووتماع أحسوووووون اااهم إىل هم خووووووْيا فهوووووود..فقوووووود علووووووم اّلِل يف نفلسووووو« أُول ِوووووَك الَّووووووِذيَن َهووووووداُهُم اّللَُّ »

يقوولق صوواحبه  هوول الووذي مفالعقوول السوولي« ..َوأُول ِووَك ُهووْم أُولُوولا اأْلَْلبووابِ »واهلوودى هوودى اّلِل..وا سووتجاب  له
الوويت  ن هوذ  النعمو مول حمووروم ومن   يتبوع نريو  الزكوواة والنجواة فكأنوه مسوللب العقو.إىل الزكواة،وإىل النجواة

ت قوود وصووللا ة الطوواغل قبوول أن يعوورم مشووهد هووي ء يف نعوويمهم يف اهلخوورة يقوورر أن عبوودأعطاهووا لووه اّلِل.و 
ذاِب أَفَأَنْوحَل تُوْنِقووُذ ِلَمووُ  اْلَعوكَ َلْيوِه  عَ أََفَمووْن َحو َّ »:وأن أحوودا   ميلوك أن ينقوذهم موون هوذ  النوار.فعوال إىل النوار
هم مون النوار الويت هوم فيهوا فمون لوك إنقواذوإذا كان هل   مي - -..وااطاب لرسلل اّلِل « َمْن يف النَّاِرف

 ميلكها إذن سلا ف
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 جهاء الاين اأقوا ربهم يوا القيامة  20- 19:الدرس الرابع

م مشوووهد يعووور  -ذاب مووواقام قووود حووو  علووويهم العووو.وكوووأوم فيهوووا فعوووال اهلن -وأموووام مشوووهد هوووي ء يف النوووار 
ُولِكِن الَِّذيَن اتوَّ »:رّبم،وخافلا ما خلفهم اّللِ  الذين اتقلا   ،َعْرِي ِموْن ْن فَوْلِقهوا غُوَر   َمْبِنيَّوْم غُوَر   ِموْم هَلُوَقوْلا َرّبَّ
ُ اْلِميعاقَ .َوْعَد اّللَِّ .َهِْتَها اأْلَْوارُ   « ..  ُحِْلُ  اّللَّ

ر شوهد للول النواابول موع مهوذا املشوهد يتق.ومشهد الغر  املبني ،من فلقها غر ،عري األوار مون هتهوا .
 لانظار.ذلووك املشوواهد هووذا التقابوول الووذي ينسووقه التعبووْي القوورآين وهوول يرسووم.موون هتهمهنووا  موون فوولقهم و 

   حل  اّلِل امليعاق..ووعد اّلِل واقع.وعد اّللِ 
فلم تكووون يف .وواقعوووا عاكووولا هوووذ  املشووواهد فعوووال.ولقووود عووواش املسووولملن الوووذين تلقووولا هوووذا القووورآن أول مرة

ّبم وهسوووه شوووهد  قلووول إ ا كوووان هوووذا وذلوووك واقعوووا ت.بعيووود نفلسوووهم وعووودا أو وعيووودا يتلقلوموووا مووون مسوووتقبل
لووى هووذ  عحيوواهتم  ومن مث هللووحل نفلسووهم ذلووك التحوولل وتكيفووحل.وتتووأير وتوورتعا وتسووتجيه ملوورآ .وترا 

لقوى ينبغوك أن يت ة  وهكوذااألرم بذلك اللاقع األخروي،الذي كانلا يعيشلنه وُييلن به وهم بعود يف احليوا
 املسلم وعد اّلِل.
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 [29إل   21اآليات :(39]سور  الهمر ):الوحد  الرابمة

 شر  الصدر لإلسالا والقرآن ومشهد لمااا الك ار يوا القيامة

َ أَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء  َفَسَلَكُه يَنو}  نُوُه مُثَّ يَِهويُج فَوَ اُ  ُرَْتِلفوا  أَْللا  ُحْورُِج بِوِه َزْرعوا  مُثَّ  اأْلَْرِم ابِيَع يف أَ َْ تَوَر أَنَّ اّللَّ
ْسوووالِم فَوُهوووَل ( أَفَ 21ِب )أْلَْلبووواُمْصوووَفر ا مُثَّ َاَْعلُوووُه ُحطاموووا  ِإنَّ يف ذلِوووَك لَوووذِْكرى أِلُوِ  ا ُ َصوووْدرَُ  ِلإْلِ َموووْن َكووورََ  اّللَّ

 نوَوزََّل َأْحَسوَن احْلَوِديِة  ( اّللَُّ 22الل  ُمبِوني  ) ضَ ولِ َك يف ّللَِّ أُ َعلى نُلر  ِمْن َربِِِه فَوَلْيل  لِْلقاِسَيِ  قُوُللُّبُْم ِمْن ذِْكِر ا
ُووْم مُثَّ ْلَن رَ ِكتووااب  ُمَتشوواِّبا  َمثوواينَ تَوْقَشوووِعُر ِمْنووُه ُجلُوولُق الَّوووِذيَن َحَْشوو لُوولُّبُْم ِإىل ذِْكووِر اّللَِّ ذلِوووَك  تَلِوونُي ُجلُووولُقُهْم َوقوُ ّبَّ

ُ َفما َلهُ ُهَدى اّللَِّ يَوْهِدي بِِه َمْن َيشاُء َوَمنْ  َمْن يَوتَِّقك ِبَلْجِهوِه ُسولَء اْلَعوذاِب يوَوْلَم ( أَفَ 23اق  ) ِمْن ه ُيْضِلِل اّللَّ
ُتْم َتْكِسُبلَن ) ُة   ذاُب ِمْن َحْيوَكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم فََأ ُهُم اْلعَ   (24اْلِقياَمِ  َوِقيَل لِلظَّاِلِمنَي ُذوُقلا ما ُكنوْ

ُ اْاِووْزَي يف احْلَيوواِة الووُدنْيافَوو (25َيْشووُعُروَن ) ( َوَلَقووْد 26)  لَووْل كووانُلا يَوْعَلُموولنَ ِخوورَِة َأْكووَثُ َوَلَعووذاُب اهْل  َأذاقَوُهُم اّللَّ
ُهووْم يَوتوَُّقوولَن ْرآان  َعَربِي ووا َغووْْيَ ِذي ِعووَلج  َلَعلَّ ( قُووو27وَن )تَووذَكَّرُ َضووَربْنا لِلنَّوواِس يف هووَذا اْلُقووْرآِن ِمووْن ُكوولِِ َمثَوول  َلَعلَُّهووْم يوَ 

ُ َمووَثال  َرُجووال  ِفيووِه ُكوورَكاُء ُمَتشاِكُسوولَن َوَرُجوو28) حْلَْمووُد ّللَِِّ بَووْل اَهووْل َيْسووَتِلايِن َمووَثال   ما  ِلَرُجوول  ال  َسوولَ ( َضووَرَب اّللَّ
 { (29َأْكثَورُُهْم   يَوْعَلُملَن )

ىل وانتهائهوووا إ السوووماء املووواء مووون يف هوووذا املقطوووع مووون السووولرة لفتووو  إىل حيووواة النبوووات يف األرم عقوووه إنوووزال
اب الوذين ه ألو  األلبووتلجيو - غايتها القريب ،وكثْيا موا يضورب هوذا موثال للحيواة الودنيا يف حقيقتهوا الزائلو 

نووزل ىل الكتوواب املإاء يشووْي وعلى ذكوور إنووزال املوواء موون السووم.يووذكرون ويتوودبرون ليتوودبروا هووذا املثوول ويووذكرو 
فتلحو  هلوذا لقلولب املللب وتنشور  لوه الصودور موع تصولير مول   سوتجاب  امن السماء كذلك لتحيا به الق

م مون ّبوالقاسوي  قلول ر اّلِل،وتصلير كذلك لعاقب  املسوتجيبني لوذك.الكتاب،خبشي  وقشعريرة مث لني ونمأنين 
يعبووووود آهلووووو   احووووودا ومووووونو ذكووووور اّلِل،ويف النهايووووو  يتجوووووه إىل حقيقووووو  التلحيد،فيضووووورب مثوووووا  ملووووون يعبووووود إهلوووووا 

 اقة متنووازعلنميلكووه سوو كمووا   يسووتلي حووال العبوود الووذي.و ا   يسووتلاين مووثال و  يتفقووان حا .دقةمتعوو
 والعبد الذي يعمل لسيد واحد   ينازعه أحد فيه 

 المطر والينابيع والثمار 21الدرس ا ول:

 ُرَْتِلفوا  أَْللانُوُه،مُثَّ يَِهويُج فَوَ اُ  ُج بِوِه َزْرعوا  مُثَّ ُحْوِر اأْلَْرِم، ابِيَع يف أَ َْ تَوَر أَنَّ اّللََّ أَنْوَزَل ِمَن السَّماِء ماء ،َفَسَلَكُه يَن» 
 «.بِ أْلَْلبااُمْصَفر ا،مُثَّ َاَْعُلُه ُحطاما ف ِإنَّ يف ذِلَك َلذِْكرى أِلُوِ  

،حوَّت لتوذهه إن هذ  الظاهرة اليت يلجه القرآن إليها األنظار للتأمل والتدبر،لاهرة تتكورر يف أحنواء األرم
والقرآن يلجوه النظور إىل ر يو  يود اّلِل وتتبوع .األلف   دهتا وما فيها مون عجائوه يف كول خطولة مون خطلاهتوا

موا هول وكيو  نوزلف إننوا  ور ّبوذ  .آترها يف كل خطولة مون خطولات احلياة.فهوذا املواء النوازل مون السوماء .
ومهما عرفنووا أنووه ينشووأ موون اهوواق .ذاتووه خارقوو  إن خلوو  املوواء يف.ااارقوو  سووراعا لطوولل األلفوو  ونوولل التكوورار

ذريت أيوودروجني بووذرة أكسوولجني هووحل لوورو  معينوو ،فإن هووذ  املعرفوو  خليقوو   ن توولقج قللبنووا إىل ر يوو  يوود 
اّلِل الوويت صوواغحل هووذا الكوولن  يووة يلجوود األيوودروجني ويلجوود األكسوولجني وتلجوود الظوورو  الوويت تسووم  
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ولوووول  املوووواء مووووا وجوووودت .ومن مث وجوووولق احليوووواة يف هووووذ  األرم.قابهاق ووووا،وبلجلق املوووواء موووون هووووذا ا هووووا
واّلِل موون وراء هووذا التدبْي،وكلووه  ووا .إوووا سلسوول  موون التوودبْي حووَّت نصوول إىل وجوولق املوواء ووجوولق احليوواة.حياة

مث نووزول هووذا املوواء بعوود وجوولق  وهوول اهلخوور خارقوو  جديدة،انكوو   موون قيووام األرم والكوولن .صوونعحل يوودا  .
الوووووذي يسوووووم  بتكووووولن املووووواء ونزولوووووه وفووووو  تووووودبْي اّلِل.مث عوووووكء ااطووووولة التاليووووو   نوووووزال  علوووووى هوووووذا النظوووووام

 « ..َفَسَلَكُه يَنابِيَع يف اأْلَْرمِ »:املاء
 رب مووون امليوووا  وووا يتسووو سووولاء يف ذلوووك األووووار ا؟اريووو  علوووى سوووط  األرم أو األووووار ا؟اريووو  هوووحل نباقهوووا

 األغووولار ال يوووذهه يفويووود اّلِل اسوووكه فووو.يتكشووو  آابراالسوووطحي ،مث يتفجووور بعووود ذلوووك ينوووابيع وعيووولان،أو 
 « ..هُ  أَْللانُ مُثَّ ُحْرُِج بِِه َزْرعا  ُرَْتِلفا  »البعيدة اليت   يظهر منها أبدا  

بتوو  ور ي  الن.ْيانسووان حسووواحليوواة النباتيوو  الوويت تعقووه نووزول املوواء وتنشووأ عنووه خارقوو  يقوو  أمامهووا جهوود ا 
 لنولر واحلريو لفضواء واارم عنهوا وتوزي  أيقوال الركوام مون فلقهوا وتتطلوع إىل الصغْية وهوك تشو  حجواب األ

أن تثوووْي فيوووه و ل  ذكووورى هوووذ  الر يووو  كفيلووو   ن اوووا القلوووه املفتووو.وهوووك تصوووعد إىل الفضووواء رويووودا رويووودا .
ن يف البقعووو    األلووولاوالزرع املختلووو.ا حسووواس ابّلِل ااوووال  املبووودع الوووذي أعطوووى كووول كوووكء خلقوووه مث هووودى

 بل يف النبت  اللاحدة..حدةاللا
ء ا تيووان بشووك ملطلوو  عوونبوول يف الزهوورة اللاحوودة إن هوول إ  معوورم  بووداع القوودرة يشووعر ا نسووان ابلعجووز ا

 فَووووَ اُ  مُثَّ يَِهووويجُ »:أايموووه منوووه أصوووال  هوووذا الوووزرع النووووامك اللووودن الووورخا الطوووري ابحليوووواة،يبل  اامه،ويسوووتليف
حلياة،فينضووووج ايف مراحوووول لووووه يف انموووولس اللجوووولق،ويف نظووووام الكوووولن،و  ..وقوووود بلوووو  غايتووووه املقوووودرة« ُمْصووووَفر ا
ِإنَّ ..»يواة ر لوه واهوه احلته كما قود..وقد استل  أجله،وأقى قور ،وأوى قور « مُثَّ َاَْعُلُه ُحطاما  »:للحصاق

 عقل وإقرا . بهم اّلِل منلن  ا وه..الذين يتدبرون فيذكرون،وينتفع« يف ذِلَك َلذِْكرى أِلُوِ  اأْلَْلبابِ 
 بين المهادي المنشر  للقرآن والممرض المماا في النار 26 - 22الدرس الثاني:

ْسووالِم فَوُهووَل َعلوووى نُوولر  ِمووْن رَ » ُ َصوووْدرَُ  ِلإْلِ أُول ِوووَك يف .ْكووِر اّللَِّ ذِ قاِسووَيِ  قُولُووولُّبُْم ِمووْن َليْوول  لِلْ فوَ بِِوووِهف أََفَمووْن َكوورََ  اّللَّ
ُ نوَوو.َضووالل  ُمبِووني   ُووْم مُثَّ تَلِوونُي ْنووُه ُجلُوولُق الَّووِذيَن حَْ ْقَشووِعُر مِ توَ ثوواينَ مَ زََّل َأْحَسووَن احْلَووِديِة ِكتووااب  ُمَتشوواِّبا  اّللَّ َشووْلَن َرّبَّ

ُ َفمْن َيشاُء وَ مَ ي بِِه ذِلَك ُهَدى اّللَِّ يَوْهدِ .ُجُللُقُهْم َوقُوُللُّبُْم ِإىل ذِْكِر اّللَِّ   « ..هاق   ا َلُه ِمنْ َمْن ُيْضِلِل اّللَّ
قلوولب را تتلقووا  اللسووماء ذكوواوكموا ينووزل املوواء موون السووماء فينبووحل هلووم بووه زرعووا رتلفووا أللانووه كووذلك ينووزل موون 
 حيواة  لقاسوي  الويت االصخرة  احلي  فتفت  وتنشر  وتتحر  حرك  احلياة،وتتلقا  القللب القاسي  كما تتلقا 

بوني  والفر .تستضوكءو تشور  بوه فهوا ااْي،ويصولها بنولر  فيها و  نداوة  واّلِل يشر  لإلسالم قللاب يعلوم من
أُول ِووَك يف َضووالل  « ..»ْكووِر اّللَِّ ِمووْن ذِ  فَوَليْوول  لِْلقاِسووَيِ  قُولُوولُّبُمْ ».هووذ  القلوولب وقلوولب أخوورى قاسووي  فوور  بعيوود

 « ..ُمِبني  
حووال .مووع اّللِ  وتصوولر حاهلووا.وهووذ  اهليوو  تصوولر حقيقوو  القلوولب الوويت تتلقووى ا سووالم فتنشوور  لووه وتنوودى به

كما تصوولر حقيقوو  القلوولب األخوورى يف قسوواوهتا .ا نشوورا  والتفووت  والنووداوة والبشاك ،وا كوورا  وا سووتنارة
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ومن يشوور  اّلِل صوودر  لإلسووالم وميوود لووه موون نوولر ،ليك قطعووا  .وغلظتهووا وملهتووا وجفافها،وعتمتهووا ولالمهووا
 ء.وكتان كتان بني هي ء وهي .كالقاسي  قللّبم من ذكر اّللِ 

   اخوووتال  يف اسووو  الوووذيهوووذا الكتووواب املتن.كوووذلك تصووولر اهليووو  الثانيووو  هي ووو  تلقوووك املووويمنني هلوووذا القرآن
قانعوووووه متكووووورر « ينَ َمثوووووا»وهووووول « متشوووووابه»فهل .نبيعتوووووه و  يف اعاهاتوووووه،و  يف روحوووووه،و  يف خصائصوووووه

  حكمووو  تعووودقة وفوووولكنها   ختتلووو  و  تتعارم،إ وووا تعووواق يف ملاضوووع م.وقصصوووه وتلجيهاتوووه ومشووواهد 
يهوووووا و  فتعوووووارم   .يف تناسووووو  ويف اسوووووتقرار علوووووى أصووووولل تبتووووو  متشووووواّب .تتحقووووو  يف ا عووووواقة والتكووووورار

الووذكر يف  لقلن هووذااصووطدام.والذين حشوولن رّبووم ويتقلنه،ويعيشوولن يف حووذر وخشووي ،ويف تطلووع ورجوواء،يت
هم ر فتلوني جلولقذا الوذكقللّبم ّبوجل وارتعاش،ويف شير كديد تقشعر منه ا؟للق مث هتدأ نفلسهم،وشنك 

 شوووووخا فيهووووواتوقلووووولّبم وتطمووووو ن إىل ذكووووور اّلِل ..وهوووووك صووووولرة حيووووو  حساسووووو  تر هوووووا الكلمات،فتكووووواق 
 « ..ذِلَك ُهَدى اّللَِّ يَوْهِدي بِِه َمْن َيشاءُ »احلركات.

 نيعلووم مووواّلِل .ا كوورا فمووا توورتعا القلوولب هكووذا إ  حووني هركهووا أصووبع الوورمحن إىل اهلوودى وا سووتجاب  و 
 « ..ُه ِمْن هاق  َفما لَ  َوَمْن ُيْضِلِل اّللَُّ »:حقيق  القللب ما اازيها عليه ابهلدى أو ابلضالل

 يه  ال.عن  إل فهل يضله  ا يعلمه من حقيقته املستقرة على الضالل،اليت   تقبل اهلدى و 
ك َمووْن يَوتَِّقووأَفَ »ل  ق األعمووامث يعوورم مووا ينتظوور أهوول الضووالل يوولم القياموو  يف مشووهد ابئووك يف ملعوود حصووا

ُتْم تَ وُقلا مذُ :ِبَلْجِهِه ُسلَء اْلَعذاِب يَوْلَم اْلِقياَمِ ف َوِقيَل لِلظَّاِلِمنيَ   « ..ْكِسُبلنَ ا ُكنوْ
يديوووه و  النوووار ب فأما هنوووا فهووول   ميلوووك أن يووودفع عووون نفسوووه.وا نسوووان يقوووك وجهوووه عووواقة بيديوووه وجسووومه

زمحوو  هوووذا  ويف.طراب ا يوودل علووى اهلووولل والشوودة وا ضووو.ء العوووذاببرجليه،فيوودفعها بلجهووه،ويتقك بوووه سوول 
وووُتْم  ُذوُقلا:ِمنيَ لظَّوووالِ َوِقيوووَل لِ »:العوووذاب يتلقوووى التأنيه،وتووودفع إليوووه حصووويل  حياتوووه واي هلوووا مووون حصووويل  موووا ُكنوْ

 «  َتْكِسُبلنَ 
م موا جورى رم علويهليعو - -ويلتفحل من هذا املشهد إىل احلدية عن املكذبني الذين يلاجهولن حممودا 

 ِمووووْن َحْيووووُة   ُم اْلَعووووذابُ فَووووَأ هُ  َكووووذََّب الَّووووِذيَن ِمووووْن قَوووووْبِلِهمْ »:للمكووووذبني قووووبلهم لعلهووووم يتووووداركلن أنفسووووهم
ُ اْاِووووْزَي يف احْلَيوووواِة الُدنْيا،َولَ .َيْشووووُعُرونَ  ..فهووووذ  حووووال « لنَ ْكووووَثُ لَووووْل كووووانُلا يَوْعَلُمووووهْلِخوووورَِة أَ َعووووذاُب افََأذاقَوُهُم اّللَّ

 اب األكث.رهم العذويف اهلخرة ينتظ.يف الدنيا أذاقهم اّلِل اازي.بني يف الدنيا واهلخرةاملكذ
 والفرصووو .قائم  اهلخووورةيفووعيد اّلِل هلوووم .ومصوووارع القووورون مووون قوووبلهم كووواهدة.وسووون  اّلِل ماضوووي    تتخل 

 « َلْل كانُلا يَوْعَلُملنَ »وهذا الذكر ملن يتعج ويذكر .أمامهم ساحن 
  را ا مثال في القرآن 29 - 27ث:الدرس الثال

ْْيَ ِذي ِعووووَلج  َلَعلَُّهووووْم وَن،قُوْرآان  َعَربِي ووووا َغوووويَوتَووووذَكَّرُ  لَُّهوووومْ َوَلَقووووْد َضووووَربْنا لِلنَّوووواِس يف هووووَذا اْلُقووووْرآِن ِمووووْن ُكوووولِِ َمثَوووول  َلعَ » 
ُ َمَثال  َرُجوال  ِفيوِه ُكورَكاُء ُمَتشاِكُسولَن .يَوتوَُّقلنَ  ،َهوْل َيْسوَتِلايِن َموَسوَلما  ِلرَ  َرُجوال  وَ َضَرَب اّللَّ ف احْلَْموُد ّللَِِّ بَوْل ُجل  َثال 

 « ..َأْكثَورُُهْم   يَوْعَلُملنَ 
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مولزع  يوه،وهل بيونهمم بعضوا فيضرب اّلِل املثل للعبد امللحد والعبد املشر  بعبود ميلكوه كوركاء حاصوم بعضوه
تقيم علووى ج و  يسوويسووتقر علووى ووو ولكوول موونهم فيووه تلجيووه،ولكل موونهم عليووه تكليوو  وهوول بيوونهم حووائر  

لكووه قوولا   وعبوود ميو عاهاتووه نريوو  و  ميلووك أن يرضووك أهوولاءهم املتنازعوو  املتشاكسوو  املتعارضوو  الوويت اووز  ا
َهوووْل »صوووري  .. سووويد واحووود،وهل يعلوووم موووا يطلبوووه منه،ويكلفوووه بوووه،فهل مسووو ي  مسوووتقر علوووى مووونهج واحووود

ف واملعرفوووووو  ام  ا سووووووتقحوووووو  لذي حضووووووع لسوووووويد واحوووووود يوووووونعم برافا...إومووووووا   يسووووووتلاين« َيْسووووووَتِلايِن َمووووووَثال 
قلقوول   مني معووذب والووذي حضووع لسوواقة متشاكسوو.وعمووع الطاقوو  ووحوودة ا عا ،ووضوول  الطري .واليقني

  التلحيود صولر حقيقويستقر على حال و  يرضك واحدا منهم فضوال علوى أن يرضوك ا؟ميوع  وهوذا املثول ي
 رحلو  علوى هوذ يقطوع ال القله املويمن  قيقو  التلحيود هول القلوه الوذيف.وحقيق  الشر  يف مجيع األحلال

  .األرم على هدى،ألن بصر  أبدا معل  بنجم واحد على األف  فال يلتلي به الطري
دا للمووون  صووودرا واحووووألنوووه يعووور  مصووودرا واحووودا للحيووواة والقووولة والرز ،ومصووودرا واحووودا للنفوووع والضر،وم

شوووووود ل واحوووووود يدر اللاحد،يسووووووتمد منووووووه وحوووووود ،ويعل  يديووووووه  بووووووواملنع،فتسووووووتقيم خطووووووا  إىل هووووووذا املصوووووو
ضوويه فيفعلووه موواذا ير  وحدم سوويدا واحوودا يعوور .ويطم ن اعاهووه إىل هوود  واحوود   يووزوغ عنووه بصوور .عروتووه

قوودمني علووى تبوحل ال وبووذلك تتجمووع ناقتوه وتتلحوود،فينتج بكوول ناقتوه وجهوود  وهوول.ومواذا يغضووبه فيتقيوه .
 السماء .. األرم متطلع إىل إله واحد يف

سوتقام  ا لطمأنينو  و األمون واو ويعقه على هذا املثل النان  امللحك،ابحلمد ّلِل الذي اختوار لعبواق  الراحو  
نوواس ا القوورآن لللوويت يضوورّبوهم مووع هووذا ينحرفوولن،وأكثرهم   يعلموولن ..وهووذا مثوول موون األمثلوو  ا.وا سووتقرار

طوورة  نطقهووا انووه الفح.و  عوولج و  احنرا  وهل قوورآن عريب،مستقيم،واضوو ،  لووبك فيووه.لعلهووم يتووذكرون
 القريه املفهلم.
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 [35إل   30اآليات :(39]سور  الهمر ):الوحد  الخامسة

 موت المباد وثواا الصالحين وعقاا الكافرين

ُوْم َميِِتُولَن )}  َموْن أَْللَوُم ِ َّوْن َكووَذَب ( فَ 31ُملَن )ُكوْم خَتَْتِصوِقياَموِ  ِعْنوَد َربِِ ( مُثَّ ِإنَُّكوْم يوَوْلَم الْ 30ِإنَّوَك َميِِوحل  َوِإوَّ
ووْدِ  ِإْذ جوواَءُ  أَلَووْيَك يف َجَهوونََّم  وو32) ْلكوواِفرِينَ ثْوولى  لِ مَ َعلَووى اّللَِّ وََكووذََّب اِبلصِِ ْدِ  َوَصوودََّ  ( َوالَّووِذي جوواَء اِبلصِِ

ُهْم َأْسوَلأَ لُِيَكفِِو (34)  ذِلَك َجزاُء اْلُمْحِسِننيَ َرّبِِِمْ ( هَلُْم ما َيشاُ َن ِعْنَد 33بِِه أُولِ َك ُهُم اْلُمتوَُّقلَن ) ُ َعونوْ َر اّللَّ
 { (35 )ْعَمُللنَ الَِّذي َعِمُللا َوَاْزِيَوُهْم َأْجَرُهْم  َِْحَسِن الَِّذي كانُلا يوَ 

 ج ّبووذالووذي حوور ا  الووزرع هووذا املقطووع تعقيووه علووى مووا قبلووه فبعوود أن عوورم آيوو  املوواء النووازل موون السووماء،وآي
ثَووووَرُهْم   َولِكووونَّ َأكْ »ألمثوووال املاء،وآيووو  الكتووواب النوووازل مووون عنووود اّلِل وأكوووار إىل موووا يضوووربه يف القووورآن مووون ا

هوول الووذي ُيكووم بيوونهم بعوود  وأموورهم ملكوولل إىل اّلِل وأنووه - -عقووه علووى هووذا  ن أموور النوول « يَوْعَلُموولنَ 
يِِووحل  ِإنَّووَك مَ »:ء انسووننيالصوواققني املصوودقني جووزاامللت،فيجووازي الكوواذبني املكووذبني  ووا يسووتحقلن واووازي 

ُْم َميُِِتلَن،مُثَّ ِإنَُّكْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  ِعْنَد َربِِكُ   .« .َتِصُملنَ ْم ختَْ َوِإوَّ
 -ل اّلِل يهم حممود رسول فوبشور  وا إنه امللت واي  كل حك و  يتفرق ابلبقاء إ  اّلِل ويف امللت يستلي كل ال

-   يكد .احلقيق  هنا حلق  من حلقات التلحيد الذي تقرر  السلرة كلها وتوذكر هذ 
ن حلقوووات موووا بعووودها موووإ وووا هووول حلقووو  هلوووا .فوووامللت لووويك وايووو  املطا .مث يلوووك ذلوووك تقريووور موووا بعووود امللت

نهم مون فيموا كوان بيو م العبواقفيلم القيامو  حتصو.النشأة املقدرة املودبرة،اليت لويك كوكء منهوا عبثوا و  سودى
جهلن لنووه وذتلنووه،ويلاأمووام ربووه ويلقوو  القوولم للخصوولم  فيمووا كووانلا يقلل - -واووكء رسوولل اّلِل .خال 

 به ما أنزل اّلِل إليهم من اهلدى.
وووْدِ  ِإذْ » سووويال « اِفرِيَنف َجَهووونََّم َمثْووولى  لِْلكوووف أَلَوووْيَك يف  جووواَء ُ َفَموووْن أَْللَوووُم ِ َّوووْن َكوووَذَب َعلَوووى اّللَِّ وََكوووذََّب اِبلصِِ
كوذب ابلصود  كوركاء و  فليك هنالوك مون هول أللوم  ون كوذب علوى اّلِل فوزعم أن لوه بنوات وأنوه لوه.تقريرلل

بيل التقريور على سو.ينويف جهونم مثولى للكوافر .إنوه الكفور.الذي جاء بوه رسولله فلوم يصود  بكلمو  التلحيد
 الذي يرق يف صلرة سيال لزايقة ا يضا  والتلكيد.

غوه عوون   بوه فبلوصود.اهلخور فهول الووذي جواء ابلصود  مون عنود اّللِ هوذا نور  مون ااصولم  فأموا الطور  
موون  شوواركه فيهووا كوولكما ي.يف هووذ  الصووف  كوول الرسوول قبلووه - -ويشوو   مووع رسوولل اّلِل .عقيوودة واقتناع

 مُ أُول ِووَك ُهوو».ل إليووه .قعووا إىل هووذا الصوود  وهوول مقتنووع بووه موويمن  نووه احل ،يشووار  قلبووه لسووانه فيمووا يوودع
ْنوَد َرّبِِِْم،ذلِوَك َيشواُ َن عِ  ْم مواهَلُو»:.ويتلسع يف عرم صف  املتقني هي ء وما أعد  هلم مون جوزاء.« اْلُمتوَُّقلنَ 

 « ..َجزاُء اْلُمْحِسِننيَ 
عنووود رّبم،فهووول « هَلُووومْ »وهووول تعبوووْي جامع،يشووومل كووول موووا حطووور للووونفك امليمنووو  مووون رغائوووه،ويقرر أن هوووذا 

..ذلووك ليحقوو  اّلِل مووا أراق  هلووم موون خووْي « ْلُمْحِسووِننيَ ذلِووَك َجووزاُء ا»..حقهووم الووذي   حيووه و  يضوويع 
ُهْم َأْسووَلأَ الَّووِذي َعِملُوولا »:وموون كراموو ،ومن فضوول يزيوود علووى العوودل يعوواملهم به،متفضووال حمسوونا ُ َعوونوْ ووَر اّللَّ لُِيَكفِِ
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وهسوه السوي ات مث يكولن ..فالعودل أن هسوه احلسونات « َوَاْزِيَوُهْم َأْجَرُهْم  َِْحَسِن الَِّذي كوانُلا يَوْعَملُولنَ 
ا؟زاء.والفضوول هوول هووذا الووذي يتجلووى بووه اّلِل علووى عبوواق  املتقووني هووي ء أن يكفوور عوونهم أسوولأ أعموواهلم فووال 

وأن ازيهم أجرهم  ساب األحسن فيموا كوانلا يعمللن،فتزيود حسوناهتم وتعلول .يبقى هلا حساب يف ميزاوم
فهل واقووع يطموو ن إليووه املتقوولن .تبه اّلِل علووى نفسووه بلعوود ك.وتوورج  يف امليزان.إنووه فضوول اّلِل ييتيووه موون يشوواء

 انسنلن ..
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 [52إل   36اآليات :(39]سور  الهمر ):الوحد  السادسة

 حول الموت والحيا  والاوهللال والاوحيد   اعاقادية حقائق 

ُ ِبكا   َعْبَدُ  َوُحَلُِِفلَنَك اِبلَِّذيَن ِمْن قُ }  ُ َفما َلُه ِمْن هوا ْن ُيْضِللِ ونِِه َومَ أَلَْيَك اّللَّ ُ 36ق  )اّللَّ ( َوَموْن يَوْهوِد اّللَّ
ُ بَِعزِيز  ِذي انِْتقام  ) ُ ْرَم لَيَوُقولَِ ْن َسوأَْلتَوُهْم َموْن َخلَوَ  السَّوماواِت َواأْلَ ( وَ 37َفما َلُه ِمْن ُمِضلِ  أَلَْيَك اّللَّ لُلنَّ اّللَّ

راَقين ِبَرمْحَوو   َهووْل ُهوونَّ أَ نَّ كاِكووفاُت ُضوورِِِ  أَْو رِ  َهووْل ُهوو ِبُضوو ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن أَراَقينَ اّللَُّ قُووْل أَفَووورَأَيْوُتْم مووا تَووْدُعلنَ 
وُل اْلُمتوَ  ُ َعَلْيوِه يَوتَولَكَّ عاِموول   اي قَووْلِم اْعَملُولا َعلوى َمكوانَِتُكْم ِإيِنِ ( قُولْ 38لَن )لَكِِلُوو ُِْسوكاُت َرمْحَتِوِه قُوْل َحْسوِلَ اّللَّ

 (40) ْيِه َعذاب  ُمِقيم  ( َمْن َذْتِيِه َعذاب  ُحْزِيِه َوُيَُِل َعلَ 39َفَسْلَ  تَوْعَلُملَن )
ووا َيِضووُل ْفِسووِه َوَموونْ ى فَِلنوَ ِإانَّ أَنْوزَْلنووا َعَلْيووَك اْلِكتوواَب لِلنَّوواِس اِبحْلَوو ِِ َفَمووِن اْهتَوود َلْيهووا َومووا أَنْووحَل َعلَووْيِهْم عَ  َضوولَّ فَِإ َّ

ُ يَوتَووووَل َّ اأْلَنْوُفووَك ِحووونَي َمْلهِتوووا َوالَّوويِت 41ِكيوول  )ِبَل  َهوووا اْلَموووْلَت ْمِسوووُك الَّووويِت َقضووى َعَليوْ َمناِمهووا فَويُ   َاُوووحْل يف  َْ ( اّللَّ
َوُذوا ِموْن قُ 42َفكَّوُروَن )م  يَوتوَ َويُوْرِسُل اأْلُْخرى ِإىل َأَجول  ُمَسوم ى ِإنَّ يف ذلِوَك هَلايت  لَِقولْ  ِن اّللَِّ ُكوَفعاَء و ( أَِم اختَّ

يعووا  لَووُه ُمْلووُك السَّووماّللَِّ ( قُووْل 43قُووْل أََولَووْل كووانُلا   مَيِْلُكوولَن َكووْي ا  َو  يَوْعِقلُوولَن ) ِم مُثَّ واِت َواأْلَرْ  الشَّووفاَعُ  مجَِ
ُ َوْحَدُ  امْشََأزَّْت قوُ 44إِلَْيِه تُوْرَجُعلَن ) ِذيَن ِمْن ُقونِوِه هْلِخرَِة َوِإذا ذُِكَر الَّ ِمُنلَن ابِ يْ ُللُب الَِّذيَن   يوُ ( َوِإذا ذُِكَر اّللَّ

ِقَ  ْنحَل َهُْكوُم بَونْيَ ِعبواأَ الشَّهاَقِة ْرِم عاِ َ اْلَغْيِه وَ ُقِل اللَُّهمَّ فاِنَر السَّماواِت َواأْلَ  (45ِإذا ُهْم َيْستَوْبِشُروَن )
يعووا  وَ  ِذيَن لََلُموولا( َولَووْل أَنَّ لِلَّوو46يف مووا كووانُلا ِفيووِه َحَْتِلُفوولَن ) لِء ُه  فْوتَووَدْوا بِووِه ِمووْن ُسووِمثْولَووُه َمَعوومووا يف اأْلَْرِم مجَِ

( َوبَدا هَلُْم َسيِِ اُت ما َكَسُبلا َوحاَ  ِّبِْم موا  47ِسُبلَن )لا َُيْتَ اْلَعذاِب يَوْلَم اْلِقياَمِ  َوبَدا هَلُْم ِمَن اّللَِّ ما َ ْ َيُكلنُ 
ْنسواَن ُضور  َقعوواان مُثَّ 48ُ َن )كوانُلا بِوِه َيْسوتَوْهزِ  وا أُوتِيتُوُه َعلوقووَمو   ِمنَّوا  ِإذا َخلَّْلنواُ  نِعْ ( فَووِإذا َموكَّ اْ ِ ى ِعْلووم  اَل ِإ َّ

َن   َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يَوْعَلُملَن ) ْكِسوُبلَن لا يَ ُهْم موا كوانُ ا الَِّذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم َفموا أَْغو  َعونوْ ( َقْد قاهلََ 49َبْل ِهَك ِفتوْ
ِ ُْعِجوزِيَن   اُت موا َكَسوُبلا َوموا ُهومْ يبُوُهْم َسويِِ ِء َسُيِصوفََأصاَّبُْم َسيِِ اُت ما َكَسوُبلا َوالَّوِذيَن لََلُمولا ِموْن هوُي  (50)
 {  (52ِمُنلَن )م  يُويْ  ذِلَك هَلايت  لَِقلْ ُر ِإنَّ يف َويَوْقدِ  ( أََو َْ يَوْعَلُملا أَنَّ اّللََّ يَوْبُسُ  الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاءُ 51)
 مقدمة الوحد  

تبودأ .تنلع م ملسوات وهك تتنواول حقيقو  التلحيود مون جلانوه متعودقة يف.هذ  ا؟لل  أوسع مقوانع السولرة
 ق  عليهوووا قونة واعتموووابتصووولير حقيقووو  القلوووه املووويمن وملقفوووه إبزاء قووولى األرم واعتوووداق  ابلقووولة اللحيووود

ل أمووور  وأمووور  يووو  ويكوووومن مث يووونفخ يووود  مووون هوووذ  القووولى الل .يلووو مبوووا ة بسووولاها مووون القووولى الضووو يل  اهلز 
 ملصْي.اجملاقلني له إىل اّلِل يلم القيام  وميضك يف نريقه تبتا وايقا مستيقنا اب

ملسويطر إ ا اّلِل هول ا.هلموأنه ليك وكويال علوى العبواق يف هوداهم وضوال - -يتلل هذا بيان وليف  الرسلل 
 وإليوه.  مجيعا الشوفاعوليك هلوم مون قونوه كوفيع فوإن ّللِ .كول حالو  مون حوا هتمعليهم اهلخوذ بناصويتهم يف  
 وإليه املرجع واملصْي..ملك السماوات واألرم

ويعقه علوى .مث يص  املشركني وانقبام قللّبم عند ذكر كلم  التلحيد وانبسانها عند ذكر كلم  الشور 
ويصولرهم يولم القياموو  .ر  أمور املشووركني ّللِ إىل إعوالن كلمو  التلحيوود خالصو ،وت - -هوذا بودعلة الرسوولل 
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وهم .وقوود تكشوو  هلووم موون اّلِل مووا يووذهل وحيوو   ذلووك.وهووم يوولقون لوول يفتوودون  وولء األرم ومثلووه معه
إ ا أوتيته علوى :فإذا وهبهم منه نعم  اقعلا قعاوي عريض  وقال قائلهم.يدعلن اّلِل وحد  إذا أصاّبم الضر

ومووووا هووووم .ذين موووون قووووبلهم فأخووووذهم اّلِل القوووواقر علووووى أن ذخووووذ هي ءعلووووم عنوووودي  الكلموووو  الوووويت قاهلووووا الوووو
وموووا كوووان بسووو  الووورز  وقبضوووه إ  سووون  مووون سووونن اّلِل،عوووري وفووو  حكمتوووه وتقووودير  وهووول وحووود  . عجزين

 « ..إن يف ذلك هلايت لقلم ييمنلن»:الباس  القابخ
 الاوهللال عل  هللا وهللا الاه لمباده 40 - 36الدرس ا ول:

ُ َفما َلُه ِمْن هَمْن ُيْضِللِ وَ .ونِهِ  ِبكا   َعْبَدُ ف َوُحَلُِِفلَنَك اِبلَِّذيَن ِمْن قُ أَلَْيَك اّللَُّ » ُ َفموا لَوُه .اق   اّللَّ َوَمْن يَوْهوِد اّللَّ
ف َولَووِ ْن َسووأَْلتوَ .ِمووْن ُمِضوولِ   ُ بَِعزِيووز  ِذي انِْتقووام  أَفَورَأَيْوُتْم :قُوولْ .لُلنَّ اّللَُّ ُقووسَّووماواِت َواأْلَْرَم لَيوَ ْن َخلَووَ  الُهْم َمووأَلَْيَك اّللَّ

ُ ِبُضووورِ  َهوووْل ُهووو ،ِإْن أَراَقينَ اّللَّ َهوووْل ُهووونَّ  ُِْسوووكاُت  أَْو أَراَقين ِبَرمْحَووو    فاُت ُضووورِِ ِ نَّ كاِكوووموووا تَوووْدُعلَن ِموووْن ُقوِن اّللَِّ
ُ،َعَلْيِه يَوتَولَكَُّل اْلُمتَولَكُِِللنَ :َرمْحَِتِهف ُقلْ  يِنِ عاِمول  َفَسوْلَ  تَوْعَلُمولَن لُولا َعلوى َمكوانَِتُكْم إِ قَووْلِم اْعمَ  اي:قُولْ .َحْسِلَ اّللَّ

 .. «ُحْزِيِه َوُيَُِل َعَلْيِه َعذاب  ُمِقيم   َمْن َذْتِيِه َعذاب  
 قلووه يفكما هوول .هووذ  اهلايت األربووع تصوولر منطوو  ا ميووان الصووحي ،يف بسووانته وقلته،ووضوولحه،وعمقه

 .يكلن يف قله كل ميمن برسال ،وكل قائم بدعلة وكما ينبغك أن - -رسلل اّلِل 
 يم.وهك وحدها قستلر  الذي يغنيه ويكفيه،ويكش  له الطري  اللاصل الثابحل املستق

موووون آهلتهم،وُيذرونووووه موووون  - -وقوووود ورق يف سووووبه نزوهلووووا أن مشووووركك قووووريا كووووانلا حلفوووولن رسوووولل اّلِل 
 2010 نوه إن   يسوكحل عنهوا فستصويبه ابألذىغضبها،وهل يصفها بتلوك األوصوا  املزريو  ّبا،ويلعدونوه 

فهك تصووولر حقيقووو  املعركووو  بوووني الداعيووو  إىل احلووو  وكووول موووا يف ...ولكووون مووودللل هوووذ  اهلايت أوسوووع وأمشووول
كما تصلر الثق  واليقني والطمأنين  يف القله امليمن،بعود وزن هوذ  القولى  يزاووا .األرم من قلى مضاقة

ُ ِبكا   عَ ».الصحي   ف«ْبَد ُ أَلَْيَك اّللَّ
  هووذا لقيوو  وقووام  ووقووام العببلووى  فموون ذا حيفووه،وماذا حيفووهف إذا كووان اّلِل معووهف وإذا كووان هوول قوود اختووذ م

 املقامف ومن ذا يشك يف كفاي  اّلِل لعبد  وهل القلي القاهر فل  عباق ف
وهوول يف .ه اّللِ يفوولن موون ُيرسووّلِل   حا..فكيوو  حووا ف والووذين موون قون « َوُحَلُِِفلنَووَك اِبلَّووِذيَن ِمووْن ُقونِووهِ »

 األرم كلها إ  من هم قون اّلِلف

                                                 
خالوود بوون اللليوود إىل كووعه بُسووقام ليكسوور العووِزى، فقووال عوون قتوواقة) َوُحَلُِِفلنَووَك اِبلَّووِذيَن ِمووْن ُقونِووِه ( اهلهلوو ، قال:"بعووة رسوولل هللا  - 2010

 -ي فها".تفسوووْي الطوووث أس فهِشووم أنهلوووا كووِدة   يقووولم إليهووا كوووكء، فمشووى إليهوووا خالوود ابلفوووسوواقوا، وهووول قيمهووا:اي خالووود أان أحووِذركها، إن 
 [ صحي  مرسل 294/ 21ميسس  الرسال  ]

 سقام كغراب:واق ابحلجاز،محته قريا للعزى،يضاه لن به حرم الكعب  . ا هو من معجم ايقلت . 
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 اوحوني يكولن هوذ.اّللِ  ومون هوم قون.إنوه اّللِ .إوا قضي  بسويط  واضوح ،  هتواج إىل جودل و  كود ذهون .
هل و .هوك الغالبو  ومشوي ته هل امللق    يبقوى هنالوك كوك و  يكولن هنوا  اكوتبا .وإراقة اّلِل هوك النافوذة

 :يف ذوات أنفسهم،ويف حركات قللّبم ومشاعرهم.يف العباق قضاء  الذي يقضك
ُ َفموووا لَوووُه ِموووْن هووواق  » ُ َفموووا.َوَموووْن ُيْضوووِلِل اّللَّ  يسوووتح  الضوووالل  .وهووول يعلوووم مووون.« ْن ُمِضووولِ  لَوووُه ِمووو َوَمْن يَوْهوووِد اّللَّ

 شاء.يفإذا قضى بقضائه هكذا أو هكذا فال مبدل ملا .فيضله،ومن يستح  اهلدى فيهديه
ف » ُ بَِعزِيز  ِذي انِْتقام  لينوتقم  ون يسوتح   وإنه.ا يستح ازي كال  وإنه ليج.وإنه لعزيز قلي.بلى« أَلَْيَك اّللَّ

 هففكي  حشى أحدا أو كي ا من يقلم    العبلقي  له،وهل كافله وكافي.ا نتقام
 مون حقيقو  اّللِ  يقررونوه مث يقرر هذ  احلقيق  يف صلرة أخرى منتزع  من منطقهم هم أنفسوهم،ومن واقوع موا

ُعلَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ ِإْن أَفَورَأَيْوُتْم ما َتدْ .لْ قُ .نَّ اّللَُّ يَوُقللُ َولَِ ْن َسأَْلتَوُهْم َمْن َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَمف لَ »:يف فطرهتم
ُ ِبُضوورِ  َهووْل ُهوونَّ كاِكووفاُت ُضوورِِِ ف أَْو أَراَقين  ُ َعَلْيووِه :ِسووكاُت َرمْحَتِووِهف ُقلْ  ُْ ْل ُهوونَّ  َهووَرمْحَوو   بِ أَراَقينَ اّللَّ َحْسووِلَ اّللَّ

 « ..يَوتَولَكَُّل اْلُمتَولَكُِِللنَ 
تقوولل غووْي  ك فطوورة أنومووا الوو.أن اّلِل هوول خووال  السووماوات واألرم -حووني يسووأللن  -لقوود كووانلا يقووررون 

وذخووووذ  ذخوووذهم فهل.هوووذا،وما يسوووتطيع عقووول أن يعلووول نشوووأة السوووماوات واألرم إ  بلجووولق إراقة عليوووا
حود أفهول ميلوك .رماوات واألإذا كان اّلِل هل خوال  السوم.العقالء مجيعا ّبذ  احلقيق  الفطري  اللاضح  .

م ميلووك عبوواق ف أ السووماوات واألرم أن يكشوو  ضوورا أراق اّلِل أن يصوويه بووه عبوودا موون أو كووكء يف هووذ 
وا؟ووولاب  ن عبووواق فمووو أن تنوووال عبووودا أحووود أو كوووكء يف هوووذ  السوووماوات واألرم أن ُيوووبك رمحووو  أراق اّللِ 

يك ولو لوذي يرجول فاشوا  وموا فوإذا تقورر هوذا فموا الوذي حشوا  قاعيو  إىل اّلِلف موا الوذي ح.أن   .:القانع
 ن نريقووهفو يصوود  عووأأحود بكاكوو  الضوور عنووهف ولويك أحوود  ووانع الرمحوو  عنوهف ومووا الووذي يقلقووه أو حيفوه 

وانقطع .دلنقطووع ا؟وواوقوود .ن فقوود انتهووى األموور ابلنسووب  إليهإنووه مووَّت اسووتقرت هووذ  احلقيقوو  يف قلووه موويم
َحْسووووِلَ :ُقلْ »:د فهل كووووا  عبوووود  وعليووووه يتلكوووول وحوووو.إ  يف جنوووواب اّلِل سووووبحانه.ااوووول  وانقطووووع األموووول

 « ..َعَلْيِه يَوتَولَكَُّل اْلُمتَولَكُِِللنَ .اّللَُّ 
لوووذي   واليقني ا.قلووو تلووويت   والثقووو  ا. الطمأنينووو  الووويت   ختا.مث إووووا الطمأنينووو  بعووود هوووذا والثقووو  واليقني

َفَسووْلَ  .يِنِ عاِمل  كووانَِتُكْم إِ َعلووى مَ  اي قَوووْلِم اْعَملُوولا:قُوولْ »:يتزعزع.واملضووك يف الطريوو  علووى يقوو  بنهايوو  الطريوو 
 ..« ِقيم  تَوْعَلُملَن َمْن َذْتِيِه َعذاب  ُحْزِيِه َوُيَُِل َعَلْيِه َعذاب  مُ 

وسووول  .  أقل إين موووام يف نريقوووك   أميووول و  أخوووا  و .م وعلوووى حوووالكماي قووولم اعملووولا علوووى نوووريقك
 تعلملن من ذتيه عذاب حزيه يف الدنيا،وُيل عليه عذاب مقيم يف اهلخرة ..

إن اّلِل هول خوال  .لقد قضك األمر بعد عرم احلقيقو  البسويط  الويت تنطو  ّبوا الفطورة ويشوهد ّبوا اللجولق .
وهل صاحه هذ  الدعلة اليت ُيملها الرسل ويتل هوا .ماوات واألرمالقاهر فل  الس.السماوات واألرم
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فمن ذا يف السماوات واألرم ميلوك لرسوله كوي ا أو لدعاتوهف ومون ذا ميلوك أن يودفع عونهم ضورا أو .الدعاة
 فما ذا حشلن وماذا يرجلن عند غْي اّلِلف.ميسك عنهم رمح ف وإذا   يكن

 للضوع بوني رسولحقيقو  ا   يعود هنوا  جموال ؟ودال أو حموال  تلوكأ  لقد وض  األمر ولقد تعني الطري  و 
 كذبنيفم مع املفما حقيق  وليفتهم وما كأو.اّلِل وسائر قلى األرم اليت تق  هلم يف الطري 

 المهادون بالقرآن وقبي هللا  روا  خلقه 42 - 41الدرس الثاني:

وا َيِضولُ ْفِسوِه،َومَ دى فَِلنوَ َفَمِن اْهتَ . ِِ ِإانَّ أَنْوزَْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب لِلنَّاِس اِبحلَْ  » َوموا أَنْوحَل َعلَوْيِهْم .َعَلْيها ْن َضولَّ فَِإ َّ
ُ يَوتَوووَل َّ اأْلَنْوُفووَك ِحوونَي َمْلهِتووا َوالَّوويِت َ ْ .ِبلَِكيوول   َهووا اْلَمووْلَت َويُوْرِسووُل ُيْمِسووُك الَّوويِت َقضووى َعلَ  َمناِمها،فوَ حْل يف َاُوواّللَّ يوْ

أََوَلْل كوانُلا :عاَءف قُولْ وا ِموْن ُقوِن اّللَِّ ُكوفَ أَِم اختََّذُ .ُرونَ ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوتَوَفكَّ . َأَجل  ُمَسم ىاأْلُْخرى ِإىل
ي:  مَيِْلُكلَن َكْي ا  َو  يَوْعِقُللَنف ُقلْ   « .. تُوْرَجُعلنَ لَْيهِ إِ ماواِت َواأْلَْرِم،مُثَّ ُمْلُك السَّ  َلهُ .عا  ّللَِِّ الشَّفاَعُ  مجَِ

احل  الوذي .احل  يف كوريعتهو .  يف منهجوهواحل.يعتوهاحلو  يف نب..« ِإانَّ أَنْوزَْلنا َعَلْيَك اْلِكتاَب لِلنَّواِس اِبحْلَو ِِ »
ا يف تناسو .هذ لكلن كلوهاتقلم عليه السماوات واألرم ويلتقك عليه نظام البشري  يف هذا الكتاب ونظام 

فسوهم ا يشاءون ألنعد ذلك وموهم ب.وأنحل مبل .وا به ويعيشلا معه ويقلملا عليهليهتد« لِلنَّاسِ »احل  نزل 
سويول  يهم و  فكل مولرق نفسوه موا يشواء وموا أنوحل  سويطر علو.من هدى أو ضالل،ومن نعيم أو عوذاب

ا َيِضُل َعَليْ »:عنهم كيول علويهم هول ..إ وا الل « لَِكيول  ِهْم بِ نْوحَل َعلَويْ أَ ها،َوموا َفَمِن اْهَتدى فَِلنَوْفِسِه،َوَمْن َضلَّ فَِإ َّ
ُ يوَ »:ءكموا يشوا  وهم يف قبضته يف صحلهم ونلمهم ويف كل حال  من حا هتم،وهل يتصر  ّبم.اّللِ  تَووَل َّ اّللَّ

ْخوورى ِإىل َأَجوول  أْلُ اَهووا اْلَمووْلَت َويُوْرِسووُل  َقضووى َعَليوْ الَّوويِت  فَوُيْمِسووكُ .اأْلَنْوُفووَك ِحوونَي َمْلهِتووا،َوالَّيِت َ ْ َاُووحْل يف َمناِمها
 « ..ُمَسم ى

 ولكنهووا يف -د  اووحل بعوووإن   -وهوول يتلفاهووا كووذلك يف منامهووا .فوواّلِل يسووتليف اهلجووال لانفووك الوويت الت
ىل إ.رسولها فتصوحلهوا بعود يواليت   ُيون أجل.فاليت حان أجلها ميسوكها فوال تسوتيقج.النلم متلفاة إىل حني
 قائما يف صحلها ونلمها.فاألنفك يف قبضته .أن ُيل أجلها املسمى

 « ..ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوتَوَفكَُّرونَ »
 ا ش اعة إا بإذن هللا 44 - 43الدرس الثالث:

ن فانفسوووهم وإ يهتوودوا وإوم إن.ولسووحل علوويهم بلكيوول.وهل اللكيوول عليهم.إوووم هكووذا يف قبضوو  اّلِل قائمووا
َو» فوااوالص فمواذا يرجولن إذن للفكوا .كوني .وإوم حماسوبلن إذن وليسولا   و .يضللا فعليهوا ُذوا ِموْن أَِم اختَّ

يعّللَِّ :لُوولَنف قُوولْ  يَوْعقِ أََوَلْل كووانُلا   مَيِْلُكوولَن َكووْي ا  َو :ُقوِن اّللَِّ ُكووَفعاَءف قُوولْ  لَووُه ُمْلووُك السَّووماواِت .ا   الشَّووفاَعُ  مجَِ
 « ..َواأْلَْرِم،مُثَّ إِلَْيِه تُوْرَجُعلنَ 

أََولَوْل كوانُلا »للتهكم والسخري  مون زعمهوم أووم يعبودون ااييول املالئكو  ليقربولهم إىل اّلِل زلفوى  وهل سيال 
فهل الووذي ذذن ّبووا ملوون يشوواء .يعقبووه تقريوور جووازم  ن ّلِل الشووفاع  مجيعووا..«   مَيِْلُكوولَن َكووْي ا  َو  يَوْعِقلُوولَنف

ووووماواِت »قون اّلِل كووووركاءف  فهل  ووووا يوووويهلهم للشووووفاع  أن يتخووووذوا موووون .علووووى يوووود موووون كوووواء لَووووُه ُمْلووووُك السَّ
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..فووال مهوورب و  مفوور « مُثَّ إِلَْيووِه تُوْرَجعُوولنَ »..فلوويك هنووا لووك خووارج علووى إراقتووه يف هووذا امللووك ..« َواأْلَْرمِ 
 من الرجلع إليه وحد  يف واي  املطا  ..

 هللاراهية الك ار لاهللار هللا 46 - 45الدرس الرابع:

لموو  التلحيوود كفوورون موون  رق فيووه اّلِل سووبحانه ابمللووك والقهوور يعوورم كيوو  هووم ينويف هووذا امللقوو  الووذي يتفوو
زَّْت قُولُولُب الَّوِذيَن َدُ  امْشَوأَ  َوْحوَوِإذا ذُكِوَر اّللَُّ »:ويهشلن لكلم  الشور ،الذي ينكور  كول موا حولهلم يف اللجولق

 .«تَوْبِشُرونَ ْم َيسْ   يُوْيِمُنلَن اِبهْلِخرَِة،َوِإذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُقونِِه ِإذا هُ 
ذا ذكوورت آهلووتهم حووني كووان املشووركلن يهشوولن ويبشوولن إ - -واهليوو  تصوو  واقعوو  حووال علووى عهوود النوول 

ات َّت البي وووووولكنها تصووووو  حالووووو  نفسوووووي  تتكووووورر يف كووووو.وينقبضووووولن وينفووووورون إذا ذكووووورت كلمووووو  التلحيووووود
 ّللِ وإىل كوووريع  ا  إهلووا، وحوودفمن النوواس موون تشوووم ز قلوولّبم وتنقووبخ نفلسووهم كلموووا قعوولا إىل اّللِ .واألزمووان

ع رضوووي  والشوووورائلووونظم األحَّت إذا ذكووورت املنووواهج األرضوووي  وا.وحووودها قوووانلان،وإىل مووونهج اّلِل وحووود  نظاموووا
 ين يصوولر اّللِ نهم الووذهووي ء هووم بعيوو.األرضووي  هشوولا وبشوولا ورحبوولا ابحلوودية،وفتحلا صوودورهم لاخووذ والرق

ل ،املنحرفووووووووهم املمسوووووووولخل الفطرة.زمووووووووان ومكووووووووان  لذجووووووووا موووووووونهم يف هووووووووذ  اهليوووووووو ،وهم بووووووووذاهتم يف كوووووووول
ى م.وا؟وولاب علووواألقلا الطبيع ،الضوواللن املضووللن،مهما تنلعووحل البي ووات واألزمنوو ،ومهما تنلعووحل األجنوواس

اللَُّهمَّ :قُوولِ »:ذ  احلووالهوويف ملاجهوو  مثوول  - -هووذا املسوو  وا حنوورا  والضووالل هوول مووا لقنووه اّلِل لرسوولله 
 « ..َتِلُفلنَ َ  يف ما كانُلا ِفيِه حَْ نْيَ ِعباقِ ُكُم بَ ْرِم،عاِ َ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة،أَْنحَل هَْ فاِنَر السَّماواِت َواأْلَ 

 انر السووووماواتفوووو اّلِل إنوووه قعوووواء الفطوووورة الوووويت تووورى السووووماء واألرم ويتعووووذر عليهووووا أن عووود هلووووا خالقووووا إ 
ْيوووِه عووواِ َ اْلغَ ».ت واألرم  بفوووانر السوووماواوتعرفوووه بصوووفته الالئقووو.واألرم،فتتجوووه إليوووه اب عووو ا  وا قرار

وووهاَقةِ  ا كووووانُلا ِفيووووِه مووووبوووواِقَ  يف عِ ُم بَووونْيَ أَنْووووحَل َهُْكوووو».علووووى الغائووووه واحلاضووور،والبانن والظوووواهر املطلووووع« َوالشَّ
 وهم   بد راجعلن..فهل وحد  احلكم يلم يرجعلن إليه..« َحَْتِلُفلنَ 

 مااا في اآلخر م اجأ  الك ار بال 48 - 47الدرس الخامس:

نَّ لِلَّوِذيَن َولَوْل أَ  »:لنيوه حتلفووبعد هذا التلقني يعرم حاهلم املفزع  يلم يرجعلن للحكم بينهم فيموا كوانلا ف
يعوووا  َوِمثْولَوووُه َمَعوووُه َ فْوتَوووَدْوا بِوووِه   موووا َ ْ ْم ِموووَن اّللَِّ ْلَم اْلِقياَمِ ،َوبَووودا هَلُووويوَووو اْلَعوووذاِب ْن ُسووولءِ ِمووولََلُمووولا موووا يف اأْلَْرِم مجَِ

 « ..ْستَوْهزُِ نَ نُلا بِِه يَ ْم ما كاَوبَدا هَلُْم َسيِِ اُت ما َكَسُبلا َوحاَ  ّبِِ .َيُكلنُلا َُيَْتِسُبلنَ 
 -العظويم  هم وهول الظلومني بشوركالظوامل -فلل أن هلوي ء الظواملني .إنه اهللل امللفل  يف ينااي التعبْي الرهيوه

« لَوووُه َمَعوووهُ َوِمثوْ ».ازا بوووهسوووالم اعتوووز  وووا ُيرصووولن عليوووه وينوووأون عووون ا ..« يعوووا  موووا يف اأْلَْرِم مجَِ »لووول أن هلوووي ء 
 لقدمل  فدي   ا يرون من سلء العذاب يلم القيام  ....

 « ..َتِسُبلنَ لنُلا ُيَْ َوبَدا هَلُْم ِمَن اّللَِّ ما  َْ َيكُ »:وهلل آخر يتضمنه التعبْي امللفل 
ل فهو.ذهل ريو  .ا هائول مو  يفص  عنه ولكنوه هكوذ.يكلنلا يتلقعلنه و  يفص  عما بدا هلم من اّلِل و 

  .  هديداّلِل الذي يبدو منه هلي ء الضعا  ما   يتلقعلن  هكذا بال تعري  و .اّللِ 
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 حني.لك تزيوود امللقوو  سوولءا..وهووذ  كووذ« ْهزُِ نَ َوبَوودا هَلُووْم َسوويِِ اُت مووا َكَسووُبلا،َوحاَ  ِّبِووْم مووا كووانُلا بِووِه َيْسووتوَ »
قو  يف ذلوك املل  وهم.نوذيريتكش  هلم قب  ما فعللا وحني ُيي  ّبم ما كانلا بوه يسوتهزئلن مون اللعيود وال

 األليم الرعيه ..
 ل وء الك ار إل  هللا عند الشد  وأمايبهم لك رهم 52 - 49الدرس السادس:

ني حوشوم ز قلولّبم ذي ت،والوبعد هوذا املشوهد املعو م لبيوان حواهلم يولم يرجعولن إىل اّلِل الوذي بوه يشوركلن
فهم ينكورون .م العجيوهبعود هوذا يعولق إىل تصولير حواهل.يذكر وحد ،وتستبشر حينموا توذكر آهلوتهم املدعاة

يهم إذا تفضول علو حَّت.يبنيفأما حني يصيبهم الضر فهم   يتلجهلن إ  له وحد  ضارعني من.وحداني  اّللِ 
ْنس»:وأنعم راحلا يتبجحلن وينكرون ا:ْعَم   ِمنَّا،قالَ لَّْلناُ  نِ ِإذا خَ  مُثَّ .اَن ُضر  َقعاانفَِإذا َمكَّ اْ ِ أُوتِيُتُه َعلوى  ِإ َّ

َن   َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يَوْعَلُملنَ .ِعْلم    « ..َبْل ِهَك ِفتوْ
يووو  د،وتعر  الطر ا اللاحوووواهليووو  تصووولر  لذجوووا مكوووررا لإلنسوووان،ما   هتتووود فطرتوووه إىل احل ،وترجوووع إىل رّبووو

 ضل عنه يف السراء والضراء.إليه،فال ت
  جوه عنهوا احلو  الويت هإن الضر يسق  عن الفطرة ركام األهلاء والشهلات،ويعريها مون العلامول املصوطنع

جواء مورت الشودة و  حَّت إذا.فعندئذ تورى اّلِل وتعرفوه وتتجوه إليوه وحود .الكامن فيها ويف ضمْي هذا اللجلق
 لنعموووو  والوووورز ال عوووون اوقوووو.احنرفحل فطرتووووه بتووووأيْي األهلاءالرخاء،نسووووك هووووذا ا نسووووان مووووا قالووووه يف الضووووراء،و 

ا أُوتِيُتُه َعلى ِعْلوم  »:والفضل علول ّبوا موا اتفو  ع  أو حيلو  يعلوم أو صونقاهلوا قارون،وقاهلوا كول رودوع ب..« ِإ َّ
 األرزا . اب،ومقدرغافال عن مصدر النعم ،وواهه العلم والقدرة،ومسبه األسب.له من مال أو سلطان

نَووو   بَوووْل ِهوووكَ » إن كوووان سيشوووكر أو  ليتبني.متحوووانختبوووار وا ..هوووك فتنووو  لال« َولِكنَّ َأْكثَووووَرُهْم   يَوْعَلُمووولنَ . ِفتوْ
 ل.سيكفر وإن كان سيصل  ّبا أم سيفسد وإن كان سيعر  الطري  أم ان  إىل الضال

 هلوم و  عوذر فال حجو .نو يكش  هلم عن السور،وينبهم إىل ااطر،وُيوذرهم الفت -رمح  ابلعباق  -والقرآن 
   الضوال  الويتذ  الكلمومصوارعهم  ثول هو.بعد هذا البيوان.وهل يلموك قلولّبم بعورم مصوارع الغوابرين قبلهم

ا أُوتِيُتُه َعلى ِعْلم  »:يقلهلا قائلهم  « ..ِإ َّ
ُهْم ما كانُلا » الَِّذيَن لََلُمولا ِموْن وَ . اُت ما َكَسوُبلاْم َسيِِ فََأصاّبَُ .نَ ْكِسُبل يَ َقْد قاهَلَا الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم،َفما أَْغ  َعنوْ

 « ..هُي ِء َسُيِصيبُوُهْم َسيِِ اُت ما َكَسُبلا َوما ُهْم ِ ُْعِجزِينَ 
لمهوم  يغون عونهم عو .لولابلهك ذاهتا هذ  الكلم  الضوال  قاهلوا الوذين مون قبلهم،فانتهوحل ّبوم إىل السولء وا

« ْعِجووزِينَ مووا ُهووْم  ُِ وَ »تتبوودل  فسوون  اّلِل  .أصوواب الغابرينوهي ء سيصوويبهم مووا .و  مووا هلووم و  قوولهتم كووي ا
 فاّلِل   يعجز  خلقه الضعا  املهازيل ..
فأموووا موووا أعطووواهم اّلِل مووون نعمووو ،وما وهوووبهم مووون رز ،فإنوووه يتبوووع إراقة اّلِل وفووو  حكمتوووه وتقووودير  يف بسووو   

َ يَوْبُسووُ  الووِرِْزَ  ِلَموْن َيشوواُء َويَوْقووِدُرف أََوَ ْ يَوعْ »:الورز  وقبضووه،ليبتلك عباق ،ولينفووذ مشوي ته كمووا يريوود َلُمولا أَنَّ اّللَّ
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وهك جوواءت للهوودى .فووال اعلوولا آايت اّلِل سووببا يف الكفوور والضووالل..« ِإنَّ يف ذلِووَك هَلايت  لَِقووْلم  يُوْيِمنُوولنَ 
 وا ميان.
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 [61إل   53اآليات :(39]سور  الهمر ):الوحد  السابمة

 صا  للاوبة قبل حلول عااا اآلخر دعو  الم

َ يَوْغِفووُر اِ  اّللَِّ ِمووْن َرمْحَوو قُووْل اي ِعبوواِقَي الَّووِذيَن َأْسووَرُفلا َعلووى أَنْوُفِسووِهْم   تَوْقَنطُوولا}  يعووا  ِإنَّووُه ُهووَل  ِإنَّ اّللَّ لووُذنُلَب مجَِ
( َواتَِّبعُولا 54)ذاُب مُثَّ   تُوْنَصوُروَن تِوَيُكُم اْلَعوْن قَوْبِل أَْن ذَْ مِ  ( َوأَنِيُبلا ِإىل َربُِِكْم َوَأْسِلُملا َلهُ 53اْلَغُفلُر الرَِّحيُم )

( أَْن تَوُقولَل نَوْفوك  55وَن )تَو   َوأَنْووُتْم   َتْشوُعرُ َعوذاُب بَوغْ ُكُم الْ َأْحَسَن ما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِِكْم ِمْن قَوْبِل أَْن َذْتِويَ 
ووواِخرِ  َجْنوووِه اّللَِّ َوِإْن ُكْنوووحُل َلِموووَن ااي َحْسوووَرتى َعلوووى موووا فَورَّنْوووحُل يف  َ َهوووداين ( أَ 56يَن )لسَّ ْو تَوُقووولَل لَوووْل أَنَّ اّللَّ

( بَلووى 58ْحِسووِننَي )لَن ِمووَن اْلمُ  أَنَّ ِ  َكوورَّة  فَووَأكُ أَْو تَوُقوولَل ِحوونَي تَوووَرى اْلَعووذاَب لَوولْ  (57َلُكْنووحُل ِمووَن اْلُمتَِّقوونَي )
َم اْلِقياَموِ  تَووَرى الَّوِذيَن َكوَذبُلا َعلَوى ( َويوَولْ 59 )كواِفرِينَ ْبحَل ِّبا َواْسَتْكَثَْت وَُكْنحَل ِموَن الْ َقْد جاَءْتَك آاييت َفَكذَّ 

ِياّللَِّ ُوُجوولُهُهْم ُمْسووَلقَّة  أَلَووْيَك يف َجَهوونََّم َمثْوولى  لِْلُمتَ  ُ الَّووِذيَن اتوََّقووْلا ِ َفوواَزهِتِْم   ميََ ( َويوُ 60َن )َكووثِِ ووك اّللَّ ُسووُهُم َنجِِ
 { (61الُسلُء َو  ُهْم َُيَْزنُلَن )

ِذيَن لََلُموولا مووا يف ْل أَنَّ لِلَّووَولَوو»:لووهوملووا صوولر اّلِل احلووال املفزعوو  الوويت يكوولن عليهووا الظووامللن يوولم القياموو  يف قل 
يعوووووا  َوِمثْولَوووووُه َمَعوووووُه َ فْوتَوووووَدْوا بِوووووِه ِموووووْن ُسووووولِء اْلَعووووو  موووووا َ ْ َيُكلنُووووولا ،َوبَووووودا هَلُوووووْم ِموووووَن اّللَِّ  ِ َم اْلِقيامَ ذاِب يوَووووولْ اأْلَْرِم مجَِ

لووى ععوواق يفووت  أبوولاب رمحتووه .. «ْسووتَوْهزُِ نَ لا بِووِه يَ مووا َكَسووُبلا َوحوواَ  ِّبِووْم مووا كووانُ  َُيَْتِسووُبلَن،َوبَدا هَلُووْم َسوويِِ اتُ 
إىل  دعلهموي.عصوي لا يف املويطمع يف رمحته ومغفرته أهل املعاصك مهما يكلنولا قود أسورف.مصاريعها ابلتلب 

لا ويتلبلا،ولول م لول   ي لبوا ينتظرهومع الدعلة إىل الرمح  واملغفرة صلرة م.األوب  إليه غْي قانطني و  ايئسني
   ينتهزوا هذ  الفرص  املتاح  قبل إفالهتا وفلات األوان ..

 قبل الندا يوا القيامةااساقامة دعو  إل  الاوبة و 59 - 53الدرس ا ول:

َ يَوْغِفووُر الوو.ِ  اّللَِّ ْن َرمْحَووِمووِقَي الَّووِذيَن َأْسووَرُفلا َعلووى أَنْوُفِسووِهْم   تَوْقَنطُوولا اي ِعبووا:قُوولْ » يعا  ِإنَّ اّللَّ ِإنَّووُه ُهووَل .ُذنُلَب مجَِ
 « ..اْلَغُفلُر الرَِّحيمُ 

 عصووواة املسووورفنيقعلة ال.كائن  موووا كانوووحل وإووووا الووودعلة لاوبووو .إووووا الرمحووو  اللاسوووع  الووويت تسوووع كووول معصوووي 
وهل يعلوم .بواق ّلِل رحيم بعإن ا.قعلهتم إىل األمل والرجاء والثق  بعفل اّللِ .لشارقين املبعدين يف تيه الضاللا

ان يقعوود ن الشوويطأويعلم .ويعلم العلاموول املسوولط  علوويهم موون قاخوول كيوواوم وموون خارجووه.ضووعفهم وعجووزهم
ه اابيووة  يف عملو كول ا؟وود  وأنوه جوواق.والووه علويهم خبيلووه ورجله.وذخذ علوويهم كول نري .هلوم كوول مرصود

ن يوود  احلبوول ا أفلووحل موووأنووه مسووكني سوورعان مووا يسووق  إذ.ويعلووم أن بنوواء هووذا املخلوول  ا نسوواين بنوواء وا 
ان مووا هلات سوورعكوووأن مووا ركووه يف كيانووه موون ولووائ  وموون ميوولل وموون .الووذي يربطووه والعووروة الوويت تشوود 

 تولازن السوليمتفواا ابلوهول ضوعي  عون ا ح ينحر  عن التلازن فيش  به هنا أو هنا  ويلقعه يف املعصي 
.. 

عووون هوووذا املخلووول  كووول هوووذا فيمووود لوووه يف العووولن ويلسوووع لوووه يف الرمحووو  و  ذخوووذ   -سوووبحانه  -يعلوووم اّلِل 
وبعد أن يلوووووج يف . عصووووويته حوووووَّت يهيوووووئ لوووووه مجيوووووع اللسوووووائل ليصووووول  خطوووووأ  ويقووووويم خطوووووا  علوووووى الصوووووراط
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يف هووذ  اللحظوو  .هووى أموور ،و  يعوود يقبوول و  يسووتقبلاملعصي ،ويسوور  يف الذنه،وُيسووه أنووه قوود نوورق وانت
قُووْل اي ِعبوواِقَي الَّووِذيَن َأْسووَرُفلا َعلووى أَنْوُفِسووِهْم   »:حلظوو  اليووأس والقنلط،يسوومع نووداء الرمحوو  النوودي اللطيوو 

يعا  .تَوْقَنطُلا ِمْن َرمْحَِ  اّللَِّ   « ..لرَِّحيمُ ِإنَُّه ُهَل اْلَغُفلُر ا.ِإنَّ اّللََّ يَوْغِفُر الُذنُلَب مجَِ
ينوه وبوني بلويك  -يو  وقد أسور  يف املعصوي ،و  يف الوذنه،وأب  عون احلمى،وكورق عون الطر  -وليك بينه 

وبووو  إىل األ.تلبوو  وحدهاال.لتلب ليك بينووه وبوووني هووذا كلوووه إ  ا.الرمحوو  النديوو  الرخيووو ،ولالهلا السوومح  انييووو 
ىل َربُِِكووْم أَنِيبُوولا إِ وَ  »: ذانج موون يلووج فيووه إىل اسووتالبوواب املفتوول  الووذي لوويك عليووه بوولاب مينع،والووذي   ُيتووا 

ُكْم ِموْن َربُِِكوْم ِموْن قَوْبوِل أَْن ْحَسوَن موا أُنْوزَِل إِلَويْ أَ  َواتَِّبُعلا.َصوُرونَ َوَأْسِلُملا َلُه ِمْن قَوْبِل أَْن َذْتَِيُكُم اْلَعذاُب مُثَّ   تُونْ 
 «.َتْشُعُرونَ َذْتَِيُكُم اْلَعذاُب بَوْغَت   َوأَنْوُتْم   

م قولس و  مراسوبال ن.ءهوذا هول كول كوك.والعلقة إىل أفيواء الطاعو  ولوالل ا ستسوالم ..وا سالم.ا انب 
ملخلووول  ة بوووني اوصووول  مباكووور .و  حووولاجز و  وسوووطاء و  كوووفعاء  إنوووه حسووواب مباكووور بوووني العبووود والرب

 من أراق األوب  من الشارقين فلييب..وااال 
ليوأت وليودخل .وليأت ..ومن أراق ا ستسوالم مون العصواة فليستسولم.لضوالني،فلينهومن أراق ا انبو  مون ا

هيوا قبول .هياو  حسيه  كله وراء الباب   حاجه قونه و :والفكء والظل والندى والرخاء.فالباب مفتل 
نصوْي.هيا فاللقوحل غوْي  نفموا هنوا لوك مو.« .ُرونَ ِمْن قَوْبِل أَْن َذْتَِيُكُم اْلَعوذاُب مُثَّ   تُوْنَصو»هيا .فلات األوان

 هيا..روقد يفصل يف األمر وتغل  األبلاب يف أي  حلظ  من حلظات الليل والنها.مضملن
ُم اْلَعوذاُب ْن قَوْبوِل أَْن َذْتِوَيكُ ِمو».. أيوديكم لقورآن بونياوهل هوذا ..« َواتَِّبُعلا َأْحَسَن ما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِِكمْ »

ّلِل،وعلوووى فوووري  يف حووو  ا ،وعلى الت..هيوووا قبووول أن تتحسوووروا علوووى فووولات الفرصووو« َتْشوووُعُرونَ بَوْغتَووو   َوأَنْووووُتْم   
« رِينَ ْن ُكْنوحُل َلِموَن السَّواخِ َوإِ . اّللَِّ  َجْنوهِ اي َحْسوَرتى َعلوى موا فَورَّنْوحُل يف :أَْن تَوُقلَل نَوْفوك  »:السخري  بلعد اّللِ 

َ لَل لَوووْل أَنَّ ْو تَوُقوووأَ »:دى  هتوووديحل واتقيوووحل..أو تقووولل إن اّلِل كتوووه علوووِك الضوووالل ولووول كتوووه علوووِك اهلووو  اّللَّ
دى موا توزال  ،ووسوائل اهلوك ذي ساحنفالفرص  ها هو...وهك عالل    أصل هلا« َهداين َلُكْنحُل ِمَن اْلُمتَِّقنيَ 

 ِموووووَن فَوووووَأُكلنَ  ِ  َكووووورَّة   ْل أَنَّ لَ :أَْو تَوُقووووولَل ِحووووونَي تَووووووَرى اْلَعوووووذابَ »وابب التلبووووو  هوووووا هووووول ذا مفتووووول   .حاضووووورة
قار  نووووتم أو ء يفوهووووا أ.جلعفووووإذا انتهووووحل هووووذ  احليوووواة فووووال كوووورة و  ر ...وهووووك أمنيوووو    تنال« اْلُمْحِسووووِننيَ 

 قَوْد جاَءتْوكَ .بَلوى »:لوستسوأللن عنهوا موع التبكيوحل وال ذيو.وهك فرص  واحدة إذا انقضوحل   تعلق.العمل
ْبحَل ِّبا َواْسَتْكَثَْت وَُكْنحَل ِمَن اْلك  « اِفرِينَ آاييت َفَكذَّ

 سواد وجوه الك ار ون ا  المؤمنين في اآلخر  61 - 60الدرس الثاني:

ذبني شوووهد املكووومميضوووك يف عووورم .مث ميضوووك السووويا  وقووود وصووول ابلقلووولب واملشووواعر إىل سووواح  اهلخووورة . 
ْيَك يف َجَهونََّم أَلَ .ُهْم ُمْسَلقَّة  ُجلهُ وُ َلى اّللَِّ بُلا عَ َويَوْلَم اْلِقياَمِ  تَوَرى الَِّذيَن َكذَ »:واملتقني،يف ذلك امللق  العظيم

ُ الَِّذيَن اتوََّقْلا  َِ  ك اّللَّ ِيَنف َويُوَنجِِ  «.َزنُلنَ ُهُم الُسلُء َو  ُهْم ُيَْ ْم،  مَيَسُ فاَزهتِِ َمْثلى  لِْلُمَتَكثِِ
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 كوثين يف  املتهل فري.مفري  مسلق اللجل  من اازي،ومن الكمد،ومن لف  ا؟حي.وهذا هل املصْي األخْي
يلبووولا هوووات   عصوووي ،فلمهوووذ  األرم،الوووذين قعووولا إىل اّلِل،وللوووحل الووودعلة قائمووو  حوووَّت بعووود ا سووورا  يف امل

هووول فريووو  .حلزناحالطوووه  وفريووو  انج فوووائز   ميسوووه السووولء و .فهم اليووولم يف خوووزي تسووولق لوووه اللجل .النجووواة
موون ة والفوولز واألون النجووااليوولم اوودفهووم .املتقني،الووذين عاكوولا يف حووذر موون اهلخوورة،ويف نمووع يف رمحوو  اّللِ 

رمحو  النديو  الظليلو  لنوداء إىل الاذا فليلوه هو..ومون كواء بعود «   مَيَُسُهُم الُسلُء َو  ُهوْم َُيَْزنُولنَ »:والسالم 
 عرون هم   يشو ومن كاء فليب  يف إسرافه ويف كرور  حَّت ذخذهم العذاب .وراء الباب املفتل 
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 [75إل   62اآليات :(39]سور  الهمر ):الثامنة الوحد 

 هللا الخالق المالك ومشهد حشر الهمر يوا القيامة 

ُ خووواِلُ  ُكووولِِ َكوووْكء  َوُهوووَل َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  وَِكيووول  )}  وووماواِت َواأْلَْرِم َوالَّوووِذي( لَوووهُ 62اّللَّ َن َكَفوووُروا  َمقالِيوووُد السَّ
َك ( َوَلَقوْد أُوِحوَك إِلَْيو64ْ؟واِهُللَن )َشُْمُرويِنِ أَْعُبُد أَيُوَهوا ا ( ُقْل أَفَوَغْْيَ اّللَِّ 63ُروَن )آِبايِت اّللَِّ أُولِ َك ُهُم اْااسِ 

َ فَاْعبُوْد وَُكوْن ِمونَ ( بَوِل ا65 اْااِسورِيَن )ُكولَننَّ ِمونَ  َولَتَ َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قَوْبلِوَك لَوِ ْن َأْكورَْكحَل لََيْحوَبَطنَّ َعَملُوكَ   ّللَّ
َ َحوو َّ قَووْدرِِ  َواأْلَْرُم مجَِ  (66الشَّوواِكرِيَن ) ت  بَِيِمينِووِه َمووِ  َوالسَّووماواُت َمطْووِلايَّ ْلَم اْلِقيايوَوويعووا  قَوْبَضووُتُه َومووا قَووَدُروا اّللَّ

ووا ُيْشووورُِكلَن )  َّ َموووْن إِ أْلَْرِم يف ا َ  َموووْن يف السَّووماواِت َوَمووونْ ( َونُِفووَ  يف الُصووولِر َفَصووعِ 67ُسووْبحانَُه َوتَعووواىل َعمَّ
ُ مُثَّ نُِفَ  ِفيِه أُْخرى فَِإذا ُهوْم ِقيوام  يَوْنظُوُروَن ) وا َوُوِضوَع اْلِكتواُب َوِجو( َوأَ 68كاَء اّللَّ كَء ْكوَرَقحِل اأْلَْرُم بِنُولِر َرّبِِ

نَوُهْم اِبحلَْ ِِ َوُهوْم    يَوحْل ُكوُل نَوْفوك  موا َعِملَوحْل َوُهوَل أَْعلَوُم ِ وا فِِ ( َووُ 69َن )ْظَلُمول يُ اِبلنَِّبيِِنَي َوالُشَهداِء َوُقِضَك بَويوْ
هوا أََ ْ َذِْتُكوْم اُّبا َوقاَل هَلُوْم َخَزنَوتُ ِتَححْل أَْبل فُ  ِإذا جاُ ها ( َوِسيَ  الَِّذيَن َكَفُروا ِإىل َجَهنََّم زَُمرا  َحَّتَّ 70يَوْفَعُللَن )

ُللَن َعلَوْيُكْم آايِت َربُِِكوْم وَ  حْل َكِلَموُ  اْلَعوذاِب قواُللا بَلوى َولِكوْن َحقَّو ْلِمُكْم هوذاقواَء يوَولِ يُوْنوِذُروَنُكْم ُرُسل  ِمْنُكْم يَوتوْ
َن ( َوِسويَ  الَّوِذي72يَن )اْلُمَتَكوثِِِ  يهوا فَبِوْ َك َمثْووَلىِقيَل اْقُخلُولا أَبْولاَب َجَهونََّم خالِوِديَن فِ  (71َعَلى اْلكاِفرِيَن )

ُووْم ِإىَل اْ؟َنَّووِ  زُ  ووُتْم فَاْقُخُللهووا   هَلُووْم َخَزنَوُتهووا َسووالم  لاُّبووا َوقووالَ حْل أَبْ َموورا  َحووَّتَّ ِإذا جاُ هووا َوفُِتَحوواتوََّقووْلا َرّبَّ َعلَووْيُكْم ِنبوْ
َأْجوُر ُة َنشواُء فَوِنْعَم لَّأُ ِموَن اْ؟َنَّوِ  َحْيوْرَم نَوتَوبَووْوَريَونَوا اأْلَ ( َوقاُللا احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َصوَدقَنا َوْعوَدُ  َوأَ 73خاِلِديَن )
ِووُيَسووبُِِحلَن ِ َ  ( َوتَوووَرى اْلَمالِئَكووَ  َحووافِِنَي ِمووْن َحووْلِل اْلَعووْرشِ 74اْلعوواِمِلنَي ) وونَوُهْم ابِ ْمووِد َرّبِِ حْلَوو ِِ َوِقيووَل ْم َوُقِضووَك بَويوْ

 {  (75احْلَْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنَي )
  مقدمة الوحد 

ل لووووذي خلوووو  كووووموووون جانووووه وحدانيوووو  ااووووال  اهووووذا القطوووواع األخووووْي يف السوووولرة،يعرم حقيقوووو  التلحيوووود 
م عبووواقة آهلوووتهم يف إىل مشووواركته - -فتبدو قعووولة املشوووركني للنووول .املالك املتصووور  يف كووول كوووكء،كوووكء

ملتصووور  يف وهل ا،كءكووومقابووول أن يشووواركل  عبووواقة إهلوووه  تبووودو هوووذ  الووودعلة مسوووتغرب ،واّلِل هووول خوووال  كووول 
َوموا »رمف  وات واألعه غْي ،وله وحود  مقاليود السومافأىن يعبد م.ملكلت السماوات واألرم بال كريك

ِقياَموِ  يعوا  قَوْبَضوُتُه يوَوْلَم الْ اأْلَْرُم مجَِ وَ »لقاهر اوهم يشركلن به وهل وحد  املعبلق القاقر « َقَدُروا اّللََّ َح َّ َقْدرِ ِ 
ت  بَِيِميِنهِ  مو  يعورم مشوهدا حول يولم القيالنى هوذا او ناسب  تصولير هوذ  احلقيقو  علو..« َوالسَّماواُت َمْطِلايَّ

،وينطووو  مووود رّبمفريووودا مووون مشووواهد القيامووو ،ينتهك  لقووو  املالئكووو  حوووافني مووون حووولل العووورش يسوووبحلن  
 قيق  التلحيد.حم  الفصل يف ذ  هك كلهفتكلن ..« َوِقيَل احْلَْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ »:اللجلق كله  مد 
 مالكهللا الخالق ال 63 - 62الدرس ا ول:

ُ خوواِلُ  ُكوولِِ َكووكء » وولَووُه َمقالِ .َوُهَل َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  وَِكيل  ،اّللَّ وا آِبايِت اّللَِّ َوالَّووِذيَن َكَفوورُ .ْرمِ ماواِت َواأْلَ يووُد السَّ
 «..أُولِ َك ُهُم اْااِسُرونَ 

يوزعم أن وما ميلوك عقول أن .فما ميلوك أحود أن يودعك أنوه خلو  كوي ا.إوا احلقيق  اليت ينطو  ّبوا كول كوكء
وكل مووا فيووه ينطوو  ابلقصوود والتوودبْي ولوويك أموور موون أموولر  م وكووا لقووى أو .هووذا اللجوولق وجوود موون غووْي مبوودع
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فهوول .وإىل اّلِل قيوواق السووماوات واألرم..« َوُهووَل َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  وَِكيوول  »:للمصوواقف  موون الصووغْي إىل الكبووْي
دخل إراقة غوْي إراقتوه يف تصوريفها،على موا يصرفها وف  ما يريود وهوك تسوْي وفو  نظاموه الوذي قودر  وموا تتو

 تشهد الفطرة،وينط  اللاقع،ويقر العقل والضمْي.
يوواهتم يف األرم متسووق  الووذي اعوول ح وا  قرا ..خسوور « َوالَّووِذيَن َكَفووُروا آِبايِت اّللَِّ أُول ِووَك ُهووُم اْااِسووُرونَ »

وخسووروا يف .وة اليقنيا عتقوواق وحووالمووع حيوواة الكوولن كلووه وخسووروا راحوو  اهلوودى ومجووال ا ميووان ونمأنينوو  
  «اْااِسُرونَ »فهم اااسرون الذين ينطب  عليهم لفج .اهلخرة أنفسهم وأهليهم

 عباد  هللا وشكره والنهي عن عباد  غيره 66 - 64الدرس الثاني:

يلقن الرسولل اللجولق، وعلى ضلء هذ  احلقيق  اليت تنط  ّبا السماوات واألرم،ويشهد ّبا كل ككء يف 
- -  كأن األموور .ها معووه إهلوواسووتنكار مووا يعرضوولنه عليووه موون مشوواركتهم عبوواقة آهلووتهم يف مقابوول أن يعبوودو

 أمر صفق  يساوم عليها يف السل  
 تصووورن بوووه الفطووورة يف وجوووه هوووذا  سوووتنكار الوووذيا..وهووول « أَفَوَغْْيَ اّللَِّ َشُْموووُرويِنِ أَْعبُوووُد أَيُوَهوووا اْ؟ووواِهُللَنف:قُوولْ » 

 الذي ينبئ عن ا؟هل املطل  املطب  املطملس.العرم السخي  
   - علووويهم لات اّللِ صووول -وهم .يبدأ أول موووا يبووودأ ابألنبيووواء واملرسووولني.ويعقوووه عليوووه بتحوووذير مووون الشووور 

ق ذات اّلِل إىل تفوووور  ولكن التحووووذير هنووووا ينبووووه سوووولاهم موووون أقوووولامهم.يتطوووور  إىل قلوووولّبم نووووائ  الشوووور  أبوووودا
وِحووَك إِلَْيووَك َوَلَقووْد أُ »:املرسووللنلبشوور يف مقووام العبلقيوو ، ا فوويهم األنبيوواء و سووبحانه يف مقووام العباقة،وتلحوود ا

 « .. اْااِسرِينَ ُكلَننَّ ِمنَ ،َولَتَ لَِ ْن َأْكرَْكحَل لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ :َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلكَ 
اّلِل  ني،وعلوى آ ءى واليقهلودتلحيود العبواقة والشوكر علوى ا.وحتم هذا التحذير من الشر  ابألمور ابلتلحيد

 « ..اِكرِينَ ْن ِمَن الشَّ ُبْد وَكُ َبِل اّللََّ فَاعْ »:اليت تغمر عباق ،ويعجزون عن إحصائها،وهم فيها مغملرون
 مثال مصور لملكية هللا لكل شيء 67الدرس الثالث:

َ َحوو َّ قَووْدرِ ِ » م   يعبدونووه وه.ه بعووخ خلقووهكلن بوويشوور  مووا قوودروا اّلِل حوو  قوودر ،وهم...نعم« َومووا قَووَدُروا اّللَّ
ن جانوه عوكش  هلوم يوهم   يستشعرون جالله وقلته.مث .وهم   يدركلن وحدانيته وعظمته.ح  عباقته

صووووووولرة  لكليووووووو  يفاعلى نريقووووووو  التصووووووولير القرآنيووووووو ،اليت تقووووووورب للبشووووووور احلقوووووووائ  .مووووووون عظمووووووو  اّلِل وقلتوووووووه
يعوا  »:جزئي ،يتصلرها إقراكهوم انودوق ت  بَِيِمينِ َوالسَّوماو . ِ ْلِقيامَ قَوْبَضوُتُه يوَوْلَم ا َواأْلَْرُم مجَِ ُسوْبحانَُه .هِ اُت َمطْوِلايَّ

 « ..َوتَعاىل َعمَّا ُيْشرُِكلنَ 
وكل ما يرق يف القرآن ويف احلدية من هوذ  الصولر واملشواهد إ وا هول تقريوه للحقوائ  الويت   ميلوك البشور 

ومنه هووذا التصوولير ؟انووه موون حقيقوو  .رة يتصوولروواإقراكهووا بغووْي أن تلضووع هلووم يف تعبووْي يدركلنووه،ويف صوول 
 .2011القدرة املطلق ،اليت   تتقيد بشكل،و  تتحيز يف حيز،و  تتحدق  دوق

                                                 
السيد رمحه «.) قار الشرو »يم.ويف كتاب:التصلير الفب يف القرآن يراجع بتلسع فصل:التصلير الفب.وفصل:التخييل احلسك والتجس-2011
 هللا (
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 حشر الناس جمرا يوا القيامة 74 - 68الدرس الرابع:

ىل أهوول النووار إ لق ،وسوول مث ذخووذ يف مشووهد موون مشوواهد القياموو  يبوودأ ابلنفخوو  األوىل،وينتهووك ابنتهوواء امل
 لتحميد.تسبي  واوتلجه اللجلق لذاته ابل.وتفرق اّلِل ذي ا؟الل.وأهل ا؟ن  إىل ا؟ن .النار

م علوووى مووو ،وحيأنوهووول مشوووهد رائوووع حافل،يبووودأ متحركوووا،مث يسوووْي وئيووودا،حَّت هتووودأ كووول حرك ،وتسوووكن كووول 
وىل األ ي الصوويح سوواح  العوورم جووالل الصوومحل،ورهب  ااشوولع،بني يوودي اّلِل اللاحوود القهووار  هووا هووك ذ

ن كوواء إ  مو - تنبعة،فيصوع  موون يكولن ابقيووا علوى لهوور األرم مون األحيوواء،ومن يف السوماوات كووذلك
ْن يف  َفَصووووِعَ  َموووو الُصوووولرِ َونُِفووووَ  يف »:و  نعلووووم كووووم ميضووووك موووون اللقووووحل حووووَّت تنبعووووة الصوووويح  الثانيوووو  -اّلِل 

يح  و  توذكر الصو« ..ْم ِقيوام  يَوْنظُوُرونَ ُهوْخرى فَِإذا يِه أُ َ  فِ مُثَّ نُفِ .السَّماواِت َوَمْن يف اأْلَْرِم ِإ َّ َمْن كاَء اّللَُّ 
رسوم هنوا يف ملشوهد ياألن هوذا .و  تصلر ضوج  احلشور وعجويج الزحوام.صيح  احلشر والتجميع.الثالث  هنا

 هدوء،ويتحر  يف سكلن.
ووا»   نوولر غووْي  يف  لر رّبووا الووذيون.سووتعرام..أرم السوواح  الوويت يووتم فيهووا ا « َوَأْكووَرَقحِل اأْلَْرُم بِنُوولِر َرّبِِ

 احلافج ألعمال العباق ....« َوُوِضَع اْلِكتابُ ..»هذا املقام 
يف هووذا  - ل خصووام وجوودالونوولي كوو.. ليقللوولا كلموو  احلوو  الوويت يعلموولن..« َوِجووكَء اِبلنَِّبيِِوونَي َوالُشووَهداءِ »

ووونَوُهمْ بوَ َوُقِضوووَك »:تنسووويقا ؟ووول  موووع ا؟وووالل وااشووولع الوووذي يسووولق امللقووو  العوووام -املشوووهد  َوُهوووْم     اِبحْلَووو ِِ يوْ
ت جو  إىل كلمو  تقوال،و  إىل صول ..فوال حا« نَ ْفَعلُول َوُوفَِِيحْل ُكوُل نَوْفوك  موا َعِملَوحْل َوُهوَل أَْعلَوُم ِ وا يوَ .يُْظَلُملنَ 

ألن .ىشوواهد أخوور مومن مث عموول وتطوولى عمليوو  احلسوواب والسوويال وا؟وولاب الوويت تعوورم يف .واحوود يرتفووع
 ا مقام روع  وجالل.املقام هن

ن ..واسوووتقبلهم خزنتهوووا يسوووجلل «  أَْبلاُّبوووافُِتَحوووحلْ  َحوووَّتَّ ِإذا جاُ هوووا».«َوِسووويَ  الَّوووِذيَن َكَفوووُروا ِإىل َجَهووونََّم زَُمووورا  »
لُوولَن َعلَووِتُكووْم ُرُسووَ ْ ذَْ أَ :َوقوواَل هَلُووْم َخَزنَوُتهووا»:اسووتحقاقهم هلووا ويووذكرووم  سووباب جميوو هم إليهووا ْيُكْم ل  ِمووْنُكْم يَوتوْ

 ف«آايِت َربُِِكْم َويُوْنِذُروَنُكْم لِقاَء يَوْلِمُكْم هذا
  ملقووو  .ليمإذعوووان وتسووو  .فوووامللق  ملقووو« .َولِكوووْن َحقَّوووحْل َكِلَموووُ  اْلَعوووذاِب َعلَوووى اْلكووواِفرِينَ .بَلى :قووواُللا »

 وهم مقرون مستسلملن .راصم  و  جماقل 
 « ينَ ْلُمَتَكثِِِ فَِبْ َك َمثْوَلى ا.ِفيهاِقيَل اْقُخُللا أَْبلاَب َجَهنََّم خاِلِديَن »  
ُوويَن اتوَّ َوِسوويَ  الَّووذِ » فكيوو  ركووه ا؟نوو ف ركووه املتقوونيف.ذلووك ركووه جهوونم ركووه املتكثين  ْم ِإىَل اْ؟َنَّووِ  َقووْلا َرّبَّ

ُتمْ . َعَلْيُكمْ َسووووالم  :هاَوقوووواَل هَلُووووْم َخَزنَوتُ .َحَّتَّ ِإذا جاُ هووووا َوفُِتَحووووحْل أَْبلاُّبا.زَُموووورا   ..فهوووول « ِدينَ فَاْقُخُللهووووا خالِوووو.ِنبوْ
وُتمْ ».وبيان السوبه.والثناء املستحه.ا ستقبال الطيه ن يبني.فموا يكول نوج وتم .كنتم نيبني.وتطهورمت« ِنبوْ
 وهل االلق يف ذلك النعيم ...وما يدخلها إ  الطيبلن.فيها إ  الطيه
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َدُ ،َوأَْوَريَوَنا نا َوْعووووووقَ الَّووووووِذي َصوووووودَ .ّللَِّ احْلَْمووووووُد :َوقاُللا»:هنووووووا هتيوووووونم أصوووووولات أهوووووول ا؟نوووووو  ابلتسووووووبي  والتحميوووووود
كنلن فيهوا حيوة وهم يسو.ن تولّرتسوتح  أ فهوذ  هوك األرم الويت.«اأْلَْرَم،نَوتَوبَولَّأُ ِمَن اْ؟َنَّوِ  َحْيوُة َنشواءُ 
 « ..فَِنْعَم َأْجُر اْلعاِمِلنيَ »كاءوا،ويناللن منها الذي يريدون.

تم وللووه،وما حوو شووهد كلووهوالرهبوو  وا؟الل،ومووا يتسوو  مووع جوول امل مث حووتم املشووهد  ووا يغموور الوونفك ابلروعوو 
ا  حلمود ينطو  ّبووكلم  ا.سلرة التلحيد أنسه ختام واللجلق كله يتجه إىل ربه ابحلمد يف خشلع واستسالم

ِضوَك ّبِِِْم،َوقُ لَن ِ َْموِد رَ ِش،ُيَسوبِِحُ  اْلَعرْ َوتَوَرى اْلَمالِئَكَ  َحافِِنَي ِمْن َحْللِ  »:كل حك وكل ملجلق يف استسالم
،َوِقيلَ  نَوُهْم اِبحلَْ ِِ  « ..احْلَْمُد ّللَِِّ َربِِ اْلعاَلِمنيَ :بَويوْ
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 مكي ة وآياأها خمس وثمانون ( سور  غافر40)

 أهم مو وعات السور  

ل العلوو ْيا قضووي كووذيه وأخووقضووي  الوودعلة والت.قضووي  ا ميووان والكفر.هووذ  السوولرة تعووا  قضووي  احلوو  والبانل
 لقو     القضوي  تلومنوااي هوذيويف .يف األرم والتجث بغْي احلو ،و س اّلِل الوذي ذخوذ العوالني املتجوثين .

ا ينتظوورهم يف  لوودعائهم،وماب  اّللِ املويمنني املهتوودين الطوائعني ونصوور اّلِل إايهم،واسوتغفار املالئكوو  هلم،واسوتج
 اهلخرة من نعيم.
 الطغيووان،وبني ا ميووان و وهك املعركوو  بووني احلوو  والبانوول،وبني.جوول معركوو كأنووه   -موون مث  -وجوول السوولرة كلووه 

ت ذا ا؟ول نسوماهوم خوالل تنسو.املتكوثين املتجوثين يف األرم و س اّلِل الوذي ذخوذهم ابلودمار والتنكيل
يتمثووول يف  برين،كمووواالرمحووو  والرضووولان حوووني اوووكء ذكووور املووويمنني  ذلوووك ا؟ووول يتمثووول يف عووورم مصوووارع الغا

لرها تعورم يف صوو  -وهوذ  وتلوك تتنواير يف سويا  السولرة وتتكورر بشوكل لواهر  -د القيام  عرم مشاه
 لعن  والشدة.ال بطابع العنيف  املرهلب  املخيف  متناسق  مع جل السلرة كله،مش ك  يف نبع هذا ا؟

اِبِل َوق.لوووووذَّْنهِ اغووووواِفِر »:ولعلوووووه  وووووا يتفووووو  موووووع هوووووذ  السوووووم  افتتوووووا  السووووولرة إبيقاعوووووات ذات رنوووووني خووووواص
 ك مطووار  منتظمو  ا؟وورس تبتوو هوفكأ ووا ..« ْلَمِصووْيُ اإِلَْيوِه .  إِلووَه ِإ َّ ُهلَ .ِذي الطَّوْللِ .َكوِديِد اْلِعقووابِ .التوَّْلبِ 

و س .سلمووووو  البوووووأاللقع،مسوووووتقرة املقانع،ومعانيهوووووا كوووووذلك مسووووواندة  يقاعهوووووا امللسووووويقك  كوووووذلك ْنووووود ك
أو  العنو  بلفظهواو اا الشودة وهنا  غْيها مون ألفو.من السلرةمكررة ت قق يف ملاضع متفرق  .و سنا ..اّللِ 

  عناها.
ك فيوه بعنو  وهو ري وتوييروعلى العملم فإن السلرة كلها تبدو وكأوا مقارع ومطار  تقع على القله البشو

هوذا القلوه  اعوات اوكوقود تور  أحيواان فتتحولل إىل ملسوات وإيق.تعرم مشاهد القيامو  ومصوارع الغابرين
يووه لعأو وهووك تعوورم عوورم محلوو  العوورش وموون حللووه يوودعلن رّبووم ليتكوورم علووى عبوواق  املوويمنني،برفوو ،وهك ت

 اهلايت الكلني  واهلايت الكامن  يف النفك البشري .
 ونضرب بعخ األمثال اليت ترسم جل السلرة وللها من هذ  وتلك ..

َلُهْم قَوووووووْلُم نُوووووول   َواأْلَْحووووووزاُب ِموووووونْ »:موووووون مصووووووارع الغووووووابرين َبحْل قَوووووووبوْ ْم ُكووووووُل أُمَّوووووو   ِبَرُسوووووولهلِِ   ْم،َوَ َّحلْ ْعووووووِدهِ بوَ  َكووووووذَّ
ْيُوا يف أََوَ ْ َيِسوووووووو».« .ِعقوووووووواِبف َفَكْيَ  كووووووووانَ .هُتُمْ فََأَخووووووووذْ .لَِيْأُخووووووووُذوُ ،َوجاَقُللا اِبْلباِنووووووووِل لُِيْدِحُضوووووووولا بِووووووووِه احلَْ َّ 

ُهْم قُوووووووولَّة  َوآنُلا ُهوووووووْم أَ كووووووواِهْم،اأْلَْرِم،فَويَوْنظُوووووووُروا َكْيوووووووَ  كووووووواَن عاِقبَوووووووُ  الَّوووووووِذيَن كوووووووانُلا ِموووووووْن قَوْبلِ  ترا  يف َكووووووودَّ ِمووووووونوْ
ُ بِوووُذنُلِّبِْم َوموووا كووواَن هَلُوووْم ِموووَن اّللَِّ  ُوووْم كانَوووحْل َشْتِووويذلِوووَك  َِ .وا     ِمووونْ اأْلَْرِم،فََأَخوووَذُهُم اّللَّ ِهْم ُرُسوووُلُهْم اِبْلبَويِِنووواِت وَّ

ُ،ِإنَُّه َقِلي  َكِديُد الْ   « ..ِعقابِ َفَكَفُروا،فََأَخَذُهُم اّللَّ
وويم  َو  مووا لِلظَّوواِلِمنَي ِموونْ .نيَ نوواِجِر كاِلمِ ى احلَْ َوأَنْووِذْرُهْم يوَووْلَم اهْلزِفَووِ  ِإِذ اْلُقلُوولُب لَوودَ »:وموون مشوواهد القياموو   محَِ

بُلا اِبْلِكتووواِب َوِ وووا أَْرَسوووْلنا بِووو».« .َكوووِفيع  يُطووواعُ  ُل يف أَْعنووواِقِهْم ْغووواليَوْعَلُمووولَن ِإِذ اأْلَ  نا َفَسوووْل َ ِه ُرُسووولَ الَّوووِذيَن َكوووذَّ
 ..« َوالسَّالِسُل ُيْسَحُبلَن يف احْلَِميِم مُثَّ يف النَّاِر ُيْسَجُرونَ 
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َوَمووْن َحْللَووُه  َن اْلَعووْرشَ ِملُوول الَّووِذيَن ُيَْ »:وموون اللمسووات النديوو  مشووهد محلوو  العوورش يف قعووائهم اااكووع املنيووه
مْحَو   َوِعْلما ،فَواْغِفْر لِلَّوِذيَن ا َوِسوْعحَل ُكولَّ َكوْكء  رَ َربَّنو.َمُنلاآلَّوِذيَن بِِه،َوَيْستَوْغِفُروَن لِ ُيَسبُِِحلَن ِ َْمِد َرّبِِِْم َويُوْيِمُنلَن 

 َموْن َصوَلَ  ِموْن آابئِِهومْ وَ ْدن  الَّويِت َوَعوْدهَتُْم َجنَّواِت َعو ِخْلُهومْ َربَّنوا َوأَقْ . بُلا َواتوَّبَوعُولا َسوِبيَلَك َوِقِهوْم َعوذاَب ا؟َِْحيمِ 
هِتِْم ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ  َوذِلَك ُهوَل .ْلَم ِوذ  فَوَقوْد َرمِحْتَوهُ لسَّويِِ اِت يوَ اَوَمْن َتِ  لسَّيِِ اِت،اِقِهُم وَ .َوأَْزواِجِهْم َوُذِرايَّ

 « ..اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ 
،مُثَّ ِموووْن ِموووْن تُوووراب   َلَقُكووومْ خَ ُهوووَل الَّوووِذي »:ومووون اللمسوووات امللحيووو  عووورم آايت اّلِل يف األنفوووك ويف اهلفوووا 

ُلغُوووووو ،مُثَّ لِتَوبوْ ْنُكْم َموووووْن يُوتَووووووَل َّ ِمووووووْن َومِ . لَِتُكلنُووووولا ُكوووووُيلخا  دَُّكْم،مُثَّ لا َأُكووووونُْطَفووووو  ،مُثَّ ِموووووْن َعَلَقووووو  ،مُثَّ ُحْووووورُِجُكْم ِنْفوووووال 
ُلُغلا َأَجوووال  ُمَسوووم ى،َوَلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ  وووا يَوُقووولُل لَوووُه ُكوووْن فَوووِإذا َقضوووى أَْمووورا  فَ .يحلُ يِوووك َوميُِ ي ُيُْ ذِ ُهوووَل الَّووو.قَوْبوووُل،َولِتَوبوْ ِإ َّ

 « ..فَوَيُكلنُ 
ُ الَِّذي َجَعوَل َلُكوُم اللَّْيوَل لَِتْسوُكُنلا ِفيوِه َوالنَّهوارَ » نَّواِس،َولِكنَّ َأْكثَووَر النَّواِس  لَوُذو َفْضول  َعلَوى الِإنَّ اّللََّ .ا  ُمْبِصور  اّللَّ

ُ َرُبُكوووْم خووواِلُ  ُكووولِِ َكوووْكء  ذِلُكُم .  َيْشوووُكُرونَ  ُ الَّووو».« .ْيَفُكووولَنف فَوووَأىنَّ توُ  َّ ُهووولَ   إِلوووَه إِ .اّللَّ ِذي َجَعوووَل َلُكوووُم اّللَّ
ُ َرُب فَوَتبوواَرَ  . َرُبُكمْ ذِلُكُم اّللَُّ .لطَّيِِبوواتِ اَقُكْم ِمووَن َوَرزَ .اأْلَْرَم قَوورارا  َوالسَّووماَء بِنوواء  َوَصوولَّرَُكْم فََأْحَسووَن ُصووَلرَُكمْ  اّللَّ

 «.اْلعاَلِمنيَ 
 وهذ  وتلك تصلر جل السلرة وترسم للها،وتتناس  مع ملضلعها ونابعها.

 واري سيا  السلرة  لضلعاهتا يف أربع  أكلاط متميزة.
«  اْلَعزِيوِز اْلَعلِوويمِ ِب ِمووَن اّللَِّ ْلِكتواتَوْنزِيوُل ا.حم»:يبنيدأ الشنيوط اةول من نينيا ابفتتنياف السنينيورة ابةحنيرل اةقطكنينية

   إِلووَه ِإ َّ .ِذي الطَّووْللِ  ِد اْلِعقووابِ َكووِدي.بِ َوقاِبِل التوَّلْ .غوواِفِر الووذَّْنهِ »:تتللهووا تلووك ا يقاعووات الرصووين  الثابتوو 
إ  الوذين كفوروا   آايت اّللِ يف اواقل  وأنوه .مث تقرر أن اللجلق كله مسلم مستسلم ّللِ ..« إِلَْيِه اْلَمِصْيُ .ُهلَ 

مهموووا  - -ل اّلِل ومن مث فهووم   يسووتحقلن أن ذبووه هلووم رسوول .ّبووذا ا؟وودال فيشووذون عوون سووائر اللجوولق
 قوووود أخووووذهم اّللِ قووووبلهم و  فإ ووووا هووووم صووووائرون إىل مووووا صووووارت إليووووه أحووووزاب املكووووذبني.تقلبوووولا يف ااووووْي واملتاع

ا  تظوووورهم هنووووأخووووذا،بعقاب يسووووتح  العجووووه وا عجوووواب  ومووووع األخووووذ يف الوووودنيا فووووإن عووووذاب اهلخوووورة ين
منولا آغفرون للوذين باقة،ويسوتمحل  العورش ومون حللوه يعلنولن إميواوم برّبم،ويتلجهولن إليوه ابلعذلك بينما ..

فرين يووولم شوووهد الكوووامويف اللقوووحل ذاتوووه يعووورم .مووون أهووول األرم،ويووودعلن هلوووم ابملغفووورة والنعووويم والفوووال  .
 ْقووِتُكْم أَنْوُفَسووُكْم ِإذْ  ِمووْن مَ َثُ  َأْكووَلَمْقووحُل اّللَِّ »:القياموو  وهووم ينوواقون موون أرجوواء اللجوولق املوويمن املسوولم املستسوولم

مياِن فَوَتْكُفُرونَ   « ..تُْدَعْلَن ِإىَل اْ ِ
وهووووم يف ملقوووو  الذلوووو  وا نكسووووار بعوووود ا سووووتكبار،يقرون بووووذنبهم،ويع فلن بوووورّبم،فال يوووونفعهم ا عوووو ا  

يف اهلخورة يعولق ومون هوذا امللقو  بوني يودي اّلِل .وا قرار ،إ ا يذكرون  ا كوان مونهم مون كور  واسوتكبار .
ويوذكرهم لينيبولا إىل رّبوم « ُهَل الَِّذي يُورِيُكْم آايتِوِه َويُونَووِزُِل َلُكوْم ِموَن السَّوماِء رِْزقوا  »..ابلناس إىل اّلِل يف الدنيا 

َ ُرِْلِصووونَي لَوووُه الووودِِيَن َولَوووْل َكووورَِ  اْلكووواِفُرونَ  »:ويلحووودو  اليووولم ويشوووْي إىل الووولحك وا نوووذار بوووذلك .«فَووواْقُعلا اّللَّ
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ُهْم َكوْكء  »:ويستطرق إىل مشهدهم يلم القيامو .العصيه وقود تولارى « يوَوْلَم ُهوْم ابرُِزوَن   َحْفوى َعلَوى اّللَِّ ِمونوْ
ووارِ »:ا؟بووارون واملتكووثون واجملوواقللن ويسووتمر يف عوورم صوولر موون هووذا .«ِلَمووِن اْلُمْلووُك اْليَوووْلَمف ّللَِِّ اْللاِحووِد اْلَقهَّ

ويتلارى فيووه ويضوومحل مووا يعبوودون موون قونووه،كما .جوول جاللووه فيووه ابحلكووم والقضوواء اليوولم الووذي يتفوورق اّللِ 
 يتلارى الطغاة والفجار ..

عليووه  -سووى ن قصوو  مل مقدموو  لعوورم جانووه موو.ويبنينيدأ الشنينيوط الثنينياين بلفتنينية جد مصنينيارع الغنينيابرين قنينيبل م
ديوودة   جلقوو  هووا حوتعرم في.اثوول ملقوو  الطغيووان موون قعوولة احلوو .مووع فرعوولن وهامووان وقارون -الِسووالم 

 من مووون آلوهك حلقووو  لهووولر رجووول موووي .تعووورم يف قصووو  ملسوووى مووون قبووول،و  تعووورم إ  يف هوووذ  السووولرة
حووذر يف أول  تلطوو  و يفيوودفع عون ملسووى مووا  وولا بقتلوه ويصوودع بكلموو  احلو  وا ميووان .فرعولن يكووتم إميانه

  انصوووع  ينوووه قليوووهويعرم يف جدلوووه موووع فرعووولن حجوووج احلووو  وبرا.األمووور،مث يف صوووراح  ووضووول  يف النهايووو 
جيوال قووبلهم ملقو  األوُيوذرهم يولم القيامو ،وميثل هلوم بعووخ مشواهد  يف أسوللب مويير ويووذكرهم مولقفهم و 

 ورسالته .. -عليه الِسالم  -من يلس  
وإذا حولار .ارن يف النووإذا هوم يتحواجل .فوإذا هوم هنوا .ويستطرق السيا  ابلقص  حَّت يصول نرفهوا ابهلخرة

حوني خوالص   و ت.الصثوا،وحلار هلم مجيعا مع خزن  جهنم يطلبولن فيوه ااوبني الضعفاء والذين استك
 ،والتلجوووووه إىل إىل ربوووووه إىل الصوووووث والثقووووو  بلعووووود اّلِل احل - -ويف لووووول هوووووذا املشوووووهد يلجوووووه اّلِل رسووووولله 

 ابلتسبي  واحلمد وا ستغفار.
دفعهم إىل يوبرهوان إ وا  و  هننيةحفأما الشوط الثالث فيبدأ بتقرير أن النيذين جينيادلون يف آايت اّلّل بغنيري 

ا اللجوولق ذ إىل هووذويلجووه القلوولب حين وو.هووذا كووث يف نفلسووهم عوون احلوو ،وهم أصووغر وأضووأل موون هووذا الكث
تتفوت  خلو  اّلِل و  موام عظمو لعول املتكوثين يتصواغرون أ.الكبْي الذي خلقوه اّلِل،وهول أكوث مون النواس مجيعا

لا الصَّوووووواحِلاِت َوَ  لا َوَعِملُوووووويَن آَمنُووووووْعمووووووى َواْلَبِصووووووُْي َوالَّووووووذِ َومووووووا َيْسووووووَتِلي اأْلَ »:بصووووووْيهتم فووووووال يكلنوووووولن عميووووووا
 «.قَِليال  ما تَوَتذَكَُّرونَ .اْلُمِسكء

فأما الوووووووذين يسوووووووتكثون .ويوووووووذكرهم  جوووووووكء السووووووواع ،ويلجههم إىل قعووووووولة اّلِل الوووووووذي يسوووووووتجيه للووووووودعاء
لكلنيوووو  الوووويت ميوووورون عليهووووا ويعرم يف هووووذا امللقوووو  بعووووخ آايت اّلِل ا.فسوووويدخللن جهوووونم أذ ء صوووواغرين

ويوووذكرهم  نفسوووهم وقووود صووولرهم .واألرم قووورارا والسوووماء بناء.يعرم الليووول سوووكنا والنهوووار مبصووورا.غوووافلني
أن يووووووووثأ موووووووون  - -ويلقن الرسوووووووولل .ويلجههم إىل قعوووووووولة اّلِل رلصووووووووني لووووووووه الوووووووودين.فأحسوووووووون صوووووووولرهم

ويلمك قلوولّبم  ن اّلِل اللاحوود هوول .نيعبوواقهتم،ويعلن وووك ربووه لووه عوون آهلتهم،وأموور  لووه اب سووالم لوورب العووامل
موون أموور  - -مث يعوولق فيعجووه رسوولله .وهوول الووذي ُييووك ومييووحل.الووذي أنشووأهم موون تووراب مث موون نطفوو  .

ِإِذ اأْلَْغووالُل يف أَْعنوواِقِهْم َوالسَّالِسووُل »:الووذين اوواقللن يف اّلِل وينووذرهم عووذاب يوولم القياموو  يف مشووهد عنيوو 
وإذ يتخلوى عونهم موا أكوركلا وينكورون هوم أووم كوانلا يعبوودون ..«  مُثَّ يف النَّواِر ُيْسوَجُرونَ ُيْسوَحُبلَن يف احْلَِمويمِ 

ِينَ »:كي ا  وينتهك ّبم األمر إىل جهنم يقال هلم « اْقُخلُولا أَبْولاَب َجَهونََّم خالِوِديَن ِفيهوا فَبِوْ َك َمثْووَلى اْلُمَتَكوثِِ
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سولاء أبقوا  حوَّت .الصوث مورة أخرى،والثقو   ن وعود اّلِل ح وعلى ضلء هذا املشهد يلجه اّلِل رسلله إىل ..
 فسيتم اللعد هنا  ...يشهد بعخ ما يعدهم أو تلفا  قبل أن يرا 

رب واال تظنيار ينيذ ر للصني - -فبكد توجينيه الرالنيول .والشوط اةىلرييف السورة يتصل ابلشوط الثالث
 لنعلووى أن يف الكوو..« ِن اّللَِّ  َّ إبِِذْ إِ يَوو   آبِ ْن َذْيتَ َومووا كوواَن ِلَرُسوولل  أَ ».أن اّلّل قنينيد أرالنينيل رالنينيم قبلنينيه  ثنينيريين

مووووون .مهلملسوووووخرة اهوووووذ  األنعوووووام .آايت قائمووووو ،وبني أيوووووديهم آايت قريبووووو  ولكووووونهم يغفلووووولن عووووون تووووودبرها .
لتقولىف ّبم العظو  وا يف قلول سخرهاف.وهذ  الفلك اليت هملهم أليسحل آي  يرووا  ومصارع الغابرين أ  تثوْي

َفُعُهْم فَولَوْم يَوُك يوَو»ييمنولن سلرة إبيقاع قلي على مصرع من مصارع املكذبني،وهم يورون  س اّلِل فوحتم ال نوْ
وووا رَأَْوا َ َْسنا لوووذي هوووذا ااتوووام ا..« َر ُهنالِوووَك اْلكوواِفُرونَ اِقِ ،َوَخِسووويف ِعب ُسووونَّحَل اّللَِّ الَّووويِت قَووْد َخلَوووحلْ .ِإميوواُوُْم َلمَّ

السوووولرة  مووووع سوووويا    مووووع جوووول السوووولرة وللهووووا ونابعهووووا األصيل.فلنسوووور اهلنيصوووولر وايوووو  املتكثين،ويتفوووو
 ابلتفصيل ..

 [20إل   1اآليات :(40]سور  غافر ):الوحد  ا ول 

 خضوع الكون هلل وعقوبة المكابين 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنِه َوقاِبِل التوَّْلِب َكِديِد اْلِعقواِب ِذي الطَّوْلِل 2( تَوْنزِيُل اْلِكتاِب ِمَن اّللَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليِم )1حم )}  ( غاِفِر الذَّ

 (4( مووا ُاوواِقُل يف آايِت اّللَِّ ِإ َّ الَّووِذيَن َكَفووُروا فَووال يَوْغووُرْرَ  تَوَقلُووبُوُهْم يف الْووِبالِق )3  إِلووَه ِإ َّ ُهووَل إِلَْيووِه اْلَمِصووُْي )
َلُهْم قَوْلُم نُل   َوا َبحْل قَوبوْ أْلَْحزاُب ِمْن بَوْعِدِهْم َوَ َّوحْل ُكوُل أُمَّو   ِبَرُسولهِلِْم لَِيْأُخوُذوُ  َوجواَقُللا اِبْلباِنوِل لُِيْدِحُضولا َكذَّ

ُْم َأْصوحاُب النَّوارِ 5بِِه احلَْ َّ فََأَخْذهُتُْم َفَكْيَ  كاَن ِعقاِب )  ( وََكذِلَك َحقَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا َأوَّ
ِوووْم َويُوْيِمنُووولَن بِوووِه َوَيْسوووتَوْغِفُروَن لِلَّوووذِ 6) يَن آَمنُووولا َربَّنوووا ( الَّوووِذيَن َُيِْملُووولَن اْلَعوووْرَش َوَموووْن َحْللَوووُه ُيَسوووبُِِحلَن ِ َْموووِد َرّبِِ

( َربَّنوا َوأَْقِخْلُهوْم 7ا؟َِْحويِم ) َوِسْعحَل ُكلَّ َكْكء  َرمْحَ   َوِعْلموا  فَواْغِفْر لِلَّوِذيَن  بُولا َواتوَّبَوعُولا َسوِبيَلَك َوِقِهوْم َعوذابَ 
هِتِووْم ِإنَّووَك أَنْووحَل اْلَعزِيووُز  ( َوِقِهووُم 8احلَِْكوويُم )َجنَّوواِت َعووْدن  الَّوويِت َوَعووْدهَتُْم َوَمووْن َصووَلَ  ِمووْن آابئِِهووْم َوأَْزواِجِهووْم َوُذِرايَّ

ِإنَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا يُنواَقْوَن َلَمْقوحُل  (9ذلِوَك ُهوَل اْلَفوْلُز اْلَعِظويُم )السَّيِِ اِت َوَمْن َتِ  السَّيِِ اِت يَوْلَمِ ذ  فَوَقْد َرمِحَْتُه وَ 
مياِن فَوَتْكُفُروَن ) تَونَوا ايْونَوتَونْيِ 10اّللَِّ َأْكَثُ ِمْن َمْقِتُكْم أَنْوُفَسُكْم ِإْذ تُْدَعْلَن ِإىَل اْ ِ ( قاُللا َربَّنا أََمتوََّنا ايْونَوتَونْيِ َوَأْحيَويوْ

ُ َوْحَدُ  َكَفْرمُتْ َوِإْن ُيْشَرْ  بِِه تُوْيِمنُولا 11نا ِبُذنُلبِنا فَوَهْل ِإىل ُخُروج  ِمْن َسِبيل  )فَاْعَ َفْ  ( ذِلُكْم ِ َنَُّه ِإذا ُقِعَك اّللَّ
رِْزقا  َوما يَوَتذَكَُّر ِإ َّ َمْن يُِنيوُه ( ُهَل الَِّذي يُرِيُكْم آايتِِه َويُونَوِزُِل َلُكْم ِمَن السَّماِء 12فَاحْلُْكُم ّللَِِّ اْلَعِلكِِ اْلَكِبِْي )

َ ُرِْلِصوونَي لَووُه الوودِِيَن َولَووْل َكوورَِ  اْلكوواِفُروَن )13) َرِفيووُع الوودََّرجاِت ُذو اْلَعووْرِش يُوْلِقووك الووُروَ  ِمووْن  (14( فَوواْقُعلا اّللَّ
ُهْم َكوْكء  ِلَموِن ( يوَ 15أَْمرِِ  َعلى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِقِ  لِيُوْنِذَر يَوْلَم التَّالِ  ) ْلَم ُهْم ابرُِزوَن   َحْفى َعلَوى اّللَِّ ِمونوْ

وووواِر ) َ َسوووورِيُع 16اْلُمْلووووُك اْليَوووووْلَم ّللَِِّ اْللاِحووووِد اْلَقهَّ ( اْليَوووووْلَم ُعْووووزى ُكووووُل نَوْفووووك  ِ ووووا َكَسووووَبحْل   لُْلووووَم اْليَوووووْلَم ِإنَّ اّللَّ
وويم  َو  َكووِفيع   ( َوأَنْووِذْرُهْم يوَووْلَم اهْلزِفَوو ِ 17احلِْسوواِب ) ِإِذ اْلُقلُوولُب لَووَدى احْلَنوواِجِر كوواِلِمنَي مووا لِلظَّوواِلِمنَي ِمووْن محَِ
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ُ يَوْقِضوك اِبحْلَو ِِ َوالَّوِذيَن يَوْدُعلَن ِموْن ُقونِوِه    (19( يَوْعَلُم خائَِنَ  اأْلَْعونُيِ َوموا خُتِْفوك الُصوُدوُر )18يُطاُع ) َواّللَّ
 { (20 ُهَل السَِّميُع اْلَبِصُْي )يَوْقُضلَن ِبَشْكء  ِإنَّ اّللََّ 

 القرآن هللاالا هللا وبمي ص ات هللا 3 - 1الدرس ا ول:

لطَّوْلِل،  إِلوَه ِإ َّ اِب،َكوِديِد اْلِعقواِب،ِذي اِبِل التوَّلْ ْنِه،َوقغواِفِر الوذَّ .تَوْنزِيُل اْلِكتاِب ِمَن اّللَِّ اْلَعزِيوِز اْلَعِليمِ .حم»
دة يووذكر نهووا سوولرة واحووم.«ميم.احوو»:..هووذ  السوولرة بوودء سووبع سوولر كلهووا تبوودأ ابحلوورفني «ُهَل،إِلَْيووِه اْلَمِصووْيُ 

قطعو  يف حور  املوقد سب  احلدية عون األ.«قا .سني.عني»:فيها بعد هذين احلرفني يالي  حرو  أخر
م فتهحور  هلوم ومعور هذ  األ وهل معجز هلم مع تيسْي.وأوا إكارة إىل صياغ  هذا القرآن منها.أوائل السلر

 ّبا،وهك أحر  لغتهم اليت يتحديلوا ويكتبلوا.
ملكيووو  بلجوووه ا السووولر إحووودى احلقوووائ  الووويت يتكووورر احلووودية عنهوووا يف.وتليهوووا ا كوووارة إىل تنزيووول الكتووواب .

 « ..ْلَعِليمِ تَوْنزِيُل اْلِكتاِب ِمَن اّللَِّ اْلَعزِيِز ا»:خاص،يف معرم بناء العقيدة
وهك جمملعو  .ذا الكتوابإىل التعري  ببعخ صوفات اّلِل الوذي نوزل هووهك جمرق إكارة ينتقل السيا  منها 

ْنِه،َوقاِبِل ،غوواِفِر الووذَّ ْلَعِليمِ اْلَعزِيووِز ا»:موون الصووفات ذات عالقوو  ملضوولعي   حتوولايت السوولرة كلهووا وقضوواايها
 « ..ْيُ اْلَمصِ  التوَّْلِب،َكِديِد اْلِعقاِب،ِذي الطَّْلِل،  إِلَه ِإ َّ ُهَل،إِلَْيهِ 

يووووو  للهي ،ووحداننيوووو  األووحدا.والفضوووول وا نعام.وكووووودة العقاب.وقبلل التلب .وغفووووران الووووذنه.والعلم.زةالع
 واليت سويقحل يف.ع السولرةاملرجع واملصْي ..وكل ملضلعات السلرة تتعل  ّبوذ  املعواين،اليت جواءت يف مطلو
يعوور  نفسووه  -ه سووبحان - إيقاعووات تبتوو  ا؟رس،قليوو  ال كيووه،تلحك اب سووتقرار والثبووات والرسوولن.واّللِ 

 م ونمعهوم كمواْي رجواءهلعباق  بصفاته،ذات األير يف حياهتم ووجولقهم،ويلمك ّبوا مشواعرهم وقلولّبم فيثو
 :ت  الصفاومنها هذ.يثْي خلفهم وخشيتهم،ويشعرهم  وم يف قبضته   مهرب هلم من تصريفه

 هو  يعقووه عليوويووه أحوود،ر   يقوودر علالقوولي القوواقر الووذي يغلووه و  يغله،والووذي يصوور  األموو:«اْلَعزِيووزِ »
 أحد.

 ه ككء.د عن علمو  ين،الذي يصر  اللجلق عن علم وعن خثة،فال حفى عليه ككء..« اْلَعِليمِ »
 غفران.تحقاقهم للمن اس -سبحانه  -الذي يعفل عن ذنلب العباق، ا يعلمه ..« غاِفِر الذَّْنهِ »
 جاب.به بال حابة،ويتقبلهم يف محا ،ويفت  هلم الذي يتلب على العصا..« َوقاِبِل التوَّْلبِ »
 يستغفرون. تلبلن و يالذي يدمر على املستكثين ويعاقه املعاندين،الذين   « َكِديِد اْلِعقابِ »
 الذي يتفضل اب نعام،ويضاع  احلسنات،ويعطك بغْي حساب...« ِذي الطَّْللِ »
 له فيها و  كبيه. فله األللهي  وحد    كريك..«   إِلَه ِإ َّ ُهلَ »
 واملعاق. وإليه األوب .فال مهرب من حسابه و  مفر من لقائه..« إِلَْيِه اْلَمِصْيُ »

كيوووو    ،فيعرفوووولنتتضوووو  يف مشوووواعرهم وتصوووولراهتم وإقراكهم.وهكووووذا تتضوووو  صوووولته بعبوووواق  وصوووول  عبوووواق  به
 يعامللنه يف يقظ  ويف حساسي  ويف إقرا  ملا يغضبه وما يرضيه.
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بلنا و  كوووي ا مضووو العقائووود األسوووطلري  يعيشووولن موووع آهلوووتهم يف حوووْية،  يعرفووولن عنهوووا وقووود كوووان أصوووحاب
 ات،كووووووووووديدةيتبينوووووووووولن موووووووووواذا يسووووووووووخطها وموووووووووواذا يرضيها،ويصوووووووووولرووا متقلبوووووووووو  األهلاء،غامضوووووووووو  ا عاه

   والوذابئ ،و والضوحااي ا نفعا ت،ويعيشلن معها يف قل  قائم يتحسسلن ملاضع رضاها،ابلرقى والتمائم
هووووم نوووواس إبهلخطحل أم رضوووويحل إ  ابلوووولهم والتخمووووني  فجوووواء ا سووووالم واضووووحا انصعا،يصوووول اليوووودرون سوووو

حشوووووولن رمحته،و  احلوووووو ،ويعرفهم بصفاته،ويبصوووووورهم  شووووووي ته ويعلمهووووووم كيوووووو  يتقربوووووولن إليووووووه،وكي  يرجوووووولن
 عذابه،على نري  واض  قاصد مستقيم.

 أخا هللا للك ار الما برين 6 - 4الدرس الثاني:

َلهُ .ْلِبالقِ بُوُهْم يف ا تَوَقلُووفَووال يَوْغووُرْر َ  ايِت اّللَِّ ِإ َّ الَّووِذيَن َكَفووُروامووا ُاوواِقُل يف آ» َبحْل قَوووبوْ ْم قَوووْلُم نُوول   َواأْلَْحووزاُب َكووذَّ
،ْلباِنوووِل لِ ابِ اَقُللا ِموووْن بَوْعوووِدِهْم،َوَ َّحْل ُكوووُل أُمَّووو   ِبَرُسووولهِلِْم لَِيْأُخوووُذوُ ،َوج ،َفَكْيَ  كووواَن هُتُمْ فََأَخوووذْ ُيْدِحُضووولا بِوووِه احلَْ َّ

 «.ارِ ْصحاُب النَّ ْم أَ ِعقاِبف وََكذِلَك َحقَّحْل َكِلَمُ  َربَِِك َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا َأوَُّ 
ن يف مووووون كووووول مووووو بعووووود تقريووووور تلوووووك الصوووووفات العلليووووو ،وتقرير اللحدانيووووو ،يقرر أن هوووووذ  احلقوووووائ  مسووووولم 

  ملباكوور،الذي  تصووال اااحلقائ ،متصوول  ّبووا  اللجلق،وكوول مووا يف اللجوولق،ففطرة اللجوولق كلووه مرتبطوو  ّبووذ 
ل فيهوا مون أحود اواق وما.نيتوهواللجلق كلوه مقتنوع آبايت اّلِل الشواهدة  قيقتوه ووحدا.عاقل فيه و  ااحول

 :إ  الذين كفروا وحدهم،كذوذا عن كل ما يف اللجلق وكل من يف اللجلق
 « ..َفُرواما ُااِقُل يف آايِت اّللَِّ ِإ َّ الَِّذيَن كَ »

 -وهم .فولنظويم ينحر فهم وحدهم من بني هذا اللجلق اهلائل يشذون وهوم وحودهم مون بوني هوذا االو  الع
 صوو  يف يقفوولن وهووم حوني.أضووع  وأقول موون النمول ابلقيوواس إىل هوذ  األرم -ابلقيواس إىل هووذا اللجولق 

ز ا؟بوار ىل قولة العزيوسوتندا إم ااقللن يف آايت اّلِل ويق  اللجلق اهلائل كله يف ص  مع فا خبال  اللجولق
ن أسووباب مووهيووأ هلووم هووم يف هووذا امللقوو  مقطوولع  صْيهم،مقضووك يف أموورهم مهمووا تبلوو  قوولهتم ومهمووا يت..

 « ..َفال يَوْغُرْرَ  تَوَقُلبُوُهْم يف اْلِبالقِ »:املال وا؟ا  والسلطان
 عروف .مملعرك  ااي  وو.فمهما تقلبلا،وهركلا،وملكلا،واستمتعلا،فهم إىل اندحار وهال  وبلار

 ولقود سوبقتهم ملسواكني إن كان مثحل معركو  ميكون أن تقولم بوني قولة اللجولق وخالقوه،وقلة هوي ء الضوعا  ا
ارمووو  الووويت احنووو  العأقووولام وأحوووزاب علوووى كووواكلتهم،تلحك عووواقبتهم بعاقبووو  كووول مووون يقووو  يف وجوووه القووولة الط

َلُهمْ :يتعوورم هلووا موون يعوورم نفسووه لبووأس اّللِ  َبحْل قَوووبوْ مَّوو   ْعووِدِهْم َوَ َّووحْل ُكووُل أُ اُب ِمووْن بوَ اأْلَْحووزَ  قَوووْلُم نُوول   وَ }َكووذَّ
 [5،6:( { ]غافر5 َفَكْيَ  َكاَن ِعَقاِب )َأَخْذهُتُمْ فَ حلَْ َّ اِبَرُسلهِلِْم لَِيْأُخُذوُ  َوَجاَقُللا اِبْلَباِنِل لُِيْدِحُضلا بِِه 

 صووووولر هوووووذ توهوووووذ  اهليووووو  . كووووول زمانومعركووووو  ذات ملاقوووووع متشووووواّب  يف.فهوووووك قصووووو  قدميووووو  مووووون عهووووود نل 
 كل حال.  عاقب  يفالقص .قص  الرسال  والتكذيه والطغيان على مدى القرون واألجيال كما تصلر ال
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ن منطو  الطغيوا جوأون إىلو  يقفلن عند مقارع  احلجو  ابحلجو ،إ ا هوم يل.فيكذبه نغاة قلمه.رسلل اكء
 هنوووا تتووودخل يووود.احلووو  . ؟مووواهْي ابلبانووول ليغلبووولا بوووهالغليج،فيهمووولن أن يبطشووولا ابلرسووولل،وميلهلن علوووى ا

 القدرة البانش ،فتأخذهم أخذا يعجه ويدها،ويستح  التعجيه وا ستعرام :
 « ..َفَكْيَ  كاَن ِعقاِبف»

 بووه األحاقيووة هووا،وتنط ولقوود كووان عقووااب موودمرا قاضوويا عنيفووا كديدا،تشووهد بووه مصووارع القوولم الباقيوو  آتر 
 والرواايت.
ُووْم أَ َعلَووى الَّوذِ   َربِِووكَ وََكووذِلَك َحقَّووحْل َكِلَمو ُ  »:فهك  توودة اهلتر يف اهلخورة.عركوو و  تنتوه امل ْصووحاُب يَن َكَفووُروا َأوَّ

 ل...ومَّت حقحل كلم  اّلِل على أحد فقد وقعحل،وقضك األمر،وبطل كل جدا« النَّارِ 
دعاة إىل بانول،وبني الوحلو  والاني حقيق  املعرك  بوني ا ميوان والكفور،وب.وهكذا يصلر القرآن احلقيق  اللاقع 

جوور ف  بوودأت منووذ عركوو  قدميوموهكووذا نعلوم أوووا .اّلِل اللاحود والطغوواة الووذين يسوتكثون يف األرم بغووْي احل 
 لما،ويشوذ منوهلما مستسوأن ميداوا أوسع من األرم كلها،ألن اللجولق كلوه يقو  ميمنوا بربوه مسو.البشري 

ْي غو -يو  املعركو  ذلك واكوونعلم  .دهم قون سوائر هوذا الكولن الكبوْيالذين كفروا ااقللن يف آايت اّلِل وح
قلبهوا  ،مهما يكون تل  اهلزيلبني ص  احل  الطليل الضخم اهلائل وكرذم  البانل القليل  الض ي -املتكاف   

ارزة   والقوولى البوو  املعركووحقيقوو -يف البالق،ومهمووا يكوون مظهرهووا موون القوولة والسوويطرة واملتوواع  هووذ  احلقيقوو  
 -جوووه خووواص و علوووى  -هوووا يصووولرها القووورآن لتسوووتقر يف القلووولب وليعرف -فيها،وميوووداوا يف الزموووان واملكوووان 

ة لظواهرة،يف فوو  االبانوول  أول وك الوذين ُيملوولن قعولة احلوو  وا ميوان يف كوول زموان ومكووان فوال تتعووالمهم قولة
اب صولرها هلوم كتوك الويت يهوإ ا احلقيقو  .حمدوقة من الزمان،ورقع  حمدوقة من املكوان فهوذ  ليسوحل احلقيقو 

 وهل العزيز العليم..وهل أصد  القائلني.اّلِل،وتنط  ّبا كلم  اّللِ 
 دعاء المالئكة للمؤمنين الصالحين 9 - 7الدرس الثالث:

 -ذا اللجوولق يمنوو  يف هوووهووم موون بووني القوولى امل -ويتصوول بتلووك احلقيقوو  األوىل أن محلوو  العوورش وموون حللووه 
بيونهم  ابطو  ا ميوانهم  كوم ر عند رّبم،ويستغفرون هلم،ويستنجزون وعد اّلِل إاييذكرون امليمنني من البشر 

ْسوووتَوْغِفُروَن لِلَّوووِذيَن ْم،َويُوْيِمنُووولَن بِِه،َويَ ْموووِد َرّبِِِ ُحلَن ِ َ الَّوووِذيَن َُيِْملُووولَن اْلَعوووْرَش َوَموووْن َحْللَوووُه ُيَسوووبِِ  »:وبوووني املووويمنني
َربَّنوووا .ذاَب ا؟َِْحيمِ عُووولا َسوووِبيَلَك،َوِقِهْم َعوووبُووولا َواتوَّبوَ ِذيَن  َرمْحَووو   َوِعْلما ،فَووواْغِفْر لِلَّوووَربَّنوووا َوِسوووْعحَل ُكووولَّ َكوووْكء  .آَمُنلا

هِتِوووووْم ِإنَّوووووَوأَْزواِجِهووووو ابئِِهووووومْ آَوأَْقِخْلُهوووووْم َجنَّووووواِت َعوووووْدن  الَّووووويِت َوَعوووووْدهَتُْم،َوَمْن َصوووووَلَ  ِموووووْن  َك أَنْوووووحَل اْلَعزِيوووووُز ْم َوُذِرايَّ
 « ..يمُ ِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلَعظِ َوذ -َتُه َقْد َرمِحْ فوَ َوَمْن َتِ  السَّيِِ اِت يَوْلَمِ ذ   -َوِقِهُم السَّيِِ اِت .احلَِْكيمُ 

وحنووون   نعووور  موووا هووول العووورشف و   لوووك صووولرة لوووه،و  نعووور  كيووو  ُيملوووه محلتوووه،و  كيووو  يكووولن مووون 
ا؟وودل  را  البشووري أن يلووم ّبووا،و  موونحلله،حللووه و  جوودوى موون ا؟ووري وراء صوولر لوويك موون نبيعوو  ا ق

حلل غيبيات   يطلع اّلِل أحدا من املتجاقلني عليها وكل ما يتصول ابحلقيقو  الويت يقررهوا سويا  السولرة أن 
ِوومْ »عبواقا مقووربني مون اّلِل، وهول مفهوولم  -ويونا القوورآن علوى إميوواوم ..« َويُوْيِمنُولَن بِووهِ ».«ُيَسووبُِِحلَن ِ َْموِد َرّبِِ
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هووي ء العبوواق املقربوولن يتلجهوولن بعوود تسووبي  .ليشووْي إىل الصوول  الوويت تووربطهم ابملوويمنني موون البشوور . -بداهوو  
 اّلِل إىل الدعاء للميمنني من الناس خبْي ما يدعل به ميمن مليمن.

 ْكء  َرمْحَو   حَل ُكلَّ كَ ا َوِسعْ َربَّن»:يقلللن.وهم يبدأون قعاءهم  قب يعلمنا كي  يكلن أقب الدعاء والسيال
يت محوو  اّلِل الووتمدون موون ر إ ووا يسوو -يف نلووه الرمحوو  للنوواس  -..يقوودملن بووني يوودي الوودعاء  وووم « َوِعْلمووا  

بشووكء إ ووا  دي اّللِ وُييللن إىل علووم اّلِل الووذي وسووع كوول كووكء وأوووم   يقوودملن بووني يوو،وسووعحل كوول كووكء
َلَك َوِقِهوووْم َعوووذاَب بَوعُووولا َسوووِبيَواتوَّ  بُووولافَووواْغِفْر لِلَّوووِذيَن  »:هوووك رمحتوووه وعلموووه منهموووا يسوووتمدون وإليهموووا يلجوووأون

 « ..ا؟َِْحيمِ 
ْنِه َوقاِفِر الوووغوووا»:وتلتقوووك هوووذ  ا كوووارة إىل املغفووورة والتلبووو   طلوووع السلرة،وبصوووف  اّلِل هنوووا  « بِوووِل التوَّوووْلبِ ذَّ

 « ..َكِديِد اْلِعقابِ »:..كما تلتقك ا كارة إىل عذاب ا؟حيم،بصف  اّللِ 
 لعبووووواق  از وعووووود اّللِ مووووون الغفوووووران واللقايووووو  مووووون العوووووذاب إىل سووووويال ا؟نووووو  واسوووووتنجمث يرتقووووولن يف الووووودعاء 

هِتِمْ ئِِهووْم َوأَْزواِجِهووْم َوذُ َلَ  ِمووْن آابَمْن َصووَربَّنووا َوأَْقِخْلُهووْم َجنَّوواِت َعووْدن  الَّوويِت َوَعووْدهَتُْم،وَ »:الصوواحلني ِإنَّووَك أَنْووحَل .ِرايَّ
 « ..اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

آخووور  وهك نعووويم.يضوووا  إليوووه صوووحب  مووون صووول  مووون اهلابء واألزواج والوووذرايت.نعووويم وفلزوقخووولل ا؟نووو  
 ابء واألبنوواءلتقووك اهليفعنوود عقوودة ا ميووان .مسووتقل.مث هووك مظهوور موون مظوواهر اللحوودة بووني املوويمنني أمجعني

حَل أَنْووِإنَّووَك »:ن الوودعاءموووالتعقيه علووى هووذ  الفقوورة :واألزواج،ولوول  هووذ  العقوودة لتقطعووحل بيوونهم األسووباب
 العباق .. كم يف أمريشْي إىل القلة كما يشْي إىل احلكم .وّبا يكلن احل« اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

 « ..ْلَفْلُز اْلَعِظيمُ ذِلَك ُهَل اوَ .َتهُ َوَمْن َتِ  السَّيِِ اِت يَوْلَمِ ذ  فَوَقْد َرمِحْ .َوِقِهُم السَّيِِ اتِ »
امللقوووووووووو   لفتوووووووووو  إىل الركيووووووووووزة األوىل يف -بعوووووووووود الوووووووووودعاء إبقخوووووووووواهلم جنووووووووووات عوووووووووودن  -وهووووووووووذ  الوووووووووودعلة 

يمنني  عبواق  املووقوى اّللِ  فإذا.فالسي ات هك اليت تلب  أصحاّبا يف اهلخرة،وتولرقهم مولرق التهلكو .العصيه
طوووولات أوىل خ وكانووووحل كووووذلك.وكانووووحل هووووذ  هووووك الرمحوووو  يف ذلووووك امللق .منهووووا وقوووواهم نتائجهووووا وعلاقبها

 م ل أمر عظيهفمجرق اللقاي  من السي ات ..« يمُ َوذِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلَعظِ ».السعاقة
 صور لخهي وهوان الك ار يوا القيامة 12 - 10الدرس الرابع:

ا يف د الووذين كفوورو ْنوو.يمننيوبينمووا أن محلوو  العوورش وموون حللووه يتجهوولن إىل رّبووم ّبووذا الوودعاء  خوولاوم امل 
قوووود أنبتووووحل و  -ي ء لووووذين كفوووروا هووووْنوووود ا.امللقووو  الووووذي تتطلووووع كووول نفووووك فيووووه إىل املعووووني وقووود عووووز املعني

املقوووحل و ل ذيووول ابوإذا هوووم ينووواقون مووون كووول مكوووان .العالقووات بيووونهم وبوووني كووول أحووود وكووول كوووكء يف اللجووولق
 جاء :ويف ملق  الرجاء و ت حني ر .وإذا هم يف ملق  الذل  بعد ا ستكبار.والتأنيه

َربَّنووا :ميوواِن فَوَتْكُفووُروَن قاُللاْذ تُووْدَعْلَن ِإىَل اْ ِ إِ نْوُفَسووُكْم ِتُكْم أَ ِمووْن َمْقووِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا يُنوواَقْوَن َلَمْقووحُل اّللَِّ َأْكووَثُ »
تَونَووا ايْونَوتَوونْيِ فَاْعَ َْفنووا بِووُذنُ  ف ذِلُكوومْ َهْل ِإىل ُخوولبِنا،فوَ أََمتوَّنَووا ايْونَوتَوونْيِ َوَأْحيَويوْ ُ َوْحووَدُ   ُروج  ِمووْن َسووِبيل   ِ َنَّووُه ِإذا ُقِعووَك اّللَّ

 «..ِبْيِ  اْلكَ ،َوِإْن ُيْشَرْ  بِِه تُوْيِمُنلا،فَاحْلُْكُم ّللَِِّ اْلَعِلكِِ َكَفْرمتُْ 
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ان ىل ا ميووووووإإن مقووووووحل اّلِل لكووووووم يوووووولم كنووووووتم توووووودعلن .وهم ينوووووواقون موووووون كوووووول جانووووووه.أكوووووود الكوووووور :واملقحل
كفرهوووا ر ونكر،بفتكفرون،أكووود مووون مقوووتكم ألنفسوووكم وأنوووتم تطلعووولن اليووولم علوووى موووا قووواقتكم إليوووه مووون كووو

ذلووك امللقووو   تأنيوووه يفومووا أوجوووع هووذا التوووذكْي وهووذا ال.ا عوون قعووولة ا ميان،قبوول فووولات األوان .وإعراضووه
 املرهلب العصيه 

َربَّنووا :اُللاق »:يتجهوولنفيعرفوولن أن املتجووه ّلِل وحوود   -وقوود سووق  عوونهم غشوواء ااووداع والضووالل  -واهلن  
تَوَنا ايْونَوَتنْيِ،فَاْع ََ   « ..ُروج  ِمْن َسِبيل  َهْل ِإىل خُ بِنا،فوَ ْفنا ِبُذنُل أََمتوََّنا ايْونَوَتنْيِ َوَأْحيَويوْ
و  رة فنفخوحل الور مويتنوا أول أحي.وقود كوانلا يكفورون وينكرون..« َربَّنوا»..وهك كلم  الذليل اليائك البائك 

 نوووك لقووواقر علوووىوإ.إليك مث أحييتنوووا األخووورى بعووود ملتنا،فج نوووا.يف املووولات فوووإذا هووول حيووواة،وإذا حنووون أحيووواء
ففَوَهْل ِإىل ُخُروج  ِمْن َسِبي».وقد اع فنا بذنلبنا.ن فيهإخراجنا  ا حن لحك ابللهفو  واليوأس ا التنكْي املّبذ.«ل 

 ابههم بسبه هذا املصْي : -يف لل هذا امللق  البائك  -املرير.هنا 
ُ َوْحَدُ  َكَفْرمُتْ،َوِإْن ُيْشرَ »  «.كِِ اْلَكِبْيِ  اْلَعلِ حْلُْكُم ّللَِّ فَاتُوْيِمُنلا، ْ  بِهِ ذِلُكْم ِ َنَُّه ِإذا ُقِعَك اّللَّ

علوووك حلكم ّلِل الفا.دانيووو إميانكم ابلشوووركاء،وكفركم ابللح.فهوووذا هووول الوووذي يقووولقكم إىل ذلوووك امللقووو  الوووذليل
لقوو  ميف .كووكء والكث فوول  كوول،ا سووتعالء علووى كوول كووكء.و ووا صووفتان تناسووبان ملقوو  احلكم:الكبْي

 الفصل األخْي.
 عاء هللا وطبيمة القرآن ومشهد من مشاهد يوا القيامةد 17 - 13الدرس الخامس:

ني يف هووذا ه املوويمنويف لوول هووذا املشووهد يسووتطرق إىل كووكء موون صووف  اّلِل تناسووه ملقوو  ا سووتعالء ويلجوو
قووووك ر بيووولم التالك لإلنووووذااملقوووام إىل التلجووووه إليوووه ابلدعاء،ملحدين،رلصووووني لوووه الوووودين كموووا يشووووْي إىل الووولح

ِء ِزُِل َلُكوْم ِموَن السَّوماايتِوِه،َويُونوَ آرِيُكْم يُوُهوَل الَّوِذي  »:ق اّلِل ابمللوك والقهور وا سوتعالءوالفصل وا؟زاء،يلم يتفر 
َ ُرِْلِصوووووو.رِْزقا ،َومووووووا يَوتَووووووذَكَُّر ِإ َّ َمووووووْن يُِنيهُ  ِفيُع الوووووودََّرجاِت،ُذو رَ .َلْل َكوووووورَِ  اْلكوووووواِفُرونَ الوووووودِِيَن،وَ  نَي لَووووووهُ فَوووووواْقُعلا اّللَّ

وَن   َحْفوى َعلَوى اّللَِّ يوَوْلَم ُهوْم ابرِزُ .لتَّال ِ َر يوَوْلَم الِيُوْنوذِ  ك الُروَ  ِمْن أَْمرِِ  َعلى َمْن َيشواُء ِموْن ِعبواِق ِ اْلَعْرِش،يُوْلقِ 
ُهْم َكووْكء   ووا.ِموونوْ َ . اْليَوووْلمَ  لُْلوومَ  .ُل نَوْفووك  ِ ووا َكَسووَبحلْ ُكووْلَم ُعْووزى  اْليوَ .رِ ِلَمِن اْلُمْلووُك اْليَوووْلَمف ّللَِِّ اْللاِحووِد اْلَقهَّ ِإنَّ اّللَّ

 « ..َسرِيُع احلِْسابِ 
ة مووون مشوووك ا  الكبوووْي يف اجملووو.جووولقوآايت اّلِل تووورى يف كووول كوووكء يف هوووذا الل ..« ُهوووَل الَّوووِذي يُووورِيُكْم آايتِوووهِ »

يف كوول والزهورة ..و  واللرقوو  ويف الودقائ  الصووغْية مون الووذرة وااليو .وكلاكه،وليول ووووار،ومطر ويور  ورعوود .
هيهووات  وهيهووات - بلووه أن ينشوو ها -ارق ،تتبوودى عظمتهووا حووني ُيوواول ا نسووان أن يقلوودها منهووا آيوو  خ

 التقليد الكامل الدقي ،ألصغر وأبس  ما أبدعته يد اّلِل يف هذا اللجلق.
وووماِء رِْزقوووا  » عووور  النووواس منوووه املطر،أصووول احليووواة يف هوووذ  األرم،وسوووبه الطعوووام ..« َويُونَووووِزُِل َلُكوووْم ِموووَن السَّ

ومنه هوذ  األكوع  انييو  الويت لل هوا موا كانوحل حيواة .غْي املطر كثْي يكشفه الناس يلما بعد يلمو .والشراب
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ولعل موون هووذا الوورز  تلووك الرسووا ت املنزلوو ،اليت قوواقت خطووى البشووري  منووذ .علووى هووذا الكلكووه األرضووك
 ،وانملسه القلمي.نفللتها ونقلحل أقدامها يف الطري  املستقيم،وهدهتا إىل مناهج احلياة امللصلل  ابّللِ 

تووه الوويت ينسوواها ه ويتووذكر آاييتووذكر فضوولو فالووذي ينيووه إىل ربووه يتووذكر نعمووه ..« َومووا يَوتَووذَكَُّر ِإ َّ َمووْن يُِنيووهُ »
 وحود  ني ليودعلا اّللِ  املويمنغالا القللب.وعلى ذكر ا انب  وموا تثوْي  يف القلوه مون توذكر وتودبر يلجوه اّللِ 

 «  ْل َكرَِ  اْلكاِفُرونَ لدِِيَن َولَ  َلُه افَاْقُعلا اّللََّ ُرِْلِصنيَ »:  الكافرينوحلصلا له الدين،غْي عاب ني بكر 
لا مول يف أن يرضوأو  .لا ولن يرضى الكوافرون مون املويمنني أن حلصولا قيونهم ّلِل،وأن يودعل  وحود  قون سو

منووولن يف ملي مخ افلي.عووون هوووذا مهموووا  نفهوووم امليمنووولن أو هووواقنلهم أو تلمسووولا رضووواهم بشوووَّت األسووواليه
ون أم ك الكووووافر و  علوووويهم رضوووو.وجهتهم،يوووودعلن رّبووووم وحد ،وحلصوووولن لووووه عقيدهتم،ويصووووغلن لووووه قلوووولّبم

 سخطلا.وما هم يلما براضني  
ولوووووول كوووووور    وحوووووود مث يووووووذكر موووووون صووووووفات اّلِل يف هووووووذا املقووووووام الووووووذي يلجووووووه املوووووويمنني فيووووووه إىل عبوووووواقة اّللِ 

ْن أَْمورِِ  َعلوى َموْن ِموك الوُروَ  ِش،يُوْلِقوُع الودََّرجاِت ُذو اْلَعرْ َرِفيو»:يذكر من هذ  الصوفات أنوه سوبحانه.الكافرون
 « ..َيشاُء ِمْن ِعباِق ِ 

ل الوذي وه.ملسوتعلكوحد  صواحه الرفعو  واملقوام العوا ،وهل صواحه العورش املسويطر ا -سبحانه  -فهل 
تعبوْي ولكن ال.رسوال حك ابللول وهوذا كنايو  عون ا.يلقك أمر  انيك لاروا  والقللب على من حتار  مون عباق 

لوول عنووه يتنووزل موون أ تنيووا عنووه يف هووذ  الصوويغ  يبووني أو  حقيقوو  هووذا اللحك،وأنووه رو  وحيوواة للبشووري ،ويبني
 « ..ْلَكِبْيِ اْلَعِلكِِ ا»وكلها لالل متناسق  مع صف  اّلِل .على املختارين من العباق .

« َر يوَوْلَم الوتَّال ِ لِيُوْنوذِ »:نوذار،فهوك ا قك عليوه الورو  مون أمر فأما اللليف  البارزة ملن حتار  اّلِل من عباق  فيل
النوواس  ويتالقى.لوودنياااحليوواة  ويتالقى النوواس وأعموواهلم الوويت قوودملا يف...ويف هووذا اليوولم يتالقووى البشوور مجيعووا

 رّبوووا يف سوووواع   كلهوووا بواملالئكووو  وا؟ووون ومجيوووع ااالئووو  الووويت تشوووهد ذلووووك اليووولم املشوووهلق وتلتقوووك ااالئووو
 احلساب فهل يلم التالقك بكل معاين التالقك.

فوى َعلَوى اّللَِّ رُِزوَن   حَْ ُهوْم اب يوَوْلمَ  »:مث هل اليلم الذي يثزون فيوه بوال سواتر و  وا  و  تزييو  و  خوداع
ُهْم َكووْكء   قوود  ْي هووذا اليوولمنهم يف غووولك...واّلِل   حفووى عليووه موونهم كووكء يف كوول وقووحل ويف كوول حووال« ِموونوْ

علملن أووووم شووولفلن،ويأووووم مسوووتلرون،وأن أعمووواهلم وحركووواهتم خافيووو ،أما اليووولم فيحسووولن أووووم مك ُيسوووبلن
 مفضلحلن ويقفلن عارين من كل ساتر حَّت ستار األوهام  

ويتفرق مالوك .لهوم خضوعاكويلم ذ يتضاءل املتكثون،وينزوي املتجثون،ويق  اللجلق كلوه خاكوعا،والعباق  
كشوووو  هووووذا ليووولم فينفأمووووا يف هووووذا ا.وهل سووووبحانه متفووورق بووووه يف كووول آن.امللوووك اللاحوووود القهوووار ابلسوووولطان

كن كوول موو  وتسوووتصوومحل كوول أن.ويعلم هووذا كوول منكوور ويستشووعر  كوول متكث.للعيان،بعوود انكشووافه للجنووان
  و  حركووووو .وينطل  صووووولت جليووووول رهيوووووه يسوووووأل وايوووووه فموووووا يف اللجووووولق كلوووووه يلم وووووذ مووووون سوووووائل غوووووْي 

 « ..ّللَِِّ اْللاِحِد اْلَقهَّارِ ».. «ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَوْلَمف»:جميه
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 « ..سابِ رِيُع احلِْ سَ ّللََّ ِإنَّ ا.  لُْلَم اْليَوْلمَ .اْليَوْلَم ُعْزى ُكُل نَوْفك  ِ ا َكَسَبحلْ »
 .  إبطاءو بال إمهال .اليلم يلم القضاء الفصل.اليلم يلم العدل.اليلم يلم ا؟زاء احل  

لى ألمر،وتطووووهبوووو  وخشلع،وتسوووومع ااالئوووو  وختشع،ويقضووووى اوحوووويم ا؟ووووالل والصوووومحل،ويغمر امللقوووو  ر 
 صحائ  احلساب.

لُوبُوُهْم يف َ  تَوقَ رْ فَوال يَوْغورُ »:-يف مطلوع السولرة  -ويتس  هذا الظل مع قلله عن الوذين اواقللن يف آايت اّلِل 
 املتاع.ثراء و لتكث والفهذ  واي  التقله يف األرم،وا ستعالء بغْي احل ،والتجث وا..« اْلِبالقِ 

 ا ناار بيوا القيامة وشمول علم هللا 18الدرس السادس:

 شوواهد القياموو  يتفوورقإىل إنووذار القوولم بووذلك اليوولم،يف مشووهد موون م - -ويسووتطرق السوويا  يلجووه الرسوولل 
ُهْم يوَوْلَم َوأَنْوِذرْ  »:بهوا ااطوافيه اّلِل ابحلكم والقضاء بعود موا عرضوه علويهم يف صولرة حكايو    يلجوه هلوم في

ووهْلزِفَووِ  ِإِذ اْلُقلُوولُب لَووَدى احْلَنوواِجِر كاِلِمنَي،مووا لِلظَّوواِلِمنيَ ا نَووَ  اأْلَْعوونُيِ َومووا يَوْعَلُم خائِ .ِفيع  يُطوواعُ َكوويم  َو   ِمووْن محَِ
ُ يَوْقِضوك اِبحْلَو ِِ َوالَّوِذيَن يَوْدُعلَن ِمو.خُتِْفك الُصُدورُ  « ُهوَل السَّوِميُع اْلَبِصوْيُ  لَن ِبَشوْكء  ِإنَّ اّللََّ ِه   يَوْقُضوْن ُقونِوَواّللَّ

.. 
روبووو  فاس مووون مث مكواألن.فووو واللفج يصووولرها كأووووا مق بووو  زاح.وهوووك القيامووو .القريبووو  والعاجلووو  ..واهلزفووو  .

 اوفهم،والكظممهوم وملخوو هثو ،وكأ ا القلولب املكروبو  تضوغ  علوى احلنوواجر وهوم كوالملن ألنفاسوهم وهل 
هوذا امللقو   تطواع يف ون محيما يعط  عليهم و  كفيعا ذا كلمو يكرّبم،ويثقل على صدورهم وهم   اد

سوور ني ااائن ،و فتوو  العووحَّت ل،العصوويه املكووروب  وهووم ابرزون يف هووذا اليوولم   حفووى علووى اّلِل موونهم كووكء
 « :يَوْعَلُم خائَِنَ  اأْلَْعنُيِ َوما خُتِْفك الُصُدورُ »:الصدر املستلر

كنه يوووه الصووودور،ولتلر ختفوالسووور املسووو.ولكنوووه   ختفوووى علوووى اّللِ .نتهاوالعوووني ااائنووو  عتهووود يف إخفووواء خيا
 مكشل  لعلم اّلِل.

حكوووووم و   هلوووووا و  وآهلتهم املووووودعاة   كوووووأن.واّلِل وحووووود  هووووول الوووووذي يقضوووووك يف هوووووذا اليووووولم قضووووواء  احلووووو 
ُ يَوْقِضك اِبحلَْ ِِ َوالَِّذيَن يَْدُعلَن ِمْن ُقونِِه  »:قضاء  .. «ء  لَن ِبَشكْ  يَوْقضُ َواّللَّ

 :سى كي ا فال يظلم أحدا و  ين.واّلِل يقضك ابحل  عن علم وعن خثة،وعن  ع وعن ر ي 
 « ..ِإنَّ اّللََّ ُهَل السَِّميُع اْلَبِصْيُ »
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 [55إل   21اآليات :(40]سور  غافر ):الوحد  الثانية

 قصة موس  وآل فرعون ومنطق الحق أماا الطغيان   

ُهْم قُوولَّ أََو َْ }  ة  َوآترا  يف  َيِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُُروا َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  الَِّذيَن كانُلا ِمْن قَوْبِلِهْم كانُلا ُهْم َأَكدَّ ِمونوْ
ُ بِووووُذنُلِّبِْم َومووووا كوووواَن هَلُووووْم ِمووووَن اّللَِّ ِمووووْن وا   ) ُووووْم كانَووووحلْ 21اأْلَْرِم فََأَخووووَذُهُم اّللَّ  َشْتِوووويِهْم ُرُسووووُلُهْم ( ذلِووووَك  َِوَّ

ُ ِإنَّووُه قَووِلي  َكووِديُد اْلِعقوواِب ) ( َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا ُملسووى آِبايتِنووا َوُسووْلطان  ُمبِووني  22اِبْلبَويِِنوواِت َفَكَفووُروا فََأَخووَذُهُم اّللَّ
ووا جوواَءُهْم ابِ 24( ِإىل ِفْرَعووْلَن َوهاموواَن َوقوواُروَن َفقوواُللا سوواِحر  َكووذَّاب  )23) حْلَوو ِِ ِمووْن ِعْنووِدان قوواُللا اقْوتُولُوولا ( فَوَلمَّ

َوقواَل ِفْرَعوْلُن َذُروين أَقْوتُوْل  (25أَبْناَء الَِّذيَن آَمنُولا َمَعوُه َواْسوَتْحُيلا ِنسواَءُهْم َوموا َكْيوُد اْلكواِفرِيَن ِإ َّ يف َضوالل  )
( َوقووواَل ُملسوووى ِإيِنِ 26يُْظِهوووَر يف اأْلَْرِم اْلَفسووواَق ) ُملسوووى َوْليَووودُْع َربَّوووُه ِإيِنِ َأخووواُ  أَْن يُوبَووودَِِل ِقيوووَنُكْم أَْو أَنْ 

( َوقوواَل َرُجوول  ُمووْيِمن  ِمووْن آِل ِفْرَعووْلَن َيْكووُتُم 27عُووْذُت بِووَريبِِ َوَربُِِكووْم ِمووْن ُكوولِِ ُمَتَكووثِِ    يوُووْيِمُن بِيَوووْلِم احلِْسوواِب )
َ اّللَُّ   َوَقْد جاءَُكْم اِبْلبَويِِنواِت ِموْن َربُِِكوْم َوِإْن يَوُك كواِذاب  فَوَعَلْيوِه َكِذبُوُه َوِإْن يَوُك ِإميانَُه أَتَوْقتُوُللَن َرُجال  أَْن يَوُقلَل َريبِِ

َ   يَوْهووِدي َمووْن ُهووَل ُمْسووِر   َكووذَّاب  ) ( اي قَوووْلِم َلُكووُم اْلُمْلووُك 28صوواِققا  ُيِصووْبُكْم بَوْعووُخ الَّووِذي يَعِوودُُكْم ِإنَّ اّللَّ
أْلَْرِم َفَمْن يَوْنُصُران ِمْن َ ِْس اّللَِّ ِإْن جاَءان قاَل ِفْرَعْلُن ما أُرِيُكوْم ِإ َّ موا أَرى َوموا أَْهوِديُكْم اْليَوْلَم لاِهرِيَن يف ا
ِمثْووَل َقْأِب  (30( َوقوواَل الَّووِذي آَمووَن اي قَوووْلِم ِإيِنِ َأخوواُ  َعلَووْيُكْم ِمثْووَل يوَووْلِم اأْلَْحووزاِب )29ِإ َّ َسووِبيَل الرَّكوواِق )

ُ يُرِيووُد لُْلموا  لِْلِعبوواِق )قَووْلمِ  ( َواي قَووْلِم ِإيِنِ َأخوواُ  َعلَوْيُكْم يوَووْلَم 31 نُول   َوعوواق  َومَثُولَق َوالَّووِذيَن ِموْن بَوْعووِدِهْم َوَموا اّللَّ
ُ َفمووا لَووهُ 32التَّنواِق ) ( َوَلَقووْد 33ِمووْن هوواق  ) ( يوَووْلَم تُوَللُوولَن ُمووْدِبرِيَن مووا َلُكووْم ِمووَن اّللَِّ ِمووْن عاِصووم  َوَمووْن ُيْضووِلِل اّللَّ

ُ ِمووْن جواءَُكْم يُلُسوُ  ِموْن قَوْبوُل اِبْلبَويِِنواِت َفمووا زِلْوُتْم يف َكوكِ  ِ َّوا جواءَُكْم بِوِه َحووَّتَّ ِإذا َهلَوَك قُوْلوُتْم لَوْن يَوبوْ  َعوَة اّللَّ
ُ َموووْن ُهوووَل ُمْسوووِر   ُموووْر ب  ) اِقُللَن يف آايِت اّللَِّ بِغَوووْْيِ ُسوووْلطان  ( الَّوووِذيَن ُاووو34بَوْعوووِدِ  َرُسووول   َكوووذِلَك ُيِضوووُل اّللَّ

ُ َعلوووى ُكووولِِ قَوْلوووِه ُمَتَكوووثِِ  َجبَّووو َوقووواَل  (35ار  )أَ ُهوووْم َكوووُثَ َمْقتوووا  ِعْنوووَد اّللَِّ َوِعْنوووَد الَّوووِذيَن آَمنُووولا َكوووذِلَك َيْطبَوووُع اّللَّ
( َأْسوباَب السَّوماواِت فَوَأنَِّلَع ِإىل إِلوِه ُملسووى َوِإيِنِ 36) ِفْرَعوْلُن اي هامواُن ابْوِن ِ  َصوْرحا  َلَعلِِوك أَبْولُووُ  اأْلَْسوبابَ 

( َوقواَل 37بواب  )أَلَلُُنُه كاِذاب  وََكوذِلَك زُيِِوَن لِِفْرَعوْلَن ُسولُء َعَملِوِه َوُصودَّ َعوِن السَّوِبيِل َوموا َكْيوُد ِفْرَعوْلَن ِإ َّ يف تَ 
ووا هووِذِ  احْلَيوواُة الووُدنْيا َمتوواع  َوِإنَّ اهْلِخوورََة ِهووَك 38ِبيَل الرَّكوواِق )الَّووِذي آَمووَن اي قَوووْلِم اتَِّبعُوولِن أَْهوودُِكْم َسوو ( اي قَوووْلِم ِإ َّ

( َموووْن َعِموووَل َسووويَِِ    فَوووال ُاْوووزى ِإ َّ ِمثْوَلهوووا َوَموووْن َعِموووَل صووواحِلا  ِموووْن ذََكووور  أَْو أُنْثوووى َوُهوووَل ُموووْيِمن  39قاُر اْلَقوووراِر )
َواي قَوووْلِم مووا ِ  أَْقعُوولُكْم ِإىَل النَّجوواِة َوتَووْدُعلَنِب ِإىَل  (40نَّووَ  يُوْرَزقُوولَن ِفيهووا بِغَووْْيِ ِحسوواب  )فَُأول ِووَك يَووْدُخُللَن ا؟َْ 

(   42 )( تَووْدُعلَنِب أِلَْكُفووَر اِبّللَِّ َوأُْكوورَِ  بِووِه مووا لَووْيَك ِ  بِووِه ِعْلووم  َوأاََن أَْقعُوولُكْم ِإىَل اْلَعزِيووِز اْلَغفَّووارِ 41النَّوواِر )
ا َتْدُعلَنِب إِلَْيِه لَْيَك َلُه َقْعَلة  يف الوُدنْيا َو  يف اهْلِخورَِة َوأَنَّ َموَرقَّان ِإىَل اّللَِّ وَ  أَنَّ اْلُمْسورِِفنَي ُهوْم َأْصوحاُب َجَرَم أَ َّ

ُ َسويِِ اِت 44 َبِصوْي  اِبْلِعبواِق )( َفَسَتْذُكُروَن ما أَقُولُل َلُكوْم َوأُفَوولُِِم أَْمورِي ِإىَل اّللَِّ ِإنَّ اّللََّ 43النَّاِر ) ( فَوَلقواُ  اّللَّ
النَّوواُر يُوْعَرُضوولَن َعَلْيهووا غُووُدو ا َوَعِشووي ا َويوَووْلَم تَوُقوولُم السَّوواَعُ   (45مووا َمَكووُروا َوحوواَ  آِبِل ِفْرَعووْلَن ُسوولُء اْلَعووذاِب )

لَن يف النَّووواِر فَويَوُقووولُل الُضوووَعفاُء لِلَّوووِذيَن اْسوووَتْكَثُوا ِإانَّ ُكنَّوووا ( َوِإْذ يَوَتحووواجُ 46أَْقِخلُوولا آَل ِفْرَعوووْلَن َأَكووودَّ اْلَعوووذاِب )
َ قَوْد َحَكوَم 47َلُكْم تَوَبعوا  فَوَهوْل أَنْووُتْم ُمْغنُولَن َعنَّوا َنِصويبا  ِموَن النَّواِر ) ( قواَل الَّوِذيَن اْسوَتْكَثُوا ِإانَّ ُكول  ِفيهوا ِإنَّ اّللَّ
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( قوواُللا 49َل الَّوِذيَن يف النَّواِر ِاََزنَووِ  َجَهونََّم اْقعُولا َربَُّكووْم ُحَفِِوْ  َعنَّوا يَوْلمووا  ِموَن اْلَعوذاِب )( َوقووا48بَونْيَ اْلِعبواِق )
ْنُصوُر ِإانَّ لَنوَ  (50أََو َْ َتُك َشْتِيُكْم ُرُسُلُكْم اِبْلبَويِِناِت قاُللا بَلى قاُللا فَاْقُعلا َوما ُقعواُء اْلكواِفرِيَن ِإ َّ يف َضوالل  )

َفوُع الظَّواِلِمنَي َمْعوِذَرهُتُْم َوهَلُوُم اللَّْعنَوُ  51ُرُسَلنا َوالَِّذيَن آَمُنلا يف احْلَيواِة الوُدنْيا َويوَوْلَم يَوُقولُم اأْلَْكوهاُق ) ( يوَوْلَم   يَونوْ
اِر ) ( ُهوودى  َوذِْكوورى أِلُوِ  53اْلِكتوواَب )( َوَلَقوْد آتَوْينووا ُملَسووى اهْلُودى َوأَْوَريْنووا بَووِب ِإْسورائِيَل 52َوهَلُوْم ُسوولُء الوودَّ

ْبكاِر )54اأْلَْلباِب )  { (55( فَاْصِثْ ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ َح   َواْستَوْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِِْ  ِ َْمِد َربَِِك اِبْلَعِشكِِ َواْ ِ
 مقدمة الوحد  

احللقو  مون  أن هوذ  لوه نالحوج وقبل ا ستعرام التفصيلك.سب  أن أمجلنا ملضلع هذا الشلط من السلرة
ا حيواان بعباراهتوووأ -يهوا القصو  عوكء هنوا متمشووي   لضولعها موع ملضوولع السلرة،ومتمشوي  بطريقو  التعبووْي ف

يمن مووون آل لرجووول املووووعلوووى لسوووان ا.موووع نريقووو  التعبوووْي يف السووولرة كوووذلك،وتكرر بعوووخ عباراهتوووا . -ذاهتووا 
 م يتقلبوولن يفرون  وووفهل يووذكر فرعوولن وهامووان وقووا.ةفرعوولن توورق معووان وتعبووْيات ورقت موون قبوول يف السوولر 

طوالع السولرة  ماهد  يف البالق،وُيذرهم يلما مثل يلم األحزاب،كما ُيذرهم يولم القيامو  الوذي عرضوحل مشو
 كذلك.

 الشووولط اء ذلوووك يفجوووويتحووودّ عووون الوووذين اووواقللن يف آايت اّلِل ومقوووحل اّلِل هلوووم ومقوووحل املووويمنني كموووا 
 كمووا عوورم مشووهدشووهدهم يف النووار أذ ء ضووارعني يوودعلن فووال يسووتجاب هلم،مث يعوورم السوويا  م.األول

 أمثاهلم من قبل يف السلرة.
  و ا ينسو.لاحوداحلو  ال وهكذا وهكذا  ا يلحك  ن منط  ا ميان ومنط  امليمنني واحد،ألنه يستمد مون

 لقرآن.ر اوهك الظاهرة امللحلل  يف كل سل .ملحدة املالم « كخصي »جل السلرة،واعل هلا 
 ل ت النأر إل  مصارع الطغا  السابقين 21الدرس ا ول:

ُهْم قُووولَّة  َوآترا  ْبِلِهْم،كووانُلا ُهووْم َأَكووانُلا ِمووْن قوَ ِذيَن كووأََوَ ْ َيِسووْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُووُروا َكْيووَ  كوواَن عاِقبَووُ  الَّوو » دَّ ِموونوْ
ُ بِووووووُذنُلِّبِمْ  ُووووووْم كانَووووووحْل شَْ ذلِووووووكَ .ْن وا   ّللَِّ ِموووووواما كوووووواَن هَلُووووووْم ِمووووووَن وَ .يف اأْلَْرِم،فََأَخووووووَذُهُم اّللَّ تِوووووويِهْم ُرُسووووووُلُهْم   َِوَّ

ُ،ِإنَُّه َقِلي  َكِديُد   « ..ْلِعقابِ ااِبْلبَويِِناِت،َفَكَفُروا،فََأَخَذُهُم اّللَّ
اّلِل مووون ت قلني يف آايوملضووولع السووولرة قبلهوووا يوووذكر اجملوووا -عليوووه الِسوووالم  -هوووذا املعوووث بوووني قصووو  ملسوووى 

لوووذين وقفووولا لغابرين،ااالعووورب بعوووثة التووواري  قوووبلهم ويووولجههم إىل السوووْي يف األرم،ور يووو  مصوووارع  مشوووركك
 ملقفهم.

مووووام  س ألا ضووووعافا كووووان  -مووووع هووووذ  القوووولة والعمووووارة  -ولكوووونهم .وكووووانلا أكوووود موووونهم قوووولة وآترا يف األرم
لعزيووز قوولة اّلِل ا ان ومعهوواعلوويهم قوولى ا ميوووكانووحل ذنوولّبم تعووزهلم عوون مصوودر القوولة احلقيقي ،وتسووتعدي .اّللِ 

ُ بِووووُذنُلِّبِمْ »:القهووووار حل قووووك إ  ا ميووووان والعموووول الصوووواو  وا..« ا    ِمووووْن و َوما كوووواَن هَلُووووْم ِمووووَن اّللَِّ .فََأَخووووَذُهُم اّللَّ
الوووووودمار  ايتووووووه إىلفأما التكووووووذيه ابلرسوووووول وابلبينووووووات فنه.واللقوووووول  يف جبهوووووو  ا ميووووووان واحلوووووو  والصووووووال 

ُْم كاَنحْل َشْتِيِهْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَويِِناتِ »:والنكال ُ،ِإنَُّه َقِلي  وا،فََأَخذَ ،َفَكَفرُ ذِلَك  َِوَّ  « .. َكِديُد اْلِعقابِ ُهُم اّللَّ
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 رسالة موس  إل  فرعون وملئه وأكايبهم له 24 - 23الدرس الثاني:

نهم مو،وكوانلا أكود ن قبلهمذين كوانلا مووبعد هذ  ا كوارة الكليو  اجململو  يبودأ يف عورم  ولذج مون  واذج الو
 اة.تجثين الطغم من املومن معه.وهم فرعلن وقارون وهامان.فأخذهم اّلِل بذنلّبم.قلة وآترا يف األرم

لرسوال  املقو  عورم  إىل ملاقو  ومنالر،تبودأ مون -عليه الِسالم  -وتنقسم هذ  احللق  من قص  ملسى 
السووويا   ولكن.دةوهك رحلووو  مديووو.ة،وهم يتحووواجلن يف النووواروتنتهك هنالوووك يف اهلخووور .علوووى فرعووولن ومل وووه

ذ  السووووولرة معينووووو  مووووون هوووووذ  الرحلووووو ،هك الووووويت تووووويقي الغووووورم مووووون هوووووذ  احللقووووو  يف هووووو« لقطوووووات»حتوووووار 
 .« .اب  ساِحر  َكذَّ :ُروَن،َفقاُللاهاماَن َوقاوَ َعْلَن َوَلَقْد أَْرَسْلنا ُملسى آِبايتِنا َوُسْلطان  ُمِبني ،ِإىل ِفرْ »:ابلذات

وفرعلن .بيوود  حلوو  الووذيملسووى ومعووه آايت اّلِل،ومعووه اهليبوو  املسووتمدة موون ا.هووذا هوول ملقوو  اللقوواء األول
 اجهوو  احلوو  ذييوه موون مل ومعهم ابنلهووم الزائو  وقوولهتم الظوواهرة ومركوزهم الووذي حووافلن عل.وهاموان وقووارون

 « ..اب   َكذَّ ر  ساحِ :َفقاُللا»:عندئذ ؟أوا إىل ا؟دال ابلبانل ليدحضلا به احل .السلطان .
  الوذي وإمياوم ابحلووامل السيا  تفصيل ما حدّ بعد هذا ا؟ودال،ويطلي ملقو  املبواراة موع السوحرة،

ْن ِعْنوِدان حْلَو ِِ ِموابِ َءُهْم فَوَلمَّا جوا»:ويعرم امللق  الذي تال هذ  األحداّ.غله ابنلهم ولق  ما ذفكلن
َوموووا َكْيووووُد »:ن تكمووول اهليوووو أقووووه عليوووه قبوووول ويع«.ُهمْ َمَعوووُه َواْسووووَتْحُيلا ِنسووواءَ اقْوتُوُللا أَبْنوووواَء الَّوووِذيَن آَمنُوووولا :قووواُللا

 « ..اْلكاِفرِيَن ِإ َّ يف َضالل  
يوووه موون قووولة فحل ، ووا اإنووه منطووو  الطغيووان الغليج،كلموووا أعلزتووه احلج ،وخذلوووه الثهان،وخووا  أن يسوووتعلك 

كء ّبوووم جووواب السوووحرة الوووذين كما اسوووتج.وفصووواح  ووضووول ،وهل حانوووه الفطووورة فتصوووغك لوووه وتسوووتجيه
 .ليغلبلا ملسى وما معه،فانقلبلا أول امليمنني ابحل  يف ملاجه  فرعلن ا؟بار

 « ..ساَءُهمْ نِ اْسَتْحُيلا َعُه وَ اقْوتُوُللا أَبْناَء الَِّذيَن آَمُنلا مَ »:فأما فرعلن وهامان وقارون فقاللا
حودّ  تموالني فيمواوهنوا  أحود اح.األمرقود أصودر مثول هوذا  -يف أايم مللود ملسوى  -ولقد كوان فرعولن 

لفوه ابنوه أو د موات وخا حتمال األول أن فرعلن الذي أصدر ذلوك األمور كوان قو.بعد ذلك األمر األول .
الوووذي كوووان ا؟ديد، و  عهووود ،و  يكووون األمووور منفوووذا يف العهووود ا؟ديووود،حَّت جووواء ملسوووى وواجوووه الفرعووولن

  انّ موون بووبالر وتوور  يعر  األموور األول بتووذبي  الووذكيعرفووه وهوول و  للعهوود،ويعر  تربيتووه يف القصوور،و 
لسوحرة أو مون اانلا مون فحاكيته تشْي إىل هذا األمر،وتلحك بتخصيصه  ون آمنولا  لسى،سولاء كو.إسرائيل

 نأنوه كوان فرعول :الثاين وا حتموال.الوذين اسوتجابلا لوه علوى خول  مون فرعولن ومل وه . بب إسرائيل القالئل
قوو  العموول بووه  ة أو و وقد تراخووى تنفيووذ األموور األول بعوود فوو.،ما يووزال علووى عركووهاألول الووذي تبوو  ملسووى

 التخلي .إلرهاب و فاحلاكي  تشْي بتجديد ،وختا به الذين آمنلا مع ملسى وحدهم ل.بعد زوال حدته
ذلووك أن يووتخلا موون ملسووى .فأمووا فرعوولن فكووان لووه فيمووا يبوودو رأي آخوور،أو اقوو ا  إضووايف يف أينوواء التآمر

َذُروين أَقْوتُوْل ُملسووى،َوْلَيدُْع َربَّوُه،ِإيِنِ َأخواُ  أَْن يُوبَودَِِل ِقيوَنُكْم،أَْو أَْن يُْظِهووَر يف :َوقواَل ِفْرَعوْلنُ »سو ي   في.نفسه
مون  -أن رأيوه هوذا كوان اود  انعو  ومعارضو  ..« َذُروين أَقْوُتْل ُملسى »:..ويبدو من قلله« اأْلَْرِم اْلَفساقَ 
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فقد يووولحك هوووذا للجمووواهْي بتقديسوووه .إن قتووول ملسوووى   ينهوووك ا كوووكال:قوووال موووثالكوووأن ي  -انحيووو  الووورأي 
واعتبووار  كهيدا،واحلماسوو  الشووعلري  لووه وللوودين الووذي جوواء به،وخباصوو  بعوود إميووان السووحرة يف مشووهد كووعل 

وقود يكوولن بعووخ مستشوواري .جوامع،وإعالوم سووبه إميوواوم،وهم الوذين جووكء ّبووم ليبطلولا عملووه وينوواوئل  .
ولوووويك هووووذا ببعيد،فقوووود كووووان اللينيوووولن .ك يف نفسووووه رهبوووو  أن ينووووتقم إلووووه ملسوووى لووووه،ويبطا ّبمامللوووك أحوووو

يعتقوودون بتعوودق اهلهل ،ويتصوولرون بسووهلل  أن يكوولن مللسووى إلووه ينووتقم لووه  وون يعتوودون عليووه  ويكوولن قوولل 
مون فرعلن،كانوحل  رقا على هذا التللي   وإن كان   يبعد أن هذ  الكلمو  الفواجرة..« َوْلَيدُْع َربَّهُ »:فرعلن

 تبجحا واستهتارا،لقك جزاء  يف واي  املطا  كما سيجكء.
ْو أَْن يُْظِهووَر ِقيووَنُكْم أَ  بَوودِِلَ ِإيِنِ َأخوواُ  أَْن يوُ »:ولعلووه موون الطريوو  أن نقوو  أمووام حجوو  فرعوولن يف قتوول ملسووى

ه عليو - ّللِ ارسولل عن ملسوى ..فهل هنا  أنر  مون أن يقولل فرعولن الضوال الوليب،« يف اأْلَْرِم اْلَفساقَ 
   ف«اْلَفساقَ  اأْلَْرمِ  ِإيِنِ َأخاُ  أَْن يُوَبدَِِل ِقيَنُكْم أَْو أَْن يُْظِهَر يف » -السالم 

نووول لمووو  الباأليسووحل هوووك بعينهوووا كلمووو  كوول ناغيووو  مفسووود عووون كوول قاعيووو  مصووول ف أليسوووحل هووك بعينهوووا ك 
 وجوووه ا ميوووان لانر يفة  ترة ااوووالكووواحل يف وجوووه احلووو  ا؟ميووولف أليسوووحل هوووك بعينهوووا كلمووو  ااوووداع اابيووو

  غيوان علوى توولاال  والطوالصوو.إنوه منطوو  واحود،يتكرر كلموا التقووى احلو  والبانل،وا ميوان والكفر اهلواقئف
 والقص  قدمي  مكررة تعرم بني احلني واحلني..الزمان واختال  املكان

 أآمرهم لقال موس  ول وء موس  إل  ربه 27 - 25الدرس الثالث:

ي ُيمووووك ؟نوووواب الووووذفالتجووووأ إىل الووووركن الووووركني واحلصوووون احلصووووني،و ذ اب -عليووووه الِسووووالم  -ى فأمووووا ملسوووو
«  احلِْسوابِ ثِِ    يوُوْيِمُن بِيَووْلمِ ُكولِِ ُمَتَكو  ْم ِمونْ ِإيِنِ عُوْذُت بِوَريبِِ َوَربُِِكو:َوقواَل ُملسوى»:الالئذين،واْي املسوتجْيين

ن بوه اي  العائوذيمحقاقر على متكث،القاهر لكل متجث،الوسِلم أمر  إىل املستعلك على كل .وانمأن...قاهلا
كووار إىل أكما .واللعيوود التهديوود وأكووار إىل وحدانيوو  اّلِل ربووه ورّبووم   ينسووها أو ي كهووا أمووام.موون املستكثين

 ووذ حاسوورا لقفووه يلممفما يتكووث متكووث وهوول يوويمن بيوولم احلسوواب،وهل يتصوولر .عوودم ا ميووان بيوولم احلسوواب
 يال،جمرقا من كل قلة،ما له من محيم و  كفيع يطاع.خاكعا خاضعا ذل

بيذذان الرجذذل المذذؤمن فذذي دفاعذذه عذذن موسذذ  ومواجهاذذه  35 - 28الذذدرس الرابذذع:

 ل رعون

لودفع  انتودب يودفع عون ملسوى،وُيتال.هنا انتدب رجل من آل فرعلن،وقوع احلو  يف قلبه،ولكنوه كوتم إميانه
كَّت،ويتدسك إىل قللّبم ابلنصويح  ويثوْي حساسويتها القلم عنه،ويسلك يف خطابه لفرعلن ومل ه مسالك 

ُ،َوقَووْد :أَتَوْقتُوُللَن َرُجووال  أَْن يَوُقووللَ :َوقوواَل َرُجوول  ُمووْيِمن  ِمووْن آِل ِفْرَعووْلَن َيْكووُتُم ِإميانَووهُ  »:ابلتخليوو  وا قنوواع َ اّللَّ َريبِِ
َكِذبُووُه،َوِإْن يَووُك صوواِققا  ُيِصووْبُكْم بَوْعووُخ الَّووِذي يَعِوودُُكْم،ِإنَّ   جوواءَُكْم اِبْلبَويِِنوواِت ِمووْن َربُِِكووْمف َوِإْن يَووُك كوواِذاب  فَوَعَلْيووهِ 

َ   يَوْهووِدي َمووْن ُهووَل ُمْسووِر   َكووذَّاب   اي قَوووْلِم َلُكووُم اْلُمْلووُك اْليَوووْلَم لوواِهرِيَن يف اأْلَْرِم،َفَمووْن يَوْنُصووُران ِمووْن َ ِْس .اّللَّ
اي قَووْلِم ِإيِنِ :َوقاَل الَّوِذي آَمونَ .ُكْم ِإ َّ ما أَرى،َوما أَْهِديُكْم ِإ َّ َسوِبيَل الرَّكواقِ ما أُرِي:اّللَِّ ِإْن جاَءانف قاَل ِفْرَعْلنُ 
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ُ يُرِيووُد لُْلمووا  .َأخوواُ  َعلَووْيُكْم ِمثْووَل يوَووْلِم اأْلَْحزابِ  ِمثْووَل َقْأِب قَوووْلِم نُوول   َوعوواق  َومَثُوولَق َوالَّووِذيَن ِمووْن بَوْعووِدِهْم،َوَما اّللَّ
ُ .َواي قَوْلِم ِإيِنِ َأخاُ  َعَلْيُكْم يَوْلَم التَّناقِ .لِْلِعباقِ  ،َوَمْن ُيْضوِلِل اّللَّ يَوْلَم تُوَلُللَن ُموْدِبرِيَن موا َلُكوْم ِموَن اّللَِّ ِموْن عاِصوم 

بِووِه،َحَّتَّ ِإذا َهلَووَك  َوَلَقووْد جوواءَُكْم يُلُسووُ  ِمووْن قَوْبووُل اِبْلبَويِِنوواِت َفمووا زِلْووُتْم يف َكووكِ  ِ َّووا جوواءَُكمْ .َفمووا لَووُه ِمووْن هاق  
ُ ِمْن بَوْعوِدِ  َرُسول   :قُوْلُتمْ  ُ َموْن ُهوَل ُمْسوِر   ُمْر ب  .َلْن يَوبوَْعَة اّللَّ الَّوِذيَن ُاواِقُللَن يف آايِت اّللَِّ .َكذِلَك ُيِضوُل اّللَّ

ُ َعلى ُكلِِ قَوْلِه ُمَتَكثِِ  َجبَّار  بَِغْْيِ ُسْلطان  أَ ُهْم َكُثَ َمْقتا  ِعْنَد اّللَِّ َوِعْنَد الَِّذيَن آَمُنلا،كَ   « ..ذِلَك َيْطَبُع اّللَّ
يمنو  يف   الفطورة املإنوه منطوو .إوا جلل  ضخم  هذ  اليت جاهلا الرجل امليمن مع املتآمرين من فرعلن ومل ه

 حذر ومهارة وقلة كذلك.
َ ارَ :أَتَوْقتُولُووولَن َرُجوووال  أَْن يَوُقوووللَ »:إنوووه يبووودأ بتفظيوووع موووا هوووم مقووودملن عليوووه هوووذ  الكلمووو  الثي ووو   فهووول..« ّللَُّ يبِِ

 الصووولرة فعلووو  ا يف هوووذ املتعلقووو  ابعتقووواق قله،واقتنووواع نفك،تسوووتح  القتووول،ويرق عليهوووا إبزهوووا  رو ف إوووو
 منكرة بشع  لاهرة القب  والبشاع .

َ اّللَُّ »:فالوووذي يقووولل هوووذ  الكلمووو  الثي ووو .مث حطووول ّبوووم خطووولة أخرى د  يوووه،ويف توووجحيقلهلوووا ومعوووه .« .َريبِِ
 -عليوه الِسوالم  -  عرضوها ملسوىهلايت الويتيشوْي إىل تلوك ا..« َوَقْد جاءَُكْم اِبْلبَويِِناِت ِموْن َربُِِكومْ »:برهانه

أ الفوووروم رم هلوووم أسووول يصوووعه أن ميووواروا فيهوووا  مث يفووو -فيموووا بيووونهم وبعيووودا عووون ا؟مووواهْي  -ورأوهوووا،وهم 
َلْيوِه  كواِذاب  فَوعَ   ْن يَوكُ َوإِ »:ى فورم ميكون أن يتخوذو ويق  معهم ملق  املنص  أمام القضي  اشيا مع أقصو

  قتلوول  علووى أيووهلووم أن ي وليك هووذا  سوولغ.وهوول ُيموول تبعوو  عملووه،ويلقى جزاء ،وُيتموول جريرتووه..« َكِذبُووهُ 
لتعووورم ل،وعووودم افيحسووون ا حتيووواط هلوووذا ا حتما.حوووال  وهنوووا  ا حتموووال اهلخر،وهووول أن يكووولن صاققا

م هول كوذلك أقول عخ الوذي يعودهابتهم بوبوإصو..« قا  ُيِصْبُكْم بَوْعوُخ الَّوِذي يَعِودُُكمْ َوِإْن َيُك صاقِ »:لنتائجه
 م.وا فحا وهذا منتهى ا نصا  يف ا؟دل.احتمال يف القضي ،فهل   يطله إليهم أكثر منه

َ   يَوْهوِدي»:مث يهدقهم من نر  خفك،وهل يقلل كالما ينطب  على ملسى كما ينطب  عليهم َموْن  ِإنَّ اّللَّ
واحووذروا .فووإذا كوان ملسووى فوإن اّلِل   يهديووه و  يلفقه،فودعل  لووه يالقوك منووه جزاء ..« ُهوَل ُمْسووِر   َكوذَّاب  

أن تكلنولا أنوتم الوذين تكوذبلن علوى ملسوى وربووه وتسرفلن،فيصويبكم هوذا املوآل  وحوني يصول ّبوم إىل فعوول 
من  سه الذي   ينجويهم منوه موا هوم فيوه اّلِل  ن هل مسر  كذاب،يهجم عليهم رلفا بعقاب اّلِل،حمذرا 

اي قَووْلِم َلُكوُم اْلُمْلوُك اْليَووْلَم  »:من ملك وسلطان،مذكرا إايهم ّبذ  النعم  اليت تستح  الشوكران   الكفوران
..إن الرجووووول يشوووووعر  وووووا يشوووووعر بوووووه القلوووووه « َفَموووووْن يَوْنُصوووووُران ِموووووْن َ ِْس اّللَِّ ِإْن جووووواَءانف.لووووواِهرِيَن يف اأْلَْرمِ 

األرم فهووووم أحوووو  النوووواس  ن  يمن،من أن  س اّلِل أقوووورب مووووا يكوووولن ألصووووحاب امللووووك والسوووولطان يفاملوووو
ُيذرو ،وأجووودر النووواس  ن ُيسووول  ويتقووول ،وأن يبيتووولا منوووه علوووى وجووول،فهل يووو با ّبوووم يف كووول حلظووو  مووون 

املسوتقر يف  ومن مث يذكرهم  ا هم فيه من امللك والسلطان،وهل يشوْي إىل هوذا املعو .حلظات الليل والنهار
« َفَمووووْن يَوْنُصووووُران ِمووووْن َ ِْس اّللَِّ ِإْن جوووواَءانف»:مث اموووول نفسووووه فوووويهم وهوووول يووووذكرهم ببووووأس اّللِ .حسووووه البصووووْي

ليشعرهم أن أمرهم يهمه،فهل واحد منهم،ينتظر مصْي  معهم وهول إذن انصو  هلوم مشوف  عليهم،لعول هوذا 
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وهووول ُيووواول أن يشوووعرهم أن .لوووثاءة وا خالصأن اعلهوووم ينظووورون إىل هوووذير  ابهتمام،وذخذونوووه مأخوووذ ا
  س اّلِل إن جاء فال انصر منه و  جمْي عليه،وأوم إزاء  ضعا  ضعا .

نصوو  ااووالا ى يف الويوور .شخذ  العووزة اب مث.هنووا ذخووذ فرعوولن مووا ذخووذ كوول ناغيوو  تلجووه إليووه النصوويح 
 ِإ َّ موا أَرى موا أُرِيُكومْ :ْرَعْلنُ قواَل فِ »:طانافتيا  على سلطانه،ونقصا من نفلذ ،ومشوارك  لوه يف النفولذ والسول

وإنوووه هلووول الصووولاب .اوأعتقد  انفعا  صووولااب،..إنوووب   أقووولل لكوووم إ  موووا أر « َوموووا أَْهوووِديُكْم ِإ َّ َسوووِبيَل الرَّكووواقِ 
ن يظون أحود سومحلن  والركد بال كك و  جدال  وهل يرى الطغاة إ  الركد وااْي والصلابف  وهل ي

   ولكوون الرجوولنلا نغوواةفحط وولنف  وهوول اوولز ألحوود أن يوورى إىل جوولار رأيهووم رأايف  وإ  فلووم كوواأوووم قوود 
ويوورى موون .را يلوورأي مووا ااملوويمن اوود موون إميانووه غووْي هووذا واوود أن عليووه واجبووا أن ُيووذر وينصوو  ويبوودي موون 

 لولّبم إبيقواعق  ل يطور هومث .اللاجه عليه أن يق  إىل جولار احلو  الوذي يعتقود  كائنوا موا كوان رأي الطغواة
هوك كواهدة قبلهم.و  يطور  قلولّبم بلفتهوا علوى مصوارع األحوزاب.آخر لعلها هك وتسوتيقج وتورتعا وتلني

ِمثْووَل .ِمثْووَل يوَووْلِم اأْلَْحزابِ   َعلَووْيُكمْ  َأخوا ُ اي قَوووْلِم ِإيِنِ :َوقواَل الَّووِذي آَموونَ »:ببوأس اّلِل يف أخووذ املكووذبني والطغوواة
ُ يُ َوَما ا.َومَثُلَق َوالَِّذيَن ِمْن بَوْعِدِهمْ َقْأِب قَوْلِم نُل   َوعاق    « ..ا  لِْلِعباقِ رِيُد لُْلمّللَّ

الووذي  فهوول اليوولم« ْحووزابِ ِمثْووَل يوَووْلِم اأْلَ »:ولكن الرجوول املوويمن امعهووا يف يوولم واحوود.ولكوول حووزب كووان يوولم
إ ووا « ا  لِْلِعبوواقِ رِيووُد لُْلموو يُ ّللَُّ َوَمووا ا»..وهوول يوولم واحوود يف نبيعتووه علووى تفور  األحووزاب .يتجلوى فيووه  س اّلِل .

 ذخذهم بذنلّبم،ويصل  من حلهلم ومن بعدهم  خذهم  ايم اّلِل.
ْلِم قَوووَواي »:لتنوواقيايلم .موو يوولم القيا.مث يطوور  علووى قلوولّبم نرقوو  أخرى،وهوول يووذكرهم بيوولم آخوور موون أايم اّللِ 

ُ َفمووا لَووُه ِمووْن َوَمْن ُيْضوولِ . ِمووْن عاِصووم  ِمووَن اّللَِّ  ا َلُكوومْ مووُمووْدِبرِيَن يَوْلَم تُوَللُوولَن .ِإيِنِ َأخوواُ  َعلَووْيُكْم يوَووْلَم التَّنوواقِ  ِل اّللَّ
 « ..هاق  

أصووحاب  عوورا  علووىوينوواقي أصوحاب األ.ويف ذلوك اليوولم ينوواقي املالئكوو  الوذين ُيشوورون النوواس للملق 
لتنوواقي فا..نوو  وينوواقي أصووحاب ا؟نوو  أصووحاب النار،وأصووحاب النووار أصووحاب ا؟.ا؟نوو  وأصووحاب النار
نووووا وموووون هألصوووولات موووون اتلقووووك عليووووه لوووول التصوووواي  وتنوووواو  « يوَووووْلَم التَّنوووواقِ »وتسووووميته .واقووووع يف صوووولر كَّت

ُكوْم ِموَن اّللَِّ لَ ِبرِيَن موا لَن ُمودْ يوَوْلَم تُوَللُو»:وتتف  كذلك مع قولل الرجول املويمن.هنا ،وتصلر يلم زحام وخصام
 « ..ِمْن عاِصم  

وصووولرة .حوووني فرار و  عاصوووم يلم وووذ و ت.جهووونم،أو حمووواولتهم الفوووراروقووود يكووولن ذلوووك فووورارهم عنووود هووولل 
 َوَمووونْ »طان  ا  والسووولالفوووزع والفووورار هوووك أوىل الصووولر هنوووا للمسوووتكثين املتجوووثين يف األرم،أصوووحاب ا؟ووو

ُ َفمووا لَووُه ِمووْن هوواق   « يَل الرَّكوواقِ  ِإ َّ َسووبِ ا أَْهووِديُكمْ َوموو»:رعوولنولعوول فيهووا إكووارة خفيوو  إىل قللوو  ف..« ُيْضووِلِل اّللَّ
م مون لنواس وحقيقوتهن حوال اموواّلِل يعلوم .وأن من أضله اّلِل فال هاقي لوه...وتلميحا  ن اهلدى هدى اّللِ 

 يستح  اهلدى ومن يستح  الضالل.
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قووو  وقفووولا مل  وكيووو  -عليهموووا الِسوووالم  -وأخوووْيا يوووذكرهم  ووولقفهم مووون يلسووو ،ومن ذريتوووه كوووان ملسوووى 
هم بووه   مووا جوواءاهلايت،فووال يكوورروا امللقوو  موون ملسووى،وهل يصوود الشووك موون رسووالته ومووا جوواءهم بووه موون
،وها هول عود  رسول بويكوذب موا جزمولا بوه مون أن اّلِل لون يبعوة مون .يلس ،فكانلا منه يف كوك وارتياب

يِِناِت،َفموا ْبوُل اِبْلبوَ قوَ ُ  ِموْن َوَلَقوْد جواءَُكْم يُلُسو »:ذا ملسى اكء على فو ة مون يلسو  ويكوذب هوذا املقوال
َعو َلنْ :ْم يف َكووكِ  ِ َّوا جوواءَُكْم بِوِه،َحَّتَّ ِإذا َهلَووَك قُوْلووُتمْ زِلْوتُ  ُ ِموويَوبوْ ُ َمووْن ُهووَل َكذلِ .ْن بَوْعوِدِ  َرُسوول   َة اّللَّ َك ُيِضوُل اّللَّ

ْنوووووووَد الَّوووووووِذيَن َوعِ  ْقتوووووووا  ِعْنوووووووَد اّللَِّ مَ َكوووووووُثَ .ُهمْ طان  أَ الَّوووووووِذيَن ُاووووووواِقُللَن يف آايِت اّللَِّ بِغَوووووووْْيِ ُسووووووولْ .ُمْسوووووووِر   ُمْر ب  
ُ َعلى ُكلِِ قَوْلِه ُمَتَكثِِ  َجبَّار  .آَمُنلا  « ..َكذِلَك َيْطَبُع اّللَّ

د وق.لقولم يف مصورل -الم عليوه الِسو -وهذ  هك املرة اللحيدة يف القرآن اليت يشار فيها إىل رسوال  يلسو  
أصووب   وأنووه.هاتصوور  فيعرفنووا موون سوولرة يلسوو ،أنه كووان قوود وصوول إىل أن يكوولن علووى خووزائن األرم،امل

ك علوى نوه أنوه جلوويف السولرة كوذلك موا قود ييخوذ م.وهل لقه قد يكلن لكبوْي وزراء مصور« عزيز مصر»
اي : ُسوجَّدا  َوقوالَ َخوُروا لَوهُ ْلَعوْرِش وَ َوَرفَوَع أَبَوَليْوِه َعلَوى ا»:وذلوك قللوه -وإن   يكن ذلوك ميكودا  -عرش مصر 

 ..« قَوْبُل َقْد َجَعَلها َريبِِ َحق اأََبحِل هذا َشِْويُل ُرْءايَي ِمْن 
قود فعلى أيو  حوال و .رعلني وقد يكلن العرش الذي رفع عليه أبليه كي ا آخر غْي عرش اململك  املصري  الف

جووووول ليهوووووا الر إومن مث  لوووووك أن نتصووووولر احلالووووو  الووووويت يشوووووْي .وصووووول يلسووووو  إىل مكوووووان احلكوووووم والسووووولطان
 عودم ا؟هورو قبول،مع مصوانع  يلسو  صواحه السولطان حالو  كوكهم فيموا جواءهم بوه يلسو  مون .امليمن

َعووَة ا»بتكذيبووه وهوول يف هووذا املكووان   ُ ِمووَحووَّتَّ ِإذا َهلَووَك قُوْلووُتْم لَووْن يَوبوْ  وكأ ووا اسوو احلا..« ُسوول   رَ ْن بَوْعووِدِ  ّللَّ
 لا،الووذي يبوودوحيوود ااامللتووه،فراحلا يظهوورون ارتيوواحهم يف هووذ  الصوولرة،ورغبتهم عمووا جوواءهم بووه موون التل 

ن فزعمولا أن لو..« اْلَقهَّوارُ   اْللاِحودُ ِم اّللَُّ أَأَْرابب  ُمتَوَفرِِقُولَن َخوْْي  أَ »:ا تكلم به يف سجنه مع صواحل السوجن 
ه،ألن هققوه صود  هققويوكثْيا ما يرغوه املورء يف كوكء مث .اي هم من بعد  رسلل،ألن هذ  كانحل رغبتهم

لتكوووووذيه را  يف اشوووووْي إىل هوووووذا ا رتيووووواب وا سووووويلووووول هوووووذ  الرغبووووو   والرجووووول املووووويمن يشوووووتد هنوووووا وهووووول ي
ُ َمْن ُهَل ُمْسِر   ُمْر ب  »:فيقلل  « ..َكذِلَك ُيِضُل اّللَّ

 لبينات.افينذرهم إبضالل اّلِل الذي ينتظر كل مسر  مر ب يف عقيدته وقد جاءته معها 
وهم .  برهووووان حجوووو  و ْيمث يشووووتد يف موووولاجهتهم  قووووحل اّلِل ومقووووحل املوووويمنني ملوووون اوووواقل يف آايت اّلِل بغوووو

لَّوِذيَن ا»ملتجوثين  اتكوثين ويندق ابلتكوث والتجث،وينوذر بطموك اّلِل لقلولب امل.يفعللن هذا يف أبشع صولرة
 َعلووى ُكوولِِ َك َيْطبَووُع اّللَُّ َكووذلِ .َد الَّووِذيَن آَمُنلاّللَِّ َوِعْنوواِعْنووَد  ُاوواِقُللَن يف آايِت اّللَِّ بِغَووْْيِ ُسووْلطان  أَ ُهووْم َكووُثَ َمْقتووا  

املباكوور يف  ل موون التعبووْينبوو  األصوو ..والتعبووْي علووى لسووان الرجوول املوويمن يكوواق يكوولن« قَوْلووِه ُمَتَكووثِِ  َجبَّووار  
بقوى يف ين حوَّت موا ين املتجوث املقحل للمجاقلني يف آايت اّلِل بغْي برهان،وا ضوالل للمتكوثي.مطالع السلرة

 قللّبم ملضع للهدى،و  منفذ لإلقرا .
 رد فرعون ببناء الصر  للبحث عن إله موس  37 - 36رس الخامس:الد
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  ضالله،مصورافرعولن يف وعلى الرغم مون هوذ  ا؟للو  الضوخم  الويت أخوذ الرجول املويمن قلولّبم ّبوا فقود لول
املوويمن    الرجوولويبدو أن منطوو.ولكنووه تظوواهر  نووه آخووذ يف التحقوو  موون قعوولى ملسووى.علووى التنكوور للح 

اب نفسوووه مهووور لفاختوووذ فرعووولن .لقوووع  يوووة   يسوووتطع فرعووولن ومووون معوووه عاهلهاكانوووحل مووون كووودة ال  وحجتوووه
وووماواِت فَوووَأنَِّلَع إِ َأْسوووباَب ا.بَ أْلَْسباااي هامووواُن ابْوووِن ِ  َصوووْرحا  َلَعلِِوووك أَبْولُوووُ  :َوقووواَل ِفْرَعوووْلنُ »:جديووودا ىل إِلوووِه لسَّ
« ْرَعوْلَن ِإ َّ يف تَبواب  فِ ِن السَِّبيِل َوما َكْيُد ،َوُصدَّ عَ َعَمِلهِ   ُسلءُ وََكذِلَك زُيَِِن لِِفْرَعْلنَ .َوِإيِنِ أَلَلُُنُه كاِذاب  .ُملسى 

.. 
 َوِإيِنِ »نووا  هلووه ملسووى اي هامووان ابوون   بنوواء عاليووا لعلووك أبلوو  بووه أسووباب السووماوات،ألنظر وأ ووة عوون إ

بوودعلة  رة،و  يعوو    جهووه احلووهكووذا ميوول  فرعوولن الطاغيوو  وُيوواور ويووداور،كك   يلاجوو..« أَلَلُنُووُه كوواِذاب  
م يكوولن هووذا فهوو حتمووال أنوبعيوود عوون ا .اللحدانيوو  الوويت هتووز عركووه،وهتدق األسووانْي الوويت قووام عليهووا ملكه

 فرعلن وإقراكه.
نو  مصور مون لو  فراعبوقد .وبعيد أن يكلن جاقا يف البحة عن إله ملسى على هذا النحل املاقي السواذج

مون  نصا  والتثبوحلهر اب والتظا.ا هل ا ستهتار والسخري  من جه إ .الثقاف  حدا يبعد معه هذا التصلر
من  وكول هوذ  رجول املوي ور ا كانحل هذ  خط  لل اجع أمام مطار  املنط  امليمن يف حدية ال.جه  أخرى

ِن ِه،َوُصودَّ َعوُسولُء َعَملِ  ْرَعوْلنَ وََكوذِلَك زُيِِوَن لِفِ »:الفروم تودل علوى إصورار  علوى ضوالله،وتبجحه يف جحولق 
ووووِبيلِ  ر  عوووون وينحووووقام  ا سووووت..وهوووول مسووووتح  ألن يصوووود عوووون السووووبيل،ّبذا املووووراء الووووذي مييوووول عوووون « السَّ

َن ِإ َّ يف ُد ِفْرَعووولْ موووا َكْيووووَ »:السوووبيل.ويعقه السووويا  علوووى هوووذا املكووور والكيووود  نوووه صوووائر إىل اايبووو  والووودمار
 « ..تَباب  

 ه ويدعوهم إليهالمؤمن يمرف قومه بدينه وعقيدأ 44 - 38الدرس السادس:

عد موا دويو  صورُي ،بألخوْية ماوأمام هذ  املراوغ ،وهذا ا ستهتار،وهذا ا صورار ألقوى الرجول املويمن كلمتوه 
  وكولقهم حليواة الزائلومو  هوذ  اوكش  هلم عن قي.قعا القلم إىل اتباعه يف الطري  إىل اّلِل،وهل نري  الركاق

 َوقوالَ »:بطوالن ن زيو  ومونوبوني هلوم موا يف عقيودة الشور  موإىل نعيم احلياة الباقي  وحذرهم عذاب اهلخرة 
وواي قَووولْ .اي قَوووْلِم اتَِّبعُوولِن أَْهوودُِكْم َسووِبيَل الرَّكوواقِ :الَّووِذي آَموونَ  ِإنَّ اهْلِخوورََة ِهووَك قاُر يوواُة الووُدنْيا َمتوواع ،وَ ا هووِذِ  احلَْ ِم ِإ َّ

ِمن  فَُأول ِوَك يَوْدُخُللَن ر  أَْو أُنْثوى َوُهوَل ُمويْ ا  ِموْن ذََكوَل صاحلِ ،َوَمْن َعمِ َمْن َعِمَل َسيَِِ    َفال ُاْزى ِإ َّ ِمثْوَلها.اْلَقرارِ 
تَوْدُعلَنِب أِلَْكُفوَر اِبّللَِّ .ارِ َوتَوْدُعلَنِب ِإىَل النَّ   النَّجواةِ ُكْم ِإىَل َواي قَووْلِم موا ِ  أَْقعُول .اْ؟َنََّ  يُوْرَزُقلَن ِفيها بِغَوْْيِ ِحسواب  

ووا تَووْدُعلنَ   .ْلَغفَّووارِ اَعزِيووِز  مووا لَووْيَك ِ  بِووِه ِعْلووم ،َوأاََن أَْقعُوولُكْم ِإىَل الْ َوأُْكوورَِ  بِووهِ  ِب إِلَْيووِه لَووْيَك لَووُه َقْعووَلة  يف َجووَرَم أَ َّ
،َوأَنَّ ا ُروَن موا أَقُولُل َلُكْم،َوأُفَوولُِِم ْذكُ َفَسوتَ .ْصوحاُب النَّارِ ِفنَي ُهوْم أَ ْلُمْسرِ الُدنْيا َو  يف اهْلِخرَِة،َوأَنَّ َمَرقَّان ِإىَل اّللَِّ

 « ..ِإنَّ اّللََّ َبِصْي  اِبْلِعباقِ .أَْمرِي ِإىَل اّللَِّ 
.إنوه فرعولن ومل ه  ملاجهو يفإوا احلقائ  اليت تقررت من قبول يف صودر السولرة،يعلق الرجول املويمن فيقررهوا 

 « ..يَل الرَّكاقِ اي قَوْلِم اتَِّبُعلِن أَْهدُِكْم َسبِ »:يقلل يف ملاجه  فرعلن
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للاضو  بكلمو  تحدي الصوري  افهل ال« َوما أَْهِديُكْم ِإ َّ َسِبيَل الرَّكاقِ »:وقد كان فرعلن منذ حلظات يقلل
ن وزيري فرعوول .ونمووان وقووار احلو    حشووى فيهووا سوولطان فرعوولن ا؟بووار،و  مووا  املتوآمرين معووه موون أمثووال ها

ا هِذِ  احْلَياُة الودُ »:يافيما يقال.ويكش  هلم عن حقيق  احلياة الدن زائول  يبوات لوه و   متواع..« تواع  نْيا مَ ِإ َّ
 ا عتبار.و فهك األصل وإليها النظر ..« َوِإنَّ اهْلِخرََة ِهَك قاُر اْلَقرارِ »قوام.

ِموْن  َعِموَل صواحِلا   َوَمنْ .َلهاِإ َّ ِمثوْ   ُاْزىَمْن َعِمَل َسيَِِ    َفال»:ويقرر هلم قاعدة احلساب وا؟زاء يف قار القرار
 « ..ْْيِ ِحساب   ِفيها بِغَ ْرَزُقلنَ ذََكر  أَْو أُنْثى َوُهَل ُمْيِمن ،فَُأولِ َك يَْدُخُللَن اْ؟َنََّ  يوُ 

ديرا باق ،وتقووووووفقوووووود اقتضووووووى فضوووووول اّلِل أن تضوووووواع  احلسوووووونات و  تضوووووواع  السووووووي ات،رمح  موووووون اّلِل بع
فووووووارة ك،وجعلها  ا ستقام ،فضوووووواع  هلووووووم احلسووووووناتلضووووووعفهم،وللجلاذب وامللانووووووع هلووووووم يف نريوووووو  ااووووووْي و 

 فإذا هم وصللا إىل ا؟ن  بعد احلساب،رزقهم اّلِل فيها بغْي حساب..للسي ات
 موا ِ  َواي قَووْلمِ »:ر اسوتنكاويستنكر الرجول املويمن أن يودعلهم إىل النجواة فيدعلنوه إىل النوار،فيهت  ّبوم يف

وما الفووور  بوووني .إىل الشووور  إ وووا قعووول .نارعل  إىل ال..وهوووم   يووود« ِإىَل النَّووواِرفأَْقعُووولُكْم ِإىَل النَّجووواِة َوتَوووْدُعلَنِب 
هليوو  ا تعبووْي  يف لوودعلة يففهل يبوودل الوودعلة اب.الوودعلة إىل الشوور  والوودعلة إىل النووارف إوووا قريووه موون قريووه

 « ..يِز اْلَغفَّارِ أَْقُعلُكْم ِإىَل اْلَعزِ  َوأانَ .ْلم   بِِه عِ َتْدُعلَنِب أِلَْكُفَر اِبّللَِّ َوأُْكرَِ  بِِه ما لَْيَك ِ  »:التالي 
 علهم إىل إلووهيوود.لغفارإنه يوودعلهم إىل العزيووز ا.إن قعلتووه هلووم واضووح  مسووتقيم .وكووتان بووني قعوولة وقعوولة

هوول و ه ليغفوور هلووم لهم إليوويوودع.واحوود تشووهد آتر  يف اللجوولق بلحدانيتووه،وتنط  بوودائع صوونعته بقدرتووه وتقدير 
لكفووور نوووهف يدعلنوووه لكوووكء يدعل  فوووإىل أي..« اْلَعزِيوووِز اْلَغفَّوووارِ »:يغفر،الوووذي تفضووول ابلغفووورانالقووواقر علوووى أن 

 ء  ريبو  أن هوي ْي كوك و غوابّلِل.عن نري  إكرا  ما   علم له به من مدعيات وأوهام وألغاز  ويقرر مون 
سورفني وحود ،وأن امل رق ّللِ وليك هلوم كوأن   يف قنيوا و  يف آخورة،وأن املو،الشركاء ليك هلم من األمر ككء

ا َتْدُعل »:املتجاوزين للحد يف ا قعاء سيكلنلن أهل النار يا َو  يف  لَوُه َقْعوَلة  يف الوُدنْ لَْيِه لَوْيكَ َنِب إِ   َجَرَم أَ َّ
 «.لنَّارِ اْصحاُب أَ َوأَنَّ اْلُمْسرِِفنَي ُهْم .َوأَنَّ َمَرقَّان ِإىَل اّللَِّ .اهْلِخرَةِ 

لاجهو  ا الرجول يف مد جهر ّبود هذا البيان اللاض  الشامل للحقائ  الرئيسي  يف العقيدةف وقوماذا يبقى بع
يفولم  يبقوى إ  أن عوالنف  فرعلن ومل ه بال ترقق و  تلعثم،بعد موا كوان يكوتم إميانوه،فأعلن عنوه هوذا ا 

يووه فلقوو    تنفووع ميف  هووذ  أموور  إىل اّلِل،وقوود قووال كلموو  وأرا  ضوومْي ،مهدقا إايهووم  وووم سوويذكرون كلمتووه
 الذكرى.

،إِ رِي ِإىَل َفَسَتْذُكُروَن ما أَُقلُل َلُكْم،َوأُفَولُِِم أَمْ »:واألمر كله إىل اّللِ  َ َبِصْي  اِبلْ  اّللَِّ  « ..ِعباقِ نَّ اّللَّ
 مان.وقد سجل ميمن آل فرعلن كلمته احل  خالدة يف ضمْي الز .وينتهك ا؟دل واحللار
 ك آل فرعون ومشهد للك ار والماكبرين يوا القيامةهال 50 - 45الدرس السابع:

إىل ملقووو  الغووور  .وما كوووان بوووني ملسوووى وفرعووولن وبوووب إسووورائيل.وامووول السووويا  حلقوووات القصووو  بعووود هوووذا
ُ َسووووويِِ اِت موووووا  »:وبعووووود احليووووواة.بعووووود هوووووذا امللقووووو  األخْي« لقطوووووات»ويق  ليسوووووجل :والنجووووواة فَوَلقووووواُ  اّللَّ
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النَّاُر يُوْعَرُضوولَن َعَلْيهووا غُووُدو ا َوَعِشووي ا،َويَوْلَم تَوُقوولُم السَّوواَعُ  أَْقِخلُوولا آَل .َن ُسوولُء اْلَعووذابِ َمَكُروا،َوحوواَ  آِبِل ِفْرَعوولْ 
 أَنْووُتْم ِإانَّ ُكنَّوا َلُكوْم تَوَبعا ،فَوَهولْ :َوِإْذ يَوَتحاُجلَن يف النَّاِر،فَويَوُقلُل الُضَعفاُء لِلَّوِذيَن اْسوَتْكَثُوا».ِفْرَعْلَن َأَكدَّ اْلَعذابِ 

َ قَوْد َحَكوَم بَونْيَ اْلِعباقِ :ُمْغُنلَن َعنَّا َنِصويبا  ِموَن النَّواِرف قواَل الَّوِذيَن اْسوَتْكَثُوا َوقواَل الَّوِذيَن يف .ِإانَّ ُكول  ِفيهوا،ِإنَّ اّللَّ
ووووْ  َعنَّووووا يَوْلمووووا  ِمووووَن اْلَعووووذابِ :النَّوووواِر ِاََزنَووووِ  َجَهنَّمَ  أََوَ ْ تَووووُك َشْتِوووويُكْم ُرُسووووُلُكْم اِبْلبَويِِنوووواِتف :لاقالُ .اْقعُوووولا َربَُّكووووْم ُحَفِِ

 «..فَاْقُعلا َوما ُقعاُء اْلكاِفرِيَن ِإ َّ يف َضالل  :قاُللا.بَلى :قاُللا
قد وقووا    ومضووى،فإذا الرجوول املوويمن الووذي قووال كلموو  احلوو.لقوود نليووحل الدنيا،وعرضووحل أول صووفح  بعوودها

ل بينما حوا  آب.عودها أيضوامون آترهوا كوكء يف الودنيا،و  فيموا باّلِل سي ات مكر فرعولن ومل وه،فلم يصوبه 
ووواْلَم توَ َويوَ .النَّووواُر يُوْعَرُضووولَن َعَلْيهوووا غُوووُدو ا َوَعِشوووي ا»:فرعووولن سووولء العوووذاب ْلَن َأَكووودَّ َعُ  أَْقِخلُووولا آَل ِفْرَعوووُقووولُم السَّ

قيوووووام  ملووووولت إىلابعووووود والووووونا يلهوووووم أن عرضوووووهم علوووووى النوووووار غووووودوا وعشووووويا،هل يف الفووووو ة مووووون «.اْلَعوووووذابِ 
لا آَل ِفْرَعوْلَن َأَكودَّ ُ  أَْقِخلُ السَّاعَ  َويَوْلَم تَوُقلمُ »:إذ أنه يقلل بعد هذا.وقد يكلن هذا هل عذاب القث.الساع 
يف و  الصوووووبا  عرم علوووووى النوووووار يف.وهل عوووووذاب سوووووىيء.فهووووول إذن عوووووذاب قبووووول يووووولم القيامووووو ..« اْلَعوووووذابِ 
فكثووْيا مووا .ولتهووا فعالوإمووا ملزا -وهوول عووذاب كووديد  -ها وحرهووا إما للتعووذيه بر يتهووا وتلقووع لووذع.املسوواء

 يستعمل لفج العرم للمك واملزاول .
  كانوووحل القيامووو  اليووو  فقووودمث إذا كوووان يووولم القيامووو  أقخلووولا أكووود العوووذاب  فأموووا يف اهليووو  الت.وهوووذ  أقهوووى .

ِإانَّ ُكنَّووا :َتْكَثُوالَّووِذيَن اْسوولِ فاُء عَ فَويَوُقوولُل الُضوو»:فعال،والسوويا  يلووتق  هلووم ملقفووا يف النووار  وهووم يتحوواجلن فيهووا
 «.فَوَهْل أَنْوُتْم ُمْغُنلَن َعنَّا َنِصيبا  ِمَن النَّاِرف.َلُكْم تَوَبعا  

أووم     حفو  عونهمإمعوات  و و   يشوفع هلوم أووم كوانلا ذيول  .إن الضعفاء إذن يف النار مع الذين استكثوا
رام  التبعو  وك.ا نسواني  كرام .م   اختيار  لقد منحهم اّلِل الكراكانلا غنما تسا     رأي هلم و  إراقة و 

ء والطغاة واملا وراء الكثا انساقلاتنازللا و .ولكنهم هم تنازللا عن هذا مجيعا.وكرام  ا ختيار واحلري .الفرقي 
يقولقووم إليوه  ه هلم ومالللنوا ما يقبل   يفكروا أن يتدبر .بل   يفكروا أن يقلللها. :  يقلللا هلم.واحلاكي 

 « ..ِإانَّ ُكنَّا َلُكْم تَوَبعا  »..من ضالل 
إليهووا  سوواقهم. الناريففهووم .ومووا كووان تنووازهلم عمووا وهووبهم اّلِل واتبوواعهم الكووثاء ليكوولن كووفيعا هلووم عنوود اّللِ 

ْم ُمْغنُولَن َعنَّوا نْووتُ فَوَهْل أَ »:ثاءهمسل  الشيا   مث ها هم أو ء يسأللن ك.قاقهتم كما كانلا يسلقلوم يف احلياة
مووولوم مووون كووواق،وأوم ُينريووو  الر  كموووا كوووانلا يل ووولوم يف األرم أووووم يقووولقووم يف..« َنِصووويبا  ِموووَن النَّووواِرف

درا ابلووووذين يضوووويقلن صووووالفسوووواق،وأوم مينعوووولوم موووون الشوووور والضوووور وكيوووود األعووووداء  فأمووووا الووووذين اسووووتكثوا ف
 :إقرار بعد ا ستكبار ويف.استضعفلا،وايبلوم يف ضي  وبرم ومالل 

 « .. اْلِعباقِ َم َبنْيَ ِإانَّ ُكل  ِفيها ِإنَّ اّللََّ َقْد َحكَ :قاَل الَِّذيَن اْسَتْكَثُوا»
 فما.لضووووي  سوووولاءالكوووورب وا إان كوووول يف هووووذا.إان كوووول ضووووعا    ْنوووود انصوووورا و  معينووووا..« ِإانَّ ُكوووول  ِفيهووووا»

 سيالكم لنا وأنتم ترون الكثاء والضعا  سلاءف
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َ قَووْد َحَكووَم بَوونْيَ اْلِعبوواقِ  » وقوود قضووك .أو تعديل ل لتغيووْي فيووهكووم،و  جمووافووال جمووال ملراجعوو  يف احل..« ِإنَّ اّللَّ
إ   لجوأ مون اّللِ مء أن   األمر،وما من أحد من العباق حف  كي ا من حكم اّلِل.وحني أقر  هي ء وهوي 

ِذيَن يف َوقوواَل الَّوو»:ء ّبووي ءميووع،ويف ضووراع  تسوولي هووي إليه،اعووه هووي ء وهووي ء ازنوو  جهوونم يف ذلوو  تعووم ا؟
 « ..ْلَعذابِ  ِمَن ااْقُعلا َربَُّكْم ُحَفِِْ  َعنَّا يَوْلما  :النَّاِر ِاََزنَِ  َجَهنَّمَ 

يَوْلموا   نَّواعَ  ُحَفِِْ  بَُّكمْ رَ اْقُعلا »:يف رجاء يكش  عن كدة البالء.إوم يستشفعلن حراس جهنم،ليدعلا رّبم
للهفو    الشوفاع  وااحد يستحفيلم و .يلما يلقطلن فيه أنفاسهم ويس ُيلن.يلما فق .يلما.. « اْلَعذابِ ِمنَ 

رفوووووووولن فهم يع. والوووووووودعاء.ولكن خزنوووووووو  جهوووووووونم   يسووووووووتجيبلن هلووووووووذ  الضووووووووراع  البائسوووووووو  الذليلوووووووو  امللهلفوووووووو
توذكْيهم  بتوأنيبهم و ااببني عوذوهم هلوذا يزيودون املعوذ.ويعرفلن سن  اّلِل،ويعرفلن أن األوان قود فوات.األصلل

يف جلابووه مووا ويف السوويال و .«بَلى :قوواُللا.نوواِتف .أََوَ ْ تَووُك َشْتِوويُكْم ُرُسووُلُكْم اِبْلبَويِِ :قوواُللا»:بسووبه هووذا العووذاب
خري  وعندئووووووووذ نفووووووووخ اازنوووووووو  أيووووووووديهم منهم،وأسوووووووولملهم إىل اليووووووووأس مووووووووع السوووووووو.يغووووووووب عوووووووون كوووووووول حلار

 « ..فَاْقُعلا:قاُللا»:وا ستهتار
 :ذا الدعاءهمها على لدعاء يغْي من حالكم كي ا،فتلللا أنتم الدعاء.وتعقه اهلي  قبل ااإن كان ا

 ووال وا زقراء إ ووا هوول ا .بإىل جلا و  ينتهووك.و  يصوول...  يبلوو « َومووا ُقعوواُء اْلكوواِفرِيَن ِإ َّ يف َضووالل  »
 للكثاء والضعفاء سلاء.

 لأالمين والصبر عل  الطريقنصر جنود الحق ولمنة ا 55 - 51الدرس الثامن:

كوووارة إىل ا مووون ا عنووود هوووذا امللقووو  احلاسوووم اوووكء التعقيوووه األخوووْي علوووى احللقووو  كلهوووا،وعلى موووا تقووودمه
 آَمنُووولا يف احْلَيووواِة ا َوالَّوووِذينَ  ُرُسوووَلنِإانَّ لَنَوْنُصووورُ  »:األحوووزاب الووويت تعرضوووحل لبوووأس اّلِل،بعووود التكوووذيه وا سوووتكبار

َفووُع الظَّوواِلِمنيَ .اأْلَْكووهاقُ  الووُدنْيا،َويَوْلَم يَوُقوولمُ  ارِ ُسووُم اللَّْعنَووُ  َوهَلُووْم هُتُْم،َوهلَُ َمْعووِذرَ  يَوْلَم   يَونوْ َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى .لُء الدَّ
تَوْغِفْر َواْسووووو.    ِإنَّ َوْعوووووَد اّللَِّ حَ فَاْصوووووِثْ .بابِ  اأْلَلْ اهْلُووووودى َوأَْوَريْنوووووا بَوووووِب ِإْسووووورائِيَل اْلِكتووووواَب ُهووووودى  َوذِْكووووورى أِلُوِ  

ْبكاِر.  « ..ِلَذنِْبَك،َوَسبِِْ  ِ َْمِد َربَِِك اِبْلَعِشكِِ َواْ ِ
ايووو  احلووو  ثووول مووون وولقد انلعوووحل منوووه البشوووري  علوووى م.هوووذا التعقيوووه ا؟ازم،يناسوووه ذلوووك امللقووو  احلاسوووم

مل وووه يف و  فرعووولن ورأت كيووو  كوووان مصوووْي.والبانل.وايتهموووا يف هوووذ  األرم ووايتهموووا كوووذلك يف اهلخووورة
ا  كول قضوي  كمويفالشوأن  وذلك هول.احلياة الدنيا،كما رأوهم يتحاجلن يف النار،وينتهلن إىل إ ال وصغار

َفووُع الظَّوواِلِمنَي يَوْلمَ . يَوُقوولُم اأْلَْكووهاقُ نْيا َويوَووْلمَ ِة الوودُ ِإانَّ لَنَوْنُصووُر ُرُسووَلنا َوالَّووِذيَن آَمنُوولا يف احْلَيووا»:يقوورر القوورآن    يَونوْ
ارِ َمْعِذَرهُتُْم وَ   « ..هَلُُم اللَّْعَنُ  َوهَلُْم ُسلُء الدَّ

 اقل .دعل  إىل اجملد ما يو  ا.فأما يف اهلخرة فقد   ااقل أحد من امليمنني ابهلخرة يف هذ  النهاي 
 وأما النصر يف احلياة الدنيا فقد يكلن يف حاج  إىل جالء وبيان.

بينموووا يشووواهد النووواس أن ....« ا َوالَّوووِذيَن آَمنُوولا يف احْلَيووواِة الوووُدنْيا ِإانَّ لَنَوْنُصوووُر ُرُسوووَلن»:إن وعوود اّلِل قوووانع جوووازم
الرسوول موونهم موون يقتوول وموونهم موون يهوواجر موون أرضووه وقلمووه مكووذاب مطووروقا،وأن املوويمنني فوويهم موون يسووام 
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العوووذاب،وفيهم مووون يلقوووى يف األخووودوق،وفيهم مووون يستشوووهد،وفيهم مووون يعووويا يف كووورب وكووودة واضوووطهاق 
 هلووم ابلنصوور يف احليوواة الوودنياف ويوودخل الشوويطان إىل النفوولس موون هووذا املوودخل،ويفعل ّبووا فووأين وعوود اّللِ ..

 ويغفللن عن قيم كثْية وحقائ  كثْية يف التقدير..األفاعيل  ولكن الناس يقيسلن بظلاهر األملر
فأما .ةشووووري  صووووغْي وهك مقوووواييك ب.إن النوووواس يقيسوووولن بفوووو ة قصووووْية موووون الزمووووان،وحيز حموووودوق موووون املكووووان

 ني عصور وعصوربواحلودوق  املقياس الشامل فيعرم القضي  يف الرقع  الفسيح  مون الزموان واملكوان،و  يضوع
نتصوووور موووون غووووْي ترأيناهووووا ولل نظووووران إىل قضووووي  ا عتقوووواق وا ميووووان يف هووووذا اجملووووال ل.و  بووووني مكووووان ومكووووان

 ايت خووووارجذفليك ألصووووحاب هووووذ  القضووووي  وجوووولق .وانتصووووار قضووووي  ا عتقوووواق هوووول انتصووووار أصووووحاّبا.كك
 ك يقصوورون معوو لنوواس كووذلوأول مووا يطلبووه موونهم ا ميووان أن يفنوولا فيهووا وحتفوولا هووم ويثزوهووا  وا.وجلقهووا

 ك بعضها بصولرقد يتلبو .ولكن صلر النصر كَّت.النصر على صلر معين  معهلقة هلم،قريب  الر ي  ألعينهم
الودعلة  قيدتوه و  عونرجوع عون عيالنوار فوال إبراهيم عليه الِسالم وهل يلقى يف .اهلزمي  عند النظرة القصْية .

قموو   نووه كووان يفأ -يف منطوو  العقيوودة  -أكووان يف ملقوو  نصوور أم يف ملقوو  هزميوو ف مووا موون كووك .إليهووا .
و ا يف .لرةصوة وتلوك هوذ  صولر .كما أنه انتصور مورة أخورى وهول ينجول مون النار.النصر وهل يلقى يف النار
وهووول  -ليوووه اّلِل ع رضووولان -واحلسوووني .موووا قريوووه مووون قريوووه  .فأما يف احلقيقووو  فه.الظووواهر بعيووود مووون بعيووود

 الصولرة يفهزميو ف  يستشهد يف تلك الصلرة العظيم  من جانه،املفجع  من جانهف أكانحل هذ  نصرا أم
ما مون ف.د كانوحل نصورالكبوْي فقوفأما يف احلقيق  ااالص  وابملقيواس ا.الظاهرة وابملقياس الصغْي كانحل هزمي 

ء كاحلسوووني ة والفوووداز لوووه ا؟ووولان  ابحلوووه والعط ،وهتفووول لوووه القلووولب وعووويا ابلغوووْي كوووهيد يف األرم هتتووو
 املسلمني  من غْي وكثْي.من املسلمني.يستلي يف هذا املتشيعلن وغْي املتشيعني.رضلان اّلِل عليه

 2012أمقيب عل  خروج الحسين ر ي هللا عنه عل  يهيد

                                                 
قل :ويف  ل هذش اةحاديث ىلرب ةقتل احلسني ريي ه عنه،وليا في ا غري ذلنيك،وأن اةمنية اةسنيللة النيول تقتنيل احلسنيني  - 2012

 ريي ه عنه،ومح  دد هوية قاتليه .
علنيى  ينيي ه عننيه ىلنيرجر نه،ولكننيه ا جد ه تكاد وذلك حسب اجت نيادش رينيي ه ع كم لقد قتل احلسني ريي ه عنه وذهب   يد

 ى يزيد وثا  م وىلرج علان قبله فيزيد بن مكاوية بكد أن ابيكه أ ثر اةمة وذلك بتوريط من أهل الكوفة الذين ىلذلوا من  ان  
َكِرَب قَاَل:َخَرْجَنا أاَُنس  َنِشوك ِبَسْعد ،اأْلَْكوَعُة َوَغوْْيُ َواِحود  ِموْن ُوُجولِ  أَْهوِل   فَعْن ُعَفيِِِ  ْبِن َمْعِديوهذ  حال أهل الكلف  من خْية الصحاب ، 

،ِإْذ َمرَّ ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب  -اْلُكلَفِ   ُ َعْنوُه َحَّتَّ َقِدْمَنا اْلَمِديَنَ  فَونَوزَْلَنا يف َرَحَب   ِمْن رَِحاِّبَا َنْطُلُه َمْنزِ   يف اَنِحيَوِ  الطَّرِيوِ  َمَعوُه ِقرَّة  يف يَوِدِ  َرِضَك اّللَّ
َنا،َفَسولََّم،مُثَّ قَواَل اأْلَْكوَعُة َوَأْصوَحابُُه:اَي أَِموْيَ فَوَقاَل بَوْعُضَنا:َهَذا أَِمُْي اْلُمْيِمِننَي،َوقَاَل بَوْعُضَنا:َما ُهَل ِبِه،فَاْلَقْلُم َحَْتِصُملَن ِإْذ رََأى َمَكانَونَو  ا فَأَقْوبَوَل إِلَيوْ
َنا َنْذُكُر َلَك َما َقْد رَأَيْوَنا ِمْن َعاِمِلَنا َسْعد ،فَِإْن َأْحبَوْبحَل أَْن نَوُقلَم َمعَ  َنا فَوَعْلحَل،قَواَل " اْلُمْيِمِننَي،ِإانَّ َقْد ِج وْ َك ُقْمَنا َمَعَك،َوِإْن َأْحبَوْبحَل أَْن َعِْلَك إِلَيوْ

وْئ يف ِغيبَو  ،حَنْنُ َ ،َبْل َأْجِلُك إِلَْيُكْم،َهواُتلا َموا ِعْنودَُكمْ  َنا،َوَمنَوَعنَوا ُحُقلقَونَوا فَولَوْم ْنَِ حنُِوُه أَْن تَوْعزِلَوُه َعنَّوا   "،قُوْلنَوا:اَي أَِموَْي اْلُمْيِمِننَي،لََلَمنَوا َواْعتَوَدى َعَليوْ
َنا َغْْيَُ ،فَوَقاَم،َوقَاَل:َلَعلَّ َذِلَك أَْن َيُكلَن،فَوَلمَّا َوىلَّ قُوْلنَ  ا َوَتْستَوْعِمَل َعَليوْ ا:َواّللَِّ َما َصنَوْعَنا َكيوْ  ا َوَما أَْقرَْكَنا َحاَجتَونَوا َوَ  ُكِفينَوا أَنْوُفَسوَنا،َوُهَل ُرْوِث  َسوْعد 

اَجو   ف قَاَل:نَوَعْم،قَاَل:َموا َحاَجتُوَك ف َقاَل:أَلَوَك حَ اهْلَن ِ َوا قُوْلنَوا،فَوَيُكلُن َأْخبَوَة َموا َكواَن لَنَوا ُصوْحَب  ،اَي ُعَفيِِوُ  أَْقرِْكُه،َفَسوِمَع ِحس وا َخْلَفوُه فَوَلقَوَ  فوَ 
ِإىَل ،قَاَل:َلَعلَّ َذِلَك أَْن َيُكلَن،قَواَل:مُثَّ تَوبَوولَّْأاَن َمْنزِلَنَوا،مُثَّ َغوَدْواَن قَاَل:أَْرَسَلِب إِلَْيَك َأْصَحابُوَنا قَاُللا:ِإَذا َ ْ َتْسَمْع ِفيِه َما قُوْلَنا فَوَنْحُن حنُُِه َأ َّ َتْذُكَرُ  َلهُ 

َنا َسْعد  َوُهَل َيُذُم أَْهَل احْلِوْيَةِ  ،َفَخرََج إِلَيوْ نَوا َوَيُكولُن  اْلَمْسِجِد َوَسْعد  ِعْنَدُ  يف اْلَمْنزِِل َفَمَكثْوَنا َنِليال  َوأَْهوَل اْلُمَخاَلَفوِ ،قَاَل قُوْلنَوا:ِإانَّ ّللَِّ،اْسوتَوْعَمَلُه َعَليوْ
َنَموا حَنْوُن َكووَذِلَك ِإْذ َجواَء َرُسوولُل ُعَموَر َرِضووَك اّللَُّ َكورَّ َموا َكوواَن لَنَوا ُصووْحَب  ،فَوَقالَ   َعْنوُه،فََأْقَخَلَنا َعَلْيووِه  قَاِئل :َهوَذا َواّللَِّ َغَضووُه َرُجول  قَووْد ُعزَِل،قَاَل:فَوبَويوْ
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ا َأْسأَُلكُ  ا،َوَلِكْن َأْخِثُوين َعمَّ َمواُم َعلَوْيُكْم َفَجواَر َعلَوْيُكْم َوَمونَوَعُكْم ُحُقولَقُكْم َوَأَسواَء فَوَقاَل:" اَي َأْكَعُة،ِإيِنِ َقْد َعزَْلحُل َعْنُكْم َسْعد  ْم َعْنُه،ِإَذا َكواَن اْ ِ
ووْداَن اّللََّ  ُ  َوقَِبْلنَووا،َوِإْن رَأَيْونَووُصووْحبَوَتُكْم َمووا َتْصوونَوُعلَن بِووِه ف قُوْلنَووا:اَي أَِمووَْي اْلُمْيِمِننَي،َمووا َنْصووَنُع بِووِه،ِإْن رَأَيْونَووا َخووْْي ا محَِ ووا َصووَثاَْن َحووَّتَّ يُوَفوورَِِج اّللَّ ا َجووْلر ا َولُْلم 
َهتِوِه " , مُثَّ قَواَل:" َ  َواّللَِّ الَّوِذي َ  إِلَوِمْنُه،قَاَل:" أََما ُهَل ِإ َّ َما َأْ َُع ف " قَاُللا:َ  َواّللَِّ َما ِعْنوَداَن ِإ َّ َموا قُوْلنَوا َلَك،قَواَل:" َفَضوَربَ  َه  بِيَوِدِ  َعلَوى َجبوْ
ُكْم،َوَتْضورِبُلُهْم يف احْلَوو ِِ   ُكوْم َوِإ َّ فَواَل " َ رِيووُ  اْلَمِدينَوِ  ِ بْوِن َكووبََّ  ِإ َّ ُهوَل َ  َتُكلنُولَن ُكوَهَداَء يف اأْلَْرِم َحووَّتَّ َشُْخوُذوُهْم َكَأْخوِذِهْم ِإايَّ َكَضوْرِّبِْم ِإايَّ

 ( حسن 1296)
ا ِإىَل ُعَموووَر َرِضوووَك اّللَُّ وَعوووْن َجووواِبِر بْوووِن َ َُرَة،قَاَل:َكوووكَ  ا َحوووَّتَّ ذََكوووُروا أَنَّوووُه  َ ُُيِْسوووُن ْعَمَل َعلَوووْيِهْم َعمَّار ا،َفَشوووَكلْ َعزََلُه،َواْسوووتوَ  َعْنُه،فوَ ا أَْهوووُل الُكلفَوووِ  َسوووْعد 

ّللَِّ " فَوِإيِنِ ُكْنوحُل ُأَصولِِك ِّبِوْم َصواَلَة اَل أَبُول ِإْسوَحاَ :أَمَّا أاََن َواِسوُن ُتَصولِِك،قَ   َ هُْ ُيَصلِِك،فََأْرَسَل إِلَْيِه،فَوَقاَل:اَي أاََب ِإْسَحاَ  ِإنَّ َهُيَ ِء يَوْزُعُمولَن أَنَّوكَ 
َحاَ ،فََأْرَسووَل َمَعووُه  أاََب ِإسْ َل:َذاَ  الظَّووُن بِووَك ايَ ْخووَرَينْيِ "،قَووا َوُأِخووُ  يف األُ َمووا َأْخوورُِم َعنوَْها،ُأَصوولِِك َصوواَلَة الِعَشوواِء،فََأرُْكُد يف اأُلولَيَوونْيِ  َرُسوولِل اّللَِّ 

ا ِإ َّ َرُجووال  أَْو رَِجووا   ِإىَل الُكلَفِ ،َفَسووَأَل َعْنووُه أَْهووَل الُكلفَووِ  َوَ ْ يَوودَْع َمْسووجِ  ،فَوَقوواَم َرُجوول  مَ يُوثْوُنلَن َمْعُروف ووا،َحَّتَّ َقَخووَل َسووَأَل َعْنووُه،وَ  د  ا لِبَووِب َعْبك  ْسووِجد 
ا َكوووْدتَوَنا فَوووَمُ  بْوووُن قَوتَووواَقَة ُيْكوووَ  أاََب َسوووْعَدَة قَاَل:أَمَّوووا ِإْذ َنَشوووِمووونوُْهْم يُوَقووواُل لَوووُه ُأَسوووا ووورِيَِّ ،َو َ ِإنَّ َسوووْعد  وووِليَِّ ،َو َ يَوْعوووِدُل يف اَن  َ َيِسوووُْي اِبلسَّ  يَوْقِسوووُم اِبلسَّ

:اللَُّهمَّ ِإْن َكوانَ   ّ ،قَواَم   َ  َهووَذا َعْبودُ الَقِضويَِّ ،قَاَل َسوْعد :أََما َواّللَِّ أَلَْقُعوَلنَّ بِوَثاَل َرُ ،َوَعِرِْضوُه اِبلِفَلِ،وََكواَن بَوْعووُد َوأَِنوْل فَوقْ اَيء  َوُ َْعو  ،فََأِنْل ُعْمَرُ ،رِ َكاِذاب 
 
َ
نَوْيوِه ِموَن الِكَثِ،َوِإنَّوُه لَيَوتَوَعوورَُّم َ  َحاِجبَواُ  َعلَوى عَ ْعُد،قَوْد َسوقَ اَن رَأَيْوتُوُه بوَ ِلِك:فَوأَ ِإَذا ُسوِ َل يَوُقلُل:َكوْي   َكبِوْي  َمْفُتلن ،َأَصوابَوْتِب َقْعوَلُة َسوْعد ،قَاَل َعْبوُد امل يوْ

)"  لِْلَجَلارِي يف الُطُرِ  يَوْغِمُزُهنَّ   ( 755َصِحيُ  اْلُبَخارِيِِ
ا ِإىَل ُعَمووَر فَوَقوواُللا:َ   َصوولِِك ِّبِووْم َصوواَلَة َرُسوولِل اّللَِّ َسووأََلُه ُعَمُر،فَوَقوواَل:ِإيِنِ أَلُ :فَ ُيَصوولِِك قَالَ   ُُيِْسوونُ وَعووْن َجوواِبِر بْووِن َ ُووَرَة قَاَل:َكووَكا أَْهووُل اْلُكلفَووِ  َسووْعد 

، َِمووْن بَووِب ،أَْو َغْْيُُ :قَوواَل َرُجوول  الثوَّْلرُِي:قَوواَل َعْبووُد اْلَملِووكِ  ِإْسووَحاَ  قَووالَ  اَي أابَ  " أَرُْكووُد يف اأْلُولََينْيِ،َوَأْحووِذُ  يف اأْلُْخووَرَينْيِ " قَاَل:َذلِووَك الظَّووُن بِووك 
وورِيَِّ ،َوَ  تَوْعووِدُل يف الرَّعِ  ُفوُر يف السَّ ووِليَِّ ،فَوَقاَل َسووْعد :" اللَُّهوو يَوْقِسوُم يف ايَّووِ ،َوَ  َعوْبك  ِلَسووْعد :اللَُّهمَّ ِإنَّووَك َ  تَونوْ مَّ ِإْن َكواَن َكووِذَب فَووَأْعِم َبَصَرُ ،َوَعِرِْضووُه لسَّ

 ( صحي  3585اينِِ ) َصنَُّ  َعْبِد الرَّزَّاِ  الصَّنوْعَ َلُة َسْعد  " مُ ْتِب َقعْ بَوْعُضُهْم:فَوَلَقْد رَأَيْوُتُه َوُهَل يَوُقلُل َأَصابوَ  لِْلِفَلِ،َوأَِنْل فَوْقَرُ  "،فَوَقالَ 
ك فقنيد ن مثنيل يزينيد ولنيذلا منين النيف منيومح يكن هنا  موجب هلذا اخلروج بكد أن ابيكته اةمة ولو  نيان احلسنيني رينيي ه عننيه ىلنيري هذا  
وجنيه علنيى ثمثنية ن،والننياس يف ىلر اا جد اآلاش ىلرية الصحابة والتابكني عن هذا اخلنيروج فنيأ، ،وقنيد جنيرَّ ىلروجنيه علنيى اةمنية  نيراًّ مسنيتطري هن

 أيرب :
حا اخلمفنية ن يزينيدا ال يسنيتبنيا وذلنيك ةالفريا اةول: الذين  ا لون اة ياب بكوا غ م وليا يف عقوهلم فقالوا لقد  ان ىلروجه واج 

 على اةمة ابلقوة،فكان جيب اخلروج عليه عامف هذا اخللل ورد اةمور جد  صا ا وقد فرض 
ة لشنيني ص :جذا ابيكني  اةمنيذا،وقالواوأمنيا الفرينيا الثنياين:فريون أ نيه قنيد ىلنينيرج بغنيري حنيا علنيى اعمنيان اةنت نيب  نينيرعا،فم جينيوز ىلروجنيه هني 

م مح يثبني  ن هتنيمنيوما اهتنيم بنيه ن مكاوينية،بنيلنيك،ومح يكنين ذلنيك يف يزينيد واالتقر اةمر له فم جيوز اخلروج عليه جال بكفر بنيواف  ومنيا أ نيبه ذ
ىلول فيلنيا فيهننيب علنيي م النيد ة بنيرأي ممن ا هتلة واحدة وهي من  س  ىليال أعدائه،ولو بويع عمان وبقنيي  فنير قلينيل مح يبنيايكوا فنيم عنيرب 

رالنينيوله و مح تبايكنيه ولنينييا مكنيه  نيصٌّ منين ه  لكنين اةمنيةو  -لنيو  نيان ىلنينيريا منين يزينيد بنيم مننينيازعو -دىلنيل فينيه الناس،واحلسنيني رينينيي ه عننيه 
 000الى ه عليه واللم ابخلروج بل النصوه الشرعية الصحيحة متنع ذلك 

وأما الفريا الثالث:فقد قالوا:ج نيه قنيد اجت نيد فأىلطأ،وذلنيك ة نيه  نيان قنيد بيني  اخلنيروج علنيى يزينيد قبنيل أن يظ نير مننيه أ   نييب يوجنيب  
كا ته من النيب الى ه عليه والنيلم و نيذلك لوثوقنيه ابهنيل الكوفنية،وهم قنيون ال يوثنيا  نيم فقنيد هذا اخلروج وظن أن اةمة التبايكه هو ة

قتل على يدي م  ف و مأجور من حيث قصدش ولكن ىلروجه ما  ان ينبغي،ولو  ظران يف تكامل يزيد مع ىلنيروج احلسنيني لوجنيدان أ نيه قنيد 
 النينييقون علينينيه وي  نينيه ! فقنينيد علنينيم  روجنينيه وحنينياول وا  مكنينية تصنينيرل حبكلنينية حنينيص  فنينيذ انينيربش،وجال أ  حنينيا م يف اةرض يكلنينيم أن   صنينياا 

اةكرمة أن يثنيه عن هذا اخلروج  فأ،  بل أعطاش  تاابا فارغاا وقنيال لنيه ا تنيب فينيه منيا  ني   منين حاجنيات وال تفنيرق انيفول اةمنية فنيأ، 
وغنيريهم أن مينكنيوش فنيأ،،ومع هنيذا  ريي ه عنه،وقد حاول ىلرية الصحابة النيذين عاانيروش  نيابن علنير وابنين عبنياس و أىلينيه ابنين احلنفينية

فقد ىلرج،و ان إبمكان والة يزيد منكه من ذلنيك ولكنين مح يفكلنيوا ،وحنيص عننيدما جنيابش ىلنيرب مقتنيل مسنيلم بنين عقينيل النيذ  بكنيث لنيه قبنيل 
ذ  موته أن ارجع فإن أهل الكوفة قد ىلذلوش وأالللوش،ومع هذا مح يرجع حص اق ب من الكوفة حص بلغ السيل الز،  نيان اجلنييش الني

 كِّل لقتاله هو من الذين  ا وا قد ابيكوش الراًّ،ومح يكن في م أمو ٌّ واحد ومع هذا ينسنيب قتلنيه جد يزينيد وهنيو غنيري انيحيح،وقد حنيزن 
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وما  .اق ا ابستشوهل عواش ألو  عام،كموا نصورهوكم من كهيد موا كوان ميلوك أن ينصور عقيدتوه وقعلتوه ولو 
 بووو  مثووول خطبتوووهبْية،خبطكوووان ميلوووك أن يووولقع القلووولب مووون املعووواين الكبْية،وُيفوووز األلووول  إىل األعموووال الك

اري  كلووه ركووا اطووى التووافزا حمور ووا كانووحل حوو.األخووْية الوويت يكتبهووا بدمووه،فتبقى حووافزا حمركووا لابنوواء واألحفاق
 مدى أجيال.

ن أقبوول .من القيمو .الصوولر هلزميوو ف إننووا يف حاجوو  إىل أن نراجووع مووا اسووتقر يف تقووديران موونمووا النصوورف ومووا ا
ا النصور ثوْية يوتم فيهوحوا ت ك أين وعد اّلِل لرسله وللميمنني ابلنصر يف احلياة الدنيا  على أن هنوا :نسأل

مود لقد انتصور حم.ت تبقي  ابذلك حني تتصل هذ  الصلرة الظاهرة القريب  بصلرة .يف صلرته الظاهرة القريب 
- - فهووووذ  .ألرمملوووو  يف األن هووووذا النصوووور يوووورتب   عوووو  إقاموووو  هووووذ  العقيوووودة  قيقتهووووا الكا.يف حياتووووه

ىل الدولو  إلقله املفورق من ا.يعاالعقيدة   يتم اامها إ   ن هتيمن على حياة ا؟ماع  البشري  وتصرفها مج
ا يف صوووووووولرهت يف حياتووووووووه،ليحق  هووووووووذ  العقيوووووووودة فشوووووووواء اّلِل أن ينتصوووووووور صوووووووواحه هووووووووذ  العقيوووووووودة.احلاكم 

 الكامل ،وي   هذ  احلقيق  مقررة يف واقع   رحي  حمدقة مشهلقة.
  احلقيقيو .وف ع الصولرةموومن مث اتصلحل صلرة النصر القريب  بصلرة أخرى بعيدة،واهدت الصلرة الظواهرة 

 تقدير اّلِل وترتيبه.
قوو  أن تلجوود حقي و  بود.اعوود اّلِل قووائم لرسوله وللووذين آمنوول إن و .وهنالوك اعتبووار آخور هسوون مراعاتووه كوذلك

تلجود  وهك  .س فيهواجولز النواوحقيقو  ا ميوان كثوْيا موا يت.ا ميان يف القللب اليت ينطبو  هوذا اللعود عليها
 حلووا  ر  خفيو  وإن هنالوك ألكوكا  مون الشو.إ  حوني حلول القلوه مون الشور  يف كول صولر  وأكوكاله

ك أن در  عليوه،وُي فيه،وقو يتجوه ّلِل وحود ،ويتلكل عليوه وحود ،ويطم ن إىل قضواء اّللِ منها القله إ  حني
 الثقووووو  والرضوووووىمأنينوووو  و ويتلقووووى هوووووذا ابلط.اّلِل وحوووود  هووووول الووووذي يصووووورفه فووووال خوووووْية لوووووه إ  مووووا اختوووووار اّللِ 

ر لر النصو  مون صولرة معينوحني يصل إىل هذ  الدرج  فلن يقدم بني يدي اّلِل،ولن يق   عليه ص.والقبلل
 أو صلر ااْي.

                                                                                                                                            

هم جد اةديننينية وأوانينيى والينينيه  نينيم ىلريا،حنينيص عننينيدما ىلنينيرج أهنينيل اةديننينية علينينيه مح خينينيرج أحنينيد منينين أهنينيل  يزينينيد علنينيى مقتلنينيه وأ نينيرن أهلنينيه والنينيريَّ
 وا يكتقدون أبن يزيداا قد قتله بغري حا فلم مح خيرجوا وقد جابهتم الفراة الاحنة  !  احلسني،فإذا  ا 

 بنين ال حنيص عبينيد هو لنييا يزينيد و والصحيح اهنم  ا وا يكتقدون أن الذ  قتله هنيو النيذ  ىلذلنيه وهنيم أهنيل الكوفنية،وهم قنياتلوش حقيقنية 
 . زايد وجن  ان لكبيد ه تصرفات غري الائغة  رعاا 

ذا لكنوه   يرجع،وّبوو اوللا منعوه "   يكون يف خوروج احلسوني رضوك هللا عنوه مصولح  ولوذلك ووا  كثوْي مون الصوحاب  وحو لعلمواء :وقال بعخ ا
لول قعود  ق موا   يكون ُيصوله مون الفسواااروج انل أول ك الظلم  الطغاة من سب  رسلل هللا حَّت قتلل  مظللما  كهيدا .وكان يف خروجه وقتل

ِدم رأس ُيوىي ل األنبيواء وقود قُوعظوم مون قتو تبوار  وتعواىل وموا قودر  هللا كوان ولول   يشوأ الناس.وقتول احلسوني لويك هول  يف بلد ،ولكنه أمر هللا
ونقَوْد َجواء  عليوه السوالم مهورا  لبغوك وقتول زكوراي عليوه السوالم،وكثْي مون األنبيواء قتلولا كموا قوال تعواىل:"} قُولْ  اِبلَّوِذي قَوْبلِوك اِبْلبَويِِنَواِت وَ  ُكْم ُرُسول  مِِ

راجووع كتووايب  وعثمووان وعلووك رضووك هللا عوونهم أمجعووني." ( سوولرة آل عمووران" .وكووذلك قتوول عموور183قُوْلووُتْم فَلِووَم قَوتَوْلُتُموولُهْم ِإن ُكنووُتْم َصوواِقِقنَي{ )
 ل احلسني بن علك رضك هللا عنهماما جاء يف قت-املبحة احلاقي واألربعلن -املفصل يف أحاقية الفل 
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ر النصو.النصور . ن معواينوذلوك معو  مو.ويتلقوى كول موا يصويبه علوى أنوه ااوْي ..ويلتزم.فسيكل هذا كله ّللِ 
 .ن األحلالوهل النصر الداخلك الذي   يتم نصر خارجك بدونه  ال م.الذات والشهلات على
َفوو.ْكووهاقُ  يَوُقوولُم اأْلَ َويوَووْلمَ  يوواِة الووُدنْياِإانَّ لَنَوْنُصووُر ُرُسووَلنا َوالَّووِذيَن آَمنُوولا يف احلَْ » ُع الظَّوواِلِمنَي َمْعووِذَرهُتُْم َوهَلُووُم يَوْلَم   يَونوْ

ارِ   «.اللَّْعَنُ  َوهَلُْم ُسلُء الدَّ
لرة صووفأما .ء الوودارعنوو  وبسوول وكي  ابءوا ابلل.وقوود رأينووا يف املشووهد السوواب  كيوو    تنفووع الظوواملني معووذرهتم

يَل اْلِكتوواَب ُهوودى  ِب ِإْسوورائِ َريْنووا بَووَوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى اهْلُوودى َوأَوْ »:ملسووى فهوول ذا موون صوولر النصوور يف قصوو  
 « ..َوذِْكرى أِلُوِ  اأْلَْلبابِ 

ذي ا النموولذج الوووهووذ.هلدىوورايوو  الكتوواب وا.إيتوواء الكتوواب واهلدى.وكووان هووذا  لذجووا موون  وواذج نصوور اّللِ 
تشوْي إىل  لر النصورا رقع  فسيح ،نرى فيها صولرة خاصو  مون صوضربه اّلِل مثال يف قص  ملسى،يكش  لن

 ا عا .
معووه مون املويمنني يف مكوو   ومون كوانلا - -وهنوا اوكء ا يقواع األخووْي يف هوذا املقطع،تلجيهوا لرسوولل اّلِل 

ا لوووووووذي كوووووووانل اولكووووووول مووووووون ذيت بعووووووودهم مووووووون أمتوووووووه،ويلاجهلن مثووووووول امللقووووووو  .يف ملقووووووو  الشووووووودة واملعاانة
ْبكْمِد َربِِ بِِْ  ِ َ َواْستَوْغِفْر ِلَذنِْبَك،َوسَ .ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ َح   .فَاْصِثْ »:فيه  « ..ارِ َك،اِبْلَعِشكِِ َواْ ِ

نول لوى نفخو  الباالصث عو .والصث على األذى.الصث على التكذيه.الدعلة إىل الصث ..ا يقاع األخْي .
ومون  فاهتم مون هنواقهوم وتصور لوى نبواع النواس وأخالوالصوث ع.وانتشائه ابلغلب  والسلطان يف ف ة من الزمان

ه موون رغائووه بووا يتعلوو  والصووث علووى الوونفك وميلهلووا وقلقهووا وتطلعهووا ورغبتهووا يف النصوور القريووه وموو.هنا 
 وآمال.

ألعووداء  ن جانووه اوالصووث علووى أكووياء كثووْية يف الطريوو  قوود عووكء موون جانووه األصوودقاء قبوول أن عووكء موو
إنه وعود مون .ابتتقلوه األسوب ملر،ومهموامهما يطل األمد،ومهما تتعقود األ..«  َح   ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ .فَاْصِثْ »

 ميلك التحقي ،ومن وعد ألنه أراق.
ْبكارِ وَ ْلَعِشكِِ بَِِك ابِ َواْستَوْغِفْر ِلَذنِْبَك،َوَسبِِْ  ِ َْمِد رَ »:ويف الطري ،خذ زاق الطري   « ..اْ ِ

ار املصوحلب ا سوتغفو .اسوتغفار للذنه،وتسوبي   مود الرب.شا هذا هل الوزاق،يف نريو  الصوث الطليول ال
صولرة النصور  وهوذ  هوك.وتطهْي للقلوه وزكاة.ابلتسبي  وكيك أن ااب،وهل يف ذاته تربي  للنفك وإعداق
 اليت تتم يف القله،فتعقبها الصلرة األخرى يف واقع احلياة.

فل فيهموووا ا آانن يصووووإموووا ألومووو -رفوووا  فهوووذان ن -إموووا كنايووو  عووون اللقوووحل كلوووه .واختيوووار العشوووك وا بكار
 القله،ويتسع اجملال للتدبر والسياح  مع ذكر اّلِل.

ن عودة ومون لكل معرك  م و  بد.قهذا هل املنهج الذي اختار  اّلِل لتلفْي عدة الطري  إىل النصر وهتي   الزا
 زاق ..
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 [77إل   56اآليات :(40]سور  غافر ):الوحد  الثالثة

 أوجيهات للرسول وحقائق إيمانية وأدلة عل  الوحدانية 

بِبالِِغيووِه فَاْسووَتِعْذ اِبّللَِّ  ِهْم ِإ َّ كِووْث  مووا ُهوومْ يف ُصووُدورِ  ْم ِإنْ نَّ الَّووِذيَن ُاوواِقُللَن يف آايِت اّللَِّ بِغَووْْيِ ُسووْلطان  أَ ُهوو} إِ 
وووِميُع اْلَبِصوووُْي ) وووماواِت َواأْلَْرمِ ( َاَْلوووُ  56ِإنَّوووُه ُهوووَل السَّ َر النَّووواِس   لِكووونَّ َأْكثَوووووَ  َأْكوووَثُ ِموووْن َخْلوووِ  النَّووواِس السَّ

  اْلُمِسووووكُء قَلِوووويال  مووووا لصَّوووواحِلاِت وَ الا َوَعِملُوووولا ( َومووووا َيْسووووَتِلي اأْلَْعمووووى َواْلَبِصووووُْي َوالَّووووِذيَن آَمنُوووو57يَوْعَلُموووولَن )
ْقعُوولين ( َوقوواَل َرُبُكووُم ا59َن )   يُوْيِمنُوول َأْكثَوووَر النَّوواسِ     َريْووَه ِفيهووا َولِكوونَّ ( ِإنَّ السَّوواَعَ  هَلتِيَوو   58تَوتَووذَكَُّروَن )

ُ الَّوووذِ  (60رِيَن )َهووونََّم قاِخوووجَ ُخُللَن َأْسوووَتِجْه َلُكوووْم ِإنَّ الَّوووِذيَن َيْسوووَتْكِثُوَن َعوووْن ِعبووواَقيت َسوووَيدْ  ي َجَعوووَل َلُكوووُم اّللَّ
َ لَوووُذو اللَّْيووَل لَِتْسوووُكُنلا ِفيوووِه وَ  ( 61   َيْشوووُكُروَن )َولِكوونَّ َأْكثَووووَر النَّووواسِ  لَوووى النَّووواسِ ْضوول  عَ فَ النَّهوواَر ُمْبِصووورا  ِإنَّ اّللَّ

ُ َرُبُكوْم خواِلُ  ُكولِِ َكوْكء    إِلوَه ِإ َّ ُهوَل فَوأَ  ( َكوذِلَك يُوْيفَوُك الَّوِذيَن كوانُلا آِبايِت اّللَِّ 62َفُكولَن )ىنَّ تُويْ ذِلُكوُم اّللَّ
ووو63َحوووُدوَن )اَْ  ُ الَّوووِذي َجَعوووَل َلُكوووُم اأْلَْرَم قَووورارا  َوالسَّ َقُكوووْم ِموووَن َأْحَسوووَن ُصوووَلرَُكْم َوَرزَ َصووولَّرَُكْم فَ ماَء بِنووواء  وَ ( اّللَّ

ُ َرُب اْلعالَ  ُ َرُبُكْم فَوَتباَرَ  اّللَّ يَن ُعلُ  ُرِْلِصونَي لَوُه الودِِ ( ُهَل احلَُْك   إِلَه ِإ َّ ُهوَل فَواقْ 64ِمنَي )الطَّيِِباِت ذِلُكُم اّللَّ
ووبُووَد الَّووِذيَن تَووْدُعلَن ِمووْن ُقو قُووْل ِإيِنِ ُوِيووحُل أَْن أَعْ  (65احْلَْمووُد ّللَِِّ َربِِ اْلعوواَلِمنَي ) ْن ا جوواَءين اْلبَويِِنوواُت ِمووِن اّللَِّ َلمَّ

َقوووو   مُثَّ  ِمووووْن َعلَ مُثَّ َقُكوووْم ِمووووْن تُووووراب  مُثَّ ِموووْن نُْطَفوووو   لَ خَ ( ُهووووَل الَّووووِذي 66َريبِِ َوأُِموووْرُت أَْن أُْسووووِلَم لِووووَربِِ اْلعووواَلِمنَي )
ُلغُووولا َأُكووودَُّكْم مُثَّ لَِتُكلنُووولا ُكووو ُلغُووولا َأَجوووال  ُمَسوووم ى وَ ْن يُوتَووووَل َّ ِموووْن قَوْبوووُل ِموووْنُكْم َمووووَ ُيلخا  ُحْووورُِجُكْم ِنْفوووال  مُثَّ لِتَوبوْ لِتَوبوْ

وا يَوُقوي ُُيْيِوك َومُيِيوحُل فَوِإذا قَ ( ُهَل الَّوذِ 67َوَلَعلَُّكْم تَوْعِقُللَن ) ِإىَل  ( أََ ْ تَوورَ 68فَوَيُكولُن ) لُل لَوُه ُكونْ ضوى أَْمورا  فَِإ َّ
بُلا اِبْلِكتوووواِب َوِ ووووا أَْرَسووووْلنا بِووووهِ ( الَّووووِذي69الَّووووِذيَن ُاوووواِقُللَن يف آايِت اّللَِّ َأىنَّ ُيْصووووَرُفلَن ) َسووووْلَ   ُرُسووووَلنا فَ َن َكووووذَّ

( 72حْلَِمويِم مُثَّ يف النَّواِر ُيْسوَجُروَن )( يف ا71ُبلَن )ِإِذ اأْلَْغالُل يف أَْعناِقِهْم َوالسَّالِسُل ُيْسحَ  (70يَوْعَلُملَن )
ُتْم ُتْشرُِكلَن )  َكوذِلَك  قَوْبوُل َكوْي ا  نَْدُعلا ِمنْ   قاُللا َضُللا َعنَّا َبْل َ ْ َنُكنْ ( ِمْن ُقوِن اّللَِّ 73مُثَّ ِقيَل هَلُْم أَْيَن ما ُكنوْ

ُ اْلكوواِفرِيَن ) ووُتْم تَوْفَرُحوولَن يف 74ُيِضووُل اّللَّ وواأْلَْرِم بِغَووْْيِ احْلَوو ِِ  ( ذِلُكووْم ِ ووا ُكنوْ لُوولا اْقخُ  (75ُتْم َاَْرُحوولَن ) َوِ ووا ُكنوْ
ِيَن ) َخ الَّوِذي  َح   فَِإمَّا نُرِيَونََّك بَوْعوِثْ ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ ( فَاصْ 76أَْبلاَب َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها فَِبْ َك َمثْوَلى اْلُمَتَكثِِ

 {(77نَِعُدُهْم أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك فَِإلَْينا يُوْرَجُعلَن )
  مقدمة الوحد 

 س املاضك.من الدر  هذا الشلط متصل اام ا تصال ابلشلط الذي قبله،وهل استمرار للفقرة األخْية
 بج  ابلبانل.فبعوود يووذاء والصوود عوون احلوو  والتووللصووث علووى التكووذيه وا - -وتكملوو  لتلجيووه الرسوولل 

مون  هي مينوع أصوحابكوث الوذإنه ال.هذا التلجيه يكش  عن عل  اجملاقل  يف آايت اّلِل بغْي حج  و  برهان
 التسليم ابحل  وهم أصغر وأضأل من هذا الكث الذي ُييك يف الصدور.

وصووغر النوواس مجيعووا ابلقيوواس إىل السووماوات وموون مث اووكء التنبيووه إىل عظموو  هووذا الكوولن الووذي خلقووه اّلِل،
وفضووول اّلِل يف تسوووخْي بعضوووها للنووواس وهوووم أصوووغر .وميضوووك الووودرس يعووورم بعوووخ اهلايت الكلني .واألرم
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وهذ  وتلوك تشوهد بلحدانيو  املبودع الوذي .ويشْي إىل فضل اّلِل على الناس يف ذوات أنفسوهم.منها وأضأل
 يشركلن به.

لط وينتهوووك الشووو.مووو  التلحيووود وا عووورام عموووا يعبووودون مووون قون اّللِ إىل ا؟هووور بكل - -ويلجوووه الرسووولل 
موووا خوووتم وحتم ك. شوووهد عنيووو  مووون مشووواهد القيامووو  يسوووأللن فيوووه عموووا يشوووركلن سووويال التبكيوووحل وال ذيووول

بوول قعودهم،أم تلفووا  إليوه و إىل الصوث سولاء أبقووا  اّلِل ليشوهد بعووخ موا  - -بتلجيه النوول .الشولط املاضوك
 وهم إليه راجعلن على كل حال..مر ّللِ فاأل.جمكء وعد اّللِ 

 عناد وأكبر الك ار وخضوع المؤمنين هلل ودعاؤهم له 60 - 56الدرس ا ول:

فَاْسووَتِعْذ اِبّللَِّ .بالِِغيهِ ْم ِإ َّ كِووْث  مووا ُهووْم بِ  ُصووُدورِهِ يف ْم،ِإْن ِإنَّ الَّووِذيَن ُاوواِقُللَن يف آايِت اّللَِّ بِغَووْْيِ ُسووْلطان  أَ ُهوو»
َوموا .لنَّواِس   يَوْعَلُملنَ نَّواِس،َولِكنَّ َأْكثَووَر اْن َخْلوِ  الَثُ ِموَاَْلُ  السَّوماواِت َواأْلَْرِم َأْكو.ِإنَُّه ُهَل السَّوِميُع اْلَبِصوْيُ 

ِإنَّ السَّواَعَ  هَلتِيَو   .كَُّرونَ قَِليال  موا تَوتَوذَ ،ءَ  اْلُمِسوكاِت وَ َيْسوَتِلي اأْلَْعموى َواْلَبِصوُْي،َوالَِّذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا الصَّواحلِ 
 َيْسووَتْكِثُوَن َعوووْن ِجْه َلُكووْم،ِإنَّ الَّووِذينَ لين َأْسووتَ اْقعُووو:مُ َوقوواَل َرُبكُ .  َريْووَه ِفيهووا،َولِكنَّ َأْكثَوووَر النَّوواِس   يُوْيِمُنلنَ 

 « ..ِعباَقيت َسَيْدُخُللَن َجَهنََّم قاِخرِينَ 
 القولة   مون ي ،يسوتمدسه يف أحيان كثْية،ينسى أنه كائن صغْي ضعإن هذا املخلل  ا نساين لينسى نف

 فيقطووووووووووووووع اتصوووووووووووووواله هووووووووووووووذا مث يوووووووووووووورو .موووووووووووووون اّللِ .ذاتووووووووووووووه،ولكن موووووووووووووون اتصوووووووووووووواله  صوووووووووووووودر القوووووووووووووولة األول
مث .لكوووثالوووك ّبوووذا يسوووتمد  مووون الشووويطان الوووذي ه.ُييك يف صووودر  الكث.ينتف ،ويلرم،ويتشوووام ،ويتعاىل

عووثة للفطوورة مة اننقوو  وهك لوواهر .ليجوواقل يف آايت اّلِل ويكووابرسوول  علووى ا نسووان فووأ   موون قبلووه  وإنووه 
لعلويم اواّلِل .سوتيقنمنوه غوْي ألوهل يوزعم لنفسوه وللنواس أنوه إ وا ينواقا ألنوه   يقتنع،واواقل .بلسان الفطرة

 وهل.يف الصوودر ذي ُييووكهل الوو.والكووث وحوود .بعباق ،السووميع البصووْي املطلووع علووى السوورائر،يقرر أنووه الكث
وحماولوو  .قتهث موون حقيالكث والتطوواول إىل مووا هوول أكوو.يوودعل صوواحبه إىل ا؟وودال فيمووا   جوودال فيووهالووذي 

ا هوول ذلووك إ .دع بووهوليسووحل لووه حجو  اوواقل ّبووا،و  برهووان يصو.أخوذ مكووان لوويك لووه،و  تيهلوه لووه حقيقته
«  موا ُهوْم بِبالِِغيوهِ  ُصوُدورِِهْم ِإ َّ كِوْث  ُهوْم،ِإْن يف طان  أَ ِإنَّ الَّوِذيَن ُاواِقُللَن يف آايِت اّللَِّ بِغَوْْيِ ُسولْ »:الكث وحود 

.. 
 ولل انمووأن.وز أن يتجووا ولوول عوور  قور  فأتقنووه و  ُيوواول.ولوول أقر  ا نسووان حقيقتووه وحقيقوو  هووذا اللجلق

 يعلمووه إ   ر  الووذي إىل أنووه كووائن  ووا   ُيصووى عوودق  موون كائنووات مسووخرة  موور خووال  اللجلق،وفوو  تقوودي
،ولتطامن  ن واسوو ا لوول أقر  هووذا كلووه  نمووأ.قور  مقوودر  سووه حقيقتووه يف كيووان هووذا اللجوولق .هوول،وأن 

 ِإنَّوُه ِعْذ اِبّللَِّ فَاْسوتَ ».ويف استسوالم ّلِل وإسوالم.كذلك وتلاضوع،وعاش يف سوالم موع نفسوه وموع الكولن حللوه
 « ..ُهَل السَِّميُع اْلَبِصْيُ 

فا نسووان إ وووا يسووتعيذ ابّلِل مووون الشوووكء .ستبشووواعه واستفظاعهوا سووتعاذة ابّلِل يف ملاجهووو  الكووث تووولحك اب
وهل يتعوه صواحبه ويتعوه النواس مون .ويف الكوث هوذا كلوه.الفظيع القبي ،الوذي يتلقوع منوه الشور واألذى .
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فهوول كوور يسووتح  ا سووتعاذة ابّلِل منووه .حللووه وهوول يوويذي الصوودر الووذي ُييووك فيووه ويوويذي صوودور اهلخرين
ووووومِ  ِإنَّوووووُه ُهووووولَ ».. الوووووذي يسووووومع ويووووورى،والكث الوووووذميم يتمثووووول يف حركووووو  تووووورى ويف كوووووالم .. «يُع اْلَبِصوووووْيُ السَّ

 فهل يكل أمر  إىل السميع البصْي يتل    ا يرا ..يسمع
لوو  اّلِل ىل بعووخ خوعن ضووآلته ابلقيوواس إ.مث يكشوو  لإلنسووان عوون وضووعه احلقيقووك يف هووذا الكوولن الكبووْي

َاَْلوووووُ  »:حقيقتوووووه  ي ،ويزيووووودون كوووووعلرا بوووووه حوووووني يعلمووووولنالوووووذي يووووورا  الناس،ويووووودركلن ضوووووخامته  جووووورق الر 
وضوتان والسوماوات واألرم معر «.لنَ    يَوْعَلُموالنَّواسِ  َولِكنَّ َأْكثَوورَ .السَّماواِت َواأْلَْرِم َأْكَثُ ِمْن َخْلِ  النَّواسِ 

يقووو  حقو واألبعووواق  حقيقووو  النسوووه« يعلوووم»ولكنوووه حوووني .لإلنسوووان يرا ا،ويسوووتطيع أن يقووويك نفسوووه إليهما
إ  أن .ل ر ابلضوو ااألحجووام والقلى،يطووامن موون كثايئه،ويتصوواغر ويتضوواءل حووَّت ليكوواق يووذوب موون الشووعل 

ه أموام عظمو  بوي ميسوك فهل وحود  الوذ.يذكر العنصر العللي الوذي أوقعوه اّلِل إاي ،والوذي مون أجلوه كرموه
ألرم الوويت ارا .هووذ  هووذا الكوولن اهلائوول العظوويم ..ونوو  خانفوو  عوون السووماوات واألرم تكفووك هلووذا ا ق
بلوو  حجمهووا لشوومك  وياحنيوا عليهووا  بووع صووغْي موون تلابووع الشوومك تبلوو  كتلتهوا ياليوو  موون مليوولن موون كتلوو  

 أقل من واحد من مليلن من حجم الشمك.
وقوود كشوو  .ها حنوون منوهووذ  الشوومك واحوودة موون حنوول مائوو  مليوولن موون الشووملس يف اجملوورة القريبوو  منووا والوويت

ن هلوا تكواق تكول ائول مون حل ل مائو  مليولن مون هوذ  اجملورات  متنوايرة يف الفضواء اهلحنو -حَّت اليولم  -البشر 
 -ضوآلته  علوى -هول و  ئه  فيه  والذي كشفه البشر جانه ض يل صغْي   يكاق يذكر من بناء الكولن  

ليووولان مووون موتسوووعني  فاملسووواف  بيننوووا وبوووني الشووومك حنووول مووون ياليووو .هائووول كاسوووع يووودير الووور وس جمووورق تصلر 
ذ  األرم أم هوووووو -علووووووى األرجوووووو   -بل هووووووك .ذلووووووك أوووووووا رأس أسوووووورة كلكبنووووووا األرضووووووك الصووووووغْي.الاألمي

ا األميووال  أموو ليوولان موونميالي  وتسووعني :و  تبعوود أرضوونا عوون أحضووان أمهووا  كثوور موون هووذ  املسوواف .الصووغْية
   مسووافئي  تعووبن  الضوول والسوو.ضوولئي  ..اجملورة الوويت تتبعهووا الشوومك فقطرهووا حنول موون مائوو  ألوو  مليوولن سون  .

ب اجملووورات يووو   وأقووور سوووحل مائووو  مليووولن ميووول  ألن سووورع  الضووولء هوووك سوووت  ومثوووانلن ومائووو  ألووو  ميووول يف الثان
 األخرى إىل جمرتنا تبعد عنا بنحل مخسني وسبعمائ  أل  سن  ضلئي  .. 

 شور الضو يل أنعلوم الب ونذكر مرة أخرى أن هذ  املسافات وهذ  األبعاق وهذ  األحجام هوك الويت اسوتطاع
سوبحانه  -   واّللِ وعلم البشر هذا يع   أن موا كشوفه قطواع صوغْي يف هوذا الكولن العوريخ.ش  عنهايك
 «.نَّاِس   يَوْعَلُملنَ َأْكثَوَر ال لِكنَّ وَ .َاَْلُ  السَّماواِت َواأْلَْرِم َأْكَثُ ِمْن َخْلِ  النَّاسِ »:يقلل -

إ وا هوك األكوياء  .ل خال  كول كوكء بكلمو  .فه.و  أصعه و  أيسر.وليك على قدرة اّلِل أكث و  أصغر
فوأين ا نسوان مون هوذا الكولن اهلائولف وأيون يبلو  بوه  .كما تبدو يف نبيعتها،وكما يعرفها النواس ويقودرووا .

َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت َوَ  ».« .َوموووا َيْسووَتِلي اأْلَْعموووى َواْلَبِصوووْيُ  » كووث  مووون هوووذا االووو  الكبوووْيف
فالبصوووووْي يووووورى ويعلوووووم ويعووووور  قووووودر  وقيمتوووووه،و  يتطووووواول،و  ينوووووتف  و  يتكوووووث ألنوووووه يووووورى ..« ْلُمِسوووووكءا

واألعمى   يوورى و  يعوور  مكانووه،و  نسووبته إىل مووا حللووه،فيخطئ تقوودير نفسووه وتقوودير مووا ُيووي  .ويبصوور
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إن .ات واملسوكءبه،ويتخب  هنا وهنالك من سلء التقدير ..وكذلك   يستلي الذين آمنلا وعملولا الصواحل
 أول ك أبصروا وعرفلا فهم ُيسنلن التقدير.

 قبوول كوول ويسووكء.يسووكء إىل نفسه،ويسووكء إىل الناس.يسووكء كوول ككء.وهووذا عمووك وجهوول فهوول يسووكء .
والعمووووى عمووووى .فهل أعمووووى ..وحطئ يف قيوووواس نفسووووه إىل مووووا حللووووه.كووووكء إقرا  قيمتووووه وقيموووو  مووووا حللووووه

 « ..قَِليال  ما تَوَتذَكَُّرونَ »القللب  
 ..   ُيتاج إىل أكثر من التذكر والتذكْي.فاألمر واض  قريه.ولل تذكران لعرفنا

َعَ  هَلتِيَو     ِإنَّ السَّوا»:ان ّبوامث لل توذكران اهلخرة،وويقنوا مون جمي ها،وتصولران ملقفنوا فيها،واستحضوران مشوهد
ذعنلن للحووو ،و  تكثون،فال يووواقللن ويسووو..ومووون مث فهوووم اووو« َريْوووَه ِفيهوووا،َولِكنَّ َأْكثَووووَر النَّووواِس   يُوْيِمنُووولنَ 

 يعرفلن مكاوم احل ،فال يتجاوزو .
ها إىل تف  به،فيوودعل الووذي تنوو والتلجووه إىل اّلِل ابلعباقة،وقعووا   والتضوورع إليووه، ا يشووفك الصوودور موون الكووث

علن لنوا عل ،ويليوه ونودإبه لنتلجه يفت  لنا أبلا -سبحانه  -واّلِل .ا؟دال يف آايت اّلِل بغْي حج  و  برهان
هم موون ذل ا ينتظوور  وومووا كتبووه علووى نفسووه موون ا سووتجاب  ملوون يوودعل  وينووذر الووذين يسووتكثون عوون عباقتووه 

ُللَن َجَهوونََّم َن َعووْن ِعبوواَقيت َسووَيْدخُ ْسووَتْكِثُو ِذيَن يَ ِإنَّ الَّوو.اْقعُوولين َأْسووَتِجْه َلُكوومْ :َوقوواَل َرُبُكمُ »:وتنكوويك يف النووار
 « ..قاِخرِينَ 
صووولرة معينووو   م اقووو ا والثقووو  اب سوووتجاب  موووع عووود.إنوووه إخوووالص القلوووه ّللِ .ء أقب   بووود أن يراعىوللووودعا

دعاء تلفيوو  لتلجووه للوووا عتقاق  ن ا.هلووا،أو ختصوويا وقووحل أو لر ،فهووذا ا قوو ا  لوويك موون أقب السوويال
 جابوو  إ ووا محوول هووِم اأان   أ»:يقوولل -رضووك اّلِل عنووه  -وقوود كووان عموور .موون اّلِل،وا سووتجاب  فضوول آخر

 در  أن اّللِ ر ،الووذي يوووهووك كلموو  القلووه العا« فإذا أهلمووحل الوودعاء كانووحل ا جابوو  معووه.أمحول هووِم الوودعاء
 طابقان.متلافقان مت -حني يلف  اّلِل  -فهما .حني يقدر ا ستجاب  يقدر معها الدعاء

ث ذ  وايوو  الكووهوونم  وهوو؟فأمووا الووذين يسووتكثون عوون التلجووه ّلِل فجووزا هم احلوو  أن يلجهوولا أذ ء صوواغرين 
  خلوو  نسووى ضووخامالووذي تنووتف  بووه قلوولب وصوودور يف هووذ  األرم الصووغْية،ويف هووذ  احليوواة الرخيص ،وت

يل يف للملقوو  الووذل نسووياواو .ونسووياوا لآلخوورة وهووك آتيوو    ريووه فيها.اّلِل.فضووال علووى نسووياوا عظموو  اّللِ 
 اهلخرة بعد النفخ  وا ستكبار.

من اآليات عل  الوحدانية ونمم هللا عل  النذاس ودعذو  إلذ   65 - 61الدرس الثاني:

 أوحيده وشكره

وملووا ذكوور الووذين يسووتكثون عوون عبوواقة اّلِل،كوورع يعوورم بعووخ نعووم اّلِل علووى الناس،تلووك الوونعم الوويت توولحك 
ُ الَّوِذي َجَعو »:بعظمته تعاىل والويت   يشوكرون اّلِل عليها،بول يسوتكثون عون عباقتوه والتلجوه إليوه َل َلُكوُم اّللَّ

َ لَوُذو َفْضول  َعلَووى النَّواِس،َولِكنَّ َأْكثَوووَر النَّواِس   َيْشووُكُرونَ .اللَّْيوَل لَِتْسوُكُنلا ِفيووِه َوالنَّهواَر ُمْبِصوورا   ُ .ِإنَّ اّللَّ ذِلُكُم اّللَّ
ُ .يَن كووانُلا آِبايِت اّللَِّ َاَْحوووُدونَ   إِلووَه ِإ َّ ُهَل،فَووَأىنَّ تُوْيَفُكوولَنف َكووذِلَك يُوْيفَووُك الَّووذِ ،َرُبُكووْم خوواِلُ  ُكوولِِ َكووكء اّللَّ
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ووووماَء بِناء ،َوَصوووولَّرَُكْم فََأْحَسووووَن ُصووووَلرَُكْم،َوَرَزَقُكْم ِمووووَن الطَّيِِبوووواتِ  ُ .الَّووووِذي َجَعووووَل َلُكووووُم اأْلَْرَم قَوووورارا  َوالسَّ ذِلُكُم اّللَّ
ُ َرُب اْلعواَلِمنيَ  « لوَه ِإ َّ ُهَل،فَوواْقُعلُ  ُرِْلِصونَي لَوُه الدِِيَن،احْلَْموُد ّللَِِّ َربِِ اْلعوواَلِمنيَ ُهَل احْلَوُك،  إِ .َرُبُكْم،فَوَتبواَرَ  اّللَّ

.. 
شور ير اّلِل للبموع تصول  وهك توذكر.واألرم والسوماء خلقوان كلنيوان كوذلك.والليل والنهار لاهر ن كلنيتان

لوووووى عوفضوووووله  ّللِ وتعووووورم كلهوووووا يف معووووورم نعوووووم ا.وإحسوووووان صووووولرهم،ومع رز  اّلِل هلوووووم مووووون الطيبوووووات .
الئووووو  اهر واافيووووودل هوووووذا علوووووى ارتبووووواط هوووووذ  الظووووول .النووووواس،ويف معووووورم اللحدانيووووو  وإخوووووالص الووووودين ّللِ 

 .نها وا تفا رتباط بيالصل  بينها،ووجلب تدبرها يف حميطها اللاسع،ومالحظ  ا  واملعاين،وعلى وجلق
لووذي  وو  ّلِل لووه،هل اقوودر  ا املس الووذيإن بنوواء الكوولن علووى القاعوودة الوويت بنووا  اّلِل عليهووا،مث سووْي  وفوو  النوو

لها نسوواني  يف كووكيواة ا بلجولق احليوواة يف هوذ  األرم و لهووا وارتقائها،كمووا أنوه هوول الوذي  وو  بلجوولق احل
ل مسوكنا لوه عول الليووهل الوذي ج.الذي نعهود ،وواف  حاجوات هوذا ا نسوان الويت يتطلبهوا تكلينوه وفطرتوه

لسووماء ة والنشاط،واا للحيواعلوى الر يوو  واحلركو ،واألرم قورارا صوواحل وراحو  واسوتجماما،والنهار مبصوورا معينوا
  نسوان علوى هوذر وجولق ا ولل اختلحل لتعوذ -بناء متماسكا   يتداعى و  ينهار،و  ختتل نسبه وأبعاق  

م وهتوب  مون مون األر  األرم ور ا وجلق احلياة  وهل الذي     ن تكلن هنا  نيبات من الورز  تنشوأ
تعداقات ئا وا سوووتمتع ّبوووا هوووذا ا نسوووان،الذي صووولر  اّلِل فأحسووون صووولرته،وأوقعه ااصووواالسوووماء فيسووو

ر ل فهووذ  كلهووا أموو.لكبووْي .املتسووق  مووع هووذا الكلن،الصوواحل  للظوورو  الوويت يعوويا فيهووا مرتبطووا ّبووذا اللجوولق ا
نووه علوووى ا برهاتخووذ منهوووي.مرتبطوو  متناسووق  كمووا توورى ومووون مث يووذكرها القوورآن يف مكووان واحد،ّبوووذا ال اب 

رب  احلموود ّللِ :فالدين،هاتاويلجووه يف للهووا القلووه البشووري إىل قعوولة اّلِل وحد ،رلصووا لووه .وحدانيوو  ااال 
رب .هل اّللِ و .ن إهلوووواويقرر أن الووووذي يصوووونع هووووذا ويبدعووووه ّبووووذا التناسوووو  هوووول الووووذي يليوووو  أن يكوووول .العوووواملني
  فكي  يصر  الناس عن هذا احل  اللاض  املبنيف.العاملني

 ياة ا نسان القته  ا نات خانف  تشْي إىل بعخ نلاحك ا رتباط يف تصميم هذا الكلن وعونذكر هن
ا دور حوولل نفسووهألرم   توولوول كانووحل ا..»جموورق نووات تسووْي مووع اعووا  هووذ  ا كووارة اجململوو  يف كتوواب اّلِل 

 يف ملاجه  الشمك ما تعاقه الليل والنهار ..
ألخورى يف اايرت هك ور لتنايرت املنازل،وتفككحل األرم،وتنلل قارت األرم حلل نفسها أسرع  ا تد»

وران وسوورع  ق.رقلوول قارت األرم حوولل نفسووها أبطووأ  ووا توودور هللووك النوواس موون حوور وموون ب ..»الفضوواء 
يواة حيلانيو  حألرم مون األرم حلل نفسها،هذ  السرع  القائم  الكائن  اليلم،هك سرع  تلاف  موا علوى ا

 نباتي   وسع معانيها.
   قوران األرم حلل نفسها لفرغحل البحار وانيطات من مائها.لل »
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ما ذا ُيدّ لل استقام حمولر األرم،وجورت األرم يف مودارها حولل الشومك يف قائرة،الشومك مركزهواف »
 .2013«إذن  ختفحل الفصلل،و  يدر الناس ما صي  وما كتاء،وما ربيع وما خري  

كسوجني.وملا بولن األو ع  أقودام، متا تين أكسويد الكر لل كانحل قشرة األرم أ ك  وا هوك  قودار بضو»
 أمكن وجلق حياة النبات.

كانووحل   لاء ااوارجكني يف اهلووولول كوان اهلوولاء أرفوع كثوْيا  ووا هول فووإن بعوخ الشوهه الوويت هو   اهلن ابملاليو»
ن وكا.يوو  الثانيفني موويال تضورب مجيووع أجوزاء الكوورة األرضووي ،وهك تسوْي بسوورع  توو او  بوني سووت  أميووال وأربعو

مووحل كلهووا يوو   رتطولوول كانووحل تسووْي بووب ء رصاصوو  البندق.يف إمكاوووا أن تشووعل كوول كووكء قابوول لالح ا 
رع  سوووع  تفووول  أما ا نسوووان فوووإن اصوووطدامه بشوووهاب ضووو يل يسوووْي بسووور .ابألرم ولكانوووحل العاقبووو  مروعووو 

 الرصاص  تسعني مرة كان ميزقه إراب من جمرق حرارة مرور .
يف املائوو  فووإن مجيووع املوولاق  21يف املائوو  مووثال أو أكثوور يف اهلوولاء بوود  موون  50 لوول كووان األوكسووجني بنسووب »

لدرج  أن أول كورارة مون الوث  تصويه كوجرة   بود أن .لالح ا  يف العا  تصب  عرض  لالكوتعال القابل 
قوول يف املائوو  أو أ 10ولوول أن نسووب  األوكسووجني يف اهلوولاء قوود هبطووحل إىل .تلهووه الغابوو  حووَّت لتكوواق تنفجر

ولكن يف هذ  احلال  كوان القليول مون عناصور املدنيو  .فإن احلياة ر ا نابقحل نفسها عليها يف خالل الدهلر
 .2014«تتلافر له  -كالنار مثال   -اليت ألفها ا نسان 

حليووواة يف ا كانوووحل اوهنوووا  آ   امللافقوووات يف تصوووميم هوووذا الكووولن لووول اختووول واحووود منهوووا أقىن اخوووتالل مووو
 ها،ملافق  هكذا حلياة ا نسان.صلرهتا هذ  اليت نعرف

 مووال موون انحيوو ذا ا كتفأمووا ا نسووان ذاتووه فموون حسوون صوولرته هووذ  اهلي وو  املتفوورقة بووني سووائر األحيوواء وهوو
تسوم   العامو  الويت الكلنيو  األجهزة ألقاء ولائفه مجيعها يف يسر وقق  وهذا التلاف  بوني تكلينوه والظورو 

يت جعلوحل منوه لكوثى الوا كما هل كائن وذلك كله فل  خاصويته له ابللجلق واحلرك  يف هذا اللس  الكلين
 ل واألعرام.ء األككاالعقل وا تصال الروحك  ا ورا:خليف  يف األرم جمهزا  قاة ااالف  األوىل

رَُكْم َوَصولَّ »:عاىلتيف قلله  بلصفها قاخل  -ولل رحنا نبحة قق  التكلين ا نساين وتناس  أجزائه وولائفه 
الوووودقي   نيف هووووذا الكيوووواللقفنووووا أمووووام كوووول عضوووول صووووغْي،بل أمووووام كوووول خليوووو  مفوووورقة، -«  ُصووووَلرَُكمْ فََأْحَسوووونَ 
 العجيه.

إن هوذا الفوك .ونضرب مثال هلذ  الدق  العجيب  فك ا نسان ووضع األسنان فيه من الناحيو  اهلليو  البحتو 
يزحم اللثوو  واللسووان وبووروز موون الدقوو   يووة إن بووروز واحوود علووى عشوورة موون املليموو  يف اللثوو  أو يف اللسووان،

مثوول هوووذا احلجووم يف ضووورس أو سووون اعلووه يصوووطك  ووا يقابلوووه وُيتوووك  ووجوولق ورقووو  كلرقوو  السووويجارة بوووني 
الفكني العللي والسفلك اعلهوا تتوأير بضوغ  الفكوني عليهوا فتظهور فيهوا عالموات الضوغ  ألووا مون الدقو  

                                                 
 ّلِل.يف السماء للدكتلر أمحد زكك. ) السيد رمحه هللا (مع ا»عن كتاب  -2013
 ترمج  حمملق صاحل الفلكك. ) السيد رمحه هللا (« العلم يدعل لإلميان»عن كتاب  -2014
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إن هوذا ا نسوان بتكلينوه .السويجارة  مث .  ية يلتقيان ااما ليمضو  الفوك ويطحون موا هول يف  وك ورقو 
عينوووه هوووذ  مقيسووو  علوووى الذبوووذابت الضووولئي  الووويت تقتضوووك وليفتوووه يف .هوووذا جمهوووز ليعووويا يف هوووذا الكووولن .

وأذنوووووووه تلوووووووك مقيسووووووو  علوووووووى الذبوووووووذابت الصووووووولتي  الووووووويت تقتضوووووووك وليفتوووووووه يف األرم أن .األرم أن يراها
هيوأ حلياتوه،وجمهزة كوذلك ابلقودرة علوى التكيو  وكل حاس  فيه أو جارح  مصمم  وف  اللس  امل.يسمعها

 اندوق عند تغْي بعخ الظرو .
لين ذا اللس  وتكوه تصميم وهنا  ارتباط ويي  بني.ليعيا فيه،ويتأير به،وييير فيه.إنه رلل  هلذا اللس 

 يووذكر مثومن .ماءأي ابألرم والسوو.وتصوولير ا نسووان علووى هووذ  الصوولرة ذو عالقوو  بلسووطه.هووذا ا نسان
 القرآن .. ز يف هذاأ  إنه ا عجا.قرآن صلرته يف نفك اهلي  اليت يذكر فيها األرم والسماء .ال

  نسان.وتكفك هذ  ا كارات ّبذا ا ختصار إىل قق  صنع اّلِل وتناسقه بني الكلن وا
 أهمية سكون الليل

ُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم ال»:ونق  وقفات سريع  أمام النصلص القرآني   «.يِه َوالنَّهاَر ُمْبِصرا  فِ َتْسُكُنلا لِ ْيَل لَّ اّللَّ
 تسوتكن لتوزاولاحليو  و  و  بود مون فو ة مون الظوالم تسوكن فيوه ااوالاي.إن السكلن ابلليل ضرورة لكل حوك

حليو  فااليو  ا.الملبود مون   .بل   بد من ليل.و  يكفك جمرق النلم لتلفْي هذا السكلن.نشانها يف النلر
ضوروري  تمتوع بقسو مسوتمر تصول إىل حود مون ا جهواق تتلو  معوه أنسوجتها ألووا   تاليت تتعرم لضلء 
 هلا من السكلن.

 ووا وإ.يبصوور ويرى لنهووار حووكاوكأ ا .والتعبووْي علووى هووذا النحوول تعبووْي مصوولر مشووخا..« َوالنَّهوواَر ُمْبِصوورا  »
 ألن هذ  هك الصف  الغالب  ...الناس هم الذين يبصرون فيه

ل هوان أنولل  وا بل لل كو.ولل كان أحد ا سرمدا.ر على هذا النحل نعم  يف نيها نعموتقله الليل والنها
 يشوووكر   ضووول الوووذي فال عجوووه أن يقووورن تووولا  الليووول والنهوووار بوووذكر الف.مووورات معووودوقة  نعووودمحل احليووواة

 « ..ونَ    َيْشُكرُ النَّاسِ  ِإنَّ اّللََّ َلُذو َفْضل  َعَلى النَّاِس،َولِكنَّ َأْكثَورَ »:أكثر الناس
ا سوووم  سوووتح  هوووذاويعقووه علوووى هووواتني الظووواهرتني الكووولنيتني، ن الوووذي خلقهموووا هوول الوووذي يكووولن إهلوووا ي

ُ َرُبُكْم خاِلُ  ُكلِِ َككء»:العظيم  « ..َنف تُوْيَفُكل ،فََأىنَّ   إِلَه ِإ َّ ُهلَ ،ذِلُكُم اّللَّ
كووكء معرفوو   ال  لكوولا أنووه ااووويعلمل ،وإنووه لعجيووه يسووتح  التعجيووه أن يوورى النوواس يوود اّلِل يف كوول كووكء

عودم اسوتقام  ن خلقه،و حتمي  مفروض  على العقل فرضا  كم وجلق األكياء،واستحال  اقعاء أحد أووا مو
ن النوواس عوو عجيه يسووتح  التعجيووه أن يكوولن هووذا كلووه،مث يصوور .القوولل  وووا وجوودت موون غووْي ملجوود

 « ..فََأىنَّ تُوْيَفُكلَنف»..ا ميان وا قرار 
كووذلك  . ابلقرآنهكذا كمووا يقووع موون املخووانبني األولووني.يصوور  انس عوون هووذا احلوو  اللاضوو ولكنووه هكووذا 

 « ..َاَْحُدونَ  ايِت اّللَِّ نُلا آبِ َكذِلَك يُوْيَفُك الَِّذيَن كا»:كان يف كل زمان بال سبه و  حج  و  برهان
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ُ الَّووذِ »:بنوواءن وينتقوول موون لوواهريت الليوول والنهووار،إىل تصووميم األرم لتكوولن قرارا،والسووماء لتكوول  ي َجَعووَل اّللَّ
الكثووْية الوويت أكووران  لووك امللافقووات نسووان بت..واألرم قوورار صوواحل حليوواة ا« َلُكووُم اأْلَْرَم قَوورارا  َوالسَّووماَء بِنوواء  

ا سوووتقرار  مث تضووومن والسوووماء بنووواء تبوووحل النسوووه واألبعووواق واحلركوووات والووودورات ومووون.إىل بعضوووها إمجا 
  قوووديرا ..ويووورببنائوووه ت ،انسووولب حسووواّبا يف تصوووميم هوووذا اللجلق،املقووودرة يفوالثبوووات حليووواة هوووذا ا نسان

خ  إىل بعوووووبتكووووولين السوووووماء واألرم تكووووولين ا نسوووووان ورزقوووووه مووووون الطيبوووووات علوووووى النحووووول الوووووذي أكوووووران
 « ..اتِ َوَصلَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَلرَُكْم َوَرَزَقُكْم ِمَن الطَّيِِب»:أسرار 

ُ َرُبكُ »:كموووا عقوووه علوووى األوىل  ويعقوووه علوووى هوووذ  اهلايت واهلبوووات «  َرُب اْلعووواَلِمنيَ بووواَرَ  اّللَُّ فَوتَ .مْ ذِلُكوووُم اّللَّ
« ّللَُّ افَوَتبوواَرَ  ». ربكومذلكووم اّللِ ...ذلكوم الووذي حلو  ويقوودر ويودبر،ويراعيكم ويقوودر لكوم مكوواان يف ملكوه .

 أمجعني...« َرُب اْلعاَلِمنيَ ».وعظمحل بركته وتضاعفحل..
تدئوووووو  و  وغْي مب. احلووووووك حيوووووواة ذاتيوووووو  غووووووْي مكسوووووولب  و  رللقوووووو.هل وحوووووود  احلك...أجوووووول« ُهووووووَل احْلَووووووكُ »

ل هووسووبحانه .حلياةصووف  موون اومووا موون كووكء لووه هووذ  ال.وغْي متقلبوو  و  متغْية.وغْي حائلوو  و  زائلوو .منتهيوو 
 «. ِإ َّ ُهلَ إِلهَ   »:ّللِ حد هل افاحلك اللا. ا أنه املتفرق ابحلياة.املتفرق ابحلياة.وهل املتفرق ابألللهي 

 « ..ْلعاَلِمنيَ ا َربِِ ْمُد ّللَِّ احلَْ »:وامحدو  يف الدعاء..« فَاْقُعلُ  ُرِْلِصنَي َلُه الدِِينَ »..ومن مث 
 ا سالا هلل ومراحل حيا  ا نسان برعاية هللا 68 - 66الدرس الثالث: 

  حداني ،وحقيقوويقوو  الل ت امووتالء  قوأمووام هووذ  اهلايت واهلبات،ومووا تالهووا موون تعقيبووات،ويف أكوود اللحظووا
نهوك عون عبواقة موا يودعلن مون ملويعلن للقولم أنوه  - -اكء التلقني لرسلل اّلِل .وحقيق  الربلبي .األللهي 

،لَ ِذيَن تَوودْ بُووَد الَّووِإيِنِ ُوِيووحُل أَْن أَعْ :قُوولْ »:قون اّلِل،مووأملر اب سووالم ّلِل رب العوواملني ووا جوواءَ ُعلَن ِمووْن ُقوِن اّللَِّ ين مَّ
،َوأُِمْرُت أَْن أُْسِلَم ِلَربِِ اْلعاَلِمنيَ   .. «اْلبَويِِناُت ِمْن َريبِِ

ن قون موووا يووودعلن موووأعلووون هلوووي ء الوووذين يصووورفلن عووون آايت اّلِل واحووودون هباتوووه،أنك ويوووحل عووون عبووواقة 
يمن،ومن حو  هوذ  ّبوا مو ينو ،وأانبفعنودي « َلمَّا جاَءين اْلبَويِِناُت ِمْن َريبِِ »إنب ويحل وانتهيحل :اّلِل.وقل هلم

 -وهووول سوووله  -اّلِل  وموووع ا نتهووواء عووون عبووواقة غوووْي.البينووو  أن أقتنوووع ّبوووا وأصووود ،مث أعلووون كلمووو  احلووو  .
 ومن الشقني تتكامل العقيدة. -وهل إااب  -ا سالم لرب العاملني 

 نسووواني  اة ايووو  احليوووهك آ.مث يسوووتعرم آيووو  مووون آايت اّلِل يف أنفسوووهم بعووود موووا اسوووتعرم آايتوووه يف اهلفوووا 
ِذي ُهوووَل الَّووو »: يووودي اّللِ وأنلارهوووا العجيبووو  وليتخوووذ مووون هوووذ  احليووواة مقدمووو  لتقريووور حقيقووو  احليووواة كلهوووا بوووني

،مُثَّ ِمْن نُْطَفو  ،مُثَّ ِموْن َعَلَقو  ،مُثَّ ُحْو ،مُثَّ رُِجكُ َخَلَقُكْم ِمْن تُراب  ُلغُولا َأُكودَّكُ ْم ِنْفوال  ِمْنُكْم ْم،مُثَّ لَِتُكلنُولا ُكوُيلخا ،وَ  لِتَوبوْ
ُلُغلا َأَجال  ُمَسم ى،َوَلَعلَّكُ  وا يَوُقولُل أَ فَِإذا َقضى لَِّذي ُُيِْيك َومُيِيحُل،ُهَل ا.ُللنَ ْم تَوْعقِ َمْن يُوتَوَل َّ ِمْن قَوْبُل،َولِتَوبوْ ْمرا  فَِإ َّ

 « ..فَوَيُكلنُ .ُكنْ :َلهُ 
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  يها موووا يشووواهدوف.نسوووانق ا وهووذ  النشوووأة ا نسووواني  فيهوووا موووا   يدركوووه علوووم ا نسوووان،ألنه كوووان قبووول وجووول 
لوى قيق  سوابق  عن تراب حمويراقبه.ولكن هذا إ ا مت حديثا بعد نزول هذا القرآن بقرون  فخل  ا نسان 

 وال اب أصل احلياة كلها على وجه هذ  األرم..وجلق ا نسان
  ريو  اقّ الضوخم يف هوذا احلوو  يعلم إ  اّلِل كي  احل هذ  ااارق ،و  كيو  مت.ومنها احلياة ا نساني 
كْي اء خليو  التوذ ريو  التقونوأما تكاير ا نسان بعود ذلوك عون نريو  التوزاوج فيوتم عون .األرم و ري  احلياة

  حوووورج رحلوووو  ا؟نينيووووايوووو  املويف و.وهووووك النطفوووو  ابلبليض ،واهاق ا،واسووووتقرار ا يف الوووورحم يف صوووولرة علقوووو  .
 نوولل وأكووث موونا بتوودبر أاألوىل،تعوود إذا حنوون نظووران إليهووالطفوول بعوود عوودة تطوولرات كووثى يف نبيعوو  االيوو  

مراحلهووووا  عنوووود بعووووخ األنوووولار الوووويت ميوووور ّبووووا الطفوووول موووون و قتووووه إىل أن ينتهووووك أجلووووه،واليت يقوووو  السوووويا 
 مرحل  الطفلل .:البارزة

رفني مووووون لة بوووووني نووووووهك املراحووووول الووووويت اثووووول أقصوووووى القووووو.مث الشووووويخلخ .مث بلووووولغ األكووووود حووووولا  الثاليوووووني
لُ ».اا أو بعضووهأن يبلوو  هووذ  املراحوول مجيعوو« َوِمووْنُكْم َمووْن يُوتَوووَل َّ ِمووْن قَوْبوولُ ».الضووع  « غُوولا َأَجووال  ُمَسووم ىَولِتَوبوْ

ورحلوو  .ننيتابعوو  رحلوو  ا؟فم..« نَ َوَلَعلَُّكووْم تَوْعِقلُوول ».مقوودرا معللمووا   تسووتأخرون عنووه سوواع  و  تسووتقدملن
  ..تقدير، ا للعقل فيه قور كبْيوتدبر ما تشْيان إليه من حسن اال  وال.اللليد

نووو  بشوووكل علوووم األجوقووود عرفنوووا الكثوووْي عنهوووا بعووود تقووودم الطوووه و .ورحلووو  ا؟نوووني رحلووو  عجيبووو   تعووو  حقا
 و  ميكون أن.رلق  النظوخاص.ولكن إكوارة القورآن إليهوا ّبوذ  الدقو  منوذ حولا  أربعو  عشور قوران أمور يسوت

ك تلقوع علوى احلو ل كلتا وافيه.ورحل  ا؟نوني ورحلو  الطفومير عليه عاقل قون أن يق  أمامه يتدبر  ويفكر 
ل ُيوووك وكووول جيووو.لكمرحلووو  مووون مراحووول الركووود العق البشووري وتلموووك القلوووه ا نسووواين يف أي بي ووو  ويف أي
فيحسوولن .البشوور . فيخانه القوورآن ّبووا مجيووع أجيووال.هلووذ  اللمسوو  وقعهووا علووى نريقتووه وحسووه معللماتووه

االوووو   وحقيقوووو . ل يعقووووه عليهووووا بعوووورم حقيقوووو  ا حيوووواء وا ماتمث يسووووتجيبلن أو   يسووووتجيبلن  وهوووو..
ووا يوَ فَووِإذا َقضووى أَْموورا  فَإِ .ُهووَل الَّووِذي ُُيْيِووك َومُيِيحلُ »:وا نشوواء مجيعووا كووارة يف ..وتكثوور ا « فَوَيُكلنُ .نْ كُ :ُقوولُل لَووهُ  َّ

ز ن اهر ن البووار لظوومووا امث ألو.ألومووا تلمسووان قلووه ا نسووان بشوودة وعموو .القوورآن إىل آيوويت احليوواة وامللت
 ول مرة.يبدو أل ولإلحياء وا مات  مدللل أكث  ا.املكرر ن يف كل ما يقع عليه حك ا نسان

األورا   لشوووجرة ا؟افووو ور يووو  ا.مث ر يتهوووا تنوووبخ ابحلياة.وإن ر يووو  األرم امليتووو .واملووولت ألووولان.فاحليووواة أللان
ة ل كانوحل احليوالوزهر،كموا ل ملضع،وختضر وتولر  وتواألغصان يف ملسم،مث ر يتها واحلياة تنبث  منها يف ك

ة إىل مون احليوا.لو  .ذ  الرحوعكوك هو.ور ي  البذرة مث النبتو  ..مث الفرن.ور ي  البيض  ..تتفجر منها وتفيخ
 التودبر حتلو و التوأير  كلهوا تلموك القلوه وتستجيشوه إىل قودر مون.امللت،كالرحل  من املولت إىل احليواة .

 ت.ابختال  النفلس واحلا 
خلو  أي . ههوا إىل االمثل اعاوإن هك إ  ا راقة يت.ومن احلياة وامللت إىل حقيق  ا نشاء وأقاة ا بداع

 لقني .. أحسن ااافتبار  اّللِ « فَوَيُكلنُ »فإذا اللجلق ينبث  على إيرها ..« ُكنْ »يف كلم  .ككء
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 مشهد أمايب الك ار الم ادلين باهلل 76 - 69الدرس الرابع:

آايت  دو ا؟ودال يفيبو.بداع .وحقيق  ا نشاء وا .ويف لل مشهد احلياة وامللت.نشأة احلياة البشري وأمام 
ة ملخيوو  يف صوولر لتهديوود اومن مث يلاجهووه اب.اّلِل مسووتغراب مسووتنكرا ويبوودو التكووذيه ابلرسوول عجيبووا نكووْيا

بُلا    ُيْصوووَرُفلَنف الَّوووِذينَ اّللَِّ َأىنَّ   آايتِ يف أََ ْ تَووووَر ِإىَل الَّوووِذيَن ُاووواِقُللَن »:مشوووهد مووون مشووواهد القيامووو  العنيفووو  َكوووذَّ
َحُبلَن،يف احْلَِموويِم مُثَّ اِقِهْم َوالسَّالِسووُل ُيْسووُل يف أَْعنووْغووالِإِذ اأْلَ .اِبْلِكتواِب َوِ ووا أَْرَسووْلنا بِووِه ُرُسووَلنا َفَسووْلَ  يَوْعَلُمولنَ 

ُتْم ُتْشرِكُ أَْيَن م:مُثَّ ِقيَل هَلُمْ .يف النَّاِر ُيْسَجُرونَ  ُكْن نَْدُعلا ِموْن قَوْبوُل َبْل َ ْ نَ َضُللا َعنَّا،:ف قاُللاُقوِن اّللَِّ  لَن ِمنْ ا ُكنوْ
ُ اْلكووواِفرِينَ .َكوووْي ا   وووُتْم تَوفْ .َكذِلَك ُيِضوووُل اّللَّ ،َوِ وووا    اأْلَْرمِ يف َرُحووولَن ذِلُكْم ِ وووا ُكنوْ وووُتْم َاَْرُحلنَ كُ بِغَوووْْيِ احلَْ ِِ اْقُخلُووولا .نوْ

ِينَ .لاَب َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيهاأَبْ   ..« فَِبْ َك َمثْوَلى اْلُمَتَكثِِ
رهم بيوان موا ينتظومقدمو  ل.إنه التعجيه من أمر الذين ااقللن يف آايت اّلِل،يف لل اسوتعرام هوذ  اهلايت

 « ..لَنفُيْصَرفُ  أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن ُااِقُللَن يف آايِت اّللَِّ َأىنَّ »هنا   
بُلا اِبْلِكتوووواِب َوِ ووووا أَْرَسووووْلنا بِووووِه ُرُسوووَلناا» ولكنهم إ ووووا .ل  واحووووداورسوووو.ااب واحداكووووذبلا كتوووو  ..وهووووم« لَّوووِذيَن َكووووذَّ

 ومن مث.ألخوْيةلرسوال  افهك عقيدة واحدة،تتمثل يف أكمل صلرها يف ا.يكذبلن ّبذا كل ما جاء به الرسل
ذب رسوولله واحلوودية صوونع هووذا حووني كووكوول مكووذب يف القوودمي .فهووم كووذبلا بكوول رسووال  وبكوول رسوولل .

 الذي جاء  ابحل  اللاحد وبعقيدة التلحيد.
  جموووووورق .اب يف العوووووذ..مث يعووووورم موووووواذا سووووول  يعلمووووولن ..إووووووا ا هانوووووو  والتحقوووووْي« َفَسوووووْلَ  يَوْعَلُمووووولنَ »

نعووام واللحوولش  ألامووا تسووحه ك  ّبووذ  املهانوو « ..ِإِذ اأْلَْغووالُل يف أَْعنوواِقِهْم َوالسَّالِسووُل ُيْسووَحُبلنَ ».العووذاب
ب ويف هووذ  ذا العووذاوعووالم التكوورميف وقوود خلعوولا عوون أنفسووهم كووارة التكوورميف  وبعوود السووحه وا؟وور يف هوو

..أي يربطوووووولن «  ُيْسووووووَجُرونَ النَّووووووارِ  يف احْلَِموووووويِم مُثَّ يف »:املهانوووووو ،ينتهك ّبووووووم املطووووووا  إىل موووووواء حووووووار وإىل انر
هوم  نتهلن.وبينموا هذا يوإىل.ن ماء حارا وانرا ملقدةأي ميا هلم املكا.وُيبسلن،على نريق  سجر الكالب

ووووُتْم أَيْوووونَ :هَلُمْ   ِقيوووولَ مُثَّ »:يف هووووذا العووووذاب املهووووني يلجووووه إلوووويهم التبكيووووحل وال ذيوووول وا حووووراج وا عنووووات  مووووا ُكنوْ
ف  « ..ُتْشرُِكلَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ

ُكوْن نَوْدُعلا بَوْل َ ْ نَ .َعنَّا َضوُللا:قاُللا»فيجيبلن إجاب  املخدوع الذي انكشفحل له خدعتوه،وهل ايئوك حسوْي.
دعل موون نووبوول   نكوون .قان لنووا نري..غووابلا عنووا فلووم نعوود نعوور  هلووم نريقا،ومووا عوواقوا يعرفوول « ِمووْن قَوْبووُل َكووْي ا  

ِضوُل َكوذِلَك يُ »:مقيوه العوافقد كانحل كلها أوهاما وأضاليل  وعلى إير ا؟لاب البائك اكء التع.قبل كي ا
ُ اْلكاِفرِ   « ..ينَ اّللَّ

وووُتْم تَوْفَرُحووولَن يف اأْلَ »:مث يلجووه إلووويهم التأنيوووه األخوووْي وووُتْم َاْرَ غَووْْيِ احلَْ ْرِم بِ ذِلُكووْم ِ وووا ُكنوْ ،َوِ وووا ُكنوْ اْقُخلُووولا .ُحلنَ  ِِ
ِينَ   ..« أَْبلاَب َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها فَِبْ َك َمثْوَلى اْلُمَتَكثِِ
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  ا كانوحل مقدموف يبودو أووواألغالل،وكان املاء احلوار والنواراي مغية  وأين إذن كان السحه يف السالسل 
ِينَ »..للدخلل يف جهنم للخللق  ء على الكوث  وجزا.املهان  نشأت هذ  فعن الكث..« فَِبْ َك َمثْوَلى اْلُمَتَكثِِ

 كان هذا التحقْي 
 الدعو  مشقات عل  للصبر أوجيه 77:الخامس الدرس

ف  يف ،والكووث النووات اّللِ وعاقبوو  ا؟وودال يف آاي.انوو  والعووذاب الرعيهمشووهد الووذل وامله.وأمووام هووذا املشهد 
صيه ابلصوث علوى موا اود  يل  - -أمام هذا املشهد وهذ  العاقب  يتجه السيا  إىل رسلل اّلِل .الصدور .

و م يف حياتووه،ألووذي يعوودهسوولاء أرا  اّلِل بعووخ ا.موون كووث وموون جدال،والثقوو  بلعوود اّلِل احلوو  علووى كوول حال
غ،وهم إليوووووه   الوووووبالإفالقضوووووي  كلهوووووا راجعووووو  إىل اّلِل،ولووووويك علوووووى الرسووووولل .إليوووووه وتووووولىل األمووووور عنه قبضوووووه
 « ..لَْينا يُوْرَجُعلنَ أَْو نَوتَوَلفوَّيَونََّك فَإِ  ي نَِعُدُهمْ  الَّذِ فَِإمَّا نُرِيَونََّك بَوْعخَ .فَاْصِثْ ِإنَّ َوْعَد اّللَِّ َح   »:راجعلن

ذى والتكوذيه ك مون األإن هوذا الرسولل الوذي يالقوك موا يالقو.دبر العميو وهنا نق  أمام لفت  تسوتح  التو
َّت كوووفاء ح.ن أمووور فأما النتوووائج فليسوووحل مووو.أق واجبوووك وقووو  عنووود :والكوووث والكنلق،يقوووال لوووه موووا مفهلموووه

يعموووول  لبووووه  إنووووهقصوووودر   ن يشووووهد هقوووو  بعووووخ وعيوووود اّلِل للمتكووووثين املكووووذبني لوووويك لووووه أن يعلوووو  بووووه 
 ك.ييقي واجبه وميض.وكفى

 ريد.يواّلِل يفعل به ما .إن األمر كله ّللِ .والقضي  ليسحل قضيته.فاألمر ليك أمر 
 يف كووخا رسوولله.  الودعلةالووذي ذخووذ اّلِل بوه أصووحاب هووذ.واي لواقب الكامل.اي ّلِل  اي للمرتقوى العووا 

 الكرمي.
لعلووه موون .يف العنشووري أمر ُيتوواج إىل الصووث علووى أكوولا  القلووه الب.وإنووه ألموور كووا  علووى الوونفك البشووري 

لوووذي سوووب  اا لامووور فلم يكووون هوووذا تكووورار .أجووول هوووذا كوووان التلجيوووه إىل الصوووث يف هوووذا امللضوووع مووون السووولرة
  ث والتكذيهفذاء والكر ا كان أك  من الصث على ا ي.إ ا كان تلجيها إىل صث من للن جديد.فيها
ليهوا ،بينما يقوع عاء قعلتوهأعوداء  وأعود إن احتجاز النفك البشري  عون الرغبو  يف أن تورى كيو  ذخوذ اّللِ  

 ا ،وا عوداقهلوك العولكنه األقب ا .العداء وااصلم  من أول ك األعداء،أمر كديد علوى الونفك صوعيه
 ان هووذا األربَّت ولوول كوا هلوك ألصووفيائه املختوارين،وختليا الوونفك املختوارة موون كول كووكء هلوا فيووه أرب،حو

 هل ا نتصار من أعداء هذا الدين 
ة يف ل حووزام النجووافهووذا هوو.ثوول هووذ  اللفتوو  العميقوو  ينبغووك أن تتلجووه قلوولب الوودعاة إىل اّلِل يف كوول حنيومل 

 يعلم خضم الرغائه،اليت تبدو بري   يف أول األمر،مث حلم فيها الشيطان بعد ذلك و 
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 [85إل   78اآليات :(40]سور  غافر ):الوحد  الرابمة

 من مصارع السابقين   لالعاباراس ودعو  بمي نمم هللا عل  الن

ُهْم َمْن َقَصْصنا َعلَ }  ُهْم َمْن ْيَك َومِ َوَلَقْد أَْرَسْلنا ُرُسال  ِمْن قَوْبِلَك ِمنوْ كواَن ِلَرُسولل  أَْن    نَوْقُصوْا َعَلْيوَك َوموا َْ نوْ
ُ الَّوِذي َجَعوَل َلُكوُم 78 )َر ُهنالِوَك اْلُمْبِطلُولنَ  ِِ َوَخِسوحلَْ َك ابِ َذْيتَ آِبيَ   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ فَِإذا جاَء أَْمُر اّللَِّ ُقضِ  ( اّللَّ

ُلغُووولا َعَلْيهوووا حاَجووو   يف ( َوَلُكوووْم ِفيهووو79اأْلَْنعووواَم ِلَ َْكبُووولا ِمْنهوووا َوِمْنهوووا َشُْكلُووولَن )  َوَعَلْيهوووا  ُصوووُدورُِكمْ ا َمنووواِفُع َولِتَوبوْ
لَووْم َيِسووْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُووُروا  ( أَفوَ 81 تُوْنِكووُروَن )يُكْم آايتِووِه فَووَأيَّ آايِت اّللَِّ ( َويُوورِ 80َوَعلَووى اْلُفْلووِك ُهَْملُوولَن )

ُهمْ  ُهْم موا كووانُلا  آترا  يف اأْلَْرِم َفموا قُوولَّة  وَ َوَأَكوودَّ  َكْيوَ  كواَن عاِقبَوُ  الَّووِذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم كووانُلا َأْكثَووَر ِمونوْ أَْغوو  َعونوْ
بِوِه َيْسوتَوْهزُِ َن  ِم َوحاَ  ِّبِوْم موا كوانُلا ِمَن اْلِعلْ ِ ا ِعْنَدُهمْ  فَوَلمَّا جاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَويِِناِت َفرُِحلا (82)َيْكِسُبلَن 

َفُعُهْم ِإميواُوُْم َلمَّوا  كُ ( فَولَوْم يَو84 ُمْشورِِكنَي )ا ُكنَّوا بِوهِ ْران ِ و( فَوَلمَّا رَأَْوا َ َْسنا قاُللا آَمنَّوا اِبّللَِّ َوْحوَدُ  وََكَفو83) يوَونوْ
 { (85ُروَن )ِلَك اْلكافِ َر ُهنارَأَْوا َ َْسنا ُسنَّحَل اّللَِّ الَّيِت َقْد َخَلحْل يف ِعباِقِ  َوَخسِ 

 مقدمة الوحد 
ىل واملوويمنني إ - -اسووتكمال لتلجيووه الرسوولل .هووذا الشوولط اسووتكمال للتعقيووه يف آخوور الوودرس املاضك

سوووووووتأخر بعووووووود أم ا - -،ويتحقووووووو  وعووووووود  ووعيد ،سووووووولاء هقووووووو  هوووووووذا يف حياتوووووووه الصوووووووث،حَّت ذذن اّللِ 
احلكم يف و .تكثين عنهووايها،املسووففاألمر لوويك أمر ،إ ووا هوول أموور هووذ  العقيوودة واملوويمنني ّبووا واجملوواقلني .وفاتوه

 الووذي -؟ديوود الشوولط ا وهوول الووذي يقوولق حركتهووا ويلجووه خطلاهتووا كمووا يشوواء.فأما هووذا.هووذا األموور هوول اّللِ 
 فيستطرق يف عرم جلانه أخرى من هذ  احلقيق  .. -ختتم به السلرة 

ه  فقبلوو -لِسووالم لصوالة وااعليووه  -إن قصو  هووذا األمور قصوو  نليلو  وقدميوو ،و  تبوودأ برسوال  ا سووالم ورسولله 
ه وكلهم ووجهوووووووووولا ابلتكووووووووووذي.قا اّلِل بعضووووووووووهم عليووووووووووه وبعضووووووووووهم   يقصصووووووووووهم عليووووووووووه.كانووووووووووحل رسوووووووووول

ا مووولكن .ملكووذبلناذعن هلووا يوووكلهم اوو  لوول ذيت اّلِل خبارقوو  .ايت وااوولار وكلهم نللووه ابهل.وا سووتكبار
   يشاء.فهك قعلته،وهل يصرفها كي.من آي  إ  إبذن اّلِل،يف اللقحل الذي يريد  اّللِ 

عووووون  نهوووووا هنووووواميتحووووودّ .علوووووى أن آايت اّلِل مبثليووووو  يف الكلن،معروضووووو  لانظوووووار يف كووووول زموووووان ومكان
 إكارة عام  إىل سائرها الذي   ميلك إنكار  أحد.األنعام،والفلك،ويشْي 

لقولة نلا فيوه مون اهم موا كواوحتم السلرة بلمس  قلي  عون مصوارع الغابرين،الوذين وقفولا ملقو  املكوذبني،وغر 
َفُعُهْم ِإميوواوُُ »:مث أقركووتهم سوون  اّللِ .والعمووارة والعلووم ووفَولَووْم يَووُك يوَوونوْ يِت قَووْد َخلَووحْل يف  الَّووَسنا،ُسوونَّحَل اّللَِّ ا رَأَْوا  َْ ْم َلمَّ

 « ..ِعباِقِ ،َوَخِسَر ُهناِلَك اْلكاِفُرونَ 
  الكفر،والصووووالو ا ميووووان وّبووووذا ا يقوووواع ختووووتم السوووولرة الوووويت قارت كلهووووا علووووى املعركوووو  بووووني احلوووو  والبانل،و 

 والطغيان حَّت ختمحل هذا ااتام األخْي ..
 خالفة الرسل والرساات 78الدرس ا ول:

ُهْم َموْن َقَصْصونا َعَلْيوَوَلَقْد أَْرسَ » ُهْم َموْن َك،َومِ ْلنا ُرُسال  ِمْن قَوْبلِوَك،ِمنوْ كواَن ِلَرُسولل  أَْن    نَوْقُصوْا َعَلْيوَك َوموا َْ نوْ
،فَِإذا جاَء أَْمُر اّللَِّ ُقضِ  ،َوَخسِ َك اِبحلَْ َذْيتَ آِبيَ   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ  « ..َر ُهناِلَك اْلُمْبِطُللنَ  ِِ
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وفيما قصووه .ه  يقصصوو موور سوولاب  كثووْية،قا اّلِل علووى رسوولله بعضووها يف هووذا الكتاب،وبعضووهاإن هلووذا األ
الوويت    اضووي  ا؟اريوو لسوون  املموون أموور الرسوول مووا يشووْي إىل الطريوو  الطليوول اللاصوول اللاضوو  املعووا  ومووا يقوورر ا

 تتخل  وما يلض  حقيق  الرسال  ووليف  الرسل وحدوقها أق  إيضا .
َرُسولل  أَْن َوموا كواَن لِ »:كوديدا يق  هتاج إىل تلكيودها يف النفك،وتتكوئ عليهوا لتقررهوا تقريوراوتيكد اهلي  حق

تسوتعلك الودعلة  تمو  وترغوه أنت -ك رسولل ولول كانوحل نفو -..فالنفك البشري  « َذْيتَ آِبيَ   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ 
يوود أن ر ولكن اّلِل ي.مكووابرة قوو  الوويت تقهوور كوولوأن يووذعن هلووا املكووابرون سووريعا.فتتطلع إىل لهوولر اهليوو  ااار 

وأن ،ألموور كووكءاهلووم موون  يلوولذ عبوواق  املختووارون ابلصووث املطلوو  ويروضوولا أنفسووهم عليووه فيبووني هلووم أن لوويك
سوتقر ّبم وهتودأ وتم ن قلول لتط.وليفتهم تنتهك عند حد البالغ،وأن جمكء اهلي  هل الذي يتل   حينما يريد

 يهم ويدعلا األمر كله بعد ذلك ّلِل.ويرضلا بكل ما يتم على أيد
،وحودق اختوارهم اّللِ شر منهم،بويريد كذلك أن يدر  الناس نبيع  األللهي  ونبيع  النبلة،ويعرفلا أن الرسل 
 هلم وليفتهم،وما هم بقاقرين و  حماولني أن يتجاوزوا حدوق هذ  اللليف  ..

ني بعود لهوولر ى املكوذب تقودير   ن يودمر علوكوذلك لويعلم النواس أن شخوْي اهلايت رمحو  ّبوم فقوود قضوى يف
« َر ُهنالِووَك اْلُمْبِطلُوولنَ  ِِ َوَخِسووَك اِبحْلَووفَووِإذا جوواَء أَْمووُر اّللَِّ ُقِضوو»:وإذن فهووك مهلوو ،وهك موون اّلِل رمحوو .اهلايت

 ..و  يعد هنا  جمال لعمل و  لتلب  و  لرجع  بعد قضاء اّلِل األخْي.
 ناس ببمي نمم هللا عليهمأاهللاير ال 81 - 79الدرس الثاني:

 خل توودبروها بعوووهك لوو.فوو مث يلجووه نووالب ااوولار  إىل آايت اّلِل احلاضوورة الوويت ينسوولن وجلقهووا بطوولل األل
أي ّلِل خلقهوا،و دا غوْي اهذ  االار  اليت يطلبلن وهك كواهدة كوذلك ابألللهيو  لوبطالن أي اقعواء  ن أحو

بُوووولا ِمْنها،َوِمْنهووووا عوووواَم ِلَ ْكَ اأْلَنْ   الَّووووِذي َجَعووووَل َلُكوووومُ اّللَُّ »:اقعوووواء كووووذلك  وووووا خلقووووحل بووووال خووووال  موووودبر مريوووود
ُلُغلا َعَلْيهووووووا حاَجوووووو   يف .َشُْكلُووووولنَ  َويُرِيُكْم .لُوووووولنَ ا َوَعلَووووووى اْلُفْلووووووِك ُهْمَ ْم،َوَعَلْيهُدورِكُ ُصووووووَوَلُكْم ِفيهووووووا َمنوووووواِفُع،َولِتَوبوْ

 « ..آايتِِه،فََأيَّ آايِت اّللَِّ تُوْنِكُروَنف
  كلهوا خوولار ،  وتصووليرها فبة احليوواة فيهوا وتركيبهوا.هوذ  األنعووام ابتوداء آيو  خارقوو  كخلو  ا نسوانوخلو  

م منووه جسووما ا هوول أضووخيتطوواول ا نسووان إىل اقعائهووا  وتووذليل هووذ  األنعووام وتسووخْيها لإلنسووان،وفيها موو
ُ الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْنعاَم ِلَ ْ »:وأكد منه قلة،وهل جعلها سوتح  يوهوذ    ...«ها َشُْكلُولَن ْنها،َوِمنْ مِ لا َكبُ اّللَّ
ىل ا نسوووان  لقيووواس إإوووا هكوووذا وجوودت والِسوووالم  وإووووا ليسووحل خارقووو  معجووزة اب:ا حوو ام أن يقووولل قائل

منطو  الفطورة نسوان  و وإوا   تدل على ااال  الذي أنشأها وسخرها  وا أوقعهوا مون خصوائا وأوقع ا 
 اء.يقر بغْي هذا ا؟دال واملر 

ُلغُولا َعَلْيهوا حاَجووَ »،«ُكلُولنَ ْنهوا شَْ ِلَ َْكبُولا ِمْنها،َومِ  »:ويذكرهم  ا يف هذ  اهلايت االار  مون نعوم كبوار    لِتَوبوْ
 « ..َوَعَلْيها َوَعَلى اْلُفْلِك ُهَْمُللنَ .يف ُصُدورُِكمْ 
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لووووك ذخم  يف ت ضووووواحلاجووووات الوووويت كانووووحل يف الصوووودور والوووويت كووووانلا يبلغلوووووا علووووى األنعووووام هووووك حاجووووا
   حاجوات تبلو زال هنواوموا تو.قبل نشلء كول وسوائل النقول والسوفر وا تصوال إ  علوى هوذ  األنعام.الزمان

  األنعووام مووعبلغهووا إ وهنا  حووَّت اللحظوو  أسووفار يف بعووخ ا؟بووال   ت.علووى هووذ  األنعووام حووَّت اليوولم وغوود
لَووى اْلُفْلووِك َعَلْيهووا َوعَ وَ »عووام  ْي أقوودام األنوجوولق القطووار والسوويارة والطيارة،ألوووا جمووازات ضوويق    تتسووع لغوو

 « ..ُهَْمُللنَ 
علووى نوولاميك  اء قووائموسووْي الفلووك علووى املوو.ونعموو  موون نعمووه علووى ا نسان.وهووذ  كتلووك آيوو  موون آايت اّللِ 

بوود أن تلجوود   .ناصوور ويف نبيعوو  أكوويائه وع.ايبسووه ومائووه. ائووه وأرضه:وملافقووات يف تصووميم هووذا الكلن
 لقوولى الوويتا أم بغْيهووا موونسوولاء سووار ابلشووراع أم ابلبخووار أم ابلووذرة،.ن يسووْي الفلووك علووى املاءحووَّت ميكوون أ

 هويف معورم نعموت اّلِل،ومون مث توذكر يف معورم آاي.أوقعها اّلِل هذا الكلن،ويسر استخدامها لإلنسوان .
هول ن أن ينكور  و الوك إنسوعلى السلاء.وكم هنالك من آايت من هذا النلع احلاضور املتنواير يف الكولن،  مي

  َويُرِيُكْم آاَيتِِه فََأيَّ آاَيِت اّللَِّ تُوْنِكُرونَ :جاق
خ بووووه انوووول ليوووودحوهنالووووك موووون اوووواقل ابلب.وهنالووووك موووون اوووواقل يف آايت اّللِ .نعووووم إن هنالووووك موووون ينكر

  . احلقيقْيلغاي  أخرى غاحل .ولكن أحدا من هي ء   ااقل إ  عن التلاء،أو غرم،أو كث،أو مغالط ،
لعورش يقولم ن هوذا اهنالك من ااقل ألنه ناغي  كفرعلن وأمثاله،حشى على ملكه،وحشى علوى عركوه،أل

 على أسانْي يذهه ّبا احل ،الذي يثبحل بثبلت حقيق  األللهي  اللاحدة 
السوماوي   العقيودة وهنالك من ااقل ألنه صاحه مذهه يف احلكم كالشيلعي  يتحطم إذا يبتوحل حقيقو  

سووواقهم وأن كوووهلات أجألنه يريووود أن يلصووو  النووواس ابألرم وأن يعلووو  قلووولّبم  عوووداهتم و .يف نفووولس البشووور
 يفرغها من عباقة اّلِل لتعبد املذهه أو تعبد الزعيم  
 -ر اللسوطى يف العصول  كموا وقوع يف  ريو  الكنيسو   -وهنالك من ااقل ألنه ابتلك بسويطرة رجوال الودين 

  ه الناس ابتستعبد  فيشت  فْيق على الكنيس  إهلها،الذي.ومن مث فهل يريد ااالص من هذ  السيطرة
تووو  يف ضووومْي قوو  الثابغوووْي أن منطوو  الفطووورة ينفوور مووون هووذا ا؟ووودال،ويقر ابحلقي.وهنالووك أسوووباب وأسووباب .

 اللجلق واليت تنط  ّبا آايت اّلِل بعد كل جدال 
 من مصارع السابقين  لالعابارل ت أنأار الك ار  85 - 82الدرس الثالث:

 ِموْن َ  كواَن عاِقبَوُ  الَّوِذينَ ْنظُوُروا َكْيوِم،فَويوَ أَفَولَوْم َيِسوْيُوا يف اأْلَرْ »:ويف ااتام اكء ذلك ا يقاع القلي األخوْي
ُهْم َوَأَكووودَّ قُوووولَّة  َوآترا  يف اأْلَ  ُهْم موووا كوووانُلا َيْكِسوووبُ موووا أَْغووو  َعوووْرِم،فَ قَووووْبِلِهْمف كوووانُلا َأْكثَووووَر ِمووونوْ اَءهْتُْم فَوَلمَّا جووو.لنَ نوْ
آَمنَّوا اِبّللَِّ :رَأَْوا َ َْسونا قاُللا فَوَلمَّا.ِه َيْسوتَوْهزُِ نَ ما كانُلا بِ   ِّبِمْ ُرُسُلُهْم اِبْلبَويِِناِت َفرُِحلا ِ ا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم،َوحا َ 

َفُعهُ .َوْحوووَدُ ،وََكَفْران ِ ووووا ُكنَّووووا بِووووِه ُمْشوووورِِكنيَ  ووووا ُوُمْ ْم ِإميووووافَوَلْم يَووووُك يوَوووونوْ ّللَِّ الَّوووويِت قَووووْد َخلَووووحْل يف اُسوووونَّحَل .رَأَْوا َ َْسنا َلمَّ
 «.َوَخِسَر ُهناِلَك اْلكاِفُرونَ .ِعباِق ِ 
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ت فظتووه الوورواايحوبعضووها  ومصووارع الغووابرين كثووْية يف  ريوو  البشووري  وبعضووها مووا تووزال لووه آتر هكووك قصووته
لووو  علوووى  قملوووا فيهوووا مووون جوووه القلووولب إليها،والقرآن كثوووْيا موووا يل .علوووى األلسووون ،أو حفظتوووه األورا  والكتوووه

ه والقرآن حانو.ميو  عنيو حقائ  تبت  يف خ  سْي البشري  وملا هلا كذلك من أير يف النفك ا نساني  ع
،بعضوها  تطور  فتفت اّبا الويتالفطرة  ا يعلمه منزل هذا القرآن مون حقيقو  الفطرة،ومسوارّبا وموداخلها،وأبل 

 شوطهم للسوْي يفسوأهلم وينينرقات كثْية إن كان قود ران عليهوا الركوام  وهنوا بعد نقرة خفيف  وبعضها بعد 
يتعرضوولن  بلهم وموواقوواألرم،بعووني مفتلحوو ،وحك متلفز،وقلووه بصووْي لينظووروا ويتوودبروا مووا كووان يف األرم 

 « .. قَوْبِلِهْمفَن ِمنْ َبُ  الَِّذياَن عاقِ كأَفَوَلْم َيِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُُروا َكْيَ   »:هم ؟راينه عليهم
تم م هوووووم لتووووووقبوووول أن يوووووذكر كيووووو  كوووووان هووووذ  العاقب ،يصووووو  حوووووال الوووووذين مووووون قبلهم،ويقوووورن إليهوووووا حووووواهل

ُهْم،َوَأَكدَّ قُولَّة  َوآتر »:امللازن ،وتتم العثة  « ..أْلَْرمِ ا  يف اكانُلا َأْكثَوَر ِمنوْ
لووووى رسوووولله اّلِل ع العوووورب،قاومن هووووي ء أجيووووال وأمووووم كانووووحل قبوووول .توووولافرت هلووووم الكثوووورة والقوووولة والعمووووران

 ..ومنهم من كان العرب يعرفلن قصته وميرون آبتر  .بعضها،و  يقصا عليه بعضها
ُهْم موووووا كوووووانُلا َيْكِسوووووُبلنَ » زون بوووووه تووووو وووووا كوووووانلا يع  عمارة،و ..و  تعصووووومهم قووووولة و  كثووووورة « َفموووووا أَْغووووو  َعووووونوْ

َفرُِحولا ِ وا ِعْنوَدُهْم  ْلبَويِِنواتِ ُهْم ابِ اَءهْتُْم ُرُسولُ فَوَلمَّا جو»:بل كان هذا هل أصل كقائهم،وسبه هالكهم.ويغ ون
 « ..ِمَن اْلِعْلمِ 
ابلغوورور،إذ  ظوواهري يوولحكذلووك أن هووذا اللوولن موون العلووم ال.فتنوو  تعمووك وتطغك.فتن  -بغووْي إميووان  -والعلووم 

ها نفسووه قووودر ُيسووه صوواحبه أنوووه يووتحكم بعلموووه هووذا يف قوولى ضوووخم ،وميلك مقوودرات عظيمووو ،فيتجاوز ب
بووول   .ليهاعلطان لوووه وهك ملجووولقة يف هوووذا الكووولن و  سووو.مكاووووا  وينسوووى اهلمووواق اهلائلووو  الووويت اهلهووواو 

موه ويسوتخفه عل.تهمون حقيق وبوذلك ينوتف  فيأخوذ أكثور.بل   معرفو  لوه بغوْي أنرافهوا القريب .إحان  له ّبا
َّت عون إقرا  ا يعجوز حووموا يقودر عليوه يف هوذا الكولن إىل مو.ولل قاس موا يعلوم إىل موا اهل.وينسى جهله

 سر  لطامن من كثايئه،وخف  من فرحه الذي يستخفه.
«  َيْسووتَوْهزُِ نَ ا كووانُلا بِووهِ ْم مووَوحوواَ  ِّبِوو»:واسووتهزأوا  وون يووذكرهم  ووا وراء .وهووي ء فرحوولا  ووا عنوودهم موون العلم

لحدانيوو  بكرون،وأقووروا نكووانلا ي  ..فلمووا عوواينلا  س اّلِل،سووق  عوونهم القنوواع،وأقركلا موودى الغرور،واع فوولا  ووا
ووا رَأَْوا:»ولكن األوان كووان قوود فووات .اّلِل،وكفووروا بشووركائهم موون قونووه َفووْران ا اِبّللَِّ َوْحووَدُ  وَكَ آَمنَّوو:قاُللا َ َْسوونا فَوَلمَّ

َفُعُهْم ِإمياُوُْم َلمَّو.ِ ا ُكنَّا بِِه ُمْشرِِكنيَ  أن   تقبول  قود جورت علوى ّللِ ا.ذلوك أن سون  .« ا َ َْسوناا رَأَوْ فَوَلْم َيُك يَونوْ
..وسون  « حْل يف ِعبواِق ِ  قَوْد َخلَو الَّويِت ُسونَّحَل اّللَِّ :»فهوك تلبو  الفوزع   تلبو  ا ميوان :التلب  بعد لهولر  س اّللِ 

 «.نَ كاِفُرو َوَخِسَر ُهناِلَك الْ »اّلِل تبت    تضطرب و  ختتل  و  هيد عن الطري .
علنوولن كلموو  فزعلن،ويومشووهدهم يسووتغيثلن وي.ّلِل ذخووذ املكذبنيمشووهد  س ا.وعلووى هووذا املشووهد العني 

 ألصيل.افيتناس  هذا ااتام مع جلها وللها وملضلعها .ختتم السلرة.ا ذعان والتسليم
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ة،وقضوي  د،وقضوي  البعالتلحي قضوي :ولقد مرران يف ينااي السولرة بقضوااي العقيودة الويت تعا؟هوا السولر املكي 
،وا ميوووووان والبانل إ وووووا كانوووووحل املعركووووو  بوووووني احلووووو .هوووووك ملضووووولع السووووولرة البارز ولكنهوووووا   تكووووون.الووووولحك .

و اهتوا ..« ةصوي  السولر كخ»والكفر،والصال  والطغيان،هك البارزة،وكانحل مالم  املعركو  هوك الويت ترسوم 
 املميزة هلا بني سلر القرآن ..
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 مكي ة وآياأها أربع وخمسون ( سور  فص لت41)

 مو وعات السور   أهم

والولحك .حلياة اهلخرةوا.احودةاألللهيو  الل .قضي  العقيدة  قائقها األساسي  هوك الويت تعا؟هوا هوذ  السولرة .
 يضا  إليها نريق  الدعلة إىل اّلِل وخل  الداعي ..ابلرسال 

 فا ،وهوذيراهلو األنفوك  وعرم هلايت اّلِل يف.وكول موا يف السولرة هول كور  هلوذ  احلقائ ،واسوتد ل عليهوا
يان وب.لم القيامو كذبني يومن التكذيه ّبا،وتذكْي  صارع املكذبني يف األجيال السابق ،وعرم ملشاهد امل
موا  وحود  بينتسولملن ّللِ أن املكذبني من ا؟ن وا نك هم وحدهم الوذين   يسولملن ّبوذ  احلقوائ  و  يس

 لملن.لن ويستس وحشعلن ويسلمكلهم يسجدون ّللِ .السماء واألرم والشمك والقمر واملالئك  ..
وووا أاََن َبَشووور  »:فعووون حقيقووو  األللهيووو  اللاحووودة يووورق يف مطلوووع السووولرة وووا ِإهلُُكوووْم إِ ُكْم يُووولحى إِ  ِموووثْولُ قُوووْل ِإ َّ لوووه  َ َّ أَ َّ

ي َخلَوَ  اأْلَْرَم يف يوَوْلَمنْيِ ُروَن اِبلَّذِ ْم لََتْكفُ ُقْل أَِإنَّكُ »:و..« واِحد ،فَاْسَتِقيُملا إِلَْيِه َواْستَوْغِفُروُ  َوَوْيل  لِْلُمْشرِِكنيَ 
م هوووذ  احلقيقووو  سووولهم قالوووحل هلووومثووولق أن ر و وُيكوووى عووون عووواق ..« َوَعَْعلُووولَن لَوووُه أَنْوووداقا ف ذلِوووَك َرُب اْلعووواَلِمنيَ 

وووووومْ    َتْسووووووُجُدوا»:ويف وسووووووطها يوووووورق..« َأ َّ تَوْعبُووووووُدوا ِإ َّ اّللََّ »:ذاهتووووووا الَّووووووِذي  اْسووووووُجُدوا ّللَِّ َقَمِر،وَ ِك َو  لِلْ لِلشَّ
َ  موا ِمنَّوا ِمونْ :لاكاِئكف قوالُ يْوَن ُكوَر َويَوْلَم يُناِقيِهْم أَ »:ويف وايتها يرق عن احلقيق  ذاهتا..« َخَلَقُهنَّ  «  َكوِهيد  آَذانَّ

.. 
الزَّكووواَة َوُهوووْم  ْيتُووولنَ ِذيَن   يوُ نَي الَّوووَوَويْووول  لِْلُمْشووورِكِ »:وعووون قضوووي  اهلخووورة يووورق هتديووود للوووذين   ييمنووولن ابهلخووورة

ُْم يف ِمْريَ   »:وختتم بقلله..« اِبهْلِخرَِة ُهْم كاِفُرونَ  ِومْ ِمْن لِقو َأ  ِإوَّ كموا يورق ..« ء  حمُِوي   ،َأ  ِإنَّوُه ِبُكولِِ َكوكْ اِء َرّبِِ
بول إن هوذا .عهوا نبعاذكر هوذ  القضوي  يف مشواهد القيامو  وهوك عورم ملوا يقوع فيهوا يقولم علوى شكيود وقل 

 أكد تلكيدا هلذ  القضي  وتشخيصا.الطري  
فتوت  بوه يف تفهك .يسوكوعن قضي  اللحك يرق كالم كثْي يكواق اعول هوذا امللضولع هول ملضولع السولرة الرئ

َلحْل آايتُوهُ .تَوْنزِيل  ِمَن الرَّمْحِن الرَِّحيمِ .حم»:تفصيل فَوَأْعَرَم ا  َونَوِذيرا  َبِشوْي .لَِقوْلم  يَوْعَلُملنَ   َعَربِي واقُووْرآان   ِكتاب  ُفصِِ
،وَ ُعلان إِلَْيووووووا تَوووووودْ قُوُللبُنا يف َأِكنَّوووووو   ِ َّوووووو:َوقاُللا.َأْكثَووووووورُُهْم فَوُهووووووْم   َيْسووووووَمُعلنَ  ِمْن بَوْيِننووووووا َوبَوْينِووووووَك ِه،َويف آذانِنووووووا َوقْووووووور 
،فَاْعَمووْل ِإنَّنووا عاِمُللنَ  ووا أاََن َبَشوور  ِموووثْوُلُكمْ :ُقلْ .ِحجاب  كء عوون اسوووتقبال اووويف وسووطها ....« .َ َّ يُوولحى إِ  ِإ َّ

مث يورق تفصويل  ..« نَ يِه َلَعلَُّكوْم تَوْغِلبُول فِ َواْلَغْلا  ُقْرآنِ َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا   َتْسَمُعلا هِلَذا الْ »:املشركني هلذا القرآن
زِيوز ،  َذْتِيوِه ُه َلِكتواب  عَ ُهْم،َوِإنَّوَلمَّوا جاءَ  لذِِْكرِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ابِ »:كثْي هلذا ا ستقبال والرق على أقلاهلم فيه

يووود  اْلباِنوووُل ِموووْن بَوووونْيِ يََديْوووِه َو  ِموووْن َخْلِفووووِه،تَوْنزِيل  ِموووْن َحِكوووويم   لُرُسوووِل ِمووووْن لِ ِإ َّ موووا قَوووْد ِقيووووَل :كَ ما يُقووواُل لَوووو. محَِ
وَلحْل آايتُوُهفَء أَْعَجِموك  َلْل  فُ :ِمي وا َلقواُللاْعجَ ْرآان  أَ قُووْلنواُ  َولَوْل َجعَ .ِإنَّ َربَّوَك لَوُذو َمْغِفورَة  َوُذو ِعقواب  أَلِيم  .قَوْبِلكَ  صِِ

،َوُهوووَل َعلَووويْ لَن يف آذايُوْيِمنُووو ُهَل لِلَّوووِذيَن آَمنُووولا ُهووودى  َوِكوووفاء ،َوالَِّذيَن  :َوَعوووَريب ف قُووولْ  أُول ِووووَك .ِهْم َعم ىِوِوووْم َوقْور 
 ...« ..يُناَقْوَن ِمْن َمكان  بَِعيد  
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 َوَعِمووووووَل عووووووا ِإىَل اّللَِّ ْن قَ َوَمووووووْن َأْحَسووووووُن قَوووووووْل   ِ َّوووووو»:ة وخلوووووو  الداعيوووووو  فووووووْيق قللووووووهوأمووووووا عوووووون نريقوووووو  الوووووودعل 
نَووَك َفْع اِبلَّوويِت ِهووَك َأْحَسوواقْ .يَِِ  ُ َ  السَّوووَ َو  َتْسووَتِلي احلََْسووَنُ  .ِإنَِّب ِمووَن اْلُمْسووِلِمنيَ :صوواحِلا ،َوقالَ  ُن،فَِإَذا الَّووِذي بَويوْ

نَووُه َعووداَوة  َكأَ  يم  َوبَويوْ َزَغنَّووَك ِمووَن . َعِظيم  يُوَلقَّاهووا ِإ َّ ُذو َحووجِ   َثُوا،َوماَصووِذيَن َومووا يُوَلقَّاهووا ِإ َّ الَّوو.نَّووُه َوِ   محَِ َوِإمَّووا يَونوْ
،ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَعلِ   « ..يمُ الشَّْيطاِن نَوزْغ  فَاْسَتِعْذ اِبّللَِّ

فووول ابهلايت لين احلاتعرم يف اجملوووال الكووو.ي  العميقووو هوووذ  القضوووااي تعووورم يف حشووود مووون املوووييرات الشوووعلر 
 العظام.

وأخْيا .نالغووووابري وتعرم يف جمووووال بشووووري موووون مصووووارع.وتعوووورم يف عووووا  الوووونفك البشووووري  العجيبوووو  التكوووولين
فوووه يثوووْي ر  وملاقتعووورم يف جووول مووون مشووواهد القيامووو  وشيْيهوووا العميووو  وبعوووخ هوووذ  املشووواهد فريووود يف صووول 

 الدها الشديد.
لتفصوووويل ثووووْي موووون اشوووواهد الكلنيوووو  يف هووووذ  السوووولرة مشووووهد االوووو  األول لووووارم والسووووماء بكوموووون بووووني امل

َوَجَعووَل .ُب اْلعاَلِمنيَ رَ لَن لَووُه أَنْووداقا ف ذلِووَك  َوَعَْعلُووْلَمنْيِ قُووْل أَِإنَُّكووْم لََتْكُفووُروَن اِبلَّووِذي َخلَووَ  اأْلَْرَم يف يوَوو»:املثووْي
َر ِفيهووا أَْقلاهَتووا ِفيهووا َرواِسووَك ِمووْن فَوْلِقهووا َوابَر َ   اْسووَتلى ِإىَل السَّووماِء مُثَّ .م  َسوولاء  لِلسَّووائِِلنيَ َعووِ  أايَّ  أَْربوَ يف  ِفيهووا َوقَوودَّ

وات  يف فَوَقضووووواُهنَّ َسوووووْبَع َ وووووا.ْينوووووا نائِِعنيَ توووووا أَتوَ قالَ .َوِهوووووَك ُقخوووووان  َفقووووواَل هَلوووووا َولِوووووْاَْرِم اْئِتيوووووا َنْلعوووووا  أَْو َكْرها  
وموون ..« ْلَعزِيووِز اْلَعلِوويمِ ذلِووَك تَوْقووِديُر ا.ِحْفظا  صووابِيَ  وَ نْيا  َِ َوَزيوَّنَّووا السَّووماَء الوودُ .يف ُكوولِِ َ وواء  أَْمَرها يوَووْلَمنْيِ،َوأَْوحى

ة ونبضووووها ابلعبوووواق بينهووووا كووووذلك آايت الليوووول والنهووووار والشوووومك والقموووور وعبوووواقة املالئكوووو  وخشوووولع األرم
وووْمُك َواْلَقَمووورُ َوِموووْن آايتِوووِه اللَّْيوووُل َوالنَّهووو»:ابحليووواة ووومْ َتْسوووجُ   .اُر َوالشَّ ُدوا ّللَِِّ الَّوووِذي ِك َو  لِْلَقَموووِر َواْسوووجُ ُدوا لِلشَّ

ُ  تَوْعبُوووووُدونَ  وووووُتْم ِإايَّ لَّْيوووووِل َوالنَّهووووواِر َوُهوووووْم   َك ُيَسوووووبُِِحلَن لَوووووُه اِبلِعْنوووووَد َربِِووووو لَّوووووِذينَ فَِإِن اْسوووووَتْكَثُوا فَا.َخَلَقُهووووونَّ ِإْن ُكنوْ
َهوووا الْ زَْلنوووا عَ َوِمْن آايتِوووِه أَنَّوووَك تَووووَرى اأْلَْرَم خاِكوووَع   فَوووِإذا أَنوْ .َيْسوووَأُملنَ  نَّ الَّوووِذي َأْحياهوووا إِ .مووواَء اْهتَووووزَّْت َوَربَوووحلْ َليوْ

 « ..َلُمْحِك اْلَمْلتى،ِإنَُّه َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  
  »:تارسومون كول   أما النفك البشري  فيكش  عن حقيقتها يف هذ  السولرة،وتعرم علوى أصوحاّبا عاريو

ووُر فَويَووو ووُه الشَّ ْنسوواُن ِمووْن ُقعوواِء اْاَووْْيِ،َوِإْن َمسَّ ووْتُه  أََذْقنوواُ  َرمْحَوو   ِمنَّوولط ،َولَِ نْ ُيس  قَونُووَيْسووَأُم اْ ِ ا ِمووْن بَوْعووِد َضوورَّاَء َمسَّ
نُونَوبَِِ نَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا ِ وا  ِعْنوَدُ  لَْلُحْسو ،فَولَ ِ   يبِِ ِإنَّ ِإىل رَ  هذا ِ ،َوما أَُلُن السَّاَعَ  قائَِم  ،َولَِ ْن ُرِجْعوحلُ :لَيَوُقلَلنَّ 

نْ  َوِإذا أَنْوَعْمنووا َعلَووى.َعِملُوولا َولَنُووِذيَقنوَُّهْم ِمووْن َعووذاب  َغلِوويج   ووُر فَووُذو   َوأَنى ِ انِبِووِه،َوِإذاسوواِن أَْعووَرمَ اْ ِ ووُه الشَّ َمسَّ
 « ..ُقعاء  َعرِيخ  

،َوقواُللاأْلَْرِم بِغَواوا يف فََأمَّا عواق  فَاْسوَتْكثَُ »:اق ومصرع مثلقومن مصارع الغابرين يصلر مصرع ع  َمنْ :ْْيِ احلَْ ِِ
َ الَِّذي َخَلَقهُ  هُ أَ ْم ُهَل َأَكُد ِمنَّا قُولَّة ف أََو َْ يَوَرْوا أَنَّ اّللَّ  فََأْرَسوْلنا َعلَوْيِهْم رُيوا  .تِنوا َاَْحُدونَ ْم قُولَّة ،وَكوانُلا آِبايَكُد ِمونوْ

م  حنَِسووووووات  لِنُووووووِذيَقُهْم َعووووووذاَب اْاِووووووْزِي يف احلَْ  ُهووووووْم   َعووووووذاُب اهْلِخوووووورَِة َأْخووووووزى وَ ُدنْيا َولَ يوووووواِة الووووووَصْرَصوووووورا  يف أايَّ
كووووانُلا لِن ِ ووووا  ْم صوووواِعَقُ  اْلَعووووذاِب اهْلُووووى،فََأَخووووَذهتُْ ى اهْلُدَوأَمَّا مَثُوووولُق فَوَهووووَديْناُهْم فَاْسووووَتَحُبلا اْلَعمووووى َعلَوووو.يُوْنَصووووُرونَ 
َنا الَِّذيَن آَمُنلا وَكانُلا يَوتوَُّقلنَ .َيْكِسُبلنَ   « ..َوَْنَّيوْ
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ا موووا َحَّتَّ ِإذ.ُهوووْم يُلَزعُووولنَ فوَ  النَّووواِر  ِإىَل َويوَوووْلَم ُُيَْشوووُر أَْعوووداُء اّللَِّ »:ومووون مشووواهد القيامووو  املوووييرة يف هوووذ  السووولرة
ِهْدمُتْ َعَلْينوووواف ِ َ َكوووو:اُللا ِ؟ُلُوووولِقِهمْ َوقوووو.ْعَمُللنَ انُلا يوَ ُقُهْم ِ ووووا كووووجاُ هووووا َكووووِهَد َعلَووووْيِهْم َ ُْعُهووووْم َوأَْبصووووارُُهْم َوُجلُوووول 

ُ الَِّذي أَْنَطَ  ُكلَّ َكْكء  :قاُللا منهوا كوذلك مشوهد احلنو  و ..« ْرَجعُولنَ َوإِلَْيِه توُ َل َمرَّة ،ْم أَوَّ َوُهَل َخَلَقكُ .أَْنطََقَنا اّللَّ
ان ِموووووووَن اْ؟ِووووووونِِ َذْيِن َأَضووووووواَن الَّوووووووَربَّنوووووووا أَرِ :اَل الَّوووووووِذيَن َكَفُرواَوقووووووو»:اللاضووووووو  مووووووون املخووووووودوعني علوووووووى ااووووووواقعني الَّ

ْنِك،َْنَْعْلُهما َهْحَل أَْقداِمنا،لَِيُكلان ِمَن اأْلَْسَفِلنيَ   « .. َواْ ِ
حلشووود اولعل هوووذا .يف هوووذا احلشووود مووون املوووييرات العميقووو  -يف السووولرة  -وهكوووذا تعووورم حقوووائ  العقيووودة 

نوذ لوه اود أنوه مأن الق واللاقوع.ييرات يص  جل السلرة،ويصلر نابعها،ويرسم لالهلا .املنلع من تلك امل
 أغووولار األرم،ويفمطلوووع السووولرة إىل ختامهوووا أموووام موووييرات وإيقاعوووات عووولل بوووه يف ملكووولت السوووماوات و 

 مي  ..ا ميير عالنفك،ويف مصارع البشر،ويف عا  القيام ،وتلقع على أو ر  إيقاعات كَّت كله
 .سيا  السلرة  لضلعاهتا ومييراهتا يف كلنني اينني،متماسكك احللقات . واري

 وتليهووا.مننينيه ةشنينير نيالشنينيوط اةول يبنينيدأ ابآلايت النينييت تتحنينيدل عنينين تنزينينيل الكتنينياب و بيكتنينيه وموقنينيف ا
صووووار اع واألبفمشووووهدهم يف اهلخوووورة تشووووهد علوووويهم األ وووو.فقصوووو  عوووواق ومثلق.قصوووو  خلوووو  السووووماء واألرم

رانء قو قويخ هلوم كر أن اّللِ د إىل احلدية عنهم يف الدنيا وكي  ضوللا هوذا الضوالل،فيذ ومن هنا يرت.وا؟للق
رآن علا هلوذا القو  تسوم:مومون آتر هوذا قولهل.سلء مون ا؟ون وا نك.يزينولن هلوم موا بوني أيوديهم وموا خلفهم

ء ا؟ووون رانقوووعلهم مووون والغووولا فيوووه لعلكوووم تغلبووولن.مث مووولقفهم يووولم القيامووو  حوووانقني علوووى هوووي ء الوووذين خووود
 قوورانء   -املالئكوو   ل علوويهموهي ء تتنووز .ربنووا اّلِل مث اسووتقاملا:وا نووك  وعلووى الضووف  األخوورى الووذين قاللا

ء عووون الووودعلة ذا موووا جووواويلوووك هووو.يطم نووولوم ويبشووورووم ويعلنووولن و يوووتهم هلوووم يف الووودنيا واهلخرة -السووولء 
 وبذلك ينتهك هذا الشلط..والداعي  .

 مئكنينينينينيةلنينينينينير واةل عنينينينينين آايت اّلّل منينينينينين اللينينينينينيل والن نينينينينيار والشنينينينينيلا والقويلينينينينينيه الشنينينينينيوط الثنينينينينياين يتحنينينينينيد
ون يف ن الذين يلحودحلدية عاويلك هذا .العابدة،واألرم اااكع ،واحلياة اليت هتتز فيها وتربل بعد امللات
ال  قلمووه لسوى واخووتمويشووار إىل كتوواب .آايت اّلِل ويف كتابوه،وهنا اووكء ذلوك احلوودية عوون هوذا الكتاب

اّلِل  تصووووواص علوووووموهنا يووووورق حووووودية عووووون السووووواع  واخ.رهم إىل اّلِل بعووووود األجووووول املضوووووروبويلكل أمووووو.فيوووووه
ن ين وهوم يسوألل الكافر  ويعرم مشهد.وعلمه  ا تكنه األكمام من مثرات،وما تكنه األرحام من أنسال.ّبا

نفسووه  سووان علووىومع حوورص ا ن.يلك هووذا احلوودية عوون الوونفك البشووري  عاريوو  موون أسووتارها.عوون الشووركاء
 .ار وعذابفإنه   ُيتاط هلا فيكذب ويكفر،غْي حمتاط ملا يعقه هذا التكذيه من قم هكذا

رِيِهْم َسوونُ »:ويثقوولا يتبينوولا وختووتم السوولرة بلعوود موون اّلِل أن يكشوو  للنوواس عوون آايتووه يف األنفووك واهلفووا  حووَّت
َ هَلُوْم أَنَّو ُوْم .لوى ُكولِِ َكوْكء  َكوِهيد  ْكوِ  ِبَربِِوَك أَنَّوُه عَ يَ أََوَ ْ . ُ ُه احْلَوآايتِنا يف اهْلفاِ  َويف أَنْوُفِسِهْم َحَّتَّ يَوتَوبَونيَّ َأ  ِإوَّ

 ا يقاع األخْي .. السلرة ّبذا ..وختتم «َأ  ِإنَُّه ِبُكلِِ َكْكء  حمُِي   .يف ِمْريَ   ِمْن لِقاِء َرّبِِِمْ 
 واهلن نبدأ يف التفصيل ..
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 [36  إل 1اآليات :(41]سور  فصلت ):الوحد  ا ول  

 أنهيل الكااا وطبيماه وموقف المشرهللاين منه

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
وَلحْل آايتُوُه قُووْرآان  َعَربِي وا لَِقوْلم  يَوْعَلُمولَن )2( تَوْنزِيل  ِمَن الرَّمْحِن الرَِّحيِم )1حم )}  ( َبِشوْيا  َونَوِذيرا  3( ِكتواب  ُفصِِ

َوقوواُللا قُوُللبُنوووا يف َأِكنَّووو   ِ َّوووا تَوووْدُعلان إِلَْيووِه َويف آذانِنوووا َوقْوووور  َوِموووْن بَوْيِننوووا  (4َيْسوووَمُعلَن ) فَووَأْعَرَم َأْكثَوووورُُهْم فَوُهوووْم  
وا ِإهلُُكوْم إِلوه  واِحود  فَاْسوَتِقيمُ 5َوبَوْيِنَك ِحجاب  فَاْعَمْل ِإنَّنا عاِمُللَن ) ا أاََن َبَشر  ِموثْوُلُكْم يُولحى ِإَ َّ أَ َّ لا ( ُقْل ِإ َّ

( ِإنَّ الَّوِذيَن آَمنُوولا 7( الَّوِذيَن   يُوْيتُولَن الزَّكوواَة َوُهوْم اِبهْلِخورَِة ُهووْم كواِفُروَن )6إِلَْيوِه َواْسوتَوْغِفُروُ  َوَويْول  لِْلُمْشوورِِكنَي )
لَوَ  اأْلَْرَم يف يوَوْلَمنْيِ َوَعَْعلُولَن لَوُه ( قُوْل أَِإنَُّكوْم لََتْكُفوُروَن اِبلَّوِذي خَ 8َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت هَلُْم َأْجر  َغوْْيُ َ ْنُولن  )

م   (9أَنْووداقا  ذلِووَك َرُب اْلعوواَلِمنَي ) َر ِفيهووا أَْقلاهَتووا يف أَْربَوَعووِ  أايَّ َوَجَعووَل ِفيهووا َرواِسووَك ِمووْن فَوْلِقهووا َوابَرَ  ِفيهووا َوقَوودَّ
ُقخوان  َفقواَل هَلوا َولِوْاَْرِم اْئِتيوا َنْلعوا  أَْو َكْرهوا  قالَتوا أَتَوْينوا  ( مُثَّ اْسَتلى ِإىَل السَّماِء َوِهوكَ 10َسلاء  لِلسَّائِِلنَي )

( فَوَقضوواُهنَّ َسووْبَع َ وواوات  يف يوَووْلَمنْيِ َوأَْوحووى يف ُكوولِِ َ وواء  أَْمَرهووا َوَزيوَّنَّووا السَّووماَء الووُدنْيا ِ َصووابِيَ  11نووائِِعنَي )
( 13( فَِإْن أَْعَرُضولا فَوُقوْل أَنْوَذْرُتُكْم صواِعَق   ِمثْوَل صواِعَقِ  عواق  َومَثُولَق )12ِليِم )َوِحْفظا  ذِلَك تَوْقِديُر اْلَعزِيِز اْلعَ 

َ قواُللا لَوْل كواَء َربُنوا ا أَلَنْووَزَل َمالِئَكو   فَوِإانَّ ِ و ِإْذ جاَءهْتُُم الُرُسُل ِموْن بَونْيِ أَيْوِديِهْم َوِموْن َخْلِفِهوْم َأ َّ تَوْعبُوُدوا ِإ َّ اّللَّ
 فََأمَّا عاق  فَاْسَتْكَثُوا يف اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ َوقواُللا َموْن َأَكوُد ِمنَّوا قُوولَّة  أََوَ ْ يوَوَرْوا أَنَّ اّللََّ  (14أُْرِسْلُتْم بِِه كاِفُروَن )

ُهْم قُولَّة  وَكانُلا آِبايتِنا َاَْحُدوَن ) م  حنَِسوات  ( فََأرْ 15الَِّذي َخَلَقُهْم ُهَل َأَكُد ِمنوْ َسْلنا َعَلْيِهْم رُيا  َصْرَصرا  يف أايَّ
( َوأَمَّوا مَثُولُق فَوَهوَديْناُهْم 16لُِنِذيَقُهْم َعذاَب ااِْْزِي يف احْلَياِة الُدنْيا َوَلَعوذاُب اهْلِخورَِة َأْخوزى َوُهوْم   يُوْنَصوُروَن )

نَوا الَّوِذيَن آَمنُولا 17َقُ  اْلَعوذاِب اهْلُولِن ِ وا كوانُلا َيْكِسوُبلَن )فَاْسَتَحُبلا اْلَعمى َعَلى اهْلُدى فََأَخوَذهْتُْم صواعِ  ( َوَْنَّيوْ
َحووَّتَّ ِإذا موا جاُ هووا َكووِهَد َعلَووْيِهْم  (19( َويوَووْلَم ُُيَْشوُر أَْعووداُء اّللَِّ ِإىَل النَّوواِر فَوُهوْم يُلَزعُوولَن )18وَكوانُلا يَوتوَُّقوولَن )

ُ الَّوِذي 20ُقُهْم ِ وا كوانُلا يَوْعَملُولَن )َ ُْعُهْم َوأَْبصارُُهْم َوُجُلل  ( َوقواُللا ِ؟ُلُولِقِهْم ِ َ َكوِهْدمُتْ َعَلْينوا قواُللا أَْنطََقنَوا اّللَّ
ووُتْم َتْسووَتِ ُوَن أَْن َيْشووَهَد َعلَووْيُكْم 21أَْنطَووَ  ُكوولَّ َكووْكء  َوُهووَل َخَلَقُكووْم أَوََّل َموورَّة  َوإِلَْيووِه تُوْرَجعُوولَن ) َ ُْعُكووْم ( َومووا ُكنوْ

َ   يَوْعَلُم َكثِوْيا  ِ َّوا تَوْعَملُولَن ) ُتْم أَنَّ اّللَّ وُتْم 22َو  أَْبصارُُكْم َو  ُجُللقُُكْم َولِكْن لَنَونوْ ( َوذِلُكوْم لَوُنُكُم الَّوِذي لَنَونوْ
لى  هَلُوووْم َوِإْن َيْسوووتَوْعِتُبلا َفموووا ُهوووْم ِموووَن ( فَوووِإْن َيْصوووِثُوا فَالنَّووواُر َمثْووو23بِوووَربُِِكْم أَْرقاُكوووْم فََأْصوووَبْحُتْم ِموووَن اْااِسووورِيَن )

قَووْد َوقَويَّْضوونا هَلُووْم قُوووَرانَء فَوَزيوَّنُوولا هَلُووْم مووا بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َومووا َخْلَفُهووْم َوَحوو َّ َعلَووْيِهُم اْلَقووْلُل يف أَُمووم   (24اْلُمْعَتبِوونَي )
ُوومْ  نْووِك ِإوَّ ( َوقوواَل الَّووِذيَن َكَفووُروا   َتْسووَمُعلا هِلووَذا اْلُقووْرآِن 25 كووانُلا خاِسوورِيَن )َخلَووحْل ِمووْن قَوووْبِلِهْم ِمووَن اْ؟ِوونِِ َواْ ِ

( فَوَلنُوِذيَقنَّ الَّووِذيَن َكَفوُروا َعووذااب  َكوِديدا  َولََنْجووزِيَونوَُّهْم َأْسوَلأَ الَّووِذي كوانُلا يَوْعَملُوولَن 26َواْلغَوْلا ِفيووِه َلَعلَُّكوْم تَوْغِلبُوولَن )
( َوقوواَل الَّووِذيَن 28داِء اّللَِّ النَّوواُر هَلُووْم ِفيهووا قاُر اْاُْلووِد َجووزاء  ِ ووا كووانُلا آِبايتِنووا َاَْحووُدوَن )( ذلِووَك َجووزاُء أَْعوو27)

نْوووِك َْنَْعْلُهموووا َهْوووحَل أَقْوووداِمنا لَِيُكووولان ِموووَن اأْلَْسووو  ِإنَّ  (29َفِلنَي )َكَفوووُروا َربَّنوووا أَراَِن الَّوووَذْيِن َأَضوووالَّان ِموووَن اْ؟ِووونِِ َواْ ِ
ُ مُثَّ اْسوووَتقاُملا تَوتَونَووووزَُّل َعلَوووْيِهُم اْلَمالِئَكوووُ  َأ َّ خَتووواُفلا َو  َهَْزنُووولا َوأَ  وووُتْم الَّوووِذيَن قووواُللا َربُونَوووا اّللَّ ْبِشوووُروا اِبْ؟َنَّوووِ  الَّووويِت ُكنوْ

يهووا مووا َتْشووَتِهك أَنْوُفُسووُكْم َوَلُكووْم ِفيهووا مووا ( حَنْووُن أَْولِيووا ُُكْم يف احْلَيوواِة الووُدنْيا َويف اهْلِخوورَِة َوَلُكووْم فِ 30تُلَعووُدوَن )
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( َوَمْن َأْحَسُن قَووْل   ِ َّوْن َقعوا ِإىَل اّللَِّ َوَعِموَل صواحِلا  َوقواَل ِإنَّوِب ِموَن 32( نُوُز   ِمْن َغُفلر  َرِحيم  )31َتدَُّعلَن )
نَوُه َعوداَوة  َكأَنَّوُه ( َو  َتْسَتِلي احلََْسَنُ  َو  السَّيَِِ ُ  اقْ 33اْلُمْسِلِمنَي ) َنَك َوبَويوْ َفْع اِبلَّيِت ِهَك َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بَويوْ
يم  )  (34َوِ   محَِ

َزَغنَّوَك ِموَن الشَّوْيطاِن نوَوزْغ  فَاْسوَتِعْذ ( َوإِ 35يم  )جِ  َعِظوَوما يُوَلقَّاها ِإ َّ الَِّذيَن َصَثُوا َوما يُوَلقَّاها ِإ َّ ُذو َحو مَّوا يَونوْ
 {  (36 ِإنَُّه ُهَل السَِّميُع اْلَعِليُم )اِبّللَِّ 

 انهال القرآن وإنكار موقف الك ار منه ودعوأهم إل  ا يمان  8-1الدرس ا ول:

َلحْل آايتُُه قُورْ .تَوْنزِيل  ِمَن الرَّمْحِن الرَِّحيمِ .حم » َرَم َأْكثَوورُُهْم نَِذيرا  فَوَأعْ َبِشْيا  وَ .م  يَوْعَلُملنَ بِي ا لَِقلْ آان  َعرَ ِكتاب  ُفصِِ
،َوِمْن بَوْيِننووا،َويف آذانِ إِلَْيووهِ  قُوُللبُنا يف َأِكنَّوو   ِ َّووا تَووْدُعلان:َوقاُللا.فَوُهووْم   َيْسووَمُعلنَ  فَاْعَمووْل .َوبَوْينِووَك ِحجاب   نووا َوقْووور 

ووووا أاََن َبَشوووور  ِمثْوُلُكْم،يُوووولحى ِإَ َّ أَ .ِإنَّنووووا عاِمُللنَ  ووووا إِ قُووووْل ِإ َّ لَْيووووِه َواْسووووتَوْغِفُروُ  َوَويْوووول  واِحد ،فَاْسووووَتِقيُملا إِ  هلُُكووووْم إِلووووه   َّ
ا الصَّواحِلاِت هَلُوْم َأْجور  َغوْْيُ ِذيَن آَمنُولا َوَعِملُول ِإنَّ الَّو.ونَ ْم كواِفرُ لِْلُمْشرِِكنَي،الَِّذيَن   يُوْيتُلَن الزَّكاَة،َوُهْم اِبهْلِخورَِة ُهو

 « ..َ ُْنلن  
يتمشوى موع ..« ميم.حا»:وتكرار هذا ا فتتا .املقطع  يف سلرة كَّتسب  احلدية عن ا فتتا  ابألحر  

اج إىل ذا القلوه هتون فطورة هونريق  القرآن يف تكرار ا كارة إىل احلقائ  اليت يلمك ّبا القلوه البشوري،أل
يقو  تثبيوحل أيو  حقلطور  كوَّت بتكرار التنبيه فهول ينسوى إذا نوال عليوه األمود وهول ُيتواج ابتوداء إىل التكورار 

علووم خووال  ي،وف  مووا والقرآن ذخووذ هووذا القلووه  ووا أوقع يف فطرتووه موون خصووائا واسووتعداقات.علري  فيووهكوو
 هذا القله ومصرفه  ا يشاء.

ك األحوور  ذ أوووا مون جوونإ.ك القورآنأو ؟وون.اسووم للسولرة« ميم.حووا»وكوأن ..« تَوْنزِيول  ِمووَن الورَّمْحِن الوورَِّحيمِ »
بتودأ.وذكر الورمحن خوث امل« يمِ  الورَّحِ تَوْنزِيول  ِموَن الورَّمْحنِ »و.بتودأ .وهوك تقوع م.اليت صي  منها لفوج هوذا القرآن

نزيول ا مون كوك أن ترمحو .ومصوف  ال.الرحيم عند ذكر تنزيل الكتاب يشْي إىل الصف  الغالبو  يف هوذا التنزيل
كن م،وللنواس وحودهام.  مون رمح  ملن آمنلا به واتبعل  ورمح  كذلك لغوْيه.هذا الكتاب جاء رمح  للعاملني

وأير يف حيووووووووووواة .فقووووووووووود سووووووووووون منهجوووووووووووا ورسوووووووووووم خطووووووووووو  تقووووووووووولم علوووووووووووى ااوووووووووووْي للجميوووووووووووع.لاحيووووووووووواء مجيعا
ومطورقا  يوْي  عامليواش وا كوان إالبشري ،وتصلراهتا،ومدركاهتا،وخ  سْيها و  يقتصور يف هوذا علوى املويمنني بوه 

 عنووووا  ا نسوووواينم علنووووه يفوالووووذين يتتبعوووولن التوووواري  البشووووري إبنصووووا  وققوووو  ويتتب.منووووذ أن جوووواء إىل العاملني
ون موووونهم قوووود وكثْي .هوووواالعام،الشووووامل ؟ميووووع أوجووووه النشوووواط ا نسوووواين،يدركلن هووووذ  احلقيقوووو ،ويطم نلن إلي

 سجللا هذا واع فلا به يف وضل .
َلحْل آايتُُه قُوْرآان  َعَربِي ا لَِقْلم  يَوْعَلُمولنَ » غورام واألهودا ،ووف  أنولاع نكم،وفو  األالتفصويل ا..و « ِكتاب  ُفصِِ

م وفو  لتفصويل انكوا.نلعو  .الطبائع والعقلل،ووف  البي وات والعصولر،ووف  احلوا ت النفسوي  وحاجاهتوا املت
 هذ  ا عتبارات    واضح  يف هذا الكتاب.
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اق دلووديهم ا سووتع.« .ُموولنَ لَِقووْلم  يَوْعلَ »فصوولحل قوورآان عربيووا .وقوود فصوولحل هووذ  اهلايت وفوو  تلووك ا عتبارات
 « ..َبِشْيا  َونَِذيرا  »:ز.وقام هذا القرآن ييقي وليفتهللعلم واملعرف  والتميي

عوووريب ر، سوووللبه الب ا نذايبشووور املووويمنني العاملني،وينوووذر املكوووذبني املسوووي ني،ويبني أسوووباب البشووورى وأسوووبا
«  َيْسووَمُعلنَ  ُهْم فَوُهووْم ْكثَووورُ أَ فَووَأْعَرَم »:ولكن أكثوورهم مووع هووذا   يقبوول ويسووتجه.لقوولم لغووتهم العربيوو .املبني

ضولن وكوانلا ُي.قاهرلقورآن الوقد كانلا يعرضلن فال يسمعلن فعال،ويتحاملن أن يعرضلا قللّبم لتأيْي هوذا ا
« َعلَُّكوووْم تَوْغِلبُووولنَ ْلا ِفيوووِه لَ  َواْلغَووو  َتْسوووَمُعلا هِلوووَذا اْلُقوووْرآنِ »:ا؟مووواهْي علوووى عووودم السوووماع كموووا سووويجكء قووولهلم
كووأوم صوووم   فنفلسووهم  وم يقوواوملن أيوور هووذا القووورآن يف..وأحيوواان كووانلا يسوومعلن،وكأوم   يسووومعلن،أل

،َومِ  آذانِنووقُوُللبُنووا يف َأِكنَّوو   ِ َّووا تَووْدُعلان إِلَْيووِه،َويف :َوقاُللا»يسوومعلن   ،فَاْعَمووْل ِإنَّنووا ْن بَوْيِننووا َوبَوْينِووَك حِ ا َوقْووور  جاب 
 « ..عاِمُللنَ 

ادونوه يف قلولّبم مون وقووع     عون قعلهتم،ملوا كووانلاليكو - -قواللا هوذا إمعواان يف العناق،وتي يسوا للرسوولل 
يف و .ليهوا كلماتوكال تصول إقللبنوا يف أغطيو  فو:كلماته،على حني يريدون عامدين أ  يكلنولا مويمنني  قاللا

ل لنفسووك نا واعموفودع.ومن بيننوا وبينووك حجواب،فال اتصوال بيننوا وبينك.أذاننوا صومم فوال تسومع قعلتوك
 حل فإذا كوو. دوإنووذار  ووعيووحنن   نبووا  قللووك وفعلك،:قوواللا غووْي مبوواقلني أو أوووم.فإننووا عووامللن ألنفسوونا

هتودقان  د  الوذيوهوات وعيو.  نسمع لوك وافعول موا أنوحل فاعل.فامخ يف نريقك فإان ماضلن يف نريقنا
 به فإننا غْي مبالني.

عوون  دعل،  يكوو مث ميضووك يف نريقووه يوودعل ويوو - -هووذا  وولذج  ووا كووان يلقووا  صوواحه الوودعلة األول 
ن أملرا أن يعلووموون ميضووك كا.الوودعلة،و  ييووأس موون التي وويك،و  يسووتبطئ وعوود اّلِل لووه و  وعيوود  للمكووذبني

إىل اّلِل  عل النووووواسهلوووووم أن هقووووو  وعيووووود اّلِل لووووويك بيووووود  فموووووا هووووول إ  بشووووور يتلقوووووى اللحك،فيبلووووو  به،ويووووود
نووه    ميلووك معوود ذلووك ّللِ مر بواأل.علووى الطري ،وينووذر املشووركني كمووا أموور أن يفعوولا سووتقام  وإىل .اللاحوود

ووا أاََن َبَشوور  ِمثْوُلُكْم،يُوولح:ُقلْ »:كووي ا،فهل لوويك إ  بشوورا مووأملرا ووا إِ ى ِإَ َّ ِإ َّ َتِقيُملا إِلَْيووِه هلُُكووْم إِلووه  واِحوود  فَاْسوو أَ َّ
 « ..َواْستَوْغِفُروُ ،َوَوْيل  لِْلُمْشرِِكنيَ 

ن كوول ال،والتث  مووهووذ  احلوو ه   يوودر  موا يف الصووث علووىاي لعظمو  الصووث وا حتمووال وا ميووان والتسووليم  إنوو
ل اهليوو  ن اسووتعجاحوولل وقوولة يف مثوول هووذا امللق ،واحتمووال ا عوورام والتكووذيه يف تووبج  واسووتهتار،قو 

ظمو  ن مشوق ،ومن عموا احلوال إنه   يدر  ما يف الصث على هذ.اليت ترقع املعرضني املكذبني املسته ين .
جول لطريو   ومون أاضك يف مث مي. من يكابد نرفا من هذا امللق  يف واقع احلياةيف احتمال هذ  املشق ،إ 

لة هووووول نريووووو  ي  الووووودعفطر .هوووووذا امللقووووو  وأمثالوووووه كوووووان التلجيوووووه إىل الصوووووث كثوووووْي الووووولروق لانبيووووواء والرسووووول
 بل.بطوواء النصوورعلة،مث إوأول مووا يسووتلجه الصووث تلووك الرغبوو  امللحوو  يف انتظووار الوود.الصووث الطليوول.الصث

 مث ضرورة التسليم هلذا والرضى به والقبلل  .بطاء أماراتهإ
 :ييمر به يف مقابل  التبج  وا ستهتار أن يقلل  - -إن أقصى ما كان الرسلل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3772 

مللضووع   ا..وختصوويا الزكوواة يف هووذا « ْم كوواِفُرونَ ُهووِخوورَِة َوَويْوول  لِْلُمْشوورِِكنَي الَّووِذيَن   يُوْيتُوولَن الزَّكوواَة َوُهووْم اِبهْل »
ن ن  الثانيووو  مووو يف السووووالزكاة   تفووورم إ .بووود كانوووحل لوووه مناسوووب  حاضووورة،  نقووو  عليها،فهوووذ  اهليووو  مكيووو 

 يفيووان أنصووبتها ينوو  هوول بوالووذي جوود يف املد.وإن كووان أصوول الزكوواة كووان معروفووا يف مك .اهلجوورة يف املدينوو 
    حموودوق،وأقالعوولن،غْيتطأما يف مكوو  فقوود كانووحل أموورا عامووا يتطوولع بووه امل.املال،وهصوويلها كفريضوو  معينوو 

ن ذكور بعضوهم أ ثبلر.وقودأما الكفر ابهلخرة فهل عني الكفر الذي يستح  الليول وال.ملكلل إىل الضمْي .
 الظرو . وهل حمتمل كذلك يف مثل هذ .املقصلق ابلزكاة هنا ا ميان والطهارة من الشر 

 خلق السماوات وا رض في ساة أياا 12 - 9الدرس الثاني:

ين اجملوال الكول  ّبوم يف ميضوك.ك الداعي  يكش  هلم عن كناع  ا؟رم الذي يرتكبلنوه ابلشور  والكفرمث ميض
 هووذا يفضووك ّبووم مي.جمووال السووماوات واألرم،والكوولن الووذي هووم ابلقيوواس إليووه كووكء ضوو يل هزيل.العريخ

هم مون خورجمث لي.ه ليكش  هلم عن سلطان هللا الذي يكفورون بوه يف فطورة هوذا الكولن الوذي هوم جوزء منو
ة ل م كبووْية كبوووْي م وذواهتووالزاويوو  الضوويق  الصووغْية الوويت ينظووورون منهووا إىل هووذ  الوودعلة , حيووة يووورون أنفسووه

إىل آخور هوذ  ..احلهم واحلورص علوى مكوانتهم ومصو.من قوووم  ويشغلهم النظر إليها وإىل اختيار حممد 
وفصولها هوذا  ,ا حممود جواءهم ّبو يشوغلهم هوذا عون النظور إىل احلقيقو  الضوخم  الويت..ا عتبارات الصغْية 

ل وتتصووول  ع أعصوووارهااحلقيقووو  الووويت تتصووول ابلسوووماوات واألرم ل وتتصووول ابلبشوووري  كلهوووا يف مجيووو.القووورآن 
ْم ْل أَئِوونَّكُ قُوولصووميم:} ابحلوو  الكبووْي الووذي يتجوواوز زموواوم ومكوواوم وكخلصووهم ل وتتصوول ابلكوولن كلووه يف ا

َجَعوَل ِفيَهوا َرَواِسوَك ِموْن وَ ( 9 َرُب اْلَعاَلِمنَي )َداق ا َذِلكَ ُه أَنْ  يَوْلَمنْيِ َوَعَْعُللَن لَ لََتْكُفُروَن اِبلَِّذي َخَلَ  اأْلَْرَم يف 
َر ِفيَها أَقْوَلاهَتَا يف أَْربَوَع ِ  م   فَوْلِقَها َواَبَرَ  ِفيَها َوَقدَّ َخوان  تَوَلى ِإىَل السََّماِء َوِهوَك قُ ( مُثَّ اسْ 10لسَّائِِلنَي ) َسَلاء  لِ أايَّ

وا قَالَتَوا أَتَويوْ  فَوَقَضواُهنَّ َسوْبَع َ َواَوات  يف يوَوْلَمنْيِ َوأَْوَحوى  (11ئِِعنَي )نَوا نَوافَوَقاَل هَلَا َوِلْاَْرِم اْئِتيَوا َنْلع وا أَْو َكْره 
 - 9:( { ]فصولحل12لِويِم )اْلَعزِيوِز اْلعَ تَوْقوِديُر  ْفظ ا َذلِوكَ يَ  َوحِ يف ُكلِِ َ َاء  أَْمَرَها َوَزيوَّنَّا السََّماَء الُدنْوَيا ِ ََصابِ 

12.] 
كرا  ظيمووا  , مسووتنعلن أموورا  إ ووا شتوو.إذ تلقوولن ّبووذ  الكلموو  الكبووْية يف اسووتهتار .قوول هلم:إنكووم إذ تكفوورون 

 فيهوا أقلاهتوا وقودر.هوا وابر  في.قبيحا  , إنكم لتكفرون ابلذي خل  األرم وجعل فيهوا رواسوك مون فلقهوا 
. 

لسوووماء محل لوووه اوالوووذي أسووول.وزين السوووماء الووودنيا  صوووابي  وحفظا.ت ونظوووم أمرهووواوالوووذي خلووو  السوووماوا
ثون  ولكون لن وتسوتكأنتم بعخ سكان هذ  األرم تتوأب.وأنتم ..واألرم قياق ا نائعتني مستسلمتني .

ْي سووفلنحوواول أن ن.زهوا هزاالنسو  القوورآين يعورم هووذ  احلقووائ  بطريقو  القوورآن الوويت تبلو  أعمووا  القلوولب وهت
ُه لَوووويَوْلَمنْيِ،َوَعَْعلُوووولَن  أْلَْرَم يف اي َخلَووووَ  أَِإنَُّكْم لََتْكُفووووُروَن اِبلَّووووذِ :قُوووولْ »:هووووذا النسوووو  ابل تيووووه والتفصوووويلمووووع 
َر ِفيهوا أَْقلاهَتوا يف َ  ِفيها،َوقَوا،َوابرَ َوَجَعوَل ِفيهوا َرواِسوَك ِموْن فَوْلِقهو.ذِلَك َرُب اْلعاَلِمنيَ .أَنْوداقا   م  َسوولاء   أَْربَوَعوِ  أايَّ دَّ

 « ..لِلسَّائِِلنيَ 
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احللقو   عقوه علوىي.مث يعقوه عليهوا قبول عورم بقيو  قصو  األرم.إنه يذكر حقيق  خلو  األرم يف يولمني
  وهل خلووو  هوووذ.قان لوووه أنوووداوأنوووتم تكفووورون بوووه وععلووول ..« ذلِوووَك َرُب اْلعووواَلِمنيَ ».األوىل مووون قصووو  األرم
 ن اللووذان خلوو ا ينووا:مأي فعوول قبووي ف  ومووا هووذ  األايفووأي تووبج  وأي اسووتهتار و .األرم الوويت أنووتم عليها

 فتمحل ّبمووا.كوو يهمووا الث وا ينووان اللووذان جعوول فيهمووا الرواسووك وقوودر فيهمووا األقلات،وأحوول ف.فيهمووا األرم
 األايم األربع ف

 ووا هووذ  األرم إ فووأايم.رموليسووحل موون أايم هووذ  األ.إوووا بووال كووك أايم موون أايم اّلِل الوويت يعلووم هوول مداها
أمووام  لل نفسووهاوكمووا لووارم أايم،هووك ملاعيوود قورهتووا حوو.قيوواس زمووب مسووتحدّ بعوود موويالق األرمهووك م

ألرم ن أايم ابعضوووووها أقصووووور مووووو.الشووووومك،فللكلاكه األخووووورى أايم،وللنجووووولم أايم،وهوووووك غوووووْي أايم األرم
 وبعضها أنلل.

  م أخورى مقيسوايات،هك أواألايم اليت خلقحل فيها األرم أو ،مث تكلنوحل فيهوا ا؟بال،وقودرت فيهوا األقول 
  قياس آخر،  نعلمه،ولكننا نعر  أنه أنلل بكثْي من أايم األرم املعروف .

األرم نوولرا  موورت ّبووا وأقوورب مووا نسووتطيع تصوولر  وفوو  مووا وصوول إليووه علمنووا البشووري أوووا هووك األزمووان الوويت
فيموا  - سوتغرقحلاوهوذ  قود .بعد نلر،حَّت استقرت وصلبحل قشرهتا وأصبححل صواحل  للحيواة الويت نعلمها

 حنل ألفك مليلن سن  من سنلات أرضنا  -تقلل النظرايت اليت بني أيدينا 
يف قراسوو   وحنن.تهاوهووذ  جموورق تقووديرات علميوو  مسووتندة إىل قراسوو  الصووخلر وتقوودير عموور األرم بلسووان 

إن هوووك إ  و .حل كوووذلكفهك يف أصووولها ليسووو.القووورآن   نلجوووأ إىل تلوووك التقوووديرات علوووى أووووا حقوووائ  وائيووو 
بووني أينووا بينهووا و ر يح  إذا فنحن   حنموول القوورآن عليهووا إ ووا ْنوود أوووا قوود تكوولن صووح.ايت قابلوو  للتعووديلنظوور 

ريوو  أن هووذ  النظ موون هووذا فنأخوذ.الونا القوورآين تقاراب،ووجوودان أوووا تصول  تفسووْيا للوونا القوورآين بغووْي احل
 أو تلك أقرب إىل الصح  ألوا أقرب إىل مدللل النا القرآين.

 اواألرجوو  أووو -مك اهلن ن يف أقوولال العلوم أن األرم كانووحل كورة ملتهبوو  يف حالو  غازيوو  كالشووالوراج  اهل
َّت حوووان نليلووو  وأووووا اسوووتغرقحل أزموووا -قطعووو  مووون الشووومك انفصووولحل عنهوووا لسوووبه غوووْي متفووو  علوووى تقووودير  

هر أقسووووووى وأن جلفهوووووا   يووووووزال يف حالوووووو  انصوووووهار لشوووووودة احلوووووورارة حيوووووة تنصوووووو.بووووورقت قشوووووورهتا وصوووووولبحل
ن مووونبقات . وكانحل يف أول األمووور صوووخري  صووولب.ا بووورقت القشووورة األرضوووي  مجووودت وصووولبحلالصوووخلر.ومل

 2نسووووب  الصووووخر بعضووووها فوووول  بعووووخ.ويف وقووووحل مبكوووور جوووودا تكلنووووحل البحووووار موووون اهوووواق ا يوووودروجني ب
 ومن اهاق ا ينشأ املاء. 1واألكسجني بنسب  
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،ومحله وترسوويبه،حَّت كانووحل موون واهلوولاء واملوواء علووى أرضوونا هووذ  قوود تعوواوان علووى تفتيووحل الصووخر وتشووتيته»
وتعوواوان علووى حنوور ا؟بووال والنجاق،وموولء اللهوواق،فال تكوواق عوود يف كووكء كووان .ذلووك تربوو  أمكوون فيهووا الزرع

 .2015«على األرم أو هل كائن إ  أير اهلدم وأير البناء
موووواء  ،ويتبخريوووويير فيهوووواإن هووووذ  القشوووورة األرضووووي  يف حركوووو  قائموووو ،ويف تغووووْي قائم،يهتووووز البحوووور ابملوووولج ف »

تودفقا،فتكلن األرم م تبخر  الشمك،فيصعد إىل السماء فيكلن سحبا اطر املواء عوذاب،فينزل علوى.البحر
تبووودل فيوووه مووون فتحلوووه ف تيير يف صوووخر .السووويلل،وتكلن األووووار،عري يف هوووذ  القشووورة األرضوووي  فتووويير فيهوووا

ه األرم تبودل وجووي.)أي هلله إىل نلع آخر من الصخلر( وهك من بعد ذلك همله وتنقله.صخر صخرا
وتفعل .لسوووائلاه املووواء وتعمووول الثلووولج ا؟امووودة بلجوووه األرم موووا يفعلووو.علوووى القرون،وم وووات القووورون وآ فها
ذا ا تطلو  علوى هووالري ، ووتفعوول الشومك بلجوه األرم موا يفعلوه املوواء و .الوراي  بلجوه األرم موا يفعول املاء

يهوا مون جول  فا ينبثو  ويغْي فيها مو.ا كذلكواألحياء على األرم تغْي من وجهه.اللجه من انر ومن نلر
 األرم من براكني.

ء خلرها الشوووكعووون صوووخلر هووذ  القشووورة فيعووودق لووك مووون صووو -العوووا  ا؟يللوولجك  -وتسووأل عوووا  األرم »
 الكثْي،وذخذ ُيديك عن أنلاعها الثالي  الكثى.

مث .راتلك الووووويت خرجوووووحل مووووون جووووول  األرم إىل لهرهوووووا صوووووخرا منصوووووه.ُيوووووديك عووووون الصوووووخلر الناريووووو »
احتلتوووه مووون  ا إىل مووواوذتيوووك بعينووو  منهوووا يشوووْي لوووك فيهووو.برق.ويضووورب لوووك منهوووا موووثال اب؟رانيوووحل والبازلحل

كيوووان   يماوي،لوووهإن كووول بلووولرة مووون هوووذ  تووودل علوووى مركوووه ك:بللرات،بيضووواء ومحوووراء أو سووولقاء،ويقلل لوووك
لنوحل قشورة ا تكباههويلفوحل فكور  إىل أنوه مون هوذ  الصوخلر الناريو  ومون أكو.فهذ  الصخلر أخالط.بذاته

اء،هابطووا موون يهووا املفمث قووام يفعوول .هووذ  األرم عنوود مووا اووحل األرم تكوولان يف القوودمي األقوودم موون الزمووان
تفعووووووول  وقاموووووووحل.. السووووووماء أو جووووووواراي يف األرم،أو جاموووووودا يف الثلج،وقوووووووام يفعووووووول اهلوووووولاء ويفعووووووول الووووووري 

 تلوك خلرا غوْيصومنهوا  فللودت.من نبيعتهوا ومون كيميائها.قامحل مجيعها تغْي مون هوذ  الصوخلر.الشمك
 الصخلر حَّت ما يكاق امعها يف منظر أو رث ككء.

مل سوووب  أو أ لهوووا اب إىل الصوووخلر الووويت.وينتقووول بوووك ا؟يللووولجك إىل الصووون  األكوووث الثووواين مووون الصوووخلر »
خلر أكثور يف ياء من صوالراسب ،وهك تلك الصخلر اليت اكتقحل،بفعل املاء والري  والشمك،أو بفعل األح

اكووتقا  موون  حل موون بعوودإوووا محلوو.وأ لها راسووب  ألوووا   تلجوود يف ملاضووعها األوىل.أصووال  وأعقووداألرم 
اسوتقرت حيوة ورسبحل و  محلها املاء أو محلتها الري ،مث هبطحل.صخلرها األوىل،أو وهك يف سبيل اكتقا 

 هك من األرم.
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ملقطم،ومون كجبول ا  جبول ويضرب لك ا؟يلللجك مثال للصخلر الراسب  ابحلجر ا؟ْيي الذي يتوأل  منوه»
 كوت  يف األرمم،وإنه اإنه مركه كيماوي يعور  بكربولانت الكلسويل :ويقلل لك.حجر  تبب القاهرة بيلهتا

سوووووووويد إن أكثوووووووور  أك:ويضوووووووورب لووووووووك مثال،ابلرموووووووول،ويقلل لووووووووك.موووووووون عموووووووول األحيوووووووواء أو عموووووووول الكيمياء
 بق .السيلسيلم،وإنه مشت  كذلك،ومثال آخر ابلطفل والصلصال،وكلها من أصلل سا

علم أوووا الفهووا،فتوتسووأل عوون هووذ  األصوولل السووابق  الوويت منهووا اكووتقحل تلووك الصووخلر الراسووب ،على اخت»
ء علوى هوذا ل،و  كوكبدأت األرم عند ما اْنمد سطحها من بعود انصوهار،يف قودمي األز .الصخلر الناري 

وكووركهما .ملاءري والنووامث جواء املاء،وجوواءت البحار،وتفاعوول الصوخر ا.السوط  املنجموود غوْي الصووخر النوواري
لووحل كوول هووذ  وتفاع.راكووركهما غووازات متفاعل ،وكووركهما رايحووا عاصف ،وكووركتهما الشوومك انرا ونل .اهللاء

 العلامل مجيعا.
ع يف بنوواء صوخر ينفو.فغْيت مون صوخر انري صولد غوْي انفووع،إىل صوخر انفع.وفقوا ملوا أوقع فيهوا مون نبووائع

ا رجحل موووون هووووذهووووذا،وأخطر موووون هووووذا،أوا اسووووتخوأهم موووون .املساكن،وصووووخر ينفووووع يف اسووووتخراج املعوووواقن
،مهودت ط  األرمالصخر الناري الصولد،الذي   ينفوع حليواة تقولم عليه،اسوتخرجحل ترب ،رسوبحل علوى سو

 لقدوم األحياء وااالئ .
إن ا؟رانيووووحل   ينفووووع حلووووّر أو زرع أو سووووقيا،ولكن تنفووووع تربوووو  هشوووو  لينوووو  خرجووووحل منووووه وموووون أكووووبا   »

واهودت األرم لقيوام رأس ااالئو  علوى .النبات،وبظهلر النبات لهور احليلانله.وبظهلر هذ  ال ب  لهر 
 2016..« ذلك ا نسان .هذ  األرم

   األرم وجعولم يف خلوهذ  الرحل  الطليل  كما يقودرها العلوم احلدية،قود تسواعدان علوى فهوم معو  األاي
 كف موا نلهلوافهو  نعر  موا  اليت. .اّللِ من أايم .الرواسك فلقها،واملبارك  فيها،وتقدير أقلاهتا يف أربع  أايم .

 ولكننا نعر  أوا غْي أايم هذ  األرم حتما ..
 ِموْن يهوا َرواِسوكَ فِ َوَجَعوَل »ونق  حلظ  أمام كل فقرة مون الونا القورآين قبول أن نغواقر األرم إىل السوماء  

يووَد أَْن اَِ »واسووك ق هووذ  الر جوول و ويف بعووخ امللاضووع يعلوول « َرواِسووكَ »وكثووْيا مووا يوورق تسوومي  ا؟بووال ..« فَوْلِقهووا
بلن ان النواس ُيسو زموان كوولقد غْي.أي إوا هك راسي ،وهك ترسك األرم،وهفج تلازوا فال ايد .« ِبُكمْ 

 أن أرضهم هذ  تبت  راسخ  على قلاعد متين   
د إن أرضووكم هووذ  إن هوك إ  كوورة صووغْية سوا   يف فضوواء مطلوو ،  تسووتن:مث جواء زمووان يقووال هلوم فيووه اهلن

ولعلهووم يفزعوولن حووني يقووال هلووم هووذا الكووالم أول موورة أو لعوول موونهم موون ينظوور بلجوول عوون ميينووه .إىل كووكء .
فوإن يود اّلِل اسوكها .وعن مشاله خيفو  أن تتوأرج  بوه هوذ  األرم أو تسوق  يف أعموا  الفضواء  فليطم ن

اميك الويت هكوم هوذا ول ن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد   وليطمو ن فوإن النول .أن تزول هك والسماء
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وإوووا كووذلك « َرواِسووكَ »الكوولن متينوو  موون صوونع القوولي العزيووز  ونعوولق إىل ا؟بووال فنجوود القوورآن يقوولل إوووا 
هفوج التناسو  بوني القيعوان  -كموا قلنوا يف ملضوع آخور مون هوذ  الظوالل   -ولعلها .ترسك األرم فال ايد

 يف انيطات واملرتفعات يف األرم فتتلازن فال ايد.
إن كووول حووودّ ُيووودّ يف األرم،يف سوووطحها أو فيموووا قون سوووطحها،يكلن مووون أيووور   »:ذا عوووا  يقوووللوهووو

)أي .فليك املد وا؟وزر هول العامول اللحيود يف ذلوك.انتقال ماقة من مكان إىل مكان ييير يف سرع  قوراوا
 األرم إىل يف ب ء سرع  األرم كما قال قبل هذ  الفقرة( حوَّت موا تنقلوه األووار مون مائهوا مون انحيو  يف

وسووقلط يف قوواع البحووار،أو بووروز .وما ينتقوول موون راي  يوويير يف سوورع  الدوران.انحيوو  يوويير يف سوورع  الوودوران
و ووا يوويير يف سوورع  هووذا الوودوران أن تتموودق األرم .هنووا أو هنووا يوويير يف سوورع  الوودوران . يف سووط  األرم

هووووووا أو يوووووونقا منووووووه إ  بضووووووع ولل انكماكووووووا أو اوووووودقا نفيفووووووا   يزيوووووود يف قطر .أو توووووونكما بسووووووبه مووووووا
 .2017«أقدام

يوَد أَْن اَِ »:انعو ازووا ومفهذ  األرم احلساس  إىل هذا احلد،  عجه أن تكولن ا؟بوال الرواسوك حافظو  لتل 
 كما جاء يف القرآن الكرمي منذ أربع  عشر قران.« ِبُكمْ 
َر ِفيهوا أَْقلاهَتوا» لوزرع النوامك يف اسوالفنا صولرة أ أذهوان ىلإوقود كانوحل هوذ  الفقورة تنقول ..« َوابَرَ  ِفيها َوقَودَّ

مووا إليهووا احلديوود و و هووذ  األرم وبعووخ مووا خبووأ  اّلِل يف جوول  األرم موون معوواقن انفعوو  كالووذهه والفضوو  
يهوا علوى فالويت خزووا  أقلاهتوا فأما اليلم بعد ما كش  اّلِل لإلنسان أكياء كثْية من بركتوه يف األرم ومون..

 رة يتضاع  يف أذهاننا ..أزمان نليل ،فإن مدللل هذ  الفق
لووراي  فكلنووحل الشوومك واو وكي  تعوواون املوواء واهلوولاء .وقوود رأينووا كيوو  تعاونووحل عناصوور اهلوولاء فكلنووحل املوواء

ار ذب كلوه مون أووملواء العواوكي  تعاون املاء والشمك والراي  فكلنحل األمطار أصول .ال ب  الصاحل  للزرع
سووووك أثكوووو  وموووون وهووووذ  كلهووووا موووون أسووووك ال.وآابر .لوووواهرة وأوووووار ابننوووو  تظهوووور يف كووووكل ينووووابيع وعيوووولن 

 ومن اهللاء أنفاسنا وأجسامنا ...األقلات.وهنا  اهللاء
يعووا املوواء مجو وتل  الصووخر .وتل  أكثوور الصووخر نبقوو  موون موواء.إن األرم كوورة تلفهووا قشوورة موون صووخر »

بوووووووووووووووووب  -وحنن .كالبحر،هلا أعموووووووووووووووووا .وهك نبقووووووووووووووووو  مووووووووووووووووون غووووووووووووووووواز  يكووووووووووووووووو .نبقووووووووووووووووو  مووووووووووووووووون هووووووووووووووووولاء
 ،والنبات،نعيا يف هذ  األعما ،هان ني ابلذي فيها.ا نسان،واحليلان

ومن اهلوولاء اي بووب النبووات جسوومه،من كربلنووه،بل موون أكسوويد  .فموون اهلوولاء نسووتمد أنفاسوونا،من أكسووجينه»
اي بوووب النبوووات جسووومه مووون أكسووويد الفحوووم .كربلنوووه،ذلك الوووذي يسوووميه الكيمووواواون تين أكسووويد الكربووولن

بقك موون غووازات .ومن كليهمووا نبووب أجسووامنا.ن الووذي ذكوول النبوواتوأنكوول احليوولا.هووذا.وحنن أنكوول النبات
وبقك خبوووار املووواء هوووذا .اهلووولاء الن وجوووني،أي األزوت،فهوووذا لتخفيووو  األكسووويجني حوووَّت   حنووو    نفاسووونا
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 -يف غوووووْي ترتيوووووه  -وبقيوووووحل نائفووووو  مووووون غوووووازات أخرى،تلجووووود فيوووووه  قووووواقير قليلووووو  هوووووك .ل نيوووووه اهللاء
يف اهلوولاء موون بقووااي خلقوو   -علووى األكثوور  -مث ا قروجني،وهووذ  ختلفووحل .غْيهووااألرجلن،واهلليلم،والنيلن،و 

 .2018«األرم األوىل
ن موو كلهووا مركبووات  - البطوولن يفواألقوولات أوسووع  ووا ييكوول  -واملوولاق الوويت أنكلهووا والوويت ننتفووع ّبووا يف حياتنووا 

لف ا السوكر موا هوثوال هوذوعلى سوبيل امل.العناصر األصلي  اليت هتليها األرم يف جلفها أو يف جلها سلاء
كسووووويجني وجوووووني وا  واملاء علمنووووا تركيبوووووه موووون ا قر .إنووووه مركوووووه موووون الكربووووولن وا يوووودروجني وا كسووووويجني

اصور هوذ  ن بوني عنموإن هول إ  مركوه .وهكذا كل ما نستخدمه من نعام أو كراب أو لبواس أو أقاة ...
أربعووو  أايم  يف.ات .تقووودير األقووول  األرم امللقعووو  فيهوووا ..فهوووذا كلوووه يشوووْي إىل كوووكء مووون الثكووو  وكوووكء مووون

 .ا إ  اّللِ هك أايم اّلِل،اليت   يعلم مقداره.فقد مت هذا يف مراحل زمني  متطاول  ...
فَوَقضوواُهنَّ .ِعنيَ قالَتووا أَتَوْينووا نائِ .ْرها  ْلعووا  أَْو كَ ْئِتيووا نَ اَفقوواَل هَلووا َولِووْاَْرِم .مُثَّ اْسووَتلى ِإىَل السَّووماِء َوِهووَك ُقخان   »
ذلِوَك تَوْقوِديُر اْلَعزِيوِز .ا  نْيا ِ َصوابِيَ  َوِحْفظلسَّوماَء الودُ نَّوا اَوَزيوَّ .َع َ اوات  يف يَوْلَمنْيِ،َوأَْوحى يف ُكلِِ َ اء  أَْمَرهاَسبْ 

 «.اْلَعِليمِ 
قوود   تكوولن لل تيووه « مُثَّ »و.2019والقصوود موون جانووه اّلِل تعوواىل هوول تلجووه ا راقة.وا سووتلاء هنووا القصد

 والسماء يف احلك أرفع وأرقى..ولكن لالرتقاء املعنليالزمب،
وووماِء َوِهوووَك ُقخوووان  » إن هنوووا  اعتقووواقا أنوووه قبووول خلووو  النجووولم كوووان هنوووا  موووا يسووومى ..« مُثَّ اْسوووَتلى ِإىَل السَّ

لوويك الووذي ّبووا موون غوواز وغبووار إ  مووا  -موون نووْية ومعتموو   -والسوودم »قخووان .السودمي.وهذا السوودمي غوواز .
ومن هوذين تكلنوحل ابلتكثو  .إن اجملرة كانحل مون غواز وغبوار:إن نظري  اال  تقلل.لمتبقى من خل  النج

و  يوووزال مووون هوووذ  البقيووو  منتشووورا يف هوووذ  اجملووورة .ومن هوووذ  البقيووو  كانوووحل السووودم.وبقيوووحل هلوووا بقيووو .النجلم
فهك .هواو  تزال النجلم عر منه اب؟اذبيو  إلي.اللاسع  مقدار من غاز وغبار،يساوي ما تكلنحل منه النجلم

ولكن الكناسني برغم أعداقهم اهلائل  قليللن ابلنسب  ملا يوراق كنسوه مون سواحات .تكنك السماء منه كنسا
وهووووذا الكووووالم قوووود يكوووولن صووووحيحا ألنووووه أقوووورب مووووا يكوووولن إىل موووودللل احلقيقوووو  2020« أكووووث وأكوووود هوووول 

يف يوولمني موون .ت مت يف زموون نليوولوإىل أن خلوو  السووماوا..« مُثَّ اْسووَتلى ِإىَل السَّووماِء َوِهووَك ُقخووان  »:القرآنيوو 
 أايم اّلِل.

 « ..تَوْينا نائِِعنيَ أَ :قالَتا.ها  ْو َكرْ َفقاَل هَلا َوِلْاَْرِم اْئِتيا َنْلعا  أَ »:مث نق  أمام احلقيق  اهلائل 

                                                 
 للدكتلر أمحد زكك. ) السيد رمحه هللا (« مع اّلِل يف السماء»عن كتاب  -2018
 [338/ 8التفسْي امليسر ]-أي قصد إىل السماء -2019
 د رمحه هللا (. ) السي للدكتلر أمحد زكك« مع اّلِل يف السماء»عن كتاب  -2020
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عوو  ه اتصووال الطالن خبالقووإوووا إميوواءة عجيبوو  إىل انقيوواق هووذا الكوولن للنوواملس،وإىل اتصووال حقيقوو  هووذا الكوو
يف أغلووه  ملس كرهووافليك هنالووك إذن إ  هووذا ا نسووان الووذي حضووع للنووا.م لكلمتووه ومشووي تهوا ستسووال
 األحيان.

هلائلووو  الكووولن ا إنوووه خاضوووع حتموووا هلوووذا النووواملس،  ميلوووك أن حووورج عنوووه،وهل تووورس صوووغْي جووودا يف عجلووو 
اعوو  األرم ن اق نائعوواولكنووه هوول وحوود  الووذي   ينقوو.والقوولانني الكلنيوو  الكليوو  تسووري عليووه رضووك أم كر 

 -ه  بود أن تغلبو يك الويت إ ا ُياول أن يتفلحل،وينحر  عون اجملورى اهلوني اللوني فيصوطدم ابلنولام.والسماء
 وم وحركواهتملّبم وكيواإ  عبواق اّلِل الوذين تصوطل  قلو.فيستسولم خاضوعا غوْي نوائع -وقد هطمه وتسحقه 

ينووو  ائع ،وتسوووْي ه،فتأيت نلنووولاميك الكليووو تصوووطل  كلهوووا موووع ا.وتصووولراهتم وإراقاهتوووم ورغبووواهتم واعاهووواهتم .
ين وووذ تصووونع وح.قلى، لينووو ،مع عجلووو  الكووولن اهلائل ،متجهووو  إىل رّبوووا موووع امللكه،متصووول  بكووول موووا فيوووه مووون
تمل شووموهك منووه وهوول األعاجيووه،وشيت ابالار ،ألوووا مصووطلح  مووع الناملس،مسووتمدة موون قلتووه اهلائلوو ،

 « ..نائِِعنيَ »عليها يف الطري  إىل اّلِل 
  للقووواء موووع رو  فووور  ابيف رضوووى ويف.ليتنوووا نلووول تلبيووو  األرم والسوووماء.فليتنوووا بضوووع نلعا.إننوووا بضوووع كرها

 اللجلق اااضع  املطيع  امللبي  املستسلم  ّلِل رب العاملني.
الكوولن كلووه  وتدير.اوللجهته.وبسوورعتها.عجلوو  القوودر توودور بطريقتها.إننووا أنيت أحيوواان حركووات مضووحك  .

 خم اهلائل.مللكه الضاحنن من بني هذا .أو أن نبطئ.وأنيت حنن فنريد أن نسرع.تبت  .وف  سنن .معها
 واسووتعجال موون قلوو  -حووني تنفووك عوون العجلوو  وتنحوور  عوون خوو  السووْي  -حنوون  ووا يطوور  علووى نفلسوونا 

  لوووووو س وذاوحنتووووووك ّبووووووذا ا.ونظوووووول نشوووووورق هنووووووا وهنووووووا  وامللكووووووه مام.وأاننيوووووو  ونمووووووع ورغبوووووو  ورهبوووووو  .
ه قوووولاان وتووووذه.هتهاوالعجلوووو  ماضووووي  يف سوووورعتها وبطريقتهووووا إىل وج.هنووووا وهنووووا  ونتحطمونصووووطدم .ونتأ 

 -فإننوووا .اللجوولق حقفأما حووني توويمن قللبنوووا حقا،وتستسوولم ّلِل حقا،وتتصوول بووورو  ا.وجهوولقان كلهووا سووودى
سووووب  لحظووو  املناخطووواان وخطووولات القووودر ونتحووور  يف ال نعووور  قوران علوووى حقيقتوووه وننسووو  بوووني -حين وووذ 

نع أعمووا  ونصوو.للجلقانتحر  بقوولة اللجوولق كلووه مسووتمدة موون خووال  .املناسووب ،يف املوودى املناسووهابلسوورع  
قن ونل .ل العظيمو   األعمواألننا نعور  مصودر القولة الويت صونعنا ّبوا هوذ.عظيم  فعال،قون أن يدركنا الغرور

 أوا ليسحل قلتنا الذاتي ،إ ا هك كانحل هكذا ألوا متصل  ابلقلة العظمى.
هوووذا  القصوووْية،على  رحلتنووواواي للطمأنينووو  الووويت تغمووور قللبنوووا يلم وووذ يف.واي للراحووو .واي للسوووعاقة.واي للرضوووى

   ..الكلكه الطائع امللل،السائر معنا يف رحلته الكثى إىل ربه يف واي  املطا
حنن معووووووه كله مستسوووووولم لربووووووه،و .واي للسووووووالم الووووووذي يفوووووويخ يف أرواحنووووووا وحنوووووون نعوووووويا يف كوووووولن صوووووودي 

أَتَوْينووا :قالَتا»:عووا ه يف ا وألننا معوو.ألننا منووه.ذ خطوواان عوون خطووا ،و  يعاقينووا و  نعاقيووه  تشوو.مستسوولملن
 « ..َرهاَ اء  أَمْ   ُكلِِ َوأَْوحى يف ».« .فَوَقضاُهنَّ َسْبَع َ اوات  يف يَوْلَمنْيِ ».« .نائِِعنيَ 
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مووووا يعلمووووه تكوووولين كا الأو مت فيهموووو.واليلمووووان قوووود يكوووولانن  ووووا اللووووذان تكلنووووحل فيهمووووا النجوووولم موووون السوووودم
موا موا أّلِل وتلجيوه اهودى مون  واللحك ابألمر يف كل  اء يشوْي إىل إنوال  النولاميك العاملو  فيهوا،على.اّللِ 

 وقوود.احوودة  اءرة الل وقوود تكوولن اجملوو.فقوود تكوولن قرجوو  البعوود  اء.هووك السووماء املقصوولقة فووال  لووك هديدا
اء وهوووول  لفظوووو   وووو  ووووا هتملووووه.وقوووود يكوووولن غووووْي ذلك.تكوووولن اجملوووورات الوووويت علووووى أبعوووواق متفاوتوووو   وووواوات .

ووووماَء الووووُدنْيا ِ َصووووابِيَ  َوِحْفظووووا  »كثووووْي. دللل واحوووود مووووذلك لوووويك هلووووا كوووولوووودنيا هووووك  ا..والسووووماء « َوَزيوَّنَّووووا السَّ
ن سون  ائو  ألو  مليول قطرهوا م فقد تكلن هك أقرب اجملرات إلينا وهك املعروف  بسك  التبان واليت يبل .حمدق

 املصابي .ْية لنا كوفيه النجلم والكلاكه املن.يكلن غْيها  ا ينطب  عليه لفج  اءضلئي   وقد 
و   لووك أن .القوورآن . كمووا يوودل علووى هووذا مووا ورق يف امللاضووع األخوورى موون.موون الشوويانني ...« َوِحْفظووا  »

 ا ..فحسبنا هذ.أكثر من ا كارات السريع  يف القرآن.نقلل عن الشيانني كي ا مفصال
إ  العزيووز .. ر اللجوولق كلووهق كله،ويوودب..وهوول يقوودر هووذا كلووهف وميسووك اللجوول « تَوْقووِديُر اْلَعزِيووِز اْلَعلِوويمِ ذلِووَك »

 القلي القاقرف وإ  العليم اابْي ابمللارق واملصاقرف
نووووداقاف  أاعلوووولن لووووه يكوووولن ملقوووو  الووووذين يكفوووورون ابّلِل و  -بعوووود هووووذ  ا؟للوووو  الكلنيوووو  اهلائلوووو   -فكيوووو  
يودب  ن البشور الوذيالعواجز مو وهوذا النمول الصوغْي« أَتَوْينا نوائِِعنيَ »:رم تقل ن لرّبماوالسماء واأل.كي 

  ستهتارفوما يكلن جزاء هذا التبج  وهذا ا على األرم يكفر ابّلِل يف تبج  واستهتارف
 لقطات من قصة عاد وثمود 18 - 13الدرس الثالث:

 أَيْوووِديِهْم َوِموووْن ُم الُرُسوووُل ِموووْن بَووونْيِ ِإْذ جووواَءهتُْ .َومَثُووولقَ   ِمثْوووَل صووواِعَقِ  عووواق  أَنْوووَذْرُتُكْم صووواِعَق   :فَوووِإْن أَْعَرُضووولا فَوُقلْ  »
فََأمَّووا عوواق  فَاْسووَتْكَثُوا .بِووِه كاِفُرونَ  ا أُْرِسووْلُتمْ فَِإانَّ ِ ووَمالِئَكو  ، نْوووَزلَ َلْل كوواَء َربُنووا أَلَ :قوواُللا.َخْلِفِهوْم َأ َّ تَوْعبُووُدوا ِإ َّ اّللََّ 

،َوقوواُللا يف  َ الَّووِذي َخَلَقُهوومْ  َرْوا أَنَّ يوَووَوَ ْ َمْن َأَكووُد ِمنَّووا قُووولَّة ف أَ :اأْلَْرِم بِغَووْْيِ احلَْ ِِ ُهْم قُووولَّة ف وَكووانُلا اّللَّ  ُهووَل َأَكووُد ِموونوْ
 احْلَيوووووووواِة َعوووووووذاَب اْاِوووووووْزِي يف يَقُهْم سوووووووات  لِنُوووووووذِ م  حنَِ فََأْرَسوووووووْلنا َعلَوووووووْيِهْم رُيوووووووا  َصْرَصوووووووورا  يف أايَّ .آِبايتِنوووووووا َاَْحُدونَ 

لَوى اهْلُدى،فََأَخووَذهْتُْم  فَاْسوَتَحُبلا اْلَعموى عَ َهوَديْناُهمْ لُق فوَ َوأَمَّا مَثُوو.الُدنْيا،َوَلَعوذاُب اهْلِخورَِة َأْخوزى َوُهوْم   يُوْنَصوُرونَ 
َنا الَّذِ .صاِعَقُ  اْلَعذاِب اهْلُلِن ِ ا كانُلا َيْكِسُبلنَ   « ..توَُّقلنَ يوَ لا وَكانُلا يَن آَمنُ َوَْنَّيوْ

يناسه كوناع  ا؟ورم وقوب   « َومَثُلقَ َقِ  عاق  فَوُقْل أَْنَذْرُتُكْم صاِعَق   ِمْثَل صاعِ »:وهذا ا نذار املرهلب املخي 
كبوووْي للجووولق الالوووذنه،وتبج  املشوووركني الوووذي حكوووك يف مطلوووع السلرة،وكوووذوذ كفوووار البشووور مووون ملكوووه ا

 الذي عرم قبل هذا ا نذار.
بَوَ  بْوَن َربِيَعوَ ،وََكاَن : ابْوُن إْسوَحا َ قَالَ  َوَحِدَيِب يَزِيوُد بْوُن زاَِيق ،َعوْن حُمَِموِد بْوِن َكْعوه  اْلُقَرِلِك،قَواَل ُحوِدْيحل أَِن ُعتوْ

،َوَرُسوولُل اّللِِ  ا،قَاَل يَوْلم ووا َوُهووَل َجواِلك  يف اَنِقي قُوَرْيا  ،َأَ  َجوواِلك  يف اْلَمْسوِجِد َوْحووَدُ  اَي َمْعَشووَسوِيد  َر قُوووَرْيا 
 َعنِوا ف َوَذلِوَك ِحونَي أَُقلُم إىَل حُمَِمد  فَُأَكِلَمُه َوأَْعِرَم َعَلْيِه أُُملر ا َلَعلِوُه يَوْقبَوُل بَوْعَضوَها فَونُوْعِطيوِه أَيِوَهوا َكواَء َوَيُكو ِ 

بَوَلى اَي أاََب اْلَللِيوِد قُووْم إلَْيوِه َفَكِلْموُه فَوَقواَم إلَْيووِه :ايَزِيووُدوَن َوَيْكثوُوُروَن فَوَقواُلل َأْسوَلَم مَحْوزَُة َورَأَْوا َأْصوَحاَب َرُسولِل اّللِِ 
بَووُ  َحووَِّت َجلَووَك إىَل َرُسوولِل اّلِل  فَوَقوواَل اَي ابْووَن َأِخك،إنِووك ِمنِووا َحْيووُة قَووْد َعِلْمووحَل ِمووْن الِسووطَِ  يف اْلَعِشووْيَِة ُعتوْ
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ْموِر َعِظويم  فَورِقْوحل بِوِه مَجَواَعتَوُهْم َوَسوِفْهحل بِوِه َأْحاَلَمُهوْم َوِعْبوحل َواْلَمَكاِن يف الِنَسوِه َوِإنِوك قَوْد أَتَوْيوحل قَوْلَموك  َِ 
َهوا َلَعلِوك تَوْقبَوُل بِِه آهِلَتَوُهْم َوِقينَوُهْم وََكِفْرت بِوِه َموْن َمَضوى ِموْن آاَبئِِهوْم فَواْ َْع ِموِب أَْعوِرْم َعَلْيوك أُُمولر ا تَوْنظُوُر ِفي

َها بَوْعَضَها  ُقْل اَي أاََب اْلَللِيِد َأْ َْع قَاَل اَي اْبَن َأِخك،إْن ُكْنحل إِ َا تُرِيُد ِ َوا ِجْ وحَل َلُه َرُسلُل اّللِِ  قَاَل فَوَقالَ .ِمنوْ
،َوِإْن ُكْنووحَل تُرِيووُد بِووِه  اَن  َكووَرف ا َسووِلقْ بِووِه ِمووْن َهووَذا اأْلَْمووِر َمووا   مَجَْعنَووا لَووك ِمووْن أَْمَلالِنَووا َحووَِّت َتُكوولَن َأْكثَوووَراَن َمووا  
نَوا مل َوِإْن َكواَن َهوَذا الِوذِ  وا َمِلْكنَوا  َعَليوْ َنا،َحَِّت َ  نَوْقطَوَع أَْمور ا ُقونَوك،َوِإْن ُكْنوحل تُرِيوُد بِوِه ُمْلك  ي َذْتِيوك رِئْوي وا َعَليوْ

َنا َلك الِطِه،َوبَوَذْلَنا ِفيوِه َغلَوَه التِواِبُع َعلَوى ا لِرُجوِل َحوَِّت يُوَداَوى ِمْنوُه أَْو تَورَاُ  َ  َتْسَتِطيُع َرِقُ  َعْن نَوْفِسك،نََلبوْ
بَووُ  َوَرُسوولُل اّلِل .َكَمووا قَوواَل لَووُه  َيْسووَتِمُع ِمْنووُه قَوواَل أَقَووْد فَوَرْغووحَل اَي أاََب اْلَللِيووِد ف قَوواَل نَوَعووْم قَوواَل َحووَِّت إَذا فَووورََغ ُعتوْ

حوم تَوْنزِيول  ِموَن الوِرمْحَِن الوِرِحيِم ِكتَواب  ُفِصوَلحْل آاَيتُوُه  فَاْ َْع ِمِب مل قَاَل أَفْوَعوُل فَوَقواَل ِبْسوِم اّللِِ الوِرمْحَِن الوِرِحيِم }
ا يف َأِكنِوو   ِ ِووا تَووْدُعلاَن قُووْرآان  َعَربِيِووا لَِقووْلم  يَوْعَلُمولَن َبِشووْي ا َونَووِذير ا فَووَأْعَرَم َأْكثَوورُُهْم فَوُهووْم َ  َيْسووَمُعلَن َوقَوواُللا قُوُللبُونَو

بَوُ  أَْنَصوحَل هَلَوا،َوأَْلَقى يََديْوِه َخْلوَ  َلْهورِِ  .ِفيَها يَوْقَرُ َها َعَلْيوِه  إِلَْيِه { مُثِ َمَضى َرُسلُل اّللِ  َعَهوا ِمْنوُه ُعتوْ فَوَلِموا  َِ
ا َعَلْيِهَما َيْسَمُع ِمْنُه مُثِ انْوتَوَهى َرُسلُل اّلِل  ْعوحَل اَي أاََب اُمْعَتِمد  َها،َفَسوَجَد مُثِ قَواَل قَوْد  َِ ْلَللِيوِد إىَل الِسوْجَدِة ِمنوْ

َبُ  إىَل َأْصَحابِِه فَوَقاَل بَوْعُضُهْم لِبَوْعِخ حَنِْلُ  ابَِّللِِ َلَقْد َجاءَُكمْ   أَبُول اْلَللِيوِد بِغَوْْيِ َما  َِْعحَل فَأَْنحل َوَذاَ  فَوَقاَم ُعتوْ
ْعوحُل قَووْل   َوَاّللِِ َما َورَاَء  اَي أاََب اْلَللِ :فَوَلِما َجَلَك إلَْيِهْم قَاُللا.اْلَلْجِه اِلِذي َذَهَه بِِه  يوِد ف قَواَل َورَائِوك َأيِن قَوْد  َِ

،أَِنيعُووولين  ْعوووحل ِمثْولَوووُه قَوووِ ،َوَاّللِِ َموووا ُهوووَل اِبلِشوووْعِر َوَ  اِبلِسوووْحِر َوَ  اِبْلِكَهانَوووِ  اَي َمْعَشوووَر قُوَرْيا   َواْجَعُللَهوووا َموووا  َِ
ْعووحُل ِمْنووُه نَوبَووأ  َعِظوويم  فَووِإْن يب،َوَخلِوولا بَوونْيَ َهووَذا الِرُجووِل َوبَوونْيَ َمووا ُهووَل فِ  يووِه فَوواْعَتزُِللُ  فَوووَلَاّللِِ لََيُكوولَنِن لَِقْللِووِه الِووِذي  َِ

وُتْم َأْسوَعَد النِواِس بِوِه ُتِصْبُه اْلَعَرُب فَوَقْد ُكِفيُتُملُ  بَِغْْيُِكْم َوِإْن َيْظَهْر َعَلى اْلَعَرِب َفُمْلُكُه ُمْلُكُكْم َوِعوزُِ  ِعوزُِكْم َو  ُكنوْ
 .2021َسَحَر  َوَاّللِِ اَي أاََب اْلَللِيِد بِِلَسانِِه قَاَل َهَذا رَأِْيك ِفيِه فَاْصنَوُعلا َما بََدا َلُكْم .:قَاُللا

نَوا :وقد روى البغلي يف تفسْي  َعْن َجاِبِر بْوِن َعْبوِد اّللَِّ قَالَ  قَواَل أَبُول َجْهول  َواْلَموَاُ ِموْن قُووَرْيا  َلَقوِد انْوَتَشوَر َعَليوْ
وووْعِر،َفَكلََّمُه , مُثَّ أََ اَن بِبوَ أَ  ووووْحِر َواْلِكَهانَووووِ  َوالشِِ ووووا اِبلسِِ وووود ،فَوَلِل اْلَتَمْسووووُتْم َرُجوووال  َعاِلم  يَووووان  ِمووووْن أَْمرِِ ،فَوَقوووواَل ْموووُر حُمَمَّ

َب ُ  ووووْعِر َوَعِلْمووووحُل ِمووووْن َذلِووووَك ِعْلم ا:ُعتوْ ووووَحرَِة َواْلِكَهانَووووِ  َوالشِِ ْعووووحُل بَِقووووْلِل السَّ ،َوَمووووا َحَْفووووى َعلَووووكَّ ِإْن َكوووواَن َلَقووووْد  َِ
َب ُ  اَي حُمَمَُّد،أَْنحَل َخْْي  أَْم َهاِكم  ف أَْنحَل َخوْْي  أَْم َعْبوُد اْلُمطَّلِوِه ف أَنْوحَل َخوْْيُ :َكَذِلَك،فََأَ ُ  فَوَلمَّا أََ ُ  قَاَل َلُه ُعتوْ

ْبووووُه قَووووالَ  َووووا بِووووَك الِراَِئَسووووُ  َعَقووووْداَن أَْلِليَوتَونَووووا ِفيَم َتْشووووُتُم آهِلَتَونَ :أَْم َعْبووووُد اّللَِّ ف فَولَووووْم اُِ ا،َوُتَضوووولُِِل آاَبَءاَن،فَووووِإْن ُكْنووووحَل ِإ َّ
قُوووووَرْيا  َلَك،َفُكْنووووحَل رَْأَسووووَنا َمووووا بَِقيووووحَل،َوِإْن َكوووواَن بِووووَك اْلبَوووواَءُة َزوَّْجنَوووواَ  َعْشووووَر ِنْسووووَلة  خَتْتَوووواُر ِمووووْن َأيِِ أَبْويَوووواِت 

مَجَْعنَوووا لَوووَك ِموووْن أَْمَلالِنَوووا َموووا َتْسوووتَوْغِب ِّبَوووا أَنْوووحَل َوَعِقبُوووَك ِموووْن بَوْعِدَ ،َوَرُسووولُل اّللَِّ  ِكوووْ حَل،َوِإْن َكووواَن بِوووَك اْلَموووالُ 
 َِّووا فَووورََغ قَوواَل َرُسوولُل اّلل حووم تَوْنزِيوول  ِمووَن الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم ." ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم :َسوواِكحل  َ  يَوَتَكلَُّم،فَوَلمَّ
ووَلحْل آاَيتُووُه قُوووْرآان  َعَربِي ووا لَِقووْلم  يَوْعَلُموولَن كِ . أَنْووَذْرُتُكْم َصوواِعَق   ِمثْووَل َصوواِعَقِ  َعوواق   -فَوَقوورَأَ َحووَّتَّ بَولَووَ   -تَوواب  ُفصِِ

بَووُ  َعلَووى ِفيووِه َواَنَكووَدُ  الوورَِّحَم أَْن َيُكوو َّ َعْنووُه،َوَ ْ َحْوورُْج ِإىَل أَْهلِووِه  ُهْم َومَثُوولَق فََأْمَسووَك ُعتوْ فَوَقوواَل أَبُوول .َواْحتَوووَبَك َعوونوْ
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وود  َوأَْعَجبَووُه نََعاَمووُه،َوَما َذاَ  ِإ َّ :َجْهوول   بَووَ  ِإ َّ قَووْد َصووَبا ِإىَل حُمَمَّ ،َواّللَِّ َمووا نوَووَرى ُعتوْ  ِمووْن َحاَجووو   اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا 
َنا ِإ َّ أَنَّوَك َصوبَوْلَت ِإىَل حُمَمَّود ،َوأَْعَجَبَك وَ :َأَصابَوْتُه،اْنطَِلُقلا بَِنا إِلَْيِه فَأَتَوْلُ ،فَوَقاَل أَبُل َجْهل   َبُ ،َما َحِسوبوْ اّللَِّ اَي ُعتوْ

وود  , فَوَغِضووَه َوأَْقَسوو َم اِبّللَِّ َ  أَْمرُُ ،فَووِإْن َكانَووحْل بِووَك َحاَجوو   مَجَْعنَووا لَووَك ِمووْن أَْمَلالِنَووا َمووا يُوْغِنيووَك َعووْن نََعوواِم حُمَمَّ
ا أَبَوو وود  ا يَُكلِِووُم حُمَمَّ تُووُه فَوَقوواَّ َعلَووْيِهُم اْلِقصَّوو َ :قَالَ .د  ،َوَلِكبِِ أَتَويوْ فََأَجاَبِب :َوَلَقووْد َعِلْمووُتْم َأيِنِ ِمووْن َأْكثَووِر قُوووَرْيا  َمووا  

ِمووَن الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم  ِبَشووْكء  َواّللَِّ َمووا ُهووَل ِبِسووْحر  َوَ  ِكووْعر  َوَ  َكَهانَوو   قَووورَأَ ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم حووم تَوْنزِيوول  
وووَلحْل آاَيتُوووُه قُووووْرآان  َعَربِي وووا لَِقوووْلم  يَوْعَلُمووولَن قَووواَل َُيْىَي . أَنْوووَذْرُتُكْم :َكوووَذا قَووواَل يَوْعِقلُووولَن َحوووَّتَّ بَولَوووَ  , فَوَقالَ :ِكتَووواب  ُفصِِ

ا ِإَذا قَوواَل َصوواِعَق   ِمثْووَل َصوواِعَقِ  َعوواق  َومَثُوولَق فََأْمَسووْكحُل بِِفيووِه َواَنَكووْدتُُه الوورَّ  وود  ،َوقَووْد َعِلْمووُتْم أَنَّ حُمَمَّ ِحَم أَْن َيُك َّ
 .. 2022َكيوْ  ا  َْ َيْكِذْب،َفِخْفحُل أَْن يَوْنزَِل ِبُكُم اْلَعَذاُب " 

وووووووووْحِر اْنظُُروا أَْعَلَمُكوووووووووْم اِبل:فَوَقووووووووواُللا،يَوْلم ااْجَتَمَعوووووووووحْل قُووووووووووَرْيا  لِلنَّوووووووووِلِِ :قَالَ ،وَعوووووووووْن َجووووووووواِبِر بْوووووووووِن َعْبوووووووووِد اّللَِّ  سِِ
ْعرِ ،َواْلَكَهانَ ِ  فَوْلُيَكلِِْموُه َوْليَوْنظُوْر َموا ،َوَعواَب ِقينَوَنا،َوَكوتَّحَل أَْمَرانَ ،فَوْلَيْأِت َهَذا الرَُّجَل الَِّذي قَوْد فَوورََّ  مَجَاَعتَوَنا،َوالشِِ
بَوووَ  بْوووِن َربِيَعووو َ :قَاُللا،يوَوووُرُق َعَلْيوووهِ  ا َغوووْْيَ ُعتوْ بَووو ُ ، اَي أاََب اْلَللِيووودِ أَْنحلَ :قَاُللا،َما نَوْعلَوووُم َأَحووود  ووودُ :فَوَقالَ ،فََأَ ُ  ُعتوْ أَْنحَل ،اَي حُمَمَّ

، أَنْووووحَل َخووووْْي  أَْم َعْبووووُد اْلُمطَّلِووووِه ف َفَسووووَكحَل َرُسوووولُل اّللَِّ :مُثَّ قَالَ ،َخووووْْي  أَْم َعْبووووُد اّللَِّ ف َفَسووووَكحَل َرُسوووولُل اّللَِّ 
ُهْم ،ِمْنووَك فَوَقووْد َعبَووُدوا اهلهِلَووَ  الَّوويِت ِعْبووحلَ  فَووِإْن ُكْنووحَل تَوووْزُعُم أَنَّ َهووُي ِء َخووْْي  :قَالَ  َوِإْن ُكْنووحَل تَوووْزُعُم أَنَّووَك َخووْْي  ِموونوْ

َوَكوووتَّحَل ،ِإانَّ َواّللَِّ َموووا رَأَيْونَوووا َسوووْخَل   قَوووُ  َأْكوووَأَم َعلَوووى قَوْلِموووَك ِمْنوووَك فَورَّقْوووحَل مَجَاَعتَوَنا،فَووووَتَكلَّْم َحوووَّتَّ َنْسوووَمَع قَوْللَوووكَ 
َواّللَِّ ،َوأَنَّ يف قُووَرْيا  َكاِهن وا،َحَّتَّ َلَقوْد نَواَر فِويِهْم أَنَّ يف قُووَرْيا  َسواِحر ا،فَوَفَضوْحتَوَنا يف اْلَعوَربِ ،ْبحَل ِقينَوَناَوعِ ،أَْمَرانَ 

لَووى ِ َْن يَوُقوولَم بَوْعُضووَنا ِإىَل بَوْعووخ  اِبلُسووُيلِ  َحووَّتَّ نَوتَوَفوواىَن أَ  َتِظووُر ِإ  ِمثْووَل َصووْيَحَ  احْلُبوْ ِإْن َكوواَن ،يُوَهووا الرَُّجوولُ َمووا نَونوْ
َا ِبَك احْلَاَجُ  مَجَْعَنا َحَّتَّ َتُكلَن أَْغَ  قُوَرْيا  َرُجال َوا بِوَك اْلبَواَءُة فَواْخَ ْ َأيَّ ِنَسواِء قُووَرْيا  ِكوْ حَل ،ِإ َّ َوِإْن َكاَن ِإ َّ

  ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم :فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ :قَالَ ،نَوَعمْ :أَفَوَرْغووحَل ف قَالَ :فَونُوَزوُِِجووَك َعْشوور ا قَوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ 
  فَووِإْن أَْعَرُضوولا فَوُقووْل أَنْووَذْرُتُكْم َصوواِعَق   ِمثْووَل َصوواِعَقِ  َعوواق  َومَثُوولَق :َحووَّتَّ بَولَوو َ ،حووم تَوْنزِيوول  ِمووَن الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم  

َب ُ ،  َمووا :َمووا َورَاَءَ  ف قَالَ :فَوَقاُللا،فَوَرَجَع ِإىَل قُوَرْيا  ، :ْنووَدَ  َغووْْيُ َهووَذا ف قَووالَ َما عِ ،َحْسووُبَك َحْسووُبكَ :فَوَقوواَل ُعتوْ
َما َفِهْمووحُل ،َوالَّووِذي َنَصووبَوَها بَِنيَّوو   ،نَوَعمْ :َهْل َأَجابَووَك ف قَالَ :قَاُللا،تَورَْكووحُل َكوويوْ  ا أََرى أَنَُّكووْم ُتَكلُِِملنَووُه بِووِه ِإ  َكلَّْمتُووهُ 

َويْولَوَك يَُكلُِِموَك َرُجول  اِبْلَعَربِيَّوِ  :قَاُللا،  أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَق   ِمثْوَل َصواِعَقِ  َعواق  َومَثُولَق  :ا قَاَل َغْْيَ أَنَُّه قَالَ َكيوْ  ا ِ َّ 
 2023َواّللَِّ َما َفِهْمحُل َكيوْ  ا ِ َّا قَاَل َغْْيَ ذِْكِر الصَّاِعَقِ ".، :  َتْدرِي َما قَاَل ف قَالَ 

                                                 
 (حسن 508[ )78/ 2ق ئل النبلة للبيهقك ]-2022

ِل مون اموع بَوْينوك رُب،ويقُع علوى ُكوم هم األقواالتمك الشكء:نلبه يالباءة:النِِكا  والتوََّزِوج ي العقه:الللد والنسل يالرحم:القراب  وذوو الرح
ااالو  ي صوبأ الرجول واألخوحل والعمو  و  ِم والبنوحلخ على األقارب من جه  النِِسواء،َوُهم مون   َُيوُل ِنكاُحوه كواألوبينه َنَسه،ويُْطل  يف الَفرائِ 

 وصبا:تر  قين قلمه وقان آبخر
 ( حسن1818[ ) 253/ 2مسند أيب يعلى امللصلك مشكل ] - 2023
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نو   هوذ  الروايو   و  علوى قلوه رجول   يويمن  - -لرة من وقع هذا ا نذار من فم رسلل اّلِل فهذ  ص
وهول .نينو  القلوه امليمنوأقب الونفك الكبوْية ونمأ - -قبل أن نق  وقف  قصْية أمام صلرة رسلل اّلِل 

 َّت لتبودو هوذ ظم،حول أعهويستمع من عتب  إىل هذ  االانر الصوغْية الويت يعرضوها عليه،وقلبوه مشوغلل  وا 
ا،وهل مطموووو ن هوووواقئ يتلقاهووووا حليما،ويسووووتمع كرميوووو - -ولكن الرسوووولل :ااوووولانر مقووووززة تثووووْي ا مش ووووزاز

ت دوء ويبوووووواحَّت إذا انتهووووووى قووووووال يف هوووووو.  يعجوووووول عتبوووووو  عوووووون اسووووووتكمال هووووووذ  ااوووووولانر الصووووووغْية.وقوق
اج ووووه ابلقوووولل حووووَّت فو  ي« فاسووووتمع مووووب» - -:فيقوووولل.نعم:فيقلل.«أفرغووووحل اي أاب اللليوووودف»:و احوووو 
ِن  الوورَّمحْ ِبْسووِم اّللَِّ »:قللووه يف يقوو  ويف نمأنينوو  ويف امووتالء رو  قوولل ربووه   - -وعندئووذ يتلوول .أفعل:يقلل
 ..« ..حم .الرَِّحيمِ 

 ب سامعيه ..لك قلل ومن مث كان مي.وا نم نان ..وامللقة.والثق .إوا صلرة تلقك يف القله املهاب 
ُ أَْعلَووُم َحْيووُة اَْ ا»:وصوود  اّلِل العظوويم..األموور سوواخرين أو حووانقني   الووذين قوود يقصوودون إليووه أول َعووُل ّللَّ

 « ..رِسالََتهُ 
  صواِعَق   ِمثْوَل صواِعَق ِ مْ أَنْوَذْرُتكُ :فَوُقلْ  فَوِإْن أَْعَرُضولا»:ونعلق بعد هذ  اللقف  القصوْية إىل الونا القورآين الكورمي

ز جللوو  هتوو.األرملسووماوات و ابرين،بعوود تلووك ا؟للوو  يف ملكوولت إوووا جللوو  يف مصووارع الغا...«عوواق  َومَثُوولَق 
ْعبُوُدوا ِإ َّ ِموْن َخْلِفِهوْم َأ َّ توَ يْوِديِهْم وَ أَ بَونْيِ  ِإْذ جاَءهْتُُم الُرُسُل ِمنْ »:القللب املستكثة بر ي  مصارع املستكثين

 « ..اّللََّ 
نْوووووَزَل أَلَ اَء َربُنووووا َلْل كوووو:قوووواُللا».ن كوووول قيوووونوقووووام عليهووووا بنيووووا.الكلموووو  اللاحوووودة الوووويت جوووواء ّبووووا الرسوووول أمجعني

وما كوووان .ا كووول رسووللالوويت ووجوووه ّبوو املتكوووررة ..وهووك كوووذلك الشووبه « فَِإانَّ ِ ووا أُْرِسوووْلُتْم بِووِه كووواِفُرونَ .َمالِئَكوو   
عاين هووول موووا اقعيووو ،ويو واووودون فيوووه قووودوة .يعرفهم ويعرفلنه.لرسووولل حانوووه البشووور أن يكووولن إ  مووون البشووور

ا أمجول حولن  وإىل هنونلا يق  ولكن عاقا ومثلقا أعلنلا كفرهم برسولهم،ألوم بشور   مالئكو  كموا كوا.يعانلنه
نهموا بعوخ صو  كول مقمث فصول .إذ انتهوى هوي ء وهوي ء إىل األخوذ ابلصواعق .وهل واحد.مصْي عاق ومثلق

 « ..ِمنَّا قُولَّة ف َمْن َأَكدُ :لاقالُ وَ .فََأمَّا عاق  فَاْسَتْكَثُوا يف اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ »:التفصيل
فكووول .لووو  اّللِ  عظمووو  خإن احلووو  أن حضوووع العبووواق ّلِل،وأ  يسوووتكثوا يف األرم،وهوووم مووون هوووم ابلقيووواس إىل

 « ..ة فنَّا قُولَّ مِ َمْن َأَكُد :َوقاُللا»استكثوا واغ وا .استكبار يف األرم فهل بغْي احل 
 سلن :وين.لهتمقشعلر  نه   تعد هنا  قلة تق  إىل ال.وهل الشعلر الكاذب الذي ُيسه الطغاة

ُهمْ » َ الَّووِذي َخَلَقُهووْم ُهووَل َأَكووُد ِموونوْ ن األصوول مووإن الووذي خلقهووم .ديهوو  أوليوو  ...إوووا ب« ف قُووولَّة  أََوَ ْ يوَووَرْوا أَنَّ اّللَّ
لا وَكوانُ »:ذكرونيوغواة   ولكن الط.ألنه هول الوذي مكون هلوم يف هوذا القودر انودوق مون القولة.أكد منهم قلة
 « ..آِبايتِنا َاَْحُدونَ 
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ل هووويووو  التاليووو    يف اهلإذا املشوووهد التوووا.وبينموووا هوووم يف هوووذا املشوووهد يعرضووولن عضوووالهتم  ويتبووواهلن بقووولهتم
م  حنَِ  را  يف فََأْرَسْلنا َعلَوْيِهْم رُيوا  َصْرَصو»:املصرع املناسه هلذا العجه املرذول ْاِوْزِي  الُِنِذيَقُهْم َعوذابَ .سوات  أايَّ

 « ..يف احْلَياِة الُدنْيا
الئوووو  اازي ال.دنياحليوووواة الوووووإنووووه ااووووزي يف ا.إوووووا العاصووووف  اهللجوووواء اجملتاحوووو  البووووارقة يف أايم حنووووك عليهم

َعووووذاُب َولَ »:اهلخوووورة وكووووني يفوليسوووولا    .ابملسووووتكثين املتبوووواهني املختووووالني علووووى العبوووواق ..ذلووووك يف الوووودنيا .
 « ..ْلَعمى َعَلى اهْلُدى اْسَتَحُبلا اُهْم فَاَوأَمَّا مَثُلُق فَوَهَديْن« ..»ْم   يُوْنَصُرونَ َوهُ .اهْلِخرَِة َأْخزى 

العمووووى علووووى  إيثووووارهمو .ويظهوووور أن هووووذ  إكووووارة إىل اهتوووودائهم بعوووود آيوووو  الناقوووو ،مث رقهتووووم وكفوووورهم بعوووود ذلك
 «.لا َيْكِسُبلنَ ِن ِ ا كانُ  اهْلُل ابِ فََأَخَذهْتُْم صاِعَقُ  اْلَعذ»اهلدى.والضالل بعد اهلدى عمى أكد العمى  

اء هلوولان جووز ولكنه كووذلك ا.فليك هوول العووذاب فحسووه،وليك هوول اهلووال  فحسووه.واهلوولان أنسووه عاقبوو 
َنا الَِّذيَن آَمُنلا وَكانُلا يَوتوَُّقل »على العمى بعد ا ميان.  « ..نَ َوَْنَّيوْ

 سوولطان اّللِ  كشوو  هلوومويت.خيوو  املرهلبوا نووذار ّبووذا املصوورع امل.وتنتهووك ا؟للوو  علووى مصوورع عوواق ومثلق
 الذي   ترق  قلة و  يعصم منه حصن،و  يبقك على مستكث مريد.

 مشهد لخهي وعااا الك ار في اآلخر  24 - 20الدرس الرابع:

 هم علوى سولطانبشور،يطلعواهلن وقد كش  هلوم عون سولطان اّلِل يف فطورة الكولن وسولطان اّلِل يف  ريو  ال
حوووَّت  عهوووم .لطان اّللِ نفسوووهم،اليت   ميلكووولن منهوووا كوووي ا،و  يعصوووملن منهوووا كوووي ا مووون سووواّلِل يف ذوات أ

َشووُر يوَووْلَم ُيُْ وَ  »:لشووهلقوأبصووارهم وجلوولقهم تطيووع اّلِل وتعصوويهم يف امللقوو  املشووهلق،وتكلن علوويهم بعووخ ا
ُجلُووولُقُهْم ِ وووا كوووانُلا ُعُهوووْم َوأَْبصوووارُُهْم وَ ْيِهْم  َْ لَوووعَ َكوووِهَد  َحَّتَّ ِإذا موووا جاُ هوووا.أَْعوووداُء اّللَِّ ِإىَل النَّووواِر فَوُهوووْم يُلَزعُووولنَ 

ُ الَّووووو طََقنَووووواأَنْ :ِ َ َكوووووِهْدمُتْ َعَلْينووووواف قاُللا:َوقووووواُللا ِ؟ُلُووووولِقِهمْ .يَوْعَمُللنَ  َوُهوووووَل َخَلَقُكوووووْم أَوََّل  ِذي أَْنطَوووووَ  ُكووووولَّ َكوووووْكء  اّللَّ
ووُتْم َتْسوَت ُِ .َمرَّة ،َوإِلَْيوِه تُوْرَجُعلنَ  ووُتْم أَنَّ  ْم َو  أَْبصووارُُكْم َو ُكْم َ ُْعُكو َعلَوويْ وَن أَْن َيْشووَهدَ َومووا ُكنوْ ُجلُوولقُُكْم،َولِكْن لَنَونوْ

ُتْم ِبرَ ِذي لَنوَ َوذِلُكْم لَُنُكُم الَّ .اّللََّ   يَوْعَلُم َكِثْيا  ِ َّا تَوْعَمُللنَ  ِثُوا فَِإْن َيْصو.ْحُتْم ِموَن اْااِسورِينَ بُِِكْم أَْرقاُكْم،فََأْصوبَ نوْ
 ..« ِبنيَ َوِإْن َيْستَوْعِتُبلا َفما ُهْم ِمَن اْلُمْعتَ .فَالنَّاُر َمْثلى  هَلُمْ 

وهم يلصوووملن .وسووولطان اّلِل الوووذي تطيعوووه جووولارحهم وتسوووتجيه.إووووا املفاجوووأة اهلائلووو  يف امللقووو  العصيه
خوووورهم علووووى أوهلووووم  فمووووا مصووووْي أعووووداء اّلِلف إوووووم ُيشوووورون وامووووع أوهلووووم علووووى آخوووورهم وآ. وووووم أعووووداء اّللِ 

كوووالقطيع  إىل أيووونف إىل النوووار  حوووَّت إذا كوووانلا حياهلوووا وقوووام احلسووواب،إذا كوووهلق علووويهم   يكلنووولا هلوووم يف 
وإن أ وووواعهم وأبصووووارهم .إن ألسوووونتهم معقوووولقة   تنط ،وقوووود كانووووحل تكووووذب وتفوووو ي وتسووووتهزئ.حسوووواب

فقد يسوووت ون مووون .سوووراوجلووولقهم ختووورج عليهم،لتسوووتجيه لرّبوووا نائعووو  مستسووولم ،تروي عووونهم موووا حسوووبل  
و  يكلنووولا ليسوووتخفلا مووون أبصوووارهم .ويظنووولن أنوووه   يوووراهم وهوووم يتخفووولن بنلاايهم،ويتخفووولن  ووورائمهم.اّللِ 

وكي  وهك معهمف بل كي  وهك أبعاضهمف  وها هك ذي تفض  ما حسوبل  مسوتلرا .وأ اعهم وجللقهم
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ّلِل اافوووك،يغلبهم علوووى أبعاضوووهم فتلووول وعن اّلِل رب العووواملني  اي للمفاجوووأة بسووولطان ا.عووون االووو  أمجعوووني
 وتستجيه 

يف غوووْي ملاربووو  و    خفيوووحل علووويهمقيقووو  الووويت..فوووإذا هوووك عوووبههم ابحل« ِ َ َكوووِهْدمُتْ َعَلْينووواف:َوقووواُللا ِ؟ُلُووولِقِهمْ »
ُ الَِّذي أَْنَطَ  ُكلَّ َكْكء  :قاُللا»:جمامل   ف«أَْنطََقَنا اّللَّ

كء فهوول طوو  كوول كوووقد أن.قوو ف وإنووه لقوواقر علووى أن اعوول سوولاهاألوويك هوول الووذي جعوول األلسوون  هووك النان
ن موملنشأ وإليه املصوْي،و  مفور ا..فإليه « نَ ْرَجُعل َوُهَل َخَلَقُكْم أَوََّل َمرَّة  َوإِلَْيِه توُ »اليلم يتحدّ وينط  ويبني.

ليوو  لن بقيوو  التعكووتلق  وقوود وهووذا مووا تقوورر  هلووم ا؟لوو.قبضووته يف األول ويف األخْي.وهووذا مووا أنكوورو  ابلعقلل
ووتُ »:وقوود تكوولن تعقيبووا علووى امللقوو  العجيووه.موون حكايوو  أقوولال أبعاضووهم هلم ْن َيْشووَهَد َتِ ُوَن أَ ْم َتْسووَومووا ُكنوْ

يكم،وموووووا كنوووووتم ووووووا سوووووتخرج علأر ببوووووالكم ..فموووووا كوووووان حطووووو« َعلَوووووْيُكْم َ ُْعُكوووووْم َو  أَْبصوووووارُُكْم َو  ُجلُووووولقُُكمْ 
َ  »رقمت   سووتطيعني أن تسووت وا منهووا لوول أ ووُتْم أَنَّ اّللَّ م هووذا ..وخوودعك« ا تَوْعَملُوولنَ  َكثِووْيا  ِ َّوو يَوْعلَوومُ َولِكووْن لَنَونوْ

وووو»:الظوووون ا؟اهوووول األيوووويم وقوووواقكم إىل ا؟حوووويم َن ْرقاُكووووْم فََأْصووووَبْحُتْم ِمووووَربُِِكْم أَ ُتْم بِووووَوذِلُكووووْم لَووووُنُكُم الَّووووِذي لَنَونوْ
ي   فالصووث اهلن صووث اي للسووخر .«مْ ثْوولى  هَلُووِإْن َيْصووِثُوا فَالنَّوواُر مَ فَوو»:..مث اووكء التعقيووه األخووْي« اْااِسوورِينَ 

ء فيوه را ومثولى يسول لنار قرااإنه الصث الذي جزا   .على النار وليك الصث الذي يعقبه الفرج وحسن ا؟زاء
 « ..َوِإْن َيْستَوْعِتُبلا َفما ُهْم ِمَن اْلُمْعَتِبنيَ »الثلاء  

ائووه طلووه موون ور يوقوود جوورت العوواقة أن الووذي يطلووه العتوواب .عوواق هنووا  متابفمووا عوواق هنووا  عتاب،ومووا 
لرضوووى الوووذي لصوووف  وا  ا.فووواليلم يغلووو  البووواب يف وجوووه العتووواب.الصووف  والرضوووى بعووود إزالووو  أسوووباب ا؟فاء

 يعقه العتاب 
 قرناء السوء وحربهم للقرآن وعاابهم يوا القيامة 29 - 25الدرس الخامس:

 ابّلِل. ا ميان ان اّلِل يف قللّبم،وهم بعد يف األرم،يستكثون عنمث يكش  هلم كذلك عن سلط 
هلووووم  نك،يزينوووولنقوووورانء سوووولء موووون ا؟وووون وموووون األ - ووووا انلووووع علووووى فسوووواق قلوووولّبم  -فوووواّلِل قوووود قوووويخ هلووووم 

ْم يَّْضوونا هَلُووَوقوَ »:ذابالسوولء،وينتهلن ّبووم إىل ملاكووه الووذين كتووه علوويهم ااسووران،وحقحل علوويهم كلموو  العوو
ِموووْن قَووووْبِلِهْم ِموووَن اْ؟ِووونِِ  ُل يف أَُموووم  قَوووْد َخلَوووحلْ ِهُم اْلَقووولْ  َعلَووويْ َزيوَّنُووولا هَلُوووْم موووا بَووونْيَ أَيْوووِديِهْم َوموووا َخْلَفُهْم،َوَحووو َّ قُووووَرانَء فوَ 

ُْم كانُلا خاِسرِينَ  ْنِك،ِإوَّ  « ..َواْ ِ
 جنولّبم تقولقهم إىل وكي  أن قللّبم اليت بوني.فلينظروا كي  هم يف قبض  اّلِل الذي يستكثون عن عباقته

العووووووذاب وااسووووووارة وقوووووود قوووووويخ اّلِل وأحضوووووور قوووووورانء يلسلسوووووولن هلم،ويزينوووووولن هلووووووم كوووووول مووووووا حوووووولهلم موووووون 
وأكوود مووا يصوويه ا نسووان أن يفقوود إحساسووه .السلء،وُيسوونلن هلووم أعموواهلم فووال يشووعرون  ووا فيهووا موون قب 

ملهلكو  وهوذا هول املنحودر بقب  فعله واحنرافه،وأن يرى كل ككء من كخصه حسنا ومن فعله  فهوذ  هوك ا
يف األموم الويت حو  عليهوا وعود اّلِل مون قوبلهم مون ا؟ون .الذي ينتهك قائموا ابلبولار.وإذا هوم يف قطيوع السولء

ُوووووْم كوووووانُلا خاِسووووورِينَ »قطيوووووع اااسووووورين .وا نك وكوووووان مووووون توووووزيني القووووورانء هلوووووم قفعهوووووم إىل حماربووووو  هوووووذا «.ِإوَّ
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  َتْسوووَمُعلا هِلوووَذا اْلُقوووْرآِن َواْلغَوووْلا ِفيوووِه َلَعلَُّكوووْم :َل الَّوووِذيَن َكَفوووُرواَوقوووا»:القووورآن،حني أحسووولا  وووا فيوووه مووون سووولطان
..كلمو  كوان يلصووك ّبوا الكوثاء موون قوريا أنفسوهم ويغوورون ّبوا ا؟مواهْي وقوود عجوزوا عون مغالبوو  « تَوْغِلبُولنَ 

 أير القرآن يف أنفسهم ويف نفلس ا؟ماهْي.
بوووني  ويفر .حيووواهتم م،ويفسووودكموووا كوووانلا يووودعلن يسوووحرهم،ويغله عقلهل  فهووول.«  َتْسوووَمُعلا هِلوووَذا اْلُقوووْرآنِ »

دى ن والكفر،واهلووو ا ميووواولقووود كوووان القووورآن يفووور  نعوووم ولكووون بفرقوووان اّلِل بوووني.اللالووود وولووود ،والزوج وزوجه
 َعلَُّكومْ ْلا ِفيوِه لَ َواْلغَ .»فكان هل الفرقان.كان يستخلا القللب له،فال هفل بلكيج  غْي وكيجته.والضالل
املهاترة،عنود  ان،ينتهك إىل  ابلثهوولكنه العجز عون امللاجهو  ابحلجو  واملقارعو.وهك مهاترة   تلي «.تَوْغِلُبلنَ 

 من يستكث على ا ميان.
ويلغولن .ن القرآنعوولقد كانلا يلغولن بقصوا إسوفنداير ورسوتم كموا فعول مالوك بون النضور ليصور  النواس 

نوه ُيمول سور لقرآن،ألان هوذا كلوه ذهوه أقراج الوراي  وغلوه ولك.ويلغلن ابلسجع والرجوز.ابلصيا  واهلرج
يووووووود كء التهدواحلووووووو  غالوووووووه مهموووووووا جهووووووود املبطلووووووولن  ورقا علوووووووى قوووووووللتهم املنكووووووورة اووووووو.الغله،إنوووووووه احل 

َجوزاُء أَْعوداِء اّللَِّ َك ذلِو.ِذي كوانُلا يَوْعَمُللنَ َأْسوَلأَ الَّو نوَُّهمْ فَوَلُنِذيَقنَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا َعوذااب  َكوِديدا ،َولََنْجزِيوَ »:املناسه
 «.ُدونَ النَّاُر،هَلُْم ِفيها قاُر اْاُْلِد،َجزاء  ِ ا كانُلا آِبايتِنا َاْحَ 

ا ني أيوديهم وموبو هم موا وسرعان ما نشهد حن  املخدوعني،الذين زيون هلوم قوران.وسرعان ما ْندهم يف النار
ان ِمووبَّنووا أَرانَ رَ :َفُرواالَّووِذيَن كَ  َوقووالَ »:خلفهم،وأغووروهم ّبووذ  املهلكوو  الوويت انتهووى إليهووا مطووافهم َن  الَّووَذْيِن َأَضووالَّ

ْنِك،َْنَْعْلُهما َهْحَل أَْقداِمنا،لَِيُكلان ِمَن اأْلَ   «.ْسَفِلنيَ ا؟ِْنِِ َواْ ِ
عوود وذلووك ب.«ْسووَفِلنيَ ان ِمووَن اأْلَ لَِيُكوول ».«َْنَْعْلُهمووا َهْووحَل أَقْووداِمنا»:إنووه احلنوو  العنيوو ،والتحر  علووى ا نتقووام

 امللاقة واملخاقن  واللسلس  والتزيني 
 أبشير المساقيمين عل  الهدى وثوابهم في ال نة 32 - 30الدرس السادس:

،مث ربنووا اّللِ :اللاالووذين ق.إوم امليمنلن.صوول  النصوو  والوول ء.وهنووا  صل .صوول  اللسلسوو  وا غراء.هووذ  صل  
ا نوك إ وا لء مون ا؟ون و قورانء سو    يقيخ هلي ءإن اّللِ .استقاملا على الطري  إليه اب ميان والعمل الصاحل

نيا ويف  احليواة الودلللوم يفيكل  ّبم مالئكو  يفيضولن علوى قلولّبم األمون والطمأنين ،ويبشورووم اب؟نو ،ويت
َو  َهَْزنُلا،َوأَْبِشووُروا اِبْ؟َنَّوووِ    خَتوواُفلاَأ َّ :َمالِئَكوو ُ لَووْيِهُم الْ زَُّل عَ تَوتَونوَ .مُثَّ اْسووَتقاُملا.َربُونَووا اّللَُّ :ِإنَّ الَّووِذيَن قاُللا »:اهلخوورة

ُتْم تُلَعُدونَ  ك أَنْوُفُسوُكْم َوَلُكوْم ِفيهوا موا َلُكْم ِفيهوا موا َتْشوَتهِ وَ .اهْلِخورَةِ  يا َويف حَنُْن أَْولِيا ُُكْم يف احْلَيواِة الوُدنْ .الَّيِت ُكنوْ
 «.نُوُز   ِمْن َغُفلر  َرِحيم  .َتدَُّعلنَ 

عليهوووووووا كوووووووعلرا يف ا سوووووووتقام  .عليهوووووووا ُيقهوووووووا وحقيقتهاا سوووووووتقام  .«َربُونَوووووووا اّللَُّ »:علوووووووى قللووووووو  ا سوووووووتقام و 
ومن مث .وعسوووووْي.أمر و  كوووووك كبْي.عليهوووووا والصوووووث علوووووى تكاليفهووووواا سوووووتقام  .الضمْي،وسوووووللكا يف احلياة

ا حكوووا  اّلِل هوووذ  الووويت تبووودو فيمووو.صوووحب  املالئك ،وو ءهم،وملقهتم.يسوووتح  عنووود اّلِل هوووذا ا نعوووام الكبْي
حنن أوليووا كم يف .أبشووروا اب؟نوو  الوويت كنووتم تلعوودون.  هزنلا.  ختووافلا:وهم يقللوولن ألوليووائهم املوويمنني.عوونهم
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مث يصوولرون هلووم ا؟نوو  الوويت يلعوودون تصوولير الصوودي  لصووديقه مووا يعلووم أنووه يسوور  .احليوواة الوودنيا ويف اهلخوورة
ويزيوودووا هلووم مجووا  .فسووكم ولكووم فيهووا مووا تدعلنلكم فيهووا مووا تشووتهك أن:علمووه ور يتووه موون حظووه املرتقووه

 فأي نعيم بعد هذا النعيمف.فهك من عند اّلِل أنزلكم إايها  غفرته ورمحته.نز  من غفلر رحيم:وكرام 
 من ص ات الدعا  الناجحين 36 - 33الدرس السابع:

 -ليهووا رسوولله إويلجووه .هوحوتم هووذا الشوولط برسووم صولرة الداعيوو  إىل اّلِل،ووصوو  روحووه ولفظه،وحديثوه وأقب
- ليقولل .لنكْيتوبجحهم اوكان قد بدأ السلرة بلص  جفلة املدعلين وسلء أقّبم،و .وكل قاعي  من أمته

 هذا هل منهجك مهما كانحل األملر ::للداعي 
ِلي احلََْسوووَنُ  َوَ    َو  َتْسوووتَ ْلُمْسوووِلِمنيَ ِب ِموووَن اِإنَّ :قوووالَ َوَموووْن َأْحَسوووُن قَووووْل   ِ َّوووْن َقعوووا ِإىَل اّللَِّ َوَعِموووَل صووواحِلا  وَ  »

نَووووَك وَ  وووويَِِ ُ  اْقفَووووْع اِبلَّوووويِت ِهووووَك َأْحَسووووُن،فَِإَذا الَّووووِذي بَويوْ نَووووهُ السَّ يم   َعووووداَوة  كَ بَويوْ مووووا يُوَلقَّاهووووا ِإ َّ الَّووووِذيَن وَ .أَنَّووووُه َوِ   محَِ
َزَغنَّووووكَ .َصووووَثُوا،َوما يُوَلقَّاهووووا ِإ َّ ُذو َحووووجِ  َعِظيم   ووووْيطاِن نوَوووو ِمووووَن اَوِإمَّووووا يَونوْ ووووِميُع زْغ  فَاْسووووَتِعْذ اِبّللَِّ لشَّ ،ِإنَّووووُه ُهووووَل السَّ

 «.اْلَعِليمُ 
زها  وووووووووا ا،واعتزاإن النهوووووووولم بلاجوووووووووه الووووووووودعلة إىل اّلِل،يف ملاجهووووووووو  التوووووووولاءات الووووووووونفك البشوووووووووري ،وجهله

زهووا ى مركحلها،وعلإوووا كانووحل علووى ضالل ،وحرصووها علووى كووهلاهتا وعلووى مصووا:ألفحل،واسووتكبارها أن يقال
 الذي قد هتدق  الدعلة إىل إله واحد،كل البشر أمامه سلاء.

ِ َّوْن  َسُن قَووْل   ْن َأحْ َومَ »:ولكنه كأن عظيم.إن النهلم بلاجه الدعلة يف ملاجه  هذ  الظرو  أمر كا 
،َوَعِمَل صاحِلا ،َوقالَ   «.ِإنَِّب ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ :َقعا ِإىَل اّللَِّ
طيووووووه إىل أحسوووووون كلموووووو  تقووووووال يف األرم،وتصووووووعد يف مقدموووووو  الكلووووووم ال إن كلموووووو  الوووووودعلة حين ووووووذ هووووووك

 لارى معووووووهولكن مووووووع العموووووول الصوووووواحل الووووووذي يصوووووود  الكلموووووو  ومووووووع ا ستسووووووالم ّلِل الووووووذي تتوووووو.السووووووماء
 فتصب  الدعلة خالص  ّلِل ليك للداعي  فيها كأن إ  التبلي ..الذات

فهل إ ووا .كووار  يف ا ناألقب،أو ابلتووبجو  علووى الداعيوو  بعوود ذلووك أن تتلقووى كلمتووه اب عوورام،أو بسوولء 
حلََْسووَنُ  َوَ  ا َتْسووَتِلي َو »:دونفهل يف املكووان الوو.فهل يف املقووام الرفيووع،وغْي  يتقوودم ابلسووي  .يتقوودم ابحلسوون 

وويَِِ  ُ     موووع السوووي -تهوووا سوووتلي قيمتكمووا     -ولووويك لوووه أن يووورق ابلسووي  ،فإن احلسووون    يسوووتلي أيرهوووا «.السَّ
ء   إىل اهلووودو لس ا؟احموووم ،وا سوووتعالء علوووى رغبووو  الووونفك يف مقابلووو  الشووور ابلشووور،يرق النفووووالصوووث والتسا

نَووَك  َأْحَسووُن،فَ يِت ِهووكَ اْقفَووْع اِبلَّوو »:والثقوو ،فتنقله موون ااصوولم  إىل الوول ء،ومن ا؟مووا  إىل اللووني ِإَذا الَّووِذي بَويوْ
يم   َنُه َعداَوة  َكأَنَُّه َوِ   محَِ  «.َوبَويوْ

 إىل سكين . والغضه. وينقله اهلياج إىل وقاع.قاعدة يف الغالبي  الغالب  من احلا توتصد  هذ  ال
فلووولت متوووبج  م والتوووبج  إىل حيووواء علوووى كلمووو  نيبووو ،ونثة هاقئ ،وبسوووم  حانيووو  يف وجوووه هوووائج غاضوووه

 الزمام 
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ة تووه العووز ه،وأخذفلووحل زماموخلووع حيوواء  وائيا،وأ.ولوول قلبوول  ثوول فعلووه ازقاق هياجووا وغضووبا وتبجحووا ومروقا
وهووذ  .لرقسوواءة واغووْي أن تلووك السووماح  هتوواج إىل قلووه كبووْي يعطوو  ويسووم  وهوول قوواقر علووى ا .اب مث

حوووك أنوووه ول ن أ.احَّت   يصووولر ا حسوووان يف نفوووك املسوووكء ضوووعف.القووودرة ضوووروري  لتوووييت السوووماح  أيرهوووا
 ضع    ُي مه،و  يكن للحسن  أيرها إنالقا.

ملوويمنني اة وفتنوو    العوودوان علووى العقيوود. ت ا سوواءة الشخصووي وهووذ  السووماح  كووذلك قاصوورة علووى حووا
 عنها.

 ان مفعل .ك أمرا  أو الصث حَّت يقضك اّللِ .فأما يف هذا فهل الدفع واملقاوم  بكل صلرة من صلرها
،والتلازن ج والغضووهوهووذ  الدرج ،قرجوو  قفووع السووي   ابحلسن ،والسووماح  الوويت تسووتعلك علووى قفعووات الغووي

فهك .سووانهووا كوول إنقرجوو  عظيموو    يلقا. تكوولن السووماح  ومووَّت يكوولن الوودفع ابحلسوو  .الووذي يعوور  مووَّت
َوموا »:حقلنللن فيسوتوهك كذلك حج ملهلب يتفضل به اّلِل على عباق  الذين ُيواو .يف حاج  إىل الصث

 ..« ِظيم  يُوَلقَّاها ِإ َّ الَِّذيَن َصَثُوا،َوما يُوَلقَّاها ِإ َّ ُذو َحجِ  عَ 
ا غضوووه ّلِل   يقوووم وهووول الوووذي   يغضوووه لنفسوووه قووو  وإذ - -عاليووو  إىل حووود أن رسووولل اّلِل  إووووا قرجووو 
َزَغنَّوَك ِمو»:-وقيل لكول قاعيو  يف كخصوه  -قيل له .لغضبه أحد ،ِإنَّواِن نوَوزْغ  فَ َن الشَّوْيطَوِإمَّوا يَونوْ ُه اْسوَتِعْذ اِبّللَِّ

صودر عون أو ضوي  ال.اءة علوى ا سويف الروع قل  الصوثوقد يلقك ...فالغضه قد ينزغ« ُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ 
مون  لغضوه،والنفاذاسوتغالل فا ستعاذة ابّلِل مون الشويطان الورجيم حين وذ وقاي ،تودفع حماو ته، .السماح 
 يغرته.

ن أيووون ،ويعر  موووإن خوووال  هوووذا القلوووه البشوووري،الذي يعووور  مداخلوووه ومسووواربه،ويعر  ناقتوووه واسوووتعداق 
ا يلقوووا  يف  .يطانأو نزغوووات الشووو.ط قلوووه الداعيووو  إىل اّلِل مووون نزغوووات الغضوووهيووودخل الشووويطان إليوووه،ُيل 

 نريقه  ا يثْي غضه احلليم.
  منهوا ملضوع   الداعيونري  السوْي يف مسوارب الونفك وقروّبوا وأكولاكها وكوعاّبا،حَّت يبلو.إنه نريو  كوا 

 التلجيه ونقط  القياق   
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 [54إل   37اآليات :(41]سور  فصلت ):الوحد  الثانية

 آيات وأدلة عل  الوحدانية من الكون واآلفاق وطبيمة ا نسان

 الَّوِذي َخَلَقُهونَّ ِإْن  لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا ّللَِّ  شَّْمِك َو ُدوا لِلَوِمْن آايتِِه اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوالشَّْمُك َواْلَقَمُر   َتْسجُ } 
ُ  تَوْعبُوووُدوَن  وووُتْم ِإايَّ َأُملَن َوالنَّهووواِر َوُهوووْم   َيْسووو  اِبللَّْيووولِ َد َربِِوووَك ُيَسوووبُِِحلَن لَوووهُ ( فَوووِإِن اْسوووَتْكَثُوا فَالَّوووِذيَن ِعْنووو37)ُكنوْ

َهواعَ ( َوِمْن آايتِِه أَنََّك تَوَرى اأْلَْرَم خاِكَع   فَِإذا أَنْوزَْلنا 38)  ِذي َأْحياهوا َلُمْحوكِ تَووزَّْت َوَربَوحْل ِإنَّ الَّواْلمواَء اهْ  َليوْ
 يُوْلقووى يف النَّوواِر ْينووا أََفَموونْ ُدوَن يف آايتِنووا   َحَْفووْلَن َعلَ ( ِإنَّ الَّووِذيَن يُوْلِحوو39اْلَمووْلتى ِإنَّووُه َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  )

ُتمْ  لَّوِذيَن َكَفوُروا اِبلوذِِْكِر َلمَّوا نَّ ا( إِ 40لُولَن َبِصوْي  ) ِ وا تَوْعمَ  ِإنَّوهُ َخْْي  أَْم َمْن َذْيت آِمنا  يَوْلَم اْلِقياَمِ  اْعَمُللا موا ِكو وْ
يود  ) تَوْنزِيل  ِمونْيِ يََدْيِه َو  ِمْن َخْلِفهِ   َذْتِيِه اْلباِنُل ِمْن بَ  (41جاَءُهْم َوِإنَُّه َلِكتاب  َعزِيز  ) ( 42ْن َحِكويم  محَِ

َولَوْل َجَعْلنواُ  قُووْرآان   (43َوُذو ِعقاب  أَلِويم  ) و َمْغِفرَة  َلذُ  كَ ما يُقاُل َلَك ِإ َّ ما َقْد ِقيَل لِلُرُسِل ِمْن قَوْبِلَك ِإنَّ َربَّ 
وَلحْل آايتُوُهَء أَْعَجِموك  َوَعوَريب   الَّوِذيَن   يُوْيِمنُولَن يف وَ َن آَمنُولا ُهودى  َوِكوفاء  َل لِلَّوِذي قُوْل ُهوأَْعَجِمي ا َلقاُللا لَوْل  ُفصِِ

ووى أُول ِووَك يُنوواَقْوَن ِمووْن َمكووان  آذاِوِووْم َوقْووور  َوُهووَل َعلَووْيِهْم عَ  ْد آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب فَوواْخُتِلَ  ( َوَلَقوو44 ) بَِعيوود  م 
نَوُهْم َوِإوَُّ  ِموَل صواحِلا  فَِلنَوْفِسوِه ( َموْن عَ 45ْنُه ُمرِيوه  )ِفك َككِ  مِ ْم لَ ِفيِه َوَلْل  َكِلَم   َسبَوَقحْل ِمْن َربَِِك َلُقِضَك بَويوْ

َأْكماِمهووا  مَثَوورات  ِموونْ  ِه يوُووَرُق ِعْلووُم السَّوواَعِ  َومووا خَتْوورُُج ِموونْ إِلَْيوو (46َلْيهووا َومووا َربُووَك ِبظَووالَّم  لِْلَعِبيووِد )َوَمووْن َأسوواَء فَوعَ 
َ  مووا ِمنَّوويْووَن ُكوورَكائِ يِهْم أَ َومووا َهِْمووُل ِمووْن أُنْثووى َو  َتَضووُع ِإ َّ بِِعْلِمووِه َويوَووْلَم يُنوواقِ  ( 47يد  )ا ِمووْن َكووهِ ك قوواُللا آَذانَّ
ُهْم ما كانُلا يَْدُعلَن ِمْن قَوْبُل َولَُنلا ما هَلُْم مِ  ْنساُن ِموْن ُقعواِء اْاَوْْيِ َوِإْن (   يَ 48ا  )ْن حمَِيَوَضلَّ َعنوْ ْسَأُم اْ ِ

لسَّواَعَ  نَّ هوذا ِ  َوموا أَلُوُن الَيَوُقللَ ْتُه ا ِمْن بَوْعِد َضرَّاَء َمسَّ ( َولَِ ْن أََذْقناُ  َرمْحَ   ِمنَّ 49َمسَُّه الشَُّر فَويَوُيس  قَوُنلط  )
ا َولَنُووِذيَقنوَُّهْم ِمووْن َعوووذاب  يَن َكَفووُروا ِ وووا َعِملُوول َ نَّ الَّووذِ َلنُونَوبِِووقائَِموو   َولَووِ ْن ُرِجْعووحُل ِإىل َريبِِ ِإنَّ ِ  ِعْنووَدُ  لَْلُحْسووو  فوَ 

ْنسواِن أَْعوَرَم َوأنَ 50َغِليج  ) قُوْل  (51ُر فَوُذو ُقعواء  َعورِيخ  )سَّوُه الشَّوِه َوِإذا مَ ى ِ انِبِو( َوِإذا أَنْوَعْمنا َعلَوى اْ ِ
رِيِهْم آايتِنوا يف اهْلفواِ  ( َسونُ 52 ِكوقا   بَِعيود  )يف ْن ُهوَل َضوُل ِ َّوأَرَأَيْوُتْم ِإْن كواَن ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ مُثَّ َكَفوْرمُتْ بِوِه َموْن أَ 

 َ ُووْم يف ِمْريَوو   53د  )ُه َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  َكووِهيبِِووَك أَنَّووْكووِ  ِبرَ يَ هَلُووْم أَنَّووُه احْلَووُ  أََوَ ْ َويف أَنْوُفِسووِهْم َحووَّتَّ يَوتَوبَوونيَّ ( َأ  ِإوَّ
 {  (54ِمْن لِقاِء َرّبِِِْم َأ  ِإنَُّه ِبُكلِِ َكْكء  حمُِي   )

الليل والنهووووار :نيووو يبووودأ  للوووو  موووع آايت اّلِل الكل .هوووذا كووولط جديوووود موووع القلوووه البشووووري يف جموووال الدعلة
ويعقووه علووى .و ووا موون خلوو  اّللِ .والشوومك والقموور،ويف املشووركني موون كووان يسووجد للشوومك وللقموور مووع اّللِ 

مث هنووا  .عورم هووذ  اهلايت  ووم إن اسووتكثوا عوون عبواقة اّلِل فهنووا  مون هووم أقوورب مونهم إىل اّلِل يعبدونووه
إ وووا هوووم .موووا تلقلهوووا فلوووم يتحركووولا ّبوووا إىل اّللِ األرم كلهوووا يف مقوووام العبووواقة وهوووك تتلقوووى مووون رّبوووا احلياة،ك

وينتقل ّبوم .يلحدون يف آايت اّلِل الكلني ،وااقللن يف آايته القرآني  وهل قرآن عريب غْي مشلب  عجميو 
مث يعووووورم علوووويهم أنفسووووهم عاريوووو  بكوووول موووووا فيهووووا موووون ضووووع  وتقلوووووه .إىل مشووووهد موووون مشوووواهد القياموووو 

مث هوم   يقولن أنفسوهم مون كور موا يصويبها .وجوزع مون الضور ونسيان،وبكل ما فيها من حرص علوى ااوْي
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وتنتهك السلرة بلعد اّلِل سوبحانه أن يكشو  للنواس عون آايتوه يف اهلفوا  ويف أنفسوهم حوَّت يتبوني .عند اّللِ 
 هلم أنه احل ،ويذهه ما يف قللّبم من ريه وكك ..

 شرك بهخضوع المخلوقات هلل ودعو  إل  عبادأه وعدا ال 39 - 37الدرس ا ول:

ِإْن  . الَّوِذي َخَلَقُهونَّ َواْسوُجُدوا ّللَِّ .لِْلَقَمرِ  شَّوْمِك َو وا لِل  َتْسوُجدُ .َوِمْن آايتِِه اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوالشَّْمُك َواْلَقَمرُ »
ُ  تَوْعُبُدونَ  ُتْم ِإايَّ  « ..ُكنوْ

 ولل   يعلووووم.ة  مباكوووور ي روعوووووهلووووا يف القلووووه البشوووور .وهووووذ  اهلايت معروضوووو  لانظار،يراهووووا العووووا  وا؟اهل
بينوه و بينها .لعلميو ملعرفو  افبينها وبوني الكوائن البشوري صول  أعمو  مون ا.ا نسان كي ا عن حقيقتها العلميو 

وفطرتوه اقته ماقهتا،ينها،ومتكلينه تكل .فهل منها وهك منه.هذا ا تصال يف النشأة،ويف الفطرة،ويف التكلين
قهووا   مباكوور ملنطزة وإقراهووفهوول موون مث يسووتقبلها  سووه العميوو  يف .. فطرهتا،وانملسووه انملسووها،وإهله إهلهووا

ق عليوه مون غفل  اليت تر ا،هذ  الالعري   هلذا يكتفك القرآن غالبا بتلجيه القله إليها،وإيقاله من غفلته عنه
 اديووودا حيوووا يقظوووج،لينتفخ فيجللهوووا القووورآن عنوووه.نووولل األلفووو   رة،ومووون توووراكم احلووولاجز وامللانوووع عليوووه  رة

 يعان  هذا الكلن الصدي ،ويتجاوب معه ابملعرف  القدمي  العميق  ا؟ذور.
لر ابلشووومك يف الشوووع فقووود كووان قووولم يبوووالغلن.وصوولرة مووون صووولر ا حنووورا  تلوووك الوويت تشوووْي إليهوووا اهليووو  هنا

ن ْيقهم عوجاء القورآن لوالئقه  فوالقمر كعلرا منحرفا ضا  فيعبدووما ابسم التقرب إىل اّلِل بعباقة أّبى خ
فوووال تسوووجدوا  ّلِل حقووواإن كنوووتم تعبووودون ا:ويقلل هلوووم.هوووذا ا حنووورا  ويزيووول الغوووبا عووون عقيووودهتم املدخللووو 

  .للشمك والقمر .
لشوومك والقموور وا.قوولن أمجعنييووه املخلل فااووال  هوول وحوود  الووذي يتلجووه إل« َواْسووُجُدوا ّللَِِّ الَّووِذي َخَلَقُهوونَّ »

عيوود الضوومْي وي.عبدو ت ااووال  اللاحوود الووذي يسووتح  أن مووثلكم يتلجهوولن إىل خالقهمووا فتلجهوولا معهووم إىل
تحووودّ عووونهن النجووولم ويابعتبوووار جنسوووهما وأخلاهتموووا مووون الكلاكوووه و « َخَلَقُهووونَّ »:عليهموووا مينثوووا جمملعوووا

وا بعوود إن اسووتكث فووبضوومْي املينووة العاقوول ليخلووع علوويهن احليوواة والعقل،ويصوولرهن كخلصووا ذات أعيووان  
يعبوود غووْي  فغووْيهم.اان،فلن يقوودم هووذا أو يوويخر ولوون يزيوود هووذا أو ينقعوورم هووذ  اهلايت،وبعوود هووذا البيوو

 « ..نَ هاِر،َوُهْم   َيْسَأُمل ْيِل َوالنَّ ُه اِبللَّ فَِإِن اْسَتْكَثُوا فَالَِّذيَن ِعْنَد َربَِِك ُيَسبُِِحلَن لَ »:مستكث
ملالئكوو  هنالووك غووْي ا ن قوود يكولنكول.املالئكوو « فَالَّووِذيَن ِعْنوَد َربِِووكَ »وأقورب مووا يوورق علووى القلوه عنوود ذكوور 

وهم أرفوووووع .كعنووووود ربوووو الووووذين.موووون عبوووواق اّلِل املقوووووربني وهوووول نعلوووووم حنوووون كوووووي ا إ  اليسووووْي الضووووو يلف  هي ء
 يغو ون بقورب و .ألرمالضواللن يف ا   يستكثون كما يستكث أول ك املنحرفلن.وهم أكرم وأمثل.وأعلى

 « ..َوُهْم   َيْسَأُملنَ »وارا و  يف ون عن تسبيحه ليال و .مكاوم من اّللِ 
 ميعففماذا يساوي أن يتخل  من أهل األرم من يتخل  يف حقيق  العبلقي  ّلِل من ا؟

األرم الووويت هوووم علوووى .األرم الووويت منهوووا خرجووولا وإليهوووا يعووولقون -أمهوووم الووويت تقووولهتم  -وهنالوووك األرم 
هووذ  األرم تقوو  خاكووع  ّلِل،وهووك .سووطحها  ووال توودب و  نعووام هلووا و  كووراب إ  مووا تسووتمد  منهووا .
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َهووا اْلموواَء اْهتَوووزَّْت َوَربَووحلْ »:تتلقووى موون يديووه احليوواة ِإنَّ .َوِمووْن آايتِووِه أَنَّووَك تَوووَرى اأْلَْرَم خاِكووَع  ،فَِإذا أَنْوزَْلنووا َعَليوْ
 « ..الَِّذي َأْحياها َلُمْحِك اْلَمْلتى،ِإنَُّه َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  

فخشووولع األرم هنوووا هووول سوووكلوا قبووول نوووزول املووواء .تعبوووْي القووورآين يف كووول ملضعونقووو  حلظووو  أموووام ققووو  ال
ذلوووك أن .وكأ وووا هوووك حركووو  كوووكر وصوووالة علوووى أسوووباب احلياة.عليها.فوووإذا أنزلنوووا عليهوووا املووواء اهتوووزت وربحل

السيا  الذي ورقت فيه هذ  اهلي  سيا  خشلع وعباقة وتسبي ،فجكء ابألرم يف هوذا املشهد،كخصوا 
،تشووار  فيوووه ابلشووعلر املناسووه وابحلركووو  املناسووب  ..ونسووتعْي هنوووا صووفح  موون كتووواب موون كووخلص املشهد

عووث القوورآن عوون األرم قبوول :» 2024عوون التناسوو  الفووب يف مثوول هووذا التعبووْي « التصوولير الفووب يف القوورآن»
 «.خاكع »،ومرة  وا «هامدة»وقبل تفتحها ابلنبات،مرة  وا .نزول املطر

ورق  يف  لقوووود»: نفلننظوووور كيوووو  ورقت هووووا ن الصوووولر .ق تنليووووع يف التعبْيوقوووود يفهووووم الووووبعخ أن هووووذا جموووور 
ووُتْم النَّوواُس إِ  اي أَيُوَهووا»:يف هووذا السوويا « هاموودة»ورقت  :»سووياقني رتلفووني علووى هووذا النحوول   َريْووه  يف ْن ُكنوْ

،مُثَّ ِمووْن نُْطَفوو  ،مُثَّ  َ َلُكووْم .   َوَغووْْيِ ُرَلََّقوو    ِمووْن ُمْضووَغ   ُرَلََّقوو  ،مُثَّ َعَلَقوو  ِموونْ ِمووَن اْلبَوْعِة،فَووِإانَّ َخَلْقنوواُكْم ِمووْن تُووراب  لِنُوَبنيِِ
،مُثَّ لِ ُكْم ِنْفووَونُِقووُر يف اأْلَْرحوواِم مووا َنشوواُء ِإىل َأَجوول  ُمَسووم ى مُثَّ ُبْوورِجُ  ُلغُوولا َأُكوودَُّكْم وَ ال  ،َوِمْنُكْم تَوبوْ ِمووْنُكْم َمووْن يُوتَوووَل َّ

َهوا اْلمواَء اْهتَووزَّْت ْرَم هاِمَدة ،فَِإذا أَ َوتَوَرى اأْلَ .ا  م  َكْي ْلُعُمِر،ِلَكْيال يَوْعَلَم ِمْن بَوْعِد ِعلْ َمْن يُوَرُق ِإىل أَْرَذِل ا نْوزَْلنا َعَليوْ
 (« ..5سلرة احلج )« »َوَرَبحْل،َوأَنْوبَوَتحْل ِمْن ُكلِِ َزْوج  َّبِيج  

ووَوِمووْن آايتِووِه اللَّْيووُل َوالنَّ »:يف هووذا السوويا « خاكووع »وورقت   ْسووُجُدوا لِلشَّووْمِك َو   تَ .ْلَقَموورُ ْمُك َواهوواُر َوالشَّ
وووُتْم ِإايَّ   ِعْنوووَد َربِِوووَك ُيَسوووبُِِحلَن لَوووُه اْسوووَتْكَثُوا فَالَّوووِذينَ  فَِإنِ .ُدونَ ُ  تَوْعبُووولِْلَقَمِر،َواْسوووُجُدوا ّللَِِّ الَّوووِذي َخَلَقُهووونَّ،ِإْن ُكنوْ

َهووووا اْلموووواَء اْهتَوووووزَّْت   ،فَِإذا أَنْوزَْلنووووا َعَليوْ ْرَم خاِكووووعَ َرى اأْلَ َوِمْن آايتِووووِه أَنَّووووَك تَووووو.اِبللَّْيووووِل َوالنَّهوووواِر،َوُهْم   َيْسووووَأُملنَ 
 «.َوَرَبحلْ 

إن ا؟وووول يف .«خاِكووووَع   »و« هاِمووووَدة  »وعنوووود التأموووول السووووريع يف هووووذين السووووياقني،يتبني وجووووه التناسوووو  يف »
ربوول وتنبووحل  هتتووز وتمث« هاِمووَدة  »رم السوويا  األول جوول بعووة وإحيوواء وإخووراج فممووا يتسوو  معووه تصوولير األ

األرم  عووه تصووليروإن ا؟وول يف السويا  الثوواين هول جوول عبواقة وخشوولع وسجلق،يتسو  م.مون كوول زوج ّبويج
 فإذا نزل عليها املاء اهتزت وربحل.« خاِكَع   »
العبوواقة مث   يزيوود علووى ا هتووزاز وا رابء هنا،ا نبووات وا خراج،كمووا زاق هنا ،ألنووه   حموول هلووا يف جوول  »

إومووا ختوويالن حركوو  لووارم .هنووا للغوورم الووذي جوواء  موون أجلووه هنا « اْهتَوووزَّْت َوَربَووحلْ »و  عووئ .والسوجلق
 وهذ  احلركوو  هووك املقصوولقة هنووا،ألن كوول مووا يف املشووهد يتحوور  حركوو  العبوواقة،فلم يكوون موون.بعوود خشوولعها

املتحووووووركني يف املشووووووهد املناسووووووه أن تبقووووووى األرم وحوووووودها خاكووووووع  سوووووواكن ،فاهتزت لتشووووووار  العابوووووودين 
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وهوذا لولن مون الدقو  .حركتهم،ولكك   يبقى جزء من أجوزاء املشوهد سواكنا،وكل األجوزاء تتحور  مون حلله
 إخل..إخل« يف تناس  احلرك  املتخيل  يسمل على كل تقدير

رم ألاخوذ مون إحيواء لتى،ويتونعلق إىل النا القرآين فنجد أن التعقيوه يف وايو  اهليو  يشوْي إىل إحيواء امل
 .. «ء  َقِدير  لِِ َككْ ِإنَّ الَِّذي َأْحياها َلُمْحِك اْلَمْلتى،ِإنَُّه َعلى كُ »: لذجا وقليال

ك علوووووى ليال كوووووذلويتكووووورر يف القووووورآن عووووورم مثووووول هوووووذا املشوووووهد واختووووواذ   لذجوووووا لإلحيووووواء يف اهلخووووورة،وق
،واحليوواة العقلل كومشووهد احليوواة يف األرم قريووه موون كوول قله،ألنووه يلمووك القلوولب قبوول أن يلموو.القدرة

قرآن حانووه وال.شووعلرحووني تنووبخ موون بووني امللات،توولحك ابلقوودرة املنشوو   إُيوواء خفيووا ينووبخ يف أعمووا  ال
 الفطرة بلغتها من أقرب نري .

 أهديد الملحدين بالمااا 40الدرس الثاني:

حوودون يف ن يلتهديوود ملوووأمووام مشووهد هووذ  اهلايت الكلنيوو  ذات األيوور الشووعلري العميوو  اووكء التنديوود وال
تِنووووا   َحَْفووووْلَن وَن يف آاييُوْلِحوووودُ  ِإنَّ الَّووووِذينَ »:هووووذ  اهلايت الظوووواهرة البوووواهرة فيكفوووورون ّبووووا،أو يغووووالطلن فيهووووا

ُتْم ِإنَّهُ اعْ .ِقياَم ِ ْلَم الْ يوَ أََفَمْن يُوْلقى يف النَّاِر َخْْي ف أَْم َمْن َذْيت آِمنا  .َعَلْينا  «.ِصْي   ِ ا تَوْعَمُللَن بَ َمُللا ما ِك وْ
ا  ووووهوووم موووأخلذون .علوووم اّللِ لفهوووم مكشووولفلن ..«   َحَْفوووْلَن َعَلْينوووا»:ويبووودأ التهديووود ملفلفوووا ولكنوووه ريووو 

طووو  مووون حسووواب ابملغال يلحووودون،مهما غوووالطلا والتلوا،وحسوووبلا أووووم مفلتووولن مووون يووود اّلِل كموووا قووود يفلتووولن
 الناس.

ا وهووول تعوووريخ ّبم،و ووو..« اَموووِ فْلَم اْلِقييوَوووآِمنوووا    أَْم َموووْن َذْيت أََفَموووْن يُوْلقوووى يف النَّووواِر َخوووْْي  »:مث يصووور  ابلتهديووود
 منني.ينتظرهم من ا لقاء يف النار واال  والفزع،ابملقابل  إىل جمكء امليمنني آ

ُتمْ »:وتنتهك اهلي  بتهديد آخر ملفل   خول  مون يو   ليعمول واي..« ِصوْي  لُولَن بَ ِإنَُّه ِ وا تَوْعمَ .اْعَملُولا موا ِكو وْ
 واّلِل  ا يعمل بصْي..فيلحد يف آايت اّللِ 
 هللاالا عن القرآن وأنهيله ونقي شبهات الك ار  ده 41الدرس الثالث:

ه ،  يووودخل عليوووع ا؟انوووهويسوووتطرق إىل الوووذين يكفووورون آبايت اّلِل القرآنيووو ،والقرآن كتووواب عزيوووز قووولي منيووو
واِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اِبلذِِ »:البانل من قريه و  من بعيد ِه اْلباِنوُل ِموْن ِكتواب  َعزِيوز ،  َذْتِيولَ ،َوِإنَّوُه جاَءُهمْ  ْكِر َلمَّ

يد  .َبنْيِ يََدْيِه َو  ِمْن َخْلِفهِ  ْبلِوَك،ِإنَّ َربَّوَك لَوُذو قوَ ْد ِقيوَل لِلُرُسوِل ِموْن قَو ِإ َّ موا اُل َلكَ ما يُق.تَوْنزِيل  ِمْن َحِكيم  محَِ
ووو:اَلقووواُلل  َولَوووْل َجَعْلنووواُ  قُووووْرآان  أَْعَجِمي وووا.َمْغِفووورَة  َوُذو ِعقووواب  أَلِيم   ُهَل :ك  َوَعوووَريب ف قُووولْ َلحْل آايتُوووُه َء أَْعَجِموووَلْل  ُفصِِ

،َوُهووَل عَ ْم َوقوْ َوالَِّذيَن   يُوْيِمنُوولَن يف آذاِوِوو.لِلَّووِذيَن آَمنُوولا ُهوودى  َوِكووفاء   نوواَقْوَن ِمووْن َمكووان  لَووْيِهْم َعم ى،أُول ِووَك يُ ر 
 «.بَِعيد  

فوووال يوووذكر .والووونا يتحووودّ عووون الوووذين كفوووروا ابلوووذكر ملوووا جووواءهم و  يوووذكر مووواذا هوووم و  مووواذا سووويقع هلم
وووا جووواَءُهْم »:ااوووث إن فعلوووتهم   يلجووود وصووو  ينطبووو  عليهوووا :كأ وووا ليقوووال..« ِإنَّ الَّوووِذيَن َكَفوووُروا اِبلوووذِِْكِر َلمَّ

يت بووه وميضووك يف وصوو  الووذكر الووذي كفووروا   ذ« ِإنَّ »ويكاف هووا لشوودة بشوواعتها  لووذلك يوو   الوونا خووث 
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تَوْنزِيل  ِموووْن .َوِإنَّوووُه َلِكتوواب  َعزِيوووز    َذْتِيوووِه اْلباِنوووُل ِموووْن بَوونْيِ يََديْوووِه َو  ِموووْن َخْلِفوووهِ »:بووه لتفظيوووع الفعلووو  وتبشووويعها
يد   ويتصول .يصودع ابحل .وهل صواقر مون اّلِل احل ...وأين للبانول أن يودخل علوى هوذا الكتواب« َحِكيم  محَِ

 ابحل  الذي تقلم عليه السماوات واألرمف
لووووذِِْكَر َوِإانَّ لَووووُه انَوزَّْلنَووووا  حَنْوووونُ  ِإانَّ »:حمفوووولا  موووور اّلِل الووووذي تكفوووول  فظووووه فقووووال.وأىن ذتيووووه البانوووول وهوووول عزيز

  يف اودو  اود  يف روحوه.ل ليقر واملتدبر هلذا القرآن اد فيه ذلك احلو  الوذي نوزل به،والوذي نوز «.حَلاِفظُلنَ 
لتوووووأيْي ر فيهوووووا احقا مطم نوووووا فطراي،حانوووووه أعموووووا  الفطرة،ويطبعهوووووا ويووووويي.نصوووووه.اد  يف بسوووووان  ويسووووور

يووود  »العجيوووه.وهل  لوووه،ويف يف نريقووو  نزو  تلجيهوووه،و واحلكمووو  لووواهرة يف بنائوووه،ويف..« تَوْنزِيووول  ِموووْن َحِكووويم  محَِ
القلووه  ا يسووتجيامووالقوورآن ويف .واّلِل الووذي نزلووه خليوو  ابحلموود.عالجووه للقلووه البشووري موون أقصوور نريوو 

ائر الرسوووول وسوووو - - حلموووود  الكثووووْي.مث يوووورب  السوووويا  بووووني القوووورآن وسووووائر الوووولحك قبلووووه وبووووني رسوووولل اّللِ 
ا،وتتصول واحهوا وقللّبب  بوه أر قبله.وامع أسرة النبلة كلها يف ندوة واحدة تتلقى من رّبا حديثا واحدا،ترت

سوورة عريقوو  أ،وعضوول موون موون كووجرة وارفوو  عميقوو  ا؟ذوربووه نريقهووا وقعلهتووا وُيووك املسوولم األخووْي أنووه فوورع 
 « ..ب  أَلِيم  ُذو َمْغِفرَة  َوُذو ِعقا َربََّك لَ ِإنَّ .ِلكَ ما يُقاُل َلَك ِإ َّ ما َقْد ِقيَل لِلُرُسِل ِمْن قَوبْ »:قدمي  التاري 

 ه ،وتكذيوإنووووووه كووووووذلك اسووووووتقبال واحوووووود موووووون البشووووووري.إنووووووه وحووووووك واحد،ورسووووووال  واحدة،وعقيوووووودة واحدة
ة،وآ م مث هووووووك بعوووووود ذلووووووك وكوووووويج  واحدة،وكووووووجرة واحدة،وأسوووووورة واحوووووود.واحوووووودة .اع اضووووووات واحد،و 

 واحدة،وعارب واحدة،وهد  يف واي  األمر واحد،ونري  واصل  دوق.
 نريو  سوار يفلسالكني تلحيه هذ  احلقيق  ألصحاب الدعلة،ا.أي كعلر ابألنك،والقلة،والصث،والتصميم

 ليهم أمجعنيفوسالمه ع صللات اّللِ  -يم وملسى وعيسى وحممد وإخلاوم مجيعا فيها من قبل نل  وإبراه
ا،وصووواحه ا وعقباهتوأي كوووعلر ابلكرامووو  وا عتوووزاز وا سوووتعالء علوووى مصووواعه الطريووو  وعثرهتوووا وأكووولاكه

 أمجعنيف ب البشربالدعلة ميضك وهل يشعر أن أسالفه يف هذا الطري  هم تلك العصب  املختارة من 
لووو  عميقووو  ينشووو ها ن أي آتر هائولكووو..« موووا يُقووواُل لَوووَك ِإ َّ موووا قَوووْد ِقيوووَل لِلُرُسوووِل ِموووْن قَوْبلِوووكَ »:قووو إووووا حقي

 استقرار هذ  احلقيق  يف نفلس امليمننيف
 للب.وهذا ما يصنعه هذا القرآن،وهل يقرر مثل هذ  احلقيق  الضخم  ويزرعها يف الق

 ..ذلوووك كوووك« يم  ة  َوُذو ِعقووواب  أَلِوووِإنَّ َربَّوووَك لَوووُذو َمْغِفووورَ »:خوووامت الرسووول - -و وووا قيووول للرسووول وقيووول نمووود 
شا  فوال قاب اّلِل وحعوُيذر .افيطمع يف رمح  اّلِل ومغفرته فال ييأس منها أبد.تستقيم نفك امليمن وتتلازن

 يغفل عنه أبدا.إنه التلازن نابع ا سالم األصيل.
ا حلواق م يف العنوحل و  نوريقتهعربيوا بلسواوم كموا يشوْي إىل مث يذكرهم بنعم  اّلِل عليهم أن جعل هوذا القورآن

لَ  َلْل :َوَلْل َجَعْلناُ  قُوْرآان  أَْعَجِمي ا َلقاُللا»:وا؟دل والتحري   « ..فَء أَْعَجِمك  َوَعَريب  حْل آايتُُه ُفصِِ
  تسومعلا هلوذا :لنفيقلل.فهم   يصغلن إليه عربيا،وهم حافلن منه ألنه عريب حانه فطرة العرب بلساوم

ولوول جعلووه اّلِل قوورآان أعجميووا  ع ضوولا عليووه أيضووا،وقاللا لوول  جوواء عربيووا .القوورآن والغوولا فيووه لعلكووم تغلبلن
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فصويحا مفصووال ققيقوا  ولوول جعول بعضووه أعجميووا وبعضوه عربيووا  ع ضولا كووذلك وقواللا أأعجمووك وعووريبف  
 فهل املراء وا؟دل وا حلاق.

يمنني راء هووووووذا ا؟وووووودل حوووووولل الشووووووكل،هك أن هووووووذا الكتوووووواب هوووووودى للمووووووواحلقيقوووووو  الوووووويت ختلووووووا موووووون و 
ّبم ييمنولن فقلول  لوذين  فأما ا.وكفاء،فقللب امليمنني هك اليت تدر  نبيعته وحقيقته،فتهتودي بوه وتشوتفك

 ألوم.لن كوي ا يتبينو وهم .مطملس    ختالطها بشاك  هوذا الكتواب،فهل وقور يف آذاوم،وعموى يف قلولّبم
يَن   يُوْيِمنُوولَن يف فاء ،َوالَّذِ دى  َوِكووُهَل لِلَّووِذيَن آَمنُوولا ُهوو:قُوولْ »:نبيعوو  هووذا الكتوواب وهلاتفووه بعيوودون جوودا عوون

،َوُهَل َعَلْيِهْم َعم ى،أُولِ َك يُناَقْوَن ِمْن َمكان    « .. بَِعيد  آذاِوِْم َوقْور 
سوهم فينشو ها يف نفل  رآنفناس يفعول هوذا القو.واد ا نسان مصودا  هوذا القولل يف كول زموان ويف كول بي و 

اوووم لقوورآن علووى آذاقوول هووذا وانس يث.إنشوواء،وُيييها إحيوواء ويصوونع ّبووا ومنهووا العظووائم يف ذاهتووا وفيمووا حلهلووا
  العظيم.صد  اّللِ و .ولكن تغْيت القللب.وما تغْي القرآن.وعلى قللّبم،و  يزيدهم إ  صمما وعمى

 لمقاارسالة موس  وأساس الثواا وا 46 - 45الدرس الرابع:

رق ذكوورهم موون الووذين و  يشووْي إليووه  لذجووا للرسوول.ويشووْي إىل ملسووى وكتابووه واخووتال  قلمووه يف هووذا الكتاب
 يولم الفصول ذا كله يفهوقد أجل اّلِل حكمه يف اختالفهم،وسبقحل كلمته أن يكلن الفصل يف .قبل إمجا 

وونَوهُ  بَوَقحْل ِموونْ َموو   َسوو َكلِ َوَلَقووْد آتَوْينووا ُملَسووى اْلِكتوواَب فَوواْخُتِلَ  ِفيووِه،َوَلْل »:العظوويم ُْم َلِفووك َربِِووَك َلُقِضووَك بَويوْ ْم،َوِإوَّ
 « ..َككِ  ِمْنُه ُمرِيه  

 أن يودع النواسو .مللعولقاوكذلك سبقحل كلم  ربك أن يدع الفصل يف قضي  الرسال  األخْية إىل ذلك اليلم 
م  لِلْ َعَلْيها،وَ سواَء فوَ أَ َموْن َموْن َعِموَل صواحِلا  فَِلنَوْفِسوِه وَ »:يعمللن،مث اازون على ما يعمللن « َعِبيودِ موا َربُوَك ِبظَوالَّ

.. 
لقوووود جوووواءت هووووذ  الرسووووال  تعلوووون ركوووود البشري ،وتضووووع علووووى كاهلهووووا عووووهء ا ختيووووار وتعلوووون مبوووودأ التبعوووو  

م  لِْلَعِبيدِ »الفرقي .وملن كاء أن حتار   .. 2025« َوما َرُبَك ِبَظالَّ
شذذمول علمذذه وخذذهي الك ذذار فذذي ممذذا اخذذاص هللا بذذه و 48 - 47الذذدرس الخذذامس:

 اآلخر 

ا إىل اّلِل ع  وعلمهووووووووو ناسوووووووب  ا كووووووووارة إىل األجووووووول املسوووووووومى،وتقرير عووووووودل اّلِل فيووووووووه،يقرر أن أمووووووور السووووووووا
ىل عوورم لطريوو  إاوذلووك يف .وحد ،ويصوولر علووم اّلِل يف بعووخ جما تووه صوولرة ملحيوو  اووك أعمووا  القللب

وواإِلَْيووِه يوُووَرُق ِعْلوومُ »:نمشووهد موون مشوواهد القياموو  يسووأل فيووه املشووركلن وايبوول  رُُج ِمووْن مَثَوورات  ِمووْن َعِ ،َوما خَتْوو السَّ
َ  مووووا ِمنَّووووا ِمووووْن آَذانَّ : ُكوووورَكاِئكف قووواُللاأَْينَ :اِقيِهمْ يُنوووو مَ َويَولْ .َأْكماِمها،َوموووا َهِْمووووُل ِمووووْن أُنْثووووى َو  َتَضوووُع ِإ َّ بِِعْلِمووووهِ 

ُهْم ما كانُلا يَْدُعلَن مِ .َكِهيد    ..« ْن حمَِيا  ْم مِ ْن قَوْبُل،َولَُنلا ما هلَُ َوَضلَّ َعنوْ

                                                 
 زء الرابع والعشرون.ولكننا آيران أن نتابع السلرة إىل ختامها القريه. ) السيد رمحه هللا (إىل هنا ينتهك ا؟ -2025
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رحوووام غيوووه  ل يف األوالثمرات يف أكمامهوووا سووور غووْي منظلر،واحلمووو.والسوواع  غيوووه غوووائر يف ضوومْي اجملهووولل
نوو  كمامها،واألجأموورات يف ويووذهه القلووه يتتبووع الث.وكلها يف علووم اّلِل،وعلووم اّلِل ّبووا حمي .كووذلك مسووتلر

   ُيصورها جنو  الويتألرم كلها يرقه األكموام الويت   هصوى ويتصولر األيذهه يف جنبات ا.يف أرحامها
يك لوحلقيقو  الويت صولر مون اخيال  وترتسم يف الضمْي صلرة لعلم اّلِل بقدر ما يطي  الضومْي البشوري أن يت

 هلا حدوق.
ْلَم َويوَووو »:  مسوووتلرويتصووولر القطيوووع الضوووال مووون البشووور،واقفا أموووام هوووذا العلوووم الوووذي   ينووود عنوووه خوووا  و 

فموواذا .الحم  للكلووم و  ،و  هريوو..هنووا يف هووذا اليوولم الووذي   اوودي فيووه جوودال« أَْيَن ُكوورَكاِئكف:يُنوواِقيِهمْ 
َ  ما ِمنَّا ِمْن َكوِهيد ف:قاُللا» هم قائللنف ك كوريك  ن يشوهد أنوك لونوا اليولم موم..أعلمنوا ،أن لويك « آَذانَّ

ُهْم ما كانُلا يَْدُعلَن ِمْن قَوبْ »  « ..يا  ْن حمَِ ُل،َولَُنلا ما هَلُْم مِ َوَضلَّ َعنوْ
 ه وتلووك أمووارةا هووم فيوو ووووقع يف نفلسووهم أن لوويك هلووم روورج .فمووا عوواقوا يعرفوولن كووي ا عوون قعوولاهم السووابق 

 الكرب املذهل،الذي ينسك ا نسان ماضيه كله فال يذكر إ  ما هل فيه.
 ك ارموقف الناس من الضرر والخير وأهديد ال 52 - 49الدرس السادس:

عووه مووون اْي،وجز اذلووك هوول اليوولم الوووذي   ُيتووانلن لووه،و  ُي سووولن منووه،مع كوودة حوورص ا نسوووان علووى 
   َيْسوَأمُ »:هكول اليو  وهنا يصلر هلم نفلسهم عاري  من كل رقاء،مكشلف  من كل ستار،عانل  من.الضر .

ووووووُر فَويَوووووووُيس  قَونُوووووو ووووووُه الشَّ ْنسوووووواُن ِمووووووْن ُقعوووووواِء اْاَووووووْْيِ،َوِإْن َمسَّ ْعووووووِد َضووووووورَّاَء اُ  َرمْحَوووووو   ِمنَّووووووا ِمووووووْن بوَ ِ ْن أََذْقنووووووَولَ .لط  اْ ِ
ووْتُه،لَيَوُقلَلنَّ  فَوَلنُونَوبِِووَ نَّ الَّووِذيَن  .ُحْسوو   ِإنَّ ِ  ِعْنووَدُ  لَلْ حُل ِإىل َريبِِ  ُرِجْعووهذا ِ ،َومووا أَلُووُن السَّوواَعَ  قائَِموو  ،َولَِ نْ :َمسَّ

وووُه ْنسووواِن أَْعوووَرَم َوأَنى ِ  َعلَوووى اْ ِ  َعْمنووواَوِإذا أَنوْ .ْن َعوووذاب  َغلِووويج  َكَفوووُروا ِ وووا َعِمُللا،َولَنُوووِذيَقنوَُّهْم ِمووو انِبِوووِه،َوِإذا َمسَّ
 « ..الشَُّر َفُذو ُقعاء  َعرِيخ  

يصوووولر  رسووووم.يوووو  .إنووووه رسووووم ققيوووو  صوووواق  للوووونفك البشووووري ،اليت   هتتوووودي ّبوووودى اّلِل،فتسووووتقيم علووووى نر 
رسووووم .ضووووراء .ها موووون الا للنعموووو ،واغ ارها ابلسووووراء،وجزعتقلبها،وضووووعفها،ومراءها،وحبها للخْي،وجحلقهوووو

 ققي  عجيه ..
وإن مسووه .فهول ملوو  فيوه،مكرر لوه،يطله ااووْي لنفسوه و  ميوول نلبوه.هوذا ا نسوان   يسووأم مون قعوواء ااْي

فقد األمل والرجاء ولن أن   ررج له و  فرج،وتقطعحل بوه األسوباب وضوا  صودر  وكوث .جمرق مك.الشر
ذلك أن يقتووه بربووه قليل ،ورابنووه بووه ضووعي   وهووذا ا نسووان إذا .رمحوو  اّلِل وقوون  موون رعايتووه  ووه ويوو ك موون

أذاقوووووه اّلِل منوووووه رمحووووو  بعووووود ذلوووووك الضر،اسوووووتخفته النعمووووو  فنسوووووك الشوووووكر واسوووووتطار  الرخووووواء فغفووووول عووووون 
َوموووا أَلُووووُن »نلتوووه ابسوووتحقاقك وهووول قائوووم علوووك  ونسوووك اهلخووورة واسوووتبعد أن تكووولن .هذا  :وقال.مصووودر 

وانتف  يف عني نفسه فرا  يتأىل على اّلِل،وُيسه لنفسه مقاما عند  ليك لوه،وهل ينكور ..« السَّاَعَ  قائَِم   
 َولَوِ ْن ُرِجْعوحُل ِإىل َريبِِ ِإنَّ ِ  »ومع هذا يظون أنوه لول رجوع إليوه كانوحل لوه وجاهتوه عنود   .اهلخرة فيكفر ابّللِ 
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فَوَلنُونَوبِِووَ نَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا ِ ووا »:ء التهديوود يف ملضووعه هلووذا الغوورورعندئووذ اووك.وهوول غوورور .   «ِعْنووَدُ  لَْلُحْسوو  
 « ..َعِمُللا،َولَُنِذيَقنوَُّهْم ِمْن َعذاب  َغِليج  
فيتخووووواذل  سوووووه الشووووورمفأما إذا .وأعووووورم وأنى  انبوووووه.اسوووووتعظم ونغى:وهوووووذا ا نسوووووان إذا أنعوووووم اّلِل عليه

غْية صووأي تسوجيل للفهل ذو قعاء عوريخ  أيو  ققو ،.ع ويتهاوى،ويصغر ويتضاءل،ويتضرع و  ميل الضرا
ا تظووول يعر  أووووو .خالقه الوووذي يعووور  قروب نفسوووه.يف نفوووك ا نسوووان والكبوووْية  إنوووه خالقوووه الوووذي يصوووفه

 .فتستقيم ..تدور يف هذ  الدروب املنحني ،إ  أن هتتدي إىل الطري  املستقيم .
نعلن إن كووان إذن صووا فماذا أنووتم:ستار،يسووأهلم وأمووام هووذ  الوونفك العاريوو  موون كوول رقاء،املكشوولف  موون كوول

لتكوووذيه العاقبووو   هوووذا الوووذي تكوووذبلن بوووه،من عنووود اّلِل،وكوووان هوووذا اللعيووود حقوووا وكنوووتم تعرضووولن أنفسوووكم
 ..« ِعيد فبَ  ِ َّْن ُهَل يف ِكقا   َمْن َأَضلُ   بِِهفأَرَأَيْوُتْم ِإْن كاَن ِمْن ِعْنِد اّللَِّ مُثَّ َكَفْرمتُْ :ُقلْ »:والشقا 

 فماذا أخذوا ألنفسهم من وسائل ا حتياطف .إنه احتمال يستح  ا حتياط
وعذد بإ ذافة آيذات جديذد  فذي اآلفذاق وا ن ذس دالذة علذذ   54 - 53الذدرس السذابع:

 الحق ومهيلة للمرية والشك

ذوات  ويف -يوه فيكش  عن بعخ ما قودر .ويتجه إىل الكلن العريخ.ويدعهم بعدئذ يفكرون وُيسبلن 
َ هلَُ َحَّتَّ يوَ  َسُنرِيِهْم آايتِنا يف اهْلفاِ  َويف أَنْوُفِسِهمْ »:من مقاقير - أنفسهم َ ْ َيْكِ  ِبَربَِِك أَنَّوُه أَوَ .ْم أَنَُّه احلَْ ُ تَوَبنيَّ

ُْم يف ِمْريَ   ِمْن لِقاِء َرّبِِِ   .. «ُكلِِ َكْكء  حمُِي     ِإنَُّه بِ أَ .مْ َعلى ُكلِِ َكْكء  َكِهيد ف َأ  ِإوَّ
ن موولعهووم علووى كووكء أن يط - بووب ا نسووان -وإنووه  يقوواع كبووْي ..إنووه وعوود اّلِل لعبوواق  .إنووه ا يقوواع األخْي

نفسووهم،حَّت أفووا  ويف وعدهم أن يووريهم آايتووه يف اهل.خفووااي هووذا الكوولن،ومن خفووااي أنفسووهم علووى السوولاء
 وهذا الكتاب..هذا الدين.يتبني هلم أنه احل 

 ومن أصد  من اّلِل حديثاف.لذي يقلله هلموهذا القلل ا.وهذا املنهج
يت تلووحل هووذا   عشوور الووولقوود صوودقهم اّلِل وعوود  فكشوو  هلووم عوون آايتووه يف اهلفووا  يف خووالل القوورون األربعوو

 وما يزال يكش  هلم يف كل يلم عن جديد..اللعد وكش  هلم عن آايته يف أنفسهم
وتفتحووحل هلووم .اهلفا  فقود تفتحووحل هلوم.وينظور ا نسووان فوْيى البشوور قوود كشوفلا كثووْيا جودا منووذ ذلووك احلني

 مغالي  النفلس ابلقدر الذي كاء  اّلِل.
 .لل أقركلا كي  عرفلها وككروا لكان هلم فيها خْي كثْي.لقد عرفلا أكياء كثْية

إن هوووووك إ  ذرة صوووووغْية  بعووووو  .عرفووووولا منوووووذ ذلوووووك احلوووووني أن أرضوووووهم الووووويت كوووووانلا يظنلووووووا مركوووووز الكووووولن .
وعرفوووولا نبيعوووو  أرضووووهم ونبيعوووو  .رة صووووغْية منهووووا يف الكوووولن م ووووات املالينيللشوووومك.وعرفلا أن الشوووومك كوووو

إن .ور ا نبيع  كلوم،إن ص  ما عرفل   وعرفلا الكثْي عن مواقة هوذا الكولن الوذي يعيشولن فيوه -مشسهم 
وعرفلا .وعرفلا أن الوذرة تتحولل إىل إكوعاع.عرفلا أن أسواس بنواء هوذا الكولن هول الوذرة.ص  أن هنوا  مواقة

هك الووويت ععووول منوووه هوووذ  األكوووكال واألحجوووام  وعرفووولا :يف صووولر كوووَّت.الكووولن كلوووه مووون إكوووعاع .إذن أن 
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وعرفلا أنوووووه يووووودور حووووولل نفسوووووه وحووووولل .عرفلا أنوووووه كووووورة أو كوووووالكرة.الكثوووووْي عووووون كووووولكبهم األرضوووووك الصوووووغْي
 وعرفلا الكثووْي موون املخبوولء يف جوول .وكشووفلا عوون كووكء موون ابننووه.وعرفلا قاراتووه وحميطاتووه وأوار .الشوومك

واملنثووولر يف جووول  موون هوووذ  األقووولات أيضووا  وعرفووولا وحووودة النوولاميك الووويت تووورب   .ذا الكلكوووه موون األقلاتهوو
ومووونهم مووون اهتووودى فوووارتقى مووون معرفووو  النووولاميك إىل .كووولكبهم ابلكووولن الكبْي،وتصووور  هوووذا الكووولن الكبْي

د الضوووالل ولكن البشوووري  بعووو.ومنهم مووون احنوور  فلقووو  عووون لووواهر العلووم   يتعووودا .معرفوو  خوووال  النووولاميك
 والشروق من جراء العلم،قد أخذت عن نري  العلم تثلب،وتعر  أنه احل  عن هذا الطري .

؟سووم البشووري افوولا عوون فقوود عر .و  تكوون فتوول  العلووم واملعرفوو  يف أغوولار الوونفك  قوول منهووا يف جسووم الكلن
،وعرفلا ذائه واثيلوه،وغمراضوهعرفلا عن تكلينه وتركيبوه وولائفوه وأ.وتركيبه وخصائصه وأسرار  الشكء الكثْي

 عن أسرار عمله وحركته،ما يكش  عن خلار    يصنعها إ  اّلِل.
 تجهوو  بشوودة إىلكانووحل م  ألن العنايوو .إنووه   يبلوو  مووا عرفوول  عوون ا؟سووم.وعرفوولا عوون الوونفك البشووري  كووي ا .

تشوْي إىل  فوحلء قود عر ولكن أكويا.ماقة هذا ا نسان وآلي  جسمه أكثر  ا كانوحل متجهو  إىل عقلوه وروحوه
 فتل  ستجكء ..وما يزال ا نسان يف الطري  

َ هَلُْم أَنَُّه احلَْ َّتَّ يَوتَوبَ حَ ِسِهْم َسُنرِيِهْم آايتِنا يف اهْلفاِ  َويف أَنْوفُ »:ووعد اّلِل ما يزال قائما   « .. ُ نيَّ
ان يتجموع ه ا ميوفملكو.والشطر األخْي من اللعد قد ابنحل نالئعه منذ مطلوع هوذا القورن بشوكل ملحلا

ذلك .عيوودبتجمووع موون وعن نريوو  العلووم املوواقي وحوود  يفوود كثووْيون  وهنووا  أفوولاج وأفوولاج ت.موون فجوواج كووَّت
مللجو  تنحسور اكن هوذ  ول.على الرغم من ملج  ا حلاق الطاغي  اليت كاقت تغمر هذا الكلكه يف املاضك

 اهلن.
ي حنووون لعشووورين الوووذهوووذا القووورن اوقووود   يوووتم اوووام  -علوووى الووورغم مووون مجيوووع الظووولاهر املخالفووو   -تنحسووور 

ْكوِ  ِبَربِِوَك أََوَ ْ يَ »:أن يكولن وحوَّت ُيو  وعود اّلِل الوذي   بود.فيه،حَّت يوتم احنسوارها أو يكواق إن كواء اّللِ 
 ق...وهل الذي أعطى وعد  عن علم وعن كهل « أَنَُّه َعلى ُكلِِ َكْكء  َكِهيد ف

ُْم يف ِمْريَ   ِمْن لِقاِء َرّبِِِ » َأ  »وهل أكيود.. اللقواءه هذا الشوك يفمنهم،بسب ..ومن مث يقع ما يقع« مْ َأ  ِإوَّ
 ف..فأين يذهبلن عن لقائه وهل بكل ككء حمي « ِإنَُّه ِبُكلِِ َكْكء  حمُِي   

 شلرىانتهى ا؟زء الرابع والعشرون ويليه ا؟زء ااامك والعشرون مبدوءا بسلرة ال
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خرف والد خان وال اثية ونال هء الخامس والمشر  سور الشورى واله 

 مكي ة وآياأها ثالث وخمسون ( سور  الشورى42)

 أهم مو وعات السور 

الووولحك  لوووى حقيقووو عهوووذ  السووولرة تعوووا  قضوووي  العقيووودة كسوووائر السووولر املكيووو  ولكنهوووا تركوووز بصوووف  خاصووو  
لعات  سوائر امللضوهوا وشيتلرة كلإوا هك انلر الرئيسك الذي ترتب  بوه السو:والرسال ،حَّت ليص  أن يقال

 فيها تبعا لتلك احلقيق  الرئيسي  فيها.
أوووووا  عووودقة كمووواهوووذا موووع أن السووولرة تتلسووووع يف احلووودية عووون حقيقوووو  اللحداني ،وتعرضوووها مووون جلانووووه مت

وكووذلك .هاتعوودقة منمتتحوودّ عوون حقيقوو  القياموو  وا ميووان ّبووا وذيت ذكوور اهلخوورة ومشوواهدها يف ملاضووع 
ضوووه وصوووف  سوووطه وقبب:كموووا تلوووم بقضوووي  الرز .ت املووويمنني وأخالقهوووم الووويت ميتوووازون ّباتتنووواول عووورم صوووفا

 ا نسان يف السراء والضراء.
لسولرة،واليت اة يف حموي  هك احلقيقو  البوارز  -مع ذلك  -ولكن حقيق  اللحك والرسال ،وما يتصل ّبا،تظل 

 دها. وتلكيقيق  األوىلوكأن سائر امللضلعات األخرى مسلق  لتقلي  تلك احل.تطبعها وتظللها
 مزيوود توودعل إىل ويسوْي سوويا  السوولرة يف عوورم تلووك احلقيقوو ،وما يصوواحبها موون ملضوولعات أخوورى بطريقوو 

عون  ت تتحودّيف   بعضوها عون بعوخ ببضوع آاي.فهك تعرم من جلانه متعودقة.من التدبر واملالحظ 
يف املصووووْي  املتصوووور  وحدانيوووو أو .أو وحدانيوووو  املتصوووور  يف القلوووولب.أو وحدانيوووو  الووووراز .وحدانيوووو  ااووووال 

ووحوودة  -نه سووبحا -ك ذلووك بينمووا يتجووه احلوودية عوون حقيقوو  الوولحك والرسووال  إىل تقريوور وحدانيوو  املوولح..
 يدة.لل العق وأخْيا وحدة القياقة البشري  يف.ووحدة املنهج والطري .ووحدة العقيدة.اللحك

 ءاتووه،من وراءكووَّت إُيايووه وكووَّت لاللووه و وموون مث يرتسووم يف الوونفك خوو  اللحدانيوو  ابرزا واضحا،بشووَّت معان
 ل : التفصيونضرب بعخ األمثل  من السلرة إمجا ،قبل أن أنخذ يف.ملضلعات السلرة مجيعا .

ِمووْن قَوْبلِووَك   الَّووِذينَ َك َوِإىَل َكووذِلَك يُوولِحك إِلَْيوو»:يليهووا..« قا .سووني.عني.ميم.حا»:تبوودأ ابألحوور  املقطعوو 
ُ اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ   ..« الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلكَ  ْيَك َوِإىَل إِلَ »:رينمقررا وحدة مصدر اللحك يف األولني واهلخ.. «اّللَّ

 «َل اْلَعلِووُك اْلَعِظوويمُ أْلَْرِم َوُهوومووا يف الَووُه مووا يف السَّووماواِت وَ »:مث يسووتطرق السوويا  يف صووف  اّلِل العزيووز احلكوويم
  نفراق.ااستعالء  وعظمته على وجه ..مقررا وحداني  املالك ملا يف السماوات واألرم و 

لشوور  الووذي اد،وعا  مث يسووتطرق اسووتطراقا آخوور يف وصوو  حووال الكوولن عووا  قضووي  ا ميووان ابملالووك اللاحوو
 َيْسووتَوْغِفُرونَ ُحلَن ِ َْمووِد َرّبِِِْم،وَ َكووُ  ُيَسووبِِ ْلَمالئِ َتكوواُق السَّووماواُت يَوتَوَفطَّووْرَن ِمووْن فَوْلِقِهنَّ،َوا»:يشووذ بووه بعووخ النوواس

َ ُهووَل اْلَغُفوولُر الرَِّحيُم،َوالَّوو َووُذوا ِموواِذيَن ِلَمووْن يف اأْلَْرِم،َأ  ِإنَّ اّللَّ  َحِفوويج  َعَلْيِهْم،َومووا أَنْووحَل ْن ُقونِووِه أَْولِيوواَء،اّللَُّ ختَّ
رن موون ت ليكوودن يتفطون السوماوافووإذا الكولن كلوه مشووغلل بقضوي  ا ميوان والشوور  حوَّت إ..« َعلَوْيِهْم ِبلَِكيول  

ء نعاء الويت جوافعلو  الشوذ بعخ أهل األرم،بينما املالئك  يستغفرون ملن يف األرم مجيعا من هوذ  الكذو 
 ّبا بعخ املنحرفني 
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ْلُقورى َوَموْن بِي وا لِتُوْنوِذَر أُمَّ اقُوْرآان  َعرَ لَْيوَك،وََكوذِلَك أَْوَحْينوا إِ »:وبعد هذ  ا؟لل  يعلق السيا  إىل احلقيقو  األوىل 
 « ..لسَِّعْيِ رِي   يف اِ  َوفَ َر يَوْلَم اْ؟َْمِع   َرْيَه ِفيِه،َفرِي   يف اْ؟َنَّ َحْلهَلا،َوتُوْنذِ 

ولكن مشوي ته .مو  واحودةأّلِل ؟علهم ان لل كاء فيقرر أ..« َفرِي   يف اْ؟َنَِّ  َوَفرِي   يف السَِّعْيِ »مث يستطرق مع 
«   َنِصوْي  وَ ْن َوِ ِ  ِموموا هَلُوْم  َوالظَّاِلُملنَ »ته أن يدخل من يشاء يف رمح - ا له من علم وحكم   -اقتضحل 

 « ..َقِدير    َكْكء  َوُهَل ُُيِْك اْلَمْلتى َوُهَل َعلى ُكلِِ »..ويقرر أن اّلِل وحد  هل الل  
كء كويوه البشور مون حتلو  ف ومن مث يعولق إىل احلقيقو  األوىل،حقيقو  الولحك والرسوال ،فيقرر أن احلكوم فيموا

َكوْكء  َفُحْكُموُه ِإىَل   ِفيوِه ِمونْ َلْفوُتمْ َوَموا اْختوَ »:لذي أنزل هذا القرآن لْيجع إليه الناس يف كل اختال هل اّلِل ا
ُ َريبِِ َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل،َوإِلَْيِه أُنِيهُ .اّللَِّ   .. «ذِلُكُم اّللَّ

م،ويف سوماوات واألر ر القواقيووحداني  املتصر  يف م.ويستطرق مع الربلبي  إىل وحداني  ااال ،وتفرق ذاته
ُكْم أَْزواجوا ،َوِمَن ْن أَنْوُفِسوِموَلُكوْم  فاِنُر السَّماواِت َواأْلَْرِم،َجَعلَ »:ويف علمه بكل ككء.بس  الرز  وقبضه

َواأْلَْرِم،يَوْبُسووُ  ِت َلُه َمقالِيووُد السَّووماوا.ُع اْلَبِصووْيُ لسَّووِميَوُهَل ا،اأْلَْنعوواِم أَْزواجا ،يَووْذَر ُُكْم ِفيووِه،لَْيَك َكِمْثلِووِه َكووكء
 « ..الِرِْزَ  ِلَمْن َيشاُء َويَوْقِدُر،ِإنَُّه ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  

ْينا بِووِه َحْينووا إِلَْيَك،َومووا َوصَّووالَّووِذي أَوْ لحا ،وَ نُ َكوورََع َلُكووْم ِمووَن الوودِِيِن مووا َوصَّووى بِووِه »:مث يعوولق إىل احلقيقوو  األوىل
ُ َاْتَوِل إِلَْيوِه . إِلَْيوهِ ُمْشرِِكنَي ما َتْدُعلُهمْ  َعَلى الْ َكثَُ .يهِ فِ يُملا الدِِيَن َو  تَوتَوَفرَُّقلا أَْن أَقِ :ِإْبراِهيَم َوُملسى َوِعيسى اّللَّ

نَوهُ  مووا جوواَءُهمُ   بَوْعوودِ َومووا تَوَفرَّقُولا ِإ َّ ِموونْ .َموْن َيشوواُء،َويَوْهِدي إِلَْيووِه َمووْن يُِنيهُ   َسووبَوَقحْل ْم،َولَووْل  َكِلَموو   اْلِعْلوُم بَوْغيووا  بَويوْ
ووووونَوُهْم،َوِإنَّ الَّوووووِذينَ   ِمْنوووووُه ِموووووْن بَوْعوووووِدِهْم َلِفوووووك َكوووووكِ   لا اْلِكتوووووابَ أُورِيُووووو ِموووووْن َربِِوووووَك ِإىل َأَجووووول  ُمَسوووووم ى َلُقِضوووووَك بَويوْ

ُ آَمنْ :َوُقلْ  لاَءُهمْ فَِلذِلَك فَاقُْع َواْسَتِقْم َكما أُِمْرَت،َو  تَوتَِّبْع أَهْ .ُمرِيه    « ..إخل.ْن ِكتاب  ..مِ حُل ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ
تطراقات هووذ  ا سوووعلووى مثوول هووذا النسوو  اضووك السوولرة يف عوورم هووذ  احلقيقوو  حملنوو   ثوول هووذا ا؟ل،و 

لسووولرة أووووا ملضووولع ا تبووودو كاملتعلقووو  بقضوووااي العقيووودة األخرى،املثبتووو  يف اللقوووحل ذاتوووه للحقيقووو  األوىل الووويت
عود كول بضوع بيلتقوك  فالقارئ.ألول مون السولرةالرئيسك.وهذا النس  واض  وضلحا كامال يف هذا الدرس ا

 آايت  قيق  اللحك والرسال  يف جانه من جلانبها.
 رز  وقبضووه ويف بسوو  الووبعووخ آايت اّلِل يف فأمنينيا النينيدرس الثنينياين ويؤلنينيف بقينينية السنينيورة،فيبدأ ابالنينيتكراض

ي يف البحوور  ر لووك ا؟وولاتنزيوول الغيووة برمحتووه ويف خلوو  السووماوات واألرم ومووا بووة فيهمووا موون قابوو  ويف الف
 كاألعالم.

 شوواهد القياموو هد موون مفووإىل مشوو.ويسووتطرق موون هووذ  اهلايت إىل صووف  املوويمنني الوويت تفوورقهم وايووز مجاعتهم
،وَ يَوُقلُللَن َهْل ِإىل َمَرقِ  ِمْن سَ »:يعرم صلرة الظاملني ملا رأوا العذاب  ِموَن ْعَرُضولَن َعَلْيهوا خاِكوِعنيَ َتراُهْم يوُ ِبيل 

َوقوواَل »:الظوواملني املقوورر حلووال لفهم ملقوو واسووتعالء املوويمنني يلم ووذ ووقوو..« َن ِمووْن نَووْر   َخِفووكِ  الووُذلِِ يَوْنظُووُرو 
 « ..اِلِمنَي يف َعذاب  ُمِقيم  َأ  ِإنَّ الظَّ .ْلِقياَم ِ ْم يَوْلَم اأَْهِليهِ ِإنَّ اْااِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفَسُهْم وَ :الَِّذيَن آَمُنلا
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ا اْسووَتِجيُبل »:ت األوانشووهد يوودعل النوواس إىل إنقوواذ أنفسووهم موون مثوول هووذا امللقوو  قبوول فوولاويف لوول هووذا امل
 « ..ْم ِمْن َنِكْي  ْلَجإ  يَوْلَمِ ذ ،َوما َلكُ ُكْم ِمْن مَ ،ما لَ ِلَربُِِكْم ِمْن قَوْبِل أَْن َذْيتَ يَوْلم    َمَرقَّ َلُه ِمَن اّللَِّ 

َرُضوولا فَووِإْن أَعْ »:اجلانبهوو يف جانووه موون.حقيق  الوولحك والرسووال .رةوموون مث يعوولق إىل احلقيقوو  األوىل يف السوول 
 .«.َفما أَْرَسْلناَ  َعَلْيِهْم َحِفيظا  ِإْن َعَلْيَك ِإ َّ اْلَبالُغ ..

   سوتطراق بونيع نوابع اوميضك سيا  السلرة حوَّت ختامهوا يودور حولل هوذا انولر مباكورة أو غوْي مباكورة،م
َومووا  »:رسووال لوولحك والاقيقوو ،حَّت يكوولن ختووام السوولرة هووذا البيووان يف كووأن كوول إكووارة وإكووارة إىل تلووك احل

ُ ِإ َّ َوْحيووا  أَْو ِمووْن َوراِء  ،أَ حِ كوواَن لَِبَشوور  أَْن يَُكلَِِمووُه اّللَّ ِه مووا َيشوواُء،ِإنَُّه َعلِووك  ُسوول   فَويُوولِحَك إبِِْذنِوورَ ْو يُوْرِسووَل جوواب 
مياُن َولِكْن جَ وَ ا اْلِكتاُب ْدرِي مَ  ِمْن أَْمران،ما ُكْنحَل تَ وََكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيَك ُروحا  .َحِكيم   َعْلناُ  نُولرا  َوْوِدي َ  اْ ِ

واِت َومووا يف لَّووِذي لَووُه مووا يف السَّووماِط اّللَِّ اِصوورا.يم  بِووِه َمووْن َنشوواُء ِمووْن ِعباِقان،َوِإنَّووَك لَتَوْهووِدي ِإىل ِصووراط  ُمْسَتقِ 
 « .. َتِصُْي اأْلُُملرُ اأْلَْرِم َأ  ِإىَل اّللَِّ 

عرضوها علوى د  خواص لهووبعد فمن وراء ال كيز على حقيق  اللحك والرسوال  يف سويا  السولرة كلوه يوثز 
 هذا النحل ويف هذا التتابع.

الويت تتبوع  ألم  املسولم سولهلا،واهذا اهلد  هل تعيني القياقة ا؟ديدة للمبشورين  ثلو  يف الرسوال  األخْية،ور 
 الثابحل القلمي. وجه ا هلك

 لتقورر.. « اْلَعزِيوُز احلَِْكويمُ ْبلِوَك اّللَُّ َن ِموْن قوَ َكذِلَك يُلِحك إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذي»وتبدأ أول إكارة مع مطلع السلرة 
ن موور مقوورر مطوورق تووداق ألمووأن اّلِل هوول املوولحك  ميووع الرسووا ت ؟ميووع الرسوول،وأن الرسووال  األخووْية هووك ام

« َحْلهَلوووا ِذَر أُمَّ اْلُقووورى َوَمووونْ بِي وووا لِتُوْنوووآان  َعرَ وََكوووذِلَك أَْوَحْينوووا إِلَْيوووَك قُوووورْ »:الثانيووو  بعووود قليووولقووودمي.وشيت ا كوووارة 
 لتقرر مركز القياقة ا؟ديدة اليت س ق ا كارة إليها فيما بعد...

ُكووْم ِمووَن لَ َع َكوورَ »:صوودرحوودة املو  ويف اع نينيارة الثالثنينية يقنينيرر وحنينيدة الرالنينيالة بكنينيد منينيا قنينيرر يف اع نينيارة اةود
يُموولا الوودِِيَن َو   َوُملسووى َوِعيسووى أَْن أَقِ  ِإبْووراِهيمَ ْينا بِووهِ الوودِِيِن مووا َوصَّووى بِووِه نُلحووا  َوالَّووِذي أَْوَحْينووا إِلَْيووَك َومووا َوصَّوو

هول  يقوع عون ج  التلصوي ،و الفوا هلوذ..وتستطرق هذ  ا كوارة إىل تقريور أن التفور  قود وقع،ر« تَوتَوَفرَُّقلا ِفيهِ 
ْعوِد موا جواَءُهُم  َّ ِموْن بوَ إِ ُقلا َوما تَوَفرَّ »:وقع بغيا وللما وحسدا.من أتباع أول ك الرسل الكرام ولكن عن علم

وونَوُهمْ  َوِإنَّ »:ختلفوولاول ووك الووذين اموون بعوود أ ..مث تسووتطرق كووذلك إىل بيووان حووال الووذين جوواءوا« اْلِعْلووُم بَوْغيووا  بَويوْ
 « ..بَوْعِدِهْم َلِفك َككِ  ِمْنُه ُمرِيه  الَِّذيَن أُورِيُلا اْلِكتاَب ِمْن 

قوولم علووى وووج تة راكوودة وعنوود هووذا احلوود يتبووني أن البشووري  قوود آلووحل إىل فلضووى وارتيوواب،و  تعوود هلووا قيوواق
عودهم ن جواءوا مون بوالوذي.هافرسال  السماء اليت تقلق البشري  قد آلحل إىل اختال  بني أتباع.تبحل قلمي .

 ستقيم معهما قياقة راكدة.تلقلها يف ريب  ويف كك   ت
فَلِوذِلَك فَواقُْع َواْسوَتِقْم َكموا أُِموْرَت َو  »:هلوذ  القيواقة - -ومن مث يعلون انتوداب الرسوال  األخوْية وحاملهوا 

ووَنُكمُ :َوُقلْ .تَوتَّبِووْع أَْهلاَءُهمْ  ،َوأُِمْرُت أِلَْعووِدَل بَويوْ ُ ِمووْن ِكتوواب  ُ َربُنووا.آَمْنووحُل ِ ووا أَنْوووَزَل اّللَّ وموون مث ..« َوَرُبُكووْم ..إخل اّللَّ
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بلصوفها ا؟ماعو   -يف الدرس الثواين  -عكء صف  ا؟ماع  امليمن  املميزة هلا نبيعي  يف سيا  هذ  السلرة 
اليت ستقلم على قياقة هذ  البشري  على ذلك النهج الثابحل القلمي.وعلى ضولء هوذ  احلقيقو  يصوب  سويا  

وتتبع هذا السيا  ابلتفصويل .خرى فيه واضح  القصد وا عا السلرة وملضلعها الرئيسك وامللضلعات األ
 يزيد هذا األمر وضلحا ..

 [24إل   1اآليات :(42]سور  الشورى ):الوحد  ا ول  

 حقيقة الاوحيد وبمي ص ات الخالق

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ بِ 
ُ الْ ِمووووْن قَوْبلِووووكَ  ( َكووووذِلَك يُوووولِحك إِلَْيووووَك َوِإىَل الَّووووِذينَ 2( عسوووو  )1حووووم )}  ( لَووووُه مووووا يف 3ِكوووويُم )َعزِيووووُز احلَْ  اّللَّ

ووووماواِت َومووووا يف اأْلَْرِم َوُهووووَل اْلَعلِووووُك اْلَعِظوووويُم ) ووووماواُت يَوتَوَفطَّووووْرَن ِمووووْن فَوووووْلِقِهنَّ َواَتكوووواُق ا (4السَّ ْلَمالِئَكووووُ  لسَّ
َ هُ   ِإنَّ ْرِم أَ ُيَسبُِِحلَن ِ َْمِد َرّبِِِْم َوَيْستَوْغِفُروَن ِلَمْن يف اأْلَ  َوُذوا ِموْن ُقونِوِه 5)َل اْلَغُفلُر الرَِّحيُم  اّللَّ ( َوالَّوِذيَن اختَّ

ُ َحِفيج  َعَلْيِهْم َوما أَْنحَل َعَلْيِهْم ِبلَِكيل    اْلُقورى َوَموْن ِلَك أَْوَحْينوا إِلَْيوَك قُووْرآان  َعَربِي وا لِتُوْنوِذَر أُمَّ ( وََكذ6)أَْولِياَء اّللَّ
ُ َ؟ََعَلُهوْم أُمَّو   واِحوَدة  ا( َولَوْل كواَء 7لسَّوِعِْي )رِيو   يف اِ  َوفَ ا َوتُوْنِذَر يَوْلَم اْ؟َْمِع   َريْوَه ِفيوِه َفرِيو   يف اْ؟َنَّوَحْلهلَ  ّللَّ

َو8ْي  ) َو  َنِصوْن َوِ ِ  َولِكْن يُوْدِخُل َموْن َيشواُء يف َرمْحَتِوِه َوالظَّواِلُملَن موا هَلُوْم ِمو ُ ُذوا ِمو( أَِم اختَّ ْن ُقونِوِه أَْولِيواَء فَواّللَّ
 َمووا اْختَوَلْفووُتْم ِفيووِه ِمووْن َكووْكء  َفُحْكُمووُه ِإىَل اّللَِّ وَ  (9 )ُهووَل الْووَلِ ُ َوُهووَل ُُيْووِك اْلَمووْلتى َوُهووَل َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  

ْلووحُل َوإِلَْيووِه أُنِيووُه ) ُ َريبِِ َعَلْيووِه تَولَكَّ واجووا  ُفِسووُكْم أَزْ السَّووماواِت َواأْلَْرِم َجَعووَل َلُكووْم ِمووْن أَنوْ  رُ ( فووانِ 10ذِلُكووُم اّللَّ
وووِميُع   َوُهووولَ َوِموووَن اأْلَْنعووواِم أَْزواجوووا  يَوووْذَر ُُكْم ِفيوووِه لَوووْيَك َكِمْثلِوووِه َكوووْكء   وووماواِت ( لَوووُه َمقالِ 11ْلَبِصوووُْي )االسَّ يوووُد السَّ

رََع َلُكووْم ِمووَن الوودِِيِن مووا َوصَّووى بِووِه َكوو( 12لِوويم  )عَ َكووْكء   ِإنَّووُه ِبُكوولِِ  َواأْلَْرِم يَوْبُسووُ  الووِرِْزَ  ِلَمووْن َيشوواُء َويَوْقووِدرُ 
َفرَّقُولا ِفيوِه َكوُثَ َعلَوى ِقيُمولا الودِِيَن َو  تَوتوَ ِعيسوى أَْن أَ ُملسوى وَ نُلحا  َوالَِّذي أَْوَحْينا إِلَْيَك َوما َوصَّْينا بِوِه ِإبْوراِهيَم وَ 

ُ َاَْتِل إِلَْيِه َمْن  اْلُمْشرِِكنَي ما َتْدُعلُهمْ  ا تَوَفرَّقُولا ِإ َّ ِموْن بَوْعوِد موا ( َومو13ْيِه َمْن يُِنيُه )يَوْهِدي إِلَ شاُء وَ يَ إِلَْيِه اّللَّ
وونَوُهْم َولَووْل  َكِلَموو   َسووبَوَقحْل ِمووْن رَ  وونَوُهمْ ىل َأَجوول  مُ بِِووَك إِ جوواَءُهُم اْلِعْلووُم بَوْغيووا  بَويوْ ِذيَن أُورِيُوولا  َوِإنَّ الَّووَسووم ى َلُقِضووَك بَويوْ

 (14اْلِكتاَب ِمْن بَوْعِدِهْم َلِفك َككِ  ِمْنُه ُمرِيه  )
ُ ِمْن ِكتاب  أَ َمْنحُل ِ ا آَوُقْل  فَِلذِلَك فَاقُْع َواْسَتِقْم َكما أُِمْرَت َو  تَوتَِّبْع أَْهلاَءُهمْ  وَنُكُم نْوَزَل اّللَّ  َوأُِمْرُت أِلَْعوِدَل بَويوْ

ُ َربُنوووا َوَرُبُكوووْم  وووَ  بَويوْ لَنوووا أَْعمالُنوووا َوَلُكوووْم أَْعمووواُلُكْم   حُ اّللَّ وووجَّ ُ َاَْموووُع بوَ َننوووا َوبَويوْ َننوووا َوإِلَْيوووِه اْلَمِصوووُْي )َنُكُم اّللَّ ( 15يوْ
وو ِووْم َوَعلَووْيِهْم اِحَضوو   ِعْنووقتُوُهْم َوالَّووِذيَن ُُيَوواُجلَن يف اّللَِّ ِمووْن بَوْعووِد مووا اْسووُتِجيَه لَووُه ُحجَّ  َعووذاب  َضووه  َوهَلُوومْ غَ َد َرّبِِ

ُ الَِّذي أَنْووَزَل اْلِكتواَب اِبحْلَو ِِ َواْلِميوزانَ 16َكِديد  ) تَوْعِجُل ِّبَوا ( َيْسو17لسَّواَعَ  َقرِيوه  )يَك َلَعولَّ اَوموا يُوْدرِ  ( اّللَّ
َووايَوْعَلُمووالَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن ِّبووا َوالَّووِذيَن آَمنُوولا ُمْشووِفُقلَن ِمْنهووا وَ  يَن مُيوواُروَن يف السَّوواَعِ  َلِفووك  الَّووذِ احْلَووُ  َأ  ِإنَّ  لَن َأوَّ

ُ َلِطي   بِِعباِقِ  يَوْرُزُ  َمْن َيشاُء َوهُ 18َضالل  بَِعيد  )  (19ْلَعزِيُز )َل اْلَقِلُي ا( اّللَّ
َّ الووُدنْيا نُوْيتِووِه ِمنْ  َّ اهْلِخوورَِة نَووزِْق لَووُه يف َحْريِووِه َوَمووْن كوواَن يُرِيووُد َحووْر هووا َومووا لَووُه يف اهْلِخوورَِة ِمووْن َمووْن كوواَن يُرِيووُد َحووْر

ونوَ 20َنِصيه  ) ُ َولَوْل  َكِلَموُ  اْلَفْصوِل َلُقِضوَك بَويوْ ُهْم َوِإنَّ ( أَْم هَلُْم ُكرَكاُء َكَرُعلا هَلُوْم ِموَن الودِِيِن موا َ ْ َذَْذْن بِوِه اّللَّ
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ِ َّووا َكَسووُبلا َوُهووَل واقِووع  ِّبِووْم َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا  ( تَوووَرى الظَّوواِلِمنَي ُمْشووِفِقنيَ 21الظَّوواِلِمنَي هَلُووْم َعووذاب  أَلِوويم  )
ِوْم ذلِوَك ُهوَل اْلَفْضوُل اْلَكبِوُْي ) وُر 22الصَّاحِلاِت يف َرْوضاِت اْ؟َنَّاِت هَلُْم ما َيشاُ َن ِعْنوَد َرّبِِ ( ذلِوَك الَّوِذي يُوَبشِِ

ُ ِعبووواَقُ  الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّوووا حِلاِت قُوووْل   َأْسووو َوُلُكْم َعَلْيوووِه َأْجووورا  ِإ َّ اْلَموووَلقََّة يف اْلُقوووْرىب َوَموووْن يَوْقوووَ ِْ  اّللَّ
َ َغُفوولر  َكووُكلر  ) ُ َحْووِتْم 23َحَسووَن   نَووزِْق لَووُه ِفيهووا ُحْسوونا  ِإنَّ اّللَّ ( أَْم يَوُقللُوولَن افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ َكووِذاب  فَووِإْن َيَشووِإ اّللَّ

ُ اْلباِنَل َوُيُُِ  احلَْ َّ ِبَكِلماتِِه ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الُصُدوِر )َعلى قَوْلِبكَ   {  (24 َومَيُْ  اّللَّ
 إنهال القرآن واساغ ار المالئكة للمؤمنين 6 - 1الدرس ا ول:

َوموووا يف  لَوووُه موووا يف السَّوووماواتِ .مُ يوووُز احلَِْكي اْلَعزِ َكذِلَك يُووولِحك إِلَْيوووَك َوِإىَل الَّوووِذيَن ِموووْن قَوْبلِوووَك اّللَُّ .عسووو .حم »
وووووووووماواُت يَوتَوَفطَّوووووووووْرنَ .اأْلَْرِم،َوُهوووووووووَل اْلَعلِوووووووووُك اْلَعِظيمُ  ِ َْموووووووووِد  اْلَمالِئَكوووووووووُ  ُيَسوووووووووبُِِحلنَ ْلِقِهنَّ،وَ ِموووووووووْن فوَ  َتكووووووووواُق السَّ

َ ُهوولَ .َرّبِِِْم،َوَيْسووتَوْغِفُروَن ِلَمووْن يف اأْلَْرمِ  َووُذواوَ .يمُ لُر الرَّحِ  اْلَغُفووَأ  ِإنَّ اّللَّ ُ َحِفوويج   الَّووِذيَن اختَّ ِمووْن ُقونِووِه أَْولِيوواَء اّللَّ
 « ..َعَلْيِهْم،َوما أَْنحَل َعَلْيِهْم ِبلَِكيل  

يها ع السولرة،ويليف مطلو وهك توذكر هنوا.سب  احلدية عن األحر  املقطع  يف أوائل السلر  ا فيه الكفاي 
 « ..ِكيمُ َعزِيُز احلَْ  الْ َن ِمْن قَوْبِلَك اّللَُّ َكذِلَك يُلِحك إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذي»:قلله تعاىل

لموووات كفهل  .بلوووكأي مثوول ذلوووك،وعلى هوووذا النسووو ،وّبذ  الطريقوو  يكووولن الووولحك إليوووك وإىل الووذين مووون ق
 هم   ميلكوولنيهووا ولكوونوألفوواا وعبووارات مصوولغ  موون األحوور  الوويت يعرفهووا النوواس ويفهملوووا ويوودركلن معان

 هم من أحر  يعرفلوا.أن يصلغلا مثلها  ا بني أيدي
م هوملولحى إلويهم وا.حلكيماوحودة مصودر  فوامللحك هول اّلِل العزيوز .ومن الناحي  األخرى تتقورر وحودة اللحك

 ْيوووَك َوِإىَل إِلَ »:موووانواللحك واحووود يف جووولهر  علوووى اخوووتال  الرسووول واخوووتال  الز .الرسووول علوووى مووودار الزموووان
 « ..الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلكَ 

 ومنهج تبووحل.اتك  احللقوووسلسوول  كثووْية احللقات،متشوواب.اي ،ضووارب  يف أنوولاء الزمانإوووا قصوو  بعيوودة البد
تشووعرهم  ر املوويمننيحووني تسووتقر يف ضوومائ -علووى هووذا النحوول  -األصوولل علووى تعوودق الفروع.وهووذ  احلقيقوو  

ُ ا»:وتشوودهم إىل مصوودر هووذا الوولحك. صووال  مووا هووم عليووه ويباته،ووحوودة مصوودر  ونريقه « ِكوويمُ ْلَعزِيووُز احلَْ اّللَّ
رب يف ضوووتفهووذ  أسوورهتم كمووا تشووعرهم ابلقرابوو  بيوونهم وبووني املوويمنني أتبووواع الوولحك يف كوول زمووان ومكان،..

وهل .ه مجيعوووووالتقلن فيوووووبطووووولن التاري ،واتووووود جوووووذورها يف كوووووعاب الوووووزمن وتتصووووول كلهوووووا ابّلِل يف النهايووووو ،في
ن عووفأىن يصورفلن .كمو  وتودبْيء وفو  حالووذي يولحك ملون يشواء  وا يشووا« احلَِْكويمُ »القولي القواقر « اْلَعزِيوزُ »

،و  تسوتقيم عر  هلوا مصودر و  يهذا املنهج ا هلك اللاحد الثابحل إىل السبل املتفرق  اليت   تيقي إىل اّللِ 
 على اعا  قاصد قلميف

ومووا  يف السوماوات لحيود ملواويسوتطرق يف صوف  اّلِل الوذي يولحك وحود  إىل الرسول مجيعوا فيقورر أنوه املالوك ال
 « .. اْلَعِظيمُ َل اْلَعِلكُ ْرِم،َوهُ َلُه ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَ »:األرم،وأنه وحد  العلك العظيميف 
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فعولن تمسوخرة هلم،ينأيديهم، وكثْيا ما حدع البشر فيحسوبلن أووم ميلكولن كوي ا،جملرق أووم اودون أكوياء يف
ذي يلجووووود ّلِل الووووو إ وووووا امللوووووك احلقيقوووووك.ولكن هوووووذا لووووويك ملكوووووا حقيقيا.ّبا،ويسوووووتخدملوا فيموووووا يشووووواءون

ديهم مووون ا يف أيووو وووويعووودم،وُييك ومييوووحل وميلوووك أن يعطوووك البشووور موووا يشووواء،وُيرمهم موووا يشووواء وأن يوووذهه 
  ء،ويصورفها وفوع األكياامللوك احلقيقوك ّلِل الوذي ُيكوم نبوائ.وأن يضع يف أيديهم بود   وا أذهوه .،ككء

رم مووون موووا يف األوكووول موووا يف السوووماوات و .ك الناملسالنووواملس املختوووار،فتلل وتطيوووع وتتصووور  وفووو  ذلووو
مللوووك افلووويك هووول ..«  اْلَعِظووويمُ َوُهوووَل اْلَعلِوووكُ »..ّبوووذا ا عتبوووار الوووذي   يشووواركه فيوووه أحووود سووولا  « هلل»كوووكء 

سووفلل  يوواس إليووهالعلل الووذي كوول كووكء ابلق.فحسووه،ولكنه ملووك العلوول والعظموو  علووى وجووه التفوورق كووذلك
 يفا صوووووواققا اس إليهووووووا ضووووووآل   ومووووووَّت اسووووووتقرت هووووووذ  احلقيقوووووو  اسووووووتقرار والعظموووووو  الوووووويت كوووووول كووووووكء ابلقيوووووو

موا يف  فكل.كسوه  الضمائر،عر  الناس إىل أين يتجهلن فيما يطلبولن ألنفسوهم مون خوْي ومون رز  ومون
ي   يصووغر الووذ« َعِظوويمُ لِووُك الْ اْلعَ »مث إنووه هوول .واملالووك هوول الووذي بيوود  العطوواء.السووماوات ومووا يف األرم ّللِ 

 اء.و  عظم ميد يد  إليه ابلسيال كما لل مدها للمخالي ،وهم ليسلا  علياء و  يسفل من
ماوات تكووواق ركووو  السووويتمثل يف ح.مث يعووورم مظهووورا الووولص امللكيووو  ّلِل يف الكلن،وللعلووول والعظمووو  كوووذلك

يف حركوو   ا يتمثوولكموو.تتفطوور موون روعوو  العظموو  الوويت تستشووعرها لرّبووا،ومن زيوو  بعووخ موون يف األرم عنها
َفطَّووْرَن ماواُت يَوتوَ اُق السَّووَتكو»:كو  يسووبحلن  مود رّبم،ويسووتغفرون ألهوول األرم مون احنوورافهم وتطوواوهلماملالئ

 « .. ُهَل اْلَغُفلُر الرَِّحيمُ َأ  ِإنَّ اّللََّ . اأْلَْرمِ وَن ِلَمْن يف تَوْغِفرُ ِمْن فَوْلِقِهنَّ،َواْلَمالِئَكُ  ُيَسبُِِحلَن ِ َْمِد َرّبِِِْم،َوَيسْ 
   األرم،والويت لهور هوذ  وات هك هذ  ااالئ  الضخم  اهلائل  اليت نراها تعلولان حيثموا كنوا علوىوالسما

 ت حنول مون م و السوماوا وقد عرفنوا حوَّت اليولم أن بعوخ موا يف.نعلم إ  أكياء قليل  عن جانوه منهوا صوغْي
مبلووو   اليتيف كووول منهوووا حنووول م ووو  ألووو  مليووولن مشوووك كشمسووونا هوووذ ،.ألووو  مليووولن جمملعووو  مووون الشوووملس

لنوا  لويت أمكوناحجمها أكثر من مليلن ضع  من حجوم أرضونا الصوغْية  وهوذ  اجململعوات مون الشوملس 
كاسوووع   توبينهوووا مسوووافاأن نرصووودها  راصووودان الصوووغْية،متنايرة يف فضوواء السوووماء مبعثرة، -حنوون البشووور  -

 168000 تبلوو  اليتأي انسوولب  بسوورع  الضوولء،.موون السوونلات الضوولئي  هسووه   ووات األلوول  واملاليووني
رن موون فوولقهن كوودن يتفطوويميوول يف الثانيوو   هووذ  السووماوات الوويت عرفنووا منهووا هووذا ا؟انووه الصووغْي انوودوق 

ا م  الويت ُيسوهذ  العظمن خشي  اّلِل وعظمته وعلل ،وإكفاقا من احنرا  بعخ أهل األرم ونسياوم هل..
 ضمْي الكلن،فْيتعا،وينتفخ،ويكاق ينش  من أعلى مكان فيه  

ِووْم َوَيْسووتَوْغِفُروَن ِلَمووْن يف اأْلَْرمِ وَ » ..واملالئكوو  أهوول ناعوو  مطلق ،فقوود كووانلا « اْلَمالِئَكووُ  ُيَسووبُِِحلَن ِ َْمووِد َرّبِِ
ولكنهم قائبوووولن يف تسووووبي  رّبم،ملووووا ُيسوووولن موووون علوووول  وعظمتووووه،وملا حشوووولن موووون .أوىل االوووو  ابلطمأنينوووو 

املقصورون الضوعا  ينكورون وينحرفولن فيشوف  املالئكو  ذلك بينموا أهول األرم .التقصْي يف محود  وناعتوه
والز أن يكولن .من غضه اّلِل ويروحلن يسوتغفرون ألهول األرم  وا يقوع يف األرم مون معصوي  وتقصوْي

الَّوِذيَن َُيِْملُولَن اْلَعوْرَش َوَموْن َحْللَوُه »:املقصلق هل استغفار املالئك  للوذين آمنلا،كالوذي جواء يف سولرة غوافر
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كم يشوف  املالئكو  مون :ويف هذ  احلالو  يبودو..« لَن ِ َْمِد َرّبِِِْم،َويُوْيِمُنلَن بِِه،َوَيْستَوْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنلاُيَسبِِحُ 
أيوو  معصووي  تقووع يف األرم،حووَّت موون الووذين آمنوولا،وكم ير عوولن هلا،فيسووتغفرون رّبووم وهووم يسووبحلن  موود  

َأ  »:قوع يف ملكوه واسوتدرارا ملغفرتوه ورمحتوه ونمعوا فيهموااستشعارا لعلول  وعظمتوه واسوتهلا  أليو  معصوي  ت
َ ُهَل اْلَغُفلُر الرَِّحيمُ   « ..ِإنَّ اّللَّ

 َّت صفاته.رّبم بش ويعر  العباق.فيجمع إىل العزة واحلكم ،العلل والعظم ،مث املغفرة والرمح  .
ن قون اّلِل يتخووذون موو لووذينيعوورم ل -بعوود تقريوور تلووك الصووفات وأيرهووا يف الكوولن كلووه  -ويف وايوو  الفقوورة 

م،فمووووا هوووول علوووويهم موووون أمره - -ليعفووووى رسوووولل اّلِل .أولياء.وقوووود بوووودا أن لوووويك يف الكوووولن غووووْي  موووون و 
َوُذوا ِموْن »:بلكيل،واّلِل هل احلفيج عليهم،وهول ّبوم كفيول موا أَنْوحَل  َحِفويج  َعَلْيِهْم،وَ ْولِيواَء،اّللَُّ ونِوِه أَ قُ َوالَّوِذيَن اختَّ

 « ..ِكيل  َعَلْيِهْم ِبَل 
 وووا أمسوووكحل  وأيوووديهم وتبووودو للضووومْي صووولرة هوووي ء املناكيووود التعسووواء وهوووم يتخوووذون مووون قون اّلِل أوليووواء

 واّللِ .ن اّللِ ئهم مووون قو يف ضوووآلتهم وضوووآل  أوليوووا -خاويووو ،وليك هنالوووك إ  اهلبووواء  تبووودو للضووومْي صووولرهتم 
 حفيج عليهم.

ْي يف معووووووووه،فهم معفوووووووولن موووووووون التفكوووووووووامليمنوووووووولن  - -فأما النوووووووول .وهووووووووم يف قبضووووووووته ضووووووووعا  صووووووووغار
 كأوم،وا حتفال  مرهم،فقد كفاهم اّلِل هذا ا هتمام.

ء  سولا.ع األحلاله يف مجيوو  بد أن تستقر هذ  احلقيق  يف ضومائر املويمنني لتهودأ وتطمو ن مون هوذا ا؟انو
غوْي ذوي ن كوانلا مو  كان أول ك الوذين يتخوذون مون قون اّلِل أوليواء أصوحاب سولطان لواهر يف األرم،أم

 السلطان.
يسووتمدون  قاموولا   مووا -مهمووا عووثوا  -تطموو ن يف احلالوو  األوىل هلوولان كووأن أصووحاب السوولطان الظوواهر 

ن حوولهلم،وهم موومن بربووه سوولطاوم هووذا موون اّلِل واّلِل حفوويج علوويهم وهوول موون ورائهووم حمووي  والكوولن كلووه مووي 
لووى حيوو  أن لوويك عنيوو  موون انيف احلالوو  الثاوحوودهم املنحرفوولن كالنغموو  النشوواز يف اللحوون املتناسوو   وتطموو ن 

إ     ولوويك علوويهمموون االوو املوويمنني موون وزر يف توول  هووي ء غووْي اّلِل فهووم ليسوولا بوولكالء علووى موون ينحرفوولن
 النص  والبالغ.واّلِل هل احلفيج على قللب العباق.

ْي ك علوويهم موون ضووأن لوويو .مطم نني إىل أنووه الطريوو  امللصوولل بوولحك اّللِ .وموون مث يسووْي امليمنوولن يف نووريقهم
 كائنا ما يكلن هذا ا حنرا  ...يف احنرا  املنحرفني عن الطري 

 مهمة الرسول والناس فريقان واخاالف المصير 9 - 7الدرس الثاني:

،َوتُوْنوِذَر يوَوْلَم اْ؟َْموِع امَّ اْلُقورى َوَموْن َحْلهلَ تُوْنوِذَر أُ بِي ا لِ وََكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيَك قُوْرآان  َعرَ »:مث يعلق إىل احلقيق  األوىل
ِكْن يُووْدِخُل َمووْن َيشوواُء يف ُهووْم أُمَّوو   واِحووَدة ،َول َ؟ََعلَ اَء اّللَُّ َوَلْل كوو.  َريْووَه ِفيووِه،َفرِي   يف اْ؟َنَّووِ  َوَفرِيوو   يف السَّووِعْيِ 
َووو.َرمْحَتِوووِه،َوالظَّاِلُملَن موووا هَلُوووْم ِموووْن َوِ ِ  َو  َنِصوووْي   ُ ُهوووَل أَ ْن ُقونِوووِه ِمووو ُذواأَِم اختَّ َوُهوووَل ُُيْوووِك اْلَموووْلتى .ْلَلِ ُ اْولِيووواَءف فَووواّللَّ

 « ..َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  .
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ا  الطور  الوذي الولحك علوى ذ   مون حقيقو ..يعطو  هوذا الطور ...« وََكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيَك قُوْرآان  َعَربِي ا »
هوووووذ  أحووووورفهم ف.لاهرة األحوووور  املقطع ،وعربيووووو  القرآن،مناسووووب  واملناسووووب  هنوووووا بووووني تلوووووك.بوووودأ بوووووه السلرة

لِتُوْنووِذَر أُمَّ »:ايوو  املرسوولم ي بووه الغنووزل اّلِل بووه وحيووه يف هووذ  الصوولرة العربيوو ،لييق.العربي ،وهووذا قوورآوم العريب
 « ..اْلُقرى َوَمْن َحْلهَلا

لقورى ان وما حلهلوا مو -كلن هك تاّلِل أن وقد اختار .املكرم  ببيحل اّلِل العتي  فيها.وأم القرى مك  املكرم 
َحْيووُة َاَْعووُل   أَْعلَوومُ اّللَُّ »و. ملضووع هووذ  الرسووال  األخووْية وأنووزل القوورآن بلغتهووا العربيوو  ألموور يعلمووه ويريوود -

 «.رِسالََتهُ 
لة ارت هوذ  الودعبعد ما سووحني ننظر اليلم من وراء احللاقّ واستقرائها،ومن وراء الظرو  ومقتضياهتا،و 

حكمو  اّلِل    نرفوا مونحوني ننظور اليولم هوذ  النظورة نودر .اا  الذي سارت فيه،وأنتجحل فيوه نتاجهوا .يف 
لووويت جووواءت ألخْية،اايف اختيوووار هوووذ  البقعووو  مووون األرم،يف ذلوووك اللقوووحل مووون الزموووان،لتكلن مقووور الرسوووال  

 واليت تتض  عامليتها منذ أايمها األوىل..للبشري  مجيعا
  ا مثانلريو:عنولرايت أربتكواق تتقسومها امثا -مللد هذ  الرسال  األخوْية  عند -كانحل األرم املعملرة 

ن آسوويا ى قسوم كبوْي موطاوا علووا مثانلريو  الفارسوي  واود سول.الرومانيو  يف أوراب ونور  مون آسويا وإفريقي 
عووزولتني ما وملووى أنفسووهغلقتووني عوتكاقان تكوولانن م.مث ا مثانلريوو  الصوويني .وا مثانلريوو  اهلنديوو .وإفريقي 

  األيوور ليووني  ووا ذواتني األو بعقائوود ا واتصووا هتما السياسووي  وغْيهووا وهووذ  العزلوو  كانووحل ععوول ا مثانوولري
 احلقيقك يف احلياة البشري  وتطلراهتا.

مون  يف صولرة -قعوا إىل أن ت قود انتهتوا -اليهلقيو  والنصوراني   -وكانحل الداينتان السماويتان قبل ا سالم 
ران علوووى  ،و  تسووويطهوووحل نفووولذ هووواتني ا مثانلريتني،حيوووة تسووويطر عليهموووا الدولووو  يف احلقيقووو -الصووولر 

 الدول   فضال على ما أصاّبما من احنرا  وفساق.
م يف هوذ  األر  عود تسويطرولقد وقعحل اليهلقي  فريس   ضطهاق الرومان  رة،و ضطهاق الفرس  رة،و  ت

 قوو  علووى بووبإىل أن تكوولن قاينوو  مغل -علاموول كووَّت  بسووبه -علووى كووكء يووذكر علووى كوول حووال وانتهووحل 
 إسرائيل،  مطمع هلا و  رغب  يف أن تضم هحل جناحها كعلاب أخرى.

 لسووطني وسوولري ق علووى فاليت كانووحل تسوويطر حووني املوويال.وأمووا املسوويحي  فقوود ولوودت يف لوول الدولوو  الرومانيوو 
الويت  يو  الرومانيو مثانلر ى مون مطوارقة ا ومصر وبقي  املنوان  الويت انتشورت فيهوا املسويحي  سورا وهوك تتخفو

فلمووا .ةسوولة لاهر قاضووطهدت العقيوودة ا؟ديوودة اضووطهاقا فظيعا،ختللتووه مووذاب  مشلووحل عشوورات األلوول  يف 
 الروموووان عوووه أسوووانْيانقضوووى عهووود ا ضوووطهاق الروماين،وقخووول ا مثانووولر الرومووواين يف املسووويحي ،قخلحل م

لوووم تعووود هوووك عليهوووا ف كوووذلك ونبعوووحل املسووويحي  بطوووابع غريوووه  اللينيووو ،ومباحة الفلسوووف  ا غريقيووو  اللينيووو 
 املسيحي  السماوي  األوىل.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3805 

هوووا العقيووودة علي   هتووويمنكموووا أن الدولووو  للوووحل يف نبيعتهوووا   تتوووأير كثوووْيا ابلداينووو  وللوووحل هوووك املهيمنووو ،و 
 -هوا يموا بينف -كوامل  أصال.وذلك كله فضال على ما انتهحل إليه املذاهه املسيحي  املتعدقة من تطاحن

ذهه الر ووووك لفني للموووووأوقع يف ا ضووووطهاق البشووووع املخووووا.مووووز  الكنيسوووو  ،وكوووواق ميووووز  الدولوووو  كلهووووا ازيقووووا
جاء .ا سووالم للقووحل جوواءاوهي ء وهووي ء كووانلا يف ا حنوورا  عوون حقيقوو  املسوويحي  سوولاء  ويف هووذا .للدولوو 

 وجواء.ان معملر كول مكويفياء لينقذ البشري  كلها  ا انتهحل إليه من احنالل وفساق واضطهاق وجاهلي  عم
 ليهيمن على حياة البشري  ويقلقها يف الطري  إىل اّلِل على هدى وعلى نلر.

يكون هنالوك  فلم.لبشورو  يكن هنالك بد من أن يسيطر ا سالم لتحقيو  هوذ  النقلو  الضوخم  يف حيواة ا
أن ينشووأ قبوول لرايت و انووبوود موون أن يبوودأ رحلتووه موون أرم حوورة   سوولطان فيهووا  مثانلريوو  موون تلووك ا مث 

ى نفسووه سوويطر علووذلووك نشووأة حوورة   تسوويطر عليووه فيهووا قوولة خارجوو  علووى نبيعتووه بوول يكوولن فيهووا هوول امل
جووه األرم و كووان علووى وكانحل ا؟زيوورة العربيوو ،وأم القوورى ومووا حلهلووا ابلووذات،هك أصوول  م.وعلووى موون حللووه

.  للحظوو  األوىلا منووذ اجوواء موون أجلهوو لنشووأة ا سووالم يلم ذ،وأصوول  نقطوو  يبوودأ منهووا رحلتووه العامليوو  الوويت
 تقوووو .زيرةتكووون هنوووا  حكلمووو  منظمووو  ذات قووولانني وتشووووريعات وجيووولش وكووورن  وسووولطان كوووامل يف ا؟

  مثانووولرايتاحلوووال يف بسووولطاوا املنظم،وختضوووع هلوووا ا؟مووواهْي خضووولعا ققيقا،كموووا هووول ا.للعقيووودة ا؟ديدة
 األربع.

ومعتقووووداهتا    زق ،واضووووح  فقوووود كانووووحل اللينيوووو  ا؟اهليوووو و  تكوووون هنالووووك قاينوووو  تبتوووو  كووووذلك ذات معووووا 
ريا ان للكعبو  وقوع أنوه كووم.وكان للعرب آهل  كَّت من املالئك  وا؟ن والكلاكه واألصنام.وعباقاهتا كَّت

وجووه الوودين  قيقيوو  يفحسوولطان قيووب عووام يف ا؟زيرة،فإنووه   يكوون ذلووك السوولطان انكووم الووذي يقوو  وقفوو  
يف وجوووووه    اللقفووووو ا قتصووووواقي  واألوضووووواع اااصووووو  لر سووووواء قوووووريا موووووا وقفووووولا هوووووذ ولل  املصووووواحل.ا؟ديووووود
 فقد كانلا يدركلن ما يف عقائدهم من خلخل  واضطراب..ا سالم

يوووه قيووون   يقووولم فوكانوووحل خلخلووو  النظوووام السياسوووك للجزيووورة إىل جانوووه خلخلووو  النظوووام الديب،أفضووول لووور 
وضوواع   كووان لانبيعتووه.ويف وسوو  هووذ  االخلووجديوود،متحررا موون كوول سوولطان عليووه يف نشووأته،خارج عوون 

 يف ا؟زيرة قيمتها كذلك يف محاي  نشأة الدعلة ا؟ديدة. ا جتماعي  
ن موبدعلتوه وجود  - -مود فلموا قوام حم.وكان للعشْية وزوا يف هوذا النظام.كان النظام القبلك هل السائد

رة حورب علوى   مون إتشائر كانحل تشوفسيل  بب هاكم محاي  له ووجد من التلازن القبلك فرص ،ألن الع
 عتوداء علوى كول ابل إووا كانوحل تشوف  مون .وهوم علوى غوْي قينوه - -بب هاكوم بسوبه محوايتهم نمود 

 ه أنفسهم.ألهل -ه أو تعذيب -من له عصبي  من القالئل الذين أسلملا يف أول الدعلة،وتدع شقيبه 
شوو ي هووي ء ي - عنووه رضووك اّللِ  -مث كووان أبوول بكوور ومن .واملوولا  الووذين عووذبلا  سووالمهم عووذّبم سوواقهتم

ضووع موون ا يف هووذا الل حفووى موو و .املوولا  ويعتقهم،فيمتنووع تعووذيبهم ّبووذا ا جراء،واتنووع فتنووتهم عوون قيوونهم .
 ميزة ابلقياس إىل نشأة الدين ا؟ديد.
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ضووروري   تتعداقاوهك اسوو.مث كانووحل هنالووك صووفات الشووعه العووريب نفسووه موون الشووجاع  واألرُييوو  والنخوولة
 حلمل العقيدة ا؟ديدة والنهلم بتكاليفها.

اسوتعداقات كفواايت و بوقد كانحل ا؟زيرة يف ذلك الزمان تزخر  ضوان  عميقو  لبوذور وضو  وكانوحل عويا 
ي  معينوو  رب إنسووانوكخصوويات تتهيووأ هلووذ  النهضوو  املووذخلرة هلووا يف ضوومْي الغيووه وكانووحل قوود حفلووحل بتجووا

  الصووي  إىل نوولب ورحلوووأكووهرها رحلوو  الشووتاء إىل ا؟.ييت كسوورى وقيصرموون رحالهتووا إىل أنوورا  امثانوولر 
يوالِ  قُووَرْيا  »:الشمال.املذكلر ن يف القرآن يف قللوه تعواىل وتاءِ  رِْحلَوِإيالِفِهمْ .ِ ِ وا َربَّ فَوْليَوْعُبدُ . َوالصَّوْي ِ َ  الشِِ

 ..«   هَذا اْلبَوْيحِل ،الَِّذي أَْنَعَمُهْم ِمْن ُجلع  َوآَمنَوُهْم ِمْن َخلْ 
لضوخم  ااملهمو   وتضافرت أسباب كثوْية حلشود رصويد ضوخم مون التجوارب موع التفوت  والتأهوه  سوتقبال

يت كانوحل املختزنو ،ال   الطاق فلما جاءها ا سالم استغل هذا الرصيد كله،ووجه هذ.اليت اختْيت هلا ا؟زيرة
نووا عووخ مووا يفسوور لعوول هووذا بول.وذخراوجعلها رصوويدا لووه .تتهيووأ كنلزهووا للتفووت  ففتحهووا اّلِل  فتووا  ا سووالم

أيب :ن أمثوالمو - -ل وجلق هذا احلشود مون الرجوال العظوام يف الصوحاب  يف ا؟يول األول يف حيواة الرسول 
سووعد بوون و اللليوود  ومحووزة والعبوواس وأيب عبيدة.وسووعد بوون أيب وقوواص وخالوود بوون.بكوور وعموور وعثمووان وعلك

تفتحوووووووحل عصوووووووب  الووووووويت تلقوووووووحل ا سوووووووالم فمعووووووواذ،وأيب أيووووووولب األنصووووووواري وغوووووووْيهم وغوووووووْيهم مووووووون تلوووووووك ال
 م.ل والتماله،ومحلته،وكثت به من غْي كك وصلححل ولكنها كانحل همل البذرة الصاحل  للنم
 ،واكينها موون  نشووأهتاولويك هنووا مكووان التفصوويل يف وصو  اسووتعداق ا؟زيوورة حلموول الرسوال  ا؟ديدة،وصوويان

ليت دة ا؟ديودة،اهود العقيواب اختيارهوا لتكولن ماهليمن  على ذاهتا وعلوى مون حلهلا، وا يشوْي إىل بعوخ أسوب
فوذلك أمور  - -سوال  وإىل اختيار هذا البيحل ابلذات ليكولن منوه حامول هوذ  الر .جاءت للبشري  مجيعها

ظهوووور التوووودبر  ،اليت يوحسووووبنا هووووذ  ا كووووارة إىل حكموووو  اّلِل املكنلنوووو.ومكانووووه رسووووال  خاصوووو  مستقل .يطلل
 ارب البشر وإقراكهم لسنن احلياة.والتفكر بعخ أنرافها كلما اتسعحل ع

يووووو  إىل ن ا؟اهلفلموووووا خرجوووووحل ا؟زيووووورة مووووو.وهكوووووذا جووووواء هوووووذا القووووورآن عربيوووووا لينوووووذر أم القووووورى ومووووون حلهلا
لنظووووام ديوووودة واا سالم،وخلصووووحل كلهووووا لإلسووووالم،محلحل الرايوووو  وكوووورقحل ّبووووا وغربووووحل وقوووودمحل الرسووووال  ا؟

للهووا محوكووان الووذين  -نبيعوو  هووذ  الرسووال  كمووا هووك   -ا نسوواين الووذي قووام علووى أساسها،للبشووري  مجيعهووا 
 شأهتا.القها ونهم أصل  خل  اّلِل حلملها ونقلها وقد خرجلا ّبا من أصل  مكان يف األرم ملي

يوتمحخ هوذا املهود و حوَّت ختلوا ا؟زيورة العربيو  لإلسوالم  - -وليك من املصواقفات أن يعويا الرسولل 
د  فقو.ألرم مجيعاا أقطوار اللسوان الوذي يصول  حلملهوا إىل كموا اختوْي هلوا.للعقيدة اليت اختْي هلوا علوى علم

 ألرم.ا أقطار كانحل اللغ  العربي  بلغحل نضجها،وأصبححل صاحل  حلمل هذ  الدعلة والسْي ّبا يف
حل ابلوذات ،وموا صولحولل كانحل لغ  ميت  أو انقصو  التكولين الطبيعوك موا صولححل حلمول هوذ  الودعلة أو 

حلوودّ تكوولن هلووذا ا ،أصوول  موواوقوود كانووحل اللغ ،كأصحاّبا،كبي تها.تنيووا . لنقلهووا إىل خووارج ا؟زيوورة العربيوو 
 الكلين العظيم.
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مو  إىل تودبر حك احوة نظور وهكذا تبدو سلسل  نليل  من امللافقات املختارة هلذ  الرسوال ،حيثما وجوه الب
ُ أَْعَلُم َحْيُة َاَْعُل رِسالََتهُ »:اّلِل واختيار  ومصدا  قلله  « ..اّللَّ

 « .. يف السَِّعْيِ    يف اْ؟َنَِّ  َوَفرِي   ِفيِه،َفرِي  َرْيهَ ِذَر أُمَّ اْلُقرى َوَمْن َحْلهَلا،َوتُوْنِذَر يَوْلَم اْ؟َْمِع  لِتُونْ »
موع اّلِل يلم ا.احلشور يولم.؟معاوقد كان ا نذار األكث واألكد واألكثر تكرارا يف القرآن هل ا نذار بيولم 

َوَفرِيوو   يف   اْ؟َنَّوو ِ يوو   يف َفرِ »:موودار األزمنوو  واخووتال  األمكنوو ،ليفرقهم موون جديوود مووا تفوور  موون ااالئوو  علووى
  سه عملهم يف قار العمل،يف هذ  األرم،يف ف ة احلياة الدنيا..«السَِّعْيِ 

ُ َ؟ََعَلُهوْم أُمَّو   واِحوَدة  » « ْم ِموْن َوِ ِ  َو  َنِصوْي  اِلُملَن موا هَلُوِه،َوالظَّ يف َرمْحَتِو  َيشواءُ َولِكْن يُوْدِخُل َمونْ .َوَلْل كواَء اّللَّ
 -ولكنوه .ىل انرإنو  وإموا ..فلل كاء اّلِل ال  البشر خلق  أخرى تلحد سللكهم،فتلحد مصْيهم،إما إىل ج

ات هوووووذ  وجعووووول مووووون مقتضوووووي.خلقوووووه للخالفووووو  يف هوووووذ  األرم.خلووووو  هوووووذا ا نسوووووان للليف  -سوووووبحانه 
الئكوو  وعوون ه عوون امللن لإلنسووان اسووتعداقات خاصوو   نسووه،تفرقااالفوو ،على النحوول الووذي أراقهووا،أن تكوو

ا فريو  ن  ّبوا ومعهوعداقات اواسوت.غْي ا من خل  اّلِل ذوي الطبيع  املفورقة امللحودة ا عا  الشيانني،وعن
ا سووِكء كوول منهمووالعموول الو إىل اهلوودى والنوولر والعموول الصوواحل واوون  ّبووا ومعهووا فريوو  إىل الضووالل والظووالم 

 هايوو  املقووررةك إىل النأحوود ا حتمووا ت املمكنوو  يف نبيعوو  تكوولين هووذا املخلوول  البشووري وينتهوويسوولك وفوو  
لَن مووا هَلُووْم  َرمْحَتِووِه َوالظَّوواِلمُ ْن َيشوواُء يف َمووْدِخُل يُوو»:وهكووذا..« َفرِيوو   يف اْ؟َنَّووِ  َوَفرِيوو   يف السَّووِعْيِ »:هلووذا السوولل 

ايوووو  أو محوووو  ابهلدر واسووووتحقاقه للمووووه اّلِل موووون حووووال هووووذا الفريوووو  وذا ،وفوووو  مووووا يعل..« ِمووووْن َوِ ِ  َو  َنِصووووْي  
 استحقاقه للعذاب ابلضالل.

«   َنِصووْي  وَ ْن َوِ ِ  ْم ِمووهَلُوومووا »:فهل يقوورر هنووا أن الظوواملني.ولقوود سووب  أن بعضووهم يتخووذ موون قون اّلِل أوليوواء
 ..فأوليا هم الذين يتخذووم   حقيق  هلم إذن و  وجلق.

 « ..أَِم اختََُّذوا ِمْن ُقونِِه أَْولِياَءف»:سأل يف استنكارمث يعلق في
عموول ال.يوواء امللتىتووه يف إحليقوورر بعوود هووذا ا سووتنكار أن اّلِل وحوود  هوول الل ،وأنووه هوول القوواقر تتجلووى قدر 

 « ..تى ِك اْلَملْ ُهَل ُيُْ فَاّللَُّ ُهَل اْلَلِ ُ،وَ »:الذي تظهر فيه القدرة املفرقة  جلى مظاهرها
َكوْكء    َعلوى ُكولِِ َوُهولَ »:قمث يعمم جمال القدرة ويثز حقيقتها الشامل  لكول كوكء والويت   تنحصور يف حودو 

 « ..َقِدير  
 بيان الحكم عند ااخاالف  وأساس فهم ص ات هللا 12 - 10الدرس الثالث:

مون  لحك الوذي جواءهوذا الو وهوك.مث يعلق إىل احلقيق  األوىل،لبيان ا؟ه  اليت يرجع إليها عند كول اختال 
َوَموا  »:ميا هلك القول  ك املنهجعند اّلِل يتضمن حكم اّلِل كك   يكلن للهلى املتقله أير يف احلياة بعد ذل

ْلووووووحُل َوإِلَْيووووووِه أُنِيَعَلْيووووووِه توَ   َريبِِ ذِلُكوووووُم اّللَُّ .اْختَوَلْفوووووُتْم ِفيووووووِه ِمووووووْن َكووووووْكء  َفُحْكُمووووووُه ِإىَل اّللَِّ  ووووووماواتِ .هُ لَكَّ  فوووووواِنُر السَّ
َوُهَل السَّووِميُع ،ِه َكووكءُكْم ِفيووِه،لَْيَك َكِمْثلِووجا ،يَووْذَرُ   أَْزواَواأْلَْرِم،َجَعووَل َلُكووْم ِمووْن أَنْوُفِسووُكْم أَْزواجووا  َوِمووَن اأْلَْنعووامِ 

 « ..ِليم  ْكء  عَ ُر،ِإنَُّه ِبُكلِِ كَ اُء َويَوْقدِ َمْن َيشَلُه َمقالِيُد السَّماواِت َواأْلَْرِم،يَوْبُسُ  الِرِْزَ  لِ .اْلَبِصْيُ 
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فوك فال اب  اا.رح  التودبونريق  إيراق هذ  احلقائ  وتسلسلها وعمعها يف هوذ  الفقورة نريقو  عجيب ،تسوت
 والظاهر بني أجزائها تراب  لطي  ققي .

 واّلِل أنووزل..« ىَل اّللَِّ إِ َفُحْكُمووُه   َكووْكء  َوَمووا اْختَوَلْفووُتْم ِفيووِه ِموونْ »:إنووه يرقكوول اخووتال  يقووع بووني النوواس إىل اّللِ 
ار  هلوم نهج الوذي اختولناس املوحكمه القانع يف هذا القرآن وقال قلله الفصل يف أمر الدنيا واهلخرة وأقام ل

وبنِي .للكهمالقهم وسوويف حيوواهتم الفرقيوو  وا؟ماعيوو ،ويف نظووام حيوواهتم ومعاكووهم وحكمهووم وسياسووتهم،وأخ
فوإذا .احلكوم وأمشل ن قسواتْيحلياة البشر،أوسوع مو وجعل هذا القرآن قستلرا كامال.هلم هذا كله بياان كافيا

يواة لتقولم احل - -رسولله  اختلفلا يف أمر أو اعوا  فحكوم اّلِل فيوه حاضور يف هوذا الولحك الوذي أوحوا  إىل
 على أساسه.

ذِلُكوُم »:بوا إىل ربوه بكليتوهمسولما أمور  كلوه ّلِل،مني - -وعقه تقرير هوذ  احلقيقو  ُيكوك قولل رسولل اّلِل 
 « .. َريبِِ َعَلْيِه تَولَكَّْلحُل،َوإِلَْيِه أُنِيهُ اّللَُّ 

النفسووك املناسووه  هايف ملضووع - -فتجووكء هووذ  ا انبوو ،وذا  التلكل،وذلووك ا قوورار بلسووان رسوولل اّلِل 
د ،وأنوه تلكل عليوه وحيبه،وأنه فها هل ذا رسلل اّلِل ونبيه يشهد أن اّلِل هل ر .للتعقيه على تلك احلقيق  .

 يوالنل املهودن األمور،فكي  يتحاكم الناس إذن إىل غْي  عند اخوتالفهم يف كوكء مو.سلا  ينيه إليه قون
 نا أو هنا فهنه حلظ    يتحاكم إ  إليه،وهل أوىل من يتحاكم الناس إىل قلله الفصل،  يتلفتلن ع

ا وحود ،  إليوه د ،وينيهوكي  يتجهلن يف أمر من أملرهم وجه  أخرى،والنل املهدي يتلكل علوى اّلِل وحو
 أنه هل ربه ومتل  أمر  وكافله وملجهه إىل حية حتارف

يوه فويسوكه .و هنا فوحل هنوا أواستقرار هذ  احلقيق  يف ضمْي امليمن ينْي لوه الطريو  وُيودق معاملوه،فال يتل
ه ه وحاميوون اّلِل راعيوويشووعر  أو .الطمأنينوو  إىل نريقه،والثقوو   لاقووع خطلاتووه،فال يتشووكك و  يوو قق و  حتار

 والنل املهدي سالك هذا الطري  إىل اّلِل..ومسدق خطا  يف هذا ا عا 
و منهجوا آخور أ أن هنوا  واستقرار هذ  احلقيقو  يف ضومْي املويمن يرفوع مون كوعلر   نهجوه ونريقوه،فال اود

ال   نوووود ا خووووتعنريقووووا يصوووو  أن يتلفووووحل إليووووه و  اوووود أن هنالووووك حكمووووا غووووْي قوووولل اّلِل وحكمووووه يرجووووع 
 ل املهدي ينيه إىل ربه الذي كرع هذا املنهج وحكم هذا احلكم.والن.إليه

َل َلُكوووْم ِموووْن ْرِم،َجَعووواِت َواأْلَ فووواِنُر السَّوووماو »:مث يعقوووه مووورة أخووورى  وووا يزيووود هوووذ  احلقيقووو  اسوووتقرارا واكينوووا
 « ..َبِصْيُ ْكء  َوُهَل السَِّميُع الْ ِمْثِلِه كَ ْيَك كَ لَ .يَْذَر ُُكْم ِفيهِ .أَنْوُفِسُكْم أَْزواجا  َوِمَن اأْلَْنعاِم أَْزواجا  

وووفوووا»هووول .فووواّلِل منوووزل ذلوووك القووورآن ليكووولن حكموووه الفصووول فيموووا حتلفووولن فيوووه مووون كوووكء . ماواِت ِنُر السَّ
الفصول يف   م هول حكموهوالنواملس الوذي ُيكوم السوماء واألر ...وهل مدبر السوماوات واألرم« َواأْلَْرمِ 

م فحكموه ات واألر عبواق إن هوك إ  نور  مون أمور السوماو وكويون احليواة وال.كل ما حوتا ّبموا مون أمر
 ع الكولن الوذي سوالم مويففيها هل احلكم الذي ينس  بني حياة العباق وحياة هذا الكلن العريخ،ليعيشلا 

 ُيي  ّبم،والذي ُيكم اّلِل يف أمر  بال كريك.
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ذي سوووووولى واّلِل الووووووذي اووووووه أن يرجعوووووولا إىل حكمووووووه فيمووووووا حتلفوووووولن فيووووووه موووووون كووووووكء هوووووول خووووووالقهم الوووووو
لوم  وا يصول  ساسوها،وهل أعتكم مون أفنظم لكم حيا..« َجَعَل َلُكْم ِمْن أَنْوُفِسُكْم أَْزواجا  »:نفلسهم،وركبها

َن َوِمو»:اء مجيعواهوا لاحيووهل الذي أجرى حياتكم وف  قاعودة االو  الويت اختار .هلا وما تصل  به وتستقيم
 « ..اأْلَْنعاِم أَْزواجا  

لكوم عجإنوه هول الوذي ..تشوهد بلحدانيو  األسوللب واملشوي   وتقوديرها املقصولق فهنالك وحودة يف التكولين 
،فليك هنالوك لقوه مجيعوامث تفورق هول قون خ.تتكوايرون وفو  هوذا املونهج وهوذا األسوللب -أنتم واألنعوام  -

اء   يفخال  األكو.هو يمن ّبوذا بداوالفطورة تو..« لَوْيَك َكِمْثلِوِه َكوْكء  »:-سبحانه وتعاىل  -من ككء ميايله 
ا لوو  فيمووا بينهوود مووا ختتوموون مث فإوووا ترجووع كلهووا إىل حكمووه عنوو.اايلووه هووذ  األكووياء الوويت هووك موون خلقووه .

رجوع واحود كثور مون مأعلى أمر،و  ترجع معه إىل أحد غْي  ألنوه لويك هنوا  أحود مثلوه،حَّت يكولن هنوا  
 عند ا ختال  .

عوووو  هلووووذا لوووو  ليسووووحل منقطخلصوووول  بينووووه وبووووني مووووا فووووإن ا..« لَووووْيَك َكِمْثلِووووِه َكووووْكء  » -سووووبحانه  -ومووووع أنووووه 
 ميع البصْي.حكم الس مث ُيكم..« َوُهَل السَِّميُع اْلَبِصْيُ »:فهل يسمع ويبصر.ا ختال   الكامل

قيقوو  أن حذا علووى يقيم هوو.مث إنووه إذ اعوول حكمووه فيمووا حتلفوولن فيووه موون كووكء هوول احلكووم اللاحوود الفصوول
يووُد لَوُه َمقالِ »:الوذي يوودبرهاموا فطرهووا أول مرة،وكورع هلوا انملسووها مقاليود السوماوات واألرم كلهووا إليوه بعوود 

 .وهم بعخ ما يف السماوات واألرم،فمقاليدهم إليه..« السَّماواِت َواأْلَْرمِ 
 يَوْبُسوو ُ »:- ات واألرمفيمووا يتوولىل موون مقاليوود السووماو  -مث إنووه هوول الووذي يتوولىل أموور رزقهووم قبضووا وبسووطا 

لويحكم بيونهم    يتجهلن إذنفلمن غْي .فهل رازقهم وكافلهم ومطعمهم وساقيهم.«.ْقِدرُ ِلَمْن َيشاُء َويوَ  الِرِْز َ 
علوووم بر هوووذا كلوووه بالوووذي يووود.فيمووا حتلفووولن فيوووهف وإ وووا يتجوووه النووواس إىل الوووراز  الكافووول املتصووور  يف األرزا 

فصول ،وحكموه اللعدلم وحكموه اوالوذي يعلوم كول كوكء هول الوذي ُيكو..« ِإنَُّه ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  »:وتقدير
عود بالبشوري ققو   لوى القلوهع..وهكذا تتساو  املعواين وتتناسو  ّبوذ  الدقو  اافيو  اللطيفو  العجيبو  لتلقوع 

 قق ،حَّت يتكامل فيها حلن متناس  عمي .
 ومواجهة الك ارااساقامة وحد  الرساات والدعو  و 16 - 13الدرس الرابع:

 ِمووَن الوودِِيِن مووا َوصَّووى بِووِه نُلحا ،َوالَّووِذي أَْوَحْينووا إِلَْيَك،َومووا َوصَّووْينا بِووِه َكوورََع َلُكوومْ  »:مث يعوولق إىل احلقيقوو  األوىل
ُ َاْتَوِل إِلَْيوِه .َكُثَ َعَلى اْلُمْشرِِكنَي ما َتْدُعلُهْم إِلَْيوهِ .أَْن أَِقيُملا الدِِيَن َو  تَوتَوَفرَُّقلا ِفيهِ :ِإْبراِهيَم َوُملسى َوِعيسى اّللَّ

وونَوُهْم  -َومووا تَوَفرَّقُوولا ِإ َّ ِمووْن بَوْعووِد مووا جوواَءُهُم اْلِعْلووُم .َويَوْهِدي إِلَْيووِه َمووْن يُِنيهُ َمووْن َيشوواُء، َولَووْل  َكِلَموو    -بَوْغيووا  بَويوْ
وونَوُهْم،َوِإنَّ الَّوووِذيَن أُورِيُووولا اْلِكتوواَب ِموووْن بَوْعوووِدِهْم َلِفووك َكووو كِ  ِمْنوووُه َسووبَوَقحْل ِموووْن َربِِوووَك ِإىل َأَجوول  ُمَسوووم ى َلُقِضوووَك بَويوْ

ُ ِمْن ِكتاب  َوأُِمْرُت أِلَْعوِدَل :فَِلذِلَك فَاقُْع َواْسَتِقْم َكما أُِمْرَت،َو  تَوتَِّبْع أَْهلاَءُهْم،َوُقلْ .ُمرِيه   آَمْنحُل ِ ا أَنْوَزَل اّللَّ
نَ  ووووووَ  بَويوْ ُ َربُنووووووا َوَرُبُكْم،لَنووووووا أَْعمالُنووووووا َوَلُكووووووْم أَْعموووووواُلُكْم،  ُحجَّ ووووووَنُكُم،اّللَّ َننووووووا َوإِلَْيووووووِه بَويوْ ُ َاَْمووووووُع بَويوْ ووووووَنُكُم،اّللَّ نووووووا َوبَويوْ
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ووتُوُهْم قاِحَضوو   ِعْنووَد َرّبِِِْم،َوَعلَووْيِهْم َغَضووه  .اْلَمِصووْيُ  َوهَلُووْم َوالَِّذيَن ُُيَوواُجلَن يف اّللَِّ ِمووْن بَوْعووِد مووا اْسووُتِجيَه لَووُه ُحجَّ
 « ..َعذاب  َكِديد  

ُ اْلعَ ْبلِوَك اقوَ إِلَْيَك َوِإىَل الَّوِذيَن ِموْن َكذِلَك يُلِحك »:لقد جاء يف مطلع السلرة ذ  فكانوحل هو..« زِيوُز احلَِْكويمُ ّللَّ
 ويقووورر أن موووا ا كوووارة فووواهلن يفصووول هوووذ .إكوووارة إمجاليووو  إىل وحووودة املصووودر،ووحدة املنهج،ووحووودة ا عا 

يمولا قيون قوهل أن ي.موا وصوى بوه نلحوا وإبوراهيم وملسوى وعيسوى -يف عملمه  -كرعه اّلِل للمسلمني هل 
ن التفوات ك القدمي،قو نهج ا هلويرته عليها نتائجها من وجلب الثبات على امل.اّلِل اللاحد،و  يتفرقلا فيه

 اجلن يفُيوووووووومن هيمنووووووو  هوووووووذا الووووووودين اللاضووووووو  املسوووووووتقيم،وقحخ حجووووووو  الوووووووذين .إىل أهووووووولاء املختلفوووووووني
 اّلِل،وإنذارهم ابلغضه والعذاب الشديد.

 َلُكوووْم ِمووونَ  َكوورَعَ »: هووذ  الفقووورة كالوووذي بوودا يف سوووابقتها بشووكل ملحووولاويبوودو مووون التماسووك والتناسووو  يف
يُموولا الوودِِيَن َو  أَْن أَقِ : َوُملسووى َوِعيسووى ِإبْووراِهيمَ ْينا بِووهِ الوودِِيِن مووا َوصَّووى بِووِه نُلحا ،َوالَّووِذي أَْوَحْينووا إِلَْيَك،َومووا َوصَّوو

 « ..تَوتَوَفرَُّقلا ِفيهِ 
ب  يف أصووولل أة الضوووار حقيق  األصووول اللاحد،والنشووو.ها يف مطلوووع السووولرةوبوووذلك يقووورر احلقيقووو  الووويت فصووولنا

متوووودة مووووون لطريوووو  املوهوووول ينظوووور إىل سوووولفه يف ا.ويضووووي  إليهووووا نوووو  لطيفوووو  اللقووووع يف حوووووك امليمن.الزمان
م وسوالمه علويه ات اّللِ صولل  -عيسوى،حممد .ملسى.إبراهيم.نل .فإذا هم على التتابع هوي ء الكورام ..بعيد

ا  الطري ،مهموويف  السووْي إنه سيسوو و .شووعر أنووه امتووداق هلووي ء الكوورام وأنووه علووى قرّبووم يسووْيويست -أمجعووني 
الكورمي علوى .لوى اّللِ وهول برفقو  هوذا امللكوه الكورمي ع.اود فيوه مون كول  ونصوه،وحرمان مون أعورام كثْية

عه ر كووئرين علووى السووااللاحد، الكوولن كلووه منووذ فجوور التوواري .مث إنووه الِسووالم العميوو  بووني املوويمنني بوودين اّللِ 
حلاضوور تفاهم،ووصوول اعوواون والالثابووحل وانتفوواء ااووال  والشووقا  والشووعلر ابلقوورىب اللييقوو ،اليت توودعل إىل الت

 ابملاضك،واملاضك ابحلاضر،والسْي مجل  يف الطري .
اهيم وملسووى لحووا وإبوور نوإذا كووان الووذي كوورعه اّلِل موون الوودين للمسوولمني املوويمنني  حموود هوول مووا وصووى بووه 

أتبواع عيسوى  ختلفو  مونفيم يتقاتل أتباع ملسى وأتباع عيسىف وفيم يتقاتل أصحاب املوذاهه املوعيسى.ف
بووراهيم موون لووى ملوو  إعوفوويم يتقاتوول أتبوواع ملسووى وعيسووى مووع أتبوواع حمموودف وفوويم يتقاتوول موون يزعموولن أوووم 

 املشركني مع املسلمنيف
صووواقرة   اللاحووودة الواللصوووي لهلم األخوووْيفو    يتضووام ا؟ميوووع ليقفووولا هوووحل الرايووو  اللاحووودة الووويت ُيملهوووا رسووو

ه بو  ينحرفلا عنوه و  يلتولوا ا بتكاليفه،و ين،ويقلمل ف فيقيملا الد«أَْن أَِقيُملا الدِِيَن َو  تَوتَوَفرَُّقلا ِفيهِ  »:للجميع
 صوللات اّللِ  -ى وعيسوى ويقفلا هوحل رايتوه صوفا،وهك رايو  واحودة،رفعها علوى التولا  نول  وإبوراهيم وملسو

 يف العهد األخْي. - -حَّت انتهحل إىل حممد  - عليهم
ن مون الودعلة انلا يقفول كو  -وهوم يزعمولن أووم علوى ملو  إبوراهيم  -ولكن املشركني يف أم القورى ومون حلهلوا 

 .. «لَْيهِ َكُثَ َعَلى اْلُمْشرِِكنَي ما َتْدُعلُهْم إِ »:القدمي  ا؟ديدة ملقفا آخر
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« َتنْيِ َعِظويم  َن اْلَقوْريوَ َرُجول  ِمو َعلوى»ن بينهم وكانلا يريدون أن يتنزل كث عليهم أن يتنزل اللحك على حممد م
 كووان ألمووني،و او  تكوون صووفات حمموود الذاتيوو  وهوول إبقوورارهم الصوواق  .أي صوواحه سوولطان موون كووثائهم

لطان  سووبيلوو  ذا مووا كووان هووذا كلووه يعوودل يف نظوورهم أن يكوولن سوويد ق.نسووبه وهوول موون أوسوو  بيووحل يف قريا
ا قووولم عليهوووا هوووذيْي الووويت أن ينتهوووك سووولطاوم الوووديب ابنتهووواء عهووود اللينيووو  واألصووونام واألسوووان وكوووث علووويهم

حيوود ااووالا يهم التل فتشووبثلا ابلشوور  وكووث علوو.السوولطان وتعتموود عليهووا مصوواحلهم ا قتصوواقي  والشخصي 
ا الشوور  موواتل لووى موواتلا ع إن آابءهووم الووذين:اللاضوو  الووذي قعوواهم إليووه الرسوولل الكوورمي.وكث علوويهم أن يقووال

نفسووووووهم إىل يلقوووووولا   علووووووى ضووووووالل  وعلووووووى جاهليوووووو  فتشووووووبثلا ابحلماق ،وأخووووووذهتم العووووووزة اب مث،واختوووووواروا أن
 ا؟حيم،على أن يلصم آاب هم  وم ماتلا ضالني.

دي إليوه مون كوذلك يهو  والقرآن يعقه على ملقفهم هوذا  ن اّلِل هول الوذي يصوطفك وحتوار مون يشواء وأنوه
ُ َاْتَووِل إِلَْيووِه َموونْ »:إىل للووه موون الشووارقينيرغووه يف كنفووه،ويتلب  ..وقوود « ْيووِه َمووْن يُِنيووهُ يَوْهووِدي إِلَ َيشوواُء وَ  اّللَّ

 وهل يفت  الطري  ملن ينيه إليه ويثلب..للرسال  - -اجتب حممدا 
 ااب :يعا وأحز كمث يعلق إىل ملق  أتباع الرسل،الذين جاءوا قلمهم بدين واحد،فتفر  أتباعهم 

ونَوُهْم بَوْغيا  بوَ  -َفرَُّقلا ِإ َّ ِمْن بَوْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم َوما توَ  » َك ِإىل َأَجول  ُمَسوم ى َمو   َسوبَوَقحْل ِموْن َربِِولِ َولَوْل  كَ  -يوْ
نَوُهْم،َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِيُلا اْلِكتاَب ِمْن بَوْعِدهِ   « .. ُمرِيه  َككِ  ِمْنهُ  ْم َلِفكَلُقِضَك بَويوْ

  رسووووولهم طهم،ويوووووربن جهووووول و  يتفرقووووولا ألووووووم   يعرفووووولن األصووووول اللاحووووود الوووووذي يربفهوووووم   يتفرقووووولا عووووو
وألنفسوووووهم  للحقيقووووو  تفرقووووولا بغيوووووا بيووووونهم وحسووووودا وللموووووا.إ ا تفرقووووولا بعووووود موووووا جووووواءهم العلم.ومعتقوووووداهتم

ة به مووون العقيوووودين إىل سوووتفرقلا غوووْي مسوووتند.تفرقلا هوووحل شيوووْي األهووولاء ا؟ائرة،والشوووهلات الباغيوووو .سووولاء
 ولل أخلصلا لعقيدهتم،واتبعلا منهجهم ما تفرقلا..حيح  واملنهج القلميالص

ولكن  .لتفريوو لتفوور  وااولقوود كووانلا يسووتحقلن أن ذخووذهم اّلِل أخووذا عوواجال،جزاء بغوويهم وللمهووم يف هووذا 
 َأَجوول  َك ِإىل ِمووْن َربِِوو َسووبَوَقحلْ َولَووْل  َكِلَموو   »كلموو  سووبقحل موون اّلِل حلكموو  أراقها،إبمهوواهلم إىل أجوول مسوومى 

نَوُهمْ  يجلولن إىل مولكنهم .لودنياا  احليواة فح  احل  وبطل البانل وانتهى األمر يف هذ..« ُمَسم ى َلُقِضَك بَويوْ
 يلم اللقحل املعللم.

دهتم يوفقود تلقولا عقكول نل،  فأما األجيال اليت وريحل الكتاب من بعد أول وك الوذين تفرقولا وفرقولا مون أتبواع
ني بومولم واحلوْية لشك والغول،كانحل ااالفات السابق  مثارا لعدم ا؟زم بشكءوكتاّبم بغْي يقني جازم إذ  
 « ..ْنُه ُمرِيه  ِفك َككِ  مِ لَ ِدِهْم َوِإنَّ الَِّذيَن أُورِيُلا اْلِكتاَب ِمْن بَوعْ »:كَّت املذاهه وا ختالفات
رم موون حللووه األتميوود فالعقيوودة هووك الصووخرة الصوولب  الوويت يقوو  عليهووا امليمن،ف.ومووا هكووذا تكوولن العقيدة

فو  ثابوحل علوى األهلواقي الاوالعقيدة هك النجم .وهل تبحل راس  القدمني فل  الصخرة الصلب  اليت   ايد
هتووا ملضووع كووك عقيوودة ذافأما حووني تصووب  ال.يتجووه إليووه املوويمن وسوو  األنوولاء والزوابووع،فال يضوول و  ُييوود

 ن إىل نري . انم ناله على وجه ،و  ومثار ريب ،فال يبات لشكء و  ألمر يف نفك صاحبها،و  قرار
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ا مولبشور يف غوْي ءهوم مون اولقد جاءت العقيدة ليعر  أصحاّبا نوريقهم ووجهوتهم إىل اّلِل ويقولقوا مون ورا
فسوووووهم د،وهم أنفإذا هوووووم اسووووو ابلا وكوووووكلا فهوووووم غوووووْي صووووواحلني لقيووووواقة أحووووو.تلجلوووووج و  تووووورقق و  ضوووووالل

 ا الدين ا؟ديد.حائرون.وكذلك كان حال أتباع الرسل يلم جاء هذ
 « :املسلمني ما ذا خسر العا  ابحنطاط»:يقلل األستاذ اهلندي أبل احلسن الندوي يف كتابه

أصووووبححل الوووودايانت العظمووووى فريسوووو  العووووابثني واملتالعبني،ولعبوووو  انوووورفني واملنووووافقني،حَّت فقوووودت روحهووووا »
ثقافو  واحلكوم والسياسو  مسور  وككلها،فلل بعة أصحاّبا األوللن   يعرفلها،وأصبححل مهلق احلضارة وال

الفلضووى وا حنوووالل وا خووتالل وسووولء النظام،وعسوو  احلكام،وكوووغلحل بنفسووها،  همووول للعووا  رسوووال  و  
لامووم قعوولة،وأ فلسووحل يف معنلايهتا،ونضووه معووني حياهتووا،  الووك مشوورعا صووافيا موون الوودين السووماوي،و  

العلانووو   »يف كتابوووه « قنيسووولن.ه.ج» ويقووولل الكاتوووه األوريب 2026« نظاموووا تبتوووا مووون احلكوووم البشوووري
 «  :كأساس للحضارة

لعقائود الويت  لضوى،ألن اففك القرنني ااامك والساقس كان العا  املتمودين علوى كوفا جور  هوار مون الف »
 وكووان يبوودو إذ.م مقامهاكانووحل تعووني علووى إقاموو  احلضووارة كانووحل قوود اوووارت و  يووك مث مووا يعتوود بووه  ووا يقوول 

حنوووالل وأن تفكوووك وا ى،الووويت تكلووو  بنا هوووا جهووولق أربعووو  آ   سن ،مشووورف  علوووى الذا  أن املدنيووو  الكث 
  ر،  قووانلن و ب وتتنوواحالبشووري  تلكووك أن ترجووع تنيوو  إىل مووا كانووحل عليووه موون اهلمجيوو ،إذ القبائوول تتحووار 

وكانوحل .هواق والنظام مون ا أما النظم اليت خلقتها املسيحي  فكانحل تعمول علوى الفرقو  وا ويار،بود .نظام
بواب لعطوه حوَّت اللإليهوا ا واقف  ت ن  وقد تسورب.املدين  كشجرة ضخم  متفرع  امتد للها إىل العا  كله

 .. -مدا حميعب ..« وبني مظاهر هذا الفساق الشامل ولد الرجل الذي واحد العا  مجيعه..
هم كووانلا يف توواب موون بعوودوألن الووذين أوريوولا الك -موون بعوود مووا جوواءهم العلووم  -وألن أتبوواع الرسوول تفرقوولا 

ه إىل اّلِل عوور  نريقووهلووذا وذلووك،والل مركووز القيوواقة البشووري  موون قائوود يبووحل مسووتيقن ي.كووك منووه مريووه .
لاء   يلتفوووحل إىل األهوووووجوووه إليوووه األمووور أن يووودعل وأن يسوووتقيم علوووى قعلتوووه،وأ - -أرسووول اّلِل حممووودا ..

ا اّلِل دة الويت كورعهلة اللاحعديد ا ميان ابلدع املصطرع  حلله وحلل قعلته اللاضح  املستقيم  وأن يعلن
ُ ِموووووْن  اآَمْنوووووحُل ِ وووووا أَنْووووووَزَل :لْ لاَءُهْم،َوقُ ْع أَهْ فَلِوووووذِلَك فَووووواقُْع َواْسوووووَتِقْم َكموووووا أُِموووووْرَت،َو  تَوتَّبِووووو»:للنبيوووووني أمجعوووووني ّللَّ

ووَنُكمُ .ِكتواب   ُ َربُنووا َوَرُبُكمْ .َوأُِمْرُت أِلَْعووِدَل بَويوْ وَ  بوَ . أَْعموواُلُكمْ لُنووا َوَلُكوومْ اأَْعم لَنوا.اّللَّ ووَنُكمُ   ُحجَّ َننووا َوبَويوْ ُ َاَْمووُع .يوْ اّللَّ
َننا،َوإِلَْيِه اْلَمِصْيُ   « ..بَويوْ

توودعل إىل اّلِل .القيوواقة احلازموو  املسووتقيم  علووى وووج واضوو  ويقووني تبحل.إوووا القيوواقة ا؟ديوودة للبشووري  مجعاء
وتنووووووأى عوووووون األهوووووولاء املضووووووطرب  املتناوحوووووو  موووووون هنووووووا .وتسووووووتقيم علووووووى أموووووور اّلِل قون احنرا .علووووووى بصْية

واليت تورق ا ميوان إىل أصوله .القياقة الويت تعلون وحودة الرسوال  ووحودة الكتواب ووحودة الونهج والطريو .وهنا 

                                                 
 الطبع  الثاني . ) السيد رمحه هللا ( 22صفح   -2026
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ُ ِموْن ِكتواب  :َوُقلْ »:الثابحل اللاحد،وترق البشري  كلها إىل ذلوك األصول اللاحود مث هول ..« آَمْنوحُل ِ وا أَنْووَزَل اّللَّ
وووَنُكمُ ».تعالء واهليمنووو  ابحلووو  والعووودلا سووو فهوووك قيووواقة ذات سووولطان،تعلن العووودل يف ..« َوأُِموووْرُت أِلَْعوووِدَل بَويوْ

ولكن .)هووووذا والوووودعلة بعوووود يف مكوووو  حمصوووولرة بووووني كووووعاّبا مضووووطهدة هووووك وأصووووحاّبا.األرم بووووني ا؟ميع
ُ َربُ »:وتعلن الربلبيووووو  اللاحووووودة.نبيعتهوووووا املهيمنووووو  الشوووووامل  تبووووودو واضوووووح ( وتعلووووون فرقيووووو  ..« نوووووا َوَرُبُكووووومْ اّللَّ

وووَنُكمُ »:وتعلووون إوووواء ا؟ووودل ابلقووولل الفصووول..« لَنوووا أَْعمالُنوووا َوَلُكوووْم أَْعمووواُلُكمْ »:التبعووو  َننوووا َوبَويوْ وووَ  بَويوْ «   ُحجَّ
َننا َوإِلَْيِه اْلَمِصْيُ »:وتكل األمر كله إىل اّلِل صاحه األمر األخْي.. ُ َاَْمُع بَويوْ  « ..اّللَّ

علوووى هوووذا  الفاصووول  يووو  اللاحووودة عووون نبيعووو  هوووذ  الرسوووال  األخوووْية،يف مقانعهوووا القصوووْيةوتكشووو  هوووذ  اهل
 وجاءت لتهويمن.اء البشورفهك رسوال  جواءت لتمضوك يف نريقهوا   تتوأير  هول .النحل ا؟امع احلازم الدقي 
ت دى الرسوا حود علوى مووجاءت لتلحد الطري  إىل اّلِل كموا هول يف حقيقتوه مل .فتحق  العدال  يف األرم

.. 
يف  دل اجملواقلنيجوب ،يبدو وبعد وضل  القضي  على هذا النحل،واستجاب  العصب  امليمن  ّلِل هوذ  ا سوتجا

نتهك هوووذ  فت.حسووواب اّلِل مسوووتنكرا   يسوووتح  ا لتفات،وتبووودو حجوووتهم ابنلووو  فاكووول  لووويك هلوووا وزن و 
ْعووووِد مووووا اْسووووُتِجيَه ِمووووْن بوَ .ّللَِّ َن يف ااُجل َوالَّووووِذيَن ُُيَوووو »:الفقوووورة ابلفصوووول يف أمرهم،وتووووركهم للعيوووود اّلِل الشووووديد

،َوهَلُمْ .َلهُ  تُوُهْم قاِحَض   ِعْنَد َرّبِِِْم،َوَعَلْيِهْم َغَضه   « ..ِديد  كَ َعذاب   ُحجَّ
ك البطالنفوووووووووراء اهلزميووووووو  و .وموووووون تكووووووولن حجتووووووه ابنلووووووو  مغللبوووووو  عنووووووود ربووووووه فوووووووال حجوووووو  لوووووووه و  سوووووولطان

سوووتجاب  اانووول بعووود وهووول ا؟وووزاء املناسوووه علوووى اللجووواج ابلب.األرم،الغضوووه والعوووذاب الشوووديد يف اهلخرة
 القللب ااالص  وا؟دل املغرم بعد وضل  احل  الصري .

 الوحي واآلخر  ودعو  لطلب حرث اآلخر  20 - 17الدرس الخامس:

ُ الَّوِذي أَنْووَزَل اْلِكتوابَ »:مث يبدأ جلل  جديدة مع احلقيقو  األوىل  السَّواَعَ  موا يُوْدرِيَك َلَعولَّ وَ .يزانَ  ِِ َواْلمِ  اِبحْلَواّللَّ
َوووْشوووِفُقلَن مِ نُووولا مُ َيْسوووتَوْعِجُل ِّبَوووا الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووولَن ِّبا،َوالَّوووِذيَن آمَ .َقرِيه   ا احْلَوووُ ،َأ  ِإنَّ الَّوووِذيَن ْنهوووا َويَوْعَلُمووولَن َأوَّ

ُ َلِطيوو   بِِعبوواِق ِ .مُيوواُروَن يف السَّوواَعِ  َلِفووك َضووالل  بَِعيوود   َمْن كوواَن يُرِيووُد .زِيووزُ ُء َوُهووَل اْلَقووِلُي اْلعَ ُ  َمووْن َيشوواْرزُ  يوَوواّللَّ
َّ ا َّ اهْلِخرَِة نَزِْق َلُه يف َحْريِِه،َوَمْن كاَن يُرِيُد َحْر  « ..ِة ِمْن َنِصيه  ْنها،َوما َلُه يف اهْلِخرَ نُوْيتِِه مِ  لُدنْياَحْر

سوووالف ،وفيما عقائووود الا حتلوو  فيوووه أصوووحاب الفوواّلِل أنوووزل الكتووواب ابحلووو  وأنووزل العووودل وجعلوووه حكموووا فيمووو
ن بووه امليووزان توولز  ي  كأنووهالعوودل الوودق.ختتلوو  فيووه آراء النوواس وأهوولا هم وأقووام كوورائعه علووى العوودل يف احلكم

 القيم،وتلزن به احلقل ،وتلزن به األعمال والتصرفات.
  بووني هووذا وهووذ ملناسووب وا.إىل ذكوور الساع .حقيقوو  الكتوواب املنووزل ابحلوو  والعوودل.وينتقوول موون هووذ  احلقيق 

لوووى ن كانوووحل عإفمن ذا يووودري .والسووواع  غيوووه.حاضرة،فالسوواع  هوووك ملعووود احلكوووم العووودل والقوولل الفصل
ف»:وكك  « ..َوما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَ  َقرِيه 
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  يهموول  عدل،الووذيوالنوواس عنهووا غووافللن،وهك موونهم قريه،وعنوودها يكوولن احلسوواب القووائم علووى احلوو  وال
  يضيع ..فيه ككء و 

  ِّبا،َوالَّوِذيَن آَمنُولا يُوْيِمنُولنَ  ِذيَن َيْسوتَوْعِجُل ِّبَوا الَّو»:ويصلر ملق  امليمنني من الساع  وملق  غوْي املويمنني
َا احلَْ ُ   « ..ُمْشِفُقلَن ِمْنها َويَوْعَلُملَن َأوَّ

للن ّبووووا ه يسووووتعججوووووالووووذين   ييمنوووولن ّبووووا   هووووك قلوووولّبم هلهلووووا،و  تقوووودر مووووا ينتظوووورهم فيهووووا فووووال ع
شووووووفقلن مث هووووووم ي وأما الووووووذين آمنوووووولا فهووووووم مسووووووتيقنلن منهووووووا،ومن.ألوم حمجلبوووووولن   يوووووودركلن.مسووووووته ين

وووووووا أيعلمووووولن لوإوم .وحافلن،وينتظروووووووا بلجووووول وخشوووووي ،وهم يعرفوووووولن موووووا هوووووك حوووووني تكلن.وإوووووووا حلووووو 
 وبينهم وبني احل  صل  فهم يعرفلن..احل 
أبعدوا،فعسووْي أن يعوولقوا و الضووالل  فقوود أوغلوولا يف« .. السَّوواَعِ  َلِفووك َضووالل  بَِعيوود  َأ  ِإنَّ الَّووِذيَن مُيوواُروَن يف »

 بعد الضالل البعيد ..
 لوذي يتفضول اّللِ الورز  ا وينتقل من احلدية عن اهلخرة وا كفا  منها أو ا ستهتار ّبوا،إىل احلودية عون

ُ َلِطي   بِِعباِقِ  يَوْرُزُ  َمْن يَ »:به على عباق   .. «اْلَعزِيزُ  َقِليُ شاُء َوُهَل الْ اّللَّ
يوو  نوود قووراءة اهلوييقوو  ع ولكن الصوول  تبوودو.وتبوودو املناسووب  بعيوودة يف لوواهر األموور بووني هووذ  احلقيقوو  وتلووك

َّ اهْلِخووورَِة نَوووزِْق لَوووُه يف َحْريِووِه،وَ »:التاليوو  َّ الووُدنْيا نُوْيتِوووِه مِ َن يُرِيوووُد َحوووَمْن كووواَموووْن كووواَن يُرِيوووُد َحووْر موووا لَوووُه يف ْنهوووا وَ ْر
فهي ء .رمليمن والكووافالطوواحل،واو يرز  الصوواحل ...فوواّلِل لطيوو  بعبوواق  يوورز  موون يشوواء« اهْلِخوورَِة ِمووْن َنِصوويه  

رزقوه عون  وليو  ولول منوعاّبا األالبشر أعجز من أن يرزقلا أنفسهم كي ا وقد وهوبهم اّلِل احلياة،وكفول هلوم أسوب
زا عوون أسووباب عطشووا،وعجو قوولا أنفسووهم وملوواتلا جلعووا وعووراي الكووافر والفاسوو  والطوواحل مووا اسووتطاعلا أن يرز 

سوه هلوم الودنيا موا ُي  احليواةيفاحلياة األوىل،وملا هققحل حكم  اّلِل من إحيائهم وإعطائهم الفرصو  ليعملولا 
 يف اهلخرة أو عليهم.

اة اع احليوو   وضووامللصوولل وموون مث أخوورج الوورز  موون قائوورة الصووال  والطال ،وا ميووان والكفر،وعلقووه  سووبابه
 ء.لم ا؟زاازي عليهما الناس ي.وجعله فتن  وابتالء.العام  واستعداقات األفراق اااص 

فمن كان يريد حّر اهلخرة عمل فيوه،وزاق لوه .مث جعل اهلخرة حرت والدنيا حرت حتار املرء منهما ما يشاء
اهلخوورة رزقووه املكتوولب لووه يف هووذ  وكان لووه مووع حووّر .اّلِل يف حريه،وأعانووه عليووه بنيتووه،وابر  لووه فيووه بعملووه

بل إن هوووذا الووورز  الوووذي يعطوووا  يف األرم قووود يكووولن هووول بذاتوووه حوووّر اهلخووورة .األرم   ُيووورم منوووه كوووي ا
ومون كوان يريود حوّر .ابلقياس إليوه،حني يرجول وجوه اّلِل يف تثموْي  وتصوريفه وا سوتمتاع بوه وا نفوا  منوه .

ولكن   يكوووون لووووه يف اهلخوووورة .لب لووووه   ُيوووورم منووووه كووووي االوووودنيا أعطووووا  اّلِل موووون عوووورم الوووودنيا رزقووووه املكتوووو
فهل   يعموول يف حووّر اهلخوورة كووي ا ينتظوور عليووه ذلووك النصوويه  ونظوورة إىل نووالب حووّر الوودنيا .نصوويه

يتلطو  اّلِل فيمنحوه هوي ء  ونالب حّر اهلخرة،تكش  عن احلماقو  يف إراقة حوّر الودنيا  فورز  الودنيا
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مث يبقوى حوّر اهلخورة خالصوا ملون .لدنيا وف  املقدور له يف علوم اّللِ فلكل منهما نصيبه من حّر ا.وهي ء
 أراق  وعمل فيه.

عامووووو  وضووووواع الومووووون نوووووالب حوووووّر الووووودنيا ْنووووود األغنيووووواء والفقوووووراء  سوووووه أسوووووباب الووووورز  املتعلقووووو  ابأل
م   ذ  األر ففك هووو.وكذلك ْنووود احلوووال عنووود نوووالب حوووّر اهلخووورة سووولاء بسووولاء.وا سوووتعداقات اااصووو 

  محو  الوذي يو  مون هول األإ ا يظهر ا خوتال   وا متيواز هنوا   ف. الفريقني يف قضي  الرز اختال  بني
 وتركه   يغْي من أمر  كي ا يف هذ  احلياةف  .حّر اهلخرة

 تقودير يفلعودل لواهران احل  وافو.واألمر يف النهاي  مرتب  ابحل  وامليزان الذي نزل بوه الكتواب مون عنود اّللِ 
دنيا مون حوّر ن حوّر الوويف حرموان الوذين يريودو .ويف زايقة حوّر اهلخورة ملون يشواء.ياءالرز  ؟ميع األح

 اهلخرة يلم ا؟زاء ...
إنكار الشرك وثواا المؤمنين وعااا الكافرين والوصذية  23 - 21الدرس السادس:

 بالقرب 

ف مووا َ ْ َذَْذْن بِوووِه اّللَُّ  َن الوودِِينِ ِمووهَلُوووْم  أَْم هَلُووْم ُكوورَكاُء َكووَرُعلا»:وموون مث يبوودأ جللوو  أخوورى حووولل احلقيقوو  األوىل
وونَوُهْم،َوِإنَّ الظَّوواِلِمنَي هَلُوو ِقنَي ِ َّووا َكَسووُبلا َوُهووَل تَوووَرى الظَّوواِلِمنَي ُمْشووفِ .ذاب  أَلِيم  ْم َعووَولَووْل  َكِلَمووُ  اْلَفْصووِل َلُقِضووَك بَويوْ

،ذلِووَك ُهووَل اْلَفْضووُل ا َيشوواُ َن ِعْنووَد َرّبِِِمْ اِت،هَلُْم مووْ؟َنَّووضوواِت اواقِووع  ِّبِْم،َوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت يف َروْ 
ُ ِعباَقُ  الَِّذيَن آَمُنلا وَ .اْلَكِبْيُ  ُر اّللَّ َلْيوِه َأْجورا  ِإ َّ اْلَموَلقََّة يف   َأْسو َوُلُكْم عَ :ِت،ُقلْ ا الصَّواحِلاَعِمُلل ذِلَك الَِّذي يُوَبشِِ

 «.ُفلر  َكُكلر   غَ ِإنَّ اّللََّ ،ْ  َحَسَن   نَزِْق َلُه ِفيها ُحْسنا  اْلُقْرىب َوَمْن يَوْق َِ 
موا  سوى وعيسوى،وهلاهيم ومل يف فقرة سابق  قرر أن ما كرعه اّلِل لام  املسلم  هل ما وصوى بوه نلحوا وإبور 

رعه م عليووه،من ذا كووويف هووذ  الفقوورة يتسوواءل يف اسووتنكار عمووا هووم فيووه ومووا هوو - -أوحووى بووه إىل حمموود 
رَكاُء ُكووأَْم هَلُووْم  » شوريعاتفم مووا قام اّلِل   يشورعهف وهوول رووال  ملوا كوورعه منووذ أن كوان هنووا  رسووا ت وتهلو

ُف  « ..َكَرُعلا هَلُْم ِمَن الدِِيِن ما  َْ َذَْذْن بِِه اّللَّ
شورع د  هول الوذي ياّلِل وحووليك ألحد من خل  اّلِل أن يشورع غوْي موا كورعه اّلِل وأذن بوه كائنوا مون كوان فو

يت اختارهوووا الكوووثى الووو هووول مبووودع هوووذا الكووولن كله،ومووودبر  ابلنووولاميك الكليووو  -سوووبحانه  -لعباق . وووا أنوووه 
 تشووريع يتمشووى ن ُيكمهوواواحلياة البشووري  إن هووك إ  توورس صووغْي يف عجلوو  هووذا الكوولن الكبْي،فينبغووك أ.لوه

 ّلِل قاصور عونن عودا امووكول .مع تلك النولاميك و  يتحقو  هوذا إ  حوني يشورع هلوا انوي  بتلوك النلاميك
 تلك ا حان  بال جدال.فال ييان على التشريع حلياة البشر مع ذلك القصلر.

ومع وضل  هذ  احلقيقو  إىل حود البداهو  فوإن الكثوْيين اواقللن فيهوا،أو   يقتنعولن ّبوا،وهم اور ون علوى 
ّبم،ويلائملن بوني لوروفهم والتشوريع استمداق التشريع من غْي ما كرع اّلِل،زاعمني أووم حتوارون ااوْي لشوعل 

كأ ا هووم أعلووم موون اّلِل وأحكووم موون اّلِل  أو كأ ووا هلووم كووركاء موون قون اّلِل .الوذي ينشوو لنه موون عنوود أنفسووهم
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يشورعلن هلوم موا   ذذن بوه اّلِل  ولويك أخيوه مون ذلووك و  أجورا علوى اّلِل  لقود كورع اّلِل للبشوري  موا يعلووم 
 ها وفطرهتا ونبيع  الكلن الذي تعيا فيه وفطرته.سبحانه،أنه يتناس  مع نبيعت

لكلنيووووو  القوووولى ا وموووون مث ُيقوووو  هلووووذ  البشوووووري  أقصووووى قرجووووات التعووووواون فيمووووا بينها،والتعوووواون كوووووذلك مووووع
اة ع حاجات احليوتجدقة مكرع يف هذا كله أصل ،وتر  للبشر فق  استنباط التشريعات ا؟زئي  امل.الكثى

 رقو  إىل اّللِ  كء مون هوذاكوفإذا ما اختل  البشور يف .والتشريعات العام املتجدقة،يف حدوق املنهج الكلك 
 ريع جزئووك وكوولبشوور كوول تشوواألصوولل الكليوو  الوويت كوورعها للنوواس،لتبقى ميووزاان يووزن بووه ال ورجعوولا بووه إىل تلووك

 تطبي .
 ج فهول خوروجذا الونهوما عودا هو.وهل خْي احلاكمني.بذلك يتلحد مصدر التشريع،ويكلن احلكم ّلِل وحد 

لوويهم الصووالة عوحممودا  علوى كووريع  اّلِل،وعلووى قيون اّلِل،وعلووى مووا وصوى بووه نلحووا وإبوراهيم وملسووى وعيسووى
وووونَوُهمْ »والِسووووالم. م إىل يوووولم القوووولل لفصوووول إبمهوووواهلا كلموووو  ..فقوووود قووووال اّللِ « َولَووووْل  َكِلَمووووُ  اْلَفْصووووِل َلُقِضووووَك بَويوْ
؟ووزاء ألخووذهم اب.دا شوورع موون عاّلِل،املتبعووني ل ولل ها لقضووى اّلِل بينهم،فأخووذ املخووالفني ملووا كوورعه.الفصوول
 ولكنه أمهلهم ليلم ا؟زاء..العاجل

خالفو  عون كورع ملاوهول أللوم مون .اء الظلم..فهذا هول الوذي ينتظورهم جوز « َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي هَلُْم َعذاب  أَلِيم  »
م مشووفقني يعرضووه.ام وموون مث يعوورم هووي ء الظوواملني يف مشووهد موون مشوواهد القي اّلِل إىل كوورع موون عوودا ف

نَي ِ َّووا  نَي ُمْشووِفقِ ظَّوواِلمِ تَوووَرى ال»:خووائفني موون العووذاب وكووانلا موون قبوول   يشووفقلن،بل يسووتعجللن ويسووته ون
فووزع وهوول هوول مكأ ووا هوول غوولل ف« َسووُبلاِ َّووا كَ »..والتعبووْي العجيووه اعوول إكووفاقهم « َكَسووُبلا َوُهووَل واقِووع  ِّبِوومْ 

« مْ َل واقِووع  ِّبِووَوُهوو»عوولن نلا بووه فوورحني  ولكوونهم اليوولم يشووفقلن منووه ويفز الووذي كسووبل  وعملوول   يووديهم وكووا
 وكأنه هل بذاته انقله عذااب   رلا منه،وهل واقع ّبم ..
  أموون وعافيوو ْنوودهم يف.ويف الصووفح  األخوورى ْنوود املوويمنني الووذين كووانلا يشووفقلن موون هووذا اليوولم وحافلن 

َل اْلَفْضووُل ُهووذلِووَك .َن ِعْنووَد َرّبِِِمْ ْم مووا َيشووا ُ اِت،هلَُ صَّوواحِلاِت يف َرْوضوواِت اْ؟َنَّووَوالَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا ال»:ورخوواء
ُ ِعباَقُ  الَِّذيَن آَمُنلا وَ .اْلَكِبْيُ  ُر اّللَّ  « ..تِ ا الصَّاحِلاَعِمُلل ذِلَك الَِّذي يُوَبشِِ

ِومْ َن ِعْنوَد رَ ا َيشوا ُ موهَلُوْم ».« .يف َرْوضاِت اْ؟َنَّاتِ »:والتعبْي كله رخاء يرسم لالل الرخاء بوال حودوق و  « ّبِِ
ووُر اّللَُّ ».«ذلِوووَك ُهووَل اْلَفْضوووُل اْلَكبِوووْيُ ».قيوولق اضرة،مصوووداقا للبشووورى حفهووول بشوورى « ِعبووواَق ُ  ذلِووَك الَّوووِذي يُوَبشِِ

 ولل البشرى هنا هل أنسه الظالل..السالف 
نوه   يطلوه مونهم أجورا إ:أن يقلل هلم - -وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء ا؟ميل الظليل يلقن الرسلل 

ابتهم لقته هلم لقور م ا هك إ.على اهلدى الذي ينتهك ّبم إىل هذا النعيم،وينأى ّبم عن ذلك العذاب األليم
زِْق لَوُه ِفيهووا    نَوَوَموْن يَوْقوَ ِْ  َحَسوونَ .  اْلُقووْرىبقََّة يف ِإ َّ اْلَمولَ .  َأْسو َوُلُكْم َعَلْيووِه َأْجورا  :قُولْ »:منه،وحسوبه ذلوك أجوورا

 « ..ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َكُكلر  .ُحْسنا  
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 -ّلِل كانوحل لرسولل ا  وقود -ىب واملع  الذي أكرت إليه،وهل أنه   يطله منهم أجرا،إ ا تدفعوه املولقة للقور 
-  رضواء لتلوك إاوْي هلوم ليحاول هدايتهم  ا معه من اهلدى،وُيق  ا -قراب  بكل بطن من بطلن قريا

 اليت ُيملها هلم،وهذا أجر  وكفى امللقة 
وهنوا  تفسوْي .هذا املع  هل الذي انقد  يف نفسك وأان أقرأ هذا التعبْي القرآين يف ملاضعه اليت جواء فيها 

َعْن َعْبووِد اْلَملِووِك بْووِن :أيبتووه هنووا لوولروق  يف صووحي  البخوواري -رضووك اّلِل عنهمووا  -مووروي عوون ابوون عبوواس 
ْعووحُل نَ  اُوسووا  قَوواَل ُسووِ َل ابْووُن َعبَّوواس  َعووْن َهووِذِ  اهليَووِ  )قُووْل  َ َأْسووأَُلُكْم َعَلْيووِه َأْجوورا  ِإ َّ اْلَمووَلقََّة ِ  َمْيَسوورََة قَوواَل  َِ

وود     َْ  --قَاَل فَوَقوواَل ابْووُن َعبَّوواس  َعِجْلووحَل ِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ .اْلُقووْرىَب ( قَوواَل فَوَقوواَل َسووِعيُد بْووُن ُجبَووْْي  قُوووْرىَب آِل حُمَمَّ
َنُكمْ   2027ِمَن اْلَقرَابَِ . َيُكْن َبْطن  ِمْن بُطُلِن قُوَرْيا  ِإ َّ َكاَن َلُه ِفيِهْم قَورَابَ   فَوَقاَل ِإ َّ أَْن َتِصُللا َما بَوْيِ  َوبَويوْ

ذا هول هوفيكلن .م إليوها أهديكملوتسمعلا وتلينلا .إ  أن تكفلا أذاكم مراعاة للقراب :ويكلن املع  على هذا
 الذي أنلبه منكم   سلا .األجر 

لكنوب موا و  - عنوه رضوك اّللِ  -أقورب مون شويول سوعيد بون جبوْي  -رضوك اّلِل عنهموا  -وشويل ابن عبواس 
 واّلِل أعلم  راق  منا..أزال أحك أن ذلك املع  أقرب وأندى .

ذا هوو لووى كووكء موونأنووه   يسووأهلم ع -أمووام مشووهد الروضووات والبشوورايت  -وعلووى أيوو  حووال فهوول يووذكرهم 
 أجرا.وقون هذا  راحل يطله عليه األق ء أجرا ضخما  

اح  سووواب السووومولكنوووه فضووول اّلِل الوووذي   ُياسوووه العبووواق حسووواب التجوووارة،و  حسووواب العووودل،ولكن ح
بوول إوووا .ألجراق عوودم تنوواول يك هوول جموور ..فلوو« َوَمووْن يَوْقووَ ِْ  َحَسووَن   نَووزِْق لَووُه ِفيهووا ُحْسوونا  »:وحسوواب الفضوول

 « .. َكُكلر  ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  »:مث هك بعد هذا كله املغفرة والشكر.فضل .الزايقة وال
م هلومث هول يزيود .نى ا حسواوهل وهبهم التلفيو  علو.ويشكر منف يشكر لعباق .اّلِل يشكر ..مث ..اّلِل يغفر

ان عووون جوووز ا نسوووفيوووا للفووويخ الوووذي يع.ويشوووكر هلوووم بعووود هوووذا وذا  ..يف احلسووونات،ويغفر هلوووم السي ات
 فضال على ككر  وتلفيته .تابعتهم

 الك ار عل  القرآن وإثبات أنه هللاالا هللااعارا ات رد  24الدرس السابع:

ُ َحْووتِ  َكووِذاب ف فَووى اّللَِّ اْفَ ى َعلَوو:أَْم يَوُقللُوولنَ »:مث يعوولق إىل احلوودية عوون تلووك احلقيقوو  األوىل  ْم َعلووى ِإْن َيَشووِإ اّللَّ
ُ اْلبانِ   «.لُصُدورِ ايم  ِبذاِت ُه َعلِ َل،َوُيُُِ  احلَْ َّ ِبَكِلماتِِه،ِإنَّ قَوْلِبَك،َومَيُْ  اّللَّ

مصودر  وعون  هودّ عون هنا ذيت على الشبه  األخْية،اليت قد يعلللن ّبا مولقفهم مون ذلوك اللحك،الوذي
 « ..اب ف َكذِ اْفَ ى َعَلى اّللَِّ :أَْم يَوُقلُللنَ »:نبيعته وعن غايته يف ا؟ل ت املاضي 

 فمث   يصدقلنه،ألوم يزعملن أنه   يل  إليه،و  ذته ككء من اّللِ فهم من 
فموا كوان اّلِل ليوودع أحودا يودعك أن اّلِل أوحووى إليوه،وهل   يول  إليووه كوي ا،وهل قوواقر .ولكون هوذا قوولل مرقوق

وأن يظهور احلو  .وأن يكشو  البانول الوذي جواء بوه وميحول .على أن حتم على قلبه،فال ينط  بقورآن كهوذا
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ُ اْلباِنووَل،َوُيُُِ  احْلَوو َّ ِبَكِلماتِووهِ »:ورائووه ويثبتووهموون  ُ َحْووِتْم َعلووى قَوْلبِووَك،َومَيُْ  اّللَّ ومووا كووان ليخفووى « فَووِإْن َيَشووِإ اّللَّ
 :حَّت قبل أن يقلله - -عليه ما يدور يف خلد حممد 

ملعهولق عون اوقعلى ختال  .أساس على وزعم   يقلم...فهك كبه    قلام هلا« ِإنَُّه َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ »
حك إذن فهووذا الوول و .لبانوول .اعلووى مووا يريوود،وعن سوونته يف إقوورار احلوو  وإزهووا   علووم اّلِل ابلسوورائر،وعن قدرتووه

 -ميقتوا  - ك القوللوبوذلك ينتهو.ح ،وقلل حممد صد  وليك التقلل عليه إ  البانل والظلوم والضوالل .
 القرار.وذخذ ّبم يف جلل  أخرى وراء هذا .يف اللحك
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 [53إل   25اآليات :(42الوحد  الثانية ]سور  الشورى )

 دائل ا يمان في ا ن س واآلفاق وإثبات مصدر القرآن 

ِذيَن آَمنُولا ِجيُه الَّو( َوَيْسوتَ 25ا تَوْفَعُللَن )مَويَوْعَلُم  يِِ اتِ َوُهَل الَِّذي يَوْقَبُل التوَّْلبََ  َعْن ِعباِقِ  َويَوْعُفلا َعِن السَّ } 
ُ الووِرِْزَ  لِِعبووواِقِ  ا ( َولَووْل َبَسووو َ 26 َكووِديد  )ْم َعوووذاب  َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َويَزِيوووُدُهْم ِمووْن َفْضووِلِه َواْلكووواِفُروَن هَلُوو ّللَّ

نَووِزُِل اْلَغْيوَة ِموْن بَوْعوِد ُهوَل الَّوِذي يوُ ( وَ 27ْي  )َخبِوْي  َبِصو ِعباِق ِ لَبَوَغْلا يف اأْلَْرِم َولِكْن يُونَوِزُِل بَِقَدر  ما َيشاُء ِإنَُّه بِ 
ْن ةَّ ِفيِهمووا ِمووْن آايتِووِه َخْلووُ  السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا بَوو( َوِموو28مووا قَوَنطُوولا َويَوْنُشووُر َرمْحَتَووُه َوُهووَل الْووَلِ ُ احْلَِميووُد )

َعوْن َكثِوْي   ْم َويَوْعُفلاْن ُمِصيَب   فَِبما َكَسَبحْل أَْيِديكُ مِ  َوما َأصاَبُكمْ  (29قابَّ   َوُهَل َعلى مَجِْعِهْم ِإذا َيشاُء َقِدير  )
تِووِه اْ؟َوولاِر يف ( َوِمووْن آاي31  َنِصووْي  )وَ ْن َوِ ِ  ّللَِّ ِموو( َومووا أَنْوووُتْم ِ ُْعِجووزِيَن يف اأْلَْرِم َومووا َلُكووْم ِمووْن ُقوِن ا30)

 َك هَلايت  ِلُكوولِِ َصووبَّار  ِإنَّ يف ذلِوو َرواكِووَد َعلووى َلْهوورِ ِ  رِِيَ  فَوووَيْظَلْلنَ ( ِإْن َيَشووْأ ُيْسووِكِن الوو32اْلَبْحووِر َكوواأْلَْعالِم )
هَلُووْم ِموووْن  َويَوْعلَووَم الَّوووِذيَن ُاوواِقُللَن يف آايتِنووا موووا (34( أَْو يُوولبِْقُهنَّ ِ وووا َكَسووُبلا َويَوْعووُ  َعوووْن َكثِووْي  )33َكووُكلر  )
ِووْم َوأَْبقووى لِلَّووِذيَن آَمنُوو ّللَِّ َخووْْي  مووا ِعْنووَد اَفَمتوواُع احْلَيوواِة الووُدنْيا وَ  ( َفمووا أُوتِيووُتْم ِمووْن َكووْكء  35حمَِوويا  ) لا َوَعلووى َرّبِِ
 اْسوَتجابُلا ( َوالَّوِذينَ 37ْغِفوُروَن )يوَ ِضوُبلا ُهوْم غَ لاِحَا َوِإذا موا ( َوالَِّذيَن َاَْتِنُبلَن َكبائَِر اْ ِمثِْ َواْلفَ 36يَوتَولَكَُّللَن )

ووونَوُهْم َوِ َّوووالِوووَرّبِِِمْ  ا َأصووواَّبُُم اْلبَوْغوووُك ُهوووْم ( َوالَّوووِذيَن ِإذ38ُقووولَن )اُهْم يُوْنفِ َرَزْقنووو  َوأَقووواُملا الصَّوووالَة َوأَْمووورُُهْم ُكووولرى بَويوْ
َتِصووُروَن ) ( 40اِلِمنَي ) الظَّوو ِإنَّووُه   ُيُِووهُ ُ  َعلَووى اّللَِّ َأْصووَلَ  فَووَأْجرُ َوَجووزاُء َسوويَِِ    َسوويَِِ    ِمثْوُلهووا َفَمووْن َعفووا وَ  (39يَونوْ

َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُملَن النَّواَس َويوَ ( إِ 41 )َوَلَمِن انْوَتَصَر بَوْعَد لُْلِمِه فَُأولِ َك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيل   بوْغُولَن  َّ
( 43أْلُُموولِر )اَفووَر ِإنَّ ذلِووَك َلِمووْن َعووْزِم َمووْن َصووَثَ َوغَ ( َولَ 42يف اأْلَْرِم بِغَووْْيِ احْلَوو ِِ أُول ِووَك هَلُووْم َعووذاب  أَلِوويم  )

ُ َفموا لَوُه ِموْن َوِ ِ  ِموْن بَوْعوِدِ  َوتَووَرى ال  َهوْل ِإىل َموَرقِ  ِموْن َسوِبيل  أَُوا اْلَعوذاَب يَوُقللُولنَ نَي َلمَّوا رَ ظَّواِلمِ َوَمْن ُيْضوِلِل اّللَّ
نَّ اْااِسورِيَن َوقواَل الَّوِذيَن آَمنُولا إِ  ْر   َخِفوكِ   ِموْن نَو يَوْنظُوُرونَ َوَتراُهْم يُوْعَرُضلَن َعَلْيها خاِكِعنَي ِمَن الوُذلِِ  (44)

ا كواَن هَلُوْم ِموْن أَْولِيواَء ( َوم45 َعذاب  ُمِقيم  )اِلِمنَي يف نَّ الظَّ الَِّذيَن َخِسُروا أَنْوُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  َأ  إِ 
ُ َفمووا لَووُه ِموويَوْنُصووُروَوُْم ِمووْن ُقوِن اّللَِّ  ِجيُبلا لِووَربُِِكْم ِمووْن قَوْبووِل أَْن َذْيتَ يوَووْلم    ( اْسووتَ 46ل  )ْن َسووِبي َوَمووْن ُيْضووِلِل اّللَّ

َحِفيظوا  ِإْن أَْعَرُضولا َفموا أَْرَسوْلناَ  َعلَوْيِهْم فَو( 47ِكوْي  ) ِمْن نَ َمَرقَّ َلُه ِمَن اّللَِّ ما َلُكْم ِمْن َمْلَجإ  يَوْلَمِ ذ  َوما َلُكمْ 
ْنسوواَن ِمنَّوو ُهْم َسوويِِ    فَوورَِ  ِّبووا َرمْحَووِإْن َعَلْيووَك ِإ َّ الْووَبالُغ َوِإانَّ ِإذا أََذقْونَووا اْ ِ َ    ِ ووا قَوودََّمحْل أَيْووِديِهْم فَووِإنَّ ا َوِإْن ُتِصووبوْ

ْنساَن َكُفلر  ) اُء انت  َويَوَهوُه ِلَموْن َيشوإِ َموْن َيشواُء لِ   ما َيشاُء يَوَههُ ( ّللَِِّ ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم َحُْل ُ 48اْ ِ
َبَشوور  أَْن ( َومووا كوواَن لِ 50قَووِدير  ) نَّووُه َعلِوويم  إِ شوواُء َعِقيمووا  يَ أَْو يوُووَزوُِِجُهْم ذُْكووراان  َوِإانت  َوَاَْعووُل َمووْن  (49الووذُُكلَر )

ُ ِإ َّ َوْحيووا  أَْو ِمووْن َوراِء ِحجوواب  أَْو يُوْرِسوو ( 51ُه َعلِووك  َحِكوويم  )إبِِْذنِووِه مووا َيشوواُء ِإنَّوو  فَويُوولِحكَ َرُسوول    لَ يَُكلَِِمووُه اّللَّ
نُولرا  َوْوِدي بِوِه َموْن  مياُن َولِكْن َجَعْلنا ُ اُب َو  اْ ِ ا اْلِكتوََكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيَك ُروحا  ِمْن أَْمران ما ُكْنحَل َتْدرِي مَ 

مووا يف راِط اّللَِّ الَّووِذي لَووُه مووا يف السَّووماواِت وَ ( ِصوو52ِإىل ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  )َنشوواُء ِمووْن ِعبوواِقان َوِإنَّووَك لَتَوْهووِدي 
 { (53اأْلَْرِم َأ  ِإىَل اّللَِّ َتِصُْي اأْلُُملُر )

 دعو  المباد إل  الاوبة وا جدياد من ا يمان وهللا الراجق 27 - 25الدرس ا ول: 
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ة ن آتر القوودر هلفووا  وعوودية عوون ق ئوول ا ميووان يف األنفووك واهووذا القسووم الثوواين موون السوولرة ميضووك يف احلوو
بعود  وذلوك.اعتهم .مجويت ايوز فيما ُيي  ابلناس،وفيما يتعل  مباكرة  ياهتم ومعاكهم،ويف صف  امليمنني ال

دية لسولرة إىل احلواوايو   مث يعولق يف.احلدية يف القسم األول عن اللحك والرسوال  مون جلانبهوا املتعودقة .
نه ابلولحك بشري،يصوالوبني القسومني اتصوال لاهر،فهموا نريقوان إىل القلوه ال.ع  الولحك ونريقتوهعن نبي
ْسووَتِجيُه الَّووِذيَن َويَ .يَوْعَلُم مووا تَوْفَعُللنَ يِِ اِت،وَ َعووِن السَّوو َوُهووَل الَّووِذي يَوْقبَووُل التوَّْلبَووَ  َعووْن ِعبوواِقِ ،َويَوْعُفلا»: وا ميووان

الوِرِْزَ  لِِعبواِقِ  لَبَوغَوْلا  َوَلْل َبَسوَ  اّللَُّ .يد   َعوذاب  َكودِ وَن هَلُومْ َويَزِيُدُهْم ِمْن َفْضوِلِه،َواْلكاِفرُ آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت 
 «..ِصْي  ِبْي  بَ يف اأْلَْرِم.َولِكْن يُونَوِزُِل بَِقَدر  ما َيشاُء،ِإنَُّه بِِعباِقِ  خَ 

 الوذين آمنولا م،ومشوهد  ا كسوبلا وهول واقوع ّبعكء هذ  اللمس  بعد ما سب  من مشهد الظاملني مشفقني
وتقريور علوم اّلِل .فيموا بلغهوم بوه عون اّللِ  - -ونفك كول كوبه  عون صود  رسولل اّلِل .يف روضات ا؟نات
 بذوات الصدور.

ضووووواء ألمووووور القعوووووكء ل غيوووووه مووووون يريووووود التلبووووو  والرجووووولع عموووووا هووووول فيوووووه مووووون ضوووووالل ،قبل أن يقضوووووى يف ا
 قاعوووك للقنووولط ي ات فوووالفاّلِل يقبووول عووونهم التلبووو ،ويعفل عوون السووو:لوووى مصووراعيهويفووت  هلوووم البووواب ع.األخْي

لبوووو  الصووووواقق  علووووم التفهوووول ي.واّلِل يعلووووم مووووا يفعللن.واللجوووواج يف املعصووووي ،واال   ووووا أسوووولفلا موووون ذنووووولب
 كما يعلم ما أسلفلا من السي ات ويغفرها..ويقبلها

يبلن لصواحلات يسووتجوعملولا ا فالوذين آمنولا.الكافرينويف ينوااي هوذ  اللمسو  يعولق إىل جوزاء املوويمنني وجوزاء 
جووواة مووون بووو  مفتووول  للنابب التل و ..« َواْلكووواِفُروَن هَلُوووْم َعوووذاب  َكوووِديد  ».لووودعلة رّبم،وهووول يزيووودهم مووون فضوووله

 العذاب الشديد،وتلقك فضل اّلِل ملن يستجيه.
ا قيوود حموودوق ملوومرم فهوول األ فأمووا رزقووه لعبوواق  يف.وفضوول اّلِل يف اهلخوورة بووال حسوواب،وبال حوودوق و  قيلق

ْي غووووم فوووويخ اّلِل أن يتفووووت  علوووويه -يف األرم  -موووون أن هووووي ء البشوووور   يطيقوووولن  -سووووبحانه  -يعلمووووه 
ُ الووِرِْزَ  لِِعبواِقِ  لَبَوغَوْلا يف اأْلَ »:انودوق « ْي  ُه بِِعبواِقِ  َخبِوْي  َبِصووِإنَّ .ُل بَِقوَدر  موا َيشوواءُ ِكووْن يُونَووزِِ ْرِم،َولَولَوْل َبَسوَ  اّللَّ

.. 
 هلخورة مون فويخاىل موا يف ابلقيواس إ -مهموا كثورت  -وهذا يصلر نزارة ما يف هذ  احلياة الدنيا من أرزا  

لع موا نومون  - الرز  س  هلم يفبفاّلِل يعلم أن عباق ،هي ء البشر،  يطيقلن الغ  إ  بقدر،وأنه لل .غزير
بواق  واّلِل بع.حود ن إ  إىلضوعا    ُيتملول .لازنإوم صوغار   ميلكولن الت.لبغلا ونغلا -يبس  يف اهلخرة 

ه املبسوولط بقى فيضووواسووت.ومن مث جعوول رزقهووم يف هووذ  األرم مقوودرا حمدوقا،بقوودر مووا يطيقلن.خبووْي بصووْي
املوذخلر  لا فويخ اّللِ ليتلق.مملن ينجحلن يف بالء األرم،واتازون امتحاوا،ويصللن إىل الدار الباقي  بسوال

 .هلم بال حدوق و  قيلق
 هللا ينهل الغيث وينشر رحماه 28الدرس الثاني:
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ملسو  أخورى كوذلك  ..وهوذ « َلِ ُ احْلَِميودُ ،َوُهَل الْومْحَتَوهُ رَ َوُهَل الَِّذي يُونَوِزُِل اْلَغْيوَة ِموْن بَوْعوِد موا قَوَنطُلا،َويَوْنُشوُر »
ر،ووقفوولا املطنهم عوووقوود غوواب عوونهم الغيووة،وانقطع .تووذكرهم  انووه موون فضوول اّلِل علووى عبوواق  يف األرم

ويسووووووعفهم  الغية،مث ينووووووزل اّللِ .وأقركهووووووم اليووووووأس والقنوووووولط.املوووووواء ..عوووووواجزين عوووووون سووووووبه احليوووووواة األول .
نطلووووو  تويلط  ا؟ل،و ابملطر،وينشوووور رمحتووووه،فتحيا األرم،وحضوووور اليابك،وينبووووحل البووووذر،وي عرع النبووووات،

ني القنووولط بوووومووا .ء .الرجوووااحلياة،ويوودب النشووواط،وتنفرج األسوووارير،وتتفت  القلوولب،وينبخ األمووول،ويفيخ 
وهوول ..« ِميوودُ ِ ُ احلَْ َوُهووَل الْوولَ »تتفت  فيهووا أبوولاب الرمحوو ،فتتفت  أبوولاب السووماء ابملوواء ...والرمحوو  إ  حلظووات

 النصْي والكافل انملق الذات والصفات 
طر يف بيو  املضوة،وتلّل والنجديلقوك لول الغو..« اْلَغْيوةَ »..واللفج القرآين املختار للمطر يف هذ  املناسب  

رة والرجوواء لنووداوة وااضووقووك لووالل ايل..« َويَوْنُشووُر َرمْحَتَووهُ »..كما أن تعبووْي  عوون آتر الغيووة .الضووي  والكربوو 
حلووووووك يوووووري  ا وموووووا مووووون مشوووووهد.والفووووور ،اليت تنشوووووأ فعوووووال عووووون تفوووووت  النبووووووات يف األرم وارتقووووواب الثمار

ه لم القلووو وووموووا مووون مشوووهد يووونفخ و .واألعصووواب،وينِدي القلوووه واملشاعر،كمشوووهد الغيوووة بعووود ا؟فا 
 .وتعه النفك كمشهد األرم تتفت  ابلنبحل بعد الغية،وتنتشك اباضرة بعد امللات

 من آيات هللا الكونية والن سية الدالة عل  الوحدانية 31 - 29الدرس الثالث:

وووماواِت َواأْلَْرِم،َوموووا بَوووةَّ ِفيِهموووا ِموووْن » َوما .ير  ِعِهوووْم ِإذا َيشووواُء قَووودِ  َعلوووى مجَْ ُهلَ وَ .ابَّووو   قَوِموووْن آايتِوووِه َخْلوووُ  السَّ
ِم،َوموا َلُكوْم ِموْن ُقوِن ِ ُْعِجوزِيَن يف اأْلَرْ  موا أَنْووُتمْ وَ .ِثْي  َأصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَب   فَِبما َكَسَبحْل أَيْوِديُكْم،َويَوْعُفلا َعوْن كَ 

 « ..اّللَِّ ِمْن َوِ ِ  َو  َنِصْي  
يوه ه،فار بلا فبوك ليشوهد نظار،قائمو  تشوهد بوذاهتا علوى موا جواء الولحوهذ  اهلي  الكلنيو  معروضو  علوى األ

لتها،ختانوووووه يف ق  فهك قانعووووو .وآيووووو  السوووووماوات واألرم   هتمووووول جووووود  و  ريبووووو .واختلفووووولا يف شويله
و  هول ا نسوان، برهوا لويكإوا تشوهد  ن الوذي أنشوأها وق.الفطرة بلغتها،وما ااقل فيها جماقل وهل جاق

 دقي ،ونظامهاناسووقها الوووفإن ضووخامتها اهلائل ،وت.و  مفوور موون ا عووو ا   نشووئ موودبر.خلوو  اّللِ غووْي  موون 
ها ا  إهلوا أنشوأاس أن هنوكل أول ك   ميكون تفسوْي  عقوال إ  علوى أسو.الدائه،ووحدة نلاميسها الثابت  .

ن تسوومع عنووه  أبل ليووه،قإأما الفطوورة فهووك تتلقووى منطوو  هووذا الكوولن تلقيووا مباكوورا،وتدركه وتطموو ن .ويوودبرها
 ةَّ ِفيِهمووابَووَومووا »:اكلموو  واحوودة موون خارجهووا  وتنطوولي آيوو  السووماوات واألرم علووى آيوو  أخوورى يف يناايهوو

 نوودركها  يوولات أخوورى حوقع عنووك موا يف السووماوات موون  -واحليوواة يف هووذ  األرم وحوودها ..« ِموْن قابَّوو   
دري أحوود يووامخ   سور غوو.إىل إنشائه وهووك سوور   ينفووذ إىل نبيعتوه أحد،فضووال علووى التطلووع.آيو  أخرى -

صودر  أو ملبحوة عون لمن أين جاء،و  كي  جاء،و  كي  يتلبك ابألحياء  وكل انواو ت الويت بوذلحل 
 -حليوواة اعوود وجوولق ب -نبيعتووه أغلقووحل قووووا السوو  واألبوولاب واحنصوورت البحووّل كلهووا يف تطوولر األحيوواء 

سوورا  ء السوو  فبقووكا مووا ورافأموو.اختلفووحل اهلراء والنظرايتوتنلعهووا وولائفهووا ويف هووذا احليووز الضووي  املنظوولر 
 .كه سلا الذي   يدر .خافيا   اتد إليه عني،و  يصل إليه إقرا  ..إنه من أمر اّللِ 
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 -جولاز الفضواء حور ويف أويف أعموا  الب.فل  سط  األرم ويف يناايها.هذ  األحياء املبثلي  يف كل مكان
لنوزر ن منهوا إ  الوم ا نسواهوذ  األحيواء املبثليو  الويت   يع -السوماء  وقع عنوك تصولر األحيواء األخورى يف

األرم  السوماوات و يت تودب يفهذ  األحيواء الو.اليسْي،و  يدر  منها بلسائله اندوقة إ  القليول املشوهلر
عوولا سووراب موون م أن امامعهووا اّلِل حووني يشوواء،  يضوول منهووا فوورق واحوود و  يغيووه  وبنوول ا نسووان يعجووزه

   يعلووم موون الطووْي لطووْي األليوو  ينفلووحل موون أقفاصووهم،أو سووراب موون النحوول يطووْي موون خليوو  هلووم  وأسوورابا
ام حلشوووورات واهلوووول اب موووون اوأسوووور .وأسووووراب موووون النحوووول والنموووول وأخلاهتووووا   ُيصوووويها إ  اّللِ .عوووودقها إ  اّللِ 

قطعووان موون و .ا إ  اّللِ عليهوو طلووعوأسووراب موون األ ووا  وحيوولان البحوور   ي.وا؟ووراييم   يعلووم ملاننهووا إ  اّللِ 
ومعهوا .ن . كول مكوايفاألنعام واللحا سائم  وكارقة يف كل مكان،وقطعان من البشور مبثليو  يف األرم 

 حووني يشوواء عهووا اّللِ ام.كلهووا ..كلهووا ..خالئوو  أرىب عوودقا وأخفووى مكوواان يف السووماوات موون خلوو  اّلِل .
لبوة ومشوهد اني مشوهد بووالتعبْي يقابول .مو  تصودر..وليك بني بثها يف السماوات واألرم ومجعها إ  كل

 للسووان موون آيوو ن ينتهووك ايف نوو  علووى نريقوو  القوورآن فيشووهد القلووه هووذين املشووهدين اهلووائلني قبوول أ ا؟مووع
كسوووبحل   يووواة  ووواواحووودة قصوووْية مووون القووورآن  ويف لووول هوووذين املشوووهدين ُيوووديهم عموووا يصووويبهم يف هوووذ  احل

عجوووزهم  يصووولر هلووومو .ولكن يعفووول منوووه عووون كثْي.بكووول موووا يكسوووبلنفإن اّلِل   يياخوووذهم .  كلوووه.أيوووديهم
َبحْل أَيْوووِديُكْم فَِبموووا َكَسووو ِصووويَب   َوموووا َأصووواَبُكْم ِموووْن مُ »:ويوووذكرهم بوووه،وهم قطووواع صوووغْي يف عوووا  األحيووواء الكبوووْي

 «.ْي  ِمْن َوِ ِ  َو  َنصِ  ْن ُقوِن اّللَِّ ُكْم مِ لَ َوما أَنْوُتْم ِ ُْعِجزِيَن يف اأْلَْرِم َوما .َويَوْعُفلا َعْن َكِثْي  
ا  به هلوا سوبه  ويب  تصويفكل مصو.ويف اهلي  األوىل يتجلى عودل اّلِل،وتتجلوى رمحتوه ّبوذا ا نسوان الضوعي 

 وافوع تغلبوه يفرته مون قكسبحل يدا  ولكن اّلِل   يياخذ  بكل ما يق   وهل يعلم ضعفه وما ركه يف فط
 ح .أكثر األحيان،فيعفل عن كثْي،رمح  منه و ا

  موون و  و قون اّللِ  ويف اهليوو  الثانيوو  يتجلووى ضووع  هووذا ا نسووان،فما هوول  عجووز يف األرم،ومووا لووه موون
 نصْي.فأين يذهه إ  أن يلتجئ إىل الل  والنصْيف

 آيات هللا في البحار والس ن 35 - 32الدرس الرابع:

ِإنَّ يف ذلِوَك هَلايت  . ِ ْلَن َرواكِوَد َعلوى َلْهورِ يَ  فَووَيْظلَ ِن الرِِ  ُيْسكِ ِإْن َيَشأْ .َوِمْن آايتِِه اْ؟َلاِر يف اْلَبْحِر َكاأْلَْعالمِ »
تِنوووا موووا هَلُوووْم ِموووْن ِذيَن ُاووواِقُللَن يف آاييَوْعَلَم الَّووووَ .ثِوووْي  كَ أَْو يُووولبِْقُهنَّ ِ وووا َكَسوووُبلا َويَوْعوووُ  َعوووْن  .ِلُكووولِِ َصوووبَّار  َكوووُكلر  

 « ..حمَِيا  
آي  تقووولم علوووى آايت  .آيووو  حاضوورة مشوووهلقة.ا؟بوووال آيوو  أخووورى مووون آايت اّللِ والسووفن ا؟ووولاري يف البحووور ك
هذا البحر من أنشوأ ف مون مون البشور أو غوْيهم يودعك هوذا ا قعواءف ومون .كلها من صنع اّلِل قون جدال

أوقعوووه خصائصوووه مووون كثافووو  وعمووو  وسوووع  حوووَّت ُيمووول السوووفن الضوووخامف وهوووذ  السوووفن مووون أنشوووأ ماقهتوووا 
هووا تطفوول علووى وجووه املوواءف وهووذ  الووري  الوويت توودفع ذلووك النوولع موون السووفن الوويت  وأوقعهووا خصائصووها فجعل

غْي الري  من القلى الويت سوخرت لإلنسوان يف هوذا الزموان مون خبوار أو )و كانحل معللم  وقتها للمخانبني 
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 ِإنْ ..»ذرة أو مووا يشوواء اّلِل بعوود اهلن( موون جعلهووا قوولة يف هووذا الكوولن هوور  ا؟وولاري يف البحوور كوواألعالمف 
 « ..َيَشْأ ُيْسِكِن الرِِيَ  فَوَيْظَلْلَن َرواِكَد َعلى َلْهرِ ِ 

ايت  ِلُكولِِ  يف ذلِوَك هَل ِإنَّ »ة  وإوا ل كد أحياان فتهمد هوذ  ا؟ولاري وتركود كموا لول كانوحل قود فارقتهوا احليوا
ا كر كثوْيا موالشووالصوث و ...يف إجرائهن ويف ركلقهن علوى السولاء آايت لكول صوبار ككلر« َصبَّار  َكُكلر  

 الضوووووراء يفك امليمنووووو  والشوووووكر علوووووى النعمووووواء و وووووا قووووولام الووووونف ا بوووووتالء يقووووو انن يف القرآن.الصوووووث علوووووى 
الفو  عون نوه ومعصوي  ورلنواس مون ذ..فيحطمهن أو يغورقهن  وا كسوه ا« أَْو يُلبِْقُهنَّ ِ ا َكَسُبلا»والسراء.

اخوذ النواس ..فوال يي « ْن َكثِوْي  َويَوْعوُ  َعو» نسان  ا ميان الذي تدين به ااالئ  كلها،فيما عدا بعخ بب ا
 بكل ما يصدر منهم من آتم،بل يسم  ويعفل ويتجاوز منها عن كثْي.

ووووويا  » م أموووووام  سوووووه،ويلب  أن يقفهووووو .لووووول كووووواء اّللِ « .َويَوْعلَوووووَم الَّوووووِذيَن ُاووووواِقُللَن يف آايتِنوووووا موووووا هَلُوووووْم ِموووووْن حمَِ
  الدنيا،عرضوو    احليوواةكوذا يشووعرهم  ن مووا ميلكوولن مون أعوورام هووذسوفائنهم،وهم   ميلكوولن منهووا ْنوواة  وه

 فال يبات و  استقرار لشكء إ  الصل  اللييق  ابّلِل..كله للذهاب
ذ  احليوواة هوولقوولت يف مث حطوول ّبووم خطوولة أخرى،وهوول يلفووتهم إىل أن كوول مووا أوتوول  يف هووذ  األرم متوواع م

ق فيحودق ويسوتطر .تلكللنيلوى رّبوم يف اهلخورة للوذين آمنولا وع وأن القيم  الباقي  هك اليت يودخرها اّللِ .الدنيا
 صف  امليمنني هي ء، ا مييزهم،ويفرقهم أم  وحدهم ذات خصائا و ات  

 ثواا اآلخر  للمؤمنين وأهم ص اأهم  43 - 36الدرس الخامس:

ِوْم يَوتَولَكَُّللنَ ى لِلَّوِذيَن آَمنُولا َوعَ ْْي  َوأَْبقّللَِّ خَ َفما أُوتِيُتْم ِمْن َكْكء  َفَمتاُع احْلَياِة الُدنْيا،َوما ِعْنَد ا» َوالَّوِذيَن .لوى َرّبِِ
،َوأَقوواُملا الصَّووالَة،َوأَْمرُُهْم َن اْسووَتجابُلا ِلَرّبِِِمْ َن،َوالَّووِذيْغِفُرو يوَ َاَْتِنبُوولَن َكبووائَِر اْ ِمثِْ َواْلَفوولاِحَا،َوِإذا مووا َغِضووُبلا ُهووْم 

نَوُهْم،َوِ َّووا  َتِصووُرونَ ْلبَوْغووُك ُهوومْ اَّبُُم اَوالَّووِذيَن ِإذا َأصوو.َرَزْقنوواُهْم يُوْنِفُقلنَ ُكوولرى بَويوْ يَِِ    َسوويَِِ    ِمثْوُلهووا،َفَمْن َوَجزاُء َسوو. يَونوْ
،ِإنَُّه   ُيُُِه الظَّاِلِمنيَ  َا .ِهْم ِموْن َسوِبيل  َك ما َعَليْ  بَوْعَد لُْلِمِه فَُأول ِ ِن انْوَتَصرَ َوَلمَ .َعفا َوَأْصَلَ  فََأْجرُُ  َعَلى اّللَِّ ِإ َّ
َوَلَمْن َصوَثَ َوَغَفوَر .لِويم  ،أُول ِوَك هَلُوْم َعوذاب  أَ  احلَْ ِِ ِم بِغَوْْيِ السَِّبيُل َعَلى الَّوِذيَن َيْظِلُمولَن النَّواَس َويَوبوْغُولَن يف اأْلَرْ 

 « ..ِإنَّ ذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُملرِ 
لفوولا تفرقوولا واخت ا الكتووابشووري  وهوول يشووْي إىل أن الووذين أوتوول لقوود سووب  يف السوولرة أن صوولر القوورآن حالوو  الب

موون  ،و ووا سوون هلوومن الكتابمووموون بعوود مووا جوواءهم العلووم وكووان تفوورقهم بغيووا بيوونهم   جهووال  ووا نووزل اّلِل هلووم 
 -اّلِل  هم صوللاتعلوي -وج تبحل مطرق من عهد نل  إىل عهد إبراهيم إىل عهد ملسى إىل عهود عيسوى 

ل هوم يف كوك قو  منوه،بيىل أن الوذين أوريولا الكتواب بعود أول وك املختلفني،ليسولا علوى وهول يشوْي كوذلك إ
 منه مريه.

الوووذين    حوووال أول وووكف -صوووللات اّلِل علووويهم  -وإذا كوووان هوووذا حوووال أهووول األقاين املنزلووو ،وأتباع الرسووول 
اكوودة،تنقذها ر قيوواقة  يتبعوولن رسوول  و  ييمنوولن بكتوواب أضوول وأعمووى.ومن مث كانووحل البشووري  يف حاجوو  إىل

 من تلك ا؟اهلي  العمياء اليت كانحل ختلم فيها.
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يعوا.ونزل ذا اللجلق مجا ورب هوشخذ بيدها إىل العروة الليقى وتقلق خطاها يف الطري  اللاصل إىل اّلِل رّب
حووا رع فيوه مووا وصوى بوه نل قورآان عربيا،لينووذر أم القورى ومون حلهلووا وكو - -اّلِل الكتواب علوى عبوود  حممود 

غايتهوووا نريقهووا و و هيم وملسووى وعيسى،ليصوول بووني حلقووات الووودعلة منووذ فجوور التاري ،ويلحوود وجهووا وإبوورا
ويف راقهوووا اّلِل،لة كموووا أويقووويم ّبوووا ا؟ماعووو  املسووولم  الووويت هتووويمن وتقووولق وهقووو  يف األرم وجووولق هوووذ  الووودع

 الصلرة اليت يرتضيها.
مكيو ،نزلحل  اهلايت ومع أن هوذ .زهواوهنا يف هذ  اهلايت يصولر خصوائا هوذ  ا؟ماعو  الويت تطبعهوا واي

 ُكووولرى َوأَْمووورُُهمْ »:املسووولم  قبووول قيوووام الدولووو  املسووولم  يف املدينووو ،فإننا ْنووود فيهوووا أن مووون صوووف  هوووذ  ا؟ماعووو 
وووونَوُهمْ  سياسوووويا  كوووولن نظامووووات.. ووووا يوووولحك  ن وضووووع الشوووولرى أعموووو  يف حيوووواة املسوووولمني موووون جموووورق أن « بَويوْ

ىل ؟ماعوووووو  إيقلم عليووووووه أمرهووووووا كجماعوووووو ،مث يتسوووووورب موووووون اللدولوووووو ،فهل نووووووابع أساسووووووك للجماعوووووو  كلهووووووا،
 الدول ،بلصفها إفرازا نبيعيا للجماع .
َتِصو َوالَّوِذيَن ِإذا َأصواَّبُُم اْلبَوْغوُك ُهومْ »:كذلك ْند من صوف  هوذ  ا؟ماعو  ن األمور الوذي كوان أموع ..« ُرونَ يَونوْ

مووور آخووور بعووود ر هلوووم أإىل أن صووود صووواقرا للمسووولمني يف مكووو  هووول أن يصوووثوا وأ  يووورقوا العووودوان ابلعووودوان
ُو»:وقيل هلم.اهلجرة وأذن هلم يف القتال َ َعلوى َنْصورِِهمْ ِلُمولا َوإِ ْم لُ أُِذَن لِلَِّذيَن يُقاتَوُللَن  َِوَّ وذكور .« َلَقوِدير  نَّ اّللَّ

مون البغوك  ا نتصوار هنا يف آايت مكي  بصدق تصلير نوابع ا؟ماعو  املسولم  يولحك  ن صوف  هذ  الصف 
قووام ه ملووا كووان املوأنوو.عين مأساسووي  تبتوو  وأن األموور األول ابلكوو  والصووث كووان أموورا اسووتثنائيا لظوورو   صووف 

 ،ولل أن   الثابتوووهنوووا مقوووام عووورم الصوووفات األساسوووي  للجماعووو  املسووولم  ذكووور منهوووا هوووذ  الصوووف  األساسوووي
 اهلايت مكي ،و  يكن قد أذن هلم بعد يف ا نتصار من العدوان.

ليوو  ن لووالم ا؟اهمووإخراجهووا املميووزة لطووابع ا؟ماعوو  املسوولم ،املختارة لقيوواقة البشووري  و  وذكوور هووذ  الصووفات
ك فه.ير ابلتأموولفعال،جوود ذكرها يف سوولرة مكيوو  وقبوول أن تكوولن القيوواقة العمليوو  يف يوودها.إىل نوولر ا سووالم

ومن مث .ليوو عمقيوواقة الالصووفات الوويت اووه أن تقوولم أو ،وأن تتحقوو  يف ا؟ماعوو  لكووك تصووب  ّبووا صوواحل  لل
 يعافمجما هكف ما حقيقتهاف وما قيمتها يف حياة البشري  .ينبغك أن نتدبرها نليال .

 ّلِل وإقاموووووووو  سووووووووتجاب وا .واملغفرة عنوووووووود الغضه.واجتنوووووووواب كبووووووووائر ا مث والفوووووووولاحا.والتلكل.إوووووووووا ا ميان
 .ثوالص.صال وا .والعفل.وا نتصار من البغك.وا نفا   ا رز  اّللِ .والشلرى الشامل .الصالة

 لقرآين.نسقها ا فما حقيق  هذ  الصفات وما قيمتهاف ُيسن أن نبني هذا وحنن نستعرم الصفات يف
تل  األموور يف قيوو  كووك   حووقوويم الباالقوويم الزائلوو  وال.إنووه يقوو  النوواس أمووام امليووزان ا هلووك الثابووحل حلقيقوو  القيم

 :   املسلمدم  لبيان صف  ا؟ماعواعل هذا امليزان مق.نفلسهم،فيختل كل ككء يف تقديرهم
 « ..قى ْْي  َوأَبْ ّللَِّ خَ َفما أُوتِيُتْم ِمْن َكْكء  َفَمتاُع احْلَياِة الُدنْيا،َوما ِعْنَد ا»
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هنوووا  نعوووم و وسووولطان  إن يف هوووذ  األرم متاعوووا جوووذااب براقا،وهنوووا  أرزا  وأو ق وكوووهلات ولذائوووذ وجوووا 
وإن  .دنياذ  احليواة الواعو  يف هووهبو  خالصو ،  يعلقهوا  عصوي  و  ن آ ها اّلِل لعبواق  يف األرم تلطفوا منوه

   الكثْي.وميح  الثك  من العاصك ولل كان يف يد -ولل يف القليل  -كان يبار  للطائع 
تووه ،و  يعوود بذا  حفووخو   يرفووع .متوواع حموودوق األجوول.إ ا هوول متاع.ولكوون هووذا كلووه لوويك قيموو  تبتوو  ابقيوو 

ْنوَد اّللَِّ َوموا عِ ».متواع إ ا هول. أو مهانو  و  يعتوث بذاتوه عالمو  رضوى مون اّلِل أو غضوهقليل كرامو  عنود اّللِ 
،وحمودوق  موا عنود اّللِ ني يقواس إىلحوفمتاع احليواة الودنيا زهيود .وأبقى يف مدتوه.خْي يف ذاته..« َخْْي  َوأَْبقى 

 الفرق،وأقصووى فوورق عموورى أموود  للأقصوو.ومتاع احليوواة الوودنيا معوودوق األايم.حووني يقوواس إىل الفوويخ املنسوواب
 ق.أمد  للبشري  عمر هذ  البشري  وهل ابلقياس إىل أايم اّلِل ومض  عني أو تكا
 وأبقى .. ا هل خْيوبعد تقرير هذ  احلقيق  ذخذ يف بيان صف  امليمنني الذين يذخر اّلِل هلم م

لويت نوه معرفو  ابحلقيقو  األوىل اأقيمو  ا ميوان و ..« لاَن آَمنُوَوما ِعْنَد اّللَِّ َخْْي  َوأَْبقى لِلَِّذي».ويبدأ بصف  ا ميان
  ميووان ابّللِ ان نريوو  فم.  تقوولم يف الوونفك البشووري  معرفوو  صووحيح  لشووكء يف هووذا اللجوولق إ  عوون نريقهووا

اموول نسووان أن يتعسووتطيع ا ينشووأ إقرا  حلقيقوو  هووذا اللجلق،وأنووه موون صوونع اّلِل وبعوود إقرا  هووذ  احلقيقوو  ي
  هوووذا ل موووع حركوووهوووومن مث ينسووو  حركتوووه .وهووول يعووور  نبيعتوووه كموووا يعووور  قلانينوووه الووويت هكموووه موووع الكووولن

ه إىل ابرئ للجووولق كلوووااللجووولق الكبوووْي،و  ينحووور  عووون النووولاميك الكلي ،فيسوووعد ّبوووذا التناس ،وميضوووك موووع 
يت جماعوو  الووتكوولن لل وهذ  الصووف   زموو  لكوول إنسووان،ولكنها ألووزم مووا.اللجوولق يف ناعوو  واستسووالم وسووالم

 تقلق البشري  إىل ابرئ اللجلق.
.وهووذ  ل  أو اليأسقق،أو ااوووقيموو  ا ميووان كووذلك الطمأنينوو  النفسووي ،والثق  ابلطري ،وعوودم احلووْية أو الوو  

ر ق يووووئوووود الووووذي الصوووفات  زموووو  لكوووول إنسوووان يف رحلتووووه علووووى هووووذا الكلكوووه ولكنهووووا ألووووزم مووووا تكووولن للقا
 الطري ،ويقلق البشري  يف هذا الطري .

  ه متعلقوا ّبودب  القلوإذ يصو.ا ميان التجرق من اهللى والغرم والصواحل الشخصوك وهقيو  املغواح وقيم 
لشوعلر ّلِل  وهوذا اْي عنود اإ ا هك قعولة اّلِل،وهول فيهوا أجو،أبعد من ذاته وُيك أن ليك له من األمر ككء

علة أوذي يف الود لشوارق أوألزم ما يكلن ملون تلكول إليوه مهمو  القيواقة كوك   يقون  إذ أعورم عنوه القطيوع ا
 فإ ا هل أجْي..و  يغ  إذا ما استجابحل له ا؟ماهْي،أو قانحل له الرقاب

شيووووووْيا  وسووووووللكهم ولقوووووود آمنووووووحل العصووووووب  األوىل موووووون املسوووووولمني إميوووووواان كووووووامال أيوووووور يف نفلسووووووهم وأخالقهووووووم
لنوواس اال   أخوويفوكانووحل صوولرة ا ميووان يف نفووك البشووري  قوود ّبتووحل وغمضووحل حووَّت فقوودت شيْيهووا .عجيبا

يت   للقيواقة الوذ   عصوبهووسللكهم،فلما أن جاء ا سالم أنشأ صلرة لإلميوان حيو  موييرة فاعلو  تصول  ّبوا 
 وضعحل على عاتقها.

 :ذا ا ميانعن ه.«نيما ذا خسر العا  ابحنطاط املسلم»:يقلل األستاذ أبل احلسن الندوي يف كتابه
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فاحنلووووحل العقوووود كلهووووا وجاهوووودهم الرسوووولل جهوووواق   -عقوووودة الشوووور  والكفوووور  -احنلووووحل العقوووودة الكووووثى »
األول،فلم ُيتج إىل جهاق مستأن  لكل أمر وووك وانتصور ا سوالم علوى ا؟اهليو  يف املعركو  األوىل،فكوان 
النصووور حليفوووه يف كووول معركووو  وقووود قخلووولا يف السووولم كافووو  بقلووولّبم وجووولارحهم وأرواحهوووم كافووو ،  يشووواقلن 

  ادون يف أنفسهم حرجا  ا قضى،و  يكلن هلم ااوْية مون بعود موا الرسلل من بعد ما تبني هلم اهلدى،و 
   2028...«أمر أو وى 

وأنصوووفلا مووون  -بووول خووورج حوووج نفلسوووهم مووون نفلسوووهم  -حوووَّت إذا خووورج حوووج الشووويطان مووون نفلسوووهم  »
أنفسهم إنصافهم مون غْيهم،وأصوبحلا يف الودنيا رجوال اهلخورة،ويف اليولم رجوال الغود،  عوزعهم مصويب ،و  

هم نعموو ،و  يشوولغهم فقوور،و  يطغوويهم غوو ،و  تلهوويهم عووارة،و  تسووتخفهم قوولة،و  يريوودون علوولا يف تبطوور 
األرم و  فساقا،وأصوووووبحلا للنووووواس القسوووووطاس املسوووووتقيم،قلامني ابلقسووووو  كوووووهداء ّلِل علوووووى أنفسوووووهم أو 

يوو  إىل قيوون اّلِل وقاع.ونووأ هلووم أكنووا  األرم،وأصووبحلا عصووم  للبشووري ،ووقاي  للعا .اللالوودين واألقووربني .
 »..2029  

اة عيشووووولن حيووووويكوووووان النووووواس عوووووراب وعجموووووا »:ويقووووولل عووووون شيوووووْي ا ميوووووان الصوووووحي  يف األخوووووال  وامليووووولل
زة،و  يعوذب ائع  وائجاهلي ،يسجدون فيها لكل ما خل  ألجلهم وحضع  راقهتم وتصرفهم،  يثيه الطو

ن علووووى هلووووا سوووولطا يف حيوووواهتم،ليكالعاصووووك بعقلبوووو ،و  ذموووور و  ينهووووى فكانووووحل الداينوووو  سووووطحي  نافيوووو  
 أرواحهم ونفلسهم وقللّبم،و  شيْي هلا يف أخالقهم واجتماعهم.

خووذوا الربلبيوو  فأ يهم خلعوو كووانلا ييمنوولن ابّلِل كصووانع أمت عملووه واعتووزل وتنووازل عوون  لكتووه ألانس خلووع علوو
حلكلموو  ك موون مصوواحل اغووْي ذلوو  يووديهم أزموو  األمر،وتللوولا إقارة اململكوو  وتوودبْي كوويووا وتلزيووع أرزاقهووا،إىل

اوات واألرم تهم خلو  السوم،وإحوالفكان إمياوم ابّلِل   يزيد علوى معرفو   رحيو ،وكان إميواوم ابّللِ .املنظم 
 لعتيوو ف فيسوومكاالقصوور  من بوو  هووذا:إىل اّلِل   حتلوو  عوون جوولاب تلميووذ موون تالميووذ فوون التاري ،يقووال لووه

انلا كووقعائوه،وما   شولع ّللِ حافه وحضع له فكان قينهم عاراي عن ااملكا من امللل  األقدمني من غْي أن 
و   نفلسوهم هيبو  تبعوة يف يعرفلن عن اّلِل ما ُيببه إليهم،فكانحل معرفتهم مبهم  غامض ،قاصرة جمملو ، 

 حمب  ..
روحيوو   انتقوول العوورب والووذين أسوولملا موون هووذ  املعرفوو  العليلوو  الغامضوو  امليتوو  إىل معرفوو  عميقوو  واضووح .».

سوولطان علووى الوورو  والوونفك والقلووه وا؟وولار ،ذات شيووْي يف األخووال  وا جتموواع،ذات سوويطرة علووى  ذات
آمنووووولا بووووورب العووووواملني،الرمحن .آمنلا ابّلِل الوووووذي لوووووه األ ووووواء احلسووووو  واملثووووول األعلى.احليووووواة وموووووا يتصووووول ّبوووووا

الرحيم،مالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووولم 
ا؟بار،املتكث،ااال ،البارئ،املصووولر،العزيز،احلكيم،الغفالدين،امللك،القدوس،الِسالم،امليمن،املهيمن،العزيز،

                                                 
 الطبع  الثاني . ) السيد رمحه هللا ( 73ص  -2028
 الطبع  الثاني . ) السيد رمحه هللا ( 74ص -2029
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إىل آخور موا جواء .اْي و  اوار عليوه .،ور،اللقوق،الر و ،الرحيم،له اال  واألمر،بيد  ملكلت كول كوكء
يثيه اب؟نووووو  ويعوووووذب ابلنار،ويبسووووو  الووووورز  ملووووون يشووووواء ويقووووودر،يعلم ااوووووهء يف .يف القووووورآن مووووون وصوووووفه

إىل آخوور موا جوواء يف القورآن موون قدرتوه وتصوورفه .نو  األعووني وموا ختفووك الصودورالسوماوات واألرم،يعلووم خائ
فوإذا آمون أحود ابّلِل وكوهد أن .فانقلبحل نفسيتهم ّبذا ا ميان اللاسع العمي  اللاضو  انقوالاب عجيبا.وعلمه

تغلغوووووووول ا ميووووووووان يف أحشووووووووائه وتسوووووووورب إىل مجيووووووووع عروقووووووووه .  إلووووووووه إ  اّلِل انقلبووووووووحل حياتووووووووه لهوووووووورا لبطن
 ،وجرى منوووووووه جمووووووورى الووووووورو  والووووووودم،واقتلع جوووووووراييم ا؟اهليووووووو  وجوووووووذورها،وغمر العقووووووول والقلوووووووه ومشووووووواعر 

بفيضانه،وجعل منه رجوال غوْي الرجول،ولهر منوه مون روائوع ا ميوان واليقوني والصوث والشوجاع ،ومن خولار  
األفعووووال واألخووووال  مووووا حووووْي العقوووول والفلسووووف  و ريوووو  األخووووال ،و  يووووزال ملضووووع حووووْية وقهشوووو  منووووه إىل 

 . 2030 «األبد،وعجز العلم عن تعليله بشكء غْي ا ميان الكامل العمي 
وكان هذا ا ميان مدرس  خلقي  وتربي  نفسي  الك على صاحبها الفضائل االقي  مون صورام  إراقة وقولة  »

نفك،وحماسووبتها وا نصووا  منها،وكووان أقوولى وازع عرفووه  ريوو  األخووال  وعلووم الوونفك عوون الووز ت االقيوو  
ات البشووري  حووَّت إذا مجحووحل السوولرة البهيميوو  يف حووني موون األحيان،وسووق  ا نسووان سووقط  وكووان والسووقط

ذلووووك حيووووة   تراقبووووه عووووني،و  تتناولووووه يوووود القووووانلن،هلل هووووذا ا ميووووان نفسووووا للاموووو  عنيفوووو ،ووخزا  ذعووووا 
بوووو  للضوووومْي،وخيا  مروعووووا،  يوووور   معووووه صوووواحبه حووووَّت يعوووو   بذنبووووه أمووووام القووووانلن،ويعرم نفسووووه للعقل 

 ..2031« الشديدة،ويتحملها مطم نا مر حا،تفاقاي من سخ  اّلِل وعقلب  اهلخرة 
وكووان هووذا ا ميووان حارسووا ألمانوو  ا نسووان وعفافووه وكرامتووه،ميلك نفسووه النووزع أمووام املطووامع والشووهلات .».

 وقووود وقوووع يف.ا؟ارفووو  ويف االووولة واللحووودة حيوووة   يووورا  أحووود،ويف سووولطانه ونفووولذ  حيوووة   حوووا  أحدا
 ريوو  الفووت  ا سووالمك موون قضووااي العفووا  عنوود املغوونم،وأقاء األموواانت إىل أهلهووا،وا خالص ّلِل،مووا يعجووز 
التوواري  البشووري عوون نظائر ،ومووا ذا  إ  نتيجوو  رسوولن ا ميان،ومراقبوو  اّلِل واستحضووار علمووه يف كوول مكووان 

 .2032«وزمان
لل  واألخذ وال   والسياسو  وا جتمواع،  وكانلا قبل هذا ا ميان يف فلضى من األفعال واألخال  والس»

حضعلن لسلطان،و  يقرون بنظام،و  ينخرنلن يف سلك،يسْيون على األهلاء،ويركبولن العميواء،وحبطلن 
فأصووووووووووبحلا اهلن يف حظووووووووووْية ا ميووووووووووان والعبلقيوووووووووو    حرجوووووووووولن منهووووووووووا،واع فلا ّلِل ابمللووووووووووك .خووووووووووب  عشلاء

يوووووووووو  والعبلقيوووووووووو  والطاعوووووووووو  املطلقوووووووووو ،وأعطلا موووووووووون أنفسووووووووووهم والسوووووووووولطان،واألمر والنهك،وألنفسووووووووووهم ابلرعل 
املقاقة،واستسلملا للحكم ا هلك استسالما كامال ووضعلا أوزارهم،وتنازللا عن أهلاءهم وأاننيتهم،وأصبحلا 
 عبيدا   ميلكلن موا  و  نفسوا و  تصورفا يف احليواة إ  موا يرضوا  اّلِل ويسوم  بوه،  ُيواربلن و  يصواحللن
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ّلِل،و  يرضوووولن و  يسووووخطلن،و  يعطوووولن و  مينعوووولن،و  يصووووللن و  يقطعوووولن إ  إبذنووووه ووفوووو  إ  إبذن ا
 .2033«أمر 

ومن .ةّبوذ  العقيود البشوري  وهذا هل ا ميان الذي تشْي إليه اهلي  وهك تص  ا؟ماع  اليت اختوْيت لقيواقة
ِوووو»:يزهووووار وميولكوووون القوووورآن يفوووورق هووووذ  الصووووف  ابلووووذك.مقضوووويات هووووذا ا ميووووان التلكوووول علووووى اّللِ  ْم َوَعلووووى َرّبِِ

ميان ابّلِل وا .قون سوولا  علوى رّبوم ..وهوذا التقوودمي والتوأخْي يف تركيوه ا؟ملوو  يفيود قصور التلكوول« يَوتَولَكَّلُولنَ 
 يووويمن ابّللِ  املوويمن إن.فهذا هووول التلحيوود يف أول صوولرة موون صوولر .اللاحوود يقتضووك التلكوول عليووه قون سوولا 

إ    هوذا اللجولقكء يقوع يفذا اللجولق يفعول كوي ا إ   شوي ته،وأنه   كووصفاته،ويستيقن أنه   أحد يف ه
 ومن مث يقصر تلكله عليه،و  يتلجه يف فعل و  تر  ملن عدا ..إبذنه

يرجوول و   لقلووه  امطموو ن .وهووذا الشووعلر ضووروري لكوول أحوود،كك يقوو  رافووع الوورأس   ُيووب رأسووه إ  ّللِ 
كوون ول.   سوواء .و   نعموواء ضووراء قريوور الوونفك يف السووراء،  تسووتطْي تبووحل ا؟ووأش يف ال.يرهووه أحوودا إ  اّللِ 

 هذا الشعلر أكد ضرورة للقائد،الذي ُيتمل تبع  ارتياق الطري .
كبووووووائر ا مث وموووووون   فوووووو  السوووووولل  موووووونلقله،ونظا..ونهووووووارة ا« َوالَّووووووِذيَن َاَْتِنبُوووووولَن َكبووووووائَِر اْ ِمثِْ َواْلَفوووووولاِحاَ »

لوى صوفاء عبقوى قلوه يوما .وضورورة مون ضورورات القيواقة الراكودة.الصحي الفلاحا،أير من آتر ا ميان 
ه اقة وقوود فارقوولووه للقيووقومووا يصوول  .ا ميووان ونقاوتووه وهوول يقوودم علووى كبووائر الووذنلب واملعاصووك و  يتجنبها

 صفاء ا ميان ونمسته املعصي  وذهبحل بنلر .
ليهوا إالويت أكوارت  ك الدرجو ،حَّت بلغوحل تلوولقد ارتفع ا ميان ابحلساسي  املرهف  يف قلولب العصوب  امليمنو 

سوووووووووبلق  و  م( وأهلوووووووووحل ا؟ماعووووووووو  األوىل لقيووووووووواقة البشوووووووووري  قيووووووووواقة غوووووووووْي 77املقتطفوووووووووات السوووووووووابق  )ص 
علوم ضوع  هوذا يواّلِل  ولكنها كالسهم يشْي إىل النجم ليهتدي به من يشاء يف مع   الشوهلات .ملحلق 

 مث اجتنواب كبوائر ،هل اقة،والذي ينال معه ما عند اّللِ املخلل  البشري،فيجعل احلد الذي يصل  به للقيا
وهوووذا .بطاقته نه أعلوووموتسوووعه رمحتوووه  وووا يقوووع منوووه مووون هوووذ  الصوووغائر،أل.  صوووغائر ا مث والذنه.والفوولاحا

قلووه ل يثووْي يف الجوول والعفووفضوول موون اّلِل و احوو  ورمحوو  ّبووذا ا نسووان تلجووه احليوواء موون اّلِل،فالسووماح  خت
 اء.الكرمي مع  احلي

..وشيت هوووذ  الصوووف  بعووود ا كوووارة اافيووو  إىل  احووو  اّلِل موووع ا نسوووان يف « َوِإذا موووا َغِضوووُبلا ُهوووْم يَوْغِفوووُرونَ »
وععوووول صووووف  املوووويمنني أوووووم إذا مووووا غضووووبلا هووووم .ذنلبووووه وأخطائووووه،فتحبه يف السووووماح  واملغفوووورة بووووني العباق

واّلِل .ل   يكلوو  ا نسووان فوول  ناقتووهيغفرون.وتتجلووى  احوو  ا سووالم موورة أخوورى مووع الوونفك البشووري  فهوو
فالغضووه ّلِل ولدينووه وللحوو  والعوودل .وهل لوويك كوورا كله.يعلووم أن الغضووه انفعووال بشووري ينبووع موون فطرتووه

بل يعو   بلجولق  يف الفطورة .ومن مث   ُيرم الغضه يف ذاته و  اعله خطي و .غضه مطللب وفيه ااْي

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (81ص -2033

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3829 

ولكنه يف اللقحل ذاته يقولق  إىل أن يغلوه .بني فطرته وأمر قينهوالطبيع ،فيعفك ا نسان من احلْية والتمز  
هذا مع أنه عر  عون رسولل .ويعفل،وُيسه له هذا صف  مثلى من صفات ا ميان انبب  غضبه،وأن يغفر

ولكن هووذ  .أنوه   يغضووه لنفسوه ق ،إ ووا كوان يغضووه ّلِل،فووإذا غضوه ّلِل   يقووم لغضوبه كووكء - -اّلِل 
إ ووا يكتفووك .وإن كووان ُيبوبهم فيها.مديوو  العظيموو    يكلو  اّلِل نفوولس املويمنني إايهوواقرجو  تلووك الونفك ان

مووونهم ابملغفووورة عنووود الغضوووه،والعفل عنووود القدرة،وا سوووتعالء علوووى كوووعلر ا نتقام،موووا قام األمووور يف حووودوق 
 الدائرة الشخصي  املتعلق  ابألفراق.

لعلائو  الكامنو  يف الونفك اأزالولا هوذ  .موبوني رّب علائ  اليت تقلم بيونهم..فأزاللا ال« َوالَِّذيَن اْسَتجابُلا ِلَرّبِِِمْ »
علائ  مووون .اونزواهتووو علائ  مووون كوووهلاهتا.وما يقووولم بوووني الووونفك ورّبوووا إ  علائووو  مووون نفسوووها.قون اللصووولل

حووووووا ّبوووووا مفتل ر فأما حوووووني ختلوووووا موووووون هوووووذا كلوووووه فإووووووا عوووووود الطريووووو  إىل .وجلقهوووووا هوووووك وتشوووووبثها بووووووذاهتا
ى ائ  مووون هووول و  تقووو  أموووام كووول تكليووو  بعووو.تسوووتجيه بكلياهتوووا.تسوووتجيه بوووال عائ وحين ذ .وملصووول 
 :مث أخذ يفصل بعخ هذ  ا ستجاب .وهذ  هك ا ستجاب  يف عملمها ..مينعها .

كووهاقة  قاعوودة.وىل فيهقاعوودة األ..وللصووالة يف هووذا الوودين مكانوو  عظمى،فهووك التاليوو  لل« َوأَقوواُملا الصَّووالةَ »
وهك .وربووه ل  بووني العبوودوهووك الصوو.وهووك صوولرة ا سووتجاب  األوىل ّللِ .وأن حمموودا رسوولل اّللِ  أن   إلووه إ  اّللِ 

علووى  لو  تتقوودم رجوومظهوور املسوواواة بووني العبوواق يف الصوو  اللاحوود ركعووا سووجدا،  يرتفووع رأس علووى رأس،
 رجل  

وونَوُهمْ ُهْم ُكوولرى بوَ َوأَْموورُ »:قبوول أن يووذكر الزكوواة -ولعلوه موون هووذا ا؟انووه أتبووع إقاموو  الصووالة بصووف  الشوولرى  « يوْ
 كووان قبوول قيووام.نوا مكك وهل كمووا قلنووا.والتعبوْي اعوول أموورهم كلوه كلرى،ليصووب  احليوواة كلهووا ّبوذ  الصووبغ 

مي  ؟ماعوو  ا سووالاه نووابع إن.فهذا الطووابع إذن أعووم وأمشوول موون الدولوو  يف حيوواة املسوولمني.الدولو  ا سووالمي 
   تقم فيها بعد. يف كل حا هتا،ولل كانحل الدول   عناها اااص

ماعوو  تتضوومن وا؟.تي واللاقووع أن الدولوو  يف ا سووالم ليسووحل سوولى إفووراز نبيعووك للجماعوو  وخصائصووها الذا
 .ا؟ماعي الدول  وتنهخ وإايها بتحقي  املنهج ا سالمك وهيمنته على احلياة الفرقي  و 

كويون احلكووم لدولو  و ي  اومون مث كوان نوابع الشولرى يف ا؟ماعو  مبكرا،وكوان مدلللووه أوسوع وأعمو  مون حمو
 فيها.

وهك موووون ألووووزم صووووفات .إنووووه نووووابع ذايت للحيوووواة ا سووووالمي ،و    يووووزة للجماعوووو  املختووووارة لقيوووواقة البشووووري 
القياقة.أمووا الشووكل الووذي تووتم بووه الشوولرى فلوويك مصووبلاب يف قالووه حديوودي فهوول موو و  للصوولرة املالئموو  

والنظم ا سوالمي  كلهوا ليسوحل أكوكا  .  ا سوالمي لكل بي   وزمان،لتحقي  ذلوك الطوابع يف حيواة ا؟ماعو
جامدة،وليسوووووحل نصلصوووووا حرفيووووو ،إ ا هوووووك قبووووول كووووول كوووووكء رو  ينشوووووأ عووووون اسوووووتقرار حقيقووووو  ا ميوووووان يف 

والبحة يف أكووووكال األنظموووو  ا سووووالمي  قون ا هتمووووام .القلووووه،وتكي  الشووووعلر والسوووولل  ّبووووذ  احلقيقوووو 
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ولوويك هووذا كالمووا عائمووا غووْي مضووبلط كمووا قوود يبوودو .كء . قيقوو  ا ميووان الكامنوو  وراءهووا   يوويقي إىل كوو
 ألول وهل  ملن   يعر  حقيق  ا ميان ابلعقيدة ا سالمي .

  لي حقوائ  نفسويهو -فيهوا  البحت ،وقبل أي التفات إىل األنظم   عتقاقي  يف أصلهلا ا  -فهذ  العقيدة 
م عينو  مون الونظمز أكوكال بشوري،يهيئ  فوراوعقلي  هك يف ذاهتا ككء لوه وجولق وفاعليو  وأيور يف الكيوان ال

وضوواع،جملرق كووكال واألوأوضوواع معينوو  يف احليوواة البشووري  مث عووكء النصوولص بعوود ذلووك مشووْية إىل هووذ  األ
موون وجوولق  بوود قبلهووا ولكك يقوولم أي كووكل موون أكووكال الوونظم ا سووالمي ، .وإنشووائها تنظيمهووا   القهووا

ا   هقو  نظاموحلاجو ،و ابإ  فكول األكوكال التنظيميو    تفوك و .مسلمني،ومن وجلق إميان ذي فاعلي  وأير
 يص  وصفه  نه إسالمك ..

لرة اتيو ،وقامحل صوك نشوأة ذومَّت وجد املسلملن حقا،ووجد ا ميان يف قللّبم  قيقته،نشأ النظام ا سوالم
 هقي . لكلي  خْيامنه تناسه هي ء املسلمني وبي تهم وأحلاهلم كلها وهق  املباقئ ا سالمي  

سون  الثانيو   حودقت يف اللزكواة الويتا..وهول نوا مبكور كوذلك علوى هديود فورائخ « َوِ َّا َرَزْقناُهْم يُوْنِفُقلنَ »
لود موع و بل إنه .المي اع  ا سولكن ا نفا  العام من رز  اّلِل كان تلجيها مبكرا يف حياة ا؟م.من اهلجرة
 مللدها.

يقوو   ووا عنوود امللك،و  طهووْيا للقلووه موون الش ،واسووتعالء علووى حووه  بوود منووه ت.و  بوود للوودعلة موون ا نفووا 
 لدعلة كفا .فا.ماع مث إوا ضروري  كذلك حلياة ا؟.وكل هذ  ضروري   ستكمال مع  ا ميان.اّللِ 

حود أليوة   يبقوى كوامال    وأحياان يكلن هوذا التكافول.و  بد من التكافل يف هذا الكفا  وجرائر  وآتر 
حَّت إذا .دينو م يف املحودّ يف أول العهود ّبجورة املهواجرين مون مكو ،ونزوهلم علوى إخولاوكموا .مال متميز

 هدأت حدة الظرو  وضعحل األسك الدائم  لإلنفا  يف الزكاة.
   الصفات ..ياقة ّبذوعلى أي  حال فا نفا  يف عملمه    من  ات ا؟ماع  امليمن  املختارة للق

َتِصوووُرونَ َوالَّوووِذيَن ِإذا َأصووواَّبُُم الْ » و ق لووو  خاصووو  كموووا قووورآن املكوووك ذف  يف الوذكووور هوووذ  الصووو«.بَوْغوووُك ُهوووْم يَونوْ
وهوذا .لظلملااضولع  فهك تقرير لصف  أساسي  يف ا؟ماع  املسلم .صف  ا نتصار مون البغك،وعودم.سل 

 نبيعك ابلنسب  ؟ماع  أخرجحل للناس لتكلن خْي أم .
 اْلعِووزَُّة َوّللَِّ ».ّللِ عزيووزة اب حيوواة البشووري  ابحلوو  والعوودل وهووكلتووأمر ابملعوورو  وتنهووى عوون املنكوور،وهتيمن علووى 

وإذا  .العوودوان بغووك وأن توودفعتصوور موون الفموون نبيعوو  هووذ  ا؟ماعوو  ووليفتهووا أن تن..« َوِلَرُسووللِِه َولِْلُمووْيِمِننيَ 
العورب  ائول مونمني األو كانحل هنا  ف ة اقتضحل ألسوباب حمليو  يف مك ،وملقتضويات تربليو  يف حيواة املسول
ا؟ماعووو     خبصوووائاخاصووو ،أن يكفووولا أيوووديهم ويقيمووولا الصوووالة وييتووولا الزكاة،فوووذلك أمووور عوووارم   يتعلووو

 الثابت  األصيل .
 :ولقد كانحل هنالك أسباب خاص   ختيار أسللب املسامل  والصث يف العهد املكك

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3831 

 فاللضوع.؟ماع اطرة علوى منها أن إيذاء املسلمني األوائل وفتنتهم عن قينهم   تكن تصدر مون هي و  مسوي
سولم هوم اء الفورق امللللن إيوذومن مث كان الذين يت.السياسك وا جتماعك يف ا؟زيرة كان وضعا قبليا رلخال

 النودرة أن قوع إ  يفيو   -خاص  أهله إن كان ذا نسه،و  يكن أحد غْي خاصو  أهلوه اور  علوى إيذائوه 
يهم إىل أن يذون مولالكموا كوان السواقة يو  -مني كجماعو  وقع اعتداء مجاعك على فورق مسولم أو علوى املسول

ه أن تقوووع ُيووو - - و  يكووون الرسووولل.يشووو يهم املسووولملن ويعتقووولهم فوووال اووور  أحووود علوووى إيوووذائهم غالبوووا
 نو  إنوحل أقورب إىل امل  كاواملسو.معرك  يف كل بيوحل بوني الفورق املسولم مون هوذا البيوحل والوذين   يسولملا بعد

 القللب من املخاكن .
 مووال املسووولمنيواحت.ذىنهووا أن البي ووو  العربيوو  كانوووحل بي وو  بووولة تثوولر لصووواحه احلوو  الوووذي يقووع عليوووه األوم

وهذا مووا .املسوولمنيو لوواذى وصووثهم علووى عقيوودهتم،كان أقوورب إىل اسووتثارة هووذ  النخوولة يف صوو  ا سووالم 
حل زقصووار،ومفقوود ترت النخوولة ضوود هووذا احل.حوودّ ابلقيوواس إىل حوواقّ الشووعه وحصوور بووب هاكووم فيه

 العهد الذي حلته الصحيف ،ونقضحل هذا العهد ا؟ائر.
يف  والتلازن.نظوام ختضوع لومنها أن البي   العربي  كانحل بي   حرب ومسارع  إىل السي ،وأعصاب متلفزة  

لصوث وضوب  عليودها االشخصي  ا سالمي  كان يقتضك كب  مجا  هذا التلفز الدائم،وإخضاعها هلد ،وت
لوودعلة إىل كانووحل ا  ومن مث.نفوولس ابسووتعالء العقيوودة علووى كول نووزوة وعلووى كوول مغوونممع إكووعار ال.األعصواب

،وتعليمها  سوووالمي االصوووث علوووى األذى متفقووو  موووع مووونهج ال بيووو  الوووذي يهووود  إىل التووولازن يف الشخصوووي  
 الصث والثبات واملضك يف الطري .

م ألساسووك الوودائلطووابع ااع تقريوور م.فهووذ  ا عتبووارات وأمثاهلووا قوود اقتضووحل سياسوو  املسووامل  والصووث يف مكوو 
َتِصوُرو »:للجماعو  املسوولم  دة بلصووفها قاعوودة عاموو  يكوود هووذ  القاعو..وي« نَ َوالَّووِذيَن ِإذا َأصواَّبُُم اْلبَوْغووُك ُهووْم يَونوْ

لسووي  ،كك   يتووبج  لوو  السووي   ابمقاب.زاء..فهووذا هوول األصوول يف ا؟« َوَجووزاُء َسوويَِِ    َسوويَِِ    ِمثْوُلهووا»:يف احليوواة
ع ن  ذلوووك مووور ويطغوووى،حني   اووود راقعوووا يكفوووه عووون ا فسووواق يف األرم فيمضوووك وهووول آمووون مطمووو الشووو

هل اسووتثناء و .ألحقوواقااسووتحباب العفوول ابتغوواء أجوور اّلِل وإصووال  الوونفك موون الغيج،وإصووال  ا؟ماعوو  موون 
عوه نوه ووقلعفول وز لا يكولن فهن.والعفل   يكولن إ  موع املقودرة علوى جوزاء السوي   ابلسوي  .من تلوك القاعودة

فا حجووول  اوووئ ضوووعفاملعتدي حوووني يشوووعر  ن العفووول جووواء  احووو  و .يف إصوووال  املعتووودي واملسوووام  سووولاء
ل عندئوذ فوالعف.للوالقلي الذي يعفل تصوفل نفسوه وتع.ويستحيك،وُيك  ن خصمه الذي عفا هل األعلى

 خْي هلذا وهذا.
ر يطموع كووهول .جلقو فليك لوه مثو  .وموا اولز أن يوذكر العفول عنود العجوز.و  كذلك عند الضع  والعجز

 املعتدي ويذل املعتدى عليه،وينشر يف األرم الفساق  
وووُه الظَّووواِلِمنيَ » وإُياء .مووون انحيووو « ِمثْوُلهوووا    َسووويَِِ    َسووويِِ َ  َوَجوووزاءُ »:..وهوووذا تلكيووود للقاعووودة األوىل« ِإنَّوووُه   ُيُِ

 ي  أخرى. عتداء،من انحوعدم عاوز احلد يف ا.ابللقل  عند رق املساءة أو العفل عنها
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َا السَّوِبيُل عَ .يل  ْم ِموْن َسوبِ ا َعلَوْيهِ موَوَلَمِن انْوَتَصَر بَوْعَد لُْلِموِه،فَُأولِ َك  »:وتلكيد آخر أكثر تفصيال لَوى الَّوِذيَن ِإ َّ
 « ..يم   َعذاب  أَلِ  هَلُمْ أُولِ كَ .َيْظِلُملَن النَّاَس،َويَوبوُْغلَن يف اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ 

قوووووه حيوووووزاول  وهل.فالووووذي ينتصووووور بعووووود للمووووه،وازي السوووووي   ابلسوووووي  ،و  يعتوووودي،ليك عليوووووه مووووون جنووووا 
 ل  يف نوريقهمه اللقوإ ا الوذين او.و  الز أن يق  يف نريقه أحد.فما ألحد عليه من سلطان.املشروع

 يقو  لوه النواس لوا    فإن األرم   تصول  وفيهوا.هم الذين يظلملن الناس،ويبغلن يف األرم بغْي احل 
 لظوووا  البووواغكايتلعووود  واّللِ .ليكفووول  ومينعووول  مووون للموووه وفيهوووا ابغ اووولر و  اووود مووون يقاوموووه ويقوووتا منوووه

 ولكن على الناس كذلك أن يقفلا له وذخذوا عليه الطري ..ابلعذاب األليم
 ملقووودرة علوووىد ارقي ،وعنووومث يعووولق إىل التووولازن وا عتووودال وضوووب  الووونفك والصوووث والسوووماح  يف احلوووا ت الف

 : ذ الدفع كما هل مفهلم وحني يكلن الصث والسماح  استعالء   استخذاء وعمال  
ي  تصووولر ا عتووودال يف هوووذ  القضووو عووو  النصووولص..وجممل « َوَلَموووْن َصوووَثَ َوَغَفوووَر ِإنَّ ذلِوووَك َلِموووْن َعوووْزِم اأْلُُمووولرِ »

ا؟ووولر  الوووذل،ومنو يج،ومن الضوووع  والتووولازن بوووني ا عووواهني وهووورص علوووى صووويان  الووونفك مووون احلقووود والغووو
 زاق الرحل  األصيل. وععل الصث.وتعلقها ابّلِل ورضا  يف كل حال.والبغك

أبقوى و  وهول خوْي ا عنود اّللِ مووجمملع  صفات امليمنني ترسم نابعا  يزا للجماع  الويت تقولق البشوري  وترجول 
 للذين آمنلا وعلى رّبم يتلكللن ..

 ندا وخهي وعااا الك ار في النار صور  ل 46 - 44الدرس السابع:

رة املقابلوو  صوول   الصوفح يفوبعود تقريوور صوف  املوويمنني الووذين يودخر اّلِل هلووم عنود  مووا هوول خوْي وأبقى،يعوورم 
ُ َفموووو »:الظوووواملني الضووووالني،وما ينتظوووورهم موووون ذل وخسووووران ْن بَوْعووووِدِ  َوتَوووووَرى ْن َوِ ِ  ِمووووا لَووووُه ِمووووَوَمووووْن ُيْضووووِلِل اّللَّ

وووووا رَأَُوا اْلَعوووووذاَب يَوُقلُللنَ الظَّووووواِلِمنَي لَ  ِعنَي ِموووووَن  يُوْعَرُضووووولَن َعَلْيهوووووا خاِكوووووف َوتَوووووراُهمْ  َسوووووِبيل  َهوووووْل ِإىل َموووووَرقِ  ِمووووونْ :مَّ
،َوقاَل الَّوِذيَن آَمنُولا ،يَوْنظُُروَن ِمْن َنْر   َخِفكِ  ياَموِ  أَْهلِويِهْم يوَوْلَم اْلقِ َن َخِسوُروا أَنْوُفَسوُهْم وَ يَن الَّوِذيْااِسورِ اِإنَّ :الُذلِِ

،َوما كاَن هَلُْم ِمْن أَْولِ  ،َوَمونْ ْنُصُروَوُمْ ياَء يوَ َأ  ِإنَّ الظَّاِلِمنَي يف َعذاب  ُمِقيم  ُ َفموا لَوُه ِموْن  ِموْن ُقوِن اّللَِّ  ُيْضوِلِل اّللَّ
 « ..َسِبيل  

ُ َفمو»إن قضاء اّلِل   يرق،ومشي ته   معقه عليها   فوإذا علوم اّللِ ..« ْن بَوْعوِد ِ  ِموْن َوِ ِ  ا لَوُه ِموَوَمْن ُيْضوِلِل اّللَّ
كون لوه بعود الل،  يمن حقيق  العبود أنوه مسوتح  للضوالل،فحقحل عليوه كلمو  اّلِل أن يكولن مون أهول الضو

نوه مشوهدا مي يعورم والوذ.ذلك مون و  يهديوه مون ضوالله،أو ينصور  مون جوزاء الضوالل الوذي قودر  اّلِل .
ووو»:يف بقيووو  اهليووو  ،َوَتراُهْم يُوعْ ِموووىل َموووَرقِ  َهوووْل إِ :ا رَأَُوا اْلَعوووذاَب يَوُقلُللنَ َوتَووووَرى الظَّووواِلِمنَي َلمَّ َرُضووولَن َعَلْيهوووا ْن َسوووِبيل 

،يَوْنظُُروَن ِمْن َنْر   َخِفكِ    « ..خاِكِعنَي ِمَن الُذلِِ
إوم يوووووورون .والظووووووامللن كووووووانلا نغوووووواة بغاة،فناسووووووه أن يكوووووولن الووووووذل هوووووول مظهوووووورهم البووووووارز يف يوووووولم ا؟ووووووزاء

ف»:ويتسووواءللن يف انكسوووار.كثاي همالعوووذاب،فتتهاوى   يف هوووذ  الصووويغ  امللحيووو  « َهوووْل ِإىل َموووَرقِ  ِموووْن َسوووِبيل 
  مون « خاِكوِعنيَ »وهوم يعرضولن علوى النوار .ابليأس مع اللهف ،وا ويار مع التطلع إىل أي ابرق  للخالص
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لن أعيونهم مون الوذل التقلى و  من احلياء،ولكن من الذل واهللان  وهم يعرضلن منكسك األبصار،  يرفعو
 وهك صلرة كاخص  ذليل ...« يَوْنظُُروَن ِمْن َنْر   َخِفكِ  »:والعار

ِإنَّ :لاِذيَن آَمنُووواَل الَّوووَوقووو»:ويف هوووذا اللقوووحل يبووودو أن الوووذين آمنووولا هوووم سووواقة امللقووو  فهوووم ينطقووولن ويقوووررون
والذين ،ين خسوووروا كووول كوووكءذوهوووم هوووي ء الووو..« َمووو ِ يااْااِسووورِيَن الَّوووِذيَن َخِسوووُروا أَنْوُفَسوووُهْم َوأَْهلِووويِهْم يوَوووْلَم اْلقِ 

 هل إىل مرق من سبيلف:يقفلن خاكعني من الذل يقلللن
 يف َعوووذاب  الظَّووواِلِمنيَ   ِإنَّ َأ »:واوووكء التعليووو  العوووام علوووى املشوووهد بيووواان ملوووآل هوووي ء املعروضوووني علوووى النوووار

ُ َفما َلُه ِمْن سَ  ْن ُيْضِللِ َومَ .ْن ُقوِن اّللَِّ َوما كاَن هَلُْم ِمْن أَْولِياَء يَوْنُصُروَوُْم مِ .ُمِقيم    « ..ِبيل  اّللَّ
 فقد عدم النصْي،وقد أغل  السبيل.

 دعو  إل  ا سا ابة إل  هللا وهو الواهب لمن يشاء 50 - 47الدرس الثامن:

هوووذا  جوووأهم مثووولبووول أن يفويف لووول هوووذا املشوووهد يلجوووه ااطووواب إىل املعانووودين املكابرين،ليسوووتجيبلا لووورّبم ق
ىل التخلوك عونهم إ - -لل املصْي فال ادوا هلم ملجأ يقيهم،و  نصوْيا ينكور مصوْيهم األليم،ويلجوه الرسو

ُبلا اْسووَتِجي»:فيوولم و  كّبووإذا هووم أعرضوولا فلووم يسووتجيبلا هلووذا النووذير فمووا عليووه إ  البالغ،ومووا هوول مكلوو  
فَوِإْن أَْعَرُضولا َفموا .ْم ِموْن َنِكْي  ْلَجإ  يَوْلَمِ ذ  َوموا َلُكوُكْم ِمْن مَ ،ما لَ ُه ِمَن اّللَِّ ِلَربُِِكْم ِمْن قَوْبِل أَْن َذْيتَ يَوْلم    َمَرقَّ لَ 

 « ..أَْرَسْلناَ  َعَلْيِهْم َحِفيظا  ِإْن َعَلْيَك ِإ َّ اْلَبالغُ 
تموول ُي،وهل   مث يكشوو  عوون نبيعوو  هووذا ا نسووان الووذي يعووارم ويعانوود،ويعرم نفسووه لوواذى والعووذاب

مووووون  د  فيكفووووورفسوووووه األذى وهووووول رقيووووو  ا حتمال،يسوووووتطار ابلنعمووووو ،وازع مووووون الشووووودة،ويتجاوز حووووويف ن
ْنساَن ِمنَّا َرمْحَ   َفرَِ  ِّبا،»:الضي  ْنسواَن َكُفولر  َ    ِ ا قَودََّمحْل أَيْوُهْم َسيِِ َوِإْن ُتِصبوْ َوِإانَّ ِإذا أََذقْوَنا اْ ِ « ِديِهْم فَوِإنَّ اْ ِ

.. 
ذا فموا هلو.د اّللِ ن كلوه بيوصيه هذا ا نسان من السراء والضراء ومن العطاء واحلرمواويعقه على هذا  ن ن

ُك السَّوماواِت ّللَِِّ ُمْلو»:ألحولالا نسان انه للخْي ا؟وزوع مون الشور،يبعد عون اّلِل املالوك ألمور  يف مجيوع ا
راان  َوِإانت ،َوَاَْعووُل أَْو يوُووَزوُِِجُهْم ذُْكوو.رَ اُء الووذُُكل ْن َيشووَمووَواأْلَْرِم،َحْلُووُ  مووا َيشوواُء،يَوَهُه ِلَمووْن َيشوواُء ِإانت ،َويَوَهووُه لِ 

احلرموان وهوك قريبو  مون نوع والعطواء و ملون  وامل..والذري  مظهر مون مظواهر ا« َمْن َيشاُء َعِقيما ،ِإنَُّه َعِليم  َقِدير  
 السولرة د سوب  يفوقو.فلمسوها مون هوذا ا؟انوه أقولى وأعم .نفك ا نسوان والونفك كوديدة احلساسوي  ّبا

 ل. كاملاوهك رز  من عند اّللِ .حدية عن الرز  بسطه وقبضه.فهذ  تكمل  يف الرز  ابلذري 
ك ابوع هوذا امللولوك مون تل ذوالتقدمي  ن ّلِل ملك السماوات واألرم هل التقدمي املناسوه لكول جزئيو  بعود 

ورق .لضوووووع هووووذا امليفاملطلوووولب فهوووووك تلكيوووود لإلحيوووواء النفسوووووك ..« َحْلُوووووُ  مووووا َيشوووواءُ »:وكووووذلك ذكوووور.العام
 رمان.طاء أو حا نسان،انه للخْي،إىل اّلِل الذي حل  ما يشاء  ا يسِر وما يسلء ومن ع
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يهوووه ملووون  انّ( و افهل يهوووه ملووون يشووواء إانت )وهوووم كوووانلا يكرهووولن :مث يفصووول حوووا ت العطووواء واحلرموووان
ل لعقوم يكرهوه كوقيموا )وايشاء فيجعلوه ع وُيرم من.ويهه ملن يشاء أزواجا من هي ء وهي ء.يشاء الذكلر
 الناس( ..

ينفووووذها   علمووووه و وهل يقوووودرها وفوووو.  يتوووودخل فيهووووا أحوووود سوووولا .وكوووول هووووذ  األحوووولال خاضووووع  ملشووووي   اّللِ 
 « ..ِإنَُّه َعِليم  َقِدير  »:بقدرته

 إثبات الوحي وص اه وطبيمة القرآن 53 - 51الدرس الااسع:

علق إىل ي.حك والرسوال يق  الول حق.قيق  األوىل اليت تودور عليهوا السولرةويف ختام السلرة يعلق السيا  إىل احل
 وييكود.رة يكلن أيو  صول هذ  احلقيقو  ليكشو  عون نبيعو  هوذا ا تصوال بوني اّلِل واملختوارين مون عبواق ،ويف

ن يشوووواء إىل صووووراط ليهدي موووو.لغايوووو  يريوووودها اّلِل سووووبحانه - -أنووووه قوووود وقووووع فعووووال إىل الرسوووولل األخووووْي 
ُ ِإ َّ َوْحيووا  أَوْ وَ  »:مسووتقيم ، ِمووْن وَ مووا كوواَن لَِبَشوور  أَْن يَُكلَِِمووُه اّللَّ لِحَك إبِِْذنِووِه مووا  َرُسوول   فَويُووأَْو يُوْرِسوولَ راِء ِحجوواب 

ميووتَووْدرِي َمووا اْلِكتوواُب َوَ   ان،مووا ُكْنووحلَ  أَْمرِ وََكووذِلَك أَْوَحْينووا إِلَْيووَك ُروحووا  ِموونْ .َيشوواُء ِإنَّووُه َعلِووك  َحِكيم   اُن،َولِكْن  اْ ِ
لَّووِذي لَووُه مووا يف ِصووراِط اّللَِّ ا.ْسَتِقيم  ىل ِصووراط  مُ ْهووِدي إِ َجَعْلنوواُ  نُوولرا  َوْووِدي بِووِه َمووْن َنشوواُء ِمووْن ِعباِقان،َوِإنَّووَك لَتوَ 

 .« .َأ  ِإىَل اّللَِّ َتِصُْي اأْلُُملرُ .السَّماواِت َوما يف اأْلَْرمِ 
وقوود روي َعووْن َمْسووُرو   قَوواَل ُكْنووحُل .ن أن يكلمووه اّلِل ملاجه ويقطووع هووذا الوونا  نووه لوويك موون كووأن إنسووا

ُهنَّ فَوَقوْد أَْعظَوَم َعلَوى  ّ  َمْن َتَكلََّم ِبَلاِحَدة  ِمونوْ قُوْلحُل َموا .اّللَِّ اْلِفْريَو َ ُمتَِّك  ا ِعْنَد َعاِئَشَ  فَوَقاَلحْل اَي أاََب َعاِئَشَ  َياَل
قَاَل وَُكْنوحُل ُمتَِّك  وا َفَجَلْسوحُل فَوُقْلوحُل .رََأى َربَُّه فَوَقْد أَْعَظَم َعَلى اّللَِّ اْلِفْريَو َ  --ا ُهنَّ قَاَلحْل َمْن َزَعَم أَنَّ حُمَمَّد  

ُ َعزَّ َوَجلَّ )َوَلَقوْد َرآُ  اِبألُفُوِ  اْلمُ   نَوْزلَو   أُْخوَرى بِونِي( ) َوَلَقوْد َرآ ُ اَي أُمَّ اْلُمْيِمِننَي أَْنِظرِيِ  َوَ  تَوْعَجِليِ  أََ ْ يَوُقِل اّللَّ
َووا ُهووَل ِجْثِيووُل َ ْ أَرَُ  َعلَووى ُصوولَرتِِه » فَوَقوواَل  --فَوَقالَووحْل أاََن أَوَُّل َهووِذِ  األُمَّووِ  َسووَأَل َعووْن َذلِووَك َرُسوولَل اّللَِّ .( ِإ َّ

َهِبط وا ِموَن السَّوَما َها َغْْيَ َهاَتنْيِ اْلَمرََّتنْيِ رَأَيْوُتُه ُمنوْ ِء َسواق ا ِعظَوُم َخْلِقوِه َموا بَونْيَ السَّوَماِء ِإىَل اأَلْرِم الََِّّت ُخِلَ  َعَليوْ
َ يَوُقلُل ) َ تُْدرُِكُه األَْبَصاُر َوُهَل يُوْدرُِ  األَْبَصواَر َوُهوَل اللَِّطيوُ  ا.« ْاَبِوُْي( أََوَ ْ َتْسوَمْع فَوَقاَلحْل أََوَ ْ َتْسَمْع أَنَّ اّللَّ

ُ ِإ َّ َوْحي ا أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاب  أَْو يُوْرِسَل َرُسول   فَويُولِحَى إبِِْذنِوِه َموا أَنَّ اّللََّ يَوُقلُل )َوَما َكاَن لِ  َبَشر  أَْن يَُكلَِِمُه اّللَّ
لَوى اّللَِّ َكوَتَم َكويوْ  ا ِموْن ِكتَواِب اّللَِّ فَوَقوْد أَْعظَوَم عَ   --َيَشاُء ِإنَُّه َعِلى  َحِكويم ( قَالَوحْل َوَموْن َزَعوَم أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ 

ُ يَوُقلُل )اَي أَيُوَها الرَُّسلُل بَولِِْ  َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك َوِإْن َ ْ تَوْفَعْل َفَما  قَالَوحْل َوَموْن .بَولَّْغحَل رَِسوالََتُه (اْلِفْريََ  َواّللَّ
وووَمَلاِت َزَعوووَم أَنَّوووُه ُحْوووِثُ ِ َوووا َيُكووولُن ِ  َغووود  فَوَقوووْد أَْعظَوووَم َعلَوووى اّللَِّ الْ  ُ يَوُقووولُل )قُوووْل  َ يَوْعلَوووُم َموووْن ِ  السَّ ِفْريَوووَ  َواّللَّ

) ُ  .2034َواأَلْرِم اْلَغْيَه ِإ َّ اّللَّ
أَْو ِمووْن »يلقوى يف الوونفك مباكورة فتعور  أنوه مون اّلِل،« وحيوا»:إ وا يوتم كوالم اّلِل للبشور بلاحوودة مون يوالّ 

وحووني نلووه الر يوو    اووه إليهووا،و  يطوو  علووك  -الم عليووه الِسوو -كمووا كلووم اّلِل ملسووى ..« َوراِء ِحجوواب  

                                                 
 :أخرى وأمهلىأنظرى- واللفج له (457[)47/ 2املكنز ] -صحي  مسلمو  ( 3234[)379/ 11املكنز ] -صحي  البخارى-2034
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أَْو يُوْرِسوَل ».« .تُوْبحُل إِلَْيَك َوأاََن أَوَُّل اْلُمْيِمِننيَ  ُسْبحاَنكَ :َوَخرَّ ُملسى َصِعقا  فَوَلمَّا أَفاَ  قالَ »اّلِل على ا؟بل 
 .2035 -رسلل اّلِل  ابلطر  اليت ورقت عن« فَوُيلِحَك إبِِْذنِِه ما َيشاءُ »وهل امللك « َرُسل   
قَووواَل َرُسووولُل هللِا :موووا كوووان يلقيوووه امللوووك يف روعوووه وقلبوووه مووون غوووْي أن يووورا  َعوووْن َجووواِبِر بْوووِن َعْبوووِد هللِا،قَالَ :األوىل
:, وووووا لَوووووْن َاُووووولَت َحوووووَّتَّ َتْسوووووتَوْليفَ رِْزقَوَهوووووا لُووووولا يف الطََّلِه،فَوووووِإنَّ نَوْفس  َ َوَأمجِْ َوِإْن أَْبطَوووووأَ  أَيُوَهوووووا النَّووووواُس , اتوَُّقووووولا اّللَّ

ُللا يف الطََّلِه،ُخُذوا َما َحلَّ،َوَقُعلا َما َحرُمَ  َها،فَاتوَُّقلا اّللََّ َوَأمجِْ  ...2036َعنوْ
 يتمثل له امللك رجال،فيخانبه حَّت يعك عنه ما يقلل. - -أنه كان :والثاني 

رَأَيْوتُووَك َواِضووع ا :ْعَرفَووِ  فَوووَرس  َوُهووَل يَُكلِِووُم َرُجال ،قُوْلحلُ َواِضووع ا يََديْووِه َعلَووى مَ رَأَْيحُل َرُسوولَل هللِا :فَعووْن َعاِئَشووَ ،قَاَلحلْ 
َذاَ  ِجْثِيووووُل َعَلْيووووِه :نَوَعْم،قَووووالَ :َورَأَْيحِل ف قَاَلحلْ :يَووووَدْيَك َعلَووووى َمْعَرفَووووِ  فَوووووَرِس ِقْحيَووووَ  اْلَكْلووووِلِِ َوأَنْووووحَل ُتَكلُِِمووووُه،قَالَ 

ووووووواَلَم قَاَلحلْ  ووووووواَلُم،َوُهَل يُوْقرِئُوووووووِك السَّ ُ َخوووووووْْي ا ِموووووووْن َصووووووواِحه  :السَّ ووووووواَلُم َوَرمْحَوووووووُ  هللِا َوبَورََكاتُوووووووُه،َجزَاُ  اّللَّ َوَعَلْيوووووووِه السَّ
،فَِنْعَم الصَّاِحُه،َونِْعَم الدَِّخيلُ   2037الضَّْيُ .:الدَِّخيلُ :قَاَل ُسْفَيانُ .َوَقِخيل 

،قَوالَ  َفَسوِمْعحُل :قَاَلحلْ .اِس َدِ  أَقْوُفول آَتَر النَّوْلَم اْاَْنوحُل يوَوجْ َخرَ :َأْخَثَْتِب َعاِئَشوُ ،قَاَلحلْ :وَعْن َعْلَقَموَ  بْوِن َوقَّاص 
ُّ بْووُن  بْووِن ُمَعواذ  َوَمَعووُه ابْوواَن ِبَسووْعدِ ِإَذا أَ فَاْلتَوَفحُل،فَو:َوئِيوَد اأَلْرِم َورَائِووك،يَوْعِب ِحووكَّ اأَلْرِم،قَاَلحلْ  ُن َأِخيوِه احْلَوواِر

،َُيِْمووووووُل جِمَنَّووووووُه  َهووووووا  ِمووووووْن َحِديد ،قَووووووْد َخَرَجووووووَلْيووووووِه ِقرْع  ْعد  َوعَ ِإىَل اأَلْرِم،َفَموووووورَّ َسوووووو َفَجَلْسووووووحلُ :قَاَلحلْ .أَْوس  حْل ِمنوْ
َفَمرَّ َوُهوَل يَوْرعَِوُز :لَوحلْ قَا.لنَّواِس َوأَنْوَلهِلِْم اْن أَْعظَوِم ْعد  ِموَسووََكواَن :قَاَلحلْ .أَْنرَافُُه،فََأاَن َأخَتَلَُّ  َعَلى أَْنرَاِ  َسْعد  

 َويَوُقلُل :
 اَن اأَلَجلْ َذا حَ َت إِ َما َأْحَسَن اْلَملْ .قَِليال  يُْدرُِ  اهْلَْيَجا مَحَْل ....لَبَّْة 

َرُجوول  فَوُقْمحُل،فَاقْوَتَحْمووحُل َحِديَقوو  ،فَِإَذا ِفيَهووا نَوَفوور  ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي،َوِإَذا فِوويِهْم ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب،َوِفيِهْم :قَاَلحلْ 
َمووووا َجوووواَء بِووووِك ف َلَعْموووورِي َواّللَِّ ِإنَّووووِك َ؟َرِي َوووو  ،َوَما يُوْيِمنُووووِك أَْن َيُكوووولَن : ِمْغَفر ا،فَوَقوووواَل ُعَمرُ َعَلْيووووِه َتْسووووِبَغ   لَووووُه،يَوْعِب 

 َفَموووا زَاَل يَولُووولُمِب َحوووَّتَّ َاَنوَّْيوووحُل أَنَّ اأَلْرَم اْنَشوووقَّحْل ِ  َسووواَعَتِ ذ ،َفَدَخْلحُل ِفيَهوووا:بَووواَلء ،أَْو َيُكووولَن َهَوووُلز  ف قَاَلحلْ 
اَي ُعَمُر،َوُْيَوَك ِإنَّوَك قَوْد َأْكثَووْرَت ُمْنوُذ :فَوَرَفَع الرَُّجُل التَّْسِبَغَ  َعْن َوْجِهِه،فَِإَذا نَْلَحُ  ْبُن ُعبَوْيِد هللِا،فَوَقوالَ :قَاَلحلْ .

ا َرُجوووووول  ِمووووووَن اْلُمْشوووووورِِكنَي ِمووووووْن َويَوْرِمك َسوووووو:اْليَوووووووْلَم،َوأَْيَن التََّحووووووُلُز أَِو اْلِفوووووورَاُر ِإ َّ ِإىَل هللِا َعووووووزَّ َوَجوووووولَّ ف قَالَووووووحلْ  ْعد 
،يُوَقوواُل لَووُه ابْووُن اْلَعرَِقِ ،ِبَسووْهم  لَووُه،فَوَقاَل َلهُ  َ َعووزَّ :قُوَرْيا  ُخووْذَها َوأاََن ابْووُن اْلَعَرَقِ ،فََأَصوواَب َأْكَحَلُه،فَوَقطََعُه،فَووَدَعا اّللَّ

وََكووووانُلا ُحَلَفوووواَءُ  َوَمَلالِيَووووُه يف اْ؟َاِهِليَّووووِ  :قَاَلحلْ .َعْيووووِب ِمووووْن قُوَرْيظَووووَ  اللَُّهمَّ  َ ُاِْتووووِب َحووووَّتَّ تُِقوووورَّ :َوَجوووولَّ َسووووْعد ،فَوَقالَ 
ُ َعزَّ َوَجلَّ اْلُموْيِمِننَي ا:قَاَلحلْ . ُ َعزَّ َوَجلَّ الرِِيَ  َعَلى اْلُمْشرِِكنَي،َفَكَفى اّللَّ ُ فَوَرقََأ َكْلُمُه،َوبَوَعَة اّللَّ ْلِقَتاَل،وََكواَن اّللَّ

                                                 
 رتصرا [76/ 1زاق املعاق ]-2035
 ( صحي  2144[)275/ 3نبع ميسس  الرسال  ] -سنن ابن ماج -2036

 رو  القدس:القدس:الطهارة:ورو  القدس:اسم جثيل عليه السالم أي:الرو  املقدس  الطاهرة.
 يفجووامع األصوولل - ك ،وأهلمووب،وأوقووع يف نفسوونفووة يف روعك:النفووة:النف  ابلفووم ،والووروع:النفك ،يقلل:نفووة يف روعووك ،أي:ألقووك يف قلل

 [117/ 10أحاقية الرسلل ]
 حسن   24966( 24462[)110/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ]-2037

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3836 

نَووووُ  بْووووُن بَووووْدر  َوَمووووْن َمَعووووُه بَِنْجوووود ،َوَرَجعَ قَووووِلاي   حْل بَونُوووول  َعزِيز ا،فَوَلِحووووَ  أَبُوووول ُسووووْفَياَن َوَمووووْن َمَعووووُه بِِتَهاَمووووَ  ،َوحَلِووووَ  ُعيَويوْ
وواَلَ ،َوأََمَر بُِقبَّووقُوَرْيظََ ،فَوَتَحصَّووُنلا يف َصَياِصوويِهْم،َوَرَجَع َرُسوولُل هللِا  ،َفُضوورَِبحْل ِإىَل اْلَمِديَنِ ،فَوَلَضووَع السِِ    ِمووْن أََقم 

أَقَوْد َوَضوْعحَل :َفَجاَءُ  ِجْثِيُل َعَلْيوِه السَّواَلُم،َوِإنَّ َعلَوى يَونَوااَيُ  لَنَوْقوُع اْلُغَباِر،فَوَقالَ :قَاَلحلْ .َعَلى َسْعد  يف اْلَمْسِجِد 
وواَلَ ،اْخرُْج ِإىَل  وواَلَ  ف َواّللَِّ َمووا َوَضووَعحِل اْلَمالَِئَكووُ  بَوْعووُد السِِ فَوَلِبَك َرُسوولُل هللِا :قَالَووحلْ .بَووِب قُوَرْيظَووَ ،فَوَقاتِْلُهْم السِِ

 أَلَمتَووُه،َوأَذََّن يف النَّوواِس اِبلرَِّحيووِل أَْن َحُْرُجوولا،َفَخرََج َرُسوولُل هللِا، َوُهْم ِجووْيَاُن اْلَمْسووِجِد، َفَموورَّ َعلَووى بَووِب َغووْنم 
 بِنَوا ِقْحيَوُ  اْلَكْلِلُ،وََكواَن ِقْحيَوُ  اْلَكْلوِلُ ُتْشوِبُه حِلْيَوتُوُه َوُسونَُّ  َوْجِهوِه ِجْثِيوَل َمرَّ :َمْن َمرَّ ِبُكوْم ف فَوَقواُللا:َحْلَلُه،فَوَقالَ 

ووواَلُم  لَووو  ،فَوَلمَّا اْكووووَتدَّ َحْصووورُُهْم َواْكووووَتدَّ فَووووَأَ ُهْم َرُسووولُل هللِا :فَوَقاَلحلْ .َعَلْيوووِه السَّ ووووا َوِعْشووورِيَن لَيوْ َفَحاَصوووَرُهْم مَخْس 
ْبُ  ،اْنزِلُولا َعلَوى ُحْكوِم َرُسوولِل هللِا :اَلُء،ِقيوَل هَلُمْ اْلبَ  فَاْسَتَشواُروا أاََب لَُبابَوَ  بْوَن َعْبووِد اْلُمْنِذِر،فََأَكواَر إِلَوْيِهْم أَنَّوُه الووذَّ
بْووِن ُمَعوواذ  فَونَوزَُللا،َوبَوَعووَة  اْنزِلُوولا َعلَووى ُحْكووِم َسووْعدِ :نَوْنزُِل َعلَووى ُحْكووِم َسووْعِد بْووِن ُمَعاذ ،فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا :قَوواُللا.

ووووَل َعَلْيووووِه،َوَح َّ بِووووِه َرُسوووولُل هللِا  ،قَووووْد محُِ ِإىَل َسووووْعِد بْووووِن ُمَعاذ ،فَووووُأيتَ بِووووِه َعلَووووى مِحَووووار  َعَلْيووووِه ِإَكووووا   ِمووووْن لِي  
 َ يُوْرِجوُع إِلَوْيِهْم َكويوْ  ا،َو َ :قَالَوحلْ .قَوْد َعِلْموحَل اَي أاََب َعْمر و،ُحَلَفاُ َ  َوَمَلالِيَك َوأَْهوُل النَِِكايَوِ  َوَموْن :قَوْلُمُه،فَوَقاُللا

قَووووووْد َأىَن ِ  أَْن  َ أاَُبِ َ يف هللِا َلْلَمووووووَ   َئِووووووم  :يَوْلَتِفووووووحُل إِلَْيِهْم،َحووووووَّتَّ ِإَذا َقاَن ِمووووووْن ُقورِِهْم،اْلتَوَفووووووحَل ِإىَل قَوْلِمِه،فَوَقالَ 
ُ َعوزَّ :ُقلُملا ِإىَل َسويِِدُِكْم فَوأَنْوزَُللُ  فَوَقواَل ُعَمرُ :قَوالَ َلى َرُسلِل هللِا قَاَل أَبُل َسِعيد  فَوَلمَّا نََلَع عَ :.،قَالَ  َسويُِِداَن اّللَّ
فَِإيِنِ َأْحُكوووووووُم فِووووووويِهْم،أَْن تُوْقتَوووووووَل :اْحُكوووووووْم فِووووووويِهْم قَووووووواَل َسوووووووْعد  :أَْنزُِللُ ،فَأَنْوزَُللُ ،قَووووووواَل َرُسووووووولُل هللِا :قَالَ .َوَجووووووولَّ 

َلَقْد َحَكْمحَل فِويِهْم :َويُوْقَسُم ،فَوَقاَل َرُسلُل هللِا :ُتْسَب َذرَارِيُوُهْم،َوتُوْقَسَم أَْمَلاهُلُْم،َوقَاَل يَزِيُد بِبَوْغَداقَ ُمَقاتَِلتُوُهْم،وَ 
ِموْن َحوْرِب نَِبيِِوَك  اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنوحَل أَبْوَقْيوحَل َعلَوى:مُثَّ َقَعوا َسوْعد ،قَالَ :ِ ُْكِم هللِا َعزَّ َوَجولَّ َوُحْكوِم َرُسوللِِه قَالَوحلْ 

نَوُهْم،فَاْقِبْضووِب إِلَْيووَك  نَووُه َوبَويوْ فَووانْوَفَجَر َكْلُمووُه،وََكاَن :قَاَلحلْ .قُوووَرْيا  َكوويوْ  ا،فَأَْبِقِب هَلَووا،َوِإْن ُكْنووحَل َقطَْعووحَل احْلَووْرَب بَويوْ
قَالَوووووحْل .ِه الَّووووويِت َضوووووَرَب َعَلْيوووووِه َرُسووووولُل هللِا قَوووووْد بَووووورَِئ َحوووووَّتَّ َموووووا يوُوووووَرى ِمْنوووووُه ِإ َّ ِمثْوووووُل اْاُْرِص،َوَرَجوووووَع ِإىَل قُوبَّتِووووو

فَوَلالَّوِذي نَوْفوُك حُمَمَّود  بِيَوِدِ  ِإيِنِ أَلْعوِرُ  بَُكواَء ُعَموَر ِموْن :قَاَلحلْ .َوأَبُل َبْكور  َوُعَموُر َفَحَضرَُ  َرُسلُل هللِا :َعاِئَش ُ 
ُ َعووووزَّ َوَجلَّ بَُكوووواِء َأيب َبْكوووور ،َوأاََن يف ُحْجَريت،وََكووووانُلا َكَمووووا قَوووو وووونَوُهْم{ :اَل اّللَّ َأْي :قُوْلحلُ :قَوووواَل َعْلَقَموووو ُ .}ُرمَحَوووواُء بَويوْ

َا ُهوَل :َيْصَنُع ف قَاَلحلْ أُمَّْه،َفَكْيَ  َكاَن َرُسلُل هللِا  ُنُه  َ َتْدَمُع َعَلى َأَحد ،َوَلِكنَّوُه َكواَن ِإَذا َوِجوَد،فَِإ َّ َكاَنحْل َعيوْ
   .2038آِخذ  بِِلْحَيِتهِ 

قوووا يف اليوووولم يتفصووود عر أنوووه كوووان ذتيوووه يف مثووول صلصووول  ا؟رس،وكووووان أكووود  عليوووه،حَّت إن جبينوووه ل: والثالث
كووذلك وفخووذ    لوولحك موورةالشووديد الثق،وحووَّت إن راحلتووه لتووث  بووه إىل األرم إن كووان راكبها،ولقوود جوواء ا

 على فخذ زيد بن تبحل فثقلحل عليه حَّت كاقت ترضها.
َّ ْبَن ِهَشام   -رضى هللا عنها  - فَعْن َعاِئَشَ  أُمِِ اْلُمْيِمِننيَ   -َسوَأَل َرُسولَل اّللَِّ  -رضوى هللا عنوه  -أَنَّ احْلَاِر

 -  َِّفَوَقووواَل اَي َرُسوووولَل اّللَِّ َكْيوووَ  َذْتِيووووَك الْووووَلْحُى فَوَقووواَل َرُسوووولُل اّلل-  -  «  َِأْحيَوووواان  َذْتِيوووِ  ِمثْووووَل َصْلَصووووَل
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فَويُوْفَصُم َع ِِ َوَقْد َوَعْيحُل َعْنُه َما قَاَل،َوَأْحَياان  يَوَتَمثَُّل ىِلَ اْلَمَلُك َرُجوال  فَوُيَكلُِِموِ   -ىَّ َوُهَل َأَكُدُ  َعلَ  -اْ؟ََرِس 
وووووِديِد .« فَوووووَأِعى َموووووا يَوُقووووولُل  قَالَوووووحْل َعاِئَشوووووُ  رضوووووى هللا عنهوووووا َوَلَقوووووْد رَأَيْوتُوووووُه يَوْنوووووزُِل َعَلْيوووووِه الْوووووَلْحُى ِ  اْليَووووووْلِم الشَّ

 . 2039ِق،فَويَوْفِصُم َعْنُه َوِإنَّ َجِبيَنُه لَيَوتَوَفصَُّد َعَرق ااْلثَْ 
،يف قَوْللِهِ  يُوَعواِلُج ِموَن التوَّْنزِيوِل َكاَن النَّوِلُ :[،قَالَ :} َ ُهَِرِْ  بِِه ِلَساَنَك لِتَوْعَجَل بِوِه{ ]القيامو :وَعِن اْبِن َعبَّاس 

} َ ُهَوِرِْ  :ُُيَرُِِكُهَما،فَوأَنْوَزَل اّللَُّ أاََن أَُحرُِِكُهَموا َكَموا َكواَن َرُسولُل هللِا :َعبَّواس   ِكدَّة ،َكاَن ُُيَوِرُِ  َكوَفتَوْيِه،فَوَقاَل ابْونُ 
َنا مَجََعُه َوقُوْرآنَُه{ ]القيام  تَِّبْع مَجْعُوُه يف َصوْدرَِ ،مُثَّ تَوْقوَرُ ُ  }فَوِإَذا قَوورَْأاَنُ  فَوا:[،قَالَ :بِِه ِلَساَنَك لِتَوْعَجَل بِِه ِإنَّ َعَليوْ

نَووووووووووا بَوَيانَووووووووووُه{ ]القياموووووووووو :[،قَالَ :قُوْرآنَوووووووووُه{ ]القيام  نَووووووووووا أَْن :فَاْسووووووووووَتِمْع لَووووووووووُه َوأَْنِصووووووووووحْل،}مُثَّ ِإنَّ َعَليوْ [ مُثَّ ِإنَّ َعَليوْ
 .2040َكَما َكاَن أَقْورَأَ ُ  ِإَذا أََ ُ  ِجْثِيُل اْسَتَمَع،فَِإَذا اْنطََلَ  ِجْثِيُل قَورَأَُ  النَِّلُ َفَكاَن َرُسلُل هللِا :قَالَ .تَوْقرَأَ ُ 

موورتني   وهووذا وقووع لووه.هأن يلحي أنووه يوورى امللووك يف صوولرته الوويت خلوو  عليهووا،فيلحك إليووه مووا كوواء اّللِ :والرابع  
 كما ذكر اّلِل ذلك يف سلرة النجم.
يَوَنا َعوووووواِمر  قَووووووالَ  وووووود  اَي أُمَّ اْلُمْيمِ :أََتى َمْسووووووُرو   َعاِئَشووووووَ  فَوَقووووووالَ :فَعووووووْن ِإْ َاِعيَل،َحوووووودَّ َربَّووووووُه ف ِننَي،َهووووووْل رََأى حُمَمَّ

يَ :قَاَلحلْ  َيَكُهنَّ فَوَقوْد َكوَذَب ف َموْن َحودَّ ،َموْن َحودَّ  ّ َك ُسْبَحاَن هللِا َلَقْد َق َّ َكْعرِي ِلَما قُوْلحَل،أَْيَن أَْنحَل ِمْن َياَل
ا  وود  ْبَصوواُر َوُهووَل يُووْدرُِ  األَْبَصوواَر{،}َوَما َكوواَن لَِبَشوور  أَْن } َ تُْدرُِكووُه األَ :رََأى َربَُّه،فَوَقووْد َكووَذَب،مُثَّ قَووورََأتْ أَنَّ حُمَمَّ

{ َوَمْن َأْخَثََ  ِ َا يف َغد  فَوَقوْد َكوَذَب،مُثَّ قَوورََأتْ  ُ ِإ َّ َوْحي ا،أَْو ِمْن َورَاِء ِحَجاب  َ ِعْنوَدُ  ِعْلوُم :يَُكلَِِمُه اّللَّ }ِإنَّ اّللَّ
ووواَعِ  َويُونَووووِزُِل اْلَغْيوووَة َويوَ  ا السَّ ووود  َكوووَتَم فَوَقوووْد َكوووَذَب،مُثَّ ْعلَوووُم َموووا يف اأَلْرَحووواِم{ َهوووِذِ  اهليَوووَ ،َوَمْن َأْخوووَثََ  أَنَّ حُمَمَّ

 .2041}اَي أَيُوَها الرَُّسلُل بَولِِْ  َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِِك{ َوَلِكنَُّه رََأى ِجْثِيَل يف ُصلَرتِِه َمرََّتنْيِ :قَورََأتْ 
 ..ىل من حتار إلحك  كم  يلحك من علل،وي..« ِإنَُّه َعِلك  َحِكيم  »..ر  ا تصال هذ  صلر اللحك ون

سوحل لوه رجفو  إ  أحس وبعد فإنه ما من مرة وقفحل أمام آي  تذكر اللحك أو حدية،ألشمل هذا ا تصوال
  ملكوان و ز يف اك هلوا حيوكي ف كي  يكلن هذا ا تصال بني الذات األزلي  األبدي  اليت لي.يف أوصا  .

الووذات  بووني هووذ  كي  يكوولن هووذا ا تصووال.واليت لوويك كمثلهووا كووكء،حيووز يف الزمان،انيطوو  بكوول كووكء
تمثول ياءف  مث كيو  نواء الفنوالعلي  وذات إنسان متحيزة يف املكان والزمان،حمدوقة  ودوق املخللقوات،من أب

 هذا ا تصال معاين وكلمات وعباراتف
كل حودوقف و  كو ز لوه و تتلقى كوالم اّلِل األز  األبودي الوذي   حيو وكي  تطي  ذات حمدوقة فاني  أن

 وكي ف وكي ف .. له معهلقف

                                                 
 الصلصل :صلت ا؟رس ييتفصد:يسيل ييفصم:يقلع ع  (2[)6/ 1املكنز ] -صحي  البخارى-2039
 ( صحي 39[)226/ 1ابن حبان ] صحي -2040
 صحي  47312( 24227[)54/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ]-2041
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حيوووزة اتوووك املتذوموووا لوووك تسوووأل عووون كيووو ف وأنوووحل   الوووك أن تتصووولر إ  يف حووودوق :ولكوووب أعووولق فأقلل
أن تدركوه مون  لوذي الوكاوصار هلا وجولق هول .القاصرة الفاني ف  لقد وقعحل هذ  احلقيق  واثلحل يف صلرة

 وجلق.ولكن اللهل  والرجف  والروع    تزول  
وإن حلظووو  التلقوووك هوووذ  لعظيمووو  حقوووا.تلقك الوووذات ا نسووواني  لووولحك مووون .إن النبووولة هوووذ  أمووور عظووويم حقوووا

أخوووك الوووذي تقووورأ هوووذ  الكلمات،أأنوووحل معوووك يف هوووذا التصووولرف  أأنوووحل معوووك هووواول أن .الوووذات العلليووو  .
الصووواقر موون غوووْي «  هنووا »إنوووه لوويك هنوووا  .هنووا ف  كال:أأقلل.نا تتصوولرف  هووذا الووولحك الصوواقر مووون ه

الصوواقر موون املطلوو  النهووائك،األز  األبدي،الصوواقر .مكووان و  زمووان،و  حيووز و  حوود و  جهوو  و  لر 
إنسووان مهمووا يكوون نبيووا رسوول ،فإنه هوول هووذا ا نسووان ذو احلوودوق والقيوولق .موون اّلِل ذي ا؟ووالل إىل إنسووان .

الووذي   ميلووك إ  اّلِل أن اعلووه واقعوو  تتحقوو ،و  يعوور  إ  .املعجز.ا ا تصووال العجيههووذ.هووذا اللحك..
هووول هوووك موووا أحوووك مووون وراء هوووذ  العبوووارات .أخوووك الوووذي تقووورأ هوووذ  الكلمات.اّلِل كيووو  يقوووع ويتحقووو  .

كلوه موون املتقطعو  الويت أحوواول أن أنقول ّبوا مووا حوا  كيوواين كلوهف إنوب   أعوور  مواذا أقوولل عموا حوا  كيوواين  
الروعووووو  والرجفووووو  وأان أحووووواول أن أتصووووولر ذلوووووك احلووووودّ العظووووويم العجيوووووه ااوووووار  يف نبيعتوووووه،وااار  يف 

 -وأحك  دويوووه انس رأوا مظووواهر  رأي العني،علوووى عهووود رسووولل اّلِل .صووولرته،الذي حووودّ مووورات ومووورات
. ي عوون واحوودة وهووذ  عائشوو  رضووك اّلِل عنهووا تشووهد موون هووذ  اللحظووات العجيبوو  يف  ريوو  البشووري  فوو و

» يَوْلم وا  -  -قَاَلحْل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ  -رضى هللا عنها  -منها َعِن اْبِن ِكَهاب  قَاَل أَبُل َسَلَمَ  ِإنَّ َعاِئَشَ  
ووواَلَم  ووواَلُم َوَرمْحَوووُ  اّللَِّ َوبَورََكاتُوووُه،تَورَ .« اَي َعاِئَا،َهوووَذا ِجْثِيوووُل يُوْقرِئُوووِك السَّ تُرِيوووُد .ى َموووا  َ أََرى فَوُقْلوووحُل َوَعَلْيوووِه السَّ

 ..  -2042 -َرُسلَل اّللَِّ 
علوووووى  - -يشوووووهد مثووووول هوووووذ  اللحظووووو  وفخوووووذ رسووووولل اّلِل  -رضوووووك اّلِل عنوووووه  -وهوووووذا زيووووود بووووون تبوووووحل 

فَعْن َسووْهِل بْووِن َسووْعد  السَّوواِعِدىِِ أَنَّووُه قَوواَل رَأَيْووحُل .فخذ ،وقوود جوواء  الوولحك فثقلووحل حووَّت كوواقت توورم فخووذ 
ووا ِ  اْلَمْسوِجِد،فَأَقْوبَوْلحُل َحووَّتَّ َجَلْسووحُل ِإىَل َجْنبِوِه،فََأْخَثاََن أَنَّ َزيْووَد بْوَن َتبِووحل  َأْخووَثَ ُ َموْرَواَن بْووَن احلَْ   أَنَّ َكوِم َجاِلس 
 قَوواَل َفَجوواَءُ  أَْملَووى َعَلْيووِه  َ َيْسووَتِلى اْلَقاِعووُدوَن ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي َواْلُمَجاِهووُدوَن ِ  َسووِبيِل اّللَِّ  -  -َرُسوولَل اّللَِّ 

،لَووْل َأْسووَتِطيُع ا؟َِْهوواَق َ؟َاَهووْدُت  ،فَوَقوواَل اَي َرُسوولَل اّللَِّ وََكوواَن َرُجووال  أَْعَمى،فَووأَنْوَزَل .ابْووُن أُمِِ َمْكتُوولم  َوُهووَل مُيُِلَهووا َعَلىَّ
ُ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل َعَلى َرُسللِِه  َعلَوىَّ َحوَّتَّ ِخْفوحُل أَْن تَووُرمَّ َفِخوِذى،مُثَّ  َوَفِخُذُ  َعَلى َفِخوِذى،فَوثَوُقَلحلْ  -  -اّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ) َغْْيُ أُوىِل الضََّرِر (  . 2043ُسِرَِى َعْنُه،فَأَنْوَزَل اّللَّ
يف وجوووه  ّ ويعرفلنوووهيف مووورات كثوووْية يشوووهدون هوووذا احلووواق -رضووولان اّلِل علووويهم  -وهوووي ء هوووم الصوووحاب   

 نه،فيعلق إليهم ويعلقون إليه .ى عفيدعلنه لللحك حَّت يسرَّ  - -الرسلل 

                                                 
 ( 3768[) 59/ 13املكنز ] -صحي  البخارى-2042
 ( 2832[ )253/ 10املكنز ] -صحي  البخارى-2043
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َوُهووَل اِبْ؟ِْعرَانَووِ  َوَعَلْيووِه ُجبَّوو   َوَعَلْيووِه أَيوَووُر  --أَنَّ َرُجووال  أَتَووى النَّووِبَّ :فَعووْن َصووْفَلاَن بْووِن يَوْعلَووى بْووِن أَُميَّووَ  َعووْن أَبِيووهِ 
ُ :َل اّللَِّ َكْيوَ  َشُْموُرىِن أَْن َأْصوَنَع ِ  ُعْمَرتِوىف قَالَ اَي َرُسول :اْاَُللِ  قَاَل َ َّام  أَْو قَاَل أَيوَوُر الُصوْفرَِة فَوَقوالَ  فَوأَنْوَزَل اّللَّ

َوقَووْد  --َوِقْقُت لَووْل َأىنِِ قَووْد رَأَيْووحُل َرُسوولَل اّللَِّ :َفُسووِ َ بِثَوووْلب  قَوواَل وََكوواَن يَوْعلَووى يَوُقووللُ :قَالَ  --َعلَووى النَّووِبِِ 
َوقَووووووْد أُنْووووووزَِل َعَلْيووووووِه الْووووووَلْحُى  --أََيُسووووووُرَ  أَْن تَوْنظُووووووَر ِإىَل َرُسوووووولِل اّللَِّ :اَل ُعَمرُ نوَووووووَزَل َعَلْيووووووِه الْووووووَلْحُى قَوووووواَل فَوَقوووووو

وا ُسورِِ .نَوَعمْ :قُوْلحلُ  َى َعْنوُه قَاَل فَوَرَفَع َنَرَ  الثوَّْلِب فَوَنَظْرُت إِلَْيِه َوَلُه َغِطي   قَاَل َ َّام  َأْحِسوُبُه َكَغِطويِ  اْلَبْكوِر فَوَلمَّ
ْفرَِة َواْصوَنْع أَْيَن السَّاِئَل َعِن اْلُعْمرَِة اْخَلْع َعْنَك َهِذِ  اْ؟ُبََّ  َواْغِسْل َعْنَك أَيَوَر اْاَُللِ  أَْو قَاَل أَيوَوَر الُصو:» قَاَل 

ِك   .2044«ِ  ُعْمَرِتَك َكَما َتْصَنُع ِ  َحجِِ
 لاهر األروا جولهر مون جورميف أي نبيع  هذ  النفك اليت تتلقى ذلك ا تصال العللي الكو.أي  نبيع .مث .

 ذلك الذي يتصل ّبذا اللحك،وحتل  بذلك العنصر،ويتس  مع نبيعته وفحلا ف
عد،  تكواق مرتقوى صواو ولكنها تو اءى هنالوك بعيودا علوى أفو  عوال .إوا هك األخرى مسوأل   إووا حقيقو 

 املدار  تتمال .
 لتلقكف كيو  كانوحلاهك ّبذ  الصل  وهذا كي  اي ترى كانحل .رو  هذا ا نسان - -رو  هذا النل 

الوويت  العجيبوو  تتفووت ف كيوو  كووان ينسوواب فيهووا ذلووك الفوويخف كيوو  كانووحل عوود اللجوولق يف هووذ  اللحظووات
 يتجلى فيها اّلِل على اللجلق واليت تتجاوب جنباته كلها بكلمات اّلِلف

  املسووماة ليقوو  الضوو يلّبووذ  اا فيعوو واّلِل العلووك الكبووْي يتلطوو  .أيوو  رعايوو ف وأيوو  رمحوو ف وأيوو  مكرموو ف ..مث .
لبعلضوو  علووى يووه موون اوهووك أهوولن عل.فيلحك إليهووا  صووال  أمرهووا،وإانرة نريقهووا،ورق كووارقها ..اب نسووان

 ا نسان،حني تقاس إىل ملكه اللاسع العريخف.
 لضكء:لسام  الاولكنها أعلى وأرفع من أن يتصلرها ا نسان إ  تطلعا إىل األف  .إوا حقيق 

ميوانُ تواُب َوَ  اا اْلكِ َكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيوَك ُروحوا  ِموْن أَْموران موا ُكْنوحَل تَوْدرِي َموَو » ُ  نُولرا  َوْوِدي بِوِه َولِكْن َجَعْلنوا.ْ ِ
وووماواِت  الَّووووذِ راِط اّللَِّ ِصووو.َوِإنَّووووَك لَتَوْهوووِدي ِإىل ِصووووراط  ُمْسَتِقيم  .َموووْن َنشوووواُء ِموووْن ِعباِقان مووووا يف وَ ي لَوووُه مووووا يف السَّ

 «.َأ  ِإىَل اّللَِّ َتِصُْي اأْلُُملرُ .اأْلَْرمِ 
عهووولقة.و  طريقووو  امللفووواللحك مت اب.« .أَْوَحْينوووا إِلَْيوووكَ ». ثووول هوووذ  الطريقووو ،و ثل هوووذا ا تصوووال.«وََكوووذِلكَ  »

يف  ركهوووا وينميهوووايووودفعها وُيو فيوووه حياة،يبوووة احليووواة ..« ُروحوووا  ِموووْن أَْموووران»أوحينا إليوووك .يكووون أمووور  بووودعا
ميو ما ُكْنوحَل تَوْدرِي َموا اْلِكتواُب َوَ  ».القللب ويف اللاقع العملك املشهلق صولر نفوك رسولل هكوذا ي..« انُ اْ ِ

ن الكتوواب و ووع عوون عوو - -وقوود  ووع رسوولل اّلِل .وهوول أعلووم ّبا،قبوول أن تتلقووى هووذا اللحك - -اّلِل 
 .م عقيدةن معهم،وأن هلا ميان،وكان معروفا يف ا؟زيرة العربي  أن هنا  أهل كتاب فيم

                                                 
 ( 1789و1536[)85/ 6املكنز ] -( وصحي  البخارى9364[ )56/ 5حيدر آابق ]-السنن الكثى للبيهقك-2044
رج ي :الصولت الوذى حوصوفرة يالغطالفَّت من ا بل ياالل :نيه مركه من الزعفران وغوْي  مون أنولاع الطيوه تغلوه عليوه احلمورة والالبكر:

 من نفك النائم  
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ا يف لتوأير بلجلقهور ّبوا واإ ا املقصلق هل اكتمال القله على هذ  احلقيق  والشعل .فليك هذا هل املقصلق
 اّلِل. يه صللاتعل -الضمْي.وهذا ما   يكن قبل هذا الرو  من أمر اّلِل الذي  بك قله حممد 

هوووذا .ا الرو هوووذ.هوووذا اللحك نبيع .لصووو وهوووذ  نبيعتوووه ااا..« َولِكوووْن َجَعْلنووواُ  نُووولرا  َوْوووِدي بِوووِه َموووْن َنشووواءُ »
من قيقتهووا،و ح  ا يعلمووه مووننوولر ختووال  بشاكووته القلوولب الوويت يشوواء هلووا اّلِل أن هتتوودي بووه،.إنووه نلر.الكتاب

ذ  علوووووى ختصووووويا هووووو ا  تلكيووووودوهنووووو..« َوِإنَّوووووَك لَتَوْهوووووِدي ِإىل ِصوووووراط  ُمْسوووووَتِقيم  »رالطووووو  هوووووذا النووووولر هلوووووا.
ن يشواء د  يقودرها ملوّلِل وحوابأل  اهلدى، شوي   اّلِل سوبحانه،وعريدها مون كول مالبسو ،وتعليقها املسأل ،مس

ل   ينشووئ اهلوودى يف واسووط  لتحقيوو  مشووي   اّلِل،فهوو - -بعلمووه اااص،الووذي   يعرفووه سوولا  والرسوولل 
 القللب ولكن يبل  الرسال ،فتقع مشي   اّلِل.

دايو  فهوك اهل..« موا يف اأْلَْرمِ لسَّوماواِت وَ اُه موا يف ِصوراِط اّللَِّ الَّوِذي لَو.ُمْسَتِقيم  َوِإنََّك لَتَوْهِدي ِإىل ِصوراط   »
األرم  ماوات وموا يفا يف السوألنه الطري  إىل املالك،الذي لوه مو.إىل نري  اّلِل،الذي تلتقك عند  املسالك

 رم،ورز ات واألفالووووووذي يهتوووووودي إىل نريقووووووه يهتوووووودي إىل انموووووولس السووووووماوات واألرم،وقوووووولى السووووووماو 
 َأ »:ليوه تصووْي،والووذي إالووذي إليوه تتجه.السوماوات واألرم،واعوا  السووماوات واألرم إىل مالكهوا العظيم

نووولر يهووودي إىل مر .وهوووذا الضوووك فيهوووا  ..فكلهوووا تنتهوووك إليوووه،وتلتقك عنووود ،وهل يق« ِإىَل اّللَِّ َتِصوووُْي اأْلُُمووولرُ 
 ئعني.وا إليه يف النهاي  مهتدين نانريقه الذي اختار للعباق أن يسْيوا فيه،ليصْي 

حل قصووو  وقد عا؟وو.وكووان الووولحك حملرهووا الرئيسوووك.وهكووذا تنتهووك السووولرة الوويت بووودأت ابحلوودية عووون اللحك
اقة ا؟ديوووودة لن القيووووولتع.لتقوووورر وحوووودة الدين،ووحوووودة املنهج،ووحوووودة الطريوووو .الوووولحك منووووذ النبوووولات األوىل
لقيواقة ىل هوذ  العصوب  أمانو  اولتكل إ.امليمن  ّبوذ  الرسوال ويف العصب   - -للبشري   ثل  يف رسال  حممد 

العصوووب   ائا هوووذ ولتبوووني خصووو.صوووراط اّلِل الوووذي لوووه موووا يف السوووماوات وموووا يف األرم.إىل صوووراط مستقيم
رم لسووماء إىل األانزلووحل موون األمانوو  الوويت ت.ونابعهووا املميز،الووذي تصوول  بووه للقياقة،وهموول بووه هووذ  األمان 

 جيه العظيم ..عن ذلك الطري  الع
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 مكية وآياأها أسع وثمانون ( سور  الهخرف43)

 أهم مو وعات السور  

موووون جوووودال و تعوووورم هووووذ  السوووولرة جانبووووا  ووووا كانووووحل الوووودعلة ا سووووالمي  تالقيووووه موووون مصوووواعه وعقبووووات 
 واع اضات.

 ائقوه وقيموه يفجهوا حق عالوتعرم معها كي  كان القورآن الكورمي يعا؟هوا يف النفولس وكيو  يقورر يف ينوااي
انه منهوا  ،و  يزال جلس إذ ذامكان اارافات واللينيات والقيم ا؟اهلي  الزائف ،اليت كانحل قائم  يف النف

 قائما يف النفلس يف كل زمان ومكان.
تهم ،ونصووووويبا هلهلووووويبا ّللِ إن يف هوووووذ  األنعوووووام الووووويت سوووووخرها اّلِل للعباق،نصووووو:كانوووووحل اللينيووووو  ا؟اهليووووو  تقووووولل

ما كوان ف.هوذا لشوركائناو  -زعمهم بو -هذا ّلِل :فقاللا.وجعللا ّلِل  ا ذرأ من احلّر واألنعوام نصويبا».دعاةامل
َّت عووام أسووانْي كوويف األن وكانووحل هلووم..« لشووركائهم فووال يصوول إىل اّلِل،ومووا كووان ّلِل فهوول يصوول إىل كووركائهم

لرهووا علووى رموو  لهن األنعووام حمفكانحل هنووا  أنوولاع موو.وخرافووات أخوورى كلهووا انكووئ موون احنرافووات العقيوودة
 -ن نشوواء موعمهوا إ  هووذ  أنعوام وحوّر حجوور   يط:وقاللا»:وأنولاع حمرمو  حللمهووا علوى األكول -الركولب 
 « ..هوأنعام حرمحل لهلرها،وأنعام   يذكرون اسم اّلِل عليها اف اء علي -بزعمهم 

 ائ  األوىل.إىل احلقو ىل الفطرة ورق النفلس إ  عتقاقي  ويف هذ  السلرة تصحي  هلذ  ا حنرافات ا 
 خلقهووا اّللِ  وقوود.يعامجفاألنعووام موون خلوو  اّلِل،وهووك نوور  موون آيوو  احليوواة،مرتب  خبلوو  السووماوات واألرم 

م موا هم يف األنعوالا ألنفسووسخرها للبشر ليذكروا نعم  رّبم عليهم ويشكروها   ليجعلولا لوه كركاء،ويشورع
قيقوو  الوويت قتضووى هووذ  احلفوولن عوون من اّلِل هوول ااووال  املبوودع مث هووم ينحر   ذموور بووه اّلِل بينمووا هووم يع فوولن  

  السوووماوات م مووون خلوووولووو ن سوووألته»:يقووورون ّبا،ويعزللووووا عووون حيووواهتم اللاقعووو ،ويتبعلن خرافوووات وأسوووانْي
لكوووووم سوووووبال لع خلقهن العزيوووووز العليم،الوووووذي جعووووول لكوووووم األرم مهووووودا،وجعل لكوووووم فيهوووووا:واألرم ليقوووووللن

ألزواج كلهوا الوذي خلو  ن السماء مواء بقودر فأنشوران بوه بلودة ميتا،كوذلك هزجلن،واهتتدون،والذي نزل م
سوووووتليتم ابكوووووم إذا وجعوووول لكوووووم موووون الفلوووووك واألنعووووام موووووا تركبلن،لتسووووتلوا علوووووى لهوووولر ،مث توووووذكروا نعموووو  ر 

 .« .قلبلنسبحان الذي سخر لنا هذا،وما كنا له مقرنني،وإان إىل ربنا ملن:عليه،وتقلللا
انلا كووت هلم،فووإوم  للوود البنوواإن املالئكوو  بنووات اّلِل ومووع أوووم هووم يكرهوولن م:ا؟اهليوو  تقووللوكانووحل اللينيوو  

وكانووحل  مووا عبوودانهم  ولوول كوواء إننا نعبوودهم  شووي   اّللِ :حتووارون ّلِل البنووات  ويعبوودووم موون قونووه،ويقلللن
 جمرق أسطلرة انك   من احنرا  العقيدة.

الويت    اجهم كذلك  نط  الفطرة اللاض ،حلل هذ  األسوطلرةويف هذ  السلرة يلاجههم  نطقهم هم وُي
ْنسوواَن َلَكُفولر  ُمبِوني  .»:تسوتند إىل كوكء علووى ا نوال  َووَذ ِ َّوا َحْلُووُ  .َوَجَعلُوولا لَوُه ِموْن ِعبوواِقِ  ُجوْزءا  ِإنَّ اْ ِ أَِم اختَّ

َر َأَحُدُهْم ِ ا َضرَ  أََوَمْن يُوَنشَّوُيا .َب لِلرَّمْحِن َمَثال  َللَّ َوْجُهُه ُمْسوَلق ا َوُهوَل َكِظويم  بَنات  َوَأْصفاُكْم اِبْلَبِننَي،َوِإذا ُبشِِ
ُدوا َخْلَقُهوووْمف يف احْلِْليَوووِ  َوُهوووَل يف ااِْصووواِم َغوووْْيُ ُمبِوووني ف َوَجَعلُووولا اْلَمالِئَكوووَ  الَّوووِذيَن ُهوووْم ِعبووواُق الووورَّمْحِن ِإانت ،َأَكوووهِ 
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َلْل كوووواَء الوووورَّمْحُن مووووا َعبَووووْدانُهْم  مووووا هَلُووووْم بِووووذِلَك ِمووووْن ِعْلووووم  ِإْن ُهووووْم ِإ َّ :َوقاُللا. َوُللنَ َسووووُتْكَتُه َكووووهاَقهُتُْم َوُيْسوووو
ِإانَّ َوَجووْدان آابَءان َعلووى أُمَّوو   َوِإانَّ َعلووى :أَْم آتَوْينوواُهْم ِكتووااب  ِمووْن قَوْبلِووِه فَوُهووْم بِووِه ُمْسَتْمِسووُكلَنف بَووْل قوواُللا.َحُْرُصوولنَ 
 « ..ْهَتُدوَن آترِِهْم مُ 

إن  :وقيوول هلوومصووه جهنم،إنكووم تعبوودون أصووناما وأكووجارا وإنكووم ومووا تعبوودون موون قون اّلِل ح:وملووا قيوول هلم
موووووووواقة  ذوا منوووووووهحرفلا الكوووووووالم اللاضووووووو  البني،واختووووووو.كووووووول معبووووووولق مووووووون قون اّلِل هووووووول وعابووووووودو  يف النوووووووار

 ييوووول املالئكوووو نام ااإن األصوووو:فما ابل عيسووووى وقوووود عبوووود  قلمووووهف أهوووول يف النووووارف  مث قوووواللا:وقاللا.للجوووودل
يف و بيعو  النواس  نبشور لوه  فنحن يف عباقتنا هلوم خوْي مون عبواقة النصوارى لعيسوى وهول.واملالئك  بنات اّللِ 

تباعووه موون أا ارتكبووه  وو -عليووه الِسووالم  -هووذ  السوولرة يكشوو  عوون التوولائهم يف هووذا ا؟وودل ويووثىء عيسووى 
ربل  أم هلف موا ضو تنا خْيأآهل:وقاللا.إذا قلمك منه يصدون وملا ضرب ابن مرمي مثال»:بعد  وهل منه بريء

 ..« .. إسرائيل إن هل إ  عبد أنعمنا عليه وجعلنا  مثال لبب.بل هم قلم خصملن.لك إ  جد 
 وهم يف.عقيودة اب وأفضولوقد كانلا يزعملن أوم على مل  أبيهم إبراهيم،وأوم بذلك أهدى من أهل الكتو

 حبطلن.هذ  ا؟اهلي  الليني  
 حيوووود ابقيوووو  يفلموووو  التل فبووووني هلووووم يف هووووذ  السوووولرة حقيقوووو  ملوووو  إبراهيم،وأوووووا ملوووو  التلحيوووود ااووووالا،وأن ك

  ن ينبغووووك موووون ذريووووقوووود جوووواءهم ّبووووا،ولكنهم اسووووتقبللها واسووووتقبلل  بغووووْي مووووا كووووا - -عقبووووه،وأن الرسوووولل 
َوَجَعَلها َكِلَموو   .نَّووُه َسوويَوْهِدينِ  َّ الَّووِذي َفطَووَرين فَإِ ْعبُووُدوَن،إِ ا توَ ِ َّوو َوِإْذ قوواَل ِإبْووراِهيُم أِلَبِيووِه َوقَوْلِمووِه ِإنَّووِب بَووراء  »:إبووراهيم

َوَلمَّوا جواَءُهُم احْلَوُ  .ِبني  ُهُم احْلَوُ  َوَرُسولل  مُ  َحَّتَّ جاءَ آابَءُهمْ َبْل َمتوَّْعحُل هُي ِء وَ .ابِقَي   يف َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلنَ 
،:قاُللا  ..« ..َوِإانَّ بِِه كاِفُروَن هذا ِسْحر 

يم األرضووووي  الزائفوووو  ووقفووووحل يف وجوووولههم القوووو - -لرسوووولله  -سووووبحانه  -و  يوووودركلا حكموووو  اختيووووار اّلِل 
 الزهيدة اليت اعتاقوا أن يقيسلا ّبا الرجال.

قويم الويت لقيو ،وزهاقة ايم احلقيويف هذ  السلرة ُيكك تصلراهتم وأقلاهلم يف هذا الصدق ويرق عليهوا ببيوان القو
بوكف قسوملن رمحو  ر يأهم :ظويمعلل  نزل هذا القرآن على رجل من القريتني :وقاللا»:يعتثووا هم ويرفعلوا

بعضوووا  خوووذ بعضوووهمحنووون قسووومنا بيووونهم معيشوووتهم يف احليووواة الووودنيا،ورفعنا بعضوووهم فووول  بعوووخ قرجات،ليت
 رمحن لبيوولهتمكفوور ابلووينووا ملوون ولوول  أن يكوولن النوواس أموو  واحوودة ؟عل.سووخراي،ورمح  ربووك خووْي  ووا امعلن

اع ل ذلوك ملوا متووإن كو.فواسقفا مون فضو  ومعوارج عليهوا يظهرون،ولبيولهتم أبولااب وسوررا عليهوا يتك لن،وزخر 
 « ..احلياة الدنيا،واهلخرة عند ربك للمتقني

موووع فرعلن،يبووودو فيهوووا اعتوووزاز فرعووولن  ثووول تلوووك القووويم  -عليوووه الِسوووالم  -مث جووواء  لقووو  مووون قصووو  ملسوووى 
َوَلَقووْد »:ائفوو ،وهلاوا علووى اّلِل،وهوولان فرعوولن الووذي اعتووز ّبا،ووايتووه الوويت تنتظوور املعتووزين  ثوول مووا اعتووز بووهالز 

وووا جووواَءُهْم آِبايتِنوووا ِإذا ُهوووْم ِمْنهوووا .ِإيِنِ َرُسووولُل َربِِ اْلعاَلِمنيَ :أَْرَسوووْلنا ُملسوووى آِبايتِنوووا ِإىل ِفْرَعوووْلَن َوَماَلئِوووِه،َفقالَ  فَوَلمَّ
اي أَيُوَهووا :َوقوواُللا.َوما نُوورِيِهْم ِمووْن آيَوو   ِإ َّ ِهووَك َأْكووَثُ ِمووْن أُْخِتهووا َوَأَخووْذانُهْم اِبْلَعووذاِب َلَعلَُّهووْم يَوْرِجُعلنَ .َيْضووَحُكلنَ 
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ووواِحُر اقُْع لَنوووا َربَّوووَك ِ وووا َعِهوووَد ِعْنوووَدَ ،ِإنَّنا َلُمْهتَوووُدونَ  ُهُم اْلَعوووذاَب ِإذا ُهوووْم يَونْ .السَّ َوانقى .ُكثُووولنَ فَوَلمَّا َكَشوووْفنا َعووونوْ
اي قَوووْلِم أَلَووْيَك ِ  ُمْلووُك ِمْصووَر،َوهِذِ  اأْلَْووواُر َعْوورِي ِمووْن َهْوويِت،أََفال تُوْبِصووُروَنف أَْم أاََن َخووْْي  :ِفْرَعووْلُن يف قَوْلِمووِه قووالَ 

َهوه  أَْو جواَء َمَعوُه اْلَمالِئَكوُ  ُمْقَ ِنِونَي  َو  َيكاُق يُِبنُي فَولَوْل  أُْلِقوَك َعَلْيوِه َأْسوِلرَة  ِموْن ذَ  ِمْن هَذا الَِّذي ُهَل َمِهني  
ُهْم فََأْغَرْقنواُهْم  ُْم كوانُلا قَوْلموا  فاِسوِقنَي،فَوَلمَّا آَسوُفلان انْوتَوَقْمنوا ِمونوْ َأمْجَِعنَي،َفَجَعْلنواُهْم فَاْسَتَخ َّ قَوْلَمُه فََأنواُعلُ ،ِإوَّ

 .. «َسَلفا  َوَمَثال  ِلآْلِخرِينَ 
،تووووودور   والزائف ،وحووووولل تلوووووك القووووويم الصوووووحيح عتقاقيووووو  اللينيووووو  وا حنرافوووووات ا حووووولل تلوووووك األسوووووانْي 

خ مواقة عوبوأكوران إىل  -قبول هوذا  -يف أكلاط ياليو  تقودم أوهلوا .السلرة،وتعا؟ها على النحل الذي تقدم
 فلنأخذ يف التفصيل :.األكلاط األخرى يف بعخ املقتطفات من آايت السلرة

 [25إل   1اآليات :(43ف )]سور  الهخر:الوحد  ا ول 

 حقائق حول الوحي والرسالة والوحدانية ونقاش المشرهللاين 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُه يف أُمِِ اْلِكتووواِب لَوووَديْنا ( َوِإنَّووو3َن )ا َلَعلَُّكوووْم تَوْعِقلُووول ( ِإانَّ َجَعْلنووواُ  قُووووْرآان  َعَربِي ووو2( َواْلِكتووواِب اْلُمبِووونِي )1حوووم )} 
ْم أَْرَسْلنا ِموْن نَوِلِ  يف اأْلَوَّلِونَي ( وَكَ 5نَي )ُتْم قَوْلما  ُمْسرِفِ أَفَوَنْضِرُب َعْنُكُم الذِِْكَر َصْفحا  أَْن ُكنوْ  (4َعِلك  َحِكيم  )لَ 
ُهْم َبْطشووا   (7( َومووا َذْتِوويِهْم ِمووْن نَووِلِ  ِإ َّ كووانُلا بِووِه َيْسووتَوْهزُِ َن )6) ( 8 )اأْلَوَّلِوونيَ  َوَمضووى َمثَوولُ  فََأْهَلْكنووا َأَكوودَّ ِموونوْ

َعووَل َلُكووُم اأْلَْرَم الَّووِذي جَ  (9 اْلَعلِوويُم ) اْلَعزِيووزُ َلَقُهوونَّ خَ َولَووِ ْن َسووأَْلتَوُهْم َمووْن َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرَم لَيَوُقوولُلنَّ 
ْلوَدة  َمْيتوا   بوَ ْنَشوْران بِوِه َل ِموَن السَّوماِء مواء  بَِقوَدر  فَأَ ِذي نَوزَّ ( َوالَّ 10َمْهدا  َوَجَعَل َلُكْم ِفيها ُسُبال  َلَعلَُّكْم هَتَْتُدوَن )

( 12ِم مووووا تَورَْكبُوووولَن ) َواأْلَْنعووواُكووووْم ِموووَن اْلُفْلووووكِ لَ ( َوالَّوووِذي َخلَووووَ  اأْلَْزواَج ُكلَّهوووا َوَجَعووووَل 11َكوووذِلَك خُتَْرُجوووولَن )
ِذي َسوخََّر لَنوا هوذا َوموا ُكنَّوا  َوتَوُقللُولا ُسوْبحاَن الَّوُتْم َعَلْيوهِ تَوَليوْ  ِإَذا اْسولَِتْستَوُلوا َعلى لُُهلرِِ  مُثَّ َتْذُكُروا نِْعَموَ  َربُِِكومْ 

َقِلُبلَن )13َلُه ُمْقرِِننَي ) ْنسوانَ َوَجَعلُ  (14( َوِإانَّ ِإىل َربِِنا َلُمنوْ ( 15بِوني  ) َلَكُفولر  مُ لا َلُه ِمْن ِعبواِقِ  ُجوْزءا  ِإنَّ اْ ِ
َر َأَحُدُهْم ِ ا َضَرَب لِلرَّمْحِن َمثَ ( َوإِ 16ُلُ  بَنات  َوَأْصفاُكْم اِبْلَبِننَي )أَِم اختَََّذ ِ َّا حَْ  ْجُهوُه ُمْسوَلق ا ال  لَولَّ وَ ذا ُبشِِ
يَن ُهوْم ِعبواُق َعُللا اْلَمالِئَكَ  الَّذِ ( َوجَ 18ني  )صاِم َغْْيُ ُمبِ ( أََوَمْن يُوَنشَُّيا يف احْلِْلَيِ  َوُهَل يف ااِْ 17َوُهَل َكِظيم  )

ْل كواَء الورَّمْحُن موا َعبَوْدانُهْم موا هَلُوْم لَوَوقواُللا  (19) َوُللَن الرَّمْحِن ِإانت  َأَكِهُدوا َخْلَقُهوْم َسوُتْكَتُه َكوهاَقهُتُْم َوُيْسو
( بَوْل قواُللا 21ْمِسوُكلَن )بِوِه ُمْستَ  توااب  ِموْن قَوْبلِوِه فَوُهومْ كِ ( أَْم آتَوْينواُهْم  20ِبذِلَك ِمْن ِعْلم  ِإْن ُهْم ِإ َّ َحُْرُصلَن )

ير  َكوذِلَك موا أَْرَسوْلنا ِموْن قَوْبلِوَك يف قَوْريَو   ِموْن نَوذِ ( َو 22 )ِإانَّ َوَجْدان آابَءان َعلى أُمَّ   َوِإانَّ َعلى آترِِهْم ُمْهتَوُدونَ 
ووُتُكْم ِ َْهوودى ِ َّووا ( قوواَل أََولَووْل جِ 23وَن )ِهووْم ُمْقتَوودُ آترِ لووى ِإ َّ قوواَل ُمْ َُفلهووا ِإانَّ َوَجووْدان آابَءان َعلووى أُمَّوو   َوِإانَّ عَ   وْ
ُهْم فَواْنظُْر َكْيوَ  كواَن عاِقبَوُ  اْلُمَكوذِِِبنَي 24ُروَن)َوَجوْدمُتْ َعَلْيوِه آابءَُكوْم قواُللا ِإانَّ ِ وا أُْرِسوْلُتْم بِوِه كوافِ  (فَانْوتَوَقْمنوا ِمونوْ

(25) } 
 ونقاش الك ار حولهإنهال القرآن  8 - 1الدرس ا ول:
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 لَووووووووَديْنا َلَعلِووووووووك  نَّووووووووُه يف أُمِِ اْلِكتووووووووابِ َوإِ .ْعِقُللنَ ُكوووووووْم توَ ِإانَّ َجَعْلنوووووووواُ  قُوووووووووْرآان  َعَربِي ووووووووا َلَعلَّ .َواْلِكتووووووواِب اْلُمبِوووووووونيِ .حم »
ُتْم قَوْلما  مُ .َحِكيم   َوما َذْتِويِهْم ِموْن .اأْلَوَِّلنيَ  ا ِمْن َنِلِ  يف ْرَسْلنف وََكْم أَ ْسرِِفنيَ أَفَوَنْضِرُب َعْنُكُم الذِِْكَر َصْفحا  أَْن ُكنوْ

ُهمْ .َنِلِ  ِإ َّ كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ   « ..ُل اأْلَوَِّلنيَ ،َوَمضى َمثَ َبْطشا   فََأْهَلْكنا َأَكدَّ ِمنوْ
 -انه سووبح -سووم اّلِل ويق..« َواْلِكتوواِب اْلُمبِوونيِ »:مث يعطوو  عليهمووا قللووه« ميم.حووا»:تبوودأ السوولرة ابحلوورفني

نك حوووا جوووبوووني مووون وحووواميم مووون جووونك الكتووواب املبوووني،أو الكتووواب امل. ووواميم كموووا يقسوووم ابلكتووواب املبني
يو  األحور  يف كبق  -ن وهوذان احلرفوا.فهذا الكتاب املبوني يف صولرته اللفظيو  مون جونك هوذين احلرفني.ميم

نا  أكثور فه.صولاتذ  األآي  من آايت ااال ،الذي صنع البشر هوذا الصونع،وجعل هلوم هو -لسان البشر 
 من مع  وأكثر من ق ل  يف ذكر هذ  األحر  عند احلدية عن القرآن.

اء ه هوذ  الويت جوآن يف صولرت ا ميم والكتاب املبني،على الغاي  من جعل هذا القر  -سبحانه  -يقسم اّلِل 
 .« .ِإانَّ َجَعْلناُ  قُوْرآان  َعَربِي ا َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ »:ّبا للعرب

 -بحانه وتعواىل سو -ّلِل اوالقرآن وحوك .فالغاي  هك أن يعقلل  حوني ادونوه بلغوتهم وبلسواوم الوذي يعرفولن
ران إىل نوور  الوويت أكوو جعلووه يف صوولرته هووذ  اللفظيوو  عربيووا،حني اختووار العوورب حلموول هووذ  الرسووال ،للحكم 

واّلِل .نقلهوواو لرسووال  اهووذ   منهووا يف سوولرة الشوولرى وملووا يعلمووه موون صووالحي  هووذ  األموو  وهووذا اللسووان حلموول
 أعلم حية اعل رسالته.

 «َديْنا َلَعلِووك  َحِكوويم  لَوو اْلِكتوواِب  أُمِِ يف َوِإنَّووُه »:مث يبووني منزلوو  هووذا القوورآن عنوود  وقيمتووه يف تقوودير  األز  البوواقك
 لووووم اّللِ عا،أم هووووك أهووووك اللوووول  انفوووول :..و  نوووودخل يف البحووووة عوووون املوووودللل احلووووريف ألم الكتوووواب مووووا هك

علووى تصوولران  مووا يسوواعدولكننووا نوودر  منووه مفهل .األز .فهووذا كهووذا لوويك لووه موودللل حووريف حموودق يف إقراكنا
 حلقيق  كلي .

ذا لقيمو  األصويل  الثابتو  هلوا فإننوا نستشوعر..« ِكيم  َوِإنَُّه يف أُمِِ اْلِكتاِب َلَديْنا َلَعِلك  حَ »:وحني نقرأ هذ  اهلي 
ل لعوان عليوه لوا صوفتان ختو و..« حكيم».« .علكِ »فهذا القرآن .وهذا حسبنا.القرآن يف علم اّلِل وتقدير 

الووووويت  األروا  رو  ذات  وووووات وخصوووووائا،تتجاوب موووووع.وإنوووووه لكوووووذلك  وكأ وووووا فيوووووه رو .احليووووواة العاقل 
 تالمسها.

يف  وينشووووئ.صهوهوووول يف علوووول  ويف حكمتووووه يشوووور  علووووى البشووووري  ويهووووديها ويقلقهووووا وفوووو  نبيعتووووه وخصائ
 حكيم..كعل:لصفتاناحياهتا تلك القيم والتصلرات واحلقائ  اليت تنطب  عليها ها ن مداركها ويف 

هوا اّلِل خم  الويت وهبهلبو  الضووتقرير هذ  احلقيق  كفيل  ن يشعر القلم الذين جعل القرآن بلساوم بقيمو  ا
اضوووهم عنهوووا   يف إعر إايهم،وقيمووو  النعمووو  الووويت أنعوووم اّلِل علووويهم ويكشووو  هلوووم عووون مووودى ا سووورا  القبوووي

دقهم ابلو   رافهم،ويهومدى استحقاقهم هم لإل ال وا عرام ومن مث يعوِرم ّبوم وإبسو واستخفافهم ّبا
ُتمْ   أَفَوَنْضِرُب َعْنُكُم الذِِْكَر َصْفحا  أَنْ »:وا  ال جزاء هذا ا سرا   « ..ْسرِِفنَيف قَوْلما  مُ ُكنوْ
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ذا الفريو  مون ّبو - غنوا  يف عظمتوه ويف علول  ويف - أن يعو  اّلِل سوبحانه -وموا يوزال  -ولقود كوان عجيبوا 
 بني هلووم نريوو يوواهتم،ويالبشوور،فينزل هلووم كتووااب بلسوواوم،ُيديهم  ووا يف نفلسهم،ويكشوو  هلووم عوون قخائوول ح

لن ويعرضولن  لوك يهملوذمث هم بعد .اهلدى،ويقا عليهم قصا األولني،ويذكرهم بسن  اّلِل يف الغابرين .
 ي   افهم القبهلم بعد ذلك اب  ال من حسابه ورعايته،جزاء إسر وإنه لتهديد ري  أن يلل  

ْن نَوووِلِ  يف ْرَسوووْلنا ِموووَكوووْم أَ َو  »:وإىل جانوووه هوووذا التهديووود يوووذكرهم بسووون  اّلِل يف املكذبني،بعووود إرسوووال النبيوووني
ُهْم َبْطشا ،وَ ا أَ َأْهَلْكنفَ .زُِ نَ اأْلَوَِّلنَي،َوموا َذْتِوويِهْم ِمووْن نَووِلِ  ِإ َّ كوانُلا بِووِه َيْسووتَوهْ  ..فمووا « َمضووى َمثَووُل اأْلَوَّلِوونيَ َكوودَّ ِمونوْ

 ا يستهزئلنفلرسل كمذا ينتظرون هم وقد أهلك اّلِل من هم أكد منهم بطشا،حينما وقفلا يستهزئلن اب
 مث   يرتبوولن.وات واألرميف أموور القوولم أوووم كووانلا يع فوولن بلجوولق اّلِل،وخلقووه للسووما -كووان   -والعجيووه 
صولوم له كركاء،ح لا اعللنا ع ا  نتائجه الطبيعي  من تلحيد اّلِل،وإخالص التلجه إليه فكانعلى هذا 

 لرة أصنام ونه يف صقببعخ ما خل  من األنعام كما كانلا يزعملن أن املالئك  بناته،ويعبدووم من 
 إعارافهم باهلل وأاهللايرهم ببمي نمم هللا عليهم 14 - 9الدرس الثاني:

وإىل السووولل  انبلنوووه،رم اع افهم،ويرتوووه عليوووه نتائجوووه،ويلجههم إىل منطووو  الفطووورة الوووذي اوالقووورآن يعووو 
لاهم عوووون هم يف قعوووومث يناقشووووهم  وووونطق.اللاجووووه عووووا  نعمتووووه علوووويهم فيمووووا خلوووو  هلووووم موووون الفلووووك واألنعووووام

وووماواِت َواأْلَْرَمف لَ :َولَوووِ ْن َسوووأَْلتَوُهمْ »:املالئكووو  ِذي َجَعوووَل َلُكوووُم الَّووو. اْلَعزِيوووُز اْلَعِليمُ نَّ َخَلَقهُ :يَوُقووولُلنَّ َمْن َخلَوووَ  السَّ
،فَأَْنَشووْران بِووِه بَوْلووَدة  َن السَّووماِء موواء  بَِقَدر  ي نوَووزََّل ِمووَوالَّووذِ .اأْلَْرَم َمْهوودا ،َوَجَعَل َلُكووْم ِفيهووا ُسووُبال  َلَعلَُّكووْم هَتَْتُدونَ 

لَِتْسووتَوُلوا َعلووى .َكُبلنَ ْلووِك َواأْلَْنعوواِم مووا تَوْر  ِمووَن اْلفُ  َلُكوومْ ها،َوَجَعوولَ َوالَّووِذي َخلَووَ  اأْلَْزواَج ُكلَّ .َمْيتا ،َكووذِلَك خُتَْرُجلنَ 
ذا،َوما ُكنَّوا لَوُه ُمْقورِِننَي َوِإانَّ هواَن الَِّذي َسخََّر لَنا ُسْبح:ُقلُللاِه،َوتوَ لُُهلرِِ ،مُثَّ َتْذُكُروا نِْعَمَ  َربُِِكْم ِإَذا اْستَوَليْوُتْم َعَليْ 

َقِلُبلنَ ِإىل َربِِنا لَ   « ..ُمنوْ
حل م،ولكنها ّبتووويوووه الِسوووالنظوون أووووا بقوووااي مووون احلنيفيووو  األوىل ملوو  إبوووراهيم عل -لقوود كانوووحل للعووورب عقيووودة 

ذا هلوووجووولق خوووال  و وقووود بقوووك منهوووا موووا   الوووك الفطووورة إنكوووار  مووون  -واحنرفوووحل وقخلوووحل فيهوووا األسوووانْي 
هكووذا موون  كوولن قوود نشووأن يكوولن هووذا الأ -يف منطوو  الفطوورة وبووداهتها  -الكلن،وأنووه هوول اّلِل،فمووا ميكوون 

بداهوو   لوويت تنطو  ّبواحلقيقو  اولكونهم كوانلا يقفوولن ّبوذ  ا.غوْي خوال  وموا ميكوون أن حلو  هوذا الكوولن إ  اّللِ 
ْن َخلَوووَ  مَ :أَْلتَوُهمْ َسووولَوووِ ْن وَ »:الفطوورة عنووود كوووكلها الظووواهر،و  يع فووولن  وووا وراءهوووا موون مقتضووويات نبيعيووو  هلوووا

 ...« .. َخَلَقُهنَّ اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ :ف لَيَوُقلُلنَّ السَّماواِت َواأْلَْرمَ 
ن هووول ن الوووذي خلقهوووع فووولن  يفهم كوووانلا .ليسوووتا مووون قووولهلم« اْلَعزِيوووُز اْلَعلِووويمُ »:وواضووو  أن هووواتني الصوووفتني

ععوول  اابيوو  الوويتلصووفات ا اهذ  .ولكوونهم   يكلنوولا يعرفوولن اّلِل بصووفاته الوويت جوواء ّبووا ا سووالم..« اّللِ »
ن،وخالقوا قوا هلوذا الكل ّلِل خالاكوانلا يعرفولن .ذات اّلِل يف نفلسوهم أيورا فعوا  يف حيواهتم وحيواة هوذا الكلنل

 هلم كذلك.
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ععلها تبووودو الشووور ،و  ألوم   يعرفووول  بصوووفاته الووويت تنفوووك فكووورة.ولكووونهم كوووانلا يتخوووذون مووون قونوووه كوووركاء
 متهافت  سخيف .

فهل القولي ..«  اْلَعِليمُ اْلَعزِيزُ » نه خال  السماوات واألرم،هل  والقرآن هنا يعلمهم أن اّلِل،الذي يع فلن
  ع ا .  هلذا افيبدأ ّبم من اع افهم،وحطل ّبم ااطلات التالي.القاقر،وهل العليم العار 

 وا نشاء : عد اال بمث ميضك ّبم خطلة أخرى يف تعري  اّلِل سبحانه بصفاته ويف بيان فضله عليهم 
،الَّوووِذي جَ »  ..وحقيقووو  جعووول هوووذ  األرم« تَوووُدونَ هتَْ َلَعلَُّكْم َعوووَل َلُكوووُم اأْلَْرَم َمْهووودا ،َوَجَعَل َلُكوووْم ِفيهوووا ُسوووُبال 

مووورة ر وووا  قووورآن أولوالذين تلقووولا هوووذا ال.مهوودا لإلنسوووان يووودركها كووول عقووول يف كووول جيووول بصووولرة مووون الصووولر
ة  هودة للحيوا يف عملمهوا هودة للوزرع،و أقركلها يف ر يو  هوذ  األرم هوحل أقودامهم  هودة للسوْي،وأمامهم 

 ل إليوه علمنوادر موا وصووحنن اليلم ندر  هوذ  احلقيقو  يف مسواح  أعورم ويف صولرة أعم ،بقو.فيها والنماء
ن والوذين ذتول  -ديراتنا لول صوححل نظرايتنوا يف هوذا وتقو -عن نبيع  هذ  األرم و رحها البعيد والقريوه 

كشو  عون يعم ،ويتندر  حنون وسويظل مودللل هوذا الونا يتسوع و  بعدان سيدركلن من تلك احلقيق  ما  
 .آفا  وآماق كلما اتسعحل املعرف  وتقدم العلم،وانكشفحل اجملاهيل هلذا ا نسان

لكلكوه مور يف اأن هوذا  وحنن اليلم ندر  من حقيق  جعل األرم مهدا هلذا ا؟نك اد فيها سبله للحياة
ايبووك  ه موون صووخرويف خووالل هووذ  األنوولار تغووْي سووطح.انأنوولار بعوود أنوولار،حَّت صووار مهوودا لبووب ا نسوو

نووه اشق يف قوراكسولجني و صولد إىل تربو  صوواحل  للوزرع وتكووِلن علوى سووطحه املواء موون اهواق األيوودروجني واأل
سووم  ه  يووة يحوولل نفسووه فصووار يلمووه  يووة يسووم  ابعتوودال حرارتووه وصووالحيتها للحيوواة وصووارت سوورعت

 ه،وعدم تنايرها وتطايرها يف الفضاءفابستقرار األكياء واألحياء على سطح
ونعوور  موون هووذ  احلقيقوو  كووذلك أن اّلِل أوقع هووذا الكلكووه موون ااصووائا خاصووي  ا؟اذبيوو ،فاحتفج عوون 
نريقهووا بطبقوو  موون اهلوولاء تسووم  ابحليوواة ولوول أفلووحل اهلوولاء انووي  ّبووذا الكلكووه موون جاذبيتووه مووا أمكوون أن 

لكلاكه األخرى اليت تضاءلحل جاذبيتها،فأفلوحل هلا هوا  تقلم احلياة على سطحه،كما   تقم على سط  ا
كووالقمر مووثال  وهووذ  ا؟اذبيوو  ذاهتووا قوود جعلهووا ااووال  متعاقلوو  مووع علاموول الوودفع الناكووئ موون حركوو  األرم 
فووأمكن أن هفووج األكووياء واألحيوواء موون التطوواير والتنوواير ويف اللقووحل ذاتووه تسووم   ركوو  ا نسووان واألحيوواء 

ت ا؟اذبيوو  عوون القوودر املناسووه للصووقحل األكووياء واألحيوواء ابألرم وتعووذرت علووى سووط  األرم ولوول زاق
حركتهوووا أو تعسووورت مووون انحيووو ،ولزاق ضوووغ  اهلووولاء عليهوووا مووون انحيووو  أخووورى فألصوووقها ابألرم إلصووواقا،أو 
سوحقها كمووا نسوح  حنوون الوذابب والبعوولم أحيواان بضوورب  تركوز الضووغ  عليهوا قون أن اسووها أيودينا  ولوول 

ا هوول عليوووه  نفجوور الصوودر والشووورايني انفجووارا  ونعوور  كوووذلك موون حقيقوو  جعووول خوو  هووذا الضوووغ  عموو
األرم مهوودا وتووذليل السووبل فيهووا للحيوواة،أن ااووال  العزيووز العلوويم قوودر فيهووا ملافقووات كووَّت تسووم  جمتمعوو  
بلجوووولق هووووذا ا نسووووان وتيسووووْي احليوووواة لووووه ولوووول اختلووووحل إحوووودى هووووذ  امللافقووووات لتعووووذرت هووووذ  احليوووواة أو 

هووذ  امللافقووات الوويت ذكران،ومنهووا أنووه جعوول كتلوو  املوواء الضووخم  الوويت تكلنووحل علووى سووط  فمنها .تعسوورت
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األرم من انيطات والبحوار كافيو   متصواص الغوازات السوام  الويت تنشوأ مون التفواعالت الكثوْية الويت توتم 
أقاة ومنهووا أنووه جعوول موون النبووات .علووى سووطحها،وا حتفاا  لهووا قائمووا يف حالوو  تسووم  لاحيوواء ابحلياة

للملازنووو  بوووني األكسووويجني الوووذي يستنشوووقه األحيووواء ليعيشووولا به،واألكسوووجني الوووذي يزفووور  النبوووات يف أينووواء 
من .وهكوذا.عمليات التمثيل اليت يقلم ّبا ولول  هوذ  امللازنو    ختنو  األحيواء بعود فو ة مون الزمان.وهكذا

تتكشووو  لنوووا يف كووول يووولم « َعوووَل َلُكوووْم ِفيهوووا ُسوووُبال  َجَعوووَل َلُكوووُم اأْلَْرَم َمْهووودا  َوجَ »:املووودلل ت الكثوووْية حلقيقووو 
تشووهد  وكلهوا تشووهد ابلقودرة كموا.وتضوا  إىل املودلل ت الويت كووان يودركها املخوانبلن ّبووذا القورآن أول مرة

وكلهووا تشووعر القلووه البشووري ابليوود القوواقرة املوودبرة،يف حيثمووا .ابلعلووم اووال  السووماوات واألرم العزيووز العليم
خووووانر  وأنووووه غووووْي رلوووول  سوووودى،وغْي موووو و  لقووووى وأن هووووذ  اليوووود اسووووك بووووه،وتنقل امتوووود بصوووور ،وتلفحل 

فووإن ..« َلَعلَُّكوْم هَتْتَووُدونَ »خطوا ،وتتلىل أموور  يف كول خطوولة مون خطلاتووه يف احلياة،وقبوول احلياة،وبعود احليوواة  
ذلووك  توودبر هووذا الكلن،ومووا فيووه موون نوولاميك متناسووق  كفيوول ّبدايوو  القلووه إىل خووال  هووذا الكلن،وملقعووه

 التنظيم الدقي  العجيه ..
ا يل السوبل فيهوسوان وتوذلمث حطول ّبوم خطولة أخورى يف نريو  نشوأة احليواة واألحياء،بعود اهيود األرم لإلن

 « ..ذِلَك خُتَْرُجلنَ ة  َمْيتا ،كَ  بَوْلدَ َوالَِّذي نَوزََّل ِمَن السَّماِء ماء  بَِقَدر ،فَأَْنَشْران بِهِ »:للحياة
 لوى هوذا احلودّعس ميورون السماء يعرفه كل إنسان ويرا  كول إنسوان ولكون أكثور النوا واملاء الذي ينزل من

فكووان يتلقووى قطراتووه  - -فأمووا حمموود رسوولل اّلِل .العجيووه قون يقظوو  وقون اهتزاز،لطوولل األلفوو  والتكرار
يودر  حلوك كوان ان قلبوه أذلوك .يف حه ويف ترحيه ويف حفاوة ويف استبشار ألوا قاقمو  إليوه مون عنود اّللِ 

لصوووولل ابّلِل لقلووووه املصوووونع اّلِل احلووووك يف هووووذ  القطرات،ويوووورى يوووود  الصووووناع  وهكووووذا ينبغووووك أن يتلقاهووووا ا
ّلِل فيهوا عليها ويد ا ني اّللِ فهك وليدة هذ  النلاميك اليت تعمل يف هذا الكلن وع.ونلاميسه يف هذا اللجلق
خوار اء أصوله البن هوذا املوا مون وقعهوا أو  يوثق مون حورارة هوذ  احلقيقو ،و  يونق.يف كل مرة ويف كل قطرة

ءف ومووون يهوووا املووواففمن أنشوووأ هوووذ  األرمف ومووون جعووول .املتصوواعد مووون األرم،املتكووواي  يف أجووولاز الفضووواء
 صووي  ا رتفووواعلبخووار خاسوول  عليهووا احلوورارةف وموون جعووول موون نبيعوو  املوواء أن يتبخوور ابحلووورارةف وموون أوقع ا

ر املتكثو  لوك البخوالكلن خصائصه األخرى اليت ععل ذوخاصي  التكث  يف أجلاز الفضاءف ومن أوقع ا
ااصوووائا  موووا ذا  مووونو وموووا الكهووورابءف وموووا هوووذا  مشوووحلان ابلكهووورابء الووويت تتالقوووى وتتفووورغ فيسوووق  املووواءف

ذ  القوولل هووحنوون نوورى و واألسوورار الوويت مقوودر موولزون   يزيوود فيغوور  و  يقوول فتجوو  األرم وتووذبل احليوواة 
 « ..ِه بَوْلَدة  َمْيتا  أَْنَشْران بِ فَ ».ّللِ اضرورهتا  نشاء احلياة وإبقائها كما أراقها  امللافق  العجيب ،ونعر  اليلم

 .« .ُجلنَ َكذِلَك خُتْرَ »ومن املاء كل ككء حك..واحلياة تتبع املاء.وا نشاء ا حياء
حوورج  ،كووذلك رم امليتفالووذي أنشووأ احليوواة أول موورة كووذلك يعيوودها والووذي أخوورج األحيوواء أول موورة موون األ

 فا عاقة من البدء وليك فيها عزيز على اّلِل..األحياء منها يلم القيام 
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تكوولن موون نعووم لإ ووا خلقهووا  هووا اّللِ مث هووذ  األنعووام الوويت اعلوولن منهووا جووزءا ّلِل وجووزءا لغووْي اّلِل،ومووا هلووذا خلق
عمتوووووووه  وووووووا ن يقوووووووابللناّلِل علوووووووى الناس،يركبلووووووووا كموووووووا يركبووووووولن الفلك،ويشوووووووكرون اّلِل علوووووووى تسوووووووخْي  ا،و 

َعلووى لُُهوولرِِ  مُثَّ  لَِتْسووتَوُلوا.ا تَورَْكُبلنَ موواأْلَْنعوواِم ْلووِك وَ َوالَّووِذي َخلَووَ  اأْلَْزواَج ُكلَّها،َوَجَعووَل َلُكووْم ِمووَن اْلفُ »:تسووتحقها
ُه ُمْقورِِننَي،َوِإانَّ ِإىل َربِِنوا لَوَوما ُكنَّوا َر لَنوا هوذا،الَّوِذي َسوخَّ  ْبحانَ ُسو:َتْذُكُروا نِْعَموَ  َربُِِكوْم ِإَذا اْسوتَوَليْوُتْم َعَلْيِه،َوتَوُقلُللا

َقِلُبلنَ   « ..َلُمنوْ
 وىلاللاحووودة األ  االيووو فكل األحيووواء أزواج،وحوووَّت.والزوجيووو  هوووك قاعووودة احليووواة كموووا تشوووْي إليهوووا هوووذ  اهليووو 

دة احليووواة ه   قاعوووبووول ر وووا كانوووحل الزوجيووو  هوووك قاعووودة الكووولن كلووو.همووول خصوووائا التوووذكْي والتأنيوووة معها
 تولن ملجه،كموااله وبرو سوحدها إذا اعتثان أن قاعدة أن قاعدة الكلن هك الذكرة امليلف  من الكو ون و 

واج  لووذي خلوو  األز  هوول اتشووْي البحووّل الطبيعيوو  حووَّت اهلن.وعلووى أيوو  حووال فالزوجيوو  يف احليوواة لوواهرة واّللِ 
 «.رَْكُبلنَ ِم ما توَ عاَوَجَعَل َلُكْم ِمَن اْلُفْلِك َواأْلَنْ »:كلها من ا نسان وغْي ا نسان

لى يهوا مون قوف و وا سوخر هلوميذكر الناس ّبذ  ا كارة بنعم  اّلِل عليهم يف اصطفائهم خبالف  هذ  األرم،
نعم كلمووا تووذكر املوومث يوولجههم إىل األقب اللاجووه يف كووكر هووذ  النعموو  وكووكر هووذا ا صووطفاء و .وناقووات

   يف احلياة :عرضحل النعم ،لتبقى القللب ملصلل  ابّلِل عند كل حرك
ِذي َسخََّر لَنوا هوذا َوموا ُكنَّوا ُسْبحاَن الَّ : َوتَوُقلُللاُتْم َعَلْيهِ ْستَوَليوْ الَِتْستَوُلوا َعلى لُُهلرِِ  مُثَّ َتْذُكُروا نِْعَمَ  َربُِِكْم ِإَذا »

ذا هوووبوووه شوووكر نقابووول لوووك إ  الفموووا حنووون بقووواقرين علوووى مقابلووو  نعمتوووه بنعمووو  مثلها،وموووا  ..« لَوووُه ُمْقووورِِننيَ 
فوو  الوويت يف هووذ  ااال مووا فعلوولاا نعووام.مث ليتووذكروا أوووم عائوودون بعوود ااالفوو  يف األرم إىل رّبووم ليجووزيهم ع

َقِلبُ  َربِِنا َوِإانَّ ِإىل»:وسخر هلم فيها ما سخر من القلى والطاقات.زوقهم فيها  نعمه  « ..لنَ َلُمنوْ
ن نعمووووه الوووويت بنعموووو  موووو ه،لنووووذكر  كلمووووا اسووووتمتعناهووووذا هوووول األقب اللاجووووه يف حوووو  املنعم،يلجهنووووا اّلِل إلي

 مث ننسا  .. .تغمران،واليت نتقله بني أعطافها .
زاول عنوود تووق نقوولس فليك هوول جموور .واألقب ا سووالمك يف هووذا وييوو  الصوول  ب بيوو  القلووه وإحيوواء الضوومْي

ك للمشوواعر لووتح اسووتحياء ا سووتلاء علووى لهوولر الفلووك واألنعووام،و  جموورق عبووارات يتللهووا اللسووان  إ ووا هوول
ه  وا ا يسوتمتعلن بواس،وكول مو قيق  اّلِل،وحقيقو  الصول  بينوه وبوني عبواق  وتشوعر بيود  يف كول موا ُيوي  ابلن

بللن بوه فضوول كوكء يقووا سوخر  اّلِل هلم،وهول حمووخ الفضول وا نعوام،بال مقابوول منهم،فموا هوم بقوواقرين علوى
تبقاء عر كفيلوو  ابسوو  املشوواوكوول هووذ.مي احلسوواب .مث لتبقووى قلوولّبم علووى وجوول موون لقائووه يف النهايوو  لتقوود.اّللِ 

لغفلوو  د ابلركوولق وا  تتبلووو  عموود و .القلوه البشووري يف حالوو  يقظوو  كواعرة حساسوو    تغفوول عوون مراقبو  اّللِ 
 والنسيان.

 أصحيح نأر  المشرهللاين إل  المالئكة 25 - 15الدرس الثالث:

َوَجَعلُولا لَوُه ِموْن ِعبواِقِ   »:م بنوات اّلِل،وهوم عبواق اّللِ بعد ذلك يعا  أسطلرة املالئك  واختاذهم آهلو  بوزعم أوو
ْنسووواَن َلَكُفووولر  ُمبِوووني  .ُجوووْزءا   وووَر َأَحوووُدُهْم ِ وووا َضوووَرَب .ِإنَّ اْ ِ َوووَذ ِ َّوووا َحْلُوووُ  بَنوووات  َوَأْصوووفاُكْم اِبْلَبنِووونَيف َوِإذا ُبشِِ أَِم اختَّ
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وووُيا يف احْلِْليَوووِ  َوُهوووَل يف ااِْصووواِم َغوووْْيُ ُمبِوووني ف َوَجَعلُووولا .َل َكِظووويم  لِلووورَّمْحِن َموووَثال  لَووولَّ َوْجُهوووُه ُمْسوووَلق ا َوُهووو أََوَمْن يُوَنشَّ
َلْل كواَء الورَّمْحُن :َوقاُللا.اْلَمالِئَكَ  الَِّذيَن ُهْم ِعبواُق الورَّمْحِن ِإانت  َأَكوِهُدوا َخْلَقُهوْمف َسوُتْكَتُه َكوهاَقهُتُْم َوُيْسو َوُللنَ 

،ِإْن ُهْم ِإ َّ َحُْرُصلنَ  ما َعَبْدانُهمْ  أَْم آتَوْيناُهْم ِكتااب  ِمْن قَوْبلِوِه فَوُهوْم بِوِه ُمْسَتْمِسوُكلَنف بَوْل .ما هَلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلم 
ْريَوو   ِمووْن نَووِذير  ِإانَّ َوَجووْدان آابَءان َعلووى أُمَّوو  ،َوِإانَّ َعلووى آترِِهووْم ُمْهَتُدوَن،وََكووذِلَك مووا أَْرَسووْلنا ِمووْن قَوْبلِووَك يف قوَ :قوواُللا

ووُتُكْم ِ َْهوودى ِ َّووا َوَجووْدمُتْ :قالَ .ِإانَّ َوَجووْدان آابَءان َعلووى أُمَّوو   َوِإانَّ َعلووى آترِِهووْم ُمْقتَووُدونَ :ِإ َّ قوواَل ُمْ َُفلهووا أََوَلْل ِج وْ
 « ..ْم،فَاْنظُْر َكْيَ  كاَن عاِقَبُ  اْلُمَكذِِِبنيَ فَانْوتَوَقْمنا ِمنوْهُ .ِإانَّ ِ ا أُْرِسْلُتْم بِِه كاِفُرونَ :َعَلْيِه آابءَُكْمف قاُللا

تلحوو  حووَّت يغوورة مف إن هووذا القوورآن ُياصوور هووذ  األسووطلرة ويلاجههووا يف نفلسووهم موون كوول جانووه،و  يبقووك
 لاْي الوذين وقفوجههم  صذخذها عليهم،ويلاجههم يف هذا كله  نطقهم ومسلماهتم وواقع حياهتم،كما يلا

 ثل قللتهم من الغابرين.مثل وقفتهم،وقاللا م
ْن ِمووَعلُوولا لَووُه َوجَ »:ي ويبوودأ بتصوولير سووخ  هووذ  األسووطلرة وهتافتها،ومقوودار مووا يف القوولل ّبووا موون كفوور صوور 

ْنسووواَن َلَكُفووولر  ُمبِوووني   عناهوووا عوووزهلم مووون صوووف  م  بنووولهتم لوووه ّلِل،ونسوووبا..فاملالئكووو  عبووواق « ِعبووواِقِ  ُجوووْزءا ،ِإنَّ اْ ِ
ف  غووْي صووف  صيصووهم بصوخاصو  ابّلِل وهووم عبواق كسووائر العبوواق،  مقتضوى لتخ العبلقي ،وختصيصوهم بقرابوو 

 قعواء  نسوان هوذا ااقعاء او .وكول خلو  اّلِل عبواق لوه خالصول العبلقيو .العبلقي  يف عالقتهم برّبم وخالقهم
ْنساَن َلَكُفلر  ُمِبني  »:يدمغه ابلكفر الذي   كبه  فيه  «.ِإنَّ اْ ِ

  :إىل اّللِ  م،ويسخر من سخ  قعلاهم أن املالئك  إانّ مث نسبتهممث ُياجهم  نطقهم وعرفه
َوووَذ ِ َّوووا َحْلُوووُ  بَنوووات  َوَأْصوووفاُكْم اِبْلَبنِووونَيف» ،فمالوووه يتخوووذ متخوووذا أبناء -سوووبحانه  - كوووان اّللِ   فوووإذا..« أَِم اختَّ

م قة البنووات هلوون موون و البنووات ويصووفيهم هووم ابلبنووني وهوول يليوو  أن يزعموولا هووذا الووزعم بينمووا هووم يسووتنكفل 
َر َأَحُدُهْم ِ ا َضَرَب لِلرَّمْحِن َمَثال  َللَّ »:ويستاءون  « ..ا َوُهَل َكِظيم  ُه ُمْسَلق   َوْجهُ َوِإذا ُبشِِ

هم يسوولق وجووه أحوودلبووه،حَّت  أفمووا كووان موون اللياقوو  واألقب أ  ينسووبلا إىل اّلِل موون يسووتاءون هووم إذا بشووروا
  أفموا كوان ن السولءفصري  به،فيكظموه ويكتموه وهول يكواق يتميوز مومن السلء الذي يبل  حدا ال عن الت

توال بينموا قلوى جودال و   يقودر عمن اللياق  واألقب أ  حصلا اّلِل  ن ينشأ يف احللي  والدع  والنعلم ،فال
،وحجلهم موون ذا  ونطقهمُيتفلوولن ابلفرسوان واملقاويوول مون الرجوالف  إنووه ذخوذهم يف هوو -يف بي وتهم  -هوم 
كوانلا     إىل رّبوم،إن ه فنسوبل فهال اختاروا ما يستحسونلنه وموا يسورون لو.اء ما يكرهلن ونسبته إىل اّللِ انتق

 بد فاعلنيف 
  ذا ا قعواءفقيمولن هويفعوالم .فهم يودعلن أن املالئكو  إانّ.مث ُياصرهم هم وأسطلرهتم من انحيو  أخورى 
 « ..ْس َوُللنَ ُتْكَتُه َكهاَقهُتُْم َويُ ْلَقُهْمف سَ ُدوا خَ َأَكهِ .ِن ِإانت  َوَجَعُللا اْلَمالِئَكَ  الَِّذيَن ُهْم ِعباُق الرَّمحْ »

وما .أكوووهدوا خلقهووومف فعلمووولا أووووم إانّف فالر يووو  حجووو  وقليووول يليووو  بصووواحه الووودعلى أن يووورتكن إليوووه
 ولكونهم يشوهدون ّبوذا ويدعلنوه،فليحتمللا تبعو  هوذ  الشوهاقة بغوْي.ميلكلن أن يزعملا أوم كوهدوا خلقهم
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..مث يتووووابع الفريوووو  ومووووا يصوووولغلنه حلهلووووا موووون جوووودل « َسووووُتْكَتُه َكووووهاَقهُتُْم َوُيْسوووو َوُللنَ »مووووا كووووانلا حاضووووريه:
 «.ِإْن ُهْم ِإ َّ َحُْرُصلنَ .ما هَلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلم  .َلْل كاَء الرَّمْحُن ما َعَبْدانُهمْ :َوقاُللا»:واعتذار

شوووووي   ن علووووى مفيحيلل .تهافووووحل بوووووني أيووووديهم األسوووووطلرةإوووووم ُيوووواوللن التهووووورب حووووني هاصووووورهم احلجج،وت
ن موووهتم،وملنعهم مووون عبووواق اّلِل،يزعمووولن أن اّلِل رام عووون عبووواقهتم للمالئكووو  ولووول   يكووون راضووويا موووا مكووونهم

فووو  مشوووي   ا يقوووع و فإن كووول كووكء يقوووع يف هوووذا اللجووولق إ وو.ذلووك منعوووا  وهوووذا القووولل احتيووال علوووى احلقيقووو 
 وكلفه.الضووالل و اختيووار أن جعوول لإلنسووان قوودرة علووى اختيووار اهلوودى أولكن موون مشووي   اّللِ .هووذا حوو .اّللِ 

دى أو ابال للهووووقوووووإن كانووووحل مشووووي   أن حلقووووه .اختيووووار اهلوووودى ورضوووويه لووووه،و  يوووورم لووووه الكفوووور والضووووالل
 الضالل.

 -الئكو  ن يعبودوا املأراق هلوم أوهوم حوني ُييلولن علوى مشوي   اّلِل إ وا حبطولن خبطوا فهوم   يلقنولن أن اّلِل 
أَْم »ن األوهوام والظنولن.ويتبعول ..« لنَ  َحُْرُصوموا هَلُوْم بِوذِلَك ِموْن ِعْلوم  ِإْن ُهوْم ِإ َّ » -ومن أين ذتيهم اليقونيف 

تندون إليووووووه يف  قعلاهم،ويسووووووون إليووووووه يف..يسووووووتند« آتَوْينوووووواُهْم ِكتووووووااب  ِمووووووْن قَوْبلِووووووِه فَوُهووووووْم بِووووووِه ُمْسَتْمِسووووووُكلَنف
ذ علوويهم هكووذا ذخووو قووائ ،ويرتكنلن إىل مووا عنوودهم فيووه موون قليوول   عباقهتم،ويستمسووكلن  ووا فيووه موون ح

 تكن فيهووا إىلء،و  يوور الطريوو  موون هووذ  الناحيوو  ويوولحك إلوويهم كووذلك أن العقائوود   حووب  فيهووا خووب  عشوولا
 إ ا تستسقى من كتاب من عند اّلِل يستمسك به من يي  ..لن أووهم

م علووووى    تقوووول هووووذ  األسووووطلرة املتهافتوووو  الوووويت وعنوووود هووووذا احلوووود يكشوووو  عوووون سووووندهم اللحيوووود يف اعتقوووواق
لووى  َعلوى أُمَّوو  ،َوِإانَّ عَ ْدان آابَءان َوَجووِإانَّ :بَووْل قواُللا»:ر ي ،ومزاولو  هووذ  العبواقة البانلوو  الويت   تسووتند إىل كتواب

ناكووواة اإووووا جموورق .لةقسووتند إىل ت..وهوووك قللوو  تووودعل إىل السووخري ،فل  أوووا متهافتووو    « آترِِهووْم ُمْهتَووُدونَ 
 ضوك حيووة  ة القطيوعوهك صوولرة مزريو  تشوبه صولر .وحموخ التقليود،بال تودبر و  تفكور و  حجو  و  قليول

   فكوري وا نطواللتحرر الإىل أين  ضكف و  يعر  معا  الطري   وا سالم رسال  ا:هل منسا  و  يسأل
د موووون فال بوووو.واهلوووولى اب مث ق اعتووووزازاالشوووعلري   تقوووور هووووذا التقليوووود املووووزري،و  تقوووور حماكوووواة اهلابء واألجوووودا

 .قنيسند،و  بد من حج ،و  بد من تدبر وتفكْي،مث اختيار مبب على ا قرا  والي
قليود،ويف ناكواة والتايقهم يف ويف واي  هذ  ا؟لل  يعرم عليهم مصائر الذين قاللا قللتهم تلوك واتبعولا نور 

َسوْلنا ِموْن ِلَك موا أَرْ وََكوذ  »ى الرغم من ا عذار والبيوانا عرام والتكذيه،بعد ا صرار على ما هم فيه عل
أََوَلْل :قالَ .ْم ُمْقتَوووُدونَ    َوِإانَّ َعلوووى آترِِهوووان َعلوووى أُمَّوووان آابءَ ِإانَّ َوَجووودْ :قَوْبلِوووَك يف قَوْريَووو   ِموووْن نَوووِذير  ِإ َّ قووواَل ُمْ َُفلهوووا

ووُتُكْم ِ َْهوودى ِ َّووا َوَجووْدمُتْ َعَلْيووِه آابءَ  ُهمْ فَانْوتَوَقْمنوو.ِه كاِفُرونَ ْرِسووْلُتْم بِووِ ووا أُ  ُكووْمف قوواُللا ِإانَّ ِج وْ فَوواْنظُْر َكْيووَ  كوواَن :ا ِمنوْ
 « ..عاِقَبُ  اْلُمَكذِِِبنيَ 

ِإانَّ َوَجوْدان آابَءان َعلوى أُمَّو   »:وهكذا يتجلى أن نبيع  املعرضني عن اهلدى واحدة،وحجتهم كوذلك مكورورة
مث تغلوووو  قلوووولّبم علووووى هووووذ  اناكوووواة،وتطمك عقوووولهلم قون ..« ُمْقتَووووُدونَ »أو « تَووووُدونَ َوِإانَّ َعلووووى آترِِهووووْم ُمهْ 
ومث   يكووولن إ  التووودمْي .ولل كوووان يصووودع ابلووودليل.ولل كوووان أجووودى.ولل كوووان أهووودى.التووودبر ألي جديووود
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بني والتنكيوول هلووذ  ا؟بلوو  الوويت   تريوود أن تفووت  عينيهووا لوو ى،أو تفووت  قلبهووا لووتحك،أو تفووت  عقلهووا لتسووت
 ..وهذا هل مصْي ذلك الصن  من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينلن عاقب  الطري  الذي يسلكلن.
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 [56إل   26اآليات :(43]سور  الهخرف ):الوحد  الثانية

 مشاهد من قصة إبراهيم وموس  وعيس 

( َوَجَعَلهوا  27 الَّوِذي َفطَوَرين فَِإنَّوُه َسويَوْهِديِن )( ِإ َّ 26 )ْعبُوُدونَ ا توَ َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم أِلَبِيِه َوقَوْلِمِه ِإنَِّب بَراء  ِ َّو} 
 ُمبِوووني  ُ  َوَرُسووولل  حُل هووُي ِء َوآابَءُهوووْم َحوووَّتَّ جوواَءُهُم احْلَووو( بَوووْل َمتوَّْعووو28َكِلَموو   ابِقيَووو   يف َعِقبِوووِه َلَعلَُّهووْم يَوْرِجعُووولَن )

قاُللا َلْل  نُوِزَِل هَذا اْلُقوْرآُن َعلوى َرُجول  ِموَن وَ  (30َن )قاُللا هذا ِسْحر  َوِإانَّ بِِه كاِفُرو ( َوَلمَّا جاَءُهُم احلَُْ  29)
ووونَوُهْم َمعِ  ( أَُهوووْم يَوْقِسوووُملَن َرمْحَوووحَل َربِِوووَك حَنْووونُ 31اْلَقوووْريَوَتنْيِ َعِظووويم  ) فَوْعنوووا  احْلَيووواِة الوووُدنْيا َورَ يَشوووتَوُهْم يف َقَسوووْمنا بَويوْ

( َولَوْل  أَْن 32َن )َك َخوْْي  ِ َّوا َاَْمعُول مْحَوحُل َربِِواي  َورَ فَوْلَ  بَوْعخ  َقَرجات  لِيَوتَِّخوَذ بَوْعُضوُهْم بَوْعضوا  ُسوْخرِ بَوْعَضُهْم 
( 33ا َيْظَهووُروَن )َج َعَلْيهوفا  ِموْن ِفضَّو   َوَمعواِر لهِتِْم ُسوقُ ِن لِبُويُوَيُكولَن النَّواُس أُمَّو   واِحوَدة  َ؟ََعْلنوا ِلَموْن َيْكُفوُر اِبلوورَّمحْ 

وا َمتواُع احْلَيواِة ا( َوُزْخرُفو34َولِبُوُيلهِتِْم أَْبلااب  َوُسوُررا  َعَلْيهوا يَوتَِّكوُيَن ) ِخورَُة ِعْنوَد َربِِوَك لوُدنْيا َواهْل ا  َوِإْن ُكوُل ذلِوَك َلمَّ
ُووْم لََيُصووُدوَوُْم َعووِن 36ُه قَوورِين  )فَوُهووَل لَووَكووْيطاان   َوَمووْن يَوْعووُا َعووْن ذِْكووِر الوورَّمْحِن نُوَقوويِِْخ لَووهُ  (35لِْلُمتَِّقوونَي ) ( َوِإوَّ

ُْم ُمْهَتُدوَن ) َنَك بُوْعدَ ق( َحَّتَّ ِإذا جاَءان 37السَِّبيِل َوَُيَْسُبلَن َأوَّ  فَِبْ َك اْلَقورِيُن اْلَمْشرَِقنْيِ  اَل اي لَْيحَل بَوْيِب َوبَويوْ
َفَعُكُم اْليَووووْلَم ِإْذ لََلْموووُتمْ 38) ( أَفَأَنْوووحَل ُتْسوووِمُع الُصووومَّ أَْو هَتْوووِدي 39َ ُِكلَن )اِب ُمْشووو أَنَُّكوووْم يف اْلَعوووذ( َولَوووْن يوَووونوْ

َتِقُمووولَن  فَِإمَّوووا نَوووْذَهَ َّ بِوووكَ  (40اْلُعْموووَك َوَموووْن كووواَن يف َضوووالل  ُمبِوووني  ) ُهْم ُمنوْ يَونَّوووَك الَّوووِذي ( أَْو نُرِ 41)فَوووِإانَّ ِمووونوْ
( 43 )ط  ُمْسووَتِقيم  ِذي أُوِحووَك إِلَْيووَك ِإنَّووَك َعلووى ِصوورا( فَاْسَتْمِسووْك اِبلَّوو42ْقتَووِدُروَن )َوَعووْدانُهْم فَووِإانَّ َعلَووْيِهْم مُ 

 ُقوِن َجَعْلنووا ِموونْ أَ َمووْن أَْرَسووْلنا ِمووْن قَوْبلِووَك ِمووْن ُرُسووِلنا  ( َوْسووَ لْ 44َوِإنَّووُه لَووذِْكر  لَووَك َولَِقْلِمووَك َوَسووْلَ  ُتْسوو َوُللَن )
ُسوولُل َربِِ اْلعوواَلِمنَي رَ قوواَل ِإيِنِ ِإىل ِفْرَعووْلَن َوَمالئِووِه فَ  َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا ُملسووى آِبايتِنووا (45بَووُدوَن )الوورَّمْحِن آهِلَوو   يُوعْ 

وووا جووواَءُهْم آِبايتِنوووا ِإذا ُهوووْم ِمْنهوووا َيْضوووَحُكلَن )46) ْن أُْخِتهوووا نُووورِيِهْم ِموووْن آيَووو   ِإ َّ ِهوووَك َأْكوووَثُ ِمووو ( َوموووا47( فَوَلمَّ
وووواِحُر اقُْع لَنووووا َربَّووووَك ِ ووووا( َوقوووواُللا اي أَيوُ 48ْم اِبْلَعووووذاِب َلَعلَُّهووووْم يَوْرِجعُوووولَن )َوَأَخووووْذانهُ  َ  ِإنَّنووووا َعِهووووَد ِعْنوووودَ  َهووووا السَّ

ُهُم اْلَعووذاَب ِإذا ُهوووْم يَوْنكُ 49َلُمْهتَووُدوَن ) ووا َكَشوووْفنا َعوونوْ ى ِفْرَعووْلُن يف قَوْلِموووِه قوواَل اي قَووووْلِم َوانق (50ثُوولَن )( فَوَلمَّ
أَْم أاََن َخْْي  ِمْن هوَذا الَّوِذي ُهوَل َمِهوني   (51ِصُروَن )ال تُوبْ لَْيَك ِ  ُمْلُك ِمْصَر َوهِذِ  اأْلَْواُر َعْرِي ِمْن َهْيِت أَفَ أَ 

َتَخ َّ ( فَاْسوو53 ) ُمْقَ ِنِونيَ اْلَمالِئَكوو ُ  ه  أَْو جواَء َمَعوهُ ( فَولَووْل  أُْلِقوَك َعَلْيوِه َأْسووِلرَة  ِموْن َذَهوو52َو  َيكواُق يُبِونُي )
ُووووْم كووووانُلا قَوْلمووووا  فاِسووووِقنَي ) ووووا آ54قَوْلَمووووُه فََأنوووواُعلُ  ِإوَّ ُهْم فََأْغَرْقنوووواُهمْ ( فَوَلمَّ  (55)  َأمْجَعِوووونيَ َسووووُفلان انْوتَوَقْمنووووا ِموووونوْ

 {(56َفَجَعْلناُهْم َسَلفا  َوَمَثال  ِلآْلِخرِيَن )
وهوذا موا لويك  و   -وإووا علوى ملو  إبوراهيم  - وهوذا حو  -إوا مون ذريو  إبوراهيم :لقد كانحل قريا تقلل

فقوود أعلوون إبووراهيم كلموو  التلحيوود قليوو  واضووح ،  لووبك فيهووا و  غموولم وموون أجلهووا هجوور أاب  وقلمووه  -
فلم يكن للشر  فيها لول و  خوي  .بعد ما تعرم للقتل والتحري  وعليها قامحل كريعته،وّبا أوصى ذريته

قهم إىل هووذ  احلقيقوو  التارحي ،ليعرضوولا عليهووا قعوولاهم الوويت يوودعلهم رفيووع  ويف هووذا الشوولط موون السوولرة يوور 
لَوووْل  نوُوووِزَِل هوووَذا اْلُقوووْرآُن َعلوووى َرُجووول  ِموووَن اْلَقوووْريَوَتنْيِ »:وقووولهلم - -مث ُيكوووك اع اضوووهم علوووى رسوووال  النووول ..

ام اّلِل عليهوووا وينوواقا قووللتهم هووذ ،وما تنطوولي عليووه موون خطووأ يف تقوودير القوويم األصوويل  الوويت أقوو..« َعِظوويم  
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وعقووه تقريوور احلقيقوو  يف هووذ  القضووي  .احليوواة،والقيم الزائفوو  الوويت ختايوول هلووم وتصوودهم عوون احلوو  واهلوودى .
يطلعهوووم علوووى عاقبوووو  املعرضوووني عوووون ذكووور اّلِل بعووود أن يطلعهووووم علوووى علوووو  هوووذا العموووى وهوووول مووون وسلسوووو  

ه عن إعراضهم وعماهم،فموا هول يسليه وييسي - -ويلتفحل يف واي  هذا الدرس إىل الرسلل .الشيطان .
ويلجهووه .ّبوواقي العمووك أو مسوومع الصووم وسوويلقلن جووزاءهم سوولاء كووهد انتقووام اّلِل موونهم،أو أخوور  اّلِل عنهم

فكلهم جووووووواءوا بكلمووووووو  .إىل ا ستمسوووووووا   وووووووا أوحوووووووى إليوووووووه فإنوووووووه احل ،الوووووووذي جووووووواء بوووووووه الرسووووووول أمجعووووووولن
 « ..َأَجَعْلنا ِمْن ُقوِن الرَّمْحِن آهِلَ   يُوْعَبُدوَنف:ُسِلناَوْسَ ْل َمْن أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن رُ »:التلحيد

ا هوووك وكأ .سوولهلمحلقوو  اثووول هووذا اللاقووع موون العوورب مووع ر  -عليووه الِسووالم  -مث يعوورم موون قصوو  ملسووى 
الوويت يعتووز  ذات القوويمبووالوويت يع ضوولوا،وهكك اعتووزاز فرعوولن ومل ووه ع اضووات نسووخ  مكووررة هوولي ذات ا 

 .. ّبا املشركلن
بذذراء  إبذذراهيم مذذن الك ذذار وشذذبهات قذذريش  ذذد الرسذذول  35 - 26الذذدرس ا ول:

 ومقارنة بين القيم الهائ ة والثاباة

ِقيَو   يف َوَجَعَلها َكِلَمو   اب.يَوْهِدينِ ِذي َفطَوَرين فَِإنَّوُه َسو،ِإ َّ الَّوْعبُوُدونَ ِإنَِّب بَراء  ِ َّوا توَ :َوِإْذ قاَل ِإْبراِهيُم أِلَبِيِه َوقَوْلِمهِ  »
 « ..َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلنَ 

فوووا ّبوووا   وقلموووه رالّبوووا أاب الووودعلة الووويت واجوووه.إن قعووولة التلحيووود الووويت يتنكووورون هلوووا هوووك قعووولة أبووويهم إبراهيم
هوا بول     وقلموه عليه وجود أابعقيدهتم البانل ،غْي منسا  وراء عباقهتم امللروي ،و  مستمسك ّبا جملرق أنو

 بقلله : إعالن تثئه املطل  منها يف لفج واض  صري ،ُيكيه القرآن الكرمي ااملهم يف
 « ..نِ يَوْهِديسَ ِإنَِّب بَراء  ِ َّا تَوْعُبُدوَن،ِإ َّ الَِّذي َفَطَرين فَِإنَُّه »

نووولا يكفووورون ووووم   يكل أوتثئوووه  وووا يعبووودون إ  الوووذي فطووور   -عليوووه الِسوووالم  -ويبوودو مووون حووودية إبوووراهيم 
ّلِل ادون،واسووتث  ل مووا يعبكوون وجوولق اّلِل أصووال إ ووا كووانلا يشووركلن بووه ويعبوودون معووه سوولا ،فتثأ موون  واحوودو 

كوووووم أنوووووه لعبووووواقة  ووصوووووفه بصوووووفته الووووويت تسوووووتح  العبووووواقة ابتوووووداء،وهل أنوووووه فطووووور  وأنشوووووأ ،فهل احلقيووووو  اب
 يوو  يهديووه.قالكم  هوول أعلوووقرر يقينووه ّبدايوو  ربووه لووه، كم أنووه هوول الووذي فطوور  فقوود فطوور  ليهديووه و .امللجوود

 : قاهلا.لقكلم  التلحيد اليت يشهد ّبا اللج.إبراهيم هذ  الكلم  اليت تقلم ّبا احلياة
 « ..َوَجَعَلها َكِلَم   ابِقَي   يف َعِقِبِه َلَعلَُّهْم يَوْرِجُعلنَ »

ألجيووال أكووث قسوو  يف إقوورار هووذ  الكلموو  يف األرم،وإبالغهووا إىل ا -عليووه الِسووالم  -ولقوود كووان  بووراهيم 
ملسوووى :ولقووود قوووام ّبوووا مووون بنيوووه رسووول،كان مووونهم ياليووو  مووون أو  العزم.مووون بعووود ،عن نريووو  ذريتوووه وعقبه

واليولم بعود عشورات القورون يقولم يف األرم  -علويهم صوللات اّلِل وسوالمه  -وعيسى وحممد خوامت الرسول 
براهيم،الوذي جعول هوذ  أكثر من ألو  مليولن،من أتبواع الودايانت الكوثى يودينلن بكلمو  التلحيود ألبويهم إ

عقبه،يضوول موونهم عنهووا موون يضوول،ولكنها هووك ابقيوو    تضوويع،تبت    تتزعزع،واضووح     الكلموو  ابقيوو  يف
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ويرجعلن إىل احلوووو  .يرجعووولن إىل الووووذي فطووورهم فيعرفوووول  ويعبووودو ..« َلَعلَُّهوووْم يَوْرِجعُوووولنَ »يتلوووبك ّبوووا البانوووول 
 اللاحد فيدركل  ويلزمل .

موووون بعوووود  ألرم إ اولكن هووووذ  الكلموووو    تسووووتقر يف .  التلحيوووود قبوووول إبووووراهيمولقوووود عرفووووحل البشووووري  كلموووو
م هلوم عقوه يقول    يتصول إبراهيم.عرفتها على لسان نل  وهلق وصاحل ور ا إقريك،وغوْي  مون الرسول الوذين

 قوام عليهوا مونو أعقابوه  فلما عرفتها علوى لسوان إبوراهيم للوحل متصول  يف.على هذ  الكلم ،ويعيا ّبا،وهلا
 - -حمموود :ائووه بووه   رسوول متصووللن   ينقطعوولن،حَّت كووان ابنووه األخووْي موون نسوول إ اعيل،وأكووبه أبنبعوود

لل حووة كلهووا توودور عوول احليوواخووامت الرسوول،وقائل كلموو  التلحيوود يف صوولرهتا األخووْية الكاملوو  الشووامل ،اليت ع
 هذ  الكلم ،وععل هلا أيرا يف كل نشاط لإلنسان وكل تصلر.

لَووَ  أُْسووورَِي يب َوَضووْعحُل قَووَدَمكَّ َحْيووُة تُلَضوووُع أَقْووَداُم األَنِْبيَوواِء ِمووْن بَوْيوووحِل :قَالَ ،أَنَّ َرُسوولَل هللِا َعووْن َأيب ُهَريْووورَةَ  لَيوْ
 فَووِإَذا أَقْوووَرُب النَّوواِس بِووِه َكووبَوه ا عُووْرَوُة بْووُن َمْسووُعلق ،َوُعِرَم َعلَووكَّ :قَالَ .اْلَمْقووِدِس،فَوُعِرَم َعلَووكَّ ِعيَسووى ابْووُن َمووْرمَيَ 

فَووِإَذا أَقْوووَرُب النَّوواِس :قَالَ .ُملَسووى،فَِإَذا َرُجوول  َضووْرب  ِمووَن الِرَِجاِل،َكأَنَّووُه ِمووْن رَِجوواِل َكووُنلَءَة،َوُعِرَم َعلَووكَّ ِإبْووورَاِهيُم 
 .2045َكبَوه ا ِبَصاِحِبُكمْ 

ووواَلُم َرُجووول  َضوووْرب  ِموووَن ُعِرَم َعلَوووكَّ األَنِْبَياُء،فَوووِإَذا مُ :أَنَّوووُه قَوووالَ ،وَعوووْن َجووواِبر ،َعْن َرُسووولِل هللِا  لَسوووى َعَلْيوووِه السَّ
حُل بِووِه َكووبَوه ا عُووْرَوُة الِرَِجاِل،َكأَنَّووُه ِمووْن رَِجوواِل َكووُنلَءَة،فَورَأَْيحُل ِعيَسووى ابْووَن َمووْرمَيَ َعَلْيووِه السَّوواَلُم،فَِإَذا أَقْوووَرُب َمووْن رَأَيْوو

َورَأَيْووحُل ،َذا أَقْوووَرُب َمووْن رَأَيْووحُل بِووِه َكووبَوه ا َصوواِحُبُكْم،يَوْعِب نَوْفَسووُه بْووُن َمْسووُعلق ،َورَأَْيحُل ِإبْووورَاِهيَم َعَلْيووِه السَّوواَلُم،فَإِ 
 .2046ِجْثِيَل َعَلْيِه السَّاَلُم،فَِإَذا أَقْوَرُب َمْن رَأَْيحُل بِِه َكبَوه ا ِقْحَي ُ 

هيم إبورايت جعلهوا تلحيود الوفهذ  هك قص  التلحيد منذ أبيهم إبراهيم الذي ينتسبلن إليه وهوذ  هوك كلمو  ال
لها مووون يووو  يسوووتقبهوووذ  هوووك شيت إىل هوووذا ا؟يووول علوووى لسوووان واحووود مووون عقوووه إبوووراهيم فك.ابقيووو  يف عقبه

 ينتسبلن إىل إبراهيم،ومل  إبراهيمف
مو  يم،وأصوبححل كللو  إبراهلقد بعد ّبم العهد ومتعهم اّلِل جيال بعد جيل،حَّت نال عليهم العمر،ونسولا م

ملقوووووواييك ابلسووووووماوي  صوووووواحبها أسووووولأ اسووووووتقبال وقاسوووووولا الرسووووووال  ا التلحيووووود فوووووويهم غريبوووووو  منكرة،واسووووووتقبللا
وو. َوَرُسوولل  ُمِبني  ُهُم احْلَوو ُ َّتَّ جوواءَ بَووْل َمتوَّْعووحُل هووُي ِء َوآابَءُهووْم َحوو »:األرضووي ،فاختل يف أيووديهم كوول ميووزان ا َوَلمَّ

ْلَقووْريَوَتنْيِ َعِظوويم   اُقووْرآُن َعلووى َرُجوول  ِمووَن َل هووَذا الْ   نوُووزِِ َللْ :َوقوواُللا.هووذا ِسووْحر  َوِإانَّ بِووِه كاِفُرونَ :جوواَءُهُم احْلَووُ  قاُللا
ووونَوُهْم َمِعيَشووو َضوووُهْم فَووووْلَ  بَوْعوووخ  الوووُدنْيا،َوَرفَوْعنا بَوعْ   احْلَيووواةِ تَوُهْم يف أَُهوووْم يَوْقِسوووُملَن َرمْحَوووحَل َربِِوووَكف حَنْوووُن َقَسوووْمنا بَويوْ

،َورَ  ،لِيَوتَِّخووَذ بَوْعُضووُهْم بَوْعضووا  ُسووْخراي  النَّوواُس أُمَّوو   واِحوووَدة   َولَووْل  أَْن َيُكوولنَ .لنَ ا َاَْمعُ ْْي  ِ َّوومْحَحُل َربِِووَك َخووَقَرجات 
ْم أَبْووولااب  َوُسوووُررا  َعَلْيهوووا هوووا َيْظَهُروَن،َولِبُويُووولهتِِ عوووارَِج َعَليْ    َومَ َ؟ََعْلنوووا ِلَموووْن َيْكُفوووُر اِبلووورَّمْحِن لِبُويُووولهِتِْم ُسوووُقفا  ِموووْن ِفضَّووو

 « ..ْنَد َربَِِك لِْلُمتَِّقنيَ اهْلِخرَُة عِ نْيا وَ ْخرُفا ،َوِإْن ُكُل ذِلَك َلمَّا َمتاُع احْلَياِة الدُ يَوتَِّكُيَن،َوزُ 
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َّتَّ جواَءُهُم آابَءُهوْم َحوُي ِء وَ بَوْل َمتوَّْعوحُل هو»:يضرب السيا  عن حدية إبراهيم،ويلتفوحل إىل القولم احلاضورين
اسوب  ولننظور ه صول  و  من،فموا هلوم بولندع حدية إبراهيم:ا ضراب يقلل..وكأنه ّبذا « احلَُْ  َوَرُسلل  ُمِبني  

ملتواع وموودقت أت هلووم اإن هوي ء وآابءهووم مون قبلهم،قوود هيو.يف كوأن هووي ء وهول   يتصوول بشوأن إبووراهيم .
 وضوول  يفذا احلوو  هلووم يف األجوول،حَّت جوواءهم احلوو  يف هووذا القرآن،وجوواءهم رسوولل مبني،يعوورم علوويهم هوو

،َوِإانَّ بِِه كاِفرُ :ا جاَءُهُم احلَُْ  قاُللاَوَلمَّ »:وتبني  «.ونَ هذا ِسْحر 
ا كوان كوثاء فمو.الوافهل واض  بني،وإان هك قعلى،كانلا هوم أول مون يعور  بط.و  حتل  احل  ابلسحر

ويعلنووولن  ،نوووه سوووحر إ:قوووريا ليغيوووه عووونهم أنوووه احلووو  ولكووونهم كوووانلا حووودعلن ا؟مووواهْي مووون خلفهم،فيقلللن
 ووا يقللوولن  أوووم وايقوولن ع ا؟موواهْيليلقوولا يف رو « َوِإانَّ بِووِه كوواِفُرونَ »:سووبيل التلكيوود،يقلللنكفوورهم بووه علووى 

ن مووو  أن يفلتووولا اهْي،خيفوووكوووأن املوووا مووون كووول قووولم،يف التغريووور اب؟م.فيتبعووولهم عووون نريووو  ا ُيووواء وا نقياق
مث  لعلوووك الكبوووْي ا اّلِل إ نفلذهم،ويهتووودوا إىل كلمووو  التلحيووود الووويت يسوووق  معهوووا كووول كبوووْي،و  يعبووود ويتقوووى 

يحمول إلويهم احلو  ل - -مود ُيكك القورآن ختلويطهم يف القويم واملولازين وهوم يع ضولن علوى اختيوار اّلِل ن
ريتني مكووووو  .يقصووووودون ابلقووووو.«   َعِظووووويم  يَوَتنْيِ َلْل  نوُوووووِزَِل هوووووَذا اْلُقوووووْرآُن َعلوووووى َرُجووووول  ِموووووَن اْلَقووووورْ :َوقووووواُللا»:والنووووولر

 العليووووو  مووووون يفوهم .مووووون ذ ابوووو  قوووووريا،مث مووووون ذ ابوووو  بوووووب هاكووووم - -لل اّلِل ولقوووود كوووووان رسوووو.والطائ 
،و  ن زعوويم قبيلوو ولكنووه   يكوو.معروفووا بسوومل االوو  يف بي تووه قبوول بعثته - -كمووا كووان كخصووه .العرب

 َل هووَذالَووْل  نوُووزِِ »:ملن بقوولهلوهووذا مووا قصوود إليووه املع ضوو.رئوويك عشووْية،يف بي وو  تعتووز  ثوول هووذ  القوويم القبلي 
ا موون يعلووم أنووه هلووا هلووولقد اختووار .هعوول رسووالتواّلِل أعلووم حيووة ا«  اْلُقووْرآُن َعلووى َرُجوول  ِمووَن اْلَقووْريَوَتنْيِ َعِظوويم  

ارج خوووو  قوووولة موووون   يشووووأ أن اعوووول هلووووذ  الرسووووال  سووووندا موووون خووووارج نبيعتهووووا،و  -سووووبحانه  -ولعلووووه .أهل
التجووورق .زة .توووه البوووار و .هوووذ  الووودعلة .وهووول مووون نبيعووو  .االووو  ..حقيقتهوووا فاختوووار رجوووال ميزتوووه الكوووثى .

 صووواحه ه جوووا ،و و  حووو   زعووويم قبيلووو ،و  رئووويك عشوووْية،و  صووواح.وهووول مووون حقيقووو  هوووذ  الووودعلة ...
    توزقان هوذ ولكك.ماءكك   تلتبك قيم  واحدة مون قويم هوذ  األرم ّبوذ  الودعلة النازلو  مون السو.يراء

ه يير مصوواحمووولكك   يكوولن هنووا  .قتهووا يف كووكءالوودعلة  ليوو  موون حلووى هووذ  األرم ليسووحل موون حقي
هم لوذين غلوه علويان القلم ولكك   يدخلها نامع و  يتنز  عنها متعف  .ولك.هلا خارج عن ذاهتا اجملرقة

ا اْلُقووْرآُن   نوُووِزَِل هووذَ لَوولْ »: ماملتوواع , والووذين   يوودركلا نبيعوو  قعوولة السووماء , راحوولا يع ضوولن ذلووك ا عوو ا
،اليت حتار هلوا مون على رمح  اّللِ  ا ع ام فرق عليهم القرآن مستنكرا هذا«  َن اْلَقْريَوَتنْيِ َعِظيم  َعلى َرُجل  مِ 

 يعتوووزون لقووويم الووويتعبووواق  مووون يشووواء وعلوووى خلطهوووم بوووني قووويم األرم وقووويم السوووماء مبينوووا هلوووم عووون حقيقووو  ا
وووُن قَ ف حَنْوووأَُهوووْم يَوْقِسوووُملَن َرمْحَوووحَل َربِِوووكَ »:ّبا،ووزووووا الصوووحي  يف ميوووزان اّللِ  حْلَيووواِة نَوُهْم َمِعيَشوووتَوُهْم يف اَسوووْمنا بَويوْ

،لِيَوتَِّخووَذ بَوعْ  ،َوَرمْحَحُل َربِِووَك َخووْعضووا  ُسووْخرِ ُضووُهْم بوَ الووُدنْيا،َوَرفَوْعنا بَوْعَضووُهْم فَوووْلَ  بَوْعووخ  َقَرجات  « ْْي  ِ َّووا َاَْمعُوولنَ اي 
.. 
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  ُيققوولن هم كووي ا،و وهووم   ميلكوولن ألنفسووأهووم يقسووملن رمحوو  ربووكف اي عجبووا  ومووا هلووم هووم ورمحوو  ربووكف 
ا وتقوووديران فووو  حكمتنوووألنفسوووهم رزقوووا حوووَّت رز  هوووذ  األرم الزهيووود حنووون أعطينووواهم إاي  وقسووومنا  بيووونهم و 

وونَوُهْم َمِعيَشووتَوهُ »لعمووران هووذ  األرم و وول هووذ  احليوواة. ْم فَوووْلَ  نْيا َوَرفَوْعنووا بَوْعَضووهُ حْلَيوواِة الوودُ اْم يف حَنْووُن َقَسووْمنا بَويوْ
 « ..بَوْعخ  َقَرجات  لِيَوتَِّخَذ بَوْعُضُهْم بَوْعضا  ُسْخراي  

لزيووع تلو  نسوه التوخت.تمعورز  املعواش يف احليواة الودنيا يتبووع ملاهوه األفراق،ولورو  احلياة،وعالقووات اجمل
تمووووع جمعصوووور،ومن لختتل  موووون بي وووو  لبي وووو ،ومن عصوووور .بووووني األفووووراق وا؟ماعووووات وفوووو  تلووووك العلاموووول كلهووووا

َّت يف حو -تخلو  أبودا ليت   تولكن السوم  الباقيو  فيوه،وا.ظمه وارتباناتوه ولروفوه العامو  كلهواجملتمع،وف  ن
 ق.ني األفرابأنه متفاوت  -اجملتمعات املصطنع  انكلم   ذاهه ملجه  لإلنتاج وللتلزيع 

  قير الورز  مقوايفلتفواوت اولكن    .وختتل  أسباب التفاوت ما ختتل  بني أنلاع اجملتمعات وأللان النظم
 تسواوى مجيوع أن -لجهو  محَّت يف اجملتمعات املصطنع  انكلم   ذاهه  -و  يقع يلما .  تتخل  أبدا

 « ..َوَرفَوْعنا بَوْعَضُهْم فَوْلَ  بَوْعخ  َقَرجات  »:األفراق يف هذا الرز  أبدا
 :كمعات هواحلكم  يف هذا التفاوت امللحلا يف مجيع العصلر،ومجيع البي ات،ومجيع اجملت

عوخ النواس ب يدور يسوخر حلياة حنياوقو ب ...ليسخر بعضهم بعضا .« لِيَوتَِّخَذ بَوْعُضُهْم بَوْعضا  ُسْخراي  »
كوال  .رق .رق علوى فوفواستعالء نبق  علوى نبقو ،أو اسوتعالء .وليك التسخْي هل ا ستعالء ..لبعخ حتما

  لقولل أبقوى مونالل هوذا كال  إن مودل.إن هذا مع  قريه ساذج،  يرتفع إىل مستلى القلل ا هلك ااالود
ل البشور إن كو.ء .كل تغْي أو تطلر يف أوضاع ا؟ماع  البشري  وأبعد مدى من لر  يوذهه ولور  اوك

يف كوووول وقو ب احليوووواة يوووودور اب؟ميع،ويسووووخر بعضووووهم لووووبعخ يف كوووول وضووووع و .مسووووخر بعضووووهم لووووبعخ
مووع سووخر ليجمفهذا .لك صووحي والعكك كووذ.املقودر عليووه يف الوورز  مسووخر للمبسوولط لوه يف الوورز .لر 

 لوذي يسوخر هوذارز  هل اوالتفاوت يف ال.وكال ا مسخر لآلخر سلاء بسلاء.املال،فيأكل منه ويرتز  ذا 
هنووودس وامل.عملالعامووول مسوووخر للمهنووودس ومسوووخر لصووواحه ال.لذا ،ويسوووخر ذا  هلوووذا يف قورة احليووواة .

كلهووووم و .ل علووووى السوووولاء .وصوووواحه العموووول مسووووخر للمهنوووودس وللعاموووو.مسووووخر للعاموووول ولصوووواحه العمل
 .ل واألرزا  . األعمامسخرون للخالف  يف األرم ّبذا التفاوت يف امللاهه وا ستعداقات،والتفاوت يف

م ونظموه لوى ا سوالوأحسه أن كثْيين من قعاة املذاهه امللجه  يتخذون من هذ  اهلي  ملضع هجلم ع
دفعلن يوونا،كأ ووا مجموولن أمووام هووذا الوأحسووه أن بعووخ املسوولمني يقفوولن ا.وا قتصاقي  ا جتماعيوو  

ذ  الووورز  ليتخووويفتفووواوتلن عووون ا سوووالم هتمووو  تقريووور الفووولار  يف الووورز  بوووني الناس،وهتمووو  تقريووور أن النووواس ي
لقوو  موصووراح   بعضووهم بعضووا سووخراي  وأحسووه أنووه قوود آن ألهوول ا سووالم أن يقفوولا إبسووالمهم ملاجهوو 

 فه ا ستعالء املطل ،  ملق  الدفاع أمام اهتام  
إن ا سالم يقرر احلقائ  ااالدة املركلزة يف فطرة هذا اللجلق الثابتو  يبوات السوماوات واألرم ونلاميسوها  

اليت   ختتل و  تتزعزع.ونبيع  هذ  احلياة البشري  قائم  على أساس التفاوت يف ملاهه األفراق والتفواوت 
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وهوذا التفواوت ضوروري لتنولع .ن هوذا العملفيما ميكن أن ييقيه كل فورق مون عمول والتفواوت يف مودى إتقوا
ولول كوان مجيوع النواس نسوخا مكورورة موا أمكون أن تقولم احليواة يف .األقوار املطللب  للخالف  يف هذ  األرم

 هذ  األرم ّبذ  الصلرة.
ي خلوو  احليوواة والووذ -ا ولبقيووحل أعمووال كثووْية جوودا   عوود هلووا مقووابال موون الكفوواايت،و  عوود موون يقوولم ّبوو

ذا وعن هوو.أقا هووا املطلوولب البقوواء والنمل،خلوو  الكفوواايت وا سووتعداقات متفاوتوو  تفوواوت األقوار وأراق هلووا
ختتلووو  مووون  لووورز  فقوووداأموووا نسوووب  التفووواوت يف .هوووذ  هوووك القاعووودة ..التفووواوت يف األقوار يتفووواوت الووورز  .
لضوروري  يعو  احليواة ابسوق  موع نولكنها   تنفك القاعدة الفطريو  املتنا.جمتمع إىل جمتمع،ومن نظام إىل نظام

لعامووول وأجووور ني أجووور اومن مث   يسوووتطع أصوووحاب املوووذاهه املصوووطنع  املتكلفووو  أن يسووواووا بووو.لنمووول احليووواة
لس ا أموام النواموهزمل .همعلى كودة موا حواوللا أن ُيققولا موذهب.املهندس،و  بني أجور ا؟نودي وأجور القائود
ك كوأن الورز  حلياة.ذلوان سون  تبتو  مون سونن وهوك تكشو  عو.ا هلك الذي تقرر  هذ  اهلي  من كوالم اّللِ 

ن ..واّلِل حتووار هلووا موو« لنَ ا َاَْمعُووْْي  ِ َّووَوَرمْحَووحُل َربِِووَك َخوو»:ووراء ذلووك رمحوو  اّللِ .واملعوواش يف هووذ  احليوواة الوودنيا
اة قووويم هوووذ  احليووول  هلوووا بو  عالقووو  بينهوووا وبوووني عووورم احليووواة الووودنيا و  صووو.يشووواء، ن يعلوووم أووووم هلوووا أهووول

 ا الصووووووواحللنار،ويناهلوووووووومن مث يشووووووو   فيهوووووووا األبووووووورار والفج.فهوووووووذ  القووووووويم عنووووووود اّلِل زهيووووووودة زهيووووووودة.نياالد
 بينما حتا برمحته املختارين..والطاحللن

ذلك .افرين بوهقا علوى الكوألغدقها إغودا -لل كاء اّلِل  -وإن قيم هذ  األرم ملن الزهاقة والرخا  ية 
ُفووُر ة  َ؟ََعْلنووا ِلَمووْن َيكْ مَّوو   واِحوودَ لنَّوواُس أُ اَولَووْل  أَْن َيُكوولَن  »:ميووان ابّللِ إ  أن تكوولن فتنوو  للناس،تصوودهم عوون ا 

َوِإْن ُكوُل .َوُزْخرُفوا  .َلْيهوا يَوتَِّكُينَ ْم أَبْولااب  َوُسوُررا  عَ َولِبُويُولهتِِ .َهُرونَ اِبلرَّمْحِن لِبُوُيلهِتِْم ُسُقفا  ِمْن ِفضَّ   َوَمعارَِج َعَلْيهوا َيظْ 
 « ..نيَ ُمتَّقِ َواهْلِخرَُة ِعْنَد َربَِِك لِلْ .َلمَّا َمتاُع احْلَياِة الُدنْيا ذِلكَ 

؟عووول ملووون يكفووور  -واّلِل أعلوووم بضوووعفهم وشيوووْي عووورم الووودنيا يف قلووولّبم .لووول  أن يفتووول النووواس -فهكوووذا 
أبوولاب  بيل  ذات .بيوول  سووقفها موون فض ،وسووالملها موون ذهووه -ابلوورمحن صوواحه الرمحوو  الكبووْية العميقوو  

رمووزا هلوولان هووذ  الفضوو  والووذهه والزخوور  واملتوواع .قصوولرا.فيها سوورر لالتكاء،وفيهووا زخوور  للزينوو  ..كثْية
ووا َمتوواُع احْلَيوواِة الووُدنْيا» يووة تبووذل هكووذا رخيصوو  ملوون يكفوور ابلوورمحن   ..متوواع زائوول،  « َوِإْن ُكووُل ذلِووَك َلمَّ

..وهووي ء هووم « َواهْلِخوورَُة ِعْنووَد َربِِووَك لِْلُمتَِّقوونيَ »لوودنيا.ومتاع زهيوود يليوو  ابحليوواة ا.يتجوواوز حوودوق هووذ  الوودنيا
املكرملن عند اّلِل بتقلاهم فهل يدخر هلم ما هل أكورم وأبقوى ويوييرهم  وا هول أقولم وأغلى.ومييوزهم علوى مون 
يكفوور ابلوورمحن، ن يبووذل هلووم موون ذلووك املتوواع الوورخيا مووا يبذلووه للحيوولان  وإن عوورم احليوواة الوودنيا الووذي 

وأكووود الفتنووو  حوووني يرونوووه يف أيووودي .اّلِل لوووه بعوووخ األمثوووال مووون املوووال والزينووو  واملتووواع ليفووول الكثْيين ضووورب
الفجووار،ويرون أايقي األبوورار منووه خاليوو  أو يوورون هووي ء يف عسوور أو مشووق  أو ابتالء،وأول ووك يف قوولة ويووروة 

م عوون زهوواقة هووذ  القوويم ولكنووه يكشوو  هلوو.واّلِل يعلووم وقووع هووذ  الفتنوو  يف نفوولس الناس.وسووطلة واسووتعالء

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3858 

والقله املووويمن يطمووو ن .وهلاووووا عليوووه ويكشووو  هلوووم كوووذلك عووون نفاسووو  موووا يووودخر  لابووورار األتقيووواء عنووود 
  ختيار اّلِل لابرار وللفجار.

ن لوودنيا ويقيسوول ااحليواة  وأول وك الووذين كوانلا يع ضوولن علوى اختيووار اّلِل لرجول   يوويت كوي ا موون عورم هووذ 
 رام وزهاقهتواهوذ  األعو يرون مون هوذ  اهلايت هولان.رايسو ،أو  وا ميلكولن مون موالالرجال  ا ميلكلن مون 

ضوى،و    تنبوئ عون ر و رىب منوه فهك   تودل علوى قو.وأوا مبذول  لشر خل  اّلِل وأبغضهم عند اّللِ .عند اّللِ 
 تشك ابختيار 

رر واهلخوورة ويقوو  الوودنيايفوهكووذا يضووع القوورآن األموولر يف نصوواّبا ويكشوو  عوون سوونن اّلِل يف تلزيووع األرزا   
نرا  وا.د واختيوار سوال  حممووذلك يف صدق الرق على املع ضني على ر .حقيق  القيم كما هك عند اّلِل تبت 

يير تتغووْي و  توو ضوطرب و تالعظمواء املتسوولطني  وهكووذا يرسوك القلاعوود األساسووي  واحلقوائ  الكليوو  الوويت   
حلياة بت ،تتحر  الحياة تفهنا  سنن ل.ملذاهه،وتنلع البي اتفيها تطلرات احلياة،واختال  النظم،وتعدق ا

 يفطنولن ئ  الثابتو ، بر احلقواوالوذين تشوغلهم الظولاهر املتغوْية عون تود.يف جماهلا ولكنها   ختورج عون إنارها
لتطوولر اوُيسوبلن أن  ر احليواةهلوذا القوانلن ا هلك،الوذي امووع بوني الثبوات والتغووْي،يف صوله احليواة ويف أنوولا

هنوا   معوه أن تكولن مر ميتنوعويزعملن أن التطولر املسوت.التغْي،يتناول حقائ  األكياء كما يتنواول أكوكاهلاو 
فهذا هوول .سووتمرتطوولر املقلاعوود تبتوو  ألموور موون األموولر وينكوورون أن يكوولن هنووا  قووانلن تبووحل غووْي قووانلن ال

 القانلن اللحيد الذي ييمنلن بثباته 
فنوورى يف واقووع احليوواة مصوودا  مووا يقوورر  اّلِل موون وجوولق الثبووات  -  أصووحاب العقيوودة ا سووالمي -فأمووا حنوون 

وأقرب موا بوني أيودينا مون .والتغْي متالزمني يف كل زاوي  من زوااي الكلن،ويف كول جانوه مون جلانوه احليواة
وهوذا .هذا التالزم يبات التفاوت يف الرز  بني الناس،وتغْي نسه التفاوت وأسوبابه يف الونظم واجملتمعوات .

 .2047زم مطرق يف غْي هذا املثالالتال
 إفساد الشيطان لقرينه ونداماه يوا القيامة 36الدرس الثاني:

اموو  هلووم  يوودل علووى كر ر منهووا  وملووا بووني زهوواقة أعوورام احليوواة الوودنيا وهلاوووا علووى اّلِل وأن مووا يعطووا  الفجووا
لن لووذين قوود ينووالأول ووك ا عنوود اّلِل،و  يشووْي إىل فووال  وأن اهلخوورة عنوود ربووك للمتقني،اسووتطرق يبووني مصووْي

عووووود خووووورة املتلوووووك األعووووورام،وهم عموووووك عووووون ذكووووور اّلِل،منصووووورفلن عووووون الطاعوووووات الووووويت تووووويهلهم لووووورز  اهل
ُْم لََيُصوووُدوَوُمْ وَ .ُه قَووورِين  ُهوووَل لَوووفوَ َوَموووْن يَوْعوووُا َعوووْن ذِْكوووِر الووورَّمْحِن نُوَقووويِِْخ لَوووُه َكوووْيطاان  »:للمتقوووني وووِبيِل ِإوَّ  َعوووِن السَّ

ُْم ُمْهَتُدونَ َوَُيَْسُبلَن أَ  نَوَك بوُ ْيوِب وَ اي لَْيوحَل بوَ :َحَّتَّ ِإذا جاَءان قالَ .وَّ َفَعُكُم .َك اْلَقورِينُ فَِب ْ .ْعوَد اْلَمْشورَِقنْيِ بَويوْ َوَلْن يوَونوْ
 « ..اْليَوْلَم ِإْذ لََلْمُتْم أَنَُّكْم يف اْلَعذاِب ُمْشَ ُِكلنَ 

                                                 
 السيد رمحه هللا (« .. )  ة   يتم للميل ..»لكلن واحلياة وا نسان فكرة ا سالم عن ا -2047
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العووني أن    الووك هوو  الضوولء السووانع الووذيوالعشووى كووالل البصوور عوون الر يوو ،وغالبا مووا يكوولن عنوود ملاج
رم ذلووووك ملوووو وقوووود يكوووولن.هوووود  فيووووه أو عنوووود قخوووولل الظووووالم وكووووالل العووووني الضووووعيف  عوووون التبووووني خالله

 لضمْي.بته يف اواملقصلق هنا هل العماي  وا عرام عن تذكر الرمحن واستشعار وجلق  ورقا.خاص
سوان ضوحل مشوي   اّلِل يف خلقو  ا ن..وقود ق« ين  ُه قَورِ ُه َكْيطاان  فَوُهوَل لَوَوَمْن يَوْعُا َعْن ذِْكِر الرَّمْحِن نُوَقيِِْخ لَ »

ه قوورين سوولء ،ويصووب  لووواقتضووحل أنووه حووني يغفوول قلبووه عوون ذكوور اّلِل اوود الشوويطان نريقووه إليه،فيلزمه.ذلك
يت ،الكليوو  الثابتوو شووي   الوهذا الشوورط وجلابووه هنووا يف اهليوو  يعووثان عوون هووذ  امل.يلسوولس لووه،ويزين لووه السوولء

 تتحق  معها النتيج   جرق هق  السبه،كما قضا  اّلِل يف علمه.
ن أووووووم ء ُيسوووووبل ووليفووووو  قووووورانء السووووولء مووووون الشووووويانني أن يصووووودوا قووووورانءهم عووووون سوووووبيل اّلِل،بينموووووا هوووووي 

ُْم لََيُصُدوَوُْم َعِن السَِّبيِل َوَُيَْسُبلَن َأوَُّ »:مهتدون  .« .ْهَتُدونَ ْم مُ َوِإوَّ
،أو يتبوووني دعوووه يفيووو أن يصووود  عووون السوووبيل اللاحووودة القاصووودة مث   ي.صووونعه قووورين بقووورينوهوووذا أسووولأ موووا ي

 ليم.صْي األالضالل فيثلب،إ ا يل ه أنه سائر يف الطري  القاصد القلمي  حَّت يصطدم ابمل
انظوووار وضووو  ل  مسوووتمرة معر ليووو  قائمووويصووولر العم..« َوَُيَْسوووُبلنَ ».« .لََيُصوووُدوَوُمْ »:والتعبوووْي ابلفعووول املضوووارع

 يراها اهلخرون،و  يراها الضاللن السائرون إىل الف  وهم   يشعرون.
«  َقورِينُ فَِبْ َك الْ .ْلَمْشورَِقنْيِ اَنَك بُوْعوَد  َوبَويوْ اي لَْيحَل بَوْيِب :َحَّتَّ ِإذا جاَءان قالَ »:مث تفاج هم النهاي  وهم ساقرون

لوووذين اويصوول العمووك )احليووواة الساقرة، ويطوولى كووري .وهكووذا ننتقوول يف ومضووو  موون هووذ  الووودنيا إىل اهلخرة
ا يفيووووووو  هنوووووووا يفيقووووووولن كمووووووو.يعشووووووولن عووووووون ذكووووووور الووووووورمحن( إىل وايووووووو  املطوووووووا  فجوووووووأة علوووووووى غوووووووْي انتظار

يوووون لووووه ز لء الووووذي املخملر،ويفتحوووولن أعيوووونهم بعوووود العشووووى والكووووالل وينظوووور اللاحوووود موووونهم إىل قوووورين السوووو
 الضالل،وأو ه أنه اهلدى 

نَوووحَل بَوْيووواي لَْيووو»:ابلسوووالم   ينظووور إليوووه يف حنووو  يقوووللوقووواق  يف نريووو  اهلال ،وهووول يلووول  لوووه  َك بُوْعوووَد ِب َوبَويوْ
القوورين  لووى حكايوو  قووللالقوورآن ع على هووذا البعوود السووحي   ويعقووه.اي ليتووه   يكوون بيننووا لقوواء«  اْلَمْشوورَِقنْيِ 

 «  فَِبْ َك اْلَقرِينُ »:اهلالك للقرين بقلله
ْلَم ِإْذ لََلْموُتْم َعُكُم اْليَوو يَونوْفَ َوَلنْ  »:دال الستار على ا؟ميعونسمع كلم  التي يك الساحق  هلذا وذا  عند إس

 لن  الشركاء فيه  يتقا هفالعذاب كامل   ختففه الشرك ،و «  أَنَُّكْم يف اْلَعذاِب ُمْشَ ُِكلنَ 
أسذذلية ومواسذا  الرسذذول علذذ  إعذراض الك ذذار ومصذذيرهم  43 - 40الذدرس الثالذذث:

 البائس

ويتجه اباطواب إىل .هي ء،يف مشهدهم البائك الك يه ويدعهم يتالوملن ويتشاالنعندئذ ينصر  عن 
يسليه عن هذا املصْي البائك الذي انتهى إليه فري  من البشر ويعزيه عون إعراضوهم عنوه  - -رسلل اّلِل 

  كوول وكفوورهم  ووا جوواء بووه ويثبتووه علووى احلوو  الووذي أوحووى إليووه وهوول احلوو  الثابووحل املطوورق موون قوودمي،يف رسووال
ْم أَفَأَنْوووحَل ُتْسوووِمُع الُصووومَّ أَْو هَتْوووِدي اْلُعْموووَك َوَموووْن كووواَن يف َضوووالل  ُمبِوووني ف فَِإمَّوووا نَوووْذَهَ َّ بِوووَك فَوووِإانَّ ِمووونوْهُ »:رسووولل
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َتِقُملنَ  إِلَْيوَك ِإنَّوَك َعلوى ِصوراط   فَاْسَتْمِسْك اِبلَّوِذي أُوِحوكَ .أَْو نُرِيَونََّك الَِّذي َوَعْدانُهْم فَِإانَّ َعَلْيِهْم ُمْقَتِدُرونَ .ُمنوْ
َأَجَعْلنا ِموْن ُقوِن :َوْسوَ ْل َموْن أَْرَسوْلنا ِموْن قَوْبلِوَك ِموْن ُرُسوِلنا.َوِإنَُّه لَوذِْكر  لَوَك َولَِقْلِمَك،َوَسوْلَ  ُتْس َوُللنَ .ُمْسَتِقيم  

 « ..الرَّمْحِن آهِلَ   يُوْعَبُدوَنف
الضوالل،ورجعهما إىل مشوي   و وبيواان لطبيعو  اهلودى  - - وهذا املع  يتكورر يف القورآن تسولي  لرسولل اّللِ 

دوق فاصول  حوووضوع  -م علويهم الصوالة والِسوال -اّلِل وتقدير  وحد  وإخراجهما من نطا  وليفو  الرسول 
طليقو  وتثبيوحل ة ا هلي  الال القدر بني جمال القدرة ا نساني  اندوقة يف أعلى قرجاهتا عند مرتقى النبلة،وجم

هَتْوووِدي  لُصوومَّ أَوْ ْسووِمُع اأَفَأَنْوووحَل تُ »:حيوود يف صوولرة مووون أق  صوولر ،ويف ملضووع مووون ألطوو  ملاضووعهمعوو  التل 
 « ..اْلُعْمَك َوَمْن كاَن يف َضالل  ُمِبني  

ة هلدى،وا كوار اعاء إىل وهم ليسلا صما و  عميوا،ولكنهم كالصوم والعموك يف الضوالل،وعدم ا نتفواع ابلود
،ونمسولا جلارحهم فإذا هوم عطلولا.ن يسومع مون يسومع،وأن يهودي مون يبصورووليف  الرسلل أ.إىل ق ئله

لاجبوووه الوووذي قد قوووام بفموووا للرسووولل إىل هوووداهم مووون سوووبيل و  عليوووه مووون ضوووالهلم،ف.منافوووذ قلووولّبم وأرواحهم
تَ ِمووَك فَووِإانَّ َ َّ بِووفَِإمَّووا نَووْذهَ »:يطيوو .واّلِل يتوولىل األموور بعوود أقاء الرسوولل للاجبووه انوودوق ُهْم ُمنوْ رِيَونَّووَك نُ أَْو .ِقُموولنَ نوْ

 « ..الَِّذي َوَعْدانُهْم فَِإانَّ َعَلْيِهْم ُمْقَتِدُرونَ 
ه احليواة وإذا قودر لو.يوهمن مكذب فإذا ذهه اّلِل بنبيه فسيتلىل هل ا نتقام.واألمر   حرج عن هذين احلالني

   اّلِل ألمور إىل مشويومورق ا.ينحَّت يتحق  موا أنوذرهم بوه،فاّلِل قواقر علوى هقيو  النوذير،وهم ليسولا لوه  عجز 
 وما الرسلل إ  رسلل..وقدرته يف احلالني،وهل صاحه الدعلة

حل فيه،وسور يف نريقوك يبوحل علوى موا أنو..وا« م  ِإنَّوَك َعلوى ِصوراط  ُمْسوَتِقي.فَاْسَتْمِسْك اِبلَّوِذي أُوِحوَك إِلَْيكَ »
 سر يف نريقك مطم ن القله..  هفل ما كان منهم وما يكلن

لكوولن اتصوول   قيقوو  مالعقيوودة    يلتوولي بووك و  ينحوور  و  ُييد.وهووذ ..« َك َعلووى ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  ِإنَّوو»
رج عنووه و  ه   تنفوومسووتقيم  معوو فهك.الكثى،متناسووق  مووع النوواملس الكلووك الووذي يقوولم عليووه هووذا اللجوولق

الطريوو    يف ذلووك  وهك ميقيوو  بصوواحبها إىل خووال  هووذا اللجوولق،على اسووتقام  توويمن معهووا الرحلوو.تنفصوول
لوودعاة موون بعوود ،مهما وفيها تثبيووحل كووذلك ل.بتلكيوود هووذ  احلقيقوو  - -يثبووحل رسوولله  -سووبحانه  -واّلِل 

يو  هنوا .ونوا هوذ  اهل.« ْسو َوُللنَ َسوْلَ  تُ وَ َوِإنَُّه َلذِْكر  َلَك َولَِقْلِمَك » قلا من عنحل الشارقين عن الطري   
 :ُيتمل أحد مدلللني
 . لك ولقلمك تسأللن عنه يلم القيام ،فال حج  بعد التذكْيأن هذا القرآن تذكْي

 وهذا ما حدّ فعال ...أو أن هذا القرآن يرفع ذكر  وذكر قلمك
  آانء انووه املشووتا فووإن م ووات املاليووني موون الشووفا  تصوولك وتسوولم عليه،وتووذكر  ذكوور - -فأمووا الرسوولل 

ذ ذكر  وحبووه منووب ختفوو  بووت املاليووني موون القلوول وم ووا.الليوول وأنوورا  النهووار منووذ قرابوو  ألوو  وأربووع م وو  عام
 ذلك التاري  البعيد إىل أن يّر اّلِل األرم ومن عليها.
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 وهل الوذي.يواةهواما احل وأما قلمه فقد جاءهم هذا القرآن والدنيا   هك ّبم،وإن أحسحل اعتثهتم علوى
لفو ة انحل هلوم نولال تهم وقاعرفوهل الذي واجهلا به الدنيا ف.جعل هلم قورهم األكث يف  ري  هذ  البشري 

قافلو  م يف ذيول الوقوذفحل ّبو فلما أن ختلولا عنوه أنكورهتم األرم،واستصوغرهتم الودنيا.اليت استمسكلا فيها بوه
 ختارهووووا اّللِ اموووو  الوووويت هنا ،بعوووود أن كووووانلا قوووواقة امللكووووه املرموووولقني  وإوووووا لتبعوووو  ضووووخم  تسووووأل عنهووووا األ

.وهوووذا .« ْسووو َوُللنَ تُ َسوووْلَ  وَ »:الشوووارقة،إذا هوووك ختلوووحل عووون األمانووو  لدينوووه،واختارها لقيووواقة القافلووو  البشوووري 
 وأان إليه أميل..املدللل األخْي أوسع وأمشل

 « ..   يُوْعَبُدوَنفمْحِن آهلَِ وِن الرَّ َأَجَعْلنا ِمْن قُ :َوْسَ ْل َمْن أَْرَسْلنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن ُرُسِلنا»
 ن قون الوورمحنموواعلوولن  فعالم يوورتكن هووي ء الووذين.دم رسوللوالتلحيود هوول أسوواس قيوون اّلِل اللاحوود منووذ أقوو

 آهل  يعبدونف
أل الرسول قبلوه عون هوذ  يسو - -صلرة الرسولل .والقرآن يقرر هذ  احلقيق  هنا يف هذ  الصلرة الفريدة .

مووون كووول  لقوووانعالل ا؟ووولاب االسووويال لووو وحووولل هوووذا« َأَجَعْلنوووا ِموووْن ُقوِن الووورَّمْحِن آهِلَووو   يُوْعبَوووُدوَنف»:القضوووي 
 واملكوان بوني ق الزموانوهل أسللب مل  كديد التأيْي يف القللب.وهنوا  أبعوا.وهك صلرة نريف  حقا.رسلل

ولكون هوذ  .. موان واملكوانوهنا  أبعاق املولت واحليواة وهوك أكوث مون أبعواق الز .والرسل قبله - -الرسلل 
وهك  .تلحيودكلها علوى ال  ملرتكزةاالرسال   حقيق  وحدة.األبعاق كلها تتالكى هنا أمام احلقيق  الثابت  املطرقة

عليهوا  غوْية ويتالقوىاهر املتكفيل  أن تثز وتثبحل حية يتالكوى الزموان واملكوان واملولت واحليواة وسوائر الظول 
عجيوه ين اللطيو  الْي القرآوهذ  هك لالل التعب.األحياء واألملات على مدار الزمان متفا ني متعارفني .

.. 
فهنووا  .د وآخوور قريهوإخلانووه موون الرسوول مووع رّبووم   يبقووى كووكء بعيوو - -النوول علووى أنووه ابلقيوواس إىل 

ريو  مون  قو  الكليو  عالى احلقيقائما تلك اللحظو  اللدنيو  الويت توزال فيهوا احلولاجز وترتفوع فيهوا السودوق،وتتج
 وقد سووق  عنهوواتتجلى وحوودة متصوول ،.حقيق  الوونفك وحقيقوو  اللجوولق كلووه وأهوول هووذا اللجوولق.كوول سووتار
،بال حوواجز و  واوواب - -وهنا يسووأل الرسوولل .الزمووان وحوواجز املكووان وحوواجز الشووكل والصوولرةحوواجز 
 كما وقع يف ليل  ا سراء واملعراج..حجاب

 ك هووول القوووانلنألل  لووويفهوووذا املووو.وإنوووه ليحسووون يف مثووول هوووذ  املووولانن أ  نعتووود كثوووْيا ابملوووألل  يف حياتنا
 الكلك.

وهنا  .ن قانلنووهموواهر  وبعووخ آتر ،حووني وتوودي إىل نوور  وحنوون   نوودر  موون هووذا اللجوولق إ  بعووخ لوول 
 ق فيهوا الونفكلويت تتجور فأموا اللحظو  ا.حجه من تكليننوا ذاتوه ومون حلاسونا وموا نرتبوه عليهوا مون مأللفات

يسور أكء آخور أمورا قة ألي كومن هذ  العلائ  واحلجه فيكلن لقواء احلقيقو  اجملورقة لإلنسوان ابحلقيقو  اجملور 
 جسام  من ملك األجسام لا
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لقويم يوار  واعتوزازهم ابعموا يعو م بوه املع ضولن مون كوثاء قلموه علوى اخت - -ويف سيا  تسولي  الرسولل 
ل ه،يووذكر فرعوولن وم مووع -عليووه الِسووالم  -عكء حلقوو  موون قصوو  ملسووى .البانلوو  لعوورم هووذ  احليوواة الوودنيا

  « اْلَقووْريَوَتنْيِ َعِظوويم  ى َرُجوول  ِموونَ آُن َعلووْلُقوورْ لَووْل  نوُووِزَِل هووَذا ا»:فيهووا اعتووزاز فرعوولن  ثوول مووا يعتووز بووه موون يقللوولن
أْلَْوواُر َعْورِي َر َوهوِذِ  اُك ِمْصوأَلَوْيَك ِ  ُمْلو»:وتباهيه  ا له مون ملوك ومون سلطان،وتسوا له يف فخور وخويالء

ألرضووك ا رق موون ا؟ووا وهوول جموو -له عبوود اّلِل ورسوول  -وانتفاخووه علووى ملسووى ..« ِمووْن َهْوويِتف أَفَووال تُوْبِصووُروَنف
 احوووه الوووذي يشوووبه موووا واق..« بِووونُيفكووواُق يُ أَْم أاََن َخوووْْي  ِموووْن هوووَذا الَّوووِذي ُهوووَل َمِهوووني  َو  يَ »:والعووورم الووودنيلي

سووووخ  ن..وكأ وووا هوووك « ْقَ ِنِوووونيَ َمالِئَكوووُ  مُ َعوووُه الْ فَولَوووْل  أُْلِقوووَك َعَلْيووووِه َأْسوووِلرَة  ِموووْن َذَهووووه  أَْو جووواَء مَ » :يق حووولن
الوورغم موون  دوعوو  علووى  تعوواق  مث يبووني كيوو  اسووتجابحل لفرعوولن ا؟موواهْي املسووتخف  املختكوورر،أو اسووطلان

واسووتغايتهم ابتالءات، وعلووى الوورغم  ووا أصوواّبم موون -عليووه الِسووالم  -ااوولار  الوويت عرضووها علوويهم ملسووى 
  لسى ليدعل ربه فيكش  عنهم البالء.

وووووا آَسوووووُفل »:مث كيووووو  كانوووووحل العاقبووووو  بعووووود موووووا ألوووووزمهم اّلِل احلجووووو  ابلتبليووووو  ْم فََأْغَرْقنووووواُهْم َقْمنوووووا ِمووووونوْهُ ان انْوتوَ فَوَلمَّ
 و  يتذكرون   ن   يعتثونء اهلخرو ..وها هم أو « َأمْجَِعنَي،َفَجَعْلناُهْم َسَلفا  َوَمَثال  ِلآْلِخرِينَ 

سذذذخرية فرعذذذون بموسذذذ  واسذذذاخ افه لقومذذذه ل سذذذقهم  56 - 46الذذذدرس الرابذذذع:

 وهالهللاهم

  الكووثاء دى نبيعووكمووا تتبوو.تجلووى وحوودة الرسووال ،ووحدة املنهج،ووحوودة الطري وموون خووالل هووذ  احللقوو  ت
مووواهْي الووويت نبيعووو  ا؟و والطغووواة يف اسوووتقبال قعووولة احلووو ،واعتزازهم ابلتافوووه الزهيووود مووون عووورم هوووذ  األرم 

 ِإيِنِ :َماَلئِوووِه،َفقالَ  وَ ىل ِفْرَعوووْلنَ ايتِنوووا إِ َوَلَقوووْد أَْرَسوووْلنا ُملسوووى آبِ »يسوووتخفها الكوووثاء والطغووواة علوووى مووودار القووورون  
 « ..لنَ َيْضَحكُ  فَوَلمَّا جاَءُهْم آِبايتِنا ِإذا ُهْم ِمْنها.َرُسلُل َربِِ اْلعاَلِمنيَ 

طوو  الرئيسووي  رام النقهنووا يعوورم حلقوو  اللقوواء األول بووني ملسووى وفرعوولن،يف إكووارة مقتضووب  اهيوودا  سووتع
لعورب امشوركك اضوات اع  فرعلن وقيمه موع اع اضات وهك تشابه  -املقصلقة من القص  يف هذا امللضع 

لويت جواء اذات احلقيقو   وهوك..« ِإيِنِ َرُسولُل َربِِ اْلعواَلِمنيَ :َفقالَ »:ويلخا حقيق  رسال  ملسى -وقيمهم 
 « ..َربِِ اْلعاَلِمنيَ »وأن الذي أرسله هل « َرُسللُ »أنه :ّبا كل رسلل

بال القووولم يقووو  اسوووتقوينهك هوووذ  ا كوووارة بطر ويشوووْي كوووذلك إكوووارة سوووريع  إىل اهلايت الووويت عرضوووها ملسوووى،
 كأن ا؟هال املتعالني ..« ِإذا ُهْم ِمْنها َيْضَحُكلنَ »:هلا

ْم ِموْن َوموا نُورِيهِ »:سولر أخورى ات املفصول  يفا بوتالء يلك ذلك إكارة إىل ما أخذ اّلِل به فرعلن وموا  مون 
ِحُر اقُْع لَنووا َربَّووَك ِ ووا اي أَيُوَهووا السَّووا:قوواُللاوَ .ْرِجُعلنَ يوَ لَُّهووْم اِبْلَعووذاِب َلعَ آيَوو   ِإ َّ ِهووَك َأْكووَثُ ِمووْن أُْخِتها،َوَأَخووْذانُهْم 

ُهُم اْلَعذ.َعِهَد ِعْنَدَ  ِإنَّنا َلُمْهَتُدونَ   « ..ثُلنَ ُهْم يَوْنكُ  اَب ِإذافَوَلمَّا َكَشْفنا َعنوْ
اة إميوووان،وهك شخوووذهم مووودع -عليوووه الِسوووالم  -وهكوووذا   تكووون اهلايت الووويت لهووورت علوووى يووودي ملسوووى 

 ووا يصوود  قوولل اّلِل تعوواىل يف ملاضووع كثْية،وفحوولا  أن ااوولار    هتوودي .متتابعوو .كل آيوو  أكووث موون أختها
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قلبا   يتأهل للهدى وأن الرسلل   يسومع الصوم و  يهودي العموك  والعجوه هنوا فيموا ُيكيوه القورآن عون 
فهوم أموام الووبالء،وهم ..« نوا َربَّوَك ِ وا َعِهوَد ِعْنوَدَ  ِإنَّنوا َلُمْهتَوُدونَ اي أَيُوَهوا السَّواِحُر اقُْع لَ »:فرعولن ومل وه قولهلم

اقُْع لَنووا »:ويقللوولن كووذلك« اي أَيُوَهووا السَّوواِحرُ »:ومووع ذلووك يقللوولن لووه.يسووتغيثلن  لسووى لْيفووع عوونهم البالء
به هل وحد  علوى جهو  ا ختصواص    ر « َربِِ اْلعاَلِمنيَ »إنه رسلل :وهل يقلل هلم« َربََّك ِ ا َعِهَد ِعْنَد َ 

ِإنَّنووا »:ولكوون   ااوولار  و  كووالم الرسوولل مووك قلوولّبم،و  خالطتهووا بشاكوو  ا ميووان،على الوورغم موون قوولهلم
ُهُم اْلَعذاَب ِإذا ُهْم يَوْنُكثُلنَ »:«َلُمْهَتُدونَ   « ..فَوَلمَّا َكَشْفنا َعنوْ

ن يف نا يوثز فرعول وه.خدوعو سوبيال إىل قللّبوا املولكون ا؟مواهْي قود تيخوذ اباولار  املعجزة،وقود اود احلو  
ني بوووونه يووووروج جاهووووه وسوووولطانه،ويف زخرفووووه وزينتووووه،حله عقوووولل ا؟موووواهْي السوووواذج   نطوووو  سووووطحك،ولك

اي قَووْلِم أَلَوْيَك :الَ ق: قَوْلِموهِ يف َعْلُن َوانقى ِفرْ  »:ا؟ماهْي املستعبدة يف عهلق الطغيان،املخدوع  ابألّب  والثي 
 َمِهوني ،َو  َيكواُق ْْي  ِموْن هوَذا الَّوِذي ُهولَ ْم أاََن َخوأَ ِصوُروَنف ِمْصَر َوهِذِ  اأْلَْواُر َعْرِي ِمْن َهْيِتف أَفَوال تُوبْ ِ  ُمْلُك 

ار الويت هوذ  األووو إن ملك مصر « ْقَ ِِننَيفَمالِئَكُ  مُ َعُه الْ يُِبنُيف فَوَلْل  أُْلِقَك َعَلْيِه َأْسِلرَة  ِمْن َذَهه  أَْو جاَء مَ 
السوماوات  أما ملوكف.عري من هوحل فرعولن،أمر قريوه مشوهلق للجماهْي،يبهرهوا وتسوتخفها ا كوارة إليوه

  تعقد امللازنومنو  هسوه،و فهل أمر ُيتاج إىل قللب مي  -ومصر   تساوي هباءة فيه  -واألرم وما بينهما 
ن عيلووا اقع القريوه موثي  اايغريها البينه وبني ملك مصر الصغْي الزهيد  وا؟ماهْي املستعبدة املستغفل  

ه رعلن كيو  يلعوفمث عر   و  تسمل قللّبا و  عقلهلا إىل تدبر ذلك امللك الكلين العريخ البعيد  ومن
 َو  َيكووووواُق ُهوووووَل َمِهوووووني   ا الَّوووووِذيأَْم أاََن َخوووووْْي  ِموووووْن هوووووذَ » و ر هوووووذ  القلووووولب ويسوووووتغفلها ابلثيووووو  القريوووووه  

 أم لعلوه يشووْي.ال مشوهلقابملهانوو  أن ملسوى لويك ملكووا و  أموْيا و  صواحه سوطلة وموو وهول يعوب«.يُبِونُيف
تغالل ملوا  فهول اسو« نيُ اُق يُبِوَو  َيكو»:أما قللوه.كوعه إسورائيل.ّبذا إىل أنه من ذلك الشعه املستعبد املهني

ني حووو سووياله وإ  فقوود اسووتجاب اّللِ .كووان معروفووا عوون ملسووى قبوول خروجووه موون مصوور موون حبسوو  اللسووان
ْر ِ  أَْمرِي َواْحُلْل ُعْقَدة  »:قعا  سوانه لوحلوحل عقودة ..« ُهلا قَوْلِ  ساين يَوْفقَ  ِمْن لِ َربِِ اْكرَْ  ِ  َصْدرِي َوَيسِِ

 فعال،وعاق يبني.
ري مووون ألووووار عووواوعنووود ا؟مووواهْي السووواذج  الغافلووو    بووود أن يكووولن فرعووولن الوووذي لوووه ملوووك مصووور وهوووذ  

»  عوذاب األلويم نجواة مون الومعه كلم  احل  ومقام النبولة وقعولة ال -لِسالم عليه ا -هته،خْيا من ملسى 
ف مون ذهوه تصود   لورخيا  أسولرةالتافوه ا من ذلوك العورم...هكوذا« فَوَلْل  أُْلِقَك َعَلْيوِه َأْسوِلرَة  ِموْن َذَهوه 

ه  كوورمي  أم لعلوولا رسوولله اأكثوور موون اهلايت املعجووزة الوويت أيوود اّلِل ّبوو رسووال  رسوولل  أسوولرة موون ذهووه تسوواوي
لوووك وذا مرسووولل ذا كووان يقصووود موون إلقووواء أسوولرة الوووذهه تتلاووه ابمللوووك،إذ كانووحل هوووذ  عوواقهتم،فيكلن ال

 سلطانف
..وهوول اعوو ام آخوور لووه بريوو  خوواقع كووذلك موون جانووه آخر،تيخووذ بووه « أَْو جوواَء َمَعووُه اْلَمالِئَكووُ  ُمْقَ ِنِوونيَ »

فَاْسوووَتَخ َّ قَوْلَموووُه »ر،ووجوووه بوووه أكثووور مووون رسووولل  ا؟مووواهْي،وترى أنوووه اعووو ام وجيوووه  وهووول اعووو ام مكرو 
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ُْم كانُلا قَوْلما  فاِسوِقنيَ  ..واسوتخفا  الطغواة للجمواهْي أمور   غرابو  فيوه فهوم يعزلولن ا؟مواهْي « فََأناُعلُ ،ِإوَّ
أو  عن كل سبل املعرف ،وُيجبلن عنهم احلقائ  حَّت ينسولها،و  يعولقوا يبحثولن عنهوا ويلقولن يف روعهوم 

ومن مث يسوووهل اسوووتخفافهم بعووود .يشووواءون مووون املوووييرات حوووَّت تنطبوووع نفلسوووهم ّبوووذ  املوووييرات املصوووطنع موووا 
ذلووووك،ويلني قياقهم،فيووووذهبلن ّبووووم ذات اليمووووني وذات الشوووومال مطم نووووني  و  ميلووووك الطاغيوووو  أن يفعووووول 

نوولن  يووزان اب؟موواهْي هووذ  الفعلوو  إ  وهووم فاسووقلن   يسووتقيملن علووى نريوو ،و  ميسووكلن  بوول اّلِل،و  يز 
ومن هنووا يعلوول .فأمووا امليمنوولن فيصووعه خووداعهم واسووتخفافهم واللعووه ّبووم كالريشوو  يف مهووه الووري .ا ميان

ُْم كانُلا قَوْلموا  فاِسوِقنيَ .فَاْسَتَخ َّ قَوْلَمُه فََأناُعل ُ » :القرآن استجاب  ا؟ماهْي لفرعلن فيقلل ..مث انتهوحل « ِإوَّ
وعلووم اّلِل أن القوولم   ييمنوولن وعمووحل الفتنوو  فأناعووحل ا؟موواهْي فرعوولن وا نووذار والتبصووْي  ا بووتالء مرحلوو  

وووا »:الطاغيووو  املتبووواهك يف خيالء،وعشوووحل عووون اهلايت البينوووات والنووولر فحقوووحل كلمووو  اّلِل وهقووو  النوووذير فَوَلمَّ
ُهْم فََأْغَرْقناُهْم َأمْجَِعنَي،َفَجَعْلناُهْم َسَلفا  َوَمَثال  ِلآْل   « ..ِخرِينَ آَسُفلان انْوتَوَقْمنا ِمنوْ

ذا وتووووووووه يف هوووووووويتحوووووووودّ اّلِل سووووووووبحانه عوووووووون نفسووووووووه يف مقووووووووام ا نتقووووووووام والتوووووووودمْي إلهووووووووارا لغضووووووووبه و؟ث 
ووا آَسووُفلان»:املقووام.فيقلل ُهْم فَ ِمووانْوتَوَقْمنووا »..أي أغضووبلان أكوود الغضووه ..« فَوَلمَّ يعووب ..« ْم َأمْجَعِوونيَ َأْغَرْقنوواهُ نوْ

لوو  لووا  ختبعووه كوول يى وقلمووه وجعلهووم اّلِل سوولفا فرعوولن ومووا  وجنوود .وهم الووذين غرقوولا علووى إيوور ملسوو
 الذين اي لن بعدهم،ويعرفلن قصتهم،فيعتثون.« َوَمَثال  ِلآْلِخرِينَ »

لعووورب يف ا مووون قصووو  اابحللقووو  املشوواّب  هلووو -عليوووه الِسوووالم  -وهكووذا تلتقوووك هوووذ  احللقووو  مووون قصوو  ملسوووى 
ع ضوووني،وتنذرهم مصوووْيا  ذر املشوووركني املواملووويمنني معوووه وهووو - -فتثبوووحل الرسووولل .ملاجهووو  رسووولهلم الكرمي

غايوو  القائموو  وال   واحلووالكمصووْي األولووني ..وتلتقووك احلقيقوو  يف عوورم القص ،ابلتناسوو  بووني احللقوو  املعروضوو
 حلكيم.اا هلك  وتصب  القص  ّبذا أقاة لل بي  يف املنهج.من إيراقها يف هذ  احلال القائم 

حوولل  دل القوولمجووملسووى،إىل حلقوو  موون قصوو  عيسى، ناسووب   مث ينتقوول السوويا  موون هووذ  احللقوو  يف قصوو 
 وذلك يف الدرس األخْي..عباقهتم للمالئك  وعباقة بعخ أهل الكتاب للمسي  .
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 [89إل   57اآليات :(43]سور  الهخرف ):الوحد  الثالثة

 عيس  هو عبدهللا ورسوله وعااا المشرهللاين وثواا الموحدين وألوهية هللا 

ووا ُضووِرَب ابْووُن َمووْرمَيَ َمووَثال  ِإذا قَوْلُمووَك ِمْنووُه َيِصووُدونَ }   قوواُللا أَآهِلَُتنووا َخووْْي  أَْم ُهووَل مووا َضووَربُلُ  لَووَك ِإ َّ ( وَ 57 )َوَلمَّ
( َولَووْل 59ْسوورائِيَل )إِ  َثال  لِبَووِب نووا َعَلْيووِه َوَجَعْلنوواُ  َموو( ِإْن ُهووَل ِإ َّ َعْبوود  أَنْوَعمْ 58َجووَد   بَووْل ُهووْم قَوووْلم  َخِصووُملَن )

لِن هووذا ِصووراط  ا َواتَِّبعُووِإنَّووُه َلِعْلووم  لِلسَّوواَعِ  فَووال َاْووَ ُنَّ ِّبوو( وَ 60َنشواُء َ؟ََعْلنووا ِمووْنُكْم َمالِئَكوو   يف اأْلَْرِم َحُْلُفوولَن )
وووْيطاُن ِإنَّوووُه َلُكوووْم َعوووُدو   (61ُمْسوووَتِقيم  ) نَُّكُم الشَّ وووا جووواَء ِعيسوووى اِبْلبَويِِنووواِت قووواَل قَوووْد ( وَ 62ُمبِوووني  ) َو  َيُصووودَّ َلمَّ

َ َلُكووْم بَوْعووَخ الَّووِذي خَتَْتِلُفوو ووُتُكْم اِبحلِْْكَمووِ  َوأِلُبَوونيِِ َ َوأَِنيعُوولِن )  فَوواتوَُّقلالَن ِفيووهِ ِج وْ َ ُهووَل َريبِِ َوَرُبُكووْم  (63اّللَّ ِإنَّ اّللَّ
 َعوذاِب يوَوْلم  أَلِويم  لََلُمولا ِمونْ  ْيوِنِهْم فَوَليْول  لِلَّوِذينَ ْحزاُب ِموْن بوَ ( فَاْختَوَلَ  اأْلَ 64فَاْعُبُدوُ  هذا ِصراط  ُمْسَتِقيم  )

ووواَعَ  أَْن َشْتِووويَوُهْم بَوْغتَووو   َوُهووو65) اأْلَِخوووالَُّء يَوْلَم ِوووذ  بَوْعُضوووُهْم لِوووبَوْعخ   (66ْشوووُعُروَن )ْم   يَ ( َهوووْل يَوْنظُوووُروَن ِإ َّ السَّ
َن آَمنُوولا آِبايتِنووا وَكووانُلا ( الَّووِذي68 )َم َو  أَنْوووُتْم َهَْزنُوولنَ ِعبوواِق   َخووْل   َعلَووْيُكُم اْليَووولْ ( اي 67َعووُدو  ِإ َّ اْلُمتَِّقوونَي )

َعلَووْيِهْم ِبِصووحا   ِمووْن َذَهووه  َوَأْكوولاب   ( يُطووا ُ 70َن )( اْقُخلُوولا اْ؟َنَّووَ  أَنْوووُتْم َوأَْزواُجُكووْم ُهْووَثُو 69ُمْسووِلِمنَي )
ووُتْم َوتِ  (71وَن )هووا خالِوودُ  اأْلَنْوُفووُك َوتَولَووُذ اأْلَْعوونُيُ َوأَنْوووُتْم ِفيَوِفيهووا مووا َتْشووَتِهيهِ  ْلووَك اْ؟َنَّووُ  الَّوويِت أُورِيْوُتُملهووا ِ ووا ُكنوْ

( 74َن )( ِإنَّ اْلُمْجورِِمنَي يف َعوذاِب َجَهونََّم خالِوُدو 73( َلُكْم ِفيها فاِكَه   َكِثْيَة  ِمْنها َشُْكُللَن )72تَوْعَمُللَن )
ُهْم َوُهوووْم ِفيوووِه ُمْبِلُسووولَن )  انَقْوا اي مالِوووُك وَ  (76لِكوووْن كوووانُلا ُهوووُم الظَّووواِلِمنَي )( َوموووا لََلْمنووواُهْم وَ 75 يُوَفووو َُّ َعووونوْ

( أَْم 78َن )َحوو ِِ كووارُِهل ْم اِبحْلَوو ِِ َولِكوونَّ َأْكثَووورَُكْم لِلْ ( َلَقووْد ِجْ نوواكُ 77لِوويَوْقِخ َعَلْينووا َربُووَك قوواَل ِإنَُّكووْم موواِكثُلَن )
 (80َدْيِهْم َيْكتُوبُوولَن )لَووى َوُرُسووُلنا َنْسووَمُع ِسوورَُّهْم َوَْنْوولاُهْم بَلوو ( أَْم َُيَْسووُبلَن أانَّ  79أَبْوَرُموولا أَْموورا  فَووِإانَّ ُمْثُِموولَن )

ووووماواِت َواأْلَ ُسووووبْ  (81قُووووْل ِإْن كوووواَن لِلوووورَّمْحِن َولَوووود  فَووووَأاَن أَوَُّل اْلعابِووووِديَن ) ووووا ْرِم َربِِ اْلَعووووْرشِ حاَن َربِِ السَّ  َعمَّ
( َوُهوَل الَّوِذي يف السَّوماِء إِلوه  83لَعوُدوَن )يُ ُهُم الَّوِذي ( َفَذْرُهْم َحُلُضلا َويَوْلَعُبلا َحَّتَّ ُيالقُولا يوَوْلمَ 82َيِصُفلَن )

نَوُهمووماواِت َواأْلَْرِم وَ ِذي لَووُه ُمْلووُك السَّوو( َوتَبوواَرَ  الَّوو84َويف اأْلَْرِم إِلووه  َوُهووَل احلَِْكوويُم اْلَعلِوويُم ) ا َوِعْنووَدُ  مووا بَويوْ
ِهَد اِبحْلَوو ِِ َوُهوووْم  َّ َمووْن َكوووْدُعلَن ِمووْن ُقونِوووِه الشَّووفاَعَ  إِ ( َو  مَيْلِووُك الَّوووِذيَن يَوو85ِعْلووُم السَّوواَعِ  َوإِلَْيوووِه تُوْرَجعُوولَن )

ْلم    ( َوِقيلِووِه اي َربِِ ِإنَّ هووُي ِء قَووو87ْيَفُكوولَن ) فَووَأىنَّ يوُ  اّللَُّ َولَووِ ْن َسووأَْلتَوُهْم َمووْن َخَلَقُهووْم لَيَوُقوولُلنَّ  (86يَوْعَلُموولَن )
ُهْم َوُقْل َسالم  َفَسْلَ  يَوْعَلُملَن 88يُوْيِمُنلَن )  { (89)( فَاْصَفْ  َعنوْ

 مقدمة الوحد 
ك يف هووذا الوودرس األخووْي مووون السوولرة يسووتطرق السووويا  إىل حكايوو  أسووانْيهم حووولل عبوواقة املالئكوو  وُيكووو

حواقت موون حوولاقّ ا؟وودل الووذي كووانلا يزاوللنووه،وهم يوودافعلن عوون عقائوودهم اللاهيوو ،  بقصوود اللصوولل إىل 
وكوووان القصوود هووول .إنكووم وموووا تعبوودون مووون قون اّلِل حصووه جهنم:احلوو ،ولكن مووراء وحموووا   فلمووا قيووول هلم

ا يعبود مون قون اّلِل يف إن كول عابود ومو:وقيل هلوم.أصنامهم الويت جعللهوا ااييول للمالئكو  مث عبودوها بوذاهتا
أهوول يف  -وقوود عبوود  املنحرفوولن موون قلمووه  -ملووا قيوول هلووم هووذا ضوورب بعضووهم املثوول بعيسووى ابوون موورمي .النار

إذا كووان أهوول الكتوواب يعبوودون عيسووى وهوول بشوور فوونحن :مث قوواللا.النووارف وكووان هووذا جموورق جوودل وجموورق مووراء

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3866 

يقوولم علووى ابنل.وّبووذ  املناسووب  يووذكر السوويا  أهوودى إذ نعبوود املالئكوو  وهووم بنووات اّلِل  وكووان هووذا ابنووال 
نرفووا موون قصوو  عيسووى ابوون مرمي،يكشوو  عوون حقيقتووه وحقيقوو  قعلتووه،واختال  قلمووه موون قبلووه وموون بعوود  

وهنا يعورم مشوهدا مطول  مون مشواهد ...مث يهدق املنحرفني عن سلاء العقيودة مجيعوا  جوكء السواع  بغتو 
ح  موون العووذاب األلوويم للمجرمني.وينفووك أسووانْيهم عوون القيام ،يتضوومن صووفح  موون النعوويم للمتقني،وصووف

عموووووا يصوووووفلن،ويعرفه لعبووووواق  بووووبعخ صوووووفاته وملكيتوووووه املطلقووووو  للسوووووماء  -سوووووبحانه  -املالئكوووو ،وينز  اّلِل 
إىل الصووف  عوونهم وا عوورام  - -واألرم والوودنيا واهلخوورة وإليووه يرجعوولن.وحتم السوولرة بتلجيووه الرسوولل 

 وهل هتديد ملفل  يلي  ابجملاقلني املرائني بعد هذا ا يضا  والتبيني.ويدعهم ليعلملا ما سيعلملن  
عيس  هذو عبذد هللا ورسذوله ونقذاش النصذارى والمشذرهللاين  65 - 57الدرس ا ول:

 حوله

َبْل .بُلُ  لَوَك ِإ َّ َجوَد   رَ َخوْْي  أَْم ُهوَلف موا َضو أَآهِلَُتنا:اَوقاُلل .َوَلمَّا ُضِرَب اْبُن َمْرمَيَ َمَثال  ِإذا قَوْلُمَك ِمْنوُه َيِصوُدونَ »
 َ؟ََعْلنوا ِموْنُكْم َمالِئَكو   َوَلْل َنشواءُ . ِإْسورائِيلَ َثال  لِبَوِب َموْلنواُ  ِإْن ُهوَل ِإ َّ َعْبود  أَنْوَعْمنوا َعَلْيوِه َوَجعَ .ُهْم قَوْلم  َخِصوُملنَ 
نَُّكُم الشَّوْيطاُن ِإنَّوُه َو .،هوذا ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  اتَِّبُعلنِ وَ  ِّبوا َوِإنَُّه َلِعْلم  لِلسَّواَعِ  فَوال َاْوَ ُنَّ .يف اأْلَْرِم َحُْلُفلنَ   َيُصودَّ
 « ..َلُكْم َعُدو  ُمِبني  

ووا جوواَء ِعيسووى اِبْلبَويِِنوواِت قالَ » ووُتُكْم اِبحلِْْكَمووِ  :َوَلمَّ َ وَ قَووْد ِج وْ   ِفيووِه،فَاتوَُّقلا اّللََّ ْعووَخ الَّووِذي خَتَْتِلُفوولنَ بوَ  َلُكووْم أِلُبَوونيِِ
َ ُهووَل َريبِِ َوَرُبُكووْم فَاْعبُووُدوُ  هووذا ِصوور .َوأَِنيعُوولنِ  ْيِنِهْم،فَوَليْوول  لِلَّووِذيَن تَوَلَ  اأْلَْحووزاُب ِمووْن بوَ فَاخْ .َتِقيم  اط  ُمْسووِإنَّ اّللَّ

 « ..لََلُملا ِمْن َعذاِب يَوْلم  أَلِيم  
ّللِِ بْووُن الزِبَوْعووَرى الِسووْهِمِك َحووَِّت َجلَووَك فَوَقوواَل اْلَللِيووُد بْووُن َوأَقْوبَووَل َعْبووُد امُثِ قَوواَم َرُسوولُل اّللِِ :قَوواَل ابْووُن إْسووَحا َ 

ِّ َ بْووِن َعْبووِد اْلُمطِلِووِه آنِف ووا َوَمووا قَوَعووَد َوقَووْد َزَعووَم :اْلُمغِووْيَِة لَِعْبووِد اّللِِ بْووِن الزِبَوْعووَرى َوَاّللِِ َمووا قَوواَم الِنْضووُر بْووُن احْلَوواِر
أََموووووا َوَاّللِِ لَوووووْل َوَجْدتوووووه : آهِلَِتنَوووووا َهوووووِذِ  َحَصوووووُه َجَهوووووِنَم فَوَقووووواَل َعْبوووووُد اّللِِ بْوووووُن الزِبَوْعَرىحُمَِمووووود  أاَِن َوَموووووا نَوْعبُوووووُد ِمووووونْ 

ا َأُكِل َما يُوْعبَوُد ِموْن ُقوِن اّللِِ يف َجَهوِنَم َموَع َموْن َعبَوَدُ  ف فَووَنْحُن نَوْعبُوُد اْلَماَلِئَكوَ  َواْليَوُهولُق :اَََصْمته،َفَسُللا حُمَِمد 
يف اْلَمْجلِوِك  ُبُد ُعَزيْور ا،َوالِنَصاَرى تَوْعُبُد ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ ) َعَلْيِهَما الِساَلُم (،فَوَعِجوَه اْلَللِيوُد َوَموْن َكواَن َمَعوهُ تَوعْ 

ِمووووْن قَوووووْلِل ابْووووِن  ِمووووْن قَوووووْلِل َعْبووووِد اّللِِ بْووووِن الزِبَوْعووووَرى،َورَأَْوا أَنِووووُه قَووووْد اْحووووَتِج َوَخاَصووووَم فَووووذُِكَر َذلِووووَك ِلَرُسوووولِل اّللِِ 
) إِن ( ُكووووِل َمووووْن َأَحووووِه أَْن يُوْعبَووووَد ِمووووْن ُقوِن اّللِِ فَوُهووووَل َمووووَع َمووووْن َعبَووووَدُ  إِوُووووْم إِ َووووا الزِبَوْعَرى،فَوَقوووواَل َرُسوووولُل اّللِِ 

لِوَك } ِإِن الِوِذيَن َسوبَوَقحْل هَلُوْم ِمنِوا احْلُْسوَ  يَوْعُبُدوَن الِشَياِننَي َوَمْن أََموَرهْتُْم بِِعَباَقتِوِه فَوأَنْوَزَل اّلِلُ تَوَعواىَل َعَلْيوِه يف ذَ 
َعوووُدوَن َ  َيْسوووَمُعلَن َحِسيَسوووَها َوُهوووْم يف َموووا اْكوووتَوَهحْل أَنْوُفُسوووُهْم َخالِوووُدوَن { َأْي ِعيَسوووى ابْووونُ  َهوووا ُمبوْ  أُولَ ِوووَك َعنوْ

 َمَضووْلا َعلَووى نَاَعووِ  اّللِِ فَِاخِتَووَذُهْم َمووْن يَوْعبُووُدُهْم ِمووْن أَْهووِل َمْرمَيَ،َوُعَزيْووور ا،َوَمْن ُعبِووُدوا ِمووْن اأْلَْحبَوواِر َوالِرْهبَوواِن الِووِذينَ 
َونوَوووَزَل ِفيَموووا يَوووْذُكُروَن َأِوُوووْم يَوْعبُوووُدوَن اْلَماَلِئَكوووَ  َوَأِوَوووا بَونَووواُت اّللِِ } َوقَووواُللا اخِتَوووَذ .الِضووواَلَلِ  أَْراَباب  ِموووْن ُقوِن اّللِِ 

ا ُسووْبَحانَهُ   بَووْل ِعبَوواق  ُمْكَرُموولَن َ  َيْسووِبُقلنَُه اِبْلَقووْلِل َوُهووْم ِ َْموورِِ  يَوْعَملُوولَن { إىَل قَوْللِووِه } َوَمووْن يَوُقووْل الووِرمْحَُن َولَوود 
ُهْم ِإيِن إِلَووه  ِمووْن ُقونِووِه فَووَذِلَك َْنْزِيووِه َجَهووِنَم َكووَذِلَك َْنْووزِي الظِوواِلِمنَي { َونوَووَزَل ِفيَمووا ذُكِووَر ِمووْن أَ  ابْووِن ْمووِر ِعيَسووى ِموونوْ
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بْوُن َموْرمَيَ َموَثال  َمْرمَيَ أَنُِه يُوْعَبُد ِمْن ُقوِن اّللِِ َوَعَجِه اْلَللِيِد َوَمْن َحَضورَُ  ِموْن ُحِجتِوِه َوُخُصولَمِتِه } َوَلِموا ُضوِرَب ا
ى ابْوَن َموْرمَيَ فَوَقواَل } ِإْن ُهوَل ِإَذا قَوْلُمَك ِمْنُه َيِصِدوَن { َأْي َيُصِدوَن َعْن أَْمرِ  ِبَذِلَك ِمْن قَوْلهِلِْم مُثِ ذََكَر ِعيَسو

يف اأْلَْرِم َحُْلُفوولَن َوِإنِووُه ِإِ  َعْبوود  أَنْوَعْمنَووا َعَلْيووِه َوَجَعْلنَوواُ  َمووَثال  لِبَووِب ِإْسوورَائِيَل َولَووْل َنَشوواُء َ؟ََعْلنَووا ِمووْنُكْم َماَلِئَكوو   
َذا ِصرَاط  ُمْسَتِقيم  { َأْي َما َوَضوْعحُل َعلَوى يََديْوِه ِموْن اهْلاَيِت ِموْن إْحيَواِء َلِعْلم  لِلِساَعِ  َفاَل َاَْ ُِن ِّبَا َواتِِبُعلِن هَ 

 َهَذا ِصرَاط  ُمْسوَتِقيم  اْلَمْلَتى،َوِإبْورَاِء اأْلَْسَقاِم َفَكَفى بِِه َقلِيال  َعَلى ِعْلِم الِساَعِ  يَوُقلُل } َفاَل َاَْ ُِن ِّبَا َواتِِبُعلنِ 
}2048  

َوقُوَرْيا  ُجلُوولس  بَوونْيَ اَبِب بَووِب َرْووُزوم  َواَبِب بَووِب ،اْلَمْسووِجَد َفطَوواَ  َسووبوْع اَقَخووَل النَّووِلُ :ُجووَرْيج  قَالَ  وَعووِن ابْوونِ 
أَنْووووُتْم هَلَوووا  } ِإنَُّكوووْم َوَموووا تَوْعبُوووُدوَن ِموووْن ُقوِن هللِا َحَصوووُه َجَهووونَّمَ :بِيَوووِدِ  َوَأَكووواَر إِلَوووْيِهْم َوِإىَل أَْوَتِوِووومْ فَوَقووواَل ،مُجَ   

ِإنَّ ابْووَن :َما َلُكووْم ف فَوَقوواُللا:فَوَقالَ ،َوِإَذا قُوووَرْيا  َتُسووُبهُ ،َفَجوواَء ابْووُن الزِِبَوْعووَرى،مُثَّ َخوورََج ،[98:َوارُِقوَن { ]األنبيوواء
ووا أَْن َكوواَن ِمووَن اْلَعِشووكِِ َلِقووَك ابْووَن الزِِبوَ ،َأيب َكْبَشووَ  َسووبوََّنا َوَسووهَّ أَْوَتنَوَنا وودُ :فَوَقووالَ ،ْعَرىفَوَلمَّ أَِهَك لَنَووا َوهِلهِلَِتنَووا ،اَي حُمَمَّ

َخَصوْمُتَك :قَواَل ابْوُن الزِِبَوْعَرى،" بَوْل ِهوَك َلُكوْم َوِ؟َِميوِع اأْلَُموِم ":أَْو ِهَك ِ؟َِميِع اأْلَُمِم ف قَوالَ ،َخاصَّ   ُقوَن اأْلَُممِ 
وو } ِإنَّ الَّووِذيَن َسووبَوَقحْل هَلُووْم ِمنَّووا احْلُْسووَ  :فَونَوزََلحلْ ،َوقَووْد ُعبِوودَ ،ِه َخْْي اَوَربِِ اْلَكْعبَووِ  مل فَِإنَّووَك تُوثْووِب َعلَووى ِعيَسووى َوأُمِِ

َعوووُدوَن { ]األنبيووواء َهوووا ُمبوْ وووْهِمُك قَووواَل ابْوووُن ُجوووَرْيج  يف َحِديثِوووِه َهوووَذا101:أُولَ ِوووَك َعنوْ َوقَاَل :[ ابْوووُن الزِِبَوْعوووَرى السَّ
َعدُ :جُمَاِهد   َها ُمبوْ  .2049[ ِعيَسى َوُعَزيْور  َواْلَماَلِئَكُ  " 101:وَن { ]األنبياء} أُولَِ َك َعنوْ
عبوواقة النصووارى ب - - وملووا ضوورب عبوود اّلِل بوون الزبعووري عيسووى ابوون موورمي مثال،وجوواقل رسوولل اّللِ :واملع 
  وضووحكا ضووجيج،فرحا وجووذو ترتفووع هلووم جلبوو  « َيِصووُدونَ »موون هووذا املثوول  -قووريا  -« ِإذا قَوْلُمووكَ »إاي  

تعبوولا  جوو  مث فتحووحل   دلووه،كما يرتفووع لغوو  القوولم و؟ووبهم إذا - -لا موون إسووكات رسوولل اّلِل  ووا  عوو
ويعرضولن  ون عون احلو أي مون أجول هوذا املثول يصود.ابلضوم فمون الصودوق« َيِصوُدونَ »وأما مون قورأ .عليهم
 وأوما لغتان حنل يعك  ويعك  ونظائر هلما..من الصديد وهل ا؟ب :وقيل.عنه
مون حصوه  إذا كوان عيسوىو مون عيسوى  يعنولن أن آهلتنوا عنود  ليسوحل خبوْي« آهِلَُتنوا َخوْْي  أَْم ُهوَلفَوقاُللا أَ »

 «.النار كان أمر آهلتنا هينا 
هووول بيعوو  القووولم و نقووورآن عووون ويتضوو  موووا يقوورر  ال.وموون كليهموووا يتضوو  ا لتووولاء يف ا؟ووودل،واملراء يف املناقش 

إليوه  ألمور موا يقصودامون أول  فهم يودركلن.يف ااصولم  ومهوارة ذوو لودق..« َبْل ُهوْم قَووْلم  َخِصوُملنَ »:يقلل
ه  يف عمووولم اللفوووج فيللونوووه عووون استقامته،ويتلمسووولن كوووب - -القووورآن الكووورمي وموووا يقصووود إليوووه الرسووولل 

يكووابر   ا سووتقاموفقوود فيوودخللن منهووا ّبووذ  املماحكووات ا؟دليوو ،اليت يغوورم  ثلهووا كوول موون عوودم ا خالص،
 - -ل اّلِل ووك رسول  ه  يف لفوج أو عبوارة أو منفوذ خلفوك للحقيقو   ومون مث كوانيف احل ،ويعمد إىل كب

 ي .وتشديد  عن املراء،الذي   يقصد به وجه احل ،إ ا يراق به الغلب  من أي نر 
                                                 

 بال سند  وله كلاهد تقلي أكثر   [359/ 1سْية ابن هشام ]-2048
 ( وهل معضل 1362[)192/ 2أخبار مك  للفاكهك ]-2049
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َفَخوووورََج النَّووووِلُ ،ُقْرآنِ يَوْلم ووووا يَوتَونَوووواَزُعلَن يف الْ َكوووواَن قَوووووْلم  َعلَووووى اَبِب َرُسوووولِل اّللَِّ :قَالَ ،َعووووْن َعْبووووِد اّللَِّ بوووون َعْمر و
 َُفال ُتَكووووذِِبُلا بَوْعَضووووُه ،ِإنَّ اْلُقووووْرآَن ُيَصوووودُِِ  بَوْعُضووووُه بَوْعض ووووا،فَوَقاَل:"اَي قَوووووْلُم ِّبَووووَذا َهَلَكووووحِل األَُموووومُ ،ُمتَوغَووووْيِِ ا َوْجُهووووه

."  2050بِبَوْعخ 
افغضوووه غضوووبا ،خووورج علوووى النووواس وهوووم يتنوووازعلن يف القرآن،وعوون أيب أُمامووو "أن رسووولل هللا  حَّت  ،كوووديد 
فإنَُّه ما َضولَّ قَووْلم  قَوُ  إ  أُوتُولا ،:"  َتْضرِبُلا ِكَتاَب هللا بَوْعَضُه بِبَوْعخ  مث قال ،كأ ا صِه على وجهه االِ 

 ..2051مث تال) َما َضَربُلُ  َلَك ِإ  َجَد  َبْل ُهْم قَوْلم  َخِصُملَن (.،ا؟ََدَل"
يف صوووودق  ه سوووويا  اهلايتلوووويركوووو  « فأَآهِلَُتنووووا َخووووْْي  أَْم ُهوووولَ :اَوقاُلل »:وهنووووا  احتمووووال يف تفسووووْي قللووووه تعوووواىل

ا  و.سوى ابون مرميصوارى لعيوهل أووم عنولا أن عبواقهتم للمالئكو  خوْي مون عبواقة الن.أسطلرهتم عون املالئكو 
ا وتعووووواىل عموووووو مووووون اّلِل سوووووبحانه -حسوووووه اسوووووطلرهتم  -أن املالئكووووو  أقووووورب يف نبيعوووووتهم وأقووووورب نسوووووبا 

يعووب الورق علووى ..« م  َخِصوُملنَ ْم قَووولْ ُهومووا َضوَربُلُ  لَووَك ِإ َّ َجوَد   بَووْل »:ه بقللووه تعواىلويكلن التعقيو.يصوفلن
صووارى لووويك عمووول النف.كما يعوووب أن ضوورّبم املثووول بعبوواقة النصوووارى للمسووي  ابنل.ابوون الزبعووري كموووا سووب 

وقد .لوه ضواللفك.حنرا فوال جموال للمفاضول  بوني احنورا  وا.كاحنرافهم هم.حج  ألنه احنرا  عن التلحيود
 أكار إىل هذا اللجه بعخ املفسرين أيضا.وهل قريه.

لوويك إهلووا ..ف«  لِبَووِب ِإْسوورائِيلَ نوواُ  َمووَثال  َوَجَعلْ  ِإْن ُهووَل ِإ َّ َعْبوود  أَنْوَعْمنووا َعَلْيووهِ »:وموون مث جوواء التعقيووه بعوود هووذا
فإ ووا .  عبواقهتم إاييفيورة لوه  جر و .إ ا هول عبود أنعوم اّلِل عليوه.يعبود كموا احنور  فريو  مون النصوارى فعبودو 

سوتطرق إىل ا السوبيل  واثل،وضولل فنسولا امل.أنعم اّلِل عليه ليكلن موثال لبوب إسورائيل ينظورون إليوه ويتأسولن به
كوووو  ؟عووول املالئ ء اّللِ ولوووول كوووا.أسوووطلرهتم حووولل املالئكوووو ،يبني هلوووم أن املالئكووو  خلوووو  مووون خلووو  اّلِل مثلهم

نووا ِمووْنُكْم شوواُء َ؟ََعلْ لَووْل نَ وَ »:ل بعووخ النوواس إىل مالئكوو  حلفوولوم يف األرمحلفوولوم يف هووذ  األرم،أو حلوول 
 « ..َمالِئَك   يف اأْلَْرِم َحُْلُفلنَ 

  إليوه بنسوه،و  لقوه ميوحلخوليك أحد من .وما يشا   من اال  يكلن.فمرق األمر إىل مشي   اّلِل يف اال 
 ق.العبد ابلرب،والعابد ابملعبل إ  صل  املخلل  اباال ،و  -سبحانه  -يتصل به 

 و يشووكلن فيهووالن ّبووا أيذكرهم  موور السوواع  الوويت يكووذب.مث يعوولق إىل تقريوور كووكء عوون عيسووى عليووه الِسووالم
ووواَع ِ  :» ووو.ُمْسوووَتِقيم   ا ِصوووراط  هوووذ.َواتَِّبُعلنِ .َفال َاْوووَ ُنَّ ِّبا.َوِإنَّوووُه َلِعْلوووم  لِلسَّ نَُّكُم الشَّ ُكوووْم َعوووُدو  ْيطاُن ِإنَّوووُه لَ َو  َيُصووودَّ

 « ..ُمِبني  
ْي إليوه وهول موا تشو إىل األرم قبيول السواع  -عليوه الِسوالم  -وقد ورقت أحاقية كَّت عون نوزول عيسوى 

  أمووارة  عوو«  َلِعْلووم  لِلسَّوواَع ِ َوِإنَّووهُ »يوو  اءة الثان عوو  أنووه يعلووم بقوورب جمي هووا،والقر « َوِإنَّووُه َلِعْلووم  لِلسَّوواَع ِ »:اهليوو 
 ا قريه من قريه.وعالم .وكال 

                                                 
 لغْي  ( صحي 1519[ )138/ 20املعجم الكبْي للطثاين ]-2050
 [ حسن لغْي 296/ 21ميسس  الرسال  ]-تفسْي الطثي-2051
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ووَع أاََب ُهَريْووورََة  َوالَّووِذى نَوْفِسووى »  -  -يَوُقوولُل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  -رضووى هللا عنووه  -َعووِن ابْووِن اْلُمَسوويَِّه أَنَّووُه  َِ
وووووووا ُمْقِسوووووووط ا فَوَيْكِسوووووووَر الصَّوووووووِليَه،َويَوْقُتَل ا ْاِْنزِيَر،َوَيَضوووووووَع بِيَوووووووِدِ  لَُيلِكوووووووَكنَّ أَْن يَوْنوووووووزَِل فِووووووويُكُم ابْوووووووُن َموووووووْرمَيَ َحَكم 

 .2052« ا؟ِْْزيََ ،َويَِفيَخ اْلَماُل َحَّتَّ َ  يَوْقبَوَلُه َأَحد  
،قَالَ  ْعوحُل َرُسولَل هللِا :َأْخَثَين أَبُل الزَُبْْيِ،أَنَُّه  ََِع َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللِا،يَوُقللُ :وَعِن اْبِن ُجَرْيج  َِ ، ُتَووزَاُل :يَوُقولل َ 

تَوَعوواَل :يِت يُوَقوواتُِللَن َعلَووى احْلَوو ِِ لَوواِهرِيَن ِإىَل يوَووْلِم اْلِقَياَمووِ ،فَويَوْنزُِل ِعيَسووى ابْووُن َمْرمَيَ،فَويَوُقوولُل أَِمْيُُهمْ نَائَِفوو   ِمووْن أُمَّوو
 .2053َ ،ِإنَّ بَوْعَضُكْم َعَلى بَوْعخ  أَُمرَاُء لَِتْكرَِمِ  هللِا َهِذِ  اأْلُمَّ َ :َصلِِ لََنا،فَويَوُقللُ 
 2054لَُيِهلَّنَّ اْبُن َمْرمَيَ بَِفجِِ الرَّْوَحاِء َحاج ا أَْو ُمْعَتِمر ا،أَْو لَيُوثَونِِيَونوَُّهَما.:قَالَ ،رََة،َعِن النَِّلِِ وَعْن َأيب ُهَريوْ 

،َوِقينُوهُ :قَالَ ،وَعوووْن َأيب ُهَريْوووورََة،أَنَّ َرُسووولَل هللِا  ،أُمََّهووواهُتُْم َكوووَّتَّ ْم َواِحووود ،َوأاََن أَْوىَل األَنِْبيَووواُء ُكُلُهوووْم ِإْخوووَلة  لَِعالَّت 
نَوووُه َنِل ،َوِإنَّوووُه اَنزِل  ِإَذا رَأَيْوُتُمووولُ  فَاْعرُِفل ُ  ،َرُجووول  َمْربُووولع  ِإىَل احْلُْمووورَِة النَّووواِس بِِعيَسوووى ابْوووِن َموووْرمَيَ ِإنَّوووُه لَوووْيَك بَوْيوووِب َوبَويوْ

 ُيِصوووووووْبُه بَوَلل ،فَويُوَقاتِوووووووُل النَّووووووواَس َعلَوووووووى اِ ْسووووووواَلِم،فَوَيُدُ  َواْلبَويَووووووواِم بَووووووونْيَ  َُصَّوووووووَرْيِن َكوووووووَأنَّ رَْأَسوووووووُه يَوْقطُوووووووُر،َوِإْن  َْ 
ُ يف َزَمانِوووووِه اْلِملَوووووَل ُكلََّهوووووا ِإ َّ اِ ْسووووواَلمَ  ،َويُوْهِلُك اْلَمِسووووويَ  الصَّوووووِليَه،َويَوْقُتُل اْاِْنزِيَر،َوَيَضوووووُع ا؟ِْْزيَوووووَ ،َويُوْهِلُك اّللَّ

ْرِم َحووَّتَّ تَوْرتَووَع اأْلُْسووُد َمووَع اِ ِبِل،َوالنَِِموواُر َمووَع اْلبَوَقِر،َوالووذِِاَئُب َمووَع اْلَغَنِم،َويَوْلَعووَه الوودَّجَّاَل،َوتَوَقُع اأَلَمنَووُ  يف األَ 
،فَوُيَصووولِِك َعَلْيوووِه الْ  َياُن اِبحْلَيَّووواِت، َ َتُضوووُرُهْم،فَوَيْمُكُة يف اأَلْرِم أَْربَعِووونَي َسوووَن  ،مُثَّ يُوتَوَل َّ وووبوْ َلاُت ُمْسِلُملَن،َصووولَ الصِِ

 2055هللِا َعَلْيِه.
اَي َرُسوووولَل هللِا ذََكووووْرَت :َمووووا يُوْبِكيووووِك ف قَالَووووحلْ :َوأاََن أَْبِكك،فَوَقالَ َقَخَل َعلَووووكَّ َرُسوووولُل هللِا :وَعووووْن َعاِئَشووووَ ،قَاَلحلْ 

ُكوووْم لَوووْيَك ِ َْعَلَر،َوِإنَّوووُه َحْووورُُج َمَعوووُه َفالَ تَوْبِكنَي،فَوووِإْن َحْووورُْج َوأاََن َحوووك  َأْكِفيُكُمووولُ ،َوِإْن ُمحُل،فَوووِإنَّ َربَّ :الووودَّجَّاَل،قَالَ 
َعُ  أَبْوووَلاب  َعلَووى ُكوولِِ اَبب  مَ  َلَكوواِن،فَوَيْخرُُج إِلَْيووِه اْليَوُهلُق،فَوَيِسووُْي َحووَّتَّ يَوْنووزَِل بَِناِحيَووِ  اْلَمِدينَووِ ،َوِهَك يَوْلَم ِووذ  هَلَووا َسووبوْ

فَويَوْنزَِل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ فَويَوْقتُوُلُه،مُثَّ يَوْلَبُة ِعيَسوى يف اأَلْرِم أَْربَعِونَي َسوَن  ،أَْو ِكرَاُر أَْهِلَها،فَويَوْنطَِلُ  َحَّتَّ َذْيتَ ُلدَّ،
 2056َقرِيب ا ِمْن أَْربَِعنَي َسَن   ِإَمام ا َعْد   َوَحَكم ا ُمْقِسط ا.

ا شور إ  موبفيوه لو  قولل وهل غيه من الغيه الذي حدينا عنه الصاق  األمني وأكار إليوه القورآن الكورمي،
 جاء من هذين املصدرين الثابتني إىل يلم الدين.

ن يووووووودعلهم إىل لسووووووواع ،فالقرآشوووووووكلن يف ا..وكوووووووانلا ي« هوووووووذا ِصوووووووراط  ُمْسوووووووَتِقيم  .َواتَِّبُعلنِ .فَوووووووال َاْوووووووَ ُنَّ ِّبا»
يف  باعوه فإنوه يسوْي ّبومإىل ات - -وكانلا يشرقون عن اهلدى،والقرآن يدعلهم على لسوان الرسولل .اليقني

 الطري  املستقيم،القاصد اللاصل الذي   يضل سالكل .

                                                 
 ( املقس :العاقل406[)490/ 1املكنز ] -( و صحي  مسلم 2222[) 205/ 8املكنز ] -صحي  البخارى-2052
 (6819[) 231/ 15( وصحي  ابن حبان ]412[)496/ 1املكنز ] -صحي  مسلم-2053
 ( صحي 6820[)232/ 15صحي  ابن حبان ]-2054
 ( صحي 6821[ )233/ 15صحي  ابن حبان ]-2055
 وانظر كتايب ااالص  يف أكراط الساع  الكثى  – ( صحي 6822[ )234/ 15ان ]صحي  ابن حب-2056
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ُم  َيُصوووووودَّنَّكُ َو  »:ل والرسوووووولل أوىل أن يتبعوووووو.ويبووووووني هلووووووم أن احنوووووورافهم وكووووووروقهم أيوووووور موووووون اتبوووووواع الشيطان
 « ..ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبني  .الشَّْيطانُ 

ألوىل يف نووذ املعركوو  ام آقم،ومطان منووذ أبوويهوالقوورآن   يفتووأ يووذكر البشوور ابملعركوو  ااالوودة بيوونهم وبووني الشووي
 وإصوورار مث   ب  إنوذاروأغفل الغوافلني مون يعلووم أن لوه عودوا يقوو  لوه ابملرصواق،عن عموود وقصد،وسوا.ا؟نو 

 ذخذ حذر  مث يزيد فيصب   بعا هلذا العدو الصري   
هوووذ  األرم  ياتوووه علوووىحوقووود أقوووام ا سوووالم ا نسوووان يف هوووذ  املعركووو  الدائمووو  بينوووه وبوووني الشووويطان نووولال 

 ل انودحر موا  ان إذا هورصد له من الغنيم  إذا هل انتصر ما   حطر على قله بشر،ورصد له من ااسر 
ن عول مون ا نسواالويت ع وبذلك حلل ناق  القتال فيه إىل هذ  املعركو  الدائبو .حطر كذلك على قله بشر

 عووول أكوووث هووود والووويت ع لعووو  الطبوووائع والطبووواع إنسووواان،وععل لوووه نابعوووه ااووواص بوووني أنووولاع ااالئووو  املتن
يف  جك ويثبوووحللإلنسوووان علوووى األرم أن ينتصووور علوووى عووودو  الشووويطان فينتصووور علوووى الشووور واابوووة والووور 

 األرم قلائم ااْي والنص  والطهر.
ختلو  قلموه بوه وكيو  ا وحقيقو  موا جواء -عليوه الِسوالم  -وبعد هذ  اللفت  يعولق إىل بيوان حقيقو  عيسوى 

ووا جوواَء ِعيسووى اِبْلبَويِِنوواِت قالَ »:مث اختلفوولا كووذلك موون بعوود موون قبلووه  ووُتُكْم ابِ قَووْد جِ :َوَلمَّ َ لَ  وْ ُكووْم حلِْْكَمووِ ،َوأِلَُبنيِِ
فَاْختَوَلَ  .،هوذا ِصوراط  ُمْسوَتِقيم   َوَرُبُكوْم فَاْعُبُدو ُ  ُهوَل َريبِِ اّللََّ  ِإنَّ .بَوْعَخ الَِّذي خَتَْتِلُفلَن ِفيِه،فَاتوَُّقلا اّللََّ َوأَِنيُعلنِ 

 « ..يم  ْلم  أَلِ اأْلَْحزاُب ِمْن بَوْيِنِهْم،فَوَلْيل  لِلَِّذيَن لََلُملا ِمْن َعذاِب يوَ 
ن الكلمووات ديووه،أو موويفعيسووى جوواء قلمووه ابلبينووات اللاضووحات سوولاء موون ااوولار  الوويت أجراهووا اّلِل علووى 

وووُتُكْم اِبحلِْكْ »:وقوووال لقلموووه.والتلجيهوووات إىل الطريووو  القلمي ويت خوووْيا    فقووود أموووومووون يووويت احلك.«َمووو ِ قَوووْد ِج وْ
تووووزان وعلووووى يوووو  علووووى اكثووووْيا،وأمن الزلوووول والشووووط  أمنووووه للتفووووري  والتقصووووْي وانمووووأن إىل خطلاتووووه يف الطر 

 -ه الِسووالم عليوو -سووى وقوود اختلفوولا يف كثووْي موون كووريع  مل .وجوواء ليبووني هلووم بعووخ الووذي حتلفوولن فيه.نلر
لتلحيود وجهر بكلم  ا.ند اّللِ  وإىل ناعته فيما جاءهم به من عوقعاهم إىل تقلى اّللِ .وانقسملا فرقا وكيعا

َ ُهووووَل َريبِِ َوَربُ »:خالصوووو    ملاربوووو  فيهووووا و  لووووبك و  غموووولم لووووه،و  إإنووووه :و  يقل..« اْعبُووووُدو ُ ُكووووْم فَ ِإنَّ اّللَّ
موون  والربلبيوو نبووه قيوو  موون جاإىل صوول  لووه بربووه غووْي صوول  العبل  و  يشوور موون قريووه أو بعيوود.إنووه ابوون اّللِ :يقل

لوووول فيوووووه و  اج،و  ز إن هووووذا صوووووراط مسووووتقيم   التووووولاء فيووووه و  اعلجووووو:وقووووال هلوووووم.جانووووه اّلِل رب ا؟ميع
ملني اختلفولا لوا.ابفوني أحزاولكن الذين جاءوا من بعد  اختلفلا أحزااب كما كان الذين مون قبلوه رتل.ضالل

 .« .لِيم  ذاِب يَوْلم  أَ فَوَلْيل  لِلَِّذيَن لََلُملا ِمْن عَ »:  حج  هلم و  كبه 
لووذل نلا فيووه موون ام  ووا كووالقوود كانووحل رسووال  عيسووى عليووه الِسووالم إىل بووب إسوورائيل وكووانلا ينتظرونووه ليخلصووه
  قود جواء املسويلبل   ولهحل حكم الرومان وقد نال انتظارهم له،فلما جاءهم نكرو  وكاقل ،و لا أن يص

 لائ .فلجدهم كيعا وحنال كثْية،أ ها أربع فر  أو ن
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وحسووه .ناوق وسليماوإليووه وإىل أسوورته و يوو  الكهانوو  موون عهوود ق« صوودو »نائفوو  الصوودوقيني نسووب  إىل 
وكووانلا .يكلعلووى اهل فقد كانووحل ذريتووه هووك القائموو .الشووريع    بوود أن يرجووع نسووبه إىل هووارون أخووك ملسووى

الوووذي  يف اللقوووحل «البووودع» كوووم وليفوووتهم واحووو افهم متشووودقين يف كوووكليات العبووواقة ونقلسوووها،ينكرون 
ائفووووووو  يامووووووو   وني خصووووووولن يف حيووووووواهتم الشخصوووووووي  ويسوووووووتمتعلن  وووووووالذ احليووووووواة و  يع فووووووولن  ن هنوووووووا  ق

وجحدهم لشوكليات،ينكرون علويهم تشودقهم يف الطقولس وا.الفريسويني،وكانلا علوى كوقا  موع الصودوقيني
زاز وتعووال عضووهم اعتووبوالسووم  الغالبوو  علووى الفريسوويني هووك الزهوود والتصوول  وإن كووان يف .للبعووة واحلساب
  ونائفوووو  شووووق  اللسووووانينكوووور علوووويهم هووووذ  ااوووويالء وكق -عليووووه الِسووووالم  -وكان املسووووي  .ابلعلووووم واملعرفوووو 

لكتووه املعروفوو  اب د القوودميالسوامريني،وكانلا خليطووا موون اليهوولق واألكوولريني،وتدين ابلكتووه اامسوو  يف العهوو
 هم بقداسته.عتقد غْي عهلق املتأخرة، ا يامللسلي ،وتنفك ما عداها  ا أضي  إىل هذ  الكته يف ال

  عزلووو  عووون بقيووو عيشووولن يفيوكانلا متوووأيرين بوووبعخ املوووذاهه الفلسوووفي ،وكانلا .ونائفووو  اهلسوووني أو األسوووينيني
.وهنا  غوْي التنظيم نلائ  اليهلق،وذخذون أنفسهم ابلشدة والتقش ،كما ذخذون مجاعتهم ابلشدة يف

لريو  ا مثان  الراضوخني لضوغيف ا عتقواق والتقاليود بوني بوب إسرائيل،هذ  الطلائ  حنل كَّت فرقي ،وبلبل  
 ميع.ر من ا؟الروماني  املستذلني املكبلتني،الذين ينتظرون ااالص على يد املخلا املنتظ

َ »:ابلتلحيد الذي أعلنه -عليه الِسالم  -فلما أن جاء املسي   وجواء معوه .«فَاْعبُوُدو ُ  َوَرُبُكومْ  َل َريبِِ هُ ِإنَّ اّللَّ
ه ان فووولن قلس،حاربوووبشوووريع  التسوووام  والتهوووذيه الروحوووك والعنايووو  ابلقلوووه البشوووري قبووول الشوووكليات والط

 الذين يقلملن على جمرق األككال والطقلس.
لهوا لنواس أن ُيملار،ويسلملن إوم ُيزملن األوقا»:يف هذا قلله عن هي ء -عليه الِسالم  -و ا ييير عنه 

 لوويهم  يعرضوولنإر النوواس دون إليهووا إصووبعا يزحزحلوا،وإ ووا يعملوولن عملهووم كلووه لينظووعلووى عوولاتقهم،و  ميوو
ويبتغلن يف اجملوووامع، ك األوىلعصوووائبهم،ويطيللن أهوووداب يياّبم،ويسوووتأيرون ابملتكوووأ األول يف الل ئم،واجملوووال

 « ..حية يذهبلن .سيدي.سيدي:التحيات يف األسلا .وأن يقال هلم
إنكوووم .يهوووا القووواقة العميوووان الوووذين ُياسوووبلن علوووى البعلضووو  ويبتلعووولن ا؟مووول .أ»:أو حانوووه هوووي ء فيقووولل

ويووووول لكوووووم أيهوووووا الكتبووووو  .تنقووووولن لووووواهر الكوووووأس والصوووووحف ،و ا يف البوووووانن م عوووووان ابلووووورجك والووووودعارة .
 ..   2057«خارجها نالء مجيل وقاخلها عظام برة.والفريسيلن املراءون.إنكم كالقبلر املبيض 

ليكوواق  -وغْيهووا يف ابّبووا  -عليووه الِسووالم  -أ هووذ  الكلمووات املووأيلرة عوون املسووي  وهوول يقوور  -وإن ا نسووان 
هلوووي ء الووور يني ان فوووني مووون رجوووال .فهل نوووابع واحووود مكرر.رجوووال الووودين ان فوووني يف زماننوووا هوووذا يتصووولر

الدين،الووووذين يووووراهم النوووواس يف كوووول حووووني  مث ذهووووه املسووووي  عليووووه الِسووووالم إىل ربووووه،فاختل  أتباعووووه موووون 
وبعضووها اعوول اّلِل تلووة ياليوو  .وبعضووها ينسووه ّلِل سوبحانه بنلته.بعضووها ييهله.اختلفلا كوويعا وأحزااب.عود ب

                                                 
 النصلص منقلل  عن كتاب:عبقري  املسي  لاستاذ العقاق.والكالم عن نلائ  اليهلق مستعان به فيه. -2057
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وضواعحل قعلتوه .وضاعحل كلم  التلحيد ااالص  اليت جاء ّبا عيسى عليه الِسالم.أحدها املسي  ابن مرمي
 .2058الناس ليلجأوا إىل رّبم ويعبدو  رلصني له الدين

ب ُيواجلن ..مث جواء مشوركل العور « لِويم  ِب يوَوْلم  أَ ْن َعوذازاُب ِمْن بَوْيِنِهْم فَوَلْيل  لِلَِّذيَن لََلُملا مِ فَاْختَوَلَ  اأْلَحْ »
للووه حعوود ،وما أحديتووه ب ووا فعلتووه األحووزاب املختلفوو  موون  -عليووه الِسووالم  -يف عيسووى  - -رسوولل اّلِل 

 من أسانْي  
ء ال اسذذدين ونمذذيم المذذؤمنين قيذذاا السذذاعة وعذذداو  ا خذذال 77 - 66الذذدرس الثذذاني:

 وعااا الكافرين

ه الِسوالم عليو -يسى عيدمج املختلفني من األحزاب بعد  -وحني يصل السيا  إىل احلدية عن الظاملني 
يف مشوووووهد رائوووووع  بفعووووول هوووووذ  األحوووووزاب ويصووووولر حووووواهلم يووووولم القيامووووو  - -موووووع انووووواجني لرسووووولل اّلِل  -

 َشْتِوويَوُهْم بَوْغتَوو   سَّوواَعَ  أَنْ ِإ َّ ال َهووْل يَوْنظُووُرونَ :»يف جنووات النعوويم نليوول،ُيتلي كووذلك صووفح  املتقووني املكوورمني 
ُء يَوْلَم ِووذ  بَوْعُضووُهْم لِووبَوْعخ  َعوودُ  َعلَووْيُكُم اْليَوووْلَم َو   اي ِعبوواِق   َخووْل   ».ِقوونيَ  اْلُمتَّ و  ِإ َّ َوُهووْم   َيْشووُعُروَنف اأْلَِخووالَّ

يُطاُ  َعَلْيِهْم ِبِصوحا   .َثُونَ نْوُتْم َوأَْزواُجُكْم هُْ أَ اْ؟َنََّ   ُخُللااقْ .ُنلا آِبايتِنا وَكانُلا ُمْسِلِمنيَ الَِّذيَن آمَ .أَنْوُتْم َهَْزنُلنَ 
،َوِفيها ما َتْشوَتِهيِه اأْلَنْوُفوُك َوتَولَوُذ اأْلَ  أُورِيْوُتُملهوا نَّوُ  الَّويِت َوتِْلَك ا؟َْ .يهوا خالِوُدونَ فِ ،َوأَنْووُتْم ْعنُيُ ِمْن َذَهه  َوَأْكلاب 

ووُتْم تَوْعَملُوولنَ    يُوَفوو َُّ .َم خالِووُدونَ رِِمنَي يف َعووذاِب َجَهوونَّ نَّ اْلُمْجووإِ ».لُوولنَ َلُكْم ِفيهووا فاِكَهوو   َكثِووْيَة  ِمْنهووا َشْكُ .ِ ووا ُكنوْ
ُهْم َوُهووووووْم ِفيووووووِه ُمْبِلُسوووووولنَ  َلْينووووووا مالِووووووُك لِوووووويَوْقِخ عَ  اي:ْواَوانقَ .ِمنيَ الظَّووووووالِ  َوما لََلْمنوووووواُهْم َولِكووووووْن كووووووانُلا ُهوووووومُ .َعوووووونوْ

 « ..ِإنَُّكْم ماِكثُلنَ :قالَ .َرُبكَ 
ووواَعَ  أَْن َن ِإ َّ الْنظُوووُرو َهوووْل يوَ »:يبووودأ املشوووهد بلقووولع السووواع  فجوووأة وهوووم غوووافللن عنهوووا،  يشوووعرون  قووودمها سَّ

 «  َشْتِيَوُهْم بَوْغَت   َوُهْم   َيْشُعُرونَ 
ُء يَوْلمَ اأْلَِخوو»:انلا ذلفلنوووه يف احليوواة الووودنياهووذ  املفاجوووأة هوودّ حووودت غريبا،يقلووه كووول موووا كوو  ِوووذ  بَوْعُضوووُهْم الَّ

 « ..لِبَوْعخ  َعُدو  ِإ َّ اْلُمتَِّقنيَ 
ضوهم لشور،وميلك بعاعولن علوى لقود كوانلا يف احليواة الودنيا اتم.وإن عداء األخالء لينبع من معني وقاقهم .

واليلم .راقبووو  الشوووى بعوووخ تبعووو  الضوووالل وعواليووولم يلقوووك بعضوووهم علووو.فاليلم يتالوملن.لوووبعخ يف الضوووالل
قيو  فقود  ي ء مولقهتم ابفهو..« نيَ ِإ َّ اْلُمتَِّقو»ينقلبلن إىل خصلم يتالحلن،من حية كوانلا أخوالء يتنواجلن  

 كان اجتماعهم على اهلدى،وتناصحهم على ااْي،وعاقبتهم إىل النجاة ..
 : للمتقني لنداء العللي الكرميوبينما األخالء يتالحلن وحتصملن،يتجاوب اللجلق كله اب

ْقُخُللا اْ؟َنَّوووَ  أَنْووووُتْم ا.تِنوووا وَكوووانُلا ُمْسوووِلِمنيَ َمنُووولا آِبايِذيَن آالَّووو.اي ِعبووواِق   َخوووْل   َعلَوووْيُكُم اْليَووووْلَم َو  أَنْووووُتْم َهَْزنُلنَ »
 م احلبلر.كيبدو علي..أي تسرون سرورا يشيع يف أعطافكم وقسماتكم ف« َوأَْزواُجُكْم ُهَْثُونَ 

                                                 
ِإنَّ هوَذا اْلُقوْرآَن »عواىل:مون ا؟وزء العشورين مون هوذ  الظوالل يف تفسوْي قللوه ت 2664يراجع هذا ااال  بشوكء مون التفصويل يف ص  -2058

  (السيد رمحه هللا« .. ) يَوُقُا َعلى َبِب ِإْسرائِيَل َأْكثَوَر الَِّذي ُهْم ِفيِه َحَْتِلُفلنَ 
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ا  ا؟نووو  مووويفوإذا هلوووم .فوووإذا صوووحا  مووون ذهوووه وأكووولاب يطوووا  ّبوووا علووويهم -بعوووني اايوووال  -مث نشوووهد 
حا   ِموْن لَوْيِهْم ِبِصوطاُ  عَ يُ »:وفل  كهلة النفلس التذاذ العيلن،كما  ومجا  يف التكرمي.تشتهيه األنفك
 « ..ُذ اأْلَْعنُيُ َوِفيها ما َتْشَتِهيِه اأْلَنْوُفُك،َوتَولَ .َذَهه  َوَأْكلاب  
َوتِْلَك .ونَ ِفيهووا خالِوودُ  نْوووُتمْ َوأَ »:التكرمي اباطوواب موون العلووك الكوورمي.مووا هوول أكووث منووه وأفضوول.ومووع هووذا النعيم

ُتْم تَوْعَمُللنَ   « ..ِمْنها َشُْكُللنَ     َكِثْيَة  فاِكهَ  َلُكْم ِفيها.اْ؟َنَُّ  الَّيِت أُورِيْوُتُملها ِ ا ُكنوْ
َهووووونََّم جَ يف َعوووووذاِب  ْجووووورِِمنيَ ِإنَّ اْلمُ » الوووووذين تركنووووواهم منوووووذ هنيهووووو  يتالحووووولن وحتصوووووملنف فموووووا ابل اجملووووورمني

 « ..خاِلُدونَ 
 يفرق  مون أمول ابم فيه هلو  تلل  .  يف  حلظ ،و  يثق هنيه .وهل عذاب قائم،ويف قرج  كديدة عصيب 

ُهمْ   يُوَفوو َُّ »:فهم فيووه ايئسوولن قووانطلن.ااووالص،و  كوولة موون رجوواء بعيوود ..كووذلك « ُسوولنَ ِفيووِه ُمْبلِ  َوُهوومْ   َعوونوْ
« ا ُهوُم الظَّواِلِمنيَ لِكوْن كوانُل وَ نواُهْم َوموا لََلمْ »:فعللا  نفسهم،وأورقوها هذا امللرق امللب ،لاملني غوْي مظلولمني

اي :ْواَوانقَ »:صووووويح  همووووول كووووول معووووواين اليوووووأس والكووووورب والضوووووي ...مث تتنووووواو  يف ا؟ووووول صووووويح  مووووون بعيد
 « ..ْقِخ َعَلْينا َرُبكَ لِيوَ .ماِلكُ 

ح  أول ووك إوووا صووي.من هنووا  موون وراء األبوولاب امللصوودة يف ا؟حيم.إوووا صوويح  متناوحوو  موون بعوود سووحي 
إ ا .لنلن ايئسووووووفهم مبلسووووو.إوم   يصوووووويحلن يف نلوووووه النجووووواة و  يف نلووووووه الغوووووّل.اجملووووورمني الظووووواملني

 ن هووذا النووداءوإ.يووا  .نووااي أن يكوون أمانوحسووه امل.اهلووال  السووريع الووذي يووري  ..يصوويحلن يف نلووه اهلال 
لاّبا صووووسووووا أنووووار وإننا لنكوووواق نوووورى موووون وراء صوووورخ  ا سووووتغاي  نفل .ليلقووووك لووووال كثيفووووا للكوووورب والضووووي 

َعَلْينووا  لِيَوْقخِ .لِووكُ اي ما»:ةالعذاب،وأجسوواما عوواوز األ  ّبووا حوود الطاقوو ،فانبعثحل منهووا تلووك الصوويح  املريوور 
ال خوالص فو«  اِكثُلنَ مونَُّكْم إِ :قوالَ »:تي ويك وختوذيل،وبال رعايو  و  اهتموامولكن ا؟لاب اكء يف «  َرُبكَ 

 إنكم ماكثلن  .و  رجاء و  ملت و  قضاء .
 أقريع الك ار ل رائمهم أ اه الحق وأهله 80 - 78الدرس الثالث:

ين إىل ائر هلدى،الصوواويف لوول هووذا املشووهد الكاموود املكووروب حانووه هووي ء الكووارهني للح ،املعرضووني عوون 
 هذا املصْي ويعجه من أمرهم على ر وس األكهاق،يف أنسه جل للتحذير والتعجيه.

،َولِكنَّ َأْكثَوووورَُكْم لِْلَحووو ِِ كوووارُِهلنَ » أَْم َُيَْسوووُبلَن أانَّ   َنْسوووَمُع .را ف فَوووِإانَّ ُمْثُِمووولنَ بْوَرُمووولا أَْموووأَْم أَ .َلَقوووْد ِجْ نووواُكْم اِبحْلَووو ِِ
 « ..بَلى َوُرُسُلنا َلَدْيِهْم َيْكتُوُبلنَ  ِسرَُّهْم َوَْنْلاُهْمف

  صود  الرسولليف  الشوك وكراه  احل  هك اليت كانحل هلل بيونهم وبوني اتباعوه،  عودم إقرا  أنوه احلو ،و 
 ا يدعيهفمالكرمي فما عهدوا عليه كذاب ق  على الناس،فكي  يكذب على اّلِل ويدعك عليه 

يف  ه أنوووه احلووو ،ولكنهم يكرهلنه،ألنوووه يصووواقم أهلاءهم،ويقووو والوووذين ُيووواربلن احلووو    اهلووولن يف الغالووو
نري  كهلاهتم،وهم أضع  من أن يغالبلا أهولاءهم وكوهلاهتم ولكونهم أجورأ علوى احلو  وعلوى قعاتوه  فمون 
ضعفهم عا  األهلاء والشهلات يستمدون القلة علوى احلو  وا جو اء علوى الودعاة  هلوذا يهودقهم صواحه 
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أَْم َُيَْسوُبلَن أانَّ   َنْسوَمُع ِسورَُّهْم .أَْم أَبْوَرُمولا أَْمورا ف فَوِإانَّ ُمْثُِمولنَ »:ا يسرون وموا ميكورونالعليم  .القلة وا؟ثوت
 « ..َوَْنْلاُهْمف بَلى َوُرُسُلنا َلَدْيِهْم َيْكتُوُبلنَ 

هم وتووودبْي .هتثبيتو ذا احلووو  هوووفإصووورارهم علوووى البانووول يف وجوووه احلووو  يقابلوووه أمووور اّلِل ا؟وووازم وإراقتوووه بتمكوووني 
لضووووووعا  االوووووو  ا والعاقبوووووو  معروفوووووو  حووووووني يقوووووو .ومكوووووورهم يف الظووووووالم يقابلووووووه علووووووم اّلِل ابلسوووووور والنجلى

 القاصرون،أمام ااال  العزيز العليم.
 ا شريك مع هللا وأهديد الك ار 83 - 81الدرس الرابع:

م بعوود  ملصووْيه دعهم موونيوومث .ويوو كهم بعوود هووذا التهديوود املرهلب،ويلجووه رسوولله الكوورمي،إىل قوولل يقللووه هلووم
ووووماواِت ُسوووو.عاِبِدينَ وَُّل الْ ِإْن كوووواَن لِلوووورَّمْحِن َولَوووود  فَووووَأاَن أَ :قُوووولْ »:الووووذي كووووهدوا صوووولرته منووووذ قليوووول ْبحاَن َربِِ السَّ

 « ..ُدونَ لا يَوْلَمُهُم الَِّذي يُلعَ َّتَّ ُيالقُ حَ َعُبلا َفَذْرُهْم َحُلُضلا َويَولْ .َربِِ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفلنَ .َواأْلَْرمِ 
  ذلوك،نل باقته،و عرفو  أحود بعولل كوان ّلِل ولود لكوان أحو.لقد كانلا يعبدون املالئك  بزعم أوم بنات اّللِ 

موولن  ولوود كمووا يزع ن كووان لووهاّلِل ورسوولله،فهل منووه قريووه،وهل أسوورع إىل ناعوو  اّلِل وعباقتووه،وتلقْي ولوود  إ
ند و  سووأصوول لووه،و   ّلِل   مووا يزعملنووه موون بنوولة أحوود فهووذا يف ذاتووه قليوول علووى أن.ولكنووه   يعبوود إ  اّللِ 

 قليل  تنز  اّلِل وتعاىل عن ذلك الزعم الغريه 
وووماواِت َواأْلَْرمِ »  وووا َيِصوووُفل .َربِِ اْلَعْرشِ .ُسوووْبحاَن َربِِ السَّ سوووان هوووذ  السوووماوات ني يتأمووول ا ن..وحووو« نَ َعمَّ

طرة ومن سوووووووووي.م مووووووووون عظمووووووووو  وعلووووووووولواألرم،ونظامها،وتناسوووووووووقها،ومدى موووووووووا يكمووووووووون وراء هوووووووووذا النظوووووووووا
ذلوووووك  كووووول زعوووووم مووووونو يصوووووغر يف نفسوووووه كووووول وهوووووم ..« َربِِ اْلَعوووووْرشِ »:يشوووووْي إىل هوووووذا كلوووووه قللوووووه.واستعالء
 -أي كووووووبه  -ويوووووودر  بفطرتووووووه أن صووووووانع هووووووذا كلووووووه   يسووووووتقيم يف الفطوووووورة أن يكوووووولن لووووووه كووووووبه .القبيل
 يسوتح  كوكء تقحموا  ا وخلضوا و الذين يلدون وينسللن  ومن مث يبدو مثل ذلك القلل هللا ولعبو.ابال 

ي ُيالقُوولا يوَووْلَمُهُم الَّووذِ  بُوولا َحووَّتَّ َويَوْلعَ  فَووَذْرُهْم َحُلُضوولا»:منووه املناقشوو  وا؟وودل إ ووا يسووتح  ا  ووال أو التحووذير
 ..والذي كهدوا صلرة منه يلم يكلن « يُلَعُدونَ 

 ألوهية هللا وملكياه للسماوات وا رض 84الدرس الخامس:

لسووووماوات بربلبيتووووه ل يف اجيوووود ااووووال  وتلحيوووود   ووووا يليوووو  -بعوووود ا عوووورام عوووونهم وإ وووواهلم  -مث ميضووووك  
الَّووِذي لَووُه  َوتَبوواَر َ .يُم اْلَعِليمُ ِكووَوُهَل احلَْ  إِلووه ،َوُهووَل الَّووِذي يف السَّووماِء إِلووه  َويف اأْلَْرمِ »:واألرم والعوورش العظوويم

نَوُهم ِذيَن يَوْدُعلَن ِموْن ُقونِوِه َو  مَيْلِوُك الَّو.َجعُولنَ لَْيِه تُورْ َعِ ،َوإِ ا،َوِعْنوَدُ  ِعْلوُم السَّواُمْلُك السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ
 « ..الشَّفاَعَ  ِإ َّ َمْن َكِهَد اِبحلَْ ِِ َوُهْم يَوْعَلُملنَ 

احلكمو  مع .وهل تقرير األللهي  اللاحدة يف السماء ويف األرم،والتفرق ّبذ  الصف    يشاركه فيهوا مشوار 
أي تعوالم اّلِل وتسوامى « تَباَر َ »والعلم املطل  ّبذا امللك العريخ.مث اجيد ّلِل وتعظيم يف لفج .فيما يفعل

نَوُهما»وهل .عما يزعملن ويتصلرون وهل الوذي يعلوم وحود  علوم السواع  وإليوه .«السَّماواِت َواأْلَْرِم َوما بَويوْ
كمووا كووانلا   -قا أو كووركاء ميلووك أن يشووفع ألحوود موونهم املرجووع واملآب.ويلمووذا    أحوود  وون يوودعلوم أو 
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ومن يشوهد ابحلو    .فإنوه   كوفاع  إ  ملون كوهد ابحلو ،وآمن بوه.يزعملن أوم يتخوذووم كوفعاء عنود اّللِ 
 يشفع يف من جحد  وعاقا  

 اعاراف الك ار بخلق هللا لهم 87الدرس السادس:

ين ووذ يشووركلن حفكي  .قهمو  يشووكلن،وهل أن اّلِل خووالمث يوولاجههم  نطوو  فطرهتم،و ووا   اوواقللن فيووه  
َقُهوْمف لَيَوُقولُلنَّ ْم َموْن َخلَ أَْلتَوهُ َولَوِ ْن َسو»:معه أحدا يف عباقته،أو يتلقعلن من أحود كوفاع  عنود  ملون أكور  بوه

ك طقووومقتضوووا  املن ُييووودون عووونو وكيووو  يصووورفلن عووون احلووو  الوووذي تشوووهد بوووه فطووورهتم  ف«فَوووَأىنَّ يُوْيَفُكووولنَ .اّللَُّ 
 انتلمف

 عوأه للص حدشكوى الرسول من هللا ر قومه و 89 - 88الدرس السابع:

إميوواوم.فيثز  ويقسووم  لربه،يشووكل إليووه كفوورهم وعوودم - -ويف ختووام السوولرة يعظووم موون أموور اعووا  الرسوولل 
 « ..اي َربِِ ِإنَّ هُي ِء قَوْلم    يُوْيِمُنلنَ .َوِقيِلهِ »:به

ّلِل الرعايو  مون اايو  به،و دى عمو  هوذا القلل،ومودى ا سوتماع له،والعنوهل تعبْي خواص ذو ق لو  وإُيواء  و
ا عرام،وعووووودم إىل الصوووووف  و  - -بتلجيوووووه الرسووووولل  -يف رعايووووو   -سوووووبحانه وا حتفال.وايوووووه عليوووووه 

ع وذلك موو.الرضوواءلسووماح  و وملاجهوو  األموور ابلسووالم يف القلووه وا.والشووعلر ابلطمأنين .ا حتفووال واملبا ة
 ُهْم،َوقُووووووولْ ْ  َعنوْ فَاْصوووووووفَ »:ل  للمعرضوووووووني املعانووووووودين، ا ينتظووووووورهم يووووووولم ينكشووووووو  املسوووووووتلرالتحوووووووذير امللفووووووو

 « ..َفَسْلَ  يَوْعَلُملنَ .َسالم  
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 مكي ة وآياأها أسع وخمسون ( سور  الد خان44)

 أهم مو وعات السور  

يو  ..يشوبه حولالهلا املل لعنيفو ،ا ،وصلرها يشبه إيقاع هذ  السلرة املكي ،بفلاصلها القصْية،وقافيتها املتقارب
 أن يكلن إيقاعها مطار  على أو ر القله البشري املشدوقة.

سوولاء يف .ا مجيعاويكوواق سوويا  السوولرة أن يكوولن كلووه وحوودة متماسووك ،ذات حموولر واحد،تشوود إليووه خيلنهوو
لتلحيووووود قضوووووي  ان عوووووذلووووك القص ،ومشوووووهد القيام ،ومصوووووارع الغابرين،واملشوووووهد الكلين،واحلوووودية املباكووووور 

    ا ميوان حيوبال حقيقوفكلها وسائل ومييرات  يقاا القله البشري واستجاكته  سوتق.والبعة والرسال 
 انبض ،كما يبثها هذا القرآن يف القللب.

لعبوواق موون اّلِل اب كيم،رمحوو حوتبوودأ السوولرة ابحلوودية عوون القوورآن وتنزيلووه يف ليلوو  مباركوو  فيهووا يفوور  كوول أموور 
يتوووه وهووول نوإيبوووات للحدارب السوووماوات واألرم وموووا بينهما،:مث تعريووو  للنووواس بووورّبم.ذيراوإنوووذارا هلوووم وهووو

 انيك املميحل رب األولني واهلخرين.
املرعووه  جلهم ابلتهديوودويعووا«  بَووْل ُهووْم يف َكووكِ  يَوْلَعبُوولنَ »:مث يضوورب عوون هووذا احلوودية ليتنوواول كووأن القوولم

 وقعواءهم..« ا َعوذاب  أَلِويم  النَّواَس هوذ يَوْغَشوى  السَّماُء ِبُدخان  ُمِبني  فَاْرتَِقْه يَوْلَم َشْيت »:جزاء الشك واللعه
ن عوونهم د،وهل اهلوتذكْيهم  ن هووذا العوذاب   ذت بعو.بكشو  العوذاب عونهم وهوول يولم ذيت   يكشو 

َشووَ  طْ ْبِطُا اْلبَ ْلَم نوَوويوَوو»:مكشوول ،فلينتهزوا الفرصوو ،قبل أن يعوولقوا إىل رّبم،فيكوولن ذلووك العووذاب املخوول 
َتِقُملنَ   « ..اْلُكْثى ِإانَّ ُمنوْ

مصوورع فرعوولن  ّبووم إىل وموون هووذا ا يقوواع العنيوو   شووهد العووذاب ومشووهد البطشوو  الكووثى وا نتقووام ينتقوول
« ى اّللَِّ ا َعلَوَوأَْن   تَوْعلُول .أَِموني   ُكوْم َرُسولل  يِنِ لَ إِ أَْن أَُقوا ِإَ َّ ِعباَق اّللَِّ »:ومل ه يلم جاءهم رسلل كرمي،وانقاهم

َكووْم »:تكبارء وا سوومث كووان مصوورعهم يف هوولان بعوود ا سووتعال...فووأبلا أن يسوومعلا حووَّت يوو ك موونهم الرسوولل
َفمووا .ْلمووا  آَخرِينَ َكووذِلَك َوأَْوَريْناهووا قوَ .يهووا فاِكِهنيَ انُلا فِ كووتَورَُكوولا ِمووْن َجنَّووات  َوُعيُوولن  َوُزُروع  َوَمقووام  َكوورمي  َونَوْعَموو    

 « ..ُم السَّماُء َواأْلَْرُم َوما كانُلا ُمْنَظرِينَ َبَكحْل َعَلْيهِ 
تَوتُونَووا اأْلُوىل ِإ َّ َملْ  ْن ِهووكَ إِ »:ويف غموورة هووذا املشووهد املوولحك يعوولق إىل احلوودية عوون تكووذيبهم ابهلخرة،وقوولهلم

ُتْم صاِقِقنيَ  جوني نهم ليوذهبلا انهم خبْي م وماصرع قلم تبع،يذكرهم  ل« َوما حَنُْن ِ ُْنَشرِيَن،فَْأتُلا آِبابئِنا ِإْن ُكنوْ
 من مثل مصْيهم األليم.

نَوُهمووا اأْلَْرَم وَ وَ ماواِت َومووا َخَلْقنَووا السَّوو»ويوورب  بووني البعة،وحكموو  اّلِل يف خلوو  السووماوات واألرم، مووا بَويوْ
 « ..ْعَلُملنَ َولِكنَّ َأْكثَوَرُهْم   يوَ .ما َخَلْقناُ ا ِإ َّ اِبحلَْ ِِ . ِعِبنيَ 

عتووول جرة الزقلم،و لعووذاب بشوولوهنووا يعوورم مشووهدا عنيفووا .«ِميقوواهُتُْم َأمْجَعِوونيَ »:لم الفصوولمث ُيووديهم عوون يوو
 اْلَعزِيوُز نَّوَك أَنْوحلَ ُذْ  إِ »:موع التبكيوحل وال ذيول.األييم،وأخذ  إىل سلاء ا؟حيم،يصه من فل  رأسوه احلميم

ُتْم بِِه َاَْ ُونَ .اْلَكرميُ   « ..ِإنَّ هذا ما ُكنوْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3877 

 سولرة العميقو لوالل ال اشويا موع.النعويم عميقوا يف املتعو  عمو  مشوهد العوذاب يف الشدةوإىل جلار  مشوهد 
 وإيقاعها الشديد ..

ووووْرانُ  بِِلسووووا»:وختووووتم السوووولرة اب كووووارة إىل القوووورآن كمووووا بوووودأت ووووا َيسَّ وابلتهديوووود ..« ذَكَُّرونَ لَُّهووووْم يَوتَووووِنَك َلعَ فَِإ َّ
ُْم ُمْرتَ »:امللفل  العني   «.ِقُبلنَ فَاْرتَِقْه ِإوَّ

  ليوه إبيقاعهواعهتجم .صولإوا سلرة هتجم على القله البشري من مطلعها إىل ختامهوا،يف إيقواع سوريع متلا
ني عوولا  كووَّت بوو   بووه يفوتطل .كمووا هتجووم عليووه بصوولرها ولالهلووا املتنلعوو  املتحوودة يف  وو  العنوو  والتتووابع

،وسونن مللت واحلياةشوهاقة،وار،والغيه والالسماء واألرم،والدنيا واهلخرة،وا؟حيم وا؟ن ،واملاضك واحلاضو
 ق ..عا  الشهل و رحل  ضخم  يف عا  الغيه  -على قصرها نسيبا  -فهك .اال  ونلاميك اللجلق .

 [59إل   1اآليات :(44]سور  الدخان ):الوحد  ا ول 

 نهول القرآن وبمي عالمات الساعة 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َل   ُمبارََك   ِإانَّ ُكنَّا ُمْنِذرِيَن )2ِكتاِب اْلُمِبنِي )( َوالْ 1حم )}  ( ِفيهوا يُوْفوَرُ  ُكوُل أَْمور  َحِكويم  3( ِإانَّ أَنْوزَْلناُ  يف لَيوْ
وووِميُع اْلَعلِوووويُم )5أَْمووورا  ِمووووْن ِعْنوووِدان ِإانَّ ُكنَّووووا ُمْرِسوووِلنَي ) (4) ووووماواِت ( َربِِ 6( َرمْحَوووو   ِموووْن َربِِووووَك ِإنَّوووُه ُهووووَل السَّ السَّ

وُتْم ُمولِقِننَي ) نَوُهموا ِإْن ُكنوْ ( بَووْل 8(   إِلوَه ِإ َّ ُهووَل ُُيْيِوك َومُيِيوحُل َرُبُكوْم َوَرُب آابِئُكوُم اأْلَوَّلِونَي )7َواأْلَْرِم َوموا بَويوْ
النَّوواَس هووذا َعووذاب  أَلِوويم   ( يَوْغَشووى10فَاْرتَِقووْه يوَووْلَم َشْيت السَّووماُء بِووُدخان  ُمبِووني  ) (9ُهووْم يف َكووكِ  يَوْلَعبُوولَن )

( مُثَّ 13( َأىنَّ هَلُوووُم الوووذِِْكرى َوقَوووْد جووواَءُهْم َرُسووولل  ُمبِوووني  )12( َربوَّنَوووا اْكِشوووْ  َعنَّوووا اْلَعوووذاَب ِإانَّ ُمْيِمنُووولَن )11)
( يوَووْلَم نوَووْبِطُا اْلَبْطَشووَ  15عائِووُدوَن )ِإانَّ كاِكووُفلا اْلَعووذاِب قَلِوويال  ِإنَُّكووْم  (14تَوَللَّووْلا َعْنووُه َوقوواُللا ُمَعلَّووم  جَمْنُوولن  )

َتِقُملَن ) َلُهْم قَووْلَم ِفْرَعوْلَن َوجواَءُهْم َرُسولل  َكورمي  )16اْلُكْثى ِإانَّ ُمنوْ ( أَْن أَُقوا ِإَ َّ ِعبواَق اّللَِّ 17( َوَلَقْد فَوتَونَّا قَووبوْ
َوِإيِنِ ُعْذُت بِوَريبِِ َوَربُِِكوْم  (19 ِإيِنِ آتِيُكْم ِبُسْلطان  ُمِبني  )( َوأَْن   تَوْعُللا َعَلى اّللَِّ 18ِإيِنِ َلُكْم َرُسلل  أَِمني  )

( فََأْسوِر بِِعبواِقي 22( فَوَدعا َربَّوُه أَنَّ هوُي ِء قَووْلم  جُمْرُِمولَن )21( َوِإْن َ ْ تُوْيِمُنلا ِ  فَواْعَتزُِللِن )20أَْن تَوْرمُجُلِن )
ُوْم ُجْنود  ُمْغَرقُولَن )23لَوْيال  ِإنَُّكوْم ُمتوَّبَوعُولَن ) ( 25َكوْم تَورَُكولا ِموْن َجنَّوات  َوُعيُوولن  )  (24( َواتْووُرِ  اْلَبْحوَر َرْهولا  ِإوَّ
( َفموا َبَكوحْل 28( َكذِلَك َوأَْوَريْناها قَوْلموا  آَخورِيَن )27( َونَوْعَم   كانُلا ِفيها فاِكِهنَي )26َوُزُروع  َوَمقام  َكرمي  )

( ِمووْن 30َوَلَقووْد َْنَّْينووا بَووِب ِإْسوورائِيَل ِمووَن اْلَعووذاِب اْلُمِهوونِي ) (29 َواأْلَْرُم َومووا كووانُلا ُمْنظَوورِيَن )َعلَووْيِهُم السَّووماءُ 
( َوآتَوْينوواُهْم ِمووَن 32( َوَلَقووِد اْخووَ انُهْم َعلووى ِعْلووم  َعلَووى اْلعوواَلِمنَي )31ِفْرَعووْلَن ِإنَّووُه كوواَن عالِيووا  ِمووَن اْلُمْسوورِِفنَي )

ِإْن ِهووووَك ِإ َّ َمْلتَوتُونَووووا اأْلُوىل َوموووا حَنْووووُن ِ ُْنَشوووورِيَن  (34( ِإنَّ هووووُي ِء لَيَوُقللُووولَن )33ِت موووا ِفيووووِه بَلوووُيا ُمبِووووني  )اهْلاي
ووُتْم صوواِقِقنَي )35) ُووْم كووانُلا ( أَُهووْم َخووْْي  أَْم قَوووْلُم تُوبَّووع  َوالَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم أَْهَلْكنوواهُ 36( فَووْأتُلا آِبابئِنووا ِإْن ُكنوْ ْم ِإوَّ

نَوُهموووا  ِعبِووونَي )37جُمْووورِِمنَي ) وووماواِت َواأْلَْرَم َوموووا بَويوْ ( موووا َخَلْقناُ وووا ِإ َّ اِبحْلَووو ِِ َولِكووونَّ 38( َوموووا َخَلْقنَوووا السَّ
ىل  َعوْن َموْلىل  َكوْي ا  َو  ُهوْم ( يَوْلَم   يُوْغوِب َمولْ 40ِإنَّ يَوْلَم اْلَفْصِل ِميقاهُتُْم َأمْجَِعنَي ) (39َأْكثَوَرُهْم   يَوْعَلُملَن )

ُ ِإنَّوُه ُهووَل اْلَعزِيوُز الوورَِّحيُم )41يُوْنَصوُروَن )  (44( نَعواُم اأْلَيِوويِم )43( ِإنَّ َكوَجرََة الزَّقُوولِم )42( ِإ َّ َموْن َرِحووَم اّللَّ
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( مُثَّ ُصوووُبلا 47لُ  ِإىل َسووولاِء ا؟َِْحووويِم )( ُخوووُذوُ  فَووواْعِتلُ 46( َكَغْلوووِك احْلَِمووويِم )45َكاْلُمْهوووِل يَوْغلِوووك يف اْلُبطُووولِن )
وُتْم بِوِه َاْوَ ُوَن ) (49( ُذْ  ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز اْلَكرمُِي )48فَوْلَ  رَْأِسِه ِمْن َعذاِب احْلَِميِم ) ( 50ِإنَّ هوذا موا ُكنوْ

( 53ْلَبُسوولَن ِمووْن ُسوونُدس  َوِإْسووَتْثَ   ُمَتقووابِِلنَي )( يوَ 52( يف َجنَّووات  َوُعيُوولن  )51ِإنَّ اْلُمتَِّقوونَي يف َمقووام  أَِمووني  )
(   يَووُذوُقلَن ِفيَهووا اْلَمووْلَت ِإ َّ 55يَووْدُعلَن ِفيهووا ِبُكوولِِ فاِكَهوو   آِمنِوونَي ) (54َكووذِلَك َوَزوَّْجنوواُهْم ِ ُوولر  ِعووني  )

ووا َيسَّووْرانُ  57َك ذلِووَك ُهووَل اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم )( َفْضووال  ِمووْن َربِِوو56اْلَمْلتَووَ  اأْلُوىل َوَوقوواُهْم َعووذاَب ا؟َِْحوويِم ) ( فَِإ َّ
ُْم ُمْرتَِقُبلَن )58بِِلساِنَك َلَعلَُّهْم يَوَتذَكَُّروَن )  { (59( فَاْرتَِقْه ِإوَّ

 ليلة إنهال القرآن المبارهللاة وخالفة الرسالة 8 - 1الدرس ا ول:

لَوو   ُمبارََكوو    ِإانَّ أَنْوزَْلنووا ُ .َواْلِكتوواِب اْلُمبِوونيِ .حم» أَْموورا  ِمووْن ِعْنووِدان .ْموور  َحِكيم  أَ ِفيها يُوْفووَرُ  ُكووُل .ينَ نَّووا ُمْنووِذرِ انَّ كُ إِ يف لَيوْ
ووووِميعُ .ِإانَّ ُكنَّووووا ُمْرِسووووِلنيَ  وووو.يمُ اْلَعلِوووو َرمْحَ   ِمووووْن َربِِووووَك ِإنَّووووُه ُهووووَل السَّ ووووُتْم  ماواِت َواأْلَْرِم َوموووواَربِِ السَّ نَوُهمووووا ِإْن ُكنوْ بَويوْ

 « ..أْلَوَِّلنيَ ِئُكُم ا  إِلَه ِإ َّ ُهَل ُُيِْيك َومُيِيحُل َرُبُكْم َوَرُب آاب.ِننيَ ُملقِ 
وقد تكووورر .ن جنسوووهمامووعلى سوووبيل القسووم ّبموووا وابلكتوواب املبوووني امليلووو  .ميم.تبوودأ السووولرة ابحلوورفني حوووا

ب،فووإن كوول لكتام اباحلوودية عوون األحوور  املقطعوو  يف أوائوول السوولر،فأما عوون القسووم ّبووذ  األحوور  كالقسوو
ارج رووووو ،وترتيوووووه حقيقيووووو  أو آيووووو  مووووون آايت اّلِل يف تركيوووووه ا نسوووووان،وإقدار  علوووووى النط حووووور  معجوووووزة

لهوووا حقوووائ  وك.ائوووه .حروفوووه،والرمز بوووني اسوووم احلووور  وصووولته،ومقدرة ا نسوووان علوووى هصووويل املعرفووو  مووون ور 
 فأموا املقسوم ل جديود هه بكوعظيم  تكث يف القلوه كلموا تودبرها جمورقا مون وقوع األلفو  والعواقة الوذي يوذ

لَو»:عليه فهل تنزيل هوذا الكتواب يف ليلو  مباركو  ْفوَرُ  ُكوُل أَْمور  يوُ ِفيها .ُكنَّوا ُمْنوِذرِينَ   ِإانَّ .رََكو      ُمباِإانَّ أَنْوزَْلنواُ  يف لَيوْ
 « ..لسَِّميُع اْلَعِليمُ انَُّه ُهَل بَِِك إِ َرمْحَ   ِمْن رَ .أَْمرا  ِمْن ِعْنِدان ِإانَّ ُكنَّا ُمْرِسِلنيَ .َحِكيم  

ليوووا   ولوووه وهوووك إحووودىدأ فيهوووا نز الليلووو  الووويت بووو -واّلِل أعلوووم  -والليلووو  املباركووو  الووويت أنوووزل فيهوووا القووورآن هوووك 
 تلوك الليلو  كموا أنوه يفزل كله نوالقرآن   ي..« َكْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآنُ »:رمضان،الذي قيل فيه

 وهوذا.املبار  ا ا تصوالرمضان ولكنه بدأ يتصول ّبوذ  األرم وكانوحل هوذ  الليلو  ملعود هوذ  ينزل كله يف 
 يكفك يف تفسْي إنزاله يف الليل  املبارك .

ذا املونهج هوا اسوتقرار هويبودأ في وإوا ملباركو  حقوا تلوك الليلو  الويت يفوت  فيهوا ذلوك الفوت  علوى البشوري ،واليت
مجووو  ذا القووورآن تر مجووو  يف هوووا النووواس ابلنووولاميك الكلنيووو  الكوووثى م  ا هلوووك يف حيووواة البشووور والووويت يتصووول فيهووو

طورة لوى قلاعود الفعمسوتقرا  يسْية،تسوتجيه هلوا الفطورة وتلبيهوا يف هولاقة وتقويم علوى أساسوها عاملوا إنسوانيا
عووويا فيوووه ي  تكلووو  واستجاابهتا،متناسوووقا موووع الكووولن الوووذي يعووويا فيوووه،ناهرا نظيفوووا كرميوووا بوووال تعمووول و 

 األرم ملصل  ابلسماء يف كل حني.ا نسان على 
ولقد عاش الذين أنزل القرآن هلم أول مرة ف ة عجيب  يف كن  السماء،ملصوللني مباكورة ابّلِل يطلعهوم أو  
 ول على ما يف نفلسهم ويشعرهم أو   ول  ن عينه عليهم،وُيسبلن هوم حسواب هوذ  الرقاب ،وحسواب 
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يف ضمائرهم ويلجوأون إليوه أول موا يلجوأون،وايقني أنوه قريوه  هذ  الرعاي ،يف كل حرك  وكل هاجس  ختطر
 جميه.

 فت  لوه موا  ه حني يتبومضى ذلك ا؟يل وبقك بعد  القرآن كتااب مفتلحا ملصل  ابلقله البشري،يصنع 
اضوحا كوامال منهجوا و  يصنعه السحر وُيلل مشاعر  بصلرة هسه أحياان يف األسانْي  وبقوك هوذا القورآن

ا يف ي تهووا وزماوووعوويا يف بحيوواة إنسوواني  ت.حيوواة إنسوواني   لذجيوو  يف كوول بي وو  ويف كوول زمان صوواحلا  نشوواء
وهك .ك وحود نهج ا هلووهوذ   و  املو.نطا  ذلك املنهج ا هلك املتميز الطابع،بكول خصائصوه قون هري 

    كل ما حرج من يد القدرة ا هلي .
صوونع  اّلِل  فأمووا.ياةموون الزمووان،ولظر  خوواص موون احل إن البشوور يصوونعلن مووا يغووب مثلهم،ومووا يصوول  لفوو ة

 جامعو  بوني يف كل حنيفتحمل نابع الدوام والكمال،والصالحي  املستمرة وتلبي  احلاجات يف كل لر  و 
 يبات احلقيق  وتشكل الصلرة يف اتسا  عجيه.

فواّلِل يعلوم غفلو  هوذا .«ينَ نَّوا ُمْنوِذرِ كُ انَّ  إِ »:أو  لإلنذار والتحوذير.أنزل اّلِل هذا القرآن يف هذ  الليل  املبارك  .
 ا نسان ونسيانه وحاجته إىل ا نذار والتنبيه.

 «.ْمر  َحِكيم  أَ َرُ  ُكُل يها يُوفْ فِ »وهذ  الليل  املبارك  بنزول هذا القرآن كانحل فيصال وفارقا ّبذا التنزيل:
 لزاه ،ووضووعحللبانوول اااالوود وا وقوود فوور  فيهووا ّبووذا القوورآن يف كوول أمر،وفصوول فيهووا كوول كووأن،وايز احلوو 
ألصولل نوا  أصول مون الوم يبو  هاحلدوق،وأقيمحل املعا  لرحل  البشري  كلها بعد تلك الليلو  إىل يولم الودين ف

 لنوواملس الكلووكسوولم يف االوويت تقوولم عليهووا احليوواة غووْي واضوو  و  مرسوولم يف قنيووا الناس،كمووا هوول واضوو  ومر 
 القدمي.

ِإانَّ ُكنَّووووا  ْن ِعْنووووِدانِمووووْموووورا  أَ »: ،ومشووووي ته يف إرسووووال الرسوووول للفصوووول والتبيوووونيوكووووان ذلووووك كلووووه إبراقة اّلِل وأمر 
 « ..ُهَل السَِّميُع اْلَعِليمُ  َك ِإنَّهُ ْن َربِِ َرمْحَ   مِ »:وكان ذلك كله رمح  من اّلِل ابلبشر إىل يلم الدين«.ُمْرِسِلنيَ 

 سوووريع اللصووول  ذي اعلوووهن،ّبوووذا اليسووور،الوموووا تتجلوووى رمحووو  اّلِل ابلبشووور كموووا تتجلوووى يف تنزيووول هوووذا القرآ
 إنسوووووان  لبشوووووري إىلاوهووووولل الكوووووائن .ابلقله،واعووووول ا سوووووتجاب  لوووووه توووووتم كموووووا توووووتم قورة الووووودم يف العرو 

 كرمي،واجملتمع البشري إىل حلم مجيل،لل  أنه واقع ترا  العيلن  
ِه ويعشووو  هتوووا مجوووا  ُيوووذامجيلووو  يف  -يف تكاملهووا وتناسوووقها  -الووويت جووواء ّبوووا القووورآن  -إن هووذ  العقيووودة 

لسوومات فيهووا اإن هووذ  ف.وتتعلوو  بووه القلوولب  فلوويك األموور فيهووا أموور الكمووال والدقوو  وأموور ااووْي والصووال 
  اول ا؟زئيوواتلووذي يتنوواا؟مووال .تظوول ترتفووع وترتفووع حووَّت يبلوو  الكمووال فيهووا مرتبوو  ا؟مووال احلبيووه الطلي 

 ا ابألصل الكبْي.كلها  ق  تفصيالهتا،مث امعها،وينسقها،ويربطها كله
يسومع ويعلم،وينوزل موا .«ِإنَّوُه ُهوَل السَّوِميُع اْلَعلِويمُ »..نوزل ّبوا هوذا القورآن يف الليلو  املباركو  « َرمْحَ   ِمْن َربِِكَ »

ينوووزل للنووواس علوووى علوووم وعلوووى معرفووو   وووا يقللووولن وموووا يعمللن،وموووا يصووول  هلوووم ويصووولحلن بوووه مووون السووونن 
َربِِ السَّوماواِت َواأْلَْرِم »:ر  على هذا الكلن احلافج ملون فيوه وموا فيوهوالشرائع والتلجيه السليم.وهل املش
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نَوُهمووا ووُتْم ُموولِقِننيَ .َومووا بَويوْ ..فمووا ينزلووه للنوواس يووربيهم بووه،هل نوور  موون ربلبيتووه للكوولن كلووه،ونر  موون « ِإْن ُكنوْ
  املزعزعووووو  نلاميسوووووه الووووويت تصووووور  الكووووولن ..والتلووووولي  هلوووووم ابليقوووووني يف هوووووذا إكوووووارة إىل عقيووووودهتم املضوووووطرب

املهلك ،إذ كانلا يع فلن خبلو  اّلِل للسوماوات واألرم،مث يتخوذون مون قونوه أراباب، وا يشوك بغمولم هوذ  
 احلقيق  يف نفلسهم وسطحيتها وبعدها عن الثبات واليقني.

مُيِيوحُل،َرُبُكْم يِوك وَ  ُهوَل ُيُْ َه ِإ َّ   إِلو»:وهل ا له اللاحد الذي ميلك املولت واحليواة وهول رب األولوني واهلخورين
 « ..َوَرُب آابِئُكُم اأْلَوَِّلنيَ 

يسووور نظووور و هوووذا  يبووود.وا حيووواء وا ماتووو  أموووران مشوووهلقان للجميع،وأمر وووا خوووارج عووون ناقووو  كووول رلل 
ز  بشوووري ويهوووومشوووهد املووولت كمشوووهد احليووواة يف كووول صووولرة ويف كووول كوووكل يلموووك القلوووه ال.وأقووورب شمل

رآن وتلجيووووه ر  يف القووووومن مث يكثوووور ذكوووو.ويهي ووووه للتقبوووول وا سووووتجاب ويستجيشووووه ويعوووود  للتووووأير وا نفعووووال 
 املشاعر إليه وملك القللب به بني احلني واحلني.

 أهديد الك ار بالدخان القادا عاابا لهم 16 - 9الدرس الثاني:

دية إىل لتفحل ابحلوووارة وا ستجاكووو  يضووورب السووويا  عنوووه،ويثوعنووود موووا يبلووو  امللقووو  هوووذا احلووود مووون ا سوووت
ال ق الوذي   جمولقو  ا؟واحاهلم عاهه وهل حوال منواقخ ملوا ينبغوك أن يكلنولا عليوه عوا  حقيقو  امل حكاي 

وووماُء فَاْرتَِقوووْه يوَوووْلَم َشْيت ال.بَوووْل ُهوووْم يف َكوووكِ  يَوْلَعُبلنَ »:للعوووه فيوووه ذاب  ني ،يَوْغَشوووى النَّاَس،هوووذا َعوووُدخان  ُمبِ بِوووسَّ
ُمَعلَّم  : تَوَللَّْلا َعْنوُه َوقواُللامُثَّ .اَءُهْم َرُسلل  ُمِبني  جْكرى َوَقْد ُم الذِِ َأىنَّ هلَُ .انَّ ُمْيِمُنلنَ اْكِشْ  َعنَّا اْلَعذاَب إِ  َربوََّنا.أَلِيم  

َتقِ  اْلَبْطَش َ  ْبِطاُ نوَ يَوْلَم .ِإانَّ كاِكُفلا اْلَعذاِب قَِليال  ِإنَُّكْم عائُِدونَ .جَمُْنلن    «..ُملنَ اْلُكْثى ِإانَّ ُمنوْ
 :صيهعم هائل فدعهم إىل يل .عبلن إزاء ذلك ا؟د،ويشكلن يف تلك اهلايت الثابت إوم يل:يقلل

 .. «اب  أَلِيم  هذا َعذ.يَوْغَشى النَّاسَ .فَاْرتَِقْه يَوْلَم َشْيت السَّماُء ِبُدخان  ُمِبني  »
  ابرتقابوووه التهديووود إنه قخوووان يووولم القيامووو ،وإن.فقال بعضوووهم.وقووود اختلووو  السووول  يف تفسوووْي آيووو  الووودخان

بل هوووول قوووود وقووووع :عضووووهمبوقووووال . -وإنووووه آت ي قبلنووووه وي قبووووه رسوووولل اّلِل .كالتهديوووود املتكوووورر يف القرآن
لقوووووللني افنوووووذكر هنوووووا ملخوووووا  - -مث كشووووو  عووووون املشوووووركني بووووودعاء الرسووووولل .فعال،كموووووا تلعووووودهم بوووووه

 مث نعقه  ا فت  اّلِل به،وحنسبه صلااب إن كاء اّلِل..وأسانيد ا
يوَووْلَم َشْيت السَّووَماُء بِووُدَخان  ُمبِووني  :َخْلنَووا اْلَمْسووِجَد،فَِإَذا َرُجوول  يَوُقووُا َعلَووى َأْصووَحابِِه َويَوُقللُ قَ :َعووْن َمْسووُرو   قَالَ 

 ُهْم،َوَذُْخذُ تَووووْدُروَن َموووووا َذلِووووَك الوووووُدَخاُن ف َذلِوووووَك ُقَخووووان  َذْيت يوَوووووْلَم اْلِقَياَمِ ،فَوَيْأُخوووووُذ َأْ َوووواَع اْلُمنَووووواِفِقنَي َوأَْبَصوووووارَ 
نَووا ابْووَن َمْسووُعلق ،َفذََكْراَن َذلِووَك لَووُه وََكوواَن ُمْضووَطِجع ا،فَوَفزَِع،فَوَقَعَد فَوَقووالَ :اْلُمووْيِمِننَي ِمْنووُه ِكووْبُه الزَُكوواِم ف قَالَ  ِإنَّ :فَأَتَويوْ

ُمَتَكلِِِفنَي ِإنَّ ِمَن اْلِعْلوِم أَْن يَوُقولَل الرَُّجوُل ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر  َوَما أاََن ِمُن الْ اّللََّ َعزَّ َوَجلَّ قَاَل لَِنِبيِِِه 
ْساَلِم،َواْستَوْعَصوحْل َعلَوى َرُسولِل :ِلَما َ  يَوْعَلمُ  ُ أَْعَلُم،َسُأَحدِِيُُكْم َعْن َذِلَك،ِإنَّ قُوَرْيش ا َلمَّا أَْبطََأْت َعِن اْ ِ اّللَِّ اّللَّ

، َتَوَ ،َوَجَعُللا يَوْرفَوعُولَن َقَعا َعلَوْيِهْم ِبِسوِننَي َكِسوِب يُلُس فََأَصواَّبُْم ِموَن اْ؟َْهوِد َواْ؟ُولِع َحوَّتَّ َأَكلُولا اْلِعظَواَم َواْلَميوْ
ُ تَوبَوواَرَ  َوتَوَعوواىَل  يَوْلَم َشْيت السَّووَماُء بِووُدَخان  ُمبِووني  يَوْغَشووى :أَْبَصوواَرُهْم ِإىَل السَّووَماِء فَوواَل يوَووَرْوَن ِإ َّ الووُدَخاَن قَوواَل اّللَّ
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ُ َجولَّ يَونَواُ  ُ :لنَّاَس َهَذا َعَذاب  أَلِويم  فَوَقاُللاا ِإانَّ َكاِكوُفل اْلَعوَذاِب :َربوَّنَوا اْكِشوْ  َعنَّوا اْلَعوَذاَب ِإانَّ ُمْيِمنُولَن قَواَل اّللَّ
َتِقُمولَن قَالَ  ُهْم "  فَوَعواُقوا:قَِليال  ِإنَُّكْم َعائُِدوَن يَوْلَم نَوْبِطُا اْلَبْطَشَ  اْلُكْثَى ِإانَّ ُمنوْ ُ ِمونوْ ويف  يوَوْلَم بَوْدر  فَوانْوتَوَقَم اّللَّ

َعْن َُيْوووىَي بْوووِن السووواب ، ِديةِ احلَوووَكووواَن يف اْلَمْسوووِجِد َرُجووول  يُوووذَكُِِر النَّاَس،فَوووذََكَر حَنْوووَل :َعوووْن َمْسوووُرو   قَالَ روايووو  
 . 2059ى "فَانْوتَوَقَم يَوْلَم بَْدر ،َفِهَك اْلَبْطَشُ  اْلُكثَْ :ِعيَسى،ِإ َّ أَنَُّه قَالَ 

نَونَووا فَووَأَ ُ  َرُجوول  فَوَقوواَل اَي أاََب عَ   ووا َوُهووَل ُمْضووَطِجع  بَويوْ ْبووِد الوورَّمْحَِن ِإنَّ وَعووْن َمْسووُرو   قَوواَل ُكنَّووا ِعْنووَد َعْبووِد اّللَِّ ُجُللس 
نْوَفوواِس اْلُكفَّوواِر َوَذُْخووُذ اْلُمووْيِمِننَي ِمْنووُه قَاص ووا ِعْنووَد أَبْوووَلاِب ِكْنووَدَة يَوُقووُا َويوَووْزُعُم أَنَّ آيَووَ  الووُدَخاِن عَِووىُء فَوَتْأُخووُذ  َِ 

َ َمووْن َعلِووَم ِموونْ  ُكْم َكوويوْ  ا فَوْليَوُقووْل ِ َووا َكَهيوْ َووِ  الزَُكوواِم فَوَقوواَل َعْبووُد اّللَِّ َوَجلَووَك َوُهووَل َغْضووَباُن اَي أَيُوَهووا النَّوواُس اتوَُّقوولا اّللَّ
َ َعوزَّ َوَجولَّ قَويَوْعَلُم َوَمْن  َْ يَوْعَلْم فَوْليَوُقِل اّللَُّ  ُ أَْعَلُم فَِإنَّ اّللَّ اَل  أَْعَلُم فَِإنَُّه أَْعَلُم أَلَحدُِكْم أَْن يَوُقلَل ِلَما  َ يَوْعَلُم اّللَّ

ا رََأى ِموَن النَّواِس َلمَّو --)ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجر  َوَما أاََن ِمَن اْلُمَتَكلِِِفنَي( ِإنَّ َرُسلَل اّللَِّ  --لَِنِبيِِِه 
تَوَ  .«اللَُّهمَّ َسْبع  َكَسْبِع يُلُسَ  » ِإْقاَبر ا فَوَقاَل  قَاَل فََأَخَذهْتُْم َسَن   َحصَّحْل ُكلَّ َكْىء  َحوَّتَّ َأَكلُولا اْ؟ُلُولَق َواْلَميوْ

َ ِ  الُدَخاِن فَأَ  وُد ِإنَّوَك ِجْ وحَل َشُْموُر ِمَن اْ؟ُلِع َويَوْنظُُر ِإىَل السََّماِء َأَحُدُهْم َفَْيَى َكَهيوْ َ ُ  أَبُل ُسْفَياَن فَوَقاَل اَي حُمَمَّ
َ هَلُوووْم  ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ )فَاْرتَِقوووْه يوَوووْلَم َشْتِوووى  -ِبطَاَعوووِ  اّللَِّ َوِبِصوووَلِ  الووورَِّحِم َوِإنَّ قَوْلَموووَك قَوووْد َهَلُكووولا فَووواقُْع اّللَّ قَووواَل اّللَّ

قَوواَل أَفَوُيْكَشووُ  َعووَذاُب .النَّوواَس َهووَذا َعووَذاب  أَلِوويم ( ِإىَل قَوْللِووِه )ِإنَُّكووْم َعائِووُدوَن ( السَّووَماُء بِووُدَخان  ُمبِووني  يَوْغَشووى
َتِقُموولَن( فَاْلَبْطَشووُ  يوَووْلَم بَووْدر  َوقَووْد َمَضووحْل آيَووُ  الوودُ  َخاِن َواْلَبْطَشووُ  اهلِخوورَِة )يوَووْلَم نوَووْبِطُا اْلَبْطَشووَ  اْلُكووْثَى ِإانَّ ُمنوْ

 .2060َوآيَُ  الُرومِ  َواللِِزَامُ 
رضوك اّلِل عنوه  -وقود وافو  ابون مسوعلق .وعند ابن جرير،وابن أيب حوامت مون نور  متعودقة عون األعموا به

علووى تفسووْي اهليوو  ّبووذا،وأن الوودخان مضووى،مجاع  موون السوول  كمجاهوود وأيب العاليوو  وإبووراهيم النخعووك  -
 .2061وهل اختيار ابن جرير.والضحا  وعطي  العليف

يفو  ابون سورُي  حذ ميخ الدخان بعد،بل هول مون أموارات السواع ،كما ورق يف حودية أيب  :وقال آخرون
 قال : -رضك اّلِل عنه  -أسيد الغفاري 

نَووا َرُسوولُل هللِا :َعووْن َأيب َسوورَُِيَ  قَالَ  اَي :قُوْلنَووا:" َمووا تَووْذُكُروَن َوَمووا تَوُقللُوولَن ف " قَالَ :فَوَقالَ ،ِمووْن ُغْرفَوو   َأْكووَرَ  َعَليوْ
َا َلْن تَوُقلَم َحَّتَّ تَوَرْوا َعْشَر آاَيت  :قَالَ ،السَّاَع َ ،َل هللاِ َرُسل  َوَخْسو   ،َوَخْسو   اِبْلَمْغِربِ ،َخْس   اِبْلَمْشرِ ِ :" إوَّ

ابَّ ُ ،َوَذُْجلُج َوَمْأُجلجُ ،ِ َزِيرَِة اْلَعَربِ  لُولُع الشَّوْمِك ِموْن َونُ ،َونُوُزوُل ِعيَسوى ابْوِن َموْرمَيَ ،َوالدَّجَّالُ ،َوالُدَخانُ ،َوالدَّ
 2062َوتَوُروُ  َمَعُهْم إَذا رَاُحلا "،َواَنر  خَتْرُُج ِمْن قَوْعِر َعَدَن تَِقيُل َمَعُهْم إَذا قَاُللا،َمْغرِِّبَا

                                                 
 ( صحي  28637َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )-2059
  ( حصحل:استأصلحل 7244) [66/ 18املكنز ] -صحي  مسلم-2060
 [247/ 7قار نيب  ]-ابن كثْي تفسْي-2061
 ( صحي  959[ )418/ 2كر  مشكل اهلتر ]-2062
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،قَالَ  نَووا َرُسوولُل هللِا :وَعووْن ُحَذيْوَفووَ  بْووِن َأِسوويد  اْلِغَفارِيِِ ووَأْكووَرَ  َعَليوْ  َ :اَعَ ،فَوَقالَ ِمووْن ُغْرفَوو   َوحَنْووُن نَوتَووَذاَكُر السَّ
وووووووووواَعُ  َحوووووووووووَّتَّ تَوووووووووووَرْوَن َعْشوووووووووووَر آاَيت   ابَّوووووووووووُ ،َوُخُروُج :تَوُقوووووووووولُم السَّ وووووووووووْمِك ِمووووووووووْن َمْغرِِّبَا،َوالُدَخاُن،َوالدَّ نُلُوووووووووولُع الشَّ

ُّ ُخُسل     َخْسوووووووو   اِبْلَمْغِرِب،َوَخْسوووووووو   :َذُْجلَج،َوَمووووووووْأُجلَج،َوُخُروُج ِعيَسووووووووى ابْووووووووِن َمووووووووْرمَيَ َوالوووووووودَّجَّاِل،َوَياَل
ْم َحْيووووُة اِبْلَمْشرِِ ،َوَخْسوووو   ِ َزِيوووورَِة اْلَعووووَرِب،َواَنر  خَتْوووورُُج ِمووووْن قَوْعووووِر َعووووَدن  َتُسوووولُ ،أَْو َهُْشووووُر،النَّاَس،تَِبيحُل َمَعُهوووو

 2063اَبتُلا،َوتَِقيُل َمَعُهْم َحْيُة قَاُللا.
نَوا َرُسوو:وَعوْن َأيب َسورَُِيَ  ُحَذيْوَفووَ  بْوِن َأِسيد ،قَالَ  وُتْم تَوتَووَذاَكُروَن :َوحَنْوُن نَوتَووَذاَكُر،فَوَقالَ لُل هللِا َأْكووَرَ  َعَليوْ َماَذا ُكنوْ

َلَهوا َعْشوَر آاَيت  :ُكنَّوا نَوتَوَذاَكُر السَّواَعَ ،فَوَقالَ :ف قُوْلَنا َا  َ تَوُقولُم َحوَّتَّ تَووَرْوا قَوبوْ الدَّجَّاَل،َوالُدَخاَن،َوِعيَسوى ابْوَن :ِإوَّ
َّ ُخُسل   َمْرمَيَ،َوَذُْجووولَج َوَمْأُجلَج،َوال وووْمِك ِمووووْن َمْغرِِّبَوووا،َوَياَل ابَّووووَ ،َونُُللَع الشَّ َخْسوووو   اِبْلَمْشرِِ ،َوَخْسوووو   :دَّ

،أَِو اْلَيَمِن،َتطْوو ُرُق النَّوواَس ِإىَل اِبْلَمْغِرِب،َوَخْسوو   ِ َزِيوورَِة اْلَعَرِب،َوآَخووُر َذلِووَك اَنر  خَتْوورُُج ِمووْن قَوْعووِر َعووَدَن،أَْو َعووَدن 
 2064اْلَمْحَشِر.

نَووا َوحَنْووُن نَوتَووَذاَكُر فَوَقوواَل  --ْن ُحَذيْوَفووَ  بْووِن َأِسوويد  اْلِغَفووارِىِِ قَوواَل انَّلَووَع النَّووِبُ وَعوو قَوواُللا «.َمووا تَووَذاَكُروَن » َعَليوْ
َلَهوا َعْشوَر آاَيت  » قَاَل .نَْذُكُر السَّاَع َ  َا َلْن تَوُقلَم َحوَّتَّ تَووَرْوَن قَوبوْ ابَّوَ  َونُلُولَع فَوذََكَر الوُدَخاَن َوالو.«ِإوَّ دَّجَّاَل َوالدَّ

َوَذُْجوولَج َوَمووْأُجلَج َوَيالَيَووَ  ُخُسوول   َخْسوو   اِبْلَمْشوورِِ   --الشَّووْمِك ِمووْن َمْغرِِّبَووا َونوُووُزوَل ِعيَسووى ابْووِن َمووْرمَيَ 
 2065َمِن َتْطُرُق النَّاَس ِإىَل حَمَْشرِِهْم.َوَخْس   اِبْلَمْغِرِب َوَخْس   ِ َزِيرَِة اْلَعَرِب َوآِخُر َذِلَك اَنر  خَتْرُُج ِمَن اْليَ 

وووووووْيِمَن  ::"إنَّ َربَُّكوووووووْم أنْوووووووَذرَُكْم َيالتقال رسووووووولل هللا :قال،وعووووووون أيب مالوووووووك األكوووووووعريِ   
ُ
الوووووووُدخاُن َذُْخوووووووذ امل

َتِفَ  حَّت َحْرَُج ِمْن ُكِل َمْسَمع  ِمْنهُ ،كالزَّْكَم ِ  ا،وَذُْخُذ الَكاِفَر فَويَونوْ  2066والثَّالِثَ  الدَّجَّاُل".،بَّ ُ والثَّانَِي  الدَّ
موووووووا  وووووووحل الليلووووووو  حوووووووَّت :فقال،غووووووودوت علوووووووى ابووووووون عبووووووواس ذات يلم:قال،وعووووووون عبووووووود هللا بووووووون أيب مليك 

فموووا  وووحل ،فخشووويحل أن يكووولن الووودخان قووود نر ،نلع الكلكوووه ذو الذنه:قووواللا: َف قال:قلحل،أصوووبححل
 .2067حَّت أصبححل

حووث األموو  وترمجووان  -رضووك اّلِل عنهمووا  -بوواس )وهذا إسووناق صووحي  إىل ابوون ع:قووال ابوون كثووْي يف التفسووْي
موع األحاقيوة املرفلعو   -رضوك اّلِل عونهم أمجعوني  -وهكذا قلل من وافقوه مون الصوحاب  والتوابعني .القرآن

مووون الصوووحا  واحلسوووان وغْي وووا الووويت أورقوها، وووا فيوووه مقتنوووع وق لووو  لووواهرة علوووى أن الووودخان مووون اهلايت 
أي بوونِي ..« فَاْرتَِقووْه يوَووْلَم َشْيت السَّووماُء بِووُدخان  ُمبِووني  »:ل اّلِل تبووار  وتعوواىلقووا.املنتظرة،مووع أنووه لوواهر القرآن

إ وا هول خيوال رأو  يف أعيونهم مون  -رضوك اّلِل عنوه  -وعلى موا فسور بوه ابون مسوعلق .واض  يورا  كول أحود

                                                 
 صحي  16244( 14416[  )538/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ]-2063
 ( صحي 6843[)257/ 15صحي  ابن حبان ]-2064
 ( 7467[)336/ 18املكنز ] -صحي  مسلم-2065
 [ حسن18/ 22ميسس  الرسال  ]-تفسْي الطثي-2066
 [ صحي 71/ 22  الرسال  ]ميسس-تفسْي الطثي-2067

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3883 

كوووان أمووورا خياليوووا ولووول  .أي يتغشووواهم ويعميهم..« يَوْغَشوووى النَّووواسَ »:وهكوووذا قللوووه تعووواىل.كووودة ا؟ووولع وا؟هد
أي يقوال هلوم ..« هوذا َعوذاب  أَلِويم  »:وقللوه تعواىل..« يَوْغَشوى النَّواسَ »:حا أهول مكو  املشوركني ملوا قيول فيوه

وُتْم ِّبوا ُتَكووذِِبُلنَ .يوَووْلَم يُوَدُعلَن ِإىل انِر َجَهونََّم َقع ا»:ذلك،تقريعوا وتلبيخا.كقللوه تعواىل أو .«هوِذِ  النَّوواُر الَّويِت ُكنوْ
 هم لبعخ ذلك.يقلل بعض

رون إذا عوووواينلا فأي يقوووولل الكووووا.« .ِمنُوووولنَ َربوَّنَووووا اْكِشووووْ  َعنَّووووا اْلَعووووذاَب ِإانَّ ُميْ »:-سووووبحانه وتعوووواىل  -وقللووووه 
اي :لنَّواِر َفقواُللاُفولا َعلَوى اْذ ُوقِ َوَلْل َترى إِ »:عذاب اّلِل وعقابه سائلني رفعه وكشفه عنهم،كقلله جلحل عظمته

َتنا نوُوَرُق َو  نُ  يوَوْلَم َذْتِويِهُم  َوأَنْوِذِر النَّواسَ »:عوالو  وكوذا قللوه جول..« ِننيَ َكوذَِِب آِبايِت َربِِنوا َوَنُكولَن ِموَن اْلُموْيمِ لَيوْ
ْران ِإىل َأَجل  قَ :اْلَعذاُب فَويَوُقلُل الَِّذيَن لََلُملا َسوْمُتْم ِموْن َوَ ْ َتُكلنُولا أَقْ أَ .َك َونَوتَّبِوِع الُرُسولَ ْه َقْعَلتَ رِيه  ْنُِ َربَّنا َأخِِ

ف  ُهْم َرُسوولل  ُمبِووني ،مُثَّ ى،َوقَووْد جوواءَ الذِِْكر  َأىنَّ هَلُوومُ »:وهكووذا قووال جوول وعالهووا هنووا..« قَوْبووُل مووا َلُكووْم ِمووْن َزوال 
بوني الرسوال  والنوذارة،ومع  إلويهم رسول  قود أرسولناكيو  هلوم التوذكر و :يقلل..« ُمَعلَّم  جَمُْنلن  :تَوَللَّْلا َعْنُه َوقاُللا

ْنسواُن  ِوذ  يَوتَوذَكَّ يَوْلمَ »:هوهوذا كقللوه جلوحل عظمتو.معلم جمنلن:تلللا عنه،وما وافقل  بل كوذبل ،وقاللاهذا  ُر اْ ِ
وا ِموووووووْن َمكووووووووان  ْلَت،َوأُِخوووووووذُ لا،َفال فوَ َولَوووووووْل تَووووووورى ِإْذ َفزِعُووووووو»:وقللوووووووه عوووووووز وجووووووول.اهلي ..« َوَأىنَّ لَوووووووُه الوووووووذِِْكرى 

اِكوووُفلا ِإانَّ ك»:وقللوووه تعووواىل.لرة .إىل آخووور السووو «ِعيووود فُم التَّنووواُوُش ِموووْن َمكوووان  بَ َوَأىنَّ هَلُووو.آَمنَّوووا بِوووهِ :َوقاُللا.َقرِيه  
لعوووووذاب اكشوووووفنا عووووونكم   ولل:عووووواىلأنوووووه يقووووولل ت:أحد ا:ُيتمووووول معنيني..« اْلَعوووووذاِب قَلِووووويال  ِإنَُّكوووووْم عائِوووووُدونَ 

نواُهْم وََكَشوْفنا لَوْل َرمِحْ وَ »:عواىلتكقلله .ورجعناكم إىل الدار الدنيا لعدمت إىل ما كنتم فيه من الكفر والتكذيه
ُوْم وا َلعواُقوا ِلموا ُوُولا عَ َولَوْل ُرقُ »:حل عظمتوهوكقللوه جلو..« ما ِّبِْم ِمْن ُضورِ  لََلُجولا يف نُْغيواِوِْم يَوْعَمُهولنَ  ْنوُه َوِإوَّ

 « ..َلكاِذبُلنَ 
مرون كم،وأنووتم مسووتلله إليه،ووصووإان موويخر والعووذاب عوونكم قلوويال بعوود انعقوواق أسباب:أن يكوولن املووراق:والثوواين

ْلَم ِإ َّ قَوو»:اىلقلله تعوك.و  يلوزم مون الكشو  عونهم أن يكولن ابكورهم.فيما أنتم فيه مون الطغيوان والضوالل
ُهْم َعوووذاَب اْاِوووْزِي يف احْلَيووواةِ  وووا آَمنُووولا َكَشوووْفنا َعووونوْ ن العوووذاب و  يكووو..« نووواُهْم ِإىل ِحوووني  يا َوَمتوَّعْ الوووُدنْ  يُووولُنَك َلمَّ

ز عووقللوه .ّلِل . عوذاب اإنكم عائودون إىل:وقال قتواقة.كرهم واتصل ّبم،بل كان قد انعقد سببه عليهم .اب
َتِقُمووولنَ »:وجووول بيووولم  - عنوووه رضوووك اّللِ  -سوووعلق لوووك ابووون مفسووور ذ..« يوَوووْلَم نوَوووْبِطُا اْلَبْطَشوووَ  اْلُكوووْثى ِإانَّ ُمنوْ
 ا تقودم وروي و الدخان اع  عنه على تفسْيرضك اّلِل عنه،ومج.واف  ابن مسعلق وهذا قلل مجاع   ن.بدر

وهوول  -نوه ضوك اّلِل عر  -مون روايو  العوليف عنوه وأيب بون كعوه  -رضوك اّلِل عنهموا  -أيضوا عون ابون عبواس 
 والظاهر أن ذلك يلم القيام .:حمتمل

 .وإن كان يلم بدر يلم بطش  أيضا
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هك يووووووولم :وأان أقووووووولل،يووووووولم بووووووودر:البطشووووووو  الكثى:قوووووووال ابووووووون مسعلق:قال ابووووووون عباس:قال،عووووووون عكرمووووووو 
وبوووه يقووولل احلسووون البصوووري وعكرمووو  يف أصووو  الوووروايتني عنوووه،واّلِل .وهوووذا إسوووناق صوووحي  عنه..2068القيامووو 
  ..2069أعلم( 

 وقلل ابون كثوْيم القيامو ،يف تفسوْي الودخان  نوه عنود يول  -رضوك اّلِل عنهموا  -وحنن بتار قلل ابون عبواس 
 إوم يشووووكلن:ا ومعن.سووووب آن الكوووورمي،يف مثوووول هووووذ  املنافهل هتديوووود لووووه نظووووائر  الكثووووْية يف القوووور .يف تفسووووْي 
 ويلعبلن.

نوه عوذاب   هوذا  ووصو.يولم شيت السوماء بودخان مبوني يغشوى الناس.فدعهم وارتقه ذلك اليلم املرهلب
حال  ا سوووتجاب ،فقد ق  علوويهم ابسووتور ..« نَ َربوَّنَووا اْكِشووْ  َعنَّوووا اْلَعووذاَب ِإانَّ ُمْيِمنُوول »:أليم.وصوولر اسووتغايتهم

يعلمووه ذلووك ..« قوواُللا ُمَعلَّووم  جَمْنُوولن  وَ ْلا َعْنووُه تَوَللَّوو مُثَّ .َأىنَّ هَلُووُم الووذِِْكرى َوقَووْد جوواَءُهْم َرُسوولل  ُمبِووني  »:مضووى وقتهووا
 جمنلن .. -كما زعملا   -الغالم األعجمك  وهل 

عووود   بم فرصووو  إن أموووامك:ويف لووول هوووذا املشوووهد الوووذي يرجووولن فيوووه كشووو  العوووذاب فوووال اوووابلن يقووولل هلوووم
كموا تعوودون   ن فوآمنلاوهل مكشول  عونكم اهل.تضوع،فهذا العوذاب مويخر عونكم قلويال وأنووتم اهلن يف الودنيا

ُا اْلَبْطَشووَ  يوَووْلَم نوَووْبطِ »إلينووا  فإنكم عائوودون.وأنتم اهلن يف عافيوو  لوون توودوم.أن تيمنوولا يف اهلخوورة فووال عووابلن
 « ..اْلُكْثى 

َتقِ ». تصلير القورآن لوهيلم يكلن ذلك الدخان الذي كهدمت مشهد  يف لوذي ان هوذا اللعوه مو« ُمولنَ ِإانَّ ُمنوْ
وهووول الصووواق  ..« نُووولن  ُمَعلَّوووم  جمَْ »:إذ تقللووولن عنوووه - -تلعبلن،وذلوووك البهوووحل الوووذي تبهتووولن بوووه الرسووولل 

 .األمني ..ّبذا يستقيم تفسْي هذ  اهلايت،كما يبدو لنا،واّلِل أعلم  ا يريد
قصذة بنذي إسذرائيل مذع فرعذون وهذالك فرعذون لقطات من  33 - 17الدرس الثالث:

 ون اأهم

بطشوو   بر ينتهووك فيعرضووها يف اختصووا.بعوود ذلووك ذخووذ ّبووم يف جللوو  أخوورى مووع قصوو  ملسووى عليووه الِسالم
َلُهْم قَووْلَم ْد فَوتَونَّوا قَووَوَلَقو »:بعد إذ أراهم بطشته الكثى يلم شيت السماء بدخان مبني.كثى يف هذ  األرم بوْ

لُوولا َعلَوووى اّللَِّ ِإيِنِ آتِووويُكْم َوأَْن   تَوعْ .لل  أَِموووني   َلُكوووْم َرُسوو،ِإيِنِ أَْن أَُقوا ِإَ َّ ِعبووواَق اّللَِّ :ُهْم َرُسووولل  َكوورمي  ِفْرَعْلَن،َوجوواءَ 
عا َربَّوووُه أَنَّ هوووُي ِء قَووووْلم  دَ فَوو».نُووولا ِ  فَووواْعَتزُِللنِ َ ْ تُوْيمِ  ،َوِإنْ َوِإيِنِ عُوووْذُت بِوووَريبِِ َوَربُِِكووْم أَْن تَوْرمُجُووولنِ .ِبُسووْلطان  ُمبِوووني  

ُْم ُجْنوود  ُمْغَرقُووْحووَر َرْهوولا   اْلبَ َواتْوُر ِ .فََأْسووِر بِِعبوواِقي لَووْيال  ِإنَُّكووْم ُمتوَّبَوعُوولنَ .جُمْرُِموولَن . َكووْم تَورَُكوولا ِمووْن َجنَّووات  ».لنَ ،ِإوَّ
حْل َعلَووووْيِهُم َفمووووا َبَكوووو.ا قَوْلمووووا  آَخرِينَ أَْوَريْناهوووووَ ِلَك ذَكوووو.َونَوْعَموووو   كووووانُلا ِفيهووووا فاِكِهنيَ .َوُزُروع  َوَمقووووام  َكرمي  .َوُعيُوووولن  

َعوْلَن ِإنَّوُه كواَن عالِيوا  ِمْن ِفرْ .َعوذاِب اْلُمِهونيِ يَل ِموَن الْ ِإْسورائِ  َوَلَقْد َْنَّْينوا بَوِب ».السَّماُء َواأْلَْرُم َوما كانُلا ُمْنَظرِينَ 
 « ..ُمِبني    اهْلايِت ما ِفيِه بَلُياْيناُهْم ِمنَ َوآتوَ .ْلم  َعَلى اْلعاَلِمنيَ َوَلَقِد اْخَ انُهْم َعلى عِ .ِمَن اْلُمْسرِِفنيَ 

                                                 
 [ صحي 23/ 22ميسس  الرسال  ]-تفسْي الطثي-2068
 [251/ 7قار نيب  ]-تفسْي ابن كثْي-2069
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مالء وا .وابووتالء كوولن فتنوو هووذ  ا؟للوو  تبوودأ بلمسوو  قليوو   يقوواا قلوولّبم إىل أن إرسووال الرسوولل لقلمووه قوود ي
تنو  فد يكولن كوذلك قو نني معوهللمكذبني ف ة من الزمان،وهم يستكثون على اّلِل،وييذون رسلل اّلِل واملويم

يم   األخوذ األلوكولن وراءوأن إغضاب الرسلل واستنفاق حلمه على أذاهم ورجائوه يف هودايتهم قود ي.وابتالء
َلُهْم قَووووووووْلَم ِفْرَعوووووووْلنَ »:والوووووووبطا الشوووووووديد ،والتمكني يف عمووووووو  والسووووووولطاننووووووواهم ابلن..وابتلي« َوَلَقوووووووْد فَوتَونَّوووووووا قَووووووووبوْ

ا موووون فوووو.وكووووان هووووذا نر .« رمي  َوجوووواَءُهْم َرُسوووولل  َكوووو»وا سووووتعالء. األرم،وا موووالء يف الرخاء،وأسووووباب الثووووراء
يوودعلهم إىل  نفسووه إ ووا،ينكشوو  بووه نوولع اسووتجابتهم للرسوولل الكرمي،الووذي   يطلووه موونهم كووي ا لا بووتالء 

لوى عهم يضونلن بوه وات أنفسواّلِل،ويطله إلويهم أن يويقوا كول كوكء ّلِل،وأ  يسوتبقلا كوي ا   ييقونوه مون ذ
َوِإيِنِ .ُكْم ِبُسووووْلطان  ُمبِووووني  َعلَووووى اّللَِّ ِإيِنِ آتِووووي   تَوْعلُوووولا َوأَنْ .ْن أَُقوا ِإَ َّ ِعبوووواَق اّللَِّ ِإيِنِ َلُكووووْم َرُسوووولل  أَِمووووني  أَ »:اّللِ 

هم ّبوووا جووواء ووووا كلموووات قصوووْية تلوووك الووويت..إ« زُِللنِ فَووواْعتَ  َوِإْن َ ْ تُوْيِمنُووولا ِ  .عُوووْذُت بِوووَريبِِ َوَربُِِكوووْم أَْن تَوْرمُجُووولنِ 
 :ملسى عليه الِسالم -رسلهلم الكرمي 

الووذي .ا ستسووالم املطلوو  ّللِ .2070وا ستسووالم املطلوو .واألقاء الكامل.إنووه يطلووه إلوويهم ا سووتجاب  الكليوو 
فهوك قعولة اّلِل ُيملهوا إلويهم الرسولل،ومعه الثهوان علوى أنوه .وموا ينبغوك للعبواق أن يعلولا علوى اّللِ .هم عباق 

الثهووان القوولي والسوولطان املبني،الووذي تووذعن لووه القلوولب وهوول يتحصوون بربووه ويعوولذ بووه أن .رسوولل اّلِل إليهم
فوووإن استعصووولا علوووى ا ميوووان فهووول يفاصووولهم ويعتوووزهلم ويطلوووه إلووويهم أن يفاصووولل  .يسوووطلا عليوووه وأن يرمجل 

 وذلك منتهى النصف  والعدل واملسامل ..ويعتزلل 
أن يظووول نليقا،ُيوواول أن يصووول إىل النوواس يف سوووالم  ولكوون الطغيوووان قلمووا يقبووول النصووف ،فهل حشوووى احلوو 

فمع  املسووامل  أن يزحوو  احلوو  ويسووتل  يف كوول يوولم .و  يسووامله أبوودا.ومن مث ُيووارب احلوو  ابلووبطا.وهوودوء
ومن مث يوبطا البانول ويوورجم و  يعتوزل احلو  و  يدعوه يسولم أو يسو ي   وحتصوور .علوى النفولس والقلولب

حني وصووولحل التجربووو  إىل وايتهوووا وأحوووك .لقص ،ليصووول إىل قووورب النهايووو السووويا  هنوووا حلقوووات كثوووْية مووون ا
وبودا لوه إجورامهم أصويال عميقوا .ملسى أن القلم لن ييمنلا له ولن يستجيبلا لدعلتوه ولون يسواملل  أو يعتزلل 

..وموواذا « ُموولنَ فَووَدعا َربَّووُه أَنَّ هووُي ِء قَوووْلم  جُمْرِ »:عنوود ذلووك ؟ووأ إىل ربووه ومووالذ  األخووْي.  أموول يف ختلوويهم عنه
ميلوووك الرسووولل إ  أن يعووولق إىل ربوووه ابحلصووويل  الووويت جنتهوووا يووودا ف وإ  أن يووونفخ أمووور  بوووني يديه،ويووودع لوووه 

فََأْسووِر ..»حقووا إوووم جمرموولن .وتلقووى ملسووى ا جابوو  إقوورارا موون ربووه ملووا قموو  بووه القوولم . التصوور   ووا يريوودف
ُووْم ُجْنوود  ُمْغَرقُوولنَ َواتْوُرِ  .بِِعبوواِقي لَووْيال  ِإنَُّكووْم ُمتوَّبَوعُوولنَ  والسوورى   يكوولن إ  ليال،فووالنا عليووه «.اْلَبْحووَر َرْهوولا  ِإوَّ

وهووم بنوول إسوورائيل.مث لإلُيوواء  وول اافيوو ،ألن سووراهم كووان  -يعيوود تصوولير املشهد،مشووهد السوورى بعبوواق اّلِل 
أن ميور هول  -م عليوه الِسوال -وقد أمور اّلِل ملسوى .السواكن:والرهل.خفي  عن عيولن فرعولن ومون وراء علمه

وقلمه وأن يدع البحر وراء  ساكنا على هي توه الويت مور هول وقلموه فيهوا، غراء فرعولن وجنود  ابتبواعهم،ليتم 
                                                 

أي أعطوووولين بووووب إسوووورائيل عبوووواق اّلِل.وأقوهووووم إ  و  هجووووز وهووووم للسووووخرة «.أَْن أَُقوا ِإَ َّ ِعبوووواَق اّللَِّ »هنووووا  تفسووووْي آخوووور لقللووووه تعوووواىل:-2070
 السيد رمحه هللا («. )  أَْرِسْل َمَعنا َبِب ِإْسرائِيَل و  تعذّبمأَنْ »والعذاب.وذلك كقلله:
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ُووووووووْم ُجْنوووووووود  ُمْغَرقُوووووووولنَ »:قوووووووودر اّلِل ّبووووووووم كمووووووووا أراق  فهكووووووووذا ينفووووووووذ قوووووووودر اّلِل موووووووون خووووووووالل األسووووووووباب ..« ِإوَّ
تصوووووور السوووووويا  حكايوووووو  مشووووووهد الغوووووور  أو واألسووووووباب ذاهتووووووا نوووووور  موووووون هووووووذا القوووووودر انتلم.وح.الظاهرة

ُْم ُجْند  ُمْغَرُقلنَ »:عرضه،اكتفاء ابلكلم  النافذة اليت   بد أن تكلن  « ..ِإوَّ
ملموالئ اتعوا  ومل وه اغيو  املوميضك من هذا املشهد املضمر إىل التعقيه عليه تعقيبا يشك ّبلان فرعلن الط 

ه لونفوه،فيطأنئ  شوم  فيوه ي،وعلى هذا اللجلق الذي كان هلانه وهلاوم على اّللِ .له على الظلم والطغيان
و  ا مون الوزوال،ال مينعهواملا املفتلنولن بوه وهول أضوأل وأزهود مون أن ُيوك بوه اللجلق،وهول يسوله النعمو  فو

ا ِفيهووووا َونَوْعَموووو   كووووانُل .قووووام  َكرمي  وع  َومَ َوُزرُ .َكووووْم تَورَُكوووولا ِمووووْن َجنَّووووات  َوُعيُوووولن   »:يريووووك لووووه أحوووود علووووى سوووولء املووووآل
 « ..ُم َوما كانُلا ُمْنَظرِينَ اُء َواأْلَرْ  السَّمَفما َبَكحْل َعَلْيِهمُ .َكذِلَك َوأَْوَريْناها قَوْلما  آَخرِينَ .فاِكِهنيَ 

اللن فيووووه رمل ،ينوووومومكووووان .وزروع.وعيلن.جنات.ويبوووودأ املشووووهد بصوووولر النعوووويم الووووذي كووووانلا فيووووه يرفلوووولن .
 .عملوا ويعيشلن فيها مسرورين حمبلرينونعم  يلتذووا ويط.ا ح ام والتكرمي

ا بَووِب أَْوَريْناهووذِلَك وَ َكوو»:ويف ملضووع آخوور قووال -ويريووه قوولم آخوورون .مث ينووزع هووذا كلووه موونهم أو ينزعوولن منه
ألرم مثلووووووووه يف ا ولكنهم وريوووووووولا ملكووووووووا.وبنوووووووول إسوووووووورائيل   يريوووووووولا ملووووووووك فرعوووووووولن ابلووووووووذات -« ِإْسوووووووورائِيلَ 
 مثل  مث مواذاف نول إسورائيبالوذي زال عون فرعولن ومل ه،ووريوه .والنعم فاملقصلق إذن هل نولع امللوك .األخرى

هوووواّبم ذس علوووى ذهبووولا فلووووم ذ:ذهوووه هوووي ء الطغوووواة الوووذين كووووانلا مووولء األعووووني والنفووولس يف هووووذ  األرم
 :أحد،و  تشعر ّبم  اء و  أرم و  ينظروا أو ييجللا عند ما حل امليعاق

 ..« أْلَْرُم َوما كانُلا ُمْنَظرِينَ َفما َبَكحْل َعَلْيِهُم السَّماُء َوا»
 أرم عر ّبوم أحود يفلن   يشفهي ء الطغاة املتعال.وهل تعبْي يلقك لالل اهللان،كما يلقك لالل ا؟فاء .

يف األرم  ا جبوووارينوذهبلا ذهووواب النموووال،وهم كوووانل .و  ذسووو  علووويهم أحووود يف أرم و   ووواء.و   ووواء
هم مويمن بربوه،و  عنوه،وهل أسل  عليهم فهذا الكلن ميقتهم  نفصاهلميطأون الناس ابلنعال  وذهبلا غْي م

بوووارون يف أحوووك ا؟ بوووه كوووافرون  وهوووم أروا  خبيثووو  كوووريرة منبووولذة مووون هوووذا اللجووولق وهوووك تعووويا فيوووه  ولووول
 ألقركلا أوووومو .لق كلوووهاألرم موووا يف هوووذ  الكلموووات مووون إُيووواء ألقركووولا هووولاوم علوووى اّلِل وعلوووى هوووذا اللجووو

 .ا ميان منبلذين منه،مقطلعني عنه،  تربطهم به آصرة،وقد قطعحل آصرة يعيشلن يف الكلن
ْن َن اْلَعوذاِب اْلُمِهونِي ِموْسورائِيَل ِموبَوِب إِ  َوَلَقوْد َْنَّْينوا »:ويف الصوفح  املقابلو  مشوهد النجواة والتكورمي وا ختيوار

 ِمووَن اهْلايِت مووا ِفيووِه َوآتَوْينوواُهمْ .ى اْلعاَلِمنيَ ِعْلووم  َعلَوو ْم َعلووىهُ َوَلَقِد اْخووَ ان.ِفْرَعووْلَن ِإنَّووُه كوواَن عالِيووا  ِمووَن اْلُمْسوورِِفنيَ 
 « ..بَلُيا ُمِبني  

تعواللن ملتجوثون املانتهوى إليوه ايف مقابول اهلولان الوذي « اْلُمِهونيِ »ويذكر هنوا ْنواة بوب إسورائيل مون العوذاب 
 « ..ِفنيَ ْلُمْسرِ يا  ِمَن اِمْن ِفْرَعْلَن ِإنَُّه كاَن عالِ »:املسرفلن يف التجث والتعا 

اختيارهم علووى العوواملني يف . قيقووتهم كلها،خْيهووا وكوورها -علووى علووم  -مث يووذكر اختيووار اّلِل لبووب إسوورائيل 
زمواوم بطبيعوو  احلال،ملووا يعلمووه اّلِل موون أوووم أفضوول أهوول زموواوم وأحقهووم اب ختيووار وا سووتخال  علووى كوول 
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 وووا يشوووْي إىل أن اختيوووار اّلِل ونصووور  قووود يكووولن .را  والتلاءموووا قصوووه عووونهم بعووود ذلوووك مووون تلكوووي ومووون احنووو
ألفضول أهوول زمواوم ولوول   يكلنولا قوود بلغولا مسووتلى ا ميوان العووا  إذا كانوحل فوويهم قيواقة تتجووه ّبووم إىل اّلِل 

 على هدى وعلى بصْية واستقام .
هوووووم اّلِل إايهوووووا ايت،الووووويت آ ّبوووووذ  اهل ر..فتعرضووووولا لالختبوووووا« َوآتَوْينووووواُهْم ِموووووَن اهْلايِت موووووا ِفيوووووِه بَلوووووُيا ُمبِوووووني  »

ختبوارهم ائهم،وبنتيجو  م والتلاحَّت إذا مت امتحاوم،وانقضوحل فو ة اسوتخالفهم،أخذهم اّلِل ابحنورافه.لالبتالء
إىل النكوووال  ن يعوولقواأوابتالئهم،فضوورّبم  وون يشووورقهم يف األرم،وكتووه علووويهم الذلوو  واملسوووكن ،وتلعدهم 

 إىل يلم الدين ..والتشريد كلما بغلا يف األرم 
 نقاش الك ار وإبطال شبهاأهم وأهديدهم 42 - 34الدرس الرابع:

رعوولن وأخووذ  فعوود فتنوو  بوبعوود هووذ  ا؟للوو  يف مصوورع فرعوولن ومل ووه،وْناة ملسووى وقلمووه،وابتالئهم ابهلايت 
 يعلق.هم هلوواا،وإنكووار ..بعوود هووذ  ا؟للوو  يعوولق إىل ملقوو  املشووركني موون قضووي  البعووة والنشلر،وكووكهم فيه

 »:عوة والنشولرهوذا الب لْيب  بني قضي  البعة وتصميم اللجلق كله وبنائه علوى احلو  وا؟د،الوذي يقتضوك
ووُتْم صوواِقِقنيَ ْأتُلا آِبابئِنووا ِإْن كُ فَ .ْنَشوورِينَ ُن  ُِ ِإْن ِهووَك ِإ َّ َمْلتَوتُونَووا اأْلُوىل َومووا حَنْوو:ِإنَّ هووُي ِء لَيَوُقللُوولنَ  أَُهْم َخووْْي  أَْم .نوْ

ُووووْم كووووانُ قَوووووْلُم تُوبَّوووو ووووماواِت َواأْلَ خَ َومووووا .رِِمنيَ لا جمُْ ع  َوالَّووووِذيَن ِمووووْن قَوووووْبِلِهْم أَْهَلْكنوووواُهْم ِإوَّ نَوُهمووووا َلْقنَووووا السَّ ْرَم َومووووا بَويوْ
يوَوْلَم   يُوْغوِب َموْلىل  .نيَ مْجَعِ  اْلَفْصوِل ِميقواهُتُْم أَ ِإنَّ يوَوْلمَ .ْعَلُمولنَ ما َخَلْقناُ ا ِإ َّ اِبحلَْ ِِ َولِكنَّ َأْكثَووَرُهْم   يوَ . ِعِبنيَ 

ُ،إِ .َعْن َمْلىل  َكْي ا  َو  ُهْم يُوْنَصُرونَ   «.ُز الرَِّحيمُ َل اْلَعزِينَُّه هُ ِإ َّ َمْن َرِحَم اّللَّ
سووملوا وي.ا و  نشلريوواة بعوودهمووا هووك إ  امللتوو  الوويت  لهتووا،مث   ح.إن هووي ء املشووركني موون العوورب ليقلللن

 علووى أنووه لوويك ويسووتدللن.رسووابق  املتقدموو  علووى امللعوود الووذي يلعدونووه للبعووة والنشل  عوو  ال« اأْلُوىل »
م ا   يعوووود موووونهلتوووو  ومضووول يسووووتدللن  ن آابءهوووم الووووذين مووواتلا هووووذ  امل.هنوووا  إ  هووووذ  امللتووو  وينتهووووك األمر

 أحد،و  ينشر منهم أحد ويطلبلن ا تيان ّبم إن كان النشلر حقا وصدقا.
ن عوووون حكمووو  البعووووة والنشوووولر و  يووودركلن أوووووا حلقوووو  مووون حلقووووات النشووووأة وهوووم يف هووووذا الطلوووه يغفلوووول 

واللصوولل ابلطووائعني إىل .البشووري ،ذات حكموو  خاصوو  وهوود  معني،للجووزاء علووى مووا كووان يف احللقوو  األوىل
النهايووو  الكرميووو  الووويت تووويهلهم هلوووا خطووولاهتم املسوووتقيم  يف رحلووو  احليووواة الووودنيا واللصووولل ابلعصووواة إىل النهايووو  

وتلووك احلكموو  تقتضووك جمووكء .ة الوويت توويهلهم هلووا خطوولاهتم املنتكسوو  املرتكسوو  يف احلمووأة املسووتقذرة .احلقووْي 
البعوووة والنشووولر بعووود انقضووواء مرحلووو  األرم كلهوووا وانوووع أن يكووولن البعوووة لعبووو  توووتم حسوووه رغبووو  أو نوووزوة 

وم إ  أن بشوووري  لفووورق أو ؟ماعووو  حمووودوقة مووون البشووور كوووك يصووودقلا ابلبعوووة والنشووولر  وهوووم   يكمووول إميوووا
يشوووهدوا ابلغيوووه علوووى هوووذ  القضوووي ،اليت حوووثهم ّبوووا الرسووول ويقتضووويها التووودبر يف نبيعووو  هوووذ  احليووواة،ويف 

وهذا التووووووودبر وحووووووود  يكفوووووووك لإلميوووووووان ابهلخرة،والتصووووووودي  .حكمووووووو  اّلِل يف خلقهوووووووا علوووووووى هوووووووذا األسووووووواس
م ملسو  عنيفو   صورع قولم ابلنشلر.وقبل أن يلجههم هنا إىل هذا التدبر يف تصميم الكلن ذاتوه،يلمك قلولّب

و  بوووووود أن القصوووووو  الوووووويت يشووووووْي إليهووووووا كانووووووحل معروفوووووو  .تبع.والتبابعووووو  موووووون ملوووووول  محووووووْي يف ا؟زيوووووورة العربيوووووو 
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أَُهوْم َخوْْي  أَْم »:للسامعني،ومن مث يشْي إليها إكارة سريع  للمك قللّبم بعن ،وهذيرها مصْيا كهوذا املصوْي
ُْم كانُلا جُمْرِِمنيَ قَوْلُم تُوبَّع  َوالَِّذيَن ِمْن قَوْبِلهِ   « ..ْم أَْهَلْكناُهْم ِإوَّ

األرم سوووماوات و ويف لووول هوووذ  الوووذكرى،وارعا  القلووولب مووون تصووولرها،يقلقهم إىل النظووور يف تصوووميم ال
اأْلَْرَم لسَّوماواِت وَ ْقنَوا اَوموا َخلَ »:وتنسي  هذا الكلن وما يبدو وراء هذا التنسي  مون قصود وصود  وتودبْي

نَوُهما   يوَوْلَم   .ِل ِميقواهُتُْم َأمْجَِعنيَ يَوْلَم اْلَفْصو ِإنَّ .ُملنَ ْم   يَوْعلَ ْكثَوَرهُ ِعِبنَي،ما َخَلْقناُ ا ِإ َّ اِبحلَْ ِِ َولِكنَّ أَ َوما بَويوْ
 «..مُ  ُهَل اْلَعزِيُز الرَِّحي ِإنَّهُ ِحَم اّللَُّ رَ ِإ َّ َمْن .يُوْغِب َمْلىل  َعْن َمْلىل  َكْي ا  َو  ُهْم يُوْنَصُرونَ 

شووولر مناسووووب  بعووووة والنواللفتووو  لطيف ،واملناسووووب  بوووني خلوووو  السوووماوات واألرم ومووووا بينهموووا وبووووني قضوووي  ال
 ققيق .ولكن الفطرة البشري  تدركها يف يسر حني تلجه إليها مثل هذا التلجيه.

خلو  كول ملحلا،و  واللاقع أن تدبر ما يف خل  السماوات واألرم من قق  وحكم  وقصد لواهر وتنسوي 
ه،ولهلر كووكء وحللوو  قوودار   يزيوود و  يوونقا عوون هقيوو  الغايوو  موون خلقووه،وهقي  تناسووقه مووع كوولكووكء 

ه صوغر أو   أي جانوالقصد يف خل  كل ككء ابلقدر والشكل الذي خل  به،وانتفاء املصواقف  والبعوة يف
 كث يف تصميم هذ  ااالئ  اهلائل  وما فيها من خالئ  ققيق  لطيف .

نول ابلوى احلو  فوال ه قوائم علوه يلقوع يف الونفك أن هلوذا االو  غايو  فوال عبوة فيوه وأنواللاقع أن تودبر هوذا ك
وأن أمووور .هذا الكلكوووهووووأن لوووه وايووو    شت بعووود،و  عوووكء ابمللت،بعووود هوووذ  الرحلووو  القصوووْية علوووى .فيوووه

ء هووذ  نوواملقصوولق يف بلتصووميم ااهلخرة،وأموور ا؟ووزاء فيهووا حووتم   بوود منووه موون الناحيوو  املنطقيوو  البحتوو  هلووذا ا
  هووذا الصووال.دنياحليوواة الااحليوواة وهووذا اللجوولق.حَّت تتحقوو  بووه النهايوو  الطبيعيوو  للصووال  والفسوواق يف هووذ  

اختيوووار  راقتوووه يفوهوووذا الفسووواق اللوووذان ركوووه ا نسوووان علوووى أسووواس ا سوووتعداق هلموووا ولهووولر جهووود  هووول وإ
 أحد ا،وتلقك جزاء هذا ا ختيار يف واي  املطا .

ذا ا سوووتعداق املزقوج،ونفوووك البعووة عووون فعووول اّلِل سبحانه،ليقتضوويان أن يكووولن هلوووذا وإن خلوو  ا نسوووان ّبوو
ومن مث اووكء .وهذا هوول صووميم قضووي  اهلخوورة.ا نسووان مصووْي معني،ينتهووك إليووه بعوود انتهوواء رحلتووه األرضووي 

َفْصوووِل ِإنَّ يوَووْلَم الْ  »:اووكء قللوووه تعوواىل.بعوود تلجيووه النظووور إىل احلكموو  والقصوود يف خلووو  السووماوات واألرم
ُ،ِإنَّوُه ُهوَل اْلَعزِيوُز الورَّ .ِميقاهُتُْم َأمْجَِعنيَ  « ِحيمُ يَوْلَم   يُوْغِب َموْلىل  َعوْن َموْلىل  َكوْي ا  َو  ُهوْم يُوْنَصوُروَن ِإ َّ َموْن َرِحوَم اّللَّ

 فاحلكمو  تقتضوك أن يكولن هنوا  يولم يفصول فيوه...اكء هذا القولل نبيعيوا ومرتبطوا  وا قبلوه كول ا رتباط
بني ااالئ ،وُيكم فيه بني اهلدى والضالل،ويكرم فيوه ااوْي ويهوان فيوه الشور،ويتجرق النواس مون كول سوند 
هلوووم يف األرم،ومووون كووول قووورىب وآصووورة،ويعلقون إىل خوووالقهم فوووراقى كموووا خلقهم،يتلقووولن جوووزاء موووا عملوووحل 

الوذي خرجولا .يم العطل أيديهم،  ينصرهم أحد،و  يرمحهم أحد،إ  من ينال رمح  ربه العزيز القاقر الورح
ومووووا بووووني خووووروجهم .ليتسوووولملا منووووه ا؟زاء -سووووبحانه  -ليعملوووولا وعوووواقوا إىل يوووود   -سووووبحانه  -موووون يوووود  

ورجلعهم إ ا هل فرصو  للعمول وجموال لالبتالء.هكوذا تقتضوك احلكمو  الظواهرة يف تصوميم هوذا الكولن،ويف 
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القصووود النوووان  يف كووول كوووكء يف هوووذا خلووو  السوووماوات واألرم وموووا بينهموووا ابحلووو ،ويف التقووودير اللاضووو  و 
 اللجلق ..

 مشهد مصور لمااا الك ار ومشهد آخر لنميم المؤمنين 57 - 43الدرس الخامس:

ن والطوائعلن مو ه العصواةوبعد تقرير هذا املبدأ يعرم عليهم مشهدا من مشاهد يولم الفصول وموا ينتهوك إليو
اُم قُوووولِم نَعوووورََة الزَّ ِإنَّ َكووووجَ »:العنيوووو مشووووهدا عنيفووووا يتناسوووو  مووووع لووووالل السوووولرة وجلهووووا .عووووذاب وموووون نعيم

ُبلا فَوووْلَ  رَْأِسووِه ِموووْن مُثَّ ُصووو.َسوولاِء ا؟َِْحوويمِ  ِتُللُ  ِإىل فَووواعْ ُخووُذو ُ .اأْلَيِيِم،َكاْلُمْهووِل يَوْغلِووك يف اْلُبطُووولِن َكَغْلووِك احْلَِميمِ 
تُ   ما ِإنَّ هذا.ُذْ  ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز اْلَكرميُ .َعذاِب احْلَِميمِ   َ ُوَن.ْم بِِه اَْ ُكنوْ

ذِلَك َوَزوَّْجنوواُهْم َكوو.ْسووَتْثَ   ُمَتقابِِلنيَ ُسوونُدس  َوإِ  لَن ِموونْ يَوْلَبُسوو.يف َجنَّووات  َوُعُيلن  .ِإنَّ اْلُمتَِّقوونَي يف َمقووام  أَِمووني   »
َوقوووواُهْم َعووووذاَب  اْلَمْلتَووووَ  اأْلُوىل وَ َت ِإ َّ َموووولْ يَهووووا الْ   يَووووُذوُقلَن فِ .يَووووْدُعلَن ِفيهووووا ِبُكوووولِِ فاِكَهوووو   آِمنِوووونيَ .ِ ُوووولر  ِعني  
 «..ذِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلَعِظيمُ .َفْضال  ِمْن َربِِكَ .ا؟َِْحيمِ 

هوذا الطعووام  إن.ريوو  عورم مفووزع مرعوه.ويبودأ املشوهد بعوورم لشوجرة الزقلم،بعوود تقريور أوووا نعوام األييم
ذا املتعووا  هوو.األييم وهنووا  هووذا.لن كغلووك احلميميغلووك يف البطوو -وهوول املهوول  -مثوول قرقي الزيووحل املغلووك 

ه   يليوو   قامووو  يف عنوووهووذا هوول األموور العووا  يصوودر إىل الزابنيوو  ليأخووذ.علووى ربووه وعلووى الرسوولل األمني
 :«اْلَكرمُِي »
 « ..ِميمِ َعذاِب احلَْ  ِه ِمنْ مُثَّ ُصُبلا فَوْلَ  رَْأسِ .ُخُذوُ  فَاْعِتُللُ  ِإىل َسلاِء ا؟َِْحيمِ »
 رأسوه مون ذلوك بلا فول وهنوا  صو.خذو  أخذا واعتلل  عتال،وكدو  يف إهان  وجفلة فوال كرامو  و  هلاقة»

نيوووووه التأ.ء .وموووووع الشووووود وا؟وووووذب والووووودفع والعتووووول والكوووووك والشوووووك.احلمووووويم املغلوووووك الوووووذي يشووووولي ويكلي
  كرام ،فقوود كووان و غووْي مووا عووزة  الكوورمي يف ..وهووذا جووزاء العزيووز« ِإنَّووَك أَنْووحَل اْلَعزِيووُز اْلَكوورميُ .ُذ ْ »:وال ذيوول

وُتْم بِوِه َاْوَ ُونَ »ذلك على اّلِل وعلى املرسولني   اليولم كموا كنوتم  لن يف هوذاك.فقود كنوتم تشو« .ِإنَّ هوذا موا ُكنوْ
لانوووه جانوووه مووون يف ج.تسوووخرون وتسوووتهزئلن  وبينموووا األخوووذ والعتل،والصوووه والكك،والتأنيوووه وااوووزي .

 لن هوذا اليوولمين كوانلا حشووالوذ« املتقوولن»فوإذا .إىل ا؟انووه اهلخر - بعوني اايوال -ميتود البصوور .السواح  .
  بول تل فيه و صوهجذب،و ع   خل  فيه و  فزع،و  كد فيه و ..« يف َمقام  أَِمني  »:إذا هم.وحافلن

 «.هم منعملن رافللِن ي َجنَّات  َوُعُيلن  
والسولن متقوابلني يف  -حلريور السوميك وهول ا -ومون إسوتث   -وهل احلرير الرقي   -يلبسلن من سندس 
وهم يف ا؟نو  أصوحاب الودار،يطلبلن .كل ذلك ومثله تزواهم  لر عني،يتم ّبون النعويم.جمالسهم يسمرون

  يتلقعلن واي  هلذا النعويم،فال مولت هنالوك وقود ذاقولا ..« يَْدُعلَن ِفيها ِبُكلِِ فاِكَه   آِمِننيَ »ما يشاءون و
ِإْن ِهووَك ِإ َّ َمْلتَوتُونَووا اأْلُوىل »:)وذلووك يف مقابوول مووا كووان املشووركلن يقللوولن.ا   يووذوقلن .امللتوو  األوىل،وغْيهوو
« َوَوقووواُهْم َعوووذاَب ا؟َِْحووويمِ ».فووونعم إووووا امللتووو  األوىل ولكووون وراءهوووا ا؟حووويم والنعووويم(..« َوموووا حَنْوووُن ِ ُْنَشووورِينَ 
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ذلِووَك ُهووَل اْلَفووْلُز .َفْضووال  ِمووْن َربِِكَ »:ه ورمحتووهفالنجاة موون العووذاب   تكوولن إ  بفضوول.تفضوال منووه سووبحانه..
 وأي فلز عظيمف ..« اْلَعِظيمُ 

 نممة الرسالة وأخويف من خاأمة الاكايب 59 - 58الدرس السادس:

مووون  ال  والتخليوو عموو  الرسوووويف لوول هووذا املشوووهد العنيوو  العميووو  املوويير  انبيوووه ختووتم السوولرة ابلتوووذكْي بن 
 « ..ْم ُمْرتَِقُبلنَ تَِقْه ِإوَُّ فَارْ .ونَ ا َيسَّْرانُ  بِِلساِنَك َلَعلَُّهْم يَوَتذَكَّرُ فَِإ َّ »:عاقب  التكذيه

نزيلووه لكتوواب وتافقد بوودأت بووذكر .ويتناسوو  مووع بوودئها وخوو  سووْيها.وهوول ختووام يلخووا جوول السوولرة وللها
َتِقُمولنَ ْلُكوْثى ِإانَّ ا ْطَشو َ يوَوْلَم نوَوْبِطُا اْلبَ ».لإلنذار والتوذكْي،وورق يف سوياقها موا ينتظور املكوذبني فجواء ..«  ُمنوْ

لن فهملنووه ويوودرك الووذي يهووذا ااتووام يووذكرهم بنعموو  اّلِل يف تيسووْي هووذا القوورآن علووى لسووان الرسوولل العووريب
ُمْ فَاْرتَِقْه إِ »:ولكنه ري .معانيه.وحلفهم العاقب  واملصْي،يف تعبْي ملفل   « ..نَ ُمْرتَِقُبل  وَّ
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 مكية وآياأها سبع وثالثون سور  ال اثية( 45)

 أهم مو وعات السور  

لاجهوو  حججهووا تهم يف مهووذ  السوولرة املكيوو  تصوولر جانبووا موون اسووتقبال املشووركني للوودعلة ا سووالمي ،ونريق
هووورج مووون حووو    غوووْي موووايفوآايهتوووا،وتعنتهم يف ملاجهووو  حقائقهوووا وقضووواايها،واتباعهم للهووولى اتباعوووا كوووامال 

 شووووووارقة مووووووعكذلك تصوووووولر كيووووو  كووووووان القوووووورآن يعوووووا  قلوووووولّبم ا؟احمووووو  ال.ي سووووولطانواضووووو  أو برهووووووان ذ
ابه،ويصولر  ،ويوذكرهم عذوالد ل اهللى،املغلق  قون اهلدى وهل يلاجهها آبايت اّلِل القانع  العميقو  التوأيْي

 هلم يلابه،ويقرر هلم سننه،ويعرفهم بنلاميسه املاضي  يف هذا اللجلق.
اس مصورا علوى ا مون النويرها للقولم الوذين واجهولا الودعلة يف مكو ،نرى فريقوومن خوالل آايت السولرة وتصول 

ه هلايت،وتلاجهووه هووذ  االضووالل ،مكابرا يف احل ،كووديد العناق،سووىيء األقب يف حوو  اّلِل وحوو  كالمه،تر وو
 :م ا يستحقه من ال ذيل والتحذير والتهديد بعذاب اّلِل املهني األليم العظي

ووووْرُ  بَِعووووذاب  ْكِثا  َكووووَأْن َ ْ َيْسمَ ِصووووُر ُمْسووووتَ ،مُثَّ يُ َيْسووووَمُع آايِت اّللَِّ تُوْتلووووى َعَلْيووووهِ . أَيِيم  َويْوووول  ِلُكوووولِِ أَفَّووووا   » ْعها،فَوَبشِِ
َووَذها ُهُزوا ،أُول ِووَك .أَلِوويم   ُهْم مووا  ،َو  يُوْغووِب َعوونوْ ِمْن َورائِِهووْم َجَهوونَّمُ .ذاب  ُمِهووني  ْم َعووهَلُووَوِإذا َعلِووَم ِمووْن آايتِنووا َكووْي ا  اختَّ

 .. «اب  َعِظيم  ْم َعذَكَسُبلا َكْي ا  َو  َما اختََُّذوا ِمْن ُقوِن اّللَِّ أَْولِياَء َوهلَُ 
ميووان  حلقيقوو  ا يموولن وزانونورى مجاعوو  موون الناس،ر ووا كووانلا موون أهوول الكتواب سووي ك التصوولر والتقوودير   يق

 ات.عمللن الصاحلالذين ي ت وبني امليمننيااالص ،و  ُيسلن ابلفار  األصيل بينهم وهم يعمللن السي ا
 وسووولء تصووولرهم لء حكمهوووموالقووورآن يشوووعرهم  ن هنوووا  فارقوووا أصووويال يف ميوووزان اّلِل بوووني الفريقني،ويقووورر سووو
أَْم  »:لو  والتكولينذ بودء االاملر وقيام األمر يف ميزان اّلِل على العدل األصيل يف صوله اللجولق كلوه منو

ْم َوَ واهُتُْمف سواَء موا لصَّاحِلاِت،َسولاء  حَمْيواهُ اَوَعِمُللا  آَمُنلا لا السَّيِِ اِت أَْن َْنَْعَلُهْم َكالَِّذينَ َحِسَه الَِّذيَن اْجَ َحُ 
،َولِتُ  ُ السَّماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ  «..َلُملنَ ا َكَسَبحْل،َوُهْم   يُظْ  نَوْفك   ِ ْجزى ُكلُ َُيُْكُملَن  َوَخَلَ  اّللَّ

ى ل موا يرا .نوور كوو ،ويطيع  موون النواس   يعوور  حكموا يرجوع إليووه إ  هلا ،فهول إهلووه الوذي يتعبود ونورى فريقوا
 ر بغفلتووووووههووووووذا الفريوووووو  موووووون النوووووواس مصوووووولرا تصووووووليرا فووووووذا يف هووووووذ  اهليوووووو  وهوووووول يعجووووووه موووووون أموووووور  ويشووووووه

ُ عَ »:وعما  َجَعَل َعلوى َبَصورِِ  ِغشواَوة ف لى َ ِْعِه َوقَوْلبِوِه،وَ ،َوَخَتَم عَ لى ِعْلم  أَفَورَأَْيحَل َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهلاُ ،َوَأَضلَُّه اّللَّ
ف أََفال َتذَكَُّروَنف  « ..َفَمْن يَوْهِديِه ِمْن بَوْعِد اّللَِّ

عنحل يف سوواب،ويتونوورى هووذا الفريوو  موون النوواس ينكوور أموور اهلخرة،ويشووك كوول الشووك يف قضووي  البعووة واحل
قائمو   الود ئل اللفريو  إىلاوالقورآن يلجوه هوذا .رما نكار ويف نله الثهوان  وا   سوبيل إليوه يف هوذ  األ
لُت َوحَنْيا،َومووا لووُدنْيا َ ُوواتُونَووا امووا ِهووَك ِإ َّ َحي:َوقاُللا»:احلاضوورة علووى صوود  هووذ  القضووي ،وهم عنهووا معرضوولن

،ِإْن ُهْم إِ .يُوْهِلُكنا ِإ َّ الدَّْهرُ  وتَوُهْم لى َعَلْيِهْم آايتُ ذا تُوتْ َوإِ .ظُُنلنَ  َّ يَ َوما هَلُْم ِبذِلَك ِمْن ِعْلم  نا بَويِِنات  ما كواَن ُحجَّ
وووُتْم صووواِقِقنيَ :ِإ َّ أَْن قووواُللا ُكوووْم ِإىل يوَوووْلِم اْلِقياَموووِ    َريْوووَه مُيِيوووُتُكْم مُثَّ َاَْمعُ  يُكْم مُثَّ  ُُيْيِووواّللَُّ :ُقلِ .ائْوُتلا آِبابئِنوووا ِإْن ُكنوْ

 « ..َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس   يَوْعَلُملنَ .ِفيهِ 
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السوولرة هنووا  لقوورآن يفاواوولز أن يكوولن هووي ء مجيعووا فريقووا واحوودا موون النوواس يصوودر منووه هووذا وذا ،ويصووفه 
ل بعووووووخ أهوووووو  ا يف ذلووووووك.كمووووووا اوووووولز أن يكلنوووووولا فرقووووووا متعوووووودقة  وووووون واجهوووووولا الوووووودعلة يف مكوووووو .وهنا 

 هول مكو  قون أنأث ّبوا والز أن تكلن هذ  إكارة عن هذا الفري  ليعت.الكتاب،وقليل منهم كان يف مك 
 يقتضك هذا وجلق  يف مك  ابلذات يف ذلك احلني.

  السوولرة هم يف هووذوعلووى أيوو  حووال فقوود واجووه القوورآن هووي ء النوواس بصووفاهتم تلووك وتصوورفاهتم،وهدّ عوون
م ،وبصورهم لم القياكذلك واجههم آبايت اّلِل يف اهلفا  ويف أنفسوهم،وحذرهم حسواب يو.ذلك احلدية .

 ن احنرفلا عن قين اّلِل القلمي. ا جرى ملن قبلهم  
ووووووووو»:واجههووووووووم آبايت اّلِل يف هووووووووذا األسوووووووووللب البسووووووووي  املووووووووويير العميوووووووو  ايت  اأْلَْرِم هَل ماواِت وَ ِإنَّ يف السَّ

ُ ِموووَن  َوموووا أَنْووووالِ  اللَّْيوووِل َوالنَّهوووارِ َواْختِ .نُووولنَ م  يُلقِ َويف َخْلِقُكوووْم َوموووا يَوبُوووُة ِموووْن قابَّووو   آايت  لَِقووولْ .لِْلُموووْيِمِننيَ  َزَل اّللَّ
ُللهووا آتِْلووَك .َقووْلم  يَوْعِقُللنَ ايِ  آايت  لِ ِ  الوورِِ السَّووماِء ِمووْن رِْز   فََأْحيووا بِووِه اأْلَْرَم بَوْعووَد َمْلهِتا،َوَتْصوورِي ايُت اّللَِّ نَوتوْ

،فَِبَأيِِ َحِدية  بَوْعَد اّللَِّ َوآايتِِه يُوْيِمنُ   « ..لَنفَعَلْيَك اِبحلَْ ِِ
ُ الَّو»:توودبرهاأخورى يف صوولرة نعوم موون أنعوم اّلِل علوويهم يغفلولن عوون توذكرها و  وواجههوم ّبوا موورة ِذي َسووخََّر اّللَّ

تَوُغلا مِ   َلُكْم ما يف السَّوماواِت َوموا َوَسخَّرَ .ُكْم َتْشُكُرونَ ِلِه َوَلَعلَّ ْن َفضْ َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجرَِي اْلُفْلُك ِفيِه ِ َْمرِِ  َولِتَوبوْ
 ..« ُرونَ ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوتَوَفكَّ .يعا  ِمْنهُ يف اأْلَْرِم مجَِ 

ووووَويوَووووْلَم تَوُقووو »:كوووذلك واجههووووم  وووواهلم يووولم القياموووو  الووووذي ينكرونووووه أو ميوووارون فيووووه َم ِووووذ  َحَْسووووُر اَعُ  يَولْ لُم السَّ
ووُتْم تَوعْ يَوْلَم ُعْووالْ .تاِّبَوواكِ ُكُل أُمَّوو   تُووْدعى ِإىل  .َوَترى ُكوولَّ أُمَّوو   جايِيَوو   .اْلُمْبِطلُوولنَ  هووذا ِكتابُنووا يَوْنِطووُ  .َمُللنَ َزْوَن مووا ُكنوْ

وووُتْم تَوْعَمُللنَ  حِلاِت فَويُوووْدِخُلُهْم َرُّبُوووْم يف آَمنُوولا َوَعِملُووولا الصَّوووا ا الَّوووِذينَ فََأمَّووو.َعلَووْيُكْم اِبحْلَووو ِِ ِإانَّ ُكنَّوووا َنْستَوْنِسوووُ  مووا ُكنوْ
وُتْم قَوْلموا  جُمْورِِمنَيف تُوْتلى َعَلْيُكْم فَاْسوتَ  ُكْن آاييت تَ فَوَلْم أَ َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا .نيُ ذِلَك ُهَل اْلَفْلُز اْلُمبِ .َرمْحَِتهِ  ْكَثْمُتْ وَُكنوْ

ووواَعُ    َريْوووَه ِفيها:َوِإذا ِقيووولَ  ووواَعُ ،ِإْن َنظُوووُن ا نَوووْدرِي َمووومووو:ُتمْ قُولْ .ِإنَّ َوْعوووَد اّللَِّ َحووو   َوالسَّ موووا حَنْوووُن  َّ لَن ا،وَ إِ ا السَّ
ْنسواُكْم َكموا َنِسويُتْم لِقواَء اْليَوْلَم نوَ :َوِقيلَ .ُ نَ ِه َيْستَوْهزِ انُلا بِ كَوبَدا هَلُْم َسيِِ اُت ما َعِمُللا،َوحاَ  ِّبِْم ما  .ِ ُْستَوْيِقِننيَ 

َووذْ نَُّكوو َِ ذِلُكْم :يوَووْلِمُكْم هووذا،َوَمْأواُكُم النَّاُر،َومووا َلُكووْم ِمووْن انِصوورِينَ  َوَغوورَّْتُكُم احْلَيوواُة الووُدنْيا  آايِت اّللَِّ ُهووُزوا   متُْ ُم اختَّ
 « ..فَاْليَوْلَم   ُحَْرُجلَن ِمْنها َو  ُهْم ُيْستَوْعتَوُبلنَ 

 تكووولين ل عميووو  يفكوووذلك   يووودع أي لوووبك أو كوووك يف عدالووو  ا؟وووزاء وفرقيووو  التبعووو  فبوووني أن هوووذا األصووو
َء فَوَعَلْيهوا،مُثَّ ِإىل َوَموْن َأسوا نَوْفِسوهِ ْن َعِموَل صواحِلا  فَلِ َمو»:ذلوك حوني يقولل.اللجلق كله،وعليه يقلم هذا اللجلق

 « ..َربُِِكْم تُوْرَجُعلنَ 
ن الصووواحلات ين يعملووول وحوووني يووورق علوووى مووون ُيسوووبلن وهوووم ا حووولن السوووي ات أووووم عنووود اّلِل كوووامليمنني الوووذ

،َولُِتْجزى  »:،فيقلل ُ السَّماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ  «.َبحْل َوُهْم   يُْظَلُملنَ ك  ِ ا َكسَ ُل نَوفْ كُ َوَخَلَ  اّللَّ
 تفصيلها.عرضها و  والسلرة كلها وحدة يف عالج ملضلعها ولكننا قسمناها إىل قرسني اينني لتيسْي
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 اْلَعزِيووووِز  ِمووووَن اّللَِّ ْلِكتووووابِ اتَوْنزِيووووُل »:وا كووووارة إىل القوووورآن الكوووورمي.«ميم.حووووا»:وهووووك تبوووودأ ابألحوووور  املقطعوووو 
ايتوووووه يغفلووووولن عووووون آ ل وووووك الوووووذينوختوووووتم  مووووود اّلِل وربلبيتوووووه املطلق ،واجيووووود  وتعظيموووووه،إزاء أو ..« احلَِْكووووويمِ 

ْثايُء يف َولَووُه اْلِكوو.اْلعاَلِمنيَ  ْرِم َربِِ بِِ اأْلَ فَِللَّووِه احْلَْمووُد َربِِ السَّووماواِت َورَ »:ويسووتهزئلن ّبووا ويسووتكثون عنهووا
 « ..احلَِْكيمُ  السَّماواِت َواأْلَْرِم،َوُهَل اْلَعزِيزُ 

ى غوْي موا عل.عمي  ويسْي سيا  السلرة يف عرم ملضلعها يف يسر وهلاقة وإيضا  هاقى ء،وبيان ققي 
 يسْي سيا  سلرة الدخان قبلها يف إيقاع عني  كأنه مطار  تقرع القللب.

 ،و رة الرفيو النواعم ابللموك و رة.واّلِل خال  القلولب،ومنزل هوذا القرآن،ذخوذ القلولب  رة ابلقورع والطور 
 وهل اللطيو .اا يف ذاهتووحسه تنلع حا هتا وملاقفهو.حسه تنلعها هك واختالفها.ابلبيان اهلاقئ الرقي 

 وهل العزيز احلكيم ...اابْي
 واهلن أنخذ يف التفصيل

 

 [23إل   1اآليات :(45]سور  ال اثية ):الوحد  ا ول 

 ا دلة عل  الوحدانيةحول الرسالة والرسول وا نبياء و  اعاقادية حقائق 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
وووماواِت َواأْلَْرِم هَلايت  لِْلُموووْيِمِننَي )2( تَوْنزِيوووُل اْلِكتووواِب ِموووَن اّللَِّ اْلَعزِيوووِز احلَِْكووويِم )1حوووم )}  ( 3( ِإنَّ يف السَّ

ُ ِموَن السَّوماِء  (4) َويف َخْلِقُكْم َوما يَوبُوُة ِموْن قابَّو   آايت  لَِقوْلم  يُلِقنُولنَ  َواْخوِتالِ  اللَّْيوِل َوالنَّهواِر َوموا أَنْووَزَل اّللَّ
ُللهوووا 5ِموووْن رِْز   فََأْحيوووا بِوووِه اأْلَْرَم بَوْعوووَد َمْلهِتوووا َوَتْصووورِيِ  الوووِرايِ  آايت  لَِقوووْلم  يَوْعِقلُووولَن ) ( تِْلوووَك آايُت اّللَِّ نَوتوْ

( َيْسووَمُع آايِت اّللَِّ تُوْتلووى 7( َويْوول  ِلُكوولِِ أَفَّووا   أَيِوويم  )6اّللَِّ َوآايتِووِه يُوْيِمنُوولَن ) َعَلْيووَك اِبحْلَوو ِِ فَبِووَأيِِ َحووِدية  بَوْعوودَ 
وووْرُ  بَِعوووذاب  أَلِووويم  ) َوووَذها ُهوووُزوا  8َعَلْيوووِه مُثَّ ُيِصوووُر ُمْسوووَتْكِثا  َكوووَأْن َ ْ َيْسوووَمْعها فَوَبشِِ ( َوِإذا َعلِوووَم ِموووْن آايتِنوووا َكوووْي ا  اختَّ

َوُذوا ِموْن ُقوِن اّللَِّ  (9هَلُْم َعوذاب  ُمِهوني  ) أُولِ كَ  ُهْم موا َكَسوُبلا َكوْي ا  َو  َموا اختَّ ِموْن َورائِِهوْم َجَهونَُّم َو  يُوْغوِب َعونوْ
ِوْم هَلُوْم َعوذاب  ِموْن رِْجوز  أَلِويم  10أَْولِياَء َوهَلُْم َعذاب  َعِظويم  ) ُ 11) ( هوذا ُهودى  َوالَّوِذيَن َكَفوُروا آِبايِت َرّبِِ ( اّللَّ

تَوغُولا ِموْن َفْضوِلِه َوَلَعلَُّكوْم َتْشوُكُرونَ  ( َوَسوخََّر َلُكوْم 12) الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر لَِتْجورَِي اْلُفْلوُك ِفيوِه ِ َْمورِِ  َولِتَوبوْ
ووو يعوووا  ِمْنوووُه ِإنَّ يف ذلِوووَك هَلايت  لَِقوووْلم  يَوتَوَفكَّ وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم مجَِ ( قُوووْل لِلَّوووِذيَن آَمنُووولا 13ُروَن )موووا يف السَّ

َم اّللَِّ لَِيْجزَِي قَوْلما  ِ ا كانُلا َيْكِسُبلَن ) َمْن َعِمَل صاحِلا  فَِلنَوْفِسوِه َوَموْن َأسواَء  (14يَوْغِفُروا لِلَِّذيَن   يَوْرُجلَن أايَّ
ِإْسورائِيَل اْلِكتواَب َواحْلُْكوَم َوالنُوبُوولََّة َوَرَزْقنواُهْم ِموَن الطَّيِِبواِت ( َوَلَقْد آتَوْينا بَوِب 15فَوَعَلْيها مُثَّ ِإىل َربُِِكْم تُوْرَجُعلَن )

( َوآتَوْيناُهْم بَويِِنوات  ِموَن اأْلَْموِر َفَموا اْختَوَلُفولا ِإ َّ ِموْن بَوْعوِد موا جواَءُهُم اْلِعْلوُم بَوْغيوا  16َوَفضَّْلناُهْم َعَلى اْلعاَلِمنَي )
نَوُهْم ِإنَّ َربََّك يَوقْ  نَوُهْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  ِفيموا كوانُلا ِفيوِه َحَْتِلُفولَن )بَويوْ ( مُثَّ َجَعْلنواَ  َعلوى َكورِيَع   ِموَن اأْلَْموِر 17ِضك بَويوْ

ُووْم لَووْن يُوْغنُوولا َعْنووَك ِمووَن اّللَِّ َكووْي ا  َوِإنَّ الظَّوواِلمِ 18فَاتَِّبْعهووا َو  تَوتَّبِووْع أَْهوولاَء الَّووِذيَن   يَوْعَلُموولَن ) نَي بَوْعُضووُهْم ( ِإوَّ
ُ َوِ ُ اْلُمتَِّقووونَي ) ( أَْم َحِسوووَه 20هوووذا َبصوووائُِر لِلنَّووواِس َوُهووودى  َوَرمْحَووو   لَِقوووْلم  يُلِقنُووولَن ) (19أَْولِيووواُء بَوْعوووخ  َواّللَّ

يواُهْم َوَ واهُتُْم سواَء موا َُيُْكُمولَن الَِّذيَن اْجَ َُحلا السَّيِِ اِت أَْن َْنَْعَلُهْم َكالَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت َسولاء  حمَْ 
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ُ السَّماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ َولُِتْجزى ُكُل نَوْفك  ِ ا َكَسوَبحْل َوُهوْم   يُْظَلُمولَن )21) ( أَفَورَأَيْوحَل 22( َوَخَلَ  اّللَّ
ُ َعلوى ِعْلوم  َوَخوَتَم َعلوى  َْ  عِوِه َوقَوْلبِوِه َوَجَعوَل َعلوى َبَصورِِ  ِغشواَوة  َفَموْن يَوْهِديوِه ِموْن َمِن اختَََّذ ِإهلَُه َهولاُ  َوَأَضولَُّه اّللَّ

 {  (23بَوْعِد اّللَِّ أََفال َتذَكَُّروَن )
 إنهال القرآن وا دلة واآليات عل  الوحدانية 5 - 1الدرس ا ول:

يف َخْلِقُكوووْم َوموووا وَ .هَلايت  لِْلُمووْيِمِننيَ  اأْلَْرمِ  وَ سَّوووماواتِ ِإنَّ يف ال.تَوْنزِيووُل اْلِكتووواِب ِمووَن اّللَِّ اْلَعزِيوووِز احلَِْكوويمِ .حم»
ُ ِموووَن السَّووماءِ  َومووا أَنْووووزَ النَّهوووارِ َواْخِتالِ  اللَّْيوووِل وَ .يَوبُووُة ِموووْن قابَّووو   آايت  لَِقووْلم  يُلِقنُووولنَ  ِموووْن رِْز   فََأْحيوووا بِوووِه  َل اّللَّ

 « ..لنَ َقْلم  يَوْعِقلُ اأْلَْرَم بَوْعَد َمْلهِتا،َوَتْصرِيِ  الِرايِ ،آايت  لِ 
 لوو  علووى مصوودرفيهمووا ق و .ويووذكر بعوود ا تنزيوول الكتوواب موون اّلِل العزيووز احلكيم« ميم.حووا»:يووذكر احلوورفني

ب املعجووز ذا الكتووامن انحيوو  أن هوو.الكتاب،كمووا أسوولفنا احلوودية عوون األحوور  املقطعوو  يف أوائوول السوولر
ذا هووون تنزيووول ذ  ق لووو  قائمووو  علوووى أمصووولغ مووون مثووول هوووذ  األحووور ،وهم   يقووودرون علوووى كوووكء منه،فهووو

كول   ء بقدر،وميضوكحلو  كول كوك الوذي« احلَِْكيمِ ».القاقر الذي   يعجز  ككء« اْلَعزِيزِ »الكتاب من اّلِل 
 أمر  كم .وهل تعقيه يناسه جل السلرة وما تتعرم له من أللان النفلس.

وقووود  .ن حلهلممووالكووولن  املبثليوو  يف وقبوول أن يعوورم للقووولم وموولقفهم مووون هووذا الكتوواب يشوووْي إىل آايت اّللِ 
ا ليقها،وتسووتجيتفووت  مغاويلجووه قلوولّبم إليهووا لعلهووا تلقظهووا و .كانووحل وحوودها كفيلوو  بتوولجيههم إىل ا ميان

وووماو اِإنَّ يف »:فيهوووا احلساسوووي  ابّلِل منوووزل هوووذا الكتاب.،وخوووال  هوووذا الكووولن العظووويم ِم هَلايت  اِت َواأْلَرْ لسَّ
 « ..لِْلُمْيِمِننيَ 
يثمووا موود فح.حال و  حووال قون،املبثليوو  يف السووماوات واألرم   تقتصوور علووى كووكء قون كووكء واهلايت

 ي فا نسان ببصر  وجد آايت اّلِل تطالعه يف هذا الكلن العجيه ..وأي ككء ليك آ
لصووغْي يف اكالنثووار   مبعثوورة -علووى ضووخامتها  -هووذ  السووماوات  جرامهووا الضووخم ،وأفالكها اهلائلوو ،وهك 

 ا؟ميل .. .لفضاء اهلائل الرهيه .ا.الفضاء .
 لنظوور إليووه،و العووني موون اتناسوو  مجيوول   تشووبع .وقورة هووذ  األجوورام يف أفالكهووا يف ققوو  وانووراق وتناسوو  .

ىل إاءة ابلقيواس رة،أو هبويشبع القلوه مون اليوه  وهوذ  األرم اللاسوع  العريضو  ابلقيواس إىل البشور،وهك ذ
 النجلم الكبْية.

تتوول  لوول  القوودرة الوويت اسووك ّبووا وتنتظمهووا يف العقوود الكوولين .ا الفضوواء الووذي تتوول  فيووه .مث ابلقيوواس إىل هووذ
الذي   يتل  ككء فيه  وما أوقعوه اّلِل نبيعو  هوذ  األرم يف ملقعهوا الكولين ااواص مون صوالحي  لنشولء 

هوا أو لل اختلوحل خصيصو  واحودة من.احلياة فلقها،ومن خصائا ققيق  مقصلقة م اكب  متجمع  متناسق 
  2071خلفحل ما أمكن أن تقلم فيها احلياة أو تدوم 

                                                 
َرُ  تَوْقِديرا  »يراجع تفسْي قلله تعاىل: -2071  من الظالل. ) السيد رمحه هللا ( 19جزء  2550 2548ص « َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  فَوَقدَّ
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يو  ألرم ..آاوكل جزء من كل ككء ومن كول حوك يف هوذ  .آي  ..وكل ككء يف هذ  األرم وكل حك .
زيلو  و النبتو  اهلأالضوخم   هوذ  اللرقو  الصوغْية يف هوذ  الشوجرة.آيو  ..والصغْي الدقي  كالضوخم الكبوْي ...

 لشووعرة يف جسووموهووذ  ا.اآي  يف وليفتهووا وتركيبه.ا،آيوو  يف للوووا وملمسووهاآيوو  يف كووكلها وحجمه...آيوو  .
  آيو.آيو  ..ئر .نوا  الطواجوهوذ  الريشو  يف .آي  يف خصائصوها وللووا وحجمها.آي  ..احليلان أو ا نسان .

حل اهلايت اء تزامحووووووحيثموووووا مووووود ا نسوووووان ببصووووور  يف األرم أو يف السوووووم.يف ماقهتوووووا وتنسووووويقها ووليفتها
ف ملووون يستشوووعرها،وأعلنوووحل عووون نفسوووها لقلبوووه و عوووه وبصووور .ولكن،من الوووذي يووورى هوووذ  اهلايت و وتراكبحل

 « ..للميمنني» تعلن هذ  اهلايت عن نفسهاف ملنف
 ن آايت اّللِ موووا فيهوووا فا ميوووان هووول الوووذي يفوووت  القلووولب لتلقوووك األصوووداء واألضووولاء واألنوووداء وا حسووواس  ووو

وتلوووتق  موووا  ر  وتلطووو ذي ختوووال  القلووولب بشاكوووته فتحيوووا وتووووا ميان هووول الووو.املبثليووو  يف األرم والسوووماء
ه  كول موا تصولغيفاملميوز  يذخر به الكلن من إُياءات خفي  ولاهرة،تشْي كلهوا إىل اليود الصوانع ،ونابعها

ه أحود مون لى إبداعوعوكل ما خرج من هذ  اليد فهل خار  معجز   يقدر .وتبدعه من أكياء ومن أحياء
 خل  اّلِل.

 :ساسي ا أكثر حالسيا  من آفا  الكلن إىل ذوات أنفسهم وهك أقرب إليهم،وهم ّب مث ينتقل ّبم
ا التكولين العجيه،وّبوذ  نسوان ّبوذ.وخلو  هوذا ا .« َويف َخْلِقُكْم َوما يَوُبُة ِمْن قابَّو   آايت  لَِقوْلم  يُلِقنُولنَ »

اها لطووووووولل قووووووو  نسوووووووينخار .ق خار .ااصوووووووائا الفريدة،وّبوووووووذ  الللوووووووائ  اللطيفووووووو  الدقيقووووووو  املتنلعووووووو  الكثْية
 تكرارها،ولقرّبا منا  

  جبووووا وقهشووووعولكوووون ال كيووووه العضوووولي ؟ارحوووو  واحوووودة موووون جوووولار  هووووذا ا نسووووان مسووووأل  توووودير الوووورأس 
يما وف.يو  اللاحودةات االذيف ا ميبوا .واستهلا  هلذا ال كيه العجيه  إن احلياة يف أبسو  صولرها معجوزة

كود يبوه النفسوك أل يف تركذا ا نسوان الشوديد ال كيوه والتعقيودف وهوهل أصغر من ا ميبا  فكي  ّبا يف ه
اسا،وأكووكا  اعووا وأجنتركبووا وتعقوودا موون تركيبووه العضوولي  وحللووه تلووك ااالئوو  الوويت توودب علووى األرم أنل 

تناسوووووه  معجز يف.معجز يف تصوووووريفه.وأحجاموووووا،  ُيصووووويها إ  اّلِل.وأصوووووغرها كأكثهوووووا معجوووووز يف خلقوووووه
يانوه علوى ،وانع نغ  يزيد جنك عون حودوق معينو ،هفج وجولق  وامتوداق  رم، يةحيلاته على هذ  األ

 وتوونقا  كموو  زيوود فيهوواتواليوود املمسووك  بزمووام األنوولاع واألجنوواس .األجنوواس األخوورى نغيووان إابقة وإفناء
 ..ا مجيعا وتقدير وتركه يف كل منها من ااصائا والقلى والللائ  ما ُيفج التلازن بينه

ولكنها يف مقابل هذا نزرة قليل  البويخ والفوران ابلقيواس إىل العصوافْي .ح  ضاري  وعمرها مديدالنسلر جار 
ولنووا أن نتصوولر كيوو  كووان األموور يكوولن لوول كووان للنسوولر نسوول العصووافْيف وكيوو  كانووحل تقضووك .والزرازيوور .

اء والشواءف فكي  لول كانوحل تنسول كالظبو.على مجيع الطيلر  واألسلق كذلك يف عا  احليلان كاسرة ضاري 
ولكوون اليوود الوويت اسووك ابلزمووام ععوول نسوولها حموودوقا .إوووا مووا كانووحل تبقووك علووى حلووم يف الغابوو  و  غووذاء .

ابلقوودر املطلوولب  وتكثوور موون ذوات اللحوولم موون الظبوواء والشوواء ومووا إليهووا لسووبه معللم.والذاببوو  اللاحوودة 
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فكيوو  لوول .  حوولا  أسووبلعني ايننيويف مقابوول هووذا   تعوويا إ.تبوويخ يف الوودورة اللاحوودة م ووات األلوول  .
أفلوووحل الزموووام فعاكوووحل الذاببووو  اللاحووودة أكوووهرا أو سوووننيف لكوووان الوووذابب يغطوووك األجسوووام وذكووول العيووولنف 
ولكوون اليوود املوودبرة هنووا  تضووب  األموولر وفوو  تقوودير ققيوو  حمسوولب فيووه حسوواب كوول احلاجووات واألحوولال 

يف عوووا  الناس،وعووا  الووودواب .ْي  وتقوودير ويف تووودب.ويف خصائصووه.يف االوو  ذاتوووه.والظرو .وهكووذا وهكوووذا
 ولكن ملنف من الذي يراها ويتدبرها ويدركهاف.آايت اننق ...يف هذا كله آايت

لووذي يوودع اليقووني ا.يووه .ير،وكك تن..واليقووني هوول احلالوو  املهي وو  للقلوولب كووك هك،وكووك تتووأ« لَِقووْلم  يُلِقنُوولنَ »
احلوووْية و ن القلووو  هووودوء ويسووور ويقووو ،ويف راحووو  مووو القلووولب تقووور وتثبوووحل وتطمووو ن وتتلقوووى حقوووائ  الكووولن يف

 فتصلغ من أقل ما هصل،أكث النتائج وأعظم اهلتر يف هذا اللجلق..والزعزع 
هووا موون أسووباب ينشووأ عن مث ينتقوول ّبووم موون ذوات أنفسووهم وحركوو  األحيوواء حوولهلم،إىل الظوولاهر الكلنيوو ،وما

ا بِووِه اأْلَْرَم ماِء ِمووْن رِْز   فََأْحيوو ِمووَن السَّووَل اّللَُّ لنَّهاِر،َومووا أَنْوووزَ َواْخووِتالِ  اللَّْيووِل َوا»:احليوواة هلووم ولاحيوواء مجيعووا
 « ..بَوْعَد َمْلهِتا،َوَتْصرِيِ  الِرايِ ،آايت  لَِقْلم  يَوْعِقُللنَ 

ك يب  تطوالع احلون أي  عجواختال  الليل والنهار لاهر ن قد حل  جدهتما يف نفلس البشر التكرار  ولك
لعجيبووووو  ايوووورى هوووووذ   يلاجووووه الليووووول أول موووورة أو يلاجوووووه النهووووارف إن القلوووووه الشوووواعر املتفوووووت البشووووري وهووووول 

 .والنهار قائما،وينتفخ هلا قائما ويرى يد اّلِل اليت تدير الكلن كله كلما رأى الليل
وتنمل معار  البشر،ويتسع علمهم عن بعخ الظولاهر الكلنيو ،ويعرفلن أن الليول والنهوار لواهر ن تنشوآن 

ولكن العجيبو    تونقا كوي ا .ة األرم حلل حملرها أمام الشمك مرة يف كل أربع وعشورين سواع عن قور 
قورة هووذا ا؟وورم حوولل نفسووه ّبووذ  السوورع  املنتظموو ،وهل .فإن قورة األرم هووذ  عجيبوو  أخوورى.ّبووذ  املعرفوو 

  كمووا كوواءت عووائم يف اهللاء،سوواب  يف الفضوواء،غْي مسووتند إىل كووكء إ  إىل القوودرة الوويت اسووك بووه وتوودير 
ّبوووذا النظووووام الوووذي   يتخل ،وّبووووذا القووودر الووووذي يسوووم  لاحيوووواء واألكوووياء أن تظوووول علوووى سووووط  هووووذا 
الكلكه الساب  السار  الدائر يف الفضاء  ويتلسع البشر يف علمهم فيدركلن أ ي  هواتني الظواهرتني علوى 

الليل والنهوار ّبوذ  النسوب  علوى  ويعرفلن أن تقسيم األوقات بني سط  األرم ابلقياس إىل احلياة واألحياء
سووط  هوووذا الكلكووه عامووول رئيسووك للجووولق احليوواة وبقووواء األحيوواء وأنوووه لوول   تلجووود هووا ن الظووواهر ن ّبوووذا 
القووودر وعلوووى هوووذا النظوووام لتغوووْي كووول كوووكء علوووى هوووذ  األرم،وخباصووو  تلوووك احليووواة ا نسووواني  الووويت ختوووا 

َومووا أَنْوووَزَل »ن أ يوو  يف احلووك البشووري و  تنقصووان  من األحيوواء  وموون مث تووزقاق هووا ن الظوواهر .املخووانبني
ُ ِمَن السَّماِء ِموْن رِْز   فََأْحيوا بِوِه اأْلَْرَم بَوْعوَد َمْلهِتوا ..والورز  قود يكولن املقصولق بوه هول املواء النوازل مون « اّللَّ

حل أقوول ولكن رز  السووماء أوسووع.فهذ  األكووع  الوويت تنووزل موون السووماء ليسوو.كما فهووم منووه القوودماء.السووماء
فحوورارة الشوومك هووك الوويت تبخوور .بوول إوووا هلووك الوويت ينشووأ عنهووا املوواء إبذن اّللِ .أيوورا يف إحيوواء األرم موون املاء

هيووا ابملوواء وهيووا .املوواء موون البحووار فتتكوواي  وتنووزل أمطووارا،وعري عيوولان وأوووارا وهيووا ّبووا األرم بعوود ملهتا
هوووووووك اضوووووووك مشوووووووا  وجنلاب،وكووووووورقا وغراب،منحرفووووووو  ..و « َوَتْصووووووورِيِ  الوووووووِراي ِ »ابحلووووووورارة والضوووووووياء سووووووولاء  
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ومستقيم ،قاف   وابرقة،وف  النظام الدقي  املنسل  املقصلق يف تصميم هذا الكولن العجيوه وحسواب كول 
كوووووكء فيوووووه حسوووووااب ققيقوووووا   يووووو   كوووووي ا للمصووووواقف  العميووووواء ..ولتصوووووري  الوووووراي  عالقووووو  معروفووووو  بووووودورة 

ذي ينزل من السماء.وكلها تتعاون يف هقيو  مشوي   اّلِل يف خلو  األرم،وبظاهريت الليل والنهار،وابلرز  ال
 معروض  يف الكلن.ولكن ملنف« آايت  »وفيها .هذا الكلن،وتصريفه كما أراق

 ..فللعقل هنا عمل،وله يف هذا امليدان جمال.« لَِقْلم  يَوْعِقُللنَ »
 من ص ات الك ار المماندين 11 - 6الدرس الثاني: 

والووووووذين  ن يلقنوووووولنالووووووذي.الكلني ،يشووووووْي إليهووووووا هووووووذ  ا كووووووارات امللحيوووووو  للميمننيهووووووذ  بعووووووخ آايت اّلِل 
رة، ا لغتهوووا املباكوووالفطووور ب يعقللن.يشوووْي إليهوووا آبايت اّلِل القرآنيووو ،فتلمك القللب،وتووولقج العقلل،وختانوووه

ت هوووذا لحيووو  كوووآايمبينهوووا وبوووني هوووذا الكووولن مووون صووول  عميقووو  ابننووو ،  ُيتووواج إيقالهوووا إ  إىل كلموووات 
لون فرات امللحيو  ذ  ا كواهوفمن   ييمن ّبذ  اهلايت فال رجاء يف أن ييمن بسولاها ومون   تلقظوه .قرآنال

ُللهووا»:تلقظووه الصوورخات موون غووْي هووذا الصوولت املسووتجاب فَبِووَأيِِ َحووِدية    اِبحْلَوو ِِ َعَلْيووكَ  تِْلووَك آايُت اّللَِّ نَوتوْ
ن يبلو  إبوداع اّلِل يف لوإن أي إبوداع و . القورآنيفلون يبلو  كوالم اّلِل ..إن أي كالم « بَوْعَد اّللَِّ َوآايتِِه يُوْيِمُنلَنف

اّللَِّ َوآايتِوووِه  ِدية  بَوْعوودَ يِِ َحووفَبِووأَ ».وإن أيوو  حقيقوو  لوون تبلوو  حقيقوو  اّلِل يف الثبووولت واللضوول  واليقووني.الكوولن
 :..وهنا   يلي   ن   ييمن إ  التهديد والتنكيل« يُوْيِمُنلَنف

ووووْرُ  بَِعووووذاب  .ْعهاْكِثا  َكووووَأْن َ ْ َيْسمَ ِصووووُر ُمْسووووتَ  مُثَّ يُ َيْسووووَمُع آايِت اّللَِّ تُوْتلووووى َعَلْيووووهِ .فَّووووا   أَيِيم  َويْوووول  ِلُكوووولِِ أَ  » فَوَبشِِ
َووَذها ُهُزوا ،أُول ِووَك .أَلِوويم   ُهْم مووا  ،َو  يُوْغووِب ِمْن َورائِِهووْم َجَهوونَّمُ .ذاب  ُمِهووني  ْم َعووهَلُووَوِإذا َعلِووَم ِمووْن آايتِنووا َكووْي ا  اختَّ  َعوونوْ

 .. «اب  َعِظيم  ْم َعذَكَسُبلا َكْي ا  َو  َما اختََُّذوا ِمْن ُقوِن اّللَِّ أَْولِياَء،َوهلَُ 
دعلة يف ني هلووووذ  الووووجانبووووا موووون اسووووتقبال املشوووورك -كمووووا أسوووولفنا يف تقوووودمي السوووولرة   -وتصوووولر هووووذ  اهلايت 

 ر   كأنوه   يطوهوذا احلو ،ومكوابرهتم يفمك ،وإصرارهم على ابنلهم،واستكبارهم عن  اع كلم  احل  البني
عيود،والتللي  التهديود والل و التقبوي  ومقابل  القرآن هلذا كله ابل ذيول و .أذهاوم،وسلء أقّبم مع اّلِل وكالمه .

 « ..َوْيل  ِلُكلِِ أَفَّا   أَيِيم  »ابلعذاب األليم املهني العظيم.
كول موون تهديود كوامل لوال.إلمثألييم الكثوْي املقارفوو  لوا.واألفوا  الكوذاب املووارق علوى الكوذب.والليول اهلال 
لصووواق  اللعووود ا.الدمارو وهل هتديووود صووواقر مووون اّلِل القووولي القووواهر ا؟بار،القووواقر علوووى اهلوووال  .هوووذ  صوووفته

لووى ه،أنوه يصور عالمو  إمثآيو  إفكوه وع.فهل هتديود رعيوه مفوزع مرهلب.هوذا األفوا  األييم.واللعيود وا نوذار
ُع َيْسوومَ »:اّللِ  لالئوو  مووعا  ويتعوواىل عوون ااضوولع هلايت اّلِل،و  يتووأقب ابألقب البانوول ويسووتكث علووى احلوو

 « ..اْسَمْعهآايِت اّللَِّ تُوْتلى َعَلْيِه،مُثَّ ُيِصُر ُمْسَتْكِثا  َكَأْن  َْ يَ 
وهووذ  الصوولرة البغيضوو  ولوول أوووا صوولرة فريوو  موون املشووركني يف مكوو ،إ  أوووا تتكوورر يف كوول جاهليوو ،وتتكرر 

فكم يف األرم،وبني من يقال إوم مسلملن،من يسومع آايت اّلِل تتلوى عليوه مث يصور مسوتكثا  .يلم وغداال
كووأن   يسوومعها ألوووا   تلافوو  هوولا ،و  تسووْي مووع مأللفووه،و  تعاونووه علووى ابنلووه،و  تقوور  علووى كوور ،و  
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وووْرُ  بَِعوووذاب  أَلِووويم  »تتمشوووى لوووه موووع اعوووا    فإذا كوووان   يسووومع .هنوووا للسوووخري  فهوووك...والبشوووارة للخْي« فَوَبشِِ
َوِإذا َعلِوووَم ِموووْن آايتِنوووا َكوووْي ا  »النذير،فليأتوووه الليووول املنظووولر،يف صووولت البشوووْي  زايقة يف السوووخري  والتحقوووْي  

َووووَذها ُهووووُزوا   وهووووك صوووولرة كووووذلك مكوووورورة يف .وهذ  أكوووود وأنكى...بعوووود أن يعلمهووووا ويعوووور  مصوووودرها« اختَّ
من يسوووتهزىء آبايت اّلِل الووويت .وبني مووون يقوووال إووووم مسووولملن.النووواس وكم مووون.ا؟اهليوووات األوىل واألخوووْية

يعلمها،ويتخوووووذها مووووواقة للسوووووخري  منهوووووا و ووووون ييمنووووولن ّبوووووا ومووووون يريووووودون أن يرجعووووولا أمووووور النووووواس واحليووووواة 
..فاملهان  هك ا؟وزاء املناسوه ملون يسوتهزىء آبايت اّلِل وهول يعلمهوا.وهل « أُولِ َك هَلُْم َعذاب  ُمِهني  »إليها.

« ِموْن َورائِِهوْم َجَهوونَّمُ »:ولكنوه يف حقيقتوه قوائم ملجوولق.ذاب حاضور قريوه وإن كووان ملعود  آتيوا بعوود حنيعو
.. 

ه ألووم يف هم و  يتقلنونه من ورائأوم   يرونه أل.ولالله ..مقصلقة لالله فل  معنا « ِمْن َورائِِهمْ »ولفج 
َوْي ا  وَ َكوُهْم ما َكَسُبلا َو  يُوْغِب َعنوْ »غفل  عنه و  يفلهتم فهم سيقعلن فيه   « ْولِيواءَ ُذوا ِموْن ُقوِن اّللَِّ أَ   َموا اختَّ

كء كووودرون علوووى هبووواء   يقووو -ولووول صووول   -..فلووويك كوووكء  وووا عملووولا أو ملكووولا بنوووافعهم كوووي ا،فعملهم 
 يوا هم مون قونوأول.ناءوملكهم زائل   يصاحبهم منه ككء فيوه غ.منه،وهل قائم على غْي أساس من إميان

   ميلكلن هلم نصرا و  كفاع . -آهل  أو أعلاان وجندا أو خالان  - اّللِ 
جسوووويم تضووووك املهان ، قبووووي  يقفجوووورمهم يف ا سووووتهزاء آبايت اّللِ ...فوووول  أنووووه مهني« َوهَلُووووْم َعووووذاب  َعِظوووويم  »

 يقتضك جسام  التعذيه ..
  كلم  عوون حقيقووسووتكبار،بوا وينتهووك هووذا املقطع،الووذي ورق فيووه ذكوور ا سووتهزاء آبايت اّلِل،والصوود عنهووا 

ِوآبِ َفُروا َوالَِّذيَن كَ .هذا ُهدى  »:هذ  اهلايت وجزاء من يكفر ّبذ  احلقيق  يف إمجال ْم هَلُوْم َعوذاب  ِموْن ايِت َرّبِِ
 « ..رِْجز  أَلِيم  

 كفوور بعوودفالذي ي.هدى  حووخ   يشوولبه ضووالل.هوودى خووالا مصووفى.إن حقيقوو  هووذا القوورآن أنووه هدى
فووووالرجز هوووول .ا يالمالووووذي ميثلووووه تلكيوووود معوووو  الشوووودة و .  حقيقتها،يسووووتح  أ  العذابذلوووك ابهلايت،وهووووذ

يوود بعووود وتلك.رارتكوورار بعوود تك.والعذاب الووذي يهوودقون بوووه هوول عووذاب موون رجووز ألووويم ..العووذاب الشووديد
 تلكيد.يلي   ن يكفر ابهلدى ااالا املمحخ الصري .

 ير ما في الكون لهممن نمم هللا عل  الناس وأسخ 13 - 12الدرس الثالث:

رها هلوم ّلِل الويت سوخا  نعوم وبعد التهديد املخي ،واللعيد الرعيوه،يعلق فويلمك قلولّبم ملسوا رفيقا،ابلتوذكْي
ُ الَّوِذي َسوخََّر َلُكوُم اْلَبْحوَر لَِتْجورِيَ »:يف هذا الكولن العوريخ تَوغُولا ِموُك ِفيوِه  َِ  اْلُفْلواّللَّ ُكْم ْن َفْضوِلِه،َوَلَعلَّ ْمرِِ ،َولِتَوبوْ

 « ..تَوَفكَُّرونَ  ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يوَ ُه،ِإنَّ يف يعا  ِمنْ َوَسخََّر َلُكْم ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم مجَِ .َتْشُكُرونَ 
ابلقسو  اللافر،الوذي يتوي  لوه أن  -سوبحانه  -ُيظى من رعايو  اّلِل .ا نسان ..إن هذا املخلل  الصغْي .
وذلووك اب هتووداء إىل نوور  موون سوور النوواملس .اهلائلوو ،وينتفع ّبووا علووى كووَّت اللجل  يسووخر ااالئوو  الكلنيوو 

ا هلوووك الوووذي ُيكمها،والوووذي تسوووْي وفقوووه و  تعصوووا   ولووول  هوووذا ا هتوووداء إىل نووور  السووور موووا اسوووتطاع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3899 

ا نسان بقلته اهلزيل  اندوقة أن ينتفع بشكء من قلى الكولن اهلائلو  بول موا اسوتطاع أن يعويا معهوا وهول 
 هذا القزم الصغْي،وهك هذ  املرقة ا؟بابرة من القلى والطاقات واألحجام واألجرام.

ا ينهوا وخصائصوهن سور تكل والبحر أحد هذ  ا؟بابرة الضخام اليت سخرها اّلِل لإلنسان،فهدا  إىل ككء م
ها   ختشوووابوووارة و عووور  منوووه هوووذ  الفلوووك الووويت اخووور هوووذا االووو  اهلائووول،وهك تطفووول علوووى يوووبج أملاجوووه ا؟

الفلووك  ئا،وخل  موواقةّبووذ  ااصووا الووذي خلوو  البحوور -سووبحانه  -فهوول ..« لَِتْجوورَِي اْلُفْلووُك ِفيووِه ِ َْموورِ ِ »
اصووووائا وسووووائر ا.ّبووووذ  ااصووووائا،وجعل خصووووائا الضووووغ  ا؟لي،وسوووورع  الووووراي  وجاذبيوووو  األرم .

ه أن ينتفووع ه فأمكنوولوووهوودى ا نسووان إىل هووذا ك.الكلنيوو  األخوورى مسوواعدة علووى أن عووري الفلووك يف البحر
تَوُغلا ِموْن َفْضوِلهِ »:به،وأن ينتفع كذلك ابلبحر يف نلا  أخرى كوذلك التجوارة ام وللزين ،و لصويد للطعوكا« َولِتَوبوْ

نسوان البحور سوخر اّلِل لإلالبحار. واملعرف  والتجرب  والرايض  والنزه  وسائر ما يبتغيه احلوك مون فضول اّلِل يف
لتسوووووووووخْي اتجوووووووووه إليوووووووووه ابلشوووووووووكر علوووووووووى التفضووووووووول وا نعوووووووووام،وعلى والفلوووووووووك،ليبتغك مووووووووون فضووووووووول اّلِل ولي

 رتبوواط بووذلك اا احلوو ،وإىل للفوواء ّبووذوهوول يلجووه قلبووه ّبووذا القوورآن إىل ا..« َوَلَعلَُّكووْم َتْشووُكُرونَ »:وا هتووداء
ختصوويا  نإىل اّلِل.وموو..األفوو ،وإىل إقرا  مووا بينووه وبووني الكوولن موون وحوودة يف املصوودر ووحوودة يف ا عووا  

 يف األرم،مووون اوات وموووافلقد سوووخر اّلِل هلوووذا ا نسوووان موووا يف السوووم.لوووذكر إىل التعمووويم والشووومللالبحووور اب
واِت يف السَّوما  َلُكوْم مواَوَسوخَّرَ »:- وا يصول  لوه ويودخل يف قائورة خالفتوه  -قلى وناقوات ونعوم وخوْيات 

يعا  ِمْنهُ   « ..َوما يف اأْلَْرِم مجَِ
  الصووغْي املخلوول  وهذا.منشوو ه وموودبر  وهوول مسووخر  أو مسوولطه فكوول كووكء يف هووذا اللجوولق منووه وإليووه وهوول

ن يف هووذا الكوول  بووه قوولى يسووخر.مووزوق موون اّلِل اب سووتعداق ملعرفوو  نوور  موون النوولاميك الكلني ...ا نسووان .
ن يفكوور ك آايت ملووويف كوول ذلوو.تفوول  قلتووه وناقتووه  ووا   يقوواس  وكوول ذلووك موون فضوول اّلِل عليووه وناقووات

 :الطاقاتو له ملسات اليد الصانع  املدبرة املصرف  هلذ  القلى ويتدبر ويتبع بقلبه وعق
 « ..ِإنَّ يف ذِلَك هَلايت  لَِقْلم  يَوتَوَفكَُّرونَ »

،إىل كشووو  سووورهاوالفكووور   يكووولن صوووحيحا وعميقوووا وكوووامال،إ  حوووني يتجووواوز القووولى والطاقوووات الووويت ي
فطووووورة لاميك و بوووووني هوووووذ  النووووو مصووووودر هوووووذ  القووووولى والطاقوووووات وإىل النووووولاميك الووووويت هكمهوووووا وإىل الصووووول 

 و  عوور  و .ر ل و  أقولل هووا مووا اتصوو.هذ  الصوول  الوويت تيسوور لإلنسووان ا تصووال ّبووا وإقراكها.ا نسووان
 اكن،و  سخر و  انتفع بشكء من هذ  القلى والطاقات ..

 دعو  المؤمنين للص ح عن الكافرين 15 - 14الدرس الرابع:

ويشوووعر  .قطوووع القووولي الوووذي يصووول قلوووه املووويمن بقلوووه هوووذا اللجلقوحوووني يبلووو  سووويا  السووولرة إىل هوووذا امل
عند هذا يدعل امليمنني إىل ال فوع وا سوتعالء . صدر القلة احلقيقك وهل ا هتداء إىل أسرار هذا اللجلق .

وسووع  األفوو  ورحابوو  الصوودر يف ملاجهوو  الضووعا  العوواجزين الووذين   تتصوول قلوولّبم بووذلك املصوودر الثووري 
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لهم إىل كووووكء مووون العطوووو  علووووى هوووي ء املسوووواكني انجوووولبني عووون احلقووووائ  املنووووْية القليوووو  كموووا يوووودع.الغب
 :العظيم  من الذين   يتطلعلن إىل أايم اّلِل،اليت يظهر فيها عظمته وأسرار  ونلاميسه

َم اّللَِّ » َمْن َعِمووووَل صوووواحِلا  .نَ ا كووووانُلا َيْكِسووووُبل مووووا  ِ ووووَيْجووووزَِي قَولْ ،لِ قُووووْل لِلَّووووِذيَن آَمنُوووولا يَوْغِفووووُروا لِلَّووووِذيَن   يَوْرُجوووولَن أايَّ
 .. «فَِلنَوْفِسِه،َوَمْن َأساَء فَوَعَلْيها،مُثَّ ِإىل َربُِِكْم تُوْرَجُعلنَ 

لقوولة اوتسووام  .العفلو ملغفوورة اتسووام  .فهوول تلجيووه كوورمي للووذين آمنوولا ليتسوواحملا مووع الووذين   يرجوولن أايم اّللِ 
تحقلن العطوووو  سوووواكني يسوووومقع أن الووووذين   يرجوووولن أايم اّلِل واللا.وتسووووام  الكووووث وا رتفوووواع.وا ستعالء

بووووووع ا ميووووووان ن.الثراءأحيوووووواان  رموووووواوم موووووون ذلووووووك النبووووووع الفيام،الووووووذي يزخوووووور ابلنووووووداوة والرمحوووووو  والقوووووولة و 
املعرفوو   اوم كوذلك موونوحرم.ضووي ابّلِل،والطمأنينو  إليووه،وا حتماء بركنوه،واللجلء إليووه يف سوواعات الكربو  وال

نووز كلووذين ميلكوولن  ايمنوولن وامل.صوول  بصووميم النوولاميك الكلنيوو  ومووا وراءهووا موون القوولى والثرواتاحلقيقيوو  املت
 قات.ن نزوات ومحارومني ما ميان وذخر ،ويتمتعلن برمحته وفيضه أوىل ابملغفرة ملا يبدو من أول ك ان

سووووون علوووووى نزاء اجوووووومن ا؟انوووووه اهلخووووور،لي   هوووووي ء امليمنووووولن األمووووور كلوووووه ّلِل يتووووولىل .هوووووذا مووووون جانوووووه
ك فيمووا   ذل.سووناتوُيسووه هلووم العفوول واملغفوورة عوون املسوواءة يف سووجل احل.إحسانه،واملسووكء علووى إساءته

« نُلا َيْكِسوُبلنَ ما  ِ ا كاَي قَولْ لَِيْجزِ »:يظهر الفساق يف األرم،ويعتدي على حدوق اّلِل وحرماته بطبيع  احلال
.. 

ِمووَل َمووْن عَ »:ملطووا ا وايوو  يفكيوود الرجوولع إىل اّلِل وحوود  ويعقووه علووى هووذا بفرقيوو  التبع ،وعدالوو  ا؟زاء،وتل 
صوووودر امليمن،ويرتفووووع كووووعلر   ..بووووذلك يتسووووع «َجعُوووولنَ صوووواحِلا  فَِلنَوْفِسووووِه َوَمووووْن َأسوووواَء فَوَعَلْيهووووا،مُثَّ ِإىل َربُِِكووووْم تُورْ 

فهل . ْي ضوويع ،ويف غووضوووُيتموول املسوواءات الفرقيوو  والنووزوات احلمقوواء موون انجوولبني املطملسووني،يف غووْي 
ومني مون اء للمحور وهل حامل مشعل اهلودى للمحورومني مون النلر،وحامول بلسوم الشوف.أكث وأفس  وأقلى

 النبع،وهل جمزي بعمله،  يصيبه من وزر املسكء ككء.
 واألمر ّلِل يف النهاي ،وإليه املرجع واملآب.

 اماحان بني إسرائيل وإخ اقهم ووحذد  الرسذاات وأميذه 20 - 16الدرس الخامس: 

 الشرائع

بعوود ذلووك يتحوودّ عوون القيوواقة امليمنوو  للبشووري ،وتركز هووذ  القيوواقة أخووْيا يف الرسووال  ا سووالمي  فيشووْي إىل 
وانتهواء رايو  القيواقة واحلكووم إىل .اخوتال  بوب إسورائيل يف كتاّبم،بعوود موا آ هوم اّلِل الكتواب واحلكووم والنبلة

ولكن نبيعتهوا هوك هوك منوذ .د مطوارقة حماصورةوالودعلة بعو.هوذا وهول بعود يف مك .صاحه الدعلة األخْية
َوَلَقوووووووْد آتَوْينوووووووا بَوووووووِب ِإْسووووووورائِيَل اْلِكتووووووواَب َواحْلُْكوووووووَم َوالنُوبُولََّة،َوَرَزْقنووووووواُهْم ِموووووووَن »:نشوووووووأهتا،ومهمتها هوووووووك مهمتهوووووووا

ُفوولا ِإ َّ ِمووْن بَوْعووِد مووا جوواَءُهُم اْلِعْلووُم َوآتَوْينوواُهْم بَويِِنووات  ِمووَن اأْلَْمِر،َفَمووا اْختَولَ .الطَّيِِباِت،َوَفضَّووْلناُهْم َعلَووى اْلعاَلِمنيَ 
وونَوُهمْ  وونَوُهْم يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  ِفيمووا كووانُلا ِفيووِه َحَْتِلُفوولنَ .بَوْغيووا  بَويوْ مُثَّ َجَعْلنوواَ  َعلووى َكوورِيَع   ِمووَن اأْلَْمووِر .ِإنَّ َربَّووَك يَوْقِضووك بَويوْ
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ُْم لَووْن يُوْغنُوولا َعْنووَك ِمووَن اّللَِّ َكووْي ا ،َوِإنَّ الظَّوواِلِمنَي بَوْعُضووُهْم أَْولِيوواُء .لنَ فَاتَِّبْعهووا َو  تَوتَّبِووْع أَْهوولاَء الَّووِذيَن   يَوْعَلُموو ِإوَّ
ُ َوِ ُ اْلُمتَِّقنيَ  ،َواّللَّ  « ..هذا َبصائُِر لِلنَّاِس َوُهدى  َوَرمْحَ   لَِقْلم  يُلِقُنلنَ .بَوْعخ 

اّلِل لتلووك  لويت اختارهوواأصووحاب عقيودة السووماء اكانلا هوم .لبوب إسوورائيل -قبول ا سووالم  -كانوحل القيوواقة 
هوووول أو جهوووولى أو  فاألرم قياقهتووووا.و  بوووود للبشوووور موووون قيوووواقة مسووووتمدة موووون السووووماء.الفوووو ة موووون التوووواري 

ل هومثأة مون ا؟م عبواق ،واّلِل خال  البشر هل وحد  الذي يشورع هلوم كوريعته موثأة مون اهلولى فكلهو.قصلر
 ن خل ،وهل اللطي  اابْي.والقصلر فهل الذي خلقهم وهل أعلم  

كوووم وكوووان فووويهم احل.ة كوووريع  اّللِ ن فووويهم التووولرا..فكوووا« َوَلَقوووْد آتَوْينوووا بَوووِب ِإْسووورائِيَل اْلِكتووواَب َواحْلُْكوووَم َوالنُوبُوووولَّةَ »
ألنبيواء وكثر فويهم ا.ب  والكتواوكان فيهم النبلة بعد رسال  ملسى وكتابه للقيوام علوى الشوريع. قام  الشريع 

لاهتم يف األرم  لكوووتهم ونبووو ..فكانوووحل «َوَرَزْقنووواُهْم ِموووَن الطَّيِِبووواتِ »فووو ة نليلووو  نسوووبيا يف التووواري . وتتوووابعلا
ن تفضيلهم علوى أهول ..وكا« ِمنيَ اْلعالَ  َوَفضَّْلناُهْم َعَلى»املقدس ،الطيب ،الكثْية ااْيات بني النيل والفرات.

اب إيتووواءهم الكتووواّلِل و  ختيوووارهم للقيووواقة بشوووريع زمووواوم بطبيعووو  احلوووال وكوووان مظهووور هوووذا التفضووويل األول ا
 « ..َوآتَوْيناُهْم بَويِِنات  ِمَن اأْلَْمرِ »:واحلكم والنبلة

ا    فلم يكن هنو  احنرافكان ما أوتل  من الشريع  بينا حا ا فاصال،  غملم فيه و  لبك و  علج و 
مور،و  كوان لم يف األكوان هوذا عون غموما يدعل إىل ا ختال   يف هذا الشرع البني كما وقوع مونهم وموا  

 « ..ْلِعْلمُ ااَءُهُم َفَما اْختَوَلُفلا ِإ َّ ِمْن بَوْعِد ما ج»:عن جهل منهم ابلصحي  من احلكم
نَوُهمْ بَوْغيا  بوَ »:إ ا كان ذلك عن هاسد بينهم،ونزاع وللم،مع معرف  احل  والصلاب  « ..يوْ

َك ِإنَّ َربَّوووو»: م القياموووأمرهم بعووود ذلوووك إىل اّلِل يووول وبوووذلك انتهوووحل قيووواقهتم يف األرم،وبطووول اسوووتخالفهم،و 
نَوُهْم يَوْلَم اْلِقياَمِ  ِفيما كانُلا ِفيِه َحَْتِلُفلنَ   .. «يَوْقِضك بَويوْ

مث كتووووه اّلِل ااالفوووو  يف األرم لرسووووال  جديوووودة ورسوووولل جديوووود،يرق إىل كووووريع  اّلِل اسووووتقامتها،وإىل قيوووواقة 
مُثَّ َجَعْلنووووواَ  َعلوووووى َكووووورِيَع   ِموووووَن »:أهووووولاء البشووووور يف هوووووذ  القيووووواقة السوووووماء نصووووواعتها وُيكوووووم كوووووريع  اّلِل  

وإما أهلاء الوذين .فإما كريع  اّللِ ...وهكذا يتمحخ األمر« اأْلَْمِر،فَاتَِّبْعها،َو  تَوتَِّبْع أَْهلاَء الَِّذيَن   يَوْعَلُملنَ 
قيم  واألهلاء املتقلبو  وموا يو   وليك هنالك من فرم تلة،و  نري  وس  بني الشريع  املست.  يعلملن

 -سوبحانه  -أحد كوريع  اّلِل إ  لويحكم األهولاء فكول موا عوداها هولى يهفول إليوه الوذين   يعلمولن  واّلِل 
وهم يتللولن بعضووهم .أن يتبوع أهوولاء الوذين   يعلموولن،فهم   يغنولن عنووه مون اّلِل كووي ا - -ُيوذر رسوولله 

ُووْم لَووْن يُوْغنُوولا َعْنووَك »:ني يتوولىل بعضووهم بعضووا،ألن اّلِل هوول موول  وهم   ميلكوولن أن يضوورو  كووي ا حوو.بعضووا ِإوَّ
ُ َوِ ُ اْلُمتَِّقونيَ .ِمَن اّللَِّ َكْي ا ،َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بَوْعُضُهْم أَْولِيواُء بَوْعوخ   ..وإن هوذ  اهليو  موع الويت قبلهوا لتعوني « َواّللَّ

مُثَّ َجَعْلنوواَ  َعلووى »:لل وعوون كوول تعليوو  أو تفصوويلسووبيل صوواحه الوودعلة وهوودق ،وتغب يف هووذا عوون كوول قوو
ُْم لَوْن يُوْغنُولا َعْنوَك ِموَن اّللَِّ َكوْي ا ،َوِإنَّ الظَّواِلِمنَي .َكرِيَع   ِمَن اأْلَْموِر فَاتَِّبْعهوا،َو  تَوتَّبِوْع أَْهولاَء الَّوِذيَن   يَوْعَلُمولنَ  ِإوَّ

ُ َوِ ُ  ،َواّللَّ  « ..اْلُمتَِّقنيَ بَوْعُضُهْم أَْولِياُء بَوْعخ 
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وعلى صوواحه الوودعلة .إوووا كووريع  واحوودة هووك الوويت تسووتح  هووذا اللصوو ،وما عووداها أهوولاء منبعهووا ا؟هوول
وعليووووه أ  ينحوووور  عوووون كووووكء موووون الشووووريع  إىل كووووكء موووون .أن يتبووووع الشووووريع  وحدها،ويوووودع األهوووولاء كلها

وهم إلوه عليوه فبعضوهم .يع األهلاء.فأصحاب هذ  األهلاء أعجز من أن يغنولا عنوه مون اّلِل صواحه الشور 
و  لووبعخ.وهم يتسوواندون فيمووا بيوونهم ضوود صوواحه الشووريع  فووال اوولز أن ذموول يف بعضووهم نصوورة لووه أو 

وأين و يو  مون .واّلِل و  املتقوني.ولكنهم أضوع  مون أن يويذو .جنلحا عن اهللى الوذي يورب  بيونهم برابنوه
 و  املتقنيف.حه كريع  يتل   اّللِ و ي ف وأين ضعا  جهال مهازيل يتلىل بعضهم بعضا من صا

 القووورآن مووون أمثالوووه يفو وتعقيبوووا علوووى هوووذا البيوووان احلاسوووم ا؟ازم،يتحووودّ عووون اليقني،وعموووا يف هوووذا القووولل 
 « .. يُلِقُنلنَ لَِقْلم   هذا َبصائُِر لِلنَّاِس َوُهدى  َوَرمْحَ   »:تبصرة وهدى ورمح  ألهل اليقني

بصوائر ف  كموا أن الائر كاكوفهل بذاتوه بصو.مع  اهلداي  فيه وا انرة ووص  القرآن  نه بصائر للناس يعم 
قووووو  علوووووى ولكووووون هوووووذا كلوووووه يتل .وهل بذاتوووووه رمحووووو  ..وهووووول بذاتوووووه هووووودى.تكشووووو  ألصوووووحاّبا عووووون األملر

وحني يسوووتيقن .هوووا ريبووو يتلقووو  علوووى الثقووو  الووويت   حامرهوووا كوووك،و  حالطهوووا قلووو ،و  تتسووورب إلي.اليقني
ضوووحا،واألف  لطريووو  وااوعندئوووذ يبووودو لوووه .ه،فال يوووتلجلج و  يتلعوووثم و  ُييدالقلوووه ويسوووتلي  يعووور  نريقووو

 ا اليقني.رمح  ّبذو وعندئذ يصب  هذا القرآن له نلرا وهدى .منْيا،والغاي  حمدقة،والنهج مستقيما
 عدا أساوي المؤمنين بالكافرين 22-21الدرس السادس:

القووورآن  بيعووو  هوووذانيووو  اّلِل للمتقوووني وعووون ويعقوووه علوووى احلووودية عووون و يووو  الظووواملني بعضوووهم لوووبعخ وو 
ني بوورقوو  احلا وو  ية ابلتفيعقووه علووى هووذا احلوود.ابلقيوواس إىل املتقني،وأنووه بصووائر وهوودى ورمحوو  ألهوول اليقني

يونهم يف بن يسولى أويسوتنكر .حال الذين ا حلن السي ات وحال الذين يعمللن الصواحلات وهوم ميمنلن
صويل أالعودل واحلو  س احلو  و اّلِل قود أقوام السوماوات واألرم علوى أسواو .احلكم،وهم رتلفلن يف ميزان اّللِ 

وووووويِِ اِت أَنْ »:يف تصووووووميم هووووووذا الكوووووولن. ِذيَن آَمنُوووووولا َوَعِملُوووووولا َلُهووووووْم َكالَّوووووو َْنْعَ أَْم َحِسووووووَه الَّووووووِذيَن اْجَ َُحوووووولا السَّ
،وَ  السَّوماواتِ اّللَُّ  َوَخلَو َ .سواَء موا َُيُْكُملنَ .َسلاء  حَمْيواُهْم َوَ اهُتُمْ .الصَّاحِلاتِ  لُِتْجزى ُكوُل نَوْفوك   َواأْلَْرَم اِبحْلَو ِِ

 «..ِ ا َكَسَبحْل َوُهْم   يُْظَلُملنَ 
ن ،ولللا ُيسوبل السوي ات والز أن يكلن احلدية هنا عن أهل الكتاب،الذين احنرفلا عون كتواّبم،واج حلا

اقا هلووم يف ات،أندعملوولن الصوواحلأنفسووهم يف صووفل  امليمنني،واعلوولن أنفسووهم أكفوواء للمسوولمني الووذين ي
ا لن حووديثا عاموووز أن يكووكمووا اوول .أي عنوود احلسووواب وا؟ووزاء ..تقوودير اّلِل سوولاء يف احليوواة أو بعوود املمووات

بوني  نكار التسولي احل واسوتورجحوان كفو  املويمنني أصوحاب العمول الصو.بقصد بيان قيم العباق يف ميوزان اّللِ 
  يف ثابتو  األصويللقاعودة الورالفو  هوذا ل.احليواة أو يف املماتجم حوك السوي ات وفواعلك احلسنات،سولاء يف 

لكولن  ذي يقولم بوه اوالو.ّللِ االذي يتمثول يف بنواء الكلن،كموا يتمثول يف كوريع  .قاعدة احل .بناء اللجلق كله
ازاة  حوولال ويف جموومجيووع األ والووذي يتحقوو  يف التفرقوو  بووني املسووي ني واملصوولحني يف.كمووا تقوولم بووه حيوواة الناس

 « ..لنَ ْظَلمُ َوُهْم   يُ »:فك  ا كسبحل من هدى أو ضالل ويف هقي  العدل للناس أمجعنيكل ن
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ومعوو  أصووال  احلوو  يف بنوواء الكلن،وارتبانووه بشووريع  اّلِل للبشوور،وحكمه علوويهم يوولم احلسوواب وا؟ووزاء،مع  
 ،وترجع إليوووه يف يتكوورر يف القووورآن الكرمي،ألنووه أصووول موون أصووولل هووذ  العقيووودة،عتمع عليووه مسوووائلها املتفرقوو

فكوووورة ا سووووالم عوووون الكوووولن واحليوووواة »وهل أسوووواس .األنفووووك واهلفووووا ،ويف انموووولس الكوووولن وكووووريع  البشوووور
اهللى الووذي اعوول منووه بعضووهم .وإىل جوولار هووذا األصوول الثابووحل يشووْي إىل اهلوولى املتقلووه 2072« وا نسووان

ُ َعلووووى أَفَورَأَيْووووحَل َموووو»:فيضوووول ضووووال    اهتووووداء بعوووود ،والعياذ ابّللِ .إهلووووا يتعبد  َووووَذ ِإهلَووووُه َهلاُ ،َوَأَضوووولَُّه اّللَّ ِن اختَّ
ف أََفال َتذَكَّ  ،َوَخَتَم َعلى َ ِْعِه َوقَوْلِبِه،َوَجَعَل َعلى َبَصرِِ  ِغشاَوة ف َفَمْن يَوْهِديِه ِمْن بَوْعِد اّللَِّ  « ..ُروَنفِعْلم 

ملتقلووه تتبع اهلولى الثابوحل،و ألصول اوالتعبوْي القورآين املبودع يرسوم  لذجوا عجيبوا للونفك البشوري  حوني تو   ا
ا موووه إهلوووا قووواهر وتقي.هتاوحوووني تتعبووود هلاها،وختضوووع له،وععلوووه مصووودر تصووولراهتا وأحكامهوووا ومشووواعرها وهركا

هوووا يف رة ويعِجوووه منذ  الصوول يرسوووم هووو.هلا،مسووتلليا عليهوووا،تتلقى إكوواراته املتقلبووو  ابلطاعووو  والتسووليم والقبلل
 « ..َذ ِإهلَُه َهلاُ فأَفَورَأَْيحَل َمِن اختََّ »:استنكار كديد

داركووه برمحوو  ه،فال يتأفرأيتووهف إنووه كووائن عجيووه يسووتح  الفرجوو  والتعجيووه  وهوول يسووتح  موون اّلِل أن يضوول
 فما أبقى يف قلبه مكاان للهدى وهل يتعبد هلا  املريخ .اهلدى

ُ َعلى ِعْلم  »  ،  يقولم هلولا  و  لم منه ابحلو أو على ع...على علم من اّلِل ابستحقاقه للضالل « َوَأَضلَُّه اّللَّ
ِه َوقَوْلبِووِه  َعلووى َ ْعِووَوَخووَتمَ »:يصوود  عوون اختوواذ  إهلووا يطاع.وهووذا يقتضووك إضووالل اّلِل لووه وا مووالء لووه يف عمووا 

لويت يتسورب اتلك املودار  و ها النلر ..فانطمسحل فيه تلك املنافذ اليت يدخل من« َوَجَعَل َعلى َبَصرِِ  ِغشاَوة  
 لحل فيه أقوات ا قرا  بطاع  للهلى ناعته العباقة والتسليم.وتعط.منها اهلدى

ف» ذلك موون ف.دى أو ضووالل هوولووك ألحوود ومووا موون أحوود مي...واهلوودى هوودى اّللِ « َفَمووْن يَوْهِديووِه ِمووْن بَوْعووِد اّللَِّ
 « ..فأََفال َتذَكَُّرونَ »كأن اّلِل،الذي   يشاركه فيه أحد،حَّت رسله املختارون.

 سالكل  .. ي   يضلختلا من ربق  اهللى،وعاق إىل النهج الثابحل اللاض ،الذومن تذكر صحا وتنبه،و 
 

 

                                                 
  ة يرجل امليل  أن يقدمه إن كاء اّلِل. ) السيد رمحه هللا ( -2072

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3904 

 [37إل   24اآليات :(45]سور  ال اثية ):الوحد  الثانية

 نقاش الك ار حول أفكارهم ومشاهد من اآلخر  

ْن ِعْلووم  ِإْن ُهووْم ِإ َّ ُر َومووا هَلُووْم بِووذِلَك ِموو َّ الوودَّهْ نووا إِ ِلكُ َوقوواُللا مووا ِهووَك ِإ َّ َحياتُونَووا الووُدنْيا َ ُوولُت َوحَنْيووا َومووا يُوهْ } 
وو24َيظُنُوولَن ) ووأَْن قوواُللا ا تَوُهْم ِإ َّ ( َوِإذا تُوْتلووى َعلَووْيِهْم آايتُنووا بَويِِنووات  مووا كوواَن ُحجَّ ُتْم صوواِقِقنَي ئْوتُوولا آِبابئِنووا ِإْن ُكنوْ

ُ ُُيْيِووويُكْم مُثَّ مُيِيوووُتُكمْ 25) ثَوووَر النَّووواِس   يَوْعَلُمووولَن  َريْووَه ِفيوووِه َولِكووونَّ َأكْ ْلِقياَموووِ   ايوَوووْلِم   مُثَّ َاَْمُعُكووْم ِإىل( قُووِل اّللَّ
ووواعَ 26) وووماواِت َواأْلَْرِم َويوَوووْلَم تَوُقووولُم السَّ رى ُكووولَّ أُمَّووو   ( َوتَووو27ُر اْلُمْبِطلُووولَن ) ِوووذ  َحَْسوووُ  يَوْلمَ ( َوّللَِِّ ُمْلوووُك السَّ

ُتْم توَ    تُْدعى ِإىل ِكتاِّبَا اْليَوْلَم ُعَْزْوَن ما كُ جايَِي   ُكُل أُمَّ  لَوْيُكْم اِبحْلَو ِِ ِإانَّ ُكنَّوا عَ هذا ِكتابُنوا يَوْنِطوُ   (28ْعَمُللَن )نوْ
ووُتْم تَوْعَملُوولَن )  َرمْحَتِووِه ذلِووَك ُهوولَ  ْم يف ُهْم َرُّبُووَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت فَويُووْدِخلُ ( فََأمَّووا الَّووِذيَن آَمنُوولا وَ 29َنْستَوْنِسووُ  مووا ُكنوْ

ووُتْم قَوْلمووا   فَاْسووَتْكثَْ اييت تُوْتلووى َعلَووْيُكمْ ( َوأَمَّووا الَّووِذيَن َكَفووُروا أَفَولَووْم َتُكووْن آ30اْلَفووْلُز اْلُمبِوونُي ) ( 31رِِمنَي )جُمْوومُتْ وَُكنوْ
ووواَعُ    َريْوووَه ِفيهوووا قوُ  ووواَعُ  ِإْن َنظُوووُن  رِي َمووواا نَووودْ ْلوووُتْم موووَوِإذا ِقيوووَل ِإنَّ َوْعوووَد اّللَِّ َحووو   َوالسَّ  َّ لَن وووا َوموووا حَنْوووُن إِ السَّ

اُكْم  َوِقيوَل اْليَووْلَم نَوْنسو (33تَوْهزُِ َن ) موا كوانُلا بِوِه َيْسو( َوبَودا هَلُوْم َسويِِ اُت موا َعِملُولا َوحواَ  ِّبِومْ 32ِ ُْستَوْيِقِننَي )
َووْذمُتْ آايِت اّللَِّ ذ( 34رِيَن )ْن انِصوومووا َلُكووْم ِمووَكمووا َنِسوويُتْم لِقوواَء يوَووْلِمُكْم هووذا َوَمووْأواُكُم النَّوواُر وَ  ِلُكووْم ِ َنَُّكووُم اختَّ
حْلَْمووُد َربِِ السَّووماواِت ا( فَِللَّووِه 35ْعتَوُبلَن ) ُهووْم ُيْسووتوَ ْنهووا َو ُهووُزوا  َوَغوورَّْتُكُم احْلَيوواُة الووُدنْيا فَوواْليَوْلَم   ُحَْرُجوولَن مِ 

 { (37يُم )َعزِيُز احلَْكِ ماواِت َواأْلَْرِم َوُهَل الْ ( َوَلُه اْلِكْثايُء يف السَّ 36نَي )َوَربِِ اأْلَْرِم َربِِ اْلعاَلمِ 
ق عليهووا موون وير .سووابهووذا املقطووع األخووْي موون السوولرة يعوورم مقللوو  املشووركني عوون اهلخوورة وعوون البعووة واحل

 ام ،يرونوووههد القيامث يعوورم مشوووهدا موون مشووو.واقووع نشوووأهتم الووذي   جموووال  نكووار ،وهل واقوووع قريووه مووونهم
رونووه رأي يخصووا كووأوم ألن التصوولير القوورآين يعرضووه حيووا كا -وإن كووان   ُيوون بعوود ملعوود   -واقعووا ّبووم 

 العني من خالل الكلمات.
ت  يف السوووووماواالعووووواملني مث ختوووووتم السووووولرة ابحلمووووود ّلِل،اللاحووووود الربلبيووووو  يف السوووووماوات ويف األرم و؟ميوووووع

يهووا   يتطوواول إلا هاموو ،و تفوورقة يف السووماوات واألرم،  ترتفووع أمامهووواألرم،واجيوود عظمتووه وكثايئووه امل
 متطاول ..وهل العزيز احلكيم ..

 الرد عل  إنكار الك ار لآلخر  26 - 24الدرس ا ول:

،ِإْن ُهوووْم ِإ َّ ِمووونْ  ُر،َوما هَلُوووْم بِوووذِلكَ  َّ الووودَّهْ ِلُكنوووا إِ موووا ِهوووَك ِإ َّ َحياتُونَوووا الوووُدنْيا َ ُووولُت َوحَنْيا،َوموووا يُوهْ :َوقاُللا»  ِعْلوووم 
ووتَوهُ  ووُتْم صوواِقِقنيَ ائْوُتلا آِبابئِنووا ِإْن كُ :ا أَْن قوواُلل ْم ِإ َّ َيظُنُوولَن،َوِإذا تُوْتلووى َعلَووْيِهْم آايتُنووا بَويِِنووات  مووا كوواَن ُحجَّ ُ :ُقلِ .نوْ اّللَّ

 « .. يَوْعَلُملنَ ِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس  َول.َه ِفيهِ يْ    رَ ُُيِْييُكْم مُثَّ مُيِيُتُكْم،مُثَّ َاَْمُعُكْم ِإىل يَوْلِم اْلِقياَم ِ 
احلياة يف نظووورهم هوووك هوووذا الشووولط الوووذي يرونوووه يف الووودنيا رأي .هكوووذا كوووانلا ينظووورون تلوووك النظووورة القصوووْية

جيوووول ميوووولت وجيوووول ُييووووا ويف لوووواهر األموووور   اتوووود إلوووويهم يوووود ابمللت،إ ووووا هووووك األايم اضووووك،والدهر .العني
ات فالدهر إذن هل الذي ينهك آجاهلم،ويلح   جسامهم امللت فيملتلن  وهوك نظورة ينطلي،فإذا هم أمل 

وإ  فمووون أيووون جووواءت إلووويهم احليووواة وإذا .سوووطحي    تتجووواوز املظووواهر،و  تبحوووة عموووا وراءهوووا مووون أسووورار
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جواءت فموون ذا يووذهه ّبووا عونهمف واملوولت   ينووال األجسووام وفوو  نظوام حموودق وعوودق موون األايم معني،حووَّت 
فاألنفووووووووال ميلتوووووووولن كالشوووووووويلن واألصووووووووحاء ميلتوووووووولن  .أن موووووووورور األايم هوووووووول الووووووووذي يسوووووووولبهم احلياةيظنوووووووولا 
و  يصول  الودهر إذن تفسوْيا للمولت عنود مون ينظور إىل األمور نظورة .واألقلايء ميلتولن كالضوعا .كاملرضى

 فاحص ،وُياول أن يعر ،وأن يدر  حقيق  األسباب.
لنووا غامضوا واهيووا،  يقوولم  يظنوولن:«نُولنَ  َيظُ ِإْن ُهووْم ِإ َّ .َك ِمووْن ِعْلوم  َومووا هَلُوْم بِووذلِ »:هلوذا يقوولل اّلِل عونهم  وو 

يوواة اء لوواهريت احلىل مووا ور علووى توودبر،و  يسووتند إىل علووم،و  يوودل علووى إقرا  حلقووائ  األموولر.و  ينظوورون إ
 م.وامللت من سر يشهد إبراقة أخرى غْي إراقة ا نسان،وبسبه آخر غْي مرور األاي

تَوُهْم ِإ َّ َوِإذا توُ » ،ما كاَن ُحجَّ ُتْم صاقِ ائْوُتلا آبِ :لاْن قالُ أَ ْتلى َعَلْيِهْم آايتُنا بَويِِنات   « ..ِقنيَ ابئِنا ِإْن ُكنوْ
ملولت الكوامن حليواة وااوهذ  كتلك تدل على نظرة سطحي    تدر  نلاميك اال ،وحكمو  اّلِل فيها،وسور 

بتلوويهم صوو  للعموول ولييعطوولا فر الناس ُييوولن يف هووذ  األرم لف.وراء ووا،املتعل  بتلووك احلكموو  ا هليوو  العميقوو 
تتبني ى موا عملولا،و اسوبلا علومث ميلتولن حوَّت ُيوني ملعود احلسواب الوذي أجلوه اّلِل،فيح.اّلِل فيما مكونهم فيوه

بول تضك علقهتم قك حكم  تقفليسحل هنال.ومن مث فهم   يعلقون إذا ماتلا.يف ف ة احلياة ا بتالء نتيج  
ا تغوووْي مووون أجلهوووبشووور   تفاق احات ال.وهم   يعووولقون ألن فريقوووا مووون البشووور يق حووولن هوووذا.لووولماليووولم املع

 ج الوووذي كوووانلاا  السووواذ النووولاميك الكوووثى الووويت قوووام علوووى أساسوووها اللجووولق  ومووون مث فوووال جموووال هلوووذا ا قووو  
ُتْم صاِقِقنيَ »:يلاجهلن به اهلايت البينات  « ائْوُتلا آِبابئِنا ِإْن ُكنوْ

علووى إحيوواء  بقوودرة اّللِ  يقتنعوولا يت اّلِل آبابئهووم قبوول امللعوود الووذي قوودر  وفوو  حكمتووه العليوواف ألكووكوملووا ذا ذ 
 اء احلياةف  سن  إنشاي عجبا  أليك اّلِل ينشئ احلياة أمام أعينهم إنشاء يف كل حلظ ،وف امللتىف

ُ ُُيْيِوويُكْم،مُثَّ مُيِيووُتُكْم،مُثَّ َاَْمُعُكووْم ِإىل يوَوولْ » جووزة الوويت يريوودون أن ..هووذ  هووك املع« يْووَه ِفيووهِ ياَمووِ    رَ  اْلقِ مِ قُووِل اّللَّ
 هوووول الووووذي مث.ي ُييووووكواّلِل هوووول الووووذ.بعينهووووا وبووووذاهتا.هووووا هووووك ذي تقووووع أمووووام أعينهم.يشووووهدوها يف آابئهم

يف هوووذا  ىل الريوووهإفال عجوووه إذن يف أن ُييوووك النووواس وامعهوووم إىل يووولم القيامووو ،و  سوووبه يووودعل .مييوووحل
 « ..لنَ يَوْعَلمُ  َولِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس  »:ن نظائر  فيما بني أيديهماألمر،الذي يشهدو 

 « ..أْلَْرمِ ماواِت َواْلُك السَّ َوّللَِِّ مُ »:ويعقه على هذ  احلقيق  املايل  ابألصل الكلك الذي ترجع إليه
قة لكول موا ااء وا عووهل القواقر علوى ا نشو.وهل صوانع كول كوكء فيوه.فهل املهويمن علوى كول موا يف امللوك

 فيه وكل من فيه.
 مشاهد من خهي وعااا الك ار يوا القيامة 35 - 27الدرس الثاني:

ووووو »:مث يعووووورم علووووويهم مشوووووهدا موووووون هوووووذا اليووووولم الووووووذي يشوووووكلن فيوووووه َسووووووُر ْلَم ِوووووذ  حَْ اَعُ  يوَ َويوَوووووْلَم تَوُقوووووولُم السَّ
ووُتْم تَوعْ اْليَوْلَم ُعْوو.تاِّبَوواكِ ُكُل أُمَّوو   تُووْدعى ِإىل  .َوَترى ُكوولَّ أُمَّوو   جايِيَوو   .اْلُمْبِطلُوولنَ  هووذا ِكتابُنووا يَوْنِطووُ  .َمُللنَ َزْوَن مووا ُكنوْ

ُتْم تَوْعَمُللنَ .َعَلْيُكْم اِبحلَْ ِِ   « ..ِإانَّ ُكنَّا َنْستَوْنِسُ  ما ُكنوْ
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موون  مث ننظوور.ن فيووهلووذي يشووكل فهم اااسوورون يف هووذا اليوولم ا.إنووه يعجوول هلووم يف اهليوو  األوىل عاقبوو  املبطلووني
ذا الكلكوه  عمورت هولمات فإذا ساح  العرم اهلائل ،وقود عمعوحل فيهوا األجيوال احلاكودة الويتخالل الك

وهوول .هوولب .سوواب املر يف ارتقوواب احل.يف عموور  الطليوول القصووْي  وقوود جثوولا علووى الركووه متميووزين أموو  أموو 
 ل جووايلنتووه والكووومرهلب ّبي .مشووهد مرهوولب بزحامووه اهلائوول يوولم تتجمووع األجيووال كلهووا يف صووعيد واحوود

،واملنعم ر القووواهرومرهلب قبووول كووول كوووكء ابللقفووو  أموووام ا؟بوووا.علوووى الركوووه.ومرهلب  وووا وراء  مووون حسووواب
 املتفضل،الذي   تشكر أنعمه و  تعر  أفضاله من أكثر هي ء اللاقفني 

وُتْم ْوَن موا كُ ْلَم ُعْوزَ اْليَوو»:ايقوال هلو.مث يقال للجملع ا؟ايي  املتطلع  إىل كل حلظو  بريو  جوا  ونفوك رنل   نوْ
ووووتُ ْستَوْنِسووووِإانَّ ُكنَّووووا نَ .هووووذا ِكتابُنووووا يَوْنِطووووُ  َعلَووووْيُكْم اِبحْلَوووو ِِ .تَوْعَمُللنَ  ن   كووووكء أفيعلموووولن ..« ْم تَوْعَملُوووولنَ ُ  مووووا ُكنوْ

حلشوولق ا تنقسووم مثوعلم اّلِل   ينوود عنووه كوكء و  يغيووهف  .سينسوى أو يضوويع  وكيوو  وكوول كوكء مكتوولب
 ني امعووان كوولقني اينووفووري.ألجيووال واخووتال  األجنوواس فووريقني ايننياحلاكوودة واألمووم املختلفوو ،على موودى ا

حووزب :نان  ووا احلزابّلِل وهووذفهووا ن  ووا الرايتووان اللحيوود ن عنوود ا.والووذين كفروا.الذين آمنلا:هووذ  احلشوولق
نُوولا يَن آمَ مَّووا الَّووذِ فَأَ »:عوولقيوما عوودا هووذا موون امللوول والنحوول واألجنوواس واألمووم فإليهمووا .وحووزب الشوويطان.اّللِ 

 « ..نيُ ْلُز اْلُمبِ َل اْلفَ ذِلَك هُ .َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت،فَوُيْدِخُلُهْم َرُّبُْم يف َرمْحَِتهِ 
رع  ويف سوووووووالوووووونا ينهووووووك أموووووورهم يف .وقوووووود اسوووووو احلا موووووون نوووووولل ا رتقوووووواب،ومن القلوووووو  وا ضووووووطراب .

 بسان ،ليلقك هذا الظل املستطاب.
يووووووه إنووووووه التأن فموووووواذا حنوووووون واجوووووودونف.الفريوووووو  اهلخر إىل -موووووون خووووووالل الكلمووووووات  -مث نلقوووووك  بصوووووواران 

ُكووووْن آاييت تُوْتلووووى أَفَوَلْم تَ .وا َكَفوووورُ َوأَمَّووووا الَّووووِذينَ »:الطليل،والتشووووهْي املخجل،والتووووذكْي بشوووور األقوووولال واألعمووووال
ُتْم قَوْلما  جُمْورِِمنَيف َوِإذا ِقيو موا نَوْدرِي َموا :قُوْلُتمْ .يْوَه ِفيهارَ َوالسَّواَعُ      َحو   َوْعوَد اّللَِّ  ِإنَّ :لَ َعَلْيُكْم،فَاْسَتْكَثْمُتْ،وَُكنوْ
   وكي  تذوقلن اليقنيف ترون احلالف اهلن كي ف«  السَّاَعُ   ِإْن َنُظُن ِإ َّ لَن ا،َوما حَنُْن ِ ُْستَوْيِقِننيَ 

ا َعِمُللا،َوحواَ   اُت مو َسويِِ دا هَلُومْ َوبَو:»وي كهم السيا  حلظ  ليعلن علوى املوا كوي ا  وا يقوع هلوي ء املنكولبني 
 « ..ِّبِْم ما كانُلا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ 

ْنسواُكْم َكموا َنِسويُتْم اْليَوْلَم نوَ :َوِقيولَ »:مث يعلق إليهم ابل ذيل والتأنيوه وإعوالن ا  وال والتحقوْي واملصوْي األلويم
َووْذمُتْ آايِت اّللَِّ نَُّكووُم اْم  َِ ِلُكووذَومووا َلُكووْم ِمووْن انِصوورِيَن .َوَمْأواُكُم النَّارُ .لِقوواَء يوَووْلِمُكْم هووذا ُزوا ،َوَغوورَّْتُكُم احْلَيوواُة هُ ختَّ

 « ..الُدنْيا
ه إلووويهم و  يطلووو وهم م وكووولن يف جهووونم   حرجووولن.مث يسووودل السوووتار علووويهم إبعوووالن مصوووْيهم األخوووْي

 .« .ُبلنَ فَاْليَوْلَم   ُحَْرُجلَن ِمْنها،َو  ُهْم ُيْستَوْعتوَ »:اعتذار و  عتاب
املشوهد،فلم  قد انتهوىو وكأننا نسمع مع إيقاع هذ  الكلمات صرير األبلاب وهك تلصد إيصاقها األخْي  

 يعد فيه بعد ذلك تغيْي و  هلير 
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 »:ميو د املويير العذا املشوههنا ينطل  صلت التحميد ّلِل والتمجيد ا نطال  ة األخوْية يف السولرة بعود هو 
وووما.فَِللَّوووِه احْلَْمووودُ  وووماواِت َواأْلَ ُه اْلِكوووثِْ َولَوووو.نيَ َربِِ اْلعاَلمِ .َوَربِِ اأْلَْرمِ .واتِ َربِِ السَّ ْرِم َوُهوووَل اْلَعزِيووووُز ايُء يف السَّ

 ونْي .سووه وجنووهوإن.أرضه ائووه و .يعلن وحوودة الربلبيوو  يف هووذا اللجلق...ينطلوو  صوولت التحميوود« احلَِْكوويمُ 
لرعايوووو  امووود علوووى رهم ويرعووواهم ولوووه احلفكلهم يف رعايووو  رب واحوووود يووودب.ووحشه.وسوووائر موووا فيوووه ومووون فيوووه
ب  وينحو.كول كبْي  يتصواغر حيوة.يعلن الكثايء املطلق  ّلِل يف هوذا اللجلق.والتدبْي.وينطل  صلت التمجيد

 للكثايء املطلق  يف هذا اللجلق..ويستسلم كل متمرق.كل جبار
 د ّلِل رب العاملني.واحلم..« يمُ  احلَْكِ يزُ َوُهَل اْلَعزِ »..ومع الكثايء والربلبي  العزة القاقرة واحلكم  املدبرة 

 حقا انتهى ا؟زء ااامك والعشرون ويليه ا؟زء الساقس والعشرون مبدوءا بسلرة األ
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 مكي ة وآياأها خمس وثالثون ( سور  ا حقاف46) ]الم لد السادس [

 أهم مو وعات السور  

لجولق ومون فيوه طلقو  هلوذا البيتوه امليدة ..قضي  ا ميوان بلحدانيو  اّلِل وربل هذ  السلرة املكي  تعا  قضي  العق
سلل سبقته الرسل،أوحك إليه ابلقرآن مصدقا ملوا بوني ر  - -وما فيه.وا ميان ابللحك والرسال  وأن حممدا 

ل نيا موون عموويوواة الووديديووه موون الكتاب.وا ميووان ابلبعووة ومووا وراء  موون حسوواب وجووزاء علووى مووا كووان يف احل
 وكسه ومن إحسان وإساءة.

الجوا لر  املكيو  عيف كول سو هذ  األسوك األوىل الويت يقويم عليهوا ا سوالم بنواء  كلوه.ومن مث عا؟هوا القورآن
يووام ا؟ماعوو  قيوواة بعوود أساسوويا،ولل يتكووىء عليهووا كووذلك يف سوولر  املدنيوو  كلمووا هووم بتلجيووه أو تشووريع للح

ث   سوووبحانه،وبعانيووو  اّللِ الووودين ععووول قضوووي  ا ميوووان بلحداملسووولم  والدولووو  ا سوووالمي .ذلك أن نبيعووو  هوووذا 
ه وكوورائعه  ا ميووان ابهلخوورة ومووا فيهووا موون جووزاء ..هووك انوولر الووذي توودور عليووه آقابووه ونظمووو  - -حمموود 

 ان.كلها،وترتب  به أوي  ارتباط فتبقى حي  حارة تنبعة من شيْي قائم بذلك ا مي
ا ت ها يف جموووول سووووبيل وتلقووووع فيهووووا علووووى كوووول وتوووور وتعرضوووووتسوووولك السوووولرة ّبووووذ  القضووووي  إىل القلوووولب كوووو

شوووور   قضوووي  الب -ه كَّت،مصوووحلب   وووييرات كلنيووو  ونفسووووي  و رحيووو .كما أووووا ععلهوووا قضووووي  اللجووولق كلووو
قيم موون ن قصوو  ا؟وون مووع هووذا القوورآن كووذكرها مللقوو  بعووخ بووب إسوورائيل منووه.وتمووفتووذكر نرفووا  -وحوودهم 

 بعخ بب إسرائيل كاهدا.سلاء بسلاء.الفطرة الصاقق  كاهدا كما تقيم من 
طول  ّبوم تخرة.كموا مث هك تطل  بتلك القللب يف آفا  السوماوات واألرم،ويف مشواهد القيامو  يف اهل

  كمووا نطوو  ابحلووييف مصوورع قوولم هوولق ويف مصووارع القوورى حوولل مكوو .وععل موون السووماوات واألرم كتووااب 
 ينط  هذا القرآن ابحل  على السلاء.

 لرة يف أربع  أكلاط م ابط ،كأوا كلط واحد ذو أربع  مقانع.وميضك سيا  الس
ارة ا.تليهموا ا كوسوحل قلبهبودأت السولر ال يبدأ الشنيوط اةول وتبنيدأ السنيورة مكنيه ابحلرفني:حا.ميم. لنيا

اكوووورة ..وعقبهوووا مب« يمِ يوووِز احلَِْكووو اْلَعزِ تَوْنزِيوووُل اْلِكتووواِب ِموووَن اّللَِّ »إىل كتووواب القووورآن والووولحك بوووه مووون عنووود اّلِل:
وووموووا َخَلقْ »ا كوووارة إىل كتووواب الكلن،وقياموووه علوووى احلووو ،وعلى التقووودير والتووودبْي: ْرَم َوموووا ماواِت َواأْلَ نَوووا السَّ

نَوُهموووووا ِإ َّ اِبحْلَووووو ِِ َوَأَجووووول  ُمَسوووووم ى نظووووولر علوووووى احلووووو  اب الكووووولن اململتلووووول وكتووووو..فيتووووولا  كتووووواب القووووورآن ا« بَويوْ
 «.ِذُروا ُمْعرُِضلنَ َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُنْ »والتقدير:

يووه القوولم موون ا كووان علوبعوود هووذا ا فتتووا  القوولي ا؟ووامع ذخووذ يف عوورم قضووي  العقيوودة مبتوودائ إبنكووار موو
ن موووووأيلر مووووو الشووووور  الوووووذي   يقووووولم علوووووى أسووووواس مووووون واقوووووع الكووووولن،و  يسوووووتند إىل حووووو  مووووون القووووولل،و 

ف أَرُ »العلوووم: وووماواِتف ِمف أَْم هَلُوووْم ِكوووْر   يف ِموووَن اأْلَرْ  َلُقووولاخَ وين مووواذا قُوووْل:أَرَأَيْوُتْم موووا تَوووْدُعلَن ِموووْن ُقوِن اّللَِّ  السَّ
وتُ   دق بضوالل مون يودعل مون قون اّللِ ..وينو« ِقنيَ ْم صواقِ ائْوُتلين ِبِكتواب  ِموْن قَوْبوِل هوذا أَْو أَترَة  ِموْن ِعْلوم  ِإْن ُكنوْ

 لعصيه االيلم  باقته يفمن   يسمع لعابد  و  يستجيه.مث هل حاصمه يلم القيام  ويثأ من ع
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هووذا ِسووْحر  »قوولهلم لووه:و  - -ويعوورم بعوود هووذا سوولء اسووتقباهلم للحوو  الووذي جوواءهم بووه حمموود رسوولل اّلِل 
ن يووزق علوويهم الوورق الالئوو  أ - -..وتوورقيهم يف ا قعوواء حووَّت ليزعموولن أنووه افوو ا .ويلقن رسوولل اّلِل « ُمبِووني  

 ِ  َ َيْوتُوُه فَوال َاِْلُكولنَ ْل:ِإِن افْ قُ »هلخرة:األمر كله إليه يف الدنيا وا ابلنبلة،النابع من راف  اّلِل وتقلا ،وتفليخ
نَ يدا  بَوْيوِمَن اّللَِّ َكْي ا .ُهَل أَْعَلُم ِ ا تُِفيُضلَن ِفيِه.َكفى بِِه َكهِ  رَِّحيُم.ُقْل:موا ُكْنوحُل بِوْدعا  ُكْم،َوُهوَل اْلَغُفولُر الِب َوبَويوْ

..وُيواججهم « ر  ُمبِوني  ،َوموا أاََن ِإ َّ نَوِذييُولحى ِإَ َّ   َّ مواإِ ما يُوْفَعُل يب َو  ِبُكوْم،ِإْن أَتَّبِوُع  ِمَن الُرُسِل،َوما أَْقرِي
ب ملسوى   من كتوا لق  بعخ من اهتدى للح  من بب إسرائيل حينما رأى يف القرآن مصدا  ما يعر 

 بعوووود كووووهاقة أهوووول هووووم اب صوووورار علووووى التكووووذيه..وينوووودق بظلم« اْسووووَتْكَثْمتُْ فَووووآَمَن وَ :»-عليووووه السووووالم  -
 « ..ِإنَّ اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ »الكتاب العارفني:

ْْيا  موا َلْل كاَن َخو»مليمنني:ويستطرق يف عرم تعالهتم ومعاذيرهم اللاهي  عن هذا ا صرار،وهم يقلللن عن ا
 «.لَن:هذا ِإْفك  َقِدمي   َفَسيَوُقللُ ُدوا بِهِ َوِإْذ َ ْ يَوْهتَ »ملنكر:..ويكش  عن عل  هذا امللق  ا« َسبَوُقلان إِلَْيهِ 

َن لََلُموولا ِذَر الَّووِذيلِيُوْنوو:»ويشووْي إىل كتوواب ملسووى موون قبلووه،وإىل تصوودي  هووذا القوورآن لووه،وإىل وليفتووه ومهمتووه
ِإنَّ »يو :قام علوى الطر تّلِل واسو..وحتم هذا الشلط بتفصيل هذ  البشرى ملن صود  اب« َوُبْشرى لِْلُمْحِسِننيَ 

ُ مُثَّ اْسَتقاُملا َفال َخْل   َعَلْيهِ  نَِّ  خالِوِديَن ِفيهوا َجوزاء  نُلَن.أُولِ َك َأْصحاُب ا؟َْ ُهْم َُيْزَ  ْم َو الَِّذيَن قاُللا:َربُوَنا اّللَّ
 « ..ِ ا كانُلا يَوْعَمُللنَ 

يبوودأ ي  العقيدة.و اجهوو  قضوو،يف مل حرفنينيةويكنينيرض الشنينيوط الثنينياين  نينيوذجني للفطنينيرة البشرية:اةسنينيتقيلة واةن
ر.فأموا بعو  وا ختياركود والتمعهما من النشأة األوىل،و ا يف أحضان والديهم.ويتابع تصرفهما عنود بلولغ ال
َك أُول ِو»منيوه: ع مستسولماألول فشاعر بنعم  اّلِل ابر بلالديه،راغه يف اللفاء بلاجه الشوكر، ئه ضوار 

ُهمْ  ووْدِ  الَّووِذي كووانُلا حاِب اْ؟َنَِّ ،َوْعووَد الْم يف َأْصوويِِ اهتِِ  َأْحَسووَن مووا َعِملُوولا َونَوَتجوواَوُز َعووْن َسووالَّووِذيَن نَوتَوَقبَّووُل َعوونوْ صِِ
 « ..يُلَعُدونَ 

 أُول ِووكَ »ان:قان متعبوووأمووا اهلخوور فعووا  للالديووه كمووا هوول عووا  لربووه،وهل جاحوود منكوور لآلخرة،و ووا بووه ضووي
ُوْم كوانُل  اْ؟ِونِِ وَ ِهْم ِمونَ  أَُموم  قَوْد َخلَوحْل ِموْن قَووْبلِ الَِّذيَن َح َّ َعَلْيِهُم اْلَقوْلُل يف  ْنِك،ِإوَّ ..وحوتم هوذا « ا خاِسورِينَ اْ ِ

ُروا َعلَووى لَّووِذيَن َكَفووْعووَرُم اَويوَووْلَم يوُ »الشوولط  شووهد سووريع موون مشوواهد القياموو  يعوورم فيووه مصووْي هووذا الفريوو :
ُتْم نَيِِبوواِتُكْم يف َحيواِتُكمُ  ووُتْم َتْسووَتْكِثُوَن يف َم ُعْووَزْوَن َعوذاَب اهْلُووا،فَوواْليَولْ ّبِ ْعُتْم  الووُدنْيا َواْسوَتْمتوَ النَّواِر.أَْذَهبوْ لِن ِ وا ُكنوْ

ُتْم تَوْفُسُقلنَ  ،َوِ ا ُكنوْ  « ..اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ
،عنووود موووا كوووذبلا ابلنوووذير.ويعرم مووون القصووو  حلقووو  الوووري  والشنينينيوط الثالنينينيث يرجنينينيع  نينينيم جد مصنينينيرع عنينينياد

م،الووويت تلقعووولا فيهوووا الوووري واحليووواة فوووإذا ّبوووا همووول إلووويهم اهلوووال  والدمار،والعوووذاب الوووذي اسوووتعجللا بوووه العقي
ووا رَأَْوُ  عارِضووا  ُمْسووتَوْقِبَل أَْوِقيَووِتِهْم قاُللا:هووذا عوواِرم   ُِْطُران،بَووْل ُهووَل َمووا اْسووتَوْعَجْلُتْم بِووِه،رِي   فِ  »ونلبوول : يهووا فَوَلمَّ

ُر   ا،فََأْصوووَبُحلا   يُووورى ِإ َّ َمسووواِكنُوُهْم،َكذِلَك َْنْوووزِي اْلَقوووْلَم اْلُمْجووورِِمنيَ َعوووذاب  أَلِيم ،تُوووَدمِِ « ُكووولَّ َكوووْكء  ِ َْموووِر َرّبِِ
َوَلَقوْد َمكَّنَّواُهْم ِفيموا »..ويلمك قللّبم ّبذا املصرع،وهل يذكرهم  ن عاقا كانلا أكود مونهم قولة وأكثور يوروة:
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نَّووواُكْم ِفيوووِه،َوَجَعْلنا  ُهْم َ ُْعُهوووْم َو  أَْبصوووارُُهْم َو  أَْف ِوووَدهُتُْم ِموووْن ِإْن َمكَّ هَلُوووْم َ ْعوووا  َوأَْبصوووارا  َوأَْف ِوووَدة ،َفما أَْغووو  َعووونوْ
،َوحاَ  ِّبِوْم موا كوانُلا بِوِه َيْسوتَوْهزُِ نَ  ..ويوذكرهم يف وايو  الشولط مصوارع « َكْكء .ِإْذ كانُلا َاَْحُدوَن آِبايِت اّللَِّ

 وعجز آهلتهم املدعاة عن نصرهتم،ولهلر إفكهم واف ائهم.لعلهم يتأيرون ويرجعلن ..ما حلهلم من القرى،
،فلم ميلكووولا سوووتماعه حوووني صووورفهم اّلِل ويتننينينياول الشنينينيوط الرابنينينيع قصنينينية  فنينينير منينينين اجلنينينين منينينيع هنينينيذا القنينينيرآن،

   ىَل احْلَو ِِ َوِإىل َنرِيوإِ ِه يَوْهوِدي  يََديْوُمَصودِِقا  ِلموا بَونْيَ »أنفسهم مون التوأير وا ستجاب ،والشوهاقة لوه  نوه احلو :
َك اّللَِّ َوآِمنُووولا ِجيبُووولا قاِعوووْلَمنوووا أَ اي قوَ »..وعووواقوا ينوووذرون قووولمهم وُيوووذرووم ويووودعلوم إىل ا ميوووان:« ُمْسوووَتِقيم  

. رُْكْم ِموْن َعووذاب  أَلِوويم  وبِوِه،يَوْغِفْر َلُكووْم ِموْن ُذنُوولِبُكْم،َواُِ ِجووز  يف اأْلَْرِم،َولَووْيَك عْ َك اّللَِّ فَولَوْيَك  ُِ ْه قاِعووَوَمْن   اُِ
 « ..َلُه ِمْن ُقونِِه أَْولِياُء،أُولِ َك يف َضالل  ُمِبني  

البوووووودء  ّلِل علووووووىاوتتضوووووومن مقالوووووو  النفوووووور موووووون ا؟وووووون ا كووووووارة إىل كتوووووواب الكوووووولن املفتوووووول  النووووووان  بقوووووودرة 
لوى أَْن ُُيْيِوَك اْلَموْلتى ف عَ َك خِبَْلِقِهونَّ بِقواِقر  َوَ ْ يَوْعو ْرمَ أْلَ أََو َْ يَوَرْوا أَنَّ اّللََّ الَِّذي َخَلَ  السَّماواِت َوا»وا عاقة:

نوار،فيقرون  وا  عرضلن علوى اليفروا يلم ك..وهنا يلمك قللّبم  شهد الذين  « بَلى ِإنَُّه َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  
 كانلا ينكرون،ولكن حية   جمال  قرار أو يقني  

ىل الصوووث وعووودم ا سوووتعجال هلوووم ابلعوووذاب،فإ ا هووول أجووول قصوووْي إ - -وختوووتم السووولرة بتلجيوووه الرسووولل 
ُْم يوَووْلَم  َتْسووتَوْعِجْل هَلُْم،َكووأَ لُرُسووِل َو اِم ِمووَن فَاْصووِثْ َكمووا َصووَثَ أُولُوولا اْلَعووزْ »ميهللنووه،مث ذتوويهم العووذاب واهلووال : وَّ

 « ..ف اْلَقْلُم اْلفاِسُقلنَ ُك ِإ َّ فَوَهْل يُوْهلَ .َبالغ .يَوَرْوَن ما يُلَعُدوَن  َْ يَوْلبَوثُلا ِإ َّ ساَع   ِمْن َوار  
 واهلن أنخذ يف تفصيل هذ  األكلاط ..

 
 [14إل   1(:اآليات 46]سور  ا حقاف ):الوحد  ا ول 

 إثبات الوحي ونقاش المشرهللاين وااحا اج  للرسالة

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
نَوُهموووا ِإ َّ 2ِب ِموووَن اّللَِّ اْلَعزِيوووِز احلَِْكووويِم )( تَوْنزِيوووُل اْلِكتوووا1حوووم )}   وووماواِت َواأْلَْرَم َوموووا بَويوْ ( موووا َخَلْقنَوووا السَّ

وا أُنْوِذُروا ُمْعرُِضولَن ) ( قُوْل أَرَأَيْووُتْم موا تَوْدُعلَن ِموْن ُقوِن اّللَِّ أَُروين مواذا 3اِبحلَْ ِِ َوَأَجل  ُمَسم ى َوالَِّذيَن َكَفوُروا َعمَّ
وووتُ َخَلُقووو وووماواِت ائْوتُووولين ِبِكتووواب  ِموووْن قَوْبوووِل هوووذا أَْو أَترَة  ِموووْن ِعْلوووم  ِإْن ُكنوْ ْم لا ِموووَن اأْلَْرِم أَْم هَلُوووْم ِكوووْر   يف السَّ

عووائِِهْم َوَمووْن َأَضووُل ِ َّووْن يَووْدُعلا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َمووْن   َيْسووَتِجيُه لَووُه ِإىل يوَووْلِم اْلِقياَمووِ  َوُهووْم َعووْن قُ  (4صوواِقِقنَي )
( َوِإذا تُوْتلوى َعلَوْيِهْم آايتُنوا بَويِِنوات  6( َوِإذا ُحِشَر النَّاُس كوانُلا هَلُوْم أَْعوداء  وَكوانُلا بِِعبواَقهِتِْم كواِفرِيَن )5غاِفُللَن )

ووا جوواَءُهْم هووذا ِسووْحر  ُمبِووني  ) ِن اْفَ َيْوتُووُه فَووال َاِْلُكوولَن ِ  ( أَْم يَوُقللُوولَن افْووَ اُ  قُووْل إِ 7قوواَل الَّووِذيَن َكَفووُروا لِْلَحوو ِِ َلمَّ
وَنُكْم َوُهوَل اْلَغُفولُر الورَِّحيمُ  ( قُوْل موا ُكْنوحُل 8) ِمَن اّللَِّ َكْي ا  ُهَل أَْعَلُم ِ وا تُِفيُضولَن ِفيوِه َكفوى بِوِه َكوِهيدا  بَوْيوِب َوبَويوْ

قُووْل  (9بِووُع ِإ َّ موا يُوولحى ِإَ َّ َومووا أاََن ِإ َّ نَوِذير  ُمبِووني  )بِوْدعا  ِمووَن الُرُسوِل َومووا أَْقرِي مووا يُوْفَعوُل يب َو  ِبُكووْم ِإْن أَتَّ 
َ   أَرَأَيْووُتْم ِإْن كواَن ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ وََكَفوْرمُتْ بِوِه َوَكوِهَد كوواِهد  ِموْن بَوِب ِإْسورائِيَل َعلوى ِمْثلِوِه فَوآَمَن َوا ْسووَتْكَثْمُتْ ِإنَّ اّللَّ
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( َوقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنلا لَوْل كواَن َخوْْيا  موا َسوبَوُقلان إِلَْيوِه َوِإْذ َ ْ يَوْهتَوُدوا بِوِه 10ِمنَي )يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّالِ 
( َوِمووْن قَوْبلِووِه ِكتوواُب ُملسووى ِإمامووا  َوَرمْحَوو   َوهووذا ِكتوواب  ُمَصوودِِ   ِلسوواان  َعَربِي ووا 11َفَسوويَوُقلُللَن هووذا ِإفْووك  قَووِدمي  )

ُ مُثَّ اْسووَتقاُملا فَووال َخووْل   َعلَووْيِهْم َو  12ْنووِذَر الَّووِذيَن لََلُموولا َوُبْشوورى لِْلُمْحِسووِننَي )لِيوُ  ( ِإنَّ الَّووِذيَن قوواُللا َربُونَووا اّللَّ
 { (14( أُولِ َك َأْصحاُب اْ؟َنَِّ  خاِلِديَن ِفيها َجزاء  ِ ا كانُلا يَوْعَمُللَن )13ُهْم َُيَْزنُلَن )

 إثبات الوحي وع ه الشرهللااء وعااا المشرهللاين 6 - 1 ول:الدرس ا 

نَوُهموووا ِإ َّ واِت َواأْلَ السَّوووما حم.تَوْنزِيوووُل اْلِكتووواِب ِموووَن اّللَِّ اْلَعزِيوووِز احلَِْكيِم.موووا َخَلْقنَوووا»  اِبحْلَووو ِِ َوَأَجووول  ْرَم َوموووا بَويوْ
 « ..ُمَسم ى،َوالَِّذيَن َكَفُروا َعمَّا أُْنِذُروا ُمْعرُِضلنَ 

داوهلا  الوووووويت يتوووووو ا هوووووول ا يقوووووواع األول يف مطلووووووع السوووووولرة وهوووووول يلمووووووك العالقوووووو  بووووووني األحوووووور  العربيوووووو هووووووذ
لظواهرة قة هوذ  اكالمهم،والكتاب املصلغ من جنك هذ  األحور  علوى غوْي مثوال مون كوالم البشر،وكوها

ب اّلِل  ،وكتامووون عنووود ل املنوووزل نوووه تنزيووول مووون اّلِل العزيوووز احلكيم.كموووا يلموووك العالقووو  بوووني كتووواب اّلِل املتلووو
 املنظلر املصنلع بيد .كتاب هذا الكلن الذي ترا  العيلن،وتقر   القللب.

ل مظهوور للقوودرة هوو« حلَِْكوويمِ اَعزِيووِز ِمووَن اّللَِّ الْ »وكووال الكتووابني قووائم علووى احلوو  وعلووى التوودبْي.فتنزيل الكتوواب 
َم َوموا اِت َواأْلَرْ لسَّوماو نَوا اموا َخَلقْ »وملضع للحكم .وخل  السماوات واألرم وموا بينهموا متلوبك ابحلو :

نَوُهمووا ِإ َّ اِبحْلَوو ِِ  لقووه،ويتم فيووه مووا خموو  اّلِل موون حقوو  فيووه حكتت« َوَأَجوول  ُمَسووم ى»..وابلتقوودير الوودقي :« بَويوْ
،ويشووووووهد رة اّللِ قووووودر  لووووووه مووووون غايوووووو .وكال الكتووووووابني مفتووووول ،معروم علووووووى األ وووووواع واألنظوووووار،ينط  بقوووووود

ذار وتبشووْي يووه موون إنوو،ويوودل كتوواب الكوولن علووى صوود  الكتوواب املتلل،ومووا ف كمته،ويشووك بتوودبْي  وتقدير 
ووا أُنْووِذُروا ُمْعرُِضوولنَ ..» كووارة إىل الكتوواب  لوول تلووك ا ملسووتنكر يفا..وهووذا هوول العجووه « َوالَّووِذيَن َكَفووُروا َعمَّ

أنوووه  كوووكء،  وووا ب كووولر دق،وأنوووه املنووزل والكتووواب املنظووولر  والكتووواب املنوووزل املتلووول يقووورر أن اّلِل واحووود   يتع
ا فنظاموه يقو  ذاهتوخال  كل ككء، ومدبر كل ككء، ومقدر كل ككء.وكتاب الكلن احلك ينط  ّبوذ  احلق
علوووووى  لم،ويبووووودعوتنسووووويقه وتناسوووووقه كلهوووووا تشوووووهد بلحدانيووووو  الصوووووانع املقووووودر املدبر،الوووووذي يصووووونع علوووووى ع

ء اذا صونع هوي ونوهف وموق معرف ،ونابع الصنع  واحد يف كل ما يصنع وما يبودع.فأىن يتخوذ النواس آهلو  مون
ن مويوهف وأي قسوم فذا هلوم  اهلهل  وماذا أبدعلاف وهذا هل الكلن قائما معروضوا علوى األنظوار والقلولب فموا

ف أَرُ » أقسووووامه أنشوووو ل ف ْر   يف ِكووووَن اأْلَْرِمف أَْم هَلُووووْم َخَلُقوووولا ِموووو وين موووواذاقُووووْل:أَرَأَيْوُتْم مووووا تَووووْدُعلَن ِمووووْن ُقوِن اّللَِّ
،ِإْن  ِتف ائْوُتلين ِبِكتاب  ِمْن قَوْبِل هذا،أَْو أَترَة  ِمْن ِعلْ السَّماوا ُتْم صاقِ كُ م   « ..ِقنيَ نوْ

 الوذي   يقبول فتل .الكتواب، ليلاجه القلم بشهاقة كتاب الكلن املوهذا تلقني من اّلِل سبحانه لرسلله،
  بينووه وبووني الفطوورة موون صوول  ذاتيووالووذي حانووه الفطوورة  نطقها، ووا و  -  مووراء وحمووا  إ -ا؟وودل واملغالطوو  

 خفي ،يصعه التغله عليها ومغالطتها.
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جورا أم سلاء كانوحل ح -ات ك املعبلق..ولن ميلك إنسان أن يزعم أن تل« أَُروين ماذا َخَلُقلا ِمَن اأْلَْرِمف»
نطوو  مألرم كووي ا،أو خلقووحل يف األرم كووي ا.إن اقوود خلقووحل موون  -كووجرا أم جنووا أم مالئكوو  أم غْيهووا 

 رة.منط  اللاقع.يصي  يف وجه أي اقعاء من هذا القبيل.الفط
وووماواِتف» خلووو   لقات كوورك  يفتلووك املعبووول..ولوون ميلوووك إنسووان كووذلك أن يوووزعم أن « أَْم هَلُووْم ِكووْر   يف السَّ

لشووووووعلر اال ،واالسووووووماوات أو يف ملكيتهووووووا.ونظرة إىل السووووووماوات تلقووووووع يف القلووووووه ا حسوووووواس بعظموووووو  ا
 حنرافات وال هات ..بلحدانيته وتنفخ عنه ا 

كتووواب الكووولن   جههم إىلواّلِل منوووزل هوووذا القووورآن يعلوووم أيووور النظووور يف الكووولن علوووى قلووولب البشووور ومووون مث يووول 
ى ا قوود يطوورأ علوومووريوو  علووى ليتوودبرو  ويستشووهدو  ويسووتمعلا إىل إيقاعاتووه املباكوورة يف القلوولب.مث ذخووذ الط

 بوال حجو  و  م أو ذا إىل أن توزعم هوذا الوزع بعخ النفلس من احنرا  بعيد.فقد يصل ّبوا هوذا ا حنورا 
 تد ل الصووحي يقوو  ا سووقليل.ذخووذ عليهووا الطري ،فيطالبهووا ابحلجوو  والوودليل ويعلمهووا يف اللقووحل ذاتووه نر 

،ِإْن  هووذا،أَْو أَ   قَوْبوولِ ائْوتُوولين ِبِكتوواب  ِموونْ »وذخووذها ابملوونهج السووليم يف النظوور واحلكووم والتقوودير: ترَة  ِمووْن ِعْلووم 
ُتمْ   « .. صاِقِقنيَ ُكنوْ

لقوورآن تشووهد ازلوو  قبوول فإمووا كتوواب موون عنوود اّلِل صوواق .وإما بقيوو  موون علووم مسووتيقن تبحل.وكوول الكتووه املن
ن هلووا يف ة،أو يقوولل  املتعوودق بلحدانيوو  ااووال  املبوودع املوودبر املقوودر ولوويك فيهووا موون كتوواب يقوور خرافوو  اهلهلوو 

 افحل.عم املتهتبحل يييد مثل ذلك الز  األرم خلقا أو يف السماوات كركا  وليك هنالك من علم
قعواء بوال نريو  ا  وهكذا يلاجههم القورآن بشوهاقة هوذا الكولن.وهك كوهاقة حا و  جازم .وذخوذ علويهم
قاع،حا ووو  ليووو  ا يبينووو .ويعلمهم مووونهج البحوووة الصوووحي .يف آيووو  واحووودة قليلووو  الكلمات،واسوووع  املدى،ق

ك    اختاذهووا،وهضووالهلم يف  هووذ  اهلهلوو  املدعاة،منوودقا بالوودليل.مث ذخووذ ّبووم إىل نظوورة ملضوولعي  يف حقيقوو
َموْن وَ »عباقهتوا: عولاهم يفتستجيه هلم،و  تشعر بدعائهم يف الودنيا مث هوك ختاصومهم يولم القيامو ،وتنكر ق

ِفُللَنف َوِإذا ُحِشووَر عووائِِهْم غووا،َوُهْم َعووْن قُ  اْلِقياَموو ِ ىل يوَووْلمِ َأَضووُل ِ َّووْن يَووْدُعلا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َمووْن   َيْسووَتِجيُه لَووُه إِ 
 « ..النَّاُس كانُلا هَلُْم أَْعداء  وَكانُلا بِِعباَقهِتِْم كاِفرِينَ 

م يتخووووووذ ك .وبعضووووووهوقوووووود كووووووان بعضووووووهم يتخووووووذ األصوووووونام آهلوووووو .إما لووووووذاهتا وإمووووووا ابعتبارهووووووا ااييوووووول للمالئ
و   أصووووووال.أ داعيهااألكجار،وبعضووووووهم يتخووووووذ املالئكوووووو  مباكوووووورة أو الشوووووويطان ..وكلهووووووا   تسووووووتجيه لوووووو

لن تسوووووووووووووتجيه لووووووووووووووه اسووووووووووووووتجاب  انفعوووووووووووووو .فاألحجار واألكووووووووووووووجار   تسووووووووووووووتجيه.واملالئك    يسووووووووووووووتجيب
لنوووواس إىل اموووو  وحشوووور للمشركني.والشوووويانني   تسووووتجيه إ  ابللسلسوووو  وا ضووووالل.مث إذا كووووان يوووولم القيا
وا َل الشَّوْيطاَوقوا»رى:رّبم،تثأ هي ء وهي ء من عباقهم الضالني.حَّت الشويطان كموا جواء يف سولرة أخو ُن َلمَّ

،َوَوَعوووووْدُتُكمْ  َ َوَعووووودَُكْم َوْعوووووَد احلَْ ِِ ،ِإ َّ أَْن موووووا كووووواَن ِ  َعلَوووووْيُكْم ِموووووَلْفُتُكْم،وَ  فََأخْ ُقِضوووووَك اأْلَْموووووُر ِإنَّ اّللَّ ْن ُسوووووْلطان 
ُتْم ِ .فَوووال تَوُللُمووولين َوُللُمووولا أَنْوُفَسوووُكمْ  .ِإيِنِ َكَفوووْرُت ِ وووا ُكْم َوموووا أَنْووووُتْم ِ ُْصوووخِ  ِ ُْصووورِ ،ما أانَ َقَعوووْلُتُكْم فَاْسوووَتَجبوْ رِِخكَّ

 ..« َأْكرَْكُتُملِن ِمْن قَوْبُل.ِإنَّ الظَّاِلِمنَي هَلُْم َعذاب  أَلِيم  
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قيقو  قفهوم أموام احلو .بعود موا وهكذا يقفهم القرآن وجها للجه أمام حقيق  قعلاهم ومآهلا يف الودنيا واهلخرة
الويت ينطو   قو  اللحدانيو ابت .حقيى وترفضها.ويف كلتا احلالتني تثز احلقيق  الثالكلني  اليت تنكر هذ  الدعل 

 .دنيا واهلخرةم يف الّبا كتاب اللجلق،وتلجبها مصلح  املشركني أنفسهم،ويلزمهم ّبا النظر إىل مآهل
ذا ان هوولقياموو  وكووىل يوولم اوإذا كووان القوورآن ينوودق بضووالل موون يوودعلن موون قون اّلِل آهلوو    يسووتجيبلن هلووم إ

ل  لوونا أوسووع موودلآن،فووإن ايعووب املعبوولقات التارحيوو  الوويت عرفتهووا ا؟ماعووات البشووري  عنوود نووزول هووذا القر 
ويف أي  أي زمووووان وأنوووولل أموووودا موووون ذلووووك اللاقووووع التووووارحك.فمن أضوووول  وووون يوووودعل موووون قون اّلِل أحوووودا يف

يسوتجيه.وليك هنوا    يستجيه بشوكء ملون يودعل ،و  ميلوك أن  -ائنا من كان ك  -مكانف وكل أحد 
 إ  اّلِل فعال ملا يريد ..

شوركلن موع يمشوركني  إن الشر  ليك مقصلرا على صولر  السواذج  الويت عرفهوا املشوركلن القودامى.فكم مون
عجوز مون أن أء.وكلهم اّلِل ذوي سلطان،أو ذوي جوا ،أو ذوي موال ويرجولن فيهم،ويتلجهولن إلويهم ابلودعا

هم  .والرجاء فويعا هم كور وكلهم   ميلكلن ألنفسهم نفعوا و  ضورا.وقيستجيبلا لدعاهتم استجاب  حقيقي .
 كر  ..واال  منهم كر .ولكنه كر  خفك يزاوله الكثْيون،وهم   يشعرون.

شذذرهللاين حذذول الرسذذالة وطبيمذذة الرسذذالة والرسذذول نقذذاش الم 12 - 7الذذدرس الثذذاني:

 ومن شهد له

موا جواءهم بوه مون احل .بعود موا هودّ عون و  - -مث ميضك السيا  يتحدّ عن ملقفهم من رسولل اّلِل 
 واقعهم وهتافحل عقيدة الشر .ويقرر قضي  اللحك كما قرر قضي  التلحيد :

ووا جاَءهُ ْلَحوو ِِ لَ َوِإذا تُوْتلووى َعلَووْيِهْم آايتُنووا بَويِِنووات  قوواَل الَّووِذيَن َكَفووُروا لِ  » يَوُقللُوولَن:اْفَ اُ ف  ْم:هووذا ِسووْحر  ُمبِووني .أَمْ مَّ
َنُكْم،َوُهووَل َن ِفيووِه.َكفى بِووِه َكووِهيدا  ا تُِفيُضوول ْعلَووُم ِ ووأَ اْفَ َيْوتُووُه فَووال َاِْلُكوولَن ِ  ِمووَن اّللَِّ َكووْي ا .ُهَل قُووْل:ِإِن   بَوْيووِب َوبَويوْ

 َّ موا يُولحى ِإَ َّ،َوموا   ِبُكوْم.ِإْن أَتَّبِوُع إِ َعوُل يب وَ ي موا يُوفْ اْلَغُفلُر الرَِّحيُم.ُقْل:ما ُكْنحُل بِوْدعا  ِموَن الُرُسوِل،َوما أَْقرِ 
ِب ِإْسورائِيَل َعلوى ِمْثلِوِه،َفآَمَن ِه،َوَكوِهَد كواِهد  ِموْن بَوَكَفوْرمُتْ بِ  َو أاََن ِإ َّ نَِذير  ُمِبني .ُقْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن كاَن ِمْن ِعْنوِد اّللَِّ 
َ   يَوْهووووِدي اْلَقووووْلَم الظَّاِلِمنَي.َوقووو كوووواَن َخوووْْيا  مووووا َسووووبَوُقلان   وا لِلَّوووِذيَن آَمُنلا:لَوووولْ ِذيَن َكَفوووورُ َل الَّوووواَواْسوووَتْكَثْمُتْف ِإنَّ اّللَّ
،َوهوذا ِكتواب  ُمَصوودِِ    ُملسوى ِإمامووا  َوَرمْحَ   ِه ِكتوابُ َوِمْن قَوْبلِووإِلَْيوِه.َوِإْذ َ ْ يَوْهتَوُدوا بِوِه َفَسوويَوُقلُللَن:هذا ِإفْوك  قَوِدمي .

 « ..َلُملا َوُبْشرى لِْلُمْحِسِننيَ ِلساان  َعَربِي ا،لِيُوْنِذَر الَِّذيَن لَ 
ك   لوب« نوات  بَويِِ »ايت آيبدأ احلدية عون قضوي  الولحك ب ذيول مقوللتهم عنه،واسوتنكار اسوتقباهلم لوه،وهل 

ذا لوك اهلايت وهلويقللولن لت الذي   مريو  فيوه.وهم« احل »فيها و  غملم،و  كبه  فيها و  ريب .مث إنه 
 شتبهان.وكتان بني احل  والسحر.و ا   حتلطان و  ي..« هذا ِسْحر  ُمِبني  »احل  

موون  كوبه  و  لول سوتند إىلوهكوذا يبودأ اهلجولم منوذ البوودء علوى تقولهلم الظوا  واقعوائهم القبي ،الووذي   ي
يف صووووويغ     ااوووووث بووووول..فوووووال يسووووولقها يف صووووويغ« افْوووووَ ا ُ ..»قليووووول.مث يرتقوووووك يف إنكوووووار مقوووووللتهم األخووووورى 

 « ..فْفَ ا ُ اأَْم يَوُقلُللَن »قلل   ميكن أن يقال،وبعيد أن يقال:ا ستفهام.كأن هذا ال
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 فيبل  ّبم التطاول أن يقلللا هذ  املقلل  اليت   ختطر على ابلف  
ن يوووووووورق علوووووووويهم  قب النبلة،الووووووووذي يوووووووونم عوووووووون حقيقوووووووو  كووووووووعلر  بربه،وكووووووووعلر  أ - -ويلقوووووووون الرسوووووووولل 

ا .ُهَل لَن ِ  ِموَن اّللَِّ َكوْي ال َاِْلُكويْوتُوُه فَوقُوْل:ِإِن اْف ََ »ق كلوه:بلليفته،وكعلر   قيق  القلى والقيم يف هذا اللجل 
َنُكْم. يوهف وحلسواب ..قول هلم:كيو  أف  « ِحيمُ لُر الورَّ ُفوَوُهوَل اْلغَ أَْعَلُم ِ ا تُِفيُضلَن ِفيِه.َكفى بِِه َكِهيدا  بَوْيوِب َوبَويوْ

ِلُكووولَن ِ  ِموووَن اّللَِّ ُه فَوووال اَْ َ َيْوتُوووِإِن افْ :»تبعووولينف ولكووون مووون أف يوووهف وألي هووود  أف يوووهف أأف يوووه لتيمنووولا يب وت
 ..وهل آخذين  ا اف يحل.فماذا اديب أن تكلنلا معك وأن تتبعلين.« َكْي ا  

لوورق الالئوو  اف  وهوول وأنووتم أعجووز موون أن هموولين موون اّلِل حووني ذخووذين ابف ائك،وأضووع  موون أن تنصووروين
ك يدركووووه ذلك منطقوووويف اللجوووولق غووووْي ،و  يعوووور  قوووولة غووووْي قلتووووه،وهل رق كوووو بنل،يتلقووووى موووون ربووووه،و  يوووورى

..مون القولل «  ِفيوهِ ا تُِفيُضولنَ لَوُم ِ وُهَل أَعْ »املخانبلن به لل حكملا عقلهلم فيه.ايبهم به،مث ي   أمرهم ّلِل:
وو»والفعوول.وهل اووزيكم  ووا يعلمووه موون أمووركم.  كووهاقته يفهد ويقضووك،و .يشوو.« َنُكمْ َكفووى بِووِه َكووِهيدا  بَوْيووِب َوبَويوْ

ا كووان موون ،ويغفر لكووم موورمحوو  منووه ..وقوود يوورأ  بكم،فيهووديكم« َوُهووَل اْلَغُفوولُر الوورَِّحيمُ »الكفايوو  ويف قضووائه.
 ضاللكم قبل اهلدى وا ميان ..

لسوامعني ا .ويشوعر رق فيه هوذير وترهيه.وفيوه إنمواع وهضويخ.ذخذ علوى القلوه مسوالكه،ويلمك أو ر 
 رون.أعم   ا يشع  أكث و ل هتم اهلازل ،واقعاءاهتم العابث .وأنه يف ضمْي الداعيأن األمر أجل من مق

رون موون رى واقعيوو  مشووهلقة.فماذا ينكووموون زاويوو  أخوو -قضووي  الوولحك  -وميضووك معهووم يف مناقشوو  القضووي  
  و مووووووور غريووووووووه أمووووووور الووووووولحك والرسووووووووال  و  يعجلووووووولن بتهمووووووو  السووووووووحر أو هتمووووووو  ا فووووووو اءف ولوووووووويك يف األ

َ َّ.َومووا أاََن تَّبِووُع ِإ َّ مووا يُوولحى إِ ُكووْم.ِإْن أَ  َو  بِ ْل:مووا ُكْنووحُل بِووْدعا  ِمووَن الُرُسووِل.َوما أَْقرِي مووا يُوْفَعووُل يب قُ »عجيووه:
 « ..ِإ َّ نَِذير  ُمِبني  

اّلِل أنووه  يك أول رسوولل.فقد سووبقته الرسوول.وأمر  كأمرهم.ومووا كووان بوودعا موون الرسل.بشوور يعلووملوو - -إنووه 
   يتصول قلبوه لرسولل حوني  فيلحك إليه،فيصدع  ا ييمر.هذا هول جولهر الرسوال  ونبيعتهوا ..واأهل للرسال

وحووووى ّبووووا ،حسووووبما أيسووووأل ربووووه قلوووويال،و  يطلووووه لنفسووووه اختصاصووووا.إ ا ميضووووك يف سووووبيله،يبل  رسووووال  ربه
لوووم   ميضووك يف رسوووالته ألنوووه يع ..فهووول« َ َّ يُووولحى إِ  َوموووا أَْقرِي موووا يُوْفَعووُل يب َو  ِبُكوووْم.ِإْن أَتَّبِوووُع ِإ َّ مووا»إليووه:

  ا هول ميضوك وفوّبا.إ و الغيه أو ألنه يطلع على ما يكلن من كأنه وكأن قلموه وكوأن الرسوال  الويت يبشور
 اّلِل. ية قاقهاحا كارة وحسه التلجيه.وايقا بربه،مستسلما  راقته،مطيعا لتلجيهه،يضع خطا  

تطلع إىل السور مون وراء السو  ألن قلبوه مطمو ن،وألن أقبوه موع والغيه أمامه جمهلل،سر  عند ربه.وهل   ي
« َوموا أاََن ِإ َّ نَوِذير  ُمبِوني  »ربه ينها  عن التطلع لغْي ما فت  له.فهل واق  أبدا عند حدوق  وحدوق وليفتوه:

.  فيمضولن يف قعولهتم ّللِ  - -..وإنه ألقب اللاصلني،وإوا لطمأنين  العارفني،يتأسلن فيهوا برسولل اّلِل 
ألوم يعرفلن مآهلا،أو يعلملن مسوتقبلها.أو ميلكولن فيهوا قلويال أو كثوْيا.ولكن ألن هوذا واجوبهم وكفى.وموا 
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يطلبلن من رّبم برهاان فثهاوم يف قللّبم.وما يطلبلن ألنفسوهم خصلصوي  فخصلصويتهم أنوه اختارهم.وموا 
 م على نلل الطري .يتجاوزون اا  الدقي  الذي خطه هلم،ورسم هلم فيه ملاقع أقدامه

 زيل :بيع  التنمث يلاجههم بشاهد قريه،لشهاقته قيمتها،ألنه من أهل الكتاب الذين يعرفلن ن 
 ِه،َفآَمَن َواْسوَتْكَثْمُتْف ِإنَّ  ِإْسورائِيَل َعلوى ِمْثلِود  ِموْن بَوِب ِهَد كواهِ قُوْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن كواَن ِموْن ِعْنوِد اّللَِّ وََكَفوْرمُتْ بِِه،َوَكو»

 « ..اّللََّ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنيَ 
ن هوك نبيعو  ذا القورآوقد تكلن هذ  واقع  حال،ويكلن واحد أو أكثر من بب إسرائيل،عر  أن نبيعو  هو

اّلِل ابون  نزلوحل يف عبود ايت أوواالكته املنزل  من عند اّلِل، كم معرفته لطبيعو  التلراة.فآمن.وقود ورقت روا
يوو  لك أن هووذ  اهلد ورق كووذالسوولرة مكيوو  وعبوود اّلِل بوون سووالم إ ووا أسوولم يف املدين .وقوو سووالم.لل  أن هووذ 

وقود تكولن ا مكيو  وأووا   تنوزل فيه..كما ورق أوو -نه رضك اّلِل ع -مدني  تلكيدا لنزوهلا يف كأن عبد اّلِل 
 .ملككهد اإكارة إىل واقع  أخرى يف مك  نفسها.فقد آمن بعخ أهل الكتاب على قل  يف الع
ع قورآن يف ملاضول  بوه النووكوان  ميواوم،وهم أهول كتاب،قيمتوه وحجيتوه يف وسو  املشوركني األميوني.ومن مث 
 نْي.متعدقة،وواجه به املشركني الذين كانلا يكذبلن بغْي علم و  هدى و  كتاب م

 صووورار والعنووواق يف زعزعووو  ا هراق بووويووو« ..إخل.قُوووْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن كووواَن ِموووْن ِعْنوووِد اّللَِّ »وهوووذا األسوووللب يف ا؟ووودل:
لقووورآن اأن هوووذا  نفووولس أهووول مكووو ،وإترة التخووول  يف نفلسوووهم والتحووورج مووون املضوووك يف التكوووذيه.ما قام

 فأوىل هلووم أن  وخيموو .ُيتموول أن يكوولن موون عنوود اّلِل حقووا كمووا يقوولل حمموود.ويف هووذ  احلالوو  تكوولن العاقبوو
يف  ن ي يثووووولاأينوووووذرهم بوووووه.ومن األحووووولط إذن ُيتوووووانلا هلوووووذا الفرم،الوووووذي قووووود يصووووو ،فيحل ّبوووووم كووووول موووووا 

إذا أضووي    .وخباصوو التكووذيه،وأن يتوودبروا األموور يف حوورص ويف حووذر،قبل التعوورم لتلووك العاقبوو  اللخيم
قبلوه ويتبوع    الكتوابإىل ذلك ا حتمال أن واحدا أو أكثر مون أهول الكتواب يشوهد  ن نبيعتوه مون نبيعو

ون تكثون ويكفور منهم،يسو ء القرآن هلم،وبلغتهم،وعلى لسان رجلهذا التذو  اب ميان.بينما هم الذين جا
ي اْلَقووْلَم    يَوْهوودِ نَّ اّللََّ إِ »..وهوول للووم بووني وعوواوز للحوو  صارن،يسووتح  النقموو  موون اّلِل وإحبوواط األعمووال:

 « ..الظَّاِلِمنيَ 
ه وآفاتوووه اتووواحنرافولقووود سووولك القووورآن كوووَّت السوووبل،واتبع كوووَّت األسووواليه،ليلاجه كوووكل  القلوووه البشوووري و 

ا لوودعاة إىل هووذلوودعلة واوذخووذ عليهووا املسووالك ويعا؟هووا بكوول أسووللب.ويف أسوواليه القوورآن املتنلعوو  زاق ل
 الدين ..

؟وزم للغورم ا أسوللب  ومع اليقني ا؟وازم  ن هوذا القورآن مون عنود اّلِل فقود اسوتخدم أسوللب التشوكيك 
 ال ..الذي أسلفنا.وهل واحد من أساليه ا قناع يف بعخ األحل 

ارهم عون حكوك اعتوذوبعد ذلك ميضك يف استعرام مقول ت املشوركني عون هوذا القورآن وعون هوذا الودين في
 لَّوِذيَن آَمُنلا:لَوْل كوانَ َكَفُروا لِ   لَِّذينَ َوقاَل ا»التكذيه به وا عرام عنه،اعتذار املستكث املتعا  على امليمنني:

 « ..ْفك  َقِدمي  :هذا إِ َتُدوا بِِه َفَسيَوُقلُللنَ َخْْيا  ما َسبَوُقلان إِلَْيِه.َوِإْذ َ ْ يَوهْ 
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لكوثاء اغموزا يف نظور ان هوذا مولقد سارع إىل ا سالم وسب  إليه نفر مون الفقوراء واملولا  يف أول األمر.فكو
  منوووووا ،و  أسوووووباملسوووووتكثين.وراحلا يقلللن:لووووول كوووووان هوووووذا الووووودين خوووووْيا موووووا كوووووان هوووووي ء أعووووور  منوووووا بوووووه

ذلك.فما كوان كوألمور لويك  وسع  إقراكنا وحسن تقديران،أعر  اباْي من هي ء  واإليه.فنحن،يف مكانتنا 
 عون كوان هول الكوث  ليوه،إ امينعهم عنه أوم يشوكلن فيوه أو اهلولن احلو  الوذي يقولم عليوه.وااْي الوذي ُيت

ن هووول ،واملنوووافع ا قتصووواقي ،كما كووواا جتماعيووو  فقووودان املراكوووز و  -موووا كوووانلا يقللووولن ك  -ا ذعوووان نمووود 
وسوبقلا  إىل ا سوالم ن سوارعلاا عتزاز األجل  ابهلابء واألجداق وموا كوان عليوه اهلابء واألجوداق.فأما الوذي

 إليه فلم تكن يف نفلسهم تلك احللاجز اليت منعحل الكثاء واألكرا .
 لوذيحلجو .وهل اسولملا ابإنه اهللى يتعالم أهل الكث أن يذعنلا للح ،وأن يستمعلا لصولت الفطورة،وأن ي
بوودا   يسوولملن أ أهلووه.فهمميلووك علوويهم العنوواق وا عوورام،واختال  املعاذير،وا قعوواء ابلبانوول علووى احلوو  و 
َوِإْذ :»حللوه احليواة ن يوديرواأأوم رط لن وهم اعللن من ذواهتم حملرا للحياة كلها يدورون حللوه ويريودون 

  يهتووودوا بوووه،و   حلووو  موووا قامووولاان عيوووه يف مووو..نبعوووا  فوووال بووود « َ ْ يَوْهتَوووُدوا بِوووِه َفَسووويَوُقلُللَن:هذا ِإفْوووك  قَوووِدمي  
ن يموا يريودون أففسوهم،أو يذعنلا لوه.  بود مون عيوه يف احلو  ألووم هوم   اولز أن حط ولا.وهم يف نظور أن

ة سوال  اب كوار لحك والر يلحلا به للجماهْي،مقدسلن معصولملن   حط ولن  وحوتم هوذ  ا؟للو  يف قضوي  الو
كووووووارة يف كووووووهاقة الشوووووواهد موووووون بووووووب كمووووووا سووووووبقحل ا   -،وتصوووووودي  هووووووذا القوووووورآن لووووووه إىل كتوووووواب ملسى

َن لََلُمولا َوُبْشورى بِي ا،لِيُوْنِذَر الَّوِذيِلساان  َعرَ  َصدِِ   َوِمْن قَوْبِلِه ِكتاُب ُملسى ِإماما  َوَرمْحَ  .َوهذا ِكتاب  مُ »إسرائيل:
تبار أن  تواب ملسوى،ابعه،وخباصو  كالقرآن والكتوه قبلوقد كرر القرآن ا كارة إىل الصل  بني « لِْلُمْحِسِننيَ 

« ِإمامووا  » توواب ملسووىككتوواب عيسووى تكملوو  وامتووداق له.وأصوول التشووريع والعقيوودة يف التوولراة.ومن مث  ووى  
خورة دنيا ويف اهل  يف الوووصفه  نه رمح .وكل رسال  السماء رمح  لارم ومن يف األرم،بكول معواين الرمحو

وللموونهج  لودايانت كلهوااقولم عليوه ..مصود  لاصوول األول الوذي ت«    ِلسواان  َعَربِي واَوهوذا ِكتواب  ُمَصودِِ ..»
رّبوووا اللاحووود به،لتتصووول ا هلوووك الوووذي تسووولكه الووودايانت مجيعهوووا ولالعوووا  األصووويل الوووذي تلجوووه البشوووري  إلي

 الكرمي.
مظهرهوووا عنايتوووه ّبوووم و ،و توووه هلموا كوووارة إىل عروبتوووه لالمتنوووان علوووى العرب،وتوووذكْيهم بنعمووو  اّلِل عليهم،ورعاي

 اختيارهم هلذ  الرسال ،واختيار لغتهم لتتضمن هذا القرآن العظيم.
 « ..ِسِننيَ ى لِْلُمحْ لِيُوْنِذَر الَِّذيَن لََلُملا َوُبْشر  »مث بيان لطبيع  الرسال ،ووليفتها:

 جهاء المؤمنين المساقيمين 14 - 13الدرس الثالث:

رآن هووا إلوويهم القوولوويت ُيملجووزاء انسنني،ويفسوور هلووم هووذ  البشوورى ا ويف وايوو  هووذا الشوولط األول يصوولر هلووم
لَّوووِذيَن اِإنَّ :»اته اق ومقتضوويعلووى هووذا ا عتقوووا سوووتقام  الكرمي،بشوورنها،وهل ا عوو ا  بربلبيووو  اّلِل وحوود  و 
ُ.مُثَّ اْسووَتقاُملا.َفال َخووْل   َعلَووْيِهْم َو  ُهوو الِووِديَن ِفيهووا،َجزاء  ِ ووا  َك َأْصووحاُب اْ؟َنَّووِ  خ ِووَزنُلَن.أُولْم ُيَْ قاُللا:َربُونَووا اّللَّ

 « ..كانُلا يَوْعَمُللنَ 
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ل هووووك موووونهج كاموووو ضوووومْي.إ ا..ليسووووحل كلموووو  تقال.بوووول إوووووا ليسووووحل جموووورق عقيوووودة يف ال« َربُونَووووا اّللَُّ »وقللوووو :
س علر،وللناكووْي والشووللحياة،يشوومل كوول نشوواط فيهووا وكوول اعا ،وكوول حركوو  وكوول خا؟وو  ويقوويم ميووزاان للتف

 واألكياء،ولاعمال واألحداّ،وللرواب  واللكائج يف كل هذا اللجلق.
 .فله العباقة،وإليه ا عا .ومنه ااشي  وعليه ا عتماق« َربُوَنا اّللَُّ »
  .فال حساب ألحد و  لشكء سلا ،و  خل  و  تطلع ملن عدا« َربُوَنا اّللَُّ »
 رضا . دير متجه إليه،منظلر فيه إىلفكل نشاط وكل تفكْي وكل تق« َربُوَنا اّللَُّ »
  .إ  ّبدا فال احتكام إ  إليه،و  سلطان إ  لشريعته،و  اهتداء« َربُوَنا اّللَُّ »
 لتنا ابّلِل.صقك به يف فكل من يف اللجلق وكل ما يف اللجلق مرتب  بنا وحنن نلت« َربُوَنا اّللَُّ »
اقعيوات   بعيودة عون و قيودة سولبيع  كلمو  تلفظهوا الشوفا ،و  ..مونهج كامول علوى هوذا النحول،« َربُوَنا اّللَُّ »

 احلياة.
 نهج :عد اختاذ املنهج قرج  بوا نراق والثبات على هذا املا ستقام  ..وهذ  أخرى.ف« مُثَّ اْسَتقاُملا»

 شوك و  تور بتطرب و  استقام  النفك ونمأنينو  القله.اسوتقام  املشواعر وااولا ،فال تتوأرج  و  تضو
علووووى املوووونهج  والسوووولل  فعوووول ا؟وووولاذب والوووودوافع واملووووييرات.وهك عنيفوووو  ومتنلعوووو  وكثْية.واسووووتقام  العموووولب

 املختار.
 ويف الطري  مزال  وأكلا  ومعلقات وفيه هلات  اب حنرا  من هنا ومن هنا  

ا سوتقام  عرفو  و هلم امل اّللِ  الذين يقسمعليه قرج  بعد معرفته واختيار .و ا ستقام  ..منهج ..و « َربُوَنا اّللَُّ » 
زن ..واملووونهج اووول  وفووويم احلوووا..وفووويم « فَوووال َخوووْل   َعلَوووْيِهْم َو  ُهوووْم َُيَْزنُووولنَ »هوووم الصوووفلة املختوووارة.وهي ء 

 عليه ضمان اللصللفا ستقام  واصل.و 
ا َربُونَوو»معوو  « ْعَملُوولنَ يوَ ».وتلضوو  كلموو  « .لُوولنَ أُول ِووَك َأْصووحاُب اْ؟َنَّووِ  خالِووِديَن ِفيهووا َجووزاء  ِ ووا كووانُلا يَوْعمَ »
  لووولق يف ا؟نوووموووال كوووان ااععلوووى هوووذا املووونهج يف احليووواة.فهك تشوووْي إىل أن هنوووا  ا سوووتقام  ،ومعووو  «اّللَُّ 

 ثبات. نراق والعليه واا ستقام  ومن « َربُوَنا اّللَُّ »جزاء .عمال منبعثا من ذلك املنهج:
ه اقة أن   إلوللسان.فشوهالدين ليسحل جمرق ألفاا تقوال ابيف هذا   عتقاقي  ومن مث ندر  أن الكلمات ا 

لب املعوودوق سووالم املطلووا « ركوون»إ  اّلِل ليسووحل عبووارة ولكنهووا منهج.فووإذا للووحل جموورق عبووارة فليسووحل هووك 
 يف أركان ا سالم  

م،و  ه تتعودى كوفاه ولكنها  ومن مث ندر  القيم  احلقيقي  ملثل هذ  الشهاقة اليت ينط  ّبا اليلم ماليني
ثووول هوووذ  م تنطووو   ي توووه عليهوووا أيووور يف حيووواهتم.وهم ُييووولن علوووى مووونهج جووواهلك كوووبه ويب،بينموووا كوووفاهه

يسوتقر يف  نأ هذا ما ينبغوكمنهج حياة ..« ..َربُوَنا اّللَُّ »..أو «   إله إ  هللا»العبارة.كفاههم ا؟لفاء  إن 
 را  ..ارة وتتحليه مثل هذ  العبالضمائر واألخالق،كيما تبحة عن املنهج الكامل الذي تشْي إ
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 [20إل   15(:اآليات 46]سور  ا حقاف ):الوحد  الثانية

 المؤمن البار بوالديه والكافر الماق لهما

ْنساَن ِبلاِلَدْيِه ِإْحساان  مَحََلْتُه أُُمُه كُ }  َنا اْ ِ َياليُولَن َكوْهرا  َحوَّتَّ ِإذا بَولَوَ   هُ ْرها  َومَحُْلُه َوِفصوالُ َضَعْتُه كُ ْرها  َووَ َوَوصَّيوْ
ُ  َوبَولَوووَ  أَْربَعِووونَي َسوووَن   قوواَل َربِِ أَْوزِْعوووِب أَْن َأْكوووكُ  لوووى والِوووَديَّ َوأَْن أَْعَموووَل  أَنْوَعْمووحَل َعلَوووكَّ َوعَ َمتَوووَك الَّووويِت َر نِعْ َأُكوودَّ
ُهْم ( أُول ِووَك الَّوو15ِلِمنَي )ِمووَن اْلُمْسوو ِإيِنِ  وَ صوواحِلا  تَوْرضوواُ  َوَأْصووِلْ  ِ  يف ُذرِِيَّوويِت ِإيِنِ تُوْبووحُل إِلَْيووكَ  ِذيَن نَوتَوَقبَّووُل َعوونوْ

دْ نَِّ  وَ َأْحَسَن ما َعِمُللا َونَوَتجاَوُز َعْن َسيِِ اهِتِْم يف َأْصحاِب ا؟َْ  ( َوالَّوِذي 16َن )ِ  الَّوِذي كوانُلا يُلَعوُدو ْعَد الصِِ
َ َويْولَووَك آِمووْن ِإنَّ الِووك َوُ ووا َيْسووَتِغيثاِن وُن ِمووْن قَوبْ  اْلُقوورُ أَْن أُْخوورََج َوقَووْد َخلَووحلِ قوواَل ِللاِلَديْووِه ُأ ِ  َلُكمووا أَتَعِووداِنِب  ّللَّ

لَوحْل َموم  قَوْد خَ ( أُول ِوَك الَّوِذيَن َحو َّ َعلَوْيِهُم اْلَقوْلُل يف أُ 17َوْعَد اّللَِّ َح   فَويَوُقلُل ما هوذا ِإ َّ َأسواِنُْي اأْلَوَّلِونَي )
ُْم كانُلا خاِسرِيَن )ِمْن قَوْبلِ  ْنِك ِإوَّ  َوُهوْم   أَْعمواهَلُمْ  ( َوِلُكولِ  َقَرجوات  ِ َّوا َعِملُولا َولِيُووَلفِِيَوُهمْ 18ِهْم ِمَن ا؟ِْنِِ َواْ ِ

ووُتْم نَيِِ َويوَووْلَم يُوْعوووَرُم الَّووِذيَن َكَفوووُروا َعلَووى النَّووواِر أَ  (19يُْظَلُموولَن ) ْمتَوْعُتْم ِّبوووا يا َواْسووتَ يوواِتُكُم الوووُدنْ حَ بووواِتُكْم يف ْذَهبوْ
ُتْم َتْسَتْكِثُوَن يف  ُتْم  ِم بَِغْْيِ  اأْلَرْ فَاْليَوْلَم ُعَْزْوَن َعذاَب اهْلُلِن ِ ا ُكنوْ  { (20ْفُسُقلَن )توَ احلَْ ِِ َوِ ا ُكنوْ

ه مووا تنتهووك إليووو  تسووتقيم هووذا الشوولط يسووْي مووع الفطوورة يف اسووتقامتها ويف احنرافها،وفيمووا تنتهووك إليووه حووني 
أو  يووودة يف اّللِ عووون العق حووني تنحر .ويبووودأ ابللصوووي  ابللالووودين.وكثْيا موووا تووورق هوووذ  اللصوووي   حقووو  للكوووالم

 القووولة  ميوووان يفمصووواحب  هلوووذا احلووودية.ذلك أن وكووويج  األبووولة والبنووولة هوووك أول وكووويج  بعووود وكووويج  ا
 ميوان هوك اني  أن آصرة ذ .والثاهواأل ي ،وأو ها ابلرعاي  والتشري .ويف هذا ا ق ان ق لتان:أو  ا هك 

 األوىل وهك املقدم ،مث تليها آصرة الدم يف أوي  صلرها.
مووا دين يف نريقهرة اللالووويف هووذا الشوولط  لذجووان موون الفطوورة:يف النموولذج األول تلتقووك آصوورة ا ميووان وآصوو

النملذج ال تلتقيووان.و ف ميووان،املسووتقيم املهتوودي اللاصوول إىل اّلِل.ويف الثوواين تفوو   آصوورة النسووه عوون آصوورة ا
ناسوب  اب.وّبوذ  املقا  العذاألول مصْي  ا؟ن  ونصيبه البشورى.والنملذج الثواين مصوْي  النوار ونصويبه اسوتح

 يعرم صلرة العذاب يف مشهد من مشاهد القيام ،يصلر عاقب  الفسل  وا ستكبار.
 نموذج المؤمن البار بوالديه وثوابه عند هللا 16 - 15الدرس ا ول:

ْنسوواَن ِبلاِلَديْووِه ِإْحسوواان  وَ » َنا اْ ِ إنسووانيته،بدون  ئموو  علووى أسوواسان كله،قا..فهووك وصووي  ؟وونك ا نسوو« َوصَّوويوْ
 ط وموووون كوووولحاجوووو  إىل أيوووو  صووووف  أخوووورى وراء كلنووووه إنسوووواان.وهك وصووووي  اب حسووووان مطلقوووو  موووون كوووول كوووور 

صوووي  و لك.وهك ذقيد.فصوووف  اللالديووو  تقتضوووك هوووذا ا حسوووان بذاهتا،بووودون حاجووو  إىل أيووو  صوووف  أخووورى كووو
حليوولان أو الطووْي أو اصوواقرة موون خووال  ا نسووان،ور ا كانووحل خاصوو  ّبووذا ا؟وونك أيضووا.فما يعوور  يف عووا  

 احلشرات وما إليها أن صغارها مكلف  برعاي  كبارها.
جنواس.فهك بعوخ األ واملشاهد امللحلا هل فقو  تكليو  فطورة هوذ  ااالئو  أن ترعوى كبارهوا صوغارها يف

اللصوووي   - -ل اصووو   ووونك ا نسوووان.وتتكرر يف القووورآن الكووورمي ويف حووودية الرسووول وصوووي  ر وووا كانوووحل خ
 اب حسان إىل اللالدين.
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ايووو  ها تتكفووول برعفطووورة وحووودو  تووورق وصوووي  اللالووودين ابألو ق إ  انقرة،وملناسوووب  حوووا ت معينووو .ذلك أن ال
عجيب  الويت كثوْيا   الكامل  الالنبيل حي اللالدين لاو ق،رعاي  تلقائي  مندفع  بذاهتا   هتاج إىل مثْي.وابلتض

قون انتظوار عولم،وقون موِن و  رغبو  حوَّت يف بدون ترقق،و  -  فضال على األ -ما تصل إىل حد امللت 
 الشكران 

  ين.ألنوووه بووودور اهوووه الفاأموووا ا؟يووول الناكوووئ فقلموووا يتلفوووحل إىل اال .قلموووا يتلفوووحل إىل ا؟يووول املضوووحك الل  
 ا سووالم اعوولحليواة  و  انكوو ا منوه يضووحك لووه بودور  ويرعووا   وهكوذا اضووك امنودفع إىل األمام،يطلووه جويال

حلوه اى رصويدها مون ث وتتلقواألسرة هك اللبن  األوىل يف بنائه وانضن الذي تودرج فيوه الفوران ااضور وتكو
ه انو كثوْي مون جل نبيعك يف والتعاون والتكافل والبناء.والطفل الذي ُيرم من حمضن األسرة ينشأ كاذا غْي

ر د  يف أي حمضون آخووأول ما يفقو -له وسائل الراح  وال بي  يف غْي حمي  األسرة  مهما تلافرت -حياته 
ة العوامني  موه فو   غْي حمضون األسورة،هل كوعلر احله.فقود يبوحل أن الطفول بفطرتوه ُيوه أن يسوتأير وحود 

لم فر هووذا.إذ تقوون أن يتوول ميكوواألولووني موون حياتووه.و  يطيوو  أن يشوواركه فيهووا أحوود.ويف اناضوون الصووناعي    
ة  قلووولّبم بوووذر ،وتبذر يفاحلاضووون   ضوووان  عووودة أنفال،يتحاقووودون فيموووا بينهم،علوووى األم الصوووناعي  املشووو ك 
   ة مون حياتوه  عليوه فواحلقد فال تنمل بوذرة احلوه أبدا.كوذلك ُيتواج الطفول إىل سولط  واحودة تبتو  تشور 

اضووووون موووووا يف انيف حمضووووون األسووووورة الطبيعك.فأ كوووووك يتحقووووو  لوووووه يبوووووات الشخصوووووي .وهذا موووووا   يتيسووووور إ 
م تنشووأ كخصووياهتألنفال.فاالصووناعي  فووال تتوولفر السوولط  الشخصووي  الثابتوو  لتغووْي احلاضوونات ابملناوبوو  علووى 

 جعول يف  أصويل  رلخل ،وُيرملن يبات الشخصي  ..والتجارب يف اناضن تكش  يف كل يلم عن حكم
اس الفطوووورة ء  علوووى أسوووتموووع السووووليم،الذي يسوووتهد  ا سوووالم إنشوووااللبنووو  األوىل يف بنووواء اجمل األسووورة هوووك

 السليم.
أبودا إحسوان  يت   ازيهواملمو ،والويصلر القرآن هنا تلك التضحي  النبيل  الكرمي  اللاهب  اليت تتقودم ّبوا األ

صوووالُُه ُه ُكْرها ،َومَحْلُوووُه َوفِ ا ،َوَوَضوووَعتْ ُه ُكْرهمَحََلْتوووُه أُُمووو»مووون األو ق مهموووا أحسووونلا القيوووام بلصوووي  اّلِل يف اللالووودين:
 أُُمووووُه  مَحََلْتووووهُ »ل:  والكووووال..وتركيووووه األلفوووواا وجرسووووها يكوووواق اسووووم العنوووواء وا؟هوووود والضوووو« َياليُوووولَن َكووووْهرا  

 ابألنفاس   هد،ويلهة ..لكأوا آه  جمهد مكروب ينلء بعهء ويتنفك « ُكْرها .َوَوَضَعْتُه ُكْرها  
  فوووإذا بوووه لوووم األجنوووعواخووور أايمه،وصووولرة اللضوووع ونلقوووه وآ موووه  ويتقووودم إووووا صووولرة احلمووول وخباصووو  يف أ

 يكش  لنا يف عملي  احلمل عن جسام  التضحي  ونبلها يف صلرة حسي  مييرة ..
ز  صووي  أكالوو .ازوقة خبامووإن البليضوو   جوورق تلقيحهووا اباليوو  املنليوو  تسووعى لاللتصووا   وودار الرحم.وهووك 

امللقحووو   البليضووو  كلوووه فيتووولارق قم األم إىل ملضوووعها،حية تسوووب  هوووذ جووودار الووورحم الوووذي تلتصووو  بوووه وش
وهك قائموو  ه وتنموول.قائمووا يف بركوو  موون قم األم الغووب بكوول مووا يف جسوومها موون خالصووات واتصووه لتحيووا بوو

واتا،لتصوه  رب وهتضوماألكوالن ؟ودار الرحم.قائمو  ا متصواص ملواقة احليواة.واألم املسوكين  شكول وتشو
 غنيا هلذ  البليض  الشره  النهم  األكلل   هذا كله قما نقيا
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لل وووا تعطوك حملووْي.ذلوك أويف فو ة تكولين عظووام ا؟نوني يشووتد امتصاصوه للجووْي مون قم األم فتفتقوور إىل ا؟
ليووووو  ع،وهل عمعظامهوووووا يف الووووودم ليقووووولم بوووووه هيكووووول هوووووذا الصوووووغْي  وهوووووذا كلوووووه قليووووول مووووون كثوووووْي  مث اللضووووو

لبيووو  مرة.مثووورة التالوة الثحووو تقووو  يف وجوووه الفطووورة و  تنسوووك األم كووواق ، زق ،ولكن آ مهوووا اهلائلووو  كلهوووا  
 ايو .حية تعطووكاع والرعللفطورة،ومن  احليواة نبتو  جديوودة تعيا،واتود ..بينموا هوك تووذوي واولت  مث الرضو

 األم عصارة حلمها وعظمها يف الل ،وعصارة قلبها وأعصاّبا يف الرعاي .
يوه موا تتطلوع إل يود.وأكث.  ال أبدا و  تكور  تعوه هوذا الللوهك مع هذا وذلك فرح  سعيدة رحيم  وقوق

زاء هووووذ  سووووان يف جووووموووون جووووزاء أن توووورا  يسوووولم وينمل.فهووووذا هوووول جزا هووووا احلبيووووه اللحيوووود  فووووأىن يبلوووو  ا ن
 التضحي ،مهما يفعل.وهل   يفعل إ  القليل الزهيدف

ْعووحُل َأيب ابوون عموور وصوود   ،أَنَّوو ُُيَدِِ فعوون َسووِعيَد بْووِن َأيب بوُووْرَقَة قَاَل: َِ  َيطُوولُ  َن ُعَمووَر َوَرُجوول  مَيَوواين  ُه َكووِهَد ابْووُّ
 اِبْلبَوْيحِل،مَحََل أُمَُّه َورَاَء َلْهرِِ ،يَوُقلُل :

 َعِر .أُذْ  ِإيِنِ هَلَا بَِعْيَُها اْلُمَذلَُّل ِإْن أُْذِعَرْت رَِكاُّبَا  َْ 
 .2073ف قَاَل:َ ،َوَ  ِبَزفْورَة  َواِحَدة  " مُثَّ قَاَل:اَي اْبَن ُعَمَر أَتُورَاين َجَزيْوتُوَها  

   ثلوووو  يف   النبيلوووووحلووووا موووون هووووذ  اللقفوووو  أمووووام اللصووووي  ابللالدين،واستجاكوووو  الضوووومائر بصوووولرة التضووووحي
 بَولَوَ  أَْربَعِوونَي َسووَن   َأُكوودَُّ  وَ  ا بَولَو َ َحووَّتَّ ِإذ»األم،إىل مرحلو  النضووج والركود،مع اسووتقام  الفطرة،واهتوداء القلووه:

ْرضاُ ،َوَأْصوِلْ  ِ  يف ،َوأَْن أَْعَموَل صواحِلا  توَ لوى والِوَديَّ كَّ َوعَ :َربِِ أَْوزِْعِب أَْن َأْكُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْوَعْمحَل َعلَ قالَ 
 « ..ُذرِِيَّيِت،ِإيِنِ تُوْبحُل إِلَْيَك،َوِإيِنِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

قولى كتمول مجيوع التد،وفيها عولن هوك غايو  النضوج والركووبللغ األكد يو او  بوني الثاليوني واألربعني.واألرب
املسووووتقيم   ه الفطوووورةوالطاقات،ويتهيووووأ ا نسووووان للتوووودبر والتفكوووور يف اكتمووووال وهوووودوء.ويف هووووذ  السوووون تتجوووو

 السليم  إىل ما وراء احلياة وما بعد احلياة.وتتدبر املصْي واملآل.
وكووطر يكوواق عموور وىل،ريوو ،بني كووطر موون الويصوولر القوورآن هنووا خوولا  الوونفك املسووتقيم ،وهك يف مفوور  الط

..قعولة « حَل َعلَوكَّ َوَعلوى والِوَديَّ يِت أَنْوَعمْ َك الَّ َربِِ أَْوزِْعِب أَْن َأْكُكَر نِْعَمتَ »آخر  يتبدى.وهك تتلجه إىل اّلِل:
عهوود ال لووه فهووك قدميوو الديووه قبالقلوه الشوواعر بنعموو  ربه،املسووتعظم املسووتكثر هلووذ  النعموو  الوويت تغموور  وتغموور و 
اجووه ..ليوونهخ بل « زِْعووِب أَوْ »به،املسووتقل املستصووغر ؟هوود  يف كووكرها.يدعل ربووه أن يعينووه  ن امعووه كلووه:

 بْي.الشكر فال يفر  ناقته و  اهتمامه يف مشاغل أخرى غْي هذا اللاجه الضخم الك
الوووه ،يبل  مووون كمحلىل عمووول صوووا..وهوووذ  أخرى.فهووول يطلوووه العووولن للتلفيووو  إ« َوأَْن أَْعَموووَل صووواحِلا  تَوْرضوووا ُ »

 مل فيه.ء الذي ذوإحسانه أن يرضا  ربه.فرضى ربه هل الغاي  اليت يتطلع إليها.وهل وحد  الرجا

                                                 
 ( صحي  ملقل  11اأْلََقُب اْلُمْفَرِق لِْلُبَخارِيِِ ) - 2073
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ذريتووه.وأن  لووه الصوواحل يفن يتصوول عمأ..وهووذ  تلثوو .وهك رغبوو  القلووه املوويمن يف « َوَأْصووِلْ  ِ  يف ُذرِِيَّوويِت »
ر لصوواحل.وهك آيوول العبوود ارضووا .والذري  الصوواحل  أموويووينك قلبووه كووعلر   ن يف عقبووه موون يعبوود اّلِل ويطلووه 

صوول ىل الذريوو  ليإللالوودين عنوود  موون الكنوولز والووذخائر.وأرو  لقلبووه موون كوول زينوو  احلياة.والوودعاء ميتوود موون ا
 األجيال املتعاقب  يف ناع  اّلِل.

 سالم:ا و التلب   وكفاعته إىل ربه.كفاعته اليت يتقدم ّبا بني يدي هذا الدعاء ااالا ّلِل،هك
ليم  املسووتقيم  مووع ه الفطوورة السوولصاحل،صوواح..ذلووك كووأن العبوود ا« ِإيِنِ تُوْبووحُل إِلَْيووَك َوِإيِنِ ِمووَن اْلُمْسووِلِمنيَ »

ُهْم َأْحَسوبَّوُل َعوأُول ِوَك الَّوِذيَن نَوتَوقَ »ربه.فأما كأن ربه معه،فقد أفص  عنه هوذا القورآن: ُز َن موا َعِمُللا،َونَوَتجواوَ نوْ
ْدِ  الَِّذي كانُ َعْن َسيِِ اهِتِْم   « ..ُدونَ لا يُلعَ يف َأْصحاِب اْ؟َنَِّ .َوْعَد الصِِ

ّبا موووووووع أصوووووووحا فووووووا؟زاء  سووووووواب أحسوووووون األعمال.والسوووووووي ات مغفووووووولرة متجوووووواوز عنها.واملوووووووآل إىل ا؟نوووووو 
 خ والولفريوهول جوزاء الفواألصالء.ذلك وفاء بلعد الصد  الذي وعدو  يف الدنيا.ولن حل  اّلِل وعد  ..

 وا نعام.
 نموذج الكافر الماق بوالديه 17الدرس الثاني:

مووا  أَتَعِووداِنِب ِه:ُأ ِ  َلكُ لاِلَديْوولِ َوالَّووِذي قوواَل  »فأمووا النموولذج اهلخوور فهوول  وولذج ا حنوورا  والفسوول  والضووالل:
 « ..أَْن أُْخرََج َوَقْد َخَلحِل اْلُقُروُن ِمْن قَوْبِلكف

 شن اللق :؟ار  ااال ما احد فيخانبهما ابلتأف  فاللالدان ميمنان.والللد العا  احد بر ا أو 
« ْلُقوووُروُن ِموووْن قَوْبلِوووكفْد َخلَوووحِل ارََج َوقَوووأَتَعِوووداِنِب أَْن أُْخووو»..مث احووود اهلخووورة ابحلجووو  اللاهيووو :« ُأ ِ  َلُكموووا »

نيا.و  ل احليواة الودنتهواء أجو..أي ذهبلا و  يعد منهم أحد ..والساع  مقدرة إىل أجلها.والبعة مجل  بعود ا
سووواب ا هوول احليقوول أحووود إنووه عزئووو .يبعة جيوول مضوووى يف عهوود جيووول ذيت.فليسووحل لعبووو  وليسووحل عبثا.إ ووو

د العوا  للوه الللوقيويفزعوان  وا ااتامك للرحل  كلها بعد انتهائها  واللالدان يراين ا؟حلق ويسمعان الكفر،
 َك آِموْن.ِإنَّ َوْعوَد اّللَِّ ّللََّ.َويْولَويثاِن اَيْسَتغِ  َوُ ا»لربه وهلما ويرتعا حسهما هلذا التهجم والتطاول ويهتفان به:

 فووووور ،ويلج يفكقلهلموووووا الفوووووزع مووووون هووووولل موووووا يسووووومعان.بينما هووووول يصووووور علوووووى   ..ويبووووودو يف حكايووووو « َحووووو   
 « ..فَويَوُقلُل:ما هذا ِإ َّ َأساِنُْي اأْلَوَِّلنيَ »جحلق :

َن اْ؟ِوونِِ ِمووْد َخلَووحْل ِمووْن قَوووْبِلِهْم  أَُمووم  قَوويف َقووْلُل  َّ َعلَووْيِهُم الْ أُول ِووَك الَّووِذيَن َحوو»هنووا يعاجلووه اّلِل  صووْي  انتوولم:
ُْم كانُلا خاِسرِينَ  ْنِك ِإوَّ  « ..َواْ ِ

لوووحل ّبوووم م كثْي.خوالقووولل الوووذي حووو  علوووى هوووذا وأمثالوووه هووول العقووواب الوووذي ينوووال ا؟احووودين املكوووذبني.وه
ُوو»  حلوو  و  يتخلوو .القوورون.من ا؟وون وا نك.حسووه وعيوود اّلِل الصوواق  الووذي  « نَ نُلا خاِسوورِيْم كوواِإوَّ

لعوذاب ا اهلخورة.مث النعويم يف..وأي  خسارة أكث مون خسوارة ا ميوان واليقوني يف الودنيا.مث خسوارة الرضولان و 
 الذي ُي  على ا؟احدين املنحرفنيف

 ثواا البار وعااا الماق 19الدرس الثالث:
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ء فوورق موون هووي  قوودير لكوولين والضالني،يصوولر ققوو  احلسوواب والتوبعوود بيووان العاقبوو  وا؟ووزاء إمجووا  للمهتوود
 « ..يُْظَلُملنَ  ْم،َوُهْم  ْعماهلَُ َوِلُكلِ  َقَرجات  ِ َّا َعِمُللا،َولِيُوَلفِِيَوُهْم أَ  »وهي ء على حدة:

 فلكل فرق قرجته،ولكل فرق عمله،يف حدوق ذلك ا مجال يف جزاء كل فري .
خصوووني اق ُيووودق كيف النووواس،ولكن جمي هموووا يف هوووذا األسوووللب،الذي يكووووبعد،فهوووذان النملذجوووان عاموووان 

 بذواهتما أوقع وأكد إحياء للمثل كأنه واقع.
واألوىل لووورواايت.اولقووود ورقت رواايت أن كوووال منهموووا يعوووب إنسووواان بعينوووه.ولكن   يصووو  كوووكء مووون هوووذ  

ه لذج.فالتعقيوولووى كوول  يووه عاعتبار ووا وارقيوون موولرق املثوول والنملذج.يوودل علووى هووذا ا عتبووار صوويغ  التعق
ُهْم َأْحَسووَن مووا َعِملُوولا»علووى األول: ْ؟َنَِّ .َوْعووَد ايِِ اهِتِْم يف َأْصووحاِب اَوُز َعووْن َسووَونَوَتجوو أُول ِووَك الَّووِذيَن نَوتَوَقبَّووُل َعوونوْ

ْدِ  الَِّذي كانُلا يُلَعُدونَ  ْد َخلَوحْل اْلَقوْلُل يف أَُموم  قَوُم  َّ َعلَوْيهِ ِذيَن َحوأُول ِوَك الَّو»..والتعقيه على الثواين:« الصِِ
ُْم كانُلا خاِسورِينَ  ْنِك،ِإوَّ ِملُولا َولِيُووَلفِِيَوُهْم ُكولِ  َقَرجوات  ِ َّوا عَ َولِ »عوام:لا.مث التعقيوه « .ِمْن قَوْبِلِهْم ِمَن ا؟ِْنِِ َواْ ِ

 ء.ن هي ء وهي املكرر م ..وكلها تلحك  ن املقصلق هل النملذج« أَْعماهَلُْم،َوُهْم   يُْظَلُملنَ 
 صور  لمااا الك ار وأقريمهم 20الدرس الرابع:

ِذيَن  يُوْعوَرُم الَّو َويوَوْلمَ »مث يقفهم وجها للجه أمام مشهد كاخا هلم يف يلم احلساب الوذي كوانلا احودون:
ُتْم نَيِِبوواِتُكْم يف َحيوواِتُكُم الوودُ  ووُتْم .فَوواْليَوْلَم ُعْووزَ ْم ِّباْسووَتْمتَوْعتُ نْيا َواَكَفووُروا َعلَووى النَّوواِر.أَْذَهبوْ ْوَن َعووذاَب اهْلُوولِن ِ ووا ُكنوْ

ُتْم تَوْفُسقُ  ،َوِ ا ُكنوْ  « ..لنَ َتْسَتْكِثُوَن يف اأْلَْرِم بَِغْْيِ احلَْ ِِ
جهتهوووا .ويف ملاواملشوووهد سوووريع حاسوووم،ولكنه يتضووومن لفتووو  عميقووو  عريضووو .إنه مشوووهد العووورم علوووى النوووار

وُتمْ »هم عليها وسولقهم إليهوا:وقبيل سلقهم إليها،يقال هلم عن سبه عرض يواِتُكُم الوُدنْيا حَ اِتُكْم يف  نَيِِبوأَْذَهبوْ
خروا لآلخورة لودنيا،فلم يودا احليواة يف..فقد كوانلا ميلكولن الطيبوات إذن،ولكونهم اسوتفدوها « َواْسَتْمتَوْعُتْم ِّبا

ى ام للحصوولل علووألنعوواع امنهووا كووي ا واسووتمتعلا ّبووا غووْي حاسووبني فيهووا لآلخوورة حسااب.اسووتمتعلا ّبووا اسووتمت
ومن مث  احا أو حورام.يهوا عون فوفاللذة ابملتاع،غْي انلرين فيها لآلخرة،و  كاكرين ّلِل نعمته،و  متلرعني 

 هلائول الوذي  اك األمود كانحل هلم قنيا و  تكن هلم آخرة.واك وا تلوك اللمحو  ااانفو  علوى األرم بوذل
ووو فَووواْليَوْلَم ُعْوووَزْونَ »يعلوووم حووودوق  إ  اّلِل   وووُتْم  اأْلَْرِم بِغَوووْْيِ احلَْ يف َتْكِثُوَن ُتْم َتْسوووَعوووذاَب اهْلُووولِن ِ وووا ُكنوْ ،َوِ وووا ُكنوْ ِِ 

 « ..تَوْفُسُقلنَ 
 بواق  يف كثوْيحود مون عألوكل عبد يستكث يف األرم فإ ا يسوتكث بغوْي ح .فوالكثايء ّلِل وحد .وليسوحل 

ان.وجزاء بار اهلوووول األرم.فجووووزاء ا سووووتك أو قليل.وعووووذاب اهلوووولن هوووول ا؟ووووزاء العوووودل علووووى ا سووووتكبار يف
 وللميمنني. ولرسلله الفسل  عن منهج اّلِل ونريقه ا نتهاء إىل هذا اهللان أيضا.فإن العزة ّللِ 

 ملشووهد املووييروّبووذا ا وهكووذا ينتهووك هووذا الشوولط موون السوولرة بعوورم ذينووك النموولذجني ومصووْي ا يف النهايوو 
ري تسووتجيا قلووه البشوو،املسووتكثين عوون ناعتووه.وهك ملسوو  للللمكووذبني ابهلخرة،الفاسووقني عوون موونهج اّللِ 

 الفطر السليم  القلمي   رتياق الطري  اللاصل املأملن.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3924 

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3925 

 [28إل   21(:اآليات 46]سور  ا حقاف ):الوحد  الثالثة

 لقطات من قصة هود مع عاد 

َ  يََديْوِه َوِموْن َخْلِفوهِ ُر ِموْن بَونْيِ  النُوذُ ِ  َوقَوْد َخلَوحلِ َواذُْكْر َأخا عواق  ِإْذ أَنْوَذَر قَوْلَموُه اِبأْلَْحقوا}   َأ َّ تَوْعبُوُدوا ِإ َّ اّللَّ
َتنووا لِ 21ِإيِنِ َأخوواُ  َعلَووْيُكْم َعووذاَب يوَووْلم  َعِظوويم  ) ْن ُكْنووحَل ِمووَن إِ ا تَعِووُدان ِ ووَتْأِفَكنووا َعووْن آهِلَِتنووا فَْأتِنووا ( قوواُللا َأِج وْ

َووا اْلِعْلووُم ِعْنووَد اّللَِّ َوأُبَولُِِغُكوو( قووا22الصَّوواِقِقنَي ) ووا 23لَن ) أَراُكووْم قَوْلمووا  َعَْهلُووبِووِه َولِكووبِِ  ْم مووا أُْرِسووْلحلُ َل ِإ َّ ( فَوَلمَّ
( 24يم  )ها َعوذاب  أَلِوْعَجْلُتْم بِِه رِي   ِفيَل َما اْستوَ هُ ان َبْل رَأَْوُ  عارِضا  ُمْستَوْقِبَل أَْوِقيَِتِهْم قاُللا هذا عاِرم   ُِْطرُ 

وووا فََأْصوووَبُحلا   يُووورى ِإ َّ َمسووو ُر ُكووولَّ َكوووْكء  ِ َْموووِر َرّبِِ َوَلَقوووْد  (25نَي )زِي اْلَقوووْلَم اْلُمْجووورِمِ  َكوووذِلَك َْنْووواِكنُوُهمْ تُوووَدمِِ
ُهْم  َْ ة  َفمووا أَْغوو  َعووا  َوأَْف ِوودَ أَْبصووار وَ َمكَّنَّوواُهْم ِفيمووا ِإْن َمكَّنَّوواُكْم ِفيووِه َوَجَعْلنووا هَلُووْم َ ْعووا   ُعُهووْم َو  أَْبصووارُُهْم َو  نوْ

َلَقووْد أَْهَلْكنووا مووا ( وَ 26ِه َيْسووتَوْهزُِ َن )بِوو مووا كووانُلا َ  ِّبِوومْ أَْف ِووَدهُتُْم ِمووْن َكووْكء  ِإْذ كووانُلا َاَْحووُدوَن آِبايِت اّللَِّ َوحووا
َووُذوا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ قُووولَوو( فوَ 27َحووْلَلُكْم ِمووَن اْلُقوورى َوَصوورَّفْوَنا اهْلايِت َلَعلَُّهووْم يَوْرِجعُوولَن ) ْرابان  ْل  َنَصووَرُهُم الَّووِذيَن اختَّ
ُهْم َوذِلَك ِإْفُكُهْم َوما كانُلا يَوْفَ ُونَ   { (28 )آهِلَ   َبْل َضُللا َعنوْ

 مقدمة الوحد  
ن جانوه غوْي موالبشوري  وهذا الشلط جلل  يف جمال آخر،ختدم القضي  اليت تعا؟ها السولرة،وشخذ القلوه

 ك .وقود وقفولاهوا حولل ملانه اليت عا؟ها الشلنان األو ن ..جلل  يف مصرع عواق ومصوارع القورى غْي ا؟
اع ضوولا و  - -لقوو  املشووركني موون رسوولهلم وأخوويهم حمموود م - عليووه السووالم -موون رسوولهلم وأخوويهم هوولق 

مث أخوووذهم موووا وليفتوووه. اع اضووواهتم،وأجاّبم نبووويهم  وووا يليووو  بوووه مووون أقب النبووولة يف حووودوق بشوووريته وحووودوق
م و  يغوون عوونه - وكووانلا أقوولى -أخووذهم موون العووذاب املوودمر،حني   يسوومعلا النووذير.فلم تغوون عوونهم قوولهتم 

م آهلووتهم و  تغون عوونه -اء وكوانلا أذكيوو -بسومعهم وأبصووارهم وأف وودهتم  و  ينتفعوولا - وكووانلا أغو  -يورا هم 
 إىل اّلِل. -زعمهم ب -اليت اختذوها تقراب 
نفسووهم.مث هم هووم أشووركني يف مكوو  أمووام مصووارع أسووالفهم موون أمثوواهلم فوويقفهم أمووام مصووْي وكووذلك يقوو  امل

 وخووو  السووون    يتغوووْي أموووام ااووو  الثابوووحل املطووورق املتصووول.خ  الرسوووال  القائمووو  علوووى أصووولها اللاحووود الوووذي
لزموان ا  رب  يف أعموالفروع ضواا هلي  اليت   تتحلل و  تتبدل.وتبدو كجرة العقيدة عميق  ا؟ذور، تدة ا

 واحدة على اختال  القرون واختال  املكان.
 أكايب عاد لهود ودمارهم 25 - 21الدرس ا ول:

 َّ تَوْعبُوُدوا ِإ َّ أَ  -ِه  يََديْوِه َوِموْن َخْلِفوُر ِموْن بَونْيِ حِل النُوذُ َوقَوْد َخلَو -َواذُْكْر َأخا عاق  ِإْذ أَْنَذَر قَوْلَمُه اِبأْلَْحقواِ  »
ن هنوووا يوووذكر  القووورآ - عليوووه السوووالم -لق ..وأخووول عووواق هووول هووو« خووواُ  َعلَوووْيُكْم َعوووذاَب يوَوووْلم  َعِظووويم  اّللََّ.ِإيِنِ أَ 

 ن تعطفهووم إىل حل كفيلوو  بصفته.صووف  األخوولة لقلمه.ليصوولر صوول  الوولق بينووه وبينهم،وصوول  القرابوو  الوويت كانوو
ملالحواة امنوه ملقو  وقلموه الوذين يقفولن  - -قعلته،وهسن لنهم ّبوا وبوه.وهك ذات الصول  بوني حممود 

 وااصلم .
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ملتفرقوو  يف ارتفعووات واألحقووا  مجووع حق .وهوول الكثيووه املرتفووع موون الرمال.وقوود كانووحل منووازل عوواق علووى امل
 ضر ملت.يقال يف ح -جنلب ا؟زيرة 

ن يووذكر أخووا عوواق وإنووذار  لقلمووه ابألحقا .يووذكر  ليتأسووى  ن لووه أ - -يلجووه نبيووه  -سووبحانه  -واّلِل 
ْي الغوابرين  مكو   صومثلموا يلقوى مون إعورام قلموه وهول أخلهم.ويوذكر  ليوذكر املشوركني يفمن الرسول لقوك 

 من زمالئهم وأمثاهلم،على مقرب  منهم ومن حلهلم.
 م ..وقد أنذر أخل عاق قلمه،و  يكن أول نذير لقلمه.فقد سبقته الرسل إىل أقلامه

ان ويف املكان.فالنووووذارة عنوووه يف الزموووو نوووه وبعيوووودام..قريبووووا « ْلِفوووهِ َوقَوووْد َخلَووووحِل النُوووُذُر ِمووووْن بَووونْيِ يََديْووووِه َوِمووووْن خَ »
ل كوومووا أنووذر بووه   -ذرهم متصل ،وسلسوول  الرسووال   توودة.واألمر لوويك بوودعا و  غريبووا.فهل معهوولق مألل .أنوو

 « ..ْلم  َعِظيم  ُبُدوا ِإ َّ اّللََّ.ِإيِنِ َأخاُ  َعَلْيُكْم َعذاَب يوَ َأ َّ تَوعْ :»-رسلل قلمه 
لوودنيا اب العظوويم يف ىل العووذاإاّلِل وحوود  عقيوودة يف الضوومْي وموونهج يف احليوواة واملخالفوو  عنهووا تنتهووك  وعبوواقة

لم القيامو  ب حني تطلو  يو..تع« يم  َعذاَب يَوْلم  َعظِ »أو يف اهلخرة،أو فيهما على السلاء.وا كارة إىل اليلم 
 فنذار بعذابهوهل أكد وأعظم.فماذا كان جلاب قلمه على التلجيه إىل اّلِل،وا 

َتنوووووا لَِتْأِفَكنوووووا َعوووووْن آهِلَِتنووووواف فَْأتِنوووووا ِ وووووا تَعِوووووُدان » م ..سووووولء الظووووون وعووووود« اِقِقنَي حَل ِموووووَن الصَّوووووْن ُكْنوووووإِ قاُللا:َأِج وْ
لووى البانوول ع.وإصوورار الفهم،والتحوودي للنذير،واسووتعجال العووذاب الووذي ينووذرهم به،وا سووتهزاء والتكذيه

    للقول  عنود حوداء،ويف اذا كله يف أقب النول،ويف عورق  مون كول اقعوواعتزاز  فأما هلق النل فيتلقى ه
.َوأُبَولُِِغُكْم ما أُْرسِ »يتعدا : َا اْلِعْلُم ِعْنَد اّللَِّ  « ..لنَ أَراُكْم قَوْلما  َعَْهلُ  ِه.َولِكبِِ ْلحُل بِ قاَل:ِإ َّ

ه.فعلم كوولن كووكليكيوو    إ ووا أنووذركم ابلعووذاب كمووا كلفووحل أن أنذركم.ولسووحل أعلووم مووَّت ُيووني ملعوود ،و 
« ْلموووا  َعَْهلُووولنَ راُكوووْم قوَ َولِكوووبِِ أَ »ذلوووك عنووود اّلِل.وإ وووا أان مبلووو  عووون اّلِل.  أقعوووك علموووا و  قووودرة موووع اّلِل ..

لتحوووودي ثوووول هووووذا اوهمقلن.وأيوووو  محاقوووو  وأي جهوووول أكوووود موووون اسووووتقبال النووووذير الناصوووو  واألن القريووووه  
قصوولقة لنهايوو  امللق وقلمووه موون جوودل نليل،ليمضووك إىل اواموول السوويا  هنووا مووا كووان بووني هوو والتكووذيهف

 يَوِتِهْم قاُللا:هوذا عواِرم  ِبَل أَْوقِ ُمْسوتَوقْ  فَوَلمَّوا رَأَْوُ  عارِضوا  »:أصال يف هذا املقام رقا على التحودي وا سوتعجال
ا،فَأَ كْ ُر ُكووولَّ َكووو،تُوووَدمِِ  ُِْطُران.بَوووْل ُهوووَل َموووا اْسوووتَوْعَجْلُتْم بِوووِه:رِي   ِفيهوووا َعوووذاب  أَلِيم   ْصوووَبُحلا   يُووورى ِإ َّ ء  ِ َْموووِر َرّبِِ

 « ..َمساِكنُوُهْم.َكذِلَك َْنْزِي اْلَقْلَم اْلُمْجرِِمنيَ 
وا؟فوا .مث  من احلور وتقلل الرواايت:إنه أصاب القلم حر كديد،واحتبك عنهم املطر،وقخن ا؟ل حلهلم

سوووووبلن فيهوووووا  ،وهم ُيللوا يف األوقيوووووسوووووا  اّلِل إلووووويهم سوووووحاب ،ففرحلا ّبوووووا فرحوووووا كوووووديدا،وخرجلا يسوووووتقب
 ْم بِوِه:رِي   ِفيهوا َعوذاب  ْسوتَوْعَجْلتُ َل َموا ابَوْل ُهو»..وجواءهم الورق بلسوان اللاقوع:« قاُللا هذا عاِرم   ُِْطوُران»املاء:

ووا ُر ُكوولَّ َكووْكء  ِ َْمووِر َرّبِِ اء يف ة أخرى.كمووا جووذكوورت يف سوولر  اتيوو  الوويت..وهووك الووري  الصرصوور الع« أَلِوويم  تُووَدمِِ
 «.يمِ ما َتَذُر ِمْن َكْكء  أََتحْل َعَلْيِه ِإ َّ َجَعَلْتُه َكالرَّمِ »صفتها:
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ُر ُكولَّ َكوكْ »والنا القرآين يصلر الري  حي  مدرك  مأملرة ابلتودمْي: واء   َِ تُوَدمِِ وهوك احلقيقو  الكلنيو  « ْموِر َرّبِِ
لجوه عون رّبوا وتت كلها تدر قلا  واعي .و اليت ُيفل القرآن إبكعارها للنفلس.فهذا اللجلق حك.وكل قلة من 

رفووووو  لبوووووه للمعملوووووا تكلووووو  بوووووه مووووون لدنه.وا نسوووووان أحووووود هوووووذ  القووووولى.وحني يووووويمن حووووو  ا ميوووووان،ويفت  ق
اوب وب معوووه،عاللاصل ،يسوووتطيع أن يعوووك عووون القووولى الكلنيووو  مووون حللوووه،وأن يتجووواوب معهوووا،وأن تتجوووا

كووووووكء رو    .ففووووووك كوووووولس موووووون احليووووواة وا قرااألحيووووواء املدركوووووو ،بغْي الصوووووولرة الظوووووواهرة الووووويت يعرفهووووووا النووووووا
ا لكلن موون حللنووقووائ .واوحياة،ولكننووا   نوودر  هووذا ألننووا حمجلبوولن ابلظوولاهر واألكووكال عوون البوولانن واحل

 ار.حافل ابألسرار انجلب  ابألستار،تدركها البصائر املفتلح  و  تراها األبص
نعوامهم أ .أموا هوم وأموا.« ِكنُوُهمْ   يُورى ِإ َّ َمسوا فََأْصوَبُحلا »وقد أقت الري  ما أمرت به،فودمرت كول كوكء 

  و    قاير فيهوا  ملحشو ،وأما أكيا هم وأما متاعهم فلم يعد ككء منه يرى.إ ا هك املسواكن قائمو  خاويو
 رمني.طرق يف اجملم..سن  جاري  وقدر « َكذِلَك َْنْزِي اْلَقْلَم اْلُمْجرِِمنيَ ..»انف  انر 

 ب عل  دمار عادأمقي 26الدرس الثاني:

 لقللب:عا منه اوعلى مشهد الدمار وااراب يلتفحل إىل أمثاهلم احلاضرين،يلمك قللّبم  ا ترت
ُهْم َ ُْعُهوْم َو  أَْبصوارُُهمْ   َوأَْف ِوَدة .َفما أَْغو  َوأَْبصوارا   َ ْعوا  َوَلَقْد َمكَّنَّاُهْم ِفيما ِإْن َمكَّنَّواُكْم ِفيوِه.َوَجَعْلنا هَلُومْ »  َعونوْ

 «.لا بِِه َيْستَوْهزُِ نَ ْم ما كانُ ّبِِ .َوحاَ  َو  أَْفِ َدهُتُْم ِمْن َكْكء .ِإْذ كانُلا َاَْحُدوَن آِبايِت اّللَِّ 
ال والعلوم قولة واملولاإمجوا  ..مون هي ء الوذين قمورهتم الوري  املوأملرة ابلتودمْي.مكناهم فيموا    كونكم فيوه ..

ومووورة  ومووورة ابلفوووياق  عووون قووولة ا قرا  مووورة ابلقلوووهوالقووورآن يعوووث -ف ووودة واملتاع.وآتينووواهم أ اعوووا وأبصوووارا وأ
   توونفعهم يف لاس واملوودار ولكوون هووذ  احلوو -ابللووه وموورة ابلعقل.وكلهووا تعووب ا قرا  يف صوولرة موون صوولر  

لاس موووك احلووواّلِل يط توا؟حووولق آباي« ..ِإْذ كوووانُلا َاَْحوووُدوَن آِبايِت اّللَِّ »كوووكء.إذ أووووم عطللهوووا وحجبلهوووا 
..مون العوذاب « نَ َيْسوتَوْهزِ ُ  لا بِوهِ َوحواَ  ِّبِوْم موا كوانُ »والقللب،ويفقدها احلساسي  وا كرا  والنلر وا قرا .

 والبالء ..
و  ذو علووووم ل  الووووه،والعووووثة الوووويت يفيوووودها كوووول ذي  ووووع وبصوووور وقلووووه،أ  يغوووو  ذو قوووولة بقلتووووه،و  ذو مووووا

 ،فتووودمر كووول كوووكءالقووولة واملوووال والعلوووم واملتاع،بعلمه.فهوووذ  قووولة مووون قووولى الكووولن تسووول  علوووى أصوووحاب 
 .ا اجملرمنيّبحني ذخذهم اّلِل بسنته اليت ذخذ «   يُرى ِإ َّ َمساِكنُوُهمْ »وت كهم 

اضوي  لتدمْي وهوك مليسلطها  والري  قلة قائب  العمل،وف  النظام الكلين الذي قدر  اّلِل،وهل يسلطها حني
كموووووا يعووووو م   -  س املرسووووولم.فال حاجووووو  اووووور  النووووولاميك الكلنيووووويف نريقهوووووا الكلين،تعمووووول وفووووو  النوووووامل 

 ،وكل لس املرسوولم هوول صوواحه القوودر املعللم.وكوول حوواقّ وكوول حركووفصوواحه النووام -املع ضوولن وا ووني 
 اعا ،وكل كخا،وكل ككء، حمسلب حسابه،قاخل يف تصميم الناملس.
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لم هلوا لنواملس املرسونطوا  ا قودر  هلوا يف والري  كغْيها من القلى الكلني  مسخرة  مر رّبا،ماضي  تيقي ما
 تسووخْي  مووا أراق اّللِ  لى الكوولنقووولللجوولق كلووه.ومثلها قوولة البشوور املسووخرة ملووا يريوود  اّلِل ّبا.املسووخر هلووا موون 

 هلا.
راقهتوم يف إيريد.وحريو   م وفو  مواوحني يتحر  البشر فإ ا ييقون قورهم يف هذا اللجلق.ليتم موا أراق  اّلِل ّبو

ينالوه  در تقوديرا  ل كوكء مقو ختيار جزء من الناملس الكلك ينتهك إىل التناس  الكلين العام.وكواحلرك  وا
 نقا و  اضطراب.
 من مصارع السابقين وأهديدهم لالعاباردعو  الك ار  28 - 27الدرس الثالث:

موا َحوْلَلُكْم  أَْهَلْكنواْد َوَلقَ :»وحتم هذا الشلط ابلعثة الكلي  ملصارع من حلهلم من القرى من عاق وغْي عاق
َوواَرُهُم ِمووَن اْلُقرى،َوَصوورَّفْوَنا اهْلايِت َلَعلَُّهووْم يَوْرِجُعلَن.فَولَووْل  َنَصوو قُوووْرابان  آهِلَوو    بَووْل َضووُللا  ُذوا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ لَّووِذيَن اختَّ

ُهْم.َوذِلَك ِإْفُكُهْم َوما كانُلا يَوْفَ ُونَ   « ..َعنوْ
 يفمثوولق ابحلجوور ؟زيرة.و  كووذبحل رسوولها يف ا؟زيرة.كعوواق ابألحقووا  يف جنوولب اوقوود أهلووك اّلِل القوورى الوويت

ا يف نلا ميورون ّبولولط وكوا مشاهلا.وسبأ وكوانلا ابليمن.ومودين وكانوحل يف نوريقهم إىل الشوام.وكذلك قورى قولم
 رحل  الصي  إىل الشمال.

لتهم،فأخذهم يف ضووووال مضوووولا ولقوووود نوووولع اّلِل يف آايتووووه لعوووول املكووووذبني يرجعوووولن إىل رّبووووم ويثلبوووولن.ولكنهم
كو  م.وكوان مشوركل ن ورائهمالعذاب األليم،أللاان وأنلاعا،تتحدّ ّبا األجيال من بعدهم،ويعرفها اال  مو
شوووركني علوووى امل فقووود قمووور اّللِ يتسوووامعلن ّبوووا،ويرون آترهوووا غووواقين رائحني.وهنوووا يلفوووتهم إىل احلقيقووو  اللاقع .

 يتقربوووولن ّبوووووا مووووني أووووومكووووانلا يتخووووذووا موووون قون اّلِل،زاع  قووووبلهم وأهلكهووووم قون أن تنجوووويهم آهلووووتهم الوووويت
َوو» إليه.سووبحانه.وهك تسووتنزل غصووبه ونقمتووه: م   إووو«. قُوووْرابان  آهِلَوو   ْن ُقوِن اّللَِّ ُذوا ِمووفَولَووْل  َنَصووَرُهُم الَّووِذيَن اختَّ

ُهمْ »ينصروهم  بيودهم  لى أن ذخذواع صال،فضال..وتركلهم وحدهم   يعرفلن نريقا إليهم أ« َبْل َضُللا َعنوْ
مآلوووه.وتلك  اف اء.وذلوووك ل إفوووك.وهل..فهووو« َوذلِوووَك ِإْفُكُهوووْم َوموووا كوووانُلا يَوْفوووَ ُونَ »وينجووودوهم مووون  س اّلِل.

رّبم مون دعلى أووا تقوب آهل  حقيقته ..اهلال  والتدمْي ..فماذا ينتظر املشركلن الذين يتخذون من قون اّللِ 
 هل املصْيف اّلِل زلفىف وهذ  هك العاقب  وهذا
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 [35إل   29(:اآليات 46]سور  ا حقاف ):الوحد  الرابمة

 ا يمان والدعو  عل  لسان ال ن 

وَوِإْذ َصَرْفنا إِلَْيوَك نَوَفورا  ِموَن اْ؟ِونِِ َيْسوَتِمُعلَن اْلُقوْرآ}  ِمِهْم ا ُقِضوَك َولَّوْلا ِإىل قَوولْ قواُللا أَْنِصوُتلا فَوَلمَّو ا َحَضوُرو ُ َن فَوَلمَّ
ْعنووا ِكتووااب  أُنْووزَِل ِموو29ُمْنووِذرِيَن ) ِإىَل احْلَوو ِِ  مووا بَوونْيَ يََديْووِه يَوْهووِديُمَصوودِِقا  لِ  ْن بَوْعووِد ُملسووى( قوواُللا اي قَوْلَمنووا ِإانَّ  َِ

وورُْكْم ِمووْن نُوول ُكووْم ِمووْن ذُ آِمنُوولا بِووِه يَوْغِفووْر لَ ( اي قَوْلَمنووا َأِجيبُوولا قاِعووَك اّللَِّ وَ 30َوِإىل َنرِيوو   ُمْسووَتِقيم  ) ذاب  َعووِبُكْم َواُِ
ووْه قاِعووَك اّللَِّ فَولَووْيَك ِ ُْعِجووز  يف اأْلَ 31أَلِوويم  )  يف َضووالل  ُقونِووِه أَْولِيوواُء أُول ِووكَ  َك لَووُه ِموونْ ْرِم َولَوويْ ( َوَمووْن   اُِ
َ الَِّذي َخلَوَ  السَّوماواِت 32ُمِبني  ) ْن ُُيْيِوَك اْلَموْلتى أَ ْلِقِهونَّ بِقواِقر  َعلوى َ ْ يَوْعوَك خِبَ وَ اأْلَْرَم وَ ( أََو َْ يَوَرْوا أَنَّ اّللَّ

 قواُللا بَلوى َوَربِِنوا هوذا اِبحْلَو ِِ  َكَفوُروا َعلَوى النَّواِر أَلَوْيكَ   َويوَوْلَم يُوْعوَرُم الَّوِذينَ  (33بَلى ِإنَُّه َعلى ُكلِِ َكْكء  قَوِدير  )
ُتْم َتْكُفُرو  ُْم   َتْستَوْعجِ وَ َثَ أُوُللا اْلَعْزِم ِمَن الُرُسِل صَ ( فَاْصِثْ َكما 34َن )قاَل َفُذوُقلا اْلَعذاَب ِ ا ُكنوْ ْل هَلُْم َكوَأوَّ

 {  (35ُقلَن )ُك ِإ َّ اْلَقْلُم اْلفاسِ َهْل يُوْهلَ فوَ َبالغ   يَوْلَم يَوَرْوَن ما يُلَعُدوَن  َْ يَوْلبَوثُلا ِإ َّ ساَع   ِمْن َوار  
 مقدمة الوحد  

ين مون ا؟ون الوذ صو  النفوراألخْي جلل  جديودة يف جموال القضوي  الويت تعا؟هوا السولرة فسوياق  ق هذا الشلط
دعلوم مهم منووذرين يووا إىل قوول اسووتمعلا هلووذا القرآن،فتنوواقوا اب نصووات،وانمأنحل قلوولّبم إىل ا ميان،وانصوورفل 

ذ  ذا اجملال،ّبوووووو يف هووووووثإىل اّلِل ويبشوووووورووم ابلغفووووووران والنجاة،وُيووووووذرووم ا عوووووورام والضالل.سووووووياق  ااوووووو
د مووووا نوووور  عنوووو« ُتلاأَْنِصوووو»الصلرة،وتصوووولير مووووك القوووورآن لقلوووولب ا؟وووون هووووذا املووووك الووووذي يتمثوووول يف قوووولهلم:

 البشور،الذين ر  قلولبأ اعهم،يتمثل فيما حكل  لقلمهم عنه،وفيما قعلهم إليه.كل هذا من كأنه أن ُيو
يف اللقووحل   عميقوو .و القلوولب لفتوو  عنيفووجوواء القوورآن هلووم يف األصوول.وهل إيقوواع موويير و  كووك،يلفحل هووذ  

حلقيقوو  الوويت لن هووذ  اذاتووه عووكء ا كووارة إىل الصوول  بووني كتوواب ملسووى وهووذا القوورآن علووى لسووان ا؟ن،فووتع
 رة.جاء يف السل  ف  مع مايدركها ا؟ن ويغفل عنها البشر.و  حفى ما يف هذ  اللفت  من إُياء عمي  مت

لو  خالظواهرة يف  درة اّللِ قوإىل كتواب الكولن املفتل ،وق لتوه علوى كذلك ما يرق يف كالم ا؟ن من ا كارة 
بشوووور وّبووووا فيهووووا ال السووووماوات واألرم،الشوووواهدة بقدرتووووه علووووى ا حيوووواء والبعووووة.وهك القضووووي  الوووويت اوووواقل

 احدون.
 « ..ارِ َعَلى النَّ  َكَفُروا  َويَوْلَم يُوْعَرُم الَِّذينَ »و ناسب  البعة يعرم مشهدا من مشاهد القيام  

لصوث علويهم وعودم ا سوتعجال هلم.وتوركهم لاجول املرسولم.وهل اب - -ويف ااتام عكء اللصي  للرسلل 
 قريه قريه كأنه ساع  من وار ..للبالغ ..قبل اهلال   

 أمهيد الدرس وحقيقة ال ن 33 - 29الدرس ا ول:

ووا َحَضووُروُ  قاُللا:أَْنِصووُتلا.فَوَلمَّا ُقِضووَك َولَّووْلا ِإىل قَوووْلِمِهْم َوِإْذ َصووَرْفنا إِلَْيووَك نَوَفوورا  ِمووَن اْ؟ِوونِِ َيْسووَتِمُعلَن اْلقُ » ْرآَن،فَوَلمَّ
ْعنوووا ِكتوووااب  أُنْوووزَِل ِموووْن بَوْعوووِد ُملسى،ُمَصووودِِقا  ِلموووا بَووونْيَ يََدْيِه،يَوْهوووِدي ِإىَل   احْلَووو ِِ َوِإىل ُمْنوووِذرِيَن.قاُللا:اي قَوْلَمنوووا ِإانَّ  َِ

.اي قَوْلمَ  .َوَمْن   َنرِيو   ُمْسوَتِقيم  وورُْكْم ِموْن َعوذاب  أَلِوويم  نووا َأِجيبُولا قاِعوَك اّللَِّ َوآِمنُوولا بِوِه يَوْغِفوْر َلُكووْم ِموْن ُذنُولِبُكْم َواُِ
وْه قاِعوكَ  َ اّللَِّ فَولَوْيَك ِ ُْعِجووز  يف اأْلَْرِم،َولَوْيَك لَوُه ِموْن ُقونِووِه أَْولِياُء،أُول ِوَك يف َضوالل  ُمبِوني .أََوَ ْ يوَووَروْ  اُِ ا أَنَّ اّللَّ
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ُكوولِِ َكووْكء  الَّووِذي َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرَم َوَ ْ يَوْعووَك خِبَْلِقِهوونَّ بِقوواِقر  َعلووى أَْن ُُيْيِووَك اْلَمووْلتى ف بَلووى ِإنَّووُه َعلووى  
 .. «َقِدير  

 عتقووواق الكامل:تصووودي  تتضووومن أسوووك ا -نووود  ووواع القووورآن موووع خشووولعهم ع -ومقالووو  النفووور مووون ا؟ووون 
نتهوك يخورة وموا وا ميان ابهلووحدة العقيودة بوني التولراة والقورآن.وا ع ا  ابحلو  الوذي يهودي إليوه.اللحك.

  وو يتووووه وحوووود لووووى االوووو عإىل املغفوووورة ومووووا ينتهووووك إىل العووووذاب موووون األعمووووال.وا قرار بقوووولة اّلِل وقدرتووووه 
 والقضووااي الوويتة كلها،لر للعبوواق.والرب  بووني خلوو  الكوولن وإحيوواء املوولتى ..وهووك األسووك الوويت تتضوومنها السوو

ْي عووووووا  غووووووتعا؟هوووووا يف سووووووائر أكوووووولانها ..كلهووووووا جوووووواءت علووووووى لسووووووان النفووووور موووووون ا؟ن.موووووون عووووووا  آخوووووور 
   ..ا نسان.وُيسن قبل أن نستعرم هذ  املقال  أن نقلل كلم  عن ا؟ن وعن احلاقي

ا اللا وموا فعلول وحكايو  موا قو - -إن ذكر القرآن حلاقّ صور  نفور مون ا؟ون ليسوتمعلا القورآن مون النول 
 يسووتطيعلن أن ن هووي ء..هووذا وحوود  كووا  بذاتووه لتقريوور وجوولق ا؟ن،ولتقريوور وقوولع احلوواقّ.ولتقرير أن ا؟وو

لتقريور أن ا؟ون خلو  قوابللن لإلميوان و  - -يستمعلا للقرآن بلفظه العوريب املنطول  كموا يلفظوه رسولل اّلِل 
احلقيقو   لكيود هلوذ تإىل زايقة تثبيوحل أو وللكفران،مسوتعدون للهودى وللضوالل ..ولويك هنالوك مون حاجو  

قو  يف ا  هوذ  احلقيحنواول إيضو يبل .ولكنوا -سوبحانه  -فما ميلك إنسان أن يزيد احلقيقو  الويت يقررهوا اّلِل 
 التصلر ا نساين.

عويا نوأيورا.وحنن  نهوا وصوف إن هذا الكلن من حللنا حافل ابألسرار،حافل ابلقلى وااالئ  اجملهلل  لنوا ك
عوخ هووذ  بلم نكشو  ان هوذ  القولى واألسوورار.نعر  منهوا القليل،وْنهول منهووا الكثوْي.ويف كول يوويف أحضو

رق ا.و رة  جوورة بصووفاهتاألسورار،وندر  بعووخ هوذ  القوولى،ونتعر  إىل بعووخ هوذ  ااالئوو   رة بوذواهتا.و 
 آترها يف اللجلق من حللنا.

ا ان ان ويعوويا أبنوو وأجووداقي نعوويا حنوون وآاب انوحنوون مووا نووزال يف أول الطري .نريوو  املعرفوو  هلووذا الكلن،الووذ
ر كولن كوي ا يوذكبلو  أن يوأحفاقان،على ذرة من ذراته الصغْية الصغْية ..هذا الكلكوه األرضوك الوذي   ي

بول إىل معوار  البشوري  ق يعد ابلقياس -الطري   وحنن يف أول -يف حجم الكلن أو وزنه  وما عرفنا  اليلم 
ن عوون كوكء موو مون عجيبوو  ا؟ن.ولول قووال قائول للنوواس قبول مخسوو  قورونمخسو  قورون فقوو  عجائوه أضووخم 

 ن ا؟ون قطعوا مود غرابو  أسرار الذرة الويت نتحودّ عنهوا اليولم لظنول  جمنولان،أو لظنول  يتحودّ عموا هول أكو
هوووذ   مقتضووويات وحنووون نعووور  ونكشووو  يف حووودوق ناقتنوووا البشوووري ،املعدة للخالفووو  يف هوووذ  األرم،ووفووو 

الفو  يف قلم بلاجوه اا،كيما نخر  اّلِل لنا ليكش  لنا عن أسرار ،وليكلن لنا ذلل ااالف ،ويف قائرة ما س
 - أي ابلبشووري  -نووا األجوول مهمووا امتوود ب -األرم ..و  تتعوودى معرفتنووا وكشوولفنا يف نبيعتهووا ويف مووداها 

للخالفو  تاجوه ك الدائرة.قائرة موا حن  تتعدى تل -ومهما سخر لنا من قلى الكلن وكش  لنا من أسرار  
 يف هذ  األرم.وف  حكم  اّلِل وتقدير .
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سوورار أ  ا قوود تعتووثوسنكشوو  كثْيا،وسوونعر  كثْيا،وسووتتفت  لنووا عجائووه موون أسوورار هووذا الكوولن وناقاتووه،
 الذرة ابلقياس إليه لعب  أنفال 

ْم تُ أُوتِيو َوموا» -سوبحانه  - ولكننا سونظل يف حودوق الودائرة املرسولم  للبشور يف املعرفو .ويف حودوق قولل اّللِ  
ا إ  خالقوووه يووولب   يعلمهوووأسووورار وغ ..قلووويال ابلقيووواس إىل موووا يف هوووذا اللجووولق مووون« ِموووَن اْلِعْلوووِم ِإ َّ قَلِووويال  

مووا يف اأْلَْرِم  َولَووْل أَنَّ »ة بقللووه:وقيلمووه.ويف حوودوق اثيلووه لعلمووه غووْي اندوق،ووسووائل املعرفوو  البشووري  انوودوق
َعُ  َأ ُْ ِمْن َكَجرَة  أَْقالم  َواْلبَ   « ..ِلماُت اّللَِّ نَِفَدْت كَ  ر  ماْحُر مَيُُدُ  ِمْن بَوْعِدِ  َسبوْ

لق كووووكء أو نفيه.وبتصوووولر  أو عوووودم تصوووولر  موووون عووووا  الغيووووه أن ْنووووزم بلجوووو - واحلالوووو  هووووذ  -فلوووويك لنووووا 
 نودر   ن ملشوهلقة.وحناربنوا اعاجملهلل،ومن أسرار هذا اللجلق وقلا ،جملرق أنه خارج عن مأللفنا العقلوك أو 

 د تكوولن هنالووكاحنووا  وقووبعوود كوول أسوورار أجسووامنا وأجهزهتووا وناقاهتا،فضووال علووى إقرا  أسوورار عقللنووا وأرو 
كشو  لنوا يانمج موا أسرار ليسحل قاخلو  يف بورانمج موا يكشو  لنوا عنوه أصال.وأسورار ليسوحل قاخلو  يف بور 

 فوو  ااالفوو  يفيف ولي يفيوودان عوون كنهووه،فال يكشوو  لنووا إ  عوون صووفته أو أيوور  أو جموورق وجوولق ،ألن هووذا  
 األرم.

  عووون نريووو   -الموووه فوووإذا كشووو  اّلِل لنوووا عووون القووودر املقسووولم لنوووا مووون هوووذ  األسووورار والقووولى،عن نريووو  ك
هووذ   الوو  أن نتلقووىذ  احلهووفسووبيلنا يف  -عاربنووا ومعارفنووا الصوواقرة موون ناقتنووا امللهلبوو  لنووا موون لدنووه أيضووا 

الوذي  ملصودر اللحيودهوا.ألن ااها كما هك فال نزيد عليهوا و  نونقا مناهلب  ابلقبلل والشكر والتسليم.نتلق
 تلقووى عنووه مثوولنصوودر آخور منتلقوى عنووه مثوول هووذ  املعرفو    مينحنووا إ  هووذا القوودر بوال زايقة.ولوويك هنالووك 

 هذ  األسرار  
لنصوولص سووه،ومن اوموون هووذا الوونا القوورآين،ومن نصوولص سوولرة ا؟ن،واألرجوو  أوووا تعبووْي عوون احلوواقّ نف

طيع أن نووودر  اقّ،نسوووتاألخووورى املتنوووايرة يف القووورآن عووون ا؟ن،ومووون اهلتر النبليووو  الصوووحيح  عووون هوووذا احل
رلوول  مووون ه ا؟ن.بعووخ احلقووائ  عوون ا؟ووون ..و  زايقة ..هووذ  احلقووائ  تووتلخا يف أن هنالوووك خلقووا ا وو

..وإبلوويك موون « ْن ِنووني  َخَلْقتَووُه ِموووَ انر   أاََن َخووْْي  ِمْنووُه َخَلْقتَووِب ِموونْ »النووار.لقلل إبلوويك يف احلوودية عوون آقم:
ا؟وون.وأن هووذا  فأصووله موون أصوول« ..َربِِووهِ   أَْموورِ ِإ َّ ِإبْلِوويَك كوواَن ِمووَن اْ؟ِوونِِ فَوَفَسووَ  َعوونْ »ا؟وون لقوولل اّلِل تعوواىل:

لناس،لقللووه  يوورا  ااالوو  لووه خصووائا غووْي خصووائا البشوور.منها خلقتووه موون انر،ومنهووا أنووه يوورى النوواس و 
..وأن لوه عمعوات معينو  « راُكْم ُهَل َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيوُة   تَووَرْوَوُمْ ِإنَُّه يَ :»- وهل من ا؟ن -يك تعاىل عن إبل

ه قودرة علوى احليواة لوأن ...«.ُه قَِبيلُ ِإنَُّه يَراُكْم ُهَل وَ »تشبه عمعات البشر يف قبائل وأجناس.للقلل الساب :
 َعوُدو  اْهِبطُولا بَوْعُضوُكْم لِوبَوْعخ  »:هلقم وإبلويك معوا:ه تعواىللقلل - ندري أين   -يف هذا الكلكه األرضك 

 « ..َوَلُكْم يف اأْلَْرِم ُمْستَوَقر  َوَمتاع  ِإىل ِحني  
وا؟ن الذين سخروا لسليمان عليه السالم كوانلا يقلمولن لوه  عموال يف األرم تقتضوك أن يكلنولا موزوقين 

علوى احليواة خوارج هوذا الكلكوه لقولل اّلِل تعواىل حكايو  عون ابلقدرة علوى احليواة فيهوا.وأن لوه قودرة كوذلك 
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ْمِع،َفَمْن َوأانَّ َلَمْسَنا السَّوماَء فَوَلَجوْدانها ُمِل َوحْل َحَرسوا  َكوِديدا  َوُكوُهبا ،َوأانَّ ُكنَّوا نَوْقعُوُد ِمْنهوا َمقاِعوَد لِلسَّو»ا؟ن:
ْد َلُه ِكهااب  َرَصدا    « ..َيْسَتِمِع اهْلَن اَِ

للنصوووولص  -غووووْي عبوووواق اّلِل  -التووووأيْي يف إقرا  البشوووور وهوووول مووووأذون يف تلجيووووه الضووووالني موووونهم وأنووووه ميلووووك 
ُهُم »السوووابق ،ولقلله تعووواىل يف حكايووو  حووولار إبلووويك اللعوووني: قاَل:فَِبِعزَّتِوووَك أَلُْغوووِليَونوَُّهْم َأمْجَعِووونَي ِإ َّ ِعبووواَقَ  ِمووونوْ

  نعووور  كيووو  يلسووولس ويلجوووه و ي أقاة.وأنوووه ..وغوووْي هوووذا مووون النصووولص املمايلووو .ولكنا « اْلُمْخَلِصووونيَ 
يستطيع أن يسمع صلت ا نسان ويفهوم لغته،بد لو  اسوتماع نفور مون ا؟ون للقورآن وفهموه والتوأير به.وأنوه 

َوأانَّ ِمنَّووا اْلُمْسووِلُملَن َوِمنَّووا اْلقاِسووطُلَن.َفَمْن »قابوول للهوودى وللضووالل بد لوو  قوولل هووذا النفوور يف سوولرة ا؟وون:
..وبووودليل ذهووواّبم إىل قووولمهم منووووذرين « ُأول ِوووَك َهَووورَّْوا َرَكووودا ،َوأَمَّا اْلقاِسوووطُلَن َفكووووانُلا ِ؟ََهووونََّم َحطَبوووا  َأْسوووَلَم فَ 
إىل ا ميان،بعوود مووا وجوودو  يف نفلسووهم،وعلملا أن قوولمهم   اوودو  بعد.وهووذا هوول القوودر املسووتيقن  يوودعلوم

 .2074من قليليف أمر ا؟ن،وهل حسبنا،بال زايقة عليه ليك عليها 
قود ورقت فيوه األرج ،ف فأما احلاقّ الذي تشوْي إليوه هوذ  اهلايت،كموا تشوْي إليوه سولرة ا؟ون كلهوا علوى 

 رواايت متعدقة نثبحل أصحها:
ْن َأْصوَحابِِه يف نَائَِفو   ِمو َعلَوى اْ؟ِونِِ َو  َرآُهوْم اْنطَلَوَ  َرُسولُل اّللَِّ  َموا قَوورَأَ َرُسولُل اّللَِّ :َعِن اْبِن َعبَّاس  قَالَ  

فَوَرَجَعووحِل  َعاِمووِديَن ِإىَل ُسوولِ  ُعَكوواَا، َوقَووْد ِحيووَل بَوونْيَ الشَّووْيطَاِن َوبَوونْيَ َخووَثِ السَّووَماِء، َوأُْرِسووَل َعلَووْيِهُم الُشووُهُه،
نَوَنا َوَبنْيَ َخوَثِ السَّوَماِء، :َما َلُكْمف قَاُللا:الشََّياِننُي ِإىَل قَوْلِمِهْم، قَاُللا نَوا الُشوُهُه، قَاُللاِحيَل بَويوْ َموا :َوأُْرِسوَلحْل َعَليوْ

، فَوواْنطََلُقلا َيْضوورِبُلَن َمَشووارَِ  اأَلْرِم َوَمَغارَِّبَووا،  َّ ووَنُكْم َوبَوونْيَ َخووَثِ السَّووَماِء ِإ  َكووْكء  َحووَد فَاْنَصووَرَ  َحوواَل بَويوْ
َوُهوَل َعاِمود  ِإىَل ُسولِ  ُعَكواَا َوُهوَل ُيَصولِِك  َِْصوَحابِِه  اّللَِّ أُولَِ َك النوََّفُر الَِّذيَن تَوَلجَُّهلا حَنَْل هِتَاَمَ  ِإىَل َرُسولِل 

عُووولا اْلُقوووْرآَن اْسوووَتَمُعلا لَوووُه َوقَاُللا وووا  َِ وووَماِء، :َصوووالَة اْلَفْجوووِر، فَوَلمَّ وووَنُكْم َوبَووونْيَ َخوووَثِ السَّ َهوووَذا َواّللَِّ الَّوووِذي َحووواَل بَويوْ
ْعَنا قُوْرآان  َعَجب ا يَوْهِدي ِإىَل الُرْكوِد َفآَمنَّوا بِوِه َولَوْن ُنْشورَِ  :ِهْم، فَوَقاُللافَوُهَناِلَك َرَجُعلا ِإىَل قَوْلمِ :قَالَ  اَي قَوْلَمَنا ِإانَّ  َِ

ُ تَوَعوواىَل َعلَووى نَِبيِِووِه  ا، فَووأَنْوَزَل اّللَّ َووا أُوِحووَك إِلَْيووِه قَووو1:}قُووْل أُوِحووَك ِإَ َّ{]سوولرة ا؟وون آيوو  ِبَربِِنَووا َأَحوود  ْلُل [، َوِإ َّ
 . 2075ا؟ِْنِِ 

ِ  نَائَِفووو   ِموووْن َأْصوووَحابِِه َعاِموووِديَن ِإىَل  -  -قَووواَل اْنطَلَوووَ  النَّوووِبُ  -رضوووى هللا عنهموووا  -وَعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس   
،َوقَوْد ِحيوَل بَونْيَ الشَّوَياِننِي َوبَونْيَ َخوَثِ السََّماِء،َوأُْرِسوَلحْل َعلَوْيِهُم الُشوُهُه،فَوَرَجعَ  حِل الشَّوَياِننُي ِإىَل ُسولِ  ُعَكاا 
نَوا الُشوُهُه .قَوالُ  نَونَوا َوبَونْيَ َخوَثِ السََّماِء،َوأُْرِسوَلحْل َعَليوْ وَنُكْم قَوْلِمِهْم .فَوَقاُللا َما َلُكْم فَوَقواُللا ِحيوَل بَويوْ لا َموا َحواَل بَويوْ

،فَاْضوورِبُلا َمَشووارَِ  اأَلْرِم َومَ  َّ ووَنُكْم َوبَوونْيَ َخووَثِ السَّووَماِء ِإ َّ َكووْىء  َحَد َغارَِّبَا،فَوواْنظُُروا َمووا َهووَذا الَّووِذى َحوواَل بَويوْ
ُهووولا حَنْووَل هِتَاَموووَ  ِإىَل النَّووِبِِ  َوْهوووَل بَِنْخَلَ ،َعاِموووِديَن ِإىَل  -  -َوبَوونْيَ َخوووَثِ السَّووَماِء فَاْنَصوووَرَ  أُولَ ِووَك الَّوووِذيَن تَوَلجَّ

اْلَفْجِر،فَوَلمَّا  َُِعلا اْلُقْرآَن اْسَتَمُعلا َلُه فَوَقاُللا َهَذا َواّللَِّ الَّوِذى َحواَل ُسلِ  ُعَكاا  َوْهَل ُيَصلِِى  َِْصَحابِِه َصالََة 
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ْعنَوا َنُكْم َوَبنْيَ َخَثِ السََّماِء .فَوُهَناِلَك ِحنَي َرَجُعلا ِإىَل قَوْلِمِهْم َوقَواُللا اَي قَوْلَمنَوا ) ِإانَّ  َِ قُووْرآان  َعَجب وا * يَوْهوِدى  بَويوْ
ُ َعَلى نَِبيِِِه ِإىَل ا ا ( فَأَنْوَزَل اّللَّ َوا أُوِحوَى إِلَْيوِه  -  -لُرْكِد َفآَمنَّا بِِه َوَلْن ُنْشرَِ  ِبَربَِِنا َأَحد  ) ُقْل أُوِحوَى ِإىَلَّ ( َوِإ َّ

 . 2076قَوْلُل ا؟ِْنِِ 
لَووووَ  اْ؟ِوووونِِ ف قَاَل:فَوَقوووواَل لِل اّللَِّ َعووووْن َعاِمر ،قَاَل:َسووووأَْلحُل َعْلَقَمووووَ  َهووووْل َكوووواَن ابْووووُن َمْسووووُعلق  َكووووِهَد َمووووَع َرُسووووو  لَيوْ

لَوَ  اْ؟ِونِِ ف قَواَل:َ  َوَلِكنَّوا ُكنَّوا َعْلَقَمُ ،أاََن َسأَْلحُل اْبَن َمْسُعلق  فَوُقْلحُل:َهْل َكِهَد َأَحد  ِمْنُكْم َموَع َرُسولِل اّللَِّ  لَيوْ
َل   فَوَفَقْداَنُ  فَاْلَتمَ  نَوا ِبَشورِِ َمَع َرُسلِل اّللَِّ َذاَت لَيوْ وَعاِب .فَوُقْلَنا:اْسوُتِطَْي أَِو اْغِتيوَل .قَاَل:فَِبتوْ ْسَناُ  يف اأْلَْوِقيَوِ  َوالشِِ

َل   اَبَت ِّبَا قَوْلم  فَوَلمَّا َأْصَبْحَنا ِإَذا ُهوَل َجواء  ِموْن ِقبَوَل ِحورَاء  .قَاَل:فَوُقْلنَوا اَي َرُسولَل اّللَِّ فوَ  نَواَ  فَولَوْم لَيوْ َقوْداَنَ  َفطََلبوْ
لَوووو   اَبَت ِّبَوووا قَوووووْلم  .فَوَقوووواَل:" أََ ين َقاِعووووك اْ؟ِوووونِِ فَوووَذَهْبحُل َمَعووووُه فَوَقوووورَْأُت َعلَوووويْ  نَووووا ِبَشوووورِِ لَيوْ وووْدَ  فَِبتوْ ِهُم اْلُقووووْرآَن " ْنَِ

َعظْوم  ذُكِوَر اْسوُم اّللَِّ َعَلْيوِه يَوَقوُع يف قَاَل:فَاْنطََلَ  بَِنا فَوَأرَااَن آَتَرُهوْم َوآَتَر نِوْيَاِوِْم َوَسوأَُللُ  الوزَّاَق فَوَقواَل:" َلُكوْم ُكوُل 
ووا وَُكووُل بَوْعوورَة  َعلَوو   لِووَدَوابُِِكْم .فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  َُمووا :أَيْووِديُكْم أَْوفَوووَر َمووا َيُكوولُن حلَْم  " فَوواَل َتْسووتَوْنُجلا ِّبَِمووا فَِإوَّ

 2077نََعاُم ِإْخَلاِنُكْم "
:َهْل َصوِحَه النَّوِلَّ وَعْن َعْلَقَمَ ،قَاَل:قُوْلَنا لِعَ  لَوَ  اْ؟ِونِِ ف , قَواَل:َ ْ َيْصوَحْبُه ِمنَّوا َأَحود  ِإ َّ ْبِد اّللَِّ ِموْنُكْم َأَحود  لَيوْ

لَووووو   اَبَت ِّبَوووووا قَووووووْلم ،ِإانَّ افْوتَوَقوووووْداَنُ  , فَوُقْلَنا:اْسوووووُتِطَْي أَِو اْغِتيَل،فَوتَوَفرَّقْونَوووووا يف  نَوووووا ِبَشووووورِِ لَيوْ وووووَعابِ أاََن،بِتوْ  َواأْلَْوِقيَوووووِ   الشِِ
لَوو   اَبَت ِّبَووا قَوْلم ،فوَ  نَووا ِبَشوورِِ لَيوْ َقوواَل:" ِإنَّووُه أََ ين َقاِعووك َنْطُلُبُه،فَوَلِقيتُووُه ُمْقووِبال  ِمووْن حَنْووِل ِحرَاَء،فَوُقْلووحُل: َِيب َوأُمِِك،بِتوْ

تُوُهْم أُْقرِئُوُهُم اْلُقْرآَن " , َوأَرَاين آَتَرَهْم َوآَترَ   . 2078 ِنْيَاِوِْم "ا؟ِْنِِ فََأَجبوْ
،قَووووووووووووووواَل:َهَبطُلا َعلَوووووووووووووووى النَّوووووووووووووووِلِِ  وووووووووووووووا  وَعوووووووووووووووْن َعْبوووووووووووووووِد اّللَِّ َوُهوووووووووووووووَل يَوْقووووووووووووووورَأُ اْلُقوووووووووووووووْرآَن بِوووووووووووووووَبْطِن َبْلَوووووووووووووووَ  فَوَلمَّ

ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ:َوِإْذ َصووو فْوَنا إِلَْيوووَك نَوَفووور ا ِموووَن رَ  َُِعلُ ،قَاُللا:أَْنِصُتلا،قَاُللا:َصوووه ،وََكانُلا ِتْسوووَع   َأَحوووُدُهْم َزْوبَوَعوووُ ،فَأَنْوَزَل اّللَّ
 .2079ا؟ِْنِِ َيْسَتِمُعلَن اْلُقْرآَن فَوَلمَّا َحَضُروُ  قَاُللا أَْنِصُتلا ِإىَل َضالل  ُمِبني  "

ىَل إ وقَووواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ :َفَحِدَيِب يَزِيوووُد بْوووُن زاَِيق ،َعوووْن حُمَِموووِد بْوووِن َكْعوووه  اْلُقَرِلِك،قَووواَل َلِموووا انْوتَوَهوووى َرُسووولُل اّللِِ 
،ُهْم يَوْلَم ِوذ  َسواَقُة يَِقيو   َوَأْكوورَافُوُهْم َوُهوْم إْخوَلة  َياَليَو   َعْبوُد ايَ  لَْيول بْوُن َعْموورِو الطِاِئِ ،َعَموَد إىَل نَوَفور  ِموْن يَِقيو  

ْقوَدَة بْوِن ِغوْيََة بْوِن َعوْلِ  ْبِن ُعَمْْي ،َوَمْسُعلُق ْبُن َعْمرِو ْبِن ُعَمْْي ،َوَحِبيُه ْبُن َعْمرِو بْوِن ُعَموْْيِ بْوِن َعوْلِ  بْوِن عُ 
،َوِعْنَد َأَحِدِهْم اْمرَأَة  ِموْن قُووَرْيا  ِموْن بَوِب مُجَو   َفَجلَوَك إلَوْيِهْم َرُسولُل اّللِِ  فَوَدَعاُهْم إىَل اّللِِ وََكِلَمُهوْم ْبِن يَِقي  

ْسوواَلِم َواْلِقيَوواِم َمَعووُه  َعلَووى َمووْن َخاَلَفووُه ِمووْن قَوْلِمووِه فَوَقوواَل لَووُه َأَحووُدُهْم ُهووَل مَيْووُرُط ِ َووا َجوواَءُهْم لَووُه ِمووْن ُنْصووَرتِِه َعلَووى اْ ِ
ا يُوْرِسووووُلُه َغووووْْيَ  َوقَوووواَل الثِالِوووو ُة َوَاّللِِ َ  يِيَوووواَب اْلَكْعبَووووِ  إْن َكوووواَن اّلِلُ أَْرَسووووَلك،َوقَاَل اهْلَخووووُر أََمووووا َوَجووووَد اّلِلُ َأَحوووود 

ا .لَِ ْن ُكْنحَل َرُسل     ِمْن اّللِِ َكَما تَوُقلُل أَلَْنحَل أَْعظَوُم َخطَور ا ِموْن أَْن أَُرِق َعَلْيوك اْلَكواَلَم َولَوِ ْن ُكْنوحل أَُكِلُمك أَبَد 

                                                 
 ( 1034[)246/ 3املكنز ] -( وصحي  مسلم 773[)302/ 3املكنز ] -صحي  البخارى - 2076
 ( 1035[)247/ 3املكنز ] -صحي  مسلم - 2077
 (10243الُسَنُن اْلُكْثَى لِلنََّساِئك ) - 2078
 ( صحي 3701[) 202/ 3املستدر  للحاكم مشكال ] - 2079
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َبغِووك ِ  أَْن أَُكِلَمووك .فَوَقوواَم َرُسوولُل اّللِِ  ،َوقَووْد َتْكووِذُب َعلَووى اّللِِ َمووا يَونوْ ِمووْن ِعْنووِدِهْم َوقَووْد يَووِ َك ِمووْن َخووْْيِ يَِقي  
لُوَ  قَوْلَموُه َعْنوُه فَويُوْذئَِرُهْم :إَذا فَوَعْلوُتْم َموا فَوَعْلوُتْم فَواْكُتُملا َعِب،وََكورَِ  َرُسولُل اّللِِ -ِفيَما ذُِكَر ِ   -قَاَل هَلُْم  أَْن يَوبوْ

:قَاَل َعِبيُد ْبُن اأْلَبْوَرصِ   :َذِلَك َعَلْيِه .قَاَل اْبُن ِهَشام 
َلى َعاِمر  وَ َذئُِرو  َوَلَقْد أََ ين َعْن َاِيم  َأِوُمْ   ِصُبلاتَوعَ ا ِلَقتوْ

النِواُس َوَأْ؟َ ُولُ  إىَل َحواِئ     َحوَِّت اْجَتَموَع َعَلْيوهِ ِصيُحلَن بِوهِ ُه َويَ فَوَلْم يَوْفَعُللا،َوأَْغَرْوا بِِه ُسَفَهاَءُهْم َوَعِبيَدُهْم َيُسِبلنَ 
َبَ  ْبِن َربِيَعَ ،َوُ َا ِفيِه َورَ  َبَ  ْبِن َربِيَعَ  َوَكيوْ بَوعُوُه فَوَعَموَد إىَل ِلوِل َحبَولَو   َهاِء يَِقيو   َموْن َكواَن يوَ ُه ِموْن ُسوفَ َع َعْنوجَ لُِعتوْ توْ

ِ ،َوقَوْد َلِقوَك َرُسولُل اّللِِ ْن ُسَفَهاِء أَْهوِل الطِائِ ا َلِقَك مِ مَ َراَيِن ِمْن ِعَنه  َفَجَلَك ِفيِه .َوابْوَنا َربِيَعَ  يَوْنظُرَاِن إلَْيِه َويوَ 
-   ِ ْن َأمْحَاِئك فا َلِقيَنا مِ اِليِت ِمْن َبِب مُجَ   فَوَقاَل هَلَا:َماذَ  اْلَمْرأَةَ  - ِفيَما ذُِكَر 

يِت،َوَهوَلاين َعلَوى ْيوك َأْكوُكل َضوْعَ  قُوِليت،َوِقلِوَ  ِحيلَ :الِلُهِم إلَ -َر ِ  ِفيَما ذُكِ  -قَاَل فَوَلِما اْنَمَأِن َرُسلُل اّللِِ 
َتَجِهُمووِب ف أَْم إىَل ِكلُووِب ف إىَل بَِعيوود  يوَ ،إىَل َمووْن تَ حَل َريِب  أَنْووحَل َرِب اْلُمْسَتْضووَعِفنَي َوأَنْووالنِوواِس اَي أَْرَحووَم الوورِامِحِنيَ 

عُووولُذ بِنُووولِر يَوتَوووك ِهوووَك أَْوَسوووُع ِ ،أَ َلِكوووِن َعافِ ِ ،وَ َعوووُدِو َمِلْكتَوووُه أَْمووورِي ف إْن َ ْ َيُكوووْن بِوووك َعلَوووِك َغَضوووه  فَووواَل أابَ 
َبك،أَْو ُيَِوِل َعلَوِك ْن أَْن تُوْنوزَِل يب َغَضوِمواهْلِخورَِة نْوَيا وَ ْكَرَقحْل لَوُه الظُِلَمواُت َوَصوُلَ  َعَلْيوِه أَْموُر الودِ َوْجِهك اِلِذي أَ 

بَوفَوَلِموا َرآ ك  قَوالَ ُسْخُطَك َلك اْلُعْتَب َحَِّت تَوْرَضى،َوَ  َحوْلَل َوَ  قُووِلَة إِ  بِو َبُ  ُ  ابْونَوا َربِيَعَ ،ُعتوْ َوَموا َلِقوَك ُ  َوَكويوْ
ِموْن َهوَذا ( اْلِعنَوِه َفَضوْعُه  َقاَ  َلُه ُخْذ ِقْطف ا ) َعِداس  فوَ اُل َلهُ َهَرَِكحْل َلُه َرمِحُُهَما،َفَدَعْلا ُغاَلم ا هَلَُما َنْصرَانِِيا،يُوقَ 

ِه َحوَِّت َوَضوَعُه بَونْيَ بِوَل َعوِداس  مُثِ أَقْوبَوَل ْنوُه .فَوَفَعومِ ُكوُل يف َهَذا الطَِبِ  مُثِ اْذَهوْه بِوِه إىَل َذلِوَك الِرُجوِل فَوُقوْل لَوُه ذَْ 
 يف َل اِبْسووِم اّللِِ مُثِ َأَكووَل فَوَنظَووَر َعووِداس  ِفيووِه يَووَدُ  قَووا مُثِ قَوواَل لَووُه ُكووْل فَوَلِمووا َوَضووَع َرُسولُل اّللِِ يَوَدْي َرُسوولِل اّللِِ 

َوِمووْن أَْهووِل َأِي الْووِباَلِق َقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللِِ لْووِباَلِق فوَ ِذِ  اَهووُه أَْهووُل َوْجِهووِه مُثِ قَوواَل َوَاّللِِ إِن َهووَذا اْلَكوواَلَم َمووا يَوُقللُوو
ْريَوووِ  الِرُجوووِل ِموووْن قوَ اَل َرُسوولُل اّللِِ ينَوَلى،فَوَقووونِ أَْهوووِل  أَنْووحَل اَي َعوووِداُس َوَموووا ِقينُووك ف قَووواَل َنْصووورَاينِ،َوأاََن َرُجووول  ِموونْ 

 َأِخك،َكواَن َذا َ َقواَل َرُسولُل اّللِِ ُن َموَِّت ف فوَ لُنُك بْوَل َلُه َعِداس  َوَما يُْدرِيك َموا يُوالِصاِلِ  يُلُنَك ْبِن َمَِّت،فَوَقا
َعوووَ  َأَحوووُدُ َا ابْونَوووا َربِي ْأَسوووُه َويََديْوووِه َوَقَدَمْيوووِه قَووواَل يَوُقوووللُ يُوَقبِوووُل رَ نَِبيِوووا َوأاََن َنِلِ،فََأَكوووِه َعوووِداس  َعلَوووى َرُسووولِل اّللِِ 

َك تُوَقبِووُل رَْأَس  َويْولَووك اَي َعووِداُس َمالَوو قَوواَ  لَووهُ ا َعووِداس  أَِمووا ُغاَلُمووك فَوَقووْد أَْفَسووَدُ  َعَلْيووك .فَوَلِمووا َجاَءُ َوو ِلَصوواِحِبهِ 
َموا يَوْعَلُموُه إِ   ِ َْموِر ْن َهَذا،َلَقْد َأْخَثَين مِ ْكء  َخْْي  ْرِم كَ َهَذا الِرُجِل َويََدْيِه َوَقَدَمْيِه ف قَاَل اَي َسِيِدي َما يف اأْلَ 

  ِقيِنِه.ك َخْْي  ِمنْ ِن ِقينَ َنِلِ،قَاَ  َلُه َوُْيَك اَي َعِداُس َ ،َيْصرِفَوِنك َعْن ِقيِنك،فَإِ 
،َحَِّت إَذا َكوواَن بَِنْخلَووَ  قَوواَل مُثِ إِن َرُسوولَل اّللِِ  اْنَصووَرَ  ِمووْن الطِوواِئِ  رَاِجع ووا إىَل َمِكووَ  ،يَووِ َك ِمووْن َخووْْيِ يَِقيوو  

 -ِفيَموا ذُكِوَر ِ   -اَم ِمْن َجْلِ  الِلْيِل ُيَصِلك،َفَمِر بِِه النِوَفُر ِمْن ا؟ِِْن اِلِذيَن ذََكوَرُهْم اّلِلُ تَوبَواَرَ  َوتَوَعواىَل َوُهوْم قَ 
َعُ  نَوَفوور  ِمووْن ِجووِن أَْهووِل َنِصوويِبنَي فَاْسووَتَمُعلا لَووُه فَوَلِمووا فَووورََغ ِمووْن َصوواَلتِِه َولِووْلا .إىَل قَووولْ  ِمِهْم ُمْنووِذرِيَن قَووْد آَمنُوولا َسووبوْ

عُووولا .فَوَقوووِا اّلِلُ َخوووَثَُهْم َعَلْيوووِه  قَووواَل اّلِلُ َعوووِز َوَجوووِل } َوِإْذ َصوووَرفْوَنا إِلَْيوووَك نَوَفووور ا ِموووَن اْ؟ِوووِن َوَأَجوووابُلا إىَل َموووا  َِ
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ورُْكْم ِموْن َعوَذاب  أَلِويم    { َوقَواَل تَوبَواَرَ  َوتَوَعواىَل:} قُوْل أُوِحوَك ِإَ ِ أَنِوُه َيْسَتِمُعلَن اْلُقوْرآَن { إىَل قَوْللِوِه تَوَعواىَل } َواُِ
 ..2080اْسَتَمَع نَوَفر  ِمَن ا؟ِِْن { إىَل آِخِر اْلِقِصِ  ِمْن َخَثِِهْم يف َهِذِ  الِسلرَِة "

وهوووذا صوووحي .ولكن قللوووه:إن ا؟ووون كوووان »ويعقوووه ابووون كثوووْي يف التفسوووْي علوووى روايووو  ابووون إسوووحا  بقللوووه:
لليلووو  فيوووه نظر.فوووإن ا؟ووون كوووان اسوووتماعهم يف ابتوووداء ا ُياء،كموووا قل عليوووه حووودية ابووون اسوووتماعهم تلوووك ا

إىل الطائ  كان بعود مولت عموه.وذلك قبول اهلجورة  - -املذكلر،وخروجه  -رضك اّلِل عنهما  -عباس 
 .2081«بسن  أو سنتني كما قرر  ابن إسحا  وغْي .واّلِل أعلم

رضوك اّلِل  -يع هوذ  الورواايت الروايو  األوىل عون ابون عبواس وهنا  رواايت أخرى كثْية.وحنن نعتمد من مج
« قُوووْل:أُوِحَك ِإَ َّ أَنَّوووُه اْسوووَتَمَع نَوَفووور  ِموووَن اْ؟ِووونِِ »ألووووا هوووك الووويت تتفووو  ااموووا موووع النصووولص القرآنيووو : -عنهموووا 

ّبوم.مث إ وا علوم ابحلواقّ عون نريو  اللحك،وأنوه   يور ا؟ون و  يشوعر  - -..وهك قانعو  يف أن الرسولل 
إن هوووووذ  الروايووووو  هوووووك األقووووولى مووووون انحيووووو  ا سوووووناق والتخريج.وتتفووووو  معهوووووا يف هوووووذ  النقطووووو  روايووووو  ابووووون 

« ِإنَّووُه يَووراُكْم ُهووَل َوقَِبيلُووُه ِمووْن َحْيووُة   تَوووَرْوَوُمْ »إسووحا .كما يقليهووا مووا عرفنووا  موون القوورآن موون صووف  ا؟وون:
 2082..ويف هذا غناء يف هقي  احلاقّ.

ووإِلَْيووَك نَوَفوورا  ِمووَن اْ؟ِوونِِ َيْسووَتِمُعلَن اْلُقْرآ َوِإْذ َصووَرْفنا » ا ُقِضووَك َولَّووْلا ِإىل قَوووْلِمِهْم قاُللا:أَْنِصووُتلا.فَوَلمَّ  ا َحَضووُرو ُ َن،فَوَلمَّ
 « ..ُمْنِذرِينَ 

كوان يف اقف  عابرة.و آن،  مصولقد كان إذن تدبْيا من اّلِل أن يصر  هي ء النفر من ا؟ن إىل استماع القور 
ن فريووو  مووونهم وأن يووويم ّلِل أن تعووور  ا؟ووون نبوووأ الرسوووال  األخوووْية كموووا عرفوووحل مووون قبووول رسوووال  ملسوووىتقووودير ا

 وينجل من النار املعدة لشيانني ا؟ن كما هك معدة لشيانني ا نك.
                                                 

 [ صحي  مرسل419/ 1سْية ابن هشام ] - 2080
 [902/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2081
  يشوعر  ضولرهم يف هوذ  املورة  :" فهوذا موع األول مون روايو  ابون عبواس يقتضوك أن رسولل هللا قلحل:قال ا مام ابن كثوْي رمحوه هللا - 2082

خبووار يف ا سوويأيت بووذلك األعوود فوولج، كموووإ ووا اسووتمعلا قراءتووه، مث رجعوولا إىل قوولمهم مث بعوود ذلووك وفوودوا إليووه أرسووا  قلمووا بعوود قوولم، وفلجووا ب
  تعاىل وبه الثق .ملضعها واهلتر،  ا سنلرقها هاهنا إن كاء هللا

ىل إذهوه  دل علوى أنوه تولطور  كلهوا وذكر الرواايت الكثْية وغالبها يدور بني الصح  واحلسن،مث قال يف واي  هوذ  األحاقيوة:"  فهوذ  ا 
مول أن د ُيتلوك اللقوحل. وقوذن إليوه يف ا؟ن قصدا، فتال عليهم القرآن، وقعواهم إىل هللا، عوز وجول، وكورع هللا هلوم علوى لسوانه موا هوم حمتواجل 
أمووا ابوون وا  ابوون مسووعلق. و ر إليووه كمووا  أول موورة  عوول  يقوورأ القوورآن و  يشووعر ّبووم، كمووا قالووه ابوون عبوواس، رضووك هللا عنهمووا، مث بعوود ذلووك وفوودوا

هووذا   وموع  أحود سولا ، رج مووع النول حووال رانبتوه ا؟ون وقعائوه إايهوم، وإ ووا كوان بعيودا منوه، و  حو مسوعلق فإنوه   يكون موع رسولل هللا 
 يشهد حال املخانب ، هذ  نريق  البيهقك.

د، وهوك نريو  ا موام أمحو األوىل مون وقد ُيتمل أن يكلن أول مرة خرج إليهم   يكن معه ابن مسعلق و  غْي ، كما هول لواهر سويا  الروايو 
ال:قوال حدية ابن جريج ق ِحَك {،من أُو عند مسلم. مث بعد ذلك خرج معه ليل  أخرى، وهللا أعلم، كما روى ابن أيب حامت يف تفسْي:} ُقلْ 

قلل:"فبتنوا لبيهقوك علوى أنوه ي، وشولوه اعبد العزيز بن عمر:أما ا؟ن الذين لقل  بنخل  فجن نينلى، وأما ا؟ون الوذين لقول   كو  فجون نصويبني
قار نيبو   -هللا أعلم.تفسْي ابن كثوْي وإىل ا؟ن، وهل حمتمل على بعد،  بشر ليل  ابت ّبا قلم"، على غْي ابن مسعلق  ن   يعلم خبروجه 

 ا  ال . قلحل:وهل الصلاب ن فطاملا أن ا؟مع  كن فا عمال أوىل من [291-296/ 7]

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3936 

إىل هوذا القرآن،ويصولر لنووا  وهوم يسووتمعلن -اليو  وعشورة يوهوم موا بووني  -ويرسوم الونا مشوهد هووذا النفور 
ووا َحَضووُرو ُ »ن الروعوو  والتووأير والرهبوو  وااشوولع.مووا وقووع يف حسووهم منووه،م ..وتلقووك هووذ   «:أَْنِصووُتلا قاُللافَوَلمَّ

 الكلم  لالل امللق  كله نلال مدة ا ستماع.
ووا ُقِضووَك َولَّووْلا ِإىل قَوووْلِمِهْم ُمْنووِذرِينَ » لوولّبم موون ا نصووات قذي انطبووع يف األيوور الوو ..وهووذ  كتلووك تصوولر« فَوَلمَّ

مهم،وقود ارعلا إىل قل ثولا أن سوامتني منتبهوني حوَّت النهايو .فلما انتهوحل الوتالوة   يلبللقرآن.فقد اسوتمعلا صو
 .وهك حالو  موننذار بهمحلحل نفلسهم ومشاعرهم منه ما   تطي  السكلت عليه،أو التلكي يف إبالغه وا 

فووووال ه وا حتبووووامووووتا حسووووه بشووووكء جديوووود،وحفلحل مشوووواعر   وووويير قوووواهر غالب،يدفعووووه قفعووووا إىل احلركوووو  
ْعنوا»شوأنه،وإبالغه لآلخورين يف جوود واهتموام:ب ِلمووا  ْن بَوْعووِد ُملسى،ُمَصودِِقا  أُنْوزَِل ِمو ِكتووااب    قواُللا:اي قَوْلَمنووا ِإانَّ  َِ

 « ..َبنْيَ يََدْيِه،يَوْهِدي ِإىَل احلَْ ِِ َوِإىل َنرِي   ُمْسَتِقيم  
 ى يفسويصود  كتواب مل عود ملسى،وللا إىل قلمهم مسارعني يقلللن هلم:إان  عنا كتاب جديدا أنزل من ب

موووون هووووذا  اع آايتأصوووولله.فهم إذن كووووانلا يعرفوووولن كتوووواب ملسووووى،فأقركلا الصوووول  بووووني الكتووووابني  جوووورق  وووو
ه  الووذي نبووع منوو لووك النبووعالقرآن،قود   يكوولن فيهووا ذكوور مللسووى و  لكتابووه،ولكن نبيعتهووا تشووك  وووا موون ذ

 كتاب ملسى.
هلايت موووووون   جرق تووووووذوقهممووووووييرات احليوووووواة البشووووووري ، عوووووون -سووووووبيا ن -وكووووووهاقة هووووووي ء ا؟وووووون البعيوووووودين 

فيوه،فقاللا  ضومائرهم القرآن،ذات ق لو  وذات إُيواء عميو .مث عوثوا عموا خوا  مشواعرهم منوه،وما أحسوحل
 « ..يَوْهِدي ِإىَل احلَْ ِِ َوِإىل َنرِي   ُمْسَتِقيم  »عنه:

غووْي  لووه رو  لس و  تصوومدووقووع احلوو  واهلوودى يف هووذا القوورآن هائوول ضووخم،  يقوو  لووه قلووه غووْي مطموو
هلووو ،فإذا هوووك ب ألول و معانووودة و  مسوووتكثة و  مشووودوقة ابهلووولى ا؟وووام  الل ووويم.ومن مث ملوووك هوووذ  القلووول 

 تنط  ّبذ  الشهاقة،وتعث عما مسها منه هذا التعبْي.
ن أنووووذارة   بوووود بووووا يف المث مضوووولا يف نووووذارهتم لقوووولمهم يف محاسوووو  املقتنووووع املندفع،الووووذي ُيووووك أن عليووووه واج

رُْكْم ِمْن َعذاب  ُذنُلِبُكمْ  ْم ِمنْ اي قَوْلَمنا َأِجيُبلا قاِعَك اّللَِّ َوآِمُنلا بِِه،يَوْغِفْر َلكُ »ييقيه:  « ..لِيم  أَ ،َواُِ
 -توثوا حمموودا وجون واع فقود اعتوثوا نووزول هوذا الكتواب إىل األرم قعوولة مون اّلِل لكول موون بلغتوه مون إنووك

- َأِجيبُولا قاِعوَك  اي قَوْلَمنوا:»لقورآن واسوتماع الثقلوني لوه:فناقوا قولمهماوتوه هلوذا قاعيا هلوم إىل اّلِل  جورق تال
 « ..اّللَِّ َوآِمُنلا بِهِ 

جوووووارة مووووون لوووووذنه وا اوآمنووووولا كوووووذلك ابهلخرة،وعرفووووولا أن ا ميوووووان وا سوووووتجاب  ّلِل يكووووولن معهموووووا غفوووووران 
 العذاب.فبشروا وأنذروا ّبذا الذي عرفل .

 لتوواليتني  وواهليتووني اا  ا؟وون انتهووحل عنوود هووذ  اهليوو .ولكن السوويا  يوولحك  ن ويووروي ابوون إسووحا  أن مقالوو
وو»موون مقوول ت النفوور أيضووا.وحنن نوورج  هووذا وخباصوو  اهليوو  التاليوو : لَووْيَك ِ ُْعِجووز  يف  اّللَِّ فوَ ْه قاِعووكَ َوَمووْن   اُِ

 « ..ني  اأْلَْرِم،َولَْيَك َلُه ِمْن ُقونِِه أَْولِياُء.أُولِ َك يف َضالل  ُمبِ 
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ن قوولي وراجوو  أ ا حتمووالفهووك تكملوو  نبيعيوو  لنووذارة النفوور لقوولمهم فقوود قعوولهم إىل ا سووتجاب  وا ميان.ف
ليووه عيت بووه ويلقووع  أن ذيبينوولا هلووم أن عوودم ا سووتجاب  وخوويم العاقبوو .وأن الووذي   يسووتجيه   يعجووز اّللِ 

عرضووووني أن هوووي ء املينلنووووه.و نصووورونه أو يعا؟زاء.ويذيقوووه العوووذاب األلوووويم فوووال اوووود لوووه مووون قون اّلِل أوليوووواء ي
 ضاللن ضال  بينا عن الصراط املستقيم.

 سووتجيبلن ّللِ ذين   يوكووذلك اهليوو  الوويت بعوودها ُيتموول كثووْيا أن تكوولن موون كالمهم،تعجيبووا موون أول ووك الوو
وووماواِت خَ  الَّوووِذي  اّللََّ أََوَ ْ يوَوووَرْوا أَنَّ »حاسوووبني أووووم سووويفلتلن،أو أنوووه لووويك هنوووا  حسووواب و  جوووزاء: لَوووَ  السَّ

 «.ر  ُه َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِديبَلى .ِإنَّ  َمْلتى فَواأْلَْرَم َو َْ يَوْعَك خِبَْلِقِهنَّ بِقاِقر  َعلى أَْن ُُيِْيَك الْ 
ثوول ميا  القورآين تضومن السوووهوك لفتوو  إىل كتواب الكوولن املنظلر،الوذي ورق ذكوور  يف أول السولرة.وكثْيا مووا ي

 علوى احلقيقو  ني مصودرينبومباكر يف السلرة،وقلل مثله اوكء يف قصو ،فيتم التطواب  هذا التناس  بني قلل 
 اللاحدة.

 للحوك البشوري رم.ويولحكوكتاب الكلن يشوهد ابلقودرة املبدعو  ابتوداء هلوذا االو  اهلائل:السوماوات واأل
 ا؟ولاب أقولىو   سوتفهامبيسر ا حياء بعد امللت.وهذا ا حياء هل املقصلق.وصياغ  القضي  يف أسللب ا

ا حيواء وغوْي   ..فتضوم« ير  ْكء  قَودِ ِإنَُّه َعلى ُكولِِ َكو»وآكد يف تقرير هذ  احلقيق .مث اكء التعقيه الشامل:
 يف نطا  هذ  القدرة الشامل  لكل ككء كان أو يكلن.

 اعاراف الك ار بالحق يوا القيامة 34الدرس الثاني:

لَووووى َكَفووووُروا عَ   لَّووووِذينَ اَويوَووووْلَم يُوْعووووَرُم »خا للعيوووولن:وعنوووود ذكوووور ا حيوووواء يرتسووووم مشووووهد احلسوووواب كأنووووه كووووا
ف قاُللا:بَلى َوَربِِنا.قاَل:َفُذوُقلا  تُ  ْلَعذابَ االنَّاِر.أَلَْيَك هذا اِبحلَْ ِِ  « ..ْم َتْكُفُرونَ ِ ا ُكنوْ

بينموا السوامع يف انتظوار ..و « لنَّوارِ َعلَوى ا َويوَوْلَم يُوْعوَرُم الَّوِذيَن َكَفوُروا»يبدأ املشهد حكاي  أو مقدم  حلكايو :
 وص  ما سيكلن،إذا املشهد يشخا بذاته.وإذا احللار قائم يف املشهد املعروم:

ف»  لن ويسوووووتهزئلنانلا يكوووووذب..واي لوووووه مووووون سووووويالف بووووول اي هلوووووا مووووون قارعووووو  للوووووذين كووووو« أَلَوووووْيَك هوووووذا اِبحْلَووووو ِِ
 ويستعجللن،واليلم تتللى أعناقهم على احل  الذي كانلا ينكرون.

 « ..بلى.وربنا»خزي ويف مذل  ويف ارتياع: وا؟لاب يف
ن لووه ه و  يع فوول معلن لنبيوو..رّبووم الووذي كووانلا   يسووتجيبلن لداعيووه،و  يسووت« َوَربِِنووا»هكووذا هووم يقسووملن:

ل ذيووووول ايووووو  مووووون ابربلبيووووو .مث هوووووم اليووووولم يقسوووووملن بوووووه علوووووى احلووووو  الوووووذي أنكووووورو   عندئوووووذ يبلووووو  السووووويال غ
تُ »ر:والتقريع،ويقضى األمر،وينتهك احللا  « ..ُفُرونَ ْم َتكْ قاَل:َفُذوُقلا اْلَعذاَب ِ ا ُكنوْ

 ..كما يقال  ا؟رمي  لاهرة.ا؟اين مع  .فإىل ا؟حيم  « كلم  ورق غطاها»
 نكرون.يوسرع  املشهد هنا مقصلقة.فامللاجه  حا  ،و  جمال ألخذ و  رق.لقد كانلا 

 فاهلن يع فلن.واهلن يذوقلن  
 ه الرسول للصبر هللاأولي المها من الرسلأوجي 35الدرس الثالث:
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رة ل ويف ختوام السوا  آخور.وعلى هذا املشهد احلاسم يف مصْي الذين كفروا،وعلى مشهد ا ميان من أبناء ع
عوون القوورآن الكوورمي ..اووكء ا يقوواع األخْي.تلجيهووا و  - -الوويت عرضووحل مقوول ت الكووافرين عوون الرسوولل 

 َكموووا فَاْصوووِثْ »هلم،فقووود رأى موووا ينتظرهم،وهووول مووونهم قريوووه:  يسوووتعجل أن يصوووث علووويهم،و  - -للرسووولل 
ثُوووولا ِإ َّ سوووواَع   ِمووووْن  مووووا يُلَعووووُدوَن َ ْ يَوْلبوَ ْلَم يوَووووَرْونَ ْم يوَووووَصووووَثَ أُولُوووولا اْلَعووووْزِم ِمووووَن الُرُسووووِل،َو  َتْسووووتَوْعِجْل هَلُْم،َكووووَأوَُّ 

كوول عبووارة وراءهووا و ات رصوويد ضووخم ذ اهليوو  يف..وكوول كلموو  « َوار .َبالغ .فَوَهووْل يُوْهلَووُك ِإ َّ اْلَقووْلُم اْلفاِسووُقلنَ 
 عا  من الصلر والظالل،واملعاين وا ُياءات،والقضااي والقيم.

 « ..ْل هَلُمْ فَاْصِثْ َكما َصَثَ أُوُللا اْلَعْزِم ِمَن الُرُسِل.َو  َتْستَوْعجِ »
الووووذي نشووووأ  عوووواىن.وهل هوووول الووووذي احتموووول مووووا احتمل،وعوووواىن موووون قلمووووه موووواو  - -تلجيووووه يقووووال نموووود 

 والعم.والزوجم.وا؟وود.يتيمووا،وجرق موون الوول  واحلووامك وموون كوول أسووباب األرم واحوودا بعوود واحد.األب.واأل
 و لهْي.أاللفي  احلنلن.وخلا ّلِل ولدعلته جمرقا من كل كاغل.كما هل جمرق من كل سند 

رة وموورة ج موورة ومووالووذي خوور وهوول الووذي لقووك موون أقووار بووه موون املشووركني أكوود  ووا  قووى موون األبعوودين.وهل 
جوارة رمجهوم لوه ابحللسوفهاء و ايستنصر القبائل واألفراق فرق يف كل مرة بال نصرة.ويف بعخ املرات ابستهزاء 

 بيل.اكع النحَّت تدمى قدما  الطاهر ن،فما يزيد على أن يتلجه إىل ربه بذلك ا بتهال اا
 «. َتْستَوْعِجْل هَلُمْ لُرُسِل َو اِم ِمَن َثَ أُوُللا اْلَعزْ فَاْصِثْ َكما صَ »وبعد ذلك كله ُيتاج إىل تلجيه ربه:

 عرقهوووا يف - -أ  إنووه لطريووو  كوووا  نريووو  هوووذ  الووودعلة.ونري  مريووور.حَّت لتحتووواج نفوووك كووونفك حممووود 
عووودم و ابين ابلصوووث لجيوووه الووور وانقطاعهوووا للووودعلة،ويف يباهتوووا وصوووالبتها،ويف صوووفائها وكوووفافيتها.هتاج إىل الت

 على خصلم الدعلة املتعنتني.ا ستعجال 
تحتووواج إىل لمرارتوووه  نعوووم.وإن مشوووق  هوووذا الطريووو  لتحتووواج إىل ملاسووواة،وإن صوووعلبته لتحتووواج إىل صوووث.وإن

 جرع  حللة من رحي  العط  ا هلك املختلم.
سووووي  وتسوووولي  ..مث تصووووبْي وش..تشوووجيع و « ْل هَلُوووومْ فَاْصوووِثْ.َكما َصووووَثَ أُولُوووولا اْلَعووووْزِم ِموووَن الُرُسووووِل َو  َتْسووووتَوْعجِ »

ُْم يَوْلَم يَوَرْوَن ما يُلَعُدوَن َ ْ يَوْلبَوثُلا ِإ َّ »تطمني:  ..« ْن َوار  مِ ساَع    َكَأوَّ
  تافهووو    تووو  لة.وإووووا إنوووه أمووود قصْي.سووواع  مووون وار.وإووووا حيووواة خانفووو  تلوووك الووويت ميكثلووووا قبيووول اهلخر 

يلبثولن يف   انتولم.مثلن املصوْياع  مون ووار ..مث يالقووراءها من اللقع واأليور يف النفولس إ  مثلموا ت كوه سو
 األليم: األبد الذي يدوم.وما كانحل تلك الساع  إ  بالغا قبل أن ُي  اهلال  والعذاب

صووووث الداعيوووو  علووووى مووووا لعباق. .وليلريوووود للمووووا .. .ومووووا اّلِل ي« َبالغ .فَوَهووووْل يُوْهلَووووُك ِإ َّ اْلَقووووْلُم اْلفاِسووووُقلنَ »
 إ  ساع  من وار.مث يكلن ما يكلن ... يلقا .فما هك
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د47)  مدني ة وآياأها ثمان وثالثون ( سور  محم 

 أهم مو وعات السور  

ل ضولعها.والقتاال هول مل هذ  السولرة مدنيو ،وهلا اسوم آخر.ا هوا سولرة القتوال.وهل اسوم حقيقوك هلا.فالقتو
 ا.هلا.والقتال يف جرسها وإيقاعههل العنصر البارز فيها.والقتال يف صلرها ولال

أقيب علوووى  يغ  هجووولمالقتوووال ملضووولعها.فهك تبووودأ ببيوووان حقيقووو  الوووذين كفوووروا وحقيقووو  الوووذين آمنووولا يف صووو
قووو  ،وأن هوووذ  حقيلآلخووورين الوووذين كفروا،واجيووود كوووذلك للوووذين آمنلا،موووع إُيووواء  ن اّلِل عووودو لاولوووني و ِ 

ول يف نوذ اللفوج األماء قينوه حرب منه تعاىل على أعدائه وأعد تبت  يف تقدير اّلِل سبحانه.فهل إذن إعالن
اِت َوآَمنُولا ِ وا نوُووِزَِل نُولا َوَعِملُولا الصَّوواحلِ مَ آَوالَّوِذيَن اهَلُْم،الَّوِذيَن َكَفوُروا َوَصووُدوا َعوْن َسوِبيِل اّللَِّ َأَضوولَّ أَْعم»السولرة:

ُهْم َسويِِ اهِتِْم َوَأْصوَلَ  ابهلَُ فَّوكَ   -ُهَل احلَُْ  ِمْن َرّبِِِْم وَ  -َعلى حُمَمَّد   يَن َكَفوُروا اتوَّبَوعُولا اْلباِنوَل ْم.ذلِوَك ِ َنَّ الَّوذِ َر َعونوْ
ُ لِلنَّ ْضِرُب اَوأَنَّ الَِّذيَن آَمُنلا اتوَّبَوُعلا احلَْ َّ ِمْن َرّبِِِْم.َكذِلَك يَ   «.اِس أَْمثاهَلُمْ ّللَّ

 دهم.احلرب ض وا،أمر صري  للذين آمنلا خبلموعقه إعالن هذ  احلرب من اّلِل على الذين كفر 
ُم الَّووِذيَن  ِإذا َلِقيووتُ فَوو»لعنيوو :ايف صوويغ  راننوو  قليوو ،مع بيووان حلكووم األسوورى بعوود ا يخووان يف املعركوو  والتقتيوول 

ُتُموووولُهْم َفُشووووُدوا الْ  َّتَّ َتَضووووَع احْلَووووْرُب فِووووداء ،حَ  ا بَوْعووووُد َوِإمَّوووواِإمَّووووا َمن ووووَلتَ ،فَ َكَفووووُروا َفَضووووْرَب الرِِقوووواِب،َحَّتَّ ِإذا أَْيَخنوْ
 « ..أَْوزاَرها

كوووووورام إبن اّلِل ومووووووع هووووووذا األموووووور بيووووووان حلكموووووو  القتال،وتشووووووجيع عليووووووه،وتكرمي لالستشووووووهاق فيه،ووعوووووود موووووو
ُ يَ لِووَك َولَووْل ذ»موواهلم:الشهداء،وابلنصوور ملوون حوولم املعركوو  انتصووارا ّلِل،وّبووال  الكووافرين وإحبوواط أع شوواُء اّللَّ

،َوالَّووووِذينَ َ نْوَتَصووووَر ِموووونوْهُ  لُووووَلا بَوْعَضووووُكْم بِبَوْعخ  ْعماهَلُْم.َسوووويَوْهِديِهْم أَ ِل اّللَِّ فَولَووووْن ُيِضوووولَّ لا يف َسووووِبي قُِتلُووووْم،َولِكْن لِيَوبوْ
َ ِذيَن آَمُنل َها الَّ َوُيْصِلُ  ابهَلُْم َويُْدِخُلُهُم اْ؟َنََّ  َعرََّفها هَلُْم.اي أَيوُ  َويُوثَوبِِحْل أَْقداَمُكْم.َوالَّوِذيَن   ْنُصرُْكمْ يوَ ا ِإْن تَوْنُصُروا اّللَّ

ُْم َكرِ   « .. فََأْحَبَ  أَْعماهَلُمْ نْوَزَل اّللَُّ أَ ُهلا ما َكَفُروا فَوتَوْعسا  هَلُْم َوَأَضلَّ أَْعماهَلُْم.ذِلَك  َِوَّ
ن وخووووذ وم الكووووافري ومعووووه كووووذلك هتديوووود عنيوووو  للكووووافرين،وإعالن لل يوووو  اّلِل ونصوووورته للميمنني،وضووووياع

ِلِهْمف اِقبَوُ  الَّوِذيَن ِموْن قَووبْ ْيوَ  كواَن عكَ ظُوُروا  أَفَوَلْم َيِسوْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَونْ »هم وتركهم بال انصر و  معني:وضعف
ُ َعَلْيِهْم،َولِْلكووواِفرِيَن أَْمثاهُلا.ذلِوووَك ِ َنَّ اّللََّ  ..كوووذلك « هَلُووومْ رِيَن   َموووْلىل َن آَمنُووولا َوأَنَّ اْلكوووافِ ىَل الَّوووِذي َمووولْ َقمَّوووَر اّللَّ

 َأْخَرَجْتوووَك يَتِوووَك الَّووويِت َكوووُد قُوووولَّة  ِموووْن قَورْ وََكوووأَيِِْن ِموووْن قَوْريَووو   ِهوووَك أَ »:هتديوود آخووور للقريووو  الووويت أخرجوووحل الرسووولل 
 « ..أَْهَلْكناُهْم َفال انِصَر هَلُمْ 

،وحوال املويمنني مث اضك السلرة بعد هذا اهلجلم العني  السافر يف أللان من احلدية حلل الكفر وا ميان
وحوووووال الكوووووافرين يف الووووودنيا واهلخرة.فتفووووور  بوووووني متووووواع املووووويمن ابلطيبوووووات واتوووووع الكوووووافرين بلذائوووووذ األرم  

َ يُوووْدِخُل الَّووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُوولا الصَّووواحِلاِت َجنَّوووات  َعْوورِي ِموووْن َهِْتَهووا اأْلَْواُر.َوالَّوووِذيَن َكَفووو »كوواحليلان: ُروا ِإنَّ اّللَّ
..كما تص  متاع امليمنني يف ا؟نو  بشوَّت األكورب  « ُعلَن َوَذُْكُللَن َكما َشُْكُل اأْلَْنعاُم َوالنَّاُر َمْثلى  هَلُمْ يَوَتَمتوَّ 

الشوووهي  مووون مووواء غوووْي آسووون،ول    يتغوووْي نعموووه،ومخر لوووذة للشاربني،وعسووول مصوووفى،يف وفووور وفووويخ ..يف 
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َكَمووْن ُهووَل خالِوود  يف »الرضوولان.مث سوويال:أهي ء صوولرة أوووار جاريوو  ..ذلووك مووع كووَّت الثمرات،ومووع املغفوورة و 
يما  فَوَقطََّع أَْمعاَءُهْمف  « ..النَّاِر َوُسُقلا ماء  محَِ

لسولرة جللو  .أعقبهوا يف االكافرينفوإذا انقضوحل هوذ  ا؟للو  األوىل يف املعركو  السوافرة املباكورة بوني املويمنني و 
ل عوون لناكوو     يقوواسووالمي  لفوولن خطوورا علووى ا؟ماعوو  ا مووع املنافقني،الووذين كووانلا هووم واليهوولق ابملدينوو  يي 

لوويت للقووائع اا الوويت يبوودو موونخطوور املشووركني الووذين ُياربلوووا موون مكوو  ومووا حلهلووا موون القبائوول يف تلووك الف ة،
  خضووووود كووووولك تشوووووْي إليهوووووا السووووولرة أووووووا كانوووووحل بعووووود غوووووزوة بووووودر،وقبل غوووووزوة األحوووووزاب وموووووا تالهوووووا مووووون

 كما ذكران يف تفسْي سلرة األحزاب(.اليهلق،وضع  مركز املنافقني )
.فهل يصووولر ول إكوووارةأواحلووودية عووون املنوووافقني يف هوووذ  السووولرة ُيمووول لالهلوووا.لالل اهلجووولم والقتال،منوووذ 

لضوووالل ابيووودمغهم  تلهووويهم عووون حووودية رسووولل اّلِل،وغيبووو  وعووويهم واهتموووامهم يف جملسوووه ويعقوووه عليوووه  وووا
ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك حَ »واهللى: ا قواَل آنِفوا ف أُول ِوَك يَن أُوتُلا اْلِعْلَم:مواذاُللا لِلَّذِ قْنِدَ  َّتَّ ِإذا َخَرُجلا ِمْن عِ َوِمنوْ

ُ َعلى قُوُللِّبِْم َواتوَّبَوُعلا أَْهلاَءُهمْ   « ..الَِّذيَن نََبَع اّللَّ
ووووَن ِإ َّ فَوَهوووْل يَوْنظُووورُ »ويهووودقهم ابلسووواع  يووولم   يسوووتطيعلن الصوووحل و  ميلكووولن التوووذكر:  أَْن َشْتِووويَوُهْم اَع َ  السَّ

 .« .ُهْمفبَوْغَت  ف فَوَقْد جاَء َأْكرانُها.فََأىنَّ هَلُْم ِإذا جاَءهْتُْم ذِْكرا
والفوار   - ميوان ن ابوهم يتظاهرو  -مث يصلر هلعهم وجبنهم وهتافتهم إذا ووجهلا ابلقرآن يكلفهم القتال 

َكَمو   َوذُكِوَر ِإذا أُْنزَِلحْل ُسولرَة  حمُْ ُسلرَة   فَ  زَِِلحلْ نوُ َن آَمُنلا:َلْل  َويَوُقلُل الَِّذي»بينهم يلم ذ وبني امليمنني الصاققني:
 «.ْلِت ِشكِِ َعَلْيِه ِمَن اْلمَ َظَر اْلَمغْ نَ لَْيَك إِ ِفيَها اْلِقتاُل رَأَْيحَل الَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمَرم  يَوْنظُُروَن 

ْم هَلُوووفَوووَأْوىل »ن:رق واللعوووم،ويعلن علوويهم احلووورب والطووووُيووثهم علوووى الطاعووو  والصووود  والثبوووات.ويرذل اعاهووواهت
.فَِإذا َعَزَم اأْلَْمُر فَولَوْل َصوَدُقلا اّللََّ  ُتْم ِإنْ  َخوْْيا  هلَُ  َلكوانَ ناَع   َوقَوْلل  َمْعُرو   ُتْم أَْن تُوْفِسوُدوا يف ْم.فَوَهوْل َعَسويوْ  تَووَللَّيوْ

 «.أَْعمى أَْبصاَرُهمْ َصمَُّهْم وَ  فَأَ ِذيَن َلَعنَوُهُم اّللَُّ اأْلَْرِم َوتُوَقطُِِعلا أَْرحاَمُكْمف أُولِ َك الَّ 
ح  الووويت ت ابلفضووويويفضوووحهم يف تووولليهم للشووويطان،ويف تمووورهم موووع اليهلق،ويهووودقهم ابلعوووذاب عنووود املووول 

،وهم يسوووولا منووووهتكشوووو  أكخاصووووهم فوووورقا فوووورقا يف اجملتمووووع ا سووووالمك،الذي يوووودجملن أنفسووووهم فيووووه،وهم ل
َ توَ يَن اْرَتُدوا َعلى أَْقابرِِهْم ِمْن بَوْعِد ما ِإنَّ الَّذِ »يكيدون له: ْم َوأَْملوى هَلُْم.ذلِوَك َدى،الشَّْيطاُن َسلََّل هلَُ هَلُُم اهلُْ  َبنيَّ

ُ:َسوووُنِطيُعُكمْ  ُوووْم قووواُللا لِلَّوووِذيَن َكرُِهووولا موووا نوَوووزََّل اّللَّ ُ يَوْعلَوووُم ِإْسووور ِخ اأْلَْمووورِ يف بَوْعووو  َِوَّ ُهُم اَرُهْم.َفَكْي َ .َواّللَّ  ِإذا تَووووَلفوَّتوْ
ُومُ  َ وََكرُِهولا رِْضولا موا َأْسوخَ اتوَّبَوعُو اْلَمالِئَكُ  َيْضرِبُلَن ُوُجلَهُهْم َوأَْقابَرُهوْمف ذلِوَك  َِوَّ لانَُه فَوَأْحَبَ  أَْعمواهَلُْم.أَْم َ  اّللَّ

ُ َأْضوووووووووو َرفْوتَوُهْم  أَلََريْنوووووووووواَكُهْم فَوَلَعووووووووووَلْل َنشوووووووووواءُ .وَ غاَوُمْ َحِسووووووووووَه الَّووووووووووِذيَن يف قُولُوووووووووولِّبِْم َمووووووووووَرم  أَْن لَووووووووووْن ُحْوووووووووورَِج اّللَّ
ُ يَوْعَلمُ  ُلَلنَُّكْم َحوَّتَّ نَوْعلَوُكْم،َولَنوَ أَْعمالَ  ِبِسيماُهْم،َولَتَوْعرِفَونوَُّهْم يف حلَِْن اْلَقْلِل.َواّللَّ َم اْلُمجاِهوِديَن ِموْنُكْم َوالصَّواِبرِيَن بوْ

ُلَلا َأْخبارَُكمْ   « ..َونَوبوْ
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نَّ إِ »لم علوويهم:ليهوولق وهجوواواألخووْية يف السوولرة عوولقة إىل الووذين كفووروا موون قووريا وموون ويف ا؟للوو  الثالثوو  
َ هَلُووُم اهْلُوودى مووا تَوبَوو ِمووْن بَوْعوودِ  - الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َوَكوواُقلا الرَُّسووللَ  َ َكووْي ا  لَووْن َيُضوورُ  -نيَّ وا اّللَّ

 « ..َوَسُيْحِبُ  أَْعماهَلُمْ 
َ َوأَِنيعُوووولا أَِنيعُوووولا ا آَمنُوووولا اي أَيُوَهووووا الَّووووِذينَ »هووووذير للووووذين آمنوووولا أن يصوووويبهم مثوووول مووووا أصوووواب أعووووداءهم:و  ّللَّ

،فَوَلْن يَوْغِفوَر اّللَُّ  مُثَّ مواتُلا َوُهوْم كُ َسوِبيِل اّللَِّ  وا َعونْ الرَُّسلَل،َو  تُوْبِطُللا أَْعماَلُكْم.ِإنَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا َوَصودُ  «  هَلُومْ فَّوار 
.. 

ُ َمَعُكومْ نْووُتُم اأْلَ ِم َوأَ فَوال هَتِنُولا َوتَوْدُعلا ِإىَل السَّولْ »وهضيخ هلوم علوى الثبوات عنود القتوال:  َولَوْن يَوِ َُكْم ْعلَوْلَن َواّللَّ
 ،و  اعلووووهيسوووور  اّللِ  ..وهتوووولين موووون كووووأن احليوووواة الوووودنيا وأعراضووووها.وحخ علووووى البووووذل الووووذي« أَْعموووواَلُكمْ 

يف  ل أحفوووووواهمل كله،رأفوووووو  ّبم،وهوووووول يعوووووور  كوووووو  نفلسووووووهم البشووووووري ،وتثمها وضوووووويقها لوووووواست صووووووا  للمووووووا
،َوِإْن تُوْيِمنُووووولا »السووووويال: َوووووا احْلَيووووواُة الوووووُدنْيا َلعِوووووه  َوهَلْووووول  ُكْم أَْمووووولاَلُكْم.ِإْن  أُُجووووولرَُكْم َو  َيْسووووو َولْ لا يوُوووووْيِتُكمْ تَوتوَُّقووووووَ ِإ َّ

 « ..رِْج َأْضغاَنُكمْ َيْس َوْلُكُملها فَوُيْحِفُكْم تَوْبَخُللا َوحُْ 
ْم هووُي ِء هووا أَنْوووتُ »ال:يف القتوو وختووتم السوولرة  ووا يشووبه التهديوود للمسوولمني إن هووم خبلوولا إبنفووا  املال،وابلبووذل

،َفِمووووْنُكْم َمووووْن يَوْبَخووووُل،وَ  ووووَمْن يَوبْ تُووووْدَعْلَن لِتُوْنِفُقوووولا يف َسووووِبيِل اّللَِّ ُ اا يَوْبَخووووُل َعووووْن نَوْفِسووووهِ َخووووْل فَِإ َّ ْلغَووووِبُ َوأَنْوووووُتُم ،َواّللَّ
 « ..ُكمْ لا أَْمثالَ  َيُكلنُ اْلُفَقراُء،َوِإْن تَوتَوَللَّْلا َيْستَوْبِدْل قَوْلما  َغْْيَُكْم،مُثَّ  

 قراهتا.فه يف كل إوا معرك  مستمرة من بدء السلرة إىل ختامها يظللها جل القتال،وتتسم بطابع
 «ْهلاَءُهْم.أَْمعاَءُهْم ..ثاهَلُْم.أَ ْم.أَمْ أَْعماهَلُْم.ابهلَُ »ثقيل :وجرس الفاصل  وإيقاعها منذ البدء كأنه القذائ  ال

 ...«.ا ْقفاهلُ أَْوزاَرها.أَْمثاهُلا.أَ »وحَّت حني خت  فإوا تشبه تللي  السيل  يف اهللاء:
ُم ِقيووتُ فَووِإذا لَ »نووه:ل يقوولل عوهنووا  كوودة يف الصوولر كالشوودة يف جوورس األلفوواا املعووثة عنهووا ..فالقتووال أو القتوو

ُتُمووو َّتَّ ِإذاَحووو»..والتقتيووول واألسووور يصووولر  بشووودة:« الَّوووِذيَن َكَفوووُروا َفَضوووْرَب الرِِقوووابِ  « لُهْم َفُشوووُدوا الْوووَلت َ أَْيَخنوْ
غووابرين يرسووم يف ..وهووال  ال« موواهَلُمْ فَوتَوْعسووا  هَلُووْم َوَأَضوولَّ أَعْ »..والوودعاء علووى الكووافرين اووكء يف لفووج قوواس:

ُ َعلَوووْيِهْم َولِْلكوواِفرِيَن أَْمثاَقمَّووو»صوولرة مدويووو  لوووال ولفظوووا:  النوووار عوووكء يف هوووذا يف وصووولرة العوووذاب« ..هُلووواَر اّللَّ
يمووا  فَوَقطَّووَع أَْمعواَءُهمْ »املشوهد: ء يف مشووهد كووذلك ملنووافقني عوكالفوزع عنوود ..وحالوو  ا؟وو  وا« َوُسووُقلا مواء  محَِ
 مون التول  اوكء يف هتديود ذير املويمننيهو..حوَّت  «ْلَموْلِت يَوْنظُُروَن إِلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشكِِ َعَلْيوِه ِموَن ا»عني :

لع والصولر ..وهكوذا يتناسو  امللضو« ُكمْ لا أَْمثوالَ  َيُكلنُوَوِإْن تَوتَوَللَّوْلا َيْسوتَوْبِدْل قَوْلموا  َغوْْيَُكْم مُثَّ  »وائك حاسم:
 والظالل وا يقاع يف سلرة القتال ..
 [15إل   1(:اآليات 47]سور  محمد ):الوحد  ا ول 

هم ص ات المؤمنين والكافرين وافاراق ال ريقين في الدنيا واآلخر  وقاال الك ار  

 وبمي أحكامه

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3942 

َل آَمنُوولا ِ ووا نوُووزِِ لَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت وَ ( َوا1 )الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َأَضوولَّ أَْعموواهَلُمْ } 
ُهْم َسويِِ اهتِِ  ِوْم َكفَّوَر َعونوْ ِذيَن َكَفوُروا اتوَّبَوعُولا اْلباِنوَل ( ذلِوَك ِ َنَّ الَّو2ْم )َأْصوَلَ  ابهَلُوْم وَ َعلى حُمَمَّد  َوُهَل احلَُْ  ِمْن َرّبِِ

ُ لِلنَّ ْضِرُب اَوأَنَّ الَِّذيَن آَمُنلا اتوَّبَوُعلا احلَْ َّ ِمْن َرّبِِِْم َكذِلَك يَ  ذا َلِقيوُتُم الَّوِذيَن َكَفوُروا َفَضوْرَب ( فَوإِ 3اِس أَْمثواهَلُْم )ّللَّ
ُتُموولُهْم َفُشووُدوا الْووَلتَ  فَِإمَّووا مَ  ْرُب أَْوزاَرهووا ذلِووَك َولَووْل فِووداء  َحووَّتَّ َتَضووَع احْلَوو ُد َوِإمَّووان ووا بَوْعووالرِِقوواِب َحووَّتَّ ِإذا أَْيَخنوْ

ُ  نْوَتَصووَر ِموونوْ  لُووَلا بَوْعَضووُكْم بِووبَوعْ َيشوواُء اّللَّ  (4لَووْن ُيِضوولَّ أَْعموواهَلُْم )لُوولا يف َسووِبيِل اّللَِّ فوَ ِذيَن قُتِ خ  َوالَّووُهْم َولِكووْن لِيَوبوْ
ُكْم يَوْنُصووْر  ِذيَن آَمنُوولا ِإْن تَوْنُصووُروا اّللََّ ( اي أَيُوَهووا الَّوو6هووا هَلُووْم )( َويُووْدِخُلُهُم اْ؟َنَّووَ  َعرَّفَ 5َسوويَوْهِديِهْم َوُيْصووِلُ  ابهَلُووْم )

ُ فَوَأْحَب َ ( ذ8َضولَّ أَْعمواهَلُْم )( َوالَِّذيَن َكَفوُروا فَوتَوْعسوا  هَلُوْم َوأَ 7َويُوثَوبِِحْل أَْقداَمُكْم ) ُوْم َكرُِهولا موا أَنْووَزَل اّللَّ  لِوَك  َِوَّ
ُ عَ يَن ِموْن قَووبْ ذِ اَن عاِقبَوُ  الَّوأَفَوَلْم َيِسْيُوا يف اأْلَْرِم فَويَوْنظُوُروا َكْيوَ  كو (9أَْعماهَلُْم ) لَوْيِهْم َولِْلكواِفرِيَن ِلِهْم َقمَّوَر اّللَّ
َ َموْلىَل الَّوِذيَن آَمنُولا َوأَنَّ 10أَْمثاهُلوا ) َ يُودْ 11ْم ) َموْلىل هَلُواْلكوواِفرِيَن   ( ذلِوَك ِ َنَّ اّللَّ ِخُل الَّوِذيَن آَمنُوولا ( ِإنَّ اّللَّ

َكما َشُْكوُل اأْلَْنعواُم َوالنَّواُر   َتَمتوَُّعلَن َوَذُْكُللنَ َكَفُروا يوَ   لَِّذينَ َهِْتَها اأْلَْواُر َوا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت َجنَّات  َعْرِي ِمنْ 
( 13َر هَلُوْم )َك أَْهَلْكنواُهْم فَوال انِصو َأْخَرَجْتوقَوْريَتِوَك الَّويِت  ( وََكأَيِِْن ِموْن قَوْريَو   ِهوَك َأَكوُد قُوولَّة  ِمونْ 12َمْثلى  هَلُْم )

نَّوِ  الَّويِت ُوِعوَد اْلُمتوَُّقولَن َمثَوُل ا؟َْ  (14ْهولاَءُهْم )اتوَّبَوعُولا أَ لِوِه وَ َمْن كاَن َعلى بَويَِِن   ِمْن َربِِِه َكَمْن زُيَِِن لَوُه ُسولُء َعمَ أَفَ 
لِلشَّوارِِبنَي َوَأْووار  ِموْن َعَسول   ر  لَوذَّة  ْووار  ِموْن مَخْوْعُموُه َوأَ ْيَّْ نَ ِفيها َأْوار  ِمْن ماء  َغْْيِ آِسون  َوَأْووار  ِموْن لَوَ   َ ْ يَوتَوغَو

ِووو يموووا  فَوَقطَّوووَع د  يف النَّووواِر َوُسوووُقلا موووْن ُهوووَل خالِوووْم َكَموووُمَصوووف ى َوهَلُوووْم ِفيهوووا ِموووْن ُكووولِِ الثََّموووراِت َوَمْغِفووورَة  ِموووْن َرّبِِ اء  محَِ
 { (15أَْمعاَءُهْم )

  نأهم ص ات المؤمنين والكافري 3 - 1الدرس ا ول:

آَمنُوولا ِ ووا نوُووِزَِل َعلووى َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت وَ  يَن آَمنُوولا.َوالَّووذِ الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َأَضوولَّ أَْعماهَلُمْ »
ِوْم َوُهوَل احْلَو -حُمَمَّد   َفوُروا اتوَّبَوعُولا اْلباِنوَل َوأَنَّ كَ الَّوِذيَن   ْم.ذلِوَك ِ َنَّ ُهْم َسويِِ اهِتِْم َوَأْصوَلَ  ابهلَُ َكفَّوَر َعونوْ   -ُ  ِموْن َرّبِِ

ُ لِ الَِّذيَن آَمُنلا اتوَّبَوُعلا احلَْ َّ ِمْن َرّبِِِْم.َكذِلَك َيْضِرُب ا  « ..ثاهَلُمْ لنَّاِس أَمْ ّللَّ
بيل ا وصودوا عون سوذين كفورو افتتا  ميثل اهلجلم بال مقدم  و  اهيد  وإضالل األعمال الذي يلاجه به الو

ل ا املعو  يتمثوذ  األعمال وبطالووا.ولكن هوذيفيد ضياع ه -لاء صدوا هم أم صدوا وصدوا غْيهم اّلِل.س
هوووك اهلوووال   الل،فإذايف حركوو .فإذا بنوووا نووورى هووذ  األعموووال كوووارقة ضووال ،ونلم  عاقبووو  هوووذا الشووروق والضووو

  لكووحل.وتعموالضووياع.وهك حركوو  ختلووع لوول احليوواة علووى األعمال،فكأ ووا هووك كووخلص حيوو  أضوولحل وأه
نتهوووك إىل تموووال حوووَّت املعووو  وتلقوووك لالله.ضوووالل معركووو  تشووورق فيهوووا األعموووال،عن القلم،والقووولم عووون األع
لوويت ذملوولن ألعمووال ااالضووالل واهلووال   وهووذ  األعمووال الوويت أضوولحل ر ووا كووان املقصوولق منهووا بصووف  خاصوو  
ا الصوووال  ان.فهوووذميإمووون ورائهوووا ااْي.والووويت يبووودو علوووى لاهرهوووا الصوووال .فال قيمووو  لعمووول صووواحل مووون غوووْي 

 ككلك   يعث عن حقيق  وراء .
والعووثة ابلباعووة الووذي يصوودر عنووه العموول   بشووكل العمل.وقوود يكوولن الباعووة نيبا.ولكنووه حووني   يقوولم 
علووى ا ميووان يكوولن فلتوو  عارضوو  أو نووزوة نارئوو .  يتصوول  وونهج تبووحل واضوو  يف الضمْي،متصوول خبوو  سووْي 
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صوويل.فال بوود موون ا ميووان ليشوود الوونفك إىل أصوول تصوودر عنووه يف كوول احليوواة العووريخ،و  بنوواملس اللجوولق األ
اعاهاهتا،وتتأير به يف كل انفعا هتا.وحين ذ يكلن للعمل الصواحل معنوا .ويكلن لوه هدفوه ويكولن لوه انوراق  
وتكلن له آتر  وف  املنهج ا هلك الذي يرب  أجزاء هذا الكولن كلوه يف النواملس واعول لكول عمول ولكول 

 وأيرا يف كيان هذا اللجلق،ويف قيامه بدور ،وانتهائه إىل غايته. ف حرك  ولي
ووود  َوُهوووَل احْلَوووُ  ِموووِزَِل َعلوووى حمَُ ِ وووا نوُووو َوالَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت َوآَمنُووولا»ويف ا؟انوووه اهلخووور: ِووومْ مَّ « ْن َرّبِِ

حْلَوُ  اَوُهوَل »فته:يصوفه بصولثز  ويظهور  ..وا ميان األول يشمل ا ميان  ا نوزل علوى حممود.ولكن السويا  يو
ِوومْ  حليوواة.وهل ال الظوواهر يف ضوومْي،العموييكوود هووذا املعوو  ويقوورر .وإىل جوولار ا ميووان املسووتكن يف ال« ِمووْن َرّبِِ

 مثرة ا ميان الدال  على وجلق  وحيليته وانبعايه.
ُهْم َسووويِِ اهِتِمْ »وهووي ء: كوووكلها  انووحل حسوونات يفوا ولووول كلووذين كفوور ..يف مقابوول إبطووال أعموووال ا« َكفَّووَر َعوونوْ

ل تقابووول  م يمنني.وهوووولاهرها.وبينموووا يبطووول العمووول ولووول كوووان صووواحلا مووون الكافرين،فوووإن السوووي   تغفووور للم
 مطل  يثز قيم  ا ميان وقدر  عند اّلِل،ويف حقيق  احلياة ..

عبْي يلقوووك واأليووور.والت ر والقيمووو ..وإصوووال  البوووال نعمووو  كوووثى تلوووك نعمووو  ا ميوووان يف القووود« َوَأْصوووَلَ  ابهَلُووومْ »
لقلوه كْي،وانموأن الر والتفلالل الطمأنين  والراح  والثق  والرضى والسالم.ومَّت صل  البال،اسوتقام الشوع

مون  اومواذا بعود هوذوالضمْي،وار ححل املشاعر واألعصاب،ورضيحل الونفك واسوتمتعحل ابألمون والسوالم ..
 الرفا . نعم  أو متاعف أ  إنه األف  املشر  اللضكء

لووووه أصوووووله  ا هوووول أمووووورو  كووووان هوووووذا وكووووان ذا ف إووووووا ليسووووحل اناابة.وليسوووووحل املصوووواقف .وليك ا؟زا .إ ووووو
ل رم ابحل ،وجعوووات واألالثابووحل،املرتب  ابلنوواملس األصوويل الووذي قووام عليووه اللجوولق يوولم خلوو  اّلِل السووما

ِومْ نُولا اتوَّبَوعُولا احْلَو َّ ِمولَِّذيَن آمَ أَنَّ اَل،وَ ذِلَك ِ َنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اتوَّبَوُعلا اْلبانِ »احل  هل األساس: ..والبانول « ْن َرّبِِ
صودر عنوه يوكول موا  ليسحل له جذور ضارب  يف كيان هذا اللجلق ومن مث فهل ذاهه هالك وكل من يتبعوه
نهووا كووكء ذو بوو  هلووم مذاهووه هالووك كووذلك.وملا كووان الووذين كفووروا اتبعوولا البانوول فقوود ضوولحل أعموواهلم،و  ي

 اء.غن
كوول مووا   مث يبقووى واحلوو  تبووحل تقوولم عليووه السووماوات واألرم،وتضوورب جووذور  يف أعمووا  هووذا الكوولن.ومن

 اهتم وأصووول  عووونهم سوووي يتصووول بوووه ويقووولم عليوووه.وملا كوووان الوووذين آمنووولا اتبعووولا احلووو  مووون رّبم،فوووال جووورم كفووور
ف  لتوو  و  مصوواقفهوول  .وماابهلم.فهوول أموور واضوو  مقوورر يقوولم علووى أصوولله الثابتوو ،ويرجع إىل أسووبابه األصوويل 

ُ لِلنَّووواِس أَْمثووواهَلُمْ »و  جوووزا   إليهوووا أنفسوووهم  الووويت يقيسووولن م القلاعووودوكوووذلك يضوووع هلووو«.َكوووذِلَك َيْضوووِرُب اّللَّ
 اس زن والقيوأعماهلم.فيعلملن املثل الذي ينتملن إليه ويقاسلن عليه.و  ُيتارون يف الل 

 الشهداء ?من أحكاا قاال الك ار وثوا ا  6 - 4الدرس الثاني:

ذلك األصل الذي قررته اهلي  األوىل يف السلرة،يرته عليه تلجيه امليمنني لقتوال الكوافرين.فهم علوى احلو   
الثابووحل الووذي ينبغووك أن يتقوورر يف األرم،ويسووتعلك ويهوويمن علووى أقوودار النوواس واحليوواة ليصوول النوواس ابحلوو  
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فَوِإذا »غوك أن يبطول وتوذهه آتر  مون احليواة:وليقيم احلياة على أساسه.والذين كفروا على البانول الوذي ينب
ُتُموولُهْم َفُشووُدوا اْلَلتَ .فَِإمَّووا َمن ووا بَوْعووُد َوإِ  مَّووا فِووداء .َحَّتَّ َتَضووَع َلِقيووُتُم الَّووِذيَن َكَفووُروا َفَضووْرَب الرِِقوواِب.َحَّتَّ ِإذا أَْيَخنوْ

 « ..احْلَْرُب أَْوزاَرها
للحووورب والقتوووال   جمووورق اللقووواء.فحَّت نوووزول هوووذ  السووولرة كوووان واللقووواء املقصووولق يف اهليووو  هنوووا هووول اللقووواء 

الوويت تنهووك عهوولق « بَووراَءة  »املشووركلن يف ا؟زيوورة موونهم انووارب وموونهم املعاهوود و  تكوون بعوود قوود نزلووحل سوولرة 
األجووول إىل أجلها،واملطلقووو  األجووول إىل أربعووو  أكوووهر وشمووور بقتووول املشوووركني بعووود ذلوووك أىن  املشوووركني انووودقة

 .2083أو يسلملا.كك ختلا القاعدة لإلسالم -قاعدة ا سالم  -أحناء ا؟زيرة وجدوا يف 
يو  ل تصولير لعملنبعوا.وه وضرب الرقاب املأملر به عند اللقاء اكء بعد عرم ا سالم علويهم وإابئهوم لوه

 لالهلا.القتل بصلرهتا احلسي  املباكرة،وابحلرك  اليت اثلها،اشيا مع جل السلرة و 
ُتُمووولُهْم َفُشوووُدوا الْوووَلت َ َحوووَّتَّ ِإذا أَ  » دو وتتهووواوى،فال تحطم قووولة العوووقتيووول،حَّت تووو..وا يخوووان كووودة الت« ْيَخنوْ

العوودو مووا و أسوور ويشوود وتقووه.فأما ييسوور موون است -  قبلووه  -تعوولق بووه قوودرة علووى هجوولم أو قفاع.وعندئووذ 
 يزال قلاي فا يخان والتقتيل يكلن اهلد  لتحطيم ذلك ااطر.

بووني موودللل هووذ  اهلي ،وموودللل آيوو   -كمووا رأى معظووم املفسوورين   -هنووا  اخووتال   وعلووى هووذا   يكوولن
واملسووولمني  سوووتكثارهم مووون األسووورى يف غوووزوة بووودر.والتقتيل   - -األنفووال الووويت عاتوووه اّلِل فيهوووا الرسووولل 
اأْلَْرِم،تُرِيوووُدوَن موووا كووواَن لِنَوووِلِ  أَْن َيُكووولَن لَوووُه َأْسووورى َحوووَّتَّ يوُوووْثِخَن يف »كوووان أوىل.وذلوووك حيوووة يقووولل تعووواىل:

وووُكْم ِفيموووا أَ  ُ َعزِيوووز  َحِكيم .لَوووْل  ِكتووواب  ِموووَن اّللَِّ َسوووَبَ  َلَمسَّ ُ يُرِيوووُد اهْلِخووورََة،َواّللَّ َخوووْذمُتْ َعوووذاب  َعوووَرَم الوووُدنْيا َواّللَّ
 .. 2084« َعِظيم  

 إزالوو  القوولة اهرة،ألنفا يخووان أو  لتحطوويم قوولة العوودو وكسوور كوولكته وبعوود ذلووك يكوولن األسوور.واحلكم  لوو
لم    لاموو  املسووة العدقيوواملعتديوو  املعاقيوو  لإلسووالم هووك اهلوود  األول موون القتال.وخباصوو  حووني كانووحل القوول 

لى يوووووووزان القوووووووقليلووووووو  حمووووووودوقة.وكانحل الكثووووووورة للمشوووووووركني.وكان قتووووووول حموووووووارب يسووووووواوي كوووووووي ا كبوووووووْيا يف م
،وتعجيز  عون لة العودوقوهطويم حينذا .واحلكم ما يزال سواراي يف عملموه يف كول زموان ابلصولرة الويت تكفول 

 اهلجلم والدفاع.
كوووووم ملتضووووومن حفأموووووا احلكوووووم يف األسووووورى بعووووود ذلك،فتحووووودق  هوووووذ  اهليووووو .وهك الووووونا القووووورآين اللحيووووود ا

ال أو مون فوداء موال مقابل مون ببعد ذلك  ..أي إما أن يطل  سراحهم« فَِإمَّا َمن ا بَوْعُد َوِإمَّا ِفداء  »األسرى:
مني را  املسووووليطلوووو  مقابوووول فديوووو  موووون مووووال أو عموووول أو يف نظووووْي إنووووال  سووووألسوووورى املسوووولمني.وإما أن 

 شركني.املأسلرين.وليك يف اهلي  حال  تلث .كا س قا  أو القتل.ابلنسب  ألسرى امل

                                                 
 هذا احلكم   يسري على املشركني خارج ا؟زيرة.فهي ء تقبل منهم ا؟زي  إذا اختاروها.) السيد رمحه هللا (  - 2083
 . ) السيد رمحه هللا (5281 - 1527ص  10ل جزء تراجع يف الظالل يف سلرة األنفا  - 2084
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 -وهول الغالوه  -االفاء من بعد  اس قلا بعخ األسورى و  - -ولكن الذي حدّ فعال أن رسلل اّلِل 
 .وقتللا بعضهم يف حا ت معين 

ونعلوو   2085وحنوون ننقوول هنووا مووا ورق حوولل هووذ  اهليوو  يف كتوواب )أحكووام القوورآن لإلمووام ا؟صوواص احلنفووك(
فَوِإذا َلِقيوُتُم الَّوِذيَن َكَفوُروا »على ما نرى التعلي  عليوه يف ينااي .قبول أن نقورر احلكوم الوذي نرا :قوال اّلِل تعواىل:

لقتوول   غووْي إ  بعوود ا يخووان.وهل نظووْي قللووه قووال أبوول بكوور قوود اقتضووى لوواهر  وجوولب ا« َفَضووْرَب الرِِقووابِ 
..)وهوووذا صوووحي  فلووويك بوووني النصوووني « موووا كووواَن لِنَوووِلِ  أَْن َيُكووولَن لَوووُه َأْسووورى َحوووَّتَّ يوُوووْثِخَن يف اأْلَْرمِ »تعووواىل:

 خال (.
حووودينا حمموووود بووون جعفوووور بووون حمموووود بووون احلكووووم قال:حووودينا جعفوووور بووون حمموووود بووون اليمان.قال:حوووودينا أبوووول 

عبد اّلِل بون صواحل،عن معاويو  بون صواحل،عن علوك بون أيب نلحو .عن ابون عبواس يف قللوه  عبيد.قال:حدينا
قال:ذلووك يوولم بووودر واملسوولملن يلم وووذ «.مووا كووواَن لِنَووِلِ  أَْن َيُكوولَن لَوووُه َأْسوورى َحووَّتَّ يوُوووْثِخَن يف اأْلَْرمِ »تعوواىل:

 2086«فَِإمَّووا َمن ووا بَوْعووُد َوِإمَّووا فِووداء  »قليل،فلمووا كثووروا واكووتد سوولطاوم أنووزل اّلِل تعوواىل بعوود هووذا يف األسووارى:
..فجعوووول اّلِل النوووول واملوووويمنني يف األسووووارى ابايووووار.إن كوووواءوا قتلوووولهم،وإن كوووواءوا اسووووتعبدوهم،وإن كوووواءوا 

 فاقوهم.
عبوواس  ه عوون ابوونبووكووك أبوول عبيوود يف ..وإن كوواءوا اسووتعبدوهم ..)وا سووتعباق مشووكل  يف صوودور القوولل 

 فن كه.
 نرى له سندا يف اهلي  وإ ا نصها املن أو الفداء(. وأما جلاز القتل فال

وحوووووووودينا جعفوووووووور بوووووووون حمموووووووود قال:حوووووووودينا أبوووووووول عبيد،قال:حوووووووودينا أبوووووووول مهوووووووودي وحجاج،كال ووووووووا عوووووووون 
..قووووال:هك منسلخ ،نسووووخها « فَِإمَّووووا َمن ووووا بَوْعووووُد َوِإمَّووووا فِووووداء  »سووووفيان.قال: عحل السوووودى يقوووولل يف قللووووه:

فَوووِإذا َلِقيوووُتُم الَّوووِذيَن َكَفوووُروا َفَضووووْرَب »قوووال أبوووول بكر:أموووا قللوووه:«:ْيوووُة َوَجوووْدُاُلُهمْ فَووواقْوتُوُللا اْلُمْشووورِِكنَي حَ »قللوووه:
فَِإمَّووا تَوثْوَقَفوونوَُّهْم يف »..وقللووه:« مووا كوواَن لِنَووِلِ  أَْن َيُكوولَن لَووُه َأْسوورى َحووَّتَّ يوُووْثِخَن يف اأْلَْرمِ »..وقللووه:« الرِِقووابِ 

 .. 2087«َفُهمْ احْلَْرِب َفَشِرِْق ِّبِْم َمْن َخلْ 
اب يخووان يف القتوول  - -فإنووه جووائز أن يكوولن حكمووا تبتووا غووْي منسوولن.وذلك ألن اّلِل تعوواىل أموور نبيووه 

وكوان ذلوك وقوحل قلو  عودق املسولمني وكثورة عودق  -إ  بعود إذ ل املشوركني وقمعهوم  -وحظر عليوه األسور 
از ا سوتبقاء.فاللاجه أن يكولن هوذا عدوهم من املشركني،فمَّت أيخن املشركلن وأذلولا ابلقتول والتشوريد جو

حكمووووا تبتووووا إذا وجوووود مثوووول احلووووال الوووويت كووووان عليهووووا املسوووولملن يف أول ا سووووالم.)ونقلل:إن األموووور بقتوووول 
املشوووركني حيوووة وجووودوا خووواص  شوووركك ا؟زيرة.بينموووا الووونا يف سووولرة حممووود عوووام.فمَّت هقووو  ا يخوووان يف 

                                                 
 [409/ 8أحكام القرآن للجصاص ] - 2085
 ( حسن16286[)59/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2086
 ( صحي  من قلل السدي 308[)329/ 1األملال للقاسم بن سالم ] - 2087
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وبعووود نوووزول سووولرة بوووراءة  - -بعووود رسووولل اّلِل األرم جووواز أخوووذ األسوووارى.وهذا موووا جووورى عليوووه االفووواء 
 بطبيع  احلال،و  يقتللهم إ  يف حا ت معين  سيأيت بياوا( ..

..لوووواهر  يقتضووووك أحوووود كووووي ني:من أو فووووداء.وذلك ينفووووك جوووولاز « فَِإمَّووووا َمن ووووا بَوْعووووُد َوِإمَّووووا فِووووداء  »وأمووووا قللووووه:
ضووووال  عوووون احلسوووون أنووووه كوووور  قتوووول القتل.وقوووود اختلوووو  السوووول  يف ذلك.حوووودينا حجوووواج عوووون مبووووار  بوووون ف

 .2088األسْي،وقال:مِن عليه أو فاق 
وحووودينا جعفووور قال:حووودينا أبووول عبيووود قوووال:أخثان هشووويم.قال:أخثان أكوووعة قال:سوووألحل عطووواء عووون قتووول 

 سوووارى  - -األسوووْي فقوووال:مِن عليوووه أو فووواق  قال:وسوووألحل احلسن.قال:يصووونع بوووه موووا صووونع رسووولل اّلِل 
 .2089بدر،مين عليه أو يفاقي به

فَِإمَّوا َمن وا بَوْعوُد »صطخر ليقتله،فأىب أن يقتلوه،وتال قللوه:اروي عن ابن عمر أنه قفع إليه عظيم من عظماء و 
..وروي أيضوا عون جماهود وحممود بون سوْيين كراهو  قتول األسوْي.وقد روينوا عون السودي أن  2090«َوِإمَّا ِفداء  

وروي مثلوه عون ابون «.اقْوتُوُللا اْلُمْشورِِكنَي َحْيوُة َوَجوْدُاُلُهمْ فَو»منسولن بقللوه:« فَِإمَّوا َمن وا بَوْعوُد َوِإمَّوا فِوداء  »قلله:
جريج.حدينا جعفور قال:حودينا أبول عبيود قال:حودينا حجواج،عن ابون جريج،قوال:هك منسولخ .وقال:قتل 

  2091عقب  ابن أيب معي  يلم بدر صثا  - -رسلل اّلِل 
نعلووم بيونهم خالفووا فيه،وقوود توولاترت األخبووار قوال أبوول بكر:اتفوو  فقهوواء األمصووار علوى جوولاز قتوول األسووْي   

يف قتلووووه األسووووْي،منها قتلووووه عقبوووو  بوووون أيب معي ،والنضوووور بوووون احلوووواّر بعوووود األسوووور يوووولم  - -عوووون النوووول 
بوووودر.وقتل يوووولم أحوووود أاب عووووزة الشوووواعر بعوووود مووووا أسوووور.وقتل بووووب قريظوووو  بعوووود نووووزوهلم علووووى حكووووم سووووعد بوووون 

لوووزبْي بووون ابنوووا مووون بينهم،وفوووت  خيوووث بعضوووها صووولحا علوووى ا معووواذ،فحكم فووويهم ابلقتووول وسووول الذريووو .ومنَّ 
وبعضووها عنلة،وكوورط علووى بوون أيب احلقيوو  أ  يكووتم كووي ا،فلما لهوور علووى خيانتووه وكتمانووه قتلووه.وفت  مكوو  

اقتلووووولهم وإن »وأمووووور بقتووووول هوووووالل بووووون خطووووول،ومقيك بووووون حباب ،وعبووووود اّلِل بووووون أيب سووووور ،وآخرين،وقال:
 .2092«وجدالهم متعلقني  ستار الكعب 

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( عدهم إسناق  حسن ولكنه رال  لقلل ا؟مهلر من الصحاب  والتابعني فمن ب - 2088
 إسناق  حسن  - 2089
اُج َأِسْي ا ِإىَل اْبِن ُعَمَر لِيَوْقتُوَلُه،فَوَقاَل اْبُن ُعَمَر:" لَْيكَ  - 2090 ُ َعوزَّ َوَجلَّ:فَوِإَذا َلِقيوُتُم  َعِن احلََْسِن اْلَبْصرِيِِ قَاَل:" َقَفَع احلَْجَّ ُ قَواَل اّللَّ ِّبََذا أََمَراَن اّللَّ

َسووووِن،َوقَاَل ابْووووُن َعاِمر ،بَووووَدَل َواُ  َعلِووووُك بْووووُن َزيْوووود ،َعِن احلَْ اَرَهووووا " . َورَ ْرُب أَْوزَ . . . ِإىَل قَوْللِووووِه:فَِإمَّا َمن ووووا بَوْعووووُد َوِإمَّووووا فِووووَداء  َحووووَّتَّ َتَضووووَع احْلَووووالَّووووِذيَن . 
ا ِمْن ُعَظَماِء ِإْصَطْخَر َويف َهَذا ِمِن اْبِن عُ  اِج،َوقَاَل:َعِظيم  ُسولَخ  ،وََكْيَ  َتُكولُن َمْنُسولَخ   يَوَ  ِعْنوَدُ  حُمَْكَمو   َغوْْيُ َمنْ نَّ َهِذِ  اهْل أَ    َعَلى َمَر َقَ لَ احلَْجَّ
 ( 4135ِقكِِ )َتِر لِْلبَويوْهَ ِن َواهْل َوَقْد َعلََّقَها ِبَغايَ   فَوَقاَل:َحَّتَّ َتَضَع احْلَْرُب أَْوزَاَرَها "َمْعرَِفُ  الُسنَ 

 ( 309[)330/ 1( واألملال للقاسم بن سالم ] 323[)336نسلن للقاسم بن سالم ]ص الناس  وامل - 2091
وَ  أَمَّوَن َرُسولُل هللِا  - 2092 وا َكواَن يوَوْلُم فَووْتِ  َمكَّ ْم النَّواَس إ َّ أَْربَوَعوَ  نَوَفور  َواْمورَأََتنْيِ َوقَواَل:" اقْوتُولُولهُ  َعْن ُمْصَعِه بْوِن َسوْعد  , َعوْن أَبِيوِه , قَواَل:" َلمَّ

، َوِمْقو َيُك بْوُن َصوَبابََ ، َوَعْبوُد هللِا بْوُن َسوْعِد بْوِن َأيب َسورْ   " فََأمَّوا َوِإْن َوَجْدُاُلُهْم ُمتَوَعلِِِقنَي  َِْسَتاِر اْلَكْعَبِ :ِعْكرَِمُ  ْبُن َأيب َجْهل  َوَعْبُد هللِا ْبُن َخَطل 
واُر بْوُن اَيِسور  َرِضوَك هللاُ َعنوُْهَموا َفَسوَبَ  َعْبُد هللِا ْبُن َخَطل  فَُأيتَ َوُهَل ُمتَوَعلِِ  وار ا وََكواَن     َِْسَتاِر اْلَكْعَبِ  فَاْستَوَبَ  إلَْيوِه َسوِعيُد بْوُن ُحَريْوة  َوَعمَّ َسوِعيد  َعمَّ

تَوُللُ  َوأَمَّا ِعْكرَِمُ  ْبُن َأيب َجْهل  فَورَِكَه اْلَبْحَر فََأَصاَّبُْم رِيو   َعاِصو   فَوَقواَل َأَكدَّ الرَُّجَلنْيِ فَوَقتَوَلُه َوأَمَّا ِمْقَيُك ْبُن َصَبابََ  فََأْقرََكُه النَّاُس يف الُسلِ  فَوقَ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3947 

كيسوان عون حممود بون عبود الورمحن عون أبيوه عبود   على أهل مك  و  يغونم أمولاهلم.وروي عون صواحل بون ومنَّ 
وققت أين يوولم أتيووحل ابلفجوواءة   أكوون أحرقتووه،وكنحل »الوورمحن بوون عل ،أنووه  ووع أاب بكوور الصوودي  يقوولل:

 .2093«قتلته سرُيا،أو أنلقته ْنيحا
م يودخلها نفسوه فلو موان علوى قولم  واهم ونسوكوعن أيب ملسى أنه قتول قهقوان السولس بعود موا أعطوا  األ

عووووووون الصووووووووحاب  يف جووووووولاز قتووووووول األسووووووووْي ويف و  - -يف األموووووووان فقتله.فهوووووووذ  آتر متووووووولاترة عوووووووون النووووووول 
عمول رسولل  ييخوذ مون استبقائه.واتف  فقهاء األمصار علوى ذلوك.)وجلاز القتول   ييخوذ مون اهليو ،ولكن

ءها أسوباب قع فيها القتل يعطوك أووا حوا ت خاصو ،ورا .وتتبع احلا ت اليت و وبعخ الصحاب - -اّلِل 
ن لووه ملقوو  ال ووا كوواكمعينوو  غووْي جموورق التعوورم للقتووال واألسر.فالنضوور بوون احلوواّر وعقبوو  بوون أيب معووي   

إيووووذاء قعلته.وكووووذلك أبووول عووووزة الشوووواعر،ولبب قريظووو  كووووذلك ملقوووو  و  - -خووواص يف إيووووذاء رسووولل اّلِل 
ذ  هوووونووو  تفووورق ا.وهكذا ْنووود يف مجيوووع احلوووا ت أسوووبااب معيخووواص ابرتضوووائهم حكوووم سوووعد بووون معووواذ سووولف

 «( ..داء  فِ ِإمَّا وَ فَِإمَّا َمن ا بَوْعُد »احلا ت من احلكم العام لاسرى الذي تقرر  اهلي :
وإ ووا اختلفوولا يف فدائووه،فقال أصووحابنا مجيعووا )يعووب احلنفيوو (:  يفوواقى األسووْي ابملووال،و  يبوواع السوول موون 

حراب.وقوال أبول حنيفو :  يفواقون  سورى املسولمني أيضوا،و  يورقون حوراب أبودا.وقال أبول  أهل احلرب فْيقوا
يلسووو  وحمموووود:   س أن يفووواقى أسوووورى املسوووولمني  سووورى املشووووركني.وهل قووولل الثوووولري واألوزاعك،وقووووال 

زين عون األوزاعك:   س ببيع السل من أهل احلرب،و  يباع الرجوال إ  أن يفواقى ّبوم املسولملن.وقال املو
الشووووافعك:لإلمام أن ميوووون علووووى الرجووووال الووووذين لهوووور علوووويهم أو يفوووواقي ّبم،فأمووووا اجمليووووزون للفووووداء  سوووورى 

ولواهر  يقتضوك جولاز  ابملوال وابملسولمني « فَِإمَّوا َمن وا بَوْعوُد َوِإمَّوا فِوداء  »املسلمني وابملال فإوم احتجولا بقللوه:
لفوداء ابملسولمني  وا روى َعوْن َمْعَمور ،َعْن أَيُولَب،َعْن فودى أسوارى بودر ابملوال.وُيتجلن ل - -و ن النل 

، َوَأَسوَر  َأيب ِقالَبََ ،َعْن َأيب اْلُمَهلَِّه،َعْن ِعْمرَاَن بْوِن ُحَصنْي ،قَاَل:َأَسوَرْت يَِقيو   َرُجلَونْيِ ِموْن َأْصوَحاِب النَّوِلِِ 

                                                                                                                                            

ِفيَنِ :َأْخِلُصولا فَوِإنَّ آهِلَوَتُكْم َ  تُوْغوِب َعوْنُكْم َكويوْ  ا َهاُهنَوا َوقَاَل:ِعكْ  ْخواَلُص َ  رَِموُ  َوهللِا لَوِ ْن َ ْ يوُ َأْصَحاُب السَّوِفيَنِ  أِلَْهوِل السَّ وِب يف اْلَبْحوِر إ َّ اْ ِ َنجِِ
و تَوِب ِ َّوا أاََن ِفيوِه َأيِنِ آيت حُمَمَّ ا إْن َأْْنَيوْ ا يُوْنِجيِب يف اْلَثِِ َغْْيُُ ، اللُهمَّ إنَّ َلَك َعَلكَّ َعْهد   فََأَضوَع يَوِدي يف يَوِدِ  َفَاَِجَدنَّوُه َعُفول ا َكرمي وا، فَوَنَجوا فََأْسوَلمَ  د 

ا َقعَ  َعِ  َجاَء ِبِه َحوَّتَّ أَْوقَوَفوُه َعلَوى النَّوِلِِ  ا َرُسلُل هللِا َوأَمَّا َعْبُد هللِا ْبُن َأيب َسرْ   فَِإنَُّه اْختَوَبأَ ِعْنَد ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َرِضَك هللاُ َعْنُه، فَوَلمَّ النَّاَس لِْلبَويوْ
 مُثَّ أَقْوبَوَل َعلَوى َأْصو، فَوَقاَل:اَي َرُسلَل هللِا اَبِيْع َعْبَد ،  ّ ، ُكوُل َذلِوَك َذْىَب فَوَبايَوَعوُه بَوْعوَد يَواَل َحاِبِه، فَوَقواَل:" أََموا َكواَن هللِا فَوَرَفَع رَْأَسوُه فَوَنظَوَر إلَْيوِه يَواَلت 

َعِتِه فَويَوْقتُوَلُه " فَوَقالُ  نَوا ِبَعْينِوَك ِفيُكْم َرُجل  يَوُقلُم إىَل َهَذا ِحنَي َرآين َكَفْفحُل َيِدي َعْن بَويوْ لا:" َما َقَريْوَنا اَي َرُسولَل هللِا َموا يف نَوْفِسوَك، فَوَهوالَّ أَْوَموْأَت إلَيوْ
َبِغك لَِنِلِ  أَْن َتُكلَن َلُه َخائَِنُ  َعنْي  "  " فَوَقاَل:" إنَُّه َ  يَونوْ

لِووَك ْموور ا ُمْطَلق ووا مُثَّ َخوورََج َعووْن ذَ َر بِووِه فِوويِهْم أَ أْلَْربَوَعووِ  الِرَِجوواِل اْلُمَسوومَّنْيَ ِ َووا أََمووَهووُيَ ِء اَكوواَن أََمووَر يف   قَوواَل أَبُوول َجْعَفر :َفِفووك َهووَذا احْلَووِديِة أَنَّ النَّووِلَّ  
 اْلُكْفووِر الَّوِذي يَوبَوتَوا َعَلْيوِه فَووَدلَّ اَل َعَلْيوِه ِمونَ رَاِن َعلَوى َمووا قُوتِ َوقُتِوَل اهْلَخو َماَءُ َواِعْكرَِموُ  بْوُن َأيب َجْهول  َوَعْبوُد هللِا بْووُن َسوْعد  إبِِْسواَلِمِهَما َفَحَقوَن َذلِووَك قِ 

ووَبِه الَّووَكوواَن فِوويِهْم ِ َووا أََمووَر بِووِه فِوويِهْم ُمْسووتَوْث   ِمووْن ُخوو  َذلِووَك أَنَّ أَْمووَر النَّووِلِِ   ِضوودِِِ ، َوُهووَل ْجلِووِه ِ َووا أََمووَر بِووِه فِوويِهْم إىَل ِذي أََمووَر ِمووْن أَ ُروِجِهْم َعووِن السَّ
وورِيَعِ  َوِإْن َ ْ ُيْسووتَوْثَن اِبللَِِسووانِ اْ ِ  ووِ  ابِ لِووَك أَنَّ َكووذَ ذَ  فَووَدلَّ ْسوواَلُم، َفَكوواَن َذلِووَك اْسووِتثْوَناء  اِبلشَّ َهووا َمووا يَوْرفَووُع ِلَك َتُكوولُن أُُموولُر اأْلَئِمَّ ْلُعُقوولاَبِت ُمْسووتَوْث   ِمنوْ

 ( 1506[)157/ 4كر  مشكل اهلتر ]  التوَّْلِفيُ  "زَّ َوَجلَّ َك ِ َْلِسَنِتِهْم، َواِبهلِل عَ اْلُعُقلاَبِت اِبلشَّرِيَعِ  َوِإْن َ ْ َيْستَوثْوُنلا َذلِ 
 ( ضعي 1612[)117/ 7( والضعفاء الكبْي للعقيلك ] 318[)339/ 1األملال للقاسم بن سالم ] - 2093
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وُد َصوَعَ ،َفَمرَّ بِوِه َعلَوى النَّوِلِِ َرُجال  ِمْن َبِب َعواِمِر بْوِن َصعْ َأْصَحاُب النَِّلِِ  وُد اَي حُمَمَّ َوُهوَل ُملَي  ،فَونَواَقاُ  اَي حُمَمَّ
، فَونَواَقاُ  ،فَأَقْوبَوَل إِلَْيوِه ، فَوَقاَل:َعاَلَم أُْحَبُك ف فَوَقاَل ِ َرِيرَِة ُحَلَفاِئَك،مُثَّ َمَضى النَّوِلُ فَأَقْوَبَل إِلَْيِه َرُسلُل هللِا 

لَوووْل قُوْلتَوَها،َوأَنْوووحَل َاْلِوووُك أَْمَرَ ،أَفْوَلْحوووحَل ُكووولَّ اْلَفووواَلِ ،مُثَّ :، فَوَقووواَل لَوووُه اأَلِسوووُْي ِإيِنِ ُمْسوووِلم ،فَوَقاَل النَّوووِلُ  النَّوووِلُ 
َهووِذِ  َحاَجتُوووَك،مُثَّ ِإنَّ  ، فَونَوواَقاُ  أَْيض وووا،فَأَقْوَبَل إِلَْيووِه فَوَقووواَل ِإيِنِ َجووائِع  فََأْنِعْمِب،فَوَقووواَل لَووُه النَّوووِلُ َمَضووى النَّوووِلُ 

 .. 2094َفَداُ  اِبلرَُّجَلنْيِ اللََّذْيِن َكاَنحْل يَِقي   َأَسَرهْتَُما.النَِّلَّ 
 الفوداء يف خوتال  ا)وحج  القائلني ابلفداء أرج  يف تقديران من حج  أصحاب ا مام ا؟صاص على  

 ابملال أو  سرى املسلمني(.
هليوو  موون ذكوور امووا مووا يف القوولل يف املسووأل  ب جووي  رأي أصووحابه احلنفيوو  قال:وأوقوود خووتم ا مووام ا؟صوواص 

َجووووْدُاُلُهْم  َحْيووووُة وَ ْشوووورِِكنيَ فَوووواقْوتُوُللا اْلمُ »املوووون والفووووداء،وما روي يف أسووووارى بوووودر فووووإن ذلووووك منسوووولن بقللووووه:
..وقوود « َخلُولا َسووِبيَلُهمْ َة َوآتَووُلا الزَّكوواَة فَ اُملا الصَّووالقولا َوأَ َوُخوُذوُهْم َواْحُصووُروُهْم َواقْوعُوُدوا هَلُووْم ُكولَّ َمْرَصوود  فَوِإْن  بُوو
إىل « ْليَووووْلِم اهْلِخووورِ ابِ ّللَِّ َو  لَن ابِ قووواتُِللا الَّوووِذيَن   يُوْيِمنُووو»روينوووا ذلوووك عووون السووودي وابووون جريج.وقللوووه تعووواىل:

كفوار حوَّت يسولملا أو لب القتوال للن وجويتوافتضومنحل اهل«.َحَّتَّ يُوْعطُلا ا؟ِْْزيََ  َعْن يَد  َوُهوْم صواِغُرونَ »قلله:
بعود « بَوراَءة  »ر أن سولرة قلو  اهلتييقوا ا؟زي .والفداء ابملال أو بغْي  ينايف ذلوك.و  حتلو  أهول التفسوْي ون

د سوب  لجه أن يكلن احلكم املذكلر فيها انسخا للفوداء املوذكلر يف غْيهوا ..)وقوف - -« حممد»سلرة 
م.أموووا ركل ا؟زيووورة فهووول حكوووم خووواص ّبمقصووولق بوووه مشووو -أو ا سوووالم  -ني القووولل  ن هوووذا القتووول للمشووورك

 ينفوك أن يقوع لتسوليم  افتقبل مونهم ا؟زيو  كموا تقبول مون أهول الكتواب.وقبلل ا؟زيو  عنود  غْيهم خارجها
ا ملوون علوويهم إذانووه اوولز األسوورى يف أيوودي املسوولمني قبوول التسووليم.فهي ء األسوورى مووا احلكووم فوويهمف نقلل:إ

ل بعوووود و  تقبوووو  تستسوووولممووووام املصوووولح ،أو الفووووداء ّبووووم ابملووووال أو ابملسوووولمني،إذا لوووول قوووولمهم قوووولة  رأى ا 
 يظول سواراي يف م األسورىا؟زي .فأما عنود ا ستسوالم للجزيو  فواألمر منتوه بطبيعتوه وهوذ  حالو  أخورى،فحك

 احلال  اليت   تنته اب؟زي (.
املتضوومن حكووم األسرى.وسووائر النصوولص تتضوومن  وااالصوو  الوويت ننتهووك إليهووا أن هووذا الوونا هوول اللحيوود

حا ت أخرى غْي حال  األسر.وأنه هل األصول الودائم للمسوأل .وما وقوع ابلفعول خارجوا عنوه كوان مللاجهو  
حا ت خاص  وأوضاع وقتي .فقتل بعوخ األسورى كوان يف حوا ت فرقيو  ميكون أن يكولن هلوا قائموا نظوائر 

                                                 
ُ َعْنووُه:قَوْلُل اأَلِسووِْي ِإيِنِ ُمْسووِلم   - 2094 ُ ،أَنَّووُه  َذلِووَك ِمْنووُه،َكاَن ألَنَّووُه   َوتَوووْرُ  النَّووِلِِ قَوواَل أَبُوول َحووامتِ  َرِضووَك اّللَّ ،َعلِووَم ِمْنووُه إبِِْعوواَلِم هللِا َجوولَّ َوَعووزَّ ِإايَّ

فَوَقِد انْوَقَطَع اْلَلْحُك،فَِإَذا قَاَل احْلَوْريبُ ِإيِنِ  مَّا اْليَوْلمُ  َيُكْن َأِسْي ا،فَأَ ْثِلِه،ِإَذا  َْ ُه ِمْن مِ َكاِذب  يف قَوْللِِه،فَوَلْم يَوْقَبْل َذِلَك ِمْنُه يف َأْسرِِ ،َكَما َكاَن يَوْقَبُل ِمثْولَ 
.صحي  اُمْسِلم  قَوْبَل َذِلَك ِمْنُه،َورُِفَع َعْنُه السَّْيَ  َسَلاء  َكاَن َأِسْي ا أَْو حُمَارِ   ( صحي 4859[)198/ 11بن حبان ]اب 
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جووورق خوووروجهم للقتال.ومثوووال ذلوووك أن يقوووع جاسووولس أسوووْيا وقووود أخوووذوا  عموووال سوووابق  علوووى األسووور،   
 .وإ ا كان األسر جمرق وسيل  للقبخ عليه.2095فيحاكم على ا؟اسلسي    على أنه أسْي

                                                 
يف اأْلَُسوواَرى َهووْل َجوووائِز  أَْن يُوَقتوَّلُوولا أَْم َ  ف قَوواَل أَبُوول َجْعَفر :قَووْد َكووواَن  َي َعووْن َرُسوولِل هللِا قووال الطحوواوي:" اَبُب بَويَوواِن ُمْشووِكِل َموووا ُروِ  - 2095

يَوَنا ِإبْورَ  ، قَااِهيُم ْبنُ َعطَاُء ْبُن َأيب َراَب   َيْكَرُ  قَوْتَل اأْلَِسِْي َصْث ا .َكَما َقْد َحدَّ يَوَنا أَبُل َعاِصم   َمْرُزو   ، َعوْن َعطَواء :" أَنَّوُه َكواَن ، َعوِن ابْوَل:َحدَّ ِن ُجوَرْيج 
يَوَنا يُلُسووُ  بْووُن َعووِديِ  [ "َو 4 { ]حمموود:ا فِوَداء  َيْكوَرُ  قَوْتووَل اأْلَِسووِْي َصووْث ا،َويَوتوُْلل َهووِذِ  اهْليَوَ :} فَِإمَّووا َمن ووا بَوْعووُد َوِإمَّوو ووُد بْوُن ُخَزمْيَووَ ، َحوودَّ يَوَنا حُمَمَّ َكَمووا َحوودَّ

، َعوووْن َعطَووواء :"اْلُكوووليفُ  يَوَنا َعْبوووُد هللِا بْوووُن اْلُمبَووواَرِ ، َعوووِن ابْوووِن ُجوووَرْيج  نَوووا:} َفُشوووُدوا الْوووَلَتَ  { ْتوووَل اْلُمْشووورِِ  َصوووْث ا،َويَوتوُْلل عَ اَن َيْكوووَرُ  قوَ أَنَّوووُه َكووو ، َحووودَّ َليوْ
:فَوَنَسوَخَها قَوْللُوُه:} َفُخو4]حممد: ْعَفر :فَوَتَأمَّْلنَوا [ " قَواَل أَبُول جَ 89ُهْم { ]النسواء:ْيوُة َوَجوْدُاُل تُولُولُهْم حَ ُذوُهْم َواقوْ [ ِإىَل آِخِر اهْليَوِ ، قَواَل ابْوُن ُجَرْيج 

لُر يف َحِديثِوِه، َواهْلَخوُر اْلَموْذُكلُر ْذكُ ابِوِه، َأَحُدُ َا:اْلَمْلِضوُع اْلَموَعنْيِ ِموْن ِكتَ يف َمْلِضو َما قَاَل َعطَاء  ِ َّا ذََكْراَنُ  َعْنُه، فَوَلَجْداَن هللَا َقْد ذََكَر َهَذا اْلَمْعَ  
ُدنْوَيا َوهللاُ يُرِيوُد اهْلِخوَرَة َوهللاُ  يف اأْلَْرِم تُرِيوُدوَن َعوَرَم الوى َحوَّتَّ يوُوْثِخنَ ُه َأْسورَ لَويف ُسلَرِة اأْلَنْوَفواِل، َوُهوَل قَوْللُوُه َعوزَّ َوَجولَّ:) َموا َكواَن لِنَوِلِ  أَْن َتُكولَن 

َبغِوك لِنَوِلِ  أَْن َتُكولَن لَوُه  أَنَّوُه َ  يوَ يَوِ  ِإْعواَلُم هللِا َرُسولَلُه َواْلُموْيِمِننيَ [، َفَكواَن يف َهوِذِ  اهْل 68(، ِإىَل قَوْللِِه:} َعَذاب  َعِظيم  { ]األنفوال: َعزِيز  َحِكيم   نوْ
، َويف َذلِوَك َموا قَوْد َقلَّ َعلَوى ِإْناَلقِوِه هْليَوِ  أَْوىَل ِموَن اأْلَْسوِر هَلُومْ ا يف َهوِذِ  ايِهْم ِ َوْلَقْتَل فِ َأْسَرى ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َحَّتَّ يُوْثِخَن اْلَقْتَل ِفيِهْم، َوَمْعُقلل  أَنَّ ا

َلُهْم، َواْسِتْعَماُل الَِّذي ُهَل أَْوىَل ِّبِْم ِمَن اأْلَْسِر الَِّذي ُهْم فِ   َعلَوى اْلَمْنوِع ِموْن قَووْتِلِهْم، وََكانَوحِل ْتوِل اأْلَْسوَرى َ  َعلَوى ِإاَبَحوِ  قوَ  َذا فَوَقوْد َقلَّ يِه، َوهَ هَلُْم قَوتوْ
ُقوولُل:} لَووْيِهْم، َأَ  تَوورَاُ  َعووزَّ َوَجولَّ يوَ ْد َكانَووحْل قَوْبوَل َذلِووَك َحرَام وا عَ ائَِم الَّويِت قَوُم اْلَغنَوواهْليَوُ  الَّويِت َتاَلَهووا َعطَواء  يف َحِديثِووِه َكواَن نُوُزوهُلَووا بَوْعوَد ِإْحوواَلِل هللِا هَلُو

، َوهللاُ َعزِيوز  لُ ، } َوهللاُ يُرِيوُد اهْلِخوَرةَ  ِ َّوْن َأَسوْراُُ لُ  َحوَّتَّ َشُْخوُذوا اْلِفوَداءَ [ َأْي:َمَناِفَعَهوا اِبأْلَْسوِر الَّوِذي فَوَعْلُتُمو67تُرِيُدوَن َعَرَم الوُدنْوَيا { ]األنفوال:
َعووَذاب  َعِظوويم  {  َبَ  َلَمسَّوُكْم ِفيَمووا َأَخووْذمتُْ تَوواب  ِمووَن هللِا َسوولِوِه:} لَووْلَ  كِ ِعيوِد الَّووِذي أَتْوبَوَعووُه بِووِه ِمووْن قَولْ [، مُثَّ أَتْوبَووَع َذلِووَك اِبْللَ 67َحِكويم  { ]األنفووال:

َم ِمنَّا يف كِ  ِفيَما تَوقَ [، َوَقْد ذََكْراَن َذِلَك َوَما َقْد ُرِوَي ِفيِه، َوَما َقْد َشَوََّل َعَلْيهِ 68]األنفال: ْلُمورَاُق يف َذلِوَك، َوهللاُ أَْعلَوُم، انَوا َهوَذا، وََكواَن اأْلَْخوُذ َتابِ دَّ
لَِنِقوَ  َعَلْيوِه ا َهَذا، َفذََكْراَنُ  َهاُهَنا  ِمْن ِكَتابَِنا َهَذا يف ِكَتابِنَ ِلَك اْلَمْلِضعِ اَن يف ذَ ُهَل اأْلَْسُر الَِّذي َيُكلُن َسبَوب ا ِلَذِلَك، َوَ ْ َنُكْن بَويِِن ا َذِلَك َهَذا اْلبَويَ 

 يف قَوْتِل اأْلَْسَرى: . َوَقْد ُرِوَي َعْن َرُسلِل هللِا 
يَوَنا َعْبووُد هللِا بْووُن َجْعَفوور  الرَّقِِووكُ  يَوَنا أَبُوول أَُميَّووَ ، قَاَل:َحوودَّ يوَ َمووا قَووْد َحوودَّ رِو بْووِن ُموورََّة، َعووْن يب أُنَوْيَسووَ ، َعووْن َعْموو بْووُن َعْموور و، َعووْن َزيْووِد بْووِن أَ َنا ُعبَوْيووُد هللاِ ، َحوودَّ

اُ  بْوُن قَووْيك  أَْن َيْسوتَوْعِمَل َمْسوُروق ا، فَوَقواَل لَو :أََتْسوتَوْعِملُ ُة بْوُن ُعْقبَو َ ُه ُعَمووارَ ِإبْوورَاِهيَم، قَواَل:أَرَاَق الضَّوحَّ َرُجوال  ِموْن بَوَقوااَي قَوتَولَوِ  ُعْثَموواَن ف   بْوِن َأيب ُمَعْي  
يَوَنا عَ  :َحدَّ وا أَتَوى ِإىَل النَّوِلِِ لَ ، أَنَّ أاََبَ   َكوُذوب  ْبوُد هللِا بْوُن َمْسوُعلق ، وََكواَن يف أَنْوُفِسوَنا َغوْْيَ فَوَقاَل لَوُه َمْسوُرو   َيِ  اَي  أََمورَ  مَّ وبوْ ِبَقْتلِوِه، فَوَقواَل:" َموْن لِلصِِ

 " حُمَمَُّد ف قَاَل:" النَّاُر " فَوَقْد َرِضيحُل َلَك ِ َا َرِضَك َلَك َرُسلُل هللِا 
وُد بْوُن َعْبوِد هللاِ  َوَما يَوَنا الرَّبِيُع بْوُن ُسوَلْيَماَن اْلُمورَاِقُي، َوحُمَمَّ يع وا، قَو ْبوِد احلََْكوِم، بْوِن عَ َقْد َحدَّ يَونَ مجَِ ا ُكوَعْيُه بْوُن اللَّْيوِة بْوِن َسوْعد ، َوقَواَل اَل الرَّبِيُع:َحودَّ

يوَ  ووَع أاََب ُهَريْوووَرَة، ِن َأيب َسووِعيد  بْوو َسووِعيِد َنا اللَّْيووُة بْووُن َسووْعد ، َعوونْ حُمَمَّود :َأْخَثاََن ُكووَعْيُه بْووُن اللَّْيووِة، قَاَ :َحوودَّ َخووْيال   ُقلُل:بَوَعووَة َرُسوولُل هللِا يوَ ، أَنَّووُه  َِ
رِي اْلَمْسوِجِد، َفَخورََج إِلَْيوِه َرُسولُل هللِا َبُطلُ  ِبَسارِيَ   ِمْن َسوَلا، فَورَ ِل اْلَيَماَم ِ يُِِد أَهْ سَ ِقَبَل َْنْد ، َفَجاَءْت ِبَرُجل  ِمْن َبِب َحِنيَفَ  يُوَقاُل َلُه مُثَاَمُ  ْبُن أَُتل  

 َْقتُووْل تَوقْ ، فَوَقوواَل:" َمووا ِعْنووَدَ  اَي مُثَاَمووُ  ف " قَاَل:ِعْنووِدي اَي َرُسوولَل هللِا َخووْْي ، ِإْن تو ، اَل َفَسووْل ، َوِإْن تُوورِِق اْلَمووِإْن تُوووْنِعْم تُوووْنِعْم َعلَووى َكوواِكر  وَ تُووْل َذا َقم 
ِل،  أََعواَق ِمثْوَل َكاَلِموِه اأْلَوَّ ا قُوْلوحُل لَوَك، مُثَّ ْنوَدَ  اَي مُثَاَموُ  ف " قَاَل:ِعْنوِدي َموَحَّتَّ َكاَن اْلَغُد، فَوَقواَل:" َموا عِ  تُوْعَ  ِمْنُه َما ِكْ حَل، َفَ ََكُه َرُسلُل هللِا 

َقواَل َرُسولُل هللِا اَق ِمثْوَل َكاَلِموِه اأْلَوَِّل، فوَ  لَوَك، مُثَّ أََعو" قَاَل:ِعْنوِدي َموا قُوْلوحلُ  فقَواَل:" َموا ِعْنوَدَ  اَي مُثَاَموُ   َحَّتَّ َكاَن بَوْعوَد اْلغَوِد، َفَ ََكُه َرُسلُل هللِا 
 َّا َرُسولُل هللِا، اَل:َأْكوَهُد أَْن َ  إِلَوَه ِإ َّ قَ  اْلَمْسوِجَد، فوَ  َقَخولَ :" أَْنِلُقلا مُثَاَمَ  " فَواْنطََلَ  ِإىَل َبْول  َقرِيوه  ِموَن اْلَمْسوِجِد فَاْغَتَسوَل، مُث  هللُا، َوأَنَّ حُمَمَّود 

ووُد، َمووا َكوواَن َعلَووى اأْلَْرِم َوْجووه  أَبْوغَووَخ ِإَ َّ ِمووْن َوْجِهووَك، فَوَقووْد َأْصوو  ِمووْن َكوواَن ِقيوون  أَبْوغَووَخ ِإَ َّ   ُجوولِ  ُكلَِِهووا ِإَ َّ، َوهللِا َموواَك َأَحووهَّ اْللُ َبَ  َوْجُهوواَي حُمَمَّ
لَووَك َأَخووَذْتِب َوأاََن أُرِيووُد َ  َأَحووهَّ الْووِباَلِق ِإَ َّ، َوإِ لَووِدَ ، فََأْصووبَ بوَ  ِمووْن ِقينِووَك، فََأْصووَبَ  ِقينُووَك َأَحووهَّ الوودِِيِن ِإَ َّ، َوهللِا َمووا َكوواَن بَولَوود  أَبْوغَووَخ ِإَ َّ  نَّ َخيوْ

ووَرُ  َرُسوولُل هللاِ  ووَ ، قَوواَل لَووُه قَاِئل :َأَصووبوَ ، َوأََمووَرُ  أَْن يَوْعَتِمووَر، فَولَ  اْلُعْمووَرَة، َفَموواَذا تَوووَرى ف فَوَبشَّ ووا قَووِدَم َمكَّ َع َموو ف قَوواَل:َ ، َوَلِكووْن َأْسووَلْمحُل ْلَت اَي مُثَاَموو ُ مَّ
  ُل هللاِ ِفيَها َرُسل   َذَْذنَ حُمَمَّد  َرُسلِل هللِا، َوَوهللِا َ  َذْتِيُكْم ِمَن اْلَيَماَمِ  َحبَُّ  ِحْنَط   َحَّتَّ 
يَونَ  يَوَنا أَبُل َبْكر  احْلََنِفُك، َحدَّ ، َحدَّ يَوَنا يَزِيُد ْبُن ِسَنان  يَوَنا َسِعيد  اْلَمْقثُِ حْلَِميِد ْبُن جَ ا َعْبُد اَوَما َقْد َحدَّ وَع أاََب ُهَريْووَرَة، يَوُقلُل:بَوَعوَة ْعَفر ، َحدَّ ُي، أَنَُّه  َِ

 َكَر ِمثْوَلهُ َخْيال  َلُه مُثَّ ذَ  َرُسلُل هللِا 
وُد بْوو يَوَنا أَبُوول َبْكوِر بْووُن َزْْنَُليْوِه َوُهووَل حُمَمَّ يَوَنا ِإْسووَحاُ  بْوُن ِإبْووورَاِهيَم بْوِن يُوولُنَك، َحودَّ يَوَنا َعْبووُد الورَّزَّاِ ، َأْخووَثاََن َعْبووُد هللِا، َوَموا قَووْد َحودَّ ُن َعْبوِد اْلَملِووِك، َحودَّ

يَوْغُدو إِلَْيِه فَويَوُقولُل:" َموا ِعْنوَدَ  اَي مُثَاَموُ  ف "  ِعيد  يَوْعِب اْلَمْقُثِيَّ، َعْن َأيب ُهَريْوَرَة:أَنَّ مُثَاَمَ  احْلََنِفكَّ ُأِسَر، َفَكاَن النَِّلُ َوُعبَوْيُد هللِا ابْوَنا ُعَمَر، َعْن سَ 
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، َوِإْن َاُوونَّ َاُوونَّ َعلَووى َكوواِكر ، َوإِ  ُيُِبُوولَن اْلِفووَداَء،  ْن تُوورِِق اْلَموواَل تُوْعووَ  ِمْنووُه َمووا ِكووْ حَل، َفَكوواَن َأْصووَحاُب َرُسوولِل هللِا فَويَوُقوولُل:ِإْن تَوْقتُووْل تُوْقتَووْل َذا َقم 
َحووَ ، َوأََموَرُ  أَْن يَوْغَتِسوَل، فَاْغَتَسووَل ِإىَل َحواِئِ  َأيب نَلْ  يَوْلم ووا فََأْسوَلَم، َفَحلَّوُه َوبَوَعووَة َمَعوُه النَّوِلُ  َويَوُقلُللَن:َموا َنْصوَنُع ِبَقْتوِل َهووَذا، َفَمونَّ َعَلْيوِه النَّوِلُ 

،  :" َحُسَن ِإْساَلُم َأِخيُكْم " أََوَ  تَوَرى ِإىَل ُوُقلِ  َرُسلِل هللِا َوَصلَّى رَْكَعَتنْيِ، فَوَقاَل النَِّلُ  َعَلى قَوْلِل مُثَاَمَ  َلُه َوُهَل َأِسْي :ِإْن تَوْقُتْل تَوْقتُوْل َذا َقم 
 َعْن َذِلَك، َويَوُقلُل َلُه:ِإنَّ َمْن ُأِسَر أَِمَن، يَوْعِب:أَْن َ  أَقْوُتَل اأْلَِسَْي، َوأَْنحَل َأِسْي  . ُه َرُسلُل هللِا َو َْ َيْدفَوعْ 

وُد بْوُن َأيب ُعَموَر، َحودَّ  يَوَنا حُمَمَّ يَوَنا ِإْسَحاُ ، أَْيض ا، قَاَل:َحدَّ ، َعوْن َأيب اَلَن، َعوْن َزيْوِد بْوِن َأْسوِن َعْجوْفَياُن، َعوِن ابْويَوَنا ُسوَوَما َقْد َحدَّ َلَم، َعوِن اْلَمْقوُثِيِِ
، َفَكوا ُهَريْووَرَة، َرِضوَك هللاُ َعْنووُه أَنَّ َرُسولَل هللِا  ، َوِإْن قَ يَوُقوولُل:ِإْن تَوْقتُوْل تَوْقتُووْل َذا ا ِعْنوَدَ  ف " فوَ َمووَن مَيُووُر بِوِه، فَويَوُقوولُل:" اَي مُثَاَموُ  َأَسوورَّ مُثَاَموَ  بْووَن أَُتل  م 

  .ز ا َلُه قَوتوُْلهُ اَن َجائِ كَ َاُنَّ َاُنَّ َعَلى َكاِكر ، مُثَّ ذََكَر احلَِْديَة َفِفك َذِلَك َما َقْد َقلَّ أَنَُّه  
ا، َأْخَثَُ ، َعِن ا ، أَنَّ َماِلك  يَوَنا يُلُنُك، َأْخَثاََن اْبُن َوْهه  ، َعْن أََنِك ْبِن ِكَهاَوَما َقْد َحدَّ  اِلك  ِن مَ بْ ب 
يَوَنا  يَوَنا أَبُول اْلَللِيوِد، َحودَّ ، َحودَّ يَوَنا ِإبْوورَاِهيُم بْوُن َموْرُزو   ، يف مَ َوَما قَوْد َحودَّ ، َعوْن   َحوِديثَوْيِهَماالِوك  يع وا، َعوِن ابْوِن ِكوَهاب  ، َرِضوَك هللاُ أَ مجَِ نَوِك بْوِن َمالِوك 

وَ  َعوواَم اْلَفوْتِ   َعْنوُه، أَنَّ َرُسولَل هللِا  وا نَوَزَعووُه َجواَءُ  َرُجوَوَعلَوى رَْأِسوِه اْلِمْغَفُر،فوَ َقَخوَل َمكَّ تَوَعلِِو    َِْسووَتاِر ُسولَل هللِا، َهووَذا ابْوُن َخطَول  مُ ل ، فَوَقواَل:اَي رَ َلمَّ
 َمِ ذ  يف ُحْكِم اأْلَِسِْي .:" اقْوتُوُللُ  " قَاَل أَبُل َجْعَفر :َواْبُن َخَطل  يَولْ اْلَكْعَبِ ، فَوَقاَل َرُسلُل هللِا 

يَوَنا َأمْحَووُد بْووُن اْلُمَفضَّووِل احْلََفوورُِي،  يَوَنا أَبُوول أَُميَّووَ ، َحوودَّ يَوَنا َحووَوَمووا قَووْد َحوودَّ ُمْصووَعِه بْووِن َسووْعد ، َعووْن أَبِيووِه،  ْصوور ، قَوواَل:َزَعَم الُسوودُِِي، َعوونْ ْسووَباُط بْووُن نَ أَ دَّ
َ  أََمنَّ َرُسلُل هللِا  ا َكاَن يَوْلُم فَوْتِ  َمكَّ ْعبَوِ  ":ِعْكرَِموُ  ْم ُمتَوَعلِِِقنَي  َِْسَتاِر اْلكَ ِإْن َوَجْدُاُلهُ نَوَفر  َواْمرَأََتنْيِ، َوقَاَل:" اقْوتُوُللُهْم وَ  النَّاَس ِإ َّ أَْربَوَع َ  قَاَل:َلمَّ

، َوِمْقووَيُك بْووُن ُصووَبابََ ، َوَعْبووُد هللِا بْوو ، َوَعْبووُد هللِا بْووُن َخطَوول  ُأيتَ َوُهووَل ُمتَوَعلِِوو    َِْسووَتاِر ، فََأمَّووا َعْبووُد هللِا بْووُن َخطَوول  فَووَأيب َسوورْ   ِن بْووُن َسووْعِد بْووُن َأيب َجْهوول 
اُر ْبُن اَيِسر ، َفَسَبَ   ، َوَعمَّ  بْوُن ُصوَبابََ  فََأْقرََكوُه النَّواُس مَّوا ِمْقوَيكُ َكدَّ الرَُّجَلنْيِ فَوَقتَوَلُه، َوأَ أَ ار ا، وََكاَن ِعيد  َعمَّ سَ اْلَكْعَبِ ، فَاْستَوَبَ  إِلَْيِه َسِعيُد ْبُن ُحَرْية 

، فَوَقووالَ  ْم رِيوو   اِبلُسوولِ  فَوَقتَولُوولُ ، َوأَمَّوووا ِعْكرَِمووُ  بْوووُن َأيب َجْهوول  فَورَكِوووَه اْلَبْحووَر، فََأَصووواّبَُ  ووِفيَنِ  أِلَْهوووِل الَعاِصووو   ِفيَنِ :َأْخِلُصوولا مل فَوووِإنَّ  َأْصوووَحاُب السَّ سَّ
ِب َهاُهَنا َكيوْ  ا، فَوَقاَل ِعْكرَِمُ :َوهللِا لَِ ْن َ ْ يوُ  آهِلََتُكْم َ  تُوْغِب َعْنُكمْ  يِب يف  اْلَبْحِر ِإ َّ يف َنجِِ ْخاَلُص َ  يُوَنجِِ ا   اْ ِ اْلَثِِ َغْْيُُ ، اللُهومَّ ِإنَّ لَوَك َعلَوكَّ َعْهود 

ا  َتِب ِ َّا أاََن ِفيِه أَْن آيتَ حُمَمَّد  ، َعْبوُد هللِا بْوُن َسوْعِد بْوِن َأيب  َأْسوَلَم، َوأَمَّوا يَوِدِ ، َفَاَِجَدنَّوُه َعُفول ا َكرمي وا، فَوَنَجوا فَ َضَع يَوِدي يف ، مُثَّ أَ ِإْن أَْنحَل َأْْنَيوْ  َسورْ  
ا َقَعا َرُسلُل هللِا  َعِ ، فَِإنَُّه اْختَوَبَأ ِعْنَد ُعْثَماَن، فَوَلمَّ :اَي َرُسلَل هللِا:اَبيِوْع َعْبوَد هللِا، فَوَرفَوَع رَْأَسوُه، فَوَقالَ  ى النَِّلِِ َّتَّ أَْوقَوَفُه َعلَ حَ َجاَء ِبِه  النَّاَس لِْلبَويوْ

، مُثَّ أَقْوبَوَل   ّ آين َكَفْفوحُل َعوْن ِإىَل َهوَذا ِحونَي رَ   فِويُكْم َرُجول  يَوُقولمُ " أََموا َكوانَ اِبِه، فَوَقواَل:لَوى َأْصوحَ عَ فَوَنَظَر إِلَْيِه يَواَلت  ُكوُل َذلِوَك َذْىَب،فَوَبايَوَعوُه بَوْعوَد يَواَل
َعِتِه فَويَوْقتُوَلُه " قَاُللا:َما َقَريْوَنا اَي َرُسلَل هللِا َما يف نَوْفِسَك، فَوَهالَّ  َنا ِبعَ  أَْوَمأْ بَويوْ بَ َت إِلَيوْ  ِغك لِلنَِّلِِ أَْن َيُكلَن َلُه َخائَِنُ  َعنْي  "ْيِنَكف فَوَقاَل:" ِإنَُّه َ  يَونوْ

يَوَنا فَوْهود ، يَوَنا َأمْحَو َوَموا قَوْد َحوودَّ َبَ ، َحوودَّ يَوَنا أَبُول َبْكووِر بْوُن َأيب َكويوْ قَوْد قَوواَل يف  اَل تَووَرى أَنَّ َرُسوولَل هللِا  ذََكووَر إبِِْسوَناِقِ  ِمثْولَوُه أَفَووْلُمَفضَّوِل، مُثَّ ُد بْووُن اَحوودَّ
يَونَ  ، َحودَّ يَوَنا يَزِيُد ْبُن ِسَنان  َباُن بْوُن فَووُرون  َوَمويُولَب الشَّوِعْيِ ُد بْوُن أَ ا َأمْحَوَهَذا احلَِْديِة أِلَْصَحاِبِه َوَما َقْد َحدَّ وُد بْوُن َعلِوكِِ بْوِن ُي، َوَكويوْ يَوَنا حُمَمَّ ا قَوْد َحودَّ

يَوَنا َعْبُد الْ  يَوَنا َحْفُا ْبُن ُعَمَر اْ؟ُدُِِي، قَاُللا:َحدَّ ِّ بْ َزْيد  اْلَمكُِِك، َحدَّ ، قَالَ يَوَنا اَنِفع  أَبُل غَ ُن َسِعيد ، َحدَّ َلاِر :رَأَْيحُل َجَناَزة  َكثِوْيََة اأْلَْهوِل، ِفيَهوا اِله 
:َغوووَزْواَن َموووَع َرُسووولِل هللِا  ، فَوَقووواَل أََنك  ُجووول  ِموووْن ، فَوَقووواَل رَ هللِا  ُكفَّووواِر َأَكووودَّ النَّووواِس َعلَوووى َأْصوووَحاِب َرُسوووللِ ، َفَكووواَن َرُجووول  ِموووَن الْ أَنَوووُك بْوووُن َمالِوووك 

ي ُولَن ِّبِوْم ُأَسوواَرىِلِمنَي ِّبِوْم، َو هللاُ تَوَعوواىَل اْلُمْسو :لَووِ ْن أَْمَكنَوُه هللاُ ِمْنوُه لََيْضوورَِبنَّ ُعنُوَقوُه، فَوَأْلَفرَ َأْصوَحاِب َرُسولِل هللِا   فَويُوبَواِيُعُهْم َرُسوولُل هللِا  َكووانُلا اَِ
َعِتِه لَِيِفَك الرَّ  َحَّتَّ ِجكَء ِبَذِلَك الرَُّجِل، َفَك َّ النَِّلُ  اَم النَِّلِِ َيْضِرَب ُعنُوَقهُ فوَ ْذرِِ ، وََكرَِ  الرَُّجُل أَْن يَوُقلَم ُجُل بِنَ َعْن بَويوْ ا رَ  ُقدَّ َ   آُ  النَِّلُ ، فَوَلمَّ

ِفووَك بِنَووْذرَِ ، فَولَووْم ْفووحُل َعْنووُه لِتَ ف فَوَقوواَل:" قَووْد َكفَ  َ  َأْصووَنُع اَي َرُسوولَل هللِا بِنَووْذرِي، فَوَقوواَل:َكيْ ، َفَجوواَء الرَُّجووُل ِإىَل النَّووِلِِ َيْصووَنُع َكوويوْ  ا اَبيَوَعووُه النَّووِلُ 
اَن َذلِوَك يف َغووْزَوِة ُحنَوونْي  َويف َحووِديِة يَزِيوَد َخاصَّوو  :وَكَ  " أَْن يُوولِمَخ َن لِنَوِلِ  َتْصوَنْع َكوويوْ  ا " فَوَقواَل:اَي َرُسوولَل هللِا لَوْلَ  أَْوَمْضووحَل ِإَ َّ ف فَوَقوواَل:" َموا َكووا

َلُه .َفِفك هَ   َذا احلَِْديِة أَْيض ا ِمْثُل َما يف احلَِْديِة الَِّذي قَوبوْ
يَوَنا َعِلُك ْبُن مَ  يَوَنا ُسَلْيَماُن ْبُن ُكَعْيه  اْلَكْيَساينُ، َحدَّ  ْعَبد  َوَما َقْد َحدَّ
يَونَ  يَوَنا أَبُل َغسَّاَن، قَاَ :َحدَّ يَوَنا فَوْهُد ْبُن ُسَلْيَماَن، َحدَّ َيِب َعاِصُم ابْوُن َّبَْدلَو َ ِر ْبُن َعيَّاش  بُل َبكْ أَ ا َوَما َقْد َحدَّ َيِب ابْوُن ، َحدَّ ، َحودَّ َيِب أَبُول َوائِول  ، َحودَّ

لَّاَحوِ  َوَرُجول  َمَعوُه يُوَقواُل لَوُه ابْوُن س وا، َفَجواَءُ  ابْوُن النوَّ َجالِ  لِل هللِا ْنوَد َرُسوعِ ُمَعْيز  السَّْعِدُي، َعْن َعْبوِد هللِا بْوِن َمْسوُعلق ، َرِضوَك هللاُ َعْنوُه، قَاَل:ُكْنوحُل 
، َقِدَم َمَعُه َواِفَدْيَن ِمْن ِعْنِد ُمَسْيِلَمَ ، فَوَقاَل هَلَُما َرُسلُل هللِا  َ  َرُسولُل هللِا ف نَّ ُمَسوْيِلمَ :" أََتْشوَهَداِن َأيِنِ َرُسولُل هللِا ف " فَوَقاَ :أََتْشوَهُد أَنْوحَل أَ َوَتل 

ا َلَقتَوْلُتُكَمووا " قَووالَ قَوواَل:" آَمْنووحُل  َكووْراَن ِمووْن َهووِذِ  اهْلَتِر َمووا قَووْد َقلَّ َن ِووذ  َكاأْلَِسووْيَْيِن، َوِفيَمووا ذَ َفر :َوُ َووا ِحيأَبُوول َجعْ  اِبهلِل َوِبُرُسووِلِه، لَووْل ُكْنووحُل قَوواِتال  َوافِوود 
 [399/ 11شكل اهلتر ]َعَلى ِإاَبَحِ  قَوْتِل اأْلَْسَرى، َوهللَا َنْسأَلُُه التوَّْلِفيَ  .كر  م
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م  << اَبُب اأْلَُسووووواَرى <<)  يَوَنا أَبُووووول ُعبَوْيووووود  ق( َأْخووووو 326ويف النَّاِسوووووُ  َواْلَمْنُسووووولِن لِْلَقاِسوووووِم بْوووووِن َسوووووالَّ يَوَنا ُهَشوووووْيم   َ َثاََن َعلِوووووك  قَاَل:َحووووودَّ  اَل:َحووووودَّ
َنُع بِوِه َموا َصوَنَع َرُسولُل اّللَِّ :َوَسوأَْلحُل احلََْسوَن،فَوَقاَل:" َتْصو فَواِقِ  " قَالَ َلْيوِه أَوْ ِْي،فَوَقاَل:" ُمونَّ عَ قَاَل:َأْخَثاََن َأْكَعُة قَاَل:َسأَْلحُل َعطَاء  َعْن قَوْتوِل اأْلَِسو
ُ َعَلْيِه  َُِساَرى َبْدر  مُيَُن َعَلْيِه أَْو يُوَفاَقى "   َصلَّى اّللَّ

ُمْحَكَموُ  النَّاِسوَخُ  ِبَقوْتِلِهْم اس  أَنَّ آيَوَ  اْلِفوَداِء ِهوَك الْ ِديِة ابْوِن َعبَّوى،َفِفك َحوحْل يف َشِْويوِل آاَيِت اأْلَُسوارَ قَاَل أَبُل ُعبَوْيود :" فَوَأَرى اْلُعَلَمواَء قَوِد اْختَوَلَفو
 َواْلَمونِِ،َوِإىَل َهوَذا َذَهوَه احلََْسوُن َكَموُ  النَّاِسوَخُ  لِْلِفوَداءِ ْلُمحْ ااْلَقْتوِل ِهوَك  نَّ آيَو َ َوِإىَل َمْذَهِبِه َذَهَه َسِعيُد ْبُن ُجَبْْي ،َويف قَوْلِل الُسدِِيِِ َوابْوِن ُجوَرْيج  أَ 
يع ا حُمَْكَما ُ َذلِوَك َموا َكواَن ِموْن َأْحَكويوُ ُسلَن ِفيِهنَّ ت  َ  َمنْ َوَعطَاء  " قَاَل أَبُل ُعبَوْيد :" َواْلَقْلُل ِعْنَداَن أَنَّ اهْلاَيِت مجَِ ُ َعَلْيوِه  اِم َرُسولِل اّللَِّ َصولَّىَبنيِِ اّللَّ

ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ َواْلَمووونِِ َحوووَّتَّ  اْلِفوووَداءِ اْلَماِضوووَيِ  فِووويِهْم َوَذلِوووَك أَنَّوووُه َكووواَن َعووواِمال  اِبهْلاَيِت ُكلَِِهوووا ِموووَن اْلَقْتوووِل وَ  َهوووا عَ  تَوَلفَّووواُ  اّللَّ لَوووى َذلِوووَك،َوَ  نَوْعلَوووُم ُنِسوووَ  ِمنوْ
ِّ يف قُوُفللِووِه،مُثَّ قَووِدَم َل ُعْقبَووَ  بْووَن َأيب ُمَعووْي   َوالْلَقْتووِل فَوَقتَوو،بَووَدأَ ابِ يوَووْلَم بَووْدر ،فَوَعِمَل ِّبَووا ُكلَِِهووا يَوْلَمِ ذ   َكووْكء ،َفَكاَن أَوَُّل َأْحَكاِمووِه فِوويِهمْ  نَّْضووَر بْووَن احْلَوواِر

ُ َعوزَّ َوَجولَّ َعْنوُه،َوَخرََج ِإىَل بَوِب ْحوزَاُب فَوَقواتَوَلُهْم َحوَّتَّ َصورَ َرْت إِلَْيوِه اأْلَ ْذ َسا إِ اْلَمِديَنَ ،َفَحَكَم يف َسائِرِِهْم اِبْلِفَداِء َواْلَمنِِ،مُثَّ َكاَن يَوْلُم اْاَْنَد ِ  فَوَهُم اّللَّ
ُووْم َكانَووحْل ِلْاَْحووزَاِب َفَحاَصووَرُهْم َحووَّتَّ نَوزَلُوول  ْلُمَقاتِلَووَ  َوَسووَب الُذِرِيََّ ،َفَصوولََّب ْم،فَوَقتَووَل اُمَعوواذ ،َفَحَكَم ِفيهِ  ْكووِم َسووْعِد بْوونِ ا َعلَووى حُ قُوَرْيظَووَ  َلُمَموواأَلَهِتِْم أِلَوَّ

ُ  ِفيوِه َحوَّتَّ  بَوْيوِنِهْم لَِتْكلِويِم َتبِوحِل بْونِ بْوِن اَبنَوا ِمونْ  لوُزَبْْيِ َرُسلُل اّللَِّ َصلَّى اّللَُّ َعَلْيِه رَأْيَوُه َوأَْمَضوى فِويِهْم ُحْكَموُه َوَمونَّ َعلَوى ا َكواَن    قَووْيِك بْوِن مَشَّواس  ِإايَّ
ِّ ِموْن ُخزَاَعَ ،فَاْسوَتْحَياُهْم ِب اْلُمْصطَِلِ  َرْهَ  ُجَلْيرِيَ  َسَب ِفيَها بَ َك الَّيِت الُزَبْْيُ ُهَل اْلُمْخَتاَر لِنَوْفِسِه اْلَقْتَل،مُثَّ َكاَنحْل َغزَاُة اْلُمَرْيِسيِع،َوهِ  َ  بِْنوحِل احْلَواِر

يع ووا َوأَْعووتَوَقُهْم فَولَووْم يَوْقتُووْل َأَحوو ا ِموونوُْهْم َعِلْمنَوواُ ،مُثَّ َكانَووحْل َخْيَثُ مجَِ ووَلة  بِوواَل َعْهوود ،َفَمنَّ عَ و َ  ُحُصوولَن الشوو  ،فَووافْوتَوتَ د  ا نطوواة َعنوْ لَووْيِهْم َوَ  نَوْعَلُمووُه قَوتَووَل َأَحوود 
ا َعلَووى أَْن َ  َيْكُتَمووُه آُل َأيب ُصو،فََأَخَذَها أَْو َأَخووَذ بَوْعَضووَها ِ  َوَسواَل َِ يَحووَواْلَلنِ  ِمونوُْهْم َصووْث ا بَوْعوَد فَوْتِحَهووا،مُثَّ َسوواَر ِإىَل بَِقيَّوِ  ُحُصوولِن َخْيووَثَ اْلَكِثيبَو ِ  ْلح 

وَ  بَوْعوَد َهوَذا  د  ِمونوْهُ ْعنَواقَوُهْم َوَ ْ مَيُونَّ َعلَوى َأَحوُهْم َوَضوَرَب أَ َك ِقَمواءَ احْلَُقْيِ  َكيوْ  ا ِموْن أَْمَلاهلِِْم،فَوَنَكثُولا اْلَعْهوَد وََكَتُملُ ،فَاْسوَتَحلَّ بِوَذلِ  ْم،مُثَّ َكواَن فَووْتُ  َمكَّ
،َوَمِقيِك بْووِن ُصووَبابََ ،َونَوَفر  َ َّوواُهْم، نَوونْي  َفَسووَب ِفيَهووا َهووَلازَِن َوَمَكووَة ْم يَوْعووِرْم هَلُووْم،مُثَّ َكانَووحْل حُ بَوواِقنَي فَولَوولْ َوأَْنَلَ  اُكلِِووِه،فََأَمَر ِبَقْتووِل ِهوواَلِل بْووِن َخطَوول 

يُوُهْم يف َيدَ  م ا َحَّتَّ َقِدَم َعَلْيِه َوْفُدُهْم فَووَلَهبَوُهْم هَلُوْم ِمونْ َسبوْ ِم َمَضوحْل  اان  ِمْنوُه َعلَوْيِهْم،مُثَّ َكانَوحلْ ِخورِِهُم اْمِتنَو ِعْنوِد آْيِه أايَّ أُُمولر  َكثِوْيَة  ِفيَموا بَونْيَ َهوِذِ  اأْلَايَّ
َلْيوِه يوَوْلَم بَووْدر ،َوِفيَها ِإْناَلقُوُه مُثَاَموَ  بْووَن  يوَوْلَم ُأُحود  َوقَوْد َكوواَن َمونَّ عَ َة اْ؟َُمِحووكَّ أاََب َعوزَّ  ِفوَداِء،ِمْن َذلِووَك قَوتوْلُوهُ ِفيَهوا َأْحَكاُموُه الثَّاَليَوُ  ِمووَن اْلَقْتوِل َواْلَمونِِ َوالْ 

،َوِمنوَْها ُمَفاَقاتُُه اِبْلَمْرأَِة اْلَفزَارِيَِّ  الَّيِت َسَباَها َسَلَمُ  ْبنُ  َ  قَوْبَل اْلَفوْتِ ،يف َأْكوَياَء َكثِوْيَة  َيطُولُل ِّبَوا َن اْلُمْسِلِمنَي َكااَن َأِسْيَيْ ُجَلنْيِ مِ ِع ِبرَ اأْلَْكلَ  أَُتل  ِن ِ َكَّ
ُ َعَلْيِه قَوْبُل َعاِمال  ِّبَا َعَلى َما أَرَاُ  اّللَُّ  اأْلَُساَرى َوَجَعَل اْاَِياَر َوالنََّظَر ِفيَها إِلَْيِه  َها َلُه يف ْحَكاِم الَّيِت أاََبحَ َجلَّ ِمَن اأْلَ وَ  َعزَّ اْلِكَتاُب َ ْ يَوَزْل َصلَّى اّللَّ

ُ َعَلْيووِه مُثَّ قَوواَم بَوْعوو ُ َعووزَّ َوَجوولَّ َعلَووى َذلِووَك َصوولَّى اّللَّ ُ َعْنُه،َفَسوواَر يف أَْهووِل الوورِِ َبْكوور  َرِضووَك ا َدُ  أَبُوولَحووَّتَّ قَوَبَضووُه اّللَّ ْتووِل َواْلَمنِِ،فََأمَّووا قَِّة ِبِسووْيَتِِه ِمووَن اْلقَ ّللَّ
ُ َعْنُه أِلَنَّ  دِِيُ  َرِضَك اّللَّ ْساَلَم َعلَوى الوِرِقَِّة َحو َوَجلَّ أَْلهَ ّللََّ َعزَّ ااْلِفَداُء فَوَلْم َُيَْتْج إِلَْيِه أَبُل َبْكر  الصِِ َّتَّ َعواَق أَْهُلَهوا ُمْسوِلِمنَي اِبلطَّولِْع َواْلُكوْرِ  ِإ َّ َر اْ ِ

ُ َعْنوُه عُ َمْن أاََبَق ُ  نَوُ  بْو اْلَقْتُل،َفَكاَن ِ َِّن اْسوَتْحَياُ  أَبُول َبْكور  َرِضوَك اّللَّ ْلُقَشوْْيُِي،وََكاَن قَوِدَم ِّبَِموا َعَلْيوِه َخالِوُد بْوُن زَارُِي،َوقُوورَُّة بْوُن ُهبَوْْيََة اُن ِحْصون  اْلفَ يَويوْ
ليَوق ا،َوقَوْد نوَوَزَل َعلَوى ُحْكوِم َأيب َبْكور  مُ اَيُق بْوُن لَِبيود  اأْلَْنَصوارُِي زِ  بِوِه إِلَْيوِه ْيك  بَوَعوةَ َما،وََكوَذِلَك اأْلَْكوَعُة بْوُن قَوواْلَللِيوِد ُموَليوََّقنْيِ،َفَمنَّ َعَلْيِهَموا َوأَْنَلَقهُ 

اَءُة يف رَِجال  ِموْن بَوِب ُسوَلْيم  مل َوَذلِوِك ِلُسولِء  َعْنُه يف الِرِقَِّة اْلُفجَ ِضَك اّللَُّ َبْكر  رَ  َلُه أَبُلَرِضَك اّللَُّ َعْنُه،َفَخلَّى َسِبيَلُه َوَمنَّ َعَلْيِه َوأَْنَكَحُه وََكاَن ِ َّْن قَوتوَ 
َه ِإىَل زاَِيِق بْوِن لَِبيود  َواْلُمَهواِجِر بْوِن  َحِنيَفوَ  ِإْن َلِفوَر ِّبِْم،وََكتَوْصِطاَلِم َبِب ابِ ُمرُُ  ذَْ آَترِِهْم َكاَن يف اْلُمْسِلِمنَي،َوِ ِْثِل َذِلَك َكَتَه ِإىَل َخاِلِد ْبِن اْلَللِيِد 
د :" َوَعَلْيوِه اأْلَْموُر ِعْنوَداَن يف اأْلَُسواَرى ى ِمثْوِل َذلِوَك " قَواَل أَبُول ُعبَوْيوْاَُلَفواُء َعلَو تَووَزِل اَأيب أَُميََّ  اِبْلَمنِِ َعَلى ِكْنَدَة الَِّذيَن ُحلِصوُروا ِ ِْصوِن النَِّجوِْي،مُثَّ  َْ 

،ُحَْيََّ يف الذُُكل أَ  َمام  اِ ْسوِ ْقَاُ ،َواْلِفَداُء َواْلَموُن،ِإَذا َ ْ يَوْدُخْل أَْرَبِع ِخواَلل  َوِهَك:اْلَقْتوُل وَ  ْدرِِكنَي َبنْيَ ِر َواْلمُ نَُّه  َْ يُوْنَسْ  ِمْن َأْحَكاِمِهْم َكْكء  َوَلِكْن ِلإْلِ
ْحِل يف اْلُعُقلبَِ  َوَلِكْن َعلَ  ِبَذِلَك َمْيل  ِّبَل ى يف اْلَعْفِل َوَ    أَْهِلِه "وَ  ِلإْلِْساَلِم ى النََّظرِ نََلُه الذَّ

 يُبُه َعْنُه . َمْن يُنِ ويف امللسلع  الفقهي :"  يَوْرِجُع اأْلمَتْمُر يف َأْسَرى احْلَْربِيِِنَي ِإىَل اْ مِتَماِم،أَوْ 
وواِفِعيَُّ  َواحْلََنابِلَووُ  َعلَووى اِ ِنَي،يف َأَحووِد أُُملر :فَوَقووْد نَووِم بَوونْيَ اْلغَوو اْلَغنَووائِ بَوْعووَد َذِلَك،َوقَوْبوول ِإْجوورَاِء ِقْسووَم ِ َوَجَعوول مُجُْهوولُر اْلُفَقَهوواِء َمَصووائَِر اأْلمَتْسووَرى  اَّ الشَّ

ْم ِ َووال  أَْو نَوْفووك  . أَمَّووا احْلََنِفيَّووُ  فَوَقووْد اْلَموونِِ َعلَووْيِهْم،أَْو ُمَفوواَقاهتِِ  ْم،أَوِ قَاِقهِ ،أَِو اْسوو ِْ خَتْيِووِْي اْ مِتَموواِم يف الِرَِجووال اْلبَووالِِغنَي ِمووْن َأْسووَرى اْلُكفَّوواِر،َبنْيَ قَوووْتِلِهمْ 
يوُزوا اْلَمونَّ َعلَوْيِهْم ُقوَن قَوْيود ،َو َ اْلِفوَداَء ل ِذمَّو   َعلَوى اْ؟ِْزيَوِ ،َوَ ْ اُِ ْعِلِهوْم أَْهوِ َ َلْيِهْم عَ َقَصُروا التَّْخِيَْي َعَلى َيالَيَِ  أُُملر  فَوَقِ :اْلَقْتل،َواِ ْسِ ْقَاِ ،َواْلَمنِِ 
وووْيِ  اْلَكبِوووِْي،أَْو إِ  وووِد بْوووِن احلََْسوووِن اِبلنِِْسووَبِ  لِلشَّ اهُتُْم  َِْسوووَرى اْلُمْسوووِلِمنَي َفَمْلِضوووُع اَجووو   لِْلَمووال . َوأَمَّوووا ُمَفووواقَ ِ َ اْلُمْسوووِلُملَن  َذا َكوووانَ اِبْلَمووال ِإ َّ ِعْنوووَد حُمَمَّ

 ِخاَل   ِعْنَدُهْم . 
،َوِإمَّا أَْن يَوْقُتل،َوإِ  فَِإمَّا أَنْ َوَذَهَه َماِلك  ِإىَل أَنَّ اْ مِتَماَم ُحَْيَُّ يف اأْلمَتْسَرى َبنْيَ مَخَْسِ  َأْكَياَء: ْعِتَ ،َوِإمَّوا أَْن َذُْخوَذ ِفيوِه اْلِفوَداَء،َوِإمَّا يوُ مَّوا أَْن َيْسوَ ِ َّ

 ُ  َمْصَلَحَ  اْ؟ََماَعِ  ِ  ِ َا ُُيَقِِ  اْخِتَيارِ الذِِمََّ  َوَيْضِرَب َعَلْيِه اْ؟ِْزيََ ،َواْ مِتَماُم ُمَقيَّد  يف أَْن يَوْعِقَد َعَلْيِه 
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 الرد عل  السيد رحمه هللا حول جواج قال ا سير

  عامليوو   أوضواعن مللاجهوويبقوى ا سو قا .وقد سوب  لنووا يف ملاضوع رتلفو  مون هووذ  الظوالل القولل  نوه كووا
ا َمن ووا فَِإمَّوو»لعووام:ات الوونا قائم ،وتقاليوود يف احلوورب عاموو .و  يكوون  كنووا أن يطبوو  ا سووالم يف مجيووع احلووا 

قوه الرسولل ني.ومن مث نبن املسولممويف اللقحل الذي يس   أعداء ا سالم من ذسرووم «..بَوْعُد َوِإمَّا ِفداء  
- - هم اقى ببعضوووهم أسووورى املسووولمني،وفاقى بعضووواألسوووارى منا.وفووو يف بعوووخ احلوووا ت فوووأنل  بعوووخ

 اء.ذا ا جر ابملال.ويف حا ت أخرى وقع ا س قا  مللاجه  حا ت قائم    تعا  بغْي ه
ىل قاعدتوه إع حين وذ فإذا حدّ أن اتفقحل املعسكرات كلها على عدم اس قا  األسرى،فإن ا سوالم يرجو

 سو قا .فليك اب كانوحل تقضوك ألوضواع الويتا نقضواء « َوِإمَّوا فِوداء  فَِإمَّا َمن ا بَوْعُد »ا اابي  اللحيدة وهك:
 ا س قا  حتميا،وليك قاعدة من قلاعد معامل  األسرى يف ا سالم.

وهوووذا هووول الووورأي الوووذي نسوووتلحيه مووون الووونا القووورآين احلاسوووم.ومن قراسووو  األحووولال واألوضووواع واألحوووداّ 
 .2096..واّلِل امللف  للصلاب

 هللا حول اناهاء الرق الرد عل  السيد رحمه

وُيسووون أن يكووولن مفهلموووا أنوووب أجووون  إىل هوووذا الووورأي ألن النصووولص القرآنيووو  واسوووتقراء احلووولاقّ ولروفهوووا 
يييد ،  ألنوه يهجوك يف خوانري أن اسو قا  األسورى هتمو  أحواول أن أبورئ ا سوالم منهوا  إن مثول هوذا 

ان هوول ااْي،ألنووه مووا موون إنسووان يعوور  ااووانر   يهجووك يف نفسووك أبوودا،فلل كووان ا سووالم رأى هووذا لكوو
                                                                                                                                            

 1384ط صوبي   8/  5. ) ا قنواع   ِ َوال  أَْو نَوْفوك   ُمَفواَقاهِتِمْ  َعلَوْيِهْم،أَوْ ِو اْلَمونِِ الِرَِجال اْلَبالِِغنَي ِمْن َأْسَرى اْلُكفَّاِر،َبنْيَ قَوْتِلِهْم،أَِو اْسوِ ْقَاِقِهْم،أَ 
/  3،والفوووووروع 130/  4،وا نصوووووا  400/  10،واملغوووووب 235/  2،واملهوووووذب 621/  5،وكووووور  البهجووووو  65/  8هوووووو،وواي  انتووووواج 

 .(  520/  2،ومطاله أو  النهى 596
يوُزوا اْلَمونَّ َعلَوْيِهْم ُقوَن  َعَلْيِهْم ِ َْعِلِهْم أَْهل ِذمَّواِ ،َواْلَمنِِ قَ َواِ ْس ِْ ِ  أُُملر  فَوَقِ :اْلَقْتل،أَمَّا احْلََنِفيَُّ  فَوَقْد َقَصُروا التَّْخِيَْي َعَلى َيالَيَ     َعلَوى اْ؟ِْزيَوِ ،َوَ ْ اُِ

ِد ْبِن احلََْسِن اِبلنِِْسَبِ  لِلشَّ  ْلَمال . َوأَمَّا ُمَفواَقاهُتُْم  َِْسوَرى اْلُمْسوِلِمنَي ا َكاَن اْلُمْسِلُملَن ِ َاَج   لِ َكِبِْي،أَْو ِإذَ ْيِ  الْ قَوْيد ،َوَ  اْلِفَداَء اِبْلَمال ِإ َّ ِعْنَد حُمَمَّ
،وحاكووي  ابووون 24،138/  10بسووولط ،وامل305/  4،وفووت  القوودير 249/  4،والزيلعوووك 121/  7َفَمْلِضووُع ِخوواَل   ِعْنوووَدُهْم . ) البوودائع 

 . (  89/  3آن للجصاص ،وأحكام القر 229/  3عابدين 
،َوِإمَّا أَْن يَوْقُتل،َوإِ  فَِإمَّا أَنْ َوَذَهَه َماِلك  ِإىَل أَنَّ اْ مِتَماَم ُحَْيَُّ يف اأْلمَتْسَرى َبنْيَ مَخَْسِ  َأْكَياَء: ْعِتَ ،َوِإمَّوا أَْن َذُْخوَذ ِفيوِه اْلِفوَداَء،َوِإمَّا يوُ مَّوا أَْن َيْسوَ ِ َّ

،وبدايو  اجملتهود 358/  3وا كليول  ُ  َمْصوَلَحَ  اْ؟ََماَعوِ  . )التواجِ  ِ َوا ُُيَقِِو اْخِتيَوارِ الذِِمََّ  َوَيْضِرَب َعَلْيِه اْ؟ِْزيَوَ ،َواْ مِتَماُم ُمَقيَّود  يف أَْن يَوْعِقَد َعَلْيِه 
 [200/ 4.( امللسلع  الفقهي  الكليتي  ] 184/  2،وحاكي  الدسلقك والشر  الكبْي 292/  1

حكنينيان اعالنينيمن تؤىلنينيذ منينين القنينيرآن والسنينينة وجمجنينياع الكللنينياب وال جينينيوز أىلنينيذها منينين القنينيوا بني الدولينينية وال غريهنينيا ممنينيا خينينيالف قل :أ - 2096
 اعالمن وهو  وع من التحا م جد الطاغوت الذ  أمران ابلكفر به .

 نيي ا،ولكن عننيدما    لنيك منين اةمنيرلينيون الا اوالرق  يف اعالمن له مربراته اخلااة اليت ال تنقطع يف زمان مكني وال مكان مكني،وجن  ن 
 يكود اعالمن للحياة مرة تبقى أحكامه اثبتة غري قابلة للنسخ أبدا بكد ا قطاع الوحي .

أىلنينيذ  –اب وأذالب  نينيا وا ينينيكف  م لنينيا –فنينيالقول أبن النينيرق ا ت نينيى هنينيو  سنينيخ للشنينيريكة منينين البشنينير،وهذا عنينيني الضنينيمل،فم جينينيوز لللسنينيللني 
  القرآن والسنة وجمجاع عللاب هذش اةمة وجال ىلرجوا من الدين . يب من أحكان دين م من غري

زل حكلنيه  ني اعالنيمن النيذ  ني النيرق يفبنيوالذين منكوا منكوا رق اةفراد قد اال قوا اةمنيم والشنيكوب بنيِرقّك أ نيرب وأىلطنير وأ د،و نيتان  
 !من ىلالا البشر وبني الرق الذ  متاراله اةمم والدول،فأين الثر  من الثراي     !!
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كي ا من األقب ميلك أن يقلل:إنه يورى خوْيا  وا يورى اّلِل.إ وا أان أسوْي موع نوا القورآن وروحوه فوأجن  إىل 
 ذلك الرأي إبُياء النا واعاهه.

ُب َحوَّتَّ َتَضوَع احْلَورْ » -أي القتال وضرب الرقاب وكد اللت  واتباع هوذ  القاعودة يف األسورى  -وذلك ..
..أي حَّت تنتهك احلرب بني ا سالم وأعدائوه املنواوئني لوه.فهك القاعودة الكليو  الدائمو .َعْن أَنَوِك « أَْوزاَرها

ووْرُ  :» --بْوِن َمالِوك  قَوواَل قَواَل َرُسوولُل اّللَِّ  ُ َو َ ُتَكفِِ وْن قَوواَل  َ إِلَوَه ِإ َّ اّللَّ َيالَيَو   ِمووْن َأْصوِل اِ ميَوواِن:اْلَكُ  َعمَّ
ُ ِإىَل أَْن يُوَقاتِوووَل آِخوووُر أُ  مَّوووَِّت الووودَّجَّاَل  َ بِوووَذْنه  َو َ خُتْرِْجوووُه ِموووَن اِ ْسووواَلِم بَِعَمووول  َوا؟َِْهووواُق َموووام  ُمْنوووُذ بَوَعثَوووِ َ اّللَّ

 ..2097«يُوْبِطُلُه َجْلُر َجائِر  َو َ َعْدُل َعاِقل  َواِ ميَاُن اِبألَْقَداِر 
علووى  -حاكووا   -عني ّبووم ذا األموور،و  يفوورم علوويهم هووذا ا؟هاق،ألنووه يسووتواّلِل   يكلوو  الووذين آمنوولا هوو

م لعبوواق  بعضووه ء اّللِ الووذين كفروا.فهوول سووبحانه قوواقر علووى أن يقضووك علوويهم قضوواء مباكوورا وإ ووا هوول ابووتال
ُ َ نْوتَ »الووووذي تقوووودر بووووه منووووازهلم: ا بووووتالء بووووبعخ  لُووووَلا بَوْعَضووووُكْم لِيوَ  ُهْم،َولِكنْ َصووووَر ِموووونوْ ذلِووووَك َولَووووْل َيشوووواُء اّللَّ بوْ

.َوالَِّذيَن قُِتُللا يف َسِبيِل اّللَِّ فَوَلْن ُيِضلَّ أَْعما  «.ِخُلُهُم اْ؟َنََّ  َعرََّفها هَلُمْ َوُيْصِلُ  ابهَلُْم،َويُدْ  يَوْهِديِهمْ هَلُْم.سَ بِبَوْعخ 
بغووواة الطغووواة لموووان مووون اإن هوووي ء الوووذين كفوووروا وصووودوا عووون سوووبيل اّلِل،وأمثووواهلم يف األرم كلهوووا يف كووول ز 

عهم قوواقرين موون أتبووا املفسوودين،الذين يظهوورون يف يوولب الووبطا وا سووتكبار،وي اءون ألنفسووهم وللضووالني
 ألرم،بووني هووذ سووماة ابأقوولايء.إن هووي ء مجيعووا حفنوو  موون االوو .تعيا علووى لهوور هووذ  اهلبوواءة الصووغْية امل

 هوووذا يفا إ  اّلِل   موووداهو علوووم عووودقها الكلاكوووه والنجووولم واجململعوووات الفلكيووو  واجملووورات والعووولا  الووويت   ي
  و امعهووا    ميسووكها و الفضوواء الووذي تبوودو فيووه هووذ  اجملوورات والعوولا  نقطووا متنايرة،تكوواق تكوولن ضووائع ،

 ينسقها إ  اّلِل.
 ا  صغْية.كلنلا  فال يبل  هي ء ومن وراءهم من األتباع،بل   يبل  أهل هذ  األرم كلها،أن ي

ن أموام صوال حوني يقفول ن كوي ا أبلغلن أن يكلنلا هباء تتقاذفه النسمات.  بل إوم   يبلغول   بل إوم   ي
 قلة اّلِل.

 إ ووا يتخووذهم -ضوورب رقوواب الكفووار وكوود وتقهووم بعوود إيخوواوم بحووني ذموورهم  -إ ووا يتخووذ اّلِل املوويمنني 
والصوويح   لطلفوواناب سووبحانه سووتارا لقدرتووه.ولل كوواء  نتصوور موون الكووافرين جهرة.كمووا انتصوور موون بعضووهم

 والري  العقيم.
بووووووول   نتصووووووور مووووووونهم مووووووون غوووووووْي هوووووووذ  األسوووووووباب كلها،ولكنوووووووه إ وووووووا يريووووووود لعبووووووواق  املووووووويمنني ااْي.وهووووووول 

يسوتجيا  ا بوتالء يبتليهم،ويربيهم،ويصلحهم،وييسر هلم أسباب احلسونات الكبار.يريود ليبتلويهم.ويف هوذا 
قووات واعاهووات.فليك أكوورم يف الوونفك موون أن يعووز يف نفوولس املوويمنني أكوورم مووا يف الوونفك البشووري  موون نا
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عليهوووا احلووو  الوووذي تووويمن بوووه،حَّت عاهووود يف سوووبيله،فتقتل وتقتووول،و  تسووولم يف هوووذا احلووو  الوووذي تعووويا لوووه 
 وبه،و  تستطيع احلياة بدونه،و  هه هذ  احلياة يف غْي لله.

ا يعووز علوويهم انيوو   ورم الفويريود لْيبيهم.فيظوول حورج موون نفلسوهم كوول هولى وكوول رغبو  يف أعوورام هوذ  األ
  ،حَّت تصوبأن يتخللا عنه.ويظل يقلي يف نفلسهم كل ضع  ويكمل كل نقا،وينفوك كول زغول وقخول

ج  هوذ   ورضوا .ف   وجوه اّللِ رغائبهم كلهوا يف كفو  ويف الكفو  األخورى تلبيو  قعولة اّلِل للجهواق،والتطلع إىل
ع بوووال فوأووووا   تنووودرت،وأووووا تربوووحل فعرفحل،وتشووويل تلوووك.ويعلم اّلِل مووون هوووذ  النفووولس أووووا خوووْيت فاختا

 وعك،ولكنها تقدر وختتار.
ن  ا سوتها كما يعولق الونفويريد ليصلحهم.ففك معاانة ا؟هاق يف سبيل اّلِل،والتعرم للملت يف كل جللو ،

 تقل .وهول هونيقويمهم ليّبذا ااطر املخل ،الذي يكل  الناس الكثْي من نفلسهم وأخالقهوم ومولازينهم و 
ظوات  الونفك يف حلة يفعول يفد من يعتاق مالقاته.سولاء سولم منوه أو  قا .والتلجوه بوه ّلِل يف كول مور هني عن

  علووى صووفاء واألروا  ااطوور كووي ا يقربووه للتصوولر فعوول الكهوورابء ابألجسووام  وكأنووه صووياغ  جديوودة للقلوولب
 ونقاء وصال .

 ن الوذين فرغوحلجملاهودياا  يودي مث هك األسباب الظاهرة  صوال  ا؟ماعو  البشوري  كلهوا،عن نريو  قياقهتو
 سووبيل يفر املوولت نفلسووهم موون كوول أعوورام الوودنيا وكوول زخارفهووا وهانووحل علوويهم احليوواة وهووم حلضوولن غمووا

 اّلِل.
تصول   ل هذ  األيوديقة يف مثو  يعد يف قللّبم ما يشغلهم عن اّلِل والتطلع إىل رضا  ..وحني تكلن القيا

ر والضوووالل اقة للكفوووعلوووى هوووذ  األيووودي أن تسووولم يف رايووو  القيووو األرم كلهوووا ويصووول  العباق.ويصوووب  عزيوووزا
ن  لنفسووها ولكوو الرايوو   والفسوواق وهووك قوود اكوو هتا ابلوودماء واألروا ،وكوول عزيووز وغووال أرخصووته لتتسوولم هووذ 

 اب.وتيسوْيزاء  بغوْي حسرضوا  وجو ّلِل  مث هل بعد ذلك كله تيسْي اللسيل  ملن يريد اّلِل ّبم احلسو  لينواللا
  ا خلو  لوه.وفملوكل ميسور ملون يريود اّلِل ّبوم السولءى ليكسوبلا موا يسوتحقلن عليوه غضوبه وعذابوه.و  اللسيل 

 ما يعلمه اّلِل من سر  وقخيلته.
،فوَ  َسووووووِبيلِ َوالَّووووووِذيَن قُِتلُوووووولا يف »وموووووون مث يكشوووووو  عوووووون مصووووووْي الووووووذين يقتلوووووولن يف سووووووبيل اّلِل: لَووووووْن ُيِضوووووولَّ  اّللَِّ

 ..« ها هَلُمْ  َعرَّفَ ُ  ابهَلُْم،َويُْدِخُلُهُم اْ؟َنَّ َ أَْعماهَلُْم.َسيَوْهِديِهْم،َوُيْصلِ 
  واصووول  ال مهتديووولووون يضووول أعمووواهلم ..يف مقابووول موووا جووواء عووون الوووذين كفوووروا أنوووه أضووول أعمووواهلم.فهك أعمووو

   ألن احلو  ابمثقيو  مون ابمربلن  إىل احل  الثابحل الذي صدرت عنه،وانبعثحل محاي  لوه،واعاها إليوه.وهك 
 ضيع.  يهدر و  ي

 حقيقة حيا  الشهداء في سبيل ّللا  

مث نقوو  أمووام هووذ  احلقيقوو  اهلائلوو  ..حقيقوو  حيوواة الشووهداء يف سووبيل اّلِل ..فهووك حقيقوو  مقووررة موون قبوول يف 
هنوا  ..ولكنهوا تعورم« َو  تَوُقلُللا ِلَمْن يُوْقَتُل يف َسِبيِل اّللَِّ أَْملات  َبْل َأْحيواء  َولِكوْن   َتْشوُعُرونَ »قلله تعاىل:
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عرضووووووا جديوووووودا.تعرم يف حالوووووو  امتووووووداق و وووووواء يف نريقهووووووا الووووووذي غوووووواقرت احليوووووواة الوووووودنيا وهووووووك تسوووووولكه 
 « ..َسيَوْهِديِهْم َوُيْصِلُ  ابهَلُمْ »وتتلخا .نري  الطاع  واهلداي  والتجرق والنقاء:

  صوووووالويتعهووووودهم إب -اق بعووووود ا ستشوووووه -فووووواّلِل رّبوووووم الوووووذي قتلووووولا يف سوووووبيله،يظل يتعهووووودهم ابهلدايووووو  
علوووى الوووذي ملوووا األالبال،وتصوووفي  الووورو  مووون بقيووو  أوكووواب األرم أو يزيووودها صوووفاء لتتناسووو  موووع صوووفاء ا

رم أهووووووول األ صووووووعدت إليه،وإكووووووراقه وسووووووونا .فهك حيوووووواة مسوووووووتمرة يف نريقهووووووا   تنقطووووووع إ  فيموووووووا يوووووورى
.وهك اها إكوراقويزيدها صوفاء،انجلبلن.وهك حياة يتعهدها اّلِل رّبوا يف املوا األعلى.ويزيودها هدى.ويزيود

 « ..مْ رََّفها هلَُ نََّ  عَ َويُْدِخُلُهُم ا؟َْ »حياة انمي  يف لالل اّلِل.وأخْيا ُيق  هلم ما وعدهم:
،َرُجل   وقووود ورق حووودية عووون تعريووو  اّلِل ا؟نووو  للشوووهداء روا  ا موووام أمحووود يف مسوووند  َعوووْن قَووووْيك  اْ؟ُوووَذاِمكِِ

يُوْعطَووى الشَّووِهيُد ِسووحلَّ ِخَصووال  ِعْنووَد أَوَِّل َقطْوورَة  ِمووْن َقِمووِه:يَُكفَُّر َعْنووُه ُكووُل : َكانَووحْل لَووُه ُصووْحَب  ،قَاَل:قَاَل النَّووِلُ 
َعووَذاِب اْلَقْثِ،َوُُيَلَّووى َخِطي َوو  ،َويُوَرى َمْقَعووَدُ  ِمووَن اْ؟َنَّووِ ،َويُوَزوَُّج ِمووَن احْلُوولِر اْلِعنِي،َويوُووَيمَُّن ِمووَن اْلَفووزَِع اأَلْكووَثِ،َوِمْن 

 .. 2098 اِ مِتميَانِ ُحلَّ َ 
،قَاَل:قَاَل َرُسووووولُل هللِا  وووووِهيِد ِعْنوووووَد هللِا َعوووووزَّ َوَجلَّ،قَووووواَل :وَعوووووِن اْلِمْقوووووَداِم بْوووووِن َمْعوووووِدي َكوووووِرَب اْلِكْنوووووِديِِ ِإنَّ لِلشَّ

،أَْن يُوْغَفووَر لَووُه يف أَوَِّل َقفْوَعوو   ِمووْن َقِمووِه،َويَوَرى،قَاَل احلََْكُم:َويُوَرى ،َمْقَعووَدُ  ِمووَن اْ؟َنَّووِ ،َوُُيَلَّى احلََْكُم:ِسووحلَّ ِخَصووال 
قَاَل احلََْكُم:يوَوْلَم اْلَفوزَِع ُحلََّ  اِ مِتميَاِن،َويُوَزوََّج ِمَن احْلُلِر اْلِعنِي،َوُاَاَر ِمْن َعَذاِب اْلَقْثِ،َوَذَْمَن ِمَن اْلَفزَِع اأَلْكَثِ،

ُقلتَُ  ِمْنُه َخْْي  ِمَن الُدنْوَيا َوَما ِفيَها،َويُوَزوََّج ايْونَوَتنْيِ َوَسْبِعنَي َزْوَجو   ِموَن اأَلْكَثِ،َويُلَضَع َعَلى رَْأِسِه َ ُج اْلَلقَاِر،اْلَيا
  2099احْلُلِر اْلِعنِي،َوُيَشفََّع يف َسْبِعنَي ِإْنَساان  ِمْن أَقَارِبِِه.

عوود بال املسووتأن  بووإصووال  الفهووذا تعريوو  اّلِل ا؟نوو  للشووهداء يف سووبيله.وهذ  هووك وايوو  اهلدايوو  املمتدة،و 
 مغاقرهتم هلذ  األرم.و اء حياهتم وهداهم وصالحهم هنا  عند اّلِل.

 نصر هللا للمؤمنين وإحباطه  عمال الكافرين 9 - 7الدرس الثالث:

غ ذلووووووك ايووووو ،وبلل ويف لووووول هوووووذ  الكرامووووو  للووووووذين قتلووووولا يف سوووووبيل اّلِل.ويف لووووول ذلووووووك الرضوووووى،وتلك الرع
لنصووور ادهم علوووى هوووذا يووواة ويعوووالتجووورق ّلِل،وا عوووا  إىل نصووورة وجوووه يف احل املقوووام.ُيرم اّلِل املووويمنني علوووى

َ يَوْنُصوووورْكُ لا ِإْن تَونْ يَن آَمنُووواي أَيُوَهوووا الَّووووذِ »والتثبيوووحل يف املعركووو  والوووتعك والضووووالل ألعووودائهم وأعدائوووه: ْم ُصوووُروا اّللَّ
ُوْم َكرُِهولا موا أَ  هَلُْم.ذلِوكَ أَْعما لَّ َويُوثَوبِِوحْل أَْقداَمُكْم.َوالَّوِذيَن َكَفوُروا فَوتَوْعسوا  هَلُوْم َوَأَضو ُ فَوَأْحَبَ  أَْعمواهَلُمْ  َِوَّ « نْووَزَل اّللَّ

.. 
 تثبي  نصر والو يف ينصر اةؤمنون اّلّل،حص يقوموا ابلشرط وينالوا ما  رط هلم من ال
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  و معوه أحوودا  يهوافتسوتبقك  إن ّلِل يف نفلسوهم أن تتجورق لوه،وأ  تشور  بوه كي ا،كوركا لواهرا أو خفيوا،وأ 
ركاهتوا ونزواهتوا وح رغباهتوا كي ا،وأن يكلن اّلِل أحه إليها من ذاهتا ومن كل ما هه وهتلى،وأن هكموه يف
 لنفلس.اوسكناهتا،وسرها وعالنيتها،ونشانها كله وخلجاهتا ..فهذا نصر اّلِل يف ذوات 

للحياة.ونصوور و لق كلووه اص لللجووإن ّلِل كوريع  ومنهاجووا للحيوواة،تقلم علوى قلاعوود وموولازين وقويم وتصوولر خوو
يف واقووع  ذا نصور اّللِ تثناء،فهاّلِل يتحقو  بنصورة كوريعته ومنهاجه،وحماولو  هكيمهوا يف احليوواة كلهوا بودون اسو

 احلياة.
 « ..اّللََّ  ْنُصُرواتوَ ِإْن »وقلله:« ..َوالَِّذيَن قُِتُللا يف َسِبيِل اّللَِّ »ونق  حلظ  أمام قلله تعاىل:

.وهووووووووك لفتوووووووو  يل اّللِ ني.حالوووووووو  القتل.وحالوووووووو  النصرة.يشوووووووو ط أن يكوووووووولن هووووووووذا ّلِل ويف سووووووووبو  كلتوووووووا احلالت
ا اووتهن  مووال.وعنوود بديهيوو ،ولكن كثووْيا موون الغووبا يغطووك عليهووا عنوود مووا تنحوور  العقيوودة يف بعووخ األجي

 كلمات الشهاقة والشهداء وا؟هاق وترخا،وتنحر  عن معناها اللحيد القلمي.
بيله سووووووومللت يف جنووووووو ،إ  حوووووووني يكووووووولن ا؟هووووووواق يف سوووووووبيل اّلِل وحووووووود ،وا إنوووووووه   جهووووووواق،و  كوووووووهاقة،و 

 وحد ،والنصرة له وحد ،يف ذات النفك ويف منهج احلياة.
ته ن هتويمن كوريعلعليوا.وأ  جهاق و  كهاقة و  جن  إ  حني يكلن اهلود  هول أن تكولن كلمو  اّلِل هوك ا

 .ى السلاءوتشريعهم ونظامهم عل ومنهاجه يف ضمائر الناس وأخالقهم وسللكهم،ويف أوضاعهم
يَّو   َويُوَقاتِوُل راَِيء  َأُى َذلِووَك  --َعوْن َأىِب ُملَسوى قَواَل ُسوِ َل َرُسولُل اّللَِّ  َعوِن الرَُّجوِل يُوَقاتِوُل َكوَجاَع   َويُوَقاتِوُل محَِ

 .2100« ِهَى اْلُعْلَيا فَوُهَل ِ  َسِبيِل اّللَِّ َمْن قَاَتَل لَِتُكلَن َكِلَمُ  اّللَِّ »  --ِ  َسِبيِل اّللَِّ فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ 
موووووون  ولوووووويك هنالووووووك موووووون رايوووووو  أخوووووورى،أو هوووووود  آخر،ااهوووووود يف سووووووبيله موووووون ااهد،ويستشووووووهد قونووووووه

رفوو  ألجيووال املنحروج يف ايوويستشووهد،فيح  لووه وعوود اّلِل اب؟نوو .إ  تلووك الرايوو  وإ  هووذا اهلوود .من كوول مووا 
 التصلر من راايت وأ اء وغاايت  

الويت تعلو   الشولائه ُيسون أن يودر  أصوحاب الودعلة هوذ  اللفتو  البديهيو ،وأن حلصولها يف نفلسوهم مونو 
ريبا علوى غصلرهم تصلرا لطلا بتحّبا من منط  البي   وتصلر األجيال املنحرف ،وأ  يلبسلا برايتهم راي ،و  

  عليا يف االووووومْي.والفك والضوووووضووووويع  العقيووووودة.  جهووووواق إ  لتكووووولن كلمووووو  اّلِل هوووووك العليا.العليوووووا يف الووووون
ا هوووذا حلياة.وموووا عووودأحنووواء ا والسووولل .والعليا يف األوضووواع والنظم.والعليوووا يف العالقوووات وا رتبانوووات يف كووول

يك هنالوك دا هوذا لوعوفليك ّلِل.ولكن للشيطان.وفيما عدا هوذا ليسوحل هنوا  كوهاقة و  استشوهاق.وفيما 
 .ا حنرا .وإ ا هل الغبا وسلء التصلر و جن  و  نصر من عند اّلِل و  تثبيحل لاقدام
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فال أقول مون  حنورا ،وان عز على غْي أصوحاب الودعلة ّلِل أن يتخلصولا مون هوذا الغوبا وسولء التصولر وا
وىل البديهيو  األ يتفو  موع أن حلا الدعاة إىل اّلِل أنفسهم ومشاعرهم وتصولرهم مون منطو  البي و  الوذي  

 يف كرط اّلِل ..
ّلِل علووى الووذين آمنلا.فأمووا كوورنه هلووم فهوول النصوور وتثبيووحل األقدام.وعوود اّلِل   حلفووه.فإذا وبعوود فهووذا كوورط ا

.ذلووك حووني يصوو  أن 2101ختلوو  فوو ة فهوول أجوول مقوودر حلكموو  أخوورى تتحقوو  مووع هقوو  النصوور والتثبيووحل
مث نقووووووو  حلظووووووو  أموووووووام لفتووووووو  خاصووووووو  يف :نصووووووور اّللِ  -فووووووو ة  -املووووووويمنني وفووووووولا ابلشووووووورط مث ختلووووووو  عووووووونهم 

 « ..ْنُصرُْكْم.َويُوثَوبِِحْل أَْقداَمُكمْ يوَ »التعبْي:
شخووْي  حي .ولكنصووإن الظوون يووذهه ألول وهلوو  أن تثبيووحل األقوودام يسووب  النصوور،ويكلن سووببا فيه.وهووذا 

صووووووور علوووووووى الن ذكووووووور  يف العبوووووووارة يووووووولحك  ن املقصووووووولق معووووووو  آخووووووور مووووووون معووووووواين التثبيوووووووحل.مع  التثبيوووووووحل
 ه يف ذاتفووووفللنصوووور تكالي ميووووان،وبني احلوووو  والضالل.وتكاليفه.فالنصوووور لوووويك وايوووو  املعركوووو  بووووني الكفوووور وا

 النفك ويف واقع احلياة.
 فوولس يثبووحل علووى موون النللنصوور تكاليفووه يف عوودم الزهوول بووه والبطوور.ويف عوودم ال اخووك بعوود  والتهوواون.وكثْي

د علووى احلوو  بعوو ويباهتووا اننوو  والووبالء.ولكن القليوول هوول الووذي يثبووحل علووى النصوور والنعماء.وصووال  القلوولب
 م ّلِل.لنصر منزل  أخرى وراء النصر.ولعل هذا هل ما تشْي إليه عبارة القرآن.والعلا
م.فالودعاء ابلوتعك قضواء تثبيوحل األقداو كوك النصور ..وذلوك ع« َوالَِّذيَن َكَفُروا فَوتَوْعسا  هَلُْم َوَأَضلَّ أَْعماهَلُمْ »

 ناء ..عد ذلك وفمن اّلِل سبحانه ابلتعاس  واايب  وااذ ن وإضالل األعمال ضياع ب
ُ فَووَأْحَبَ  أَْعموواهَلُمْ » ُووْم َكرُِهوولا مووا أَنْوووَزَل اّللَّ هم ل يف قلوولّبم وحووتلج يف نفلسووصوولير ملووا يعتمووت..وهوول « ذلِووَك  َِوَّ

 من الكراهي  ملا أنزل اّلِل من قرآن وكريع  ومنهج واعا .
لويت افولس الفاسودة مون الن حالو  كثوْي وهذا هل الذي يدفع ّبم إىل الكفر والعناق وااصولم  واملالحواة.وهك

تووه.وهك نفوولس هووا لطبيعتكوور  بطبعهووا ذلووك الوونهج السووليم القلمي،وتصوواقمه موون قاخلهووا، كم مغووايرة نبيعت
ل بوه لودين وموا يتصوايو  هلوذا يلتقك ّبا ا نسان كثْيا يف كل زمان ويف كل مكوان،وُيك منهوا النفورة والكراه

يوه و ا كوارة إلأكء ذكور  كانحل قد لوذعتها العقوارب  وتتجنوه أن او  حَّت إوا لتفزع من جمرق ذكر  كما لل
 فيما تسمع حلهلا من حدية  

ولعلنووا نشوواهد يف هووذ  األايم حالوو  موون هووذا الطووراز   ختفووى علووى املالحظوو   وكووان جووزاء هووذ  الكراهيوو  ملووا 
رآن الكوووورمي يف التعبووووْي أنووووزل اّلِل،أن أحووووب  اّلِل أعماهلم.وإحبوووواط األعمووووال تعبووووْي تصووووليري علووووى نريقوووو  القوووو

ابلتصوووووولير.فاحلبلط انتفووووووان بطوووووولن املاكووووووي  عنوووووود أكلهووووووا نلعووووووا موووووون املرعووووووى سووووووام.ينتهك ّبووووووا إىل املوووووولت 
واهلال .وكوووووذلك انتفخوووووحل أعمووووواهلم وورموووووحل وانبعجووووووحل ..مث انتهوووووحل إىل اهلوووووال  والضوووووياع  إووووووا صوووووولرة 
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موووووال الضوووووخام.املنتفخ  كبطووووولن وحرك ،ووايووووو  مطابقووووو  حلوووووال مووووون كرهووووولا موووووا أنوووووزل اّلِل مث تعووووواجبلا ابألع
 األنعام،حني ترعى من ذلك النبحل السام 

 من دمار السابقين لالعابارل ت نأر الك ار  11 - 10الدرس الرابع:

ْنظُوُروا َكْيوَ  كواَن أْلَْرِم فَويوَ وا يف اأَفَولَوْم َيِسوْيُ »مث يللي أعنواقهم إىل مصوارع الغوابرين قوبلهم يف كودة وعنو : 
ُ َعَلْيِهْم.َولِْلكوووووا عاِقبَووووُ  الَّوووووِذينَ  ضوووووج   يفووووو  مروعووووو ،فيها.وهوووووك لفتووووو  عن« .ْمثاهُلووووواأَ ِفرِيَن ِموووووْن قَووووووْبِلِهْمف َقمَّوووووَر اّللَّ

 اكمو ،وإذا مل أنقوام هووفرقع .وفيها مشهد للذين من قبلهم يودمر علويهم كول موا حلهلم،وكول ماهلم،فوإذا 
 كتووه،والتعبْيهووذ  وحر  مقصوولق بصوولرته هووم هووحل هووذ  األنقووام امل اكموو .وذلك املشووهد الووذي ير ووه التعبووْي

ْي والتحطويم هد التودمُيمل يف إيقاعه وجرسه صلرة هذا املشهد وفرقعتوه يف انقضاضوه وهطموه  وعلوى مشو
هوووذ  اللقعووو  نتظارهم.والرقم،يلووول  للحاضووورين مووون الكافرين،ولكووول مووون يتصووو  ّبوووذ  الصوووف  بعووود، وا يف ا

  «ثاهُلاَولِْلكاِفرِيَن أَمْ »ني األنقام:املدمرة اليت تدمر عليهم كل ككء وتدفنهم ب
ة األصوووويل  ل القاعوووودوتفسووووْي هووووذا األموووور اهلائوووول املووووروع الووووذي يوووودمر علووووى الكووووافرين وينصوووور املوووويمنني هوووو 

َ َموووْلىَل الَّوووِذيَن آَمنُووولا،َوأَنَّ اْلكوووافِ »الدائمووو :   وانصووور  ...ومووون كوووان اّلِل مووول « مْ  َموووْلىل هَلُووورِيَن  ذلِوووَك ِ َنَّ اّللَّ
 فحسبه،وفيه الكفاي  والغناء وكل ما قد يصيبه إ ا هل ابتالء وراء  ااْي.
 مول   فوال   يكون اّللِ  بواق .ومنع  ختليا من اّلِل عن و يتوه لوه،و  ختلفوا للعود اّلِل بنصور مون يتول هم مون 

أسوووباب  لكووومعوووحل لوووه  مووولىل لوووه،ولل اختوووذ ا نوووك وا؟ووون كلهوووم أوليووواء.فهل يف النهايووو  مضووويع عووواجز ولووول ع
 احلماي  وكل أسباب القلة اليت يعرفها الناس 

 مقابلة بين حيا  وجهاء المؤمنين والكافرين 12الدرس الخامس:

ا ء وهوي ء فيموصويه هوي نمث يولازن بوني نصويه الوذين آمنولا ونصويه الوذين كفوروا مون املتواع بعود موا بونِي  
َ يُوِإنَّ ا»ع ومتواع:يشتجر بينهم من قتال ونزال.مع بيان الفار  األصيل بني متا  ِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا ْدِخُل الَّوّللَّ

ُل اأْلَْنعاُم،َوالنَّواُر َمثْولى   َوَذُْكلُولَن َكموا َشُْكوَتَمتوَّعُولنَ َفوُروا يوَ الصَّاحِلاِت َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر.َوالَّوِذيَن كَ 
 « ..هَلُمْ 

قولم بوني تن  هنا إ وا ن امللاز تعلن يف األرم أحياان من أنيه املتاع ولكوالذين آمنلا وعمللا الصاحلات يتم
لووووك للكووووافرين الووووذي   والنصوووويه الك - ا؟نوووو  يفوهوووول نصوووويبهم  -النصوووويه احلقيقووووك الضووووخم للموووويمنني 

ي اّلِل هوول الووذألوار.فووانصوويه هلووم سلا .ونصوويه املوويمنني يتلقلنووه موون يوود اّلِل يف جنووات عووري موون هتهووا 
ى ا ميوووان جوووزاء علووو ل إذن نصووويه كووورمي علووولي رفيوووع.وهم يناللنوووه مووون بوووني يووودي اّلِل يف عوووال يووودخلهم.وه

 .والصال ،متناسقا يف رفعته وكرامته مع ا رتفاع املنطل  من ا ميان والصال 
..وهول تصولير زري،يوذهه بكول  وات ا نسووان « َكموا َشُْكووُل اأْلَْنعوامُ »ونصويه الوذين كفوروا متواع وأكول 

يلقك لالل األكل احليلاين الشر ،واملتاع احليلاين الغليج.بال تذو ،وبال تعف  عن مجيل أو قبوي  ومعامله و 
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..إنوووه املتووواع الوووذي   ضووواب  لوووه مووون إراقة،و  مووون اختيوووار،و  حوووارس عليوووه مووون تقووولى،و  راقع عنوووه مووون 
 ضمْي.

ر صوونل   اختيووايفب واحليلانيوو  تتحقوو  يف املتوواع واألكوول،ولل كووان هنووا  ذو  مرهوو  للطعوولم،وحك موودر 
لق هول ق.إ ا املقصول املقصول املتاع،كما يتف  هوذا لكثوْي مون الناكو ني يف بيولت النعمو  والثوراء.وليك هوذا هو

نود اّلِل.عون عر الطيوه حساسي  ا نسان الذي ميلك نفسوه وإراقته،والوذي لوه قويم خاصو  للحيواة فهول حتوا
 م،وفرصو  متواعائودة نعا  هسه احليواة كلهوا مإراقة   حضعها ضغ  الشهلة،و  يضعفها هتا  اللذة.و 

احليووولان:أن  نسوووان و بوووال هووود  بعووود ذلوووك و  تقووولى فيموووا يبوووا  وموووا   يبوووا   إن الفوووار  الرئيسوووك بوووني ا
ة.فوإذا  خوال  احليامون اّللِ  لإلنسان إراقة وهدفا وتصلرا خاصا للحيواة يقولم علوى أصولهلا الصوحيح ،املتلقاة

 ّلِل.الها كرمه ا نسان املميزة ؟نسه،وأهم املزااي اليت من أجفقد هذا كله فقد أهم خصائا 
 أهديد قريش بالهالك  خراجهم الرسول 13الدرس السادس: 

 - -لرسووولل ا أخرجوووحل وتعووو م سلسووول  املووولازانت بوووني الوووذين آمنووولا والوووذين كفوووروا لفتووو  إىل القريووو  الووويت
يِت لَّة  ِمووْن قَوْريَتِووَك الَّووقُوووَك َأَكووُد ِهووْريَوو   وََكووأَيِِْن ِمووْن قوَ »وملازنوو  بينهووا وبووني القوورى اهلالكوو  وكانووحل أكوود قوولة منهووا:

 « ..َأْخَرَجْتَك أَْهَلْكناُهْم َفال انِصَر هَلُمْ 
 -،تسولي  للرسولل 2102وهك آي  يروى أوا نزلحل يف الطري  بني مك  واملدين  يف أيناء رحل  ااروج واهلجورة

-  ا؟بوووارين الوووذين وقفووولا يف وجوووه الووودعلة،وآذوا أصوووحاّبا،حَّت وتسوووري  عنوووه وهتلينوووا مووون كوووأن املشوووركني
 هاجروا من أرضهم وأهلهم وأملاهلم فرارا بعقيدهتم.

 لقطات من نميم ال نة للمؤمنين 15 - 14الدرس السابع:

تهوووا ت عوووري مووون هخلهم جنوووامث ميضوووك يف امللازنووو  بوووني حوووال الفوووريقني ويعلووول   كوووان اّلِل و  املووويمنني يووود
يف  عرضوووني للهوووال ملىل هلوووم مووواهلخرة،بعووود النصووور والكرامووو  يف الووودنياف و  كوووان الوووذين كفوووروا    األووووار يف

لوى بَويِِنَو   أََفَموْن كواَن عَ »هلخورة والثولي يف النوار وا قامو :اوللعوذاب يف  -لانيو  هابطو  بعود حيواة حي -الدنيا 
 « ..فْهلاَءُهمْ ِمْن َربِِِه،َكَمْن زُيَِِن َلُه ُسلُء َعَمِلِه،َواتوَّبَوُعلا أَ 

ن رّبوم ا علوى بينو  موذين آمنول فهل فار  أصويل يف احلالو  الويت عليهوا الفريقوان،ويف املونهج والسولل  سولاء.فال
دوعني تلقولن.غْي رويقني  وا ي..رأوا احل  وعرفل ،واستيقنلا من مصدر  واتصللا برّبم فتلقلا عنه،وهم على 

عُووولا َواتوَّبوَ »نلا،  يسوووتيقفووورأو  حسووونا وهووول سووويئ و  يوووروا و و  مضوووللني.والذين كفوووروا زيووون هلوووم سووولء عملهم،
ء  البانوول.أهي  احلوو  موون بووال ضوواب  يرجعوولن إليووه،و  أصوول يقيسوولن عليووه،و  نوولر يكشوو  هلووم«.أَْهوولاَءُهمْ 

 صْيا مزاء و  جكهي ءف إوم حتلفلن حا  ومنهجا واعاها.فال ميكن أن يتفقلا ميزاان و  
                                                 

َعزَّ َوَجلَّ يف َحَرِم هللِا، أَْو قَوَتَل َغوْْيَ قَاتِلِوِه، قَاَل:" فََأْعَدى اأْلَْعَداِء َمْن َعَدا َعَلى هللِا َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَك هللاُ َعنوُْهَما قَاَل:ِإنَّ َنِلَّ هللِا  - 2102
ْم فَوواَل أَْهَلْكنَوواهُ  أَيِِْن ِمووْن قَوْريَوو   ِهووَك َأَكووُد قُووولَّة  ِمووْن قَوْريَتِووَك الَّوويِت َأْخَرَجْتووكَ :} وََكووِه أَْو قَوتَووَل بِووُذُحلِل اْ؟َاِهِليَّووِ  " فَووأَنْوَزَل هللاُ تَوبَوواَرَ  َوتَوَعوواىَل َعلَووى نَِبيِِوو

 ( ضعي 1474[)260/ 2[ أخبار مك  للفاكهك ]13اَنِصَر هَلُْم { ]حممد:
ناي   ُجِنَيحْل عليه من قْتل  أو ُجرْ  وحنل ذلك. وال  كافأة ِ ِ

ُ
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 3960 

 ُقوولَن ِفيهووا َأْوووار  ِموونْ ِعووَد اْلُمتوَّ لَّوويِت وُ اَمثَووُل اْ؟َنَّووِ  »فرقوو  بووني هووي ء وهووي ء يف املصووْي:وهووذ  صوولرة موون صوولر الت
ْوار  ِمووْن َعَسوول  ُمَصووف ى َوهَلُووْم ذَّة  لِلشَّووارِِبنَي،َوأَ ْن مَخْوور  لَووْوار  ِمووموواء  َغووْْيِ آِسوون ،َوَأْوار  ِمووْن لَووَ   َ ْ يَوتَوغَووْيَّْ نَْعُمووُه،َوأَ 

يموا  فَوَقطَّوالنَّاِر،وَ  لِود  يف يها ِمْن ُكلِِ الثََّمراِت َوَمْغِفورَة  ِموْن َرّبِِِْم.َكَموْن ُهوَل خافِ  ..إن « َع أَْمعواَءُهْمفُسوُقلا مواء  محَِ
 نليو  أو عوكءا صولر معهذ  الصلرة احلسي  مون النعويم والعوذاب تورق يف ملاضوع مون القرآن.وقود عوكء معهو

ي خلوووو  اّلِل الووووذوالعووووذاب اجملوووورقة عوووون احلسوووويات عووووكء يف ملاضووووع أخوووورى.و جمرقة.كمووووا أن صوووولر النعوووويم 
البشور م ولعذاّبم.و   لنعويمهالبشر،أعلم  ن خل ،وأعر   ا ييير يف قللّبم،وما يصول  ل بيوتهم.مث موا يصول

كووووول   نووووولع  سوووووهصووووونل ،والنفلس أللان،والطبوووووائع كوووووَّت.تلتقك كلهوووووا يف فطووووورة ا نسوووووان،مث ختتلووووو  وتت
   ابلعباق ..مه املطلصل اّلِل أللان النعيم والعذاب،وصنل  املتاع واهل م،وف  علإنسان.ومن مث ف

كولن هلووم يلسوهم أن هنالوك انس يصول  ل بيتهم،و ستجاكو   وتهم للعمول كموا يصول  ؟وزائهم ويرضوك نف
ة ر مون مخور لوذ،أو أوواأوار مون مواء غوْي آسون،أو أووار مون لو    يتغوْي نعموه،أو أووار مون عسول مصوفى

ع اب؟نوووات ر واملتوووا للشووواربني.أو صووونل  مووون كووول الثمرات.موووع مغفووورة مووون رّبوووم تكفووول هلوووم النجووواة مووون النوووا
 ..فلهي ء ما يصل  ل بيتهم،وما يلي  ؟زائهم.

 يتقربوووولن إليووووهو ُيبلنووووه  وهنالووووك انس يعبوووودون اّلِل ألوووووم يشووووكرونه علووووى نعمووووه الوووويت   ُيصوووولوا.أو ألوووووم
اء   ينظوورون ور ُيبهووا.و  .أو ألوووم يسووتحيلن أن يووراهم اّلِل علووى حالوو   ابلطاعووات تقوورب احلبيووه للحبيووه

 صول  هلوم جوزاءتربيو  وي أو إىل انر،و  إىل نعويم أو عوذاب علوى ا نال .وهوي ء يصول  هلوم ذلك إىل جن 
ا أوووووم ..أو أن يعلموووول « ُوق اُن ُم الوووورَّمحْ ْجَعُل هَلُووووِإنَّ الَّووووِذيَن آَمنُوووولا َوَعِملُوووولا الصَّوووواحِلاِت َسوووويَ »أن يقوووولل اّلِل هلووووم:

 « ..يف َمْقَعِد ِصْد   ِعْنَد َمِليك  ُمْقَتِدر  »سيكلنلن:
َحوَّتَّ ِإَذا تَوَلرََّموحْل قَوَدَماُ ،َفِقيَل ولقد روي عن زاَِيَق ْبِن ِعالََقَ ،قَاَل: َِْعحُل اْلُمِغْيََة ْبَن ُكْعَبَ ،يَوُقلُل:قَاَم النَّوِلُ 

ا َكُكلر ا.َلُه:اَي َرُسلَل هللِا،  .. 2103أَتَوْفَعُل َهَذا َوَقْد ُغِفَر َلَك َما تَوَقدََّم َوَما َشَخََّر ف قَاَل:أََفاَل َأُكلُن َعْبد 
أَْن وَعوووووْن َعطَاء ،قَاَل:َقَخْلوووووحُل أاََن َوُعبَوْيوووووُد بْوووووُن ُعَمْْي ،َعلَوووووى َعاِئَشوووووَ  فَوَقالَوووووحْل لُِعبَوْيوووووِد بْوووووِن ُعَمْْي :قَوووووْد آَن لَوووووَك 

قَاَل ابْووُن اَل:أَُقلُل اَي أُمَّووْه َكَمووا قَوواَل اأَلوَُّل:ُزْر ِغب ووا تَوووْزَقْق ُحب ا،قَاَل:فَوَقالَووحْل:َقُعلاَن ِمووْن َرنَووانَِتُكْم َهووِذِ ،تَوُزوَراَن،فَقوو
وووووووا َكووووووواَن لَيوْ ُعَمْْي :َأْخِثِينَوووووووا ِ َْعَجوووووووِه َكوووووووْكء  رَأَيْتِوووووووِه ِموووووووْن َرُسووووووولِل هللِا  لَووووووو   ِموووووووَن ،قَاَل:َفَسوووووووَكَتحْل مُثَّ قَاَلحْل:َلمَّ

لَوووَ  لِوووَريبِِ قُوْلوووحُل:َواّللَِّ ِإيِنِ أَلُِحوووُه قُوْرَبَك،َوأُِحوووهُ   َموووا َسووورََّ ،قَاَلحْل:فَوَقاَم اللََّياِ ،قَووواَل:اَي َعاِئَشوووُ  َذرِيوووِب أَتَوَعبَّوووُد اللَّيوْ
وووَر،مُثَّ قَووواَم ُيَصووولِِك،قَاَلحْل:فَوَلْم يوَوووَزْل يَوْبِكوووك َحوووَّتَّ بَووولَّ ِحْجرَُ ،قَالَووو حْل:مُثَّ َبَكوووى فَولَوووْم يوَوووَزْل يَوْبِكوووك َحوووَّتَّ بَووولَّ فَوَتَطهَّ

آُ  يَوْبِكك،قَوواَل:اَي حِلْيَوتَووُه،قَاَلحْل:مُثَّ َبَكووى فَولَووْم يوَووَزْل يَوْبِكووك َحووَّتَّ بَوولَّ اأَلْرَم،َفَجوواَء بِوواَلل  يُوْيِذنُووُه اِبلصَّووالَِة،فَوَلمَّا رَ 
ُ لَووَك َمووا  ا َكووُكلر ا،َلَقْد نَوزَلَووحْل َعلَووكَّ َرُسوولَل هللِا،ِ َ تَوْبِكووك َوقَووْد َغَفووَر اّللَّ ووَر ف قَوواَل:أََفالَ َأُكوولُن َعْبوود  َم َوَمووا َشَخَّ تَوَقوودَّ

وووَماَواِت َواأْلَْرِم َواْخوووِتاَل ِ  وووْر ِفيَهوووا } ِإنَّ يف َخْلوووِ  السَّ لَوووَ  آيَووو  ،َوْيل  ِلَموووْن قَورَأََهوووا َوَ ْ يَوتَوَفكَّ اللَّْيوووِل َوالنوََّهووواِر  اللَّيوْ

                                                 
 صحي  311[9/ 2صحي  ابن حبان ] - 2103
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ووووووُروَن يف َخْلووووووِ  190 اأْلَْلبَوووووواِب )هَلاَيت  أِلُوِ   َ ِقَيام ووووووا َوقُوعُوووووولق ا َوَعلَووووووى ُجنُوووووولِّبِْم َويَوتَوَفكَّ ( الَّووووووِذيَن يَووووووْذُكُروَن اّللَّ
، 190:({ ]آل عموران191السََّماَواِت َواأْلَْرِم َربوََّنا َما َخَلْقحَل َهَذا اَبِنال  ُسوْبَحاَنَك َفِقنَوا َعوَذاَب النَّواِر )

191]2104. 
 لقائل إلهي ما عبدأك خوفا من نارك وا طمما في جناك ..صحيح؟هل قول ا

 .2105«ولل   تكن جن  و  انر   يعبد اّلِل أحد،و  حشه أحدفأ»وتقلل رابع  العدوي :
وعيوه سووفيان الثوولري وقود سووأهلا:ما حقيقوو  إميانوكف تقلل:مووا عبدتووه خلفوا موون انر ،و  حبووا ؟نتووه،فأكلن  

 .. 2106«إليهكاألجْي السلء.عبدته كلقا 
:" ِإيِنِ أَلَْسوووَتْحِيك ِموووْن َريبِِ َعوووزَّ َوَجووولَّ أَْن َأْسوووأََلُه َكووويوْ    نَوووَ ،قاَل:قَاَل أَبُووول َحوووازِم  ا فَوووَأُكلَن وعووون ُسوووْفَياَن بْوووِن ُعيَويوْ

 2107َكاأْلَِجِْي الُسلِء ِإَذا َعِمَل نََلَه اأْلُْجرََة،َوَلِكبِِ أَْعَمُل تَوْعِظيم ا َلُه "
،قَاَل: َِْعحُل َوْهَه ْبَن ُمنَوبِِوه ،يَوُقلُل:قَاَل َحِكويم  وَعِن اْبِن الْ   ِموَن ُمَباَرِ ،َأْخَثَين ُعَمُر ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْهِديِ 

ِجِْي الُسووولِء،ِإَذا احْلَُكَمووواِء:" ِإيِنِ أَلَْسوووَتِحك ِموووَن اّللَِّ َعوووزَّ َوَجووولَّ أَْن أَْعبُوووَدُ  َرَجووواَء يوَوووَلاِب اْ؟َنَّوووِ  َقُ ،فَوووَأُكلَن َكووواأْلَ 
النَّووواِر َقُ ،فَوووَأُكلَن أُْعِطوووَك َعِموووَل،َوِإَذا َ ْ يُوْعوووَ  َ ْ يَوْعَموووْل .َوِإيِنِ أَلَْسوووَتِحك ِموووَن اّللَِّ َعوووزَّ َوَجووولَّ أَْن أَْعبُوووَدُ  َرَافَوووَ  

َيْسووَتْخرُِج ُحبُووُه ِمووبِِ َمووا َ  َيْسووَتْخرُِجُه ِمووبِِ َغووْْيُُ  َكاْلَعْبووِد الُسوولِء،ِإْن َخوواَ  َعِمووَل،َوِإْن َ ْ َحَووْ  َ ْ يَوْعَمْل،َوِإنَّووُه 
"2108 

                                                 
  ( صحي620[ )386/ 2صحي  ابن حبان ] - 2104
. وفتوووواوى 2/249[ وصووووف  الصووووفلة 476[ و أ وووواء هللا احلسووو  الثابتوووو  يف الكتوووواب والسووون  ]ص 3271تفسوووْي الشووووعراوي ]ص  - 2105

وينجوووه مووون النوووار وملسووولع   هللا مسوووتح  للعبووواقة ولووول   يووودخل العبووود ا؟نووو  46678[رقوووم الفتووولى 5224/ 6الشوووبك  ا سوووالمي  معدلووو  ]
 [1البحّل واملقا ت العلمي  ] /

 اَنر ا فَوَهوَذا َمْعوَ  قَووْلِل َموْن قَواَل : َموا ِلَك َلْل َ ْ َحُْلْ  َجنَّو   َوَ  ُمْسَتِح   ِلذَ  فَِإنَّهُ  اْلَعاِمُللَن َعَلى َأْصَنا   ِصْن   َعَبُدوُ  ِلَذاتِِه وََكْلنِِه ُمْسَتِحق ا ِلَذِلكَ وَ 
نَّوَ  َوَيْسوَتِعيُذ بِوِه ِموْن النَّواِر َهوَذا اْلَقائِوُل َيْسوَأُل اّللََّ ا؟َْ َوَموَع َهوَذا فوَ  ِقك َذلِوكَ ِتك َأْي بَوْل َعبَوْداَن  ِ ْسوِتْحَقاَعَبْداَن  َخْلف ا ِمْن اَنرِ  َوَ  َنَمع ا يف َجنَّ 

[200/ 13.."املقوا ت اهلامو  ] نَّواِر فَوُهوَل ُرَواِل   لِلُسونَّ ِ ال لنََّجواَة ِمونْ نَّوَ  َواَوَيُظُن بَوْعُخ اْ؟ََهَلِ  ِخاَلَ  َذِلَك َوُهَل َجْهول  َفَموْن َ ْ َيْسوَأْل اّللََّ ا؟َْ 
  

 [18/ 319[وملسلع  الرق على الصلفي  ]494/ 1[ وإعراب القرآن وبيانه ]405/ 3إحياء عللم الدين ] - 2106
 (4043[)4/ 2حلي  األولياء ] - 2107
 فيه جهال   ( 4810ِحْلَيُ  اأْلَْولَِياِء ) - 2108

م   ات حوال  لاهرهوا الكتواب والسون ، ولكونهفوأنلقلا عبوار -لوى أن حلوا املسولم عباقتوه هلل تعواىلحرصا مونهم ع -لعلماءولقد ابل  بعخ ا
كوكء مون  باقتوه لربوه إىل أيع ميان ابليلم اهلخر، وإ ا قصدوا إخالص العباقة هلل،  يوة   يلتفوحل املسولم يف التشكيك يف ا-أبدا-يقصدوا

لعبوارة يف هوذا البواب، ا   املتناقلو ذلوك احلوج هول الرغبو  يف ا؟نو  وااول  مون النوار.ومن أكوهر العبوارات الشوائعحظلا نفسه، حَّت ولول كوان 
األجْي السولء، ا ؟نته، فوأكلن كور  و  حباملنسلب  إىل رابع  العدوي ، وقد سأهلا الثلري:ما حقيق  إميانكف فقالحل:)ما عبدت هللا خلفا من ان

 ([4/310ليه(. ]إحياء عللم الدين )بل عبدته حبا له وكلقا إ
سوولى أنووه يسووتح   موون كوول غوورم )أقوولل:ليك يف كالمهووا غلوو  حووال  العقيوودة،بل هوول لووه العقيوودة وهووك الوودعلة ااالصوو  لعبوواقة هللا جموورقة
قووا ت عبوود هللا م-ريوود (  قموو  التجالعبوواقة ولكوون  ووا أن غالووه النوواس يصووعه علوويهم اللصوولل هلووذ  املرتبوو  فلووم يكلفهووم هللا ّبا،فكالمهووا يف

 [165/ 12قاقري األهدل ]
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 مووون نعووويم ّللِ فيموووا جعلوووه ا -وبوووني هوووذا اللووولن وذلوووك ألووولان مووون النفووولس واملشووواعر والطبووواع ..وكلهوووا عووود 
 بي  يف األرم وما يناسه للجزاء عند اّلِل.ما يصل  لل   -وعذاب،ومن أللان ا؟زاء 

يوو  والتهووذيه قووك ال بصوولر النعوويم والعووذاب توور  وتشوو  كلمووا ترقووى السووامعلن يف مرا واملالحووج عملمووا أن
ايت.وهوووك انوووه ابهلعلوووى مووودى نوووزول القرآن.وحسوووه أنووولاع املخانبني،واحلوووا ت املتنلعووو  الووويت كانوووحل خت

 حا ت و اذج تتكرر يف البشري  يف مجيع األعصار.
 خالِود  يف َكَموْن ُهولَ :»لع اهلخورع املغفورة مون اّلِل.والنووهنا نلعان من ا؟زاء:هذ  األوار موع كول الثمورات مو

يموووا  فَوَقطَّوووَع أَْمعووواَءُهمْ  ه جووول سووولرة العذاب،تناسووو عنيفووو  مووون ..وهوووك صووولرة حسوووي « النَّووواِر َوُسوووُقلا مووواء  محَِ
غلوويج  عفووا؟ل جوول متووا القتال،وتتناسووه مووع غلووج نبيعوو  القوولم.وهم يتمتعوولن وذكلوولن كمووا شكوول األنعام.

عوووام  ولووون كووول كاألنج.وا؟وووزاء مووواء محووويم سووواخن وتقطيوووع لامعووواء،اليت كانوووحل هوووا وتلوووتهم األوأكووول غلي
 يكلن هي ء كهي ء يف ا؟زاء،كما أوم يف احلال واملنهج ليسلا سلاء ..

 ل ،عنيف ،حَّتعركووو  متصووومّبوووذا حوووتم ا؟للووو  األوىل الووويت بووودأت ابهلجووولم عنووود افتتوووا  السلرة،واسوووتمرت يف 
 ااتام ..

                                                                                                                                            

ْسوواَلِم أَنَّ نَلَوووهَ  َل ِموووْن أَْعظَووِم اأْلَْقِعيَوووِ  ُهوواِ ْسووِتَعاَذَة بِوووِه ِمووْن النَّووواِر وَ ِ  ِموووْن اّللَِّ  اْ؟َنَّووقووال ابوون تيميووو  رمحووه هللا:" َوقَوووْد ُعلِووَم اِبِ ْضوووِطرَاِر ِمووْن ِقيوووِن اْ ِ
وودِِيِقنَي َوالُشووَهَداِء َوااْلَمْشووُروَعِ  ِ؟َِميووِع اْلمُ  ا أَْو ُمْسووَتَحب ا َوَنرِيووُ  أَْولِيَوواِء اّللَِّ الَّوويِت  َ  َحْوورُُج َعووْن َكْلنِووِه َواِجب وو َوأَنَّ َذلِووكَ لصَّوواحِلِنيَ ْرَسووِلنَي َوالنَِّبيِِوونَي َوالصِِ

َفَعَ  ِفيِه يف اْو َمْكُرو   أَوْ رَّم  أَ ا ِسَلى َذِلَك حمَُ َيْسُلُكلَوَا َ  خَتْرُُج َعْن ِفْعِل َواِجَبات  َوُمْسَتَحبَّات  إْذ مَ  ا أَْوَقَع َهُيَ ِء يف  ُمَبا   َ  َمنوْ لدِِيِن . مُثَّ إنَُّه َلمَّ
ُْم َوَجُدوا َكِثْي ا ِمْن النَّاِس َ  َيْسأَُللَن اّللََّ َجْلَه الْ  ْسِتَعاَذِة ِمْن النَّاِر ِموْن ِجَهوِ  َكوْلِن َذلِوَك َّتَّ نََلِه اْ؟َنَِّ  َواِ  ارِِ حَ َوَقْفَع اْلَمضَ  َمَناِفعِ َهَذا اْلَغَلِ  َأوَّ

 أِلََحوِدِهْم إرَاَقة  َأْصوال  يُدُ  َوَأ َّ َيُكولنَ َ  َما خَتَْتارُُ  النوَّْفُك َوتُرِ  الطَّرِيِ  تَورْ أَنَّ ِمنْ  ِعَباَقة  َونَاَع   َوَخْْي ا مل َبْل ِمْن ِجَهِ  َكْلِن النوَّْفِك َتْطُلُه َذِلَك فَورَأَْوا
ُروِج َعْن الشَّرِيَعِ  َحوَّتَّ تَورَُكولا ِموْن ِمنوُْهْم يف الرَّْهَبانِيَِّ  َوااُْ   الَِّذي أَْقَخَل َكِثْي اَوَهَذا ُهلَ  -ْن َكاَن َكائِن ا مَ   -مل َبْل َيُكلُن َمْطُللبُُه اْ؟ََراَيَن َهْحَل اْلَقَدِر 

ُْم رَأَْوا اْلَعامَّو َ يوِنِهْم إ َّ بِوقِ ْصوَلَحُ  مَ َواللِِبَواِس َوالنَِِكواِ  َموا َُيْتَواُجلَن إلَْيوِه َوَموا َ  تَوِتُم  اأْلَْكِل َوالُشْربِ   تَوُعوُد َهوِذِ  اأْلُُمولَر ِ ُْكوِم الطَّْبوِع َواهْلَوَلى ِه مل فَوِإوَّ
ىَل اّللَِّ تَووْرَ  َهوِذِ  اْلِعبَواَقاِت َواأْلَفْوَعواِل بَو   فَوورََأى أُولَ ِوَك الطَّرِيوَ  إاَعو   َوَ  قُورْ نَ َقة  َوَ  اْلَلْجوِه َ  َتُكولُن ِعبَواَواْلَعاَقِة َوَمْعُللم  أَنَّ اأْلَفْوَعاَل الَّيِت َعَلى َهَذا 

وووَهِر َواْاَْلوووَلِة َوالصَّوووْمحِل َوَغوووْْيِ ذَ  ا أَْوقَوَعُهوووْم يف تَووووْرِ  َواِجبَوووات  ظُووولِا َواْحِتَمووواُل اْلَمَشوووا ِِ َموووْرُ  احلُْ ا ِفيوووِه تَوووولِوووَك ِ َّوووالطَّْبِعيَّووواِت َفاَلَزُمووولا ِموووْن اْ؟ُووولِع َوالسَّ
 [714/ 10َوُمْسَتَحبَّات  َوِفْعِل َمْكُروَهات  َوحُمَرََّمات  .جمملع الفتاوى  بن تيمي  ]

ن يكوولن احلووج :)فووال حلوول أ-  لإلخووالصقا علووى موون زعووم منافوواة قصوود ا؟ووزاء علووى األعمووال الصوواحلر  -وقووال أبوول إسووحا  الشووانل رمحووه هللا
عود موا ه صوحي ، إذ   يتن حيوة أيبتومواملطللب قنيلاي أو أخرواي، فإن كان أخرواي فقد أيبته الشورع، حسوبما تقودم. وإذا يبوحل كورعا، فطلبوه 

د عموال جووزاء أنوه قاصوواألتوه علووى حود  الشووارع، و  أكور  مووع هللا يف ذلوك العموول غوْي ، و  قصوود رالفتوه، إذ قوود فهوم موون الشوارع، حووني ر 
نووه أل  يف إخالصوه، ق وذلوك غوْي قووا للقولع ا؟وزاء علووى األعموال، فصوار العاموول ليقوع لوه ا؟ووزاء عوامال هلل وحود  علووى مقتضوى العلوم الشوورعك.
ول وك هلووم لصوني أق هللا املخل:}إ  عبواعلوم أن العبواقة املنجيو  والعمول امللصول مووا قصود بوه وجوه هللا،   موا قصوود بوه غوْي ، ألنوه عوز وجوول يقول 

لصوا   ومع  كلنوه ر-قد رته ا؟زاء على العمل املخلا . فإذا كان43-40رز  معللم فلاكه وهم مكرملن يف جنات النعيم{ الصافات:
حلوج عبود مون بيود  بوذل الى وف  ذلك، ونَلُه احلج ليك بشر ، إذ   يعبد احلج نفسه، وإ ا يعفهذا قد عمل -يشر  معه يف العباقة غْي 

 يفعول موع هللا غوْي  كور ، حيوة جملطللب، وهل هللا تعاىل، لكن لل أكور  موع هللا مون لون بيود  بوذل حوج موا مون العبواق، فهوذا هول الوذي أا
يف  العبواقة   ينوايفاألخوروي،  ذلك الطله بذلك العمل. وهللا   يقبل عمال فيه كر . وليسحل مسألتنا من هوذا. فقود لهور أن قصود احلوج

لموه أن ا خوالص قولي، لع عوة لوه علوىإذا كان العبود عاملوا  نوه   يلصوله إىل حظوه مون اهلخورة إ  هللا تعواىل، فوذلك اب ا خالص فيها، بل
 ( وما بعدها[2/215غْي    ميلك ذلك..( ]امللافقات )
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 [31إل   16(:اآليات 47]سور  محمد ):الوحد  الثانية

 أحاير المؤمنين من مكائد المنافقين والكافرين 

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك َحَّتَّ ِإذا َخَرُجلا ِمْن ِعْنوِد َ }  نِفوا  أُول ِوَك الَّوِذيَن آوتُولا اْلِعْلوَم مواذا قواَل لَّوِذيَن أُ لِ  قواُللا َوِمنوْ
ُ َعلوووى قُولُووولِّبِْم َواتوَّبَوعُووولا أَْهووولاَءُهْم )نَبَوووعَ  ْل ( فَوَهووو17ُهْم )يَن اْهتَوووَدْوا زاَقُهوووْم ُهووودى  َوآ ُهوووْم تَوْقووولا( َوالَّوووذِ 16 اّللَّ

فَواْعَلْم أَنَّوُه   إِلوَه  (18اُهْم )ْم ِإذا جاَءهْتُْم ذِْكور فََأىنَّ هلَُ  ْكرانُهايَوْنظُُروَن ِإ َّ السَّاَعَ  أَْن َشْتِيَوُهْم بَوْغَت   فَوَقْد جاَء أَ 
ُ َواْستَوْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْيِمِننَي َواْلُمْيِمنا ( َويَوُقولُل الَّوِذيَن آَمنُولا لَوْل  19ُكْم ) ُمتَوَقلَّوَبُكْم َوَمثْولا  يَوْعَلمُ ِت َواّللَُّ ِإ َّ اّللَّ

َرم  يَوْنظُووُروَن إِلَْيووَك َنظَووَر لَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َموو رَأَيْووحَل اْلِقتووالُ يَهووا انُوزِِلَووحْل ُسوولرَة  فَووِإذا أُْنزِلَووحْل ُسوولرَة  حُمَْكَموو   َوذُكِووَر فِ 
 َلكواَن َخوْْيا  َصوَدُقلا اّللََّ  ل  َمْعُرو   فَِإذا َعَزَم اأْلَْمُر فَولَولْ ناَع   َوقَولْ  (20اْلَمْغِشكِِ َعَلْيِه ِمَن اْلَمْلِت فََأْوىل هَلُْم )

ُتْم أَْن تُوْفِسووُدوا يف اأْلَ ( فَوَهووْل َعَسوويوْ 21هَلُووْم ) ِذيَن َلَعوونَوُهُم ( أُول ِووَك الَّوو22حوواَمُكْم )َقطِِعُوولا أَرْ ْرِم َوتوُ ُتْم ِإْن تَوووَللَّيوْ
ُ فََأَصوومَُّهْم َوأَْعمووى أَْبصوواَرُهْم ) وا الَّووِذيَن اْرتَوودُ  ( ِإنَّ 24ا )ْلُقووْرآَن أَْم َعلووى قُولُوولب  أَْقفاهُلووا( أَفَووال يَوتَووَدبوَُّروَن 23اّللَّ

َ هَلُووُم اهْلُووَدى الشَّووْيطاُن  ُوو (25لووى هَلُووْم )ْم َوأَمْ لََّل هَلُووَسووَعلووى أَْقابرِِهووْم ِمووْن بَوْعووِد مووا تَوبَوونيَّ ْم قوواُللا لِلَّووِذيَن  ذلِووَك  َِوَّ
ُ َسووووُنِطيُعُكْم يف بَوْعووووِخ اأْلَْموووِر َواّللَُّ  ُهُم اْلَمالِئَكووووُ  ِإذا تَووووولَ ( َفَكْيووووَ  26ْم )ُم ِإْسووووراَرهُ  يَوْعلَووووَكرُِهووولا مووووا نوَووووزََّل اّللَّ فوَّتوْ

ُُم اتوَّبَوعُول 27َيْضرِبُلَن ُوُجلَهُهْم َوأَْقابَرُهْم ) َ وََكرُِهولا ( ذِلَك  َِوَّ ( 28ْحَبَ  أَْعمواهَلُْم )ْضولانَُه فَوأَ رِ ا موا َأْسوَخَ  اّللَّ
َلْل َنشاُء أَلََريْناَكُهْم فَوَلَعوَرفْوتَوُهْم ِبِسويماُهْم ( وَ 29ْم )َأْضغاوَُ  أَْم َحِسَه الَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َمَرم  أَْن َلْن ُحْرَِج اّللَُّ 

ُ يَوْعلَووُم أَْعموواَلُكمْ  لُووَلنَُّكْم َحووَّتَّ نَوْعلَووَم اْلُمجاِهووِديَن ِمووْنُكْم َوالصَّوووَ  (30 )َولَتَوْعوورِفَونوَُّهْم يف حَلْووِن اْلَقووْلِل َواّللَّ اِبرِيَن لَنَوبوْ
ُلَلا َأْخبارَُكْم )  { (31َونَوبوْ
 مقدمة الوحد 

إزاء القرآن.مث مولقفهم مون ا؟هواق الوذي و  - -هذ  ا؟لل  مع املنافقني،وملقفهم إزاء كخا رسلل اّلِل 
 سوالم را لإليقواع ابسوهم معهوم فرضه اّلِل على املسلمني  عالء كلم  اّلِل.وأخْيا ملقفهم مون اليهولق وتمور 

 واملسلمني.
كو   ماملسولملن يف إليها.ف جلق يف مك ،ألنوه   يكون هنوا  موا يودعلوحرك  النفا  حرك  مدين ،  يكن هلا و 

لمني ابألوس م واملسووووكووووانلا يف ملقوووو  املضووووطهد،الذي   ُيتوووواج أحوووود أن ينافقووووه  فلمووووا أعووووز اّلِل ا سووووال
يوووووووحل إ  قخلوووووووه ب  يبووووووو   وااوووووووزرج يف املدين ،وانتشوووووووار  يف املدين ،وانتشوووووووار  يف العشوووووووائر والبيووووووولت  يوووووووة

لإلسوووالم أن يعوووز ويسوووتعلك،و  ميلكووولا يف اللقوووحل ذاتوووه أن و  - -س  ووون كرهووولا نمووود ا سالم،اضوووطر ان
سولل ي بصولن ابلر لبغضاء.و اهروا ابلعداوة،اضطروا إىل التظاهر اب سالم علوى كور .وهم يضومرون احلقود وا
 .وأصحابه الدوائر.وعلى رأسهم عبد اّلِل بن أيِب بن سللل رأس النفا  املعرو 

يهووولق يف املدينووو  واوووتعهم فيهوووا بقووولة عسوووكري  وقووولة اقتصووواقي  وقووولة تنظيميووو  يف أول العهووود وكوووان وجووولق ال
وقينووه وأتباعووه.كان وجوولق اليهوولق علووى هووذا اللضووع مشووجعا  - -املوودين.وكراهيتهم كووذلك لظهوولر حمموود 

سوب  منا للمنافقني.وسرعان ما مجعتهم البغضواء واحلقود فأخوذوا يف حبوك املويامرات وقس الدسوائك يف كول
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تعرم.فإن كان املسلملن يف كدة لهوروا بعودائهم وجهوروا ببغضوائهم وإذا كوانلا يف رخواء للوحل الدسوائك 
 سري  واملكايد يف الظالم  وكانلا إىل منتص  العهد املدين ييلفلن خطرا حقيقيا على ا سالم واملسلمني.

ذكور  ينو  كموا تكوررلر املديف السو وقد تلاتر ذكور املنافقني،ووصو  قسائسوهم،والتنديد  ويامراهتم وأخالقهوم
رقت و مللاضوع الويت اهوذا أحود اتصاهلم ابليهلق،وتلقيهم عنهم،واك اكهم معهم يف بعخ امليامرات انبلك .و 

 فيها ا كارة إىل املنافقني،وا كارة كذلك إىل اليهلق.
من أساليب المنافقين في الكيد للمذؤمنين وأهديذدهم وأوجيذه  19 - 16الدرس ا ول:

 لمؤمنينا

ُهْم َمْن َيْسَتِمُع إِلَْيَك،َحَّتَّ ِإذا َخَرُجلا ِمْن ِعْنوِد َ » نِفوا ف أُول ِوَك الَّوِذيَن آوتُولا اْلِعْلَم:مواذا قواَل لَّوِذيَن أُ لِ قواُللا  َوِمنوْ
ُ َعلى قُوُللِّبِْم،َواتوَّبَوُعلا أَْهلاَءُهمْ  ُهمْ َومِ »..ولفظ :« نََبَع اّللَّ ان ين كفوروا الوذين كوإكارة للوذ تمل أن تكلنه« نوْ

مسوتلرة  قو  مون الكفوارقيقو  فر يودور احلودية عونهم يف ا؟للو  السوابق  يف السولرة:ابعتبار أن املنوافقني يف احل
 الظاهر،واّلِل يتحدّ عنها  قيقتها يف هذ  اهلي .

د  وقوسوالم معهم.هرون اب كما هتمل أن تكلن إكارة للمسلمني ابعتبار أن املنوافقني منودجملن فيهم،متظوا
 الناس. كانلا يعامللن معامل  املسلمني  سه لاهرهم،كما هل منهج ا سالم يف معامل 

ذ  هول السويا  يف ،وكموا يودولكنهم يف كلتوا احلوالتني هوم املنوافقلن كموا تودل عليوه صوفتهم يف اهليو  وفعلهم
 ا؟لل  من السلرة،واحلدية فيها عن املنافقني.

م كووانلا يوودل علووى أووو -ا سووتماع معنووا  السووماع ابهتمووام و  - -وسووياهلم ذا  بعوود اسووتماعهم للرسوولل 
قلولّبم  هيو  غافلو .أو مطملسو  مغلقو .كما و  - -يتظاهرون تظاهرا  وم يلقولن  عهوم وابهلوم للرسولل 

موا  هول العلوم:إنم هوذا ألأنه قد يدل من جانه آخر على الغموز اافوك الل ويم إذ يريودون أن يقللولا بسوياهل
حوووولى و  فدون لووووه يفهووووم،أو   يعووووب كووووي ا يفهم.فهوووواهم أو ء مووووع اسووووتماعهم لووووه،  اوووو يقللووووه حمموووود  

 ميسكلن منه بشكء 
حرصوهم علوى و  - -د كذلك قد يعنلن ّبذا السيال السخري  من احتفال أهل العلم بكل ما يقلله حمم  

لفج ّبووا موو  يووتالصووحاب  رضوولان اّلِل علوويهم مووع كوول كل كمووا كووان حووال  -اسووتيعاب معانيووه وحفووج ألفالووه 
 هرة أو اافيووو م أن يعيووودوا ألفالوووه الووويت  علهوووا علوووى سوووبيل السوووخري  الظوووافهوووم يسوووأللو -الرسووولل الكووورمي 

 ..وكلها احتما ت تدل على الليم واابة وا نطماس واهللى الدفني:
ُ َعلى قُوُللِّبِْم َواتوَّبَوُعلا أَْهلا» هول علوى فقني.فأما حال املهتودين فال املن.ذلك حا.« َءُهمْ أُولِ َك الَِّذيَن نََبَع اّللَّ

 « ..َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زاَقُهْم ُهدى  َوآ ُهْم تَوْقلاُهمْ »النقيخ:
وترتيووووووه اللقووووووائع يف اهليووووووو  يسووووووتلق  النظر.فالوووووووذين اهتوووووودوا بوووووودأوا هوووووووم اب هتووووووداء،فكافأهم اّلِل بوووووووزايقة 

.والتقوولى حالو  يف القلووه ععلوه أبوودا واجفوا موون .« َوآ ُهووْم تَوْقولاُهمْ »اهلودى،وكافأهم  ووا هول أعموو  وأكمول:
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هيبو  اّلِل،كوواعرا برقابتووه،خائفا موون غضووبه،متطلعا إىل رضووا ،متحرجا موون أن يوورا  اّلِل علووى هي وو  أو يف حالوو  
   يرضاها ..

هتووودون هوووم ق ،حني يهوووذ  احلساسوووي  املرهفووو  هوووك التقووولى ..وهوووك مكافوووأة ييتيهوووا اّلِل مووون يشووواء مووون عبوووا
وا نطموووواس    النفووووا لصوووولل إىل رضووووى اّلِل.واهلوووودى والتقوووولى واحلساسووووي  حالوووو  تقابوووول حالووووويرغبوووولن يف ال

 والغفل  يف اهلي  السابق .
 ين حرجووولن مووونفلني،الوووذومووون مث يعووولق بعووود هوووذ  اللفتووو  إىل احلووودية عووون أول وووك املنوووافقني املطملسوووني الغا

 ووا  تجيا قلوولّبم للتقلى،ويووذكرهم  يعوولا  ووا قووال كووي ا يوونفعهم ويهديهم.ويسووو  - -جملووك رسوولل اّلِل 
 -َأىنَّ هَلُوْم فَوَقْد جاَء َأْكورانُها.فَ  ْم بَوْغَت  فتِيَوهُ فَوَهْل يَوْنظُُروَن ِإ َّ السَّاَعَ  أَْن شَْ »ينتظر الناس من حساب وجزاء:

 «.فذِْكراُهمْ  -ِإذا جاَءهْتُْم 
   مواذا ينتظورزتوه هوزايوه رمولر وهز وهك جذب  قليو  ختورج الغوافلني مون الغفلو  بعن ،كموا لول أخوذت بتالب

حرجوووولن منهووووا،غْي واعووووني،و  حووووافظني،و  و  - -هووووي ء الغووووافللن الووووذين يوووودخللن جمووووالك رسوووولل اّلِل 
اقرون غووارون سووفتفجووأهم وهووم « ..ْغتَوو  فيَوُهْم بوَ فَوَهووْل يَوْنظُووُروَن ِإ َّ السَّوواَعَ  أَْن َشْتِوو»متووذكرينف موواذا ينتظوورونف 
ذ  خووْية أضووخم هوولرسووال  األووجوودت عالماهتا.وا«.فَوَقووْد جوواَء َأْكوورانُها» السوواع ف غووافللن هوول ينظوورون إ 

 العالمات،فهك إيذان  وا النذارة األخْية قرب األجل املضروب.
 2109َواْلُلْسَطى.بُِعْثحُل أاََن َوالسَّاَعُ  َكَهاَتنْيِ َومَجََع َبنْيَ السَّبَّابَِ  :َعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا 

 . 2110«بُِعْثحُل أاََن َوالسَّاَعَ  َكَهاَتنْيِ » قَاَل  -  -وَعْن أََنك  َعِن النَِّبِِ 
ّلِل قوود انهووا يف حسوواب ايمنا.ولكأوإذا كووان الووزمن يلوول   توودا منووذ هووذ  الرسووال  األخووْية فووإن أايم اّلِل غووْي   

و   لوووك صوووحلاميالسووواع  بغتووو  حيوووة    جووواءت األكوووراط األوىل وموووا عووواق لعاقووول أن يغفووول حوووَّت شخوووذ 
 « ..ْكراُهْمفذِ  -ذا جاَءهْتُْم إِ  -فََأىنَّ هَلُْم »ذكرا:

 .لسلرة العني ع نابع امإوا اهلزة القلي  العنيف  اليت خترج الغافلني من غفلتهم واليت تتف  كذلك 
يأخووذوا نريقووا آخر.نريوو  تقووني املتطلعووني لوموون معووه موون املهتوودين امل - -مث يتجووه ااطوواب إىل الرسوولل 

اسوي  يرتقبولن لا ّبوذ  احلسي  ويعيشوالعلم واملعرف  والذكر وا ستغفار،والشعلر برقاب  اّلِل وعلمه الشامل ان
ُ َوا»الساع  وهم حوذرون متوأهبلن: ُ يَوْعلَوُم ْيِمنواِت َوا،َولِْلُمْيِمِننَي َواْلمُ ْر لِوَذنِْبكَ ْسوتَوْغفِ فَواْعَلْم أَنَّوُه   إِلوَه ِإ َّ اّللَّ ّللَّ

 « ..ُمتَوَقلََّبُكْم َوَمْثلاُكمْ 
 ومن معه: - -وهل التلجيه إىل تذكر احلقيق  األوىل اليت يقلم عليها أمر النل 

..وعلووى أسوواس العلووم ّبووذ  احلقيقوو  واستحضووارها يف الضوومْي تبوودأ التلجيهووات « فَوواْعَلْم أَنَّووُه   إِلووَه ِإ َّ اّللَُّ »
..وهل املغفلر له ما تقدم من ذنبوه وموا شخور.ولكن هوذا واجوه العبود املويمن «  ِلَذنِْبكَ َواْستَوْغِفرْ »األخرى:

                                                 
 صحي  6641[13/ 15صحي  ابن حبان ] - 2109
 7593[476/ 81املكنز ] -( وصحي  مسلم6504[)395/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 2110
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أن ا سوووتغفار ذكووور  -وقووود غفووور لوووه  -الشووواعر احلسووواس الوووذي يشوووعر أبووودا بتقصوووْي  مهموووا جهووود ويشوووعر 
ويرونوه  ون يعرفولن منزلتوه عنود ربوه  - -وككر على الغفران.مث هل التلقني املستمر ملن خل  رسلل اّلِل 

يلجه إىل الذكر وا ستغفار لنفسه.مث للميمنني وامليمنات.وهل املستجاب الدعلة عنود ربه.فيشوعرون بنعمو  
اّلِل عليهم ّبذا الرسلل الكرمي.وبفضل اّلِل عليهم وهل يلجهه ألن يستغفر هلم،ليغفر هلوم  واللمسو  األخوْية 

ُ يَوْعلَوووووُم ُمتَوَقلَّوووووَبُكْم وَ »يف هوووووذا التلجيوووووه: ..حيوووووة يشوووووعر القلوووووه املووووويمن ابلطمأنينووووو  واباووووول  « َمثْووووولاُكمْ َواّللَّ
مجيعا.الطمأنين  وهل يف رعايو  اّلِل حيثموا تقلوه أو يلى.وااول  مون هوذا امللقو  الوذي ُيوي  بوه علوم اّلِل 

 ويتعقبه يف كل حا ته،ويطلع على سر  وْنلا  ..
 .. ا نتظارتطلع واحلذر و إوا ال بي .ال بي  ابليقظ  الدائم  واحلساسي  املرهف ،وال

 جبن المنافقين وإفسادهم وأهديد هللا لهم 24 - 20الدرس الثاني:

ر وذعور وهلوع جو  وخول  وينتقل السيا  إىل تصلير ملق  املنافقني من ا؟هاق،وما يعتمول يف نفلسوهم مون
ا علووى ل هم لول للوعنود ملاجهو  هوذا التكلي ،ويكشو  قخيلوتهم يف هوذا األمر،كموا يكشو  هلوم موا ينتظور 

ِذيَن يَوُقوووولُل الَّوووووَ  »؟هوووواق:اهووووذا النفووووا ،و  حلصوووولا ويسووووتجيبلا ويصوووودقلا اّلِل عنوووود مووووا يعووووزم األموووور ويتحووووتم 
قُولُوولِّبِْم َمووَرم  يَوْنظُووُروَن  اُل رَأَيْووحَل الَّووِذيَن يف يَهووا اْلِقتووفِ ذُكِووَر آَمُنلا:لَووْل  نُوزِِلَووحْل ُسوولرَة .فَِإذا أُْنزِلَووحْل ُسوولرَة  حُمَْكَموو   وَ 
،فَوِإذا َعوَزَم اأْلَْمورُ ْلل  َمْعرُ َعو   َوقَووإِلَْيَك َنَظَر اْلَمْغِشكِِ َعَلْيِه ِموَن اْلَمْلِت،فَوَأْوىل هَلُوْم نا َ َلكواَن و    فَولَوْل َصوَدُقلا اّللَّ
ُتْم أَْن تُوْفِسووووُدوا يف  ُتْم ِإْن تَوووووَللَّيوْ ُ  ْم  أُول ِووووكَ عُوووولا أَْرحوووواَمكُ ِم َوتُوَقطِِ اأْلَرْ  َخووووْْيا  هَلُْم.فَوَهووووْل َعَسوووويوْ الَّووووِذيَن َلَعوووونَوُهُم اّللَّ
 « ..اهُلافُللب  أَْقفقوُ ْم َعلى فََأَصمَُّهْم َوأَْعمى أَْبصاَرُهْم.أََفال يَوَتَدبوَُّروَن اْلُقْرآَن أَ 

آن مون هوذا القور  رة جديودةوتطلع الذين آمنولا إىل تنزيول سولرة:إما أن يكولن جمورق تعبوْي عون كولقهم إىل سول 
مولر أبوني أمورا مون تىل سلرة ن يف كل سلرة منه زاقا جديدا حبيبا.وإما أن يكلن تطلعا إالذي ُيبلنه،وادو 

 « ..ة  حْل ُسلرَ َلْل  نُوزِِلَ »ا؟هاق،وتفصل يف قضي  من قضااي القتال تشغل ابهلم.فيقلللن:
..أي األموور بووه.أو بيووان « تووالُ َهووا اْلقِ ذُكِووَر ِفيوَ »..فاصوول  بينوو    هتموول شويووال « فَووِإذا أُْنزِلَووحْل ُسوولرَة  حُمَْكَموو   »

مووون  ..وهووول وصوو « ْم َمووَرم  الَّوووِذيَن يف قُولُوولّبِِ »حكووم املتخلفووني عنوووه،أو أي كووأن موون كووويونه،إذا  ول ووك 
زعهم جووو،وينكشووو  أوصووا  املنوووافقني ..يفقوودون ااسكهم،ويسوووق  عوونهم سوووتار الوورايء الوووذي يتسوو ون به

 قورآين املبودعتعبوْي اللو  توزري ابلرجال،يصولرها الوضع  نفلسهم مون ملاجهو  هوذا التكلي ،ويبودون يف حا
َلْيوِه ِمووَن ْيوَك َنظَوَر اْلَمْغِشووكِِ عَ ظُووُروَن إِلَ م  يَونْ رَأَيْوحَل الَّوِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمورَ »صولرة فريودة كأوووا معروضو  لانظووار:

ل  إىل حووووود يرسوووووم ااووووو ..وهووووول تعبوووووْي   اكوووون حماكاتوووووه،و  ترمجتوووووه إىل أي عبوووووارة أخرى.وهوووول« اْلَمووووْلتِ 
كو  لظوالل واحلر حافال اب اهللع.والضع  إىل حد الرعش .والتخاذل إىل حد الغشي   ويبقى بعد ذلك متفرقا

 اليت تشع  اايال  
مووووام أتجموووول بووووه توهووووك صوووولرة خالوووودة لكوووول نفووووك خوووولارة   تعتصووووم إبميووووان،و  بفطوووورة صوووواقق ،و   يوووواء 

 ااطر.وهك هك نبيع  املرم والنفا   
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يشووود لي العوووزائم و ق الوووذي يقوووهوووذا التخووواذل والتهافوووحل وا ويوووار اتووود إلووويهم يووود ا ميوووان ابلوووزاوبينموووا هوووم يف 
.»القلائم لل تناولل  يف إخوالص:  َلكواَن َخوْْيا  ُر فَولَوْل َصوَدُقلا اّللََّ اأْلَْمو فَوِإذا َعوَزمَ فَوَأْوىل هَلُوْم ناَعو   َوقَووْلل  َمْعُرو  

..أوىل هلوووم  ذا النفوووا من هوووذا ااووولر.ومن هوووذا اهللوووع.ومن هووو..نعوووم.أوىل هلوووم مووون هوووذ  الفضووويح .و « هَلُووومْ 
  يشوك ق .وقلل معورو مر  عن ي..ناع  تستسلم ألمر اّلِل عن نمأنين ،وتنهخ  « ناَع   َوقَوْلل  َمْعُرو   »

 لا ا؟هووواق أند،وواجهبنظافووو  احلوووك واسوووتقام  القله،ونهوووارة الضووومْي.وأوىل هلوووم إذا عوووزم األمر،وجووود ا؟ووو
 قدامهم،وييسورأم،ويثبوحل يصودقل  عزمي ،ويصودقل  كوعلرا.فْيب  علوى قللّبم،ويشود مون عزائمهيصدقلا اّلِل.

ة حلسونني:النجاام إحودى املشق  عليهم،ويهلن ااطر الذي يتمثللنه غل  تفغر فاهوا لتلوتهمهم  ويكتوه هلو
شوود العووزائم ويلي ميووان فيقوووالنصوور،أو ا ستشووهاق وا؟نوو  ..هووذا هوول األوىل.وهووذا هوول الووزاق الووذي يقدمووه ا 

 القلائم،ويذهه ابلفزع،وُيل حمله الثبات وا نم نان.
ا قهم حواهلم هوذبو  لول قواوبينما هل يتحدّ عنهم يلتفحل إليهم مباكرة ليخانبهم مقرعا مهودقا بسولء العاق

تُ فَوَهوْل عَ »:إىل النكس  والتل  إىل الكفر وخلع ذلك الستار الرقي  مون ا سوالم ُتمْ ْم ِإْن تَوولَ َسويوْ أَْن تُوْفِسوُدوا  لَّيوْ
ُتمْ فَوَهووووْل َعَسوووو..»..وهووووذا التعبووووْي « يف اأْلَْرِم َوتُوَقطِِعُوووولا أَْرحوووواَمُكْمف لقووووع موووون حووووال تم.يفيوووود مووووا هوووول « .يوْ

 املخانبني.ويلل  هلم ابلنذير والتحذير ..
تقطعووووووولن األرم و  احوووووووذروا فوووووووإنكم منتهووووووولن إىل أن تعووووووولقوا إىل ا؟اهليووووووو  الووووووويت كنوووووووتم فيها.تفسووووووودون يف

 ،كما كان كأنكم قبل ا سالم ..األرحام
ول ِوَك أُ »ذرهم إاي :حوذا الوذي هووبعد هذ  اللفتو  املفزعو  املنوذرة هلوم يعولق إىل احلودية عونهم لول انتهولا إىل 

ُ،فََأَصمَُّهْم َوأَْعمى أَْبصاَرُهْم.أََفال  «.افْقفاهلُ ْرآَن أَْم َعلى قُوُللب  أَ ُروَن اْلقُ يَوَتَدبوَّ  الَِّذيَن َلَعنَوُهُم اّللَّ
ا هم و  يصودقل يوه بظواهر أول ك الذين يظللن يف مرضهم ونفواقهم حوَّت يتللولا عون هوذا األمور الوذي قخلولا ف

َصوووومَُّهْم َوأَْعمووووى فَأَ »ن اهلوووودى،وحجووووبهم عوووو ..ونوووورقهم« أُول ِووووَك الَّووووِذيَن َلَعوووونَوُهُم اّللَُّ »اّلِل فيووووه،و  يسووووتيقنل .
ا قوولة لبصور،أو عطلوول وعطلوولا ا البصوور ولكونهم عطلوولا السومع ..وهووم   يفقودوا السوومع،و  يفقودوا« أَْبصواَرُهمْ 

 ف .ويتسووواءل يفذ  اللليا قرا  وراء السووومع والبصووور فلوووم يعووود هلوووذ  احلووولاس وليفووو  ألووووا   تعووود تووويقي هووو
نوووولر،وُير  ،ويسووووكه الذويفت  النلاف..وتوووودبر القوووورآن يزيوووول الغشوووواوة،« أَفَووووال يَوتَووووَدبوَُّروَن اْلُقووووْرآنَ »اسووووتنكار:
ْم َعلوووى أَ »تنْي،ويسوووتجيا القلووولب،وحلا الضمْي.وينشوووئ حيووواة للووورو  تنوووبخ ّبوووا وتشووور  وتسووواملشاعر،

  األقفوال لّبم كاسوتغالسوتغال  قلوافهك هلل بينها وبني القورآن وبينهوا وبوني النولرف فوإن « قُوُللب  أَْقفاهُلاف
 اليت   تسم  ابهللاء والنلر  

وبيان ارأباطهم بالكافرين ومشهد  أهديد للمرأدين الماهللارين 28 - 25الدرس الثالث:

 مصور احاقارهم

وميضوووووك يف تصووووولير حوووووال املنافقني،وسوووووبه تووووولليهم عووووون ا ميوووووان بعووووود إذ كوووووارفل ،فيتبني أنوووووه تمووووورهم موووووع 
َ هَلُوُم اهْلُو -ِإنَّ الَّوِذيَن اْرتَوُدوا َعلوى أَْقابرِِهوْم  »اليهلق،ووعدهم هلم ابلطاع  فيموا يودبرون: َدى ِموْن بَوْعوِد موا تَوبَونيَّ
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ُ:َسوُنِطيُعُكْم يف  - ُوْم قواُللا لِلَّوِذيَن َكرُِهولا موا نوَوزََّل اّللَّ ُ الشَّْيطاُن َسلََّل هَلُْم َوأَْملوى هَلُْم.ذلِوَك  َِوَّ بَوْعوِخ اأْلَْموِر.َواّللَّ
 « ..يَوْعَلُم ِإْسراَرُهمْ 

داق علوووى   ا رتوووركوالتعبوووْي يرسوووم معووو  رجووولعهم عووون اهلووودى بعووود موووا تبوووني هلوووم،يف صووولرة حركووو  حسوووي ،ح
ن ننها مكشولفاحلرك  وابااألقابر.ويكش  ما وراءها من وسلس  الشيطان وتزيينه وإغرائه.فإذا لاهر هذ  

هم هوووذا يطان علووويمفهلموووان  وهوووم املنوووافقلن الوووذين يتخووولن ويتسووو ون  مث يوووذكر السوووبه الوووذي جعووول للشووو
 دى وتبينل :السلطان،وانتهى ّبم إىل ا رتداق على األقابر بعد ما عرفلا اهل

ُ َسُنطِ » ُْم قاُللا لِلَِّذيَن َكرُِهلا ما نَوزََّل اّللَّ  « ..ْمرِ  بَوْعِخ اأْلَ يف يُعُكْم ذِلَك  َِوَّ
يهم،وأن فووال  األخووْية كوولن الرسووتواليهوولق يف املدينوو  هووم أول موون كرهوولا مووا نووزل اّلِل ألوووم كووانلا يتلقعوولن أن 

قولقهم وميكون يل الوذي لوى الوذين كفوروا ويلعودووم لهولر النويكلن خامت الرسل منهم وكانلا يستفتحلن ع
غوووْي يهووولق  راهيم،منهلوووم يف األرم،ويسووو جع ملكهوووم وسووولطاوم.فلما اختوووار اّلِل آخووور رسوووله مووون نسووول إبووو

  هنووا .ومن مث موون مركووز ،كرهوولا رسووالته.حَّت إذا هوواجر إىل املدينوو  كرهوولا هجرتووه،اليت هوودقت مووا بقووك هلووم
 اصووبته العووداءوا عوون منول يلم،وكوونلا عليووه حوورب الوودس واملكوور والكيوود،حينما عجووز كووانلا إلبووا عليووه منووذ أ

 -رسولل اّلِل  نهم وبونيجهرة يف مياقين القتال وانضم إليهم كل حان ،وكل مناف ،وللحل احلرب سجا  بي
- آخر األمر عن ا؟زيرة كلها وخلصها لإلسالم.حَّت أجالهم يف  

« ْموووورِ  بَوْعووووِخ اأْلَ يف يُعُكْم َسووووُنطِ »ن بعوووود مووووا تبووووني هلووووم قوووواللا لليهوووولق:وهووووي ء الووووذين ارتوووودوا علووووى أقابرهووووم موووو
 يَوْعلَووووووُم َواّللَُّ  »..واألرجوووووو  أن ذلووووووك كووووووان يف الوووووودس والكيوووووود والتووووووآمر علووووووى ا سووووووالم ورسوووووولل ا سووووووالم.

 لعلوووم اّلِلف هووول مكشووول و وهووول تعقيوووه كلوووه هتديووود.فأين يوووذهه تمووورهم وإسووورارهم ومووواذا يووويير «.ِإْسوووراَرُهمْ 
 لقلة اّلِلف معرم

ُهْم ِئَكوووُ  َيْضووورِبُلَن ُوُجووولهَ ُهُم اْلَمالَلفوَّتوْ تَووووَفَكْيوووَ  ِإذا »مث التهديووود السوووافر  نووود اّلِل،واملتوووآمرون يف وايووو  احليووواة:
ذ  هووحيوواهتم علووى  يف وايوو  وهوول مشووهد مفووزع مهوني.وهم ُيتضوورون.و  حوولل هلووم و  قولة.وهم«  َوأَْقابَرُهومْ 

    اللفاة،حلظوور.يف حلظووألخرى.هووذ  احليوواة الوويت تفتووت  بضوورب اللجوول  واألقاباألرم.ويف مسووتهل حيوواهتم ا
ذلِووَك »ا موون مأسواة  ى  فياهلوالضوي  والكورب واملخافوو .األقابر الويت ارتوودوا عليهوا موون بعود موا تبووني هلوم اهلوود

ُُم اتوَّبَوُعلا ما َأْسَخَ  اّللََّ،وََكرُِهلا رِْضلانَُه،فََأحْ   .. «ماهَلُمْ َبَ  أَعْ  َِوَّ
  ن نفووا  ومعصووياّلِل موو فهووم الووذين أراقوا ألنفسووهم هووذا املصووْي واختووارو .هم الووذين عموودوا إىل مووا أسووخ 

ل عملولا موا يعملولا لوه،ب ّلِل فلوموتمر مع أعداء اّلِل وأعداء قينوه ورسولله فواتبعل .وهم الوذين كرهولا رضولان ا
رة وبراعو  وهوم ُيسبلوا مهايتعاجبلن و ا يعجبلن ّبا و ..اليت كانل « فََأْحَبَ  أَْعماهَلُمْ ..»يسخ  اّلِل ويغضبه 

 يع  يتآمرون على امليمنني ويكيدون.فإذا ّبذ  األعمال تتضخم وتنتف .مث هتلك وتض
أهديد المنافقين وهللاش هم للمؤمنين وأمريف المذؤمنين علذ   31 - 29الدرس الرابع:

 مالمحهم
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للمسوولمني،الذين يعيشوولن بيوونهم متخفووني و  - -ويف وايوو  الشوولط يتهوودقهم بكشوو  أموورهم لرسوولل اّلِل 
ُ َأْضووغاَوُمْ ْن لَووْن ُحْووأَ َمووَرم   أَْم َحِسووَه الَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِمْ »يتظوواهرون اب سووالم وهووم هلووم كائوودون: ف َولَووْل رَِج اّللَّ

ُ يَوْعلَوووُم أَعْ لِ ِن اْلَقووولْ  يف حَلْوووَنشووواُء أَلََريْنووواَكُهْم،فَوَلَعَرفْوتَوُهْم ِبِسووويماُهْم،َولَتَوْعرِفَونوَُّهمْ  ُلَلنَُّكْم َحوووَّتَّ نَوْعلَوووَم ،َواّللَّ مووواَلُكْم.َولَنَوبوْ
ُلَلا َأْخبارَُكمْ   « ..اْلُمجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونَوبوْ

رآن ملسولمني.فالقاالوه علوى ولقد كان املنافقلن يعتمدون على إتقاوم فن النفا ،وعلى خفاء أمرهم يف الغ
لووووى حقوووواقهم عمووور سوووويظل خافيا،ويهووووِدقهم بكشووو  حوووواهلم وإلهووووار أضوووغاوم وأيسوووفه لوووونهم أن هووووذا األ
لكشووفنا لووك  ..أي لوول نشوواء« ُء أَلََريْنوواَكُهْم فَوَلَعووَرفْوتَوُهْم ِبِسوويماُهمْ َولَووْل َنشووا»:- -املسوولمني.ويقلل لرسوولله 

لووه عوون  كشوو  اّللِ يعوونهم بووذواهتم وأكخاصووهم،حَّت لوو ى أحوودهم فتعرفووه موون مالحمووه )وكووان هووذا قبوول أن 
م احنرا  مونطقهتقامته،و نفر منهم   ائهم( ومع ذلك فإن هلجتهم ونثات صلهتم،وإمالتهم للقولل عون اسو

لشووامل ابألعمووال اّلِل ا مويعوورج علووى علوو« ..َولَتَوْعوورِفَونوَُّهْم يف حَلْووِن اْلَقووْللِ »يف خطابووك سوويدلك علووى نفوواقهم:
ُ يَوْعلَوُم أَْعمواَلُكمْ »وبلاعثها: ..ابوتالء األمو   الء  بوت ابّللِ .مث وعود مون اختفوى عليوه منهوا خافيو  ...فوال « َواّللَّ

 لتبووواس يف ا،و  يقوووع أخبوووارهم معروفووو  ا سوووالمي  كلها،لينكشووو  اجملاهووودون والصوووابرون ويتميوووزوا وتصوووب 
لُوووووَلنَّ َولَنوَ »الصوووووفل ،و  يبقوووووى جموووووال افووووواء أمووووور املنوووووافقني و  أمووووور الضوووووعا  وا؟وووووزعني: َم  نَوْعلَوووووُكْم َحوووووَّتَّ بوْ

ُلَلا َأْخبووارَُكمْ  معاقووا،ويطلع علوى خفاايهووا و قوائ  النفوولس ح يعلوم ..واّللِ « اْلُمجاِهوِديَن ِموْنُكْم َوالصَّواِبرِيَن،َونَوبوْ
رائوه ن العلوم مون و وملون يكول  فا بوتالء وخباايها،ويعلم ما يكلن من أمرها علمه  ا هل كائن فعال.فما هذا 

  ا يتكش  عنهف
م   ا هووول يف نلقهم،وموووا هووول مووون نبيعوووتهم واسوووتعداقهم.وه وووذخوووذ البشووور  - جلوووحل حكمتوووه -إن اّلِل 

،مث ا ويسوتيقنلهاويعرفلهو يعلملن عن احلقائ  املستكن  ما يعلموه.فال بود هلوم مون تكشو  احلقوائ  ليودركلها
 ينتفعلا ّبا.

ل تكشو  عموا هو هوالكرب ..كلابلسراء والضراء،وابلنعماء والبأساء،وابلسع  والضي ،وابلفرج وا ا بتالء و 
 ربلء من معاقن النفلس،وما هل جمهلل من أمرها حَّت ألصحاّبا ..

لويت يراهوا هوا الظواهرة اا يف حالتّبوفهول تعلو  علموه  ا بتالء أما املراق بعلم اّلِل ملا تتكش  عنه النفلس بعد 
  يووووووويهم ويكفوووووووالنووووووواس عليها.ور يووووووو  النووووووواس هلوووووووا يف صووووووولرهتا الووووووويت تووووووودركها موووووووداركهم هووووووول الوووووووذي يووووووويير 

 . بتالء امشاعرهم،ويلجه حياهتم بلسائلهم الداخل  يف نلقهم.وهكذا تتم حكم  اّلِل يف 
صوابه بوالء رمحتوه.فإذا أو عافيتوه  ومع هذا فإن العبد امليمن يرجل أ  يتعورم لوبالء اّلِل وامتحانوه.ويتطلع إىل

ىل متووه،متطلعا إقووا موون حكواياّلِل بعوود هووذا صووث لووه،وهل موودر  ملووا وراء  موون حكموو  واستسوولم ملشووي   اّلِل 
 .ا بتالء رمحته وعافيته بعد 
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قووال إبووراهيم بوون األكووعة:كان الفضوويل بوون عيووام إذا قوورأ هووذ  اهليوو  بكووى وقووال:اللهم   تبتلنووا فإنووك إذا 
 ..2111بللتنا فضحتنا وهتكحل أستاران

 
 

                                                 
 [254/ 16تفسْي القرنل و ملاف  للمطبلع ] - 2111
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 [38إل   32(:اآليات 47]سور  محمد ):الوحد  الثانية

بين المؤمنين والكافرين وأوجيهات جهادية للمؤمنين وأهديد الماثاقلين اافاراق   

 ااسابدالب

َ هَلُووُم اهْلُوودىْن بَوْعووِد مووِمووُسوولَل ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َوَكوواُقلا الرَّ } َ َكووْي ا   ا تَوبَوونيَّ لَووْن َيُضووُروا اّللَّ
َ َوأَِنيعُوولا الرَّ ا( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا أَِنيعُوولا 32َوَسووُيْحِبُ  أَْعموواهَلُْم ) نَّ إِ ( 33ْبِطلُوولا أَْعموواَلُكْم )ُسوولَل َو  توُ ّللَّ

ُ هَلُوْم )لَوْن يَوْغِفوفوَ فَّار  الَِّذيَن َكَفُروا َوَصُدوا َعْن َسِبيِل اّللَِّ مُثَّ ماتُلا َوُهْم كُ   السَّوْلِم  هَتِنُولا َوتَوْدُعلا ِإىَل ( فَوال34َر اّللَّ
ُ َمَعُكْم َوَلْن َيِ َُكْم أَْعماَلكُ  َا احْلَياُة الوُدنْيا َلعِوه  َوهَلْول  َوِإْن تُوْيِمنُولا  (35ْم )َوأَنْوُتُم اأْلَْعَلْلَن َواّللَّ تَوتوَُّقولا يوُوْيِتُكْم وَ ِإ َّ

هوووا أَنْووووُتْم  (37غاَنُكْم )ُكْم تَوْبَخلُووولا َوُحْووورِْج َأْضوووُيْحفِ ِإْن َيْسووو َوْلُكُملها فَوووو (36أُُجووولرَُكْم َو  َيْسووو َوْلُكْم أَْمووولاَلُكْم )
ووا يَوْبَخووُل َعووْن َموْن يَوْبَخوولْ َخووُل وَ هوُي ِء تُووْدَعْلَن لِتُوْنِفُقوولا يف َسووِبيِل اّللَِّ َفِمووْنُكْم َمووْن يَوبْ  ُ اْلغَووِبُ َوأَنْوووُتُم نوَ  فَِإ َّ ْفِسووِه َواّللَّ

 {  (38ُكْم )لا أَْمثالَ  َيُكلنُ ْل قَوْلما  َغْْيَُكْم مُثَّ  اْلُفَقراُء َوِإْن تَوتَوَللَّْلا َيْستَوْبدِ 
 مقدمة الوحد  : 

ِبيِل اّللَِّ وا َعووْن َسوووا َوَصوودُ الَّووِذيَن َكَفوورُ »احلوودية يف الشووطر األول موون هووذا الشوولط األخووْي موون السوولرة عوون 
َ هَلُوووُم اهْلُووودى  ملشوووركني الوووذين كوووان ان يكلنووولا هوووم ء،األقرب أ..وهوووي « َوَكووواُقلا الرَُّسووولَل ِموووْن بَوْعوووِد موووا تَوبَووونيَّ

  سوالمي .التبجدعلة ا احلدية عنهم يف أول السلرة.فهم الذين ينطب  علويهم هوذا التوبج  يف اللقول  للو
إن كوان هنوا  احتموال آخر،وهول أن يكولن و  - -الذي يعث عنه ابلصد عن سبيل اّلِل ومشواق  الرسولل 

يل التهديوود ،على سووبيشوومل اليهوولق يف املدينوو  ويشوومل املنووافقني احلوودية عامووا لكوول موون يقوو  هووذا امللقوو 
 ل حال.رب على كهلم إذا  لا أن يقفلا مثل هذا امللق  جهرة أو سرا.ولكن ا حتمال األول أق

اق ملاصول  ا؟هو علهم إىلأما احلدية يف الشطر الثاين واألخْي حَّت ختام السلرة فهل خطاب للميمنني،يد
  أو مراعواة يير مون ضوعموتوران أو قعولة إىل مهاقنو  الكفور املعتودي الظا ،هوحل أي ابلونفك وابملوال،قون 

دوق حوووووووووإ  يف  قرابووووووووو  أو رعايووووووووو  مصووووووووولح .وقون خبووووووووول ابملوووووووووال الوووووووووذي   يكلفهوووووووووم اّلِل أن ينفقووووووووولا منوووووووووه
 مستطاع ،مراعيا الش  الفطري يف النفلس  

ا غوْيهم تبدل ّبوم قلموهلا،ويسو ها وا نتدابوإن   ينهضلا بتكالي  هذ  الدعلة فإن اّلِل ُيرمهم كرام  محل
ان كوووشوووك  نوووه  يينهضووولن بتكاليفهوووا،ويعرفلن قووودرها.وهل هتديووود عنيووو  ريووو  يناسوووه جووول السووولرة،كما 

نووووه وذلووووك إىل جا -افقني موووون غووووْي املنوووو -عالجووووا حلووووا ت نفسووووي  قائموووو  يف صووووفل  املسوووولمني إذ ذا  
ي ء هواعو  املسولم  يف ا؟م رت ّبوا الرواايت.فقود كوانحا ت التفاين والتجرق والشجاع  والفداء اليت اكته

 مي ..وهي ء.وكان القرآن يعا  ويريب لينهخ ابملتخلفني إىل املستلي العا  الكر 
،َوَكوواُقلا الرَّ » َ هَلُووُم اهْلُوودموو ِمووْن بَوْعوودِ  -ُسوولَل ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ َ لَووْن يَ  -ى ا تَوبَوونيَّ ُضووُروا اّللَّ

 « ..َكْي ا ،َوَسُيْحِبُ  أَْعماهَلُمْ 
إنوووه قووورار مووون اّلِل ميكد،ووعووود منوووه واقوووع:أن الوووذين كفروا،ووقفووولا يف وجوووه احلووو  أن يبلووو  إىل النووواس وصووودوا 

يف حياتووه إبعووالن  - -النوواس عنووه ابلقوولة أو املووال أو ااووداع أو أيوو  وسوويل  موون اللسائل،وكوواقلا الرسوولل 
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املخالفووو  عووون نريقوووه،واللقل  يف غوووْي صوووفه.أو بعووود وفاتوووه  حاربووو  قينوووه وكوووريعته ومنهجوووه احلووورب عليه،و 
َ هَلُووُم اهْلُوودى »واملتبعووني لسوونته والقووائمني علووى قعلتووه.وذلك  ..وعرفوولا أنووه احلوو  ولكوونهم « ِمووْن بَوْعووِد مووا تَوبَوونيَّ

 اتبعلا اهللى،ومج  ّبم العناق،وأعماهم الغرم،وقاقهتم املصلح  العاجل  ..
َ »قووورار مووون اّلِل ميكد،ووعووود مووون اّلِل واقوووع أن هوووي ء  ع  مووون أن ضووو.وهوووم أضوووأل وأ« .ْي ا  َكووولَوووْن َيُضوووُروا اّللَّ

قيون  ووم لون يضورواملقصولق أايذكروا يف جمال إحلا  ضرر ابّلِل سوبحانه وتعواىل.فليك هوذا هول املقصولق.إ ا 
همووا موون قلهتم،وم .مهما بلوو يف نلاميسووه وسووننهاّلِل و  منهجووه و  القووائمني علووى قعلتووه.ولن ُيووديلا حوودت 

يسوحل مو  يريودها ولّلِل حلكقدروا على إيذاء بعخ املسلمني ف ة من اللقحل.فإن هوذا بوالء وقويت يقوع إبذن ا
اقبوووووووو  جه.والعضوووووووورا حقيقيووووووووا لنوووووووواملس اّلِل وسوووووووونته ونظامووووووووه ووجووووووووه وعبوووووووواق  القووووووووائمني علووووووووى نظامووووووووه وو

 النبات السام   ليت ترعى ذلكااملاكي   فتنتهك إىل اايب  والدمار.كما تنتهك..« َوَسُيْحِبُ  أَْعماهَلُمْ »مقررة:
ا ذين آمنول لو.يلتفوحل إىل ا.ويف لل هذا املصْي املخيو  للوذين كفوروا وصودوا عون سوبيل اّلِل وكواقلا الرسولل 

َ َوأَِنيعُولاأَنِ  آَمنُولا لَّوِذينَ ااي أَيُوَهوا »ليحذرهم لل هذا املصْي،ويلجههم إىل ناعو  اّلِل وناعو  الرسولل:  يعُولا اّللَّ
 « ..الرَُّسلَل،َو  تُوْبِطُللا أَْعماَلُكمْ 

يوه و مون تثقول عللكاملو  أاوهذا التلجيه يولحك  نوه كوان يف ا؟ماعو  املسولم  يلم وذ مون   يتحورى الطاعو  
 فوو  الووويت  املختلبعووخ التكالي ،وتشوو  عليوووه بعووخ التضووحيات،اليت يقتضووويها جهوواق هووذ  الطلائووو  القليوو

ها يصوووعه فصوووم لإلسالم،وتناوكوووه مووون كووول جانوووه والووويت تربطهوووا ابملسووولمني مصووواحل ووكوووائج قووورىب تقووو 
 والتخلك عنها وائيا كما تقتضك العقيدة ذلك.

قوع ،وخوافلا أن يه قللّبملوولقد كان وقع هذا التلجيه عنيفا عميقا يف نفلس املسولمني الصواققني فارتعشوحل 
 م ..منهم ما يبطل أعماهلم،ويذهه  سناهت

ا موووام أمحوووود بووون نصوووور املوووروزي يف كتوووواب الصووووالة َعوووْن َأيب اْلَعالِيَووووِ ،قَاَل:" َكووواَن َأْصووووَحاُب َرُسوووولِل اّللَِّ  روى
 ُوووْرِ  َعَمل ،فَونَوزَلَوووحْل:أَِنيع َفوووُع َموووَع الشِِ ،َكَموووا َ  يَونوْ ُ َذْنه  َ َوأَ يوَوووَرْوَن أَنَّوووُه َ  َيُضوووُر َموووَع َ  إِلَوووَه ِإ َّ اّللَّ ِنيعُووولا لا اّللَّ

ْنُه اْلَعَمَل "  .2112الرَُّسلَل َوَ  تُوْبِطُللا أَْعَماَلُكْم َفَخاُفلا أَْن يُوْبِطَل الذَّ
نوَووَرى أَنَّووُه لَووْيَك ِمووْن َحَسووَناتَِنا ِإ َّ َمْقبُوول   , َحووَّتَّ " ُكنَّووا َمَعاِكووَر َأْصووَحاِب النَّووِلِِ :وروي وَعووِن ابْووِن ُعَمووَر قَووالَ 

[ فَوَتَأمَّْلنَوا َموا َهوَذا الَّوِذي 33:} أَِنيعُولا هللاَ َوأَِنيعُولا الرَُّسولَل َوَ  تُوْبِطلُولا أَْعَمواَلُكْم { ]حممود:يَو ُ نَوزََلحْل َهِذِ  اهْل 
بِووِه َويَوْغِفووُر  } ِإنَّ هللاَ َ  يَوْغِفووُر أَْن ُيْشووَر َ :اْلَكبَووائُِر اْلُملِجبَوواُت َواْلَفووَلاِحُا , َحووَّتَّ نَوزَلَووحلْ :يُوْبِطووُل أَْعَمالَنَووا , فَوُقْلَنا

ووا نَوزَلَووحْل َكَفْفنَووا َعووِن اْلَقووْلِل , وَُكنَّووا َبَوواُ  َعلَووى َمووْن َأَصوواَب 48:َمووا ُقوَن َذلِووَك ِلَمووْن َيَشوواُء { ]النسوواء [ فَوَلمَّ
َها "  .2113اْلَكَبائَِر َونَوْرُجل ِلَمْن َ ْ ُيِصبوْ

                                                 
ِد ْبِن َنْصر  اْلَمْرَوزِيِِ ) - 2112  ( حسن مرسل 605تَوْعِظيُم َقْدِر الصَّاَلِة ِلُمَحمَّ
ِد ْبِن َنْصر  اْلَمْرَوزِيِِ )  - 2113  حسن  ( 606تَوْعِظيُم َقْدِر الصَّاَلِة ِلُمَحمَّ
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هلووا  يوو  هتتووزالقرآن:ك وموون هووذ  النصوولص يتجلووى كيوو  كانووحل نفوولس املسوولمني الصوواققني تتلقووى آايت
تكووووولن  وتضوووووطرب،وكي  ترعووووو  منهوووووا وختوووووا ،وكي  هوووووذر أن تقوووووع هوووووحل نائلتهوووووا،وكي  تتحووووورى أن

 سولمني مون ذلوكمملسولملن وفقها،وأن تطاب  أنفسها عليها ..وّبذ  احلساسي  يف تلقك كلمات اّلِل كوان ا
حرجووولن عووون ناعتوووه،مث و  - -اّلِل الطوووراز  مث بوووني اّلِل هلوووم يف اهليووو  التاليووو  مصوووْي الوووذين يشووواقلن رسووولل 

،مُثَّ مواتُلا َوُهومْ اْن َسوِبيِل ُدوا َعوِإنَّ الَّوِذيَن َكَفوُروا َوَصو»يصرون على هذا،ويذهبلن مون هوذ  األرم كوافرين:   ّللَِّ
ُ هَلُمْ  ،فَوَلْن يَوْغِفَر اّللَّ للكوافر بو  يظول مفتلحوا يا وابب التل هوذ  الودن ..فالفرص  متاح  فق  للمغفورة يف« ُكفَّار 

مثول يت   تعلق.و لفرصو  الووللعاصك حَّت يغرغر.فإذا بلغحل الورو  احللقولم فوال تلبو  و  مغفرة،فقود ذهبوحل ا
بول أن قرهم ويتلبولا اركلا أموهذ  اهلي  حانوه املويمنني كموا حانوه الكفار.فأموا هوي ء فهوك نوذارة هلوم ليتود

 ن هووذا الطريوو مووقوورب ّبووم األسووباب الوويت ت تغلوو  األبلاب.وأمووا أول ووك فهووك هووذير هلووم وتنبيووه  تقوواء كافوو 
 ااطر املش لم 

سووابق  يف اهليوو  ال ى مووا ورقنوودر  هووذا موون ترتيووه النهووك عوون الوولهن والوودعلة إىل السوولم يف اهليوو  التاليوو  علوو 
ووولْ »مووون بيوووان ملصوووْي الكوووافرين املشووواقني: ُكْم َولَوووْن يَووووِ َ  َمَعُكْم،لَوووْلَن َواّللَُّ ُتُم اأْلَعْ ِم،َوأَنوْ فَوووال هَتِنُووولا َوتَوووْدُعلا ِإىَل السَّ

روا للرسوولل،ليحذ املشوواقني ..فهووذا هوول الووذي ُيووذر املوويمنني إاي ،ويضووع أمووامهم مصووْي الكفووار« أَْعموواَلُكمْ 
هوواق الطليوول كوالي  ا؟كوبحه موون بعيوود  وهوذا التحووذير يشووك بلجولق أفووراق موون املسولمني كووانلا يسووتثقللن ت

ان كووحلروب.ور ووا  ن مشووق  ايف السوولم واملهاقنوو  ليسوو ُيلا موو ومشووقته الدائموو  وهتوون عووزائمهم قونووه ويرغبوولن
 ىل السووووووولمإبعضوووووووهم ذوي قرابووووووو  يف املشوووووووركني ورحوووووووم،أو ذوي مصووووووواحل وأمووووووولال وكوووووووان هوووووووذا اووووووون  ّبوووووووم 

ا.وقد طريوو  بلسوووائلهلانر الفواملهاقنوو .فالنفك البشووري  هووك وال بيوو  ا سووالمي  تعووا  هووذا الوولهن وهووذ  ااوو
ك صووو  يف ذلوووذا   ينفوووك أن تكووولن هنوووا  رواسوووه يف بعوووخ النفلس،وخباْنحوووحل ْناحوووا خارقوووا.ولكن هووو

لقوورآن ذخووذ يوو  كووان اكاللقووحل املبكوور موون العهوود املدين.وهووذ  اهليوو  بعووخ العووالج هلووذ  الرواسووه.فلننظر  
ُعلا ِإىَل ا َوتَودْ ل فَوال هَتِنُو»النفلس.فنحن يف حاجو  إىل هوري خطولات القورآن يف ال بيو .والنفلس هوك النفولس:

ُ َمَعُكْم.َوَلْن َيِ َُكمْ السَّ   « ..ُكمْ أَْعمالَ  ْلِم.َوأَنْوُتُم اأْلَْعَلْلَن.َواّللَّ
أنتم األعللن.فال هتنلا وتودعلا إىل السولم.أنتم األعلولن اعتقواقا وتصولرا للحيواة.وأنتم األعلولن ارتبانوا وصول  

قا وسوللكا ..مث ..أنوتم األعلولن ابلعلك األعلى.وأنتم األعللن منهجا وهدفا وغاي .وأنتم األعللن كعلرا وخل
ُ َمَعُكووومْ »قوولة ومكووواان ونصووورة.فمعكم القووولة الكوووثى: ..فلسوووتم وحووودكم.إنكم يف صوووحب  العلوووك ا؟بوووار « َواّللَّ

القاقر القهار.وهل لكوم نصوْي حاضور معكم.يودافع عنكم.فموا يكولن أعودا كم هوي ء واّلِل معكومف وكول موا 

                                                                                                                                            

ُه اْلَكبَوائُِر َ ْ تُوْقبَوْل ِمْنوُه احلََْسوَناُت ِ  اهْليَِ  , أَنَّ َمْن َكاَنحْل ِمنْ َل نُوُزوِل َهذِ َبْدِء قَوبْ َما يف َهَذا احلَِْديِة أَنَّ الَِّذي َكانُلا َعَلْيِه يف الْ قَاَل أَبُل َجْعَفر :َفَدلَّ 
َ  بِوِه َويَوْغِفوُر َموا ُقوَن َذلِوَك ِلَموْن َيَشواُء زَّ َوَجلَّ َ  يَوْغِفُر أَْن ُيْشورَ ِّبَا أَنَُّه عَ  َعِلُملافوَ حلَِْديِة , بَوْعَد َذِلَك , َحَّتَّ أَنْوَزَل هللاُ َهِذِ  اهْليََ  اْلَمتوُْللََّة يف َهَذا ا

 5لتوَّْلِفيووَ  " . كوور  مشووكل اهلتر ], َوهللَا َنْسووأَلُُه ا بِووِه َكوويوْ  ا َ  ُيْشوورُِكلنَ  لا َمَعَهووا, فَوَعَقلُوولا بِووَذِلَك أَنَّووُه َعووزَّ َوَجوولَّ قَووْد يَوْغِفووُر أِلَْهووِل اْلَكبَووائِِر ِإَذا َكووانُ 
/383 (]2137) 
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َولَووْن »تضووحيات حمسوولب لكووم،  يضوويع منووه كووكء علوويكم:تبووذللن،وكل مووا تفعللن،وكوول مووا يصوويبكم موون 
..ولن يقطوع منهوا كوي ا   يصول إلويكم أيور  ونتيجتوه وجوزا  .فعالم يهون ويضوع  ويودعل « َيِ َُكْم أَْعماَلُكمْ 

لووه أنووه األعلى.وأنووه معه.وأنوووه لوون يفقوود كووي ا موون عملووه.فهل مكووورم  -سووبحانه  -إىل السوولم،من يقوورر اّلِل 
 منصلر مأجلرف

بهم بعووووخ  قوووود يصووووي  هووووك اللمسوووو  األوىل.واللمسوووو  الثانيوووو  هتوووولين موووون كووووأن هووووذ  احليوووواة الوووودنيا،اليتهووووذ
َووا إِ »األجولر   قابول هوذ التضوحيات فيها.وتلفيو  كاملو  يف اهلخورة لاجوولر موع عودم إّبوالهم ببوذل املووال م َّ 

.َوِإْن تُوْيِمُنلا َوتَوتوَُّقلا يُوْيتِ   « ..مْ   َيْس َوْلُكْم أَْملاَلكُ ُجلرَُكْم،وَ ْم أُ كُ احْلَياُة الُدنْيا َلِعه  َوهَلْل 
ّلِل عو  عون مونهج اهتا مقطل واحلياة الدنيا لعه وهلل حني   يكلن وراءها غايو  أكورم وأبقوى.حني تعواش لوذا

 ورايوو  الوودار ذي يسووتح فيها.ذلووك املوونهج الووذي اعلهووا مزرعوو  اهلخوورة واعوول إحسووان ااالفوو  فيهووا هوول الوو
 الباقي .

لى يف ..فا ميوان والتقو« لرَُكمْ ْيِتُكْم أُجُ ُقلا يوُ َوِإْن تُوْيِمُنلا َوتَوتوَّ »الذي تشْي إليه الفقرة التالي  يف اهلي :وهذا هل 
اع ن مسووتلى املتوويرفعها عوواحليوواة الوودنيا هوول الووذي حرجهووا عوون أن تكوولن لعبووا وهلوولا ويطبعهووا بطووابع ا؟وود،و 

تقووك موون ه املوويمن املمووا يبذلوو ا األعلى.ويلم ووذ لوون يكوولناحليوولاين،إىل مسووتلى ااالفوو  الراكدة،املتصوول  ابملوو
 ّللِ اوموع هوذا فوإن ألبقوى ..اعرم هوذ  احليواة الودنيا ضوائعا و  مقطلعوا فعنوه ينشوأ األجور األو ،يف الودار 
هم انه بشو  نفلسوعلموه سوبح  يسأل الناس أن يبذللا أمولاهلم كلهوا،و  يشو  علويهم يف فرائضوه وتكاليفه،ل

  صوودورهم لها،فتضوويهل   يكلوو  نفسووا إ  وسوعها.وهل أرحووم ّبووم موون أن يكلفهوم بووذهلا كفطورة وخلقوو .و 
 «.مْ ْضغاَنكُ أَ ِإْن َيْس َوْلُكُملها فَوُيْحِفُكْم تَوْبَخُللا،َوُحْرِْج »وتظهر أضغاوم:

ر الودقي  ن التقوديعووهذا النا يلحك  كم  اللطي  اابْي،كما يلحك برمحتوه ولطفوه ابلنفلس.ويكشو  
.فهل هتا،وأحلاهلاا،وناقاالي  هوذا الدين،ومراعاتووه للفطرة،وتناسوقه مووع بشوري  البشوور بكول اسووتعداقهتيف تكو

د  منهجوووه وقلاعووو لوووذي يقووويمعقيووودة رابنيووو   نشووواء نظوووام رابين إنسووواين.نظام رابين مووون انحيووو  أن اّلِل هووول ا
ن  وول ،وهوول أعلووم ل الووذي خوإنسوواين موون انحيوو  أن اّلِل يراعووك يف تكاليفووه ناقوو  ا نسووان وحاجتووه.واّلِل هوو

 خل ،وهل اللطي  اابْي.
ابللسوائل  لنفولس ابملوالا  كو  اويف النهاي  يلاجههم بلاقع حاهلم عا  قعلهتم إىل البذل يف سوبيل اّلِل ويعو

ْم .َفِموْنكُ  َسوِبيِل اّللَِّ يف تُوْنِفُقلا لِ َعْلَن ها أَنْوُتْم هُي ِء تُدْ »القرآني ،كما عا  كحها يف ذات النفك عند ا؟هاق:
ا يَوْبَخُل َعْن نَوْفِسِه.َواّللَُّ  َللَّْلا َيْسوتَوْبِدْل قَوْلموا  َغوْْيَُكْم مُثَّ   ُم اْلُفَقراُء.َوِإْن تَوتوَ  َوأَنْوتُ  اْلَغِبُ َمْن يَوْبَخُل.َوَمْن يَوْبَخْل فَِإ َّ

 « ..َيُكلنُلا أَْمثاَلُكمْ 
لموووذا .وللاقع النووواس عوووا  الووودعلة إىل البوووذل يف كووول واهليووو  ترسوووم صووولرة وصوووفي  للاقوووع ا؟ماعووو  املسووولم  ي

بي وووووو .فهك تقوووووورر أن موووووونهم موووووون يبخوووووول.ومع  هووووووذا أن هنالووووووك موووووون   يبخلوووووولن بشووووووكء.وقد كووووووان هووووووذا 
واقعا،سجلته الرواايت الكثْية الصاقق ،وسجله القرآن يف ملاضوع أخرى.وقود حقو  ا سوالم يف هوذا اجملوال 
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والتضووحي  عوون رضووى وعوون فوور  ابلبووذل والعطوواء.ولكن هووذا   مووثال هسووه موون خوولار  األمثووال يف البووذل 
مينع أن يكلن هنالك من يبخل ابملال.ولعل ا؟لق ابلونفك أرخوا عنود بعضوهم مون ا؟ولق ابملوال  والقورآن 

ا يَوْبَخُل َعْن نَوْفِسهِ »يعا  هذا الش  يف هذ  اهلي :  « ..َوَمْن يَوْبَخْل فَِإ َّ
رقين مون كول جموم ُيشورون هلم مذخلر،ادونه يلم ُيتاجلن إىل رصويد،يل فما يبذله الناس إن هل إ  رصيد 

قللولن ينفسوهم وإ وا لن علوى أما ميلكلن.فال ادون إ  ذلك الرصيد املوذخلر.فإذا خبلولا ابلبوذل،فإ ا يبخلو
ه اّلِل   يطلووم  أجل.فووموون رصوويدهم وإ ووا يستخسوورون املووال يف ذواهتووم وأكخاصووهم وإ ووا ُيرملوووا  يووديه

يبوذللن،وما  نالوه كوكء  واخر.وما يهم البذل،إ  وهل يريد هلم ااْي،ويريد هلم اللفر،ويريد هلم الكنز والوذإلي
ُ اْلَغِبُ َوأَنْوُتُم اْلُفَقراءُ »هل يف حاج  إىل ما ينفقلن:  ..« َواّللَّ

م يف طووواك عموووا أعفهووول الوووذي أعطووواكم أملالكم،وهووول الوووذي يووودخر لكوووم عنووود  موووا تنفقلنوووه منهوووا.وهل الغوووب
ء إىل رزقوه يف .أنتم الفقورااحلوالني الدنيا،الغب عن أرصدتكم املذخلرة يف اهلخرة.وأنتم الفقراء يف الودارين ويف

فهوول   يف اهلخرة،إىل أجوور  الوودنيا،فما لكووم موون قوودرة علووى كووكء موون الوورز  إ  أن يهووبكم إاي .وأنووتم الفقووراء
هلخوورة،إ  اكووكء يف  فضووال علووى أن يفضوول لكوومالووذي يتفضوول بووه عليكم،ومووا أنووتم  وولفني كووي ا  ووا عليكم،

لوووى موووا عمووون أجووور  أن يتفضووول عليكم.ففووويم البخووول إذن وفووويم الشووو ف وكووول موووا يف أيوووديكم،وكل موووا ينوووالكم
 ..مث الكلم  األخْية وهك فصل ااطاب  تنفقلن هل من عند اّلِل،ومن فضل اّلِلف

ذا   ذا الفضووول،وإهلووولا أهوووال اوللا أن تكلنوووإن اختيوووار اّلِل لكوووم حلمووول قعلتوووه تكووورمي وموووِن وعطاء.فوووإذا   هووو
 ..فووووإن اّللِ  موووا عووودا  تنهضووولا بتكوووالي  هوووذ  املكانووو ،وإذا   تووودركلا قيمووو  موووا أعطيوووتم فيهووولن علووويكم كووول

نُولا َيُكل  ْلموا  َغوْْيَُكْم،مُثَّ  ْسوتَوْبِدْل قوَ ْلا يَ َوِإْن تَوتَوَللَّ »يس ق،ما وهه،وحتار غْيكم هلذ  املن   ن يقدر فضل اّلِل:
ا الكولن وهول ذو قامه يف هولى اّلِل،..وإوا لنذارة رهيب  ملن ذا  حالوة ا ميان،وأحك بكرامته ع« أَْمثاَلُكمْ 

اووكء يانووه ويووذهه و  يف كُيموول هووذا السوور ا هلووك العظيم.وميشووك يف األرم بسوولطان اّلِل يف قلبووه ونوولر اّللِ 
 تسوووله مثعووواش ّبوووا ن عووور  حقيقووو  ا ميوووان و وعليوووه كوووارة مووول   ..وموووا يطيووو  احليووواة وموووا يطعمهوووا إنسوووا

ن يتصول بربوه مطا  عند منه،ويطرق من الكن  ،وتلصد قونه األبلاب.  بل إن احلياة لتغدو جحيما   ي
 مث يطب  قونه احلجاب.

،حني يلضوووع هيووود زهيووودإن ا ميووان هبووو  ضوووخم ،  يعووود هلوووا يف هوووذا اللجوولق كوووكء واحليووواة رخيصووو ،واملال ز 
 لضع يف الكف  األخرى كل ما عدا  ..ا ميان يف كف ،وي

 ومن مث كان هذا ا نذار أهلل ما يلاجهه امليمن،وهل يتلقا  من اّلِل ..
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 مدني ة وآياأها أسع وعشرون ( سور  ال اح48)

 أهم مو وعات السور  

ا احلوواقّ اول هووذتنووهووذ  السوولرة مدنيوو ،نزلحل يف السوون  الساقسوو  موون اهلجرة،عقووه صوول  احلديبيوو  وهووك ت
 قووحل نووزول سوولرةزوهلووا وو نااطووْي ومالبسوواته وتصوولر حووال ا؟ماعوو  املسوولم  ومووا حلهلووا يف إابنووه:فبني وقووحل 

يف  مووو  وخطوووْيةالووويت تسوووبقها يف ترتيوووه املصوووح ،حنل مووون يوووالّ سووونلات،احل فيهوووا تغوووْيات ها« حممووود»
النفسوي   هوم يف حالتهواغْيات أ هلوا،وتأحلال ا؟ماع  املسلم  يف املدين .تغْيات يف ملقفها وملق  املنواوئني
 وصفتها ا مياني ،واستلائها على املنهج ا مياين يف إقرا  ونضج عمي .

.لنعيا لوحل بصوودق وقبول أن نتحودّ عوون السولرة وجلهوا وق لتهووا ُيسون أن  وور بصولرة للحواقّ الووذي نز 
 يف ا؟ل الذي كان املسلملن يعيشلن فيه،وهم يتلقلن هذا التنزيل الكرمي:

ووَ  ُهووَل َوَأْصووَحابُُه آِمنِوونَي حُمَلِِِقوونَي ُرُءوَسووُهْم َعووْن جُمَاِهوود ،قَاَل:" أُرَِي َرُسوولُل اّللَِّ  َوُهووَل اِبحْلَُديِْبيَووِ  أَنَّووُه يَووْدُخُل َمكَّ
رِيَن،فَوَقاَل َلُه َأْصوَحابُُه ِحونَي حَنَوَر اِبحْلَُديِْبيَوِ ،أَْيَن ُرْ اَيَ  اَي َرُسولَل اّللَِّ  ُ َعوزَّ َوَجولَّ َلَقوْد َصوَدَ  َوُمَقصِِ  ف فَوأَنْوَزَل اّللَّ

ُ َرُسللُُه الُرْ اَي اِبحلَْ ِِ ِإىَل قَوْللِِه َفَجَعَل ِمْن ُقوِن َذِلَك فَوْتح ا َقرِيب وا،يَوْعِب:" النَّْحوَر اِبحلُْ  َديِْبيَوِ ،مُثَّ َرَجعُولا فَوَفَتُحولا اّللَّ
 .2114َكاَن َتْصِديُ  ُرْ اَيُ  يف السََّنِ  اْلُمْقِبَلِ  "َخْيَثَ،مُثَّ اْعَتَمَر بَوْعَد َذِلَك فَ 

 لعورب كلهوم يفايعظمهوا  وكان املشركلن قد منعلهم منذ اهلجرة من قخلل مك ،حَّت يف األكهر احلرم الويت
 أصووحاب حلوورام.حَّتاا؟اهلي ،ويضووعلن السووال  فيهووا ويسووتعظملن القتووال يف أايمها،والصوود عوون املسووجد 

و   وجهوه سويفا،يفال يرفوع فومعلن يف لالل هذ  احلرم ،ويلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه الثارات كانلا يتج
 - -ّلِل اوا رسوولل يصوود  عوون البيووحل انوورم.ولكنهم خووالفلا عوون تقاليوودهم الراسووخ  يف هووذا الشووأن وصوود
اّلِل  يوه رسوللف ذي أريواملسلمني معه نلال السنلات السحل الويت تلوحل اهلجورة.حَّت كوان العوام السواقس الو

- - استبشروا ّبا وفرحلا.ف -ضلان اّلِل عليهم ر  -ذ  الر اي.وحدّ ّبا أصحابه ه 
يوو  تتفوو  مووع روا  مجلتهوواوروايوو  ابوون هشووام للقووائع احلديبيوو  هووك أو  مصوودر نسووتند إليووه يف تصوولرها.وهك يف

 البخاري ورواي  ا مام أمحد ومع تلخيا ابن حزم يف جلامع السْية وغْيهم.
َفَر اْلَعَرَب َوَمْن َحْلَلُه ِموْن أَْهولِ قَاَل اْبنُ  َعوُه َوُهوَل َحَْشوى ِموْن أْلَْعورَاِب لَِيْخُرُجولا مَ اِقي ِموْن ا اْلبَوولَ  إْسَحاَ :َواْستَونوْ

ْعرَاِب،َوَخورََج َرُسولُل اأْلَ  طَأَ َعَلْيوِه َكثِوْي  ِمونْ ْيحِل فَأَبْ ْن اْلبوَ قُوَرْيا  اِلِذي َصنَوُعلا،أَْن يَوْعرُِضلا َلُه ِ َْرِب أَْو َيُصِدوُ  عَ 
ْحووَرَم اِبْلُعْموورَِة َسوواَ  َمَعووُه اهْلَووْدَي َوأَ  اْلَعَرِب،وَ ْن َمَعووُه ِمووْن اْلُمَهوواِجرِيَن َواأْلَْنَصوواِر َوَمووْن حَلِووَ  بِووِه ِموونْ ِ َوو - -اّللِِ 

 . ْلبَوْيحِل َوُمَعِظم ا َلهُ اَذا ر ا هلَِ َج زَائِ لَِيْأَمَن الِناُس ِمْن َحْربِِه َولِيَوْعَلَم الِناُس أَنُِه إِ َا َخرَ 
 َرَْرَموووَ  قَوواَل ابْوووُن إْسووَحاَ :َحِدَيِب حُمَِموووُد بْووُن ُمْسوووِلِم بْووِن ِكوووَهاب  الِزْهووورِِي،َعْن عُووْرَوَة بْوووِن الووزَِبْْيِ َعوووْن ِمْسووَلِر بْووونِ 

اَم احْلَُديِْبيَوووو ِ  يُرِيووووُد زاَِيرََة اْلبَوْيووووحِل َ  يُرِيووووُد َعوووو - -َوَمووووْرَواَن بْووووِن احلََْكووووِم َأِوَُمووووا َحووووِدَتُ  قَوووواَ :َخرََج َرُسوووولُل اّللِِ 

                                                 
 ( صحي  مرسل 1591تَوْفِسُْي جُمَاِهد  << ُسلَرُة اْلَفْتِ  <<) - 2114
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،َوَسواَ  َمَعووُه وََكوواَن النِوواُس َسووْبَع ِم َووِ  َرُجوول  َفَكانَووحْل ُكووِل بََدنَوو   َعووْن َعَشوورَِة نَوَفوور  .وََكوواَن َجوواِبُر بْوو ُن َعْبووِد اّللِِ، ِقَتا  
 َيِ  أَْربََع َعْشرََة ِمَ    .ِفيَما بَوَلَغِب،يَوُقلُل ُكِنا َأْصَحاَب احْلَُديْبِ 

قَواَل ابْوُن  -َلِقيَوُه ِبْشوُر بْوُن ُسوْفَياَن اْلَكْعوِلِ  2115َحَِّت إَذا َكواَن بُِعْسوَفانَ  - -قَاَل الِزْهرِِي:َوَخرََج َرُسلُل اّللِِ 
:َويُوَقاُل ُبْسوووووووور   ْعوووووووحل ِ َِسووووووووْيِ  -ِهَشوووووووام  ،قَووووووووْد  َِ  ،َفَخَرُجلا َمَعُهوووووووْم اْلعُوووووووولُذ فَوَقووووووواَل اَي َرُسوووووووولَل اّللِِ َهوووووووِذِ  قُوَرْيا 

ا،َوَهووَذا  2116اْلَمطَاِفيوولُ  قَووْد لَِبُسوولا ُجلُوولَق الِنُموولِر َوقَووْد نَوزَلُوولا بِووِذي نُل ى،يُوَعاِهووُدوَن اّلِلَ َ  تَووْدُخُلَها َعلَووْيِهْم أَبَد 
:اَي َويْووَ  قُوووَرْيا  - - فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللِِ .قَووالَ  2117َخالِوُد بْووُن اْلَللِيووِد يف َخووْيِلِهْم قَووْد قَووِدُملَها إىَل ُكورَاِع اْلَغِموويمِ 

ُهْم احْلَْرُب،َموواَذا َعلَووْيِهْم لَووْل َخلِووْلا بَوْيووِب َوبَوونْيَ َسووائِِر اْلَعَرِب،فَووِإْن ُهووْم َأَصووابُلين َكووانَ  الِووِذي أَرَاُقوا،َوِإْن  َلَقووْد َأَكلَووتوْ
ْسوواَلِم  ،فَوووَلَاّللِِ َ  أَزَاُل أَْلَهووَرين اّلِلُ َعلَووْيِهْم َقَخلُوولا يف اْ ِ َوافِوورِيَن َوِإْن َ ْ يَوْفَعلُوولا قَوواتَوُللا َوِّبِووْم قُوووِلة  َفَمووا َتظُووِن قُوَرْيا 

َفرَِق َهِذِ  الِسالَِف ُ  مُثِ قَاَل َمْن َرُجل  َحْورَُج بِنَوا َعلَوى  2118أَُجاِهُد َعَلى اِلِذي بَوَعَثِب اّلِلُ بِِه َحَِّت يُْظِهرَُ  اّلِلُ أَْو تَونوْ
 2119رِي   َغْْيِ َنرِيِقِهْم اِليِت ُهْم ِّبَا فنَ 

اَل َفَسووَلَك ِّبِووْم قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َفَحِدَيِب َعْبووُد اّللِِ بْووُن َأيب َبْكوور :أَِن َرُجووال  ِمووْن َأْسووَلَم قَوواَل أاََن اَي َرُسوولَل اّللِِ قَوو
 َوَقْد َكِ  َذِلَك َعَلى اْلُمْسِلِمنَي َوأَْفَضْلا إىَل أَْرم  َسوْهَل   َبنْيَ ِكَعاب  فَوَلِما َخَرُجلا ِمْنهُ  2120َنرِيق ا َوْعر ا َأْجَرلَ 

َقِطِع اْلَلاِقي قَاَل َرُسلُل اّللِِ  لِلِناِس ُقلُللا َنْستَوْغِفُر اّلِلَ َونَوُتلُب إلَْيِه فَوَقاُللا َذِلَك فَوَقواَل َوَاّللِِ إِوَوا  - -ِعْنَد ُمنوْ
:فََأَمَر َرُسولُل اّللِِ اِليِت ُعرَِضحْل عَ  2121لَْلِحطِ ُ  النِواَس  - -َلى َبِب إْسرَائِيَل .فَولَوْم يَوُقلُللَهوا .قَواَل ابْوُن ِكوَهاب 

،يف َنرِيووووو   ) خُتْرُِجوووووُه ( َعلَوووووى يَِنيِوووووِ  اْلُمووووورَاِر َمْهوووووِبِ  2122فَوَقووووواَل اُْسوووووُلُكلا َذاَت اْلَيِمووووونِي بَووووونْيَ َلْهوووووَرْي احْلَْمووووواِ 
قَوْد  2124َمِكَ  قَاَل َفَسَلَك اْ؟َْيُا َذِلَك الطِرِيَ  فَوَلِموا رََأْت َخْيوُل قُووَرْيا  قَوَ ََة اْ؟َوْياِ ِمْن َأْسَفِل  2123احْلَُديِْبَي ِ 

،َوَخووورََج َرُسووولُل اّللِِ  َحوووَِّت إَذا َسوووَلَك يف يَِنيِوووِ  اْلُمووورَاِر  - -َخووواَلُفلا َعوووْن نَووورِيِقِهْم َرَجعُووولا رَاِكِضووونَي إىَل قُوَرْيا 
،َوَلِكْن َحَبَسوَها َحواِبُك اْلِفيوِل  2125فَوَقاَلحْل الِناُس َخَاَتْ بَورََكحْل اَنقَوُتُه  الِناَقُ  قَاَل َما َخَاَْت َوَما ُهَل هَلَا خِبُُل  

ووتُوُهْم إاِيَهووا  لنِوواِس مُثِ قَوواَل لِ َعووْن َمِكووَ  .َ  تَووْدُعلين قُوووَرْيا  اْليَوووْلَم إىَل ُخطِوو   َيْسووأَُللَنِب ِفيَهووا ِصووَلَ  الووِرَحِم إِ  أَْعطَيوْ

                                                 
 عسفان:ملضع بني مك  واملدين  على مرحلتني من مك . ) السيد رمحه هللا ( - 2115
 ذا يقتضك أن يكلن النا العلذ واملطافيل. ) السيد رمحه هللا (العلذ اليت   تلد،واملطافيل ذوات األنفال. وه - 2116
 كراع الغميم قار أمام عسفان بثماني  أميال. ) السيد رمحه هللا (  - 2117
 السالف  صفح  العن ،يعب:أو أقتل. فإوا   تنفرق إ  ابلقتل. ) السيد رمحه هللا ( - 2118
 ي   ( صح16445[) 402/ 14املعجم الكبْي للطثاين ] - 2119
 أجرل:كثْي احلجارة. ) السيد رمحه هللا ( - 2120
َواْقُخلُوولا اْلبوواَب ُسووجَّدا  َوُقلُللا:ِحطَّوو   نَوْغِفووْر َلُكووْم َخطوواايُكْم َوَسووَنزِيُد اْلُمْحِسووِننَي. فَوبَوودََّل »إىل مووا جوواء يف القوورآن الكوورمي: -  -يشووْي  - 2121

 السيد رمحه هللا ()  ..«ْم الَِّذيَن لََلُملا قَوْل   َغْْيَ الَِّذي ِقيَل هلَُ 
 احلمخ:ما مل  من النبات وهل هنا اسم ملضع. ) السيد رمحه هللا ( - 2122
 قري  بينها وبني مك  مرحل  واحدة. ) السيد رمحه هللا ( - 2123
 ق ة ا؟يا:غبار . ) السيد رمحه هللا ( - 2124
 رمحه هللا (خات:كما تقلل للداب  حرنحل. و  يقال خات إ  للناق . ) السيد  - 2125
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طَووواُ  َرُجوووال  ِموووْن اْنزِلُووولا مل ِقيوووَل لَوووُه اَي َرُسووولَل اّللِِ َموووا اِبلْوووَلاِقي َمووواء  نَوْنوووزُِل َعَلْيوووِه فَوووَأْخرََج َسوووْهم ا ِموووْن ِكَنانَتِوووِه .فََأعْ 
 َحووَِّت َضووَرَب النِوواُس َعْنووُه .فَوغَووِرزَُ  يف َجْلفِووِه َفَجوواَش اِبلووِرِواءِ  2126َأْصووَحابِِه فَونَوووَزَل بِووِه يف قَِليووه  ِمووْن تِْلووَك اْلُقلُووهِ 

 . 2127بَِعَطن  
ِبَسوْهِم َرُسولِل اّللِِ  ِذي نَوَزَل يف اْلَقِليوهِ َلَم:أَِن الِ ْن َأسْ قَاَل اْبُن إْسَحاَ :َفَحِدَيِب بَوْعُخ أَْهِل اْلِعْلِم َعْن رَِجال  مِ 

- -  َِن بْوِن َسواَلَماِن لَوَ  بْوِن َسوْهِم بْوِن َموازِ و بْوِن َوائِ ِن َعْمورِ ِجيَوُ  بْوُن ُجْنوُدِب بْوِن ُعَموْْيِ بْوِن يَوْعُموَر بْوِن َقارِِم بْوان
:أَْفَصووى بْووُن َحارِيَووَ  .قَووا - -ّللِِ ُسوولِل ابْووِن َأْسووَلَم بْووِن أَْفَصووى بْووِن َأيب َحارِيَووَ ،َوُهَل َسوواِئُ  بُووْدِن رَ  َل ابْووُن ِهَشام 

ي نَوزَلْووحل ِبَسووْهِم  َكوواَن يَوُقوولُل أاََن الِووذِ بْووَن َعوواِزب   َثَاءَ ْلِعْلووِم أَِن الْوو.قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَقْد َزَعووَم ِ  بَوْعووُخ أَْهووِل ا
 َاّلِلُ أَْعَلُم َأِي َذِلَك َكاَن .فَ  - -َرُسلِل اّللِِ 

رَِجوووووووال  ِموووووووْن  أََ ُ  بُوووووووَدْيُل بْوووووووُن َوْرقَووووووواَء اْاُزَاِعوووووووِك،يف فَوَقووووووواَل الِزْهووووووورِِي يف َحِديثِوووووووِه فَوَلِموووووووا اْنَموووووووَأِن َرُسووووووولُل اّللِِ 
،َوِإِ َووا َجواَء زَ  ووا ُخزَاَعوَ ،َفَكِلُملُ  َوَسووأَُللُ  َمووا الِوِذي َجوواَء بِووِه ف فَووَأْخَثَُهْم أَنِوُه َ ْ َذِْت يُرِيووُد َحْراب  ائِوور ا لِْلبَوْيووحِل َوُمَعِظم 

،إِنُكْم تَوْعَجلُوولَن حِلُْرَمتِووِه مُثِ قَوواَل هَلُووْم حَنْوول ا ِ ِووا قَوواَل لِِبْشووِر بْووِن ُسووْفَياَن فَوَرَجعُوولا  إىَل قُوووَرْيا  فَوَقوواُللا:اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا 
ا  َْ َذِْت لِِقَتاِل َوِإِ َا َجاَء زَائِر ا َهَذا اْلبَوْيحَل فَواهِتَُملُهْم َوَجبَوُهولُهْم َوقَو اُللا:َوِإْن َكواَن َجواَء َوَ  َعَلى حُمَِمد  إِن حُمَِمد 

،فَوَل اّللِِ َ  يَوو َّ بِووَذِلَك َعنِووا اْلَعووَرُب .قَوواَل الِزْهرِِي:وََكانَووحْل ُخزَاَعووُ  يُرِيووُد ِقتَووا   ا،َوَ  َهَووِد ووَلة  أَبَوود  نَووا َعنوْ ْدُخُلَها َعَليوْ
َبَ  ُنْص ِ   ُمْسِلُمَها َوُمْشرُِكَها،َ  ُحُْفلَن َعْنُه َكيوْ  ا َكاَن ِ َِكَ  .َرُسلِل اّللِِ  2128َعيوْ

ُمْقووِبال  قَوواَل  اّللِِ َيِي،فَوَلِمووا َرآُ  َرُسووللُ لُ اِمِر بْووِن بَووِب َعوو  بْووَن َحْفووِا بْووِن اأْلَْخَيِ ،َأَخوواقَوواَل مُثِ بَوَعثُوولا إلَْيووِه ِمْكووَرزَ 
َل لِبُووَدْيل  َوَأْصووَحابِِه حَنْوول ا ِ ِووا قَووااَل لَووُه َرُسوولُل اّللِِ وََكِلَمووُه قَووَهووَذا َرُجوول  َغوواِقر  فَوَلِمووا انْوتَوَهووى إىَل َرُسوولِل اّللِِ 

 .َع إىَل قُوَرْيا  فََأْخَثَُهْم ِ َا قَاَل َلُه َرُسلُل اّللِِ فَوَرجَ 
ِّ بْووِن 2129مُثِ بَوَعثُولا إلَْيووِه احْلُلَووْيَك بْووَن َعْلَقَمووَ  أَْو ابْووَن َزاِبَن وََكوواَن يَوْلَم ِوذ  َسووِيَد اأْلََحووابِياِ  ،َوُهووَل َأَحووُد بَووِب احْلَوواِر

قَاَل إِن َهَذا ِمْن قَووْلم  يَوتَوَأهِلُلَن فَوابْوَعثُلا اهْلَوْدَي يف َوْجِهوِه َحوَِّت يوَورَاُ  آُ  َرُسلُل اّللِِ َعْبِد َمَناَة ْبِن ِكَنانََ  مل فَوَلِما رَ 
 َعوْن حمَِلِوِه َرَجوعَ  فَوَلِما رََأى اهْلَْدَي َيِسيُل َعَلْيِه ِمْن ُعْرِم اْلَلاِقي يف َقاَلئِِدِ  َوقَوْد َأَكوَل أَْواَبرَُ  ِموْن نُولِل احْلَوْبكِ 

،َوَ ْ َيِصووْل إىَل َرُسوولِل اّللِِ  إْعظَام ووا َلَمووا رََأى،فَوَقوواَل هَلُووْم َذلِووَك .قَوواَل فَوَقوواُللا لَووُه اْجلِووْك فَِإِ َووا أَنْووحَل إىَل قُوووَرْيا 
َه ِعْنوَد َذلِوَك َوقَواَل اَي أَْعرَايبِ َ  ِعْلَم َلك .قَاَل اْبُن إْسَحاَ :َفَحِدَيِب َعْبوُد اّللِِ بْوُن َأيب َبْكور :أَِن احْلُلَوْيَك َغِضو

وا لَوُه  َمْعَشَر قُوَرْيا  َوَاّللِِ َما َعَلى َهَذا َحاَلْفَناُكْم،َوَ  َعَلى َهَذا َعاَقْداَنُكْم .أَُيَصِد َعْن بَوْيحِل اّللِِ َمنْ  َجاَء ُمَعِظم 
اَء لَوُه أَْو أَلَْنِفوَرن اِبأْلََحوابِيِا نَوْفورََة َرُجول  َواِحود  .قَواَل َواَِلِذي نَوْفُك احْلَُلْيِك بَِيِدِ  لَُتَخِلِن َبنْيَ حُمَِمد  َوبَونْيَ َموا َجو

 بَوَعثُوولا إىَل فَوَقوواُللا لَووُه َمووْه ُكووِ  َعنِووا اَي ُحلَووْيُك َحووَِّت أَنُْخووَذ أِلَنْوُفِسووَنا َمووا نَوْرَضووى بِووِه  قَوواَل الِزْهوورِِي يف َحِديثِووِه مثُِ 

                                                 
 القليه:منخفخ ُيفج بعخ ماء املطر حني ينزل. ) السيد رمحه هللا ( - 2126
 [ صحي  مرسل309/ 2سْية ابن هشام ] - 2127
 كما سيجكء. ) السيد رمحه هللا (  -  -أي وعاء نص . واملقصلق أوم انصحلن رلصلن. وقد قخللا يف عهد رسلل اّلِل  - 2128
 ء وسكلن الباء نسب  إىل مكان يف الباقي . ) السيد رمحه هللا (األحابيا مجع حبشك بضم احلا - 2129
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،إيِن قَوْد رَأَيْوحل َموا يَوْلَقوى ِموْنُكْم َموْن بَوَعثْوُتُمولُ  إىَل ُعْرَوَة ْبَن َمْسوُعلق  الَرُسلِل اّللِِ  ثِوَقِفِك،فَوَقواَل اَي َمْعَشوَر قُووَرْيا 
َعَ  بِْنوحِل َعْبوِد  -حُمَِمد  إْذ َجاءَُكْم ِمْن التِوْعِنيِ  َوُسلِء الِلْفِج َوَقْد َعَرفْوُتْم أَِنُكْم َواِلد  َوِإيِن َوَلد   وََكاَن عُوْرَوُة ِلُسوبَويوْ

ُتُكْم بِنَوْفِسووك مل  -ك  مَشْوو ووُتُكْم َحووَِّت آَسوويوْ ْعووحل اِبَلِووِذي اَنَبُكووْم َفَجَمْعووحُل َمووْن أَنَوواَعِب ِمووْن قَوووْلِمك،مُثِ ِج وْ َوقَووْد  َِ
ِموُد َأمَجَْعوحَل َفَجَلَك َبنْيَ يََديْوِه مُثِ قَواَل اَي حمَُ قَاُللا:َصَدْقحل،َما أَْنحَل ِعْنَداَن ِ ُتِوَهم  .َفَخرََج َحَِّت أََتى َرُسلَل اّللِِ 

ِّبِووْم إِوَووا قُوووَرْيا  قَووْد َخَرَجووحْل َمَعَهووا اْلعُوولُذ اْلَمطَاِفيووُل  2130أَْوَكوواَب النِوواِس مُثِ ِجْ ووحَل ِّبِووْم إىَل بَوْيَضووِتك لِتَوُفِضووَها
ا .َواميُْ  ووَلة  أَبَووود   اّللِِ ِلَكووَأيِن ِّبَووُيَ ِء قَووْد اْنَكَشوووُفلا .قَووْد لَِبُسوولا ُجلُوولَق الِنُموولِر يُوَعاِهوووُدوَن اّلِلَ َ  تَووْدُخُلَها َعلَووْيِهْم َعنوْ

ا .قَووواَل َوأَبُوووول َبْكووور  الِصووووِديُ  َخْلوووَ  َرُسوووولِل اّللِِ  ،َأحَنْووووُن 2131قَاِعووود  فَوَقوووواَل اُْمُصوووْا َبظْووووَر الووواِلتِ َعْنوووك َغوووود 
 أََموا َوَاّللِِ لَوْلَ  يَود  َكانَوحْل لَوك ِعْنوِدي نَوْنَكِشُ  َعْنُه ف قَواَل َموْن َهوَذا اَي حُمَِموُد ف قَواَل َهوَذا ابْوُن َأيب ُقَحافَوَ ،قَالَ 
َوُهووَل يَُكِلُمووُه .قَوواَل َواْلُمغِووْيَُة بْووُن ُكووْعَبَ  َلَكافَْأتُووك ِّبَووا،َوَلِكْن َهووِذِ  ِّبَووا قَوواَل مُثِ َجَعووَل يَوتَونَوواَوُل حِلْيَووَ  َرُسوولِل اّللِِ 

َويَوُقولُل اُْكُفوْ  اَل َفَجَعَل يَوْقورَُع يَوَدُ  إَذا تَونَواَوَل حِلْيَوَ  َرُسولِل اّللِِ يف احْلَِديِد .قَ َواِق   َعَلى رَْأِس َرُسلِل اّللِِ 
قَوْبووَل أَْن َ  َتِصووَل إلَْيووك مل قَوواَل فَويَوُقوولُل عُووْرَوُة َوُْيَووك َمووا أََفظِووَك َوأَْغَلظَووك قَوواَل يَووَد  َعووْن َوْجووِه َرُسوولِل اّللِِ 

 عُووْرَوُة َمووْن َهووَذا اَي حُمَِمووُد ف قَوواَل َهووَذا ابْووُن َأِخيووك اْلُمغِووْيَُة بْووُن ُكووْعَبَ  مل قَوواَل َأْي فَوَقوواَل لَووهُ فَوتَوَبِسووَم َرُسوولُل اّللِِ 
:أَرَاَق عُوْرَوُة بَِقْللِوِه َهوَذا أَِن اْلُمغِوْيََة بْوَن ُكوْعَبَ   -َوَهْل َغَسْلحُل َسْلأََتك إِ  اِبأْلَْمِك . 2132ُغَدرُ  قَواَل ابْوُن ِهَشوام 

:بَونُووول َمالِوووك  َرْهوووُ  قَوْبوووَل إْسووواَلمِ  ِه قَوتَوووَل َعَشوووَر َرُجوووال  ِموووْن بَوووِب َمالِوووك  .ِموووْن يَِقيووو   .فَوتَوَهووواَيَج احْلَيِووواِن ِموووْن يَِقي  
َّ َعْشورََة ِقيَو   َوَأْصوَلَ  َذلِوكَ  اَل ابْوُن اأْلَْموَر .قَو اْلَمْقُتلِلنَي َواأْلَْحواَلُ  َرْهوُ  اْلُمغِوْيَِة فَووَلَقى عُوْرَوُة اْلَمْقتُولِلنَي يَواَل

بَِنْحل  ِ ِا َكِلَم بِِه َأْصَحابَُه َوَأْخَثَُ  أَنُِه َ ْ َذِْت يُرِيوُد َحوْراب  .فَوَقواَم ِموْن إْسَحاَ :قَاَل الِزْهرِِي:َفَكِلَمُه َرُسلُل اّللِِ 
ُروا ُوُضلَءُ  َوَ  يَوْبُصُ  ُبَصواق ا إِ  ابْوتَوَدُروُ  َوَقْد رََأى َما َيْصَنُع بِِه َأْصَحابُُه َ  يَوتَوَلِضأُ إِ  ابْوَتدَ ِعْنِد َرُسلِل اّللِِ 

،فَوَقوواَل اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا  إيِن قَووْد ِجْ ووحل ِكْسوو َرى يف .َوَ  َيْسووُقُ  ِمووْن َكووْعرِِ  َكووْكء  إِ  َأَخووُذوُ  .فَوَرَجووَع إىَل قُوَرْيا 
وا يف قَووْلم  قَوِ  ِمثْوَل حُمَِمود  يف َأْصوَحابِِه ُمْلِكِه،َوقَوْيَصَر يف ُمْلِكِه .َوالِنَجاِكِك يف ُمْلِكِه .وَ  ِإيِن َوَاّللِِ َموا رَأَيْوحل َمِلك 

ا،فَوَرْوا رَأَْيُكْم .  َوَلَقْد رَأَْيحُل قَوْلم ا َ  ُيْسِلُملنَُه ِلَشْكِء أَبَد 
 بْوَن أَُميِوَ  اْاُزَاِعِك،فَوبَوَعثَوُه إىَل قُووَرْيا  َقَعوا ِخورَاشَ قَاَل اْبُن إْسوَحاَ :َوَحِدَيِب بَوْعوُخ أَْهوِل اْلِعْلوِم أَِن َرُسولَل اّللِِ 

َوأَرَاُقوا مَجْوَل َرُسولِل اّللِِ  ِ َِكَ  َومَحََلُه َعَلى بَِعْي  َلُه يُوَقاُل َلُه الثِوْعَلُه لِيُوبَوِلَ  َأْكرَافَوُهْم َعْنُه َما َجاَء َلُه فَوَعَقُروا بِهِ 
َلُه َفَمنَوَعْتُه اأْلََحابِيُا،َفَخلِ   .2133ْلا َسِبيَلُه َحَِّت أََتى َرُسلَل اّللِِ قَوتوْ

                                                 
 بيض  الرجل:أهله وقبيلته. وتفضها أي تكسرها. وهك كناي  عن هطيمهم. ) السيد رمحه هللا ( - 2130
 يف الرواي  مجل  نستبعد صدورها على لسان أيب بكر رضك اّلِل عنه يف أقبه وعف  لسانه. ) السيد رمحه هللا ( - 2131

 واخلرب احيح ال غبار عليه  ل :ال غرابة يف ذلك وهم يكبدون المت من دون ه .ق 
أبوول  بظور أمك،فاسووتعار تملنه:امصووابظور الالت:البظوور قطعوو  حلوم بووني جووانل فورج املرأة،وكووان موون عواقة العوورب أن يقللوولا ملون يسووبلنه أو يش

 [159/ 4يف سبه يق ئل النبلة للبيهقك ] بكر رضك هللا عنه ذلك يف الالت لتعظيمهم إايها،فقصد املبالغ 
 أي:اي غاقر. ) السيد رمحه هللا ( - 2132
 [ فيه جهال 224/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2133
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:أَِن  ووا قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَقْد َحووِدَيِب بَوْعووُخ َمووْن َ  َأهِتِووُم َعووْن ِعْكرَِمووَ  َمووْلىَل ابْووِن َعبِوواس  َعووْن ابْووِن َعبِوواس  قُوَرْيش 
،َوأََموو ُهْم أَْو مَخِْسوونَي َرُجال  لُِيِصوويُبلا هَلُووْم ِمووْن ُروُهْم أَْن يُِطيُفوولا بَِعْسووَكِر َرُسوولِل اّللِِ َكووانُلا بَوَعثُوولا أَْربَعِوونَي َرُجووال  ِموونوْ
ا،فَُأيتَ ِّبِوْم َرُسوولَل اّللِِ  ا،فَُأِخوُذوا َأْخوذ  ُهْم َوَخلِوى َسووِبيَلُهْم و قَوْد َكوانُلا َرَموْلا يف َعْسووَكِر َأْصوَحابِِه َأَحد  فَوَعَفوا َعونوْ

َعثَووُه إىَل َمِكووَ ،فَويُوبَوِلُ  َعْنووُه َأْكوورَاَ  قُوووَرْيا  َمووا 2134ِل .اِبحلَِْجووارَِة َوالنِوْبووَرُسوولِل اّللِِ  َقَعووا ُعَمووَر بْووَن ااَْطِوواِب لِيَوبوْ
وووا َعلَوووى نَوْفِسوووك،َولَْيَك ِ َِكوووَ  ِموووْن بَوووِب َعوووِدِي بْوووِن َكْعوووه  أَ  َحووود  َجووواَء لَوووُه فَوَقووواَل اَي َرُسووولَل اّللِِ إيِن َأَخووواُ  قُوَرْيش 

َهووا،َوَلِكِب أَُقلِووك َعلَووى َرُجووول  أََعووِز ِّبَووا ِمِب،ُعْثَموواَن بْوووَن مَيْنَوُعِب،َوقَووْد َعَرفَوو حْل قُوووَرْيا  َعووَداَويت إاِيَهوووا،َوِغْلَظيِت َعَليوْ
،ُحِْثُُهْم أَنِوُه َ ْ ذَْ َعِفاَن .َفَدَعا َرُسلُل اّللِِ  ِت حِلَوْرِب ُعْثَمواَن بْوَن َعِفاَن،فَوبَوَعثَوُه إىَل َأيب ُسوْفَياَن َوَأْكورَاِ  قُووَرْيا 

 2135َوِإنُِه إِ َا َجاَء زَائِر ا هِلََذا اْلبَوْيحِل َوُمَعِظم ا حِلُْرَمِتِه.
ْن أَ أَْو قَوْبوووَل َعووواِص ِحووونَي َقَخوووَل َمِكوووَ ،يِد بْوووِن الْ ُن َسووعِ بْوووقَوواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ :َفَخرََج ُعْثَمووواُن إىَل َمِكَ ،فَوَلِقيَوووُه أاََبُن 

َِّت أَتَوووى أاََب ُسوووْفَياَن فَووواْنطََلَ  ُعْثَمووواُن َحووو ُسووولِل اّللِِ اَلَ  رَ يْوووِه مُثِ َأَجوووارَُ  َحوووَِّت بَولِوووَ  رَِسووويَْدُخَلَها،َفَحَملَوووُه بَووونْيَ يَدَ 
،فَوبَوِلَغُهْم َعْن َرُسلِل اّللِِ  ِهْم إلَويْ ُسولِل اّللِِ ْن رَِساَلِ  رَ ِه فَوَقاُللا لُِعْثَماِن ِحنَي فَورََغ مِ َما أَْرَسَلُه بِ َوُعَظَماَء قُوَرْيا 

ْتُه قُووَرْيا  .َواْحتَوَبَسوُسولُل اّللِِ رَ طُولَ  بِوِه َحوَِّت يَ  إْن ِكْ حل أَْن َتطُولَ  اِبْلبَوْيوحِل َفطُوْ  فَوَقواَل َموا ُكْنوحُل أِلَفْوَعولَ 
 َعِفاَن َقْد قُِتَل . َواْلُمْسِلِمنَي أَِن ُعْثَماَن ْبنَ ِعْنَدَها،فَوبَوَلَ  َرُسلَل اّللِِ 
قَواَل ِحونَي بَوَلغَوُه أَِن ُعْثَمواَن قَوْد قُتِوَل َ  نَوْثَُ  ِدَيِب َعْبُد اّللِِ ْبُن َأيب َبْكور :أَِن َرُسولَل اّللِِ قَاَل اْبُن إْسَحاَ :َفحَ 

َعووُ  الِرْضووَلاِن َهْووحَل الِشووَجرَِة،َفَكاَن اَحووَِّت نُونَوواِجَز اْلَقْلَم،فَووَدَعا َرُسوولُل اّللِِ  َعووِ  َفَكانَووحْل بَويوْ لنِوواُس النِوواَس إىَل اْلبَويوْ
َ ْ يُوَبايِْعنَووا َعلَووى َعلَووى اْلَمووْلِت وََكوواَن َجوواِبُر بْووُن َعْبووِد اّللِِ يَوُقوولُل إِن َرُسوولَل اّللِِ يَوُقللُوولَن اَبيَوَعُهووْم َرُسوولُل اّللِِ 

 2136اْلَمْلِت َوَلِكْن اَبيَوَعَنا َعَلى أَْن َ  نَِفِر .
ُه َأَحوود  ِمووْن اْلُمْسووِلِمنَي َحَضووَرَها،إِ  اْ؟َووِد بْووَن قَوووْيك  َأُخوول بَووِب النِوواَس َوَ ْ يَوَتَخلِووْ  َعْنوو)فبووايع النوواس النوول ( 

َهواَسوِلَمَ ،َفَكاَن َجواِبُر بْوُن َعْبوِد اّللِِ يَوُقولُل َوَاّللِِ َلَكوَأيِن أَْنظُوُر إلَْيووِه َ ِصوق ا إبِِبْوِ  اَنقَتِوِه .قَوْد َضو ،َيْسووَتِ ُ 2137َبأَ إلَيوْ
 أَِن اِلِذي ذُِكَر ِمْن أَْمِر ُعْثَماَن اَبِنل  .ى َرُسلَل اّللِِ ِّبَا ِمْن الِناِس .مُثِ أَتَ 

                                                 
َ  َهَبُطلا َعلَوى َرُسولِل اّللَِّ  - 2134  --عِويِم ُمَتَسولِِِحنَي يُرِيوُدوَن ِغورََّة النَّوِبِِ ِموْن َجبَوِل التوَّنْ  --َعْن أََنِك ْبِن َماِلك  أَنَّ مَثَاِننَي َرُجال  ِمْن أَْهِل َمكَّ

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ )َوُهوولَ  ا فَاْسووَتْحَياُهْم فَووأَنْوَزَل اّللَّ ووَ  ِمووْن بَوْعووِد أَْن أَْلَفوورَُكْم  َعووْنُكْم َوأَيْووِدَيُكْم َعوونوُْهْم بِوو َّ أَيْووِديَوُهمْ َكوو الَّووِذى  َوَأْصووَحاِبِه فََأَخووَذُهْم َسووَلم  َبْطِن َمكَّ
  (4782[)152/ 12املكنز ] -حي  مسلمص-َلْيِهْم( عَ 

 [ فيه جهال 237/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2135
 [صحي  مرسل238/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2136

ا بَِيِد َرُسلِل هللِا  ويُوَلايِ ، َوَرُسلُل هللِا َعِن َجاِبر ،قَاَل:َكاَن اْلَعبَّاُس آِخذ  ْعطَْيحُل قَاَل:َفَسوأَْلحُل َجواِبر ا :َأَخوْذُت،َوأَ ا فَوَرْغنَوا قَواَل َرُسولُل هللِا ُقَنا،فَوَلمَّ
،قُوْلووحُل لَووأََعلَووى اْلَمووْلِت ف قَوواَل:َ ،َوَلِكْن اَبيَوعْ يَوْلَم ِووذ ،َكْيَ  اَبيَوْعووُتْم َرُسوولَل هللِا  ووَجَرِة،قَاَل:ُكنْ ُه:أَفَورَأَْيحَل يوَوونَوواُ  َعلَووى أَْن  َ نَِفرَّ ا بِيَووِد حُل آِخووذ  ْلَم الشَّ

ُتْم ف قَاَل:ُكنَّا أَْرَبَع عَ  ك  اْختَوبَوأَ َهْوحَل َبطْوِن بَِعْي ،َوحَنَوْراَن يَوْلَم ِوذ  ُ  ُكُلنَوا ِإ َّ اْ؟َودَّ بْوَن قَوويْ   ،فَوَبايَوْعَناْشَرَة ِم َوُعَمَر ْبِن ااَْطَّاِب َحَّتَّ اَبيَوْعَناُ ،قُوْلحُل:َكْم ُكنوْ
.مسند أمحد )عا  الكته( ]َسْبِعنَي ِمَن اْلُبْدِن لِ   صحي  15332( 15259[)266/ 5ُكلِِ َسبوَْع   َجُزور 

 ضبأ إليها:لص  ّبا واست . ) السيد رمحه هللا ( - 2137
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 َعوووْن الِشوووْعِلِ:أَِن أَِوَل َموووْن اَبيَوووَع َرُسووولَل اّللِِ 
:َفذََكَر وَِكيوووع  َعوووْن إْ َاِعيوووَل بْوووِن َأيب َخالِووود  َعوووَ   قَوواَل ابْوووُن ِهَشوووام  بَويوْ

:َوَحِدَيِب َمْن أَِيُ  بِِه َعِمْن َحِديَُه  َِْسَناق  لَوُه َعوْن ابْوِن َأيب ُمَلْيَكوَ  الِرْضَلاِن أَبُل ِسَنان  اأْلََسِدِي .قَاَل ابْ  ُن ِهَشام 
 . 2138اَبيََع لُِعْثَماِن َفَضَرَب إبِِْحَدى يََدْيِه َعَلى اأْلُْخَرىَعْن اْبِن َأيب ُعَمَر:أَِن َرُسلَل اّللِِ 

 بَوَعثَوووحْل قُووووَرْيا  ُسوووَهْيَل بْوووَن َعْمر و،َأَخوووا بَوووِب َعووواِمِر بْوووِن لُوووَيِي،إىَل َرُسووولِل اّللِِ قَووواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ :قَاَل الِزْهووورِِي:مثُِ 
ا َفَصاحِلُْه َوَ  َيُكْن يف ُصْلِحِه إِ  أَْن يَوْرِجَع َعِنا َعاَمُه َهوَذا،فَوَلَاّللِِ َ  ُهَو ُّ اْلَعوَرُب َعنِوا َوقَاُللا َلُه اْئحِل حُمَِمد  ِد

ا .فَوَأَ ُ  ُسوَهْيُل بْوُن َعْمر و،فَوَلِموا َرآُ  َرُسولُل اّللِِ أَنُِه َقَخلَ  وَلة  أَبَود  َنا َعنوْ ،قَواَل قَوْد أَرَاَق اْلَقوْلُم الِصوْلَ  َها َعَليوْ ُمْقِبال 
اَلَم َوتَورَاَجَعوا،مُثِ َجوَرى َتَكِلَم فََأنَاَل اْلَكوِحنَي بَوَعثُلا َهَذا الِرُجل فَوَلِما انْوتَوَهى ُسَهْيُل ْبُن َعْمر و إىَل َرُسلِل اّللِِ 

نَوُهَمووا الِصووْلُ  .فَوَلِمووا اْلتَووَأَم اأْلَْمووُر َوَ ْ يَوْبووَ  إِ  اْلِكتَوواُب َويَووَه ُعَمووُر بْووُن ااَْطِاِب،فَووأََتى أاََب بَ  ْكوور  فَوَقوواَل اَي أاََب بَويوْ
ِمنَي ف قَواَل بَولَوى مل قَواَل أََو لَْيُسولا اِبْلُمْشورِِكنَي ف قَوواَل َبْكور ،أَلَْيَك ِبَرُسولِل اّللِِ ف قَواَل بَوَلى،قَواَل أََو َلْسوَنا اِبْلُمْسوولِ 

فَوَأيِن َأْكوَهُد أَنِوُه َرُسولُل اّللِِ  2139بَوَلى مل قَاَل فَوَعواَلَم نُوْعطَوى الِدنِيِوَ  يف ِقيِننَوا ف قَواَل أَبُول َبْكور  اَي ُعَموُر الْوَزْم َغوْرزَ ُ 
فَوَقاَل اَي َرُسلَل اّللِِ أََلْسوحَل ِبَرُسولِل اّللِِ ف قَواَل بَولَوى مل اّللِِ مُثِ أََتى َرُسلَل اّللِِ  قَاَل ُعَمُر َوأاََن َأْكَهُد أَنُِه َرُسللُ 

طَوى الِدنِيِوَ  يف قَاَل أََو َلْسَنا اِبْلُمْسِلِمنَي ف قَاَل بَولَوى مل قَواَل أََو لَْيُسولا اِبْلُمْشورِِكنَي ف قَواَل بَولَوى مل قَواَل فَوَعواَلَم نُوعْ 
َصووِدُ  ف قَوواَل أاََن َعْبووُد اّللِِ َوَرُسووللُُه لَووْن أَُخوواِلَ  أَْموورَُ ،َوَلْن ُيَضوويِوَعِب قَوواَل َفَكوواَن ُعَمووُر يَوُقوولُل َمووا زِلْووحل أَتَ  ِقيِننَووا

 َيُكولَن َخوْْي ا َوَأُصلُم َوُأَصِلك َوأُْعِتُ  ِمْن اِلِذي َصنَوْعحُل يَوْلَمِ ذ  َرَاَفَ  َكاَلِمك اِلِذي َتَكِلْمحل بِِه َحَِّت َرَجْلُت أَنْ 
.2140 

َعلِووِك بْووَن َأيب نَالِووه  رِْضووَلاُن اّللِِ َعَلْيووِه فَوَقوواَل اُْكتُووْه ِبْسووِم اّللِِ الووِرمْحَِن الووِرِحيِم قَوواَل قَوواَل مُثِ َقَعووا َرُسوولُل اّللِِ 
اُْكُتْه اِب ِْوك الِلُهوِم َفَكتَوبَوَهوا مل مُثِ  فَوَقاَل ُسَهْيل  َ  أَْعِرُ  َهَذا،َوَلِكْن اُْكُتْه اِب ِْك الِلُهِم فَوَقاَل َرُسلُل اّللِِ 

أَنِووك  قَوواَل اُْكتُووْه َهووَذا َمووا َصوواحَلَ َعَلْيووِه حُمَِموود  َرُسوولَل اّللِِ ُسووَهْيَل بْووَن َعْموور و مل قَوواَل فَوَقوواَل ُسووَهْيل  لَووْل َكووِهْدت
اُْكتُوْه َهووَذا َموا َصواحَلَ َعَلْيووِه اَل فَوَقواَل َرُسولُل اّللِِ َرُسولُل اّللِِ َ ْ أُقَاتِْلوك،َوَلِكْن اُْكتُوْه اْ َووك َواْسوَم أَبِيوك مل قَوو

ِن النِواُس حُمَِمُد ْبُن َعْبوِد اّللِِ ُسوَهْيَل بْوَن َعْمر و،اْصوطََلَحا َعلَوى َوْضوِع احْلَوْرِب َعوْن النِواِس َعْشوَر ِسوِننَي َذَْموُن فِويهِ 
وا َوَيُكِ  بَوْعُضوُهْم َعوْن بَوْعوخ  َعلَوى أَنِوُه َموْن أَتَو ا ِموْن قُووَرْيا  بِغَوْْيِ إْذِن َولِيِوِه َرِقُ  َعلَوْيِهْم َوَموْن َجواَء قُوَرْيش  ى حُمَِمود 
َب    نَوَنا َعيوْ َوَ  إْغاَلَل َوأَنِوُه َموْن َأَحوِه أَْن  2142َمْكُفلَف   َوأَنُِه َ  إْساَللَ  2141ِ ِْن َمَع حُمَِمد  َ ْ يَوُرِقوُ  َعَلْيِه َوِإِن بَويوْ

                                                 
وا أُِموَر َرُسولُل اّللَِّ  - 2138 َعوِ  الِرِْضوَلاِن َكواَن ُعْثَمواُن بْوُن َعفَّواَن َرُسولَل رَ  --َعْن أََنِك ْبِن َماِلك  قَاَل َلمَّ وَ  قَواَل  --ُسولِل اّللَِّ بِبَويوْ ِإىَل أَْهوِل َمكَّ

ْخوَرى َفَكانَوحْل يَوُد َرُسولِل َفَضوَرَب إبِِْحوَدى َيَديْوِه َعلَوى األُ «. ِإنَّ ُعْثَماَن ِ  َحاَجِ  اّللَِّ َوَحاَجِ  َرُسللِِه  » --فَوَباَيَع النَّاَس قَاَل فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ 
. ( 4067[) 306/ 13املكنز ] -سنن ال مذىا ِمْن أَْيِديِهْم ألَنْوُفِسِهْم.لُِعْثَماَن َخْْي   --اّللَِّ   قَاَل َهَذا َحِدية  َحَسن  َصِحي   َغرِيه 

 الزم غرز :أي التزم نريقه. وأصله وضع القدم يف الركاب ملضع قدمه. ) السيد رمحه هللا ( - 2139
 19117( 18910[)414/ 6ومسووند أمحوود )عووا  الكتووه( ]( 19282[)221/ 9حيوودر آابق ] -السوونن الكووثى للبيهقووك  - 2140

 صحي 
 أي تك  عنا ونك  عنك. واألصل أن بيننا وعاء مقفال فاستعار  هلذا املع . ) السيد رمحه هللا ( - 2141
 ا سالل:السرق  اافي ،وا غالل:اايان . ) السيد رمحه هللا ( - 2142
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ِد حُمَِمد  َوَعْهِدِ  َقَخَل ِفيِه َوَموْن َأَحوِه أَْن يَوْدُخَل يف َعْقوِد قُووَرْيا  َوَعْهوِدِهْم َقَخوَل ِفيوِه فَوتَوَلايَوبَوحْل يَْدُخَل يف َعقْ 
ْم َوأَنِوووك ْهوووِدهِ ُخزَاَعوووُ  فَوَقووواُللا:حَنُْن يف َعْقوووِد حُمَِمووود  َوَعْهوووِدِ  َوتَوَلايَوبَوووحْل بَونُووول َبْكووور  فَوَقووواُللا:حَنُْن يف َعْقوووِد قُووووَرْيا  َوعَ 

نَووووووا َمِكَ ،َوأَنِووووووُه إَذا َكوووووواَن َعوووووواُم قَابِوووووول  َخَرْجنَووووووا َعْنووووووك فَووووووَدَخْلتَها  تَوْرِجووووووُع َعنِووووووا َعاَمووووووك َهووووووَذا،َفاَل تَووووووْدُخُل َعَليوْ
،َمَعك ِساَلُ  الرِاِكِه الِسُيلُ  يف اْلُقُرِب َ  َتْدُخُلَها بَِغْْيَِها .   َِْصَحاِبك،فَأََقْمحَل ِّبَا َياَلت 

َيْكتُوُه اْلِكتَواَب ُهوَل َوُسوَهْيُل بْوُن َعْمور و،إْذ َجواَء أَبُول َجْنوَدِل بْوُن ُسوَهْيِل بْوِن َعْمورِو يَوْرُسوَ  َنا َرُسولُل اّللِِ فَوبَويوْ 
ْلَفووْتِ  َخَرُجوولا َوُهووْم َ  َيُشووِكلَن يف اَوقَووْد َكوواَن َأْصووَحاُب َرُسوولِل اّللِِ يف احْلَِديووِد قَووْد انْوَفلَووحَل إىَل َرُسوولِل اّللِِ 

يف نَوْفِسوِه َقَخوَل فَوَلِموا رَأَْوا َموا رَأَْوا ِموْن الِصوْلِ  َوالِرُجولِع َوَموا َهَِموَل َعَلْيوِه َرُسولُل اّللِِ ِلُرْ اَي َرآَهوا َرُسولُل اّللِِ 
َدل  قَوواَم إلَْيووِه َفَضووَرَب َوْجَهووُه َعلَووى النِوواِس ِمووْن َذلِووَك أَْموور  َعِظوويم  َحووَِّت َكوواُقوا يُوْهِلُكوولَن فَوَلِمووا رََأى ُسووَهْيل  أاََب َجْنوو

بَوْيِب َوبَويوَْنك قَوْبل أَْن َذْتِيَوك َهوَذا مل قَواَل َصوَدْقحَل َفَجَعوَل  2143َوَأَخَذ بِتَوْلِبيِبِه مُثِ قَاَل اَي حُمَِمُد َقْد ؟َِحْل اْلَقِضِي ُ 
،َوَجَعوووَل أَبُووول  َجْنوووَدل  َيْصووورُُن ِ َْعلَوووى َصوووْلتِِه اَي َمْعَشوووَر اْلُمْسوووِلِمنَي أَأَُرِق إىَل يَوْنوووُ ُُ  بِتَوْلِبيبِوووِه َوَاُووورُِ  لِوووَْيُِقُ  إىَل قُوَرْيا 

اَي أاََب َجْنوووووَدل  اْصوووووِثْ اْلُمْشووووورِِكنَي يَوْفِتنُووووولين يف ِقيوووووِب ف فَووووووزَاَق َذلِوووووَك النِووووواَس إىَل َموووووا ِّبِوووووْم .فَوَقووووواَل َرُسووووولُل اّللِِ 
نَونَوا َوبَونْيَ اْلَقوْلِم َواْحَتِسْه،فَِإِن اّلِلَ َجاِعل  لَوك َوِلَمونْ  وا،إاِن قَوْد َعَقوْداَن بَويوْ وا َوَرَْرج   َمَعوك ِموْن اْلُمْسَتْضوَعِفنَي فَوَرج 

َناُهْم َعلَووى َذلِووَك َوأَْعطَووْلاَن َعْهووَد اّللِِ َوِإاِن َ  نَوْغووِدُر ِّبِووْم قَوواَل فَوَليَووَه ُعَمووُر بْووُن ااَْ  طِوواِب َمووَع َأيب ُصووْلح ا،َوأَْعطَيوْ
قَواَل َويُوْدين ِشك إىَل َجْنِبِه َويَوُقلُل اْصِثْ اَي أاََب َجْنَدل  فَِإِ َا ُهوْم اْلُمْشورُِكلَن َوِإِ َوا َقُم َأَحوِدِهْم َقُم َكْلوه  َجْنَدل  ميَْ 

 . 2144قَائَِم الِسْيِ  ِمْنُه .قَاَل يَوُقلُل ُعَمرُأاََبُ  قَاَل َفَضِن  الِرُجُل ِ َبِيِه َونَوَفَذْت اْلَقِضِي ُ 
ل  ِموْن اْلُمْشورِِكنَي أَبُوِمنَي َورَِجوا   ِ  رَِجا   ِموْن اْلُمْسولِ ( ِمْن اْلِكَتاِب َأْكَهَد َعَلى الِصلْ ِما فَورََغ ) َرُسلُل اّللِِ فَولَ 

،َوَعْبوووَبْكووور  الِصوووِديُ ،َوُعَمُر بْوووُن ااَْطِاِب،َوَعْبوووُد الوووِرمْحَِن بْوووُن َعلْ  َأيب  َسوووْعُد بْووونُ وَ ُن ُسوووَهْيِل بْوووِن َعْمر و،ُد اّللِِ بْووو  
،َوُهووَل يَوْلمَ  ،َوحَمُْملُق بْووُن َمْسووَلَمَ ،َوِمْكَرُز بْووُن َحْفا  تَووَه وََكوواَن ُهووَل  ِك بْووُن َأيب نَالِووه  وَكَ ْشوورِ   َوَعلِوو ِووذ  مُ َوقِوواص 

 َكاِتَه الِصِحيَفِ  .
الِصوْلِ  قَوِدَم إىَل  ا فَوورََغ ِمونْ َصوِلك يف احْلُرُِم،فَوَلِموَكواَن يُ ُمْضوَطَراب  يف احْلِوِل َو قَاَل اْبُن إْسَحاَ :وََكاَن َرُسولُل اّللِِ 

َش بْوَن أَُميِوَ  بْوِن اْلَفْضوِل ْليَووْلِم ِخورَايف َذلِوَك اا بَوَلغَوِب،ُه ِفيَموَهْديِِه فَوَنَحرَُ  مُثِ َجَلَك َفَحَلَ  رَْأَسُه وََكاَن اِلِذي َحَلقَ 
  .َلَ  تَوَلايَوُبلا يَوْنَحُروَن َوَُيِْلُقلنَ َقْد حَنََر َوحَ  اّللِِ اْاُزَاِعِكملفَوَلِما رََأى الِناُس أَِن َرُسللَ 

،َعْن  وووووي   ،قَووووواَل َحلَوووووَ  رَِجوووووال  عَ ،َعْن ابْوووووِن اَهووووود  جمَُ قَووووواَل ابْوووووُن إْسوووووَحاَ :َفَحِدَيِب َعْبوووووُد اّللِِ بْوووووُن َأيب ْنَِ  يوَوووووْلَم ِباس 
 ف قَواَل يوَوْرَحُم  َرُسلَل اّللِِ ايَ  اْلُمَحِلِقنَي،قَاُللا:َواْلُمَقِصرِيَن يَوْرَحُم اّللُِ  احْلَُديِْبَيِ ،َوَقِصَر آَخُروَن .فَوَقاَل َرُسلُل اّللِِ 

ُمَقِصووورِيَن اَي َرُسووولَل اّللِِ ف ْلُمَحِلِقنَي،قَاُللا:َوالْ ُم اّلِلُ اَل يوَوووْرحَ اّلِلُ اْلُمَحِلِقنَي،قَاُللا:َواْلُمَقِصووورِيَن اَي َرُسووولَل اّللِِ ف قَوووا
 قَاَل  َْ َيُشِكلا. فنَي ُقوَن اْلُمَقِصرِيَن لِْلُمَحِلقِ  ِحيمَ ُمَقِصرِيَن فَوَقاُللا:اَي َرُسلَل اّللِِ فَِلَم لَاَهْرت ال ِْ قَاَل َوالْ 

                                                 
 ه هللا (؟حل القضي :انعقدت وانتهى أمرها. ) السيد رمح - 2143
 ) السيد رمحه هللا (   الضن  بيه  -  -روي عن أيب جندل أن الذي منعه حرصه على عهد رسلل اّلِل  - 2144
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:َحوِدَيِب جُمَاِهود ،َعْن ابْونِ   ي   يَوِ  يف َهوَدااَيُ  حْلَُديْبِ أَْهوَدى َعواَم اَل اّللِِ :أَِن َرُسول  َعبِواس  َوقَاَل َعْبُد اّللِِ بْوُن َأيب ْنَِ
 رِِكنَي.اْلُمشْ  مَجَال  أِلَيب َجْهل  يف رَْأِسِه بَورِة  ِمْن ِفِض   يَِغيُج ِبَذِلكَ 
،َحَِّت إَذا َكوووووواَن بَوووووونْيَ ِمووووووْن َوْجِهووووووقَوووووواَل الِزْهوووووورِِي يف َحِديثِووووووِه مُثِ اْنَصووووووَرَ  َرُسوووووولُل اّللِِ  ِكووووووَ  مَ ِه َذلِووووووَك قَوووووواِفال 

ِموْن َذنْبِوَك َوَموا َشَِخوَر َويُوِتِم   لَوَك اّلِلُ َموا تَوَقوِدمَ ا لِيَوْغِفرَ ا ُمِبين  لرَُة اْلَفْتِ  } ِإاِن فَوَتْحَنا َلَك فَوْتح  َواْلَمِديَنِ ،نَوزََلحْل سُ 
 نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويَوْهِدَيَك ِصرَان ا ُمْسَتِقيم ا {

َعوِ ،فَوَقا اْلبوَ ْكوورِ مُثِ َكانَوحْل اْلِقِصوُ  ِفيوِه َويف َأْصوَحابِِه َحوَِّت انْوتَوَهوى إىَل ذِ  لِوِذيَن يُوَبايُِعلنَوَك ِإِ َووا َل َجوِل يَونَواُ ُ  } ِإِن ايوْ
ا َعاَهوَد َعَلْيوُه اّلِلَ َفَسويُوْيتِيِه ْفِسوِه َوَموْن أَْوَ  ِ َوُكُة َعلَوى نوَ ا يَونْ يُوَبايُِعلَن اّلِلَ يَُد اّللِِ فَوْلَ  أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَة فَِإ َِ 

 َأْجر ا َعِظيم ا {
ْيوووِه } َسووويَوُقلُل لَوووَك ِج َمَعوووُه فَوووأَْبطَُ لا َعلَ ْم لِْلُخوووُرو تَوَفِزهُ مُثِ ذََكوووَر َموووْن خَتَلِوووَ  َعْنوووُه ِموووْن اأْلَْعووورَاِب،مُثِ قَووواَل ِحووونَي اْسووو

َنا أَْمَلالُنَووا َوأَْهلُوولاَن  ىَل قَوْللِووِه } َسوويَوُقلُل إَهووى َخووَثِِهْم َحووَِّت انْوتوَ  ِقِصووُ  َعوونْ مُثِ الْ  {اْلُمَخِلُفوولَن ِمووَن اأْلَْعوورَاِب َكووَغَلتوْ
اَلَم اّللِِ ُقْل لَوْن تَوِتِبعُولاَن َكوَذِلُكْم يُدوَن أَْن يُوَبِدُللا كَ ِبْعُكْم يُرِ اَن نَوتِ اْلُمَخِلُفلَن ِإَذا اْنطََلْقُتْم ِإىَل َمَغاِحَ لَِتْأُخُذوَها َذُرو 
ْأِس الِشوِديِد .قَواَل ابْوُن اِق اْلَقوْلِم أُوِ  اْلبَوْم ِموْن ِجَهولَوْيهِ ا َعوَرَم عَ قَاَل اّلِلُ ِمْن قَوْبُل { مُثِ اْلِقِصُ  َعْن َخَثِِهْم َومَ 

،َعْن َعطَوووووواِء بْووووووِن أَ  ووووووي   ،قَوووووواَل فَوووووواِرس  .قَووووووالَ عَ    ،ابْووووووِن يب َرابَ إْسووووووَحاَ :َحِدَيِب َعْبووووووُد اّللِِ بْووووووُن َأيب ْنَِ  ابْووووووُن ِباس 
اِب مُثِ قَواَل تَوَعواىَل :} يِد َحِنيَفوُ  َموَع اْلَكوذِ ْأِس الِشدِ ُلل اْلبَ ْهرِِي أَنُِه قَاَل أُو إْسَحاَ :َوَحِدَيِب َمْن َ  َأهتُِِم َعْن الزِ 

لِسووِكيَنَ  َعلَووْيِهْم َوأََتَّبُووْم ا قُولُوولِّبِْم فَووأَنْوَزَل يف َعلِووَم َمووا فوَ َجرَِة َلَقووْد َرِضووَك اّلِلُ َعووِن اْلُمووْيِمِننَي ِإْذ يُوَبايُِعلنَووَك َهْووحَل الِشوو
ِثْيَة  َشُْخُذوَوَا فَوَعِجوَل َلُكوْم َهوِذِ  دَُكُم اّلِلُ َمَغاِحَ كَ ِكيم ا َوعَ زِيز ا حَ ح ا َقرِيب ا َوَمَغاِحَ َكِثْيَة  َذُْخُذوَوَا وََكاَن اّلِلُ عَ فَوتْ 

َهووا قَووْد  ِقيم ا َوأُْخووَرى  َْ ْسووتَ مُ ْم ِصوورَان ا ْهووِدَيكُ وََكووِ  أَيْووِدَي النِوواِس َعووْنُكْم َولَِتُكوولَن آيَوو   لِْلُمووْيِمِننَي َويوَ  تَوْقووِدُروا َعَليوْ
 َأَحاَط اّلِلُ ِّبَا وََكاَن اّلِلُ َعَلى ُكِل َكْكء  َقِدير ا {

ُه مُثِ قَواَل ْم وََكِفُهوْم َعْنومُثِ ذََكَر حَمِْبَسُه وََكِفُه إاِيُ  َعْن اْلِقَتاِل بَوْعَد الظَِفِر ِمْنوُه ِّبِوْم يَوْعوِب النِوَفوَر الِوِذيَن َأَصواَب ِمونوْهُ 
ُهْم بَِبْطِن َمِكَ  ِمْن بَوْعِد أَْن أَْلَفورَُكْم َعلَو ْيِهْم وََكواَن اّلِلُ ِ َوا تَوَعاىَل:} َوُهَل اِلِذي َكِ  أَْيِديَوُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعنوْ

لُوَ  تَوْعَمُللَن َبِصْي ا { مُثِ قَاَل تَوَعاىَل:} ُهُم الِوِذيَن َكَفوُروا َوَصوِدوُكْم َعوِن الْ  َمْسوِجِد احْلَورَاِم َواهْلَوْدَي َمْعُكلف وا أَْن يَوبوْ
 2145حمَِِلُه {

 َ يُرِيووُد ،َعوواَم احْلَُديِْبيَووِ  يُرِيووُد زاَِيرََة اْلبَوْيووحلِ َخرََج َرُسوولُل هللِا :قَووا َ ،َوَمْرَواَن بْووِن احلََْكمِ ،وَعووِن اْلِمْسووَلِر بْووِن َرَْرَموو َ 
َوَخرََج :قَالَ ،َفَكانَووحْل ُكووُل بََدنَوو   َعووْن َعَشوورَة  ،وََكاَن النَّوواُس َسووْبَع ِم َووِ  َرُجل  ،َسووْبِعنَي بََدنَوو   َوَسوواَ  َمَعووُه اهْلَووْدَي ،ِقَتا   

 َهوِذِ  قُووَرْيا  قَوْد  ََِعوحلْ ،اَي َرُسولَل هللاِ :فَوَقوالَ ،َحَّتَّ ِإَذا َكاَن بُِعْسَفاَن َلِقَيُه ِبْشُر بْوُن ُسوْفَياَن اْلَكْعِلُ َرُسلُل هللِا 
ووَلة  ،قَووْد لَِبُسوولا ُجلُوولَق الُنُملرِ ،َفَخَرَجحْل َمَعَهووا اْلعُوولُذ اْلَمطَاِفيلُ ،ِ َِسووِْي َ  َ أَْن  َ تَووْدُخَلَها َعلَووْيِهْم َعنوْ يُوَعاِهووُدوَن اّللَّ

ا ُهُم ،اَي َويْوَ  قُوَرْيا  : فَوَقاَل َرُسلُل هللاِ ،َوَهَذا َخاِلُد ْبُن اْلَللِيِد يف َخْيِلِهْم َقِدُملا ِإىَل ُكرَاِع اْلَغِميمِ ،أَبَد  َلَقوْد َأَكلَوتوْ

                                                 
  [ وغالبها يدور بني الصح  واحلسن والصحي  مرسل213-307/ 2سْية ابن هشام ] - 2145

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3985 

ُ َعلَووْيِهْم ،فَووِإْن َأَصووابُلين َكوواَن الَّووِذي أَرَاُقوا،َمواَذا َعلَووْيِهْم لَووْل َخلَّووْلا بَوْيووِب َوبَوونْيَ َسوائِِر النَّاسِ ،احْلَْربُ  َوِإْن أَْلَهووَرين اّللَّ
َواّللَِّ ِإيِنِ  َ أَزَاُل ،َفَموووووواَذا َتظُووووووُن قُوووووووَرْيا  ،قَوووووواتَوُللا َوِّبِووووووْم قُولَّة  ، يَوْفَعُللاَوِإْن  َْ ،َقَخلُوووووولا يف اِ مِتْسوووووواَلِم َوُهووووووْم َوافِووووووُرونَ 

ُ لَووهُ  ُ لَووُه َحووَّتَّ يُْظِهوورَُ  اّللَّ َفوورَِق َهووِذِ  السَّووالَِف ُ ،أَُجاِهووُدُهْم َعلَووى الَّووِذي بَوَعثَووِب اّللَّ َفَسووَلُكلا َذاَت ،مُثَّ أََمووَر النَّاسَ ،أَْو تَونوْ
َفَسوووَلَك :قَالَ ،َيِمووونِي بَووونْيَ َلْهوووَرْي احْلَْموووِخ َعلَوووى َنرِيووو   خُتْرُِجوووُه َعلَوووى يَِنيَّوووِ  اْلِمووورَاِر َواحْلَُديِْبيَوووِ  ِموووْن َأْسوووَفِل َمكَّ َ الْ 

ووووا رََأْت َخْيوووُل قُوووووَرْيا  قَووووَ ََة اْ؟َوووْيِا قَووووْد َخوووواَلُفلا َعوووْن َنرِيِقِهمْ ،اِبْ؟َوووْيِا تِْلووووَك الطَّرِي َ  َكُصوووولا رَاِجعِوووونَي ِإىَل نَ ،فَوَلمَّ
فَوَقووواَل َرُسووولُل هللِا ،َخَاتْ :فَوَقاَل النَّاسُ ،َحوووَّتَّ ِإَذا َسوووَلَك يَِنيَّوووَ  اْلِمووورَاِر بَورََكوووحْل اَنقَوتُوووهُ َفَخووورََج َرُسووولُل هللِا ،قُوَرْيا  
: ْوو َ ،َوَمووا ُهوووَل هَلَووا خِبُلُووو   ،َمووا َخَات اّللَِّ  َ تَوووْدُعلين قُوووَرْيا  اْليَووووْلَم ِإىَل وَ ،َوَلِكْن َحَبَسووَها َحووواِبُك اْلِفيووِل َعوووْن َمكَّ

َهوا مُثَّ قَواَل لِلنَّواسِ  وتُوُهْم ِإايَّ َموا اِبلْوَلاِقي ِموْن ،اَي َرُسولَل هللاِ :اْنزُِللا فَوَقواُللا:ُخطَّ   َيْسأَُللين ِفيَها ِصَلَ  الورَِّحِم ِإ َّ أَْعطَيوْ
فََأْعطَاُ  َرُجوال  ِموْن َأْصووَحابِِه ،فَونَووَزَل يف قَِليووه  ،َسوْهم ا ِموْن ِكَنانَتِووهِ لُل هللِا َمواء  يَوْنوزُِل َعَلْيووِه النَّواُس . فَوَأْخرََج َرُسوو

وا اْنَموَأنَّ َرُسولُل هللِا ،َفَجاَش اْلَماُء اِبلرََّواِء َحَّتَّ َضوَرَب النَّواُس َعْنوُه بَِعَطن  ،فَوَغَرزَُ  ِفيهِ ،ِمْن تِْلَك اْلُقُلهِ  ِإَذا فَوَلمَّ
اَي َمْعَشووَر :فَوَرَجُعلا ِإىَل قُووَرْيا  فَوَقواُللا،فَوَقاَل هَلُووْم َكَقْللِوِه لُِبَشوْْيِ بْوِن ُسووْفَيانَ ، َوْرقَواَء يف رَِجووال  ِموْن ُخزَاَعو َ بُوَدْيُل بْونُ 
وووود  ،قُوووووَرْيا   َووووا َجوووواَء زَائِوووور ا هِلَوووو،ِإنَُّكْم تَوْعَجلُوووولَن َعلَووووى حُمَمَّ ا َ ْ َذِْت لِِقتَووووال  ِإ َّ وووود  ووووِه . ،َذا اْلبَوْيحلِ َوِإنَّ حُمَمَّ ووووا حَلَقِِ ُمَعظِِم 

ووووود   َُملُهْم . قَووووواَل حُمَمَّ بَوووووِ  َرُسووووولِل هللِا :قَاَل الُزْهرِيُ :يَوْعِب ابْوووووَن ِإْسوووووَحا َ ،فَووووواهتَّ ُمْسوووووِلُمَها وََكانَوووووحْل ُخزَاَعوووووُ  يف َغيوْ
وو َ  َ ُحُْفوولَن َعلَووى َرُسوولِل هللِا ،َوُمْشوورُِكَها َووا َجوواَء لِووَذِلكَ وَ :قَاُللا،َكوويوْ  ا َكوواَن ِ َكَّ َفالَ َواّللَِّ  َ يَووْدُخُلَها ،ِإْن َكوواَن ِإ َّ

ووَلة   نَووا َعنوْ ا َعَليوْ ُّ بِووَذِلَك اْلَعووَرُب . مُثَّ بَوَعثُوولا إِلَْيووِه ِمْكووَرَز بْووَن َحْفووِا بْووِن اأَلْخَي ِ ،أَبَوود  َأَحووَد بَووِب َعوواِمِر ،َو َ تَوَتَحوودَّ
وووا َرآُ  َرُسووولُل هللاِ ،بْوووِن ُلَييِ   وووا انْوتَوَهوووى ِإىَل َرُسووولِل هللِا :، قَالَ  فَوَلمَّ َكلََّموووُه َرُسووولُل هللِا َهوووَذا َرُجووول  َغووواِقر  . فَوَلمَّ

 ُفَوَأْخَثَُهْم ِ َوا قَواَل لَووُه َرُسولُل هللِا ،مُثَّ َرَجوَع ِإىَل قُوَرْيا  ،بَِنْحول  ِ َّوا َكلَّوَم بِوِه َأْصووَحابَه َفَوبَوَعثُلا إِلَْيوِه احْلِْلووَك :، قَوال
وووا َرآُ  َرُسووولُل هللِا ،َوُهَل يَوْلَم ِوووذ  َسووويُِِد اأَلَحاِباِ ،َعْلَقَموووَ  اْلِكنَووواينَّ  بْووونَ  فَوووابْوَعثُلا ،َهوووَذا ِموووْن قَووووْلم  يَوَتَأهلَُّلنَ :قَالَ فَوَلمَّ

قَوْد َأَكوَل أَْوَ رَُ  ، َقالَئِِد ِ فَوَلمَّا رََأى اهْلَوْدَي َيِسويُل َعَلْيوِه ِموْن َعوْرِم الْوَلاِقي يف ،اهْلَْدَي يف َوْجِهِه . فَوبَوَعثُلا اهْلَْديَ 
قَوْد رَأَيْوحُل ،اَي َمْعَشوَر قُوَرْيا  :فَوَقوالَ ،ِإْعظَام ا ِلَما رََأىَوَ ْ َيِصْل ِإىَل َرُسلِل هللِا ،َرَجعَ ،ِمْن نُلِل احْلَْبِك َعْن حمَِلِِهِ 

وووُل َصوووُد ُ  َوووا أَنْوووحَل ،اْجِلكْ : ِموووْن نُووولِل احْلَوووْبِك َعوووْن حمَِلِِوووِه . فَوَقاُللااهْلَْدَي يف َقالَئِوووِدِ  قَوووْد َأَكوووَل أَْوَ رَ ُ :َموووا  َ ُيَِ ِإ َّ
ِإيِنِ قَوووْد رَأَيْوووحُل َموووا يَوْلَقوووى ،اَي َمْعَشوووَر قُووووَرْيا  :فَوَقوووالَ ،فَوبَوَعثُلا إِلَْيوووِه عُوووْرَوَة بْوووَن َمْسوووُعلق  الثوََّقِفكَّ ،أَْعووورَايب   َ ِعْلوووَم لَوووكَ 

َعثُووولَن ِإىَل حمَُ ،ِموووْنُكمْ  ووود  ِإَذا َجووواءَُكمْ َمْن تَوبوْ َوقَوووْد ،َوقَوووْد َعوووَرفْوُتْم أَنَُّكوووْم َوالِووود  َوَأيِنِ َوَلد  ،ِمَن التوَّْعِنيوووِ  َوُسووولِء اللَّْفجِ ،مَّ
ْعووحُل اِبلَّووِذي اَنَبُكمْ  ُتُكْم بِنَوْفِسووك . قَاُللا،َفَجَمْعووحُل َمووْن أَنَوواَعِب ِمووْن قَوووْلِمك، َِ َما ،َصووَدْقحلَ :مُثَّ ِجْ ووحُل َحووَّتَّ آَسوويوْ

ووووودُ :فَوَقالَ ،، َفَجلَووووَك بَووووونْيَ يََديْووووهِ نْووووحَل ِعْنووووَداَن ِ ُوووووتوََّهم  . َفَخوووورََج َحوووووَّتَّ أَتَووووى َرُسووووولَل هللِا أَ  مَجَْعحَل أَْواَبَش ،اَي حُمَمَّ
َا قُوووووَرْيا  قَووووْد َخَرَجووووحْل َمَعَهووووا اْلعُوووولُذ اْلَمطَاِفيلُ ،مُثَّ ِجْ ووووحَل ِّبِووووْم لِبَوْيَضووووِتَك لِتَوُفضَّووووَها،النَّووواسِ  لَِبُسوووولا ُجلُوووولَق  قَوووودْ ،ِإوَّ
ا،الُنُملرِ  وووَلة  أَبَوووود  َ أَْن  َ تَووووْدُخَلَها َعلَووووْيِهْم َعنوْ ا .  ،َوأمَْيُ هللاِ ،يُوَعاِهوووُدوَن اّللَّ َلَكووووَأيِنِ ِّبَووووُيَ ِء قَوووْد اْنَكَشووووُفلا َعْنووووَك َغوووود 
دِِيُ  َخْلَ  َرُسلِل هللِا :قَالَ  َمْن :َأحَنْوُن نَوْنَكِشوُ  َعْنوُه ف قَوالَ ،الالَّتِ اْمُصْا َبْظَر :فَوَقالَ ،قَاِعد  َوأَبُل َبْكر  الصِِ

َوَلِكنَّ َهوِذِ  ِّبَوا . ،َلَكافَْأُتَك ِّبَوا،َواّللَِّ َلْل َ يَد  َكاَنحْل َلَك ِعْنوِدي:َهَذا اْبُن َأيب ُقَحاَفَ  قَالَ :َهَذا اَي حُمَمَُّد ف قَالَ 
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مُثَّ ،يَوْقرَُع يَووَد ُ :قَالَ ،يف احْلَِديوودِ ُن ُكووْعَبَ  َواقِوو   َعلَووى رَْأِس َرُسوولِل هللِا َواْلُمغِووْيَُة بْوومُثَّ تَونَوواَوَل حِلْيَووَ  َرُسوولِل هللِا 
َمووووا أََفظَّووووَك َوأَْغَلظَووووَك . ،َوُْيَكَ :قَوْبووووَل َواّللَِّ  َ َتِصووووُل إِلَْيووووَك . قَالَ أَْمِسووووْك يَووووَدَ  ِعووووْن حِلْيَووووِ  َرُسوووولِل هللِا :قَالَ 
ووُد ف قَالَ :قَوووالَ  فَوتَوَبسَّووَم َرُسوولُل هللاِ :قَالَ  َهْل ،أَغُوووَدرُ :َهوووَذا ابْووُن َأِخيووَك اْلُمغِوووْيَُة بْووُن ُكووْعَبَ  قَالَ :َمْن َهووَذا اَي حُمَمَّ

ُد فََأْخَثَُ  أَنَّوووُه َ ْ َذِْت يُرِيووو،ِ ِثْوووِل َموووا َكلَّوووَم بِوووِه َأْصوووَحابَهُ َفَكلََّموووُه َرُسووولُل هللِا :قَالَ ،َغَسوووْلحَل َسوووْلأََتَك ِإ َّ اِبأَلْمكِ 
َو َ ، َ يَوتَوَلضَّوووأُ ُوُضووولء ا ِإ َّ ابْوتَوووَدُرو ُ ،َوقَوووْد رََأى َموووا َيْصوووَنُع بِوووِه َأْصوووَحابُهُ فَوَقووواَم ِموووْن ِعْنوووِد َرُسووولِل هللِا :قَالَ ،َحْراب  

ِإيِنِ ،اَي َمْعَشوَر قُووَرْيا  :فَوَقوالَ ،ْيا  فَوَرَجَع ِإىَل قُورَ ،َوَ  َيْسُقُ  ِمْن َكَعرِِ  َكْكء  ِإ َّ َأَخوُذو ُ ،يَوْبُسُ  ُبَساق ا ِإ َّ ابْوَتَدُرو ُ 
وووود  يف ،َوِجْ حُل قَوْيَصووووَر َوالنََّجاِكووووكَّ يف ُمْلِكِهَمووووا،ِجْ ووووحُل ِكْسووووَرى يف ُمْلِكووووهِ  ووووا قَووووُ  ِمثْووووَل حُمَمَّ َواّللَِّ َمووووا رَأَيْووووحُل َمِلك 

ا،َأْصَحابِهِ  قَوْبَل َذلِوَك بَوَعوَة َوَقْد َكاَن َرُسلُل هللِا :ا رَأَْيُكْم . قَالَ فَوُرو ،َوَلَقْد رَأَْيحُل قَوْلم ا َ  ُيْسِلُملنَُه ِلَشْكء  أَبَد 
ووووَ  َعَقووووَرْت بِووووِه ،الثوَّْعَلهُ :َومَحَلَووووُه َعلَووووى مَجَوووول  لَووووُه يُوَقوووواُل لَووووهُ ،ِخوووورَاَش بْووووَن أَُميَّووووَ  اْاُزَاِعووووكَّ ِإىَل َمكَّ َ  فَوَلمَّا َقَخووووَل َمكَّ

وو َ ُهُم اأَلَحوواِبُا َحووَّتَّ أَتَووى َرُسوولَل هللِا َفَمنَوعَ ،َوأَرَاُقوا قَوْتووَل ِخوورَاش  ،قُوووَرْيا   َعثَووُه ِإىَل َمكَّ اَي :فَوَقالَ ،، فَووَدَعا ُعَمووَر لِيَوبوْ
ووا َعلَووى نَوْفِسووك،َرُسولَل هللاِ  َوقَووْد َعَرفَووحْل قُوووَرْيا  َعووَداَويت ،َولَْيَك ِّبَووا ِمووْن بَوِب َعووِديِ  َأَحوود  مَيْنَوُعِب ،ِإيِنِ َأَخوواُ  قُوَرْيش 

َهوووا َهووواوَ ،ِإايَّ ، فَوووَدَعاُ  َرُسووولُل هللِا :قَالَ ،َوَلِكْن أَُقلُوووَك َعلَوووى َرُجووول  ُهوووَل أََعوووُز ِموووبِِ ُعْثَمووواَن بْوووِن َعفَّانَ ،ِغْلَظيِت َعَليوْ
وا حِلُرْ ،َوأَنَُّه َجاَء زَائِر ا هِلَوَذا اْلبَوْيحلِ ،فَوبَوَعثَُه ِإىَل قُوَرْيا  ُحِْثُُهْم أَنَُّه َ ْ َذِْت حِلَْرب   َفَخرََج ُعْثَمواُن َحوَّتَّ أَتَوى ،َمتِوهِ ُمَعظِِم 

َوَأَجارَُ  َحوَّتَّ بَولَّوَ  رَِسواَلَ  ،َوَرِقَ  َخْلَفوهُ ،فَونَوَزَل َعْن َقابَِّتِه َومَحََلُه َبنْيَ يََديْوهِ ،َوَلِقَيُه أاََبُن ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاصِ ،َمكَّ َ 
َمووا أَْرَسووَلُه بِووِه فَوبَولََّغُهْم َعووْن َرُسوولِل هللِا ، ُسووْفَياَن َوُعَظَموواَء قُوووَرْيا  ، فَوواْنطََلَ  ُعْثَموواُن َحووَّتَّ أَتَووى أابَ َرُسوولِل هللِا 

َموا ُكْنوحُل ألَفْوَعوَل َحوَّتَّ َيطُولَ  بِوِه َرُسولُل هللِا :َفُطْ  بِوِه . فَوَقالَ ،ِإْن ِكوْ حَل أَْن َتطُولَ  اِبْلبَوْيوحلِ :،فَوَقاُللا لُِعْثَموانَ 
 َفَوبَوَلَ  َرُسوولَل هللِا ،ا  ِعْنووَدَهافَاْحتَوَبَسووْتُه قُوووَريْ :. قَال  َيِب :َواْلُمْسووِلِمنَي أَنَّ ُعْثَموواَن قَووْد قُتِووَل . قَوواَل حُمَمَّد َفَحوودَّ

وا بَوَعثُولا ُسوَهْيَل بْوَن َعْمر و:الُزْهرِيُ  ا َفَصواحِلْهُ :فَوَقاُللا،َأَحوَد بَوِب َعواِمِر بْوِن ُلَييِ  ،أَنَّ قُوَرْيش  لُن يف َو َ َيُكو،ائْوحِل حُمَمَّود 
ا،ُصووْلِحِه ِإ َّ أَْن يَوْرِجووَع َعنَّووا َعاَمووُه َهووَذا ووَلة  أَبَوود  نَووا َعنوْ ُّ اْلَعووَرُب أَنَّووُه َقَخَلَهووا َعَليوْ فََأَ ُ  ُسووَهْيُل بْووُن ،فَوَلاّللَِّ  َ تَوَتَحوودَّ

ووووا َرآُ  النَّووووِلُ ،َعْمر و ووووا انْوتَوَهووووى ِإىَل َرُسوووولِل هللِا ،َذا الرَُّجلَ قَووووْد أَرَاَق اْلَقووووْلُم الُصووووْلَ  ِحوووونَي بَوَعثُوووولا َهوووو:قَالَ فَوَلمَّ فَوَلمَّ
نَوُهَموووا الُصوووْل ُ ،َوأَنَوووا َ اْلَكاَلمَ ،َتَكلََّما فَوَلمَّا اْلتَوووَأَم اأَلْموووُر َوَ ْ يَوْبوووَ  ِإ َّ اْلِكتَووواُب َويَوووَه ،َوتَورَاَجَعوووا َحوووَّتَّ َجوووَرى بَويوْ

ف أََوَلْسوووَنا اِبْلُمْسووووِلِمنَي ف أََولَْيُسوووولا أََولَْيَك ِبَرُسوووولِل هللِا ، أاََب َبْكوووور  ايَ :فَوَقوووالَ ،فَووووأََتى أاََب َبْكر  ،ُعَموووُر بْووووُن ااَْطَّابِ 
اَي ُعَموووُر الْووووَزْم َغوووْرزَُ  َحْيووووُة :فَوَعاَلَم نُوْعِطوووك الذِِلَّوووَ  يف ِقيِننَووووا . فَوَقووواَل أَبُوووول َبْكووور  :بَوَلى . قَووووالَ :اِبْلُمْشووورِِكنَي ف قَوووالَ 

أََوَلْسووَنا ،اَي َرُسوولَل هللاِ :، فَوَقووالَ مُثَّ أَتَووى َرُسوولَل هللِا ،َوأاََن َأْكووَهدُ :ُه َرُسوولُل هللِا . قَوواَل ُعَموورُ فَووِإيِنِ َأْكووَهُد أَنَّوو،َكانَ 
 أاََن َعْبوووووُد هللاِ :فَوَعاَلَم نُوْعِطوووووك الذِِلَّوووووَ  يف ِقيِننَوووووا ف فَوَقوووووالَ :قَوووووالَ ،بَوَلى:اِبْلُمْسوووووِلِمنَي ف أََولَْيُسووووولا اِبْلُمْشووووورِِكنَي ف قَالَ 

َموووا زِلْوووحُل َأُصووولُم َوأََتَصووودَُّ  َوُأَصووولِِك َوأَْعتِوووُ  ِموووَن الَّوووِذي :َوَلْن ُيَضووويَِِعِب مُثَّ قَووواَل ُعَمرُ ،َلْن أَُخووواِلَ  أَْمووورَ ُ ،َوَرُسوووللُهُ 
َعلِوكَّ بْوَن َعا َرُسولُل هللِا َوقَ :قَالَ ،َصنَوْعحُل َرَاَفَ  َكاَلِمك الَِّذي َتَكلَّْمحُل بِِه يَوْلَمِ ذ  َحَّتَّ َرَجْلُت أَْن َيُكلَن َخْْي ا

 َ أَْعوووووِرُ  :اْكتُوووووْه ِبْسوووووِم هللِا الووووورَّمْحَِن الووووورَِّحيِم فَوَقووووواَل ُسوووووَهْيُل بْوووووُن َعْمووووور و:فَوَقووووواَل لَوووووُه َرُسووووولُل هللِا ،َأيب نَاِله  
َهَذا َما َصاحَلَ َعَلْيِه حُمَمَّود  َرُسولُل ،ُهمَّ اْكُتْه اِب َِْك اللَّ :فَوَقاَل َلُه َرُسلُل هللِا ،َوَلِكْن اْكُتْه اِب َِْك اللَُّهمَّ ،َهَذا
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َهووَذا َمووا :َوَلِكْن اْكُتهْ ،لَووْل َكووِهْدُت أَنَّووَك َرُسوولُل هللِا َ ْ أُقَاتِْلووكَ :هللِا ُسووَهْيَل بْووَن َعْموور و فَوَقوواَل ُسووَهْيُل بْووُن َعْمر و
َوَيُكُ  ،َذَْمُن ِفيَهوا النَّواسُ ،ْمر و َعَلى َوْضوِع احْلَوْرِب َعْشوَر ِسوِننيَ اْصطََلَ  َعَلْيِه حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا َوُسَهْيُل ْبُن عَ 

َووووا ُهووووُم َعلَووووى أَنَّووووُه َمووووْن أَتَووووى َرُسوووولَل هللِا ،بَوْعُضووووُهْم َعووووْن بَوْعخ   ِمووووْن َأْصووووَحابِِه بِغَووووْْيِ ِإْذِن َولِيِِووووِه َرقَُّ  َعلَووووْيِهْم ،فَِإ َّ
َا َقُم َأَحووووو،اْلُمْشووووورُِكلنَ  وووووْيِ  ِمْنوووووُه . قَوووووالَ :ِدِهْم َقُم َكْلوووووه  . قَالَ َوِإ َّ َرَجْلُت أَْن َذُْخوووووَذ :يَوُقللُ :َويُوووووْدين قَوووووائَِم السَّ

وََكواَن َرُسولُل هللِا ،فَوَلمَّا فَوَرَغوا ِموَن اْلِكَتابِ ،َونَوَفوَذِت اْلَقِضويَّ ُ ،َفَضنَّ الرَُّجوُل ِ َبِيهِ :فَوَيْضِرَب بِِه أاََبُ  . قَالَ ،السَّْي َ 
 ِِفَوَقووواَم َرُسووولُل هللِا :ك يف احْلَوووَرِم َوُهوووَل ُمْضوووَطِرب  يف احْلِووولِِ . قَالَ ُيَصووول َاحْنَُروا َواْحِلُقووولا ،اَي أَيُوَهوووا النَّووواسُ :فَوَقوووال
َع َرُسوووولُل هللِا فَوَرجَ ،َفَمووووا قَوووواَم َرُجوووول  ،َحَّتَّ َعوووواَق ِ ِْثِلَها،َفَمووووا قَوووواَم َرُجوووول  ،مُثَّ َعوووواَق ِ ِْثِلَها:قَالَ ،َفَمووووا قَوووواَم َأَحوووود  :قَالَ 
 َ قَووووْد َقَخَلُهووووْم َمووووا قَووووْد ،اَي َرُسوووولَل هللاِ :َما َكووووْأُن النَّوووواِس ف قَالَووووحلْ ،اَي أُمَّ َسووووَلَم َ :فَوَقالَ ،فَووووَدَخَل َعلَووووى أُمِِ َسووووَلَم

ُهْم ِإْنَسووواان  ،رَأَيْوووحلَ  فَولَوووْل قَوووْد فَوَعْلوووحَل َذلِوووَك فَوَعوووَل ،َواْعِمْد ِإىَل َهوووْدِيَك َحْيوووُة َكووواَن فَووواحْنَْرُ  َواْحِل ْ ،َفالَ ُتَكلَِِمووونَّ ِمووونوْ
ا َحوووَّتَّ أَتَووووى َهْديَووووُه فَوَنَحوووورَ ُ النَّووواُس َذلِووووَك . َفَخوووورََج َرُسوووولُل هللِا  فَوَقوووواَم النَّوووواُس ،َفَحَل َ ،مُثَّ َجَلكَ ، َ يَُكلِِووووُم َأَحوووود 

 .  2146فَونَوزََلحْل ُسلرَُة اْلَفْت ِ ، َوَسِ  الطَّرِي ِ َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َبنْيَ َمكََّ  َواْلَمِديَنِ  يف :يَوْنَحُروَن َوَُيِْلُقلَن . قَالَ 
،وََكاَن َأَحووووَد اْلُقوووورَّاِء الَّووووِذيَن قَوووووَرُ وا اْلُقْرآَن،قَالَ  ووووِع ابْووووِن َجارِيَووووَ  األَْنَصووووارِيِِ :َكووووِهْداَن وروى ا مووووام أمحوووود َعووووْن جُمَمِِ

َها ِإَذا النَّاُس يُوْنفِ  :َموا لِلنَّواِس ف قَواُللا:أُوِحَك احْلَُديِْبَيَ ،فَوَلمَّا اْنَصَرفْوَنا َعنوْ ُروَن اأَلاَبِعَر،فَوَقاَل:النَّواُس بَوْعُضوُهْم لِبَوْعخ 
َعَلى رَاِحَلتِوِه ِعْنوَد ُكورَاِع اْلَغِميِم،َواْجَتَموَع َفَخَرْجَنا َمَع النَّاِس نُلِجُ  َحَّتَّ َوَجْداَن َرُسلَل هللِا ِإىَل َرُسلِل هللِا 
ووا ُمِبين ووا{ فَوَقوواَل َرُجوول  ِمووْن َأْصووَحاِب َرُسوولِل هللِا  النَّوواُس إِلَْيووِه فَوَقوورَأَ  َأْي َرُسوولَل :َعلَووْيِهْم:}ِإانَّ فَوَتْحنَووا لَووَك فَوْتح 

وود  بَِيِدِ ،ِإنَّووُه َلَفووْت   فَوُقِسووَمحْل َخْيووَثُ َعلَووى أَْهووِل احْلُدَ  ِخْل يِْبيَووِ ،َ ْ يُوودْ هللِا،َوفَوووْت   ُهووَل ف قَوواَل:َأْي َوالَّووِذي نَوْفووُك حُمَمَّ
ا ِإ َّ َمووْن َكووِهَد احْلَُديِْبَيَ ،فَوَقَسووَمَها َرُسوولُل هللِا  َعلَووى مَثَانِيَووَ  َعَشووَر َسووْهم ا،وََكاَن اْ؟َووْيُا أَْلف ووا َمَعُهووْم ِفيَهووا َأَحوود 

،فََأْعَطى اْلَفاِرَس َسْهَمنْيِ،َوأَْعَطى الرَّاِجَل َسْهم   ُّ ِمَ ِ  فَاِرس   ..2147ا.َومَخَْك ِمَ   ،ِفيِهْم َياَل
َّ وروى ا موام أمحود َعوْن ُعَموَر بْوِن ااَْطَّاِب،قَاَل:ُكنَّوا َموَع َرُسولِل هللِا  يف َسَفر ،قَاَل:َفَسوأَْلُتُه َعوْن َكوْكء  يَووال

،قَاَل:فَوُقْلحُل لِنَوْفِسك:َيِكَلْتَك أُُمَك اَي اْبَن ااَْطَّاِب نَوَزْرَت َرُسولَل هللِا  ،فَوَلْم يَوُرقَّ َعَلكَّ َّ َمورَّات  فَولَوْم َمرَّات  يَوال
نَووووواق  يُونَووووواِقي:اَي يوَوووووُرقَّ َعَلْيَك،قَاَل:فَورَِكْبوووووحُل رَاِحَليِت،فَوتَوَقووووودَّْمحُل َرَافَوووووَ  أَْن َيُكووووولَن نوَوووووَزَل يفَّ َكوووووْكء ،قَاَل:فَِإَذا أاََن  ُِ 

نَوزَلَوووووحْل َعلَوووووكَّ اْلَبارَِحوووووَ  ::فَوَقاَل النَّوووووِلُ ُعَموووووُر،أَْيَن ُعَموووووُر ف قَاَل:فَوَرَجْعوووووحُل َوأاََن أَلُوووووُن أَنَّوووووُه نوَوووووَزَل يفَّ َكوووووْكء ،قَالَ 
ُ َما َم ِموْن َذنْبِوَك َوَموا  ُسلرَة ،ِهَك َأَحُه ِإَ َّ ِمَن الُدنْوَيا َوَما ِفيَها }ِإانَّ فَوَتْحَنا َلَك فَوْتح ا ُمِبين ا لِيَوْغِفَر َلَك اّللَّ تَوَقودَّ

 ....2148َشَخََّر{.
إىل إهلووام ربووه،فتجرق  - -رة.ا؟ل الووذي انمأنووحل فيووه نفووك الرسوولل هووذا هوول ا؟وول الووذي نزلووحل فيووه السوول 

من كل إراقة إ  ما يلحيه هذا ا هلام العللي الصواق  ومضوى يسوتلهم هوذا ا ُيواء يف كول خطولة ويف كول 
                                                 

 زايقة ألنه األص  - صحي  وهل يف صحي  البخاري 19117( 18910[ )414/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2146
 حسن 15549( 15470[  )330/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2147
 وروا  البخاري وال مذي والنسائك من نر  عن مالك رمحه اّللِ  - صحي  209[ 141/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2148
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حركوو ،  يسووتفز  عنووه مستفز،سوولاء موون املشووركني أو موون أصووحابه الووذين   تطموو ن نفلسووهم يف أول األموور 
املشركني ومحيتهم ا؟اهلي .مث أنزل اّلِل السكين  يف قللّبم،ففواءوا إىل الرضوى واليقوني والقبولل  لقبلل استفزاز

ااووالا العميووو  كوووإخلاوم الوووذين كوووانلا علوووى هووذ  احلوووال منوووذ أول األمر،كوووأن الصووودي  أيب بكووور الوووذي   
قيووحل علووى انم ناوووا ب وموون مث - -تفقوود روحووه حلظوو  واحوودة صوولتها الداخليوو  املباكوورة بوورو  رسوولل اّلِل 

 قائما،و  تفارقها الطمأنين  أبدا.
فَوْتحووا   ِإانَّ فَوَتْحنووا لَووكَ »ميقووا:، فوور  هلووا قلبووه الكبووْي فرحووا عوموون مث جوواء افتتووا  السوولرة بشوورى لرسوولل اّلِل 

وو َم ِمووْن َذنْبِووَك َومووا َشَخَّ ُ مووا تَوَقوودَّ ِصوورانا  ُمْسَتِقيما .َويَوْنُصووَرَ   َلْيووَك َويَوْهووِدَيكَ تَووُه عَ ِتمَّ نِْعمَ َر،َويُ ُمِبينووا ،لِيَوْغِفَر لَووَك اّللَّ
ُ َنْصوورا  َعزِيوووزا    ميوووان السووواب  اب ع ا  هلووم سوووكين ،واكمووا جووواء يف ا فتتا ،ا متنوووان علووى املووويمنني ابل«.اّللَّ

ْزقاُقوا ِب اْلُموْيِمِننَي لِيَوولُول يَنَ  يف قوُ  السَّوكِ ُهوَل الَّوِذي أَنْووَزلَ »وتبشْيهم ابملغفرة والثلاب،وعولن السوماء  نولق اّلِل:
ُ َعِليموَوّللَِِّ جُ  -ْم َمَع ِإمياوِِ  -ِإمياان   ُموْيِمِننَي َواْلُمْيِمنواِت ا  َحِكيما ،لِيُوْدِخَل الْ نُولُق السَّوماواِت َواأْلَْرِم،وَكواَن اّللَّ

«  فَووووْلزا  َعِظيموووا  ْم،وَكاَن ذلِوووَك ِعْنوووَد اّللَِّ  َسووويِِ اهتِِ مْ َعووونوْهُ  َجنَّوووات  َعْووورِي ِموووْن َهِْتَهوووا اأْلَْوووواُر خالِوووِديَن ِفيهوووا،َويَُكفِِرَ 
ن غضووووووووه ..ذلووووووووك مووووووووع مووووووووا أعوووووووود  ألعوووووووودائهم موووووووون املنووووووووافقني واملنافقووووووووات واملشووووووووركني واملشووووووووركات موووووووو

ووواِت،الظَّانِِ ُمْشووورِكَويُوَعوووذَِِب اْلُمنووواِفِقنَي َواْلُمناِفقووواِت َواْلُمْشووورِِكنَي َوالْ »وعوووذاب: ِء،َعَلْيِهْم قائِووورَُة لْ نَي اِبّللَِّ لَووونَّ السَّ
ُ َعَلْيِهْم َوَلَعنَوُهْم،َوأََعدَّ هَلُْم َجهَ   « ..ْيا  ساَءْت َمصِ نََّم،وَ السَّْلِء،َوَغِضَه اّللَّ

اعتبارها بيع  ّلِل ورب  قللب امليمنني مباكرة برّبم عن هوذا الطري ،ّبوذا و  - -مث التنليه ببيع  رسلل اّلِل 
ووَ  كوواِهدِإانَّ أَْرَسووْلنا» احلووك البوواقك الووذي   ميوولت:الوورابط املتصوول مباكوورة ابّللِ  ا اِبّللَِّ را  َونَوووِذيرا ،لِتُوْيِمُنل ا  َوُمَبشِِ

.إِ َوَرُسوووووللِِه َوتُوَعوووووِزُِروُ  َوتوُوووووَلقُِِروُ  َوُتَسوووووبُِِحلُ  بُْكووووورَة  َوَأِصووووو وووووا يُ نَّ الَّوووووِذينَ يال   بوووووايُِعلَن اّللََّ،يَوووووُد اّللَِّ فَووووووْل َ  يُبايُِعلنَوووووَك ِإ َّ
ا يَوْنُكُة َعلى نَوْفِسِه،َوَمْن أَْو   «.ْجرا  َعِظيما  ُه اّللََّ َفَسيُوْيتِيِه أَ اَهَد َعَليْ  ِ ا عأَْيِديِهْم،َفَمْن َنَكَة فَِإ َّ

إىل األعوراب  -قبول إكموال احلودية عون املويمنني ومولاقفهم يف احلديبيو   -و ناسب  البيع  والنكة يلتفوحل 
يفض  معاذيرهم،ويكش  ما جوال يف خولانرهم مون سولء الظون ابّلِل،ومون تلقوع الذين ختلفلا عن ااروج،ف

إىل مووووووا ينبغووووووك أن يكوووووولن ملقفووووووه موووووونهم يف  - -وموووووون معه.ويلجووووووه الرسوووووولل  - -السوووووولء للرسوووووولل 
املستقبل.وذلك يف أسللب يولحك بقولة املسولمني وضوع  املخلفني،كموا يولحك  ن هنالوك غنوائم وفتلحوا 

َسوويَوُقلُل لَووَك اْلُمَخلَُّفوولَن ِمووَن اأْلَْعراِب:َكووَغَلْتنا أَْملالُنووا َوأَْهلُوولان  »خلفووني املتبووان ني:قريبوو  يسوويل هلووا لعوواب امل
 أَراَق ِبُكووْم َضوور ا أَْو فَاْسووتَوْغِفْر لَنووا،يَوُقلُللَن ِ َْلِسووَنِتِهْم مووا لَووْيَك يف قُوُللِّبِْم،قُووْل:َفَمْن مَيْلِووُك َلُكووْم ِمووَن اّللَِّ َكووْي ا ،ِإنْ 

َقلِوووَه الرَُّسووولُل َواْلُمْيِمنُوووأَ  وووُتْم أَْن لَوووْن يَونوْ ُ ِ وووا تَوْعَملُووولَن َخِبْيا .بَوووْل لَنَونوْ لَن ِإىل أَْهلِووويِهْم راَق ِبُكوووْم نَوْفعوووا ف بَوووْل كووواَن اّللَّ
ُتْم قَوْلموووا  بُووولرا .َوَمْن َ ْ يوُووو وووْلِء،وَُكنوْ ُتْم لَووونَّ السَّ ْيِمْن اِبّللَِّ َوَرُسوووللِِه فَوووِإانَّ أَْعتَوووْدان أَبَووودا ،َوزُيَِِن ذلِوووَك يف قُولُووولِبُكْم،َولَنَونوْ

وووووماواِت َواأْلَْرِم يَوْغِفوووووُر ِلَموووووْن َيشووووواُء،َويُوَعذُِِب َموووووْن َيشووووواُء،وَكاَن اّللَُّ  َغُفووووولرا   لِْلكووووواِفرِيَن َسوووووِعْيا .َوّللَِِّ ُمْلوووووُك السَّ
ْأُخوووووووُذوها:َذُروان نَوتَِّبْعُكْم،يُرِيوووووووُدوَن أَْن يُوبَووووووودُِِللا َكوووووووالَم َرِحيما .َسووووووويَوُقلُل اْلُمَخلَُّفووووووولَن ِإَذا اْنطََلْقوووووووُتْم ِإىل َمغووووووواِحَ لِتَ 

ُ ِموووْن قَوْبُل.َفَسووويَوُقلُللَن:َبْل َهُْسوووُدونَنا.َبْل كوووانُلا   يَوْفَقُهووولنَ  ،قُوووْل:َلْن تَوتَِّبُعلان.َكوووذِلُكْم قووواَل اّللَّ .قُوووْل اّللَِّ  ِإ َّ قَِليال 
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ُ لِْلُمَخلَِّفوونَي ِمووَن اأْلَْعراِب:َسووُتدْ  َعْلَن ِإىل قَوووْلم  أُوِ  َ ْس  َكووِديد  تُقوواتُِللَوُْم أَْو ُيْسووِلُملَن،فَِإْن ُتِطيعُوولا يوُووْيِتُكُم اّللَّ
ُتْم ِمْن قَوْبُل يُوَعذِِْبُكْم َعذااب  أَلِيما    «.َأْجرا  َحَسنا ،َوِإْن تَوتَوَللَّْلا َكما تَوَللَّيوْ

َك َعلَوى لَويْ »اللحيود: هل العوذرني من ا؟هاق لعجزهم عنوه،و ويف هذا الصدق يبني املعذورين إذا ختلفلا،واملعف
َ َوَرُسلَلُه يُْدِخلْ ْن يُِطِع ارَج ،َومَ اأْلَْعمى َحرَج  َو  َعَلى اأْلَْعرَِج َحرَج ،َو  َعَلى اْلَمرِيِخ حَ  ُه َجنَّات  َعْورِي ِموْن ّللَّ

 « ..أَلِيما   َهِْتَها اأْلَْواُر،َوَمْن يَوتَوَللَّ يُوَعذِِْبُه َعذااب  
ا كلووه رضووى سووهم حووديثوبعوود هووذ  اللفتوو  يعوولق سوويا  السوولرة للحوودية عوون املوويمنني وموولاقفهم وخوولا  نفل 

اّلِل  يوهديثا يتجلوى فتجرقة.حووكفافي  ووضاءة وتكرمي وكله بشرايت هلذ  النفولس ااالصو  القلي ،البائعو  امل
يبلغهم نوه وتثبيتوه.و ه وامتناهم برضولانه وبشورايتجل جالله على هذ  اجململع  املختارة من البشر.يتجلى علوي

«  الشَّووَجرَةِ َهْووحلَ »ه: كخاصووهم وأعيوواوم أنووه عوونهم رام،وأنووه كووان حاضوورهم وهووم يبووايعلن يف مكووان بعينوو
الغنووووائم و ملسووووتقبل وأنووووه انلووووع علووووى مووووا يف نفلسووووهم.وأنه رضوووويهم ورضووووك عنهم،وأنووووه كتووووه هلووووم النصوووور يف ا

يرقوه ويتوأير ه يشوهد و للجولق وسون  اللجلق.وهول أمور يقو  لوه اللجولق كلووالفتل ،ورب  هوذا كلوه بنواملس ا
ُ َعوووووِن الْ »ويسوووووجل يف أنلائوووووه ذلوووووك احلووووواقّ العظووووويم الفريووووود: بايُِعلنَوووووَك َهْوووووحَل نَي ِإْذ يُ ُموووووْيِمنِ َلَقوووووْد َرِضوووووَك اّللَّ

ُ َعزِيوزا  حوا  َقرِيبا .َوَمغواِحَ كَ ْم فَوتْ تّبَُ ْم،َوأَ الشََّجرَِة،فَوَعِلَم ما يف قُوُللِّبِْم،فَأَنْوَزَل السَّوِكيَنَ  َعلَوْيهِ  ثِوْيَة  َذُْخوُذوَوا وَكواَن اّللَّ
ُ َمغووووواِحَ َكثِوووووْيَة  َشُْخوووووُذوَوا،فَوَعجََّل  يَووووو   آَولَِتُكووووولَن يْوووووِدَي النَّووووواِس َعْنُكْم،أَ ِ ،وََك َّ ُكوووووْم هوووووذِ لَ َحِكيما .َوَعووووودَُكُم اّللَّ

ُ ِّبووا وَكوواَن ْيهووا قَووْد أَ ُروا َعلَ ُمْسووَتِقيما ،َوأُْخرى َ ْ تَوْقوودِ لِْلُمْيِمِننَي،َويَوْهووِدَيُكْم ِصوورانا   ُ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  احوواَط اّللَّ ّللَّ
ووقَووِديرا .َوَلْل قوواتَوَلُكُم الَّووِذيَن َكَفووُروا َلَللَّووُلا اأْلَْقابَر مُثَّ  قَوْبووُل   اّللَِّ الَّوويِت قَووْد َخلَووحْل ِموونْ ي ووا َو  َنِصْيا .ُسوونَّ َ ُدوَن َولِ    اَِ

 « ..َوَلْن عََِد ِلُسنَِّ  اّللَِّ تَوْبِديال  
ن املسوووجد عووون صووودوهم وميووول علووويهم  خوووذ عووودوهم النفووور الوووذين أراقوا ّبوووم األذى وينووودق  عووودائهم الوووذي

عوونهم  ذا العووامهوواحلرام،وصوودوا اهلوودي أن يبلوو  حملووه،ويتلط  معهووم فيكشوو  هلووم عوون حكمتووه يف كفهووم 
 ل فوووت  مكووو  مثيرون.وهووو إنزال سوووكينته يف قلووولّبم،ألمر يرا ،وهووول أعظوووم  ووواوفضوووله يف ترضووويتهم  وووا كوووان،و 

ُهْم بِو ْم َعوْنُكمْ يْوِديَوهُ أَ َوُهوَل الَّوِذي َكو َّ »هيمن  هذا الدين علوى الودين كلوه  مور اّلِل وتودبْي : َبْطِن َوأَيْوِدَيُكْم َعونوْ
 ُ ُدوُكْم َعوِن اْلَمْسوِجِد احْلَوراِم ُم الَّوِذيَن َكَفوُروا َوَصوَبِصْيا .هُ  َمُللنَ ِ ا تَوعْ َمكََّ  ِمْن بَوْعِد أَْن أَْلَفرَُكْم َعَلْيِهْم،وَكاَن اّللَّ

لُوَ  حمَِلَّوُه.َوَلْل  رِجوال  ُمْيِمنُو ُهْم ات  َ ْ تَوْعَلُمولُهْم،أَنْ سواء  ُمْيِمنولَن َونِ َواهْلَْدَي َمْعُكلفا  أَْن يَوبوْ  َتطَوُيُهْم فَوُتِصويَبُكْم ِمونوْ
ُ يف َرمْحَتِووِه َمووْن َيشوواءُ َمَعوورَّة  بِغَوو ،لِيُووْدِخَل اّللَّ بْوَنا الَّووِذيَن َكَفوورُ َزيوَّلُوولا لَ ،َلْل توَ ْْيِ ِعْلم  ُهْم َعووذااب  أَلِيمووا .ِإْذ َجَعووَل َعووذَّ وا ِموونوْ

يَّوَ  اْ؟اِهِليَّوو ِ  َوَعلَووى اْلُموْيِمِننَي،َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمووَ   ُسوللِهِ َسوِكينَوَتُه َعلووى رَ  َزَل اّللَُّ ،فَأَنوْ الَّوِذيَن َكَفووُروا يف قُولُولِّبُِم احْلَِميَّووَ  محَِ
ُ ِبُكووولِِ َكوووْكء   ُ َرُسووولَلُه الووورُ ا .َلَقوووْد َصووو َعِليمالتوَّْقلى،وَكوووانُلا َأَحووو َّ ِّبوووا َوأَْهَلها،وَكووواَن اّللَّ ،لَتَوووْدُخُلنَّ َدَ  اّللَّ ْ اي اِبحلَْ ِِ

ُ آِمنِونَي حمَُ  ورِيَن    َوُمقَ لِِِقونَي ُرُ َسوُكمْ اْلَمْسِجَد احْلَراَم ِإْن كاَء اّللَّ ْعَلُملا،َفَجَعوَل ِموْن ُقوِن توَ اُفلَن.فَوَعِلَم موا َ ْ خَتوصِِ
 «.،وََكفى اِبّللَِّ َكِهيدا  ُ  َعَلى الدِِيِن ُكلِِهِ  لُِيْظِهرَ  احلَْ ِِ ذِلَك فَوْتحا  َقرِيبا .ُهَل الَِّذي أَْرَسَل َرُسلَلُه اِبهْلُدى َوِقينِ 
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رقها بسووووومتها لبشوووور،وتفاابلصووووف  الكرميووووو  اللضووووي   الوووويت ايوووووز هووووذ  اجململعوووو  املختوووووارة موووون  وختووووتم السوووولرة
ووود  :»األجووور العظووويمو ملغفووورة اااصووو ،وتنل  ّبوووا يف الكتوووه السوووابق :التلراة وا ْنيل.وبلعووود اّلِل الكووورمي اب حُمَمَّ

اُء َعلَووووى اْلُكفَّوووواِر ُرمَحوووواءُ  ،َوالَّووووِذيَن َمَعووووُه َأِكوووودَّ نوَ  َرُسوووولُل اّللَِّ توَ ُهْم،تَووووراُهمْ بَويوْ غُوووولَن َفْضووووال  ِمووووَن اّللَِّ  رُكَّعووووا  ُسووووجَّدا  يَوبوْ
يووووِل َكوووَزرْع  َأْخوووورََج ِة.َوَمثَوُلُهْم يف اْ ِْنِْ  التوَّوووْلراُلُهْم يف َورِْضلاان ،ِسووويماُهْم يف ُوُجووولِهِهْم ِمووووْن أَيَوووِر الُسووووُجلِق.ذِلَك َموووثوَ 

 الَّووِذيَن آَمنُولا َوَعِملُوولا ُم اْلُكفَّاَر.َوَعوَد اّللَُّ َيِغيَج ِّبِوواَع،لِ َعلوى ُسوولِقِه،يُوْعِجُه الوُزرَّ  َكوْطأَُ  َفآَزرَُ ،فَاْستَوْغَلَج،فَاْسووَتلى
ُهْم َمْغِفرَة  َوَأْجرا  َعِظيما    « ..الصَّاحِلاِت ِمنوْ

قوووووولى وهكووووووذا تصووووووب  نصوووووولص السوووووولرة مفهلموووووو  واضووووووح ،تعيا يف جلهووووووا الووووووذي نزلووووووحل فيه،وتصوووووولر  أ
نوووات  خوووذ منهووواذآن ااووواص الوووذي   يفصووول احلووولاقّ ب تيبهوووا وتسلسووولها ولكنوووه تصلير، سوووللب القووور 

انووه لين العام.وحألصوول الكووتلجيهيوو  وتربليوو  ويوورب  احلاقيوو  املفوورقة ابلقاعوودة الشووامل .وامللق  ااوواص اب
 النفلس والقللب بطريقته الفذة ومنهجه الفريد.

بووني يوه املصووح  يتا يف ترتاءات سوولرة حممود الوويت قبلهووومون سوويا  السولرة وجلها،وابمللازنوو  بينهووا وبوني إُيوو
الّ،الووويت نلات الثموودى مووا نووورأ علووى ا؟ماعوو  املسووولم  يف ملقفهووا كلووه مووون تغووْيات عميقوو ،يف مووودى السوو

ركوويدة لنبليوو  الا وأيوور ال بيوو أوووا تفوور  بووني السوولرتني يف زموون النووزول.ويتبني موودى فعوول القوورآن الكرمي، نوورج 
 انووحل يف  ريوو ككانووحل مووا  عدت ابلنشوولء والنموول يف لووالل القوورآن،ويف رعايوو  النبلة.فهلووذ  ا؟ماعوو  الوويت سوو

 البشري  الطليل.
تلايهتا انسوووووحل مسوووووواضووووو  يف جووووول سووووولرة الفوووووت  وإُياءاهتوووووا أننوووووا أموووووام مجاعووووو  نضوووووج إقراكهوووووا للعقيدة،وع

  كووك توونهخ ّبووذ  فوو  اللقووعا ميانيوو ،وانمأنحل نفلسووها لتكووالي  هووذا الوودين و  تعوود حمتاجوو  إىل حوولافز عني
زمامهووووا ،وذخووووذ بالتكووووالي  يف الوووونفك واملووووال بوووول عوووواقت حمتاجوووو  إىل موووون حفووووخ محيتها،وينهنووووه حدهتا

 لتستسلم للهدوء،واملهاقن  بعخ اللقحل،وف  حكم  القياقة العليا للدعلة.
 َمَعُكوْم َولَوْن ُتُم اأْلَْعلَوْلَن َواّللَُّ أَنْووْلِم وَ ىَل السَّوإِ فَوال هَتِنُولا َوتَوْدُعلا »  تعد ا؟ماع  املسلم  تلاجه  ثل قلله تعاىل:

ْم َموووووْن  َسوووووِبيِل اّللَِّ َفِموووووْنكُ يف تُوْنِفُقووووولا َعْلَن لِ هوووووا أَنْووووووُتْم هوووووُي ِء تُووووودْ »..و   ثووووول قللوووووه تعووووواىل:« يَوووووِ َُكْم أَْعمووووواَلُكمْ 
ُ الْ  ووا يَوْبَخووُل َعووْن نَوْفِسووِه،َواّللَّ ْلا َيْسووتَوْبِدْل قَوْلمووا  َغووْْيَُكْم،مُثَّ   ُفَقووراُء،َوِإْن تَوتَوَللَّووأَنْوووُتُم الْ وَ غَووِبُ يَوْبَخووُل،َوَمْن يَوْبَخووْل فَِإ َّ

 «.َيُكلنُلا أَْمثاَلُكمْ 
 ن الكراموو  و مووم عنوود  هلووو  تعوود يف حاجوو  إىل حوولافز قليوو  للجهوواق ابحلوودية عوون الشووهداء ومووا أعوود اّلِل 

ُ  لَوووْل َيشووواءُ ذلِوووَك وَ »:إذ يقووولل اّلِل تعووواىل ابلقتوووال ومشوووقاته كموووا يف سووولرة حممووود ا بوووتالء بيوووان حكمووو   اّللَّ
،َوالَّووووِذينَ  لُووووَلا بَوْعَضووووُكْم بِبَوْعخ  ُهْم،َولِكْن لِيَوبوْ ْعماهَلُْم.َسوووويَوْهِديِهْم أَ ِل اّللَِّ فَولَووووْن ُيِضوووولَّ لا يف َسووووِبي قُِتلُووووَ نْوَتَصووووَر ِموووونوْ

 «.َوُيْصِلُ  ابهَلُْم،َويُْدِخُلُهُم اْ؟َنََّ  َعرََّفها هَلُمْ 
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دئوووو  هتاملقصوووولق ّبووووا عليهم.و  إ وووا صووووار احلوووودية عوووون السووووكين  الوووويت أنزهلووووا اّلِل يف قلوووولب املوووويمنني،أو أنزهلووووا
 املهاقنو  واملالينو ،وعن رضوى يف - -فلرهتم،وختفيخ محيتهم،وانم نان قللّبم حلكوم اّلِل وحكمو  رسولله 
 من معه.لرسلل و ي  السلرة لاّلِل عن املبايعني هحل الشجرة.وكانحل هذ  الصلرة اللضي   يف وا

وويُبايِعُ  ِإنَّ الَّووِذينَ »أمووا احلوودية عوون اللفوواء ابلبيعوو  والنكووة فيهووا يف قللووه تعوواىل:  اّللَِّ ا يُبووايُِعلَن اّللََّ،يَوودُ لنَووَك ِإ َّ
وووا يَوْنُكوووُة َعلوووى نَوْفِسوووِه،َوَمنْ  « تِيِه َأْجووورا  َعِظيموووا   َفَسووويُويْ َعَلْيوووُه اّللََّ  ِ وووا عاَهووودَ   أَْو فَووووْلَ  أَيْوووِديِهْم،َفَمْن َنَكوووَة فَِإ َّ

دية ت  ناسووب  احلوولنكووة جوواءا..فا ُيوواء فيووه أكثوور إىل تكوورمي املبووايعني وتعظوويم كووأن البيع .وا كووارة إىل 
  على ضوع  ملقو ابرة،تدلعن األعراب املتخلفني،وكذلك ا كارة إىل املنافقني واملنافقات فهك إكارة ع

كوارة عوابرة إكول حوال     املسلم  ابملدين  ونضلجها وعانسها.وهك علوىهذ  الطائف ،وعلى خللص ا؟ماع
 قني كوأوم هومن للمنواف  تشغل من السلرة كي ا  ا كغله احلودية عون املنوافقني يف سولرة حممود،حية كوا

سوواير ذلووك اووارجك يوحلفووا هم اليهلق.وهووذا تطوولر آخوور يف ملقوو  ا؟ماعوو  املسوولم  موون انحيوو  ملقفهووا ا
كني يف جوول لة املشوور قوو يف نفلسووها موون الووداخل وواضوو  كووذلك قوولة املسوولمني ابلقيوواس إىل التطوولر الووذي مت

  لغنوووووائم السوووووهلفوووووني يف االسووووولرة كلهوووووا ويف آايت بنصوووووها وا كوووووارات إىل الفتووووول  املقبلووووو ،وإىل رغبووووو  املخل
 واعتذارهم،وإىل لهلر هذا الدين على الدين كله ..

 هذ  الف ة بني نزول السلرتني.كلها تشك  ا بلغحل إليه قلة املسلمني يف 
تلمك يوودركه موون ففووك حقيقوو  النفوولس،ويف حووال ا؟ماعوو ،ويف الظوورو  انيطوو  ّبا،حوودّ تطوولر واضوو ،ي

 بيووو  القووورآين وال ر املووونهجخوو  السوووْية يف النصووولص القرآني .وهلوووذا التطووولر قيمتوووه كموووا أن لووه ق لتوووه علوووى أيووو
اعووووات مني علوووى ا؟مء  للقوووائاري .مث إن هلوووذا التطووولر إُيوووواانمدي ،هلوووذ  ا؟ماعووو  السوووعيدة الفريوووودة يف التووو

 البشري .
لاذب اللسووو ،وجو فوووال تضوووي  صووودورهم ابلووونقا فيهوووا والضوووع  ورواسوووه املاضوووك ورلفاتوووه،وآتر البي ووو  

مووو  ثوووابرة واحلكها موووع املاألرم،ويقلووو  اللحوووم والووودم ..وكلهوووا تبووودو يف أول العهووود قليووو  عميقووو  عنيفووو .ولكن
لتطولر،حني لتحسون وااات تعوني علوى ا بوتالء ج،شخذ يف التحسن والتطلر.والتجارب و والصث على العال

ارى آتر الوووودم،وتتل و لل بيوووو  والتلجيه.وكووووي ا فشووووي ا ختوووو  يقلوووو  الطني،وتشوووو  كثافوووو  اللحووووم  تتخووووذ فرصوووو 
ى األفووو  هنووا  علووو البي  ،وتصووفل رواسوووه املاضك،وتستشوور  القلووولب آفاقووا أعلوووى فوووأعلى،حَّت توورى النووولر

 ستقيم.مكء البعيد.ولنا يف رسلل اّلِل أسلة حسن ،ولنا يف املنهج القرآين صراط اللض
 [17إل   1(:اآليات 48]سور  ال اح ):الوحد  ا ول 

 الحديبية فاح وفضل هللا عل  رسوله وذا المخل ين من ا عراا 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
وَر َويُوِتمَّ نِْعَمتَوُه َعَلْيوَك َويَوْهوِدَيَك 1 )ِإانَّ فَوَتْحنا َلَك فَوْتحا  ُمِبينا  }  ُ ما تَوَقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوما َشَخَّ ( لِيَوْغِفَر َلَك اّللَّ

ُ َنْصوورا  َعزِيووزا  )2ِصوورانا  ُمْسووَتِقيما  )  ( ُهووَل الَّووِذي أَنْوووَزَل السَّووِكيَنَ  يف قُولُوولِب اْلُمووْيِمِننَي لِيَوووْزقاُقوا3( َويَوْنُصووَرَ  اّللَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3992 

ُ َعِليموا  َحِكيموا  ) لِيُوْدِخَل اْلُموْيِمِننَي َواْلُمْيِمنواِت  (4ِإمياان  َموَع ِإميواِوِْم َوّللَِِّ ُجنُولُق السَّوماواِت َواأْلَْرِم وَكواَن اّللَّ
ُهْم َسوويِِ اهِتِْم وَكوواَن ذلِووَك  ووَر َعوونوْ ( 5ِعْنووَد اّللَِّ فَوووْلزا  َعِظيمووا  )َجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيهووا َويَُكفِِ

قائِرَُة السَّوْلِء َوَغِضوَه  َويُوَعذَِِب اْلُمناِفِقنَي َواْلُمناِفقاِت َواْلُمْشرِِكنَي َواْلُمْشرِكاِت الظَّانِِنَي اِبّللَِّ َلنَّ السَّْلِء َعَلْيِهمْ 
ُ َعلَوووْيِهْم َوَلَعووونَوُهْم َوأََعووودَّ هَلُوووْم َجَهووونََّم َوسووواَءتْ  ُ َعزِيوووزا  6 َمِصوووْيا  )اّللَّ وووماواِت َواأْلَْرِم وَكووواَن اّللَّ ( َوّللَِِّ ُجنُووولُق السَّ

وورا  َونَوِذيرا  )7َحِكيموا  ) ( لِتُوْيِمنُولا اِبّللَِّ َوَرُسوللِِه َوتُوَعووِزُِروُ  َوتوُوَلقُِِروُ  َوُتَسوبُِِحلُ  بُْكوورَة  8( ِإانَّ أَْرَسوْلناَ  كواِهدا  َوُمَبشِِ
وا يَوْنُكوُة َعلوىإِ  (9َوَأِصيال  ) َ يَوُد اّللَِّ فَووْلَ  أَيْوِديِهْم َفَموْن َنَكوَة فَِإ َّ وا يُبوايُِعلَن اّللَّ نَوْفِسوِه  نَّ الَِّذيَن يُبايُِعلَنَك ِإ َّ

َ َفَسووويُوْيتِيِه َأْجووورا  َعِظيموووا  ) راِب َكوووَغَلْتنا ( َسووويَوُقلُل لَوووَك اْلُمَخلَُّفووولَن ِموووَن اأْلَْعووو10َوَموووْن أَْو  ِ وووا عاَهوووَد َعَلْيوووُه اّللَّ
َن اّللَِّ َكوْي ا  ِإْن أَراَق أَْملالُنا َوأَْهلُولان فَاْسوتَوْغِفْر لَنوا يَوُقللُولَن ِ َْلِسوَنِتِهْم موا لَوْيَك يف قُولُولِّبِْم قُوْل َفَموْن مَيْلِوُك َلُكوْم ِمو

ُ ِ ووووا تَوْعَملُوووولَن َخبِووووْي  َقلِووووَه الرَُّسوووولُل 11ا  )ِبُكووووْم َضوووور ا أَْو أَراَق ِبُكووووْم نَوْفعووووا  بَووووْل كوووواَن اّللَّ ووووُتْم أَْن لَووووْن يَونوْ ( بَووووْل لَنَونوْ
وُتْم قَوْلموا  بُول  وُتْم لَونَّ السَّوْلِء وَُكنوْ ( َوَموْن َ ْ يوُوْيِمْن 12را  )َواْلُمْيِمُنلَن ِإىل أَْهِليِهْم أَبَدا  َوزُيَِِن ذِلَك يف قُوُللِبُكْم َولَنَونوْ

( َوّللَِِّ ُمْلووُك السَّووماواِت َواأْلَْرِم يَوْغِفووُر ِلَمووْن َيشوواُء َويُوَعووذُِِب 13كوواِفرِيَن َسووِعْيا  )اِبّللَِّ َوَرُسووللِِه فَووِإانَّ أَْعتَووْدان لِلْ 
ُ َغُفولرا  َرِحيموا  ) َسويَوُقلُل اْلُمَخلَُّفولَن ِإَذا اْنطََلْقوُتْم ِإىل َمغواِحَ لَِتْأُخوُذوها َذُروان نَوتَّوِبْعُكْم  (14َمْن َيشواُء وَكواَن اّللَّ

ُ ِمووْن قَوْبووُل َفَسوويَوُقلُللَن بَووْل َهُْسووُدونَنايُرِيووُدونَ  بَووْل كووانُلا     أَْن يُوبَوودُِِللا َكووالَم اّللَِّ قُووْل لَووْن تَوتَِّبعُوولان َكووذِلُكْم قوواَل اّللَّ
يد  تُقوووواتُِللَوُْم أَْو ( قُووووْل لِْلُمَخلَِّفوووونَي ِمووووَن اأْلَْعووووراِب َسووووُتْدَعْلَن ِإىل قَوووووْلم  أُوِ  َ ْس  َكوووودِ 15يَوْفَقُهوووولَن ِإ َّ قَلِوووويال  )

ُتْم ِمووْن قَوْبووُل يُوَعووذِِْبكُ  ُ َأْجوورا  َحَسوونا  َوِإْن تَوتَوَللَّووْلا َكمووا تَوووَللَّيوْ ( 16ْم َعووذااب  أَلِيمووا  )ُيْسووِلُملَن فَووِإْن ُتِطيعُوولا يوُووْيِتُكُم اّللَّ
َ َوَرُسووولَلُه يُْدِخْلوووُه لَوووْيَك َعلَوووى اأْلَْعموووى َحووورَج  َو  َعلَوووى اأْلَْعووورَِج َحووورَج  َو  َعلَوووى اْلَمووورِيخِ   َحووورَج  َوَموووْن يُِطوووِع اّللَّ

 {  (17َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر َوَمْن يَوتَوَللَّ يُوَعذِِْبُه َعذااب  أَلِيما  )
 البشرى بال اح وفضل هللا عل  رسوله 3 - 1الدرس ا ول:

ُ موووا تَوَقووودَّ ِإانَّ فَوَتْحنوووا لَوووَك فَوْتحوووا  ُمِبينوووا ،لِيَوْغِفَر لَووو» وووَر،َويُِتمَّ نِ  َذنْبِوووَك وَ َم ِمووونْ َك اّللَّ ْعَمتَوووُه َعَلْيَك،َويَوْهوووِدَيَك موووا َشَخَّ
ُ َنْصرا  َعزِيزا    « ..ِصرانا  ُمْسَتِقيما ،َويَوْنُصَرَ  اّللَّ

  مبني.ومغفووووورة كووووامل .ونعم   م .وهدايووووو  :فووووت- -تفتووووت  السوووولرة ّبوووووذا الفوووويخ ا هلووووك علوووووى رسوووولله 
اضوووووووك  ُيائوووووووه تسوووووووالم الر عزيوووووووز ..إووووووووا جوووووووزاء الطمأنينووووووو  التامووووووو   هلوووووووام اّلِل وتلجيهه.وا ستبت .ونصووووووور 

 لوووووور اي فيتحوووووور ا  ..يوووووورى وإكووووووارته.والتجرق املطلوووووو  موووووون كوووووول إراقة ذاتي .والثقوووووو  العميقوووووو  ابلرعايوووووو  احلانيوووووو
حبسوها  لكنا خبلو .و موا خات.وموا هول هلو»بلحيها.وتث  الناق ،ويتصواي  النواس:خات القصولاء.فيقلل.

« هم إايهووا  أعطيووتإحووابك الفيوول عوون مكوو .  توودعلين قووريا اليوولم إىل خطوو  يسوو للنب فيهووا صوول  الوورحم 
ل  رسولله لون أخوواو د اّلِل أان عبو»..ويسوأله عمور بون ااطواب يف محيوو :فلم نعطوك الدنيو  يف قيننواف فيجيبووه:

 « ..حَّت نناجز القلم   نث :»- -..ذلك وحني يشاع أن عثمان قتل يقلل « أمر  ولن يضيعب
 ا وسعدوا.فازوا ّب ويدعل الناس إىل البيع ،فتكلن بيع  الرضلان اليت فام منها ااْي على الذين
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توول  كووَّت يف قبووه موون فوكووان هووذا هوول الفووت  إىل جانووه الفووت  اهلخوور الووذي اثوول يف صوول  احلديبيوو ،وما أع
 صلر متعدقة:

 ن القتووال حيووة.إ ا كووا سووالم فووت  قبلووه كووان أعظووم منووهكووان فتحووا يف الوودعلة.يقلل الزهري:فمووا فووت  يف ا
دية حلووافتفاوضوولا يف التقووى الناس.فلمووا كانووحل اهلدن ،ووضووعحل احلوورب،وأمن النوواس بعضووهم بعضا،والتقلا،
 )بوووني صووول  ك السووونتنيواملنازعووو ،و  يكلوووم أحووود يف ا سوووالم يعقووول كوووي ا إ  قخووول فيه.ولقووود قخووول يف تينووو

 ان يف ا سالم قبل ذلك أو أكثر.احلديبي  وفت  مك ( مثل من ك
رج إىل احلديبيوو  يف ألوو  وأربووع مائوو  يف خوو - -قووال ابوون هشووام:والدليل علووى قوولل الزهووري أن رسوولل اّلِل 

سولم خالود بون ان  ون أقلل جابر بن عبد اّلِل.مث خرج عام فت  مك  بعد ذلك بسنتني يف عشرة آ  .وكو
 اللليد وعمرو بن العاص.

ىل ختلويا ا؟زيورة مون بقوااي إ - -.فقود أمون املسولملن كور قريا،فاعوه رسولل اّلِل وكان فتحا يف األرم
طوور يتمثوول يف وكووان هووذا اا -ن بووب قينقوواع وبووب النضووْي وبووب قريظوو  مووبعوود الووتخلا  -ااطوور اليهوولقي 

نووووووائم غلا منهووووووا حصوووووولن خيووووووث القليوووووو  الوووووويت هتوووووودق نريوووووو  الشووووووام.وقد فتحهووووووا اّلِل علووووووى املسوووووولمني،وغنم
 يمن حضور احلديبيو  قون سولاهم.وكان فتحوا يف امللقو  بوني املسوولمني يففو - -علها الرسولل ضوخم ،ج

 املدين  وقريا يف مك  وسائر املشركني حلهلا.
 «:ميرآن الكر سْية الرسلل.صلر مقتبس  من الق»يقلل األستاذ حممد عزة قروزة    يف كتابه:

 تحقا .كل ا س  العظيم يستح  هذا اللص  و  ريه يف أن هذا الصل  الذي  ا  القرآن ابلفت »
م وقلتوووووه   ا سوووووالبووووول إنوووووه ليصووووو  أن يعووووود مووووون األحوووووداّ احلا ووووو  العظموووووى يف السوووووْية النبليووووو ،ويف  ريووووو
عتثت النووول اوموووا،واوتلنووود ،أو ابألحووورى مووون أعظمها.فقووود اع فوووحل قوووريا ابلنووول وا سوووالم وقلهتموووا وكي

انوحل تني مرتني،وكنو  يف سون هوك أحسون،يف حوني أووا غوزت املديواملسلمني أنداقا هلا،بل قفعتهم عنها ابلويت
فتهم،وبعثحل تستأصول كوألقبل سن  من هوذ  الوزايرة و شود عظويم ميلو  منهوا ومون أحزاّبوا  الغزوة األخْية

 كووأن عظوويم يف اة.وهلووذاهووذ  الغووزوة يف نفوولس املسوولمني أكوود ا ضووطراب واهللووع لضووعفهم وقلووتهم إزاء الغز 
؟حووولقي كووول ا ووولقفهم  كوووانلا يووورون يف قوووريا ا موووام والقدوة،والوووذين كوووانلا متوووأيريننفووولس العرب،الوووذين  

وأن هووذ  الرحلوو ، املني موونالتووأير.وإذا لوولحج أن األعووراب كووانلا يقوودرون أن النوول واملسوولمني لوون يعوولقوا سوو
 دا .  وبعد ماملنافقني كانلا يظنلن أسلأ الظنلن.بدت لنا انحي  من نلاحك خطلرة هذا الفت

فيما فعل،وأيد  فيه القرآن،وألهورت عظوم الفلائود املاقيو   - -قد أيبتحل األحداّ صد  إهلام النل ول»
واملعنليوووو  والسياسووووي  واحلربيوووو  والدينيوووو  الوووويت عوووواقت علووووى املسوووولمني منووووه.إذ قوووولوا يف عيوووولن القبائوووول،وابقر 

 وكوووأوم ضوووآل ،وإذ صوووار املتخلفووولن مووون األعوووراب إىل ا عتوووذار،وازقاق صووولت املنوووافقني يف املدينووو  خفووول 
مون أحنواء قاصوي ،وإذ اكون مون خضود كولك  اليهولق يف خيوث وغْيهوا مون  - -العرب يفدون علوى النول 

قوووراهم املتنووووايرة علوووى نريوووو  الشووووام،وإذ صوووار يسووووتطيع أن يبعوووة بسوووورااي  إىل أحنوووواء قاصوووي  كنجوووود والوووويمن 
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 ذلووك النهايوو  احلا وو ،إذ جوواء نصوور اّلِل والبلقوواء،وإذ اسووتطاع بعوود سوونتني أن يغووزو مكوو  ويفتحها،وكووان يف
  ..2149« والفت ،وقخل الناس يف قين اّلِل أفلاجا

يف النفولس والقللب،تصولر  بيعو   فوت  آخور.فت  -ا كلوه إىل جانوه هوذ -وحنن نعلق فنيكد أنه كان هنا  
ئه تلووك ضول  هلوم علوى الرضولان،اليت رضوك عنهوا اّلِل وعون أصوحاّبا ذلوك الرضووى الوذي وصوفه القرآن.ورسوم

.َوالَّووو»الصووولرة اللضوووي   الكرميووو  يف وايووو  السووولرة: وووود  َرُسووولُل اّللَِّ خل.فهوووذا فوووت  يف  ريوووو  إ...« َعوووُه ِذيَن مَ حُمَمَّ
 الدعلات له حسابه،وله ق لته،وله آتر  بعد ذلك يف التاري .

لوى املويمنني معوه.فر  ّبذ  السلرة.فر  قلبه الكبْي ّبوذا الفويخ الورابين عليوه وع - -ولقد فر  رسلل اّلِل 
ابلفت  املبني.وفر  ابملغفرة الشامل ،وفر  ابلنعم  التامو ،وفر  ابهلدايو  إىل صوراط اّلِل املسوتقيم.وفر  ابلنصور 

نوزل علوِك :»-يف روايو   -العزيز الكرمي.وفر  برضى اّلِل عن امليمنني ووصفهم ذلوك اللصو  ا؟ميل.وقوال 
..وَعوووووْن َزيْوووووِد بْوووووِن َأْسوووووَلَم،َعْن أَبِيوووووِه،أَنَّ ُعَموووووَر بْوووووَن « موووووا فيهووووواالبارحووووو  سووووولرة هوووووك أحوووووه إِ  مووووون الووووودنيا و 

ُ َعْنوووُه َكووواَن َيِسوووُْي َموووَع َرُسووولِل هللِا  ْبوووُه ااَْطَّاِب،َرِضوووَك اّللَّ يف بَوْعوووِخ َأْسَفارِِ ،َفَسوووأََلُه ُعَموووُر َعوووْن َكوووْكء ،فَوَلْم اُِ
ْبُه،مُثَّ َسوأَ  ْبوُه،فَوَقاَل ُعَمُر:َيِكَلْتوَك أُُموَك ُعَمُر،نوَوَزْرَت َرُسولَل هللِا ِبَشْكء ،مُثَّ َسأََلُه فَوَلْم اُِ َّ َمورَّات  َلُه فَولَوْم اُِ يَواَل

ْمتُوووووُه أََمووووواَم النَّاِس،َوَخِشووووويحُل أَْن َيُكووووولَن نوَوووووَزلَ  يُبَك.قَووووواَل ُعَمُر:َفَحرَّْكوووووحُل بَعِوووووِْيي َحوووووَّتَّ َقدَّ  يف ُكوووووُل َذلِوووووَك  َ اُِ
،َفَموا َنِشووْبحلُ  ْعوحُل َصووارِخ ا َيْصورُُن يب،َفِجْ ووحُل َرُسولَل هللِا  قُوْرآن  ، َفَسوولَّْمحُل َعَلْيِه،فَوَقاَل:قَوْد أُْنزِلَووحْل َعلَووكَّ أَْن  َِ

ووا ُمِبي لَوَ  ُسوولرَة  ِهووَك َأَحووُه ِإَ َّ ِ َّووا نََلَعوحْل َعَلْيووِه الشَّووْمُك،مُثَّ قَووورَأَ:}ِإانَّ فَوَتْحنَووا لَوَك فَوْتح  ُ َمووا ن ووا لِيَوْغِفووَر اللَّيوْ لَووَك اّللَّ
 ...2150تَوَقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما َشَخََّر{ ]الفت [

 وفاضحل نفسه الطيب  ابلشكر لربه على ما أو   من نعمته. 
ِإَذا َصولَّى قَواَم َحوَّتَّ  --فاضحل ابلشكر يف صلرة صالة نليل  مديودة،َعْن َعاِئَشوَ  قَالَوحْل َكواَن َرُسولُل اّللَِّ 

وَر فَوَقوالَ تَوَفطََّر رِْجالَُ   اَي »  قَاَلحْل َعاِئَشُ  اَي َرُسلَل اّللَِّ أََتْصَنُع َهَذا َوَقْد ُغِفَر َلَك َما تَوَقدََّم ِمْن َذنِْبَك َوَما َشَخَّ
ا َكُكلر ا   ...2151«َعاِئَشُ  أََفالَ َأُكلُن َعْبد 

 هللايننممة هللا عل  المؤمنين بال اح وأمايبه للمنافقين والمشر 7 - 4الدرس الثاني:  

اصووو  مث مضوووى السووويا  يصووو  نعمووو  اّلِل علوووى املووويمنني ّبوووذا خ - -ذلوووك ا فتتوووا  كوووان نصووويه النووول 
نْووووَزَل َل الَّوووِذي أَ ُهووو »عووويم:الفوووت ،ومك يووود  لقلووولّبم ابلسوووكين ،وما اقخووور  هلوووم يف اهلخووورة مووون غفوووران وفووولز ون

وووِكيَنَ  يف قُولُوووولِب اْلُمووووْيِمِننَي لِيَوووووْزقاُقوا ِإميوووواان  َمووووَع إِ  ووووماواِت َواأْلَرْ نُووووَوّللَِِّ جُ ِوِْم،ميوووواالسَّ ُ َعِليمووووا  لُق السَّ ِم،وَكوووواَن اّللَّ
ُهمْ اُر،خالِووووووِديَن ِفيهووووووا،َويُكَ َهووووووا اأْلَوْ  َهْتِ َحِكيما .لِيُووووووْدِخَل اْلُمووووووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنوووووواِت َجنَّووووووات  َعْوووووورِي ِموووووونْ   فَِِر َعوووووونوْ

 « ..ا  َعِظيما  َسيِِ اهِتِْم،وَكاَن ذِلَك ِعْنَد اّللَِّ فَوْلز 

                                                 
 من ا؟زء الثاين. ) السيد رمحه هللا ( 932 - 292ص   - 2149
 ( صحي 6409[ )320/ 14صحي  ابن حبان ] - 2150
 ( 7304[)713/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 2151
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احووو ،ويقينا أنينووو  ور والسوووكين  لفوووج معوووث مصووولر ذو لوووالل والسوووكين  حوووني ينزهلوووا اّلِل يف قلوووه،تكلن نم
 ويق ،ووقارا ويبا ،واستسالما ورضى.

ولقوووود كانووووحل قلوووولب املوووويمنني يف هووووذ  اللاقعوووو  عوووويا  شوووواعر كووووَّت،وتفلر ابنفعووووا ت متنلعوووو .كان فيهووووا 
بوووودخلل املسووووجد احلووورام مث ملاجهوووو  ملقوووو  قووووريا  - - اي رسووولل اّلِل ا نتظوووار والتطلووووع إىل تصوووودي  ر 

للرجلع عن البيحل يف هذا العام،بعد ا حرام،وبعد إكوعار اهلودي وتقليود .كان هوذا  - -وقبلل الرسلل 
،َوَمْرَواَن بْووَن أموورا كوواقا علووى نفلسووهم مووا يف ذلووك ريه.وقوود روي وَعووْن عُووْرَوَة بْووِن الووزَُبْْيِ:أَنَّ ِمْسووَلَر بْووَن َرَْرَموو َ 

َعواَم احْلَُديِْبيَوِ  يف ِبْضوِع َعْشورََة ِمائَو   ِموْن َأْصوَحابِِه احلََْكِم يَزِيُد َأَحُدُ َا َعَلى َصواِحِبِه قَواَ :" َخورََج َرُسولُل اّللَِّ 
َها مُثَّ بوَ  َفَ  قَولََّد اهْلَْدَي َوَأْكَعرَُ  َوَأْحَرَم ِمنوْ ن ا َلُه ِمْن ُخزَاَعَ  َوَساَر النَّوِلُ فَوَلمَّا أََتى َذا احْلَُليوْ َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن َعَة َعيوْ

وا مَجَعُولا لَوكَ  -َوذََكَر َكِلَم    ُنُه فَوَقواَل:ِإنَّ قُوَرْيش   قَاَل أَبُل َجْعَفر :الصََّلاُب َحَّتَّ ِإَذا َكاَن بَِغِديِر اأْلَْكطَاَط أََتى َعيوْ
ُووْم ُمَقوواتُِللَ  َوَصوواُقوَ  َعووِن اْلبَوْيحِل،فَوَقوواَل النَّووِلُ مُجُلع ووا َومَجَعُوولا لَووَك اأْلََحووابِياَ  " َأِكووْيُوا َعلَووكَّ أَتَوووَرْوَن أَْن : َوِإوَّ

ُ تَوَعواىَل َوالصَّووَلا نَووا فَوِإْن َْنَووْلا َيُكوولُن اّللَّ  ُعنُوق ووا ُب:َيُكِن قَوْد َقطَووعَ َ ِيوَل َعلَووى َذرَارِيِِ َهوُيَ ِء اْلَقووْلِم الَّووِذيَن أََعوانُلا َعَليوْ
َا َخَرْجوحلَ  ا هِلَوَذا  ِمَن اْلُكفَّاِر،َوِإ َّ تَورَْكتُوُهْم حَمُْروِبنَي َمْلتُلرِيَن "،فَوَقاَل أَبُل َبْكر :اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإ َّ هِلَوَذا اْلَلْجوِه َعاِمود 

اَن َعْنُه قَاتَوْلنَ  " اْمُضلا َعَلى اْسِم اّللَِّ " قَواَل أَبُول :اُ ،فَوَقاَل النَِّلُ اْلبَوْيحِل َ  تُرِيُد ِقَتاَل َأَحد  فَوتَوَلجَّْه َلُه َفَمْن َصدَّ
وا ِفيوِه َوالَّوِذي ِفيوِه َُيْتَواُج ِإىَل تَوفْ  ِسوْيِِ  َواحلِْْكَموُ  ِفيوِه َجْعَفر :َأْحَسُه أَنَّ أاََب َعْبِد الرَّمْحَِن اْخَتَصَر َهَذا احْلَِديَة َلمَّ

،َعْن عُووْرَوَة،َعِن أَْو َيُكوولُن َجوواَء ِ َووا يُوَقوودِِرُ   أَنَّووُه َُيْتَوواُج إِلَْيووِه ِمْنووُه مل أِلَنَّ َعْبووَد الوورَّزَّاِ  َرَواُ  َعووْن َمْعَموور ،َعِن الُزْهوورِيِِ
" ِإنَّ :َل:النَِّلُ يوِ  قَوااْلِمْسَلِر َوَمْرَواَن بَِتَماِمِه،َفذََكَر حَنَْل َهَذا مُثَّ قَاَل:فَورَاُحلا يَوْعِب:َحَّتَّ ِإَذا َكوانُلا بِوبَوْعِخ الطَّرِ 

 َخالِود  َحوَّتَّ ِإَذا ُهوَل َخاِلَد ْبَن اْلَللِيِد اِبْلَغِميِم يف َخْيل  لُِقَرْيا  نَِليَع   َفُخُذوا َذاَت اْلَيِمنِي "،فَوَلاّللَِّ َما َكَعَر ِّبِمْ 
،مُثَّ َسواَر َرُسول  َهوا ُل اّللَِّ بَِغَثَِة اْ؟َْيِا فَاْنطََلَ  يَورُْكُخ نَِذير ا لُِقَرْيا  َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن اِبلثَِّنيَّوِ  الَّويِت يَوْهوِبُ  َعلَوْيِهْم ِمنوْ

" َموا َخوَاَِت :بَورََكحْل بِِه رَاِحَلُتُه فَوَقاَل النَّاُس:َحْل َحْل فََأحلَّحْل،فَوَقواُللا:َخَاَِت اْلَقْصوَلاُء َخَاَْت،فَوَقواَل النَّوِلُ 
،َوَلِكْن َحَبَسوَها َحواِبُك اْلِفيوِل "،مُثَّ قَواَل:" َوالَّوِذي نَوْفِسوك بِيَوِدِ  َ  َيْسوأَُللين ُخطَّو   اْلَقْصَلاُء َوَما َذِلَك هَلَا  خِبُلُو  

هُ  َهووا "،مُثَّ َزَجَرَهووا فَوَليَوبَووحْل بِووِه قَاَل:فَوَعووَدَل َعوونوْ ووتُوُهْم ِإايَّ َهووا ُحرَُموواِت اّللَِّ ِإ َّ أَْعطَيوْ أَْقَصووى ْم َحووَّتَّ نوَووَزَل يُوَعظُِِموولَن ِفيوْ
َووا َتَثََّضووُه النَّوواُس َتَثُض ووا فَولَووْم تَوْلبَوثْووُه النَّوواُس أَْن نَوَزُحوو لُ  َفُشووِكَك ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ احْلَُديِْبيَووِ  َعلَووى مَثَوود  قَِليووِل اْلَموواِء ِإ َّ

 وويُا هَلُووْم اِبلووِرِيِِ َحووَّتَّ َصووَدُروا اْلَعطَووُا فَووانْوتَوزََع َسووْهم ا ِمووْن ِكَنانَتِووِه مُثَّ أََمووَرُهْم أَْن َاَْعلُوولُ  ِفيووِه فَوووَلاّللَِّ َمووا زَاَل اَِ
َنا ُهْم َكَذِلَك ِإَذا َجاَء بَُدْيُل ْبُن َوْرقَاَء اْاُزَاِعُك يف نَوَفر  ِمْن قَوْلِمِه ُخزَاَعوَ  وََكواَن عَ  بَوُ  َنَصوَ  َرُسولَل اّللَِّ َعْنُه،فَوبَويوْ يوْ

 ِْعَداِق ِميَواِ  احْلَُديِْبيَوِ  َمَعُهوُم اْلَعولُق اْلَمطَاِفيوُل َوُهوْم ُمَقواتُِللَ  ِمْن أَْهِل هِتَاَمَ  فَوَقاَل:ِإيِن  تَورَْكحُل َكْعَه ْبَن ُلَييِ  ِ ِ
نَووا ُمْعَتِموورِيَن،َوإِ  ووْئ لِِقتَوواِل َأَحوود  َوَلِكنَّووا ِج وْ :" ِإانَّ َ ْ ْنَِ ووَوَصوواُقوَ  َعووِن اْلبَوْيحِل،فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ ُهُم نَّ قُوَرْيش  ا َوََكووتوْ

 َكواُءوا أَْن يَوْدُخُللا ِفيَموا احْلَْرُب فََأَضرَّْت ِّبِْم فَِإْن َكاُءوا َهاَقنْوتُوُهْم ُمدَّة  َوُحَُللا بَوْيِب َوَبنْيَ النَّاِس فَِإْن أَْلَهُر فَوِإنْ 
َفورَِق َقَخَل ِفيوِه النَّواُس فَوَعلُولا،َوِإ َّ فَوَقوْد مَجُولا َوِإْن أَبوَوْلا فَوَلالَّوِذي  نَوْفِسوك بِيَوِدِ  أَلُقَواتَِلنوَُّهْم َعلَوى أَْمورِي َهوَذا َحوَّتَّ تَونوْ

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ أََموورَُ  " فَوَقوواَل بَُدْيل :َسووأُبَولُِِغُهْم َمووا تَوُقلُل،فَوواْنطََلَ  َحووَّتَّ  ووا فَوَقوواَل:ِإانَّ َسووالَِفيِت أَْو لَيُوْنِفووَذنَّ اّللَّ  أَتَووى قُوَرْيش 
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نَواُكْم ِموْن عِ  ُتْم أَْن نَوْعرَِضوُه َعلَوْيُكْم فَوَعْلَنا،فَوَقواَل ُسووَفَهاُ ُهْم:َ  قَوْد ِج وْ ْعنَواُ  يَوُقولُل قَووْل   ِإْن ِكو وْ  ْنوِد َهوَذا الرَُّجوِل َو َِ
ْعتُووووهُ  ْعتَووووُه يَوُقوووولُل قَاَل: َِ ُهْم:َهوووواِت َمووووا  َِ يَوَنا َعْنووووُه ِبَشووووْكء ،َوقَاَل َذُوو الوووورَّْأي ِمنوْ ُقلُل:َكووووَذا يوَ  َحاَجووووَ  لَنَووووا أَْن َهَوووودَّ

يَوُهْم ِ َوووووا قَوووووواَل َرُسووووولُل اّللَِّ  ، فَوَقوووووواَل عُوووووْرَوُة بْوووووُن َمْسووووووُعلق  الثوََّقِفوووووُك:َأْي قَوووووووْلِمك أََلْسوووووُتْم اِبْلَللَووووووِد ف وََكَذا،َفَحووووودَّ
َفْرُت قَاُللا:بَوَلى،قَاَل:أََلْسووحُل اِبْلَلالِووِد ف قَوواُللا:بَوَلى قَاَل:فَوَهووْل تَوتَِّهُموولين ف قَاُللا:َ ،قَاَل:أَلَ  ْسووُتْم تَوْعَلُموولَن َأيِنِ اْسووتَونوْ

ُتُكْم ِ َْهِلك َوَوَلِدي َوَمْن أَنَواَعِب ف قَاُللا:بَوَلى،قَاَل:فَوِإنَّ َهوَذا قَوْد َعوَرَم عَ  لَوْيُكْم ُخطَّوَ  أَْهَل ُعَكاا  َعَلْيُكْم ِج وْ
،فَوَقاَل ، فَوَقاَل َلُه النَِّلُ يَُكلُِِم النَِّلَّ ُرْكد  فَاقْوبَوُللَها َوَقُعلين آتِِه،قَاُللا:اْئِتِه،فََأَ ُ  َفَجَعَل  حَنْل ا ِمْن قَوْللِوِه لِبُوَدْيل 

ا ِمَن اْلَعَرِب اْجتَو لَوَك ُعْرَوُة ِعْنَد َذِلَك:َأْي حُمَمَُّد أَرَأَْيحُل ِإِن اْسَتْأَصْلحَل قَوْلَمَك َهْل  َِْعحَل أَنَّ َأَحد  اَ  َأْصوَلُه قَوبوْ
ووا ِمووَن النَّوواِس ُخَلَقوواَء أَْن يَِفووُروا َويَووَدُعلَ ،فَوَقاَل أَ ف َوِإنَّ َتُكووِن اأْلُ  ووا َوأََرى أَْواَبك  بُوول ْخووَرى فَوووَلاّللَِّ ِإيِنِ أَلََرى ُوُجله 

ِت،َأحَنْوُن نَِفوُر َونََدعُوُه،فَوَقاَل:َمْن َذا ف فَوَقواُللا:أَبُل َبْكر ،فوَ  ُ َعْنُه:اْمُصوْا َبظْوَر الالَّ اَل:أََموا َوالَّوِذي قَ َبْكور  َرِضوَك اّللَّ
ُتَك،قَاَل:َوَجَعوَل يَُكلِِوُم النَّوِلَّ  َفُكلََّموا َكلََّموُه َأَخوَذ بِِلْحَيتِوِه نَوْفِسوك بِيَوِدِ  لَوْلَ  يَود  لَوَك ِعْنوِدي َ ْ َأْجوزَِ  ِّبَوا أَلََجبوْ

َعلَووى رَْأِسووِه اْلِمْغَفُر،َفُكلََّمووا أَْهووَلى عُووْرَوُة بِيَووِدِ  ِإىَل َوَمَعووُه السَّووْيُ  وَ َواْلُمغِووْيَُة بْووُن ُكووْعَبَ  قَووائِم  َعلَووى رَْأِس النَّووِلِِ 
ْر يَووووَدَ  َعووووْن حِلْيَووووِ  َرُسوووولِل اّللَِّ حِلْيَووووِ  َرُسوووولِل اّللَِّ  ووووْيِ  َوقَوووواَل:َأخِِ فَوَرفَووووَع عُووووْرَوُة رَْأَسووووُه َضووووَرَب يَووووَدُ  بِنَوْعووووِل السَّ

ُن ُكووووْعَبَ ،فَوَقاَل:َأْي َغوووَدُر أََوَلْسووووحُل َأْسووووَعى يف َغوووْدرِِتَك،وََكاَن اْلُمغِووووْيَُة قَووووْد َوقَووواَل:َمْن َهووووَذا ف فَوَقووواُللا:اْلُمِغْيَُة بْوووو
ْسوواَلُم فَأَقْوَبُل،َوأَمَّووا :َصووِحَه قَوْلم ووا يف اْ؟َاِهِليَّووِ  فَوَقووتَوَلُهْم َوَأَخووَذ أَْمووَلاهَلُْم مُثَّ َجوواَء فََأْسووَلَم فَوَقوواَل النَّووِلُ  " أَمَّووا اْ ِ

نَوْيووِه قَوواَل:فَوَلاّللَِّ َمووا يَوتَوووَنخَُّم َرُسوولِل ُل فَوَلْسووحُل ِمْنووُه يف َكووْكء  "،مُثَّ ِإنَّ عُووْرَوَة َجَعووَل يَوْرُمووُ  َصووَحابََ  النَّووِلَّ اْلَمووا بَِعيوْ
ُهْم َفَدَلَك ِّبَا َوْجَهُه َوِجْلَدُ  َوِإَذا أََموَرهُ اّللَِّ  ُم ابْوتَوَدُروا أَْمورَُ ،َوِإَذا تَوَلضَّوأَ َكواُقوا ُبَاَم   ِإ َّ َوقَوَعحْل يف يَِد َرُجل  ِمنوْ

و ا لَوُه،قَاَل:فَوَرَجَع عُوْرَوُة يَوْقَتِتُللَن َعلَوى َوُضولئِِه،َوِإَذا َتَكلَّوَم َخَفُضولا َأْصوَلاهَتُْم ِعْنوَدُ  َوَموا ُيَِوُدوَن النَّظَوَر إِلَْيوِه تَوْعِظيم 
،َواّللَِّ ِإىَل َأْصووَحابِِه فَوَقوواَل:َأْي قَوووْلِمك َواّللَِّ  َلَقووْد َوفَووْدُت َعلَووى اْلُملُوولِ  َوَوفَووْدُت َعلَووى ِكْسووَرى َوقَوْيَصووَر َوالنََّجاِكووكَّ

ووَتِخُم بَُ  ُ ِإْن يَونوْ ا،َواّللَّ وود  وود  حُمَمَّ ووُم َأْصووَحاُب حُمَمَّ ُمووُه َأْصووَحابُُه َمووا يُوَعظِِ ووا قَووُ  يُوَعظِِ اَموو   ِإ َّ َوقَوَعووحْل يف ِإْن رَأَيْووحُل َمِلك 
ُهْم فَووووَدَلَك ِّبَووووا َوْجَهووووُه َوِجْلووووَدُ  َوِإَذا أََمووووَرُهُم ابْوتَووووَدُروا أََموووورَُ ،َوِإَذا تَوَلضَّووووأَ َكوووواُقوا يَوْقَتِتلُووووَكوووو ِِ رَ  لَن َعلَووووى ُجوووول  ِموووونوْ

ووا َلُه،َوِإنَّووهُ  قَووْد َعووَرَم َعلَووْيُكْم ُخطَّووَ   َوُضوولئِِه،َوِإَذا َتَكلَّووَم َخَفُضوولا َأْصووَلاهَتُْم ِعْنووَدُ ،َوَما ُيُِووُدوَن النَّظَووَر إِلَْيووِه تَوْعِظيم 
ِلِِ َوَأْصووَحابِِه قَوواَل ُرْكوود  فَاقْوبَوُللَهووا ِمْنووُه،فَوَقاَل َرُجوول  ِمووْن بَووِب ِكَنانَووَ :َقُعلين آتِووِه فَوَقاُللا:اْئتِووِه،فَوَلمَّا َأْكووَرَ  َعلَووى النَّوو

ووا رََأى " َهووَذا فُوواَلن  ِمووْن قَوووْلم  يُوَعظُِِموولَن اْلبُووْدَن فَابْوَعثُ :النَّووِلُ  لَهووا لَووُه " فَوُبِعثِووحْل َلُه،َواْسووتَوْقبَوَلُه اْلَقووْلُم يُوَلبُوولَن فَوَلمَّ
ُهْم يُوَقواُل لَوُه:مِ  َبِغك هِلَوُيَ ِء أَْن ُيَصوُدوا َعوِن اْلبَوْيحِل،فَوَقواَل َرُجول  ِمونوْ ْكَرُز بْوُن َحْفوا  َذِلَك قَاَل:ُسْبَحاَن اّللَِّ َما يَونوْ

، " َهوَذا ِمْكوَرز  َوُهوَل َرُجول  فَواِجر  َفَجَعوَل يَُكلِِوُم النَّوِلَّ :،فَوَلمَّاَأْكَرَ  َعلَوْيِهْم قَواَل النَّوِلُ َقُعلين آتِِه،قَاُللا:اْئِتهِ 
،فَوووَدَعا الْ  وووَنُكْم ِكَتااب  نَونَوووا َوبَويوْ نَوووا ُهوووَل يَُكلُِِموووُه ِإْذ َجووواَء ُسوووَهْيُل بْوووُن َعْمووور  وفَوَقاَل:َهووواِت اْكتُوووْه بَويوْ اَل َكاتِوووَه فَوَقوووفَوبَويوْ

ِن " اْكتُوووْه ِبْسوووِم اّللَِّ الووورَّمْحَِن الووورَِّحيِم "،فَوَقووواَل ُسوووَهْيل :أَمَّا الووورَّمْحَُن فَووووَلاّللَِّ َموووا أَْقرِي َموووا ُهوووَل،َوَلكِ :َرُسووولُل اّللَِّ 
وَك اللَُّهمَّ،َكَموا ُكْنوحَل ُتْكَتُه،فَوَقواَل اْلُمْسوِلُملَن:َواّللَِّ َموا َنْكتُوبُوَهوا ِإ َّ   ِبْسوِم اّللَِّ الورَّمْحَِن الرَِّحيِم،فَوَقواَل اْكُتْه اِب ِْ

"،فَوَقواَل ُسوَهْيل :َواّللَِّ لَوْل " اْكُتْه اِب َِْك اللَُّهومَّ "،مُثَّ قَواَل:" َهوَذا َموا قَاَضوى َعَلْيوِه حُمَمَّود  َرُسولُل اّللَِّ :النَِّلُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3997 

،فَوَقاَل:قَواَل ُكنَّا نَوْعلَوُم أَنَّوَك َرُسوللُُه َموا َصوَدْقاَنَ  َعوِن اْلبَوْيو وِد بْوِن َعْبوِد اّللَِّ حِل َوَ  قَاتَوْلنَواَ  َوَلِكوِن اْكتُوْه ِموْن حُمَمَّ
وووو ُموووولَن ِفيَهووووا ُحرَُموووواِت اّللَِّ َعووووزَّ َوَجوووولَّ ِإ َّ أَْعطَيوْ َها،فَوَقوووواَل الُزْهرُِي:َوَذلِووووَك قَوْللُووووُه:َ  َيْسووووأَُللَنِب ُخطَّوووو   يُوَعظِِ تُوُهْم ِإايَّ

ُّ اْلَعوَرُب أانَّ  النَِّلُ:" أَنْ  نَوَنا َوَبنْيَ اْلبَوْيحِل َنطُلُ  بِوِه "،فَوَقواَل ُسوَهْيُل بْوُن َعْمور  و:َواّللَِّ َ  تَوَتَحودَّ  أُِخوْذاَن خُتَُللا بَويوْ
 َوِإْن َكووواَن َعلَوووى َضوووْغطَ   َوَلِكوووْن لَوووَك ِموووَن اْلَعووواِم اْلُمْقِبِل،َفَكَتَه،فَوَقووواَل ُسوووَهْيل :َوَعَلى أَنَّوووُه َ  َذْتِيوووُك ِمنَّوووا َرُجووول  
َنا،فَوَقووواَل اْلُمْسِلُملَن:ُسوووْبَحاَن اّللَِّ َكْيوووَ  يوُوووَرُق ِإىَل اْلُمْشووورِِكنَي َوقَوووْد َجووواءَ  َنا ُهوووْم  ِقينِوووَك ِإ َّ َرَقْقتَوووُه إِلَيوْ ُمْسوووِلم ا،فَوبَويوْ

وَ  َحوَّتَّ َرَموى َكَذِلَك ِإْذ َجاَء أَبُول َجْنوَدِل بْوُن ُسوَهْيِل بْوِن َعْمور  َوُهوَل يَوْرِسوُ  يف قُويُو لِقِ  قَوْد َخورََج ِموْن َأْسوَفِل َمكَّ
ِإَ َّ،فَوَقواَل النَّوِلُ:" ِإانَّ  بِنَوْفِسِه َبنْيَ أَْلُهِر اْلُمْسِلِمنَي فَوَقاَل ُسَهْيل :َهَذا اَي حُمَمَُّد أَوَُّل َما نُوَقاِضيَك َعَلْيِه أَْن تَووُرقَّ ُ 

ا،قَاَل النَّوووِلُ فَوووَأِجْزُ  ِ  "،قَاَل:َموووا أاََن َ ْ نَوْقوووِخ اْلِكتَووواَب بَوْعوووُد "،قَووواَل:فوَ  َلاّللَِّ ِإَذْن َ  ُأَصووواحِلَُك َعلَوووى َكوووْكء  أَبَووود 
:بَوَلى،قَوووْد َأَجوووْزاَنُ  َلَك،فَوَقووواَل أَبُووول ،فَوَقووواَل ِمْكَرز  :َأْي  ِ ُِجيوووزُُ  َلَك،قَووواَل:" بَولَوووى فَافْوَعْل،قَاَل:َموووا أاََن بَِفاِعل  َجْنوووَدل 

وََكوواَن قَووْد عُووذَِِب َعوووَذااب   -ُمْسووِلِمنَي أَأَُرُق ِإىَل اْلُمْشوورِِكنَي َوقَووْد ِجْ ووحُل ُمْسووِلم ا،َأَ  تَووووَرْوَن َموواَذا َلِقيووحُل َمَعاِكووَر الْ 
ا يف اّللَِّ  ُ َعْنوُه:َواّللَِّ َمووا َكووَكْكحُل ُمْنووُذ َأْسووَلْمحُل ِإ َّ يوَ  -َكوِديد  ْلَم ِووذ  فَأَتَوْيووحُل فَوَقوواَل ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب َرِضووَك اّللَّ

،َوَعووُدُواَن َعلَووى اْلَباِنووِل ف قَووالنَّووِلَّ  اَل:" فَوُقْلحُل:أََلْسووحَل نَووِلَّ اّللَِّ َحق ووا ف قَوواَل:" بَولَووى "،قُوْلحُل:أََلْسووَنا َعلَووى احلَْ ِِ
نِيَّوَ  يف ِقيِننَوا ِإَذْن،قَواَل:" ِإيِنِ َرُسولُل َوَلْسو حُل أَْعِصويِه َوُهوَل اَنِصورِي "،قُوْلوحُل:أََولَْيَك بَوَلى "،قُوْلحُل:فَِلَم نُوْعِطك الدَّ

ف قَاَل:َ ،قَوواَل:"  ُكْنووحَل قَووْد َوَعووْدتَوَنا أانَّ َسووَنْأيت اْلبَوْيووحَل فَوَنطُوولُ  بِووِه ف قَوواَل:" بَوَلى،أَفََأْخَثْتُووَك أَنَّووَك َشْتِيووِه اْلَعووامَ 
ْكووووووور  فَوُقْلوووووووحُل:اَي أاََب َبْكووووووور  أَلَوووووووْيَك َهوووووووَذا نَوووووووِلُ اّللَِّ َحق وووووووا ف فَِإنَّوووووووَك َشْتِيوووووووِه َوَتطُووووووولُ  بِوووووووِه "،قَاَل:فَأَتَوْيوووووووحُل أاََب بَ 

نِيَّووَ  يف   ِقيِننَووا ِإَذْن ف قَاَل:بَوَلى،قُوْلحُل:أََلْسووَنا َعلَووى احْلَوو ِِ َوَعووُدُواَن َعلَووى اْلَباِنووِل ف قَاَل:بَوَلى،قُوْلووحُل:فَِلَم نُوْعِطووك الدَّ
 اّللَِّ َولَوْيَك يَوْعِصوك َربَّوُه َوُهوَل اَنِصورُُ  فَاْسَتْمِسوْك بِغَوْرزِِ  َحوَّتَّ َاُولَت فَووَلاّللَِّ ِإنَّوُه َلَعلَوى قَاَل:أَيُوَها الرَُّجُل ِإنَُّه َرُسوللُ 

يَوَنا أانَّ َسوووَنْأيت اْلبَوْيوووحَل َوَنطُووولُ  بِوووِه ف،قَووواَل:بَوَلى أَفَوووَأْخَثََ  أَنَّوووكَ  ،قُوْلوووحُل:أََو لَوووْيَك َكووواَن ُُيَووودَّ اْلَعووواَم ف َشْتِيوووِه  احلَْ ِِ
ووووا فَووووورَغَ  فَوَلمَّ ِمووووْن َقِضوووويَِّ   قَاَل:َ ،قَاَل:فَِإنَّووووَك آتِيووووِه َوَتطُوووولُ  بِووووِه قَوووواَل الُزْهرُِي:قَوووواَل ُعَمُر:فَوَعِمْلووووحُل لِووووَذِلَك أَْعَما  

ُهْم َحووَّتَّ قَوواَل أِلَْصووَحابِِه:" ُقلُموولا فَوواحْنَُروا مُثَّ اْحِلُقوولا "،قَوواَل:فَوَلاّللَِّ اْلِكتَوواِب قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ   َمووا قَوواَم َرُجوول  ِموونوْ
ُهْم َأَحد ،قَاَم َفَدَخَل َعَلى أُمِِ َسَلَمَ  َفذََكَر هَلَا َما َلِقوَك ِمو ،فَوَلمَّا  َْ يَوُقْم ِمنوْ َّ َمرَّات  َن النَّاِس،فَوَقالَوحْل أُُم َذِلَك َياَل

وووُه َذلِوووَك اْخووورُْج مُثَّ َ   ُهْم َحوووَّتَّ تَوْنَحوووَر َوَهْلِوووُ ،َفَخرََج فَوَنَحوووَر بُْدنَوووُه َوَقَعوووا َسوووَلَمَ :اَي نَوووِلَّ اّللَِّ َأهُِ ا ِمووونوْ  ُتَكلِِوووْم َأَحووود 
وا َحالَِقُه َفَحَلَقُه،فَوَلمَّا رَأَْوا َذِلَك قَاُملا فَوَنَحُروا َوَجَعوَل بَوْعُضوُهْم َُيْلِوُ  بَوْعض وا َحوَّتَّ َكواَق بَوْعُضوُهْم  يَوْقتُوُل بَوْعض وا َغم 

ُ َعوووووزَّ َوَجووووولَّ اَي أَيُوَهوووووا الَّوووووِذيُن آَمنُووووولا ِإَذا َجووووواءَُكُم اْلُمْيِمنَووووواُت ُمَهووووواِجرَات  مُثَّ َجووووواَءُ  نِ   ْسوووووَلة  ُمْيِمنَوووووات  فَوووووأَنْوَزَل اّللَّ
ُ أَْعَلُم إبِِميَواِوِنَّ َحوَّتَّ بَولَوَ  بِِعَصوِم اْلَكوَلاِفِر َفطَلَّوَ  ُعَموُر يَوْلَم ِوذ  اْمورَأََتنْيِ  وْرِ  فَوتَووَزوََّج   فَاْمَتِحُنلُهنَّ اّللَّ َكوااَن لَوُه يف الشِِ

ِإىَل اْلَمِدينَوِ  َفَجواَءُ  أَبُول َبِصوْي  قَواَل ِإْحَداُ َا ُمَعاِويَُ  ْبُن َأيب ُسْفَياَن َواأْلُْخَرى َصْفَلاُن ْبُن أَُميََّ ،مُثَّ َرَجَع النَّوِلُ 
بَووووُ  بْووووُن َأَسووووِد بْووووِن َحارِيَووووَ  الثوََّقِفوووو ُك َرُجوووول  ِمووووْن قُوووووَرْيا  َوُهووووَل ُمْسِلم ،فََأْرَسووووُللا يف نََلبِووووِه َرُجلَوووونْيِ أَبُوووول َجْعَفر :وُعتوْ

َفوِ  فَونَوزَلُولا َذُْكلُولَن ِموْن فَوَقاُللا:اْلَعْهُد الَِّذي َجَعْلوحَل لََنا،َفَدفَوَعوُه النَّوِلُ ِإىَل الورَُّجَلنْيِ َفَخَرَجوا بِوِه َحوَّتَّ بَوَلغَوا َذا احْلُلَ  يوْ
ا،فَاْسووتَولَُّه اهْلَخوُر فَوَقالَ َاْور  هَلُْم،قَو َفَك اَي فُواَلُن َجيِِد  :َأَجووْل َواّللَِّ اَل أَبُوول َبِصوْي  أِلََحووِد الورَُّجَلنْيِ:َواّللَِّ ِإيِنِ أَلََرى َسوويوْ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 3998 

ُه ِمْنووُه َفَضووَربَُه بِووِه َحووَّتَّ بوَووَرَق َوفَووورَّ ِإنَّووُه َ؟َيِِوود  َلَقووْد َجرَّبْووحُل بِووِه مُثَّ َجرَّْبحُل،فَوَقوواَل أَبُوول َبِصووْي :أَِرين أَْنظُووْر إِلَْيووِه فََأْمَكنَوو
ووا انْوتَوَهووى ِإىَل :اأْلََخووُر َحووَّتَّ أَتَووى اْلَمِدينَووَ  فَووَدَخَل اْلَمْسووِجَد يَوْعووُدو،فَوَقاَل النَّووِلُ  " َلَقووْد رَْأي َهووَذا ُذْعوور ا "،فَوَلمَّ

،فَ النَّووِلِِ  ُ ِذمَّتَووَك قَووْد قَاَل:قَوتَووَل َواّللَِّ َصوواِحِل َوِإيِنِ َلَمْقُتلل  َجوواَء أَبُوول َبِصووْي  فَوَقوواَل:اَي نَووِلَّ اّللَِّ قَووْد َواّللَِّ أَْوَ  اّللَّ
ُهْم فَوَقاَل النَِّلُ  ُ ِمنوْ وَع َذلِوَك :َرَقْقَتِب إِلَْيِهْم مُثَّ َأْْنَاين اّللَّ وِه ِمْسوَعَر َحوْرب  لَوْل َكواَن لَوُه َأَحود  "،فَوَلمَّوا  َِ " َوْيُل أُمِِ

ُهْم أَبُوول َجْنووَدِل بْووُن ُسووعَ  َفلِووحُل ِموونوْ َهْيل  قَوواَل:فَوَلِحَ  لِووَم أَنَّووُه َسووَْيُُقُ  إِلَْيِهْم،َفَخوورََج َحووَّتَّ أَتَووى َسووْيَ  اْلَبْحووِر قَاَل:َويَونوْ
ُهْم  َِيب َبِصووووووْي  َفَجَعووووووَل ِ َحْوووووورُُج ِمووووووْن قُوووووووَرْيا  َرُجوووووول  قَووووووْد َأْسووووووَلَم ِإ َّ حَلِووووووَ   َِيب َبِصووووووْي  َحووووووَّتَّ  اْجَتَمَعووووووحْل ِموووووونوْ
وا أَْمَلاهَلُْم،فََأْرَسووَلحْل ِعَصووابَ  ،قَاَل:فَوَلاّللَِّ َمووا َيْسووَمُعلَن بِعِووْي  لُِقووَرْيا  ِإىَل الشَّوواِم ِإ َّ اْعَ َُضوولا هَلَووا فَوَقتَولُوولُهْم َوَأَخووذُ 

ُ إِلَْيِهْم َفَمْن أََ ُ  فَوُهَل آَمن ،فََأْرَسَل النَِّلُ يُوَناِكُدونَُه اِبّللَِّ َوالرَِّحِم ِإ َّ أَْرَسَل قُوَرْيا  ِإىَل النَِّلِِ  إِلَوْيِهْم فَوأَنْوَزَل اّللَّ
يَّوَ  ا؟َْ  ُهْم بَِبْطِن َمكََّ  َحَّتَّ بَوَلَ  محَِ يوَّوتُوُهْم َعزَّ َوَجلَّ َوُهَل الَِّذي َك َّ أَْيِديَوُهْم َعْنُكْم َوأَْيِدَيُكْم َعنوْ اِهِليَّوِ ،وََكاَنحْل محَِ

ُووْم َ ْ يُِقووُروا أَنَّووُه نَووِلُ اّللَِّ َوَ ْ يُِقووُروا بِِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم َواأْلَْحَكوواِم َوَحووالُ أَ  نَووُه َوبَوونْيَ اْلبَوْيووحِل " قَوواَل أَبُوول وَّ لا بَويوْ
ِم ِموَن احْلَوجِِ َوا؟َِْهواِق َوَغْْيِِ َوا َوَموَن التوَّْفِسوِْي َجْعَفر :يف َهَذا احْلَِديِة ِموَن النَّاِسوِ  َواْلَمْنُسولِن َواهْلَقاِب َواأْلَْحَكوا

ُ .َفَمْن َذِلَك اْللقُولُ  عَ  َها َمْلِضع ا َمْلِضع ا ِإنَّ َكاَء اّللَّ لَوى أَنَّ َأْصوَحاَب َوَغْْيِِ  نَوْي   َوَياَليُلَن َمْلِضع ا نَْذُكُر ِمنوْ
ُ َعوِن الَِّذيَن َكانُلا اِبحْلَُديْبِ َرُسلِل اّللَِّ  ُ َعوزَّ َوَجولَّ فِويِهْم َلَقوْد َرِضوَك اّللَّ َيِ  ِبْضَع َعْشرََة ِمائَ   َوُهُم الَّوِذيَن أَنْووَزَل اّللَّ

:كُ  ْربَوَعِمائَو   َوِإنَّ نَّوا أَْلف وا َوأَ اْلُمْيِمِننَي ِإْذ يُوَبايُِعلَنَك َهْحَل الشََّجرَِة َوِإنَّ اْلِبْضَع يَوَقوُع أِلَْربَوع  قَواَل َجواِبُر بْوُن َعْبوِد اّللَِّ
َفوِ  َسوَنَ  اْلِمائََ  تُوَعُد َعَدَق اْلَلاِحَدِة َوِفيِه أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ  َسنَّ ِلَمْن أَرَاَق اْلُعْمرََة ِمَن اْلَمِديَنِ  َوأََهلَّ ِموْن ِذي احْلَُليوْ

 ..2152ِسحلِ  مُثَّ أَقَاَم اأْلَْمَر َعَلى َذِلَك "
،من رق مون ا األخورىالقللب ..وكان امليمنلن ضيقك الصدور بشروط قوري فهذ  صلرة  ا كان ايا يف 

 يسلم وذيت حممدا بغْي إذن وليه.
رضوك  -وقود روي أن عليوا  - -ومن محيتهم ا؟اهلي  يف رق اسم الرمحن الرحيم.ويف رق صوف  رسولل اّلِل 

بنفسوه  محاهوا رسولل اّلِل أىب أن ميحل هذ  الصف  كما نله سهيل بن عمورو بعود كتابتها،ف -اّلِل عنه 
ووا َخَرَجووحِل احْلَُرورِيَّووُ ،اْعتَوزَُللا،فَوُقْلحُل هَلُووْم:ِإنَّ َرُسوولَل هللِا ، ،قَاَل:َلمَّ يوَووْلَم احْلَُديِْبيَووِ  َصوواحَلَ عوون َعْبووِد هللِا بْووِن َعبَّاس 

:اْكُتْه اَي َعِلُك:َهوَذا َموا َصواحَلَ َعَلْيوِه حمَُ  مَّود  َرُسولُل هللِا قَواُللا:َلْل نَوْعلَوُم أَنَّوَك َرُسولُل هللِا َموا اْلُمْشرِِكنَي،فَوَقاَل لَِعِلكِ 
اْمووُ  اَي َعلِووُك،اللَُّهمَّ ِإنَّووَك تَوْعلَووُم َأيِنِ َرُسوولُلَك،اْمُ  اَي َعلِووُك َواْكُتْه:َهووَذا َمووا َصوواحَلَ :قَاتَوْلنَوواَ  فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا 

                                                 
 ( صحي   494النَّاِسُ  َواْلَمْنُسلُن لِلنَّحَّاِس ) - 2152

مو  تُوْعور  ّبوا أووا َجعل ذلك هلا َعاليل قُمها و قلد اهلدي:عل  يف عنقه ما يدل على إهدائه للحرم يا كعار:َكُ  أَحد َجْنَل الَبَدن  حَّت َيسِ 
 يالعني:ا؟اسلس َهْدي  

 وم املهملمي الُذِرِي :اسم  َاْمُع َنسل ا نسان من ذََكر  وأنَوَثى وقد تطل  على الزوج  يانروب:املهز 
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وووُد بْوووُن َعْبوووِد هللِا َوا ،َوقَوووْد حَمَوووا نَوْفَسوووُه،َوَ ْ َيُكوووْن حَمْوووُلُ  َذلِوووَك مُيَْحووواُ  ِموووَن َعَلْيوووِه حُمَمَّ ّللَِّ َلَرُسووولُل هللِا َخوووْْي  ِموووْن َعِلكِ 
 ..2153النُوبُولَِّة،َأَخَرْجحُل ِمْن َهِذِ  ف قَاُللا:نَوَعمْ 

إىل  موور انتهووى األمثمجاعيوو  وكانووحل محيووتهم لوودينهم ومحاسووتهم للقوواء املشووركني ابلغ ،يبوودو هووذا يف بيعووتهم ا 
يف  ليه.يبودو هوذاإا انتهوحل مواملصاحل  واملهاقن  والرجلع.فلم يكون هينوا علوى نفلسوهم أن تنتهوك األمولر إىل 

الت.وهووووووم موووووون هووووووم ناعوووووو  ألموووووور رسوووووولل اّلِل ي - -تبووووووان هم يف النحوووووور واحللوووووو ،حَّت قاهلووووووا رسوووووولل اّلِل 
ا إ  حووني رأو  و يقصوورواأوُيلقولا وامتثا .كالوذي حكووا  عونهم لقووريا عوروة ابوون مسووعلق الثقفوك.و  ينحووروا 
ذي كوان يف  الطاع  كالوتبلا إىلرسلل اّلِل يفعل هذا بنفسه،فهزهتم هذ  احلرك  العملي  ما   يهزهم القلل،و 

  نفسووويا و  هلوووو  يسوووتعدوا قهشووو  املوووأخلذ  وهوووم كوووانلا قووود خرجووولا مووون املدينووو  بنيووو  العمووورة،  ينووولون قتوووا ،
ني عسوكر املسولم رمولا يف  وا كواع مون قتلهوا لعثمان،وإبرسوال النفور الوذينعمليوا.مث فلج ولا  لقو  قريا،و 

 ابلنبل واحلجارة.
ك لووى املنوواجزة ونلووه البيعوو  أعطلهووا لووه عوون بكوورة أبوويهم.ولكن هووذا   ينفووع - -فلمووا عووزم رسوولل اّلِل 

 لووولّبم مووونقملقووو  املفاجوووأة علوووى غوووْي موووا كانوووحل نفلسوووهم قووود خرجوووحل لوووه.وهل بعوووخ موووا كوووان اووويا يف 
حني يسوو جع شووركلن.و نفعووا ت وشيوورات.وهم ألوو  وأربعمائوو  وقووريا يف قارهووا،ومن خلفهووم األعووراب واملا

 « ..ْيِمِننيَ ُللِب اْلمُ قوُ َ  يف ُهَل الَِّذي أَنْوَزَل السَِّكينَ »ا نسان هذ  الصلر يدر  مع  قلله تعاىل:
رق السوكين  ،وُيك بوهوذ  النصولص ويذو  نعم اللفج ونعم العبارة،ويتصلر امللق  يلم ذ ويعيا فيه مع

اش عووون جووواش فيهوووا جووووسوووالمها يف تلوووك القللب.وملوووا كوووان اّلِل يعلوووم مووون قلووولب املووويمنني يلم وووذ،أن موووا 
اُقوا ِإميوواان  لِيَوووْزق»ين :ذ  السووكا ميان،واحلميوو  ا ميانيوو    ألنفسووهم ،و  ؟اهليوو  فيهم.فقوود تفضوول علوويهم ّبوو

 طم ن ابليقني.ها الرضى امل تقل ،وفيبعد احلمي  واحلماس ،فيها الثق  اليت  والطمأنين  قرج  « َمَع ِإمياِوِمْ 
متوه لول اقتضوحل حك لوى اّللِ عومن مث يلِل   ن النصر والغله   يكن عسْيا و  بعيودا،بل كوان هينوا يسوْيا 

ه الغلوو قوو هتوودر  النصوور و يلم ووذ أن يكوولن األموور كمووا أراق  امليمنلن،فووإن ّلِل جنوولقا   هصووى و  تغله،
ُ عَ »وقتمووا يشوواء: هووك حكمتووه وهوول علمه،تسووْي ..ف« ِكيمووا  ِليمووا  حَ َوّللَِِّ ُجنُوولُق السَّووماواِت َواأْلَْرِم وَكوواَن اّللَّ

 األملر وفقهما كما يريد.
ا قودر  مون موقو  هلوم ليح«.َع ِإميواِوِمْ ا ِإمياان  َموْزقاُقو أَنْوَزَل السَِّكيَنَ  يف قُوُللِب اْلُمْيِمِننَي لِيوَ »وعن العلم واحلكم :

ُهْم اُر،خالِوووِديَن ِفيهووووا،َويُ ِتَهووووا اأْلَوْ ْن هَْ لِيُووووْدِخَل اْلُموووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنوووواِت َجنَّووووات  َعْووورِي ِموووو»فووولز ونعوووويم: َكفَِِر َعوووونوْ
 « ..َسيِِ اهِتِْم،وَكاَن ذِلَك ِعْنَد اّللَِّ فَوْلزا  َعِظيما  

فلز عظيم  فلز عظيم يف حقيقته،وفلز عظيم يف نفولس مون  وإذا كان هذا يف حساب اّلِل فلزا عظيما،فهل
يناللنووه موون عنوود اّلِل مقوودرا بتقوودير ،ملزوان  يزانووه ..ولقوود فوور  امليمنوولن يلمهووا  ووا كتووه اّلِل هلووم وكووانلا قوود 

                                                 
 ( صحي 3187[)860/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2153
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تطلعوولا بعوود مووا  عوولا افتتووا  السوولرة،وعلملا منووه مووا أفووام اّلِل علووى رسوولله.تطلعلا إىل نصوويبهم هم،وسووأللا 
 فلما  علا وعلملا فاضحل نفلسهم ابلرضى والفر  واليقني.عنه،

املنافقوووات و نوووافقني مث أنبوووأهم  انوووه آخووور مووون جلانوووه حكمتوووه فيموووا قووودر يف هوووذا احلووواقّ وهووول جموووازاة امل
اْلُمْشووورِِكنَي وَ ُمناِفقووواِت نَي َوالْ َويُوَعوووذَِِب اْلُمنووواِفقِ  »واملشوووركني واملشوووركات، ا يصووودر عووونهم مووون عمووول وتصووور :

ووووْلِء،َعَلْيِهْم قائِوووورَ َوالْ  ُ َعلَووووْيِهْم َولَ ْلِء.َوَغِضووووُة السَّ ُمْشوووورِكاِت،الظَّانِِنَي اِبّللَِّ لَوووونَّ السَّ َعنَوُهْم،َوأََعوووودَّ هَلُووووْم َجَهوووونََّم َه اّللَّ
 « ..يزا  َحِكيما   َعزِ َوساَءْت َمِصْيا .َوّللَِِّ ُجُنلُق السَّماواِت َواأْلَْرِم وَكاَن اّللَُّ 

بنصورته   وعودم الثقو لء ابّللِ نا بني املنافقني واملنافقات واملشركني واملشوركات يف صوف  لون السووقد مجع ال
وووْلءِ »للمووويمنني.ويف أووووم مجيعوووا  م.ويف ّبوووعلووويهم وتقوووع  ا،وهك تووودورفهوووم حمصووولرون فيهووو« َعلَوووْيِهْم قائِووورَُة السَّ

 لو    تقول عونف  مرذو صولنفوا  غضه اّلِل عليهم ولعنتوه هلم،وفيموا أعود  هلوم مون سولء املصوْي ..ذلوك أن ا
ذى املشوووركني أيقووول عووون  الشووور  سووولءا،بل إووووا أحووو  وألن أذى املنوووافقني واملنافقوووات للجماعووو  املسووولم   

 واملشركات،وإن اختل  هذا األذى وذا  يف مظهر  ونلعه.
سوون ملوويمن حلقلووه اّلِل.فاابوقوود جعوول اّلِل صووف  املنووافقني واملنافقووات واملشووركني واملشووركات هووك لوون السوولء 
اووووْي يف  يريوووود بووووه ا ن اّللِ  الظوووون بربووووه،يتلقع منووووه ااووووْي قائمووووا.يتلقع منووووه ااووووْي يف السووووراء والضووووراء.وييمن

 احلالني.
ه ملوووك هوووذ  بووول القلوووه وسووور ذلوووك أن قلبوووه ملصووولل ابّلِل.وفووويخ ااوووْي مووون اّلِل   ينقطوووع أبووودا.فمَّت اتصووو

مون صول  ابّلِل.و قطلعول المملنوافقلن واملشوركلن فهوم احلقيق  األصيل ،وأحسها إحساس مباكرة وتذو .فأما ا
يهووووا لر،ويبنوووولن علاهر األممث   ُيسوووولن تلووووك احلقيقوووو  و  ادووا،فيسوووولء لوووونهم ابّلِل وتتعلوووو  قلوووولّبم بظوووول 

 على غوْي يقو  لحك ّبذاأحكامهم.ويتلقعلن الشر والسلء ألنفسهم وللميمنني،كلما كانحل للاهر األملر ت
 ْي  اافك اللطي .بقدر اّلِل وقدرته،وتدب

 يفما أعووود  هلوووم م عنووود ،و وقووود مجوووع اّلِل يف اهليووو  أعوووداء ا سوووالم واملسووولمني مووون كوووَّت األنووولاع وبوووني حووواهل
 النهاي .مث عقه على هذا  ا يفيد قدرته وحكمته:

ُ َعزِيووزا  َحكِ  » كووكء، و  حفووى عليووه  موورهمأ فووال يعييووه موون« ..يمووا  َوّللَِِّ ُجنُوولُق السَّووماواِت َواأْلَْرِم،وَكوواَن اّللَّ
 من أمرهم ككء، وله جنلق السماوات واألرم،وهل العزيز احلكيم.

 مهمة الرسول ومساشاريه المياميين الصادقين 10-8الدرس الثالث:

منلهووا بلليفتووه،مبينا للغايوو  منها،ملجهووا املوويمنني إىل واجووبهم مووع  - -مث عوواق اباطوواب إىل رسوولل اّلِل 
،مع رقهووم يف بيعووتهم إىل اّلِل مباكوورة،وعقد العقوودة معووه جوول جاللووه،وذلك حووني رّبووم بعوود تبلوويغهم رسووالته

ِإانَّ »ويتعاقوودون معووه.ويف ذلووك تشووري  لبيعوو  الرسوولل وتكوورمي واضوو  هلووذا التعاقوود: - -يبووايعلن الرسوولل 
وووورا  َونَووووِذيرا ،لِتُوْيِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسووووللِِه،َوتُوَعِزُِرو  .ِإنَّ الَّووووِذيَن أَْرَسووووْلناَ  كوووواِهدا  َوُمَبشِِ ُ  َوتُوَلقُِِروُ ،َوُتَسووووبُِِحلُ  بُْكوووورَة  َوَأِصوووويال 
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ووا يَوْنُكووُة َعلووى نَوْفِسووِه،َومَ  ووا يُبووايُِعلَن اّللََّ،يَووُد اّللَِّ فَوووْلَ  أَيْووِديِهْم،َفَمْن َنَكووَة فَِإ َّ ْن أَْو  ِ ووا عاَهووَد يُبايُِعلنَووَك ِإ َّ
َ َفَسيُوْيتِيِه َأْجرا  عَ   « ..ِظيما  َعَلْيُه اّللَّ

تقبلته  ووا اهد علووى هووذ  البشووري  الوويت أرسوول إليها،يشووهد أنووه بلغهووا مووا أموور بووه،وأوا اسووكوو - -فالرسوولل 
لن ومنهووووووووا ا املصوووووووولحاسووووووووتقبلته،وأنه كووووووووان منهووووووووا امليمنلن،ومنهووووووووا الكافرون،ومنهووووووووا املنافقلن.وكووووووووان منهوووووووو

 زاء للموويمننيحسوون ا؟ووة والرضووى و املفسوودون.فييقي الشووهاقة كمووا أقى الرسووال .وهل مبشوور اباووْي واملغفوور 
 املفسدين ..العصاة و و الطائعني،ونذير بسلء املنقله والغضه واللعن  والعقاب للكافرين واملنافقني 

ا ن الرسووال .إولة هلووم مووهووذ  وليفوو  الرسوولل.مث يلتفووحل اباطوواب إىل امليمنني،يكشوو  هلووم عوون الغايوو  املرجوو
 نفلسوهم ه،ويلقرونه يفجه وكريعتا ميان،فينصرون اّلِل بنصرة منها ميان ابّلِل ورسلله،مث النهلم بتكالي  

يوووو  عوووون اليوووولم  ،وهك كناابلشووووعلر  اللووووه وينزهلنووووه ابلتسووووبي  والتحميوووود نووووريف النهووووار يف البكوووولر واألصوووويل
ن.فهووذ  هووك آ يف كوول كلووه،ألن نووريف النهووار يضوومان مووا بينهمووا موون آونوو .والغرم هوول اتصووال القلووه ابّللِ 

 ملرجلة للميمنني من إرسال الرسلل كاهدا ومبشرا ونذيرا.مثرة ا ميان ا
نهم.فهول ع - -يصلهم ابّلِل،ويعقد بينهم وبينه بيع  ماضي    تنقطع بغيب  رسولل اّلِل ل - -وقد جاء 

ووا يُ يُِعلنَووكَ ِإنَّ الَّووِذيَن يُبا»حووني يضووع يوود  يف أيووديهم مبايعا،فإ ووا يبووايع عوون اّلِل:  فَوووْلَ  .يَووُد اّللَِّ بووايُِعلَن اّللََّ  ِإ َّ
اللاحود مونهم يشوعر وهول يضوع و  - -..وهل تصلير رهيه جليول للبيعو  بيونهم وبوني رسولل اّلِل « أَْيِديِهمْ 

دي .ويوووود  فوووول  أيوووو آخذهايوووود  يف يوووود ،أن يوووود اّلِل فوووول  أيووووديهم.فاّلِل حاضوووور البيعوووو .واّلِل صوووواحبها.واّللِ 
انر خوصول مون الونفك رة لتستأ  واي للجوالل  وإن هوذ  الصول املتبايعني ..ومونف اّلِل  اي للهولل  واي للروعو 

اّلِل حاضوور   يغيوووه.واّلِل آخوووذ يف هوووذ  فووو - -هموووا غوواب كوووخا رسووولل اّلِل م -النكووة ّبوووذ  البيعووو  
 البيع  ومع ،وهل عليها رقيه.

ووا يَوْنُكووُة َعلووى نَوْفِسووهِ » ن الصووفق  عوواع سوور يف الرجووه.هل ااا..فهوول اااسوور يف كوول جانوو« َفَمووْن َنَكووَة فَِإ َّ
مووون فضووول  هوووا هووول الوووراب العبووود فيالرا ووو  بينوووه وبوووني اّلِل تعاىل.وموووا مووون بيعووو  بوووني اّلِل وعبووود مووون عبووواق  إ  و 

بووه م لغضووبه وعقا فيتعوور اّلِل،واّلِل هوول الغووب عوون العوواملني.وهل اااسوور حووني ينكووة ويوونقخ عهوود  مووع اّللِ 
 األوفياء. على النكة الذي يكرهه وميقته،فاّلِل ُيه اللفاء وُيه

َ َفَسويُوْيتِيِه َأْجورا  َعظِ  » فصووله ي..  « َأْجورا  َعِظيموا  »ه:كوذا علوى إنالقو..ه« يموا  َوَموْن أَْو  ِ وا عاَهوَد َعَلْيوُه اّللَّ
قوك إىل الوذي   يرت نوه ووصوفهو  ُيدق .فهل األجر الذي يقلل عنه اّلِل إنه عظيم.عظيم  ساب اّلِل وميزا

 للن اندوقون الفانلن تصلر  أبناء األرم املق
 ينرهللاشف وفضح الماحل ين وأهديدهم وبيان حقيقة المماو 14-11الدرس الرابع:

وعنوود موووا يصووول إىل حقيقوو  البيعووو ،وإىل خوووانر النكووة وخوووانر اللفاء،يلتفوووحل ابحلوودية إىل املخلفوووني مووون  
لشووور والضووور للمووويمنني لسووولء لووونهم ابّلِل،ولتووولقعهم ا - -األعراب،الوووذين أبووولا أن حرجووولا موووع رسووولل اّلِل 

ااارجني،الووذاهبني إىل قووريا يف عقوور قارهووا،وهك غووزت املدينوو  قبوول ذلووك عووامني متوولالني ..يلتفووحل إلوويهم 
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عمووووا سوووويعتذرون بووووه إليووووه بعوووود علقتووووه سوووواملا هوووول وموووون معه،وقوووود هاقنتووووه قووووريا و   - -لينبووووئ الرسوووولل 
 -اجوووع موون قريا،واعتبوووار حممووود ال   -مهموووا كانوووحل كوورونها  -تقاتله،وعقوودت معوووه معاهوودة يبووودو فيهووا 

-  نوودا هلووا هتاقنووه وتتقووك خصلمته.ويكشوو  لووه عوون األسووباب احلقيقيوو  لعوودم خووروجهم معه،ويفضووحهم
وأمام امليمنني.كما ينب ه  ا فيه البشرى له وللخوارجني معوه وهول  - -ويقفهم مكشلفني أمام رسلل اّلِل 

موون األعووراب سوويطلبلن ااووروج معووه لينوواللا موون هووذ   أوووم سوويخرجلن إىل مغوواح قريبوو  ميسوولرة،وأن املخلفووني
الغنوووائم السوووهل .ويلقنه نريقووو  معووواملتهم حين وووذ والووورق علووويهم.فال يقبووول مووونهم ااوووروج معوووه يف هوووذا اللجوووه 
القريووه امليسوولر الووذي سيقتصوور علووى موون خرجوولا موون قبوول وحضووروا احلديبيوو .إ ا ينبوو هم  ن هنالووك وجهووا 

لم أو   س كوديد.فإن كوانلا حقوا يريودون ااوروج فليخرجولا يلم وذ،حية آخر فيه مشق  وفيوه قتوال موع قو
يقسم اّلِل هلم  ا يريود.فإن أنواعلا كوان هلوم األجور الكبوْي،وإن عصولا كموا عصولا مون قبول كوان هلوم العوذاب 

تَوْغِفْر لَنووا،يَوُقلُللَن ِ َْلِسووَنِتِهْم مووا َسوويَوُقلُل لَووَك اْلُمَخلَُّفوولَن ِمووَن اأْلَْعراِب:َكووَغَلْتنا أَْملالُنووا َوأَْهُللان،فَاْسوو »الشووديد:
ُ ِ وووا  لَوووْيَك يف قُوُللِّبِْم.قُوووْل:َفَمْن مَيْلِوووُك َلُكوووْم ِموووَن اّللَِّ َكوووْي ا  ِإْن أَراَق ِبُكوووْم َضووور ا أَْو أَراَق ِبُكوووْم نَوْفعوووا ف بَوووْل كووواَن اّللَّ

َقلِوَه الرَّ  وُتْم أَْن لَوْن يَونوْ ُتْم تَوْعَمُللَن َخِبْيا .َبْل لَنَونوْ ُسولُل َواْلُمْيِمنُولَن ِإىل أَْهلِويِهْم أَبَودا ،َوزُيَِِن ذلِوَك يف قُولُولِبُكْم،َولَنَونوْ
ُتْم قَوْلمووا  بُوولرا .َوَمْن َ ْ يوُووْيِمْن اِبّللَِّ َوَرُسووللِِه فَووِإانَّ أَْعتَووْدان لِْلكوواِفرِيَن َسووِعْي  ا .َوّللَِِّ ُمْلووُك السَّووماواِت لَوونَّ السَّووْلِء،وَُكنوْ

ُ َغُفووولرا  َرِحيما .َسووويَوُقلُل اْلُمَخلَُّفووولَن ِإَذا اْنطَلَ َواأْلَ  ْقوووُتْم ِإىل ْرِم يَوْغِفوووُر ِلَموووْن َيشووواُء َويُوَعوووذُِِب َموووْن َيشووواُء،وَكاَن اّللَّ
.قُووووووووْل:َلْن تَوتَِّبُعلان.َكوووووووذِلكُ  ُ ِمووووووووْن َمغووووووواِحَ لَِتْأُخووووووووُذوها:َذُروان نَوتَِّبْعُكْم.يُرِيووووووووُدوَن أَْن يُوبَووووووودُِِللا َكووووووووالَم اّللَِّ ْم قوووووووواَل اّللَّ
.قُوْل لِْلُمَخلَِّفونَي ِموَن اأْلَْعراِب:َسو ُتْدَعْلَن ِإىل قَووْلم  قَوْبُل.َفَسيَوُقلُللَن:َبْل َهُْسوُدونَنا.َبْل كوانُلا   يَوْفَقُهولَن ِإ َّ قَِليال 

ُتْم ِموْن قَوْبووُل أُوِ  َ ْس  َكوِديد ،تُقاتُِللَوُْم أَْو ُيْسوِلُملَن،فَِإْن ُتِطيعُوولا يوُوْيِتُكُم اّللَُّ   َأْجورا  َحَسوونا ،َوِإْن تَوتَوَللَّوْلا َكموا تَوووَللَّيوْ
 « ..يُوَعذِِْبُكْم َعذااب  أَلِيما  

رام رصوو  لعوالج أمووناسوب  فوالقورآن   يكتفوك  كايوو  أقولال املخلفووني والورق عليهوا ولكنووه اعول موون هوذ  امل
طوه هلوا.مث الجهوا واللكشوفها اهيودا لعالنفلس،وهلاجك القللب،والتسلل إىل ملانن الضع  وا حنورا  

  قرار احلقائ  الباقي  والقيم الثابت ،وقلاعد الشعلر والتصلر والسلل .
 -ملدينووو  عوووراب غفوووار ومزينووو  وأكوووجع وأسووولم وغوووْيهم  ووون حووولل اوكوووانلا مووون أ -فووواملخلفلن مووون األعوووراب 

هول وأملال.ولول  لناس قائموا أبعوذر.فل ولويك هوذا..« َكوَغَلْتنا أَْملالُنوا َوأَْهلُولان»سيقلللن اعتوذارا عون ختلفهوم:
 د قووووو  ّبووووواكوووووان مثووووول هوووووذا اووووولز أن يشوووووغلهم عووووون تكوووووالي  العقيووووودة،وعن اللفووووواء  قهوووووا موووووا ووووووخ أحووووو

- - رسوووولله ينبووووئ اّللِ  ..وهووووم ليسووولا صوووواققني يف نلوووه ا سووووتغفار كموووا« فَاْسووووتَوْغِفْر لَنوووا»..وسووويقلللن 
 « .. قُوُللِّبِمْ يَوُقلُللَن ِ َْلِسَنِتِهْم ما لَْيَك يف :»

  ابلنواس درة الويت هويقيقو  القوهنا يرق عليهم بتقرير حقيق  القدر الذي   يدفعه ختل ،و  يغوْي  إقودام و 
 ى وفقه:وتتصر  يف أقدارهم كما تشاء.و قيق  العلم الكامل الذي يصر  اّلِل قدر  عل

 « .. ِ ا تَوْعَمُللَن َخِبْيا  ْم نَوْفعا ف َبْل كاَن اّللَُّ  أَراَق ِبكُ ر ا أَوْ اَق ِبُكْم ضَ ُقْل:َفَمْن مَيِْلُك َلُكْم ِمَن اّللَِّ َكْي ا  ِإْن أَر »
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ع لتلكووي لون يوودفاتلق  أو وهول سويال يوولحك اب ستسوالم لقوودر اّلِل والطاعو  ألموور  بوال تلقوو  و  تلكي.فوال
.وهووول علموووه اني  ائوووه وفووو  جز ضوووررا،و  يووويخر نفعا.وانتحوووال املعووواذير   حفوووى علوووى علوووم اّلِل.و  يووويير يف

 تلجيه تربلي يف وقته ويف جل  ويف مناسبته على نريق  القرآن.
َقلِوووووَه الرَُّسووووولُل َواْلُمْيِمنُووووولَن ِإىل » وووووُتْم أَْن لَوووووْن يَونوْ ُتْم لَووووونَّ زُيَِِن ذلِوووووَك يف قُولُووووولبِ ْم أَبَووووودا ،وَ ْهلِووووويهِ أَ بَوووووْل لَنَونوْ ُكْم،َولَنَونوْ

ُتْم قَوْلما    « ..بُلرا   السَّْلِء،وَُكنوْ
مون  لنولا ابّللِ  قودير،وماتوهكذا يقفهم عرااي مكشلفني،وجها للجه أمام ما أضمروا من ني ،وما سو وا مون 

  لووويهم ابملدينووون إىل أهالسووولء.وقد لنووولا أن الرسووولل ومووون معوووه مووون املووويمنني ذاهبووولن إىل حوووتفهم،فال يرجعووول 
حووووود أيشوووووْيون إىل  -  أصوووووحابه فيقووووواتلهم وقاللا:يوووووذهه إىل قووووولم قووووود غوووووزو  يف عقووووور قار  ابملدينووووو ،وقتللا

بطبيعووو   -أووووم  سوووااب لرعايووو  اّلِل ومحايتوووه للصووواققني املتجووورقين مووون عباق .كمووواحو  ُيسوووبلا  -واألحوووزاب 
لنظوور عوون ان اللاجووه هوول اللاجووه،بغخ   يقوودروا أ -تصوولرهم لاموولر وخلوول قلوولّبم موون حوورارة العقيوودة 
ه أن تكووولن بووودون النظووور إىل الووورب  الظووواهري اووو - - تكاليفوووه كائنووو  موووا كانوووحل وأن ناعووو  رسووولل اّللِ 

،وزين هوذا نولا لونهموااسارة الشكلي ،فهك واجه مفروم ييقى قون نظر إىل عاقبو  أخورى وراء .لقود ل
لولّبم ق الناكوئ مون أنابّلِل، الظن يف قللّبم،حَّت   يروا غوْي ،و  يفكوروا يف سولا .وكان هوذا هول لون السولء

.بلر.  ل كيووواوممل .فووواألرم البووولر ميتووو  جرقاء.وكوووذلك قللّبم.وكوووذلك هوووم بكووو بلر.وهووول تعبوووْي عجيوووه
 حياة و  خصه و  إمثار.وما يكلن القله إذ حلل من حسن الظن ابّلِلف
 .والدمار ألنه انقطع عن ا تصال برو  اّلِلف يكلن بلرا.ميتا أجرق وايته إىل البلار

ليووو  .البووولر اااعووون اّللِ  ن أمثوووال أول وووك األعوووراب املنقطعووونيوكوووذلك يظووون النووواس اب؟ماعووو  امليمنووو .الناس مووو
بانووووول هوووووك ن كفووووو  القلووووولّبم مووووون الووووورو  واحلياة.هكوووووذا يظنووووولن قائموووووا اب؟ماعووووو  امليمنووووو  عنووووود موووووا يبووووودو أ
ق،أو قلووو  يف يف العووود الراجحووو ،وأن قووولى األرم الظووواهرة يف جانوووه أهووول الشووور والضوووالل وأن املووويمنني قلووو 

لبوولن يمنني   ينقان أن املوووا؟ووا  واملال.هكووذا يظوون األعووراب وأكووباههم يف كوول زمووالعوودة،أو قلوو  يف املكووان 
م  نني حبوووا للسووواللن املووويمإىل أهلووويهم أبووودا إذا هوووم واجهووولا البانووول املنوووتفا بقلتوووه الظووواهرة.ومن مث يتجنبووو

ريقهم نوووعووودون عووون ويتلقعووولن يف كووول حلظووو  أن يستأصوووللا وأن تنتهوووك قعووولهتم فيأخوووذون هوووم ابألحووولط ويب
ل،وبتوووودبْي  عرفتووووه هنفوووول  ابملهالووووك  ولكوووون اّلِل حيووووه لوووون السوووولء هووووذا ويبوووودل امللاقوووو  واألحوووولال  ا

ويرفووووع بووووه  بووووه قلمووووا هل،وحسووووه ميووووزان القوووولى احلقيقيوووو .امليزان الووووذي ميسووووكه اّلِل بيوووود  القليوووو ،فيخفخ
 ل حني  آخرين،من حية   يعلم املنافقلن الظانلن ابّلِل لن السلء يف كل مكان ويف ك

وفوو  هووذا  لعاموو  للجووزاءلقاعوودة اإن امليووزان هوول ميووزان ا ميووان.ومن مث يوورق اّلِل أول ووك األعووراب إليووه ويقوورر ا
ع  غفوووورة اّلِل لفرصوووو ،والتمتااغتنووووام  امليزان،مووووع التلوووولي  هلووووم برمحوووو  اّلِل القريبوووو  وا ُيوووواء إلوووويهم ابملبوووواقرة إىل

واِت َواأْلَْرِم،يَوْغِفووُر ِلَمووْن .َوّللَِِّ ُمْلووُك السَّوومايَن َسووِعْيا  ْلكوواِفرِ لِ ِه،فَِإانَّ أَْعتَووْدان َوَمووْن َ ْ يوُووْيِمْن اِبّللَِّ َوَرُسووللِ »ورمحتووه:
ُ َغُفلرا  َرِحيما    « ..َيشاُء َويُوَعذُِِب َمْن َيشاُء،وَكاَن اّللَّ
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 ييمنولا  هلوم إذا عودة لسوعْي املالقد كوانلا يعتوذرون  مولاهلم وأهليهم.فمواذا تونفعهم أمولاهلم وأهلولهم يف هوذ  
ل مالوك ذا ا يعواق،ههيلعدهم  ابّلِل ورسللهف إوما كفتان فليختاروا هذ  أو تلك على يقني.فإن اّلِل الذي

زي اء.واّلِل اوب ملون يشوالسماوات واألرم وحد .فهل الذي ميلك املغفرة ملن يشاء،وهل الذي ميلك العذا
يف  تقر  هنووووا لتسووووموووون قيوووود،وهل يقوووورر هووووذ  احلقيقووووالنوووواس  عموووواهلم ولكوووون مشووووي ته مطلقوووو    لوووول عليهووووا 

ّلِل ي  .ومغفرة اذ  املشووالقلوولب.غْي متعارضوو  مووع ترتيووه ا؟ووزاء علووى العمل،فهووذا ال تيووه اختيووار مطلوو  هلوو
حلاضوورة الله،ابلسووعْي ّلِل ورسورمحتووه أقرب.فليغتنمهووا موون يريوود،قبل أن هوو  كلموو  اّلِل بعووذاب موون   يوويمن اب

 املعدة للكافرين.
ُمَخلَُّفولَن يَوُقلُل الْ َسو»قريوه: يلل  ببعخ ما قدر اّلِل للميمنني،رالفا لظون املخلفني. سوللب يولحك  نوه مث

.قُولْ  أَْن يُوبَوودِِ رِيوُدونَ ِإَذا اْنطََلْقوُتْم ِإىل َمغواِحَ لَِتْأُخوُذوها:َذُروان نَوتَِّبْعُكْم.يُ   :َلْن تَوتَِّبُعلان.َكوذِلُكْم قوواَل اّللَُّ ُللا َكوالَم اّللَِّ
 .« .قَِليال    ِإ َّ ِمْن قَوْبُل.َفَسيَوُقلُللَن:َبْل َهُْسُدونَنا.َبْل كانُلا   يَوْفَقُهلنَ 

ولوول   يكوون  ه إُيووا  أغلووه املفسوورين يوورون أوووا إكووارة إىل فووت  خيث.وقوود يكوولن هووذا.ولكن الوونا يظوول لوو
يدركلن سوووخلفوووني ء املنصوووا يف خيث.فهووول يووولحك  ن املسووولمني سووويفت  علووويهم فوووت  قريوووه يسوووْي.وأن هوووي 

 « ..َذُروان نَوتَِّبْعُكمْ »هذا،فيقلللن:
 انورم مون ذ كانوحل يفولعل الذي جعل املفسرين حصصلن خيث،أوا كانحل بعد قليل مون صول  احلديبيو .إ
ث آخور موا حصولن خيو سن  سبع.بعد أقول مون كوهرين مون صول  احلديبيو .وأوا كانوحل وافورة الغنائم.وكانوحل

لا عون ريظو   ون أجلوقْي وبوب زيرة من مراكز قلي  غني .وكان قد ؟أ إليهوا بعوخ بوب النضوبقك لليهلق يف ا؟
 ا؟زيرة من قبل.

هم فيهوا هلوم   يشورك اح خيوثوتتلاتر أقولال املفسورين أن اّلِل وعود أصوحاب البيعو  يف احلديبيو  أن تكولن مغو
 أصوحاب يف - - لهوا رسولل اّللِ أحد.و  أجد يف هذا نصوا.ولعلهم ذخوذون هوذا  وا وقوع فعال.فقود جع

 احلديبي ،و  ذخذ معه أحدا غْيهم.
 نووووائم امليسوووورةروج للغوعلووووى أيوووو  حووووال فقوووود أموووور اّلِل نبيووووه أن يوووورق املخلفووووني موووون األعووووراب إذا عرضوووولا ااوووو

بَوووْل »م سووويقلللن إذا منعووولا مووون ااوووروج:أوووو - -القريبووو .وقرر أن خوووروجهم روووال  ألمووور اّلِل.وأخوووث نبيوووه 
هوم حلكمو  ئ عن قل  فقهم هذا انك..فتمنعلننا من ااروج لتحرملان من الغنيم .مث قرر أن قلهل« ُدونَناَهْسُ 

ّلِل،وأن طوولا موون فضووول اين أن يعاّلِل وتقوودير .فجزاء املتخلفووني الطووامعني أن ُيرموولا،وجزاء الطوووائعني املتجوورق
يف  لن إ  الشووودة يتلقعووو ،يلم كوووانلا حتصووولا ابملغووونم حوووني يقووودر  اّلِل،جوووزاء اختصاصوووهم ابلطاعووو  وا قووودام

 ا؟هاق.
مث أمور اّلِل نبيووه أن حووثهم أوووم سويبتللن ابلوودعلة إىل جهوواق قوولم أكوداء،يقاتللوم علووى ا سووالم،فإذا ْنحوولا 

قُوْل »كوان هلوم األجور،وإن هوم للولا علوى معصويتهم وختلفهوم فوذلك هول ا متحوان األخوْي:  ا بتالء يف هذا 
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 َن اأْلَْعراِب:َسوووُتْدَعْلَن ِإىل قَووووْلم  أُوِ  َ ْس  َكوووِديد ،تُقاتُِللَوُْم أَْو ُيْسوووِلُملَن،فَِإْن ُتِطيعُووولا يوُوووْيِتُكُم اّللَُّ لِْلُمَخلَِّفووونَي ِمووو
ُتْم ِمْن قَوْبُل يُوَعذِِْبُكْم َعذااب  أَلِيما    «.َأْجرا  َحَسنا ،َوِإْن تَوتَوَللَّْلا َكما تَوَللَّيوْ

أم  - - رسوولل اّللِ  هووم القوولم أولوولا البووأس الشووديد.وهل كووانلا علووى عهوود وختتلوو  األقوولال كووذلك يف موون
يمحا اّلِل إميوان هوي ء األعوراب لو - -على عهلق خلفائه.واألقرب أن يكلن ذلك يف حياة رسلل اّلِل 

 من حلل املدين .
ات ء ا بتاليوو ،و رآنيهووات القواملهووم أن نلحووج نريقوو  ال بيوو  القرآني ،ونريقوو  عووالج النفوولس والقللب،ابلتلج

يم وقلاعوووود ائ  والقوووواللاقعي .وهووووذا كلووووه لوووواهر يف كشوووو  نفلسووووهم هلووووم وللموووويمنني،ويف توووولجيههم إىل احلقوووو
 السلل  ا مياين القلمي.

ار احلقيقووو  صووحاب األعوووذفووورم ااووروج علوووى ا؟ميع،فقوود بوووني اّلِل أ ا بوووتالء وملووا كوووان املفهوولم مووون ذلووك 
ْعووورَِج   َعلَوووى اأْلَ َحووورَج ،وَ  لَوووْيَك َعلَوووى اأْلَْعموووى»حووورج و  عقووواب:الوووذين ُيووو  هلوووم التخلووو  عووون ا؟هووواق،بال 

َ َوَرُسووولَلُه يُ  ْوووواُر،َوَمْن يَوتَووووَللَّ رِي ِموووْن َهِْتَهوووا اأْلَ  َجنَّوووات  َعْوووْدِخْلوووهُ َحووورَج ،َو  َعلَوووى اْلَمووورِيِخ َحووورَج .َوَمْن يُِطوووِع اّللَّ
 « ..يُوَعذِِْبُه َعذااب  أَلِيما  
خ معووه عووذر ق.واملريج معهمووا عووذر قائووم هوول العجووز املسووتمر عوون تكووالي  ااووروج وا؟هووافوواألعمى واألعوور 

وضووووواع سوووووي    أملقووووولت  رضوووووه حوووووَّت يثأ.واألمووووور يف حقيقتوووووه هووووول أمووووور الطاعووووو  والعصووووويان.هل حالووووو  نف
ازن بوووني ل يووووملن كووواء أن كوووكلي .فمن يطوووع اّلِل ورسووولله فا؟نووو  جوووزا  .ومن يتووولل فالعوووذاب األلووويم ينتظووور .

 ت ا؟هاق وجزائه،وبني راح  القعلق وما وراء  ..مث حتار مشقا
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 [29إل   18(:اآليات 48]سور  ال اح ):الوحد  الثانية

 ثناء عل  المؤمنين وبيان ص اأهم وأمليل حكمة صلح الحديبية  

ُ َعِن اْلُمْيِمِننَي ِإْذ يُبايُِعلَنَك َهْحَل ا}  َل السَّوِكيَنَ  َعلَوْيِهْم َوأَتَّبُوْم ا يف قُوُللِّبِْم فَوأَنْوزَ  فَوَعِلَم مَجرَةِ لشَّ َلَقْد َرِضَك اّللَّ
ُ َمغوواِحَ َكثِووْيَة  َشُْخووُذوَوا ( َوَعوودَُكمُ 19)َعزِيووزا  َحِكيمووا   ( َوَمغوواِحَ َكثِووْيَة  َذُْخووُذوَوا وَكوواَن اّللَُّ 18فَوْتحووا  َقرِيبووا  )  اّللَّ

وووَل َلُكوووْم هوووِذِ  َو  ( 20ْسوووَتِقيما  )َويَوْهوووِدَيُكْم ِصووورانا  مُ  ُموووْيِمِننيَ يَووو   لِلْ َكووو َّ أَيْوووِدَي النَّووواِس َعوووْنُكْم َولَِتُكووولَن آفَوَعجَّ
ُ ِّبووا وَكواَن اّللَُّ  ُكُم الَّوِذيَن َكَفووُروا ( َولَووْل قواتَولَ 21ِديرا  )قَولِِ َكوْكء  ُكوو َعلوى  َوأُْخورى َ ْ تَوْقوِدُروا َعَلْيهووا قَوْد َأحواَط اّللَّ

ُدوَن َولِي ا َو  َنِصْيا  )َللَ  ِ  اّللَِّ تَوْبوِديال  عَِوَد ِلُسونَّ  نََّ  اّللَِّ الَّويِت قَوْد َخلَوحْل ِموْن قَوْبوُل َولَونْ سُ  (22لَُّلا اأْلَْقابَر مُثَّ   اَِ
ُهمْ 23) وَ  ِموبِوَبْطنِ  ( َوُهَل الَِّذي َكو َّ أَيْوِديَوُهْم َعوْنُكْم َوأَيْوِدَيُكْم َعونوْ ُ ِ وا   أَْن أَْلَفورَُكمْ ْن بَوْعودِ  َمكَّ َعلَوْيِهْم وَكواَن اّللَّ

لُووَ  حمَِ اهْلَووْدَي َمعْ َمْسووِجِد احْلَووراِم وَ ( ُهووُم الَّووِذيَن َكَفووُروا َوَصووُدوُكْم َعووِن الْ 24تَوْعَملُوولَن َبِصووْيا  ) لَّووُه َولَووْل  ُكلفووا  أَْن يَوبوْ
ُ يف َرمْحَتِوِه ُهْم َمَعورَّة  بِغَوْْيِ عِ يَبُكْم ِمونوْ ْم فَوُتِصوْن َتطَوُيهُ رِجال  ُمْيِمُنلَن َوِنسواء  ُمْيِمنوات   َْ تَوْعَلُمولُهْم أَ  ْلوم  لِيُوْدِخَل اّللَّ

ُهْم َعوو بْوَنا الَّووِذيَن َكَفووُروا ِموونوْ ِإْذ َجَعووَل الَّووِذيَن َكَفووُروا يف قُولُوولِّبُِم احْلَِميَّووَ   (25لِيمووا  )ذااب  أَ َمووْن َيشوواُء لَووْل تَوَزيوَّلُوولا َلَعووذَّ
يَّ  ُ َسِكينَوَتُه َعلى َرُسوللِِه محَِ لتوَّْقولى وَكوانُلا َأَحو َّ ِّبوا َوأَْهَلهوا ا َوأَلْوَزَمُهْم َكِلَموَ  ْلُموْيِمِننيَ َعلَوى اوَ َ  اْ؟اِهِليَِّ  فَأَنْوَزَل اّللَّ

ُ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليما  ) ُ َرُسل 26وَكاَن اّللَّ ُ اْسوِجَد احْلَوراَم ِإْن كواَء ُلنَّ اْلمَ ْدخُ َلُه الُرْ اي اِبحْلَو ِِ لَتَو( َلَقْد َصَدَ  اّللَّ ّللَّ
رِيَن   خَتواُفلَن فَوَعلِوَم مو ُهوَل  (27ْتحوا  َقرِيبوا  )َجَعوَل ِموْن ُقوِن ذلِوَك فوَ ْعَلُمولا فَ ا َ ْ توَ آِمِننَي حُمَلِِِقنَي ُرُ َسُكْم َوُمَقصِِ

( حُمَمَّود  َرُسولُل اّللَِّ 28َكفوى اِبّللَِّ َكوِهيدا  )ِن ُكلِِوِه َو الودِِي ُ  َعلَوىالَِّذي أَْرَسوَل َرُسولَلُه اِبهْلُودى َوِقيوِن احْلَو ِِ لُِيْظِهورَ 
نَوُهْم َتر  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحاُء بَويوْ تَوغُولَن َفْضوال  ِموكَّعا  ُسوجَّ اُهْم ُر َوالَِّذيَن َمَعُه َأِكدَّ َن اّللَِّ َورِْضولاان  ِسويماُهْم يف دا  يَوبوْ

ْطأَُ  فَووآَزرَُ  فَاْسووتَوْغَلَج يووِل َكووَزرْع  َأْخوورََج َكوو يف اْ ِْنِْ ثَوُلُهمْ يَووِر الُسووُجلِق ذلِووَك َمووثَوُلُهْم يف التوَّووْلراِة َوَمووُوُجوولِهِهْم ِمووْن أَ 
ُ الَّو  َوَعودَ فَاْسَتلى َعلى ُسلِقِه يُوْعِجُه الُزرَّاَع لَِيِغيَج ِّبِوُم اْلُكفَّوارَ  ُهْم َمْغِفورَة  لصَّواحلِ اِذيَن آَمنُولا َوَعِملُولا اّللَّ اِت ِمونوْ

 { (29َوَأْجرا  َعِظيما  )
 مقدمة الوحد 

 ة الويت ابيعوحلة السوعيدهذا الدرس كله حدية عن امليمنني،وحودية موع امليمنني.موع تلوك اجململعو  الفريود
ك حل الشووووجرة.واّلِل حاضوووور البيعوووو  وكوووواهدها ومليقها،ويوووود  فوووول  أيووووديهم فيها.تلووووهوووو - -رسوووولل اّلِل 

ُ َعوِن اْلُموْيِمِننَي ِإْذ يُبايُِعلنَوَك َلَقوْد َرِضو»:- - عحل اّلِل تعاىل يقلل عنها لرسولله اجململع  اليت  حَل َهْوَك اّللَّ
 « ..حا  َقرِيبا  تَّبُْم فَوتْ ْم َوأَ الشََّجرَِة،فَوَعِلَم ما يف قُوُللِّبِْم،فَأَنْوَزَل السَِّكيَنَ  َعَلْيهِ 

ُ َعْنُه،و  َعلَوى  نَوزَْلَنا احْلَُديِْبَيَ ، فَوَلَجوْداَن َماَءَهوا قَوْد َكورِبَُه أََوائِوُل النَّواِس، َفَجلَوَك النَّوِلُ :قَالَ  َعِن اْلَثَاِء َرِضَك اّللَّ
َها، فََأَخَذُ  بِِفيِه، مُثَّ جَمَُّه ِفيَها، َوَقَعا اّللََّ، َفَكثُوَر َماُ َها َحَّتَّ   2154اُس.تَوَروَّى النَّ اْلِبْ ِر، مُثَّ َقَعا ِبَدْلل  ِمنوْ

ُهَموا، قَالَ  ُ َعنوْ :أَنْووُتُم اْليَووْلَم ُكنَّوا يوَوْلَم احْلَُديِْبيَوِ  أَْلف وا َوأَْربَوَعِمائَو  ، َوقَواَل النَّوِلُ :وَعْن َجواِبِر بْوِن َعْبوِد اّللَِّ َرِضوَك اّللَّ
 2155َجرَِة.َلْل ُكْنحُل أُْبِصُر أَلَريْوُتُكْم َمْلِضَع الشَّ :َخْْيُ أَْهِل اأَلْرِم، قَاَل َجاِبر  
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ُْم َكانُلا َمَع َرُسلِل اّللَِّ :أَنْوَبَأاَن اْلَثَاُء ْبُن َعاِزب  :وقَاَل أَبُل ِإْسَحا َ  يَوْلَم احْلَُديِْبيَوِ  أَْلف وا َوأََربَوَعِمائَو   أَْو أَقَولَّ أَْو  َأوَّ
ووَر، فَوَقَعووَد َعلَووى َكووِفْيَِها، مُثَّ قَووالَ فَووأَ  َأْكثَوووَر، فَونَوزَلُوولا َعلَووى بِْ وور  فَونَوَزُحلَهووا، فَووأَتَوْلا َرُسوولَل اّللَِّ  ائْوُتلين بِووَدْلل  :َتى اْلِب وْ

 2156َقُعلَها َساَع  ، فََأْرَوْوا أَنْوُفَسُهْم، َورَِكاَّبُْم َحَّتَّ اْرَهَُللا.:ِمْن َمائَِها، فَُأيتَ فَوَبَسَ  َوَقَعا، مُثَّ قَالَ 
ُ َعْنووُه، قَالَ وعوون ِإاَيِس بْووِن َسووَلَمَ  بْووِن اأَلْكوولَِع، َعووْن أَ  ، َخَرْجووحُل ِإىَل النَّووِلِِ :بِيووِه َرِضووَك اّللَّ  ّ ،َوأاََن غُووالم  َحووَد

ُ َعْنوُه َأْخِدُموُه، َوتَورَْكحُل أَْهِلك َوَماِ  ِإىَل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَرُسللِِه  ،َفُكْنحُل تَِبيع ا ِلطَْلَحَ  ْبِن ُعبَوْيوِد اّللَِّ َرِضوَك اّللَّ
َهوا يَوْلَم ِوذ  مَخُْسولَن َكواة  َموا ِمْن نََعاِمِه، فَوَقِدْمَنا احْلَُديِْبَيَ ، َوحَنُْن أَْربََع َعْشرََة ِمائَ   َموَع النَّوِلِِ  َوآُكُل َمَعهُ  ،َوَعَليوْ

، َفَموا نُزَِحوحْل بَوْعوُد، مُثَّ فَِإمَّوا َبَسوَ  ِفيَهوا، َوِإمَّوا َقَعوا:ِحنَي قَوَعَد َعلَوى َجَباَهوا، قَالَ  تُوْرِويَها، فَورَأَْيحُل َرُسلَل اّللَِّ 
وووَجرَِة فَوَبايَوْعتُوووُه يف أَوَِّل النَّووواِس، مُثَّ اَبيَوووَع َحوووَّتَّ َكووواَن يف َوَسووو   ِموووَن النَّوووواِس، مُثَّ  ِإنَّ نَوووِلَّ اّللَِّ  اَبيَوَعنَوووا َهْوووحَل الشَّ

، اَبيَوْعتُو:اَي َسَلَمُ ، َأ  تُوبَوايُِعِبف، قُوْلوحلُ :قَالَ  اَي َسوَلَمُ  أََموا :َوأَْيض وا، مُثَّ قَوالَ :َك يف أَوَِّل النَّواِس، قَالَ اَي َرُسولَل اّللَِّ
اَي َسوووَلَمُ ، َأ  :لَوووَك ُجنَّووو  ف، فََأْعطَووواين َجَحَفووو  ، أَْو قَووواَل َقَرقَووو   مُثَّ اَبيَوووَع، َحوووَّتَّ ِإَذا َكووواَن يف آِخوووِر النَّووواِس، قَوووالَ 

اَي :َوأَْيض ووووا، مُثَّ قَووووالَ :، قَووووْد اَبيَوْعتُوووَك، َواّللَِّ أَوََّل النَّوووواِس َويف أَْوَسووووِطِهْم، قَالَ اَي َرُسوووولَل اّللَِّ :قُوْلووووحلُ :تُوبَوووايُِعِبف، قَالَ 
تُوووَكف، قَالَ :َسوووَلَمُ ، أَيْوووَن َجَحَفتُوووَكف أَْو قَالَ  وووك َعووواِمر ا :قُوْلوووحلُ :َقَرقَوتُوووَك الَّووويِت أَْعطَيوْ تُوَهوووا َعمِِ ، أَْعطَيوْ اَي َرُسووولَل اّللَِّ

ُ عَ  اللَُّهومَّ اْبغِوِب َحِبيب وا َأَحوهَّ :ِإنََّك َكالَّوِذي قَواَل اأَلوَّلُ :َوَضِحكَ  ْنُه، وََكاَن أَْعَزَل، فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ َرِضَك اّللَّ
وونَوُهْم ُصووْل   َحووَّتَّ  نَونَووا َوبَويوْ ووَ  َكوواَن بَويوْ َاَشَّووحْل بَوْعُضووَنا يف ِإَ َّ ِمووْن نَوْفِسووك، مُثَّ ِإنَّ قَوْلم ووا ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي ِمووْن أَْهووِل َمكَّ

وووووَجرََة َفَكَسوووووْححُل َكووووولَْكَها، مُثَّ نَوزَلْوووووحُل يف ِللَِِهوووووا مُثَّ اْضوووووَطَجْعحُل، َوَوَضوووووْعحلُ  ، واْختَوَلْطنَوووووا، فَأَتَوْيوووووحُل الشَّ  بَوْعوووووخ 
فَأَبْوَغْضووووتُوُهْم،  يف النَّووووِلِِ ِسووووالِحك، فَووووَأَ ين أَْربَوَعوووو   ِمووووَن اْلُمْشوووورِِكنَي يَوَتَماَكووووْلَن، َفَجَلُسوووولا ِإَ َّ َفَجَعلُوووولا يَوَقعُوووولَن 

َأْسوَفِل الْوَلاِقي  فَوَتَحلَّْلحُل ِإىَل َكَجرَة  أُْخَرى، َفَما َعَدا أَْن َوَضُعلا يَِياَّبُْم، َوَعلَُّقلا ِسالَحُهْم، ِإْذ اَنَقى ُمنَواق  ِمونْ 
، قَالَ  َوالَّوِذي َكورََّم َوْجوَه : أَِقُ  َعَلى ُرُ ِسِهْم اِبلسَّوْيِ ، مُثَّ قَالَ فََأُكُد َعَلْيِهْم َحَّتَّ :اَي لَْلُمَهاِجرِيَن، قُِتَل اْبُن زُنَوْيم 

نَواُ ، مُثَّ َضوَمْمحُل ِسوالَحُهْم، َوُسوْقتُوهُ  حُمَمَّد   ْم   مَيُُد َواِحد  ِمْنُكْم يََدُ  ِإىَل ِسوالِحِه ِإ  َضوَرْبحُل الَّوِذي ِفيوِه َعيوْ
ووك َعوواِمر  ِ ِْكووَرز  أَِو ابْووِن ِمْكووَرز ، َرُجوول  ِمووَن اْلَعووَبالِت يَوُقوولُق بِووِه فَوَرَسووُه  ِبَسووْيِفك َحووَّتَّ آيتَ ِّبِووُم النَّووِلَّ  ،َوَجوواَء َعمِِ

ووا َنظَووَر إِلَووْيِهْم نَووِلُ اّللَِّ  نَووا َذُروُهْم َيُكووْن هَلُووْم بَووْدُء اْلُفُجوولِر َويِنَوواُ ، مُثَّ َرَجعْ :،قَووالَ ُمَتَسوولِِح ا يف َسووْبِعنَي َرُجووال، فَوَلمَّ
نَونَووا َوبَوونْيَ اْلَعووُدوِِ فَاْسووتَوْغَفَر َرُسوولُل اّللَِّ  لَووَ  فَُأْنِلْعتُووُه  ِإىَل اْلَمِدينَووَ ، َفَمووَرْراَن َعلَووى َجبَوول  بَويوْ ِلَمووْن نََلَعووُه تِْلووَك اللَّيوْ
َّ َموورَّات  أَْو َموورََّتنْيِ، مُثَّ قَووِدْمَنا اْلَمِدينَوووَ ، َفَخَرْجووحُل بَِفووَرِس نَْلَحووَ  بْووو ُ َعْنووُه َموووَع َراَب   يَووال ِن ُعبَوْيووِد اّللَِّ َرِضووَك اّللَّ

ُ َعْنووُه غُووالِم َرُسولِل اّللَِّ  نَووَ  يف َلْهووِر َرُسوولِل اّللَِّ  َرِضوَك اّللَّ ووا َكواَن بَِغلَووك  ِإَذا حَنْووُن بَِعْبوِد الوورَّمْحَِن بْووِن ُعيَويوْ ،فَوَلمَّ
، قَوْد أََغواَر َعلَوى َسورْ  اَي َراَبُ ، :فَاْسوَتاَ  ُهوَل َوَأْصوَحابُُه َوقَوتَولُولا رَاِعيَوَهوا، فَوُقْلوحلُ  ِ  َرُسولِل اّللَِّ ْبِن بَْدر  اْلَفزَارِيِِ

أَنَّ اْلُمْشوورِِكنَي قَووْد أََغواُروا َعلَووى َسووْرِحِه َوقَوتَولُوولا رَاِعيَووُه،  ارَْكوْه َهووَذا اْلَفووَرَس، فَأَبِْلْغووُه نَْلَحوَ ، َوَأْخووِثْ َرُسوولَل اّللَِّ 
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اَي َصوووَباَحاُ    مُثَّ اتوَّبَوْعووووحُل اْلَقوووْلَم أَْرِموووويِهْم اِبلنوَّْبووووِل، :ْكوووَرْقحُل َكووووْرق ا ِموووَن اأَلْرِم مُثَّ اَنَقيْووووحُل ِ َْعلَوووى َصووووْليت َوأَ :قَالَ 
 :َوأَُقللُ 

 أاََن اْبُن اأَلْكلَِع ......َواْليَوْلُم يَوْلُم الُرضَّعِ 
ُهْم ِبَسْهم  فََأَضُعُه يف   حُل: قُولْ بَوْعِخ اْلَكِتِ ، مُثَّ َوأَْهَلى ِلَرُجل  ِمنوْ

 ُخْذَها َوأاََن اْبُن اأَلْكلَِع ...َواْليَوْلُم يَوْلُم الُرضَّعِ 
 ْم، َوِإَذا َتَضواَيَ  الْوَلاِقيفَوَلْم أََزْل أَْرِميِهْم اِبلنوَّْبِل، فَِإَذا مَحَُللا َعَلكَّ َ؟َْأُت ِإىَل َكَجرَة ، مُثَّ نَوثَوْرُت نَوْبلِوك فَوَعِقوْرُت ِّبِو

تُوُهْم اِبحلَِْجوارَِة َحوَّتَّ َأْحوَرْزُت الظَّْهوَر الَّوِذي َأَخوُذوا ُكلَّوُه، َوَأَخوْذُت  ِموْن ُمَشواهَتُْم ِسوَلى َعَلْلُت َعَلْيِهُم اْ؟ََبَل فَوَرَميوْ
َهووا َكوويوْ  ا مَثَّوو  َ  ِإ  َجَعْلتُووُه َنرِيووَ  َرُسوولِل اّللَِّ َذلِووَك َأْكثَوووَر ِمووْن َياليِوونَي ُرحْم ووا َوَياليِوونَي بوُووْرَقة  َيَطَرُحلَوَووا   َأُضوومَّ ِمنوْ

نَوُ  بْوُن بَوْدر  أَ  وا اْمتَودَّ الُضوَحى ِإَذا ُعيَويوْ بُول َعْبوِد الورَّمْحَِن قَوْد َوَأْصَحابِِه، َوَجَعْلحُل َعَلْيِه ِحَجارَة  َعالَم   لِيَوْعرُِفلا، فَوَلمَّ
نَووُ ، فَوَقالَ أََ ُهوْم َمووَدق ا، فَونَوزَلُولا يَوَتَضووحَّْلَن، َوَعلَووْلُت عَ  َموا َهووَذا الَّووِذي أََرىف :لَوْيِهُم اْ؟َبَووَل فَوَقَعوْدُت فَوَنظَووَر ِإَ َّ ُعيَويوْ

أََفال يَوُقوولُم إِلَْيووِه نَوَفوور  ِمووْنُكْم، فَوَقوواَم ِإَ َّ :َلِقينَووا ِمووْن َهووَذا اْلُثََحوواَء َمووا فَاَرقَونَووا بَِغلَووك  َحووَّتَّ َهووَذا َمَكانُووُه، قَووالَ :قَاُللا
، قُوْلوووحلُ أَْربَوَعووو    وووا َقنوَوووْلا ِموووبِِ ُهْم َفَسوووَنُدوا ِإىَل اْ؟َبَوووِل، فَوَلمَّ أَتَوْعرُِفلين أاََن ابْوووُن اأَلْكووولَِع، َوالَّوووِذي نَوْفِسوووك بِيَوووِدِ    :ِمووونوْ

 أاََن بَِفووَلاِرَس َرُسووولِل اّللَِّ  ِإانَّ َنظُووُن فَوَرَجعُووولا، مُثَّ ِإَذا:َيْطُلبُووِب َرُجوول  ِموووْنُكْم فَويَوْلَحُقووِب َو  أَْنُلبُووُه فَويَوُفووولُتِب، قَوواُللا
ُهْم، فَاحْنَووَدْرُت  ُ َعوونوْ ِمووَن اْ؟َبَووِل، فَووَأْعَرَم أَوَّهُلُووُم اأَلْخووَرُم اأَلَسووِدُي، َوأَبُوول قَوتَوواَقَة، َواْلِمْقووَداُق بْووُن اأَلْسووَلِق َرِضووَك اّللَّ

اَي َأْخَرُم، أََتَذُر اْلَقْلَم أَْن يَوْقَتِطُعلَ  َحَّتَّ يَوْلَحوَ  َرُسولُل اّللَِّ :ْلحلُ اأَلْخَرُم َوُهَل أَوَُّل اْلَقْلِم َفآُخُذ بِِعَناِن فَوَرِسِه، فَوقُ 
  َْل اَي َسَلَمُ ، ِإْن ُكْنحَل تُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهلِخِر، َوتَوْعَلُم أَنَّ اْ؟َنََّ  َح   َوالنَّاَر َح  ، فَوال َهُو:َوَأْصَحابُُهف فَوَقال

نَوَ ، فَاْختَوَلَفوا نَْعنَوتَونْيِ بَوْيِب َوبَ  َم فَواْلتَوَقى ُهوَل َوَعْبوُد الورَّمْحَِن بْوُن ُعيَويوْ فَوُعِقوَر بَِعْبوِد الورَّمْحَِن نْيَ الشََّهاَقِة َفَ َْكُتُه، فَوتَوَقدَّ
الرَّمْحَِن َوأَبُل قَوتَواَقَة فَاْختَوَلَفوا نَْعنَوتَونْيِ فَوَعَقوَر فَوَرُسُه، َونََعَنُه َعْبُد الرَّمْحَِن فَوَقتَوَلُه، مُثَّ َهَلََّل َعَلى فَوَرِسِه فَاْلتَوَقى َعْبُد 

ُم   يَوْلووُلوَن َعلَووى َكووْكء ، َعْبووُد الوورَّمْحَِن  َِيب قَوتَوواَقَة، َونََعنَووُه أَبُوول قَوتَوواَقَة فَوَقتَولَووُه، َوَهَوولََّل َعلَووى فَوَرِسووِه، مُثَّ َوىلَّ اْلَقوولْ 
ا، مُثَّ َمواُللا ِإىَل َمواء ، يُوَقواُل   َما أََرى ِمْن فُوْرَساِن َرُسلِل اّللَِّ فَاتوَّبَوْعتُوُهْم َعَلى رِْجَلكَّ َحَّتَّ  َو  ِمْن َرجَّالَِتِهْم َأَحد 

ِيْيِ  ، َحوَّتَّ َأحْلَوَ  يف يَِنيَّوِ  ِذي الودَّ تُوُهْم َعْنُه، َوُهْم ِعطَاش  َرُجوال َعلَوى ، فَوَأحلََْ  َلُه ُذو قَوَرق  فَأَْبَصُروين َورَاَءُهْم َفَحلَّيوْ
، فَوُقْلحلُ  وك :ُخْذَها َوأاََن اْبُن اأَلْكلَِع ...َواْليَووْلُم يوَوْلُم الُرضَّوِع قَالَ :رَاِحَلِتِه يف ُمَيخَِّر اْلَقْلِم فََأْرِميِه ِبَسْهم  َوايُْكوُل أُمِِ

ْرِقيِهَموا يف الثَِّنيَّوِ ، َفُسوْقتُوُهَما َمعِوك َحوَّتَّ أَْلَقوى نَوَعْم َأْي َعُدوَّ نَوْفِسِه، َوَأَخْذُت بَِفَرَسنْيِ أُ :  َأْكَلِعي ا َبْكرَة ، قُوْلحلُ 
وك َعوواِمر ا يف الظَّووالِم َعلَوى بَعِووْي  َمَعووُه َسووِطيَحَتاِن ِإْحوَداُ َا َمْذقَوو   َأْي بَِقيَّوو   ِمووْن لَوَ ِ َواأُلْخووَرى  َموواء  فَوتَوَلضَّووْأُت َعمِِ

ُ َعْنووُه انَ  َوَصوولَّْيحُل، َحووَّتَّ آيتَ نَووِلَّ اّللَِّ  ووتُوُهْم َعْنووُه ُذو قَوووَرق  َوَوَجووْدُت بِووال  َرِضووَك اّللَّ زِ  َعلَووى اْلَموواِء الَّووِذي َحلَّيوْ
ووَر ِمووَن اِ بِووِل الَّوويِت ُحِليَووحْل ِمووَن اْلُمْشوورِِكنَي، فَوُقْلووحلُ  ا َوِسووَنام ا ِمووْن َجووُزور  حنُِ ،  َِيب أَنْووحَل :َيْشووِلي َكبِوود  اَي نَووِلَّ اّللَِّ

ووك، ذَ   ُسوولَل اّللَِّ ْرين فَأَنْوَتِخووُه ِمووَن اْلَقووْلِم ِمائَوو  ، َفآُخووُذ َعلَووْيِهْم ابْلَعْشووَلِة فَُأْصووِبُ ، َوَ ْ يَوْبووَ  ُرْووِث ، فَورَأَيْووحُل رَ َوأُمِِ
نَوَعْم، :ف، قُوْلووحلُ :اَي َسووَلَمُ ، َأُكْنووحَل فَوواِعالَضووِحَك َحووَّتَّ بَووَدْت نَوَلاِجووُذُ  يف َعْشووَلِة النَّوواِر، مُثَّ قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 

، فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  ُوووُم اهلَن لَيَوَقوووُروَن يف َغطََفووواَن، َفَموووا بَرِْحوووحُل َحوووَّتَّ َجووواَء َرُجووول ، َوالَّوووِذي بَوَعثَوووَك اِبحْلَووو ِِ :ِإوَّ
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، نَوزَلُوووولا بُِفووووالن  اْلَغطََفوووواينِِ فَوَنَحووووَر هَلُووووْم َجووووُزور ا، مُثَّ أَْبَصوووو:فَوَقووووالَ  ُ يف قُولُوووولِّبُِم اَي َرُسوووولَل اّللَِّ ُروا اْلغَووووَثََة، فَوَقووووَذَ  اّللَّ
يع وووا، َوأَْرَقفَوووِب  َوأَْعطَووواين َرُسووولُل اّللَِّ :الُرْعووَه، َفَخَرُجووولا َوتَورَُكووولا قِوورَاُهْم، قَالَ  َسووْهَم اْلَفووواِرِس َوَسوووْهَم الرَّاِجووِل مجَِ

نَونَوووا َوبَووونْيَ  وووا َكووواَن بَويوْ  اْلَمِدينَوووِ  َكالرَّْوَحوووِ  أَِو اْلغَوووْدَوِة أََ اَن َرُجووول  ِموووَن األَْنَصووواِر َكووواَن   َخْلَفوووُه َعلَوووى اْلَعْضوووَباِء، فَوَلمَّ
، فَأَقْوبَوْلووحُل َعَلْيووِه، فَوُقْلووحُل أََمووا ُتْكوورُِم َعَلْيوو:ُيْسووَبُ ، فَوَقالَ  ف َأ  َهووْل ِمووْن ُمَسوواِب   َموورََّتنْيِ أَْو يَووالت  ِه َهووْل ِمووْن ُمَسوواِب  

ووووك، أَفَووووال أَُسوووواِبُ  :،قُوْلووووحلُ   ِإ  َرُسوووولَل اّللَِّ :َكوووورِيف اف قَووووالَ  َكرمي ووووا، َو  هَتَووووابُ  ،  َِيب أَنْووووحَل َوأُمِِ اَي َرُسوووولَل اّللَِّ
ا اْذَهْه إِلَْيَك، َوَرَبْطحُل َعَلْيوِه َكوَرف  :ِإْن ِكْ حَل، فَوثَونَوْيحُل رِْجَلكَّ، َفطََفْرُت َعْن َلْهِر النَّاَقِ ، مُثَّ قُوْلحلُ :الرَُّجَلف قَالَ 

، قَووالَ :أَْو َكووَرَفنْيِ، مُثَّ تَوَرفوَّْعووحُل َحووَّتَّ َأحْلََقووُه، َفَصووَكْكحُل بَوونْيَ َكِتَفْيووِه، مُثَّ قُوْلحلُ  ِإيِنِ أَلُووُن، مُثَّ قَووِدْمَنا :َسووبَوْقُتَك َواّللَِّ
، َحووَّتَّ َخوورََج َرُسوولُل اّللَِّ  ووك َعوواِمُر بْووُن اأَلْكوولَِع،  ِإىَل َخْيووَثَ، اْلَمِدينَووَ  َفَمووا لَِبثْونَووا ِّبَووا ِإ  يَووالت  َفَخَرْجووحُل َوَعمِِ

 َفَجَعَل يَوْرعَُِز اْلَقْلَم، َويَوُقلُل:
 َ ّللََِّ َلْل  هللاُ َما اْهَتَديْوَنا 
َنا قْوَنا َو  َصلَّيوْ  َو  َتَصدَّ

َنا   ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم بَوَغْلا َعَليوْ
َنا َن   أَبَويوْ  ِإَذا أَرَاُقوا ِفتوْ

َناَوحَنُْن َعْن َفضْ   ِلَك َما اْستَوْغنَويوْ
َنا   فَوثَوبِِحِل األَْقَداَم ِإْن  قَويوْ

َنا  َوأَْنزَِلْن َسِكيَن   َعَليوْ
، َهووو::َموووْن َهوووَذاف، قَووواُللافَونَووواَقى َرُسووولُل اّللَِّ  ، فَوَقوووالَ اَي َرُسووولَل اّللَِّ ا فَوَلاّللَِّ َمووو:َك، قَوووالَ َر لَوووَك َربُوووَغفَ :َذا َعووواِمر 
ُ َعْنُه ْبُن ااَْطَّ  فَوَناَقاُ  ُعَمرُ :، قَالَ َقُ  َحُُصُه ِلَرُجل  ِإ  اْسُتْشِهدَ   اْستَوْغَفَر َرُسلُل اّللَِّ  ُهَل َعلَوى وَ اِب َرِضَك اّللَّ

، لَوووْل َمتوَّْعتوَ :رَاِحَلتِوووِه يف اَنِحيَوووِ  اْلَقوووْلمِ  وووا قَوووِدْمَنا َخْيوووَثَ :اِمر ، قَالَ نَوووا بَِعووواَي َرُسووولَل اّللَِّ ، فَوَقالَ  أَقْوبَوووَل َمرْ فَوَلمَّ قَوووْد :َحوووه 
الِ  َبطَول  جُمَورَُّب إِ  قَوْد َعِلَموحْل :اِمر  عَ بَولَوحْل تَوَلهَّوُه، فَوَقواَل ُروُب أَقوْ َذا احْلُوَعِلَمحْل َخْيَثُ َأيِنِ َمْرَحُه ...َكاِ  السِِ
وووالِ  َبطَوول  ُمغَوواِمُر فَاْختَوَلَفوووا َضوو ِس َعوواِمر  َوَرَجوووَع ُ  َمْرَحوووه  يف توُوورْ  َسوويْ ، فَوَلقَووعَ ْربَوَتنْيِ َخْيووَثُ َأيِنِ َعوواِمُر َكوواِ  السِِ
َوُهوْم  نَّوِلِِ ى نَوَفور  ِموْن َأْصوَحاِب الَرْرُت َعلَوَفمَ :الَ قَوَسْيُ  َعواِمر  َعَلْيوِه، فََأَصواَب َسواَ  نَوْفِسوِه فَوأََتى لَوُه ِفيَهوا، 

َمْن قَواَل وَ :اِمر ف قَوالَ َعوَرُسولَل اّللَِّ   أََبطَوَل َعَموُل اَي :ْلوحلُ أَْبِكوك، فَوقُ  َبَطَل َعَمُل َعاِمر ، فَأَتَوْيحُل النَِّلَّ :يَوُقلُللنَ 
ِإىَل   اّللَِّ مُثَّ أَْرَسوووَل نَوووِلُ :الَ قَووورََّتنْيِ، َموووْجووورُُ  أَ َكوووَذَب َذاَ ، بَوووْل لَوووُه :بَوْعُخ َأْصوووَحاِبَك، قَالَ :قُوْلوووحلُ :َذاَ ف، قَالَ 

ُ َعْنووُه، َفِقيوولَ  ، اَي نَووِلَّ ا:َعلِووكِِ بْووِن َأيب نَالِووه  َرِضووَك اّللَّ ،َوقَووْد قَووواَل ُ  ِإىَل النَّووِلِِ ُد، َفِجْ ووحُل بِووِه أَقُوولقُ نَّوووُه أَْرَمووإِ ّللَِّ
َ َوَرُسوولَلهُ اأُلْعِطنَيَّ الرَّايَووَ  َرُجووال ُيُِووُه :قَوْبووَل َذلِووكَ  َرُسوولُل اّللَِّ  ُ َوَرُسووللُُه، فَوَبَسووا َوُيُِبُووُه ّللَّ يف  َ  َرُسوولُل اّللَِّ ّللَّ

 ، فَوَقاَل:ِلك  فَاْرَعََز َمْرَحه  ا بَوَرَز عَ ، َوَلمَّ نَوْيِه، مُثَّ أَْعطَاُ  الرَّايََ ، َفَكاَن اْلَفْتُ  َعَلى يََدْيهِ َعيوْ 
 َقْد َعِلَمحْل َخْيَثُ َأيِنِ َمْرَحهُ 
الِ  َبَطل  جُمَرَّبُ   َكاِ  السِِ
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 ِإَذا احْلُُروُب أَقْوبَوَلحْل تَوَلهَّهُ 
ُ َعْنُه: فَوَقاَل َعِلك  :قَالَ   َرِضَك اّللَّ

 أاََن الَِّذي َ َّْتِب أُمِِك َحْيَدرَ ْ 
 َكَلْيِة َغااَبت  َكرِيِه اْلَمْنَظرَ ْ 
 أُوِفيِهْم اِبلصَّاِع َكْيَل السَّْنَدرَ ْ 

 2157فَوَفَلَ  َعِلك  رَْأَسُه وََكاَن اْلَفْتُ  َعَلى يََدْيِه .:فَوَقالَ 
،فَوَبايَوْعنَواُ  يف َأْصوِل َكوَجرَة  َواَبيَوْعتُوُه يف قَوِدْمَنا احْلَُديِْبيَوَ  َموَع َرُسولِل اّللَِّ :بِيوِه، قَالَ وَعْن ِإاَيِس ْبِن َسَلَمَ ، َعوْن أَ 

ووا َكوواَن يف َوَسوو   ِمووَن النَّوواِس، قَووالَ  ، قَووْد َواّللَِّ اَبيَوعْ :اَبيِْعِب اَي َسووَلَمُ ، فَوُقْلووحلُ :أَوَِّل النَّوواِس، فَوَلمَّ تُووَك يف اَي نَووِلَّ اّللَِّ
أَْعوووَزُل لَوووْيَك َمعِوووك ُجنَّووو   اْسوووَتِجُن ِّبَوووا فََأْعطَووواين  فَوَبايَوْعتُوووُه، فَووووَرآين َرُسووولُل اّللَِّ :َوأَْيض وووا، قَالَ :أَوَِّل النَّووواِس، قَالَ 

تُ :َقَرَق  ، أَْو قَالَ  ، َوُهَل أَْعَزُل، َفَسأَلَِنيَها فََأْعطَيوْ وا َكواَن يف آِخوِر النَّواِس، َجَحَف  ، فَوَلِقَيِب َعمِِك َعاِمر  َهوا، فَوَلمَّ ُه ِإايَّ
، قَوووووْد َواّللَِّ اَبيَوْعتُوووووَك يف أَوَِّل النَّووووواِس َويف ::َأ  تُوبَوووووايُعِب اَي َسوووووَلَمُ ف، فَوُقْلوووووحلُ قَووووواَل ِ  َرُسووووولُل اّللَِّ  اَي نَوووووِلَّ اّللَِّ

تُووَكف، فَوُقْلووحلُ اَي َسوو:َوأَْيض ووا، فَوَبايَوْعتُووُه، مُثَّ قَووالَ :َوْسووِطِهْم، فَوَقالَ  َرقَووُ  الَّوويِت أَْعطَيوْ اَي نَووِلَّ :َلَمُ ، أَيْووَن ا؟ََْحَفووُ  أَِو الدَّ
َهووا وآيَوْرتُوووُه ِّبَووا، قَالَ  تُووُه ِإايَّ ووك َعوواِمر  َوُهوووَل أَْعووَزُل فََأْعطَيوْ ، َسووأَلَِنيَها َعمِِ ِإنَّوووَك :مُثَّ قَالَ  َفَضووِحَك َرُسوولُل اّللَِّ :اّللَِّ

وَ  َواُسولاَن :اللَُّهمَّ أَْبِغِب َحِبيب ا ُهَل َأَحُه ِإَ َّ ِمْن نَوْفِسك، قَالَ :وَّلَ َكالَِّذي قَاَل األَ  مُثَّ ِإنَّ اْلُمْشرِِكنَي ِمْن أَْهوِل َمكَّ
،:الُصووْلَ  َحووَّتَّ َمَشووى بَوْعُضووُهْم ِإىَل بَوْعووخ  َواْصووطََلْحَنا، قَالَ  َوتَورَْكووحُل أَْهلِووك  وَُكْنووحُل تَِبيع ووا ِلطَْلَحووَ  بْووِن ُعبَوْيووِد اّللَِّ

أَتَوْيووحُل َكووَجرَة  َوَموواِ  ُمَهوواِجر ا ِإىَل اّللَِّ َوَرُسووللِِه، وَُكْنووحُل آُكووُل ِمووْن نََعاِمووِه َوأُْحِسووُن فَوَرَسووُه، َوَأْسووِقيِه َوَأْخِدُمووُه، فَ 
لُووووولا يَوَقعُوووووولَن يف َرُسوووووولِل اّللَِّ َفَكَسوووووْححُل َكوووووولَْكَها، َواْضوووووَطَجْعحُل ِفيَهووووووا، فَوووووَأَ ين أَْربَوَعوووووو   ِموووووَن اْلُمْشوووووورِِكنَي، َفَجعَ 

 ََوَعلَُّقلا َأْسوِلَحتَوُهْم َوَوَضوُعلا يِيَواَّبُْم يف الشَّوَجرَِة َواْضوَطَجُعلا يف ِللَِِهوا، فَأَتَوْيوحُل َكوَجرَة  :فَأَبْوَغْضتُوُهْم، قَالَ :،قَال
اَي َمْعَشوَر :يَوَناُملَن فَِإَذا ُمَناق  ِمْن َأْسوَفَل الْوَلاِقي أُْخَرى، َفَكَسْححُل َكلُْكَها فَاْضَطَجْعحُل َهْتَوَها َفَما َعَدا َأَخُذوا

، قَالَ  َفَخَرْجووحُل َأْكووَتُد ِبَسووْيِفك، َحووَّتَّ َوقَوْفووحُل َعلَووى ُرُءوِسووِهْم َوُهووْم ُمْضووَطِجُعلَن، :اْلُمَهوواِجرِيَن، قُتِووَل ابْووُن زُنوَووْيم 
ووود  :فَوُقْلحلُ  وووا َأَخوووْذُت    يَوْرفَوووعُ  َوالَّوووِذي َكووورََّم َوْجوووَه حُمَمَّ نَووواُ ، فَوَلمَّ َرُجووول  ِموووْنُكْم رَْأَسوووُه ِإ  َضوووَرْبحُل الَّوووِذي ِفيوووِه َعيوْ

وك ُهوَل َوَأْصوَحاب  لَوُه ِسالَحُهْم، َفَجَعْلتُوُه ِضوْغث ا يف يَوِدي، مُثَّ ِجْ وحُل ِّبِوْم َأُسولقُوُهْم ِإىَل َرُسولِل اّللَِّ  ،َوَجواَء َعمِِ
ُهْم ِمْكرِز   وا َنظَوَر إِلَوْيِهْم  ِبَسْبِعنَي َرُجال ِمنوْ وك جُمَفَّو   َعلَوى فَووَرس  فَوَلمَّ َرُجل  ِمَن اْلَعوَبالِت ِموْن قُووَرْيا  يَوُقولُق بِوِه َعمِِ

ُهْم، َفَخالُهووْم َرُسوولُل اّللَِّ :،قَووالَ َرُسوولُل اّللَِّ  }َوُهووَل الَّووِذي :،فَوَقوواَل اّللَُّ َقُعلُهْم َيُكوولُن بَووْدُء اْلُفُجوولِر َويِنَوواُ  ِموونوْ
وووَ  ِموووْن بَوْعوووِد أَْن أَْلَفووورَُكْم َعَلْيِهْم{]سووولرة الفوووت  آيووو  َكووو َّ  ُهْم بِوووَبْطِن َمكَّ [،  24أَيْوووِديَوُهْم َعوووْنُكْم َوأَيْوووِدَيُكْم َعووونوْ
نَوَنا َوَبنْيَ َبِب حِلَْياَن، أَو بَوِب ذَْكوَلاَن، رَْأس  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي جَ :قَالَ  فَاْسوتَوْغَفَر :بَول ، قَالَ مُثَّ َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِ ، َوبَويوْ

أَلَحووود  قَوووُ  َحُُصوووُه ِإ  اْسُتْشوووِهَد،  َوَموووا اْسوووتَوْغَفَر َرُسووولُل اّللَِّ :ِلَموووْن َرقَوووى يف َهوووَذا اْ؟َبَوووِل، قَالَ  َرُسووولُل اّللَِّ 
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لَووَ  َموورََّتنْيِ أَْو َياليَوو  ، قَووالَ :قَالَ  تُووُه تِْلووَك اللَّيوْ ِبَظْهوورِِ  ِإىَل اْلَغابَووِ  يُوَندِِيووِه،  ينَووَ  فَوبَوَعووَة نَووِلُ اّللَِّ مُثَّ قَووِدْمَنا اْلَمدِ :فَوَرقَويوْ
ووا َكوواَن ِعْنووَد َفَخَرْجووحُل أاََن َوَراَب   غُووالُم َرُسوولِل اّللَِّ  ،َوَخَرْجووحُل َمعِووك بَِفووَرس  ِلطَْلَحووَ  بْووِن ُعبَوْيووِد اّللَِّ أُنَدِِيووِه، فَوَلمَّ

نَووَ  بْوِن بَووْدر  اْلَفوزَارُِي، قَوْد أََغوواَر َعلَوى َسوورِْ  َرُسولِل اّللَِّ الُصوْبِ  ِإَذا َعْبوُد الوورَّمْحَِن بْونُ  َفطَووَرَقُ ، فَوَذَهَه بِووِه،   ُعيَويوْ
، َوَأْخووووِثْ َرُسوووولَل اّللَِّ :َوقَوتَووووَل رَاِعيَووووُه، فَوُقْلووووحلُ  أَنَّ  اَي َراَبُ ، ُخووووْذ َهووووَذا اْلَفووووَرَس، فَأَبِْلْغووووُه نَْلَحووووَ  بْووووَن ُعبَوْيووووِد اّللَِّ

ْهوووحُل َوْجِهوووَك قِ ا بَوووَل ْلُمْشووورِِكنَي قَوووْد أََغووواُروا َعلَوووى َسوووْرِحِه، فَوَقَعوووَد َراَب   َعلَوووى اْلَفوووَرِس َوُقْموووحُل َعلَوووى َأَكَمووو  ، َوَوجَّ
َّ َقَعووَلات   ووُز أَْرِموويِهْم،  اَي َصووَباَحاُ ، مُثَّ أَتْوبَوْعووحُل اْلَقووْلَم َفَجَعْلووحُل أَْرُكووُقُهْم اِبلنوَّْبوولِ :اْلَمِدينَووِ ، مُثَّ اَنَقيْووحُل يَووال َوأَْرعَِ

 َوأَُقلُل:
 أاََن اْبُن اأَلْكلَِع ...َواْليَوْلُم يَوْلُم الُرضَّعِ 

ُهْم رَاِكب ا َعَلى َرْحلِ    َكِتِفِه، فَوُقْلحُل:يف ُه ِبَسْهم  َحَّتَّ نَوَفَذ ُصُك رِْجلَ ِه، فَأَ َوأَْعِقُر ِّبِْم َحَّتَّ َأحلََْ  َرُجال ِمنوْ
 اأَلْكلَِع ......َواْليَوْلُم يَوْلُم الُرضَّعِ  ُخْذَها َوأاََن اْبنُ 

، َفَجَثْموحُل ِإىَل َكوَجرَة  فَونَوثَووْرُت نَوْبلِوك مُثَّ   َعَقوْرُت بِوِه، َو  قَاَل َفَما زِْلحُل أَْعِقُر ِّبِْم َوأَْرعَُِز، فَوِإَذا َرُجول  َعلَوى فَووَرس 
َقْذتُُه،  ْم َحووَّتَّ َمووا تَورَْكووحُل َكوويوْ  ا ِمووْن َلْهووِر َرُسوولِل اّللَِّ َفَمووا زَاَل َذلِووَك َكووْأين َوَكووْأوُُ :يَوْقووُدُم َعلَووكَّ، قَالَ  ِإ  اْسووتَونوْ

، َوَأْجَعووُل :َوَجَعْلتُووُه َورَاَء َلْهوورِي، قَووالَ  َوَنَرُحلا َأْكثَوووَر ِمووْن َياليِوونَي بوُووْرَقة  َوَياليِوونَي ُرحْم ووا ُكووُل َذلِووَك َيْسووَتِخُفلَن ِمووبِِ
َوَقَخُللا :،َو  َعلَوى َأْصوَحابِِه َحوَّتَّ ِإَذا اْمتَودَّ الُضوَحى اأَلْكوَثُ، قَوالَ   َحَْفى َعَلى َرُسلِل اّللَِّ َعَلْيِه آرَام ا َحَّتَّ 

نَوووُ  بْوووُن بَوووْدر ، قَوووْد َجووواَء َموووَدق ا لِْلمُ  زَلُووولا ْشووورِِكنَي فَونوَ اْلَمِضووويَ  َعلَوووْلُت اْ؟َبَوووَل، َوَجَعْلوووحُل أَُرقِِيِهوووْم اِبحلَِْجوووارَِة ِإَذا ُعيَويوْ
نَوو ُ  َهووَذا َلِقينَووا ِمْنووُه الْووَثَْ ، :َما َهووَذا الَّووِذي أََرىف قَاُللا:يَوَتَضووحَّْلَن، فََأْكووَرَ  َعلَووى َجبَوول  فَأَقْوَعووَد َعَلْيووِه، فَوَقوواَل ُعيَويوْ

َن ُ  َقَذ ُكلَّ َكْكء  يف أَْيِديَنا، فَوَقاَل ُعيَويوْ َلْل  أَنَّ َهَذا يَوَرى َورَاَءُ  نََلب وا، لَوَ ََكُكْم :فَوَلاّللَِّ ِإْن فَاَرقَوَنا بَِغَلك  َحَّتَّ اْستَونوْ
وووا َأْ َْعوووتُوُهُم الصَّوووْلَت، قُوْلووو أَتَوْعرِفُووولينف :حُل هَلُمْ لِووويَوُقْم إِلَْيوووِه َمعِوووك ِموووْنُكْم، فَوَقووواَم أَْربَوَعووو   َفَسوووَنُدوا ِإَ َّ يف اْ؟َبَوووِل، فَوَلمَّ

  َيْطُلبُوِب َرُجول  ِموْنُكْم فَويُوْدرُِكِب َو  أَْنُلبُوُه  ْكلَِع، َوالَِّذي َكرََّم َوْجَه حُمَمَّود  أاََن اْبُن األَ :َوَمْن أَْنحَلف قُوْلحلُ :قَاُللا
يَوَتَخلَّلُولَن  ِإيِنِ أَُلُن، فَوَلاّللَِّ َما بَرِْحوحُل َمْقَعوِدي َذاَ  َحوَّتَّ رَأَيْوحُل فَووَلاِرَس َرُسولِل اّللَِّ :فَويَوُفلُتِب، فَوَقاَل َأَحُدُهمْ 

اَقَة اْلِمْقوَداُق بْوُن اأَلْسوَلِق لشََّجَر، فَِإَذا أَوَّهُلُُم اأَلْخَرُم اأَلَسِدُي، َوِإَذا َعَلى ِإْيرِِ  أَبُل قَوَتاَقَة، َوِإَذا َعَلى ِإيْوِر َأيب قَوتَوا
اَي َأْخَرُم، أَْنِذْرُهْم، فَوِإنَّ اْلَقوْلَم :ِه، فَوُقْلحلُ اْلِكْنِدُي، َوَولَّْلا ُمْدِبرِيَن، فََأْعَرَم اأَلْخَرُم اأَلَسِدُي، َفآُخُذ بِِعَناِن فَوَرسِ 

، َو  آَمنُوُهْم أَْن يَوْقَتِطُعلَ  َحَّتَّ يَوْلَحَ  َرُسلُل اّللَِّ  اَي َسوَلَمُ ، ِإْن ُكْنوحَل توُوْيِمُن :َوَأْصَحابُُه، فَوَقالَ  قَِليل  َخِبية 
ووَهاَقِة، قَووالَ اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهلِخووِر، َوتَوْعلَووُم أَنَّ ا؟َْ  َوالتَوَقى ُهووَل َوَعْبووُد :نَّووَ  َحوو   َوالنَّوواَر َحوو  ، فَووال َهُووْل بَوْيووِب َوبَوونْيَ الشَّ

ُقوُه فَووَرِس اأَلْخوَرِم، َويَوْلحَ  الرَّمْحَِن، فَاْختَوَلَفا َضْربَوَتنْيِ فَوَقتَوَلُه، َوَعَقَر َعْبوُد الورَّمْحَِن فَوَرَسوُه، َوَهَولََّل َعْبوُد الورَّمْحَِن َعلَوى
فَاْختَوَلَفا نَْعنَوَتنْيِ، فَوَقتَوَلُه أَبُل قَوَتاَقَة، َوُعِقَر  َِيب قَوَتاَقَة فَوَرُسوُه، َوَهَولََّل أَبُول قَوتَواَقَة  أَبُل قَوَتاَقَة فَاِرُس َرُسلِل اّللَِّ 

ِإيِنِ ِبطَلَوِه  فَوَلالَِّذي َكرََّم َوْجوَه حُمَمَّود  :َوَخرََج اْلُمْشرُِكلَن   يَوْلُلُوَن َعَلى َكْكء ، قَالَ :َعَلى فَوَرِس اأَلْخَرِم، قَالَ 
وووْعَه ِفيوووِه َمووواء  :َحوووَّتَّ َموووا أََرى ُغبَووواَرُهْم، قَالَ  اْاَْيوووِل، َوالرَِِكووواِب، َوالِرَِجووواِل الَّوووِذيَن َموووَع َرُسووولِل اّللَِّ  فَوَعَرُضووولا الشِِ

، قَووالَ ُذو قَوووَرق  يُرِيووُدوَن أَْن َيْشووَربُلا ِمْنووُه َوُهوو:يُوَقوواُل لَووهُ  َفَحْاهُتُْم، َفَمووا :فَوَنَظُروا ِإَ َّ أَْعووُدو َورَاَءُهووْم، قَووالَ :ْم ِعطَوواش 
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َوَأحلَُْ  َرُجووال ِمووْن آِخوورِِهْم ِعْنووَد الثَِّنيَّووِ  :َنْْيُ، قَووالَ :َذاقُوولا ِمْنووُه َقطْوورَة  َوُهووْم ِعطَوواش  َحووَّتَّ ُسووِنُدوا يف يَِنيَّوو  ، يُوَقوواُل لَووهُ 
 م  يف نُوْغِا َكِتِفِه، فَوُقْلحُل:فََأْصَطُكُه ِبَسهْ 

 ُخْذَها َوأاََن اْبُن اأَلْكلَِع َواْليَوْلُم يَوْلُم الُرضَِّع 
َلى اْلَعَقَبِ  َفِجْ وحُل ِّبَِموا فََأْقَرَ  فَوَرَسنْيِ عَ :لَ ْفِسِه، قَاُدوَّ نوَ نَوَعْم، َأْي عَ :َوايُْكَل أُمِِك   َأْكَلِعي ا َبْكرَة ف فَوُقْلحلُ :قَالَ 
ائَو   يف مِ  ا َرُسولُل اّللَِّ قَووَرق ، َوِإذَ  لَّوِذي َحْاهُتُوْم َعْنوُه ُذوَحَّتَّ َوَجْدتُُه َعلَوى اْلَمواِء ا ُهَما ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ َأُسلقوُ 

الل  قَوْد أََمورَُ  َرُسولُل اّللَِّ بِ ا لَّْفحُل َورَاِئك، َوِإذَ لَّ َكْكء  خَ َق، وَكُ ِمْن َأْصَحابِِه َقْد نَوزَُللا اْلَماَء، َوَأَخُذوا اِ ِبَل، َواْلثُُ 
 َْيحُل هَلُووووْم، َوِإَذا ُهوووول َكبِووووِدَها، ِمووووْن َسووووَناِمَها و  ّللَِّ اي ِلَرُسوووولِل  َيْشوووولِ ،فَوَنَحووووَر َجووووُزور ا ِمووووَن اِ بِووووِل الَّووووِذي َعوووودَّ
وووك َعووواِمر  ِبَسوووِطيَح   ِفيَهوووا َمْذقَووو   ِموووْن لَوووَ  ، وَ :قَالَ  مُثَّ َصووولَّْيحُل  يَهوووا َمووواء ، فَوتَوَلضَّوووْأتُ ى فِ    أُْخووورَ َسوووِطيحَ َوَجووواَء َعمِِ

، َخلِِووِب َفاَنْوَتِخووُه ِمووَن ا:َوَكورِْبحُل، فَوُقْلووحلُ  ِكنَي اِبْلَعْشوورَِة، فَووال ل  َفآُخووُذ َعلَووى اْلُمْشووِر ِمائَوَ  َرُجوو ْلَقووْلمِ اَي َرُسوولَل اّللَِّ
ُهْم َرُجوول ، َفَضووِحَك َرُسوولُل اّللَِّ  َقووى ِموونوْ  فَوواِعال اَي َأُكْنووحلَ :َقالَ  نَوَلاِجووِذِ  يف َضووْلِء النَّوواِر، فوَ  ِإىَل َحووَّتَّ َنظَووْرتُ  يَوبوْ

ُُم :نَوَعْم، َوالَِّذي َكرََّم َوْجَهَك، فَوَقالَ :َسَلَمُ ف، قُوْلحلُ  َموا بَرِْحنَوا َحوَّتَّ َجواَء فَ :ْرِم َغطََفاَن، قَالَ يُوْقَرْوَن  َِ هلَن لَ اِإوَّ
ووا َكَشووور ا، فوَ ْم فُووالن  اْلَغطََفوواينُ َجووزُ حَنََر هَلُوو:َرُجوول  ِمووْن َغطََفوواَن، فَوَقووالَ  َهووَذا ُغبَوواُر :ر ا، فَوَقاُللاَ  ِجْلووَدَها رَأَْوا ُغبَوواَلمَّ

يع وا، قَالَ َسوْهَم اْلَفواِرِس َوا  ُسلُل اّللَِّ طَاين رَ اْلَقْلِم َفَما َخاُفلَها َوَوىلَّ اْلَقْلُم، فَوَلمَّا َأْصَبْحَنا أَعْ   َوقَوالَ :لرَّاِجوِل مجَِ
رَاِجعِوونَي  ِلُ اّللَِّ مُثَّ أَْرَقفَووِب نَوو:الَ قَووَسووَلَمُ ، :َناَخووْْيَ َرجَّالَتِ وَ أَبُوول قَوتَوواَقَة، ::َكوواَن َخووْْيَ فُوْرَسووانَِنا اْليَوْلمَ َرُسوولُل اّللَِّ 

نَونَوو ووا َكوواَن بَويوْ ُجوول  ِمووَن األَْنَصوواِر   َيْسووِبُ  ْحَلة ، َوِفينَووا رَ نَووِ  َضوو اْلَمِديا َوبَوونْيَ ِإىَل اْلَمِدينَووِ  َعلَووى اَنقَتِووِه اْلَعْضووَباِء، فَوَلمَّ
، مُثَّ َعاَقَهووا ِمووِب   فَأَ َهووْل ِمووْن ُمَسوواِب   ِإىَل اْلَمِدينَووِ ، َأ  ِمووْن ُمَسووا:َعووُدو ا، قَالَ  َما ُتْكوورُِم  : قُوْلووحُل لَووهُ رَار ا َوأاََن َسوواِكحل 

وووك :،قُوْلوووحلُ ّللَِّ لَن َرُسووولَل ا  ِإ  أَْن َيُكووو:َكرمي وووا، َو  هَتَووواُب َكووورِيف ا، فَوَقوووالَ  ، َذْرين  َِيب أَنْوووحَل َوأُمِِ اَي َرُسووولَل اّللَِّ
 أَْعووُدو فَوَرَبطْووحُل ُفووُر َعووِن النَّاقَووِ ، مُثَّ ْشووَتُد وأَنْ رََج يَ اْذَهووْه إِلَْيووَك، َفَخوو:ِإْن ِكووْ حَل، فَوُقْلحلُ :أُلَسوواِبَ  الرَُّجووَل، قَووالَ 

َقيْ اْسوووو:َفَسووووأَْلُتُه َمووووا َرَبطْووووحَلف فَوَقالَ َعَلْيووووِه َكووووَرف ا أَْو َكووووَرَفنْيِ،  يت َحووووَّتَّ َأحْلََقووووُه  ِإيِنِ َعووووَدْوُت َعووووْدوَ مُثَّ حُل نَوْفِسووووك، تَوبوْ
، قَووالَ :َوَأُصووُك بَوونْيَ َكِتَفْيووِه، فَوُقْلحلُ   َحَّتَّ َوَرَق اْلَمِدينَوو َ :الَ قَووِإيِنِ أَلُووُن، :، َوقَووالَ  َفَضووِحكَ َر ِإَ َّ فَوَنظَ :َسووبَوْقُتَك َواّللَِّ

، َحوَّتَّ َخَرْجنَوا ِإىَل َخْيوَثَ، فَ  َّ لَيَوال  وك َعواِمر  عَ َجَعوَل َفَموا لَِبثْونَوا ِإ  يَوال ُهوَل َيُسولُ  ِّبِوْم، َوُهوَل وَ  يَوْرعَِوُز اِبْلَقوْلِم، مِِ
 يَوُقلُل:

 َ ّللََِّ َلْل  هللاُ َما اْهَتَديْوَنا
َنا قْوَنا َو  َصلَّيوْ  َو  َتَصدَّ

َناِإنَّ الَِّذيَن ُهْم بوَ   َغْلا َعَليوْ
َنا َن   أَبَويوْ  ِإَذا أَرَاُقوا ِفتوْ

َنا  َوحَنُْن َعْن َفْضِلَك َما اْستَوْغنَويوْ
َنا  فَوثَوبِِحِل األَْقَداَم ِإْن  قَويوْ

َنا  َوأَْنزَِلْن َسِكيَن   َعَليوْ
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َنا  ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَوَغْلا َعَليوْ
َنا َن   أَبَويوْ  ِإَذا أَرَاُقوا ِفتوْ

، فَوَقووالَ َعمِِك َعوواِمر  اَي نَووِلَّ ::َمووْن َهووَذاف، فَوُقْلووحلُ  اّللَِّ فَوَقوواَل َرُسووللُ   يف َك، فَوَقوواَل ُعَمووُر َوُهوولَ َفَر لَووَك َربُووغَ : اّللَِّ
، َلْلَمووا َمتوَّْعتَونَوا بَِعوواِمر ، :أَوَِّل اْلَقوْلمِ  ووا قَووِدْمَنا َخْيووَثَ   اْسُتْشوِهدَ ْنَسوان  قَووُ  َحُُصووُه إِ تَوْغَفَر  ِ َمووا اْسوووَ اَي نَووِلَّ اّللَِّ ، فَوَلمَّ

 هُ  َمْرحَ َقْد َعِلْمحْل َخْيَثُ َأيِنِ :َخرََج َمْرَحه  َحِْطُر ِبَسْيِفِه يَوُقللُ 
الِ  َبَطل  جُمَرَّبُ   َكاِ  السِِ
 ِإَذا احْلُُروُب أَقْوبَوَلحْل تَوَلهَّهُ 

، فَوَقاَل:  َفَثََز َعاِمر 
 َقْد َعِلَمحْل َخْيَثُ َأيِنِ َعاِمر  

الِ  َبَطل  ُمَغاِمُر َكاِ    السِِ
ُفهُ اِمر  َيْسووفُ َذَهووَه َعوواْختَوَلَفووا َضووْربَوَتنْيِ فَوَلقَووَع َسووْيُ  َمْرَحووه  يف توُووْرِس َعوواِمر ، وَ   َعلَووى نَوْفِسووِه، ُل لَووُه، فَوَرَجووَع َسوويوْ

َبَطَل َعَمُل َعواِمر ، قَوتَوَل :َوُهْم يَوُقلُللنَ  ِإ  ِلِِ اِب النَّ َفَما َمَرْرُت َعَلى نَوَفر  ِمْن َأْصحَ :َفَكاَنحْل ِفيِه نَوْفُسُه، قَالَ 
 َذلِوووووَكف، :َموووووْن قَوووووالَ   َعووووواِمر ف فَوَقووووواَل َرُسووووولُل اّللَِّ أََبطَوووووَل َعَمووووولُ :أَْبِكوووووك، فَوُقْلحلُ  نَوْفَسوووووُه، فَأَتَوْيوووووحُل نَوووووِلَّ اّللَِّ 

:أُلْعِطونَيَّ ُل اّللَِّ َتنْيِ، مُثَّ قَواَل َرُسول ْجورُُ  َمورَّ  لَوُه أَ َكَذَب َمْن قَواَل َذلِوَكف بَولْ :نَوَفر  ِمْن َأْصَحاِبَك، فَوَقالَ :فَوُقْلحلُ 
ُ َوَرُسوو َ َوَرُسوولَلُه َوُيُِبُووُه اّللَّ ِإىَل َعلِووكِِ بْووِن  ِب َرُسوولُل اّللَِّ فََأْرَسوولَ :النَّوواُس، قَالَ  َداَن هَلَووافَووللُُه، الرَّايَووَ  َرُجووال ُيُِووُه اّللَّ

نَوْيووِه، فَووَثَأَ، َوأَْعطَوواُ  الرَّايَووَ ، َفَخوورََج َمْرَحووه   ّللَِّ اُقُ  َوُهووَل أَْرَمووُد فَوبَوووَزَ  َرُسوولُل َأيب نَالِووه  َفِجْ ووحُل بِووِه أَقُوول  يف َعيوْ
 َحْطُُر ِبَسْيِفِه، َويَوُقلُل:

 َقْد َعِلَمحْل َخْيَثُ َأيِنِ َمْرَحهُ 
الِ  َبَطل  جُمَرَّبُ   َكاِ  السِِ
 ِإَذا احْلُُروُب أَقْوبَوَلحْل تَوَلهَّهُ 
:  فَوَقاَل َعِلُك ْبُن َأيب نَاِله 
 أاََن الَِّذي َ َّْتِب أُمِِك َحْيَدرَ ْ 
 َكَلْيِة َغااَبت  َكرِيِه اْلَمْنَظرَ ْ 
 أُوِفيِهْم اِبلصَّاِع َكْيَل السَّْنَدرَ ْ 

 2158فَوَفَلَ  رَْأَس َمْرَحه  اِبلسَّْيِ  وََكاَن اْلَفْتُ  َعَلى يََدْيِه.

                                                 
 هذ  األحاقية زايقات من عندي  – ( صحي   5463[)165/ 4مسند أيب علان  مشكال ] - 2158

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4014 

حودية معهوا مون اّلِل سوبحانه وتعاىل:يبشورها  وا و  - -بحانه وتعواىل إىل رسولله حدية عنها من اّلِل سو
قودر  يتللها وفيمواسو ،وفيما أعد هلا من مغاح كثوْية وفتول  وموا أحانهوا بوه مون رعايو  ومحايو  يف هوذ  الرحلو

 ديدا.نديدا ككفروا ت  هلا من نصر ملصلل بسنته اليت   يناهلا التبديل أبدا.ويندق  عدائها الذين
ل لويت رآهوا رسول االور اي  ويكش  هلا عن حكمته يف اختيار الصل  واملهاقن  يف هذا العام.وييكد هلا صود 

هر علووى ن قخوولل املسووجد احلوورام.وأن املسوولمني سوويدخللنه آمنووني   حووافلن.وأن قينووه سوويظعوو - -اّلِل 
 الدين كله يف األرم مجيعا.

 صوحاب رسولل اّللِ أسوعيدة مون اللضي   هلذ  ا؟ماع  الفريدة الوحتم الدرس والسلرة بتلك الصلرة الكرمي  
- -  صفتها يف التلراة وصفتها يف ا ْنيل،ووعد اّلِل هلا ابملغفرة واألجر العظيم و.. 

 ثناء عل  أصحاا بيمة الر وان 19 - 18الدرس ا ول:

ُ َعِن اْلُموْيِمِننَي ِإْذ يُبايُِعلنَوَك َهْوحَل »  السَّوِكيَنَ  َعلَوْيِهْم،َوأَتَّبُْم يف قُوُللِّبِْم،فَوأَنْوَزلَ  ،فَوَعِلَم مواَجرَةِ الشَّوَلَقْد َرِضَك اّللَّ
ُ َعزِ   « ..يما  يزا  َحكِ فَوْتحا  َقرِيبا ،َوَمغاِحَ َكِثْيَة  َذُْخُذوَوا،وَكاَن اّللَّ

هد فيهوووا كوووي  الووويت وإنوووب ألحووواول اليووولم مووون وراء ألووو  وأربعمائووو  عوووام أن أستشووور  تلوووك اللحظووو  القدسووو
.أحواول اعو  امليمننيمجموني عون اللجلق كله ذلك التبلي  العللي الكرمي مون اّلِل العلوك العظويم إىل رسولله األ

ك قوووولل ا هلووووأن أستشوووور  صووووفح  اللجوووولق يف تلووووك اللحظوووو  وضوووومْي  املكنوووولن وهوووول يتجوووواوب مجيعووووه ابل
 ستشوعر ابلوذاتاول أن أق ..وأحوالرجال القوائمني إذ ذا  يف بقعو  معينو  مون هوذا اللجول  الكرمي،عن أول ك

د ّلِل عنهم:لقوم،يقلل اكي ا من حوال أول وك السوعداء الوذين يسومعلن آبذاوم،أووم هم، كخاصوهم وأعيواو
بايُِعلنَوَك ِإْذ يُ »لرضوى:لا هذا ارضك عنهم.وُيدق املكان الذي كانلا فيه،واهلي   اليت كانلا عليها حني استحق

  كيو  ليول ..اي ّللِ لعظويم ا؟ا من نبيهم الصاق  املصدو ،على لسان ربوه ا..يسمعلن هذ« َهْحَل الشََّجرَةِ 
لقدسووووي  وذلووووك التبليوووو  ا هلوووكف التبليوووو  الووووذي يشووووْي إىل كوووول اتلووووك اللحظووو   -اء أول ووووك السووووعد -تلقووولا 

لشووجرة  يع.هووحل اأحوود،يف ذات نفسووه،ويقلل لووه:أنحل.أنحل بووذاتك.يبلغك اّلِل.لقوود رضووك عنك.وأنووحل تبا
« َمنُووووولاآ الَّوووووِذيَن  َوِ ُ اّللَُّ »سوووووك.فأنزل السوووووكين  عليوووووك  إن اللاحووووود منوووووا ليقووووورأ أو يسووووومع:وعلوووووم موووووا يف نف

َ َموووِإنَّ »مع:..فيسوووعد.يقلل يف نفسه:ألسوووحل أنموووع أن أكووولن قاخوووال يف هوووذا العمووولمف ويقووورأ أو يسووو َع  اّللَّ
الرجوووووال  أول وووووكنف و ..فيطم ن.يقووووولل يف نفسه:ألسوووووحل أرجووووول أن أكووووولن مووووون هوووووي ء الصوووووابري« الصَّووووواِبرِينَ 

مووووووا يف  نووووووه  وعلووووووميسوووووومعلن ويبلغلن.واحوووووودا واحوووووودا.أن اّلِل يقصوووووود  بعينووووووه وبذاته.ويبلغه:لقوووووود رضووووووك ع
ُ َعووو»نفسه.ورضوووك عموووا يف نفسوووه  اي ّلِل  إنوووه أمووور مهووولل    يُبايُِعلنَوووَك َهْوووحَل ِمِننَي ِإذْ ِن اْلُمووويْ َلَقوووْد َرِضوووَك اّللَّ

 « ..ْتحا  َقرِيبا  فوَ أَتَّبُْم وَ ْيِهْم .فَأَنْوَزَل السَِّكيَنَ  َعلَ فَوَعِلَم ما يف قُوُللِّبِمْ « ..»الشََّجرَةِ 
.وعلم موووا يف  بيعوووتهمعلوووم موووا يف قلووولّبم مووون محيووو  لووودينهم   ألنفسوووهم.وعلم موووا يف قلووولّبم مووون الصووود  يف

نوائعني  - - سولل اّللِ ر قللّبم من كظم  نفعا هتم عا  ا ستفزاز،وضب  ملشاعرهم ليقفلا خلو  كلمو  
 مسلمني صابرين.
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قار،تضوفك علوى تلوك ينو  وهودوء وو زل  يف ه..ّبذا التعبْي الذي يرسم السكين  ان« فَأَنْوَزَل السَِّكيَنَ  َعَلْيِهمْ »
 القللب احلارة املتحمس  املتأهب  املنفعل ،برقا وسالما ونمأنين  وارتياحا.

ة.قوود يكوولن دء فتول  كثْي بوو،وجعلتوه علوحل منووه فتحا..هوول هوذا الصوول  بظروفوه الوويت ج« َوأَتَّبُوْم فَوْتحووا  َقرِيبوا  »
ه ريوه الوذي جعلولفت  القفت  خيث واحدا منها.وهل الفت  الذي يذكر  أغله املفسرين على أنه هل هذا ا

ث.وإموووا  ليوووا لق هووول فوووت  خين كوووان املقصووو..إموووا موووع الفوووت  إ« َوَمغووواِحَ َكثِوووْيَة  َذُْخوووُذوَوا ..»اّلِل للمسووولمني 
 فت  هل هذا الصل ،الذي تفرغ به املسلملن لفتل  كَّت.له،إن كان ال

ُ َعزِيزا  َحِكيما  » ..وهل تعقيه مناسه لآلايت قبله.ففك الرضى والفوت  واللعود ابلغنوائم تتجلوى « وَكاَن اّللَّ
 2159القلة والقدرة،كما تتجلى احلكم  والتدبْي.وّبما يتم هقي  اللعد ا هلك الكرمي.

 هللا للمبايمين وح أه لهم وأرأيبه ا حداث لمصلحاهم :وعد24 - 20الدرس الثاني 

 إىل املوووويمنني ابحلوووودية وبعوووود ذلووووك التبليوووو  العلوووولي الكوووورمي للرسوووولل األمووووني عوووون املوووويمنني املبووووايعني يتجووووه
ُ مَ َوَعوودَكُ »أنفسوهم.احلدية عوون هووذا الصوول ،أو عون هووذا الفت ،الووذي تلقوول  صوابرين مستسوولمني: غوواِحَ  ُم اّللَّ

يَوْهووووِدَيُكْم ِصوووورانا  َن آيَوووو   لِْلُمْيِمِننَي،وَ ْم،َولَِتُكوووول  َعْنكُ ُخووووُذوَوا،فَوَعجََّل َلُكووووْم هووووِذِ ،وََك َّ أَيْووووِدَي النَّوووواسِ َكثِووووْيَة  شَْ 
ُ ِّبا ُ َعلى  ا،وَكاَن ُمْسَتِقيما .َوأُْخرى َ ْ تَوْقِدُروا َعَلْيها َقْد َأحاَط اّللَّ  « ..لِِ َكْكء  َقِديرا  كُ ّللَّ

مووا  لووكذ،وعاكوولا بعوود ح كثْيةاّلِل للموويمنني  علهووا وأيقنلهووا،وعلملا أن اّلِل أعوود هلووم مغووا وهووذ  بشوورى موون
ذ  قووود م هذ .وهوووعاكوولا وهوووم يووورون مصوودا  هوووذا اللعووود الوووذي   حل .وهنووا يقووولل هلم:إنوووه قووود عجوول هلووو

ك  أنووه فوت  ومغنم.وهوول يف حقيقتووه كووذل لتأكيود معوو  -بوون عبوواس اكموا روي عوون   -تكولن صوول  احلديبيوو  
من وقائع احلال النانق  بصد  هذا ا عتبار.كموا أووا قود تكولن و  - -كما أسلفنا من قلل رسلل اّلِل 

 ا أقرب غنيم  وقعحل بعد احلديبي .واألول أقرب وأرج .ابعتبار أو -اهد جمكما روي عن   -فت  خيث 
ي ا كموا كو  أيودمن قري نيومين اّلِل عليهم  نه ك  أيدي الناس عنهم.وقد ك  اّلِل عنهم أيدي املشرك

م وفوووولا رة.ولكنهسوووولاهم موووون أعوووودائهم الووووذين ي بصوووولن ّبووووم الوووودوائر.وهم قلوووو  علووووى كوووول حال،والنوووواس كثوووو
 ببيعتهم،ووضلا بتكاليفهم،فك  اّلِل أيدي الناس عنهم،وأمنهم.

                                                 
 11ميسسووو  الرسوووال  ] 2ط -: َ يَوووْدُخُل النَّووواَر َأَحووود  ِ َّوووْن اَبيَوووَع َهْوووحَل الشََّجَرِة.صوووحي  ابووون حبوووان:قَووواَل َرُسووولُل هللِا َعوووْن َجاِبر ،قَالَ  - 2159

 ( صحي 4802[)127/
[) 17/ 14املكنوز ] -ال موذى سونن«.ِل اأَلمْحَوِر َمولَيَوْدُخَلنَّ اْ؟َنَّوَ  َموْن اَبيَوَع َهْوحَل الشَّوَجَرِة ِإ َّ َصواِحَه ا؟َْ » اَل قَ  --وَعْن َجاِبر  َعِن النَِّبِِ 

 ( صحي  4237
 .4/360قيل:صاحه ا؟مل األمحر:هل ا؟ُد بن قيك، انظر "هف  األحلذي " 

ا حِلَاِنه  َجاَء َرُسلَل اّللَِّ  َكوَذْبحَل   » -- اّللَِّ ِنه  النَّاَر. فَوَقاَل َرُسللُ فَوَقاَل اَي َرُسلَل اّللَِّ لََيْدُخَلنَّ َحا َيْشُكل َحاِنب ا --وَعْن َجاِبر  أَنَّ َعْبد 
 ( 6559[)237/ 16املكنز ] -صحي  مسلم«.َ  َيْدُخُلَها فَِإنَُّه َكِهَد َبْدر ا َواحْلَُديِْبَيَ  
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 ينبو هم أوووا سووهم.فاّللِ لوى نفل عمر،ويقلووحل ..هوذ  اللقعوو  الويت كرهلهوا يف أول األ« َولَِتُكولَن آيَو   لِْلُمووْيِمِننيَ  »
 م. ا يثبوووحل يفاستسوووالمهو سوووتكلن آيووو  هلم،يووورون فيهوووا علاقوووه تووودبْي اّلِل هلم،وجوووزاء نووواعتهم لرسووولل اّلِل 

 .ى واليقنينفلسهم أوا ككء عظيم،وخْي جزيل،ويلقك السكين  يف قللّبم وا نم نان والرض
 املغوونم امووع هلووم بووني تكم.وهكذاالكم وصوود  سوورير ..جووزاء نوواعتكم وامتثوو« َويَوْهووِدَيُكْم ِصوورانا  ُمْسووَتِقيما  »

مهوم أن ل .وهكذا يعلواسوتعظم يناللنه،واهلداي  يرزقلوا.فيتم هلم ااْي من كل جانه.يف األمر الذي كرهول 
 اختيار اّلِل هلم هل ا ختيار ويريب قللّبم على الطاع  املطلق  وا متثال.

هم بقدرتوووه ل هوووا عووونتدروا عليهوووا بقووولهتم،ولكن اّلِل كوووذلك ميووون علووويهم ويبشووورهم  خووورى غوووْي هوووذ .  يقووو
ُ ِّبا،وَك»:وتقدير   « .. َكْكء  َقِديرا   َعلى ُكلِِ اَن اّللَُّ َوأُْخرى َ ْ تَوْقِدُروا َعَلْيها َقْد َأحاَط اّللَّ

 قيصوورف كسوورى و وختتلوو  الوورواايت يف هووذ  األخرى.أهووك فووت  مكوو ف أهووك فووت  خيووثف أهووك فتوول   لكوويت
 املسلمني اليت تلحل هذ  اللقع  مجيعافأهك فتل  

ي   لصوول .الذاوأقوورب مووا يناسووه السوويا  أن تكوولن هووك فووت  مك .بعوود صوول  احلديبيوو  وبسووبه موون هووذا 
 صوحل علويهمعوهك الويت استيدم سلى عامني،مث نقضه املشركلن،ففت  اّلِل مك  للمسلمني بوال قتوال تقريبوا.

 وَكواَن اّللَُّ » -ال قتوال ها هلم بديبي .مث أحاط اّلِل ّبا،وسلممن قبل،وهامجتهم يف عقر قارهم،ورقهتم عام احل
  اهليو  عنود نوزول هوذ ووا كانوحلأل..فهوذ  بشورى ملفلفو  يف هوذا امللضوع،  ُيودقها « َعلى ُكلِِ َكْكء  قَوِديرا  

 . ستبشارغيبا من غيه اّلِل.أكار إليه هذ  ا كارة لبة الطمأنين  والرضى والتطلع وا
رر هلووم أوووم انتظارهووا،يق ا،وهم يف  ا كووارة إىل الغنيموو  احلاضوورة،والغنيم  الوويت قوود أحوواط اّلِل ّبووو ناسووب  هووذ

 حلكمووووو  .ولكنوووووه متمنصووووولرون وأن الصووووول  يف هوووووذا العوووووام   يكووووون ألووووووم ضوووووعا ،أو ألن املشوووووركني أقلايء
 رون يف ملقعوووووو افن والكوووووويريوووووودها.ولل قوووووواتلهم الووووووذين كفووووووروا هلزملا.فتلووووووك سوووووون  اّلِل حيثمووووووا التقووووووى امليمنوووووول 

وووَولَوووْل قووواتَوَلُكُم الَّوووِذيَن َكَفوووُروا َلَللَّوووُلا اأْلَْقابَر،مُثَّ »فاصووول : ّللَِّ الَّووويِت قَوووْد َخلَوووحْل ِموووْن اا َو  َنِصْيا .ُسووونََّ  ُدوَن َولِي ووو   اَِ
 « ..قَوْبُل،َوَلْن عََِد ِلُسنَِّ  اّللَِّ تَوْبِديال  

تثبيوحل  أيو  يقو ف وأيسوكين ف و  الكلني  الثابت  اليت   تتبدل.فأي وهكذا يرب  نصرهم وهزمي  الكفار بسنته 
يو  يف ن سوننه ا؟ار هم سن  ماد  أول ك امليمنلن يف أنفسهم وهم يسمعلن من اّلِل أن نصرهم وهزمي  أعدائ

 هذا اللجلقف
نووريقهم  علووى املوويمنني وهووك سوون  قائموو    تتبوودل.ولكنها قوود تتووأخر إىل أجل.وألسووباب قوود تتعلوو  ابسووتلاء

اهلزميوو  و صوور للموويمنني لوود فيووه النالوويت يعرفهووا اّلِل هلووم.أو تتعلوو  بتهي وو  ا؟وول الووذي يل ا سووتقام  واسووتقامتهم 
صوود  أتخلوو .واّلِل سوون    تللكووافرين ،لتكوولن لووه قيمتووه وأيوور .أو لغووْي هووذا وذلووك  ووا يعلمووه اّلِل.ولكوون ال

 « ...َوَلْن عََِد ِلُسنَِّ  اّللَِّ تَوْبِديال  »القائلني:
كووذلك ميوون علوويهم بكوو  أيوودي املشووركني عنهم،وكوو  أيووديهم عوون املشووركني موون بعوود مووا ألفوورهم علووى موون 
هامجلهم.مشووْيا إىل ذلووك احلوواقّ الووذي أراق أربعوولن موون املشووركني أو أكثوور أو أقوول أن ينوواللا موون معسووكر 
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ُهْم بِوووَبْطِن َوُهوووَل الَّووِذي َكووو َّ أَيْوووِديوَ :»- -املسوولمني.فأخذوا وعفوووا عوونهم رسووولل اّلِل  ُهْم َعْنُكْم،َوأَيْووِدَيُكْم َعووونوْ
ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْيا    « ..َمكََّ .ِمْن بَوْعِد أَْن أَْلَفرَُكْم َعَلْيِهْم.وَكاَن اّللَّ

قّ وقووع هلووم   وكوول حوواوهوول حوواقّ وقع،يعرفووه السووامعلن واّلِل يووذكر  هلووم يف هووذا األسووللب،لْيق كوول حركوو
، وتقولق ر هلوم كول كوكءوهك تدب يف قللّبم هذا ا حساس املعني بيد اّلِل سبحانه إىل تدبْي  املباكر وليلقع

 السووووولم  يفلا ّبوووووذا خطاهم،كموووووا تقووووولق خلانرهم،ليسووووولملا أنفسوووووهم كلهوووووا ّلِل،بوووووال تووووورقق و  تلفحل،ويووووودخل
ا اختوووووار  موووووااوووووْية  كافووووو ،بكل مشووووواعرهم وخلانرهم،واعووووواههم ونشوووووانهم مووووولقنني أن األمووووور كلوووووه ّلِل،وأن

لوه هقو   افوإذا استسولمل م ااْي.،وأوم مسْيون بقدر  ومشي ته فيموا حتوارون وفيموا يرفضولن.وأنه يريود ّبواّللِ 
 بصر. علم وعن هلم ااْي كله من أيسر نري .وهل بصْي ّبم،لاهرهم وخافيهم،فهل حتار هلم عن

ُ ِ ا تَوْعَمُللنَ »ولن يضيعهم،ولن يضيع عليهم كي ا يستحقلنه:  « ..ا  ِصْي  بَ وَكاَن اّللَّ
 حكمة صلح الحديبية والسكينة من هللا للمؤمنين 26 - 25الدرس الثالث:

ن بيتوووه عووولمووويمنني مث ُيوووديهم عووون خصووولمهم،من هوووم يف ميوووزان اّلِلف وكيووو  ينظووور إىل أعمووواهلم وصووودهم ل
ْم َعوووِن كُ وا َوَصوووُدو َن َكَفووورُ ُهوووُم الَّوووِذي»احلرام.وكيووو  ينظووور إلووويهم هوووم عكوووك موووا ينظووور إىل خصووولمهم املعتووودين:

لُوووووَ  حمَِلَّوووووُه،وَ   تَوْعَلُمووووولُهْم،أَْن  َْ نُووووولَن َوِنسووووواء  ُمْيِمنوووووات  جوووووال  ُمْيمِ َلْل  رِ اْلَمْسوووووِجِد احْلَراِم،َواهْلَوووووْدَي َمْعُكلفوووووا  أَْن يَوبوْ
ُهْم َمَعورَّة  بِغَووْْيِ ِعْلوم  لِيُووْدِخَل  ُ يف اَتَطُيُهْم،فَوُتِصويَبُكْم ِموونوْ ُهْم ْل تَوَزيوَّلُو َموْن َيشوواُء.لَ  َرمْحَتِووهِ ّللَّ بْوَنا الَّوِذيَن َكَفووُروا ِموونوْ لا َلَعووذَّ

 َسووِكينَوَتُه َعلووى َرُسووللِِه َوَعلَووى اِهِليَّووِ  فَووأَنْوَزَل اّللَُّ يَّووَ  ا؟ْ يَّووَ  محَِ َعووذااب  أَلِيمووا .ِإْذ َجَعووَل الَّووِذيَن َكَفووُروا يف قُولُوولِّبُِم احْلَمِ 
 «.ا   ِبُكلِِ َكْكء  َعِليما،وَكاَن اّللَُّ أَْهَلهوَ ْقلى،وَكانُلا َأَح َّ ِّبا اْلُمْيِمِننَي،َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَ  التوَّ 

« واَن َكَفوووورُ يُهووووُم الَّووووذِ »هووووم يف ميووووزان اّلِل واعتبار ،الكووووافرون حقا،الووووذين يسووووتحقلن هووووذا اللصوووو  الكريووووه:
 ي يكووور  الكفووورّلِل الوووذ..يسوووجله علووويهم كوووأوم متفووورقون بوووه،عريقلن يف النسوووب  إليوووه،فهم أكووور  كوووكء إىل ا

م،وصووود جد احلراوالكووافرين  كوووذلك يسوووجل علووويهم فعلهووم الكريوووه اهلخر،وهووول صووودهم للموويمنني عووون املسووو
اهْلَووْدَي َمْعُكلفووا  وَ  احْلَووراِم َمْسووِجدِ َوَصووُدوُكْم َعووِن الْ »اهلوودي وتركووه حمبلسووا عوون اللصوولل إىل حموول ذ ووه املشووروع:

لُووَ  حمَِلَّووهُ  لوووا يف ا؟زيوورة موون هووا الوويت يعرفألقاين كلهليوو  ويف ا سووالم.كبْية يف ا..وهووك كبووْية يف ا؟ا« أَْن يَوبوْ
 لدن أبيهم إبراهيم.

هم نهم بقيووا علوويموويمنني عووكريهوو  يف عوورفهم ويف عقيوودهتم ويف عقيوودة املوويمنني ..فلووم يكوون إذن كوو  اّلِل لل
 َولَوْل »نني:مويمها للألن جرمهم صغْي.كال  إ ا كان ذلك حلكم  أخرى يتلط  اّلِل سبحانه فيكش  عن

..فلقود كوان هنالوك « ْلوم  ُهْم َمَعرَّة  بِغَوْْيِ عِ يَبُكْم ِمنوْ ْم،فَوُتصِ رِجال  ُمْيِمُنلَن َوِنساء  ُمْيِمنات   َْ تَوْعَلُملُهْم،أَْن َتَطُيهُ 
رت شوركني.ولل قاوسو  امل بعخ املستضعفني من املسلمني يف مك    يهاجروا،و  يعلنولا إسوالمهم تقيو  يف

ال:إن للهم.فيقوووووب،وهووووواجم املسووووولملن مكووووو ،وهم   يعرفووووولن أكخاصوووووهم،فر ا ونوووووأوهم وقاسووووولهم وقتاحلر 
 سلملن ..ماملسلمني يقتللن املسلمني  ويلزملن بدايهتم حني يتبني أوم قتللا خطأ وهم 
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رام،من ملسووجد احلووامث هنالووك حكموو  أخوورى وهووك أن اّلِل يعلووم أن موون بووني الكووافرين الووذين صوودوهم عوون 
وهوي ء  ل ايوز هوي ءقيقتوه ولوه اهلداي ،ومن قدر له اّلِل الدخلل يف رمحته، ا يعلمه من نبيعتوه وحقسمحل ل

ُ يف الِيُوْدِخَل »ألذن اّلِل للمسلمني يف القتال،ولعوذب الكوافرين العوذاب األلويم: لُولا  َموْن َيشواُء.َلْل تَوَزيوَّ  َرمْحَتِوهِ ّللَّ
ُهمْ  بْوَنا الَّوووِذيَن َكَفوووُروا ِمووونوْ رة الفريووودة السوووعيدة عووون جماعووو  املختوووااّلِل لل ..وهكوووذا يكشووو « َعوووذااب  أَلِيموووا   َلَعوووذَّ

 جانه من حكمته املغيب  وراء تقدير  وتدبْي .
 ظاهر:وميضك يف وص  الذين كفروا.وص  نفلسهم من الداخل.بعد تسجيل صفتهم وعملهم ال

هووك محيوو  الكووث  يوو    لعقيوودة و  ملنهج.إ ووا..مح« يَّوو ِ ْ؟اِهلِ يَّووَ  اِإْذ َجَعووَل الَّووِذيَن َكَفووُروا يف قُولُوولِّبُِم احْلَِميَّووَ  محَِ »
مووون معوووه،مينعلوم مووون و  - -والفخووور والبطووور والتعنحل.احلميووو  الووويت جعلوووتهم يقفووولن يف وجوووه رسووولل اّلِل 

ن كوول عوور  عووني بووذلك املسووجد احلرام،وُيبسوولن اهلوودي الووذي سوواقل ،أن يبلوو  حملووه الووذي ينحوور فيووه.رالف
رتكبولن هوذ  ي؟اهليو  اعقيدة.كك   تقلل العرب،إنه قخلها عليهم عنلة.ففك سبيل هوذ  النعورة  وعن كل

داسووته قلووى حسوواب الكبووْية الكريهوو  يف كوول عوور  وقيوون وينتهكوولن حرموو  البيووحل احلوورام الووذي يعيشوولن ع
 عبوويههم دت يف  الوويت بوووينتهكوولن حرموو  األكووهر احلوورم الوويت   تنتهووك يف جاهليوو  و  إسووالم  وهووك احلميوو

ّلِل ،وعاب علووويهم صوووِد حممووود ومووون معوووه عووون بيوووحل اخبطووو  مسوووامل  -أول األمووور  -لكووول مووون أكوووار علووويهم 
 يف - - سوولل اّللِ احلرام.وهووك كووذلك الوويت تبوودت يف رق سووهيل بوون عموورو  سووم الوورمحن الرحيم،ولصووف  ر 

 حلميوووو  يفا د جعوووول اّللِ وقووووأينوووواء الكتابوووو .وهك كلهووووا تنبووووع موووون تلووووك ا؟اهليوووو  املتعجرفوووو  املتعنتوووو  بغووووْي ح .
ا امليمنوولن ع لووه.فأمنفلسووهم علووى هووذا النحوول ا؟اهلك،ملووا يعلمووه يف نفلسووهم موون جفوولة عوون احلوو  وااضوول 

ُ َسووووووكِ »فحموووووواهم موووووون هووووووذ  احلميوووووو .وأحل حملهووووووا السووووووكين ،والتقلى: ِه َوَعلَووووووى َعلووووووى َرُسووووووللِ  ينَوَتهُ فَووووووأَنْوَزَل اّللَّ
 «.هاَوأَْهلَ  توَّْقلى .وَكانُلا َأَح َّ ِّبااْلُمْيِمِننَي.َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَ  ال

السوواكن مللصوولل بربه،ااملوويمن  والسووكين  اللقوولرة اهلاقئوو ،كالتقلى املتحرجوو  املتلاضووع  كلتا ووا تليوو  ابلقلووه
غضوه ي  يطغوى و  يتبطور و  ّبذ  الصل .املطم ن  ا فيه من يق .املراقه لربه يف كل خا؟  وكل حركو ،فال

مث كوووان  نينووو .ومنربوووه وقينوووه.فإذا أمووور أن يسوووكن ويهووودأ خشوووع وأنووواع.يف رضوووى ونمألذاتوووه،إ ا يغضوووه ل
ا تنووان علوويهم  ووانووه ا مجامليمنوولن أحوو  بكلموو  التقلى،وكووانلا أهلها.وهووذا ينوواء آخوور موون رّبووم علوويهم.إىل 

بشووهاقته وهوول اّلِل،و  أنووزل علووى قلوولّبم موون سووكين ،وما أوقع فيهووا موون تقوولى.فهم قوود اسووتحقلها يف ميووزان
ُ ِبُكلِِ َكْكء  َعِلي»تكرمي بعد تكرمي،صاقر عن علم وتقدير:  « ..ما  وَكاَن اّللَّ

صذذدق وعذذد هللا لرسذذوله والمذذؤمنين ووقذذوع ذلذذك فذذي عذذاا  28 - 27الذذدرس الرابذذع:

 ال اح

اهلم أ  تتحقو  الور اي قود هو - -ولقد مر بنا أن بعخ امليمنني الذين خرجلا مستبشرين بر اي رسلل اّلِل 
اقعوو  و  و ا منووه،وأوا ب هم أوووعووام وأن يوورقوا عوون املسووجد احلرام.فوواّلِل ييكوود هلووم صوود  هووذ  الوور اي،وينهووذا ال

 بد.وأن وراءها ما هل أكث من قخلل املسجد احلرام أيضا:
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:لَتَوووْدُخُلنَّ الْ » ُ َرُسووولَلُه الوووُرْ اي اِبحلَْ ِِ لِِِقووونَي ُرُ َسوووُكْم آِمنِووونَي حمَُ  - ّللَُّ ِإْن كووواَء ا -احْلَوووراَم  َمْسوووِجدَ َلَقوووْد َصوووَدَ  اّللَّ
وورِيَن   خَتوواُفلَن.فَوَعِلَم مووا َ ْ تَوْعَلُملا،َفَجَعووَل ِمووْن قُ   َل َرُسوولَلُه اِبهْلُوودىرِيبووا .ُهَل الَّووِذي أَْرَسووَك فَوْتحووا  قَ وِن ذلِووَوُمَقصِِ

 ..«ِهيدا  َوِقيِن احلَْ ِِ لُِيْظِهرَُ  َعَلى الدِِيِن ُكلِِِه،وََكفى اِبّللَِّ كَ 
قخووووولهلم املسوووووجد احلووووورام آمنني،وهلووووويقهم و  - -فأموووووا البشووووورى األوىل.بشووووورى تصووووودي  ر اي رسووووولل اّلِل 

قوحل واحود.مث هق بعود عوام وتقصْيهم بعد انتهاء كعائر احلج أو العمرة،  حافلن ..فأما هذ  فقد هققحل
كن  عليهووا.ولقيوون اّللِ  بوو بصوولرة أكووث وأجلووى بعوود عووامني اينووني موون صوول  احلديبيوو .إذ مت هلووم فووت  مك ،وغل

ُ ِإْن كاَء ا -احْلَراَم  َمْسِجدَ لََتْدُخُلنَّ الْ »اّلِل سبحانه ييقب امليمنني  قب ا ميان وهل يقلل هلم:  .. « -ّللَّ
  لرهتا الطليقووصوولمني يف فالودخلل واقووع حووتم،ألن اّلِل أخووث بوه.ولكن املشووي   اووه أن تظوول يف نفولس املسوو

 هليوو .والقرآنشووي   ا تقر هووذ  احلقيقوو  يف القللب،وتصووب  هيقاعوودة التصوولر للم  يقيوودها كووكء، حووَّت تسوو
ع الوويت يووذكر  امللاضوويتكووئ علووى هووذا املع ،ويقوورر هووذ  احلقيق ،ويووذكر هووذا ا سووتثناء يف كوول ملضووع،حَّت
ّلِل يف روع اب يلقيوووووووه فيهوووووووا وعووووووود اّلِل.ووعووووووود اّلِل   حلووووووو .ولكن تعلووووووو  املشوووووووي   بوووووووه أبووووووودا نلي .إنوووووووه أق

 يمنني،ليستقر منهم يف أعما  الضمْي والشعلر.امل
ونعوولق إىل قصوو  هقيوو  هووذا اللعوود فقوود ذكوورت الوورواايت وهووذا كووان يف عموورة القضوواء يف ذي القعوودة سوون  

ملوا رجوع مون احلديبيو  يف ذي القعودة رجوع إىل املدينو  فأقوام ّبوا ذا احلجو  وانورم، وخورج  سبع، فإن النل 
، وهوووك إقلووويم عظووويم كثوووْي النخووول 2160 عليوووه بعضوووها عنووولة وبعضوووها صووولحايف صوووفر إىل خيوووث ففتحهوووا هللا

والوووزروع، فاسوووتخدم مووون فيهوووا مووون اليهووولق عليهوووا علوووى الشوووطر، وقسووومها بوووني أهووول احلديبيووو  وحووودهم، و  
يشهدها أحود غوْيهم إ  الوذين قودملا مون احلبشو ، جعفور بون أيب نالوه وأصوحابه، وأبول ملسوى األكوعري 

إ  أاب قجانو  ِ َوا  بون َخَرَكو ، كموا هول مقورر يف ملضوعه مث :أحد، قال ابون زيود وأصحابه، و  يغه منهم
رجووع إىل املدينوو ، فلمووا كووان يف ذي القعوودة يف سوون  سووبع خوورج إىل مكوو  معتموورا هوول وأهوول احلديبيوو ، فووأحرم 

مون كوان سوتني بدنو ، فلوب وسوار أصوحابه يلبلن.فلموا كوان قريبوا :من ذي احلليف ، وسا  معه اهلدي، قيل
مر الظهران بعة حممد بن مسلم  ابايل والسال  أمامه، فلما رآ  املشركلن رعبلا رعبا كوديدا، ولنولا أن 

يغزوهم، وأنه قد نكة العهد الذي بينه بينهم من وضع القتوال عشور سونني، وذهبولا فوأخثوا  رسلل هللا 
ب احلوورم، بعووة السووال  موون فنووزل  وور الظهووران حيووة ينظوور إىل أنصووا أهوول مكوو ، فلمووا جوواء رسوولل هللا 

القسك والنبل والرما  إىل بطون ذجوج، وسوار إىل مكو  ابلسوي  مغمودة يف قرّبوا، كموا كوارنهم عليوه.فلما  
"وما :اي حمموود، مووا عرفنووا  توونقخ العهوود.قال:كووان يف أينوواء الطريوو  بعثووحل قووريا ِمْكووَرز بوون حفووا فقووال

يكوووون ذلووووك، وقوووود بعثنووووا بووووه إىل ذجووووج"،  " :علينووووا ابلسووووال  والقسووووك والرما .فقووووال:ذا ف" قال:قخلحل
و  إىل  ّبوووذا عرفنوووا ، ابلوووث واللفاء.وخرجوووحل ر وس الكفوووار مووون مكووو  لووو ال ينظوووروا إىل رسووولل هللا :فقال

                                                 
 ة صحي ( واحلدي 229/  4( والبيهقك يف الد ئل )  385/  5, والبخاري معلقا يف الفت  )  3006أخرجه أبل قاوق برقم:  - 2160
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أصحابه غيظا وحنقا، وأموا بقيو  أهول مكو  مون الرجوال والنسواء والللودان فجلسولا يف الطور  وعلوى البيولت 
ا عليه الصالة والسالم، وبني يديه أصحابه يلبلن، واهلودي قود وأصحابه، فدخله ينظرون إىل رسلل هللا 

بعثووووه إىل ذي نوووولى، وهوووول راكووووه انقتووووه القصوووولاء الوووويت كووووان راكبهووووا يوووولم احلديبيوووو ، وعبوووود هللا بوووون رواحوووو  
 يقلقها، وهل يقلل: األنصاري آخذ بزمام انق  رسلل هللا 

 ابسم الذي   قين إ  قيُنه ...ابسم الذي حممد  رسلله ...
 َخُللا بب الُكفَّار َعْن َسِبيله ...اليلم نضربكم على َشْويله ...
 كما ضربناكم على تنزيله ...ضراب  يزيُل اهلام َعن َمِقيله ...
 ويُْذِهل االيل عن خليله ...قد أنزل الرمحن يف تنزيله ...

 يف ُصح  تتلى على رُسلله ... ن خْي الَقْتل يف سبيله ...
 .2161بقيلهاي رب إين ميمن 

،قَاَل:َأْخَثَين أَنَووُك بْوووُن َمالِوووك  قَاَل:َقَخووَل َرُسووولُل هللِا     يف ُعْمووورَِة اْلَقَضوواِء َوَعْبوووُد هللِا بْوووُن وَعووِن ابْوووِن ِكوووَهاب 
زِيلِووِه ِ َنَّ َخوووْْيَ اْلَقْتوووِل يف َرَواَحووَ  آِخوووذ  بِغَووْرزِِ  َوُهوووَل يَوُقلُل:َخلَّوولا بَوووِب اْلُكفَّوواِر َعوووْن َسووِبيِلِه قَوووْد أَنْوووَزَل اْلُقوووْرآُن يف تَونْ 

 مِت.2162َسِبيِله
َمكََّ  ِ  ُعْمورَِة اْلَقَضواِء َوابْوُن َرَواَحوَ  بَونْيَ يََديْوِه يَوُقولُل َخلُولا بَوِ  اْلُكفَّواِر َعوْن  --وَعْن أََنك  قَاَل َقَخَل النَِّبُ 

زِيووُل اهْلَوواَم َعووْن َمِقيلِووِه َويُووْذِهُل اْاَِليووَل َعووْن َخِليلِووِه قَوواَل ُعَمووُر اَي ابْووَن َسووِبيِلِه اْليَوووْلَم َنْضوورِْبُكْم َعلَووى َشِْويلِووِه َضووْراب  يُ 
ووْعَر فَوَقوواَل النَّووِبُ  --َرَواَحووَ  ِ  َحووَرِم اّللَِّ َوبَوونْيَ يَووَدْى َرُسوولِل اّللَِّ  َخوولِِ َعْنووُه فَوَلالَّووِذى »  --تَوُقوولُل َهووَذا الشِِ

 .2163«ُه َأَكُد َعَلْيِهْم ِمْن َوْقِع النوَّْبِل نَوْفِسى بَِيِدِ  َلَكاَلمُ 
هقوو  وعوود اّلِل.مث كووان الفووت  يف العووام الووذي يليووه.ولهر قيوون اّلِل و  - -وهكووذا صوودقحل ر اي رسوولل اّلِل 

ْرَسوووَل  الَّوووِذي أَ ُهووولَ »قووولل:ييف مكووو .مث لهووور يف ا؟زيووورة كلهوووا بعووود.مث هقووو  وعووود اّلِل وبشووورا  األخوووْية حيوووة 
 ،  يف ا؟زيورة ..فلقد لهور قيون احلو« ِهيدا  اِبّللَِّ كَ  ،وََكفىدى َوِقيِن احلَْ ِِ لُِيْظِهرَُ  َعَلى الدِِيِن ُكلِِهِ َرُسلَلُه اِبهلُْ 

  كسورى  مثانلريواوحدها،بل لهر يف املعملر من األرم كلهوا قبول مضوك نصو  قورن مون الزموان.لهر يف 
املاليووووول  آسووووويا يف د ويف الصوووووني،مث يف جنوووولبكلهووووا،ويف قسوووووم كبووووْي مووووون امثانلريووووو  قيصوووور،ولهر يف اهلنووووو

لقوورن السوواقس األرم يف اوغْيهوا،ويف جووزر اهلنوود الشورقي  )أندونيسوويا( ..وكووان هوذا هوول معظووم املعمولر موون 
 ومنتص  القرن السابع امليالقي.

                                                 
 [563/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2161
 ( صحي 4521[)380/ 10صحي  ابن حبان ] - 2162
 ( صحي  2906[)388/ 9املكنز ] -سنن النسائك  - 2163
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ألرم الوويت اسووار  السياسووك عوون جووزء كبووْي موون حووَّت بعوود احن -ومووا يووزال قيوون احلوو  لوواهرا علووى الوودين كلووه 
 ىل القوولى الوويتلقيوواس إابا،وخباصوو  يف أوراب وجووزر البحوور األبيخ.واحنسووار قوولة أهلووه يف األرم كلهووا فتحه

 لهرت يف الشر  والغرب يف هذا الزمان.
لي ذاتووووه،القبأجوووول مووووا يووووزال قيوووون احلوووو  لوووواهرا علووووى الوووودين كلووووه،من حيووووة هوووول قين.فهوووول الوووودين القوووولي 

لق نولاميك اللجو فطورة وموعنبيعته من اسوتقام  موع ال بطبيعته،الزاح  بال سي  و  مدفع من أهله  ملا يف
م،وحاجات ن والتقوووداألصووويل  وملوووا فيوووه مووون تلبيووو  بسووويط  عميقووو  حلاجوووات العقووول والرو ،وحاجوووات العمووورا

 البي ات املتنلع ،من ساكب األكلان إىل سكان اننحات السحاب 
ر ابسوتقام  حوَّت يقو صوه واهلولىوما من صاحه قين غْي ا سالم،ينظر يف ا سوالم نظورة جمورقة مون التع 

ة يف يسوور اميوو  املتطوولر اهتووا النهوذا الوودين وقلتووه الكامن ،وقدرتووه علووى قيوواقة البشووري  قيوواقة ركوويدة،وتلبي  حاج
 « ..وََكفى اِبّللَِّ َكِهيدا  ..»واستقام  

ّلِل ا.ووعوود نمدي االبعثوو   فلعوود اّلِل قوود هقوو  يف الصوولرة السياسووي  الظوواهرة قبوول مضووك قوورن موون الزمووان بعوود
.بل إنوه لوه يف حقيقتوهالودين ك ما يزال متحققا يف الصلرة امللضلعي  الثابت  وما يزال هذا الودين لواهرا علوى

 هل الدين اللحيد الباقك قاقرا على العمل،والقياقة،يف مجيع األحلال.
ا ه يوووووودركلوولعوووووول أهوووووول هووووووذا الوووووودين هووووووم وحوووووودهم الووووووذين   يوووووودركلن هووووووذ  احلقيقوووووو  اليوووووولم  فغووووووْي أهلوووووو

 وحشلوا،وُيسبلن هلا يف سياساهتم كل حساب 
 صور  و يئة للرسول وأصحابه 29الدرس الخامس:

 -ّلِل اصوحاب  رسولل  آن للاقوعواهلن ْنكء إىل ختام السلرة.ختامها بتلك الصلرة اللضي   اليت ير ها القر  
-  ا رضوووا  فووورقا نها،وبلغهوووبوووذلك الثنووواء الكووورمي علوووى تلوووك ا؟ماعووو  الفريووودة السوووعيدة الووويت رضوووك اّلِل عو

اُء َعَلى الْ  »فرقا: .َوالَِّذيَن َمَعُه َأِكدَّ نَوُهْم،تَوراُهْم رُكَّعوا  ُرمَحواُء بوَ  ُكفَّارِ حُمَمَّد  َرُسلُل اّللَِّ تَوُغلَن َفْضوال  ِموَن  يوْ ُسوجَّدا ،يَوبوْ
يووِل َكووَزرْع  َأْخوورََج توَّووْلراِة.َوَمثَوُلُهْم يف ْم يف الُلهُ َك َمووثوَ اّللَِّ َورِْضلاان ،ِسوويماُهْم يف ُوُجوولِهِهْم ِمووْن أَيَووِر الُسووُجلِق.ذلِ   اْ ِْنِْ
 الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا ُم اْلُكفَّاَر.َوَعووَد اّللَُّ َيِغيَج ِّبِواَع،لِ َكْطأَُ ،َفآَزرَُ ،فَاْستَوْغَلَج،فَاْسوَتلى َعلووى ُسوولِقِه،يُوْعِجُه الووُزرَّ 

ُهْم َمْغِفرَة  َوَأجْ   « ..را  َعِظيما  الصَّاحِلاِت ِمنوْ
 رز حووا ت هووذ قطووات ألبووإوووا صوولرة عجيبوو  ير هووا القوورآن الكوورمي  سووللبه البديع.صوولرة ميلفوو  موون عوودة ل
اءُ »م:مووع أنفسووها؟ماعوو  املختارة،حا هتووا الظوواهرة واملضوومرة.فلقط  تصوولر حووالتهم مووع الكفووار و   َعلَووى َأِكوودَّ

وونَوُهمْ  لوولّبم ومووا ق.ولقطوو  تصوولر « .ُسووجَّدا   رُكَّعووا   تَووراُهمْ »تهم يف عبوواقهتم:ولقطوو  تصوولر هي وو« اْلُكفَّوواِر ُرمَحوواُء بَويوْ
تَوُغلَن َفْضال  ِمَن اّللَِّ َورِْضلاان  »يشغلها وايا ّبا: تلجوه إىل اّلِل يف  وتهم العبواقة وال تصلر أيور ..ولقط « يَوبوْ
..وهوذ  صوفتهم « لتوَّوْلراةِ اُلُهْم يف َك َموثوَ لِوذ« ..»ِسويماُهْم يف ُوُجولِهِهْم ِموْن أَيَوِر الُسوُجلقِ »وسحنتهم و واهتم:

« جَ فَاْسووتَوْغلَ »« ..آَزرَ ُ فَوو« »أَ ُ َكووَزرْع  َأْخوورََج َكووطْ ..»فيهووا ..ولقطووات متتابعوو  تصوولرهم كمووا هووم يف ا ْنيوول 
 « ..ُكفَّارَ لَِيِغيَج ِّبُِم الْ « ..:»يُوْعِجُه الُزرَّاعَ «.»فَاْسَتلى َعلى ُسلِقهِ »
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د  حُمَمَّو»فته اليت أنكرها سوهيل بون عمورو ومون وراء  مون املشوركني:ص - -صف  حممد  وتبدأ اهلي  إبيبات
لكن حووا ت كووَّت.و  يمنلن هلووم..مث ترتسووم تلووك الصوولرة اللضووي   بووذلك األسووللب البووديع.وامل« َرُسوولُل اّللَِّ 

هووا هووا وتصوولغ منز ياة.وتث يف هووذ  احل اللقطووات تتنوواول احلووا ت الثابتوو  يف حيوواهتم،ونق  ا رتكوواز األصوويل 
 ثبيوووحل املالمووو لقطات،وتااطووولط العريضووو  يف الصووولر اللضوووي   ..وإراقة التكووورمي واضوووح  يف اختيوووار هوووذ  ال
 يسوووجل هلوووم يف اضوووح ،وهلوالسووومات الووويت تصووولرها.التكرمي ا هلوووك هلوووذ  ا؟ماعووو  السوووعيدة.إراقة التكووورمي و 

اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحاُء »اللقط  األوىل أوم: نَوُهمْ َأِكدَّ م آاب هوم وإخولهتم وذوو كفوار وفويهل.أكداء علوى ا« .بَويوْ
 ك الشوودة ّللِ ة قين.فهووقوورابتهم وصووحابتهم،ولكنهم قطعوولا هووذ  اللكووائج مجيعا.رمحوواء بيوونهم وهووم فقوو  إخوول 
نفسووووهم فوووويهم ، و  ألوالرمحوووو  ّلِل.وهووووك احلميوووو  للعقيدة،والسووووماح  للعقيوووودة.فليك هلووووم يف أنفسووووهم كووووكء

دهتم انفهم ومشووووووواعرهم،كما يقيموووووولن سووووووللكهم وروابطهوووووووم علووووووى أسوووووواس عقيوووووووكووووووكء.وهم يقيموووووولن عوووووول 
فعوال لى،ومن ا ن  ومون اهلووحدها.يشتدون على أعدائهم فيها،ويلينلن  خلهتم فيها.قد عرقوا من األانني

 لغْي اّلِل،واللكيج  اليت تربطهم ابّلِل.
ْم رُكَّعووا  تَووراهُ »عبوواقة:حالوو  الع والسووجلق و وإراقة التكوورمي واضووح  وهوول حتووار موون هي وواهتم وحا هتم،هي وو  الركوول 

ركوولع لاذلووك أن هي وو  ثمووا رآهم...والتعبووْي يوولحك كأ ووا هووذ  هي ووتهم الدائموو  الوويت يراهووا الرائووك حي« ُسووجَّدا  
لك يف ا يثبتهوا كوذنهوا تعبوْي والسجلق اثل حال  العبواقة،وهك احلالو  األصولي  هلوم يف حقيقو  نفلسوهم فعوث ع

 يقضلن زماوم كله ركعا سجدا. زماوم،حَّت لكأوم
تَوغُوو»واللقطوو  الثالثوو  مثلها.ولكنهووا لقطوو  لبوولانن نفلسووهم وأعمووا  سوورائرهم: «  َورِْضوولاان  ال  ِمووَن اّللَِّ لَن َفْضوويَوبوْ

 هم،هل فضول اّللِ يوه أكولاق..فهذ  هك صلرة مشاعرهم الدائم  الثابت .كل ما يشغل ابهلم،وكول موا تتطلوع إل
 لفضل والرضلان يتطلعلن إليه ويشتغللن به.ورضلانه.و  ككء وراء ا

ُهْم يف ِسويما»اهتم:ها علوى  وواللقط  الرابع  تثبوحل أيور العبواقة الظواهرة والتطلوع املضومر يف مالحمهم،ونضوح
،ومن ذبولل اء والشوفافي را  والصوف..سويماهم يف وجولههم مون اللضواءة وا كو« ُوُجلِهِهْم ِمْن أَيَوِر الُسوُجلقِ 

ن اقر إىل الووذهكمووا يتبوو  للضووكء اللطي .وليسووحل هووذ  السوويما هووك النكتوو  املعروفوو  يف اللجووهالعبوواقة احلووك ا
لق ألنووه تووار لفووج السووجعباقة.واخ..فاملقصوولق  يوور السووجلق هوول أيوور ال« ِمووْن أَيَووِر الُسووُجلقِ »عنوود  وواع قللووه:

 مالمووووو  يف ع.أير ميثووووول حالووووو  ااشووووولع وااضووووولع والعبلقيووووو  ّلِل يف أكمووووول صووووولرها.فهل أيووووور هوووووذا ااشووووول 
لضوواءة افي ،والصوالشووفافي  الاللجووه،حية تتوولارى ااوويالء والكووثايء والفراهوو .وُيل مكاوووا التلاضووع النبيل،

 اهلاقئ ،والذبلل اافي  الذي يزيد وجه امليمن وضاءة وصباح  ونبال.
 مثلقودر ومون حو  ام يف لل هلووهذ  الصلرة اللضي   اليت اثلها هذ  اللقطات ليسحل مستحدي .إ ا هك تبت  

ا يف كتووواب رفهم اّلِل ّبوووعوووتهم الووويت ..وصوووف« ذلِوووَك َموووثَوُلُهْم يف التوَّوووْلراةِ »فهوووك قدميووو  جووواء ذكرهوووا يف التووولراة:
 ملسى،وبشر األرم ّبا قبل أن اي لا إليها.
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يوولِ » ..فهوول زرع انم « أَ ُ ْخوورََج َكووطْ أَ َكووَزرْع  »..وصووفتهم يف بشووارته  حموود وموون معووه،أوم:« َوَمووثَوُلُهْم يف اْ ِْنِْ
ر ز آأو أن العولق «.َزرَ ُ فَوآ»قلي،حرج فرخه من قلته وخصلبته.ولكن هذا الفرن   يضع  العلق بل يشد .

لكن علجوا وحمنيوا.و   م« هِ فَاْسوَتلى َعلوى ُسولقِ »الوزرع وضوخمحل سواق  واموتات.« فَاْسوتَوْغَلجَ »فرخه فشد .
 مستقيما قلاي سلاي ..

منوووه  لوووذابل.املثمرك منوووه وا نفووولس أهووول ااوووثة يف الزرع،العوووارفني ابلنوووامهوووذ  صووولرته يف ذاتوووه.فأما وقعوووه يف
 - .وهووول رسووولل اّللِ « .الوووزارع»ويف قوووراءة يعجوووه «.يُوْعِجوووُه الوووُزرَّاعَ »والبوووائر.فهل وقوووع البهجووو  وا عجووواب:

- عكك.فهول احه هذا الزرع النوامك القولي املخصوه البهويج ..وأموا وقعوه يف نفولس الكفوار فعلوى الص
عو  اّلِل.أو زر  الزرعو  هوك حك  ن هوذ ..وتعمود إغالو  الكفوار يول « لَِيِغيَج ِّبِوُم اْلُكفَّوارَ »الغيج والكمد:وقع 

 يفت،فهل تبووحل يك مسوتحدلوزرعو  رسولله،وأوم سوتار للقودرة وأقاة  غالو  أعووداء اّلِل  وهوذا املثول كوذلك 
ل يف بشوارته  ا ْنيويفاألرم.تبوحل  صفح  القدر.ومن مث ورق ذكر  قبل أن اكء حممد ومن معه إىل هوذ 

  حمد ومن معه حني اي لن.
 فتثبووحل يف صووله..ّلِل اوهكووذا يثبووحل اّلِل يف كتابووه ااالوود صووف  هووذ  ا؟ماعوو  املختووارة ..صووحاب  رسوولل 

ال،هوواول أن جووا لاجياللجوولق كلووه،وتتجاوب ّبووا أرجووا  ،وهل يتسوومع إليهووا موون ابرئ اللجوولق.وتبقى  لذ
 مع  ا ميان يف أعلى الدرجات.هققها،لتحق  

ُ ا»وفوول  هووذا التكوورمي كله،وعوود اّلِل ابملغفوورة واألجوور العظوويم: هُ آَمنُوولا َوعَ  لَّووِذينَ َوَعووَد اّللَّ ْم ِملُوولا الصَّوواحِلاِت ِموونوْ
علهوم أول عصوفتهم،اليت  ا تقودم مونمو..وهل وعد اوكء يف هوذ  الصويغ  العامو  بعود « َمْغِفرَة  َوَأْجرا  َعِظيما  

رضوى وحوود  .وذلك اللوداخلني يف هوذ  الصوويغ  العامو .مغفرة وأجوور عظويم ..وذلوك التكوورمي وحود  حسووبهما
 ذوذ.أجر عظيم.ولكنه الفيخ ا هلك بال حدوق و  قيلق،والعطاء ا هلك عطاء غْي جم

ّبم.وهم داء وقلووول ومووورة أخووورى أحووواول مووون وراء أربعووو  عشووور قوووران أن أستشووور  وجووول  هوووي ء الرجوووال السوووع
،ويف اعتبوار اّللِ  هكوذا يف ن هذا الفيخ ا هلك من الرضى والتكورمي واللعود العظويم.وهم يورون أنفسوهميتلقل 

ة،وقد قرئووووحل ذ  السوووولر هووووميووووزان اّلِل،ويف كتوووواب اّلِل.وأنظوووور إلوووويهم وهووووم عائوووودون موووون احلديبي ،وقوووود نزلووووحل 
ْيى أيوور فوول  بعووخ جووو علوويهم.وهم يعيشوولن فيهووا  رواحهووم وقلوولّبم ومشوواعرهم و وواهتم.وينظر بعضووهم يف 

 النعم  اليت ُيسها هل يف كيانه.
 ُيضوور  ىن لبشوور أوأحوواول أن أعوويا معهووم حلظووات يف هووذا املهرجووان العلوولي الووذي عاكوولا فيووه ..ولكوون 

هم إنوك لبعيودف  فواللايقورب لوه هذا املهرجان أن يتذوقوه.إ  مون بعيودف  اللهوم إ  مون يكرموه اّلِل إكرامهم:ف
 لزاق الفريد   تعلم أنب أتطلع هلذا ا

  
 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4024 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4025 

 

 مدني ة وآياأها ثمان  عشر  ( سور  الح رات49)

 أهم م ض عات الس  ة 

 قوائ  العقيودةْية مون حهذ  السلرة اليت   تتجاوز مثاين عشورة آي ،سولرة جليلو  ضخم ،تتضومن حقوائ  كبو
يف  بعيوودة وتثووْي وآموواقا قووا عاليوو والشووريع ،ومن حقووائ  اللجوولق وا نسوواني .حقائ  تفووت  للقلووه وللعقوول آفا

 بيووووو  قلاعووووود الالووووونفك والوووووذهن خووووولانر عميقووووو  ومعووووواين كبوووووْية وتشووووومل مووووون منووووواهج التكووووولين والتنظيم،و 
ظور ثز أموام النت  وهوك تووالتهذيه،ومباقئ التشريع والتلجيه،ما يتجواوز حجمهوا وعودق آايهتوا م وات املورا

 أمرين عظيمني للتدبر والتفكْي.
  فيووع كوورمي نظيوور  ،لعا  ظوور عنوود مطالعوو  السوولرة،هل أوووا تكوواق تسووتقل بلضووع معووا  كاملوووأول مووا يووثز للن

كفووووول قياموووووه ت والووووويت سووووليم متضووووومن  القلاعووووود واألصووووولل واملبوووواقئ واملنووووواهج الووووويت يقووووولم عليهوووووا هووووذا العوووووا 
نقوووووووك ..عوووووووا   ىل اّللِ إأو ،وصووووووويانته أخوووووووْيا ..عوووووووا  يصووووووودر عووووووون اّلِل،ويتجوووووووه إىل اّلِل،ويليووووووو  أن ينتسوووووووه 

 ،وأقب مووووووعالقلووووووه،نظي  املشوووووواعر،ع  اللسووووووان،وقبل ذلووووووك عوووووو  السووووووريرة ..عووووووا  لووووووه أقب مووووووع اّللِ 
اتوه لوه اللقوحل ذ رسلله،وأقب مع نفسه،وأقب مع غْي .أقب يف هولاجك ضومْي ،ويف حركوات جلارحوه.ويف

نبثو  ألقب،وتلوى ذلوك اكرائعه املنظم  ألوضاعه ،ولوه نظموه الويت تكفول صويانته.وهك كورائع ونظوم تقولم ع
تتناسو  و فعه وزواجور  لازن قوامنه،وتتس  معه فيتلا  ابنن هذا العا  ولاهر ،وتتالقى كرائعه ومشاعر ،وتت

يووو  الكووورمي النظ  الرفيوووعأحاسيسوووه وخطوووا ،وهل يتجوووه ويتحووور  إىل اّلِل ..ومووون مث   يلكووول قيوووام هوووذا العوووا 
هوذا  ظيم.بول يلتقوكيع والتنك جملورق التشور السوليم وصويانته،جملرق أقب الضومْي ونظافو  الشوعلر و  يلكول كوذل

جراءاهتا.بوول لدولو  وإبوذلك يف انسوجام وتناسوو .كذلك   يلكول لشووعلر الفورق وجهوود ،كما   يو   لوونظم ا
 اتسا .و  تعاون يلتقك فيه األفراق ابلدول ،والدول  ابألفراق وتتالقى واجباهتما ونشانهما يف

ل الرب،والرسووول  عبووود أموووامتمثووول هوووذا األقب يف إقرا  حووودوق الهووول عوووا  لوووه أقب موووع اّلِل،وموووع رسووولل اّلِل.ي
يوع  َعلِويم  للِِه،َواتوَُّقلا اّللََّ،إِ  َوَرُسوَدِي اّللَِّ يَواي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا   تُوَقودُِِملا بَونْيَ »الذي يبل  عون الورب: َِ  َ « نَّ اّللَّ

.. 
ومووا  ز موا ذموور بوه  يتجوواو و ليوه يف قضوواء أو حكوم فوال يسوب  العبوود املويمن إهلووه يف أمور أو وووك،و  يقو   ع

اص ..ولوه أقب خو نوه وأقابينهى عنه و  اعل لنفسه إراقة أو رأاي مع خالقه ..تقلى منه وخشي ،وحياء م
،وَ ْم فَووووْلَ  َصووولْ اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا   تَوْرفَوعُووولا َأْصووولاَتكُ »تووولقْي :و  - -فيوووه خطووواب رسووولل اّلِل    ِت النَّوووِلِِ

،أَْن َهْووَبَ   ِذيَن يَوُغُضوولَن َأْصوولاهَتُْم ْم   َتْشووُعُروَن.ِإنَّ الَّووْم َوأَنْوووتُ ْعموواُلكُ أَ َعَْهووُروا لَووُه اِبْلَقووْلِل َكَجْهووِر بَوْعِضووُكْم لِووبَوْعخ 
ُ قُوُللَّبُمْ  .ِإنَّ الَّوِذيَن يُناُقونَوَك ِموْن َوراِء َأْجور  َعِظويم  ْغِفرَة  وَ لى،هَلُْم مَ لِلتوَّقْ  ِعْنَد َرُسلِل اّللَِّ أُولِ َك الَِّذيَن اْمَتَحَن اّللَّ

ُْم َصَثُوا َحَّتَّ  ُ َغُفلر  َرِحيم   َلكاَن َخْْيا  هَلُْم،وَ َج إِلَْيِهمْ  خَتْرُ احْلُُجراِت َأْكثَورُُهْم   يَوْعِقُللَن،َوَلْل َأوَّ  « ..اّللَّ
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ذا ليها.يسوتند هوعل احلكم ثا  من مصدرها،قبوهل عا  له منهجه يف التثبحل من األقلال واألفعال،وا ستي
يطلبووه و   و  اقوو ا   ني يديووه،بوواملوونهج إىل تقوولى اّلِل،وإىل الرجوولع ابألموور إىل رسوولل اّلِل،يف غووْي مووا تقوودم 

ُتْصوِبُحلا َعلوى موا فَوَعْلوُتْم َل  ،فوَ يُبلا قَوْلما  ِ َهالا أَْن ُتصِ تَوبَويوَّنُ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإْن جاءَُكْم فاِس   بِنَوَبإ  فوَ »ذمر به:
،لَوووووْل يُِطووووويُعُكْم يف  َ َحبَّوووووَه إِلَوووووْيُكُم اْموووووِر َلَعنِوووووُتْم.َولِكنَّ  ِموووووَن اأْلَ  َكثِوووووْي  انِقِمووووونَي َواْعَلُمووووولا أَنَّ فِووووويُكْم َرُسووووولَل اّللَِّ ّللَّ

مياَن،َوَزيوَّنَوووووُه يف قُولُووووولِبُكْم،وََكرََّ  إِلَوووووْيُكُم اْلُكْفوووووَر وَ  ِكُدوَن،َفْضوووووال  ِموووووَن اّللَِّ ياَن،أُولِ َك ُهوووووُم الرَّالَ  َواْلِعْصوووووُفُسوووووالْ اْ ِ
ُ َعِليم  َحِكيم    « ..َونِْعَم  ،َواّللَّ

  دفاعات،ختلخلالقول وانووهل عا  له نظموه وإجراءاتوه العمليو  يف ملاجهو  موا يقوع فيوه مون خوال  وفول وق
ملوويمنني،ومن لة بووني انبثقوو  موون قاعوودة األخووكيانووه لوول تركووحل بغووْي عالج.وهوول يلاجههووا إبجووراءات عمليوو  م

ِننَي اقْوتَوتَولُووولا َن اْلُموووْيمِ َفتووواِن ِموووَوِإْن نائِ »حقيقووو  العووودل وا صوووال ،ومن تقووولى اّلِل والرجووواء يف رمحتوووه ورضوووا :
نَوُهمووا فَووِإْن بَوغَووحْل ِإْحووداُ ا َعلَووى اأْلُْخوورى َفقوواتِ  اّللَِّ فَووِإْن فوواَءْت  ِإىل أَْموورِ َحووَّتَّ تَِفووكَء  يِت تَوْبغِووكُللا الَّووفََأْصووِلُحلا بَويوْ
ووووووووُه  َ ُيُِ نَوُهمووووووووا اِبْلَعووووووووْدِل َوأَْقِسووووووووطُلا،ِإنَّ اّللَّ ،فََأْصووووووووِلُحلا بَوووووووونْيَ ا اْلُمْيِمنُوووووووولَن ِإْخَلة  ِطنَي.ِإ ََّ ْلُمْقِسووووووووافََأْصووووووووِلُحلا بَويوْ

َ َلَعلَُّكْم تُوْرمَحُلنَ   « ..َأَخَلْيُكْم،َواتوَُّقلا اّللَّ
توووه بعضوووه موووع  معاماليفي  يف مشووواعر  عوووا  بعضوووه الوووبعخ ولوووه آقابوووه السوووللكي  وهووول عوووا  لوووه آقابوووه النفسووو

ُهْم َو  ِنسواء  ِمونْ لنُولا َخوْْيا  ْن َيكُ أَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   َيْسَخْر قَوْلم  ِمْن قَوْلم  َعسوى »بعخ:  ِنسواء  َعسوى  ِمونوْ
ميووواِن.َوَمْن َ ْ بوَ ْ َك اِ ْسُم:اْلُفُسووولُ  أْلَْلقووواِب.بِ ُزوا ابِ ْم،َو  تَنوووابوَ أَْن َيُكووونَّ َخوووْْيا  ِمووونوُْهنَّ َو  تَوْلِموووُزوا أَنْوُفَسوووكُ  ْعوووَد اْ ِ

 « ..يَوُتْه فَُأولِ َك ُهُم الظَّاِلُملنَ 
 تتبووع فيووه بظنوو ،و  وهوول عووا  نظيوو  املشوواعر،مكفلل احلرمات،مصوولن الغيبوو  واحلضوورة،  ييخووذ فيووه أحوود

ْجَتِنبُولا َكثِوْيا  ِموَن ايَن آَمنُولا ا الَّذِ اي أَيُوهَ »هم وحريتهم فيه ألقىن مساس:العلرات،و  يتعرم أمن الناس وكرامت
َأِخيووِه َمْيتووا ف  ُكووَل حَلْوومَ ُه َأَحوودُُكْم أَْن ذَْ بَوْعضووا .َأُيُِ  ْعُضووُكمْ الظَّوونِِ ِإنَّ بَوْعووَخ الظَّوونِِ ِإمْث ،َو  َعَسَُّسوولا،َو  يَوْغتَووْه بوَ 

 «.ا اّللََّ،ِإنَّ اّللََّ تَولَّاب  َرِحيم  َفَكرِْهُتُملُ   َواتوَُّقل 
احوود ه ميزانووه الل لشووعلب ولوووهوول عووا  لووه فكرتووه الكاملوو  عوون وحوودة ا نسوواني  املختلفوو  األجنوواس املتعوودقة ا

انَّ َخَلْقنواُكْم ِموْن إِ ا النَّواُس  أَيُوَهواي»الذي يقوِلم بوه ا؟ميع.إنوه ميوزان اّلِل املوثأ مون كولائه اهلولى وا ضوطراب:
 « .. َعِليم  َخِبْي  ّللَِّ أَْتقاُكْم،ِإنَّ اّللََّ ْم ِعْنَد اْكَرَمكُ َكر  َوأُنْثى،َوَجَعْلناُكْم ُكُعلاب  َوقَباِئَل لَِتعاَرُفلا.ِإنَّ أَ ذَ 

والسلرة بعد عرم هذ  احلقائ  الضوخم  الويت تكواق تسوتقل برسوم معوا  ذلوك العوا  الرفيوع الكورمي النظيو  
ميان،الذي اب ه قعك امليمنلن إىل إقام  ذلك العا .واب وه هتو  هلوم ليلبولا قعولة اّلِل السليم،هدق معا  ا 

..ذلوك « اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا»الذي يدعلهم إىل تكاليفه ّبذا اللص  ا؟ميل،احلوافز إىل التلبيو  والتسوليم:
كووول تكليووو  ويهووولن كووول   النوووداء احلبيوووه الوووذي حجووول مووون يووودعى بوووه مووون اّلِل أن   ايوووه والوووذي ييسووور

قالَووحِل اأْلَْعراُب:آَمنَّا.قُووْل:َ ْ تُوْيِمنُوولا،َولِكْن ُقلُللا:َأْسووَلْمنا.َوَلمَّا »مشق ،ويشوول  كوول قلووه فيسوومع ويسووتجيه:
َ َوَرُسووولَلُه   يَلِوووْتُكْم ِموووْن أَْعمووواِلُكْم َكوووْي ا ،ِإنَّ ا ميووواُن يف قُولُووولِبُكْم.َوِإْن ُتِطيعُووولا اّللَّ َوووا يَوووْدُخِل اْ ِ َ َغُفووولر  َرِحيم .ِإ َّ ّللَّ
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،أُول ِوووووَك ُهوووووُم اْلُمْيِمنُووووولَن الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا اِبّللَِّ َوَرُسوووووللِِه،مُثَّ َ ْ يَوْر بُلا،َوجاَهوووووُدوا ِ َْمووووولاهِلِْم َوأَنْوُفِسوووووِهْم يف َسوووووبِ  يِل اّللَِّ
ُ يَوْعَلمُ  َ ِبِديِنُكْم،َواّللَّ ُ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم   الصَّاِقُقلَن.ُقْل:أَتُوَعلُِِملَن اّللَّ  «..ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم،َواّللَّ

  ى مون يشواء،وفن ّبوا علووتكشو  السولرة يف ختامهوا عون ضوخام  اهلبو  ا هليو  للبشور.هب  ا ميوان الويت ميو
ُ مَيُوونُ ْسوواللَووكَّ إِ عَ نُوولا مَيُنُوولَن َعَلْيووَك أَْن َأْسووَلُملا.ُقْل:  اَُ »مووا يعلمووه فيووه موون اسووتحقا :  َعلَووْيُكْم أَْن َمُكْم.َبِل اّللَّ

ُتْم صاِقِقنَي.ِإنَّ اّللََّ يَوْعَلُم َغيْ  ُ َبِصْي  ماواِت َواأْلَ َه السَّ َهداُكْم ِلإْلِمياِن ِإْن ُكنوْ  « ..ا تَوْعَمُللنَ  ِ ْرِم َواّللَّ
ول لويت صواحبحل نوز الاقعيو  ال فأموا األمور الثواين الوذي يوثز للنظور مون خوالل السولرة،ومن مراجعو  املناسوبات

بيووووو  النبليووووو  مي وال  آايهتوووووا،فهل هوووووذا ا؟هووووود الضوووووخم الثابوووووحل املطرق،الوووووذي اثلوووووه تلجيهوووووات القووووورآن الكووووور 
الذي نظيووو  السوووليم،لكووورمي الاحلكيم ، نشوواء وتربيووو  تلوووك ا؟ماعووو  املسووولم ،اليت اثووول ذلووك العوووا  الرفيوووع ا

يعيا يف مووا نووائرا،ذلووك احلووني فكوورة مثاليوو ،و  حلوجوودت حقيقتووه يلمووا علووى هووذ  األرم فلووم يعوود منووذ 
 اايال  

صوواقف  مأة و  تلجوود تنبووحل فجوو هوذ  ا؟ماعوو  املثاليوو  الوويت اثلووحل حقيقوو  واقعوو  يف فوو ة موون فوو ات التوواري   
حل و ومضو .بل  و حلظو  أيفو  ختل  بني يلم وليل .كذلك   تظهر نتيجو  نفحو  تغوْي نبوائع األكوياء كلهوا 

 لها،كمووا أخووذتالزم لنما بطي ووا كمووا تنموول الشووجرة الباسووق  العميقوو  ا؟ذور.وأخووذت الووزمن الوو وولا نبيعيوو
؟هوود ث الطليل،واهرة،والصووا؟هوود امللصوولل الثابووحل املطوورق الضووروري هلووذا النمل.واحتاجووحل إىل العنايوو  السا

اقعيوو  التجوارب الل  ة معوواانالبصوْي يف التهوذيه والتشووذيه،والتلجيه والدفع،والتقليو  والتثبيحل.واحتاجوحل إىل
حل انووكويف هووذا كلووه  ات ..ء ا بووتالات الشوواق  املضووني  مووع التلجيووه لعووثة هووذ  التجووارب و ا بووتالء املريوورة و 

ّلِل هقيوو  مشووي   او مانوو  الكووثى حلموول هووذ  األ -علووى علووم  -تتمثوول الرعايوو  ا هليوو  هلووذ  ا؟ماعوو  املختووارة 
 رو  واألحولالويف الظو سوتعداقات املكنلنو  يف ذلوك ا؟يولّبا يف األرم.وذلوك موع الفضوائل الكامنو  وا 

قو  دت هوذ  احلقيشوري  ووجواملهيأة له علوى السولاء ..وّبوذا كلوه أكورقحل تلوك اللمضو  العجيبو  يف  ريو  الب
 اليت ت اءى من بعيد وكأوا حلم مرفل  يف قله،أو ر اي جمنح  يف خيال  

يا،َواتوَُّقلا ُسللِهِ لا َبنْيَ يََدِي اّللَِّ َورَ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تُوَقدِِمُ » َِ  َ َ ِإنَّ اّللَّ  ع  َعِليم .ّللَّ
،أَْن ُروا لَوُه اِبْلَقوْلِل َكجَ ،َو  َعَْهولنَّوِلِِ ااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوْرفَوعُولا َأْصولاَتُكْم فَووْلَ  َصوْلِت  ْهوِر بَوْعِضوُكْم لِوبَوْعخ 

ُ َد َرُسووولِل اّللَِّ أُول ِووولاهَتُْم ِعْنووولَن َأْصووو َوأَنْووووُتْم   َتْشوووُعُروَن.ِإنَّ الَّوووِذيَن يَوُغُضوووَهْوووَبَ  أَْعمووواُلُكمْ  َك الَّوووِذيَن اْموووَتَحَن اّللَّ
 قُوُللَّبُْم لِلتوَّْقلى،هَلُْم َمْغِفرَة  َوَأْجر  َعِظيم .

ُوووِقُللنَ عْ ِإنَّ الَّوووِذيَن يُناُقونَوووَك ِموووْن َوراِء احْلُُجوووراِت َأْكثَوووورُُهْم   يوَ  رَُج إِلَوووْيِهْم َلكووواَن َخوووْْيا  ْم َصوووَثُوا َحوووَّتَّ خَتْووو.َولَوووْل َأوَّ
ُ َغُفلر  َرِحيم    .. «هَلُْم،َواّللَّ
 [18إل   1(:اآليات 49]سور  الح رات )الوحد  ا ول : 

 ا دا مع هللا ورسوله وحقوق المؤمنين 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
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ياَواتوَُّقلا  ُسللِهِ ِذيَن آَمُنلا   تُوَقدُِِملا َبنْيَ يََدِي اّللَِّ َورَ اي أَيُوَها الَّ } َِ  َ َ ِإنَّ اّللَّ ( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا 1ع  َعِليم  )ّللَّ
َهْوَبَ  أَْعمواُلُكْم َوأَنْووُتْم  ْعخ  أَنْ ِر بَوْعِضُكْم لِوبوَ ْلِل َكَجهْ  اِبْلقَ   تَوْرفَوُعلا َأْصلاَتُكْم فَوْلَ  َصْلِت النَِّلِِ َو  َعَْهُروا َلهُ 

ُ قُولُوولّبَُ  َك الَّووِذينَ ِل اّللَِّ أُول ِوو( ِإنَّ الَّووِذيَن يَوُغُضوولَن َأْصوولاهَتُْم ِعْنووَد َرُسوول 2  َتْشووُعُروَن ) ْم لِلتوَّْقوولى هَلُووْم اْمووَتَحَن اّللَّ
ُوووْم َصوووثَُ  (4)  يَوْعِقلُووولنَ حْلُُجووراِت َأْكثَوووورُُهْم  ا َوراِء ( ِإنَّ الَّووِذيَن يُناُقونَوووَك ِمووونْ 3َمْغِفوورَة  َوَأْجووور  َعِظووويم  ) وا َولَووْل َأوَّ

ُ َغُفلر  َرحِ  بَويوَّنُولا أَْن  أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا ِإْن جواءَُكْم فاِسو   بِنَوبَوإ  فَوتوَ اي( 5يم  )َحَّتَّ خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلكاَن َخْْيا  هَلُْم َواّللَّ
َكثِوْي    َلُمولا أَنَّ فِويُكْم َرُسولَل اّللَِّ لَوْل يُِطويُعُكْم يف ( َواعْ 6)هاَل   فَوُتْصِبُحلا َعلوى موا فَوَعْلوُتْم انِقِمونَي ُتِصيُبلا قَوْلما  ِ َ 

ميووا َ َحبَّووَه إِلَووْيُكُم اْ ِ َر َواْلُفُسوولَ  َواْلِعْصووياَن ُكُم اْلُكْفوولُوولِبُكْم وََكوورََّ  إِلَوويْ نَووُه يف قوُ َن َوَزيوَّ ِمووَن اأْلَْمووِر َلَعنِووُتْم َولِكوونَّ اّللَّ
ِإْن نائَِفتوواِن ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي اقْوتَوتَولُوولا ( وَ 8 َعلِوويم  َحِكوويم  )( َفْضووال  ِمووَن اّللَِّ َونِْعَموو   َواّللَُّ 7أُول ِووَك ُهووُم الرَّاِكووُدوَن )

نَوُهمووا فَووِإْن بَوغَووحْل ِإْحووداُ ا َعلَووى اأْلُْخوورى َفقوواتِ  اّللَِّ فَووِإْن فوواَءْت  َّتَّ تَِفووكَء ِإىل أَْموورِ َحوو تَوْبغِووك يِت ُللا الَّووفََأْصووِلُحلا بَويوْ
َ ُيُُِه  نَوُهما اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُلا ِإنَّ اّللَّ ا اْلُمْيِمُنلَن ِإْخَلة  فََأْصوِلُحلا بَونْيَ َأَخوَلْيُكْم ِإ ََّ  (9ِطنَي )ْلُمْقسِ افََأْصِلُحلا بَويوْ

َ َلَعلَُّكووْم تُوْرمَحُوول  ُهْم سووى أَْن َيكُ عَ َمنُوولا   َيْسووَخْر قَوووْلم  ِمووْن قَوووْلم  ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آ10َن )َواتوَُّقوولا اّللَّ لنُوولا َخووْْيا  ِموونوْ
 بِوووْ َك ا ْسوووُم   تَنوووابَوُزوا اِبأْلَْلقوووابِ ُفَسوووُكْم وَ ُزوا أَنوْ َو  ِنسووواء  ِموووْن ِنسووواء  َعسوووى أَْن َيُكووونَّ َخوووْْيا  ِمووونوُْهنَّ َو  تَوْلِمووو

مياِن َوَمْن َ ْ يَوُتْه فَُأولِ َك ُهُم الظَّوالِ اْلُفُسلُ  بَوْعدَ  َهوا الَّوِذيَن آَمنُولا اْجَتِنبُولا َكثِوْيا  ِموَن الظَّونِِ ( اي أَيوُ 11ُملَن ) اْ ِ
يوِه َمْيتوا  َفَكرِْهُتُمولُ  َم َأخِ دُُكْم أَْن َذُْكَل حلَْ ُيُُِه َأحَ ْعضا  أَ بوَ ِإنَّ بَوْعَخ الظَّنِِ ِإمْث  َو  َعَسَُّسلا َو  يَوْغَتْه بَوْعُضُكْم 

َ تَووولَّاب  َرِحوويم  ) َ ِإنَّ اّللَّ اُكْم ُكووُعلاب  َوقَبائِووَل ثووى َوَجَعْلنوواُس ِإانَّ َخَلْقنوواُكْم ِمووْن ذََكوور  َوأُنْ ( اي أَيُوَهووا النَّوو12َواتوَُّقوولا اّللَّ
( قاَلحِل اأْلَْعراُب آَمنَّا ُقْل َ ْ تُوْيِمُنلا َولِكوْن ُقللُولا 13َخِبْي  ) يم  َعلِ  لَِتعاَرُفلا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَْتقاُكْم ِإنَّ اّللََّ 

ميوواُن يف قُولُوولِبُكْم َوِإْن ُتِطيعُوول  ووا يَووْدُخِل اْ ِ َ َغُفوولر     يَلِووْتُكْم ِمووْن أَْعموو َوَرُسوولَلهُ ا اّللََّ َأْسووَلْمنا َوَلمَّ اِلُكْم َكووْي ا  ِإنَّ اّللَّ
َوو (14َرِحوويم  ) َوأَنْوُفِسووِهْم يف َسووِبيِل اّللَِّ  ا َوجاَهووُدوا ِ َْموولاهِلِمْ  يَوْر بُوول للِِه مُثَّ  َْ ا اْلُمْيِمنُوولَن الَّووِذيَن آَمنُوولا اِبّللَِّ َوَرُسووِإ َّ

َ ِبِديِنُكمْ 15أُولِ َك ُهُم الصَّاِقُقلَن ) ُ يَوْعَلُم ما ( ُقْل أَتُوَعلُِِملَن اّللَّ  ِبُكولِِ يف اأْلَْرِم َواّللَُّ  َوموا  السَّماواتِ يف  َواّللَّ
ُ مَيُوووُن َعلَوووْيُكْم َمُكْم بَوووِل الا َعلَوووكَّ ِإْسوووال( مَيُنُووولَن َعَلْيوووَك أَْن َأْسوووَلُملا قُوووْل   َاُنُووو16َكوووْكء  َعلِووويم  ) ْن َهوووداُكْم أَ ّللَّ

ُتْم صاِقِقنَي )  {(18ا تَوْعَمُللَن ) َبِصْي   ِ َواأْلَْرِم َواّللَُّ  لسَّماواتِ ا( ِإنَّ اّللََّ يَوْعَلُم َغْيَه 17ِلإْلِمياِن ِإْن ُكنوْ
أوجيذذه المسذذلمين إلذذ  ا دا مذذع الرسذذول عليذذه السذذالا:غي  5 - 1الذذدرس ا ول: 

 الصوت وعدا الاقدا عليه وعدا مناداأه ب الفة

للوذين آمنولا  ّللِ .نوداء مون ا.« َمنُولااي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آ»تبدأ السلرة  ول نداء حبيه،وأول استجاكو  للقلولب.
 هوذا ارته،وأوم يفكوُيملولن  به ابلغيه.واستجاك  لقللّبم ابلصف  اليت تربطهم به،وتشعرهم  ووم لوه،وأوم

ا هلوم لولّبم اختيوار قزينوه يف و الكلكوه عبيود  وجنولق ،وأوم هنوا ألمور يقودر  ويريد ،وأنوه حبوه إلويهم ا ميوان 
ضووائه   املنتظوور لقّلِل ملقوواأن يكلنوولا،وأن يقفوولا بووني يوودي  ومنوو  عليهم،فووأوىل هلووم أن يقفوولا حيووة أراق هلووم

نُووولا   لَّوووِذيَن آمَ ايُوَهوووا أَ اي »وتلجيهوووه يف نفسوووه ويف غْي ،يفعووول موووا يووويمر ويرضوووى  وووا يقسم،ويسووولم ويستسووولم:
َ ِإنَّ  َ  َِ اتُوَقدُِِملا َبنْيَ يََدِي اّللَِّ َوَرُسللِِه،َواتوَُّقلا اّللَّ  « ..م  يع  َعِليّللَّ
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ة مووون  أمووولر احليووواكم،و  يف أيهوووا الوووذين آمنووولا،  تق حووولا علوووى اّلِل ورسووولله اق احوووا،  يف خاصووو  أنفسووواي
قوولل  جعوولن فيووه إىلموور   تر حووللكم.و  تقللوولا يف أموور قبوول قوولل اّلِل فيووه علووى لسووان رسوولله،و  تقضوولا يف أ

 اّلِل وقلل رسلله.
 عاىل ذلك.تر  اّلِل يف كذا وكذا.لل ص  كذا.فكقال قتاقة:ذكر لنا أن انسا كانلا يقلللن:لل أنزل 

بشووكء حووَّت يقضووك  - -وقووال العليف:ووولا أن يتكلموولا بووني يديووه.وقال جماهوود:  تفتوواتلا علووى رسوولل اّلِل 
اّلِل تعووواىل علوووى لسوووانه.وقال الضوووحا :  تقضووولا أمووورا قون اّلِل ورسووولله مووون كووورائع قينكم.وقوووال علوووك بووون 

 .2164:  تقلللا خال  الكتاب والسن - عنهما رضك اّللِ  -نلح  عن ابن عباس 
ع والعموول يف ل التشووريفهول أقب نفسووك مووع اّلِل ورسوولله.وهل موونهج يف التلقووك والتنفيووذ.وهل أصوول موون أصوول 

علوويم  ن اّلِل  يووعلشووعلر  االلقووحل ذاتووه ..وهوول منبثوو  موون تقوولى اّلِل،وراجووع إليها.هووذ  التقوولى النابعوو  موون 
 ة،تلمك وتصلر كل هذ  احلقائ  األصيل  الكبْية...وكل ذلك يف آي  واحدة قصْي 

حود ه وموا عواق وا ورسوللوكذلك شقب امليمنلن مع رّبوم وموع رسولهلم فموا عواق مقو   مونهم يقو   علوى اّللِ 
ن يوود  بووه ومووا عوواق أحوود موونهم يقضووك برأيووه يف أموور أو أ - -موونهم يوود  بوورأي   يطلووه منووه رسوولل اّلِل 

 إىل قلل اّلِل وقلل الرسلل ..حكم،إ  أن يرجع قبل ذلك 
ِحوونَي بَوَعثَووُه ِإىَل اْلَيَمِن،فَوَقوواَل:َكْيَ  روى أمحوود وأبوول قاوق وال مووذي وابوون ماجووه فَعووْن ُمَعوواذ :أَنَّ َرُسوولَل هللِا 

اِب هللِا ف قَاَل:فَِبُسوونَِّ  َتْصووَنُع ِإْن َعووَرَم لَووَك َقَضوواء  ف قَاَل:أَْقِضووك ِ َووا يف ِكتَوواِب هللِا .قَاَل:فَووِإْن َ ْ َيُكووْن يف ِكتَوو
، َ آلُوول .قَاَل:َفَضووَرَب َرُسوولُل 2165ف قَاَل:َأْجَتِهووُد رَأْيِووك.قَاَل:فَووِإْن َ ْ َيُكووْن يف ُسوونَِّ  َرُسوولِل هللِا َرُسوولِل هللِا 

.َصْدرِي،مُثَّ قَاَل:احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َوفََّ  َرُسلَل َرُسلِل هللِا ِلَما يُوْرِضك هللِا   .2166َرُسلَل اّللَِّ

                                                 
 [265/ 13ملاف  للمطبلع ]-الدر املنثلر للسيلنك  - 2164
الوويت تعوورم للحوواكم مون نريوو  القيوواس إىل الكتوواب أجتهود رأيك:ا جتهاق:بووذل اللسووع يف نلووه األمر،واملوراق بووه هووا هنووا:رق القضوي   - 2165

يووه،وإااب احلكووم س علووى منكر والسوون ،و  يوورق الوورأي يعوورم لووه موون قبوول نفسووه موون غووْي أصوول كتوواب و  سوون ،ويف هووذا احلوودية إيبووات القيووا
 [177/ 10به..جامع األصلل يف أحاقية الرسلل ]

[وجووولق إسوووناق   واملسوووند 7/ 1قار نيبووو  ] -فسوووْي ابووون كثوووْي وت  22357( 22007[ )347/ 7مسوووند أمحووود )عوووا  الكتوووه( ] - 2166
 (  11533[ )345/ 15ا؟امع ]

لوى لعلوم قود تقبلول  واحتجولا بوه، فلقفنوا بوذلك علوى صوحته عنودهم كموا وقفنوا ع:إن أهل ا190-1/189قال ااطيه يف "الفقيه واملتفقه" 
"، وقللوه يف البحر:"هول الطصح  قولل رسولل هللا  ُ  ن يف الوثمن والسولعاختلو  املتبايعوا هولر موا  ، احلول ميتتوه" وقللوه:"إذا:"  وصوي  لولاّر

لكافو  عوون تهووا الكوون ملوا تلق   ا سوناق،قائمو ، هالفوا وتووراقا البيوع"، وقلله:"الديوو  علوى العاقلوو "، وإن كانوحل هووذ  األحاقيوة   تثبووحل مون جهوو
 ناق له .ن نله ا سعذ ملا احتجلا به مجيعا  َغُنلا الكاف  َغُنلا بصحتها عندهم عن نله ا سناق هلا، فكذلك حدية معا

علوى  اذ، فوال يضور  ذلوك، ألنوه يودل:فهذا حدية وإن كان عن غْي ُمَسمَّنْيَ، فهم أصحاب مع1/202وقال ابن القيم يف "إعالم امللقعني" 
ن يكولن عوون لشوهرة مون أاأبلو  يف كوهرة احلودية وأن الوذي حودّ بوه احلواّر بون عمورو، مجاعو  موون أصوحاب معواذ،   واحود مونهم، وهوذا 
 واحد منهم لل  ك، كي  وكهرة أصحاب معاذ ابلعلم والدين والفضل والصد  ابنل الذي   حفىف 
  ذلك .هل النقل يفو  يُعر  يف أصحابه متهم و  كذاب و  جمرو ، بل أصحابه من أفاضل املسلمني وخيارهم، و  يشك أ
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يسووأهلم عوون اليوولم الووذي هووم فيووه،واملكان الووذي هووم فيووه،وهم يعلملنووه حوو   - -وحووَّت لكووأن رسوولل اّلِل 
العلم،فيتحرجوووولن أن ايبوووولا إ  بقوووولهلم:اّلِل ورسوووولله أعلم.خشووووي  أن يكوووولن يف قوووولهلم تقوووودم بووووني يوووودي اّلِل 

رضوى  -ِسى ِمْن َعْبِد الرَّمْحَِن مُحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّمْحَِن َعوْن َأىِب َبْكورََة ورسلله  َعْن َأىِب َبْكرََة،َوَرُجل  أَْفَضُل ِ  نَوفْ 
ُ َوَرُسوووللُُه أَْعلَوووُم « أَتَوووْدُروَن َأُى يوَوووْلم  َهوووَذا » يوَوووْلَم النَّْحِر،قَووواَل  -  -قَووواَل َخطَبَونَوووا النَّوووِبُ  -هللا عنوووه  .قُوْلنَوووا اّللَّ

ِه .قَاَل .َفَسَكحَل َحَّتَّ لَنَونَّا أَ  يِه بَِغْْيِ ا ِْ « َأُى َكوْهر  َهوَذا » .قُوْلَنا بَوَلى .قَاَل « أَلَْيَك يَوْلَم النَّْحِر » نَُّه َسُيَسمِِ
وِه .فَوَقواَل  يِه بِغَوْْيِ ا ِْ ُ َوَرُسللُُه أَْعَلُم .َفَسَكحَل َحَّتَّ لَنَونَّا أَنَّوُه َسُيَسومِِ وِ  » .قُوْلَنا اّللَّ .قُوْلنَوا بَولَوى  «أَلَوْيَك ُذو احلَْجَّ

وِه .قَواَل « َأُى بَوَلد  َهَذا » .قَاَل  يِه بِغَوْْيِ ا ِْ ُ َوَرُسللُُه أَْعَلُم .َفَسَكحَل َحَّتَّ لَنَونَّا أَنَُّه َسُيَسومِِ أَلَْيَسوحْل » .قُوْلَنا اّللَّ
لَووْيُكْم َحرَام ،َكُحْرَمووِ  يوَووْلِمُكْم َهووَذا،ِ  َكووْهرُِكْم فَووِإنَّ ِقَموواءَُكْم َوأَْمووَلاَلُكْم عَ » .قُوْلنَووا بَولَووى .قَوواَل « اِبْلبَوْلووَدِة احْلَوورَاِم 

اللَُّهومَّ اْكوَهْد،فَوْليُوبَولِِِ  الشَّواِهُد » .قَاُللا نَوَعْم .قَاَل « َهَذا،ِ  بَوَلدُِكْم َهَذا،ِإىَل يَوْلِم تَوْلَقْلَن َربَُّكْم .َأ َ َهْل بَولَّْغحُل 
،َفاَل تَوْرِجُعلا بَوْعِدى ُكفَّار ا َيْضِرُب بَوْعُضُكْم رِقَاَب بَوْعخ   اْلَغاِئَه،فَوُربَّ ُمبَولَّ   أَْوَعى ِمنْ   .. 2167«َساِمع 

ك اعهم ذلووووو وووووفهوووووذ  صووووولرة مووووون األقب،ومووووون التحووووورج،ومن التقووووولى،اليت انتهوووووى إليهوووووا املسووووولملن بعووووود 
 النداء،وذلك التلجيه،وتلك ا كارة إىل التقلى،تقلى اّلِل السميع العليم.

اهتم نعكك علوى نوث يو،تولقْيا ّبم مع نبويهم يف احلودية وااطواب وتولقْيهم لوه يف قللّبمواألقب الثاين هل أق
ُيوذرهم و نوداء احلبيوه بذلك ال وأصلاهتم ومييز كخا رسلل اّلِل بينهم،ومييز جملسه فيهم واّلِل يدعلهم إليه

،َو  اَتُكْم فَوولْ لا َأْصول اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا   تَوْرفَوعُو»:من رالف  ذلك التحذير الرهيه َهوُروا لَوُه عَْ َ  َصوْلِت النَّوِلِِ
،أَْن َهَْبَ  أَْعماُلُكْم َوأَ   «. َتْشُعُرونَ  نْوُتْم اِبْلَقْلِل َكَجْهِر بَوْعِضُكْم لِبَوْعخ 

ن نووووتم   تشووووعرو مووووالكم وأاي أيهووووا الووووذين آمنوووولا ..ليوووولقروا النوووول الووووذي قعوووواهم إىل ا ميووووان ..أن هووووب  أع
قوود ،ليتقل   ول  عوواملنيو املزلوو  الووذي قوود ينتهووك ّبووم إىل حبوولط أعموواهلم،وهم غووْي كوواعرين  ..ليحووذروا هووذا

 :عمل يف نفلسهم ذلك النداء احلبيه،وهذا التحذير املرهلب،عمله العمي  الشديد
َاِن أَْن يَوْهِلَكوا  روى َرفَوَعوا  -رضوى هللا عنهموا  -َر أاََب َبْكور  َوُعَمو -البخاري َعِن اْبِن َأىِب ُمَلْيَكَ  قَاَل َكاَق اْاَوْيِِ

،فََأَكوواَر َأَحووُدُ َا اِبألَقْووورَِع بْووِن َحوواِبك  َأِخووى بَووِ   -  -َأْصووَلاهَتَُما ِعْنووَد النَّووِبِِ  ِحوونَي قَووِدَم َعَلْيووِه رَْكووُه بَووِ  َاِيم 
،َوَأَكوواَر اهلَخووُر ِبَرُجوول  آَخووَر  َقوواَل أَبُوول َبْكوور  لُِعَمووَر َمووا أََرْقَت ِإ َّ ِخوواَلِ  فوَ  -قَوواَل اَنفِووع   َ َأْحَفووُج اْ َووُه  -جُمَاِكع 

ُ ) اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا  َ   تَوْرفَوعُولا َأْصوَلاَتُكْم .قَاَل َموا أََرْقُت ِخالَفَوَك .فَاْرتَوَفَعوحْل َأْصوَلاهُتَُما ِ  َذِلَك،فَوأَنْوَزَل اّللَّ
بَوْعوَد َهوِذِ  اهليَوِ  َحوَّتَّ َيْسوتَوْفِهَمُه .َوَ ْ يَوْذُكْر  -  -ُعَموُر ُيْسوِمُع َرُسولَل اّللَِّ  ( اهليََ  .قَاَل اْبُن الزَُبْْيِ َفَموا َكوانَ 

    2168َذِلَك َعْن أَبِيِه،يَوْعِ  أاََب َبْكر  

                                                 
 ( 1174[) 412/ 6املكنز ] -صحي  البخارى - 2167
 (4845[)145/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2168
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وووا نَوزَلَوووحْل َهوووِذِ  اهليَوووُ  }اَي أَيُوَهوووا الَّوووِذيُن آَمنُووولا  َ تَوْرفَوعُووولا َأْصوووَلاتَ  { وَعوووْن َأيب َبْكووور  قَاَل:َلمَّ ُكْم فَووووْلَ  َصوووْلِت النَّوووِلِِ
رَارِ   .2169قُوْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا َواّللَِّ َ  أَُكلُِِمَك ِإ َّ َكَأِخك السِِ

ووا نَوزَلَووحْل:}إنَّ الَّووِذيَن يَوُغُضوولَن َأْصووَلاهَتُْم ِعْنووَد َرُسوولِل هللِا أُولَ ِووكَ  ووِد بْووِن إبْورَاِهيَم،قَاَل:َلمَّ   الَّووِذيَن اْمووَتَحنَ وَعووْن حُمَمَّ
ووودِِيُ :اَي َرُسووولَل هللِا  ُ قُولُووولَّبُْم لِلتوَّْقوووَلى{ قَووواَل أَبُووول َبْكووور  الصِِ ووورَاِر َحوووَّتَّ أَْلَقووووى  اّللَّ  َ أَُكلُِِموووك ِإ َّ َكوووَأِخك السِِ

 2170اّللََّ.
ُنلا َ  تُوَقدُِِملا بَونْيَ يَوَدِي هللِا َوَرُسوللِِه } اَي أَيُوَها الَِّذيَن آمَ :بَوَلَغَنا َوهللِا أَْعَلِم يف قَوْللِهِ :وَعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن قَالَ  

َ  تَوْقُضوولا يف َذلِووَك :[ يَوْعووِب بِووَذِلَك يف َكووْأِن اْلِقتَوواِل، َوَمووا َيُكوولُن ِمووْن َكوورَائِِع ِقيووِنِهْم، يَوُقووللُ 1:{ ]احلجوورات
َسرِيَّ  ،َواْسوووووتَوْعَمَل َعلَوووووْيِهم ُمْنوووووِذَر بْوووووَن َعْمووووور و  بَوَعوووووةَ ، َوَذلِوووووَك أَنَّ َرُسووووولَل هللِا َكوووووي  ا ِإ َّ ِ َْموووووِر َرُسووووولِل هللِا 

[ فَوذََكَر ِقصَّوَ  قَوْتوِل بَوِب َعواِمر  لِِتْلوَك السَّورِيَِّ  َوُهوْم َأْصوَحاُب بِْ وِر َمُعلنَوَ ، َوُرُجولِع َياَليَو   100اأْلَْنَصارِيَّ، ]ص:
ُْم َلُقلا َرُجَلنْيِ ِمنْ  َمْن أَنْوُتَموا ف فَواْعَتزاي :فَوَقواُللابَوِب ُسوَلْيم  َجوائِينَي ِموْن ِعْنوِد َرُسولِل هللِا  منهم ِإىَل اْلَمِديَنِ ، َوَأوَّ

، فَووووَأْخَثُوُ  اْاَووووَثَ، َفَكوووورَِ  النَّووووِلُ ِإانَّ َتئِووووُروَن إبِِْخَلانِنَووووا فَوَقتَوُللُ َووووا، فَووووأَتَوَلا النَّووووِلَّ :ِإىَل بَووووِب َعوووواِمر ، فَوَقوووواَل النوََّفوووورُ 
َله } اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا َ  :َ  تَوْقطَعُوولا ُقونَووُه أَْموور ا َوَ  تَوْعَجلُوولا بووه َوقَوْللُووهُ :َمووا، فَونَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهْليَووُ  يَوُقووللُ قَوتوْ

َصووارِيِِ َكوواَن [ نَوزَلَووحْل يف َتبِووحِل بْووِن قَوووْيِك بْووِن مَشَّوواس  اأْلَنْ 2:تَوْرفَوعُوولا َأْصووَلاَتُكْم فَوووْلَ  َصووْلِت النَّووِلِِ { ]احلجوورات
ووا نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهْليَووُ  اْنطَلَووَ  َمْهُملم ووا َحزِين ووا، َفَمَكووَة يف بَوْيتِووِه  ِإَذا َجوواِلَك النَّووِلَّ  يَوْرفَووُع َصووْلتَُه ِإَذا َتَكلَّووَم، فَوَلمَّ

م وووا َرَافَوووَ  أَْن َيُكووولَن قَوووْد َحوووِبَ  َعَملُوووُه، وََكووواَن َسوووْعُد بْوووُن ُعبَووواَقَة َجوووارَ ُ  ، فَوووَأْخَثَُ  ، فَووواْنطََلَ  َحوووَّتَّ ُأيتَ النَّوووِلَّ أايَّ
" اْذَهْه فََأْخِثْ َتِبحَل ْبَن قَوْيك  أَنََّك َ ْ تُوْعَن ِّبَِذِ  اهْليَِ ، َوَلْسحَل ِمْن أَْهِل النَّواِر بَوْل :ِبَذِلَك، فَوَقاَل َلُه النَِّلُ 

نَووو وووا أَْبَصووورَُ  النَّوووِلُ ا فَوتَوَعاَهوووْداَن، فَوَفووورَِ  َتبِوووحل  بِوووَذِلَك، مُثَّ أَتَوووى النَّوووِلَّ أَنْوووحَل ِموووْن أَْهوووِل اْ؟َنَّوووِ  " فَووواْخرُْج إِلَيوْ ، فَوَلمَّ
 ََفَكواَن بَوْعوَد " َمْرَحب ا ِبَرُجل  يَوْزُعُم أَنَُّه ِمْن أَْهِل النَّاِر، َبْل َغْْيَُ  ِموْن أَْهوِل النَّواِر، َوأَنْوحَل ِموْن أَْهوِل اْ؟َنَّو:قَال "  ِ
} ِإنَّ الَّووِذيَن :َحِْفووُخ َصووْلتَُه َحووَّتَّ َمووا َيَكوواُق أن ُيْسووِمُع الَّووِذي يَِليووِه، فَونَوزَلَووحْل ِفيووهِ لِووَك ِإَذا َجلَووَك ِإىَل النَّووِلِِ ذَ 

ِفوووورَة  َوَأْجووور  َعِظوووويم  { يَوُغُضووولَن َأْصوووَلاهَتُْم ِعْنووووَد َرُسووولِل هللِا أُولَ ِوووَك الَّووووِذيَن اْموووَتَحَن هللاُ قُولُوووولَّبُْم لِلتوَّْقوووَلى، هَلُوووْم َمغْ 
} ِإنَّ الَّووِذيَن يُوَناُقونَووَك ِموون َورَاِء احْلُُجوورَاِت َأْكثَووورُُهْم  َ يَوْعِقلُوولَن { :[ فَوُقتِووَل يوَووْلَم اْلَيَماَمووِ  .َوقَوْللُووهُ 3:]احلجوورات
وُد َأ َّ خَتْورُُج فَوَقواَل هللاُ ِموْن َورَاِء احلُْ [ فَوُهوْم اَنس  ِموْن بَوِب َاِويم  َكوانُلا يُونَواُقوَن النَّوِلَّ 4:]احلجرات ُجورَاِت اَي حُمَمَّ

ُووْم َوهللاُ َغُفوولر  رَِّحوويم  { ]احلجوورات:تَوَعوواىَل  ُووْم َصووَثُوا َحووَّتَّ خَتْوورَُج إِلَووْيِهْم َلَكوواَن َخووْْي ا هلَّ [ وََكوواَن فِوويِهْم 5:} َولَووْل َأوَّ
نَووُ  بْووُن ِحْصوون  اْلَفووزَارُِي َوقَووْد ُروِِينَووا َهووذَ  َعْن ُمَقاتِووِل بْووِن ُسووَلْيَماَن أبسووَ  ِمووْن َهووَذا، َوِ َْعنَوواُ  ذََكوورَُ  :ا التوَّْفِسووْيَ ُعيَويوْ

، َعووِن ابْووِن َعبَّوواس  أمََتَّ ِمووْن َذلِووَك َوُروِِينَووا َعووْن َأيب ُهَريْووورََة، أَ  نَّ أاََب َبْكوور  الصوودي  اْلَكْلووِلُ ِفيَمووا َرَواُ  َعووْن َأيب َصوواِل  

                                                 
 يعب كاهلمك  - ( ضعي 56[) 127/ 1مسند البزار ) املطبلع ابسم البحر الزخار ] - 2169
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وووا نَوزَلَوووحْل َهوووِذِ  اهْليَوووُ  فَقوووالَ  َرِضوووَك هللاُ َعْنوووهُ  " َوالَّوووِذي أَنْووووَزَل َعَلْيوووَك اْلِكتَووواَب اَي َرُسووولَل هللِا، َ  أَُكلُِِموووَك ِإ َّ :َلمَّ
رَاِر َحَّتَّ أَْلَقى هللاَ َعزَّ َوَجلَّ "  2171َكَأِخك السِِ

[، قَواَل أَبُول َبْكور  2:فَووْلَ  َصوْلِت النَّوِلِِ { ]احلجورات } َ  تَوْرفَوعُولا َأْصوَلاَتُكمْ :وَعْن َأيب ُهَريْورََة، قَاَل َلمَّا نَوزَلَوحلْ 
ورَاِر َحوَّتَّ أَْلَقوى هللاَ َعوزَّ َوَجولَّ " َوُروِِينَوا َعوِن ابون الوزَُبْْيِ قَوالَ :َرِضَك هللاُ َعْنوهُ  " َكواَن :" َ  أَُكلُِِموَك ِإ َّ َكوَأِخك السِِ

َّ ِعْنَد النَِّلِِ  رَاِر َ  َيْسَمُعُه َحَّتَّ َيْستَوْفِهَمُه " ُعَمُر بَوْعَد َذِلَك ِإَذا َحدَّ يَُه َكَأِخك السِِ  2172َحدَّ
وا نَوزَلَوحْل َهوِذِ  اهليَوُ :}اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا  َ تَوْرفَوعُولا َأْصو روىو  َلاَتُكْم ا مام أمحد َعْن أََنِك ْبِن َمالِوك  قَاَل:َلمَّ

{،ِإىَل قَوْللِوووووووِه  ووووووومَّاِس َرِفيوووووووَع فَووووووووْلَ  َصوووووووْلِت النَّوووووووِلِِ }َوأَنْووووووووُتْم  َ َتْشوووووووُعُروَن{،وََكاَن َتبِوووووووحُل بْوووووووُن قَووووووووْيِك بْوووووووِن الشَّ
َحِبَ  َعَمِلك،أاََن ِمْن أَْهوِل النَّواِر،َوَجَلَك يف أَْهلِوِه الصَّْلِت،فَوَقاَل:أاََن الَِّذي ُكْنحُل أَْرَفُع َصْليت َعَلى َرُسلِل هللِا 

َمووا لَووَك ف فَوَقوواَل:أاََن ، فَوواْنطََلَ  بَوْعووُخ اْلَقووْلِم إِلَْيووِه،فَوَقاُللا َلُه:تَوَفقَّووَدَ  َرُسوولُل هللِا  َحزِين ا،فَوتَوَفقَّووَدُ  َرُسوولُل هللاِ 
،َوَأْجَهُر اِبْلَقْلِل َحِبَ  َعَمِلك،َوأاََن ِموْن أَْهوِل النَّاِر،فَوأَتَولْ  ْخَثُوُ  ، فَوأَ ا النَّولَّ الَِّذي أَْرَفُع َصْليت فَوْلَ  َصْلِت النَِّلِِ
:وَُكنَّوووا نوَووورَاُ  مَيِْشوووك بَووونْيَ أَْلُهوووراَِن،َوحَنُْن نوَ  ْعلَوووُم أَنَّوووُه ِموووْن أَْهوووِل ِ َوووا قَاَل،فَوَقاَل:َ ،بَوووْل ُهوووَل ِموووْن أَْهوووِل اْ؟َنَّوووِ  قَووواَل أََنك 

،َوقَوْد َهَونََّ  َولَوِبَك اْ؟َنَِّ ،فَوَلمَّا َكاَن يَوْلُم اْلَيَماَمِ  َكاَن ِفينَوا بَوْعوُخ اِ ْنِكَشواِ ،َفَجاَء َتبِوحلُ   بْوُن قَووْيِك بْوِن مَشَّاس 
 .2173َكَفَنُه،فَوَقاَل:بِْ َسَما تُوَعلُِِقوَن أَقْورَاَنُكْم،فَوَقاتَوَلُهْم َحَّتَّ قُِتَل.

شقبولا يف  يوه وهكوذافهكذا ارتعشحل قللّبم وارعفوحل هوحل وقوع ذلوك النوداء احلبيه،وذلوك التحوذير الرع
لكوون و داركلا أموورهم  ب  أعموواهلم وهووم   يشووعرون.ولل كووانلا يشووعرون لتووخشووي  أن هووحضوورة رسوولل اّلِل 

 هذا املنزل  ااايف عليهم كان أخل  عليهم،فخافل  واتقل  
 يف تعبْي عجيه: - -ونل  اّلِل بتقلاهم،وغضهم أصلاهتم عند رسلل اّلِل 

،أُول ِووو» ُ قُولُووولَّبُْم لِلتوَّ يَن اْموووَتَحنَ الَّوووذِ  كَ ِإنَّ الَّوووِذيَن يَوُغُضووولَن َأْصووولاهَتُْم ِعْنوووَد َرُسووولِل اّللَِّ ْقووولى .هَلُوووْم َمْغِفووورَة  َوَأْجووور   اّللَّ
 « ..َعِظيم  

 يضوووعها يف احووويا،فالو فوووالتقلى هبووو  عظيمووو ،حتار اّلِل هلوووا القللب،بعووود امتحوووان واختبار،وبعووود ختلووويا 
لولّبم ختوث اّلِل قاّلِل قود اقله إ  وقد هتيأ هلا،وقد يبحل أنه يسوتحقها.والذين يغضولن أصولاهتم عنود رسولل 

ه ال غيوووووه لعظيم.إنووووواوهيأهووووا لتلقوووووك تلوووووك اهلب .هبووووو  التقلى.وقووووود كتوووووه هلوووووم معهوووووا وّبوووووا املغفووووورة واألجووووور 
ه بووويم.الوووذي ووووخ مووور العظالعمي ،بعووود التحوووذير املخي .ّبوووا يوووريب اّلِل قلووولب عبووواق  املختارين،ويعووودها لا

 الصدر األول على هدى من هذ  ال بي  ونلر.

                                                 
 ( صحي  مرسل1430[)99/ 3كعه ا ميان ] - 2171
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طَّواِب روي َعِن السَّاِئِه ْبِن يَزِيَد قَاَل ُكْنحُل قَائِم ا ِ  اْلَمْسِجِد َفَحَصَبِ  َرُجل ،فَوَنَظْرُت فَِإَذا ُعَمُر بْوُن ااَْ  وقد
ُتُه ِّبَِما .قَاَل َمْن أَنْوُتَما  ْهوِل الطَّواِئِ  .قَواَل لَوْل أَْو ِموْن أَيْوَن أَنْوُتَموا قَوا َ ِموْن أَ  -فَوَقاَل اْذَهْه فَْأِتِ  ِّبََذْيِن .َفِج وْ

ُتَما ِمْن أَْهِل اْلبَوَلِد أَلْوَجْعُتُكَما،تَوْرفَوَعاِن َأْصَلاَتُكَما ِ  َمْسِجِد َرُسلِل اّللَِّ     2174ُكنوْ
عليووه  -مووا كووان يكوور  يف حياتووه ك  - -وعوور  علموواء هووذ  األموو  وقاللا:إنووه يكوور  رفووع الصوولت عنوود قووث  

  كل حال.يفاح اما له  -الصالة والسالم 
 العوام التاسوع.الذي  وك يف - -مث أكار إىل حاقّ وقع من وفود بوب اويم حوني قودملا علوى رسولل اّلِل 

أعووورااب  م،وكانلا..جملوووكء وفووولق العووورب مووون كووول مكوووان بعووود فوووت  مكووو ،وقخلهلم يف ا سوووال« عوووام اللفووولق»
 حممود.اخرج لنوا.فكر  لشوري :اياملطلو  علوى املسوجد النبولي اجفاة،فناقوا مون وراء حجورات أزواج النول 

ُجوراِت َأْكثَوورُُهْم    َوراِء احلُْ ِإنَّ الَِّذيَن يُناُقونَوَك ِمونْ »ذ  ا؟فلة وهذا ا زعاج.فنزل قلله تعاىل:ه - -النل 
ُْم َصَثُوا َحَّتَّ خَتْرَُج إِلَْيِهْم َلكانَ   « ..يم   َغُفلر  َرحِ هَلُْم،َواّللَُّ  َخْْيا   يَوْعِقُللَن،َوَلْل َأوَّ

،قَاَل: َِْعحُل َزْيَد ْبَن أَْرَقَم َرِضَك هللا َعْنه يَوُقلُل:أََتى اَنس  النَّوِلَّ  فَوَقواُللا:اْنطَِلُقلا بِنَوا ِإىَل عن َأيب ُمْسِلم  اْلَبَجِلكِ 
وا ِعْشوَنا يف جَ  فََأْخَثْتُوُه بِوَذِلَك َنابِوِه .فَأَتَوْيوحُل النَّوِلَّ َهَذا الرَُّجِل،فَِإْن َكاَن نَِبي وا فَووَنْحُن َنْشوَهُد بِوِه،َوِإْن َيُكوْن َمِلك 

ُ َعووزَّ َوَجوولَّ:} ِإنَّ الَّووِذيَن يُوَناُقونَووَك ِموونْ .فَووأَتَوَلا النَّووِلَّ  ووُد،فَأَنْوَزَل اّللَّ ووُد،اَي حُمَمَّ َورَاِء  يُوَناُقونَووُه ِمووْن ُحْجَرتِووِه:اَي حُمَمَّ
ُ قَوْللَوووَك اَي فََأَخوووَذ َرُسووولُل اّللَِّ  احْلُُجووورَاِت َأْكثَوووورُُهْم َ  يَوْعِقلُووولَن { ِ ُُذين َفَمووودََّها،َوَجَعَل يَوُقلُل:َلَقوووْد َصووودََّ  اّللَّ
ُ قَوْلَلَك اَي َزْيُد   .2175َزْيُد،َلَقْد َصدََّ  اّللَّ

ثَوورُُهْم  َ يَوْعِقلُولَن( قَواَل فَوَقواَم َرُجول  وَعِن اْلَثَاِء ْبِن َعواِزب  ِ  قَوْللِوِه )ِإنَّ الَّوِذيَن يُوَناُقونَوَك ِموْن َورَاِء احْلُُجورَاِت َأكْ 
ُ تَوَعاىَل »  --فَوَقاَل اَي َرُسلَل اّللَِّ ِإنَّ مَحِْدى َزْين  َوِإنَّ َذمِِى َكنْي  فَوَقاَل النَِّبُ   .2176«َذاَ  اّللَّ

لالئووو  تووولقْي اقب والافيووو  لوووافلصوووفهم اّلِل  ن أكثووورهم   يعقلووولن.وكرِ  إلووويهم النوووداء علوووى هوووذ  الصوووف  املن
ا نتظوار حوَّت و حرم  رسلل اّلِل القائد واملريب.وبنِي هلم األوىل واألفضل وهول الصوث و  - -بشخا النل 

 حرج إليهم.وحبه إليهم التلب  وا انب ،ورغبهم يف املغفرة والرمح .
ا .  إىل كووول أسوووتاذ وعووو - -وقووود وعوووى املسووولملن هوووذا األقب الرفيع،وعووواوزوا بوووه كوووخا رسووولل اّلِل 

 د الراويوو هووالعووا  الزا -يزعجلنووه حووَّت حوورج إلوويهم و  يقتحموولن عليووه حووَّت يوودعلهم ..ُيكووى عوون أيب عبيوود 
 « ما قققحل اباب على عا  ق  حَّت حرج يف وقحل خروجه»نه قال:أ -الثق  

 أوجيه المسلمين للاثبت من خبر ال اسق وبيان آثار ا يمان 8 - 6الدرس الثاني:

 لَّوووِذيَن آَمنُووولا ِإْن جووواءَُكْم فاِسووو   بِنَوبَوووإ  فَوتَوبَويوَّنُووولا أَْن ُتِصووويُبلا قَوْلموووا  ِ َهالَووو   فَوُتْصوووِبُحلا َعلوووى موووا فَوَعْلوووُتمْ اي أَيُوَهوووا ا »
 َ ،لَووْل يُِطوويُعُكْم يف َكثِووْي  ِمووَن اأْلَْمووِر َلَعنِووُتْم َولِكوونَّ اّللَّ ميوواَن َحبَّووانِقِمنَي.َواْعَلُموولا أَنَّ فِوويُكْم َرُسوولَل اّللَِّ َه إِلَووْيُكُم اْ ِ

                                                 
 (470[) 163/ 2املكنز ] -صحي  البخارى - 2174
 ( حسن 3722[) 251/ 15املطاله العالي  بزوائد املسانيد الثماني  ] - 2175
 ( صحي  3577[) 92/ 12املكنز ] -سنن ال مذى - 2176
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ُ َوَزيوَّنَووُه يف قُولُوولِبُكْم،وََكرََّ  إِلَووْيُكُم اْلُكْفووَر َواْلُفُسووولَ  َواْلِعْصووياَن،أُولِ َك ُهووُم الرَّاِكُدوَن،َفْضووال  ِموونَ   اّللَِّ َونِْعَمووو  ،َواّللَّ
 « ..َعِليم  َحِكيم  

لقيواقة بغوك مون أقب لريور موا ينالنوداء الثواين لتقكان النداء األول لتقرير جه  القياقة ومصودر التلقك.وكوان 
ضول  املصودر بود مون و  وتلقْي.وكان هذا وذلك هل األساس لكاف  التلجيهوات والتشوريعات يف السولرة.فال
 اقيمتهووا ووزووو بعوود ذلووك الووذي يتلقووى عنووه امليمنوولن،ومن تقريوور مكووان القيوواقة وتلقْيها،لتصووب  للتلجيهووات

ر فلن ّبووا ويقوور كيوو  يتصوور اء الثالووة يبووني للموويمنني كيوو  يتلقوولن األنبوواء و وناعتهووا.ومن مث جوواء هووذا النوود
موووووا  نُووووولا،أَْن ُتِصووووويُبلا قَولْ بَوووووإ  فَوتَوبَويوَّ    بِنوَ اي أَيُوَهوووووا الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا ِإْن جووووواءَُكْم فاِسووووو»ضووووورورة التثبوووووحل مووووون مصووووودرها:

شوويع الشووك يكووذب.وحَّت   ه مظنوو  الألنوو..وحصووا الفاسوو  « ِ َهاَل  ،فَوُتْصووِبُحلا َعلووى مووا فَوَعْلووُتْم انِقِموونيَ 
 هتا.فاألصووول يف معللمايفبوووني ا؟ماعووو  املسووولم  يف كووول موووا ينقلوووه أفراقهوووا مووون أنبووواء،فيقع موووا يشوووبه الشووولل 

ل مووا الفاسوو  فهووا ّبا.فأا؟ماعوو  امليمنوو  أن يكوولن أفراقهووا ملضووع يقتهووا،وأن تكوولن أنبووا هم مصوودق  مووأخلذ
ليهوا مون ا يصول إملوم أمور ا؟ماعو  وسوطا بوني األخوذ والورفخ ملضع الشك حَّت يثبحل خث .وبذلك يسوتقي

.فتندم لوو  وتسوورعأنبوواء.و  تعجوول ا؟ماعوو  يف تصوور  بنوواء علووى خووث فاس .فتصوويه قلمووا بظلووم عوون جها
 على ارتكاّبا ما يغضه اّلِل،واانه احل  والعدل يف اندفاع.

 - ثوه رسولل اّللِ حوني بع بون أيب معوي  وقد ذكر كثْي مون املفسورين أن هوذ  اهليو  نزلوحل يف اللليود بون عقبو 
- . على صدقات بب املصطل 

،قَاَل:قَوووووِدْمحُل َعلَوووووى َرُسووووولِل هللِا  ِّ بْوووووِن َأيب ِضووووورَار  اْاُزَاِعكِِ ، فَوووووَدَعاين ِإىَل اِ مِتْسووووواَلِم،َفَدَخْلحُل عووووون احْلَووووواِر
ا،َوقُوْلووووووووحُل:اَي َرُسوووووووولَل هللِا،أَْرِجووووووووُع ِإىَل قَوْلِمك،فَووووووووَأْقُعلُهْم ِإىَل ِفيووووووووِه،َوأَقْوَرْرُت بِِه،فَووووووووَدَعاين ِإىَل الزََّكاِة،فَووووووووأَقْوَرْرُت ّبَِ 

ِن َكووووَذا وََكووووَذا اِ مِتْسوووواَلِم،َوأََقاِء الزََّكوووواِة،َفَمْن اْسووووَتَجاَب ِ  مَجَْعووووحُل زََكاتَُه،َفُْيِْسووووُل ِإَ َّ َرُسوووولُل هللِا  َرُسوووول   ِ ابَّ
َن الَّوِذي أَرَاَق َرُسولُل هللِا لَِيْأتَِيَك َما مَجَْعحُل ِموَن الزََّكاِة، ُّ الزََّكواَة ِ َّوْن اْسوَتَجاَب لَوُه،َوبَوَلَ  اِ مِتابَّ وا مَجَوَع احْلَواِر فَوَلمَّ

ِفيوِه َسوْخطَ   ِمو َّ ُّ أَنَّوُه قَوْد َحوَد َعَة إِلَْيِه،اْحتَوَبَك َعَلْيِه الرَُّسولُل،فَوَلْم َذْتِوِه،َفَظنَّ احْلَواِر َجولَّ َن هللِا َعوزَّ وَ أَْن يُوبوْ
َكوواَن َوقَّووحَل ِ  َوقْوت ووا يُوْرِسووُل ِإَ َّ َرُسوولَلُه لِيَوْقووِبَخ َمووا َوَرُسووللِِه،َفَدَعا ِبَسووَرَواِت قَوْلِمووِه،فَوَقاَل هَلُووْم:ِإنَّ َرُسوولَل هللِا 
ِموووووووْن َسوووووووْخطَ   اْاُْلوووووووُ ،َو َ أََرى َحوووووووْبَك َرُسوووووووللِِه ِإ َّ َكووووووواَن ِعْنوووووووِدي ِموووووووَن الزََّكووووووواِة،َولَْيَك ِموووووووْن َرُسووووووولِل هللِا 

ِّ لِيَوْقِبَخ َموا َكواَن ِعْنوَدُ  ، َوبَوَعَة َرُسلُل هللِا َكاَنحْل،فَاْنطَِلُقلا،فَوَنْأيتَ َرُسلَل هللِا  اْلَللِيَد ْبَن ُعْقَبَ  ِإىَل احْلَاِر
ووا أَْن َسوواَر اْلَللِيووُد َحووَّتَّ بَولَووَ  بَوْعووَخ الطَّرِيِ ،َفرِ  ، َوقَوواَل:اَي َ ،فَوَرَجَع،فَووأََتى َرُسوولَل هللِا ِ َّووا مَجَووَع ِمووَن الزََّكاِة،فَوَلمَّ
َّ َمنَوَعووووِب الزََّكوووواَة،َوأَرَاَق قَوْتِلك،َفَضووووَرَب َرُسوووولُل هللِا  ُّ َرُسوووولَل هللِا،ِإنَّ احْلَوووواِر ،فَأَقْوبَووووَل احْلَوووواِر ِّ اْلبَوْعووووَة ِإىَل احْلَاِر

ووووا َغِشوووويَوُهْم،قَاَل  َِْصووووَحابِِه ِإْذ اْسووووتَوْقَبَل اْلبَوْعووووَة َوَفَصووووَل ِمووووَن اْلَمِدي ،فَوَلمَّ ُّ ،فَوَقاُللا:َهووووَذا احْلَاِر ُّ نَووووِ ،َلِقيَوُهُم احْلَاِر
َكووواَن بَوَعوووَة إِلَْيوووَك اْلَللِيوووَد بْوووَن ُعْقبَوووَ ،فَوَزَعَم هَلُووْم:ِإىَل َموووْن بُِعثْووووُتْم ف قَاُللا:إِلَْيَك،قَووواَل:َوِ َ ف قَووواُللا:ِإنَّ َرُسووولَل هللِا 

وا َقَخوَل أَنََّك َمنَوْعَتُه الزََّكاةَ  ،َموا رَأَيْوتُوُه بَوتَّو  ،َو َ أََ ين فَوَلمَّ ا اِبحلَْ ِِ َلُه قَاَل:َ ،َوالَِّذي بَوَعَة حُمَمَّود  ُّ ،َوأََرْقَت قَوتوْ احْلَواِر
ا رَأَيْوتُوووُه،َو َ ، قَاَل:َمنَوْعوووحَل الزََّكووواَة،َوأََرْقَت قَوْتوووَل َرُسووولِ  ف قَاَل:َ ،َوالَّوووِذي بَوَعثَوووَك اِبحْلَووو ِِ َموووَعلَوووى َرُسووولِل هللِا 
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، َخِشيحُل أَْن َتُكلَن َكانَوحْل َسوْخطَ   ِموَن هللِا َعوزَّ أََ ين،َوَما أَقْوبَوْلحُل ِإ َّ ِحنَي اْحتَوَبَك َعَلكَّ َرُسلُل َرُسلِل هللِا 
اِسوو   بِنَوبَووأ  فَوتَوبَويوَّنُوولا أَْن ُتِصوويُبلا قَوْلم ووا َوَجلَّ،َوَرُسووللِِه .قَاَل:فَونَوزَلَووحِل احْلُُجوورَاُت }اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإْن َجوواءَُكْم فَ 

ُ َعلِ   .2177يم  َحِكيم {ِ ََهاَل  ،فَوُتْصِبُحلا َعَلى َما فَوَعْلُتْم اَنِقِمنَي{،ِإىَل َهَذا اْلَمَكاِن:}َفْضال  ِمَن هللِا َونِْعَم   َواّللَّ
بعوود اللقعوو ، فسوومع بووذلك رجووال يف صوودقات بووب املصووطل   " بعووة رسوولل هللا :وعوون أِم سوولم ، قالووحل

فرجع إىل رسولل :فحِديوه الشويطان أووم يريودون قتلوه، قالوحل:، قالالقلم، فتلقل  يعظمولن أمور رسولل هللا 
فبل  القوووولم :واملسوووولملن قووووال إن بووووب املصووووطل  قوووود منعوووولا صوووودقاهتم، فغضووووه رسوووولل هللا :، فقووووالهللا 

نعلذ ابهلل من سخ  هللا وسوخ  رسولله :قاللافصفلا له حني صلى الظهر ف فأتلا رسلل هللا :رجلعه قال
بعثووحل إلينووا رجووال مصووِدقا، فسوورران بووذلك، وقووِرت بووه أعيننووا، مث إنووه رجووع موون بعووخ الطريوو ، فخشووينا أن 
يكوووولن ذلووووك غضووووبا موووون هللا وموووون رسوووولله، فلووووم يزالوووولا يكلملنووووه حووووَّت جوووواء بووووالل، وأِذن بصووووالة العصوووورل 

ِإْن َجوواءَُكْم فَاِسوو   بِنَوبَووإ  فَوتَوبَويوَّنُوولا أَْن ُتِصوويُبلا قَوْلم ووا ِ ََهالَوو   فَوُتْصووِبُحلا َعلَووى َمووا  ونزلووحل) اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا:قال
 2178فَوَعْلُتْم اَنِقِمنَي (.

بعوة  كوان رسولل هللا :وعن ابن عباس، قلله) اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا ِإْن َجواءَُكْم فَاِسو   بِنَوبَوإ  (...اهليو ، قال
بن عقب  بن أيب معي ، مث أحد بب عمرو بن أمي ، مث أحود بوب أيب معوي  إىل بوب املصوطل ، ليأخوذ اللليد 

، وإنووه ملووا حووِدّ اللليوود موونهم الصوودقات، وإنووه ملووا أ هووم ااووث فرحوولا، وخرجوولا ليَوتَوَلقَّووْلا رسوولل رسوولل هللا 
املصووووطل  قوووود منعوووولا الصوووودق ،  اي رسوووولل هللا إن بووووب:، فقووووالأووووم خرجوووولا يتلقلنووووه، رجووووع إىل رسوووولل هللا 

اي رسوولل :غضووبا كووديدا، فبينمووا هوول ُيووِدّ نفسووه أن يغووزوهم، إذ أ   اللفوود، فقوواللا فغضووه رسوولل هللا 
هللا، إان حوووِدينا أن رسوووللك رجوووع مووون نصووو  الطريووو ، وإان خشوووينا أن يكووولن إ وووا رِق  كتووواب جووواء  منوووك 

ه، فوأنزل هللا عوذرهم يف الكتواب، فقوال) اَي لغضه غضوبته علينوا، وإان نعولذ ابهلل مون غضوبه وغضوه رسولل
ى َمووا فَوَعْلووُتْم اَنِقِموونَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإْن َجوواءَُكْم فَاِسوو   بِنَوبَووإ  فَوتَوبَويوَّنُوولا أَْن ُتِصوويُبلا قَوْلم ووا ِ ََهالَوو   فَوُتْصووِبُحلا َعلَوو

)2179. 
ُكْم فَاِسو   بِنَوبَوإ  (...حوَّت بلو ) ِ ََهالَو   ( وهول ابون أيب معوي  وعن قتاقة، قللوه) اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِإْن َجواءَ  

مصووِدقا إىل بووب املصووطل ، فلمووا أبصوورو  أقبلوولا حنوول ، فهوواّبم، فرجووع إىل  اللليوود بوون عقبوو ، بعثووه نووِل هلل 
تثبَّوحل و  خالود بون اللليود، وأمور  أن ي ، فأخث  أوم قد ارتِدوا عن ا سوالم، فبعوة نوِل هللا رسلل هللا 

يعجووول، فوووانطل  حوووَّت أ هوووم لووويال فبعوووة عيلنوووهل فلموووا جووواءوا أخوووثوا خالووودا أووووم مستمسوووكلن اب سوووالم، 

                                                 
 [حسن لغْي   370/ 7قار نيب  ] -وتفسْي ابن كثْي   18650( 84591[  )300/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2177
 [ حسن لغْي 286/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2178
 [حسن لغْي 287/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2179
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، فوووأخث  و عووولا أذاووووم وصوووالهتم، فلموووا أصوووبحلا أ هوووم خالووود، فووورأى الوووذي يعجبوووه، فرجوووع إىل نوووِل هللا 
 .2180نُيُ ِمَن اّللِِ، والَعَجَلُ  ِمَن الشَّْيطان"التوَّبَ :ااث، فأنزل هللا عِز وجِل ما تسمعلن، فكان نِل هللا يقلل

، َعْن َرُسلِل هللِا  " التََّأيِنِ ِمَن هللِا، َواْلَعَجَلُ  ِمَن الشَّْيطَاِن، َوَما َكوْكء  َأْكثَووُر َمَعواِذيَر ِموَن :أَنَُّه، قَالَ وَعْن أََنك 
 2181"هللِا َوَما ِمْن َكْكء  َأَحُه ِإىَل هللِا ِمَن احْلَْمِد 

وكذا ذكر غْي واحد من السل  منهم ابون أيب ليلى،ويزيود بون رومان،والضوحا ،ومقاتل بون حبوان.وغْيهم 
  ..2182يف هذ  اهلي  أوا نزلحل يف اللليد بن عقب .واّلِل أعلم 

خبووث ،ألن  حل فييخووذوموودللل اهليوو  عووام،وهل يتضوومن مبوودأ التمحوويا والتثبووحل موون خووث الفاسوو  فأمووا الصووا
نوه هج التثبوحل ألزء مون مونجوا؟ماع  امليمن ،وخث الفاسو  اسوتثناء.واألخذ خبوث الصواحل  هذا هل األصل يف

   املفوروم بونيصول الثقوأحد مصاقر .أما الشك املطل  يف مجيع املصاقر ويف مجيع األخبار،فهل روال  أل
راهوووووووا  جميفاة تسوووووووْي ا؟ماعووووووو  امليمنووووووو ،ومعطل لسوووووووْي احليووووووواة وتنظيمهوووووووا يف ا؟ماع .وا سوووووووالم يووووووودع احليووووووو
نووووووال  ذج مووووون ا الطبيعك،ويضوووووع الضوووووماانت واحلوووووولاجز فقووووو  لصوووووويانتها   لتعطيلهوووووا ابتداء.وهوووووذا  وووووول 

 وا ستثناء يف مصاقر األخبار.
 -نول إكارة علوى الن عقب ،و ويبدو أنه كان من بعخ املسلمني اندفاع عند ااث األول الذي نقله اللليد ب

- هليووو  التاليووو  اريووو  لووودين اّلِل وغضوووبا ملنوووع الزكاة.فجووواءت ا الفأن يعجووول بعقاّبم.وذلوووك محيووو  مووون هوووذ
ائمووووووووا قينتبهوووووووولا تووووووووذكرهم ابحلقيقوووووووو  الضووووووووخم  والنعموووووووو  الكبووووووووْية الوووووووويت تعوووووووويا بيوووووووونهم ليوووووووودركلا قيمتهووووووووا و 

 « ..َواْعَلُملا أَنَّ ِفيُكْم َرُسلَل اّللَِّ »للجلقها:
هائلوو    تكوواق تتصوولر  وهوول وهوك حقيقوو  تتصوولر بسووهلل  ألوووا وقعووحل ووجوودت.ولكنها عنود التوودبر تبوودو 

 من اليسْي أن يتصلر ا نسان أن تتصل السماء ابألرم صل  قائم  حي  مشوهلقة فتقولل السوماء لوارم
وختووووث أهلهووووا عوووون حوووواهلم وجهوووورهم وسوووورهم،وتقِلم خطوووواهم أو    ول،وتشووووْي علوووويهم يف خاصوووو  أنفسووووهم 

 -ااا؟و  فوإذا السوماء تطلوع،وإذا اّلِل وكيووم.ويفعل أحدهم الفعلو  ويقولل أحودهم القلل ،ويسور أحودهم 
ينبووئ رسوولله  ووا وقع،ويلجهووه ملووا يفعوول ومووا يقوولل يف هووذا الووذي وقووع ..إنووه ألمر.وإنووه لنبووأ  -جوول جاللووه 

                                                 
 صحي  مرسل   [288/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2180
 زايقة مب -( صحي  4058[)211/ 6كعه ا ميان ] - 2181
 [723/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2182

حلاّر رواي  أمحد عن ا أحسنها وهكو وقد ذهه إىل ذلك كثْي من املفسرين، وهذا القلل فيه نظرمل فإن الرواايت اليت ساقحل القص  معللل ، 
( هووذ  القصوو  102صلقلاصووم" )لعلاصووم موون ابوون ضوورار اازاعووك، ويف إسووناقها جمهوولل، وقوود أنكوور القاضووك أبوول بكوور بوون العووريب يف كتابووه "ا

 يفليود سوي  يولم الفوت  وقيول:إن الل  -لليد. وقيل:يف علك واللليود يف قصو  أخورىأي يف كأن ال-قال:"وقد اختل  فيه، فقيل:نزلحل يف ذلك 
يف  مسووه، فمون يكوولنمون  نع فمسوو  روءسوهم وبوور  علويهم إ  هوول فقال:إنوه كووان علوى رأسووك خلول ، فووامت مجلو  الصووبيان إىل رسولل هللا 

برجوول موون  كووالمف فكيوو مثوول هووذ  السوونن يرسوول مصوودقا، وّبووذا ا خووتال  يسووق  العلموواء األحاقيووة القليوو ، وكيوو  يفسوو  رجوول هووذا ال
فيوه أنوه   يويير لوه  ( أيبوحل263)ص وللشي  عبد الورمحن املعلموك رمحوه هللا كوالم علوى اللليود بون عقبو  يف األنولار الكاكوف  أصحاب حممد 

 ومن مجل  ما نفا  هذا احلدية الذي ذكر  ابن العريب. عن رسلل هللا رواي  
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عظيم.وإوووا حلقيقوو  هائل .قوود   ُيووك بضووخامتها موون اوودها بووني يديووه.ومن مث كووان هووذا التنبيووه للجلقهووا 
 ..اعلملا هذا وقدرو  ح  قدر ،فهل أمر عظيم.« يُكْم َرُسلَل اّللَِّ َواْعَلُملا أَنَّ فِ »ّبذا األسللب:

ه د هوووذا التلجيووولكنه يزيوووومووون مقتضووويات العلوووم ّبوووذا األمووور العظووويم أن   يقووودملا بوووني يووودي اّلِل ورسووولله.و 
م بوووولحك اّلِل أو إهلامووووه فيووووه ااووووْي هلووووم والرمحوووو  هلوووو - -إيضوووواحا وقلة،وهوووول حووووثهم أن توووودبْي رسوووولل اّلِل 

ْي نهم  ووا هوول خوو أعوور  موويسوور.وأنه لوول أنوواعهم فيمووا يعوون هلووم أنووه خووْي لعنتوولا وكوو  علوويهم األمر.فوواّللِ وال
 « ..ُتمْ ْمِر َلَعنِ َن اأْلَ مِ َلْل يُِطيُعُكْم يف َكِثْي  »هلم،ورسلله رمح  هلم فيما يدبر هلم وحتار:

 ر اّللِ دويستسوووووولملا لقووووووسوووووولم كاف ،ويف هووووووذا إُيوووووواء هلووووووم  ن ي كوووووولا أموووووورهم ّلِل ورسوووووولله،وأن يوووووودخللا يف ال
 ،وحر  قلووووولّبماهم إليوووووهوتووووودبْي ،ويتلقلا عنوووووه و  يق حووووولا عليوووووه.مث يووووولجههم إىل نعمووووو  ا ميوووووان الوووووذي هووووود
 وكان هوذا كلوهاملعصوي ،حلبه،وكش  هلم عن مجالوه وفضوله،وعل  أرواحهوم بوه وكور  إلويهم الكفور والفسول  و 

َ َحبَّوووووَه إِ »:مووووون رمحتوووووه وفيضوووووه ميووووواَن َوَزيوَّنَوووووَولِكووووونَّ اّللَّ َر َواْلُفُسووووولَ  َكووووورََّ  إِلَوووووْيُكُم اْلُكْفووووولُووووولِبُكْم َو قوُ ُه يف لَوووووْيُكُم اْ ِ
 « ..َحِكيم    َعِليم     َواّللَُّ َواْلِعْصياَن.أُولِ َك ُهُم الرَّاِكُدوَن.َفْضال  ِمَن اّللَِّ َونِْعمَ 

تهفووووووول إليوووووووه فينوووووووه هلوووووووم ّبم إليه،ويز واختيوووووووار اّلِل لفريووووووو  مووووووون عباق ،ليشووووووور  صووووووودورهم لإلميوووووووان،وُير  قلووووووول 
ل وكوووول ا كوووول فضووووأرواحهم،وتوووودر  مووووا فيووووه موووون مجووووال وخووووْي ..هووووذا ا ختيووووار فضوووول موووون اّلِل ونعموووو ،قوو

 أقىن  نعم .حَّت نعم  اللجلق واحلياة أصال،تبدو يف حقيقتها أقل من نعم  ا ميان و 
ُ مَيُُن َعَلْيُكْم أَْن َهداكُ »وسيأيت قلله تعاىل:  كاء اّلِل يف هذ  املن . نفصل القلل إنف« انِ ْم ِلإْلِميَبِل اّللَّ

 لولّبم مونق وهول الوذي خلواوالذي يستلق  النظر هنا هل تذكْيهم  ن اّلِل هل الذي أراق ّبم هذا ااْي،
لووك كلووه  موو .وأن ذذلووك الشوور:الكفر والفسوول  والعصوويان.وهل الووذي جعلهووم ّبووذا راكوودين فضووال منووه ونع

 تلجيووووووه اّللِ ل..ويف تقريوووووور هووووووذ  احلقيقوووووو  إُيوووووواء هلووووووم كووووووذلك اب ستسووووووالم كووووووان عوووووون علووووووم منووووووه وحكموووووو  
د قوووونووودفاع فيموووا عجال وا وتووودبْي ،وا نم نان إىل موووا وراء  مووون خوووْي علووويهم وبركووو ،وتر  ا قووو ا  وا سوووت

هوذا فيهم،ذخوذ بيودهم إىل  - - يظنلنه خوْيا هلوم قبول أن حتوار هلوم اّلِل.فواّلِل حتوار هلوم ااْي،ورسولل اّللِ 
 ااْي.وهذا هل التلجيه املقصلق يف التعقيه.

  يعوور  مووا  غْي ،وهوولوإن ا نسووان ليعجوول،وهل   يوودري مووا وراء خطلتووه.وإن ا نسووان ليقوو   لنفسووه ول
ووورِِ ُقعووواَءُ  ابِ »ااوووْي وموووا الشووور فيموووا يقووو  . ْنسووواُن اِبلشَّ  لمولووول استسووو«.ْنسووواُن َعُجووول   وَكووواَن اْ ِ  ْاَوووْْيِ َويَووودُْع اْ ِ

حم لوووه اختيوووار ،وأر  أفضووول مووون ّلِل،وقخووول يف السووولم كاف ،ورضوووك اختيوووار اّلِل لوووه،وانمأن إىل أن اختيوووار اّللِ 
ينوو  ورضووى يف نمأن وأعوولق عليووه اباْي. سوو ا  وسكن.وألمضووى هووذ  الرحلوو  القصووْية علووى هووذا الكلكووه

 ..ولكن هذا كذلك من  من اّلِل وفضل يعطيه من يشاء.
  صال  بين المؤمنين والااهللاير بأخوأهما 10 - 9الدرس الثالث:
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نَوهُ » قوواتُِللا الَّوويِت تَوْبغِووك ْحووداُ ا َعلَووى اأْلُْخوورى فَ ْن بَوغَووحْل إِ ما.فَووإِ َوِإْن نائَِفتوواِن ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي اقْوتَوتَولُوولا فََأْصووِلُحلا بَويوْ
نَوُهمووووو َحوووووَّتَّ  .فَوووووِإْن فووووواَءْت فََأْصوووووِلُحلا بَويوْ وووووهُ ْدِل َوأَْقِسوووووْلَعوووووا ابِ تَِفوووووكَء ِإىل أَْموووووِر اّللَِّ َ ُيُِ َا طُلا.ِإنَّ اّللَّ  اْلُمْقِسوووووِطنَي.ِإ َّ

 «..مَحُلنَ لَُّكْم تُورْ  َلعَ اْلُمْيِمُنلَن ِإْخَلة  فََأْصِلُحلا َبنْيَ َأَخَلْيُكْم،َواتوَُّقلا اّللََّ 
 عات. ندفانزوات واوهذ  قاعدة تشريعي  عملي  لصيان  اجملتمع امليمن من ااصام والتفكك،هحل ال

 يقان.لتثبحل وا ستااس ،قبل شيت تعقيبا على تبني خث الفاس ،وعدم العجل  وا ندفاع وراء احلمي  واحلم
ثوول هووذ  ملووتاليف  وسوولاء كووان نووزول هووذ  اهليوو  بسووبه حوواقّ معووني كمووا ذكوورت الوورواايت،أم كووان تشووريعا

العودل قرار احلو  و  فر .مث ك والتاحلال ،فهل ميثل قاعدة عام  حمكم  لصيان  ا؟ماع  ا سالمي  من التفك
 لصال .والصال .وا رتكان يف هذا كله إىل تقلى اّلِل ورجاء رمحته إبقرار العدل وا

لقتوووال بوووني نوووائفتني مووون امليمنني.ويسوووتبقك لكلتوووا اإمكوووان وقووولع  - أو هووول يفووو م -والقووورآن قووود واجوووه 
ى،بووول موووع لوووى األخر عد تكووولن ابغيووو  الطوووائفتني وصووو  ا ميوووان موووع اقتتاهلموووا،ومع احتموووال أن إحووودا ا قووو

 احتمال أن تكلن كلتا ا ابغي  يف جانه من ا؟لانه.
فووإن  صووال  بوني املتقاتلني.أن يقلمولا اب -ئفتني املتقوواتلتني نبعوا مون غووْي الطوا -وهول يكلو  الووذين آمنولا 

 حكوم اّلِل يف لغيوا معوا بورفخ الصول  أو رفوخ قبول ومثله أن تب -بغحل إحدا ا فلم تقبل الرجلع إىل احل  
ىل أمووور إم حوووَّت يرجعووولا ني أن يقووواتللا البغووواة إذن،وأن يظلووولا يقووواتللوفعلوووى املووويمن -املسوووائل املتنوووازع عليهوووا 

ام أقى إىل ااصووووولا فيوووووه،و اّلِل.وأمووووور اّلِل هووووول وضوووووع ااصووووولم  بوووووني امليمنني،وقبووووولل حكوووووم اّلِل فيموووووا اختلفووووو
 ونلبووا لوودقي  ناعوو  ّللِ العوودل ا نوولن اب صووال  القووائم علووىوالقتال.فووإذا مت قبوولل البغوواة حلكووم اّلِل،قووام امليم

 « ..ِإنَّ اّللََّ ُيُُِه اْلُمْقِسِطنيَ ..»لرضا  
لويت يقو  بينهم،وابطو  الليويعقه على هذ  الدعلة وهذا احلكم ابستجاكو  قلولب الوذين آمنولا واسوتحياء الرا

َوا »ا :يت تنوال بتقول رمحته الوبوالتللي  هلم مجعتهم بعد تفر ،وألفحل بينهم بعد خصام وتذكْيهم بتقلى اّلِل، ِإ َّ
 « ..مَحُلنَ لَُّكْم تُورْ  َلعَ اْلُمْيِمُنلَن ِإْخَلة ،فََأْصِلُحلا َبنْيَ َأَخَلْيُكْم،َواتوَُّقلا اّللََّ 

ماعوووو  ل يف ا؟و ووووا ي تووووه علووووى هووووذ  األخوووولة أن يكوووولن احلووووه والسووووالم والتعوووواون واللحوووودة هووووك األصوووو
ا  لعوه وأن يسوتبل فولر وق  أو القتال هل ا ستثناء الذي اه أن يورق إىل األصواملسلم ،وأن يكلن ااال

علووى  ا هووذا ااووروج،وليزيلل يف سووبيل تقريوور  قتووال املوويمنني اهلخوورين للبغوواة موون إخوولاوم لووْيقوهم إىل الصوو 
 األصل والقاعدة.وهل إجراء صارم وحازم كذلك.

سووْي،وأ   يقتوول أ  يف معووار  التحكوويم هووذ ،وأ وموون مقتضوويات هووذ  القاعوودة كووذلك أ  اهووز علووى جووري
اهلم لوويك هوول رم موون قتوويتعقووه موودبر توور  املعركوو ،وألقى السووال ،و  تيخووذ أموولال البغوواة غنيموو .ألن الغوو

 القضاء عليهم،وإ ا هل رقهم إىل الص ،وضمهم إىل للاء األخلة ا سالمي .
ء األرم إماموووووو  واحدة،وأنووووووه إذا بليووووووع واألصوووووول يف نظووووووام األموووووو  املسوووووولم  أن يكوووووولن للمسوووووولمني يف أحنووووووا

 مام،وجووه قتوول الثاين،واعتبووار  وموون معوووه ف وو  ابغيوو  يقاتلهووا امليمنوولن موووع ا مووام.وعلى هووذا األصوول قوووام 
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بقتوووال البغووواة يف وقعووو  ا؟مووول ويف وقعووو  صوووفني وقوووام معوووه بقتووواهلم أجوووالء  -رضوووك اّلِل عنوووه  -ا موووام علوووك 
 الصحاب  رضلان اّلِل عليهم.

 أخل وا عن حرا ال مل وص ين مخطئون ؟ هل الاين

رضوك اّلِل عونهم  -وقد ختل  بعضهم عن املعرك  منهم سعد وحممد بن مسولم  وأسوام  بون زيود وابون عمور 
إموووووا ألووووووم   يتبينووووولا وجوووووه احلووووو  يف امللقووووو  يف حينوووووه فاعتثوهوووووا فتنووووو .وإما ألووووووم كموووووا يقووووولل ا موووووام  -

« ه مسوووتغنيا عوووونهم  صووووحابه فاسوووتجازوا القعوووولق عنووووه لووووذلكر ووووا رأوا ا مووووام مكتفيوووا  وووون معوووو»ا؟صووواص:
رضووك  -..وا حتموال األول أرج ،توودل عليووه بعووخ أقوولاهلم املرويوو .كما يوودل عليووه مووا روي عوون ابوون عموور 

 .2183يف ندمه فيما بعد على أنه   يقاتل مع ا مام -اّلِل عنه 

                                                 
ابعتزال الفتنة وعدن القتال وفكل م هو الصواب  بيقني وليا القتال آ ذا    قل  :الصواب غري ذلك،بل أمرهم الرالول  - 2183
نَووُ ، قَوواَل ِعْموورَ ،ف انينيوااب ووا َهاَجووحِل اْلِفتوْ ، قَاَل:َلمَّ ِمووَك فَوواْوَُهْم َعووِن يووِع اْلَعووَدِوِي:"اْذَهْه ِإىَل قَولْ َجووِْي بوون الرَّبِ َصوونْيِ حلُِ اُن بوون احلُْ َعووْن مُحَْيووِد بوون ِهووالل 

َنِ "، فَوَقاَل:ِإيِنِ َلَمْغُملر  ِفيِهْم، َوَما أُنَاُع، قَاَل:"فَأَبِْلْغُهْم َعبِِ  ْعحُل ِعْمرَاَن يُوْقِسُم ابِ ُهْم َعنوَْها"، قَ  َواوَْ اْلِفتوْ ا َحَبِشوي ا َأْسوَلَق ّللَِّ اَل:َو َِ :"أَلْن َأُكلَن َعْبود 
طَووْأُت أَْم َأَصووْبحُل". املعجووم  َأَحووِد الصَّووفَّنْيِ ِبَسووْهم  َأخْ يف  أَْن أَْرِمووَك َ َّ ِموونْ يف أَْعوونُيِ َحَصووَيات  يف رَْأِس َجبَوول  أَْرَعوواُهنَّ َحووَّتَّ يُووْدرَِكِب َأْجلِووك، َأَحووهَّ إِ 

 حي (ص(  14618( )486/  12) -الكبْي للطثاين 
 شَّرِِ".وَعْن َعْبِد اّللَِّ، قَاَل:"ِإَذا َوَقَع النَّاُس يف الشَّرِِ فَوُقْل   ُأْسَلَة ِ  اِبل

َنِ  فَويَوُقلُللا:اخْ   -رِِ". املعجم الكبْي للطثاين َة ِ  اِبلشَّ َلة ، فَوُقْل:  ُأْسلَ اِبلنَّاِس ُأسْ  رُْج َلكَ ويف رواي  َعِن اْبِن َمْسُعلق ، قَاَل:"ِإَذا َوَقَع النَّاُس يف اْلِفتوْ
 ( حسن  8562و 8561( )34/  8)

نَوِ   َ تَووَرْوَن الْ  ُعَموَر قَواَل لَوّللَِّ بْونَ اوَعْن َُيْىَي ْبِن َحبَّاَن , أَنَُّه َكاَن َمَع َعْبِد اّللَِّ ْبِن ُعَمَر َوأَنَّ َعْبَد  لَلثَّالَيَوِ : َ  اّللَِّ َقْتوَل َكويوْ  ا قَواَل َرُسولُل ُه ِ  اْلِفتوْ
َتِجى ايْوَناِن ُقوَن َصاِحِبِهَما."املسند ا؟امع   ( صحي  لغْي 4980( ومسند أمحد )8004) (1082/  10) -يَونوْ

اينووان قون الثالووة موون أجوول أن ذلووك  وووى أن يتنوواجى ومووراق ابوون عموور رضووك هللا عنهمووا تعظوويم القتووال يف الفتنوو ، وأنووه إذا كووان رسوولل هللا 
 ذيهمل فكي  بقتال املسلمني وإراق  قمائهم ف يي 

نَوا َعْبوُد اّللَِّ بْوُن ُعَموَر فَوَرَجووْلاَن أَ   إِلَْيوِه َرُجول  فَوَقواَل اَي أاََب َعْبوِد الوورَّمْحَِن فَوبَوواَقَرانَ  -قَواَل  -َسون ا حَ يَوَنا َحوِديث ا ْن ُُيَودِِ وَعوْن َسوِعيِد بْوِن ُجبَوْْي  قَواَل َخوورََج َعَليوْ
ُ يَوُقلُل ) َوقَاتُِللُهْم َحَّتَّ  َ تَ َحدِِيْوَنا عَ  َنِ  َواّللَّ َنُ  َيِكَلتْ َن   ( فَوَقاَل هَ ُكلَن ِفتوْ ِن اْلِقَتاِل ِ  اْلِفتوْ َا َكاَن حُمَمَّد  ْل َتْدرِى َما اْلِفتوْ يُوَقاِتُل  -  -َك أُُمَك،ِإ َّ

َن  ،َولَْيكَ   ( 7095حي  البخارى )صْلِك . "   َكِقَتاِلُكْم َعَلى اْلمُ اْلُمْشرِِكنَي،وََكاَن الُدُخلُل ِ  ِقيِنِهْم ِفتوْ
نْيَ اِبْوون الووُزَبْْي َوَمووا َأْكووَبَه ان مُثَّ َعْبوود اْلَملِووك اِبْنووه َوبَووَع بَوونْيَ َمووْروَ  َمووا َوقَووَوقَوْللووه ُهنَووا " َولَووْيَك َكِقتَوواِلُكْم َعلَووى اْلُمْلووك " َأْي يف نَلَووه اْلُمْلك،ُيِشووْي ِإىَل 

نَوو  َولَووْل َلَهووَر أَنَّ ِإْحووَدىَذِلَك،َو  نَوو  ُرَْتصَّوو  ِ َووا ِإَذا َوقَووَع اْلِقتَووال َواأْلُْخووَرى ُمْبِطلَوو ،َوِقيَل اْلفِ  َتنْيِ حمُِقَّوو الطَّووائِفَ  َكوواَن رَْأي اِبْوون ُعَموور تَوووْر  اْلِقتَووال يف اْلِفتوْ توْ
نَو  َوعَِوفِ اْلَباِغَي  فَواَل ُتَسومَّى ِبَسَبِه التوََّغاُله يف نََله اْلُمْلك،َوأَمَّا ِإَذا ُعِلَمحْل  َهوَذا قَووْلل اْ؟ُْمُهولر .فوت  ا َحوَّتَّ تَوْرِجوع ِإىَل الطَّاَعو  مل وَ ه ُمَقاتَوَلتَهوتوْ

 (102/  20) -الباري  بن حجر 
َنَمووا ُهووَل َجوواِلك  َمووعَ   َعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُعَمووَر ِإْذ َجوواَءُ  َرُجوول  ِمووْن أَْهووِل اْلعِوورَاِ  فَوَقوواَل:اَي أاََب َعْبووِد وَعووِن الُزْهوورِىِِ َأْخووَثَىِن مَحْووَزُة بْووُن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُعَمَر:أَنَّووُه بَويوْ

ِإىنِِ أَقْووورَأُ آيَوو   ِمووْن ِكتَوواِب اّللَِّ تَووزَِل الشَّوورَّ َمووا اْسووَتَطْعحُل وَ الوورَّمْحَِن ِإىنِِ َواّللَِّ َلَقووْد َحَرْصووحُل أَْن أََتَسوومَّحَل ِبَسووْمِتَك َوأَقْوتَووِدَى بِووَك ِ  أَْمووِر فُوْرقَووِ  النَّوواِس َوأَعْ 
نَوُهَما فَوِإن بَوغَوحْل ِإْحوَداُ َا حُمَْكَم   َقْد َأَخَذْت ِبَقْلِب فََأْخِثْىِن َعنوَْها أَرَأَْيحَل قَوْلَل اّللَِّ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل }َوِإن نَائَِفَتاِن مِ  َن اْلُمْيِمِننَي اقْوتَوتَوُللا فََأْصِلُحلا بَويوْ

نَوُهَموا اِبْلَعوْدِل  َعَلى ( سولرة 9َوأَْقِسوُطلا ِإنَّ اّللََّ ُيُِوُه اْلُمْقِسوِطنَي { )اأْلُْخَرى فَوَقواتُِللا الَّويِت تَوْبغِوك َحوَّتَّ َتِفوكَء ِإىَل أَْموِر اّللَِّ فَوِإن فَواءْت فََأْصوِلُحلا بَويوْ
نَوا َعْبوُد اّللَِّ بْوُن ُعَموَر  احلجرات ،َأْخِثْىِن َعوْن َهوِذِ  اهليَوِ  فَوَقواَل َعْبوُد اّللَِّ:َوَموا لَوَك َولِوَذاَ ف اْنَصوِرْ  َعو ِِ فَواْنطََلَ  َحوَّتَّ تَووَلاَرى َعنَّوا َسوَلاُقُ  أَقْوبَوَل َعَليوْ

ُ َعوزَّ َوَجوولَّ. زَاَق ِ  الْ فَوَقاَل:َموا َوَجوْدُت ِ  نَوْفِسووى ِموْن َكووْىء  ِموْن أَْموِر َهووِذِ  األُمَّوِ  َمووا َوَجوْدُت ِ  نَوْفِسوى َأىنِِ َ ْ أُقَاتِووْل َهوذِ  ِف َووَ  اْلَباِغيَوَ  َكَموا أََمووَرىِن اّللَّ
ِهووْم َوَنَكووَة َبْْيِ بَوغَووى َعلَووى َهووُيَ ِء اْلَقووْلِم فَووَأْخَرَجُهْم ِمووْن ِقاَيرِ اْلَقطَّوواُن ِ  رَِوايَتِووِه قَوواَل مَحْووَزُة فَوُقْلنَووا لَووُه:َوَمْن تَوووَرى اْلِف َووَ  اْلَباِغيَووَ ف قَوواَل ابْووُن ُعَمووَر:اْبَن الووزُ 
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ئي   ت ا سوتثناحلواا ا يف ذلك  -ا ت ومع قيام هذا األصل فإن النا القرآين ميكن إعماله يف مجيع احل
اء مون ة واسوتثنر وهك حال  ضورو اليت يقلم فيها إمامان أو أكثر يف أقطار متفرق  متباعدة من بالق املسلمني،

بغووحل  ة عليووه.أو إذامني أن ُيوواربلا البغوواة مووع ا مووام اللاحوود،إذا خوورج هووي ء البغووافلاجووه املسوول -القاعوودة 
ا اثلووولا يف لبغووواة إذاتوووه قون خوووروج عليوووه.وواجه املسووولمني كوووذلك أن يقووواتللا نائفووو  علوووى نائفووو  يف إمام

ر تفووكء إىل أموو اغيوو  حووَّتإحوودى ا مامووات املتعوودقة يف حووا ت التعوودق ا سووتثنائي ،بتجمعهم ضوود الف وو  الب
 اّلِل.وهكذا يعمل النا القرآين يف مجيع الظرو  واألحلال.

حيوة  له السوب  مون ّلِل،نظامالف   الباغي  حَّت تفكء إىل أمر اوواض  أن هذا النظام،نظام التحكيم وقتال 
ل للاضوحني يف كواوالونقا  الزمن على كل حماو ت البشري  يف هذا الطري .وله الكمال والثاءة مون العيوه

 حماو ت البشري  البائس  القاصرة اليت حاولتها يف كل عارّبا الكسيح  
يشوولبه  ّلِل الووذي  ىل أموور انوو  والعوودل املطلوو ،ألن ا حتكووام فيووه إولووه بعوود هووذا وذا  صووف  النظافوو  واألما 

وأمامهوا .وتكبول وتتعثرغرم و  هلى،و  يتعل  به نقا أو قصولر ..ولكون البشوري  البائسو  تطلوع وتعرج،
 الطري  اللاض  املمهد املستقيم 

 أحريم السخرية والنبه واللمه 11الدرس الرابع:

ُهْم َو  ِنسوواء  ِمووْن ِنساء ،َعسووى أَْن اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آمَ »  ،َعسووى أَْن َيُكلنُوولا َخووْْيا  ِموونوْ نُوولا،  َيْسووَخْر قَوووْلم  ِمووْن قَوْلم 
ميوو اِن.َوَمْن َ ْ يَوتُووْه َيُكونَّ َخووْْيا  ِمونوُْهنَّ.َو  تَوْلِمووُزوا أَنْوُفَسووُكْم،َو  تَنوابَوُزوا اِبأْلَْلقوواِب.بِْ َك اِ ْسُم:اْلُفُسوولُ  بَوْعوَد اْ ِ

 .2184« .فَُأولِ َك ُهُم الظَّاِلُملنَ 
   كرامتووه الوويت  فوورق فيووه إن اجملتمووع الفاضوول الووذي يقيمووه ا سووالم ّبوودى القوورآن جمتمووع لووه أقب رفيع،ولكوول
 امتها واحدة.وحدة،كر  اك.وهك من كرام  اجململع.وملز أي فرق هل ملز لذات النفك،ألن ا؟ماع  كلها

                                                                                                                                            

/  8ِ  اْلَباِغيَوووِ ." السوونن الكووثى للبيهقوووك )َعْهووَدُهْم. } { َفِفووى قَوووْلِل َعْبوووِد اّللَِّ بْووِن ُعَمووَر َهووَذا َق َلَووو   َعلَووى َجووَلاِز اْسوووِتْعَماِل اهليَووِ  ِ  ِقتَوواِل اْلِف َوو
 ( صحي 465/  5) -ل ( و ري  ا سالم لإلمام الذه72/  13) -( وفت  الباري  بن حجر 17151( )172

وا َحَضوَر ابْوَن ُعَمو  َعلَوى َسوى َعلَوى َكوْكء  ِموَن الوُدنْوَيا ِإ َّ ُت قَواَل:" َموا آَر اْلَمولْ وأما ماورق عنه غْي ذلك فغْي صحي ،فَعْن َسوِعيِد بْوِن ُجبَوْْي  قَاَل:َلمَّ
:َلَمِأ اهْلََلاِجِر , َوُمَكاَبَدِة اللَّْيِل , َوَأيِنِ َ ْ أُقَ   ّ اَج يَوْعِب احلَْ  -نَوزََلحْل بَِنا  اِغَيَ  الَّيِت َ َ  اْلبَ اِتْل َهِذِ  اْلفِ َياَل ْلُعَلَماِء ِعْنَد ُحُضولِر اْلَموْلِت ا" َوَصااَي  -جَّ

 ها اهلاِجرة وهك اكتداُق احلَرِِ نصَ  النهاراهللاجر:مفرق-( صحي  48ِ ْبِن َزْبر  الرَّبَِعكِِ )
جال ن بكنيض النيرواة، و :هذا ظنين منيا من  من ابن علر ريي ه عن لا ،وقال الذهيب عقبه :" قل قل :هذا التأويل غري احيح،ولي

اجووع كتووايب املفصوول يف ر  – (465/  5) -، وهللا أعلووم "  ريوو  ا سووالم لإلمووام الووذهل ف نينيو قنينيد قنينيال الف نينية الباغينينية ابنينين النينيزبري  لنينيا تقنينيدن
 أحاقية الفل  .

ُزوا أَنْوُفَسووووووُكْم { لَوووووى َهْووووورمِِي اِ ْسووووووِتْهزَاِء َوالُسوووووْخرِيَِ ، َوَهْووووورمِِي اللَّْمووووووِز َوُهوووووَل اْلِغيبَوووووُ  َواْلَلِقيَعووووووُ ، َوَمْعوووووَ  } َ  تَوْلِمووووواْكوووووَتَمَلحْل َهوووووِذِ  اهْليَووووووُ  عَ  - 2184
وِه الَّوَلاِحوُد أَنْ َع الْ َل أَْن يَودَ ُهو[:َأْي َ  يَوْلِمْز بَوْعُضُهْم بَوْعض ا، َوَهْرمُِي التوََّنابُِر اِبأْلَْلَقاِب 11]احلجرات: ِذي َ َّواُ  أَبُولُ ، َوَيَضوَع لَوُه  يَوْدُعَل َصواِحَبُه اِب ِْ

ميَوووواِن { ]احلجوووورات:ُم اْلُفُسوووولُ  بوَ َك اِ ْسووووَلَقب ووووا يُرِيووووُد أَْن ُيِشوووويَنُه بِووووِه أَْو َيْسووووِتِذلَُّه فَويَووووَدُعَلُ  بِووووِه، مُثَّ قَوووواَل:} بِوووو ْ  َهووووِذِ  اَبَن أَنَّ ِفْعووووَل [، فَووووأَ 11ْعووووَد اْ ِ
ميَاُن يُلِجُه ُمَلاَصَلَ  أَْقَدارِِ  ا ميَاِن، َواْ ِ :} َوَموْن َ ْ يَوتُوْه فَُأولَ ِوَك مُثَّ قَوالَ  ُجولِق ِمْنوُه ِ َوا َ  يَِليوُ  بِوِه،َم َعلَوى اْلَملْ ِ ْعِ َااْلَمْحُظلرَاِت ُفُسل   بَوْعَد اْ ِ

 [69/ 9ه ا ميان ] اأْلَلِيِم " كعىَل النَّاِر، َواْلَعَذابِ الظَّاِلُملَن أَنْوُفُسُهْم ِبَسْلِقَها إِ  [ َأْي ُهمُ 71[:]ص:11ُهُم الظَّاِلُملَن { ]احلجرات:
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هم أن يسوخر قولم وينهوا«.نُولاِذيَن آمَ اي أَيُوَها الَّ »بذلك النداء احلبيه: والقرآن يف هذ  اهلي  يهت  للميمنني
موونهن يف  علهوون خووْيبقوولم،أي رجووال برجووال،فلعلهم خووْي موونهم عنوود اّلِل،أو أن يسووخر نسوواء موون نسوواء فل

 ميزان اّلِل.
يسووحل ل أنفسووهن اء يفاهووا النسووويف التعبووْي إُيوواء خفووك  ن القوويم الظوواهرة الوويت يراهووا الرجووال يف أنفسووهم وير 

ا ّبووواّلِل،ويوووزن  م،يعلمهووواهوووك القووويم احلقيقيووو ،اليت يووولزن ّبوووا الناس.فهنوووا  قووويم أخرى،قووود تكووولن خافيووو  عليه
 العباق.

ن الرجوول موول السوولي وقوود يسووخر الرجوول الغووب موون الرجوول الفقْي.والرجوول القوولي موون الرجوول الضووعي ،والرج
لعصووبي  موون اقوويم.وذو خر ذو األو ق موون العامليو .وقوود يسووخر الووذكك املوواهر موون السوواذج ااام.وقوود يسوو

 اليتيم ...
ن هوذ  لفقْية ..ولكوني  من اوقد تسخر ا؟ميل  من القبيح ،والشاب  من العجلز،واملعتدل  من املشله ،والغ

   ولكوون القوورآن ملوولازين اوأمثاهلووا موون قوويم األرم ليسووحل هووك املقيوواس،فميزان اّلِل يرفووع وحفووخ بغووْي هووذ  
مزهوا واحودة مون يل وم نفكُياء،بل يستجيا عانف  األخلة ا مياني ،ويذكر الذين آمنلا  يكتفك ّبذا ا 

سووي    ح ووا هووك وخووزة ولووال فكأ ..واللمز:العيووه.ولكن للفظوو  جرسووا« َو  تَوْلِمووُزوا أَنْوُفَسووُكمْ »فقوود ملزهووا:
ا.ومن ا سخري  وعيبولن فيهسعيب  معنلي   ومن السخري  واللمز التنابز ابأللقاب اليت يكرهها أصحاّبا،وُي

خوووا   ثووول يمن أ  يووويذي أومووون أقب املووو -حووو  املووويمن علوووى املووويمن أ  يناقيوووه بلقوووه يكرهوووه ويوووزري بوووه 
 اء وألقااب كانحل يف ا؟اهلي  ألصوحاّبا،أحك فيهوا  سوه املره ،وقلبوه أ - -هذا.وقد غْي رسلل اّلِل 

،وبعوود  ميووزان اّللِ حلقيقوو  يف  بعوود ا ُيوواء ابلقوويم االكرمي، ووا يووزري  صووحاّبا،أو يصووفهم بلصوو  ذميم.واهليوو
يمنني مووون هوووذر املووواستجاكووو  كوووعلر األخلة،بووول كوووعلر ا نووودماج يف نفوووك واحدة،تسوووتثْي معووو  ا ميان،و 

ُسولُ  بَوْعوَد ِ ْسُم:اْلفُ بِوْ َك ا»فقدان هذا اللص  الكرمي،والفسل  عنوه وا حنورا  ابلسوخري  واللموز والتنوابز:
ميوووانِ  ن التعبوووْيات عووو لظلم أحووودل كوووكء يشوووبه ا رتوووداق عووون ا ميوووان  وهتووودق ابعتبوووار هوووذا للموووا،وافهووو«.اْ ِ
اجملتموع الفاضول  النفسك لذلك اعد األقب..وبذلك تضع قل « َوَمْن  َْ يَوُتْه فَُأولِ َك ُهُم الظَّاِلُملنَ »الشر :
 الكرمي.

 أحريم سوء الأن والغيبة والا سس 12الدرس الخامس:

ْغتَوووووْه بَوْعُضوووووُكْم ،َو  َعَسَُّسووووولا،َو  يوَ لظَّووووونِِ ِإمْث   بَوْعوووووَخ االَّوووووِذيَن آَمنُووووولا اْجَتِنبُووووولا َكثِوووووْيا  ِموووووَن الظَّووووونِِ،ِإنَّ اي أَيُوَهوووووا  »
َ توَ لُ .َواتوَّقُ رِْهُتمُ بَوْعضا .َأُيُُِه َأَحدُُكْم أَْن َذُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتا ف َفكَ   « ..لَّاب  َرِحيم  لا اّللََّ،ِإنَّ اّللَّ

ه وكراموواهتم ألكووخاص بووفأمووا هووذ  اهليوو  فتقوويم سووياجا آخوور يف هووذا اجملتمووع الفاضوول الكرمي،حوولل حرمووات ا
 جيه ..عوحرايهتم،بينما هك تعلم الناس كي  ينظفلن مشاعرهم وضمائرهم،يف أسللب ميير 

شمورهم ابجتنواب كثوْي مون ..مث « اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا»بوذلك النوداء احلبيوه: -على نس  السلرة  -وتبدأ 
الظن،فال ي كلا نفلسهم وبا لكل ما يهجك فيها حلل اهلخرين من لنلن وكبهات وككل .وتعلل هوذا 
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وما قام النهك منصبا على أكثر الظن،والقاعودة أن بعوخ الظون إمث،فوإن إُيواء «.ِإنَّ بَوْعَخ الظَّنِِ ِإمْث  »األمر:
ء أصال،ألنه   يدري أي لنلنه تكلن إمثا  ّبوذا يطهور القورآن هذا التعبْي للضمْي هل اجتناب الظن السكِ 

الضمْي من قاخله أن يتلّل ابلظن السكء ،فيقع يف ا مث ويدعه نقيا بري ا من اهلولاجك والشوكل ،أبيخ 
يكن  خلانه املولقة الويت   حدكوها لون السولء والوثاءة الويت   تلليهوا الريوه والشوكل ،والطمأنين  الويت   

القل  والتلقع.وما أرو  احليواة يف جمتموع بوريء مون الظنولن  ولكون األمور   يقو  يف ا سوالم عنود  يعكرها
هووذا األفوو  الكووورمي اللضووكء يف تربيووو  الضوومائر والقللب.بوول إن هوووذا الوونا يقووويم مبوودأ يف التعامل،وسوووياجا 

يبوو  و  يصووب  حوولل حقوول  النوواس الووذين يعيشوولن يف جمتمعووه النظيوو ،فال ييخووذون بظنوو ،و  ُيوواكملن بر 
الظوون أساسووا ناكمتهم.بوول   يصوو  أن يكوولن أساسووا للتحقيوو  معهووم،و  للتحقيوو  حوولهلم.َعْن َحارِيَووَ  بْووِن 

ُ َعْنوُه قَاَل:قَواَل َرُسولُل اّللَِّ  ّ  َ زَِموات  أِلُمَّويِت الطَِِْيَُة،َواحلََْسُد،َوُسولُء الظَّونِِ " فَوَقوالَ :النُوْعَماِن َرِضَك اّللَّ  " يَواَل
اَل َهَقَّووْ ،َوِإَذا َرُجل :َفَمووا يُووْذِهبُوُهنَّ اَي َرُسوولَل اّللَِّ ِ َّووْن ُكوونَّ ِفيووِه ف قَوواَل:" ِإَذا َحَسووْدَت فَاْسووتَوْغِفْر،َوِإَذا لَنَوْنووحَل فَوو

 .. 2185َتَطْيََّْت فََأْمِضِه "
ُكوْم َوالظَّونَّ، فَوِإنَّ الظَّونَّ َأْكوَذُب احْلَوِديِة، َوَ   :"يُوْييَوُر َعْن َرُسولِل هللِا :قَاَل أَبُل ُهَريْورَةَ :وَعِن اأْلَْعرَِج، قَالَ  ِإايَّ

، َوَ  َحْطُووَ َّ رَ  ُجوول  َعلَووى ِخْطبَووِ  َعَسَُّسوولا، َوَ  َهَسَُّسوولا، َوَ  تَوَباَغُضوولا، َوَ  تَووَدابَوُروا، وَُكلنُوولا ِعبَوواَق هللِا ِإْخووَلاان 
نَوَهوا َوَخالَِتَهوا َوَ  َتُصولُم اْمورَأَة  َوَزْوُجَهوا َكواِهد  َأِخيِه َحَّتَّ يَوْنِكَ  أَْو يَوِ ََ ، َوَ   ِتَهوا َوَ  بَويوْ  ُاَْموُع بَونْيَ اْلَموْرأَِة َوَعمَّ

َقحْل بِوِه ِ َّوا َيْكَتِسوُه َعلَ  َهوا فَوِإنَّ ِإ َّ إبِِْذنِِه َوَ  َشَْذْن يف بَوْيِتِه َوُهَل َكواِهد  ِإ َّ إبِِْذنِوِه، َفَموا َتَصودَّ لَوُه ِنْصوَ  أُْجورَة  يوْ
َا َكاَء َما ُقدَِِر هلََ   . 2186ا"  َوَ  َتْسَأُل اْلَمْرأَُة َناَلَ  أُْخِتَها لَِتْستَوْفرَِغ ِإاَنَء َصاِحَبِتَها لِتُوْنَكَ  مل فَِإ َّ

ِذي َذْيت َهووُيَ ِء ِبَلْجووه  َوَهووُيَ ِء ، قَوواَل:" ِمووْن َأْسووَلِإ النَّوواِس ُذو الْووَلْجَهنْيِ مل الَّوووَعووْن َأيب ُهَريْووورََة، أَنَّ َرُسوولَل هللِا 
ُكووْم َوالظَّوونَّ فَووِإنَّ الظَّوونَّ َأْكووَذُب احْلَووِديِة، َوَ  َهَسَُّسوولا َوَ  َعَسَُّسوولا، َوَ   ِبَلْجووه " َوِإنَّ َرُسوولَل هللِا  قَوواَل:" ِإايَّ

 2187"َهَاَسُدوا، َوَ  تَوَباَغُضلا، وَُكلنُلا ِعَباَق هللِا ِإْخَلاان  
ا موووووم ارتكبوولا بلضوول  أ ومعوو  هووذا أن يظوول النوواس أبرايء،مصوولن  حقلقهم،وحرايهتم،واعتبووارهم.حَّت يتبووني
أي مودى مون فوحولهلم   يياخذون عليه.و  يكفك الظن ّبم لتعقبهم بغي  التحق  مون هوذا الظون الوذي قار
تعاجوووه بوووه تقصوووى موووا ن أصووويان  كرامووو  النووواس وحووورايهتم وحقووولقهم واعتبوووارهم ينتهوووك إليوووه هوووذا الووونا  وأيووو

 لقورآن الكورمياهتو  بوه  أحسن البالق قميقرانيو  وحريو  وصويان  حلقول  ا نسوان فيهوا مون هوذا املودى الوذي
 فواقع الضمْي حققه يف للذين آمنلا،وقام عليه اجملتمع ا سالمك فعال،وحققه يف واقع احلياة،بعد أن

                                                 
 ( حسن لغْي   1733اهْلَحاُق َواْلَمثَاين ِ ْبِن َأيب َعاِصم  )  - 2185

رجع،وتطلو  و ر يسورة تشواءم بوه إن رآ  نوا مر ،و  الطْية:التشا م ابلطْي،فقد كان أحدهم إذا كان له أمر فرأى نْيا نار مين  استبشر واستمر 
 على التشا م مطلقا

 16املكنووز ] -( وصووحي  مسوولم 5143[)210/ 17املكنووز ] -صووحي  البخووارى و ( 10641[)477/ 13كووعه ا ميووان ] - 2186
 زايقة مب ( 6701[)413/

 ( صحي   زايقة مب 10642[) 477/ 13كعه ا ميان ] - 2187
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 .. «سَُّسلاَو  عََ  »ناب الظنلن:مث يستطرق يف ضماانت اجملتمع إىل مبدأ آخر يتصل ابجت
نالع علووى رات،وا والتجسووك قوود يكوولن هوول احلركوو  التاليوو  للظوون وقوود يكوولن حركوو  ابتدائيوو  لكشوو  العوول 

 السلءات.
تتبووع لعووا  الل وويم هووذا ا  والقوورآن يقوواوم هووذا العموول الوودينء موون الناحيوو  األخالقيوو ،لتطهْي القلووه موون مثوول

بعود مون هوذا أن األمر شيا مع أهدافه يف نظاف  األخال  والقللب.ولكعلرات اهلخرين وكش  سلآهتم.وا
  .ي  والتنفيذيالتشريع أيرا.فهل مبدأ من مباقئ ا سالم الرئيسي  يف نظامه ا جتماعك،ويف إجراءاته
ن ن اووك  ووال مووأصوولر،و  إن للنوواس حوورايهتم وحرموواهتم وكراموواهتم الوويت   اوولز أن تنتهووك يف صوولرة موون ال

 هتم،آمننيل آمنني علووى بيووال.ففك اجملتمووع ا سووالمك الرفيووع الكوورمي يعوويا النوواس آمنووني علووى أنفسووهم،األحوول 
لبيووولت ات األنفوووك وا نتهوووا  حرمووو -مهموووا يكووون  -علوووى أسووورارهم،آمنني علوووى عووولراهتم.و  يلجووود موووثر 

 واألسرار والعلرات.
 س.فالنواس علوىلوى الناععو  للتجسوك حَّت ذريع  تتبوع ا؟رميو  وهقيقهوا   تصول  يف النظوام ا سوالمك ذري

لفووووات م موووون رالووولاهرهم،وليك ألحوووود أن يتعقووووه بوووولاننهم.وليك ألحوووود أن ذخوووذهم إ   ووووا يظهوووور موووونه
 وجرائم.

 فيتجسوووووك علووووويهمولووووويك ألحووووود أن يظووووون أو يتلقوووووع،أو حوووووَّت يعووووور  أووووووم يزاولووووولن يف اافووووواء رالفووووو  ما،
خوورى الوويت ماانت األقلعهووا وانكشووافها،مع الضووليضووبطهم  وكوول مووا لووه علوويهم أن ذخووذهم اب؟رميوو  عنوود و 

 ينا عليها ابلنسب  لكل جرمي .
ُ َعْنووُه، ِبَرُجوول  َفِقيووَل َلهُ :َعووْن َزيْوود ، قَووالَ  َهووَذا فُووالن  تَوْقطُووُر حِلْيَوتُووُه مَخْوور ا، فَوَقوواَل َعْبووُد :أََتى ابْووُن َمْسووُعلق ، َرِضووَك اّللَّ

:"أَْن َقْد ُوِيَنا َعِن التََّجسُ   2188ِك، َوَلِكْن ِإْن َيْظَهَر لََنا َكْكء  أَنُْخُذ بِِه"اّللَِّ
ُ "و      2189َعْن جُمَاِهد ،قَوْلَلُه:َوَ  َعَسَُّسلا قَاَل:" ُخُذوا َما َلَهَر َلُكْم َوَقُعلا َما َسَ َ اّللَّ

َثِم،َكاتِووِه ُعْقبَووَ  بْووِن َعاِمر ،قَاَل:قُوْلووحُل لُِعْقبَووَ  بْوونِ   َعوواِمر :ِإنَّ لَنَووا ِجووْيَاان  َيْشووَربُلَن اْاَْمووَر،َوأاََن وَعووْن ُقَخوونْي  َأيب اهْلَيوْ
وتُوهُ  تَوُهولا،َوِإيِنِ َقاع  الُشْرَط لَِيْأُخُذوُهْم،فَقاَل ُعْقَبُ :َوُْيََك،َ  تَوْفَعوْل،َوَلِكْن ِعْظُهوْم َوَهودِِْقُهْم،قَاَل:ِإيِنِ َوَيوْ ْم،فَوَلْم يَونوْ

ْعوووووحُل َرُسووووولَل هللِا َقاع  الُشوووووْرَط لَِيْأُخوووووُذوُهْم،فَقاَل  ، يَوُقووووولُل:َمْن َسوووووَ َ َعوووووْلرََة ُعْقبَوووووُ :َوُْيََك، َ تَوْفَعْل،فَوووووِإيِنِ  َِ
َا اْسَتْحىَي َمْلُ وَقة  يف َقْثَِها  .2190ُمْيِمن ،َفَكَأ َّ

                                                 
 [ صحي 240/ 12]تفسْي ابن أيب حامت  - 2188
 ( صحي  29301َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )  - 2189
 ( حسن 517[ ) 274/ 2صحي  ابن حبان ] - 2190

 امللءوقة:الطفل  املقتلل  للما وقفنحل وهك حي  وكانحل هذ  عاقة جاهلي  
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ْفَسوْدهَتُْم،أَْو كِوْدَت أَْن تُوْفِسوَدُهُم يَوُقلُل:ِإنََّك ِإِن اتوَّبَوْعحَل َعْلرَاِت النَّاِس أَ وَعْن ُمَعاِويََ ،قَاَل: َِْعحُل َرُسلَل هللِا 
َعَها ُمَعاِويَُ  ِمْن َرُسلِل هللِا  ْرَقاِء:َكِلَم    َِ ُ ِّبَاقَاَل:يَوُقلُل أَبُل الدَّ  .2191نَوَفَعُه اّللَّ

 --يَكِرَب َوَأىِب أَُماَموَ  َعوِن النَّووِبِِ وَعوْن ُجبَوْْيِ بْوِن نُوَفوْْي  وََكثِوِْي بْووِن ُمورََّة َوَعْمورِو بْوِن اأَلْسوَلِق َواْلِمْقووَداِم بْوِن َمْعودِ 
 .2192«ِإنَّ اأَلِمَْي ِإَذا ابْوتَوَغى الرِِيَبَ  ِ  النَّاِس أَْفَسَدُهْم » قَاَل 

، قَالَ  " اَي :هِ َحوووَّتَّ َأْ َوووَع اْلَعَلاتِوووَ  يف اْاِوووْدِر يُونَووواِقي ِ َْعلَوووى َصوووْلتِ َخطَبَونَوووا َرُسووولُل هللِا :وَعوووِن الْوووَثَاِء بْوووِن َعووواِزب 
ميَوواُن ِإىَل قَوْلبِووِه، َ  تَوْغتَووابُلا اْلُمْسووِلِمنَي، َوَ  تَوتَِّبعُوو لا َعووْلرَاهِتِْم فَِإنَّووُه َمووْن َمْعَشووَر، َمووْن آَمووَن بِِلَسووانِِه، َوَ ْ َحْلُووِا اْ ِ

َبُع َعْلرََة َأِخيِه اْلُمْسِلِم تَوتَوبََّع هللاُ َعْلَرتَُه، َوَمْن تَوتوََّبَع هللاُ   2193َعْلَرتَُه يَوْفَضْحُه يف َجْلِ  بَوْيِتِه "يَوتوْ
،قَاَل:قَاَل َرُسووولُل هللِا  اَي َمْعَشوووَر َموووْن آَموووَن بِِلَسوووانِِه َوَ ْ يَوووْدُخِل اِ مِتميَووواُن قَوْلبَوووُه  َ :وَعوووْن َأيب بوَوووْرزََة اأَلْسوووَلِمكِِ
ُ َعْلَرتَوُه يَوْفَضوْحُه تَوْغَتابُلا اْلُمْسوِلِمنَي َوَ  تَوتَِّبعُولا َعوْلرَاهِتِْم مل فَِإنَّوُه  ُ َعْلَرتَوُه،َوَمْن يَوتَّبِوِع اّللَّ َموْن يَوتَّبِوْع َعوْلرَاهِتِْم يَوتَّبِوِع اّللَّ

 2194يف بَوْيِتِه.
ُ َعْنووووووُه،فَِإَذا ُهووووووَل ِبَضووووووْلِء اَنر ،َوَمَعووووووُه َعْبووووووُد اّللَِّ  ،قَاَل:َخرََج ُعَمووووووُر بْووووووُن ااَْطَّوووووواِب َرِضووووووَك اّللَّ  بْووووووُن وَعووووووِن الُسوووووودِِيِِ

،فَوووَدَخَل،َوَذِلَك يف َجوووْلِ  اللَّْيِل،فَوووإِ مَ  َذا َكوووْي   ْسوووُعلق ،قَاَل:فَاتوََّبَع الضَّوووْلَء َحوووَّتَّ َقَخوووَل َقار ا،فَوووِإَذا ِسووورَاج  يف بَوْيحل 
َن   تُوَغنِِيِه،فَوَلْم َيْشُعْر َحَّتَّ َهَجَم َعَلْيِه،فَوَقاَل ُعَمُر:" َما رَأَ  َلِ  ُمْنَكر ا أَقْووَبَ  َجاِلك  َوَبنْيَ يََدْيِه َكرَاب  َوقَويوْ ْيحُل َكاللَّيوْ

َتِظُر َأَجلَوُه "،فَوَرفَوَع الشَّوْيُ  رَْأَسوُه إِلَْيوِه،فَوَقاَل:" بَولَوى،اَي أَِموَْي اْلُمْيِمِننَي،َموا َصونَوْعحلَ   أَنْوحَل أَقْوَبُ ،ِإنَّوَك ِمْن َكْي   يَونوْ
،فَوَقوواَل ُعَمووُر:" َصووَدْقحَل،مُثَّ َخوورََج َعاض ووا َعلَووى يََديْووِه قَووْد َعَسَّْسووحَل،َوَقْد ُوِووَك َعووِن التََّجُسووِك،َوَقَخْلحَل بِغَووْْيِ   ِإَذن 

ُد َهوَذا،َكاَن َيْسوَتْخِفك َهوَذا ِموْن أَْهلِوِه  "،فَويَوُقولُل:" اهْلَن يَوْبِكك "،قَاَل:" َيِكَلحْل ُعَمَر أُُمُه ِإْن َ ْ يَوْغِفْر َلُه َربُُه،اَِ
،ِإَذا رََأى ُعَمووُر فَويَوتَوتَووابَُع ِفيووِه "،قَووا َنَمووا ُعَمووُر بَوْعووَد َذلِووَك بَِعيوود  َجوواِلك  ووْيُ  جَمَوواِلَك ُعَمووَر ِحين ا،فَوبَويوْ َل:" َوَهَجووَر الشَّ

وووْيِ  ُهوووَل بِوووِه قَوووْد َجووواَء ِكوووْبَه اْلُمْسوووَتْخِفك،َحَّتَّ َجلَوووَك يف أُْخوووَراَيِت النَّووواِس،فَوَرآُ  ُعَمُر،فَوَقووواَل:" َعلَوووكَّ ِّبَوووَذا ال شَّ
  .فَوَقاَم َوُهَل يَوَرى أَنَّ ُعَمَر َسيُونَوبُِِ ُه ِ َا رََأى،فَوَقواَل لَوُه ُعَموُر:" اْقُن ِموبِِ "،َفَموا زَاَل يُْدنِيوِه َحوَّتَّ "،َفِقيَل َلُه:َأِجهْ 

ا اِبحْلَو ،َما َأْخوَثُْت َأْجَلَسُه ِ َانِِبِه،فَوَقاَل:" أَْقِن ِمبِِ أُُذَنَك،فَاْلتَوَقَم أُُذنَُه "،فَوَقاَل:أََما َوالَِّذي بَوَعوَة حُمَمَّود   ِِ َرُسول  
ا ِموووووَن النَّووووواِس ِ َوووووا رَأَيْوووووحُل ُمْنَكووووور ا،َوَ  ابْوووووَن َمْسوووووُعلق ،فَِإنَُّه َكووووواَن َمِعك،فَوَقووووواَل:اَي أَِموووووَْي اْلُموووووْيِمِننيَ  ،أَْقِن ِموووووبِِ َأَحووووود 

ا اِبحلَْ ِِ  ،َما ُعْدُت إِلَْيوِه َحوَّتَّ َجَلْسوحُل جَمِْلِسوك،فَوَرَفَع أُُذَنَك،فَاْلتَوَقَم أُُذنَُه،فَوَقاَل:َوَ  أاََن َوالَِّذي بَوَعَة حُمَمَّد   َرُسل  
 " ُ  .2195ُعَمُر َصْلتَُه َفَكثََّ،َما يَْدرِي النَّاُس ِمْن َأيِِ َكْكء  يَُكثِِ

                                                 
 ( صحي 5760[)73/ 13صحي  ابن حبان ] - 2191
 (  حسن 4891[)423/ 4ملكنز ]ا -سنن أيب قاوق  - 2192
 ( صحي 9213[)160/ 12كعه ا ميان ] - 2193
 صحي  20014( 19776[ )660/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2194
 ( حسن مرسل 100التوَّْلبِيُ  َوالتوَّْنِبيُه أِلَيب الشَّْيِ  اأْلَْصبَوَهاينِِ ) - 2195
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ُللا ِإْخَلاَنُكْم َعَلى َما َكاَن ِفيِهْم،َكَما هُِ  ،قَاَل:" امحِْ ُبلا أَْن َُيِْمُللُكْم َعَلى َموا َكواَن وَعْن َبْكِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ اْلُمَزينِِ
نَوْيَك،فَأَْنحَل أَْوىَل َموْن يوُوَرى َذاَ  مِ  ْنوُه،فَِإْن َكواَن ِفيوَك ِفيُكْم،فَوَلْيَك ُكُل َمْن رَأَْيحَل ِمْنُه َسْقطَ  ،أَْو زَلَّ   َوَقَع ِمْن َعيوْ

ر ....يَوَناُل ِموْن .......َأْحيَواان  أَْوَ  لِْلَعْهوِد ِمْنوَك،َوِإْن َكواَن َصاَلة  َفاَل تَوْعَجَ َّ ِّبَا فَوَلَعلَّ َصاِحَه .....َوالشَّعْ 
،َوِإْن َكوواَن ِمْنووَك ِمْنووَك َوفَوواء  لِْلَعْهووِد فَوواَل تَوْعَجووَ َّ بِووِه،فَوَلَعلَّ الَّووِذي َاُْقتُووُه يف بَوْعووِخ َصاَلتِِه،أَْوَصووُل لِلوورَِّحِم ِمْنووكَ 

 ِّبَا،فَوَلَعولَّ الَّوِذي َاُْقتُوُه يف بَوْعوِخ َحاَ تِوِه َأْكثَووُر َصوْلم ا ِمْنوَك،َوِإَذا رَأَيْوحَل َموْن ُهوَل َأْكوَثُ ِصَل   لِلرَِّحِم َفاَل تَوْعَجَ َّ 
َ قَوْبِلك،َوِإَذا رَأَْيحَل َمْن ُهَل َأْصَغُر ِمْنَك،فوَ  ،َصاَم َوَصلَّى،َوَعَبَد اّللَّ ُّ ُقوْل:ُهَل أَ ِسن ا ِمْنَك،فَوُقْل:َهَذا َخْْي  ِمبِِ ْحوَد
،ُزِويَوووحْل َعْنوووُه  ،فَوُقْل:َهوووَذا َخوووْْي  ِمبِِ ،َوِإَذا رَأَيْوووحَل َموووْن ُهوووَل أَقَوووُل ِمْنوووَك َما   الوووُدنْوَيا ِخيَوووار ا،َو ِموووبِِ ِسووون ا،َوأََقُل َذنُووولاب 

،َوِإَذا رَأَيْووووحَل النَّوووواَس َأْكَرُموووولَ  فَووووذَ  ا،َوَلَك َحق ا،فَوُقْل:َهووووَذا اْلَفْضووووُل .......َوأُْعِطيتُوَهووووا .....ِإ َّ أَْن يوَووووْرمَحَِبَ َريبِِ
ْذ َأْكَثَ اْلُمْسِلِمنَي لَوكَ  ،َوِإَذا رَأَيْوتَوُهُم اْسَتَخُفلا ِبَك،فَوُقْل:َهَذا َخطَِ ك َوَذْنِل،َواختَِّ ُهْم َعَلكَّ ،َوأَْوَسوَطُهْم لَوَك ِمنوْ  أاب 

ْفَل الصَِّغَْي ف أَْو َتْظِلَم الشَّْيَ  اْلَكِبَْي ف َوْلَتْشوَغْلَك ُذنُلبُوَك َعوْن َأخ ا،َوَأْصَغَرُهْم َلَك ابْوَنا،أََيُسُرُ  أَْن تُوَعذَِِب الطِِ 
ُم احْلََياِة الوُدنْوَيا يف التوَّْلبَوِ  َواِ ْسِتْغَفاِر،َوْلَيَسوْعَك َموا أَنْوَعوَم اّللَُّ  ُ ُذنُلِب اْلِعَباِق،َوتَُذاُب أايَّ وا أَنْوَعوَم اّللَّ  بِوِه َعَلْيَك،َعمَّ

ُم احْلَيَووواِة يف الُشوووْكِر،َوَ  تَوْنظُوووُروا يف ُذنُووولِب النَّووواِس َكووواأْلَْراَبِب،َواْنظُرُ بِوووهِ  وا يف ُذنُووولِبُكْم  َعلَوووى اْلِعَباِق،َوتُوووَذاُب أايَّ
 2196َما َعَدْلحَل " َكاْلَعِبيِد،َوَ  تُوَعاِهِد اْلَقَذاَة يف َعنْيِ َأِخيَك،َوَتدَُع ا؟ِْذَْع ُمْعَ ِض ا يف َعْيِنَك َواّللَِّ 

ْي وتنظيوو  ذيه للضوومفهكووذا أخووذ الوونا نريقووه يف النظووام العملووك للمجتمووع ا سووالمك  و  يعوود جموورق هتوو
ي أعيوود،هحل بللقله،بوول صووار سووياجا حوولل حرمووات النوواس وحقوولقهم وحوورايهتم،فال اووك موون قريووه أو 

 ذريع  أو ستار.
حفظوا انيو  وحريو  و موم قميقر ا يتعاجه به أكد األفأين هذا املدى البعيدف وأين هذا األف  السام ف وأين م

 حلقل  ا نسان بعد أل  وأربع مائ  عامف
ْعضوا .َأُيُُِه ْعُضوُكْم بوَ ْغتَوْه بوَ َو  يوَ »بعد ذلك اكء النهك عون الغيبو  يف تعبوْي عجيه،يبدعوه القورآن إبوداعا:

 .« .َأَحدُُكْم أَْن َذُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتا ف َفَكرِْهُتُمل ُ 
مشوووهد حساسي .   يغتووه بعضووكم بعضووا.مث يعوورم مشووهدا تتووأذى لووه أكوود النفوولس كثافوو  وأقوول األروا 

م إذن  مش وووزاز،وأوملثووْي لالااألن ذكوول حلووم أخيوووه ..ميتووا ..  مث يبوواقر فووويعلن عوونهم أووووم كرهوولا هووذا الفعووول 
علر كووستجاكوو  ابكرهوولا ا غتيوواب  مث يعقووه علووى كوول مووا ووواهم عنووه يف اهليوو  موون لوون وعسووك وغيبوو  

َ ِإنَّ  اتوَُّقولاوَ »التقلى،والتلولي  ملوون اقو   موون هوذا كووي ا أن يبواقر ابلتلبوو  تطلعوا للرمحوو : َ تَووولَّاب  َرِحوويم  اّللَّ «  اّللَّ
قب عميو  يف س،وإىل أ..ويسري هذا النا يف حيواة ا؟ماعو  املسولم  فيتحولل إىل سوياج حولل كرامو  النوا

تمشوويا موع األسووللب القوورآين العجيووه يف إترة ا مش ووزاز م - - النفولس والقللب.ويتشوودق فيووه رسوولل اّللِ 
 والفزع من كب  الغيب  البغيخ.
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ُ َوَرُسووللُُه أَْعَلُم.قَواَل «.أَتَوْدُروَن َمووا اْلِغيبَووُ  » قَوواَل  --َعوْن َأىِب ُهَريْووورََة أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ  ذِْكووُرَ  َأَخوواَ  » قَواُللا اّللَّ
تَوُه َوِإْن َ ْ َيُكوْن ِفيوِه » يَل أَفَورَأَْيحَل ِإْن َكاَن ِ  َأِخى َما أَُقلُل قَاَل قِ «.ِ َا َيْكرَُ   ِإْن َكاَن ِفيوِه َموا تَوُقولُل فَوَقوِد اْغتَوبوْ
 .2197«.فَوَقْد َّبَتَُّه 

» ق  تَوْعووِ  َقِصووْيَة .فَوَقاَل َحْسووُبَك ِمووْن َصووِفيََّ  َكووَذا وََكووَذا قَوواَل َغووْْيُ ُمَسوودَّ  --وَعووْن َعاِئَشووَ  قَالَووحْل قُوْلووحُل لِلنَّووِبِِ 
َموا أُِحوُه َأىنِِ َحَكْيوحُل » قَالَوحْل َوَحَكْيوحُل لَوُه ِإْنَسواان  فَوَقواَل «.َلَقْد قُوْلحِل َكِلَم   َلْل ُمزَِجوحْل ِ َواِء اْلَبْحوِر َلَمَزَجْتوُه 

 .2198«ِإْنَساان  َوأَنَّ ىِل َكَذا وََكَذا 
،قَاَل:قَوواَل رَ  ،َحُْمُشوولَن :ُسوولُل هللِا وَعووْن أَنَووِك بْووِن َماِلك  ووا َعوورََج يب َريبِِ َمووَرْرُت بَِقووْلم  هَلُووْم أَْلَفووار  ِمووْن حُنَاس  َلمَّ

َقُعلَن يف ُوُجوووولَهُهْم َوُصووووُدوَرُهْم .فَوُقْلووووحُل:َمْن َهووووُيَ ِء اَي ِجْثِيووووُل ف قَوووواَل:َهُيَ ِء الَّووووِذيَن َذُْكلُوووولَن حُلُوووولَم النَّوووواِس،َويوَ 
  .2199أَْعرَاِضِهمْ 

ووَع أاََب ُهَريْووورََة يَوُقلُل:َجوواَء اأَلْسووَلِمكُ و   ِإىَل َرُسوولِل هللِا عوون َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن الصَّوواِمحِل،اْبِن َعوومِِ َأيب ُهَريْووورََة، أَنَّووُه  َِ
 ُِم َعْنووُه َرُسوولُل هللِا َفَشووِهَد َعلَووى نَوْفِسووِه أَْربَووَع َموورَّات  اِبلِزىَِن،يَوُقلُل:أَتَوْيووحُل اْموورَأَة  َحرَام ووا،َويف َذلِووَك يَوْعوور ََّحووَّت

لَووُه:أَِنْكتَوَها ف فَوَقاَل:نَوَعْم،فَوَقاَل:َهووْل َغوواَب َذلِووَك ِمْنووَك ِفيَهووا َكَمووا يَِغيووُه أَقْوبَووَل يف اْاَاِمَسووِ ،فَوَقاَل َرُسوولُل هللِا 
َهوا َحرَام وا اْلِمْرَوُق يف اْلُمْكُحَلِ  َوالِرَِكواُء يف اْلِبْ وِر ف فَوَقاَل:نَوَعْم،فَوَقاَل:فَوَهو ْل تَوْدرِي َموا الوِزاَِن ف قَاَل:نَوَعْم،أَتَوْيوحُل ِمنوْ

َرين  ،فَووَأَمَر بِووِه َرُسوولُل هللِا ِمثْووَل َمووا َذْيت الرَُّجووَل ِمووِن اْمرَأَتِووِه َحاَل  ،قَاَل:َفَمووا تُرِيووُد ِّبَووَذا اْلَقووْلِل ف قَاَل:أُرِيووُد أَْن ُتَطهِِ
 َُعَلْيووِه أَْن يوُووْرَجَم فَوُرِجَم.َفَسووِمَع َرج ُ لَوونْيِ ِمووْن َأْصووَحابِِه يَوُقوولُل َأَحووُدُ َا ِلَصوواِحِبِه:اْنظُُروا ِإىَل َهووَذا الَّووِذي َسووَ َ اّللَّ

يَفوووووِ  مِحَوووووار  َكووووواِئل  فَولَوووووْم َتَدْعوووووُه نَوْفُسوووووُه َحوووووَّتَّ ُرِجوووووَم َرْجوووووَم اْلَكْلِه،قَاَل:َفَسوووووَكحَل َرُسووووولُل هللِا  ُهَموووووا،َفَمرَّ ِ ِ َعنوْ
اَ :اَي اَل:أَْيَن ُفاَلن  َوُفاَلن  ف فَوَقاَ :حَنُْن َذا اَي َرُسولَل هللِا،فَوَقواَل هَلَُموا:ُكالَ ِموْن ِجيَفوِ  َهوَذا احلَِْماِر،فَوَقوِبرِْجِلِه،فَوقَ 

ُ َلَك َمْن َذُْكُل ِمْن َهَذا ف فَوَقاَل َرُسلُل هللِا  ُجوِل آنِف وا َأَكوُد َما نِْلُتَموا ِموْن ِعوْرِم َهوَذا الرَّ :َرُسلَل هللِا،َغَفَر اّللَّ
 .2200ِمْن َأَكِل َهِذِ  اْ؟ِيَفِ ،فَوَلالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،ِإنَُّه اهلَن يف َأْوَاِر اْ؟َنَّ ِ 

علوى  يوه:حلما ميشوكا صوار إلمو ثل هذا العالج الثابحل املطرق تطهر اجملتمع ا سالمك وارتفع،وانتهى إىل 
 األرم،ومثال يتحق  يف واقع التاري .

 قاب النفسووي كء موون اهلهووذ  النووداءات املتكووررة للووذين آمنوولا وأخووذهم إىل ذلووك األفوو  السووامك اللضوو وبعوود
،وضومان هوذا وحرماهتم وإقام  تلك السياجات القلي  من الضماانت حلل كرامتهم وحريتهم ا جتماعي  و 

 كله بتلك احلساسي  اليت يثْيها يف أرواحهم،ابلتطلع إىل اّلِل وتقلا  ..
 أاهللاير الناس بأصلهم وان الاقوى أساس الا ا ل   13سادس:الدرس ال
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هوا أللاوا،لْيقجناسوها و أ بعد هذ  املدارج إىل ذلك األف  السام ،يهت  اب نساني  مجيعها على اخوتال  
لوووك األفووو  دة إىل ذإىل أصووول واحووود،وإىل ميوووزان واحووود،هل الوووذي تقووولم بوووه تلوووك ا؟ماعووو  املختوووارة الصووواع

.ِإنَّ َأْكوَرَمُكْم ِعْنوَد اّللَِّ  َوقَبائِوَل لَِتعواَرُفلااُكْم ُكوُعلاب  َجَعْلنوالنَّاُس ِإانَّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكر  َوأُنْثى،وَ  اي أَيُوَها»السام :
َ َعِليم  َخِبْي    « ..أَْتقاُكْم.ِإنَّ اّللَّ

تلفوولا صوول واحوود.فال ختأنكم موون اي أيهووا النوواس.اي أيهووا املختلفوولن أجناسووا وأللاان،املتفرقوولن كووعلاب وقبائوول.إ
 و  تتفرقلا و  تتخاصملا و  تذهبلا بدقا.

 م علوى الغايو هول يطلعكواي أيها الناس.والذي يناقيكم هوذا النوداء هول الوذي خلقكوم ..مون ذكور وأنثوى ..و 
  تال   األلسوون.فأمووا اخووموون جعلكووم كووعلاب وقبائل.إوووا ليسووحل التنوواحر وااصووام.إ ا هووك التعووار  واللائم

لنوووووووزاع ا يقتضوووووووك ،واختال   الطبووووووواع واألخال ،واخوووووووتال   امللاهوووووووه وا سوووووووتعداقات،فتنلع  واأللووووووولان
 ا؟نك واللغو و يك لللن والشقا ،بل يقتضك التعاون للنهلم  ميع التكالي  واللفاء  ميع احلاجات.ول
 ويعوور  بووهلقيم،اتحوودق بووه والوولنن وسووائر هووذ  املعوواين موون حسوواب يف ميووزان اّلِل.إ ووا هنالووك ميووزان واحوود ت

يوزنكم عون علوم وعون  نود اّلِل.وهولعل الكورمي هو..والكورمي حقوا « ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَْتقاُكمْ »فضل الناس:
 « ..ِإنَّ اّللََّ َعِليم  َخِبْي  »خثة ابلقيم وامللازين:

ان ز ا امليوووووإىل هووووذوهكووووذا تسووووق  مجيووووع الفلار ،وتسووووق  مجيووووع القيم،ويرتفووووع ميووووزان واحوووود بقيموووو  واحوووودة،
 يتحاكم البشر،وإىل هذ  القيم  يرجع اختال   البشر يف امليزان.

ليهووووا عيتكالووووه  وهكووووذا تتوووولارى مجيووووع أسووووباب النووووزاع وااصوووولمات يف األرم وتوووورخا مجيووووع القوووويم الوووويت
كما يرتفوع صول واحود.أالناس.ويظهر سبه ضخم واض  لالف  والتعاون:أللهي  اّلِل للجميوع،وخلقهم مون 

م لينقووذ رفعووه ا سووال لاء الووذيتسوواب  ا؟ميووع ليقفوولا هتووه:للاء التقوولى يف لوول اّلِل.وهووذا هوول اللوولوولاء واحوود ي
وكلهوووووا مووووون   للبيحل.البشوووووري  مووووون عقابيووووول العصوووووبي  للجنك،والعصوووووبي  لارم،والعصوووووبي  للقبيل ،والعصوووووبي

ب الم  وقوود حووار سوو  موون ا ا؟اهليوو  وإليهووا،تتزاي بشووَّت األزايء،وتسوومى بشووَّت األ اء.وكلهووا جاهليوو  عاريوو
 لوووول رايوووو  لعوووواملك يفاا سووووالم هووووذ  العصووووبي  ا؟اهليوووو  يف كوووول صوووولرها وأكووووكاهلا،ليقيم نظامووووه ا نسوووواين 

ت زائفووو    ك.فكلهوووا راايايووو  ا؟نر واحدة:رايووو  اّلِل ..  رايووو  اللننيووو .و  رايووو  القلميووو .و  رايووو  البيوووحل.و  
 يعرفها ا سالم.

،قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل هللِا َعووْن ُعْقبَووَ  بْووِن َعوواِمر  اْ؟ُهَ  ِإنَّ أَْنَسوواَبُكْم َهووِذِ  لَْيَسووحْل ِ ََسووبَّ   َعلَووى َأحوود ،ُكُلُكْم بَونُوول :ِبِِ
َيُكوولَن بَووِذاي  آَقَم،نَووُ  الصَّوواِع َ ْ َاْلووُيوُ ،لَْيَك أَلَحوود  َعلَووى َأَحوود  َفْضوول  ِإ َّ بِووِدين ،أَْو تَوْقووَلى،وََكَفى اِبلرَُّجووِل أَْن 

 2201يال  فَاِحش ا".خبَِ 
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ُ َعْنوووُه،قَاَل:قَاَل َرُسووولُل هللِا   َتِهووونَيَّ قَووووْلم  :وَعوووْن ُحَذيْوَفَ ،َرِضوووَك اّللَّ ُكُلُكوووْم بَونُووول آَقَم،َوآَقُم ُخلِوووَ  ِموووْن توُووورَاب  لَيَونوْ
 2202يَوْفَخُروَن آِباَبئِِهْم أَْو لََيُكلَننَّ أَْهَلَن َعَلى هللِا ِمَن اْ؟َْعاَلِن.

َفَكَسووَع  -قَوواَل ُسووْفَياُن َموورَّة  ِ  َجووْيا   -قَوواَل ُكنَّووا ِ  َغووزَاة   -رضووى هللا عنهمووا  -ِن َعْبووِد اّللَِّ وعوون َجوواِبَر بْوو
ُمَهووواِجرِيَن َرُجووول  ِموووَن اْلُمَهووواِجرِيَن َرُجوووال  ِموووَن األَْنَصووواِر فَوَقووواَل األَْنَصوووارُِى اَي َلاَْنَصووواِر .َوقَووواَل اْلُمَهووواِجرُِى اَي لَلْ 

قَووواُللا اَي َرُسووولَل اّللَِّ َكَسوووَع َرُجووول  ِموووَن « َموووا اَبُل َقْعوووَلى َجاِهِليَّووو   » فَوَقووواَل  -  -َع َذاَ  َرُسووولُل اّللَِّ .َفَسووومِ 
َووووا ُمْنِتنَوووو   » اْلُمَهوووواِجرِيَن َرُجووووال  ِمووووَن األَْنَصوووواِر .فَوَقوووواَل  َقوووواَل .َفَسووووِمَع بِووووَذِلَك َعْبووووُد اّللَِّ بْووووُن ُأىبَِ  فوَ « َقُعلَهووووا فَِإوَّ

َها اأَلَذلَّ .فَوبَوَلَ  النَّوِبَّ  فَوَقواَم ُعَموُر فَوَقواَل اَي  -  - فَوَعُللَها،أََما َواّللَِّ لَِ ْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِ  لَُيْخرَِجنَّ اأَلَعُز ِمنوْ
ا يَوْقتُوُل َقْعو»  -  -َرُسلَل اّللَِّ َقْعِ  َأْضِرْب ُعُنَ  َهوَذا اْلُمنَواِفِ  .فَوَقواَل النَّوِبُ  ُّ النَّواُس أَنَّ حُمَمَّود  ُه  َ يَوَتَحودَّ

 .  2203وََكاَنحِل األَْنَصاُر َأْكثَوَر ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن ِحنَي َقِدُملا اْلَمِديَنَ ،مُثَّ ِإنَّ اْلُمَهاِجرِيَن َكثُوُروا بَوْعدُ « َأْصَحابَُه 
 اول البشري هك،الذي نساين العاملوهذ  هك القاعدة اليت يقلم عليها اجملتمع ا سالمك.اجملتمع ا 

يم للاصووول املسوووتقااللاحووود  يف خياهلوووا انلووو  أن هقووو  لووولان مووون أللانوووه فتخف ،ألووووا   تسووولك إليوووه الطريووو 
  ....الطري  إىل اّلِل ..وألوا   تق  هحل الراي  اللاحدة اجملمع  ..راي  اّللِ 

 هللا بهماا سالا وا يمان وآثارهما ومنة  18-14الدرس السابع:

وهوم « َمنَّواآ»ذين قواللا:عوراب الوويف ختام السلرة شيت املناسوب  لبيوان حقيقو  ا ميوان وقيمتوه،يف الورق علوى األ
وووم أسوولملا وهووم   يقوودرون منوو  اّلِل علووى أ - -  يوودركلن حقيقوو  ا ميان.والووذين منوولا علووى رسوولل اّلِل 

ميواَوَلمَّا يَودْ َأْسوَلْمنا. ُقللُولا :َ ْ تُوْيِمنُولا،َولِكنْ قالَوحِل اأْلَْعراُب:آَمنَّا.قُولْ »عباق  اب ميان: ُن يف قُولُولِبُكْم.َوِإْن ُخِل اْ ِ
َ َوَرُسووووولَلُه   يَلِوووووْتُكْم ِموووووْن أَْعمووووواِلُكْم َكوووووْي ا ،إِ  َوووووا اْلُمْيمِ   َغُفووووولر  نَّ اّللََّ ُتِطيعُووووولا اّللَّ نُووووولَن الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا اِبّللَِّ َرِحيم .ِإ َّ

َ ،أُول ِوووووَك ُهوووووُم الصَّووووواِققُ ِبيِل اّللَِّ َسوووووْم يف ِه،مُثَّ َ ْ يَوْر بُلا،َوجاَهوووووُدوا ِ َْمووووولاهِلِْم َوأَنْوُفِسوووووهِ َوَرُسوووووللِ  لَن.ُقْل:أَتُوَعلُِِملَن اّللَّ
ُ يَوْعلَوُم موا يف السَّوماواِت َوموا يف اأْلَْرِم،وَ  ْيوَك أَْن َأْسووَلُملا.ُقْل:  َعلَ  ء  َعِليم .مَيُنُولنَ ِبُكولِِ َكوكْ  اّللَُّ بِوِديِنُكْمف َواّللَّ

ُ مَيُُن َعلَوْيُكْم أَْن َهود وُتْم صواِقِقنَي.ِإنَّ إْلِميواِن إِ اُكْم لِ َاُُنلا َعَلكَّ ِإْسالَمُكْم،َبِل اّللَّ َ يَوْعلَوُم َغْيوَه السَّوماواِت ْن ُكنوْ  اّللَّ
ُ َبِصْي  ِ ا تَوْعَمُللنَ   « ..َواأْلَْرِم،َواّللَّ

ُهَما،قال:جواءت بنول أسود إىل رسولل هللا  قيل:إوا نزلحل يف ،َرِضك هللا َعنوْ  أعراب بب أسد.َعِن اْبِن َعبَّاس 
فقووواللا:اي َرسووولَل هللِا أسووولمنا وقاتلتوووك العووورب و  نقاتلوووك فقوووال رسووولل هللا:إن فقههوووم قليووول،َوإن الشووويطان 

 ..2204إسالمكم{ اهلي  ينط  على ألسنتهم ونزلحل هذ  اهلي :}مينلن عليك أن أسلملا قل   انلا علك
،َعْن أَبِيووِه،قَاَل:أَْعَطى النَّووِلُ  ُهْم َكوويوْ  ا،فَوَقاَل وَعووْن َعوواِمِر بْووِن َسووْعِد بْووِن َأيب َوقَّوواص  رَِجووا  ،َوَ ْ يُوْعووِ  َرُجووال  ِموونوْ

أَْو ُمْسوِلم  َحوَّتَّ أََعاَقَهوا :ن ،فَوَقواَل النَّوِلُ َسْعد :اَي َنِلَّ هللِا،أَْعطَْيحَل ُفالان  َوُفالان  َو َْ تُوْعِ  ُفالان  َكويوْ  ا َوُهوَل ُمْيمِ 
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،َوالنَّووِلُ  ُهْم فَووال :يَوُقوولُل:أَْو ُمْسووِلم  مُثَّ قَوواَل النَّووِلُ َسووْعد  َيالت  ِإيِنِ ألْعِطووك رَِجووا  ،َوأَقَُع َمووْن ُهووَل َأَحووُه ِإَ َّ ِموونوْ
 2205اِر َعَلى ُوُجلِهِهْم.أُْعِطيِه َكيوْ  ا،َرَاَفَ  أَْن يَُكُبلا يف النَّ 

 ا سوووالم يفوأوم قخلووولا فوووأراق اّلِل أن يعلمهوووم حقيقووو  موووا هووول قوووائم يف نفلسوووهم وهوووم يقللووولن هوووذا القووولل. 
م.و  سوتقر يف قلوولّبتميووان   استسوالما،و  تصوول قلولّبم بعوود إىل مرتبو  ا ميان.فوودل ّبوذا علووى أن حقيقو  ا 

ميانُ ا يَْدخُ َولِكْن ُقلُللا:َأْسَلْمنا.َوَلمَّ ُقْل: َْ تُوْيِمُنلا.»تشرّبا أرواحهم:  « .. يف قُوُللِبُكمْ ِل اْ ِ
ي ا.فهذا هم منووه كووومووع هووذا فووإن كوورم اّلِل اقتضووى أن اووزيهم علووى كوول عموول صوواحل يصوودر موونهم   ينقصوو

لتحسووه هلوووم  الم يكفووكا سووالم الظوواهر الووذي   حوووال  القلووه فيسووتحيل إميووواان وايقووا مطم نا.هووذا ا سووو
ا بقوولا علووى موود اّلِل موواهلم الصوواحل  فووال تضوويع كمووا تضوويع أعمووال الكفووار.و  يوونقا موون أجرهووا كووكء عنووأع

 املغفورة ذلوك أن اّلِل أقورب إىل«. ا  مواِلُكْم َكويْ ْن أَعْ َوِإْن ُتِطيُعلا اّللََّ َوَرُسولَلُه   يَلِوْتُكْم ِمو»الطاع  وا ستسالم:
ميوووووووان قلبوووووووه ا  ه الطاعووووووو  والتسوووووووليم،إىل أن يستشوووووووعروالرمحووووووو ،فيقبل مووووووون العبووووووود أول خطلة،ويرضوووووووى منووووووو

 « ..ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  »والطمأنين :
َوا اْلُمْيِمنُولَن الَّوِذيَن آَمنُولا ابِ »مث بني هلم حقيقو  ا ميوان: ُدوا ِ َْمولاهِلِْم َوأَنْوُفِسوِهْم  َ ْ يَوْر بُلا.َوجاَهوَرُسوللِِه.مُثَّ ّللَِّ وَ ِإ َّ

.أُولِ َك ُهُم الصَّاِقُقلنَ يف َسِبيِل   «.اّللَِّ
دي  املطموووو ن ياب.التصوووفا ميوووان تصووودي  القلووووه ابّلِل وبرسلله.التصووودي  الووووذي   يووورق عليوووه كووووك و  ارت

قلووووووه ج فيووووووه الالثابووووووحل املسووووووتيقن الووووووذي   يتزعووووووزع و  يضووووووطرب،و  هتجووووووك فيووووووه اهلوووووولاجك،و  يووووووتلجل
ن ة هوووذا ا ميووواذو  حوووالو يف سوووبيل اّلِل.فالقلوووه موووَّت تووو والشوووعلر.والذي ينبثووو  منوووه ا؟هووواق ابملوووال والووونفك

يريود قنيوا الناس. حليواة.يفوانمأن إليه ويبحل عليه،  بد منودفع لتحقيو  حقيقتوه يف خوارج القلوه.يف واقوع ا
ع األموولر وواقوو ن جموورايتأن يلحوود بووني مووا يستشووعر  يف ابننووه موون حقيقوو  ا ميان،ومووا ُيووي  بووه يف لوواهر  موو

ه.ألن هوذ  اقعيو  مون حللوصلرة الل صث على املفارق  بني الصلرة ا مياني  اليت يف حسه،والاحلياة.و  يطي  ال
.فهوول ملووال والنفكابل اّلِل املفارقوو  تيذيووه وتصوودمه يف كوول حلظوو .ومن هنووا هووذا ا نطووال  إىل ا؟هوواق يف سووبي
حليوواة اثلوو  يف واقووع   ْياهاانطووال  ذايت موون نفووك امليمن.يريوود بووه أن ُيقوو  الصوولرة اللضووي   الوويت يف قلبووه،ل

اة اسوتطاعته حيو    مون عودمبني امليمن وبني احلياة ا؟اهلي  من حلله خصلم  ذاتيو  انكو والناس.وااصلم 
 ميووواين الكامووولصووولر  ا مزقوجووو  بوووني تصووولر  ا مياين،وواقعوووه العملك.وعووودم اسوووتطاعته كوووذلك التنوووازل عووون ت

مون  بوني ا؟اهليو ب بينوه و ائن املنحر .فال بود مون حور ا؟ميل املستقيم يف سبيل واقعه العملك الناقا الش
 حلله،حَّت تنثب هذ  ا؟اهلي  إىل التصلر ا مياين واحلياة ا مياني .
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تحق  تلوك تنلن.فإذا   :إوم ميم..الصاققلن يف عقيدهتم.الصاققلن حني يقلللن« أُولِ َك ُهُم الصَّاِقُقلنَ »
عائهوا   عقيودة ويف اقد  يف القع احلياة،فا ميان   يتحق .والصواملشاعر يف القله،و  تتحق  آترها يف وا

 يكلن.
َوا اْلُمْيِمنُولَن »ونقو  قلويال أموام هوذا ا حو اس املعو م يف اهليو : ْر بُولا يوَ مُثَّ َ ْ  -ّللَِّ َوَرُسوللِِه آَمنُولا ابِ  لَّوِذينَ اِإ َّ

لنفك.حووَّت بعوود عيوو .وعالج حلالوو  تقوولم يف اعبارة.إ ووا هوول ملووك لتجربوو  كووعلري  واق ..إنووه لوويك جموورق«  -
 إمياوا ..

ُ ..مُثَّ اْسوووَتقاُملاا َربُونَوووا ايَن قووواُلل ِإنَّ الَّوووذِ ..»وكوووبيه ّبوووا ا حووو اس يف قللوووه تعووواىل « مُثَّ َ ْ يَوْر بُووولا» فعووودم ..«  ّللَّ
 حل شيوووْي التجووواربهووو -منووو  علوووى قللووو :ربنا اّلِل.تشوووْي إىل موووا قووود يعتووولر الووونفك املي ا سوووتقام  ا رتياب.و 
حليوووواة اموووون اضووووطراب.وإن الوووونفك امليمنوووو  لتصووووطدم يف موووون ارتيوووواب و  -ات الشووووديدة ا بتالء القاسووووي ،و 

ل  هووك الوويت يم  ملصوول بشوودائد تزلزل،ونوولازل تزعووزع.واليت تثبووحل فووال تضووطرب،وتث  فووال تر ب،وتظوول مسووتق
 تستح  هذ  الدرج  عند اّلِل.

 لوووووووووووو ،لتعزمامليمنوووووووووووو  إىل مزالوووووووووووو  الطري ،وأخطووووووووووووار الرح والتعبووووووووووووْي علووووووووووووى هووووووووووووذا النحوووووووووووول ينبووووووووووووه القلوووووووووووولب
الووووراي   مث لعلاصوووو  و أمرها،وهتسه،وتسووووتقيم،و  توووور ب عنوووود مووووا يوووودهلم األفوووو ،ويظلم ا؟ل،وتناوحهووووا ا

م العلوم   يتلقوى مونهو ا فيهوا  ويستطرق مع األعراب يعلمهم أن اّلِل أعلوم بقلولّبم وموا فيهوا وأنوه هول حوثهم 
ُ يَوْعلَوووُم موووا يف قُوووْل:أَتُوَعلِِ  »عنهوووا: َ بِوووِديِنُكْمف َواّللَّ ووومُملَن اّللَّ ُ ِبُكووواواِت َوموووا يف  السَّ « لِِ َكوووْكء  َعلِووويم   اأْلَْرِم،َواّللَّ

  نفسووه و  در  حقيقوو..وا نسووان يوودعك العلم،وهوول   يعلووم نفسووه،و  مووا يسووتقر فيهووا موون مشوواعر،و  يوو
 ه.وحني يراقوهينواء عملو  ميلوك مراقبو  نفسوه يف أ حقيق  مشاعر  فالعقل نفسه   يعر  كي  يعمل،ألنوه

ك أن يشوغل ك   ميلونفسه يك  عن عملوه الطبيعوك،فال يبقوى هنوا  موا يراقبوه  وحوني يعمول عملوه الطبيعو
قاة ه  وهل هول األريق  عمليف اللقحل ذاته ابملراقب   ومن مث فهل عاجز عن معرف  خاص  ذاته وعن معرف  ن

وووماواِت َوموووا يف »الووويت يتطووواول ّبوووا ا نسوووان   ُ يَوْعلَوووُم موووا يف السَّ قيقيوووا.  بظلاهرهوووا ..علموووا ح« مِ  اأْلَرْ َواّللَّ
 وآترها.ولكن  قائقها وماهياهتا.

 وعلما كامال حميطا غْي حمدوق و  ملقلت.
ُ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  »  ..ّبذا ا مجال الشامل اني .« َواّللَّ

اطوواب عوون مووِنهم عليووه اب - -ركلها و  يبلغلها،يتلجووه إىل الرسوولل وبعوود بيووان حقيقوو  ا ميووان الوويت   يوود
قلووولب،وأن  تلوووك اليفاب سوووالم وهوووذا املووون ذاتوووه قليووول علوووى أن حقيقووو  ا ميوووان   تكووون قووود اسوووتقرت بعووود 

لَوووووكَّ  َاُنُووووولا عَ ُملا.ُقْل: ْن َأْسووووولَ مَيُنُووووولَن َعَلْيوووووَك أَ »حوووووالوة ا ميوووووان   تكووووون بعووووود قووووود توووووذوقتها تلوووووك األروا :
ُ مَيُُن َعَلْيُكْم أَْن َهداُكْم ِلإْلِمياِن، ُتمْ ِإْسالَمُكْم.َبِل اّللَّ  « ..صاِقِقنيَ  ِإْن ُكنوْ
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دقلا يف  علووويهم لووول صوووملنووو  ّللِ لقووود منووولا اب سوووالم،وزعملا ا ميان.فجووواءهم الووورق أن   مينووولا اب سوووالم،وأن ا
د يغفوول ثْيون،وقووضووخم ،يغفل عنهووا الك قعوولى ا ميووان.وحنن نقوو  أمووام هووذا الرق،الووذي يتضوومن حقيقوو 

 عنها بعخ امليمنني ..
الوذي    اللجولقنومإنوه أكوث مون إن ا ميان هل كثى املنن اليت ينعم ّبا اّلِل على عبود مون عبواق  يف األرم.
 اة واملتاع.ح  واحليمينحه اّلِل ابتداء هلذا العبد وسائر ما يتعل  ابللجلق من آ ء الرز  والص

 ال عظيما.قورا أصي اليت ععل لللجلق ا نساين حقيق   يزة وععل له يف نظام الكلنإوا املن  
ا صووووووولر  هلوووووووذتوأول موووووووا يصووووووونعه ا ميوووووووان يف الكوووووووائن البشوووووووري،حني تسوووووووتقر حقيقتوووووووه يف قلبوووووووه،هل سوووووووع  

داّ مون حللوه اص واألحواللجلق،و رتباناته هل به،ولدور  هل فيه وصح  تصولر  للقويم واألكوياء واألكوخ
ّلِل لله،وأنسوه ابحاللجولق  نينته يف رحلته على هذا الكلكه األرضك حَّت يلقى اّلِل،وأنسه بكل ما يفونمأ

  يرضوى عنوه دور مرمول بوخالقه وخوال  هوذا اللجولق وكوعلر  بقيمتوه وكرامتوه وإحساسوه  نوه ميلوك أن يقولم 
 اّلِل،وُيق  ااْي هلذا اللجلق كله بكل ما فيه وكل من فيه.

إىل ضوو يل  القوولة.لكيان،الن حوورج موون نطووا  ذاتووه انوودوقة يف الزمووان واملكان،الصووغْية افموون سووع  تصوولر  أ
 و  قيولق يف ونوه حودوققحمي  هذا اللجلق كله، ا فيه من قلى مذخلرة،وأسرار مكنلنو  وانطوال    تقو  
إنسوانيته سوه ألصل اكتاواي  املطا .فهل،ابلقياس إىل جنسه،فرق من إنساني ،ترجع إىل أصل واحد.هذا 

لووذي   ا النوولر الطليوو ا هلك. ابتووداء موون رو  اّلِل.موون النفخوو  العلليوو  الوويت تصوول هووذا الكووائن الطيووب ابلنوولر
طليو  ذا العنصور اللزمان.وهواهصر   اء و  أرم و  بدء و  انتهاء.فال حود لوه يف املكوان،و  حود لوه يف 

ان لْيفعوه  قلوه إنسوأن يستقر هذا التصلر يفهل الذي جعل من املخلل  البشري هذا ا نسان ..ويكفك 
بوووه يووور  ألرم،وقلايف نظووور نفسوووه،وليكرمه يف حسه،وليشوووعر  ابللضووواءة وا نطوووال  وقووودما  تووودابن علوووى 

  جنح  النلر إىل مصدر النلر األول الذي منحه هذا الللن من احلياة.
دة يف كووووووعاب ة،املمتوووووو  اللاحدوهل،ابلقيوووووواس إىل الف وووووو  الوووووويت ينتسووووووه إليهووووووا،فرق موووووون األموووووو  امليمن .األموووووو

ّلِل بيني،صوللات ام مون النالزمن،السائرة يف ملكه كرمي،يقلق  نل  وإبراهيم وملسى وعيسى وحممد وإخولاو
ة الطيبوو  لووك الشووجر تعلوويهم أمجعووني ..ويكفووك أن يسووتقر هووذا التصوولر يف قلووه إنسان،فيشووعر أنووه فوورع موون 

شووووعر ..يكفووووك أن ي ا املديوووودوع،املتصوووول  ابلسووووماء يف عمرهووووالباسووووق  املتطاول ،العميقوووو  ا؟ذور،املمتوووودة الفر 
ياتوه هوذ  ي  إىل حا نسان هذا الشعلر ليجود للحيواة نعموا آخور ولويحك ابحليواة إحساسوا جديدا،وليضو

 حياة كرمي ،مستمدة من هذا النسه العري .
لجلق الصوواقر مث يتسووع تصوولر  ويتسووع حووَّت يتجوواوز ذاتووه وأمتووه وجنسووه ا نسوواين ويوورى هووذا اللجوولق كلووه.ال

عن اّلِل،الذي عنه صدر،ومن نفخ  روحه صار إنساان.ويعرفه إميانوه أن هوذا اللجولق كلوه كوائن حك،ميلو  
مووون كائنوووات حيووو .وأن لكووول كوووكء فيوووه روحوووا،وأن هلوووذا الكووولن كلوووه روحوووا ..وأن أروا  األكوووياء،ورو  هوووذا 

اء والتسوبي  وتسوتجيه لوه ابحلمود ابلودع -كما تتلجه روحه هل   -الكلن الكبْي،تتلجه إىل ابرئها األعلى 
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والطاعووو ،وتنتهك إليوووه اب ذعوووان وا ستسوووالم.فإذا هووول يف كيوووان هوووذا الكووولن،جزء مووون كووول،  ينفصووول و  
ينعزل.صواقر عون ابرئه،متجووه إليوه بروحووه،راجع يف النهايو  إليووه.وإذا هول أكووث مون ذاتووه انودوقة.أكث بقوودر 

بورو   أنلس بكل ما حلله مون أروا .وموأنلس بعود ذلوك كلوهتصلر  لضخام  هذا اللجلق اهلائل.وإذا هل م
اّلِل اليت ترعا .وعندئذ يشعر أنه ميلك أن يتصل ّبذا اللجولق كلوه،وأن ميتود نول  وعرضوا فيوه وأنوه ميلوك أن 
يصنع أكياء كثوْية،وأن ينشوئ أحودات ضوخم ،وأن يويير بكول كوكء ويتوأير.مث ميلوك أن يسوتمد مباكورة مون 

ليت برأته وبرأت كول موا يف اللجولق مون قولى وناقوات.القلة الكوثى الويت   تنحسور و  تلك القلة الكثى ا
 تضع  و  تغيه.

ص والقوويم واألكوخا ومون هوذا التصوولر اللاسوع الرحيوه يسووتمد مولازين جديوودة حقيقيو  لاكوياء واألحووداّ
ا ياة.بلصووفه قوودر احلهووذ   وا هتمامووات والغوواايت.ويرى قور  احلقيقووك يف هووذا اللجلق،ومهمتووه احلقيقيوو  يف
 الكلكه،تبوحل علوى هوذا من أقدار اّلِل يف الكلن،يلجهه ليحقو  بوه وُيقو  فيوه موا يشاء.وميضوك يف رحلتوه

 ااطل،مكشل  البصْية،مأنلس الضمْي.
م ّبوووذا يوووأة لوووه للقيوووااقووو  املهومووون هوووذ  املعرفووو  حلقيقووو  اللجووولق حلله،وحلقيقووو  الووودور املقسووولم له،وحلقيقووو  الط

ن أيون ه.فهل يعور  مولوملا يقوع ملعرف  يستمد الطمأنين  والسكين  وا رتيا  ملا اوري حللوه،و الدور.من هذ  ا
ل مووا يقووع لووه موور،وأن كووجوواءف وملووا ذا جوواءف وإىل أيوون يووذههف وموواذا هوول واجوود هنووا ف وقوود علووم أنووه هنووا أل
أنووووه   حلوووو  و الكبْية،و مقوووودر لتمووووام هووووذا األموووور.وعلم أن الوووودنيا مزرعوووو  اهلخرة،وأنووووه جمووووزي علووووى الصووووغْية 

 عبثا،ولن ي   سدى،ولن ميضك مفرقا ..
يوو  صووْي وعوودم ر  نشووأ واملوموون هووذ  املعرفوو  ختتفووك مشوواعر القلوو  والشووك واحلووْية الناكوو   عوون عوودم معرفوو  امل

تفك لوك الطريو .حذحلتوه يف املطلي من الطري ،وعدم الثق  ابحلكم  الويت تكمون وراء جمي وه وذهابوه،ووراء ر 
 الذي يعث عنه  ا ترمجته:كعلر كشعلر اايام 

 لبسحل يلب العمر   أستشر وحرت فيه بني كَّت الفكر
 وسل  أنضل الثلب عب و  أقر ملاذا ج حل أين املقرف

ب العمور بقودر اّلِل الوذي أنوه يلوبك يول  -،ورو  مستبشورة وضمْي مسو ي بقله مطم ن، -فامليمن يعر  
ال ضووورورة أرحوووم بوووه،فو الووويت ألبسوووته إاي  أحكوووم منوووه يصووور  اللجووولق كلوووه تصوووري  احلكووويم اايوووث.وأن اليووود 

 يفاء قور معووني لبسووه ألق ستشوارته ألنووه   يكون ليشووْي كمووا يشوْي صوواحه هوذ  اليوود العلوويم البصوْي.وأنه ي
م ّبوا  وار الويت يقول يوع األقهذا الكلن،يتوأير بكول موا فيوه،وييير يف كول موا فيوه.وأن هوذا الودور يتناسو  موع مج

 األحياء منذ البدء حَّت املصْي.كل كائن من األكياء و 
وهل يعلم إذن ملاذا جاء،كما أنه يعر  أين املقر،و  ُيار بوني كوَّت الفكر،بول يقطوع الرحلو  ويويقي الودور 
يف نمأنينو  ويف يقوو  ويف يقني.وقوود يرتقووك يف املعرفوو  ا ميانيوو ،فيقطع الرحلوو  ويوويقي الوودور يف فوور  وانطووال  

املمنووووول  لوووووه مووووون يووووود الكووووورمي  -أو الثووووولب  -ل العطي .هبووووو  العمووووور واستبشار،كووووواعرا  موووووال اهلبووووو  وجوووووال
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لينتهوك بوه إىل  -كائنوا موا كوان مون املشوق    -املنان،ا؟ميل اللطي ،اللقوق الرحيم.وهب  الدور الوذي ييقيوه 
ربه يف اكتيا  حبيه  وحتفك كعلر كالشعلر الذي عشته يف ف ة من ف ات الضياع والقل ،قبول أن أحيوا 

لقرآن،وقبوول أن ذخووذ اّلِل بيوودي إىل للووه الكرمي.ذلووك الشووعلر الووذي خلعتووه روحووك املتعبوو  علووى يف لووالل ا
 الكلن كله،فعثت عنه أقلل:

 ميضكف -ل كاء ل -وق  الكلن حائرا أين ميضكف وملا ذا وكي  
 عبة ضائع وجهد غبني ومصْي مقِنع ليك يرضك

  جهوود غبووني فكوول جهوود جمووزي.وليك هنووا  تعووه نووه لوويك هنوواأ -ّلِل احلموود واملنوو  و -فووأان أعوور  اليوولم 
واملنو   وّلِل احلمود - ضائع فكل تعوه مثمور.وأن املصوْي مورم وأنوه بوني يودي عواقل رحويم.وأان أكوعر اليولم

ن    مود .والكل ن الكلن   يق  تلك اللقف  البائسو  أبودا فورو  الكولن تويمن برّبا،وتتجوه إليه،وتسوبأ -
عوووا   ه ضوووخم يف لوووه،يف ناعووو  ويف رضوووى ويف تسوووليم  وهوووذا كسوووميضوووك وفووو  انملسوووه الوووذي اختوووار  اّللِ 

 سووه ضوووخم يفالشووعلر وعووا  التفكْي،كمووا أنوووه كسووه ضووخم يف عوووا  ا؟سوود واألعصوواب،فل  موووا هوول ك
 مجال العمل والنشاط والتأير والتأيْي.

ل،ولتحق  تعمولناق  جممع .فما تكاق حقيقته تستقر يف القله حوَّت تتحور  قلة قافع  و  -بعد  -وا ميان 
 يفصووواقر احلركووو  مل  علوووى ذاهتوووا يف اللاقع،ولتووولائم بوووني صووولرهتا املضووومرة وصووولرهتا الظاهرة.كموووا أووووا تسوووت

 الكائن البشري كلها،وتدفعها يف الطري  ..
ذلووك سوور قوولة العقيوودة يف النفك،وسوور قوولة الوونفك ابلعقيدة.سوور تلووك ااوولار  الوويت صوونعتها العقيوودة يف  »

يوولم تصوونعها.االار  الوويت تغووْي وجووه احليوواة موون يوولم إىل يلم،وتوودفع ابلفوورق وتوودفع األرم ومووا تووزال يف كوول 
اب؟ماعووو  إىل التضوووحي  ابلعمووور الفووواين انووودوق يف سوووبيل احليووواة الكوووثى الووويت   تفووو  وتقووو  ابلفووورق القليووول 

الدافعو  يف  الض يل أموام قولى السولطان وقولى املوال وقولى احلديود والنار،فوإذا هوك كلهوا تنهوزم أموام العقيودة
رو  فرق ميمن.وما هل الفرق الفواين انودوق الوذي هوزم تلوك القولى مجيعا،ولكنهوا القولة الكوثى اهلائلو  الويت 

 .2206 « استمدت منها تلك الرو ،والينبلع املتفجر الذي   ينضه و  ينحسر و  يضاع 
ا؟ماعوووات   تقووولم علوووى خرافووو  تلوووك ااووولار  الووويت شيت ّبوووا العقيووودة الدينيووو  يف حيووواة األفوووراق ويف حيووواة »

غامضووو ،و  تعتمووود علوووى التهاويووول والر ى.إووووا تقووولم علوووى أسوووباب مدركووو  وعلوووى قلاعووود تبتووو .إن العقيووودة 
الدينيووو  فكووورة كليووو  تووورب  ا نسوووان بقووولى الكووولن الظووواهرة واافيووو ،وتثبحل روحوووه ابلثقووو  والطمأنين ،وانحوووه 

نلوو ،بقلة اليقووني يف النصوور،وقلة الثقوو  يف اّلِل.وهووك تفسوور القوودرة علووى ملاجهوو  القوولى الزائلوو  واألوضوواع البا
للفوورق عالقاتووه  ووا حللووه موون النوواس واألحووداّ واألكياء،وتلضوو  لووه غايتووه واعاهووه ونريقووه،وعمع ناقاتووه 
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وقوووووووولا  كلها،وتوووووووودفعها يف اعووووووووا .ومن هنووووووووا كووووووووذلك قلهتووووووووا.قلة عميووووووووع القوووووووولى والطاقووووووووات حوووووووولل حموووووووولر 
 .2207 « اضك إليه مستنْية اهلد ،يف قلة،ويف يق ،ويف يقنيواحد،وتلجيهها يف اعا  واحد،

ل مووا يف كووفيووه.وأن  ويضوواع  قلهتووا أوووا اضووك مووع ااوو  الثابووحل الووذي ميضووك فيووه الكوولن كلووه لوواهر  وخا
تغليووه فهووا اهلائوول لم إىل زحالكوولن موون قوولى مكنلنوو  تتجووه اعاهووا إميانيووا،فيلتقك ّبووا املوويمن يف نريقه،وينضوو

لَن َعَلْيوَك مَيُنُو»ظويم:ّلِل العما يكن للبانل من قلة لاهرة هلا يف العيلن بريو   وصود  ااحل  على البانل.مه
ُ مَيُو وُتْم صواِقِقنيَ   َهوداُكْم ِلإْلِميواِن ِإنْ  ْيُكْم أَنْ ُن َعلَوأَْن َأْسَلُملا.ُقْل:  َاُُنلا َعلَوكَّ ِإْسوالَمُكْم.َبِل اّللَّ فهوك املنو  «.ُكنوْ

  اّلِل ل العظيم.وصوودهووذا الفضوو و  يهبهووا إ  اّلِل الكوورمي،ملن يعلووم منووه أنووه يسووتح الكووثى الوويت   ميلكهووا 
ش ّبوووووا اعرف وعووووواالعظيم.فمووووواذا فقووووود مووووون وجووووود األنوووووك بتلوووووك احلقوووووائ  واملووووودركات وتلوووووك املعووووواين واملشووووو
لوووه يف ا ولووول تقومعهووا،وقطع رحلتوووه علوووى هوووذا الكلكوووه يف لالهلوووا وعلوووى هوووداهاف ومووواذا وجووود مووون فقوووده

 ميووان وهتتووديفطرهتوا ا بنعيم.وهوول يتمتوع وذكوول كموا شكوول األنعام.واألنعوام أهوودى ألووا تعوور  ال أعطوا 
 به إىل ابرئها الكرميف

ُ َبِصوْي  » َ يَوْعَلُم َغْيوَه السَّوماواِت َواأْلَْرِم،َواّللَّ ألرم يوه السوماوات واغ.والوذي يعلوم .« ْعَملُولنَ  ِ وا توَ ِإنَّ اّللَّ
ه ّبووم موون  سووتمد علموولضوومائر،وحقائ  الشووعلر ويبصوور مووا يعملووه النوواس،فال ييعلووم غيووه النفلس،ومكنوولن ا

 ..  القللبكلمات تقلهلا ألسنتهم ولكن من مشاعر عيا يف قللّبم،وأعمال تصد  ما ايا يف
فيووع ر  كوورمي نظيوو  عووا  عووا موبعوود فهووذ  هووك السوولرة ا؟ليلوو ،اليت تكوواق آبايهتووا الثمانيوو  عشوورة تسووتقل برسووم 

 ك تكش  كثايت احلقائ ،وتقرر أصلهلا يف أعما  الضمْي ..سليم.بينما ه
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 مكي ة وآياأها خمس وأربمون ( سور  ق50)

 أهم مو وعات السور  

حطووه ّبووذ  السوولرة يف العيوود وا؟معوو  فيجعلهووا هووك ملضوولع خطبتووه وماقهتووا،يف  - -كووان رسوولل اّلِل 
وِد بْوِن َمْعون  ا؟ماعات احلافل  ..وإن هلا لشأان ..عَ  ْعُتُه ِمْن َعْبوِد هللِا بْوِن حُمَمَّ ْن ُخبَوْيِه ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن قَاَل: َِ

ْعوووحُل بِْنوووحَل َحارِيَوووَ  بْوووِن النُوْعَمووواِن األَْنَصوووارِيََّ  قَاَلحْل:َلَقوووْد رَأَيْوتُونَوووا،َوتَوُنلُراَن،َوتَوُنلُر َرُسوووللِ  َواِحووود ،َوَما   هللِا قَاَل: َِ
 2208 ،ِإ  ِمْن ِفيِه يَوْلَم اْ؟ُُمَعِ  َوُهَل َحُْطهُ َحِفْظحُل 

هلووووووا وجوووووورس رها ولالإوووووووا سوووووولرة رهيب ،كووووووديدة اللقووووووع  قائقها،كووووووديدة ا يقوووووواع ببنائهووووووا التعبْيي،وصوووووول 
نهوا هرهوا،ويف ابنسورها وج فلاصلها.شخذ على النفك أقطارها،وتالحقها يف خطراهتا وحركاهتا،وتتعقبها يف

شوور،إىل لبعووة،إىل احلامووات،إىل ابوو  اّلِل،الوويت   توودعها حلظوو  واحوودة موون املللوود،إىل املولاهرها.تتعقبهووا برق
 امال كامال.كإنباقا   احلساب.وهك رقاب  كديدة ققيق  رهيب .تطب  على هذا املخلل  ا نساين الضعي 

يال.كوول ا و  قلكثووْي    تفارقووهفهوول يف القبضوو  الوويت   تغفوول عنووه أبوودا،و  تغفوول موون أموور  ققيقووا و  جلوويال،و 
بو  مضوروب  لو  الرهينفك معدوق.وكل هاجسو  معللمو .وكل لفوج مكتلب.وكول حركو  حمسولب .والرقاب  الكام

    الرقابووووعلووووى وسوووواوس القله،كمووووا هووووك مضووووروب  علووووى حركوووو  ا؟وووولار .و  حجوووواب و  سووووتار قون هووووذ
 . كل حالالنافذة،املطلع  على السر والنجلى انالعها على العمل واحلرك ،يف كل وقحل ويف

وعووو  ر وع احلوووك وكووول هوووذ  حقوووائ  معللمووو .ولكنها تعووورم يف األسوووللب الوووذي يبوووديها وكأووووا جديووودة،تر 
الغفلو   نموورجف  الصوحل وهتز النفك هزا،وترجها رجا،وتثْي فيها رعش  اال ،وروع  ا عجاب، املفاجأة

عة،وصووولر صوولر البى،و علووى األموور املهوولل الرهيووه  وذلووك كلوووه إىل صوولر احلياة،وصوولر امللت،وصوولر البل
 السوووووماء يفملتجليووووو  احلشووووور.وإىل إرهووووواص السووووواع  يف الووووونفك وتلقعهوووووا يف احلوووووك.وإىل احلقوووووائ  الكلنيووووو  ا

 « ..ِنيه  َعْبد  مُ  تَوْبِصرَة  َوذِْكرى ِلُكلِِ ..»واألرم،ويف املاء والنبحل،ويف الثمر والطلع 
 لظووالل،يف غووْيالصوولر وائ  واملعوواين و وإنووه ليصووعه يف مثوول هووذ  السوولرة التلخوويا والتعري ،وحكايوو  احلقووا

الصوولر و ئ  واملعوواين لووك احلقوواتأسووللّبا القوورآين الووذي ورقت فيووه ويف غووْي عبارهتووا القرآنيوو  الوويت تشووع بووذاهتا 
 والظالل،إكعاعا مباكرا للحك والضمْي.

 فلنأخذ يف استعرام السلرة بذاهتا ..واّلِل املستعان ..
 

 [45إل   1(:اآليات 50سور  ق ) ]

 بات يوا القيامة والرد عل  منكريه إث

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
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ُهْم َفقواَل اْلكواِفُرو ( َبْل َعِجُبلا أَْن جاَءُهْم ُمْنوِذر  ِمو1  َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد )}  ( أَِإذا 2َعِجيوه  ) َن هوذا َكوْكء  نوْ
ُهْم َوِعْنَدان ِكتْمنا ما تَونوْقُ ( َقْد َعلِ 3ِمْتنا وَُكنَّا تُرااب  ذِلَك َرْجع  بَِعيد  ) بُلا  (4اب  َحِفيج  )ُا اأْلَْرُم ِمنوْ بَوْل َكوذَّ

يوَّنَّاهوا َوموا هَلوا ِموْن نَوْيناهوا َوزَ ُروا ِإىَل السَّماِء فَووْلقَوُهْم َكْيوَ  بوَ ( أَفَوَلْم يَوْنظُ 5اِبحلَْ ِِ َلمَّا جاَءُهْم فَوُهْم يف أَْمر  َمرِيج  )
ذِْكورى ِلُكولِِ وَ ( تَوْبِصورَة  7ج  َّبِويج  )ْن ُكولِِ َزوْ ْتنوا ِفيهوا ِموَموَدْقانها َوأَْلَقْينوا ِفيهوا َرواِسوَك َوأَنْوبوَ  ( َواأْلَْرمَ 6فُوُروج  )

قات  هَلوا َوالنَّْخوَل ابِسو (9ِصويِد )َوَحوهَّ احلَْ  نوا بِوِه َجنَّوات  ( َونَوزَّْلنوا ِموَن السَّوماِء مواء  ُمبارَكوا  فَأَنْوبَوتْ 8َعْبد  ُمِنيوه  )
َلُهْم قَوووووْلُم نُوووول   ( َكوووو11ُروُج )ا  َكووووذِلَك اْاُوووو( رِْزقووووا  لِْلِعبوووواِق َوَأْحيَوْينووووا بِووووِه بَوْلووووَدة  َمْيتوووو10ْلووووع  َنِضوووويد  )نَ  َبحْل قَوووووبوْ ذَّ

َب ِ  َوقَوووْلُم تُوبَّووع  ُكوول  َكووذَّ ( َوَأْصووحاُب اأْلَْيَكوو13) ( َوعوواق  َوِفْرَعووْلُن َوِإْخوولاُن لُوولط  12َوَأْصووحاُب الوورَّسِِ َومَثُوولُق )
( َوَلَقوووْد َخَلْقنَوووا 15 َجِديووود  )ْم يف لَوووْبك  ِموووْن َخْلووو   ُهوووأَفَوَعِيينوووا اِبْاَْلوووِ  اأْلَوَِّل بَوووْل  (14الُرُسوووَل َفَحووو َّ َوِعيوووِد )

ْنسوواَن َونَوْعلَووُم مووا تُوَلْسووِلُس بِووِه نَوْفُسووُه َوحَنْووُن أَقْوووَرُب إِ  ى اْلُمتَوَلقِِيوواِن َعووِن قَّوو( ِإْذ يَوتَولَ 16ْلَلرِيووِد )ْن َحْبووِل الَْيووِه ِموواْ ِ
ووماِل َقِعيوود  ) َوجوواَءْت َسووْكرَُة اْلَمووْلِت  (18َلَديْووِه َرِقيووه  َعِتيوود  ) ( مووا يَوْلِفووُج ِمووْن قَوووْلل  ِإ َّ 17اْلَيِموونِي َوَعووِن الشِِ

ُل نَوْفووك  َمَعهووا ُكووَءْت  ( َوجووا20َك يوَووْلُم اْلَلِعيووِد )َونُِفووَ  يف الُصوولِر ذلِوو (19اِبحْلَوو ِِ ذلِووَك مووا ُكْنووحَل ِمْنووُه هَِيووُد )
( َوقواَل 22ْلَم َحِديود  )َصوُرَ  اْليَووْنَك ِغطاَءَ  فَوبَ ( َلَقْد ُكْنحَل يف َغْفَل   ِمْن هذا َفَكَشْفنا عَ 21ساِئ   َوَكِهيد  )

( 25 ُمْعتَووود  ُمرِيوووه  )ْلَخوووْْيِ َمنَّووواع  لِ  (24ار  َعِنيووود  )( أَْلِقيوووا يف َجَهووونََّم ُكووولَّ َكفَّووو23َقرِينُوووُه هوووذا موووا لَوووَديَّ َعِتيووود  )
تُووُه َولِكووْن كوواَن يف ( قوواَل َقرِ 26)ِديِد الَّووِذي َجَعووَل َمووَع اّللَِّ ِإهلووا  آَخووَر فَأَْلِقيوواُ  يف اْلَعووذاِب الشَّوو ينُووُه َربَّنووا مووا أَْنَغيوْ

دَُّل اْلَقوْلُل لَوَديَّ َوموا أاََن ( موا يُوبَو28)ِد ُكْم اِبْلَلِعيو( قاَل   خَتَْتِصُملا لَوَديَّ َوقَوْد قَودَّْمحُل إِلَويْ 27َضالل  بَِعيد  )
ْزلَِفوحِل اْ؟َنَّوُ  لِْلُمتَِّقونَي َغوْْيَ ( َوأُ 30يود  )َوتَوُقلُل َهوْل ِموْن َمزِ  يَوْلَم نَوُقلُل ِ؟ََهنََّم َهِل اْمَتَاْتِ  (29ِبَظالَّم  لِْلَعِبيِد )

 ُمِنيوووه   الووورَّمْحَن اِبْلَغْيوووِه َوجووواَء بَِقْلوووه  ( َموووْن َخِشوووكَ 32( هوووذا موووا تُلَعوووُدوَن ِلُكووولِِ أَوَّاب  َحِفووويج  )31بَِعيووود  )
َلُهْم ( وََكومْ 35 ِفيهوا َولَوَديْنا َمزِيود  )هَلُْم ما َيشواُ نَ  (34( اْقُخُللها ِبَسالم  ذِلَك يَوْلُم اْاُُللِق )33)  أَْهَلْكنوا قَووبوْ

ُهْم َبْطشووا  فَونَوقَّبُوولا يف الْووبِ  نَّ يف ذلِووَك لَووذِْكرى ِلَمووْن كوواَن لَووُه إِ ( 36يا  )ِمووْن حمَِوو الِق َهوولْ ِمووْن قَوووْرن  ُهووْم َأَكووُد ِموونوْ
وووْمَع َوُهوووَل َكوووِهيد  ) نَوهُ ( َوَلَقوووْد َخَلْقنَووا ال37قَوْلووه  أَْو أَْلَقوووى السَّ وووماواِت َواأْلَْرَم َوموووا بَويوْ م  َوموووا موووا يف ِسوووتَّ ِ سَّ  أايَّ

ووونا ِموووْن لُغُووولب  ) ووومْ ِد َربِِوووَك قَوْبوووَل نُ لَن َوَسوووبِِْ  ِ َْمووو( فَاْصوووِثْ َعلوووى موووا يَوُقللُووو38َمسَّ ِك َوقَوْبوووَل اْلغُوووُروِب لُووولِع الشَّ
َم ( يوَوولْ 41يووه  ) يوَووْلَم يُنوواِق اْلُمنوواِق ِمووْن َمكووان  َقرِ ( َواْسووَتِمعْ 40َوِمووَن اللَّْيووِل َفَسووبِِْحُه َوأَْقابَر الُسووُجلِق ) (39)

نَووا اْلَمِصووْيُ حَنْوو( ِإانَّ 42ُروِج )َيْسووَمُعلَن الصَّووْيَحَ  اِبحْلَوو ِِ ذلِووَك يوَووْلُم اْاُوو َتَشووقَُّ   ( يوَووْلمَ 43 )ُن حُنْيِووك َوُ ِيووحُل َوإِلَيوْ
ُهْم ِسووراعا  ذلِووَك َحْشوور  َعَلْينووا َيِسووْي  ) فَووذَكِِْر  ْم ِ َبَّووار  لَووُم ِ ووا يَوُقللُوولَن َومووا أَنْووحَل َعلَووْيهِ حَنْووُن أَعْ  (44اأْلَْرُم َعوونوْ

   {  (45ِعيِد )اِبْلُقْرآِن َمْن َحاُ  وَ 
 الرد عل  إنكار الك ار للبمث وإقامة ا دلة عليه 11 - 1الدرس ا ول:

ُهْم َفقواَل اْلكواِفُروَن هوذا َكوْكء  َعِجيوه  )1  َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد )}  ( أَِإذا 2( َبْل َعِجُبلا أَْن جاَءُهْم ُمْنوِذر  ِمونوْ
ُهْم َوِعْنَدان ِكتاب  َحِفيج  )3ِمْتنا وَُكنَّا تُرااب  ذِلَك َرْجع  بَِعيد  ) بُلا  (4( َقْد َعِلْمنا ما تَونوُْقُا اأْلَْرُم ِمنوْ بَوْل َكوذَّ

( أَفَوَلْم يَوْنظُُروا ِإىَل السَّماِء فَووْلقَوُهْم َكْيوَ  بَونَوْيناهوا َوَزيوَّنَّاهوا َوموا هَلوا ِموْن 5اِبحلَْ ِِ َلمَّا جاَءُهْم فَوُهْم يف أَْمر  َمرِيج  )
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( تَوْبِصورَة  َوذِْكورى ِلُكولِِ 7َواأْلَْرَم َموَدْقانها َوأَْلَقْينوا ِفيهوا َرواِسوَك َوأَنْوبَوْتنوا ِفيهوا ِموْن ُكولِِ َزْوج  َّبِويج  )( 6فُوُروج  )
ات  هَلوا َوالنَّْخوَل ابِسوق (9( َونَوزَّْلنوا ِموَن السَّوماِء مواء  ُمبارَكوا  فَأَنْوبَوْتنوا بِوِه َجنَّوات  َوَحوهَّ احلَِْصويِد )8َعْبد  ُمِنيوه  )
 ( 11( رِْزقا  لِْلِعباِق َوَأْحيَوْينا بِِه بَوْلَدة  َمْيتا  َكذِلَك اْاُُروُج )10نَْلع  َنِضيد  )

 ذكوور  والقوولل عجبهم موونهووذا هوول املقطووع األول يف السوولرة.وهل يعووا  قضووي  البعة،وإنكووار املشووركني لووه،و 
ا أصوال نحرفو  لْيقهولولّبم املق.إ ا هول يلاجوه به.ولكن القرآن   يلاجه إنكوارهم هلوذ  القضوي  فيعا؟وه وحود 

لووى احلقووائ  علتتفووت   إىل احل ،ويقووِلم مووا فيهووا موون عوولج وُيوواول قبوول كوول كووكء إيقوواا هووذ  القلوولب وهزهووا
لّبم لوووإ ووا ُييووك قالكبووْية يف صووله هووذا اللجوولق.ومن مث   يوودخل معهووم يف جوودل ذهووب  يبووات البعة.

رس ُيسون أن ..وهول ق توأير ابحلقوائ  املباكورة مون حللوه فيسوتجيهلتتفكر هك وتتودبر،ويلمك وجوداوم لي
 ينتفع به من ُياوللن عالج القللب 

 لبول إنوه هول أو ذا احلر .وابلقرآن اجمليد،امليل  من مثول هو« قا »وتبدأ السلرة ابلقسم.القسم ابحلر : 
ظووووو  ذاتوووووه ابليقب..و  يوووووذكر املقسوووووم عليوووووه.فهل قسوووووم يف ابتوووووداء الكالم،يووووولحك « قووووورآن»حووووور  يف لفوووووج 

قصووولق ّبوووذا ذا هووول املهووووا هتمام.فووواألمر جلووول،واّلِل يبووودأ احلووودية ابلقسوووم،فهل أمووور إذن لوووه خطر.ولعووول 
 -والقلوه  القسوم أيور  يف احلوك بعود أن أحودّ -عن املقسم عليه « َبلْ »ا بتداء.إذ يضرب بعد   ر  

ن أموور البعووة جمليوود مووايف القوورآن  ليبوودأ حووديثا كأنووه جديوود عوون عجووبهم واسووتنكارهم ملووا جوواءهم بووه رسوولهلم
ُهْم،َفقواَل اْلكاِفرُ »وااروج: رااب ف ذلِوَك .أَِإذا ِمْتنوا وَُكنَّوا تُوْكء  َعِجيوه  َكووَن:هوذا بَوْل َعِجبُولا أَْن جواَءُهْم ُمْنوِذر  ِمنوْ
 بوهعوك الوذي تتقلمور الطبيبل عجبلا أن جواءهم منوذر منهم.وموا يف هوذا مون عجه.بول هول األ«.َرْجع  بَِعيد  

ك ا موووووووونهم،ُيالفطوووووووورة السووووووووليم  ببسووووووووان  وترحيووووووووه.األمر الطبيعووووووووك أن حتووووووووار اّلِل موووووووون النوووووووواس واحوووووووود
عهووووووووووووووم إبحساسهم،ويشووووووووووووووعر بشووووووووووووووعلرهم،ويتكلم بلغتهم،ويشوووووووووووووواركهم حيوووووووووووووواهتم ونشووووووووووووووانهم،ويدر  قواف

مهووم  هوم فيوه ويعل لولا فيمواوجولاذّبم،ويعر  نواقتهم واحتماهلم،فْيسوله إلويهم لينوذرهم موا ينتظورهم إن هوم ل
ول مون ُيمول أهل معهوم يتجهلن ا عا  الصوحي  ويوبلغهم التكوالي  الويت يفرضوها ا عوا  ا؟ديود،و  كي 

 هذ  التكالي .
املنووذر  ة الووذي حووديهم عنووه هووذاموون أموور البعوو -بصووف  خاصوو   -ولقوود عجبوولا موون الرسووال  ذاهتووا،وعجبلا 

قيووودة ويقووولم يهوووا العقووولم علأول موووا حديهم.فقضوووي  البعوووة قاعووودة أساسوووي  يف العقيووودة ا سوووالمي .قاعدة ت
 ع البانوول،وأنحلوو  ليوودفعليهوا التصوولر الكلووك ملقتضوويات هوذ  العقيدة.فاملسوولم مطلوولب منووه أن يقولم علووى ا
 ا النشوواط كلووهجوه يف هووذيونهخ اباووْي ليقضووك علوى الشوور،وأن اعوول نشوانه كلووه يف األرم عبوواقة ّلِل،ابلتل 

اتووامك بعوود للحسوواب ا يووتم يف رحلوو  األرم.فييجوولّلِل.و  بوود موون جووزاء علووى العمل.وهووذا ا؟ووزاء قوود   
هوار خور ..وحوني ينعوا  اهلواي  الرحل  كلها.فال بد إذن من عا  آخر،و  بد إذن من بعة للحساب يف ال
 ذ  الونفك علوىهوتستقيم  أساس اهلخرة يف النفك ينهار معه كل تصلر حلقيق  هذ  العقيدة وتكاليفها و 

 نري  ا سالم أبدا.
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 خور سواذج كوديدن جانوه آمول ك القلم   ينظروا للمسأل  من هذا ا؟انه أصال.إ ا نظروا إليها ولكن أ
ة قيقووووو  قووووودر حالسوووووذاج ،بعيد كووووول البعووووود عووووون إقرا  حقيقووووو  احليووووواة واملووووولت،وعن إقرا  أي نووووور  مووووون 

 مسوأل  اسوتبعاق احليواة بعود رهم هوكن يف نظوملسوأل  إذوا«  أَِإذا ِمْتنا وَُكنَّا تُرااب ف ذلِوَك َرْجوع  بَِعيود  »اّلِل.فقاللا:
دّ مووورة كووون أن هووواملووولت والبلى.وهوووك نظووورة سووواذج  كموووا أسووولفنا،ألن معجوووزة احليووواة الووويت حوووديحل مووورة مي
ل ا؟انوه هوله.وهوذا كأخرى.كما أن هذ  املعجزة تقع أمامهم يف كول حلظو ،وهي  ّبوم يف جنبوات الكولن  

 الذي قاقهم إليه القرآن يف هذ  السلرة.
 لبلووى والووديلرامووام ملسوو  أقبوول أن  ضووك مووع ملسووات القوورآن وآايتووه الكلنيوو  يف معوورم احليوواة،نق  غووْي أننووا 

لتوولن.وإذن فهووم مي .وإذن فالنوواسف ....« أَِإذا ِمْتنووا وَُكنَّووا تُوورااب  »الوويت تتمثوول يف حكايوو  قوولهلم والتعليوو  عليووه:
موون األحيوواء  ىل غووْي ات نفسووه،وإيصووْيون ترااب.وكوول موون يقوورأ حكايوو  قوولل املشووركني يلتفووحل مباكوورة إىل ذ

  الو اب  عود حوك فول حلله.يلتفحل ليتصلر امللت والبلى والديلر.بل ليحك قبيه البلى يف جسود  وهول ب
 وما كامللت يهز قله احلك،وليك كالبلى ميسه ابلرجف  وا رتعاش.

ِلْمنووا مووا عَ  قَوودْ »ا:والتعقيووه يعموو  هووذ  اللمسوو  ويقوولي وقعهووا وهوول يصوولر األرم شكوول موونهم كووي ا فشووي 
ُهْم،َوِعْنوووَدان ِكتووواب  َحِفووويج   يهوووا وهوووك توووذيه   األرم وُيياسوووم حركووو ..لكأ وووا التعبوووْي« تَوووونوُْقُا اأْلَْرُم ِمنوْ

 يقووولل:إن اّللِ وتبلى.ل أجسووواقهم املغيبووو  فيها،وشكلهوووا رويووودا رويدا.ويصووولر أجسووواقهم وهوووك تتآكووول ابنوووراق
تلا وكوانلا ا إذا موااب حفيج فهم   يذهبلن ضوياعيعلم ما شكله األرم من أجساقهم،وهل مسجل يف كت

ات ا حيوواء يف عمليوو ترااب.أمووا إعوواقة احليوواة إىل هووذا ال اب،فقوود حووديحل موون قبوول،وهك هوودّ موون حوولهلم
 املتجدقة اليت   تنتهك.

.وذلك قبول  سوتقبالاوهكذا تتلاىل اللمسات الويت توذيه القلولب وترققها،وتودعها حساسو  متولفزة جيودة 
  اهلجلم على القضي  ذاهتا البدء يف

  تركووووولا احلووووو اللاهيووووو .ذلك أوووووومع اضوووووات مث يكشووووو  عووووون حقيقووووو  حووووواهلم الووووويت تنبعوووووة منهوووووا تلوووووك ا  
وبُلا ابِ بَوْل َكوذَّ »الثابحل،فماقت األرم من هتهم،و  يعلقوا يستقرون علوى كوكء أبودا: ا جواَءُهْم،فَوُهْم حْلَو ِِ َلمَّ

عوود  بيقوور هلووم موون  لثابووحل،فاليوود مصوولر مشووخا حلووال موون يفووارقلن احلوو  ا..وإنووه لتعبووْي فر « يف أَْموور  َموورِيج  
 قرار ..

إن احلوو  هوول النقطوو  الثابتوو  الوويت يقوو  عليهووا موون يوويمن ابحلوو  فووال تتزعووزع قوودما ،و  تضووطرب خطووا ،ألن 
مضوطرب  -عودا احلو  الثابوحل  -األرم تبت  هحل قدميه   تتزلزل و  ختسو  و  تغلص.وكول موا حللوه 

زع مووريج،  يبووات لووه و  اسووتقرار،و  صووالب  لووه و  احتمووال.فمن عوواوز نقطوو  احلوو  الثابتوو  زلووحل مووائج مزعوو
قووودما  يف ذلوووك املضووووطرب املريج،وفقووود الثبووووات وا سوووتقرار،والطمأنين  والقرار.فهووول أبوووودا يف أمووور مووووريج   

لات ،وازقوووووه يسوووووتقر علوووووى حوووووال  ومووووون يفوووووار  احلووووو  تتقاذفوووووه األهلاء،وتتناوحوووووه اهللاجك،وتتخانفوووووه اهل
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احلْية،وتقلقوه الشكل .ويضوطرب سوعيه هنوا وهنا ،وتتوأرج  ملاقفوه إىل اليموني وإىل الشومال.وهل   يلوولذ 
 من حْيته بركن ركني،و   لجأ أمني ..فهل يف أمر مريج ..

حلوو  الثابووحل اع إيقوواع إنووه تعبووْي عجيه،اسووم خلجووات القللب،وكأوووا حركوو  تتبعهووا العيوولن  واسووتطراقا موو
اهر يعوورم بعوخ مظوو -ىل مناقشوو  اع اضوهم علوى حقيقوو  البعوة إويف الطريو   -قر الراسوك الشووام  املسوت

لنووووووازل موووووون ا املوووووواء احلوووووو  يف بنوووووواء الكوووووولن فيلجووووووه أنظووووووارهم إىل السووووووماء وإىل األرم وإىل الرواسووووووك،وإىل
راسووووك بووووحل الحلوووو  الثاالسوووماء،وإىل النخوووول الباسووووقات،وإىل ا؟نووووات والنبوووات.يف تعبووووْي يتناسوووو  مووووع صوووف  ا

 « ..ما هَلا ِمْن فُوُروج  وَ يوَّنَّاهاف ناها َوزَ أَفَوَلْم يَوْنظُُروا ِإىَل السَّماِء فَوْلقَوُهْم َكْيَ  بَونَويْ ..»..ا؟ميل 
موون تشووام   مووا فيهووا إن هووذ  السووماء صووفح  موون كتوواب الكوولن تنطوو  ابحلوو  الووذي فووارقل .أفلم ينظووروا إىل

ن الثبوووات ضوووطراب  إ  ومجوووال وبوووراءة مووون االووول وا ويبوووات واسوووتقرارف وإىل موووا فيهوووا بعووود ذلوووك مووون زينووو
وكموووال  مووون يبوووات والكموووال وا؟موووال هوووك صوووف  السوووماء الووويت تتناسووو  موووع السووويا  هنوووا.مع احلووو  وموووا فيوووه

 ومجال.ومن مث عكء صف  البناء وصف  الزين  وصف  االل من الثقلب والفروج.
اأْلَْرَم وَ »بهووويج:األسووواس ا؟ميووول ال وكوووذلك األرم صوووفح  مووون كتووواب الكووولن القوووائم علوووى احلووو  املسوووتقر

 « ..يج  ْوج  ّبَِ َمَدْقانها،َوأَْلَقْينا ِفيها َرواِسَك،َوأَنْوبَوْتنا ِفيها ِمْن ُكلِِ زَ 
والثبوووووات   سوووووتقرارافا متوووووداق يف األرم والرواسوووووك الثابتوووووات والبهجووووو  يف النبوووووات ..اثووووول كوووووذلك صوووووف  

 وا؟مال،اليت وجه النظر إليها يف السماء.
مشهد السماء املبني  املتطاول  ا؟ميل ،واألرم املمدوقة الراسي  البهيجو  يلموك قللّبم،ويلجههوا إىل  وعلى

..تبصووورة « تَوْبِصووورَة  َوذِْكووورى ِلُكووولِِ َعْبووود  ُمِنيوووه  »جانوووه مووون حكمووو  االووو ،ومن عووورم صوووفحات الكووولن:
وموووا وراء  مووون إبوووداع تكشوو  احلجوووه،وتنْي البصوووْية،وتفت  القللب،وتصووول األروا  ّبووذا الكووولن العجيه،

وحكم  وترتيه ..تبصرة ينتفع ّبوا كول عبود منيوه،يرجع إىل ربوه مون قريه.وهوذ  هوك اللصول  بوني القلوه 
البشري وإيقاعات هذا الكلن اهلائول ا؟ميل.هوذ  هوك اللصول  الويت ععول للنظور يف كتواب الكولن،والتعر  

الويت يقيمهوا القورآن بوني املعرفو  والعلوم  اللصول  إليه أيرا يف القلوه البشوري،وقيم  يف احليواة البشوري .هذ  هوك
يف هووووذا « علميوووو »وبووووني ا نسووووان الووووذي يعوووور  ويعلم.وهووووك الوووويت هتملهووووا منوووواهج البحووووة الوووويت يسووووملوا 

الزمان.فتقطع ما وصل اّلِل من وكيج  بني الناس والكلن الذي يعيشلن فيه.فالناس قطع  من هوذا الكولن 
تنبخ قللّبم على نبخ هذا الكلن وإ  حني تقولم الصول  وييقو  بوني    تص  حياهتم و  تستقيم إ  حني

قلوولّبم وإيقاعووات هوووذا الكوولن الكبْي.وكوول معرفووو  بوونجم موون النجووولم،أو فلووك موون األفوووال ،أو خاصوو  مووون 
إذا   -خوولاص النبووات واحليوولان،أو خوولاص الكوولن كلووه علووى وجووه ا مجووال ومووا فيووه موون عوولا  حيوو  وجاموودة 

اووووه أن « علميوووو »كوووول معرفوووو    -دة أو كووووكء واحوووود جاموووود يف هووووذا اللجوووولق  كانووووحل هنووووا  عوووولا  جاموووو
تسوووتحيل يف احلوووال إىل إيقووواع يف القلوووه البشوووري،وإىل ألفووو  مينسووو  ّبوووذا الكووولن،وإىل تعوووار  يليووو  أواصووور 
الصداق  بني الناس واألكياء واألحياء.وإىل كعلر ابللحودة الويت تنتهوك إىل خوال  هوذا الكولن وموا فيوه ومون 
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ل معرفوو  أو علووم أو  ووة يقوو  قون هووذ  الغايوو  احليوو  امللجهوو  املووييرة يف حيوواة البشوور،هك معرفوو  فيووه ..وكوو
انقصوو ،أو علووم زائوو ،أو  ووة عقوويم  إن هووذا الكوولن هوول كتوواب احلوو  املفتل ،الووذي يقوورأ بكوول لغ ،ويوودر  

لر.كل بكوول وسوويل  ويسووتطيع أن يطالعووه السوواذج سوواكن اايموو  والكلن،واملتحضوور سوواكن العمووائر والقصوو
يطالعووه بقوودر إقراكووه واسووتعداق ،فيجد فيووه زاقا موون احلوو ،حني يطالعووه بشووعلر التطلووع إىل احل .وهوول قووائم 

..ولكووون العلوووم احلووودية يطموووك هوووذ  التبصووورة أو « تَوْبِصووورَة  َوذِْكووورى ِلُكووولِِ َعْبووود  ُمِنيوووه  »مفتووول  يف كووول آن:
نوه يف ر وس مطملسو  رانوحل عليهوا خرافو  يقطع تلك اللكيج  بني القله البشري والكلن النان  املبني.أل

املوونهج الووذي يقطووع مووا بووني الكوولن وااالئوو  الوويت تعوويا فيووه  واملوونهج ا ميوواين   يوونقا «.املوونهج العلمووك»
 يف إقرا  احلقائ  املفرقة.« املنهج العلمك»كي ا من مثار 

ري ل القلوه البشوكثى،ووصوولكنه يزيد عليه رب  هذ  احلقائ  املفرقة بعضها ببعخ،ورقها إىل احلقائ  ال
ت موووييرة يف  إيقاعووواّبوووا،أي وصوووله بنووولاميك الكووولن وحقوووائ  اللجلق،وهليووول هوووذ  النووولاميك واحلقوووائ  إىل
سووورها  بشوووكء مووون مشووواعر النووواس وحيووواهتم   معللموووات جامووودة جافووو  متحيوووزة يف األذهوووان   تفضوووك هلوووا

 ْيب  احلقووائ لوولدراسووات ال البحووّل واا؟ميوول  واملوونهج ا ميوواين هوول الووذي اووه أن تكوولن لووه الكوورة يف جموو
 العلمي  اليت يهتدي إليها ّبذا الرابط الليي  ..

ء  قضووووي  ا حيووووايف نريقووووه إىل -وبعوووود هووووذ  اللفتوووو  ميضووووك يف عوووورم صووووفحات احلوووو  يف كتوووواب الكوووولن 
ووووماِء موووواء  ُمبارَكا ،فَأَنْوبَوْتنووووا بِووووِه َجنَّوووو»والبعووووة: ا نَْلووووع  هَلووووِد،َوالنَّْخَل ابِسووووقات  يَحووووهَّ احلَِْصووووات  وَ َونَوزَّْلنووووا ِمووووَن السَّ

ات القلولب لنازل من السماء آي  هيك مول ا..واملاء « ْاُُروجُ َنِضيد .رِْزقا  لِْلِعباِق َوَأْحيَوْينا بِِه بَوْلَدة  َمْيتا .َكذِلَك ا
م هوول وحوودهم قبوول أن هيووك موولات األرم.ومشووهد  ذو أيوور خوواص يف القلووه   كووك فيووه.وليك األنفووا

صوووف  لووووه  ملشوووهد وتحووولن ابملطووور ويطووووْيون لوووه خفافوووا.فقللب الكبووووار احلساسوووني تسووو و  هووووذا االوووذين يفر 
 نبووات  د اّلِل سووببايووعلووه يف كقلوولب األنفووال األبرايء،القووريل العهوود ابلفطوورة  ويصوو  املوواء هنووا ابلثك ،وا

ل   وووووا ينبتوووووه بوووووه النخل.ويصوووووفها ابلسووووومو  -نصووووولق اوهووووول النبوووووات  -جنوووووات الفاكهووووو  وحوووووه احلصووووويد 
ال الطلووع قة  بووراز مجوولطلووع مقصوول ..وزايقة هووذا اللصوو  ل« َوالنَّْخووَل ابِسووقات  هَلووا نَْلووع  َنِضوويد  »وا؟مووال:

هوول و  ويلمك القلوولباملنضوود يف النخوول الباسوو .وذلك اشوويا مووع جوول احلوو  ولاللووه.احل  السووام  ا؟ميوول.
تلىل نبتوه،ويطلع ّلِل سوببه،ويا يسول  ا..رزقو« رِْزقوا  لِْلِعبواقِ »ميل عليها ابملاء وا؟نات واحله والنخل والطلوع:

 مثر ،للعباق،وهل امللىل،وهم   يقدرون و  يشكرون 
 « ..ُروجُ .َكذِلَك ااُْ  َمْيتا  َوَأْحيَوْينا بِِه بَوْلَدة   »وهنا ينتهك  لكه الكلن كله إىل اهلد  األخْي:

 ام وووا قبوول ا عوو  يلحظل بهوولن إليهووا و فهووك عمليوو  قائموو  التكوورار فيمووا حلهلم،مأللفوو  هلووم ولكوونهم   ينت
ا مووووون د حشووووود هلووووووالتعجيوووووه ..كوووووذلك ااوووووروج ..علوووووى هوووووذ  اللتْية،وّبوووووذ  السوووووهلل  ..اهلن يقلهلوووووا وقووووو
ه منيوووه ك لكووول قلوووا يقاعوووات الكلنيووو  علوووى القلوووه البشوووري ذلوووك احلشووود الطليووول ا؟ميووول املووويير املووولح

 ..وكذلك يعا  القللب خال  القللب ..
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 عرض بمي مصائر المكابين للبمث 15 - 12الدرس الثاني:

  لكلن،تنطومث يعقه بعرم صفحات من كتاب التاري  البشري بعد عرم تلوك الصوفحات مون كتواب ا
ح  بلن ابلرسول،فكموا يكوذ   آل املكذبني الوذين مواروا كموا ميواري هوي ء املشوركلن يف قضوي  البعة،وكوذبلا

َلُهْم قَووْلمُ » عليهم وعيد اّلِل الذي   مفر منه و  حميد: َبحْل قَوبوْ  ( َوعواق  12سِِ َومَثُولُق )َأْصوحاُب الورَّ نُول   وَ  َكذَّ
أَفَوَعِيينوووا  (14يوووِد ) َفَحووو َّ َوعِ ع  ُكووول  َكوووذََّب الُرُسووولَ ( َوَأْصوووحاُب اأْلَْيَكوووِ  َوقَووووْلُم تُوبَّووو13َوِفْرَعوووْلُن َوِإْخووولاُن لُووولط  )

 ..( « 15َخْل   َجِديد  ) اِبْاَْلِ  اأْلَوَِّل َبْل ُهْم يف لَْبك  ِمنْ 
قولم  -يف الغالوه  -كو  هوم والرس:الب ر:املطلي  غْي املبني .واأليك :الشجر امللت  الكثي .وأصوحاب األي

ْي محوووه مللووول  كوووعيه.أما أصوووحاب الووورس فوووال بيوووان عووونهم غوووْي هوووذ  ا كوووارة.وكذلك قووولم تبع.وتبوووع لقووو
 القرآن. ابليمن.وبقي  األقلام املشار إليهم هنا معروفلن لقارئ

القلووولب  يقووواع علوووىوواضوو  أن الغووورم مووون هووذ  ا كوووارة السوووريع  لووويك تفصوويل أمووور هوووذ  األقلام.ولكنووه إ
ُكول   »رسول:م كوذب ال صارع الغابرين.حني كوذبلا الرسول.والذي يلفوحل النظور هول الونا علوى أن كوال مونه

كوووذب   رسوووال .فكل مووونوحووودة الو  وهوووك لفتووو  مقصووولقة لتقريووور وحووودة العقيووودة«.َكوووذََّب الُرُسوووَل َفَحووو َّ َوِعيووودِ 
 .والرسول إخولةل أمجعلنبرسلل فقد كذب ابلرسل أمجعوني ألنوه كوذب ابلرسوال  اللاحودة الويت جواء ّبوا الرسو

يا وأموووووووو  واحوووووووودة وكووووووووجرة ضووووووووارب  ا؟ووووووووذور يف أعمووووووووا  الزمان،وكوووووووول فوووووووورع موووووووون تلووووووووك الشووووووووجرة تلخوووووووو
 اصائصها،وصلرة منها.

ل امعلن  ويف لوا يعور  السوموانهلم « َفَح َّ َوِعيدِ ..» ومن ميك منها فرعا فقد مك األصل وسائر الفروع
« ِ  اأْلَوَِّلفنوا اِبْاَْلوفَوَعِييأَ »هذ  املصارع يعولق إىل القضوي  الويت ّبوا يكذبلن.قضوي  البعوة مون جديد.فيسوأل:

 ..واال  كاهد حاضر فال حاج  إىل جلاب 
ا يسووتح  موون مللجوولق  فموواذ  األول اىل كووهاقة االوو..غووْي انلوورين إ« بَووْل ُهووْم يف لَووْبك  ِمووْن َخْلوو   َجِديوود  » 

 يكذب وأمامه ذلك الشاهد املشهلقف 
 الدرس الثالث:مقدمة الدرس

ْنسواَن َونَوْعلَوُم موا تُوَلْسوِلُس بِوِه نَوْفُسوهُ »   يوِد ِإْذ يَوتَوَلقَّوى اْلُمتَوَلقِِيوانِ لَْيوِه ِموْن َحْبوِل اْلَلرِ  أَقْووَرُب إِ ،َوحَنْنُ َوَلَقْد َخَلْقَنا اْ ِ
ووماِل َقِعيوود .ما يَوْلِفووُج ِمووْن قَوووْلل  ِإ َّ  ْلَمووْلِت اِبحْلَوو ِِ اَوجوواَءْت َسووْكرَُة «.»ِتيوود   َرِقيووه  عَ َلَديْووهِ  َعووِن اْلَيِموونِي َوَعووِن الشِِ

 ..«ذِلَك ما ُكْنحَل ِمْنُه هَِيُد 
   َوَكووِهيد .َلَقْد ُكْنووحَل يف َغْفلَوو   ِمووْن هووذا َونُِفووَ  يف الُصوولِر،ذِلَك يوَووْلُم اْلَلِعيووِد.َوجاَءْت ُكووُل نَوْفووك  َمَعهووا سووائِ  »

َكفَّووووار  َفَكَشوووْفنا َعْنوووَك ِغطوووواَءَ  فَوَبَصوووُرَ  اْليَووووْلَم َحِديوووود .َوقاَل َقرِيُنُه:هوووذا مووووا لَوووَديَّ َعِتيووود .أَْلِقيا يف َجَهوووونََّم ُكووولَّ  
.الَّووِذي َجَعووَل َمووَع اّللَِّ  ِإهلووا  آَخووَر فَأَْلِقيوواُ  يف اْلَعووذاِب الشَّووِديِد.قاَل َقرِينُووُه:َربَّنا مووا َعِنيوود .َمنَّاع  لِْلَخووْْيِ ُمْعتَوود  ُمرِيه 

ُتُه َولِكْن كاَن يف َضالل  بَِعيد .قاَل:  خَتَْتِصوُملا لَوَديَّ َوقَوْد قَودَّْمحُل إِلَوْيُكْم اِبْلَلِعيوِد.ما يُوبَودَّ  ُل اْلَقوْلُل لَوَديَّ أَْنَغيوْ
م  لِْلَعِبيوودِ  َومووا أانَ  .يَوْلَم نَوُقووولُل ِ؟ََهنََّم:َهووِل اْموووَتَاِْتف َوتَوُقلُل:َهووْل ِموووْن َمزِيوود ف َوأُْزلَِفوووحِل اْ؟َنَّووُ  لِْلُمتَِّقووونَي َغوووْْيَ ِبظَوووالَّ
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.اْقُخُللهوووووا  .َمْن َخِشوووووَك الووووورَّمْحَن اِبْلَغْيوووووِه َوجووووواَء بَِقْلوووووه  ُمِنيه  بَِعيد .هوووووذا موووووا تُلَعوووووُدوَن ِلُكووووولِِ أَوَّاب  َحِفووووويج 
،ذِلكَ   «..يَوْلُم اْاُُللِق،هَلُْم ما َيشاُ َن ِفيها َوَلَديْنا َمزِيد   ِبَسالم 

عووالج للقلوولب األول و  وهووذا هوول املقطووع الثوواين يف السلرة:اسووتطراق مووع قضووي  البعووة،اليت عا؟هووا الشوولط
دمي هووووووووا يف تقووووووووواملكذبوووووووو  بلمسووووووووات جديوووووووودة،ولكنها رهيبوووووووو  ريفوووووووو .إوا تلووووووووك الرقابوووووووو  الوووووووويت هوووووووودينا عن

ب وعوووووورم الوووووويت اثلهووووووا وتشخصووووووها.مث مشووووووهد املوووووولت وسووووووكراته.مث مشووووووهد احلسوووووواالسلرة.ومشوووووواهدها 
ْن َهوووووْل ِمووووو:»السوووووجالت.مث مشوووووهد جهووووونم فووووواغرة فاهوووووا توووووتلمج كلموووووا ألقوووووك فيهوووووا وقلقهوووووا البشوووووري تقووووولل

 وإىل جلار  مشهد ا؟ن  والنعيم والتكرمي.«.َمزِيد ف
 صوول  بووال تلقوو احوودة متسوواب.رحل  و إوووا رحلوو  واحوودة تبوودأ موون امليالق،واوور ابملوولت،وتنتهك ابلبعووة واحل

خور  يف قبضو  آريو  إىل ترسم للقله البشري نريقوه اللحيود الوذي   فكوا  عنوه و  حميود وهول مون أول الط
 احلوووووك روعووووو  هيبووووو  اوووووار اّلِل   يوووووتملا و  يتفلحل،وهوووووحل رقابتوووووه الووووويت   تفووووو  و  تغفل.وإووووووا لرحلووووو  

لاحوووود بووووه هوووول اللووووى ذات الصوووودورف وكيوووو  إبنسووووان نالورهبوووو .وكي  إبنسووووان يف قبضوووو  ا؟بووووار،املطلع ع
 يشوووعر أن اسوووكه،حنيالداين،الووذي   ينسوووى و  يغفووول و  ينووام  إنوووه لْيجووو  ويضوووطرب ويفقوود تلازنوووه وا
ا تكون عيلنوه ألرم مهمواالسلطان يف األرم يتتبعه  لاسيسه وعيلنه،ويراقبه يف حركته وسكلنه.وسلطان 

مووه  أمووا و إذا أغلوو  فيووه اببووه،أُيتمووك منووه إذا آوى إىل قار ،وإذا أغلوو  عل  يراقووه إ  احلركوو  الظوواهرة.وهل 
رار لضومائر واألسوط  علوى اقبض  ا؟بار فهك مسلط  عليوه أينموا حول وأينموا سوار.وأما رقابو  اّلِل فهوك مسول

 ..فكي ف كي  ّبذا ا نسان يف هذ  القبض  وهحل هذ  الرقاب ف  
 أحت رقابة هللاحيا  ا نسان  18 - 16الدرس الثالث:

ْنسوواَن،َونَوْعَلُم مووا تُوَلْسووِلُس بِووِه نَوْفُسووُه،» يووِد.ِإْذ يَوتَوَلقَّووى اْلُمتَوَلقِِيوواِن ْيووِه ِمووْن َحْبووِل اْلَلرِ َرُب إِلَ َوحَنُْن أَقْوووَوَلَقووْد َخَلْقنَووا اْ ِ
ماِل َقِعيد .ما يَوْلِفُج ِمْن قَوْلل  ِإ َّ   « ..يد   َعتِ  َرِقيه  َلَدْيهِ  َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِِ

ْنسووانَ »إن ابتووداء اهليوو : لوو  أقرى ب كيبهووا رة.فصووانع اهلمب للعبا..يشووْي إىل املقتضووى الضوو« َوَلَقووْد َخَلْقنَووا اْ ِ
د ملنشووئ امللجووابهووا.فكي  وأسوورارها.وهل لوويك خبالقهووا ألنووه   ينشووئ ماقهتووا،و  يووزق علووى تشووكيلها وتركيب

علوويم  صوودر  القووه ال فهوول مكشوول  الكنووه واللصوو  والسوور اااووال ف إن ا نسووان خووارج موون يوود اّلِل أصووال
    ن نفسوووه مكشووولفاووود ا نسوووا ..وهكوووذا« َونَوْعلَوووُم موووا تُوَلْسوووِلُس بِوووِه نَوْفُسوووهُ  ..»ومنشووو ه وحالوووه ومصوووْي  

   ينكور  واحود سواب الوذيُيجبها س ،وكل ما فيها من وساوس خافت  وخافي  معللم ّلِل،اهيدا ليولم احل
ويصوووولر القبضوووو   ل تعبووووْي ميثووووليووووه قمووووه.وهف..اللريوووود الووووذي اووووري « قْوووووَرُب إِلَْيووووِه ِمووووْن َحْبووووِل اْلَلرِيوووودِ َوحَنْووووُن أَ »

ه استحضوور القلوو اسووه.وللاملالك ،والرقابوو  املباكوورة.وحني يتصوولر ا نسووان هووذ  احلقيقوو    بوود يوورتعا وُي
 الضومْي   يفهاجسو     علوىمدللل هذ  العبارة وحدها ما جر  على كلم    يرضى اّلِل عنها.بول موا جور 

 تغفوول عوون    ويقظوو  تنووال القبلل.وإوووا وحوودها لكافيوو  ليعوويا ّبووا ا نسووان يف حووذر قائووم وخشووي  قائموو
 اناسب .
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يتحووودّ و ل ويشووورب ولكووون القووورآن يسوووتطرق يف إحكوووام الرقابووو .فإذا ا نسوووان يعووويا ويتحووور  وينوووام وذكووو
كلمو  وكول   ن منوه كولن اليموني وعون الشومال،يتلقياويصمحل ويقطع الرحلو  كلهوا بوني ملكوني مولكلني بوه،ع

ومالِ نِي َوَعوِإْذ يَوتَوَلقَّوى اْلُمتَوَلقِِيواِن َعوِن اْلَيِمو»حرك  ويسجالوا فلر وقلعها: قَووْلل  ِإ َّ   َقِعيود .ما يَوْلِفوُج ِمونْ ِن الشِِ
وحنوون    رقيه،وعتيوود  ك امللكوونيأي رقيووه حاضوور،  كمووا يتبوواقر إىل األذهووان أن ا وو«.َلَديْووِه َرِقيووه  َعِتيوود  

يوووات أن ذ  الغيبنووودري كيووو  يسوووجالن.و  قاعوووك للتخووويالت الووويت   تقووولم علوووى أسووواس.فملقفنا إبزاء هووو
وووا ء.فضووال علووى أهووا يف ككنتلقاهووا كمووا هك،ونوويمن  وودللهلا قون البحووة يف كيفيتهووا،اليت   تفيوودان معرفت

 غْي قاخل  يف حدوق عاربنا و  معارفنا البشري .
يل   تكووون ختطووور ألجوووداقان علوووى وسوووائل للتسوووج -نوووا البشوووري الظووواهر يف حووودوق علم -فنوووا حنووون ولقووود عر 

يطنوا هوذا كلوه يف حميفزيلن.و ابل.وهك تسجل احلركو  والنوثة كاألكورن  النانقو  وأكورن  السوينما وأكورن  التل
  راتنا البشوريل دة مون تصوحنن البشر.فال قاعك من ابب أوىل أن نقيد املالئكو  بطريقو  تسوجيل معينو  مسوتم

بوووال زايقة  ان بوووه اّلِل.موووا حوووث  اندوقة،البعيووودة وائيوووا عووون ذلوووك العوووا  اجملهووولل لنا،والوووذي   نعووور  عنوووه إ 
لموو  أن عوون ك  و يوو   وحسووبنا أن نعوويا يف لووالل هووذ  احلقيقوو  املصوولرة،وأن نستشووعر وحنوون وووم  يوو  حركوو

ع الوذي   يضوي دي اّللِ يولن يف سوجل حسوابنا،بني مييننا وعن مشالنا من يسوجل علينوا الكلمو  واحلركو  لتكو
 عند  فتيل و  قطمْي.

 ائنو  يف صولرةهوا.وهك كحسبنا أن نعويا يف لول هوذ  احلقيقو  الرهيبو .وهك حقيقو .ولل   نودر  حنون كيفيت
  بثووا يف معرفوو ع  ا؟هوود مووا موون الصوولر،و  مفوور موون وجلقها،وقوود أنبووأان اّلِل ّبووا لنحسووه حسوواّبا.  لننفوو

ااصوووو   قووووائ  القرآن،كووووان هووووذا ا - -ا  والووووذين انتفعوووولا ّبووووذا القرآن،وبتلجيهووووات رسوووولل اّلِل كيفيتهوووو
 سبيلهم:أن يشعروا،وأن يعمللا وف  ما كعروا ..

،َوُهَل َجووواِلك  ِبُسووولِ  اْلَمِدينَووو ِ  ،قَووواَل:َمرَّ بِوووِه َرُجووول  ِموووْن أَْهوووِل اْلَمِدينَوووِ  لَوووُه َكوووَر   فَوَقاَل ،َعوووْن َعْلَقَموووَ  بْوووِن َوقَّاص 
فَووَتَكلَُّم ِعْنوَدُهْم،َوِإيِنِ  َعْلَقَمُ :اَي ُفاَلُن،ِإنَّ َلَك ُحْرَم  ،َوِإنَّ َلَك َحق ا،َوِإيِنِ َقْد رَأَيْوُتَك تَوْدُخُل َعلَوى َهوُيَ ِء اأْلَُمورَاءِ 

ِّ اْلُمَزينَّ َصاِحَه َرُسولِل هللِا  ِإنَّ َأَحودَُكْم لَيَووَتَكلَُّم اِبْلَكِلَموِ  :هللِا  ، قَاَل:قَواَل َرُسوللُ  َِْعحُل ِباَلَل ْبَن احْلَاِر
ُ لَووُه ِّبَووا رِْضووَلانَُه ِإىَل يوَووْلِم يَوْلَقوواُ ، لُووَ  َمووا بَوَلَغحْل،فَوَيْكتُووُه اّللَّ َوِإنَّ َأَحوودَُكْم لَيَوووَتَكلَُّم ِمووْن رِْضووَلاِن هللِا،َمووا َيظُووُن أَْن تَوبوْ

ُ لَووووُه ِّبَووووا َسووووَخطَُه ِإىَل يوَووووْلِم اْلِقَياَمووووِ .قَاَل اِبْلَكِلَمووووِ  ِمووووْن َسووووَخِ  هللِا،َمووووا َيظُووووُن  لُووووَ  َمووووا بَوَلَغحْل،فَوَيْكتُووووُه اّللَّ أَْن تَوبوْ
ْعُتُه ِمْن ِباَللِ  . َعْلَقَمُ :اْنظُْر َوُْيََك َماَذا تَوُقلُل،َوَماَذا َتَكلَُّم بِِه،فَوُربَّ َكاَلم  َقْد َمنَوَعِب َما  َِ ِّ  2209ْبِن احْلَاِر

يكتوه كول موا :} َما يَوْلِفُج ِمْن قَوْلل  ِإ  َلَديْوِه َرِقيوه  َعِتيود  { قال: نلح ، عن ابن عباسوقال علك بن أيب
"أكلحل، كوربحل، ذهبوحل، ج وحل، رأيوحل"، حوَّت إذا كوان :تكلم بوه مون خوْي أو كور، حوَّت إنوه ليكتوه قللوه

} مَيُْحول :قللوه يلم ااميك عرم قلله وعمله، فأقر منه ما كان فيه من خْي أو كور، وألقوى سوائر ، وذلوك
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ُ َما َيَشاُء َويُوْثِبحُل َوِعْنَدُ  أُُم اْلِكتَواِب { ] الرعود [، وذكور عون ا موام أمحود أنوه كوان يو ن يف مرضوه،  39:اّللَّ
 2210يكته امللك كل ككء حَّت األنني.فلم ي ن أمحد حَّت مات رمحه هللا ":فبلغه عن ناوس أنه قال

ووووَماِل َقِعيوووود  ( قالتال احلسوووون) َعووووِن اْلَيِموووو:وعوووون قتوووواق ، قووووال  اي ابوووون آقم ُبِسووووطحل لووووك :فقووووال:نِي َوَعووووِن الشِِ
صوووحيف ، ووكووول بوووك مَلكوووان كرميوووان، أحووود ا عووون ميينوووك، واهلخووور عووون مشالوووكل فأموووا الوووذي عووون ميينوووك 
فوويحفج حسووناتك ل وأمووا الووذي عوون مشالووك فوويحفج سووي اتك، فاعموول  ووا كوو حل أقلوول أو أكثوور، حووَّت إذا 

نقووك معووك يف قووث ، حووَّت ختوورج يلمووا القياموو ، فعنوود ذلووك يقوولل) مووحِل نليووحل صووحيفتك، فجعلووحل يف ع
وَُكوووولَّ ِإْنَسووووان  أَْلَزْمنَوووواُ  نَووووائِرَُ  يف ُعُنِقووووِه (...حووووَّت بلوووو ) َحِسوووويبا ( عوووودل وهللا عليووووك موووون جعلووووك حسوووويه 

 2211نفسك.
 وهكذا كان أول ك الرجال يتلقلن هذ  احلقيق  فيعيشلن ّبا يف يقني.

 احاأار لقطة من ا 19الدرس الرابع:

.ذلِوَك موا  ِت اِبحلَْ ِِ ُة اْلَمولْ َوجواَءْت َسوْكرَ :»تلك صفح  احلياة،ووراءها يف كتاب ا نسان صفح  ا حتظار 
.ولكن بحه عون خوانر كو،أو يبعود ..وامللت أكد ما ُياول املخلل  البشري أن يروغ منه« ُكْنحَل ِمْنُه هَِيدُ 

ملوولت كفيوول اكوور سووكرة ء ااطووى،و  حلوو  امليعوواق وذ أىن لووه ذلووك:وامللت نالووه   ميوول الطلووه،و  يبطووى
 برجف  تدب يف األوصال 

د يف عوا  صداها وهول بعولْيج  ل وإنه«.ذِلَك ما ُكْنحَل ِمْنُه هَِيدُ »وبينما املشهد معروم يسمع ا نسان: 
 احلياة  فكي  به حني تقال له وهل يعاين السكرات  

ُ َعلَووكَّ، أَنَّ : َعْموور و ذَْكووَلاَن َموْلىَل َعاِئَشووَ ، َأْخوَثَُ  أَنَّ َعاِئَشووَ ، قَالَووحلْ َعوِن ابْووِن َأيب ُمَلْيَكوَ ، أَنَّ أابَ  ِإنَّ ِ َّوا أَنْوَعووَم اّللَّ
َ مَجَوووَع بَوونْيَ رِيِقوووك َورِيِقووِه ِعْنوووَد اْلَمووولْ َرُسوولَل اّللَِّ  ِت، قُوووِبَخ يف بَوْيوويِت، َويوَوووْلِمك، َوبَوونْيَ َسوووْحرِي َوحَنْوورِي، َوِإنَّ اّللَّ

، َفَجَعوَل يَوْنظُوُر إِلَْيووِه، َقَخوَل َعلَوكَّ َأِخوك َعْبوُد الورَّمْحَِن َوأاََن ُمْسوِنَدة  َرُسوولَل اّللَِّ :قَاَلحلْ  ِإىَل َصوْدرِي َوبِيَوِدِ  ِسوَلا  
تُووووُه لَووووُه، مُثَّ اَنَوْلتُووووُه، فَووووَأَمرَّ :آُخووووُذُ  لَووووَك فََأْوَمووووأَ ِبرَْأِسووووِه أَنْ :فَوُقْلحلُ  ُ  َعلَووووى يَوْغوووورِِ  َوبَوووونْيَ يََديْووووِه رَْكووووَلة ، أَْو نَوَعووووْم، فَوَليوَّنوْ
ُ ِإنَّ :قَاَلحلْ  لِْلَمووووْلِت ُعْلبَوووو   ِفيَهووووا َموووواء  َفَجَعووووَل يُووووْدِخُل يَووووَدُ  ِفيَهووووا، مُثَّ مَيَْسووووُ  ِّبَووووا َوْجَهووووُه، َويَوُقوووولُل:  إِلَووووَه ِإ  اّللَّ

، مُثَّ َيُصُه َعَلى يَِدِ ، مُثَّ يَوُقلُل:يف ال  .)2212رَِّفيِ  اأَلْعَلى َحَّتَّ قُِبَخ َوَماَلحْل يَُدُ  َلَسَكرَات 
َعووْن ُعَمووَر بْووِن َسووِعيد  قَوواَل َأْخووَثَىِن ابْووُن َأىِب ُمَلْيَكووَ  أَنَّ أاََب َعْموور و ذَْكووَلاَن َمووْلىَل َعاِئَشووَ  وقوود يبووحل يف الصووحي  

َ ِ  بَوْيوووَِّت َوِ  يوَوووْلِمى - -َعلَوووىَّ أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ َأْخوووَثَُ  أَنَّ َعاِئَشوووَ  َكانَوووحْل تَوُقووولُل ِإنَّ ِموووْن نَِعوووِم اّللَِّ  َوَبنْيَ ،توُوووُل ِِ
                                                 

 [993/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2210
  ا فيوه يولاب وعقوابموإ ا يكتوه  يكته امللك كل ككء من الكالمف وهل قلل احلسن وقتاقة، أووقال ابن كثْي:" وقد اختل  العلماء:هل  

قار  - { تفسوْي ابون كثوْي  َرِقيوه  َعِتيود    َلَديْوهِ كما هل قلل ابن عباس، على قوللني، ولواهر اهليو  األول، لعمولم قللوه:} َموا يَوْلِفوُج ِموْن قَووْلل  إِ 
 [398/ 7نيب  ]
 [ صحي 345/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2211
 زايقة مب -( صحي  18608[)338/ 16املعجم الكبْي للطثاين ] - 2212
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وَلاُ  َوأاََن ُمْسوِنَدة  ،َوأَنَّ اّللََّ مَجَوَع بَونْيَ رِيِقوى َورِيِقوِه ِعْنوَد َمْلتِوهِ ،َسْحرِى َوحَنْورِى َقَخَل َعلَوىَّ َعْبوُد الورَّمْحَِن َوبِيَوِدِ  السِِ
وووووَلاَ  فَوُقْلوووووحُل آُخوووووُذُ  لَوووووَك فََأَكووووواَر ِبرَْأِسوووووِه أَْن ،فَورَأَيْوتُوووووُه يَوْنظُوووووُر إِلَْيوووووهِ  - -َرُسووووولَل اّللَِّ  وووووُه السِِ َوَعَرْفحُل أَنَّوووووُه ُيُِ

تُووهُ ،فَوتَوَناَوْلتُووُه فَاْكووَتدَّ َعَلْيووِه َوقُوْلووحُل أُلَيِِنُووُه لَووَك فََأَكوواَر ِبرَْأِسووِه أَْن نَوَعمْ ،نَوَعمْ  أَْو ُعْلبَوو   َيُشووُك  -َلة  َوَبنْيَ يََديْووِه رَْكوو،فَوَليوَّنوْ
ِإنَّ لِْلَموووْلِت ، َ إِلَوووَه ِإ َّ اّللَُّ » َفَجَعوووَل يُوووْدِخُل يََديْوووِه ِ  اْلَمووواِء فَوَيْمَسوووُ  ِّبَِموووا َوْجَهوووُه يَوُقووولُل ،ِفيَهوووا َماء   -ُعَموووُر 

 .. .2213َّتَّ قُِبَخ َوَماَلحْل يَُدُ  حَ « . ِ  الرَِّفيِ  اأَلْعَلى » مُثَّ َنَصَه يََدُ  َفَجَعَل يَوُقلُل « . َسَكرَات  
 يقلهلا وهل قد اختار الرفي  األعلى واكتا  إىل لقاء اّلِل.فكي   ن عدا ف

الووونفك  ن.وهوووك تووولحك  « . ِِ َوجووواَءْت َسوووْكرَُة اْلَموووْلِت اِبحْلَووو»ويلفوووحل النظووور يف التعبوووْي ذكووور كلمووو  احلووو :
موا كانوحل نوحل عهول و حجاب،وتودر  منوه موا كاالبشري  تورى احلو  كوامال وهوك يف سوكرات املولت.ترا  بوال 

 ه إميان.وذلوك،و  ُيسوعحد،ولكن بعد فلات األوان،حني   تنفوع ر يو ،و  اودي إقرا ،و  تقبول تلبو 
 فيد  ي كي ا و  يه   ادباحل  هل الذي كذبلا به فانتهلا إىل األمر املريج  ..وحني يدركلنه ويصدقلن 

يَ  ووا َحَضووَرْت َعْمووَرو بْووَن وقَوواَل ابْووُن هَلِيَعَ :َحوودَّ يَُه قَاَل:َلمَّ ،أَنَّ َعْبووَد الوورَّمْحَِن بْووَن مِشَاَسووَ ،َحدَّ ِب يَزِيووُد بْووُن َأيب َحِبيووه 
،وَ  بَوْعوووُد َلِكوووْن ِ َّوووا اْلَعووواِص اْلَلفَووواُة َبَكى،فَوَقووواَل لَوووُه ابْونُوووُه َعْبوووُد هللِا:ِ َ تَوْبِكك،َأَجَزع وووا َعلَوووى اْلَموووْلِت ف فَوَقووواَل: َ َواّللَِّ

َوفُوُتلَحووُه الشَّوواَم،فَوَقاَل َعْمر و:تَورَْكووحَل أَْفَضووَل .فَوَقوواَل َلُه:قَووْد ُكْنووحَل َعلَووى َخْْي ،َفَجَعووَل يُووذَكِِرُُ  ُصووْحَبَ  َرُسوولِل هللِا 
ُ،ِإيِنِ ُكْنووحُل َعلَووى َيالَيَووِ  أَْنبَووا   لَووْيَك فِ  يَهووا نَبَوو   ِإ َّ قَووْد َعَرفْووحُل نَوْفِسووك ِمووْن َذلِووَك ُكلِِِه،َكووَهاَقَة أَْن  َ إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ

ووا ِفيووِه:ُكْنحُل أَوََّل َكووْكء  َكاِفر ا،وَُكْنووحُل َأَكوودَّ النَّوواِس َعلَووى َرُسوولِل هللِا  ، فَولَووْل ِمووحُل ِحيَن ِووذ  َوَجبَووحْل ِ  النَّاُر،فَوَلمَّ
، َو َ رَاَجْعتُوُه ِفيَموا أُرِيوُد ُت َعْيوِب ِموْن َرُسولِل هللِا ُكْنحُل َأَكدَّ النَّاِس َحَياء  ِمْنوُه،َفَما َمواَ اَبيَوْعحُل َرُسلَل هللِا 

َن َعلَووى َخْْي ،َفَموواَت َحووَّتَّ حَلِووَ  اِبّللَِّ َعووزَّ َوَجوولَّ َحيَوواء  ِمْنووُه،فَوَلْل ِمووحُل يَوْلَم ِووذ  قَوواَل النَّاُس:َهِني  ووا لَِعْمر و،َأْسووَلَم وََكووا
 بَوْعَد َذِلَك اِبلُسْلطَاِن َوَأْكَياَء،َفالَ أَْقرِي َعَلكَّ أَْم ِ ،فَِإَذا ِمحُل َفالَ تَوْبِكونَيَّ َعلَوكَّ َو َ فَوُرِجَك َلُه اْ؟َنَُّ ،مُثَّ تَوَلبَّْسحلُ 

مْيَوَن لَوْيَك  ََِحو َّ ْنوِلَ األَ تُوْتِبْعِب َماِقح ا َو َ اَنر ا،َوُكُدوا َعَلكَّ ِإزَارِي فَِإيِنِ ُرَاِصم ،َوُسُنلا َعَلكَّ الوُ َاَب َسون ا،فَِإنَّ جَ 
ِعْنووِدي قَووْدَر حَنْووِر  اِبلووُ َاِب ِمووْن َجْنووِل األَْيَسووِر،َو َ َعَْعلَوونَّ يف قَووْثِي َخَشووَب   َو َ َحَجر ا،فَووِإَذا َواَريْوُتُموولين فَاقْوعُووُدوا

 2214َجُزور  َوتَوْقِطيِعَها،َأْسَتْأِنْك ِبُكْم.
َل َحَضوْراَن َعْموَرو بْوَن اْلَعواِص َوُهوَل ِ  ِسوَياَقِ  اْلَموْلِت.فَوَبَكى نَوِليال  َوَحولََّل َوْجَهوُه وَعِن اْبِن مَشَاَسَ  اْلَمْهورِىِِ قَوا

ِبَكووَذا  --ِبَكووَذا أََمووا َبشَّووَرَ  َرُسوولُل اّللَِّ  --ِإىَل اْ؟ِووَداِر َفَجَعووَل ابْونُووُه يَوُقوولُل اَي أَبَوتَوواُ  أََمووا َبشَّووَرَ  َرُسوولُل اّللَِّ 
ا َرُسووولُل اّللَِّ قَووواَل فَأَ  ووود  ُ َوأَنَّ حُمَمَّ  ِإىنِِ قَوووْد ُكْنوووحُل قْوبَوووَل ِبَلْجِهوووِه.فَوَقاَل ِإنَّ أَْفَضوووَل َموووا نُعِوووُد َكوووَهاَقُة أَْن  َ إِلَوووَه ِإ َّ اّللَّ

                                                 
 ( 4449[) 390/ 14املكنز ] -صحي  البخارى - 2213
 صحي  17933( 17780[ )101/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2214

ي ا زار:يوولب  املبوواَيع لووه ذلووك طاعوو  وقبوللد وامليثوا  علووى السوومع والا؟زع:ااول  والفووزع وعوودم الصووث واحلوزن ي املبايعوو :إعطاء املبوواِيع العهوو
دفن يف الوووو اب ي مللاراة:الووووُيوووي  ابلنصوووو  األسووووفل موووون البووودن ي  راصم:مسوووو لل ومقاَضووووى ي َسوووون عليووووه ال اب:وَضوووعه وْضووووعا َسووووْهال ي ا

 ُزر  وَجزَائرجُ را، وا؟ْمع كَ ذ َوإن أرْقت  تقلل ا؟َُزوُر، النحر:الذب  يا؟َُزور:الَبِعْي ذكرا كان أو أنثى، إ  أنَّ اللَّْفظ  ُمينث ،
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ّ  َلَقوووْد رَأَيْوتُووِ  َوَموووا َأَحووود  َأَكووودَّ بُوْغض وووا ِلَرُسوولِل اّللَِّ  َحوووهَّ ِإىَلَّ أَْن َأُكووولَن قَوووِد ِمووو ِِ َو َ أَ  --َعلَووى أَْنبَوووا   يَووواَل
ُ ا ِ  ووا َجَعووَل اّللَّ ْسوواَلَم ِ  قَوْلووِب اْسووَتْمَكْنحُل ِمْنووُه فَوَقتَوْلتُووُه فَولَووْل ُمووحُل َعلَووى تِْلووَك احْلَوواِل َلُكْنووحُل ِمووْن أَْهووِل النَّوواِر فَوَلمَّ

َمووا لَووَك اَي » فَوَقَبْضووحُل يَووِدى.قَاَل  -قَوواَل  -ينَووُه فَوُقْلووحُل اْبُسووْ  مَيِينَووَك َفُااَبيِْعَك.فَوَبَسووَ  ميَِ  --أَتَوْيوحُل النَّووِبَّ 
 قَاَل قُوْلحُل أََرْقُت أَْن َأْكَ َِط.«.َعْمُرو 
لَووُه َوأَنَّ اهلِْْجوورََة » قُوْلووحُل أَْن يُوْغَفووَر ىِل.قَوواَل «.َتْشووَ ُِط ِ َوواَذا » قَوواَل  أََمووا َعِلْمووحَل أَنَّ اِ ْسوواَلَم يَوْهووِدُم َمووا َكوواَن قَوبوْ
لَووُه هَتْوودِ  َلَهووا َوأَنَّ احْلَووجَّ يَوْهووِدُم َمووا َكوواَن قَوبوْ َو َ  --َوَمووا َكوواَن َأَحوود  َأَحووهَّ ِإىَلَّ ِمووْن َرُسوولِل اّللَِّ «.ُم َمووا َكوواَن قَوبوْ

ُه َمووا أَنَْقووحُل أَلىنِِ َ ْ َأَجوولَّ ِ  َعْيووِ  ِمْنووُه َوَمووا ُكْنووحُل أُِنيووُ  أَْن أَْموواَ َعْيووَ َّ ِمْنووُه ِإْجوواَل   لَووُه َولَووْل ُسووِ ْلحُل أَْن َأِصووفَ 
نَوا َأْكوَياَء َموا أَْقرِى َموا َأُكْن أَْماُ َعْيَ َّ ِمْنُه َوَلْل ُمحُل َعَلى تِْلَك احْلَواِل َلَرَجوْلُت أَْن َأُكولَن ِموْن أَْهوِل اْ؟َنَّوِ  مُثَّ َولِي

ُتُمولىِن َفُشوُنلا َعلَوىَّ الوُ َاَب َكون ا مُثَّ أَِقيُمولا َحوْلَل َحاىِل ِفيَها فَِإَذا أاََن ُمحُل َفاَل َتْصوَحْبِ  اَنِئَحو   َو َ انَ  ر  فَوِإَذا َقفَونوْ
 .2215ىبِِ َقْثِى َقْدَر َما تُوْنَحُر َجُزور  َويُوْقَسُم حلَُْمَها َحَّتَّ َأْسَتْأِنَك ِبُكْم َوأَْنظَُر َماَذا أُرَاِجُع بِِه ُرُسَل رَ 

َأ َ ِإنَّ َرىبِِ أََموووَرىِن أَْن » قَوواَل َذاَت يوَوووْلم  ِ  ُخْطَبتِووِه  --ىِِ أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ وَعووْن ِعيَوواِم بْوووِن مِحَووار  اْلُمَجاِكوووعِ 
ا َحوواَلل  َوِإىنِِ َخَلْقووحُل ِعبَوواقِ  ى ُحنَوَفوواَء ُكلَُّهووْم أَُعلَِِمُكووْم َمووا َجِهْلووُتْم ِ َّووا َعلََّمووِ  يوَووْلِمى َهووَذا ُكووُل َمووال  حَنَْلتُووُه َعْبوود 

ُهْم َعْن ِقيِنِهْم َوَحرََّمحْل َعَلْيِهْم َما َأْحَلْلحُل هَلُْم َوأََمَرهْتُْم أَنْ َوِإوَُّ  ُهُم الشََّياِننُي فَاْجَتالَتوْ ُيْشرُِكلا ىِب َموا َ ْ أُنْوزِْل  ْم أَتَوتوْ
َ َنظَووَر ِإىَل أَْهووِل اأَلْرِم َفَمَقووتَوُهْم َعووَرَّبُْم َوَعَجَمُهوومْ  َووا  بِووِه ُسووْلطَاان  َوِإنَّ اّللَّ ِإ َّ بَوَقووااَي ِمووْن أَْهووِل اْلِكتَوواِب َوقَوواَل ِإ َّ

ووا َويَوْقظَوو َ أََمووَرىِن أَْن بَوَعثْوتُووَك ألَبْوَتِليَووَك َوأَبْوَتلِووَى بِووَك َوأَنْوزَلْووحُل َعَلْيووَك ِكتَووااب   َ يَوْغِسووُلُه اْلَموواُء تَوْقووَرُ ُ  اَنئِم  اَن َوِإنَّ اّللَّ
ووا فَوُقْلووحُل َربِِ ِإذ   ووزَة  قَوواَل اْسووَتْخرِْجُهْم َكَمووا اْسووَتْخَرُجلَ  َواْغووزُُهْم نُوْغووزَِ  أَُحووِرَِ  قُوَرْيش  ا يَوثْوَلغُوولا رَْأِسووى فَويَووَدُعلُ  ُخبوْ

َعووْة مَخَْسوو   ِمثْولَووُه َوقَاتِووْل ِ َووْن أَنَاَعووَك َمووْن َعَصوواَ .قَاَل وَ  ووا نَوبوْ أَْهووُل اْ؟َنَّووِ  َوأَْنِفووْ  َفَسوونُوْنِفَ  َعَلْيووَك َوابْوَعووْة َجْيش 
ُمتَوَعفِِو    يَ   ُذو ُسْلطَان  ُمْقِس   ُمَتَصدِِ   ُمَلفَّ   َوَرُجل  َرِحيم  َرِقيوُ  اْلَقْلوِه ِلُكولِِ ِذى قُووْرىَب َوُمْسوِلم  َوَعِفيو   َيالَ 

بَوعُولَن أَْهوال  َو َ  َوأَْهُل النَّواِر مَخَْسو   الضَّوِعيُ  الَّوِذى  َ َزبْووَر لَوُه الَّوِذيَن ُهوْم فِويُكْم تَوبَوع وا  َ  -قَاَل  -ُذو ِعَيال   يَوتوْ
ُهووَل ُحَاِقعُووَك َعووْن َمووا   َواْاَوواِئُن الَّووِذى  َ َحَْفووى لَووُه َنَمووع  َوِإْن َق َّ ِإ َّ َخانَووُه َوَرُجوول   َ ُيْصووِبُ  َو َ مُيِْسووى ِإ َّ وَ 

ْنِظُْي اْلَفحَّاشُ » َوذََكَر اْلُبْخَل أَِو اْلَكِذَب «.أَْهِلَك َوَماِلَك  َوأَْنِفوْ  » َوَ ْ يَْذُكْر أَبُول َغسَّواَن ِ  َحِديثِوِه «. َوالشِِ
 .2216«َفَسنُوْنِفَ  َعَلْيَك 

َيِب َرُجوووواَلِن  ،قَاَل:َوَحوووودَّ َيِب يَزِيووووُد،َأُخل ُمَطرِِ   َيِب اْلَعوووواَلُء بْووووُن زاَِيق ،قَاَل:َحوووودَّ آَخوووورَاِن أَنَّ وعوووون قَوَتاَقَة،قَاَل:َحوووودَّ
يَوُهْم:أَنَّ  وَع النَّوِلَّ  ُمَطرِِف وا َحودَّ يَوُهْم أَنَّووُه  َِ َ أََموَرين أَْن أَُعلَِِمُكوْم َمووا ِعيَواَم بْوَن مِحَوار  َحودَّ يَوُقولُل يف ُخْطَبتِوِه:ِإنَّ اّللَّ

،َوِإيِنِ َخَلْقوحُل ِعبَواِقي ُحنَوَفواءَ  ُهُم   َجِهْلُتْم ِ َّا َعلََّمِب يَوْلِمك َهَذا ،ِإنَّ ُكلَّ َما َأحْنَْلُتُه َعْبِدي َحواَلل  ُكلَُّهْم،َوِإنَّوُه أَتَووتوْ
ُهْم َعووووْن ِقيِنِهْم،َوَحرََّمووووحْل َعلَووووْيِهْم َمووووا َأْحَلْلووووحُل هَلُْم،فَووووَأَمَرهْتُْم أَْن ُيْشوووورُِكلا يب  ووووَياِننُي فَاْجتَووووالَتوْ َمووووا َ ْ أُنْووووزِْل بِووووِه  الشَّ

                                                 
 السياق :حال حضلر امللت ياألنبا :أحلال واحدها نب -(  336[)403/ 1املكنز ] -صحي  مسلم - 2215
يثل :يكسووووووووور ي اجتال:أضووووووووول ي الزبر:العقووووووووول يالشنظْي:سووووووووويئ االووووووووو   - ( 7386[)823/ 18املكنوووووووووز ] -صوووووووووحي  مسووووووووولم - 2216
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،َوِإنَّ اّللََّ انََّلَع ِإىَل أَْهِل اأَلْرِم،َفَمَقتَوُهْم َعرَ  وُد ُسْلطَاان  َّبُْم َوَعَجَمُهْم،َغْْيَ بَوَقوااَي ِموْن أَْهوِل اْلِكَتاِب،فَقواَل اَي حُمَمَّ
َا بَوَعثْوُتَك ألَبْوَتِلَيَك َوأَبْوَتِلَك ِبَك،َوأُْنزَِل َعَلْيَك ِكَتااب   َ يَوْغِسُلُه اْلَماُء،تَوْقَرُ ُ  يَوْقظَانَ  َ َجولَّ َوَعوالَ  ِإ َّ َواَنئِم ا،َوِإنَّ اّللَّ

زَة ،قَووواَل فَاْسوووَتْخرِْجُهْم َكَموووا اْسوووَتْخَرُجل َ  أََموووَرين  وووا،فَوُقْلحُل:ِإذ ا يَوثْوَلغُووولا رَْأِسوووك فَوَيْ ُُكووولُ  ُخبوْ ،َواْغزُُهْم أَْن أُْخوووِثَ قُوَرْيش 
َعووووْة مَخَْسووووو   أَْمثَوووواهَلُْم ،َوقَاتِووووْل ِ َووووْن أَنَاَعوووو ووووا نَوبوْ َفووووْ  َعَلْيَك،َوابْوَعووووْة َجْيش  َك َمووووْن َعَصووووواَ  َيْسووووتَوْغُزوَ ،َوأَْنِفْ  يُونوْ

ْرىَب َوقَاَل:َأْصوووووَحاُب اْ؟َنَّوووووِ  َيالَيَووووو  :ِإَمام  ُمْقِسووووو   ُموووووَا قِِ   ُمَلفَّ  ،َوَرُجووووول  َرِحووووويم  َرِقيوووووُ  اْلَقْلوووووِه ِبُكووووولِِ ِذي قُوووووو
،َوَرُجل  َعِفيوووو   َفِقووووْي  ُمصَّوووودِِ   َو،قَاَل:َأْصووووَحاُب النَّوووواِر مَخَْسوووو  :َرُجل  َجووووائِر   َ حَْ  َفووووى لَووووُه َنَمووووع  َوِإْن َوُمْسووووِلم 

،َوَرُجوول   َ مُيِْسووك َو َ ُيْصوووِبُ  ِإ َّ َوُهووَل ُحَاِقعُووَك َعوووْن أَْهلِووَك َوَماِلَك،َوالضَّووِعيُ  الَّوووِذيَن ُهووْم فِوويكُ  ْم تَوبَوووع   َ َق َّ
ُغلَن أَْهال  َوَ  َما  ،فَقاَل لَوُه َرُجول :اَي أاََب َعْبوِد هللِا أَِموَن اْلَموَلاِ  ُهو َل،أَْو ِموَن اْلَعوَرِب ف قَواَل:ُهَل التَّابَِعوُ  َيُكولُن يَوبوْ

ْنِظُْي:اْلَفاِحُا َوذََكَر اْلُبْخَل َواْلَكِذَب.    2217لِلرَُّجِل فَوُيِصيُه ِمْن ُحْرَمِتِه ِسَفاح ا َغْْيَ ِنَكا   َوالشِِ
 من مشاهد النميم والمااا يوا القيامة 35 - 20الدرس الخامس:

جاَءْت ُكُل نَوْفوك  ْلَلِعيِد.وَ يَوْلُم ا َونُِفَ  يف الُصلِر.ذِلكَ  »:هل  احلشر،وهلل احلسابومن سكرة امللت،إىل و 
قاَل ُرَ  اْليَوووووْلَم َحِديوووود .وَ طاَءَ ،فَوَبَصووووْنووووَك غِ عَ َمَعهووووا سوووواِئ   َوَكووووِهيد .َلَقْد ُكْنووووحَل يف َغْفلَوووو   ِمووووْن هووووذا َفَكَشووووْفنا 

.الَّوونَّاع  لِلْ ِنيوود .مَ عَ يف َجَهوونََّم ُكوولَّ َكفَّووار   َقرِيُنُه:هووذا مووا لَووَديَّ َعِتيوود .أَْلِقيا ِذي َجَعووَل َمووَع اّللَِّ ِإهلووا  َخووْْيِ ُمْعتَوود  ُمرِيه 
وووِديِد.قاَل َقرِينُوووُه:َربَّنا موووا أَ  تُوووآَخوووَر فَأَْلِقيووواُ  يف اْلَعوووذاِب الشَّ :  خَتَْتِصوووُملا اَن يف َضوووالل  بَِعيووود .قالَ كوووُه َولِكوووْن  ْنَغيوْ

م  لِْلَعِبيدِ بِ َوما أاََن  َلَديَّ  َقْد َقدَّْمحُل إِلَْيُكْم اِبْلَلِعيِد.ما يُوَبدَُّل اْلَقْللُ َلَديَّ وَ   « ..َظالَّ
وهل مشهد يكفك استحضار  يف النفك لتقضك رحلتها كلها على األرم يف تولجك وحوذر وارتقواب.َعِن 

،يف قَوْللِووِه:}فَِإَذا نُِقووَر يف النَّاُقلِر{،قَ  َكْيووَ  أَنْوَعووُم َوَصوواِحُه اْلَقووْرِن قَووِد الْووتَوَقَم :اَل:قَوواَل َرُسوولُل هللِا ابْووِن َعبَّوواس 
ووود :َكْيَ  نَوُقووولُل ف قَاَل:ُقلُلل  ُفُ  ف فَوَقووواَل َأْصوووَحاُب حُمَمَّ ووومَُّع َموووََّت يوُوووْيَمُر،فَويَونوْ َهتَوووُه َيسَّ ا:َحْسوووبُوَنا اْلَقوووْرَن،َوَحَ  َجبوْ

ُ،َونِْعَم اْللَِكيُل،َعَلى هللِا توَ  ْلَنا.اّللَّ  ..2218لَكَّ
" َكْيووَ  أَنْوَعووُم َوَصوواِحُه اْلَقووْرِن قَووِد الْووتَوَقَم اْلَقْرَن،َوَأْصووَغى َ َْعووُه َوَحنَووا :وَعووْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 

ُفَ  "،قَوواُللا:اَي َرُسوولَل اّللَِّ َفَمووا ُفَ  فَويَووونوْ َتِظووُر َمووََّت يوُووْيَمُر أَْن يوَوونوْ َهتَووُه يَونوْ ُ َونِْعووَم  َجبوْ َشُْمووُراَن ف قَوواَل:" ُقللُوولا َحْسووبُوَنا اّللَّ
ْلَنا "     2219اْللَِكيُل،َعَلى اّللَِّ تَولَكَّ

لوويت هاسووه،وهك ا ا هووك الوويت..جوواءت كوول نفك.فووالنفك هنوو« َوجوواَءْت ُكووُل نَوْفووك  َمَعهووا سوواِئ   َوَكووِهيد  »
ا يف حلافظوووووان هلوووووا وووووا الكاتبوووووان تتلقوووووى ا؟زاء.ومعهوووووا سوووووائ  يسووووولقها وكووووواهد يشوووووهد عليها.قووووود يكووووولانن 

 ولكن بوووني يوووديالدنيا.وقووود يكووولانن غْي وووا.واألول أرج .وهووول مشوووهد أكوووبه كوووكء ابلسووول  للمحاكمووو .
 ا؟بار.

                                                 
 صحي  653[  422/ 2صحي  ابن حبان ] - 2217
 لغْي  صحي  3010( 3008[)825/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2218
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َ  فَوَبَصووُرَ  اْليَووووْلَم ْنووَك ِغطوواءَ َشوووْفنا عَ َلَقووْد ُكْنووحَل يف َغْفلَوو   ِمووْن هذا.َفكَ »ويف هووذا امللقوو  العصوويه يقووال لوووه:
هسووه    الووذي  جبووه حجاب،وهووذا هوول امللعوود الووذي غفلووحل عنه،وهووذا هوول امللقوو..قوولي   ُي« َحِديوود  

دم هنوووووووا يتقووووووو حسوووووووابه،وهذ  هوووووووك النهايووووووو  الووووووويت كنوووووووحل   تتلقعها.فووووووواهلن فانظر.فبصووووووور  اليووووووولم حديووووووود 
 « ..ِتيد  َديَّ عَ َوقاَل َقرِيُنُه هذا ما لَ »قرينه.واألرج  أنه الشهيد الذي ُيمل سجل حياته:

لسووجل تعجوويال عوو  هووذا اتوواج إىل هتي وو  أو إعووداق  و  يووذكر السوويا  كووي ا عوون مراجحاضوور مهيووأ معوود.  ُي
أَْلِقيووا »ئ  والشووهيد:ظني:السووابتلقيووع احلكووم وتنفيووذ .إ ا يووذكر مباكوورة النطوو  العلوولي الكوورمي،للملكني احلاف

ْلِقيوووواُ  يف اْلَعووووذاِب اّللَِّ ِإهلووووا  آَخووووَر فَأَ  َعووووَل َمووووعَ ي جَ .الَّووووذِ ُمرِيه   يف َجَهوووونََّم ُكوووولَّ َكفَّووووار  َعِنيوووود .َمنَّاع  لِْلَخووووْْيِ ُمْعتَوووود  
 ار يف امللقوو بووار القهوو..وذكوور هووذ  النعوولت يزيوود يف حوورج امللقوو  وكوودته.فهل ق لوو  غضووه ا؟« الشَّووِديدِ 

يه.الوذي .معتد.مر العصيه الرهيه وهوك نعولت قبيحو  مسوتحق  لتشوديد العقلب :كفار.عنيود.مناع للخْي
بيواان « ِب الشَّوِديدِ يف اْلَعوذا ْلِقيوا ُ فَأَ »آخر.وتنتهوك بتلكيود األمور الوذي   ُيتواج إىل تلكيود: جعل مع اّلِل إهلوا

 ملكانه من جهنم اليت بدأ األمر إبلقائه فيها.
 قووالَ »وقرينووا: صوواحبا لووهمعندئووذ يفووزع قرينووه ويرع ،ويبوواقر إىل إبعوواق لوول التهموو  عوون نفسووه، ا أنووه كووان 

تُوووُه َولِكووْن كووواَن يف َضووالل  بَِعيووود  َقرِينُووُه:َربَّنا مووا أَ   القووورين األول الووذي قووودم لقوورين هنوووا غووْي ووا كوووان ا..ور « ْنَغيوْ
ا  موون عنوود ضوونووه وجوود  أالسووجالت.ر ا كووان هوول الشوويطان امللكوول بووه ليغليووه.وهل يتووثأ موون إنغائووه ويقوورر 
لووى عين ا نسوواين موون القوور  نفسه،فاسووتمع لغلايتووه  ويف القوورآن مشوواهد مشوواّب  يتووثأ فيهووا القوورين الشوويطاين

ن هولل لسوجل.ولكهذا النحل.على أن الفرم األول غْي مسوتبعد.فقد يكولن القورين هول امللوك صواحه ا
 لووه يوود يف فإنووه   تكوون -ع صووحبته هلووذا الشووقك ليبووني أنووه موو -وهوول بووريء -امللقوو  اعلووه يبوواقر إىل التووث  

ل لفصول،فينهك كواء القولل لكورب املخي .هنوا اوكأي  ا كان منه.وتث  الثيء أقل على اهلولل املزلوزل وا
م  لِْلَعِبيوودِ  َقووْلُل لَووَديَّ َومووا أانَ  الْ مووا يُوبَوودَّلُ  -يووِد قوواَل:  خَتَْتِصووُملا لَووَديَّ َوقَووْد قَوودَّْمحُل إِلَووْيُكْم اِبْلَلعِ »قوولل: « ِبظَووالَّ

.و  اوزى   يبودل ..فاملقام ليك مقام اختصام.وقد سب  اللعيد حمدقا جزاء كل عمل.وكل ككء مسجل
 أحد إ   ا هل مسجل.و  يظلم أحد،فاجملازي هل احلكم العدل.

ا  عوون كشوو  السوويّبووذا ينتهووك مشووهد احلسوواب الرهيووه ّبللووه وكوودته ولكوون املشووهد كلووه   ينتهك.بوول ي
 «.زِيد فمَ ْل ِمْن يَوْلَم نَوُقلُل ِ؟ََهنََّم:َهِل اْمَتَاِْت:َوتَوُقلُل:هَ »جانه منه ري :

شووهد كلووه مشووهد حوولار.فتعرم جهوونم فيووه يف معوورم احلوولار وّبووذا السوويال وا؟وولاب يتجلووى مشووهد إن امل
عجيووه رهيوووه ..هوووذا هووول كووول كفووار عنيووود.مناع للخوووْي معتووود مريوووه ..هووي ء هوووم كثووورة تقوووذ  يف جهووونم 

  واكتفيوحل  ولكنهوا توتلمج وتتحر ،وتقولل يف كظو« َهِل اْموَتَاِْتف»تباعا،وتتكدس ركاما.مث تناقى جهنم:
..فيا للهولل الرعيوه  وعلوى الضوف  األخورى مون هوذا اهلولل مشوهد آخور « َهْل ِمْن َمزِيد ف »األكلل النهم:

وقيووووع ألي ،رضووووِك مجيل.إنووووه مشووووهد ا؟نوووو ،تقرب موووون املتقني،حووووَّت توووو اءى هلووووم موووون قريووووه،مع ال حيووووه 
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.َمْن َخِشوَك الورَّمْحَن اِبْلَغْيووِه َوأُْزلَِفوحِل اْ؟َنَّوُ  لِْلُمتَِّقونَي َغوْْيَ بَِعيد .هوذا مووا تُل »والتكورمي: َعوُدوَن ِلُكولِِ أَوَّاب  َحِفويج 
.اْقُخُللها ِبَسالم  ذِلَك يَوْلُم اْاُُللِق.هَلُْم ما َيشاُ َن ِفيها َوَلَديْنا َمزِيد    «.َوجاَء بَِقْله  ُمِنيه 

ل هوووك الووويت يها،بوووإل والتكووورمي يف كووول كلمووو  ويف كووول حرك .فا؟نووو  تقووورب وتزلووو ،فال يكلفووولن مشوووق  السوووْي
.َمْن َخِشوووَك وَّاب  َحِفووويُكووولِِ أَ لِ هوووذا موووا تُلَعوووُدوَن »ونعووويم الرضوووى يتلقووواهم موووع ا؟نووو :«  َغوووْْيَ بَِعيووود  »:عوووكء ج 

ووم يف ميوزان اّلِل لى،ويعلمولن أملوا األعا..فيلصوفلن هوذ  الصوف  مون « الرَّمْحَن اِبْلَغْيوِه َوجواَء بَِقْلوه  ُمِنيوه  
 لرمحن و  يشهدو ،منيبلن إىل رّبم نائعلن.أوابلن،حفيظلن،حشلن ا

يذن يف املوووا ..مث يووو« لقِ  اْاُلُووواْقُخُللهوووا ِبَسوووالم  ذلِوووَك يوَوووْلمُ »مث يووويذن هلوووم ابلووودخلل بسوووالم لغوووْي موووا خوووروج:
ا،َولَووَديْنا شوواُ َن ِفيهيَ ْم مووا هَلُوو»األعلى،تنليهووا بشووأن القوولم،وإعالان  ووا هلووم عنوود رّبووم موون نصوويه غووْي حموودوق:

 دوق ....فمهما اق حلا فهم   يبلغلن ما أعد هلم.فاملزيد من رّبم غْي حم« َمزِيد  
 إشارات لحقائق حول الكون والحشر والمباد  والااهللاير 45 - 36الدرس السادس:

 ملك سريع. غماته يفنمث اكء املقطع األخْي يف السلرة،كأنه ا يقاع األخْي يف اللحن،يعيد أقلى 
ر يف عوووة واحلشوووبوفيوووه ملسووو  الع الغابرين.وفيوووه ملسووو  الكووولن املفتووول  وكتابوووه املبني.فيوووه ملسووو  التووواري  ومصوووار 

َلهُ أَْهَلكْ  وََكمْ »مشهد جديد.ومع هذ  اللمسات التلجيه امللحك العمي  للمشاعر والقللب: ْم ِموْن قَووْرن  نوا قَووبوْ
ووي ُهْم َبْطشووا ،فَونَوقَُّبلا يف الْووِبالِق َهووْل ِمووْن حمَِ ف ُهووْم َأَكووُد ِموونوْ ْلووه  أَْو أَْلَقووى ذِْكرى ِلَمووْن كوواَن لَووُه قوَ  يف ذلِووَك لَووِإنَّ ا 

نوَ السَّووْمَع َوُهووَل َكووِهيد .َوَلَقْد َخَلْقنَووا السَّووماواِت َواأْلَْرَم َوموو م  َومووا َمسَّووناُهمووا يف ِسووتَّ ا بَويوْ .فَاْصووِثْ  ِ  أايَّ ِمووْن لُُغلب 
وووووْمِك َعلوووووى موووووا يَوُقللُووووولَن َوَسوووووبِِْ  ِ َْموووووِد َربِِوووووَك قَوْبوووووَل  َوأَْقابَر  ِمَن اللَّْيوووووِل َفَسوووووبِِْحهُ ْلغُوووووُروِب.وَ قَوْبوووووَل اوَ نُلُووووولِع الشَّ

.يَولْ  ْلُم اْاُوُروِج.ِإانَّ حَنْوُن ْيَحَ  اِبحْلَو ِِ ذلِوَك يوَوُعلَن الصَّوَم َيْسومَ الُسُجلِق.َواْسَتِمْع يَوْلَم يُناِق اْلُمناِق ِمْن َمكوان  َقرِيوه 
نَوووووا ا ُن أَْعلَوووووُم ِ وووووا ْشووووور  َعَلْينوووووا َيِسوووووْي .حنَْ حَ راعا .ذِلَك ُهْم ِسوووووْلَمِصوووووُْي.يَوْلَم َتَشوووووقَُّ  اأْلَْرُم َعووووونوْ حُنْيِوووووك َوُ ِيوووووحُل َوإِلَيوْ

 « ..َوِعيدِ   َحا ُ يَوُقلُللَن،َوما أَْنحَل َعَلْيِهْم ِ َبَّار ،َفذَكِِْر اِبْلُقْرآِن َمنْ 
جديوودة  تووام تعوورمتعوورم يف اا ومووع أن هووذ  اللمسووات كلهووا قوود سووبقحل يف سوويا  السوولرة،إ  أوووا حووني

اقها وهووووك ر غووووْي مووووذا يقوووواع جديوووودة اللقع.ّبووووذا ال كيووووز وّبووووذ  السوووورع .ويكلن هلووووا يف احلووووك مووووذا  آخوووو
َبحْل قَوو»مبسلن  مفصل  من قبل يف السلرة.وهذ  هك خصيص  القرآن العجيب   قال من قبل: َلُهمْ َكذَّ قَووْلُم  بوْ

.ُكووول  حاُب اأْلَيْ  َوَأْصووو َوِفْرَعوووْلُن َوِإْخووولاُن لُووولط  نُووول   َوَأْصوووحاُب الووورَّسِِ َومَثُلُق،َوعووواق    َكوووذََّب الُرُسوووَل َكوووِ  َوقَووووْلُم تُوبَّع 
َلُهْم ِمووْن قَوووْرن  ُهوو»..وقووال هنووا:« َفَحوو َّ َوِعيوودِ  ُهْم ْم َأَكوودُ وََكووْم أَْهَلْكنووا قَوووبوْ ِبالِق.َهووْل ِمووْن ْطشووا ،فَونَوقَُّبلا يف الْ بَ  ِموونوْ

 ف«حمَِيا  
ركو  حيضوي  إليهوا  ألوىل.مثاشْي إليها هك هك.ولكنها يف صلرهتا ا؟ديودة غْيهوا يف صولرهتا احلقيق  اليت ي

فلوووحل منهوووا لووويت   يالقووورون وهوووك تتقلوووه يف البالق،وتنقوووه عووون أسوووباب احليووواة،وهك موووأخلذة يف القبضووو  ا
 ف ..«َهْل ِمْن حمَِيا  »أحد،و  مفر منها و  فكا :  
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،أَْو أَلْ ُه قَوْلووولَوووِإنَّ يف ذلِوووَك لَوووذِْكرى ِلَموووْن كووواَن »وعقوووه عليهوووا  وووا يزيووودها جووودة وحيليووو : وووْمَع َوُهوووَل ه  َقوووى السَّ
 « ..َكِهيد  

 ت قلبوه أو  الوذي موا ويف مصارع الغابرين ذكرى.ذكرى ملن كان له قله.فمن   تذكر  هوذ  اللمسو  فهول
ىل القصووو  يلقوووى إ عيووورز  قلبوووا علوووى ا نوووال     بووول إنوووه ليكفوووك للوووذكرى وا عتبوووار أن يكووولن هنوووا   ووو
ي   صووارع ة احلساسووإبنصووات ووعك،فتفعوول القصوو  فعلهووا يف النفوولس ..وإنووه للح .فووالنفك البشووري  كووديد

لاقو  مثول هوذ  امل لحيو  يفالغابرين،وأقل يقظ  فيها وأقل تفت  كافيان  ستجاك  الذكرايت والتصولرات امل
 املييرة املثْية.

ا هَلوْيناها َوَزيوَّنَّاهوا َوموا َكْيَ  بَونوَ   ْلقَوُهمْ ْم يَوْنظُُروا ِإىَل السَّماِء فوَ أَفَولَ »وعرم من قبل صفحات من كتاب الكلن:
،َواأْلَْرَم َمَدْقانها َوأَْلَقْينا ِفيها َرواِسَك،َوأَنْوبوَ   « .. َزْوج  َّبِيج  يها ِمْن ُكلِِ ْتنا فِ ِمْن فُوُروج 

نَوُهمووا يف َوَلَقووْد َخَلْقنَووا السَّووماواِت َواأْلَْرَم َومووا بوَ »وقووال هنووا: ،وَ  ِسووتَّ ِ يوْ م  .فأضووا  .« مووا َمسَّوونا ِمووْن لُغُوولب   أايَّ
االو   روهوك تولحك بيسو« ..لب  َوما َمسَّنا ِموْن لُغُو»هذ  احلقيق  ا؟ديدة إىل جانه اللمس  األوىل.حقيق :

 فأمر هني صغْي ت واألرموا نشاء يف هذا اال  اهلائل.فكي  إبحياء امللتى وهل ابلقياس إىل السماوا
َك قَوْبووَل نُلُوولِع ْمووِد َربِِووبِِْ  ِ َ فَاْصووِثْ َعلووى مووا يَوُقللُوولَن َوَسوو »وعقووه عليهووا كووذلك إبُيوواء جديوود ولوول جديوود:
 « ..لُسُجلقِ الشَّْمِك َوقَوْبَل اْلُغُروِب.َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِِْحُه َوأَْقابَر ا

لسوووووماوات اهر مرتبطووووو  ابونلووووولع الشووووومك وغروّبوووووا ومشوووووهد الليووووول الوووووذي يعقوووووه الغوووووروب ..كلهوووووا لووووول 
للوولن موون لووى مووا يقعواألرم.وهوول يوورب  إليهووا التسووبي  واحلموود والسووجلق.ويتحدّ يف لالهلووا عوون الصووث 

   املكررة.جووللووك اللمسووإنكووار للبعووة وجحوولق بقوودرة اّلِل علووى ا حيوواء وا عاقة.فووإذا جوول جديوود ُيووي  بت
حلوك كلموا ثولر يف اولولاهر اللجلق،ت الصث واحلمود والتسوبي  والسجلق.ملصول  كول ذلوك بصوفح  الكولن

و  أو  يف كوووور نظوووور إىل السووووماوات واألرم وكلمووووا رأى مطلووووع الشوووومك،أو مقوووودم الليوووول وكلمووووا سووووجد ّللِ 
حل يف اسوووجد.وأنو غووروب ..مث ..ملسووو  جديووودة توورتب  كوووذلك ابلصوووفح  الكلنيووو  املعروضوو  ..اصوووث وسوووب  

   يغفوول عنووه إالنهووار. و ظوو  موون حلظووات الليوول حالوو  انتظووار وتلقووع لاموور اهلائوول ا؟لوول،املتلقع يف كوول حل
ُمناِق ِموْن َمكوان   يُناِق الْ ْع يَوْلمَ َواْسَتمِ :»الغافللن.األمر الذي تدور عليه السلرة كلها،وهل ملضلعها األصيل 

.يَوْلَم َيْسوووَمُعلَن الصَّوووْيَحَ  اِبحْلَووو ِِ ذلِوووَك يوَوووْلُم اْاُوووُرو  نَوووايِوووك َوُ ِيووو حَنْوووُن حنُْ ِج.ِإانَّ َقرِيوووه  اْلَمِصوووُْي.يَوْلَم َتَشوووقَُّ   حُل َوإِلَيوْ
ُهْم ِسراعا .ذِلَك َحْشر  َعَلْينا َيِسْي    « ..اأْلَْرُم َعنوْ

خور يف قللوه آى ومشوهد وإنه ملشوهد جديود مثْي،لوذلك اليولم العسوْي.ولقد عوث عنوه أول مورة يف صولرة أخور 
 إخل...« د  ِئ   َوَكِهيَعها سا نَوْفك  مَ َونُِفَ  يف الُصلِر ذِلَك يَوْلُم اْلَلِعيِد.َوجاَءْت ُكلُ :»

يت لواهوذ  ااالئو  فأما هنوا فعوث عون النفخو  ابلصيح .وصولر مشوهد ااروج.ومشوهد تشوق  األرم عنهم.
.كمووا فيهووا امللتى يت تعاقووهغووثت يف  ريوو  احليوواة كلهووا إىل وايوو  الرحل .تشووق  القبوولر الوويت   هصووى.وال

 يقلل املعري :
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 ا مرارا ضاحك من تزاحم األضداقرب قث قد صار قث 
 وقفني على بقااي قفني يف نليل اهلجال واهلماق

ر  رم،  يعووكلهووا تشق ،وتتكشوو  عوون أجسوواق ورفووات وعظووام وذرات  ئهوو  أو حائلوو  يف مسووارب األ
 مقرها إ  اّلِل ..وإنه ملشهد عجيه   ذيت عليه اايال  

حُنْيِووك َوُ ِيووحُل  انَّ حَنْوونُ إِ »حوودون:يقوو  الوويت فيهووا اوواقللن وّبووا اويف لووالل هووذا املشووهد الثووائر املثووْي يقوورر احلق
َنا اْلَمِصْيُ   ..للتقرير  ..يف أنسه وقحل« ذِلَك َحْشر  َعَلْينا َيِسْي  « ..»َوإِلَيوْ

ا  جووودهلم وتكوووذيبهم يف هوووذ  احلقيقووو  عووو - -ويف لوووالل هوووذا املشوووهد كوووذلك يتلجوووه ابلتثبيوووحل للرسووولل 
 َمووْن َحوواُ  ار .فَووذَكِِْر اِبْلُقووْرآنِ ِهْم ِ َبَّ حَل َعلَوويْ حَنْووُن أَْعلَووُم ِ ووا يَوُقلُللَن.َومووا أَنْوو:»ني الضوومْي اللاضووح  املشووهلقة بعوو

 « ..َوِعيدِ 
 ي  ملفل .هتديد ر ..وهذا حسبك.فللعلم علاقبه عليهم ..وهل« حَنُْن أَْعَلُم ِ ا يَوُقلُللنَ »
ا هوووول لنووووا لوووويك إليك.إ وووو مر يف هووووذاغمهم علووووى ا ميووووان والتصوووودي .فاأل..فوووو  « َومووووا أَنْووووحَل َعلَووووْيِهْم ِ َبَّووووار  »

 حنن،وحنن عليهم رقباء وّبم ملكللن ..
عك وحا  موا يلاجهوه ثبحل له قله يهلا فال ي..والقرآن يهز القللب ويزلز « َفذَكِِْر اِبْلُقْرآِن َمْن َحاُ  َوِعيدِ »

 .به من حقائ  ترج  هلا القللب.على ذلك النحل العجيه
موووون القوووولة  ان.ففيهوووواوحووووني تعوووورم مثوووول هووووذ  السوووولرة،فإوا   هتوووواج إىل جبووووار يلوووولي األعنووووا  علووووى ا مي

  ياط ا؟بوارينسوأكد من  والسلطان ما   ميلكه ا؟بارون.وفيها من ا يقاعات على القله البشري ما هل
 وصد  اّلِل العظيم ..

 2220عشرون مبدوءا بسلرة الذارايت انتهى ا؟زء الساقس والعشرون ويليه ا؟زء السابع وال
  

                                                 
 يف ا؟زء السابع والعشرين. -بعلن اّلِل  -سلرة الذارايت مش ك  بني ا؟زئني. وقد آيران عرضها بكاملها  -  2220
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ال هء الس ابع والمشرون سور الااريات والط ور والن م والقمر والرحمن والواقمة 

 والحديد 

 مكي ة وآياأها سا ون ( سور  الااريات51) 

 أهم مو وعات السور  

لوو ،يلقع يف بهم الد هووذ  السوولرة ذات جوول خوواص.فهك تبوودأ بووذكر قوولى أربعوو  ..موون أموور اّلِل ..يف لفووج موو
اِمالِت َذْروا ،فَاحْلووو الوووذَّارايتِ وَ »علووى أمووور: -تعووواىل  -احلووك ألول وهلووو  أنوووه أمووام أمووولر ذات سر.يقسوووم اّلِل 

ا تُلَعُدو  ماِت أَْمرا .ِإ َّ .َوِإنَّ َن َلصاقِ ِوْقرا ،فَاْ؟ارايِت ُيْسرا ،فَاْلُمَقسِِ  «.لدِِيَن َللاِقع  ا  
 ج إىل السوويالمضوو  هتووا واملقسوومات ..موودلل هتا ليسووحل متعارفوو ،وهك غاوالذارايت.واحلامالت.وا؟ارايت.

جوووول هووووذ   منهووووا يف وا ستفسووووار،كما أوووووا بووووذاهتا تلقووووك يف احلووووك ذلووووك الظل.ولعلووووه هوووول املقصوووولق األول
يقسوم ّبوا « ..حْلُبُوكِ  ذاِت اَوالسَّوماءِ »السلرة.وما يكاق القسم األول ينتهك حَّت يعقبه قسم آخور ابلسوماء:

لووووى التخرصووووات   فيووووه،قائم عو  تناسوووو ..  اسووووتقرار لووووه« ِإنَُّكووووْم َلِفووووك قَوووووْلل  ُرَْتلِوووو   »عوووواىل.على أموووور:اّلِل ت
 والظنلن،  على العلم واليقني ..

ه ..ربووو  ياقها كلوووسوووهوووذ  السووولرة:ابفتتاحها علوووى هوووذا النحووول،مث بسوووياقها كله،تسوووتهد  أمووورا واضوووحا يف 
عووائ   لوإنالقووه موون كوواملكنوولن وختليصووه موون أوهووا  األرم، القلووه البشووري ابلسووماء وتعليقووه بغيووه اّللِ 

َفِفووُروا »لسولرة:  لقللوه يف ا ،اسوتجابُيولل بينوه وبوني التجورق لعبواقة اّلِل،وا نطوال  إليوه مجلو ،والفرار إليوه كلي
 «.ُدونِ  َّ لِيَوْعبُ ْنَك إِ َوما َخَلْقحُل ا؟ِْنَّ َواْ ِ »..وهقيقا  راقته يف عباق :« ِإىَل اّللَِّ 

رة يف هوذ  السول  فقود عوب وملا كان ا نشغال ابلرز  وموا حب وه القودر عنوه هول أكثو  تلوك العلائو  وأكودها
باّبا سو  ابألرم وأإبنال  احلوك مون إسوار ،وتطمني الونفك مون جهتوه،وتعلي  القلوه ابلسوماء يف كوأنه،

 القريب .
 رِْزُقُكووْم يف السَّوماءِ وَ »قللوه:ك.إموا مباكوورة  وتكوررت ا كوارة إىل هووذا األمور يف السولرة يف ملاضووع متفرقو  منها

ني موع قللوه يصولر حوال عبواق  املتقوك  .وإموا تعريضوا« .ِتنيُ ِإنَّ اّللََّ ُهَل الرَّزَّاُ  ُذو اْلُقلَِّة اْلمَ « ..»َوما تُلَعُدونَ 
 -قوري ضويلفه القالئول ه وهول يوسوخائ ق إبوراهيم..ووصوفه ؟ول « َويف أَْملاهِلِْم َح   لِلسَّواِئِل َواْلَمْحوُرومِ »املال:

إلقووواء  سوووارع بوووه إلووويهم عقوووه وفووولقهم إليوووه،و جرقبعجووول  ني،ي -أو مووون حسوووبهم ضووويلفه مووون املالئكووو  
سووووار إالقووووه موووون السووووالم عليووووه،وهل   يعوووورفهم إ  منووووذ حلظوووو   فتخلوووويا القلووووه موووون أوهووووا  األرم،وإن

ينوووووه وبوووووني بئ  ُيووووولل عال ،بوووووال عوووووا الرز ،وتعليقوووووه ابلسوووووماء،تر  أكووووولاقه حلهلوووووا،ويتطلع إىل خالقهوووووا يف
كوان   طرقهوا.ومن مثتها الويت ا نطال ،ويعلقه عن الفورار إىل اّلِل.هول حمولر السولرة بكول ملضولعاهتا وقضوااي

 ر ا كوووارة إىلكان تكوووراهوووذا ا فتتا ،وكوووان ذلوووك ا يقووواع الغوووامخ يف أوهلا،وكوووان القسوووم بعووود  ابلسوووماء،و 
 السماء أيضا ..

.آِخوِذيَن موا آ ُهوْم »تقني اليت ير ها يف مطلع السلرة:ويف هذا كانحل صلرة امل ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّوات  َوُعُيلن 
ُْم كانُلا قَوْبَل ذِلَك حُمِْسِننَي.كانُلا قَِليال  ِمَن اللَّْيِل ما يَوْهَجُعلَن.َواِبأْلَْسحاِر ُهْم َيْسوتوَ  ْغِفُروَن.َويف أَْمولاهِلِْم َرُّبُْم ِإوَّ
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..فهوك صولرة التطلوع إىل اّلِل،والتجورق لوه،والقيام يف عباقتوه ابلليل،والتلجوه إليوه يف « لِلسَّاِئِل َواْلَمْحوُرومِ َح   
 األسحار.مع إرخاص املال،والتخلا من ضغطه،وجعل نصيه السائل وانروم حقا فيه.

   كووأن الوورز ،سووماء يفلابويف هووذا كووان التلجيووه إىل آايت اّلِل يف األرم ويف األنفووك مووع تعليوو  القلوولب 
سَّوماِء فَوال تُوْبِصوُروَن.َويف الأَ نْوُفِسوُكْم .َويف أَ َويف اأْلَْرِم آايت  لِْلُمولِقِننيَ »ابألرم وما فيهوا مون أسوبابه القريبو :

 « ..رِْزُقُكْم َوما تُلَعُدونَ 
ا فيهووووا موووون موووو،وخلقه ويف هووووذا كانووووحل ا كووووارة إىل بنوووواء اّلِل للسووووماء علووووى سووووع ،واهيد  لووووارم يف يسوووور

ناها فَوِنْعَم لِسُعلَن.َواأْلَْرَم فَوَرْكوِإانَّ َلمُ ْيد  وَ َوالسَّماَء بَونَوْيناها  َِ »أزواج،والتعقيه على هذا كله ابلفرار إىل اّلِل:
 .. «ْنُه نَِذير  ُمِبني  ْم مِ  اّللَِّ ِإيِنِ َلكُ ِفُروا ِإىَل ُروَن.فَ اْلماِهُدوَن.َوِمْن ُكلِِ َكْكء  َخَلْقنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَّ 

هموووا ا نك،ووليفت  ا؟ووون و ويف هوووذا كوووان ا يقووواع األخوووْي البوووارز يف السووولرة،عن إراقة اّلِل سوووبحانه يف خلووو
نْووَك ِإ َّ لِيَوْعبُووُدونِ »الرئيسووي  األوىل: ُهمْ .ما أُرِ َومووا َخَلْقووحُل اْ؟ِوونَّ َواْ ِ لِن.ِإنَّ أَْن يُْطِعُموو  ِمووْن رِْز   َومووا أُرِيوودُ يووُد ِموونوْ

 « ..اّللََّ ُهَل الرَّزَّاُ  ُذو اْلُقلَِّة اْلَمِتنيُ 
ء.احلووداء لووك احلداذفهوول إيقوواع واحوود مطوورق.ذو نغمووات متعوودقة.ولكنها كلهووا تيلوو  ذلووك ا يقوواع،وتطل  

صووووو  وللط،وق ابلقلوووووه البشوووووري إىل السوووووماء  وقووووود ورقت إكوووووارات سوووووريع  إىل حلقووووو  مووووون قصووووو  إبوووووراهيم
ملوال كموا أن المحو  عون لق،وقص  قلم نل .ويف ا كارة إىل قص  إبراهيم تلوك الملسى،وقص  عاق،وقص  مث

ار.ويف لقوع و  انتظوتغوْي موا  فيها ن  عون الغيوه املكنولن يف تبشوْي  بغوالم عليم،ورزقوه هول وامرأتوه بوه علوى
و»بقي  القصا إكارة إىل تصدي  وعد اّلِل الذي أقسم عليوه يف أول السولرة: والوذي «    َلصواقِ  ُدونَ ا تُلَعوِإ َّ

« ُللنِ ْصووحاِّبِْم فَووال َيْسووتَوْعجِ  َذنُوولِب أَ  ِمثْوولَ فَووِإنَّ لِلَّووِذيَن لََلُموولا َذنُوولاب  »أكووار إليووه يف ختامهووا إنووذارا للمشووركني:
ِلِهْم ِمووْن يَن ِمووْن قَوووبْ ى الَّووذِ َكووذِلَك مووا أَتَوو»..بعوود مووا ذكوور أن أجيووال املكووذبني كأ ووا تلاصووحل علووى التكووذيه:

 « ..اُغلَن نقَوْلم    قاُللا:ساِحر  أَْو جَمُْنلن .أََتلاَصْلا بِِهف َبْل ُهمْ َرُسلل  ِإ َّ 
عها األصوووووويل.وهل عريوووووود القلووووووه لعبوووووواقة موووووورتب   لضوووووول  -حوووووول علووووووى هووووووذا الن -فالقصووووووا يف السوووووولرة 

الرفرفو  ون قجز والشولاغل فع احللااّلِل،وختليصه من مجيع العلائ ،ووصله ابلسماء.اب ميان أو  واليقني.مث بر 
 وا نطال  إىل ذلك األف  الكرمي.

 [60إل   1(:اآليات 51]سور  الااريات )

 القسم ببمي المخلوقات عل  إثبات يوا القيامة وبيان ص ات المؤمنين

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
وووماِت أَْمووورا  )3( فَاْ؟وووارايِت ُيْسووورا  )2( فَاحْلووواِمالِت ِوقْووورا  )1َوالوووذَّارايِت َذْروا  ) } وووا تُلَعوووُدوَن  (4( فَاْلُمَقسِِ ِإ َّ

( يُوْيفَوُك َعْنوُه َموْن 8( ِإنَُّكْم َلِفك قَوْلل  ُرَْتِل   )7( َوالسَّماِء ذاِت احْلُُبِك )6( َوِإنَّ الدِِيَن َللاِقع  )5َلصاِق   )
َن يوَووْلُم الوودِِيِن )11) ( الَّووِذيَن ُهووْم يف َغْموورَة  سوواُهلنَ 10قُتِووَل اْاَرَّاُصوولَن ) (9أُفِووَك ) ( يوَووْلَم 12( َيْسوو َوُللَن أايَّ

ووُتْم بِووِه َتْسووتَوْعِجُللَن )13ُهوْم َعلَووى النَّوواِر يُوْفتَونُوولَن ) نَوووَتُكْم هووَذا الَّووِذي ُكنوْ ِإنَّ اْلُمتَِّقوونَي يف َجنَّووات   (14( ُذوقُوولا ِفتوْ
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ُْم كانُلا 15َوُعُيلن  ) ( كانُلا قَِليال  ِمَن اللَّْيِل موا يَوْهَجعُولَن 16قَوْبَل ذِلَك حُمِْسِننَي )( آِخِذيَن ما آ ُهْم َرُّبُْم ِإوَّ
وووواِئِل َواْلَمْحووووُروِم )18( َواِبأْلَْسووووحاِر ُهووووْم َيْسووووتَوْغِفُروَن )17) َويف اأْلَْرِم آايت   (19( َويف أَْموووولاهِلِْم َحوووو   لِلسَّ

وووووماِء رِْزُقُكوووووْم َوموووووا تُلَعوووووُدوَن )21وَن )( َويف أَنْوُفِسوووووُكْم أَفَوووووال تُوْبِصووووورُ 20لِْلُمووووولِقِننَي ) ( فَووووووَل َربِِ 22( َويف السَّ
 (24( َهوْل أَ َ  َحوِديُة َضوْيِ  ِإبْوراِهيَم اْلُمْكووَرِمنَي )23السَّوماِء َواأْلَْرِم ِإنَّوُه حَلَو   ِمثْوَل موا أَنَُّكووْم تَوْنِطُقولَن )

( فَوَقرَّبَوُه 26( فَوراَغ ِإىل أَْهلِوِه َفجواَء بِِعْجول   َِوني  )25ْلم  ُمْنَكوُروَن )ِإْذ َقَخُللا َعَلْيِه َفقاُللا َسالما  قاَل َسالم  قوَ 
ُهْم ِخيَف   قاُللا   خَتَْ  َوَبشَّوُروُ  بِغُوالم  َعلِويم  )27إِلَْيِهْم قاَل َأ  َشُْكُللَن ) ( فَأَقْوبَولَوحِل اْمرَأَتُوُه 28( فََأْوَجَك ِمنوْ
( 30قواُللا َكوذِلَك قوواَل َربُوِك ِإنَّوُه ُهووَل احلَِْكويُم اْلَعلِوويُم ) (29ا َوقالَوحْل َعُجولز  َعِقوويم  )يف َصورَّة  َفَصوكَّحْل َوْجَههوو

( لِنُوْرِسوَل َعلَوْيِهْم ِحجوارَة  ِموْن 32( قواُللا ِإانَّ أُْرِسوْلنا ِإىل قَووْلم  جُمْورِِمنَي )31قاَل َفموا َخطْوُبُكْم أَيُوَهوا اْلُمْرَسوُللَن )
( َفمووا َوَجووْدان 35فََأْخَرْجنووا َمووْن كوواَن ِفيهووا ِمووَن اْلُمووْيِمِننَي ) (34َم   ِعْنووَد َربِِووَك لِْلُمْسوورِِفنَي )( ُمَسوولَّ 33ِنووني  )

( َويف ُملسووى ِإْذ 37( َوتَورَْكنووا ِفيهووا آيَوو   لِلَّووِذيَن َحوواُفلَن اْلَعووذاَب اأْلَلِوويَم )36ِفيهووا َغووْْيَ بَوْيووحل  ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي )
فََأَخووووْذانُ  َوُجنُوووولَقُ   (39( فَوتَوووووَلىلَّ ِبرُْكنِووووِه َوقوووواَل سوووواِحر  أَْو جَمْنُوووولن  )38ِإىل ِفْرَعووووْلَن ِبُسووووْلطان  ُمبِووووني  )أَْرَسووووْلناُ  

تَووحْل ( مووا تَووَذُر ِمووْن َكووْكء  أَ 41( َويف عوواق  ِإْذ أَْرَسووْلنا َعلَووْيِهُم الوورِِيَ  اْلَعِقوويَم )40فَونَوبَووْذانُهْم يف الْووَيمِِ َوُهووَل ُملِوويم  )
ِووْم فََأَخووَذهْتُُم 43( َويف مَثُوولَق ِإْذ ِقيوَل هَلُووْم َاَتوَّعُوولا َحووَّتَّ ِحووني  )42َعَلْيوِه ِإ َّ َجَعَلْتووُه َكووالرَِّميِم ) ( فَوَعتَووْلا َعووْن أَْمووِر َرّبِِ
َتِصوورِيَن ) (44الصَّوواِعَقُ  َوُهووْم يَوْنظُووُروَن ) ُووْم   (45َفَمووا اْسووَتطاُعلا ِمووْن ِقيووام  َومووا كووانُلا ُمنوْ َوقَوووْلَم نُوول   ِمووْن قَوْبووُل ِإوَّ
( َواأْلَْرَم فَوَرْكووناها فَووِنْعَم اْلماِهووُدوَن 47( َوالسَّووماَء بَونَوْيناهووا ِ َيْوود  َوِإانَّ َلُملِسووُعلَن )46كووانُلا قَوْلمووا  فاِسووِقنَي )

( 50ِإىَل اّللَِّ ِإيِنِ َلُكووْم ِمْنووُه نَووِذير  ُمبِووني  ) َفِفووُروا (49( َوِمووْن ُكوولِِ َكووْكء  َخَلْقنووا َزْوَجوونْيِ َلَعلَُّكووْم تَووذَكَُّروَن )48)
( َكوذِلَك موا أَتَوى الَّوِذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم ِموْن َرُسولل  ِإ َّ 51َو  َعَْعُللا َمَع اّللَِّ ِإهلوا  آَخوَر ِإيِنِ َلُكوْم ِمْنوُه نَوِذير  ُمبِوني  )

ُهْم َفمووا أَنْووحَل ِ َلُوولم  )53ْل ُهووْم قَوووْلم  نوواُغلَن )( أََتلاَصووْلا بِووِه بَوو52قوواُللا سوواِحر  أَْو جَمْنُوولن  )  (54( فَوتَوووَللَّ َعوونوْ
َفوُع اْلُموْيِمِننَي ) نْوَك ِإ َّ لِيَوْعبُوُدوِن ) (55َوذَكِِْر فَِإنَّ الذِِْكرى تَونوْ ُهْم ِموْن 56َوموا َخَلْقوحُل اْ؟ِونَّ َواْ ِ ( موا أُرِيوُد ِمونوْ

َ ُهووَل الوورَّزَّاُ  ُذو اْلُقوولَِّة اْلَمتِوونُي )57رِْز   َومووا أُرِيووُد أَْن يُْطِعُموولِن ) ( فَووِإنَّ لِلَّووِذيَن لََلُموولا َذنُوولاب  ِمثْووَل 58( ِإنَّ اّللَّ
 {(60فَوَلْيل  لِلَِّذيَن َكَفُروا ِمْن يَوْلِمِهُم الَِّذي يُلَعُدوَن ) (59َذنُلِب َأْصحاِّبِْم َفال َيْستَوْعِجُللِن )

 خلوقات عل  حقيقة البمثالقسم بالم 6 - 1الدرس ا ول: 

وووَوالوووذَّارايِت َذْروا ،فَاحْلووواِمالِت ِوْقرا ،فَاْ؟وووارايِت ُيْسرا ،فَا» وووا تُلَعوووُدوَن َلصوووماِت أَْمووورا  ْلُمَقسِِ ،َوِإنَّ الووودِِيَن  ..ِإ َّ اِق  
 « ..َللاِقع  

إُيوواء  -قوودم كمووا ت  -ك هووذ  ا يقاعووات القصووْية السووريع ،بتلك العبووارات الغامضوو  الد لوو ،تلقك يف احلوو
احووود يف اج غوووْي و خاصوووا،وتلقك لوووال معينوووا،يعل  القلوووه  مووور ذي ابل،وكوووأن يسوووتح  ا نتبا .وقووود احتووو

 .العهد األول أن يستفسر عن مدللل الذارايت،واحلامالت،وا؟ارايت،واملقسمات .
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ه  عوووحل عليوووا رضوووك هللا عنوووه وقووود خووورج إىل الرحبووو ، وعليووو: عوووحل خالووود بووون عرعووورة، قال:عووون ِ وووا ، قال
هك :مووا الووذارايت َذْرواف فقوووال:فقووام ابوون الكوولاء، فقال:لل أن رجووال سووأل و ووع القوولم، قال:بوُووْرقان، فقوواللا

 .2221الراي 
  يسووأللين عوون  : عووحل عليووا رضووك هللا عنووه يقوولل: عووحل أاب الطفيوول، قال:وعوون القاسووم بوون أيب بوَووزِة، قال 

 .2222هك الراي :ء عن الذارايت، فقالكتاب انن ، و  سن  ماضي ، إ  حِديتكم، فسأله ابن الكِلا
ْرآِن،فََأْرَسوَل إِلَْيوِه فَعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َيَسار :أَنَّ َرُجال  يُوَقاُل َلُه َصِبي   َقِدَم اْلَمِديَنَ  َفَجَعوَل َيْسوَأُل َعوْن ُمَتَشوابِِه اْلقُ  

ُ َعْنوووُه َوقَوووْد أََعووودَّ لَوووُه َعووورَاِجنَي النَّْخِل،فوَ  َقووواَل:َمْن أَنْوووحَل ف قَووواَل:أاََن َعْبوووُد اّللَِّ َصوووِبي  ،فََأَخَذ ُعَموووُر ُعَموووُر َرِضوووَك اّللَّ
ُسُه،" فَوَقواَل:اَي أَِموَْي ُعْرُجلان  ِمْن تِْلَك اْلَعرَاِجنِي،َفَضَربَُه َوقَاَل:أاََن َعْبُد اّللَِّ ُعَمُر،" َفَجَعَل َلُه َضْراب  َحَّتَّ َقِمَك رَأْ 

 ..  2223َهَه الَِّذي ُكْنحُل َأِجُد يف رَْأِسكاْلُمْيِمِننَي،َحْسُبَك،َقْد ذَ 
،َقِدَم اْلَمِدينَووووَ ،وََكاَنحلْ   ِعْنووووَدُ  وَعووووْن ُسووووَلْيَماَن بْووووِن َيَسووووار :أَنَّ َرُجووووال  ِمووووْن بَووووِب َاِوووويم  يُوَقوووواُل َلُه:َصووووِبيُ  بْووووُن َعَسوووول 

،َفَجَعووَل َيْسووَأُل َعووْن ُمَتَشووابِِه اْلُقْرآِن،فَوبَولَووَ  َذلِووَك ُعَمووَر  ُ َعْنووُه فَوبَوَعووَة إِلَْيووِه َوقَووْد أََعوودَّ لَووُه َعوورَاِجنَي ُكُته  َرِضووَك اّللَّ
ُر:َوأاََن َعْبوُد اّللَِّ النَّْخِل،فَوَلمَّا َقَخَل َعَلْيِه َجَلَك،فَوَقاَل لَوُه ُعَموُر:َمْن أَنْوحَل ف فَوَقواَل:أاََن َعْبوُد اّللَِّ َصوِبي   فَوَقواَل ُعَمو

ُم َيِسووويُل َعلَوووى ُعَموووُر،مُثَّ أَْهوووَلى إِلَْيوووِه َفجَ  َعوووَل َيْضووورِبُُه بِِتْلوووَك اْلَعرَاِجنِي،َفَموووا زَاَل َيْضووورِبُُه َحوووَّتَّ َكوووجَُّه،َفَجَعَل الووودَّ
 2224َوْجِهِه،فَوَقاَل:َحْسُبَك اَي أَِمَْي اْلُمْيِمِننَي،فَوَقْد َواّللَِّ َذَهَه الَِّذي ُكْنحُل َأِجُد يف رَْأِسك".

وا ُاَواِقُللَنُكْم ِبِشوْبِه  وَعْن بَُكْْيِ ْبِن َعْبِد اّللَِّ  ُ َعْنوُه قَواَل:ِإنَّ اَنس  ْبِن اأْلََكوجِِ قَواَل:ِإنَّ ُعَموَر بْوَن ااَْطَّواِب َرِضوَك اّللَّ
 .2225اْلُقْرآِن،َفُخُذوُهْم اِبلُسَنِن،فَِإنَّ َأْصَحاَب الُسَنِن أَْعَلُم ِبِكَتاِب اّللَِّ تَوَعاىَل" 

                                                 
 [ صحي  لغْي 386/ 22ميسس  الرسال  ] -سْي الطثي تف - 2221
 [ صحي 413/ 7قار نيب  ] -[ وتفسْي ابن كثْي 390/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2222
ارِِمكِِ ) - 2223  ( صحي  مرسل 149ُسَنُن الدَّ
 ( صحي  مرسل 150الشَّرِيَعُ  ِلآْلُجِرِيِِ ) - 2224
ُد ْبُن احلَُْسنْيِ     ارايَ :فَِإْن قَاَل قَاِئل :َفَمْن َيْسَأُل َعْن تَوْفِسِْي َواقَاَل حُمَمَّ َب،َوالتوَّْنِكيَل ِبِه َواهلِْْجَرَة ِقيَل لَوُه:َ ْ اِماَلِت ِوقْور ا اْسَتَح َّ الضَّرْ ِت َذْرو ا فَاحلَْ لذَّ

ا شََ لَ َوَلِكْن َيُكْن َضْرُب ُعَمَر َرِضَك اّللَُّ َعْنُه َلُه ِبَسَبه  َعْن َهِذِ  اْلَمْسأََلِ ، َتَشواِبِه اْلُقوْرآِن ِموْن قَوْبوِل أَْن يوَورَاُ  َر َما َكاَن َيْسَأُل َعْنُه ِموْن مُ قَّى ِإىَل ُعمَ مَّ
اَلِل َواحْلَورَاِم أَْوىَل بِوِه , َوَتطَلُوُه ِعْلوِم ِموْن ِعْلوِم احْلَو ِعْلوِم اْلَلاِجبَواتِ  َغاَلُه ِبطَلَوهِ نَّ اْكوتِ أَ َعِلَم أَنَُّه َمْفُتلن ،َقْد َكَغَل نَوْفَسُه ِ َا َ  يَوُعلُق َعَلْيِه نَوْفُعُه،َوَعِلَم 

ا َعِلَم أَنَُّه ُمْقِبل  َعَلى َما َ  يَونوْفَ  ُسَنِن َرُسلِل اّللَِّ  :ُيَُ كَِِنُه ِمْنُه،َحَّتَّ يُوَنكَِِل بِ ميَُ  تَوَعاىَل أِْن ُعُه،َسَأَل ُعَمُر اّللََّ أَْوىَل ِبِه،فَوَلمَّ ذُِِر َغْْيَُ  مل أِلَنَُّه رَاع  ِه،وَحَّتَّ
ُ تَوَعاىَل  ُه َعَلْيِه تَوَفُقُد َرِعيَِّتِه يف َهَذا َويف َغْْيِِ ،فََأْمَكَنُه اّللَّ ُ َعْنُه:َسوَيُكلُن أَ َقْد قَاَل ُعمَ  ِمْنُه وَ اَِ قْووَلام  ُاَواِقُللَنُكْم ِ َُتشوابَِه اْلُقوْرآِن َفُخوُذوُهْم ُر َرِضوَك اّللَّ

  ِن،فَِإنَّ َأْصَحاَب الُسَنِن أَْعَلُم ِبِكَتاِب اّللَِّ تَوَعاىَل.اِبلُسنَ 
 ( صحي  مرسل  151الشَّرِيَعُ  ِلآْلُجِرِيِِ ) - 2225

ُد ْبُن احلَُْسنْيِ َرمِحَُه اّللَُّ:َوَهَكَذا َكاَن َمْن بَوْعِد ُعَمَر،َعِلُك ْبُن َأيب نَاِله  َرِضَك اّللَُّ   وا َ  يَوْعِنيوِه َعنوََّفوُه َوَرقَُّ  ِإىَل  َعنوُْهَماقَاَل حُمَمَّ ،ِإَذا َسأََلُه ِإْنَسوان  َعمَّ
ُ َوْجَهوووُه قَووواَل يَوْلم ا:َسوووُللين،فَوَقاَم ابْوووُن ا وووَلاُق الَّوووِذي يف اْلَقَموووِر ف َموووا ُهوووَل أَْوىَل بِوووِه ُرِوَي أَنَّ َعلِوووكَّ بْوووَن َأيب نَالِوووه  َكووورََّم اّللَّ فَوَقووواَل ْلَكووولَّاِء فَوَقاَل:َموووا السَّ

َفُعَك يف أَْمِر ُقنْوَياَ  أَ  ا،َوَ  َتْسَأْل تَوَعنُوت ا،َأَ  َسأَْلحَل َعْن َكْكء  يَونوْ ْو أَْمِر آِخَرِتَك ف مُثَّ قَاَل:َذِلَك حَمُْل اللَّْيِل قُوْلحُل:َوَقْد َكاَن َلُه:قَاتَوَلَك اّللَُّ،َسْل تَوَفُقه 
ا يَوْعِب َخْلف ا ِمَن اْلِمورَاِء َواْ؟ِوَداِل الَّوِذي ُوُو اْلُعَلَماُء َقِدمي ا َوَحِديث ا َيْكَرُهلنَ  َعوْن  لا َعْنوُه َوَوى النَّوِلُ ُعْضَل اْلَمَساِئِل َويَوُرُقوَوَا،َوَذُْمُروَن اِبلُسَياِل َعمَّ

ُم اْلُمْسووِلِمنَي يف اْلُمْسووِلِمنَي ُجْرم ووا َمووْن َسووَأَل َعووْن َكووْكء  َ ْ ُُيَرَّْم،َفُحووِرَِم ِمووْن :" أَْعظَووِقيووَل َوقَوواَل،وََكثْوَرِة الُسووَياِل َوَوَووى َعووِن اأْلُْغُللنَوواِت َوقَوواَل النَّووِلُ 
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دلل ت هذ  التعبْيات هول الوذي جعول املتعنتوني يسوت ون وراءهوا تشك كذلك  ن غملم م وهذ  الرواي  
ويسوووأللن عنهوووا  وهكوووذا فسووورها ابووون عبووواس، وابووون عمووور، وجماهووود، وسوووعيد بووون جبوووْي، واحلسووون، وقتووواقة، 

 .2226والسدي، وغْي واحد.و  ُيك ابن جرير وابن أيب حامت غْي ذلك.
بوووار وحبووولب لقوووا  وسوووحه وغْيهوووا  وووا يعلوووم لوووراي  الووويت توووذرو موووا توووذرو  مووون غاب -بحانه سووو -أقسوووم اّلِل 

ايت ابلسوفن ا؟وار ة يشاء.و ا نسان وما اهل.وابلسحاب احلامالت وقرا من املاء يسولقها اّلِل بوه إىل حيو
ا تسوم  ّبوذا مون خصوائ يف يسر على سط  املاء بقدرته و ا أوقع املواء وأوقع السوفن وأوقع الكولن كلوه

ن فصوووول يف الشوووويو شي ته،فتمات أمرا،هموووول أواموووور اّلِل وتلزعهووووا وفوووو  ا؟ووووراين اليسووووْي.مث ابملالئكوووو  املقسووووم
 املختص  ّبا،وتقسم األملر يف الكلن  سبها.

ن  ته،ويتحق  عووارا ملشوويوالووري  والسووحاب والسووفن واملالئكوو  خلوو  موون خلوو  اّلِل،يتخووذها أقاة لقدرته،وسووت
عظوووويم موووون كووووأوا،وتلجيه القلوووولب تلل -بحانه سوووو -نريقهووووا قوووودر اّلِل يف كلنووووه ويف عبوووواق .وهل يقسووووم ّبووووا 

لم.وذكرها اّلِل املرسوو ّبووا قوودر إليها،لتوودبر مووا وراءهووا موون ق لوو  ولر يوو  يوود اّلِل وهووك تنشوو ها وتصوورفها وهقوو 
ئووو  مووون وراء ذ  ااالعلوووى هوووذ  الصووولرة بصوووف  خاصووو  يلجوووه القلوووه إىل أسووورارها املكنلنووو  ويعلقوووه  بووودع هووو

 ذكرها هذا الذكر امللحك.
القلوه مون  ة بتحريورذلك صل  مون انحيو  أخورى  لضولع الرز ،الوذي يعو  سويا  هوذ  السولر مث لعل هلا ك

ئكوو  به.أما املالله وأسووباأوهاقه،وإعفائووه موون أيقالووه.فالراي  والسووحه والسووفن لوواهرة الصوول  ابلوورز  ووسووائ
 ز تعا؟وهع ابر ا  وملضول وتقسيمها لامر،فإن الرز  أحد هذ  القسم.ومن مث تتض  الصول  بوني هوذا ا فتتو

 السلرة يف ملاضع كَّت.
.َوِإنَّ »  األربووع علووى:ّبووذ  ااالئوو -سووبحانه  -يقسووم اّلِل  ووا تُلَعووُدوَن َلصوواِق   ..وقوود وعوود « لاقِووع   الوودِِيَن لَ ِإ َّ

سووووووووواب يف مهلهوووووووووم احلاّلِل الناس:أنوووووووووه جموووووووووازيهم اب حسوووووووووان إحسووووووووواان،وجمازيهم ابلسووووووووولء سووووووووولءا.وأنه إذا أ
 اهلخرة فاحلساب   بد منه هنا  األرم،فليك  همل حساّبم يف 

..فاللعوود صوواق  حتمووا إمووا هنووا وإمووا هنووا  ..و ووا وعوودهم كووذلك الوورز  وكفالتووه هلووم « َوِإنَّ الوودِِيَن َللاقِووع  » 
ووعود  حو  يف هوذا كموا هول حو  يف كول كوأن.و  بود أن يتحقو  موا  -وفو  مشوي ته  -مبسلنا أو مقودرا 

سوبحانه  -دها،ويف اللقحل الذي يريود ،وما ُيتواج األمور إىل قسوم منوه وعد اّلِل به الناس يف الصلرة اليت يري
وتوودبر مووا وراءهووا موون إبووداع وقوودرة وتوودبْي  -كمووا تقوودم   -إ ووا يقسووم خبالئقووه تلووك لتلجيووه القلووه إليهووا  -

  بوود صوواق  وأن حسووابه  -ابرئ هووذ  ااالئوو  ّبووذا النظووام وهووذا التقوودير  -يوولحك للقلووه  ن وعوود اّلِل 

                                                                                                                                            

ْقوووِه , َوَقُعووولا اْلِمووورَاَء َواْ؟ِوووَداَل  احْلَوووِديِة , َواَي أَْهوووَل اْلفِ َأْجوووِل َمْسوووأَلَِتِه " ُكوووُل َهوووَذا َخْلف وووا ِموووَن اْلِمووورَاِء َواْ؟ِوووَداِل،فَاتوَُّقلا اّللََّ اَي أَْهوووَل اْلُقوووْرآِن , َواَي أَْهووولَ 
ِتُكْم،َيْسوَتِقْم َلُكوُم اأْلَْموُر الرَِّكويُد،َوَتُكل  ُ تَوَعاىَل،فَوَقوْد َوااُُْصلَمَ  يف الدِِيِن َواْسُلُكلا َنرِيَ  َمْن َسَلَ  ِموْن أَئِمَّ وِ  اْلَلاِضوَحِ  ِإنْ َكواَء اّللَّ نُلا َعلَوى اْلَمَحجَّ

ُ اْلُمَلفُِِ  ِلَمْن َأَحهَّ ".أُيِْبحَل يف تَوْر ِ    اْلِمرَاِء َوا؟َِْداِل َما ِفيِه ِكَفايَ   ِلَمْن َعَقَل،َواّللَّ
 [144/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2226
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 والشوور والصووال  والفسوواق   بوود واقع.فووإن نبيعوو  هووذ  ااالئوو  توولحك  ن األموور لوويك عبثووا و  علووى ااووْي
مصاقف  و  جزافا ..وهكذا تصب  تلك ااالئ  آايت وبراهني ذات ق ل  إُيائي  قلي  بفضول هوذا القسوم 

ل بي ،ورانبوو  الووذي يلفووحل القلووه إليهووا لفتا،ويلجووه احلووك إليهووا تلجيهووا.فهك نريقوو  موون نوور  ا ُيوواء وا
 الفطرة بلغ  الكلن خطااب مباكرا  

القسذذم علذذ  اخذذاالف  النذذاس فذذي الحذذق وخسذذار  الكذذافرين  14 - 7الذذدرس الثذذاني:

 الشاهللاين في البمث

،يُوْيَفُك ُرَْتلِ  َوالسَّماِء ذاِت احْلُُبِك،ِإنَُّكْم َلِفك قَوْلل  ..»والقسم الثاين كذلك   « ..ْنُه َمْن أُِفكَ عَ   
قوود تكووولن هوووذ  لقوووات ..و سوووماء املنسووق  انكمووو  ال كيه.كتنسووي  الوووزرق املتشوووابك املتووداخل احليقسووم ابل
ته ل إذا ضووووربهي ووووات السووووحه يف السووووماء حووووني تكوووولن ملكوووواة كووووالزرق جمعوووودة ععوووود املوووواء والرموووو إحوووودى

 سق .الري .وقد يكلن هذا وضعا قائما ل كيه األفال  ومداراهتا املتشابك  املتنا
    يبووات لووه و  قوورار،و ملنسووق  انبلكوو  علووى أوووم يف قوولل رتل ،مضووطرب   قوولام لووه و يقسووم ابلسووماء ا

مو  ل احلوْية قائ يبات.باستقرار،يصر  عنه من صر  ويبقى عليه من بقك،فال استقرار عليه و  تلاف  و 
فوكء يتوأرج  و  ل ي نولر وهووالقل    يزال.وكذلك البانل قائما أرم مرجرج  مهتزة وتيه   معوا  فيوه و 

يونهم يودب ااوال  بعود حوني و إىل أصل تبحل،و  ميزان ققي .و  اتمع عليه أهله إ  لينصورفلا ويتفرقولا ب
لسوماء ذات يف لول ا والشقا  ..ويتض  اضطراّبم واختال  هم وما هم فيه من األمر املريج:حني يعرم

 احلبك املنسق  ال كيه.
يف  أو يقوني.فهم ا إىل حو هوام ولنولن يف أمور اهلخورة،  يسوتندون فيهومث يستطرق فيقرر أوم يعيشولن يف أو 

تِووووووَل قُ »عيوووووولن:قووووولل رتلوووووو  يف هوووووذا احلوووووو  املبووووووني.مث يصووووولر هلووووووم ذلووووووك اليووووولم يف مشووووووهد حووووووك توووووتمال  ال
نَ  تَوُنلَن.ُذوقُووووولا اِر يُوفْ َم ُهوووووْم َعلَوووووى النَّووووولووووودِِيِنف يوَووووولْ ايوَوووووْلُم  اْاَرَّاُصووووولَن.الَِّذيَن ُهوووووْم يف َغْمووووورَة  ساُهلَن.َيْسووووو َوُللَن:أايَّ

وووُتْم بِوووِه َتْسوووتَوْعِجُللنَ  نَوَتُكْم،هوووَذا الَّوووِذي ُكنوْ  يقووولم علوووى ميوووزان ؟وووزا  الوووذي  التقووودير او ..وااووورص:الظن « ِفتوْ
 لقتل.يدعل عليهم اب -بحانه س -ققي .واّلِل 

لَّوِذيَن ُهوْم يف ا»مورهم وضولحا:أ ويزيود« قُتِوَل اْاَرَّاُصولنَ »فيا للهلل  وقعلة اّلِل عليهم ابلقتول قضواء ابلقتول  
يلقووووووك لووووووال  .والتعبْيفهووووووم مغموووووولرون ابألضوووووواليل واألوهووووووام   يفيقوووووولن و  يسووووووتيقظلن« َغْموووووورَة  سوووووواُهلنَ 

ذهلللن  مووم سووكارى خاصا،يصوولر القوولم مغموولرين سوواهني   يشووعرون بشووكء  ووا حوولهلم و  يتبينلن.كووأو
َن يوَوووْلُم ُللَن:أايَّ َيْسووو وَ »م لقن بوووه كووول واع غوووْي موووذهلل فهوووذلوووك أووووم   يتبينووولن األمووور اللاضووو ،الذي يووورا  ويووو

نوووه لفوووج ي وووه،يعث عتبعاقا جملف يسوووأللن هكوووذا،  نلبوووا للعلوووم واملعرفووو ،ولكن اسوووتنكارا وتكذيبا،واسووو«الووودِِينِ 
نَ » وهوووم ُيرقووولن  يسوووتنكرونهو املقصووولق  ومووون مث يعووواجلهم  شوووهدهم يف هوووذا اليووولم الوووذي يسوووتبعدونه « أايَّ

  يف امللقوووو  التبكيووووحل املووووي  ومعووووه«  يوَووووْلَم ُهووووْم َعلَووووى النَّوووواِر يُوْفتَونُوووولنَ »حوووور  املعوووودن لتمييووووز حقيقتووووه:ابلنووووار ك
ُتْم بِِه َتْستَوْعِجُللنَ »العصيه: نَوَتُكْم.هَذا الَِّذي ُكنوْ  « ..ُذوُقلا ِفتوْ
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لوويت والسوهلة اهلل قابول للوذفهوذ  املعا؟و  هوك ا؟ولاب الالئوو  ّبوذا التسوا ل.وهذا العنو  يف املشوهد هوول امل
علوووى النوووار  ا:يلم هوووميعووويا فيهوووا ااراصووولن.وهل مصووودا  قعووولة اّلِل علووويهم ابلقتووول يف أكووود صووولر  وأعنفهووو

 يفتنلن 
 من ص ات الماقين 16 - 15الدرس الثالث:

رص تقووك حووتيقن   وعلووى الضووف  األخوورى ويف الصووفح  املقابلوو  يرتسووم مشووهد آخر،لفريوو  آخر،فريوو  مسوو 
 َجنَّوووووووات  يف ِقووووووونَي ِإنَّ اْلُمتَّ »ويسوووووووتغفر،و  يقضوووووووك العمووووووور يف غمووووووورة وذهووووووولل:   يتوووووووبج  مسوووووووتيقج يعبووووووود

ُوْم كوانُلا قَوْبوَل ذلِوَك حمُْ  .آِخِذيَن ما آ ُهْم َرُّبُْم ِإوَّ ْهَجُعلَن.َواِبأْلَْسوحاِر لِويال  ِموَن اللَّْيوِل موا يوَ .كانُلا قَ ِسوِننيَ َوُعُيلن 
 « ..َح   لِلسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ ُهْم َيْستَوْغِفُروَن.َويف أَْملاهِلِْم 

يف » نفسوووهم.هي ءألبتهم هوووم فهوووذا الفري .فريووو  املتقني.األيقاا.الشوووديدي احلساسوووي  برقابووو  اّلِل هلم،ورقوووا
 اة الودنيا مون عبواقةلفلا يف احليوزاء موا أسومون فضوله وإنعاموه،ج« آِخِذيَن ما آ ُهوْم َرُّبُومْ « ..»َجنَّات  َوُعُيلن  

ُْم كانُلا قَوْبَل ذِلَك حمُْ »يرونه،ويقني منهم  نه يراهم: ّلِل كأوم  « ..ِسِننيَ ِإوَّ
ْسووووحاِر ُهووووْم لَن.َواِبأْلَ يَوْهَجعُ  كووووانُلا قَلِوووويال  ِمووووَن اللَّْيووووِل مووووا»ويصوووولر إحسوووواوم صوووولرة خاكووووع ،رفاف  حساسوووو :

حام   تغفار وا سووو  اب سوووّبوووم ..فهوووم األيقووواا يف جووون  الليووول والنووواس نيوووام،املتلجهلن إىل ر « َيْسوووتَوْغِفُرونَ 
م تتجووا  جنوولّبف  الليوول يطعموولن الكوورى إ  قلوويال،و  يهجعوولن يف لوويلهم إ  يسْيا.ذنسوولن بوورّبم يف جوول 

 عن املضاجع،وح  ّبم التطلع فال يثقلهم املنام 
 2227ام الليل.كابدوا قي:قال احلسن:عن قتاقة، يف قلله) َكانُلا قَِليال ِمَن اللَّْيِل َما يَوْهَجُعلَن ( قال

 2228  يناملن منه إ  قليال.:كان احلسن يقلل:وعن قتاقة، قال
 2229وَعِن احلََْسِن قَاَل:" َمُدوا يف الصَّاَلِة َوَنِشطُلا،َحَّتَّ َكاَن اِ ْسِتْغَفاُر ِبَسَحَر " 
لسوحل :ْهَجعُولَن ( قالقال األحن  بن قَيك، وقرأ هذ  اهليو ) َكوانُلا قَلِويال ِموَن اللَّْيوِل َموا يوَ :وعن قتاقة، قال 

 2230من أهل هذ  اهلي .
وُتْم توَ  ْفُسوُقلَن " تَوْعَلُمولَن َواّللَِّ وَعْن قَوَتاَقَة،قَوْلَلُه:َويَوْلَم يُوْعَرُم الَِّذيَن َكَفُروا َعَلى النَّواِر قَوورَأَ يَزِيوُد َحوَّتَّ بَولَوَ  َوِ َوا ُكنوْ

ُجوووول  نَيَِِباتِووووِه ِإِن اْسووووَتطَاَع،َوَ  قُووووولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ " ذُكِووووَر أَنَّ ُعَمووووَر بْووووَن أَنَّ أَقْوَلام ووووا َيْسووووَ ِنُلَن َحَسووووَناهِتِْم اْسووووتَوبوَْقى رَ 
وا،َوَلِكبِِ َأْسوتَوْبِقك نَيِِبَوايت   " َوذُكِوَر لَنَوا أَنَّوُه ااَْطَّاِب َكاَن يَوُقلُل:" َلْل ِكْ حُل ُكْنحُل أَْنيَوَبُكْم نََعام وا،َوأَْليَوَنُكْم لَِباس 

ووا قَوودِ  لَووُه ِمثْولَووُه،قَاَل:" َهووَذا لََنا،َفَمووا لُِفَقوورَاِء اْلُمْسووِلِمنَي الَّووِذيَن َمووَلمَّ اتُلا َوُهووْم َ  َم الشَّْأَم،ُصووِنَع لَووُه نََعووام  َ ْ يوَووَر قَوبوْ
نَوا عُ  َمَر،َوقَواَل:" لَوِ ْن َكواَن َحظُنَوا َيْشبَوُعلَن ِمْن ُخْبِز الشَِّعِْي ف " قَواَل َخالِوُد بْوُن اْلَللِيوِد:هَلُُم اْ؟َنَّوُ ،فَاْغَرْوَرَقحْل َعيوْ

                                                 
 [ صحي 408/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2227
 [ صحي 408/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2228
 ( صحي  29676ِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) َجاِمُع اْلبَوَيا - 2229
 [ فيه انقطاع409/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2230
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ا َوذُكِورَ  َقَخوَل لَنَوا أَنَّ نَوِلَّ اّللَِّ  يف احْلُطَاِم،َوَذَهُبلا " قَاَل أَبُل َجْعَفر :ِفيَما أََرى أاََن اِبْ؟َنَِّ ،َلَقْد اَبيَوُنلاَن بَوْلان  بَِعيد 
ووُدوَن هَلَوا رِقَاع ا،قَوواَل:" َعلَوى أَْهووِل الُصوفَِّ  َمَكوواان  َاَْتِموُع ِفيووِه فُوَقورَا ُء اْلُمْسووِلِمنَي،َوُهْم يَوْرقَوعُولَن يِيَوواَّبُْم اِبأْلُُقِم،َموا اَِ

رَاُ  َعَلْيووووووِه أَنْوووووووُتُم اْليَوووووووْلَم َخووووووْْي ،أَْو يوَووووووْلَم يَوْغووووووُدو َأَحوووووودُُكْم يف ُحلَّوووووو  ،َويَوُروُ  يف أُْخَرى،َويُوْغووووووَدى َعَلْيووووووِه ِ َْفنَوووووو  ،َويوُ 
َتُه َكَما ُتْسَ ُ اْلَكْعَبُ  ف " قَاُللا:حَنُْن يَوْلَمِ ذ  َخْْي ،قَاَل:" َبْل أَنْوُتُم اْليَوْلَم َخْْي  "ِ ُْخَرى،َوَيْس ُُ   2231 بَويوْ

وقووال احلسوون البصووري:كان األحنوو  بوون قوويك يقوولل عرضووحل عملووك علووى عموول أهوول ا؟نوو ،فإذا قوولم قوود  
 موون الليوول مووا يهجعلن.وعرضووحل عملووك علووى ابينوولان بوولان بعيوودا،إذ حنوون قوولم   نبلوو  أعماهلم.كووانلا قلوويال

عمول أهوول النار،فووإذا قوولم   خووْي فيهم،مكووذبلن بكتوواب اّلِل وبرسوول اّلِل مكووذبلن ابلبعووة بعوود امللت.فقوود 
 2232وجدت من خْيان منزل  قلما خلطلا عمال صاحلا وآخر سي ا.

َجعُولَن قَواَل:" َكوانُلا قَلِويال  َموا يَونَواُملَن ِموَن اللَّْيوِل قَواَل:َذاَ  وقَاَل اْبُن َزْيد ،يف قَوْللِِه:َكانُلا قَِليال  ِموَن اللَّْيوِل َموا يَوهْ 
 أاََب أَُسواَمَ  ِصوَف   اهْلَْجُع قَاَل:َواْلَعَرُب تَوُقلُل:ِإَذا َسافَوَرِت اْهَجْع بَِنا قَِليال  قَاَل:َوقَواَل َرُجول  ِموْن بَوِب َاِويم  أِلَيب:ايَ 

  تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل قَوْلم ا فَوَقاَل:َكوانُلا قَلِويال  ِموَن اللَّْيوِل َموا يَوْهَجعُولَن " َوحَنْوُن َواّللَِّ قَلِويال  ِمونَ َ  َأِجُدَها ِفيَنا،ذََكَر اّللَُّ 
َقَج " َوأَْوىَل  َ ِإَذا اْسوتَويوْ وحَِّ   اأْلَ اللَّْيِل َما نَوُقلُم مل قَاَل:فَوَقاَل َأيب:نُلىَب ِلَمْن َرَقَد ِإَذا نَوَعَك مل َوأَْلَقوى اّللَّ قْووَلاِل اِبلصِِ

َ يف َشِْويووِل قَوْللِووِه:َكانُلا قَلِوويال  ِمووَن اللَّْيووِل َمووا يَوْهَجعُوولَن قَوووْلُل َمووْن قَاَل:َكووانُلا قَلِوويال  ِمووَن اللَّْيووِل ُهُجوو لُعُهْم،أِلَنَّ اّللَّ
َلَصَفُهْم ِبَكثْوورَِة اْلَعَمِل،َوَسوَهِر اللَّْيِل،َوُمَكابََدتِوِه ِفيَموا تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل َوَصَفُهْم ِبَذِلَك َمْدح ا هَلُْم،َوأَْيَ  َعَلْيِهْم بِِه،فوَ 

ُهْم أَْوىَل َوَأْكوَبُه ِموْن َوْصوِفِهْم ِموْن ِقلَّوِ  اْلَعَموِل،وََكثْورَِة النوَّْلِم،َموعَ  أَنَّ الَّوِذَي اْخوَ اَْن يف َذلِوَك  يُوَقِرُِّبُْم ِمْنُه َويُوْرِضيِه َعنوْ
  2233َعاين َعَلى لَاِهِر التوَّْنزِيلِ ُهَل أَْغَلُه اْلمَ 

هم واووووودون أنفسووووو -يف ا ميوووووان واليقوووووني  ذوي املكانووووو  -فهوووووك حوووووال يتطلوووووع إليهوووووا رجوووووال مووووون التوووووابعني 
 انسنني. عند  من قووا.اختا ّبا انس  ن اختارهم اّلِل،ووفقهم إىل القيام  قها.وكتبهم ّبا

هِلِْم َحوو   َويف أَْموولا»سوونني:م مووع املووال،فهل  ووا يليوو  ابنوهووذ  حوواهلم مووع رّبم،فأمووا حوواهلم مووع الناس،وحوواهل
ووواِئِل َواْلَمْحوووُرومِ   وم الوووذي يسوووكحلصووويه انووور ..فهوووم اعلووولن نصووويه السوووائل الوووذي يسوووأل فيعطى،ون« لِلسَّ

حلو  غوْي رم هوذا اويستحيك فيحرم.اعللن نصويه هوذا وهوذا حقوا مفروضوا يف أمولاهلم.وهم متطلعولن بفو
وهووا  الشوو  ألقلووه موون كووارة تتناسوو  مووع عووالج السوولرة مللضوولع الوورز  واملووال،لتخليا ااندوق.وهووذ  ا 

تقوني تكمول  و  امل لقحل الوذيوأيقال البخل وعلائ  ا نشغال ابلرز .واهد للمقطع التا  يف السلرة،يف ال
 وصلرة انسنني.

 من آيات هللا في ا ن س وا رض و مان هللا للرجق 23 - 20الدرس الرابع:

                                                 
 ( فيه انقطاع 28866َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ << ) - 2231
 [ و  أجد  ّبذا اللفج417/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2232
 [فيه ضع 417/ 7قار نيب  ] -(  وتفسْي ابن كثْي  29689َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 2233

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4080 

وووووماءِ ُروَنف وَ َويف اأْلَْرِم آايت  لِْلُمووووولِقِننَي.َويف أَنْوُفِسوووووُكْم أَفَوووووال تُوْبِصووووو » َن.فَوَل َربِِ  رِْزُقُكوووووْم َوموووووا تُلَعوووووُدو يف السَّ
 ..« السَّماِء َواأْلَْرِم ِإنَُّه حلََ   ِمْثَل ما أَنَُّكْم تَوْنِطُقلنَ 

تووووولب واحلوووووج رز  املكإىل السوووووماء يف كوووووأن الووووو وهوووووك لفتووووو  إىل آايت اّلِل يف األرم ويف األنفوووووك وتلجيوووووه
رق ذكر وا و اللتوني « ْرمِ َربِِ السَّوماِء َواأْلَ :»بذاتوه بلصوفه -سوبحانه  -املقدور.ختتم بقسم عظيم.قسوم اّلِل 

 يف هذا املقطع.على أن هذا القلل الذي جاءهم من عند  ح  يقني ..
 .ف .«ونَ ُكْم أََفال تُوْبِصرُ َويف اأْلَْرِم آايت  لِْلُملِقِننَي.َويف أَنْوُفسِ »

هووذا الكلكووه الووذي نعوويا عليووه معوورم هائوول هلايت اّلِل وعجائووه صوونعته.معرم   نسووتجل منووه حوووَّت 
اللحظوو  إ  القليوول موون بدائعووه.وحنن نكشوو  يف كوول يوولم جديوودا منووه،ونطِلع منووه علووى جديوود ..ومثوول هووذا 

يوو  األسوورار،اليت تنطوولي فيهووا أسوورار هووذا املعرم،معوورم آخوور مكنوولن فينووا حنوون ..الوونفك ا نسوواني  ..ااف
اللجوولق كلووه،  أسوورار الكلكووه األرضووك وحوود   وإىل هووذين املعرضووني اهلووائلني تشووْي اهليتووان تلووك ا كووارة 
املختصوورة،اليت تفووت  هووذين املعرضووني علووى مصوواريعهما ملوون يريوود أن يبصوور،وملن يريوود أن يسووتيقن،وملن يريوود 

املسورة،وابلعثة احلي ،وابلرصويد القويم مون املعرفو  احلقو ،اليت ترفوع القلولب أن ميا حياته حوَّت تفويخ ابملتعو  و 
وتضاع  األعمار  والنصلص القرآني  معدة للعمل يف مجيع األوساط والبي وات والظورو  واألحلال.قواقرة 
علووى إعطوواء رصوويد معووني لكوول نفووك ولكوول عقوول ولكوول إقرا .كوول بقوودر مووا يتقبوول منهووا ومووا يطي .وكلمووا 

نسان يف املعرف ،واتسعحل مداركه،وزاقت معللماته،وكثرت عاربه،وانلع على أسرار الكولن وأسورار ارتقى ا 
النفك ..ارتقوى نصيبه،وتضوخم رصويد ،وتنلع زاق  الوذي يتلقوا  مون نصولص القورآن ..هوذا الكتواب الوذي 

َقِضوووك َعَجائِبُوووُه، َوَ  َحْلَوووُ  َعوووِن َكثْوووورَِة الووورَّقِِ  » الوووذي تلقوووا  واسوووتلعه   2234ه النووولكموووا يقووولل عنووو« َ  تَونوْ
صووللات اّلِل وسووالمه  -أسوورار ،وعاش ّبووا.يقلل عوون عربوو  حيوو  وجوودها يف نفسووه فعووث عنهووا ذلووك التعبووْي 

 . -عليه 
ولقوود وجوود الووذين  عوولا هووذا القوورآن أول موورة موون آايت اّلِل يف األرم وآايتووه يف النفك،نصيبهم،وتسوولملا 

اقات نفلسوهم.ووجد كوذلك كول جيول أتوى بعودهم نصويبا يناسوه موا رصيدهم،وف  معارفهم وعوارّبم وإكور 
تفووت  لووه موون أنوولاع العلوولم واملعووار  والتجارب.وْنوود حنوون نصوويبنا وفوو  مووا اتسووع لنووا موون رقعوو  العلووم واملعرفوو  

                                                 
ِّ اأْلَْعوَلِر قَواَل:َمَرْرُت يف اْلَمْسوِجِد وََكواَن النَّواُس َحُلُضولَن يف اأْلََحاِقيوِة فَوَدَخْلحُل َعلَوى َعلِو - 2234  نَالِوه  َرِضوَك هللاُ َعْنوُه، كِِ بْوِن َأيب َعِن احْلَواِر

ْعووحُل َرُسوولَل هللِا لَهووا ف قُوْلووحُل:نَوَعْم، قَاَل:أََمووا إِ :أََوقَووْد فَوَعلُ يووِة ف قَالَ فَوُقْلووحُل:اَي أَِمووَْي اْلُمووْيِمِننَي، َأَ  تَوووَرى أَنَّ النَّوواَس قَووْد َخاُضوولا يف اأْلََحاقِ  يِنِ قَووْد  َِ
   َن َا َسَتُكلُن ِفتوْ وَنُكْم، وُهوَل اْلَفْصوُل ُكْم، َوَخوَثُ َموا بَوْعودَُكْم، َوُحْكوبَوأُ َموْن قَووبوْلَ  ِفيِه نوَ " قَاَل:قُوْلحُل:َفَما اْلَمْخرَُج ف قَاَل:" ِكَتاُب هللاِ قَاَل:" ِإوَّ ُم َموا بَويوْ

هللِا اْلَمتِوونُي، َوُهووَل الووذِِْكُر  ِ  َأَضوولَُّه هللُا، ُهووَل َحْبوولُ ِمووْن َغووْيِْ  -ِعْلووَم لْ اأَْو قَوواَل  -ولَووْيَك اِبهْلَووْزِل، َمووْن تَورََكووُه ِمووْن َجبَّووار  َقَصووَمُه هللُا، وَمووِن ابْوتَوغَووى اهْلُووَدى 
ورَاُط اْلُمْسوَتِقيُم، َوُهوَل الَّوِذي َ  َتزِيوُ  بِوِه اأْلَْهوَلاُء، َ  َحْلَوُ  ِموْن َكثْووَرِة الوورَّقِِ، َوَ  ُعَلَمواُء، وَ ْلِسوَنُ ، َوَ  َيْشوَبُع ِمْنوُه الْ ِبُك بِوِه اأْلَ َوَ  تَوْلتَوو احلَِْكويُم، َوُهوَل الصِِ

َتِه ا؟ُِْن يَِ  َغْْيِِ  ُهَل الَِّذي َ ْ يوَ َويف رَِوا -تَونوَْقِضك َعَجائُِبُه ُهَل الَِّذي   تَوَناَ  ا؟ُِْن  َعْتُه إِ نوْ ْعَنا قُوْرآان  َعَجب ا يَوْهِدي ِإىَل الُرْكوِد، َحَّتَّ قَالُ  -ْذ  َِ لا:ِإانَّ  َِ
(  1788 [)335/ 3 ُمْسوَتِقيم  "كوعه ا ميوان ]َي ِإىَل ِصورَاط  لَْيِه ُهدِ  قَاَل ِبِه َصَدَ ، َوَمْن َعِمَل ِبِه ُأِجَر َوَمْن َحَكَم ِبِه َعَدَل، َوَمْن َقعا إِ َمنْ 

 حسن لغْي 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4081 

والتجريه،وما تكش  لنا من أسرار   تنفد يف هذا الكلن الكبْي.وستجد األجيال بعودان نصويبها مودخرا 
اليت   تكش  لنوا بعود يف األرم والنفك.ويبقوى هوذان املعرضوان ا هليوان اهلوائالن حوافلني  هلا من اهلايت

 بكل عجيه وجديد إىل آخر الزمان.
يكواق يكولن  ،على حنولهذ  األرم.هذا الكلكه املعد للحياة،اجملهز  ستقباهلا وحضانتها بكول خصائصوه

بلو  عودق يلسيارة.اليت لكلاكه اابلنجلم الثلابحل وا فريدا يف املعرو  لنا يف حمي  هذا الكلن اهلائل،احلافل
ني موون اجملورات الوويت م ووات املاليو -ب    تكوواق توذكر يف حقيقوو  الكولن واملعوورو  نسو -املعورو  منهووا فقو  

 األعوداق الويت وموع هوذ  هلي اللاحدة منها م وات املاليوني مون النجلم.والكلاكوه هوك تلابوع هوذ  النجولم 
ل اختلوووحل ضوووانته.ولتنفووورق ابسوووتعداقها  سوووتقبال هوووذا النووولع مووون احليووواة وح   هصوووى فوووإن األرم تكووواق

ل تغووْي ليهووا ..لووخصيصوو  واحوودة موون خصووائا األرم الكثووْية جوودا لتعووذر وجوولق هووذا النوولع موون احليوواة ع
رارهتوا.لل حك وقرجو  حجمها صغرا أو كثا،لل تغْي وضعها من الشمك قراب أو بعودا.لل تغوْي حجوم الشوم

أو  لشووومك سووورع علوووى حملرهوووا هنوووا أو هنوووا.لل تغوووْيت حركتهوووا حووولل نفسوووها أو حووولل اتغوووْي ميووول األرم 
ايقة أو نقصووا ا.لل تغووْيت نسووب  املوواء واليووابك فيهووا ز أو بعوود  عنهوو - بعهووا  -بطووأ.لل تغووْي حجووم القموور 

مون  نولعتقبال هوذا اليتها  سو...لل.لل.لل ...إىل آ   امللافقات املعروف  واجملهلل  اليت توتحكم يف صوالح
 احلياة وحضانته.أليسحل هذ  آي  أو آايت معروض  يف هذا املعرم ا هلكف

ئهوا،أو اخور يف أجلا مث.هذ  األقلات املذخلرة يف األرم لاحياء اليت تسكنها.تسكن سوطحها،أو تسوب 
  اهزة املركبووووقوووولات ا؟ووووماءهووووا،أو ختتبووووئ يف مغاورهووووا وكهلفهووووا،أو ختتفووووك يف مسووووارّبا وأجلافهووووا ..هووووذ  األ

صووى هصوى،و  ه الويت   لبسويط  والقابلو  لللجولق يف كووَّت األكوكال واألنولاع لتلوول حاجو  هوذ  األحيوواءوا
ابتو  علوى هلائها،والن لسا   يفغذائها أيضا ..هذ  األقلات الكامن  يف جلفها،والسارب  يف جماريها،وا أنلاع

دف  وفو  كنهوا تتوجمهلل،ول سطحها،والقاقم  إليها من الشمك ومن علا  أخرى بعضوها معورو  وبعضوها
لكثوْية الويت زم لانلاع اكل ما يلبتدبْي املشي   املدبرة اليت خلقحل هذا انضن هلذا النلع من احلياة،وجهزته 

   هصى.
وتنوولع مشوواهد هووذ  األرم ومنالرها،حيثمووا امتوود الطر ،وحيثمووا تنقلووحل القوودم.وعجائه هووذ  املشوواهد 

وجبوال و وار و ْيات،وأووار وغودران.وقطع متجاورات،وجنوات مون  اليت   تنفد:من وهاق وبطوا ،ووقاين
أعناب،وزرع،وبيل صنلان وغْي صنلان ..وكل مشهد من هذ  املشاهد تتناولوه يود ا بوداع والتغيوْي الدائبو  
الوويت   تفوو  عوون ا بووداع والتغيْي.وميوور بووه ا نسووان وهوول  حوول فووإذا هوول مشووهد،ومير بووه وهوول  وورع فووإذا هوول 

خر.ويرا  وهل نبحل خضور فوإذا هول مشوهد،ويرا  إابن احلصواق حوني يهويج ويصوفر فوإذا هول مشوهد مشهد آ
آخر.وهوووول هوووول   ينتقوووول ابعووووا و  ذراعووووا يف املكووووان  وااالئوووو  الوووويت تعموووور هووووذ  األرم موووون األحياء.نبووووا  

الويت   وحيلاان.ونْيا و كا،وزواح  وحشرات ..بله ا نسان فوالقرآن يفورق  بونا خواص ..هوذ  ااالئو  
وكول خليقو   -فضوال علوى إحصواء أعوداقها وأفراقهوا وهول مسوتحيل  -يعر  عدق أنلاعها وأجناسها بعود 
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منهووا أموو   وكوول فوورق منهووا عجيبوو .كل حيلان.كوول نائر.كوول زاحفوو .كل حشوورة.كل قوقة.كوول نبتوو :  بوول  
يوووه الوووذي   كووول جنوووا  يف يرقووو ،وكل ورقووو  يف زهرة،وكووول قصوووب  يف ورقووو   يف ذلوووك املعووورم ا هلوووك العج

 تنقضك عجائبه.
ا ويشوووْيون جمووورق إكوووارة إىل موووا يف يتوووأمللن هكوووذ -ألانسوووك مجيعوووا بووول لووول مضوووى ا -ولووول مضوووى ا نسوووان 

.والنا   إكوووارةاألرم مووون عجائوووه،وإىل موووا تشوووْي إليوووه هوووذ  العجائوووه مووون آايت،موووا انتهوووى هلوووم قووولل و 
املعوووورم  ه يف هووووذاتجالء العجائووووالقوووورآين مووووا يزيوووود علووووى أن يوووولقج القلووووه البشووووري للتأموووول والتدبر،واسوووو

 ل .لال الرحناهلائل،نلال الرحل  على هذا الكلكه واملتع   ا يف هذا ا ستجالء من مسرة 
أْلَْرِم َويف ا»قووني.امر ابليغووْي أنووه   يوودر  هووذ  العجائووه،و  يسووتمتع ابلرحلوو  هووذا املتوواع،إ  القلووه العوو

لقلوه ألرم فتنطو  لك مشواهد اهيك القلوه فوْيى ويودر  وهيو ..فلمس  اليقني هك اليت« آايت  لِْلُملِقِننيَ 
امودة شاهد ميتو  جل تلك امل سرارها املكنلن ،وهديه عما وراءها من تدبْي وإبداع.وبدون هذ  اللمس  تظ

ل  مغمضووك ك املفتووجلفوواء   تنطوو  للقلووه بشووكء و  تتجوواوب معووه بشووكء.وكثْيون ميوورون ابملعوورم ا هلوو
يواة فيموا م،و  تبوة احلك قللّبسلن فيه حياة،و  يفقهلن له لغ  ألن ملس  اليقني   هالعيلن والقللب.  ُي

جلبووو  عووون حمقيقتهوووا فتظووول أموووا ح«.ايَوْعَلُمووولَن لووواِهرا  ِموووَن احْلَيووواِة الوووُدنْي»حووولهلم  وقووود يكووولن مووونهم علمووواء.
  العظيم.ني ..وصد  اّللِ ر اليقنل قللّبم،فالقللب   تفت  حلقيق  اللجلق إ   فتا  ا ميان،و  تراها إ  ب

 « ..فِصُرونَ َويف أَنْوُفِسُكْم،أََفال تُوبْ »مث العجيب  األخرى اليت تدب على هذ  األرم:
 حال ا نسان من المهد إل  اللحد وما فيها من المبر

 رار  الكامنوو ه،وعن أسوووهوذا املخلوول  ا نسواين هوول العجيبوو  الكوثى يف هووذ  األرم.ولكنوه يغفوول عوون قيمتو
ار هوذا سماين:يف أسر لينه ا؟يف كيانه،حني يغفل قلبه عن ا ميان وحني ُيرم نعم  اليقني.إنه عجيب  يف تك

 ننوه.وهل ميثولبو  يف ابا؟سد.عجيب  يف تكلينه الروحك:يف أسرار هذ  النفك.وهول عجيبو  يف لواهر  وعجي
 عناصر هذا الكلن وأسرار  وخفااي :

 ا  األكثوتزعم أنك جرم صغْي وفيك انطلى الع
 ها.ولائفهواه وتلزيعوحيثما وق  ا نسان يتأمل عجائه نفسه التقوى  سورار تودها وهْي.تكولين أعضوائ
دم يف القلوووه .قورة الوووونريقووو  أقائهوووا هلوووذ  الللائ .عمليووو  اهلضوووم وا متصووواص.عملي  التووونفك وا حووو ا 

نشوووووووانه و ا؟سووووووود  تهوووووووا بنمووووووولوالعرو .ا؟هووووووواز العصووووووول وتركيبوووووووه وإقارتوووووووه للجسوووووووم.الغدق وإفرازهوووووووا وعالق
ا   تنطوولي هتهووبوو  موون هووذوانتظامه.تناسوو  هووذ  األجهووزة كلهووا وتعاووا،وعاوّبووا الكاموول الوودقي .وكل عجي

 عجائه.ويف كل عضل وكل جزء من عضل خارق  هْي األلباب.
ذ  وأسوووورار روحووووه وناقاهتووووا املعللموووو  واجملهللوووو  ..إقراكووووه للموووودركات ونريقوووو  إقراكهووووا وحفظهووووا وتذكرها.هوووو

املعللموووات والصووولر املختزنووو .أينف وكيووو ف هوووذ  الصووولر والووور ى واملشووواهد كيووو  انطبعوووحلف وأيووونف وكيووو  
تسووتدعى فتجووكء ..وذلووك يف ا؟انووه املعلوولم موون هووذ  القلى.فأمووا اجملهوولل منهووا فهوول أكووث وأكثر.تظهوور 
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هوولل.مث أسوورار هووذا آتر  بووني احلووني واحلووني يف ملسووات وإكووراقات توودل علووى مووا وراء الظوواهر موون املغيووه اجمل
ا؟وووونك يف تلالوووود  وتلاريه.خليوووو  واحوووودة هموووول كوووول رصوووويد ا؟وووونك البشووووري موووون ااصووووائا وهموووول معهووووا 

 خصائا األبلين واألجداق القريبني.فأين تكمن هذ  ااصائا يف تلك االي  الصغْيةف
نسواين ذا الكوائن ا هو إعواقة وكي  هتتدي بذاهتا إىل نريقها التارحك الطليل،فتمثله أق  اثيل،وتنتهك إىل

 العجيهف  
تمووود علوووى أموووه ويع وإن وقفووو  أموووام اللحظووو  الووويت يبووودأ فيهوووا ا؟نوووني حياتوووه علوووى األرم،وهووول ينفصووول عووون

لعقولل احلركو  لتودها ام هوذ  انفسه،وييذن لقلبه ورئتيه ابحلرك  لبدء احلياة.إن وقفو  أموام هوذ  اللحظو  وأمو
ك لوووه   يتماسوووفووويخ مووون ا ميوووان،  يقووو  لوووه قلوووه و وهوووْي األلبووواب،وتغمر الووونفك بفووويخ مووون الووودها و 

 وجدان  
 ع والكلمووات مثواملقووان وإن وقفوو  أخوورى أمووام اللحظوو  الوويت يتحوور  فيهووا لسووان اللليوود لينطوو  ّبووذ  احلوورو 
تفقوود وقعهووا  ب .عجيبوو ابلعبارات.بوول أمووام النطوو  ذاتووه.نط  هووذا اللسان.وتصووليحل تلووك احلنجرة.إوووا عجي

ن عوومذهلوو  تنبووئ  ق .خارقوو لكن اللقوول  أمامهووا حلظوو  يف توودبر اوودق وقعها.إوووا خار ألوووا اوور بنووا كثووْيا.و 
قضووك اوولار ،  يناارقوو  موون القوودرة الوويت   تكوولن إ  ّلِل.وكوول جزئيوو  يف حيوواة هووذا املخلوول  تقفنووا أمووام خ

 « ..َويف أَنْوُفِسُكْم.أََفال تُوْبِصُروَنف»منها العجه 
  تتكورر  لرة خاصو صومرآة ينعكك مون خالهلوا هوذا اللجولق كلوه يف وكل فرق من هذا ا؟نك عا  وحد .و 

ه،و  عقلوه ومداركو ه،و  يفأبدا على مدار الدهلر.و  نظوْي لوه بوني أبنواء جنسوه مجيعوا   يف كوكله ومالحمو
عجيوووه  هلوووك اليف روحوووه ومشووواعر .و  يف صووولرة الكووولن كموووا هوووك يف حسوووه وتصووولر .ففك هوووذا املتحووو  ا

لجوولق كلووه يف الهلووا الملاليني،كوول فوورق  وولذج خاص،ونبعوو  فريوودة   تتكرر.ميوور موون خالووذي يضووم ماليووني ا
 مجيووع يف  األرم صوولرة كووذلك   تتكرر.كمووا   تلجوود بصووم  أصووابع  ايلوو  لبصووم  أصووابع أخوورى يف هووذ
.أََفال ُفِسووووووووُكمْ َويف أَنوْ »العصووووووولر  وكثوووووووْي موووووووون عجائوووووووه ا؟وووووووونك البشوووووووري مكشووووووولف  للبصوووووووور،ترا  العيووووووولن:

 وما ترا  العيلن من عجائبه يشْي إىل املغيه املكنلن.«:وَنفتُوْبِصرُ 
هلل منهووا مووا ات.واجملوهووذ  العجائووه   ُيصوورها كتاب.فوواملعللم املكشوول  منهووا ُيتوواج تفصوويله إىل جملوود
سوووتيقج هلوووذا للمسووو  ليايوووزال أكثووور مووون املعلووولم،والقرآن   ُيصووويها و  ُيصووورها.ولكنه يلموووك القلوووه هوووذ  

دبر،ويف الحظووو  وتوووعوووروم لابصوووار والبصائر.وليقضوووك رحلتوووه علوووى هوووذا الكلكوووه يف ماملتحووو  ا هلوووك امل
 متاع رفيع بتأمل هذا اال  العجيه،الكامن يف ذات نفسه وهل عنه غافل مشغلل.

 عنيم وعواقاهتم،بوحركواهت وإوا للحظوات  تعو  حقوا تلوك الويت يقضويها ا نسوان يتأمول وجول  االو  و واهتم
 هووذا ر  كلووه يفاوولل يف متحوو  موون إبووداع أحسوون ااووالقني.فكي   وون يقضووك عموو العابوود السووائ  الووذي

 املتاع الرفيعف
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 يهبووه متاعووا  جديدة،و  إن القورآن  ثوول هووذ  اللمسوو  حلوو  ا نسووان خلقوا جديوودا، ك جديوود وميتعووه  يوواة
ن يريوود القوورآ ا ل وا قر نظووْي لووه يف كوول مووا يتصوولر  يف األرم موون متوواع.وعلى هووذا النحوول الرفيووع موون التأموو

د يف لعللي.وهول بعوااملتواع  الناس.وا ميان هل الذي مين  القله البشري هذا الزاق،وهل الذي يهيئ لوه هوذا
 األرم يف عا  الطني  

 مث تلتهموووا يفم الووونفك.وبعووود فقووود كانوووحل اللفتووو  األوىل إىل معووورم األرم وكانوووحل اللفتووو  الثانيووو  إىل معووور 
ْزُقُكووْم السَّووماِء رِ  َويف »م:ي املطلي،حيووة الوورز  املقسوولم واحلووج املرسوول السوولرة لفتوو  إىل معوورم الغيووه العلوول 

كووود فيهوووا يألرم،حيوووة ..وهوووك لفتووو  عجيبووو .فمع أن أسوووباب الووورز  الظووواهرة قائمووو  يف ا« َوموووا تُلَعوووُدونَ 
 ىل السووماء.إىلونفسووه إ ا نسووان واهوود،وينتظر موون ورائهووا الوورز  والنصوويه.فإن القوورآن يوورق بصوور ا نسووان

  ن أسوووباب الووورز موووموووا فيهوووا .إىل اّلِل.ليتطلوووع هنوووا  إىل الووورز  املقسووولم واحلوووج املرسووولم.أما األرم و الغيوووه
لا موون أيقوووال ضووله ويووتخفالظوواهرة،فهك آايت للموولقنني.آايت توورق القلووه إىل اّلِل ليتطلووع إىل الوورز  موون 

ملصووودر األول ىل الوووع إاألرم وأوهوووا  احلرص،واألسوووباب الظووواهرة للووورز ،فال يووودعها هووولل بينوووه وبوووني التط
 الذي أنشأ هذ  األسباب.

ا لوويك هوول قصوولق ّبوووالقلووه املوويمن يوودر  هووذ  اللفتوو  علووى حقيقتهووا ويفهمهووا علووى وضووعها ويعوور  أن امل
يغفول  فسوه ّبوا،وأ  يعلو  نإ ال األرم وأسوباّبا.فهل مكلو  اباالفو  فيهوا وتعمْيها.إ وا املقصولق هول أ 

حل يقن أووا ليسوووهول يسووت رم وهوول يتطلوع إىل السووماء.وليأخذ ابألسوبابعون اّلِل يف عمارهتا.ليعمول يف األ
 هك اليت ترزقه،فرزقه مقدر يف السماء،وما وعد  اّلِل   بد أن يكلن.

ىل ملكولت ألسوباب إبذلك ينطل  قلبه من إسار األسباب الظاهرة يف األرم بل ير   جنح  من هذ  ا
،وقدما  ه ابلسوماءخوال  األسوباب ويعويا ملصول  قلبوالسماوات.حني يرى يف األسباب آايت تدلوه علوى 

لطووني ذي جبلووه موون اخلوول  الووتبتتووان علووى األرم.فهكووذا يريوود اّلِل هلووذا ا نسووان.هكذا يريوود اّلِل لووذلك امل
 ونف  فيه من روحه فإذا هل مفضل على كثْي من العاملني.

 كولن حين وذ يفه.ألنوه يأفضل حا توا ميان هل اللسيل  لتحقي  ذلك اللضع الذي يكلن فيه ا نسان يف 
   ..ساق وا حنراوهلا الفاحلال  اليت أنشأ  اّلِل هلا.فطرة اّلِل اليت فطر الناس عليها.قبل أن يتنا

لوى صود  هوذا عالعليو   وبعد هذ  اللمسات الثالّ يف األرم والونفك والسماء.يقسوم اّلِل سوبحانه بذاتوه
 « ..تَوْنِطُقلنَ  نَُّكمْ أَ ْرِم ِإنَُّه حلََ   ِمْثَل ما فَوَل َربِِ السَّماِء َواأْلَ »احلدية كله:

ك هوذا رصلن ..وكوذلحيها و  وكلوم ينطقلن،حقيق  بني أيديهم،  ااقللن فيها و  ميارون،و  ير بلن ف
 احلدية كله.واّلِل أصد  القائلني.

يف هفووج موون جانووه  -ا وقوود روى األصوومعك انقرة ذكرهووا الزرشووري يف الكشا ،ونسوولقها حنوون لطرافتهوو
أقبلوووحل مووون جوووامع البصووورة فطلوووع أعوووراىب علوووى قعووولق لوووه فقوووال:من الرجووولف قلوووحل:من بووو  :قال –الروايووو   

أصمع.قال:من أين أقبلحلف قلحل:من ملضع يتلى فيه كالم الرمحن.فقال:اتول علِى،فتلولت َوالوذَّارايِت فلموا 
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وووووماِء رِْزُقُكوووووْم قال:حسوووووبك،فق ام إىل انقتوووووه فنحرهوووووا ووزعهوووووا علوووووى مووووون أقبووووول بلغوووووحل قللوووووه تعووووواىل:َويف السَّ
وأقبر،وعمد إىل سيفه وقلسه فكسر ا ووىل،فلما حججحل مع الركويد نفقوحل أنل ،فوإذا أان  ون يهتو  
ىب بصوولت ققي ،فالتفووحل فووإذا أان ابألعووراىب قوود حنوول واصفر،فسوولم علووِى واسووتقرأ السوولرة،فلما بلغووحل اهليوو  

 قال:وهووول غوووْي هوووذاف فقرأت:فووولرب السوووماء واألرم إنوووه صوووا  وقال:قووود وجووودان موووا وعووودان ربنوووا حقوووا،مث
حل ،فصا  وقال:اي سبحان اّلِل،من ذا الذي أغضه ا؟ليل حَّت حلو ،  يصودقل  بقللوه حوَّت أ؟وأو  إىل 

 ..2235اليمني،قاهلا يالت وخرجحل معها نفسه.
ته.بصووفته:رب القسووم بذوهووك انقرة تصوو  أو   تصوو .ولكنها تووذكران  ووالل هووذا القسووم موون اّلِل سبحانه.ا

 ميني. السماء واألرم. ا يزيد احلقيق  املقسم عليها جال .وهك حقيق  بال قسم و 
 لقطات من قصة إبراهيم ولوط 37 - 24الدرس الخامس:

قصوووووووووا  ذلوووووووووك كوووووووووان القطووووووووواع األول يف السووووووووولرة.أما القطووووووووواع الثووووووووواين فيشووووووووومل تلوووووووووك ا كوووووووووارات إىل
 تب  كوذلك  واقبلوه،ومر  صواحل،وقلم نول  ..وهول مورتب   واإبراهيم،وللط،وملسى،وعاق قولم هلق،ومثولق قولم 

 َقَخلُوووووووووووووووولا نَيف ِإذْ َهووووووووووووووووْل أَ َ  َحوووووووووووووووِديُة َضووووووووووووووووْيِ  ِإبْوووووووووووووووراِهيَم اْلُمْكووووووووووووووووَرمِ »:بعووووووووووووووود  يف سوووووووووووووووويا  السووووووووووووووولرة
ْيِهْم قوواَل:َأ  َشُْكلُوولَن لَوول   َِني .فَوَقرَّبَووُه إِ جوواَء بِِعْجووْهلِووِه فَ َعَلْيِه،َفقاُللا:َسالما .قاَل:َسووالم  قَوووْلم  ُمْنَكُروَن.فَووراَغ ِإىل أَ 

وووووووووووُروُ  بِغُوووووووووووالم  َعلِ  ُهْم ِخيَفووووووووووو  .قاُللا:  خَتَْ ،َوَبشَّ .فَأَ فَوووووووووووَأْوَجَك ِمووووووووووونوْ حْل رَأَتُوووووووووووُه يف َصووووووووووورَّة  َفَصوووووووووووكَّ قْوبَولَوووووووووووحِل امْ يم 
أَيُوَهووووووا  َفمووووووا َخطْووووووُبُكمْ ِليُم.قاَل:ِكوووووويُم اْلعَ َل احلَْ َوْجَهها،َوقالَووووووحْل:َعُجلز  َعِقيم .قاُللا:َكووووووذِلَك قوووووواَل َرُبِك،ِإنَّووووووُه ُهوووووو

 ِعْنوووووووَد َربِِوووووووَك رَة  ِموووووووْن ِنني .ُمَسووووووولََّم   ْيِهْم ِحجووووووواِسوووووووَل َعلَووووووواْلُمْرَسوووووووُللَنف قووووووواُللا:ِإانَّ أُْرِسوووووووْلنا ِإىل قَووووووووْلم  جُمْرِِمنَي،لِنُورْ 
يهووا آيَوو   َوتَورَْكنا فِ  ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي.ْيووحل  بوَ يهووا َغووْْيَ فِ َجووْدان لِْلُمْسوورِِفنَي.فََأْخَرْجنا َمووْن كوواَن ِفيهووا ِمووَن اْلُمْيِمِننَي.َفمووا وَ 

 « ..لِلَِّذيَن َحاُفلَن اْلَعذاَب اأْلَلِيمَ 
أو  نفك.وإنووه وعوودويف األ إوووا آيوو  أو آايت يف  ريوو  الرسووا ت.كتلك اهلايت الوويت أكووار إليهووا يف األرم

 وعلق تتحق  من تلك اللعلق اليت أكار إىل هققها يف القطاع الساب .
نليهوووووا ّبوووووذا ..ت« ِمنَيفاْلُمْكووووورَ  َهوووووْل أَ َ  َحوووووِديُة َضوووووْيِ  ِإبْوووووراِهيمَ »احلووووودية عووووون إبوووووراهيم ابلسووووويال:ويبووووودأ 

ا إكوووارة إىل ّلِل وإمووواحلدية،وهتي ووو  لاذهوووان.مع وصووو  ضوووي  إبوووراهيم ابملكووورمني إموووا ألووووم كوووذلك عنووود ا
 إكرام إبراهيم هلم كما ورق يف القص .
الما.ويرق يقلللن:سووو للموال واضوحا.فما يكوواق ضويفه يوودخللن عليوه  ويبودو كورم إبووراهيم وسوخا   وإرخاصووه

 -أي زوجوه  -ىل أهلوه إعليهم السالم،وهل ينكرهم و  يعرفهم.ما يكاق يتلقى السوالم ويورق  حوَّت يوذهه 
وووني  جووواَء بِِعْجوووْهلِوووِه فَ فَوووراَغ ِإىل أَ »مسوووارعا ليهيوووئ هلوووم الطعوووام.واكء بوووه نعاموووا وفوووْيا يكفوووك عشووورات: « ل   َِ

«   َشُْكلُولَنفِهْم.قواَل:أَ ُه إِلَيْ فَوَقرَّبَو»هم كانلا ياليو  فيموا يقوال ..تكفويهم كتو  مون هوذا العجول السومني  ..و 
 مه.كللن نعا..وجاء هذا السيال بعد أن رأى أيديهم   تصل إليه،و  يبدو عليهم أوم سيأ
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ُهْم ِخيَف   » .وإما ألنوه يو  كور وخيانو نبئ عن نضيف  ي..إما ألن الطارئ الذي   ذكل نعام م« فََأْوَجَك ِمنوْ
ُروُ  بِغُوالم  ْ .َوَبشَّولا:  ختََ قوالُ »مل  أن فيهم كي ا غريبا  عندئذ كشفلا له عون حقيقوتهم أو نموأنل  وبشورو :

 ..وهك البشارة إبسحا  من زوجه العقيم.« َعِليم  
عوووووووحل البشووووووورى،فبغتحل ..وقووووووود  « م   َعِقووووووويَعُجلز  فَأَقْوبَولَوووووووحِل اْمرَأَتُوووووووُه يف َصووووووورَّة  َفَصوووووووكَّحْل َوْجَهها.َوقالَوووووووحْل:»

تنبوئ لز عقيم.وفلج حل،فندت منها صيح  الدها،وعلى عاقة النساء ضربحل خديها بكفيها.وقالوحل:عج
يفو  الوويت   جوأة العنعون قهشوتها هلوذ  البشورى وهوك عجلز.وقود كانوحل مون األصول عقيما.وقود أخوذهتا املفا

قوو    األوىل.حقيىل احلقيقوواملالئكوو   عندئووذ رقهووا املرسووللن إتكوون تتلقعهووا أبدا،فنسوويحل أن البشوورى هملهووا 
 ُهووَل احلَِْكوويُم ُبِك،ِإنَّووهُ قوواَل رَ  قاُللا:َكووذِلكَ »القوودرة الوويت   يقيوودها كووكء، والوويت توودبر كوول أموور  كموو  وعلووم:

 دانالعووواقة تقيوووو ن األلفووو  إ..وكووول كوووكء يكووولن إذا قيووول له:كن.وقووود قوووال اّلِل.فمووواذا بعووود قللوووهف « اْلَعلِووويمُ 
ن وقووود كيووو  يكووول   ا قرا  البشوووري،وهدان مووون تصووولراته.فيدها إذ يووورى موووا حوووال  املوووألل  لوووه ويعجوووه

بودع موا تغْي اندوق لبشر الصيتبج  فينكر أن يكلن  واملشي   املطلق  ماضي  يف نريقها   تتقيد  ألل  ا
الووذي  ن كووأومفه عووتشوواء،بغْي مووا حوودوق أو قيوولق  عنوود ذلووك را  إبووراهيم يسووأل وقوود عوور  حقيقوو  ضووي

لم للط.كموا قو..هوم « قَووْلم  جُمْورِِمنيَ  ِسْلنا ِإىلانَّ أُرْ قاُللا:إِ « ..»قاَل:َفما َخْطُبُكْم أَيُوَها اْلُمْرَسُللَنف»أرسللا فيه:
احلجووووارة ..وهوووذ  « ْسووورِِفنيَ بِِوووَك لِْلمُ ْنوووَد رَ عِ لِنُوْرِسوووَل َعلَوووْيِهْم ِحجوووارَة  ِموووْن ِنني ،ُمَسووولََّم   »ورق يف سووولر أخووورى.

 عواوزهم يفلا مسورفني نوقولم لولط كوا -الطيني  املعلم  أو املعدة اجملهزة عند اّلِل للمسورفني املتجواوزين احلو  
ل  تكووووولن حجوووووارة بركوووووان تئووووور يقوووووذ  ابحلموووووم الطيوووووب مووووون جووووو   ميتنوووووع أن -للفطووووورة واحلووووو  والووووودين 

موووووون  علوووووى مووووون يريووووود -لاميسوووووه فوووووو  إراقتوووووه ونو  -ّبوووووذا ا عتبوووووار مسووووولط  « ِعْنوووووَد َربِِوووووكَ »األرم.فهوووووك 
 -اميسوه قتوه ونل يف انوار إرا -ا املسرفني.مقدرة بزماوا ومكاوا وف  علموه وتودبْي  القودمي.وأن يتولىل إرسواهل

ما فيوهف وهول من فيه و مالئكته.وهل ندري حنن حقيق  مالئكتهف وهل ندري حقيق  عالقتهم ّبذا الكلن و 
ني احلووني بووتكشوو  لنووا عنوودان أ وواء  سووه للاهرهووا الوويت تنوودري حقيقوو  القوولى الكلنيوو  الوويت نسووميها موون 

 عوخ هوذ  القولى،ل سل بواحلنيف وما لنا نع م على خث اّلِل لنا أنه سل  بعخ هذ  القلى يف وقحل ما
عرفو  خْيتنوا مون املزال كول ذيف صلرة ما،على قلم ما،يف أرم ما،مالنوا نعو م علوى خوث اّلِل لنوا،وحنن موا نو

ركانيو  أو بن حجوارة يوالت لظولاهر تلوك القلى.أموا حقيقتهوا فهوك عنوا بعيودةف  فلوتكفروم ونظرايت وشو 
فََأْخَرْجنوا »يشواء   لتكن حجارة أخرى فهذ  كتلك يف يد اّلِل،ومن صنعه،وسرها غيه عند  يكشوفه حوني

حل هوم بيو«:َن اْلُمْسوِلِمنيَ ِموحل  ْْيَ بَوْيوان ِفيهوا َغوَفما َوَجدْ ..».. ْنائهم ومحايتهم « َمْن كاَن ِفيها ِمَن اْلُمْيِمِننيَ 
 هلكني.النل للط.كما ورق يف ملاضع أخرى.فكانلا هم الناجني إ  امرأته كانحل من امل

لن رون اهليو  ويودركلوا وينتفعويولن هوم الوذين لذين حواف..فا« َوتَورَْكنا ِفيها آيَ   لِلَِّذيَن َحاُفلَن اْلَعذاَب اأْلَلِيمَ »
 داّ التاري    يف أح  يرون آايت اّلِل.  يف األرم و  يف أنفسهم و  ّبا.أما اهلخرون فمطملسلن

 إشار  إل  قصة موس  40 - 38الدرس السادس:
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 َويف ُملسووى »ملرسوولني:وآيوو  أخوورى يف قصوو  ملسى،يشووْي إليهووا إكووارة سووريع  يف معوورم اهلايت يف  ريوو  ا 
ُجنُووولَقُ  فَونَوبَووووْذانُهْم يف وَ ْو جَمُْنلن .فََأَخوووْذانُ  َل:سوووواِحر  أَ ِه َوقاتَووووَلىلَّ ِبرُْكنِوووِإْذ أَْرَسوووْلناُ  ِإىل ِفْرَعوووْلَن ِبُسووووْلطان  ُمِبني .فوَ 

،َوُهَل ُمِليم    « ..اْلَيمِِ
   ا؟ليلو نع،وهل اهليبوهان القواوالسلطان املبني الذي أرسل اّلِل به ملسى إىل فرعلن،هول احلجو  القليو ،والث 

ان للاضو  والثهون احلو  اعوى.ولكن فرعلن تلىل بركنه،وازور  انبوه اليت خلعها عليه.وهل معهما يسمع وير 
قطوع  ن .. وا ي« لن   جَمْنُوسواِحر  أَوْ »القانع وقال عن ملسى النل الذي كشو  لوه عون آايت اّلِل ااولار :

 ي.نل ويف  اهلايت واالار    هتدي قلبا   يتأهه للهدى و  تقطع لساان يصر على البا
  الباقيوووو  يهوووا اهليووو  هنوووا يف عووورم تفصوووويالت القصووو  فيمضوووك إىل وايتهوووا الوووويت تتجلوووى فو  يطيووول السووويا

مسووتحقا للوولم علووى مووا كووان منووه  ..أي   «لِويم  ُهووَل مُ وَ املوذكلرة يف التاري :َأَخووْذانُ  َوُجنُوولَقُ  فَونَوبَووْذانُهْم يف الْووَيمِِ 
ل م يف اليم.وهوويف نبووذه  هوول وقلمووه،و موون نغيووان وموون تكذيه.وواضوو  يف التعبووْي فعوول اّلِل املباكوور يف أخووذ

 رسلني.لرسا ت واملاو ري   ا يقاع املقصلق  براز آي  اّلِل يف ملسى.يف معرم آايته يف األرم واألنفك
 إشار  إل  دمار عاد 42 - 41الدرس السابع:

 َجَعَلْتوووُه  ْكء  أَتَوووحْل َعَلْيوووِه ِإ َّ  ِموووْن َكوووَذرُ تَووويَم.موووا َويف عووواق  ِإْذ أَْرَسوووْلنا َعلَوووْيِهُم الووورِِيَ  اْلَعقِ »وآيووو  أخووورى يف عووواق:
ا.إ ووا اة كمووا تلقعل اء و  حيووموو..و يووحل الووري  الوويت أرسوولحل علووى عوواق عقيمووا ألوووا   تكوون هموول « َكوالرَِّميمِ 

قوولة موون قوولى    والووري هموول املوولت والوودمار.وت   كوول كووكء شيت عليووه كامليووحل الووذي رم وهوولل إىل فتووات
يف  -ملسووه  ته وانيف انووار مشووي -جنوود اّلِل.ومووا يعلووم جنوولق ربووك إ  هل.يرسوولها  هووذا الكلن.وجنوود موون

 احلياة.و صلرة ما من صلرها،يف اللقحل املقدر،على من يريد،ابهلال  والدمار،أو ابحليا 
ام كووولين ي وفووو  نظوووو  مكوووان يف مثووول هوووذ  امللاضوووع لالعووو ام السوووطحك السووواذج،ابلقلل  ن الوووري  عووور 

ل هووول الوووذي   العلاموووتبعوووا لعلامووول نبيعي .فالوووذي اريهوووا وفووو  ذلوووك النظوووام وتبوووع هوووذ وهتوووه هنوووا أو هنوووا 
يوود يف انووار ا كموا ير يسولطها علووى مون يشوواء عنود مووا يشواء وفوو  تقوودير  وتودبْي .وهل قوواقر علوى أن يسوولطه

 النظام الذي قدر  والعلامل اليت جعلها.و  رالف  و  كبه  و  اع ام 
 ر  إل  هالك ثمودإشا 45 - 43الدرس الثامن:

هْتُُم الصَّووواِعَقُ  َوُهوووْم  أَْموووِر َرّبِِِْم،فََأَخوووذَ َعتَووووْلا َعووونْ ِحني .فوَ  َويف مَثُووولَق ِإْذ ِقيوووَل هَلُْم:َاَتوَّعُووولا َحوووَّتَّ »وآيووو  تلثووو  يف مثووولق: 
َتِصرِينَ   « ..يَوْنظُُروَن.َفَما اْسَتطاُعلا ِمْن ِقيام  َوما كانُلا ُمنوْ

د قتول الناقو .وهل موا ورق اليو  أايم بعويإمهواهلم  ..قود تعوب« ِقيَل هَلُْم َاَتوَُّعلا َحوَّتَّ ِحوني   ِإذْ »وا كارة يف قلله:
م  »يف اهليوو : منووذ الرسووال  إىل أن قتلوولا  م موون املتوواعمووا قوودر هلوو ..وقوود تعووب« َفقوواَل:َاَتوَُّعلا يف قارُِكووْم َياليَووَ  أايَّ

 الناق ،وعتلا عن أمر رّبم،فح  عليهم اهلال .
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 الصواعق  الويت ،يقوال يفوما يقوال يف احلجوارة الويت أرسولحل علوى قولم لولط،ويف الوري  الويت أرسولحل علوى عاق
 لوى مون يشواء يفع.يسولطها أرسلحل على مثلق.فكلها قلى كلني  مدبرة  مر اّلِل،مسوخرة  شوي ته وبنلاميسه
 انار تلك النلاميك.فتيقي قورها الذي يكلفها اّلِل.كأي جند من جند اّلِل.

 إشار  إل  قوا نو  46الدرس الااسع:

ُوْم كوانُلا قَولْ »وآي  رابع  يف قلم نول : إكوارة سوريع  تلموك القصو   ..وهوك« ِقنيَ موا  فاِسوَوقَووْلَم نُول   ِموْن قَوْبوُل ِإوَّ
« يف»ج   وبووودون لفووومنصووولب« قَووووْلمَ »ملسووو  واحووودة بووودون إيضوووا .كأ ا ليقوووال:واذكر قووولم نل .وقووود ورقت 

 ا ..معطلف  عليه..« َوالسَّماَء بَونَوْيناها »قبلها.وتلتها  «اذكر»بتقدير كلم  
  خلق هللا للسماوات وا رض واساحقاقه المباد  51-47:الدرس الماشر

لسولرة اع الثالوة يف ع ابلقطوا وهذ  آي  كلني ،وتلك آي   رحي .يربطهما السيا  معا،ويرب  ّبما هوذا القطوا 
.. 
ء  َخَلْقنووا َزْوَجووونْيِ اِهووُدوَن،َوِمْن ُكوولِِ َكووكْ ِنْعَم اْلمْكووناها فَوووَوِإانَّ َلُملِسووُعلَن،َواأْلَْرَم فَورَ َوالسَّووماَء بَونَوْيناهووا ِ َيْوود ، »

،ِإيِنِ َلُكْم ِمْنُه نَ  « نَوِذير  ُمبِوني  ا  آَخوَر،ِإيِنِ َلُكوْم ِمْنوُه َعلُولا َموَع اّللَِّ ِإهلوعَْ ِبني .َو  ِذير  مُ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن.َفِفُروا ِإىَل اّللَِّ
.. 

 للهووا القووورآناة الوويت إوووا عوولقة إىل املعوورم الكوولين الووذي افتتحووحل بووه السوولرة،يف صوولرة موون صوولر  الكثووْي 
   األرم وآيوووو سووووماء وآيووووللقللب.واسووووتطراق يف ا كووووارة إىل آايت اّلِل هنووووا وهنا ،يصوووول آيوووو  نوووول  آبيوووو  ال

 ن.اّلِل ملحدين متجرقي ااالئ .مث حلا به إىل ذلك اهلتا  ابلبشر ليفروا إىل
وووماَء بَونَوْيناهوووا ِ َيْووود  َوِإانَّ َلُملِسوووُعلنَ » بنووواء السوووماء اهلائووول  ينبوووئ عنوووه امووووالقلة أوضووو  ..واأليووود:القلة.« َوالسَّ

 ت النجوووووولماملتماسووووووك املتناسوووووو . ي موووووودللل موووووون موووووودلل ت كلموووووو  السماء.سوووووولاء كانووووووحل تعووووووب موووووودارا
مون   وات املاليونيوهولي م نجميو  الويت يطلو  عليهوا اسوم اجملورةوالكلاكه.أم تعب جمملع  من اجململعات ال

 هوووذا مووون ..أم غوووْي النجووولم.أم تعوووب نبقووو  مووون نبقوووات هوووذا الفضووواء الوووذي تتنووواير فيوووه النجووولم والكلاكوووه
 ابملاليووني،  الوويت تعوودموودلل ت كلموو  السماء.والسووع  كووذلك لوواهرة فهووذ  النجوولم ذات األحجووام اهلائلوو  و 

 تنايرة يف هذا الفضاء الرحيه.تعدو أن تكلن ذرات م
السوماء  لسوماء ولول أنووا يف اولعل يف ا كارة إىل السع  إُياء آخور إىل روازن األرزا  الويت قوال مون قبل:إ

قصوووووولقة يف مدو أوووووووا هنووووووا  جموووووورق رمووووووز إىل مووووووا عنوووووود اّلِل.ولكوووووون التعبووووووْي القوووووورآين يلقووووووك لووووووال  معين ،يبوووووو
 يا.التعبْي،اطاب املشاعر البشري  خطااب ملح

 « ..ونَ َم اْلماِهدُ ها.فَِنعْ َواأْلَْرَم فَوَرْكنا»ومثلها ا كارة األخرى إىل األرم املمهلقة املفروك :
د والعناي .وقووو والراحووو  فقووود أعووود اّلِل هوووذ  األرم لتكووولن مهووودا للحيووواة كموووا أسووولفنا.والفرش يووولحك ابليسووور

فَووووِنْعَم »كفالتهووووا:سووووْي احليوووواة و هي ووووحل األرم لتكوووولن حمضوووونا ميسوووورا  هوووودا،كل كووووكء فيووووه مقوووودر بدقوووو  لتي
 « ..اْلماِهُدونَ 
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قاعودة االو  يف هوذ   جيبو  تكشو  عونعذ  حقيقو  ..وه« َوِمْن ُكلِِ َكْكء  َخَلْقنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ »
يو  يف االو .وهك لواهرة يف قاعودة الزوج -ا الكلن.إذ أن التعبْي   حصا األرم ور ا يف هذ -األرم 

 تشمل غْي األحياء أيضا.« َكْكء  »حياء.ولكن كلم  األ
منوذ  ا عرفوه البشورهوذا الون والتعبْي يقرر أن األكياء كاألحياء رللق  على أساس الزوجي .وحني نتذكر أن

فو  حينذا .فضوال علوى عمولم   تكون معرو  -يواء حوَّت يف األح -أربع  عشر قران.وأن فكرة عمولم الزوجيو  
 قوائ  الكلنيو علوى احل  نتذكر هذا ْندان أمام أمر عجيه عظيم ..وهل يطلعنواالزوجي  يف كل ككء ..حني

ديثو  العلميو  احل ن البحوّليف هذ  الصلرة العجيبو  املبكورة كول التبكوْي  كموا أن هوذا الونا اعلنوا نورج  أ
لفوو  مي .وأن الوذرة ىل الووذرةسوائرة يف نريو  اللصوولل إىل احلقيقو .وهك تكوواق تقورر أن بنوواء الكولن كلووه يرجوع إ

ذا يف ضوولء هوو تكوولن تلووك البحووّل إذن علووى نريوو  احلقيقوو  موون زوج موون الكهرابء:ملجووه وسوواله  فقوود
 النا العجيه ..

،ويف أعمووووا  اق األرمويف لووول هوووذ  اللمسوووات القصوووْية العبوووارة اهلائلووو  املووودى:يف أجووولاز السوووماء،ويف آمووو
ل أرواحهوووم موووا يثقووو رقين مووون كووولااالئ .يهتووو  ابلبشووور ليفوووروا إىل خوووال  السوووماء واألرم وااالئووو ،متج

 ويقيدها ملحدين اّلِل الذي خل  هذا الكلن وحد  بال كريك.
،ِإيِنِ َلُكْم ِمْنُه نَِذير  ُمِبني .َو  عَْ »  « ..ْنُه نَِذير  ُمِبني  مِ هلا  آَخَر،ِإيِنِ َلُكْم إِ َع اّللَِّ َعُللا مَ َفِفُروا ِإىَل اّللَِّ

شووود الوووونفك تا ،اليت .وهل يووولحك ابأليقوووال والقيوووولق واألغوووالل واألوهووووالتعبوووْي بلفوووج الفووورار عجيووووه حقوووا
    أوهوا  الورز ال.وخباصوالبشري  إىل هذ  األرم،وتثقلها عن ا نطال ،وهاصرها وشسرها وتودعها يف عق

  والووتملا  لالنطووالواحلوورص وا نشووغال ابألسووباب الظوواهرة للنصوويه امللعوولق.ومن مث اووكء اهلتووا  قوولاي
اس ابنقطواع ك.وتذكْي النون كول كوريّلِل من هذ  األيقال والقيلق  الفرار إىل اّلِل وحد  منزها عووالفرار إىل ا

رتني،زايقة يف التنبيوه آيتوني متجواو  لتنبيوه يف..وتكرار هوذا ا« ِإيِنِ َلُكْم ِمْنُه نَِذير  ُمِبني  »احلج  وسقلط العذر:
قا مووووع آايت   اسووووتطرااألرم وآيوووو  االيقوووو والتحووووذير  وكأ ووووا كانووووحل هووووذ  ا كووووارة إىل آيوووو  السووووماء وآيوووو 

 الرسا ت والرسل.
 وحد  موقف الك ار الطغا  من الرسل 55 - 52الدرس الحادي عشر:

َكوذِلَك موا أَتَوى الَّوِذيَن ِموْن قَووْبِلِهْم »فلما انتهحل جواء التعقيوه علوى قصوا الرسول الويت سولفحل يف السويا :
.َوذَكِِْر فَوِإنَّ ِمْن َرُسلل  ِإ َّ قاُللا:ساِحر  أَْو جمَْ  ُهْم َفما أَْنحَل ِ َلُولم  ُنلن .أََتلاَصْلا بِِهف َبْل ُهْم قَوْلم  ناُغلَن.فَوتَوَللَّ َعنوْ

َفُع اْلُمْيِمِننيَ  ..فهك جبل  واحدة ونبيع  واحدة للمكذبني وهل اسوتقبال واحود للحو  وللرسول « الذِِْكرى تَونوْ
..كمووا « ِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم ِمووْن َرُسوولل  ِإ َّ قاُللا:سوواِحر  أَْو جَمْنُوولن  َكووذِلَك مووا أَتَووى الَّوو »يسووتقبلهم بووه املنحرفوولن:

يقلل هي ء املشركلن  كأ وا تلاصولا ّبوذا ا سوتقبال علوى مودار القورون  وموا تلاصولا بشوكء إ وا هوك نبيعو  
توووه علوووى هوووذا الطغيوووان وعووواوز احلووو  والقصووود عموووع بوووني الغوووابرين والالحقوووني  والنتيجووو  الطبيعيووو  الووويت ت  
تكوووذيه  - -امللقووو  املكرور،الوووذي كأ وووا تلاصوووى بوووه الطووواغلن علوووى مووودار القووورون،أ  ُيفووول الرسووولل 
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ُهْم َفمووا أَنْووحَل ِ َلُوولم  »املشووركني.فهل غووْي ملوولم علووى ضووالهلم،و  مقصوور يف هوودايتهم: ..إ ووا هوول « فَوتَوووَللَّ َعوونوْ
َوذَِكِوْر فَوِإنَّ الوذِِْكرى »رضولن وكوذب املكوذبلن:مذكر،فعليه أن يذكر،وأن ميضوك يف التوذكْي،مهما أعورم املع

َفووُع اْلُمووْيِمِننيَ  ..و  تنفووع غووْيهم موون ا؟احدين.والتووذكْي هوول وليفوو  الرسوول.واهلدى والضووالل خارجووان « تَونوْ
 عن هذ  اللليف ،واألمر فيهما إىل اّلِل وحد .الذي خل  الناس ألمر يريد .

 ال ن هي المباد وظي ة ا نس و 58 - 56الدرس الثاني عشر:

قاء   واأليقوووال،ألن األوهووواهنووا اوووكء ا يقوواع األخوووْي يف السلرة.ويتضوو  معووو  الفوورار إىل اّلِل،والوووتخلا موو
ْنَك إِ وَ ؟ِْنَّ اَوما َخَلْقحُل »اللليف  اليت خل  اّلِل العباق هلا،ومنحهم وجلقهم لييقوها: يوُد  َّ لِيَوْعبُوُدوِن.ما أُرِ اْ ِ

ُهْم ِمْن رِْز     « ..لَِّة اْلَمِتنيُ ُ  ُذو اْلقُ لرَّزَّاَوما أُرِيُد أَْن يُْطِعُملِن.ِإنَّ اّللََّ ُهَل ا ِمنوْ
قيم حيوواة    تسووتوإن هووذا الوونا الصووغْي ليحتوولي حقيقوو  ضووخم  هائلوو ،من أضووخم احلقووائ  الكلنيوو  الوويت

 اني  كلهوووا يف نسووويووواة ايف األرم بووودون إقراكهوووا واستيقاوا.سووولاء كانوووحل حيووواة فووورق أم مجاعووو .أم ح البشووور
 مجيع أقوارها وأعصارها.

عوود لضووخم ،اليت تحلقيقوو  اوإنووه ليفووت  جلانووه وزوااي متعوودقة موون املعوواين واملرامك،تنوودرج كلهووا هووحل هووذ  ا
 حجر األساس الذي تقلم عليه احلياة.

ام ليفو  مون قومثول يف و وأول جانه من جلانه هذ  احلقيق  أن هنالك غاي  معين  للجلق ا؟ن وا نك.تت
  بوووال لق  وأصوووبّبوووا وأقاهوووا فقووود حقووو  غايووو  وجووولق  ومووون قصووور فيهوووا أو نكووول عنهوووا فقووود أبطووول غايووو  وجووو
وىل.وقوود يمتهووا األقوليفوو ،وابتحل حياتووه فارغوو  موون القصوود،خاوي  موون معناهووا األصوويل،الذي تسووتمد منووه 

ائن ينفلووحل صوويه كول كووانفلوحل موون النواملس الووذي خوورج بوه إىل اللجوولق،وانتهى إىل الضوياع املطل ،الووذي ي
 من انملس اللجلق،الذي يربطه وُيفظه ويكفل له البقاء.

..أن يكولن  لعبلقيو  ّللِ .أو هك اهذ  اللليف  املعين  اليت ترب  ا؟ن وا نك بناملس اللجلق.هك العباقة ّللِ 
  عتبار.اهنا  عبد ورب.عبد يعبد،ورب يعبد.وأن تستقيم حياة العبد كلها على أساس هذا 

ا؟انه اهلخر لتلك احلقيقو  الضوخم ،ويتبني أن مودللل العبواقة   بود أن يكولن أوسوع وأمشول ومن مث يثز 
مووون جمووورق إقامووو  الشوووعائر.فا؟ن وا نوووك   يقضووولن حيووواهتم يف إقامووو  الشوووعائر واّلِل   يكلفهوووم هوووذا.وهل 

يكلفهووا  يكلفهووم ألوولاان أخوورى موون النشوواط تسووتغر  معظووم حياهتم.وقوود   نعوور  حنوون ألوولان النشوواط الوويت
َوِإْذ قوواَل »ا؟ون ولكننووا نعوور  حوودوق النشوواط املطلوولب موون ا نسوان.نعرفها موون القوورآن موون قوولل اّلِل تعوواىل:

..فهوووووووك ااالفووووووو  يف األرم إذن عمووووووول هوووووووذا الكوووووووائن « َربُوووووووَك لِْلَمالِئَكوووووووِ :ِإيِنِ جاِعووووووول  يف اأْلَْرِم َخِليَفووووووو   
مووارة األرم،والتعوور  إىل قلاهووا وناقاهتا،وذخائرهووا ا نسوواين.وهك تقتضووك ألوولاان موون النشوواط احليوولي يف ع

ومكنلانهتوووا،وهق  إراقة اّلِل يف اسوووتخدامها وتنميتهوووا وترقيووو  احليووواة فيها.كموووا تقتضوووك ااالفووو  القيوووام علوووى 
 كريع  اّلِل يف األرم لتحقي  املنهج ا هلك الذي يتناس  مع الناملس الكلين العام.

يت هووك غايوو  اللجولق ا نسوواين أو الويت هووك وليفو  ا نسووان األوىل،أوسووع ومون مث يتجلووى أن معو  العبوواقة الو
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وأمشول مون جمورق الشوعائر وأن وليفو  ااالفو  قاخلو  يف مودللل العبواقة قطعوا.وأن حقيقو  العبواقة تتمثوول إذن 
 يف أمرين رئيسيني:

وراب.عبووووودا  انوووووا  عبوووووداألول:هووووول اسوووووتقرار معووووو  العبلقيووووو  ّلِل يف الووووونفك.أي اسوووووتقرار الشوووووعلر علوووووى أن ه
يك يف هوووذا عتبوووار.ليعبووود،وراِب يعبووود.وأن لووويك وراء ذلوووك كوووكء وأن لووويك هنوووا  إ  هوووذا اللضوووع وهوووذا ا 

 اللجلق إ  عابد ومعبلق وإ  رب واحد والكل له عبيد.
 حلياة.رك  يف احوالثاين:هل التلجه إىل اّلِل بكل حرك  يف الضمْي،وكل حرك  يف ا؟لار ،وكل 

 .لتعبد ّللِ ا خالص ،والتجرق من كل كعلر آخر ومن كل مع  غْي مع  التلجه ّبا إىل اّللِ 
ألرم  ا،وعموووووارة ّبوووووذا وذلوووووك يتحقووووو  معووووو  العبووووواقة ويصوووووب  العمووووول كالشعائر،والشوووووعائر كعموووووارة األرم

قة وكلهوا  ..كلهوا عبواقودر اّللِ كا؟هاق يف سبيل اّلِل،وا؟هاق يف سبيل اّلِل كالصوث علوى الشودائد والرضوى ب
بلقيو   ي يتمثول يف علعوام الوذا  لللليف  األوىل اليت خل  اّلِل ا؟ن وا نك هلوا وكلهوا خضولع للنواملس هقي

   مون قبول اّللِ ام بلليفوكل كوكء ّلِل قون سولا .عندئذ يعويا ا نسوان يف هوذ  األرم كواعرا أنوه هنوا للقيو
ائهووووووا،إ  ه موووووون ور لووووووايوووووو  تعاىل،جووووواء ليوووووونهخ ّبووووووا ف ة،ناعوووووو  ّلِل وعبووووواقة لووووووه   أرب لووووووه هوووووول فيهوووووا،و  غ

 رضووووى اّللِ بموووون نمأنينوووو  ورضووووى عوووون وضووووعه وعملووووه،ومن أنووووك  الطاعوووو ،وجزا ها الووووذي اوووود  يف نفسووووه
كلن اّلِل حقووا.ي د فوور إىلقووعنه،ورعايتووه لووه.مث اوود  يف اهلخوورة تكرميووا ونعيمووا وفضووال عظيما.وعندئووذ يكوولن 

 ت .قد فر من أوها  هذ  األرم وجلاذّبا املعلق  ومغرايهتا امللف
لضوووع الكووولين قر يف الويكووولن قووود هووورر ّبوووذا الفرار.هووورر حقيقووو  مووون األوهوووا  واأليقوووال.وخلا ّلِل،واسوووت

 اسوووتقرار معووو  مقتضووويات األصووويل:عبدا ّلِل.خلقوووه اّلِل لعباقتوووه.وقام  وووا خلووو  لوووه.وحق  غايووو  وجووولق .فمن
حل ذاتوووه انفوووخ يف اللقووو وهووولالعبووواقة أن يقووولم اباالفووو  يف األرم،ويووونهخ بتكاليفهوووا،وُيق  أقصوووى مثراهتوووا 

  ا لذاتووه هوول و   مثراهتوويديووه منهووا خووالا القلووه موون جلاذّبووا ومغرايهتا.ذلووك أنووه   يوونهخ اباالفوو  وُيقوو
 لذاهتا.

موال يف ب  قيمو  األعلك أن تصوولكن لتحقي  مع  العباقة فيها،مث الفرار إىل اّلِل منها  ومن مقتضياته كذ
إ وا ذ  النتائج. معلو  ّبوئجهوا.فلتكن النتوائج موا تكلن.فا نسوان غوْيالنفك مستمدة من بلاعثها   من نتا

الووويت  العبووواقة إ وووا جوووزا   يفهووول معلووو   قاء العبووواقة يف القيوووام ّبوووذ  األعموووال وألن جوووزاء  لووويك يف نتائجها،
إىل هوا لفينظر فيهوا كاألعمال.أقاها ..ومن مث يتغْي ملق  ا نسان تغْيا كامال عا  اللاجبات والتكالي  و 

 تووائج مووا تكوولنلتكن النمعوو  العبوواقة الكووامن فيهووا.ومَّت حقوو  هووذا املعوو  انتهووحل مهمتووه وهققووحل غايتووه.و 
اّلِل  ا هووووول قووووودربعوووود ذلك.فهوووووذ  النتوووووائج ليسووووحل قاخلووووو  يف واجبوووووه و  يف حسابه،وليسوووووحل موووون كوووووأنه.إ 

 ومشي ته.وهل وجهد  ونيته وعمله جانه من قدر اّلِل ومشي ته.
قلبه من نتائج العمول وا؟هود وكوعر أنوه أخوذ نصيبه،وضومن جزاء ، جورق هقو  معو  ومَّت نفخ ا نسان 

العباقة يف الباعة على العمل وا؟هد،فلن تبقى يف قلبوه حين وذ بقيو  مون األنمواع الويت تودعل إىل التكالوه 
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وااصووام علووى أعوورام هووذ  احليوواة.فهل موون جانووه يبووذل أقصووى مووا ميلووك موون ا؟هوود والطاقوو  يف ااالفوو  
 والنهلم ابلتكالي .

  د حقووو  هوووذومووون جانوووه يووونفخ يووود  وقلبوووه مووون التعلووو   عووورام هوووذ  األرم،ومثووورات هوووذا النشووواط.فق
 الثمرات ليحق  مع  العباقة فيها   ليحصل عليها وُيتجزها لذاته.

كوووو   لوووورز  وموووونوالقوووورآن يغووووذي هووووذا ا حسوووواس ويقليووووه.إبنال  مشوووواعر ا نسووووان موووون ا نشووووغال ّبووووِم ا
 -ل  حلوال أن يطعموابطبيع   ز  يف ذاته مكفلل.تكفل به اّلِل تعاىل لعباق .وهل   يطله إليهمالنفك.فالر 
ُهْم ِموْن  موا أُرِيودُ »ه:ني يكلفهم إنفا  هذا املوال نتاجيوه،والقيام  و  انورومني فيوأو يرزقل .ح -سبحانه  ِمونوْ

 « ..ِة اْلَمِتنيُ ْلُقلَّ ااُ  ُذو رِْز   َوما أُرِيُد أَْن يُْطِعُملِن.ِإنَّ اّللََّ ُهَل الرَّزَّ 
ل يكووولن الرز .بووو وإذن   يكووولن حوووافز املووويمن للعمووول وبوووذل ا؟هووود يف ااالفووو  هووول احلووورص علوووى هصووويل

 نسوووان اصوووب  قلوووه ياحلوووافز هووول هقيووو  معووو  العباقة،الوووذي يتحقووو  ببوووذل أقصوووى ا؟هووود والطاقووو .ومن مث 
  يف     تنشوأ إشواعر كرميوتعلو  بنتوائج ا؟هود ..وهوك ممعلقا بتحقيو  معو  العبواقة يف ا؟هود،نليقا مون ال

كموا   -تعوا  فوذلك ألووا  لل هذا التصلر الكرمي.وإذا كانحل البشري    تدر  هذ  املشاعر و  تتذوقها،
لر القووووورآن.و  تسوووووتمد قلاعووووود حياهتوووووا مووووون ذلوووووك الدسوووووت يف لوووووالل هوووووذا -عووووواش جيووووول املسووووولمني األول 

نوو  ،فإن نفسووه شتقر عليووه هووذا األف .أفوو  العبوواقة.أو أفوو  العبلقي .ويسووالعظيم.وحووني يرتفووع ا نسووان إىل
  وجعول كلمتوهعولة اّللِ قحتما من اختاذ وسيل  خسيس  لتحقي  غاي  كرمي .ولل كانحل هذ  الغاي  هك نصور 

 هك العليا.
 ببلولغ نفسوه ل   يعوبفاللسيل  ااسيس  من جه  هطم مع  العباقة النظي  الكرمي.ومن جهو  أخورى فهو

،ذيت ّبوووا ت فملكللووو  ّللِ ا الغووواايالغاايت،إ وووا يعوووب نفسوووه  قاء اللاجبات،هقيقوووا ملعووو  العبووواقة يف األقاء.أمووو
ّلِل،وليسوووحل هوووا إىل اوفووو  قووودر  الوووذي يريووود .و  قاعوووك  عتسوووا  اللسوووائل والطووور  لللصووولل إىل غايووو  أمر 

 قاخل  يف حساب امليمن العابد ّلِل.
اء رأى مثووورة ألحلال.سووول ابراحووو  الضووومْي،ونمأنين  النفك،وصوووال  البوووال،يف مجيوووع مث يسووتمتع العبووود العابووود 

،عنود هقو  من جزاء عمله أم   يرها.هققحل كما قدرها أم على عكك ما قودرها.فهل قود أووى عمله،وضو
لم يعووود نوووه عبووود،فمعووو  العباقة.واسووو ا .وما يقوووع بعووود ذلوووك خوووارج عووون حووودوق وليفتوووه ..وقووود علوووم هووول أ

 كيون الرب. ما هل منعر  و   طالبه حدوق العبد.وعلم أن اّلِل رب،فلم يعد يتقحم فييتجاوز  شا
 واستقرت مشاعر  عند هذا احلد،ورضك اّلِل عنه،ورضك هل عن اّلِل.

ْ؟ِونَّ اموا َخَلْقوحُل وَ »صوْية:وهكذا تتجلى جلانه من تلك احلقيق  الضخم  اهلائل ،اليت تقررهوا آيو  واحودة ق
ْنَك ِإ َّ   ا يف الضمْي ...ما تستقر حق كلها عند  ..وهك حقيق  كفيل   ن تغْي وجه احلياة«  لِيَوْعُبُدونِ َواْ ِ

 إناار الك ار وأهديدهم 60 - 59الدرس الثالث عشر:
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ويف ضلء هذ  احلقيق  الكبْية ينذر الذين للمولا فلوم ييمنولا واسوتعجللا وعود اّلِل،وكوذبلا.وختتم السولرة ّبوذا 
ِمثْووَل َذنُوولِب َأْصووحاِّبِْم.َفال َيْسووتَوْعِجُللِن.فَوَلْيل  لِلَّووِذيَن َكَفووُروا  2236فَووِإنَّ لِلَّووِذيَن لََلُموولا َذنُوولاب  »ا نووذار األخووْي:

 « ..ِمْن يَوْلِمِهُم الَِّذي يُلَعُدونَ 
 

 
 
  

                                                 
 هلم مثل ما أصاب من قبلهم من الظاملني .. ) السيد رمحه هللا (الذنلب:الدلل. وهل كناي  عن أن   - 2236
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 مكي ة وآياأها أسع وأربمون ( سور  الط ور52)

 أهم مو وعات السور  

والشووبهات  ك والشووكل محلوو  عميقوو  التووأيْي يف القلووه البشووري.ومطارقة عنيفوو  للهوولاجهووذ  السوولرة اثوول 
ذر قووود جووو  وكووول عوووواألابنيووول الووويت تسووواور  وتتدسوووك إليوووه وختتبوووئ هنوووا وهنوووا  يف حنوووااي .وقحخ لكووول ح

ه حووَّت تلج ووه هك تالحقوويتخووذ  للحيوودة عوون احلوو  والزيوو  عوون ا ميووان ..محلوو    يصوومد هلووا قلووه يتلقاهووا،و 
 ذعان وا ستسالم إىل ا 

انع مللسووويقي  ملقوووايقاعوووات وهوووك محلووو  يشووو   فيهوووا اللفوووج والعبوووارة،واملع  واملدللل،والصووولر والظالل،وا  
هتا  ذائ ،وإيقاعال كانوحل قوولوالسولرة وفلاصولها علوى السولاء.ومن بودء السولرة إىل ختامهووا تتولاىل آايهتوا كموا 

ة موون ظوو  واحوودحليانا  ذعوو  للحووك   اهلووه كمووا لوول كانووحل صلاع ،وصوولرها ولالهلووا كمووا لوول كانووحل سوو
ضوووها مكشووول  لسماء.بعالبووودء إىل ااتوووام  وتبووودأ السووولرة بقسوووم مووون اّلِل سوووبحانه  قدسوووات يف األرم وا

ووووووْقِ  ْلبَوْيحِل الْ لر .َواَوالُطلِر.وَِكتوووووواب  َمْسووووووطُلر .يف َر ِ  َمْنُشوووووو»معلوووووولم  وبعضووووووها مغيووووووه جمهوووووولل: َمْعُملِر.َوالسَّ
 .« .اْلَمْرُفلعِ 

ه الرهيووه ظوه مدلللوالقسوم علوى أمور عظوويم رهيوه،يرج القلوه رجا،ويرعووه احلوك رعبوا.يف تعبوْي يناسووه لف
ِسوُْي لُر السَّوماُء َمْلرا ،َوتَ ،يوَوْلَم َاُو قاِفع  ِإنَّ َعذاَب َربَِِك َللاِقع ،موا لَوُه ِمونْ »ويف مشهد كذلك ترج  له القللب:

 « ..اْ؟ِباُل َسْْيا  
ذ  ل  يَوْلَم ِوووفَوَليْووو»ع:نووورى ونسووومع موووا يزلوووزل ويرعوووه،من ويووول وهلل،وتقريوووع وتفزيووو ويف وسووو  املشوووهد املفوووزع

ووووووُتْم ِّبووووووا  َقع ا.هووووووِذِ  النَّوووووواُر الَّووووووِر َجَهوووووونَّمَ  ِإىل انلِْلُمَكذِِِبنَي،الَّووووووِذيَن ُهووووووْم يف َخووووووْلم  يَوْلَعُبلَن.يوَووووووْلَم يُووووووَدُعلنَ  يِت ُكنوْ
وا ُعْوِثُوا،َسلاء  َعَلْيُكْم،أَْو   َتصْ  اْصِثُواتُوْبِصُروَنف اْصَلْلها فَ ُتَكذِِبُلَن.أََفِسْحر  هذاف أَْم أَنْوُتْم    وُتْم ِإ َّ َزْوَن موا ُكنوْ

 .. «تَوْعَمُللنَ 
لوك اهلولل يت رأت ذهذا كلط من محل  املطارقة.يليه كلط آخر من لولن آخر.كولط يف إنمواع القلولب الو

هلووم موون نعوويم  ني ومووا أعوود هلووم موون تكرمي.ومووا هيووئنماعهووا يف األموون والنعيم.بعوورم صوولرة املتقووإ -املرعووه 
بووورق  بعووود  و النعووويم  رخوووك رغيووود،يطلل عرضوووه،وتكثر تفصووويالته،وتتعدق أللانوووه. ا يسوووتجيا احلوووك إىل رو 

.فووووواِكِهنَي »كووووورب العوووووذاب وهللوووووه: اَب  َوَوقووووواُهْم َرُّبُوووووْم َعوووووذْم َرُّبُووووومْ ا آ ُهوووووِ وووووِإنَّ اْلُمتَِّقووووونَي يف َجنَّوووووات  َونَِعيم 
ُتْم تَوْعَملُولَن.ُمتَّكِ ا ِ ُولر  ِعني .َوالَّوِذيَن آَمنُولا  ْصوُفلَف   َوَزوَّْجنواُهمْ لوى ُسوُرر  مَ ِ نَي عَ ؟َِْحيِم.ُكُللا َواْكَربُلا َهِني ا  ِ ا ُكنوْ

ُهْم ُذرِِيوَّووووتُوُهْم إبِِميووووان  َأحْلَْقنوووا ِّبِووووْم ُذرِِيوَّتَوهُ  ء، ُكووووُل اْمووورِئ  ِ ووووا َكَسووووَه ْم ِموووْن َكووووك ِمووووْن َعَمِلِهووووأَلَْتنووواُهمْ  ْم،َوموووواَواتوَّبَوَعوووتوْ
يِيم .َوَيطُووولُ  َعلَوووْيِهْم   َلْغووول  ِفيهوووا َو  شَْ  يهوووا َكْأسوووا  ُعلَن فِ َرِهني .َوأَْموووَدْقانُهْم بِفاِكَهووو   َوحَلْوووم  ِ َّوووا َيْشوووتَوُهلَن.يَوَتنازَ 

ُْم ُلْيلُووووووي  َمْكُنلن .َوأَقْوبَووووووَل بَوْعُضووووووُهْم عَ  ْبووووووُل يف أَْهِلنووووووا لَن.قاُللا:ِإانَّ ُكنَّووووووا قوَ  يَوَتسوووووواَءلُ لووووووى بَوْعووووووخ  ِغْلمووووووان  هَلُووووووْم َكووووووَأوَّ
ُ َعَلْينووا َوَوقوواان َعووذاَب السَّووُملِم.ِإانَّ   ..واهلن وقوود «  الوورَِّحيمُ ْدُعلُ  ِإنَّووُه ُهووَل الْووَثُ ْن قَوْبووُل نَوونَّووا ِمووكُ ُمْشووِفِقنَي.َفَمنَّ اّللَّ

 ..الثاين  تذو  حالوة النعيم يف الشلطأحك القله البشري سياط العذاب يف الشلط األول و 
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جوووج يووودحخ احلو اهلن اوووكء الشووولط الثالوووة يطوووارق اهلووولاجك واللسووواوس ويالحووو  الشوووبهات واألضووواليل 
 يل،مسوووتقيم  مووول التأو واملعووواذير.ويعرم احلقيقووو  ابرزة واضوووح  بسووويط  عنيف .تتحووودّ  نطووو  انفوووذ   ُيت

لشوووولط بتلجيووووه ابوووودأ هووووذا ا إىل ا ذعووووان والتسووووليم ..ويُيتموووول اللوووو  والوووودوران.يللي األعنووووا  ليِووووا ويلج هوووو
يمضك يف تذكْي  هلم،على الرغم من سلء أقّبم معه وليقورعهم ّبوذا املنطو  ل - -ااطاب إىل رسلل اّلِل 
.أَمْ  َو  جمَْ فَووذَكِِْر َفمووا أَنْووحَل بِِنْعَمووِ  َربِِووَك ِبكوواِهن  »النافووذ القوولي املسووتقيم: ُا بِووِه َريْووَه َ َبَّ  يَوُقلُللَن:كوواِعر  نَوونُوولن 

قَووْلم  نوواُغلَنف أَْم يَوُقللُوولَن  الُمُهوْم ِّبووذاف أَْم ُهوومْ ُموورُُهْم َأحْ ْم شَْ اْلَمنُولِنف ُقْل:تَوَربَُّصوولا فَوِإيِنِ َمَعُكووْم ِمووَن اْلُمَ َبِِِصونَي.أَ 
ف أَْم ُهوُم اْاوالُِقلَنف أَْم ِلُقولا ِموْن َغوْْيِ َكوْكء  خُ .أَْم ِقِقنيَ انُلا صواتَوَقلََّلُهف َبْل   يُوْيِمُنلَن.فَوْلَيْأتُلا ِ َِدية  ِمْثلِوِه ِإْن كو

ووووماواِت َواأْلَْرَمف بَووووْل   يُلِقنُوووولَن.أَْم ِعْنووووَدُهْم َخوووو ْم هَلُووووْم ُسوووولَّم  ُهووووُم اْلُمَصووووْيِطُروَنف أَ  بِِووووَكف أَمْ زاِئُن رَ َخَلُقوووولا السَّ
ُلُهْم َأْجورا  فَوُهوْم ِموْن َمْغوَرم  ُم اْلبَوُنلَنف أَْم َتْسو وَ ناُت َوَلكُ ُه اْلبَ لَ ن  ُمِبني .أَْم َيْسَتِمُعلَن ِفيِهف فَوْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطا

فيَن َكَفُروا ُهُم اْلَمكِ دا ف فَالَّذِ وَن َكيْ ُمثْوَقُللَنف أَْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُه فَوُهْم َيْكتُوُبلَنف أَْم يُرِيدُ   يُدوَن.أَْم هَلُْم إِلوه  َغوْْيُ اّللَِّ
 « ..ُسْبحاَن اّللَِّ َعمَّا ُيْشرُِكلنَ 

ملكووووابر ،وهرج اوعقووووه هووووذ  األسوووو ل  املتالحقوووو .بل هووووذ  القووووذائ  الصوووواعق .اليت تنسوووو  البانوووول نسووووفا
 صولرة الوذي عناقهم يفو واملعاند،وخترس كل لسان يزي  عن احل  أو ااقل فيه ..عقه هذا يصلر تعنتهم 

.والفور  بوني قطعو  السوماء « َمرُْكولم  لا:َسوحاب  فا  ِمَن السَّوماِء سواِقطا  يَوُقللُ َوِإْن يَوَرْوا ِكسْ »يكابر يف انسلس:
 تسق  وبني السحاب واض ،ولكنهم هم يتلمسلن كل كبه  ليعدللا عن احل  اللاض .

يهم ،الذي عورم علواملرهلب هنا يلقك عليهم ابلقذيف  األخْية.قذيف  التهديد الرعيه، القاة ذلك املشهد
ُهْم َكْيووُدُهمْ .يَوْلَم   يوُ َعُقلنَ فَووَذْرُهْم َحووَّتَّ ُيالقُوولا يوَووْلَمُهُم الَّووِذي ِفيووِه ُيْصوو»لرة:يف مطلووع السوو َكووْي ا  َو  ُهووْم  ْغووِب َعوونوْ

ذلِووَك،َولِكنَّ  ذااب  ُقونَ َلُموولا َعوولَ َوِإنَّ لِلَّووِذيَن »..كمووا يهوودقهم بعووذاب أقوورب موون ذلووك العووذاب:« يُوْنَصووُرونَ 
 « ..ُملنَ َأْكثَوَرُهْم   يَوْعلَ 

ُا بِووِه ر  نَووَ َبَّ كوواعِ »نووه:عمث ختووتم السوولرة إبيقوواع رضووك رخووك ..إنووه ملجووه إىل الرسوولل الكوورمي الووذي يقللوولن 
عبووْي   تز وتكوورمي.يف ه يف إعووزا..ويقلللن:كوواهن أو جمنلن.ملجووه إليووه موون ربووه يسووليه ويعزيوو« َريْووَه اْلَمنُوولنِ 

ْموِد ِ َْعُيِننوا ،َوَسوبِِْ  ِ َ  َك،فَِإنَّوكَ ِم َربِِ َواْصِثْ حِلُْكو»أو رسلل: نظْي له يف القرآن كله و  يلجه من قبل إىل نل
 «..َربَِِك ِحنَي تَوُقلُم،َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِِْحُه َوِإْقابَر الُنُجلمِ 

ملتعنتوووووني أول وووووك ا إنوووووه ا يقووووواع الوووووذي ميسووووو  علوووووى العنوووووحل واملشوووووق  اللوووووذين يلقا وووووا الرسووووولل الكووووورمي،من
 .ذين اقتضحل ملاجهتهم تلك احلمل  العنيف  من املطارقة واهلجلم .املعاندين،ال

 [49إل   1(:اآليات 52]سور  الطور ) 

القسم ببمي المخلوقات لبيان صحة الدين الحق  وبيان جهاء المؤمنين وعقوبة 

 المكابين 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
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ووووْقِ  اْلَمْرفُوووو4ْيووووحِل اْلَمْعُموووولِر )( َواْلبوَ 3َر ِ  َمْنُشوووولر  ) ( يف 2( وَِكتوووواب  َمْسووووطُلر  )1َوالطُوووولِر )}  ( 5لِع )(َوالسَّ
 (9را  )( يَوْلَم َاُلُر السَّماُء َملْ 8ْن قاِفع  )مِ ( ما َلُه 7( ِإنَّ َعذاَب َربَِِك َللاِقع  )6َواْلَبْحِر اْلَمْسُجلِر )
( يوَوْلَم يُوَدُعلَن 12م  يَوْلَعبُولَن )( الَّوِذيَن ُهوْم يف َخولْ 11ْلُمَكوذِِِبنَي )( فَوَليْول  يَوْلَم ِوذ  لِ 10َوَتِسُْي اْ؟ِباُل َسْْيا  )
ُتْم ِّبوا تُ 13ِإىل انِر َجَهنََّم َقع ا ) ( 15هوذا أَْم أَنْووُتْم   تُوْبِصوُروَن ) أََفِسوْحر   (14َكوذِِبُلَن )( هِذِ  النَّاُر الَّيِت ُكنوْ

ا عُْ اْصَلْلها فَاْصِثُوا أَْو   َتْصثُِ  ُتْم توَ َزْوَن موا َسلاء  َعَلْيُكْم ِإ َّ تَِّقونَي يف َجنَّوات  َونَعِويم  ( ِإنَّ اْلمُ 16ْعَملُولَن )ا ُكنوْ
وووُتْم تَوْعَملُووولَن 18ِحووويِم )( فووواِكِهنَي ِ وووا آ ُهوووْم َرُّبُوووْم َوَوقووواُهْم َرُّبُوووْم َعوووذاَب ا؟َْ 17) ( ُكلُووولا َواْكوووَربُلا َهِني وووا  ِ وووا ُكنوْ
ُهْم ُذرِِيوَّوتُوُهْم إبِِميو( َوا20) ِكِ نَي َعلى ُسُرر  َمْصُفلَف   َوَزوَّْجناُهْم ِ ُلر  ِعني  ُمتَّ  (19) ان  َأحْلَْقنوا لَِّذيَن آَمُنلا َواتوَّبَوَعتوْ

ُهْم بِفاِكَه   َوحَلْوم  ِ َّوا ْقان( َوأَْمدَ 21َه َرِهني  )ئ  ِ ا َكسَ  اْمرِ ِّبِْم ُذرِِيوَّتَوُهْم َوما أَلَْتناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َكْكء  ُكلُ 
ُْم ُلْيلُووي  ( َوَيطُوو23يم  )( يَوَتنوواَزُعلَن ِفيهووا َكْأسووا    َلْغوول  ِفيهووا َو  َشْيِوو22َيْشووتَوُهلَن )  لُ  َعلَووْيِهْم ِغْلمووان  هَلُووْم َكووَأوَّ
( 26ِقنَي ) ُكنَّوووا قَوْبوووُل يف أَْهِلنوووا ُمْشوووفِ لا ِإانَّ ( قوووالُ 25َوأَقْوبَوووَل بَوْعُضوووُهْم َعلوووى بَوْعوووخ  يَوَتسووواَءُللَن ) (24َمْكنُووولن  )

ُ َعَلْينووا َوَوقوواان َعووذاَب السَّووُملِم ) ( فَووذَكِِْر َفمووا 28) الوورَِّحيُم ْن قَوْبووُل نَووْدُعلُ  ِإنَّووُه ُهووَل الْووَثُ ِموو( ِإانَّ ُكنَّووا 27َفَموونَّ اّللَّ
 (29أَْنحَل بِِنْعَمِ  َربَِِك ِبكاِهن  َو  جَمُْنلن  )

 َشُْموورُُهْم ( أَمْ 31نَي )بَُّصوولا فَووِإيِنِ َمَعُكووْم ِمووَن اْلُمَ َبِِِصوو( قُووْل تَورَ 30للُوولَن كوواِعر  نَووَ َبَُّا بِووِه َريْووَه اْلَمنُوولِن )أَْم يَوقُ 
ية  ِمْثلِووِه ِإْن  يَووْأتُلا ِ َوودِ ( فَولْ 33لَووُه بَووْل   يُوْيِمنُوولَن )( أَْم يَوُقللُوولَن تَوَقلَّ 32َأْحالُمُهووْم ِّبووذا أَْم ُهووْم قَوووْلم  نوواُغلَن )

َلُقولا السَّوماواِت َواأْلَْرَم بَوْل   ( أَْم خَ 35ُقلَن )أَْم ُخِلُقلا ِمْن َغوْْيِ َكوْكء  أَْم ُهوُم اْاوالِ  (34كانُلا صاِقِقنَي )
ُعلَن ِفيووووِه فَوْليَوووووْأِت هَلُووووْم ُسووووولَّم  َيْسووووَتمِ  ( أَمْ 37وَن )( أَْم ِعْنووووَدُهْم َخووووزاِئُن َربِِوووووَك أَْم ُهووووُم اْلُمَصووووْيِطرُ 36يُلِقنُوووولَن )

  َأْجورا  فَوُهوْم ِموْن َمْغوَرم  ُمثْوَقلُولنَ أَْم َتْسو َوُلُهمْ  (39بَونُولَن )( أَْم لَوُه اْلَبنواُت َوَلُكوُم الْ 38ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطان  ُمبِوني  )
أَْم هَلُووْم  (42ِكيووُدوَن )َكَفووُروا ُهووُم اْلمَ   ْيوودا  فَالَّووِذينَ كَ ( أَْم يُرِيووُدوَن  41( أَْم ِعْنووَدُهُم اْلَغْيووُه فَوُهووْم َيْكتُوبُوولَن )40)

وووا ُيْشووورُِكلَن ) وووماِء سووواِقطا  يَوُقللُووول ( َوِإْن يوَووو43إِلووه  َغوووْْيُ اّللَِّ ُسوووْبحاَن اّللَِّ َعمَّ لم  ا َسوووحاب  َمرُْكوووَرْوا ِكْسوووفا  ِموووَن السَّ
ُهْم َكْيوووُدُهْم َكوووْي ا  وَ ( يوَووو45فَوووَذْرُهْم َحوووَّتَّ ُيالقُووولا يوَوووْلَمُهُم الَّوووِذي ِفيوووِه ُيْصوووَعُقلَن ) (44)   ُهوووْم ْلَم   يُوْغوووِب َعووونوْ

َربِِووَك  ( َواْصووِثْ حِلُْكوومِ 47َن )  يَوْعَلُموول   َأْكثَوووَرُهمْ ( َوِإنَّ لِلَّووِذيَن لََلُموولا َعووذااب  ُقوَن ذلِووَك َولِكوونَّ 46يُوْنَصووُروَن )
 { (49َن اللَّْيِل َفَسبِِْحُه َوِإْقابَر الُنُجلِم )( َومِ 48فَِإنََّك ِ َْعُيِننا َوَسبِِْ  ِ َْمِد َربَِِك ِحنَي تَوُقلُم )

 ومشاهدها القيامة حقيقة عل  بالمخلوقات القسم 16 - 1:ا ول الدرس

َعووذاَب ْسووُجلِر.ِإنَّ َمْرفُولِع.َواْلَبْحِر اْلمَ لسَّووْقِ  الْ ُملِر.َواَوالُطلِر.وَِكتواب  َمْسووطُلر .يف َر ِ  َمْنُشولر .َواْلبَوْيحِل اْلَمعْ  »
.يوَوْلَم َاُولُر السَّوماُء َمْلرا .وَ  لِْلُمَكوذِِِبنَي الَّوِذيَن ُهوْم يف  ْْيا .فَوَلْيل  يَوْلَم ِوذ  اْ؟ِبواُل َسو َتِسوْيُ َربَِِك َللاِقع .ما لَوُه ِموْن قاِفع 

ووتُ النَّوواُر َخووْلم  يَوْلَعُبلَن.يوَووْلَم يُووَدُعلَن ِإىل انِر َجَهوونََّم َقع ا.هووِذِ  ا ِسووْحر  هووذاف أَْم أَنْوووُتْم   ِّبووا ُتَكذِِبُلَن.أَفَ  مْ لَّوويِت ُكنوْ
اتُوْبِصُروَنف اْصَلْلها فَاْصِثُوا أَْو   َتْصِثُوا،َسلاء  َعَلْيُكمْ  ُتْم تَوْعَمُللنَ مُعَْزْوَن  ،ِإ َّ  « ..ا ُكنوْ
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أ كلمو  ك تبودطلعهوا.وهمهذ  اهلايت القصْية،والفلاصل املنغم ،وا يقاعات الفاصل ،تصاحه السولرة مون 
 .مع انافظوو شوورة كلموو عواحوودة.مث تصووب  كلمتووني.مث تطوولل كووي ا فشووي ا حووَّت تبلوو  يف وايوو  املقطووع اينوويت 

 الكامل  على قلة ا يقاع.
 - قصو  ملسوى ملوذكلر يفوالطلر:ا؟بول فيوه كوجر.واألرج  أن املقصولق بوه هول الطولر املعورو  يف القرآن،ا

ألمور العظوويم اا؟ل جوول مقدسوات يقسوم ّبووا اّلِل سوبحانه علووى الووذي نزلوحل فلقووه األللا .فوو  -عليوه السوالم 
 الذي سيجكء.

لمناسووب  ألللا .لاوالكتواب املسووطلر يف ر  منشوولر.األقرب أن يكوولن هوول كتوواب ملسووى الووذي كتووه لووه يف 
نووع أن رفوولع.و  ميتلسووق  املبينووه وبووني الطلر.وقيوول.هل اللوول  انفلا.اشوويا مووع مووا بعوود :البيحل املعملر،وا

 هذا هل املقصلق.يكلن 
 اء ملووا ورق يفيف السووم والبيووحل املعملر:قوود يكوولن هوول الكعبوو .ولكن األرجوو  أن يكوولن بيووحل عبوواقة املالئكوو 

نَووا أاََن ِعْنووَد اْلبَوْيووحِل  » -  -النَّووِبُ  قَوواَل قَووالَ  -همووا رضووى هللا عن -الصووحيحني َعووْن َمالِووِك بْووِن َصْعَصووَعَ   بَويوْ
،َفُشو َّ ِموَن النَّْحوِر َهه  ُمِلَئ ِحْكَم   َوِإميَ َطْسحل  ِمْن ذَ فَأُتِيحُل بِ  -نْيَ الرَُّجَلنْيِ َوذََكَر بَ  -اِن َبنْيَ النَّائِِم َواْليَوْقظَ  اان 

،َوأُتِيووحُل ِبَدابَّووو   ْكَمووو   َوِإميَ لِووَئ حِ مُ ِإىَل َموورَا ِِ الْوووَبْطِن،مُثَّ ُغِسووَل الْوووَبْطُن ِ َوواِء َزْموووَزَم،مُثَّ  اْلبَوْغوووِل َوفَووووْلَ   أَبْوووَيَخ ُقوَن اان 
َنا السَّو يوُل .ِقيوَل َموْن َمَعوَك ِقيوَل يوَل َموْن َهوَذا قَواَل ِجثِْ لوُدنْوَيا قِ اَماَء احلَِْماِر اْلُثَاُ ،فَاْنطََلْقحُل َمَع ِجْثِيَل َحَّتَّ أَتَويوْ

ووود  .ِقيوووَل َوقَوووْد أُْرِسوووَل إِلَْيوووِه قَووواَل نَوَعوووْم .ِقيوووَل َمْرَحب وووا لَوووى آَقَم،َفَسووولَّْمحُل عَ ِجوووىُء َجووواَء .فَأَتَوْيوووحُل ْلمَ لَِنْعَم ابِوووِه،وَ  حُمَمَّ
وو نَووا السَّ يووُل .ِقيووَل َمووْن َمَعووَك قَوواَل يَل َمووْن َهووَذا قَوواَل ِجثِْ ثَّانِيَووَ ،قِ َماَء الَعَلْيووِه،فَوَقاَل َمْرَحب ووا بِووَك ِمووِن ابْوون  َونَووِبِ  .فَأَتَويوْ

وود   ى َوَُيْووىَي اَء .فَأَتَوْيووحُل َعلَووى ِعيَسوواْلَمِجووىُء َجوو يووَل َمْرَحب ووا بِووِه،َولَِنْعمَ ِسووَل إِلَْيووِه قَوواَل نَوَعووْم .قِ .ِقيووَل أُرْ  -  -حُمَمَّ
نَووا السَّووَماَء الثَّ  وود  َهووَذا ِقيووَل ِجْثِيووُل .قِ  ،ِقيَل َموونْ الِثَوو َ فَوَقووا َ َمْرَحب ووا بِووَك ِمووْن َأن  َونَووِبِ  .فَأَتَويوْ يووَل َمووْن َمَعووَك ِقيووَل حُمَمَّ

َسوولَّْمحُل َعَلْيووِه،قَاَل اَء .فَأَتَوْيووحُل يُلُسووَ  فَ ْلَمِجووىُء َجووِنْعَم الَْيووِه قَوواَل نَوَعووْم .ِقيووَل َمْرَحب ووا بِووِه َولَوو.ِقيووَل َوقَووْد أُْرِسووَل إِ 
َنا السََّماَء الرَّابَِعَ ،  -  - َعوَك ِقيوَل حُمَمَّود   ِجْثِيوُل .ِقيوَل َموْن مَ َذا ِقيولَ ِقيَل َموْن َهوَمْرَحب ا ِبَك ِمْن َأن  َوَنِبِ  فَأَتَويوْ

رِيووووَك َفَسوووولَّْمحُل اَء .فَأَتَوْيووووحُل َعلَووووى ِإقْ ْلَمِجووووىُء َجووووِنْعَم ا.ِقيووووَل َوقَووووْد أُْرِسووووَل إِلَْيووووِه ِقيووووَل نَوَعووووْم .ِقيووووَل َمْرَحب ووووا بِووووِه،َولَ 
نَووا السَّووَماَء  يووَل َوَمووْن َمَعووَك ِقيووَل ُل .قِ ْن َهووَذا قَوواَل ِجْثِيووَ ،ِقيَل َمووْاَاِمَسوواَعَلْيووِه،فَوَقاَل َمْرَحب ووا ِمووْن َأن  َونَووِبِ  .فَأَتَويوْ
نَوالَِنْعَم الْ بِِه،وَ  حُمَمَّد  .ِقيَل َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه قَاَل نَوَعْم .ِقيَل َمْرَحب ا َعلَوى َهاُروَن،َفَسولَّْمحُل َعَلْيوِه  َمِجوىُء َجواَء .فَأَتَويوْ

 فَوَقاَل َمْرَحب ا ِبَك ِمْن َأن  َوَنِبِ  .
َنا َعَلى السََّماءِ  .ِقيوَل َوقَوْد أُْرِسوَل  -  - السَّاِقَسِ ،ِقيَل َمْن َهَذا ِقيَل ِجْثِيُل .ِقيَل َمْن َمَعوَك قَواَل حُمَمَّود  فَأَتَويوْ

 ِموْن َأن  َونَوِبِ  إِلَْيِه َمْرَحب ا بِِه،َولَِنْعَم اْلَمِجىُء َجاَء .فَأَتَوْيحُل َعَلى ُملَسى،َفَسولَّْمحُل } َعَلْيوِه { فَوَقواَل َمْرَحب وا بِوَك 
،َهووَذا اْلغُوواَلُم الَّووِذى بُعِووَة بَوْعووِدى يَووْدُخُل اْ؟َنَّووَ   ووا َجوواَوْزُت َبَكووى .َفِقيووَل َمووا أَْبَكوواَ  قَوواَل اَي َربِِ ِمووْن أُمَّتِووِه .فَوَلمَّ

َنا السََّماَء السَّابَِعَ ،ِقيَل َمْن َهَذا ِقيَل ِجْثِيُل .ِقيلَ  َمْن َمَعَك ِقيَل حُمَمَّود  .ِقيوَل  أَْفَضُل ِ َّا يَْدُخُل ِمْن أُمََِّّت .فَأَتَويوْ
َمْرَحب وا بِوَك ِموِن ابْون   َوَقْد أُْرِسَل إِلَْيِه َمْرَحب ا بِِه،َونِْعَم اْلَمِجىُء َجاَء .فَأَتَوْيحُل َعَلى ِإبْورَاِهيَم،َفَسولَّْمحُل َعَلْيوِه فَوَقوالَ 
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،فَورُِفَع ىِلَ اْلبَوْيوحُل اْلَمْعُملُر،َفَسوأَْلحُل ِجْثِيوَل  ُعلَن أَلْوَ  َوَنِبِ  فَوَقواَل َهوَذا اْلبَوْيوحُل اْلَمْعُمولُر ُيَصولِِى ِفيوِه ُكولَّ يوَوْلم  َسوبوْ
تَوَهوووووى فَوووووِإَذا نَِبُقَهوووووا َكأَ  ،ِإَذا َخَرُجووووولا َ ْ يَوعُووووولُقوا إِلَْيوووووِه آِخوووووَر َموووووا َعَلْيِهْم،َورُِفَعوووووحْل ىِل ِسوووووْدرَُة اْلُمنوْ نَّوووووُه قِووووواَلُل َملَوووووك 

 اْلُفيُوولِل،ِ  َأْصووِلَها أَْربَوَعووُ  َأْوَووار  َوْوورَاِن اَبِننَوواِن َوَوْوورَاِن لَاِهرَاِن،َفَسووأَْلحُل ِجْثِيووَل فَوَقوواَل َهَجر ،َوَوَرقُوَهووا َكأَنَّووُه آَذانُ 
 َحووَّتَّ ِجْ ووحُل أَقْوبَوْلحلُ أَمَّووا اْلَباِننَوواِن َفِفووى اْ؟َنَّووِ ،َوأَمَّا الظَّوواِهرَاِن النِِيووُل َواْلُفوورَاُت،مُثَّ فُرَِضووحْل َعلَووىَّ مَخُْسوولَن َصووالَة ،فَ 

ِإْسورَائِيَل  ُملَسى،فَوَقاَل َما َصنَوْعحَل قُوْلحُل فُرَِضحْل َعَلىَّ مَخُْسلَن َصالَة  .قَاَل أاََن أَْعَلُم اِبلنَّاِس ِمْنَك،َعا؟َْحُل بَوِ  
أَْلُتُه،َفَجَعَلَها أَْربَعِوووونَي،مُثَّ ِمثْولَووووُه مُثَّ َأَكوووودَّ اْلُمَعاَ؟َووووِ ،َوِإنَّ أُمَّتَووووَك  َ ُتِطيُ ،فَوووواْرِجْع ِإىَل َربِِووووَك َفَسووووْلُه .فَوَرَجْعووووحُل َفَسوووو

س ا،فَأَتَوْيحُل ُملَسوى َيالَِينَي،مُثَّ ِمثْوَلُه َفَجَعَل ِعْشرِيَن،مُثَّ ِمثْوَلُه َفَجَعَل َعْشر ا،فَأَتَوْيحُل ُملَسى فَوَقاَل ِمثْوَلُه،َفَجَعَلَها مخَْ 
ووووا،فَوَقا َل ِمثْولَووووُه،قُوْلحُل َسوووولَّْمحُل خِبَْْي ،فَونُوووولِقَى ِإىنِِ قَووووْد أَْمَضووووْيحُل َفرِيَضووووَِّت فَوَقوووواَل َمووووا َصوووونَوْعحَل قُوْلووووحُل َجَعَلَهووووا مَخْس 
رضوى هللا  -.َوقَاَل َ َّام  َعْن قَوَتاَقَة َعِن احلََْسوِن َعوْن َأىِب ُهَريْوورََة « َوَخفَّْفحُل َعْن ِعَباِقى،َوَأْجزِى احلََْسَنَ  َعْشر ا 

يتعبودون فيوه ويطلفولن، كموا يطول  أهول :...يعب 2237«ْلبَوْيوحِل اْلَمْعُمولِر ِ  ا»  -  -َعوِن النَّوِبِِ  -عنوه 
األرم بكعبوووتهم كوووذلك ذا  البيوووحل، هووول كعبووو  أهووول السوووماء السوووابع مل وهلوووذا وجووود إبوووراهيم االيووول، عليوووه 
السالم، مسندا لهر  إىل البيحل املعملرمل ألنوه ابين الكعبو  األرضوي ، وا؟وزاء مون جونك العمول، وهول  يوال 

بيحل :بوووو ، ويف كوووول  وووواء بيووووحل يتعبوووود فيووووه أهلهووووا، ويصووووللن إليووووه، والووووذي يف السووووماء الوووودنيا يقووووال لووووهالكع
 2238العزة.وهللا أعلم . 
ُ َعْنوهُ ،َعْن َخاِلِد ْبِن َعْرَعرَةَ  " بَوْيوحل  يف السَّوَماِء يُوَقواُل :َما اْلبَوْيوحُل اْلَمْعُمولُر ف قَوالَ :أَنَّ َرُجال  قَاَل لَِعلِوكِ  َرِضوَك اّللَّ

ُيَصوولِِك ِفيووِه ُكوولَّ يوَووْلم  ،ِمْن فَوْلِقَهووا ُحْرَمتُووُه يف السَّووَماِء َكُحْرَمووِ  اْلبَوْيووحِل يف اأْلَْرمِ ،َوُهَل ِ ِيَوواِل اْلَكْعبَوو ِ ،ُه الُضوورَا ُ لَوو
ُعلَن أَْلف ا ِمَن اْلَماَلِئَك ِ  ا "،َسبوْ  2239َوَ  يَوُعلُقوَن ِفيِه أَبَد 

سأل ابن الكولاء :ذلك، مث روا  ابن جرير عن علك بن ربيع  قال وعن ِ َا  أن ابن الكلاء هل السائل عن
"الُضووورا "، يدخلوووه كووول يووولم سوووبعلن ألفوووا مووون :مسوووجد يف السوووماء يقوووال له:عليوووا عووون البيوووحل املعمووولر، قال

 .2240املالئك ، مث   يعلقون فيه أبدا .وروا  من حدية أيب الطَُفْيل، عن علك  ثله
حل حووذاء العوورش، تعموور  املالئكوو ، يصوولك فيووه كوول يوولم سووبعلن ألفووا موون هل بيوو:وقووال الَعووْليف عوون ابوون عبوواس

املالئكووو  مث   يعووولقون إليوووه، وكوووذا قوووال عكرمووو ، وجماهووود، والربيوووع بووون أنوووك، والسووودي، وغوووْي واحووود مووون 
 .2241السل 

                                                 
 (املرا :ما ر  من البطن و ن429[)16/ 2املكنز ] -( وصحي  مسلم 3207[)351/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 2237
 [274/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2238
 [ صحي  لغْي 43/ 1ملافق  للمطبلع ] -( والبداي  والنهاي   بن كثْي  29836يِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطَّثَِ  - 2239
 صحي   - 2240
 [284/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2241
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} َوالسَّووْقِ  اْلَمْرفُوولِع {:قووال سووفيان الثوولري، وكووعب ، وأبوول األحوولص، عوون ِ َووا ، عوون خالوود بوون :وقللووه 
ووووْقِ  اْلَمْرفُوووولِع { يعب:َعوووورَة، عوووون علووووكَعرْ  ووووَماَء َسووووْقف ا :السووووماء، قووووال سووووفيان:} َوالسَّ مث تووووال } َوَجَعْلنَووووا السَّ

[.وكووذا قووال جماهوود، وقتوواقة، والسوودي، وابوون ُجووَرْيج،  32حَمُْفلل ووا َوُهووْم َعووْن آاَيهِتَووا ُمْعرُِضوولَن { ] األنبيوواء:
 2242وابن زيد، واختار  ابن جرير.

امتالئوووووووه جلر:اململلء.وهل أنسوووووووه كوووووووكء يوووووووذكر موووووووع السوووووووماء يف مشوووووووهد.يف انفسووووووواحه و والبحووووووور املسووووووو
يم.وقود ى األمور العظم ّبوا علووامتداق .وهل آي  فيها رهب  وهلا روع .تيهالنه للوذكر موع هوذ  املشواهد املقسو

رَ »يكوولن معوو  املسووجلر:املتقد.كما قووال يف سوولرة أخوورى: ا أنووه .كموولقوودت نْياانتأي « تْ َوِإَذا اْلِبحوواُر ُسووجِِ
 قد يشْي إىل خل  آخر كالبيحل املرفلع يعلمه اّلِل.

ال قاعووات  سووتقبذ  ا ييقسووم اّلِل سووبحانه ّبووذ  ااالئوو  العظيموو  علووى أموور عظيم.بعوود أن يتهيووأ احلووك ّبوو
 « ..ِإنَّ َعذاَب َربَِِك َللاِقع ،ما َلُه ِمْن قاِفع  »ذلك األمر العظيم:

بوودا.وإيقاع اهليتووني والفاصوولتني حاسووم قووانع.يلقك يف احلووك أنووه أموور فهوول واقووع حتمووا،  ميلووك قفعووه أحوود أ
قاهوووم قاصوووم،ليك منوووه وا  و  عاصوووم.وحني يصووول هوووذا ا يقووواع إىل احلوووك البشوووري بوووال عوووائ  فإنوووه يهوووز  

خرج :احلافج أبل بكر بن أيب الودنيا عون جعفور بون زيود العبودي قوالروى ويضعضعه ويفعل به األفاعيل ..
  ذات ليلوو ، فموور بوودار رجوول موون املسوولمني، فلافقووه قائمووا يصوولك، فلقوو  يسووتمع قراءتووه عموور يَعِووِك املدينوو

حو .فنزل -ورب الكعبو -قسم :} والطلر { حَّت بل  } ِإنَّ َعَذاَب َربَِِك َلَلاِقع  َما َلُه ِمْن َقاِفع  { قال:فقرأ
النوواس   يوودرون مووا عوون محووار  واسووتند إىل حووائ ، فمكووة مليووا، مث رجووع إىل منزلووه، فمكووة كووهرا يعوولق  

 .2243مرضه، رضك هللا عنه
صولك ّبوا ي - -بول ذلك،وقرأها،وصولى ّبا،فقود كوان رسولل اّلِل ق وع السولرة  -نه رضك اّلِل ع -وعمر 

فنفووذت إليووه مفتلحا، املغرب.وعموور يعلم.ويتأسووى.ولكنها يف تلووك الليلوو  صوواقفحل منووه قلبووا مكشلفا،وحسووا
يت تصووول إىل باكووورة الووبثقلهوووا وعنفهووا وحقيقتهوووا اللدنيوو  امل وفعلووحل بوووه هووذا الوووذي فعلووحل.حني وصووولحل إليووه

ه اهليوو  موون يهووا القلوفالقلولب يف حلظووات خاصو ،فتتخللها وتتعمقهووا،يف ملسو  مباكوورة كهووذ  اللمسو ،تلقى 
أناقهوا ألنوه هتيوأ لتلقيها.فأموا غوْي  فيقوع هلوم كوكء  وا ف - -مصدرها األول كما تلقاها قله رسولل اّلِل 

 يهم بقلة حقيقتها األوىل ..حني تنفذ إل -اّلِل عنه  رضك -وقع لعمر 
وووماُء َمْلرا ،َوَتِسوووُْي اْ؟ِبووواُل َسوووْْيا  »ويعقوووه هوووذا ا يقووواع الرهيوووه مشوووهد مصووواحه لوووه رهيوووه: « يوَوووْلَم َاُووولُر السَّ

..ومشووهد السووماء الثابتوو  املبنيوو  بقوولة وهووك تضووطرب وتتقلووه كمووا يضووطرب املوولج يف البحوور موون هنووا إىل 
قلام.ومشوووهد ا؟بوووال الصووولب  الراسوووي  تسوووْي خفيفووو  رقيقووو    يبوووات هلوووا و  اسوووتقرار.أمر موووذهل هنوووا  بوووال 

                                                 
 [294/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2242
 [فيه ضع 430/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2243
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مزلزل.يدل ضمنا على اهلولل الوذي اولر فيوه السوماء وتسوْي منوه ا؟بوال.فكي  ابملخلول  ا نسواين الصوغْي 
 الضعي  يف ذلك اهللل املذهل املخي ف 

ل املكوذبني كء، يعاجوكو لول هوذا الرعوه املزلوزل لكول ويف زمح  هذا اهللل الذي   يثبحل عليوه كوكء ويف 
َكذِِِبنَي.الَّوِذيَن ُهوْم  ِوذ  لِْلمُ ل  يَوْلمَ فَوَليْو » ا هل أهلل وأرعه.يعاجلهم ابلدعاء عليهم ابلليل من العزيز ا؟بار:

 « ..يف َخْلم  يَوْلَعُبلنَ 
لم كووائن حتمووا،ي  افع.وهوولقا لووه موون والوودعاء ابلليوول موون اّلِل حكووم ابلليوول وقضوواء.فهل أموور   حمالوو  واقع،موو

 .ى املكذبني . كله علالر السماء ملرا وتسْي ا؟بال سْيا.فيتناسه هذا اهللل مع ذلك الليل،وينصهِ 
هتم ركني ومعتقوووووداول وووووك املشووووو..وهوووووذا اللصووووو  ينطبووووو  ابتوووووداء علوووووى أ« الَّوووووِذيَن ُهوووووْم يف َخوووووْلم  يَوْلَعبُووووولنَ »

رآن يت وصوووفها القوووصووولرات،الالقائمووو  علوووى تلوووك املعتقووودات وهوووذ  الت املتهافت ،وتصووولراهتم املهلهلووو  وحيووواهتم
 وحكاها يف ملاضع كثْية.وهك لعه   جد فيه.

عووه  لم والللعووه حلضوولن فيووه كمووا حوولم الالعووه يف املوواء،غْي قاصوود إىل كووانئ أو هد ،سوولى ااوو
ركها   يوود قوو ولكنووه يصوود  كووذلك علووى كوول موون يعوويا بتصوولر آخوور غووْي التصوولر ا سووالمك ..وهووذ  حقي

أو فلسوفاهتم  قوداهتم أو أسوانْيهمسولاء يف معت -ا نسان إ  حني يستعرم كل تصلرات البشر املشوهلرة 
حووووَّت لكبووووار  - لوووول التصوووولر ا سووووالمك لللجوووولق ا نسوووواين مث لللجوووولق كلووووه ..إن سووووائر التصوووولرات يف -

يف سوووبيل  بطووولن وحلضووولنبووودو حمووواو ت أنفوووال حت -الفالسوووف  الوووذين يعتوووز ّبوووم  ريووو  الفكووور ا نسووواين 
عرضووا هوواقائ  -لقوورآن وخباصوو  يف ا -اللصوولل إىل احلقيقوو .تلك احلقيقوو  الوويت تعوورم يف التصوولر ا سووالمك 

نووووه يطالعهووووا تعقيد.أل انصوووعا قوووولاي بسوووويطا عميقووووا.يلتقك مووووع الفطوووورة التقووواء مباكوووورا قون كوووود و  جهوووود و 
تفسوْيا  للجولق خبالقوهعالقو  ا تهوا بوه،كما يفسور هلواابحلقيق  األصيل  العميق  فيها.ويفسر هلوا اللجولق وعالق

 يضاهك ما استقر فيها ويلافقه.
 وهم ُياوللنزاوللنه،وناملا عجبحل وأان أنالع تصلرات كبار الفالسف  وأ حج العناء القاتل الذي ي

 تفسوووْي هوووذا اللجووولق وارتباناتوووه كموووا ُيووواول الطفووول الصوووغْي حووول معاقلووو  رايضوووي  هائلووو  ..وأموووامك التصووولر
القوووووورآين واضووووووحا انصووووووعا سووووووهال هينووووووا ميسوووووورا نبيعيووووووا،  عوووووولج فيووووووه و  لوووووو  و  تعقيوووووود و  التلاء.وهووووووذا 
نبيعك،فالتفسْي القرآين لللجلق هل تفسْي صانع هذا اللجولق لطبيعتوه وارتباناتوه ..أموا تصولرات الفالسوف  

ملثووول هوووذ  انووواو ت فهوووك حمووواو ت أجوووزاء صوووغْية مووون هوووذا اللجووولق لتفسوووْي اللجووولق كله.والعاقبووو  معروفووو  
البائسوووو   إنووووه عبووووة.وخل .وخلم ..حووووني يقوووواس إىل الصوووولرة املكتملوووو  الناضووووج ،املطابق ،اليت يعرضووووها 
القوورآن علووى الناس،فيوودعها بعضووهم إىل تلووك انوواو ت املتخبطوو  الناقص ،املسووتحيل  ا كتمووال والنضوولج  

رات املنحرفوووو ،وابناو ت البشووووري  وإن األموووولر لتظوووول مضووووطرب  يف حووووك ا نسووووان وتصوووولر ،متأيرة ابلتصوووول 
الناقص  ..مث يسمع آايت مون القورآن يف امللضولع الوذي يسواور .فإذا النولر اهلواقئ.وامليزان الثابوحل.وإذا هول 
اووود كووول كوووكء يف ملضوووعه،وكل أمووور يف مكانوووه،وكل حقيقووو  هاقئووو  مسوووتقرة   تضوووطرب و  اووولر.وُيك 
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ه انمووووأن إىل احلوووو  اللاضوووو ،وقد زال الغووووبا والقلوووو  بعوووودها أن نفسووووه اسوووو اححل،وأن ابلووووه هوووودأ،وأن عقلوووو
 واستقرت األملر.

امووات الوويت اب هتم كووذلك يبوودو أن النوواس يف خوولم يلعبوولن موون انحيوو  اهتماموواهتم يف احليوواة.حني تقوواس
ا هتمامووووات  فاهوووو  تلووووكيثْيهووووا ا سووووالم يف النفك،ويعلوووو  ّبووووا القله،ويشووووغله بتوووودبرها وهقيقها.وتبوووودو ت

لر  نهوووا كأووووا أموووحوووديثهم عينظووور إىل اكوووتغال أهلهوووا ّبا،وانغماسوووهم فيهوووا،وتعظيمهم هلا،و  وضآلتها،واملسووولم
لوا امليت ،ُيسوب وابلودمى كلني  عظمى  وهل ينظر إليهم كموا ينظور إىل األنفوال املشوغللني بعورائك احللولى

 كخلصا ويقضلن أوقاهتم يف مناغاهتا واللعه معها وّبا   
 لق كلوه وبقودرين ولللجوالبشور بقودر موا يرفوع مون تصولرهم لللجولق ا نسوا إن ا سالم يرفوع مون اهتماموات 

سو ل  الويت   عن األما يكش  هلم عن عل  وجلقهم وحقيقته ومصْي  وبقدر ما ايه إجاب  صاقق  واضح
 تساور كل نفك:من أين ج حلف ملاذا ج حلف إىل أين أذههف
 نسووان لوويك لووه.فإن اكا نسوواين ولللجوولق   وإجابوو  ا سووالم عوون هووذ  األسوو ل  هوودق التصوولر احلوو  لللجوولق

حيوة  يوذهه إىلبدعا من ااالئ  كلها.فهل واحود منها.جواء مون حيوة جاءت.وكواركها علو  وجلقها.و 
مال فسووْيا كووواتقتضووك حكموو  خووال  اللجووولق كلووه أن يذهه.فا جابوو  علوووى تلووك األسوو ل  تشووومل كووذلك ت

 ا؟ميع خبال  ا؟ميع.لللجلق كله،وارتباناته وارتبانات ا نسان به.وارتباط 
وهووذا التفسووْي يوونعكك علووى ا هتمامووات ا نسوواني  يف احليوواة ويرفعهووا إىل مسووتلا .ومن مث تبوودو اهتمامووات 
اهلخوورين صووغْية هزيلوو  يف حووك املسوولم املشووغلل بتحقيوو  وليفوو  وجوولق  الكووثى يف هووذا الكوولن،عن تلووك 

ألوووووا منلنوووو  بلليفوووو   -سوووولم حيوووواة كبووووْية الصووووغائر والتفاهووووات الوووويت حوووولم فيهووووا الالعبوووولن  إن حيوووواة امل
ضوخم ،ذات ارتبواط ّبوذا اللجولق الكبوْي،وذات أيور يف حيوواة هوذا اللجولق الكبْي.وهوك أعوز وأنفوك موون أن 
يقضيها يف عبة وهلل وخلم ولعه.وكثْي من اهتمامات الناس يف األرم يبودو عبثوا وهلولا وخلضوا ولعبوا 

 2244 تصلر  لتلك اللليف  الضخم  املرتبط   قيق  اللجلق حني يقاس إىل اهتمامات املسلم الناك   من 
يف  .فالدِع:الودفع وهول مشوهد عني« ..ع وايوَوْلَم يُوَدُعلَن ِإىل انِر َجَهونََّم قَ »وويل ألول ك ااائضني الالعبني:

مون  ا اوري حولهلملن إىل موالظهلر.وهك حركو  غليظو  تليو  اباائضوني الالعبني،الوذين   اوِدون،و  ينتبهو
لنوووار قيووول اىل حافووو  إاألملر.فيسووواقلن سووولقا ويووودفعلن يف لهووولرهم قفعوووا.حَّت إذا وصووول ّبوووم الووودفع والووودع 

ُتْم ِّبا ُتَكذِِبُلَن »هلم:  « ..هِذِ  النَّاُر الَّيِت ُكنوْ
وبينمووووووا هووووووم يف هووووووذا الكوووووورب،بني الوووووودع والنووووووار الوووووويت توووووولاجههم علووووووى غووووووْي إراقة منهم.ايوووووو هم ال ذيوووووول 

فقووود كوووانلا «.أََفِسوووْحر  هوووذاف أَْم أَنْووووُتْم   تُوْبِصوووُروَنف» موووا سوووب  مووونهم مووون التكوووذيه:والتأنيوووه،والتلمي  إىل
يقلللن عن القرآن:إنه سحر.فهل هذ  النار اليت يرووا كذلك سحرف  أم إنه احل  اهلائل الرعيوهف أم إووم 

                                                 
 ) ة للميل  يرجل أن يلف  إىل إخراجه(. ) السيد رمحه هللا (فكرة ا سالم عن الكلن واحلياة وا نسان   - 2244

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4102 

ذا التأنيووه السوواخر   يبصوورون هووذ  النووار كمووا كووانلا   يبصوورون احلوو  يف القوورآن الكوورميف  وحووني ينتهووك هوو
وُتْم تَوْعَملُولنَ »املرير يعاجلهم ابلتي يك الب يك. وا ُعْوَزْوَن موا ُكنوْ « اْصَلْلها.فَاْصِثُوا أَْو   َتْصِثُوا.َسلاء  َعَلْيُكْم.ِإ َّ

..وليك أقسى على منكلب  ثل هذ  النكب .من أن يعلم أن الصوث وعودم الصوث سولاء.فالعذاب واقع،موا 
ملوه واحود موع الصوث وموع ا؟زع.والبقواء فيوه مقورر سولاء صوث عليوه أم هلوع ..والعلو  أنوه جوزاء لوه مون قافع.وأ

علووى مووا كووان موون عموول.فهل جووزاء لووه سووببه اللاقووع فووال تغيووْي فيووه و  تبووديل  وبووذلك ينتهووك هووذا املشووهد 
 الرعيه كما ينتهك الشلط األول إبيقاعه العني .

 الماقين في ال نةمشاهد من نميم  28 - 17الدرس الثاني:  

وخباصوو  بعوود  يقاوم، أمووا الشوولط الثوواين فهوول مثووْي للحك،ولكوون  ووا فيووه موون رخوواء ورغوود،وهتا  ابملتوواع 
.فوووواِكِهنيَ  »مشووووهد العوووووذاب الب وووويك: ذاَب َعوووووْم،َوَوقوووواُهْم َرُّبُوووووْم  ُهوووووْم َرّبُُ  ِ وووووا آِإنَّ اْلُمتَِّقووووونَي يف َجنَّوووووات  َونَِعيم 

ُتْم تَوْعَملُولَن.ُمتَّكِ ا؟َِْحيِم.ُكُللا َواكْ  ِ ُولر  ِعني .َوالَّوِذيَن آَمنُولا  ْصوُفلَف   َوَزوَّْجنواُهمْ لوى ُسوُرر  مَ ِ نَي عَ َربُلا َهِني ا  ِ ا ُكنوْ
،َأحْلَْقنووووا ِّبِووووْم ُذرِِيوَّتَوهُ  ُهْم ُذرِِيوَّووووتُوُهْم إبِِميان  ْموووورِئ  ِ ووووا َكَسووووَه ء، ُكووووُل ا ِمووووْن َعَمِلِهووووْم ِمووووْن َكووووكأَلَْتنوووواُهمْ  ْم،َوموووواَواتوَّبَوَعووووتوْ

يِيم .َوَيطُووولُ  َعلَوووْيِهْم   َلْغووول  ِفيهوووا َو  شَْ  يهوووا َكْأسوووا  ُعلَن فِ َرِهني .َوأَْموووَدْقانُهْم بِفاِكَهووو   َوحَلْوووم  ِ َّوووا َيْشوووتَوُهلَن،يَوَتنازَ 
ُْم ُلْيلُووي  َمْكُنلن .َوأَقْوبَووَل بَوْعُضووُهْم عَ  ْبووُل يف أَْهِلنووا ُمْشووِفِقنَي .قاُللا:ِإانَّ ُكنَّووا قوَ لنَ  يَوَتسوواَءلُ لووى بَوْعووخ  ِغْلمووان  هَلُووْم َكووَأوَّ
ُ َعَلْينا َوَوقاان َعذاَب السَُّملِم.ِإانَّ ُكنَّا ِمْن   « ..مُ ُه ُهَل اْلَثُ الرَِّحيْدُعلُ ،ِإنَّ ْبُل نَ قوَ َفَمنَّ اّللَّ

النفووولس  توووذبذي اواملشوووهد أقووورب إىل مشووواهد النعووويم احلسوووك،الذي حانوووه املشووواعر يف أول العهد،والووو
ا؟اسوووي   ه القلووولببلذائوووذ احلوووك يف صووولرهتا املصوووفاة.وهل مقابووول لوووذلك العوووذاب الغلووويج الوووذي تلاجوووه بووو

.فوووواِكهِ »والقلوووولب الالهيوووو  كووووذلك:  َعوووووذاَب ْم،َوَوقوووواُهْم َرُّبُوووومْ آ ُهوووووْم َرّبُُ  نَي ِ وووواِإنَّ اْلُمتَِّقووووونَي يف َجنَّووووات  َونَِعيم 
مو .فكي  رة فضول ونععوذاب ا؟حويم الوذي عرضوحل مشواهد  يف هوذ  السول ..وجمورق اللقايو  مون « ا؟َِْحيمِ 
 ف وهم يلتذون ما آ هم رّبم ويتفكهلنف«َجنَّات  َونَِعيم  »ومعه 

 .« .ْعَمُللنَ ُتْم توَ ُكُللا َواْكَربُلا َهِني ا  ِ ا ُكنوْ »ومع النعيم ولذته التهن   والتكرمي:
لوى ُسوُرر  تَِّك ِونَي عَ مُ  »م فيوه:العلولي،ويعلن اسوتحقاقهم ملوا هووهذا بذاته متاع أكرم.وهم ينواقون هوذا النوداء 

..وهوذ  اثول  «ني  ِعو ْم ِ ُولر  وَّْجنواهُ َوزَ »..منسق  ادون فيها لذة التجمع إبخلاوم يف هذا النعيم:« َمْصُفلَف   
 أمتع ما الل يف خلانر البشر من متاع مجيل.
لل كانووحل   والعنايوو .و  الرعايوويفع إلوويهم يف هووذا النعوويم،زايقة وميضووك التكوورمي خطوولة فووإذا ذريووتهم امليمنوو  عتموو

ا كوكء مون ن أن يونقأعمال الذريو  أقول مون مسوتلى مقوام املتقني،موا قاموحل هوذ  الذريو  ميمنو .وذلك قو 
لوى فضول اّلِل ع ،إ ا هلأعمال اهلابء وقرجاهتم.وقون إخالل بفرقي  التبع  وحساب كل بعمله الذي كسبه

ُهْم ُذرِِيوَّووتُوُهْم إبِِميووان  أَ َوالَّووِذي»ا؟ميووع: ْم ِمووْن َعَمِلِهووْم ِمووْن َكووْكء .ُكُل يوَّتَوُهْم.َومووا أَلَْتنوواهُ ا ِّبِووْم ُذرِِ حْلَْقنووَن آَمنُوولا َواتوَّبَوَعووتوْ
 « ..اْمرِئ  ِ ا َكَسَه َرِهني  
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ذا هوووم تهلن.وإم  وووا يشوووويسوووتطرق املشوووهد يعووورم ألووولان املنووواعم واللذائوووذ يف ذلوووك النعيم.فوووإذا فاكهووو  وحلووو
  يف  مث واملعصوي،وتشويع ايتعانلن فيها كأسا ليسحل كخمر الدنيا تطلو  اللغول واهلوذر مون الشوفا  واأللسن 

 احلك وا؟لار .
ني،زايقة يف انلووووا جمتمعوووويووونهم ويتع..وهوووم يتجاذبلوووووا ب«   َلْغووول  ِفيهووووا َو  َشْيِووويم  »إ وووا هوووك مصووووفاة موووثأة:

ء،فيهم با  أبوورايصووعلووى خوودمتهم ويطوول  ابلكووأس علوويهم غلمووان ا ينوواس واللووذة والنعوويم.يف حووني يقوولم 
ُْم ُلْيلُووي  َمْكنُوولن  »نظافوو ،وفيهم صوويان ،وفيهم نووداوة: يف ا؟وولار   جمللووك اللطيوو   إينوواس ا ووا يضوواع« َكووَأوَّ

 اب موا هوم فيوهيهم،وأسوبوالقللب.واستكما  ؟ل املشهد املأنلس يعرم  رهم فيموا بينهم،وتوذاكرهم ماض
املويقي  ىل الطريو ورضوى ورخواء ورغود وأنوك ونعيم.فيكشو  للقلولب عون سور هوذا املتاع،ويشوْي إمن أمن 

 َعَلْينوا َفَمنَّ اّللَُّ يف أَْهِلنوا ُمْشوِفِقنَي. نَّوا قَوْبولُ :ِإانَّ كُ َوأَقْوبَوَل بَوْعُضوُهْم َعلوى بَوْعوخ  يَوَتسواَءُللَن.قاُللا »إىل هذا النعويم:
 «.يمُ  الرَّحِ َل اْلَثُ هُ  ُكنَّا ِمْن قَوْبُل نَْدُعلُ ،ِإنَُّه َوَوقاان َعذاَب السَُّملِم.ِإانَّ 

 مووون لا مشوووفقنيالسووور إذن أووووم عاكووولا علوووى حوووذر مووون هوووذا اليلم.عاكووولا يف خشوووي  مووون لقووواء رّبم.عاكووو
ملشووووووووغل  احسابه.عاكوووووووولا كووووووووذلك وهووووووووم يف أهلهم،حيووووووووة األمووووووووان ااوووووووواقع.ولكنهم   ينخوووووووودعلا.وحية 

 ألجسوووام كالسوووميتخلووول ا ندئذ موووِن اّلِل علووويهم ووقووواهم عوووذاب السوووملم،الذيامللهيووو .ولكنهم   ينشوووغللا.ع
وهم يعرفوولن إكووفاقهم.و احلووار الووالذع  وقوواهم هووذا العووذاب منوو  منووه وفضووال،ملا علووم موون تقوولاهم وخشوويتهم 

هد كثور مون أن يشوأ  العمول هذا.ويعرفلن أن العمل   يدخل صاحبه ا؟ن  إ   ن  من اّلِل وفضل.فما يبلو
 ه أنه بذل جهد ،ورغه فيما عند اّلِل.وهذا هل امليهل لفضل اّلِل.لصاحب

يعرفوولن موون صووفاته  ..وهووم« ُعل ُ ُل نَوودْ ِإانَّ ُكنَّووا ِمووْن قَوْبوو»وقوود كووانلا مووع ا كووفا  واحلووذر والتقوولى يوودعلن اّلِل:
ك هوي ء النواجني يف تنواجللصلل نكش  سر ا..وكذلك ي« ِإنَُّه ُهَل اْلَثُ الرَِّحيمُ »الث بعباق  والرمح  بعبيد :
 املكرمني يف قار النعيم.

 أوجيهات للرسول وأدلة عل  الوحدانية 44 - 29الدرس الثالث:

واهلن وقوود تلقووى احلووك سووياط العووذاب العنيوو  يف الشوولط األول وتلقووى هتووا  النعوويم الرغيوود يف الشوولط 
 ملو  سوريع  ا يقاعات.يطوارق   الثاين وتلفزت ّبذا وذلك حساسيته لتلقك احلقائ  ..فإن السيا  يعاجله

فيهوووا ابحلقوووائ  الصووواقع ،ويتعقه وساوسوووه يف مسوووارب نفسوووه يف صووولرة اسوووتفهامات اسوووتنكاري ،وهدايت 
فَوذَكِِْر.َفما أَنْوحَل بِِنْعَموِ  َربِِوَك ِبكواِهن  َو   »قلي ،  يثبحل هلا الكيان البشري حوني تصول إليوه مون أي نريو :

.أَْم يَوُقلُللَن:كووووا ِعر  نَووووَ َبَُّا بِووووِه َريْووووَه اْلَمنُوووولِنف ُقْل:تَوَربَُّصوووولا فَووووِإيِنِ َمَعُكووووْم ِمووووَن اْلُمَ َبِِِصوووونَي.أَْم َشُْموووورُُهْم جَمْنُوووولن 
 ِإْن كووووانُلا َأْحالُمُهووووْم ِّبووووذاف أَْم ُهووووْم قَوووووْلم  نوووواُغلَنف أَْم يَوُقلُللَن:تَوَقلَّلَووووُهف بَووووْل   يُوْيِمُنلَن.فَوْليَووووْأتُلا ِ َووووِدية  ِمْثلِووووهِ 

ووووماواِت َواأْلَْرَمف بَووووْل   يُلِقنُوووولنَ  .أَْم صوووواِقِقنَي.أَْم ُخِلُقوووولا ِمووووْن َغووووْْيِ َكووووْكء ف أَْم ُهووووُم اْاووووالُِقلَنف أَْم َخَلُقوووولا السَّ
ُسوْلطان  ُمبِوني .أَْم ِعْنَدُهْم َخوزاِئُن َربِِوَكف أَْم ُهوُم اْلُمَصوْيِطُروَنف أَْم هَلُوْم ُسولَّم  َيْسوَتِمُعلَن ِفيوِهف فَوْليَوْأِت ُمْسوَتِمُعُهْم بِ 

ْم َيْكتُوبُووولَنف أَْم لَوووُه اْلَبنووواُت َوَلُكوووُم اْلبَونُووولَنف أَْم َتْسووو َوُلُهْم َأْجووورا  فَوُهوووْم ِموووْن َمْغوووَرم  ُمثْوَقلُووولَنف أَْم ِعْنوووَدُهُم اْلَغْيوووُه فَوُهووو
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ووا ُيْشوورُِكلَن.َوِإْن يوَووَرْوا ِكْسووفا  يُرِيووُدوَن َكْيوودا ف فَالَّووِذيَن َكَفووُروا ُهووُم اْلَمِكيووُدوَن.أَْم هَلُووْم إِلووه  َغووْْيُ ا ف ُسووْبحاَن اّللَِّ َعمَّ ّللَِّ
 «.ِمَن السَّماِء ساِقطا  يَوُقلُللا:َسحاب  َمرُْكلم  

يظل يف تذكْي    يثنيه سلء أقّبم معه،وسلء اهتوامهم له.وقود كوانلا ل - -..وااطاب للرسلل « َفذَكِِرْ  »
م أن ن كوائعا بيونههم موا كواة:إنه جمنلن.وامع بني اللصفني عنديقلللن عنه مرة:إنه كاهن.ويقلللن عنه مر 

يطان هول نلن.فالشوالكهوان يتلقولن عون الشويانني.وأن الشويطان كوذلك يتخوب  بعوخ الناس،فيصوابلن اب؟
ذا اللصوو  أو ّبوو - -العاموول املشوو   بووني اللصووفني:كاهن أو جمنوولن  وكووان ُيملهووم علووى وصوو  النوول 

عجوز ن الكورمي املام القورآو ساحر.كان ُيملهم على هذا كله ملقفهم مبهولتني أموذا ،أو بقلهلم إنه كاعر أ
أن  -هم سووولعلوو  يف نفل  -الووذي يبوودههم  ووا   يعهوودوا موون القوولل،وهم أهوول القوولل  وملووا كووانلا   يريوودون 
؟وون أو إُيوواء ا نفقاللا:إنه موويع فوولا أنووه موون عنوود اّلِل،فقوود احتوواجلا أن يعللوولا مصوودر  املتفوول  علووى البشوور.

 ؟ون،أو جمنولنئوِك مون ا ساعدهتم.فصاحبه إما كاهن يتلقى من ا؟ن،أو ساحر يسوتعني ّبوم،أو كواعر لوه ر 
يسووولك  -سوووبحانه  - بوووه موووك مووون الشووويطان ينطقوووه ّبوووذا القووولل العجيوووه  وإووووا لقللووو  فظيعووو  كووونيع .فاّللِ 

 عهوا كهانو  و تكولن م   رسلله عنها،ويصغر من كوأوا يف نفسوه.وهل يشوهد لوه أنوه حمولط بنعمو  ربوه،اليت
 « ..َفما أَْنحَل بِِنْعَمِ  َربَِِك ِبكاِهن  َو  جَمُْنلن  »جنلن:

قاللها.وقوووال بعضوووهم  ..وقووود« لِنف اْلَمنُوووأَْم يَوُقللُووولَن كووواِعر  نَوووَ َبَُّا بِوووِه َريْوووهَ »مث يسوووتنكر قلهلم:إنوووه كووواعر:
املوولت  ن ي بصوولا بووهتلاصوولا أ،فْيُينووا منووه  و لبعخ:اصووثوا عليووه،وايبتلا علووى مووا أنووتم فيووه،حَّت ذتيووه امللت

ُقْل:تَوَربَُّصووووولا.فَِإيِنِ َمَعُكوووووْم ِموووووَن »ن يووووورق علووووويهم يف هتديووووود ملفووووول :أ - -املوووووري .ومن مث يلقووووون الرسووووولل 
 الظهلر. النصر و ..وستعلملن من تكلن له العاقب ،ومن ينتهك به ال با إىل« اْلُمَ َبِِِصنيَ 

تهم يف لهلم وحكموووبوووذوي احللووولم.أو ذوي األحالم.إكوووارة إىل رجاحووو  عقوووولقووود كوووان كووويلن قوووريا يلقبووولن 
قل،فيسووأل يف كموو  والعتصووري  األملر.فهوول يووتهكم ّبووم و حالمهووم عووا  ا سووالم.وملقفهم منووه ينووايف احل

تلووك امللاقوو  الوويت يقفلوووا موون رسووالته كانووحل موون و  - -هتكم:أهووذ  األوصووا  الوويت يصووفلن ّبووا حمموودا 
الُمُهوْم ِّبوذاف ُهْم َأحْ رُ أَْم َشُْمو»أوم نغاة لامللن   يقفلن عند ما اليوه األحوالم والعقولل:وحك أحالمهمف أم 
ا   بووود ر.وواحووود منهمووواهتوووام مز  ويف السووويال األول هتكوووم  ذع.ويف السووويال الثووواين«  أَْم ُهوووْم قَووووْلم  نووواُغلنَ 

اهتمل  ابفو اء موا يقلل.فهول فو - - ح  ّبم يف ملقفهم املريه  ولقد تطاولحل ألسنتهم على رسلل اّلِل 
سووأل عنهوووا يف ال.فهل يهنووا يسووأل يف اسوووتنكار:إن كووانلا يقلللن:تقِللووه:كأن هوووذ  الكلموو    ميكوون أن تقووو

فعوودم استشووعار «.لنَ   يُوْيِمنُوو بَوولْ »ريووه:..ويبوواقر ببيووان علوو  هووذا القوولل الغ« أَْم يَوُقللُوولَن تَوَقلَّلَووُهف»اسووتنكار:
لقرآن.ولووول قووو  هوووذا ايووونطقهم  ثووول هوووذا القووولل بعووود أن ُيجوووبهم عووون إقرا  حقي قلووولّبم لإلميوووان،هل الوووذي

 أقركلها لعلملا أنه ليك من صنع بشر وأنه   ُيمله إ  صاق  أمني.
 ء: يقبل املرا قع الذي وما قامحل قللّبم   تستشعر حقيق  هذا التنزيل فهل يتحداهم إذن بثهان اللا
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وتلقووووا  املنكوووورون  لقووورآن الكوووورمياتحوووودي يف وقوووود تكووورر هووووذا ال«. ِإْن كوووانُلا صوووواِقِقنيَ فَوْليَوووْأتُلا ِ َووووِدية  ِمْثلِووووهِ »
 عاجزين،ووقفلا عاهه صاغرين.وكذلك يق  أمامه كل أحد إىل يلم الدين.

 عجواز ان ملاضوع عوإن يف هذا القرآن سرا خاصا،يشعر به كل من يلاجه نصلصوه ابتوداء،قبل أن يبحوة 
 الوويت يوودركها ء املعوواينيف عبووارات هووذا القرآن.يشووعر أن هنالووك كووي ا مووا ورافيها.إنووه يشووعر بسوولطان خوواص 

س ركوه بعوخ النوالقرآن.يدالعقل من التعبْي.وأن هنالك عنصرا ما ينسكه يف احلك  جرق ا ستماع هلوذا ا
كه يف واضووووحا ويدركووووه بعووووخ النوووواس غامضووووا،ولكنه علووووى كوووول حووووال ملجلق.هووووذا العنصوووور الووووذي ينسوووو

الل الوووويت صوووولر والظوووودر :أهل العبووووارة ذاهتوووواف أهوووول املعوووو  الكووووامن فيهوووواف أهوووول الاحلك،يصووووعه هديوووود مصوووو
ر  ك هووذ  العناصووللغوو ف أهوواتشووعهاف أهوول ا يقوواع القوورآين ااوواص املتميووز موون إيقوواع سووائر القوولل املصوولغ موون 

يشووعر بووه  ا قرآين،كلهووا جمتمعوو ف أم إوووا هووك وكووكء آخوور وراءهووا غووْي حموودوقف  ذلووك سوور موولقع يف كوول نوو
 بنواء يفظور والتفكوْي دبر والنيلاجوه نصولص هوذا القورآن ابتوداء ..مث شيت وراء  األسورار املدركو  ابلتو كل من

قووو  اللجووولق صووولر حلقيالقووورآن كلوووه:يف التصووولر الكامووول الصوووحي  الوووذي ينشووو ه يف احلوووك والقلوووه والعقل.الت
 بحانه.ساّلِل   ا نساين،وحقيق  اللجلق كله،وللحقيق  األوىل اليت تنبع منها كل حقيق .حقيق

.وهل حانووووه   البشووووريويف الطريقوووو  الوووويت يتبعهووووا القوووورآن لبنوووواء هووووذا التصوووولر الكاموووول الصووووحي  يف ا قرا
انبووه وموون مجيووع جل  الفطرة،خطووااب خاصووا،غْي معهوولق مثلووه يف كووالم البشوور أمجعووني وهوول يقلووه القلووه موون

 مجيع مداخله،ويعا؟ه عالج اابْي بكل زاوي  وكل سر فيه.
 . ووووا   يعهووووديهووووا كلهاوالتوووولازن والتناسوووو  بووووني تلجيهاتووووه كلها،وا سووووتلاء علووووى أفوووو  واحوووود ف ويف الشووووملل

ي  هكوذا هواحود،و  و إنالقا،يف أعمال البشر،اليت   تستقر على حال واحودة،و  تسوتقيم علوى مسوتلى 
ناسوو  راط،والت  إفي  فيووه و  ميووع ا؟لانووه،و  الووك التوولازن املطلوو  الووذي   زايقة فيووه و  نقووا،و  تفوور 

 املطل  الذي   تعارم فيه و  تصاقم سلاء يف ذلك األصلل والفروع.
هوذا  ى. وا يسوب  علونكوار  ..فهذ  الظلاهر املدرك  ..وأمثاهلا ..موع ذلوك السور ااوايف الوذي   سوبيل إىل إ

 م ،وُي م حسووووهُيووووالكتوووواب  وووو  ا عجوووواز املطلوووو  يف مجيووووع العصوووولر.وهك مسووووأل    ميوووواري فيهووووا إنسووووان 
تُلا فَوْليَوووأْ ..» قلوووه سوووليمنفسووه،وُي م احلقيقووو  الووويت تطالعوووه بقووولة وعمووو  ووضووول ،حيثما واجوووه هوووذا القووورآن ب

 « ..ِ َِدية  ِمْثِلِه ِإْن كانُلا صاِقِقنيَ 
هوا،و  سوبيل ن ملاجهتمووا ستفهام التا  عن حقيق  وجلقهم،هم أنفسهم،وهك حقيق  قائم    مفر هلم 

ه.وهل ملجوووولق  سووووبحانْي مووووا يقللووووه القوووورآن فيهووووا،من أن هلووووم خالقووووا أوجوووودهم هوووول اّللِ هلووووم إىل تفسووووْيها بغوووو
 بذاته.وهم رللقلن.

..ووجوولقهم هكووذا موون غووْي كووكء أموور ينكوور  منطوو  الفطوورة « أَْم ُخِلُقولا ِمووْن َغووْْيِ َكووْكء ف أَْم ُهووُم اْاووالُِقلَنف»
اووالقني ألنفسووهم فووأمر   يووِدعل  و  يِدعيوووه ابتووداء و  ُيتوواج إىل جوودل كثووْي أو قليل.أمووا أن يكلنووولا هووم ا

رلوووول .وإذا كووووان هووووذان الفرضووووان   يقلمووووان  كووووم منطوووو  الفطرة،فإنووووه   يبقووووى إ  احلقيقوووو  الوووويت يقلهلووووا 
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أحود يف االو  وا نشواء فوال اولز أن يشواركه  القرآن.وهك أوم مجيعا من خل  اّلِل اللاحد الذي   يشواركه
 ..وهل منط  واض  بسي . أحد يف الربلبي  والعباقة

يعو  احلوال  فسوها بطبنكذلك يلاجههم بلجولق السوماوات واألرم حياهلم.فهول هوم خلقلهواف فإووا   ختلو  
 « ..لنَ  يُلِقنُ  أَْم َخَلُقلا السَّماواِت َواأْلَْرَمف َبْل »كما أوم   حلقلا أنفسهم:

السووووماوات واألرم خلقووووحل نفسووووها،أو  يقللوووولن:إن   -  أي عقوووول ُيووووتكم إىل منطوووو  الفطوووورة و  -وهووووم 
طلوه جولااب  حيوا يتخلقحل من غْي خال .وهم كذلك   يِدعلن أووم خلقلهوا ..وهوك قائمو  حيواهلم سويا 

ن حلقيقوو    تكووكوون هووذ  اعلووى وجوولق   وقوود كووانلا إذا سوو للا عموون خلوو  السووماوات واألرم قوواللا اّلِل ..ول
   بَولْ ..»ققيو   قواق واضو ر  يف القله،وُيركوه إىل اعتتتض  يف إقراكهم إىل قرج  اليقوني الوذي ينشوئ آت

م هو.فيسوأهلم:هل ات واألرم..مث يهب  ّبم قرج  عن قرج  اال  وا بداع ألنفسوهم أو للسوماو « يُلِقُنلنَ 
ف أَْم ُهووووُم ِئُن َربِِووووكَ ْم َخووووزاأَْم ِعْنووووَدهُ »ميلكوووولن خووووزائن اّلِل،ويسوووويطرون علووووى القووووبخ والبس ،والضوووور والنفووووع:

طر علوى ن،ومن ذا يسويلوك ااوزائ..وإذا   يكلنلا كذلك،و  يدعلا هذ  الدعلى.فمن ذا مي« ْيِطُروَنفاْلُمصَ 
 مقاليد األملرف

مووون  ري يف الكووولنيووود ملوووا اوووالقووورآن يقلل:إنوووه اّلِل القوووابخ الباسووو ،املدبر املتصووور .وهذا هووول التفسوووْي اللح
 صوري  األمولر ين علوى تني للخزائن املسويطر قبخ وبس  وتصري  وتدبْي.بعد انتفاء أن يكلنلا هم املالك

م  هَلُووووْم ُسوووولَّ  أَمْ »يوووول:مث يهووووب  ّبووووم قرجوووو  أخوووورى فيسووووأهلم إن كانووووحل هلووووم وسوووويل  لالسووووتماع إىل مصوووودر التنز 
 «.َيْسَتِمُعلَن ِفيِهف فَوْلَيْأِت ُمْسَتِمُعُهْم ِبُسْلطان  ُمِبني  

.وهم آن يتنووووزل عليووووه موووون املووووا األعلووووىقوووولل هلم:إنووووه رسوووولل يوووولحى إليووووه،وإن هووووذا القوووور ي - -إن حمموووودا 
  غووووْي مووووا ،وأن احلوووويكذبلنووووه فيمووووا يقلل.فهوووول هلووووم سوووولم يسووووتمعلن فيووووه،فيعلملا أن حمموووودا   يوووولحى إليووووه

لنفوولس يلج هووا اسوولطاان علووى  يف ذاتووه أي بثهووان قوولي ُيموول«.فَوْليَووْأِت ُمْسووَتِمُعُهْم ِبُسووْلطان  ُمبِووني  »يقووللف:
هوووا يفوهم يكوووابرون سووولطان القووورآن الوووذي يطوووالعهم يف آايتوووه وحججوووه، إىل التصووودي .ويف هوووذا تلموووي  إىل

فيهوووووا بنووووولة  بلن إليوووووهويعانووووودون  مث ينووووواقا إحووووودى مقووووول هتم املتهافتووووو  عووووون اّلِل سوووووبحانه.تلك الووووويت ينسووووو
ُه اْلَبنوواُت أَْم لَوو»ذيوول:يوول وال  املالئك ،الووذين يتصوولرووم إانت ملجهووا ااطوواب مباكوورة إلوويهم،زايقة يف التخج

 «.ُكُم اْلبَوُنلَنفَولَ 
وهوم كووانلا يعتووثون البنووات يف قرجوو  أقوول موون قرجو  البنووني،إىل حوود أن تسوولق وجوولههم موون الكموود والكظووم 
حووني يبشوورون ابألنثى.وكووانلا موووع هووذا   يسووتحيلن مووون نسووب  البنووات إىل اّلِل  فهووول هنووا ذخووذهم بعووورفهم 

يسووتقيم  وهووم كووانلا يسووتثقللن قعوولة النوول  وتقاليوودهم،ليخجلهم موون هووذا ا قعوواء.وهل يف ذاتووه متهافووحل  
هلم إىل اهلدى وهل يقدمه هلم خالصوا بري وا،  يطلوه عليوه أجورا،و  يفورم علويهم إ وة.وأيسور موا يقتضويه 
هوووذا العووورم الوووثيء أن يسوووتقبل صووواحبه ابحلسووو ،وأن يووورق ابحلسووو  إذا   يقبلووولا موووا يقدموووه هلوووم ويعرضوووه 

« أَْم َتْسوو َوُلُهْم َأْجوورا  فَوُهووْم ِمووْن َمْغووَرم  ُمثْوَقلُوولَنف»ي   قاعووك لووه يقوولل:عليهم.وهوول هنووا يسووتنكر مسوولكهم الووذ
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..أي مثقللن من الغرم الذي تكلفهوم إاي  يف صولرة األجور علوى موا تقولل  فوإذا كوان اللاقوع أن   أجور و  
 غرام .فكم يبدو عملهم مس ذ  قبيحا،حجللن منه حني يلاجهلن بهف

هووذا    هلووم موون  وجوولقهم ووضووعهم يف هووذا اللجوولق.فهم عبيوود هلووم حدوق.مكشوول ويعوولق يوولاجههم  قيقوو
اّلِل  ن اختصواصمواللجلق بقدر.حمجلب عنهم ما وراء ، ا حتا بوه صواحه هوذا اللجلق.فهنالوك غيوه 

 « ..تُوُبلَنفْم َيكْ أَْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُه فَوهُ »يق  قونه العبيد،  علم هلم به،ألوم عبيد:
لن يف بوووأوم   يكتن لوويك عنوودهم الغيووه،وأن لوويك هلووم بووه علووم،وأن لوويك هلووم عليووه قوودرة.وهووم يعلموولن أ

 سجل الغيه كي ا،إ ا يكته اّلِل فيه ما يريد، ا يقدر  للعبيد.
 ا هلوم وهوم عونيكيود.فم والذي ميلك أمر الغيه وموا يقودر فيوه وموا يودبر،هل الوذي ميلوك أن يودبر فيوه وأن

ن أموور لووى كووكء مووعيكتبوولن يكيوودون لووك ويدبرون،وُيسووبلن أوووم قوواقرون  الغيووه حمجلبوولن،ويف سووجله  
وهووم «  ُم اْلَمِكيووُدونَ  َكَفووُروا ُهووالَّووِذينَ أَْم يُرِيووُدوَن َكْيوودا ف فَ »املستقبل:فيقلللن:كوواعر نوو با بووه ريووه املنوولنف  

  املاكرين.اّلِل خْيالذين ُيي  ّبم ما يقدر  صاحه الغيه هلم،وهم الذين يقع عليهم كيد  ومكر .و 
ف» وووا ُيْشووورُِكلنَ عَ حاَن اّللَِّ ُسوووبْ ..» ..يقووويهم ويتووول هم ويووورق عووونهم كيووود اّللِ « أَْم هَلُوووْم إِلوووه  َغوووْْيُ اّللَِّ  -وتنوووز  « مَّ

  تم هووذ  احلملوولبانوول السووقيم  وّبووذا التنزيووه ّلِل سووبحانه عوون الشوور  والشووركاء ختووعوون تصوولرهم ا -سووبحانه 
حلقيقوو  الم أمووام ع.وقوود انكشوفحل كوول كبه ،وقحضووحل كوول حجو ،ووق  القوواملتالحقو  ااطى،القليوو  ا يقا 

ارون يف كووابرين ميووالعاريوو  جموورقين موون كوول عووذر وموون كوول قليل.عندئووذ يقوودمهم علووى حقيقووتهم معانوودين م
« م  ُللا:َسحاب  َمرُْكول اِقطا  يَوُقل ماِء سَوِإْن يَوَرْوا ِكْسفا  ِمَن السَّ »احل  اللاض ،متمسكني  قىن كبه  من بعيد:

ا للا وهوم يروووهلال ،قواا..أي إنه إذا أرسل عليهم العذاب يف صلرة قطع  من السماء تسق  عليهم وفيهوا 
ّبم  لسوي  علوى رقواا ،ولول كوان ..فيوه املواء واحليواة  عنواقا مونهم أن يسولملا ابحل« َسحاب  َمرُْكلم   »تسق :

« انِرم   ُِْطوورُ عووا»دمار:ب  املوولت والووكمووا يقللوولن  ولعلووه يشووْي ّبووذا إىل قصوو  عوواق.وقلهلم حووني رأوا سووحا
ُر ُكلَّ لِيم  تُ َبْل ُهَل َما اْستَوْعَجْلُتْم بِِه:رِي   ِفيها َعذاب  أَ »..حية كان الرق: اَدمِِ  « .. َكْكء  ِ َْمِر َرّبِِ
 أهديد الك ار وأوجيه للدعا  49 - 45الدرس الرابع:

لول كوان فول  ر وسوهم اهلال ،يتجوه اباطواب إىل وعند هذا احلد مون تصولير عنواقهم ومكوابرهتم يف احل ،و 
ليوونفخ يوود  موون أمرهم،ويوودعهم لليوولم الووذي ورق ذكوور  ووصووفه يف أول السوولرة.وللعذاب  - -رسوولل اّلِل 

الووذي ينتظوورهم موون قبلووه.وأن يصووث حلكووم ربووه الووذي يعووز  ويرعووا  ويكلووي .وأن يسووب   موود ربووه يف الصووبا  
فَوووَذْرُهْم َحوووَّتَّ ُيالقُووولا يوَوووْلَمُهُم الَّوووِذي ِفيوووِه ُيْصوووَعُقلَن.يَوْلَم   يُوْغوووِب »جووولم:حوووني يقووولم،ومن الليل،وعنووود إقابر الن

ُهْم َكْيووُدُهْم َكووْي ا  َو  ُهووْم يُوْنَصووُروَن.َوِإنَّ لِلَّووِذيَن لََلُموولا َعووذااب  ُقوَن ذلِووَك َولِكوونَّ َأْكثَوووَرُهْم   يوَ  ْعَلُملَن.َواْصووِثْ َعوونوْ
..وهوول كوولط « َك ِ َْعُيِننا،َوَسووبِِْ  ِ َْمووِد َربِِووَك ِحوونَي تَوُقوولُم.َوِمَن اللَّْيووِل َفَسووبِِْحُه َوِإْقابَر الُنُجوولمِ حِلُْكووِم َربِِووَك فَِإنَّوو

قبيول البعوة والنشولر  -جديد يف احلمل  يبدأ ابلتهديد،بذلك اليلم الرعيه،يلم ينف  يف الصلر فيصعقلن.
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اليوولم   يغووب  كووانلا اليوولم يكيوودون ويوودبرون،فهم يف ذلووكيوولم   يوونفعهم توودبْي و  ينصوورهم نصووْي.فإذا   -
 ي كه جمهل  ولكن أكثرهم   يعلملن. -عنهم كيد و  تدبْي.على أن هلم قبل ذلك اليلم عذااب 

 ،لينتهك طليلو  العنيفوطوارقة الويفرغ ّبوذا التهديود األخوْي مون أمور املكوذبني الظاملني،الوذين نوارقهم هوذ  امل
لوذي النول الكورمي فوحل إىل اهدق الذي ينتظر  العذاب من بعيد ومن قريه ..يفرغ منوه ليلتّبم إىل ملق  امل

لجهووه إىل الصوث علووى هوذا العناء.وهووذا ي - -تطواول عليوه املتطوواوللن،وتقِلل عليوه املتقلللن،يلتفووحل إليوه 
يفعووول بوووه موووا  كوووم اّللِ التكذيه،وهوووذا التطووواول والصوووث علوووى نريووو  الووودعلة الشوووا  الطليل. ركوووا األمووور حل

هليو ،واألنك احلبيوه ،والعناي  ا ز الرابين..ومع التلجيه إىل الصث إيذان اب عزا« َواْصِثْ حِلُْكِم َربِِكَ »يشاء:
ا ا عوووزاز   إىل هوووذالوووذي ميسووو  علوووى مشوووقات الطريووو  مسوووحا،واعل الصوووث عليهوووا أمووورا حمببوووا،وهل اللسووويل

 « .. ِ َْعُيِنناَواْصِثْ حِلُْكِم َربَِِك فَِإنَّكَ :»الكرمي 
  الوويت ن.هذ  املرتبووقوو  إنسووا واي لووه موون تعبووْي  واي لووه موون تصوولير  واي لووه موون تقوودير  إوووا مرتبوو    يبلغهووا

 يصلرها هذا التعبْي الفريد يف القرآن كله.حَّت بني التعبْيات املشاّب .
 حُل َعَلْيووَك حَمَبَّوو   ِمووبِِ َوأَْلَقْيوو»ه:..وقيوول لوو «َوأاََن اْخَ ْتُووَك فَاْسووَتِمْع ِلمووا يُوولحى »لقوود قيوول مللسووى عليووه السووالم:

ت رفيع .ولكنوه دل علوى مقامواتوا تعبوْيات ..وكلهو« َواْصوطَنَوْعُتَك لِنَوْفِسوك»..وقيول لوه:« َولُِتْصَنَع َعلى َعْيوِب 
ال فريوودا أر  وهوول تعبووْي فيووه إعووزاز خوواص،وأنك خوواص.وهل يلقووك لوو« ْعُيِننووافَِإنَّووَك  َِ »:- -قيوول نموود 

ْي إىل نا أن نشووووأكوووو  موووون كوووول لوووول ..و  ميلووووك التعبووووْي البشووووري أن يوووو جم هووووذا التعبووووْي اااص.فحسووووبو 
ْموِد َربِِوَك َسوبِِْ  ِ َ وَ »م  بوه:لالله،وأن نعيا يف هذ  الظالل.ومع هذا ا يناس هداي  إىل نري  الصل  الدائ

ظووووو  مووووون النووووولم.ويف ينوووووااي يلم.عنووووود اليقموووودار ال ..فعلوووووى« ِحوووونَي تَوُقووووولُم.َوِمَن اللَّْيوووووِل َفَسوووووبِِْحُه َوِإْقابَر الُنُجووووولمِ 
 بي  زاق وأنووووكيه.والتسووووالليل.وعنوووود إقابر النجوووولم يف الفجر.هنالووووك جمووووال ا سووووتمتاع ّبووووذا ا ينوووواس احلب

 ومناجاة للقللب.فكي  بقله انه احلبيه القريهففف
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 مكية وآياأها ثناان وساون ( سور  الن م53)

 السور   أهم مو وعات

ي لفظووك كمووا يسوور نائهووا الهووذ  السوولرة يف عملمهووا كأوووا منظلموو  ملسوويقي  عللي ،منغم ،يسووري التنغوويم يف ب
حا يف لقصود فيوه واضوويبودو ا يف إيقاع فلاصلها امللزونو  املقفواة.ويلحج هوذا التنغويم يف السولرة بصوف  عامو 

عو  إىل جانوه امل -عوه نغويم وققو  إيقابعخ امللاضع وقد زيودت لفظو  أو اختوْيت قافي ،لتضومن سوالم  الت
َت يْوُتُم الووووالَّ أَفَووووورَأَ »ه:مثوووول ذلووووك قللوووو -املقصوووولق الووووذي تيقيووووه يف السوووويا  كمووووا هووووك عوووواقة التعبووووْي القوووورآين 

الثالثو  فقو  يتعطول  ةولول قال:ومنواكسور اللزن...فلول قوال ومنواة األخورى ين« َواْلُعزَّى.َوَمناَة الثَّالِثََ  اأْلُْخرى 
 ي .إيقاع القاف

 يف« ِإذا  »لموو  ك.ومثلها  ولكوول كلموو  قيمتهووا يف معوو  العبووارة.ولكن مراعوواة الوولزن والقافيوو  كووذلك ملحللوو 
ضوروري  للولزن.وإن  « ِإذا  »  فكلمو « يزى ِضوْسوَم   أََلُكُم الذََّكُر َوَلُه اأْلُنْثى ف تِْلوَك ِإذا  قِ »وزن اهليتني بعدها:

 ارة ...وهكذا.نيا يف العبتيقي غرضا ف -ع هذا م -كانحل 
ول واملقطوع ملقطوع األذلك ا يقاع ذو للن ملسيقك خاص.للن يلحج فيه التملج وا نسياب.وخباصو  يف ا

ول.وموع  املقطوع األرفرفو  يفاألخْي من السلرة.وهل يتناس  بتملجه وانسيابه مع الصولر والظوالل الطليقو  امل
 مللضلع. ا؟ل وايف ا هل قريه منهما املعاين واللمسات العللي  يف املقطع األخْي.وما بينهما 

 نيووو  واملشووواهدّ النلراوالصووولر والظوووالل يف املقطوووع األول،تشوووع مووون اجملوووال العلووولي الوووذي تقوووع فيوووه األحووودا
والصولر لل الكورمي ..اءى للرسوالرابني  اليت يصفها هذا املقطع.ومن احلركوات الطليقو  للورو  األموني وهول يو  

اتوووووزج و لتعبوووووْيي ل الروحوووووك املصاحه،تسوووووتمد واووووود ذلوووووك ا يقووووواع اوالظوووووالل واحلركوووووات واملشووووواهد وا؟ووووو
 به،وتتناس  معه،وت اءى فيه،يف تلاف  منغم عجيه.

اء   كووديد ا ُيوويقوواع موول إبمث يعووم ذلووك العبوو  جوول السوولرة كلووه،وي   آتر  يف مقانعهووا التاليوو ،حَّت ختووتم 
 ه وتستجيه.ميير عمي  التأيْي.ترتعا له كل ذرة يف الكيان البشري وتر  مع

ك لرئيسوي :اللحاضولعاهتا وملضلع السلرة الذي تعا؟ه هل ملضلع السلر املكي  على ا نال :العقيودة  ل 
ة ّبووذ  العقيوود د  الوولحكصووواللحدانيوو  واهلخرة.والسوولرة تتنوواول امللضوولع موون زاويوو  معينوو  تتجووه إىل بيووان 

 ووتقته،ووهن عقيدة الشر  وهتافحل أساسها الل ك امللهلن  
ثبحل شوواهد ،ويماملقطووع األول يف السوولرة يسووتهد  بيووان حقيقوو  الوولحك ونبيعته،ويصوو  مشووهدين موون و 

لقوك ت - عليوه السوالم -ن جثيول عو - -صحته وواقعيته يف لول هوذين املشوهدين وييكود تلقوك الرسولل 
 ر ي  واكن وقق ،وانالعه على آايت ربه الكثى.

 لوأسووانْيهم حوول ملالئك .الت والعووزى ومناة.وأوهووامهم عوون اويتحوودّ املقطووع الثوواين عوون آهلووتهم املوودعاة:ال
يوودعلهم  - -ل ما الرسوول بنلهتووا ّلِل.واعتموواقهم يف هووذا كلووه علووى الظوون الووذي   يغووب موون احلوو  كووي ا.بين

 إىل ما قعاهم إليه عن تثبحل ور ي  ويقني.
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ه ابلوووووودنيا كوووووور اّلِل ويشووووووغل نفسووووووا عوووووورام عموووووون يتوووووولىل عوووووون ذ  - -واملقطووووووع الثالووووووة يلقوووووون الرسوووووولل 
لم علووى عموول جووزاء يقوو وحوودها،ويق  عنوود هووذا احلوود   يعلووم وراء  كي ا.ويشووْي إىل اهلخوورة ومووا فيهووا موون
ن ل أعلووم ّبووم مووهوواهتم.فهاالوو ،وعلى علووم اّلِل ّبم،منووذ أنشووأهم موون األرم،ومنووذ كووانلا أجنوو  يف بطوولن أم

ّبم وجزا هم،ويصوْي أمورهم يف كولن حسواي - الظون والولهم   -أنفسهم،وعلى أساس هوذا العلوم املسوتيقن 
 واي  املطا .

تبع ،وققو  مون فرقيو  ال -قودم الرسوا ت أكموا هوك منوذ   -واملقطع الرابع واألخْي يسوتعرم أصولل العقيودة 
ع هوذا   املطلقو .وم  املشوي احلساب،وعدال  ا؟زاء.ومن انتهاء اال  إىل رّبم املتصر  يف أمرهم كله تصر 

 زِفَووُ .لَْيكَ أَزِفَووحِل اهْل .ِر اأْلُوىل النُووذُ  هووذا نَووِذير  ِموونَ »ملكووذبني.ختتم اب يقوواع األخووْي:لفتوو  إىل مصووارع الغووابرين ا
َنف فَاْسوُجُدوا ّللَِِّ ْبُكولَن،َوأَنْوُتْم سواِمُدو لَن،َو  توَ َتْضوَحكُ هَلا ِمْن ُقوِن اّللَِّ كاِكَف  .أََفِمْن هَذا احْلَِديِة تَوْعَجبُولَن وَ 

 .قاع العامتقك املطلع وااتام يف ا ُياء والصلر والظالل وا ي..حية يل« َواْعُبُدوا
 [62إل   1(:اآليات 53]سور  الن م ) 

 ا شار  للممراج والرد عل  منكري البمث 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
( ِإْن ُهووَل ِإ َّ َوْحووك  3لى )( َومووا يَوْنِطووُ  َعووِن اهْلَوو2( مووا َضوولَّ صوواِحُبُكْم َومووا َغوولى )1َوالوونَّْجِم ِإذا َهوولى )} 

( 8( مُثَّ َقان فَوتَوووَدىلَّ )7( َوُهوووَل اِبأْلُفُوووِ  اأْلَْعلوووى )6( ُذو ِمووورَّة  فَاْسوووَتلى )5َعلََّموووُه َكوووِديُد اْلُقووولى ) (4يُووولحى )
( 11ا رَأى )( مووووا َكووووَذَب اْلُفووووياُق موووو10فَووووَأْوحى ِإىل َعْبووووِدِ  مووووا أَْوحووووى ) (9َفكوووواَن قوووواَب قَوْلَسوووونْيِ أَْو أَْقىن )

َتهوى )13( َوَلَقْد َرآُ  نَوْزَل   أُْخرى )12أَفَوُتماُرونَُه َعلى ما يَرى ) ِعْنوَدها َجنَّوُ  اْلَموْأوى  (14( ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمنوْ
ْدرََة ما يَوْغشى )15) ْثى ( َلَقوْد رَأى ِموْن آايِت َربِِوِه اْلُكو17( موا زاَغ اْلَبَصوُر َوموا نَغوى )16( ِإْذ يَوْغَشى السِِ
( تِْلووَك ِإذا  21( أََلُكووُم الووذََّكُر َولَووُه اأْلُنْثووى )20َوَمنوواَة الثَّالِثَووَ  اأْلُْخوورى ) (19( أَفَووورَأَيْوُتُم الووالََّت َواْلعُووزَّى )18)

ُ ِّبووا ِمووْن ُسوو22ِقْسووَم   ِضوويزى ) ُتُملهووا أَنْوووُتْم َوآاب ُُكووْم مووا أَنْوووَزَل اّللَّ ْلطان  ِإْن يَوتَِّبعُوولَن ِإ َّ ( ِإْن ِهووَك ِإ َّ َأْ وواء  َ َّيوْ
ِوووُم اهْلُووودى ) ْنسووواِن موووا َاَووو َّ )23الظَّووونَّ َوموووا هَتْوووَلى اأْلَنْوُفوووُك َوَلَقوووْد جووواَءُهْم ِموووْن َرّبِِ فَِللَّوووِه اهْلِخووورَُة  (24( أَْم ِلإْلِ

ُ ِلَمووْن َيشوواُء ( وََكووْم ِمووْن َملَووك  يف السَّووماواِت   تُوْغووِب َكووفاَعتُوُهْم َكووْي ا  ِإ َّ 25َواأْلُوىل )  ِمووْن بَوْعووِد أَْن َذَْذَن اّللَّ
( َوموا هَلُوْم بِوِه ِموْن ِعْلووم  27( ِإنَّ الَّوِذيَن   يُوْيِمنُولَن اِبهْلِخورَِة لَُيَسوُملَن اْلَمالِئَكوَ  َتْسوِمَيَ  اأْلُنْثوى )26َويَوْرضوى )

( فَوَأْعِرْم َعوْن َموْن تَووَلىلَّ َعوْن ذِْكوران َوَ ْ يُورِْق ِإ َّ 28احْلَو ِِ َكوْي ا  ) ِإْن يَوتَِّبُعلَن ِإ َّ الظَّونَّ َوِإنَّ الظَّونَّ   يُوْغوِب ِمونَ 
َلُغُهْم ِمووَن اْلِعْلوِم ِإنَّ َربَّوَك ُهووَل أَْعلَوُم ِ َووْن َضولَّ َعوْن َسووِبيِلِه َوُهوَل أَْعلَووُم ِ َوِن اْهتَوودى  (29احْلَيواَة الوُدنْيا ) ذلِووَك َموبوْ

السَّوماواِت َوموا يف اأْلَْرِم لَِيْجوزَِي الَّوِذيَن َأسواُ ا ِ وا َعِملُولا َوَاْوزَِي الَّوِذيَن َأْحَسوُنلا اِبحْلُْسوَ  ( َوّللَِِّ ما يف 30)
ْذ أَْنَشوَأُكْم ِموَن ِبُكوْم إِ ( الَِّذيَن َاَْتِنُبلَن َكبائَِر اْ ِمثِْ َواْلَفلاِحَا ِإ َّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك واِسُع اْلَمْغِفرَِة ُهَل أَْعَلُم 31)

( أَفَورَأَيْوحَل الَّوِذي تَووَلىلَّ 32اأْلَْرِم َوِإْذ أَنْوُتْم َأِجنَّ   يف بُطُلِن أُمَّهاِتُكْم َفال تُوزَُكلا أَنْوُفَسوُكْم ُهوَل أَْعلَوُم ِ َوِن اتَّقوى )
أَْم َ ْ يُونَوبَّووْأ ِ ووا يف ُصووُحِ  ُملسووى ( 35أَِعْنووَدُ  ِعْلووُم اْلَغْيووِه فَوُهووَل يَوورى ) (34( َوأَْعطووى قَلِوويال  َوَأْكوودى )33)
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ْنسوواِن ِإ َّ مووا َسووعى )38( َأ َّ تَووزُِر وازِرَة  ِوْزَر أُْخوورى )37( َوِإبْووراِهيَم الَّووِذي َو َّ )36)  (39( َوأَْن لَووْيَك ِلإْلِ
َتهوى ) ( َوأَنَّ ِإىل41( مُثَّ ُاْوزاُ  اْ؟َوزاَء اأْلَْو  )40َوأَنَّ َسْعَيُه َسْلَ  يُرى ) ( َوأَنَّوُه ُهوَل َأْضوَحَك 42َربِِوَك اْلُمنوْ

( ِمووْن نُْطَفوو   ِإذا ُاْوو  45َوأَنَّووُه َخلَووَ  الووزَّْوَجنْيِ الووذََّكَر َواأْلُنْثووى ) (44( َوأَنَّووُه ُهووَل أَموواَت َوَأْحيووا )43َوأَْبكووى )
وووْعرى )48أَقْووو  )( َوأَنَّوووُه ُهوووَل أَْغووو  وَ 47( َوأَنَّ َعَلْيوووِه النَّْشوووأََة اأْلُْخووورى )46) َوأَنَّوووُه  (49( َوأَنَّوووُه ُهوووَل َرُب الشِِ

ُووْم كووانُلا ُهووْم أَْللَووَم َوأَْنغووى )51( َومَثُوولَق َفمووا أَْبقووى )50أَْهلَووَك عوواقا  اأْلُوىل ) ( 52( َوقَوووْلَم نُوول   ِمووْن قَوْبووُل ِإوَّ
( هووذا نَووِذير  ِمووَن النُووُذِر 55ِء َربِِووَك تَوَتمووارى )فَبِووَأيِِ آ  (54( فَوَغشَّوواها مووا َغشَّووى )53َواْلُمْيتَِفَكووَ  أَْهوولى )

 (59( أََفِموْن هوَذا احْلَوِديِة تَوْعَجبُولَن )58( لَْيَك هَلا ِمْن ُقوِن اّللَِّ كاِكَف   )57( أَزَِفحِل اهْلزَِفُ  )56اأْلُوىل )
 {  (62 َواْعُبُدوا )( فَاْسُجُدوا ّللَِّ 61( َوأَنْوُتْم ساِمُدوَن )60َوَتْضَحُكلَن َو  تَوْبُكلَن )

 إشار  إل  حادث الممراج 18 - 1الدرس ا ول:

َمووُه  ِإ َّ َوْحووك  يُوولحى .َعلَّ لى .ِإْن ُهوولَ ِن اهْلَووَوالوونَّْجِم ِإذا َهوولى .مووا َضوولَّ صوواِحُبُكْم َومووا َغوولى .َومووا يَوْنِطووُ  َعوو»
ْو أَْقىن .فَووَأْوحى .َفكاَن قوواَب قَوْلَسوونْيِ أَ  فَوتَووَدىلَّ  َقان.مُثَّ  َكووِديُد اْلُقوولى .ُذو ِموورَّة  فَاْسووَتلى .َوُهووَل اِبأْلُفُووِ  اأْلَْعلووى

ِة ِعْنوَد ِسوْدرَ ْد َرآُ  نَوْزلَو   أُْخورى .رى ف َوَلَقولوى موا يَوِإىل َعْبِدِ  موا أَْوحوى .موا َكوَذَب اْلُفوياُق موا رَأى .أَفَوُتماُرونَوُه عَ 
َتهى .ِعْنَدها َجنَُّ  اْلَمْأوى .ِإْذ يَوْغَشى  وْدرََة موا يوَ اْلُمنوْ ْن آايِت  َوموا نَغوى .َلَقوْد رَأى ِمواَغ اْلَبَصورُ ز ْغشوى .موا السِِ

 « ..َربِِِه اْلُكْثى 
 -مووود ه قلوووه حميف هوووذا املطلوووع نعووويا حلظوووات يف ذلوووك األفووو  اللضوووكء الطليووو  املرفووور  الوووذي عووواش فيووو

إىل ا يقووواع  ونسوووتمعالنووولر املنطلقووو  إىل ذلوووك املوووا األعلوووى  ونووور   جنحووو  -صوووللات اّلِل وسوووالمه عليوووه 
 الرخك املنساب،يف جرس العبارة ويف لالهلا وإُيائها على السلاء.

كشووووولف  عنوووووه احلجه،مزاحووووو  عنوووووه األسوووووتار.يتلقى مووووون املوووووا م - -نعووووويا حلظوووووات موووووع قلوووووه حممووووود 
لووى ع ميوون األعلى.يسوومع ويوورى،وُيفج مووا وعى.وهووك حلظووات خووا ّبووا ذلووك القلووه املصووفى ولكوون اّللِ 

لّبم.يصوو  هووا إىل قلهووذ  اللحظووات وصووفا ملحيووا مييرا.ينقوول أصووداءها ولالهلووا وإُياءعباق ،فيصوو  هلووم 
،وحال  دا مشووهداهلووم رحلوو  هووذا القلووه املصووفى،يف رحوواب املووا األعلى.يصووفها هلووم خطوولة خطلة،ومشووه

 حال ،حَّت لكأوم كانلا كاهديها.
نجم مث هليوووووه تالوووووي الووووو ..وحركوووو « َوالووووونَّْجِم ِإذا َهووووولى »ويبوووودأ اللصووووو  املووووولحك بقسوووووم موووون اّلِل سوووووبحانه:

.َفكَقان فوَ  َوُهووَل اِبأْلُفُووِ  اأْلَْعلووى .مُثَّ »وقنل .أكووبه  شووهد جثيوول املقسووم عليووه: ْقىن اَن قوواَب قَوْلَسوونْيِ أَْو أَ تَووَدىلَّ
يقووواع منوووذ كووو  والظووول وا شوووهد واحلر ..وهكوووذا يبووودأ التناسووو  والتلافووو  يف امل« .فَوووَأْوحى ِإىل َعْبوووِدِ  موووا أَْوحوووى 

 لحظ  األوىل.ال
..وقوود رويووحل تفسووْيات رتلفوو  للوونجم املقصوولق يف هووذا القسووم.وأقرب مووا يوورق علووى « َوالوونَّْجِم ِإذا َهوولى  »

َوأَنَّوُه »الذهن أوا إكارة إىل الشعرى،اليت كان بعضهم يعبدها.واليت ورق ذكرها يف السلرة فيما بعود يف قللوه:
وووْعرى  اهتموووام األقووودمني حوووج كبْي.و وووا هووول معووورو  أن قوووودماء ..وقووود كوووان للشوووعرى مووون « ُهوووَل َرُب الشِِ
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املصوووريني كوووانلا يلقتووولن فيضوووان النيووول بعبووولر الشوووعرى ابلفلوووك األعلى.ويرصووودووا مووون أجووول هوووذا ويرقبووولن 
حركاهتا.وهلووا كوووأن يف أسوووانْي الفووورس وأسوووانْي العووورب علوووى السووولاء.فاألقرب أن تكووولن هوووذ  ا كوووارة هنوووا 

الوونجم مقصوولقا للتناسوو  الووذي أكووران إليووه.وملع  آخوور هوول ا ُيوواء  ن إليهووا.ويكلن اختيووار مشووهد هوولِي 
الووونجم مهموووا يكووون عظيموووا هوووائال فإنوووه يهووولي ويتغوووْي مقاموووه.فال يليووو  أن يكووولن معبلقا.فللمعبووولق الثبوووات 

مووووع الوووولحك الووووذي ُيووووديهم  - -وا رتفوووواع والوووودوام.ذلك هوووول القسووووم.فأما املقسووووم عليووووه،فهل أموووور النوووول 
..فصواحبكم راكوود « اِحُبُكْم َومووا َغولى .َوموا يَوْنِطووُ  َعوِن اهْلَوولى .ِإْن ُهوَل ِإ َّ َوْحوك  يُوولحى موا َضوولَّ صو»عنوه:

غْي ضال.مهتد غْي غاو.رلا غْي مغرم.مبل  ابحل  عن احلو  غوْي واهوم و  مفو  و  مبتودع.و  اننو  
 إليه صاققا أمينا. عن اهللى فيما يبلغكم من الرسال .إن هل إ  وحك يلحى.وهل يبلغكم ما يلحى

أي العوووني والقلوووه،فلم ر  - -هوووذا الووولحك معووورو  حامله.مسوووتيقن نريقه.مشوووهلقة رحلتوووه.رآ  الرسووولل 
.َفكاَن ْعلووى .مُثَّ َقان فَوتَوودَ فُووِ  اأْلَ َوُهووَل اِبأْلُ .َعلََّمووُه َكووِديُد اْلُقوولى .ُذو ِموورَّة  فَاْسووَتلى »يكوون وا ووا و  روودوعا: ىلَّ

« رى فُه َعلووى مووا يَووأَفَوُتماُرونَووُق مووا رَأى . اْلُفووياأَْقىن .فَووَأْوحى ِإىل َعْبووِدِ  مووا أَْوحووى .مووا َكووَذبَ قوواَب قَوْلَسوونْيِ أَْو 
م صوواحبكم مووا بلغووه وهوول الووذي علوو - عليووه السووالم -،هوول جثيوول «أي القوولة»..والشووديد القوولي ذو املوورة 

 إليكم.
 - -مود يوة رآ  حمألفو  األعلى.حوهذا هل الطري ،وهذ  هك الرحل ،مشوهلقة بدقائقها:اسوتلى وهول اب

منوه  هلائول.مث قانا  خبلقوه وكان ذلك يف مبودأ الولحك.حني رآ  علوى صولرته الويت خلقوه اّلِل عليها،يسود األفو
ن وهووول تعبووْي عووو -أقىن  فتوودىل انز  مقوو اب إليوووه.فكان أقوورب موووا يكوولن منوووه.على بعوود مووا بوووني القلسووني أو

  عوون قوورب بعوود أوحى.ّبووذا ا مجووال والتفخوويم والتهليوول.فهك ر يوو أوحى إىل عبوود اّلِل مووافوو -منتهووى القوورب 
 ال ائك عن بعد.وهل وحك وتعليم ومشاهدة وتيقن.

.أَفَوُتماُرونَوُه  ياُق موا رَأىَب اْلُفوموا َكوذَ »وهك حال   يتأتى معها كذب يف الر يو ،و  هتمول  واراة أو جماقلو :
أنوه  استيقن فياق ى فتثبحل فا تنفك خداع النظر.فلقد رأ..ور ي  الفياق أصد  وأيبحل،ألو« َعلى ما يَرى ف

مكوان  موال،فما عاق هلء وا؟داامللك،حامل اللحك،رسلل ربه إليه،ليعلمه ويكلفه تبلي  ما يعلم.وانتهى املرا
 بعد تثبحل القله ويقني الفياق.

   أُْخورى َرآُ  نَوْزلَو َقودْ َولَ »أخورى: وليسحل هذ  هوك املورة اللحيودة الويت رآ  فيهوا علوى صولرته.فقد تكوررت مورة 
َتهووى .ِعْنووَدها َجنَّووُ  اْلَمووْأوى .ِإْذ يَوْغَشووى  ووْدرَ ا.ِعْنووَد ِسووْدرَِة اْلُمنوْ غووى .َلَقووْد .مووا زاَغ اْلَبَصووُر َومووا نَ  َة مووا يَوْغشووىلسِِ

 «.رَأى ِمْن آايِت َربِِِه اْلُكْثى 
وهوول علووى هي تووه الوويت  -قوود قان منووه ف -علووى الووراج  موون الوورواايت  -وكووان ذلووك يف ليلوو  ا سووراء واملعووراج 

َتهوى »خلقوه اّلِل ّبوا مورة أخورى  ..والسودرة كموا يعور  مون اللفوج كوجرة.فأما أووا سودرة « ِعْنوَد ِسوْدرَِة اْلُمنوْ
املنتهى.فقوووود يعووووب هووووذا أوووووا الوووويت ينتهووووك إليهووووا املطا .فجنوووو  املووووأوى عنوووودها.أو الوووويت انتهووووحل إليهووووا رحلوووو  

قرجو   - -حيوة وقو  هول وصوعد حممود  - -صوحب  جثيول لرسولل اّلِل املعراج.أو اليت انتهحل إليها 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4113 

أخورى أقوورب إىل عوورش ربووه وأقىن ..وكلووه غيوه موون غيووه اّلِل،أنلووع عليووه عبود  املصووطفى،و  يوورق إلينووا عنووه 
إ  هذا.وكلوووووه أمووووور فووووول  ناقتنوووووا أن نووووودر  كيفيتوووووه.فال يووووودركها ا نسوووووان إ   شوووووي   مووووون خالقوووووه وخوووووال  

خبصوووووائا ا نسوووووان وخصوووووائا املالئكووووو  ..ويوووووذكر موووووا  بوووووك هوووووذ  الر يووووو  عنووووود سووووودرة املالئكووووو ،العليم 
وووْدرََة موووا يَوْغشوووى »املنتهوووى.زايقة يف التلكيووود واليقوووني: .. وووا   يفصوووله و  ُيدق .فقووود كوووان « ِإْذ يَوْغَشوووى السِِ

 أهلل وأضخم من اللص  والتحديد.
هووك  وز ر يوو .إ اني،و  عووا.فلووم يكوون زغللوو  عوو.« مووا زاَغ اْلَبَصووُر َومووا نَغووى »وكووان ذلووك كلووه حقووا يقينووا:

لبوه كثى،واتصول قت ربوه الاملشاهدة اللاضوح  انققو ،اليت   هتمول كوكا و  لنا.وقود عواين فيهوا مون آاي
 ابحلقيق  عاري  مباكرة مكشلف .

ف  هلق.ور ي  حمققوووووو .ويقني جازم.واتصوووووووال مباكووووووور.ومعر أمووووووور عيووووووان مشووووووو -أمووووووور الوووووولحك  -فوووووواألمر إذن 
عووووولة  تقووووولم قوصوووووحب  حمسلسووووو .ورحل  واقعيووووو .بكل تفصووووويالهتا ومراجعهوووووا ..وعلوووووى هوووووذا اليقووووونيميكدة.

 حبكم الووووذيالووووذي تنكوووورون عليووووه وتكذبلنووووه وتشووووككلن يف صوووود  الوووولحك إليووووه.وهل صووووا« صوووواِحُبُكمْ »
كيوو    قا علوويكمعرفتموول  وخثال .ومووا هوول بغريووه عوونكم فتجهلل .وربووه يصوودقه ويقسووم علووى صوودقه.وي

 أي الظرو .وعلى يد من وكي   قا .وأين رآ  أوحى إليه.ويف 
 نقاش المشرهللاين وإبطال الشرك باهلل 28 - 19الدرس الثاني:

أمووا هووم فعووالم يسووتندون يف عبوواقهتم وآهلووتهم ف - -ذلووك هوول األموور املسووتيقن،الذي يوودعلهم إليووه حمموود  
الئكووو ،وأن أوووون م امخوأسوووانْيهمف عوووالم يسوووتندون يف عبووواقهتم لوووالت والعوووزى ومنووواةف ويف اقعوووائهم الغووو

 إىل أي سوووولطانو يوووو  حجوووو ف املالئكوووو  بنووووات اّلِلف وأن هلوووون كووووفاع  ترعووووى عنوووود اّلِلف إىل أي بينوووو ف وإىل أ
َت َوالْ يْوُتُم اأَفَووورَأَ »يرتكنوولن يف هوووذ  األوهوووامف هووذا موووا يعا؟وووه املقطووع الثووواين يف السووولرة: َ  ُعزَّى،َوَمنووواَة الثَّالِثَووولوووالَّ

ُتُملهووْن ِهووَك ِإ َّ يزى   إِ ِضووذََّكُر َولَووُه اأْلُنْثووى ف تِْلووَك ِإذا  ِقْسووَم   اأْلُْخوورى .أََلُكووُم الوو ا أَنْوووُتْم َوآاب ُُكووْم مووا  َأْ وواء  َ َّيوْ
.ِإْن يَوتَِّبُعلَن ِإ َّ الظَّنَّ وَ  ُ ِّبا ِمْن ُسْلطان  ِوُم اهْلُود ُك،َوَلَقْد جاَءُهْم ِمنْ َلى اأْلَنْوفُ ما هتَْ أَنْوَزَل اّللَّ ْنسواِن َرّبِِ ى .أَْم ِلإْلِ

ف فَِللَّووِه اهْلِخوورَُة َواأْلُوىل .وََكووْم ِمووْن َملَووك  يف ال  ِمووْن بَوْعووِد أَْن َذَْذَن َكووفاَعتُوُهْم َكووْي ا ،ِإ َّ     تُوْغووِب سَّووماواتِ مووا َاَوو َّ
ُ ِلَمووْن َيشوواُء َويَوْرضووى .ِإنَّ الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن اِبهْلِخوو نْثووى .َومووا هَلُووْم بِووِه ِمووْن َمالِئَكووَ  َتْسووِمَيَ  اأْلُ الْ َسووُملَن رَِة لَيُ اّللَّ

،ِإْن يَوتَِّبُعلَن ِإ َّ الظَّنَّ،َوِإنَّ الظَّنَّ   يُوْغِب مِ   .. « ِِ َكْي ا  َن احلَْ ِعْلم 
تَ »وكانووحل  عظِووم عنوود لله فنوواء مصووخرة بيضوواء منقلكوو ،وعليها بيووحل ابلطووائ  لووه أسووتار وسوودن ،وح« الووالَّ

ن ألدا قوووريا عووم يقيوو  ومووون  بعهووا،يفتخرون ّبوووا علووى مووون عووداهم مووون أحيوواء العووورب أهوول الطووائ  وهووو
تَ »الكعبوو  بيووحل إبووراهيم عليووه السووالم.ويظن أن ا هووا  عنوودهم سووبحانه «.هللا»؟اللوو  امينووة لفووج « الووالَّ
 وتعاىل.
وكانوووووحل قوووووريا  -وهوووووك بوووووني مكووووو  والطوووووائ   -كوووووجرة عليهوووووا بنووووواء وأسوووووتار بنخلووووو  « اْلعُوووووزَّى»وكانوووووحل 

ووا َكوواَن يوَووْلُم اأَلْحووزَاِب،أَْو يوَووْلَم أُُحوود ،َوَلِقيَنا اْلُمْشوورِِكنَي،َأْجِلَك َرُسوولُل هللاِ تع ووا  ظمهووا.فَعِن اْلَثَاِء،قَاَل:َلمَّ َجْيش 
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لاَن َلَهووووْراَن َعلَووووْيِهْم،َوِإْن ِمووووَن الُرَموووواِة،َوأَمََّر َعلَووووْيِهْم َعْبووووَد هللِا بْووووَن ُجَبْْي ،َوقَوووواَل: َ َتْثَُحوووولا ِمووووْن َمَكوووواَنُكْم،ِإْن رَأَيْوُتُموووو
وووا َلِقينَوووا اْلَقوووْلَم َوَهوووَزَمُهُم اْلُمْسوووِلُملَن،َحَّتَّ رَأَيْوووحَل  نَوووا،َفالَ تُِعيُنلاَن،فَوَلمَّ النَِِسووواَء َيْشوووَتِدْقَن يف رَأَيْوُتُمووولُهْم َلَهوووُروا َعَليوْ

َقِلُبلَن،َويَوُقللُولَن اْلَغِنيَمَ ،اْلَغِنيَموَ ،فَوَقاَل هَلُوْم َعْبوُد اْ؟ََبِل،َقْد َرفَوْعَن َعْن ُسلِقِهنَّ،َقْد بََدْت َخاَلِخيُلُهنَّ،فَ  َأَخُذوا يَونوْ
ُ وُجلَهُهْم،فَُأِصووويَه ِموووَن هللِا:َمْهال ،أََموووا َعِلْموووُتْم َموووا َعِهوووَد إِلَوووْيُكْم َرُسووولُل هللِا  وووا أَتَووووْلُهْم َصوووَرَ  اّللَّ فَاْنطََلُقلا،فَوَلمَّ

ووود  ف فَوَقووواَل اْلُمْسوووِلِمنَي ِتْسوووُعلَن قَتِووو نَوووا َوُهوووَل َعلَوووى َنَشوووز ،فَوَقاَل:َأيف اْلَقوووْلِم حُمَمَّ يال  ،مُثَّ ِإنَّ أاََب ُسوووْفَياَن َأْكوووَرَ  َعَليوْ
:َأيف  َ عُِيبُووولُ ،مُثَّ قَوووالَ : َ عُِيبُووولُ ،مُثَّ قَووواَل:َأيف اْلَقوووْلِم ابْوووُن َأيب ُقَحافَوووُ  ف يَووواَلت  قَووواَل َرُسووولُل هللِا :َرُسووولُل هللِا 

 َ عُِيُبلُ ،فَاْلتَوَفحَل ِإىَل َأْصوَحابِِه،فَوَقاَل:أَمَّا َهُيَ ِء،فَوَقوْد قُِتلُولا لَوْل :اْلَقْلِم ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب ف فَوَقاَل َرُسلُل هللِا 
ُ لَوووووووَك َموووووووا َكووووووانُلا َأْحيَووووووواَء أَلََجوووووووابُلا،فَوَلْم مَيْلِوووووووْك ُعَموووووووُر نَوْفَسوووووووُه،أَْن قَاَل:َكووووووَذْبحَل اَي َعوووووووُدوَّ هللاِ  ،قَوووووووْد أَبْوَقوووووووى اّللَّ

ُ :ُحْزِيَك،فَوَقاَل:اْعوووووووووُل ُهبَوووووووووُل اْعوووووووووُل ُهَبُل،فَوَقووووووووواَل َرُسووووووووولُل هللِا  َأِجيُبلُ ،فَوَقاُللا:َموووووووووا نَوُقووووووووولُل ف قَووووووووواَل:ُقلُللا اّللَّ
َأِجيُبلُ ،قَاُللا:َموووا نَوُقووولُل ف : هللِا أَْعَلى،َوَأَجُل،فَوَقووواَل أَبُووول ُسوووْفَياَن:َأ َ لَنَوووا اْلعُوووزَّى،َو َ عُوووزَّى َلُكْم،فَوَقووواَل َرُسوووللُ 

ُ َمْلَ اَن،َو َ َمْلىَل َلُكْم،فَوَقاَل أَبُل ُسوْفَياَن:يَوْلم  بِيَووْلِم بَوْدر  َواحْلَوْرُب ِسوَجال  أََمو ا ِإنَُّكوْم َسوَتِجُدوَن يف قَاَل:ُقلُللا اّللَّ
 اْلَقْلِم ُمثْوَل  ، َْ آُمْر ِّبَا،َو َْ َتُسْيين.

ُعلَن قَِتيال  قَاَل  َا ُهَل َسبوْ :َهَكَذا ُحدِِيْوَنا َتْسَعْلَن قَِتيال ،َوِإ َّ  .2245أَبُل َحامتِ 
ملدينو .وكانحل يود بوني مكو  واابملشولل عنود قد« َمنواةَ »..وكانوحل « العزيوز»مينوة « اْلعُوزَّى»ويظن أن ا ها 

 .خزاع  واألوس واازرج يف جاهليتهم يعظملوا ويهللن منها للحج إىل الكعب 
 نحل أعظمها.ثالي  كاوكان اب؟زيرة كثْي من هذ  املعبلقات تعظمها القبائل املختلف .ولكن هذ  ال

ن هنووا نووات اّلِل.وموون:إون بواملظنوولن أن هووذ  املعبوولقات كانووحل رموولزا ملالئكوو  يعتووثهن العوورب إانت ويقللوول 
د مجهووورة اهتا عنوووات بوووذجووواءت عباقهتا،والوووذي يقوووع غالبوووا أن ينسوووى األصووول،مث تصوووب  هوووذ  الرمووولز معبووولق

 العباق.
بوا منهوا الثاليو  معجِ  ملعبولقاتو  تبقى إ  قل  متنولرة هوك الويت توذكر أصول األسوطلرة  فلموا ذكور اّلِل هوذ  ا

َت َواْلعُ »ومن عباقهتا كما تفيد صيغ  السيال ولفظه:  «.لِثََ  اأْلُْخرى فناَة الثَّازَّى.َومَ أَفَورَأَيْوُتُم الالَّ
 ى ..لثالث  األخر مناة ..ا ويف احلدية عن« أَفَورَأَيْوُتُمف» واض  يف افتتا  السيال:والتعجيه والتشهْي

ُم الوذََّكُر َولَوُه أََلكُ »ذكلر:ن هلم الملا ذكر اّلِل هذ  املعبلقات عقه عليها ابستنكار قعلاهم أن ّلِل ا انّ وأ
ئك ،ونسووبتها ة أنليوو  املالل   سوطلر صووعبوولقات .. ووا يوولحك  ن هلوذ  امل« اأْلُنْثوى ف تِْلووَك ِإذا  ِقْسووَم   ِضويزى 

تحيلا أن مع هذا   يسوات هلم.و إىل اّلِل سبحانه. ا يرج  ما ذكران  عنها.وقد كانلا هم يكرهلن و قة البن
ىل اّلِل  ي ء ا انّ إلن عونهم كوي ا يلوزمهم ّبوذا التصولر.وأن ينسوبلا هووهوم   يعلمو -اعللا املالئكو  إانت 

 « ..أْلُنْثى فَكُر َوَلُه اأََلُكُم الذَّ »تصلراهتم وأسانْيهم ويسخر منها ومنهم:بذخذهم هنا  -حانه سب -واّلِل 
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  « ..زى َم   ِضيتِْلَك ِإذا  ِقسْ »إوا إذن قسم  غْي عاقل  قسمتكم بني أنفسكم وبني اّلِل  
ْ ووواء  َك ِإ َّ أَ ِهوووِإْن »ل:قليوووواملسوووأل  كلهوووا وهوووم   أسووواس لوووه مووون العلوووم و  مووون اللاقوووع.و  حجووو  فيهوووا و  

ُ ِّبووا ِمووْن ُسووْلط ُتُملهووا أَنْوووُتْم َوآاب ُُكووْم مووا أَنْوووَزَل اّللَّ .ِإنْ َ َّيوْ َلى اأْلَنْوُفُك.َوَلَقووْد جوواَءُهْم  ِإ َّ الظَّوونَّ َومووا هَتْوويَوتَِّبعُوولنَ  ان 
ِووُم اهْلُووودى  .وتسووومي  ميتها مالئك آهلوو  وتسوو اهووذ  األ اء.الالت.العزى.منوواة ..وغْيها.وتسوووميته«  ِمووْن َرّبِِ

اّلِل لكوم  ءهوا.و  اعولقيقو  وراحاملالئك  إانت.وتسمي  ا انّ بنوات اّلِل ...كلهوا أ واء   مودللل هلوا،و  
يقووو  قووو  يقل.وللحقه.وللحقيحجووو  فيها.وكووول موووا   يقووورر  اّلِل فوووال قووولة فيوووه و  سووولطان له.ألنوووه   حقيقووو  ل

 ن فيها.امهين    سلطنيل فهك خفيف    وزن هلا.ضعيف    قلة هلا.قلة.وللحقيق  سلطان فأما األاب
ق م   وجوووووووول ويف منتصوووووووو  اهليوووووووو  يوووووووو كهم وأوهووووووووامهم وأسووووووووانْيهم،وي   خطاّبم،ويلتفووووووووحل عوووووووونهم كووووووووأو

علووم و   .فووال حجوو  و « .نْوُفووكُ َلى اأْلَ ِإْن يَوتَِّبعُوولَن ِإ َّ الظَّوونَّ َومووا هَتْوو»هلم،ويتحوودّ عوونهم بصوويغ  الغائووه:
اهلولى و ل فيهوا للظون ة   جموايقني.إ ا هل الظن يقيملن عليه العقيدة،واهللى يستمدون منه الدليل.والعقيود

و ى وهلوووم عوووذر أظووون واهلووول و  بووود فيهوووا مووون اليقوووني القوووانع والتجووورق مووون اهلووولى والغووورم ..وهوووم   يتبعووولا ال
 لل طل التع..فانقطع العذر وب« َوَلَقْد جاَءُهْم ِمْن َرّبُِِِم اهْلُدى »عل :

ليسوحل خفواء  لعلو  هنوااومَّت انتهى األمر إىل كهلة النفك وهلاها فلن يسوتقيم أمور،ولن اودي هودى ألن 
ريود  وهوك كور يثر ملوا احل ،و  ضع  الدليل.إ ا هك اهللى ا؟ام  الذي يريد،مث يبحة بعد ذلك عن م

سواِن موا نْ أَْم ِلإْلِ  »سوتنكار:يسوأل يف ا حال  تصاب ّبا النفك فال ينفعها اهلدى،و  يقنعها الدليل  ومن مث
ف  « ..َاَ َّ

  حووو  ك.فإن احلوووفكوول موووا يتمووو  يتحووولل إىل حقيقووو  وكووول موووا يهووولى ينقلوووه إىل واقوووع  واألمووور لووويك كوووذل
 ّبلا ،ويهلووووك ا نسووووان واللاقووووع واقع.وهوووولى الوووونفك ومناهووووا   يغووووْيان و  يبوووود ن يف احلقائ .إ ووووا يضوووول

 يفيووه كمووا يشوواء يتصوور  ف أو يبوودل يف نبووائع األكووياء.وإ ا األموور كلووه ّللِ   نووا .وهل أضووع  موون أن يغووْي
 « ..فَِللَِّه اهْلِخرَُة َواأْلُوىل »الدنيا ويف اهلخرة سلاء:

ملعنليو  انوه النكتو  اجعهوا.إىل و  ننسى أن نلحج هنا تقدمي اهلخرة على األوىل.ملراعاة قافيو  السولرة وإيقا
غوويم ء املعوو  وتنبووني أقا األوىل.كمووا هووك نبيعوو  األسووللب القوورآين يف ا؟مووع املقصوولقة بتقوودمي اهلخوورة علووى

لكولن كلوه اموال يف ا يقاع.قون إخالل ّبذا على حساب ذا   كوأنه كوأن كول موا هول مون صونع اّلِل.فا؟
 يتناس  مع اللليف  ويياخيها  

 مون املالئكو  -دعاة هلو  املواهل وإذا خلا األمور كلوه ّلِل يف اهلخورة واألوىل.فوإن أوهوام املشوركني عون كوفاع 
ذ  األوهووووووام   أصوووووول هوووووو..إن « ْلفووووووى زُ مووووووا نَوْعبُووووووُدُهْم ِإ َّ لِيُوَقرِِبُوووووولان ِإىَل اّللَِّ »م عنوووووود اّلِل.كمووووووا قوووووواللا:هلوووووو -

لَوووك  يف َكوووْم ِموووْن مَ َو »منهوووا: هلا.فاملالئكووو  احلقووو  يف السوووماء   الوووك الشوووفاع  إ  حوووني ذذن اّلِل يف كوووكء
 « ..َيشاُء َويَوْرضى   ِلَمنْ َذَن اّللَُّ  تُوْغِب َكفاَعتُوُهْم َكْي ا .ِإ َّ ِمْن بَوْعِد أَْن ذَْ السَّماواِت  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4116 

.وتتجرق السوووابق  ومووون مث تسوووق  قعووولاهم مووون أساسوووها،فل  موووا فيهوووا مووون بطوووالن تووولىل تفنيووود  يف اهلايت
حلوووو  اللاقووووع غووووْي موووون ات  العقيوووودة موووون كوووول غووووبا أو كووووبه .فاألمر ّلِل يف اهلخوووورة واألوىل.وموووو  ا نسووووان 
هلخوووورة يووووه وحوووود  يف اعا  إلكي ا.والشووووفاع    تقبوووول إ  إبذن موووون اّلِل ورضووووى.فاألمر إليووووه يف النهايوووو .وا 

 واألوىل.
كشو  وي عون املالئكو  -منلن ابهلخورة الذين   يي  -ويف واي  الفقرة يناقا للمرة األخْية أوهام املشركني 

ِخوورَِة لَُيَسووُملَن ِمنُوولَن اِبهْل    يُويْ ِإنَّ الَّووِذينَ  »ك أن تقوولم عليووه عقيوودة أصووال:عوون أساسووها اللاهك،الووذي   ينبغوو
.ِإْن يوَ   « .. يُوْغِب ِمَن احلَْ ِِ َكْي ا  لظَّنَّ،َوِإنَّ الظَّنَّ  لَن ِإ َّ اتَِّبعُ اْلَمالِئَكَ  َتْسِمَيَ  اأْلُنْثى .َوما هَلُْم بِِه ِمْن ِعْلم 

سوبحانه   هم إىل اّللِ ك  ونسبت يلحك بعالق  الالت والعزى ومناة  سطلرة أنلي  املالئوهذا التعقيه األخْي
 قنا عوون نبيعوو ي ا مسووتيوهووك أسووطلرة واهيوو ،  يتبعوولن فيهووا إ  الظن.فلوويك هلووم موون وسوويل  ألن يعلموولا كوو

 املالئك .
 ،و  يغووب موون احلوو هووذا   لفأمووا نسووبتهم إىل اّلِل.فهووك البانوول الووذي   قليوول عليووه إ  الوولهم البانوول  وكوو

 يقلم مقامه يف ككء.احل  الذي ي كلنه ويستغنلن عنه ابألوهام والظنلن 
ا عذذراض عذذن الكذذافرين والحذذث علذذ  الاوبذذة والحسذذاا  42 - 29الذذدرس الثالذذث:

 والم و

ن هلخرة،ويشووركل يمنوولن ابوحووني يبلوو  إىل هووذا احلوود موون بيووان وهوون عقيوودة الشوور  وهتافتهووا عنوود الووذين   ي 
ليهمووول  - -الرسووولل  ابّلِل،وينسوووبلن لوووه البنوووات ويسوووملن املالئكووو  تسووومي  األنثوووى  يتجوووه اباطووواب إىل

لك أموووور الضووووال،وميو كووووأوم ويعوووورم عنهم،ويوووودع أموووورهم ّلِل الووووذي يعلووووم املسووووكء وانسوووون،وازي املهوووودي 
الووويت    ذنلبن الوووعوووالسوووماوات واألرم،وأمووور الووودنيا واهلخرة،وُياسوووه ابلعووودل   يظلوووم أحووودا،ويتجاوز 

يوواهتم حهم يف أنوولار لووى حقيقووتيصوور عليهووا فاعللهووا.وهل اابووْي ابلنوولااي والطلااي،ألنووه خووال  البشوور املطلووع ع
َلُغُهْم ِمَن اَة الُدنْيا احْلَيافََأْعِرْم َعْن َمْن تَوَلىلَّ َعْن ذِْكران َوَ ْ يُرِْق ِإ َّ  »مجيعا: أَْعلَوُم  ْلِعْلوِم.ِإنَّ َربَّوَك ُهولَ .ذِلَك َمبوْ

 الَّوِذيَن َأسوواُ ا ِ ووا مووا يف اأْلَْرِم لَِيْجووزِيَ سَّوماواِت وَ ا يف الِ َوْن َضوولَّ َعووْن َسوِبيِلِه َوُهووَل أَْعلَووُم ِ َوِن اْهتَوودى .َوّللَِِّ موو
َك واِسووُع ِإنَّ َربَّوو -َمووَم ِإ َّ اللَّ  -لاِحَا مثِْ َواْلَفووبووائَِر اْ ِ بُوولَن كَ َعِملُوولا،َوَاْزَِي الَّووِذيَن َأْحَسووُنلا اِبحْلُْسووَ .الَِّذيَن َاَْتنِ 

ْم.َفال تُوزَُكووولا أَنْوُفَسوووُكْم.ُهَل    يف بُطُووولِن أُمَّهوواِتكُ ُتْم َأِجنَّووْذ أَنْوووواْلَمْغِفرَِة.ُهووَل أَْعلَوووُم ِبُكووْم ِإْذ أَْنَشوووَأُكْم ِمووَن اأْلَْرِم،َوإِ 
 « ..أَْعَلُم ِ َِن اتَّقى 

تووداء إىل دنيا.ملجووه ابحليوواة ال عوون ذكوور اّلِل،و  يوويمن ابهلخوورة،و  يوورق إ  اهووذا األموور اب عوورام عموون توولىل
هم يهمووول كوووأن أول وووك املشوووركني الوووذين سوووب  احلووودية يف السووولرة عووون أسوووانْيهم وأوهوووامل - -الرسووولل 

 وعدم إمياوم ابهلخرة.
بوه واعول وجهتوه وهل ملجه بعود ذلوك إىل كول مسولم يلاجهوه مون يتولىل عون ذكور اّلِل ويعورم عون ا ميوان 

احليوووواة الوووودنيا وحوووودها،  ينظوووور إىل كووووكء وراءهووووا،و  يوووويمن ابهلخوووورة و  ُيسووووه حسوووواّبا.ويرى أن حيوووواة 
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ا نسووووووان علووووووى هووووووذ  األرم هووووووك غايوووووو  وجوووووولق ،  غايوووووو  بعوووووودها ويقوووووويم منهجووووووه يف احليوووووواة علووووووى هووووووذا 
د رحلووووو  األرم ا عتبار،فيفصوووول ضووووومْي ا نسووووان عووووون الشوووووعلر إبلووووه يووووودبر أمر ،وُياسوووووبه علووووى عمله،بعووووو

 اندوقة،وأقرب من تتمثل فيه هذ  الصف  يف زماننا هذا هم أصحاب املذاهه املاقي .
موون يعوورم عووون  -يعاموول أو يعووايا  فضووال علووى أن -واملوويمن ابّلِل وابهلخوورة   يسووتطيع أن يشووغل ابلووه 

ة واحووودة مووون خطووول ن يف ذكووور اّلِل،وينفوووك اهلخووورة مووون حسوووابه.ألن لكووول منهموووا منهجوووا يف احليووواة   يلتقيوووا
،ختتل  يف أهوووودافها خطلاتووووه،و  يف نقطوووو  واحوووودة موووون نقانووووه.ومجيع مقوووواييك احليوووواة،ومجيع قيمهووووا،ومجيع

ط علووى هوووذ   أي نشوووايفتصوولر كوول منهموووا.فال ميكوون إذن أن يتعووواوان يف احليوواة أي تعووواون،و  أن يشوو كا 
وغايووو  هوووذا ط فيها،اهج النشوووااألرم.موووع هوووذا ا خوووتال    الرئيسوووك يف تصووولر قووويم احليووواة وأهووودافها ومنووو

فوول يعبووة حووني ُي ن املوويمنالنشوواط.وما قام التعوواون واملشووارك  متعووذرين فمووا قاعووك ا هتمووام وا حتفووالف إ
إايهووا يف   وهبووه اّللِ اقتووه الوويتنكووأن هووي ء الووذين يعرضوولن عوون ذكوور اّلِل و  يريوودون إ  احليوواة الوودنيا.وينف  

 غْي ملضعها.
ي ا كوو  يبتغولن  لن ابّللِ آخر،هل التهولين مون كوأن هوذ  الف  .ف و  الوذين   ييمنوعلى أن لإلعرام اعاها 

فلن وراء اكهوووووا،واقوراء احليووووواة الووووودنيا.فمهما كوووووان كوووووأوم فهوووووم حمجلبووووولن عووووون احلقيق ،قاصووووورون عووووون إقر 
َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلمِ ..»األسلار.أسلار احلياة الدنيا  ا.قاصور مهموا بودا هموا بودا عظيممبلو   فوه وهل م«.ذِلَك َمبوْ

عنود حودوق  سوه وعقلوهكامال.مضلل مهما بدا هاقاي.وموا ميكون أن يعلوم كوي ا ذا قيمو  مون يقو  بقلبوه وح
 حلووووو  نفسوووووه.ووجلق  هكوووووذا أمووووور ترفضوووووه عوووووا  هائووووول   -لعوووووني احوووووَّت يف رأي  -هوووووذ  األرم.ووراءهوووووا 

ائوول ذا االوو  اهلهوووايوو   يا هووكالبداهوو .و  يلجوود عبثووا مووَّت كووان لووه خال .وإنووه لعبووة أن تكوولن احليوواة الوودن
ل كوووذلك ال .وكفيووووغايتوووه ..فوووإقرا  حقيقووو  هوووذا الكووولن مووون أي نووور  مووون أنرافهوووا كفيووول اب ميوووان ابا

رام مث اوه ا عو كبوْي.ومناب ميان ابهلخرة.نفيا للعبة عن هذا ااال  العظيم الوذي يبودع هوذا الكولن ال
بوذل يف غوْي موام أن يا هت عرام علوى سوبيل صويان عمون يتولىل عون ذكور اّلِل ويقو  عنود حودوق الودنيا،ا 

ن أرقان أن ن ّبوووذا إملضوووعه وا عووورام علوووى سوووبيل التهووولين وا حتقوووار ملووون هوووذا مبلووو  علموووه.وحنن موووأملرو 
بَّوَك ُهوَل أَْعلَوُم ِإنَّ رَ »ذا  هّلِل من نتلقى أمر اّلِل لنطيعه.  لنقلل كما قالحل يهلق: عنا وعصينا ..والعياذ اب

 « ..لَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَل أَْعَلُم ِ َِن اْهَتدى ِ َْن ضَ 
أن  الضوالني.و  سوهم بشوأنوقد علم أن هي ء ضواللن.فلم يورق لنبيوه و  للمهتودين مون أمتوه أن يشوغللا أنف

دوق احليواة قو  عنود حوييصاحبلهم.و  أن ُيفللهم.و  أن حدعلا يف لاهر علمهم املضولل القاصور،الذي 
ميوووووان ن ابّلِل،وا  ا ميووووواني ا قرا  البشوووووري واحلقيقووووو  ااالصووووو ،اليت تقووووولق مووووون يووووودركها إىلالووووودنيا.وُيلل بووووو

 ابهلخرة،وتتخطى به حدوق هذ  األرم القريب ،وهذ  احلياة الدنيا اندوقة.
وإن العلوووم الوووذي يبلغوووه هوووي ء القاصووورون الضووواللن ليبووودو يف أعوووني العووولام وأكوووباههم،علام القلوووه وا قرا  

ا عظيمووووا ذا فاعليووو  وأيوووور يف واقوووع احليوووواة الووودنيا.ولكن هووووذا   ينفوووك صووووف  الضوووالل عوووونهم يف واحلك،كوووي 
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النهايوو ،و  صووف  ا؟هوول والقصوولر.فحقيق  ا رتبوواط بووني هووذا اللجوولق وخالقه.وحقيقوو  ا رتبوواط بووني عموول 
 ا نسان وجزائه.

رقيهوا  نسوان و  تحيواة ا ير يفها ن احلقيقتان ضروريتان لكل علم ح .وبودووما يبقوى العلوم قشولرا   توي 
هل ت هوول تقوودم يف ا .وإ  فو  ترفعها.وقيموو  كوول علووم مرهلنوو   يوور  يف الوونفك ويف ارتبانووات البشوور األقبيوو

    وكوعلر اهلقميوني وانتكاس يف اهلقميني.وما أ سه مون علوم هوذا الوذي ترتقوك فيوه اهل ت علوى حسواب
  مووووون كوووووعلر  ن كلوووووه،وف  انمووووولس واحووووود متناسووووو .يغْيا نسوووووان  ن لوووووه خالقوووووا خلقوووووه وخلووووو  هوووووذا الكووووول 

رتب  موع،ألن وجولق  مشل وأرفابحلياة،وكعلر   ا حلله و ن حلله واعل للجلق  قيم  وهدفا وغاي  أكث وأ
موه،وأكث وأكوث مون قل  األفوراق ّبذا الكلن كله فهل أكث من ذاته املعدوقة األايم.وأكث مون أسورته املعودوقة

مامووات هووذ  فع موون اهتنبقتووه الوويت يطوونطن ّبووا أصووحاب املووذاهه املاقيوو  احلديثوو .وأر موون وننووه وأكووث موون 
ه ه وموون ملازينوون تصوولراتمووالتشووكيالت مجيعووا  وكووعلر ا نسووان  ن خالقووه حماسووبه يف اهلخوورة وجمازيووه.يغْي 
ه أو الكوعليو .ألن هقولة وفا ومن حلافز  ومن أهدافه.ويرب  احلاس  األخالقي  يف نفسه  صْي  كله،فيزيودها

ر علوى تصورفات ويسويط« انا نسو»ْناته مرهلن  بيقظ  هذ  احلاس  وشيْيها يف نيته وعملوه.ومن مث يقولى 
احيوو  األخوورى .ومن النهووذا الكووائن.ألن الرقيووه احلووارس قوود اسووتيقج  وألن احلسوواب ااتووامك ينتظوور  هنووا 

يف بعووووخ   األرمينهووووزم يف فهوووول مطموووو ن إىل ااووووْي وايوووو  موووون انتصووووار  يف احلسوووواب ااتووووامك.حَّت لوووول رآ 
نتصوور ألن األرم أم ا؟وول ت  وهوول مكلوو  قائمووا أن ينصوور ااووْي ويكوواف  يف سووبيله سوولاء هووزم يف هووذ  ا

يواة البشور.إوا أساسوي  يف ح رة.مسأل ا؟زاء النهائك هنا   إوا مسأل  كبْية هذا ا ميان ابّلِل وا ميان ابهلخ
أ  تكولن  وإموا« سوانا ن»ساء.وإوا إما أن تكلن فيكولن حاج  أكث من حاجات الطعام والشراب والك

هووووا هووووذا حليوووواة كلفهوووول حيوووولان موووون ذلووووك احليوووولان  وحووووني تفوووو   املعووووايْي واألهوووودا  والغوووواايت وتصوووولر ا
 تمام.من ا ه ا ختال   ،فال جمال جين ذ إىل مشارك  أو تعامل أو حَّت تعار  ينشأ عنه قس 

حتفوووال بوووني هتموووام واحب  أو كووورك  أو تعووواون،أو أخوووذ وعطووواء،أو اومووون مث   ميكووون أن تقووولم عالقووو  أو صووو
  عون ل ومراء،حوالفهول حموا ميمن ابّلِل،وآخر أعرم عن ذكر  و  يرق إ  احليواة الودنيا.وكل قولل غوْي هوذا

 « ..نْياياَة الدُ  َّ احلَْ فََأْعِرْم َعْن َمْن تَوَلىلَّ َعْن ذِْكران َوَ ْ يُرِْق إِ »أمر اّلِل:
 « ..َسُنلا اِبحْلُْسَ  َوَاْزَِي الَِّذيَن َأحْ  ا َعِمُللاساُ ا  ِ  ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم.لَِيْجزَِي الَِّذيَن أَ َوّللَِّ »

فالوذي قولة وشيْيا. اوات وموا يف األرم،ميون  قضوي  اهلخورةملوا يف السوم -وحود   -وهذا التقرير مللكيو  اّلِل 
اقر علووووووى الووووووذي ميلووووووك مووووووا يف السووووووماوات ومووووووا يف األرم وحوووووود ،فهل القوووووو جعوووووول اهلخوووووورة وقوووووودرها هوووووول

 الَّووِذيَن لَِيْجووزِيَ »ل:موول العوواقا؟ووزاء،املختا بووه،املالك ألسووبابه.ومن كووأن هووذ  امللكيوو  أن هقوو  ا؟ووزاء الكا
 « ..َأساُ ا ِ ا َعِمُللا َوَاْزَِي الَِّذيَن َأْحَسُنلا اِبحْلُْسَ  
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 مثِْ َواْلَفوولاِحَا.ِإ َّ َكبووائَِر اْ ِ   َتِنبُوولنَ الَّووِذيَن اَْ  » ء،والووذين اووزيهم ابحلسوو  ..فهووم:مث ُيوودق الووذين أحسوونلا هي 
لال م ختتل  األقوفحا.واللم..وكبائر ا مث هك كبار املعاصك.والفلاحا كل ما عظم من الذنه و « اللََّممَ 

 ألعمال.وحمقرات ا فيه.فابن كثْي يقلل:وهذا استثناء منقطع ألن اللمم من صغار الذنلب
،قَاَل:َما رَأَْيحُل َكيوْ  ا َأْكَبَه اِبللََّمِم ِ َّا قَاَل أَبُل ُهَريْوورََة:َعِن النَّوِلِِ  َ َعوزَّ َوَجولَّ َكتَوَه َعلَوى :َعِن اْبِن َعبَّاس  ِإنَّ اّللَّ

النَّظَوووووووُر،َوزاَِن اللَِِسووووووواِن الُنطْوووووووُ ،َوالنوَّْفُك َاَووووووو َّ  ابْوووووووِن آَقَم َحظَّوووووووُه ِموووووووَن الوووووووِزاَِن،أَْقَرَ  َذلِوووووووَك  َ حَمَالَوووووووَ ،َوزاَِن اْلَعووووووونْيِ 
 . 2246َوَتْشَتِهك،َواْلَفرُْج ُيَصدُِِ  َذِلَك،أَْو يَُكذِِبُهُ 
ووَفتَ :[ قَووالَ 32:} ِإ َّ اللََّمووَم { ]الوونجم:وَعووِن ابْووِن َمْسووُعلق ، يف قَوْللِووِه َعووزَّ َوَجوولَّ  نْيِ " زاَِن اْلَعوونْيِ النَّظَووُر، َوزاَِن الشَّ

َقُه بَِفْرِجوِه َكواَن التوَّْقِبيُل، َوزاَِن اْلَيَدْيِن اْلَبْطُا،َوزاَِن الِرِْجَلنْيِ اْلَمْشُك، َوُيَصدُِِ  َذِلَك اْلَفورَُج أَْو يَُكذِِبُوُه، فَو ِإْن َصودَّ
 .2248.وكذا قال مسرو  والشعل2247زَانِي ا، َوِإ َّ فَوُهَل اللََّمُم "
اَنفِوووع  قَووواَل:ِإنَّ أاََب ُهَريْوووورََة َرِضوووَك هللا َعْنوووه ُسوووِ َل َعوووْن َهوووِذِ  اهْليَوووِ ،وهل كووواهد:} الَّوووِذيَن  وَعوووْن َعْبوووِد الووورَّمْحَِن بْووونِ 

َلُ ،َواْلُمَباَكوورَ َاَْتِنبُوولَن َكبَووائَِر اْ ِمثِْ َواْلَفووَلاِحَا ِإ َّ اللََّمووَم { .قَوواَل َرِضووَك هللا َعْنووه:ِهَك النَّْظرَُة،َواْلَغْمزَُة،وَ  ُة،فَِإَذا اْلُقبوْ
 . 2249َمكَّ اْاَِتاُن اْاَِتاَن فَوُهَل الزان،َوَقْد َوَجَه اْلُغْسلُ 

 فهذ  أقلال متقارب  يف تعري  اللمم.
 وهنا  أقلال أخرى:

 سلم.أزيد بن  } ِإ  اللََّمَم { إ  ما سل .وكذا قال:قال علك بن أيب نلح ، عن ابن عباس
قووال  ه مث يََدعووه،لووم ابلووذنيالووذي :} ِإ  اللََّمووَم { قال:اهليوو يف هووذ  :وروى ابوون جريوور عوون جماهوود أنووه قووال

 الشاعر:
 ... 2250إْن تَوْغِفر اللُهِم تغفر مَجِا ...َوأِي َعْبد َلَك َما أََلمَّا  

                                                 
 ( 6243[)474/ 20املكنز ] -وصحي  البخارى 7705( 7719[)130/ 3مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2246
 ( صحي  6659[ )727/ 9كعه ا ميان ] - 2247

انَ لَووى ُكوولِِ ُمووْذنِ عَ ىَل هللِا قَوواَل احْلَِليِمووُك َرمِحَووُه هللُا:فَوثَوبَووحَل اِبْلِكتَوواِب َوالُسوونَِّ  وُجوولُب التوَّْلبَووِ  إِ  ، َوِإْسوورَاُع اْلَقْلووِه َواْ ِ بَووِ ، َوأَنَّ هللَا تَوبَوواَرَ  َوتَوَعوواىَل يَوْقبَووُل ه 
 نُوُزَوَعوووُه َعوووِن اْلِعْصوووَياِن، َوَعوووْلَقة  ِإىَل ىَل:َأْي َرَجوووَع ِإىَل هللِا، فَوووَ َ َ ىَل هللِا تَوَعووواإِ َ  َ َب ُقَهوووا َعَلْيوووِه، َوالتوَّْلبَوووُ  ِهوووَك الرَّْجَعوووُ ، َوَمْعوووالتوَّْلبَوووَ  ِموووْن َعْبوووِدِ  َوَ  يَورُ 

َهوا اِبلتوَّْلبَوِ  قَاَل:َوَحوُد التوَّْلبَوِ  اْلِقطَوعُ  َهوا، َواْلَعوْزُم َعلَوى تَووْرِ  ْن َكانَوحْل َقائَِمو  ، َوالنَّوَدُم عَ إِ ِ  يف احْلَواِل َمْعِصويَ لِلْ  الطَّاَعِ  َرْجَع  ، َوَعثََّ َعنوْ لَوى َموا َسوَلَ  ِمنوْ
ْنُه تَوْرَ  َصاَلة  فَِإنَّ التوَّْلبََ  َ  َتِصُ  َحَّتَّ  ْن َكاَن تَوَرَ  َصوْلم ا، أَْو تَوْفرِيط وا يف إِ ا، َوَهَكَذا َضاُء َما فَاَت ِمنوْهَ ىَل النََّدِم قَ ْنَضمَّ إِ يوَ اْلُعلِق، مُثَّ ِإْن َكاَن الذَّ

، َوِإْن َكواَن َذلِوَك قَوْتوَل نَوْفوك  ِبغَوْْيِ َحو ِ  فَو وَن ِموَن اْلقِ ِإْن اََ زََكاة ، ِإْن َكاَن الرَُّجوُل ُمثْوراي   ْطلُولاب  بِوِه، فَوِإْن ُعِفوَك َعْنوُه ِ َوال  َصواِص ِإْن َكواَن َعَلْيوِه وََكواَن مَ كَّ
ا َلُه فَِإنَُّه يُوَيقِِي َما َعَلْيوِه، َوِإْن َكواَن قَوْذف ا يُلِجوُه احْلَودَّ  ، فَوِإْن ُعِفوَك َعْنوُه َكَفواُ  النَّوَدُم َواْلَعوْزُم لِْلَحودِِ ِإْن َكواَن َمْطلُولاب  بِوهِ  ْبوُذَل َلْهوَر ُ  فَوَأْن يوَ وََكاَن َواِجد 

، َوِإْن َكوانَ  ا ِموْن ُحوُدوِق هللِا تَوَعواىَل فَوِإَذا  َعلَوى تَووْرِ  اْلُعولِق إبِِْخواَلص  َمواِم َسوَقَ  َعْنوُه  لتوَّنَوُدِم الصَّوِحيِ  قَوْبوَل أَنْ ابِ هللِا تَوَعواىَل  َب ِإىَل  َ َحود  يُوْرفَوَع ِإىَل اْ ِ
َمووواِم مُثَّ قَاَل:قَوووْد تُوْبوووحُل َ ْ َيْسوووُقْ  َعْنوووُه احْلَووو ِه يف اْلُمَحوووارِِبنَي، َوقَوووْد َعلَّوووَ  يوووِه، قُوْلوووحُل:َوُهَل َمْنُصووولص  َعَلْيوووَكووواَلَم فِ َ  الْ ُد، َوَبَسووواحْلَوووُد، َوِإْن رُفِوووَع ِإىَل اْ ِ

 ْْيِِهْم ".ارِِبنَي ُقوَن غَ ْسِتثْوَناَء اِبلتوَّْلبَِ  يف اْلُمحَ ا ذََكَر اِ  اىَل ِإ ََّ الشَّاِفِعُك َرمِحَُه هللاُ اْلَقْلَل ِفيِه يف َغْْيِ اْلُمَحارِِبنَي مل أِلَنَّ هللَا تَوعَ 
 [604/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2248
 ( حسن 3731[)283/ 15املطاله العالي  بزوائد املسانيد الثماني  ] - 2249
 صحي   - 2250
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وكووان :نووزع عنووه، قاليلووذنه مث الرجوول يلووم اب:} ِإ  اللََّمووَم { قال:وروى ابوون جريوور عوون جماهوود، يف قوولل هللا
 ابلبيحل وهم يقلللن: أهل ا؟اهلي  يطلفلن

 ... 2251إن تغفر اللهم تغفر مجا ...وأي عبد لك ما أملا  
 وقد روا  ابن جرير وغْي  مرفلعا  .

 هل الرجووول يلوووم ابلفاحشووو  مث:للََّموووَم { قووواِإ  ال } الَّوووِذيَن َاَْتِنبُووولَن َكبَوووائَِر ا مثِْ َواْلَفوووَلاِحاَ :فعووون ابووون عبووواس
 :قال رسلل هللا :يتلب وقال

 فر اللهم تغفر مجا ...وأي عبد لك ما أملا   ...إن تغ
  نعلمووه يُووروى :، وكووذا قووال البووزار2252هووذا حوودية حسوون صووحي  غريووه:وهكووذا روا  ال مووذي، مث قال

 متصال إ  من هذا اللجه.ويف صحته مرفلعا نظر  ..
ْنِه مُثَّ يََدعُووُه أََ ْ َتْسووَمْع قَوووْلَل الشَّوواِعِر:ِإْن وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس  ِ  َهووِذِ  اهليَووِ  ) ِإ َّ اللََّمووَم( قَوواَل الَّووِذى يَولُوومُ   اِبلووذَّ

 2253تَوْغِفِر اللَُّهمَّ تَوْغِفْر مَجَّا َوَأُى َعْبد  َلَك َ  أََلمَّا.َهَذا َأْكَبهُ 
"اللموو  موون الووزان مث :ال} الَّووِذيَن َاَْتِنبُوولَن َكبَووائَِر ا مثِْ َواْلَفووَلاِحَا ِإ  اللََّمووَم { ق:-أرا  رفعووه-وعوون أيب هريوورة 

يتووولب و  يعووولق، واللمووو  مووون السووورق  مث يتووولب و  يعووولق، واللمووو  مووون كووورب اامووور مث يتووولب و  يعوووولق"، 
 . 2254"ذلك ا ملام":قال
اللمم مووون الوووزان أو :} الَّوووِذيَن َاَْتِنبُووولَن َكبَوووائَِر ا مثِْ َواْلَفوووَلاِحَا ِإ  اللََّموووَم { قوووال:وعووون احلسووون يف قووولل هللا 

 2255رق  أو كرب اامر، مث   يعلق.الس
كووان أصووحاب رسوولل :} الَّووِذيَن َاَْتِنبُوولَن َكبَووائَِر ا مثِْ َواْلَفووَلاِحَا ِإ  اللََّمووَم { قال:وعوون احلسوون يف قوولل هللا

 2256هل الرجل يصيه اللم  من الزان، واللم  من كرب اامر، فيجتنبها ويتلب منها.:يقلللن هللا 
 قلال هدق مع  اللمم هديدا غْي األول.فهذ  نائف  أخرى من األ

..فوذكر « ِإنَّ َربَّوَك واِسوُع اْلَمْغِفورَةِ »والذي نرا  أن هذا القلل األخْي أكثر تناسبا مع قللوه تعواىل بعود ذلوك:
سووع  املغفوورة يناسووه أن يكوولن اللمووم هوول ا تيووان بتلووك الكبووائر والفوولاحا،مث التلبوو .ويكلن ا سووتثناء غووْي 

الوووذين أحسووونلا هوووم الوووذين اتنبووولن كبوووائر ا مث والفووولاحا.إ  أن يقعووولا يف كوووكء منهوووا مث منقطع.ويكووولن 
َوالَّوووِذيَن ِإذا فَوَعلُووولا فاِحَشووو   أَْو لََلُمووولا أَنْوُفَسوووُهْم »يعووولقوا سوووريعا و  يلجووولا و  يصوووروا.كما قوووال اّلِل سوووبحانه:

َ فَاْسوووتَوْغَفُروا لِوووُذنُلِّبِْم  ُ َوَموووْن يَوغْ  -ذََكوووُروا اّللَّ « َوَ ْ ُيِصوووُروا َعلوووى موووا فَوَعلُووولا َوُهوووْم يَوْعَلُمووولنَ  -ِفوووُر الوووُذنُلَب ِإ َّ اّللَّ
                                                 

 صحي   - 2251
 ( 3595[)114/ 12املكنز ] -سنن ال مذى - 2252
 ( صحي 21263[)185/ 10املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 2253
 [ وفيه انقطاع535/ 22  الرسال  ]ميسس -تفسْي الطثي  - 2254
 [ صحي 535/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2255
 [ صحي 535/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2256
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ون رَّبُِِكوْم « املتقني»..و ى هي ء  ووعدهم مغفرة وجنو  عرضوها السوماوات واألرم }َوَسوارُِعلاْ ِإىَل َمْغِفورَة  مِِ
( سلرة آل عمران ..فهذا هل األقورب إىل رمحو  133ُمتَِّقنَي{ )َوَجنَّ   َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرُم أُِعدَّْت لِلْ 

 اّلِل ومغفرته اللاسع .
م  اس يف أنوووولارهخائوووول النوووووخووووتم اهليوووو   ن هووووذا ا؟ووووزاء ابلسوووولأى وابحلسوووو  مسووووتند إىل علووووم اّلِل  قيقوووو  ق

ل العلوم السواب  علوى ..فه« طُلِن أُمَّهاِتُكمْ    يف بُ نَّ ُتْم َأجِ ُهَل أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِم،َوِإْذ أَنوْ »كلها.
م كوووان لوووذي خلقهم.علوووافهوووا إ  لووواهر أعمووواهلم.العلم املتعلووو   قيقوووتهم الثابتووو ،اليت   يعلملووووا هوووم،و  يعر 

روا النوولر يوواهتم   وهوول ينشووئ أصوولهم موون األرم وهووم بعوود يف عووا  الغيه.وكووان وهووم أجنوو  يف بطوولن أمهوو
 ق  قبل الظاهر.وابلطبيع  قبل العمل.بعد.علم ابحلقي

نسوان بنفسوه،وأن يعلموه أن يعرِفوه إ -ألقب بل من سلء ا -ومن كانحل هذ  نبيع  علمه يكلن من اللغل 
ُكْم ُهوَل أَْعلَوُم فَوال تُوزَُكولا أَنْوُفَسو»ن يثب على نفسه أمامه يقولل لوه:أان كوذا وأان كوذا: قيقته  وأ -بحانه س -

د  العلوووووم عموووووالكم فعنوووووأموووووا هووووول  اجووووو  إىل أن تووووودلل  علوووووى أنفسوووووكم،و  أن تزنووووولا لوووووه ..ف« ِ َوووووِن اتَّقوووووى 
 له.الكامل.وعند  امليزان الدقي .وجزا   العدل.وقلله الفصل.وإليه يرجع األمر ك

 دالة عل  الوحدانية اعاقادية عرض حقائق  62 - 33الدرس الرابع:

قووائ  ول.يقوورر احلملقطووع األال التنغيم،أكووبه إبيقوواع بعوود ذلووك اووكء املقطووع األخووْي يف السوولرة.يف إيقوواع كاموو
 قهم،بتعليمهمبشووور خبوووالاألساسوووي  للعقيووودة كموووا هوووك تبتووو  منوووذ إبوووراهيم صووواحه احلنيفيووو  األوىل.ويعووور  ال

ي للجووودان البشووور ة تلموووك ا شوووي ته الفاعلووو  املبدعووو  املوووييرة يف حيووواهتم ويعووورم آترهوووا واحووودا واحووودا بصووولر 
تووأيرة معفوو  مرتعشوو  ملشوواعر مر ..حووَّت إذا كووان ااتووام وكووان ا يقوواع األخووْي تلقتووه اوتووذكر  وهتووز  هووزا عميقووا 

( 35ْيوِه فَوُهوَل يوَوَرى )( أَِعْنوَدُ  ِعْلوُم اْلغَ 34ى )( َوأَْعطَوى قَلِويال  َوَأْكودَ 33مستجيب :} أَفَورَأَيْوحَل الَّوِذي تَووَلىلَّ )
( َوأَْن 38 ِوْزَر أُْخووووَرى )( َأ َّ تَووووزُِر َوازِرَة  37َو َّ ) رَاِهيَم الَّووووِذي( َوِإبْووووو36أَْم َ ْ يُونَوبَّووووْأ ِ َووووا يف ُصووووُحِ  ُملَسووووى )

ْنَساِن ِإ َّ َما َسَعى ) بِِوَك ( َوأَنَّ ِإىَل رَ 41َء اأْلَْوَ  )( مُثَّ ُاْزَاُ  اْ؟َوزَا40ى )( َوأَنَّ َسْعَيُه َسْلَ  يُورَ 39لَْيَك ِلإْلِ
تَوَهووى ) َ  الووزَّْوَجنْيِ الووذََّكَر ( َوأَنَّووُه َخلَوو44أََموواَت َوَأْحيَووا ) ( َوأَنَّووُه ُهوولَ 43َأْضووَحَك َوأَْبَكووى )( َوأَنَّووُه ُهووَل 42اْلُمنوْ
( َوأَنَّوُه 48َل أَْغوَ  َوأَقْوَ  )( َوأَنَّوُه ُهو47ْشوأََة اأْلُْخوَرى )( َوأَنَّ َعَلْيوِه النَّ 46( ِمْن نُْطَف   ِإَذا ُاْوَ  )45َواأْلُنْوَثى )
ووْعَرى )ُهووَل َربُ  ُووْم  قوَ ( َوقَوووْلَم نُوول   ِمووْن 51لَق َفَمووا أَبْوَقووى )( َومَثُوو50( َوأَنَّووُه أَْهلَووَك َعوواق ا اأْلُوىَل )49 الشِِ ْبووُل ِإوَّ

 َك تَوَتَمواَرى( فَبِوَأيِِ آَ ِء َربِِو54شَّواَها َموا َغشَّوى )( فَوغَ 53( َواْلُمْيتَِفَكَ  أَْهوَلى )52َكانُلا ُهْم أَْلَلَم َوأَْنَغى )
َفِمووْن أَ ( 58( لَووْيَك هَلَووا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ َكاِكووَف   )57( أَزِفَووحِل اهْلزِفَووُ  )56( َهووَذا نَووِذير  ِمووَن النُووُذِر اأْلُوىَل )55)

وا َواْعبُوودُ  ( فَاْسووُجُدوا ّللَِّ 61أَنْوووُتْم َسوواِمُدوَن )( وَ 60( َوَتْضووَحُكلَن َوَ  تَوْبُكوولَن )59َهووَذا احْلَووِديِة تَوْعَجبُوولَن )
 [..62 - 33:({ ]النجم62)

،َوأَْعطى قَِليال  َوَأْكدى »وذلك  ..الذي يعِجه اّلِل من أمر  الغريه،تذكر بعخ الورواايت أنوه « الَِّذي تَوَلىلَّ
فووورق معووووني مقصوووولق،أنف  قلووويال يف سووووبيل اّلِل،مث انقطووووع عووون البووووذل خلفووووا مووون الفقر.وُيوووودق الزرشووووري يف 
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ويووذكر يف ذلووك قصوو ،  يسوووتند  -رضووك اّلِل عنووه  -بوون عفووان كخصووه،أنه عثمووان « الكشووا »تفسووْي  
ونبيعتووه وبذلووه الكثووْي الطليوول يف سووبيل  -رضووك اّلِل عنووه  -فيهووا إىل كووكء، و  يقبلهووا موون يعوور  عثمووان 

 .2257اّلِل بال تلق  وبال حساب كذلك وعقيدته يف اّلِل وتصلر  لتبع  العمل وفرقيته
نهج،ويبوذل ن هوذا الن  لذجوا مون النواس سولاء.فالذي يتولىل عووقد يكلن املقصلق كخصا بذاته.وقد يكل 

سوتح  أمور  عجيه،ي -مللاصول  ويكو  اأي يضع  عون  -من ماله أو من نفسه هلذ  العقيدة مث يكدي 
 التعجيه ويتخذ القرآن من حاله مناسب  لعرم حقائ  العقيدة وتلضيحها.

ا خبوئ فيوه وعليوه أن ممن ا نسان لا .فال ذّلِل.  يرا  أحد س ..والغيه« أَِعْنَدُ  ِعْلُم اْلَغْيِه فَوُهَل يَرى ف»
 الغيوووه مان لوووه يفضووويلاصووول عملوووه وبذلوووه،وأن يعووويا حوووذرا ملفيوووا نووولال حياتوووه وأ  يبوووذل مث ينقطوووع،و  

 اجملهلل إ  حذر  وعمله ووفا  ،ورجا   ّبذا كله يف مغفرة اّلِل وقبلله.
تبتو  مي،ملصلل  أوائلوه وأواخر ،دوهذا الدين ق...« .. لسى،َوِإْبراِهيَم الَِّذي َو َّ أَْم  َْ يُونَوبَّْأ ِ ا يف ُصُحِ  مُ »

هل يف صوح  الزموان.فأصلله وقلاعد ،يصِد  بعضوه بعضوا علوى تولا  الرسوا ت والرسول،وتباعد املكوان و 
 ملسى.وهل يف مل  إبراهيم قبل ملسى.إبراهيم الذي وِ .

ل ا كوووداء يف مقابووو تح  بوووه هوووذا اللصووو  املطل .ويوووذكر اللفووواء هنووواوِ  بكووول كوووكء.وِ  وفووواء مطلقوووا اسووو
 رقة.في  املطوا نقطاع،ويذكر ّبذ  الصيغ  )وِ ( ابلتشديد تنسيقا لإليقاع املنغم وللقا

موول نفووك محوول ..فووال ه« ى َر أُْخوور َأ َّ تَووزُِر وازِرَة  ِوزْ »فموواذا يف صووح  ملسووى،وإبراهيم الووذي وِ ف فيهووا:
.و  الوك ا ووزرهوافا عن نفك و  تثقويال علوى أخورى.فال الوك نفوك أن تتخفو  مون محلهوأخرى   ختفي

 « ..عى َوأَْن لَْيَك ِلإْلِْنساِن ِإ َّ ما سَ »نفك أن تتطلع فتحمل عن نفك كي ا  
كووذلك.فما ُيسووه لإلنسووان إ  كسووبه وسووعيه وعملووه.  يووزاق عليووه كووكء موون عموول غووْي .و  يوونقا منووه 

 .وهوووذ  احليووواة الووودنيا هوووك الفرصووو  املعطووواة لوووه ليعمووول ويسوووعى.فإذا موووات ذهبوووحل الفرصووو  كوووكء لينالوووه غْي 
ِإَذا » قَواَل  --فَعوْن َأىِب ُهَريْوورََة أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ  - -وانقطع العمول.إ  موا نوا عليوه حودية رسولل اّلِل 

تَوَفوُع بِوِه أَْو َولَود  َصواِل   يَوْدُعل َماَت اِ ْنَساُن انْوَقَطَع َعْنُه َعَملُوُه ِإ َّ ِموْن َيالَيَو   ِإ َّ   ِموْن َصوَدَق   َجارِيَو   أَْو ِعْلوم  يُونوْ
 ...2258«َلُه 

َعوْن ُعَموارََة بْوِن ُعَموْْي  قَاَل:َكواَن  فهذ  الثالي  يف احلقيق  هك مون سوعيه وكود  وعملوه، كموا جواء يف احلودية
وووو   ِ  ابْوووون  هَلَووووا يَِتيم ،وََكوووواَن َيكْ  ِسووووُه،َفَكاَنحْل َهْوووورَُج أَْن َشُْكووووَل ِمووووْن َكْسِبِه،َفَسووووأََلحْل َعووووْن َذلِووووَك يف ُحْجووووِر َعمَّ

                                                 
 -وهل أخل  مون الرضواع   -كان يعطك ما له يف ااْي. فقال له عبد اّلِل بن سعد بن أيب سر    -رضك اّلِل عنه  -روي أن عثمان  - 2257

طوب قوال عبود اّلِل:أعفأرجل عفول .   يبقى لك ككء. فقال عثموان:إن   ذنولاب وخطوااي. وإين أنلوه  وا أصونع رضوى اّلِل تعواىل،و يلكك أن 
النينيبطمن فلنينيا  واينينية ظنينياهرةوهنينيي ر « ... انقتووك برحلهووا وأان أهموول عنووك ذنلبووك كلهووا  فأعطووا  وأكووهد عليه،وأمسووك عوون العطوواء. فنزلووحل 

 رمحه هللا () السيد   هكذا يتصور عثلان
 [ و  أصل هلا256/ 2قار الكتاب العريب ] ط-قلحل:هك يف الكشا  عن حقائ  غلامخ التنزيل

 ( 4310[) 68/ 11املكنز ] -صحي  مسلم - 2258
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ِإنَّ أَْنيَووووووووَه َمووووووووا َأَكووووووووَل الرَُّجووووووووُل ِمووووووووْن َكْسووووووووِبِه،َوِإنَّ َولَووووووووَد الرَُّجووووووووِل ِمووووووووْن :َعاِئَشووووووووَ ،فَوَقاَلحْل:قَاَل َرُسوووووووولُل هللِا 
} ِإانَّ حَنْووُن حُنْيِووك :فووه، وقوود قووال تعوواىل..والصوودق  ا؟اريوو  كوواللق  وحنوول  هووك موون آتر عملووه ووق2259َكْسووِبهِ 

[.والعلم الذي نشر  يف النواس فاقتودى بوه النواس بعود  12:اْلَمْلَتى َوَنْكُتُه َما َقدَُّملا َوآَتَرُهم { اهلي  ]يك
ىَل ُهوود ى َمْن َقَعووا إِ :،قَووالَ َعووْن َأيب ُهَريْووورََة، أَِن َرُسوولَل اّللَِّ  هوول أيضووا موون سووعيه وعملووه، ويبووحل يف الصووحي 

   َكواَن َعَلْيوِه َكاَن َلُه ِمَن اأَلْجِر ِمْثُل أُُجلِر َمِن اتوَّبَوَعُه   يُوْنِقُا َذِلَك ِمْن أُُجولرِِهْم َكويوْ  ا، َوَموْن َقَعوا ِإىَل َضواللَ 
 .2260ِمَن اِ مثِْ ِمْثُل آَتِم َمِن اتوَّبَوَعُه   يُوْنِقُا َذِلَك ِمْن آَتِمِهْم َكيوْ  ا.

:" ومن وهذ  اهلي  الكرميو  اسوتنب  الشوافعك، رمحوه هللا، ومون اتبعوه أن القوراءة   يصول إهوداء قال ابن كثْي
أمتوه و  حوثهم عليوه،  يلاّبا إىل امللتىمل ألنه ليك من عملهم و  كسبهممل وهلذا   يندب إليه رسولل هللا 

 عوونهم، ولوول كووان خووْيا و  أركوودهم إليووه بوونا و  إميوواء، و  ينقوول ذلووك عوون أحوود موون الصووحاب ، رضووك هللا
لسوووبقلان إليوووه، وابب القووورابت يقتصووور فيوووه علوووى النصووولص، و  يتصووور  فيوووه  نووولاع األقيسووو  واهلراء، فأموووا 

 2261الدعاء والصدق  فذا  جممع على وصلهلما، ومنصلص من الشارع عليهما"...
                                                 

 ( صحي 4259[)72/ 10ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2259
 ( صحي  4699[)275/ 3مسند أيب علان  مشكال ] - 2260
 [465/ 7ار نيب  ]ق -تفسْي ابن كثْي  - 2261
 قل  :

 هذا الكالم فيه نظر :
 والذي يصل إىل امليحل من األجر والثلاب نلعان : 

ِإنَّ ِ َّووا  » --ُسوولُل اّللَِّ َة قَوواَل قَوواَل رَ ببا به،ومنووه الصوودق  ا؟اري ،والللوود الصوواحل،والعلم النووافع  ومووا جوواء َعووْن َأىِب ُهَريْووورَ مووا كووان هوول سوو -األول
ا َعلََّمُه َوَنَشرَ يَوْلَحُ  اْلُميْ  وِبيِل بَونَواُ  أَْو َكُه َوُمْصَحف ا َورَّيَُه أَْو َمسْ ا َصاحِل ا تَوَر ُ  َوَوَلد  ِمَن ِمْن َعَمِلِه َوَحَسَناتِِه بَوْعَد َمْلتِِه ِعْلم  ت وا ِ بْوِن السَّ ا بَونَواُ  أَْو بَويوْ ِجد 

ِتِه َوَحَياتِِه يَوْلَحقُ َوْر ا َأْجرَاُ  أَْو َصَدَق   َأْخَرَجَها ِمْن َمالِِه ِ    ( حسن 249[)292/ 1ملكنز ]ا -سنن ابن ماجه«.ْعِد َمْلتِِه ُه ِمْن بوَ  ِصحَّ
 بون َسوَلَمَ  عليوه ،فعون ِإاَيسَ  أهله عنه أو غْيهم،مثل قفع الزكواة عنوه،أو الصويام عنوه،أو احلوج عنوه،أو قفوع الودين الوذي ما فعله بعخ -الثاين 

نَووواَزِة َرُجووول  ، قَاَل:ُكنَّوووا ِعْنوووَد النَّوووِلِِ بووون اأَلْكووولَِع، َعوووْن أَبِيوووهِ  اَي َرُسووولَل اّللَِّ، ِقينَووواَرْيِن،  اف"قَووواُللا:نَوَعمْ َن األَْنَصووواِر، فَوَقووواَل:"تَوَرَ  َعَلْيوووِه َقيْون  ِمووو، فَوووُأيتَ ِ ِ
 َقْين ف"قَواُللا: . قَاَل:"فَوَهوْل تَووَرَ    ُأيتَ  ُِْخَرى، فَوَقاَل:"َعَلْيهِ ى َعَلْيِه، مُثَّ ، َفَصلَّ قَاَل:"َصُللا َعَلى َصاِحِبُكْم"، فَوَقاَل أَبُل قَوَتاَقَة:ُ َا َعِلكَّ اَي َرُسلَل اّللَِّ 

 َكنوْز اف"قَاُللا:ِقيَناَرْيِن. 
 ( صحي  لغْي   6135[)117/ 6املعجم الكبْي للطثاين ]

َع أاََب أَُماَمَ ، َبَ  اْلِكْنِدُي، أَنَُّه  َِ َ َرُجل   وَعْن َأيب ُعتوْ َلْيوِه، َولَوْيَك لَوُه َوفَواء ، فَوَأىَب َرُسولُل اّللَِّ ، َوتَوَرَ  ِقينَواَرْيِن َقيْون وا عَ   َرُسلِل اّللَِّ يف َعْهدِ  يَوُقلُل:تُوُليفِِ
  َك َعْنُه، فَوَقاَم َرُسلُل اّللَِّ ْقضِ اَل:أاََن أَ اَقَة، فَوقَ أَْن ُيَصلَِِك َعَلْيِه، َوقَاَل:"َصُللا َعَلى َصاِحَبُكْم"، فَوَقاَم إِلَْيِه أَبُل قَوت،  ََلْيِه.َفَصلَّى ع 

 (  صحي  لغْي  7383[)  112/ 7املعجم الكبْي للطثاين ]
نَووواَزة  وَعوووْن َعْبوووِد هللِا بْوووِن َأيب قَوتَووواَقَة،َعْن أَبِيوووِه،قَاَل:ُأيتَ النَّوووِلُ  اَل:تَوَرَ  هَلَُموووا َوفَووواء  ف قَووو ِقينَووواَرْيِن. اُللا:نَوَعمْ ُيَصووولَِِك َعَليوَْها،فَوَقاَل:أََعَلْيوووِه َقيْووون  ف قَووولِ ،ِ ِ

رسوال  ميسسو  ال 2ط -.صوحي  ابون حبوانَرُسولُل هللِا  ْيوهِ َفَصولَّى َعلَ لَل هللِا،قَاُللا:َ . قَاَل:َفَصُللا َعَلى َصاِحِبُكْم قَاَل أَبُول قَوَتاَقَة:ُ َوا ِإَ َّ اَي َرُسو
 ( صحي   3058[)329/ 7]

وواقووال ا موو ْعووخ َأْصَحابه:َيِصوول َلاُّبَووا ِإىَل اْلَميِِووحل َوقَوواَل بوَ يوَ ُه َ  َيِصووُل ِفِعِك أَنَّووام النوولوي رمحووه هللا:" َوأَمَّووا قِوورَاَءة اْلُقووْرآن فَاْلَمْشووُهلر ِمووْن َمووْذَهه الشَّ
يووع اْلعِ َميِِووحل يوَوولْ يَوَلاّبَووا ِإىَل اْلَميِِووحل .َوَذَهووَه مَجَاَعووات ِمووْن اْلُعَلَموواء ِإىَل أَنَّووُه َيِصوول ِإىَل ا ْلِقوورَاَءة َوَغووْْي َذلِووَك،َويف بَوواَقات ِمووْن الصَّوواَلة َوالصَّووْلم اَلاب مجَِ
 َصاَلة  أَْن ُتَصلَِِك َعنوَْها .   َها َوَعَليوَْهااَتحْل أُمُ َصِحي  اْلُبَخارِِي يف اَبب َمْن َماَت َوَعَلْيِه َنْذر  أَنَّ اِْبن ُعَمَر أََمَر َمْن مَ 
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َمووا ا،فَوَهوْل بَِقوَك ِ  بَوْعوَد َمْلهتِِ بَوِب َسوِلَمَ ،َوأاََن ِعْنوَدُ ،فَقاَل:اَي َرُسولَل هللِا،ِإنَّ أَبوَووَليَّ قَوْد َهَلكَ  ،َرُجول  ِموونْ -  -يب ُأَسوْيد ،قَاَل:أََتى َرُسولَل هللِا وَعوْن أَ  
مِحِِهَموا رَ ،َوِإْكرَاُم َصِديِقِهَما،َوِصوَلُ  اِ ْسوِتْغَفاُر هَلَُما،َوِإنْوَفواُذ ُعُهلِقِ َوا ِموْن بَوْعوِدِ َاِهَما،وَ :نَوَعْم،الصَّواَلُة َعَليْ -  -ِمْن ِبِرِِ َوا َكوْكء  ف قَواَل َرُسولُل هللِا 

/ ص  2)ج  -حي  ابوووووون حبووووووان :فَاْعَمْل ِبِه.صوووووو،قَالَ َوأَْنيَوبَووووووهُ لَل هللِا،الَّوووووويِت  َ َرِحووووووَم لَووووووَك ِإ َّ ِمووووووْن ِقَبِلِهَما،قَوووووواَل الرَُّجُل:َمووووووا َأْكثَوووووووَر َهووووووَذا،اَي َرُسوووووو
 ( حسن لغْي  7724( وكعه ا ميان للبيهقك)418()162

وووى  تُوُلفِِيَوووحلْ  -ه رضوووى هللا عنووو - بْوووَن ُعبَووواَقَة أَنَّ َسووْعدَ  -هموووا رضوووى هللا عن -وَعووِن ابْوووُن َعبَّووواس   أُُمووُه َوْهوووَل َغائِوووه  َعنوَْها،فَوَقووواَل اَي َرُسووولَل اّللَِّ ِإنَّ أُمِِ
َهوا قَوالَ تُوُلفَِِيحْل َوأَ  ْقحُل بِوِه َعنوْ َفُعَهوا َكوْىء  ِإْن َتَصودَّ َهوا أخرجوه  ُأْكوِهُدَ  أَنَّ َحواِئِطى اْلِمْخورَ قَواَل فَوِإىنِِ « .  نَوَعومْ »  اَن َغائِوه  َعنوَْها،أَيَونوْ اَ  َصوَدَق   َعَليوْ

حووووووووووووم ( و 671( وت)2884( وق) 2770و  2762و  2756البخوووووووووووواري يف اللصووووووووووووااي ابب إذا قال:أرضووووووووووووك أو بسووووووووووووتاين صوووووووووووودق ،) 
 (3572و3135)

قَواَل «. َك َقيْون  َأُكْنوحَل قَاِضوَيُه أَرَأَيْوحَل لَوْل َكواَن َعلَوى أَبِيو:» ُج َعْنوُه قَوالَ  أَفَوَأحُ وَعِن ابْوِن َعبَّواس  قَواَل قَواَل َرُجول  اَي َرُسولَل اّللَِّ ِإنَّ َأىِب َمواَت َوَ ْ َُيُوجَّ 
 11160و3470بود هللا بون الوزبْي ونوه )( عون ع16554( وحم ) 2651خرجه النسائك  نا برقم ) أ«.َفَدْيُن اّللَِّ َأَحُ  » نَوَعْم. قَاَل 

( عون أنوك وابون 1540و 100 ونوك )ْلُموْيِمِننيَ (عن ُحَصونْيِ بون َعوْل   وابْوِن َعبَّواس  وَموْرَواَن بون قَووْيك  وَسوْلَقَة أُمِِ ا 19596و 17231و
 (. وغْيهم وهل حدية متلاتر...1149عند مسلم ) ( وعن عقب  بن عامر5683) 3/282عباس واجملمع 

لووويت لبدنيووو  واملاليووو  ااالووودعاء وا سوووتغفار والصووودق  واللاجبوووات الدينيووو   املسووولم يوولاب -وقوود قلوووحل هوووذ  األحاقيوووة علوووى أنوووه يصووول إىل امليوووحل 
ىل غوْي إة وتوالوة القورآن ضو  كالصوالنتدخلها النياب  كاحلج والصلم وهذا بال خال . وا؟مهلر على جولاز وصولل يولاب العبواقات البدنيو  ا

 فاعلها. 
ُءوا آيَوَ  اْلُكْرِسوكِِ :إَذا َقَخْلوُتْم اْلَمَقواِبَر اقْوورَ َد أَنَّوُه قَوالَ َقْد ُرِوَي َعوْن َأمْحَو( َفْصل :قَاَل:َوَ  َ َْس اِبْلِقرَاَءِة ِعْنَد اْلَقْثِ،وَ  1686ويف املغب  بن قدام :) 

َّ َمرَّات  ُقلْ  ملختوار والودر ا 552 -2/55 سالمك أسوتاذان الزجيلوك ". وراجع الفقه اَمَقاِبرِ  ُهَل اّللَُّ َأَحد ،مُثَّ ُقْل:اللَُّهمَّ إنَّ َفْضَلُه أِلَْهِل الْ َوَياَل
ونيول  1/464واملهوذب  570 - 2/566واملغوب  70 - 3/69ومغب انتواج  1/423والشر  الكبْي  1/473وفت  القدير  1/844

 وهل من أروع ما كته يف هذا الباب. 143 -117والرو   بن القيم ص  570 -1/567ن  ، وفقه الس93-4/91ر األونا
َ  َوَجَعل يَوَلابَُه لَِغْْيِِ  ِمَن اأْلمَتْمَلاِت َواألْ  َواْ؟ََماَعِ ،َواْسوتَوْثَ  َمالِوك   ُسونَّ ِ َلاُّبَوا إِلَوْيِهْم ِعْنوَد أَْهول الَجاَز،َوَيِصل يوَ  مَتْحَياءِ َوَمْن َصاَم أَْو َصلَّى أَْو َتَصدَّ

وواِفِعُك اْلِعبَوواَقاِت اْلَبَدنِيَّووَ  اْلَمْحَضَ ،َكالصَّوواَلِة َوالووتِِاَلَوِة،َفالَ  وواِفِعيَِّ  انِْتَفوواُع يِِووحِل ِعْنَدُ َا،َوُمْقَتَضووى َهْرِ ُّبَووا ِإىَل اْلمَ ِصوول يَوَلايَ َوالشَّ رِيَن ِمووَن الشَّ يووِر اْلُمتَووَأخِِ
 وِ  " َلُه " .ْلَمْسأََلِ ،فَورَاِجْع ِكَتاَب الرُ ع  يف َهِذِ  ام  ُمْشبِ اِبْلِقرَاَءِة  َ ُحُصلل يَوَلاِّبَا َلُه .َولِْلَعالََّمِ  اْبِن اْلَقيِِِم َكالَ  اْلَميِِحلِ 

َا ِعْنَد اْلَقْثِ   ( 45/ ص  16)ج  -مللسلع  الفقهي  الكليتي  اُن َمزِيَّ  " . سَ  َأحْ َوقَال بَوْعُخ اْلَماِلِكيَِّ :ِإنَّ اْلِقرَاَءَة َتِصل لِْلَميِِحِل َوَأوَّ
نْ   ُ تَوَعاىَل َعْن قَوْلله تَوَعاىَل } َوأَْن لَْيَك ِلإْلِ اْبُن آَقَم انْوَقَطَع َعَمُلُه إ َّ ِمْن  }إَذا َماتَ  -  -قَوْللِِه  َما َسَعى { وَ َساِن إ َّ َوُسِ َل ابن تيمي  َرمِحَُه اّللَّ

  ّ تَوَفُع ِبِه أَْو َوَلد  َصاِل   َيْدُعل َلُه{فَوهَ َياَل  فْوَعاِل اْلِثِِ فأَ اَت َ  َيِصُل إلَْيِه َكْكء  ِمْن ك َذِلَك إَذا مَ ْل يَوْقَتضِ َصَدَق   َجارِيَ   أَْو ِعْلم  يُونوْ
تَ نَّ اْلمَ  أَ فََأَجاَب:احْلَْمُد ّللَِّ َربِِ اْلَعاَلِمنَي . لَْيَك يف اهْليَِ  َوَ  يف احلَِْديةِ  ْسواَلِم ِفُع ِبُدَعاِء اْاَْلِ  َلُه َو َِ يِِحَل َ  يَونوْ وُ  اْ ِ ا يُوْعَمُل َعْنُه ِموَن الْوِثِِ بَوْل أَئِمَّ
ْساَلِم َوقَواْن ِقيِن ُمتَِّفُقلَن َعَلى انِْتَفاِع اْلَميِِحِل ِبَذِلَك َوَهَذا ِ َّا يُوْعَلُم اِبِ ْضِطرَاِر مِ  مْجَواُع َفَموْن َخواَلَ  َذلِوَك َكواَن ْيوِه اْلِكتَواُب َوالُسوْد َقلَّ َعلَ ْ ِ نَُّ  َواْ ِ

ُ تَوَعاىَل:} الَِّذيَن َُيِْمُللَن اْلَعْرَش َوَمْن َحلْ  ا َربوَّنَوا َوِسوْعحَل ُكولَّ تَوْغِفُروَن لِلَِّذيَن َآَمنُول  َرّبِِِْم َويُوْيِمُنلَن ِبِه َوَيسْ بُِِحلَن ِ َْمدِ َلُه ُيسَ ِمْن أَْهِل اْلِبدَِع . قَاَل اّللَّ
ا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ بُلا َواتوَّبَوُعلا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَ  ا َوأَْقِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدن  الَّويِت َوَعوْدهَتُْم َوَموْن َصوَلَ  ِموْن َآاَبئِِهوْم ( َربوَّنَ 7يِم )اَب ا؟َْحِ َكْكء  َرمْحَ   َوِعْلم 

هتِِ  يِِ 8ْم ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )َوأَْزَواِجِهْم َوُذِرايَّ يَِِ اِت يَوْلَمِ ذ  فَوَقْد َرمِحْتَ ( َوِقِهُم السَّ -7( ]غوافر/9ْلَفوْلُز اْلَعِظويُم )اُه َوَذِلَك ُهوَل َ اِت َوَمْن َتِ  السَّ
 ْلَماَلِئَكِ  لَْيَك َعَمال  لِْلَعْبِد .اِب َوُقُخلِل اْ؟َنَِّ  َوُقَعاُء اقَايَِ  اْلَعذَ َرِة َووِ ْلَمْغفِ [ { . فَوَقْد َأْخَثَ ُسْبَحانَُه أَنَّ اْلَماَلِئَكَ  َيْدُعلَن لِْلُمْيِمِننَي ابِ 9

وووواَلُم َربِِ }َربوَّ ( سوووولرة حم19َوقَوووواَل تَوَعوووواىَل:} َواْسووووتَوْغِفْر لِووووَذنِبَك َولِْلُمووووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنَوووواِت { ) الِووووَديَّ ِفووووْر ِ  َوِللَ نَووووا اغْ موووود ،َوقَوووواَل اْاَِليووووُل َعَلْيووووِه السَّ
وو41َولِْلُمووْيِمِننَي يوَووْلَم يَوُقوولُم احلَِْسوواُب{ )  ْيوويِتَ ُمْيِمن ووا َولِْلُمووْيِمِننيَ بوَ  َوِلَموون َقَخووَل اَلُم }َربِِ اْغِفووْر ِ  َوِلَلالِووَديَّ ( سوولرة إبووراهيم، َوقَوواَل نُوول   َعَلْيووِه السَّ

 نوُْهْم بِوَذِلَك . َوِموَن الُسوَننِ َك َوِإْخبَوار ا َعوِتْغَفاَر الُرُسوِل لِْلُموْيِمِننَي أَْمور ا بِوَذلِ ( سولرة نل ،فَوَقوْد ذََكوَر اْسو28نَي ِإ َّ تَوبَوار ا{ )َواْلُمْيِمَناِت َوَ  َتزِِق الظَّاِلمِ 
َياَمِ ، فَِإنَّ الُسوَنَن يَوْلَم اْلقِ  -  - ِة . وََكَذِلَك َكَفاَعُ  النَِّلِِ ُه يف الصَّاَل لَ  َعاُ ُهمْ اْلُمتَوَلاتَِرِة الَّيِت َمْن َجَحَدَها َكَفَر:َصاَلُة اْلُمْسِلِمنَي َعَلى اْلَميِِحِل َوقُ 

َكَفاَعُتُه ُقَعاُ ُ  َوُسَيالُُه اّللََّ تَوَباَرَ  َوتَوَعواىَل ، وَ نَُّه َيْشَفُع أِلَْهِل اْلَكَبائِرِ  َقْد يَوَبحَل أَ دَِع، َبلْ ِفيَها ُمتَوَلاتَِرة  َبْل َ ْ يُوْنِكُر َكَفاَعَتُه أِلَْهِل اْلَكَبائِِر إ َّ أَْهُل اْلبِ 
ِ  َعَلْيِه . َواأْلََحاِقيُة ْعَد ِقَياِم احلُْ َكاِفر  بوَ   .فَوَهَذا َوأَْمثَالُُه ِمَن اْلُقْرآِن َوالُسَنِن اْلُمتَوَلاتَِرِة َوَجاِحُد ِمْثِل َذِلكَ   ة ..لصَِّحيَحُ  يف َهَذا اْلَباِب َكِثْيَ اجَّ
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 ماذا يصل للميت بمد موأه ؟

العموول والكسووه ولوون ء موون السووعك و لوون يضوويع كووك..ف« زاَء اأْلَْو  َوأَنَّ َسووْعَيُه َسووْلَ  يُوورى .مُثَّ ُاْووزاُ  اْ؟َوو»
ا فيوووه و  ال   نقووويغيوووه كوووكء عووون علوووم اّلِل وميزانوووه الدقي .وسوووينال كووول امووورئ جوووزاء سوووعيه وافيوووا كوووام

م  نسوواني .القائيمتووه ا قللم.وكووذلك يتحوودق مبوودأ فرقيوو  التبعوو ،إىل جانووه عدالوو  ا؟زاء.فتتحقوو  لإلنسووان 
تتحقو  خذ  وا عمول و عمل مث يي رللقا راكدا مسيو  ميانا على نفسه كرميا تتا  له الفرص  للعلى اعتبار  

قا لقصوولر،و  يوونعوود ّبووا الووه كووذلك الطمأنينوو  علووى عدالوو  ا؟زاء.عدالوو  مطلقوو    مييوول ّبووا اهلوولى،و  يق
 منها ا؟هل  قائ  األملر.

َتهوووى » الطريووو  الوووذي ينتهوووك إليوووه.و  ملجوووأ مووون قونوووه.و  موووأوى إ   ..فوووال نريووو  إ « َوأَنَّ ِإىل َربِِوووَك اْلُمنوْ
قار :يف نعيم أو جحيم ..وهلذ  احلقيق  قيمتها وأيرها يف تكييو  مشواعر ا نسوان وتصولر  فحوني ُيوك أن 
                                                                                                                                            

ووَياِم . َوأَنَّ  "جِِ النَّووْذِر يِِوحِل َوِ َووقوال:َفِفك َهوِذِ  اأْلََحاِقيووِة الصَّوِحيَحِ :" أَنَّوُه أََمووَر ِ َوجِِ اْلَفوْرِم َعووِن اْلمَ   ا . َكَموا أََموَر اِبلصِِ  اْلَموْأُملَر َ َرة  َيُكولُن َولَوود 
ا َوَكوبََّه النَّوِلُ  ْيُن َيِصوُ  َقَضوا َذلِوكَ  -  -َوَ َرة  َيُكلُن َأخ  ْيِن َيُكولُن َعلَوى اْلَميِِحِل،َوالودَّ  َذلِوَك َعلَوى أَنَّوُه َاُولُز أَْن يَوْفَعولَ  ُ ُ  ِموْن ُكولِِ َأَحود  فَوَدلَّ اِبلودَّ

ا بِوِه يف اأْلَنِ  مْجَوابِ  ا الَّوِذي يَوبَوحلَ  . فَوَهوذَ ِمْن ُكلِِ َأَحد  َ  َحَْتُا َذِلَك اِبْلَلَلِد . َكَما َجاَء ُمَصرَّح  اِع ِعْلوم  ُمَفصَّول  ُمبَونيَّ ،فَوُعِلَم أَنَّ ْلِكتَواِب َوالُسونَِّ  َواْ ِ
نَسواِن ِإ َّ َموا َسوَعى{ ) يَو   ُه ِإ َّ ِموْن َيالَ َذا َمواَت اِ ْنَسواُن انْوَقطَوَع َعْنوُه َعَملُوإِ » و  حودية ( سولرة الونجم،39َذِلَك َ  يُوَنايف قَوْلَلُه:}َوأَن لَّوْيَك ِلإْلِ

تَوَفُع ِبِه أَْو َوَلد  َصاِل   َيْدُعل َلهُ    َهَذا َح   َوَهَذا َح   .(. َبلْ 1«) ِإ َّ ِمْن َصَدَق   َجارِيَ   أَْو ِعْلم  يُونوْ
تَوَفُع بِوِه أَْو َولَود   ِعْلم     َجارِيَ   أَوْ ْن َصَدقَ مِ أَمَّا احلَِْديُة فَِإنَُّه قَاَل:} انْوَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإ َّ ِمْن َيالَيَ   ِإ َّ  َصواِل   يَوْدُعل لَوُه { فَوذِْكُر اْلَللَوِد َوُقَعواُ ُ    يُونوْ

 -  -د، قَاُللا:إنَّوووُه َولَوووُدُ ،وََكَما قَووواَل النَّوووِلُ ( سووولرة املسووو2{ )َموووا َكَسوووهَ لَوووُه َخاصَّووونْيِ مل أِلَنَّ اْلَللَوووَد ِموووْن َكْسوووِبِه َكَموووا قَاَل:}َموووا أَْغوووَ  َعْنوووُه َمالُوووُه وَ 
 }َ أْنَيُه َما َأَكَل الرَُّجُل ِمْن َكْسِبِه،َوِإنَّ َوَلَدُ  ِمْن َكْسِبِه. { 

ووواِعَك يف ُوُجووولِق اْلَللَوووِد َكووواَن َعَملُوووُه ِموووْن َكْسوووِبِه خِبِووواَل ِ  وووا َكووواَن ُهوووَل السَّ َتِفووواْلَعووومِِ َواأْلَ اأْلَِن وَ  فَوَلمَّ ئِِهْم بَوووْل بِوووُدَعاِء ُع أَْيض وووا بِوووُدَعاِب َوحَنْووولِِهْم . فَِإنَّوووُه يَونوْ
َتِفْع ِبعَ قَاَل:} انوْ  -  -اأْلََجاِنِه َلِكْن لَْيَك َذِلَك ِمْن َعَمِلِه . َوالنَِّلُ  ّ  . . { َ ْ يَوُقْل:إنَُّه َ ْ يَونوْ َمِل َغوْْيِِ  . فَوِإَذا َقَعوا لَوُه َقَطَع َعَمُلُه إ َّ ِمْن َياَل

َقِطْع َوِإَذا َقَعا َلُه َغْْيُُ   َْ َوَلُدُ  َكاَن َهَذا ِمْن َعَمِلِه الَّ  َتِفُع ِبِه .ْن َعَمِلِه َلكِ َيُكْن مِ  ِذي َ ْ يَونوْ  نَُّه يَونوْ
َوا خَتْوتَ  َلنَوُا ِبَشوْر َوأَمَّا اهْليَُ  فَِللنَّاِس َعنوَْها َأْجِلبَو   ُمتَوَعودَِِقة  . َكَموا ِقيَل:إوَّ َوا َرُْصلَصو   َوِقيلَ ِع َموْن قَوبوْ َوا تَونَواُل السَّوْعَك ا َوِقيَل:إوَّ َوا َمْنُسولَخ   َوِقيَل:إوَّ :إوَّ

ميَاُن ِموْن َسووْعِيِه الَّوِذي َتَسوبََّه ِفيوِه،َوَ  َُيْتَوواُج إ ُ  بَِقيَّوَ  الُنُصولِص،فَِإنَُّه قَوواَل:}  لَواِهُر اهْليَوِ  َحو   َ  ُحَووالِ ِموْن َذلِوَك بَوولْ  ىَل َكوْكء  ُمَباَكوَرة  َوَسوبَوب ا،َواْ ِ
َا َيْسَتِحُ  َسْعَيهُ  لَْيكَ  ْنَساِن إ َّ َما َسَعى { َوَهَذا َح   فَِإنَُّه إ َّ ا مَيِْلُك ِمَن اْلَمَكاِسِه َما اْكَتَسَبُه ُهَل َوَيْسَتِحُقُه . َكَما أَنَُّه إ ََّ  ِذي مَيِْلُكهُ فَوُهَل الَّ  ِلإْلِ

َتِفووعَ  مَيْنَوعُ  اْلغَووْْيِ َ  لَوُه َلِكووْن َهووَذا َ  . َوأَمَّوا َسووْعُك َغوْْيِِ  فَوُهووَل َحو   َوِمْلووك  لِوَذِلكَ  َتِفووعُ  أَْن يَونوْ الرَُّجوُل ِبَكْسووِه َغوْْيِِ  . َفَمووْن َصوولَّى   ِبَسوْعِك َغووْْيِِ  َكَموا يَونوْ
َموا ِموْن ُمْسوِلم  مَيُولُت » ا قَواَل:ُم ِبَصواَلِة احْلَوكِِ َعَلْيوِه َكَموْرحَ حُل أَْيض وا يوُوَواْلَميِِو َعَلى ِجنَواَزة  فَولَوُه قِوْيَاط  فَويُوثَواُب اْلُمَصولِِك َعلَوى َسوْعِيِه الَّوِذي ُهوَل َصواَلتُهُ 

 ( حسن 3168سنن أىب قاوق )«فَوُيَصلِِى َعَلْيِه َيالَيَُ  ُصُفل   ِمَن اْلُمْسِلِمنَي ِإ َّ أَْوَجَه 
َفوُع بِوِه اْلُموْيِمُن َأَخواُ  يُِثيوُه اّللَُّ  َتِفوُع بِوِه اْلَميِِوحُل ا،.. َولَوْيَك ُكوَحُم َهوذَ َهوَذا َويوَورْ  فَوَهوَذا ِموَن السَّوْعِك الَّوِذي يَونوْ ْو احْلَوُك أَْو يوُوْرَحُم بِوِه َيُكولُن ِمووْن أَ ُل َموا يَونوْ

ْنَسواُن الثوَّوَلاَب َعلَوى  ُكولِِ انِْتَفوا  ِبِه َأَخُا ِمنْ ي َ ْ َاُْز إ َّ فَاَلَّذِ  َسْعِيِه، َبْل أَْنَفاُل اْلُمْيِمِننَي َيْدُخُللَن اْ؟َنََّ  َمَع آاَبئِِهْم ِباَل َسْعك   ع  مل لِوَ الَّ َيْطلُوَه اْ ِ
ْنَساُن َعْن َغْْيِِ  فَوَتْثَأُ ِذمَّتُ  ْيِن يُوَلفِِيِه اْ ِ َبِغك َلهُ ْيَك َلُه َما وَ لَ ُه َلِكْن َغْْيِ َعَمِلِه َوُهَل َكالدَّ ْيَن َويَونوْ ُ أَْعَلُم .اهو  أَْن َيُكلَن ُهَل اْلُمَليفِِ لَ  َّ ِبِه الدَّ  ُه َوَاّللَّ

ُكُلُهوْم َيْشوَفُعلَن لَوُه   ِمْن َميِِوحل  ُيَصولِِى َعَلْيوِه أُمَّو   ِموَن اْلُمْسوِلِمنَي يَوبوُْلغُولَن ِمائَو    َما» قَاَل  -  -ِمْثُل َصاَلهِتِْم َعَلى ِجَناَزتِِه، فَوَعْن َعاِئَشَ  َعِن النَِّبِِ 
 ( 2241سلم برقم)صحي  م« ِإ َّ ُكفُِِعلا ِفيِه 

َعْنوُه الصَّوَغائُِر َوْحوَدُ  مل فَوِإنَّ َذلِوَك  ي اْجتَونَوَه اْلَكبَوائَِر وَُكفِِوَرتْ لتَِّقوكِِ الَّوذِ ُموْيِمِن اَوَهوَذا ُقَعواء  لَوُه بَوْعوَد اْلَموْلِت . فَواَل َاُولُز أَْن ُهَْموَل اْلَمْغِفوَرُة َعلَوى الْ 
راجوع   -( فما بعود 306/ ص  24)ج  -جمملع الفتاوى  لِْلَميِِحِل .." َمْغِفَرةِ . فَوُعِلَم أَنَّ َهَذا الُدَعاَء ِمْن َأْسَباِب الْ َمْغُفلر  َلُه ِعْنَد اْلُمتَوَنازِِعنَي 

 كتايب ا ستعداق للملت الباب األخْي منه 
 احلنيقلحل:وقراءة القرآن يبتحل  حاقية صحا  وحسان  وقد سقتها مجيعا يف كتايب الدفاع عن كتاب رايم الص
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املنتهى إىل اّلِل منتهى كل ككء وكل أمر.وكل أحد.فإنه يستشوعر مون أول الطريو  وايتوه الويت   مفور منهوا 
ا.ويصوولغ نفسووه وعملووه وفوو  هووذ  احلقيقوو  أو ُيوواول يف هووذا مووا يسووتطيع.ويظل قلبووه ونظوور  و  حموويا عنه

معلقوووني بتلوووك النهايووو  منوووذ أول الطريووو   وبعووود موووا يصووول السووويا  ابلقلوووه البشوووري إىل وايووو  املطوووا  يكووور 
 راجعا به إىل احلياة،يريه فيها آتر مشي   اّلِل.

من قووائ  كثووْية.و لوونا تكموون ح..وهووحل هووذا ا« ْضووَحَك َوأَْبكووى َوأَنَّووُه ُهووَل أَ »يف كوول مرحلوو ،ويف كوول حووال:
  الضوووحك خاللوووه تنبعوووة صووولر ولوووالل ملحيووو  مثوووْية ..أضوووحك وأبكوووى ..فوووأوقع هوووذا ا نسوووان خاصوووي

يف هووذا  يوو  تقعووانوخاصووي  البكاء.و ووا سوور موون أسوورار التكوولين البشووري   يوودري أحوود كيوو   ووا،و  ك
ل .والذي تتووداخ  العضووليكيبووه وتعقيوود  النفسووك عوون تركيبووه وتعقيوودا؟هوواز املركووه املعقد،الووذي   يقوول تر 

ّ حك وإحووووووودااملوووووووييرات النفسوووووووي  واملوووووووييرات العضووووووولي  فيوووووووه وتتشوووووووابكان وتتفووووووواعالن يف إحوووووووداّ الضووووووو
قوودة عوفوو  أسوورار م -البكاء.وأضووحك وأبكووى ..فأنشووأ لإلنسووان قواعووك الضووحك وقواعووك البكاء.وجعلووه 

ألمووك.يف ضووحك غوودا  ووا أبكووا  اليوولم.ويبكك اليوولم  ووا أضووحكه ابذا ويبكووك هلذا.وقوود ييضووحك هلوو -فيوه 
لوويت   ا عتبووارات او الوودوافع غووْي جنوولن و  ذهوولل إ ووا هووك احلووا ت النفسووي  املتقلبوو .وامللازين والوودواعك و 

ه ني.كول حسوتثبحل يف كعلر  على حال  وأضحك وأبكى ..فجعل يف اللحظ  اللاحدة ضاحكني وابك
 عوه علووى أول ووكء غووْي وقه.وقود يضووحك فريو   ووا يبكوك منووه فريوو .ألن وقعوه علووى هوي املوييرات اللاقعوو  علي

ه احووووود صووووواحب..وهووووول هووووول يف ذاته.ولكنوووووه  البسووووواته بعيووووود مووووون بعيووووود  وأضوووووحك وأبكوووووى.من األمووووور الل 
   يكون فعول وأن   أن  نفسه.يضحك اليلم من األمر مث تلاجهه عاقبتوه غودا أو جرائور  فوإذا هول اب .يتمو

ل لر والظوووالوكوووم مووون ضووواحك يف الووودنيا اب  يف اهلخووورة حيوووة   ينفوووع البكووواء  هوووذ  الصووويكووون ضوووحك 
تظل حشولق الشوعلر.و و واملشاعر واألحولال ..وغْيهوا كثوْي تنبثو  مون خوالل الونا القصوْي،وت اءى للحوك 

كوواء يف ضووحك والبمنهووا تنبثوو  موون خاللووه كلمووا زاق رصوويد الوونفك موون التجووارب وكلمووا عوودقت علاموول ال
  عجاز يف صلرة من صلر  الكثْية يف هذا القرآن.اوهذا هل  -النفلس 

..أنشوأ  ك.أموات وأحيواا يف احلهلو..وكوذلك تنبثو  مون هوذا الونا صولر   عوداق « َوأَنَُّه ُهَل أَمواَت َوَأْحيوا»
عرفووو  كووول امل  موووران معروفوووانأو وووا «.الَّوووِذي َخلَوووَ  اْلَموووْلَت َواحْلَيووواةَ »املووولت واحلياة،كموووا قوووال يف سووولرة أخووورى:

لووى عر ا ااوايف عتهموا وسووبلقلعهموا املتكرر.ولكنهموا خافيووان كول اافوواء حوني ُيوواول البشور أن يعرفوولا نبي
 لذي يرا فككلهما او األحياء ..فما امللتف وما احلياةف ما حقيقتهما حني يتجاوز ا نسان لفظهما 

ذا الكوائن فكوانف وكيو  كي  قبحل احلياة يف الكائن احلكف ما هكف ومن أين جاءتف وكي  تلبسوحل ّبو
سوووارت يف نريقهوووا الوووذي سوووارت فيوووه ّبوووذا الكوووائن أو ّبوووذ  الكائنوووات األحيووواءف وموووا املووولتف وكيووو  كوووان 
..قبووول قبيوووه احلياة.وبعووود مفارقتهوووا لاحيووواءف إنوووه السووور ااوووايف وراء السووو  املسوووبل،بيد اّلِل  أموووات وأحيوووا 

حيواء كلهوا.يف اللحظو  اللاحودة.يف هوذ  اللحظو .كم ..وتنبث  ماليني الصلر من امللت واحليواة.يف عولا  األ
ماليني املاليني من األحياء ماتحل.وكم ماليني املاليني بدأت رحل  احليواة.وقب فيهوا هوذا السور مون حيوة 
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  تعلووم وموون حيووة   يعلووم أحوود إ  اّلِل  وكووم موون ميتووات وقعووحل فووإذا هووك ذاهتووا بلاعووة حيوواة  وكووم موون 
لقوورون،حني يسووتغر  اايووال يف اسووتعرام املاضووك الطليل،الووذي كووان قبوول هووذ  الصوولر يوو اءى علووى موودار ا

أن يكلن ا نسان كله على هذا الكلكه.وندع ما يعلمه اّلِل يف غْي هذا الكلكه من أنلاع املولت واحليواة 
الووويت   ختطووور علوووى ابل ا نسوووان  إووووا حشووولق مووون الصووولر وحشووولق،تطلقها هوووذ  الكلموووات القالئووول،فتهز 

َوأَنَّووُه َخلَووَ  »ي موون أعماقووه.فال يتمالووك نفسووه و  يتماسووك هووحل إيقاعاهتووا املنلعوو  األصووداء  القلووه البشوور 
 « ..الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْثى ِمْن نُْطَف   ِإذا ُاْ  

ه موون  ينيووه،وهك أعجووا أمووام عوهووك احلقيقوو  اهلائلوو  اللاقعوو  املتكووررة يف كوول حلظ .فينسوواها ا نسووان لتكرارهوو
ة  نسواين الكثوْي ؟سود ا يب  تبدعها كطحات اايال  نطف  او  ..تورا  ..إفوراز مون إفورازات هوذا اكل عج

ا ك إنسووان  وإذهوواذاف إذا مووبعوود فوو ة مقوودورة يف توودبْي اّلِل ..إذا هووك  كووالعر  والوودمع واملخوواط  فووإذا هووك
ختطووور علوووى  -ا لووول  وقلعهووو -هوووذا ا نسوووان ذكووور وأنثوووى  كيووو ف كيووو  اوووحل هوووذ  العجيبووو  الووويت   تكووون 
لنقطو  اان كامنوا يف دف أيون كواايالف وأين كان هذا ا نسان املركه الشديد ال كيه،املعقود الشوديد التعقيو

موووه وحلمووووه امنووووا بعظكاملراقووو  مووون تلووووك النطفووو .بل يف واحوووود مووون ماليوووني موووون أجزائهوووا الكثووووْيةف أيووون كوووان  
 وجلد ،وعروقه وكعر  وألافر .و اته وكياته ومالحمه.

ه ونباعه واستعداقاتهف  أين كان يف هذ  االي  امليكروسكلبي  السا   هك وماليوني مون أمثاهلوا يف وخالئق
النقط  اللاحدة من تلك النطف  اليت ا ف  وأين على وجه التخصويا كانوحل خصوائا الوذكر وخصوائا 

ف  وأي قله بشوري األنثى يف تلك االي .تلك اليت انبثقحل وأعلنحل عن نفسها يف ا؟نني يف واي  املطا 
يقو  أموام هووذ  احلقيقو  اهلائلوو  العجيبو .مث يتمالووك أو يتماسك.فضوال علووى أن احود ويتبج ،ويقلل:إوووا 
وقعووحل هكووذا والسووالم  وسووارت يف نريقهووا هكووذا والسووالم  واهتوودت إىل خطهووا املرسوولم هكووذا والسووالم  

داق  عواقة نلعها،كوأوا كوأن سوائر أو يتعا  فيقلل:إوا سوارت هوذ  السوْية  كوم موا ركوه فيهوا مون اسوتع
األحياء املزوقة ّبذا ا ستعداق  فهذا التفسْي ُيتاج بدور  إىل تفسْي.فمن ذا أوقعهوا هوذا ا سوتعداقف مون 
ذا أوقعهووا الرغبوو  الكامنوو  يف حفووج نلعهووا إبعاقتووه موورة أخوورىف وموون ذا أوقعهووا القوودرة علووى إعاقتووه وهووك 

  لتسووْي فيووه علووى هوودى،وهق  هووذ  الرغبوو  الكامنوو ف وموون ذا أوقع ضووعيف  ضوو يل ف وموون ذا رسووم هلووا الطريوو
فيهوا خصووائا نلعهووا لتعيوودهاف ومووا رغبتهووا هووك ومووا مصوولحتها يف إعوواقة نلعهووا ّبووذ  ااصووائاف لوول  أن 
هنالووك إراقة موودبرة موون ورائهووا تريوود أمرا،وتقوودر عليه،وترسووم لووه الطريوو ف  وموون النشووأة األوىل.وهووك واقعوو  

..والنشوأة األخورى « َوأَنَّ َعَلْيِه النَّْشوأََة اأْلُْخورى »ها منكر،يتجه مباكرة إىل النشأة األخرى.مكرورة   ينكر 
غيووه.ولكن عليووه موون النشووأة األوىل قليل.قليوول علووى إمكووان اللقلع.فالووذي خلوو  الووزوجني الووذكر واألنثووى 

العظوام والرفوات  هولن على إعاقة اال  مون عظوام ورفات.فليسوحل  -و  كك  -من نطف  إذا ا ،قاقر 
من املاء املرا   وقليل على حكم  اللقلع.فهوذا التودبْي اافوك الوذي يقولق االيو  احليو  الصوغْية يف نريقهوا 
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الطليول الشووا  حوَّت تكوولن ذكورا أو أنثى.هووذا التودبْي   بوود أن يكولن موودا  أبعود موون رحلو  األرم الوويت   
 ه كامال،و  املسكء جزاء إساءته كامال كذلك.يتم فيها ككء كامل و  اد انسن جزاء إحسان

ى النشوووأة ألوىل علووواألن يف حسووواب هوووذا التووودبْي نشوووأة أخووورى يبلووو  فيهوووا كووول كوووكء اامه.فد لووو  النشوووأة 
لنشوووووأة اوىل.ويف األخووووورى مزقوجووووو .ومن هنوووووا جووووواء ذكرهوووووا هكوووووذا قبووووول النشوووووأة األخووووورى ..ويف النشوووووأة األ

ن كواء يف الودنيا غو  مون عبواق  مو..أ«   َوأَنَُّه ُهوَل أَْغو  َوأَقْو»نيه:األخرى.يغب اّلِل من يشاء من عباق  ويق
  الصووول  ابّللِ لفكوور.وغ  نوولاع الغوو  وهوووك كووَّت.غ  املوووال.وغ  الصووح .وغ  الذريوو .وغ  النفك.وغووو  ا

ن كووواء مووون وأقووو  مووو والوووزاق الوووذي لووويك مثلوووه زاق.وأغووو  مووون عبووواق  مووون كووواء يف اهلخووورة مووون غووو  اهلخووورة 
موون   يقتنوولن إ غتنوولن و يق .من كوول مووا يقتوو  يف الوودنيا كووذلك ويف اهلخوورة  واالوو  فقووراء  حلوولن.  عبووا

م نظوارهم وقلولّبأتعلو  بوه تخزائن اّلِل.فهول الوذي أغ .وهول الوذي أق .وهوك ملسو  مون واقوع موا يعرفولن وموا 
 لاء غْيها خدها،و هنا وهنا .ليتطلعلا إىل املصدر اللحيد.ويتجهلا إىل اازائن العامرة وح

وووْعرى » سووولن ضوووع  نووولر ة،ونووولر  مخ..والشوووعري ْنوووم أيقووول مووون الشووومك بعشووورين مر « َوأَنَّوووُه ُهوووَل َرُب الشِِ
 الشمك.وهك أبعد من الشمك  ليلن ضع  بعد الشمك عنا.

ل رب اّلِل هوووو وقووود كوووان هنوووا  مووون يعبووود هوووذا النجم.وكووووان هنوووا  مووون يرصووود  كووونجم ذي كوووأن.فتقرير أن
موا كملوا األعلوى  احلو  إىل انه يف السلرة اليت تبدأ ابلقسم ابلونجم إذا هولى وتتحودّ عون الر الشعرى له مك

 تستهد  تقرير عقيدة التلحيد،ونفك عقيدة الشر  اللاهي  املتهافت .
اءهتم جوبرين،بعود موا ارع الغاوّبذا تنتهك تلك ا؟لل  املديدة يف األنفك واهلفا ،لتبودأ بعودها جللو  يف مصو

حوودة مووم قووبلهم واهووا يف األا ّبووا كمووا يكووذب املشووركلن.وهك جللوو  مووع قوودرة اّلِل ومشووي ته وآتر النووذر فكووذبل 
 واحدة.

ُووْم كووانُلا ُهووْم أَْللَووَم َوأَْنغووى » .َواْلُمْيتَِفَكووَ  َوأَنَّووُه أَْهلَووَك عوواقا  اأْلُوىل .َومَثُوولَق َفمووا أَْبقووى .َوقَوووْلَم نُوول   ِمووْن قَوْبووُل ِإوَّ
ووواها مووو إووووا جللووو  سوووريع .تتأل  مووون وقفووو  قصوووْية علوووى « ا َغشَّوووى.فَِبَأيِِ آ ِء َربِِوووَك تَوَتموووارى فأَْهووولى .فَوَغشَّ

مصرع كل أم ،وملس  عنيف  ختز الشوعلر وخزا.وعواق ومثولق وقولم نول  يعورفهم قوارئ القورآن يف ملاضوع كوَّت  
فَوَغشَّوواها مووا »ا وامليتفكوو  هووك أموو  لوولط.من ا فووك والبهتووان والضووالل ..وقوود أهلاهووا يف اهلاويوو  وخسوو  ّبوو

وووووووى ..ّبوووووووذا التجهيووووووول والتضوووووووخيم والتهليل،الوووووووذي تووووووو اءى مووووووون خاللوووووووه صووووووولر الووووووودمار وااسووووووو  « َغشَّ
..فلقود كانوحل إذن تلوك « فَِبَأيِِ آ ِء َربِِوَك تَوَتموارى ف»والتنكيل،الذي يشمل كل ككء ويغشا  فال يبني  

البانوول فيدمغووه فووإذا هوول زاهوو ف أ  يوو    املصووارع آ ء ّلِل وأفضووا .أ  يهلووك الشوورف أ  يقووذ  ابحلوو  علووى
فيهوا آايت ملون يتوودبر ويعوكف أليسوحل هووذ  كلهوا آ ء.فبووأي آ ء ربوك تتموارى  ااطوواب لكول أحوود.ولكل 
 -قله،ولكوول موون يتوودبر صوونع اّلِل فووْيى النعموو  حووَّت يف البلوولى  وعلووى مصووارع الغووابرين املكووذبني ابلنووذر 

يلقوك اب يقواع األخوْي قولاي عميقوا عنيفا.كأنوه  -األنفك واهلفوا  بعد استعرام مظاهر املشي   وآترها يف 
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هوووذا نَوووِذير  ِموووَن النُوووُذِر اأْلُوىل .أَزِفَوووحِل اهْلزِفَوووُ .لَْيَك هَلوووا ِموووْن ُقوِن اّللَِّ   »صووويح  ااطووور قبيووول الطامووو  الكوووثى:
 « ..كاِكَف   

وقوود  ا مووا أعقبهووا يت أعقبهوواألوىل الووهووذا الرسوولل الووذي تتمووارون يف رسووالته ويف نذارته.هووذا نووذير موون النووذر 
لل ايهوا أو هول هوإُيوذركم  أزفحل اهلزف .واق بحل كاسح  جارف .وهك الطامو  والقارعو  الويت جواء هوذا النوذير
وِن اّللَِّ  هَلووووا ِمووووْن قُ  لَووووْيكَ :»العووووذاب الووووذي   يعلووووم إ  اّلِل نلعووووه وملعوووود .و  ميلووووك إ  اّلِل كشووووفه وقفعووووه

  اقرون  هووولن ذا أنوووتم سووور الوووداهم قريه.والنوووذير الناصووو  يووودعلكم إىل النجووواة.إ..وبينموووا ااطووو« كاِكوووَف   
 تقدرون امللق  و  تفيقلن.

حلودية جود عظويم ..وهوذا ا..« سواِمُدوَن . أَنْووُتمْ أََفِمْن هَذا احْلَِديِة تَوْعَجُبلَنف َوَتْضوَحُكلَن َو  تَوْبُكولَنف وَ »
 .ذاته يقلقهم إىل املنهج الكامل يلقك على كاهل الناس واجبات ضخم  ويف اللقحل

ن حسوواب النوواس موو فمووم يعجبوولنف ومووم يضووحكلنف وهووذا ا؟وود الصووارم،وهذ  التبعووات الكبْية،ومووا ينتظوور
رب ..وهنوووا لل والكوووعلوووى حيووواهتم يف األرم ..كلوووه اعووول البكووواء أجووودر ابمللقووو  ا؟ووود،وما وراء  مووون اهلووو

لوى عأنفسهم،وهم  اركلا بهم إىل ما ينبغك أن يتديرسلها صيح  مدوي ،ويصرن يف آذاوم وقللّبم،ويهت  ّب
 «.فَاْسُجُدوا ّللَِِّ َواْعُبُدوا»حاف  اهلاوي :

ذي توورتعا لووه لطليل،الوواوإوووا لصوويح  مزلزلوو  مذهلوو  يف هووذا السوويا ،ويف هووذ  الظالل،وبعوود هووذا التمهيوود 
اّلِل  قللن يفاالقلوووووولب:ومن مث سجدوا.سووووووجدوا وهووووووم مشووووووركلن.وهم ميووووووارون يف الوووووولحك والقوووووورآن.وهم اوووووو

تلوول هووذ  السوولرة ي - -والرسوولل  سووجدوا هووحل هووذ  املطووار  اهلائلوو  الوويت وقعووحل علووى قلوولّبم والرسوولل 
قوواوملا وقووع كوولن أن يعليهم.وفوويهم املسوولملن واملشركلن.ويسووجد فيسووجد ا؟ميع.مسوولمني ومشووركني.  ميل

م جلقهم كوذهلهلهولل مون سوذفوإذا هوم يف هذا القرآن و  أن يتماسكلا هلذا السلطان ..مث أفاقلا بعود فو ة 
احلقيقوووو   مووووا هوووول يفوهووووم يسووووجدون  ّبووووذا توووولاترت الوووورواايت.مث اف قووووحل يف تعليوووول هووووذا احلوووواقّ الغريه.و 
رت بوووووه لوووووذي تووووولاتاابلغريوووووه.فهل شيوووووْي هوووووذا القووووورآن العجيوووووه ووقعوووووه اهلائووووول يف القلووووولب  هوووووذا احلووووواقّ 

ربو  كوعلري  عتقوع    ج عنودي إىل تعليل.قبول أنالرواايت.حاقّ سجلق املشركني مع املسلمني.كان ُيتوا 
 خاص  عللته يف نفسك،وأوضححل   سببه األصيل.

 الرد عل  حديث الغرانيق

 نبقاتووه،وابن ن سووعد يفوكنووحل قوود قوورأت تلووك الوورواايت املفوو اة عمووا  ووك  وودية الغراني ،الووذي أورق  ابوو
ْن َرُسولل  َو  ِموْن قَوْبلِوَك ْلنا ِموَوموا أَْرَسو»عواىل:جرير الطوثي يف  رحوه.وبعخ املفسورين عنود تفسوْيهم لقللوه ت

ُ ما يوُ ْنَسُ  اَنِلِ  ِإ َّ ِإذا َاَ َّ أَْلَقى الشَّْيطاُن يف أُْمِنيَِّتِه،فَويوَ  ُ َعلِويم  َحِكويم  ْلِقك الشَّوْيطاُن،مُثَّ ُيُْ ّللَّ ُ آايتِوِه َواّللَّ ِكوُم اّللَّ
 « .....إخل

ة ر  كلهوا مرسول .و  أرهوا مسوندنوولكنهوا مون » -ْيا خوجوزا  اّلِل  -ا ابن كثْي وهك الرواايت اليت قال فيه
 «.من وجه صحي 
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َعووووووووْن  - -وأكثوووووووور هووووووووذ  الوووووووورواايت تفصوووووووويال وأقلهووووووووا إغراقووووووووا يف اارافوووووووو  وا فوووووووو اء علووووووووى رسوووووووولل اّلِل 
أْلُوىَل قَوْبوووَل ُخوووُروِج َجْعَفووور  َوَأْصوووَحابِِه:ُعْثَماُن بْوووُن ُعْرَوَة،قَاَل:َوَتْسوووِمَيُ  الَّوووِذيَن َخَرُجووولا ِإىَل أَْرِم احْلََبَشوووِ  اْلَمووورََّة ا

،َوُعْثَموواُن بْوووُن َعفَّاَن،َوَمَعوووُه اْمرَأَتُووُه رُقَويَّوووُ  بِْنوووحُل َرُسوولِل اّللَِّ  ، َوَعْبوووُد اّللَِّ بْوووُن َمْسووُعلق ،َوَعْبُد الووورَّمْحَِن بْوووُن َمْظُعلن 
بَوَ  بْونِ  ،َوأَبُل ُحَذيْوَفوَ  بْوُن ُعتوْ  َربِيَعوَ  َوَمَعوُه اْمرَأَتُوُه َسوْهَلُ  بِْنوحُل ُسوَهْيِل بْوِن َعْمر و،َوَولَوَدْت لَوُه ِ َْرِم احْلََبَشوِ  َعْل  

اِر،َوَعاِمرُ  َسوَلَمَ   بْوُن َربِيَعوَ ،َوأَبُل حُمَمََّد ْبَن َأيب ُحَذيْوَفَ ،َوالزَُبْْيُ ْبُن اْلَعلَّاِم،َوُمْصوَعُه بْوُن ُعَموْْي  َأُخول بَوِب َعْبوِد الودَّ
 بْووِن َعْمر و،َوُسووَهْيُل بْووُن بْووُن َعْبووِد اأْلََسووِد،َواْمرَأَتُُه أُُم َسووَلَمَ ،َوأَبُل َسووْثََة بْووُن َأيب رُْهووم  َوَمَعووُه أُُم ُكْلثُوولِم بِْنووحُل ُسووَهْيلِ 

ُ َعوزَّ بَوْيَضاَء،قَاَل:مُثَّ َرَجَع َهُيَ ِء الَِّذيَن َذَهُبلا اْلَمرََّة اأْلُوىَل قَوْبَل َجعْ  َفوِر بْوِن َأيب نَالِوه  َوَأْصوَحابِِه ِحونَي أَنْووَزَل اّللَّ
:لَوْل َكوواَن َهوَذا الرَّ  ُجوُل يَوْذُكُر آهِلَتَونَووا َوَجولَّ الُسولرََة الَّويِت يَوْذُكُر ِفيَهووا:َوالنَّْجِم ِإَذا َهَلى،َوقَواَل اْلُمْشورُِكلَن ِموْن قُوَرْيا 

ا ِ َّْن َخاَلَ  ِقيَنُه ِموَن اْليَوُهلِق،َوالنََّصواَرى ِ ِثْوِل الَّوِذي يَوْذُكُر بِوِه آهِلَتَونَواخِبَْْي  أَقْوَرْراَنُ  َوَأْصَحابَُه،فَ   ِإنَُّه َ  يَْذُكُر َأَحد 
ُ َعوزَّ َوَجولَّ الُسولرََة الَّويِت يَوْذُكُر ِفيَهوا:َوالنَّْجِم،َوقَورَأَ:أَفوَ  َت َواْلعُوزَّى َوَمنَواَة رَأَ ِمَن الشَّْتِم َوالشَّورِِ،فَوَلمَّا أَنْووَزَل اّللَّ يْوُتُم الوالَّ

ُووونَّ ِلَموووَن اْلَغرَا وووْيطَاُن ِفيَهوووا ِعْنوووَد َذلِوووَك ذِْكوووَر الطََّلاِغيوووحِل فَوَقووواَل:" َوِإوَّ نِيوووِ  اْلُعلَوووى،َوِإنَّ الثَّالِثَوووَ  اأْلُْخوووَرى أَْلَقوووى الشَّ
نَ  ،َوَذلَّحْل َكَفاَعتَوُهْم َلُ َْعَى "،َوَذِلَك ِمْن َسْجِع الشَّْيطَاِن َوِفتوْ تِوِه،فَوَلقَوَعحْل َهواَ ِن اْلَكِلَمتَواِن يف قَوْلوِه ُكولِِ ُمْشورِ  

ا  ووود  قَووْد َرَجووَع ِإىَل ِقينِوووِه اأْلَوَِّل َوِقيووِن قَوْلِموووِه،فَوَلمَّا بَولَووَ  َرُسووولُل اّللَِّ ِّبَووا أَْلِسوونَوتُوُهْم َواْستَوْبَشوووُروا ِّبَا،َوقَوواُللا:ِإنَّ حُمَمَّ
 َغْْيَ أَنَّ اْلَللِيووَد بْووَن آِخووَر الُسوولرَِة الَّوويِت،  ِفيَهووا النَّْجُم،َسووَجَد َوَسووَجَد َمَعووُه ُكووُل َمووْن َحَضووَر ِمووْن ُمْسووِلم  َوُمْشوورِ  

 الُسوُجلِق مَجَواَعِتِهْم يف اْلُمِغْيَِة َكاَن َرُجال  َكِبْي ا فَوَرَفَع َعَلى َكفِِِه تُورَااب  َفَسَجَد َعَلْيِه،فَوَعِجَه اْلَفرِيَقاِن ِكاَلُ َا ِموْن 
، فََأمَّووا اْلُمْسووِلُملَن فَوَعِجبُوولا ِمووْن ُسووُجلِق اْلُمْشوورِِكنَي َعلَووى َغووْْيِ ِإميَووان  َوَ  يَِقووني ،َوَ ْ َيُكووِن ِلُسووُجلِق َرُسوولِل اّللَِّ 

رُِكلَن فَاْنَمأَنَّووحْل أَنْوُفُسووُهْم ِإىَل النَّووِلِِ اْلُمْسووِلُملَن  َِعُوولا الَّووِذي أَْلَقووى الشَّووْيطَاُن َعلَووى أَْلِسووَنِ  اْلُمْشوورِِكنَي،َوأَمَّا اْلُمْشوو
 َِِوَأْصَحابِِه َلمَّا  َُِعلا الَِّذي أَْلَقى الشَّْيطَاُن يف أُْمِنيَِّ  النَِّل َِّيَوُهُم الشَّوْيطَاُن أَنَّ َرُسولَل اّلل قَوْد قَورَأََهوا ، َوَحودَّ

وووووْجَدِة َفَسوووووَجُدوا لِتَوْعِظووووويِم آهِلَِتهِ  وووووْيطَاُن َحوووووَّتَّ بَوَلغَوووووحِل يف السَّ ْم،فَوَفَشوووووحْل تِْلوووووَك اْلَكِلَموووووُ  يف النَّاِس،َوأَْلَهَرَهوووووا الشَّ
وو َ  ،َوَعْبووُد اّللَِّ بْووُن َمْسووُعلق  َوَمووْن َكوواَن َمَعُهووْم ِمووْن أَْهووِل َمكَّ ووَع ُعْثَموواُن بْووُن َمْظُعلن   أَنَّ النَّوواَس قَووْد احْلََبَشووَ ،فَوَلمَّا  َِ

، َوبَوَلَغُهووووْم ُسووووُجلُق اْلَللِيووووِد بْووووِن اْلُمغِووووْيَِة َعلَووووى الووووُ َاِب َعلَووووى َكفَّْيووووِه أَقْوبَولُوووولا َمووووَع َرُسوووولِل اّللَِّ َأْسووووَلُملا َوَصوووولَّْلا 
أَ َعَلْيوِه،فَوَلمَّا ، فَوَلمَّا أَْمَسى أََ ُ  ِجْثِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم َفَشَكا إِلَْيِه فََأَمرَُ  فَوَقورَ ِسرَاع ا،وََكُثَ َذِلَك َعَلى َرُسلِل اّللَِّ 

َها ِجْثِيُل َعَلْيِه السَّاَلُم،َوقَاَل:َمَعاَذ اّللَِّ ِمْن َهاَتنْيِ،َما أَنْوَزهَلَُما َريبِِ َوَ    أََمَرين ِّبَِموا َرُبَك،فَوَلمَّوا رََأى بَوَلَغَها َتَثَّأَ ِمنوْ
وويْ َذلِووَك َرُسوولُل اّللَِّ  ُ َكوو َّ َعَلْيووِه،َوقَاَل:" أَنَْعووحُل الشَّ طَاَن َوَتَكلَّْمووحُل ِبَكاَلِمووِه َوَكوورََكِب يف أَْمووِر اّللَِّ " فَوَنَسووَ  اّللَّ

ِإَذا َاَو َّ أَْلَقوى الشَّوْيطَاُن َعزَّ َوَجلَّ َما أَْلَقى الشَّْيطَاُن،َوأَنْوَزَل َعَلْيِه:َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَوْبِلَك ِمْن َرُسولل  َوَ  نَوِلِ  ِإ َّ 
ُ َعِليم  َحِكيم  لَِيْجَعوَل َموا يُولْ يف أُْمِنيَّ  ُ آاَيتِِه َواّللَّ ُ َما يُوْلِقك الشَّْيطَاُن مُثَّ ُُيِْكُم اّللَّ نَو   ِتِه فَويَوْنَسُ  اّللَّ ِقوك الشَّوْيطَاُن ِفتوْ

ُ ِموْن َسوْجِع الشَّوْيطَاِن لِلَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َموَرم  َواْلَقاِسوَيِ  قُولُولُّبُْم َوِإنَّ الظَّواِلِمنَي َلِفوك ِكوَقا   بَِعيود   ،فَوَلمَّا بوَورَّأَُ  اّللَّ
َنِتِه،انْوَقَلَه اْلُمْشرُِكلَن َبَضاَلهِلِْم َوَعَداَوهِتِْم،َوبَوَلَ  اْلُمْسوِلِمنَي ِ َّوْن َكواَن ِ َْرِم احْلََبَشو ِ  وَ ،فَوَلْم َوِفتوْ  َوقَوْد َكواَرُفلا َمكَّ

ِة الْووَباَل  ووَ  فَويُوووْبَطَا ِّبِْم،فَولَووْم َيْسوَتِطيُعلا الُرُجوولَع ِمووْن ِكودَّ ِء الَّووِذي َأَصواَّبُْم َواْ؟ُوولِع َواْاَْلِ ،َخوواُفلا أَْن يَوْدُخُللا َمكَّ
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ووا أَْبَصووَر عُ  ،فَوَلمَّ َلار ،َوَأَجوواَر اْلَللِيووُد بْووُن اْلُمِغْيَِة،ُعْثَموواَن بْووَن َمْظُعلن  ُهْم ِإ َّ ِ ِ ْثَموواُن بْووُن َمْظعُوولن  يَووْدُخْل َرُجوول  ِموونوْ
وووَياِط،َوُعْثَماُن ُمَعوووا   َ  ِذي َلِقوووَك َرُسووولَل اّللَِّ الَّووو ُهْم اِبلنَّووواِر َواِبلسِِ َوَأْصوووَحابَُه ِموووَن اْلَباَلِء،َوعُوووذَِِبحْل نَائَِفووو   ِمووونوْ

اّللَِّ َوِذمَّتَوِه َوِذمَّوِ  َرُسوللِِه  يُوْعَرُم َلُه َرَجَع ِإىَل نَوْفِسِه فَاْسَتَحهَّ الْوَباَلَء َعلَوى اْلَعاِفيَوِ ،َوقَاَل:أََما َموْن َكواَن يف َعْهودِ 
ِة َواْلَكورْ  ودَّ تَول ى اِبلشِِ ْساَلِم،َوَمْن َقَخَل ِفيِه فَوُهَل َخاِئ   ُمبوْ ِب َعَموَد ِإىَل اْلَللِيوِد الَِّذي اْخَتاَر أِلَْولَِيائِِه ِمْن أَْهِل اْ ِ

،قَووْد َأَجووْرَتِب فَأَ  ْحَسووْنحَل ِجووَلارِي،َوِإيِنِ أُِحووُه أَْن خُتْوورَِجِب ِإىَل َعِشووْيَِتَك فَوتَووْثَأَ ِمووبِِ بْووِن اْلُمغِووْيَِة فَوَقوواَل:اَي ابْووَن َعمِِ
ا آَذاَ  َوَكووَتَمَك َوأَنْووحَل يف ِذمَّوويِت فَأَنْووحَل تُرِ  يووُد َمووْن ُهووَل أَْمنَووُع بَوونْيَ أَْلُهرِِهْم،فَوَقوواَل لَووُه اْلَللِيووُد:اْبَن َأِخك،َلَعوولَّ َأَحوود 

أَ يووَك َذلِووَك ف قَوواَل:َ  َواّللَِّ َمووا يب َذِلَك،َوَمووا اْعووَ ََم ِ  ِمووْن َأَحوود ،فَوَلمَّا َأىَب ُعْثَموواُن ِإ َّ أَْن يَوتَووَثَّ لَووَك ِمووبِِ فََأْكفِ 
ِشوُدُهْم،فََأَخَذ اْلَللِيوُد نْ ِمْنُه اْلَللِيُد َأْخَرَجُه ِإىَل اْلَمْسِجِد َوقُوَرْيا  ِفيِه َكَأْحَفِل َموا َكانُلا،َولَِبيوُد بْوُن َربِيَعوَ  الشَّواِعُر يوُ 

وووا،فَوَقاَل:ِإنَّ َهوووَذا َغَلبَوووِب َومَحَلَوووِب َعلَوووى أَْن أَبْوووورَأَ إِلَْيوووِه ِموووْن ِجَلارِي، أُْكوووِهدُُكْم َأيِنِ ِمْنوووُه بِيَوووِد ُعْثَمووواَن فَوووأََتى بِوووِه قُوَرْيش 
 بَرِيء ،َفَجَلَسا َمَع اْلَقْلِم،َوَأَخَذ لَِبيُد يُوْنِشُدُهْم،فَوَقاَل :

 َ  ُكُل َكْكء  َما َخاَل اّللََّ اَبِنلُ أَ 
 : ْلبَوْيحلِ ، فَوَقاَل ُعْثَماُن:َصَدْقحَل،مُثَّ ِإنَّ لَِبيَد أَْنَشَدُهْم َاَاَم ا

 وَُكُل نَِعيم  َ  حَمَاَلَ  زَاِئلُ 
َهوا الثَّانِيَوَ  َوأََموَر بِوَذِلَك،فَوَلمَّا قَاهَلَوا قَواَل ِمثْوَل ، فَوَقاَل:َكَذْبحَل فَُأْسِكحَل اْلَقْلُم َوَ ْ يَوْدُروا َموا أَرَاَق ِبَكِلَمتِوِه مُثَّ أََعاقَ 

َوووا ُيَصووودِِقُُه ِإَذا ذََكوووَر ُكووولَّ َكوووْكء  يَوْفووو بَوووُه َمرَّة ،َوِإ َّ َقُه َمرَّة ،وََكذَّ َ  َوِإَذا قَاَل:ُكوووُل نَعِووويم  َكِلَمتِوووِه اأْلُوىَل َواهْلِخووورَِة َصووودَّ
بَُه ِعْنَد َذِلَك: ِإنَّ نَِعيَم أَْهِل اْ؟َنَّوِ  َ  يَوُزوُل،نوَوزََع ِعْنوَد َذلِوَك َرُجول  ِموْن قُووَرْيا  فَوَلطَوَم َعونْيَ ُعْثَمواَن بْوِن َذاِهه  َكذَّ

َهوا لَعو  ،َفَخَرجْ َمْظُعلن  فَاْخَضرَّْت َمَكاَوَا،فَوَقاَل اْلَللِيُد ْبُن اْلُمغِوْيَِة َوَأْصوَحابُُه:َقْد ُكْنوحَل يف ِذمَّو   َمانَِعو   َ ْنُ  حَل ِمنوْ
 َفِقْي ا،َوَعْيوِب ِإىَل َهَذا،وَُكْنحَل َعمَّا َلِقيحَل َغِني ا،مُثَّ َضِحُكلا،فَوَقاَل ُعْثَماُن:َبْل ُكْنحُل ِإىَل َهوَذا الَّوِذي َلِقيوحُل ِموْنُكمْ 

َحوووُه ِإَ َّ ِموووْنُكْم أُْسوووَلة ،فَوَقاَل لَوووُه الَّووويِت َ ْ تُوْلطَوووْم ِإىَل ِمثْوووِل َهوووَذا الَّوووِذي َلِقيَوووحْل َصووواِحبَوتُوَها َفِقوووْيَة ،ِ  فِووويَمْن ُهوووَل أَ 
 ..2262اْلَللِيُد:ِإْن ِكْ حَل َأَجْرُتَك الثَّانَِيَ ،فَوَقاَل:َ  أََرَب ِ  يف ِجَلارَِ  ".

وتعلول  - -ّلِل  رسولل اانتهى وهنا  رواايت أخرى أجرأ على ا ف اء تنسه قلل  الغرانيو  ..تلوك ..إىل
 اة قريا ومهاقنتها    مراضيف  -حاكا   -هذا برغبته 

وقد رفضحل منذ اللهل  األوىل تلك الرواايت مجيعا ..فهوك فضوال عون جمافاهتوا لعصوم  النبولة وحفوج الوذكر 
من العبة والتحري ،فإن سيا  السلرة ذاته ينفيهوا نفيوا قانعوا.إذ أنوه يتصودى لتولهني عقيودة املشوركني يف 

هواتني العبوارتني يف سويا  السولرة  وال.حَّت علوى قولل مون  هذ  اهلهل  وأسانْيهم حلهلا.فال جمال  قخال
قووووال:إن الشوووويطان ألقووووى ّبمووووا يف أ وووواع املشووووركني قون املسوووولمني.فهي ء املشووووركلن كووووانلا عووووراب يتووووذوقلن 

أََلُكووُم الووذََّكُر َولَووُه اأْلُنْثووى ف تِْلووَك ِإذا  »لغتهم.وحووني يسوومعلن هوواتني العبووارتني املقحمتووني ويسوومعلن بعوود ا:

                                                 
 ( 8238اْلُمْعَجُم اْلَكِبُْي لِلطََّثَاينِِ ) - 2262
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ُ ِّبوا ِموْن ُسوْلطان  ..إخلقِ  ُتُملها أَنْوُتْم َوآاب ُُكْم،ما أَنْووَزَل اّللَّ ويسومعلن بعود «.ْسَم   ِضيزى .ِإْن ِهَك ِإ َّ َأْ اء  َ َّيوْ
.ِإْن يَوتَِّبعُوولَن ِإ َّ ِإنَّ الَّووِذيَن   يُوْيِمنُوولَن اِبهْلِخوورَِة لَُيَسووُملَن اْلَمالِئَكووَ  َتْسووِمَيَ  اأْلُنْثووى َومووا هَلُووْم بِووِه ِمووْن ِعْلوو»ذلووك: م 

ووووماواِت   تُوْغووووِب »..ويسوووومعلن قبلووووه:« الظَّوووونَّ َوِإنَّ الظَّوووونَّ   يُوْغووووِب ِمووووَن احْلَوووو ِِ َكووووْي ا   وََكووووْم ِمووووْن َملَووووك  يف السَّ
ُ ِلَموْن َيشواُء َويَوْرضوى  لسويا  كلوه فوإوم   ..حوني يسومعلن هوذا ا« َكفاَعتُوُهْم َكْي ا  ِإ َّ ِمْن بَوْعِد أَْن َذَْذَن اّللَّ

ألن الكووالم   يسووتقيم.والثناء علووى آهلووتهم وتقريوور أن هلووا كووفاع  ترعووى    - -يسووجدون مووع الرسوولل 
يسووتقيم.وهم   يكلنوولا أغبيوواء كغبوواء الووذين افوو وا هووذ  الوورواايت،اليت تلقفهووا موونهم املستشوورقلن مغرضووني أو 

ا السووبه عوواق املهوواجرون موون احلبشوو  مث عوواقوا جوواهلني  لغووْي هووذا السووبه إذن سووجد املشووركلن.ولغْي هووذ
 إليها بعد حني مع آخرين.

 .. 2263وليك هنا جمال هقي  سبه علقة املهاجرين،مث علقهتم إىل احلبش  مع آخرين
 فأما أمر السجلق فهل الذي نتصدى له يف هذ  املناسب  ..

هوووك روايووو   ع وإ ووواه   يقووولقووود بقيوووحل فووو ة أ وووة عووون السوووبه املمكووون هلوووذا السوووجلق.وحطر   احتموووال أنووو
 لتعليل.اج إىل اذكرت لتعليل علقة املهاجرين من احلبش  بعد حنل كهرين أو يالي .وهل أمر ُيت
 بل ..قوبينما أان كذلك وقعحل   تلك التجرب  الشعلري  اااص  اليت أكرت إليها من 

رة النجم.فوانقطع بيننووا كنوحل بوني رفقو  نسومر حينمووا نور  أ اعنوا صولت قوارئ للقوورآن مون قريوه،يتلل سول 
احلدية،لنسووتمع وننصووحل للقوورآن الكرمي.وكووان صوولت القووارئ مووييرا وهوول يرتوول القوورآن توورتيال حسنا.وكووي ا 

يف رحلتووه إىل املووا األعلى.عشووحل معووه وهوول  - -فشووي ا عشووحل معووه فيمووا يتلل .عشووحل مووع قلووه حمموود 
 عليها.ذلوك احلواقّ العجيوه املودها يف صولرته املالئكيو  الويت خلقوه اّللِ  -عليه السالم  -يشهد جثيل 

حووني يتوودبر  ا نسووان وُيوواول ختيلووه  وعشووحل معووه وهوول يف رحلتووه العلليوو  الطليق .عنوود سوودرة املنتهى.وجنوو  
املأوى.عشوووووحل معوووووه بقووووودر موووووا يسوووووعفب خيوووووا ،وهل  يب ر اي،وبقووووودر موووووا تطيووووو  مشووووواعري وأحاسيسوووووك 

الئكو  وعباقهتوا وبنلهتوا وأنليتهوا ..إىل آخور هوذ  ..و بعته يف ا حساس بتهافحل أسانْي املشركني حولل امل
األوهوووووام اارفووووو  املضوووووحك ،اليت تتهووووواوى عنووووود اللمسووووو  األوىل ووقفوووووحل أموووووام الكوووووائن البشوووووري ينشوووووأ مووووون 
األرم،وأمووام األجنوو  يف بطوولن األمهووات.وعلم اّلِل يتابعهووا وُيووي  ّبووا.وارع  كيوواين هووحل وقووع اللمسووات 

السولرة ..الغيوه انجولب   يورا  إ  اّلِل.والعمول املكتولب   ينود و  يغيوه املتتابع  يف املقطع األخْي مون 
عوووون احلسوووواب وا؟زاء.واملنتهووووى إىل اّلِل يف وايوووو  كوووول نريوووو  يسوووولكه العبيد.واحلشوووولق الضوووواحك  واحلشوووولق 
الباكي .وحشووولق امللتى.وحشووولق األحياء.والنطفووو  هتتووودي يف الظلموووات إىل نريقهوووا،وختطل خطلاهتوووا وتوووثز 

رارها فوووإذا هوووك ذكووور أو أنثى.والنشوووأة األخرى.ومصوووارع الغابرين.وامليتفكووو  أهووولى فغشووواها موووا غشوووى  أسووو
هووذا نَووِذير  ِمووَن النُووُذِر اأْلُوىل .أَزِفَووحِل اهْلزِفَووُ  لَووْيَك »واسووتمعحل إىل صوولت النووذير األخووْي قبوول الكاريوو  الدا وو :
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أََفِمووْن هووَذا »ة.واهتووز كيواين كلووه أموام التبكيووحل الرعيوه:مث جوواءت الصويح  األخْي «.هَلوا ِمووْن ُقوِن اّللَِّ كاِكوَف   
« فَاْسووووووُجُدوا ّللَِِّ َواْعبُووووووُدوا»فلمووووووا  عووووووحل:«.احْلَووووووِديِة تَوْعَجُبلَن.َوَتْضووووووَحُكلَن َو  تَوْبُكوووووولَن.َوأَنْوُتْم سوووووواِمُدوَنف

،  ..كانحل الرجف  قد سرت من قلل حقا إىل أوصا .واستحالحل رجف  عضولي  ماقيو  ذات مظهور مواقي
أملووووك مقاومتووووه.فظل جسوووومك كلووووه حووووتلج،و  أاالووووك أن أيبتووووه،و  أن أكفكوووو  قملعووووا هاتنوووو ،  أملووووك 
احتباسها مع ا؟هد واناولو   وأقركوحل يف هوذ  اللحظو  أن حواقّ السوجلق صوحي ،وأن تعليلوه قريه.إنوه  

لسووولرة.و  تكووون كوووامن يف ذلوووك السووولطان العجيوووه هلوووذا القرآن،وهلوووذ  ا يقاعوووات املزلزلووو  يف سووويا  هوووذ  ا
هووذ  أول موورة أقوورأ فيهووا سوولرة الوونجم أو أ عها.ولكنهووا يف هووذ  املوورة كووان هلووا هووذا اللقع،وكانووحل مووب هووذ  

 ا ستجاب  ..وذلك سر القرآن ..
 اللمسو  الويت اب  وتقوعفهنا  حلظات خاص  ملعلقة غوْي مرقلبو  اوك اهليو  أو السولرة فيهوا ملضوع ا سوتج

ضورين يلمهوا لولب احلاا والتأيْي.فيكلن منهوا موا يكولن  حلظو  كهوذ  مسوحل قتصل القله  صدر القلة فيه
قووووورأ هوووووذ  السووووولرة يقر هوووووا بكيانوووووه كلوووووه.ويعيا يف صووووولرها الووووويت عاكوووووها مووووون قبووووول ي - -مجيعا.وحممووووود 

 أعصووووواب يف - -بشخصه.وتنصوووووه كووووول هوووووذ  القووووولة الكامنووووو  يف السووووولرة مووووون خوووووالل صووووولت حممووووود 
 .فيسجدون ...املسلملن و ويسجد حممد « ُدوا ّللَِِّ َواْعُبُدوافَاْسجُ »السامعني.فْيعفلن ويسمعلن:

آن،ولووه يف ذا القر ولقوود يقال:إنووك تقوويك علووى حلظوو  موورت بك،وعربوو  عانيتهووا أنحل.وأنووحل مسوولم.تعتقد ّبوو
 نفسك شيْي خاص ..وأول ك كانلا مشركني يرفضلن ا ميان ويرفضلن القرآن  

 اجه  هذا الذي يقال :ولكن هنالك اعتبارين هلما وزوما يف مل 
لنل.الوذي تلقوى هوذا القورآن مباكورة مون ا - -ا عتبار األول:أن الذي كوان يقورأ السولرة كوان هول حممود 

 جانووه ،ويقوو  إىلمصدر .وعاكووه وعوواش به.وأحبووه حووَّت لكووان يثقوول خطووا  إذا  ووع موون يرتلووه قاخوول قار 
لى.وعاكوها ملوا األعاحلظوات عاكوها يف الباب يسمع له حَّت ينتهك  ويف هذ  السلرة ابلذات كان يعيا 

 ئ.والفوووار  و ة موون قار مووع الوورو  األمووني وهوول يوورا  علووى صوولرته األوىل ..فأمووا أان فقوود كنووحل أ ووع السوولر 
 كك هائل 

 -مود تمعلن إىل حم ،وهم يسووا عتبوار الثواين:أن أول وك املشوركني   تكون قلولّبم انجيو  مون الرعشو  والرجفو
- كوان   ن كواهد علوى موا ا ذعوان ..واحلواقتن التاليواطنع هل الذي ُيلل بينهم وبنيإ ا كان العناق املص

 حا  قللّبم من ا رتعاش.
ووا نَوزَلَووحْل:َوالنَّْجِم ِإَذا َهووَلى َموا َضوولَّ َصوواِحُبُكْم َوَمووا َغووَلى َحووَّتَّ انْوتَوَهوو   ى ِإىَل:َقاَن َعوْن َهبَّوواِر بْووِن اأْلَْسووَلِق قَاَل:َلمَّ

:أاََن َأْكُفوُر اِبلَّوِذي َقاَن فَوتَوَدىلَّ فَوَقواَل:يَوْعِب النَّوِلَّ  فَوَتَدىلَّ قَالَ  بَوُ  بْوُن َأيب هَلَوه  " اللَُّهومَّ َسولِِْ  َعَلْيوِه َكْلب وا ِموْن :ُعتوْ
 2264ِكاَلِبَك " َفَخرََج ِإىَل الشَّاِم َفَخرََج َعَلْيِه اأْلََسُد فَاْفَ ََسُه "

                                                 
َحاِبِ  ِ ْبِن قَاِنع  )  - 2264  ( حسن 1901ُمْعَجُم الصِِ
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بَوووُ  قَووواَل:َكووواَن أَبُووول هَلَوووه  َوابْونُوووُه ُعتوَ وَعوووْن َهبَّووواِر بْوووِن اأْلَْسوووَلِق قَ  وووزَ يوْ وووْد َعَهَّ ووواِم َوَعَهَّ ْزُت َمَعُهَما،فَوَقووواَل ابْونُوووُه ا ِإىَل الشَّ
بَوووُ :َواّللَِّ أَلَْنطَِلَقووونَّ إِلَْيوووِه َفَاُوِذيَونَّوووُه يف َربِِووو ووودُ  َّتَّ أَتَوووى َرُسووولَل اّللَِّ اْنطََلَ  َحوووِه , فَوووُعتَويوْ , ُهوووَل َيْكُفوووُر  فَوَقووواَل:اَي حُمَمَّ

اللَُّهومَّ ابْوَعوْة َعَلْيوِه َكْلب وا ِموْن ِكاَلبِوَك مُثَّ  ": اّللَِّ  َرُسوللُ اِبلَِّذي َقاَن فَوَتَدىلَّ َفَكواَن قَواَب قَوْلَسونْيِ أَْو أَْقىَن فَوَقوالَ 
قَاَل:َفَمواَذا قَواَل لَوَك ف  هَلِوِه الَّوِذي يَوْعبُودُ  إبِ َل:َكَفْرتُ ُه ف قَوااْنَصَرَ  َعْنُه فَوَرَجَع إِلَْيِه فَوَقاَل:َأْي ُبَبَّ , َموا قُوْلوحَل لَو

وود  قَاَل:َفِسووْراَن ا آَمووُن َعَلْيووَك َقْعووَواّللَِّ َموو , َأْي بُووَبَّ قَاَل:قَوواَل اللَُّهوومَّ ابْوَعووْة َعَلْيووِه َكْلب ووا ِمووْن ِكاَلبِووَك فَوَقوواَل: َلَة حُمَمَّ
َوا  اْلَعوَرِب َموا اَي َمْعَشورَ ه  فَوَقواَل:ِ  رَاِهوزَْلَنا ِإىَل َصوْلَمعَ َحَّتَّ نَوزَْلَنا الشَّرَاَة َوِهَك َمْأَسَدة  فَونوَ  أَنْووزََلُكْم َهوِذِ  الْوِباَلَق َوِإوَّ

:ِإنَُّكْم َقْد َعَرفْوتُ  َغِم ف فَوَقاَل لنا أَبُل هَلَه  ا قَوْد اَب هَلَوه  فوَ َأَجوْل اَي أَ ك ف قُوْلَنا:ْم َحقِِوَمْسرَُ  الضَّيوْ َقَعوا َقواَل:ِإنَّ حُمَمَّود 
بَوَ  مُثَّ اْفرُِكولا  الصَّوْلَمَعِ  , مُثَّ افْ ِإىَل َهوِذ ِ  اَعُكمْ َعَلى اْبِب َقْعَلة  َواّللَِّ َما آَمنُوَها َعَلْيِه , فَامْجَُعلا َمتَو رُِكولا ِ بْوِب ُعتَويوْ
َنا حَنُْن َحْلَلُه َوأَبُول هَلَوه  َمَعنَوا َحْلَلُه فَوبوَ  َوفَوَرْكَنا ,ْيِه ُه َعلَ لَ َرْكنا فوَ َحْلَلُه قَاَل:فَوَفَعْلَنا مَجَْعَنا اْلَمَتاَع َحَّتَّ اْرتَوَفَع مُثَّ  يوْ

ووا  َْ لَهَنا،َأْسووَفَل َواَبَت ُهووَل فَوووْلَ  اْلَمتَوواِع , َفَجوواَء اأْلََسووُد َفَشوومَّ ُوجُ  ووْد َمووا يُرِيووُد تَوَقووبَّ  فَوَلمَّ َخ مُثَّ َويَووَه فَووِإَذا ُهووَل اَِ
ْلوُه َ ْ يَوْقوِدْر َعلَوكَّ َغوْْيُ ُه فَوَقاَل:َسوْيِفك اَي كَ َفَضوَ  رَْأَسوَمو   فوَ َسوُد َفَشومَّ َوْجَهوُه مُثَّ َهَزَموُه َهزْ فَوْلَ  اْلَمتَواِع َفَجواَء اأْلَ 

نَوا فَواْنطََلَ  اأْلََسوُد َوقَوْد َفْضوَ  رَْأَسوُه فَوَقوالَ  :قَولَوُه أَ  َذِلَك َوَويَوبوْ َقلِوهَ   ْد َعَرفْوحُل َواّللَِّ َموابُول هَلَه  ِموْن َقْعوَلِة  َكواَن لِيَونوْ
ووُد بْوُن ِإْسوَحاَ  يف ِكتَوواِب اْلَمغَوازِي ِمونْ  و تِووِه الَّويِت رَِوايَ  حُمَمَّود  َوقَواَل حُمَمَّ يَوَناُ  َعووْن حُمَمَّ ِد بْوِن ِإْسووَحاَ  َعوْن يَزِيووَد َحودَّ
ووِد بْوِن َكْعوه  اْلُقَرِلووكِِ َعوْن ُعْثَمواَن بْوونِ  ْهوِل بَوْيتِوِه قَاُللا:َكانَووحْل أَ ْْيِ َعوْن رَِجوال  ِمووْن بَ َة بْوِن الووزُ  عُوْروَ بْوِن زاَِيق  َعوْن حُمَمَّ

َبُ  ْبِن َأيب هَلَه  َفطَلََّقهَ بِْنحُل َرُسلِل اّللَِّ  ا فَُأوِذيَونَّوُه يف الشَّواِم قَواَل:أَلَِتنَيَّ  ُروَج ِإىَل ا فَوَلمَّا أَرَاَق ااُْ ِعْنَد ُعتَويوْ  حُمَمَّود 
وُد ُهوَل َيْكُفوُر اِبلَّووِذي َقانَ َربِِوِه قَاَل:فَوأََتى فَوَقواَل:اَي حمَُ  ْقىَن مُثَّ تَوَفوَل يف َوْجِهووِه مُثَّ  قَواَب قَوْلَسونْيِ أَْو أَ ىلَّ َفَكوانَ  فَوتَودَ مَّ

َهووا اِضور  فَووَلجِ بُل نَالِوه  حَ َلْيوِه َكْلب وا ِموْن ِكاَلبِووَك قَواَل:َوأَ اللَُّهوومَّ َسولِِْ  عَ :َرقَّ َعَلْيوِه ابْونَوتَوُه فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ  َم َعنوْ
َمْنوزِ   فََأْكوَرَ  َعلَوْيِهُم  ِإىَل الشَّواِم فَونَوزَلُولا  َوَخَرُجولابِوَذِلكَ  َوقَاَل:َما أَْغنَواَ  َعوْن َقْعوَلِة ابْوِن َأِخوك فَوَرَجوَع , فَوَأْخَثَ ُ 
ْيِر , فَوَقوواَل هَلُْم:َهووِذِ  أَْرُم َمْسووبَوَع   فَوَقوو :ايَ اَل أَبُووالرَّاِهووُه ِمووَن الوودَّ لَووَ  فَووِإيِنِ ْعَشووَر قُوووَرْيا  أَِعينُوو مَ ل هَلَووه  لاَن َهووِذِ  اللَّيوْ
وود  َفَجَمعُوولا َأمْحَوواهَلُْم فَوَفَرُكوولا َهوولُعتَويوْ  َأَخوواُ  َعَلْيووِه َقْعووَلَة حُمَمَّ اَء اأْلََسووُد َفَجَعووَل يَوَتَشوومَُّم ا َواَنُموولا َحْللَووُه َفَجووبَووُ  َعَليوْ

 اَت َمَكانَُه .َوقَاَل :ُه،فَوَقاَل:قَوتَوَلِب َومَ َذُ  َفَخَدكَ  فََأخَ بَُه بَِيَدْيِه َضْربَ   ُوُجلَهُهْم مُثَّ َيَ  َذنَوَبُه فَوَلَيَه َفَضرَ 
تَوُهْم َما َكاَن ِإاَنُء َأيب َواسِ   عِ َساِئْل َبِب اأْلَْكَعِر إن ِج وْ
ُ َعَلى اْلَقانِ  ُ َلُه َقْثَُ  َبْل َضيََّ  اّللَّ  عِ َ  َوسََّع اّللَّ

 ُدُ  َتِبحل  َيْدُعل ِإىَل نُلر  َلُه َساِنعِ َرِحَم َنِلِ  جَ 
 َأسبُل اِبحلِْْجِر لَِتْكِذيِبِه ُقوَن قُوَرْيا  َوْزََة اْلَقاقِعِ 
َ لِلنَّاِلِر َوالسَّامِ  ْعَلَة ِمْنُه ِ َا َبنيَّ  عِ فَاْستَوْلَجَه الدَّ
ُ بِِه َكْلَبُه مَيِْشك اهْلَُليْوَنا ِمْشَيَ  ااَْ   عِ اقِ ِإْن َسلََّ  اّللَّ

ُهْم ِسَنُ  اهْلَاِجعِ   َحَّتَّ أََ ُ  َوْسَ  َأْصَحابِِه َوَقْد َعَلتوْ
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 2265فَاْلتَوَقَم الرَّْأَس بُوَياُفلِخِه َوالنَّْحَر ِمْنُه فَوْغرََة اْ؟َاِئعِ 
ملنووواوئني لوووه،امليلبني عليوووه هووول ا - -هوووذا هووول احلووواقّ األول صووواحبه أبووول هله.أكووود املخاصووومني نمووود 

را  انلُوُه َوموا َكَسَه.َسَيْصولى   َعْنوُه ما.ما أَغْ تَوبَّحْل يَدا َأيب هَلَه  َوَتهَّ »يه يف القرآن هل وبيته:وبيته.املدعل عل
.َواْمرَأَتُووُه مَحَّالَووَ  احلَْطَووِه.يف ِجيووِدها َحْبوول  ِمووْن  قيقووك عووا  حمموود وقوولل حلا.وذلووك كووعلر  « .َسوود  مَ ذاَت هَلَه 

 على ابنه. - -ام قعلة حممد حممد.وتلك ارعاف  قلبه ومفاصله أم
قَاَل أَبُل َجْهل  َواْلَمَاُ ِمْن قُوَرْيا  َلَقوِد :َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ قَالَ  واحلاقّ الثاين:صاحبه عتب  بن أيب ربيع .

ووود   نَوووا أَْموووُر حُمَمَّ وووْحِر َواْلِكَها،انْوَتَشووَر َعَليوْ وووا اِبلسِِ وووْعرِ فَوَلِل اْلَتَمْسووُتْم َرُجوووال  َعاِلم  َفَكلََّمُه , مُثَّ أََ اَن بِبَويَوووان  ِموووْن ،نَووِ  َوالشِِ
َب ُ ،أَْمرِ ِ  ووْعِر َوَعِلْمووحُل ِمووْن َذلِووَك ِعْلم ا:فَوَقوواَل ُعتوْ ْعووحُل بَِقووْلِل السَّووَحرَِة َواْلِكَهانَووِ  َوالشِِ َوَمووا َحَْفووى َعلَووكَّ ِإْن ،َلَقووْد  َِ

َب ُ  فََأَ ُ  فَوَلمَّا أََ ُ  قَالَ ،َكاَن َكَذِلكَ  أَْنحَل َخْْي  أَْم َهاِكم  ف أَنْوحَل َخوْْي  أَْم َعْبوُد اْلُمطَّلِوِه ف أَنْوحَل ،اَي حُمَمَّدُ :َلُه ُعتوْ
ْبووُه قَووالَ  َووا بِووَك الِراَِئَسووُ  َعَقووْداَن ،َوُتَضوولُِِل آاَبَءانَ ،ِفيَم َتْشووُتُم آهِلَتَوَنا:َخووْْيُ أَْم َعْبووُد اّللَِّ ف فَولَووْم اُِ أَْلِليَوتَونَووا فَووِإْن ُكْنووحَل ِإ َّ

َوِإْن َكوووواَن بِووووَك اْلبَوووواَءُة َزوَّْجنَوووواَ  َعْشووووَر ِنْسووووَلة  خَتْتَوووواُر ِمووووْن َأيِِ أَبْويَوووواِت قُوووووَرْيا  ،َفُكْنووووحَل رَْأَسووووَنا َمووووا بَِقيووووحلَ ،َلكَ 
 َوَرُسوولُل اّللَِّ ،ْن بَوْعِد َ َوِإْن َكوواَن بِووَك اْلَموواُل مَجَْعنَووا لَووَك ِمووْن أَْمَلالِنَووا َمووا َتْسووتَوْغِب ِّبَووا أَنْووحَل َوَعِقبُووَك ِموو،ِكووْ حلَ 

" ِبْسوِم اّللَِّ الورَّمْحَِن الورَِّحيِم . حوم تَوْنزِيول  ِموَن الورَّمْحَِن الورَِّحيِم . :فَوَلمَّا فَوورََغ قَواَل َرُسولُل اّللَِّ ،َساِكحل  َ  يَوَتَكلَّمُ 
َلحْل آاَيتُُه قُوْرآان  َعَربِي ا لَِقْلم  يَوْعَلُملَن  أَنْوَذْرُتُكْم َصواِعَق   ِمثْوَل َصواِعَقِ  َعواق  َومَثُولَق  -رَأَ َحَّتَّ بَولَوَ  فَوقَ  -ِكَتاب  ُفصِِ

بَوووُ  َعلَووووى ِفيوووِه َواَنَكوووَدُ  الوووورَِّحَم أَْن َيُكووو َّ َعْنوووهُ  ُهْم . فَوَقووواَل أَبُوووول ،فََأْمَسوووَك ُعتوْ َوَ ْ َحْوووورُْج ِإىَل أَْهلِوووِه َواْحتَووووَبَك َعوووونوْ
وود  َوأَْعَجبَووُه نََعاَمووهُ َواّللَِّ ،اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا  :َجْهوول   بَووَ  ِإ َّ قَووْد َصووَبا ِإىَل حُمَمَّ َوَما َذاَ  ِإ َّ ِمووْن َحاَجووو   ، َمووا نوَووَرى ُعتوْ
َب ُ :فَوَقاَل أَبُل َجْهل  ،اْنطَِلُقلا بَِنا إِلَْيِه فَأَتَوْل ُ ،َأَصابَوْتهُ  َنا ِإ َّ أَنَّوَك َصوبَوْلَت ِإىَل حُمَمَّو،َواّللَِّ اَي ُعتوْ َوأَْعَجَبَك ،د  َما َحِسوبوْ
وود  , فَوَغِضووَه َوأَْقَسووَم اِبّللَِّ ،أَْمرُ ُ   َ  فَووِإْن َكانَووحْل بِووَك َحاَجوو   مَجَْعنَووا لَووَك ِمووْن أَْمَلالِنَووا َمووا يُوْغِنيووَك َعووْن نََعوواِم حُمَمَّ

ا . قَالَ  ا أَبَوود  وود  تُووُه فَوَقوواَّ َعلَووْيِهُم اْلِقصَّووَ :فََأَجاَبِب وَ ،َوَلَقووْد َعِلْمووُتْم َأيِنِ ِمووْن َأْكثَووِر قُوووَرْيا  َمووا   :يَُكلِِووُم حُمَمَّ َلِكبِِ أَتَويوْ
َن الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم . ِبَشووْكء  َواّللَِّ َمووا ُهووَل ِبِسووْحر  َوَ  ِكووْعر  َوَ  َكَهانَوو   قَووورَأَ ِبْسووِم اّللَِّ الوورَّمْحَِن الوورَِّحيِم حووم تَوْنزِيوول  ِموو

وووَلحْل آاَيتُوووُه قُووووْرآان  َعرَ  َكوووَذا قَووواَل يَوْعِقلُووولَن َحوووَّتَّ بَولَوووَ  , فَوَقاَل:أَنْوووَذْرُتُكْم :بِي وووا لَِقوووْلم  يَوْعَلُمووولَن قَووواَل َُيْىَي ِكتَووواب  ُفصِِ
،َوقَووْد َعِلْمووُتْم أَنَّ  ا ِإَذا قَوواَل َصوواِعَق   ِمثْووَل َصوواِعَقِ  َعوواق  َومَثُوولَق فََأْمَسووْكحُل بِِفيووِه َواَنَكووْدتُُه الوورَِّحَم أَْن َيُك َّ وود  حُمَمَّ

 .2266َفِخْفحُل أَْن يَوْنزَِل ِبُكُم اْلَعَذاُب "،يوْ  ا  َْ َيْكِذبْ كَ 
 كابرة لاهر.عناق واملفهذا كعلر رجل   يكن قد أسلم.وا رعا  فيه لاهر.والتأير املكبلت أمام ال

                                                 
 ( حسن 369َقَ ِئُل النُوبُولَِّة أِلَيب نُوَعْيم  اأْلَْصبَوَهاينِِ ) - 2265
 ( حسن لغْي  ...508( وَقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )1862[)812/ 4إحياء ال اّ ] -تفسْي البغلي   - 2266

ِل من اموع بَوْينوك رُب، ويقُع على كُ م هم األقاالتمك الشكء:نلبه يالباءة:النِِكا  والتوََّزِوج ي العقه:الللد والنسل يالرحم:القراب  وذوو الرح
وااال  ي صوبأ الرجول  نحل واألخحل والعم األِم والبالنِِساء، َوُهم من   َُيُل ِنكاُحه ك وبينه َنَسه، ويُْطل  يف الَفراِئخ على األقارب من جه 

 وصبا:تر  قين قلمه وقان آبخر
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أقرب مووا ُيتموول أن تصوواق  قلوولّبم حلظووو  فوو - -ومثوول هووي ء إذا اسووتمعلا إىل سوولرة الوونجم موون حممووود 
 لسواجدين ..بوالاجدوا موع يت   ميلكلن أنفسهم إزاءها.وأن ييخذوا بسلطان هذا القرآن فيسوا ستجاب  ال

 غراني  و  غْيها من رواايت املف ين 
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 مكية وآياأها خمس وخمسون ( سور  القمر54)

 أهم مو وعات السور  

،بقوودر مووا هووك  ابلنذرقلوولب املكووذبني هووذ  السوولرة موون مطلعهووا إىل ختامهووا محلوو  رعيبوو  مفزعوو  عنيفوو  علووى
شووهد م كل حلقوو  منهووانمأنينوو  عميقوو  وييقوو  للقلوولب امليمنوو  املصوودق .وهك مقسووم  إىل حلقووات متتابعوو ،

 ز  ويقوووووللمووووون مشووووواهد التعوووووذيه للمكذبني،ذخوووووذ السووووويا  يف ختامهوووووا ابحلوووووك البشوووووري فيضوووووغطه ويهووووو
َهوْل  اْلُقوْرآَن لِلوذِِْكِر فوَ ْد َيسَّوْرانَ َوَلَقو»ه:ضوغ  واهلوز ويقولل لو..مث يرسوله بعود ال« َفَكْيَ  كاَن َعذايب َونُُذِرف»له:

 «.ِمْن ُمدَِّكر ف
طلع.ومشوهد مو  يف املوحمتلايت السولرة امللضولعي  وارقة يف سولر مكيو  كوَّت.فهك مشوهد مون مشواهد القيا

رعووووولن م للط.وفمووووون هوووووذ  املشووووواهد يف ااتام.وبينهموووووا عووووورم سوووووريع ملصوووووارع قووووولم نل .وعووووواق ومثلق.وقووووول 
 ومل ه.وكلها ملضلعات تزخر ّبا السلر املكي  يف صلر كَّت ..

تعوورم  ؟وودة.فهكولكوون هووذ  امللضوولعات ذاهتووا تعوورم يف هووذ  السوولرة عرضووا خاصووا،ُييلها جديوودة كوول ا
ر  فووزع وا نبهووادمار والعنيفوو  عاصووف ،وحا   قاصووم  يفوويخ منهووا اهللل،ويتنوواير حلهلووا الرعه،ويظللهووا الوو

ب .يشووهدها هثوو  مكرو  سوويا  السوولرة أن كووال منهووا ميثوول حلقوو  عووذاب رهيبوو  سووريع   وأخووا مووا مييزهووا يف
وا يسووو قون لقووو  وبووودأاملكوووذبلن،وكأ ا يشوووهدون أنفسوووهم فيها،وُيسووولن إيقاعوووات سووويانها.فإذا انتهوووحل احل
لقوات السوبع  نتهوك احلتأنفاسهم الالهث  املكروبو  عواجلتهم حلقو  جديودة أكود هول  ورعبوا ..وهكوذا حوَّت 

خوورى.وإذا هوول و لووالل أ هووذا ا؟وول املفووزع ااان .فيطوول املشووهد األخووْي يف السوولرة.وإذا هوول جوول آخوور،ذيف
يووك  ْقَعووِد ِصووْد   ِعْنووَد َملِ َوَوور .يف مَ ات  وَ ِإنَّ اْلُمتَِّقوونَي يف َجنَّوو»األموون والطمأنينوو  والسووكين .إنه مشووهد املتقووني:

 « ..ُمْقَتِدر  
اِر َعلوووى َن يف النَّوووْسوووَحُبل يُ يوَوووْلَم »املزلزل،والعوووذاب املهوووني للمكوووذبني: يف وسووو  ذلوووك اهلووولل الراجووو ،والفزع

ْي مون مون قولمف ومصو قوامف وقولم..فأين وأينف مشهد من مشهدف ومقام مون م« ُوُجلِهِهْم ُذوُقلا َمكَّ َسَقرَ 
 مصْيف

 [55إل   1(:اآليات 54]سور  القمر )

 لرسلاقاراا الساعة وانشقاق القمر وبيان عقوبة مكابي ا

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ووواَعُ  َواْنَشووو َّ اْلَقَموووُر )}  بُلا َواتوَّبَوعُووولا 2( َوِإْن يوَوووَرْوا آيَووو   يُوْعرُِضووولا َويَوُقللُووولا ِسوووْحر  ُمْسوووَتِمر  )1اْقَ َبَوووحِل السَّ ( وََكوووذَّ

ِحْكَمو   ابلِغَو   َفمووا تُوْغوِن النُووُذُر  (4نْبوواِء موا ِفيوِه ُمْزَقَجوور  )( َوَلَقوْد جوواَءُهْم ِموَن اأْلَ 3أَْهولاَءُهْم وَُكوُل أَْموور  ُمْسوَتِقر  )
اِع ِإىل َكوْكء  نُُكور  )5) ُهْم يوَوْلَم يَودُْع الودَّ ُْم َجوراق  6( فَوتَوَللَّ َعونوْ ِّ َكوَأوَّ ( ُخشَّوعا  أَْبصوارُُهْم َحُْرُجولَن ِموَن اأْلَْجودا

َتِشر  ) اِع يَوقُ 7ُمنوْ بُلا َعْبوَدان 8لُل اْلكاِفُروَن هذا يوَوْلم  َعِسور  )( ُمْهِطِعنَي ِإىَل الدَّ َلُهْم قَووْلُم نُول   َفَكوذَّ َبحْل قَووبوْ ( َكوذَّ
َهِمور  )10فَوَدعا َربَّوُه َأيِنِ َمْغلُولب  فَانْوَتِصوْر ) (9َوقاُللا جَمُْنلن  َواْزُقِجَر ) ( 11( فَوَفَتْحنوا أَبْولاَب السَّوماِء ِ واء  ُمنوْ

( َعْورِي 13( َومَحَْلنواُ  َعلوى ذاِت أَلْولا   َوُقُسور  )12يُولان  فَواْلتَوَقى اْلمواُء َعلوى أَْمور  قَوْد قُوِدَر )َوَفجَّْراَن اأْلَْرَم عُ 
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( َفَكْيوووَ  كووواَن َعوووذايب َونُوووُذِر 15َوَلَقوووْد تَورَْكناهوووا آيَووو   فَوَهوووْل ِموووْن ُمووودَِّكر  ) (14ِ َْعُيِننوووا َجوووزاء  ِلَموووْن كووواَن ُكِفوووَر )
وو16) َبحْل عوواق  َفَكْيووَ  كوواَن َعووذايب َونُووُذِر )17ْراَن اْلُقووْرآَن لِلووذِِْكِر فَوَهووْل ِمووْن ُموودَِّكر  )( َوَلَقووْد َيسَّ ( ِإانَّ 18( َكووذَّ

َقعِور  ) (19أَْرَسْلنا َعَلْيِهْم رُيا  َصْرَصرا  يف يَوْلِم حَنْك  ُمْسَتِمرِ  ) ُْم أَْعجاُز َبْل  ُمنوْ   ( َفَكْيو َ 20تَوْنزُِع النَّاَس َكَأوَّ
َبحْل مَثُلُق اِبلنُوُذِر )22( َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذِِْكِر فَوَهْل ِمْن ُمدَِّكر  )21كاَن َعذايب َونُُذِر ) ( َفقواُللا 23( َكذَّ

 (24أََبَشرا  ِمنَّا واِحدا  نَوتَِّبُعُه ِإانَّ ِإذا  َلِفك َضالل  َوُسُعر  )
اُب اأْلَِكوووُر )( َسووويوَ 25ْيِننوووا بَوووْل ُهوووَل َكوووذَّاب  َأِكووور  )أَأُْلِقوووَك الوووذِِْكُر َعَلْيوووِه ِموووْن بوَ  ( ِإانَّ 26ْعَلُملَن َغووودا  َموووِن اْلَكوووذَّ

ُهْم َواْصووَطِثْ ) نَوو   هَلُووْم فَوواْرتَِقبوْ وونَوُهْم ُكووُل وَ ( 27ُمْرِسووُللا النَّاقَووِ  ِفتوْ ُهْم أَنَّ اْلموواَء ِقْسووَم   بَويوْ ( 28ر  )ْرب  حُمَْتَضووِكوونَوبِِوو وْ
ِهْم َصووْيَح   واِحووَدة  ( ِإانَّ أَْرَسووْلنا َعلَوويْ 30ِر )َفَكْيووَ  كوواَن َعووذايب َونُووذُ  (29اِحبَوُهْم فَوَتعووانى فَوَعَقووَر )فَنوواَقْوا صوو

 َبحْل قَووْلُم لُولط  اِبلنُوُذرِ ( َكوذَّ 32ر  )لوذِِْكِر فَوَهوْل ِموْن ُمودَّكِ ( َوَلَقوْد َيسَّوْراَن اْلُقوْرآَن لِ 31َفكانُلا َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظِر )
   ِموووْن ِعْنوووِدان َكوووذِلَك َْنْوووزِي َموووْن نِْعَمووو (34ر  ) ِبَسوووحَ ( ِإانَّ أَْرَسوووْلنا َعلَوووْيِهْم حاِصوووبا  ِإ َّ آَل لُووولط  َْنَّْينووواُهمْ 33)

ُقلا ُهْم فَووُذو نوَ ( َوَلَقوْد راَوُقوُ  َعووْن َضوْيِفِه َفَطَمْسوونا أَْعيُوو36( َوَلَقووْد أَنْوَذَرُهْم َبْطَشووَتنا فَوَتمواَرْوا اِبلنُووُذِر )35َكوَكَر )
وووْراَن  (39يب َونُوووُذِر )( فَوووُذوُقلا َعوووذا38)( َوَلَقوووْد َصوووبََّحُهْم بُْكووورَة  َعوووذاب  ُمْسوووَتِقر  37َعوووذايب َونُوووُذِر ) َوَلَقوووْد َيسَّ

بُلا آِباي41َعْلَن النُوُذُر )( َوَلَقْد جاَء آَل ِفرْ 40اْلُقْرآَن لِلذِِْكِر فَوَهْل ِمْن ُمدَِّكر  ) نوا ُكلِِهوا فََأَخوْذانُهْم َأْخوَذ تِ ( َكوذَّ
َتِصوور  ( أَ 43بُووِر )ْم بَووراَءة  يف الزُ ( َأُكفَّووارُُكْم َخووْْي  ِمووْن أُولووِ ُكْم أَْم َلُكوو42َعزِيووز  ُمْقتَووِدر  ) يووع  ُمنوْ ْم يَوُقللُوولَن حَنْووُن مجَِ

اْلُمْجورِِمنَي  ( ِإنَّ 46ُر )ْم َوالسَّواَعُ  أَْقهوى َوأََموْلِعوُدهُ ( بَوِل السَّواَعُ  مَ 45َسيُوْهَزُم اْ؟َْمُع َويُوَللُولَن الوُدبُوَر ) (44)
 ُكولَّ َكوْكء  َخَلْقنواُ  ( ِإانَّ 48َقَر )ْم ُذوُقلا َمكَّ سَ ( يَوْلَم ُيْسَحُبلَن يف النَّاِر َعلى ُوُجلِههِ 47يف َضالل  َوُسُعر  )

ُكوُل ( َو 51ِكر  )َلَقْد أَْهَلْكنا َأْكياَعُكْم فَوَهْل ِموْن ُمودَّ ( وَ 50)َوما أَْمُران ِإ َّ واِحَدة  َكَلْم   اِبْلَبَصِر  (49بَِقَدر  )
يف َمْقَعووِد  (54 َجنَّوات  َوَوَوور  )( ِإنَّ اْلُمتَِّقوونَي يف 53 )( وَُكووُل َصووِغْي  وََكبِوْي  ُمْسووَتَطر  52َكوْكء  فَوَعلُوولُ  يف الزُبُوِر )

 { (55ِصْد   ِعْنَد َمِليك  ُمْقَتِدر  )
  انشقاق القمر وأكايب الك ار وأهديدهم 8 - 1س ا ول:الدر 

بُ يَوُقلُللا:سِ ُضلا وَ اْقَ ََبحِل السَّاَعُ  َواْنَش َّ اْلَقَمُر.َوِإْن يَوَرْوا آيَ   يُوْعرِ » لا َواتوَّبَوُعلا أَْهلاَءُهْم وَُكُل أَْمر  ْحر  ُمْسَتِمر .وََكذَّ
.َوَلَقْد جاَءُهْم ِمَن اأْلَنْبا اِع ِإىل عَ ْغِن الُنُذُر.فَوتَوَللَّ َغ   َفما توُ َم   ابلِ ِء ما ِفيِه ُمْزَقَجر .ِحكْ ُمْسَتِقر  ُهْم يَوْلَم يَودُْع الودَّ نوْ

ِّ َكووووووَأوَُّ  ووووووعا  أَْبصووووووارُُهْم َحُْرُجوووووولَن ِمووووووَن اأْلَْجووووودا َتِشووووووْم َجووووووَكوووووْكء  نُُكر .ُخشَّ .ُمْهِطِعنَي ِإىَل الوووووودَّ راق  ُمنوْ اِع يَوُقوووووولُل ر 
 « ..يَوْلم  َعِسر   اْلكاِفُروَن:هذا

ين دّ الكوووول مطلووووع ابهوووور مثْي،علووووى حوووواقّ كوووولين كبْي،وإرهوووواص  وووواقّ أكووووث.  يقوووواس إليووووه ذلووووك احلوووو
 « ..اْقَ ََبحِل السَّاَعُ  َواْنَش َّ اْلَقَمرُ  »الكبْي:

 دّ األكث.ظروا احلفيا له من إرهاص  واي له من خث.ولقد رأوا احلدّ األول فلم يب  إ  أن ينت
ع يبووات وقوول إ تتفوو  كلهووا يفت عوون انشووقا  القموور ور يوو  العوورب لووه يف حالوو  انشووقاقه أخبووار متلاترة.والووروااي

 احلاقّ،وختتل  يف رواي  هي ته تفصيال وإمجا  :
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وَ  النَّوِلَّ  ،َسوَأَل أَْهوُل َمكَّ وَ  َمرََّتنْيِ،فَوَقاَل:}اْقَ َبَوحِل السَّواعَ َعوْن أََنك  ُ  َواْنَشو َّ اْلَقَمووُر،َوِإْن آيَ  ،فَاْنَشو َّ اْلَقَموُر ِ َكَّ
 .2267يَوَرْوا آيَ   يُوْعرُِضلا َويَوُقلُللا ِسْحر  ُمْسَتِمر {

ووَ  َسووأَُللا َرُسوولَل اّللَِّ  -رضووى هللا عنووه  -وَعووْن أَنَووِك بْووِن َمالِووك   يَوُهْم أَنَّ أَْهووَل َمكَّ أَْن يُوورِيَوُهْم  -  -أَنَّووُه َحوودَّ
 . 2268َمِر آيَ  ،فََأرَاُهُم اْنِشَقاَ  اْلقَ 

،َعوْن أَبِيِه،قَاَل:اْنَشو َّ اْلَقَموُر َعلَوى َعْهوِد َرُسولِل هللِا   َفَصواَر ِفْرقَوَتنْيِ:ِفْرقَو   َعلَوى وَعْن حُمَمَِّد ْبِن ُجَبْْيِ ْبِن ُمْطِعم 
وود ،فَوَقاُللا:ِإْن َكوواَن  َسووَحَراَن فَِإنَّووُه  َ َيْسووَتِطيُع أَْن َيْسووَحَر َهووَذا اْ؟ََبِل،َوِفْرقَوو   َعلَووى َهووَذا اْ؟ََبِل،فَوَقاُللا:َسووَحَراَن حُمَمَّ

 .2269النَّاَس ُكلَُّهمْ 
 .  -2270 -قَاَل اْنَش َّ اْلَقَمُر ِ  َزَماِن النَِّبِِ  -رضى هللا عنهما  -وَعِن اْبِن َعبَّاس  

،أَنَُّه قَاَل يف َهِذِ  اهْليَِ :اْقَ ََبحِل السَّا  َعُ  َواْنَش َّ اْلَقَمُر قَاَل:" َذاَ  قَوْد َمَضوى وروى ابن جرير وَعِن اْبِن َعبَّاس 
 ..2271َكاَن قَوْبَل اهلِْْجرَِة،اْنَش َّ َحَّتَّ رَأَْوا ِكقَّْيِه ".

، قَاَل:ُكِسووَ  اْلَقَمووُر َعلَووى َعْهووِد َرُسوولِل اّللَِّ  وروى  ُسووِحَر اْلَقَمووُر فَونَوزَلَووحْل :، فَوَقاُللاالطووثاين َعووِن ابْووِن َعبَّوواس 
  2272[ ِإىَل قَوْللِِه "ُمْسَتِمر ".1 السَّاَعُ  َواْنَش َّ اْلَقَمُر"]القمر آي  "اْقَ ََبحلِ 

لِووَك َعلَووى َعْهووِد وَعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُعَمووَر يف قَوْللِووِه َعووزَّ َوَجوولَّ اْقَ َبَووحِل السَّوواَعُ  َواْنَشوو َّ اْلَقَمووُر قَاَل:َوقَووْد َكوواَن ذَ 
" اللَُّهومَّ اْكوَهْد :نْيِ ِفْلَقو   ِموْن ُقوِن اْ؟َبَوِل َوِفْلَقو   ِموْن َخْلوِ  اْ؟َبَوِل فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ اْنَشو َّ ِفْلَقتَوَرُسلِل اّللَِّ 

"2273 
ِكووووووقََّتنْيِ،َحَّتَّ َنظَووووووُروا إِلَْيووووووِه،فَوَقاَل َرُسوووووولُل هللِا وَعووووووِن ابْووووووِن َمْسُعلق ،اْنَشوووووو َّ اْلَقَمووووووُر َعلَووووووى َعْهووووووِد َرُسوووووولِل هللِا 

: ُ2274وااْكَهد. 
ِفْلَقتَوونْيِ َفَسووَ َ اْ؟َبَووُل ِفْلَقوو   وََكانَووحْل  --وَعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َمْسووُعلق  قَوواَل اْنَشوو َّ اْلَقَمووُر َعلَووى َعْهووِد َرُسوولِل اّللَِّ 

 .2275«اللَُّهمَّ اْكَهْد »  --ِفْلَق   فَوْلَ  اْ؟ََبِل فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ 
} ِسووْحر  ُمْسووَتِمر  { :رَأَْوُ  ُمْنَشووق ا، فَوَقووالَ :[ قَووالَ 1:} َواْنَشوو َّ اْلَقَمووُر { ]القموور:ِه تَوَعوواىَل وَعووْن جُمَاِهوود ، يف قَوْللِوو 

" رَأَيْووحُل اْلَقَمووَر :َأْخَثَين أَبُوول َمْعَموور ، َعووْن َعْبووِد هللِا بْووِن َمْسووُعلق  َرِضووَك هللاُ َعْنووُه قَووالَ :َذاِهووه  .قَووالَ :[2:]القموور

                                                 
 صحي  12718( 12688[)426/ 4مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2267
 ( 7254[)77/ 18املكنز ] -( وصحي  مسلم 3637[)388/ 12املكنز ] -صحي  البخارى - 2268
 صحي  16871( 16750[)728/ 5د )عا  الكته( ]مسند أمح - 2269
 4866[ 184/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2270
 ( صحي  لغْي  30237َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 2271
 ( صحي 11477[)448/ 9املعجم الكبْي للطثاين ] - 2272
 ( 5372و 7252[)74/ 18املكنز ] -صحي  مسلموهل يف  ( صحي  567) َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ  - 2273
 ( صي 3583[)13/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2274
 ( 7251[)74/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 2275
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، َوِكوووقَّ   َعلَوووى َكوووَدى وََكوووَدى، فَوَقاُللانْيِ قَوْبوووَل َرْووورَِج النَّوووِلِِ ُمْنَشوووق ا ِكوووقَّتَ  وووَ ، ِكوووقَّ   َعلَوووى َأيب قُوبَووووْيك  ُسوووِحَر :ِ َكَّ
ووواَعُ  َواْنَشووو َّ اْلَقَموووُر { ]القمووور:اْلَقَموووُر، فَونَوزَلَوووحلْ  ِذي [، َكَموووا أََريْونَووواُكُم اْلَقَموووَر ُمْنَشوووق ا، فَوووِإنَّ الَّووو1:} اْقَ َبَوووحِل السَّ

 2276ُحِْثُُكْم َعِن السَّاَعِ  َح   "
ِكوقََّتنْيِ فَوَقواَل  -  -قَاَل اْنَش َّ اْلَقَمُر َعَلى َعْهوِد َرُسولِل اّللَِّ  -رضى هللا عنه  -وَعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َمْسُعلق  

 . 2277«اْكَهُدوا »  -  -النَِّبُ 
:َهووووووووَذا ِسووووووووْحُر ابْووووووووِن َأيب  لَووووووووى َعْهووووووووِد َرُسوووووووولِل هللِا وَعووووووووْن َعْبووووووووِد هللِا،قَاَل:اْنَشوووووووو َّ اْلَقَمووووووووُر عَ  فَوَقالَووووووووحْل قُوَرْيا 

ا  َ َيْسووَتِطيُع أَْن َيْسووَحَر النَّووا وود  َس ُكلَُّهووْم قَاَل:َفَجوواَء َكْبَشووَ ،قَاَل:َوقَاُللا:انْوَتَظُروا َمووا َشْتِوويُكْم بِووِه الُسووفَّاُر فَووِإنَّ حُمَمَّ
   2278الُسفَّاُر فَوَقاُللا َذاَ .

يوو    اابسووتثناء رو  -فهووذ  رواايت متوولاترة موون نوور  كووَّت عوون وقوولع هووذا احلاقّ،وهديوود مكانووه يف مكوو  
بول ق - -لنول اه يف عهود وهديود زمانو -نذكرها عن عبد اّلِل بن مسعلق رضوك اّلِل عنه،أنوه كوان يف مو  

أي خسوو ( أنووه كسوو  )واايت أنووه انشوو  فلقتووني،ويف روايوو  واحوودة يف معظووم الوور  -اهلجرة.وهديوود هي تووه 
قوورآن ّ واجووه بووه ال.وهل حوواق..فاحلوواقّ تبووحل موون هووذ  الوورواايت املتوولاترة انوودقة للمكووان والزمووان واهلي وو 

ذر معهوووا صووولرة يتعووواملشوووركني يف حينوووه و  يووورو عووونهم تكوووذيه للقلعوووه فوووال بووود أن يكووولن قووود وقوووع فعوووال ب
.وكل موووا روي للتكووذيه ،لوول وجوودوا منفووذاالتكووذيه،ولل علووى سووبيل املووراء الووذي كوووانلا ميارونووه يف اهلايت

ان قود سوحرهم كوحر فلو ن  عنهم أووم قاللا:سوحران  ولكونهم هوم أنفسوهم اختوثوا األمر،فعرفولا أنوه لويك بسو
 نه.فإنه   يسحر املسافرين خارج مك  الذين رأوا احلاقّ وكهدوا به حني س للا ع

ي .فانشوو  القمر.فووإن هووذ  الروايوو  آ - -لنوول بقيووحل لنووا كلموو  يف الروايوو  الوويت تقوولل:إن املشووركني سووأللا ا
لويت جواءت موع نلع ااولار  ا   يرسل خبلار  من - -تصطدم مع مفهلم نا قرآين مدللله أن الرسلل 

 «.وَُّللنَ  ِّبَا اأْلَ  َكذَّبَ َوما َمنَوَعنا أَْن نُوْرِسَل اِبهْلايِت ِإ َّ أَنْ »الرسل قبله،لسبه معني:
ملوووا كوووان مووون تكوووذيه األولوووني  -أي ااووولار   -مووو  اّلِل اقتضوووحل منوووع اهلايت فمفهووولم هوووذ  اهليووو  أن حك

كان الورق يفيود أن هوذا األمور خوارج عون حودوق   - -ّبا.ويف كل مناسب  نله املشركلن آي  من الرسلل 
وليفته،وأنوووووه لووووويك إ  بشووووورا رسووووول .وكان يووووورقهم إىل القووووورآن يتحوووووداهم بوووووه بلصوووووفه معجوووووزة هوووووذا الووووودين 

نْووُك َواْ؟ِوُن َعلووى أَْن َذْتُولا ِ ِثْووِل هوَذا اْلُقووْرآِن   َذْتُولَن ِ ِْثلِووِه،َوَلْل كواَن بَوْعُضووقُووْل:»اللحيودة: ُهْم لَِ ِن اْجَتَمَعوحِل اْ ِ
،فَووَأىب َأْكثَوووُر النَّوواِس ِإ َّ ُكُفلرا   .َوقوواُللا:َلْن نوُووْيِمَن لِووبَوْعخ  َلِهْيا .َوَلَقووْد َصوورَّْفنا لِلنَّوواِس يف هووَذا اْلُقووْرآِن ِمووْن ُكوولِِ َمَثل 

ووووَر اأْلَْووووواَر خِ  ُبلعووووا  أَْو َتُكوووولَن لَووووَك َجنَّوووو   ِمووووْن بَِيوووول  َوِعنَووووه  فَوتُوَفجِِ الهَلووووا لَووووَك َحووووَّتَّ تَوْفُجووووَر لَنووووا ِمووووَن اأْلَْرِم يَونوْ
.أَْو َيُكولَن لَوَك بَوْيوحل  َعَلْينوا ِكَسوفا ،أَْو َشْيتَ اِبّللَِّ َوالْ  -َكما َزَعْموحَل   -تَوْفِجْيا .أَْو ُتْسِقَ  السَّماَء  َمالِئَكوِ  قَبِويال 

                                                 
 ( صحي  2363[) 46/ 4أخبار مك  للفاكهك ] - 2276
 ( 3636[)387/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 2277
 السفار:املراق القلافل التجاري  العائدة إىل مك  -  ( صحي 293[ )170/ 1مصر ] -هجر نبع  قار -مسند الطيالسك  - 2278
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 َريبِِ  َهوْل ُكْنوحُل ِمْن ُزْخُر   أَْو تَوْرقى يف السَّماِء،َوَلْن نُوْيِمَن ِلرُِقيِِوَك َحوَّتَّ تُونَووِزَِل َعَلْينوا ِكتوااب  نَوْقَرُ ُ .ُقْل:ُسوْبحانَ 
ف  «.ِإ َّ َبَشرا  َرُسل  

فهووولم ن معووويبووودو بعيووودا  -أي خارقووو   -طلوووه املشوووركني آيووو  فوووالقلل  ن انشوووقا  القمووور كوووان اسوووتجاب  ل
ن مووحوود ،وما فيووه لقوورآن و النصوولص القرآنيوو  وعوون اعووا  هووذ  الرسووال  األخووْية إىل رانبوو  القلووه البشووري اب

  القائموو  يف األنفووك واهلفووا ،ويفإىل آايت اّللِ  -رآن عوون نريوو  القوو -إعجوواز لوواهر مث تلجيووه هووذا القلووه 
ن خولار  كوهدت ّبوا رواايت صوحيح  فكوان م - -..فأما ما وقع فعال للرسلل  أحداّ التاري  سلاء

 إكراما من اّلِل لعبد ،  قليال  يبات رسالته ..
ابلوونا القوورآين وابلوورواايت املتوولاترة الوويت هوودق مكووان  -حوواقّ انشووقا  القموور  -وموون مث نثبووحل احلوواقّ 

.ونكتفوك إبكوارة القورآن إليوه موع 2279بعوخ الورواايتاحلاقّ وزمانه وهي ته.ونتلق  يف تعليله الذي ذكرته 
 ا كارة إىل اق اب الساع .ابعتبار هذ  ا كارة ملس  للقله البشري ليستيقج ويستجيه ..

ت ئمووا إىل اهلايلجههووا قاوانشووقا  القموور إذن كووان آيوو  كلنيوو  يلجووه القوورآن القلوولب واألنظووار إليها،كمووا ي
 الكلنيووو  ايت اّللِ م إزاءها،كموووا يعجوووه مووون مووولاقفهم عوووا  آالكلنيووو  األخووورى ويعجوووه مووون أمووورهم ومووولقفه

 األخرى.
 لنيووو  القائمووو ايت الكإن ااووولار  احلسوووي  قووود تووودها القلوووه البشوووري يف نفللتوووه،قبل أن يتهيوووأ  قرا  اهل

هم علوي صوللات اّللِ  -لرسول الدائم ،والتأير إبيقاعها الثابحل اهلاقئ.وكل ااولار  الويت لهورت علوى أيودي ا
ن   يسووتثْي ا وأضووخم،وإن كووان تبلوو  البشووري  الركوود والنضوولج يلجوود يف الكوولن مووا هوول أكووث منهووقبوول أ -

اتوه ن القمور يف ذرقو  ..فوإاحلك البدائك كما تستثْي  تلك االار   ولنفرم أن انشقا  القمر جواء آيو  خا
رم،وقيامووووه ألحيوووواة ا آيوووو  أكووووث  هووووذا الكلكووووه  جمه،ووضعه،وكووووكله،ونبيعته،ومنازله،وقورته،وآتر  يف
لقللب،تلقووع ار وحيووال هكووذا يف الفضوواء بغووْي عمد.هووذ  هووك اهليوو  الكووثى القائموو  الدائموو  حيووال األبصووا
و إ  عنووواقا أ إنكارهوووا إيقاعهوووا وتلقوووك لالهلوووا،وتقلم أموووام احلوووك كووواهدا علوووى القووودرة املبدعووو  الووويت يصوووعه

ثابتو   القائمو  الايت اّللِ وموا فيوه مون آمراء  وقد جاء القرآن ليق  ابلقلوه البشوري يف ملاجهو  الكولن كلوه 
 النواس يف نيشوهدها جيول موّبذا الكلن وآايت اّلِل فيه يف كل حلظ    مرة عارض  يف زموان حمدوق، ويصله

 مكان حمدوق.
ملتووووه   و  تغيووووه.وهلإن الكوووولن كلووووه هوووول جمووووال النظوووور والتأموووول يف آايت اّلِل الوووويت   تنفوووود،و  تووووذهه،

ئمووووووو  ار  القاْية آيووووووو .والقله البشووووووري موووووودعل يف كووووووول حلظوووووو  ملشووووووواهدة ااوووووول آيوووووو .وكل صووووووغْية فيوووووووه وكبوووووو
لتقووك متعوو ،اليت يبووداع املالدائم ،وا سووتماع إىل كووهاقهتا الفاصوول  احلا وو  وا سووتمتاع كووذلك بعجائووه ا 
 ي .اهلاقئ العم ا قتناعو فيها ا؟مال ابلكمال،واليت تستجيا انفعال الدها واحلْية مع وجدان ا ميان 

                                                 
قلنيني  : اةنينيا ثبنيني  ذلنينيك بنينيبكض اةحادينينيث الصنينيحيحة النينييت تتحنينيدل عنينين النينيبب ا شنينيقاق القلنينير ، فنينيم منينيا  نينيع منينين قبنينيول ذلنينيك   - 2279

 واعتبارش مكهنزة للنيب 
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ي القلوه البشور  قاعوا يهوز مطلع هوذ  السولرة عوكء تلوك ا كوارة إىل اقو اب السواع  وانشوقا  القمور إيويف
ل هوذا احلودّ لوسواع  يف هزا.وهل يتلقع الساع  اليت اق بحل،ويتأمل اهليو  الويت وقعحل،ويتصولر أحوداّ ال

 الكلين الذي رآ  املخانبلن ّبذا ا يقاع املثْي.
يَوُقلُل:بُِعثْووحُل َعووْن َسووْهِل بْووِن َسووْعد ،قَاَل: َِْعحُل َرُسوولَل هللِا  ى ا مووام أمحوودويف ملضوولع اقوو اب السوواع  رو 

 .2280َوالسَّاَعُ  َهَكَذا،َوَأَكاَر إبِِْصبَوَعْيِه السَّبَّابَِ  َواْلُلْسَطى.
ُه أَْهوول ،مُثَّ قَاَل:أَمَّووا بَوْعووُد،فَِإنَّ َأْصووَدَ  َفَحِمووَد اّللََّ،َوأَيْووَ  َعَلْيووِه ِ َووا ُهووَل لَوو:وَعووْن َجاِبر ،قَاَل:َخطَبَونَووا َرُسوولُل هللِا 

  ،مُثَّ يَوْرفَوووووُع احْلَووووِديِة ِكتَووووواُب هللِا،َوِإنَّ أَْفَضوووووَل اهْلَوووووْدِي َهوووووْدُي حُمَمَّد ،َوَكوووورَّ األُُمووووولِر حُمْوووووَدَتهُتَا،وَُكلَّ ِبْدَعووووو   َضوووووالَلَ 
،قَواَل:مُثَّ يَوُقولُل:أَتَوْتُكُم السَّوواَعُ ،بُِعْثحُل  َصوْلتَُه،َوَهَْمُر َوْجنَوَتاُ ،َوَيْشوَتُد َغَضوُبُه ِإَذا ذََكوَر السَّواَعَ ،َكأَنَُّه ُمْنوِذُر َجْيا 

وووووووْتُكْم،َمْن تَوووووووو ووووووواَعُ  َوَمسَّ وووووووبَّابَِ  َواْلُلْسَطى،َصوووووووبََّحْتُكُم السَّ ووووووواَعُ  َهَكَذا،َوَأَكووووووواَر إبِِْصوووووووبَوَعْيِه السَّ َرَ  َموووووووا   أاََن َوالسَّ
.َوالضََّياُع:يَوْعِب َوَلَدُ  اْلَمَساِكنيَ َفَاْهِلِه،َوَمْن تَورَ   .2281َ  َقيْون ا،أَْو َضَياع ا فَِإَ َّ،َوَعَلكَّ

إن صووولر كوووَّت ..فووو روووووا يفيومووع اقووو اب امللعووود املرهلب،ووقووولع احلووواقّ الكووولين املثْي،وقيوووام اهلايت الووويت 
يقووواع اهلايت توووأير إبت تلوووك القلووولب كانوووحل تلوووج يف العناق،وتصووور علوووى الضوووالل،و  تتوووأير ابللعيووود كموووا  

بُلا َوامُ ُللا:ِسوْحر  َويَوُقل  َوِإْن يوَوَرْوا آيَو   يُوْعرُِضولا»:الكثوْية الكافيو  للعظو  والكو  عون التكوذيه توَّبَوعُوولا ْسوَتِمر .وََكذَّ
.َوَلَقْد جاَءُهْم ِمَن اأْلَنْب ،ِحْكَم   ابلِ يِه ُمْزَقجَ اِء ما فِ أَْهلاَءُهْم وَُكُل أَْمر  ُمْسَتِقر   «.ْغِن الُنُذرُ توُ َغ   َفما ر 

يووووووووو  يهوووووووووم موووووووووع آولقووووووووود أعرضووووووووولا وقاللا:سوووووووووحران،وهم يووووووووورون آيووووووووو  اّلِل يف انشوووووووووقا  القمر.وكوووووووووان هوووووووووذا رأ
إنووه سووحر  ،فقد قاللا:  متلاصوولالقرآن.فقاللا:سووحر ييير.فهووذا قوولهلم كلمووا رأوا آيوو .وملا كانووحل اهلايت متلاليوو

تهوووووووووا قيقتها،معرضوووووووووني كوووووووووذلك عووووووووون ق لمسوووووووووتمر   ينقطع،معرضوووووووووني عووووووووون تووووووووودبر نبيعووووووووو  اهلايت وح
ليول،و  رتكواان إىل قجو ،و  احوكهاقهتا.وكذبلا ابهلايت وبشهاقهتا.كذبلا اتباعا ألهولائهم   اسوتناقا إىل 

 تدبرا للح  الثابحل املستقر يف كل ما حلهلم يف هذا اللجلق ..
لووذي   اكانووه الثابووحل مأموور يف  .وكوول..فكوول كووكء يف ملضووعه يف هووذا اللجوولق الكبْي« وَُكووُل أَْموور  ُمْسووَتِقر  »

تغوْي أو ،واملزاج املاملتقلوه يتزعزع و  يضطرب.فأمر هذا الكلن يقلم على الثبات وا ستقرار،  على اهللى
يف و  مكانوووووووه املصووووووواقف  العوووووووابرة وا رعوووووووال العوووووووارم ..كووووووول كوووووووكء يف ملضوووووووعه ويف زمانوووووووه،وكل أمووووووور يف

ة.ويف اويف سوونن احليوويف قورة األفووال ،:جلى يف كوول كووكءإابنه.وا سووتقرار ُيكووم كوول كووكء موون حوولهلم،ويت
ضووائهم أجسووامهم وأع ام ولووائ أنوولار النبووات واحليوولان.ويف الظوولاهر الثابتوو  لاكووياء واملوولاق.  بوول يف انتظوو
كء كوسويطر علوى كول   ّبم وياليت   سلطان هلم عليها.واليت   ختضع لاهلاء  وبينما هذا ا ستقرار ُيي

م ن تتجوووواذّبيف كووول أموووور موووون بوووني أيووووديهم ومووون خلفهووووم ..إذا هووووم وحووودهم مضووووطربل  مووون حوووولهلم،ويتجلى
 األهلاء  
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 بواءّلِل هلوم يف هوذا القورآن وأنليت صورِفها ااالكلني   ..أنباء اهلايت« َوَلَقْد جاَءُهْم ِمَن اأْلَنْباِء ما ِفيِه ُمْزَقَجر  »
 جووور وراقع ملووونذا كلوووه زاهلوووم ..وكوووان يف هووواملكوووذبني قوووبلهم ومصوووارعهم،وأنباء اهلخووورة الووويت صووولرها القووورآن 

كن القلوووولب حلكوووويم.وليزقجوووور ويرتوووودع.وكان فيووووه موووون حكموووو  اّلِل مووووا يبلوووو  القلوووولب ويلجههووووا إىل توووودبْي  ا
   ابلِغَو   ِحْكَمو»نوذير:ر بعود الاملطملس    تتفوت  لر يو  اهلايت،وا نتفواع ابألنباء،واليقظو  علوى صولت النوذي

عنود هوذا احلود مون و  نعوام  ا املسوتح  هلوذاهل ا ميان هب  اّلِل للقله املتهيوئ لإلميان، إ ا«.َفما تُوْغِن الُنُذرُ 
ىل إ يتلجووووه ااطووووابتصووولير إعراضووووهم وإصوووورارهم،وعدم انتفوووواعهم ابألنباء،وقلوووو  جوووودوى النووووذر مووووع هي ء.

رون انشوقا  إلعرام عنهم وتركهم يالقولن اليولم الوذي   ُيفلولن النوذير ابق ابوه،وهم يول - -رسلل اّلِل 
 القمر بني يدي جمي ه :

وووووعا  » اِع ِإىل َكوووووْكء  نُُكر .ُخشَّ ُهْم يوَوووووْلَم يَووووودُْع الووووودَّ ِّ َكوووووَأوَُّ ْم َحُْرُجوووووْبصوووووارُهُ أَ فَوتَووووووَللَّ َعووووونوْ ْم َجوووووراق  لَن ِموووووَن اأْلَْجووووودا
اِع يَوُقلُل اْلكاِفُروَن:هذا يَوْلم  عَ  .ُمْهِطِعنَي ِإىَل الدَّ َتِشر   .« .ِسر  ُمنوْ

ن مشووواهد ذلوووك اليلم،يناسوووه هللوووه وكووودته لوووالل السووولرة كلهوووا ويتناسووو  موووع ا رهووواص وهووول مشوووهد مووو
ابقوووو اب السوووواع ،ومع ا نبوووواء ابنشووووقا  القمر،ومووووع ا يقوووواع امللسوووويقك يف السوووولرة كووووذلك  وهوووول متقووووارب 
سووريع.وهل مووع سوورعته كوواخا متحر ،مكتموول السوومات واحلركات:هووذ  مجوولع خارجوو  موون األجووداّ يف 

جراق منتشر )ومشهد ا؟راق املعهلق يساعد على تصلر املنظر املعوروم( وهوذ  ا؟مولع  حلظ  واحدة كأوم
خاكوووع  أبصوووارها مووون الوووذل واهلووولل،وهك تسووورع يف سوووْيها حنووول الداعك،الوووذي يووودعلها ألمووور غريوووه نكوووْي 

 هووذا يوَوووْلم  »كووديد   تعرفووه و  تطمووو ن إليووه ..ويف أينووواء هووذا التجموووع وااشوولع وا سوووراع يقوولل الكوووافرون:
 2282« ..وهك قلل  املكروب اجملهلق،الذي حرج ليلاجه األمر الصعيه الرعيه « َعِسر  

ْيهم فيووه قعهووم ملصووو فهووذا هوول اليوولم الووذي اقوو ب،وهم عنووه معرضوولن،وبه يكووذبلن.فتلل عوونهم يوولم اووكء، 
 وهل هذا املصْي الرعيه املخي  

 لقطات من قصة نو  عليه السالا 17 - 9الدرس الثاني:

لم القيامووو  بني يف يووو يقووواع العنيووو  يف مطلوووع السووولرة واملشوووهد املكوووروب الوووذي يشووومل املكوووذوبعووود هوووذا ا 
مصوارع  لهم،وعورم..ذخذ يف عرم مشاهد التنكيل والتعوذيه الوذي أصواب ابلفعول أجيوال املكوذبني قب

َلُهْم قَولْ  َبحْل قَوبوْ بُلا ُم نُل   األمم اليت سلكحل من قبل مسلكهم،ابقائ بقلم نل :}َكذَّ لن  َعْبوَداَن َوقَواُللا جَمْنُو َفَكوذَّ
َهِمووور  ( فَوَفتَ 10( فَوووَدَعا َربَّوووُه َأيِنِ َمْغلُووولب  فَانْوَتِصوووْر )9َواْزُقِجوووَر ) وووَماِء ِ َووواء  ُمنوْ ووورْ 11) ْحنَوووا أَبْووووَلاَب السَّ اَن ( َوَفجَّ

رِي ِ َْعُيِننَووا ( َعْوو13َذاِت أَلْووَلا   َوُقُسوور  )مَحَْلنَوواُ  َعلَووى ( وَ 12اأْلَْرَم ُعيُولان  فَوواْلتَوَقى اْلَموواُء َعلَووى أَْموور  قَووْد قُوِدَر )
( َوَلَقوْد 16َكواَن َعوَذايب َونُوُذِر )  ( َفَكْيو َ 15 ُمودَِّكر  )( َوَلَقْد تَورَْكَناَها آيَ   فَوَهْل ِمنْ 14َجزَاء  ِلَمْن َكاَن ُكِفَر )

 [..17 - 9:({ ]القمر17َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذِِْكِر فَوَهْل ِمْن ُمدَِّكر  )
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َلُهْم قَووووووْلُم نُووووول   » َبحْل قَووووووبوْ بُلا عَ »..ابلرسوووووال  وابهلايت « َكوووووذَّ ..كموووووا « :جَمُْنلن  لاَوقوووووالُ »نلحوووووا « ..ْبوووووَدانَفَكوووووذَّ
هوووودقو  ابلوووورجم،وآذو  ابلسوووخري ،ونالبل  أن يكوووو  عوووونهم وووووورو  و  - -قالوووحل:قريا لاملوووو  عوووون حممووود 

هموو  رسووله وكلفووه مبووه الووذي أا  عندئووذ عوواق نوول  إىل ر ..بوود  موون أن ينزجووروا هووم ويرعوولو « َواْزُقِجوورَ »بعنوو :
قتووه نتهووحل إليووه نااعملووه،وما انتهووى إليووه جهوود  و  التبلي .عوواق لينهووك إليووه مووا انتهووى إليووه أموور  مووع قلمووه،وما

ا َربَّوُه:َأيِنِ فَوَدع» حولل:حيلو  و  ووسعه.ويدع له األمر بعد أن   تعد لديه ناق    يبذهلا،وبعد أن   تبو  لوه
.فَانْوَتِصرْ َمغْ  « انْوَتِصورْ فَ  َمْغلُولب  َأيِنِ »ري...انتهوحل نواقيت.انتهى جهودي.انتهحل قليت.وغلبوحل علوى أمو« ُللب 

الووودعلة ر أمر ،و ..انتصووور أنوووحل اي ريب.انتصووور لدعلتك.انتصووور حلقك.انتصووور ملنهجك.انتصووور أنوووحل فووواألم
ه ا؟ليوول ر لصوواحبألمووقعلتك.وقوود انتهووى قوري  ومووا تكوواق هووذ  الكلموو  تقووال ومووا يكوواق الرسوولل يسوولم ا
هتوووووا املدويووووو  تووووودور قور القهوووووار،حَّت تشوووووْي اليووووود القووووواقرة القووووواهرة إىل عجلووووو  الكووووولن اهلائلووووو  السووووواحق  ..ف

َهِمر .َوَفجَّْراَن »اجمللجل :  « ..ر  َقْد ُقِدرَ اْلتَوَقى اْلماُء َعلى أَمْ ُعُيلان  فَ  أْلَْرمَ افَوَفَتْحنا أَْبلاَب السَّماِء ِ اء  ُمنوْ
  مباكرة :إىل اّللِ  كلني  ضخم  غامرة تصلرها ألفاا وعبارات رتارة.تبدأ إبسناق الفعلوهك حرك   

َهِموور  مُ ِ وواء  »مووع.فووج وّبووذا ا؟..ّبووذا الل« أَبْوولاَب السَّووماءِ »فوويحك القووارئ يوود ا؟بووار تفووت  « فَوَفَتْحنووا» « نوْ
ووْراَن اأْلَْرَم عُ »..غزيوور متلال.وابلقوولة ذاهتوووا وابحلركوو  نفسوووها: مشووهد التفجووور  هووول تعبووْي يرسوووم..و « يُوولان  َوَفجَّ

 وكأنه ينبث  من األرم كلها،وكأ ا األرم كلها قد استحالحل عيلان.
لوووى أمووور ع..التقيوووا « ْد قُوووِدرَ َعلوووى أَْمووور  قَووو..»والتقوووى املووواء املنهمووور مووون السوووماء ابملووواء املتفجووور مووون األرم 

م ار نلفوواان يطووَّت إذا صووحمققووان للقوودر.حمقوودر،فهما علووى اتفووا  لتنفيووذ هووذا األموور املقوودر.نائعان لامر،
لووه طهْي ،وغتويعم،ويغموور وجووه األرم،ويطوولي الوودنك الووذي يغشووى هووذا اللجووه وقوود يوو ك الرسوولل موون 

الكووووولن   تحر  هلووووواعلوووووى أمووووور  يف عالجه.امتووووودت اليووووود القليووووو  الرحيمووووو  إىل الرسووووولل الوووووذي قعوووووا قعلتوووووه،ف
اَن  كوْعُيِننوا َجوزاء  ِلَموْن  ر .َعْرِي  َِ  َوُقُسوُ  َعلوى ذاِت أَلْولا   َومَحَْلنوا»كله.امتدت له هذ  اليد ابلنجاة وابلتكورمي:

 « ..ُكِفرَ 
.تلصو  و  توذكر لفخامتهوا 2283ولاهر من العبوارة تفخويم السوفين  وتعظويم أمرهوا.فهك ذات ألولا  وقسور

هول جوزاء ميسو  وجحود وازقجر.و «.َجوزاء  ِلَموْن كواَن ُكِفورَ »وقيمتها.وهك عري يف رعاي  اّلِل  الحظو  أعينوه.
ابلرعاي  على ا؟فواء،وابلتكرمي علوى ا ستهزاء.ويصولر مودى القولة الويت ميلوك رصويدها مون يغلوه يف سوبيل 
اّلِل.ومن يبذل ناقته،مث يعلق إليه يسولم لوه أمور  وأمور الودعلة ويودع لوه أن ينتصور  ..إن قولى الكولن اهلائلو   

 قدرته.كلها يف خدمته ويف نصرته.واّلِل من ورائها  ثوته و 
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ا املشوهد كأوو لويت كوهدتاوعلى مشهد ا نتصار اهلائل الكامل وان  احلاسم الشوامل،يتلجه إىل القلولب 
..هوووذ  « دَِّكر فَهوووْل ِموووْن ُموووآيَووو   فوَ  َوَلَقوووْد تَورَْكناهوووا»ترا .يتلجوووه إليهوووا بلمسووو  التعقيه،لعلهوووا تتوووأير وتسوووتجيه:

 يعتثفيتذكر و « فَوَهْل ِمْن ُمدَِّكر ف» اللاقع   البساهتا املعروف .تركناها آي  لاجيال
 « ..فَونُُذرِ  َفَكْيَ  كاَن َعذايب »مث سيال  يقاا القللب إىل هلل العذاب وصد  النذير:

 عذاب.ولقد كان كما صلر  القرآن.كان عذااب مدمرا جبارا.وكان نذيرا صاققا ّبذا ال
  الصووووود  يوووووه جاذبيوووووبيووووو  ليقووووورأ ويتدبر.فوهوووووذا هووووول القووووورآن حاضرا،سوووووهل التناول،ميسووووور ا قرا ،فيوووووه جاذ

قلووه لمووا توودبر  الالرق.وك والبسووان ،وملافق  الفطرة،واستجاكوو  الطبووع،  تنفوود عجائبووه،و  حلوو  علووى كثوورة
لووذِِْكِر،فَوَهْل ِمووْن ْلُقووْرآَن لِ اْراَن َوَلَقووْد َيسَّوو»عوواق منووه بووزاق جديوود.وكلما صووحبته الوونفك زاقت لووه ألفوو  وبووه أنسووا:

قلوه البشوري عنود  ابل وهذا هل التعقيه الذي يتكرر،بعد كل مشوهد يصولر ..ويقو  السويا ..« ُمدَِّكر ف
 .حل ابملكذبني ليم الذييدعل  قعلة هاقئ  إىل التذكر والتدبر،بعد أن يعرم عليه حلق  من العذاب األ

 لقطات من قصة عاد 22 - 18الدرس الثالث:

َبحْل َعاق  َفَكْيَ  َكاَن َعَذايب َونُذُ  ( 19ْسوَتِمرِ  )ْلِم حَنْوك  مُ َنا َعلَوْيِهْم رُي وا َصْرَصور ا يف يوَو( ِإانَّ أَْرَسولْ 18ِر )} َكذَّ
َقعِوور  ) ُْم أَْعَجوواُز َبْوول  ُمنوْ  اْلُقووْرآَن لِلووذِِْكِر ( َوَلَقووْد َيسَّووْرانَ 21َكوواَن َعووَذايب َونُووُذِر )  ( َفَكْيوو َ 20تَوْنووزُِع النَّوواَس َكووَأوَّ

 [ 22 - 18:({ ]القمر22)فَوَهْل ِمْن ُمدَِّكر  
  عليووه بعوود الووذي يقوو وهووذ  هووك احللقوو  الثانيوو ،أو املشووهد الثوواين موون مشوواهد التعووذيه العنيوو  واملصوورع

 وقفته على مصرع قلم نل .أول املهلكني.
ْيووَ  كووواَن َفكَ »يوول:يبوود   اب خبووار عوون تكووذيه عاق.وقبوول أن يكموول اهليووو  يسووأل سوويال التعجيووه والتهل 

 ..كي  كان بعد تكذيه عاقف مث ايه ..« َعذايب َونُُذِرف
ِم حَنْوووووك  را  يف يوَووووولْ ا  َصْرَصوووووِإانَّ أَْرَسوووووْلنا َعلَوووووْيِهْم رُيووووو »كوووووان كموووووا يصوووووفه ذلوووووك اللصووووو  ااوووووان  الرعيوووووه:

َقعِور   ُْم أَْعجواُز َبْول  ُمنوْ لع نولر ة العنيفو .وجرس اللفوج يصور:البارقصو.والوري  الصر « .ُمْسَتِمرِ .تَوْنزُِع النَّاَس َكوَأوَّ
ذّبم الري .والنحك:الشوووووووويم.وأي حنووووووووك يصووووووووويه قلمووووووووا أكووووووووود  ووووووووا أصوووووووواب عووووووووواق.والري  تنووووووووزعهم وعووووووووو

 ي ،وعاصوووو وهطمهم.فتوووودعهم كووووأوم أعجوووواز بوووول مهشووووم  مقللعوووو  موووون قعلرهوووواف  واملشووووهد مفووووزع ر
لن،من خلووو  وهوووك قووولة مووون قووولى هوووذا الكووو« هوووك مووون جنووود اّللِ »عنيووو .والري  الووويت أرسووولحل علوووى عووواق 

 نريقهوا موع يفك ماضوي  هوف  الناملس الكلين الذي اختار  وهل يسولطها علوى مون يشواء،بينما اّلِل،تسْي و 
احه األمووور اّلِل.صووو ذلوووك النووواملس،بال تعوووارم بوووني خووو  سوووْيها الكلين،وأقائهوووا ملوووا تووويمر بوووه وفووو  مشوووي  

 « ..َفَكْيَ  كاَن َعذايب َونُُذِرف»وصاحه الناملس:
 رة وفوو  نسووقهايف السوول  لاب  مث حووتم احللقوو  ابلتعقيووه املكوورريكررهووا بعوود عوورم املشهد.واملشووهد هوول ا؟وو

 « ..َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذِِْكِر فَوَهْل ِمْن ُمدَِّكر ف»اااص:
 لقطات من قصة ثمود 32 - 23الدرس الرابع:
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َبحْل مَثُولُق اِبل»مث ميضك إىل املشهد التوا  يف السويا  ويف التواري : ِبعُوُهف ِإانَّ را  ِمنَّوا واِحودا  نَوتَّ َشولا:أَبَ َفقالُ ُنُذِر.َكوذَّ
.َسووويَوْعَلُملَن َغووودا   َل َكوووذَّاب  ف بَوووْل ُهوووِإذا  َلِفوووك َضوووالل  َوُسوووُعر .أَأُْلِقَك الوووذِِْكُر َعَلْيوووِه ِموووْن بَوْيِننوووا اُب َأِكر   َموووِن اْلَكوووذَّ

ُهْم  َن   هَلُْم فَاْرتَِقبوْ .فَناَقْوا ُهْم أَنَّ اْلمواَء ِقْسوَم   .َونَوبِِ وْ اْصوَطِثْ وَ اأْلَِكُر.ِإانَّ ُمْرِسُللا النَّاَقِ  ِفتوْ نَوُهْم،ُكوُل ِكوْرب  حُمَْتَضور   بَويوْ
َهِشوووويِم ْيَح   واِحووووَدة  َفكووووانُلا كَ لَووووْيِهْم َصووووعَ َسووووْلنا صوووواِحبَوُهْم فَوَتعووووانى فَوَعَقَر.َفَكْيووووَ  كوووواَن َعووووذايب َونُووووُذِرف ِإانَّ أَرْ 

 .. «فدَِّكر  اْلُقْرآَن لِلذِِْكِر،فَوَهْل ِمْن مُ  اْلُمْحَتِظِر ..َوَلَقْد َيسَّْرانَ 
حل  ا؟نولب كانونوحل عواق يفوالق كانحل القبيل  الويت خلفوحل عواقا يف القولة والتمكوني يف جزيورة العورب ..كا

م يف أحنوووواء ر املعلوووول مثوووولق يف الشوووومال.وكذبحل مثوووولق ابلنووووذر كمووووا كووووذبحل عوووواق،غْي معتووووثة  صوووورعها املشووووهل 
ِه ِموووْن بَوْيِننووواف بَوووْل ُهوووَل  لوووذِِْكُر َعَلْيوووأَأُْلِقَك ال  َوُسوووُعر .ِفوووك َضوووالرا  ِمنَّوووا واِحووودا  نَوتَِّبعُوووُهف ِإانَّ ِإذا  لَ َفقاُللا:أََبَشووو»ا؟زيووورة.

ذِِْكُر َعَلْيوِه أُْلِقوَك الوأَ »عود جيول:ب..وهك الشبه  املكورورة الويت هيوك يف صودور املكوذبني جويال « َكذَّاب  َأِكر  
ا تنظووووور إىل كوووووخ علة،إ اا هوووووك الكوووووثايء ا؟لفووووواء الووووويت   تنظووووور إىل حقيقووووو  الووووودف كموووووا أوووووو«ِموووووْن بَوْيِننوووووا
ّلِل أعلوووم حيوووة اعووول ن عبووواق  ..وا واحووودا موووومووواذا يف أن حتوووار اّللِ «  أََبَشووورا  ِمنَّوووا واِحووودا  نَوتَِّبعُوووُهف»الداعيووو :

اذا يف هووووذا موووو -ا ُيملووووه موووون تلجيهووووات للتووووذكر والتوووودبر أي الوووولحك وموووو -رسووووالته ..فيلقووووك عليووووه الووووذكر 
يو    ووا كوبه  واهإالوذكرف  ا ختيار لعبد من عباق  يعلم منه هتيي  واستعداق .وهل خال  اال .وهل منوزل

يهوووا مووون احلووو  فقووودار موووا متقووولم إ  يف النفووولس املنحرفووو .النفلس الووويت   تريووود أن تنظووور يف الووودعلى لووو ى 
ه إيثوووار ولوووه تباعهوووا لوووا،راف  أن يكووولن يف والصووود  ولكووون إىل الداعيووو  فتسوووتكث عووون اتبووواع فووورق مووون البشووور

عُوُهف ِإانَّ ِإذا  َلِفوك ِحودا  نَوتَّبِ نَّوا واأََبَشورا  مِ »تعظيم.وهك تستكث عن ا ذعان والتسليم.ومن مث يقلللن ألنفسوهم:
لضووالل لوول أنفسووهم اب ..أي لوول وقووع منووا هووذا األموور املسووتنكر  وأعجووه كووكء أن يصووفلا« َضووالل  َوُسووُعر  

ا إىل لووالل ا ميووان  وموون إذا هووم فوواءو  -احوود و   يف سووعْي  -دى  وأن ُيسووبلا أنفسووهم يف سووعر اتبعوولا اهلوو
َل  بَووْل ُهوو»طمووع:لكووذب الابمث يتهموولن رسوولهلم الووذي اختووار  اّلِل ليقوولقهم يف نريوو  احلوو  والقصوود.يتهملنه 

م   وهوول ا هتوواانوو ابملك ..كووذاب   يلوو  عليووه الذكر.أكر:كووديد الطمووع يف اختصوواص نفسووه« َكووذَّاب  َأِكوور  
ى املطملسوني .وهك قعول الذي يلاجه به كل قاعي .اهتامه  نوه يتخوذ الودعلة سوتارا لتحقيو  موآرب ومصواحل

 الذين   يدركلن قوافع النفلس وحمركات القللب.
مووووور كأ وووووا األو وبينموووووا اوووووري السووووويا  علوووووى أسوووووللب احلكايووووو  لقصووووو  غوووووْيت يف التووووواري  ..يلتفوووووحل فجوووووأة 

اُب َموِن اْلَكوذَّ  َن َغودا  َسويَوْعَلُمل ».فيتحدّ عما سيكلن.ويهدق ّبذا الذي سيكلن:حاضر.واألحداّ جاري 
  يف ة اللاقعيوووووووهووووووذ  إحوووووودى نوووووور  العوووووورم القرآنيوووووو  للقصووووووا.وهك نريقوووووو  توووووونف  رو  احليووووووا«  اأْلَِكوووووورُ 

يف ا ن،ويرتقبلوودايها اهلالقص ،وهيلها من حكاي  هكى،إىل واقع  تعرم على األنظار،ي قوه النظوارة أحو
اُب اأْلَِكرُ »مقبل الزمان   يكلنولا  نجواة  احلقيق .ولن م الغد عنهل..وسيكش  « َسيَوْعَلُملَن َغدا  َمِن اْلَكذَّ

نَوُللا النَّ ِإانَّ ُمْرِسو»من وقوع هوذ  احلقيق .فستكشو  عون الوبالء املودمر للكوذاب األكور   ُهمْ اقَوِ  ِفتوْ     هَلُْم.فَواْرتَِقبوْ
ُهمْ  نَوُهْم.ُكُل ِكْرب   َواْصَطِثْ.َونَوبِِ وْ  « ..َضر   حُمْتَ أَنَّ اْلماَء ِقْسَم   بَويوْ
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 -رسولل قتهم.ويقو  اليوزا حلقيويق  القارئ ي قه ما سويقع،عند موا يرسول اّلِل الناقو  فتنو  هلم،وامتحواان  
لفتنوووو  ويووووتم يقع،ميارا  موووور ربووووه يف ا صووووطبار علوووويهم حووووَّت تقووووع امرتقبووووا مووووا سوووو -رسوووولهلم عليووووه السووووالم 

اصوو  انوحل انقو  خك  و  بوود أووا -حان.ومعوه التعليموات ..أن املواء يف القبيلو  قسووم  بيونهم وبوني الناقو  ا مت
ُيضووورون يلمهم.وتنوووال و هضووور يلمهوووا  -لم هلوووم فيووولم هلوووا ويووو -ذات خصوووائا معينووو  ععلهوووا آيووو  وعالمووو  

 كرّبا ويناللن كرّبم.
فَوَتعوووووانى  ِحبَوُهمْ فَنووووواَقْوا صوووووا»هم:مث يعووووولق السووووويا  إىل أسوووووللب احلكايووووو .فيقا موووووا كوووووان بعووووود ذلوووووك مووووون

اْلَمِدينَوِ   وَكواَن يف :»رة النمولوصاحبهم هل أحد الره  املفسدين يف املدين ،الذين قال عونهم يف سول «.فَوَعَقرَ 
َة ِإِذ انْوبَوَعووو»سووولرة الشووومك: ال عنوووه يفقووو..وهووول الوووذي « ِتْسوووَعُ  َرْهووو   يُوْفِسوووُدوَن يف اأْلَْرِم َو  ُيْصوووِلُحلنَ 

  قووهك عقور النادم عليهوا...وقيل:إنه تعانى اامر فسوكر ليصوْي جري وا علوى الفعلو  الويت هول مقو« َأْكقاها
ُهْم اَقْوا صووواِحبوَ فَنووو..»م الووويت أرسووولها اّلِل آيووو  هلوووم وحوووذرهم رسووولهلم أن ميسووولها بسووولء فيأخوووذهم عوووذاب ألوووي

 واحل الفتن  ووقع البالء.« فَوَتعانى فَوَعَقرَ 
لعووووذاب بعوووود ا حوووول موووون ا..وهوووول سوووويال التعجيووووه والتهليل.قبوووول ذكوووور موووو« ِرفَفَكْيووووَ  كوووواَن َعووووذايب َونُووووذُ »

 .وإن  قرآن هوذ  الصويح.و  يفصل ال« ..ْحَتِظرِ ِم اْلمُ ِإانَّ أَْرَسْلنا َعَلْيِهْم َصْيَح   واِحَدة  َفكانُلا َكَهِشي»النذير:
َق   ِمثْوَل ْرُتُكْم صواعِ ْل:أَنْوذَ فَوِإْن أَْعَرُضولا فَوقُ »تلص   وا صواعق :« فصلحل»كانحل يف ملضع آخر يف سلرة 

 لن تعبوْيا عونق .وقد تكو..وقد تكلن كلم  صواعق  وصوفا للصويح .فهك صويح  صواع« صاِعَقِ  عاق  َومَثُلقَ 
 .أو تكوووولنحقيقتهووووا.فتكلن الصوووويح  والصوووواعق  كووووي ا واحدا.وقوووود تكوووولن الصوووويح  هووووك صوووولت الصوووواعق 

لقولم صويح  لحل علوى اها.وعلى أيو  حوال فقود أرسوالصاعق  أيرا من آتر الصيح  اليت   نودري مون صواحب
 «.َكَهِشيِم اْلُمْحَتِظرِ »واحدة،ففعلحل ّبم ما فعلحل، ا جعلهم 

بك وتوووتحطم   حوووني تيووووانتظووور صوووانع احلظْية.وهووول يصووونعها مووون أعووولاق جافووو .فهم صووواروا كووواألعلاق ا؟افووو
اكو .وقد صوار عشوه النافو  والوتصب  هشويما.أو أن انتظور اموع ملاكويته هشويما شكلوه مون األعولاق ا؟

التكث.فووإذا لتعووا  و القوولم كهووذا اهلشوويم بعوود الصوويح  اللاحوودة  وهوول مشووهد مفجووع مفزع.يعوورم رقا علووى ا
م إىل يو ،يرق قلولّبنيو  املخاملتعاللن املتكثون هشيم.وهشيم مهني.كهشيم انتظر  وأمام هذا املشهد الع

وووووْراَن ا»التوووودبر:القوووورآن ليتووووذكروا ويتووووودبروا.وهل ميسوووور للتوووووذكر و  « .فَوَهْل ِمووووْن ُمووووودَِّكر ف لِلوووووذِِْكرِ ْلُقووووْرآنَ َوَلَقووووْد َيسَّ
دعل موون يووذكر القوورآن يوو..ويسوودل السووتار علووى اهلشوويم املهووني.ويف العووني منووه مشووهد.ويف القلووه منووه أير.و 

 ويتفكر ...
 لقطات من قصة لوط عليه السالا 40 - 35الدرس الخامس:

َبحْل »يف التواري ،يف حموي  ا؟زيورة العربيو  كوذلك: -بعد ذلوك  -لي  مث يرفع الستار عن حلق  جديدة   َكوذَّ
َكووذِلَك َْنْووزِي َمووْن قَوووْلُم لُوولط  اِبلنُووُذِر.ِإانَّ أَْرَسووْلنا َعلَووْيِهْم حاِصووبا  ِإ َّ آَل لُوولط  َْنَّْينوواُهْم ِبَسووَحر .نِْعَم   ِمووْن ِعْنِدان.

َتمووووواَرْوا اِبلُنُذِر.َوَلَقوووووْد راَوُقوُ  َعوووووْن َضوووووْيِفِه َفَطَمْسووووونا أَْعيُوووووونَوُهْم فَوووووُذوُقلا َعوووووذايب َكوووووَكَر.َوَلَقْد أَنْوووووَذَرُهْم َبْطَشوووووَتنا فوَ 
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«  فَوَهوْل ِموْن ُمودَِّكر فَونُُذِر.َوَلَقْد َصبََّحُهْم بُْكرَة  َعذاب  ُمْسَتِقر .َفُذوُقلا َعوذايب َونُُذِر.َوَلَقوْد َيسَّوْراَن اْلُقوْرآَن لِلوذِِْكرِ 
.. 

ك العوثة هوهتا،إ ا قلم للط ورقت مفصل  يف ملاضوع أخرى.واملقصولق بعرضوها هنوا لويك هول تفصويالوقص  
 َكووذََّبحلْ »ذر:ذيه ابلنووموون عاقبوو  التكذيه،واألخووذ األلوويم الشووديد.من مث تبوودأ بووذكر مووا وقووع موونهم موون تكوو

 َعلَوْيِهْم حاِصوبا  ِإ َّ   أَْرَسوْلناانَّ إِ  »ال:..وعلى إير هذ  ا كارة يصو  موا نوزل ّبوم مون النكو« قَوْلُم ُللط  اِبلُنُذرِ 
 ..«َكَر َمْن كَ  آَل ُللط  َْنَّْيناُهْم ِبَسَحر .نِْعَم   ِمْن ِعْنِدان َكذِلَك َْنْزِي

واحلاصووه:الري  هموول احلجووارة.ويف ملاضووع أخوورى ورق أنووه أرسوول إلوويهم حجووارة موون نووني ولفظوو  احلاصووه 
 -إ  امرأتوه  -تناسوه جول املشوهد.و  يونج إ  آل لولط ذات جرس كأنوه وقوع احلجارة،وفيوه كودة وعنو  

فننجيوووه ونووونعم عليوووه يف وسووو  «.َكوووذِلَك َْنْوووزِي َموووْن َكوووَكرَ ..»نعمووو  مووون عنووود اّلِل جوووزاء إميووواوم وكوووكرهم 
املهالك واملخاو .واهلن وقد عرم القص  مون نرفيهوا:نر  التكوذيه ونور  األخوذ الشوديد.فإنه يعولق 

بووني الطوورفني ..وهووذ  إحوودى نوور  العوورم القرآنيوو  للقصوو  حووني يووراق إبووراز  لشووكء موون التفصوويل فيمووا وقووع
 .هذ  التفصيالت هك :2284إُياءات معين  من إيراقها يف هذا النس 

َونُُذِر.َوَلَقووْد وُقلا َعووذايب َطَمْسوونا أَْعيُونَوُهْم،فَووذُ فَ ْن َضووْيِفِه ُقوُ  َعووَوَلَقووْد أَنْووَذَرُهْم َبْطَشووَتنا فَوَتموواَرْوا اِبلُنُذِر.َوَلَقووْد راوَ »
ا ذتلنوووه،فتماروا اذ الووذي كووانل ملنكوور الشوو..وناملووا أنووذر لوولط قلمووه عاقبوو  ا« َصووبََّحُهْم بُْكوورَة  َعووذاب  ُمْسووَتِقر  

  موونهم فيووه.وبل موجاقللا نبوويهابلنذر،وكووكلا فيهووا وار بلا،وتبوواقللا الشووك وا رتيوواب فيمووا بيوونهم وتووداولل ،
لمواان صوباحا فهواج غوقود حسوبلهم  - مون املالئكو  -ل نفسه عن ضيفه الفجلر وا ستهتار أن يراوقو  ه

تشوووومني و  ه،غْي حمسووووعارهم الشوووواذ امللووووّل القووووذر  وسوووواوروا للنووووا يريوووودون ا عتووووداء املنكوووور علووووى ضوووويلف
قووووذر لشووووذوذ المسووووتحيني،و  متحوووورجني موووون انتهووووا  حرموووو  نبوووويهم الووووذي حووووذرهم وأنووووذرهم عاقبوووو  هووووذا ا

فلوم « نَوُهمْ َمْسنا أَْعيُووَفطَ »له:قدرة،وهر  املالئك  ألقاء ما كلفل  وجاءوا من أجاملريخ.عندئذ تدخلحل يد ال
موك  كارة إىل نضيفه  وابيعلقوا يرون كي ا و  أحدا و  يعلقوا يقدرون على مساورة للط و  ا مسا  

بِِوووَك لَوووْن رَ  ُرُسوووُل انَّ لُووولُط إِ  قووواُللا:اي»أعيووونهم   تووورق إ  يف هوووذا امللضوووع ّبوووذا اللضووول .ففك ملضوووع آخووور ورق:
  وبينمووا نطمواس العيولنليووه.وهك ا..فوزاق هنووا ذكور احلالو  الويت صووارت اونعهم مون أن يصوللا إ« َيِصوُللا إِلَْيوكَ 

« َونُوُذرِ  ُقلا َعوذايب فَوُذو »:السيا  اري جمرى احلكاي ،إذا به حاضر مشهلق،وإذا ااطاب يلجه إىل املعوذبني
ن يف املسوواء مووك العيوول نه،وهووذ  هووك النووذر الوويت اوواريتم فيهووا  وكووان ن..فهووذا هوول العووذاب الووذي حووذرمت م

 « ..ِقر  ذاب  ُمْستَ عَ ْكرَة  َوَلَقْد َصبََّحُهْم بُ »..يف انتظار الصبا  الذي قدر  اّلِل ألخذهم مجيعا:

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »« التصلير الفب يف القرآن»يف كتاب:« القص  يف القرآن»يراجع فصل:  - 2284
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ومون  ك اللليو وهل ذلوك العوذاب الوذي عجول بوذكر  يف السويا .وهل احلاصوه الوذي نهور األرم مون تلو
لن وهوم بوينواقى املعوذاق.ومرة أخرى تتغْي نريق  العرم،ويستحضور املشوهد كأنوه اللحظو  واقع.ذلك الفس

 «   َفُذوُقلا َعذايب َونُُذرِ »يعانلن العذاب:
 ف« ِمْن ُمدَِّكر  ْكِر فَوَهلْ آَن لِلذِِ َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقرْ »مث اكء التعقيه املألل ،عقه املشهد العني : 

ة سوووووريع  .يف إكوووووار  لقووووو  خوووووارج ا؟زيرة،ومصووووورع مووووون املصوووووارع املشوووووهلرة املوووووذكلرة وختوووووتم هوووووذ  احللقوووووات
بُلا آِبايتِنا ُكلِِ »خانف :  .« .ْخَذ َعزِيز  ُمْقَتِدر  ْذانُهْم أَ ها،فََأخَ َوَلَقْد جاَء آَل ِفْرَعْلَن الُنُذُر.َكذَّ

 جوواءهم ّبووا ايت الوويتابهل وهكووذا ختتصوور قصوو  فرعوولن ومل ووه يف نرفيهووا:جمكء النووذر هلل فرعوولن وتكووذيبهم
ة يف األخووذ الل الشوودلوورسوولهلم.وأخذهم بعوود ذلووك أخووذ عزيووز مقتدر.وا كووارة إىل العووزة وا قتوودار تلقووك 

قتووووودار ،وسوووووق  ا وفيهوووووا تعوووووريخ بعوووووزة فرعووووولن واقتووووودار  علوووووى البغوووووك والظلم.فقووووود ضووووواعحل العوووووزة البانل 
.أخذهم أخذا كوديدا يناسوه موا كوانلا عليوه خذ عزيز حقا مقتدر صدقاأ -ل وآله ه -امللهلم.وأخذ  اّلِل 

 ار ..سدل الستمن للم وغشم وبطا وجثوت.وعلى هذ  احللق  األخْية على مصرع فرعلن ا؟بار.ي
 هالك الأالمين في الدنيا وعاابهم في اآلخر  48 - 43الدرس السابع:

لقوووى دون ويتشوووهواهلن.وقووود أسووودل السوووتار علوووى آخووور مشوووهد مووون مشووواهد العوووذاب والنكال.واملكوووذبلن ي
.اهلن يتلجوه .لى حسوهم عحسهم إيقاع هذ  املشاهد ..اهلن واملصارع املتتالي  حاضرة يف خياهلم،ضاغط  
 أُولووِ ُكْمف  َخوْْي  ِمونْ ارُُكمْ َأُكفَّو»إلويهم اباطواب ُيوذرهم مصورعا كهوذ  املصوارع.وينذرهم موا هول أقهوى وأفظوع:

يووع  ُمنوْ أَْم َلُكووْم بَوووراَءة  يف الزُبُووِرف أَْم يَوقُ  ف للُووولَن:حَنُْن مجَِ بُوَر.َبِل السَّوواَعُ  َمْلِعوووُدُهْم ْموووُع َويُوَللُوولَن الووودُ يُوْهَزُم ا؟َْ َسووَتِصووور 
ووواَعُ  أَْقهوووى َوأََمووووُر.ِإنَّ اْلُمْجووورِِمنَي يف َضوووالل  َوُسووووُعر . ْم:ُذوقُووولا َمووووكَّ  النَّووواِر َعلووووى ُوُجلِههِ ُبلَن يف يَوْلَم ُيْسوووحَ َوالسَّ

َأْكوووياَعُكْم فَوَهوووْل ِموووْن  َبَصوووِر.َوَلَقْد أَْهَلْكنووواَلْمووو   اِبلْ َدة  كَ لَّ َكوووْكء  َخَلْقنووواُ  بَِقوووَدر .َوما أَْموووُران ِإ َّ واِحوووَسوووَقَر.ِإانَّ ُكووو
 « ..َتَطر  ْي  ُمسْ ُمدَِّكر .وَُكُل َكْكء  فَوَعُللُ  يف الزُبُِر.وَُكُل َصِغْي  وََكبِ 

د كول  نوذار وسواوإسوقاط كول كوبه  وكول كوك يف صود  هوذا إنه ا نوذار بعوذاب الودنيا وعوذاب اهلخورة 
صووووارع ملووووك كانووووحل تيغوووورة وكوووول نمووووع يف اهلوووورب والفكووووا  أو املغالطوووو  يف احلسوووواب والفوووورار موووون ا؟ووووزاء  

 « ..ْمفأُولِ كُ  َأُكفَّارُُكْم َخْْي  ِمنْ »املكذبني.فما مينعكم أنتم من مثل ذلك املصْيف 
عفلا إذن مووون   املنزلووو ،فتّبوووا الصوووحائ ..تشوووهد« َلُكوووْم بَوووراَءة  يف الزُبُووورِ أَْم »وموووا ميوووزة كفووواركم علوووى أولووو كمف 

صوووحائ  ءة يف الجرائووور الكفووور والتكوووذيهف   هوووذ  و  تلك.فلسوووتم خوووْيا مووون أول كم،وليسوووحل لكوووم بووورا
.مث ها اّلِل لكوووملووويت يقووودر ااملنزلووو ،وليك هنالوووك إ  لقووواء املصوووْي الوووذي لقيوووه الكفوووار مووون قوووبلكم يف الصووولرة 

َتِصور  يوع  مُ مجَِ أَْم يَوُقللُولَن:حَنُْن »فوحل عون خطواّبم إىل خطواب عام،يعجوه فيوه مون أمورهم:يلت ذلوك حووني و «.نوْ
ا هنووا يعلنهوو لووهفا و  غايوورون مجعهووم فتعجووبهم قوولهتم،ويغ ون بتجمعهم،فيقللوولن:إان منتصوورون   هووازم لنوو

 « ..رَ َسيُوْهَزُم اْ؟َْمُع َويُوَلُللَن الُدبوُ »عليهم مدوي  قاضي  حا  :
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فال يعصمهم عمعهم،و  تنصرهم قلهتم.والذي يعلنها عليهم هول القهوار ا؟بوار ..ولقود كوان ذلك.كموا   
َوْهوَل ِ   -  -قَواَل قَواَل النَّوِبُ  -رضوى هللا عنهموا  -بد أن يكلن  قال البخاري إبسناق  َعِن اْبِن َعبَّاس  

.فََأَخوَذ أَبُول َبْكور  بِيَوِدِ  فَوَقواَل « َ  َوَوْعوَدَ ،اللَُّهمَّ ِإْن ِكوْ حَل َ ْ تُوْعبَوْد بَوْعوَد اْليَووْلِم اللَُّهومَّ ِإىنِِ أَْنُشوُدَ  َعْهودَ » قُوبَّ   
،فَوَقووْد َأحلَْْحووحَل َعلَووى َربِِووَك،َوْهَل ِ  الوودِِرِْع،َفَخرََج َوْهووَل يَوُقوولُل ) َسوويُوْهَزُم اْ؟َْموو ُع َويُوَللُوولَن َحْسووُبَك اَي َرُسوولَل اّللَِّ

 .2285بُوَر * َبِل السَّاَعُ  َمْلِعُدُهْم َوالسَّاَعُ  أَْقَهى َوأََمُر ( الدُ 
اللَُّهووومَّ ِإىنِِ » قَووواَل َوْهوووَل ِ  قُوبَّووو   يوَوووْلَم بَوووْدر   -  -أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ  -رضوووى هللا عنهموووا  -وَعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس  

.فََأَخوَذ أَبُول َبْكور  بِيَوِدِ  فَوَقواَل َحْسوُبَك اَي َرُسولَل «  تُوْعبَوْد بَوْعوَد اْليَووْلِم أَْنُشُدَ  َعْهَدَ  َوَوْعَدَ ،اللَُّهمَّ ِإْن َتَشوْأ  َ 
،َأحلَْْحوووحَل َعلَوووى َربِِوووَك .َوْهوووَل يَثِوووُه ِ  الووودِِرِْع،َفَخرََج َوْهوووَل يَوُقووولُل  « َسووويُوْهَزُم اْ؟َْموووُع َويُوَللُووولَن الوووُدبُوَر ( » ) اّللَِّ

2286. 
أِي مجووع يهووزمف فلمووا كووان يوولم بوودر :ملووا نزلووحل) َسوويُوْهَزُم اْ؟َْمووُع ( جعلووحل أقووللوعوون عكرموو  أن عموور قووال   

 .2287يثه يف الدرع ويقلل :) َسيُوْهَزُم اْ؟َْمُع َويُوَلُللَن الُدبُوَر (  رأيحل النل 
أي :)سوويهزم ا؟مووع ويللوولن الوودبر( قووال عموور:ويف روايوو   بوون أيب حووامت إبسووناق  عوون عكرموو  قووال ملووا نزلحل

يثووووه يف الوووودرع وهوووول  زم وأي مجووووع يغلووووه ف قووووال عموووور فلمووووا كووووان يوووولم بوووودر رأيووووحل رسوووولل هللا مجووووع يهوووو
 2288)سيهزم ا؟مع ويلللن الدبر بل الساع  ملعدهم والساع  أقهى وأمر( فعرفحل شويلها يلم ذ:يقلل

ن ذكرهوا عوهل يضرب وكانحل هذ  هزمي  الدنيا.ولكنها ليسحل هك األخْية.وليسحل هك األكد واألقهى ف 
ذاب رأو  أو يرونووه يف عووأمور مون كول   ..أقهوىبَوِل السَّواَعُ  َمْلِعوُدُهْم َوالسَّواَعُ  أَْقهووى َوأََمورُ »كر األخورى:ليوذ 

لصواعق .إىل صور.إىل اهذ  األرم.وأقهى وأمر من كل مشوهد رأو  مرسولما فيموا مور.من الطلفوان،إىل الصر 
 احلاصه.إىل أخذ فرعلن وآله أخذ عزيز مقتدر 

رِِمنَي يف  اْلُمْجوووِإنَّ »هوووك أقهوووى وأمر.يفصووول هوووذا يف مشوووهد عنيووو  مووون مشووواهد القيامووو :مث يفِصووول كيووو   
 « ..َقرَ سَ ا َمكَّ َضالل  َوُسُعر .يَوْلَم ُيْسَحُبلَن يف النَّاِر َعلى ُوُجلِهِهْم ُذوُقل 

لووولن هوووم انلا يقل كووويف ضوووالل يعوووذب العقووولل والنفووولس،ويف سوووعر تكووولي ا؟لووولق واألبووودان ..يف مقابووول موووا  
ن كوولن الضووالل وأيوويليعرفوولا أيوون «. َوُسووُعر  ك َضووالل  أََبَشوورا  ِمنَّووا واِحوودا  نَوتَِّبعُووُهف ِإانَّ ِإذا  َلِفوو»أمثوواهلم موون قبوول:و 

لة زاز ابلقووووووتكوووووولن السووووووعر  وهووووووم يسووووووحبلن يف النووووووار علووووووى وجوووووولههم يف عنوووووو  وهقووووووْي،يف مقابوووووول ا عتوووووو
لووى األ وواع عا معروضووا يشووهد اللحظوو  حاضوور وا سووتكبار.وهم يووزاقون عووذااب اب يووالم النفسووك،الذي كأ ووا 

 «   ُذوُقلا َمكَّ َسَقرَ »واألنظار:

                                                 
 ( 2915[ )396/ 10املكنز ] -صحي  البخارى - 2285
 4875[020/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2286
 [ فيه انقطاع602/ 22ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2287
 [فيه انقطاع373/ 3ملافق  للمطبلع ] -البداي  والنهاي   بن كثْي  - 2288
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 هللال مخلوق فهو بقدر هللا 49الدرس الثامن 

حقيقوو   قر يف قلوولّبمخاصوو .لي ويف لوول هووذا املشووهد املووروع املزلووزل يتجووه ابلبيووان إىل النوواس كافوو ،وإىل القوولم
قبلهمووووا موووون  .ومووووا كووووانا،وهووووذا العووووذاب يف اهلخرةقوووودر اّلِل وحكمتووووه وتوووودبْي  ..إن ذلووووك األخووووذ يف الدني

لووك  ذلق ..إن رسووا ت ونووذر،ومن قوورآن وزبر.ومووا حوولل ذلووك كلووه موون خلوو  ووجوولق وتصووري  هلووذا اللجوو
 كوكء كء عبوة. كوكله،وكل صغْية وكبْية رللق  بقدر،مصرف  بقصود،مدبرة  كمو .  كوكء جوزا .  

كن.كل   وكوول صووامحل.كل متحوور  وكوول سووا كوول كووكء ..كوول صووغْي وكوول كبْي.كوول اننوو«.خلقنووا  بقوودر
وُيوووودق مووووام وكوووول حاضوووور.كل معلوووولم وكوووول جمهلل.كوووول كووووكء ..خلقنووووا  بقوووودر ..قوووودر ُيوووودق حقيقته.

ان يوووشيْي  يف كن أكووياء.صووفته.وُيدق مقدار .وُيوودق زمانه.وُيوودق مكانه.وُيوودق ارتبانووه بسووائر مووا حللووه موو
 هذا اللجلق.

اللجوووولق   اقها هووووذاإىل حقيقوووو  ضووووخم  هائلوووو  كامل ،مصوووود وإن هووووذا الوووونا القوووورآين القصووووْي اليسووووْي ليشووووْي
ه خليقووو  ،وُيك أنوووكله.حقيقووو  يووودركها القلوووه مجلووو  وهووول يلاجوووه هوووذا اللجلق،ويتجووواوب معوووه،ويتلقى عنوووه
لقلووه مجلوو  اللووه يف  متناسق .تناسووقا ققيقا.كوول كووكء فيووه بقوودر ُيقوو  هووذا التناسوو  املطل ،الووذي ينطبووع

 وهل يلاجه هذا اللجلق.
قووول ل،ويطيقه الع  اللسووائبحووة والر يوو  والتجربووو  موون إقرا  هووذ  احلقيقووو  القوودر الووذي هتي وووه هووذمث يبلوو  ال

دركووه الفطوورة وأكمل،ت البشووري،وميلك معرفتووه عوون هووذا الطريوو .ووراء هووذا القوودر يبقووى قائمووا مووا هوول أعظووم
كء كواملخلول  كول   املتناسو وينطبع فيها بتأيْي ا يقاع الكلين املتناسو  فيهوا،وهك ذاهتوا بعوخ هوذا الكولن

 فيه بقدر.
ولقووود وصووول العلوووم احلووودية إىل أنووورا  مووون هوووذ  احلقيقووو ،فيما ميلوووك أن يدركوووه منهوووا بلسوووائله املهيوووأة لوووه 
..وصوول يف إقرا  التناسوو  بووني أبعوواق النجوولم والكلاكووه وأحجامهووا وكتلهووا وجاذبيتهووا بعضووها لووبعخ إىل 

ناسووووو  يقتضوووووك وجلقهوووووا يف امللاضوووووع الووووويت حووووود أن ُيووووودق العلمووووواء ملاقوووووع كلاكوووووه   يروهوووووا بعووووود ألن الت
حوودوقها.فلجلقها يف هووذ  امللاقوووع هوول الووذي يفسووور لوولاهر معينوو  يف حركووو  الكلاكووه الوويت رصووودوها ..مث 
يتحقوووو  هووووذا الووووذي فرضوووول .ويدل هقيقووووه علووووى الدقوووو  املتناهيوووو  يف تلزيووووع هووووذ  األجوووورام،يف هووووذا الفضوووواء 

أو اضوووطراب  ووصووول يف إقرا  التناسووو  يف وضوووع هوووذ   اهلائل،ّبوووذ  النسوووه املقووودرة،اليت   يتناوهلوووا خلووول
األرم الوويت نعوويا عليهووا،لتكلن صوواحل  لنوولع احليوواة الوويت قوودر اّلِل أن تكوولن فيهووا إىل حوود أن افوو ام أي 
اخوووووتالل يف أيووووو  نسوووووب  مووووون نسوووووبها يووووولقي ّبوووووذ  احليووووواة كلهوووووا،أو   يسوووووم  أصوووووال بقيامهوووووا.فحجم هوووووذ  

  هووذ  الشوومك،وقرج  حرارهتا.وميوول األرم علووى حملرهووا ّبووذا األرم،وكتلتها،وبعوودها عوون الشوومك.وكتل
القدر،وسرعتها يف قورهتا حلل نفسها وحلل الشمك.وبعد القمر عن األرم.وحجمه وكتلته.وتلزيع املواء 
واليووووابك يف هووووذ  األرم ...إىل آ   موووون هووووذ  النسووووه املقوووودرة تقووووديرا،لل وقووووع ا خووووتالل يف أي منهووووا 

لنهاي  املقدرة لعمر هذ  احلياة على هذ  األرم  ووصول يف إقرا  التناسو  لتبدل كل ككء ولكانحل هك ا
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بووني عووودق كبووْي مووون الضووولاب  الوويت تضوووب  احليووواة وتنسوو  بوووني األحيوواء والظووورو  انيطووو  ّبووا وبوووني بعضوووها 
 وبعخ ..إىل حد يعيطك فكرة عن تلك احلقيق  العميق  الكبْية اليت تشْي إليها اهلي .

حلياة والبقواء وعلامول املولت والفنواء يف البي و  ويف نبيعو  األحيواء حمفللو  قائموا ابلقودر فالنسب  بني علامل ا
الووذي يسووم  بنشووأة احليوواة وبقائهووا وامتووداقها.ويف اللقووحل ذاتووه ُيوود موون انتشووارها إىل احلوود الووذي   تكفووك 

رة سوريع  إىل كوكء الظرو  املهيأة لاحياء،يف وقحل ما، عالتهم وإعاكتهم  ولعله من املفيد أن نشْي إكا
من هذا التلازن يف عالقات بعخ األحياء ببعخ.إذ كنا قد أكوران بشوكء مون التفصويل يف سولر أخورى إىل 

 .. 2289التناس  يف بناء الكلن،ويف لرو  األرم 
ا   ،فضووال علووى أوووالتفري  إن ا؟وولار  الوويت تتغووذى بصووغار الطيوولر قليلوو  العوودق،ألوا قليلوو  البيخ،قليلوو »

ع عمرهووووووا  موووووولانن خاصوووووو  حموووووودوقة.وهك يف مقابوووووول هووووووذا نليلوووووو  األعمووووووار.ولل كانووووووحل مووووووتعوووووويا إ  يف
ثرهتووا وكثوورة كتهووا علووى  الطليوول،كثْية الفووران مسووتطيع  احليوواة يف كوول ملنن،لقضووحل علووى صووغار الطيوولر وأفن

ام للقيب ا نسوان،و اها مون بوتفرحها.أو قللحل من أعداقها الكبْية الالزم  بدورها لطعوام هوذ  ا؟ولار  وسول 
مقووالت نووزور  أم الصووقرو  قوارهووا األخرى،وولائفهووا الكثووْية يف هووذ  األرم  بغوواّ الطووْي أكثرهووا فراخووا 

 بغاّ ا؟لار  وال فناء بنيوذلك للحكم  اليت قدرها اّلِل كما رأينا،كك تتعاقل علامل البقاء وعلامل ال
 ام،تبيخ فيهواضوع  أعول حل تعيا بوالذابب  تبيخ ماليني البليضات.ولكنها   تعيا إ  أسبلعني.ولل كان

 -ان سووووأوهلوووا ا ن -ّبوووذ  النسوووب  لغطوووى الوووذابب وجوووه األرم بنتاجوووه ولغووودت حيووواة كثوووْي مووون األجنووواس 
هوووووذا  لووووويت تووووودبرمسوووووتحيل  علوووووى وجوووووه هوووووذ  األرم.ولكووووون عجلووووو  التووووولازن الووووويت   ختتووووول،يف يووووود القووووودرة ا

حيوواء وهووك أكثوور األ -وامليكووروابت  الكلن،وازنووحل بووني كثوورة النسوول وقصوور العموور فكووان هووذا الووذي نوورا  
 اليووني    األحيوواء مقاوموو  وأقصوورها عمرا.اوولتهووك كووذلك أضووع -عدقا،وأسوورعها تكايرا،وأكوودها فتكووا 

أخوووورى   من علاموووولاملاليووووني موووون الووووثق،ومن احلوووور،ومن الضوووولء،ومن أمحووووام املعوووودات،ومن أمصووووال الوووودم،و 
 نليلووو  العمووور قاومووو  أوان.ولل كانوووحل قليووو  املكثوووْية.و  تتغلوووه إ  علوووى عووودق حمووودوق مووون احليووولان وا نسووو

بوه خطور  ه ويغالوهلدمرت احليواة واألحيواء  وكول حوك مون األحيواء موزوق بسوال  يتقوك بوه هجموات أعدائو
 وأنلاع .. ما أللانالفناء.وختتل  هذ  األسلح  وتتنلع.فكثرة العدق سال .وقلة البطا سال .وبينه

ن مث قولة العضول،ومة موزوقة بللهرب مون أعودائها.والثعابني الكبوْي احليات الصغْية مزوقة ابلسم أو ابلسرع  
ل كاويو  ذات رائحو  كريه ،تصوبها علوى كو  موزوقة  واقة -حليلو  وهك قليلو  ا -يندر فيها السام  واانفساء 

 اس  البوأس وا فو وقة بقولةمن يلمسها،وقاي  من األعداء  والظباء مزوقة بسرع  ا؟ري والقفز،واألسولق موز 
 كل حك من األحياء الصغار والكبار على السلاء.  وهكذا

                                                 
 رة الفرقان. ) السيد رمحه هللا (يراجع تفسْي سل   - 2289
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اللولن مون  عهوا ّبوذاموكل حك موزوق كوذلك اباصوائا واللسوائل الويت ُيصول ّبوا علوى نعاموه،واليت ينتفوع 
 الطعام ..ا نسان واحليلان والطْي وأقأن أنلاع األحياء سلاء ..

اصووي  أكالوو ،از  جوودار الوورحم حلهلووا البليضوو  بعوود تلقيحهووا ابحليوولان املنوولي تلصوو  ابلرحم.وهووك مووزوقة خب
وهللووه إىل بركوو  موون الوودم املناسووه   متصاصووها و لهووا  واحلبوول السووري الووذي يوورب  ا؟نووني  مووه ليتغووذى 
منها حَّت يتم وضعه،روعك يف تكلينه ما ُيق  الغرم الذي تكولن مون أجلوه،قون إنالو  قود تسوبه ختمور 

 .2290«ء اليه  ا قد ييذيهالغذاء فيه،أو قصر قد ييقي إىل اندفاع الغذا
والثوودي يفوورز يف وايوو  احلموول وبوودء اللضووع سووائال أبوويخ مووائال إىل ا صووفرار.ومن عجيووه صوونع اّلِل أن »

هووذا السووائل عبووارة عوون موولاق كيموواواة ذائبوو  تقووك الطفوول موون عوودوى األموورام.ويف اليوولم التووا  للموويالق يبوودأ 
اق مقوودار اللوو  الووذي يفوورز  الثوودي يلمووا بعوود يوولم،حَّت اللوو  يف التكوولين.ومن توودبْي املوودبر األعظووم أن يووزق

يصل إىل حلا  لي  ونص  يف اليلم بعد سن ،بينما   تزيد كميته يف األايم األوىل علوى بضوع أوقيوات.و  
يقووو  ا عجووواز عنووود كميووو  اللووو  الووويت تزيووود علوووى حسوووه زايقة الطفووول بووول إن تركيوووه اللووو  كوووذلك تتغوووْي 

ل يكوواق يكوولن موواء بووه القليوول موون النشوولايت والسووكرايت يف أول األموور،مث ت كووز مكِلانتووه،وت كز ملاق ،فهوو
مكلانته فتزيد نسبته النشلي  والسكري  والدهني  ف ة بعد أخرى،بل يلما بعد يلم  ا يلافو  أنسوج  وأجهوزة 

 2291 « الطفل املستمر النمل
قور كل منها يف انافظ  علوى حياتوه وتتبع األجهزة املختلف  يف تكلين ا نسان،وولائفها،ونريق  عملها،و 

وصوووحته ..يكشووو  عووون العجوووه العجووواب يف ققووو  التقووودير وكموووال التووودبْي.ويرينا يووود اّلِل وهوووك تووودبر أمووور  
كل.فرق.بل كل عضل.بل كل خلي  مون خالاي .وعوني اّلِل عليوه تكلوي  وترعوا .ولن نسوتطيع هنوا أن نفصول 

لوودقي  يف جهوواز واحوود موون هووذ  األجهزة.جهوواز الغوودق هووذ  العجائووه فنكتفووك إبكووارة سووريع  إىل التقوودير ا
تلك املعامل الكيماواة الصغْية الويت اود ا؟سوم ابل كيبوات الكيمواواة الضوروري ،واليت يبلو  مون قلهتوا »الصم 

أن جووزا موون ألوو  بليوولن جووزء منهووا هوودّ آترا خطووْية يف جسووم ا نسووان.وهك مرتبوو   يووة أن إفووراز كوول 
ألخرى.وكووول موووا كوووان يعووور  عووون هوووذ  ا فووورازات أووووا معقووودة ال كيوووه تعقيووودا غووودة يكمووول إفوووراز الغووودة ا

مدهشووا،وأن أي اخووتالل يف إفرازهووا يسووبه تلفووا عامووا يف ا؟سووم،يبل  حوود ااطوولرة.إذا قام هووذا ا خووتالل 
 .2292«وقتا قصْيا

والنموولر  زوقت أفولا  اهلسواق..»أموا احليولان فتختلو  أجهزتوه ابخوتال   أنلاعووه وبي اتوه ومالبسوات حياتوه 
والذائب والضباع،وكل احليلاانت الكاسرة اليت تعيا يف الفالة،و  غوذاء هلوا إ  موا تف سوه مون كائنوات   
بد من مهامجتها،والتغله عليها، نياب قانع ،وأسنان حاقة،وأضراس صلب .وملا كانوحل يف هجلمهوا   بود 

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (74 - 46من كتاب:اّلِل والعلم احلدية لاستاذ عبد الرزا  نلفل ص  - 2290
 . ) السيد رمحه هللا (84 - 47املصدر الساب  ص   - 2291
 . ) السيد رمحه هللا (25 - 51املصدر الساب  ص  - 2292
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حووواقة،وحلت معووودهتا األمحوووام أن تسووتعمل عضوووالهتا،فارجلها عضوووالت قلي ،سووولححل  لووافر ورالوووه 
 2293 « واألنزميات اهلاضم  للحلم والعظام

وقوود صووممحل  ..»فأمووا احليوولاانت اجملوو ة املستأنسوو  الوويت تعوويا علووى املراعك،فهووك ختتلوو  فيمووا زوقت بووه 
أجهزهتووا اهلاضووم   ووا يتناسووه مووع البي وو ،فأفلاهها واسووع  نسووبيا وقوود عوورقت موون األنيوواب القليوو  واألضووراس 

بد  منهووووا تلجوووود األسوووونان الوووويت تتميووووز  وووووا قاصووووم  قانعوووو  فهووووك شكوووول احلشووووائا والنبووووا ت الصوووولب .و 
بسوورع ،وتبتلعها كووذلك قفعوو  واحوودة،حَّت ميكنهووا أن توويقي لإلنسووان مووا خلقووحل ألجلووه موون خدمات.وقوود 
أوجوودت العنايوو  ااالقوو  هلووذا الصوون  أعجووه أجهووزة للهضووم،فالطعام الووذي شكلووه ينووزل إىل الكرش،وهوول 

لووووووه،فإذا مووووووا انتهووووووى عموووووول احليوووووولان اليوووووولمك وجلووووووك للراح ،يووووووذهه الطعووووووام إىل عليوووووو  يسوووووومى  رووووووزن
أم »مث يرجووووع إىل الفم،فيمضوووو  تنيوووو  مضووووغا جيوووودا،حية يووووذهه إىل عليوووو  تلووووة يسوووومى «.القلنسوووولة»

وكوول هووذ  العمليوو  الطليلوو  أعوودت حلمايوو  احليوولان،إذ كثووْيا مووا « ا نفحوو »،مث إىل رابووع يسوومى «التالفيوو 
هودفا هلجولم حيوولاانت كاسورة يف املراعك،فلجوه عليوه أن ُيصوول علوى غذائوه بسورع  وحتفك.ويقوولل  يكولن

العلوووم إن عمليووو  ا جووو ار ضوووروري  بووول وحيليووو ،إذ أن العشوووه مووون النبوووا ت العسووورة اهلضوووم،ملا ُيتليوووه مووون 
لل   يكوووون السووووليللز الووووذي يغلوووو  مجيووووع ااووووالاي النباتي ،وهلضوووومه ُيتوووواج احليوووولان إىل وقووووحل نليوووول جوووودا،ف

جم ا،و عدتووه رووزن خاص،لضوواع وقووحل نليوول يف الرعك،يكوواق يكوولن يلمووا  كملووه،قون أن ُيصوول احليوولان 
على كفايته من الغذاء،وألجهد العضالت يف عمليوات التنواول واملضو .إ ا سورع  األكول،مث ختزينوه وإعاقتوه 

أغورام احليولان مون عمول وغوذاء بعد أن يصيه كوي ا مون التخمر،ليبودأ املضو  والطحون والبلع،هقو  كافو  
 .2294«وحسن هضم.فسبحان املدبر

نموا لوإلوز للحلم.بياوالطيلر ا؟ارح  كالبلم واحلدأة ذات منقوار مقولس حواق علوى كوكل خطوا  لتمزيو  »
.وعلى جانوووه  واملووواءوالوووب  منووواقْي عريضووو  منبسوووط  مفلطحووو  كاملغرفووو ،تلائم البحوووة عووون الغوووذاء يف الطوووني

 سنان لتساعد على قطع احلشائا.زوائد صغْية كاأل املنقار
لتووويقي هوووذا  ة مدببووو أموووا الووودجاج واحلموووام وابقوووك الطيووولر الووويت تلوووتق  احلوووه مووون األرم فمناقْيهوووا قصوووْي »

كولن كشوبك  ؟وراب لياالغرم.بينما منقار البجع  مثال نليل نول  ملحللا،وميتود مون أسوفله كويك يشوبه 
 الصياق.إذ أن السمك هل غذاء البجع  األساسك.

 البوا موا تكولنن،اليت غنقار اهلدهد وأبل قرقان نليل مدبه،أعد إبتقان للبحوة عون احلشورات والديوداوم»
 .ة إىل منقار ة العابر هحل سط  األرم.ويقلل العلم:إنه ميكن لإلنسان أن يعر  غذاء أي نْي من النظر 
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حلصول  وقانصو   أما ابقك ا؟هاز اهلضمك للطوْي فهول غريوه عجيه.فلموا   يعو  أسوناان فقود خلقوحل لوه»
 .2295«هتضم الطعام.ويلتق  الطْي ملاق صلب  وحصى لتساعد القانص  على هضم الطعام
يوو  علووى هووذا جنوواس احلويطوولل بنووا ا سووتعرام،وبرج علووى موونهج هووذ  الظالل،لوول رحنووا نتتبووع األنوولاع واأل

ر ليهووا،وهل يقووده عها،وعينوووهووك ذات االيوو  اللاحوودة،لنرى يوود اّلِل مع« ا ميبووا»النحل،فنسوورع ااطووى إىل 
 هلا أمرها تقديرا.

وا ميبا كائن حك ققي  احلجم.يعيا يف الث  واملستنقعات،أو علوى األحجوار الراسوب  يف القواع.و  يورى »
ابلعوووني إنالقوووا.وهل يووورى ابجملاهر،كتلووو  هالميووو ،يتغْي كوووكلها بتغوووْي الظووورو  واحلاجات.فعنووود موووا تتحووور  

تسووتعملها كاألقدام،للسووْي ّبووا إىل املكووان املرغلب.ولووذا تسوومى توودفع  جووزاء موون جسوومها تكوولن بووه زوائد،
هووذ  الزوائووود ابألقووودام الكاذبوو .وإذا وجووودت غوووذاء هلووا أمسوووكحل بوووه بزائوودة أو زائووودتني،وتفرز عليوووه عصوووارة 
هاضووووم ،فتتغذى ابملفيوووود منها،أمووووا البوووواقك فتطوووورق  موووون جسوووومها  وهووووك تتوووونفك موووون كوووول جسوووومها  خووووذ 

هوووووذا الكوووووائن الوووووذي   يووووورى إنالقوووووا ابلعني،يعووووويا ويتحر ،ويتغوووووذى  األكسووووولجني مووووون املووووواء ..فتصووووولر
وعجائوه  « ..»ويتنفك،وحرج فضالته  فإذا ما مت  ل  انقسم إىل قسمني،ليكلن كل قسم حيلاان جديودا

احلياة يف النبات   تقل يف إترة العجه والدهش  عن عجائبها يف ا نسوان واحليولان والطوْي والتقودير فيهوا 
 ..2296«َوَخَلَ  ُكلَّ َكْكء  فَوَقدَّرَُ  تَوْقِديرا  »لرا وبروزا عنه يف تلك األحياء.  يقل له

عهوا حودايها ووقائن كلوه  على أن األمر أعظوم مون هوذا كلوه وأمشول يف التقودير والتودبْي.إن حركو  هوذا الكول 
نفووك حوورج  كوولفووك فرق،كوتياراهتووا مقوودرة موودبرة صووغْيها وكبْيها.كوول حركوو  يف التوواري  ككوول انفعووال يف ن

 من صدر 
حركووووو  و اللجووووولق  إن هوووووذا الووووونفك مقووووودر يف وقته،مقووووودر يف مكانه،مقووووودر يف لروفوووووه كلهوووووا،مرتب  بنظوووووام 

 الكلن،حمسلب حسابه يف التناس  الكلين،كاألحداّ العظام الضخام  
يقي وليفوو  يووقوودر.وهل وهووذا العوولق الووثي النابووحل وحوود  هنووا  يف الصووحراء ..إنووه هوول اهلخوور قووائم هنووا  ب

السوووووا   يف    االيووووو تب  ابللجووووولق كلوووووه منوووووذ كوووووان  وهوووووذ  النملووووو  السوووووارب  وهوووووذ  اهلبووووواءة الطائرة.وهوووووذتووووور 
دير يف قدار،وتقووووتقووودير يف املاملاء.كووواألفال  واألجووورام اهلائلووو  سووولاء  تقووودير يف الزمان،وتقووودير يف املكان،

 الصلرة.وتناس  مطل  بني مجيع املالبسات واألحلال.
أن زواج يعقوولب موون اموورأة أخوورى هووك أم يلسوو  وبنيووامني أخيووه،  يكوون حوواقت  موون ذا الووذي يووذكر مووثال

 -كخصيا فرقاي ..إ ا كان قدرا مقدورا ليحقود إخولة يلسو  مون غوْي أموه عليه،فيأخوذو  فيلقول  يف ا؟وه 
لك لتلتقطه السويارة.لتبيعه.يف مصر.لينشوأ يف قصور العزيوز.ل اوق  امورأة العزيوز عون نفسه.ليسوتع -و  يقتلل  

علووى ا غراء.ليلقووى يف السووجن ..ملوواذاف ليتالقووى يف السووجن مووع خوواقمك امللك.ليفسوور هلمووا الوور اي ..ملوواذاف 
                                                 

 . ) السيد رمحه هللا (47 - 73املصدر الساب  ص  - 2295
 . ) السيد رمحه هللا (021 - 101املصدر الساب  ص   - 2296
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إىل تلك اللحظ    يلجد جلاب  ويق  انس من الناس يسأللن:ملاذاف ملاذا اي رب يتعوذب يلسو ف ملواذا 
 اي رب يتعذب يعقلبف

كالف ،املنولع األكوذا األ م يلسو  الطيوه الزكوك كول هوملا ذا يفقد هذا النول بصور  مون احلوزنف وملوا ذا يسوا
ر يتوولىل أموور مصوولدر يعوود  ملواذاف ..وألول موورة عووكء أول إجابوو  بعوود أكثوور موون ربوع قوورن يف العووذاب،ألن القوو
 كلن موون نسوولهمإخلتووه.ليو وكوعبها والشووعلب اجملوواورة يف سووب القحو  السووبع   مث موواذاف مث ليسووتقدم أبليوه 

 -دبْي اتوه مون تقودير وتووموا صواحه حي -دهم فرعلن.لينشأ من بينهم ملسى كعه بب إسرائيل.ليضطه
ة يف جموورى حيووا ه  وتووييرلتنشووأ موون وراء ذلووك كلووه قضووااي وأحووداّ وتيووارات يعوويا العووا  فيهووا اليوولم بكليتوو

يكووون حووواقت  صوووري   العوووا  مجيعوووه  ومووون ذا الوووذي يوووذكر موووثال أن زواج إبوووراهيم جووود يعقووولب مووون هووواجر امل
 لعورا  ومورور الننوه يف مقاي.إ ا كوان وموا سوبقه يف حيواة إبوراهيم مون أحوداّ أقت إىل مغاقرتوه كخصيا فر 

ن مو - -مود حمم.لينشوأ  صر،ليأخذ منها هاجر،لتلود لوه إ اعيل.ليسوكن إ اعيول وأموه عنود البيوحل انر 
الم ..ليكوولن  هووذ  ا؟زيرة.أصوول  مكووان علووى وجووه األرم لرسووال  ا سوويف - عليووه السووالم -نسوول إبووراهيم 

البعيووود.لكل  ر  ااووي نوووموون ذلووك كلوووه ذلووك احلووودّ األكووث يف  ريووو  البشووري  العووام  إنوووه قوودر اّلِل وراء 
 حاقّ.ولكل نشأة.ولكل مصْي.ووراء كل نقط ،وكل خطلة،وكل تبديل أو تغيْي.
ن نرفوووووه  يووووورو لقريوووووه و إنوووووه قووووودر اّلِل النافذ،الشوووووامل،الدقي ،العمي .وأحياان يووووورى البشووووور نووووور  ااوووووي  ا

 يهم حكمووووووووو البعيووووووووود.وأحياان يتطووووووووواول الوووووووووزمن بوووووووووني املبووووووووودأ واملصوووووووووْي يف عمووووووووورهم القصوووووووووْي،فتخفى علووووووووو
ن كووول كوووكء أالقووورآن  التدبْي.فيسوووتعجللن ويق حلن.وقووود يسوووخطلن.أو يتطووواوللن  واّلِل يعلمهوووم يف هوووذا

فووووو  ويف ا يف تل بقووووودر ليسووووولملا األمووووور لصووووواحه األمووووور،وتطم ن قلووووولّبم وتسووووو ي  ويسوووووْيوا موووووع قووووودر اّللِ 
 تناس ،ويف أنك بصحب  القدر يف خطل  املطم ن الثابحل الليي  ..

 قدر  هللا المطلقة 50الدرس الااسع:

َدة  َكَلْمووو    ِإ َّ واِحوووأَْموووُران َوموووا»ومووع التقووودير والتدبْي،القووودرة الووويت تفعووول أعظوووم األحوووداّ  يسووور ا كوووارات:
يول لوليك هنالوك جغْي سولاء.ا كول أمر:ا؟ليول والصو..فهك إكارة واحدة.أو كلمو  واحودة يوتم ّبو« اِبْلَبَصرِ 

ا هووول تشوووبيه لبصووور.إ و  صوووغْي.إ ا ذلوووك تقووودير البشووور لاكوووياء.وليك هنالوووك زمووون و  موووا يعووواقل ملووو  ا
،و  وجوولق الصووغْية لتقريووه األموور إىل حووك البشوور.فالزمن إن هوول إ  تصوولر بشووري انكووئ موون قورة أرضووهم

يوه واحودة تبودل فاهلائل.و  التصلرات اندوقة  واحدة تنشئ هوذا اللجولقله يف حساب اّلِل املطل  من هذ  
وواحودة تورق  ا وهنا .وتغْي.وواحدة تذهه به كما يشاء اّلِل.وواحدة هيك كل حك.وواحدة تذهه بوه هنو
ليوولم احلشوور  ة عمعهوومإىل امللت.وواحوودة تبعثووه يف صوولرة موون الصوولر.وواحدة تبعووة ااالئوو  مجيعا.وواحوود

هووا ر.وكل أموور معا التقووديحدة   هتوواج إىل جهوود،و  هتواج إىل زمن.واحوودة فيهووا القوودرة ومعهوواحلسواب.وا
 مقدر ميسلر.

 هالك الك ار في الدنيا وعاابهم في اآلخر  53 - 51الدرس الماشر:
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 َوَلَقووودْ »ني:ن املكوووذبمووووبلاحووودة كوووان هوووال  املكوووذبني علوووى مووودار القووورون.ويف هوووذ  يوووذكرهم  صوووْي أمثووواهلم 
 «.َطر   َصِغْي  وََكِبْي  ُمْستَ بُِر،وَُكلُ يف الزُ  ْكنا َأْكياَعُكْم فَوَهْل ِمْن ُمدَِّكر ف وَُكُل َكْكء  فَوَعُلل ُ أَْهلَ 

 .« .دَِّكر فمُ ْل ِمْن فَوهَ ..»فهذ  مصارع املكذبني،معروض  يف احللقات اليت تضمنتها السلرة من قبل 
َعلُولُ  فوَ ُل َكوْكء  وَُكو»:كوكء ليم ،فلراءهم حساب   يفلحل منوهو  ينته حساّبم  صارعهم األ يتذكر ويعتثف

ى منوه كووكء وهوول ..  ينسوو« ر  ُمْسووَتطَ  وَُكوُل َصووِغْي  وََكبِوْي  »..مسووطر يف الصوحائ  ليوولم احلسوواب:« يف الزُبُورِ 
 مسطلر يف كتاب  

 أكريم المؤمنين في ال نة 55 - 54الدرس الحادي عشر 

لتعقيه،يلتفووحل السوويا  إىل صوووفح  أخوورى غوووْي صووفح  املكوووذبني.ويعرم وعنوود هووذا احلووود موون العووورم وا
ِإنَّ اْلُمتَِّقووونَي يف َجنَّوووات  َوَوَووور .يف َمْقَعوووِد ِصوووْد   ِعْنوووَد َمِليوووك  »:صوولرة أخووورى يف لووول واقع أمني.صووولرة املتقوووني

.ويلووووذعلن ..ذلووووك بينمووووا اجملرموووولن يف ضووووالل وسعر.يسووووحبلن يف النووووار علووووى وجوووولههم يف مهان « ُمْقتَووووِدر  
يف «.»يف َجنَّووات  َوَوَوور  »..وهووك صوولرة للنعوويم بطرفيووه:« ُذوقُوولا َمووكَّ َسووَقرَ »ابلتأنيووه كمووا يلووذعلن ابلسووعْي:
يلقوووك « يف َجنَّوووات  َوَوَووور  »نعووويم احلوووك وا؟وولار  يف تعبوووْي جوووامع كووامل:«.َمْقَعووِد ِصوووْد   ِعْنوووَد َمِليووك  ُمْقتَوووِدر  

بفووت  « َوَوور  »النواعم املنسوواب ..ولويك جملوورق إيقوواع القافيو  عووكء كلمو  لوالل النعموواء واليسور حووَّت يف لفظووه 
اهلاء.بووول كوووذلك  لقووواء لووول اليسووور والنعلمووو  يف جووورس اللفوووج وإيقووواع التعبوووْي  ونعووويم القلوووه والووورو .نعيم 

لس ..فهووول مقعووود تبوووحل مطم ن،قريوووه كرمي،موووأن« يف َمْقَعوووِد ِصوووْد   ِعْنوووَد َمِليوووك  ُمْقتَوووِدر  »القووورب والتكووورمي:
ابلقرب،مطم ن ابلتمكني.ذلك أوم املتقلن.ااائفلن.امل قبلن.واّلِل   امع على نفك خلفني:خلفها منوه 
يف الووودنيا،وخلفها يووولم القيامووو .فمن اتقوووا  يف العاجلووو  أمنوووه يف اهلجلووو .ومع األموووان يف أفوووزع موووولنن،يغمر  

ي َعوووْن َربِِوووِه َجووولَّ َوَعاَل،قَووواَل:َوِعزَّيت  َ َأمْجَوووُع َعلَوووى َعْبوووِدي يوَوووْروِ ابألنوووك والتكووورمي.َعْن َأيب ُهَريْوووورََة،َعِن النَّوووِلِِ 
ُتُه يَوْلَم اْلِقَياَمِ ،َوِإَذا أَِمَنِب يف الُدنْوَيا َأَخفْ   .2297ُتُه يَوْلَم اْلِقَياَم ِ َخْلَفنْيِ َوأَْمَننْيِ،ِإَذا َخاَفِب يف الُدنْوَيا أَمَّنوْ

 الكورب واألخوذو ا ابلفوزع الظول اهلمن،تنتهوك السولرة الويت حفلوحل حلقاهتووعند هذا ا يقاع اهلاقئ،يف هوذا 
العلويم  لكامل .تربيو ل بيو  ااوالتدمْي.فإذا للظل اهلمن وا يقاع اهلاقئ نعم ورو  أعم  وأرو  ..وهذ  هوك 

للطيوو  اقوودر،وهل باحلكوويم  سووارب النفوولس ومووداخل القللب.وهووذا هوول التقوودير الوودقي  اووال  كوول كووكء 
 .. اابْي

 
 

                                                 
 ( صحي 640[)406/ 2ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2297
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 وآياأها ثمان وسبمون 2298مدنية  ( سور  الرحمن55)

 أهم مو وعات السور  

 آب ء اّللِ  ،وإعالمهووذ  السوولرة املكيوو  ذات نسوو  خوواص ملحلا.إوووا إعووالن عووام يف سوواح  اللجوولق الكبووْي
ئوو   يووه وتلجوه ااالفلق وموا البواهرة الظواهرة،يف مجيوول صونعه،وإبداع خلقووه ويف فويخ نعمائووه ويف تودبْي  لللجوو

لوى ني ابلسولرة عاملخوانب كلها إىل وجهه الكرمي ..وهك إكهاق عام لللجلق كلوه علوى الثقلوني:ا نك وا؟ون
 ء تكووووذيه آبالسوووولاء،يف سوووواح  اللجوووولق،على مشووووهد موووون كوووول ملجلق،مووووع هووووديهما إن كوووواان ميلكووووان ال

عرضووووا ملن كلووووه ا،واعل الكوووواّلِل،هووووداي يتكوووورر عقووووه بيووووان كوووول نعموووو  موووون نعمووووه الوووويت يعوووودقها ويفصووووله
 هلا،وساح  اهلخرة كذلك.

ىل إ  الصووووووولت ورنوووووو  ا عوووووووالن تتجلووووووى يف بنووووووواء السووووووولرة كلووووووه،ويف إيقووووووواع فلاصووووووولها ..تتجلووووووى يف إنوووووووال
يت بعود نتظوار ملوا ذ قوه وا أعلى،وامتداق التصليحل إىل بعيد كما تتجلى يف املطلع امللقج الوذي يسوتثْي ال

نتهوا ر الرمحو ،ويف   معناهواكلمو  واحدة.مبتودأ مفورقا ..الورمحن كلمو  واحودة يفاملطلوع مون أخبوار ..الورمحن ..
 ا عالن،والسلرة بعد ذلك بيان للمسات الرمح  ومعرم هل ء الرمحن.

ه ا نسووان ذاتوو لووذكر خلوو اويبوودأ معوورم اهل ء بتعلوويم القوورآن بلصووفه املنوو  الكووثى علووى ا نسان.تسووب  يف 
 ن ..نسان،ومنحه الصف  ا نساني  الكثى ..البياوتعليمه البيان.مث يذكر خل  ا 

اء جر والسووووووومومووووووون مث يفوووووووت  صوووووووحائ  اللجووووووولق النانقووووووو  آب ء اّلِل ..الشووووووومك والقمووووووور والووووووونجم والشووووووو
.واملشوووورقان ن وا نكاملرفلعوووو .وامليزان امللضوووولع.واألرم ومووووا فيهووووا موووون فاكهوووو  وبوووول وحووووه ورُيووووان.وا؟

 يان،وما حرج منهما وما اري فيهما.واملغرابن.والبحران بينهما برزن   يبغ
،يف لوول للخالئوو  فووإذا مت عوورم هووذ  الصووحائ  الكبووار.عرم مشووهد فنائهووا مجيعا.مشووهد الفنوواء املطلوو 

ء.ويف لول مرهوا  وا يشواأتصر  يف اللجلق املطل  للجه اّلِل الكرمي الباقك.الذي إليه تتلجه ااالئ  مجيعا،لي
ْم أَيُوووَه ْفرُُغ َلُكوووَسووونوَ » نوووك:التهديووود املوووروع والتحووودي الكووولين للجووون واالفنووواء املطلووو  والبقووواء املطلووو  اوووكء 

نْوووَ الثوََّقالِن.فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا ُتَكووذِِابِن.اي َمْعَشووَر اْ؟ِوونِِ  ُفووُذوا ِك ِإِن اْسووتَ اْ ِ ْن أَْقطوواِر السَّووماواِت ِمووطَْعُتْم أَْن تَونوْ
ُفووُذوَن ِإ َّ  .فَِبَأيِِ آ ءِ َواأْلَْرِم فَانْوُفوُذوا.  تَونوْ لاا  ِمووْن انر  َوحُنوواس  ِن،يُوْرَسووُل َعَلْيُكمووا ُكوومووا ُتَكذِِاب َربِِكُ  ِبُسووْلطان 

َتِصراِن.فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف  « ..َفال تَونوْ
محوووراء  د السوووماءومووون مث يعووورم مشوووهد النهاي .مشوووهد القيامووو .يعرم يف صووولرة كلني .يرتسوووم فيهوووا مشوووه

 العذاب للمجرمني،والثلاب للمتقني يف تطليل وتفصيل. سائل ،ومشهد
 « ..ْكرامِ ِل َواْ ِ تَباَرَ  اْسُم َربَِِك ِذي ا؟َْال»مث اكء ااتام املناسه ملعرم اهل ء:

                                                 
ا مكيوو . وحنوون نوورج  مكيتهووا. ونسووقها تتضوو  فيووه  ووات القوورآن املكووك. كووأوا يف هووذا كووأن يف رواايت أوووا مدنيوو  ويف رواايت أووو  - 2298

 محه هللا (سلرة الرعد،وفيها ا ختال  ذاته. وقد اعتثانها مكي  عند احلدية عنها لاسباب ذاهتا. ) السيد ر 
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 اوب بووه أرجوواءعلى،فتتجووإن السوولرة كلهووا إعووالن عووام يف سوواح  اللجوولق الكبووْي.إعالن ينطلوو  موون املووا األ
 اللجلق وكل ما يف اللجلق .. اللجلق.ويشهد  كل من يف
 [78إل   1(:اآليات 55]سور  الرحمن ) 

 نمم هللا هللاثير  عل  الناس وأكايب الناس بها

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنسوووواَن )2( َعلَّووووَم اْلُقووووْرآَن )1الوووورَّمْحُن )}  ووووْمُك َواْلَقَمووووُر ِ ُ  (4( َعلََّمووووُه اْلَبيوووواَن )3( َخلَووووَ  اْ ِ ( 5ْسووووبان  )الشَّ

وووَجُر َيْسوووُجداِن ) وووماَء َرفَوَعهوووا َوَوَضوووَع اْلِميوووزاَن )6َوالووونَّْجُم َوالشَّ ( َوأَِقيُمووولا 8( َأ َّ َتْطغَوووْلا يف اْلِميوووزاِن )7( َوالسَّ
ُل ذاُت اأْلَْكموواِم ( ِفيهووا فاِكَهوو   َوالنَّْخوو10َواأْلَْرَم َوَضووَعها لِووْاَانِم ) (9الْووَلْزَن اِبْلِقْسووِ  َو  خُتِْسووُروا اْلِميووزاَن )

ْنسواَن ِموْن َصْلصووال  13( فَبِوَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا ُتَكوذِِابِن )12( َواحْلَوُه ُذو اْلَعْصوِ  َوالرَُّْيواُن )11) ( َخلَوَ  اْ ِ
وواِر ) ُب اْلَمْشوورَِقنْيِ ( رَ 16( فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا ُتَكووذِِابِن )15َوَخلَووَ  اْ؟َووانَّ ِمووْن مووارِج  ِمووْن انر  ) (14َكاْلَفخَّ

نَوُهمووووا بوَووووْرزَن     (19( َموووورََج اْلَبْحووووَرْيِن يَوْلَتِقيوووواِن )18( فَبِووووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووووا ُتَكووووذِِابِن )17َوَرُب اْلَمْغوووورَِبنْيِ ) بَويوْ
ُهَموووا الُلْيلُوووُي َواْلَمْرجوووانُ 21( فَبِوووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِن )20يَوْبِغيووواِن ) ( فَبِوووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووا 22 )( َحْووورُُج ِمنوْ
( ُكوُل َموْن 25فَبِوَأيِِ آ ِء َربُِِكموا ُتَكوذِِابِن ) (24( َوَلُه اْ؟َلاِر اْلُمْنَشآُت يف اْلَبْحِر َكواأْلَْعالِم )23ُتَكذِِابِن )

( َيْسوو َوُلُه 28ِء َربُِِكمووا ُتَكووذِِابِن )( فَبِووَأيِِ آ 27( َويَوْبقووى َوْجووُه َربِِووَك ُذو اْ؟َووالِل َواْ ِْكووراِم )26َعَلْيهووا فووان  )
( َسونَوْفرُُغ َلُكوْم أَيُوَه 30فَبِوَأيِِ آ ِء َربُِِكموا ُتَكوذِِابِن ) (29َمْن يف السَّماواِت َواأْلَْرِم ُكلَّ يَوْلم  ُهَل يف َكوْأن  )

ُفُذوا ِموْن أَْقطواِر ( اي َمْعَشَر ا؟ِْنِِ 32( فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِن )31الثوََّقالِن ) ْنِك ِإِن اْسَتطَْعُتْم أَْن تَونوْ  َواْ ِ
ُفوووووُذوَن ِإ َّ ِبُسوووووْلطان  ) وووووماواِت َواأْلَْرِم فَانْوُفوووووُذوا   تَونوْ يُوْرَسوووووُل  (34( فَبِوووووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووووا ُتَكوووووذِِابِن )33السَّ

َتِصراِن ) ( فَوِإَذا اْنَشوقَّحِل السَّوماُء 36 آ ِء َربُِِكما ُتَكوذِِابِن )( فَِبَأيِِ 35َعَلْيُكما ُكلاا  ِمْن انر  َوحُناس  َفال تَونوْ
( فَويَوْلَم ِوذ    ُيْسوَ ُل َعوْن َذنْبِوِه ِإنْوك  َو  َجوان  38( فَبِوَأيِِ آ ِء َربُِِكموا ُتَكوذِِابِن )37َفكاَنحْل َوْرَقة  َكالدِِهاِن )

( 41 اْلُمْجرُِمووولَن ِبِسووويماُهْم فَويُوْيَخوووُذ اِبلنَّلاِصوووك َواأْلَقْوووداِم )( يُوْعوووَر ُ 40فَبِوووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِن ) (39)
ويم  43( هِذِ  َجَهونَُّم الَّويِت يَُكوذُِِب ِّبَوا اْلُمْجرُِمولَن )42فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِن ) َنهوا َوبَونْيَ محَِ ( َيطُلفُولَن بَويوْ

( فَبِووووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووووا 46( َوِلَمووووْن خوووواَ  َمقوووواَم َربِِووووِه َجنَّتوووواِن )45ِن )فَبِووووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووووا ُتَكووووذِِاب (44آن  )
( فَبِوَأيِِ آ ِء 50ِفيِهما َعْيناِن َعْرايِن ) (49( فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِن )48( َذوا  أَْفنان  )47ُتَكذِِابِن )

( ُمتَِّك ِونَي َعلوى 53( فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكوذِِابِن )52ِكَه   َزْوجاِن )( ِفيِهما ِمْن ُكلِِ فا 51َربُِِكما ُتَكذِِابِن )
( فِووويِهنَّ قاِصوووراُت 55فَبِوووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِن ) (54فُووووُرش  َبطائُِنهوووا ِموووْن ِإْسوووَتْثَ   َوَجوووَ  اْ؟َنوَّتَووونْيِ قان  )

َلهُ  ُنَّ اْليووووواُقلُت 57( فَبِوووووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووووا ُتَكوووووذِِابِن )56ْم َو  َجوووووان  )الطَّوووووْرِ  َ ْ َيْطِموووووثْوُهنَّ ِإنْوووووك  قَووووووبوْ ( َكوووووَأوَّ
ْحسوواُن ) (59( فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا ُتَكووذِِابِن )58َواْلَمْرجوواُن ) ْحسوواِن ِإ َّ اْ ِ ( فَبِووَأيِِ آ ِء 60َهووْل َجووزاُء اْ ِ

 (64( ُموووْدهامَّتاِن )63( فَبِوووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِن )62َجنَّتووواِن ) ( َوِموووْن ُقوِوِموووا61َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِن )
( ِفيِهمووا 67( فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكموا ُتَكووذِِابِن )66( ِفيِهمووا َعْينوواِن َنضَّواَختاِن )65فَبِوَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا ُتَكوذِِابِن )
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( فَبِووووَأيِِ آ ِء 70فِوووويِهنَّ َخووووْْيات  ِحسووووان  ) (69َربُِِكمووووا ُتَكووووذِِابِن ) ( فَبِووووَأيِِ آ ءِ 68فاِكَهوووو   َوَبْوووول  َورُمَّووووان  )
( َ ْ َيْطِموووثْوُهنَّ 73( فَبِوووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِن )72( ُحووولر  َمْقُصووولرات  يف اْاِيووواِم )71َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِن )

َلُهْم َو  َجان  ) َقورِيِ  ِحسوان  75ُكما ُتَكذِِابِن )فَِبَأيِِ آ ِء َربِِ  (74ِإْنك  قَوبوْ ( ُمتَِّكِ نَي َعلى َرفْووَر   ُخْضور  َوَعبوْ
 { (78( تَباَرَ  اْسُم َربَِِك ِذي ا؟َْالِل َواْ ِْكراِم )77( فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِن )76)

 الرحمن خالق ا نسان ومملمه القرآن والبيان 4 - 1الدرس ا ول:

 هذا املطلع املقصلق بلفظه ومعنا ،وإيقاعه وملسيقا .« الرَّمْحنُ »
ات لكوولن،ويف جنبووارجوواء هووذا أّبووذا الوورنني الووذي تتجوواوب أصوودا   الطليقوو  املديوودة املدويوو  يف  «الوورَّمْحنُ »

 هذا اللجلق.
لجوولق ويتلفووحل محانووه كوول ّبووذا ا يقوواع الصوواعد الووذاهه إىل بعيوود،الجل يف نبووا  اللجلق،و « الوورَّمْحنُ »

 .. رنته كل كائن،وهل ميا فضاء السماوات واألرم،ويبل  إىل كل  ع وكل قلهعلى 
املطلووووع  لعظيم.بعووووداويسووووكحل.وتنتهك اهلي .ويصوووومحل اللجوووولق كلووووه وينصووووحل،يف ارتقوووواب ااووووث « الوووورَّمْحنُ »

 العظيم.
 َمووُه اْلَبياَن.الشَّووْمكُ َعلَّ  ْنسووانَ لَووَ  اْ ِ َعلَّووَم اْلُقْرآَن.خَ ...»مث اوكء ااووث امل قه،الووذي حفوو  لووه ضوومْي اللجولق 

وووماَء رَ  وووَجُر َيْسُجداِن.َوالسَّ .َوالنَّْجُم َوالشَّ  اْلِميزاِن.َوأَِقيُمووولا يوووزاَن.َأ َّ َتْطغَوووْلا يف َوَضوووَع اْلمِ وَ فَوَعهوووا َواْلَقَموووُر ِ ُْسوووبان 
ْكماِم.َواحْلَووُه ُذو    َوالنَّْخووُل ذاُت اأْلَ يهووا فاِكَهوو.فِ ْاَانمِ الْووَلْزَن اِبْلِقْسووِ  َو  خُتِْسووُروا اْلِميووزاَن.َواأْلَْرَم َوَضووَعها لِ 

 «.اْلَعْصِ  َوالرَُّْياُن.فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف
 عالن ..هذا هل املقطع األول يف بيان آ ء الرمحن.وهذا هل ااث األول بعد ذلك ا 

مجوو  الصوواقق  القورآن ..ال   نسووان ..هووا رمحو  الوورمحن اب..هوذ  النعموو  الكووثى الويت تتجلووى في« َعلَّوَم اْلُقووْرآنَ »
م عقيوودهتم جوولق ويقوويالكاملوو  لنوولاميك هووذا اللجوولق.ومنهج السووماء لارم.الووذي يصوول أهلهووا بنوواملس الل 
لق.فيمنحهم ليووه اللجووعوتصوولراهتم وموولازينهم وقوويمهم ونظمهووم وأحوولاهلم علووى األسوواس الثابووحل الووذي يقوولم 

 والتجاوب مع الناملس. اليسر والطمأنين  والتفاهم
دق مرة،فيجووووو القووووورآن الوووووذي يفوووووت  حلاسوووووهم ومشووووواعرهم علوووووى هوووووذا الكووووولن ا؟ميل،كأ وووووا يطوووووالعهم أول

هلم كء موون حوول كووإحساسووهم بلجوولقهم الووذايت،كما اوودق إحساسووهم ابلكوولن موون حلهلم.ويزيوود فيموون  كوول 
 أقواملا،نلال اروا أوسوثموا حياة انبض  تتجاوب وتتعان  مع البشر فإذا هم بني أصدقاء،ورفا  أحباء،حي

أووم علوى اّلِل،و  ووم كورامرحلتهم على هذا الكلكه  القرآن الذي يقر يف أخالقهم أوم خلفاء يف األرم،أ
  ووا موون هقيوويت يسووتمدمحلوو  األمانوو  الوويت أكووفقحل منهووا السووماوات واألرم وا؟بال.فيشووعرهم بقيمووتهم الوو

لكوووثى ُيقووو  نعمتوووه ااّلِل.و  ن ..الوووذي ُييوووك يف أرواحهوووم نفخووو إنسوووانيتهم العليا،بلسووويلتها اللحيووودة ..ا ميوووا
 على ا نسان.

 نسان.ومن مث قدم تعليم القرآن على خل  ا نسان.فبه يتحق  يف هذا الكائن مع  ا 
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ْنساَن َعلََّمُه اْلَبيانَ » انوه مون السولرة يت ذكور  يف مكابتداء،فسويأ خل  ا نسوان -ميقتا  -..وندع « َخَلَ  اْ ِ
 د قليل.إذ املقصلق من ذكر  هنا هل ما تال  من تعليمه البيان.بع

  عظموو  هووذ  لل األلفووإننووا نوورى ا نسووان ينطوو  ويعووث ويبني،ويتفاهم،ويتجوواوب مووع اهلخوورين ..فننسووى بطوو
 َّت.اهلب ،وضخام  هذ  ااارق ،فْيقان القرآن إليها،ويلقظنا لتدبرها،يف ملاضع ك

 وكي  يعلم البيانففما ا نسانف ما أصلهف كي  يبدأف 
  تكواق رى ابجملهور،و ،مهين .تإنه هذ  االي  اللاحدة اليت تبدأ حياهتا يف الرحم.خليو  سواذج  صغْية،ضو يل 

 تبني.وهك   تبني   
ملنلعووووووووو  اولكووووووووون هوووووووووذ  االيووووووووو  موووووووووا تلبوووووووووة أن تكووووووووولن ا؟نني.ا؟نوووووووووني املكووووووووولن مووووووووون ماليوووووووووني ااوووووووووالاي 

هوووووووا س وولائفومنهوووووووا كوووووووذلك تتكووووووولن ا؟ووووووولار  واحلووووووولا..عظيم .وغضروفي .وعضلي .وعصوووووووبي .وجلدي  ..
  م:ا قرااملدهش :السمع.البصر.الذو .الشووووووووووووووووم.اللمك.مث ..مث ااارقوووووووووووووووو  الكووووووووووووووووثى والسوووووووووووووووور األعظوووووووووووووووو

 تكوواق هينوو ،اليت  ضوو يل  املوالبيان،والشووعلر وا هلووام ..كلووه موون تلووك االيوو  اللاحوودة السوواذج  الصووغْية ال
 َواّللَُّ »ف:ن البيووووانن الرمحن،وبصوووونع الرمحن.فلننظوووور كيوووو  يكوووول تبني،والوووويت   تبووووني  كيوووو ف وموووون أيوووونف موووو

 « ..أْلَْبصاَر َواأْلَْفِ َدةَ لسَّْمَع َوااَلُكُم  َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُلِن أُمَّهاِتُكْم   تَوْعَلُملَن َكْي ا  َوَجَعلَ 
لفووووووووك إن تكوووووووولين جهوووووووواز النطوووووووو  وحوووووووود  عجيبوووووووو    ينقضووووووووك منهووووووووا العجووووووووه ..اللسووووووووان والشووووووووفتان وا

  وهووك لتصووليحل اهلليووعمليوو  ا األسوونان.واحلنجرة والقصووب  اهللائيوو  والشووعه والرئتووان ..إوووا كلهووا تشوو   يفو 
 حلق  يف سلسل  البيان.

 علقوووو  بعوووود ذلووووكقدة،املتوهووووك علووووى ضووووخامتها   اثوووول إ  ا؟انووووه امليكووووانيكك اهل  يف هووووذ  العمليوووو  املع
ل توه وحقيقتوه.بعون ماهي نوه إ  ا وه.و  نودري كوي اابلسمع وامل  واألعصاب.مث ابلعقل الوذي   نعور  ع

   نكاق ندري كي ا عن عمله ونريقته  كي  ينط  النان  ابللفج اللاحدف
 اهلن. افي  حَّتخإوا عملي  معقدة كثْية املراحل وااطلات واألجهزة.جمهلل  يف بعخ املراحل 

 -  نودري كيو   -عني.هوذا الشوعلر ينتقول إوا تبدأ كوعلرا ابحلاجو  إىل النطو  ّبوذا اللفوج ألقاء غورم م
مووون ا قرا  أو العقووول أو الووورو  إىل أقاة العمووول احلسوووي  ..املووو  ..ويقوووال:إن املووو  يصووودر أمووور  عووون نريووو  
األعصوواب ابلنطوو  ّبووذا اللفووج املطلوولب.واللفج ذاتووه  ووا علمووه اّلِل لإلنسووان وعرفووه معنا .وهنووا تطوورق الرئوو  

مر من الشعه إىل القصب  اهللائي  إىل احلنجورة وحباهلوا الصولتي  العجيبو  الويت قدرا من اهللاء املختزن فيها،لي
  تقوواس إليهووا أو ر أيوو  آلوو  صوولتي  صوونعها ا نسووان،و  مجيووع اهل ت الصوولتي  املختلفوو  األنغووام  فيصوولت 
اهلووووووولاء يف احلنجووووووورة صووووووول  تشوووووووكله حسوووووووبما يريووووووود العقووووووول ..عاليوووووووا أو خافتا.سوووووووريعا أو بطي ا.خشووووووونا أو 

عما.ضوووووخما أو رفيعوووووا ..إىل آخووووور أكوووووكال الصووووولت وصوووووفاته.ومع احلنجووووورة اللسوووووان والشوووووفتان والفوووووك ان
واألسنان،مير ّبا هذا الصلت فيتشكل بضغلط خاص  يف روارج احلورو  املختلفو .ويف اللسوان خاصو  ميور  

كلوه كل حر   نطق  منوه ذات إيقواع معني،يوتم فيوه الضوغ  املعني،ليصوِلت احلور   ورس معوني ..وذلوك  
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لفووووووج واحوووووود ..ووراء  العبارة.وامللضلع.والفكرة.واملشوووووواعر السووووووابق  والالحقوووووو .وكل منهووووووا عووووووا  عجيووووووه 
 غريه،ينشأ يف هذا الكيان ا نساين العجيه الغريه،بصنع  الرمحن،وفضل الرمحن.

خلذذق السذذماوات وا رض ومذذا فيهمذذا بميذذهان دقيذذق ونمذذم  13 - 5الذذدرس الثذذاني:

 الرحمن عل  ا نسان

 « ..ْسبان  َمُر ِ ُ الشَّْمُك َواْلقَ »تطرق يف بيان آ ء الرمحن يف املعرم الكلين العام:مث يس
بضوخام  هوذ    ،وكوعلراحية تتجلوى ققو  التقودير،يف تنسوي  التكولين واحلركو ، ا ميوا القلوه روعو  وقهش

 ا كارة،وما يف نياهتا من حقائ  بعيدة اهلماق عميق  األغلار.
لبشوور لووه  يعوور  ا مووا يف السووماء موون أجرام.فهنالووك يف هووذا الفضوواء الووذي  إن الشوومك ليسووحل هووك أكووث

 عرى اليمانيوو لءا.فالشووحوودوقا،ماليني املاليووني موون النجلم،منهووا الكثووْي أكووث موون الشوومك وأكوود حوورارة وض
انلن   حجموه مثوبعشورين مرة،ونلرهوا يعواقل مخسوني ضوع  نولر الشمك.والسوما  الورام أيقل من الشمك

موووورة  ك ونوووولر  مثانيوووو  آ   ضع .وسووووهيل أقوووولى موووون الشوووومك  لفووووني ومخسوووومائ ضووووع  حجووووم الشووووم
لذي كلكوووه األرضووك الصوووغْي،احنوون سووكان ال -...وهكووذا ...ولكوون الشووومك هووك أهووم ْنوووم ابلنسووب  لنوووا 

 يعيا هل وسكانه مجيعا على ضلء الشمك وحرارهتا وجاذبيتها.
ركوو  ا؟ووزر حألهووم يف اهتووا.وهل العاموول اوكووذلك القموور وهوول  بووع صووغْي لارم.ولكنووه ذو أيوور قوولي يف حي

لقمور وبعود  لك حجوم اواملد يف البحار.وحجم الشمك،وقرج  حرارهتا،وبعدها عنا،وسوْيها يف فلكها.وكوذ
يف  س إىل وضوعهما.وابلقيواوقورته ..كلها حمسلب  حسااب كامل الدقو  ابلقيواس إىل آتر وا يف حيواة األرم

 الفضاء مع النجلم والكلاكه األخرى ..
 ء ..اة وأحياونتناول نرفا من احلساب الدقي  يف عالقتهما بكلكبنا األرضك وما عليه من حي

ن هووذا مووب إلينووا إن الشوومك تبعوود عوون األرم ابينووني وتسووعني ونصوو  مليوولن موون األميووال.ولل كانووحل أقوور 
صوووواب د منووووا أل ح قوووحل األرم أو انصووووهرت أو اسووووتحالحل خبوووارا يتصوووواعد يف الفضوووواء  ولوووول كانوووحل أبعوووو

ءا مووون تجووواوز جوووز تجمووود واملووولت موووا علوووى األرم مووون حيووواة  والوووذي يصووول إلينوووا مووون حووورارة الشووومك   يال
خامتها لشووووعرى بضوووومليوووولين جووووزء موووون حرارهتا.وهووووذا القوووودر الضوووو يل هوووول الووووذي يالئووووم حياتنووووا.ولل كانووووحل ا
 يف حجموه لك القموروإكعاعها هك اليت يف مكان الشمك منا لتبخرت الكرة األرضي ،وذهبحل بودقا  وكوذ
عوم  رهوا بطلفوان يافيا لغموبعد  عن األرم.فلل كان أكث من هذا لكان املد الذي ُيديه يف  ار األرم ك
ذبيو  الشومك عرة  وجاكوكل ما عليها.وكذلك لل كان أقرب  ا وضوعه اّلِل  سوابه الوذي   حطوئ مقودار 

 الشاسووووووع اءوجاذبيووووو  القمووووور لووووووارم هلموووووا حسووووواّبما يف توووووولازن وضعها،وضوووووب  خطاهوووووا يف هووووووذا الفضووووو
ا  واحود حنول   يف اعوالرهيه،الذي عوري فيوه جمملعتنوا الشمسوي  كلهوا بسورع  عشورين ألو  ميول يف السواع

يوه الشاسوع الره ا الفضواءبرج ا؟بار.ومع هذا   تلتقك  ي ْنم يف نريقهوا علوى ماليوني السونني  ويف هوذ
 رك . حجم و  ح  حتل مدار ْنم  قدار كعرة،و  حتل حساب التلازن والتناس  يف
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 «.الشَّْمُك َواْلَقَمُر ِ ُْسبان  ..»وصد  اّلِل العظيم 
وووووَجُر َيْسوووووُجدانِ » لكووووولن ادير يف بنووووواء سووووواب والتقووووو..وقووووود كانوووووحل ا كوووووارة السوووووابق  إىل احل« َوالووووونَّْجُم َوالشَّ

 هاقي . ىل حقيق الكبْي.فأما هذ  فهيإكارة إىل اعا  هذا الكلن وارتبانه.وهك إكارة ملحي  إ
ن الشوووجر  لذجووواو .والنجم إن هوووذا اللجووولق مووورتب  ارتبووواط العبلقيووو  والعبووواقة  صووودر  األول،وخالقوووه املبووودع

م  نوه هكما فسور  بعضومنه،يد ن على اعاهوه كله.وقود فسور بعضوهم الونجم  نوه الونجم الوذي يف السوماء.
الوونا  كووارة يفا النبووات الووذي   يسووتلي علووى سوولقه كالشجر.وسوولاء كووان هووذا أم كووان ذا  فووإن موودى 

رهوووا هرو  حتلووو  مظواحووود.ينتهك إىل حقيقووو  اعوووا  هوووذا الكووولن وارتبانوووه.والكلن خليقووو  حيووو  ذات رو .
 وككلها وقرجتها من كائن إىل كائن.ولكنها يف حقيقتها واحدة.

حوه يقو  اعوا  رو كله.وحق  ولقد أقر  القله البشري منذ عهولق بعيودة حقيقو  هوذ  احليواة السواري  يف الكولن
قلووه اقتناصووها بع لمووا حوواولكىل خالقووه.أقركها اب هلووام اللوودين فيووه.ولكنها كانووحل تغوويم عليووه،وتتلارى عنووه  إ

 بنوووواء يفاللحوووودة  املقيوووود بتجووووارب احلوووولاس  ولقوووود اسووووتطاع أخووووْيا أن يصوووول إىل أنوووورا  قريبوووو  موووون حقيقوووو 
 يوول اليوولم إىلميلعلووم وا الكلن.ولكنووه   يووزال بعيوودا عوون اللصوولل إىل حقيقوو  روحووه احليوو  عوون هووذا الطريوو  

عوووووودة كوووووو  هووووووك قاافوووووو ام أن الووووووذرة هووووووك وحوووووودة بنوووووواء الكوووووولن وأوووووووا يف حقيقتهووووووا جموووووورق إكووووووعاع.وأن احلر 
 الكلن،واااصي  املش ك  بني مجيع أفراق .

 فإىل أين يتجه الكلن  ركته اليت هك قاعدته وخاصيتهف
عون  لن إ  تعبوْيا  فحركو  لواهر    تكوهك احلرك  األصويلو  -القرآن يقلل:إنه يتجه إىل مبدعه  رك  روحه 

 « ..ُجدانِ الشََّجُر َيسْ َوالنَّْجُم وَ »ليت اثلها يف القرآن آايت كثْية منها هذ :اوهك احلرك   -حرك  روحه 
ْفَقُهولَن َولِكْن   توَ ِ ، َّ ُيَسوبُِِ  ِ َْمودِ ْن َكوْكء  إِ ِموَوِإْن  ُتَسبُِِ  َلُه السَّماواُت السَّْبُع َواأْلَْرُم َوَموْن فِويِهنَّ »ومنها:

َ ُيَسوووبُِِ  لَوووُه َموووْن يف »..ومنهوووا:« َتْسوووِبيَحُهمْ  ووومأََ ْ تَووووَر أَنَّ اّللَّ .ُكل  قَوووْد َعلِوووَم ْرِم َوالطَّوووْْيُ َصوووافَّات  اواِت َواأْلَ  السَّ
 « ..َصالتَُه َوَتْسِبيَحهُ 

 يبووا،وهل يشووعرتاعووا عجمالبشووري  وشموول هووذ  احلقيق ،ومتابعوو  الكوولن يف عباقتووه وتسووبيحه، ا ميوون  القلووه
 وهك تودب فيهوااء كلهوا،بكل موا حللوه حيوا يعانفوه ويتجوه معوه إىل خالقوه وهول يف وقفتوه بوني أروا  األكوي

 مجيعا،وهيلها إخلاان له ورفقاء  إوا إكارة ذات أبعاق وآماق وأعما  ...
وا كوارة « ِسوُروا اْلِميوزانَ ْزَن اِبْلِقْسِ  َو  ختُْ يُملا اْللَ ِن.َوأَقِ ْلِميزاَوالسَّماَء َرفَوَعها َوَوَضَع اْلِميزاَن.َأ َّ َتْطَغْلا يف ا »

  مون بيه القلوه الغافل،وإنقواذتقصد إىل تن -رات القرآني  إىل جما  هذا الكلن كباقك ا كا  -إىل السماء 
 جالهلا.و ه أبدعت بالقة األلف ،وإيقاله لعظم  هذا الكلن وتناسقه ومجاله،وإىل قدرة اليد اليت

تلجووه النظوور إىل أعلووى.إىل هووذا الفضوواء اهلائوول السووام   -أاي كووان موودللل السووماء  -وا كووارة إىل السووماء 
الووذي   تبوودو لووه حوودوق معروفوو  والووذي تسووب  فيووه ماليووني املاليووني موون األجوورام الضووخم ،فال يلتقووك منهووا 

ان ألوو  مليوولن ْنم،كمجملعوو  اجملوورة اينووان،و  تصووطدم جمملعوو  منهووا  جملعوو .ويبل  عوودق اجململعوو  أحيووا
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الوويت ينتسووه إليهووا عاملنووا الشمسووك،وفيها مووا هوول أصووغر موون مشسوونا ومووا هوول أكووث آ   املرات.مشسوونا الوويت 
يبلووو  قطرهووووا مليوووولان ويلووووة مليووولن كيلوووولم     وكوووول هووووذ  النجلم،وكووول هووووذ  اجململعووووات عووووري يف الكوووولن 

سوووا   متباعووودة،  تلتقوووك،و  تتصووواقم  وإىل جووولار  بسووورعات ريفووو ،ولكنها يف هوووذا الفضووواء اهلائووول ذرات
ميووووزان احل .وضووووعه تبتووووا راسووووخا « َوَضووووَع اْلِميووووزانَ »هووووذ  العظموووو  يف رفووووع هووووذ  السووووماء اهلائلوووو  اللسوووويع  

مستقرا.وضوووووعه لتقووووودير القيم.قووووويم األكوووووخاص واألحوووووداّ واألكوووووياء.كك   حتووووول تقلميهوووووا،و  يضوووووطرب 
ى.وضوووعه يف الفطووورة ووضوووعه يف هوووذا املووونهج ا هلوووك الوووذي جووواءت بوووه وزووووا،و  تتبوووع ا؟هووول والغووورم واهلل 

َوأَِقيُموووولا الْووووَلْزَن ..»..فتغوووواللا وتفرنوووولا « َأ َّ َتْطغَووووْلا يف اْلِميووووزانِ ..»الرسووووا ت وتضوووومنه القرآن:وضووووع امليووووزان 
 « ..اِبْلِقْسِ  َو  خُتِْسُروا اْلِميزانَ 

اء اة البشور،ببنم ويف حيوران.ومن مث يورتب  احلو  يف األر ومن مث يستقر اللزن ابلقس ،بال نغيوان و  خسو
ر للهلا املنظووول وجه.ومووودو الكووولن ونظاموووه.يرتب  ابلسوووماء يف مووودللهلا املعنووولي حيوووة يتنوووزل منهوووا وحوووك اّلِل 

هلموا يقاعهموا ولال احلوك إبحية اثل ضخام  الكلن ويباته  مر اّلِل وقدرته ..ويلتقوك هوذان املودلل ن يف
 امللحي .

 «.اْلَعْصِ  َوالرَُّْيانُ  احلَُْه ُذوماِم.وَ أْلَْرَم َوَضَعها ِلْاَانِم ِفيها فاِكَه   َوالنَّْخُل ذاُت اأْلَكْ َوا»
 يها.كذلك عل  وحنن لطلل استقراران على هذ  األرم،وألفتنا ألوضاعها وللاهرها،وللضعنا حنن

ليهوا  كنوا سوتقراران عاانم.وجعلوحل اهوذ  األرم ل« وضوعحل»حنن هلذا كله   نكواق حنوك يود القودرة الويت 
ينوا فيوه عمو  اّلِل علنر،وعظم  وميسلرا إىل احلد الذي   نكاق نشعر به.و  ننتبه إىل ضخام  مع  ا ستقرا

تنا،فتضوووطرب هم نووو  مووون إ  بوووني احلوووني واحلوووني حوووني يثووولر بركوووان،أو ميووولر زلزال،فيووويرج  هوووذ  األرم املط
 .ار الذي نستمتع به على هذ  األرم بنعم  اّللِ والر.عندئذ نتذكر مع  ا ستقر 

والبشوور خليقوولن أن يتووذكروا هووذ  احلقيقوو  يف كوول حلظوو ،لل أوووم ألقوولا ابهلووم إىل أن أرضووهم هووذ  الوويت يركنوولن 
إليهوووا،إن هووووك إ  هبووواءة سووووا   يف فضوووواء اّلِل اللسووويع.هباءة تسووووب  يف هووووذا الفضووواء املطل .تسووووب  حوووولل 

حوولل الشوومك بسوورع  سووتني ألوو  ميوول يف  -مووع هووذا  -يف الساع .وتسووب  نفسوها بسوورع  حنوول ألوو  ميوول 
السوواع .بينما هووك والشوومك واجململعوو  الشمسووي  كلهووا تبعوود  ملتهووا يف هووذا الفضوواء بسوورع  عشوورين ألوو  
ميووول يف السووواع  متجهووو  يف اعوووا  واحووود حنووول بووورج ا؟بوووار يف السوووماء  أجووول لووول أووووم ألقووولا ابهلوووم إىل أووووم 

اهلبوواءة السووا   الوويت تنهووه الفضوواء وبووا ّبووذ  السوورع ،معلق  يف أجوولاز  بغووْي كووكء إ   حممللوولن علووى هووذ 
قوودرة اّلِل ..لظلووولا أبووودا معلقوووك القلووولب واألبصوووار،واجفك األروا  واألوصوووال،  يركنووولن إ  لللاحووود القهوووار 

دور ّبووم حوولل الووذي وضووع األرم لاانم،وأقوورهم عليهووا هووذا ا قوورار   ولقوود يسوور هلووم فيهووا احليوواة،وهك توو
نفسووها وحوولل الشوومك،وتركخ مووع الشوومك وتلابعهووا بتلووك السوورع  املذهل .وقوودر فيهووا أقلاهتووا الوويت يووذكر 

)والكوووم كووويك الطلوووع الوووذي ينشوووأ منوووه الثمووور(  -وحوووا منهوووا النخووول ذات األكموووام  -منهوووا هنوووا الفاكهووو  
لسووويقان الووويت تعصووو  وتصوووْي ليشوووْي إىل مجوووال هي تهوووا  انوووه فائووودة مثرهتا.ويوووذكر منهوووا احلوووه ذا الووولر  وا
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نعامووا للماكووي .ويذكر منهووا الرُيان.النبووات ذا الرائحوو  ..وهووك ألوولان موون نبووات األرم كووَّت.منها مووا هوول 
 نعام لإلنسان ومنها ما هل نعام للدواب،ومنها ما هل رو  للناس ومتاع.
لشوومك ابيان.وتنسوي  ه العليموعنود هوذا املقطووع مون تعوداق أنعووم اّلِل وآ ئوه:تعليم القرآن.وخلو  ا نسووان.وت

وحوه ورُيووان  كهو  وبولوالقمور  سوبان.ورفع السوماء ووضوع امليزان.ووضوع األرم لاانم.وموا فيهوا مون فا 
« َكوذِِابِنفتُ  َربُِِكموا يِِ آ ءِ فَبِوأَ »..عند هذا املقطع يهت  اب؟ن وا نسان،يف ملاجهو  الكولن وأهول الكولن:

 ا املقام. مثل هذنك و  جان أن يكذب آب ء الرمحن يف..وهل سيال للتسجيل وا كهاق.فما ميلك إ
 خلق ا نسان وال ان 16 - 14الدرس الثالث:

ويف وات أنفسووووهما،ذ ئووووه يف مث ينتقوووول موووون ا متنووووان عليهمووووا آب ء اّلِل يف الكوووولن،إىل ا متنووووان عليهمووووا آب
ْنسواَن ِموْن َصْلصوال  َكاْلَفخَّوارِ »خاص  وجلق ا وإنشائهما: َأيِِ ْن موارِج  ِموْن انر  ..فَبِواْ؟َوانَّ ِمو َخَل َ .وَ َخَلَ  اْ ِ

 « ..آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف
هووا  تقوواس أبعاق ء مسوواف  ونعموو  ا اوواق وا نشوواء أصوول النعم .واملسوواف  بووني اللجوولق وعوودم اللجوولق ابتوودا
 م،هك مقووواييكا عقووولهلكه ي مقيووواس  وووا ذلفوووه البشووور.فجميع املقووواييك الووويت يف أيووودي البشووور أو الووويت تووودر 

حنسوه لبشور  وال  و مودار  ا للفار  بني ملجلق وملجلق.أما املساف  بني امللجلق وغْي امللجلق فال تدركها
نوووك بنعمووو  ؟ووون وا اا؟ووون كوووذلك،فإن هوووم إ  خلووو  مقاييسوووه مقووواييك املخللقوووات  فحوووني ميووول اّلِل علوووى 

 حد ا قرا . ا ااق وا نشاء فإ ا ميل عليهما ابلنعم  اليت تفل 
ذا يوووبك :الطني إمث يقووورر احلووو  سوووبحانه مووواقة خلووو  ا نوووك وا؟ن،وهوووك كوووذلك مووون خلووو  اّلِل.والصلصوووال

ن موولطووني أو اوصووار لووه صوولت وصلصوول  عنوود الضوورب عليه.وقوود تكوولن هووذ  حلقوو  يف سلسوول  النشووأة موون 
 .ناصر التكلينعم يف ألر ال اب.كما أوا قد تكلن تعبْيا عن حقيق  اللحدة بني ماقة ا نسان وماقة ا

وقووود أيبوووحل العلوووم احلووودية أن جسوووم ا نسوووان ُيتووولي مووون العناصووور موووا هتليوووه األرم.فهووول يتكووولن مووون »
الكربلن،واألكسيجني،واأليدروجني،والفلسفلر،والكثيحل،واهلزوت،والكالسيلم،والبل سيلم،والصلقيلم،وال

،والكلابلحل،والزنك،والسوووووولكلن،واألملنيلم.وهكللر،واملغنسيلم،واحلديد،واملنجنيز،والنحاس،واليلق،والفللرين
ذ  نفسووووها هووووك العناصوووور املكلنوووو  للوووو اب.وإن اختلفووووحل نسووووبها يف إنسووووان عوووون اهلخوووور،ويف ا نسووووان عوووون 

 .2299«ال اب.إ  أن أصنافها واحدة 
قيقو  .فقود تكولن احلالقرآين إ  أن هذا الذي أيبتوه العلوم   اولز أن ييخوذ علوى أنوه التفسوْي احلتموك للونا

ة الصوولر الكثووْي  أخوورى موون قرآنيوو  تعووب هووذا الووذي أيبتووه العلووم،أو تعووب كووي ا آخوور سلا .وتقصوود إىل صوولرةال
 اليت يتحق  ّبا مع  خل  ا نسان من تراب،أو نني أو صلصال.

والوووذي ننبوووه إليوووه بشوووودة هووول ضووورورة عووودم قصوووور الووونا القووورآين علوووى كشوووو  علموووك بشوووري،قابل للخطووووأ 
ديل،كلما اتسووعحل معووار  ا نسووان وكثوورت وهسوونحل وسووائله للمعرفوو .فإن والصوولاب،وقابل للتعووديل والتبوو

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (180كتاب:اّلِل والعلم احلدية ص    - 2299
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 -بعووخ املخلصووني موون البوواحثني يسووارعلن إىل املطابقوو  بووني موودللل النصوولص القرآنيوو  والكشوول  العلميوو  
بنيوو  بيووان مووا يف القوورآن موون إعجاز.فووالقرآن معجووز سوولاء نابقووحل الكشوول  العلميوو   -عريبيوو  أو اف اضووي  

لصوووه الثابتووو  أم   تطابقها.ونصلصوووه أوسوووع مووودلل  مووون حصووورها يف نطوووا  تلوووك الكشووول  املتأرجحووو  نص
القابلو  قائموا للتبوديل والتعوديل،بل للخطووأ والصولاب مون األسواس  وكول مووا يسوتفاق مون الكشول  العلميوو  
يف تفسوووْي نصووولص القرآن،هووول تلسووويع مووودللهلا يف تصووولران كلموووا أنلعنوووا العلوووم علوووى كوووكء  وووا تشوووْي إليوووه 

ات جمملوو  موون آايت اّلِل يف األنفووك واهلفووا ،قون أن ُيموول الوونا القوورآين علووى أن مدلللووه هوول هووذا إكووار 
 الذي كشفه العلم.إ ا جلاز أن يكلن هذا بعخ ما يشْي إليه.

ا د فيهوا هول هوذدر اللاحفأما خل  ا؟ان من مارج من انر.فمسأل  خارج  عن حدوق العللم البشري .واملص
 سووون  النوووار موووعتحووور  كألاق .الذي خلووو  وهووول أعلوووم  ووون خلووو  ..واملارج:املشوووتعل املالقووورآن.خث اّلِل الصووو

ا ن وقبيلوه.فأمعويا ا؟وايالراي   وللجان قدرة على احلياة يف هذ  األرم مع ا نك.ولكنا   ندري كي  
نا إِلَْيوَك نَوَفورا  فْ َوِإْذ َصورَ »ه تعاىل:األمر املستيقن فهل أوم رانبلن ّبذا القرآن كما سب  بيانه عند تفسْي قلل

 رمحن.وكما هل احلال هنا يف سلرة ال..« ِمَن ا؟ِْنِِ َيْسَتِمُعلَن اْلُقْرآَن 
لويت ا .وهك النعمو ّلِل منهاوااطاب هنا للجن وا نك،لتذكْي ا بنعم  اللجلق.كِل من األصل الذي أنشأ  

ُكمووووا  آ ِء َربِِ فَبِووووَأيِِ »كووووهاق العووووام:تقوووولم عليهووووا سووووائر الوووونعم.ومن مث يعقووووه عليهووووا بتعقيووووه التسووووجيل وا 
 « ..ُتَكذِِابِنف

 و  تكذيه يف هذا املقام املشهلق  
 هللا را المشرقين والمغربين 18 - 17الدرس الرابع:

خ غووامر يا كووارة الوويت اووا القلووه بفوو وهووذ « ابِنفا ُتَكووذِِ َرُب اْلَمْشوورَِقنْيِ َوَرُب اْلَمْغرَِبنْيِ.فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكموو»
..فحيووووة   اهلفووووا يفمووون الشووووعلر بلجوووولق اّلِل،حيثمووووا تلجووووه،وحيثما تلفحل،وحيثمووووا امتوووود بووووه النظوووور حللووووه 

 .هدايته .الشرو  وحية الغروب هنا  اّلِل ..ربلبيته ومشي ته وسلطانه،ونلر  وتلجيهه و 
ناسووب  ذكوور ا كذلك، واملشوورقان واملغوورابن قوود يكوولن املقصوولق ّبمووا كوورو  الشوومك وكوورو  القمر.وغروّبموو
ضوع يف الصوي  لفوك املل الشمك والقمر فيما تقدم من آ ء اّلِل.وقد يكلن املقصولق مشورقك الشومك املخت

 والشتاء ومغربيها كذلك.
ر ملغرب،والشوعل ملشور  وااوعلى أي  حوال فوإن لوالل هوذ  ا كوارة هوك األوىل اب لتفوات.لالل ا عوا  إىل 

صوويد ا وهنا .والر هلفووا  هنوواواألفال ،ور يوو  نوولر  وربلبيتووه يف  ابّلِل هنا ،وا حسوواس بيوود  هوور  الكلاكووه
خ بوه لري الذي تفويزاق الشعالذي ييوب به القله من هذا التأمل والتدبر والنظر يف املشار  واملغارب،وال

 ا؟لان  وتذخر  األروا .
عهوولق يف السوولرة،بعد وربلبيوو  اّلِل للمشوورقني واملغووربني،بعخ آ ئووه يف هووذا الكوولن.ومن مث اووكء التعقيووه امل

واملشوورقان واملغوورابن فوول  أومووا موون آايت اّلِل  ووا موون « فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا ُتَكووذِِابِنف»هووذ  اللفتوو  القصووْية:
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آ ء اّلِل علووى ا؟وون وا نك، ووا يتحقوو  فيهمووا موون ااووْي لسووكان هووذ  األرم مجيعا.بوول موون أسووباب احليوواة 
 إىل الغروب.ولل اختل أحد ا أو كال ا لتعطلحل أسباب احلياة ..اليت تنشأ مع الشرو ،وهتاج كذلك 

 البحار وما فيها من نمم لإلنسان 25 - 19الدرس الخامس:

در ر يف نلعه،وقووبقدر.قوود وموون هووذ  السووبح  البعيوودة اهلفووا  يعوولق إىل األرم،ومووا فيهووا موون ماء،جعلووه اّللِ 
نوَ َمرََج اْلَبْحَرْينِ »يف تصريفه،وقدر يف ا نتفاع به: بُِِكموا ُتَكوذِِابِنف ِغياِن.فَِبَأيِِ آ ِء رَ زَن    يَوبْ ُهما بَورْ  يَوْلَتِقياِن.بَويوْ

ُهَمووا الُلْيلُووُي َواْلَمْرجاُن.فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا  ْلَبْحووِر َكاأْلَْعالِم.فَبِووَأيِِ اْ؟َوولاِر اْلُمْنَشووآُت يف ِنف َولَووُه اَكووذِِابتُ َحْوورُُج ِمنوْ
 « ..ُتَكذِِابِنفآ ِء َربُِِكما 

اين ات،ويشووومل الثووووانيط والبحووران املشوووار إليهموووا  وووا البحووور املوواحل والبحووور العذب،ويشووومل األول البحوووار
همووووووا حوووووود  وز كوووووول مناألوووووووار.ومرج البحوووووورين أرسوووووولهما وتركهمووووووا يلتقيان،ولكنهمووووووا   يبغيووووووان،و  يتجووووووا

 ّلِل.املقدر،ووليفته املقسلم ،وبينهما برزن من نبيعتهما من صنع ا
ملوواء ديرا عجيبا.امقوودر تقوو وتقسوويم املوواء علووى هووذا النحوول يف الكوورة األرضووي    اووئ مصوواقف  و  جزافووا.فهل

.وهووذا القوودر بك الربعامللو  يغموور حنوول ياليوو  أرابع سووط  الكوورة األرضووي  ويتصوول بعضووه بووبعخ ويشووغل اليووا
 لحياة.لما صاحلا اللاسع من املاء املاحل هل الالزم بدق  لتطهْي جل األرم وحفظه قائ

فوإن اهلولاء اب  قون  -ومعظمهوا سوام  -وعلى الورغم مون ا نبعواتت الغازيو  مون األرم نولل الودهلر   »
وقون تغْي يف نسبته املتلازن  الالزم  للجلق ا نسان ..وعجل  امللازن  العظيم  هك تلوك  -تلّل يف اللاقع 

 .2300« -أي اني   -الفسيح  من املاء  الكتل 
أمطووارا  لق فتسووق   الكتلوو  الضووخم  اللاسووع  تنبعووة األخبوورة هووحل حوورارة الشوومك وهووك الوويت تعوووموون هووذ

رارة الشووومك نوووي  وحوووايتكووولن منهوووا املووواء العوووذب يف مجيوووع أكوووكاله.وأعظمها األووووار.والتلاف  بوووني سوووع  
ملواء انوه كتلو  كولن مالوذي تت وبروقة نبقات ا؟ل العليا،والعلامل الفلكي  األخرى هل الذي ينشأ عنوه املطور

 -تقريبوا  -ر ع األوواالعذب.وعلى هذا املاء العذب تقولم احليواة،من نبوات وحيولان وإنسوان ..وتصوه مجيو
ومسووتلى سووطل  ك عليها.يف البحووار.وهك الوويت تنقوول إليهووا أمووال  األرم،فووال تغووْي نبيعوو  البحووار و  تبغوو

 تصووه فيووه،و  ار الوويتبحوور علووى األووواألوووار أعلووى يف العوواقة موون مسووتلى سووط  البحوور،ومن مث   يبغووك ال
نع الووثزن موون صوو ائمووا هووذاقيغموور جماريهووا  ائووه املل ،فيحلهلووا عوون وليفتهووا ويبغووك علووى نبيعتهووا  وبينهمووا 

بُِِكموووووا يِِ آ ِء رَ فَبِوووووأَ » اّلِل.فوووووال يبغيوووووان.فال عجوووووه يوووووذكر البحرين،وموووووا بينهموووووا مووووون بووووورزن،يف جموووووال اهل ء
 «.ُتَكذِِابِنف

ُهَمووا الُلْيلُووُي َواْلَمْرجووانُ »ء اّلِل يف البحوورين بعووخ مووا هوول قريووه موونهم يف حيوواهتم.مث يووذكر موون آ  « َحْوورُُج ِمنوْ
لعوول الليلووي أعجووه مووا يف البحووار،فهل يهووب  إىل األعمووا ،وهل قاخوول »حيوولان.و -يف أصووله  -..والليلووي 

                                                 
ن   يقوووو  وحوووود  شليوووو  )ا. كرسووووك ملريسوووولن( رئوووويك أكاقمييوووو  العلوووولم بنيليوووولر  ترمجوووو  حمموووود صوووواحل الفلكووووك عوووون كتوووواب ا نسووووا - 2300

 بعنلان:العلم يدعل إىل ا ميان. ) السيد رمحه هللا (
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احليووو  يف تركيبوووه ونريقووو  صوودف  مووون املووولاق ا؟ْييووو  لتقيوووه مووون األخطوووار،وحتل  هووذا احليووولان عووون الكائنوووات 
معيشووووته،فله كووووبك  ققيقوووو  كشووووبك  الصووووياق،عجيب  النسووووج،تكلن كمصووووفاة تسووووم  بوووودخلل املوووواء واهلوووولاء 
والغذاء إىل جلفه،وهلل بني الرمال واحلصى وغْيها.وهحل الشبك  أفلا  احليلان،ولكل فوم أربوع كوفا .فإذا 

 ،سوووارع احليووولان إىل إفوووراز مووواقة لزجووو  قخلوووحل ذرة رمووول،أو قطعووو  حصوووى،أو حيووولان ضوووار عنووولة إىل الصدف
« يغطيهوووا ّبوووا،مث تتجمووود مكلنووو  ليلوووية  وعلوووى حسوووه حجوووم الوووذرة الووويت وصووولحل حتلووو  حجوووم الليلوووية 

2301.. 
ويووالّ مائوو   سوو  أمتووارواملرجووان موون عجائووه رللقووات اّلِل،يعوويا يف البحووار علووى أعمووا  توو او  بووني مخ»

ن مووون  بعووودق   فموووه الووويت يف أعلوووى جسووومه،حمام ،ويثبوووحل نفسوووه بطرفوووه األسوووفل بصوووخر أو عشوووه.وفتح
ا غيوة الدقيقو  كوث  األحيواء الزوائد يستعملها يف غذائه.فإذا ملسوحل فريسو  هوذ  الزوائود،وكثْيا موا تكولن مون

يسو  إىل ر حيوة تودخل الفاملاء،أصيبحل ابلشلل يف احلال،والتصوقحل ّبوا،فتنكما الزوائود وتنحوب حنول الفم،
  نسان.الداخل بقناة ضيق  تشبه مريء ا

؟نووني الووذي يتكوولن ا ويتكوواير هووذا احليوولان خبووروج خووالاي تناسوولي  منووه،يتم ّبووا إخصوواب البليضووات،حية»
 األصلك. يلجأ إىل صخرة أو عشه يلتص  به،ويكلن حياة منفرقة،كأنه يف ذلك كأن احليلان

تحودة مرار الناعو  ز بقوى األومن ق ئل قدرة ااال ،أن حيلان املرجان يتكواير بطريقو  أخورى هوك التزرر.وت»
ذ يف الدقوو  يك .شخوومووع األفووراق الوويت تووزررت منها،وهكووذا تتكوولن كووجرة املرجووان الوويت تكوولن ذات سووا   

ر املرجانيوو  تيم ا.وا؟ز اليووني سوونحنوول الفووروع الوويت تبلوو  غايوو  الدقوو  يف وايتهووا.ويبل  نوولل الشووجرة املرجانيوو  ي
 اء ابهت .ي ،أو غث قأو زرقاء زمر برتقالي ،أو محراء قرنفلي ، احلي  ذات أللان رتلف ،نراها يف البحار صفراء

جريوو  ن اهلياكوول احللان،وتكوول واملرجووان األمحوور هوول انوولر الصووله املتبقووك بعوود فنوواء األجووزاء احليوو  موون احلي»
 مستعمرات هائل .

جولق ابلشومال ومن هذ  املسوتعمرات سلسول  الصوخلر املرجانيو  املعروفو  ابسوم احلواجز املرجواين الكبْي،املل »
ميال.وهووك مكلنوو  موون هووذ   50ميال.وعرضووها  350الشوورقك ألسوو اليا.ويبل  نوولل هووذ  السلسوول ،ألفا و

 .2302«الكائنات احلي  الدقيق  احلجم 
كر وا ذ ا،فيعقوه علوى بواق  ّبمومن الليلي واملرجان تتخوذ حلوى غاليو  الوثمن عاليو  القيمو ،وميل اّلِل علوى ع

 «فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف»لق:يف السلرة ذلك التعقيه املشه
َولَووووُه اْ؟َوووولاِر اْلُمْنَشووووآُت يف اْلَبْحووووِر »مث ينتقوووول إىل الفلووووك الوووويت عووووري يف البحار،كأوووووا لضووووخامتها ا؟بووووال: 

سبحانه وتعاىل.فهك عري بقدرته.و  ُيفظهوا يف خضوم « َلهُ »..واعل هذ  ا؟لاري املنشآت « َكاأْلَْعالمِ 
 -يووبج املوولج إ  حفظووه و  يقرهووا علووى سووطحه املتموواوج إ  كالءتووه.فهك لووه سووبحانه.وقد كانووحل البحوور و 

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (105عن كتاب اّلِل والعلم احلدية ص   - 2301
 . ) السيد رمحه هللا (071 - 106املصدر الساب  ص   - 2302
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من أضخم النعم اليت مِن اّلِل ّبا على العباق،فيسرت هلم مون أسوباب احليواة وا نتقوال والرفاهيو   -وما تزال 
كوووذيه بوووه والكسوووه موووا هووول جووودير  ن يوووذكر و  ينكر.فهووول مووون الضوووخام  واللضووول   يوووة يصوووعه الت

 «.فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف..»وا نكار 
 موت المخلوقات وبقاء الحي الخالق 28 - 26الدرس السادس:

أكووووبا   ،وتتلارىواهلن ينتهووووك هووووذا ا سووووتعرام يف صووووفح  الكوووولن املنظلر،وتطوووولى صووووفح  االوووو  الفوووواين
تسوتقر و رقا اب؟والل بقواء،متفبواقك،متفرقا ابلااالئ  مجيعا،ويفرغ اجملال من كل حك،ويتجلى وجه الكورمي ال

.وَ  »يف احلوووك حقيقووو  البقووواء،وهل يشوووهد لوووالل الفنووواء: ُذو اْ؟َوووالِل  ْجوووُه َربِِوووكَ يَوْبقى وَ ُكوووُل َموووْن َعَلْيهوووا فوووان 
 « ..َواْ ِْكراِم.فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف

شومل كول يالفنواء  ،وتسوكن ا؟ولار  ...ولولويف لول هوذا الونا القورآين ختفوحل األنفاس،وختشوع األصلات
نفووولس يظلووول ال حك،ويطووولي كووول حركووو ،ويغمر آفوووا  السوووماوات واألرم ..وجوووالل اللجوووه الكووورمي البووواقك

 وا؟لار ،والزمان واملكان،ويغمر اللجلق كله اب؟الل واللقار ..
لووذي يسووكه يف آين،القر و  ميلووك التعبووْي البشووري أن يصوولر امللقوو  و  ميلووك أن يزيوود كووي ا علووى الوونا ا

ي،وسوووكلن اء اااو ا؟ووولان  السوووكلن اااكوووع،وا؟الل الغامر،والصووومحل الرهيه،والوووذي يرسوووم مشوووهد الفنووو
اتووه م يف اللقووحل ذياة.ويرسوواملوولت املخوويم بووال حركوو ،و  أنموو  يف هووذا الكوولن الووذي كووان حووافال ابحلركوو  واحل

دركها دائم ولكنوه يولبقواء الول عاربه صلرة حقيق  البقاء الدائم،ويطبعها يف احلك البشري الذي   يعر  يف
ه.فيعووود ك التعقيبعمووو  يف ذلوووك الووونا القووورآين العجيوووه  ويعقوووه علوووى هوووذ  اللمسووو  العميقووو  األيووور بووونف

  د اسووتقرار هووذوحد .يعوو اسووتقرار هووذ  احلقيق .حقيقوو  الفنوواء لكوول موون عليها،وبقوواء اللجووه ا؟ليوول الكوورمي
،بل .وإوووا لنعموو .« َكووذِِابِنفُكمووا تُ فَبِووَأيِِ آ ِء َربِِ » معوورم اهل ء:احلقيقوو  نعموو  يلاجووه ّبووا ا؟وون وا نووك يف

اموووووه ونظ ملسوووووههوووووك أسووووواس الووووونعم كلهوووووا مجيعوووووا.فمن حقيقووووو  اللجووووولق البووووواقك ينبثووووو  كووووول هوووووذا االووووو  وان
لووذي ُيفووج دع،وهل اوخصائصووه.كما تسووتقر سووننه وقيمووه ومآلووه وجزا  .واحلووك البوواقك هوول الووذي حلوو  ويبوو

.فمووون حقيقووو  .ي ُياسوووه وازي.وهووول الوووذي يشووور  مووون أفووو  البقووواء علوووى سووواح  الفنووواء ويكا،وهووول الوووذ
قوو  البقوواء احلقيق .حقي راء  هووذ البقوواء إذن تنبثوو  مجيووع اهل ء.ومووا يبووزغ هووذا العووا  ومووا يسووتقيم أموور  إ  وو 

 وراء الفناء.
 أدبير هللا لحيا  المخلوقين 30 - 29الدرس السابع:

ل موا كوا يتجهولن يف  لفنواء إ واوراء اال  الفاين،تنبث  حقيق  أخورى ..فكول أبنواء ومن حقيق  البقاء الدائم 
ْرِم،ُكولَّ يوَووْلم  ماواِت َواأْلَ  السَّوويف َيْسوو َوُلُه َموْن »:يقولم بلجولقهم إىل اللاحوود األحود الفوورق الصومد احلووك القيولم

.فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف  «.ُهَل يف َكْأن 
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ه يال ..يسوأللنتعل  به سوالسماوات واألرم،فهل مناط السيال وغْي    يسأل ألنه فان   ييسأله من يف 
ضوول   حووني يإوهوول وحوود  الووذي يستجيه،وقاصوود  وحوود  هوول الووذي   حيه.ومووا يتجووه أحوود إىل سوولا  

 جفتاج للمحتا ميلك ان عن مناط السيال ومعقد الرجاء ومظن  ا؟لاب.وماذا ميلك الفاين للفاين وماذا
متعل   كووأن.وهذا اللجوولق الووذي   تعوور  لووه حدوق،كلووه منوولط بقوودر ،كوول يوولم هوول يف  -سووبحانه  -وهوول 

ويتناول   فيه على حدة ل كل فرق شي ته،وهل قائم بتدبْي .هذا التدبْي الذي يتناول اللجلق كله مجل  ويتناو 
 فته.يقي ولييوهل  كل عضل وكل خلي  وكل ذرة.ويعطك كل ككء خلقه،كما يعطيه وليفته،مث يلحظه
كول رنوه األرم،و  هذا التدبْي الوذي يتبوع موا ينبوحل وموا يسوق  مون ورقو ،وما يكمون مون حبو  يف للموات

ش يف ا.واللحل وكوووووووووول ايبك.يتبووووووووووع األ ووووووووووا  يف  ارها،والديوووووووووودان يف مسووووووووووار ّبا،واحلشوووووووووورات يف راب هوووووووووو
 جسوووووووم يووووووو  يفأوكارهوووووووا،والطيلر يف أعشاكوووووووها.وكل بيضووووووو  وكووووووول فرن.وكووووووول جنا .وكووووووول ريشووووووو .وكل خل

 حك.وصاحه التدبْي   يشغله كأن عن كأن،و  يند عن علمه لاهر و  خا  ..
اجهووو  لنعمووو  مل ومووون هوووذا الشوووأن كوووأن العبووواق يف األرم مووون إنوووك وجن.ومووون مث فهووول يلاجههموووا ّبوووذ  ا

 « ..فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف»التسجيل وا كهاق:
ل  مشوي ته د البواقك،وتعىل اللاحوإ،وما ينبث  منها من حقيق  ا عوا  الكلوك وبتقرير حقيق  البقاء وراء الفناء

 ش لن ااالئ  وتقديرها وتدبْيها،فضال منه ومن  على العباق ..ب -بحانه س -
 أهديد ا نس وال ن وبيان ع ههم 36 - 31الدرس الثامن:

ك بوه   ا؟ون وا نو،وملاجهوم الكلينبتقرير هذ  احلقيق  الكلي  وما ينبث  عنها من حقائ  ينتهك ا ستعرا
لل القياموو  هيدا هلووويبوودأ مقطووع جديد.فيووه هتديوود وفيووه وعيد.هتديوود مرعووه مفزع،ووعيوود مزلووزل مضعضووع.ا

ف اي  ِء َربُِِكمووا ُتَكووذِِابنِ آ.فَبِووَأيِِ ثوََّقالنِ َسوونَوْفرُُغ َلُكووْم أَيُووَه ال»الووذي يطووالع الثقلووني يف سوويا  السوولرة بعوود ذا :
ُفوووووُذوا ِموووووْن أَ َمْعَشوووووَر اْ؟ِووووو نْوووووِك ِإِن اْسوووووَتطَْعُتْم أَْن تَونوْ وووووماواِت وَ اْقطووووواِر نِِ َواْ ِ ُفوووووُذوَن ِإ َّ توَ اأْلَْرِم فَانْوُفوووووُذوا.  لسَّ نوْ

.فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف يُوْرَسوُل َعَلْيُكموا ُكو َتِصوراِن.فَبِ ْن انر  َوحُنولاا  ِموِبُسْلطان  َربُِِكموا َأيِِ آ ِء اس  فَوال تَونوْ
 « ..ُتَكذِِابِنف

.و  تقو  لوه ا؟بوال إنك و  جان  يثبحل له ..اي للهلل املرعه املزلزل،الذي « َسنَوْفرُُغ َلُكْم أَيَُه الثوََّقالنِ »
 الرواسك و  النجلم واألفال  

اب هووووذين يفوووورغ حلسوووو -سووووبحانه  -اّلِل.جوووول جاللووووه.اّلِل القوووولي القاقر،القهووووار ا؟بووووار،الكبْي املتعووووال.اّلِل 
االقوووووني الضوووووعيفني الصوووووغْيين:ا؟ن وا نوووووك،يف وعيووووود وانتقوووووام  إنوووووه أمر.إنوووووه هلل.إنوووووه فووووول  كووووول تصووووولر 

لوويك مشوغل   فيفرغ.وإ ووا هول تقريووه األمور للتصوولر البشوري.وإيقاع اللعيوود  -سوبحانه  -واحتموال  واّلِل 
نشوووووأ بكلم .كلمووووو  يف صووووولرة مذهلووووو  مزلزل ،تسوووووح  الكيوووووان  جووووورق تصووووولرها سوووووحقا.فهذا اللجووووولق كلوووووه 

واحوووووودة.كن فيكلن.وتوووووودمْي  أو سووووووحقه   ُيتوووووواج إ  واحوووووودة كلموووووو  ابلبصوووووور ..فكيوووووو  يكوووووولن حووووووال 
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الثقلووووووني،واّلِل يفوووووورغ هلمووووووا وحوووووود ا،ليتل  ا اب نتقووووووامف  ويف لوووووول هووووووذا اهلوووووولل الرعيووووووه يسووووووأل الثقلووووووني 
 « فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف»املسكينني:

نِِ  َمْعَشووَر اْ؟ِوواي »:األرمو املرعووه املزلزل،يتحوودا ا أن ينفووذا موون أقطووار السووماوات مث ميضووك يف ا يقوواع  
ُفُذوا ِمْن أَْقطاِر السَّماواتِ  ْنِك ِإِن اْسَتطَْعُتْم أَْن تَونوْ  « ..ُذواْرِم فَانْوفُ  َواأْلَ َواْ ِ

ُفُذوَن ِإ َّ ِبُسْلطان  » وكي ف وأينف  .. لسلطانه او  ميلك السلطان إ  صاح«.  تَونوْ
 ف«فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابنِ »ومرة أخرى يلاجههما ابلسيال:

تمر إىل سووواحق  تسووووهووول بقوووك يف كياوموووا كوووكء يكوووذب أو يهوووم  جووورق النطووو  والبيوووانف  ولكووون احلملووو  ال
انر  َوحُنواس  فَوال  ُكولاا  ِمونْ  َلْيُكموايُوْرَسوُل عَ »وايتها،والتهديد الرعيه يالحقهما،واملصْي املرقي يتمثول هلموا:

َتِصرانِ   « ..تَونوْ
 - ل خلوو كوووفوول  مووألل    -لبشوور اإوووا صوولرة موون اهلوولل فوول  مووألل  «  فَبِووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووا ُتَكووذِِابِنف»

 وفل  تصلر البشر وتصلر كل خل .
 ين َوَذرْ »رة:مووووول تعوووواىل وهووووك صوووولرة فريوووودة،ورقت هلوووووا نظووووائر قليلوووو  يف القرآن،تشووووبهها و  اايلها.كموووووا قووووا

ُكوْم أَيُوَه َسنَوْفرُُغ لَ »ال قلله تعاىل:..وما يز « ا  حُل َوِحيدَذْرين َوَمْن َخَلقْ »..وكما قال:« َواْلُمَكذِِِبنَي أُوِ  النوَّْعَم ِ 
 ..أعن  وأقلى وأرعه وأقهى ..« الثوََّقالنِ 

ن موو .وما يعقبووه مووم القياوموون هنووا إىل وايوو  السوولرة تبوودأ مشوواهد اليوولم اهلخر.مشووهد ا نقووالب الكوولين يوول 
 مشاهد احلساب.ومشاهد العذاب والثلاب.

مشاهد من عذااا الك ذار وجنذات للماقذين وجناذان آلخذرين  78 - 37الدرس الااسع:

 من أهل الاقوى

حِل َذا اْنَشوووقَّ فَوووإِ »لين:ويبووودأ اسوووتعرام هوووذ  املشووواهد  شوووهد كووولين يتناسوووه موووع مطوووالع السووولرة وجماهلوووا الكووو
يف صوف  الكولن  ت الويت ورقتمولع اهلايورقة محراء،سوائل  كالودهان ..وجم«.ة  َكالدِِهانِ السَّماُء َفكاَنحْل َوْرقَ 

 ن النسوو  الووذيفالهتووا موويوولم القياموو  تشووْي كلهووا إىل وقوولع قمووار كاموول يف هووذ  األفووال  والكلاكه،بعوود ان
بوواُل َوُبسَّوحِل ا؟ِْ َرج ا، ْرمُ حِل اأْلَ ِإذا ُرجَّو»ُيكمهوا اهلن،وينسو  بوني موداراهتا وحركاهتا.منهووا هوذ  اهليو .ومنها:

بَوث ا وَسوَ  الْ فَِإذا بَورَِ  اْلَبَصُر،َوخَ »..ومنها:« َبس ا،َفكاَنحْل َهباء  ُمنوْ ِإَذا »..ومنهوا: «َع الشَّوْمُك َواْلَقَمورُ َقَمُر،َومجُِ
َْت.الشَّْمُك ُكلَِِرْت،َوِإَذا الُنُجولُم اْنَكوَدَرْت،َوِإَذا اْ؟ِبواُل ُسو ُلُحولُش ُحِشوَرْت.َوِإَذا ُر ُعطِِلَوحْل.َوِإَذا الْ شواَوِإَذا اْلعِ ْيِِ

َرتْ   « ..اْلِبحاُر ُسجِِ
ووووووَرتْ »ومنهووووووا: ووووووماُء انْوَفطَووووووَرْت،َوِإَذا اْلَكلاكِووووووُه انْوتَوثَوووووووَرْت.َوِإَذا اْلِبحوووووواُر ُفجِِ ووووووماُء »..ومنهووووووا:« ِإَذا السَّ ِإَذا السَّ

وووا َوُحقَّوووحْل.َوِإَذا اأْلَْرُم ُمووو وووا َوُحقَّوووحلْ اْنَشوووقَّحْل،َوأَِذَنحْل ِلَرّبِِ ..وهوووذ  « دَّْت،َوأَْلَقحْل موووا ِفيهوووا َوخَتَلَّحْل،َوأَِذنَوووحْل ِلَرّبِِ
فَوِإَذا اْنَشوقَّحِل ..»وغْيها تشْي إىل ذلك احلاقّ اهلائل الذي سيقع يف الكلن كله.و  يعلم حقيقتوه إ  اّلِل 

ووووووماُء َفكانَووووووحْل َوْرَقة  َكالوووووودِِهانِ  و  تكووووووذيه عندئووووووذ و  نكووووووران « ذِِابِنففَبِووووووَأيِِ آ ِء َربُِِكمووووووا ُتَكوووووو« ..»السَّ
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..وذلووك يف ملقو  موون ملاقوو  ذلوك اليوولم املشووهلق.الذي « فَويَوْلَم ِوذ    ُيْسووَ ُل َعوْن َذنْبِووِه ِإنْووك  َو  َجوان  ..»
ستكلن فيه ملاق  كَّت.منها ما يسأل فيه العباق،ومنها ما   يسأللن فيوه عون كوكء.ومنها موا عواقل كول 

قوك بوه التبعو  علوى كوركائها،ومنها موا   يسوم  فيوه بكلمو  و  جودال و  خصوام  نفك عن نفسها،وما تل
 فهل يلم نليل مديد.وكل ملق  من ملاقفه هائل مشهلق.

لجوول  دو يف الوهنووا ملقوو :  يسووأل عوون ذنبووه إنووك و  جان.ذلووك حووني تعوور  صووف  كوول فوورق وعمله.وتبوو
لقووو  هووول مووون ك هوووذا امل  يف سووويما اللجووول .ففمعوووا  الشوووقلة سووولاقا،ومعا  النجووولة بياضوووا،ويظهر هوووذا وذا

فَويُوْيَخووووووُذ اِبلنَّلاِصووووووك  ِبِسوووووويماُهمْ  رُِمووووولنَ يُوْعووووووَرُ  اْلُمجْ «  »فَبِووووووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووووا ُتَكووووووذِِابِنف»تكوووووذيه ونكووووووران:
 «.َواأْلَْقدامِ 

ي وو  هووذ  اهل رموولن علووىوهوول مشووهد عنيوو  ومووع العنوو  اهللان.حيووة عمووع األقوودام إىل ا؟بووا ،مث يقووذ  اجمل
 إىل النار ..فهل حينذلك من تكذيه أو نكرانف

ا إىل كهلق هوذ حل السيا وبينما املشهد معروم،واألخذ ابلنلاصك واألقدام والقذ  يف النار مستمر،يلتف
« اْلُمْجرُِمووولنَ  ذُِِب ِّبَوووايِت يَُكوووهوووِذِ  َجَهووونَُّم الَّووو»ا سوووتعرام،وكأوم حاضووورون عنووود توووالوة السووولرة فيقووولل هلوووم:

ووويم  آن   َيطُلفُووولنَ » -كموووا تووورون   -حاضووورة معروضووو   ..هوووذ  هوووك َنهوووا َوبَووونْيَ محَِ رة كأنوووه رامتنوووا  يف احلووو« ..بَويوْ
 الطعام الناضج على النار  وهم ي اوحلن بني جهنم وبني هذا السائل اهلين.

ىل ضوف  النعويم ن إأللويم.واهلاف  العوذاب ضهذ  «  فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف»انظروا إوم يطلفلن اهلن  
 « ..َوِلَمْن خاَ  َمقاَم َربِِِه َجنَّتانِ »والتكرمي:

روفو   ن.واأللهر أوموا ضومن ا؟نو  الكبوْية املعتوذكر ا؟نتوا -مون سولر القورآن  فيما مر بنوا -وللمرة األوىل 
ان  نووو  فريقوووصوووحاب ا؟ولكووون اختصاصوووهما هنوووا ابلوووذكر قووود يكووولن ملرتبتهما.وسووويأيت يف سووولرة اللاقعووو  أن أ

ا  وتني ا؟نتوني مو  أن هواكبْيان: ا السابقلن املقربلن.وأصحاب اليمني.ولكل منهما نعيم.فهنا كذلك نل
خوريني أ نورى جنتوني للاقعو .مثالفري  ذي مرتب  عالي .وقد يكلن فريو  السوابقني املقوربني املوذكلرين يف سولرة 

 يمني.ري  أصحاب المن قون هاتني.ونلم  أوما لفري  يلك ذلك الفري .وقد يكلن هل ف
غصووان .واألفنوان األ« .ْفنوان  َذوا  أَ »علوى أيو  حوال فلنشوهد ا؟نتوني األوليني،ولوونعا فيهموا حلظوات  إوموا 

 الصغْية الندي .فهما راينتان نضر ن.
 ..فما  ا غزير،وسهل يسْي.« ِفيِهما َعْيناِن َعْراينِ »
 ما منلع  كثْية وفْية...ففاكهته« ِفيِهما ِمْن ُكلِِ فاِكَه   َزْوجانِ »

ا سوتث  املخمول احلريور و « ْسوَتْثَ   ِموْن إِ  ُمتَِّك ِونَي َعلوى فُووُرش  َبطائُِنهوا»وأهل ا؟نتني ما حاهلمف إننوا ننظورهم:
 السميك.فكي  بظهائر هذ  الفرش إذا كانحل تلك بطائنهاف

ا   يستقصووك مووا فيهمووا موون رفاهوو  ..قريووه التنوواول،  يتعووه يف قطووا .ولكن هووذ« َوَجووَ  اْ؟َنوَّتَوونْيِ قان  »
َلُهْم َو  َجووان  »ومتاع.فهنووا  بقيوو  ّبيجوو  هلووذا املتوواع: ..فهوون « فِوويِهنَّ قاِصووراُت الطَّووْرِ  َ ْ َيْطِمووثْوُهنَّ ِإنْووك  قَوووبوْ
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 -عفيفات الشوعلر والنظور.  اتود أبصوارهن إىل غوْي أصحاّبن،مصولانت   ميسسوهن إنوك و  جن.وهون 
ُنَّ اْلياُقلُت َواْلَمْرجانُ »معات:انضرات   -بعد هذا   «.َكَأوَّ

 حسووان كمووا اك مرتبوو  ذلووك كلووه جووزاء موون خووا  مقووام ربه،وعبوود  كأنووه يرا ،كوواعرا أن ربووه يرا ،فبلوو  بووذل
 ناللا جزاء ا حسان من عطاء الرمحن:ف - -وصفها رسلل اّلِل 

ْحسواُنف» ضوعه بعود  كء يف مل اوكان التعقيوه م وا حسوان،ويف معورم ا نعوا« َهْل َجزاُء اْ ِْحساِن ِإ َّ اْ ِ
 .نتني األخرينيصاحه ا؟ واهلن إىل الفري  اهلخر« فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف»كل فقرة:

رضوووور ن  ..أي« تانِ ُمووووْدهامَّ :»..وأوصووووافهما أقىن موووون ا؟نتووووني السووووابقتني.فهما« َوِمووووْن ُقوِوِمووووا َجنَّتووووانِ »
اين  ر وهوذا قون ا؟و.تنضوان ابملاء.. «ق ملوا فيهموا مون أعشوابِ.يِهما َعْينواِن َنضَّواَختانِ خضرة ايل إىل السولا

..بسووكلن ايء « ات  ِحسووان  يِهنَّ َخووْيْ فِوو« »جووانِ ِمووْن ُكوولِِ فاِكَهوو   َزوْ »..وهنووا :« ِفيِهمووا فاِكَهوو   َوَبْوول  َورُمَّووان  »
 ُحولر  »لتاليو :ا اهليو  يفاْيات ابلتشديد خْيات أو بتشديدها على اللص .وشويل ااْيات ابلسكلن أو ا

..واحلوولر  أهول البوداوة ثوول مطالوه..وتلقوك اايوام لوول البوداوة.فهل نعويم بودوي أو مي« َمْقُصولرات  يف اْاِيوامِ 
َلُهْم وَ ِإنْوك  قَوو َ ْ َيْطِموثْوُهنَّ  »مقصلرات.أما حلر ا؟نتني السابقتني فهن قاصرات الطور . ..فهون «   َجوان  بوْ

 ن مع زميالهتن هنا  يف الصلن والعفا .يش ك
َقورِ ُمتَِّك ِونَي َعلوى َرفْووَر   ُخْضور  وَ »أما أهل هاتني ا؟نتوني فونحن ننظر وا: ..والرفور  األبسوط   «يِ  ِحسوان  َعبوْ

ن:عبقور   واقي ا؟لتقريه وصوفها إىل العرب،وقود كوانلا ينسوبلن كول عجيوه إىل« عبقر»وكأوا من صنع 
 ائنها من إستث .ولكن املتكآت هنا  بط

لجنتوووني لكووول صوووف    وهنوووا  جووو  ا؟نتوووني قان فهموووا مرتبتوووان رتلفتوووان  وهنوووا  كوووذلك كوووان التعقيوووه بعووود
 «.فَِبَأيِِ آ ِء َربُِِكما ُتَكذِِابِنف»ونعيمهما:

قوووواع رة.اووووكء ا ييف اهلخ ويف ختووووام السوووولرة الوووويت استعرضووووحل آ ء اّلِل يف الكوووولن،وآ ء  يف االوووو ،وآ ء 
 ،تسبيحا ابسم ا؟ليل الكرمي،الذي يفب كل حك،ويبقى وجهه الكرمي.األخْي

 لرمحن ..ا..أنسه ختام لسلرة « تَباَرَ  اْسُم َربَِِك ِذي ا؟َْالِل َواْ ِْكرامِ »
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 مكية وآياأها ست وساون ( سور  الواقمة56)

 أهم مو وعات السور  

  ملكيووو  هوووك قضوووياالسووولرة  ا معا.فالقضوووي  األوىل الووويت تعا؟هوووا هوووذ اللاقعووو  ..اسوووم للسووولرة وبيوووان مللضووولعه
ِإانَّ نَّوا تُورااب  َوِعظاموا  أَ ا ِمْتنا وَكُ أَِإذ»ن:النشأة اهلخرة،رقا على قلل  الشاكني فيها،املشركني ابّلِل،املكذبني ابلقرآ

ُعليُلَنف أََوآابُ اَن اأْلَوَُّللَنف  « ..َلَمبوْ
؟وزم يف ك،وتشوعر ابكالقيام .وصفها بصفتها اليت تنهك كل قلل،وتقطع كول ومن مث تبدأ السلرة بلص  

اّ هووذا اليوولم مووا مييووز  د.وتووذكر موون أحوو« .ِذبَوو   ِإذا َوقَوَعووحِل اْللاِقَعووُ  لَووْيَك ِلَلقْوَعِتهووا كا..»هووذا األموور ..اللاقعوو  
رم،كموا  األم غوْيعن كل يلم،حية تتبدل أقدار الناس،وأوضاع األرم،يف لل اهللل الوذي يبودل األر 

وووحِل اأْلَْرُم رَ »يبووودل القووويم غوووْي القووويم سووولاء: وووحِل ا؟ِْ ج ا،وَ خاِفَضووو   راِفَعووو   ..ِإذا ُرجَّ وووا،َفكاَنحْل َهبووواُبسَّ ء  بووواُل َبس 
ُتْم أَْزواجا  َياليَ   ...إخل بَوث ا.وَُكنوْ  «.ُمنوْ

.وتصووو  موووا شأم امل مث تفصوول السووولرة مصوووائر هوووذ  األزواج الثالي :السوووابقني وأصووحاب امليمنووو  وأصوووحاب
ال للشوك اقوع،  جموو يلقلن من نعيم وعذاب وصفا مفصال أو  تفصيل،يلقع يف احلك أن هوذا أمور كوائن 
يمنني.وحَّت مصووْي املووفيه،وهووذ  أق  تفصوويالته معروضوو  للعيووان.حَّت يوورى املكووذبلن رأي العووني مصووْيهم و 

ُوْم كوا»يقال عونهم هنالوك بعود وصو  العوذاب األلويم الوذي هوم فيوه: .وَكوانُلا ُيِصوُروَن  ُمْ َِفنيَ َل ذلِوكَ نُلا قَوْبوِإوَّ
ُعليُوولَنف أَوَ ِعظامووا  أَإِ رااب  وَ َعلَووى احْلِْنووِة اْلَعِظيِم.وَكووانُلا يَوُقللُوولَن:أَِإذا ِمْتنووا وَُكنَّووا تُوو ..وكووأن « آابُ اَن اأْلَوَّلُوولنَ انَّ َلَمبوْ

ا  موودنيا وتقبووي  م يف الووبي .ترذيوول حوواهلالعووذاب هوول احلاضوور والوودنيا هووك املاضووك الووذي يووذكر لل ذيوول والتق
 كانلا عليه من تكذيه  

تلكيوود قضووي   ا،متلخيوواوّبووذا ينتهووك الشوولط األول موون السوولرة.ويبدأ كوولط جديوود يعووا  قضووي  العقيوودة كله
ك قووووع هووووحل حوووويالبعووووة الوووويت هووووك ملضوووولع السوووولرة األول بلمسووووات مييرة،ذخووووذ ماقهتووووا وملضوووولعها  ووووا 

 ته وعربته.رج  معرفليت   ختلل منها عرب  إنسان،أاي كانحل بي ته،وقالبشر،يف حدوق املشاهدات ا
لتوودليل علووى  جمووال ايفيعوورم نشووأهتم األوىل موون مووِب مي .ويعوورم موولهتم ونشووأة آخوورين مووثلهم موون بعوودهم 

 عا.لوا مجيالنشأة األخرى،اليت   خترج يف نبيعتها ويسرها عن النشأة األوىل،اليت يعرف
ّلِل ارتوه.ولل كواء ّلِل وقدوالزرع،وهل إنشاء للحياة يف صولرة مون صلرها.إنشوا ها بيود ا ويعرم صلرة احلّر

   تنشأ،ولل كاء   تيت مثارها.
اء لسوحائه.ولل كوزلوه مون اويعرم صولرة املواء العوذب الوذي تنشوأ بوه احليواة كلهوا.وهل معلو  بقودرة اّلِل ين

 جعله ملحا أجاجا،  ينبحل حياة،و  يصل  حلياة.
وم لموووووك وجوووووداالنوووووار الووووويت يلقدون،وأصووووولها الوووووذي تنشوووووأ منوووووه ..الشوووووجر ..وعنووووود ذكووووور النوووووار ي وصووووولرة

لمك ّبوووووا للاقعووووو ،يمنذرا.ويووووذكرهم بنوووووار اهلخوووورة الووووويت يشووووكلن فيها.وكلهوووووا صووووولر موووون مأللفوووووات حيوووواهتم ا
 قللّبم،و  يكلفهم فيها إ  اليقظ  ليد اّلِل وهك تنش ها وتعمل فيها.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4175 

لقسووم ابيوود .فيلل  فيشووكلن يف وع« اللاقعوو »ي  القوورآن الووذي ُيووديهم عوون كووذلك يتنوواول هووذا الشوولط قضوو
 كنولن   ميسوه كتواب ميف لاقع النجلم،ويعظم من أمر هذا القسوم لتلكيود أن هوذا الكتواب هول قورآن كورمي 

 إ  املطهرون،وأنه تنزيل من رب العاملني.
ا م،ويقوو  صوواحبه  احللقل ني تبلوو  الوورو مث يوولاجههم يف النهايوو   شووهد ا حتظووار .يف ملسوو  عميقوو  مووييرة.ح

رون مووا اووري ا،و  يوودعلووى حافوو  العووا  اهلخوور ويقوو  ا؟ميووع مكتووليف األيوودي عوواجزين،  ميلكوولن لووه كووي 
حني   ريقوه املقبول،يرى هول نحلله،و  ما اري يف كيانه.وحلا أمر  كله ّلِل،قبل أن يفوار  هوذ  احليواة.و 

ِإنَّ » :اّلِل ااوال ق ،وتسوبي يشوْي  مث ختوتم السولرة بتلكيود ااوث الصاميلك أن يقلل كي ا عما يورى و  أن 
 مل الت ام ..ع وااتام أكت م املطل..فيل« هذا هَلَُل َحُ  اْلَيِقنِي.َفَسبِِْ  اِبْسِم َربَِِك اْلَعِظيمِ 

 [96إل   1(:اآليات 56]سور  الواقمة ) 

 إثبات يوا القيامة والرد عل  منكريه 

  الرَّْلِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ 
 (4) ( ِإذا ُرجَّحِل اأْلَْرُم َرج ا3   راِفَع   )( خاِفضَ 2( لَْيَك ِلَلقْوَعِتها كاِذبَ   )1ِإذا َوقَوَعحِل اْللاِقَعُ  )} 

بَوث ا )5َوُبسَّحِل اْ؟ِباُل َبس ا ) ُتْم أَْزواجوا  َياليَو   )6( َفكاَنحْل َهباء  ُمنوْ ْلَمْيَمنَوِ  موا َأْصوحاُب ( فََأْصوحاُب ا7( وَُكنوْ
( أُول ِوَك اْلُمَقرَّبُولَن 10َوالسَّوابُِقلَن السَّوابُِقلَن ) (9( َوَأْصحاُب اْلَمْشَ َمِ  ما َأْصحاُب اْلَمْشوَ َمِ  )8اْلَمْيَمَنِ  )

َعلوووى ُسوووُرر  َمْلُضووولنَ    (14( َوقَِليووول  ِموووَن اهْلِخووورِيَن )13( يُولَّووو   ِموووَن اأْلَوَّلِووونَي )12( يف َجنَّووواِت النَّعِووويِم )11)
(  َِْكوولاب  َوأابرِيووَ  وََكووْأس  ِموووْن 17( َيطُوولُ  َعلَووْيِهْم ِولْوودان  ُرَلَّووُدوَن )16( ُمتَِّك ِوونَي َعَلْيهووا ُمَتقووابِِلنَي )15)

ُوَن ) (19(   ُيَصووودَُّعلَن َعْنهوووا َو  يُوْنزِفُووولَن )18َمعِوووني  )  نَوووْْي  ِ َّوووا َيْشوووتَوُهلَن ( َوحَلْووومِ 20َوفاِكَهووو   ِ َّوووا يَوَتَخوووْيَّ
  َيْسووَمُعلَن ِفيهووا  (24( َجووزاء  ِ ووا كووانُلا يَوْعَملُوولَن )23( َكَأْمثوواِل الُلْيلُووِي اْلَمْكنُوولِن )22( َوُحوولر  ِعووني  )21)

( يف ِسوْدر  27 )( َوَأْصحاُب اْلَيِمنِي موا َأْصوحاُب اْلَيِمونيِ 26( ِإ َّ ِقيال  َسالما  َسالما  )25َلْغلا  َو  َشْيِيما  )
(   32( َوفاِكَهوو   َكثِوووْيَة  )31( َوموواء  َمْسووُكلب  )30َوِلوولِ  َ ْووُدوق  ) (29( َونَْلوو   َمْنُضوولق  )28َرُْضوولق  )

( عُوُراب  36( َفَجَعْلناُهنَّ أَْبكوارا  )35ِإانَّ أَْنَشْأانُهنَّ ِإْنشاء  ) (34( َوفُوُرش  َمْرُفلَع   )33َمْقطُلَع   َو  َ ُْنلَع   )
وماِل 40َويُولَّو   ِموَن اهْلِخورِيَن ) (39( يُولَّ   ِمَن اأْلَوَِّلنَي )38( أِلَْصحاِب اْلَيِمنِي )37أَْترااب  ) ( َوَأْصوحاُب الشِِ

ووماِل ) وويم  )41مووا َأْصووحاُب الشِِ ُوو (44(   ابرِق  َو  َكوورمي  )43( َوِلوولِ  ِمووْن َُيُْموولم  )42( يف َ ُوولم  َومحَِ ْم  ِإوَّ
( وَكوانُلا يَوُقللُولَن أَِإذا ِمْتنوا وَُكنَّوا تُورااب  46( وَكانُلا ُيِصُروَن َعلَوى احْلِْنوِة اْلَعِظويِم )45كانُلا قَوْبَل ذِلَك ُمْ َِفنَي )
ُعليُوووولَن ) َلَمْجُملعُوووولَن ِإىل  (49( قُووووْل ِإنَّ اأْلَوَّلِوووونَي َواهْلِخوووورِيَن )48( أََوآابُ اَن اأْلَوَّلُوووولَن )47َوِعظامووووا  أَِإانَّ َلَمبوْ

( 52( هَلِكلُوولَن ِمووْن َكووَجر  ِمووْن َزقُوولم  )51( مُثَّ ِإنَُّكووْم أَيُوَهووا الضَّوواُللَن اْلُمَكووذِِبُلَن )50ِميقوواِت يوَووْلم  َمْعلُوولم  )
َهوا اْلُبطُولَن ) ( هوذا نوُوُزهُلُْم يوَوْلَم 55 )َفشوارِبُلَن ُكوْرَب اهْلِويمِ  (54( َفشوارِبُلَن َعَلْيوِه ِموَن احْلَِمويِم )53َفماِلُيَن ِمنوْ

( أَأَنْووُتْم خَتُْلُقلنَووُه أَْم حَنْوُن اْاووالُِقلَن 58( أَفَووورَأَيْوُتْم موا ُاْنُوولَن )57( حَنْووُن َخَلْقنواُكْم فَولَووْل  ُتَصودُِِقلَن )56الودِِيِن )
وووَنُكُم اْلَموووْلَت َوموووا حَنْوووُن ِ َْسوووُبلِقنَي ) (59)  نُوبَووودَِِل أَْمثووواَلُكْم َونُوْنِشوووَ ُكْم يف موووا   ( َعلوووى أَنْ 60حَنْوووُن قَووودَّْران بَويوْ
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( أَأَنْووُتْم تَوْزَرُعلنَوُه أَْم 63( أَفَوورَأَيْوُتْم موا َهْرُيُولَن )62( َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشوأََة اأْلُوىل فَولَوْل  تَوذَكَُّروَن )61تَوْعَلُملَن )
( بَوْل حَنْوُن حَمُْروُمولَن 66( ِإانَّ َلُمْغَرُمولَن )65ا  َفظَْلُتْم تَوَفكَُّهولَن )َلْل َنشاُء َ؟ََعْلناُ  ُحطام (64حَنُْن الزَّارُِعلَن )

 (69( أَأَنْوُتْم أَنْوزَْلُتُملُ  ِمَن اْلُمْزِن أَْم حَنُْن اْلُمْنزُِللَن )68( أَفَورَأَيْوُتُم اْلماَء الَِّذي َتْشَربُلَن )67)
ْم أَْنَشوْأمُتْ َكوَجَرهَتا أَْم حَنْوُن ( أَأَنْوتُ 71النَّاَر الَّيِت تُلُروَن ) ( أَفَورَأَيْوُتمُ 70ُروَن )َلْل َنشاُء َجَعْلناُ  أُجاجا  فَوَلْل  َتْشكُ 

فَووال أُْقِسووُم  (74ْسووِم َربِِووَك اْلَعِظوويِم )ابِ ( َفَسووبِِْ  73) ( حَنْووُن َجَعْلناهووا تَووْذِكرَة  َوَمتاعووا  لِْلُمْقووِلينَ 72اْلُمْنِشووُيَن )
( 78( يف ِكتواب  َمْكنُولن  )77رمي  )َكو( ِإنَّوُه َلُقوْرآن   76)( َوِإنَّوُه َلَقَسوم  لَوْل تَوْعَلُمولَن َعِظويم  75ِم )ِ َلاِقِع الُنُجل 

َن ( َوَعَْعلُول 81نْوُتْم ُمْدِهُنلَن )( أَفَِبهَذا احْلَِديِة أَ 80نَي )تَوْنزِيل  ِمْن َربِِ اْلعاَلمِ  (79  مَيَُسُه ِإ َّ اْلُمَطهَُّروَن )
ِه َوحَنْوُن أَقْووَرُب إِلَْيو (84ْنظُوُروَن )توَ ( َوأَنْووُتْم ِحيَن ِوذ  83لَم )( فَوَلْل  ِإذا بَوَلغَوحِل احْلُْلُقو82رِْزَقُكْم أَنَُّكْم ُتَكذِِبُلَن )

وُتْم َغوْْيَ َمودِ 85ِمْنُكْم َولِكْن   تُوْبِصُروَن ) وُتْم ( تَوْرِجُعلَووا إِ 86يِننَي )( فَولَوْل  ِإْن ُكنوْ ( فََأمَّوا 87صواِقِقنَي )ْن ُكنوْ
 (89م  )( فَوَرْو   َوَرُْيان  َوَجنَُّ  نَِعي88ِإْن كاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي )

 كوووواَن ِمووووَن ( َوأَمَّووووا ِإنْ 91حاِب اْلَيِموووونِي )( َفَسووووالم  لَووووَك ِمووووْن َأْصوووو90َوأَمَّووووا ِإْن كوووواَن ِمووووْن َأْصووووحاِب اْلَيِموووونِي )
وويم  )( فوَ 92اْلُمَكووذِِِبنَي الضَّووالِِنَي ) ( 95َيِقوونِي )ِإنَّ هووذا هَلُووَل َحووُ  الْ  (94ُ  َجِحوويم  )( َوَتْصووِليَ 93نُوووُزل  ِمووْن محَِ

 { (96َفَسبِِْ  اِبْسِم َربَِِك اْلَعِظيِم )
 السذذابقون لهذذم مذذا وبمذذص الواقمذذة عنذذد ثالثذذة أجواج النذذاس 56 - 1:ا ول الذذدرس 

 الشمال وأصحاا اليمين أصحاا

ووحِل اأْلَ رُ   .ِإذا ُ .لَْيَك ِلَلقْوَعِتهووا كاِذبَ  .خاِفَضوو   راِفَعووِإذا َوقَوَعووحِل اْللاِقَعوو» بوواُل َبس ووا.َفكاَنحْل ْرُم َرج ا.َوُبسَّووحِل ا؟ِْ جَّ
بَوث ا   ...«.َهباء  ُمنوْ

يوووه هوووذا ا يلحوووج فهوووذا املطلوووع واضووو  فيوووه التهليووول يف عووورم هوووذا احلووودّ اهلائووول.وهل يتبوووع أسوووللاب خاصووو
قَوَعووحِل وَ ِإذا »لاّبوا.ج  يوذكر ارة.فمرتني يبودأ إبذا الشورني  يوذكر كوورنها و املع ،ويتناسو  موع مودلل ت العبوو

اقع  وقعو  صواقق  لويك هلوا وقعحل الل  اماذا يكلن إذ..و  يقلل:« اْللاِقَعُ .لَْيَك ِلَلقْوَعِتها كاِذبَ  .خاِفَض   راِفَع   
ُل َبس وا.َفكاَنحْل حِل اْ؟ِبواا.َوُبسَّوَرج  ِإذا ُرجَّوحِل اأْلَْرُم »كاذب ،وهك خافضو  رافعو .ولكن يبودأ حوديثا جديودا:

بَوث وووا. ل كلوووه  وووا هوووذا اهلووول ظووويم ..فكأ..ومووورة أخووورى   يقلل:مووواذا يكووولن إذا كوووان هوووذا اهلووولل الع« َهبووواء  ُمنوْ
لب ة  هووذا األسوولا العبووار مقدموو ،  يووذكر نتأ هووا،ألن نتأ هووا أهوولل موون أن ُيووي  ّبووا اللفووج،أو تعووث عنهوو

اللفوج ذاتوه  عناهوا و ورس اللاقعو  ة املرِوع  املفِزع  اليت ير ها هذا املطلع بذاته.فاااص يتناسه مع الصلر 
ك كأ ووا هووك يقوول ضووخم يوونقخ موون عوول مث يسووتقر،لغْي مووا تلقووى يف احلوو -ا فيووه موون مووِد مث سووكلن  وو -

 « ..لَْيَك ِلَلقْوَعِتها كاِذبَ   »زحزح  بعد ذلك و  زوال  
ا ل السويا  هوذيقع.ويل  ا يتلقع له احلك أرجح  ورجرج  ُيديها حنيمث إن سقلط هذا الثقل ووقلعه،كأ

حل ع أقووودارا كانوووألرم،وترفووو..وإووووا لوووتخفخ أقووودارا كانوووحل رفيعووو  يف ا« خاِفَضووو   راِفَعووو   »التلقوووع فوووإذا هوووك:
 .خفبض  يف قار الفناء،حية ختتل ا عتبارات والقيم مث تستقيم يف ميزان اّللِ 
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وهوك  -ا جور فوإذا هوك تورج األرم.األرم الثابتو  املسوتقرة فيموا ُيوك الناس. مث يتبودى اهلولل يف كيوان هوذ 
 -راسووي  تتحوولل ال الصوولب  المث إذا ا؟بوو -حقيقوو  تووذكر يف التعبووْي الووذي يتسوو  يف احلووك مووع وقووع اللاقعوو  

بوَ َوُبسَّووحِل اْ؟ِبوواُل َبس ووا.َفكاَنحلْ ..»طوواير كاهلبوواء إىل فتووات يت -هووحل وقووع اللاقعوو   ..فمووا أهوولل « اث وو َهبوواء  ُمنوْ
م تعرضولن لوه وهويل الوذين هذا اهللل الذي يرج األرم رجا،ويبك ا؟بال بسا،وي كها هباء منبثا.وما أجهو

زلووووزل الكيووووان يلرة  ووووا مكووووذبلن ابهلخرة،مشووووركلن ابّلِل،وهووووذا أيوووور  يف األرم وا؟بووووال  وهكووووذا تبوووودأ السوووو
وينتهك هوووذا ملشوووركلن.انكووورون ،ويكوووذب ّبوووا البشوووري،ويهلل احلوووك ا نسووواين،عا  القضوووي  الووويت ينكرهوووا امل

وتُ »ْية:رهم األخواملشهد األول لللاقع  لنشوهد آترهوا يف اافوخ والرفوع،ويف أقودار البشور ومصوائ ْم أَْزواجوا  وَُكنوْ
وووْصوووحاُب اْلَمْشوووَ َمِ ف وَ َ َمِ .ما أَ اْلَمْشووو َياليَ  .فََأْصوووحاُب اْلَمْيَمنَوووِ .ما َأْصوووحاُب اْلَمْيَمنَوووِ ف َوَأْصوووحابُ  ابُِقلَن السَّ

 ...«السَّابُِقلَن 
ويبودأ  -لقرآنيو  نوني كموا هول السوائد يف مشواهد ا سوتعرام ا  صونفني اي -وْند الناس هنوا أصونافا ياليو  

صووول عووونهم احلووودية إ وووا يصوووفهم ولكنوووه   يف -يموووني أو أصوووحاب ال -ابحلووودية عووون أصوووحاب امليمنووو  
ذكر أصووحاب يوووكووذلك «.ِ فَمْيَمنَووَمْيَمنَووِ .ما َأْصووحاُب الْ فََأْصووحاُب الْ »ابسووتفهام عوونهم للتهليوول والتضووخيم:

 املشأم  بنفك األسللب.
كأ ووا ليقوولل « ..ابُِقلنَ َن السَّووَوالسَّووابُِقل »مث يووذكر الفريوو  الثالووة،فري  السووابقني،يذكرهم فيصووفهم بلصووفهم:

م،وتفصويل موا د رّبعنو إوم هم هم.وكفى.فهول مقوام   يزيود  اللصو  كوي ا  ومون مث ذخوذ يف بيوان قودرهم
 :» فهم وعووارّبمولووه معووار أعوود  موون النعوويم هلم،وتعديوود أنلاعووه الوويت ميكوون أن يوودركها حووك املخانبني،وتتنا

ْيهووا ُضوولنَ  .ُمتَِّكِ نَي َعلَ هْلِخرِيَن.َعلووى ُسووُرر  َملْ اِليوول  ِمووَن نَي.َوقَ أُول ِووَك اْلُمَقرَّبُوولَن.يف َجنَّوواِت النَِّعيِم.يُولَّوو   ِمووَن اأْلَوَّلِ 
ْنهووووووا َو  َمعِووووووني .  ُيَصوووووودَُّعلَن عَ  َكووووووْأس  ِموووووونْ رِيووووووَ  َو ُمَتقووووووابِِلنَي.َيطُلُ  َعلَووووووْيِهْم ِولْوووووودان  ُرَلَّووووووُدوَن. َِْكلاب  َوأاب

ُوَن.َوحلَِْم نَوووْْي  ِ َّوووا َيْشووو نُووولِن.َجزاء  ِ وووا كوووانُلا ْلَمكْ ا.َكَأْمثووواِل الُلْيلُوووِي .َوُحلر  ِعني  تَوُهلنَ يُوْنزُِفلَن.َوفاِكَهووو   ِ َّوووا يَوَتَخوووْيَّ
:  « ..ا  مَسالما  َساليَوْعَمُللَن.  َيْسَمُعلَن ِفيها َلْغلا  َو  َشْيِيما .ِإ َّ ِقيال 

رَّبُولَن يف َجنَّواِت ل ِوَك اْلُمقَ أُو »ّبم:ر إنه يبدأ يف بيان هذا النعيم،ابلنعيم األكث.النعيم األس .نعيم القرب من 
 ه.يم كلها   تساوي ذلك التقريه،و  تعدل ذلك النصي..وجنات النع« النَِّعيمِ 

 «.َن اهْلِخرِينَ مِ  َوقَِليل  وَِّلنيَ يُولَّ   ِمَن اأْلَ »ومن مث يق  عند هذ  الدرج  ليقلل من هم أصحاّبا ..إوم:
فهووووم عوووودق حموووودوق.وفري  منتقى.كثوووورهتم يف األولووووني وقلووووتهم يف اهلخرين.واختلفووووحل الوووورواايت يف موووون هووووم 

فيوه  فنيالقول اةول:جن اةولنيني هنيم السنيابقون جد اعمينيان ذوو الدرجنية الكالينيةومن هوم اهلخورون.األوللن 
من األمم السابق  قبل ا سالم.وإن اهلخرين هم السابقلن إىل ا سوالم ذوو الوبالء فيوه ..والقولل الثواين:إن 

ريها.وهوووذا القووولل فووواألوللن مووون صووودرها،واهلخرون مووون متأخ - -األولوووني واهلخووورين هوووم مووون أمووو  حممووود 
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حوودينا احلسوون بوون :.وروى يف ترجيحووه للحسوون وابوون سووْيين:قال ابوون أيب حامت2303الثوواين رجحووه ابوون كثووْي
} :أتى علووى هووذ  اهليوو :حمموود بوون الصووبا ، حوودينا عفووان، حوودينا عبوود هللا بوون بكوور املووزين،  عووحل احلسوون

مووا السووابقلن، فقوود مضوولا، ولكوون اللهووم اجعلنووا موون أهوول أ:َوالسَّووابُِقلَن السَّووابُِقلَن .أُولَ ِووَك اْلُمَقرَّبُوولَن { فقال
 .2304اليمني

َنوَْقري، حدينا أبل هالل، عن حممد بن سْيين، أنوه قوال يف هوذ  
وحدينا أيب، حدينا عبد العزيز بن املغْية امل

ا كلهوم مون هوذ  كوانلا يقللولن، أو يرجولن، أن يكلنول :} يُولَّ   ِموَن األوَّلِونَي .َوقَِليول  ِموَن اهلِخورِيَن { قال:اهلي 
.فهووذا قوولل احلسوون وابوون سووْيين أن ا؟ميووع موون هووذ  األموو .و  كووك أن أول كوول أموو  خووْي موون 2305األموو 

 آخرها، فيحتمل أن يعم األمر مجيع األمم كل أم   سبهامل وهلوذا يبوحل يف الصوحا  وغْيهوا، مون غوْي وجوه

،فَوَقاَل: َِْعحُل َرُسووولَل هللِا َعوووْن َعْبوووِد هللِا بْوووِن َمَللَوووَ ،قَاَل:ُكْنحُل َأِسوووُْي َموووَع بُوَريْووودَ  َخْْيُ َهوووِذِ  :يَوُقوووللُ  َة اأَلْسوووَلِمكِِ
يَولُوولَوُْم،مُثَّ َيُكوولُن قَوووْلم  َتْسووِبُ  األُمَّووِ  اْلَقووْرُن الَّووِذيَن بُِعثْووحُل أاََن فِوويِهْم،مُثَّ الَّووِذيَن يَولُوولَوُْم،مُثَّ الَّووِذيَن يَولُوولَوُْم،مُثَّ الَّووِذيَن 

 اَوُْم،َوأمَْيَاُوُْم َكَهاَقهَتُْم.َكَهاَقهُتُْم أميَْ 
الَّووووِذيَن يَولُوووولَن الَّوووووِذيَن َوقَوووواَل َعفَّوووواُن َموووورَّة  :اْلَقوووووْرُن الَّووووِذيَن بُِعثْووووحُل فِووووويِهْم،مُثَّ الَّووووِذيَن يَولُوووولَوُْم،مُثَّ الَّووووِذيَن يَولُووووولَوُْم،مُثَّ 

 2306يَوُللَوُْم..
:َخووْْيُ النَّوواِس قَوووْرين،مُثَّ الَّووِذيَن يَولُوولَوُْم،مُثَّ الَّووِذيَن يَولُوولَوُْم،مُثَّ اهلَخووُر لُل هللِا وَعووْن َجْعووَدَة بْووِن ُهَبْْيََة،قَاَل:قَوواَل َرُسوو

 2307أَْرَقى.
يَولُوولَوُْم،مُثَّ َذْيت َخْْيُ النَّوواِس قَووْرين،مُثَّ الَّووِذيَن يَولُوولَوُْم،مُثَّ الَّووِذيَن يَولُوولَوُْم،مُثَّ الَّووِذيَن :،قَووالَ وَعوْن َعْبووِد هللِا،َعووِن النَّووِلِِ 

 2308بَوْعَد َذِلَك قَوْلم ،َتْسِبُ  َكَهاَقاهُتُْم أمَْيَاَوُْم،َوأمَْيَاُوُْم َكَهاَقاهِتِْم.
ُهَما،قَاَل:قَوواَل النَّووِلُ  ،قَاَل: َِْعحُل ِعْموورَاَن بْووَن ُحَصنْي ،َرِضووَك هللاُ َعنوْ  َخووْْيُُكْم قَوووْرين،مُثَّ :وَعووْن َزْهووَدِم بْووِن ُمَضوورِِب 

:ِإنَّ بَوْعوووُد قَووووْرَننْيِ،أَْو َياليَووو  ،قَاَل النَّوووِلُ  الَّوووِذيَن يَولُووولَوُْم،مُثَّ الَّوووِذيَن يَوُللَوُْم،قَووواَل ِعْمووورَاُن: َ أَْقرِي أَذََكوووَر النَّوووِلُ 
وووووَمُن بَوْعووووودَُكْم قَوْلم وووووا َحُلنُووووولَن َو َ يُوْيَاَُنلَن،َوَيْشوووووَهُدوَن َو َ ُيْسَتْشوووووَهُدوَن،َويَوْنُذرُ  وَن َو َ يَوُفووووولَن،َوَيْظَهُر فِووووويِهُم السِِ

"2309 

                                                 
 [185/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2303
 صحي   - 2304
 صحي   - 2305
 ( صحي 1913[) 500/ 3املسند ا؟امع ] - 2306
 ( صحي 3190[)1048/ 4املسند ا؟امع ] - 2307
 ( صحي 9390[)  317/ 12املسند ا؟امع ] - 2308
 ( صحي 10905[)506/ 14املسند ا؟امع ] - 2309
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َخوْْيُ النَّواِس قَووْرين،مُثَّ الَّوِذيَن يَولُولَوُْم،مُثَّ الَّوِذيَن يَولُولَوُْم،مُثَّ الَّوِذيَن :وَعِن النُوْعَمواِن بْوِن َبِشوْي ،قَاَل:قَاَل َرُسولُل هللِا 
 2310ُوُْم َكَهاَقهَتُْم،َوَكَهاَقهُتُْم أمَْيَاَوُْم.يَوُللَوُْم،مُثَّ َذْيت قَوْلم  َتْسِبُ  أمَْيَا

:َخوْْيُ أُمَّوَِّت اْلَقوْرُن الَّوِذى بُِعثْوحُل فِويِهْم مُثَّ الَّوِذيَن يَولُولَوُْم مُثَّ الَّوِذيَن يَولُولَوُْم وَعْن َأيب ُهَريْوورََة قَاَل:قَواَل َرُسولُل هللِا 
ُ أَْعَلُم اْلَماُل الثَّالِثََ  أَمْ  ىُء قَوْلم  ُيُُِبلَن السََّمانََ  َيْشَهُدوَن قَوْبَل أَْن ُيْسَتْشَهُدوا..َواّللَّ  2311 َ  مُثَّ اَِ

،لَووْيَك أَنَووُك بْووُن َمالِووك  , وَعووْن ِهوواَلِل بْووِن َيَسووا   , قال:قَووِدْمحُل اْلَبْصوورََة، فَووِإَذا َرُجوول  ِمووْن َأْصووَحاب النَّووِلِِ 
وووكُء قَووووْلم  ِ َوووان  يُوْعطُووولَن :َخوووْْيُ النَّووو قال:قَووواَل َرُسووولُل هللِا  اِس قَووووْرين،مُثَّ الَّوووِذيَن يَولُووولَوُْم،مُثَّ الَّوووِذيَن يَولُووولَوُْم،مُثَّ اَِ
 2312الشََّهاَقَة َو َ ُيْسأَُللَوَا.

فإنوه أكورُ  خلو  هللا أكورم الرسول علوى  "وإ ا حازت هذ  األم  َقَصَه السَّْب  إىل ااْيات بنبيهوا حممود 
 بشوورع كاموول عظوويم   يُوْعطووه نبي ووا قبلووه و  رسوول  موون الرسوول.فالعمل علووى منهاجووه وسووبيله، هللا، وبعثووه هللا

 2313يقلم القليُل منه ما   يقلم العمُل الكثُْي من أعمال غْيهم مقامه "
وبعد بيان من هم ذخذ يف تفصيل مناعم ا؟ن  الويت أعودت هلم.وهوك بطبيعو  احلوال املنواعم الويت يف نولقهم 

وها ويوودركلها ووراءهووا منوواعم أخوورى يعرفلوووا هنالووك يوولم يتهيووأون  قاركهووا  ووا   عووني رأت و  أن يتصوولر 
ُمتَِّك ِوونَي َعَلْيهووا »..مشوبك  ابملعوواقن الثمينو .« َعلووى ُسوُرر  َمْلُضوولنَ   »أذن  عوحل و  خطوور علوى قلووه بشور  

ى مووا هووم فيووه موون نعوويم،  خوول  موون واملشوواغل،ويف نمأنينوو  علوو يف راحوو  وخلوول ابل موون اهلموولم«.ُمَتقووابِِلنيَ 
                                                 

 ( صحي 11903[)824/ 15املسند ا؟امع ] - 2310
 ( صحي 14796[)277/ 18املسند ا؟امع ] - 2311
 ( صحي 15645[)1248/ 18املسند ا؟امع ] - 2312

يووِع أُمَّتِووِه، َوذُكِووَر يف اْلَقووْرَن الَّووِذي بُعِووَة فِووي قووال الطحوواوي:" َفِفووك َهووِذِ  اهْلَتِر تَوْفِضوويُل َرُسوولِل هللِا  ْد روي َعووْن َأيب قَوولِووَك أَْيض ووا َمووا ذَ ِهْم َعلَووى مجَِ
َرُسولَل  َمواهلِِْم " . قُوْلنَوا:َمْن ُهوْم ايَ اَلُكْم َموَع أَعْ اَل:" لََيْأِتنَيَّ أَقْووَلام  َهِْقوُروَن أَْعَموَعاَم احْلَُديِْبَيِ ، فَوقَ  ِعيد  َرِضَك هللاُ َعْنُه قَاَل:َخَرْجَنا َمَع َرُسلِل هللِا سَ 

أِلََحووِدِهْم َجبَوول  ِمووْن  " لَووْل َكووانَ  ِمنَّووا اَي َرُسوولَل هللِا ف قَوواَل:ْلنَووا:ُهْم َخووْْي  لاب  " . قوُ أََرُ  أَْف ِووَدة ، َوأَلْوونَيُ قُولُووهللِا ف أَقُوووَرْيا  ف قَوواَل:" َ ، أَْهووُل الْووَيَمِن، ُهووْم 
نَونَو ْن أَنْوَفوَ  ِمووْن قَوْبوِل اْلَفوْتِ  َوقَاتَووَل يَوُ :} َ  َيْسووَتِلي ِموْنُكْم َمواهْل  النَّوواِس َهوِذ ِ  ا َوبَونْيَ َذَهوه  فَأَنْوَفَقوُه َموا أَْقَرَ  ُموودَّ َأَحودُِكْم َوَ  َنِصويَفُه،ِإنَّ َفْضووَل َموا بَويوْ
 [10د: ِ َا تَوْعَمُللَن َخِبْي  { ]احلديحلُْْسَ  َوهللاُ َد هللُا اأُولَِ َك أَْعَظُم َقَرَج   ِمَن الَِّذيَن أَنْوَفُقلا ِمْن بَوْعُد َوقَاتَوُللا وَُكال  َوعَ 

َنا ِمْن كِ َتاَلُ  عَ  ُه يف َذِلَك بِتَوْلِفيِ  هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوَعْلنِِه أَنَّ الَِّذيَفَكاَن َجَلابُوَنا لَ  َ  يَوْدفَوَعاِن  َكَرُ  لََنا َعْن َرُسولِل هللِا ذَ َتاِب هللِا َعزَّ َوَجلَّ َوالَِّذي َليوْ
يِة الَّوِذي أَرَاَق ِ َوا يف احْلَودِ   هللِا ْن َيُكولَن َرُسوللُ أَ بَواِب مل أِلَنَّوُه قَوْد َاُولُز يف َصوْدِر َهوَذا الْ ِموَن احْلَوِديِة الَّوِذي ذََكوْراَنُ   َما َرَويْونَوا َعوْن َرُسولِل هللِا 

َم ِإميَواوُُ ُكلَر ِفيوِه قَودْ َل اْلَمووذْ َرَويْونَواُ  يف َصوْدِر َهووَذا اْلبَواِب قَوْلم ووا َ ْ َذْتُولُ  ِإىَل أَْن قَواَل َذلِووَك اْلَقولْ  ُهْم بِوِه رِْضوَلاُن هللِا َعلَووْيِهْم قَوْبوَل َذلِووَك، ْم َوَتْصووِديقُ  تَوَقوودَّ
وونَوُهْم َوبَوونْيَ َذلِووَك ِمووَن اْلَعووُدوِِ  وونَوُهْم َوبَوونْيَ ِإتْوَيانِووِه َمووا َُيُوولُل بَويوْ ُ ، َوَ ْ يَوْقطَ  َعووَدِم َمووا َُيِْمُلُهووْم إِلَْيووِه وَ ِع ِمْنووُه، َوِموونْ  اْلَمووانِ َحوواَل بَويوْ ْعُهووْم َذلِووَك َعووِن يوُووبَولُِِغُهْم ِإايَّ
ميَووواِن بِووِه، مُثَّ أَتَووووْلُ  بَوْعوووَد َذلِووَك فَوَلِحُقووولا ِ َوووْن تَوَقوودَّ  تْويَوواِن إِلَْيوووِه، َويف اْلِقتَوووااْبوووَل َذلِوووَك يف َمُهْم قوَ التَّْصووِديِ  لَوووُه َواْ ِ نْوَفووواِ  يف َذلِوووَك، َويف  ْ ِ ِل َمَعووُه، َويف اْ ِ

 َوَجوولَّ يف اهْليَووِ  الَّوويِت تَولَووْلاَن، ْلَفووْتِ  الَّووِذي ذََكووَرُ  هللاُ َعووزَّ َذلِووَك قَوْبووَل ا َك، وََكووانَ ِفيووِه، َكِمثْووِل َمووا َعَلْيووِه َمووْن َكوواَن َمَعووُه قَوْبووَل َذلِووالتََّصووُرِ  ِفيَمووا َيْصوورِفُوُهْم 
ميَاِن ِبِه  يع ا يف َهِذِ  اأْلَْسَباِب َغْْيَ اْ ِ ُْم َفَضُللا ِبَذِلَك َمنْ بِ  َوالتَّْصِديِ  َلهُ  فَوَتَساَواَي مجَِ اَموَ  ْم ِ َّْن َكاَن َمَعُه يوَوَرى ِإقَ آَمَن ِبِه ِسَلاهُ  َظْهِر اْلَغْيِه، فَِإوَّ

َهوا، فَوَهوَذا َمْعو   ُيَْ  اْاُوُروُج عَ هَلَوا َوَ   هللِا َعزَّ َوَجلَّ احلَُْجَج الَّيِت َ  يَوتَوَهيَّأُ َمَعَها ِلَذِوي اأْلَفْوَهاِم الرَّقُ  حْلَوِديُة الَّوِذي َرَويْونَواُ  يف أَوَِّل َهوَذا اْلبَواِب َتِملُوُه انوْ
نَوا، َوَ  ِموَن ا َذلِوَك، َغوْْيَ أَنَّ ْعلَوُم ِ َِقيَقوِ  اأْلَْموِر يف أَ ، َوهللاُ لَنَوا َعوْن َرُسولِل هللِا  لَّويِت ذََكَرَهواهْلَتِر اِ َّا َ  َحْرُُج ِمَن اهْليَِ  الَّيِت َتاَلَها َهَذا اْلَقائِوُل َعَليوْ

 [262/ 6َهَذا َما بَوَلَغُه فَوْهُمَنا ِمْنُه . َوهللَا َنْسأَلُُه التوَّْلِفيَ  " . كر  مشكل اهلتر ]
 [94/ 2قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2313
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..  يفعووول « َيطُووولُ  َعلَوووْيِهْم ِولْووودان  ُرَلَّوووُدونَ ..»فلتوووه و  نفووواق  ويف إقبوووال بعضوووهم علوووى بعوووخ يتسوووامرون 
 َِْكولاب  َوأابرِيوَ  »فيهم الوزمن،و  تويير يف كوباّبم وصوباحتهم السون كأكوباههم يف األرم.يطلفولن علويهم 

..فووال هووم يفرقوولن عنهووا و  «   ُيَصوودَُّعلَن َعْنهووا َو  يُوْنزِفُوولنَ ».موون مخوور صووافي  سووائغ  .« وََكووْأس  ِمووْن َمعِووني  
 هك تنفد من بني أيديهم.فكل ككء هنا للدوام واألمان.

ُوَن.َوحلَِْم نَوووْْي  ِ َّوووا َيْشوووتَوُهلنَ » كوووكء علوووى غوووْي موووا يشوووتهك  نووولع،و   .فهنوووا   كوووكء« .َوفاِكَهووو   ِ َّوووا يَوَتَخوووْيَّ
ليلوووي املصووولن،الذي   لن هووول النووووالليلوووي املك« ..َوُحووولر  ِعوووني  َكَأْمثووواِل الُلْيلُوووِي اْلَمْكنُووولنِ »داء ااالووودون.السووع

 يتعرم للمك والنظر،فلم تثقبه يد و  ختدكه عني  
  اء  ِ وواز َجوو»وذلووك كلووه:ويف هووذا كنايوو  عوون معووان حسووي  ونفسووي  لطيفوو  يف هووي ء احلوولر اللاسووعات العيلن.

ل الوووذي كوووان يهوووا الكمووواف..فهووول مكافوووأة علوووى عمووول كوووان يف قار العمل.مكافوووأة يتحقووو  « ْعَملُووولنَ كوووانُلا يوَ 
غول نزيه عن كول لترفع وت ينقا كل املناعم يف قار الفناء.مث هم بعد ذلك كله ُييلن يف هدوء وسكلن،ويف

:َسوموا .ِإ َّ   َيْسوَمُعلَن ِفيهوا َلْغولا  َو  َشْيِي»يف احلدية،وكل جدل وكول مياخوذة: ..حيواهتم  « الما  َسوالما   ِقيال 
نووواعم اهلمووون ا؟ووول ال كلهوووا سوووالم.ير  عليهوووا السالم.ويشووويع فيهوووا السالم.تسووولم علووويهم املالئكووو  يف ذلوووك

 ويسلم بعضهم على بعخ.ويبلغهم السالم من الرمحن.فا؟ل كله سالم سالم ..
ي  أصووحاب يليووه:فر  الفريوو  الووذيفووإذا انتهووى احلوودية عوون ذلووك الفريوو  السوواب  املختار،بوودأ احلوودية عوون 

 ق .َوِللِ  َ ْوووووُدوق .َوماء  ْل   َمْنُضووووول لق ،َونَ َوَأْصوووووحاُب اْلَيِمنِي.موووووا َأْصوووووحاُب اْلَيِمووووونِيف يف ِسوووووْدر  َرُْضووووو »اليموووووني:
.َوفاِكَه   َكثِووْيَة    َمْقطُلَعوو   َو  َ ُْنلَعوو  .َوفُوُرش   َعْلناُهنَّ أَْبكووارا .ُعُراب  ْنشوواء .َفجَ ْنَشووْأانُهنَّ إِ أَ َعوو  .ِإانَّ َمْرُفل  َمْسووُكلب 

 « ..رِينَ َن اهْلخِ أَْترااب .أِلَْصحاِب اْلَيِمنِي.يُولَّ   ِمَن اأْلَوَِّلنَي.َويُولَّ   مِ 
ة.مث أخووور ول السووولر أوأصوووحاب اليموووني هوووم أصوووحاب امليمنووو  الوووذين أكوووار إلووويهم تلوووك ا كوووارة اجململووو  يف 

 غ  الوويت تفيوودتلووك الصوويبقني املقربني.وهوول يعيوود السوويال عوونهم بتفصوويل نعوويمهم،إىل ملعوود  هنووا بعوود السووا
 « ..ما َأْصحاُب اْلَيِمنِيف»التفخيم والتهليل:

وألصوووحابنا هوووي ء نعووويم مووواقي حمسووولس،يبدو يف أوصوووافه كوووكء مووون خشووولن  البوووداوة،ويلل هلاتووو  أهووول 
..والسوودر كووجر « ْدر  َرُْضوولق  يف ِسوو»البووداوة حسووبما تبلوو  مووداركهم وعووارّبم موون تصوولر ألوولان النعوويم  إوووم 

..والطلو  كوجر مون كوجر احلجواز مون « َونَْلو   َمْنُضولق  »النبو  الشوائك.ولكنه هنوا رضولق كولكه ومنوزوع.
« َوِلوولِ  َ ْووُدوق ،َوماء  َمْسووُكلب  »نوولع العضوواة فيووه كوول .ولكنه هنووا منضوولق معوود للتنوواول بووال كوود و  مشووق .

َوفاِكَهوو   َكثِووْيَة .  »مووه،كما يطموو  إليهووا خيالووه وهتتو  ّبووا أكوولاقه  ..وتلوك مجيعووا موون مراتووع البودوي ومناع
..تركهوووا جمملووو  كوووامل  بغوووْي تفصووويل بعووود موووا ذكووور األنووولاع املعروفووو  لسوووكان الباقيووو  « َمْقطُلَعووو   َو  َ ُْنلَعووو   

فع يف احلوووووك ..وهوووووك هنوووووا   ملضوووولن  و  انعم .و سوووووبها أوووووا مرفلعووووو .وللر « َوفُووووووُرش  َمْرُفلَعوووو   »ابلتعيووووني.
معنيان.مووووووواقي ومعنووووووولي يسوووووووتدعك أحووووووود ا اهلخر،ويلتقيوووووووان عنووووووود ا رتفووووووواع يف املكوووووووان والطهوووووووارة مووووووون 
الوودنك.فاملرفلع عوون األرم أبعوود عوون ْنسووها.واملرفلع يف املعوو  أبعوود عوون قنسووها.وهلذا ينتقوول السوويا  موون 
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إمووا ابتووداء وهوون احللر.وإمووا اسووت نافا « شوواء  ِإانَّ أَْنَشووْأانُهنَّ ِإنْ »الفوورش املرفلعوو  إىل ذكوور موون فيهووا موون األزواج:
« أَتْورااب  »..متجبات إىل أزواجهون « ُعُراب  »  ميسسن « َفَجَعْلناُهنَّ أَْبكارا  »وهن الزوجات املبعلتت كلاب:

 « ..الفرش املرفلع »..رصصات هلم.ليتس  ذلك مع « أِلَْصحاِب اْلَيِمنيِ »متلافيات السن والشباب.
ر عوودقا موون السووابقني ..فهووم أكثوو« هْلِخوورِينَ ايُولَّوو   ِمووَن اأْلَوَّلِوونَي َويُولَّوو   ِمووَن »ني هووي ء فهووم فأمووا أصووحاب اليموو

 املقربني.على ا عتبارين اللذين ذكران ا يف مع  األولني واهلخرين.
هم يف ملشووأم  الووذين سووبقحل ا كووارة إلوويوهووم أصووحاب ا -وهنووا يصوول بنووا السوويا  إىل أصووحاب الشوومال 

وووماِلف يف َ ُووولم  وَ  »لرة:مطلوووع السووو وووماِل موووا َأْصوووحاُب الشِِ .َوَأْصوووحاُب الشِِ يم  .  ابرِق  َو   ُيَْ  َوِلووولِ  ِمووونْ محَِ ُمووولم 
ُْم كوووانُلا قَوْبوووَل ذلِوووَك ُمْ َِفنَي.وَكوووانُلا ُيِصوووُروَن عَ  .ِإوَّ  ا وَُكنَّوووا تُووورااب  أَِإذا ِمْتنوووِظيِم.وَكوووانُلا يَوُقللُووولَن:ْنوووِة اْلعَ لَوووى احلِْ َكووورمي 

ُعليُوولَنف أََوآابُ اَن اأْلَوَّلُوولَنف قُووْل:ِإنَّ  .مُثَّ إِ هْلِخوورِيَن َلَمْجُملعُوولَن وَّلِوونَي َوا اأْلَ َوِعظامووا  أَِإانَّ َلَمبوْ ىل ِميقوواِت يوَووْلم  َمْعلُوولم 
.َفموووواِليُ ْن َزقُ ِمووووِإنَُّكووووْم أَيُوَهووووا الضَّوووواُللَن اْلُمَكووووذِِبُلَن.هَلِكُللَن ِمووووْن َكووووَجر   َهوووولم  ارِبُلَن َعَلْيووووِه ِمووووَن ا اْلُبطُلَن.َفشووووَن ِمنوْ

 ..« احْلَِميِم.َفشارِبُلَن ُكْرَب اهْلِيِم.هذا نُوُزهُلُْم يَوْلَم الدِِينِ 
.َوِلولِ  م  َومحَِ يف َ ُول »فل ن كان أصحاب اليمني يف لول  ودوق ومواء مسوكلب ..فأصوحاب الشومال  ْن ِمويم 

،  ابرِق  َو  َكوورمي   تنووا  يف احلوورارة سووام.واملاء ميشوولي األجلاا سوواخن ينفووذ إىل املسووام و ..فوواهللاء كوو« َُيُْموولم 
سوخري  ..إنوه لول لل فو  ااوان ..لول الودخان الال« ِلولِ  ِموْن َُيُْمولم  »  يثق و  يروي.وهنا  لل  ولكنوه 

راحو    ميون  وراق  ل كذلك كز ..فهل لل ساخن   رو  فيه و  برق وه«   ابرِق  َو  َكرمي  »والتهكم.لل 
ُوْم كوانُلا قَوْبوَل ذلِوَك مُ »و  إنعاكا  ..هوذا الشوظ  كلوه جوزاء وفوا : الشوظ  للم فوني   ..وموا آ « ْ َفِونيَ ِإوَّ

اع إىل احلنوة ابلعهود ّلِل.وفيوه إملوالشور  اب ..واحلنوة الوذنه.وهل هنوا« وَكانُلا ُيِصُروَن َعَلى احْلِْنِة اْلَعِظيمِ »
ِإانَّ نَّووا تُوورااب  َوِعظامووا  أَ ا ِمْتنووا وَكُ َن:أَِإذوَكووانُلا يَوُقللُوول »اق أن ييمنوولا بووه ويلحوودو .الووذي أخووذ  اّلِل علووى فطوورة العبوو
ُعليُوولَنف أََوآابُ اَن اأْلَوَّلُوولَنف ملخووانبلن قوود نليووحل الوويت فيهووا ا كأ ووا الوودنياكووانلا ...هكووذا يعووث القرآن،« َلَمبوْ

هذا احلاضور ا ومضو .و ذاب  ذلك أن الودنيا كلهووانتهحل فإذا هك مام.واحلاضر هل هذا املشهد وهذا الع
 هل العقب واملآب.

قُوووْل:ِإنَّ اأْلَوَّلِووونَي »وهنوووا يلتفوووحل السووويا  إىل الووودنيا يف أنسوووه األوقوووات هلوووذ  اللفتووو  لوووْيق علوووى سوووياهلم ذا :
هلق  مث يعولق إىل موا ..هول هوذا اليولم احلاضور املعوروم املشو« َواهْلِخرِيَن َلَمْجُملُعلَن ِإىل ِميقاِت يوَوْلم  َمْعلُولم  

مُثَّ ِإنَُّكووْم أَيُوَهووا الضَّوواُللَن اْلُمَكووذِِبُلَن.هَلِكُللَن ِمووْن  »ينتظوور املكووذبني.فيتم صوولرة العووذاب الووذي يلقووا  امل فوولن:
..و  يوودري أحوود مووا كووجرة الزقوولم إ  مووا وصووفها اّلِل بووه يف سوولرة أخوورى موون أن نلعهووا  « َكووَجر  ِمووْن َزقُوولم  

« الزقولم».ور وس الشيانني   يرها أحد ولكنها تلقك يف احلك ما تلقيوه  علوى أن لفوج كر وس الشيانني
وذلووك يف مقابوول السوودر  -بلووه احللوول   -نفسوه يصوولر  رسووه ملمسووا خشوونا كووائكا موودببا يشول  األكوو  

َهوا»ومع أن الزقلم كر وس الشيانني  فإوم هلكللن منها  -املخضلق والطل  املنضلق  « اْلُبطُولنَ  َفماِلُيَن ِمنوْ
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..فوووا؟لع نووواغ واننووو  غالبووو  ..وإن الشووول  ااشووون ليووودفع إىل املووواء لتسوووليك احللووول  وري البطووولن  وإووووم 
 ..الساخن الذي   يثق غل  و  يروي لمأ.« َفشارِبُلَن َعَلْيِه ِمَن احْلَِميمِ »لشاربلن 

ا نوُوُزهُلُْم يوَوْلَم هوذ»ن املواء  ترتولي مو ء   تكواق..وهوك ا بول املصواب  بوداء ا ستسوقا« َفشارِبُلَن ُكْرَب اهْلِويمِ »
ذا هووه و  قوورار   راحوو  فيوو..والنووزل للراحوو  وا سووتقرار.ولكن أصووحاب الشوومال هووذا نووزهلم الووذي  « الوودِِينِ 

ّلِل ابانلا يشوركلن كوبه.كما   نزهلم يف اليلم الذي كانلا يشكلن فيه،ويتساءللن عنه،و  يصدقلن خث القرآن
اافضو  قوع اللاقع .اار،يلم تعيد  بذلك اليولم املشوهلق ..ّبوذا ينتهوك اسوتعرام املصوائر واألقودو  حافلن و 

 الرافع .وينتهك كذلك الشلط األول من السلرة.
  فيوووه علوووى قضوووي د البوووارزفأموووا الشووولط الثووواين يف السووولرة فيسوووتهد  بنووواء العقيووودة بكليتهوووا،وإن كوووان التلكيووو

الوووووود ئل  يف تنوووووواوليقوووووو  القوووووورآن يف رانبوووووو  الفطوووووورة البشووووووري ،و البعووووووة والنشووووووأة األخرى.وفيووووووه تتجلووووووى نر 
 لرة.لقريب  امليسا صلرها ا مياني ،ويف التلط  إىل النفلس يف بسان  ويسر،وهل يتناول أكث احلقائ  يف
 عون النولاميك كش  فيهوايإن هذا القرآن اعل من مأللفات البشر وحلاقيهم املكرورة،قضااي كلني  كثى 

نهووا منهجووا ممووا اعوول للجوولق وينشووئ ّبووا عقيوودة ضووخم  كووامل  وتصوولرا كووامال هلووذا اللجلق.كا هليوو  يف ا
طوالع للجولق الويت تهر هوذا اللنظر والتفكوْي وحيواة لواروا  والقللب،ويقظو  يف املشواعر واحللاس.يقظو  لظولا

نوه   يكول   إار  فيهواالناس صبا  مساء وهم غافللن عنها ويقظ  ألنفسهم وما اري من العجائه وااول 
ر  ثوولا عوون ااوولام أن يبحالنوواس إىل احلوولاقّ الفووذة ااارقوو  واملعجووزات اااصوو  املعدوقة.كووذلك   يكلفهوو

بوو  لكلنيوو  القريلظوولاهر اواملعجووزات واهلايت والوود ئل بعيوودا عوون أنفسووهم،و  عوون مووألل  حيوواهتم،و  عوون ا
 ارب علميوو   صوو ،أو عوالت عقليو  عليمونهم املعروفو  هلووم ..إنوه   يبعود هلووم يف فلسوفات معقوودة،أو مشوك

 قيدة.هذ  الع ميلكها كل أحد ..لكك ينشئ يف نفلسهم عقيدة،وتصلرا للكلن واحلياة قائما على
وهوذا ا تبدعوه يد .يف كل مو إن أنفسهم من صنع اّلِل وللاهر الكلن حلهلم من إبداع قدرته.واملعجزة كامن 

 م.ذخوووذهم إىلن مووون حلهلالكامنووو  فووويهم واملبثليووو  يف الكووول القووورآن قرآنوووه.ومن ذخوووذهم إىل هوووذ  املعجوووزات 
لا عوون فووتهم هلووا غفلوولطوولل أل هووذ  ااوولار  املأللفوو  هلم،الوويت يرووووا و  ُيسوولن حقيقوو  ا عجوواز فيهووا.ألوم

قودرة ن فيها.سور الل املكنول ملاضع ا عجاز فيها.ذخذهم إليها ليفت  عيلوم عليهوا فتطلوع علوى السور اهلائو
موووا يعمووول يف كأنفسوووهم   اللحدانيووو  املفرقة،وسووور النووواملس األز  الوووذي يعمووول يف كيووواوم هوووم املبدع ،وسووور

م بتعبوْي ظها يف فطرهتم،أو يلقالكلن من حلهلم والذي ُيمل ق ئل ا ميان،وبراهني العقيدة،فيبثها يف كياو
 أق .

املبدعو  يف خلقهوم هوم وعلى هذا املنهج يسْي يف هذا الشلط من السولرة وهول يعورم علويهم آايت القودرة 
وهووك أبسو  مووا  -أنفسوهم.ويف زرعهوم الووذي تزاولوه أيوديهم.ويف املوواء الوذي يشوربلن.ويف النووار الويت يلقودون 

كووذلك يصولر هلوم حلظو  النهاي .وايو  احليواة علوى هووذ  األرم   -يقوع هوحل أبصوارهم مون مأللفوات حيواهتم 
حووود،واليت تنتهوووك عنووودها كووول حيلووو ،واليت تقووو  وبووودء احليووواة يف العوووا  اهلخر.اللحظووو  الووويت يلاجههوووا كووول أ
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األحياء وجها للجه أمام القدرة املطلق  املتصرف  وقف  فاصول ،  حماولو  فيهوا و  جموال  حيوة تسوق  مجيوع 
 األقنع ،وتبطل مجيع التعالت.

صوووودر منووووه  صوووودر الووووذيإن نريقوووو  القوووورآن يف رانبوووو  الفطوووورة البشووووري  توووودل بووووذاهتا علووووى مصوووودر  ..إنووووه امل
ل،وأضووووخم د األككان.فطريقوووو  بنائووووه هووووك نريقوووو  بنوووواء الكوووولن.فمن أبسوووو  املوووولاق الكلنيوووو  تنشووووأ أعقووووالكل 

ها معجوزة لوذرة علوى صوغر يواة ..واااالئ  ..الذرة يظن أوا ماقة بناء الكلن،واالي  يظون أووا مواقة بنواء احل
بشوور املأللفوو  لل شوواهداتملايف ذاهتا.وااليوو  علووى ضووآلتها آيوو  يف ذاهتووا ..وهنووا يف القوورآن يتخووذ موون أبسوو  

ارب كوووووول موووووواقة لبنوووووواء أضووووووخم عقيوووووودة قينيوووووو  وأوسووووووع تصوووووولر كوووووولين ..املشوووووواهدات الوووووويت توووووودخل يف عوووووو
 إنسان:النسل.والزرع.واملاء.والنار.

    سووواكن كهووو واملوولت ..أي إنسوووان علوووى لهووور هوووذ  األرم   تووودخل هوووذ  املشووواهدات يف عاربوووهف أي
هدات الوويت ذ  املشووا  ماء.وملقوود انر.وحلظوو  وفوواةف ..موون هوويشووهد نشووأة حيوواة جنيني ،ونشووأة نبت .ومسووق

ات البسوويط  املشوواهد رآهووا كوول إنسووان ينشووئ القوورآن العقيدة،ألنووه حانووه كوول إنسووان يف كوول بي وو  ..وهووذ 
قوووع كوووارة إىل ملا ا اب ضووواف  إىل -السووواذج  هوووك بوووذاهتا أضوووخم احلقوووائ  الكلنيووو ،وأعظم األسووورار الرابنيووو  

لموواء إىل ة كوول إنسووان.وهك يف حقيقتهووا ملضوولع قراسوو  أعلووم العنتها ختانووه فطوور فهووك يف بسووا -النجوولم 
 آخر الزمان:ملاقع النجلم تعب هندس  الكلن.

انيوووووو  معجووووووزة اة احليل نشووووووأة احليوووووواة ا نسوووووواني  ..وهووووووك سوووووور األسرار.نشووووووأة احليوووووواة النباتيوووووو  ..وهووووووك كاحليوووووو
 ي .احلضارة ا نسان املعجزات.واملاء ..أصل احلياة.والنار ..املعجزة اليت صنعحل

ذ  حلضولن يف هو لبشور حونيهذ  الطريق  يف تنواول األكوياء،وبناء العقيودة والتفكْي،ليسوحل نريقو  البشر.فا
  يتناوللهوا ّبووذا  لتفتوولا إليهوا .وإذا ااجملوا ت   يلتفتولن إىل هوذ  املوولاق األوليو  الويت هووك بوذاهتا املولاق الكلنيو

 اطووواب يصووول  إ  ضوووع املسوووأل  يف قالوووه فلسوووفك عريووودي معقووود، اليسووور وّبوووذ  البسوووان .بل ُيووواوللن و 
لكلنيو .وبناء هتا املولاق ا هك بوذانبق  خاص  من الناس  أما اّلِل فطريقته هك هذ  ..تناول امللاق األولي  اليت

  هووك موولاق كلنيوو لاق األوليوو  الوويتيف تنوواول املوو -سووبحانه  -العقيوودة ّبووا يف يسوور وسووهلل .ااما كمووا يصوونع 
 صنع منها الكلن ..هذا من ذا .وعالم  الصنع  واحدة،واضح  هنا وهنا  وي

 خلق الناس دليل عل  البمث وهللا الخالق 62 - 57الدرس الثاني:

وووَنُكُم ُقلَنف حَنْوووُن ُقلنَوووُه أَْم حَنْوووُن اْاوووالِ ُتْم خَتْلُ ف أَأَنْووووحَنْوووُن َخَلْقنووواُكْم فَولَوووْل  ُتَصووودُِِقلَن  أَفَوووورَأَيْوُتْم موووا ُاْنُووولنَ »  قَووودَّْران بَويوْ
ِلْمووُتُم النَّْشووأََة اأْلُوىل   تَوْعَلُملَن.َوَلَقووْد عَ  ُكْم يف مووانُوْنِشوو َ اْلَمْلَت،َومووا حَنْووُن ِ َْسووُبلِقنَي.َعلى أَْن نُوبَوودَِِل أَْمثوواَلُكْم وَ 

 « ..فَوَلْل  َتذَكَُّروَن 
يوواة حل  وواقووع يف لر ومووأل.إنووه أموور منظووإن هووذا األموور أموور النشووأة األوىل ووايتهووا.أمر االوو  وأموور امللت

ن أن يقو  وأيقول مو الناس.فكي    يصدقلن أن اّلِل خلقهمف إن ضغ  هذ  احلقيق  علوى الفطورة أضوخم
 « .. حَنُْن َخَلْقناُكْم فَوَلْل  ُتَصدُِِقلنَ »له الكيان البشري أو ااقل فيه:
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..إن قور البشوور يف أموور هووذا االوو    يزيوود علووى أن « أَْم حَنْووُن اْاووالُِقلَنف أَفَووورَأَيْوُتْم مووا ُاْنُوولَنف أَأَنْوووُتْم خَتُْلُقلنَووهُ »
يوولقع الرجوول مووا ميووب رحووم اموورأة.مث ينقطووع عملووه وعملها.وشخووذ يوود القوودرة يف العموول وحوودها يف هووذا املوواء 

حلظووو  املهني.تعمووول وحووودها يف خلقوووه وتنميتوووه،وبناء هيكلوووه،ونف  الووورو  فيه.ومنوووذ اللحظووو  األوىل ويف كووول 
 لي  تتم املعجزة،وتقع ااارق  اليت   يصنعها إ  اّلِل.واليت   يودري البشور كنههوا ونبيعتهوا كموا   يعرفولن  
كي  تقع.بله أن يشاركلا فيها  وهذا القدر من التأمل يدركه كل إنسان.وهذا يكفوك لتقودير هوذ  املعجوزة 

إىل أن تصوْي خلقا،قصو  أغورب مون اايال.قصو    والتأير ّبا.ولكن قص  هذ  االي  اللاحدة منذ أن ا ،
يصووودقها العقووول لووول  أووووا تقوووع فعال،ويشوووهد وقلعهوووا كووول إنسوووان  هوووذ  االيووو  اللاحووودة تبووودأ يف ا نقسوووام 
والتكاير،فووووإذا هووووك بعوووود فوووو ة ماليووووني املاليووووني موووون ااالاي.كوووول جمملعوووو  موووون هووووذ  ااووووالاي ا؟ديوووودة ذات 

ألخووورى ألووووا مكلفووو  أن تنشووئ جانبوووا خاصوووا مووون املخلووول  خصووائا ختتلووو  عووون خصوووائا اجململعووات ا
البشووري  فهووذ  خووالاي عظام.وهووذ  خووالاي عضووالت.وهذ  خووالاي جلد.وهووذ  خووالاي أعصوواب ..مث ..هووذ  
خالاي لعمل عني.وهذ  خالاي لعمل لسوان.وهذ  خوالاي لعمول أذن.وهوذ  خوالاي لعمول غودق ..وهوك أكثور 

مثال،فتطلووع يف  تعوور  مكووان عملهووا،فال ختطووئ خووالاي العووني ختصصووا موون اجململعووات السووابق  ..وكوول منهووا
البطن أو يف القدم.مع أوا لول أخوذت أخوذا صوناعيا فزرعوحل يف الوبطن موثال صونعحل هنالوك عينوا  ولكنهوا 
هك إبهلامها   ختطئ فتذهه إىل البطن لصنع عني هنا   و  تذهه خوالاي األذن إىل القودم لتصونع أذان 

ل وتنشووئ هووذا الكيووان البشووري يف أحسوون تقوولمي هووحل عووني ااال ،حيووة   عموول هنووا   ..إوووا كلهووا تعموو
هذ  هك البداي .أما النهاي  فال تقل عنها إعجوازا و  غرابو .وإن كانوحل مثلهوا  2314لإلنسان يف هذا اجملال 

َنُكُم اْلَمْلَت،َوما حَنُْن ِ َْسُبلِقنيَ :»من مشاهدات البشر املأللف    ..« حَنُْن َقدَّْران بَويوْ
 مفهذا امللت الذي ينتهك إليه كل حك ..ما هلف وكي  يقعف وأي سلطان له   يقاو 

 بود لنشوأة الويت  ا سلسل  يفإنه قدر اّلِل ..ومن مث   يفلحل منه أحد،و  يسبقه فيفلته أحد ..وهل حلق  
در املوولت هوول قووواّلِل الووذي .يهووا بعوودكملعمووارة األرم وااالفوو  ف«..َعلووى أَْن نُوبَوودَِِل أَْمثوواَلُكمْ ..»أن تتكاموول 

دنيا ذ  احليواة الوضوروب هلوالذي قدر احلياة.قدر امللت على أن ينشئ أمثال من ميلتلن،حَّت ذيت األجل امل
.يف ذلوووك «.ْعَلُمووولنَ موووا   توَ  َونُوْنِشوووَ ُكْم يف »..فوووإذا انتهوووحل عنووود األجووول الوووذي  وووا  كانوووحل النشوووأة األخووورى:

ها،وتصوول النشووأة اام دئووذ تبلوو نووه البشوور إ  مووا حووثهم بووه اّلِل.وعنالعووا  املغيووه اجملهلل،الووذي   يوودري ع
ن ..فهك قريوه مو« ذَكَُّروَن تَ ىل فَوَلْل  َة اأْلُو َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشأَ ..»القافل  إىل مقرها.هذ  هك النشأة اهلخرة 

 قريه.وليك فيها من غريه.
ة األوىل والنشوووأة اهلخرة.وّبوووذ  البسوووان  وهووووذ  ّبوووذ  البسوووان  وّبوووذ  السوووهلل  يعووورم القوووورآن قصووو  النشوووأ

السهلل  يق  الفطرة أمام املنط  الذي تعرفوه،و  الوك أن عواقل فيه.ألنوه موأخلذ مون بوديهياهتا هوك،ومن 

                                                 
 يف سلرة النجم ّبذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا (« ذا ُاْ  َوأَنَُّه َخَلَ  الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْثى ِمْن نُْطَف   إِ »يراجع تفسْي قلله تعاىل:  - 2314
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مشوواهدات البشوور يف حيوواهتم القريبوو .بال تعقيوود.و  عريوود.و  فلسووف  تكوود األذهووان،و  تبلوو  إىل اللجوودان 
 الكلن،وخال  ا نسان،ومنزل القرآن .. ..إوا نريق  اّلِل.مبدع
 ما يهرعونه ويأهللالونه فهو من هللا ا منهم 67 - 63الدرس الثالث:

ه يوود اّلِل فيووو م،لْييهموموورة أخووورى يف بسووان  ويسووور ذخووذ بقلووولّبم إىل أموور موووألل  هلم،مكوورر يف مشووواهداهت
موا َهْرُيُولَنف  فَوورَأَيْوُتمْ أَ »للن:نها غافويطلعهم على املعجزة اليت تقع بني أيديهم،وعلى مرأى من عيلوم،وهم ع

ُهوولَن:ِإانَّ لَ طامووا  َفظَْلوونوواُ  حُ أَأَنْوووُتْم تَوْزَرُعلنَووُه أَْم حَنْووُن الزَّارِعُوولَنف لَووْل َنشوواُء َ؟ََعلْ  « ُمْغَرُملَن.بَووْل حَنْووُن حَمُْروُموولنَ ُتْم تَوَفكَّ
لبوذور لقولن احلوه واريولن ويهوم فيوهف إووم ُي..هذا الزرع الوذي ينبوحل بوني أيوديهم وينمول ويوييت مثار .موا قور 

لبوذرة اخوذ احلبو  أو لعجيه.شااليت صنعها اّلِل.مث ينتهك قورهم وشخذ يد القدرة يف عملهوا املعجوز ااوار  
 طري  نريقها  عاقة نلعها.تبد   وتسْي فيه سْية العاقل العار  اابْي  راحل ال

سولم  إن يود د  املر ه،و  ينحور  عون نريقوه،و  يضول اهلوالذي   حطئ مرة كما حطئ ا نسان يف عملو
ن العقووووول يت موووووا كووووواالقووووودرة هوووووك الووووويت تتووووولىل خطاهوووووا علوووووى نووووولل الطريووووو  ..يف الرحلووووو  العجيب .الرحلووووو  الووووو

الصولر،ونلع  صولرة مون ليصدقها،وما كان اايال ليتصولرها،لل  أووا حوديحل وهودّ ويراهوا كول إنسوان يف
هووا هووذا ميكوون في ن يصوود ،وأي خيووال كووان يتصوولر أن حبوو  القموو  مووثالموون األنوولاع ..وإ  فووأي عقوول كووا

ل موا ملو  سوامق  بكوبلو  كا العلق وهذا اللر ،وهذ  السنبل ،وهذا احلوه الكثوْيف  أو أن النولاة تكمون فيهوا
ه تقووع بووني يديوو نووه يراهوواأهتليووهف  أي عقوول كووان ميكوون أن يتطوواول بووه اايووال إىل تصوولر هووذ  العجيبوو .لل  

نووه أن نسووان ميكءف ولوول  أن هووذ  القصوو  تتكوورر علووى موورأى ومسوومع موون مجيووع النوواسف وأي إصووبا  مسووا
نوا   قولل الناس:زرعمث ي فيدعك أنه صنع كي ا يف هذ  العجيب  سلى احلّر وإلقواء البوذور الويت صونعها اّللِ 

قوو  الوويت وأما ااار رة.  وكوول بووذوهووم   يتجوواوزوا احلووّر وإلقوواء البووذور.أما القصوو  العجيبوو  الوويت اثلهووا كوول حبوو
 حلتها.تنبحل من قلبها وتنمل وترتفع فكلها من صنع ااال  الزارع.ولل كاء   تبدأ ر 

دء حلتهووا موون البووه تقطووع ر ولوول كوواء   تووتم قصووتها.ولل كوواء ؟علهووا حطامووا قبوول أن تووييت مثارهووا.وهك  شووي ت
بَوْل حَنْوُن »ن غوارمل «:ُمولنَ ُمْغرَ لَ انَّ إِ »إىل ااتام  ولول وقوع هوذا لظول النواس يللنولن احلودية وينلعلنوه يقللولن:

 « ..حَمُْروُملنَ 
قولم ّبوا لرحلو  الويت تذاهتا ا ولكن فضل اّلِل مينحهم الثمر،ويسم  للنبت  أن تتم قورهتا،وتكمل رحلتها،وهك

 االي  اليت ا  ..وهك صلرة من صلر احلياة اليت تنش ها القدرة وترعاها.
 ب .وهذ  هك النشأة األوىلف ..فماذا يف النشأة األخرى من غرا

 الماء بيد هللا ا بيد الناس 70 - 68الدرس الرابع:

ْل َنشوواُء َجَعْلنوواُ  أُجاجووا .فَوَلْل  حَنْووُن اْلُمْنزِلُوولَنف لَوو ُمووْزِن أَمْ ِمووَن الْ  أَفَووورَأَيْوُتُم اْلموواَء الَّووِذي َتْشووَربُلَنف أَأَنْوووُتْم أَنْوزَْلُتُموول ُ »
فيوهف قور   قور ا نسوان اّلِل.موا ء أصل احلياة،وعنصرها الذي   تنشأ إ  به كما قودروهذا املا«  َتْشُكُرونَ 

 أنه يشربه.
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اب ر أن يكولن عوذالوذي قود أما الذي أنشأ  من عناصر ،وأما الذي أنزله من سحائبه،فهل اّلِل سبحانه.وهل
ي أجورى ضول اّلِل الوذف يشوكرون ماحلا   يستساغ،و  ينشئ حيواة.فهال«.َلْل َنشاُء َجَعْلناُ  أُجاجا  »فكان 

 مشي ته  ا كانف
ضوووع ة حياهتم،ومل اكووورة،ماقواملخوووانبلن ابتوووداء ّبوووذا القووورآن كوووان املووواء النوووازل مووون السوووحائه،يف صووولرته املب

ء بتقووودم يمووو  املووواقاحتفاهلم،واحلووودية الوووذي يهوووز نفلسوووهم،وقد خلدتوووه قصوووائدهم وأكوووعارهم ..و  تووونقا 
األوىل أكووود  أة املووواءفحل.والذين يشوووتغللن ابلعلوووم وُيووواوللن تفسوووْي نشوووا نسوووان احلضووواري،بل لعلهوووا تضووواع

غل ابأل ووواّ   املشوووتكوووعلرا بقيمووو  هوووذا احلووودّ مووون سووولاهم.فهل مووواقة اهتموووام للبووودائك يف الصوووحراء،وللعا
 سلاء.

  ا ش ار والثمار ينشئهللا  73 - 71الدرس الخامس:

« ناهووا تَوْذِكرَة  َوَمتاعووا  لِْلُمْقووِلينَ ْلُمْنِشووُيَنف حَنْوُن َجَعلْ ْم حَنْوُن اَرهَتا أَ ُتْم أَْنَشووْأمُتْ َكووجَ أَفَوورَأَيْوُتُم النَّوواَر الَّويِت تُوولُروَنف أَأَنْوو»
أت منووووووه ..ولقوووووود كووووووان كشوووووو  ا نسووووووان للنووووووار حوووووواقت عظيمووووووا يف حياتووووووه.ر ا كووووووان أعظووووووم حوووووواقّ بوووووود

ذي ا.ولكن مون الوي يلقودهار:أحضارته.ولكنها أصبححل أمرا مأللفا   يثْي ا هتمام ..وا نسان يلري الن
 أنشأ وقلقهاف

لوى أن هنوا  لوزرع ..عامن الذي أنشأ الشجر الذي تلقد به النارف لقد مر حدية الزرع.والشجر من هذا 
لعوورب خوورى كووان افموون احتكووا  فوورع موون كووجرة بفوورع آخوور موون كووجرة أ«.َكووَجَرهَتا»لفتوو  أخوورى يف ذكوور 

لهووور هلن.فووواألمر أئيووو  حوووَّت اتوووزال مسوووتعمل  يف البي وووات البدا انرهم.علوووى الطريقووو  البدائيووو  الووويت   يلقووودون
لبحووووة والنظوووور لهوووول جمووووال وأقوووورب إىل عووووارّبم املعروفوووو .أما معجووووزة النووووار وسوووورها عنوووود العلموووواء البوووواحثني ف

ابلنووار األخوورى  تووذكر« ِكرَة  اهووا تَووذْ حَنْووُن َجَعْلن»وا هتمام.و ناسووب  ذكوور النووار يلمووع السوويا  إىل انر اهلخوورة:
  يف نفوووووولس قعهووووووا العميووووووو ..أي للمسووووووافرين.وكان هلووووووذ  ا كووووووارة « َمتاعووووووا  لِْلُمْقووووووِلينَ »مووووووا جعلناهووووووا ..ك

 املخانبني،ملا اثله يف واقع حياهتم من مدللل حك حاضر يف عارّبم وواقعهم.
 أسبيح هللا المأيم المنمم 74الدرس السادس: 

قلولب ن.امليسورة للل ا مياسورار،النانق  بود ئوحني يبل  السيا  إىل هذا احلد مون عورم هوذ  احلقوائ  واأل
ك حقيقو  وربلبيتوه.وه  وعظمتهواألذهان يلتفحل إىل احلقيق  اليت تنتهك إليها هذ  احلقائ .حقيق  وجلق اّللِ 

ن ُييوووك هوووذ  احلقيقووو  ويووويقي حقهوووا أ - -تلاجوووه الفطووورة ملاجهووو  ذات قووولة وسووولطان.فيهيه ابلرسووولل 
 « ..َسبِِْ  اِبْسِم َربَِِك اْلَعِظيمِ فَ »ويلمك القللب ّبا يف حينها:

 القسم بمواقع الن وا عل  مصدر القرآن المأيم 80 - 75الدرس السابع:

عظووويم مووون رب  ن يف قسوووممث يلتفوووحل التفاتووو  أخووورى إىل املكوووذبني ّبوووذا القووورآن فوووْيب  بينوووه وبوووني هوووذا الكووول 
 ِكتوواب  َمْكنُوولن    يف ْرآن  َكوورمي  ِإنَّووُه َلُقو -لَن َعِظوويم  َسووم  لَوْل تَوْعَلُمووِإنَّووُه َلقَ وَ  -فَووال أُْقِسووُم ِ َلاقِوِع الُنُجوولِم »العواملني:

 « ..مَيَُسُه ِإ َّ اْلُمَطهَُّروَن.تَوْنزِيل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ 
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مث قوال  اجملورقة.ومن بعيولوم و  يكن املخانبلن يلمذا  يعرفلن عن ملاقع النجلم إ  القليل،الوذي يدركلنوه
م املتعلقو  ابملقسوم لم فنودر  مون عظمو  هوذا القسوفأموا حنون اليو« ..َعِظويم   -ُملَن َلْل تَوْعلَ  -َوِإنَُّه َلَقَسم  »هلم:

 لم ...  ملاقع النجل عن عظمبه،نصيبا أكث بكثْي  ا كانلا يعلملن.وإن كنا حنن أيضا   نعلم إ  القلي
وقة املنوووووالْي،يقلل لنوووووا:إن جمملعووووو  واحووووودة مووووون وهوووووذا القليووووول الوووووذي وصووووولنا إليوووووه  راصووووودان الصوووووغْية،اند

هوك اجملورة  -جمملعات النجلم اليت   هصوى يف الفضواء اهلائول الوذي   نعور  لوه حدوقا.جمملعو  واحودة 
ويقووولل الفلكيووولن إن مووون هوووذ  النجووولم »تبلووو  ألووو  مليووولن ْنوووم   -الووويت تنتسوووه إليهوووا أسووورتنا الشمسوووي  

م،موووووا ميكووووون ر يتوووووه ابلعوووووني اجملرقة،وموووووا   يووووورى إ  ابجملووووواهر والكلاكوووووه الووووويت تزيووووود علوووووى عووووودة باليوووووني ْن
واألجهزة،ومووا ميكوون أن هووك بووه األجهووزة قون أن ترا .هووذ  كلهووا تسووب  يف الفلووك الغووامخ و  يلجوود أي 
احتمووال أن يقوو ب جمووال مغنانيسووك لوونجم موون جمووال ْنووم آخوور،أو يصووطدم بكلكووه آخوور،إ  كمووا ُيتموول 

املتلسووووو  آبخووووور يف انوووووي  اهلاقي،يسوووووْيان يف اعوووووا  واحووووود وبسووووورع  تصووووواقم مركوووووه يف البحووووور األبووووويخ 
 .2315«واحدة.وهل احتمال بعيد،وبعيد جدا.إن   يكن مستحيال 

 ر  وشيراتووهسوو  يف آتوكوول ْنووم يف ملقعووه املتباعوود عوون ملقووع إخلته،قوود وضووع هنووا   كموو  وتقوودير.وهل من
 هذا الفضاء اهلائل.مع سائر النجلم والكلاكه،لتتلازن هذ  ااالئ  كلها يف 

ل ن أول مرة.وهون ابلقورآفهذا نر  من عظم  ملاقع النجلم،وهول أكوث كثوْيا جودا  وا كوان يعلموه املخوانبل 
 يف اللقحل ذاته أصغر  ا   يقاس من احلقيق  الكلي  لعظم  ملاقع النجلم 

َسووم  لَووْل تَوْعَلُموولَن َوِإنَّووُه َلقَ ..»قسووم ىل إ..فوواألمر أوضوو  وأجلووى موون أن ُيتوواج « فَووال أُْقِسووُم ِ َلاقِووِع الُنُجوولمِ  »
لقسووم ا هتوواج إىل  يقوو  الوويت ..وهووذا التلوولي  ابلقسووم والعوودول عنووه أسووللب ذو شيووْي يف تقريوور احلق« َعِظوويم  

 ألوا تبت  واضح  ..
 « ..ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ  ل  وَن.تَوْنزِيُمَطهَّرُ ِإنَُّه َلُقْرآن  َكرمي  يف ِكتاب  َمْكُنلن    مَيَُسُه ِإ َّ الْ »

و  نْي األولوني..مون أسواإنه لقرآن كورمي.وليك كموا تودعلن قولل كواهن،و  قولل جمنولن،و  مفو ى علوى اّللِ 
ذاتوووووه،وكرمي ب ،وكرمي تنزلوووووحل بوووووه الشووووويانني  ...إىل آخووووور هوووووذ  األقاويل.إ وووووا هووووول قووووورآن كرمي.كووووورمي  صووووودر 

 ابعاهاته.
..فقود زعوم «   مَيَُسوُه ِإ َّ اْلُمَطهَّوُرونَ »..وتفسْي ذلك يف قللوه تعواىل بعودها:..مصلن « يف ِكتاب  َمْكُنلن  »

املشركلن أن الشيانني تنزلحل به.فهذا نفك هلذا الزعم.فالشيطان   ميوك هوذا الكتواب املكنولن يف علوم اّلِل 
مَيَُسووووووُه ِإ َّ   »وحفظووووووه.إ ا تنووووووزل بووووووه املالئكوووووو  املطهوووووورون ..وهووووووذا اللجووووووه هوووووول ألهوووووور اللجوووووول  يف معوووووو  

وووووُرونَ  هنوووووا انفيووووو  للقووووولع الفعل.وليسوووووحل انهيووووو .ويف األرم ميوووووك هوووووذا القووووورآن الطووووواهر «  »  «.اْلُمَطهَّ

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (33كتاب:اّلِل والعلم احلدية ص   - 2315
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والنجك.واملوووووويمن والكووووووافر،فال يتحقوووووو  النفووووووك علووووووى هووووووذا اللجووووووه.إ ا يتحقوووووو  بصوووووور  املعوووووو  إىل تلووووووك 
 املالبس .مالبس  قلهلم:تنزلحل به الشيانني.

 ه يف كتابه السماوي املكنلن إ  املطهرون ..ونفك هذا الزعم إذ   ميس
..  تنزيول مون الشويانني  قوال ابون  « تَوْنزِيول  ِموْن َربِِ اْلعواَلِمنيَ »و وا يييود هوذا ا عوا  قللوه تعواىل بعود هوذا:

ا ولفج اهليوو  خوث ومعناهوو:موون ا؟نابو  واحلودّ.قاللا:}   مَيَُسوُه ِإ  اْلُمَطهَّوُروَن { أي:كثوْي:" وقوال آخوورون
وووى أن  أن رسوولل هللا :واملراق ابلقوورآن هاهنووا املصووح ، كمووا روى مسوولم، عوون ابوون عموور:الطلووه، قوواللا

يسافر ابلقرآن إىل أرم العدو، راف  أن يناله العودو  .واحتجولا يف ذلوك  وا روا  ا موام مالوك يف ملن وه، 
لعمورو بوون  تبوه رسوولل هللا أن يف الكتواب الووذي ك:عون عبوود هللا بون أيب بكوور بون حمموود بون عموورو بون َحووزم

قرأت يف صووحيف  :أ  ميووك القوورآن إ  نوواهر .وروى أبوول قاوق يف املراسوويل، موون حوودية الزهووري قووال:حووزم
 . 2316"و  ميك القرآن إ  ناهر":قال أن رسلل هللا :عند أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم

خووذ به.وقوود أسووند  الوودارقطب عوون عموورو وهووذ  ِوَجوواقة  جيدة.قوود قرأهووا الزهووري وغووْي ، ومثوول هووذا ينبغووك األ
 2317بن حزم، وعبد هللا بن عمر، وعثمان بن أيب العاص، ويف إسناق كل منها نظر،وهللا أعلم.

 مشهد ااحاضار  والم ه عن إعاد  الدا لل سم 87 - 81الدرس الثامن:

نهوك كول للحظ  اليت ت.واوصالمث ذيت ا يقاع األخْي يف السلرة ..حلظ  امللت ..اللمس  اليت ترج  هلا األ
 ميلوووك لرجووولع و اجدال.واللحظووو  الووويت يقووو  فيهوووا احلوووك بوووني وايووو  نريووو  وبدايووو  نري .حيوووة   ميلوووك 

غَووحِل احْلُْلُقوولَم َوأَنْوووُتْم ذِِبُلَن.فَوَلْل  ِإذا بَولَ نَُّكووْم ُتَكووُكووْم أَ أَفَِبهووَذا احْلَووِديِة أَنْوووُتْم ُمووْدِهُنلَنف َوَعَْعلُوولَن رِْزقَ »النكوولص:
وووُتْم َغوووْْيَ َموووِدينِ .فَوَلْل  إِ ْبِصوووُرونَ ِحيَن ِوووذ  تَوْنظُوووُروَن.َوحَنُْن أَقْووووَرُب إِلَْيوووِه ِموووْنُكْم َولِكوووْن   توُ  وووُتْم ْن ُكنوْ نَي.تَوْرِجُعلَوا ِإْن ُكنوْ

 « ..صاِقِقنيَ 
صوه علويكم مون ن وموا يقأفأنتم كاكلن يف هذا احلدية الذي يقال لكم عن النشأة اهلخرة مكذبلن ابلقورآ

ه هوول .فووإذا التكووذي.« َكووذِِبُلنَ ُكووْم تُ َوَعَْعلُوولَن رِْزَقُكووْم أَنَّ »أن اهلخرة،ومووا يقوورر  لكووم موون أموولر العقيوودةف كوو
فوواعللن إذ  اذا أنووتمرزقكووم الووذي هصووللن عليووه يف حيوواتكم وتدخرونووه هلخوورتكمف ومووا أسوولأ  موون رز   فموو

 تبل  احللقلم،وتقفلن يف مفر  الطري  اجملهللف
  التصلير القرآين امللحك،الذي يرسم لالل امللقو  كلهوا يف ملسوات سوريع  اننقو  بكول موا مث يصلر امللق

فَوَلْل  ِإذا بَوَلَغحِل احْلُْلُقلَم.َوأَنْوُتْم ِحيَنِ ذ  تَوْنظُُروَن.َوحَنُْن أَقْوَرُب إِلَْيِه ِموْنُكْم » فيه،وبكل ما وراء ،وبكل ما يلحيه.
صوولت احلشرج ،ونبصوور تقووبخ املالم ،وحنووك الكوورب والضووي  موون ..لنكوواق نسوومع « َولِكووْن   تُوْبِصووُرونَ 

                                                 
( واملعجوم الكبوْي للطوثاين 89[)283/ 2( واملطالوه العاليو  بزوائود املسوانيد الثمانيو  ] 2917[)107/ 5أخبار مك  للفاكهك ] - 2316

 -نن الوودارمى( وسوو449[)497/ 1املكنوز ] -نن الوودارقط ( وسوو447[)495/ 1املكنوز ] -رقط ( وسونن الوودا13039[)452/ 10]
[ 304/ 15] ( وملسووولع  السووون  النبليووو 7780( وصوووحي  ا؟وووامع )1935[)446/ 3( وكوووعه ا ميوووان ]2321[)100/ 7املكنوووز ]

 ( صحي 6559[)501/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -وصحي  ابن حبان (21549)
 [545/ 7قار نيب  ] -كثْي   تفسْي ابن - 2317
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..كمووووا نكوووواق نبصوووور نظوووورة العجووووز وذهوووولل اليووووأس يف مالموووو  « فَولَووووْل  ِإذا بَوَلغَووووحِل احْلُْلُقوووولمَ » خووووالل قللووووه:
..هنوووا.يف هوووذ  اللحظ .وقووود فرغوووحل الووورو  مووون أمووور « َوأَنْووووُتْم ِحيَن ِوووذ  تَوْنظُوووُرونَ »احلاضووورين مووون خوووالل قللوووه:

عاملووا   عهوود هلووا بووه،و  الووك موون أموور  كووي ا إ  مووا  خلفحل وراءهووا األرم ومووا فيهووا.وهك تسووتقبلالوودنيا.و 
أقخورت مون عمل،ومووا كسوبحل موون خوْي أو كوور.هنا.وهك تورى و  الووك احلودية عمووا ترى.وقود انفصوولحل 

لن مون عمن حلهلا وما حلهلا.ا؟سود هول الوذي يورا  النوالرون.ولكنهم ينظورون و  يورون موا اوري و  ميلكو
 األمر كي ا.هنا تق  قدرة البشر،ويق  علم البشر،وينتهك جمال البشر.

جزة.قاصووورون قاصووورون.هنا يسووودل السوووتار قون الر يووو .وقون أووووم عجوووزة ع - و  اووواقللن -هنوووا يعرفووولن 
و   كووبه  ال كووائب  و بوولووه ّلِل كاملعرفوو .وقون احلركوو .هنا تتفوورق القوودرة ا هليوو ،والعلم ا هلووك.وحلا األموور  

جوالل اّلِل،ورهبو  حضولر   ا الول امللقو وهنو«  نَ َوحَنُْن أَقْوَرُب إِلَْيِه ِمْنُكْم َولِكْن   تُوْبِصُرو »جدال و  حمال:
كوول وقوحل.ولكن التعبووْي يوولقج الشوعلر ّبووذ  احلقيقوو  الويت يغفوول عنهووا   وهول حاضوور يف -بحانه وتعوواىل سو -

وقاع.ويف لول انقطواع و و ه.فل  موا فيوه مون عجوز ورهبو  البشر.فإذا جملوك املولت عللوه رهبو  احلضولر وجاللو
» دال:جووينهووك كوول و هووذ  املشوواعر الراجفوو  اللاجفوو  اهلسووي  اهلسووف  اووكء التحوودي الووذي يقطووع كوول قوولل 

ووُتْم صووا ووُتْم َغووْْيَ َمووِديِننَي:تَوْرِجُعلَوا ِإْن ُكنوْ   و موور كمووا تقلللن:إنووه   حسوواب فلوول كووان األ« ِقِقنَي فَولَووْل  ِإْن ُكنوْ
ل قوهووا  -قوولم لوقوود بلغووحل احل -جزاء.فوأنتم إذن نلقوواء غووْي موودينني و  حماسووبني.فدونكم إذن فل جعلهوا 

ى وأنووووتم نوووو  الكووووث عمووووا هووووك ذاهبوووو  إليووووه موووون حسوووواب وجووووزاء.وأنتم حلهلووووا تنظرون.وهووووك ماضووووي  إىل الدينل 
ل ويثقدال.سووواكنلن عووواجزون  هنوووا تسوووق  كووول تعلووو .وتنقطع كووول حجووو .ويبطل كووول حموووال.وينتهك كووول جووو

 قليل  ضغ  هذ  احلقيق  على الكيان البشري،فال يصمد له،إ  وهل يكابر بال حج  و 
 مصائر ا صناف الثالثة في اآلخر  94 - 88الدرس الااسع:

يواة ،وتسوتدبر احلاحللقلم مث ميضك السيا  يف بيان مصْي هوذ  الورو  الوذي يو اءى هلوا مون بعيود حوني تبلو  
 ِمووووووَن مَّوووووا ِإْن كوووووانَ فَأَ  »ن:لباقي .واضوووووك إىل الدينلنووووو  الووووويت يكوووووذب ّبوووووا املكوووووذبل الفاني ،وتسوووووتقبل احليووووواة ا

.َوأَمَّوا ِإْن كوانَ  ْصوحاِب اْلَيِمنِي.َوأَمَّوا أَ ِمنِي،َفَسوالم  لَوَك ِموْن ْصوحاِب اْليَ  ِموْن أَ اْلُمَقرَِّبنَي،فَوَرْو   َوَرُْيان  َوَجنَُّ  نَِعيم 
.َوَتصْ ِإْن كاَن ِمَن اْلُمَكذِِِبنَي الضَّ  يم   «.ِحيم  جَ ِلَيُ  الِِنَي.فَونُوُزل  ِمْن محَِ

رو  لوذي ينتظرهوا:االنعويم  وقد مرت بنا يف أول السلرة صلر من نعويم املقربني.فوالرو  هنوا تورى عالئوم هوذا
 نك الكرمي.م اللني واألة،والنعيورُيان وجن  نعيم.واأللفاا ذاهتا تقطر رق  ونداوة.وتلقك لالل الراح  احللل 

..فيلتفووووحل اباطوووواب إليووووه ..يبلغووووه سووووالم إخلانووووه موووون أصووووحاب « مَّووووا ِإْن كوووواَن ِمووووْن َأْصووووحاِب اْلَيِموووونيِ َوأَ »
اليمني.وما أندى السالم سواعت ذ وموا أحبوه.حني يتلقوا  وقود بلغوحل احللقولم  فيطمو ن ابلوه ويشوعر ابألنوك 

.َوَتْصوووِلَيُ  َوأَمَّوووا ِإْن كووواَن ِموووَن اْلُمَكوووذِِبِ »يف الصوووحب  املقبلووو  موووع أصوووحاب اليموووني. يم  نَي الضَّوووالِِنَي.فَونُوُزل  ِموووْن محَِ
الساخن.وما أكد  عذااب ذلك ا؟حيم،ي اءى لوه ويعلوم أنوه  ..وما أسلأ  نز  ومثلى ذلك احلميم« َجِحيم  

ِإنَّ هوووذا هَلُوووَل َحوووُ  »مالقيوووه عووون يقوووني  واهلن وقووود بلووو  امللقووو  ذروتوووه عوووكء ااااووو  يف إيقووواع عميووو  رزيووون:
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..فتلتقووك رجاحوو  اليقووني ويقلووه يف ميووزان احل ،ابللاقعوو  الوويت بوودأت ّبووا « .َفَسووبِِْ  اِبْسووِم َربِِووَك اْلَعِظوويمِ اْلَيِقنيِ 
 السلرة.وختتم  ا يلحيه هذا اليقني الثابحل ا؟ازم من اعا  إىل اّلِل ابلتسبي  والتعظيم ..
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 مدنية وآياأها أسع وعشرون ( سور  الحديد57)

 مو وعات السور  أهم 

لووا قيقوو  الوويت ختا.هووذ  احلهووذ  السوولرة  ملتهووا قعوولة للجماعوو  ا سووالمي  كووك هقوو  يف ذاهتووا حقيقوو  إمياو
  األمووووولال و روا  و ّبووووا النفووووولس لوووودعلة اّلِل فوووووال تضووووون عليهووووا بشوووووكء، و  هتجوووووز قووووووا كوووووي ا ..  األ

عوويا علووى ت  بينمووا يل ّبووا النفوولس رابنيووخلجووات القلوولب و  ذوات الصوودور ..وهووك احلقيقوو  الوويت تسووتح
مللازين.كموا ثقل يف هذ  اتيم اليت األرم.ملازينها هك ملازين اّلِل،والقيم اليت تعتز ّبا وتساب  إليها هك الق

وكوول جوواذب  كوول عووائ   أوووا هووك احلقيقوو  الوويت تشووعر القلوولب  قيقوو  اّلِل،فتخشووع لووذكر ،وترج  وتفوور موون
 يعلقها عن الفرار إليه.

فك ّلِل.بووذل الوون سووبيل اأسوواس هووذ  احلقيقوو  الكبووْية توودعل السوولرة ا؟ماعوو  ا سووالمي  إىل البووذل يف وعلووى
ْنُكْم َوأَنْوَفُقوولا هَلُووْم َأْجوور   يِه.فَالَّووِذيَن آَمنُوولا ِمووْخَلِفنَي فِ  ُمْسووتَ آِمنُوولا اِبّللَِّ َوَرُسووللِِه َوأَْنِفُقوولا ِ َّووا َجَعَلُكوومْ »وبووذل املووال:
وووُتْم ُمْيِمِننَي.ُهوووَل ْم َوقَوووْد َأَخوووَذ ِميثووواَقكُ لا بِوووَربِِكُ تُوْيِمنُوووُكوووْم   تُوْيِمنُووولَن اِبّللَِّ َوالرَُّسووولُل يَوووْدُعلُكْم لِ َكِبْي ،َوموووا لَ  ْم ِإْن ُكنوْ

َ ِبُكومْ ِإىَل النُو ُلمواتِ الَِّذي يُونَوِزُِل َعلى َعْبِدِ  آايت  بَويِِنات  لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُ  َرُ    َرِحيم .َوموا َلُكوْم لَو لِر،َوِإنَّ اّللَّ
ُّ السَّووماواِت َوا ،َوّللَِِّ ِمووْيا ْن قَوْبووِل اْلَفووْتِ  َوقاتَووَل ي ِمووْنُكْم َمووْن أَنْوَفووَ  ِموو.  َيْسووَتلِ أْلَْرمِ َأ َّ تُوْنِفُقوولا يف َسووِبيِل اّللَِّ
ُ احْلُْس  .َواّللَُّ ا َوَعَد ال  ُللا.وَكُ أُولِ َك أَْعَظُم َقَرَج   ِمَن الَِّذيَن أَنْوَفُقلا ِمْن بَوْعُد َوقاتوَ   «. ِ ا تَوْعَمُللَن َخِبْي  ّللَّ

وللحوو  الووذي  كر اّللِ وعلووى أسوواس هووذ  احلقيقوو  الكبووْية كووذلك توودعل ا؟ماعوو  ا سووالمي  إىل ااشوولع لووذ 
َشوَع يَن آَمنُولا أَْن ختَْ لِلَّوذِ  َ ْ َذْنِ أَ »ألوىل:أنزله اّلِل ليجكء البذل مثرة هلذا ااشلع املنبعة من احلقيق  ا مياني  ا

،َو  َيُكلنُولا كَ   َعلَوْيِهُم اأْلََمُد،فَوَقَسوحْل ْلِكتواَب ِموْن قَوْبُل،َفطوالَ َن أُوتُولا االَّوِذيقُوُللُّبُْم ِلذِْكِر اّللَِّ َوموا نوَوَزَل ِموَن احْلَو ِِ
ُهْم فاِسُقلنَ   « ..قُوُللُّبُْم،وََكِثْي  ِمنوْ

لكفوووووو  ختيوووووار ا ميووووووزان احلووووو  وتووووودعل ا؟ماعوووووو  ا سوووووالمي   وكوووووذلك تضوووووع قووووويم الوووووودنيا وقووووويم اهلخووووورة يف
َووا احْلَيوواُة الووُدنْ »الراجح ،والسووبا  إىل القيموو  الباقيوو : وونَ وَ ه  َوهَلْوول  يا َلعِوواْعَلُموولا أَ َّ ُكْم َوَتكووايُور  يف زِينَوو   َوتَفوواُخر  بَويوْ

ُن ُحطاموووا .َويف اهْلِخووورَِة ُ  ُمْصوووَفر ا،مُثَّ َيُكووول فَوووَ ا مُثَّ يَِهووويجُ ُه،اأْلَْمووولاِل َواأْلَْو ِق،َكَمثَوووِل َغْيوووة  أَْعَجوووَه اْلُكفَّووواَر نَباتُووو
ْغِفوورَة  ِمووْن َربُِِكووْم َوَجنَّوو   مَ اْلُغُروِر:سووابُِقلا ِإىل   َّ َمتواعُ نْيا إِ َعوذاب  َكووِديد ،َوَمْغِفرَة  ِمووَن اّللَِّ َورِْضوولان .َوَما احْلَيوواُة الوودُ 

ُ ُذو َك َفْضووُل اّللَِّ يُوْيتِيووُرُسووِلِه.ذلِ وَ ّللَِّ  َواأْلَْرِم أُِعوودَّْت لِلَّووِذيَن آَمنُوولا ابِ َعْرُضووها َكَعووْرِم السَّووماءِ  ِه َمووْن َيشوواُء َواّللَّ
 « ..اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 

عوووا   أووووا كانوووحل ت -لميووو  الووودعلة الدائمووو  إىل تلوووك احلقيقووو  إىل جانوووه عم -ولووواهر مووون سووويا  السووولرة 
لعووام ا ة اتوود موون دين يف فووماعوو  ا سووالمي  عنوود نووزول هووذ  السوولرة يف اجملتمووع املووكووذلك حالوو  واقعوو  يف ا؟

 الرابع اهلجري إىل ما بعد فت  مك .
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فوووإىل جانوووه السوووابقني مووون املهووواجرين واألنصوووار،الذين ضوووربلا أروع مثوووال عرفتوووه البشوووري ،يف هقيووو  حقيقووو  
مووون  يف خلووولص انقر،وعووورق كامووول،وانطال ا ميوووان يف نفلسوووهم،ويف البوووذل والتضوووحي   رواحهوووم وأمووولاهلم،

 وجلانه الغريزة ومعلقات الطري  إىل اّلِل ... 2318أوها  األرم
سووحل يف هووذا ف وو  أخوورى لي - سووالمي  ايف ا؟ماعوو   -إىل جانووه هووذ  الف وو  املمتووازة الفووذة،كانحل هنووا  

ن اس أفلاجا،وكوافيوه النولفت  عند ما لهور ا سوالم،وقخل اوخباص  بعد  -املستلي ا مياين ااالا الرفيع 
بق  ك الف وو  السوواعاكووحل تلوو موون بيوونهم موون   يوودركلا بعوود حقيقوو  ا ميووان الكبووْية،و  يعيشوولا ّبووا وهلووا كمووا

 ااالص  املخلص  ّلِل.
لي  العقيودة لويهم تكواعهي ء املسلملن من الف و  األخورى كوان يصوعه علويهم البوذل يف سوبيل اّلِل وتشو  

 إغرائها.و ن قعائها مقيم احلياة الدنيا وزينتها فال يستطيعلن ااالص يف النفك واملال وتزقهيهم 
نا  ووواذج تووو  ّبوووم هوووذ  السووولرة تلوووك اهلتافوووات امللحيووو  الووويت أسووولفهوووم الوووذين هت -بصوووف  خاصووو   -وهوووي ء 

لكثى،الووويت اميانيووو  منهوووا،لتخلا أرواحهوووم مووون تلوووك األوهوووا  وا؟لاذب،وترفعهوووا إىل مسوووتلى احلقيقووو  ا 
غووْي  -فوو  أخوورى كوول قوويم األرم،وتووذوب يف حرارهتووا كوول علائقهووا  كووذلك كانووحل هنالووك نائتصووغر معهووا  

 ك نائف  املنافقني،رتلط  غْي متميزة.ه -هي ء وأول ك 
م مشوولب  غوووْي اء قلوولّبوخباصوو  حووني لهوورت غلبووو  ا سالم،واضووطر املنووافقلن إىل التخفوووك وا نووزواء مووع بقووو

 ن ويعزلولن عونلم مييوزو الفل.وهوي ء تصولر السولرة مصوْيهم يو خالص  و  رلص  ي بصولن الفورص وعورفهم
اْليَوووْلَم َجنَّووات  َعْوورِي  ِ مَْياِوِْم.ُبْشووراُكمُ يْووِديِهْم وَ بَوونْيَ أَ  يوَووْلَم تَوووَرى اْلُمووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنوواِت َيْسووعى نُوولرُُهمْ  »املوويمنني:

اُت لِلَّووووووِذيَن ْلُمنوووووواِفُقلَن َواْلُمناِفقووووووَم يَوُقوووووولُل ايُم.يوَوووووولْ ْلَفووووووْلُز اْلَعظِ ِمووووووْن َهِْتَهووووووا اأْلَْووووووواُر خالِووووووِديَن ِفيها.ذلِووووووَك ُهووووووَل ا
وونَوُهْم ِبُسووِمُسوولا نُلرا  فَاْلتَ  آَمنُوولا:اْنظُُروان نَوْقتَووِبْك ِمووْن نُلرُِكْم.ِقيووَل:اْرِجُعلا َوراءَُكوومْ  لر  لَووُه ابب  ابِننُووُه ِفيووِه .َفُضووِرَب بَويوْ

وو ُكووْمف قوواُللاْن َمعَ ِه اْلَعووذاُب،يُناُقوَوُْم:أََ ْ َنُكووالرَّمْحَووُ  َولوواِهرُُ  ِمووْن ِقَبلِوو ُتْم أَنْوُفَسووُكْم َوتَوَربَّْصووُتْم بَلووى   َولِكوونَُّكْم فَوتَونوْ
،َوَغوو ووُتْم َوَغوورَّْتُكُم اأْلَموواينُ،َحَّتَّ جوواَء أَْمووُر اّللَِّ يَوو   َو  ِمووَن الَّووِذيَن  ْيَخووُذ ِمووْنُكْم ِفدْ ْلَغُروُر.فَوواْليَوْلَم   يوُ اِبّللَِّ ا رَُّكمْ َواْرتَوبوْ
 « ..َكَفُروا،َمْأواُكُم النَّاُر ِهَك َمْل ُكْم.َوبِْ َك اْلَمِصْيُ 

وهووذا إىل جانووه موون بقووك يف ا؟زيوورة موون أهوول الكتوواب موون اليهوولق والنصارى.والسوولرة تشووْي إىل كووكء موون 
ة قلوولّبم عنوود هووذير الووذين أحوولاهلم وموولاقفهم السووابق  واحلاضوورة يف ذلووك األوان كا كووارة السووابق  إىل قسوول 

..وهووك إكووارة إىل « َكالَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِمووْن قَوْبووُل َفطوواَل َعلَووْيِهُم اأْلََمووُد فَوَقَسووحْل قُولُوولُّبُمْ »آمنوولا أن يكلنوولا 
مُثَّ قَوفَّْينوووا َعلوووى آترِِهوووْم »اليهووولق خاصووو  يف الغالوووه ..وكا كوووارة إىل النصوووارى قووورب وايووو  السووولرة يف قللوووه:

يَل،َوَجَعْلنا يف قُوُللِب الَِّذيَن اتوَّبَوُعلُ  رَأْفَو   وَ ِبرُ  َرمْحَو   َوَرْهبانِيَّو   ابْوتَوَدُعلها ُسِلنا َوقَوفَّْينا بِِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َوآتَوْيناُ  اْ ِْنِْ

                                                 
 ) السيد رمحه هللا (  الله :احلبل الغار فيه أنشلن ، فتيخذ فيه الداب  وا نسان، مجعه أوها  - 2318
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.َفموووا َرَعْلهوووا َحووو َّ رِعايَِتها.َفآ ُهْم َأْجوووَرُهْم،وََكِثْي  موووا َكتَوْبناهوووا َعلَوووْيِهْم ِإ َّ ابِْتغووواَء رِْضووولاِن اّللَِّ نَوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ِمووونوْ تَويوْ
ُهْم فاِسُقلنَ   « ..ِمنوْ

ن خشووولع حلقيقووو  مووواوملوووا كوووان مووودار السووولرة علوووى هقيووو  حقيقووو  ا ميوووان يف القلوووه وموووا ينبثووو  عووون هوووذ  
 كانووحل نفوولس الوويتوتقوولى،ومن خلوولص وعوورق،ومن بووذل وتضووحي ،فقد سووارت يف إقوورار هووذ  احلقيقوو  يف ال

ر،أكوووووبه موووووا يكووووولن بنسووووو  السووووولر علوووووى نسووووو  ميي - كووووول جمتموووووع إسوووووالمك يفوالووووويت تلجووووود  -ههوووووا تلاج
ملعوووو  جمهووووا خاصوووو  املكيوووو ،حافل ابملووووييرات ذات ا يقوووواع اهلسوووور للقلووووه واحلووووك واملشوووواعر  وكووووان مطلع

 إيقاعات ابلغ  التأيْي تلاجه القله البشري  جملع  من صفات اّلِل سبحانه.
لقوو  طوسوويطرهتا اململتفرقة،ااهلسوور ابالوولص له،نتيجوو  للشووعلر  قيقوو  األللهيوو   فيهووا تعريوو  بووه مووع ا ُيوواء

وات لقلوووووولب وذعلووووووى اللجلق،ورجعوووووو  كوووووول كووووووكء إليهووووووا يف وايوووووو  املطووووووا ،مع نفوووووواذ علمهووووووا إىل خبووووووااي ا
وووووماواتِ َسوووووبََّ  ّللَِِّ موووووا يف ال»الصووووودور،واعا  كووووول كوووووكء إليهوووووا ابلعبووووواقة والتسوووووبي : اْلَعزِيوووووُز .َوُهوووووَل  َواأْلَْرمِ سَّ

.ُهَل اأْلَوَُّل َواهْل  َكووْكء  قَووَعلووى ُكوولِِ  َواأْلَْرِم ُُيْيِووك َومُيِيووحُل َوُهوولَ  احلَِْكيُم.لَووُه ُمْلووُك السَّووماواتِ  ِخووُر َوالظَّوواِهُر ِدير 
ووووووماوا ،ْرَم يف ِسووووووِت َواأْلَ َواْلبوووووواِنُن َوُهووووووَل ِبُكوووووولِِ َكووووووْكء  َعِليم .ُهووووووَل الَّووووووِذي َخلَووووووَ  السَّ م  لى َعلَووووووى مُثَّ اْسووووووتَ تَِّ  أايَّ

َل َمَعُكووْم أَيْووَن مووا   َومووا يَوْعوورُُج ِفيهووا،َوهُ َن السَّووماءِ ْنووزُِل ِموواْلَعووْرِش،يَوْعَلُم مووا يَلِووُج يف اأْلَْرِم َومووا َحْوورُُج ِمْنها،َومووا يوَ 
ووووماواِت َوا ُ ِ ووووا تَوْعَملُوووولَن َبِصوووْي .َلُه ُمْلووووُك السَّ وووُتْم َواّللَّ لِلُج اللَّْيووووَل يف النَّهوووواِر ْرَجوووُع اأْلُُملُر.يُوووو توُ َوِإىَل اّللَِّ  أْلَْرمِ ُكنوْ

 .. «َويُلِلُج النَّهاَر يف اللَّْيِل،َوُهَل َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ 
مووا وا رتعاش،ك وااشووي  وهووذا املطلووع بذاتووه وإبيقاعاتووه كووا  وحوود  ليهووز القلوولب هزا.ويلقووع فيهووا الرهبوو 

تلبيو  اهلتوا   ل املعلقو  عونواأليقوا  لتجاء إليه،والتجرق مون العلائو يلقع فيها الرغب  احلي  يف االلص ّلِل وا
لووول ذلوووك يرات تتخإىل ااوووالص مووون الشووو  ابألنفوووك واألمووولال.ولكن سووويا  السووولرة تضووومن كثوووْيا مووون املوووي 

يْوووِديِهْم ْم بَوونْيَ أَ عى نُوولرُهُ َيْسووو»اهلتووا  وتيكوود  يف ملاضوووع كووَّت.كتلك الصوولرة اللضوووي   للموويمنني وامليمنووات 
 « ..ِ مَْياِوِمْ وَ 

ا مووون األموووولر يوووتم فيهووو وتلوووك الصووولرة الووويت تقوووورر ضوووآل  احليووواة الووودنيا وقيمهووووا إىل جانوووه قووويم اهلخووورة ومووووا
صوواَب ِمووْن مووا أَ »لق:الكبار.كووذلك جوواءت ملسوو  أخوورى توورق القلوولب إىل حقيقوو  القوودر املسوويطرة علووى اللجوو

َيِسووْي .ِلَكْيال َشَْسووْلا  .ِإنَّ ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ  َنْثَأَهوواْبووِل أَنْ ِكتوواب  ِمووْن قوَ   ُمِصوويَب   يف اأْلَْرِم َو  يف أَنْوُفِسووُكْم ِإ َّ يف 
ووووُه ُكوووولَّ  ُ   ُيُِ ُمووووُروَن النَّوووواَس لَّووووِذيَن يَوْبَخلُوووولَن َوذَْ ل  َفُخلر .ا ُرْتوووواَعلووووى مووووا فوووواَتُكْم َو  تَوْفَرُحوووولا ِ ووووا آ ُكووووْم.َواّللَّ

َ ُهوووَل اْلغَوووِبُ احْلَِميووودُ اِبْلُبْخوووِل،َوَمْن يَوتَووووَللَّ فَوووإِ  طمووو ن ملوووا يصووويبها مووون خوووْي أو سوووتقر الووونفك وت..كوووك ت« نَّ اّللَّ
 كر،وهك يف نريقها إىل اّلِل.

.فكلووه رفوا و  حاقتبا و  لفوال تطوْي جزعووا،و  تبطور فرحووا،وهك تلاجوه الضوراء والسووراء.و  تشور  ابّلِل سووب
 اي  إىل اّلِل.بقدر مقسلم ألجل معللم.ومرق األمر كله يف النه
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قوودمي.وجاءت هووذا الت وقود سووار سوويا  السولرة يف عووالج ملضوولعها يف كولنني اينووني أيبتنووا أوهلموا يف صوودر
ْي موووع سووويا  لقدر،لنسوووفقووورات كثوووْية مووون الشووولط الثووواين يف خاللوووه.و ا م ابطوووان مطرقان.فنكتفوووك ّبوووذا ا

 السلرة ابلتفصيل.
 [15 إل  1(:اآليات 57]سور  الحديد ):الوحد  ا ول 

أسبيح ما في الوجود هلل وبمي أفمال هللا وأوجيهات للمسلمين ومشهد للحشر 

 والنشور

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ ب
ُك السَّووماواِت َواأْلَْرِم ُُيْيِووك َومُيِيووحُل ( لَووُه ُمْلوو1ِكوويُم )َسووبََّ  ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت َواأْلَْرِم َوُهووَل اْلَعزِيووُز احلَْ }  
( ُهوَل الَّوِذي 3لِويم  )عَ ُكولِِ َكوْكء  اِهُر َواْلبواِنُن َوُهوَل بِ ( ُهوَل اأْلَوَُّل َواهْلِخوُر َوالظَّو2ُهَل َعلوى ُكولِِ َكوْكء  قَوِدير  )وَ 

م  مُثَّ اْسووَتلى َعلَووى رُُج ِمْنهووا َومووا ا َحْووا يَلِووُج يف اأْلَْرِم َوموومووِش يَوْعلَووُم اْلَعوورْ  َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرَم يف ِسووتَِّ  أايَّ
وُتْم يَوْنزُِل ِمَن السَّوماِء َوموا يَوْعورُُج ِفيهوا َوُهوَل َمَعُكوْم أَيْوَن موا كُ  ُ ِ ووَ نوْ ُه ُمْلوُك السَّوماواِت لَو (4ا تَوْعَملُولَن َبِصوْي  )اّللَّ

لِويم  بِوذاِت الُصوُدوِر عَ ْيوِل َوُهوَل النَّهواَر يف اللَّ  النَّهاِر َويُولِلُج ( يُلِلُج اللَّْيَل يف 5َواأْلَْرِم َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجُع اأْلُُملُر )
( 7أَنْوَفُقولا هَلُوْم َأْجور  َكبِوْي  )ِذيَن آَمنُولا ِموْنُكْم وَ  ِفيوِه فَالَّوْخَلِفنيَ ( آِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسوللِِه َوأَْنِفُقولا ِ َّوا َجَعَلُكوْم ُمْسوتَ 6)

ُتْم ُمْيِمِننَي )  ْد َأَخَذ ِميثاَقُكْم ِإنْ بُِِكْم َوقَ لا ِبرَ ُسلُل يَْدُعلُكْم لِتُوْيِمنُ َوما َلُكْم   تُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َوالرَّ  ( ُهَل الَّوِذي 8ُكنوْ
َ ِبُكوْم لَوَرُ    لنُولِر َوإِ ِإىَل ا يُونَوِزُِل َعلى َعْبوِدِ  آايت  بَويِِنوات  لُِيْخورَِجُكْم ِموَن الظُُلمواتِ  َوموا َلُكوْم  (9 َرِحويم  )نَّ اّللَّ

ُّ السَّووماواِت َواأَ  ْن قَوْبووِل اْلَفووْتِ  َوقاتَووَل ي ِمووْنُكْم َمووْن أَنْوَفووَ  ِموو  َيْسووَتلِ  أْلَْرمِ  َّ تُوْنِفُقوولا يف َسووِبيِل اّللَِّ َوّللَِِّ ِمووْيا
ُ احْلُْسو   ال  َوَعودَ ُللا وَُكوأُولِ َك أَْعَظُم َقَرَجو   ِموَن الَّوِذيَن أَنْوَفُقولا ِموْن بَوْعوُد َوقواتوَ  ( 10 ِ وا تَوْعَملُولَن َخبِوْي  )َواّللَُّ اّللَّ

َ قَوْرضووا  َحَسوونا  فَوُيضوواِعَفُه لَووُه َولَوو ِننَي َواْلُمْيِمنوواِت ( يوَووْلَم تَوووَرى اْلُمووْيمِ 11ر  َكوورمي  )ُه َأْجووَمووْن َذا الَّووِذي يُوْقووِرُم اّللَّ
الِووِديَن ِفيهووا ذلِووَك ُهووَل خْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر ِمووات  َعْوورِي َم َجنَّووَيْسووعى نُوولرُُهْم بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َوِ مَْيوواِوِْم ُبْشووراُكُم اْليَووولْ 

 اْرِجعُوولا تَووِبْك ِمووْن نُوولرُِكْم ِقيوولَ ْنظُووُروان نَوقْ لِلَّووِذيَن آَمنُوولا ا ( يوَووْلَم يَوُقوولُل اْلُمنوواِفُقلَن َواْلُمناِفقوواتُ 12اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم )
ووو ( 13ِه اْلَعوووذاُب )ُ  َولووواِهرُُ  ِموووْن ِقَبلِووويوووِه الرَّمْحَوووفِ ِننُوووُه نَوُهْم ِبُسووولر  لَوووُه ابب  ابَوراءَُكوووْم فَاْلَتِمُسووولا نُووولرا  َفُضوووِرَب بَويوْ

وُتمْ  وُتْم وَ َسوُكْم َوتَورَ  أَنْوفُ يُناُقوَوُْم أَ َْ َنُكْن َمَعُكْم قاُللا بَلى َولِكنَُّكْم فَوتَونوْ َغورَّْتُكُم اأْلَمواينُ َحوَّتَّ جواَء أَْموُر بَّْصوُتْم َواْرتَوبوْ
ْم اُكُم النَّوواُر ِهووَك َمووْل كُ َفووُروا َمووْأو ْنُكْم ِفْديَوو   َو  ِمووَن الَّووِذيَن كَ فَوواْليَوْلَم   يُوْيَخووُذ ِموو (14ّللَِّ َوَغوورَُّكْم اِبّللَِّ اْلغَووُروُر )ا

 {  (15َوبِْ َك اْلَمِصُْي )
 أسبيح المخلوقات هلل 1الدرس ا ول: 

وووماواِت َواأْلَ » وووماواِت َواأْلَْرِم،ُيُْ ُه ُمْلوووُك الِكيُم.لَوووْرِم،َوُهوووَل اْلَعزِيوووُز احلَْ َسوووبََّ  ّللَِِّ موووا يف السَّ يِوووك َومُيِيوووحُل،َوُهَل سَّ
.ُهَل اأْلَوَُّل َواهْلِخُر َوالظَّاِهُر َوالْ  ِذي َخلَوَ  السَّوماواِت  َكوْكء  َعِليم .ُهوَل الَّوُهَل ِبُكولِِ باِنُن،وَ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير 

،مُثَّ اْسوَتلى َعلَوى اْلَعوْرِش،يَوْعَلمُ َواأْلَْرَم يف ِستَّ  م  موا يَوْنوزُِل ِموَن السَّوماِء وَ ْرِم َوموا َحْورُُج ِمْنهوا ُج يف اأْلَ موا يَلِو ِ  أايَّ
ُ ِ وا توَ  ُتْم،َواّللَّ ىَل اّللَِّ تُوْرَجوُع أْلَْرِم،َوإِ ُه ُمْلوُك السَّوماواِت َواَن َبِصوْي .لَ ْعَملُول َوما يَوْعرُُج ِفيها،َوُهَل َمَعُكْم أَْيَن ما ُكنوْ
 « ..ِبذاِت الُصُدورِ  ُهَل َعِليم  ْيِل،وَ اأْلُُملُر.يُلِلُج اللَّْيَل يف النَّهاِر َويُلِلُج النَّهاَر يف اللَّ 
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يطو  لكول كوكء، ان املبدع  هذا املطلع امللحك املختار.وما حشد فيه من خصائا األللهي  الفاعل  املييرة
هوك عولل يف لقواقرة و ل ككء، العليم  بكل كوكء.وما تعرضوه مون إبوداع اليود ابكل ككء، املهيمن  على ك

ق ومووا لووى اللجوول عحمووي  السووماوات واألرم،وتتلطوو  إىل خبووااي الصوودور ونوولااي القللب،وتشوور  موون عوول 
 فيه ومن فيه ..

ال لووه فوواللجوولق ك ل ّبووا يفهووذا املطلووع املوولحك املختووار يتنوواول القللب،فيهزهووا هزا،وذخووذها أخووذا،وهل اوول 
لمووه،و  مرجعووا   ربووأ موون عو ن قدرتووه عوود إ  اّلِل،و  توورى إ  اّلِل،و  هووك بغووْي اّلِل،و  تعلووم هلووا مهووراب موو

هكووذا « ..اْلَعزِيووُز احلَِْكوويمُ  ْرِم َوُهوولَ  َواأْلَ َسووبََّ  ّللَِِّ مووا يف السَّووماواتِ »إ  إليووه،و  متلجهووا إ  للجهووه الكوورمي:
كء كو.ويهيونم كول سوبي  ّللِ كورمي يف مفتوت  السولرة فتتجواوب أرجواء اللجولق كلوه ابلتينطل  الونا القورآين ال

لونا عون ا لتأويول يف السماوات واألرم،فيسمعه كل قله مفتل  غْي حمجلب  حجبو  الفنواء.و  حاجو 
 قللووه لنووا اّللِ يصوود   ووا لوواهر مدلللووه.فاّلِل يقوولل.وحنن   نعلووم كووي ا عوون نبيعوو  هووذا اللجوولق وخصائصووه أ

ل ..و  شويوو« ِت َواأْلَْرمِ  السَّووماوا مووا يف ّللَِّ َسووبََّ  »تعووب « َسووبََّ  ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت َواأْلَْرمِ »عنوه ..  
 و  تعديل 

ا تسوبي  وإن هوذالقوه ابلولنا أن أنخذ من هوذا أن كول موا يف السوماوات واألرم لوه رو ،يتلجوه ّبوا إىل خ 
ات ب يف حلظوووه اهلتر الصوووحيح ،كما تصووودقه عوووارب بعوووخ القلووول هلووول أقووورب تصووولر يصووودقه موووا ورقت بووو

 رها ..صفائها وإكراقها،واتصاهلا ابحلقيق  الكامن  يف األكياء وراء أككاهلا ومظاه
..فووإذا ا؟بووال كووالطْي توويوب مووع قاوق  وجوواء يف « اي ِجبوواُل أَوِِيب َمَعووُه َوالطَّووْْيَ »وقوود جوواء يف القوورآن الكوورمي:

ووَ  »  -- صووحيحه َعووْن َجوواِبِر بْووِن َ ُوورََة قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ األير:أخوورج مسوولم يف ِإىنِِ أَلْعووِرُ  َحَجوور ا ِ َكَّ
 ...2319«َكاَن ُيَسلُِِم َعَلىَّ قَوْبَل أَْن أُبْوَعَة ِإىنِِ أَلْعرِفُُه اهلَن 

وَ  َكواَن ُيَسولُِِم َعلَوكَّ ِإْذ بُِعثْوحُل،ِإيِنِ أَلَْعرِفُوُه ِإيِنِ أَلَْعِرُ  :وَعْن َجاِبِر ْبِن َ ُرََة،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا    َحَجر ا ِ َكَّ
 2320اهلَن.

ووَ  َفَخَرْجنَووا ِ  بَوْعووِخ نَوَلاِحيَهووا َفَمووا اْسووتَوْقبَوَلُه  --وروى َعووْن َعلِووىِِ بْووِن َأىِب نَالِووه  قَوواَل ُكْنووحُل َمووَع النَّووِبِِ   ِ َكَّ
 ..2321ُقلُل السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسلَل اّللَِّ َجَبل  َو َ َكَجر  ِإ َّ َوُهَل يوَ 

ْعنَوا  -  -وروى البخاري عن َجاِبَر ْبِن َعْبِد اّللَِّ قَواَل َكواَن ِجوذْع  يَوُقولُم إِلَْيوِه النَّوِبُ   وا ُوِضوَع لَوُه اْلِمْنوَثُ  َِ فَوَلمَّ
 2322فَوَلَضَع يََدُ  َعَلْيِه " -  -لِْلِجذِْع ِمْثَل َأْصَلاِت اْلِعَشاِر َحَّتَّ نَوَزَل النَِّبُ 

                                                 
 (6078[)174/ 15املكنز ] -صحي  مسلم - 2319
 ( صحي 6482[)402/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2320
 ضعي (  3986[ )212/ 13املكنز ] -سنن ال مذى - 2321
 العشار:ا بل احللامل واحدها العشراء-(  918[ ) 37/ 4املكنز ] -صحي  البخارى - 2322
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ووَع َجوواِبَر بْوونَ   - َعْبووِد اّللَِّ وَعووْن َُيْووىَي بْووِن َسووِعيد  قَوواَل َأْخووَثَىِن َحْفووُا بْووُن ُعبَوْيووِد اّللَِّ بْووِن أَنَووِك بْووِن َمالِووك  أَنَّووُه  َِ
ِإَذا َخطَووَه  -  -َفَكوواَن النَّووِبُ يَوُقوولُل َكوواَن اْلَمْسووِجُد َمْسووُقلف ا َعلَووى ُجووُذوع  ِمووْن َبْوول   -رضووى هللا عنهمووا 

ووا ُصووِنَع لَووُه اْلِمْنَثُ،وََكوواَن َعَلْيووِه َفَسووِمْعَنا لِووَذِلَك اْ؟ِووذِْع َصووْل   َكَصووْلتِ  َها،فَوَلمَّ  اْلِعَشوواِر،َحَّتَّ يَوُقوولُم ِإىَل ِجووذْع  ِمنوْ
َها َفَسَكَنحلْ  -  -َجاَء النَِّبُ   . 2323فَوَلَضَع يََدُ  َعَليوْ

َوَذ اْلِمْنوَثَ َهَولََّل إلَْيوِه , َفَحونَّ اْ؟ِوذُْع َحوَّتَّ   ِن َعبَّاس  مل أَنَّ َرُسلَل هللِا وَعِن ابْ   ،فَوَلمَّا اختَّ َكاَن َحُْطُه إىَل ِجوذْع 
 .2324َأَخَذُ  فَاْحَتَضَنُه َفَسَكَن،فَوَقاَل:َلْل  َْ َأْحَتِضْنُه حلََنَّ إىَل يَوْلِم اْلِقَياَم ِ 

،فََأَ ُ  َرُجول  ُروِموى  فَوَقاَل:َأْصوَنُع لَوَك ِمْنوَثا   --قَاَل:َكواَن َرُسولُل اّللَِّ وَعْن َأىِب َسوِعيد   َحْطُوُه ِإىَل لِوْزِ  ِجوذْع 
ووا قَوواَم النَّووِبُ  -قَوواَل  -خَتْطُووُه َعَلْيووِهف َفَصووَنَع لَووُه ِمْنووَثا  َهووَذا الَّووِذى تَوووَرْوَن   َحْطُووُه َحوونَّ اْ؟ِووذُْع َحنِوونيَ  --فَوَلمَّ

 .2325َفَضمَُّه إِلَْيِه َفَسَكَن،فَأُِمَر بِِه أَْن ُُيَْفَر َلُه َويُْدَفنَ  --النَّاَقِ  ِإىَل َوَلِدَها،فَونَوَزَل إِلَْيِه َرُسلُل اّللَِّ 
وووماوا  ُيَسوووبِِ ُ  اّللََّ أََ ْ تَووووَر أَنَّ »وآايت القووورآن كثوووْية وصووورُي  يف تقريووور هوووذ  احلقيقووو  الكلنيووو : ِت لَوووُه َموووْن يف السَّ

َ َيْسوووُجُد لَوووهُ أَ أََ ْ تَووووَر « ..»هُ َواأْلَْرِم َوالطَّوووْْيُ َصوووافَّات  ُكووول  قَوووْد َعلِوووَم َصوووالتَُه َوَتْسوووِبيحَ  وووماواِت  نَّ اّللَّ َموووْن يف السَّ
َوِإْن ِموْن َكوْكء  « ..»نَّواسِ اُب وََكثِوْي  ِموَن الُر َوالودَّوَ الشَّوجَ َوَمْن يف اأْلَْرِم َوالشَّْمُك َواْلَقَموُر َوالُنُجولُم َواْ؟ِبواُل وَ 

لص الصورُي  لتلافو  مقوررات ويول هوذ  النصوقاعك لتأ ..و « ِإ َّ ُيَسبُِِ  ِ َْمِدِ  َولِكْن   تَوْفَقُهلَن َتْسِبيَحُهمْ 
صوولراتنا عوون تجوولق وكوول سووابق  لنووا عوون نبووائع األكووياء غووْي مسووتمدة موون هووذا القرآن.فكوول مقرراتنووا عوون الل 

 ع أو   من مقررات خال  هذا الكلن ومبدع هذا اللجلق.الكلن ينبغك أن تنب
  البالغوو .فهل غالبوو  واحلكمووالعووزة ال ..فتسووبي  مووا يف السووماوات واألرم لووه فوورع عوون« َوُهووَل اْلَعزِيووُز احلَِْكوويمُ »

 املهيمن على كل ككء بقلته،وهل جاعل كل ككء وف  حكمته.
 هللا المالك المحيي المميت القادر 2الدرس الثاني:

لسووماوات لقووه يف اومووا يكوواق القلووه البشووري يفيوو  موون فوويخ هووذا الوونا،ومن مهرجووان اللجوولق املسووب  اا
ووووولَوووووُه ُمْلووووو»واألرم،حوووووَّت يعاجلوووووه السووووويا  برحلووووو  جديووووودة يف ملكووووولت السوووووماوات واألرم: ماواِت ُك السَّ

 « ..َواأْلَْرِم،ُُيِْيك َومُيِيحُل،َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  
لسماوات واألرم سب  ّلِل.مالوك السوماوات واألرم.الوذي   كوريك لوه يف ملكوه.فهل إن كل ككء يف ا

تسبي  اململل  ملالكه املتفرق،الذي ُييك ومييحل،فيخل  احليواة وحلو  امللت.ويقودر احليواة لكول حوك ويقودر 
ميلوك أحود له امللت فال يكلن إ  قدر  الذي قضا .واحلياة ما توزال سورا يف نبيعتها،وسورا يف مصودرها و  

أن يقوووووولل موووووون أيوووووون جوووووواءت،و  كيوووووو  جاءت.فضووووووال علووووووى أن أحوووووودا   يوووووودري مووووووا هووووووك علووووووى وجووووووه 

                                                 
 ( 3585[)333/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 2323
 ( صحي 32405[) 475/ 16قار القبل  ]-مصن  ابن أيب كيب   - 2324
 ( حسن37[)44/ 1املكنز ] -سنن الدارمى - 2325
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احلقيقو .والنا القوورآين يقوولل:إن اّلِل هوول الوذي ُييك.الووذي يعطووك احليوواة لاحياء.وموا ميلووك أحوود أن ينكوور 
 هذا و  أن يثبحل غْي .وامللت كاحلياة سر مغل .

.وهوذا وذلوك .لوك سولبها ُيديه.ألن أحودا غوْي واهوه احليواة   مي  يعر  أحد نبيعته و  ميلك أحد أن 
 من مظاهر امللكي  املطلق  ّلِل يف السماوات واألرم ُييك ومييحل ...

  قيوود.وتتعل ك بغووْي حوود و طلقوو  اضوو..إمجووا  بغووْي حود و  قيد.فاملشووي   امل« َوُهوَل َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  »
أي و   مون أي نولع   املشوي وكل قيد يتصلر  العقول البشوري  نطقوه هول هلوذ ا تشاء أن تتعل  به كما تشاء.

لق نن هلوذا اللجولاميك وسوللن هل تصلر ابنل،انكئ من نبيع  العقل البشري انودوق  واختيوار املشوي   لنو
يف  ليقا،وتعملهواختيوارا ناقاخل يف حقيق  انطالقها بال قيلق و  حدوق.فهك ختتار هذ  النلاميك والسونن 

ذ  السووووونن هووووورق وراء لكووووولن غوووووْي مقيووووودة ّبوووووا بعووووود إعماهلوووووا،و  حمصووووولرة يف نطاقها.وا ختيوووووار قائوووووم ومطوووووا
 والنلاميك ..

يود يورق شوي   مون كول قالقو  املوالقرآن يل  هذ  احلقيق  عناي  كبْية،فيونا عليهوا يف كول مناسوب   وا يفيود ن
 أهوول وعوود اّللِ  ا غووْي مشوولب.فقدعليهووا حووَّت موون عملهووا هك.لتبقووى هووذ  احلقيقوو  واضووح ،ويبقى تصوولره

   نليقووو  خوووارجى املشوووي ا؟نووو  ابالووولق فيهوووا وأهووول النوووار كذلك.وهوووذا اللعووود صووواقر مووون املشوووي  .ولكنه أبقووو
 هوووا موووا قاَموووحلِ يَن ِفيخالِووودِ »نطوووا  هوووذا اللعووود ذاتوووه وهووول مووون عملهوووا وابختيارها.فقوووال عووون هوووي ء وهوووي ء:

ب .و  جمووال ل هوذ  املناسورقت فيوه مثو..وهكوذا يف كوول ملضوع و ..« َك السَّوماواُت َواأْلَْرُم ِإ َّ موا كواَء َربُو
ن معووني القوورآن،  مو ا مون هوذاملنطو  العقول البشووري و  ملقرراتوه يف هوذا اجملال.وعليووه أن ذخوذ مقرراتوه كلهوو

 آخر غْي القرآن  
 سلطان هللا المطلق في ملكه 3:الدرس الثالث

يك لوووه لوووذي   كووور ااهليووو  سووولطان اّلِل املطلووو  يف ملكوووه ومووون مث يتمثووول للقلوووه البشوووري مووون خوووالل هوووذ  
فيو  مون تصولر يما يكاق فيه،والذي يتلجه إليه سبحانه ابلتسبي  وح  له أن يتلجه،وح  عليه أن يسب .و 

لعلهوووووا أضوووووخم هوووووذ  احلقيقووووو  الضوووووخم  الووووويت اوووووا الكيوووووان البشوووووري وتفيخ،حوووووَّت تطالعوووووه حقيقووووو  أخرى،
حوود  يو  هوك ّلِل و دة احلقيقهووذا اللجولق علوى احلقيق .فالكينلنو  اللاحوووأقلى.حقيقو  أن   كينلنو  لشوكء يف 

ْلبوواِنُن َوُهووَل ظَّوواِهُر َواُر َوالُهووَل اأْلَوَُّل َواهْلِخوو»:سووبحانه وموون مث فهووك حميطوو  بكوول كووكء، عليموو  بكوول كووكء
نن كء.والبالقوه كوفاهر فلويك ..األول فليك قبله ككء.واهلخر فليك بعود  كوكء.والظ« ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  

قيقوووو  رقا كوووول حفلوووويك قونووووه كووووكء.األول واهلخوووور مسووووتغرقا كوووول حقيقوووو  الزمان،والظوووواهر والبووووانن مسووووتغ
 املكان.و ا مطلقتان.

ويتلفحل القله البشري فال اد كينلن  لشكء إ  ّلِل.وهوذ  كول مقلموات الكينلنو  تبتو  لوه قون سولا .حَّت 
لق اّلِل.فهذا اللجلق ا هلك هل اللجلق احلقيقك الوذي وجلق هذا القله ذاته   يتحق  إ  مستمدا من وج
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يستمد منه كل ككء وجلق .وهذ  احلقيقو  هوك احلقيقو  األوىل الويت يسوتمد منهوا كول كوكء حقيقتوه.وليك 
 وراءها حقيق  ذاتي  و  وجلق ذايت لشكء يف هذا اللجلق ..

وصوواقرة  قيقوو  ا هليوو دة موون احلكوول كووكء مسووتم..علووم احلقيقوو  الكامل .فحقيقوو   « َوُهووَل ِبُكوولِِ َكووْكء  َعلِوويم  »
ما ه ونريقتووه.مهلعووه وصووفتنعنهووا.فهك مسووتغرق  إذن بعلووم اّلِل اللوودين ّبووا.العلم الووذي   يشوواركه أحوود يف 

لووه بشووكء يف مووا احتفاعلووم املخللقوولن عوون لوولاهر األكووياء  فووإذا اسووتقرت هووذ  احلقيقوو  الكووثى يف قله،ف
إ  موووا  -لوووه ذاتوووه حوووَّت ذلوووك الق -كوووكء   حقيقووو  لوووه و  وجووولق  هوووذا الكووولن غوووْي اّلِل سوووبحانهف وكووول

ملتفوورق بكوول اّلِل،ا يسووتمد  موون تلووك احلقيقوو  الكووثىف وكوول كووكء وهووم ذاهه،حيووة   يكوولن و  يبقووى إ 
 مقلمات الكينلن  والبقاءف

ذا صوووووول إىل هوووووووإن اسووووووتقرار هووووووذ  احلقيقوووووو  يف قلووووووه ليحيلووووووه قطعوووووو  موووووون هووووووذ  احلقيقوووووو .فأما قبوووووول أن ي
ملودللل اصولل إىل هوذا اول  الل ستقرار،فإن هذ  اهلي  القرآني  حسبه ليعيا يف تدبرها وتصلر مدللهلا،وحما 

الك كلا إليهوا مسوفيها،وسولو اللاحد وكفى  ولقد أخذ املتصلف  ّبذ  احلقيق  األساسوي  الكثى،وهواملا ّبوا 
ء كوول كووكء يف موون ورا أى اّللِ كَّت،بعضووهم قووال إنووه يوورى اّلِل يف كوول كووكء يف اللجلق.وبعضووهم قال:إنووه ر 

ا عواوزان  احلقيقو  إذل تشوْي إىلقال:إنه رأى اّلِل فلم يور كوي ا غوْي  يف اللجولق ..وكلهوا أقولا اللجلق.وبعضهم
لوولا هول أووم أ  -مجوال علوى وجوه ا  -عون لواهر األلفواا القاصورة يف هوذا اجملوال.إ  أن موا ييخوذ علويهم 

 احلياة ّبذا التصلر.
قوولم يا،بينموا هوول ا ّبووا وهللازنووه املطلوو  يريود موون القلووه البشوري أن يوودر  هووذ  احلقيقو  ويعوويوا سوالم يف ت

ّلِل يف   موووونهج ااباالفوووو  يف األرم بكوووول مقتضوووويات ااالفوووو  موووون احتفووووال وعنايوووو  وجهوووواق وجهوووود لتحقيوووو
كموا   الكولن ن وفطورةة ا نسااألرم،ابعتبار هذا كله مثرة لتصلر تلك احلقيق  تصلرا متزان،متناسقا مع فطر 

 خلقهما اّلِل.
هللا الخذذالق واسذذاواؤه علذذ  المذذرش وعلمذذه بمذذا فذذي السذذماوات  4الذذدرس الرابذذع:

 وا رض

 الَّووِذي ُهوولَ »خوورى:وبعوود إنووال  تلووك احلقيقوو  الكووثى جعوول يووذكر كيوو  انبثقووحل منهووا حقووائ  اللجوولق األ
،مُثَّ اْسووَتلى عَ  م  ا َحْوورُُج ِمْنها،َومووا ا يَلِووُج يف اأْلَْرِم َوموو،يَوْعَلُم مووْلَعووْرشِ الَووى َخلَووَ  السَّووماواِت َواأْلَْرَم يف ِسووتَِّ  أايَّ

وووماِء َوموووا يَوْعووورُُج ِفيهوووا.َوُهَل َمَعُكوووْم أَيْوووَن موووا كُ  وووُتْم.يَوْنوووزُِل ِموووَن السَّ ُ ِ ووونوْ وووماواِت ا تَوْعَملُووولَن َبِصوووْي .َلهُ َواّللَّ  ُمْلوووُك السَّ
 « ..َل َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ لنَّهاَر يف اللَّْيِل،َوهُ َويُلِلُج ا لنَّهارِ لُر.يُلِلُج اللَّْيَل يف اَواأْلَْرِم،َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجُع اأْلُمُ 

كووياء   وحقيقوو  العلوومحقيقوو  خلوو  السووماوات واألرم.وحقيقوو  ا سووتلاء علووى العوورش واهليمنوو  علووى اال .
حد .وحقيقوو  ر إليووه و قوو  رجعوو  األموول بعينهووا موون هووذا اال .وحقيقوو  اللجوولق مووع كوول أحوود أينمووا وجد.وحقي

 تصرفه اللطي  يف كيان اللجلق،وعلمه اافك بذات الصدور ..
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ه هلووا يف القلوو لين اعوولوكلهووا حقووائ  منبثقوو  عوون تلووك احلقيقوو  األوىل ..ولكوون عرضووها يف هووذا اجملووال الكوو
ا،وتناسووقها هلا وجالالبشوري إيقاعووات ولوال  ..والسووماوات واألرم تلاجوه هووذا القلوه وتروعووه بضوخامته

ّلِل  ئوو  موون خلوو  اإوووا خال ومجاهلا،كمووا تلاجهووه وتروعووه بدقوو  نظامهووا وانضووباط حركاهتووا،وانراق للاهرهووا.مث
حوووني يتلجوووه  ات لدنيووو كالقلوووه البشوووري.فله ّبوووا صووول  األسووورة وأنوووك القرابووو .وهك تلقوووع علوووى أو ر  إيقاعووو

  يسوب  االقوه القهوا فللقه.وهك تسوب  اإليها،ويسمع هلا،ويعانفها  وهك تقلل له:إن الذي خلقها هل خ
  هووذ  إالووك إذن كمووا تقوولل لووه:إوا تسووتمد حقيقوو  وجلقهووا موون وجوولق خالقهووا وأنووه هوول كووذلك.فليك هن

 احلقيق  تستح  ا حتفال ّبا  
األرم حووولل  عووون حركووو  واألايم السوووت    يعلوووم حقيقتهوووا إ  اّلِل.فأايمنوووا هوووذ  ليسوووحل سووولى لوووالل انكووو  

لسوماوات ا فيهوا مك.وجدت بعد خل  األرم والشمك فليسحل هك األايم اليت خل  اّللِ نفسها أمام الش
 واألرم.فن   علمها ّلِل يطلعنا عليه إن أراق.

وكوذلك العوورش.فنحن نويمن بووه كمووا ذكور  و  نعلووم حقيقتوه.أما ا سووتلاء علووى العورش فنملووك أن نقلل:إنووه  
   -سوبحانه  -نعلموه مون القورآن عون يقوني مون أن اّلِل كناي  عون اهليمنو  علوى هوذا اال .اسوتناقا إىل موا 

تتغْي عليه األحلال.فال يكلن يف حال  عودم اسوتلاء علوى العورش،مث تتبعهوا حالو  اسوتلاء.والقلل  ننوا نويمن 
..واألوىل أن نقلل:إنه كناي  عن اهليمن  كموا « مُثَّ اْسَتلى »اب ستلاء و  ندر  كيفيته   يفسر قلله تعاىل:

 .2326ذكران
لرات مووون عنووود ررات وتصووووالتأويووول هنوووا   حووورج علوووى املووونهج الوووذي أكوووران إليوووه آنفوووا ألنوووه   ينبوووع مووون مقووو
 انه وصفاته.ّلِل سبحاأنفسنا.إ ا يستند إىل مقررات القرآن ذاته،وإىل التصلر الذي يلحيه عن ذات 

عجيبوا يشوغل القلوه بتتبعوه يف  ومع اال  واهليمن  العلم الشامل اللطي ،يصلر النا القرآين جماله تصليرا
هذا اجملال اللسيع،وبتصلر  يف حرك  قائم    تف .وهذا أمر غْي جمرق ذكر العلوم وحقيقتوه اجملرقة.أمور مويير 

يَوْعلَوُم موا يَلِوُج »مل  ميا جلانه النفك،ويشغل خلا  القله،وت امى به سبحات التصلر وويبوات اايوال:
..ويف كوول حلظوو  يلووج يف األرم مووا   « ْنها،َومووا يَوْنووزُِل ِمووَن السَّووماِء َومووا يَوْعوورُُج ِفيهووايف اأْلَْرِم َومووا َحْوورُُج مِ 

عوووداق و  حصووور مووون خالئووو     عوووداق لوووه و  حصووور مووون كوووَّت أنووولاع األحيووواء واألكوووياء وحووورج منهوووا موووا  

                                                 
:} مُثَّ اْسوتَوَلى َعلَوى اْلَعوْرِش { فللنواس يف هوذا املقوام مقوا ت كثوْية جودا، لويك هوذا ملضوع بسوطها، قال ابن كثْي:" وأموا قللوه تعواىل - 2326

ن ن حنبول، وإسوحا  بوك، وأمحود بووإ ا ُيسلك يف هذا املقوام موذهه السول  الصواحل:مالك، واألوزاعوك، والثلري،والليوة بون سوعد، والشوافع
ىل أذهوان إالظواهر املتبواقر و   تعطيول. ثا، وهل إمرارها كما جاءت من غْي تكيي  و  تشوبيه و راهليه وغْيهم، من أئم  املسلمني قدميا وحدي

[ بول األمور كموا  11شولرى:ْلَبِصوُْي { ] الالسَّوِميُع املشبهني منفك عن هللا، فإن هللا   يشبهه ككء مون خلقوه، و } لَوْيَك َكِمْثلِوِه َكوْكء  َوُهوَل ا
.  خبلقوه فقوود كفوور، ومون جحوود مووا وصوو  هللا بوه نفسووه فقوود كفوور":"موون كووبه هللا-ازاعووك كوي  البخوواري اق اموونهم نُوَعوْيم بوون محوو-قوال األئموو  

لوذي احيح ، علوى اللجوه ألخبوار الصووليك فيما وص  هللا به نفسه و  رسلله تشوبيه، فمون أيبوحل هلل تعواىل موا ورقت بوه اهلايت الصورُي  وا
 [ 426/ 3قار نيب  ] -النقائا، فقد سلك سبيل اهلدى.تفسْي ابن كثْي يلي   الل هللا تعاىل، ونفى عن هللا تعاىل 

 البكض !!!! عمرار  لا يقولثبات مع اقل :فرق  بري بني اعمرار واعثبات،فالصواب اعمرار فقط ةهنا من متشابه القرآن وليا اع
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املالئك  واألقودار يعلمها إ  اّلِل.ويف كل حلظو  ينوزل مون السوماء مون األمطوار واألكوع  والنيواز  والشوهه،و 
واألسوورار ويعووورج فيهووا كوووذلك مووون املنظوولر واملسوووتلر مووا   ُيصووويه إ  اّلِل ..والووونا القصووْي يشوووْي إىل هوووذ  
احلركوو  الدائبوو  الوويت   تنقطووع،وإىل هووذ  األحووداّ الضووخام الوويت   هصووى ويوودع القلووه البشووري يف تلفووحل 

السووماء ومووا يعوورج فيهووا،ويف تصوولر يقووج لعلووم اّلِل قائووم إىل مووا يلووج يف األرم ومووا حوورج منها،ومووا ينووزل موون 
 الشامل وهل يتبع هذ  احلركات واألحداّ،يف مسارّبا ومعارجها.

 مكانووه ويسوولك ل تو يفوالقلووه يف تلفتووه ذا  ويف يقظتووه هووذ  يعوويا مووع اّلِل،ويسووي  يف ملكلتووه بينمووا هوو
.وبينموووا  نفعالن الروعووو  وافجووواج الكووولن واووولب أقطوووار اللجووولق يف حساسوووي  ويف كوووفافي ،ويف رعشووو  مووو
 ا هووول اووود اّللِ ميمه.وإذصوووالقلوووه يف تلفتوووه ذا  يف األرم والسوووماء،إذا القووورآن يووورق  إىل ذاته،ويلمسوووه يف 

وووُتْم،َواّللَُّ كُ يْوووَن موووا  َوُهوووَل َمَعُكوووْم أَ  »معوووه،انلرا إليوووه،مطلعا عليه،بصوووْيا بعملوووه،قريبا جووود قريوووه:  ِ وووا تَوْعَملُووولَن نوْ
 « ..َبِصْي  

ء، يف كوول مع كوول كووكمووع كوول أحوود،و  -سووبحانه  -  علووى احلقيقوو    علووى الكنايوو  واجملاز.فوواّلِل وهووك كلموو
.حقيقوو  هووا القلهوقووحل،ويف كوول مكووان.مطلع علووى مووا يعموول بصووْي ابلعبوواق.وهك حقيقوو  هائلوو  حووني يتمثل

حوودها كفيلوو  و   مذهلوو  موون جانه،ومينسوو  موون جانه.مذهلوو  بروعوو  ا؟الل.ومينسوو  بظووالل القرىب.وهووك
م األرم  كول أعوورا  ُيسوها القلووه البشوري علوى حقيقتهووا أن ترفعوه وتطهر ،وتدعووه مشوغل   ّبوا عوون حوني

 ا .كما تدعه يف حذر قائم وخشي  قائم ،مع احلياة والتحرج من كل قنك ومن كل إسف
 هللا المالك ورجوع ا مور إليه 5الدرس الخامس:

لَووُه ُمْلووُك »ول موورة:أغووْي الووذي ورقت فيووه  وموورة أخوورى يعوولق إىل ملكيوو  السووماوات واألرم يف جمووال آخوور
وووماواِت َواأْلَْرِم.َوِإىَل اّللَِّ تُوْرَجوووُع اأْلُُمووولرُ  عووورم ا حيووواء وا ماتووو  ماء ذكرهوووا يف جوووة األوىل ..ففوووك املووور « السَّ

سوماوات كيو  اّلِل للتصول   لموالقدرة املطلق .وهنا اكء ذكرها يف معرم رجع  األمولر كلهوا إىل اّلِل.وهوك 
 ي أموور.يف أولأّلِل يف األرم ومكملوو  حلقيقتها.والشووعلر ّبووذ  احلقيقوو  ُيوورس القلووه موون كوول لفتوو  لغووْي وا

لطريو  ا.ويقيموه علوى  أي عمليفاألمر ويف آخر .وُيميه من التطلع لغْي اّلِل يف أي نله،ومراقبو  غوْي اّلِل 
 ملجووأ إ  إليووه،و  ن اّللِ موو مهوورب إىل اّلِل يف سوور  وعلنه،وحركتووه وسووكلنه،وخلا؟ه وْنلا .وهوول يعلووم أن  

 منه إ  إىل محا  
 فمل هللا بالليل والنهار وعلمه باات الصدور 6الدرس السادس:

ْيووَل يف لِلُج اللَّ يُوو»لضوومْي:اوينتهووك هووذا املطلووع  ركوو  لطيفوو  موون حركووات القوودرة يف جمووال الكوولن،ويف أنوولاء  
 .« .ُدورِ ُهَل َعِليم  ِبذاِت الصُ النَّهاِر َويُلِلُج النَّهاَر يف اللَّْيِل.وَ 

وقخوولل الليوول يف النهووار،وقخلل النهووار يف الليل،حركوو  قائبوو ،وهك يف اللقووحل ذاتووه حركوو  لطيفوو  سوولاء كووان 
املعوو  نوولل الليوول وأخووذ  موون النهووار،ونلل النهووار وأخووذ  موون الليوول أو كووان املعوو  جموورق تووداخل الليوول يف 

الليوول عنوود الشوورو  ..ومثوول هووذ  احلركوو  يف خفائهووا ولطفها،حركوو   النهووار عنوود الغروب،وتووداخل النهووار يف
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العلووم بووذات الصوودور.وذات الصوودور هووك األسوورار املصوواحب  هلووا،اليت   تفارقهووا و  تثحهووا  والشووعلر بيوود 
الرفي ،واحلساسوي   اّلِل تل  الليل يف النهار وتل  النهار يف الليل،يف لط  ينشئ يف القله حال  من التأمل

 شفيف .كالشعلر بعلم اّلِل يتلط  يف ا نالع على ذات الصدور،الساكن  يف خبااي الصدور ال
الذذدعو  إلذذ  ا يمذذان وا ن ذذاق ومنذذاجل المذذؤمنين وفضذذل  10 - 7الذذدرس السذذابع:

 السابقين

ا اب ميوووان هلووواهلتوووا   هوووذا املطلوووع إبيقاعاتوووه تلك،يووودع القلووولب يف حساسوووي  مرهفووو  للتلقوووك.ومن مث اوووكء 
ذلوووك  هنا اوووكءذل يف أنسوووه أوان.وقووود تفتحوووحل موووداخلها،وتلفزت مشاعرها،واسوووتعدت لالسوووتماع.و والبووو

آِمنُولا  »اته:يقاعاتوه وملسويراتوه وإاهلتا  يف املقطع التا  يف السيا .ولكنه   اكء جمرقا.إ ا اكء ومعوه مي 
ْم َأْجووور  َكِبْي .َوموووا َلُكوووْم   هَلُووولا ِموووْنُكْم َوأَنْوَفُقووولا ِذيَن آَمنُووويِه،فَالَّووواِبّللَِّ َوَرُسوووللِِه،َوأَْنِفُقلا ِ َّوووا َجَعَلُكوووْم ُمْسوووَتْخَلِفنَي فِ 
،َوالرَُّسوولُل يَووْدُعلُكْم لِتُوْيِمنُوولا ِبَربُِِكمْ  ووُتْم ُمْيمِ َخووَذ ِميثوواقَ أَ ،َوقَووْد تُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ ِننَي.ُهووَل الَّووِذي يُونَوووِزُِل َعلووى ُكْمف ِإْن ُكنوْ

َ ِبُكوو ،َوِإنَّ نوووات  لُِيْخوورَِجُكْم ِموووَن الظُُلموواِت ِإىَل النُووولرِ َعْبووِدِ  آايت  بَويِِ  ُكوووْم َأ َّ تُوْنِفُقووولا يف لَ ْم لَوووَرُ    َرِحيم .َومووا اّللَّ
ُّ السَّوماواِت َواأْلَْرِمف   َيْسوَتِلي  ِوَك أَْعظَوُم قاَتَل،أُولوَ َ  ِموْن قَوْبوِل اْلَفوْتِ   َموْن أَنْوَفوِموْنُكمْ  َسِبيِل اّللَِّ َوّللَِِّ ِموْيا

ُ ِ ا تَوْعَمُللنَ  احْلُْس َد اّللَُّ َقَرَج   ِمَن الَِّذيَن أَنْوَفُقلا ِمْن بَوْعُد َوقاتَوُللا وَُكال  َوعَ   « .. َخِبْي  ،َواّللَّ
علوى خلافيهوا  ب اليت خلقها،فهل يعلم أحلاهلوا،ويعر  موداخلها،ويطلعحانه القلل  -سبحانه  -إن اّلِل 

جوه يف آتر  ونتائ نبثو  منوهتالعقيودة،وخللص القله،واسوتقرار حقيقو  ا ميوان اسوتقرارا  ..وهل يعلوم أن نقواء
ا إىل ا وُيتواج منهوري  كثوْي واقع احلياة،من بذل وتضحي  وتقدم  خالص  ّلِل.أن هذا أمور يكلو  الطاقو  البشو

ائ  الكلنيو  عون احلقو جهد وجماهدة نليلو .ومن مث ُيشود هلوا هوذ  ا يقاعوات وهوذ  املوييرات ويكشو  هلوا
اطووولة و  ااطووولة بعووود ااملرة،و  ل اهوووا وتتوووأير ّبوووا،وتزن كووول كوووكء  يزاووووا الكبوووْي الووودقي .ويعا؟ها املووورة بعووود

ا هلوك  ن.ومونهج القورآ.يكلها إىل هتا  واحود،أو بيوان واحود،أو مويير واحود يلقوع علوى أو رهوا مث يغيوه 
يقاعوات قلودو   إن ا للا أن ينليال ليتودبرو  وُيواو  يف عالج القللب جدير  ن يق  الدعاة إىل اّلِل أمامه

لوووولب دة،وتلني القلب ا؟امووواألوىل يف مطلوووع السووولرة مووون القووولة والتووولا  والعمووو  والتأيْي، يوووة تزلوووزل القلووو
األوىل،وهوول  اللمسووات القاسووي ،وتدعها مرهفوو  احلساسووي .ولكن القوورآن   يكوول قلوولب املخووانبني إىل هووذ 

« نَي ِفيووووهِ ا َجَعَلُكووووْم ُمْسووووَتْخَلفِ ْنِفُقلا ِ َّووووِه،َوأَ آِمنُووولا اِبّللَِّ َوَرُسووووللِ »لبووووذل يف الفقوووورة التاليوووو .يووودعلهم إىل ا ميووووان وا
لن ا ميووان يوودع ذن حقيقوو ..واملخووانبلن هنووا هووم مسوولملن،ولكنهم يوودعلن إىل ا ميووان ابّلِل ورسوولله.فهك إ

 ملحيووو .فهم   علة ملسووو  ا نفوووا ،ومع الووودلتحقيقهوووا يف قلووولّبم  عناهوووا.وهك لفتووو  ققيقووو .وهم يووودعلن إىل
واِت ْلووُك السَّوومامُ لَووُه »ي ينفقوولن موون عنوود أنفسووهم.إ ا ينفقوولن  ووا اسووتخلفهم اّلِل فيووه موون ملكووه.وهل الووذ

 ..فهووول« يوووحلُ يِوووك َوميُِ ُيُْ »..فهووول الوووذي اسوووتخل  بوووب آقم مجلووو  يف كوووكء مووون ملكوووه.وهل الوووذي « َواأْلَْرمِ 
 جيل. الذي استخل  جيال منهم بعد
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رة رها يف اسووتثام هووك بوودو وهكووذا توورتب  هووذ  ا كووارة  ووا سووب  موون احلقووائ  الكليوو  يف مطلووع السوولرة.مث تقوول 
  لهم إىل إنفوواحووني يوودع ااجول واحليوواء موون اّلِل،وهوول املالووك الووذي اسووتخلفهم وأعطاهم،فموواذا هووم قووائللن
 نفوووواق ملووووا عطووووك و  هوووول املكووووكء  ووووا اسووووتخلفهم فيووووه و ووووا أعطوووواهمف  ويف ونهوووو  النفوووولس عوووون الشوووو ،واّللِ 
لتوذكْي هم إىل هوذا اه   يكلعند ،فماذا ميسكهم عن البذل والعطاء،وما يف أيديهم رهن بعطاء اّلِلف  ولكن

 وما يثْي  من خجل وحياء،ومن  اح  ورجاء.إ ا حانبهم  يير جديد.
 « ..َكِبْي    ْم َأْجر  هلَُ َفُقلا أَنوْ فَالَِّذيَن آَمُنلا ِمْنُكْم وَ »حجلهم من كرم اّلِل ويطمعهم يف فضله:

 فكي  يتخل  متخل  عن ا ميان والبذل يف ملاجه  هذا الكرم والفضلف
ن مووان وملجباتووه ات ا ميووغووْي أن القوورآن   يكلهووم إىل هووذ  اللمسووات األوىل.إ ووا يلوو  علووى قلوولّبم  لجبوو

،»واقع حياهتم ومالبسواهتا: َأَخوَذ ِميثواَقُكْم،ِإْن   ِمنُولا ِبَربُِِكْم،َوقَودْ لُكْم لِتُويْ  يَوْدعُ َوالرَُّسوللُ َوموا َلُكوْم   تُوْيِمنُولَن اِبّللَِّ
ووُتْم ُمْيِمِننَي.ُهوووَل الَّوووِذي يُونَووووِزُِل َعلوووى َعْبوووِدِ  آايت  بَويِِنوووا َ ِبُكوووْم َن الظُُلمووواِت ِإىَل النُووورَِجُكْم ِموووت  لُِيْخوووُكنوْ لِر.َوِإنَّ اّللَّ

 « ..َلَرُ    َرِحيم  
يعووول  عليوووه ل يووودعلهم إىل ا ميان.وقووود ابوفووويهم الرسووول  -حووو  ا ميوووان  -عووولقهم عووون ا ميوووان فموووا الوووذي ي

رجهم مووون ختوووت بينوووات وأعطووول  ميثووواقهمف وموووا الوووذي يعووولقهم عووون ا ميوووان ابّلِل وهووول ينوووزل علوووى عبووود  آاي
لرمحو  فو  وائل الرأا  من ق للمات الضالل والشك واحلْية إىل نلر اهلدى واليقني والطمأنين ف ويف هذا وذ

 ّبم ما فيه.
يف  م وبوووني اّللِ يصووول بيووونهإن نعمووو  وجووولق الرسووولل بوووني القلم،يووودعلهم بلغووو  السوووماء،وحانبهم بكوووالم اّلِل،و 

 -لفوو ة ا..فهووذ   ذوات نفلسووهم وخوولاص كوويووم ..نعموو  فوول  التصوولر حووني نتمالهووا حنوون اهلن موون بعيوود
لبشووور مووون حانوووه هوووذا ا -جووول جاللوووه  -ّلِل فووو ة عجيبووو  حقوووا ..إن ا - -فووو ة الووولحك وحيووواة الرسووولل 

يف رمحووو  علليووو  نديووو  يقووولل هلم:خوووذوا هوووذا وقعووولا ذا   هوووا هووول ذا و  - -صووونع يديوووه،على لسوووان عبووود  
يب هووووول ذا اب نريقوووووك فاسووووولكل   لقووووود تعثووووورت خطووووواكم فهووووواكم حبلوووووك  لقووووود أخطوووووأمت وأمثوووووتم فتلبووووولا وهوووووا

بووذاتك  -ن نووحل اي فووالالوويت وسووعحل كوول كووكء ..وأمفتل .تعوواللا و  تشوورقوا بعيوودا،و  تقنطوولا موون رمحوويت 
 خطأ.ونليوووحل كوووذا.وهل إمث.وفعلوووحل كوووذا وهوووك خطي ووو  ..فتعوووال هنوووا قووودامك قلوووحل كوووذا.وهل -وكخصوووك 

عضووووولك هوووووذا أمووووور  الوووووذي ي - بوووووذاتك وكخصوووووك -وتطهووووور وتوووووه وعووووود إىل محووووواي ..وأنوووووحل اي فوووووالن 
هلووي ء  لووذي يقووللاّلِل.هول احله.وسويالك الووذي يشووغلك هوذا جلابووه.وعملك الووذي عملووحل هوذا وزنووه  إنووه 

الليووووول  م يف جووووون املخووووالي .وهم يعيشووووولن معه.ُيسووووولن أنوووووه معهم.حقيقووووو  وواقعا.أنووووه يسوووووتمع إىل كوووووكلاه
 ويستجيه هلا.وأنه يرعاهم يف كل خطلة ويع  ّبا ..

أ  إنوووه ألمووور فووول  موووا يطيووو  الوووذي   يعوووا هوووذ  الفووو ة أن يتصووولر.ولكن هوووي ء املخوووانبني ّبوووذ  اهلايت 
فعال ..مث احتاجلا إىل مثل هذا العالج ومثل هذ  اللمسات،ومثل هوذا التوذكْي ..وهول فضول مون  عاكلها

اّلِل ورمحوو  فوول  فضووله ذا  ورمحته.يوودركهما ويشووعر ّبمووا موون   تقوودر لووه احليوواة يف هووذ  الفوو ة العجيبوو :َعْن 
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،أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ  " َفِقيوَل:اَي َرُسولَل اّللَِّ , َلْسوَنا ِإْخَلانَوَك ف قَواَل:" أَنْووُتْم قَواَل:" َموََّت أَْلَقوى ِإْخوَلاين ف َأيب َصاِل  
 َأْصَحايب،َوِإْخَلاين قَوْلم  ِمْن أُمَّيِت  َْ يَوَرْوين يُوْيِمُنلَن يب َوُيَصدُِِقلَنِب " 

" َوَموا هَلُوْم َ  :ِئَكوُ  اّللَِّ .فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ " َأُي اْاَْلوِ  أَْعَجوُه ِإميَواان  ف قَاُللا:َماَل :مُثَّ قَاَل هَلُْم َرُسولُل اّللَِّ  
 ف " .قَاُللا:فََأْصوَحاُب يُوْيِمُنلَن َوُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم ف " قَاُللا:فَالنَِّبُيلَن .قَاَل:" َوَما هَلُْم َ  يُوْيِمُنلَن َوُهْم يُلَحى إِلَوْيِهمْ 

" َوَموووا هَلُووْم َ  يُوْيِمنُووولَن َوأَنِْبيَووواُء اّللَِّ فِووويِهْم ف َوَلِكوونوَُّهْم قَووووْلم  ِموووْن أُمَّووويِت َ ْ يُوووْدرُِكلين :النَِّبيِِوونَي , فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ 
 . 2327يُوْيتَوْلَن ِبِكَتاب  ِمْن َرّبِِِْم فَويُوْيِمُنلَن بِِه َوُيَصدُِِقلنَُه "

،َعْن أَبِيوووِه،َعْن َجووودِِِ ،قَاَل:قَ  " َأُي اْاَْلوووِ  أَْعَجوووُه إِلَوووْيُكْم ِإميَووواان  ف " :اَل َرُسووولُل اّللَِّ وَعوووْن َعْمووورِو بْوووِن ُكوووَعْيه 
ِوووْم ف " قَاُللا:فَوووالنَِّبُيلَن .قَووواَل:" َوَمووو ا هَلُوووْم َ  يُوْيِمنُووولَن قَاُللا:اْلَماَلِئَكوووُ ،قَاَل:" َوَموووا هَلُوووْم َ  يُوْيِمنُووولَن َوُهوووْم ِعْنوووَد َرّبِِ

ف " قَوواُللا:فَوَنْحُن .قَوواَل:" َوَمووا َلُكووْم َ  تُوْيِمنُوولَن َوأاََن بَوونْيَ أَْلُهوورُِكْم ف " قَاَل:فَوَقوواَل َرُسوولُل َوالْووَلْحُك يَوْنووزُِل َعلَووْيِهْم 
وووُدوَن ُصوووُحف ا ِفيَهوووا ِكتَووواب  يُوْيِمنُووولَن ِ َووو:اّللَِّ   ا ِفيَهوووا" ِإنَّ أَْعَجوووَه اْاَْلوووِ  ِإَ َّ ِإميَووواان  َلَقوووْلم  َيُكلنُووولَن بَوْعووودَُكْم اَِ
"2328  . 

،عجيوووه ائل،هائلهوصوود  رسووولل اّلِل.إنووه ألمووور متفووواوت.وإن ملحيووات ا ميوووان وملجباتوووه لووديهم لشوووكء 
يمنني  مث موون كووانلا عجيووه.وهل يعجه:مووا هلووم   ييمنوولنف مث يطلووه إلوويهم هقيوو  ا ميووان يف نفلسووهم إ

 َأ َّ َومووا َلُكوومْ »:روتكريو يوودينتقول ّبووم مون ملحيووات ا ميووان وملجباتوه إىل ملحيووات ا نفوا  وملجباتووه يف تلك
ُّ السَّماواِت َواأْلَْرمِ   « ..فتُوْنِفُقلا يف َسِبيِل اّللَِّ َوّللَِِّ ِمْيا

ووووماواِت َواأْلَْرِم َوإِ »ويف هووووذ  ا كووووارة عوووولقة إىل حقيقوووو : ..فمووووْياّ «  اأْلُُموووولرُ  تُوْرَجووووعُ ىَل اّللَِّ لَووووُه ُمْلووووُك السَّ
يف  م   ينفقولناّ  فموا هلواستخلفلا فيه إذن سييول إليه يف املوْي واألرم ملكه وراجع إليه،وما  السماوات

مووا يقوولل هلووم د إليووه كسووبيله حووني يوودعلهم إىل ا نفووا .وهل اسووتخلفهم فيووه كمووا قووال هلووم هنا .وكلووه عائوو
 اطابفهناف وما الذي يبقى من قواعك الش  وهلات  البخل أمام هذ  احلقائ  يف هذا ا

مون السوابقني،من املهواجرين واألنصوار،ما وسوعها مون الونفك واملوال،يف سواع  ولقد بذلحل احلفن  املصطفاة 
فوووت  مكووو  أو فوووت  احلديبيووو  وكال وووا اعتوووز بوووه ا سوووالم أايم أن كوووان  -قبووول الفوووت   -العسووورة وفووو ة الشووودة 

ا سوووالم غريبوووا حماصووورا مووون كووول جانه،مطوووارقا مووون كووول عووودو،قليل األنصوووار واألعلان.وكوووان هوووذا البوووذل 
شوووووولبه كووووووائب  مووووون نمووووووع يف عوووووولم مووووون األرم،و  موووووون رايء أمووووووام كثووووورة غالبوووووو  موووووون أهوووووول خالصوووووا   ت

ا سالم.كان بذ  منبثقا عن خوْية اختاروهوا عنود اّلِل وعون محيو  هلوذ  العقيودة الويت اعتنقلهوا وآيروهوا علوى  
ىل موا كان قلويال ابلقيواس إ  -من انحي  الكم  -كل ككء وعلى أرواحهم وأملاهلم مجيعا ..ولكن ما بذلل  

أصب  الذين جواءوا بعود الفوت  ميلكولن أن يبوذلل .فكان بعوخ هوي ء يقو  ببذلوه عنود القودر الوذي يعور  
ويسوومع أن بعووخ السووابقني بووذلل   هنووا نووزل القوورآن ليووزن  يووزان احلوو  بووذل هووي ء وبووذل أول ووك،وليقرر أن 

                                                 
 ( صحي  لغْي  2915و  2914َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 2327
 ( صحي  لغْي  2916َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )  - 2328
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  َيْسووَتِلي ِمووْنُكْم َمووْن »ان:الكووم لوويك هوول الووذي يوورج  يف امليووزان ولكنووه الباعووة ومووا ميثلووه موون حقيقوو  ا ميوو
 « ..أَنْوَفَ  ِمْن قَوْبِل اْلَفْتِ  َوقاَتَل.أُولِ َك أَْعَظُم َقَرَج   ِمَن الَِّذيَن أَنْوَفُقلا ِمْن بَوْعُد َوقاتَوُللا

ان و  و  سوووووولط إن الوووووذي ينفووووو  ويقاتووووول والعقيووووودة مطارقة،واألنصووووووار قلووووو ،وليك يف األفووووو  لووووول منفعووووو 
ك متعلو  بو  املنال.ذلولفولز قريويقاتول والعقيودة آمن ،واألنصوار كثرة،والنصور والغلبو  وا رخاء.غْي الوذي ينفو 

ه لواهر عيود عون كول سوب وحد ،بمباكرة ابّلِل،متجرق عرقا كامال   كبه  فيه،عمي  الثق  والطمأنينو  ابّللِ 
َّت اوْي أنصوار حواى له علو وكل واقع قريه.  اد على ااْي علان إ  ما يستمد  مباكرة من عقيدته.وهذا

 حني تص  نيته ويتجرق عرق األولني.
،قَاَل:َكوواَن بَوونْيَ َخالِووِد بْووِن اْلَللِيووِد،َوَبنْيَ َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   َكاَلم ،فَوَقوواَل خَ  روى الِوود  ا مووام أمحوود َعووْن أََنك 

م  َسوووووووبَوْقُتُملانَ  نَوووووووا ِ ايَّ ، فَوَقووووووواَل:َقُعلا ِ   ِّبَا،فَوبَوَلَغنَوووووووا أَنَّ َذلِوووووووَك ذُكِوووووووَر لِلنَّوووووووِلِِ لَِعْبوووووووِد الرَّمْحَِن:َتْسوووووووَتِطيُللَن َعَليوْ
 ..2330،فَوَلالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،َلْل أَنْوَفْقُتْم ِمْثَل أُُحد ،أَْو ِمْثَل اْ؟َِباِل،َذَهب ا،َما بَوَلْغُتْم أَْعَماهَلُْم.2329َأْصَحايب 

 َ َتُسووُبلا َأْصووَحاىِب،فَوَلْل أَنَّ َأَحوودَُكْم »  -  -قَوواَل قَوواَل النَّووِبُ  -عنووه رضووى هللا  -َعووْن َأىِب َسووِعيد  اْاُووْدرِىِِ و 
 . 2331« أَنْوَفَ  ِمْثَل أُُحد  َذَهب ا َما بَوَلَ  ُمدَّ َأَحِدِهْم َو َ َنِصيَفُه 

ى نَوْفِسوى بِيَوِدِ  لَوْل أَنْوَفوَ  َأَحودُُكْم ِمثْوَل  َ َتُسُبلا َأْصَحاىِب فَوَلالَّوذِ »  --وَعْن َأىِب َسِعيد  قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 
 .2332«أُُحد  َذَهب ا َما بَوَلَ  ُمدَّ َأَحِدِهْم َو َ َنِصيَفُه 

:"  َتُسووُبلا َأْصووَحايب، فَوَلالَّووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ ، لَووْل أَنْوَفووَ  َأَحوودُُكْم ِمثْووَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ :وَعووْن َأيب ُهَريْووورََة، قَالَ 
 2333أُُحد  َذَهب ا َما بَوَلَ  ُمدَّ َأَحِدِهْم، َو  َنِصيَفُه".

ُ وَُكووال  »سووو :لجميووع احلوبعوود أن قوورر القووويم احلقيقيوو  يف ميوووزان اّلِل هلووي ء وهلوووي ء عوواق فقووورر أن ل   َوَعوووَد اّللَّ
 ..فقد أحسنلا مجيعا،على تفاوت ما بينهم يف الدرجات.« احْلُْس  

موواهلم ،ومووا وراء أعأحلاهلم ؟ووزاء ابحلسوو  للجميووع،إىل مووا يعلمووه اّلِل موون تقووديروموورق ذلووك التفوواوت وهووذا ا
ُ ِ ا تَوْعمَ »من عزائمهم ونلاايهم.وخثته تعاىل  قيق  ما يعمللن:  « ..ِبْي  ُللَن خَ َواّللَّ

                                                 
الذين تكرر هذير  بشوأوم. فهوم أول وك السوابقلن. وقود كوان يقولل  -  -يتحدق من هذا احلدية مع  معني ألصحاب الرسلل  - 2329

 -لك قوال يف مورة عون الصودي  وكوذ يعوب صوحب  خاصو  .. -  -فودل علوى أنوه ...« قعلا   أصوحايب »للمسلمني حلله و ن صاحبل :
 السيد رمحه هللا (« .. ) لقعلا   صاح»:-رضك اّلِل عنه 

، َ :اّللََّ اّللََّ يف َأْصوَحايب   هللاِ قَواَل َرُسوللُ ِل،قَاَل:فَعوْن َعْبوِد هللِا بْوِن اْلُمَغفَّ  قل :الصواب عدالة  ل الصحابة وال جيوز الب واحد من منين م
َذاين فَوَقْد آَذى اّللََّ،َوَمْن آَذى آَمْن آَذاُهْم فَوَقْد آَذاين،َوَمْن أَبْوَغَضُهْم،وَ  ِببُوْغِضكفَ ايب َغَرض ا َمْن َأَحبوَُّهْم،فَِبُحلِِ َأَحبوَُّهْم،َوَمْن أَبْوَغَضُهْم تَوتَِّخُذوا َأْصحَ 

 صحي ( 7256[)244/ 16ميسس  الرسال  ] 2ط -اّللََّ يُلِكُك أَْن َذُْخَذُ .صحي  ابن حبان
 صحي  13848( 13812[)679/ 4مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2330
 ( 3673[) 433/ 12املكنز ] -صحي  البخارى - 2331
 النَّصي :النص -( صحي   4660[)346/ 4املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 2332
 ( صحي  303[ )130/ 19املعجم الكبْي للطثاين ] - 2333
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توورج  ّبووا القيم،و  لوويت تنوواطاوهووك ملسوو  ملقظوو  للقلوولب،يف عووا  النوولااي املضوومرة وراء األعمووال الظوواهرة،وهك 
 ّبا امللازين ..

مشذذهد مذذن مشذذاهد المذذرور علذذ  الصذذراط بذذين المذذؤمنين  15 - 11الذذدرس الثذذامن:

 والمنافقين

ِذي َمووْن َذا الَّوو »ييرات:مث مرحلوو  أخوورى يف استجاكوو  القلوولب لإلميووان والبووذل،ومييرات أخوورى وراء تلووك املوو
َ قَوْرضوووا  َحَسووونا  فَوُيضووواِعَفُه لَوووُه َولَوووُه َأْجووو َيْسوووعى نُووولرُُهْم بَووونْيَ  ْيِمِننَي َواْلُمْيِمنووواتِ  تَووووَرى اْلُموووف يوَوووْلمَ ر  َكووورمي  يُوْقوووِرُم اّللَّ

َل اْلَفووْلُز اْلَعِظيُم.يوَووْلَم ُر خالِووِديَن ِفيها.ذلِووَك ُهووا اأْلَْووواَهِْتَهوو أَيْووِديِهْم َوِ مَْياِوِْم.ُبْشووراُكُم اْليَوووْلَم َجنَّووات  َعْوورِي ِموونْ 
ُكووووووْم فَاْلَتِمُسوووووولا ْم.ِقيووووووَل:اْرِجُعلا َوراءَ ِمووووووْن نُلرِكُ  ْقتَووووووِبكْ ْلُمناِفقوووووواُت لِلَّووووووِذيَن آَمنُوووووولا:اْنظُُروان نوَ يَوُقوووووولُل اْلُمنوووووواِفُقلَن َوا

،ابِننُوووُه ِفيوووِه الرَّمْحَووو ُ  ووونَوُهْم ِبُسووولر  لَوووُه ابب  ْم:أََ ْ َنُكوووْن َمَعُكوووْمف لِوووِه اْلَعوووذاُب.يُناُقووَُ ُ  ِموووْن ِقبَ َولووواِهرُ  نُلرا .َفُضوووِرَب بَويوْ
وووووُتْم أَنْوُفَسُكْم،َوتَوَربَّْصوووووُتْم،َوارْ قووووو ُتمْ اُللا:بَلى   َولِكووووونَُّكْم فَوتَونوْ ،َوَغووووورَُّكْم اِبّللَِّ ُم اأْلَمووووواينُ،َحَّتَّ جوووووا،َوَغرَّْتكُ تَوبوْ َء أَْموووووُر اّللَِّ

 « ..،َوبِْ َك اْلَمِصْيُ  ِهَك َمْل ُكمْ  النَّارُ وا،َمْأواُكمُ  َكَفرُ اْلَغُروُر.فَاْليَوْلَم   يُوْيَخُذ ِمْنُكْم ِفْديَ   َو  ِمَن الَِّذينَ 
َ قوَ ي يُوْقوورِ َمووْن َذا الَّووذِ »إنووه هتووا  موول  موويير آسوور.وهل يقوولل للعبوواق الفقووراء انوواويج: « ْرضووا  َحَسوونا فُم اّللَّ

س اان  إن النووالبووذل نووْي ا..وجموورق تصوولر املسوولم أنووه هوول الفقووْي الضوو يل يقوورم ربووه،كفيل  ن يطووْي بووه إىل 
ضووملن.وهلم ا عتووزاز مألن السووداق  -راء وهووم كلهووم فقوو -قة إىل إقوورام الثووري امللووكء موونهم ليتسووابقلن عووا

إىل هوذا  -سوبحانه  -كلهم  ن أقرضلا ذلك الثرى امللكء  فكي  إذا كانلا يقرضلن الغب احلميدف  و  ي
م عليووه لا .يعدهسووالشووعلر وحوود ،ولكن يعوودهم علووى القوورم احلسوون،ااالا لووه،اجملرق موون كوول تلفووحل إىل 

 «.َكرمي    َوَلُه َأْجر  فَوُيضاِعَفُه َلُه،»الضع  يف املقدار،واألجر الكرمي بعد ذلك من عند اّلِل:
مث يعوورم هلووم صووفح  وضووي   موون ذلووك األجوور الكوورمي،يف مشووهد موون مشوواهد اليوولم الووذي يكوولن فيووه ذلووك 

وهووول مووون املشووواهد الووويت  -بوووني املشووواهد القرآنيووو   -واملشوووهد هنوووا إبمجالوووه وتفصووويله جديووود »األجووور الكووورمي.
ُيييهوووا احلووولار بعووود أن ترسوووم صووولرهتا املتحركووو  ر وووا قووولاي.فنحن الوووذين نقووورأ القووورآن اللحظووو  نشوووهد مشوووهدا 
عجيبووا.هي ء هووم امليمنوولن وامليمنووات نراهم.ولكننووا نوورى بووني أيووديهم و ميوواوم إكووعاعا لطيفووا هاقائ.ذلوووك 

نسوواني  قود أكوورقحل وأضواءت وأكووعحل نولرا ميتوود نولرهم يشووع مونهم ويفوويخ بوني أيديهم.فهووذ  الشوخلص ا 
منهوا فووْيى أمامهوا ويوورى عون ميينهووا ..إنوه النوولر الوذي أخرجهووا اّلِل إليوه وبووه مون الظلمات.والووذي أكوور  يف 

،لهوور 2334أرواحهووا فغلووه علووى نينتهووا.أم لعلووه النوولر الووذي خلوو  اّلِل منووه هووذا الكوولن ومووا فيووه وموون فيووه 
مث هووا حنوون أو ء نسوومع مووا يلجووه إىل املوويمنني »قووحل يف ذواهتووا حقيقتهووا   قيقتووه يف هووذ  اجململعوو  الوويت حق

ِموْن َهِْتَهوا اأْلَْوواُر خالِووِديَن ِفيها،ذلِوَك ُهوَل اْلَفووْلُز  ُبْشوراُكُم اْليَووْلَم َجنَّوات  َعْوورِي»وامليمنوات مون تكورمي وتبشووْي:
 « ..اْلَعِظيمُ 

                                                 
وأنه ميل  من ذرات. وأن الذرة يف حقيقتها ليسحل سلى إكعاع. وقد تكلن هذ  النظريو  املعتقد اهلن أن ماقة الكلن هك النلر.   - 2334

 ) السيد رمحه هللا ( أقرب النظرايت إىل الصح ،ألوا تسْي على قرب القرآن 
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ت،يف حووووْية املنافقووووايوووو  ..إن هنووووا  املنووووافقني و ولكوووون املشووووهد   ينتهووووك عنوووود هووووذا املنظوووور الطريوووو  اللط
َواْلُمناِفقووواُت  ُمنووواِفُقلنَ ُقووولُل الْ يوَوووْلَم يوَ »وضوووالل،ويف مهانووو  وإ وووال.وهم يتعلقووولن  ذايل املووويمنني وامليمنوووات:

لنلر اللطيو  منات يشع ذلك ايمنني واملي أنظار امل ..فحيثما تتلجه« لِلَِّذيَن آَمُنلا:اْنظُُروان نَوْقَتِبْك ِمْن نُلرُِكمْ 
مف إن صووول  يف الظوووال الشووفي .ولكن أىن للمنوووافقني أن يقتبسووولا مووون هووذا النووولر وقووود عاكووولا حيوواهتم كلهوووا

ْي  وا كوان مونهم يف لتهكم،والتوذكلأنوه صولت  ..ويبودو« ِقيوَل اْرِجعُولا َوراءَُكوْم فَاْلَتِمُسولا نُولرا  »جمهال يناقيهم:
ك موون فووالنلر يلووتم ن.ارجعوولام إىل الوودنيا.إىل مووا كنووتم تعملل الوودنيا موون نفووا  وقس يف الظالم:ارجعوولا وراءكوو

ات منني وامليمنووبوني املووي  وعلووى الفولر يفصوول»هنوا .من العموول يف الودنيا.ارجعلا فلوويك اليولم يلووتمك النولر  
وونوَ َفُضوو»اعوو :واملنووافقني واملنافقات.فهووذا يوولم الفصوول إن كووانلا يف الوودنيا رتلطووني يف ا؟م ُه ُهْم ِبُسوولر  لَووِرَب بَويوْ

 يو  ولكنوه   مينوع الصولت.فهالر مينوع الر  سويبودو أنوه ..و « ابب  ابِنُنُه ِفيِه الرَّمْحَُ  َولواِهرُُ  ِموْن ِقَبلِوِه اْلَعوذابُ 
معكوم يف الودنيا  نكمف أ  نكونا نفو   عو..فموا ابلنو« أََ ْ َنُكوْن َمَعُكوْمف»هم أو ء املنافقلن ينواقون املويمنني:

األموووووووور   كوووووووان « قووووووواُللا:بَلى »ثنوووووووا معكوووووووم هنوووووووا يف صووووووووعيد واحووووووودف نعووووووويا يف صوووووووعيد واحووووووودف وقوووووووود بع
ووُتْم أَنْوُفَسووُكمْ »كووذلك. موولا و  ختتوواروا ااووْية ..فلووم تعز « بَّْصووُتمْ َوتَورَ »..فصوورفتملها عوون اهلوودى.« َولِكوونَُّكْم فَوتَونوْ
ُتمْ »احلا  . البانلو  يف « مواينُ ُم اأْلَ رَّْتكُ َوَغو»خوْية...فلم يكن لكم مون اليقوني موا تعزمولن بوه العزمو  األ« َواْرتَوبوْ

َوَغورَُّكْم اِبّللَِّ .»ر.وانتهوى األمو« .ّللَِّ َحوَّتَّ جواَء أَْموُر ا»أن تنجلا وتر لا ابلذبذب  وإمسوا  العصوا مون نرفيهوا  
 ..وهل الشيطان الذي كان يطمعكم ومينيكم.« اْلَغُرورُ 

ْيَخوووُذ يَوْلَم   يوُ فَوووالْ »يوووه:فقووو  انكمووولن مث يسوووتطرق امليمنووولن يف التوووذكْي والتقرير،كأ وووا هوووم أصوووحاب املل  »
املوا األعلووى،أو  أم لعلهوا كلمو « اْلَمِصوْيُ  ْم َوبِوْ كَ َموْل كُ  ِموْنُكْم ِفْديَو   َو  ِموَن الَّوِذيَن َكَفُروا،َموْأواُكُم النَّواُر ِهووكَ 

 النولر يف هوذا تيوار مشوهدوننظور مون انحيو  التناسو  الفوب يف عورم املشوهد،فنجد  خ..»نط  اّلِل الكرمي 
لن ملنافقووات حفووافقلن واامللضووع ابلووذات حكموو  خاصوو  ..إن احلوودية هنووا عوون املنووافقني واملنافقووات ..واملنوو

قيعوووو .والنلر لوووودس والل ابنووونهم ويتظوووواهرون بغووووْي موووا يف الضوووومْي املكنلن،ويعيشوووولن يف لووووالم مووون النفووووا  وا
ل املطملسو .فه املظلمو  لصوفح  النفوا  يكش  املخبلء ويفض  املستلر.كما أنه الصفح  املقابل  اللضي  

 ألي  ككء  ن تطل  أكعته على املشهد الكبْي.
و ن ينْي بني أيدي املويمنني وامليمنوات و مياوم،بينموا املنوافقلن يف الظوالم الوذي يناسوه للموات الضومْي 

 2335«وللمات اافاء املستلر  
البوذل هوحل  نفوا  و ا  يستجيه هلتوا   وبعد فأي قله   يهفل لذلك النلر يف ذلك اليلمف وأي قله 

 إيقاع تلك امللحيات العميق  التأيْيف

                                                 
 السيد رمحه هللا ()   «قار الشرو «. »مشاهد القيام  يف القرآن»عرم هذا املشهد مأخلذ بتصر  عن كتاب: - 2335
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ا ومووا خلها ومسووارّبتهووا ومووداإنووه القوورآن يعووا  القلوولب يف يبووات وانراق،ويوودعلها قعوواء العلوويم اابووْي بطبيع
 تستجيه له وما ييير فيها.

هج،ويف هوووذا ذا املووونهوووتجاب ،على والشووولط الثووواين يف السووولرة اسوووتطراق يف الدعاء،ومزيووود مووون ملحيوووات ا سووو
 الطري  ..

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4208 

 [29إل   16(:اآليات 57]سور  الحديد ):الوحد  الثانية

دعو  إل  الخشوع وا ن اق والاسابق للخير وقيمة الدنيا بالقياس لآلخر  وأاريخ 

 الرسل والرساات 

َكالَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِمووْن   َن احْلَوو ِِ َو  َيُكلنُولامووا نوَووَزَل ِمووّللَِّ وَ ْم لِوذِْكِر اأََ ْ َذِْن لِلَّوِذيَن آَمنُوولا أَْن خَتَْشووَع قُولُوولّبُُ } 
َ ُُيْوِك اأْلَْرَم بَوْعوَد َمْلهِتوا ( ا16ُقلَن )ْم فاِسوقَوْبُل َفطاَل َعلَوْيِهُم اأْلََموُد فَوَقَسوحْل قُولُولُّبُْم وََكثِوْي  ِمونوْهُ  ْعَلُمولا أَنَّ اّللَّ

َ قَوْرضوا  صَّدِِِقنَي َواْلُمصَّودِِقاِت َوأَقْوَرُضولا ا( ِإنَّ اْلمُ 17ا َلُكُم اهْلايِت َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللَن )َقْد بَويوَّنَّ   َحَسونا  ُيضواَعُ  ّللَّ
وودِِي( َوالَّووِذيَن آَمنُوولا اِبّللَِّ َوُرُسوو18هَلُووْم َوهَلُووْم َأْجوور  َكوورمي  ) ِووْم هَلُووَهداُء عِ ُقلَن َوالُشووِلِه أُول ِووَك ُهووُم الصِِ ْم َأْجوورُُهْم ْنووَد َرّبِِ

بُلا آِبايتِنا أُولِ َك َأْصحابُ  َا احْلَياُة الُدنْيا َلِعه  َوهَلْول  َوزِينَو   ( اعْ 19يِم ) ا؟َْحِ َونُلرُُهْم َوالَِّذيَن َكَفُروا وََكذَّ َلُملا أَ َّ
وووَنُكْم َوَتكوووايُور  يف اأْلَْمووولاِل َواأْلَْو ِق َكَمثَووو يُج فَوووَ اُ  ُمْصوووَفر ا مُثَّ فَّووواَر نَباتُوووُه مُثَّ يَِهوووْعَجوووَه اْلكُ ْيوووة  أَ غَ ِل َوتَفووواُخر  بَويوْ

 (20توواُع اْلغُووُروِر )مَ حْلَيوواُة الووُدنْيا ِإ َّ الان  َوَمووا  َورِْضووَيُكوولُن ُحطامووا  َويف اهْلِخوورَِة َعووذاب  َكووِديد  َوَمْغِفوورَة  ِمووَن اّللَِّ 
ا اِبّللَِّ َوُرُسووِلِه ذلِووَك ِعوودَّْت لِلَّووِذيَن آَمنُوول اأْلَْرِم أُ ماِء وَ ُكووْم َوَجنَّوو   َعْرُضووها َكَعووْرِم السَّووسووابُِقلا ِإىل َمْغِفوورَة  ِمووْن َربِِ 

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظويمِ  َأصواَب ِموْن ُمِصويَب   يف اأْلَْرِم َو  يف أَنْوُفِسوُكْم  ( موا21) َفْضُل اّللَِّ يُوْيتِيِه َمْن َيشاُء َواّللَّ
َشَْسوْلا َعلوى موا فواَتُكْم َو  تَوْفَرُحولا ِ وا  ( ِلَكوْيال22)َيِسوْي   يف ِكتاب  ِمْن قَوْبِل أَْن َنْثَأَها ِإنَّ ذِلَك َعلَوى اّللَِّ ِإ َّ 

ُ   ُيُُِه ُكلَّ ُرْتال  َفُخلر  ) َ ُهوَل يَوتَوولَ  َوَموْن َخُللَن َوَذُْمُروَن النَّاَس اِبْلُبْخلِ ( الَِّذيَن يَوبْ 23آ ُكْم َواّللَّ لَّ فَوِإنَّ اّللَّ
ْلِقْسوِ  َوأَنْوزَْلنَوا ابِ يوزاَن لِيَوُقولَم النَّواُس ِكتاَب َواْلمِ أَنْوزَْلنا َمَعُهُم الْ ( َلَقْد أَْرَسْلنا ُرُسَلنا اِبْلبَويِِناِت وَ 24اْلَغِبُ احْلَِميُد )

َ قَوِلي  َعزِيوز  ) ُرُسوَلُه اِبْلَغْيوِه ِإنَّ ْنُصورُُ  وَ  َموْن يوَ اّللَُّ احْلَِديَد ِفيِه َ ْس  َكِديد  َوَمنواِفُع لِلنَّواِس َولِويَوْعَلَم  َوَلَقوْد  (25اّللَّ
ُهْم ُمْهتَود  وََكثِوْي  ْلِكتاَب َفِموَة َواأَْرَسْلنا نُلحا  َوِإْبراِهيَم َوَجَعْلنا يف ُذرِِيَِّتِهَما النُوبُولَّ  ُهْم فاِسوُقلَن ) نوْ ( مُثَّ قَوفَّْينوا 26ِمونوْ

يوووَل َوجَ ُ  اْ ِ رِِهوووْم ِبُرُسوووِلنا َوقَوفَّْينوووا بِِعيَسوووى ابْوووِن َموووْرمَيَ َوآتَوْينووواَعلوووى آت َن اتوَّبَوعُووولُ  رَأْفَووو   َوَرمْحَووو   َعْلنوووا يف قُولُووولِب الَّوووِذيْنِْ
ُهْم ايَِتهوا فَ َعْلها َحو َّ رِعرَ ّللَِّ َفما اْضلاِن رِ َوَرْهبانِيَّ   ابْوَتَدُعلها ما َكتَوْبناها َعَلْيِهْم ِإ َّ ابِْتغاَء  نَوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِمونوْ آتَويوْ

ُهْم فاِسووُقلَن ) َ َوآِمنُوولا بِ ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوو27َأْجووَرُهْم وََكثِووْي  ِموونوْ تِووِه ِتُكْم ِكْفلَوونْيِ ِمووْن َرمحَْ َرُسووللِِه يوُوويْ لا اتوَُّقوولا اّللَّ
ُ َغُفووَوَاَْعووْل َلُكووْم نُوولرا  َاُْشوولَن بِووِه َويَوْغِفووْر َلُكووْم  الَّ يَوْعلَووَم أَْهووُل اْلِكتوواِب َأ َّ يَوْقووِدُروَن َعلووى ( لِوو َ 28يم  )لر  َرِحووَواّللَّ

 {  (29)ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم  ُء َواّللَُّ ْن َيشاَكْكء  ِمْن َفْضِل اّللَِّ َوأَنَّ اْلَفْضَل بَِيِد اّللَِّ يُوْيتِيِه مَ 
  مقدمة الوحد 

نهووووا البووووذل ينبثوووو  ع لرة الرئيسووووك:هقي  حقيقوووو  ا ميووووان يف النفك،حووووَّتهووووذا الشوووولط امتووووداق مللضوووولع السوووو
عليوووه الشووولط  ا اكوووتمل وووااوووالا يف سوووبيل اّلِل.وفيوووه مووون ملحيوووات ا ميوووان،ومن ا يقاعوووات املييرة،قريوووه 

 األول،بعد ذلك املطلع العمي  املثْي.
 هلووم تلووك املرتبوو  الوويت يريوودها اّللِ  لميمنني،الووذين   يصووللا إىلل -بحانه سوو -وهوول يبوودأ برنوو  عتوواب موون اّلِل 

مووون هوووذا  ل،وهووذيروتلوولي  هلوووم  وووا كووان مووون أهووول الكتوواب قوووبلهم مووون قسوولة يف القلووولب وفسووو  يف األعما
موا يك القلولب كُي الذي املآل،الذي انتهى إليه أهل الكتاب بطلل األمد عليهم.مع إنماعهم يف علن اّللِ 

 ُييك األرم بعد ملهتا.
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رضوا قلة إىل إقورام اّلِل وتكوررت الودع -  اهلخور جماهلوا العوا -لمس  تبعتها ملس  أخرى فإذا انتهحل هذ  ال
ا ..علووى حنوول  وو ر الكوورميحسوونا،مع بيووان مووا أعوود  اّلِل ملوون يقرضوولنه يف الوودنيا موون العوولم املضوواع  واألجوو

 جاء يف الشلط األول.
ا يم األرم لعبوووة تبووودو قووواهلخووورة ..حيووووملسووو  تلثووو  بلضوووع قووويم الووودنيا كلهوووا يف ميوووزان اّلِل إىل جانوووه قووويم 

 خفيف  اللزن وترج  كف  اهلخرة ويبدو فيها ا؟د الذي يستح  ا هتمام.
لوذين آمنولا لرم.أعودت ومن مث يهت  ّبم ليسابقلا إىل قيم اهلخرة ..يف جنو  عرضوها كعورم السوماء واأل

 ابّلِل ورسله.
اّلِل  قلوولّبم بقوودر ها،فتعل واقووع احليوواة وأحووداي وملسوو  رابعوو  ترجووع ّبووم موون سوواح  اهلخوورة إىل مووا هووم فيووه موون

كء وتوورتب  كووم األرم فيهووا.يف السووراء والضووراء سوولاء.ومن مث يهوولن علوويهم البووذل،و  يووزقهيهم موون أعوورا
و فيوه وحوودة ألرم،تبوودأحاسيسوهم كلهوا ابلسووماء.وبعد ذلوك يعورم علوويهم نرفوا موون  ريو  قعولة اّلِل يف ا

 املنهج،واستقام  الطري .
لول  هلوم يف  كتواب كمواذي ُييد عنه يف كل عهد هم الفاسقلن.ويلل  هلم  ا كان من بعوخ أهول الوأن ال

ه،واعل فلوني مون رمحتوييتيهم كأول الشلط.لينتهك من هذا اهلتا  األخْي هلم بتقلى اّلِل وا ميوان برسولله،ل
يتيووه يل بيود اّلِل هون.إ وا ل هلوم نولرا ميشولن بووه ويغفور هلم.ففضول اّلِل لويك وقفووا علوى أهول الكتواب كمووا يزعم

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ »من يشاء   « ..َواّللَّ
اعاهتوووا علوووى لاىل إيقوهكوووذا تكووولن السووولرة مووون أوهلوووا إىل آخرهوووا م ابطووو  احللقوووات،يف خووو  واحووود تبوووحل،تت

ن خونرقووه وهوول سووا القله،القللب،منلعوو  ومتشوواّب .فيها موون التكوورار القوودر الووالزم لتعميوو  أيوور ا يقوواع يف
  رارة ا يقاع بعد ا يقاع 

 دعو  إل  الخشوع وعالج قسو  القلب 17 - 16الدرس ا ول:

ف َو  َيُكلنُوموا نوَوَزَل ِموّللَِّ وَ أَ َْ َذِْن لِلَِّذيَن آَمُنلا أَْن خَتَْشَع قُوُللُّبُْم لِوذِْكِر ا»  لا َكالَّوِذيَن أُوتُولا اْلِكتواَب ِموْن َن احْلَو ِِ
هُ قَوْبُل،َفطاَل َعلَ  َ ُُيْوِك اُقلَن،اْعَلمُ ْم فاِسوْيِهُم اأْلََمُد،فَوَقَسحْل قُوُللُّبُْم،وََكِثْي  ِمنوْ أْلَْرَم بَوْعوَد َمْلهِتا.قَوْد بَويوَّنَّوا لا أَنَّ اّللَّ

 « ..َلُكُم اهْلايِت َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ 
هوا لويت أفوام عليالقلولب ا إنه عتاب ميير من املولىل الكورمي الورحيم واسوتبطاء لالسوتجاب  الكاملو  مون تلوك
موات رجهوا مون الظلينوات ليخمن فضله فبعة فيهوا الرسولل يودعلها إىل ا ميوان برّبوا،ونِزل عليوه اهلايت الب

 إىل النلر وأراها من آايته يف الكلن واال  ما يبِصر وُيِذر.
ك موووا نوووزل مووون قذكر ،وتلعتوواب فيوووه اللق،وفيوووه احلخ،وفيوووه ا ستجاكوو  إىل الشوووعلر  وووالل اّلِل،وااشووولع لوو
 ا سوووتبطاء يفلتنديووود و ااحلووو   وووا يليووو   وووالل احلووو  مووون الروعووو  وااشوووي  والطاعووو  وا ستسوووالم،مع رائحووو  

ف َوما نوَ ْكِر اّللَِّ أَ َْ َذِْن لِلَِّذيَن آَمُنلا أَْن خَتَْشَع قُوُللُّبُْم ِلذِ »السيال:  « ..َزَل ِمَن احلَْ ِِ
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ملووا يغشووى  ب ،وبيانن عاقبوو  التبوواني والتقوواعك عوون ا سووتجاوإىل جانووه التحضوويخ وا سووتبطاء هووذير موو
 حوني تغفول عون عود اللونيالقللب من الصدأ حني ميتود ّبوا الوزمن بودون جالء،وموا تنتهوك إليوه مون القسولة ب

حْل ُد،فَوَقَسووَعلَووْيِهُم اأْلَمَ  ْبُل،َفطووالَ قوَ َب ِمووْن َو  َيُكلنُوولا َكالَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتووا»ذكوور اّلِل،وحووني   ختشووع للحوو :
ُهْم فاِسُقلنَ   روج.لفس  واا..وليك وراء قسلة القللب إ  ا« قُوُللُّبُْم،وََكِثْي  ِمنوْ

لشووعاع ،وير  كاإن هووذا القلووه البشووري سووريع التقله،سووريع النسوويان.وهل يشوو  ويشوور  فيفوويخ ابلنوولر
  بود مون توذكْيتم  فوالأعوو فإذا نوال عليوه األمود بوال توذكْي و  توذكر تبلود وقسا،وانطمسوحل إكوراقته،وأللم 

ائمو  كوك   يقظو  الدهذا القله حَّت يذكر وحشع،و  بد من الطر  عليوه حوَّت يور  ويشو  و  بود مون ال
 يصيبه التبلد والقساوة.

لنوولر،وأن اشوور  فيووه يولكوون   ذس موون قلووه مخوود ومجوود وقسووا وتبلد.فإنووه ميكوون أن توودب فيووه احليوواة،وأن 
لثمووار ن  األكوول واالزهوور،واو بعوود ملهتووا،فتنبخ ابحليوواة،وتزخر ابلنبووحل  حشووع لووذكر اّلِل.فوواّلِل ُييووك األرم
 « ..ْلهِتامَ بَوْعَد  اْعَلُملا أَنَّ اّللََّ ُُيِْك اأْلَْرمَ »..وكذلك القللب حني يشاء اّلِل:

اهْلايِت قَوْد بَويوَّنَّوا َلُكوُم »:ويف هذا القرآن ما ُييك القللب كما هيا األرم وما ميدها ابلغذاء والوري والود ء
 ..2336« َلَعلَُّكْم تَوْعِقُللنَ 
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َبَ  ْبِن َمْسُعلق  َعْن أَبِيِه أَنَّ اْبَن َمْسُعلق  قَاَل:" َما َكاَن َبنْيَ إسْ  َعنْ  - 2336 اَلِمَنا َوَبنْيَ أَْن َعاتَوبَوَنا هللُا ِّبَِذِ  اهْليَِ :} َعْلِن ْبِن َعْبِد هللِا يَوْعِب اْبَن ُعتوْ

  أَْرَبُع ِسِننَي "[ ِإ َّ 16 { ]احلديد:أََ ْ َذِْن لِلَِّذيَن آَمُنلا أَْن خَتَْشَع قُوُللُّبُْم ِلذِْكِر هللاِ 
ْسوواَلِمِهْم َوبَوونْيَ أَْن نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهْليَووُ  إأَنَّووُه قَوواَل:" َ ْ َيُكووْن بَوونْيَ  ُعلق  َأْخووَثَ ُ بْووَن َمْسوو وَعووْن َعوواِمِر بْووِن َعْبووِد هللِا بْووِن الووُزَبْْيِ َأْخووَثَُ  َعووْن أَبِيووِه أَنَّ َعْبووَد هللاِ 

[ فَوَقَسووحْل قُولُوولُّبُْم 16{ ]احلديوود: قَوْبووُل َفطَوواَل َعلَووْيِهُم اأْلََموودُ  اْلِكتَوواَب ِموونْ  َن أُوتُوولابُوُهُم هللاُ َعووزَّ َوَجوولَّ ِّبَووا ِإ َّ أَْربَووُع ِسووِننَي:} َوَ  َيُكلنُوولا َكالَّووِذييُوَعوواتِ 
َنا السَّوَبهَ  ْعد ، َعوْن َسوْعد ، يف قَووْلِل هللِا ِذِ  اهْليَوِ ،َعْن ُمْصوَعِه بْوِن َسوَهوبُولا ِ َوا يف لِوِه ُعلتِ  الَّوِذي ِموْن َأجْ وََكِثْي  ِمنوُْهْم فَاِسُقلَن " قَاَل أَبُل َجْعَفر :َفطََلبوْ

نَوا إلَْيوَك َهوَذا  :} حَنُْن نَوُقُا َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصوِا ِ َوا أَْوَحيوْ هللاُ َعلَوى َرُسوللِِه فَووَتاَلُ  َعلَوْيِهْم  َ ، قَواَل:" أَنْووَزلَ [ اهْليَو3]يلسو : {ْلُقوْرآَن اَجلَّ َوَعزَّ
نَووا فَووأَنْوَزَل هللاُ َجوولَّ َوَعووزَّ   , قَوواَل:فَوَتاَلُ  [ اهْليَوو َ 3ْحَسووَن اْلَقَصووِا { ]يلسوو :أَ ُقووُا َعَلْيووَك نوَ :} حَنْووُن َزَموواان  فَوَقوواُللا:اَي َرُسوولَل هللِا لَووْل َقَصْصووحَل َعَليوْ

يْوتَوَنا، فَأَنْوَزَل هللُا:فَوَقاُللا: َعَلْيِهْم َرُسلُل هللِا  [ قَاَل:ُكوُل َذلِوَك 23ُمَتَشواِّب ا َمثَواينَ { ]الزمور: حلَِْديِة ِكَتااب  َل َأْحَسَن ا} هللاُ نَوزَّ اَي َرُسلَل هللِا َلْل َحدَّ
ْرتَوَنا، فَأَنْوَزَل هللُا َعزَّ   [ "16ُللُّبُْم ِلذِْكِر هللِا { ]احلديد:لِلَِّذيَن آَمُنلا أَْن خَتَْشَع قوُ  } أَ َْ َذْنِ : َوَجلَّ يُوْيَمُروَن اِبْلُقْرآِن، قَاُللا:اَي َرُسلَل هللِا:َلْل ذَكَّ
َلْيوِه:} حَنْوُن نَوُقوُا عَ   َعوزَّ َوَجولَّ ْيِهْم، َأْي:لَِتلِونَي بِوَذِلَك قُولُولُّبُْم فَوأَنْوَزَل هللاُ اْلَقَصوَا َعلَو قَاَل أَبُل َجْعَفر :َفَكاَن يف َهَذا احْلَوِديِة ُسوَياهُلُْم َرُسولَل هللِا 

ْم ِمْنوُه , مُثَّ هلَُ ُه َ  يَوُقُا َعَلْيِهْم أَنْوَفَع ُقْرآِن ل أِلَنَّ ْم ِإىَل اْلَقَصِا َمَع الْ [ فََأْعَلَمُهْم َعزَّ َوَجلَّ أَنَُّه َ  َحاَجَ  ّبِِ 3َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِا { ]يلس :
ُوْم َ  َو ا ذُِكَر يف َهَذا احلَِْديِة , ِمْن َأْجِلِه ِ َّ   َعَلْيهِ َزَل هللاُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه يف َذِلَك َما أَنْوَزلَ َسأَُللا أَْن ُُيَدِِيَوُهْم، فَأَنوْ  ُكُل َذِلَك يَوُرُقُهْم ِإىَل اْلُقوْرآِن ل أِلَوَّ

ُدوَن يف اْلُقْرآِن . ُدوَن ِفيِه الَِّذي اَِ  ( 1157[)194/ 3ر  مشكل اهلتر ]كْلِفيُ  " َواِبهلَل التوَّ  يَوْرِجُعلَن ِإىَل َكْكء  اَِ
َنَموا َخَك وََكواَن َسوَبَه تَوْلبَتِوِه أَنَّوبْويُولْرَق، َوَسورْ اَ  بَونْيَ وَعِن اْلَفْضِل ْبِن ُملَسى قَاَل:َكاَن اْلُفَضْيُل ْبُن ِعيَوام  َكواِنر ا يَوْقطَوُع الطَّرِيو ُه َعِشوَ  َجارِيَو  ، فَوبَويوْ

َعَهوا قَواَل:" بَولَوى اَي [، قَاَل:فوَ 16ُللُّبُْم ِلذِْكِر هللِا { ]احلديد:أَْن خَتَْشَع قوُ  َن آَمُنلاِقك اْ؟ُْدرَاَن إِلَيوَْها ِإْذ َ ََع َ لِي ا يَوتوُْلل:} أََ ْ َذِْن لِلَِّذيُهَل يَوْرتَ  وا  َِ َلمَّ
، قَووْد آَن "، فَوَرَجووَع، فَووآَواُ  اللَّْيووُل ِإىَل َخرِبَوو  ، وَ  َ ، فَووِإنَّ ُفَضووْيال  َعلَووى الطَّرِيووِ  ُل، َوقَوواَل بَوْعُضووُهْم:َحَّتَّ ُنْصووبِ ُضووُهْم:نَوْرهَِ َقوواَل بَوعْ ِإَذا ِفيَهووا َسووابَِل  ، فوَ َربِِ

َنا قَاَل:فَوَفكَّْرُت َوقُوْلحُل:" أاََن َأْسَعى اِبللَّْيِل يف اْلَمَعاِصك،  ى هللَا َسواَقِب إِلَوْيِهْم ِإ َّ أِلَْرتَودَِع، لِِفُولَنِب، َوَموا أَرَ  هُهنَوا حَُ َن اْلُمْسوِلِمنيَ قَووْلم  ِمووَ يَوْقَطُع َعَليوْ
 ( 6935[)429/ 9ان ]"كعه ا مي اللُهمَّ ِإيِنِ َقْد تُوْبحُل إِلَْيَك، َوَجَعْلحُل تَوْلَبيِت جُمَاَوَرَة اْلبَوْيحِل احْلَرَامِ 
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ِإنَّ »بوذل والفوداء:جديود لل ويتبع هذ  اللمس  انييو ،وذلك العتواب املخجول،وذا  التوذكْي والتحوذير، افز
َ قَوْرضووا  َحَسنا   اْلُمصَّوودِِِقنَي َواْلُمصَّدِِقاِت،َوأَقْوَرُضوولا ِذيَن آَمنُوولا اِبّللَِّ َوُرُسووِلِه ْم َأْجوور  َكرمي .َوالَّوو هَلُووْم َوهَلُوو،ُيضوواَع ُ اّللَّ

ِوْم هَلُوْم َأْجو دِِيُقلَن،َوالُشَهداُء ِعْنَد َرّبِِ  َأْصوحابُ  بُلا آِبايتِنوا أُول ِوكَ الَّوِذيَن َكَفوُروا وََكوذَّ نُولرُُهْم وَ رُُهْم وَ أُولِ َك ُهُم الصِِ
 .. «ا؟َِْحيمِ 

س.إ ووا هووم مووع النا إن املتصوودقني واملتصوودقات   يتفضووللن علووى آخووذي الصوودقات،و  يتعووامللن يف هووذا
 ه يقوورم الغووبعطووك  نوويقرضوولن اّلِل ويتعووامللن مباكوورة معووه.فأي حووافز للصوودق  أوقووع وأعموو  موون كووعلر امل

كلوووه أجووورا    بعووود ذلوووك ضووواعفا وأن لوووهاحلميد،وأنوووه يتعامووول موووع مالوووك اللجووولقف وأن موووا ينفقوووه رلووو  عليوووه م
 كرمياف

 هوول بفضوول اّللِ فاملقووام  ومقووام الصووديقني مقووام رفيووع كمووا تصوولر  األحاقيووة النبليوو  الشووريف .ومع علوول هووذا
ذا له يطمووع يف هووّلِل ورسووميسوولر ملوون أراق ،ولوويك وقفووا علووى أفووراق و  علووى نائفوو .فكل موون ُيقوو  إميانووه اب

دِِيُقلنَ  ولِ َك ُهمُ ُسِلِه أُ َوالَِّذيَن آَمُنلا اِبّللَِّ َورُ »ّلِل:املقام الرفيع،و  حجر على فضل ا  «.الصِِ
 ك فيوه احتكوار؟ميوع،لياوتلك خاصي  هذا الودين وميزته.إنوه نريو  مفتول  ؟ميوع البشور،وأف  يتطلوع إليوه 

رقووووى أحبه إىل للمقامووووات،وليك فيووووه خصلصوووويات حمجوووولزة ألانس  عيوووواوم.وليك إ  العموووول يصووووعد بصووووا
 لدرجات.إنه قين   جمال فيه للطبقات انفلل  املقام  ا

ِإنَّ أَْهووَل اْ؟َنَّووِ  » قَوواَل  -  -َعووِن النَّووِبِِ  -رضووى هللا عنووه  -َعووْن َأىِب َسووِعيد  اْاُووْدرِىِِ البخوواري روى ا مووام 
الوووووُدِرِىَّ اْلغَووووواِبَر ِ  األُفُوووووِ  ِموووووَن اْلَمْشووووورِِ  أَِو َيَ َاَءيُووووولَن أَْهوووووَل اْلغُوووووَرِ  ِموووووْن فَووووووْلِقِهْم َكَموووووا َيَ َاَءيُووووولَن اْلَكلَْكوووووَه 

نَوُهْم  ُلُغَهوا َغوْْيُُهْم قَواَل « اْلَمْغِرِب،لِتَوَفاُضِل َما بَويوْ ،تِْلوَك َمنَوازُِل األَنِْبيَواِء  َ يَوبوْ بَولَوى َوالَّوِذى » .قَاُللا اَي َرُسولَل اّللَِّ
ُقلا اْلُمْرَسِلنَي نَوْفِسى بَِيِدِ ،رَِجال  آَمُنلا اِبّللَِّ َوصَ   . 2337«دَّ

ِإنَّ أَْهووَل اْ؟َنَّووِ  يوَووَرْوَن أَْهووَل اْلُغَرِ ،َكَمووا تَوووَرْوَن اْلَكلَْكووَه الووُدِرِيَّ :وَعووْن َسووْهِل بْووِن َسووْعد ،قَاَل:قَاَل َرُسوولُل هللِا 
نَوُهَما،قَ  ُلُغَهوا اْلَغاِبَر يف اأْلُُفِ  ِمَن اْلَمْشرِِ  َواْلَمْغِرِب لِتَوَفاُضِل َما بَويوْ اُللا:اَي َرُسولَل هللِا،تِْلوَك َمنَوازُِل األَنِْبيَواِء  َ يَوبوْ

ُقلا اْلُمْرَسِلنَي.  2338َغْْيُُهْم ف قَاَل:بَوَلى َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،رَِجال  آَمُنلا اِبّللَِّ َوَصدَّ
 « ..نلرهمو  أجرهم والشهداء عند رّبم هلم»فهذ  ملس  ا ميان.فأما ملس  الفداء فقلله بعد ذلك:
 ء عن هللا أمال دامقاا الشه

واحلودية عون مقوام الشوهداء ورق مورات يف القرآن،وتولاترت بوه األحاقيوة النبلي .فهوذا الودين   يقولم بغووْي 
حراسووو  و  يتحقووو  يف األرم بغوووْي جهاق.جهووواق لتوووأمني العقيووودة وشموووني الووودعلة ومحايووو  أهلوووه مووون الفتنووو  

                                                 
 كىالَغابر:الذاهه املا-( 3256[)402/ 11املكنز ] -صحي  البخارى - 2337
  ( صحي 209[)439/ 1ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2338

 تراءى:نظر ورأى ي الدري:الكلكه املتالئ الضلء ي الغابر:الذاهه،أو الباقك بعد انتشار ضلء الفجر
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 -وهووم وحوودهم الووذين يسووملن كووهداء  -لشووهداء يف سووبيل اّلِل .وموون مث كووان ل2339وكووريعته موون الفسوواق
 « ..ِعْنَد َرّبِِِمْ »مقامهم،وكان هلم قرّبم من رّبم.القرب الذي يعث عنه  وم 

 َما َأَحد  يَْدُخُل اْ؟َنََّ  ُيُُِه َأْن يَوْرِجَع ِإىَل » قَاَل  - -َعِن النَِّبِِ  -رضى هللا عنه  -عن أََنَك ْبَن َماِلك  
 َمرَّات  ِلَما يَوَرى الُدنْوَيا َوَلُه َما َعَلى اأَلْرِم ِمْن َكْىء  ِإ َّ الشَِّهيُد يَوَتَم َّ َأْن يَوْرِجَع ِإىَل الُدنْوَيا فَويُوْقَتَل َعْشرَ 

 2340 أخرجه البخاري «.ِمَن اْلَكرَاَمِ  
َا تَوْرِجُع ِإىَل َما ِمْن نَوفْ » قَاَل  - -وَعْن أََنِك ْبِن َماِلك  َعِن النَِّبِِ  ك  َاُلُت هَلَا ِعْنَد اّللَِّ َخْْي  َيُسُرَها َأوَّ

نْوَيا ِلَما يَوَرى ِمْن َفْضِل الُدنْوَيا َوَ  َأنَّ هَلَا الُدنْوَيا َوَما ِفيَها ِإ َّ الشَِّهيُد فَِإنَُّه يَوَتَم َّ َأْن يَوْرِجَع فَويُوْقَتَل ِ  الدُ 
 2341 أخرجه مسلم «.الشََّهاَقِة 

َما ِمْن َعْبد  مَيُلُت َلُه ِعْنَد اّللَِّ َخْْي  ُيُُِه َأْن يَوْرِجَع ِإىَل الُدنْوَيا َوَأنَّ َلُه » أَنَُّه قَاَل  - -وَعْن أََنك  َعِن النَِّبِِ 
 يَوْرِجَع ِإىَل الُدنْوَيا فَويُوْقَتَل َمرَّة  ُأْخَرى الُدنْوَيا َوَما ِفيَها ِإ َّ الشَِّهيُد ِلَما يَوَرى ِمْن َفْضِل الشََّهاَقِة فَِإنَُّه ُيُُِه َأنْ 

 2342 ال مذي  روا «.
َما ِمَن النَّاِس ِمْن نَوْفك  ُمْسِلَم   يَوْقِبُضَها َرُّبَا هُُِه َأْن » قَاَل  - -َعِن اْبِن َأىِب َعِمْيََة َأنَّ َرُسلَل اّللَِّ و  

َوأَلْن »  - -قَاَل اْبُن َأىِب َعِمْيََة قَاَل َرُسلُل اّللَِّ «.َوَما ِفيَها َغْْيُ الشَِّهيِد  تَوْرِجَع إِلَْيُكْم َوَأنَّ هَلَا الُدنْوَيا
 2343 النسائك«.أُقْوَتَل ِ  َسِبيِل اّللَِّ َأَحُه ِإىَلَّ ِمْن َأْن َيُكلَن ىِل أَْهُل اْلَلبَِر َواْلَمَدِر 

َبَ  ْبِن َعْبد  الُسَلِمىِِ وََكانَ و    اْلَقْتُل َيالَيَ   »  - -قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  - -ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِِ  َعْن ُعتوْ
َذِلَك الشَِّهيُد اْلُمْفَتِخُر َرُجل  ُمْيِمن  قَاَتَل بِنَوْفِسِه َوَمالِِه ِ  َسِبيِل اّللَِّ َحَّتَّ ِإَذا َلِقَى اْلَعُدوَّ قَاتَوَلُهْم َحَّتَّ يُوْقَتَل فَ 

ِمَن الُذنُلِب   اّللَِّ َهْحَل َعْرِكِه َ  يَوْفُضُلُه النَِّبُيلَن ِإ َّ ِبَدَرَجِ  النُوبُولَِّة َوَرُجل  ُمْيِمن  قَوَرَ  َعَلى نَوْفِسهِ ِ  َخْيَم ِ 
َل َفَمْصَمَص   َهْحَل ُذنُلبِِه َوااَْطَااَي َجاَهَد بِنَوْفِسِه َوَماِلِه ِ  َسِبيِل اّللَِّ َحَّتَّ ِإَذا َلِقَى اْلَعُدوَّ قَاَتَل َحَّتَّ يُوْقتَ 

َعَ  َوَخطَااَيُ  ِإنَّ السَّْيَ  حَمَّاُء ااَْطَااَي َوأُْقِخَل ِمْن َأىِِ أَبْوَلاِب اْ؟َنَِّ  َكاَء فَِإنَّ هَلَا مَثَانَِيَ   أَبْوَلاب  َوِ؟ََهنََّم َسبوْ

                                                 
}َوقَاتُِللُهْم  قال تعاىل:وكذلك ا؟هاق لنشر ا سالم يف األرم حَّت   تبقى راي  مرفلع  غْي راي    إله إ  هللا ويكلن الدين كله هلل - 2339

نَوو   َوَيُكوولَن الوودِِيُن ُكلُووُه ّللَِّ فَووِإِن انْوتَوَهووْلا فَووِإنَّ اّللََّ  ُملا أَنَّ اّللََّ َمووْلَ ُكْم نِْعووَم اْلَمووْلىَل َونِْعووَم ( َوِإْن تَوَللَّووْلا فَوواْعلَ 39ِصووْي  )ا يَوْعَملُوولَن بَ  ِ َووَحووَّتَّ َ  َتُكوولَن ِفتوْ
 [40، 39{ ]األنفال:( 40النَِّصُْي )
لبالء عن عبواق هللا يف ا   يكلن ِكْر   وصد  عن سبيل هللال و  يُوْعَبَد إ  هللا وحد    كريك له، فْيتفع املشركني حَّت -نأيها امليمنل -وقاتللا 

ىل الوودين إر  ابهلل وصوواروا ن الشووني وعوواألرم، وحووَّت يكوولن الوودين والطاعوو  والعبوواقة كلهووا هلل خالصوو  قون غووْي ، فووإن انزجووروا عوون قتنوو  املوويمن
 [207/ 3]احل  معكم، فإن هللا   حفى عليه ما يعمللن ِمن تر  الكفر والدخلل يف ا سالم.التفسْي امليسر 

2340 - (2817) 
2341 - (4975) 
 (  وقَاَل  :َهَذا َحِدية  َحَسن  َصِحي  . وهل كما قال1744) - 2342
 ( صحي 3166) - 2343
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اَهَد بِنَوْفِسِه َوَمالِِه َحَّتَّ ِإَذا َلِقَى اْلَعُدوَّ قَاَتَل ِ  َسِبيِل اّللَِّ أَبْوَلاب  َوبَوْعُضَها أَْفَضُل ِمْن بَوْعخ  َوَرُجل  ُمَناِف   جَ 
  2344 أمحد «. َحَّتَّ يُوْقَتَل فَِإنَّ َذِلَك ِ  النَّاِر السَّْيُ  َ  مَيُْحل النَِِفاَ  

َو َ َهَْسووَ َّ الَّووِذيَن قُِتلُوولا ِ  َسووِبيِل اّللَِّ جوواء يف الصووحي  َعووْن َمْسووُرو   قَوواَل َسووأَْلَنا َعْبووَد اّللَِّ َعووْن َهووِذِ  اهليَووِ  )
أَْرَواُحُهوْم ِ  َجوْلِ  نَوْْي  ُخْضور  » أَْمَلا   َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َرّبِِِْم يُوْرَزُقلَن( قَاَل أََموا ِإانَّ قَوْد َسوأَْلَنا َعوْن َذلِوَك فَوَقواَل 

 ِموووَن اْ؟َنَّوووِ  َحْيوووُة َكووواَءْت مُثَّ َشِْوى ِإىَل تِْلوووَك اْلَقَناِقيوووِل فَوووانََّلَع إِلَوووْيِهْم َرُّبُوووُم هَلَوووا قَوَناِقيوووُل ُمَعلََّقووو   اِبْلَعوووْرِش َتْسووورَ ُ 
َنا  فَوَفَعوَل َذلِوَك ِّبِوْم انِِاَلَع   فَوَقاَل َهْل َتْشتَوُهلَن َكيوْ  ا قَاُللا َأىَّ َكْىء  َنْشَتِهى َوحَنُْن َنْسرَُ  ِمَن اْ؟َنَِّ  َحْيُة ِكو وْ

ُووْم لَووْن يُْ َُكوولا ِمووْن أَْن ُيْسووأَُللا قَوواُللا اَي َربِِ نُرِيووُد أَْن تَوووُرقَّ أَْرَوايَوو ووا رَأَْوا َأوَّ َّ َموورَّات  فَوَلمَّ َحنَووا ِ  َأْجَسوواِقاَن َحووَّتَّ اَل
 ...2345«نُوْقَتَل ِ  َسِبيِلَك َمرَّة  أُْخَرى.فَوَلمَّا رََأى أَْن لَْيَك هَلُْم َحاَج   تُرُِكلا 

، قَالَ  وَعوونْ  َسووأَْلَنا َعْبووُد هللِا بْووُن َمْسووُعلق ، َعووْن َهووِذِ  اهْليَووِ ، } َوَ  َهَْسووَ َّ الَّووِذيَن قُِتلُوولا يف َسووِبيِل هللِا :َمْسووُرو  
أَْرَواُحُهْم :فَوَقوالَ  " أَمَّوا ِإانَّ قَوْد َسوأَْلَنا َعوْن َذلِوكَ :[ قَوالَ 169:أَْمَلا   َبْل َأْحَياء  ِعْنَد َرّبِِِْم يُوْرَزُقلَن { ]آل عمران

َنَموا ُهوْم َكوَذِلَك :َكَطْْي  ُخْضر ، َتْسرَُ  يف اْ؟َنَّوِ  يف أَيَِِهوا َكواَءْت، مُثَّ َشِْوي ِإىَل قَوَناِقيوَل ُمَعلََّقو   اِبْلَعوْرِش، قَالَ  فَوبَويوْ
ُتْم .قَوالُ :ِإِذ انََّلَع َعَلْيِهْم َرُبَك انِِاَلَعه ، فَوَقالَ  اَي َربوَّنَوا، َمواَذا َنْسوأَُلَك، َوحَنْوُن يف اْ؟َنَّوِ  َنْسورَُ  يف :لاَسُللين َموا ِكو وْ

َنا . فَووووِإَذا رَأَْوا أَْن َ  بُوووودَّ ِمووووْن أَْن ُيْسووووأَُللا، قَوووواَ  يف َحووووِديِثِهَما، :-قَوووواَل َغْْيُُ َووووا يف َهووووَذا احْلَووووِديِة  -أَيَِِهووووا ِكوووو وْ
 . 2346ِإىَل َأْجَساِمَنا، فَونُوَقاِتَل يف َسِبيِل هللِا "  َنْسأَُلَك أَْن تَوُرقَّ أَْرَواَحَنا:قَاُللا

 ّلِل ..اوكذلك كانحل هتلن احلياة على من يسمع هذ  امللحيات،ويعر  مقام الشهاقة عند 
 ِمووووَن َرغَّووووَه ِ  ا؟َِْهووواِق َوذََكووووَر اْ؟َنَّوووَ  َوَرُجوووول   --روى ا موووام مالووووك َعوووْن َُيْووووىَي بْوووِن َسووووِعيد  أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ  

ُهنَّ.فوَ  َرَموى َموا ِ  يَوِدِ  األَْنَصاِر َذُْكوُل َاَورَات  ِ  يَوِدِ  فَوَقواَل ِإىنِِ حَلَورِيُا َعلَوى الوُدنْوَيا ِإْن َجَلْسوحُل َحوَّتَّ أَفْوورَُغ ِمنوْ
 .. 2347َفَحَمَل ِبَسْيِفِه فَوَقاَتَل َحَّتَّ قُِتَل.

يوَوْلَم أُُحود  أَرَأَيْوحَل ِإْن  - -قَواَل قَواَل َرُجول  لِلنَّوِبِِ  -ى هللا عنهموا رضو -وَعْن َعْمر و  ََِع َجاِبَر ْبَن َعْبوِد اّللَِّ 
 . 2348مُثَّ قَاَتَل َحَّتَّ قُِتلَ ،فَأَْلَقى َاَرَات  ِ  يَِد ِ « ِ  اْ؟َنَِّ  » قُِتْلحُل فَأَْيَن أاََن قَاَل 

ن وا ك  قَاَل:بَوَعَة َرُسلُل هللِا بن احلمام عليه رضلان اّلِل.فَعْن أَنَ  عمْيوقد روي أن هذا كان هل  ُبَسْيَسوَ  َعيوْ
، قَوواَل: َ أَْقرِي َموووا يَوْنظُووُر َمووا َصوونَوَعحْل ِعوووُْي َأيب ُسووْفَياَن،َفَجاَء َوَمووا يف اْلبَوْيووحِل َأَحووود  َغْْيِي،َوَغووْْيُ َرُسوولِل هللِا 

يَُه احْلَووِديَة،قَاَل:َفَخرََج َرُسوول  فَوووَتَكلََّم فَوَقوواَل:ِإنَّ لَنَووا نَِلبَوو  ،َفَمْن َكوواَن َلْهوورُُ  ُل هللِا اْسووتَوْثَ  بَوْعووَخ ِنَسووائِِه،َفَحدَّ
َموووْن َكووواَن َلْهووورُُ  َحاِضووور ا،فَوْلَْيَْكْه َمَعَنا،َفَجَعوووَل رَِجوووال  َيْسوووَتْأِذنُلنَُه يف َلْهووور  هَلُوووْم يف ُعلُووولِِ اْلَمِدينَوووِ  قَووواَل: َ ِإ َّ 

                                                 
 ني  (  يف  سند   ل18124) - 2344
 (9349[)  402/ 12املكنز ] -صحي  مسلم - 2345
 ( صحي  3937[ )105/ 6كعه ا ميان ] - 2346
 ( صحي  مرسل 1002[)337/ 3املكنز ] -ملنأ مالك - 2347
 زايقة مب -(   4046[)414/ 13املكنز ] -صحي  البخارى - 2348
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َأْصوووَحابُُه َحوووَّتَّ َسوووبَوُقلا اْلُمْشووورِِكنَي ِإىَل بَوووْدر ،َوَجاَء اْلُمْشووورُِكلَن،فَوَقاَل َرُسووولُل هللِا وَ َحاِضووور ا فَووواْنطََلَ  َرُسووولُل هللِا 
: ِيَوتَوَقوودََّمنَّ َأَحوود  ِمووْنُكْم ِإىَل َكووْكء  َحووَّتَّ َأُكوولَن أاََن أُْ ِذنُووُه .فَووَداَن اْلُمْشوورُِكلَن،فَوَقاَل َرُسوولُل هللا َ  : ُقلُموولا ِإىَل

ووووَماَواُت َواأَلْرُم .قَوووواَل:يَوُقلُل ُعَمووووْْيُ بْووووُن احْلَُموووواِم األَْنَصووووارُِي:اَي َرُسوووولَل هللِا،َجنَّوووو   َعْرُضووووَها َجنَّوووو   َعرْ  ُضووووَها السَّ
َموا َُيِْملُووَك َعلَوى قَوْللِووَك بَو   بَوو   قَوواَل: َ :السَّوَماَواُت َواأَلْرُم ف قَوواَل:نَوَعْم فَوَقواَل:َب   بَوو   .فَوَقواَل َرُسوولُل هللِا 

رَات  ِموْن قَوَرنِوِه،َفَجَعَل َواّللَِّ اَي َرُسلَل هللِا،ِإ َّ،َرَجاَء أَْن َأُكلَن ِمْن أَْهِلَها .قَاَل:فَِإنَّوَك ِموْن أَْهِلَهوا .قَاَل:فَوَأْخرََج َاَو
َا حَلَيَوواة   ُهنَّ،مُثَّ قَوواَل:لَِ ْن أاََن َحِييووحُل َحووَّتَّ آُكووَل َاَوورَايت َهووِذِ ،ِإوَّ َنِليلَوو   .قَوواَل:مُثَّ َرَمووى ِ َووا َكوواَن َمَعووُه ِمووَن َذُْكوُل ِموونوْ

 2349التَّْمِر،مُثَّ قَاتَوَلُهْم َحَّتَّ قُِتَل.
، فَوَقالَ  ْعووحُل َرُسوولَل اّللَِّ :وَعوْن َأيب َبْكووِر بْووِن َأيب ُملَسووى، َعووْن أَبِيووِه، أَنَّووُه َلِقوَك اْلَعووُدوَّ َِ   ُِإنَّ اْ؟َنَّووَ  َهْووحَل :يَوُقوولل

ُّ اهْلَيوْ َووِ ، فَوَقووالَ :لِ ، قَالَ ِلووالِل الُسووي ْعووحَل َرُسوولَل اّللَِّ :فَوَقوواَم َرُجوول  َر يَوُقوولُل َهووَذاف  اَي أاََب ُملَسووى، أَنْووحَل  َِ
لََّم َعلَووى أَقْورَأُ َعلَووْيُكُم السَّووالَم، مُثَّ َكَسووَر َجْفووَن َسووْيِفِه، فَأَْلَقوواُ  مُثَّ َسوو:نَوَعْم، قَوواَل فَوَرَجووَع ِإىَل َأْصووَحابِِه، فَوَقووالَ :قَووالَ 

َم ِبَسْيِفِه فَوَقاَتَل َحَّتَّ قُِتَل.  2350َأْصَحابِِه، مُثَّ تَوَقدَّ
ُ َعْنووُه فَووذََكُروا َرُجووال  َكووَرى  ووا ِعْنووَد ُعَمووَر َرِضووَى اّللَّ :أَنَُّه َكوواَن َجاِلس  نَوْفَسووُه يوَووْلَم وَعووْن ُمووْدرِِ  بْووِن َعووْل   اأَلمْحَِسووىِِ

 اَي أَِمَْي اْلُمْيِمِننَي َخاىِل َزَعوَم النَّواُس أَنَّوُه أَْلَقوى بَِيَديْوِه ِإىَل التوَّْهُلَكوِ .فَوَقاَل ُعَموُر َرِضوَى اّللَُّ َوَاَوْنَد فَوَقاَل َذاَ  َواّللَِّ 
 2351َعْنُه َكَذَب أُولَِ َك َبْل ُهَل ِمَن الَِّذيَن اْكَ ُْوا اهلِخرََة اِبلُدنْوَيا.

،قَا َنا أاََن ِعْنَد ُعَمَر ِإْذ آَ ُ  َرُسولُل النُوْعَمواِن بْوِن ُمَقوِرِن  , َفَسوأََلُه ُعَموُر َعوِن وَعْن ُمْدرِِ  ْبِن َعْل   اأَلمْحَِسكِِ َل:بَويوْ
ْعرِفُوُهْم،فَوَقوواَل النَّوواِس ف قَاَل:فَووذََكُروا ِعْنووَد ُعَمووَر َمووْن ُأِصوويَه يوَووْلَم َوَاَونْووَد،فَوَقاُللا:قُِتَل فُوواَلن  َوُفاَلن ،َوآَخووُروَن  َ نوَ 

،فَوَقاَل ُموْدرُِ  َلِكنَّ اّللََّ يَوْعرِفُوُهْم،قَاُللا:َوَرُجل  َكوَرى نَوْفَسوُه،يَوْعُنلَن َعوْلَ  بْوَن َأيب َحيَّوَ  أاََب ُكوبَوْيل  اأَلمْحَِسوكَّ ُعَمُر:
:َذاَ  َوهللِا َخووواِ  اَي أَِموووَْي اْلُموووْيِمِننَي،يَوْزُعُم النَّووواُس أَنَّوووُه أَْلَقوووى بَِيَديْوووِه ِإىَل ال توَّْهُلَكوووِ ،فَوَقاَل ُعَمُر:َكوووَذَب بْوووُن َعوووْل  

اْحُتِمَل َوبِووووِه أُولَ ِووووَك , َوَلِكنَّووووُه ِمووووَن الَّووووِذيَن اْكووووَ َْوا اهلِخوووورََة اِبلووووُدنْوَيا،قَاَل ِإْ َاِعيُل:وََكوووواَن ُأِصوووويَه َوُهووووَل َصووووائِم ،فَ 
 2352َرَم  ،فََأىَب أَْن َيْشَرَب َحَّتَّ َماَت.

،قَاَل:" َلمَّا َكاَن يوَ  ،فَووَلاّللَِّ لَوْل أَْعلَوُم وَعْن قَوْيك  ْلُم اْلَْيُْملِ  رَأَْيحُل َرُجال  تُوَناِكُدُ  اْمرَأَتُُه،َوُهَل يَوُقلُل:ُرُقوا َهِذِ  َعبِِ
َهووا،َوِإيِنِ لَووِ ِن اْسووَتطَْعحُل أَلُبْوَعووَثنَّ  ْن َمَكانِووِه،فَِإْن يَوووْلَم يوَووُزوُل َهووَذا اْ؟َبَووُل َعووأَنَّووُه ُيِصوويبُوَها َمووا تُرِيووُد َمووا نَِفْسووحُل َعَليوْ

ُتْم َعَلى َجَسِدي فَاْقِفُنلين،فَوَرَجْعحُل إِلَْيِه فَوَلَجْدتُُه َقْد ُقِفَن "  2353ُغِلبوْ

                                                 
-(  5024[)441/ 12]املكنوووووووووز  -( وصووووووووحي  مسوووووووولم12425( 12398[))353/ 4مسووووووووند أمحوووووووود )عووووووووا  الكتوووووووووه( ] - 2349

 العني:ا؟اسلس
 ( صحي  5910[)258/ 4مسند أيب علان  مشكال ] - 2350
 ( صحي 18386[) 45/ 9املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 2351
 ( صحي  34481[) 285/ 18قار القبل  ]-مصن  ابن أيب كيب   - 2352
َْيُ أِلَيب ِإْسَحاَ  اْلَفزَارِيِِ )  - 2353  ( صحي  132السِِ
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ين ن الكوووووووافر عووووووووبينموووووووا الصوووووووديقلن يف ذلوووووووك املقوووووووام والشوووووووهداء يف هوووووووذا املقوووووووام يقووووووولل الووووووونا القووووووورآين 
بُلا آِبايتِنوووووا أُول ِوووووَك َأْصووووو»املكوووووذبني: الوووووذي يووووو   الكرامووووو   ..فمووووون ذا« مِ ؟َِْحووووويحاُب اَوالَّوووووِذيَن َكَفوووووُروا وََكوووووذَّ

 والنعيم،وحتار أن يكلن من أصحاب ا؟حيمف  
 قيمة الدنيا في مقابل اآلخر  والدعو  للاسابق فيها 21 - 20الدرس الثالث:

ا لتضوووحي .تعقيبلفوووداء وااواللمسووو  الثالثووو  يف هوووذا الشووولط عوووكء تعقيبوووا علوووى قعووولة ا ميوووان والبوووذل،وقعلة 
 »خووورة وقيمهوووا:لقهوووا ابهللووودنيا كلهوووا بصووولرة هزيلووو  زهيووودة هتوووِلن موون كوووأوا وترفوووع النفووولس عنها،وتعيصوولر ا

َووا احْلَيوواُة الووُدنْيا َلعِووه  َوهَلْوول  َوزِينَوو  ،َوتَفا أْلَْو ِق َكَمثَووِل َغْيووة  أَْعَجووَه كووايُور  يف اأْلَْموولاِل َواَنُكْم،َوتَ ُخر  بَويوْ اْعَلُموولا أَ َّ
رَة  ِموَن اّللَِّ َورِْضولان .َوَما ِة َعوذاب  َكوِديد  َوَمْغِفويف اهْلِخورَ طاموا .وَ تُُه،مُثَّ يَِهيُج َفَ اُ  ُمْصَفر ا،مُثَّ َيُكولُن حُ اْلُكفَّاَر نَبا

 « ..احْلَياُة الُدنْيا ِإ َّ َمتاُع اْلُغُرورِ 
.ولكنهوا عظيموا هائال حلك أمورااواحلياة الدنيا حني تقاس  قاييسها هك وتلزن  لازينها تبدو يف العني ويف 

دو ا التصوولير تبوونووا يف هووذحووني تقوواس  قوواييك اللجوولق وتوولزن  يووزان اهلخوورة تبوودو كووي ا زهيوودا  فهووا.وهك ه
ة  بووووووو  احليوووووووالعبووووووو  أنفوووووووال ابلقيووووووواس إىل موووووووا يف اهلخووووووورة مووووووون جووووووود تنتهوووووووك إليوووووووه مصوووووووائر أهلهوووووووا بعووووووود لع

اهتمام كواغل د حافل و جكل ما يبدو فيها من   لعه.وهلل.وزين ،وتفاخر.وتكاير ...هذ  هك احلقيق  وراء
 « ..َر نَباتُهُ َه اْلُكفَّاة  أَْعجَ َكَمَثِل َغيْ ..»..مث ميضك يضرب هلا مثال مصلرا على نريق  القرآن املبدع  

لوووو اب.ولكن اطيهووووا يف والكفوووار هنووووا هووووم الزراع.فالكووووافر يف اللغوووو  هوووول الزارع،يكفوووور أي ُيجووووه احلبوووو  ويغ
 تلري  وإملاع إىل إعجاب الكفار ابحلياة الدنيا اختيار  هنا فيه 

«  َيُكولُن ُحطاموا  مُثَّ »له قريبوا ،ويبل  أجللحصاق.فهل ملقلت األجل،ينتهك عاجال« مُثَّ يَِهيُج َفَ اُ  ُمْصَفر ا» 
شوهد فو  ..ينتهوك  ر املألل ..وينتهك كري  احلياة كلها ّبوذ  الصولرة املتحركو  املوأخلذة مون مشواهدات البشو

يسوووتعد ر إليه،و حلطوووام  فأموووا اهلخووورة فلهوووا كوووأن غوووْي هوووذا الشأن،كوووأن يسوووتح  أن ُيسوووه حسوووابه،وينظا
  كمووووا تنتهووووك احليوووواة نوووو  تنتهووووك يف  ..فهووووك« َويف اهْلِخوووورَِة َعووووذاب  َكووووِديد  َوَمْغِفوووورَة  ِمووووَن اّللَِّ َورِْضوووولان  »لووووه:

  ح.وقوام ..يسووووت.ا حسوووواب وجووووزاء الوووودنيا.وهك   تنتهووووك إىل حطووووام كووووذلك النبووووات البووووال  أجلووووه ..إووووو
 ا هتمام  

..فما هلذا املتاع حقيقو  ذاتيو ،إ ا يسوتمد قلاموه مون الغورور ااواقع كموا « َوَما احْلَياُة الُدنْيا ِإ َّ َمتاُع اْلُغُرورِ »
أنه يلهك وينسوك فينتهوك  هلوه إىل غورور خواقع.وهك حقيقو  حوني يتعمو  القلوه يف نلوه احلقيق .حقيقو  

د ّبووووا القووووورآن العزلوووو  عووووون حيوووواة األرم،و  إ وووووال عمارهتووووا وخالفتهوووووا الوووويت اننهوووووا ّبووووذا الكوووووائن   يقصوووو
.إ ا يقصد ّبا تصحي  املقاييك الشوعلري  والقويم النفسي ،وا سوتعالء علوى غورور املتواع الزائول 2354البشري

إليووووه ليحققوووولا وجاذبيتووووه املقيوووودة ابألرم.هووووذا ا سووووتعالء الووووذي كووووان املخووووانبلن ّبووووذ  السوووولرة يف حاجوووو  
إمياوم.والووذي ُيتوواج إليووه كوول موويمن بعقيوودة،ليحق  عقيدتووه ولوول اقتضووى هقيقهووا أن يضووحك ّبووذ  احليوواة 

                                                 
ْنَك ِإ َّ لِيَوْعُبُدونِ »جع إىل تفسْي قلله تعاىل:ير   - 2354  يف سلرة الذارايت يف هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا (« .. َوما َخَلْقحُل ا؟ِْنَّ َواْ ِ
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الدنيا مجيعا.ومن مث يدعلهم إىل السبا  يف ميدان السبا  احلقيقك،للغاي  اليت تسوتح  السوبا .الغاي  الويت 
سووابُِقلا ِإىل َمْغِفوورَة  ِمووْن َربُِِكْم،َوَجنَّوو   َعْرُضووها »قوواء:تنتهووك إليهووا مصووائرهم،واليت تالزمهووم بعوود ذلووك يف عووا  الب

ُ ُذو اْلَفْضووِل َكَعووْرِم السَّووماِء َواأْلَْرِم،أُِعوودَّْت لِلَّووِذيَن آَمنُوولا اِبّللَِّ َوُرُسووِلِه.ذِلَك َفْضووُل اّللَِّ يُوْيتِيووِه َمووْن َيشوواُء.وَ  اّللَّ
للعوووووه والتفووووواخر والتكووووواير بسوووووبا  يليووووو   ووووون كوووووبلا عووووون ..فلووووويك السوووووبا  إىل إحوووووراز اللهووووول وا« اْلَعِظووووويمِ 

الطل ،وتركوولا عووا  اللهوول واللعووه لانفووال والصووغار  إ ووا السووبا  إىل ذلووك األفوو ،وإىل ذلووك اهلوود ،وإىل 
قبول  -..ور وا كوان بعضوهم يف الوزمن ااوا  « َجنَّو   َعْرُضوها َكَعوْرِم السَّوماِء َواأْلَْرمِ »ذلك امللك العوريخ:

مييول إىل محول مثول هوذ  اهليو  علوى اجملاز،وكوذلك محول  -عخ احلقائ  عون سوع  هوذا الكولن أن تكش  ب
بعخ األحاقية النبلي .كذلك احلدية الذي أسلفنا عن أصحاب الغر  اليت ي اءاهوا سوكان ا؟نو  كموا 
ة يوووو اءون الكلكووووه الوووودري الغووووابر يف األفوووو  موووون املشوووور  أو املغوووورب ..فأمووووا اليوووولم ومراصوووود البشوووور الصووووغْي 

تكش  عن األبعاق الكلني  اهلائل  اليت ليك هلا حدوق،فإن احلدية عن عرم ا؟ن ،واحلودية عون توراءي 
 الغر  من بعيد،يقع قطعا ملقع احلقيق  القريب  البسيط  املشهلقة،و  ُيتاج إىل محله على اجملاز إنالقا 

لووك العووريخ ذلووك املو ن يقوواس  فووإن مووا بووني األرم والشوومك مووثال   يبلوو  أن يكوولن كووي ا يف أبعوواق الكوول  
 ورسله. يف ا؟ن  يبلغه كل من أراق،ويساب  إليه كل من يشاء.وعربلنه:ا ميان ابّللِ 

ُ ُذو اْلَفْضلِ « ..»ذِلَك َفْضُل اّللَِّ يُوْيتِيِه َمْن َيشاءُ  » ل ّلِل غوْي حمجولز و  حمجلر.فهوا..وفضول « يمِ  اْلَعظِ َواّللَّ
دوقة وقة األجوول انوورم انوودويف هووذا فليتسوواب  املتسووابقلن،  يف رقعوو  األمبووا  متووا  للووراغبني والسووابقني.

 األركان  
وووووووا ِموووووووْن َأْصوووووووَحاِب َرُسووووووولِل هللِا  اَي َرُسووووووولَل هللِا،َذَهوووووووَه أَْهوووووووُل الوووووووُديُلِر :قَوووووواُللا لِلنَّوووووووِلِِ َعووووووْن َأيب َذرِ ،أَنَّ اَنس 

ُقلَن بُِفُضولِل أَْمَلاهِلِْم،قَواَل اِبأَلْجِر،ُيَصُللَن َكَما ُنَصلِِك،َوَيُصولُملَن كَ  ُ :َموا َنُصلُم،َويَوَتَصودَّ أَولَوْيَك قَوْد َجَعوَل اّللَّ
ُقلَن بِوِه،ُكُل َتْسوِبيَح   َصووَدَق  ،وَُكُل َتْكبِوْيَة  َصوَدَق  ،وَُكُل َهِْميووَدة  َصوَدَق  ،وَُكُل هتَْ  ِليلَو   َصووَدَق  ،َوأَْمر  َلُكوْم َموا تَوَتَصوودَّ

َصَدَق  ،َوَوْك  َعِن ُمْنَكر  َصَدَق  . ِ َْعُرو   
2355 

َكَمووووا   وَعووووْن َأيب َذرِ ،قَاَل:قَوووواُللا:اَي َرُسوووولَل هللِا،َذَهووووَه أَْهووووُل الووووُديُلِر اِبأُلُجلِر،ُيَصووووُللَن َكَمووووا ُنَصلِِك،َوَيُصوووولُملنَ 
ُقلَن بُِفُضلِل أَْمَلاهِلِْم .قَاَل:فَوَقاَل َرُسلُل هللِا  ُقلَن،ِإنَّ ِبُكولِِ :َنُصلُم،َويَوَتَصدَّ ُ َلُكْم َما َتصَّودَّ أََولَْيَك َقْد َجَعَل اّللَّ

 َأَحوُداَن َكوْهَلتَُه َتْسِبيَح   َصوَدَق  ،َوِبُكلِِ َهِْميوَدة  َصوَدَق  ،َويف ُبْضوِع َأَحودُِكْم َصوَدَق   قَاَل:قَواُللا:اَي َرُسولَل هللِا،أََذْيت 
أَيْوُتْم لَووووْل َوَضووووَعَها يف احْلَرَاِم،َأَكوووواَن َعَلْيووووِه ِفيَهووووا ِوْزر  ف وََكووووَذِلَك ِإَذا َوَضووووَعَها يف َيُكوووولُن لَووووُه ِفيَهووووا َأْجوووور  ف قَوووواَل:أَرَ 

.  2356احلَْاَلِل،َكاَن َلُه ِفيَها َأْجر 
ُديُلِر ِموووَن فَوَقووواُللا َذَهوووَه أَْهوووُل الووو -  -قَووواَل َجووواَء اْلُفَقووورَاُء ِإىَل النَّوووِبِِ  -رضوووى هللا عنوووه  -وَعوووْن َأىِب ُهَريْوووورََة 

ل  ِمووْن أَْمووَلال  اأَلْمووَلاِل اِبلوودََّرَجاِت اْلعُووالَ َوالنَّعِوويِم اْلُمِقيِم،ُيَصووُللَن َكَمووا ُنَصلِِى،َوَيُصوولُملَن َكَمووا َنُصوولُم،َوهَلُْم َفْضوو
                                                 

 (838[)119/ 3ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان 2376[)316/ 6املكنز ] -صحي  مسلم - 2355
 صحي  21805( 21473)[198/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2356
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ُقلَن قَاَل  ر  ِإْن َأَخوْذمُتْ بِوِه أَْقرَْكوُتْم َموْن َسوبَوَقُكْم َوَ ْ َأَ  أَُحدِِيُُكْم ِ َْمو» َُيُُجلَن ِّبَا،َويَوْعَتِمُروَن،َوُاَاِهُدوَن،َويَوَتَصدَّ
ُتْم َخووْْيَ َمووْن أَنْوووُتْم بَوونْيَ َلْهرَانَوْيووِه،ِإ َّ َمووْن َعِمووَل ِمثْولَووُه ُتَسووبُِِحلَن  ُوَن يُووْدرِْكُكْم َأَحوود  بَوْعوودَُكْم،وَُكنوْ َوَهَْمووُدوَن،َوُتَكثِِ

نَونَووووا فَوَقوووواَل بَوْعُضووووَنا ُنَسووووبُِِ  يَوووواَلت  َوَيالَِينَي،َوحَنَْمووووُد يَوووواَلت  «  َخْلووووَ  ُكوووولِِ َصووووالَة  يَوووواَلت  َوَيالَيِوووونيَ  .فَاْختَوَلْفنَووووا بَويوْ
ُ أَْربَوع ووا َوَيالَيِوونَي .فَوَرَجْعووحُل إِلَْيووِه فَوَقوواَل  ُ َأْكَثُ،َحووَّتَّ َيُكوول » َوَيالَِينَي،َونَُكووثِِ ،َواّللَّ ،َواحْلَْمووُد ّللَِِّ َن تَوُقوولُل ُسووْبَحاَن اّللَِّ

ُهنَّ ُكلِِِهنَّ َياَلت  َوَيالَِينَي   . 2357«ِمنوْ
اهتماموووه و وتصووولر   و  بووود لصووواحه العقيووودة أن يتعامووول موووع هوووذا اللجووولق الكبوووْي و  ُيصووور نفسوووه ونظووور 

قيدة.هووذا صوواحه العبومشوواعر  يف عووا  األرم الضووي  الصووغْي ..  بوود لووه موون هووذا ليوويقي قور  الالئوو  
لتووووووولاء ات النووووووواس وأنماعهم،كموووووووا يصوووووووطدم بضوووووووالل القلووووووولب واالووووووودور الشوووووووا  الوووووووذي يصوووووووطدم  قوووووووار 

 عامول موع وجولق  مون يتالنفلس.ويعاين من مقاومو  البانول وتشوبثه  لضوعه مون األرم موا   يصوث عليوه إ
 أكث من هذ  احلياة،وأوسع من هذ  األرم،وأبقى من ذلك الفناء ..

لعقيوودة.وما اْي صوواحه غووك أن تسووتقر يف ضوومإن مقوواييك هووذ  األرم وملازينهووا   اثوول احلقيقوو  الوويت ينب
بلووو  عمووور يكووولن وموووا تبلووو  مووون اثيووول تلوووك احلقيقووو  إ  بقووودر موووا يبلووو  حجوووم األرم ابلقيووواس إىل حجوووم ال

أن  دق  و  حوَّتلهوا أن هواألرم ابلقياس إىل األزل واألبد.والفار  هائول هائول   تبلو  مقواييك األرم ك
 تشْي إليه  

ما تضووخم لصووغْي.مهايف أفوو  احلقيقوو  الكبووْية مسووتعليا علووى واقووع األرم  وموون مث يبقووى صوواحه العقيوودة
للاقوووووع ايووووولق هوووووذا قهوووووذا اللاقوووووع وامتووووود واسوووووتطال.يبقى يتعامووووول موووووع تلوووووك احلقيقووووو  الكبوووووْية الطليقووووو  مووووون 

 سوووع العوووريخ.ويفخووورة اللاالصوووغْي.ويتعامل موووع اللجووولق الكبوووْي الوووذي يتمثلوووه يف األزل واألبووود.ويف ملوووك اهل
ك وليفو  ا ميوان ااقعو  ..وتلولصوغْية اني  الثابت  اليت   هتتز الل يقوع يف مولازين احليواة الودنيا االقيم ا ميا

 ا ...لع ملقتضياهتا وااضّبيف حياة أصحاب العقائد املختارين لتعديل قيم احلياة وملازينها،  للتعامل 
 ص اأهمالاسليم والر ا بقدر هللا وذا الك ار لبمي  24 - 22الدرس الرابع: 

 يف ْن ُمِصووويَب   ِمووَأصوواَب  موووا »مث عووكء اللمسوو  الرابعوو  يف إيقووواع عميوو ،عن قوودر اّلِل،الوووذي   يكوولن سوولا :
ال َشَْسوووْلا َعلوووى موووا لَوووى اّللَِّ َيِسوووْي .ِلَكيْ نَّ ذلِوووَك عَ أَهوووا.إِ اأْلَْرِم َو  يف أَنْوُفِسوووُكْم ِإ َّ يف ِكتووواب  ِموووْن قَوْبوووِل أَْن َنثَْ 

ُ   ُيُِووُه ُكوولَّ ُرْتووافوواَتُكْم وَ  النَّوواَس اِبْلُبْخووِل،َوَمْن  يَوْبَخلُوولَن َوَذُْمووُرونَ  ر .الَّووِذينَ ل  َفُخل   تَوْفَرُحوولا ِ ووا آ ُكووْم،َواّللَّ
َ ُهَل اْلَغِبُ احْلَِميدُ   «..يَوتَوَللَّ فَِإنَّ اّللَّ

مون قبول يف تصميمه،حمسولب  إن هذا اللجلق من الدقو  والتقودير  يوة   يقوع فيوه حواقّ إ  وهول مقودر
حسووابه يف كيانووه ..  مكووان فيووه للمصوواقف .و  كووكء فيووه جزا .وقبوول خلوو  األرم وقبوول خلوو  األنفووك  
كووان يف علووم اّلِل الكاموول الشووامل الوودقي  كوول حوودّ سوويظهر للخالئوو  يف وقتووه املقوودور ..ويف علووم اّلِل   

                                                 
الوووديلر:مجع قيوووور وهووول املووووال -( 1375[)134/ 4املكنووووز ] -( وصووووحي  مسووولم 843[)423/ 3املكنوووز ] -صوووحي  البخووووارى - 2357
 العظيم
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حنون أبنواء الفنواء  -يو  إ وا هوك معوا  لنوا ككء موام،و  كوكء حاضور،و  كوكء قاقم.فتلوك الفلاصول الزمن
نوووورى ّبووووا حوووودوق األكووووياء.فنحن   نوووودر  األكووووياء بغووووْي حوووودوق ايزها.حوووودوق موووون الزمووووان وحوووودوق موووون  -

املكان.حنن    لك إقرا  املطل  إ  يف ومضات تتصل فيها أرواحنا بوذلك املطلو ،عن نريو  غوْي الطريو  
 الذي اعتدان  يف إقرا  األكياء.

ا و  قيلق.وهووذ املطلقوو  الوويت تطلووع مجلوو  علووى هووذا اللجوولق،بال حوودوق فهوول احلقيقوو  -سووبحانه  -ّلِل فأمووا ا
   حوودوق فيووه و  مجلوو   الكوولن ومووا يقووع فيووه موون أحووداّ وأنوولار منووذ نشووأته إىل وايتووه كووائن يف علووم اّللِ 

 -يب  فكول مصو.فلاصل مون زموان أو مكان.ولكول حواقّ ملضوعه يف تصوميمه الكلوك املكشول  لعلوم اّللِ 
يف أنفووك م كلهووا و تقووع يف األر  -موون خووْي أو كوور فوواللفج علووى إنالقووه اللغوولي   حووتا خبووْي و  بشوور 

 البشر أو املخانبني منهم يلمها ..
ِإنَّ .».هووورت ّبوووا هوووك يف ذلوووك الكتووواب األز  مووون قبووول لهووولر األرم ولهووولر األنفوووك يف صووولرهتا الووويت ل

للجووولق تصووولر حقيقووو  اهوووا حوووني ي  هوووذ  احلقيقووو  الووويت   يتصووولر العقووول غْي ..وقيمووو« ذلِوووَك َعلَوووى اّللَِّ َيِسوووْي  
اّ خْيهوووا ال األحووودالكثى.قيمتهوووا يف الووونفك البشوووري  أن تسوووكه فيهوووا السوووكلن والطمأنينووو  عنووود اسوووتقب

  الووذي فوور  الفوور توكوورها.فال عووزع ا؟ووزع الووذي تطووْي بووه كووعاعا وتووذهه معووه حسوورات عنوود الضووراء.و  
 «  ا آ ُكمْ ْفَرُحلا  ِ ،َو  توَ ِلَكْيال َشَْسْلا َعلى ما فاَتُكمْ »تزان عند السراء:تستطار به وتفقد ا 

رة لاضووعها املقوودمحووداّ يف فاتسوواع أفوو  النظر،والتعاموول مووع اللجوولق الكبْي،وتصوولر األزل واألبد،ور يوو  األ
 يفبووا  ورزانوو  يثوور  وأكيف علووم اّلِل،الثابتوو  يف تصووميم هووذا الكوولن ..كوول أول ووك اعوول الوونفك أفسوو  وأكووث
 لين.لجلق الكملاجه  األحداّ العابرة.حني تتكش  لللجلق ا نساين وهك مارة به يف حرك  ال

ع يتعامووووول موووووإن ا نسووووان اوووووزع ويسووووتطار وتسوووووتخفه األحووووداّ حوووووني ينفصووووول بذاتووووه عووووون هووووذا اللجلق.و 
 أنووووه هوووول  األحووووداّ كأوووووا كووووكء عووووارم يصوووواقم وجوووولق  الصووووغْي.فأما حووووني يسووووتقر يف تصوووولر  وكووووعلر 

ت  اوأن هوذ  الوذر للجولق ..واألحداّ اليت ار به،وار بغْي ،واألرم كلها ..ذرات يف جسم كبْي هل هذا ا
معلوولم يف  در مرسوولمكائنوو  يف ملضووعها يف التصووميم الكاموول الوودقي . زم بعضووها لووبعخ.وأن ذلووك كلووه مقوو

لهووا كلاقووع القوودر  أنينوو  مل  والطمعلووم اّلِل املكنوولن ..حووني يسووتقر هووذا يف تصوولر  وكووعلر ،فإنه ُيووك ابلراحوو
لووه.ولكن خفه ويذهعلوى السولاء.فال ذسووى علوى فائوحل أسووى يضعضوعه ويزلزلووه،و  يفور   اصول فرحووا يسوت

 ك أن يكلن لذي ينبغاميضك مع قدر اّلِل يف نلاعي  ويف رضى.رضى العار  املدر  أن ما هل كائن هل 
ضوراء،و  جهم األ  للأ  حور  ر املويمنني فواملطللب مونهموهذ  قرج  قد   يستطيعها إ  القليللن.فأما سائ 

رضوك  -  زن.قال عكرمولفر  واحلالفر  ابلسراء عن قائرة التلجه إىل اّلِل،وذكر  ّبذ  وبتلك،وا عتدال يف ا
هوذا هول اعتودال ..و «  وهول يفور  وُيوزن،ولكن اجعلولا الفور  كوكرا واحلوزن صوثالويك أحود إ » -اّلِل عنه 

 يسر لاسلايء ..ا سالم امل
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وووُه ُكووولَّ ُرْتوووال  َفُخلر .الَّوووِذيَن يَوْبَخلُووولَن َوذَْ » ُ   ُيُِ ني احلقيقووو  ..ووجوووه الصووول  بووو« ْلُبْخووولِ  النَّووواَس ابِ ُموووُرونَ َواّللَّ
ا شعر  ن كول مويل أن من السابق  وبني ا ختيال والفخر،مث بني هذا وذلك وبني البخل واألمر ابلبخل،ه

ي   طاء.فأمووا الووذبخوول يف ع،  حتووال و  يفخوور  ووا يعطووا .و  يبخوول و  ذموور ابليصوويبه هوول موون أموور اّللِ 
مث يبخوول   حتووال بووهيشووعر بتلووك احلقيقوو  فيحسووه أن مووا يووي   موون مووال وقوولة وجووا  هوول موون كسووبه فيفخوور و 

َل اْلغَووِبُ  ُهوونَّ اّللََّ لَّ فَووإِ َوَمووْن يَوتَووولَ »كووذلك ببووذل كووكء منووه،وُية غووْي  علووى البخوول ليحقوو  مبوودأ  ومنهجووه  
مون  ب فموا بوهغوواّلِل هول ال..فمن ينف  فإ ا ينفو  لنفسوه،ومن يسوتجه فإ وا يسوتجيه ملصولحته.« احْلَِميدُ 

 امدين حاج  إىل العباق اناويج.واّلِل هل احلميد بذاته فما يناله ككء من محد احل
 خالصة أاريخ الرسل والرساات  27 - 25الدرس الخامس:

لعقيوودة،من اري  هووذ  اووكء املقطووع األخووْي يف السوولرة،يعرم ابختصووار خوو  سووْي الرسووال ،و ويف النهايوو  
عليووه  -ع عيسووى اب وأتبووا لوودن نوول  وإبووراهيم مقووررا حقيقتهووا وغايتهووا يف قنيووا النوواس ملمووا  ووال أهوول الكتوو

نَّووووواُس َواْلِميوووووزاَن لِيَوُقووووولَم ال اْلِكتوووووابَ ُهوووووُم نا ُرُسوووووَلنا اِبْلبَويِِناِت،َوأَنْوزَْلنوووووا َمعَ َلَقوووووْد أَْرَسووووولْ »:بصوووووف  خاصووووو  -السوووووالم 
ُ َمووْن يَوْنُصوورُُ  وَ ا َولِيَوْعَلمَ لنَّوواِس،اِبْلِقْسووِ ،َوأَنْوزَْلَنا احْلَِديووَد ِفيووِه َ ْس  َكووِديد  َوَمنوواِفُع لِ  َ قَووِلي  ّللَّ ُرُسووَلُه اِبْلَغْيووِه.ِإنَّ اّللَّ

.َوَلَقووْد أَْرَسووْلنا نُلحووا  َوِإْبراِهيَم،َوجَ  ُهْم مُ النُوبُووولَّةَ  ِتِهَموواَعْلنووا يف ُذرِِيَّ َعزِيز  ُهْم فاِسووُقلَن.مُثَّ  َواْلِكتوواَب،َفِمنوْ ْهتَوود  وََكثِووْي  ِموونوْ
 ِب الَّوووِذيَن اتوَّبَوعُووولُ  رَأْفَووو   يَل،َوَجَعْلنوووا يف قُولُووول نووواُ  اْ ِْنِْ ،َوآتَويْ قَوفَّْينوووا َعلوووى آترِِهوووْم ِبُرُسوووِلنا،َوقَوفَّْينا بِِعيَسوووى ابْوووِن َمْرميََ 

،َفما َرَعْلها َح َّ اَء رِْضلاِن ابِْتغا َوَرمْحَ  ،َوَرْهبانِيَّ   ابْوَتَدُعلها ما َكتَوْبناها َعَلْيِهْم،ِإ َّ  َنا الَّوِذيَن آَمنُولا  ّللَِّ رِعايَِتها،َفآتَويوْ
ُهْم فاِسُقلنَ  ُهْم َأْجَرُهْم،وََكِثْي  ِمنوْ  « ..ِمنوْ

 ملعجوووووووزاتابهوووووووم البينوووووووات عليهوووووووا،ومعظمهم جووووووواء فالرسوووووووال  واحووووووودة يف جلهرها،جووووووواء ّبوووووووا الرسووووووول ومع
 هم وحدة،وبلصوووو بلصووووف« بَ َوأَنْوزَْلنووووا َمَعُهووووُم اْلِكتووووا»االار .وبعضووووهم أنووووزل عليووووه كتوووواب.والنا يقوووولل:

 الكتاب وحدة كذلك،إكارة إىل وحدة الرسال  يف جلهرها.
ليوه إتبتوا ترجوع  س ميوزااننوا..مع الكتاب.فكل الرسا ت جواءت لتقور يف األرم ويف حيواة ال« َواْلِميزانَ  »

ء ضووطراب األهوولاأمن موون االبشووري ،لتقلمي األعمووال واألحووداّ واألكووياء والرجووال وتقوويم عليووه حياهتووا يف موو
  ُييو  هلك للجميوع،و حل  ا ابواختال   األمزج ،وتصاقم املصاحل واملنافع.ميزاان   ُيايب أحدا ألنه يزن 

 على أحد ألن اّلِل رب ا؟ميع.
راابت ز زل وا ضووطلاصوو  والووان الووذي أنزلووه اّلِل يف الرسووال  هوول الضوومان اللحيوود للبشووري  موون العهووذا امليووز 

.فال بوود حوه الوذاتو واالخلو  الويت هيو  ّبووا يف معو   األهولاء ومضوطرب العلان ،ومصووطخه املنافسو  
« اِبْلِقْسو ِ  لَم النَّواسُ لِيَوُقو»ة.من ميزان تبحل يثلب إليه البشر،فيجدون عند  احل  والعدل والنصف  بوال حموااب
ليوووه   إ،وإن اهتوودوا ىل العوودلإ..فبغووْي هووذا امليووزان ا هلووك الثابووحل يف موونهج اّلِل وكووريعته،  يهتوودي النوواس 

س  َكوووِديد  يوووَد ِفيوووِه  َْ ا احْلَدِ َوأَنْوزَْلنَووو»يثبوووحل يف أيوووديهم ميزانوووه،وهك تضوووطرب يف مهوووه ا؟هوووا ت واألهووولاء  
ُ َمْن يَوْنُصرُُ  َوُرُسَلُه ابِ َوَمناِفُع لِلنَّاِس،َولِ   « ..ْلَغْيهِ يَوْعَلَم اّللَّ
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شوْي يكال وا «.انِيَوَ  أَْزواج  ْنعواِم مثَ ِموَن اأْلَ  َوأَنْوَزَل َلُكومْ »والتعبْي ) نزلنا احلديد( كالتعبْي يف ملضع آخر بقلله:
اسو  موع يه هنا من تنف  ما .فل إىل إراقة اّلِل وتقدير  يف خل  األكياء واألحداّ،فهك منزل  بقدر  وتقدير 

 به وميزانه.قدير كتاجل اهلي ،وهل جل تنزيل الكتاب وامليزان،فكذلك ما خلقه اّلِل من ككء مقدر ت
كواق حضوارة البشور ..وت« نَّواسِ نواِفُع لِلَومَ »..وهل قلة يف احلرب والسولم « ِفيِه َ ْس  َكِديد  »أنزل اّلِل احلديد 

ُ َمووْن يَوْنُصوورُُ  َورُ »القائموو  اهلن تقوولم علووى احلديوود.    ا؟هوواق ابلسووالوهووك إكووارة إىل«.ْلَغْيووهِ ُسووَلُه ابِ َولِوويَوْعَلَم اّللَّ
 عكء يف ملضعها يف السلرة اليت تتحدّ عن بذل النفك واملال.

ورسووله،فهل  رهم ّللِ وملووا هوودّ عوون الووذين ينصوورون اّلِل ورسووله ابلغيه،عقووه علووى هووذا إبيضووا  معوو  نصوو
 .« . َعزِيز   َقِلي  ِإنَّ اّللََّ »ما اّلِل سبحانه فال ُيتاج منهم إىل نصر:نصر ملنهجه وقعلته،أ

ذريوو   جاهلووا،فهم موونر دهتا يف وملووا انتهووى موون تقريوور وحوودة الرسووال  يف جلهرهووا وكتاّبووا وميزاوووا عوواق يقوورر وحوو
كوووجرة واحووودة  ..فهوووك« لََّة َواْلِكتوووابَ ا النُوبُووووِهَمووورِِيَّتِ َوَلَقوووْد أَْرَسوووْلنا نُلحوووا  َوِإبْوووراِهيَم َوَجَعْلنوووا يف ذُ »نووول  وإبوووراهيم.

نتهوووووحل إىل َّت إذا اابسق ،متشوووووابك  الفروع،فيهوووووا النبووووولة والكتاب. تووووودة مووووون فجووووور البشوووووري  منوووووذ نووووول ،ح
دا إىل آخوور سووقا  تووابإبراهيم،تفرعووحل وامتوودت وانبثقووحل النبوولات موون ذلووك الفوورع الكبووْي الووذي صووار أصووال 

 وََكثِووْي  ُهْم ُمْهتَوود  َفِموونوْ :»النبوولات والكتووه فلووم تكوون علووى كوواكل  واحوودة الرسووا ت.فأما الذريوو  الوويت جاءهتووا
ُهْم فاِسُقلنَ   مُثَّ »ن مورمي:بوكء عيسوى او..وهل تلخويا قصوْي لوذلك ااو  الطليول  وقورب وايو  ااو  « ِمنوْ

 « ..قَوفَّْينا َعلى آترِِهْم ِبُرُسِلنا َوقَوفَّْينا بِِعيَسى اْبِن َمْرميََ 
دة حووَّت جوواء إيوور واحوو لسووابقني موون ذريوو  نوول  وإبراهيم.فكانووحل الرسووال   توودة واحوودة علووىأي علووى آتر ا

الَّوِذيَن  يف قُولُولبِ  َجَعْلنواوَ »عيسى ابن مرمي.ويذكر هنا صوف  ابرزة مون صوفات الوذين اتبعولا عيسوى بون مورمي:
وتطهرهوووا   حوروحهووا السوووم -سوووالم عليوووه ال -..وهوووم الثمووورة الطبيعيوو  لووودعلة املسووي  « اتوَّبَوعُوولُ  رَأْفَووو   َوَرمْحَوو   

سوووووى عليوووووه رسوووووال  عيبالروحك،وكوووووفافيتها اللضوووووي   والرأفووووو  والرمحووووو  لووووواهرة واضوووووح  يف املووووويمنني حقيقووووو  
را ا التواري  صول حفوج منهو السالم، ن أحسنلا اتباعه.وقد أكارت إليها آايت أخرى يف القورآن الكرمي،كموا

 يفهولر  راغبوني لالم بعود راق  ون وفودوا علوى قار ا سويرويها الرواة عن النجاكك وعون وفود ْنوران وعون أفو
كر الونا هنوا .كوذلك يوذ ا سالم، كم موا اسوتقر يف قلولّبم مون احل ،موذ كوانلا أتبواع عيسوى بون مورمي   

إ   -يهم لوعموا كتبناهوا  -ورهبانيو  ابتودعلها »لاهرة أخرى عرفحل يف  ري  أتباع املسي  عيسى بون مورمي:
 ..« ابتغاء رضلان اّللِ 

والراج  يف تفسْي اهلي  أن هذ  الرهباني  اليت عرفها  ري  املسويحي  كانوحل اختيوارا مون بعوخ أتبواع عيسوى 
عليه السالم،ابتدعلها من عند أنفسهم ابتغاء رضولان اّلِل،وابتعواقا عون أوضوار احليواة،و  يكتبهوا اّلِل علويهم 

رتبطني أموام اّلِل  ن يرعولا حقلقها،وُيوافظلا ابتداء.ولكنهم حني اختاروها وأوجبلها على أنفسوهم صواروا مو
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على مقتضياهتا من تطهر وترفع،وقناعو  وعفو ،وذكر وعبواقة .. وا ُيقو  يف أنفسوهم حقيقو  التجورق ّلِل،الويت 
 .2358قصدوا إليها ّبذ  الرهباني  اليت ابتدعلها

ون مظهوورا الكثووْي  هاولكنهووا انتهووحل إىل أن تصووب  يف الغالووه نقلسووا وكووعائر خاليوو  موون الوورو ،وأن يتخووذ
َنا الَِّذيَن آَمنُولاعايَِتها.فَ َح َّ رِ  َفما َرَعْلها»عاراي من احلقيق .فال يصث على تكاليفها إ  عدق منهم قليل:  آتَويوْ

ُهْم فاِسُقلنَ  ُهْم َأْجَرُهْم،وََكِثْي  ِمنوْ  « ..ِمنوْ
هم علوى الني ،وُياسوبلعمول و م ابواّلِل   ذخذ الناس ابملظاهر واألككال،و  ابلطقولس واملسول .إ ا ذخوذه
 حقيق  الشعلر والسلل .وهل الذي يعلم خبااي القللب وذوات الصدور.

رسوال    املويمنني بيف سلسول وبعد هذا العرم السريع اوكء اهلتوا  األخوْي للوذين آمنولا،وهم احللقو  األخوْية
ِذيَن آَمنُولا اتوَُّقوولا أَيُوَهوا الَّوو اي »ين:الود اّلِل يف  رحهوا الطليول ووريوو  هوذ  الرسوال  الووذين يقلمولن عليهوا إىل يوولم

َ َوآِمنُوولا ِبَرُسووللِِه يوُووْيِتُكْم ِكْفلَوونْيِ ِمووْن َرمْحَتِووِه،َواَْ  ُ َغُفوولر  َرِحيم .لِووَ الَّ  َاُْشوولَن بِووِه،َويَوْغِفرْ  ُكووْم نُوولرا  لَ َعْل اّللَّ َلُكووْم،َواّللَّ
ُ ُذو َل بِيَوووِد اّللَِّ يُوْيتِيوووأَنَّ اْلَفْضووو،وَ لوووى َكوووْكء  ِموووْن َفْضوووِل اّللَِّ يَوْعلَوووَم أَْهوووُل اْلِكتووواِب َأ َّ يَوْقوووِدُروَن عَ  ِه َموووْن َيشووواُء،َواّللَّ

 « ..اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 
 ميان،وتووذكْي حياء ملعوو  الّبم،واسووتفيووه ملسوو  خاصوو  لقل« اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا»ونوودا هم علووى هووذا النحوول:

سووم مي احلبيه.وابداء الكوور للصوول  الوويت تووربطهم بوورّبم الووذي ينوواقيهم هووذا النوو برعايتووه حوو  رعايتووه واستجاكوو 
.معووو  حقيقووو  .عووو  خووواص هوووذ  الصووول  يووودعلهم إىل تقووولى اّلِل وا ميوووان برسووولله.فيبدو لإلميوووان املطلووولب م

 ا ميان وما ينبث  عنها من آتر.
..أي يعطكوووووم نصووووويبني موووون رمحتوووووه وهووووول تعبوووووْي « هِ يوُووووْيِتُكْم ِكْفلَووووونْيِ ِموووووْن َرمْحَتِوووو..»اتقوووولا اّلِل وآمنووووولا برسووووولله 

عجيه.فرمحو  اّلِل   تتجزأ،وجمورق مسووها  نسوان مينحووه حقيقتهوا.ولكن يف هوذا التعبووْي زايقة امتوداق للرمحوو  

                                                 
َقِطووِع لِْلِعبَوواَقِة، َوُهووَل  َوأَمَّووا اْسووم الراهووه الَّووِذي ُنِسووَبحْل إِلَْيووِه الرَّْهَبانِيَّووُ  فَوُهووَل َوْصوو   ُعلِمووَل ُمَعاَملَووَ  اِ ْسووِم، َوُهووَل العابوود موون - 2358 النََّصوواَرى اْلُمنوْ

َزُم َهووِذِ  احْلَالَووَ  يف ُعووْرِ  َفووِ  ِقيووِن النَّْصوورَانِيَِّ . َويَوْلوو أَو موون ُرَالَ  تَوَعوواىَل َوْصوو   ُمْشووَت   ِمووَن الرََّهووِه:َأِي اْاَووْلِ  أِلَنَّووُه َكووِديُد اْاَووْلِ  ِمووْن َغَضووِه اّللَِّ 
َووا أَْوَجبَووحْل بَوْعووُخ ْقيِووَرِة َوتَوووْرِ  التوَّووَزُوِج عََ لصَّووَلاِمِع َواأْلَ ُسووْكَ  ابِ ُ  َعووِن النَّوواِس َعَنُوب ووا ِلَمووا َيْشووَغُل َعووِن اْلِعبَوواَقِة َوَذلِووَك النََّصوواَرى اْلُعْزلَوو ووَلاِغِل، َوُر َّ نُوب ووا لِلشَّ

 يف الدِِيِن.َنَلاِئِ  الُرْهَباِن َعَلى الرَّاِهِه تَوْرَ  التوََّزُوِج ُغُلل ا 
ُهلُ  َعِن اْلِعَباَقِة، َويَوْ ُُ  َلَذائِوِذ اْلَمآكِوِل َطِ  اأْلَْصَحاِب َخْشَيَ  أَْن يُولْ ِنُع ِمْن ُرَالَ ، َومَيْتَ فَالرَّاِهُه مَيَْتِنُع ِمَن التوََّزُوِج ِخيَفَ  أَْن َتْشَغَلُه َزْوُجُه َعْن ِعَباَقتِهِ 

ُم أَرَاُقواَواْلَماَلِبِك َخْشَيَ  أَْن يوَ  ال احْلَرَام، َوأِلَوَّ
َ
ُ ْيِه السَّاَلُم يف الُزْهِد يف اَه ِبِعيَسى َعلَ التََّشبُ  َقَع يف اْكِتَساِب امل لُدنْوَيا َوتَوْرِ  التوَّوَزُوِج، فَلِوَذِلَك قَواَل اّللَّ

تْويَوواُن  ْعووَد َرُسوولهلِِْم فَووِإنَّ اْلِبْدَعووَ  َمووا َكوواَن بوَ ُكووْن َمْعُروف ووا، َأْي َأْحووَديُلَها ُهووَل َمووا َ ْ يَ وَ اْلبِوودَِع اِبْلِبْدَعووِ  وَ تَوَعاىَل:ابْوتَووَدُعلها، َأْي َأْحووَديُلَها فَووِإنَّ اِ بْتِووَداَع اْ ِ
 حُمَْدت  بَوْعَد َصاِحِه الشَّرِيَعِ .

 َوِإيْوَباُت اْلَقاِعَدِة الشَّْرِعيَِّ  يف ُصَلرَِها. ْلِعلَِّ  يف آَحاِق ُجْزئِيَّاهِتَاُهَل ِإيْوَباُت اَمَناِط وَ الْ َويف اهْليَِ  َعَلى أَْلَهِر اِ ْحِتَماَلنْيِ ِإَكاَرة  ِإىَل َمْشُروِعيَِّ  َهِْقيِ  
وو   ِ ْنِقَسوواِم اْلِبْدَعووِ  ِإىَل حَمُْموولَقة  َوَمْذُملَموو   ِ ََسووِه انْووِدرَا يَهووا اأْلَْحَكوواُم اْاَْمَسووُ  َكَمووا َحقََّقووُه وِعيَِّ  فَوتَوْع َِ نْوووَلاِع اْلَمْشوورُ حَل نوَوولْع  ِمووْن أَ ِجَها َهْووَوِفيَهووا ُحجَّ

اُ  اْلُعَلَماِء. َهاُب اْلَقرَايفُ َوُحذَّ  الشِِ
ُدوا َمْصرِف ا. َوَقْد قَالَ  مِِ فَوَلْم اَِ َع النَّ ُعَمُر لَ  َوأَمَّا الَِّذيَن َحاَوُللا َحْصَرَها يف الذَّ « نِْعَموحِل اْلِبْدَعوُ  َهوِذ ِ »ِم َرَمَضواَن د  يف ِقيَوااُس َعَلى قَوارِئ  َواِحومَّا مجُِ
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وهوووووك هبووووو  لدنيووووو  يلقعهوووووا اّلِل القلووووولب الووووويت تستشوووووعر «.َوَاَْعوووووْل َلُكوووووْم نُووووولرا  َاُْشووووولَن بِوووووهِ ..»وزايقة فووووويخ 
ا ميووووووان برسوووووولله.هب  تنووووووْي تلووووووك القلوووووولب فتشوووووور ،وترى احلقيقوووووو  موووووون وراء احلجووووووه تقلا ،وتوووووويمن حوووووو  

 « ..نُلرا  َاُْشلَن بِهِ ..»واحللاجز،ومن وراء األككال واملظاهر فال تتخب ،و  تلتلي ّبا الطري  
ُ َغُفوولر  َرِحوويم  » حووَّت لوول عوور   ر.إنسووان يقصووره موون النل ...فا نسووان إنسووان مهمووا وهوو« َويَوْغِفووْر َلُكووْم.َواّللَّ

ُ َغُفلر  رَ ..»الطري .إنسان ُيتاج إىل املغفرة فتدركه رمح  اّلِل   .« .ِحيم  َواّللَّ
َ َوآِمنُولا ِبَرُسوللِهِ  » اشولن  اّلِل.ويكولن لكوم ذلوك النولر فلوني مون رمحو ك.لتنواللا  «اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا اتوَُّقلا اّللَّ

ْن ِمو يَوْقوِدُروَن َعلوى َكوْكء  ِكتواِب َأ َّ ْهوُل الْ لَِ الَّ يَوْعلَوَم أَ ..»نه والتقصْي به.وتدرككم رمح  اّلِل ابملغفرة من الذ
.َوأَنَّ اْلَفْضووووَل بِيَووووِد اّللَِّ يُوْيتِيووووِه َمووووْن َيشوووواءُ  عموووولن أوووووم كووووعه اّلِل لكتوووواب يز ا .فقوووود كووووان أهوووول.« َفْضووووِل اّللَِّ

 ِإ َّ َمووْن  لا:َلْن يَووْدُخَل اْ؟َنَّوو َ َوقووالُ « ..»اتَووُدو هتَْ ا  أَْو َنصووارى َوقوواُللا ُكلنُوولا ُهوولق»املختووار،وأوم أبنوواء اّلِل وأحبووا  :
 « ..كاَن ُهلقا  أَْو َنصارى 

درون ب أووم   يقوهول الكتواأفاّلِل يدعل الذين آمنلا إىل اسوتحقا  رمحتوه وجنتوه وهبتوه ومغفرتوه حوَّت يعلوم 
   حمجوووولز مقصوووولر علووووى قوووولم،و علووووى احتجوووواز كووووكء موووون فضووووله،وأن الفضوووول بيوووود  ييتيووووه موووون يشوووواء،غْي

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ »لطائف ،و  حمدوق و  قليل:  « ..َواّللَّ
ع موتاما يتناسو  خالسلرة  وهك قعلة فيها هضيخ واستجاك  واستشارة للسبا  إىل ا؟ن  والرمح .ختتم ّبا
يه لتكوووالي  ا وتسوووتجرّبوووسوووياقها كلوووه،ومع اهلتوووا  املكووورر فيهوووا هلوووذ  القلووولب كوووك هقووو  إمياووووا وختشوووع ل

 ا ميان يف األملال واألروا .يف عرق وإخالص.
 اكوتها  سوللبي ،واستجوبعد فهذ  السلرة  لذج من النماذج القرآني  اللاضوح  يف خطواب القلولب البشر 
لضوولع تناوهلووا للم يف نريقو و عميو  التووأيْي.وهك يف بودئها وسووياقها وختامهووا ويف إيقاعاهتوا وصوولرها ولالهلووا 

ذ  هوووووْيها فيوووووه جللووووو  بعووووود جلل ،وكووووولنا بعووووود كووووولط ..هوووووك يف هوووووذا كلوووووه قرس بوووووديع ألصوووووحاب وسووووو
س رابين مون إووا قر  الدعلة،يعلمهم كي  حانبلن الناس،وكي  يلقظلن الفطرة،وكي  يستحيلن القللب 
املسووتجابلن  ج الوودعاةصووانع القلوولب،ومنزل القرآن،وخووال  كوول كووكء بقوودر.ويف هووذ  املدرسوو  ا هليوو  يتخوور 

 لفقلن ...امل
 اقل  :انتهى ا؟زء السابع والعشرون ويليه ا؟زء الثامن والعشرون مبدوءا بسلرة اجمل
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 ال هء الثامن والمشرون من سور  الم ادلة إل  سور  الا حريم

 مدني ة وآياأها ثناان وعشرون ( سور  الم ادلة58)

 أهم م ض عات الس  ة 

سوووْية يف اجملتموووع املووودين.مع ا؟ماعووو  موووع أحوووداّ ال -؟وووزء كلوووه تقريبوووا ا هوووذا ويف -حنووون يف هوووذ  السووولرة 
هلووا يف  ي قوودر  اّللِ كلين،الووذاملسولم  الناكوو   حيووة توورىب وتقِلم،وتعوود للنهوولم بودورها العاملك،بوول يوودورها ال

فولس اة،يف نذ  احليوهلوقورة هذا الكلن ومقِدراته.وهل قور ضخم يبدأ من إنشاء تصلر جديد كامل كوامل 
ئ ا  كلووه لتنشووإىل العوو هووذ  ا؟ماع ،وإقاموو  حيوواة واقعيوو  علووى أسوواس هووذا التصوولر،مث هملووه هووذ  ا؟ماعوو 
 اقا كامال.قتضك إعدللبشري  حياة إنساني  قائم  على أساس هذا التصلر كذلك ..وهل قور ضخم إذن ي

لسووابقلن موون .منهم انوواسولقوود كووان أول ووك املسوولملن الووذين يعوودهم القوودر هلووذا الوودور الضخم،انسووا موون ال
هلا،ووصووللا  حل نفلسووهماملهوواجرين واألنصووار الووذين نضووج إمياوم،واكتموول تصوولرهم للعقيوودة ا؟ديدة،وخلصوو

لق،فأصوبحلا يقو  اللج..وصللا إىل حقيق  وجلقهم وحقيق  هوذا اللجولق الكبوْي وانودجمحل حقيقوتهم موع حق
لفووووا عوووون خت خطوووواهم ا عنووووه،و  اوووودون يفّبووووذا نرفووووا موووون قوووودر اّلِل يف الكوووولن   اوووودون يف أنفسووووهم علجوووو

 يُوْيِمنُوولَن ُد قَوْلمووا  عَِوو  »لرة:خطووا ،و  اوودون يف قلوولّبم كووي ا إ  اّلِل ..كووانلا كمووا جوواء عوونهم يف هووذ  السوو
ْو ِإْخولاَوُْم أَْو َعِشوْيهََتُْم.أُولِ َك  أَ َءُهوْم أَْو أَبْنواَءُهْم  كانُلا آابُه،َوَللْ اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخِر يُلاُقوَن َمْن َحاقَّ اّللََّ َوَرُسللَ 

مياَن،َوأَيََّدُهْم ِبُرو   ِمْنُه،َويُْدخِ  ُ رِي ِمْن َهِْتَهوا اأْلَْوونَّات  عَْ ُلُهْم جَ َكَتَه يف قُوُللِّبُِم اْ ِ اُر خالِوِديَن ِفيها.َرِضوَك اّللَّ
.َأ  ِإنَّ  ُهْم َوَرُضلا َعْنُه.أُولِ َك ِحْزُب اّللَِّ  « ..لنَ اْلُمْفِلحُ   ُهمُ  ِحْزَب اّللَِّ َعنوْ

 ن أصووب أوخباصوو  بعوود  -دق ولكوون هووي ء السووابقني كووانلا قلوو  ابلقيوواس إىل ا؟ماعوو  املسوولم  املتزايوودة العوو
  يتلوو  موون ال بيوو  ا سووالمي  القسوو  الكووايف،و   وقخوول فيووه موون -ت  حووَّت قبوول الفوو -ا سووالم قوولة ترهووه 

ل عافيو  علوى قخوح  أو الة نليلو .كما قخول فيوه مون املنوافقني مون آيور املصوليتنفك يف ا؟ل ا سوالمك فو  
ه يف ذلووووك ناوئوووو  لوووويف القلوووولب،وتربا ابلفرص،وذبذبوووو  بووووني املعسووووكر ا سووووالمك واملعسووووكرات القليوووو  امل
 لكوولين الكبووْيللوودور ا احلني.سوولاء معسووكرات املشووركني أو اليهوولق  ولقوود اقتضووحل تربيوو  النفوولس وإعووداقها

ا ..كانوووحل يف كبارهووو ا يف األرم جهوولقا ضخم ،وصووثا نليال،وعالجوووا بطي ووا،يف صووغار األموولر املقوودر هلوو
نواء النفولس الويت تونهخ ببنواء ب - -حرك  بناء هائل  هوذ  الويت قوام ّبوا ا سوالم،وقام ّبوا رسولل ا سوالم 

 يفأنووورا  األرم  نقلوووه إىلاجملتموووع ا سوووالمك والدولووو  ا سوووالمي ،وتقلم علوووى مووونهج اّلِل،تفهموووه وهققه،وت
 صلرة حي  متحرك ،  يف صحائ  وكلمات.

ا؟هولق الضوخم ،ونرفا مون األسوللب  نرفوا مون تلوك -زء كلوه ويف هذا ا؟و -وحنن نشهد يف هذ  السلرة 
ا مون الصوراع شهد جانبونالقرآين كذلك يف بناء تلك النفلس،ويف عالج األحداّ والعاقات والنزوات كما 

 ه املختلفني من مشركني ويهلق ومنافقني.الطليل بني ا سالم وخصلم
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عها علوووى وهووول يصووون ويف هوووذ  السووولرة بصوووف  خاصووو  نشوووهد صووولرة ملحيووو  مووون رعايووو  اّلِل للجماعووو  الناكووو  
معهووووا يف  -سووووبحانه  -عينووووه،ويربيها  نهجه،ويشووووعرها برعايتووووه،ويبب يف ضوووومْيها الشووووعلر احلووووك بلجوووولق  

خوذها يف لواهر  وأو راسته هلا مون كيود أعودائها خفيوه أخا خصائصها،وأصغر كيووا،وأخفى نلاايها وح
نضولي إىل  ت؟ماعو  الويت تليو  اب محا  وكنفه،وضمها إىل للائه ولله وتربي  أخالقها وعاقاهتا وتقاليدها تربيو 

 مجيعا. كن  اّلِل،وتنتسه إليه،وتيل  حزبه يف األرم،وترفع للاء  لتعر  به يف األرم
تصوووال السوووماء اي .ف ة   مووون صووولر هوووذ  الفووو ة الفريووودة يف  ريووو  البشووور ومووون مث تبووودأ السووولرة بصووولرة عجيبووو

وَع  قَودْ »لواهرة: س مشارك ابألرم يف صلرة مباكرة حمسلس ،ومشاركتها يف احلياة اليلمي  ؟ماع  من النا َِ 
ُ قَووووْلَل الَّووويِت ُعاِقلُوووَك يف َزْوِجهوووا َوَتْشوووَتِكك ِإىَل اّللَِّ  يوووع  َبِصوووْي  اُورَُكموووا ِإنَّ اّللََّ هَ   َيْسوووَمعُ ،َواّللَُّ اّللَّ ..فنشوووهد «   َِ

سوبحانه  -ع  ويتها،وقد تتدخل يف كأن يلمك ألسرة صغْية فقْية مغملرة،لتقرر حكوم اّلِل يف قضو السماء
ة اووا القلووه لموورأة وهووك هوواور رسوولل اّلِل فيهووا،و  تكوود تسوومعها عائشوو  وهووك قريبوو  منهووا  وهووك صوولر ل -

وهوم أعوداء  - ورسولله قون اّللِ فه ورعايتوه.يليها يف سويا  السولرة تلكيود أن الوذين ُيوابلجلق اّلِل وقربه وعط
 ذاب املهوني يفالكبوحل والقهور يف األرم،والعو مكتولب علويهم -ا؟ماع  املسولم  الويت تعويا يف كنو  اّلِل 

ُ عَ وَ »اهلخرة،مووأخلذون  ووا عملوولا  ووا أحصووا  اّلِل عليهم،ونسوول  هووم وهووم فوواعلل    « ء  َكووِهيد  ُكوولِِ َكووكْ لووى  اّللَّ
.. 

نفوورقون ملى يف خللة،ُيسووه أصووحاّبا أوووم ْنوووكووهلق  لكوول  -سووبحانه  -مث تلكيوود وتووذكْي  ضوولر اّلِل 
..وهووك صوولرة اووا «  ِبُكوولِِ َكووْكء  َعلِوويم  ِ ،ِإنَّ اّللََّ ْلِقياَموومُثَّ يُونَوبِِوو ُوُهْم ِ ووا َعِملُوولا يوَووْلَم ا»ّبووا.واّلِل معهووم أينمووا كووانلا:

 كذلك بلجلق اّلِل وحضلر ،كما الي  برقابته وانالعه.القله  
زن واهلوم قللّبم ابحلو مني،وملءوهذا التلكيد مقدم  لتهديد الذين يتناجلن يف خللاهتم لتدبْي املكايد للمسل

 معصوي  الرسوللو العودوان و والتلجك.هتديد  ن أمرهم مكشل ،وأن عني اّلِل مطلع  عليهم،وْنولاهم اب مث 
فلسوهم قلى،وتربي  نلث والتّلِل آخذهم ّبا ومعذّبم عليها.ووك للمسلمني عن التناجك بغْي امسجل ،وأن ا

 وتقلميها ّبذا ااصلص.
 - -اّلِل  لووك رسووللجممث يسووتطرق يف تربيوو  هووذ  النفوولس امليمنوو  فيأخووذها  قب السووماح  وابلطاعوو  يف 

هووووذا األموووور  وا؟وووود يف - -رسوووولل وجمووووالك العلووووم والووووذكر.كما ذخووووذها  قب السوووويال واحلوووودية مووووع ال
 والتلقْي.

أما بقي  السلرة بعد هذا فتنصر  إىل احلدية عن املنافقني الوذين يتللولن اليهولق ويتوآمرون معهم،ويودارون 
تموورهم ابلكووذب واحللوو  للرسوولل وللميمنني.وتصوولرهم يف اهلخوورة كووذلك حالفووني كووذابني يتقوولن ابحللوو  

كموا كوانلا يتقولن ّبموا يف الودنيا موا يولاجههم مون غضوه رسولل اّلِل والكذب ما يولاجههم مون عوذاب اّلِل،
واملوووووويمنني  موووووووع تلكيوووووود أن الوووووووذين ُيوووووواقون اّلِل ورسووووووولله كتوووووووه اّلِل علوووووويهم أووووووووم يف األذلووووووني وأووووووووم هوووووووم 
األخسرون.كما كته أنه ورسله هم الغالبلن.وذلك هتلينا لشوأوم،الذي كوان بعوخ املنتسوبني إىل ا سوالم 
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يستعظمه،فيحافج على ملقته معهم،و  يدر  ضرورة ايز الص  املسولم هوحل رايو   -ني وبعخ املسلم -
اّلِل وحووووووودها،وا عتزاز برعايووووووو  اّلِل وحووووووود ،وا نم نان إىل حراسوووووووته السووووووواهرة للف ووووووو  الووووووويت يصووووووونعها علوووووووى 

 عينه،ويهي ها لدورها الكلين املرسلم.
لفعووول أول ووووك ثلهووووا ابميذ  الصووولرة الوووويت كوووان ويف ختوووام السوووولرة عوووكء تلووووك الصووولرة اللضووووي   حلوووزب اّلِل.هوووو

موا زالولا  أول وك الوذين هك إليهواالسابقلن من املهاجرين واألنصار.واليت كانحل اهلي  الكرمي  تشْي هلا كك ينت
 بعد يف الطري  

ووُد قَوْلمووا  يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر يُوولاُقو »    ...كمووا ورقت يف إخل اهليوو..« َلُه  َوَرُسوول اقَّ اّللََّ َحووَن َمووْن   عَِ
 أول هذا التقدمي ..

 [22إل   1(:اآليات 58]سور  الم ادلة )

 أحكاا الأهار وص ات الكافرين والمؤمنين 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُ قَوووْلَل الَّوويِت ُعَاِقلُووَك يف َزْوِجَهووا َوَتْشووَتِكك ِإىَل اّللَِّ وَ  ووَع اّللَّ يووع  َبِصووْي  )}قَووْد  َِ َِ  َ ُ َيْسووَمُع َهَاُورَُكَمووا ِإنَّ اّللَّ ( 1اّللَّ

ئِوك َولَوْدَوُْم وَ  ُوْم لَيَوُقللُولَن ُمْنَكور ا ِموَن الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِموْنُكْم ِموْن ِنَسوائِِهْم َموا ُهونَّ أُمََّهواهِتِْم ِإْن أُمََّهواهُتُْم ِإ َّ الالَّ ِإوَّ
َ َلَعُفوول  َغُفوولر  ) اْلَقووْلِل َوُزور ا َوِإنَّ  ( َوالَّووِذيَن يُظَوواِهُروَن ِمووْن ِنَسووائِِهْم مُثَّ يَوعُوولُقوَن ِلَمووا قَوواُللا فَوَتْحرِيووُر َرقَوبَوو   ِمووْن 2اّللَّ

ُ ِ َا تَوْعَمُللَن َخِبْي  ) ْد َفِصَياُم َكوْهَريْ 3قَوْبِل أَْن يَوَتَماسَّا َذِلُكْم تُلَعظُلَن بِِه َواّللَّ ِن ُمتَوتَوابَِعنْيِ ِموْن قَوْبوِل ( َفَمْن َ ْ اَِ
ُدوُق اّللَِّ َولِْلَكوواِفرِيَن أَْن يَوَتَماسَّووا َفَمووْن َ ْ َيْسووَتِطْع فَِإْنَعوواُم ِسووتِِنَي ِمْسووِكين ا َذلِووَك لِتُوْيِمنُوولا اِبّللَِّ َوَرُسووللِِه َوتِْلووَك ُحوو

َ َوَرُسوولَلُه كُ 4َعووَذاب  أَلِوويم  ) ِبتُوولا َكَمووا ُكبِووحَل الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم َوقَووْد أَنْوزَْلنَووا آاَيت  بَويِِنَووات  ( ِإنَّ الَّووِذيَن ُُيَوواُقوَن اّللَّ
ُ َعلَووى ُكوولِِ 5َولِْلَكوواِفرِيَن َعووَذاب  ُمِهووني  ) ُ َوَنُسوولُ  َواّللَّ يع ووا فَويُونَوبِِوو ُوُهْم ِ َووا َعِملُوولا َأْحَصوواُ  اّللَّ ُ مجَِ َعووثُوُهُم اّللَّ ( يوَووْلَم يَوبوْ

َ يَوْعلَووُم َمووا يف السَّووَماَواِت َوَمووا يف اأْلَْرِم َمووا َيُكوولُن ِمووْن َْنْووَلى َياَليَوو   ِإ َّ ُهوولَ 6َكووْكء  َكووِهيد  )  ( أََ ْ تَوووَر أَنَّ اّللَّ
ا مُثَّ يُونَوبِِوو ُوُهْم ِ َووا انُل رَابُِعُهووْم َوَ  مَخَْسوو   ِإ َّ ُهووَل َساِقُسووُهْم َوَ  أَْقىَن ِمووْن َذلِووَك َوَ  َأْكثَوووَر ِإ َّ ُهووَل َمَعُهووْم أَيْووَن َمووا َكوو

َ ِبُكلِِ َكْكء  َعِليم  ) ( أََ ْ تَووَر ِإىَل الَّوِذيَن ُوُولا َعوِن النَّْجوَلى مُثَّ يَوعُولُقوَن ِلَموا ُوُولا َعْنوُه 7َعِمُللا يَوْلَم اْلِقَياَمِ  ِإنَّ اّللَّ
ُ َويَوُقللُوولَن يف أَنْوُفِسووِهْم َويَوتَونَوواَجْلَن اِبْ ِمثِْ َواْلعُووْدَواِن َوَمْعِصووَيحِل الرَُّسوولِل َوإِ  َذا َجوواُءوَ  َحيوَّووْلَ  ِ َووا َ ْ ُُيَيِِووَك بِووِه اّللَّ

ُ ِ َوا نَوُقولُل َحْسوبُوُهْم َجَهونَُّم َيْصوَلْلَوَا فَبِوْ َك اْلَمِصوُْي ) ُتْم فَواَل 8َلْلَ  يُوَعوذِِبُوَنا اّللَّ ( اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِإَذا تَونَواَجيوْ
َ الَّووِذي إِلَْيووتَوتَونَوواجَ  َووا 9ِه ُهَْشووُروَن )ْلا اِبْ ِمثِْ َواْلعُووْدَواِن َوَمْعِصووَيحِل الرَُّسوولِل َوتَونَوواَجْلا اِبلْووِثِِ َوالتوَّْقووَلى َواتوَُّقوولا اّللَّ ( ِإ َّ

ووِل اْلُمْيِمنُوولَن  النَّْجووَلى ِمووَن الشَّووْيطَاِن لَِيْحووُزَن الَّووِذيَن آَمنُوولا َولَووْيَك ِبَضوواِرِِهْم َكوويوْ  ا ِإ َّ إبِِْذنِ  اّللَِّ َوَعلَووى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ
ُ َلُكوْم َوِإَذا 10) ِقيوَل اْنُشووُزوا ( اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِإَذا ِقيووَل َلُكوْم تَوَفسَّوُحلا يف اْلَمَجواِلِك فَاْفَسووُحلا يَوْفَسوِ  اّللَّ

ُ الَِّذيَن آَمُنلا ِمْنُكْم  ُ ِ َوا تَوْعَملُولَن َخبِوْي  )فَاْنُشُزوا يَوْرَفِع اّللَّ ( اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن 11َوالَِّذيَن أُوتُلا اْلِعْلَم َقَرَجوات  َواّللَّ
ُتُم الرَُّسلَل فَوَقدُِِملا َبنْيَ يََدْي َْنَْلاُكْم َصَدَق   َذِلَك َخْْي  َلُكْم َوأَْنَهُر فَِإْن  َْ  َغُفولر    عَُِدوا فَوِإنَّ اّللََّ آَمُنلا ِإَذا اَنَجيوْ

ُ َعلَوْيُكْم فَوأَقِ 12َرِحيم  ) يُملا الصَّواَلَة ( أََأْكَفْقُتْم أَْن تُوَقدُِِملا َبنْيَ يََدْي َْنَْلاُكْم َصَدقَات  فَِإْذ َ ْ تَوْفَعلُولا َوَ َب اّللَّ
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ُ َخِبْي  ِ َا تَوْعَمُللَن ) ُ َعلَوْيِهْم ( أَ 13َوآتُلا الزََّكاَة َوأَِنيُعلا اّللََّ َوَرُسلَلُه َواّللَّ َ ْ تَوَر ِإىَل الَّوِذيَن تَوَللَّوْلا قَوْلم وا َغِضوَه اّللَّ
ُهْم َوَُيِْلُفلَن َعَلى اْلَكوِذِب َوُهوْم يَوْعَلُمولَن ) ُوْم َسواَء َموا 14َما ُهْم ِمْنُكْم َوَ  ِمنوْ ا ِإوَّ ُ هَلُوْم َعوَذااب  َكوِديد  ( أََعودَّ اّللَّ

َووُذوا 15َكوانُلا يَوْعَملُوولَن ) ُهْم 16أمَْيَواَوُْم ُجنَّوو   َفَصووُدوا َعووْن َسوِبيِل اّللَِّ فَوَلُهووْم َعووَذاب  ُمِهوني  )( اختَّ ( لَووْن تُوْغووِبَ َعوونوْ
يع ووا 17أَْمووَلاهُلُْم َوَ  أَْوَ ُقُهووْم ِمووَن اّللَِّ َكوويوْ  ا أُولَ ِووَك َأْصووَحاُب النَّوواِر ُهووْم ِفيَهووا َخالِووُدوَن ) ُ مجَِ َعووثُوُهُم اّللَّ ( يوَووْلَم يَوبوْ

ُوووْم ُهووُم اْلَكوواِذبُلَن )فوَ  ُووْم َعلَووى َكووْكء  َأَ  ِإوَّ ( اْسووَتْحَلَذ َعلَوووْيِهُم 18َيْحِلُفوولَن لَووُه َكَمووا َُيِْلُفوولَن َلُكوووْم َوَُيَْسووُبلَن َأوَّ
( ِإنَّ الَّوِذيَن 19اِسوُروَن )الشَّْيطَاُن فَأَْنَساُهْم ذِْكوَر اّللَِّ أُولَ ِوَك ِحوْزُب الشَّوْيطَاِن َأَ  ِإنَّ ِحوْزَب الشَّوْيطَاِن ُهوُم ااَْ 

َ َوَرُسلَلُه أُولَِ َك يف اأْلََذلِِونَي ) َ قَوِلي  َعزِيوز  )20ُُيَاُقوَن اّللَّ ُ أَلَْغلِوَ َّ أاََن َوُرُسوِلك ِإنَّ اّللَّ ( َ  عَِوُد 21( َكتَوَه اّللَّ
َ َوَرُسوولَلُه َولَووْل َكووانُلا آاَبَءُهووْم أَْو أَبْونَوواَءُهْم أَْو ِإْخووَلاَوُْم أَْو قَوْلم ووا يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر يوُووَلاُقوَن َمووْن َحوو اقَّ اّللَّ

ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُرو   ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّات  َعْرِي ِمْن  َهِْتَهوا اأْلَْوَواُر َخالِوِديَن َعِشْيهََتُْم أُولَِ َك َكَتَه يف قُوُللِّبُِم اْ ِ
ُهْم َوَرُضوولا َعْنووُه أُولَ ِووَك ِحووْزُب اّللَِّ َأَ  ِإنَّ ِحووْزَب اّللَِّ ُهووُم اْلُمْفِلُحوولَن )فِ  ُ َعوونوْ  1:( { ]اجملاقلوو 22يَهووا َرِضووَك اّللَّ
- 22 ] 
 إبطال الأهار 4 - 1الدرس ا ول: 

ُ قَووووووووْلَل الَّووووووويِت ُعاِقلُوووووووَك يف َزْوِجهووووووا َوَتْشوووووووَتكِ  » وووووووَع اّللَّ يوووووووع   َيْسوووووووَمُع َهاُورَُكموووووووا،َواّللَُّ ّللَِّ ك ِإىَل اقَووووووْد  َِ َِ  َ ،ِإنَّ اّللَّ
ِئك َولَ ْن أُمَّهاهتُُ هِتِْم،إِ َبِصْي .الَِّذيَن يُظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنسائِِهْم ما ُهنَّ أُمَّها ُْم لَيَوُقللُولَن ُمْنَكورا  ْم ِإ َّ الالَّ ْدَوُْم،َوِإوَّ

.َوالَّووِذيَن يُ ِمووَن اْلَقووْلِل َوُزورا ،َوِإنَّ اّللََّ  مووا قوواُللا فَوَتْحرِيووُر َرقَوبَوو   ِمووْن ئِِهْم مُثَّ يَوعُوولُقوَن لِ َن ِمووْن ِنسوواظوواِهُرو  َلَعُفوول  َغُفلر 
ُ ِ وا تَوْعَملُو وْد َفِصوياُم َكوْهرَ ْي .َفَمْن  َْ لَن َخبِوقَوْبِل أَْن يَوَتَماسَّوا،ذِلُكْم تُلَعظُولَن بِوِه،َواّللَّ ِموْن قَوْبوِل أَْن ْيِن ُمَتتوابَِعنْيِ  اَِ

ووووا،َفَمْن َ ْ َيْسووووَتِطْع فَِإْنعوووواُم ِسووووتِِنَي ِمْسووووِكينا ،ذِلكَ  ،َولِْلكوووواِفرِيَن  َوَرُسووووللِِه.َوتِْلَك ُحوووونُوووولا اِبّللَِّ لِتُوْيمِ  يَوَتَماسَّ ُدوُق اّللَِّ
 « ..َعذاب  أَلِيم  

عليوووه،و  تطلووو  كوووان الرجووول يف ا؟اهليووو  يغضوووه ألمووور مووون امرأتوووه فيقلل:أنوووحل علوووِك كظهووور أمك.فتحووورم 
منوووه.وتبقى هكوووذا،  هوووك حووول لوووه فتقووولم بينهموووا الصوووالت الزوجيووو  و  هوووك مطلقووو  منوووه فتجووود هلوووا نريقوووا 
آخر.وكان هذا نرفا من العنحل الذي تالقيوه املورأة يف ا؟اهليو .فلما كوان ا سوالم وقعوحل هوذ  احلاقيو  الويت 

أمحوووود َعووووْن َخْللَووووَ  بِْنووووحِل يَوْعَلبَووووَ   ا مووووامروى تشووووْي إليهووووا هووووذ  اهلايت،و  يكوووون قوووود كوووورع حكووووم للظهووووار.
ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ َصوووْدَر ُسووولرَِة اْلُمَجاَقلَوووِ  قَاَلحْل:ُكْنوووحلُ  ،َويف أَْوِس بْوووِن َصووواِمحل  أَنْووووَزَل اّللَّ ِعْنوووَدُ  وََكووواَن  قَالَوووحْل:يفَّ،َواّللَِّ

م ا فَورَاَجْعُتُه ِبَشْكء  فَوَغِضَه،فَوَقاَل:أَْنحِل َعلَوكَّ َكَظْهوِر َكْيخ ا َكِبْي ا َقْد َساَء ُخُلُقُه َوَضِجَر،قَاَلحْل:َفَدَخَل َعَلكَّ يَولْ 
،فَوووووووووووِإَذا ُهوووووووووووَل يُرِيوووووووووووُدين َعلَوووووووووووى  أُمِِك،قَالَوووووووووووحْل:مُثَّ َخووووووووووورََج َفَجلَوووووووووووَك يف اَنِقي قَوْلِموووووووووووِه َسووووووووووواَع  ،مُثَّ َقَخوووووووووووَل َعَلكَّ

ُ  نَوْفِسوووك،قَاَلحْل:فَوُقْلحُل:َكالَّ َوالَّوووِذي نَوْفوووُك ُخَليْولَوووَ  بِيَوووِدِ ، َ  خَتْلُوووُا ِإَ َّ َوقَوووْد قُوْلوووحَل َموووا قُوْلوووحَل َحوووَّتَّ َُيُْكوووَم اّللَّ
ووووْي َ  تُووووُه ِ َووووا تَوْغلِووووُه بِووووِه اْلَمووووْرأَُة الشَّ ُتُه َوَرُسووووللُُه ِفينَووووا ِ ُْكِمووووِه،قَاَلحْل:فَوَلايَوَبِب َواْمتَونَوْعووووحُل ِمْنُه،فَوَغَلبوْ  الضَّووووِعيَ ،فَأَْلَقيوْ

،قَالَوووووحْل:مُثَّ َخَرْجوووووحُل ِإىَل  َهوووووا يَِياَّبَوووووا،مُثَّ َخَرْجوووووحُل َحوووووَّتَّ ِجْ وووووحُل َرُسووووولَل هللِا َعبِِ بَوْعوووووِخ َجوووووارَايت فَاْسوووووتَوَعْرُت ِمنوْ
 َفَجَلْسحُل َبنْيَ يََدْيِه،َفذََكْرُت َلُه َما َلِقيحُل ِمْنُه،َفَجَعْلحُل َأْكُكل إِلَْيِه َما أَْلَقى ِمْن ُسولِء ُخُلِقوِه،قَاَلحْل:َفَجَعَل
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َ ِفيوووِه،قَاَلحْل:فَوَلاّللَِّ َموووا بَرِْحوووحُل َحوووَّتَّ نوَوووَزَل يفَّ يَوُقوووللُ َرُسووولُل هللِا  وووِك َكوووْي   َكبِوووْي  فَووواتَِّقك اّللَّ :اَي ُخَليْولَوووُ ،اْبُن َعمِِ
ووووى َرُسوووولُل هللِا  ُ ِفيووووكِ اْلُقْرآُن،فَوتَوَغشَّ وووواُ ،مُثَّ ُسووووِرَِي َعْنووووُه فَوَقوووواَل ِ :اَي ُخَليْوَلُ ،قَووووْد أَنْوووووَزَل اّللَّ  َويف َمووووا َكوووواَن يَوتَوَغشَّ

ُ قَووْلَل الَّويِت ُعَاِقلُوَك يف َزْوِجَهوا َوَتْشوَتِكك ِإىَل هللِا،َواّللَُّ  وَع اّللَّ  َيْسوَمُع َهَاُورَُكَموا ِإنَّ َصاِحِبِك،مُثَّ قَورَأَ َعَلكَّ:}َقْد  َِ
يوووووووووووع  َبِصوووووووووووْي { ِإىَل قَوْللِوووووووووووِه:}َولِْلَكاِفرِيَن َعوووووووووووَذاب  أَلِيم {،فَوَقووووووووووواَل ِ  َرُسووووووووووو َِ  َ ُمرِيوووووووووووِه فَوْليُوْعتِوووووووووووْ  :لُل هللِا اّللَّ

اَلحْل:فَوُقْلووحُل:َواّللَِّ اَي َرقَوبَوو  ،قَاَلحْل:فَوُقْلحُل:َواّللَِّ اَي َرُسوولَل هللِا َمووا ِعْنووَدُ  َمووا يُوْعِتُ ،قَاَل:فَوْلَيُصووْم َكووْهَرْيِن ُمتَوَتابَِعنْيِ،قَ 
،قَاَل:فَولْ  ُيْطِعْم ِسووتِِنَي ِمْسِكين ا،َوْسووق ا ِمووْن َاْر ،قَاَلحْل:فَوُقْلووحُل:َواّللَِّ اَي َرُسوولَل هللِا ِإنَّووُه َكووْي   َكبِووْي  َمووا بِووِه ِمووْن ِصووَيام 
فَِإانَّ َسُنِعيُنُه بَِعَر   ِمْن َاْر ،قَاَلحْل:فَوُقْلوحُل:َوأاََن اَي َرُسولَل هللِا :َرُسلَل هللِا َما َذاَ  ِعْنَدُ ،قَاَلحْل:فَوَقاَل َرُسلُل هللِا 

وووووووِك َسوووووووُأِعيُنُه بَِعوووووووَر   آَخرَ  ،قَاَل:قَوووووووْد َأَصوووووووْبحِل َوَأْحَسوووووووْنحِل،فَاْذَهِل فَوَتَصووووووودَِّقك َعْنوووووووُه،مُثَّ اْستَوْلِصوووووووك اِببْوووووووِن َعمِِ
 .2359َخْْي ا،قَاَلحْل:فَوَفَعْلحُل،قَاَل:َعْبُد هللِا قَاَل:َأيب قَاَل َسْعد :اْلَعَرُ  الصَّنُ 

ُ َجوووووولَّ َوَعووووووالَ َصووووووْدَر ُسوووووولرَِة وَعووووووْن ُخَليْولَووووووَ  بِْنووووووحِل يَوْعَلبَووووووَ ،قَاَلحْل:يف َواّللَِّ َويف أَ  ْوِس بْووووووِن الصَّوووووواِمحِل أَنْوووووووَزَل اّللَّ
فَورَاَجْعتُوُه يف  اْلُمَجاِقَلِ ،قَاَلحْل:ُكْنحُل ِعْنَدُ ،وََكاَن َكْيخ ا َكبِوْي ا قَوْد َسواَء ُخُلُقُه،َوَضوِجَر،قَاَلحْل:َفَدَخَل َعلَوكَّ يَوْلم وا

،فَوِإَذا ُهووَل َكْكء ،فَوَغِضوَه،َوقَاَل:أَْنحِل َعلَوكَّ َكَظْهوو وك ،مُثَّ َخوورََج،َفَجَلَك يف اَنِقي قَوْلِموِه َسواَع  ،مُثَّ َقَخووَل َعَلكَّ ِر أُمِِ
ْلوووحَل َحوووَّتَّ يُرِيوووُدين َعلَوووى نَوْفِسوووك،قَاَلحْل:قُوْلحُل:َكالَّ َوالَّوووِذي نَوْفوووُك ُخَليْولَوووَ  بِيَوووِدِ ، َ خَتْلُوووُا ِإَ َّ،َوقَوووْد قُوْلوووحَل َموووا قوُ 

ُ َوَرُسوووووووول  ووووووووْيَ  َُيُْكووووووووَم اّللَّ لُُه ِفينَووووووووا ِ ُْكِمووووووووِه،قَاَلحْل:فَوَلايَوَبِب،فَاْمتَونَوْعحُل ِمْنُه،فَوَغَلبَوْتووووووووُه ِ َووووووووا تَوْغلِووووووووُه بِووووووووِه اْلَمووووووووْرأَُة الشَّ
،مُثَّ َخَرْجحُل َحوَّتَّ  َها يَِيااب  ُتُه َهْيِت،مُثَّ َخَرْجحُل ِإىَل بَوْعِخ َجارَايت،فَاْستَوَعْرُت ِمنوْ لَل هللِا ِجْ وحُل َرُسوالضَِّعيَ ،فَأَْلَقيوْ

 َاَلحْل:َفَجَعَل ، َفَجَلْسحُل َبنْيَ يََدْيِه،َفذََكْرُت َلُه َما َلِقيحُل ِمْنُه،َفَجَعْلحُل َأْكُكل إِلَْيِه َما أَْلَقى ِموْن ُسولِء ُخُلِقوِه،ق
َ ِفيوووووِه،قَاَلحْل:فَوَلاَرُسوووولُل هللِا  وووووِك َكوووووْي   َكِبْي ،فَووووواتَِّقك اّللَّ ّللَِّ َموووووا بَرِْحوووووحُل َحوووووَّتَّ نوَوووووَزَل يَوُقووووولُل:اَي ُخَليْولَوووووُ ،اْبُن َعمِِ

ُ َجولَّ َوَعوالَ ِفيوِك َويف اْلُقْرآُن،فَوتَوَغشَّى َرُسلُل هللِا  َما َكواَن يَوْغَشواُ ،مُثَّ ُسوِرَِي َعْنوُه،فَوَقاَل:اَي ُخَليْوَلُ ،قَوْد أَنْووَزَل اّللَّ
ُ قَوووْلَل الَّوويِت  ووَع اّللَّ  ُعَاِقلُووَك يف َزْوِجَهووا َوَتْشووَتِكك ِإىَل هللِا{ ]اجملاقلوو [،ِإىَل َصوواِحِبِك،قَاَلحْل:مُثَّ قَووورَأَ َعَلكَّ:}قَووْد  َِ

ُمرِيووووِه فَوْليُوْعتِووووْ  َرقَوبَوووو  ،قَاَلحْل:َوقُوْلحُل:اَي َرُسوووولَل :قَوْللِووووِه:}َولِْلَكاِفرِيَن َعووووَذاب  أَلِوووويم { ]البقرة[،فَوَقوووواَل َرُسوووولُل هللِا 
ْهَرْيِن ُمتَوَتابَِعنْيِ،قَاَلحْل:فَوُقْلحُل:َواّللَِّ اَي َرُسلَل هللِا ِإنَُّه َكْي   َكِبْي ،َموا بِوِه ِموْن هللِا،َما ِعْنَدُ  َما يَوْعِتُ ،قَاَل:فَوْلَيُصْم كَ 

،قَاَل:فَوْلُيْطِعْم ِستِِنَي ِمْسِكين ا َوْسق ا ِمْن َاْر ،فَوُقْلحُل:َواّللَِّ اَي َرُسلَل هللِا،َما َذِلَك ِعْنوَدُ ،قَ  اَلحْل:فَوَقاَل َرُسولُل ِصَيام 
فَووووووووووووووووووِإانَّ َسووووووووووووووووووُنِعيُنُه بَِعووووووووووووووووووَر   ِمووووووووووووووووووْن َاْر ،قَاَلحْل:فَوُقْلووووووووووووووووووحُل:َوأاََن اَي َرُسوووووووووووووووووولَل هللِا َسووووووووووووووووووُأِعيُنُه بَِعووووووووووووووووووَر   :هللِا 

ِك َخْْي ا،قَاَلحْل:فَوفَ   2360َعْلحُل.آَخَر،فَوَقاَل:َأَصْبحِل،َوَأْحَسْنحِل،فَاْذَهِل فَوَتَصدَِّقك بِِه َعْنُه،مُثَّ اْستَوْلِصك اِبْبِن َعمِِ
واملووورأة الووويت جووواءت عاقلوووه  - -الشوووأن الوووذي  وووع اّلِل موووا قار فيوووه مووون حووولار بوووني رسووولل اّلِل فهوووذا هووول 

فيه.وهذا هل الشأن الذي أنزل اّلِل فيه حكمه من فل  سوبع  واوات،ليعطك هوذ  املورأة حقهوا،ويري  ابهلوا 
ل الشوأن الوذي تفتوت  وابل زوجها،ويرسم للمسلمني الطري  يف مثل هذ  املشكل  العائليو  اليلميو   وهوذا هو
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بووه سوولرة موون سوولر القرآن:كتوواب اّلِل ااالد،الووذي تتجوواوب جنبووات اللجوولق بكوول كلموو  موون كلماتووه،وهك 
ُ قَووْلَل الَّويِت ُعاِقلُوَك يف َزْوِجهوا »تتنزل من املا األعلى ..تفتت   ثل هذا ا عالن: فوإذا اّلِل ...« َقْد  ََِع اّللَّ

أة مووون عامووو  املسووولمني،  يشوووغله عووون  اعوووه تووودبْي  مللكووولت السوووماوات حاضووور هوووذا الشوووأن الفووورقي  مووور 
واألرم و  يشغله عن احلكم فيه كأن من كيون السماوات واألرم  وإنه ألمر ..إنوه ألمور أن يقوع مثول 
هوووووووذا احلووووووواقّ العجيوووووووه،وأن تشوووووووعر مجاعووووووو  مووووووون النووووووواس أن اّلِل هكوووووووذا معها،حاضووووووور كووووووويووا،جليلها 

املتعووووووووال،العظيم  اليلمي ،مسووووووووتجيه ألزماهتوووووووا العاقيووووووو  ..وهوووووووول اّلِل ..الكبوووووووْيوصوووووووغْيها،معِب  شوووووووكالهتا 
 ا؟ليل،القهار املتكث،الذي له ملك السماوات واألرم وهل الغب احلميد.

ُتَكلُِِمووُه َوأاََن يف  َعووْن َعاِئَشووَ ،قَاَلحْل:احْلَْمُد ّللَِِّ الَّووِذي َوِسووَع َ ْعُووُه اأَلْصووَلاَت،َلَقْد َجوواَءِت اْلُمَجاِقلَووُ  ِإىَل النَّووِلِِ 
ُ قَووْلَل الَّويِت ُعَاِقلُوكَ  وَع اّللَّ ُ َعوزَّ َوَجلَّ:}قَوْد  َِ يف َزْوِجَهوا{ ِإىَل آِخوِر  اَنِحَيِ  اْلبَوْيحِل،َموا َأْ َوُع َموا تَوُقلُل:فَوأَنْوَزَل اّللَّ

 .2361اهليَِ .
 -فيوووه،وذهاّبا إىل رسووولل اّلِل لحاقّ،وتصووورفها هوووك ل -و خليلووو  للتصوووغْي والتووودليل أ -ويف روايووو  خللووو  

-  ة دة يف تلوك الفوجماقلتها له،ونزول القرآن ابحلكم ..يف هذا كله صلرة من حيواة تلوك ا؟ماعو  الفريوو 
  ووا واسووتجابأن موون كووي العجيب .وكووعلرها بتلووك الصوول  املباكوورة،وانتظارها التلجيووه موون السووماء يف كوول كوو

ل يووه تطلووع الطفووهووك تتطلووع إلهوول يرعاهووا و  -عيووال اّلِل  -كلهووا   السووماء هلووذا ا نتظار،الووذي اعوول ا؟ماعوو 
بيوووو  ا ُيوووواء وال  لتووووأيْي و الصوووغْي ألبيووووه وراعيووووه  وننظوووور يف روايوووو  احلوووواقّ يف الوووونا القرآين،فنجوووود عناصوووور ا

و»يود:رآن الفر والتلجيه تسْي جنبا إىل جنوه موع احلكوم وتتخللوه وتعقوه عليوه،كما هول أسوللب القو َع قَوْد  َِ
 ُ َ هَ  َيْسَمُع ،َواّللَُّ قَوْلَل الَّيِت ُعاِقُلَك يف َزْوِجها َوَتْشَتِكك ِإىَل اّللَِّ اّللَّ  « ..يع  َبِصْي   َِ اُورَُكما،ِإنَّ اّللَّ

كما.لقوود لان يسوومع وهوول مطلووع ذو إيقوواع عجيووه ..إنكمووا   تكوولان وحوودكما ..لقوود كووان اّلِل معكما.وكوو
كوان   اور كموا ومواهل يعلوم هووتشتكك إىل اّلِل.وعلم القص  كلها.و  ع قلل املرأة. عها عاقلك يف زوجها 

يووه ف تلثكمووا ي كووان اّللِ فيووه ..إن اّلِل  يووع بصْي.يسوومع ويرى.هووذا كووأنه وهووذ  صوولرة منووه يف احلوواقّ الووذ
 ..وكلها إيقاعات وملسات هتز القللب ..
هواهُتُْم  أُمَّهواهِتِْم.ِإْن أُمَّ ِهْم ما ُهنَّ ْن ِنسائِ ُكْم مِ الَِّذيَن يُظاِهُروَن ِمنْ  »مث يقرر أصل القضي ،وحقيق  اللضع فيها:
ُْم لَيَوُقلُللَن ُمْنَكرا  ِمَن ا ِئك َوَلْدَوُْم.َوِإوَّ  « ..ُفلر  ِإنَّ اّللََّ َلَعُفل  غَ َوُزورا ،وَ  ْلَقْللِ ِإ َّ الالَّ

ليسوحل أموا حوَّت تكولن حمرمو   فهل عالج للقضي  من أساسها.إن هذا الظهار قائم على غْي أصل.فالزوج  
كاألم.فووواألم هوووك الووويت ولووودت.و  ميكووون أن تسوووتحيل الزوجووو  أموووا بكلمووو  تقال.إووووا كلمووو  منكووورة ينكرهوووا 
اللاقع.وكلم  مزورة ينكرها احل .واألمولر يف احليواة اوه أن تقولم علوى احلو  واللاقوع،يف وضول  وهديود،فال 
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َ َلَعُفووول  َغُفووولر  وَ ..»ختوووتل  ذلوووك ا خوووتالط،و  تضوووطرب هوووذا ا ضوووطراب  فيموووا سووول  مووون هوووذ  « ِإنَّ اّللَّ
 األملر.

 َوالَّوووِذينَ .»امللضووولع وبعووود تقريووور أصووول القضوووي  علوووى هوووذا النحووول انووودق اللاضووو  اوووكء احلكوووم القضوووائك يف
ُ ِ ووا ا.ذِلُكْم تُ ْن يَوَتَماسَّووْن قَوْبووِل أَ قَوبَوو   ِموويُظوواِهُروَن ِمووْن ِنسووائِِهْم مُثَّ يَوعُوولُقوَن ِلمووا قوواُللا فَوَتْحرِيووُر رَ  لَعظُوولَن بِووِه،َواّللَّ

 « ..تَوْعَمُللَن َخِبْي  
 ظووام احلووروب يفنأوقعهووا  وقوود جعوول اّلِل العتوو  يف كفووارات متنلع ،وسوويل  موون وسووائل التحريوور للرقوواب الوويت

« لاا قووالُ وَن ِلمووقُ مُثَّ يَوعُوول »الوور  إىل أجوول،ينتهك بلسووائل كووَّت هووذ  واحوودة منها.وهنووا  أقوولال كثووْية يف معوو :
ناسوووووه قووووورب موووووا ي..بتووووار منهوووووا أووووووم يعوووولقون إىل الووووولطء الوووووذي حرموووول  علوووووى أنفسوووووهم ابلظهار.فهووووذا أ

ذكر وواعوج مو..فالكفوارة  «َن بِوهِ ذِلُكْم تُلَعظُول »السيا .فتحرير رقب  من قبل العلقة إىل حله ..مث التعقيه:
ُ ِ ووووو»بعووووودم العوووووولقة إىل الظهوووووار الووووووذي   يقووووولم علووووووى حووووو  و  معوووووورو   خبووووووْي « ..َخبِوووووْي   َملُوووووولنَ ا تَوعْ َواّللَّ

  قيقته،وخبْي بلقلعه،وخبْي بنيتكم فيه.
مر خبثتوه ّلِل على األاىل قيام إوهذا التعقيه اكء قبل إاام احلكم  يقاا القللب،وتربي  النفلس،وتنبيهها 

ووووْد َفِصوووويامُ »وعلمووووه بظوووواهر  وخافيووووه.مث يتووووابع بيووووان احلكووووم فيووووه: َعنْيِ ِمووووْن قَوْبووووِل أَْن  ُمَتتووووابِ ْينِ  َكووووْهرَ َفَمووووْن َ ْ اَِ
 « ...يَوَتَماسَّا.َفَمْن  َْ َيْسَتِطْع فَِإْنعاُم ِستِِنَي ِمْسِكينا  

يان،وهووووذ  ب.ولكوووون هووووذا ال. ..وهووووم ميمنوووولن« .ذلِووووَك لِتُوْيِمنُوووولا اِبّللَِّ َوَرُسووووللِهِ »مث التعقيووووه للبيووووان والتلجيووووه:
عول لوه ه احليواة وابوان،ويرب  وقضوائه ..ذلوك  وا ُيقو  ا ميوالكفارات وما فيهوا مون ربو  أحولاهلم  مور اّلِل 

 سلطاان ابرزا يف واقع احلياة.
  يتحورج   يرعاهوا و  ضوه علوى مون..أقامها ليق  الناس عنودها   يتعودووا.وهل يغ« َوتِْلَك ُحُدوُق اّللَِّ »

ّلِل كوامليمنني م عنود حودوق اعودم وقولفه..بتعوديهم وهوديهم وعودم إميواوم و « َولِْلكاِفرِيَن َعذاب  أَلِويم  »قووا:
لقحل ذاته قنطورة ق ،وهك يف الي  الساب..تناسه ختام اهل« َولِْلكاِفرِيَن َعذاب  أَلِيم  »..وتلك العبارة األخْية:

قوال مون رآن يف ا نتريقو  القوترب  بينها وبوني اهليو  الالحقو  الويت تتحودّ عمون ُيواِقون اّلِل ورسولله.على ن
 سلسل عجيه:حدية حلدية يف ت
 هالك وهللابت وخسار  الاين يحادون هللا ورسوله 6 - 5الدرس الثاني:

ت  بَويِِنوات  َولِْلكواِفرِيَن َعوذاب  ِهْم،َوقَوْد أَنْوزَْلنوا آايِمْن قَوْبلِ  لَِّذينَ ِإنَّ الَِّذيَن ُُيَاُقوَن اّللََّ َوَرُسلَلُه ُكِبُتلا َكما ُكِبحَل ا»
َعثُوُهُم اّللَُّ  يعا ،فَويُونَوبِِ ُوُهْم ِ ا َعِملُ ُمِهني .يَوْلَم يَوبوْ ُ َعلى   صاُ  اّللَُّ لا َأحْ  مجَِ  « ..لِِ َكْكء  َكِهيد  كُ َوَنُسلُ ،َواّللَّ

إن املقطوووع األول يف السووولرة كوووان صووولرة مووون صووولر الرعايووو  والعنايووو  اب؟ماعووو  املسووولم .وهذا املقطوووع الثووواين 
ُياقون اّلِل ورسلله،أي الذين ذخذون هلم ملقفوا  صلرة من صلر احلرب والنكاي  للفري  اهلخر.فري  الذين

عند احلد اهلخر يف ملاجه  اّلِل ورسلله  وذكر اناِقة  ناسب  ذكر  قبلهوا حلودوق اّلِل.فهوي ء   يقفولن عنود 
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حوود اّلِل ورسوولله،بل عنوود احلوود اهلخوور امللاجووه  وهوول اثيوول للمتخاصوومني املتنووازعني،لتفظيع عملهووم وتقبووي  
 ملقفهم.

ء انوواقون د   هووي اء ملقوو  رلوول  يتحوودى فيووه خالقووه ورازقووه،ويق  يف تووبج  عنوود احلوود امللاجووه حلوووسوو
 يهم.هذا قعاء عل األرج  أن..و « ُكِبُتلا َكما ُكِبحَل الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهمْ »املشاقلن املتبجحلن:

.والوووذين مووون لقهووور والذلريووود وهووول الفعوووال ملوووا يريووود.والكبحل احكم.فهووول امل -سوووبحانه  -والووودعاء مووون اّلِل 
رهم نووولا الوووذين قهوووا أن يكل قوووبلهم إموووا أن يكلنووولا هوووم الغوووابرين مووون األقووولام الوووذين أخوووذهم اّلِل بنكالوووه وإمووو

 ثال.املسلملن يف بعخ امللاقع اليت تقدمحل نزول هذ  اهلي ،كما حدّ يف غزوة بدر م
لودنيا ومصوْيهم ا ورسولله يف اقون اّللِ الوذين ُيو..تفصول هوذ  العبوارة بوني مصوْي « َوَقْد أَنْوزَْلنوا آايت  بَويِِنوات  »

يالقووولن هوووذ   ريووور أووووميف اهلخووورة ..لتقريووور أن هوووذا املصوووْي وذا  تكفلوووحل ببيانوووه هوووذ  اهلايت.وكوووذلك لتق
 ات.ت البيناملصائر   عن جهل و  عن غملم يف احلقيق ،فقد وضححل هلم وعلملها ّبذ  اهلاي

ني .يوَوووْلَم  َعوووذاب  ُمهِ كووواِفرِينَ َولِلْ »لحك املووولقج املوووريب للنفووولس:مث يعووورم مصوووْيهم يف اهلخووورة موووع التعقيوووه املووو
يعا ،فَويُونَوبِِ ُوُهْم ِ ا َعِمُللا َأْحصاُ  اّللَُّ  ُ مجَِ َعثُوُهُم اّللَّ  « ..ِهيد   َعلى ُكلِِ َكْكء  كَ َنُسلُ .َواّللَُّ  وَ يَوبوْ

 ذاب يقولم علوىعوملع.وهول ر وس ا؟واملهانو  جوزاء التبج .وهوك مهانو  يولم يبعوثهم اّلِل مجيعا.مهانو  علوى 
نوه عء، و  يغيوه د عنوه كوكح  وبيان ملا عمللا.إن كانلا هم قد نسول  فوإن اّلِل أحصوا  بعلموه الوذي   ينو

ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َكِهيد  »خا :  « ..َواّللَّ
د هل كوواه.ف وكووهلق  وحضوولر وتلتقووك صوولرة الرعايوو  والعناي ،بصوولرة احلوورب والنكايوو ،يف علووم اّلِل وانالعه،

وليحووذر مليمنلن.احاضوور للعوولن والرعايوو  وهوول كوواهد حاضوور للحوورب والنكايوو .فليطم ن  ضوولر  وكووهلق  
 من حضلر  وكهلق  الكافرون 

 علم هللا الشامل لكل ما يحدث في الكون 7درس الثالث:

ُ َعلووووى ُكوووولِِ َكووووْكء  َكووووِهيد  »ويسووووتطرق السوووويا  موووون تقريوووور حقيقوووو :  ا يوووو  موووون هووووذح إىل رسووووم صوووولرة« ..َواّللَّ
َ يَوْعَلُم ما يف السَّ »الشهلق،اك أو ر القللب: لى َياليَو   ْرِم،ما َيُكلُن ِموْن َْنْوما يف اأْلَ وَ ماواِت أَ َْ تَوَر أَنَّ اّللَّ

نُلا،مُثَّ أَيْوووَن موووا كوووا،ثَووووَر ِإ َّ ُهوووَل َمَعُهمْ َك َو  َأكْ ِموووْن ذلِووو ِإ َّ ُهوووَل رابُِعُهوووْم،َو  مَخَْسووو   ِإ َّ ُهوووَل ساِقُسوووُهْم،َو  أَْقىن
 « ..يم  ْكء  َعلِ يُونَوبِِ ُوُهْم ِ ا َعِمُللا يَوْلَم اْلِقياَمِ ،ِإنَّ اّللََّ ِبُكلِِ كَ 

فووا  آالقلووه يووروق  قه،فتوودعتبوودأ اهليوو  بتقريوور علووم اّلِل الشووامل ملووا يف السووماوات ومووا يف األرم علووى إنال
من صووووغْي ملتطوووواول.كء يف هووووذا املوووودى اللسوووويع االسووووماوات وأرجوووواء األرم مووووع علووووم اّلِل انووووي  بكوووول كوووو

 وكبْي،وخا  ولاهر،ومعللم وجمهلل ..
لّبم واوووك قلووو مث تتووودرج مووون هوووذ  اهلفوووا  وتلوووك األرجووواء،وتزح  وتقووورب حوووَّت تلموووك ذوات املخوووانبني

 مَخَْسوو   ِإ َّ ُهوولَ ،َو  َل رابُِعُهوومْ  َّ ُهوومووا َيُكوولُن ِمووْن َْنْوولى َياليَوو   إِ »بصوولرة موون ذلووك العلووم ا هلووك هتووز القلوولب:
 « ..انُلاكْيَن ما  ساِقُسُهْم،َو  أَْقىن ِمْن ذِلَك َو  َأْكثَوَر ِإ َّ ُهَل َمَعُهْم أَ 
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  توووورتعا قلوووولب وجلوووووهووووك حقيقوووو  يف ذاهتا،ولكنهووووا ختوووورج يف صوووولرة لفظيوووو  عميقوووو  التأيْي.صوووولرة توووو   ال
 شوووووعروا ابّللِ لفتووووولا ليتاختلوووووى ياليووووو   مووووورة،وشنك مرة،وهوووووك موووووأخلذة  حضووووور اّلِل ا؟ليووووول املأنلس.وحيثموووووا

حيثموا  و اّلِل هنوا   فوتناجيوان يرابعهم.وحيثما اجتمع مخس  تلفتلا ليشعروا ابّلِل ساقسهم.وحيثما كان اينان 
 يووورتعا ويهتوووز إ  وهووول كوووانلا أكثووور فووواّلِل هنوووا   إووووا حالووو    يثبوووحل هلوووا قلوووه و  يقووولى علوووى ملاجهتهوووا

 ...وهل حمضر مأنلس نعم ..
 « ..ُهَل َمَعُهْم أَْيَن ما كانُلا»ه كذلك جليل رهيه.حمضر اّلِل:ولكن
ق حضوولر اّلِل و اعووه أموور لووزل ..إن جموور ترجوو  وتز  ..وهووذ  ملسوو  أخوورى« مُثَّ يُونَوبِِوو ُوُهْم ِ ووا َعِملُوولا يوَووْلَم اْلِقياَموو ِ »

ر  يسووو ان مووواهائووول.فكي  إذا كوووان هلوووذا احلضووولر والسوووماع موووا بعووود  مووون حسووواب وعقوووابف وكيووو  إذا كووو
 ذلووك يفملوا األعلوى ا بووه يف املتنواجلن وينعزلولن بوه ليخفل ،سوويعرم علوى األكوهاق يوولم القيامو  وينبو هم اّللِ 

َ ِبُكوولِِ »اليولم املشووهلقف  وتنتهووك اهليوو  بصوولرة عاموو  كمووا بودأت: ا تسووتقر حقيقوو  وهكووذ«.لِوويم  عَ َكووْكء   ِإنَّ اّللَّ
 تعمووو  هوووذ  األسووواليه الووويتيف عرضوووها يف اهليووو  اللاحدة.العلوووم ا هلوووك يف القللب،ّبوووذ  األسووواليه املنلعووو  

 احلقيق  يف القله البشري،وهك تدخل ّبا عليه من كَّت املسالك والدروب 
 ذا المنافقين لاناجيهم بالباطل 8الدرس الرابع:

لتهديوووووود  لبوووووو  اهوووووودذلووووووك التقريوووووور العميوووووو  حلقيقوووووو  حضوووووولر اّلِل وكووووووهلق  يف تلووووووك الصوووووولرة املووووووييرة املره
ضووووود ا؟ماعووووو  املسووووولم  و  - -،الوووووذين كوووووانلا يتنووووواجلن فيموووووا بيووووونهم ابملووووويامرات ضووووود الرسووووولل املنافقني

 يَوعُوووولُقوَن ِلمووووا ُوُوووولا لنَّْجوووولى مُثَّ لا َعووووِن اأََ ْ تَوووووَر ِإىَل الَّووووِذيَن ُوُوووو »ابملدينوووو .مع التعجيووووه موووون موووولقفهم املريووووه:
ُ،َويَوُقللُووووولَن يف َ  ِ وووووا َ ْ ُُيَيِِوووووَك بِوووووَحيوَّووووولْ  َوِإذا جووووواُ  َ الرَُّسووووولِل، َعْنوووووُه،َويَوَتناَجْلَن اِبْ ِمثِْ َواْلعُوووووْدواِن َوَمْعِصوووووَي ِ  ِه اّللَّ

ُ ِ ا نَوُقلُل  َحْسبُوُهْم َجَهنَّ   «.ِبْ َك اْلَمِصْيُ َلْلَوا فَ ُم َيصْ أَنْوُفِسِهْم:َلْل  يُوَعذِِبُوَنا اّللَّ
 سووتقام  لنصوو  هلووم ابموور كانووحل هووك امووع املنووافقني يف أول األ - -واهليوو  توولحك  ن خطوو  رسوولل اّلِل 

   وبلحيهم. املدينيفوا خالص،وويهم عن الدسائك وامليامرات اليت يدبرووا اب تفا  مع اليهلق 
للجماعوووو    ْي السووووكءوأوووووم بعوووود هووووذا كووووانلا يلجوووولن يف خطووووتهم الل يموووو ،ويف قسائسووووهم اافيوووو ،ويف التوووودب

يفسووودون عليوووه أمووور  وأمووور و  - -ّبوووا أوامووور الرسووولل  املسووولم ،ويف اختيوووار الطووور  واللسوووائل الووويت يعصووولن
 املسلمني املخلصني.

ذا جووواُ َ  َوإِ »فوووك:خكموووا أووووا تووولحك  ن بعضوووهم كوووان يلتووولي يف صووويغ  التحيووو  فيحلرهوووا إىل معووو  سوووِيئ 
لن أووووم هم يل ووو.و السوووام علووويكم -هووولق يقللووولن كموووا كوووان الي  -كوووأن يقللووولا «.َحيوَّوووْلَ  ِ وووا َ ْ ُُيَيِِوووَك بِوووِه اّللَُّ 

اهرهووا بووريء لغ  أخوورى يقلللن:السووالم عليكم. عوو  املوولت لكووم أو  عوو  تسوواملن يف قيوونكم  أو أيوو  صووي
أو يف ،أي يف هيووتهملنووا هووذا.وابننهووا ل وويم  وهووم يقللوولن يف أنفسووهم:لل كووان نبيووا حقووا لعاقبنووا اّلِل علووى قل 

 جمالسهم اليت يتناجلن فيها ويدبرون الدسائك وامليامرات.
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ا كوووووووانلا يقلللنوووووووه يف  ووووووو - -مووووووون سووووووويا  السووووووولرة مووووووون مطلعهوووووووا أن اّلِل قووووووود أخوووووووث الرسووووووولل  ولووووووواهر
يكولن مون  اقل  وأنه مارأة اجملأنفسهم،و جالسهم وميامراهتم.فقد سب  يف السلرة إعالن أن اّلِل قد  ع للم

 قني وهوول حاضوورف ووك املنوواْنوولى ياليوو  إ  هوول رابعهووم ..إخل. ووا يوولحك  نووه أنلووع رسوولله علووى موويامرات أول
 جمالسهم  و ا يقلللنه كذلك يف أنفسهم.

 .«َمِصْيُ َحْسبُوُهْم َجَهنَُّم َيْصَلْلَوا فَِبْ َك الْ  »:مث رق عليهم بقلله تعاىل
ا فضوو  مووا كووانل  ها،وكووذلكوكشوو  هووذ  املوويامرات اافي ،وإفشوواء ْنوولاهم الوويت عوواقوا إليهووا بعوود مووا ووولا عن

ُ ِ ووا نَوُقووللُ لَووْل  يُوَعوو»يقلللنووه يف أنفسووهم: علووم اّلِل  ووا يف  تطبيوو  حلقيقوو ل تصوودي  و هوو..هووذا كلووه « ذِِبُوَنا اّللَّ
قني أن س املنووافالسووماوات ومووا يف األرم،وحضوولر  لكوول ْنلى،وكووهلق  لكوول اجتموواع.وهل يلقووع يف نفوول 

 أمرهم مفضل ،كما يلحك للميمنني اب نم نان والليل .
حرمذذذة وإباحذذذة الن ذذذوى الطيبذذذة النهذذذي عذذذن الن ذذذوى الم 10 - 9الذذذدرس الخذذذامس 

 وأحصين من وساوس الشيطان

تنوواجك  وا يتنوواجى ينهواهم عون الل« َمنُوولااي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آ»وهنوا يلتفوحل إىل الووذين آمنلا،حوانبهم ّبوذا النووداء:
 النحول نجولى علوى هوذام أن البه املنافقلن من ا مث والعدوان ومعصي  الرسلل،ويذكرهم تقلى اّلِل،ويبني هلو

ُتْم فَووال َن آَمنُوولا إِ الَّووِذي اي أَيُوَهووا»هووك موون إُيوواء الشوويطان ليحووزن الووذين آمنلا،فليسووحل تليوو  ابملوويمنني: ذا تَنوواَجيوْ
َ اِثِِ َوالتوَّ ا اِبلْوتَوَتنواَجْلا اِبْ ِمثِْ َواْلعُوْدواِن َوَمْعِصوَيِ  الرَُّسوولِل،َوتَناَجلْ  َا النَّْجوولى لَّووِذي إِلَْيوِه ُهَْشوُرو ْقلى،َواتوَُّقولا اّللَّ َن.ِإ َّ

،َوَعَلى اّللَِّ فَولْ ا إبِِْذِن  ا  ِإ َّ ِمَن الشَّْيطاِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنلا َولَْيَك ِبضاِرِِهْم َكيْ   « ..يَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ ّللَِّ
نوود مووا عوولن عنلا يتجمويبوودو أن بعووخ املسوولمني  وون   تنطبووع نفلسووهم بعوود  اسوو  التنظوويم ا سووالمك،كا
 بيعووووو  ا؟ماعووووو  تقووووور  نهووووزب األملر،ليتنووووواجلا فيموووووا بيووووونهم ويتشووووواوروا بعيووووودا عوووون قيووووواقهتم.األمر الوووووذي  

لقيوووواقة ا  علووووى اا سووووالمي ،ورو  التنظوووويم ا سووووالمك،اليت تقتضووووك عوووورم كوووول رأي وكوووول فكوووورة وكوووول اقوووو  
يهووا مووا قوود فن يوودور اابتداء،وعوودم التجمعووات ا؟انبيوو  يف ا؟ماعوو .كما يبوودو أن بعووخ هووذ  التجمعووات كوو

 -املتنووواجني  صووود ا يوووذاء قائموووا يف نفووولسقولووول   يكووون  -يووويقي إىل البلبلووو ،وما يووويذي ا؟ماعووو  املسووولم  
دم يوووذاء،وإىل عوووي إىل ا ولكووون جمووورق إترهتوووم للمسوووائل ا؟اريووو  وإبوووداء اهلراء فيهوووا علوووى غوووْي علم،قووود يووويق

 الطاع .
..لينهواهم عون « نُولالَّوِذيَن آمَ ايُوَهوا أَ اي »عل للنداء وقعوه وشيوْي :وهنا يناقيهم اّلِل بصفتهم اليت تربطهم به،وع

لضووولعات الووويت دوان ومعصوووي  الرسووولل.ويبني هلوووم موووا يليووو  ّبوووم مووون املاب مث والعووو -إذا تنووواجلا  -التنووواجك 
لث:ااْي ا  مووووووودللهلما.و لهما وهقيووووووو..لتوووووودبْي وسوووووووائ« َوتَنوووووواَجْلا اِبلْوووووووِثِِ َوالتوَّْقووووووولى »يتنوووووواجى ّبوووووووا امليمنووووووولن:

شووورون ّلِل الوووذي ُيا خافووو   عام .والتقلى:اليقظووو  والرقابووو  ّلِل سوووبحانه،وهك   تووولحك إ  اباْي.ويوووذكرهم
 إليه،فيحاسبهم  ا كسبلا.وهل كاهد  وحمصيه.مهما س و  وأخفل .
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ا بِيَوووِد ابْوووِن ُعَموووَر ِإذْ  روى َعوووَرَم لَوووُه َرُجل ،فَوَقووواَل:َكْيَ   ا موووام أمحووود َعوووْن َصوووْفَلاَن بْوووِن حُمْووورِز  قَاَل:ُكْنوووحُل آِخوووذ 
َ َعوزَّ َوَجولَّ يُوْدين يَوُقلُل:يف النَّْجَلى يَوْلَم اْلِقَياَمِ  ف فَوَقاَل: َِْعحُل َرُسلَل هللِا  َِْعحَل َرُسلَل هللِا  يَوُقلُل:ِإنَّ اّللَّ

ُ  ِبُذنُلبِوووِه،َويَوُقلُل لَوووُه:أَتَوْعِرُ  َذنْوووَه َكوووَذا،أَتَوْعِرُ  َذنْوووَه اْلُمْيِمَن،فَوَيَضوووُع َعَلْيوووِه َكنَوَفوووُه َوَيْسوووُ ُُ  ِموووَن النَّووواِس،َويُوَقِرِرُ 
َسووَ ْهُتَا َعَلْيووَك يف  َكووَذا،أَتَوْعِرُ  َذنْووَه َكووَذا،َحَّتَّ ِإَذا قَووورَّرَُ  ِبُذنُلبِووِه،َورََأى يف نَوْفِسووِه أَنَّووُه قَووْد َهَلَك،قَاَل:فَووِإيِنِ قَوودْ 

لَووَك اْليَوووْلَم،مُثَّ يُوْعطَووى ِكتَوواَب َحَسووَناتِِه،َوأَمَّا اْلُكفَّوواُر َواْلُمنَوواِفُقلَن،فَويَوُقلُل اأَلْكووَهاُق:}َهُيَ ِء الووُدنْوَيا،َوِإيِنِ أَْغِفرَُهووا 
 2362الَِّذيَن َكَذبُلا َعَلى َرّبِِِْم َأَ  َلْعَنُ  هللِا َعَلى الظَّاِلِمنَي{.

نَ  ،قَاَل:بَويوْ ْعوحَل َرُسولَل وَعْن َصوْفَلاَن بْوِن حُمْورِز  اْلَماِزينِِ َموا أاََن آِخوذ  بِيَوِد ابْوِن ُعَموَر ِإْذ َجواَءُ  َرُجل ،فَوَقواَل:َكْيَ   َِ
ْعوووحُل َرُسووولَل هللِا هللِا  َ يُوووْدين اْلُموووْيِمَن ِمْنوووُه يوَوووْلَم يَوُقووولُل يف النَّْجوووَلى يوَوووْلَم اْلِقَياَموووِ  ف فَوَقاَل: َِ ، يَوُقووولُل:ِإنَّ اّللَّ

َكنَوَفووووووُه َعَلْيِه،فَوَيْسووووووُ ُُ  ِمووووووَن النَّوووووواِس،فَويَوُقلُل:أَتَوْعِرُ  َذنْووووووَه َكووووووَذا وََكووووووَذا ف فَويَوُقوووووولُل:نَوَعْم اَي   اْلِقَياَمووووووِ  َحووووووَّتَّ َيَضووووووعَ 
،َحوووَّتَّ ِإَذا قَوووورَّرَُ  ِبُذنُلبِوووِه َولَووونَّ يف نوَ  ،فَويَوُقووولُل:أَتَوْعِرُ  َذنْوووَه َكوووَذا وََكوووَذا ف فَويَوُقووولُل:نَوَعْم اَي َربِِ  ْفِسوووِه أَنَّوووُه قَووودِ َربِِ

أَمَّا اْلُكفَّووواُر اْسوووتَوْلَجَه،قَاَل:َقْد َسوووَ ْهُتَا َعَلْيوووَك ِموووَن النَّووواِس،َوِإيِنِ أَْغِفرَُهوووا لَوووَك اْليَووووْلَم،َويُوْعَطى ِكتَووواَب َحَسوووَناتِِه،وَ 
 2363ى الظَّاِلِمنَي{ ]هلق[.َواْلُمَناِفُقلَن،فَويَوُقلُل اأَلْكَهاُق:}َهُيَ ِء الَِّذيَن َكَذبُلا َعَلى َرّبِِِْم َأَ  َلْعَنُ  هللِا َعلَ 

َنَموووا أاََن أَْمِشوووى َموووَع ابْوووِن ُعَموووَر  آِخوووذ  بِيَوووِدِ  ِإْذ  -رضوووى هللا عنهموووا  -وَعوووْن َصوووْفَلاَن بْوووِن حُمْووورِز  اْلَمووواِزىِنِِ قَووواَل بَويوْ
ْعووحَل َرُسوولَل اّللَِّ  ْعووحُل َرُسووللَ  -  -َعووَرَم َرُجل ،فَوَقوواَل َكْيووَ   َِ » يَوُقوولُل  -  -اّللَِّ  ِ  النَّْجووَلى فَوَقوواَل  َِ

َكوَذا فَويَوُقولُل نَوَعوْم َأْى   ِإنَّ اّللََّ يُْدىِن اْلُمْيِمَن فَوَيَضُع َعَلْيِه َكنَوَفُه،َوَيْسوُ ُُ  فَويَوُقولُل أَتَوْعوِرُ  َذنْوَه َكوَذا أَتَوْعوِرُ  َذنْوهَ 
قَوواَل َسووَ ْهُتَا َعَلْيووَك ِ  الووُدنْوَيا،َوأاََن أَْغِفرَُهووا لَووَك اْليَووووْلَم  َربِِ .َحووَّتَّ ِإَذا قَووورَّرَُ  ِبُذنُلبِووِه َورََأى ِ  نَوْفِسووِه أَنَّووُه َهلَووكَ 

ِوْم،َأ َ َلْعنَوُ  اّللَِّ  .فَويُوْعَطى ِكَتاَب َحَسَناتِِه،َوأَمَّا اْلَكاِفُر َواْلُمَناِفُقلَن فَويَوُقلُل اأَلْكَهاُق َهُيَ ِء الَّوِذيَن َكوَذبُلا َعلَوى َرّبِِ
 . 2364« َعَلى الظَّاِلِمنيَ 

هم منها،ومصولحت ،اليت هوممث ينفرهم من التناجك واملسارة والتدسك ابلقولل يف خفيو  عون ا؟ماعو  املسولم 
 لمني لللسلسو  يو  املسور مصلحتها،وينبغك أ  يشعروا اب نفصال عنها يف كأن من الش لن.فيقلل هلوم:إن 

لشويطان يغوري اثقو  وأن مون عودم الواهلمك وا نعزال ابحلدية تبة يف قللّبم احلوزن والتلجك،وختلو  جولا 
يبلوو   ن الشويطان لوونيمنني  املتنواجني ليحزنوولا نفولس إخوولاوم ويودخللا إليهووا اللسوواوس واهلمولم.ويطم ن املوو

َا النَّْجلى ِمَن الشَّْيطاِن لَِيْحوُزَن الَّوِذيَن »فيهم ما يريد: َوَعلَوى  - ْذِن اّللَِّ ِإ َّ إبِِ  -ِرِِهْم َكوْي ا  لَْيَك ِبضواَمنُولا،وَ آِإ َّ
 « ..اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ 

                                                 
 صحي   5436[ 396/ 2أمحد )عا  الكته( ] مسند - 2362

ز  وسوو  ، ن  هللا حمركوو :حر القوواملس":كوقلله:"يوودين"، قووال:من اِ قانء  عوو  التقريووه، أي:يقربووه منه.وقللووه :"كنفووه"، قووال. بفتحتووني، يف "
 وهل ا؟انه والظل والناحي .

 وقلله:"ويقرر  "، قال:أي:ُيمله على اِ قرار بذنلبه.
 ( صحي 7356[)355/ 16ميسس  الرسال  ] 2ط -حبان صحي  ابن - 2363
 2441[95/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 2364

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4234 

فامليمنلن   يتلكللن إ  على اّلِل.فليك وراء ذلك تلكل،وليك من قون اّلِل من يتلكل عليوه امليمنولن  وقود 
ورقت األحاقيووة النبليوو  الكرميوو  ابلنهووك عووون التنوواجك يف احلووا ت الوويت تلقوووع الريبوو  وتزعووزع الثقوو  وتبعوووة 

ِإَذا َكوانُلا َيالَيَو   فَوالَ » قَواَل  -  -لجك:جاء يف الصحيحني َعْن َعْبِد اّللَِّ رضوى هللا عنوه أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ الت
 . 2365«يَوتَوَناَجى ايْوَناِن ُقوَن الثَّاِلِة 

ووُتْم َيالَيَوو   فَووالَ يَوتَونَوواجَ »  --وَعووْن َعْبووِد اّللَِّ قَوواَل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ   ى ايْونَوواِن ُقوَن اهلَخووِر َحووَّتَّ خَتَْتِلطُوولا ِإَذا ُكنوْ
 .2366«اِبلنَّاِس ِمْن َأْجِل أَْن ُُيْزِنَُه 

يف   ا  مصوولح وهوول أقب رفيع،كمووا أنووه هفووج حكوويم  بعوواق كوول الريووه والشووكل .فأما حيووة تكوولن هنوو
ة قوهووذا يكوولن عوواكتمووان سوور،أو سوو  عوولرة،يف كووأن عووام او خوواص،فال مووانع موون التشوواور يف سوور وتكتم.

لوذي ع .فهوذا هول الوم ا؟ماعبني القاقة املس للني عن ا؟ماع .و  الز أن يكلن عمعوا جانبيوا بعيودا عون 
وفقووودان  فها الشووكوووى عنوووه القوورآن وووووى عنووه الرسووولل.وهذا هوول الوووذي يفتووحل ا؟ماعووو  أو يلقووع يف صوووفل 

 الثق .
يل  لو  ّبوذ  اللسوان لون يبأن الشويطوهذا هول الوذي يودبر  الشويطان ليحوزن الوذين آمنلا.ووعود اّلِل قوانع يف 

ر فيهوا و وعوا   وا يودمناجاة، ما يريد يف ا؟ماع  امليمن ،ألن اّلِل حارسها وكال ها وهل كواهد حاضور يف كول
يوور نالقوو  فظووك لتقر ه .وهوول اسووتثناء« .ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ ..»موون كيوود وقس وتموور.ولن يضوور الشوويطان املوويمنني 

 ا؟زم ..ملانن اللعد وا؟زم،لتبقى املشي   حرة وراء اللعد و املشي   يف كل ملنن من 
ووِل اْلُمْيِمنُوولنَ » علوويم اابْي.وهوول الشوواهد لعزيز،وهوول الل القوولي ا..فهوول احلووارس احلووامك،وه« َوَعلَووى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَّ

ا نو  بعود هوذمأنيني.فوأي ناحلاضر الوذي   يغيوه.و  يكولن يف الكولن إ  موا يريد.وقود وعود  راسو  امليمن
 وأي يقنيف

 أوجيه المسلمين إل  آداا الم الس 11الدرس السادس:

ووووُحلا يف ا ِقيووووَل َلكُ نُوووولا ِإذاي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آمَ »مث ذخووووذ الووووذين آمنوووولا  قب آخوووور موووون آقاب ا؟ماعوووو : ْم:تَوَفسَّ
ُ َلُكْم.َوِإذا ِقيَل:اْنُشُزوا  ُ الَِّذيَن آَمُنلا مِ اوا،يَوْرَفِع زُ اْنشُ فَ اْلَمجاِلِك فَاْفَسُحلا يَوْفَسِ  اّللَّ ْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُولا اْلِعْلوَم ّللَّ

ُ ِ ا تَوْعَمُللَن َخِبْي   .َواّللَّ  « ..َقَرجات 
وبوني  ا اعل بينهاافقني، ويظهر من بعخ الرواايت اليت حكحل سبه نزول اهلي  أن هلا عالق  واقعي  ابملن

 د يف السيا .اهلايت قبلها أكثر من ارتباط واح
رَأَْوا َمووْن َجوواَءُهْم  َعووْن قَوَتاَقَة،قَوْللُووُه:اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإَذا ِقيووَل َلُكووْم تَوَفسَّووُحلا يف اْلَمَجوواِلِك اهْليَووُ :َكانُلا ِإَذا

 2367ْم لِبَوْعخ  " ، فََأَمَرُهْم أَْن يُوْفِسَ  بَوْعُضهُ ُمْقِبال  َضُنلا ِ َْجِلِسِهْم ِعْنَد َرُسلِل اّللَِّ 

                                                 
 5823[376/ 14املكنز ] -و صحي  مسلم 6288[54/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 2365
   5825[378/ 14املكنز ] -صحي  مسلم - 2366
 ( صحي  مرسل 31258َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )  - 2367
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يَوْلَم ِوووذ  يف الُصوووفَِّ  َويف وَعوووْن ُمَقاتِوووِل بْوووِن َحيَّووواَن، قَاَل:"أُْنزِلَوووحْل َهوووِذِ  اهْليَوووُ  يوَوووْلَم مُجَُعووو  ، َوَجلَوووَك َرُسووولُل اّللَِّ 
ِمووَن أَْهووِل بَووْدر  َوقَووْد ُسووِبُقلا ِإىل اْلَمَكوواِن ِضووي  ، وََكوواَن يُْكوورُِم أَْهووَل بَووْدر  ِمووَن اْلُمَهوواِجرِيَن َواأْلَْنَصوواِر، َفَجوواَء اَنس  

ووووالُم َعَلْيووووَك أَيُوَهووووا النَّووووِلُ َوَرمْحَووووُ  اّللَِّ َوبَورََكاتُووووُه، فَوووووَرقَّ النَّووووِلُ :، فَوَقاُللااْلَمْجلِووووِك، فَوَقوووواُملا ِحيَوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ  السَّ
 َُتِظُروَن أَْن يُلَسَع هَلُْم، فَوَعوَرَ  َعَلْيِهْم، مُثَّ َسلَُّملا َعَلى اْلَقْلِم بَوْعَد َذِلَك فَوَرق وا َعَلْيِهْم، فَوَقاُملا َعَلى أَْرُجِلِهْم يَونوْ

يَن َموووا َُيِْمُلُهوووْم َعلَوووى اْلِقيَووواِم، فَولَوووْم يُوْفَسوووْ  هَلُوووْم، َفَشووو َّ َذلِوووَك َعَلْيوووِه، فَوَقووواَل ِلَموووْن َحْللَوووُه ِموووَن اْلُمَهووواِجرِ النَّوووِلُ 
ِة النوََّفوِر الَّوِذيَن ُهوْم ِقيَوام  ِموْن : أَْهوِل بَوْدر  َواأْلَْنَصاِر ِموْن َغوْْيِ  قُْم اَي فُوالُن، َوأَنْوحَل اَي فُوالُن، فَولَوْم يوَوَزْل يُِقويُمُهْم بَِعودَّ

 .2368أَْهِل بَْدر ، َفَش َّ َذِلَك َعَلى َمْن أُِقيَم ِمْن جَمِْلِسِه، فَونَوزََلحْل َهِذِ  اهْليَُ ".روا  بن أيب حامت.
لروايوو  فإوووا   تتنووا  مووع األحاقيووة األخورى الوويت تنهووى عوون أن يقوويم الرجوول الرجوول موون وإذا صوححل هووذ  ا

» قَوواَل  -  -َعوِن النَّوِبِِ  -رضووى هللا عنهموا  -مكانوه لويجلك فيوه.كما جواء يف الصووحي  َعوِن ابْوِن ُعَموَر 
 . .. 2369«َ  يُِقيُم الرَُّجُل الرَُّجَل ِمْن جَمِْلِسِه،مُثَّ َاِْلُك ِفيِه 

وووُحلا :وَعوووِن ابْوووِن ُعَمَر،قَاَل:قَووواَل َرُسووولُل هللِا    َ يُِقووويُم الرَُّجوووُل الرَُّجوووَل ِموووْن جَمِْلِسوووِه فَووووَيْجِلَك ِفيوووِه،َوَلِكْن تَوَفسَّ
 2370َوتَوَلسَُّعلا.

ُ قَوواَل: َ يُِقوويُم الرَُّجووُل الرَُّجووَل ِمووْن جَمِْلِسووِه مُثَّ َاْلِوووَعووْن َأيب ُهَريْووورََة،َعِن النَّووِلِِ  ُك ِفيووِه،َوَلِكْن اْفَسووُحلا يَوْفَسووِ  اّللَّ
 2371َلُكْم.

يأخوذ مكواان النواس ل وما ورق كذلك مون ضورورة اسوتقرار القواقم حيوة انتهوى بوه اجمللك.فوال يتخطوى رقواب
؟ووالك أن ذا قيوول ايف الصوودر  فاهليوو  هووخ علووى ا فسووا  للقوواقم ليجلك،كمووا هووخ علووى إناعوو  األموور إ

 اقم.كء من القائد املس لل عن تنظيم ا؟ماع .  من القيرفع فْيفع.وهذا األمر ا
لووووووه اتسووووووع والغوووووورم هوووووول إاوووووواق الفسووووووح  يف الوووووونفك قبوووووول إاوووووواق الفسووووووح  يف املكووووووان.ومَّت رحووووووه الق

أموا إذا رأى ارتيا .فو وتسام ،واستقبل ا؟الك إخلانه ابحله والسماح ،فأفسو  هلوم يف املكوان عون رضوى 
لاعيوو  نفووك رعووى عوون نترات يقتضووك إخووالء املكووان فالطاعوو  اووه أن القائوود أن هنووا  اعتبووارا موون ا عتبووا

قامو  الرجول إرقواب أو ورضى خانر ونمأنين  ابل.مع بقاء القلاعود الكليو  مرعيو  كوذلك،من عودم ختطوك ال
 للرجل ليأخذ مكانه.

                                                 
  [  قون سند45/ 8قار نيب  ] -[وتفسْي ابن كثْي 294/ 12تفسْي ابن أيب حامت ] - 2368

ووْا بِووَذِلَك جَمْلِووَك ،َوَ ْ  أَْن يَوتَوَفسَّووُحلا يف اْلَمْجلِووكِ َر اْلُمووْيِمِننيَ رُُ  أََمووقووال الطووثي:" َوالصَّووَلاُب ِمووَن اْلَقووْلِل يف َذلِووَك أَْن يُوَقوواَل:ِإنَّ اّللََّ تَوَعوواىَل ذِْكوو ُحَصِِ
،َفَذلِ  النَِّلِِ  يِع ُقوَن جَمِْلِك اْلِقَتاِل،وَِكاَل اْلَمْلِضَعنْيِ يُوَقاُل َلُه جَمِْلك  ِك اْلِقتَواِل . َواْختَوَلَفوحِل َوجَمَوالِ  اِلِك َرُسولِل اّللَِّ ْلَمَجاِلِك ِموْن جَمَواَك َعَلى مجَِ

َُما قَوووَرآ َذلِووَك يف ْلِحيووِد َغووْْيَ احلََْسووِن اْلَبْصوورِ لِووِك ( َعلَووى التوَّ  اْلَمجْ يف َقرَأَتْووُه َعامَّووُ  قُووورَّاِء اأْلَْمَصوواِر:) تَوَفسَّووُحلا اْلُقوورَّاُء يف قِوورَاَءِة َذِلَك،فوَ  ،فَِإوَّ يِِ َوَعاِصووم 
مْجَاِع ا ِ  حلُْ اْلَمَجاِلِك َعَلى ا؟َِْماِع . َواِبلتوَّْلِحيِد ِقرَاَءُة َذِلَك ِعْنَداَن مل ِ ِ  ( 31262ِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) َلْيِه "َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوفْ عَ َن اْلُقرَّاِء مِ جَّ

 2696[21/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 2369
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 وإ ا هك السماح  والنظام يقرر ا ا سالم.واألقب اللاجه يف كل حال.
 فسوح  مون اّللِ جملوالك بتجاك  الشعلر عند كل تكلي ،فإنه يعود املفسوحني يف اوعلى نريق  القرآن يف اس

ُ َلُكمْ »هلم وسع : ه عون ناعو  ألمور ملكوان وحللنوفعولن مون ا..ويعد الناكوزين الوذين ير « فَاْفَسُحلا يَوْفَسِ  اّللَّ
« وتُولا اْلِعْلوَم َقَرجوات  لا ِموْنُكْم َوالَّوِذيَن أُ ِذيَن آَمنُو الَّوَوِإذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشوُزوا يَوْرفَوِع اّللَُّ »الرسلل برفع  يف املقام:

 ..وذلك جزاء تلاضعهم وقيامهم عند تلقك األمر ابلقيام.
أن ا ميوان الوذي :سه.فاهلي  تعلمهوملتلقك العلم يف جمل - -وقد كانحل املناسب  مناسب  قرب من الرسلل 

 لرفعو  عنود اّللِ ن إىل اهذب القله فيتسوع ويطيوع يويقاييدفع إىل فسح  الصدر وناع  األمر،والعلم الذي ي
ُ ِ وا » - -ل آ  الرسول قرجات.ويف هذا مقابل لرفع  املكان الذي تطلعولا ب كوه ورفعولا عنوه  عتبوار ر  َواّللَّ

 علر مكنلن.راء  من كو ..فهل ازي به عن علم ومعرف   قيق  ما تعمللن،و ا « تَوْعَمُللَن َخِبْي  
التشوووولي   عوووو   سووووللبالقوووورآن تربيوووو  النفوووولس وهتووووذيبها،وتعليمها الفسووووح  والسووووماح  والطاوهكووووذا يتوووولىل 

 ..الضمْي  وا ستجاك .فالدين ليك ابلتكالي  احلرفي ،ولكنه هلل يف الشعلر،وحساسي  يف
 دفع الصدقة عند مناجا  الرسول ثم نسخ ذلك 13 - 12الدرس السابع:

يبوودو أنووه كووان هنووا  تووزاحم علووى االوولة ف - -هم برسوولل اّلِل كووذلك يعلمهووم القوورآن أقاب آخوور يف عالقووت
بووه مووع  يحديووه كوول فوورق يف كووأن حصووه وذخووذ فيووه تلجيهووه ورأيووه أو ليسووتمتع اب نفووراقل - -برسوولل اّلِل 

؟ماعيوو  وعوودم الشووعلر بقيموو  وقته،و ديوو  االوولة بووه،وأوا   تكوولن ا - -عوودم التقوودير ملهووام رسوولل اّلِل 
لوول ذي يريوود أن حن مووال الوومووي ابل.فشوواء اّلِل أن يشووعرهم ّبووذ  املعوواين بتقريوور ضووريب  للجماعوو  إ  ألموور ذ
يقتطووع موون وقتووه الووذي هوول موون حوو  ا؟ماعوو .يف صوولرة صوودق  يقوودمها قبوول أن يطلووه و  - -برسوولل اّلِل 

وُتُم الرَُّسوو»:املناجواة واالولة   .ذِلَك َخوْْي  َلُكووْم  يَووَدْي َْنْولاُكْم َصووَدقَ لا بَونْيَ دِِمُ لَل فَوَقواي أَيُوَهووا الَّوِذيَن آَمنُوولا ِإذا انَجيوْ
 « ..َوأَْنَهُر.فَِإْن  َْ عَُِدوا فَِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  
قينووووار فصوووورفه  -كمووووا روي عنووووه   -فكووووان معووووه  -كوووورم اّلِل وجهووووه   -وقوووود عموووول ّبووووذ  اهليوووو  ا مووووام علووووك 

مور تصود  بودرهم  ولكون األمور كو  علوى املسولمني.َعْن أل - -قراهم.وكان كلما أراق خللة برسلل اّلِل 
ووُتُم الرَّ  ُ َعْنووُه،قَاَل:َلمَّا نَوزَلَووحْل:}اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإَذا اَنَجيوْ ُسوولَل فَوَقوودُِِملا بَوونْيَ َعلِووكِِ بْووِن َأيب نَالِووه  َرِضووَك اّللَّ

َمووووا تَوووووَرى ِقينَووووار ا ف قُوْلووووحُل: َ يُِطيُقلنَووووُه،قَاَل:َفَكْم ف :هللِا يَووووَدْي َْنْووووَلاُكْم{ ]اجملاقلوووو [ َصووووَدَق  ،قَاَل ِ  َرُسوووولُل 
{ ]اجمل اقلوووووو [ قُوْلحُل:َكووووووِعْيَة ،قَاَل:ِإنََّك َلَزِهيوووووود ،فَونَوزََلحْل }أََأْكووووووَفْقُتْم أَْن تُوَقوووووودُِِملا بَوووووونْيَ يَووووووَدْي َْنْووووووَلاُكْم َصووووووَدقَات 

ُ َعْن َهِذِ  اأْلُمَّ   2372ِ .اهليََ ،قَاَل:َفِل َخفََّ  اّللَّ
ووُتُم{ ]اجمل ووا نَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَووُ :}اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإَذا اَنَجيوْ ،قَاَل:َلمَّ اقلوو [ الرَُّسوولَل وَعووْن َعلِووكِِ بْووِن َأيب نَاِله 

:اَي َعِلُك،ُموْرُهْم أَنْ فَوَقدُِِملا َبنْيَ يََدْي َْنَْلاُكْم َصَدَق  ،قَاَل:قَاَل النَِّلُ  ُقلا،قَاَل:اَي َرُسولَل هللِا ِبَكوْم ف  لَِعِلكِ  يَوَتَصودَّ
اَل:فَوَقاَل النَّووِلُ قَاَل:بِووِديَنار ،قَاَل: َ يُِطيُقلنَُه،قَاَل:فَِبِنْصووِ  ِقيَنار ،قَوواَل: َ يُِطيُقلنَووُه،قَاَل:فَِبَكْم ف قَاَل:ِبَشووِعْيَة ،قَ 
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 َأَأ{ ُ :ِإنَّووَك َلَزِهيوود ،قَاَل:فَأَنْوَزَل اّللَّ ْكووَفْقُتْم أَْن تُوَقوودُِِملا بَوونْيَ يَووَدْي َْنْووَلاُكْم َصووَدقَات  فَووِإَذا َ ْ تَوْفَعلُوولا َوَ َب لَِعِلكِ 
ُ َعَلْيُكْم فَأَِقيُملا الصَّالََة َوآتُلا الزََّكاَة{،قَاَل:َفَكاَن َعِلك ،يَوُقلُل:يب ُخفَِِ  َعْن َهِذِ  اأْلُمَّ ِ   2373.اّللَّ

هم خف  اّلِل عووونطلبلووووا.فقووود أقى غايته،وأكوووعرهم بقيمووو  االووولة الووويت يوعلوووم اّلِل ذلوووك منهم.وكوووان األمووور 
ْقُتْم أَْن أََأْكوفَ »لولب:صولح  للقونزلحل اهلي  التالي  برفع هذا التكليو  وتولجيههم إىل العبواقات والطاعوات امل

ف فَوِإْذ َ ْ تَوْفَعلُولا وَ  َ  ْم فَوأَِقيُملا الصَّوالةَ ْيكُ  َعلَو َب اّللَُّ تُوَقدُِِملا َبنْيَ يََدْي َْنْلاُكْم َصوَدقات  َوآتُولا الزَّكواَة َوأَِنيعُولا اّللَّ
ُ َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللنَ   «..َوَرُسلَلُه.َواّللَّ

ق هووذ   بليوو   عوودا؟هوولق الويف هوواتني اهليتووني والوورواايت الوويت ذكوورت أسووباب نزوهلمووا ْنوود لوولان موون ألوولان ا
 الشعلر والسلل . ا؟ماع  املسلم  يف الصغْي والكبْي من ك لن

 ذا المنافقين لموااأهم اليهود وماابماهم الشيطان 19 - 14الدرس الثامن:

  لعووودهم ابفتضوووا قفهم،ويتمث يعووولق السووويا  إىل املنوووافقني الوووذين يتللووولن اليهلق،فيصووولر بعوووخ أحووولاهلم وملا
 :مدبْياهتأمرهم ،وسلء مصْيهم، وانتصار الدعلة ا سالمي  وأصحاّبا على الرغم من كل ت

ُ َعلَوووْيهِ » ُهْم،َوَُيِْلُفووول  ْم ِموووْنُكمْ ْمف موووا ُهوووأََ ْ تَووووَر ِإىَل الَّوووِذيَن تَوَللَّوووْلا قَوْلموووا  َغِضوووَه اّللَّ َن َعلَوووى اْلَكوووِذِب َوُهوووْم َو  ِمنوْ
ُْم سوووواَء مووووا كوووو ُ هَلُووووْم َعووووذااب  َكووووِديدا ،ِإوَّ َووووانُلا يوَ يَوْعَلُملَن.أََعوووودَّ اّللَّ    َفَصووووُدوا َعووووْن َسووووِبيِل ْم ُجنَّووووُذوا أمَْيوووواوَُ ْعَمُللَن.اختَّ
ُهْم أَْموولاهُلُْم َو  ،فَوَلُهووْم َعووذاب  ُمِهووني .َلْن تُوْغووِبَ َعوونوْ ْصووحاُب النَّوواِر ُهووْم ِفيهووا ّللَِّ َكووْي ا .أُولِ َك أَ اُقُهووْم ِمووَن  أَْو اّللَِّ
يعوووا  فَوَيْحِلُفووولَن لَوووُه َكموووا  ُ مجَِ َعوووثُوُهُم اّللَّ ُوووْم َعلوووىَن َلُكوووْم وَ ُفووول لِ ُيَْ خالِوووُدوَن.يَوْلَم يَوبوْ ُوووْم ُهوووُم  َُيَْسوووُبلَن َأوَّ َكوووْكء .َأ  ِإوَّ

ْزَب الشَّووْيطاِن ُهووُم الشَّووْيطاِن،َأ  ِإنَّ ِحوو ل ِووَك ِحووْزبُ ،أُو اْلكاِذبُلَن.اْسووَتْحَلَذ َعلَووْيِهُم الشَّووْيطاُن فَأَْنسوواُهْم ذِْكووَر اّللَِّ 
 « ..اْااِسُرونَ 

  متوودل علووى أووو -وهوم اليهوولق  -ني الوذين يتللوولن قلمووا غضووه اّلِل علوويهم وهوذ  احلملوو  القليوو  علووى املنووافق
  ا سوووالم  ى أن سووولطكوووانلا ميعنووولن يف الكيووود للمسووولمني،ويتآمرون موووع ألووود أعووودائهم علووويهم كموووا تووودل علووو

وامليمنولن  ووا  - -ههم رسوولل اّلِل عنوود موا يولاج -كانوحل قود عظمحل، يووة حافهوا املنافقلن،فيضوطرون 
 يامرات وأقوولاللكووذب  نكووار مووا ينسووه إلوويهم موون مووإىل احللوو  اب -موون توودابْياهتم وموويمراهتم يكشووفه اّلِل 

كشو  مون خوذهتم  وا ينه من مياوهم يعلملن أوم كاذبلن يف هذ  األميان.إ ا هم يتقلن  مياوم ما يتلقعلن
َوووُذوا أمَْيووواَوُْم ُجنَّووو   »قسائسوووهم:   واّلِل عووون سوووبيل اّللِ  للصووودئسوووهم أي وقاي .وبوووذلك يسوووتمرون يف قسا« اختَّ

ُ هَلُوْم َعوذااب  َكوِديدا  »يتلعدهم مرات يف خالل هوذ  اهلايت: ُهوْم فَولَ « ..»انُلا يَوْعَملُولنَ كوْم سواَء موا  .ِإوَُّ أََعودَّ اّللَّ
ُهْم أَْموووولاهُلُْم َو  أَْو ُقُهوووومْ « ..»َعووووذاب  ُمِهووووني   ِر ُهووووْم ِفيهووووا حاُب النَّوووواا .أُولِ َك َأْصووووّللَِّ َكووووْي  ِمووووَن الَووووْن تُوْغووووِبَ َعوووونوْ

 « ..خاِلُدونَ 
َعووثُوُهُم »ويصولر مشووهدهم يوولم القياموو  يف وضوع مووزر مهووني،وهم ُيلفوولن ّلِل كمووا كوانلا ُيلفوولن للنوواس: يوَووْلَم يَوبوْ

يعوا  فَوَيْحِلُفوولَن لَوُه َكمووا َُيِْلُفولَن َلُكوومْ  ُ مجَِ م .. وا يشووْي إىل أن النفوا  قوود شصول يف كيوواوم،حَّت ليصوواحبه« اّللَّ
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ُوووْم »إىل يوولم القياموو .ويف حضوورة اّلِل ذي ا؟الل.الووذي يعلووم خفووااي القلوولب وذوات الصوودور   َوَُيَْسووُبلَن َأوَّ
َأ  »..وهم على هولاء   يسوتندون إىل كوكء.أي كوكء  ويودمغهم ابلكوذب األصويل الثابوحل:« َعلى َكْكء  

ُْم ُهُم اْلكاِذبُلنَ   « ..ِإوَّ
الووذي  ..والقلووه« ْكووَر اّللَِّ فَأَْنسوواُهْم ذِ »اسووتلىل علوويهم الشوويطان كليوو  مث يكشوو  عوون علوو  حوواهلم هذ .فقوود 

ذي يقوو  هووحل لشوويطان الوول..ااووالا « أُول ِووَك ِحووْزُب الشَّووْيطانِ »ينسووى ذكوور اّلِل يفسوود ويووتمحخ للشوور:
 ْزبَ   ِإنَّ ِحوووأَ »اوووالا:للائوووه،ويعمل اب ه،وينفوووذ غاايتوووه.وهل الشووور ااوووالا الوووذي ينتهوووك إىل ااسوووران ا

للمسولمني  لويت يودبرووااوالفتنو   ..وهك محل  كديدة عنيفو  تناسوه الشور واألذى« الشَّْيطاِن ُهُم اْااِسُرونَ 
م حلملو  علوى أعودائهايتولىل عونهم  -ىل سبحانه وتعوا -مع أعدائهم املاكرين.وتطم ن قللب املسلمني.واّلِل 

 املستلرين 
 ونهللا الغالب وأعداؤه أذل 21 - 20الدرس الااسع:

لن لن عنوودهم العووجى.ويطلبوووملووا كووان أول ووك املنووافقلن ذوون إىل اليهوولق كووعلرا موونهم  وووم قوولة ختشووى وتر 
غلبووو  رسووولله اللوكته لنفسوووه و واملشووولرة.فإن اّلِل يي سوووهم منهم،ويقووورر أنوووه كتوووه علوووى أعدائوووه الذلووو  واهلزميووو ،

َ َوَرُسوووولَلُه أُول»والتمكووووني: ُ أَلَْغلِووووَ َّ أانَ  نَي.َكتَووووهَ أْلََذلِِ  ِووووَك يف اِإنَّ الَّووووِذيَن ُُيَوووواُقوَن اّللَّ َ قَووووِلي  اّللَّ  َوُرُسووووِلك.ِإنَّ اّللَّ
ن بوودو أحيوواان موو ووا قوود ي ..وهووذا وعوود اّلِل الصوواق  الووذي كووان والووذي   بوود أن يكوولن علووى الوورغم« َعزِيووز  

 الظاهر الذي حال  هذا اللعد الصاق .
ذ   اّلِل يف هووولعقيووودة يفقووود غلبوووا علوووى الكفووور والشر .واسوووتقرت ا فالوووذي وقوووع ابلفعووول أن ا ميوووان والتلحيووود

صووراع الطليوول ،وبعوود الاألرم وقانووحل هلووا البشووري  بعوود كوول مووا وقوو  يف نريقهووا موون عقبووات الشوور  والليني 
قواع هولر يف بعوخ بإىل الظ مع الكفر والشر  وا حلاق.وإذا كانحل هنا  ف ات عاق فيهوا ا حلواق أو الشور 

يطرة بصووووف  يف اّلِل للوووحل هووووك املسوووو فووووإن العقيوووودة -يقووووع اهلن يف الوووودول امللحووودة واللينيوووو  كموووا   -األرم 
يف كول  لبشوري  هتتوديلبقاء.واعام .فضال على أن ف ات ا حلاق واللينيو  إىل زوال ميكود،ألوا غوْي صواحل  ل

ل موع وعود مووامليمن يتعاالتلحيود.يلم إىل أقل  جديدة هتدي إىل ا عتقاق يف اّلِل والتمكني لعقيودة ا ميوان و 
لوووك دوقة حوووال  ترقعووو  حمووو اّلِل علوووى أنوووه احلقيقووو  اللاقعووو .فإذا كوووان اللاقوووع الصوووغْي يف جيووول حمووودوق أو يف

ان ستجاكوو  ا ميوو.لعلها ااحلقيق ،فهووذا اللاقووع هوول البانوول الزائل.الووذي يلجوود فوو ة يف األرم حلكموو  خاصوو 
 وإهاجته لتحقي  وعد اّلِل يف وقته املرسلم.

ينظوووور ا نسووووان اليوووولم إىل احلوووورب اهلائلوووو  الوووويت كوووونها أعووووداء ا ميووووان علووووى أهوووول ا ميووووان يف صوووولرها  وحووووني
املتنلع ،من بطوا ومون ضوغ  ومون كيود بكول صونل  الكيود يف عهولق متطاولو ،بل  يف بعضوها مون عنو  

 .مث بقوك احلمل  على امليمنني أن قتلولا وكورقوا وعوذبلا وقطعوحل أرزاقهوم وسولطحل علويهم مجيوع أنولاع النكايو
ا ميان يف قللب امليمنني،ُيميهم من ا ويار،وُيمك كعلّبم كلها من ضياع كخصويتها وذوابووا يف األموم 
اهلامج  عليها،ومن خضلعها للطغيان الغاكم إ  ريثما تنقخ عليه وهطمه ..حني ينظر ا نسوان إىل هوذا 
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 هووذا اللاقووع ذاتووه بوودون حاجوو  إىل ا نتظووار اللاقووع يف املوودى املتطوواول اوود مصوودا  قوولل اّلِل تعاىل.اوود  يف
 الطليل   

ن تظهوووور يف أ   بوووود وعلووووى أيوووو  حووووال فووووال حووووا  املوووويمن كووووك يف أن وعوووود اّلِل هوووول احلقيقوووو  الكائنوووو  الوووويت
ئن والوذي هوذا هول الكوا لبلن.وأناللجلق،وأن الذين ُياقون اّلِل ورسلله هم األذللن،وأن اّلِل ورسله هم الغوا

 لتكن الظلاهر غْي هذا ما تكلن   بد أن يكلن.و 
 الثناء عل  حها هللا في وائهم هلل وبراءأهم من أعدائه 22الدرس الماشر:

  عَِووُد »لس:ميووان يف النفوودقي  لإلويف النهايوو  عووكء القاعوودة الثابتوو  الوويت يقوو  عليهووا امليمنوولن،أو امليووزان الوو 
أَْو أَبْنوواَءُهْم أَْو ِإْخوولاَوُْم أَْو  ُه،َوَلْل كووانُلا آابَءُهوومْ  َوَرُسووللَ  اّللََّ لاُقوَن َمووْن َحوواقَّ قَوْلمووا  يُوْيِمنُوولَن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اهْلِخووِر يُوو

مياَن َوأَيََّدُهْم  ِديَن ْن َهِْتَها اأْلَْوواُر خالِومِ ِخُلُهْم َجنَّات  َعْرِي ْنُه،َويُدْ ُرو   مِ بِ َعِشْيهََتُْم.أُولِ َك َكَتَه يف قُوُللِّبُِم اْ ِ
.أَ  ُهْم َوَرُضلا َعْنُه.أُولِ َك ِحْزُب اّللَِّ ُ َعنوْ  ..«  ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ  ِحْزَب اّللَِّ   ِإنَّ ِفيها.َرِضَك اّللَّ

ل كووو،والتجوورق موون  املتميز إوووا املفاضوول  الكاملوو  بووني حووزب اّلِل وحووزب الشوويطان،وا حنياز النهووائك للصوو 
ووُد قَولْ  »لاحوودة ابحلبوول اللاحوود.عووائ  وكوول جاذب،وا رتبوواط يف العووروة ال   َواْليَوووْلِم اهْلِخوورِ ِمنُوولَن اِبّللَِّ مووا  يُويْ   عَِ

نسوان يف قلوه واحود ه،وما اموع إني يف جلفو..فموا جعول اّلِل لرجول مون قلبو« يُلاُقوَن َموْن َحواقَّ اّللََّ َوَرُسولَلهُ 
 ان. اتمعالفأما  ا معا  إميان.وِقين:وِقا ّلِل ورسلله ووقا ألعداء اّلِل ورسلله  فإما إميان أو  

د حووولووودم والقرابووو  هوووذ  تتقطوووع عنووود ..فووورواب  ا« هَتُمْ َولَوووْل كوووانُلا آابَءُهوووْم أَْو أَبْنووواَءُهْم أَْو ِإْخووولاَوُْم أَْو َعِشوووْيَ »
.والصوحب  لولاء الشيطانو ء اّلِل ا ميان.إوا ميكن أن ترعى إذا   تكن هنا  حماقة وخصلم  بوني الللائني:لولا

ذا  شويطان.فأما إوحوزب ال ملعرو  لللالدين املشركني مأملر ّبا حني   تكلن هنوا  حورب بوني حوزب اّللِ اب
وة اللاحووودة ب  ابلعووور كانوووحل انووواقة واملشووواق  واحلووورب وااصووولم  فقووود تقطعوووحل تلوووك األواصووور الووويت   تووورت

تول بود الرمحن.وقعولود   تولوابحلبل اللاحد.ولقود قتول أبول عبيودة أاب  يف يولم بودر.وهم الصودي  أبول بكور بق
ءهم مصوووووووعه بووووووون عموووووووْي أخوووووووا  عبيووووووود بووووووون عمْي.وقتووووووول عمووووووور ومحوووووووزة وعلوووووووك وعبيووووووودة واحلووووووواّر أقوووووووراب

تصولر  ا ارتقوى إليوها أبلو  مووعشْيهتم.متجرقين من عالئ  الدم والقراب  إىل آصرة الودين والعقيودة.وكان هوذ
 الرواب  والقيم يف ميزان اّلِل.

ميوانَ أُولِ َك َكتَوَه يف قُولُولِّبِمُ » يموني الورمحن.فال بب يف صودورهم ّلِل مكتول ..فهول مثبوحل يف قلولّبم بيود ا«  اْ ِ
 « ..هُ َوأَيََّدُهْم ِبُرو   ِمنْ »زوال له و  اندتر،و  انطماس فيه و  غملم  

الوورو   نوولر إ  ّبووذاّبووذا ال ومووا ميكوون أن يعزموولا هووذ  العزموو  إ  بوورو  موون اّلِل.ومووا ميكوون أن تشوور  قلوولّبم
 ذي ميدهم ابلقلة وا كرا ،ويصلهم  صدر القلة وا كرا .ال
ا يف األرم مووون كووول رابطووو  و جوووزاء موووا عووورق« ..يهووواَويُوووْدِخُلُهْم َجنَّوووات  َعْووورِي ِموووْن َهِْتَهوووا اأْلَْوووواُر خالِوووِديَن فِ »

 وآصرة ونفضلا عن قللّبم كل عرم من أعراضها الفاني .
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ُهْم َوَرُضوولا عَ  » ُ َعوونوْ ي ء،يف مقووام هوولوو  املوويمنني ن ،ترسووم حا..وهووذ  صوولرة وضووي   راضووي  مطم « ْنووهُ َرِضووَك اّللَّ
صووللا ل كووكء وو عووال رفيووع.ويف جوول رام وقيووع ..رّبووم رام عوونهم وهووم راضوولن عوون رّبم.انقطعوولا عوون كوو

ا القووورب فلسوووهم هوووذأنفسوووهم بوووه فتقوووبلهم يف كنفه،وأفسووو  هلوووم يف جنابه،وأكوووعرهم برضا .فرضلا.رضووويحل ن
 حل إليه ..وأنسحل به وانمأن

ققوووووووو  ديوووووووو  ّبديه.انقته.املهت..فهووووووووم مجاعته.املتجمعوووووووو  هووووووووحل للائه.املتحركوووووووو  بقيا« أُول ِووووووووَك ِحووووووووْزُب اّللَِّ »
 ملنهجه.الفاعل  يف األرم ما قدر  وقضا .فهك قدر من قدر اّلِل.

 نفختارو ّلِل املا  أنصار ومن يفل  إذن إذا   يفل«.َأ  ِإنَّ ِحْزَب اّللَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ »
رايوو  و :رايوو  احلوو   اينتنيوإىل رايتوونيحنينيزبني اثنني:حنينيزب اّلّل وحنينيزب الشنينييطان. وهكووذا تنقسووم البشووري  إىل

زب الشوويطان كولن مون حوالبانل.فإموا أن يكولن الفورق مون حوزب اّلِل فهول واقوو  هوحل رايو  احل ،وإموا أن ي
ل  صوهر،و  أهونسوه و  عوان    فهل واق  هحل راي  البانل ..و ا صفان متميزان   حتلطوان و  يتمي

 فمن احنووواز إىلة وحووودها.و  قرابووو ،و  ونووون و  جووونك،و  عصوووبي  و  قلميووو  ..إ وووا هوووك العقيدة،والعقيووود
ختتلو  لو  ألولاوم و ّلِل.ختتاحزب اّلِل ووق  هحل راي  احل  فهل ومجيوع الولاقفني هوحل هوذ  الرايو  إخولة يف 

ر   ،فتذوب الفولازب اّللِ حولكنهم يلتقلن يف الرابط  اليت تيل  أوناوم،وختتل  عشائرهم وختتل  أسرهم،
حووود مووون تربطوووه   البانووول،فلن كلهوووا هوووحل الرايووو  اللاحووودة.ومن اسوووتحلذ عليوووه الشووويطان فلقووو  هوووحل رايووو 

سووه و  نو  موون  حووزب اّلِل رابطوو .  موون أرم،و  موون جوونك،و  موون ونوون و  موون لوولن،و  موون عشووْية
 ج مجيعا ..  اللكائيج  األوىل اليت تقلم عليها هذ  اللكائج فانبتحل هذمن صهر ..لقد أنبتحل اللك

صولح    وجولاذب املوالقرابو ومع إُياء هذ  اهلي   نه كان هنا  يف ا؟ماع  املسلم  مون تشود  أواصور الودم
انعوو  لق،واملفاضوول  ام ا؟ازموالصووداق ، ا تعا؟ووه هووذ  اهليوو  يف النفوولس،وهك تضووع ميووزان ا ميووان ّبووذا احلسوو
صولا ن عورقوا وخلسولم ، ..إ  أوا يف اللقحل ذاتوه ترسوم صولرة لطائفو  كانوحل قائمو  كوذلك يف ا؟ماعو  امل

 ووصللا إىل ذلك املقام.
رأة يف واقعوو  املوو ذ  األموو وهووذ  الصوولرة هووك أنسووه ختووام للسوولرة الوويت بوودأت بتصوولير رعايوو  اّلِل وعنايتووه ّبوو

 كأوا وكأن زوجهوا  فا نقطواع ّلِل الوذي يرعوى هوذ  يف - -رسلله الفقْية اليت  ع اّلِل هلا وهك عاقل 
لوذي ن هوك األمور اب الشويطااألم  مثل هذ  الرعاي  هل ا سوتجاب  الطبيعي .واملفاضول  بوني حوزب اّلِل وحوز 

   ينبغك غْي  لام  اليت اختارها اّلِل للدور الكلين الذي كلفها إاي .
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 وآياأها أربع وعشرون مدنية حشر( سور  ال59)

 أهم مو وعات السور  

رابعوو  موون اهلجرة.تصوو   يف السوون  ال -اليهوولق  حووك موون أحيوواء -نزلووحل هووذ  السوولرة يف حوواقّ بووب النضووْي 
رآن ا بطريقو  القو..ترويهو كي  وقعف وملا ذا وقوعف وموا كوان يف أعقابوه مون تنظيموات يف ا؟ماعو  ا سوالمي 

يوووو  حيوووو  ماعوووو  ترباّ والتنظيمووووات بطريقوووو  القوووورآن كووووذلك يف تربيوووو  تلووووك ا؟اااصوووو ،وتعقه علووووى األحوووود
 ابألحداّ والتلجيهات والتعقيبات.

اقّ الووذي ن ذلووك احلوووقبوول أن نسووتعرم النصوولص القرآنيوو  يف السوولرة،نعرم كووي ا  ووا ذكرتووه الوورواايت عوو
تفك وا النصولص،فتنوزل بشوأتنزلحل السلرة بشأنه لنرى ميزة العرم القرآين،وبعد آماق  وراء األحداّ الويت 

 ّ انودوقةك األحودا قتضيات األحداّ،واتد وراءها وحلهلا يف جما ت أوسع وأمشول مون مقتضويات تلو
 ابلزمان واملكان.

ِموووْن بَوووِب َعووواِمر  ِإىَل بَوووِب النَِّضوووِْي َيْسوووَتِعينُوُهْم يف َذيْنِوووَك اْلَقِتيلَووونْيِ َعوووِن ابْوووِن ِإْسوووَحاَ ،قَاَل:مُثَّ َخووورََج َرُسووولُل اّللَِّ 
َيِب يَزِيوُد بْوُن ُروَماَن،وََكواَن بَونْيَ بَوِب النَّ  ِضوِْي َوبَوِب َعواِمر  َعْقود  اللََّذْيِن قَوتَوَلُهَما َعْمُرو ْبُن أَُميَّوَ  الضَّوْمرُِي،ِفيَما َحودَّ

وووا أََ ُهوووْم َرُسووولُل اّللَِّ  ،فَوَلمَّ :نَوَعْم اَي أاََب اْلَقاِسوووِم،نُِعيُنَك َعلَوووى َموووا َأْحبَوْبوووحَل ِ َّوووا َيْسوووَتِعينُوُهْم يف الدِِيَوووِ ،قَاُللاَوِحْل  
ِذِ ،َوَرُسوولُل اّللَِّ اْسووتَوَعْنحَل بِنَووا َعَلْيووِه،مُثَّ َخوواَل بَوْعُضووُهْم بِووبَوْعخ  فَوَقوواُللا:ِإنَُّكْم لَووْن عَِووُدوا الرَُّجووَل َعلَووى ِمثْووِل َحالِووِه هَ 

 قَاِعد ،فَوَقاُللا:َمْن َرُجل  يَوْعُلل َعَلى َهوَذا اْلبَوْيوحِل فَويُوْلِقوَك َعَلْيوِه َصوْخرَة  فَويَوْقتُولَوُه ِّبَوا ِإىَل َجاِنِه ِجَدار  ِمْن بُوُيلهِتِْم
ُهْم َعْمُرو ْبُن َجحَّاِش بْوِن َكْعوه  فَوَقواَل:أاََن ِلَذِلَك،َفَصوِعَد لِيُوْلِقو َك َعَلْيوِه َصوْخرَة  َفُْيَُِيَنا ِمْنُه ف فَانْوُتِدَب ِلَذِلَك ِمنوْ

ُهْم .فَووَأَ ُ  اْاَووَثُ ِمووَن َمووا قَاَل،َوَرُسوولُل اّللَِّ كَ  ُ َعوونوْ يف نَوَفوور  ِمووْن َأْصووَحابِِه ِفيِهْم:أَبُوول َبْكر ،َوُعَمُر،َوَعلِووك  َرِضووَك اّللَّ
وووَماِء ِ َوووا أَرَاَق اْلَقْلُم،فَوَقووواَم َوقَووواَل أِلَْصوووَحابِِه:" َ  َتْثَُحووولا "،َفَخووورََج رَاِجع وووا ِإىَل  اْلَمِدينَوووِ ،فَوَلمَّا اْسوووتَوْبطَأَ النَّوووِلَّ السَّ

  اْلَمِدينَوووَ ،فَأَقْوَبَل َأْصوووَحابُُه قَووواُملا يف نََلبِوووِه،فَوَلُقلا َرُجوووال  ُمْقوووِبال  ِموووَن اْلَمِديَنِ ،َفَسوووأَُللُ  َعْنوووُه فَوَقاَل:رَأَيْوتُوووُه َقاِخوووال
ِ َوْرِّبِْم ُهُم اْاَوَثَ ِ َوا أَرَاَقْت يَوُهولُق ِموَن اْلغَوْدِر،َوأََمَر َرُسولُل اّللَِّ َحوَّتَّ انْوتَوَهوْلا إِلَْيوِه،فََأْخثََ َأْصَحاُب َرُسولِل اّللَِّ 

ووووْْيِ إِلَْيِهْم،َفَسوووواَر اِبلنَّوووواِس َحووووَّتَّ نوَووووَزَل ِّبِْم،فَوَتَحصَّووووُنلا ِمْنووووُه يف احْلُُصوووولِن،َوأََمَر َرُسوووولُل اّللَِّ  بَِقطْووووِع النَّْخووووِل َوالسَّ
نَّْخوَل يَها،فَوَناَقْوُ :اَي حُمَمَُّد،َقْد ُكْنحَل تَونوَْهى َعوِن اْلَفَسواِق،َوتَِعيُبُه َعلَوى َموْن َصونَوَعُه،َفَما اَبلُوَك تَوْقطَوُع الَوالتَّْحرِيِ  فِ 
 2374َوُهَرَِِقُه "

وشليبووه  - -يف هجوواء رسوولل اّلِل  -موون بووب النضووْي  -وكووان قوود سووب  هووذا إقووذاع كعووه بوون األكوور  
ِه:أَنَّ َكْعَه ْبَن اأَلْكوَرِ  َكواَن يَوْهُجول النَّوِلَّ األعداء عليه.فَعْن عَ  ،َعْن َعمِِ ، فَوَأَمَر ْبْد هللِا ْبِن َكْعِه ْبِن َماِلك 

ووا رَ النَّووِلُ  َعووَة إِلَْيوووِه مَخَْسوووَ  نَوَفر ،فَووأَتَوْلُ  َوُهوووَل يف جَمْلِووِك قَوْلِموووِه يف اْلَعَلاِ ،فَوَلمَّ ْم ُذِعوووَر آُهوووَسوووْعَد بْووَن ُمَعووواذ  أَْن يَوبوْ
نَوا إِلَْيوَك حِلَاَجو   .قَاَل:فَوْليَوْدُن ِإَ   بَوْعُضوُكْم فَوْلُيَحودِِْيِب  ُهْم َوقَاَل:َما َجواَء ِبُكوْم ف قَاُللا:ِج وْ ِ َاَجتِوِه .فَوَداَن ِمْنوُه ِمنوْ

َناَ  لَِنِبيَعووووَك أَْقُرع ووووا لَنَووووا .قَوووواَل:َواّللَِّ ِإْن فَوَعْلُتْم، َلَقووووْد ُجِهووووْدمُتْ ُمْنووووُذ نوَووووَزَل َهووووَذا الرَُّجووووُل بَوووونْيَ بَوْعُضووووُهْم،فَوَقاُللا:ِج وْ
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،فَوَقالَووحْل لَووُه اْمرَأَتُووُه:َما أَْلُهوورُِكْم،أَْو قَاَل:ِبُكْم،فَوَلاَعووُدوُ  أَْن َذْتُوولُ  بَوْعووَد َهووْدأَة  ِمووَن اللَّْيِل،قَوواَل َفَجاُ وُ ،فَوَقوواَم إِلَْيِهمْ 
ُهْم،اْعتَونَوَقوُه أَبُول َجاَءَ  َهُيَ ِء يف َهِذِ  السَّاَعِ  ِلشَ  وا َقاَن ِمنوْ ُْم قَوْد َحودَّيُلين ِ َواَجِتِهْم .فَوَلمَّ ْكء  ِ َّوا هُِوُه .قَواَل:ِإوَّ

ووُد بْووُن َمْسووَلَمَ  اِبلسَّووْيِ ،َونََعَنُه يف َخاِصووَرتِِه،فَوَقتَوُللُ ،فَوَلمَّا َأْصووَبْححِل اْليَوُهلُق، ،َوَعالَُ  حُمَمَّ  َغووَدْوا ِإىَل النَّووِلِِ َعووْبك 
 ُفَوَقاَللا:قُتِووَل َسوويُِِداَن ِغيلَوو   .فَووذََكَرُهُم النَّووِل ، َُمووا َكوواَن يَوْهُجوولُ  يف َأْكووَعارِِ ،َوَما َكوواَن يُوْيِذيووِه،مُثَّ َقَعوواُهُم النَّووِل
  ِنَوُهْم ِكَتااب  .قَاَل:َفَكاَن َذِلَك اْلِكَتاُب َمَع َعِلك َنُه َوبَويوْ  ..2375ِإىَل أَْن َيْكُتَه بَويوْ

اعوودة ليهم.وفوو  القعهوودهم إ فلمووا كووان التبييووحل للغوودر برسوولل اّلِل يف حملوو  بووب النضووْي   يبوو  مفوور موون نبووذ
َ   ُيُِوُه اْاووائِنِ لاء  ِإنَّ اَعلوى َسوو َوِإمَّوا خَتوواَفنَّ ِموْن قَوووْلم  ِخيانَو   فَانْبِووْذ إِلَوْيِهمْ »ا سوالمي : ..فتجهوز رسوولل « نيَ ّللَّ

 ار  والوولا عوون انلوو ليفووارقلا جوول  -وقيوول عشوورة  -ياليوو  أايم   النضووْي،وأمهلهموحاصوور حملوو  بووب - -اّلِل 
وعلووى  - املدينوو  نووافقني يفعلووى أن ذخووذوا أملاهلم،ويقيموولا وكووالء عوونهم علووى بسوواتينهم ومووزارعهم.ولكن امل

وقاللا قاومووو ،م ُيرضووولوم علوووى الووورفخ واملأرسوووللا إلووويه -رأسوووهم عبووود اّلِل بووون أيب بووون سوووللل رأس النفوووا  
 م.رجنا معكهلم:أن ايبتلا وانعلا فإان لن نسلمكم.إن قلتلتم قاتلنا معكم،وإن أخرجتم خ

ْخوووأََ ْ تَووووَر ِإىَل الَّوووِذيَن انفَوُقووولا يَوُقللُووول »ويف هوووذا يقووولل اّلِل تعووواىل: ِل اْلِكتووواِب:لَِ ْن ِذيَن َكَفوووُروا ِموووْن أَْهووولاِوُِم الَّوووَن ِ ِ
ُووْم َلكوواِذبُلَن.لَِ ْن لَنَوْنُصووَرنَُّكْم َواّللَُّ  قُوولتِْلُتمْ  ،َوِإنْ ُكووْم َو  نُِطيووُع فِوويُكْم َأَحوودا  أَبَوودا  أُْخوورِْجُتْم لََنْخووُرَجنَّ َمعَ   َيْشووَهُد ِإوَّ

يُوْنَصووُروَن.أَلَنْوُتْم َأَكووُد  مُثَّ   ْم لَيُوووَلُلنَّ اأْلَْقابرَ ْن َنَصووُروهُ ،َولَ ِ أُْخرُِجوولا   َحُْرُجوولَن َمَعُهْم،َولَووِ ْن ُقلتِلُوولا   يَوْنُصووُروَوُمْ 
ُْم قَوْلم    يَوْفقَ  ،ذِلَك  َِوَّ  ..«.ُهلَن .َرْهَب   يف ُصُدورِِهْم ِمَن اّللَِّ
قطووع بوويلهم والتحريوو  فيها.فنوواقو :أن اي حمموود قوود  ب - -فتحصوون اليهوولق يف احلصوولن فووأمر رسوولل اّلِل 

نووزل قللووه  لوورق علويهماالنخيوول وهريقهواف ويف كنوحل تنهووى عون الفسوواق وتعيبوه علووى مون صوونعه:فما ابل قطوع 
 «.نيَ  َولُِيْخزَِي اْلفاِسقِ ِبِإْذِن اّللَِّ لهِلا فَ ما َقطَْعُتْم ِمْن لِيَن   أَْو تَورَْكُتُملها قائَِم   َعلى ُأصُ »تعاىل:

 قلوووولّبم يف  اّلِل وملووووا بلوووو  احلصووووار سووووتا وعشوووورين ليلوووو ،ي ك اليهوووولق موووون صوووود  وعوووود املنووووافقني هلم،وقووووذ
ن الوويهم ويكوو  عوون قمائهم،كمووا سووب  جووالء بووب قينقوواع )وقوود ذكووران أ - -رعه،فسووأللا رسوولل اّلِل ال

 هلم بول مون أمولاا محلوحل اسببه ولروفه يف تفسْي سلرة األحزاب يف ا؟زء احلاقي والعشرين على أن هلم مو
فكان الرجل مونهم يهودم ا استقلحل به ا بل.فاحتمللا من أملاهلم م - -إ  السال .فأجاّبم رسلل اّلِل 

د ن املسولملن قولمني وكوابيته عن خشب  اببوه فيحملوه علوى لهور بعوْي  أو حربوه حوَّت   يقوع يف أيودي املسو
 هدملا وخربلا بعخ ا؟دران اليت اختذت حصلان يف أايم احلصار.

ِل اْلِكتووواِب ِموووْن ِقايرِِهوووْم أِلَوَِّل ُهوووَل الَّوووِذي َأْخووورََج الَّوووِذيَن َكَفوووُروا ِموووْن أَْهووو»ويف هوووذا يقووولل اّلِل يف هوووذ  السووولرة:
ُ ِموْن َحْيو ،فَوَأ ُهُم اّللَّ ُوْم موانَِعتُوُهْم ُحُصولُوُْم ِمووَن اّللَِّ وُتْم أَْن َحُْرُجولا َولَنُوولا َأوَّ ُة َ ْ َُيَْتِسووُبلا،َوَقَذَ  احلَْْشوِر موا لَنَونوْ

ُ يف قُولُوووولِّبُِم الُرْعووووَه،ُحْرِبُلَن بُويُوووولهَتُمْ  ِ َيْووووِديهِ  ْم َوأَيْووووِدي اْلُمْيِمِننَي،فَوووواْعَتِثُوا اي أُوِ  اأْلَْبصوووواِر.َوَلْل  أَْن َكتَووووَه اّللَّ
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َ وَ  ُووْم َكوواُقلا اّللَّ َّبُْم يف الووُدنْيا َوهَلُووْم يف اهْلِخوورَِة َعووذاُب النَّاِر.ذلِووَك  َِوَّ َ َعلَووْيِهُم اْ؟َووالَء َلَعووذَّ َرُسوولَلُه َوَمووْن ُيَشووا ِِ اّللَّ
 .. «ِإنَّ اّللََّ َكِديُد اْلِعقابِ فَ 

ث سوالم بوون ر إىل خيوووكوان مونهم موون سوار إىل خيث،وموونهم مون سوار إىل الشووام.وكان مون أكوورافهم  ون سوا
 ليوه املشوركنيشذلوك يف  أيب احلقي ،وكنان  بن الربيع بن أيب احلقي ،وحك بن أخطوه، ن ورق ذكورهم بعود

ذكور يف فوت   ضوهم كوذلكب قريظ  )يف سلرة األحوزاب( وكوان لبععلى املسلمني يف غزوة األحزاب ووقع  ب
 خيث )يف سلرة الفت (.

سولل ال.فقسومها ر يول و  مجوكانحل أملال بب النضْي في ا خالصا ّلِل وللرسلل   يلج  املسلملن عليوه خب
 ،وأبول يلى املهاجرين خاص  قون األنصار عدا رجلني من األنصار فقْيين  ا سوهل بون حنع - -اّلِل 

وا منووه كلووه كوو  وعوورققجانوو   ووا  بوون خركوو .وذلك أن املهوواجرين   يكوون هلووم مووال بعوود الووذي تركوول  يف م
ق ،وإيثار أخلة صوووووواقلعقيوووووودهتم.وكان األنصووووووار قوووووود أنزلوووووولهم قورهووووووم وكوووووواركلهم موووووواهلم يف أرُييوووووو  عاليوووووو ،و 

اجملتموووووووع  يف  قامووووووو  األوضووووووواع الطبيعيووووووو  - -عجيه.فلموووووووا وأتوووووووحل هوووووووذ  الفرصووووووو  سوووووووارع رسووووووولل اّلِل 
يعوو  موون  حوودهم.و و ا سووالمك،كك يكوولن للفقووراء مووال خوواص،وكك   يكوولن املووال متووداو  يف األغنيوواء 

والووراج   -كلوم تبعوخ مون  األنصوار إ  الفقوْيين اللوذين يسوتحقان لفقر وا ..وتكلوم يف أمولال بوب النضوْي
ُ َعلووووى َرُسوووول »قووووال تعوووواىل:ف -أوووووم موووون املنووووافقني  ُهْم َفموووواَومووووا أَفوووواَء اّللَّ  َعَلْيووووِه ِمووووْن َخْيوووول  َو  أَْوَجْفووووُتمْ  لِِه ِموووونوْ

ُ عَ  ،َولِكنَّ اّللََّ ُيَسلُِِ  ُرُسَلُه َعلى َمْن َيشاُء َواّللَّ  « ..ير   َكْكء  َقدِ لى ُكلِِ رِكاب 
إن ك تم قسمتم للمهواجرين مون أمولالكم وقايركوم وكواركتملهم يف هوذ  »لانصار: - -وقال رسلل اّلِل 

فقالوووحل األنصوووار:بل « .وإن كووو تم كانوووحل لكوووم قايركوووم وأمووولالكم،و  يقسوووم لكوووم كوووكء مووون الغنيمووو الغنيمووو 
 2376نقسم من أملالنا وقايران ونييرهم ابلغنيم  و  نشاركهم فيها.

تَوغُوولنَ ايرِِهووْم وَ ا ِمووْن قِ لِْلُفَقووراِء اْلُمهوواِجرِيَن الَّووِذيَن أُْخرُِجوول »ويف هووذا نووزل قللووه تعوواىل: ْضووال  ِمووَن اّللَِّ فَ  أَْموولاهِلِْم يَوبوْ
َ َوَرُسووولَلُه،أُولِ َك ُهوووُم الصَّووواِقُقل  ميوووانَ ِذيَن تَوبَوووولَّ َن.َوالَّ َورِْضلاان ،َويَوْنُصوووُروَن اّللَّ اَر َواْ ِ  ِموووْن قَووووْبِلِهْم ُيُِبُووولَن َموووْن ُ ا الووودَّ

ووُدوَن يف ُصووُدورِِهْم حاَجوو   ِ َّووا أُوتُلا، ْم َخصاَصوو  .َوَمْن نْوُفِسووِهْم َولَووْل كوواَن ِّبِووَعلووى أَ  َويوُووْييُِرونَ هوواَجَر إِلَووْيِهْم َو  اَِ
 «.يُلَ  ُك َّ نَوْفِسِه فَُأولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ 

 ة الويت يتلجوه  السولر فهذا هل احلاقّ الذي نزلحل فيه هوذ  السولرة،وتعلقحل بوه نصلصوها، ا يف ذلوك خااو
 رآن يف تربيوو ريقوو  القوونووه بعوود ذلووك.على نفيهووا ااطوواب للووذين آمنوولا  وون كووهدوا هووذا احلوواقّ و وون يعرفل 

ة بوذكر خوْي يف السولر يقواع األالنفلس ابألحداّ وابلتعقيوه عليها،وربطهوا ابحلقوائ  الكليو  الكبوْية ..مث ا 
 هوذا الكوولن يفيو  وأيوور صوفات اّلِل الوذي يوودعل الوذين آمنولا وحووانبهم ّبوذا القرآن.وهووك صوفات ذات فاعل

  ميان اللاعك املدر  البصْي.تصلر حقيقتها يقلم ا وعلى أساس

                                                 
 وفيه اللاقدي متهم379/  1[ أخرجه اللاقدي يف املغازي 25/ 18قار عا  الكته، الرايم ] -تفسْي القرنل  - 2376
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دء :فيتناسووو  البوووز احلكيموتبووودأ السووولرة وختوووتم بتسوووبي  اّلِل الوووذي لوووه موووا يف السوووماوات واألرم وهووول العزيووو
 احلكيم. ْي اّللِ وااتام،مع ملضلع السلرة،ومع قعلة امليمنني للتقلى وااشلع والتفكر يف تدب

 اّ ..ذ  األحدألحداّ،وكي  تريب النفلس ّبواهلن نسْي مع النصلص القرآني  لنرى كي  تصلر ا
 [24إل   1(:اآليات 59]سور  الحشر ) 

 غهو  بني النضير والكالا عل  المنافقين 

 ْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ بِ 
رََج الَِّذيَن َكَفوُروا ِموْن أَْهوِل ( ُهَل الَِّذي َأخْ 1َسبََّ  ّللَِِّ ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )} 

ُوْم موانَِعتُوُهْم ُحُصولُوُْم ِمونَ  ُتْم أَْن َحُْرُجولا َولَنُولا َأوَّ ُ ِموْن  اْلِكتاِب ِمْن ِقايرِِهْم أِلَوَِّل احلَْْشِر ما لَنَونوْ اّللَِّ فَوَأ ُهُم اّللَّ
رِبُلَن بُوُيلهَتُْم ِ َْيِديِهْم َوأَيْوِدي اْلُموْيِمِننَي فَواْعَتِثُوا اي أُوِ  اأْلَْبصواِر َحْيُة  َْ َُيَْتِسُبلا َوَقَذَ  يف قُوُللِّبُِم الُرْعَه حُْ 

َّبُْم يف الُدنْيا َوهَلُوْم يف اهْلِخورَِة َعوذاُب النَّواِر )2) ُ َعَلْيِهُم ا؟َْالَء َلَعذَّ ُوْم َكواُقلا 3( َوَلْل  أَْن َكَتَه اّللَّ ( ذلِوَك  َِوَّ
َ َكِديُد اْلِعقاِب )اّللََّ  َ فَِإنَّ اّللَّ ما َقطَْعُتْم ِموْن لِينَو   أَْو تَورَْكُتُملهوا قائَِمو   َعلوى ُأُصولهِلا  (4 َوَرُسلَلُه َوَمْن ُيَشا ِِ اّللَّ

ُهْم َفمووا أَْوَجْفووُتمْ 5فَبِووِإْذِن اّللَِّ َولُِيْخووزَِي اْلفاِسووِقنَي ) ُ َعلووى َرُسووللِِه ِموونوْ  َعَلْيووِه ِمووْن َخْيوول  َو  رِكوواب  ( َومووا أَفوواَء اّللَّ
ُ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  ) َ ُيَسوولُِِ  ُرُسووَلُه َعلووى َمووْن َيشوواُء َواّللَّ ُ َعلووى َرُسووللِِه ِمووْن أَْهووِل 6َولِكوونَّ اّللَّ ( مووا أَفوواَء اّللَّ

 السَّوِبيِل َكوْك   َيُكولَن ُقولَو   بَونْيَ اأْلَْغِنيواِء ِموْنُكْم اْلُقرى فَِللَِّه َولِلرَُّسلِل َوِلِذي اْلُقْرىب َواْلَيتامى َواْلَمساِكنِي َواْبنِ 
َ َكوِديُد اْلِعقواِب ) َ ِإنَّ اّللَّ ( لِْلُفَقوراِء اْلُمهواِجرِيَن 7َوما آ ُكُم الرَُّسلُل َفُخُذوُ  َوما َواُكْم َعْنُه فَانْوتَوُهلا َواتوَُّقلا اّللَّ

َ َوَرُسوووولَلُه أُول ِووووَك ُهووووُم الَّووووِذيَن أُْخرُِجوووولا ِمووووْن ِقايرِِهووووْم وَ  تَوغُوووولَن َفْضووووال  ِمووووَن اّللَِّ َورِْضوووولاان  َويَوْنُصووووُروَن اّللَّ أَْموووولاهِلِْم يَوبوْ
وووُدوَن يف ُصوووُدورِهِ 8الصَّووواِقُقلَن ) ميووواَن ِموووْن قَووووْبِلِهْم ُيُِبُووولَن َموووْن هووواَجَر إِلَوووْيِهْم َو  اَِ اَر َواْ ِ ْم ( َوالَّوووِذيَن تَوبَوووولَُّ ا الووودَّ

ِلُحولَن ِ َّا أُوتُلا َويُوْييُِروَن َعلى أَنْوُفِسِهْم َوَلْل كاَن ِّبِْم َخصاَص   َوَمْن يُولَ  ُكو َّ نَوْفِسوِه فَُأول ِوَك ُهوُم اْلُمفْ  حاَج   
ميوواِن وَ  (9) ْخلانِنَووا الَّووِذيَن َسووبَوُقلان اِبْ ِ   َعَْعووْل يف قُوُللبِنووا َوالَّووِذيَن جوواُ  ِمووْن بَوْعووِدِهْم يَوُقللُوولَن َربوَّنَووا اْغِفووْر لَنووا َو ِِ

ْخوولاِوُِم الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن 10ِغووال  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا َربَّنووا ِإنَّووَك َرُ    َرِحوويم  ) ( أََ ْ تَوووَر ِإىَل الَّووِذيَن انفَوُقوولا يَوُقللُوولَن ِ ِ
ُوْم أَْهِل اْلِكتاِب لَِ ْن أُْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َو  نُِطيُع ِفيُكْم  ُ َيْشوَهُد ِإوَّ َأَحدا  أَبَدا  َوِإْن ُقلتِْلُتْم لَنَوْنُصَرنَُّكْم َواّللَّ

َر مُثَّ   ( لَِ ْن أُْخرُِجولا   َحُْرُجولَن َمَعُهوْم َولَوِ ْن ُقلتِلُولا   يَوْنُصوُروَوُْم َولَوِ ْن َنَصوُروُهْم لَيُووَلُلنَّ اأْلَْقاب11َلكاِذبُلَن )
ُوووْم قَووووْلم    يَوْفَقُهووولَن )( أَلَنْوووو12يُوْنَصوووُروَن ) (   يُقووواتُِللَنُكْم 13ُتْم َأَكوووُد َرْهبَووو   يف ُصوووُدورِِهْم ِموووَن اّللَِّ ذلِوووَك  َِوَّ

يعووا  َوقُولُوولّبُُ  وونَوُهْم َكووِديد  َهَْسووبُوُهْم مجَِ يعووا  ِإ َّ يف قُوورى  حُمَصَّووَن   أَْو ِمووْن َوراِء ُجووُدر  َ ُْسووُهْم بَويوْ ُووْم  ْم َكووَّتَّ ذلِووكَ مجَِ  َِوَّ
( َكَمثَوووِل 15َكَمثَوووِل الَّوووِذيَن ِموووْن قَووووْبِلِهْم َقرِيبوووا  ذاقُووولا َوابَل أَْمووورِِهْم َوهَلُوووْم َعوووذاب  أَلِووويم  )  (14قَووووْلم    يَوْعِقلُووولَن )

َ رَ  وا َكَفوَر قواَل ِإيِنِ بَورِيء  ِمْنوَك ِإيِنِ َأخواُ  اّللَّ ْنسواِن اْكُفوْر فَوَلمَّ ( َفكواَن 16بَّ اْلعواَلِمنَي )الشَّْيطاِن ِإْذ قواَل ِلإْلِ
ُمووا يف النَّوواِر خالِووَدْيِن ِفيهووا َوذلِووَك َجووزاُء الظَّوواِلِمنَي ) َ َوْلتَوْنظُووْر 17عاِقبَوتَوُهمووا َأوَّ ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا اتوَُّقوولا اّللَّ

َ َخبِوووْي  ِ وووا تَوْعمَ  َ ِإنَّ اّللَّ َ فَأَْنسووواُهْم 18لُووولَن )نَوْفوووك  موووا قَووودََّمحْل لِغَووود  َواتوَُّقووولا اّللَّ ( َو  َتُكلنُووولا َكالَّوووِذيَن َنُسووولا اّللَّ
  َيْسووووَتِلي َأْصووووحاُب النَّوووواِر َوَأْصووووحاُب اْ؟َنَّووووِ  َأْصووووحاُب اْ؟َنَّووووِ  ُهووووُم  (19أَنْوُفَسووووُهْم أُول ِووووَك ُهووووُم اْلفاِسووووُقلَن )
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يْوتَوووُه خاِكوووعا  ُمَتَصووودِِعا  ِموووْن َخْشوووَيِ  اّللَِّ َوتِْلوووَك اأْلَْمثووواُل ( لَوووْل أَنْوزَْلنوووا هوووَذا اْلُقوووْرآَن َعلوووى َجبَووول  َلرَأَ 20اْلفوووائُِزوَن )
ُ الَِّذي   إِلوَه ِإ َّ ُهوَل عواِ ُ اْلَغْيوِه َوالشَّوهاَقِة ُهوَل الورَّمْحُن الورَِّحيُم 21َنْضرُِّبا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَوتَوَفكَُّروَن ) ( ُهَل اّللَّ

ُ الَِّذي   إِ 22) ُ ُسوْبحاَن ( ُهَل اّللَّ لَه ِإ َّ ُهَل اْلَمِلُك اْلُقُدوُس السَّالُم اْلُمْيِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيوُز اْ؟َبَّواُر اْلُمَتَكوثِِ
وووا ُيْشووورُِكلَن ) وووماو 23اّللَِّ َعمَّ ُ اْاووواِلُ  اْلبوووارُِئ اْلُمَصووولُِِر لَوووُه اأْلَْ ووواُء احْلُْسووو  ُيَسوووبُِِ  لَوووُه موووا يف السَّ اِت ( ُهوووَل اّللَّ

 { (24َواأْلَْرِم َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )
 أسبيح ما في الوجود هلل 1الدرس ا ول:

وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم،َوُهوووَل اْلَعزِيوووزُ »  احلقيقووو  الووويت وقعوووحل وكانوووحل يف ..ّبوووذ « يمُ  احلَِْكوووَسوووبََّ  ّللَِِّ موووا يف السَّ
 زيووه والتمجيووديووه ابلتناألرم ّلِل،واعاههووا إل اللجلق.حقيقوو  تسووبي  كوول كووكء يف السووماوات وكوول كووكء يف

ني طائهوا للمويمنرهم،وإع..تفتت  السلرة اليت تقوا قصو  إخوراج اّلِل للوذين كفوروا مون أهول الكتواب مون قاي
 « ..مُ َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكي..»به املسبحني  مد  املمجدين أل ائه احلس  
 ..احلكيم يف تدبْي  وتقدير . القلي القاقر على نصر أوليائه وسح  أعدائه

 مما حدث لبني النضير لالعابارالدعو   4 - 2الدرس الثاني:

  اْلِكتواِب ِموْن ِقايرِِهومْ ا ِموْن أَْهولِ َكَفوُرو   ُهوَل الَّوِذي َأْخورََج الَّوِذينَ »مث يقا نبأ احلاقّ الوذي نزلوحل فيوه السولرة:
ووووووُتْم أَْن َحُْرُجلا،َولَ  ُووووووْم مووووووأِلَوَِّل احلَْْشووووووِر.ما لَنَونوْ ُ ِمووووووْن َحْيووووووُة َ ْ ْم ِمووووووَن اّللَِّ فَووووووَأ ُهمُ ْم ُحُصوووووولوُُ انَِعتُوهُ نُوووووولا َأوَّ  اّللَّ

ِثُوا اي أُوِ  اأْلَْبصووواِر.َوَلْل  ِدي اْلُمْيِمِننَي،فَووواْعتَ يِهْم َوأَيْوووِ َيْوودِ  َُيَْتِسووُبلا،َوَقَذَ  يف قُولُووولِّبُِم الُرْعوووَه،ُحْرِبُلَن بُويُووولهَتُمْ 
َّبُْم يف الُدنْيا،وَ أَْن َكتَ  ُ َعَلْيِهُم ا؟َْالَء َلَعذَّ َ َوَرُسولَلُه،َوَمْن  َعذاُب النَّاِر.ذِلَك  َِ  اهْلِخرَةِ هَلُْم يف َه اّللَّ ُوْم َكواُقلا اّللَّ وَّ

َ فَِإنَّ اّللََّ َكِديُد اْلِعقابِ   «.ُيَشا ِِ اّللَّ
 ول احلشر.ايرهم ألقفروا من أهل الكتاب من ومن هذ  اهلايت نعلم أن اّلِل هل الذي أخرج الذين ك

 احلووك أن اّللِ  ،تلقع يفواّلِل هوول فاعوول كوول كووكء.ولكن صوويغ  التعبووْي تقوورر هووذ  احلقيقوو  يف صوولرة مباكوورة
ُيشورون،فلم  لويت منهواتلىل هذا ا خراج مون غوْي سوتار لقدرتوه مون فعول البشور  وسوا  املخورجني لوارم ا

 رجلا منها.تعد هلم علقة إىل األرم اليت أخ
وووُتمْ لَ موووا »وييكووود فعووول اّلِل املباكووور يف إخوووراجهم وسووولقهم ابلفقووورة التاليووو  يف اهليووو : ُوووْم  أَْن َحْرُ نَونوْ ُجلا،َولَنُووولا َأوَّ

 « ..مانَِعتُوُهْم ُحُصلُوُْم ِمَن اّللَِّ 
ملنعوو  يف فووال أنووتم كنووتم تتلقعوولن خووروجهم و  هووم كووانلا يسوولملن يف تصوولر وقلعووه  فقوود كووانلا موون القوولة وا

حصلوم  ية   تتلقعلن أنتم أن خترجلهم منها كما أخرجلا.و ية غرهتم هذ  املنعو  حوَّت نسولا قولة اّلِل 
ُ ِموووْن َحْيوووُة َ ْ َُيَْتِسوووُبلا.َوَقَذَ  يف قُولُووولِّبُِم الُرْعوووهَ »الووويت   ترقهوووا احلصووولن   أ هوووم مووون قاخووول «.فَوووَأ ُهُم اّللَّ

 هوم مون قلولّبم فقوذ  فيهوا الرعوه،ففتحلا حصولوم  يوديهم  وأراهوم أنفسهم    من قاخول حصولوم  أ
أوم   ميلكلن ذواهتم،و  ُيكملن قللّبم،و  ميتنعلن على اّلِل إبراقهتم وتصميمهم  فضوال علوى أن ميتنعولا 
عليه ببنياوم وحصلوم.وقد كانلا ُيسوبلن حسواب كول كوكء إ  أن ذتويهم اهلجولم مون قاخول كيواوم.فهم 
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ُيتسوبلا هووذ  ا؟هو  الوويت أ هوم اّلِل منها.وهكووذا حوني يشوواء اّلِل أمورا.ذيت لووه مون حيووة يعلوم وموون حيووة   
يقوودر،وهل يعلووم كوول كووكء، وهوول علووى كوول كووكء قوودير.فال حاجوو  إذن إىل سووبه و  إىل وسوويل ، ا يعرفووه 

والغايوو  موون  لسوويل النوواس ويقدرونه.فالسووبه حاضوور قائمووا واللسوويل  مهيأة.والسووبه والنتيجوو  موون صنعه،وال
 خلقه ولن ميتنع عليه سبه و  نتيج ،ولن يعز عليه وسيل  و  غاي  ...وهل العزيز احلكيم ..

يف قلوولّبم  بلا وقووذ ولقوود هصوون الووذين كفووروا موون أهوول الكتوواب  صوولوم فووأ هم اّلِل موون حيووة   ُيتسوو
لن يوووديهم،وميكنبلووووا  لبيووولت حر الرعه.ولقووود امتنعووولا بووودورهم وبيووولهتم فسووولطهم اّلِل علوووى هوووذ  الووودور وا

 « ..نيَ ُمْيِمنِ ُحْرِبُلَن بُوُيلهَتُْم ِ َْيِديِهْم َوأَْيِدي الْ »امليمنني من إخراّبا:
صووولرة ملاوهوووذ  احلركووو  وّبوووذا توووتم حكايووو  موووا وقوووع للوووذين كفوووروا مووون أهووول الكتووواب،يف تلوووك الصووولرة امللحي ،

  بفعلهوووم هوووم مث يزيووودون فيخربلووووا  يوووديهم وأيووودي تووويهم مووون وراء احلصووولن فتسوووقذ -بحانه سووو -..واّلِل 
 امليمنني.

 «.ارِ ِ  اأْلَْبصا اي أُو فَاْعَتِثُو  »هنا اكء أول تعقيه يف لل هذ  الصلرة،وعلى إيقاع هذ  احلرك :
 . لالعتباروهل هتا  اكء يف مكانه ويف أوانه.والقللب متهي   للعظ  متفتح  

 الودنيا غوْي كال يصويبهم يفال  من نحّلِل يف النكاي  ّبم ما كانحل لتعفيهم  ي  واهلي  التالي  تقرر أن إراقة ا
ُ َعلَووْيِهُم اْ؟َووالءَ »مووا ينتظوورهم يف اهلخوورة: « ِخوورَِة َعووذاُب النَّووارِ لووُدنْيا،َوهَلُْم يف اهْل َّبُْم يف اَلَعووذَّ  َولَووْل  أَْن َكتَووَه اّللَّ

اّلِل  ل  أن اختووارأخرى.ولوو .ّبووذ  الصوولرة الوويت وقعووحل أو بصوولرة..فهوول أموور مقوورر أن ينوواهلم النكووال موون اّللِ 
يف صولرة مون  اب اّللِ جالءهم لعذّبم عذااب آخور.غْي عوذاب النوار الوذي ينتظورهم هنا .فقود اسوتحقلا عوذ

ُْم َكاُقلا اّللََّ َوَرُسلَلُه.َوَمنْ »صلر  على كل حال   َ كَ اّللََّ فَإِ  ُيَشا ِِ  ذِلَك  َِوَّ  « ..ابِ ِديُد اْلِعقنَّ اّللَّ
 انوه رسولله حونيجانبوه هول جواملشاق  أن ذخذوا هلم كوقا غوْي كو  اّلِل،وجانبوا غوْي جانبه.وقود جعول اّلِل 

ل مشوواق  فهووك تشووم وصو  علوو  اسووتحقاقهم للعووذاب يف صوودر اهليوو .فاكتفى يف عجزهووا  شوواق  اّلِل وحوود 
ه تووبج  قبي ،حووني وهوول ملقوو  فيوو -بحانه سوو -الرسوولل وتتضوومنها.مث ليقوو  املشوواقلن يف انحيوو  أمووام اّلِل 

لووو  تتعووورم ل  اهلزييقووو  املخوووالي  يف وجوووه ااوووال  يشووواقلنه  وملقووو  كوووذلك رعيه،وهوووذ  املخوووالي  الضووو ي
 لغضه اّلِل وعقابه.وهل كديد العقاب.

ْي الووذين  خوالل مصو وهكوذا تسوتقر يف القلولب حقيقو  مصوائر املشواقني ّلِل يف كول أرم ويف كول وقوحل.من
 أهل الكتاب،وما استحقلا به هذا العقاب. كفروا من

وتكورار هوذ  « ابِ ْهوِل اْلِكتوأَ وا ِموْن الَّوِذيَن َكَفورُ »و  يفلتنا أن نلحج تسومي  القورآن ليهولق بوب النضوْي  ووم 
وقود كوان  - -مود اء ّبوا حمالصف  يف السولرة.فهك حقيقو  ألووم كفوروا بودين اّلِل يف صولرته العليوا الويت جو

ه يعبوئ ل ّبم كما أنه التنكيووا ويتلقعلوا.وذكر هذ  الصف  يف اللقحل نفسه ُيمل بياان بسباليهلق ينتظر 
 ن نكوال وعوذابموحول ّبوم  كعلر املسلمني عاههم تعب   روحي  تطم ن هلا قلولّبم فيموا فعلولا معهم،وفيموا

 على أيديهم.فذكر هذ  احلقيق  هنا مقصلق ملحلا 
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 صادية   د المدوإباحة الحرا ااقا 5الدرس الثالث:

م تقطيوووع بووويله رسووولله مووونمث يطمووو ن املووويمنني علوووى صووولاب موووا أوقعووول  ّبوووي ء الوووذين كفوووروا وكووواقلا اّلِل و  
مووا »هووذا:  كووكء موونوهريقووه،أو تركووه كووذلك قائما،وبيووان حكووم اّلِل فيه.وقوود قخوول نفوولس بعووخ املسوولمني

،َولِيُ ِإْذِن اُصوووولهِلا فَبِووووَقطَْعووووُتْم ِمووووْن لِينَوووو   أَْو تَورَْكُتُملهووووا قائَِموووو   َعلووووى أُ  للينوووو  ا؟يوووودة موووون ..وا« ْخووووزَِي اْلفاِسووووِقنيَ ّللَِّ
،وأبقوووووولا النخوووووول،أو نوووووولع جيوووووود منووووووه معوووووورو  للعوووووورب إذ ذا .وقوووووود قطووووووع املسوووووولملن بعووووووخ بوووووول اليهلق

هوووذا    عووون مثووولبعضوووه.فتحرجحل صووودورهم مووون الفعووول ومووون ال  .وكوووانلا منهيوووني قبووول هوووذا احلووواقّ وبعووود
 م هووذا البيووانللب.فجوواءهوالتحري .فاحتوواج هووذا ا سووتثناء إىل بيووان خوواص،يطم ن القا عووا  يف التخريووه 

قودر ،وكان   أنفوذ فيهوا مواا أراق،و مويرب  الفعل وال   إبذن اّلِل.فهل الذي تولىل بيود  هوذ  امللقعو  وأراق فيهوا 
طعوو  وتركوووه قسوورة علووى كوول مووا وقووع موون هووذا إبذنووه.أراق بووه أن حووزي الفاسووقني.وقطع النخيوول حووزيهم ابحل

 حزيهم ابحلسرة على فلته.وإراقة اّلِل وراء هذا وذا  على السلاء.
ل الووذي أراق هون اّلِل أبوذلك تسوتقر قلولب املويمنني املتحرج ،وتشوفى صوودورهم  وا حوا  فيهوا،وتطم ن إىل 

 وهل الذي فعل.واّلِل فعال ملا يريد.وما كانلا هم إ  أقاة  نفاذ ما يريد.
أوجيذذع ال ذذيء وثذذالث فئذذات للم امذذع ا سذذالمي المهذذاجرون  10 - 6الذذدرس الرابذذع:

 وا نصار والخلف

للقعوووو  وفيمووووا ايف هووووذ   فأمووووا املقطووووع الثوووواين يف السوووولرة فيقوووورر حكووووم الفووووكء الووووذي أفوووواء  اّلِل علووووى رسوووولله
وبوودون  اكوورة جهوورة ومبهووا يوود اّللِ ميايلها، ووا   يتكلوو  فيووه املسوولملن غووزوا و  قتووا  ..أي اللقووائع الوويت تللت

ُهْم »ستار من اال  كهذ  اللقع : ُ َعلى َرُسللِِه ِمونوْ .َولِكنَّ ْيوِه ِموْن َخْيول  َو  رِكوَجْفوُتْم َعلَ موا أَوْ فَ َوما أَفاَء اّللَّ اب 
ُ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء   َ ُيَسوولُِِ  ُرُسووَلُه َعلووى َمووْن َيشوواُء،َواّللَّ ُ َعلووى َرُسووللِِه ِموونْ .ما أَفوواَء اقَووِدير   اّللَّ أَْهووِل اْلُقوورى فَِللَّووِه  ّللَّ
يواِء ِمْنُكْم.َوموا آ ُكوُم َن ُقولَو   بَونْيَ اأْلَْغنِ ْك   َيُكل ِبيِل.كَ َولِلرَُّسلِل َوِلِذي اْلُقْرىب َواْلَيتامى َواْلَمساِكنِي َواْبِن السَّ 
ْلُمهواِجرِيَن الَّوِذيَن أُْخرُِجولا ا اْلِعقواِب.لِْلُفَقراِء َكوِديدُ  ّللََّ ا،ِإنَّ الرَُّسلُل َفُخوُذوُ .َوما َوواُكْم َعْنوُه فَوانْوتَوُهلا َواتوَُّقولا اّللََّ 
تَوغُووولَن َفْضوووال  ِموووَن اّللَِّ َورِْضل  َ َوَرُسووولَلُه،أُولِ كَ ْنُصوووُروَن ااان ،َويوَ ِموووْن ِقايرِِهوووْم َوأَْملاهِلِْم،يَوبوْ  ُهوووُم الصَّووواِقُقلَن.َوالَِّذيَن ّللَّ

ميوواَن ِمووْن  اَر َواْ ِ ووإِلَووْيهِ  قَوووْبِلِهْم ُيُِبُوولَن َمووْن هوواَجرَ تَوبَووولَُّ ا الوودَّ    ِ َّووا أُوتُلا،َويوُووْييُِروَن ُدوَن يف ُصووُدورِِهْم حاَجووْم،َو  اَِ
اُ  ِموْن بَوْعوِدِهْم جوْلُمْفِلُحلَن.َوالَّوِذيَن لِ َك ُهوُم اِه فَُأو َعلى أَنْوُفِسِهْم َوَلْل كاَن ِّبِْم َخصاَص  .َوَمْن يُلَ  ُك َّ نَوْفسِ 

ْخلانَِنا الَِّذيَن َسبَوُقلان ابِ يَوُقللُ  ميالَن:َربوََّنا اْغِفْر لَنا َو ِِ لَّوِذيَن آَمُنلا.َربَّنوا ِإنَّوَك َرُ    لِ َعوْل يف قُوُللبِنوا ِغوال  ِن،َو  عَْ ْ ِ
 « ..َرِحيم  

 وهوووذ  اهلايت الووويت تبوووني حكوووم اّلِل يف هوووذا الفوووكء وأمثالوووه،هلي يف اللقوووحل ذاتوووه وصوووفا ألحووولال ا؟ماعووو 
املسوولم  يف حينهووا كمووا تقوورر نبيعوو  األموو  املسوولم  علووى توولا  العصلر،وخصائصووها املميووزة الوويت توو اب  ّبووا 
وتتماسك على مدار الزمان،  ينفصل فيها جيل،و  قولم عون قولم،و  نفوك عون نفوك،يف الوزمن املتطواول 
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للقول  أمامهوا نوليال يف تودبر بني أجياهلا املتعاقب  يف مجيع بقاع األرم.وهك حقيق  ضخم  كبْية ينبغوك ا
 عمي  ..

َ ُيَسوولُِِ  ُرُسوو» ،َولِكنَّ اّللَّ ُهْم َفمووا أَْوَجْفووُتْم َعَلْيووِه ِمووْن َخْيوول  َو  رِكوواب  ُ َعلووى َرُسووللِِه ِموونوْ َلُه َعلووى َمووْن َومووا أَفوواَء اّللَّ
ُ َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير   مال.واهلي  تووذكر املسوولمني أن وا اووا :الركخ وا سووراع.والركاب:ا؟«.َيشوواُء،َواّللَّ

هووذا الفووكء الووذي خلفووه وراءهووم بنوول النضووْي   يركضوولا هووم عليووه خوويال،و  يسوورعلا إليووه ركبا،فحكمووه لوويك 
حكووم الغنيموو  الوويت أعطوواهم اّلِل أربعوو  أمخاسها،واسووتبقى مخسووها فقوو  ّلِل والرسوولل ولووذي القوورىب واليتووامى 

 ذي يتصور  فيوه كلوه يف هوذ  اللجول .وذو القورىب املوذكلرونهول الو - -واملساكني وابن السبيل.والرسلل 
أن كانوووحل الصوودقات   هووول هلم،فلوويك هلوووم يف الزكوواة نصووويه،وأن   - -يف اهليتووني هووم قرابووو  رسوولل اّلِل 

الوذين   مولرق هلم.فجعول هلوم  2377 كان النل   يلّر فلويك لوذوي قرابتوه مون مالوه كوكء.وفيهم الفقوراء 
ما جعل هلم من هذا الفوكء وأمثالوه نصويبا.فأما بقيو  الطلائو  واملصوار  فأمرهوا من مخك الغنائم نصيبا،ك

 هل املتصر  فيها. - -معرو .والرسلل 
القلوولب علووى   ا تفووت هووذا هوول حكووم الفووكء تبينووه اهلايت.ولكنهووا   تقتصوور علووى احلكووم وعلتووه القريبوو .إ

َ ُيَسولُِِ  ُرُسوَلُه َعلو»حقيقو  أخورى كبوْية: نور  مون هوذا القوودر  در اّلِل.وهووم..فهول قو «ى َمووْن َيشواءُ َولِكوونَّ اّللَّ
ُ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  »يسلطه على من يشاء.  « ..َواّللَّ

ولول أووم  -ني أووم وار.ويتبّبذا يتصل كأن الرسل بقدر اّلِل املباكر ويتحودق مكواوم يف قو ب القودر الود
،إبذن ّلِل يف األرمعل هلوم قورا معينوا يف هقيو  قودر اتصللن إبراقة اّلِل ومشي ته اتصا  خاصوا،ام -بشر 

أو  ،وما حاصوملنو يقعودونأاّلِل وتقدير .فما يتحركلن ّبلاهم،وما ذخذون أو يدعلن حلساّبم.وما يغزون 
 ذ  األرم.هاهتم يف يصاحللن،إ  لتحقي  جانه من قدر اّلِل يف األرم منلط ّبم وبتصرفاهتم وهرك

 أَْهوِل اْلُقورى ُسوللِِه ِمونْ  َعلوى رَ موا أَفواَء اّللَُّ ..»ن وراء ذلوك كلوه.وهل علوى كول كوكء قودير واّلِل هل الفاعل مو
 اأْلَْغِنيواِء ِمْنُكْم.َوموا ْك   َيُكلَن ُقولَو   بَونْيَ سَِّبيِل ..كَ اْبِن الفَِللَِّه َولِلرَُّسلِل َوِلِذي اْلُقْرىب َواْلَيتامى َواْلَمساِكنِي وَ 

 «. َكِديُد اْلِعقابِ  ِإنَّ اّللََّ ا اّللََّ ُل َفُخُذوُ .َوما َواُكْم َعْنُه فَانْوتَوُهلا.َواتوَُّقل آ ُكُم الرَُّسل 
 لاعود التنظويمثى مون قكووتبني هذ  اهلي  احلكم الذي أسلفنا تفصويال.مث تعلول هوذ  القسوم  فتضوع قاعودة  

..كموووا تضوووع « ُكمْ ِنيووواِء ِمووونْ اأْلَغْ   بَووونْيَ َكوووْك   َيُكووولَن ُقولَوو   »ا قتصوواقي وا جتمووواعك يف اجملتموووع ا سوووالمك:
اُكْم َعْنوووُه وُ  َوموووا َوووو َفُخوووذُ َوموووا آ ُكوووُم الرَُّسوووللُ »قاعووودة كوووثى يف التشوووريع الدسوووتلري للمجتموووع ا سوووالمك:

 « ..فَانْوتَوُهلا
ىل آمواق  إ حلواقّ اللاقوعان هوذا اولل أن هاتني القاعدتني جاء   ناسب  هذا الفكء وتلزيعه،إ  أوما تتجاوز 

 كثْية يف أسك النظام ا جتماعك ا سالمك.

                                                 
 هم املستحقلن أم مجيعهم والراج  مجيعهم. ) السيد رمحه هللا ( -  -هنا  خال  فقهك. هل الفقراء من قراب  الرسلل   - 2377
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قي   يف ا قتصوووووووا والقاعووووووودة األوىل،قاعووووووودة التنظووووووويم ا قتصووووووواقي،اثل جانبوووووووا كبوووووووْيا مووووووون أسوووووووك النظريووووووو 
ملووال ادة أ  يكوولن اعدة.قاعووا سووالم.فامللكي  الفرقيوو  معوو   ّبووا يف هووذ  النظريوو .ولكنها حموودقة ّبووذ  الق

غنيواء قولو  بوني األ لن املوالمون التوداول بوني الفقراء.فكول وضوع ينتهوك إىل أن يكو قول  بوني األغنياء، نلعوا
م ا جتمواعك   التنظويوحدهم هل وضع حال  النظري  ا قتصاقي   ا سالمي  كما حال  هدفا من أهودا
و أل هوذا اللضوع ختلو  مثو كله.ومجيع ا رتبانات واملعامالت يف اجملتمع ا سالمك اه أن تنظم  ية  

 تبقك عليه إن وجد.
 العووام اينووني يلتها يفولقوود أقووام ا سووالم ابلفعوول نظامووه علووى أسوواس هووذ  القاعوودة.ففرم الزكاة.وجعوول حصوو
صوووالت.وما يوووع احلامجونصوووفا يف املائووو  مووون أصووول ر وس األمووولال النقدي ،وعشووورة أو مخسووو  يف املائووو  مووون 

ي.وهك نسوووه  ال النقووودألرم مثلهوووا يف املووويعووواقل ذلوووك يف األنعام.وجعووول احلصووويل  يف الركووواز وهووول كنووولز ا
 كبْية.

مث جعووول أربعووو  أمخووواس الغنيمووو  للمجاهووودين فقوووراء وأغنيووواء بينموووا جعووول الفوووكء كلوووه للفقراء.وجعووول نظاموووه 
أي املشووووووارك  يف انصوووووولل النوووووواتج بووووووني صوووووواحه األرم  -2378املختووووووار يف إاووووووار األرم هوووووول املزارعوووووو  

أموولال األغنيوواء فْيقهووا علووى الفقووراء.وأن يللوو  يف أموولال احلوو  يف أن ذخووذ فضوولل  وزارعها.وجعوول لإلمووام
 األغنياء عند خلل بيحل املال.

 ألغنياء.اوحرم ا حتكار.وحظر الراب.و ا اللسيلتان الرئيسيتان ؟عل املال قول  بني 
وعلى ا؟مل  أقام نظامه ا قتصاقي كله  ية ُيق  تلك القاعدة الكثى اليت تعود قيودا أصويال علوى حو  

 .2379لكي  الفرقي   انه القيلق األخرىامل
ومووون مث فالنظوووام ا سوووالمك نظوووام يبوووي  امللكيووو  الفرقي ،ولكنوووه لووويك هووول النظوووام الرأ ا ،كموووا أن النظوووام 
الرأ ا  ليك منقول  عنوه،فما يقولم النظوام الرأ وا  إنالقوا بودون راب وبودون احتكار،إ وا هول نظوام خواص 

ر وحد ،وبقك حَّت اليولم وحود .نظاما فريودا متولازن ا؟لانه،متعواقل من لدن حكيم خبْي.نشأ وحد .وسا
احلقل  واللاجبات،متناسقا تناس  الكلن كله.مذ كان صودور  عون خوال  الكلن.والكولن متناسو  مولزون  

ْنوُه َوموا آ ُكوُم الرَُّسولُل َفُخوُذوُ  َوموا َوواُكْم عَ »قاعدة تلقك الشوريع  مون مصودر واحود: -فأما القاعدة الثاني  
..فهووك كووذلك اثوول النظريوو  الدسووتلري  ا سالمي .فسوولطان القووانلن يف ا سووالم مسووتمد موون أن « فَووانْوتَوُهلا

قورآان أو سون .واألم  كلهوا وا موام معهوا   الوك أن ختوال  عموا جواء  - -هذا التشريع جاء به الرسلل 
قود السوند األول الوذي يسوتمد منوه به الرسولل.فإذا كورعحل موا حالفوه   يكون لتشوريعها هوذا سولطان،ألنه ف

السوولطان ..وهووذ  النظريوو  ختووال  مجيووع النظوورايت البشووري  اللضووعي ، ا فيهووا تلووك الوويت ععوول األموو  مصوودر 
السوولطات، ع  أن لاموو  أن تشوورع لنفسووها مووا تشوواء،وكل مووا تشوورعه فهوول ذو سلطان.فمصوودر السوولطات 

                                                 
 لجد خال  فقهك ولكن الراج  الظاهر هل الذي أيبتنا . ) السيد رمحه هللا (ي - 2378
 السيد رمحه هللا ()   «قار الشرو »يراجع فصل سياس  املال يف كتاب:العدال  ا جتماعي  يف ا سالم.  - 2379
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 -واألم  تقلم على هذ  الشوريع  وهرسوها وتنفوذها  - -يف ا سالم هل كرع اّلِل الذي جاء به الرسلل 
ويف هوذا تنحصور حقول  األمو .فليك هلوا أن ختوال  عموا آ هوا الرسولل  -وا مام انئه عن األمو  يف هوذا 

 يف أي تشريع.
ه  ووا   ن تشوورع لوفأموا حووني   تلجود نصوولص فيموا جوواء بوه الرسوولل خبصولص أموور يعورم لاموو  فسوبيلها أ

 املرجع يف أيع عنها.فول ما جاء بوه الرسولل.وهذا   يونقخ تلوك النظريو ،إ ا هول فور حال  أصال من أصل 
 نوووا  له فيموووا تشوووريع هووول أن يتبوووع موووا جووواء بوووه الرسووولل إن كوووان هنوووا  نوووا.وأ  حوووال  أصوووال مووون أصووول 

وق.وهل نظووام فريوود   ميايلووه نظووام آخوور يف هووذ  احلوود -ائووه عنهووا وا مووام الن -فيه.وتنحصوور سوولط  األموو  
 سو  بوني انمولسكله.وين  عرفته البشري  مون نظوم وضوعي .وهل نظوام يورب  التشوريع للنواس بنواملس الكولن  ا

لس ن البشور بنوامطدم قوانل الكلن الذي وضعه اّلِل له والقانلن الذي ُيكوم البشور وهول مون اّلِل.كوك   يصو
عوووودتني يف  القاتنيالكلن،فيشوووقى ا نسووووان أو يوووتحطم أو تووووذهه جهوووولق  أقراج الوووراي   وتوووورب  اهليووو  هووووا

َ َواتوَُّقوول »:قوواب اّللِ قلوولب املوويمنني  صوودر ا األول ..وهوول اّلِل ..فتوودعلهم إىل التقوولى وختوولفهم ع َ ِإنَّ اّللَّ ا اّللَّ
ن ألووم امليمنوولن عمنه.فقوود  ..وهووذا هوول الضوومان األكووث الووذي   احتيووال عليووه،و  هووروب« َكووِديُد اْلِعقووابِ 

 .وعلملا أوووووومد العقوووووابألعمال،وإليوووووه املرجوووووع واملوووووآب.وعلملا أنوووووه كووووودياّلِل مطلوووووع علوووووى السووووورائر،خبْي اب
هم تهولا عموا ووا ،وأن ينمكلفلن أ  يكلن املال قول  بينهم،وأن ذخذوا ما آ هم الرسولل عون رضوى وناعو

 عنه يف غْي ترخا و  تساهل وأمامهم يلم عصيه ..
ين وحودهم عودا رجلوني مون األنصوار إجوراء لوى املهواجر ع -ء بوب النضوْي يف -ولقد كوان تلزيوع ذلوك الفوكء

 موا احلكوم العووام،فهل أن..فأ« ْنُكمْ يوواِء ِموَكوْك   َيُكولَن ُقولَو   بَونْيَ اأْلَْغنِ »خاصوا ّبوذا الفوكء، هقيقوا لقاعوودة:
 ضوومنته اهلايتهووذا مووا تيكوولن للفقووراء عاموو .من املهوواجرين وموون األنصووار و وون ذيت بعوودهم موون األجيال.و 

 ا .التالي  يف السي
  .ومن مث أحوواطاألحيوواء ولكوون القوورآن   يووذكر األحكووام جافوو  جمرقة،إ ووا يلرقهووا يف جوول حووِك يتجوواوب فيووه
م ا وتقوورر احلكوووحقيقتهوو كوول نائفوو  موون هووذ  الطلائوو  الووثالّ بصووفاهتا اللاقعيوو  احليوو  الوويت تصوولر نبيعتهووا

تَوغُول ْن ِقايرِِهومْ ُجولا ِموأُْخرِ لِْلُفَقوراِء اْلُمهواِجرِيَن الَّوِذيَن »حيا يتعامل موع هوي ء األحيواء: َن َفْضوال  ِموَن  َوأَْمولاهِلِْم يَوبوْ
َ َوَرُسلَلُه،أُولِ َك ُهُم الصَّ   « ..نَ اِقُقل اّللَِّ َورِْضلاان ،َويَوْنُصُروَن اّللَّ

 وأملاهلم. ن قايرهمموهك صلرة صاقق  تثز فيها أهم املالم  املميزة للمهاجرين ..أخرجلا إخراجا 
اروج األذى وا ضطهاق والتنكر من قرابتهم وعشْيهتم يف مك .  لوذنه إ  أن يقللولا ربنوا أكرههم على ا

تَوغُولَن َفْضوال  ِموَن اّللَِّ َورِْضولاان  »اّلِل ...وقد خرجلا  ركوني قايرهوم وأمولاهلم  اعتمواقهم علوى اّلِل يف فضوله « يَوبوْ
َ »أوووووم مطووووارقون قليلوووولن ورضوووولانه.  ملجووووأ هلووووم سوووولا ،و  جنوووواب هلووووم إ  محووووا  ..وهووووم مووووع  يَوْنُصووووُروَن اّللَّ

..الوذين قواللا  « أُول ِوَك ُهوُم الصَّواِقُقلنَ »..بقلولّبم وسويلفهم يف أحورج السواعات وأضوي  األوقوات.« َوَرُسلَلهُ 
كلمو  ا ميوان  لسنتهم،وصوودقلها بعملهم.وكوانلا صوواققني موع اّلِل يف أووم اختارو .وصوواققني موع رسوولله يف 
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َوالَّووِذيَن تَوبَووولَُّ ا »اققني مووع احلوو  يف أوووم كووانلا صوولرة منووه توودب علووى األرم ويراهووا النوواس  أوووم اتبعل .وصوو
ووُدوَن يف ُصووُدورِِهْم حاَجوو   ِ َّووا أُوتُلا، ميوواَن ِمووْن قَوْبِلِهْم،ُيُِبُوولَن َمووْن هوواَجَر إِلَووْيِهْم،َو  اَِ اَر َواْ ِ َويوُووْييُِروَن َعلووى الوودَّ

 « .. ِّبِْم َخصاَص  .َوَمْن يُلَ  ُك َّ نَوْفِسِه فَُأولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلنَ أَنْوُفِسِهْم َوَلْل كانَ 
فووووورقت   الووووويت توهوووووذ  كوووووذلك صووووولرة وضوووووي   صووووواقق  توووووثز أهوووووم املالمووووو  املميوووووزة لانصوووووار.هذ  اجململعووووو

د قووموثال عليوا   ى جمنح بصفات،وبلغحل إىل آفا ،لل  أوا وقعحل ابلفعل،حلسبها الناس أحالما نائرة ور 
 صاغها خيال حمل  ..

ميوووواَن ِمووووْن قَوووووْبِلِهمْ » اَر َواْ ِ قوووود تبلأهووووا و  - -رسوووولل ثوووورب مدينوووو  الاهلجرة.ي ..أي قار« َوالَّووووِذيَن تَوبَووووولَُّ ا الوووودَّ
مووا  الل.وهوول أقووربلعبووْي ذو األنصووار قبوول املهاجرين.كمووا تبوولأوا فيهووا ا ميان.وكأنووه منووزل هلووم وقار.وهوول ت

سووكن إليووه للّبم،وتقان.لقوود كووان قارهووم ونووزهلم وونوونهم الووذي تعوويا فيووه يصوولر ملقوو  األنصووار موون ا مي
 أرواحهم،ويثلبلن إليه ويطم نلن له،كما يثلب املرء ويطم ن إىل الدار.

ووُدوَن يف ُصووُدورِِهْم حاَجوو   » حوواقت  يوو  البشووري  كلووهو  يعوور   ر « ..أُوتُوولا  ِ َّوواُيُِبُوولَن َمووْن هوواَجَر إِلَووْيِهْم َو  اَِ
املشووووارك   خك.وّبذ اعيووووا كحوووواقّ اسووووتقبال األنصووووار للمهاجرين.ّبووووذا احلووووه الكرمي.وّبووووذا البووووذل السوووومج

 ار أنصوووواري إ قهووواجر يف مالرضوووي .وّبذا التسووواب  إىل ا يووولاء واحتمووووال األعبووواء.حَّت لوووْيوى أنووووه   ينوووزل 
ووَو    »بقرعوو .ألن عوودق الووراغبني يف ا يوولاء املتووزامحني عليوووه أكثوور موون عوودق املهوواجرين ُصوووُدورِِهْم  ُدوَن يف اَِ

هووذا حتصوولن بووه ك ع،ومن مووال.. ووا ينالووه املهوواجرون موون مقووام مفضوول يف بعووخ امللاضوو« حاَجوو   ِ َّووا أُوتُوولا
 ل وا يلقوك لوال«.كي ا:»الفكء، فال ادون يف أنفسهم كي ا من هذا.و  يقلل:حسدا و  ضيقا.إ ا يقلل

 طلق  لقللّبم،فال عد كي ا أصال.النظاف  الكامل  لصدورهم والثاءة امل
قموو  عليا.وقوود بلوو   فك مووع احلاجوو ر علووى الوون..وا يثووا« َويوُووْييُِروَن َعلووى أَنْوُفِسووِهْم َولَووْل كوواَن ِّبِووْم َخصاَصوو   »

ألل  لرة خارقوو  ملووحالوو  بصوو إليهووا األنصووار  ووا   تشووهد البشووري  لووه نظْيا.وكووانلا كووذلك يف كوول موورة ويف كوول
 .البشر قدميا وحديثا

ن كول خوْي.ألن عوك.هول املعول  ش .كو  النف..فهوذا ال« َوَمْن يُلَ  ُكو َّ نَوْفِسوِه فَُأول ِوَك ُهوُم اْلُمْفِلُحولنَ  »
حليوووواة عنوووود بووووذل يف اااووووْي بووووذل يف صوووولرة موووون الصوووولر.بذل يف املال.وبووووذل يف العانف .وبووووذل يف ا؟هد.و 

ل  كووو  يوووعطوووك.ومن يهوووم مووورة أن ي ا قتضووواء.وما ميكووون أن يصووونع ااوووْي كوووحي  يهوووم قائموووا أن ذخوووذ و 
  . حقيق  معنايفالفال   نفسه،فقد وقك هذا املعِل  عن ااْي،فانطل  إليه معطيا ابذ  كرميا.وهذا هل

ْخلَ }َوالَِّذيَن َجاُ وا ِمن بَوْعِدِهْم يَوُقلُللَن َربوََّنا اْغِفوْر لَنَوا وَ  ميَوانِنَوا الَّو ِِ ْل يف قُوُللبِنَوا ِغوال  اِن َوَ  َعَْعوِذيَن َسوبَوُقلاَن اِبْ ِ
 ..( سلرة احلشر10لِِلَِّذيَن آَمُنلا َربوََّنا ِإنََّك َرُ و   رَِّحيم { )

وهوووذ  الصووولرة الثالثووو  النظيفووو  الرضوووي  اللاعيووو .وهك توووثز أهوووم مالمووو  التابعني.كموووا توووثز أخوووا خصوووائا 
 -لن بعوود املهوواجرين واألنصووار األموو  املسوولم  علووى ا نووال  يف مجيووع األونووان واألزمووان.هي ء الووذين اي وو

و  يكلنلا قد جاءوا بعد عند نزول اهلي  يف املدينو ،إ ا كوانلا قود جواءوا يف علوم اّلِل ويف احلقيقو  القائمو  يف 
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 و  نفلسوهم أووا تتلجوه إىل رّبوا يف نلوه املغفورة،  لوذاهتا  -هذا العلوم املطلو  مون حودوق الزموان واملكوان 
بقلا اب ميوووان ويف نلوووه بوووراءة القلوووه مووون الغووول للوووذين آمنووولا علوووى وجوووه ولكووون كوووذلك لسووولفها الوووذين سووو

ا نال ، ووووووون يوووووووربطهم معهوووووووم رابط ا ميوووووووان.مع الشوووووووعلر برأفووووووو  اّلِل،ورمحته،وقعائوووووووه ّبوووووووذ  الرمحووووووو ،وتلك 
 « ..َربَّنا ِإنََّك َرُ    َرِحيم  »الرأف :

ة .تتجلى اهلصور اللجولق ضي   يف هذاوتتجلى من وراء تلك النصلص نبيع  هذ  األم  املسلم  وصلرهتا الل 
علر اق وتعان .وكووكافول وتول القليو  اللييقو  الويت تورب  أول هوذ  األمو  آبخرها،وآخرهوا  وهلوا،يف تضوامن وت

لقلووولب،هر  دها يف ابلكووويج  القووورىب العميقووو  الووويت تتخطوووى الزموووان واملكوووان وا؟ووونك والنسوووه وتتفووورق وحووو
ك،أو ذكر أخووا  احلوولوو ،كما يوون أخووا  املوويمن بعوود القوورون املتطاو املشوواعر خووالل القوورون الطليل ،فيووذكر املوويم

ل .صوووفا أكووود،يف إعوووزاز وكرامووو  وحه.وُيسوووه السووول  حسووواب اال .وميضوووك االووو  علوووى آتر الس
ا إىل األفووو  لسوووْي صوووعداواحووودا وكتيبووو  واحووودة علوووى مووودار الزموووان واخوووتال   األونان،هوووحل رايووو  اّلِل تغوووذ 

 الر و  الرحيم. الكرمي،متطلع  إىل رّبا اللاحد
  مي.صووولرة تبووودو  قلوووه كر إووووا صووولرة ابهرة،اثووول حقيقووو  قائمووو  كموووا اثووول أرفوووع وأكووورم مثوووال للبشوووري  يتصووولر 
بشوور ّبووا يت اثلهووا وتلل وويم الووكرامتهووا ووضوواءهتا علووى أاهووا حووني تقوورن مووثال إىل صوولرة احلقوود الووذميم واهلوودم ا

 ضوووووووومْي،علىيف الصوووووووودور،وينخر يف ال الشوووووووويلعي  يف إْنيوووووووول كووووووووارل ماركك.صوووووووولرة احلقوووووووود الووووووووذي ينغوووووووول
ى ك الوووذميم.وعلقووود الطبقوووالطبقوووات،وعلى أجيوووال البشوووري  السوووابق ،وعلى أ هوووا احلاضووورة الووويت   تعتنووو  احل

 ا ميان وامليمنني من كل أم  وكل قين  
رة صووول و علووى مراقيهوووا ي  إىل أصوولر ن   التقووواء بينهموووا يف نوو  و   ووو ،و  ملسووو  و  لل.صوولرة ترفوووع البشووور 
النسووه ن والعشووْية و نك والوولنهتووب  ّبووا إىل أقىن قركاهتا.صوولرة اثوول األجيووال موون وراء الزمووان واملكووان وا؟وو
لقلولب االغل،نواهرة  لصودور مونامتضامن  م ابط  متكافل  متلاقة متعارف  صاعدة يف نريقها إىل اّلِل،بري و  
والغوووا  ل والووودغلا ابحلقووود والووودخمووون احلقد،وصووولرة اثووول البشوووري  أعوووداء متنووواحرين يلقوووك بعضوووهم بعضووو

 ن كلووه لوويك إ ل ،والووديوااووداع وا لتوولاء.حَّت وهووم يف املعبوود يقيموولن الصالة.فالصووالة ليسووحل سوولى أحبل 
 فخا ينصبه رأس املال للكاقحني 

ميوووانِ »  ْخلانِنَوووا الَّوووِذيَن َسوووبَوُقلان اِبْ ِ آَمُنلا.َربَّنوووا ِإنَّوووَك َرُ      لِلَّوووِذينَ ُللبِنوووا ِغوووال  قوُ َعوووْل يف ،َو  عَْ َربوَّنَوووا اْغِفوووْر لَنوووا َو ِِ
 اء كرمي..وإنه لدع..هذ  هك قافل  ا ميان.وهذا هل قعاء ا ميان.وإوا لقافل  كرمي « َرِحيم  

 الواء بين المنافقين واليهود وإغواء الشيطان اأباعه 17 - 11الدرس الخامس:

ىل احلوواقّ إلر.يعوولق نووار النإها علووى األفوو  يف وحووني ينتهووك السوويا  موون رسووم هووذ  الصوولرة اللضووي  ،ورفع
 ني:الذي نزلحل فيه السلرة،لْيسم صلرة لفري  آخر  ن اك كلا فيها.فري  املنافق

ْخلاِوُِم الَِّذيَن َكَفُروا ِموْن أَْهوِل اْلِكتواِب:لَِ ْن أُْخورِْجُتْم لَ  »  َمَعُكوْم،َو  َنْخوُرَجنَّ أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن انفَوُقلا يَوُقلُللَن ِ ِ
ُوْم َلكواِذبُلَن.لَِ ْن أُْخرُِجو ُ َيْشَهُد ِإوَّ لا   َحُْرُجولَن َمَعُهْم،َولَوِ ْن نُِطيُع ِفيُكْم َأَحدا  أَبَدا ،َوِإْن ُقلتِْلُتْم لَنَوْنُصَرنَُّكْم،َواّللَّ
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،ذلِوَك ُقلتُِللا   يَوْنُصُروَوُْم،َولَِ ْن َنَصوُروُهْم لَيُووَلُلنَّ اأْلَْقابَر،مُثَّ     يُوْنَصوُروَن.أَلَنْوُتْم َأَكوُد َرْهبَو   يف ُصوُدورِِهْم ِموَن اّللَِّ
يعوووووووا  ِإ َّ يف قُووووووورى  حُمَصَّوووووووَن   أَْو ِموووووووْن َوراِء ُجُدر ،َ ُْسوووووووُهمْ  ُوووووووْم قَووووووووْلم    يَوْفَقُهووووووولَن.  يُقووووووواتُِللَنُكْم مجَِ ووووووونَوُهْم   َِوَّ بَويوْ

يعووا  َوقُولُوولّبُُ  ُووْم قَوووْلم    يَوْعِقُللَن.َكَمثَووِل الَّووِذيَن ِمووْن قَوووْبِلِهْم َقرِيبووا  ذاقُوولا َوابَل َكِديد ،َهَْسووبُوُهْم مجَِ ،ذِلَك  َِوَّ ْم َكووَّتَّ
ْنسواِن:اْكُفْر.فَوَلمَّا َكَفووَر قوواَل:ِإيِنِ بَورِيء  مِ  ْنووَك،ِإيِنِ َأخوواُ  أَْمورِِهْم،َوهَلُْم َعووذاب  أَلِيم .َكَمثَوِل الشَّووْيطاِن ِإْذ قوواَل ِلإْلِ

ُما يف النَّاِر خاِلَدْيِن ِفيها،َوذِلَك َجزاُء الظَّاِلِمنيَ اّللََّ   « .. َربَّ اْلعاَلِمنَي.َفكاَن عاِقبَوتَوُهما َأوَّ
يووة   حهووم اّلِل موون ،حَّت أ وهووك حكايوو  ملووا قالووه املنووافقلن ليهوولق بووب النضووْي،مث   يفوولا به،وخووذللهم فيووه

بعووووووة ك قلبا،وتمجلوووووو  قرآنيوووووو  لفتوووووو  تقوووووورر حقيقوووووو ،واُيتسووووووبلا وقووووووذ  يف قلوووووولّبم الرعووووووه.ولكن يف كوووووول 
 انفعا ،وتقر مقلما من مقلمات ال بي  واملعرف  وا ميان العمي .

ِذيَن انفَوُقولا يَوُقللُولَن  ِإىَل الَّوَ ْ تَوورَ أَ »وأول لفت  هك تقريور القرابو  بوني املنوافقني والوذين كفوروا مون أهول الكتواب:
ْخلاِوُِم الَِّذيَن َكَفُرو  إخولاوم ولول أووم يلبسولن  ا.واملنوافقلن ء كفرو فأهول الكتواب هوي «.ا ِموْن أَْهوِل اْلِكتوابِ ِ ِ

 َجنَّ َمَعُكوْم َو  نُِطيوعُ ْم لََنْخورُ ْخورِْجتُ لَوِ ْن أُ »رقاء ا سالم  مث هذا التلكيود الشوديد يف وعود املنوافقني  خولاوم:
 « ..نَُّكمْ ِفيُكْم َأَحدا  أَبَدا ،َوِإْن ُقلتِْلُتْم لَنَوْنُصرَ 

ُومْ  َيْشهَ َواّللَُّ »واّلِل اابْي  قيقتهم يقرر غْي ما يقررون،وييكد غْي ما ييكدون: ُجولا   َلكواِذبُلَن.لَِ ْن أُْخرِ  ُد ِإوَّ
 «.ُرونَ صَ  اأْلَْقابَر.مُثَّ   يُونْ لَيُوَلُلنَّ  ُروُهمْ َحُْرُجلَن َمَعُهْم،َولَِ ْن ُقلتُِللا   يَوْنُصُروَوُْم،َولَِ ْن َنصَ 

إخولاوم و س املنوافقني   يف نفول وكان ما كهد به اّلِل.وكذب ما أعلنل   خلاوم وقررو   مث يقرر حقيق  قائم
ُْم قَوْلم    يَوْفقَ .ذِلَك  َِ َن اّللَِّ مِ أَلَنْوُتْم َأَكُد َرْهَب   يف ُصُدورِِهْم »الذين كفروا من أهل الكتاب:  «.ُهلنَ وَّ

احوود و  فإ ووا هوول خوول ن عباق .مووكوود  ووا يرهبوولن اّلِل.ولوول خووافلا اّلِل مووا خووافلا أحوودا فهووم يرهبوولن املوويمنني أ
قولى الكولن  يعا،وكولمجورهب  واحدة.و  اتمع يف قله خول  مون اّلِل وخول  مون كوكء سولا .فالعزة ّلِل 

ف ولكون الوذين اّللِ  ذي حوا ذن ذلوك الوإفموم حوا  « ما ِمْن َقابَّ   ِإ َّ ُهوَل آِخوذ  بِناِصوَيِتها»خاضع  ألمر ،
ُمْ ذِلَك  َِ ..»  يفقهلن هذ  احلقيق  حافلن عباق اّلِل أكد  ا حافلن اّلِل   « ..ْفَقُهلنَ يوَ  قَوْلم    وَّ

يقوورر حالووو   قة.وميضووكوهكووذا يكشوو  عوون حقيقوو  القووولم اللاقعوو .ويقرر يف اللقووحل ذاتووه تلوووك احلقيقوو  اجملر 
 تهم للموويمننيبق ،ورهبأهوول الكتاب،تنشووأ موون حقيقووتهم السووا قائموو  يف نفوولس املنووافقني والووذين كفووروا موون

 أكد من رهبتهم ّلِل.
يعووا  ِإ َّ يف قُوورى  حُمَصَّووَن   أَْو ِمووْن وَ  » وونَوُهْم َكِديد .َهَْسوور .َ ُْسووُهمْ راِء ُجدُ   يُقوواتُِللَنُكْم مجَِ يعووا  َوقُولُوولُّبُمْ  بَويوْ  بُوُهْم مجَِ

ُْم قَوْلم    .ذِلَك  َِوَّ  .. «يَوْعِقُللنَ  َكَّتَّ
حالووو  املنوووافقني وأهووول الكتووواب حيثموووا التقوووى « تشوووخيا»وموووا توووزال األايم تكشووو  حقيقووو  ا عجووواز يف 

امليمنوووولن ّبووووم يف أي زمووووان ويف أي مكان.بشووووكل واضوووو  للعيان.ولقوووود كووووهدت ا كووووتباكات األخووووْية يف 
ة عجيبوو .فما كووانلا يقوواتللوم األرم املقدسوو  بووني املوويمنني الفوودائيني وبووني اليهوولق مصوودا  هووذا ااووث بصوولر 
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إ  يف املستعمرات انصن  يف أرم فلسطني.فإذا انكشوفلا حلظو  واحودة ولولا األقابر كوا؟رذان.حَّت لكوأن 
 هذ  اهلي  نزلحل فيهم ابتداء.

نَوهُ »وسبحان العليم اابْي  وتبقى املالم  النفسي  األخرى  يعوَهَْسو« ..»ْم َكوِديد  َ ُْسُهْم بَويوْ ْم ا  َوقُولُولّبُُ بُوُهْم مجَِ
الزمووووان  راء فلاصوووولو علووووى خووووال  املوووويمنني الووووذين تتضووووامن أجيوووواهلم،وعمعهم آصوووورة ا ميووووان موووون « َكووووَّتَّ 

 واملكان،وا؟نك واللنن والعشْية ..
ُوووْم قَووووْلم    يَوْعِقلُووولنَ » لكتووواب فيموووا روا مووون أهووول االوووذين كفووو ..واملظووواهر قووود ختووودع فنووورى تضوووامن« ذلِوووَك  َِوَّ

اووووث احوووود.ولكن بيتهم بعضووووهم لبعخ،كمووووا نوووورى عمووووع املنووووافقني أحيوووواان يف معسووووكر وابينهم،ونوووورى عصوووو
احلوووني  اقع.وبنيخوووالصووواق  مووون السوووماء ذتينوووا  ووووم ليسووولا كوووذلك يف حقيقوووتهم إ وووا هووول مظهووور خوووارجك 

ينكشوو  احلووال ملنظلر،و اواحلووني ينكشوو  هووذا السووتار ااداع.فيبوودو موون ورائووه صوود  ااووث يف قنيووا اللاقووع 
عاهات.ومووا تصوواقم ا اع يف قاخوول املعسووكر اللاحوود،قائم علووى اخووتال   املصوواحل وتفوور  األهلاء،و عوون نووز 

هووووذ   مووووامهم عوووونصوووود  امليمنوووولن مرة،وعمعووووحل قلوووولّبم علووووى اّلِل حقووووا إ  وانكشوووو  املعسووووكر اهلخوووور أ
إ   يبتوووولاو مليمنوووولن اا خوووتال   ات وهووووذا التضوووارب وهووووذا الووورايء الووووذي   ميثوووول حقيقووو  احلال.ومووووا صوووث 

الكيوود الشوقا  و و وكوهدوا مظهور التماسووك بوني أهول البانوول يتفسو  وينهار،وينكشوو  عون ااوال  احلوواق 
مني ب ..مووون املسووولهووول الكتووواوالووودس يف القلووولب الشوووتيت  املتفرقووو   إ وووا ينوووال املنوووافقلن والوووذين كفوووروا مووون أ

لسواب  يف املقطوع ا ا اهليو ته..عند ما تتفور  قلولب املسولمني،فال يعولقون ميثلولن حقيقو  املويمنني الويت عرضو
هوول الكتوواب أفووروا موون يف هووذ  السوولرة.فأما يف غووْي هووذ  احلالوو  فاملنووافقلن أضووع  وأعجووز،وهم والووذين ك

نَوُهْم َكِديد  »متفرقل األهلاء واملصاحل والقللب   « ..ُللُّبُْم َكَّتَّ يعا  َوقوُ مجَِ َسبُوُهْم هَْ « ..»َ ُْسُهْم بَويوْ
عوداء يبو  هوي ء األع منهوا ه قللب امليمنني،ليهلن فيهوا مون كوأن أعودائهم ويرفووالقرآن يقر هذ  احلقيق  يف

خوذ لن قورآوم مأذ املسولمورهبتهم.فهل إُياء قائم على حقيق  وتعب   روحي  ترتكن إىل ح  تبحل.ومَّت أخ
 .ة يف احلياة  هلم قل ا؟د هان عليهم أمر عدوهم وعدو اّلِل،وعمعحل قللّبم يف الص  اللاحد،فلم تق
م علوى القرآن يطلعهوملعركو .و اوامليمنلن ابّلِل ينبغك هلم أن يدركلا حقيق  حاهلم وحوال أعدائهم.فهوذا نصو  

ن حقوووووائ  موووووهوووووذ  احلقيقووووو  يف سووووويا  وصوووووفه حلووووواقّ وقوووووع،ويف سووووويا  التعقيوووووه عليه،وكووووور  موووووا وراء  
أن يعوور   راقهم،وأوق ئل،كوورحا يفيوود منووه الووذين كووهدوا ذلووك احلوواقّ بعينه،ويتوودبر  كوول موون جوواء بعوود

 احلقيق  من العا  ابحلقيق   
اهليو  بعوود  شوْي إليوهتو  يكون حواقّ بوب النضوْي هول األول مون نلعه،فقود سووبقه حواقّ بوب قينقواع الوذي 

 « ..ذاب  أَلِيم  َوهَلُْم عَ  ْمرِِهمْ َكَمَثِل الَِّذيَن ِمْن قَوْبِلِهْم َقرِيبا  ذاُقلا َوابَل أَ »ذلك غالبا:
عهوود.فلما  - -كانووحل بعوود غووزوة بوودر وقبوول غووزوة أحوود.وكان بيوونهم وبووني رسوولل اّلِل   ووقعوو  بووب قينقوواع

 انتصوور املسوولملن علووى املشووركني يف بوودر كوور  اليهوولق ذلك،وحقوودوا علووى املسوولمني أن ينوواللا هووذا ا نتصووار
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العظيم،وخووووافلا أن يوووويير هووووذا علووووى موووولقفهم يف املدينوووو  فيضووووع  موووون مركووووزهم بقوووودر مووووا يقوووولي موووون مركووووز 
 لمني.املس

 ا يتهامسوولن بووه ومووا يفكوورون فيووه موون الشوور،فذكرهم العهوود وحووذرهم مغبوو  هوووذاموو - -وبلوو  رسوولل اّلِل 
لموا   قنك أنوك لقيوحل     يغر ا عا .فرقوا رقا غليظا مغيظا فيه هتديد.قاللا:اي حممد.إنك ل ى أان قلمك
 خووذوا يتحركوولنأاس  مث  حنوون النووعلووم هلووم ابحلوورب فأصووبحل موونهم فرصوو .إان واّلِل لوو ن حاربنووا  لووتعلمن أان

:َوذََكَر َعْبوُد اّللِِ بْوُن َجْعَفوِر بْونِ  قَواَل َكواَن ِموْن أَْمووِر  َرَموَ ،َعْن َأيب َعوْلن  َلِر بْوِن رَْ اْلِمْسو ابملسولمني قَواَل ابْوُن ِهَشوام 
نُوَقووووواعَ  أَِن اْمووووورَأَة  ِموووووْن اْلَعوووووَرِب قَوووووِدَمحْل ِ َلَوووووه  هلََ  نُوَقاَع،َوَجلَ  ِبُسووووول ِ  ْتوووووهُ ا،فَوَباعَ بَوووووِب قَويوْ َسوووووحْل إىَل َصوووووائِ   بَوووووِب قَويوْ
 َلْهرَِها،فَوَلِموووا ِ  يَوْلِّبَوووا فَوَعَقوووَدُ  إىَل ُ  إىَل نَووورَ الِصوووائِ  ِّبَوووا،َفَجَعُللا يُرِيوووُدوَوَا َعلَوووى َكْشوووِ  َوْجِهَها،فَأَبَوووحْل فَوَعِمووودَ 

لَوووُه وََكووواَن نَي َعلَوووى الِصووائِِ  فَوَقتوَ  اْلُمْسووِلمِ ل  ِمووونْ  َرُجوووقَاَمووحْل اْنَكَشوووَفحْل َسْلَأهُتَا،َفَضووِحُكلا ِّبَا،َفَصووواَححْل .فَوَليَووهَ 
يَوُهلِق،فَوَغِضووووَه ِم اْلُمْسووووِلِمنَي َعلَووووى الْ ُل اْلُمْسوووولِ َن أَْهوووويَوُهلِقاِي،َوَكووووِدْت اْليَوُهوووولُق َعلَووووى اْلُمْسووووِلِم فَوَقتَولُوووولُ  فَاْسَتْصوووورَ 

نَوُهْم َوَبنْيَ َبِب  نُوَقاَع .اْلُمْسِلُملَن فَوَلَقَع الِشِر بَويوْ  قَويوْ
ا َعلَووى ُحْكِمووِه َحووَِّت نَوزَلُوول لُل اّللِِ َصووَرُهْم َرُسووَل َفَحاقَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَحِدَيِب َعاِصووُم بْووُن ُعَمووَر بْووِن قَوَتاَقَة،قَووا

ُهْم فوَ   اّللُِ فَوَقوواَم إلَْيووِه َعْبووُد اّللِِ بْووُن ُأيَبِ ابْووُن َسووُللَل ِحوونَي أَْمَكنَووهُ  يف َمووَلاِ ِ وََكووانُلا ُحَلَفوواَء   َأْحِسوونْ َقوواَل اَي حُمَِموودُ ِموونوْ
ْقَخووَل يَوووَدُ  يف َعْنووُه .فَأَ  ُد َأْحِسوووْن يف ُمووَلاِ ِ قَوواَل فَوووَأْعَرمَ فَوَقوواَل اَي حُمَِموواْاَْزرَِج،قَوواَل فَأَْبطَووأَ َعَلْيووِه َرُسووولُل اّللِِ 

:وََكاَن يُوَقوالُ َجْيِه ِقرِْع َرُسولِل اّللِِ  َ :فَوَقاَل لَوُه َرُسولُل ابْوُن إْسوَحا :َذاَت اْلُفُضولِل .قَوالَ هَلَوا .قَواَل ابْوُن ِهَشوام 
،مُثِ قَووواَل َوُْيَوووك أَْرِسووولْ َحوووَِّت رَأَْوا ِلَلْجِهوووِه لُ أَْرِسْلِب،َوَغِضوووَه َرُسووولُل اّللِِ اّللِِ  َوَاّللِِ َ  أُْرِسوووْلك  ِب،قَاَل َ  لَوووال 

ُّ ِم َوِ  قَ َحَِّت ُهِْسوَن يف ُموَلاِ ِ أَْربَوَع ِم َوِ  حَ  ْسوَلِق َهُْصوُدُهْم يف َغوَداة   ِموْن اأْلَمْحَوِر َواأْلَ ْد َمنَوعُولين ارِع  قَواِسور  َويَواَل
 .ُهْم َلك  لُل اّللِِ َواِحَدة  إيِن َوَاّللِِ اْمُر   َأْخَشى الِدَوائَِر قَاَل فَوَقاَل َرسُ 
ر ،َعْن ُعبَوواَقَة بْوووِن اْلَللِيووِد بْوووِن ُعبَوواَقَة بْوووِن الِصوواِمحِل،قَاَل َلِموووا قَوواَل ابْوووُن إْسووَحاَ :َوَحِدَيِب َأيب إْسوووَحاُ  بْووُن َيَسوووا

نُوَقاعَ  َرُسلَل اّللِِ  َتَشِبَة ِ َْمرِِهْم َعْبُد اّللِِ ْبُن ُأيَبِ ابْوُن َسوُللَل َوقَواَم ُقوَوُوْم قَواَل َوَمَشوى ُعبَواَقُة َحاَرَبحْل بَوُنل قَويوْ
وََكوووواَن َأَحووووَد بَووووِب َعووووْل   هَلُووووْم ِمووووْن ِحْلِفووووِه ِمثْووووُل الِووووِذي هَلُووووْم ِمووووْن َعْبووووِد اّللِِ بْووووِن  بْووووُن الِصوووواِمحِل إىَل َرُسوووولِل اّللِِ 
ِمْن ِحْلِفِهوْم َوقَواَل اَي َرُسولَل اّللِِ أَتَووَلىِل اّلِلَ َوَتَثِأَ إىَل اّللِِ َعِز َوَجِل َوِإىَل َرُسللِِه ُأيَبِ،َفَخَلَعُهْم إىَل َرُسلِل اّللِِ 

زَلَووحْل َهووِذِ  َواْلُمووْيِمِننَي َوأَبْووورَأُ ِمووْن ِحْلووِ  َهووُيَ ِء اْلُكِفوواِر َووَِ يَووِتِهْم .قَوواَل َفِفيووِه َويف َعْبووِد اّللِِ بْووِن ُأيَبِ نوَ َرُسوولَلُه وَ 
اَء بَوْعُضووُهْم أَْولِيَوواُء بَوْعووخ  َوَمووْن اْلِقِصووُ  ِمووْن اْلَمائِووَدِة } اَي أَيِوَهووا الِووِذيَن آَمنُوولا َ  تَوِتِخووُذوا اْليَوُهوولَق َوالِنَصوواَرى أَْولِيَوو

ُهْم ِإِن اّلِلَ َ  يَوْهوِدي اْلَقوْلَم الظِواِلِمنَي فَوَ َى الِوِذيَن يف قُولُولِّبِْم َموَرم    { َأْي لَِعْبوِد اّللِِ بْوِن يَوتَوَلهِلُْم ِمْنُكْم فَِإنِوُه ِمونوْ
يِهْم يَوُقللُولَن َبَْشوى أَْن ُتِصويبَوَنا َقائِورَة  فَوَعَسوى اّلِلُ أَْن َذْيتَ اِبْلَفوْتِ  ُأيَبِ َوقَوْللُُه إيِن َأْخَشى الِدَوائَِر } ُيَسوارُِعلَن فِو

الِوِذيَن أَْقَسوُملا اِبّللِِ أَْو أَْمر  ِمْن ِعْنِدِ  فَوُيْصِبُحلا َعَلى َما َأَسِروا يف أَنْوُفِسِهْم اَنِقِمنَي َويَوُقلُل اِلِذيَن آَمُنلا أََهوُيَ ِء 
ُمووولَن الِصووواَلَة مْيَووواِوِْم { مُثِ اْلِقِصووُ  إىَل قَوْللِوووِه تَوَعووواىَل:} ِإِ َووا َولِوووِيُكُم اّلِلُ َوَرُسووللُُه َوالِوووِذيَن آَمنُووولا الِووِذيَن يُِقيَجْهووَد أَ 
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 آَمُنلا،َوَتَثِئِوووِه ِموووْن بَوووِب َويُوْيتُووولَن الزَِكووواَة َوُهوووْم رَاِكعُووولَن { َوذََكوووَر لِتُووووَلِ  ُعبَووواَقَة بْوووِن الِصووواِمحِل اّلِلَ َوَرُسووولَلُه َواَلِوووِذينَ 
نُوَقاع } َوَمْن يَوتَوَلِل اّلِلَ َوَرُسلَلُه َواِلِذيَن آَمُنلا فَِإِن ِحْزَب اّللِِ ُهُم اْلَغالُِبلَن {   2380قَويوْ
النهايو   ّبم إىل تلوك ،فانتهلاويضرب للمنافقني الذين أغروا إخلاوم الذين كفروا من أهل الكتاب ابملقاوم 

 تهوك وإاي  إىلرائوه فينب هلم مثال  ال قائم .حال الشويطان موع ا نسوان،الذي يسوتجيه  غالبائس .يضر 
ْنسووواِن:اْكُفْر.فَوَلمَّا كَ »كووور مصوووْي: وووْيطاِن ِإْذ قووواَل ِلإْلِ َ َربَّ  رِيء  ِمْنوووَك ِإيِنِ َأخوووا ُ َل:ِإيِنِ بَوووَفوووَر قووواَكَمثَوووِل الشَّ اّللَّ

ُما  « ..اِلِمنيَ  َجزاُء الظَّ ا،َوذِلكَ يف النَّاِر خاِلَدْيِن ِفيه اْلعاَلِمنَي.َفكاَن عاِقبَوتَوُهما َأوَّ
فأعجه ومهمتوووه. وصوولرة الشوويطان هنووا وقور  مووع موون يسووتجيه لوووه موون بووب ا نسووان،تتفقان مووع نبيعتووه

ن موقورآين إليهوا لسويا  الالعجه أن يستمع إليه ا نسان.وحاله هل هذا احلال  وهك حقيق  قائمو  ينتقول ا
حلقوائ  و  ينعوزل اب ن اللاقوعمولعارض .فْيب  بني احلاقّ املفرق واحلقيق  الكلي ،يف جمال حوك تلك اللاقع  ا

ا فوور  السووتجاب .وهذلالقلوولب  اجملوورقة يف الووذهن.فاحلقائ  اجملوورقة البووارقة   توويير يف املشوواعر،و  تسووتجيا
تهوك ثول املولحك تنّبوذا املما بني منهج القرآن يف خطاب القللب،ومنهج الفالسوف  والدارسوني والبواحثني  و 
 جيهات.واتصولحلئ  والتل قص  بب النضْي.وقد ضمحل يف يناايها ويف أعقاّبا هذا احلشد من الصولر واحلقوا

لضوومْي،اتد اقووع ويف عووا  ا  اللاأحوودايها انليوو  اللاقعوو  ابحلقووائ  الكووثى اجملوورقة الدائموو .وكانحل رحلوو  يف عوو
بووني  شوور  قوودار موواكتووه الب  وايتهووا يف كتوواب اّلِل عوون روايتهووا يفإىل أبعوود موون حوودوق احلوواقّ ذاتووه،وتف   ر 
 صنع اّلِل وصنع البشر من فلار    تقاس   

الدعو  إل  الاقوى والاحاير مذن النسذيان وعذدا اسذاواء  20 - 18الدرس السادس:

 أصحاا النار وأصحاا ال نة

لرة اطواب يف السويتجوه ا لبعيودة املودىوعند هذا احلد مون روايو  احلواقّ والتعقيوه عليوه وربطوه ابحلقوائ  ا
سوووور علوووويهم طاب،وتيإىل امليمنني،يهتوووو  ّبووووم ابسووووم ا ميان،وينوووواقيهم ابلصووووف  الوووويت تووووربطهم بصوووواحه اا

واليقظووووووو    لآلخرة،لتلجيوووووووه وتكليفه.يتجوووووووه إلووووووويهم ليووووووودعلهم إىل التقووووووولى.والنظر فيموووووووا أعووووووودو  ا سوووووووتجاب 
مون  ه علويهم أوومم،و ن كتوقبل، ن رأوا مصْي فريو  مونهالدائم ،واحلذر من نسيان اّلِل كالذين نسل  من 

َ َخبِووْي  ِ ووا  لِغَوود ،َواتوَُّقلا اّللََّ مووا قَوودََّمحلْ  ْر نَوْفووك  اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا اتوَُّقوولا اّللََّ،َوْلتَوْنظُوو »أصووحاب النووار:  ِإنَّ اّللَّ
َ فَأَ  ي َأْصووحاُب النَّووواِر ُم اْلفاِسووُقلَن.  َيْسووَتلِ ،أُولِ َك ُهووُفَسووُهمْ ْنسوواُهْم أَنوْ تَوْعَملُوولَن،َو  َتُكلنُوولا َكالَّووِذيَن َنُسوولا اّللَّ

 « ..َوَأْصحاُب اْ؟َنَِّ .َأْصحاُب اْ؟َنَِّ  ُهُم اْلفائُِزونَ 
لقلوه اا.حال  ععول ر حقيقتهوالتقلى حال  يف القله يشْي إليها اللفج بظالله،ولكن العبارة   تبل  تصلي

عني الو  يكرههوا.و  يف حا ابّلِل يف كول حالو .خائفا متحرجوا مسوتحييا أن يطلوع عليوه اّللِ يقظا حساسا كاعر 
 .. «َمحْل لَِغد  ما َقدَّ  َوْلتَوْنظُْر نَوْفك  »اّلِل على كل قله يف كل حلظ .فمَّت ذمن أن   يرا ف  

                                                 
 11نشوووور والتلزيووووع، جوووودة ]قار اللسوووويل  لل-  -[ ونضوووورة النعوووويم يف مكووووارم أخووووال  الرسوووولل الكوووورمي 47/ 2سووووْية ابوووون هشووووام ] - 2380

 مرسل [ صحي 146/ 2[ و ري  ا سالم لإلمام الذهل ]5/ 4بلع ]ملافق  للمط -[ والبداي  والنهاي   بن كثْي 5640/
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ه صوفح  فوت  أمامويوهل تعبوْي كوذلك ذو لوالل وإُيواءات أوسوع مون ألفالوه ..وجمورق خطولر  علوى القلوه 
ه  فرقاتووووووو أعمالووووووه بووووووول صوووووووفح  حياته،وميوووووود ببصووووووور  يف سوووووووطلرها كلهووووووا يتأملهوووووووا وينظووووووور رصوووووويد حسوووووووابه

اضوووع ضوووع  ه إىل مل وتفصووويالته.لينظر مووواذا قووودم لغووود  يف هوووذ  الصوووفح  ..وهوووذا التأمووول كفيووول  ن يلقظووو
ن رصوويد  وملاضووع نقووا وملاضووع تقصووْي،مهما يكوون قوود أسوول  موون خووْي وبووذل موون جهوود.فكي  إذا كووا

عوووون النظوووور  ،و  يكوووو ااووووْي قليال،ونصوووويبه موووون الووووث ضوووو يالف إوووووا ملسوووو    ينووووام بعوووودها القلووووه أبوووودا موووون
زيووووود مووووون مليمنووووو   والتقليوووووه  و  تنتهوووووك اهليووووو  الووووويت تثوووووْي كووووول هوووووذ  املشووووواعر حوووووَّت تلووووو  علوووووى القلووووولب ا

ْي رهبو  واسوتحياء ..واّلِل خبوو قللب حساسي  لاتزيد هذ  ..ف« َواتوَُّقلا اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللنَ »ا يقاع:
  ا يعمللن ..

ِذيَن َنُسولا َكالَّو»كلنولا مون أن ي و ناسب  ما تدعلهم إليه هذ  اهلي  من يقظ  وتذكر ُيوذرهم يف اهليو  التاليو 
َ فَأَْنسوواُهْم أَنْوُفَسووُهمْ  احليوواة بووال ذ  هوو يهوويم يف ي ينسووى اّللِ ..وهووك حالوو  عجيبوو .ولكنها حقيقوو  ..فالووذ« اّللَّ

اة يف هوذ  احليو ّلِل يهويما..وهك حالو  عجيبو .ولكنها حقيقو  ..فالوذي ينسوى « رابط  اّلِل فأنساهم أنفسهم
ذا نسووويان هووورعوووى.ويف تبوووال رابطووو  تشووود  إىل أفووو  أعلوووى،وبال هووود  هلوووذ  احليووواة يرفعوووه عووون السوووائم  الووويت 

لنفسووه فووال  املخلوول  هووك نسوويان هووذا نسووانيته.وهذ  احلقيقوو  تضووا  إليهووا أو تنشووأ عنهووا حقيقوو  أخرى،و 
 رصيد. يدخر هلا زاقا للحياة الطليل  الباقي ،و  ينظر فيما قدم هلا يف الغداة من

 ..املنحرفلن ااارجلن.« أُولِ َك ُهُم اْلفاِسُقلنَ »
نوووريقهم وهوووم  ريقوووا غوووْيويف اهليووو  التاليووو  يقووورر أن هوووي ء هوووم أصوووحاب النار،ويشوووْي للمووويمنني ليسووولكلا ن

ُب اِر َوَأْصووحاُب النَّوو  َيْسووَتِلي َأْصووحا»ا؟نوو .ونري  أصووحاب ا؟نوو  غووْي نريوو  أصووحاب النووار: أصووحاب
كا،و  وجهووووو  و  ريقوووووا و  سووووولل ا ،و  ن..  يسوووووتلاين نبيعووووو  وحووووو« اْ؟َنَِّ .َأْصوووووحاُب اْ؟َنَّوووووِ  ُهوووووُم اْلفوووووائُِزونَ 

 يفلتقيوووان أبووودا  .و  ي ووويوووان أبووودا يف مصوووْيا.فهما علوووى مفووور  نوووريقني   يلتقيوووان أبووودا يف نريووو .و  يلتق
 خرة ..خط .و  يلتقيان أبدا يف سياس .و  يلتقيان أبدا يف ص  واحد يف قنيا و  آ

ا.وكأنووه   عنه.معروفلنووار مسووكل ..يثبووحل مصووْيهم ويوودع مصووْي أصووحاب ا« َأْصووحاُب اْ؟َنَّووِ  ُهووُم اْلفووائُِزونَ »
 ضائع   يع  به التعبْي 

 ثر القرآن عل  الن وسأ 21الدرس السابع:

 نزل عليه:امد لل تمث اكء ا يقاع الذي يتخلل القله ويهز  وهل يعرم أير القرآن يف الصخر ا؟
.َوتِْلَك اأْلَْمثو ْن َخْشَي ِ مِ دِِعا  َلْل أَنْوزَْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلى َجَبل  َلرَأَيْوَتُه خاِكعا  ُمَتصَ » لَُّهوْم اُل َنْضورُِّبا لِلنَّواِس َلعَ اّللَِّ

 «.يَوتَوَفكَُّرونَ 
وهك صولرة اثول حقيقو .فإن هلوذا القورآن لوثقال وسولطاان وأيورا مزلوز    يثبوحل لوه كوكء يتلقوا   قيقته.ولقود 

َوالُطلِر،وَِكتوواب  َمْسووطُلر ،يف »مووا وجد،عنوود مووا  ووع قووارائ يقوورأ: -رضووك اّلِل عنووه  -وجوود عموور بوون ااطوواب 
وووْقِ  اْلَمْرفُووولِع،َواْلَبْحِر اْلَمْسوووُجلِر،ِإنَّ َعوووذاَب َربِِوووَك َللاقِوووع  موووا لَوووُه ِموووْن قافِوووع  َر ِ  َمْنُشوولر ،َواْلبَوْيحِل اْلمَ  ْعُملِر،َوالسَّ
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فارتكن إىل ا؟دار.مث عاق إىل بيته يعلق  النواس كوهرا  وا أ  بوه  واللحظوات الويت يكولن فيهوا الكيوان  ...«
يهووا اهتووزازا ويرعوو  ارعافووا.ويقع فيووه موون التغووْيات ا نسوواين متفتحووا لتلقووك كووكء موون حقيقوو  القوورآن يهتووز ف

 والتحل ت ما ميثله يف عا  املاقة فعل املغنطيك والكهرابء ابألجسام.أو أكد.
ْن َخْشوَيِ  ُه خاِكوعا  ُمَتَصودِِعا  ِمول  َلرَأَيْوتَولوى َجبَوَلْل أَنْوزَْلنوا هوَذا اْلُقوْرآَن عَ »واّلِل خال  ا؟بال ومنزل القرآن يقلل:

 « ..اّللَِّ 
  هووذا الوونا إعووث عنووه والووذين أحسوولا كووي ا موون مووك القوورآن يف كيوواوم يتووذوقلن هووذ  احلقيقوو  تووذوقا   ي

 .. «َفكَُّرونَ ُهْم يَوتوَ َوتِْلَك اأْلَْمثاُل َنْضرُِّبا لِلنَّاِس َلَعلَّ »القرآين املشع امللحك.
 وهك خليق   ن تلقج القللب للتأمل والتفكْي ..

 م موعة من أسماء هللا الحسن  وأسبيح الكون له 24 - 22الدرس الثامن:

للجووولق  آن يف كيوووان اتر القوور وأخووْيا عوووكء تلووك التسوووبيح  املديوودة   ووواء اّلِل احلسووو  وكأ ووا هوووك أيوور مووون آ
توه لجولق ويف حركم هوذا الكله،ينطل  ّبا لسانه وتتجاوب ّبا أرجوا   وهوذ  األ واء واضوح  اهلتر يف صومي

ُ الَّوِذي   إِلو »سوب  ّبوا يشوهد كوذلك آبترهوا:وللاهر ،فهل إذ ي َل اْلَغْيوِه َوالشَّوهاَقِة،هُ  ُهَل،عوا ُِ  َه ِإ َّ ُهوَل اّللَّ
ُ الَّووووِذي   إِلووووَه ِإ َّ ُهَل،اْلَملِوووو»الوووورَّمْحُن الوووورَِّحيُم. ووووُك اْلُقووووُهووووَل اّللَّ ِمُن اْلَعزِيووووُز اْ؟َبَّوووواُر الُم اْلُمووووْيِمُن اْلُمَهوووويْ ُدوُس السَّ

وووا ُيْشووورُِكلَن.اْلمُ  ُ.ُسوووْبحاَن اّللَِّ َعمَّ ُ اْاوووالِ »َتَكثِِ ْس ،ُيَسوووبُِِ  لَوووُه موووا يف لُِِر،َلُه اأْلَْ ووواُء احلُْ ارُِئ اْلُمَصوووُ  اْلبوووُهوووَل اّللَّ
 «.السَّماواِت َواأْلَْرِم َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

ُ اُهوَل »تلحيود:بصوف  ال كل مقطوع منهوا  إوا تسبيح  مديدة ّبذ  الصفات اجمليدة.ذات يالي  مقانع.يبدأ ّللَّ
 « ..هل اّللِ »..أو « الَِّذي   إِلَه ِإ َّ ُهلَ 

فهك تولحك ر ملمولس.ولكل اسوم مون هوذ  األ واء احلسو  أيور يف هوذا الكولن ملحولا،وأير يف حيواة البشو
سوحل هوك صوفات يحياء.ولإىل القلوه بفاعليو  هوذ  األ واء والصوفات.فاعلي  ذات أيور وعالقو  ابلنواس واأل

 سلبي  أو منعزل  عن كيان هذا اللجلق،وأحلاله وللاهر  املصاحب  للجلق .
ُ الَّووووووِذي   إِلووووووَه ِإ َّ ُهوووووولَ » اقة،ووحدانيوووووو  وحدانيوووووو  العب عتقاق،و ا..فتتقوووووورر يف الضوووووومْي وحدانيوووووو  « ُهووووووَل اّللَّ

فكووْي كاموول يف الت  يوو  موونهجانا عا ،ووحدانيوو  الفاعليوو  موون مبوودأ االوو  إىل منتهووا .ويقلم علووى هووذ  اللحد
خ علوى أسواس عضوهم بوبعوالشعلر والسلل ،وارتبانات الناس ابلكلن وبسائر األحياء.وارتبانات النواس ب

 وحداني  ا له.
تسووتيقج مراقبوو   سووتلر.ومن مثلظوواهر وامل..فيسووتقر يف الضوومْي الشووعلر بعلووم اّلِل ل« عوواِ ُ اْلَغْيووِه َوالشَّووهاَقةِ »

،الوذي  املراقوه ّللِ ه مون اّللِ السور والعالنيو  ويعمول ا نسوان كول موا يعمول بشوعلر املراقو هوذا الضومْي ّلِل يف
عود  قلوه و   يغفول ب  يعيا وحد ،ولل كان يف خللة أو مناجاة  ويتكي  سوللكه ّبوذا الشوعلر الوذي  

 ينام 
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اوووووول  اوا .ويتعاقل سوووووو   وا فيسوووووتقر يف الضوووووومْي كووووووعلر الطمأنينووووو  لرمحوووووو  اّللِ « ُهوووووَل الوووووورَّمْحُن الوووووورَِّحيمُ  »
م بول ُيوه يريود الشور ّبو قبهم.و والرجاء،والفزع والطمأنين .فاّلِل يف تصلر امليمن   يطارق عباق  ولكون يورا

 اهلدى،و  ي كهم بال علن وهم يصارعلن الشرور واألهلاء.
ُ الَّوووِذي   إِلوووَه ِإ َّ ُهووولَ » لووويت تقووولم عليهوووا سوووائر ا القاعووودة اوتاليووو ،أل..يعيووودها يف أول التسوووبيح  ال« ُهوووَل اّللَّ

 الصفات ..
بوووو  يامللكيوووو     إذا تلحوووودت..فيسووووتقر يف الضوووومْي أن   ملووووك إ  اّلِل الووووذي   إلووووه إ  هوووول.و « اْلَملِووووكُ »

موووا »احووود و يف وقوووحل  للمملووولكني إ  سووويد واحووود يتجهووولن إليوووه،و  حووودملن غْي .فالرجووول   حووودم سووويدين
ُ ِلَرُجل  ِمْن   « ..قَوْلَبنْيِ يف َجْلِفهِ َجَعَل اّللَّ

ذا ا كووووعاع هوووو املوووويمن وهوووول اسووووم يشووووع القداسوووو  املطلقوووو  والطهووووارة املطلقوووو .ويلقك يف ضوووومْي« اْلُقووووُدوسُ »
 تقديك.  له والالطهلر،فينظ  قلبه هل ويطهر ،ليصب  صاحلا لتلقك فيلم امللك القدوس،والتسبي

 املوويمن عووا  ق،ويف قلووهمأنينوو  يف جنبووات اللجوول ..وهوول اسووم كووذلك يشوويع السووالم واألموون والط« السَّووالمُ »
 يوب القلووه موونكووياء.ويربووه.فهل آموون يف جلار ،سووا  يف كنفووه.وحيال هووذا اللجوولق وأهلووه موون األحيوواء واأل
   والسالم.امللاقع هذا ا سم ابلسالم والراح  وا نم نان.وقد هدأت كرته وسكن بلباله وجن  إىل

يلتقووك فيووه   ميان،حيووةاا ميووان.ولفج هووذا ا سووم يشووعر القلووه بقيموو  واهووه األموون وواهووه « اْلُمووْيِمنُ »
 ان.ابّلِل،ويتص  منه إبحدى صفات اّلِل.ويرتفع إذن إىل املا األعلى بصف  ا مي

فات إذ كانوووووووحل الصووووووو -سوووووووبحانه  -..وهوووووووذا بووووووودء صوووووووفح  أخووووووورى يف تصووووووولر صوووووووف  اّلِل « اْلُمَهوووووووْيِمنُ »
اّلِل فاعلو  يف  فتتعلو  بوذات .فأموا هوذ صوفات تتعلو  جمورقة بوذات اّللِ « ِمنُ اْلُقوُدوُس السَّوالُم اْلُمويْ »السابق :

 الكلن والناس.تلحك ابلسلطان والرقاب .
عالء.فال عزيوز إ  ثوت وا سوتلغلبو  وا؟و..فهوك صوفات تولحك ابلقهور وا« اْلَعزِيُز.اْ؟َبَّواُر.اْلُمَتَكثُِِ »وكذلك:

رق ا .فهل املتفو  ّبوا سول ا يشواركه أحود يف صوفاته هوذ .وما يتصوهل.و  جبار إ  هل.و  متكث إ  هل.وم
 ّبا بال كريك.

 « ..ُسْبحاَن اّللَِّ َعمَّا ُيْشرُِكلنَ »ومن مث اكء ختام اهلي :
 ه.لوليك غْي  إباللاحدة. ..فهك األللهي « ُهَل اّللَُّ »مث يبدأ املقطع األخْي يف التسبيح  املديدة.

ان والفوار  صوفتان متصولت خراج،فهموا..واال :التصوميم والتقدير.والثء:التنفيوذ وا « اْلبوارِئُ « ..»اْااِل ُ »
 بينهما لطي  ققي  ..

يت اون  ة والسومات الواملتميوز  وهك كذلك صف  مرتبطو  ابلصوفتني قبلها.ومعناهوا إعطواء املالمو «.اْلُمَصلِِرُ »
تابعو  عمليو  لقله ملافرو ،يستجيا لكل ككء كخصيته اااص .وتلا  هذ  الصفات امل ابط  اللطيف  ال

 احلقيقوووو  فأمووووا يف عووووا  - نسوووواين احسووووه التصوووولر  -االوووو  وا نشوووواء وا اوووواق وا خووووراج مرحلوووو  مرحلوووو  
 فليسحل هنا  مراحل و  خطلات.
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كوي ا   وا حنون نودر اّلِل.إ وما نعرفه عن مدللل هذ  الصفات ليك هل حقيقتها املطلقو  فهوذ    يعرفهوا إ 
ذاهتووا.بال  ..احلسوو  يف «حْلُْسوو  لَووُه اأْلَْ وواُء ا»هوول الووذي نعرفهووا بووه يف حوودوق ناقتنووا الصووغْية   موون آترهووا

 حاج  إىل استحسان من اال  و  تلق  على استحساوم.
 صوولغ نفسووه وفوو ملوويمن ليواحلسوو  الوويت توولحك ابحلسوون للقلوولب وتفيضووه عليهووا.وهك األ وواء الوويت يتوودبرها ا

 طلع إليها.ه وهل يتيعلم أن اّلِل ُيه له أن يتص  ّبا.وأن يتدرج يف مراقي إُيائها واعاهها،إذ
لضوووها لحيووو  ويف في هتا املوخااووو  هوووذ  التسوووبيح  املديووودة ّبوووذ  األ ووواء احلس ،والسوووبح  البعيووودة موووع مووودلل 

 لَووووُه مووووا يف  َسووووبِِ ُ يُ »العجيبوووو ،هك مشووووهد التسووووبي  ّلِل يشوووويع يف جنبووووات اللجلق،وينبعووووة موووون كوووول ملجوووولق:
 « ..السَّماواِت َواأْلَْرِم َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

تالقووى فيووه يء ..كمووا وهوول مشووهد يتلقعووه القلووه بعوود ذكوور تلووك األ وواء ويشووار  فيووه مووع األكووياء واألحيووا
 املطلع وااتام.يف تناس  والت ام.
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 المدني ة وآياأها ثالث عشر  ( سور  المماحنة60)

 ات السور  أهم مو وع

  مون تلوك ع املدين.حلقو اجملتموهذ  السلرة حلق  يف سلسل  ال بي  ا مياني  والتنظويم ا جتمواعك والدولو  يف
هقيووو   ط ّبوووا اّللِ ة،اليت انالسلسووول  الطليلووو ،أو مووون ذلوووك املووونهج ا هلوووك املختوووار للجماعووو  املسووولم  املختوووار 

ا ذا معووووا  رم نظاموووو  عمليوووو ،كيما يسووووتقر يف األمنهجووووه الووووذي يريوووود  للحيوووواة ا نسوووواني ،يف صوووولرة واقعيوووو
 ائموووا  حاولووو قى معلقووو  وحووودوق وكخصوووي   يوووزة تبلووو  إليوووه البشوووري  أحياان،وتقصووور عنوووه أحياان،ولكنهوووا تبقووو

 بللغه وتبقى أمامها صلرة واقعي  منه،هققحل يلما يف هذ  األرم.
خطوولات ومراحل.وكانووحل األحووداّ عووداقا نووليال يف إ -مووا قلنووا يف أول هووذا ا؟ووزء ك  -وقوود اقتضووى هووذا 

تقوولم  علووم اّلِل،مقوودرة يف الوويت تقووع يف حمووي  هووذ  ا؟ماعوو ،أو تتعلوو  ّبا،موواقة موون موولاق هووذا ا عووداق.ماقة
 عليها ماقة أخرى هك التفسْي والتلضي  والتعقيه والتلجيه.

ذلوووك املووونهج   ة لتحقيوووويف مضووطرب األحوووداّ،ويف تيوووار احليووواة املتووودف ،احل عمليووو  بنووواء النفووولس املختوووار 
  عنوه يو  رقوع غريبو دم خلطوه ا هلك يف األرم.فلم تكن هنا  عزلو  إ  العزلو  ابلتصولر ا ميواين ا؟ديد،وعو
 ر ا ميوايناء هذا التصول إىل إنش يف أيناء التكلين النفسك هلذ  ا؟ماع .وكانحل ال بي  املستمرة متجه  قائما

عربيووو   ا؟زيووورة اللموووذا ،ويفيصووولرات السوووائدة يف العوووا  كلوووه ااووواص املميز،املنعوووزل  قيقتوووه ونبيعتوووه عووون الت
اقووع احليوواة و عووزل عوون  بصووف  خاصوو .أما النوواس الووذين ينشووأ هووذا التصوولر املتميووز يف نفلسووهم فلووم يكلنوولا 

صووهرهم يف  رة،ويعوواقومضووطرب األحووداّ،بل كووانلا يصووهرون يف بلتقوو  احلوولاقّ يلمووا بعوود يوولم،ومرة بعوود م
ووا لنفولس يعلوم أاخلو  هوذ   اللاحد مرات كثْية،وهحل مييرات متنلعو  ألن اّلِل الوذياألمر اللاحد واال  

يعلووم أن  وىل.وكووانليسووحل كلهووا  ووا يتووأير ويسووتجيه ويتكيوو  ويسووتقر علووى مووا تكيوو  بووه منووذ اللمسوو  األ
العاقة،كلهوا ا ل  و  رواسه املاضك،وجلاذب امليلل الطبيعي ،والضع  البشري،ومالمسات اللاقع،وهكم
ىل التووووذكْي إقاومتهووووا قوووود تكوووولن معلقووووات قليوووو  تغلووووه علاموووول ال بيوووو  والتلجيووووه موووورة بعوووود مرة.وهتوووواج يف م

ىل امللعظووووو  ،وتتووووولااملتكرر،والصوووووهر املتووووولا  ..فكانوووووحل األحوووووداّ تتووووولاىل كموووووا هوووووك منسووووولق  يف قووووودر اّللِ 
 ّبا.والتحذير على ضلئها،والتلجيه ّبديها،مرة بعد مرة.

ت يف كوول   قائموو  وإهلووام بصووْي،ابلتقاط األحووداّ واللقووائع واملناسووبالم يف يقظوويقوو - -وكووان رسوولل اّلِل 
َّت حووو - -يسووودقانه و فرص ،واسوووتخدامها  كمووو  ابلغووو  يف بنووواء هوووذ  النفلس.والووولحك وا هلوووام يييدانوووه 

 .تصنع تلك ا؟ماع  املختارة على عني اّلِل.بتلفي  اّلِل.على يدي رسلل اّللِ 
 -موع غْيهوا  وا جواء يف مثول ملضولعها  -  ذلوك ا عوداق الطليل،تسوتهد  هذ  السلرة حلق  يف سلسول

إقاموووو  عووووا  رابين خووووالا يف ضوووومْي املسوووولم.عا  حموووولر  ا ميووووان ابّلِل وحد ،يشوووود املسوووولمني إىل هووووذا انوووولر 
وحووود ،بعروة واحووودة   انفصوووام هلوووا ويوووثئ نفلسوووهم مووون كووول عصوووبي  أخرى.عصوووبي  للقووولم أو للجووونك أو 
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عشْية أو للقراب .ليجعل يف مكاوا مجيعا عقدة واحودة.هك عقودة ا ميوان ابّلِل.واللقول  هوحل لارم أو لل
 راي  اّلِل.يف حزب اّلِل.

 موووون تلجيووووه اّللِ  مقلماتووووه إن العووووا  الووووذي يريوووود  ا سووووالم عووووا  رابين إنسوووواين.رابين  عوووو  أنووووه يسووووتمد كوووول
يف رحوواب  - سوواين كلووهأنووه يشوومل ا؟وونك ا ن وحكمه،ويتجووه إىل اّلِل بكوول كووعلر  وعمله.وإنسوواين  عوو 

 سوان،عدا عقيودةلاصل ا؟نك واللنن واللغ  والنسه.وسائر ما مييز إنساان عون إنوتذوب فيه ف -العقيدة 
  مون رو  من كيانوه نفحو،املتضوا ميان.وهذا هل العا  الرفيع الالئو  أن يعويا فيوه ا نسوان الكورمي علوى اّللِ 

 اّلِل.
 -يوولم   كلووه إىل الي وو  العربيوو  ومووا تووزال يف العوواكانووحل يف الب  -عووا  تقوو  عقبووات كثووْية وقون إقاموو  هووذا ال

 .صه لارمعقبات من التعصه للبيحل،والتعصه للعشْية،والتعصه للقلم،والتعصه للجنك،والتع
،ومن ْي للوذاتكما تق  عقبات أخرى من رغائه النفلس وأهلاء القلولب،من احلورص والشو  وحوه ااو

ن يعوا  لوى ا سوالم أ  وكوان علذاتي  وا لتلاءات النفسي  ..وأللان غْيها كثْي من ذوات الصودورالكثايء ا
ة نحل هووذ  الصوولر اقعوو .وكاو هووذا كلووه يف ا؟ماعوو  الوويت يعوودها لتحقيوو  موونهج اّلِل يف األرم يف صوولرة عمليوو  

 حلق  يف سلسل  هذا العالج الطليل.
 م مشوودوقةهما تووزال نفلسووموولاهلم وأهلوويهم يف سووبيل عقيوودهتم،وكووان بعووخ املهوواجرين الووذين تركوولا قايرهووم وأ

عنوحل واألذى لا مون الإىل بعخ من خلفلا هنالوك مون ذريو  وأزواج وذوي قرىب.وعلوى الورغم مون كول موا ذاقو
ل انتهحل هوذ  للقة وأن يف قريا فقد للحل بعخ النفلس تلق لل وقعحل بينهم وبني أهل مك  اناسن  وامل

 ت  وكوان اّللِ نهم مون صوالتكلفهوم قتوال أهلويهم وذوي قرابتهم،وتقطوع موا بيونهم وبيوااصلم  القاسي  اليت 
 هجه.يدته ومنيريد استصفاء هذ  النفلس واستخالصها من كل هذ  اللكائج،وعريدها لدينه وعق

وكووان  -يعووا ضووغ  اللاقووع عليهووا موون امليوولل الطبيعيوو  ورواسووه ا؟اهليوو  مجيعلووم يقوول ال -سووبحانه  -وهوول 
موووا بعووود يووولم يل  فكوووان ذخوووذهم -طبيعوووتهم أكووود النووواس احتفوووا  بعصوووبي  القبيلووو  والعشوووْية والبيوووحل العووورب ب

قّ وليكولن ر  احلولابعالجه الناجع البال ،ابألحداّ وابلتعقيه علوى األحوداّ،ليكلن العوالج علوى مسو
 الطر  واحلديد ساخن  

سوووبه  حيح  يفصوووالووورواايت  وتوووذكر الووورواايت حووواقت معينوووا نوووزل فيوووه صووودر هوووذ  السووولرة.وقد تكووولن هوووذ 
 النزول املباكر.ولكن مدى النصلص القرآني  قائما أبعد من احللاقّ املباكرة.

 ر أيضا.ن أهل بدوقد قيل يف هذا احلاقّ:إن حانه بن أيب بلتع  كان رجال من املهاجرين.وكان م
 - -م رسولل اّلِل وكان له  كو  أو ق وموال،و  يكون مون قوريا أنفسوهم بول كوان حليفوا لعثمان.فلموا عوز 
اللهوووم عوووِم علووويهم »علوووى فوووت  مكووو  ملوووا نقوووخ أهلهوووا عهووود احلديبيووو  أمووور املسووولمني ابلتجهيوووز لغزوهم،وقوووال:

ووود ، َعوووْن أَبِيوووِه، َعوووْن َجووودِِِ ، قَالَ « خوووثان ، أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ :فَعوووْن َجْعَفوووِر بووون حُمَمَّ ِّ يَوْتِب َمْيُملنَوووُ  بنوووحُل احْلَووواِر َحووودَّ
 ََلِتَهووووووا، مُثَّ قَوووووواَم يَوتَوَلضَّووووووأُ لِلصَّووووووالِة، َفَسووووووِمَعْتُه يَوُقوووووولُل يف ُمتَوَلضَّووووووِ ِه:لَبوَّْيَك لَبوَّْيووووووَك لَبوَّْيووووووَك،اَبَت ِعْنووووووَده  ا يف لَيوْ
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، قَاَلحلْ  ،َوُنِصوووووْرُت َوُنِصوووووْرُت، يَوووووالت  وووووا َخووووورََج، قُوْلوووووحلُ :َيالت  ْعتُوووووَك تَوُقووووولُل يف :فَوَلمَّ ،  َِيب أَنْوووووحَل  َِ  اَي َرُسووووولَل اّللَِّ
، َكأَنَّوَك ُتَكلِِوُم ِإْنَسواان  فَوَهوْل َكواَن َمَعوَك أَ  ،َوُنِصْرُت ُنِصْرُت، يَوالت  َحود ف، قَاَل:َهوَذا ُمتَوَلضَِّ َكَلبوَّْيَك لَبوَّْيَك، َيالت 

وا أََعانَوحْل َعلَوْيِهْم بوب َبْكوور ، مُثَّ َخورََج رَ  َوأََموَر َعاِئَشووَ  ُسولُل اّللَِّ رَاِجوُز بوب َكْعوه  َيْسَتْصورُِخُب، َويوَووْزُعُم أَنَّ قُوَرْيش 
ا، قَاَلحلْ  زَُ  َو  تُوْعِلُم َأَحود  َهوا أَبُلَهوا، فَوَقوالَ :أَْن ُعَهِِ َواّللَِّ َموا أَْقرِي، :اَي بنيَّوُ  َموا َهوَذا ا؟َِْهواُزف، قَالَوحلْ :فَوَدَخَل َعَليوْ

، مُثَّ :  ِعْلووَم ِ ، قَاَلحلْ :ف، قَالَووحلْ  اّللَِّ َمووا َهووَذا ِبَزَموواِن َغووْزِو بووب اأَلْصووَفِر فَووأَْيَن يُرِيووُد َرُسووللُ :قَالَ  فَأََقْمنَووا يَووالت 
 َصلَّى الُصْبَ  اِبلنَّاِس َفَسِمْعحُل الرَّاِجَز يَوْنُشُدُ :

ا ِخْلَ  أَبِيَنا َوأَبِيِه األَتوْ   اُلدَ اَي َربِِ ِإيِنِ اَنِكد  حُمَمَّد 
ا مَثََّ  َأسْ  زَ ِإانَّ َوَلْداَنَ  َفُكْنحَل َوَلد  ايَ ْع َلْمَنا فَوَلْم تَونوْ  د 

 َداكَّ ِإنَّ قُوَرْيش ا َأْخَلُفلَ  اْلَمْلِعَد َونَوَقُضلا ِميثَاَقَك اْلُمَي 
ُ َنصْ  ا فَاْنُصْر َهَداَ  اّللَّ  َداأَْلبَ  ر اَوَزَعَمحْل َأْن َلْسحَل َتْدُعل َأَحد 

 ارَّقَ عََ  دْ َواقُْع َعَباَق اّللَِّ َذْتُلا َمَدق ا ِفيِهْم َرُسلُل اّللَِّ قَ 
ا َلْل ِسيَم َخَسَفا َوْجهِ  ك ُصُعد   اَربَّدَ ِه توَ أَبْوَيُخ ِمْثُل اْلَبْدِر يُوَنحِِ

،مُثَّ َخوورََج النَّوووِلُ فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ  ، أَْو لَبوَّْيوووَك لَبوَّْيووَك، يَوووالت  ووا َكووواَن اِبلرَّْوَحوواِء َنظَوووَر ِإىَل :ُنِصوووْرُت، يَووالت  فَوَلمَّ
تَ  ، فَوَقوواَم إِلَْيووِه َرُجوول  ِمووْن بووب َنْصووِر بوون َسووَحاب  ُمنوْ َتِصووُه بنْصووِر بووب َكْعووه  ، فَوَقوواَل:ِإنَّ َهووَذا السَّووَحاَب لَيَونوْ ِصووه 

ف، فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ :َعوووِديِِ بووون َعْمووور و َأُخووول بوووب َكْعوووِه بووون َعْمووور و، فَوَقوووالَ  ، َوُنِصوووَر بوووب َعوووِديِ  اَي َرُسووولَل اّللَِّ
 َوووَفِر، مُثَّ قَووواَل :تَوووِرَب َخوووُدَ  و َهوووْل َعوووِدي  ِإ  َكْعوووه  وََكْعوووه  ِإ  َعوووِدي ، فَاْسُتْشوووِهَد َذلِوووَك الرَُّجوووُل يف َذاَ  السَّ

يُم بوون  َوَحِكوو:اللَُّهوومَّ َعوومِِ َعلَووْيِهْم َخووَثاََن َحووَّتَّ أَنُْخووَذُهْم بَوْغتَوو  ، مُثَّ َخوورََج َحووَّتَّ نوَووَزَل َمووْرَو وََكوواَن أَبُوول ُسووْفَيانَ النَّووِلُ 
لَوووَ  فََأْكووَرُفلا َعلَووى َمووْرِو فَوَنظَوووَر أَبُوول ُسووْفَياَن ِإىَل النِِوو اَي :ْيَاِن، فَوَقوووالَ ِحووزَام  َوبُووَدْيُل بوون َوْرقَووواَء قَووْد َخَرُجوولا تِْلووَك اللَّيوْ

َها إِلَْيَك احْلَْرُب، مُثَّ َهَبطُل :بَُدْيُل، َلَقْد أَْمَسَكحْل بنل َكْعه  أَْهَلُه، فَوَقالَ  ا فََأَخوَذهْتُْم ُمَزيْونَوُ  وََكانَوحْل َعلَوْيِهُم َحاَكتوْ
َلَ  َفَسأَُللُهْم أَْن يَْذَهُبلا ِّبِْم ِإىَل اْلَعبَّاِس بن َعْبوِد اْلُمطَّلِوِه فَوَذَهُبلا ِّبِو ْم َفَسوأََلُه أَبُول ُسوْفَياَن أَْن احلِْرَاَسُ  تِْلَك اللَّيوْ

ِإانَّ نُرِيووووُد أَْن :، مُثَّ َخوووورََج ِّبِووووْم، فَوَقوووواَل أَبُوووول ُسووووْفَيانَ ُم اْلَعبَّوووواُس ِإىَل النَّووووِلِِ َفَخوووورََج ِّبِووووَيْسووووَتْأِمَن لَووووُه َرُسوووولُل اّللَِّ 
يَوتَوَلضَّووأُ، فَابْوتَووَدَر اْلُمْسووِلُملَن ُوُضوولَءُ  يَوْنَضووُحلنَُه يف ُوُجوولِهِهْم، قَوواَل َأْسووِفُروا فَوَقوواَم َرُسوولُل اّللَِّ :نَووْذَهَه، فَوَقالَ 
ووا، فَوَقالَ :أَبُوول ُسووْفَيانَ  ِإنَّووُه لَووْيَك ِ ُْلووك  َوَلِكنوََّهووا النُوبُووولَُّة َويف :اَي أاََب اْلَفْضووِل، َلَقووْد َأْصووَبَ  ُمْلووُك ابْووِن َأِخيووَك َعِظيم 

  2381َذِلَك يَوْرَغُبلَن.
 اع  من أصحابه بلجهته،كان منهم حانه.مج - -وأخث رسلل اّلِل 

                                                 
وقود جواء مون حدية:املسولر بون ررمو  وموروان بون احلكم:أخرجوه حسون لغْي ،(  19482[ )248/ 17املعجم الكبوْي للطوثاين ] - 2381

 من نري  ابن إسحا  وصر  ابلتحدية فإسناق  حسن    625/  5ل البيهقك يف الد ئ
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إىل أهول  -  تسو فد جواءت املدينو -  قيول مون مزينو -  فعمود حانوه فكتوه كتوااب وبعثوه موع امورأة مشورك
رسوولله  -تعوواىل  -لووى غزوهم،ليتخووذ بووذلك عنوودهم يوودا.فأنلع اّلِل ع - -مكوو  يعلمهووم بعووزم رسوولل اّلِل 

 ها.لكتاب مناعلى ذلك استجاب  لدعائه.وإمضاء لقدر  يف فت  مك .فبعة يف أير املرأة،فأخذ 
،قَاَل: َِْعحُل َعِلي ووا،يَوُقلُل:بَوَعَثِب َرُسوولُل هللِا فَعووْن َأيب َعْبووِد الوورَّمْحَِن ا َوأاََب َمْريَوود ،َوالزَُبْْيَ بْووَن اْلَعلَّاِم،وَُكُلنَووا لُسووَلِمكِِ

،فَوَقاَل:اْنطَِلُقلا َحَّتَّ َشْتُلا َرْوَضَ  َخان  ".  2382فَاِرس 
َوأاََب َمْريَوود  َوالووزَُبْْيَ  -  -ِ  َرُسوولُل اّللَِّ قَوواَل بَوَعثَوو -رضووى هللا عنووه  -مسوولم وَعووْن َعلِووىِ  و وقوود روى البخوواري 
،فَِإنَّ ِّبَا اْمورَأَة  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي،َمَعَها ِكتَواب  ِموْن َحاِنوِه بْوِن » وَُكُلَنا فَاِرس  قَاَل  اْنطَِلُقلا َحَّتَّ َشْتُلا َرْوَضَ  َخان 

فَوُقْلنَوووا اْلِكتَووواُب  -  -َناَهووا َتِسوووُْي َعلَووى بَعِوووْي  هَلَوووا َحْيووُة قَووواَل َرُسوولُل اّللَِّ .فََأْقرَكْ « َأىِب بَوْلتَوَعووَ  ِإىَل اْلُمْشووورِِكنَي 
،فَوُقْلنَوووا َموووا َكوووَذَب َرُسووولُل اّللَِّ  ،لَُتْخووورِِجنَّ -  -.فَوَقالَوووحْل َموووا َمَعنَوووا ِكتَووواب  .فََأَبَْناَهوووا فَاْلَتَمْسوووَنا فَولَوووْم نوَوووَر ِكَتااب 

ا ِإىَل َقنَِّك .فَوَلمَّوا رََأِت اْ؟ِودَّ أَْهوَلْت ِإىَل ُحْجَزهِتَوا َوْهوَى حُمَْتِجوزَة  ِبِكَسواء  فََأْخَرَجْتوُه،فَاْنطََلْقَنا ِّبَواْلِكَتاَب أَْو لَُنَجرِِ 
َ َوَرُسولَلُه َواْلُمْيِمِننَي،فَوَدْعِ  َفَاْضورِ  -  -َرُسلِل اّللَِّ  ،قَوْد َخواَن اّللَّ ْب ُعنُوَقوُه .فَوَقواَل فَوَقاَل ُعَمُر اَي َرُسولَل اّللَِّ

 -.قَواَل َحاِنوه  َواّللَِّ َموا ىِب أَْن  َ َأُكولَن ُمْيِمن وا اِبّللَِّ َوَرُسوللِِه « َما مَحََلَك َعَلى َموا َصونَوْعحَل »  -  -النَِّبُ 
 - ،ِّبَووا َعووْن أَْهلِووى َوَموواىِل ُ َولَْيَك َأَحوود  ِمووْن َأْصووَحاِبَك ِإ َّ لَووُه أََرْقُت أَْن َيُكوولَن ىِل ِعْنووَد اْلَقووْلِم يَوود  يَووْدَفُع اّللَّ

ُ بِِه َعْن أَْهِلِه َوَمالِوِه .فَوَقواَل النَّوِبُ  « َصوَدَ ،َو َ تَوُقللُولا لَوُه ِإ َّ َخوْْي ا »  -  -ُهَناَ  ِمْن َعِشْيَتِِه َمْن يَْدَفُع اّللَّ
َ َوَرُسوولَلُه َواْلمُ  « أَلَووْيَك ِمووْن أَْهووِل بَووْدر  » ْيِمِننَي،فَووَدْعِ  َفَاْضووِرَب ُعنُوَقووُه .فَوَقوواَل .فَوَقوواَل ُعَمووُر ِإنَّووُه قَووْد َخوواَن اّللَّ

ُتْم فَوَقوْد َوَجبَوحْل َلُكوُم اْ؟َنَّوُ ،أَْو فَوَقوْد َغَفو» .فَوَقاَل  َ انََّلَع ِإىَل أَْهِل بَْدر  فَوَقاَل اْعَمُللا َما ِكو وْ « ْرُت َلُكوْم َلَعلَّ اّللَّ
َنا ُعمَ  ُ َوَرُسللُُه أَْعَلُم .َفَدَمَعحْل َعيوْ   .2383َر َوقَاَل اّللَّ

وود  َأْخووَثَىِن ُعبَوْيووُد اّللَِّ بْووُن َأىِب رَافِووع   ْعووحُل َعِلي ووا رضووى هللا عنووه  -وَعووِن احلََْسووِن بْووِن حُمَمَّ َوُهووَل َكاتِووُه َعلِووىِ  قَوواَل  َِ
ائْوُتلا َرْوَضَ  َخان  فَِإنَّ ِّبَا لَِعيَن   َمَعَهوا ِكتَواب  » ِمْقَداَق فَوَقاَل أاََن َوالزَُبْْيَ َوالْ  --َوُهَل يَوُقلُل بَوَعثَوَنا َرُسلُل اّللَِّ 

َهووووا  ُلنَووووا فَووووِإَذا حَنْووووُن اِبْلَمووووْرأَِة فَوُقْلنَووووا َأْخرِِجووووى اْلِكَتاَب.فَوَقالَووووحْل َمووووا َمعِووووى «.َفُخوووُذوُ  ِمنوْ فَاْنطََلْقنَووووا تَوَعوووواَقى بِنَووووا َخيوْ
.فَوُقْلَنا لَُتْخرِِجنَّ ا َنا بِِه َرُسولَل اّللَِّ ِكَتاب  فَوِإَذا ِفيوِه  --ْلِكَتاَب أَْو لَتُوْلِقنَيَّ الثَِِياَب.فََأْخَرَجْتُه ِمْن ِعَقاِصَها فَأَتَويوْ

وَ  ُحْوِثُُهْم بِوبَوْعِخ أَْموِر َرُسولِل ا فَوَقواَل  --ّللَِّ ِمْن َحاِنِه ْبِن َأىِب بَوْلتَوَعَ  ِإىَل اَنس  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ِمْن أَْهوِل َمكَّ
قَاَل  َ تَوْعَجْل َعلَوىَّ اَي َرُسولَل اّللَِّ ِإىنِِ ُكْنوحُل اْمورَأ  ُمْلَصوق ا ِ  قُووَرْيا  «.اَي َحاِنُه َما َهَذا »  --َرُسلُل اّللَِّ 

ْلُمَهوواِجرِيَن هَلُووْم قَووورَااَبت  وََكوواَن ِ َّووْن َكوواَن َمَعووَك ِمووَن ا -قَوواَل ُسووْفَياُن َكوواَن َحِليف ووا هَلُووْم َوَ ْ َيُكووْن ِمووْن أَنْوُفِسووَها  -
ا َُيُْمولَن ِّبَو وَذ فِويِهْم يَود  ا قَوورَاَبَِّت َوَ ْ أَفْوَعْلوُه َُيُْملَن ِّبَوا أَْهلِويِهْم فََأْحبَوْبوحُل ِإْذ فَواَتِ  َذلِوَك ِموَن النََّسوِه فِويِهْم أَْن َأختَِّ

فَوَقاَل ُعَموُر َقْعوِ  اَي «.َصَدَ  »  --ْعَد اِ ْساَلِم.فَوَقاَل النَِّبُ ُكْفر ا َوَ  اْرتَِداق ا َعْن ِقيِ  َو َ رِض ا اِبْلُكْفِر بوَ 
َ انَّلَوَع َعلَووى أَْهوِل بَووْدر  » َرُسولَل اّللَِّ َأْضووِرْب ُعنُوَ  َهووَذا اْلُمَناِفِ .فَوَقواَل  ِإنَّووُه قَوْد َكووِهَد بَوْدر ا َوَمووا يُوْدرِيَك َلَعوولَّ اّللَّ

                                                 
 ( صحي 1083[)370/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2382
 ( 6558[)236/ 16املكنز ] -(وصحي  مسلم 3983[)341/ 13املكنز ] -صحي  البخارى - 2383
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تُ  ُ َعووزَّ َوَجوولَّ )اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا  َ تَوتَِّخووُذوا َعووُدوِِى «.ْم فَوَقووْد َغَفووْرُت َلُكووْم فَوَقوواَل اْعَملُوولا َمووا ِكوو وْ فَووأَنْوَزَل اّللَّ
 2384َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء(

ّ   بوه وابألحوداوال بيو« لوالل القورآن»واللقل  قلويال أموام هوذا احلواقّ وموا قار بشوأنه   حورج بنوا عون 
 القائد املريب العظيم .. - -عقيبات عن نري  رسلل اّلِل والتلجيهات والت

 -سولل اّلِل ر أنلعهوم  وأول ما يق  ا نسان أمامه هل فعل  حانوه،وهل املسولم املهواجر،وهل أحود الوذين
- فك لوووى سووور احلملووو  ..وفيهوووا موووا يكشووو  عووون منحنيوووات الووونفك البشوووري  العجيبووو ،وتعرم هوووذ  الووونع

ات فهووول ذ  اللحظوووهووو  مووون كماهلوووا وقلهتوووا وأن   عاصوووم إ  اّلِل مووون للحظوووات الضوووع  البشوووري مهموووا بلووو
 الذي يعني عليها.

مووا محلووك علووى مووا »هوول   يعجوول حووَّت يسووأل:و  - -مث يقوو  ا نسووان موورة أخوورى أمووام عظموو  الرسوولل 
د قون الرجول يف سع  صدر وعط  على حلظ  الضع  الطارئ  يف نفوك صواحبه،وإقرا  ملهوم  « صنعحل

طوارق  ّبوا يثرته،فال ع..ليعينه وينهضه من « صد    تقلللا إ  خْيا»  الصحاب  عنه:صد ،ومن مث يك
له ن اّلِل ورسووول نوووه قووود خووواإ»و  يووودع أحووودا يطارق .بينموووا ْنووود ا ميوووان ا؟ووواق احلاسوووم ا؟وووازم يف كووودة عمووور:

 وامليمنني.
يثووولر هلوووا حسوووه احلاسوووم  وووا ينظووور إىل العثووورة ذاهتوووا فإ -نوووه رضوووك اّلِل ع -..فعمووور « فووودعب فاضووورب عنقوووه

ينظوور إليهووا موون خووالل إقراكووه اللاسووع الشووامل للوونفك البشووري  علووى ف - -وإميانووه ا؟ازم.أمووا رسوولل اّلِل 
مي املووريب الكوور  .يف ملقوو حقيقتهووا،ومن كوول جلانبهووا،مع العطوو  الكوورمي امللهووم الووذي تنشوو ه املعرفوو  الكليوو 

 .. العطل  املتأين النالر إىل مجيع املالبسات والظرو 
ألرضووي  الاسووباب مث يقوو  ا نسووان أمووام كلمووات حانووه،وهل يف حلظوو  ضووعفه،ولكن تصوولر  لقوودر اّلِل و 

ا عون ّبو .يودافع اّللِ .أرقت أن تكولن   عنود القولم يود »هل التصولر ا ميواين الصوحي  ..ذلوك حوني يقولل:
صوولر يف ييكود هووذا الت ّبا.و ..فواّلِل هوول الوذي يدفع،وهووذ  اليود   توودفع بنفسوها،إ ا يوودفع اّللِ « أهلوك ومووا 

أهلوه  نعو.اّلِل ..به .وليك أحد من أصحابك إ  له هنا  من عشْيته من يدافع »بقي  حديثه وهل يقلل:
 ّلِل ّبا ..اة يدفع افهل اّلِل حاضر يف تصلر ،وهل الذي يدفع   العشْية.إ ا العشْية أق« وماله

ن أسووباب موكوان هوذا لصوحي  احلووك يف قولل الرجل،فولعول حوك رسولل اّلِل امللهوم قوود راعوى هوذا التصولر ا
 « ..ْياخصد .  تقلللا إ  :»- -قلله 

وأخوْيا يقو  ا نسوان أموام تقودير اّلِل يف احلواقّ وهول أن يكوولن حانوه مون القلو  الويت يعهود إليهوا رسوولل 
اّلِل بكو   بسر احلمل .وأن تدركوه حلظو  الضوع  البشوري وهول مون القلو  املختوارة.مث اوري قودر - -اّلِل 

ضرر هذ  اللحظ  عن املسلمني.كأ ا القصد هل كشفها فق  وعالجها  مث   يكولن مون اهلخورين الوذين 
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  يعهد إليهم ابلسر اع ام على ما وقع،و  تنفج ابلقلل:هوا هول ذا أحود مون اسوتلقعلا السور خوانل ،ولل 
سوولمني مووع قياقهتم،وتلاضووعهم يف أوقعنووا  حنوون مووا  نووا بووه  فلووم يوورق موون هووذا كووكء. ا يوودل علووى أقب امل

الظوون  نفسووهم،واعتبارهم  ووا حووودّ ألخوويهم ...واحلوواقّ متوولاتر الروايووو .أما نووزول هووذ  اهلايت فيووه فهووول 
أبعوود  -كمووا قلنووا   -أحوود رواايت البخوواري.و  نسووتبعد صووح  هووذ  الروايوو  ولكوون مضووملن الوونا القوورآين 

اقّ حانوه الوذي تولاترت بوه الرواايت، ناسوب  مدى،وأقل على أنه كان يعوا  حالو  نفسوي  أوسوع مون حو
وقووولع هوووذا احلووواقّ،على نريقووو  القرآن.كوووان يعوووا  مشوووكل  األواصووور القريب ،والعصوووبيات الصوووغْية،وحرص 

 النفلس على مأللفاهتا امللروي  ليخرج ّبا من هذا الضي  انلك إىل األف  العاملك ا نساين.
لن ة عووون الكوووا جديووودة،وملازين جديووودة،وفكرة جديووودوكوووان ينشوووئ يف هوووذ  النفووولس صووولرة جديووودة،وقيم

 واحلياة وا نسان،ووليف  امليمنني يف األرم،وغاي  اللجلق ا نساين.
 قيقوووو  وجوووولقهميبصوووورهم  و وكووووان كأ ووووا امووووع هووووذ  النبتووووات الصووووغْية ا؟ديوووودة يف كنوووو  اّلِل لوووويعلمهم اّلِل 

 به،وأنووه يريوودجالووه وحز ر د،وليشووعرهم أوووم وغايتوه،وليفت  أعيوونهم علووى مووا ُيووي  ّبووم موون عووداوات ومكوور وكي
  بوني رة وتلك السومذ  الشاّبم أمرا،وُيق  ّبم قدرا.ومن مث فهم يل لن بسمته وُيمللن كارته،ويعرفلن ّب

غوْي  مون كول وكويج  ،متجرقيناألقلام مجيعا.يف الدنيا واهلخرة.وإذن فليكلنلا خالصني له،منقطعني لل يتوه
   السلل .وكيجته.يف عا  الشعلر وعا

رات عاملووو  املهووواجمخرهوووا عووون والسووولرة كلهوووا يف هوووذا ا عوووا .حَّت اهلايت التشوووريعي  التنظيميووو  الووولارقة يف آ
 املوووويمنني كفووووار.وبنيامليمنات،ومبايعوووو  موووون يوووودخلن يف ا سالم،والفصوووول بووووني امليمنووووات وأزواجهوووون موووون ال

هوك موا بودأت ابلنكالسولرة   لعام مث ختواموزوجاهتم من الكلافر ..فكلها تنظيمات منبثق  من ذلك التلجيه ا
اق تميووووز وا نفوووور .ليتم العوووون موووولا ة أعووووداء اّلِل، وووون غضووووه علوووويهم اّلِل،سوووولاء موووون املشووووركني أو موووون اليهوووولق

 .. واملفاصل  من مجيع اللكائج والرواب  غْي رابط  العقيدة وغْي وكيج  ا ميان
 [13إل   1(:اآليات 60]سور  المماحنة ) 

   المشرهللاين وفاح مكة وأربية ال ماعة المسلمةالنهي عن مواا

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُروا ِ ووا جوواءَُكْم ِمووَن اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَوتَِّخووُذوا َعووُدوِِي َوَعووُدوَُّكْم أَْولِيوواَء تُوْلُقوولَن إِلَووْيِهْم اِبْلَمووَلقَِّة َوقَووْد َكَفوو} 

وووُتْم َخوووَرْجُتْم ِجهووواقا  يف َسوووِبيِلك َوابِْتغووواَء َمْرضوووايت احْلَووو ِِ ُحْرُِجووولَن ال ُكوووْم أَْن تُوْيِمنُووولا اِبّللَِّ َربُِِكوووْم ِإْن ُكنوْ  رَُّسووولَل َوِإايَّ
ووُتْم َوَموْن يَوْفَعْلوُه ِموْنُكْم فَوَقووْد َضو وُتْم َوموا أَْعَلنوْ ووِبيِل )لَّ ُتِسوُروَن إِلَوْيِهْم اِبْلَموَلقَِّة َوأاََن أَْعلَووُم ِ وا َأْخَفيوْ ( ِإْن 1َسولاَء السَّ

َفَعُكْم 2ُروَن )يَوثْوَقُفلُكْم َيُكلنُلا َلُكوْم أَْعوداء  َويَوْبُسوطُلا إِلَوْيُكْم أَيْوِديَوُهْم َوأَْلِسونَوتَوُهْم اِبلُسولِء َوَوُقوا لَوْل َتْكُفو ( لَوْن تَوونوْ
ووَنُكْم َواّللَُّ  ( قَووْد كانَووحْل َلُكووْم أُْسووَلة  َحَسووَن   3 ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْي  )أَْرحوواُمُكْم َو  أَْو قُُكووْم يوَووْلَم اْلِقياَمووِ  يَوْفِصووُل بَويوْ

َننوووا يف ِإبْوووراِهيَم َوالَّوووِذيَن َمَعوووُه ِإْذ قووواُللا لَِقوووْلِمِهْم ِإانَّ بوُوووَرآُ ا ِموووْنُكْم َوِ َّوووا تَوْعبُوووُدوَن ِموووْن ُقوِن اّللَِّ   َكَفوووْران ِبُكوووْم َوبَووودا بَويوْ
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َنُكُم اْلَعداَوُة َوا ُك لَوَك ْلبَوْغضاُء أَبَدا  َحَّتَّ تُوْيِمُنلا اِبّللَِّ َوْحَدُ  ِإ َّ قَوْلَل ِإبْوراِهيَم أِلَبِيوِه أَلَْسوتَوْغِفَرنَّ لَوَك َوموا أَْملِوَوبَويوْ
 (4ِمَن اّللَِّ ِمْن َكْكء  َربَّنا َعَلْيَك تَولَكَّْلنا َوإِلَْيَك أَنَوْبنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُْي )

نَوو   لِلَّووِذيَن َكَفووُروا َواْغِفووْر لَنووا َربَّ َربَّنووا   َعَْعْلنووا  ْد كوواَن َلُكووْم فِوويِهْم أُْسووَلة  ( َلَقوو5َعزِيووُز احلَِْكوويُم ) أَنْووحَل الْ نووا ِإنَّووكَ ِفتوْ
َ َواْليَوووْلَم اهْلِخووَر َوَمووْن يَوتَووولَ  ُ أَْن َاَْعووَل ( َعَسوو6 )ُهووَل اْلغَووِبُ احْلَِميوودُ  نَّ اّللََّ لَّ فَووإِ َحَسووَن   ِلَمووْن كوواَن يَوْرُجوولا اّللَّ ى اّللَّ
ُ قَوووو ُهْم َمووووَلقَّة  َواّللَّ ووووَنُكْم َوبَوووونْيَ الَّووووِذيَن عوووواَقيْوُتْم ِموووونوْ ُ َغُفووووِدير  وَ بَويوْ ُ َعووووِن الَّووووِذيَن َ ْ (   يَوْنهووووا 7لر  َرِحوووويم  )اّللَّ ُكُم اّللَّ
وووُه اْلُمْقِسوووِطنَي )لا إِلَوووْيِهْم ِإنَّ اّللََّ َوتُوْقِسوووطُ ْم َثُوهُ يُقووواتُِللُكْم يف الووودِِيِن َوَ ْ ُحْرُِجووولُكْم ِموووْن ِقايرُِكوووْم أَْن تَووو وووا 8 ُيُِ ( ِإ َّ

ُ َعووِن الَّووِذيَن قوواتَوُللُكْم يف الوودِِيِن َوَأْخَرُجوولكُ   أَْن تَوَللَّووْلُهْم َوَمووْن لوواَهُروا َعلووى ِإْخووراِجُكمْ وَ ِقايرُِكووْم  ْم ِموونْ يَوْنهوواُكُم اّللَّ
ُْم فَُأول ِوووَك ُهوووُم الظَّوووالِ  ُ اِجرات  فَوووامْ َمنُووولا ِإذا جووواءَُكُم اْلُمْيِمنووواُت ُمهووواي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آ (9ُملَن )يَوتَووووَلهلَّ َتِحُنلُهنَّ اّللَّ

آتُولُهْم َو  ُهوْم ُيَِلُولَن هَلُونَّ وَ  اِر   ُهنَّ ِحل  هَلُومْ ىَل اْلُكفَّ إِ لُهنَّ أَْعَلُم إبِِمياِوِنَّ فَِإْن َعِلْمُتُملُهنَّ ُمْيِمنات  َفال تَوْرِجعُ 
ُتُموو َكوولاِفِر َوْسوو َوُللا مووا   ُاِْسووُكلا بِِعَصووِم الْ وَ ُجوولَرُهنَّ لُهنَّ أُ مووا أَنْوَفُقوولا َو  ُجنوواَ  َعلَووْيُكْم أَْن تَوْنِكُحوولُهنَّ ِإذا آتَويوْ

وونَ أَنْوَفْقووُتْم َوْلَيْسوو َوُللا مووا أَنْوَفُقوولا ذِلُكووْم ُحْكووُم اّللَِّ َُيُْكوو ِإْن فوواَتُكْم َكووْكء  ِمووْن ( وَ 10ِكوويم  ) َعلِوويم  حَ ُكْم َواّللَُّ ُم بَويوْ
ُتْم فَوآتُلا الَّوِذيَن َذَهبَوحْل   الَّوِذي أَنْووُتْم بِوِه ُمْيِمنُولَن ا أَنْوَفُقولا َواتوَُّقولا اّللََّ ْم ِمثْوَل موْزواُجُهوأَ أَْزواِجُكْم ِإىَل اْلُكفَّاِر َفعواقَوبوْ

ْقَن َو  يوَووْزِننَي َو  ّللَِّ َكووْي ا  َو  َيْسوورِ ابِ ُيْشوورِْكَن  أَْن   ْعنَووَك َعلووى( اي أَيُوَهووا النَّووِلُ ِإذا جوواَءَ  اْلُمْيِمنوواُت يُبايِ 11)
يف َمْعوُرو   فَبوايِْعُهنَّ َواْسوتَوْغِفْر  ُجِلِهونَّ َو  يَوْعِصويَنكَ ِهنَّ َوأَرْ أَيْوِدي يَوْقتُوْلَن أَْو َقُهنَّ َو  َذِْتنَي بِبُوْهتان  يَوْفَ ِيَنُه بَونْيَ 

َ َغُفووولر  َرِحووويم  )هَلُووونَّ اّللََّ  ُ َعلَووو آَمنُووولا   تَوتَوَللَّوووْلا قَوْلموووا  َغِضوووهَ ( اي أَيُوَهوووا الَّوووِذينَ 12 ِإنَّ اّللَّ ْيِهْم قَوووْد يَِ ُسووولا ِموووَن  اّللَّ
 { (13اهْلِخرَِة َكما يَِ َك اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصحاِب اْلُقُبلِر )

 ج عل  مماداأهمالنهي عن مواا  الك ار والاهيي 2 - 1الدرس ا ول  

قَووْد َكَفووُروا ِ ووا جوواءَُكْم ِمووَن لَووْيِهْم اِبْلَمَلقَِّة،وَ تُوْلُقوولَن إِ  ْولِيوواءَ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   تَوتَِّخووُذوا َعووُدوِِي َوَعووُدوَُّكْم أَ  »
ُكوووْم،أَْن تُوْيِمنُووولا اِبّللَِّ  ،ُحْرُِجووولَن الرَُّسووولَل َوِإايَّ وووبُِِكووومْ رَ احلَْ ِِ ِبيِلك َوابِْتغووواَء َمْرضوووايت َسووو َخوووَرْجُتْم ِجهووواقا  يف ُتمْ .ِإْن ُكنوْ
وووُتمْ  وووُتْم وَ َوموووا أَ  ُتِسوووُروَن إِلَوووْيِهْم اِبْلَموووَلقَِّة َوأاََن أَْعلَوووُم ِ وووا َأْخَفيوْ وووِبيِل.ِإْن فوَ َموووْن يَوْفَعْلوووُه ِموووْنُكْم ْعَلنوْ َقوووْد َضووولَّ َسووولاَء السَّ

 «.ْل َتْكُفُرونَ ْم اِبلُسلِء،َوَوُقوا لَ أَْلِسنَوتَوهُ ُهْم وَ ْبُسطُلا إِلَْيُكْم أَْيِديوَ يَوثْوَقُفلُكْم َيُكلنُلا َلُكْم أَْعداء ،َويوَ 
نوولا به،يوودعلهم الووذي آم م.نووداء موون رّبوو« .اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا»تبوودأ السوولرة بووذلك النووداء الوولقوق املوولحك:

م،ويووووذكرهم ل أعدائهوُيووووذرهم حبائووووابسوووم ا ميووووان الووووذي ينسووووبهم إليه.يوووودعلهم ليبصوووورهم  قووووائ  ملقفهم،
 ابملهم  امللقاة على عاتقهم.

« قَّةِ ُقوولَن إِلَووْيِهْم اِبْلَموولَ لِيوواَء تُولْ ُكْم أَوْ   تَوتَِّخووُذوا َعووُدوِِي َوَعووُدوَّ »ويف موولقة اعوول عوودوهم عدو ،وعوودو  عوودوهم:
ته يف ن ُيملوولن كووار ه الووذيليووإ..فيشووعر املوويمنني  وووم منووه وإليووه.يعاقيهم موون يعاقيووه.فهم رجالووه املنتسووبلن 
 ائه.هذ  األرم،وهم أوقا   وأحبا  .فال الز أن يلقلا ابمللقة إىل أعدائهم وأعد

 عوووون ذا كلووووه يفهووووويووووذكرهم  ريوووورة هووووي ء األعووووداء علوووويهم وعلووووى قيوووونهم وعلووووى رسوووولهلم،وعدواوم علووووى 
.ُحْرُِجلَن الرَُّسل »وللم:  « ..مْ ْيِمُنلا اِبّللَِّ َربِِكُ توُ ُكْم.أَْن َوِإايَّ  لَ َوَقْد َكَفُروا ِ ا جاءَُكْم ِمَن احلَْ ِِ
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  لشوكء إ  ل واملويمنني،لا الرسول فماذا أبقلا بعود هوذ  ا؟رائور الظاملو  للمولا ة واملولقةف كفوروا ابحل .وأخرجو
 ارّبمحوووم.وهك الووويت   بعقيووودهتألووووم آمنووولا ابّلِل رّبووومف إنوووه يهووويج يف قلووولب املووويمنني هوووذ  الوووذكرايت املرتبطووو

احلرب.فهوك و ااصولم  املشركلن من أجلها،  من أجل أي سبه آخر.ويثز القضي  اليت عليهوا ااوال  و 
ي مووون أجلوووه ميوووان الوووذقضووي  العقيووودة قون سلاها.قضوووي  احلووو  الوووذي كفوووروا بووه والرسووولل الوووذي أخرجل ،وا 

 أخرجلهم.
ن كوووانلا قووود إشوووركني ني املوإذا احضوووحل القضوووي  هكوووذا وبرزت،ذِكووورهم  نوووه   حمووول إذن للمووولقة بيووونهم وبووو

ووووُتْم َخووووَرجْ »خرجوووولا موووون قايرهووووم ابتغوووواء رضوووولان اّلِل وجهوووواقا يف سووووبيله: ِبيِلك َوابِْتغوووواَء هوووواقا  يف َسووووُتْم جِ ِإْن ُكنوْ
ن ،موووع مووولقة ملووورضووواة اّللِ م..فموووا اتموووع يف قلوووه واحووود أن يهووواجر جهووواقا يف سوووبيل اّلِل ابتغووواء « َمْرضوووايت 

ّبم،ومووا  ووا تكوون قلل  يرا خفيوواوهوول عوودو اّلِل وعوودو رسوولل اّلِل  مث ُيووذرهم هووذأخرجووه موون أجوول إميانووه ابّلِل،
لَووْيِهْم إِ ُتِسووُروَن »النيتهووا:يسوورون بووه إىل أعوودائهم وأعووداء اّلِل موون امللقة،وهوول مطلووع علووى خفيوو  القلوولب وع

ُتمْ  ُتْم َوما أَْعَلنوْ  «.اِبْلَمَلقَِّة َوأاََن أَْعَلُم ِ ا َأْخَفيوْ
« ْد َضلَّ َسولاَء السَّوِبيلِ ْنُكْم فَوقَ َعْلُه مِ َوَمْن يَوفْ »ديدا ريفا،يثْي يف القله امليمن اللجل واملخاف :مث يهدقهم هت

تهديود وذلووك وهوذا ال ..وهول حيو  املويمن كوكء موا حيفوه أن يضول سولاء السوبيل بعود اهلدايو  واللصوللف 
 لكيد.م من الشر واالتحذير يتلسطان تبصْي امليمنني  قيق  أعدائهم وما يضمرون هل

 « ..لُسلءِ يَوُهْم َوأَْلِسنَوتَوُهْم ابِ ُكْم أَْيدِ لا إِلَيْ ِإْن يَوثْوَقُفلُكْم َيُكلنُلا َلُكْم أَْعداء  َويَوْبُسطُ »مث عكء البقي :
 لقعلا ّبم مواألصيل.ويافال تعرم هلم فرص  يتمكنلن فيها من املسلمني حَّت يتصرفلا معهم تصر  العدو 

 من تنكيل ابأليدي وابأللسن  وبكل وسيل  وكل سبيل.ميلكلن من أذى و 
 « ..َوَوُقوا َلْل َتْكُفُرونَ »واألقهى من هذا كله واألكد واألنكى:

سوور هووذا حق لووه أن وهووذ  عنوود املوويمن أكوود موون كوول أذى وموون كوول سوولء يصوويبه ابليوود أو اللسووان.فالذي يوول 
  ابللسان و عدو ييذيه ابليد  الكنز العزيز.كنز ا ميان.ويرتد إىل الكفر،هل أعدى من كل

كوه صولراته ومدار مليمن بتوالذي يذو  حالوة ا ميان بعد الكفر،ويهتدي بنلر  بعد الضالل،ويعيا عيش  ا
فعدو لنوار.أو أكود.لقوى يف ايومشاعر  واستقام  نريقه ونمأنين  قلبه يكر  العولقة إىل الكفور كموا يكور  أن 

ي بعود الكفور ااواو  إىل فوراغلكفر وقد خرج منوه إىل جنو  ا ميوان،و اّلِل هل الذي يلق أن يرجعه إىل جحيم ا
 قمتوه م حوَّت يصول إىلوأعودائه عا  ا ميان املعملر.هلذا يتدرج القورآن يف هتيويج قلولب املويمنني ضود أعدائوه

 « ..َوَوُقوا َلْل َتْكُفُرونَ »بقلله هلم عنهم:
 انيةانقطاع الروابط يوا القيامة إا ا يم 3لدرس الثاني:ا

عر القرابووووو  عووووا  مشووووواتهووووذ  هوووووك ا؟للوووو  األوىل بلمسووووواهتا املتعووووودقة.مث تليهووووا جللووووو  تنيوووو  بلمسووووو  واحووووودة 
 ة:تميز ابلعقيدكالي  الووكائجها املتأصل  واليت تشتجر يف القللب فتجرها جرا إىل امللقة وتنسيها ت

َفَعُكْم أَْرحاُمُكْم َو  أَْو قُُكْم.يَوْلَم اْلِقيامَ » َنُكْم.وَ ِصُل بوَ ِ  يَوفْ َلْن تَونوْ ُ ِ ا تَوْعَمُللَن بَ يوْ  « ..ِصْي  اّللَّ
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يوع هلخورة مون تقطكولن يف ايإن امليمن يعمل ويرجل اهلخرة.يزرع هنا وينتظر احلصاق هنا .فلمسو  قلبوه  وا 
يف فووو ة  اللكوووائج وكوووائج القووورىب كلهوووا إذا تقطعوووحل وكووويج  العقيووودة،من كوووأوا أن هتووولن عنووود  كوووأن هوووذ 

  آخرة:يفنيا و  يا القصْية وتلجهه إىل نله اللكيج  الدائم  اليت   تنقطع يف قاحلياة الدن
َفَعُكْم أَْرحوواُمُكْم َو  أَْو قُُكوومْ »وموون مث يقوولل هلووم: لوولبكم ّبووا وتضووطركم قليهووا وتتعلوو  إيت هتفوولن ..الوو« لَووْن تَووونوْ

وكموووا  -الوووه ى أو ق  وأمل موووا حووودّ حلانوووه يف حرصوووه علوووك  -إىل مووولاقة أعوووداء اّلِل وأعووودائكم وقايووو  هلوووا 
 أرحوامكم و  ن تونفعكمعيا خلانر آخرين غْي  حلل أرحامهم وأو قهم الذين خلفلهم يف قار اهلجرة.ل

 أو قكم.
َنُكمْ »ذلك أنه  يت   رابط بغْيهوا لووهك العوروة اكم مقطلعو ...ألن العروة الويت توربط« يَوْلَم اْلِقياَمِ  يَوْفِصُل بَويوْ
 عند اّلِل.

 مْي.ء  يف الض..مطلع على العمل الظاهر والني  ورا«  ِ ا تَوْعَمُللَن َبِصْي  َواّللَُّ »
 الدعو  لالقاداء  بإبراهيم ومن ممه في الواء والبراء 6 - 4الدرس الثالث:

ة:قافلووو  قافلووو  اللاحد.وهوووذ  المث شيت ا؟للووو  الثالثووو  فتصووول املسووولمني  ول هوووذ  األمووو  اللاحدة:أمووو  التلحيد
ا األمو  لعقيودة ..إووا وكويج  إذا هوك  تودة يف الزموان،متميزة اب ميان،متثئو  مون كول وكويج  تنوايفا ميان.ف

يف  حوودها،بل كووذلكلعقيوودة و املمتوودة منووذ إبووراهيم.أبيهم األول وصوواحه احلنيفيوو  األوىل.وفيووه أسوولة   يف ا
عووه،وعرق مموون آموون و ل السووْية،ويف التجووارب الوويت عاانهووا مووع عانفوو  القرابوو  ووكووائجها مث خلووا منهووا هوو

 بوُوَرآُ ا ِمْنُكْم،َوِ َّوا قواُللا لَِقوْلِمِهْم:ِإانَّ  َمَعوُه ِإذْ  الَّوِذينَ َقْد كاَنحْل َلُكوْم أُْسوَلة  َحَسوَن   يف ِإبْوراِهيَم وَ  »لعقيدته وحدها:
نَ  َننا َوبَويوْ ،َكَفْران ِبُكْم،َوبَدا بَويوْ ْيِمنُولا اِبّللَِّ َوْحوَدُ .ِإ َّ قَووْلَل توُ بَوْغضاُء أَبَودا  َحوَّتَّ الْ َعداَوُة وَ ُكُم الْ تَوْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ

،َوإِلَْيووووَك أَنَوْبنا،َوإِلَْيووووَك بَّنا َعَلْيووووَك تَولَكَّْلناْن َكووووْكء .رَ  ِمووووِإبْووووراِهيَم أِلَبِيِه،أَلَْسووووتَوْغِفَرنَّ َلَك،َومووووا أَْملِووووُك لَووووَك ِمووووَن اّللَِّ 
َن   لِلَِّذيَن َكَفُروا،َواْغِفرْ اْلَمِصُْي.َربَّنا   َعَْعْلنا فِ  يُم ..َلَقوْد كواَن َلُكوْم فِويِهْم أُْسوَلة   أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكوبَّنا،ِإنَّكَ لَنا رَ  توْ

 « ..ُهَل اْلَغِبُ احْلَِميدُ  نَّ اّللََّ لَّ فَإِ َحَسَن   ِلَمْن كاَن يَوْرُجلا اّللََّ َواْليَوْلَم اهْلِخَر.َوَمْن يَوتَولَ 
سوووولم فووووإذا لووووه نسووووه عري ،ومووووام نليل،وأسوووولة  توووودة علووووى آموووواق الزمووووان.وإذا هوووول راجووووع إىل وينظوووور امل

إبووراهيم،  يف عقيدتووه فحسووه،بل يف عاربووه الوويت عاانهووا كذلك.فيشووعر أن لووه رصوويدا موون التجووارب أكووث 
موون رصوويد  الشخصووك وأكووث موون رصوويد جيلووه الووذي يعوويا فيووه.إن هووذ  القافلوو  املمتوودة يف كووعاب الزمووان 

املووويمنني بووودين اّلِل،الووولاقفني هوووحل رايووو  اّلِل،قووود مووورت  ثووول موووا ميووور به،وقووود انتهوووحل يف عربتهوووا إىل قووورار  مووون
اختذته.فليك األمر جديدا و  مبتدعا و  تكليفا يش  على املويمنني ..مث إن لوه ألمو  نليلو  عريضو  يلتقوك 

عقيدتوووه.فهل فووورع مووون كوووجرة ضوووخم  معهوووا يف العقيووودة ويرجوووع إليهوووا،إذا أنبتوووحل الووورواب  بينوووه وبوووني أعوووداء 
ابسوووق  عميقووو  ا؟وووذور كثوووْية الفوووروع وارفووو  الظوووالل ..الشوووجرة الووويت غرسوووها أول املسووولمني ..إبوووراهيم ..مووور 

ِإْذ قوواُللا لَِقوووْلِمِهْم:ِإانَّ »إبووراهيم والوووذين معووه ابلتجربووو  الوويت يعانيهوووا املسوولملن املهووواجرون.وفيهم أسوولة حسووون :
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َنُكُم اْلَعداَوُة َواْلبَوْغضاُء أَبَدا  َحوَّتَّ تُوْيِمنُو بُوَرآُ ا ِمْنُكْم َوِ َّا َننا َوبَويوْ ،َكَفْران ِبُكْم،َوبَدا بَويوْ لا اِبّللَِّ تَوْعُبُدوَن ِمْن ُقوِن اّللَِّ
 « ..َوْحَد ُ 

ء   تنقطوع داوة والبغضوا.وهوك العوفهك الثاءة من القلم ومعبلقاهتم وعبواقاهتم.وهل الكفور ّبوم وا ميوان ابّللِ 
اصر بعود للكائج واألو ي ا من اك ييمن القلم ابّلِل وحد .وهك املفاصل  احلا   ا؟ازم  اليت   تستبقك حَّت

ن يف ر ّبوا املويم  الويت ميوانقطاع وكيج  العقيدة وآصرة ا ميان.ويف هوذا فصول ااطواب يف مثول هوذ  التجربو
 ين.ىل يلم الدأي جيل.ويف قرار إبراهيم والذين معه أسلة الفائهم من املسلمني إ

انفهم نهوووا عووول يغووورة تنفوووذ م -وهووول مشووور   -ولقووود كوووان بعوووخ املسووولمني اووود يف اسوووتغفار إبوووراهيم ألبيوووه 
 يفلقو  إبوراهيم حقيقو  م احلبيس  ومشاعرهم امللصلل  بذوي قورابهم مون املشوركني.فجاء القورآن ليشور  هلوم

ه وهول يرجول لوى الشور .قالر أبيوه عيقن مون إصورا..فلقد قال هذا قبل أن يسوت« أَلَْستَوْغِفَرنَّ َلكَ »قلله ألبيه:
َ َلُه أَنَُّه َعُدو  ّللَِِّ َتَثَّ »إميانه ويتلقعه:  يف سلرة أخرى. ..كما جاء« أَ ِمْنهُ فَوَلمَّا تَوَبنيَّ

َومووا :»ه علوى كوول حوالرجوولع إليوويثبوحل هنوا أن إبووراهيم فولم األمور كلووه ّلِل،وتلجوه إليووه ابلتلكول وا انبو  وال
 « ..لَْيَك اْلَمِصْيُ نَوْبنا َوإِ أَ لَْيَك َك ِمَن اّللَِّ ِمْن َكْكء .َربَّنا َعَلْيَك تَولَكَّْلنا َوإِ أَْمِلُك لَ 

وهوووذا التسوووليم املطلووو  ّلِل،هووول السوووم  ا ميانيووو  اللاضوووح  يف إبوووراهيم يثزهوووا هنوووا ليلجوووه إليهوووا قلووولب أبنائوووه 
يووه عليوووه،وإبراز موووا يف ينووااي  مووون مالمووو  املسوولمني.كحلق  مووون حلقوووات ال بيوو  والتلجيوووه ابلقصوووا والتعق

 .2385على نريق  القرآن الكرمي و ات وتلجيهات
َن   لِلَّ ْلنا فِ َربَّنا   َعْعَ »ويستطرق هلذا يف إيبات بقي  قعاء إبراهيم وْنلا  ملل  :  « ..ِذيَن َكَفُرواتوْ

طنا علووويهم ه موووا سووولأهلووو فوووال تسووولطهم علينوووا.فيكلن يف ذلوووك فتنووو  هلوووم،إذ يقلللن:لووول كوووان ا ميوووان ُيموووك
ى ل  الطغاة علوحل ،ويتسوقهرانهم  وهك الشبه  اليت كثْيا ما هيك يف الصدور،حني يتمكن البانل من ا

ن ألف ات.واملوويمن يصووث لالبووتالء،ولكن هووذا   مينعووه ايف فوو ة موون  -ا اّلِل حلكموو  يعلمهوو -أهوول ا ميووان 
..يقلهلوا « ااْغِفوْر لَنووَ »لودعاء:اكوبه  هيوك يف الصودور.وبقي  يدعل اّلِل أ  يصيبه الوبالء الوذي اعلوه فتنو  و 

سوتلي ه عون بلولغ امل  ببشوريتإبراهيم خليل الرمحن.إقراكا منوه ملسوتلى العبواقة الويت يسوتحقها منوه ربوه،وعجز 
لبوه ن كوعلر  ويف يفه،ليكلن الذي يكوافئ بوه نعوم اّلِل وآ ء ،وميجود جاللوه وكوثايء  فيطلوه املغفورة مون ربو

 ة ملن معه وملن ذيت بعد .أسل 
« َعزِيووُز احلَِْكوويمُ َك أَنْووحَل الْ نووا ِإنَّووَربَّ »وحووتم قعوواء  وإانبتووه واسووتغفار  يصوو  ربووه بصووفته املناسووب  هلووذا الوودعاء:

 ..العزيز:القاقر على الفعل،احلكيم:فيما ميضك من تدبْي.
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يكررهوا قورر األسولة و يعولق في وإانبتوهويف واي  هذا العرم مللق  إبراهيم والوذين معوه،ويف استسوالم إبوراهيم 
َ َواْليَووْلَم اْن كواَن يَورْ    ِلَموَلَقْد كاَن َلُكْم ِفيِهْم أُْسَلة  َحَسونَ »مع ملس  جديدة لقللب امليمنني: هْلِخوَر.َوَمْن ُجولا اّللَّ
َ ُهَل اْلَغِبُ احْلَِميدُ   « ..يَوتَوَللَّ فَِإنَّ اّللَّ

يموو  قلووذين يوودركلن  ء هووم اققوو  ملوون كووان يرجوول اّلِل واليوولم اهلخر.هووي فاألسوولة يف إبووراهيم والووذين معووه متح
يوولم ّلِل والا فمن كووان يرجوولالتجربوو  الوويت عاانهووا هووذا الووره  الكرمي،واوودون فيهووا أسوولة تتبع،وسووابق  هتوودي.

 اهلخر فليتخذ منها أسلة ..وهل تلمي  مل  للحاضرين من امليمنني.
نسوول  موون هووذا ريوود أن يي.من يريوود أن ُييوود عوون نريوو  القافلوو .من فأمووا موون يريوود أن يتوولىل عوون هووذا املوونهج
 ..« احْلَِميدُ   ُهَل اْلَغِبُ فَِإنَّ اّللََّ » -سبحانه  -النسه العري .فما ابّلِل من حاج  إليه 

 األرم يفإىل نشوأهتم  ذكرايهتمبووتنتهك ا؟لل  وقد عاق امليمنلن أقراجهم إىل أوائل  رحهوم املديود،ورجعلا 
لتجربووو  ان موووروا ّبوووذ  ى إليوووه مووورفووولا عوووارّبم املوووذخلرة هلوووم يف األجيوووال املتطاولووو ،ورأوا القووورار الوووذي انتهووووع

 ووجدوها نريقا معبدة من قبل ليسلا هم أول السالكني فيها.
ولول   -لحشو  سوالك بو  أو الوالقرآن الكرمي ييكد هذا التصلر ويكرر  ليتصل ركوه املويمنني،فال يشوعر ابلغر 

 يف جيل  كان وحد  
 و  اد مشق  يف تكلي  وخ به السالكلن معه يف الطري   

أصنيف الك ذار حسذب المذداو  واماحذان المهذاجرات وناائ ذه  11 - 7الدرس الرابع:

 أكل هم هاه

؟فوولة لوو  العووداء وازوال حا بعدئووذ يعوولق فينسووم علووى هووذ  القلوولب الوويت يعلووم اّلِل مووا ّبووا موون حنووني ورغبوو  يف
 رايوووووو  ألعووووووداء إىل  املشق .ينسووووووم عليهووووووا بنسووووووم  األموووووول النديوووووو  يف أن ينضووووووم هووووووي ء اتكلفهووووووم هووووووذ الوووووويت

 الووركني ..مث لووى أساسووهعا سووالم،وإىل صووفل  املسوولمني فيكوولن هووذا هوول الطريوو  لووزوال ا؟فوولة وقيووام الوولق 
ملسووولمني اعووودة ا سوووالمي  الكوووثى يف العالقوووات الدوليووو  بوووني اوهووول يضوووع الق -حفووو  عووونهم مووورة أخووورى 

ل الوث والعدوان فهو ك العداءهم،فيجعل املقانع  وااصلم  خاص   ال  العداء والعدوان.فأما حني ينتفوغْي 
ُ أَْن َاَْعوو »ملوون يسووتح  الث،وهوول القسوو  يف املعاملوو  والعوودل: وونَ َعَسووى اّللَّ ُهْم  الَّووِذيَن عوواَقيْوُتْم ِموونوْ ُكْم َوبَوونْيَ َل بَويوْ

ُ َقِدير  َواّللَُّ  يِن َوَ ْ ُحْرُِجولُكْم ِموْن ِقايرُِكوْم أَْن  يُقاتُِللُكْم يف الودِِ  َْ  الَِّذيَن  َعنِ َغُفلر  َرِحيم .  يَوْنهاُكُم اّللَُّ  َمَلقَّة ،َواّللَّ
َ ُيُُِه اْلُمْقِسِطنيَ  ُ َعِن الَِّذيَن قا يَوْنهاُكمُ .ِإ َّ َتَثُوُهْم َوتُوْقِسطُلا إِلَْيِهْم.ِإنَّ اّللَّ يف الودِِيِن َوَأْخَرُجولُكْم ِموْن اتَوُللُكْم  اّللَّ

ُمْ ِقايرُِكْم،َولاَهُروا َعلى ِإْخراِجُكْم أَْن تَوَللَّْلُهْم.َوَمْن يَوتَولَ   « ..ُم الظَّاِلُملنَ هُ فَُأولِ َك  هلَّ
إن ا سالم قين سالم،وعقيدة حه،ونظام يستهد  أن يظلول العوا  كلوه بظلوه،وأن يقويم فيوه منهجوه،وأن 

ء اّلِل إخووولة متعوووارفني متحوووابني.وليك هنالوووك مووون عوووائ  ُيووولل قون اعاهوووه هوووذا إ  اموووع النووواس هوووحل لووولا
عوووودوان أعدائووووه عليووووه وعلووووى أهلووووه.فأما إذا سووووامللهم فلوووويك ا سووووالم براغووووه يف ااصوووولم  و  متطوووولع ّبووووا  
كووووووذلك  وهوووووول حووووووَّت يف حالوووووو  ااصوووووولم  يسووووووتبقك أسووووووباب الوووووولق يف النفوووووولس بنظافوووووو  السوووووولل  وعدالوووووو  
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ا لليلم الذي يقتنع فيه خصلمه  ن ااْي يف أن ينضولوا هوحل للائوه الرفيوع.و  ييوأس ا سوالم املعامل ،انتظار 
 من هذا اليلم الذي تستقيم فيه النفلس.فتتجه هذا ا عا  املستقيم.

عوورم التخفيوو  مليووأس يف ويف اهليوو  األوىل موون هووذا املقطووع إكووارة إىل هووذا الرجوواء الووذي   يغلووه عليووه ا
 أَْن َعَسوى اّللَُّ »ة:ل والعشوْي ملهاجرين،وتغذيو  قلولّبم املتعبو   شوق  املقانعو  واحلورب لاهوعلى نفلس بعخ ا

ُهْم َمَلقَّة   َنُكْم َوَبنْيَ الَِّذيَن عاَقيْوُتْم ِمنوْ لن الوذين تحققوه.وامليمنبمعنوا  القطوع ن اّلِل،مو .وهذا الرجاء« .َاَْعَل بَويوْ
وأن وقو  محل قوريا،ا بلقوحل قصوْي أن فتحوحل مكو ،وأن أسول عل    بد قود أيقنولا به،ولقود وقوع بعود هوذ

 ب.فك القلل ا؟ميع هحل للاء واحد،وأن نليحل الثارات وامللاجد،وأن عاق ا؟ميع إخلة ميتل
ُ َقِدير   »  ..يفعل ما يريد بال معقه.« َواّللَّ
ُ َغُفلر  َرِحيم  »  ..يغفر ما سل  من الشر  والذنلب ..« َواّللَّ

ّلِل الذي قل عليه لفوج الرجواء رخوا اّلِل هلوم يف مولاقة مون   يقواتللهم يف الودين و  وإىل أن يتحق  وعد ا
حرجلهم من قايرهم.ورفع عنهم احلرج يف أن يثوهم،وأن يتحروا العودل يف معوامالهتم معهوم فوال يبخسولوم 

رهوم وسواعدوا من حقلقهم كي ا.ولكنه وى أكد النهك عن الل ء ملن قاتللهم يف الدين وأخرجولهم مون قاي
على إخراجهم.وحكم على الذين يتلللوم  وم هم الظوامللن ..ومون معواين الظلوم الشور  ابلرجولع إىل قللوه 

ْرَ  َلظُْلم  َعِظيم  »تعاىل: ..وهل هتديد رهيه ازع منه امليمن،ويتقك أن يدخل يف مدلللوه املخيو   « ِإنَّ الشِِ
القلاعد اليت تتف  موع نبيعو  هوذا الودين ووجهتوه ونظرتوه  وتلك القاعدة يف معامل  غْي املسلمني هك أعدل

إىل احليوواة ا نسوواني ،بل نظرتووه الكليوو  هلووذا اللجلق،الصوواقر عوون إلووه واحد،املتجووه إىل إلووه واحوود،املتعاون يف 
 .2386 تصميمه اللدين وتقدير  األز ،من وراء كل اختال   وتنليع 

بينووه وبووني النوواس مجيعووا هووك احلالوو  الثابتوو ،  يغْيهووا إ  وهووك أسوواس كووريعته الدوليوو ،اليت ععوول حالوو  السوولم 
وقلع ا عتداء احلريب وضرورة رق ،أو خل  اايانو  بعود املعاهودة،وهك هتديود اب عتوداء أو اللقول  ابلقولة 
يف وجه حري  الدعلة وحريو  ا عتقواق.وهل كوذلك اعتوداء.وفيما عودا هوذا فهوك السولم واملولقة والوث والعودل 

 .2387نيللناس أمجع
ذ  هويهم هوك قضوي   وروالفمث هك القاعدة اليت تتف  مع التصلر ا سالمك الذي اعل القضي  بني امليمنني
يونهم بوحودها.فليك  العقيدة العقيدة قون غْيها واعل القيم  اليت يضن ّبا امليمن ويقاتل قووا هك قضي 

ج اّلِل يف قي  مووووونها عتقووووواق،وه وبوووووني النووووواس موووووا يتخاصوووووملن عليوووووه ويتقووووواتللن إ  حريووووو  الووووودعلة وحريووووو 
 األرم،وإعالء كلم  اّلِل.

وهذا التلجيه يتف  مع اعا  السلرة كلها إىل إبراز قيم  العقيدة،وجعلها هك الراي  اللحيدة اليت يقو  هتهوا 
املسوولملن.فمن وقوو  معهووم هتهووا فهوول موونهم،ومن قوواتلهم فيهووا فهوول عوودوهم.ومن سوواملهم فوو كهم لعقيوودهتم 
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و  يصد الناس عنها،و  ُيل بينهم وبني  اعها،و  يفول املويمنني ّبوا،فهل مسوا    مينوع ا سوالم وقعلهتم،
 من الث به والقس  معه.

صولمه علوى خللوه.فال حإن املسلم يعيا يف هذ  األرم لعقيدته،واعلها قضيته مع نفسه ومع الناس من 
أو عشوْية أو نسوه.إ ا ا؟هواق لتكولن   و أرمأمون جونك  -ي عصوبي  أ -مصلح ،و  جهاق يف عصبي  

بَوراَءة  »لتلبو  وفيهوا ك سولرة اكلم  اّلِل هك العليا،ولتكلن عقيدته هوك املونهج يف احلياة.ولقود نزلوحل بعود ذلو
 ..« ..إخل ِمَن اّللَِّ َوَرُسللِِه ِإىَل الَِّذيَن عاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

كوووهر ألصوووحاب أ  أربعووو   املسووولمني واملشوووركني كاف .بعووود مهلوووفانتهوووحل ّبوووذا حالووو  املعاهووودة وامللاقعووو  بوووني
ان ن هوذا إ وا كوسوماة.ولكاملعاهدات غْي املسماة األجل،ومهل  إىل انتهاء األجل ألصحاب املعاهودات امل
هوم و فرصو  لنقضوها   هلوم البعد ما أيبتحل التجارب أن القلم   يرعلن عهلقهم مع املسلمني إ  ريثما تسن

   ُيُِووُه ْم َعلووى َسوولاء  ِإنَّ اّللََّ بِووْذ إِلَووْيهِ    فَانْ َوِإمَّووا خَتوواَفنَّ ِمووْن قَوووْلم  ِخيانَوو»بقووحل القاعوودة األخوورى:الرا وولن  فانط
 مون امل بصوني -لهوا به ا؟زيورة كوهوك حين وذ كو -..وكان هذا ضرورة لتأمني القاعودة ا سوالمي  « اْاائِِننيَ 

قضووووهم دراهتم ونغوووواملشووووركني وأهوووول الكتوووواب الووووذين تكووووررت ابملسوووولمني موووون أعوووودائهم املعايشووووني هلووووم موووون 
ني يتني انيطتووومثانووولر للعهووولق.وهك حالووو  اعتوووداء يف صوووميمها.تنطب  عليهوووا حالووو  ا عتداء.وخباصووو  أن ا 
  تامخوووو  اااضووووعربيوووو  امل رم ا سووووالم قوووود بوووودأ  عمعووووان لووووه وتشووووعران خبطر ،وتيلبووووان عليووووه ا مووووارات الع

ام يف ه قبوول ا لتحوويوو  أعدائوولفارسووي .فلم يبوو  بوود موون تطهووْي املعسووكر ا سووالمك موون بقللوودولتني الرومانيوو  وا
 املعار  ااارجي  املتلقع  يلمذا .

لَّووِذيَن ا اي أَيُوَهوا»هواجرات:ونكتفوك ّبوذا القودر موون ا سوتطراق لنعولق إىل سوويا  السولرة يف حكوم امليمنووات امل
نَّ ُمْيِمنات  َفال تَوْرِجعُولُهنَّ نَّ،فَِإْن َعِلْمُتُملهُ ُم إبِِمياوِِ  أَْعلَ ت  فَاْمَتِحُنلُهنَّ،اّللَُّ آَمُنلا ِإذا جاءَُكُم اْلُمْيِمناُت ُمهاِجرا

ْن تَوْنِكُحوووولُهنَّ ِإذا أَ لا،َو  ُجنووواَ  َعلَووووْيُكْم موووا أَنْوَفُقوووو آتُوووولُهمْ ِإىَل اْلُكفَّووواِر،  ُهوووونَّ ِحووول  هَلُووووْم َو  ُهوووْم ُيَِلُوووولَن هَلُنَّ،وَ 
تُ  ُقولا.ذِلُكْم ُحْكوُم اّللَِّ َُيُْكوُم  َوْلَيْسو َوُللا موا أَنْوفَ أَنْوَفْقوُتمْ  ُللا مواُملُهنَّ أُُجلَرُهنَّ َو  ُاِْسُكلا بِِعَصِم اْلَكلاِفِر،َوْس وَ آتَويوْ

ُ َعلِوويم  َحِكوويم .َوِإْن فوواَتُكْم َكووْكء  ِمووْن أَْزوا ووَنُكْم،َواّللَّ ُتمْ ىَل اْلُكفَّووِجُكووْم إِ بَويوْ لَّووِذيَن َذَهبَووحْل أَْزواُجُهووْم فَووآتُلا ا اِر َفعوواقَوبوْ
 « ..نَ ِمْثَل ما أَنْوَفُقلا،َواتوَُّقلا اّللََّ الَِّذي أَنْوُتْم بِِه ُمْيِمُنل 

تيووك منووا ذعلووى أ  »وقوود ورق يف سووبه نووزول هووذ  األحكووام أنووه كووان بعوود صوول  احلديبيوو  الووذي جوواء فيووه:
سووفل احلديبيوو  جاءتووه  واملسوولملن معووه الرسوولل  ..فلمووا كوان« أحود وإن كووان علووى قينووك إ  رققتووه إلينووا

قهوون تنفيووذا ا تطلووه ر نسوواء ميمنووات يطلوو  اهلجوورة وا نضوومام إىل قار ا سووالم يف املدينوو  وجوواءت قووري
ق املهوواجرات ر انعووان  للمعاهوودة.ويظهر أن الوونا   يكوون قانعووا يف ملضوولع النسوواء،فنزلحل هووا ن اهليتووان

 ينهن وهن ضعا .امليمنات إىل الكفار،يفِل يف ق
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ن ل يف ذاتوه قو حورى العودونزلحل أحكام هذ  احلالو  الدوليو  معهوا،تنظم التعامول فيهوا علوى أعودل قاعودة تت
لداخليووو  امالتوووه اشيووور بسووولل  الفريووو  اهلخر،وموووا فيهوووا مووون كوووط  وجووولر.على نريقووو  ا سوووالم يف كووول مع

 والدولي .
 رو ،و  نلبوازواج مكو رة،فال يكلن ختلصا مونوأول إجراء هل امتحان هي ء املهاجرات لتحري سبه اهلج

 ملنفع ،و  جراي وراء حه فرقي يف قار ا سالم 
، يف قَوْللِوووِه َعوووزَّ َوَجووولَّ  [ 10:} ِإَذا َجووواءَُكُم اْلُمْيِمنَووواُت ُمَهووواِجرَات  فَووواْمَتِحُنلُهنَّ { ]املمتحنووو :َعوووِن ابْوووِن َعبَّووواس 

، َواِبهلِل َعووزَّ :لُِتْسوِلَم، َحلََّفَهوا اِبهلِل َعووزَّ َوَجولَّ ِلَّ َكانَوحِل اْلَموْرأَُة ِإَذا أَتَوحِل النَّوو:قَالَ  " َموا َخَرَجووحْل ِموْن بُوْغوِخ َزْوج 
، َواِبهلِل َعوووزَّ َوَجلَّ :َوَجلَّ  َموووا :َموووا َخَرَجوووحِل اْلِتَمووواَس ُقنْويَوووا، َواِبهلِل َعوووزَّ َوَجلَّ :َموووا َخَرَجوووحْل َرْغبَووو   ِ َْرم  َعوووْن أَْرم 

 ."2388 ُحب ا َلُه َعزَّ َوَجلَّ َوِلَرُسللِِه َخَرَجحْل ِإ َّ 
موا جواء بوك :يقال:وعن سفيان، عن أبيوه أو عكرِمو ) ِإَذا َجواءَُكُم اْلُمْيِمنَواُت ُمَهواِجرَات  فَواْمَتِحُنلُهنَّ ( قال 

 . 2389إ  حِه هللا،و  جاء بك عش  رجل منا،و  فرارا من زوجك،فذلك قلله:) فَاْمَتِحُنلُهنَّ (
هوا الصودور فأمر  موا خفواايل ا متحان ..وهل يعتمد على لواهر حواهلن وإقورارهن موع احللو  ابّلِل.فأوهذا ه

ُ أَْعَلُم إبِِمياِوِنَّ »إىل اّلِل،  سبيل للبشر إليها:  « ..ارِ ْرِجُعلُهنَّ ِإىَل اْلُكفَّ َفال توَ »كذا هما أقررن  فإذا..« اّللَّ
ة ..فلووم تعوود هنووا  د.وكوويج  العقيوو.  األوىل ..فقوود أنبتووحل اللكوويج« لَن هَلُوونَّ   ُهوونَّ ِحوول  هَلُووْم َو  ُهووْم ُيَِلُوو»

 وكيج  أخرى ميكن أن تصل هذ  القطيع .
والزوجيوو  حالوو  امتووزاج وانوودماج واسووتقرار،  ميكوون أن تقوولم إذا انقطعووحل هووذ  اللكوويج  األوىل.وا ميووان هوول 

لى منوووه قلوووه   يسوووتطع قلوووه مووويمن أن قووولام حيووواة القلوووه الوووذي   تقووولم مقاموووه عانفووو  أخرى،فوووإذا خووو
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ُهوونَّ ْسووِتْحاَل اكِووَر ِفيووِه ِمووَن ذُ يووِه ِمووَن النَِِسوواِء لِْلِهْجووَرِة إِلَْيووِه َعلَووى َمووا َمووْن َكوواَن َذْتِ  قَوواَل أَبُوول َجْعَفر :َفِفووك َهووَذا احْلَووِديِة اْسووِتْحاَلُ  َرُسوولِل هللِا    ِفِه ِإايَّ
، فَوَيْطلُوُه ِمْنوُه زََكاتَوُه، فَويَوُقلُل:قَوْد الِوِه َعلَوى َعاِكوِر اْلُمْسوِلِمنيَ ُجوُل مَيُوُر  َِ ُهوَل الرَّ وَ َعَلْيِه، َوَهَذا ِ َّوا يَوْدُخُل يف اَبب  ِموَن اْلِفْقوِه، قَوِد اْختَولَوَ  أَْهلُوُه ِفيوِه، 

ََموُه ِه قَوبوْلَوَك، َفَكواَن بَوْعُضوُهْم يَوقُ ِكور  َموَرْرُت بِوِإىَل َعا ِذيَن َيْسَتِحُقلَن ِمثْوَلَها، أَْو َقْد أَقَّيْوتُوَهواأَقَّيْوتُوَها ِإىَل اْلَمَساِكنَي الَّ  لُل:َيْسوَتْحِلُفُه َعلَوى َذلِوَك ِإِن اهتَّ
َنُه َوَبنْيَ َمالِِه، ِمنوُْهْم:أَبُل َحِنيَفَ  َوأَ  َك، َوَ  َيْسَتْحِلُفُه َعَلْيِه، ِمنوُْهْم َماِلك  ِمنوُْهْم َمْن ُيَصدِِقُُه َعَلى َذلِ وَ الشَّاِفِعُك، وَ َحابُُه صْ َعَلى َما قَاَلُه َلُه، َوُحَلِِك بَويوْ
ُه ُمْيَاَُنلَن عَ  وَن ِّبَاَوالثوَّْلرُِي، وََكااَن َيْذَهَباِن يف َذِلَك ِإىَل أَنَّ َهِذِ  ِعَباَقة ، اْلُمتَوَعبِِدُ  ْم اِبلظُنُولِن ِّبِوْم ِفيَهوأ َغوْْيِ اْلَلاِجوِه َكواَن اْسوِتْحاَلفُوهُ َليوَْها، َوَ  اَِ

َووَعلَوْيِهْم ِفيَهووا، َويَووْذَهُبلَن ِإىَل أَنَّ اِ ْسووِتَحاَلفَاِت َعلَووى اأْلَْكووَياِء اْلُموودَّ  َووا عَِووُه لِلْ َعاِة ِإ َّ ِعِينَي بَوْعووَد ِعْلِمِهووْم َأوَّ  ِّبَووا، َوأَنَّ ا قَووْد َكانَووحْل ِمووَن اْلَمْطلُوولِبنيَ ُموودَّ
َعى َعَلْيوِه يف َذلِوَك عَ يف َذلِوَك َموا يَوْنِفوك أَْن َيُكولَن لِوَك ِّبِوْم، وَ ذَ ْن لَونَّ اْسِتْعَماَل الظُُنلِن ِّبِْم َغْْيُ اْلَلاِجِه َكاَن َعَلْيِهْم ِفيَها َغوْْيُ َواِسوع  ِلَمو لَوى اْلُمودَّ

 َوقَوْفنَوا َعلَوى َموا يف احْلَوِديِة الَّوِذي  إِلَْيِه يف َهَذا اْلَمْعَ  َحَّتَّ الَِّذي َنْذَههُ وَ ُللبَِنا َن َهَذا اْلَقْلُل ُهَل الَِّذي يَوُقلُم يف قوُ اِبلظُُنلِن َ  اِبحْلََقاِئِ  ميَِني ، وََكا
 يِة الَّوِذي ُروِِينَواُ  يف َذلِوكَ ذََكوَر يف احْلَودِ  اَن َيْسوَتْحِلُفُهنَّ َعَلْيوِه ِ َّوالَوى َموا َكواْلُمَهواِجرَاِت إِلَْيوِه عَ  ُروِِيَناُ  يف َهَذا اْلَباِب ِمَن اْسِتْحاَلِ  َرُسولِل هللِا 

، َفِمثْووُل َذلِووَك اِ ْسووِتْحاَلِ  ِفيَمووا اْختُلِووَ  ِفيووِه ِ َّووا ذََكوو ْسوواَلم  ْسوواَلِم، تَوووَلىلَّ الصَّووَدقَاِت ِحَيانَوو   لِ لُن َذلِووَك ِلَموونْ ْراَن َيُكووِحَيانَوو   ِلإْلِ َواْسووِتيَفاء  حِلُُقوولِ   إْلِ
 أَْهِلِه ِ َّْن َوَجَبحْل هَلُْم َعَلْيِهْم َوهللَا َنْسأَلُُه التوَّْلِفي َ 
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يتجووواوب معوووه،و  أن ذنوووك بوووه،و  أن يووولاق  و  أن يسوووكن إليوووه ويطمووو ن يف جووولار .والزواج مووولقة ورمحووو  
 وأنك وسكن.

 الوزوج لكوافر و  بونياوالوزوج  وكان األمر يف أول اهلجرة م وكا بغْي نا،فلم يكن يفر  بني الزوج  امليمنو 
 -يو  د صول  احلديب.فأما بعو،ألن اجملتمع ا سالمك   يكون قود اسوتقرت قلاعود  بعودامليمن والزوج  الكافرة

سوووتقر يف ضووومْي يقوووع املفاصووول  الكاملووو  وأن فقووود آن أن ت -أو فوووت  احلديبيووو  كموووا يعتوووث  كثوووْي مووون الووورواة 
ج  ج  إ  وكوووووين   وكوووووياملووووويمنني وامليمنات،كموووووا يسوووووتقر يف واقعهوووووم،أن   رابطووووو  إ  رابطووووو  ا ميوووووان،وأ

 العقيدة،وأن   ارتباط إ  بني الذين يرتبطلن ابّلِل.
زوج الكووافر قيموو  مووا فووْيق علووى الوو -لعوودل واملسوواواة علووى مقتضووى ا -ومووع إجووراء التفريوو  إجووراء التعووليخ 

نفو  مون من قيمو  موا أزوج املوي أنف  من املهر على زوجته امليمن  اليت فارقته تعليضا للضورر.كما يورق علوى الو
 وجته الكافرة اليت يطلقها من عصمته.املهر على ز 

ل هلوون   فقهك:هوووبعوود ذلووك ُيوول للموويمنني نكووا  امليمنووات املهوواجرات مووَّت آتوولهن مهوولرهن ..مووع خووال
ت ...ياليو  املطلقوا عدة،أم   عدة إ  للحلامل حَّت يضعهن محلهنف وإذا كانحل هلن عدة فهل هوك عودة

 قروء ..أم هك عدة استثاء للرحم  يض  واحدةف
ا بِِعَصوووووووِم ُجووووووولَرُهنَّ.َو  ُاِْسوووووووُكل ُتُمووووووولُهنَّ أُ ذا آتَويوْ آتُووووووولُهْم موووووووا أَنْوَفُقووووووولا،َو  ُجنووووووواَ  َعلَوووووووْيُكْم أَْن تَوْنِكُحووووووولُهنَّ إِ وَ »

 «.اْلَكلاِفِر،َوْس َوُللا ما أَنْوَفْقُتْم َوْلَيْس َوُللا ما أَنْوَفُقلا
خشوووووي  اّلِل هليووووو  و   الرقابووووو  ا مث يووووورب  هوووووذ  األحكوووووام كلهوووووا ابلضووووومان  الكوووووثى يف ضووووومْي امليمن.ضووووومان

ُ َعِليم  حَ »وتقلا : َنُكْم،َواّللَّ  .« .ِكيم  ذِلُكْم ُحْكُم اّللَِّ َُيُْكُم بَويوْ
كوووم العلووويم حّلِل،هووول وهوووك الضووومان  اللحيووودة الووويت يووويمن عليهوووا مووون الووونقخ وا لتووولاء وا حتيوووال.فحكم ا

املسولم  شوعر ضومْيدير.ويكفك أن يستاحلكيم.وهل حكم املطلع على ذوات الصدور.وهل حكم القلي الق
 .هذ  الصل ،ويدر  مصدر احلكم ليستقيم عليه ويرعا .وهل يلقن أن مرق  إىل اّللِ 

كموا حودّ يف   -ن وج املويمفإذا فوات املويمنني كوكء  وا أنفقلا،ابمتنواع الكولافر أو أهلويهن مون رق حو  الوز 
اهتم يف ت زوجواهتم مون حقول  علوى زوجولضهم ا مام  ا يكلن للكافرين الذين هاجر ع -بعخ احلا ت 

ْزواِجُكووْم ِإىَل ْكء  ِمووْن أَ ُكْم َكووَوِإْن فوواتَ »قار ا سووالم،أو  ووا يقووع موون مووال الكفووار غنيموو  يف أيوودي املسوولمني:
ُتْم َفآتُلا الَِّذيَن َذَهَبحْل أَْزواُجُهْم ِمْثلَ  لضومان لك اب  هوذا احلكوم وتطبيقاتوه كوذويورب« َفُقلاما أَنوْ  اْلُكفَّاِر َفعاقَوبوْ

َ الَّووِذي أَنْوووُتْم بِوو »الووذي يتعلوو  بووه كوول حكووم وكوول تطبيوو : ملسوو  للموويمنني ابّلِل  ..وهووك« نُوولنَ ِه ُمْيمِ َواتوَُّقوولا اّللَّ
 عميق  األير يف القللب.

وهكووووذا تكوووولن تلووووك األحكووووام ابملفاصوووول  بووووني األزواج تطبيقووووا واقعيووووا للتصوووولر ا سووووالمك عوووون قوووويم احليوووواة 
ة الصوو  ا سووالمك وايووز  موون سووائر الصووفل  وعوون إقاموو  احليوواة كلهووا علووى أسوواس وارتباناهتووا وعوون وحوود

العقيوودة،وربطها كلهووا  حوولر ا ميووان وإنشوواء عووا  إنسوواين تووذوب فيووه فوولار  ا؟وونك واللوولن واللغوو  والنسووه 
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 واألرم.وتبقووى كووارة واحوودة ايووز النوواس ..كووارة احلووزب الووذي ينتموولن إليووه ..و ووا حووزابن اينووان:حزب اّللِ 
 وحزب الشيطان ..

 مبايمة المؤمنات 12الدرس الخامس:

 يوو  يبووايعهن علووى ا ميووان،هن وغووْيهن  وون يوورقن الوودخلل يف ا سووالم.وعلىك  - -مث بوونِي لرسوولل اّلِل 
 ا ،َو  يْ  ُيْشوووورِْكَن اِبّللَِّ َكوووووَعلووووى أَْن   يِْعنَووووكَ اي أَيُوَهووووا النَّووووِلُ ِإذا جووووواَءَ  اْلُمْيِمنوووواُت يُبا»أي األسووووك يبووووايعهن:

أَْرُجِلِهووونَّ،َو  يَوْعِصووويَنَك يف ُه بَووونْيَ أَيْوووِديِهنَّ وَ  يَوْفَ ِينَوووبُوْهتوووان  بِ َيْسووورِْقَن،َو  يوَوووْزِننَي،َو  يَوْقوووتُوْلَن أَْو َقُهووونَّ،َو  َذْتِووونَي 
، فَبايِْعُهنَّ،َواْستَوْغِفْر هَلُنَّ اّللََّ،ِإنَّ اّللََّ غَ   « ..ِحيم  ُفلر  رَ َمْعُرو  

 .؟ديدة .ا ا جتماعي  ذ  األسك هك املقلمات الكثى للعقيدة،كما أوا مقلمات احلياة وه
ووووووووك رَاِئطَووووووووَ  بِْنووووووووحِل ُسووووووووْفَياَن اْاُزَاِعيَّووووووووِ ،َوالنَِّلُ  ووووووووِه َعاِئَشووووووووَ  بِْنووووووووحِل ُقَداَمووووووووَ ،قَاَلحْل:أاََن َمووووووووَع أُمِِ يُوبَوووووووواِيُع َعووووووووْن أُمِِ

ى أَْن  َ ُتْشوورِْكَن اِبّللَِّ َكوويوْ  ا،َو َ َتْسوورِْقَن،َو َ تَوووْزِننَي،َو َ تَوْقووتُوْلَن أَْوَ قَُكوونَّ،َو َ َشْتِوونَي النِِْسووَلَة،َويَوُقلُل:أاَُبيُِعُكنَّ َعلَوو
قُوْلَن:نَوَعوْم :ِلُ نَّ النَّوبِبُوْهَتان  تَوْفَ ِيَنُه َبنْيَ أَيْوِديُكنَّ َوأَْرُجِلُكونَّ،َوَ  تَوْعِصونَي يف َمْعوُرو   .قَاَلحْل:فََأْنَرْقَن،فَوَقواَل هَلُو
وك تُوَلقُِِنِب:قُولِ  َأْي بُونَويَّوُ :نَوَعْم،ِفيَما اْسوَتطَ  ْعحُل،َفُكْنحُل أَقُولُل َكَموا ِفيَما اْسَتطَْعُلَّ .َفُكنَّ يَوُقْلَن،َوأَُقلُل َمَعُهونَّ َوأُمِِ

 .2390يَوُقْلنَ 
م قتوول األو ق ..إكووارة إىل مووا  إوووا عوودم الشوور  ابّلِل إنالقووا ..وعوودم إتيووان احلوودوق ..السوورق  والووزان ..وعوود

كووان اووري يف ا؟اهليوو  موون وأق البنات،كمووا أنووه يشوومل قتوول األجنوو  لسووبه موون األسووباب ..وهوون أمينووات 
،يف قَوْللِووووِه « َو  َذْتِوووونَي بِبُوْهتووووان  يَوْفَ ِينَووووُه بَوووونْيَ أَيْووووِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهوووونَّ ..»علووووى مووووا يف بطوووولون  ..َعووووِن ابْووووِن َعبَّوووواس 

ُ لِلنَِِساِء "تَوَعاىَل  َا ُهَل َكْرط  َكَرنَُه اّللَّ ،قَاَل:" ِإ َّ  .2391:َوَ  يَوْعِصيَنَك يف َمْعُرو  
َنا أُُم َسوَلَمَ  األَْنَصوارِيَُّ  قَالَوحْل قَالَوحِل اْمورَأَة  ِموَن النِِْسوَلِة ووكذلك قال مقاتل. يَوتوْ عن َكْهَر ْبِن َحْلَكوه  قَواَل َحودَّ
َبغِوى لَنَوا أَْن نَوْعِصوَيَك ِفيوِه قَواَل َما َهَذا اْلَمْعُروُ  الَّو قُوْلوحُل اَي َرُسولَل اّللَِّ ِإنَّ بَوِ  فُواَلن  «. َ تَووُنْحَن » ِذى  َ يَونوْ

ُتُه ِمرَار ا فَوَأِذَن ىِل ِ  َقَضو ْم أَنُوْ  بَوْعوُد ائِِهنَّ فَولَوَقْد َأْسَعُدوىِن َعَلى َعمِِى َوَ  بُدَّ ىِل ِمْن َقَضائِِهنَّ فََأىَب َعَلىَّ فَوَعاتَوبوْ
 .2392َعَلى َقَضائِِهنَّ َوَ  َغْْيِِ  َحَّتَّ السَّاَعِ  َوَ ْ يَوْبَ  ِمَن النِِْسَلِة اْمرَأَة  ِإ َّ َوَقْد اَنَححْل َغْْيِى

لَووى أَْن َ  ُتْشوورِْكَن اِبّللَِّ ، فَوَقوواَل هَلُوونَّ:" أاَُبيِْعُكوونَّ عَ وَعووْن َعاِئَشووَ :ِإنَّ اْلُمَهوواِجرَاِت ُكوونَّ ِإَذا قَووِدْمَن ِعْنووَد النَّووِلِِ 
لُووول َعلَوووْيِهنَّ َهوووِذِ  اهْليَوووَ  ِإىَل آِخرَِها،فَوووِإَذا أَقْووووَرْرَن ِبَذِلَك،قَاَل:قَوووْد اَبيَوْعوووُتُكنَّ فَووواْرتَوَفْعَن "، َوَ  َوالَّوووِذي بَوَعوووَة "،َويَوتوْ

وووحْل يَوووُدُ  يَوووَد اْمووورَأَة  قَوووُ  ِإ َّ اْمووورَ  :َموووا َمسَّ ا اِبحلَْ ِِ ووود  ُ لَوووُه،أَْو ِموووْن قَورَابَتِوووِه،قَاَل:وَُكنَّ ِإَذا أَقْووووَرْرَن ِّبَوووَذا حُمَمَّ أَة  َأَحلََّهوووا اّللَّ
نَ  نَونَووا َوبَويوْ َ قَووْد َحَكووَم بَويوْ نَووا اْلَكوواَلِم َفِهووَك اْلِمْحنَووُ ،قَاَل وََكتَووَه اْلُمْسووِلُملَن ِإىَل اْلُمْشوورِِكنَي:ِإنَّ اّللَّ ُكْم،فَووِإذ ا أَُقوا إِلَيوْ

                                                 
 صحي  27602( 27062[ )736/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2390
 14ط قار هجوور مصوور ] -[ والوودر املنثوولر306/ 12ابوون أيب حووامت ]( وتفسووْي 4893[)237/ 16املكنووز ] -صووحي  البخووارى - 2391
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يت َصوووَداَ  َمووو يت أََقْموووَن ِعْندَُكْم،َواْسوووأَُللاَن الصَّوووَداَ  َموووْن َنَكْحنَوووا ِموووْن ِنَسووواِئُكُم الوووالَّ  ْن َنَكْحوووُتْم ِموووْن ِنَسوووائَِنا الوووالَّ
َنا،قَوواَل َفَكتَووَه إِلَووْيِهُم اْلُمْشوورُِكلَن:َ  َواّللَِّ َمووا نَوْعلَووُم َلُكووْم ِعْنووَداَن َحق ووا فَونُوْعِطَيُكمْ  ِإْن َعِلْمووُتْم أَنَّ لَنَووا ،فَووَهوواَجْرَن إِلَيوْ
ُتْم  ُ:َوِإْن فَوواَتُكْم َكووْكء  ِمووْن أَْزَواِجُكووْم ِإىَل اْلُكفَّوواِر فَوَعوواقَوبوْ فَووآتُلا الَّووِذيَن َذَهبَوووحْل ِعْنوودَُكْم َحق ووا فََأْعطُلاَن،فَووأَنْوَزَل اّللَّ

لَن ِمووْن ُحُقولِ  اْلُمْشورِِكنَي الَّوِذيَن ِ َيْوِديِهْم ِموْن ِنَسووائِِهُم أَْزَواُجُهوْم ِمثْوَل َموا أَنْوَفُقولا اهْليَوُ ،قَاَلحْل:فَوتَوَعاَنى اْلُمْسوِلمُ 
ُهْم،قَوواَل فَويَوُقوولُل الرَُّجووُل ِمووَن اْلُمْسووِلِمنَي لِلرَُّجووِل ِمووَن ا ْلُمْسووِلِمنَي:َقْد الَّووِذيَن َنَكُحوولا ِ َكََّ ،بَِقووْدِر َمووا أَْمَسووُكلا َعنوْ

ووَ   َْ  يوَووُرقَّ إِلَْيووِه َصووَداقَوَها،َوَقْد َنَكووَ  َهووَذا اْمرَأَتَووُه اِبْلَمِدينَووِ  ِمووَن اْلُمَهوواِجرَاِت،َهُلمَّ ِإىَل َحقِِووَك  أَْنَكْحتُووَك اْمرَأَتَووُه ِ َكَّ
ُ َوقَووووواَل جُمَاِهووووود :َوِإْن فَووووواَتُكْم َكوووووْكء  ِموووووْن أَْزَواِجُكوووووْم ِإىَل ا ْلُكفَّووووواِر َفُخْذُ ،قَاَلحْل:فَوَهوووووَذا اْلَعِقوووووُه الَّوووووِذي قَووووواَل اّللَّ

،أَْو َغْْيِهِ ا ووووا ِمووووْن قُوووووَرْيا  ُتْم َمْغَنم  ُتْم،قَاَل:اقْوَتَصْصووووُتْم َأَصووووبوْ ْم،فَووووآتُلا الَّووووِذيَن هْليَُ ،قَاَل:بَوْعووووَد الُصووووْلِ  َواْلَعْهِد،فَوَعاقَوبوْ
 .2393َذَهَبحْل أَْزَواُجُهْم ِمْثَل َما أَنْوَفُقلا اهْليَُ ،َصُدقَاهِتِنَّ ِعَلض ا "

كوان للحوا ت اللاقعو  يف ا؟اهليو  فَعوِن ابْوِن ِكوَهاب    -عو  علوى عودم الوزان بعود املباي -ولعل هوذا الوتحفج  
َأْخَثَتْوووُه أَنَّ النَِِكوواَ  ِ  اْ؟َاِهِليَّوووِ  َكوواَن َعلَوووى أَْربَوَعوووِ   - -قَوواَل َأْخوووَثَىِن عُووْرَوُة بْوووُن الووزَُبْْيِ أَنَّ َعاِئَشوووَ  َزْوَج النَّووِبِِ 

َها نِ  ا   َكاُ  النَّاِس اْليَوْلَم،َحُْطُه الرَُّجُل ِإىَل الرَُّجوِل َولِيوَّتَوُه أَِو ابْونَوَتُه،فَوُيْصوِدقُوَها مُثَّ يَوْنِكُحَها،َوِنَكوَأحْنَاء  فَِنَكا   ِمنوْ
َتزهُِلَوا َزْوُجَهوا،َو َ عْ آَخُر َكاَن الرَُّجُل يَوُقلُل ِ ْمرَأَتِِه ِإَذا َنُهَرْت ِمْن َنْمِثَها أَْرِسِلى ِإىَل ُفاَلن  فَاْستَوْبِضِعى ِمْنوُه .َويوَ 
َ مَحُْلَهوووا َ مَحُْلَهوووا ِموووْن َذلِوووَك الرَُّجوووِل الَّوووِذى َتْستَوْبِضوووُع ِمْنوووُه،فَِإَذا تَوبَووونيَّ ا،َحَّتَّ يَوتَوبَووونيَّ َأَصووواَّبَا َزْوُجَهوووا ِإَذا  مَيَُسوووَها أَبَووود 

َوووا يَوْفَعوووُل َذلِوووَك َرْغبَووو   ِ  َْنَابَوووِ  اْلَللَوووِد،َفَكاَن  ،َوِإ َّ َهوووَذا النَِِكووواُ  ِنَكووواَ  اِ ْسِتْبَضووواِع،َوِنَكا   آَخوووُر َاَْتِموووُع َأَحهَّ
َهوا لَيَواىِلَ بَوْعوَد أَْن الرَّْهُ  َما ُقوَن اْلَعَشرَِة فَوَيْدُخُللَن َعَلى اْلَمْرأَِة ُكُلُهْم ُيِصويبُوَها .فَوِإَذا مَحَلَوحْل َوَوَضوَعحْل،َوَمرَّ َعلَ  يوْ

ُهْم أَْن مَيَْتِنَع َحوَّتَّ َاَْتِمعُولا ِعْنوَدَها تَوُقولُل هَلُوْم قَوْد َعوَرفْوُتُم الَّوِذى َتَضَع مَحَْلَها،أَْرَسَلحْل إِلَيْ  ِهْم فَوَلْم َيْسَتِطْع َرُجل  ِمنوْ
وِه،فَويَوْلَحُ  بِوِه َولَوُدَها ْسوَتِطيُع أَْن ، َ يَ َكاَن ِمْن أَْمرُِكْم،َوَقْد َوَلْدُت فَوُهَل ابْوُنَك اَي فُواَلُن .ُتَسومِِى َموْن َأَحبَّوحْل اِب ِْ

ِ َّوْن َجاَءَهوا َوُهونَّ اْلبَوغَووااَي  مَيَْتنِوَع بِوِه الرَُّجوُل .َوِنَكواُ  الرَّابِوِع َاَْتِموُع النَّواُس اْلَكثِووُْي فَويَوْدُخُللَن َعلَوى اْلَموْرأَِة  َ َاَْتنِوعُ 

                                                 
 ( صحي  3342اأْلَْوَسُ  ِ ْبِن اْلُمْنِذِر) - 2393

مَ َهاِجَرة  ِمْن قَ َلَم   مُ ِل اهْلُْدنَِ  َمسْ قَاَل الشَّاِفِعُك:" َوِإَذا َجاَءتْوَنا اْلَمْرأَُة احْلُرَُّة ِمْن أَهْ  ْساَلِم أَْو َقاِر احْلَْرِب،َفَمْن اِر احْلَْرِب ِإىَل َمْلِضِع اْ ِ اِم ِمْن َقاِر اْ ِ
،َوِإَذا نََلبَوَهوووا َزْوجُ  َهوووا بِووواَل ِعوووَلم  ،َوِفيَهوووا قَووووْلَ ِن مل َأَحوووُدُ َا يُوْعطَوووى ا َغوووْْيُُ  ِللَِكالَتِوووِه ُمِنَعَهاَهوووِسوووِه،أَْو نََلبوَ َهووا بِنَوفْ نََلبَوَهووا ِموووْن َوِ ِ  ِسوووَلى َزْوِجَهوووا،ُمِنَع ِمنوْ

ُ أَْعَلُم،مَ :قَاَل:َوِمْثُل َما أَنْوَفُقلا َُيْتَ ا اهْليَُ ،قَالَ أَنْوَفُقل  اْلِعَلَم،َواْلِعَلُم َما قَاَل اّللَُّ:فَآُتلا الَِّذيَن َذَهَبحْل أَْزَواُجُهْم ِمْثَل َما ا َقفَوُعلا اِبلصََّداِ ،َ  ِمُل،َواّللَّ
،ِإ َّ أَْن َيْطُلبَوَها ِإىَل اْ ِ اْلِعَلَم ِ َا ْستَوْلِجهُ النوََّفَقَ  َغْْيَُ ،َوَ  الصََّداَ  ُكلَُّه،ِإنَّ َكانُلا َ ْ َيْدفَوُعلُ ،قَاَل:َوَ  يَ  َماِم أَْو ِإىَل َوال  ُحَلُِِفوُه بِبَولَوِدِ ،فَِإْن نََلبَوَهوا ل 

َموواِإىَل َموونْ  َموواِم ِمووْن َعامَّوو   أَْو َخاصَّوو  ،أَْو ِإىَل َمووْن يُوَللِِيووِه اْ ِ :َوُهووَل أَْن يُوْعطَووى الووزَّْوُج اْلُمْشوورَِ   بِووِه اْلعِووَلُم َوِفيووِه قَوووْلل  َتن  اَل َيُكوولُن لَووهُ ُم َهووَذا،فَ  ُقوَن اْ ِ
َمووو ووو  اُم بِوووَرقِِ النَِِسووواءِ الَّووِذي َجووواَءْت َزْوَجتُوووُه َمْسوووَلَم   اْلِعَلَم،َولَوووْل َكوووَرَط اْ ِ َتِقض وووَكوواَن الشَّ أِلَْهوووِل  ْرَط َرُسووولِل اّللَِّ ا،َوَمْن قَووواَل َهوووَذا قَووواَل:ِإنَّ َكوووْرُط ُمنوْ

ا،َكوووْم َكووواَن احْلَُديِْبيَوووِ ،ِإْذ َقَخوووَل ِفيوووِه أَْن يوَوووُرقَّ َموووْن َجووواَء ِمنوُْهْم،وََكووواَن النَِِسووواُء ِمووونوْهُ  َرقَّ َعلَوووْيِهْم ِفيَموووا ُنِسوووَ  ِمْنوووُه  َرُسوووللُُه،وَ ّللَُّ،مُثَّ فَوَنَسوووَخُه اْرن ا َصِحيح 
ا َقَضى اّللَُّ،مُثَّ َرُسللُُه،أَْن َ  تُوَرقَّ النَِِساُء،َ ْ َيُكْن أِلَ   مُثَّ  َمْن َكَرَط َرقَّ النَِِساِء بَوْعَد َنْسوِ  اّللَِّ َلْيِه ِعَلم  ِفيِهنَّ،أِلَنَّ َكْرطَ ُهُن،َوَ  عَ َحد  َرقُ اْلِعَلَم،َوَلمَّ

ِفيوِه اْلعِوَلَم،َولَْيَك أِلََحود   َموا َوَصوْفحُل،يُوْعَطْلنَ َواهْلَخُر كَ ْعطُولا ِعَلض وا،يوُ َما أَْن َرُسللِِه هَلَا اَبِنل ،َوَ  يُوْعَطى اِبلشَّْرِط اْلَباِنِل َكْكء ،قَاَل:وََكاَن َأْكبَوُههُ 
َفِ  فَوَعْقُدُ  َمْرُقوق   " .اأْلَْوَسُ  ِ بْوِن اْلُمْنوِذِر ) َها،َفَمْن َعَقَدُ  َغْْيُ اْاَِليأْلَْمَلاَل ُكلَّ ُه يَِلك اُجل  ِ َْمِر اْاَِليَفِ ،أِلَنَّ أَْن يَوْعِقَد َهَذا اْلَعْقَد ِإ َّ اْاَِليَفُ ،أَْو رَ 
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ووا َفَموووْن أَرَاَقُهوو نَّ َقَخووَل َعَلْيِهنَّ،فَوووِإَذا مَحَلَووحْل ِإْحووَداُهنَّ َوَوَضوووَعحْل ُكوونَّ يَوْنِصووْ َ َعلَووى أَبْووووَلاِّبِنَّ رَااَيت  َتُكوولُن َعَلم 
ُعلا هَلَا َوَقَعْلا هَلُُم اْلَقاَفَ  مُثَّ َأحْلَُقلا َوَلَدَها اِبلَِّذى يَوَرْوَن فَاْلَتاَط بِِه،َوُقِعَى ا بْوَنُه  َ مَيَْتِنُع ِموْن َذِلَك،فَوَلمَّوا مَحَْلَها مجُِ

 .2394اِبحلَْ ِِ َهَدَم ِنَكاَ  اْ؟َاِهِليَِّ  ُكلَُّه،ِإ َّ ِنَكاَ  النَّاِس اْليَوْلَم  -  -بُِعَة حُمَمَّد  
خصصووا   س ومقاتوولوعموولم اللفووج يشوومل هووذ  احلالوو  وغْيهووا موون كوول ّبتووان مووزور يووِدعى.ولعل ابوون عبووا 

 بذلك املع  ملناسب  واقع  وقتذا .
 كل موا ذمورهن يف - -لرسلل وهل يشمل اللعد بطاع  ا..« َو  يَوْعِصيَنَك يف َمْعُرو   »والشرط األخْي:

  رر أن   ناعوم،وهل يقوبه.وهل   ذمر إ   عرو .ولكن هذا الشرط هل أحد قلاعد الدستلر يف ا سوال
 عوو  مطلقوو اوأوا ليسووحل نعلووى الرعيوو   مووام أو حوواكم إ  يف املعوورو  الووذي يتفوو  مووع قيوون اّلِل وكووريعته.

 لل  األمر يف كل أمر 
قة أمو  إذا م و  مون إراراقة إمواوهك القاعدة اليت ععل قلة التشريع واألمر مستمدة من كريع  اّلِل،  من إ 

ن علوى ت  فوإذا ابيعون السولطاخالفحل كوريع  اّلِل.فا موام واألمو  كال وا حمكولم بشوريع  اّلِل،ومنهوا يسوتمدا
َ َغُفوووولر  َرِحوووويم  »ا سوووول  عموووو - -هووووذ  األسووووك الشووووامل  قبلووووحل بيعتهن.واسووووتغفر هلوووون الرسوووولل  « ِإنَّ اّللَّ

 ..يغفر ويرحم ويقيل العثرات.
 النهي عن مواا  الك ار 13الدرس السادس:

ُ َعَلْيِهْم،قَووا قَوْلمووا  غَ تَوَللَّوولْ اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا   توَ  »ويف ااتوام اووكء هووذا ا يقوواع العووام: ْد يَِ ُسوولا ِمووَن ِضووَه اّللَّ
 «.يَِ َك اْلُكفَّاُر ِمْن َأْصحاِب اْلُقُبلرِ اهْلِخرَِة َكما 

صولهم عون م ابّلِل وتف،إذ تصولهاكء هتافا للذين آمنلا ابسم ا ميان،وابلصوف  الويت ايوزهم عون سوائر األقولام
 أعداء اّلِل.

ا إىل قمغهوووم ق،اسوووتناقوقووود ورقت بعوووخ الووورواايت  ن املقصووولق ابلقووولم الوووذين غضوووه اّلِل علووويهم هوووم اليهل 
ملشووركني ليهوولق وااصووف  يف ملاضووع أخوورى موون القوورآن.ولكن هووذا   مينووع موون عموولم الوونا ليشوومل ّبووذ  ال

ّبووا  خوورة،  يعلو ئووك مون اهلالوذين ورق ذكورهم يف السوولرة،وكل أعوداء اّلِل.وكلهووم غضوه عليووه اّلِل.وكلهوم اي
هم ن أمووووور  عتقووووواقهم أ -ر أصوووووحاب القبووووول  -رجووووواء،و  ُيسوووووه هلوووووا حسوووووااب كيوووووأس الكفوووووار مووووون املووووولتى 

ا.فتختم بوه اعاهاهتوانتهى،وما عاق هلم من بعة و  حساب.وهل هتا  يتجمع من كل إيقاعات السلرة و 
 ب ..كما بدأت  ثله.ليكلن هل ا يقاع األخْي.الذي ت   السلرة أصداء  يف القلل 
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 ربع عشر أمدنية وآياأها  ( سور  الصف61)

 أهم مو وعات السور  

كووووووارات ة تسووووووتهد  أموووووورين أساسوووووويني واضووووووحني يف سووووووياقها كوووووول اللضوووووول ،إىل جانووووووه ا هووووووذ  السوووووولر 
 والتلميحات الفرعي  اليت ميكن إرجاعها إىل ذينك األمرين األساسيني:

سوبقته ،ته اةىلنيريةيف انيور  تست دل أوال أن تقرر يف يلري اةسلم أن دينه هو اةنين   اعهلنيي للبشنيرية
ماعات،اهوود  حيوواة ا؟و ريوو  البشري ،وسووبقته عووارب يف حيوواة الرسوول صوولر منووه تناسووه أنوولارا معينوو  يف  

 ىوأن يظهوور  علوولرسووا ت.اكلهووا هلووذ  الصوولرة األخووْية موون الوودين اللاحد،الووذي أراق اّلِل أن يكوولن خااوو  
 واحنرفوولا عوون يهم آذو الوودين كلووه يف األرم ..وموون مث يووذكر رسووال  ملسووى ليقوورر أن قلمووه الووذين أرسوول إلوو

  ِ َ توُووْيُذوَنِب َوقَووودْ ِه:اي قَووووْلمِ لَِقْلِموو َوِإْذ قوواَل ُملسوووى»ا،و  يعوولقوا أمنووواء علووى قيووون اّلِل يف األرم:رسووالته فضووولل 
ووووا زاغُوووولا أَزاَغ اّللَُّ  ُ   يَوْهووووِدي اْلَقوووولْ لُوووولَّبُْم،وَ  قوُ تَوْعَلُموووولَن َأيِنِ َرُسوووولُل اّللَِّ إِلَْيُكْم.فَوَلمَّ ..وإذن فقوووود « َم اْلفاِسووووِقنيَ اّللَّ

لا فأضولهم للّبم،وموذ ضولاّلِل ق حل قلام  قلم ملسى على قين اّلِل فلم يعلقوا أمناء عليه،مذ زاغلا فأزاغانته
 اّلِل واّلِل   يهدي القلم الفاسقني.

سوال  ة،و هودا للر ن التلراموويذكر رسال  عيسى ليقرر أنوه جواء امتوداقا لرسوال  ملسى،ومصودقا ملوا بوني يديوه 
َسوووى ابْوووُن ْذ قووواَل ِعيَوإِ »خوووْي:صووول  بوووني الووودين الكتوووايب األول والووودين الكتوووايب األاألخوووْية ومبشووورا برسووولهلا وو 

ورا  ِبَرُسولل  َذْيت ِموْن بَوْعوِدي يَّ ِموَن التوَّْلراِة،َوُمبَ بَونْيَ يَودَ  قا  ِلمواَمْرمَيَ:اي بَوِب ِإْسورائِيَل ِإيِنِ َرُسولُل اّللَِّ إِلَْيُكْم،ُمَصودِِ  شِِ
 « ..اْ ُُه َأمْحَدُ 

 ه.بذي يبشر ن فقد جاء ليسلم أمان  الدين ا هلك اليت محلها بعد ملسى إىل الرسلل الوإذ
يف  قر قيووون اّللِ ،وأن يسوووتوكوووان مقوووررا يف علوووم اّلِل وتقووودير  أن تنتهوووك هوووذ  ااطووولات إىل قووورار تبوووحل قائوووم

ِن احْلَوو ِِ لُِيْظِهوورَُ  دى َوِقيووهْلُوولَلُه ابِ ُهووَل الَّووِذي أَْرَسووَل َرُسوو»األرم يف صوولرته األخووْية علووى يوودي رسوولله األخووْي:
 «.َعَلى الدِِيِن ُكلِِِه َوَلْل َكرَِ  اْلُمْشرُِكلنَ 

 وجدرا نينيهقيقوو ،ّبووذ  احل هووذا اهلوود  األول اللاضوو  يف السوولرة يقوولم عليووه اهلوود  الثاين.فووإن كووعلر املسوولم
فعووه انو  كوعلرا يدمذ  األ..يسوتتبع كوعلر  بتكووالي  هو لقصنية الكقيدة،ولنصنييبه هنيو منينين أما ت نيا يف اةرض

لفعول بوني القولل وا وعودم الو قق - كموا أراق اّللِ   -إىل صد  الني  يف ا؟هاق  لهوار قينوه علوى الودين كلوه 
ملسولمني كمووا ريو  موون اويقوب  أن يعلون املوويمن الرغبو  يف ا؟هوواق مث يونكا عنوو ،كما يبودو أنووه حودّ موون ف

 تذكر الرواايت ..
لا ِ َ تَوُقللُولَن موا ِذيَن آَمنُوَهوا الَّواي أَيوُ ..»عوالن تسوبي  الكولن وموا فيوه ّلِل ومن مث اكء يف مطلع السولرة بعود إ

ُْم ُيُِووُه الَّووِذيَن يُقوواتِ  ِإنَّ اّللََّ َعلُوولَن.  تَوْفَعلُوولَنف َكووُثَ َمْقتووا  ِعْنووَد اّللَِّ أَْن تَوُقللُوولا مووا   تَوفْ  ُللَن يف َسووِبيِلِه َصووف ا َكووَأوَّ
 «.بُوْنيان  َمْرُصلص  
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  أَُقُلُكووْم َعلوى ِعووارَة  آَمنُوولا َهولْ  لَّوِذينَ اي أَيُوَهووا ا»مث يودعلهم يف وسوو  السولرة إىل أربوو  عوارة يف الوودنيا واهلخورة:
ف تُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َوَرُسللِِه،َوعُ  ُكْم َخْْي  َلُكوْم أَنْوُفِسُكْم.ذلِ  اّللَِّ ِ َْملاِلُكْم وَ  يف َسِبيلِ اِهُدونَ تُوْنِجيُكْم ِمْن َعذاب  أَلِيم 
ووُتْم تَوْعَلُموولَن.يَوْغِفْر َلُكووْم ُذنُوولَبُكْم َويُووْدِخْلُكْم جَ  اِكَن نَيِِبَوو   يف َجنَّوواِت ِتَهووا اأْلَْواُر،َوَمسووهَْ رِي ِمووْن نَّووات  َعْووِإْن ُكنوْ

،ذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظيُم.َوأُْخرى هُُِبلَوا:َنْصر  ِمَن اّللَِّ  ِر اْلُمْيِمِننيَ ه  ْت   َقرِي َوفوَ َعْدن   «.،َوَبشِِ
إىل  ر اب عيسوى أنصواريولن أصوحمث حتم السلرة بنداء أخْي للذين آمنلا،ليكلنولا أنصوار اّلِل كموا كوان احللا

 أَْنصوواَر اّللَِّ َكمووا قووالَ  نُوولا ُكلنُوولايَن آمَ اي أَيُوَهووا الَّووذِ »اّلِل،علووى الوورغم موون تكووذيه بووب إسوورائيل بووه وعوودائهم ّلِل:
ف قووواِعيَسوووى ابْووو .َفآلارِيُووولَن:حنَْ َل احلَْ ُن َموووْرمَيَ لِْلَحووولارِيِِنَي:َمْن أَْنصوووارِي ِإىَل اّللَِّ َمنَوووحْل نائَِفووو   ِموووْن بَوووِب ُن أَْنصووواُر اّللَِّ

 « ..ا لاِهرِينَ فََأْصَبُحل  وِِِهمْ ِإْسرائِيَل وََكَفَرْت نائَِف  ،فَأَيَّْداَن الَِّذيَن آَمُنلا َعلى َعدُ 
لتنديوووود قووووى إ  اضووووحان يف السوووولرة كوووول اللضل ،يسووووتغرقان كوووول نصلصووووها تقريبووووا.فال يبهووووذان ااطووووان وا

 د متصل قائموا اباطوني األساسوينيوهذا التندي -هذ  غايتها و وهذ  قصتها  -ابملكذبني ابلرسال  األخْية 
 فيها.

مَّوا جواَءُهْم فَولَ »بوه: -ليوه السوالم ع -يسوى بعود ذكور تبشوْي ع - -وذلوك قولل اّلِل تعواىل،عن رسولل اّلِل 
ُ   ِذَب َوُهووَل يُووْدعى ِإىَل اّللَِّ اْلَكوواى َعلَووى اِبْلبَويِِنوواِت قاُللا:هووذا ِسووْحر  ُمبِووني .َوَمْن أَْللَووُم ِ َّووِن افْوو َ  ْسووالِمف َواّللَّ ِ ْ

 « ..رَِ  اْلكاِفُرونَ كَ ُم نُلرِِ ،َوَلْل   ُمتِ ِهْم،َواّللَُّ ْفلاهِ يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّاِلِمنَي.يُرِيُدوَن لُِيْطِفُيا نُلَر اّللَِّ  َِ 
 نووو  العقيووودة يفوأن أما وفيوووه يتضووو  يف ضووومْي املسووولم أن قينوووه هووول قيووون اّلِل يف صووولرته األخوووْية يف األرم

يبقوى  ضو  نريقو ،فالّلِل ويتالبشري  كلهوا ملكللو  إليوه يعلوم أنوه مكلو  أن ااهود يف سوبيل اّلِل،كموا ُيوه ا
د  لتلفوحل عون اهلولو قق وا حياته جمال للتمتم  والغمغم  يف هذ  القضي ،أو ليف تصلر  غبا،و  يبقى يف

 املرسلم والنصيه املقسلم يف علم اّلِل وتقدير  منذ بعيد.
أن   يقوولل  مْي .وهلويف أينوواء تلجيهووه إىل هووذا اهلوود  اللاضوو  يلجووه كووذلك إىل خلوو  املسوولم ونبيعوو  ضوو

فسووه يف كوول كوولن هوول نياهر وابنوون،و  سووريرة وعالنيوو .وأن مووا   يفعوول،وأ  حتلوو  لووه قوولل وفعوول،و  لوو
نيان إخلانوه.كالب ضوامنا موعحال.متجرقا ّلِل.خالصا لدعلته.صرُيا يف قلله وفعله.تبحل ااطول يف نريقه.مت

 املرصلص ..
 [14إل   1(:اآليات 61]سور  الصف ) 

 الدين الحق في صورأه ا خير  ومسؤولية المسلم عنه 

 الرَّْلِن الرَِّحيمِ ْسِم اّللَِّ بِ 
( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِ َ تَوُقللُوولَن مووا   1َسووبََّ  ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم َوُهووَل اْلَعزِيووُز احلَِْكوويُم )}

 ُيُِووُه الَّووِذيَن يُقوواتُِللَن يف َسووِبيِلِه َصووف ا ( ِإنَّ اّللََّ 3( َكووُثَ َمْقتووا  ِعْنووَد اّللَِّ أَْن تَوُقللُوولا مووا   تَوْفَعلُوولَن )2تَوْفَعلُوولَن )
ُْم بُوْنيووان  َمْرُصوولص  ) َوِإْذ قووواَل ُملسووى لَِقْلِمووِه اي قَوووْلِم ِ َ توُوووْيُذوَنِب َوقَووْد تَوْعَلُموولَن َأيِنِ َرُسوولُل اّللَِّ إِلَوووْيُكْم  (4َكووَأوَّ

ُ   يوَ  ُ قُوُللَّبُْم َواّللَّ ( َوِإْذ قاَل ِعيَسى ابْوُن َموْرمَيَ اي بَوِب ِإْسورائِيَل ِإيِنِ 5ْهِدي اْلَقْلَم اْلفاِسِقنَي )فَوَلمَّا زاُغلا أَزاَغ اّللَّ
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ورا  ِبَرُسولل  َذْيت ِموْن بَوْعوِدي اْ ُوهُ   َأمْحَوُد فَوَلمَّوا جواَءُهْم َرُسلُل اّللَِّ إِلَْيُكْم ُمَصدِِقا  ِلموا بَونْيَ يَوَديَّ ِموَن التوَّوْلراِة َوُمَبشِِ
ُ 6يِِناِت قواُللا هوذا ِسوْحر  ُمبِوني  )اِبْلبوَ  ْسوالِم َواّللَّ ( َوَموْن أَْللَوُم ِ َّوِن افْوَ ى َعلَوى اّللَِّ اْلَكوِذَب َوُهوَل يُوْدعى ِإىَل اْ ِ

ُ ُموِتُم نُولرِِ  وَ 7  يَوْهوِدي اْلَقوْلَم الظَّواِلِمنَي ) ( ُهووَل 8لَووْل َكورَِ  اْلكواِفُروَن )( يُرِيووُدوَن لُِيْطِفوُيا نُولَر اّللَِّ ِ َفْوولاِهِهْم َواّللَّ
اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا  (9الَِّذي أَْرَسَل َرُسلَلُه اِبهْلُدى َوِقيِن احلَْ ِِ لُِيْظِهرَُ  َعَلى الدِِيِن ُكلِِِه َولَوْل َكورَِ  اْلُمْشورُِكلَن )

ْيِمنُوووولَن اِبّللَِّ َوَرُسووووللِِه َوُعاِهووووُدوَن يف َسووووِبيِل اّللَِّ ( توُ 10َهووووْل أَُقُلُكووووْم َعلووووى ِعووووارَة  تُوْنِجوووويُكْم ِمووووْن َعووووذاب  أَلِوووويم  )
ووُتْم تَوْعَلُموولَن ) ( يَوْغِفووْر َلُكووْم ُذنُوولَبُكْم َويُووْدِخْلُكْم َجنَّووات  َعْوورِي 11ِ َْموولاِلُكْم َوأَنْوُفِسووُكْم ذِلُكووْم َخووْْي  َلُكووْم ِإْن ُكنوْ

( َوأُْخوورى هُُِبلَوووا َنْصوور  ِمووَن اّللَِّ 12 يف َجنَّوواِت َعووْدن  ذلِووَك اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم )ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر َوَمسوواِكَن نَيِِبَوو   
ووووِر اْلُمووووْيِمِننَي ) ( اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا ُكلنُوووولا أَْنصوووواَر اّللَِّ َكمووووا قوووواَل ِعيَسووووى ابْووووُن َمووووْرمَيَ 13َوفَوووووْت   َقرِيووووه  َوَبشِِ

 صارِي ِإىَل اّللَِّ قاَل احْلَلارِيُلَن حَنُْن أَْنصاُر اّللَِّ َفآَمَنحْل نائَِف   ِموْن بَوِب ِإْسورائِيَل وََكَفوَرْت نائَِفو   لِْلَحلارِيِِنَي َمْن أَنْ 
 {  (14فَأَيَّْداَن الَِّذيَن آَمُنلا َعلى َعُدوِِِهْم فََأْصَبُحلا لاِهرِيَن )

 أسبيح ما في الوجود هلل 1الدرس ا ول: 

 « ..يمُ  احلَْكِ  ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم َوُهَل اْلَعزِيزُ َسبََّ  ّللَِّ »
م هول لمني أن قيونهعلون للمسوتعكء هذ  التسبيح  من اللجلق كله ّلِل العزيز احلكيم،يف مطلع السلرة اليت 

ن ى الكووووافرير علوووو،وينكوووواحللقووو  األخووووْية يف قيوووون اّلِل وأوووووم هوووم األمنوووواء علووووى هووووذا الوووودين الوووذي يلحوووود اّللِ 
ر  ين كلوه ولول كوعلوى الود املشركني كفورهم وكوركهم،والذي يودعلهم للجهواق لنصورته،وقد قودر اّلِل أن يظهور 

 املشركلن.
طلووه عقيوودة الوويت يه وأن الفيوولحك هووذا املطلووع أن األمانوو  الوويت يقوولم عليهووا املسوولملن هووك أمانوو  اللجوولق كلوو

الووودين   لووودين علوووىاموووا يف األرم وأن لهووولر هوووذا إلووويهم ا؟هووواق فيهوووا هوووك عقيووودة كووول موووا يف السوووماوات و 
 كله،هل لاهرة كلني  تتس  مع اعا  الكلن كله إىل اّلِل العزيز احلكيم.

 لوا من يقول وا ي مل ومحبة هللا للم اهدين 4 - 2الدرس الثاني:

ميقتوه لكر ،و  أكود ارهوه اّللِ مث يعاته اّلِل الذين آمنلا عتااب كديدا علوى أمور حودّ مون نائفو  منهم.أمور يك
لُوووولَن مووووا   ا ِ َ تَوُقل  آَمنُوووول اي أَيُوَهووووا الَّووووِذينَ »أكووووث املقحل،ويسووووتفظعه موووون الووووذين آمنوووولا علووووى وجووووه ااصوووولص:

ووولَن.ِإنَّ تَوْفَعلُووولَنف َكوووُثَ َمْقتوووا  ِعْنوووَد اّللَِّ أَْن تَوُقللُووولا موووا   تَوْفَعلُووو َ ُيُِ ُْم َن يف َسوووِبيِلِه َصوووف ا،ُه الَّوووِذيَن يُقووواتُِلل  اّللَّ َكَأوَّ
 « ..بُوْنيان  َمْرُصلص  

كان انس من املويمنني قبول أن :عن ابن عباس، يف قلله:) اَيأَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِ َ تَوُقلُللَن َما   تَوْفَعُللَن ( قال
لوولققان أن هللا قلنووا علووى أحووِه األعمووال إليووه، فنعموول بووه، فووأخث هللا نبيووه أن أحووه :يفوورم ا؟هوواق يقلللن

ال إليووه إميووان ابهلل   كووِك فيووه، وجهوواق أهوول معصوويته الووذين خووالفلا ا ميووان و  يقووِروا بووهمل فلمووا نووزل األعموو
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ا؟هوواق، كوور  ذلووك أانس موون املوويمنني، وكووِ  علوويهم أموور ، فقووال هللا:) اَيأَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِ َ تَوُقللُوولَن َمووا   
 .2396هذا القلل..وقد اختار ابن جرير يف تفسْي  2395تَوْفَعُللَن (

رم نكول لويهم، فلموا فوع  ا؟هواق ومحللا اهلي  على أوا نزلوحل حوني انولا َفرِضويَّ » وقال ابن كثْي يف تفسْي :
وا ُكتِوَه اِقيُمولا الصَّوالَة َوآتُولا َيُكْم َوأَ لا أَيْودِ } أَ َْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن ِقيَل هَلُوْم ُكُفو:عنه بعضهم، كقلله تعاىل لزََّكواَة فَوَلمَّ

ُهْم َحَْشووْلَن النَّوواَس َكَخْشوو نَووا اْلِقتَوواَل َكوودَّ َخْشووَي   َوقَوواُللا رَ  أَْو أَ َيِ  اّللَِّ َعلَووْيِهُم اْلِقتَوواُل ِإَذا َفرِيوو   ِموونوْ بوَّنَووا ِ َ َكتَوْبووحَل َعَليوْ
ْرتَونَووا ِإىَل َأَجوول  َقرِيووه  قُووْل َمتَوواُع الووُدنْوَيا قَِليوول   ُموولَن فَتِوويال أَيْوَنَمووا َتُكلنُوولا ِن اتوََّقووى َو  ُتْظلَ ِلَموو رَُة َخووْْي   َواهلِخوولَووْل  َأخَّ

ُتْم يف بُوُروج  ُمَشويََّدة  { ]النسوا } َويَوُقولُل الَّوِذيَن آَمنُولا لَوْل  :[.وقوال تعواىل78، 77ء:يُْدرِكُكُم اْلَمْلُت َوَلْل ُكنوْ
م  يَوْنظُووُروَن إِلَْيووَك َنظَووَر ِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َموورَ أَيْووحَل الَّووتَوواُل رَ نزلَووحْل ُسوولرَة  فَووِإَذا أُنزلَووحْل ُسوولرَة  حُمَْكَموو   َوذُكِووَر ِفيَهووا اْلقِ 

عناهوا، كموا قوال علوك بون أيب نلحو ، م[ وهكوذا هوذ  اهليو  20اْلَمْغِشكِِ َعَلْيِه ِمَن اْلَموْلِت { اهليو  ]حممود:
 كوان انس مون املويمنني قبول:الَعلُولَن { قتَوفْ  ا  } اَي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا ِ َ تَوُقللُولَن َمو:عن ابن عباس يف قللوه

هللا  عمووَل بووه.فأخثاألعمووال إليووه، فن قلنووا علووى أحووه-عووز وجوول-لَووَلِقْقاَن أن هللا :أن يفوورم ا؟هوواق يقلللن
فلما   يقوروا بوه. ميوان و انبيه أن أحه األعمال إميوان  بوه   كوك فيوه، وجهواق أهول معصويته الوذين خوالفلا 

َن آَمنُوولا ِ َ َهووا الَّووِذي أَيوُ ايَ } :أانس موون املوويمنني، وكوو  علوويهم أموور ، فقووال هللا سووبحانه نووزل ا؟هوواق كوور  ذلووك
 تَوُقلُللَن َما   تَوْفَعُللَن { ف.وهذا اختيار ابن جرير .

 علووووى أحووووه هللاه.فوووودهلم بلوووول نعلووووم أحووووِه األعمووووال إىل هللا لعملنووووا :قووووال امليمنلن:وقووووال مقاتوووول بوووون َحِيان
َ ُيُِووُه الَّووِذيَن يُوَقوواتُِللَن يف َسوو:الاألعمووال إليووه، فقوو لك، ني هلووم، فووابتللا يوولم أحوود بووذَصووف ا { فبوو ِبيِلهِ } ِإنَّ اّللَّ
تَوْفَعلُوووولَن { ف  للُوووولَن َمووووا  نُوووولا ِ َ تَوقُ } اَي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آمَ :موووودبرين، فووووأنزل هللا يف ذلووووك فللوووولا عوووون النوووول 

 أحبكم إ  من قاتل يف سبيلك.:وقال
ن و و  يطعوووووو "قاتلووووووحل"، و  يقاتوووووول ونعنووووووحل":أنزلووووووحل يف كووووووأن القتووووووال، يقوووووولل الرجل:هم موووووون يقللوموووووون

 "ضربحل"، و  يضرب و"صثت"، و  يصث.
وووا لقووولم كوووانلا يقلللن:وقوووال قتووواقة، والضوووحا  لووولا كلنووولا فعي وفعلنوووا".و  "قتلنوووا، ضوووربنا، نعنوووا،:نزلحل تلبيخ 

 ذلك.
 ن هلم بذلك.  يَوُفل ، كانلا يَعدون املسلمني النصَر، و نزلحل يف قلم من املنافقني:وقال ابن يزيد

                                                 
 حسن  [350/ 23  ]ميسس  الرسال -تفسْي الطثي  - 2395
قال الطثي:"وأوىل هذ  األقلال بتأويل اهلي  قلل من قال:ع  ّبا الوذين قواللا:لل عرفنوا أحوِه األعموال إىل هللا لعملنوا بوه، مث قصوروا  - 2396

 يف العمل بعد ما عرفلا.
زلوحل يف املنوافقني   يسوْملا، و  نُنلا ( ولل كانحل ِذيَن آمَ الَّ  وإ ا قلنا:هذا القلل أوىل ّبا، ألن هللا جِل ينا   خانه ّبا امليمنني، فقال:) اَيأَيُوَها

نهم ف  القوولم، ولكووصوو و  يكوون ذلووك يلصووفلا اب ميووان، ولوول كووانلا وصووفلا أنفسووهم بفعوول مووا   يكلنوولا فعلوول ، كووانلا قوود تعموودوا قيوول الكووذب،
لقيوام  وا الى قولم مونهم، عون مولا ضوعفحل قوبوذلك عملول مل فلموا عل عندي أمَّللا بقلهلم:لل علمنا أحِه األعمال إىل هللا عملنا  أوم لول علمولا

 [355/ 23ل  ]ميسس  الرسا -أمللا القيام به قبل العلم، وقلي آخرون فقاملا به، وكان هلم الفضل والشر .تفسْي الطثي 
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 اق.يف ا؟ه:} ِ َ تَوُقلُللَن َما   تَوْفَعُللَن { ف، قال:وقال مالك، عن زيد بن أسلم
اأْلَْنَصواِر يف جَمْلِوك   " قَاَل نَوَفور  ِمونَ :َهْل أَُقُلُكْم َعَلى ِعَارَة  تُوْنِجيُكْم ِمْن َعَذاب  أَلِيم  قَالَ :يف قَوْللِهِ ،وَعْن جُمَاِهد  

ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،َلْل نَوْعَلُم َأيَّ اْلَعَمِل َأَحهَّ ِإىَل اّللَِّ َلَعِمْلَنا بِِه َحوَّتَّ َ ُولَت ":هَلُْم َوِفيِهْم َعْبُد اّللَِّ ْبُن َرَواَح َ  فَوأَنْوَزَل اّللَّ
وِر اْلُمْيِمِننيَ َهْل أَُقُلُكْم َعَلى ِعَوارَة  تُوْنِجويُكْم ِموْن َعوَذاب  أَلِوي وا :قَواَل ابْوُن َرَواَحو َ ،م  ِإىَل قَوْللِوِه َوَبشِِ " َ  أَزَاُل َحِبيس 

ا   2398."2397يف َسِبيِل اّللَِّ َحَّتَّ أَُملَت فَوُقِتَل َكِهيد 
، َعووْن أَبِيووِه، قَالَ 2399وروى ابوون أيب حووامت  ى ِإىَل قُووورَّاِء بَوَعووَة أَبُوول ُملَسوو:َعووْن َأيب َحووْرِب بْووِن َأيب اأْلَْسووَلِق الووِديِلكِِ

، ُكُلُهووووْم قَووووْد قَووووورَأَ اْلُقووووْرآَن، فَوَقوووواَل:"أَنْوُتْم قُووووورَّ  ُهْم َيالمُثِائَووووِ  َرُجوووول  اُء أَْهووووِل اْلَبْصوووورَِة أَْهووووِل اْلَبْصوووورَِة، فَووووَدَخَل َعَلْيووووِه ِموووونوْ
َهواَوِخَيارُُهْم"، قَاَل:"ُكنَّا نَوْقرَأُ ُسلرَة  ُكنَّا ُنَشوبُِِهَها إبِِْحوَدى اْلُمَسوبَِِحا َناَها، َغوْْيَ َأيِنِ َحِفظْوحُل ِمنوْ " اَي :ِت، فَأَْنَسويوْ

َهوا يوَوْلَم اْلِقَياَمِ "قَوْللُوُه  أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا ِ َ تَوُقللُولَن َموا   تَوْفَعلُولَن "،فَوُتْكتَوُه َكوَهاَقة  يف أَْعنَواِقُكْم، فَوُتْسوأَُللَن َعنوْ
َ ُيُِووُه ":تَوَعوواىَل  ج  موون سوويا  اهلايت وذكوور القتووال أن مناسووب  النووزول هووك الوويت عليهووا .والوورا2400 " ِإنَّ اّللَّ

 ا؟مهلر وهك اختيار ابن جرير.
 ت  ها،وأمشول حلوامللاجهت ولكن النصلص القرآني  قائموا أبعود مودى مون احلولاقّ املفورقة الويت تنوزل اهلايت
عتبووار العاموو ،مع ا دلل هتاكثووْية غووْي احلالوو  الوويت نزلووحل بسووببها.ومن مث فإننووا نسووْي مووع هووذ  النصوولص إىل موو

 احلاقّ الذي تذكر  رواايت النزول.
 «.ْفَعُللَنفتوَ ُللَن ما    تَوُقل اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا  َِ »:إوا تبدأ بعتاب على حاقّ وقع أو حلاقّ

 أَْن تَوُقللُولا موا ِعْنوَد اّللَِّ  َمْقتوا   َكوثَُ »وتثب ابستنكار هلذا الفعل وهذا اال  يف صيغ  تضوخم هوذا ا سوتنكار:
وهوذا غايو  نكور النكور ..كد الوبغخ وأ..هل أكث املقحل وأ« ِعْنَد اّللَِّ »..واملقحل الذي يكث «   تَوْفَعُللَنف

 ه.بلذي آمن االتفظيع ألمر،وخباص  يف ضمْي امليمن،الذي يناقى إبميانه،والذي يناقيه ربه 
ُيبوه اّلِل فيوه  ق ..وتقورر مواهول ا؟هوااللا فيوه موا   يفعلولا ..و واهلي  الثالث  تشْي إىل امللضولع املباكور الوذي قو

َ ُيُُِه الَِّذيَن يُقاتُِللَن يف َسِبيِلِه َصف  »ويرضا :  « ..ن  َمْرُصلص  ْم بُوْنياا َكَأوَُّ ِإنَّ اّللَّ
 لص .  قاخل ا  املسلمفليك هل جمرق القتال.ولكنه هل القتال يف سبيله.والقتال يف تضامن مع ا؟ماع

ُْم بُوْنيان  َمْرُصلص  »والقتال يف يبات وصملق   « ..َصف ا َكَأوَّ
كووان يبووب أموو .كان يبنيهووا لتقوولم علووى أمانوو    -كمووا قلنووا يف مناسووبات متعوودقة يف هووذا ا؟ووزء   -إن القوورآن 

قينووووووه يف األرم،ومنهجوووووووه يف احلياة،ونظامووووووه يف النووووووواس.و  يكووووووون بوووووود أن يبوووووووب نفلسووووووها أفوووووووراقا ويبنيهوووووووا 
 ،ويبنيها عمووال واقعووا ..كلهووا يف آن واحوود ..فاملسوولم   يبوو  فوورقا إ  يف مجاعوو .و  يتصوولر ا سووالم مجاعوو

                                                 
 ( صحي  مرسل 1803تَوْفِسُْي جُمَاِهد  )  - 2397
 [071/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2398
 [ حسن307/ 12ْي ابن أيب حامت ]تفس - 2399
 [061/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2400
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قائما إ  يف حمي  مجاع  منظم  ذات ارتباط،وذات نظام،وذات هد  مجاعك منلط يف اللقحل ذاته بكول 
.وهول   يقولم يف األرم فرق فيها.هل إقامو  هوذا املونهج ا هلوك يف الضومْي ويف العمول موع إقامتوه يف األرم

 إ  يف جمتمع يعيا ويتحر  ويعمل وينتج يف حدوق ذلك املنهج ا هلك.
 كول واحود مونهماق منعزلني،لويك قيون أفور  -وا سالم على كودة موا عوب ابلضومْي الفورقي وابلتبعو  الفرقيو  

 ياته.  احلال يف حيعقه بطبيعبد اّلِل يف صلمع  ..إن هذا   ُيق  ا سالم يف ضمْي الفرق ذاته،و  ُيق
قي ى كول نشواط فور يهيمن علوو  ائ ا سالم لينعزل هذ  العزل .إ ا جاء ليحكم حياة البشري  ويصورفها.و 

يحكمهوووا وهوووك  لالم جووواء ومجووواعك يف كووول اعا .والبشوووري    تعووويا أفوووراقا إ وووا تعووويا مجاعوووات وأ ا.وا سووو
صوولغ  مظمووه كلهووا فووإن آقابووه وقلاعوود  ونكووذلك.وهل مبووب علووى أسوواس أن البشوور يعيشوولن هكووذا.ومن مث 

 على هذا األساس.
وهل  مجاعووو .يفوحوووني يلجوووه اهتماموووه إىل ضووومْي الفووورق فهووول يصووولغ هوووذا الضووومْي علوووى أسووواس أنوووه يعووويا 

،ومنهجوووه يف ينوووه يف األرمعلوووى أمانووو  ق -فيهوووا  -وا؟ماعووو  الووويت يعيشووولن فيهوووا يتجهووولن إىل اّلِل،ويقووولم 
 احلياة،ونظامه يف الناس.

طاعو  هوك قيواقة مطاعو  ذات قيواقة م -لم  أو مجاعو  مسو -اليلم األول للدعلة قوام جمتموع إسوالمك ومنذ 
ات ذات التزامووات مجاعيوو  بووني أفراقهووا،وذات كيووان مييزهووا عوون سووائر ا؟ماعووو  - -هووك قيوواقة رسوولل اّلِل 

اعوو  ..وذلووك  يوواة هووذ  ا؟مح -تووه يف اللقووحل ذا -حلهلووا،وذات آقاب تتعلوو  بضوومْي ا نسووان مراعووى فيهووا 
 يفقامووو  الدولووو  وسووويل  إ كلوووه قبووول أن تقووولم الدولووو  املسووولم  يف املدينووو .بل إن قيوووام تلوووك ا؟ماعووو  كوووان هووول

 املدين  ..
يووووووودة لووووووول العق وننظووووووور يف هوووووووذ  اهلايت الوووووووثالّ فنووووووورى امتوووووووزاج االووووووو  الفووووووورقي ابحلاجووووووو  ا؟ماعيووووووو ،يف

 .رسه ويتل  ُيعليه من  صلرة نظام يقلمالديني ،ونبيعتها اليت تقتضك هقيقها يف احلياة البشري  يف 
 للن.لا ما   يفعلذين آمناإن اهليتني األوليني تتضمنان العقاب من اّلِل سبحانه وا ستنكار ألن يقلل 

و ووووووا ّبووووووذا تر ووووووان ا؟انووووووه األصوووووويل يف كخصووووووي  املسوووووولم ..الصوووووود  ..وا سووووووتقام .وأن يكوووووولن ابننووووووه  
ويف حودوق أبعود مودى مون ملضولع القتوال الوذي اوكء يف اهليو  كظاهر ،وأن يطاب  فعله قللوه ..إنالقوا ..

الثالث .وهوووووذ  السوووووم  يف كخصووووووي  املسووووولم يووووود  القوووووورآن عليهوووووا كثْيا،وتتابعهوووووا السوووووون  يف تكووووورار يزيوووووودها 
لُوولَن اْلِكتوواَب.أََفال أََشُْمووُروَن النَّوواَس اِبلْووِثِِ َوتَوْنَسووْلَن أَنْوُفَسووُكْم َوأَنْوووُتْم تَوتوْ »تلكيوودا:يقلل اّلِل تعوواىل منوودقا ابليهوولق:

ُهْم َغووْْيَ »..ويقوولل تعوواىل منوودقا ابملنووافقني:« تَوْعِقلُوولَنف َويَوُقلُللَن:ناَعوو  .فَِإذا بوَووَرُزوا ِمووْن ِعْنووِدَ  بَويَّووحَل نائَِفوو   ِموونوْ
َ َعلوى موا يف َوِمَن النَّاِس َمْن يُوْعِجُبَك قَوْللُُه يف احْلَياِة الُدنْيا َويُ »..ويقلل فيهم كذلك:« الَِّذي تَوُقللُ  ْشوِهُد اّللَّ

َّ َوالنَّْسووووَل َواّللَُّ  ووووُه قَوْلبِووووِه َوُهووووَل أَلَووووُد ااِْصوووواِم،َوِإذا تَوووووَلىلَّ َسووووعى يف اأْلَْرِم لِيُوْفِسووووَد ِفيهووووا َويُوْهلِووووَك احْلَووووْر    ُيُِ
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َّ َكووووَذَب،َوِإَذا َوَعووووَد آيَووووُ  اْلُمنَوووواِفِ  يَووووالَ » قَوووواَل  -  -..َعووووْن َأىِب ُهَريْووووورََة َعووووِن النَّووووِبِِ « اْلَفسوووواقَ  ّ  ِإَذا َحوووودَّ
 .. 2401«َأْخَلَ ،َوِإَذا اْ اَُِن َخاَن 

أَْربَوع  َموْن ُكونَّ ِفيوِه َكواَن ُمَناِفق وا َخاِلص وا َوَموْن َكانَوحْل ِفيوِه »  --وَعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعْمر و قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ 
ُهنَّ َكاَنحْل ِفيِه َخلَّ  َّ َكوَذَب َوِإَذا َعاَهوَد َغوَدَر َوِإَذا َوَعوَد َأْخلَوَ  َوِإَذا َخلَّ   ِمنوْ    ِمْن نَِفا   َحوَّتَّ يَوَدَعَها ِإَذا َحودَّ

 .2402«َخاَصَم َفَجَر 
واألحاقيوووة يف هوووذا املعووو  كثْية.ولعووول احلووودية الوووذي سووونذكر  هنوووا مووون أق  وألطووو  التلجيهوووات النبليووو  

يف بَوْيِتنَووا َوأاََن د َعووْن َعْبووِد هللِا بْووِن َعاِمر ،أَنَّووُه قَوواَل:أََ اَن َرُسوولُل هللِا الكرميوو  يف هووذا ا عووا  ..روى ا مووام أمحوو
ووك:اَي َعْبووَد هللِا تَوَعوواَل أُْعِطَك،فَوَقوواَل َرُسوولُل هللِا  َوَمووا أََرْقِت أَْن :َصووِل ،قَاَل:َفَذَهْبحُل َأْخوورُُج ألَْلَعَه،فَوَقالَووحْل أُمِِ

 ..2403أََما ِإنَِّك َلْل  َْ تَوْفَعِلك ُكِتَبحْل َعَلْيِك َكْذبَ  .:ْعِطيِه َاْر ا،قَاَل:فَوَقاَل َرُسلُل هللِا تُوْعِطَيُه ف قَاَلحْل:أُ 
موون  -نووه رضووك اّلِل ع -ل ولعلووه اسووتقاء موون هووذا النبووع النبوولي الطوواهر الرائوو  امتنووع ا مووام أمحوود بوون حنبوو

بغلتووه  ر  ويوودعلثا.حينما وجوود  يضووم حجووالروايوو  موون رجوول سووافر إليووه مسووافات كاسووع  ليأخووذ عنووه حوودي
قيو  نظيو  قأخالقوك  يل ها بطعام وحجر  فارغ  فتحورج أن يوروي عنه،وقود كوذب علوى بغلتوه  فهوذا بنواء

 لضمْي املسلم وكخصيته اليت تلي   ن يقلم أمينا على منهج اّلِل يف األرم.
 لوويت يعوودها اّللِ سوولم  اا؟ماعوو  امل وهوول األموور الووذي تقوورر  هووذ  السوولرة.وهذ  حلقوو  موون حلقووات ال بيوو  يف

 لتقلم على هذا األمر.
 أهمية ال هاد في حيا  ا مة

 نينياد وهنينيو موينينيوع اجلفنينيإذا ج ننينيا لللوينينيوع اةبا نينير النينيذ   ا نيني  هنينيذش اآلايت تواج نينيه عننينيد  زوهلنينيا ..
 ..فإ نا  قف أمان مويوعات  ص للحديث واةمحظة والكربة.

وإ   عوولن اّلِل،منهووا إ  م ّبووا حلظووات الضووع  الطارئوو ،فال يعصوومهانقوو  أو  أمووام الوونفك البشووري  الوويت تلوو
 ت: بعخ الروااييفمني قيل التذكْي الدائم،والتلجيه الدائم،وال بي  الدائم  ..فهي ء مجاع  من املسل

دة احلموووواس كوووومكوووو  موووون  إوووووم موووون املهوووواجرين الووووذين كووووانلا يتمنوووولن أن ذذن اّلِل هلووووم يف القتووووال وهووووم يف
 .وا ندفاع

وا ُكتِوَه َعلَوْيِهُم اْلِقتوالُ »وكانلا ييمرون بكو  أيوديهم وإقامو  الصوالة وإيتواء الزكواة  يف املدينو  يف اللقوحل « فَوَلمَّ
ُهْم َحَْشووْلَن النَّوواَس َكَخْشووَيِ  اّللَِّ أَْو َأَكوودَّ َخْشووَي  ،َوقاُللا:َربَّنا ِ َ َكتَوْبووحَل »املناسووه الووذي قوودر  اّلِل  ِإذا َفرِيوو   ِموونوْ

ْرتَنووا ِإىل َأَجوول  َقرِيووه  َعلَ  نَووا اْلِقتوواَلف لَووْل  َأخَّ ..أو هووم مجاعوو  موون املسوولمني يف املدينوو  كووانلا يسووأللن عوون « يوْ
أحه األعمال إىل اّلِل ليفعلل  فلما أمروا اب؟هواق كرهول   وهوذ  اللقفو  كفيلو   ن تفوت  أعيننوا علوى ضورورة 
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تلجيه وهك تلاجه التكالي  الشاق ،لتستقيم يف نريقها،وتتغله امللا ة للنفك البشري  ابلتقلي  والتثبيحل وال
 على حلظات ضعفها،وتتطلع قائما إىل األف  البعيد.

   لى علووى مووا نقوونووا   نقووكمووا تلهمنووا أن نتلاضووع يف نلووه التكووالي  وانيهووا وحنوون يف حالوو  العافيوو   فلعل
  يفعلووولن حوووَّتلووولن موووا  ئووول يضوووعفلن ويقل علوووى اّلِل حوووني يكلفنوووا إاي   وهوووي ء مجاعووو  مووون املسووولمني األوا

ذين حووه اّلِل للوو نيوو  أموواميعوواتبهم اّلِل هووذا العتوواب الشووديد،وينكر علوويهم هووذا ا نكووار املخيوو   ونقوو  ت
ل لقتوال يف سوبيامي  علوى يقاتللن يف سبيله صفا كأوم بنيان مرصلص ..نق  أمام هذا ا غراء القلي الع

ذا السوووبه ل.ولكن هووومللاجهووو  حالووو  تقووواعك وختلووو  وكراهيووو  للقتوووا اّلِل ..وأول موووا يسوووجل هنوووا أنوووه كوووان
 الغريه يف احلاقّ اندوق   ينفك أن احلخ عام،وأن وراء  حكم  قائم .

اء   هلود  الووذي ور اموه،وألن إن ا سوالم   يتشوهى القتوال،و  يريود  حبوا فيه.ولكنوه يفرضوه ألن اللاقوع ُيت
 الفطورة ولل أنه يلول -ج ذا املنه هلك يف صلرته األخْية املستقرة.وهكبْي.فا سالم يلاجه البشري  ابملنهج ا

لرفيع.وهنووا    النفوولس جهوودا لتسوومل إىل مستلا ،ولتسووتقر علووى هووذا املسووتلي اإ  أنووه يكلوو -املسووتقيم  
ند إىل زات،اليت تسوتا متيوا قلى كثْية يف هذ  األرم   هه هلذا املنهج أن يسوتقر،ألنه يسولبها كثوْيا مون

تغل ضوع  سووهذ  القولى تيم ابنله زائف ،ُيارّبا هذا املنهج ويقضك عليها حوني يسوتقر يف حيواة البشور.ق
جيال،لتعووارم وتت األالنفوولس عوون البقوواء يف املسووتلي ا ميوواين وتكاليفووه،كما تسووتغل جهوول العقلل،وموولر 
ان لوى محلو  ا ميوعوني عيت هذا املنهج وتق  يف نريقه.والشر عارم.والبانل متبج .والشويطان ل ويم  ومون مث

قتووال  م،وأقولايء يف أخالقهيفوحوراس املونهج أن يكلنولا أقوولايء ليغلبولا عموالء الشور وأعوولان الشويطان.أقلايء 
ضوومان حريوو  للحيوودة لاخصوولمهم علووى السوولاء.ويتعني علوويهم أن يقوواتللا عنوود مووا يصووب  القتووال هوول األقاة 

 عمل وف  نظامه املرسلم.الدعلة للمنهج ا؟ديد،وحري  ا عتقاق به،وحري  ال
وهووووم يقوووواتللن يف سووووبيل اّلِل ..  يف سووووبيل ذواهتووووم أو عصووووبيتهم موووون أي لوووولن ..عصووووبي  ا؟وووونك وعصووووبي  
األرم وعصوبي  العشوْية وعصوبي  البيووحل ..يف سوبيل اّلِل وحود ،لتكلن كلموو  اّلِل هوك العليوا.َعْن َأىِب ُملَسووى 

،َمووووووا اْلِقتَوووووواُل ِ  َسووووووِبيِل اّللَِّ فَووووووِإنَّ َأَحووووووَداَن يُوَقاتِووووووُل فَوَقوووووو -  -قَوووووواَل َجوووووواَء َرُجوووووول  ِإىَل النَّووووووِبِِ  اَل اَي َرُسوووووولَل اّللَِّ
يَّوو   .فَوَرفَووَع إِلَْيووِه رَْأَسووُه  ووا  -َغَضووب ا،َويُوَقاِتُل محَِ َمووْن قَاتَوووَل » فَوَقوواَل  -قَوواَل َوَمووا َرفَووَع إِلَْيووِه رَْأَسووُه ِإ َّ أَنَّووُه َكوواَن قَائِم 

 .  2404«ُ  اّللَِّ ِهَى اْلُعْلَيا فَوُهَل ِ  َسِبيِل اّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ لَِتُكلَن َكِلمَ 

ذي ع النوواملس الوو  مووهووك الوويت تتفوو -حنوون البشوور  -وكلموو  اّلِل هووك التعبووْي عوون إراقته.وإراقتووه الظوواهرة لنووا 
م ا سووال اء ّبوواجووة الوويت يسووْي عليووه الكوولن كلووه.الكلن الووذي يسووب   موود ربووه.ومنهج اّلِل يف صوولرته األخووْي 

ع  اّلِل.  ُيكموولن بشووري -منه والنوواس موون ضوو -هوول الووذي يتناسوو  مووع ذلووك النوواملس واعوول الكوولن كلووه 
 بشريع  يضعها سلا .
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ضووك ا سووالم ذلك أن ميو  يكوون بوود أن يقاومووه أفووراق،وأن تقاومووه نبقووات،وأن تقاومووه قول.و  يكوون بوود كوو
 يف قيو  كلمو  اّللِ نهج،وهاملسولمني لنصورة هوذا امل يف وجه هذ  املقاوم  و  يكن بود أن يكتوه ا؟هواق علوى

  لن يف سبيله صفا كأوم بنيان مرصلص.الذين يقاتل -سبحانه  -األرم.وهلذا أحه اّلِل 
ُْم بوُ ف ا كَ صَ »ونق  تلثا أمام احلال  اليت ُيه اّلِل للمجاهدين أن يقاتللا وهم عليها:  « ..ْنيان  َمْرُصلص  َأوَّ

لاجهوولن ين الووذين أ ذاته،ولكنووه فوورقي يف صوولرة مجاعيوو .يف مجاعوو  ذات نظام.ذلووك فهوول تكليوو  فوورقي يف
  لاجهولا أعوداءالم أن يا سالم يلاجهلنه بقلى مجاعي ،وييلبلن عليه عمعات ضوخم  فوال بود ؟نولق ا سو
أن يهويمن  ه ويهويمنصفا.صفا سلاي منتظما،وصفا متينا راسخا ذلك إىل أن نبيع  هوذا الودين حوني يغلو

وااهووووود بووووود وحد ،ى مجاعووووو ،وأن ينشوووووئ جمتمعوووووا متماسوووووكا ..متناسقا.فصوووولرة الفووووورق املنعوووووزل الوووووذي يععلوووو
الو  اهليمنو  اق،ويف حوحد ،ويعيا وحد ،صولرة بعيودة عون نبيعو  هوذا الودين،وعن مقتضوياته يف حالو  ا؟هو

 بعد ذلك على احلياة.
لضوو  هلوم معووا  الطري ،وتكشوو  هلووم عوون وهوذ  الصوولرة الوويت ُيبهووا اّلِل للمويمنني ترسووم هلووم نبيعوو  قينهم،وت

ُْم بُوْنيووان  َمْرُصوولص  »نبيعوو  التضووامن اللييوو  الووذي ير ووه التعبووْي القوورآين املبوودع: ..بنيووان تتعوواون « َصووف ا َكووَأوَّ
لبناته وتتضام وتتماسك،وتيقي كل لبن  قورها،وتسد يغرهتا،ألن البنيوان كلوه ينهوار إذا ختلوحل منوه لبنو  عون 

شخوووورت سووولاء.وإذا ختلووووحل منوووه لبنوووو  عوووون أن اسوووك  ختهووووا هتهوووا أو فلقهووووا أو علووووى  مكاوا.تقووودمحل أو
 ..2405جانبيها سلاء 

بانوات األفووراق ،ولطبيعوو  ارتا؟ماع  إنوه التعبووْي املصولر للحقيقوو    جملورق التشووبيه العوام.التعبْي املصوولر لطبيعو 
 م.د  مرسل تجه إىل هيف ا؟ماع .ارتباط الشعلر،وارتباط احلرك ،قاخل النظام املرسلم،امل

 موس  وعيس  يقرعان بني إسرائيل لسوء فملهم 6 - 5الدرس الثالث:

ِه:اي قَووْلِم لسوى لَِقْلِمومُ  قواَل َوِإذْ »:بعدئذ يذكر قص  هوذا املونهج ا هلوك ومراحلهوا يف الرسوا ت قبول ا سوالم
ووووووو ِ َ توُوووووووْيُذوَنِب َوقَوووووووْد تَوْعَلُمووووووولَن َأيِنِ َرُسووووووولُل اّللَِّ إِلَوووووووْيُكْمف ُ قُولُووووووولَّبُْم،وَ ا زاغُووووووولا أَز فَوَلمَّ ُ   يَوْهوووووووِدي اْلَقوووووووْلَم اَغ اّللَّ اّللَّ

ا بَونْيَ يَوَديَّ ِموَن التوَّوْلراِة إِلَوْيُكْم ُمَصودِِقا  ِلمو لُل اّللَِّ يِنِ َرُسوَوِإْذ قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ:اي َبِب ِإْسورائِيَل إِ »اْلفاِسِقنَي.
را  ِبَرُسلل  َذْيت   « ..ِمْن بَوْعِدي اْ ُُه َأمْحَدُ  َوُمَبشِِ

ل إيوذاء متطواو  -ن فرعولن ومل ه،ورسولهلم وقائودهم ومعلمهوم مووهول منقوذهم  -وإيذاء بب إسرائيل مللسوى 
 إسورائيل  قصا بوبمتعدق األللان،وجهاق  يف تقلمي اعلجاجهم جهاق مضن عسْي كا .ويذكر القرآن يف

 صلرا كَّت من ذلك ا يذاء ومن هذا العناء.
كانلا يتسخطلن على ملسى وهل ُياول مع فرعلن إنقواذهم،ويتعرم لبطشوه وجثوتوه وهوم آمنولن بوذلتهم 

َتنوا»لوه  فكوانلا يقللولن لوه  ئموني متثمووني: كوأوم   يوورون يف «  أُوِذينوا ِموْن قَوْبوِل أَْن َشْتَِينوا َوِمووْن بَوْعوِد موا ِج وْ
  ومووا كوواق ينقووذهم موون ذل فرعوولن ابسووم اّلِل اللاحوود خووْيا،أو كأ ووا ُيمللنووه تبعوو  هووذا األذى األخووْي رسووالته
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فَووأَتَوْلا َعلووى قَوووْلم  ..»الووذي أنقووذهم موون فرعوولن وأغرقووه وهووم ينظوورون ..حووَّت موواللا إىل عبوواقة فرعوولن وقلمووه 
 « ..يَوْعُكُفلَن َعلى َأْصنام  هَلُْم قاُللا:اي ُملَسى اْجَعْل لَنا ِإهلا  َكما هَلُْم آهِلَ   

 َجَسودا  لَوُه ْم ِعْجوال  هَلُوْخرََج فَأَ »قات ربه على ا؟بل ليتلقى األللا ،حَّت أضلهم السامري:وما كاق يذهه ملي
 « ..ُخلار  َفقاُللا:هذا ِإهلُُكْم َوإِلُه ُملسى فَوَنِسَك 

ام   َعلوووى نَعوووْن َنْصوووِثَ اي ُملسوووى لَووو»مث جعلووولا يتسوووخطلن علوووى نعوووامهم يف الصوووحراء:املن والسوووللى.فقاللا:
ويف حواقّ «  َبَصوِلهاهوا َوُفلِمهوا َوَعَدِسوها وَ هوا َوِقثَّائِ  بَوْقلِ ُع لَنا َربََّك ُحْرِْج لَنوا ِ َّوا تُوْنبِوحُل اأْلَْرُم ِمونْ واِحد  فَاْق 

نووا لَ اقُْع »:قللوولنيّبووم وهووم البقوورة الوويت كلفوولا ذ هووا للوولا ميوواحكلن ويتعللوولن ويسووي لن األقب مووع نبوويهم ور 
ْ لَنووا مووا ِهووكَ  ْ لَنووا مووا..»« َربَّووَك يُوبَوونيِِ ْ لَنووااقُْع لَ « ..»َلْلُوووا اقُْع لَنووا َربَّووَك يُوبَوونيِِ مووا ِهووَك ِإنَّ اْلبَوَقووَر  نووا َربَّووَك يُوبَوونيِِ

علووويهم السوووبحل  دسوووا فلموووا كتوووهم عطلووو  مقمث نلبووولا يووول «  فَوووَذَ ُلها َوموووا كووواُقوا يَوْفَعلُووولنَ « ..»َتشوووابََه َعَلْينوووا
اتوه ذهم يف اللقوحل صوعرون خوديم اّلِل بدخلهلا وقفولا متخواذلني اعتدوا فيه.وأمام األرم املقدس  اليت بشره

ُجوولا ِمْنهووا فَووِإانَّ ُرُجوولا ِمْنهووا فَووِإْن َحْرُ َحووَّتَّ حَْ  ْدُخَلهاقوواُللا اي ُملسووى ِإنَّ ِفيهووا قَوْلمووا  َجبَّووارِيَن،َوِإانَّ لَووْن نَوو»مللسووى:
ُخَلها أَبَودا  موا  َلْن نَدْ لسى ِإانَّ قاُللا اي مُ »..فلما كرر عليهم التحضيخ والتشجيع تبجحلا وكفروا:« قاِخُللنَ 

سى ابألسو ل  وا ق احوات إىل إعنات مل  ..ذلك« قاُملا ِفيها فَاْذَهْه أَْنحَل َوَرُبَك َفقاِتال ِإانَّ هاُهنا قاِعُدونَ 
قولل ملسوى  هليو  هنوااوالعصيان والتمرق،وا هتام الشخصوك ابلبانول كموا جواء يف بعوخ األحاقية.وتوذكر 

موولن عوون ..وهووم كووانلا يعل« لَووْيُكْمف اّللَِّ إِ  َرُسووللُ اي قَوووْلِم ِ َ توُووْيُذوَنِب َوقَووْد تَوْعَلُموولَن َأيِنِ »هلووم يف عتوواب وموولقة:
ل أسووووباب كووووذلحل هلووووم  يقووووني ..إ ووووا هووووك هلجوووو  العتوووواب والتووووذكْي ..وكانووووحل النهايوووو  أوووووم زاغوووولا بعوووود مووووا بوووو

لووووويهم الضوووووالل اّلِل ع تعووووود صووووواحل  للهدى.وضوووووللا فكتوووووه ا سوووووتقام ،فزاقهم اّلِل زيغوووووا،وأزاغ قلووووولّبم فلوووووم
ُ   يَوْهووِدي اْلَقووْلَم اْلفاِسووِقنيَ »أبوودا: عوولقوا يصوولحلن هلووذا اّلِل،فلووم ي م علووى قيوون..وّبووذا انتهووحل قوولامته« َواّللَّ

 يَل ِإيِنِ ِب ِإْسورائِ اي بَو»يل:األمر،وهم علوى هوذا الزيو  والضوالل.مث جواء عيسوى بون مرمي.جواء يقولل لبوب إسورائ
نْيَ ُمَصوودِِقا  ِلمووا بَوو»:م اّللِ نوولم موون أقوواني  إنووه أق..فلووم يقوول هلم:إنووه اّلِل،و  إنووه ابوون اّلِل،و « َرُسوولُل اّللَِّ إِلَووْيُكمْ 

را  ِبَرُسلل  َذْيت ِمْن بَوْعِدي ا ُْ   « ..مْحَدُ ُه أَ يََديَّ ِمَن التوَّْلراِة َوُمَبشِِ
 تماسووووووك  يفمامل ابط ،يسوووووولم بعضووووووها إىل بعخ،وهووووووك يف هووووووذ  الصوووووويغ  الوووووويت تصوووووولر حلقووووووات الرسووووووال  

 ليلووو  املتصووول لسووول  الطحقيقتها،واحوودة يف اعاهها، تووودة مووون السوووماء إىل األرم،حلقووو  بعوود حلقووو  يف الس
سووووتعداق الر ،وف  ..وهووووك الصوووولرة الالئقوووو  بعموووول اّلِل ومنهجووووه.فهل موووونهج واحوووود يف أصووووله،متعدق يف صوووو

لعقلوووووووك ا  الركوووووود ارّبوووووووا ورصوووووويدها موووووون املعرفوووووو  حوووووووَّت تبلوووووو  مرحلووووووالبشووووووري  وحاجاهتووووووا وناقاهتووووووا،ووف  ع
يف ضووولء تلوووك الراكووود، والشوووعلري،فتجكء احللقووو  األخوووْية يف الصووولرة األخوووْية كاملووو  كوووامل ،ختانه العقووول

املتف  مووع  مجلتووه،يفالتجووارب،وتطل  هووذا العقوول يعموول يف حوودوق ،قاخل نطووا  املوونهج املرسوولم لإلنسووان 
 ناقاته واستعداقاته.
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.فثابحل م   تتضومنهالبشوارة أارة املسي   محد تبت  ّبذا النا،سلاء تضمنحل األانجيل املتداول  هذ  اوبش
 ن.يف هذا الشأ ك املرجعهأن الطريق  اليت كتبحل ّبا هذ  األانجيل والظرو  اليت أحانحل ّبا   ععلها 

و االنَّووِلَّ »وقود قورئ القورآن علوى اليهوولق والنصوارى يف ا؟زيورة العربيو  وفيوه: َدُهْم ُدونَوُه َمْكتُولاب  ِعْنوواَِ كَّ الَّوِذي أْلُمِِ
يوووولِ  م ّبووووذ  اّلِل بوووون سووووال لملا كعبوووود..وأقوووور بعووووخ املخلصووووني موووون علمووووائهم الووووذين أسوووو« يف التوَّووووْلراِة َواْ ِْنِْ

عوة ون مبكوانلا ينتظور   ن اليهولقأاحلقيق ،اليت كانلا يتلاصلن بتكتمها  كما أنه تبحل مون الورواايت التارحيو  
يهوولق  ربيوو .ولكن الزيوورة العنوول قوود أللهووم زمانه،وكووذلك بعووخ امللحوودين املنعووزلني موون أحبووار النصووارى يف ا؟

علوى و ذا وحواربل   هوم،كرهولا كانلا يريدونه منهم.فلموا كواء اّلِل أن يكولن مون الفورع اهلخور مون ذريو  إبراهي
  ..القلل األخْي أي  حال فالنا القرآين بذاته هل الفيصل يف مثل هذ  األخبار.وهل

 -صوارى اليهولق والن -ئيل ويبدو أن اهلايت التالي  يف السلرة جاءت على األكثر بصدق استقبال بب إسرا
  علوى ّلِل أن يظهور ذي قودر اللنل الذي بشرت به كتبهم.والتنديد ّبذا ا ستقبال،وكيدهم للودين ا؟ديود الو

ووا جوو»الوودين كلووه،وأن يكوولن هوول الوودين األخووْي    ني .َوَمْن أَْللَووُم ِ َّوونِ ِسووْحر  ُمبِوو اُللا:هووذااَءُهْم اِبْلبَويِِنوواِت قفَوَلمَّ
ْسووالِمف َواّللَُّ  وَن لُِيْطِفووُيا نُوولَر اّللَِّ ْلَم الظَّاِلِمنَي،يُرِيوودُ ْهووِدي اْلَقوو   يوَ افْووَ ى َعلَووى اّللَِّ اْلَكووِذَب َوُهووَل يُووْدعى ِإىَل اْ ِ

ُ ُمووِتُم نُوول  احْلَوو ِِ لُِيْظِهوورَُ  َعلَووى الوودِِيِن   ُسوولَلُه اِبهْلُوودى َوِقيوونِ ي أَْرَسووَل رَ  الَّووذِ رِِ  َولَووْل َكوورَِ  اْلكوواِفُروَن.ُهلَ ِ َفْوولاِهِهْم،َواّللَّ
 « ..ُكلِِِه َوَلْل َكرَِ  اْلُمْشرُِكلنَ 

 موقف بني إسرائيل من من رسالة ا سالا

َّت اللسوووائل اربل  بشووووالتضوووليل،وح ولقووود وقووو  بنووول إسووورائيل يف وجوووه الووودين ا؟ديووود وقفووو  العوووداء والكيووود
ووا جووا»والطوور  حووراب كووعلاء   تضووع أوزارهووا حووَّت اليلم.حوواربل  اب هتووام:  قاُللا:هووذا ِسووْحر  ْلبَويِِنوواتِ َءُهْم ابِ فَوَلمَّ

 « ..ُمِبني  
لقيعووو  قاخووول لووودس والابكموووا قوووال الوووذين   يعرفووولن الكتوووه و  يعرفووولن البشوووارة ابلووودين ا؟ديووود.وحاربل  

اربل  ن األنصوار.وحااوزرج موسوالمك،لإليقاع بوني املهواجرين واألنصوار يف املدينو ،وبني األوس و املعسوكر ا 
يف غوزوة  مجني كموا وقوعات املهواابلتآمر مع املنافقني  رة ومع املشركني  رة.وحاربل  اب نضمام إىل معسوكر 

 األحزاب.
مث موا جورى ن سوللل،بو بون أيب وحاربل  اب كاعات البانل  كموا جورى يف حودية ا فوك علوى يود عبود اّللِ 

 يفالووويت قسووولها  رائيلياتيف فتنووو  عثموووان علوووى يووود عووودو اّلِل عبووود اّلِل بووون سوووبأ.وحاربل  ابألكاذيوووه وا سووو
 ن اللضع والكذب يف القرآن الكرمي.حني عجزوا ع -احلدية ويف السْية ويف التفسْي 

امليو  الصوليبي  العو لعامليو  اأبوحل الصوهيلني  و  تضع احلرب أوزارها حلظ  واحدة حوَّت اللحظو  احلاضورة.فقد ق
 ن األجيال.ميف جيل  على الكيد لإلسالم،وللتا تغْيان عليه أو تيلبان عليه يف غْي وانة و  هدن 

حاربل  يف احلروب الصليبي  يف املشر ،وحاربل  يف األندلك يف املغرب،وحاربل  يف اللس  يف قولو  ااالفو  
..واحتوواجلا أن حلقوولا « الرجوول املووريخ»قلهووا وقسووملا تركوو  مووا كووانلا يسووملنه األخووْية حووراب كووعلاء حووَّت مز 
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أبطا  مزيفني يف أرم ا سالم يعمللن هلم يف تنفيذ أحقاقهم ومكايدهم ضود ا سوالم.فلما أراقوا هطويم 
 «  ..بطال»وا جهاز على آخر مظهر من مظاهر احلكم ا سالمك صنعلا يف تركيا « ااالف »

أعوووووني  بطوووووال يف .وتراجعحل جيووووولش احللفووووواء الووووويت كانوووووحل هتووووول األسوووووتان  أماموووووه لتحقووووو  منوووووهونفخووووولا فيوووووه
مدنيو     إعالوا قولو سولمني،و ملاننيه.بطال يستطيع إلغاء ااالف ،وإلغاء اللغو  العربي ،وفصول تركيوا عون امل

 هلا ابلدين   عالق 
موون  المي  يف بلودات ا سووسوالم واحلركووهوم يكوررون صوونع هوذ  البطول ت املزيفوو  كلموا أراقوا أن يضووربلا ا 

 .بالق املسلمني،ليقيملا مكانه عصبي  غْي عصبي  الدين  وراي  غْي راي  الدين
ُ ُمِتُم »  « ..اْلكاِفُرونَ  َلْل َكرِ َ لرِِ  وَ نُ يُرِيُدوَن لُِيْطِفُيا نُلَر اّللَِّ ِ َْفلاِهِهْم.َواّللَّ

 هزاء ء وا ست اللقحل ذاته صلرة تدعل إىل الرتوهذا النا القرآين يعث عن حقيق ،ويرسم يف
لووى لني القضوواء عيوودون حموواو ..ويدسوولن ويك« هووذا ِسووْحر  ُمبِووني  »فهوك حقيقوو  أوووم كووانلا يقللوولن  فوولاههم: 

م هووم الضووعا  لاههم وهووالوودين ا؟ديوود.وهك صوولرة ابئسوو  هلووم وهووم ُيوواوللن إنفوواء نوولر اّلِل بنفخوو  موون أفوو
 املهازيل  

ُ ُموو» أقووام ا؟ماعووو  ف - -سوولل يف حيوواة الر  .أمت نووولرة..وصوود  وعوود اّللِ « ِتُم نُوولرِِ  َولَووْل َكووورَِ  اْلكوواِفُرونَ َواّللَّ
لم ،ت  ها حوودوق مرسووو ا سووالمي  صوولرة حيوو  واقعوو  موون املوونهج ا هلووك املختار.صوولرة ذات معووا  واضووح  

  قيوونهم وأمتللمسوولمني نوولر  فأكموولاألجيووال   نظريوو  يف بطوولن الكتووه،ولكن حقيقوو  يف عووا  اللاقووع.وأمت 
 النوووار و  ن يلقووى يفأعلوويهم نعمتووه ورضووك هلووم ا سووالم قينوووا ُيبلنه،وااهوودون يف سبيله،ويرضووى أحوودهم 

ني نبعوة بوني احلوحلقيقو  تيعلق إىل الكفر.فتمحل حقيق  الدين يف القللب ويف األرم سلاء.وما تزال هوذ  ا
كيوود و ن كوول مووا جوورق علووى ا سووالم واملسوولمني موون حوورب لووى الوورغم مووع -واحلني.وتنووبخ وتنووتفخ قائموو  

ك النووووار طمسووووه كووووذلوتنكيوووول وتشووووريد وبطووووا كووووديد.ألن نوووولر اّلِل   ميكوووون أن تطف ووووه األفوووولا ،و  أن ت
 واحلديد،يف أيدي العبيد 

 لا هوووذا اهلووود ووووم ابلغوووأوإن خيووول للطغووواة ا؟بارين،ولابطوووال املصووونلعني علوووى أعوووني الصوووليبيني واليهووولق  
   البعيد

هْلُودى َوِقيوِن ابِ  َرُسولَلُه أَْرَسولَ  ُهوَل الَّوِذي»لقد جرى قدر اّلِل أن يظهر هذا الودين،فكان مون احلوتم أن يكولن:
 « ..نَ احلَْ ِِ لُِيْظِهرَُ  َعَلى الدِِيِن ُكلِِِه،َوَلْل َكرَِ  اْلُمْشرُِكل 

عووودها بصووول الووويت لووويك كلمووو  الف  قة.وهكهوووك الشوووها« اِبهْلُووودى َوِقيوووِن احْلَووو ِِ »وكوووهاقة اّلِل هلوووذا الووودين  نوووه 
ر يف بوحل لوه قيون آخون،فما يثزايقة.ولقد احل إراقة اّلِل فظهر هذا الدين على الدين كله.لهر يف ذاتوه كودي

هوووذا ت الكتابيووو  فالووودايان حقيقتوووه ويف نبيعتوووه.فأما الووودايانت اللينيووو  فليسوووحل يف كوووكء يف هوووذا اجملال.وأموووا
ايووو  صووواحل  إىل ولعليوووا الاالكاملووو  الشوووامل  منهوووا،فهل هوووك،يف الصووولرة  الووودين خااتهوووا،وهل الصووولرة األخوووْية

 الزمان.
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هحل حلوال فها،وانتولقد حرفحل تلك الدايانت وكلهحل ومزقحل وزيد عليها ما ليك منها،ونقصحل من أنرا
ابق    ك نسووخ  سوو  تصوول  معووه لشووكء موون قيوواقة احليوواة.وحَّت لوول بقيووحل موون غووْي هريوو  و  تشووليه فهوو

 .اله احلياة املتجدقة أبدا،ألوا جاءت يف تقدير اّلِل ألمد حمدوقتشمل كل مط
 صوود  وعوود اّللِ  ياة،فقوودفهووذا هقيوو  وعوود اّلِل موون انحيوو  نبيعوو  الوودين وحقيقتووه.فأما موون انحيوو  واقووع احل

م مولرة يف األر قعو  املعمرة،فظهر هذا الدين قلة وحقيق  ونظام حكم على الودين كلوه فودانحل لوه معظوم الر 
ه ابلودعلة  قخول فيوقورن مون الزموان.مث زحو  زحفوا سولميا بعود ذلوك إىل قلوه آسويا وإفريقيو ،حَّت يف مدى

احودة ه قون قولو  و تد بنفسمياجملرقة مخس  أضعا  من قخللا يف إابن احلركات ا؟هاقي  األوىل ..وما يزال 
« لالبطوو»لووى يوودي عكيووا نووذ أن قضووحل الصووهيلني  العامليوو  والصووليبي  العامليوو  علووى ااالفوو  األخووْية يف تر م -

لحركوات ن كل موا يرصود لوه يف أحنواء األرم مون حورب وكيود،ومن هطويم لموعلى الرغم  -الذي صنعل   
ي  العامليو  نع الصوهيلنآخورين مون صو« أبطوال»ا سالمي  الناهض  يف كل بلد من بالق ا سالم على أيودي 

 والصليبي  العاملي  على السلاء.
اّلِل،الوذي  هقيقوا للعود لودين كلوهايف  ري  البشوري  ييقيها،لواهرا إبذن اّلِل علوى  وما تزال هلذا الدين أقوار

   تق  له جهلق العبيد املهازيل،مهما بلغلا من القلة والكيد والتضليل 
أن    ّلِل هلووا بعوودختووارهم ااولقوود كانووحل تلووك اهلايت حووافزا للموويمنني املخووانبني ّبووا علووى محوول األمانوو  الوويت 

ظهور،وإن لذي أراق  لير قينه الق والنصارى.وكانحل تطمينا لقللّبم وهم ينفذون قدر اّلِل يف إلهايرعها اليه
لقاقمو  ايف األجيال  تظل تبعةهم إ  أقاة.وما تزال حافزا ومطم نا لقللب امليمنني اللايقني بلعد رّبم،وس
 .مثل هذ  املشاعر حَّت يتحق  وعد اّلِل مرة أخرى يف واقع احلياة.إبذن اّللِ 

ال هذذاد الذذرابح ومكاسذذبه وثمراأذذه فذذي الذذدنيا واآلخذذر   14 - 10الذذدرس الخذذامس:

 والدعو  ليكونوا أنصار هللا

ذين ن الكوورمي ابلووتوو  القوورآويف لووالل قصوو  العقيوودة،ويف ملاجهوو  وعوود اّلِل ابلتمكووني هلووذا الوودين األخْي،يه
  ّبوم إىل أربو ..يهتو   يولم الودينآمنلا ..من كوان يلاجوه ذلوك ااطواب ومون ذيت بعودهم مون املويمنني إىل

ِعوارَة   نُولا َهوْل أَُقُلُكوْم َعلوىلَّوِذيَن آمَ ايُوَهوا أَ اي »عارة يف الدنيا واهلخرة.عارة ا ميان ابّلِل وا؟هاق يف سبيل اّلِل:
.تُوْيِمُنلَن اِبّللَِّ َوَرُسوللِِه َوعُ  أَنْوُفِسوُكْم.ذِلُكْم َخوْْي  َلُكوْم  ِ َْمولاِلُكْم وَ اّللَِّ  يف َسوِبيلِ  اِهوُدونَ تُوْنِجيُكْم ِمْن َعذاب  أَلِيم 

ووُتْم تَوْعَلُموولَن.يَوْغِفْر َلُكووْم ُذنُوولَبُكْم َويُووْدِخْلُكْم جَ  اِكَن نَيِِبَوو   يف َجنَّوواِت ِتَهووا اأْلَْووواُر َوَمسووهَْ رِي ِمووْن نَّووات  َعْووِإْن ُكنوْ
،ذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظيُم.َوأُْخرى هُُِبلوَ  ِر اْلُمْيِمِننيَ ْت   َقرِيه   َوفوَ ا:َنْصر  ِمَن اّللَِّ َعْدن   « ..،َوَبشِِ

لقصوود إىل اهر فيهووا وصوويغ  التعبووْي  ووا فيهووا موون فصوول ووصل،واسووتفهام وجلاب،وتقوودمي وشخْي،صوويغ  لووا
 إقرار هذا اهلتا  يف القللب بكل وسائل التأيْي التعبْيي .

هوول الووذي  -سووبحانه  -ك.فوواّلِل هام امللح..يليووه ا سووتف« ِذيَن آَمنُوولااي أَيُوَهووا الَّوو»يبوودأ ابلنووداء ابسووم ا ميووان:
فْن َعذاَهْل أَُقُلُكْم َعلى ِعارَة  تُوْنِجيُكْم مِ »يسأهلم ويشلقهم إىل ا؟لاب:  .. «ب  أَلِيم 
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ل ا؟ملتووووان ي ،وتنفصوووووموووون ذا الووووذي   يشووووتا  ألن يدلووووه اّلِل علووووى هووووذ  التجووووارةف وهنووووا تنتهووووك هووووذ  اهل
«  َوَرُسووللِهِ نُوولَن اِبّللَِّ تُوْيمِ »ع:لي  ابنتظووار ا؟وولاب املرموول .مث اووكء ا؟وولاب وقوود ترقبتووه القلوولب واأل ووا للتشوو

يف  َوُعاِهووُدونَ »فوويهم   ..وهووم ميمنوولن ابّلِل ورسلله.فتشوور  قلوولّبم عنوود  وواع كووطر ا؟وولاب هووذا املتحقوو 
يف هووووووووذا  السوووووووولرة،اكء ذي تعا؟ووووووووهمللضوووووووولع الرئيسووووووووك الوووووووو..وهوووووووول ا« َسووووووووِبيِل اّللَِّ ِ َْموووووووولاِلُكْم َوأَنْوُفِسووووووووُكمْ 

ا حاجوو  إىل هووذ بشووري  يفاألسووللب،ويكرر هووذا التكرار،ويسووا  يف هووذا السوويا .فقد علووم اّلِل أن الوونفك ال
ذا هومنوه  قامو   ي   مفرالتكرار،وهذا التنليع،وهذ  امللحيات،لتنهخ ّبذا التكلي  الشا ،الضروري الذ

 م ...املنهج وحراسته يف األر 
وُتْم تَوْعَلُمولنَ ُكوْم ِإْن كُ ْْي  لَ َخوذِلُكْم »مث يعقه على عرم هذ  التجارة اليت قهلم عليها ابلتحسني والتزيني: « نوْ

ن يووو  مسوووتقل ،ألآيووو   ل ..فعلوووم احلقيقووو  يقووولق مووون يعلوووم إىل ذلوووك ااوووْي األكيووود ..مث يفصووول هوووذا ااوووْي يف
هوذ  وحودها ..و « لَبُكمْ ُكوْم ُذنُويَوْغِفوْر لَ »احلوك وميكون لوه:التفصيل بعد ا مجال يشل  القله إليوه،ويقر  يف 

 تكفك.
ف ولكون فضول لها كوي افمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه مث يتطلع بعدها إىل كوكءف أو يودخر يف سوبي

..وإووا « َجنَّواِت َعوْدن   يِِبَو   يف َمسواِكَن نَ وَ ْوواُر َويُوْدِخْلُكْم َجنَّوات  َعْورِي ِموْن َهِْتَهوا اأْلَ »اّلِل ليسحل له حودوق:
ا مث يعوولم عنهوو -د هووذ  احليوواة كلهووا حووَّت حووني يفقوو -ألربوو  عووارة أن ااهوود املوويمن يف حياتووه القصووْية 
 « ..مُ ذِلَك اْلَفْلُز اْلَعِظي..»تلك ا؟نات وهذ  املساكن يف نعيم مقيم ..وحقا 

ذخوووووذ لووووودنيا واعطوووووك املووووويمن وكأ وووووا ينتهوووووك هنوووووا حسووووواب التجوووووارة الرا  .وإنوووووه لووووورب  ضوووووخم هائووووول أن ي
قليلووو   يف أايم اهلخرة.فالوووذي يتجووور ابلووودرهم فيكسوووه عشووورة يغبطوووه كووول مووون يف السووول .فكي   ووون يتجووور

اء كوايو  إ  موا علوم لوه ويمعدوقة يف هذ  األرم،ومتاع حمدوق يف هذ  احلياة الدنيا،فيكسه به خلولقا   
 اّلِل،ومتاعا غْي مقطلع و   نلعف

ليلوو   -رضووك اّلِل عنووه  -وعبوود اّلِل بوون رواحوو   - -علووى هووذ  الصووفق  بووني رسوولل اّلِل  لقوود اووحل املبايعوو 
اكوووو ط لربِِووووك :قووووال عبوووود هللا بوووون رواحوووو  لرسوووولل هللا :العقبوووو .عن حمموووود بوووون كعووووه القرلووووك وغووووْي  قاللا

ا اكووو ط لوووريب أن تعبووودو  و  تشوووركلا بوووه كوووي  ا، واكووو ط لنفسوووك أن انعووولين  ووو:ولنفسوووك موووا كووو حل   قال
رب  البيووُع،   نُقيوول و  :ا؟نوو   قوواللا:فووإذا فعلنووا ذلووك، فموواذا لنوواف قال:انعوولن منووه أنفَسووكم وأملالكم.قاللا

 .2406نستقيل    فنزلحل:)إن هللا اك ى من امليمنني(، اهلي 
 لِْلَحوَلارِيِِنَي َموْن أَْنَصووارِي ِإىَل اّللَِّ عون قتواقة) اَيأَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُوولا ُكلنُولا أَْنَصواَر اّللَِّ َكَموا قَواَل ِعيَسووى ابْوُن َموْرميََ و 

قَاَل احْلََلارِيُلَن حَنُْن أَْنَصاُر اّللَِّ ( قال:" قد كانحل هلل أنصار مون هوذ  األمو  عاهود علوى كتابوه وحقوه".وذُكر 
م هووول تووودرون عوووال:لنوووا أنوووه ابيعوووه ليلووو  العقبووو  اينوووان وسوووبعلن رجوووال مووون األنصوووار، ذُكووور لنوووا أن بعضوووهم قال

                                                 
 صحي  مرسل 17270[499/ 14ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2406

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4293 

اي نووِل هللا :تبووايعلن هووذا الرجوولف إنكووم تبووايعلن علووى حماربوو  العوورب كلهووا أو ُيسوولملا.ذُكر لنووا أن رجووال قووال
أكوو ط لووريب أن تعبوودو ، و  تشووركلا بووه كووي  ا، وأكوو ط لنفسووك أن :اكوو ط لربووك ولنفسووك مووا كوو حل، قال

"لكم النصووور يف :ا اي نوووِل هللاف قووالفووإذا فعلنوووا ذلووك فموووا لنوو:انعوولين  وووا منعووتم منوووه أنفسووكم وأبنووواءكم" قاللا
 .2407الدنيا، وا؟ن  يف اهلخرة"، ففعللا، ففعل هللا"

سوه تركيبهوا ألرم،ينااولكن فضل اّلِل عظيم.وهل يعلم من تلك النفلس أوا تتعل  بشكء قريوه يف هوذ  
 ين يفهوووووذا الووووود البشوووووري انووووودوق.وهل يسوووووتجيه هلوووووا فيبشووووورها  وووووا قووووودر  يف علموووووه املكنووووولن مووووون إلهوووووار

فووووووت  و ن اّلِل وأخوووووورى هبلوا:نصوووووور موووووو»األرم،وهقيوووووو  منهجووووووه وهيمنتووووووه علووووووى احليوووووواة يف ذلووووووك ا؟يوووووول:
 « ..قريه.وبشر امليمنني

لووووووذي    سووووووك زائنه،واخوهنووووووا تبلوووووو  الصووووووفق  ذروة الوووووورب  الووووووذي   يعطيووووووه إ  اّلِل.اّلِل الووووووذي   تنفوووووود 
ا و  والصوفق    البيعو  الر قهوا ..فول يم يف اهلخرة.وفل لرمحته.فهك املغفرة وا؟نات واملساكن الطيب  والنعويم املقو

هنوا و ا أو ُييودف  قواعك عنهوالكاسب  النصر والفت  القريوه ..فمون الوذي يدلوه اّلِل علوى هوذ  التجوارة مث يت
ميوواين للكوولن تصوولر ا يعوون للوونفك خووانر أمووام هووذا ال غيووه والتحبيووه ..إن املوويمن الووذي يوودر  حقيقوو  ال

 ان،يف حووودوقهابغوووْي إميووو يف هوووذا التصووولر ويطلوووع علوووى آفاقوووه وآمووواق  مث ينظووور للحيووواةواحليووواة ويعووويا بقلبوووه 
طيووو  أن يذا القلوووه   هيووودة ..هوووالضووويق  الصوووغْية،ويف مسوووتلايهتا اهلابطووو  اللانيووو ،ويف اهتماماهتوووا اهلزيلووو  الز 

ضووخم ر اللووك التصوول ذيعوويا حلظوو  واحوودة بغووْي ذلووك ا ميووان،و  يوو قق حلظووه واحوودة يف ا؟هوواق لتحقيوو  
لوى ععلوه   يطلوه ذلك ..ولاللسيع الرفيع يف عا  اللاقع،ليعيا فيه،ولْيى الناس من حلله يعيشلن فيه كو

ضووووى ر لقلووووه مووون جهووواق  هوووذا أجوووورا خارجوووا عوووون ذاتوووه.فهل ذاتوووه أجوووور ..هوووذا ا؟هوووواق ..وموووا يسوووكبه يف ا
  يووو  عوووا  يسووولقلتحق هووواقوارتيوووا .مث إنوووه   يطيووو  أن يعووويا يف عوووا  بوووال إميوووان.و  يطيووو  أن يقعووود بوووال ج

 ا ميان.فهل مدفلع قفعا إىل ا؟هاق.كائنا مصْي  فيه ما يكلن ..
لسووالم  افك تضووع ،وأن ا نودفاع يهووب ،وأن ا؟هوود يكوول وأن حووه يعلووم أن الوون -سووبحانه  -ولكون اّلِل 

 قد يهب  بتلك املشاعر كلها ويقلقها إىل الرضى ابللاقع اهلاب  ..
واملووييرات  مللحيوواتابنفك ذلووك ا؟هوواق ويعا؟هووا ذلووك العالج،ويهتوو  هلووا وموون مث ااهوود القوورآن هووذ  الوو

هووذا  احوود ابسوومو  و  إىل نووداءذلووك اهلتووا  املتكوورر املتنوولع،يف كووَّت املناسووبات.و  يكلهووا إىل جموورق ا ميووان،
 َهووااي أَيوُ  »:وملحيا جديووداا ميان.فهووا هوول ذا حووتم السوولرة بنووداء جديوود،ُيمل نابعووا جديوودا،وإغراء جديوودا،

،َكما قاَل ِعيَسى اْبُن َمْرميََ  ف قواَل احْلَلارِيُولَن:حَنُْن :َمْن أَْنصوارِي ِإىَل اّللَِّ َحولارِيِِنيَ  لِلْ الَِّذيَن آَمُنلا ُكلنُلا أَْنصاَر اّللَِّ
.َفآَمنَووووحْل نائَِفوووو   ِمووووْن بَووووِب ِإْسوووورائِيَل وََكَفووووَرْت ن وِِِهْم فََأْصووووَبُحلا آَمنُوووولا َعلووووى َعوووودُ  لَّووووِذينَ ا فَأَيَّووووْدانَ ائَِف  .أَْنصوووواُر اّللَِّ

 « ..لاِهرِينَ 
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قوك شور الوذين كوانلا يلولذون بوه،وينقطعلن للتلعقيل:ا ينوا  - عليه السالم -واحللاريلن هم تالميذ املسي  
 عنه.وهم الذين قاملا بعد رفعه بنشر تعاليمه وحفج وصااي .

  قة إىل الغايووا املقصوول ْي حنوون معهووا يف لالهلووواهليوو  هنووا هتوود  إىل تصوولير ملقوو    إىل تفصوويل قص ،فنسوو
 من سرقها يف هذا امللضع من السلرة.

ليوووه اّلِل.وهووول أرفوووع مووون لوووذي يووورفعكم إاع الكووورمي ..يف هوووذا امللضووو« اي أَيُوَهوووا الَّوووِذيَن آَمنُووولا ُكلنُووولا أَْنصووواَر اّللَِّ »
  والنعوويم موون ا؟نوو هوول أكووثمكووان يكوولن فيووه العبوود نصووْيا للووربف  إن هووذ  الصووف  هموول موون التكوورمي مووا 

ف قواَل احْلَلارِيُول اصوارِي ِإىَل ْن أَنْ َكما قاَل ِعيَسى اْبُن َموْرمَيَ لِْلَحولارِيِِنَي:مَ »..كلنلا أنصار اّلِل،  َن:حَنُْن أَْنصوارُ ّللَِّ
..فما أجودر  الدين األخْيو  ا؟ديد ..فانتدبلا هلذا األمر وانللا هذا التكرمي.وعيسى جاء ليبشر ابلنل «اّللَِّ 

للاضوح  هوك اللمسو  ا لت  وهوذ أتباع حممد أن ينتدبلا هلذا األمر الدائم،كما انتدب احللاريلن لامر امللقو
 يف عرم هذا احللار يف هذا السيا .وماذا كانحل العاقب ف

 «.َبُحلا لاِهرِينَ لى َعُدوِِِهْم فََأصْ لا عَ ِذيَن آَمنُ اَن الَّ َفآَمَنحْل نائَِف   ِمْن َبِب ِإْسرائِيَل وََكَفَرْت نائَِف  ،فَأَيَّدْ »
السووالم هووم  يسووى عليوهعوشويول هووذا الونا ميكوون أن ينصور  إىل أحوود معنيني:إمووا أن الوذين آمنوولا برسوال  

 يهوولق الوووذين   علووى الاملسوويحيلن إنالقووا مووون اسووتقام وموون قخلوووحل يف عقيدتووه ا حنرافات،وقوود أيووودهم اّللِ 
يهلني د يف وجوه املوى التلحيوي .وإما أن الوذين آمنولا هوم الوذين أصوروا علوييمنلا به أصال كما حدّ يف التار 

حلجووووو  ابهرين أي لعيسوووووى واملثلثوووووني وسوووووائر النحووووول الووووويت احنرفوووووحل عووووون التلحيووووود.ومع  أووووووم أصوووووبحلا لوووووا
خوْية يف ه ا؟للو  األلوْي وجعول والثهان.أو أن التلحيد الذي هم عليه هل الذي ألهر  اّلِل ّبوذا الودين األخو

 سيا .م كما وقع يف التاري .وهذا املع  األخْي هل األقرب واألرج  يف هذا الاألر 
ملويمنني سوتنهام  و  اايهوا،وهك والعثة املستفاقة من هذ  ا كارة ومن هذا النوداء هوك العوثة الويت أكوران إل

ملهموووو  ين هلووووذ  اختار هليوووو .املابلوووودين األخْي،األمنوووواء علووووى موووونهج اّلِل يف األرم،وريوووو  العقيوووودة والرسووووال  ا 
:َمْن أَْنصووارِي ِإىَل َحوولارِيِِنيَ مَيَ لِلْ َكمووا قوواَل ِعيَسووى ابْووُن َموورْ »الكثى.اسووتنهام  ووتهم لنصوورة اّلِل ونصوورة قينووه 

ف قاَل احْلَلارِيُلَن:حَنُْن أَْنصاُر اّللَِّ   منني.ر اّلِل املي اي  ألنصا..والنصر يف النه« اّللَِّ
لرة اسوبان جول السوت نعوم ينة،واللمس  األخْية يف السويا  وهوك ذات لولن وذاإوا ا؟لل  األخْية يف السلر 

 وسياقها،مع ما فيها من عدق يف الللن وتنلع يف املذا  ..
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 مدني ة وآياأها إحدى عشر  ( سور  ال ممة62)

 أهم مو وعات السور  

لكن مون لرة الصو ،و ع الذي عا؟ته سوالسابق .وهك تعا  امللضل « الص »نزلحل هذ  السلرة بعد سلرة 
 جانه آخر،و سللب آخر،و ييرات جديدة.

 يودة ا ميانيو ل أمانو  العقخوْيا حلموأإوا تعا  أن تقر يف أخالق ا؟ماع  املسلم  يف املدين  أوا هوك املختوارة 
  حى تسوووتمنووو  كووث  -وهووم العوورب  -وأن هووذا فضوول مووون اّلِل عليهووا وأن بعثوو  الرسووولل األخووْي يف األميوووني 

حل األمانو  ل،واحتملا لتفات والشكر،وتقتضك كذلك تكالي  تونهخ ّبوا اجململعو  الويت اسوتجابحل للرسول 
كول بنول تد.بعود موا نلبوذرة وااوأوا ملصلل  على الزمان غْي مقطلع  و  منبت ،فقد قودر اّلِل أن تنمول هوذ  

احلمووار ُيموول لتوولراة كحلا ُيملوولن اإسوورائيل عوون محوول هووذ  األمانوو  وانقطعووحل صوولتهم  مانوو  السووماء وأصووب
سوولرة لوويت تعووا  الالرئيسووي  أسووفارا،و  وليفوو  لووه يف إقراكهووا،و  مشووارك  لووه يف أمرهووا  تلووك هووك احلقيقوو  ا

م انط اّلِل ّبوو هم الوذينإقرارهوا يف قلولب املسولمني.من كووان مونهم يف املدينو  يلموذا  علووى وجوه ااصولص،و 
  م إىل السلسولرة،وضومتهعو .ومن ذيت بعودهم  ون أكوارت إلويهم السل هقي  املنهج ا سالمك يف صولرة واق

 املمتدة على الزمان.
ويف اللقحل ذاته تعا  السلرة بعوخ احلوا ت اللاقعو  يف تلوك ا؟ماعو  األوىل يف أينواء عمليو  البنواء النفسوك 

  يف الرب ،وموولروتت العسووْية املتطاولوو  الدقيق .وختلصووها موون ا؟وولاذب املعِلقوو  موون احلوورص والرغبوو  العاجلوو
البي وو  والعر .وخباصوو  حووه املووال وأسووبابه امللهيوو  عوون األمانوو  الكثى،وا سووتعداق النفسووك هلا.وتشووْي إىل 

حطوبهم يف املسوجد للجمعو  حووني حضورت قافلو  مون قوولافلهم  - -حواقّ معني.حيوة كوان رسوولل اّلِل 
ني إىل التجوارة واللهول الوذي كانوحل القافلو  التجاري  فما إن أعلن نبأ قدومها حَّت انفوخ املسوتمعلن منصورف

 - -مووووون ضووووورب ابلووووودفل  وحوووووداء وهيصووووو   وتركووووولا رسووووولل اّلِل  -علوووووى عووووواقة ا؟اهليووووو   -هووووواط بوووووه 
كما تذكر الورواايت،اليت   2408قائما.فيما عدا ايب عشر من الراسخني فيهم أبل بكر وعمر بقلا يستمعلن 

موون حيووة وقوولع هووذ  احلركوو  موون عوودق موون احلاضوورين قوود   تكوولن ققيقوو  موون حيووة العوودق،ولكنها تبتوو  
 اقتضى التنبيه إليها يف القرآن الكرمي.

هوحل إىل موا حوَّت انت وهك حاقي  تكش  بوذاهتا عون مودى ا؟هود الوذي بوذل يف تربيو  تلوك ا؟ماعو  األوىل
ث ا الصوا.وتلهمنوري  مجيعانتهحل إليوه وحوَّت صوارت ذلوك النمولذج الفريود يف  ريو  ا سوالم ويف  ريو  البشو
أمانو  هووذ   نهخ  مولعلوى مشوق  بنواء النفوولس يف أي جيول مون األجيووال،لتكلين ا؟ماعو  املسولم  الويت توو

 العقيدة،وهاول هقيقها يف عا  اللاقع كما حققتها ا؟ماع  األوىل.

                                                 
َنَمووا حَنْووُن ُنَصولِِى َمووَع النَّووِبِِ  - 2408 يَوَنا َجواِبُر بْووُن َعْبووِد اّللَِّ قَوواَل بَويوْ ِإْذ أَقْوبَولَووحْل ِعووْي  َهِْمووُل َنَعام ا،فَوواْلتَوَفُتلا  - - َعوْن َسووا ِِ بْووِن َأىِب اْ؟َْعووِد قَوواَل َحوودَّ

َهووا َحووَّتَّ َمووا بَِقووَى َمووَع النَّووِبِِ  وواَرة  أَْو هَلْوول ا انْوفَ ِعَووَعَشووَر َرُجال ،فَونَوزَلَووحْل َهووِذِ  اهليَووُ  ) َوِإَذا رَأَْوا  ِإ َّ ايْونَووا - -إِلَيوْ َهووا َوتَورَُكوولَ  قَائِم  ا ( .صووحي  ُضوولا إِلَيوْ
 ( 936[)67/ 4املكنز ] -البخارى
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ووم أ ا علوى قعولاهموذلوك رق ويف السلرة مباهل  مع اليهلق،بودعلهتم إىل اوب املولت للمبطلوني مون الفوريقني
لا كوووولن  كمووووا كووووانهم   تأوليوووواء اّلِل موووون قون النوووواس،وأوم كووووعه اّلِل املختووووار،وأن بعثوووو  الرسوووولل يف غووووْي 
ن شوووعلرهم بوووبطالا عنهوووا ليووودعلن  موووع جوووزم القووورآن  ووووم لووون يقبلووولا هوووذ  املباهلووو  الووويت قعووولا إليهوووا فنكلووول 
فوووروا،وأوم  هم مهمووواه مالقووويقعلاهم.وتعقوووه السووولرة علوووى هوووذا بتقريووور حقيقووو  املووولت الوووذي يفووورون منه،وأنووو
ا هوولق وحوودهم،إ حووا الي موورقوقون إىل عووا  الغيووه والشووهاقة فمنبوو هم  ووا كووانلا يعملوولن ..وهوول تقريوور  
 نفوولس محلوو  يفن تسووتقر يلقيووه القوورآن ويدعووه يفعوول فعلووه يف نفوولس املوويمنني كذلك.فهووذ  احلقيقوو    بوود أ

ا  ل قريووه موون اعوولسوولرة،وهاعرفوولن الطريوو   هووذا هوول اعووا  أمانوو  اّلِل يف األرم،لينهضوولا بتكاليفهووا وهووم ي
بوه،والظالل  ذ القلولبسلرة الص  قبلها،مع ايز كل منهما اب؟انه الوذي تعا؟ه،وابألسوللب الوذي شخو

 .ذا ا عا  .لقرآين هااليت تلقيها هذ  وتلك يف ا عا  اللاحد العام.فلننظر كي  يتناول األسللب 
 [11إل   1اآليات (:62]سور  ال ممة ) 

 منة هللا عل  المرا بإرسال رسول منهم وذا اليهود وفرض ال ممة 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم اْلَملِوووِك الْ }  َعوووَة يف بوَ ( ُهوووَل الَّوووِذي 1ِكووويِم )ْلَعزِيوووِز احلَْ اُقوووُدوِس ُيَسوووبُِِ  ّللَِِّ موووا يف السَّ

يِِنيَ  ُللا َعَلْيِهْم آايتِوِه َويوُوزَكِِياأْلُمِِ ُهْم يَوتوْ ِإْن كوانُلا ِموْن قَوْبوُل َلِفوك َضوالل  اْلِكتواَب َواحلِْْكَموَ  وَ  َعلُِِمُهومُ ِهْم َويوُ  َرُسل   ِمنوْ
ُهْم َلمَّا يَوْلَحُقلا ِّبِوْم َوُهوَل اْلَعزِ 2ُمِبني  ) ُ ُذو ْضوُل اّللَِّ يوُ ( ذلِوَك فَ 3ُم )يوُز احلَِْكوي( َوآَخرِيَن ِمنوْ ْيتِيوِه َموْن َيشواُء َواّللَّ

لُووولا التوَّوووْلراَة مُثَّ  َْ  (4اْلَفْضووِل اْلَعِظووويِم ) ثَوووُل اْلَقوووْلِم ِموووُل َأْسووفارا  بِوووْ َك مَ ُيَْ ِل احلِْمووواِر  َُيِْمُللهوووا َكَمثَووَمثَوووُل الَّووِذيَن محُِِ
ُ   يَوْهِدي اْلَقْلَم الظَّ  بُلا آِبايِت اّللَِّ َواّللَّ  أَيُوَهوا الَّوِذيَن هواُقوا ِإْن َزَعْموُتْم أَنَُّكوْم أَْولِيواُء ( قُوْل اي5 )ِلِمنيَ االَِّذيَن َكذَّ

وووُتْم صووواِققِ   َعلِووويم    يَوَتَمنوَّْلنَوووُه أَبَووودا  ِ وووا قَووودََّمحْل أَيْوووِديِهْم َواّللَُّ وَ ( 6نَي )ّللَِِّ ِموووْن ُقوِن النَّووواِس فَوَتَمنوَّوووُلا اْلَموووْلَت ِإْن ُكنوْ
الشَّوهاَقِة فَويُونَوبِِوُ ُكْم َن ِإىل عوا ِِ اْلَغْيوِه وَ  توُوَرُقو نَُّه ُمالقِويُكْم مُثَّ ُقْل ِإنَّ اْلَمْلَت الَِّذي تَِفُروَن ِمْنُه فَإِ ( 7اِبلظَّاِلِمنَي )

ووُتْم تَوْعَملُوولَن )  َوَذُروا ِإىل ذِْكووِر اّللَِّ  اْسووَعْلاْ؟ُُمَعووِ  فَ ا لِلصَّووالِة ِمووْن يوَووْلِم ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإذا نُوولِقيَ 8ِ ووا ُكنوْ
ُتْم تَوْعَلُملَن )  َفْضوِل اّللَِّ ابْوتَوغُولا ِمونْ َيحِل الصَّوالُة فَانْوَتِشوُروا يف اأْلَْرِم وَ فَِإذا ُقضِ  (9اْلبَوْيَع ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ

 ئِموا  قُوْل موا ِعْنوَد اّللَِّ تَورَُكولَ  قاوَ ة  أَْو هَلْولا  انْوَفُضولا إِلَْيهوا ا ِعوارَ ( َوِإذا رَأَوْ 10َواذُْكُروا اّللََّ َكثِوْيا  َلَعلَُّكوْم تُوْفِلُحولَن )
ُ َخْْيُ الرَّازِِقنيَ   {  (11) َخْْي  ِمَن اللَّْهِل َوِمَن التِِجارَِة َواّللَّ

 هلل الوجود في ما أسبيح 1:ا ول الدرس 

 « ..ِكيمِ ْلَعزِيِز احلَْ اُدوِس ْلَمِلِك اْلقُ ُيَسبُِِ  ّللَِِّ ما يف السَّماواِت َوما يف اأْلَْرِم،ا»
بصووفات ذات  -سووبحانه  -هووذا املطلووع يقوورر حقيقوو  التسووبي  املسووتمرة موون كوول مووا يف اللجوولق ّلِل ويصووفه 

وفيها تعليم عن صوالة ا؟معو ،وعن التفورغ لوذكر « ا؟مع »عالق  لطيف   لضلع السلرة.السلرة اليت ا ها 
 »هوول والتجارة،وابتغوواء مووا عنوود اّلِل وهوول خووْي موون اللهوول وموون التجووارة.ومن مث تووذكر:اّلِل يف وقتهووا،وتر  الل

« اْلُقووُدوسِ »..الووذي ميلووك كوول كووكء  ناسووب  التجوارة الوويت يسووارعلن إليهووا ابتغوواء الكسووه.وتذكر « اْلَملِوكِ 
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للهووول الوووذي الوووذي يتقووودس ويتنوووز  ويتلجوووه إليوووه ابلتقوووديك والتنزيوووه كووول موووا يف السوووماوات واألرم، ناسوووب  ا
.. ناسوب  املباهلو  الويت يودعى إليهوا اليهولق واملولت الوذي   بود أن « اْلَعزِيزِ »ينصرفلن إليه عن ذكر .وتذكر 

.. ناسوب  اختيوار  األميوني ليبعوة فويهم رسول  « احلَِْكويمِ »يالقك الناس مجيعا والرجع  إليه واحلساب.وتذكر 
 حلكم  ..وكلها مناسبات لطيف  املدخل وا تصال.يتلل عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وا

 مهمة الرسول وطبيمة رسالاه وأثره في أماه 4 - 2الدرس الثاني:

يِِووووونيَ »مث يبووووودأ يف ملضووووولع السووووولرة الرئيسوووووك: ُهْم يوَ َرُسووووول    ُهوووووَل الَّوووووِذي بَوَعوووووَة يف اأْلُمِِ لُووووولا َعلَوووووْيِهْم آايتِوووووهِ  ِمووووونوْ  توْ
ووووا يَوْلَحُقوووولا ل  ُمِبني .َوآَخوووورِيَن ِموووونوْ  َلِفووووك َضووووالْن قَوْبوووولُ ِكتوووواَب َواحلِْْكَمووووَ ،َوِإْن كووووانُلا ِمووووَويوُووووزَكِِيِهْم،َويُوَعلُِِمُهُم الْ  ُهْم َلمَّ

 « ..ِّبِْم،َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
وروي َعووِن اأَلْسووَلِق  -يف األعووم األغلووه  -قيوول إن العوورب  وولا األميووني ألوووم كووانلا   يقوورأون و  يكتبوولن 

ُّ َعوِن النَّوِبِِ ْبِن قَوْيك   وَع ابْوَن ُعَموَر ُُيَودِِ  -- قَاَل  َِْعحُل َسوِعيَد بْوَن َعْمورِو بْوِن َسوِعيِد بْوِن َأىِب اْلَعواِص أَنَّوُه  َِ
وووْهُر َهَكوووَذا َوَهَكوووَذا َوَهَكوووَذا » قَووواَل  يَّووو    َ حَنِْسوووُه َو َ َنْكتُوووُه َوالشَّ »  الثَّالِثَوووِ  َوَعَقوووَد اِ ّْبَووواَم ِ  «.ِإانَّ أُمَّووو   أُمِِ

 .. 2409َاَاَم الثَّالَِينَي.«.َوالشَّْهُر َهَكَذا َوَهَكَذا َوَهَكَذا 
قة كولن اب سوتفاتبو  إ وا وقيل:إ ا  وك مون   يكتوه أميوا ألنوه نسوه إىل حوال و قتوه مون األم،ألن الكتا
ي لغوو  العثيوو  أابل« لييمجوو»والتعلم.ور ووا  وولا كووذلك كمووا كووان اليهوولق يقللوولن عوون غووْيهم موون األمم:إوووم 

ملفورق لعربي  إىل ااوالنسب  يف  -عه اّلِل املختار وغْيهم هم األمم  بلصفهم هم ك -أ يلن.نسب  إىل األمم 
 ..أم  ..أميلن.ور ا كان هذا أقرب ابلنسب  إىل ملضلع السلرة.

عود ميو ،ويعزهم بهز  م بعدولقد كان اليهلق ينتظرون مبعة الرسلل األخْي منهم،فيجمعهم بعد فرق ،وينصره
 ذل.وكانلا يستفتحلن ّبذا على العرب،أي يطلبلن الفت  بذلك النل األخْي.

قود  ّلِل أن يهولققد علوم افولكن حكم  اّلِل اقتضحل أن يكلن هذا النل من العرب،من األميني غْي اليهلق 
 - يف السولرة ع التوا  املقطوكموا سويجكء يف  -فرغ عنصرها من ميهالت القيواقة ا؟ديودة الكاملو  للبشوري  

  رحهووا يفان منهوا كووأووا زاغوحل وضوولحل كموا جواء يف سوولرة الصو .وأوا   تصول  حلموول األمانو  بعود مووا  
 الطليل  

لووويت أنلقهوووا يف لووول اتلوووك الووودعلة  -والسوووالم  عليوووه الصوووالة -وكانوووحل هنوووا  قعووولة إبوووراهيم خليووول الووورمحن 
 ِمنَّووا ِإنَّووَك اِعيووُل ..َربَّنووا تَوَقبَّوولْ ْيووحِل َوِإ ْ َن اْلبوَ ِمووِإبْووراِهيُم اْلَقلاِعووَد  َوِإْذ يَوْرفَووعُ »البيووحل هوول وإ اعيوول عليووه السووالم:

ان َمناِسوَكنا َوتُوْه َعَلْينوا ِإنَّوَك    ُمْسوِلَم   لَوَك َوأَرِ يَِّتنوا أُمَّوْن ُذرِِ أَْنحَل السَِّميُع اْلَعِليُم،َربَّنا َواْجَعْلنا ُمْسِلَمنْيِ لَوَك َوِمو
هُ أَنْووووحَل التوَّوووو لُوووولَّاُب الرَِّحيُم.َربَّنووووا َوابْوَعووووْة فِوووويِهْم َرُسوووول   ِموووونوْ اْلِكتوووواَب َواحلِْْكَمووووَ   ْم آايتِووووَك،َويُوَعلُِِمُهمُ لا َعلَووووْيهِ ْم يَوتوْ

 « ..َويُوزَكِِيِهْم.ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
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 اوكء ملعودها ضويع،حَّتت كانحل هنا  هذ  الودعلة مون وراء الغيوه،ومن وراء القرون،حمفللو  عنود اّلِل  
ورهوا ،وحَّت تويقي قوتنسويقه املقدور يف علم اّلِل،وفو  حكمتوه وحوَّت تتحقو  يف وقتهوا املناسوه يف قودر اّللِ 

.وهققحل املرسوولم يف الكوولن حسووه التوودبْي ا هلووك الووذي   يسووتقدم معووه كووكء، و  يسووتأخر عوون ملعوود 
 د  السلرة هنا لتذكر  كاي  ألفاا إبراهيم ..نصها الذي تعيب -ف  قدر اّلِل وتدبْي  و  -هذ  الدعلة 

ُللا َعَلْيِهْم آايتِِه َويُوزَكِِيِهْم َويُوَعلِِ  » ُهْم يَوتوْ هيم  حوَّت صوف  اّلِل ..كموا قوال إبورا« حلِْْكَمو َ ْلِكتاَب َواُمُهُم اَرُسل   ِمنوْ
َوُهوَل »ّلِل وفضوله هنوا:توذكْي  نو  الوى القوه عهوك ذاهتوا الويت تع« ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ »يف قعاء إبراهيم:

 «.اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 
لُولا َعلَو» ُهْم يَوتوْ يِِنَي َرُسل   ِمونوْ ْلِكتواَب َواحلِْْكَموَ  َوِإْن كوانُلا اكِِيِهْم َويُوَعلُِِمُهوُم ايتِوِه َويوُوَز ْيِهْم آُهَل الَِّذي بَوَعَة يف اأْلُمِِ

 «..ِمْن قَوْبُل َلِفك َضالل  ُمِبني  
ْعوحُل َرُسولَل هللِا عَ  ،قَاَل: َِ يَوُقولُل:ِإيِنِ ِعْنوَد هللِا َمْكتُولب  خِبَوامتَِ النَِّبيِِونَي،َوِإنَّ آَقَم ِن اْلِعْراَبِم ْبِن َسوارِيََ  اْلَفزَارِيِِ

وووووَك الَّووووويِت رََأْت ِحووووونَي َلُمْنَجووووِدل  يف ِنيَنِتِه،َوَسوووووُأْخِثُُكْم ِ َوَِّل َذلِوووووَك:َقْعَلُة َأيب ِإبْورَاِهيَم،َوِبَشوووووارَُة ِعي َسووووى،َوُرْ اَي أُمِِ
َها نُلر  َأَضاَءْت هَلَا ِمْنُه ُقُصلُر الشَّامِ   .2410َوَضَعْتِب أَنَُّه َخرََج ِمنوْ

،قَاَل: َِْعحُل َرُسووووولَل هللِا  امَتُ يَوُقووووولُل:ِإيِنِ ِعْنوووووَد هللِا يف أُمِِ اْلِكتَووووواِب َاَووووووَعوووووِن اْلعِوووووْراَبِم بْوووووِن َسوووووارِيََ  الُسوووووَلِمكِِ
ارَِة ِعيَسوووى قَوْلَموووُه،َوُرْ اَي النَِّبيِِووونَي،َوِإنَّ آَقَم َلُمْنَجوووِدل  يف ِنيَنِتِه،َوَسوووأُنَوبُِِ ُكْم بَِتْأِويوووِل َذلِوووَك،َقْعَلِة َأيب ِإبْوووورَاِهيَم َوِبَشووو

ووواِم،وََكَذِلكَ  َهوووا نُووولر  َأَضووواَءْت لَوووُه ُقُصووولُر الشَّ وووك الَّووويِت رََأْت أَنَّوووُه َخووورََج ِمنوْ  تَووووَرى أُمََّهووواُت النَِّبيِِووونَي َصوووَلَلاُت هللِا أُمِِ
 .2411َعَلْيِهمْ 

، َموا َكواَن بُووُدُو أَْمورَِ ف فَوَقواَل:"َقْعَلُة َأيب ِإبْووورَاِهيَم، َوُبْشوَرى ِعيَسوى بوون :ِقيولَ :وَعوْن َأيب أَُماَموَ ، قَالَ  اَي َرُسوولَل اّللَِّ
َها نُل   2412ر  َأَضاَءْت َلُه ُقُصلُر الشَّاِم".َمْرمَيَ، َورََأْت أُمِِك أَنَُّه َخرََج ِمنوْ

لن  منهم،يرتفعوووويهم رسوووول واملنوووو  لوووواهرة يف اختيووووار اّلِل لاميووووني لوووويجعلهم أهوووول الكتوووواب املبووووني ولْيسوووول فوووو
ا مووووليهم،وتغيووووْي اّلِل ع ابختيووووار  موووونهم إىل مقووووام كوووورمي وحوووورجهم موووون أميووووتهم أو موووون أ يووووتهم بووووتالوة آايت

 ّبم،واييزهم على العاملني ..
تطهووووْي للضوووومْي  - -..وإوووووا لتزكيوووو  وإنووووه لتطهووووْي ذلووووك الووووذي كووووان ذخووووذهم بووووه الرسوووولل « َويوُووووزَكِِيِهمْ »

.تطهوووْي ترتفوووع بوووه ا جتماعيووو  والشوووعلر،وتطهْي للعمووول والسووولل ،وتطهْي للحيووواة الزوجيووو ،وتطهْي للحيووواة 
الصوحي ،ومن األسوانْي  النفلس من عقائد الشر  إىل عقيدة التلحيد ومن التصلرات البانل  إىل ا عتقاق

الغامضوو  إىل اليقووني اللاضوو .وترتفع بووه موون رجووك الفلضووى األخالقيوو  إىل نظافوو  االوو  ا ميوواين.ومن قنووك 
الووووراب والسووووححل إىل نهووووارة الكسووووه احلووووالل ..إوووووا تزكيوووو  كووووامل  للفوووورق وا؟ماعوووو  وحليوووواة السووووريرة وحيوووواة 
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وعون نفسوه ونشوأته إىل آفوا  النولر الويت يتصول فيهوا  اللاقع.تزكي  ترتفع اب نسان وتصولراته عون احليواة كلهوا
 2413بربه،ويتعامل مع املا األعلى وُيسه يف كعلر  وعمله حساب ذلك املا العللي الكرمي 

..يعلمهووووم الكتوووواب فيصووووبحلن أهوووول كتوووواب.ويعلمهم احلكموووو  فيوووودركلن « َويُوَعلُِِمُهووووُم اْلِكتوووواَب َواحلِْْكَموووو َ  »
 2414وتلهم أرواحهم صلاب احلكم وصلاب العمل وهل خْي كثْي.حقائ  األملر،وُيسنلن التقدير،

..ضوووالل ا؟اهليووو  الووويت وصوووفها جعفووور بووون أيب نالوووه لنجاكوووك « َوِإْن كوووانُلا ِموووْن قَوْبوووُل َلِفوووك َضوووالل  ُمبِوووني  »
احلبشوووو  حووووني بعثووووحل قووووريا إليووووه عموووورو بوووون العوووواص وعبوووود اّلِل بوووون أيب ربيعوووو  ليكِرهووووا  يف املهوووواجرين موووون 

َعووووووْن أُمِِ َسووووووَلَمَ  ابْونَووووووِ  َأيب أَُميَّووووووَ  بْووووووِن فموووووولقفهم عنوووووود ،فيخرجهم موووووون ضوووووويافته وجْيتووووووه .. املسلمني،ويشوووووولها
،أَِمنَّا َعلَوى ِقيِنَنا،َوَعبَوْدانَ اْلُمِغْيَِة،َزْوِج النَِّلِِ   ، قَاَلحْل:َلمَّا نَوزَْلَنا أَْرَم احْلََبَشِ  ،َجاَوْراَن ِّبَا َخْْيَ َجار ،النََّجاِكوكَّ

َعثُووولا ِإىَل النََّجاِكوووكِِ  اّللََّ  وووا،ائْوَتَمُروا أَْن يَوبوْ  ِفينَوووا َرُجلَووونْيِ  َ نوُوووْيَذى،َو َ َنْسوووَمُع َكووويوْ  ا َنْكَرُهوووُه،فَوَلمَّا بَولَوووَ  َذلِوووَك قُوَرْيش 
وووَ ،وََكاَن ِموووْن أَْعَجووو َهوووا إِلَْيوووِه َجْلوووَدْيِن،َوأَْن يُوْهوووُدوا لِلنََّجاِكوووكِِ َهوووَدااَي ِ َّوووا ُيْسوووَتْطَرُ  ِموووْن َمتَووواِع َمكَّ ِه َموووا َذْتِيوووِه ِمنوْ

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »نمد قطه « ا نسان بني املاقي  وا سالم»يراجع بتلسع كتاب:  - 2413
َعووَة هللاُ فِوويِهْم َرُسوول   ِموونوُْهْم ) َأْي ِمووْن ُذِرِيَّووِ  ِإبووراِهيمَ َوأمََتَّ ِإبووراِهيُم َوِإْ َاِعيُل،َعَليْ  - 2414 لُوول َعلَوويِهْم  ِهمووا السَّووالُم،َقْعَلهَتَُما أَلْهووِل احلَووَرِم أَْن يَوبوْ ( يَوتوْ

ووورِيَعِ  وَ  ْسوووِلِمنَي،فَوَيُكلُن قُوووْدَوة  تِِه يف ا ِبِسوووْيَ َمَقاِصوووَدهَ آايِت هللِا،َويُوَعلُِِمُهوووُم الُقووورآَن ) الِكتَووواَب ( َويُوَعِلُمُهوووْم َأْسووورَاَر الشَّ
ُ
ْم ) الُسووونَُّ  ( َويُوَفقُِِهُهوووْم يف هَلُووو امل

ووُرُهْم ابِ ُللنَُه،وَ الوودِِيِن ) يُوَعلُِِمُهووُم احِلْكَمووَ  ) َأْي ِإنَّ الرَُّسوولَل يُوَعلُِِمُهووُم ااَووْْيَ فَويَوْفعَ  وورِِ فَوَيْجَتِنُبلنَووُه،َوُحْثُِ يُوَبصِِ  َعوونوُْهْم ِإَذا أَنَاُعلُ ،لِيْسووَتْكِثُروا ُهْم ِبرَِضووا هللاِ لشَّ
زُُ  َكوووكء ،الَقاِقُر َعلَوووى ُكووولِِ بِِ أَنْوووحَل الَعزيوووُز الوووِذي  َ يُوْعِجوووا:ِإنَّوووَك اَي رَ ُقْلهلِِمِموووْن نَاَعتِوووِه،َوَاَْتِنُبلا َموووا ُيْسوووِخطُُه ِموووْن َمْعِصوووَيِتِه ( .َوَخَتَموووا َقْعَلهَتَُموووا بِ 

 [136ص ]َعْدلِِه .أيسر التفاسْي ألسعد حلمد وَ ِه َوِحْكَمِتِه ا لِِعْلمِ الِِه َوأَْقلالِِه َوَكْرِعِه فَوَيَضُع اأَلْكَياَء يف حَمَاهلَِِ َككء ،احَلِكيُم يف أَفْوعَ 
 [268/ 1ْي ]ملقع التفاس -ك قلحل:احلكم  اليت ورقت يف القرآن الكرمي قسيما للقرآن هك السن  بيقني  انظر الدر املنثلر للسيلن

ُمُهوُم توْلُول َعلَوْيِهْم آاَيتِوَك َويُوَعلِِ ل   ِمونوُْهْم يوَ يِهْم َرُسوال الشافعك:ففرم هللا على الناس اتبواع وحيوه وسونن رسولله.فقال يف كتابوه:} َربوَّنَوا َوابْوَعوْة فِوق 
 [.129اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َويُوزَكِِيِهْم، ِإنََّك أَْنحَل اْلَعزِيُز احلَِْكيُم {.]البقرة:

ُمُكوْم َموا َ ْ َتُكلنُولا تَوْعَلُمولَن { ُم اْلِكتَواَب َواحلِْْكَموَ  َويُوَعلِِ ْم َويُوَعلُِِمُكويوُوزَكِِيكُ جل ينا  :} َكَموا أَْرَسوْلَنا فِويُكْم َرُسول   ِموْنُكْم يَوتوْلُول َعلَوْيُكْم آاَيتِنَوا وَ  وقال
 [ .151]البقرة:

 اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َوِإْن َكانُلا ِموْن قَوْبوُل تِِه َويُوزَكِِيِهْم َويُوَعلُِِمُهمُ ل َعَلْيِهْم آايَ ِهْم يَوتوْلُ ْذ بَوَعَة ِفيِهْم َرُسل   ِمْن أَنْوُفسِ وقال:} َلَقْد َمنَّ اّللَُّ َعَلى اْلُمْيِمِننَي إِ 
 [164َلِفك َضالل  ُمِبني  {.]آل عمران:

يِِوونَي َرُسوول    لُوول َعلَووْيِهْم  وقووال جوول ينووا  :} ُهووَل الَّووِذي بَوَعووَة يف األُمِِ  ،َوِإْن َكووانُلا ِمووْن قَوْبووُل َلِفووك َعلُِِمُهووُم اْلِكتَوواَب َواحلِْْكَموو َ يوُووزَكِِيِهْم َويوُ اَيتِووِه وَ آِموونوُْهْم يَوتوْ
 [2َضالل  ُمِبني  { ]ا؟مع :

 [231 {.]البقرة:من اهلي  يَِعُظُكْم ِبهِ  ِ احلِْْكمَ وقال:} َواذُْكُروا نِْعَمحَل اّللَِّ َعَلْيُكْم َوَما أَنْوَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب وَ 
ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَ  َوَعلََّمَك َما َ ْ َتُكْن تَوعْ   [113ي  َعَلْيَك َعِظيما  {.]النساء:من اهلاَن َفْضُل اّللَِّ َلُم وَكَ وقال:} َوأَنْوَزَل اّللَّ

 [34{ ]األحزاب: ِطيفا  َخِبْيا  لَ  َكاَن آاَيِت اّللَِّ َواحلِْْكَمِ  ِإنَّ اّللََّ وقال:} َواذُْكْرَن َما يُوتوَْلى يف بُوُيلِتُكنَّ ِمْن 
 .  ن  رسلل هللاسفذكر هللا الكتاب ،وهل القرآن، وذكر احلكم ، فسمعحل من أرضى من أهل العلم ابلقرآن يقلل:احلكم   

 -وهللا أعلوم  -كمو ، فلوم اوز لكتواب واحلا منِوه علوى خلقوه بتعلويمهم وهذا يشبه ما قال وهللا أعلم ألن القرآن ذكر وأتبعته احلكمو ،وذكر هللا
 . أن يقال احلكم  ها هنا إ  سن  رسلل هللا 

اب هللا مث قللوه:فرم إ  لكتولز أن يقوال وذلك أوا مقرون  مع كتاب هللا، وأن هللا اف م ناعو  رسولله، وحوتم علوى النواس اتبواع أمور  فوال اول 
  عون هللا معو  موا أراق:قلويال علوى خاصوه مبينو ا، من أن هللا جعول ا ميوان برسولله مقوروان اب ميوان بوه. وسون  رسولل هللا سن  رسلله ملا وصفن

 [70/ 1].الرسال   وعامه. مث قرن احلكم  ّبا بكتابه فاتبعها إاي ،و  اعل هذا ألحد من خلقه غْي رسلله 
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 بَوَعثُولا بِوَذِلَك َموَع َعْبوِد هللِا بْوِن اأَلَقُم،َفَجَمُعلا َلُه أََقم ا َكِثْي ا،َو َْ َيْ ُُكلا ِمْن َبطَارِقَِتِه ِبْطرِيق ا ِإ َّ أَْهَدْوا َلُه َهِديَّ  ،مُثَّ 
،وعَ  ،َوأََمُروُ َا أَْمَرُهْم،َوقَواُللا هَلَُموا:اْقفَوُعلا ِإىَل َأيب َربِيَعَ  ْبِن اْلُمِغْيَِة اْلَمْخُزوِمكِِ ْمرِو ْبِن اْلَعاِص بْوِن َوائِول  السَّوْهِمكِِ

لَووْيُكْم لُ  أَْن ُيْسووِلَمُهِم إُكوولِِ ِبْطرِيوو   َهِديوَّتَووُه،قَوْبَل أَْن ُتَكلُِِموولا النََّجاِكووكَّ فِوويِهْم،مُثَّ قَوودُِِملا لِلنََّجاِكووكِِ َهووَدااَيُ ،مُثَّ َسوولُ 
،َوحَنُْن ِعْنووَدُ  خِبَووْْيِ َقار ،َوِعْنووَد َخووْْيِ َجوو ار ،فَوَلْم يَوْبووَ  ِمووْن قَوْبووَل أَْن يَُكلَِِمُهْم،قَاَلحْل:َفَخَرَجووا فَوَقووِدَما َعلَووى النََّجاِكووكِِ

ُهْم:ِإنَّوُه قَوْد َصوَبا ِإىَل بَولَوِد َبطَارِقَِتِه ِبْطرِي   ِإ َّ َقفَوَعا إِلَْيِه َهِديوََّتُه قَوْبَل أَْن يَُكلَِِما النََّجاِككَّ،مُثَّ   قَا َ ِلُكلِِ ِبْطرِي   ِمنوْ
تَوودَع    َ نَوْعرِفُووُه حَنْووُن َو َ اْلَملِووِك ِمنَّووا ِغْلَمووان  ُسووَفَهاُء،فَاَرُقلا ِقيووَن قَوووْلِمِهْم َوَ ْ يَووْدُخُللا يف ِقيِنُكْم،َوَجوواُ وا بِووِدين  ُمبوْ

 ْلَملِووِك فِوويِهِم أْكوورَاُ  قَوووْلِمِهْم لِنَوووُرقَُّهِم إلَْيِهْم،فَووِإَذا َكلَّْمنَووا اْلَملِووَك ِفيِهْم،فَوُتِشووْيُوا َعَلْيووِه ِ َنْ أَنْوُتْم،َوقَووْد بَوَعثَونَووا ِإىَل ا
ن وا،َوأَْعَلُم ِ َوا َعوابُلا َعَلْيِهْم،فَوَقوا َنا َو َ يَُكلَِِمُهْم،فَوِإنَّ قَووْلَمُهْم أََعلَوى ِّبِوْم َعيوْ َُموا قَوورَّاَب ُللا ُيْسِلَمُهِم إلَيوْ هَلَُموا:نَوَعْم،مُثَّ ِإوَّ

ُهَموووا،مُثَّ َكلََّماُ ،فَوَقوووا  لَوووُه:أَيُوَها اْلَمِلُك،ِإنَّوووُه قَوووْد َصوووَبا ِإىَل   بَولَوووِدَ  ِمنَّوووا ِغْلَموووان  َهوووَدااَيُهِم إىَل النََّجاِكوووكِِ فَوَقِبَلَهوووا ِمنوْ
تَووودَع   َ نَوْعرِفُووُه حَنْوووُن َو َ أَْنحَل،َوقَوووْد بَوَعثَونَوووا ُسووَفَهاُء،فَاَرُقلا ِقيوووَن قَووووْلِمِهْم،َوَ ْ يَوووْدُخُللا يف قِ  ينِووَك ،َوَجووواُ وا بِوووِدين  ُمبوْ

ن ووا،َوأَْعَلُم ِ َووا إِلَْيووَك فِوويِهِم أْكوورَاُ  قَوووْلِمِهْم ِمووْن آاَبئِِهْم،َوأَْعَموواِمِهْم َوَعَشووائِرِِهْم،ِلَ ُقَُّهِم إلَووْيِهْم،فَوُهْم أََعلَووى ِّبِوو ْم َعيوْ
َعواِص ِموْن ْيِهْم َوَعواتَوُبلُهْم ِفيوِه .قَالَوحْل:َوَ ْ َيُكوْن َكوْكء  أَبْوغَوَخ ِإىَل َعْبوِد هللِا بْوِن َأيب َربِيَعوَ ،َوَعْمرِو بْوِن الْ َعابُلا َعلَ 

ن ووا،َوأَْعَلُم ِ َووا أَْن َيْسووَمَع النََّجاِكووُك َكالَمُهْم،فَوَقالَووحْل َبطَارِقَوتُووُه َحْلَلُه:َصووَدُقلا أَيُوَهووا اْلَملِووُك،قَوْلُمُهْم أََعلَووى ِّبِوو ْم َعيوْ
 قَاَل:فَوَغِضوووووَه َعوووووابُلا َعَلْيِهْم،فََأْسوووووِلْمُهِم إلَْيِهَموووووا،فَوْلَْيُقَّاُهِم إىَل ِبالِقِهوووووْم َوقَوْلِمِهْم،قَاَلحل:فَوَغِضوووووَه النََّجاِكوووووُك،مُثَّ 

َما،َو َ أَُكواُق قَوْلم وا َجواَوُروين،َونَوزَُللا ِبالِقي،َواْختَواُروين النََّجاِكُك،مُثَّ قَاَل:َ  َها هللِا،امْيُ هللِا ِإَذْن  َ أُْسِلُمُهْم إِلَْيهِ 
ْسوَلْمتُوُهِم الَْيِهَموا َعَلى َمْن ِسوَلاَي َحوَّتَّ أَْقعُوَلُهْم فََأْسوَأهَلُْم َمواَذا يَوُقولُل َهوَذاِن يف أَْمرِِهْم،فَوِإْن َكوانُلا َكَموا يَوُقول ِن أَ 

ُهَما،َوَأْحَسوووْنحُل ِجوووَلاَرُهْم َموووا َجووواَوُروين .قَالَوووحْل:مُثَّ َوَرَقْقهُتُوووِم اىَل قَووووْلِمِهْم،َوإِ  ْن َكوووانُلا َعلَوووى َغوووْْيِ َذلِوووَك َمنَوْعوووتُوُهْم ِمنوْ
:َموا تَوُقللُولَن أَْرَسَل ِإىَل َأْصَحاِب َرُسلِل هللِا  ، َفَدَعاُهْم فَوَلمَّا َجاَءُهْم َرُسللُُه اْجَتَمُعلا،مُثَّ قَواَل بَوْعُضوُهْم لِبَوْعخ 

ُتُموولُ  ف قَوواُللا:نَوُقلُل َواّللَِّ َمووا َعلََّمَنا،َوَمووا أََمووَراَن بِووِه نَِبيُونَووا لِل ووا رَُّجووِل ِإَذا ِج وْ ، َكوواِئن  يف َذلِووَك َمووا ُهووَل َكوواِئن  .فَوَلمَّ
َهووَذا الوودِِيُن الَّووِذي فَوواَرقْوُتْم ِفيووِه  َجاُ وُ ،َوقَووْد َقَعووا النََّجاِكووُك َأَساِقَفَتُه،فَوَنَشووُروا َمَصوواِحَفُهْم َحْلَلُه،َسووَأهَلُْم فَوَقاَل:َمووا

ُر بْوووُن َأيب قَووووْلَمُكْم،َوَ ْ تَوووْدُخُللا يف ِقيوووِب َو َ يف ِقيوووِن َأَحووود  ِموووْن َهوووِذِ  األَُموووِم ف قَاَلحْل:َفَكووواَن الَّوووِذي َكلََّموووُه َجْعَفووو
،فَوَقوواَل لَووُه:أَيُوَها اْلَمِلُك،ُكنَّووا قَوْلم ووا أَْهووَل َجاِهِليَّوو    تَووَ  َوأَنْيت اْلَفَلاِحَا،َونَوْقطَووُع  نَاِله  نَوْعبُووُد اأَلْصووَناَم،َوأَنُْكُل اْلَميوْ

نَووا  ُ إِلَيوْ َرُسوول   ِمنَّووا نَوْعووِرُ  اأَلْرَحاَم،َوُنِسووكُء اْ؟ِووَلاَر َذُْكووُل اْلَقووِلُي ِمنَّووا الضَّووِعيَ ،َفُكنَّا َعلَووى َذلِووَك َحووَّتَّ بَوَعووَة اّللَّ
َدُ ،َونَوْعبُووَدُ ،َوَبَْلَع َمووا ُكنَّووا نَوْعبُووُد حَنْووُن َوآاَبُ اَن ِمووْن قُ َنَسَبُه،َوِصووْدَقُه،َوأََما ونِووِه ِمووَن نَوَتُه،َوَعَفاَفُه،َفَدَعااَن ِإىَل هللِا لِنُوَلحِِ

،َواْلَكووووووو ِِ َعوووووووِن احِلَجوووووووارَِة َواأَلْوَتِن،َوأََموووووووَراَن ِبِصوووووووْدِ  احْلَوووووووِديِة،َوأََقاِء اأَلَمانَِ ،َوِصوووووووَلِ  الرَِّحِم،َوُحْسوووووووِن اْ؟ِوووووووَلاِر 
َ اْلَمَحارِِم،َوالوودَِِماِء،َوَوَااَن َعووِن اْلَفَلاِحِا،َوقَوووْلِل الُزوِر،َوَأْكووِل َموواَل اْلَيِتيِم،َوقَووْذِ  اْلُمْحَصووَنِ ،َوأَ  َمَراَن أَْن نَوْعبُووَد اّللَّ

َيامِ  قْوَناُ  َوآَمنَّوا بِوِه َوْحَدُ   َ ُنْشرُِ  بِِه َكيوْ  ا،َوأََمَراَن اِبلصَّالِة،َوالزََّكاِة،َوالصِِ َق َعَلْيِه أُُمولَر اِ مِتْسالِم،َفَصودَّ ،قَاَل:فَوَعدَّ
َ َوْحوووَدُ ،فَوَلْم ُنْشووورِْ  بِوووِه َكووويوْ  ا،َوَحرَّْمَنا َموووا َحووورََّم َعَليوْ  َنا،َوَأْحَلْلنَوووا َموووا َأَحووولَّ َواتوَّبَوْعنَووواُ  َعلَوووى َموووا َجووواَء بِِه،فَوَعبَوووْداَن اّللَّ

َنا بُلاَن َوفَوتَوُنلاَن َعْن ِقيِنَنا ِلَْيُُقواَن ِإىَل ِعَباَقِة اأَلْوَتِن ِمْن ِعَباَقِة هللِا،َوأَْن َنْسو لََنا،فَوَعَدا َعَليوْ َتِحلَّ َموا ُكنَّوا قَوْلُمَنا،فَوَعذَّ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4301 

نَونَوووووووووا َوبَووووووووونْيَ  َنا،َوَحووووووووواُللا بَويوْ وووووووووا قَوَهوووووووووُرواَن َولََلُملاَن،َوَكوووووووووُقلا َعَليوْ ِقيِنَنا،َخَرْجنَوووووووووا ِإىَل َنْسوووووووووَتِحُل ِموووووووووَن ااََباِئِة،فَوَلمَّ
َنا يف ِجَلارَِ ،َوَرَجووْلاَن أَْن  َ نُْظلَووَم ِعْنووَدَ  أَيُوَهووا اْلَمِلكُ  ،قَاَلحْل:فَوَقوواَل لَووُه بَولَووِدَ ،َواْخَ اَْنَ  َعلَووى َمووْن ِسووَلاَ ،َوَرِغبوْ

:نَوَعْم،فَوَقوواَل لَووُه النََّجاِكووُك:فَاقْورَأُْ  النََّجاِكوُك:َهْل َمَعووَك ِ َّووا َجوواَء بِووِه َعووِن هللِا ِمووْن َكووْكء  ف قَاَلحْل:فَوَقووالَ   لَووُه َجْعَفر 
،فَوَقوورَأَ َعَلْيووِه َصووْدر ا ِمووْن كهيعا،قَالَووحْل:فَوَبَكى َواّللَِّ النََّجاِكووُك َحووَّتَّ َأْخَضووَل حِلْيَوتَووُه،َوَبَكحْل َأَسوو اِقَفُتُه َحووَّتَّ َعَلكَّ

ْيِهْم،مُثَّ قَواَل النََّجاِكوُك:ِإنَّ َهوَذا َواّللَِّ َوالَّوِذي َجواَء بِوِه ُملَسوى لََيْخورُُج َأْخَضُللا َمَصاِحَفُهْم ِحنَي  َُِعلا َما َتال َعلَ 
ا،َوَ  أَُكاُق ...   ..2415ِمْن ِمْشَكاة  َواِحَدة ،اْنطَِلَقا فَوَلاّللَِّ َ  أُْسِلُمُهِم الَْيُكِم ابَد 

ها، ووا األمنوواء علي العقيوودة م هووم محلوو  هووذ ومووع كوول مووا كووانلا عليووه يف ا؟اهليوو  موون ضووالل فقوود علووم اّلِل أووو
نوه نفولس د فرغوحل معلم يف نفلسهم من استعداق للخْي والصوال  ومون رصويد موذخلر للودعلة ا؟ديودة وقو

م أبودا ن مث   تسوتقرافوات،وماليهلق اليت أفسدها الذل الطليل يف مصر،فامتات ابلعقود وا لتولاءات وا حن
،وانتزع موون تووه وغضووبهلسووالم،و  موون بعوود .حَّت كتووه اّلِل علوويهم لعنبعوود ذلووك،  يف حيوواة ملسووى عليووه ا

 أيديهم أمان  القيام على قينه يف األرم إىل يلم القيام .
وعلوووم اّلِل أن ا؟زيووورة يف ذلوووك األوان هوووك خوووْي مهووود للووودعلة الووويت جووواءت لتحريووور العوووا  كلوووه مووون ضوووالل 

ة،الوووويت كووووان سوووولس ا حنووووالل قوووود بوووور فيهووووا حووووَّت ا؟اهليوووو ،ومن احنووووالل احلضووووارة يف ا مثانوووولرايت الكبْي 
ففووك القوورنني ااووامك والسوواقس كووان العووا  »اللبوواب  هووذ  احلالوو  الوويت يصووفها كاتووه أوريب حوودية فيقوولل:

املتموودين علووى كووفا جوور  هووار موون الفلضووى.ألن العقائوود الوويت كانووحل تعووني علووى إقاموو  احلضووارة كانووحل قوود 
مقامها.وكووان يبوودو إذ ذا  أن املدنيوو  الكووثى الوويت تكلوو  بنا هووا اوووارت،و  يووك مث مووا يعتوود بووه  ووا يقوولم 

أربعوو  آ فسن ،مشوورف  علووى التفكووك وا حنووالل وأن البشووري  تلكووك أن ترجووع تنيوو  إىل مووا كانووحل عليووه موون 
اهلمجيوو ،إذ القبائوول تتحووارب وتتنوواحر،  قووانلن و  نظام.أمووا الوونظم الوويت خلقتهووا املسوويحي  فكانووحل تعموول 

وا ويار بد  مون ا هواق والنظام.وكانوحل املدني ،كشوجرة ضوخم  متفرعو  امتود للهوا إىل العوا   على الفرق  
كله،واقفوو  توو ن  وقوود تسوورب إليهووا العطووه حووَّت اللبوواب ...وبووني مظوواهر هووذا الفسوواق الشووامل ولوود الرجوول 

 .. 2416«الذي واحد العا  مجيعه 
 تاموا ولالموا مي  أكود عمون زاويو  النظور ا سوالوهذ  الصلرة مأخلذة مون زاويو  النظور لكاتوه أوريب.وهوك 

 يفلودين، ا علوم البدويو  يف كوبه ا؟زيورة الصوحراوي  لتحمول هوذا تلوك األمو  ا -سوبحانه  -وقد اختوار اّلِل 
رسووولل يتلووول فووويهم ال نفلسوووها ويف لروفهوووا مووون قابليووو  لالستصوووال  وذخوووْية مرصووولقة للبوووذل والعطاء.فأرسووول

 ل مبني.علمهم الكتاب واحلكم .وإن كانلا من قبل لفك ضالعليهم آايت اّلِل ويزكيهم وي

                                                 
 حي ( ص1740[) 539/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2415
للكاته ج. ه. قنيسلن يف كتاب:العلان  كأساس للحضوارة .. نقوال عون كتاب:ا سوالم والنظوام العواملك ا؟ديود شليو  مول ي   - 2416

 حممد علك وترمج  األستاذ أمحد جلقة السحار. ) السيد رمحه هللا (
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وووا يَوْلَحُقووولا ِّبِْم،َوُهوووَل اْلَعزِيوووُز احلَِْكووويمُ » ُهْم َلمَّ ..وهوووي ء اهلخووورون ورقت فووويهم رواايت متعووودقة « َوآَخووورِيَن ِمووونوْ
وا ِعْنوَد النَّوِبِِ َعوْن َأىِب ُهَريْوورََة رضوى هللا عنوه قَواَل ُكنَّو -رمحه اّلِل تعواىل  -ا مام البخاري روى ..   -ا ُجُللس 
وووا يَوْلَحُقووولا ِّبِوووْم ( قَووواَل قُوْلوووحُل َموووْن ُهوووْم اَي َرُسوووللَ  - ُهْم َلمَّ اّللَِّ فَولَوووْم  فَأُْنزِلَوووحْل َعَلْيوووِه ُسووولرَُة اْ؟ُُمَعوووِ  ) َوآَخووورِيَن ِمووونوْ

،َوِفينَووا َسووْلَماُن اْلَفارِِسُى،َوَضووَع َرُسوو لَووْل » يَووَدُ  َعلَووى َسووْلَماَن مُثَّ قَوواَل  -  -لُل اّللَِّ يُورَاِجْعووُه َحووَّتَّ َسووَأَل َياَلت 
.فهوذا يشوْي إىل أن هوذا الونا يشومل  2417«ِموْن َهوُيَ ِء  -أَْو َرُجول   -َكاَن اِ ميَاُن ِعْنَد الثُوَرايَّ لََناَلُه رَِجال  

 أهل فارس.
 غْي العرب.من  - -وهلذا قال جماهد يف هذ  اهلي :هم األعاجم وكل من صد  النل 

، قَالَ روى و  ووواِعِديِِ :"ِإنَّ يف َأْصوووالِب َأْصوووالِب قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ :ابووون أيب حوووامت َعوووْن َسوووْهِل بْوووِن َسوووْعد  السَّ
، مِثَّ قَوورَأَ  ُهْم " َوآَخورِ :َأْصالِب رَِجال  ِمْن َأْصوَحايب، رَِجوا   َوِنَسواء  ِموْن أُمَّويِت يَوْدُخُللَن اْ؟َنَّوَ  بِغَوْْيِ ِحَسواب  يَن ِمونوْ

 ..2418َلمَّا يَوْلَحُقلا ِّبِْم " "، يَوْعِب بَوَقيََّ  َمْن بَِقَك ِمْن أُمَِّ  حُمَمَّد  
يول الوذي نوزل غوْي ا؟ وكال القللني يدخل يف مدللل اهلي .فهك تدل على آخرين غْي العرب.وعلوى آخورين

زمان،هموول كووعاب ال األرم ويففيووه القرآن.وتشووْي إىل أن هووذ  األموو  ملصوولل  احللقووات  توودة يف كووعاب 
 هذ  األمان  الكثى،وتقلم على قين اّلِل األخْي.

  ختيار ..ام  لاضع ..القلي القاقر على ا ختيار.احلكيم العلي« َوُهَل اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ »
 « ..مِ  ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيشاُء،َواّللَُّ  َمْن يَ ذِلَك َفْضُل اّللَِّ يُوْيتِيهِ »واختيار  للمتقدمني واملتأخرين فضل وتكرمي:

ع تلقوك ر اّلِل وملضوسوتلقع نول وإن اختيار اّلِل ألم  أو مجاع  أو فرق ليحمل هذ  األمان  الكثى،وليكولن م
.فضوول عظوويم عدلووه فضليفيضووه،واملركز الووذي تتصوول فيووه السووماء ابألرم ..إن اختيووار اّلِل هووذا لفضوول   

 لكفووا  وكوودائدوآ م ا ه ومالووه وحياتووه ويوورىب علووى متاعووه الطريوو يوورىب علووى كوول مووا يبذلووه املوويمن موون نفسوو
 ا؟هاق.

.يوذكرهم هوذا  يلحقولا ّبا والوذين  واّلِل يذكر ا؟ماع  املسلم  يف املدين ،والذين ذتلن بعدها امللصللني ّبوا
تووواب مهوووم الكيهم ويعلالفضووول يف اختيوووارهم هلوووذ  األمانووو ،ولبعة الرسووولل فووويهم يتلووول علووويهم الكتووواب ويوووزك

 حيواة يفلو  اللاقعيو  من األمثواحلكم .وي   لآلتني يف أنلاء الزمان ذلك الرصيد الضخم من الزاق ا هلوك،و 
ىل إعم كموا تصوغر مجيوع الونا؟ماع  األوىل.يذكرهم هذا الفضل العظيم الوذي تصوغر إىل جانبوه مجيوع القيم،و 

 جانبه مجيع التضحيات واهل م ..
 اورا  هللاالحمار يحمل ا س اراليهود مع ال 5الدرس الثالث:

بعوود ذلووك يووذكر مووا يفيووود أن اليهوولق قوود انتهووى قورهوووم يف محوول أمانوو  اّلِل فلووم تعووود هلووم قلوولب هموول هوووذ  
لُولا  األمان  اليت   هملها إ  القللب احلي  الفاقه  املدرك  اللاعي  املتجرقة العامل   ا همل:}َمثَوُل الَّوِذيَن محُِِ

                                                 
 ( 6662[)363/ 16املكنز ] -( وصحي  مسلم 4897[)245/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2417
 [ صحي 311/ 12تفسْي ابن أيب حامت ] - 2418
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بُلا آِباَيِت اّللَِّ َواّللَُّ التوَّووْلرَاَة مُثَّ  َْ   َ  يَوْهوووِدي  َُيِْمُللَهووا َكَمثَوووِل احلَِْموواِر َُيِْمووُل َأْسوووَفار ا بِووْ َك َمثَووُل اْلَقوووْلِم الَّووِذيَن َكووذَّ
 [..5:( { ]ا؟مع 5اْلَقْلَم الظَّاِلِمنَي )

بوووودأ اب قرا  ي..فحملهووووا « اِمُللهووووُيَْ مُثَّ َ ْ ..»فبنوووول إسوووورائيل محلوووولا التلراة،وكلفوووولا أمانوووو  العقيوووودة والشووووريع  
كمووا   إسوورائيل ولكن سووْية بووبوالفهووم والفقووه،وينتهك ابلعموول لتحقيوو  موودللهلا يف عووا  الضوومْي وعووا  اللاقووع.

وووم قوودروا هوووذ  األمانوو ،و  أوووم فقهووولا أ  تووودل علووى  -قيقتهووا حوكموووا هووك يف  -عرضووها القوورآن الكوورمي 
   يقلهووا.فهله منهووا إلووكووانلا كاحلمووار ُيموول الكتووه الضووخام،وليك   حقيقتهووا،و  أوووم عملوولا ّبووا.ومن مث

 ا صولرة معوثةئن،ولكنهليك صاحبها.وليك كريكا يف الغاي  منها  وهك صلرة زري  ابئس ،ومثل سىِيء كوا
بُلا آِبايِت اّللَِّ »عن حقيق  صاقق    « ..َم الظَّاِلِمنيَ ِدي اْلَقلْ    يَوهْ  َواّللَُّ بِْ َك َمَثُل اْلَقْلِم الَِّذيَن َكذَّ

لن الووذين للها.واملسوولم   ُيمومثوول الووذين محلوولا التوولراة مث   ُيمللهووا ..كوول الووذين محلوولا أمانوو  العقيوودة مث
عملووولن عمووول يمني و  غوووثت ّبوووم أجيوووال كثْية،والوووذين يعيشووولن يف هوووذا الزموووان،وهم ُيملووولن أ ووواء املسووول

ر كلهم،كاحلمووا  ..أول ووك كتووه،وهم   ينهضوولن  وا فيهووااملسلمني.وخباصو  أول ووك الووذين يقورأون القوورآن وال
قوه وعمول فك مسوأل  هوُيمل أسوفارا.وهم كثوْيون كثوْيون  فليسوحل املسوأل  مسوأل  كتوه همول وتودرس.إ ا 

  ا يف الكته.
 مباهلة القرآن لليهود 8 - 6الدرس الرابع:

س ر،وأوم هوم أوليوا   مون قون النواوم كعه اّلِل املختاأ -ما يزعملن حَّت اليلم ك  -وكان اليهلق يزعملن 
ْيهم غوام قينهم موع راعاة أحكأو األ يلن أو األميلن.وأوم من مث غْي مطالبني  « ا؟لييم»وأن غْيهم هم 
يِِوونَي َسووِبيل  »موون األميووني:  ي الكووذب علووى اّلِل عاوى الوويت تفوور هووذ  الوود..إىل آخوو« قوواُللا لَووْيَك َعَلْينووا يف اأْلُمِِ

َهووا الَّووِذيَن قُوْل:اي أَيوُ »شووركني:ا قعوولة هلووم إىل املباهلو  الوويت تكووررت معهوم ومووع النصوارى ومووع املبوال قليوول  فهنو
وووُتْم صووواِقِقنيَ ُلا اْلَمووولْ فَوَتَمنوَّووو هووواُقوا ِإْن َزَعْموووُتْم أَنَُّكوووْم أَْولِيووواُء ّللَِِّ ِموووْن ُقوِن النَّووواسِ  .َو  يَوَتَمنوَّْلنَوووُه أَبَووودا  ِ وووا َت ِإْن ُكنوْ

ُ َعلِووويم  اِبلظَّاِلِمنَي.قُوووْل:ِإنَّ اْلَموووقَووودََّمحْل  يُكْم،مُثَّ توُوووَرُقوَن ِإىل عوووا ِِ وَن ِمْنوووُه فَِإنَّوووُه ُمالقِوووِذي تَِفووورُ ْلَت الَّوووأَيْوووِديِهْم َواّللَّ
ُتْم تَوْعَمُللنَ   « ..اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة،فَويُونَوبُِِ ُكْم ِ ا ُكنوْ
نهموا ..وقود كل ابملبطل م أن ينوجها للجه،وقعا  ا معا إىل اّللِ واملباهل  معناها وقل  الفريقني املتنازعني 

ىل هووذ  املباهلوو  ونكلوولا عنهووا،و  يقبلوولا التحوودي فيها. ووا يوودل إ - -خووا  كوول موون قعوواهم رسوولل اّلِل 
 وحقي  هذا الدين. - -على أوم يف قرارة نفلسهم كانلا يعرفلن صد  رسلل اّلِل 

:لَِ ْن رَأَيْوحُل َرُسولَل هللِا ُيَصولِِك ِعْنوَد اْلَكْعَبِ ،هَلتِيَونَّوُه َحوَّتَّ ا مام أمحد َعِن اْبِن روى و  ،قَاَل:قَاَل أَبُول َجْهول  َعبَّاس 
،َوَلْل أَنَّ اْليَوُهووووولَق َاَنوَّوووووْلا اْلَملْ  ْوا َت،َلَمووووواتُلا،َورَأَ أَنَوووووأَ َعلَوووووى ُعُنِقوووووِه،قَاَل:فَوَقاَل:َلْل فَوَعَل،أَلَخَذتْوووووُه اْلَمالَِئَكوووووُ  ِعيَووووواان 

ُدوَن َما   َوَ  أَْهال .َمَقاِعَدُهْم ِمَن النَّاِر،َوَلْل َخرََج الَِّذيَن يُوَباِهُللَن َرُسلَل هللِا   .2419، َلَرَجُعلا َ  اَِ

                                                 
 ( صحي 2225[)654/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2419
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يفهم حون الناس.فموا  مون قو وقد   تكلن هوذ  مباهلو  ولكون جمورق هود هلم، وا أووم يزعمولن أووم أوليواء ّللِ 
املقربولنف  و ا  األوليواء  وا يلقو ج  خل  اّلِلف وهم حني ميلتلن يناللن موا عنود اّللِ إذن من امللت،واعلهم أ

ديهم قدملا بوني أيووم   يأمث عقه على هذا التحدي  ا يفيد أوم غْي صاققني فيما يدعلن،وأوم يعرفلن 
املووووولت وموووووا  نيفهم موووووموووووا يطم نووووولن إليوووووه،وما يرجووووولن الثووووولاب والقووووورىب عليوووووه،إ ا قووووودملا املعصوووووي  الووووويت ختووووو

ُ عَ ا قَوووودََّمحلْ بَوووودا  ِ ووووَو  يَوَتَمنوَّْلنَووووُه أَ »وراء .والووووذي   يقوووودم الووووزاق افوووول موووون ارتيوووواق الطريوووو : لِوووويم   أَيْووووِديِهْم َواّللَّ
 « ..اِبلظَّاِلِمنيَ 

تم امللت،فهول حو رارهم مونويف واي  ا؟لل  يقرر حقيق  امللت وما بعد ،ويكش  هلم عن قل  ا؟دوى يف ف
ْلَت :ِإنَّ اْلَموقُولْ »يوه:فمنه،وما بعد  من رجع  إىل اّلِل،وحسواب علوى العمول حوتم كوذلك   ريوه    مهرب

ُتْم تَوْعَملُولنَ  ِ شَّهاَقِة،فَويُونَوبُِِ ُكْم َغْيِه َوالا ِِ الْ الَِّذي تَِفُروَن ِمْنُه فَِإنَُّه ُمالِقيُكْم.مُثَّ تُوَرُقوَن ِإىل ع ..وهوك لفتو  « ا ُكنوْ
هك سوواها النوواس،و حقيقوو  ين القرآنيوو  امللحيوو  للمخووانبني ّبووا وغووْي املخووانبني.تقر يف األخووالقموون اللفتووات 

منووه إ   ليووه،فال ملجووأإللرجعوو   تالحقهووم أينمووا كووانلا ..فهووذ  احليوواة إىل انتهاء.والبعوود عوون اّلِل فيهووا ينتهووك
 إليه.واحلساب وا؟زاء بعد الرجع  كائنان   حمال .فال مهرب و  فكا .

، قَالَ روى  :"َمثَوُل الَّوِذي يَِفوُر ِموَن اْلَموْلِت َكَمثَوِل الثوَّْعلَوِه، قَاَل َرُسولُل اّللَِّ :الطثي يف َعْن َ ُرََة بن ُجْنُدب 
ْعلَووُه , اَي يوَ :َتْطُلبُووُه اأَلْرُم بِووَدْين ، َفَجَعووَل َيْسووَعى , َحووَّتَّ ِإَذا أَْعووىَي َوانْوتَوَهووَر َقَخووَل ُجْحوورَُ ، فَوَقالَووحْل لَووُه اأَلْرمُ 

، فَولَووْم يوَووَزْل َكووَذِلَك َحووَّتَّ تَوَقطََّعووحْل ُعنُوُقووُه , َفَموواَت" ...وهووك صوولرة متحركوو  2420َقيْووِبف َفَخوورََج، َولَووُه ُحَصوواص 
 ملحي  عميق  ا ُياء ..
 أوجيه إل  فضائل وأحكاا صال  ال ممة 11 - 9الدرس الخامس:

ا الووذي وقووع ر وو ك احلوواقّاب؟مع ، ناسووب  ذلوو واهلن اووكء املقطووع األخووْي يف السوولرة خاصووا بتعلوويم يتعلوو 
ْسوَعْلا ِإىل ْن يوَوْلِم اْ؟ُُمَعوِ  فَاِمولِلصَّوالِة  نُولِقيَ  اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا»أكثر من مرة،ألن الصيغ  تفيد التكرار:

ُتْم توَ  ُروا يف اأْلَْرِم َوابْوتَوغُولا ِموْن َيحِل الصَّوالُة فَانْوَتِشوِإذا ُقِضوَن.فَ ْعَلُمل ذِْكِر اّللَِّ َوَذُروا اْلبَوْيَع.ذِلُكْم َخْْي  َلُكْم ِإْن ُكنوْ
لَْيهوا َوتَورَُكولَ  قائِما .ُقْل:موا ِعْنوَد إِ  أَْو هَلْولا  انْوَفُضولا ْوا ِعوارَة  ِإذا رَأَ وَ »َفْضِل اّللَِّ َواذُْكُروا اّللََّ َكِثْيا  َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحولَن.

ُ َخْْيُ الرَّ اّللَِّ َخْْي  ِمَن اللَّ   « ..ازِِقنيَ ْهِل َوِمَن التِِجارَِة.َواّللَّ
وصالة ا؟مع  هك الصالة ا؟امع ،اليت   تص  إ  مجاعو  ..وهوك صوالة أسوبلعي  يتحوتم أن يتجموع فيهوا 
املسوولملن ويلتقوولا ويسووتمعلا إىل خطبوو  تووذكرهم ابّلِل.وهووك عبوواقة تنظيميوو  علووى نريقوو  ا سووالم يف ا عووداق 

.وهووك ذات ق لوو  خاصوو  علووى 2421هلخوورة يف التنظوويم اللاحوود ويف العبوواقة اللاحوودة وكال ووا عبوواقةللوودنيا وا
نبيع  العقيدة ا سالمي  ا؟ماعيو  الويت هودينا عنهوا يف لوالل سولرة الصو .وقد ورقت األحاقيوة الكثوْية 

 يف فضل هذ  الصالة واحلة عليها وا ستعداق هلا ابلغسل والثياب والطيه.
                                                 

 الصلاب وقفه (  6779[ )363/ 6املعجم الكبْي للطثاين ] - 2420
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »نمد قطه. « يف النفك واجملتمع»يراجع فصل العباقات ا سالمي  يف كتاب:  - 2421
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َيِ  جاء يف الصحي َيِ  أَبُل َسوَلَمَ  بْوُن َعْبوِد الورَّمْحَِن َحودَّ َيِ  َُيْىَي ْبُن َأىِب َكِثْي  َحدَّ  أَبُول   َعِن اأَلْوزَاِعىِِ قَاَل َحدَّ
َنَمووا ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب َحْطُووُه النَّوواَس يوَووْلَم اْ؟ُُمَعووِ  ِإْذ َقَخووَل ُعْثَموواُن بْووُن َعفَّووانَ  فَوَعوورََّم بِووِه ُعَمووُر  ُهَريْووورََة قَوواَل بَويوْ

ْعووحُل النِِووَداَء أَْن فَوَقوواَل َمووا اَبُل رَِجووال  يَوتَووَأخَُّروَن بَوْعووَد النِِووَداِء.فَوَقاَل ُعْثَموواُن اَي أَِمووَْي اْلُمووْيِمِننَي َمووا زِْقُت ِحوونَي  َِ 
ِإَذا َجوواَء َأَحوودُُكْم ِإىَل » يَوُقوولُل  --لَل اّللَِّ تَوَلضَّووْأُت مُثَّ أَقْوبَوْلحُل.فَوَقوواَل ُعَمووُر َواْلُلُضوولَء أَْيض ووا أََ ْ َتْسووَمُعلا َرُسوو

 ..2422«.اْ؟ُُمَعِ  فَوْليَوْغَتِسْل 
،قَاَل: ْعحُل َرُسلَل هللِا  أمحدوروى  يَوُقلُل:َمْن َغسََّل َواْغَتَسَل يَوْلَم اْ؟ُُمَعوِ ،َوَبكََّر َعْن أَْوِس ْبِن أَْوس  الثوََّقِفكِِ

َكوْه فَوَداَن ِموَن اِ مِتَماِم،فَاْسوَتَمَع،َوَ ْ يَوْلُ ،َكواَن لَوُه ِبُكولِِ ُخطْوَلة  َعَموُل َسوَن   َأْجوُر ِصوَياِمَها َوابْوَتَكَر،َوَمَشى،َو َْ يَوْر 
 .2423َوِقَياِمَها

،قَاَل: َِْعحُل َرُسولَل هللِا  َمكَّ يَوُقوولُل:َمْن اْغَتَسوَل يوَووْلَم اْ؟ُُمَعووِ ،وَ وروى ا موام أمحوود َعوْن َأيب أَيُوولَب األَْنَصووارِيِِ
ا لَوووُه،َوَ ْ يوُوووْيِذ ِموووْن ِنيوووه  ِإْن َكووواَن ِعْنوووَدُ ،َولَِبَك ِموووْن َأْحَسوووِن يَِيابِوووِه،مُثَّ َخووورََج َحوووَّتَّ َذْيتَ اْلَمْسوووِجَد َفَْيَْكوووَع ِإْن بَووودَ 

نَوَها َوَبنْيَ  ا،مُثَّ أَْنَصحَل ِإَذا َخرََج ِإَماُمُه َحَّتَّ ُيَصلَِِك،َكاَنحْل َكفَّارَة  ِلَما بَويوْ  ..2424 اْ؟ُُمَعِ  اأُلْخَرى.َأَحد 
م  جووورق  ووواعه -ملعووواش اوسوووائر نشووواط  -واهليووو  األوىل يف هوووذا املقطوووع شمووور املسووولمني أن ي كووولا البيوووع 

 « ..َذُروا اْلبَوْيعَ وَ َعْلا ِإىل ذِْكِر اّللَِّ ُمَعِ  فَاسْ ِم ا؟ُْ اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ِإذا نُلِقَي لِلصَّالِة ِمْن يَولْ »لاذان:
وُتْم  ْْي  َلُكومْ ِلُكوْم َخوذ»وترغبهم يف هذا ا بالع من كيون املعاش والدخلل يف الوذكر يف هوذا اللقوحل: ِإْن ُكنوْ

هل ه والتحبيوه.و ذا ال غيوهو.. ا يلحك  ن ا بالع من كيون التجوارة واملعواش كوان يقتضوك « تَوْعَلُملنَ 
وجوولاذب  غل املعوواشينخلووع فيهووا القلووه موون كوولايف اللقووحل ذاتووه تعلوويم قائووم للنفوولس فووال بوود موون فوو ات 

لبوه قألعلوى،وميا اابملوا  األرم،ليخلل إىل ربه،ويتجرق لذكر ،ويتذو  هذا الطعم اااص للتجورق وا تصوال
كوووور لعووويا موووع ذ امووون ذلوووك اهلووولاء النقوووك ااوووالا العطوووور ويسووو و  كوووذا   مث يعووولق إىل مشووواغل  وصووودر 

َ َكثِ ْضِل اّللَِّ ا ِمْن فَ انْوَتِشُروا يف اأْلَْرِم،َوابْوتَوُغل فَِإذا ُقِضَيحِل الصَّالُة فَ »اّلِل:  « ..ْيا  َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلنَ ،َواذُْكُروا اّللَّ
 م،مون عمول وكووديف األر  وهوذا هول التولازن الووذي يتسوم بوه املوونهج ا سوالمك.التلازن بوني مقتضويات احليوواة

 اة القلوهيووهك ضرورة حلاع القله وعرق  للذكر.ونشاط وكسه.وبني عزل  الرو  ف ة عن هذا ا؟ل وانقط
بتغواء انوه يف أينواء م   بود   يصل  بدووا لالتصوال والتلقوك والنهولم بتكوالي  األمانو  الكثى.وذكور اّللِ 

ة   بووود مووون فووو   -موووع هوووذا  -املعاش،والشوووعلر ابّلِل فيوووه هووول الوووذي ُيووولل نشووواط املعووواش إىل عباقة.ولكنوووه 
 ع الكامل،والتجرق املمحخ.كما تلحك ها ن اهليتان.للذكر ااالا،وا نقطا 

                                                 
 ( 1993[) 341/ 5املكنز ] -حي  مسلمص - 2422
 صحي   16273( 16173[)545/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2423
 صحي  23968( 23571[)782/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2424

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4306 

،"أَنَّ النَِِداَء َكاَن يف يَوْلِم اْ؟ُُمَعِ  ُمَيذِِن   َمواُم، مُثَّ تُوَقوِحنَي َحْرُ  َواِحد   َعْن َمْكُحلل  اُم الصَّوالُة، َوَذلِوَك النِِوَداُء ُج اْ ِ
رَاُء ِإَذا نُ  ُ َعْنوُه أَْن يوُ ْثَماُن َرِضوَأَمَر عُ لِقَي بِِه، فَ الَِّذي َُيْرُُم ِعْنَدُ  اْلبَوْيُع َوالشِِ َمواِم َحوَّتَّ َك اّللَّ نَواِقَي قَوْبوَل ُخوُروِج اْ ِ

 َاَْتِمَع النَّاُس"
ُ َعْنووووووُه، ِإَذا َصوووووولَّى اْ؟ُُمَعووووووَ  اْنَصووووووَرَ ، فَوَلقَووووووَ  َعلَووووووى اَبِب اْلَمْسووووووِجِد،  ، َرِضووووووَك اّللَّ َكوووووواَن َعوووووورَّاُ  بْووووووُن َمالِووووووك 

ْْيُ لَُّهمَّ، َأَجْبووحُل َقْعَلتَووَك َوَصوولَّْيحُل َفرِيَضووَتَك، َوانْوَتَشووْرُت َكَمووا أََمووْرَتِب فَوواْرزُْقِب ِمووْن َفْضووِلَك، َوأَنْووحَل َخووفَوَقوواَل:"ال
 . 2425الرَّازِِقنَي".روا  ابن أيب حامت

تووه اعووه  رفييووذ فوولر  وهووذ  الصوولرة اثوول لنووا كيوو  كووان ذخووذ األموور جوودا،يف بسووان   موو ،فهل أموور للتنف
 و قيقته كذلك  

،مع  ذي بلغوحل إليوهتلاها الوولعل هذا ا قرا  ا؟اق الصري  البسي  هل الذي ارتقى بتلك اجململع  إىل مسو
أَْو هَلْولا  انْوَفُضولا  ْوا ِعوارَة  ذا رَأَ َوإِ »كل ما كوان فيهوا مون جولاذب ا؟اهليو . ا تصولر  اهليو  األخوْية يف السولرة:

ُ َخْْيُ الرَّازِ  التِِجارَةِ ِل َوِمنَ ا .ُقْل:ما ِعْنَد اّللَِّ َخْْي  ِمَن اللَّهْ إِلَْيها َوتَورَُكلَ  قائِم  «.ِقنيَ .َواّللَّ
َنَموا حَنْووُن ُنَصوولِِى َمووَع النَّووِبِِ  يَوَنا َجوواِبُر بْووُن َعْبووِد اّللَِّ قَوواَل بَويوْ ِإْذ أَقْوبَولَووحْل  -  - َعوْن َسووا ِِ بْووِن َأىِب اْ؟َْعووِد قَوواَل َحودَّ

َها َحَّتَّ َما بَِقَى َمَع النَِّبِِ ِعْي  هَْ  ِإ َّ ايْوَنا َعَشَر َرُجال ،فَونَوزَلَوحْل َهوِذِ  اهليَوُ  ) َوِإَذا  -  -ِمُل نََعام ا،فَاْلتَوَفُتلا إِلَيوْ
َها َوتَورَُكلَ  قَائِم ا (  . 2426رَأَْوا ِعَارَة  أَْو هَلْل ا انْوَفُضلا إِلَيوْ

نَووووا النَّووووِبُ وَعووووْن َجوووواِبِر بْووووِن َعْبووووِد اّللَِّ  قَووووائِم  يوَووووْلَم اْ؟ُُمَعووووِ  ِإْذ قَووووِدَمحْل ِعووووْي  ِإىَل اْلَمِدينَووووِ  فَابْوتَووووَدَرَها  -- قَوووواَل بَويوْ
َونَوزَلَووحْل  -قَوواَل  -َحووَّتَّ َ ْ يَوْبووَ  َمَعووُه ِإ َّ ايْونَووا َعَشووَر َرُجووال  فِوويِهْم أَبُوول َبْكوور  َوُعَمووُر  --َأْصووَحاُب َرُسوولِل اّللَِّ 

َها(َهِذِ  ا  2427هليَُ  )َوِإَذا رَأَْوا ِعَارَة  أَْو هَلْل ا انْوَفُضلا إِلَيوْ
واّلِل »ّلِل الورز  مون عنود م  ن اهلوويف اهلي  تللي  هلم  ا عند اّلِل وأنه خوْي مون اللهول ومون التجارة.وتوذكْي 

اء النفوولس  بيوو  وبنوو..وهووذا احلوواقّ كمووا أسوولفنا يكشوو  عوون موودى ا؟هوود الووذي بووذل يف ال« خووْي الوورازقني
رصويدا   يف كول زموانعولة اّللِ حَّت انتهحل إىل إنشاء تلك ا؟ماع  الفريدة يف التواري .ومين  القوائمني علوى ق

ْيهووا لبشووري  خباموون الصووث علووى مووا ادونووه موون ضووع  ونقووا وختلوو  وتعثوور يف الطري .فهووذ  هووك الوونفك 
بوات ا قرا  والثالفهوم و و ،مع الصوث وكرها.وهك قابل  أن تصعد مراقك العقيدة والتطهر والتزكك بوال حودوق

 واملثابرة،وعدم النكلص من منتص  الطري .واّلِل املستعان.
 

 

                                                 
 [ صحي  مقطلع313/ 12تفسْي ابن أيب حامت ] - 2425
 ( 936[)67/ 4املكنز ] -صحي  البخارى - 2426
 ( 2037)[396/ 5املكنز ] -صحي  مسلم - 2427
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 مدني ة وآياأها إحدى عشر  ( سور  المنافقون63)

 أهم م ض عات الس  ة 

رة سوووحل هوووك السووول الووودال علوووى ملضووولعها ..لي« املنوووافقلن»هوووذ  السووولرة الووويت همووول هوووذا ا سوووم ااووواص 
ر مدينو  مون ذكو لول سولرةختللحيدة اليت فيها ذكور النفوا  واملنافقني،ووصو  أحولاهلم ومكائودهم.فال تكواق ا

 قني،وا كووارةن املنافعوواملنوافقني تلميحووا أو تصوورُيا.ولكن هووذ  السوولرة تكوواق تكولن مقصوولرة علووى احلوودية 
 إىل بعخ احللاقّ واألقلال اليت وقعحل منهم ورويحل عنهم.

مووون  موموووا يف نفلسوووهفووو  علوووى أخوووال  املنوووافقني وأكووواذيبهم وقسائسوووهم ومناوراهتم،وهوووك تتضووومن محلووو  عني
 البغخ والكيد للمسلمني،ومن الليم وا؟  وانطماس البصائر والقللب.

   ّبووم صووف  موونل مووا يلصووكووولوويك يف السوولرة عوودا هووذا إ  لفتوو  يف وايتهووا إىل الووذين آمنوولا لتحووذيرهم موون  
لال كووتغا  ابألموون ذكوور  اقىن قرجووات النفووا  عوودم التجوورق ّلِل،والغفلوو  عووصووفات املنووافقني،ولل موون بعيوود.وأ

 الصدقات.و ه البذل واألو ق،والتقاعك عن البذل يف سبيل اّلِل حَّت ذيت اليلم الذي   ينفع في
  تنقطوع يف و  - -ّلِل اوحرك  النفا  اليت بدأت بدخلل ا سالم املدين ،واستمرت إىل قورب وفواة رسولل 

اضوو  يف سووْية ات أيوور و ذتقريبووا،وإن تغووْيت مظاهرهووا ووسووائلها بووني احلووني واحلووني ..هووذ  احلركوو   أي وقووحل
رهووا بووْيا وورق ذكم قوودرا كهوذ  الفوو ة التارحيوو  ويف أحوودايها وقود كووغلحل موون جهوود املسوولمني ووقوتهم ونوواقته

 حيوواة يف ها البووال وأير يف القوورآن الكوورمي ويف احلوودية الشووري  موورات كثووْية توودل علووى ضووخام  هووذ  احلركوو ،
 الدعلة يف ذلك احلني.

مليلفوووه  «الكوورمي سووْية الرسلل:صوولر مقتبسوو  مووون القوورآن»وقوود ورق عوون هووذ  احلركووو  فصوول جيوود يف كتووواب:
 نقتط  منه فقرات كاكف :« حممد عزة قروزة»األستاذ 

نولا مون القولة يف مكو    يكل  واملسولملن األولولن - -وعل  لهلر تلك احلرك يف املدينو  واضوح ،فالنل  »
يهم يف تتزلوووو  إلووووو والنفوووولذ يف حالوووو  تسووووتدعك وجوووولق ف وووو  موووون النوووواس توووورهبهم أو ترجوووول خْيهم،فتووووتملقهم 

هوول م.ولقوود كوان أبلجوه عا الظاهر،وتتوآمر علويهم وتكيوود هلوم واكوور ّبوم يف اافاء،كمووا كوان كوأن املنووافقني
ألذى اباملسووووووووولمني  مكووووووووو  وزعما هوووووووووا خاصووووووووو  ينووووووووواوئلن النووووووووول جهارا،ويتنووووووووواوللن مووووووووون اسوووووووووتطاعلا مووووووووون
ملسوولملن إىل  اضوطر االشوديد،ويقاوملن الودعلة بكوول وسويل  قون موا هوورز أو هفوج وكانووحل القولة هلوم حووَّت

 ،أو لعنوو  وا كووراقينووه اب اهلجوورة فوورارا بوودينهم وقمهووم إىل احلبشوو  أو ،مث إىل يثوورب وحووَّت فوول بعضووهم عوون
ذى  وون يبووحل انلووه األ كني،وحَّت مووات بعوخ مووناب غوراء والتهووليا وحووَّت تزلووزل بعضوهم وتووثم وانفوو  املشوور 

 على قينه نتيج  للتعذيه ...
استطاع قبل أن يهواجر إليهوا أن يكسوه أنصوارا  - -أما يف املدين  فقد كان األمر رتلفا جدا.فالنل  »

خلوه أقلايء من األوس واازرج و  يهاجر إ  بعد أن استلي  من ملقفه،و  يب  تقريبا بيحل عوريب فيهوا   يد
إموا عوون جهالو  وغباء،وإمووا عوون  -ا سوالم.ففك هووذ  احلالو    يكوون موون اهلوني أن يقوو  الوذين   ييمنوولا بووه 
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ملقو  ا؟حولق والعوداء العلوب للنول  -غيج وحقد وعناق،ألوم رأوا يف قدوم النل حدا لنفلذهم وسلطاوم 
غوووْي قليووول يف عوودم اللقووول  هوووذا  واملسوولمني مووون املهوواجرين واألنصوووار وكوووان للعصووبي  يف اللقوووحل نفسوووه أيوور

امللقوو ،ألن سوولاق األوس وااووزرج أصووبحلا أنصووار النل،وموورتبطني بووه  لاييوو  الوودفاع والنصوور،إىل أن جلهووم 
قوود حسوون إسووالمهم،وغدوا يوورون يف النوول رسوولل اّلِل،وقائوودهم األعلووى اللاجووه الطاع ،ومركوودهم األعظووم 

نزعووو  الشووور ،ويتحكم فووويهم مووورم القلوووه واملكوووابرة  اللاجووه ا تبووواع،فلم يكووون يسوووع الوووذين للوووحل تغلوووبهم
وعودائهم،و   أن يظهوروا علنوا يف نوزعتهم -وقعلتوه ونفولذ   - -واحلقد،وُيملهم ذلك على منواوأة النول 

يكوون أمووامهم إ  التظوواهر اب سووالم،والقيام  ركانه،والتضووامن مووع قبائلهم.وجعوول مكوورهم وكيوودهم وقسووهم 
وااداع والتمليوه،وإذا كوانلا وقفولا أحيواان ملاقو  علنيو  فيهوا كيود وقس،وعليهوا  وميامراهتم  سللب املراوغ 

نووابع موون النفووا  ابرز،فإ ووا كووان هووذا موونهم يف بعووخ الظوورو  واألزمووات احلوواقة الوويت كانووحل هوود  ابلنوول 
علووى  واملسوولمني،واليت كووانلا يتخووذووا حجوو  لتلووك امللاقوو  بووداعك املصوولح  واملنطوو  وا حتيوواط و  يكلنوولا 

كوول حووال يع فوولن ابلكفوور أو النفووا ،غْي أن نفوواقهم وكفوورهم وموولاقفهم يف الكيوود والوودس والتووآمر   تكوون 
واملخلصووني موون أصووحابه موون املهوواجرين واألنصووار،كما أن امللاقوو  العلنيوو  الوويت   - -لتخفووى علووى النوول 

وقود كانوحل اهلايت القرآنيو  كانلا يقفلووا يف فورص األزموات كانوحل  وا تزيود كفورهم ونفواقهم فضويح  ومقتا.
تلجه إليهم كذلك الفضوائ  املورة بعود املرة،وتودل علويهم  وا يفعلولن أو ميكرون،وتودمغهم بشورورهم وخبوثهم 

 واملسلمني منهم يف كل لر  ومناسب . - -ومكايدهم،وهذر النل 
 يوو ،حَّت لكأنوووهدنت املولقوود كانووحل ملاقووو  املنووافقني ومكايوودهم بعيووودة املوودى واأليووور علووى مووا تلهوووم اهلاي»

زعموواء مكوو ،وإن اختلفووحل األقوار والنتووائج إذ أن و  - -نضووال قلي،يووذكر  ووا كووان موون نضووال بووني النوول 
ن وأموور انفووذ احه سوولطاالنوول   يلبووة أن أخووذ مركووز  يتلنوود وقلتووه تزقاق،وقائوورة ا سووالم تتسع،وصووار صوو

ل  عفهم وضووووآضووووابرزة،وكووووان  وجانووووه عزيووووز وإذ   يكوووون املنووووافقلن كتلوووو  متضووووامن  ذات كخصووووي  خاصوووو 
اتسوووواع قائوووورة و  - -عوووودقهم وكووووأوم يسووووْيان سووووْيا متناسووووبا عكسوووويا مووووع مووووا كووووان موووون تزايوووود قوووولة النوووول 

 ا سالم،وتلند عزته وسلطانه.
ويكفيووك ألجوول أن تشووعر خبطوولرة الوودور الووذي قووام بووه املنافقلن،وخاصوو  يف أوائوول العهوود،أن تالحووج أن  »

بعصووبياهتم الوويت كانووحل مووا تووزال قليوو  األيوور يف نفوولس سوولاق قبائلهم،كمووا أوووم    املنوافقني كووانلا أقوولايء نسووبيا
  - -يكلنلا مفضلحني فضيح   مو ،و  يكون ا سوالم قود رسو  يف هوذا السولاق رسولخا كافيوا وأن النول 

كان حملنا ابملشركني ا؟احدين مون كول جانه،وأهول مكو  خصولمه األلوداء،وهم قبلو  ا؟زيورة ي بصولن بوه 
دوائر،ويتحينلن كل فرص  ووسويل  للقضواء عليوه واليهولق يف املدينو  وحلهلوا قود تنكوروا لوه منوذ عهود مبكور ال

وتطووْيوا بووه،مث جوواهرو  ابلكفوور والعووداء واملكوور و  يلبووة أن انعقوود بيوونهم وبووني املنووافقني حلوو  نبيعووك علووى 
ملنوافقني   يقولوا ويثبتولا ويكون تلحيد املسعى،والتضامن يف ملق  املعارض  والكيد،حَّت ليمكن القولل:إن ا

موونهم ذلووك األذى الشووديد وا سووتمرار يف الكيووود والوودس إ  بسووبه مووا لقووول  موون اليهوولق موون تعضووويد،وما 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4309 

مون هوي ء   انعقد بينهم من تضامن وتلاي ،و  يضع  كأوم وح  خطرهم إ  بعود أن مكون اّلِل للنول
 2428«.وألهر  عليهم،وكفا  كرهم 

 [11إل   1(:اآليات 63]سور  المنافقون )

 ص ات المنافقين وحكم الامامل ممهم 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُ وَ ِإذا جووواَءَ  اْلُمنووواِفُقلَن قووواُللا َنْشوووَهُد ِإنَّوووَك َلَرُسووولُل اّللَِّ }  ُ ْعلَوووُم ِإنَّووويوَ اّللَّ ْشوووَهُد ِإنَّ اْلُمنووواِفِقنَي يَ َك َلَرُسوووللُُه َواّللَّ

ُوْم آَمنُولا مُثَّ   َِ ( ذلِوَك 2لا يَوْعَمُللَن )ْم ساَء ما كانُ ّللَِّ ِإوَُّ ا( اختََُّذوا أمَْياَوُْم ُجنَّ   َفَصُدوا َعْن َسِبيِل 1َلكاِذبُلَن ) وَّ
 لَِقووْلهِلِْم  لا َتْسووَمعْ ُقللُوويْوووتَوُهْم تُوْعِجبُووَك َأْجسوواُمُهْم َوِإْن يوَ ( َوِإذا رَأَ 3َكَفووُروا َفطُبِووَع َعلووى قُولُوولِّبِْم فَوُهووْم   يَوْفَقُهوولَن )

ُْم ُخُشووه  ُمَسوونََّدة  َُيَْسووُبلَن ُكوولَّ َصووْيَح   َعلَووْيِهْم ُهوو َوِإذا  (4َأىنَّ يُوْيَفُكوولَن ) ْرُهْم قوواتَوَلُهُم اّللَُّ ُدُو فَاْحووذَ ُم اْلَعووَكووَأوَّ
( َسوولاء  َعلَووْيِهْم 5ْكِثُوَن )َيُصووُدوَن َوُهووْم ُمْسووتَ  أَيْوووتَوُهمْ رَ وَ َسووُهْم ِقيووَل هَلُووْم تَعوواَلْلا َيْسووتَوْغِفْر َلُكووْم َرُسوولُل اّللَِّ لَوولَّْوا ُر ُ 
( ُهوُم الَّوِذيَن يَوُقللُولَن 6ْلفاِسوِقنَي )   يَوْهوِدي اْلَقوْلَم ا ِإنَّ اّللََّ  هَلُومْ َأْستَوْغَفْرَت هَلُْم أَْم َ ْ َتْستَوْغِفْر هَلُوْم لَوْن يَوْغِفوَر اّللَُّ 

َفُضوووولا َوّللَِّ   تُوْنِفُقوووولا َعلووووى َمووووْن ِعْنوووودَ  ووووم َخووووز  َرُسوووولِل اّللَِّ َحووووَّتَّ يَونوْ اْلُمنوووواِفِقنَي    اواِت َواأْلَْرِم َولِكوووونَّ اِئُن السَّ
َهوووا اأْلَ  نَّ اأْلََعوووزُ ( يَوُقللُووولَن لَوووِ ْن َرَجْعنوووا ِإىَل اْلَمِدينَوووِ  لَُيْخووورِجَ 7يَوْفَقُهووولَن ) ْيِمِننَي  َوِلَرُسوووللِِه َولِْلُموووَذلَّ َوّللَِِّ اْلعِوووزَّةُ ِمنوْ

  َعووْن ذِْكووِر اّللَِّ َوَمووونْ  أَْو قُُكوومْ ا   تُوْلِهُكووْم أَْموولاُلُكْم َو ( اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوول 8َولِكوونَّ اْلُمنوواِفِقنَي   يَوْعَلُموولَن )
ْلَموْلُت فَويَوُقولَل َربِِ اَأَحدَُكُم  يتَ َزْقناُكْم ِمْن قَوْبِل أَْن ذَْ َوأَْنِفُقلا ِمْن ما رَ  (9يَوْفَعْل ذِلَك فَُأولِ َك ُهُم اْااِسُروَن )

ُ ( َولَونْ 10 )احلِِنيَ َلْل  َأخَّْرَتِب ِإىل َأَجل  َقرِيه  فََأصَّودََّ  َوَأُكوْن ِموَن الصَّو ُ نَوْفسوا  ِإذا جواَء َأَجُلهوا َواّللَّ َر اّللَّ  يوُوَيخِِ
 { (11َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللَن )

نذذذافقين وأالعذذذبهم وصذذذدهم عذذذن سذذذبيل هللا سذذذبب أكذذذايب الم 4 - 1الذذذدرس ا ول: 

 وأصوير جبنهم

لنول االشوهاقة  ن  سوالم و هذ  السلرة تبدأ بلص  نريقتهم يف مداراة ما يف قللّبم مون الكفور،وإعالوم ا
- - حفولن وراءهوا ل رسولل اّلِل.وحلفهوم كوذاب ليصودقهم املسولملن،واختاذهم هوذ  األميوان وقايو  وجنو ه 

ُ يَوعْ نََّك َلَرسُ ْشَهُد إِ ِإذا جاَءَ  اْلُمناِفُقلَن قاُللا نَ } ن املسلمني فيهم:حقيق  أمرهم،وحدعل  لَوُم ِإنَّوَك لُل اّللَِّ َواّللَّ
ُ َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمناِفِقنَي َلكاِذبُلَن ) ُوُذوا أمَْياَوُْم ُجنَّ   َفَصوُدوا َعوْن َسوِبيلِ ( اختََّ 1َلَرُسللُُه َواّللَّ اَء موا كوانُلا ْم سو اّللَِّ ِإوَّ

 ..{(2يَوْعَمُللَن )
يشهدون بني يديوه برسوالته كوهاقة ابللسوان،  يقصودون ّبوا وجوه ف - -فهم كانلا اي لن إىل رسلل اّلِل 

دوا هوذ  م جواءوا ليشوهن يف أواحل ،إ ا يقلللوا للتقي ،وليخفلا أمرهم وحقيقتهم على املسلمني.فهم كاذبل 
بعووود   يف كووهاقهتمّبم اّللِ لمني ّبا،ويووداروا أنفسووهم بقلهلووا.ومن مث يكووذالشووهاقة،فقد جوواءوا ليخوودعلا املسوو
ُ يَوْعَلُم ِإنََّك َلَرُسللُهُ »التحفج الذي يثبحل حقيق  الرسال :  «.كاِذبُلنَ ُد ِإنَّ اْلُمناِفِقنَي لَ  َيْشهَ َواّللَُّ ..» «َواّللَّ

                                                 
 اب؟زء الثاين من الكتاب. ) السيد رمحه هللا ( 216إىل  176يراجع الفصل بتمامه من ص   - 2428
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 نافقني.ذيه مقال  املقبل تك بيحل الرسال والتعبْي من الدق  وا حتياط بصلرة تثْي ا نتبا .فهل يباقر بتث
ل  .وليك هوذا هول الرسوالولل  هذا التحفج ألوهم لاهر العبارة تكذيه املنافقني يف ملضولع كوهاقهتم وهو

الضووومْي   ا خالصوووكّبووواملقصووولق.إ ا املقصووولق تكوووذيه إقووورارهم فهوووم   يقووورون الرسوووال  حقوووا و  يشوووهدون 
َوُذوا أمَْيواَوُْم ُجنَّوو   » ر  عونهم كيوود عوشو  أموورهم،أو كلموا انك  .وهوك تولحك  وووم كوانلا ُيلفولن األميووان.« اختَّ

تضوووا  أمووور مووون ه علوووى افأو تووودبْي،أو نقلوووحل عووونهم مقالووو  سووولء يف املسووولمني.كانلا ُيلفووولن ليتقووولا موووا ي تووو
 م.لمخدوعني فيهغلاءهم لأملرهم،فيجعللن أمياوم وقاي  وجن  ُيتملن وراءها،ليلاصللا كيدهم وقسهم وإ

ُووْم سوواَء مووا  إِ »الكاذبوو : ك األميووان..صوودوا أنفسووهم وصوودوا غووْيهم مسووتعينني بتلوو« َفَصووُدوا َعووْن َسووِبيِل اّللَِّ » وَّ
 ..وهل أسلأ من الكذب للخداع والتضليل ف« كانُلا يَوْعَمُللنَ 

ء عمووول ّلِل وسووول ويعلووول حووواهلم هوووذ  مووون كوووهاقة مدخللووو  كاذبووو ،وأميان مكذوبووو  خاقع ،وصووود عووون سوووبيل ا
ُووْم آَمنُووَك  َِ ذلِوو»ه  وووم كفووروا بعوود ا ميان،واختوواروا الكفوور بعوود أن عرفوولا ا سووالم:..يعللوو  لا مُثَّ َكَفووُروا َفطُبِووعَ وَّ

فر.وموووا يعووور  عووولقة إىل الكختووواروا الا..فهوووم عرفووولا ا ميوووان إذن،ولكووونهم « َعلوووى قُولُووولِّبِْم،فَوُهْم   يَوْفَقُهووولنَ 
 ،ويطلوع علوى ذو  ويعر يوأو توذو ،أو حيواة.وإ  فمون ذا الوذي ا ميان مث يعولق إىل الكفور قلوه فيوه فقوه،

 ميووان اُييا يف نوولر الووذكك،و  التصوولر ا ميوواين لللجوولق،وعلى التووذو  ا ميوواين للحيوواة،ويتنفك يف جوول ا ميووان
ن ذا دب الكنوولقف موواوي اجملوواللضووكء، ويتفيووأ لووالل ا ميووان النديوو  ..مث يعوولق إىل الكفوور الكوواحل امليووحل ااوو

ر  البعيووود  ذا الفوووانع هوووذا إ  املطمووولس الكنووولق احلقلق،الوووذي   يفقوووه و  ُيوووك و  يشوووعر ّبوووالوووذي يصووو
 « ..َفطُِبَع َعلى قُوُللِّبِْم فَوُهْم   يَوْفَقُهلنَ »

موون  مسولن املطموولسلصوون  املمث يرسوم هلووم السويا  صوولرة فريوودة مبدعو  تثووْي السوخري  واهلووزء والزرايوو  ّبوذا ا
ثووووا  وهووووودفا نصووووبهم اتلاء وا نطموووواس وا؟وووو  والفووووزع واحلقوووود والكنلق.بوووول الناس،وتسوووومهم ابلفووووراغ وااوووو
ُمْ للُووولا َتْسووومَ ْن يَوقُ َوِإذا رَأَيْووووتَوُهْم تُوْعِجبُوووَك َأْجسووواُمُهْم.َوإِ »للسوووخري  يف معووورم اللجووولق:  ُخُشوووه  ْع لَِقوووْلهِلِْم َكوووَأوَّ

ُ  َأىنَّ يُوْيَفُكوووووولنَ ا.قاتَوَلُهُم ْرُهمْ  فَاْحووووووذَ ُمَسنََّدة .َُيَْسووووووُبلَن ُكوووووولَّ َصووووووْيَح   َعلَووووووْيِهْم.ُهُم اْلَعووووووُدوُ  فهووووووم أجسووووووام «.فّللَّ
فهوم خولاء   ينطقولنتعجه.  أانسك تتجاوب  وما قاملا صامتني فهم أجسام معجب  للعيلن ..فأما حوني

ُْم ..»موون كوول معوو  وموون كوول حووك وموون كوول خا؟وو   با شووخولكنهووا ليسووحل « ..ُشووه  خُ َتْسووَمْع لَِقووْلهِلِْم َكووَأوَّ
 لراكووود البوووارقا ا؟مووولق ا..  حركووو  هلا،ملطلعووو   انوووه ا؟ووودار  هوووذ« ُخُشوووه  ُمَسووونََّدة  »سوووه.إ ا هوووك فح

تولجك الودائم لو  مون اليصلرهم مون انحيو  فقوه أرواحهوم إن كانوحل هلوم أروا   ويقابلوه مون انحيو  أخورى حا
قلن مسوتلرون بسوتار م منوافووفهوم يعرفولن أ..« َُيَْسوُبلَن ُكولَّ َصوْيَح   َعلَوْيِهمْ »والفزع الدائم وا هتزاز الدائم:

تضوو  وسوو هم رهم قوود افحلظوو  أن يكوولن أموو رقيوو  موون التظوواهر واحللوو  وامللوو  وا لتوولاء.وهم حشوولن يف كوول
كووول   صوولت ومووون قوود انكشووو .والتعبْي يوور هم أبووودا متلفتوووني حوولاليهم يتلجسووولن موون كووول حركووو  وموون كووول

 هات ،ُيسبلنه يطلبهم،وقد عر  حقيق  أمرهم   
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إذا هوووم  ميوووان ..بينموووا هوووم خشوووه مسوووندة ملطلعووو  إذا كوووان األمووور أمووور فقوووه ورو  وكوووعلر إبيقاعوووات ا و 
لن ذا وذا  ميثلو  وهوم ّبوكالقصب  املرعف  يف مهه الري  إذا كان األمور أمور خول  علوى األنفوك واألمولال

 « ..ُهُم اْلَعُدُو فَاْحَذْرُهمْ »للمسلمني:و  - -العدو األول للرسلل 
ارجك لعووودو ااوووااحلقيقك.العووودو الكوووامن قاخووول املعسوووكر،املختبئ يف الصووو .وهل أخطووور مووون  هوووم العووودو
 ييمر هنا بقتلهم،فأخذهم خبط  أخرى فيها حكمو  وسوع    - -..ولكن الرسلل « فَاْحَذْرُهمْ »الصري .

 ويق  ابلنجاة من كيدهم )كما سيجكء  لذج من هذ  املعامل  بعد قليل( ..
ّلِل حكووم  وودللل هووذا ا.والوودعاء موون ىن تلجهلا..فوواّلِل مقوواتلهم حيثمووا صوورفلا وأ«  َأىنَّ يُوْيَفُكوولنَ قوواتَوَلُهُم اّللَُّ »

 ملطا .الدعاء،وقضاء انفذ   راق له و  معقه عليه ..وهذا هل الذي كان يف واي  ا
 أآمر المنافقين عل  المسلمين وقصة ابن أبي في ال انة 8 - 5الدرس الثاني:

كوووذّبم عنووود و  - -  يف وصووو  تصووورفاهتم الدالووو  علوووى قخووول قلووولّبم،وتبييتهم للرسووولل ويسوووتطرق السووويا
 ْغِفْر َلُكووْم َرُسوولُل اّللَِّ َلْلا َيْسووتوَ ْم تَوَعوواامللاجهوو  ..وهووك جمملعوو  موون الصووفات اكووتهر ّبووا املنووافقلن:}َوِإَذا ِقيووَل هَلُوو

ْم لَوْن يَوْغِفوَر ْسوتَوْغِفْر هَلُو( َسَلاء  َعلَوْيِهْم َأْسوتَوْغَفْرَت هَلُوْم أَْم َ ْ تَ 5وَن )َللَّْوا ُرُءوَسُهْم َورَأَيْوتَوُهْم َيُصُدوَن َوُهْم ُمْسَتْكثُِ 
َ َ  يَوْهووِدي اْلَقووْلَم اْلَفاِسووِقنَي ) ُ هَلُووْم ِإنَّ اّللَّ ّللَِّ َحووَّتَّ اْنووَد َرُسوولِل ُم الَّووِذيَن يَوُقللُوولَن َ  تُوْنِفُقوولا َعلَووى َمووْن عِ ( ُهوو6اّللَّ

َفُضوو ِ ْن َرَجْعنَووا ِإىَل اْلَمِدينَووِ  ( يَوُقللُوولَن لَوو7َقُهوولَن )نَي َ  يَوفْ ُمنَوواِفقِ لا َوّللَِِّ َخووزَاِئُن السَّووَماَواِت َواأْلَْرِم َوَلِكوونَّ الْ يَونوْ
َها اأْلََذلَّ َوّللَِِّ اْلِعزَُّة َوِلرَ   5:( { ]املنوافقلن8نَي َ  يَوْعَلُمولَن )اِفقِ نَي َوَلِكنَّ اْلُمنَولِْلُمْيِمنِ وَ ُسللِِه لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعُز ِمنوْ

- 8..] 
 للل:سوقد ذكر غْي واحد من السل  أن هذا السيا  كله نزل يف عبد اّلِل بن أيب بن 

نَووا  وفصوول ابوون إسووحا  هووذا يف حديثووه عوون غووزوة بووب املصووطل  سوون  سووحل علووى املريسوويع ..موواء هلووم ..فَوبَويوْ
َوَرَقْت َوارَِقُة النِوواِس َوَمووَع ُعَمووَر بْووِن ااَْطِوواِب َأِجووْي  لَووُه ِمووْن بَووِب ِغَفار ،يُوَقوواُل لَووُه َعلَووى َذلِووَك اْلَموواِء َرُسوولُل اّللِِ 

ْزرَِج َعلَوى َجْهَجا  ْبُن َمْسُعلق  يَوُقلُق فَوَرَسُه فَاْزَقَحَم َجْهَجا  َوِسوَناُن بْوُن َوبَور  اْ؟َُهِبِ،َحِليوُ  بَوِب َعوْلِ  بْوِن اْاَو
بْووُن تَوَتاَل،َفَصوورََن اْ؟َُهووِبِ:اَي َمْعَشووَر اأْلَْنَصاِر،َوَصوورََن َجْهَجووا :اَي َمْعَشووَر اْلُمَهوواِجرِيَن فَوَغِضووَه َعْبووُد اّللِِ اْلَموواِء فَاقوْ 

ْن َرَجْعنَووا ِإىَل  ِ ُأيَبِ ابْووُن َسووُللَل َوِعْنووَدُ  َرْهوو   ِمووْن قُوووَرْيا  إِ  َكَمووا قَوواَل اأْلَِوُل َ ِووْن َكْلبَووك َذُْكْلك،أََمووا َوَاّللِِ } لَوو
َها اأْلََذِل { مُثِ أَقْوَبَل َعَلى َمْن َحَضرَُ  ِمْن قَوْلِمِه فَوَقاَل هَلُْم َهَذا  َموا فَوَعْلوُتْم ِ َنْوُفِسوُكْم اْلَمِديَنِ  لَُيْخرَِجِن اأْلََعِز ِمنوْ

ُهْم َموووا ِ َيْوووِديُكْم لََتَحِللُووولا إىَل َغوووْْيِ َقارُِكوووْم  َأْحَلْلُتُمووولُهْم ِباَلقَُكوووْم َوقَووواَ ُْتلُهْم أَْموووَلاَلُكْم أََموووا َوَاّللِِ لَووولْ  أَْمَسوووْكُتْم َعووونوْ
ِموووْن َعووُدِوِ  فَوووَأْخَثَُ  َوَذلِووَك ِعْنوووَد فَووورَاِغ َرُسوولِل اّللِِ .َفَسووِمَع َذلِووَك َزيْوووُد بْووُن أَْرقَوووَم َفَمَشووى بِووِه إىَل َرُسووولِل اّللِِ 

َفَكْيوَ  اَي ُعَموُر إَذا ِب،فَوَقاَل ُمْر بِِه َعِباَق ْبِن ِبْشر  فَوْليَوْقتُوْلوُه فَوَقواَل لَوُه َرُسولُل اّللِِ ااََْثَ،َوِعْنَدُ  ُعَمُر ْبُن ااَْطِا
ا يَوْقتُوُل َأْصوَحابَُه َ  َوَلِكووْن أَِذَن اِبلِرِحيوِل َوَذلِوَك يف َسوواَع   َ ْ َيُكوْن َرُسوللُ  َّ النِواُس أَِن حُمَِموود  يَوْرهَِووُل اّللِِ  َهَوِد

ِحونَي بَوَلغَوُه أَِن َزيْوَد بْوَن أَْرقَوَم قَوْد يَها،فَاْرَهََل الِناُس .َوَقْد َمَشوى َعْبوُد اّللِِ بْوُن ُأيَبِ ابْوُن َسوُللَل إىَل َرُسولِل اّللِِ فِ 
ووَع ِمْنووُه َفَحلَووَ  ابَِّللِِ َمووا قُوْلووحل َمووا قَوواَل َوَ  َتَكِلْمووحل بِووِه . ووا وََكوواَن يف قَوْلِمووهِ  -بَوِلغَووُه َمووا  َِ ،فَوَقوواَل - َكوورِيف ا َعِظيم 
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ِمْن اأْلَْنَصاِر ِموْن َأْصوَحابِِه اَي َرُسولَل اّللِِ َعَسوى أَْن َيُكولَن اْلغُواَلُم قَوْد أَْوَهوَم يف َحِديثِوِه َمْن َحَضَر َرُسلَل اّللِِ 
 َعْنُه .َوَ ْ َُيَْفْج َما قَاَل الِرُجُل َحَداب  َعَلى اْبِن ُأيَبِ اْبِن َسُللَل،َوَقفْوع ا 

ِة َوَسوِلَم َعَلْيوِه مُثِ يِوِ  النِوبُوولِ أَُسوْيُد بْوُن ُحَضوْْي  َفَحيِواُ  بَِتحِ  َوَسواَر َلِقيَوهُ قَاَل اْبُن إْسَحاَ :فَوَلِما اْستَوَقِل َرُسلُل اّللِِ 
أَْو َموا بَوَلغَوك ُسولُل اّللِِ ِلَها،فَوَقواَل لَوُه رَ  ِمثْ  تَووُروُ  يف ا ُكْنوحلَ مَ قَاَل اَي َنِلِ اّللِِ َوَاّللِِ َلَقْد ُرْححَل يف َساَع   ُمْنَكرَة  

قَواَل َزَعوَم أَنِوُه إْن  يَبِ مل قَاَل َوَما قَواَل ف ْبُن أُ ْبُد اّللِِ َما قَاَل َصاِحُبُكْم ف قَاَل َوَأِي َصاِحه  اَي َرُسلَل اّللِِ قَاَل عَ 
َها اأْلَذَ  َهوا إْن ِكوْ حل .ُهوَل َوَاّللِِ اّللِِ َوَاّللِِ خُتْرُِجو اَي َرُسوللَ  أَنْوحلَ ِل قَواَل فَ َرَجَع إىَل اْلَمِديَنِ  لَُيْخرَِجن اأْلََعِز ِمنوْ ُه ِمنوْ

ِن قَوْلَمووُه لَيَوْنِظُموولَن لَووُه اْاَووَرَز ْد َجوواَءاَن اّلِلُ بِووك،َوإِ َاّللِِ َلَقووِه فَووولَ الووِذلِيُل َوأَنْووحَل اْلَعزِيووُز مُثِ قَوواَل اَي َرُسوولَل اّللِِ .اُْرفُووْ  بِوو
وا مُثِ َمَشولِيوُ  َلتَوُهْم ابِ  اّللِِ ى َرُسووللُ تَوِلُجولُ  فَِإنِوُه لَووَْيَى أَنِوك قَوْد اْسووتَوَلْبته ُمْلك  لنِواِس يوَوْلَمُهْم َذلِووَك َحوَِّت أَْمَسووى،َولَيوْ

ا َمووِك اأْلَْرِم َجووُدو ْم يَوْلبَوثُوولا أَْن وَ لنِوواِس فَولَووابِ نوَووَزَل  َحووَِّت َأْصووَبَ  َوَصووْدَر يوَووْلِمِهْم َذلِووَك َحووَِّت آَذهْتُووْم الِشووْمُك مثُِ 
ِة َعْبوِد ِك ِموْن َحوِديلنِواَس َعوْن احْلَوِديِة الِوِذي َكواَن اِبأْلَْمولَِيْشَغَل افَوَلقَوُعلا نَِيام ا،َوِإِ َا فَوَعَل َذِلَك َرُسلُل اّللِِ 

 اّللِِ اْبِن ُأيَبِ .
اُء يوووِع مل يُوَقووواُل لَوووُه بَوْقَعوووَليْوووَ  الِنقِ فوُ لَوووى َمووواء  اِبحلَِْجووواِز اِبلنِووواِس َوَسوووَلَك احلَِْجووواَز َحوووَِّت نوَوووَزَل عَ مُثِ رَاَ  َرُسووولُل اّللِِ 

ِإِ َوا َ  خَتَاُفلَها،فَ اّللِِ  َقواَل َرُسوللُ هْتُْم َوخَتَِلُفلَهوا مل فوَ َهِبحْل َعَلى الِناِس رِي   َكِديَدة  آذَ .فَوَلِما رَاَ  َرُسلُل اّللِِ 
لتِووابُلِت َأَحووَد بَووِب افَاَعووَ  بْووَن َزيْووِد بْووِن  َوَجووُدوا رِ َمِدينَوو َ ِفوواِر .فَوَلِمووا قَووِدُملا الْ َهبِووحْل ِلَمووْلِت َعِظوويم  ِمووْن ُعَظَموواِء اْلكُ 

نُوَقاَع،وََكاَن َعِظيم ا ِمْن ُعَظَماِء يَوُهلَق وََكْهف ا لِْلُمَنا  َك اْليَوْلِم .اَت يف َذلِ مَ ِفِقنَي قَويوْ
َلِموا نَوزَلَوحْل َأَخوَذ َرُسولُل اّللِِ فوَ اَن َعَلى ِمْثِل أَْمرِِ   َوَمْن كَ ِن ُأيَبِ ُمَناِفِقنَي يف ابْ َونَوزََلحْل الِسلرَُة اِليِت ذََكَر اّلِلُ ِفيَها الْ 

 ُِ  ُْن ّللِِ بْووِن ُأيَبِ الِووِذي َكوواَن ِمووْبووَد اّللِِ بْووَن َعْبووِد اعَ  .َوبَولَووَ  ُذنِووهِ ِ ُُذِن َزيْووِد بْووِن أَْرقَووَم مُثِ قَوواَل َهووَذا الِووِذي أَْوَ  اّلِل
 أَْمِر أَبِيِه .

 َرُسوولَل اّللِِ إنِووُه فَوَقوواَل ايَ ى َرُسوولَل اّللِِ اّللِِ أَتَوو  َعْبوودَ قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :َفَحِدَيِب َعاِصووُم بْووُن ُعَمووَر بْووِن قَوتَوواَقَة:أَنِ 
ووُل إلَْيووك   بُووِد فَوواِعال  َفُمووْرين َ  ِإْن ُكْنووحل فَووَعْنووُه  بَوَلغَووِب أَنِووك تُرِيووُد قَوْتووَل َعْبووِد اّللِِ بْووِن ُأيَبِ ِفيَمووا بَوَلغَووك بِووِه فَووَأاَن َأمحِْ
أَْن َشُْموَر بِوِه َغوْْيِي فَويَوْقتُولَوُه  ِدِ  ِموِب،َوِإيِن َأْخَشوىبوَوِر ِبَلالِوُجول  أَ رَْأَسُه فَوَلَاّللِِ َلَقْد َعِلَمحْل اْاَْزرَُج َموا َكواَن هَلَوا ِموْن رَ 

َرُجووال  ( ُمْيِمن ووا ِبَكوواِفِر  فَأَقْوتُولَووُه فَأَقْوتُووَل ) يف النِوواسِ  مَيِْشووك ِل َعْبووِد اّللِِ بْووِن ُأيَبِ فَوواَل تَووَدُعِب نَوْفِسووك أَْنظُووُر إىَل قَاتِوو
 .ُن ُصْحبَوَتُه َما بَِقَك َمَعَنا َبْل َنَ َِفُ  بِِه َوحُنْسِ فََأْقُخَل الِناَر فَوَقاَل َرُسلُل اّللِِ 

َّ احْلَوودَ  َّ َكوواَن قَوْلُمووُه ُهووْم الِووِذيَن يُوَعاتُِبلنَووُه َوَذُْخُذونَووُه َويُوَعنِوُفلنَووُه فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللِِ َوَجَعووَل بَوْعووَد َذلِووَك إَذا َأْحووَد
 ُْلووحَل ِ  اُقْوتُوْلووُه لُِعَمووِر بْووِن ااَْطِوواِب ِحوونَي بَوَلغَووُه َذلِووَك ِمووْن َكووْأِوِْم َكْيووَ  تَوووَرى اَي ُعَمووُر أََمووا َوَاّللِِ لَووْل قَوتَوْلتووه يوَووْلَم قو

أَْعظَووُم  اّللِِ َدْت لَووُه آنُوو   لَووْل أََمْرهتَووا اْليَوووْلَم بَِقْتلِووِه َلَقتَوْلتووه مل قَوواَل قَوواَل ُعَمووُر قَووْد َوَاّللِِ َعِلْمووحُل أَلَْمووُر َرُسووللِ أَلُْرِعوو
 ..2429بَورََك   ِمْن أَْمرِي .

                                                 
 وغالبه صحي  مرسل [290/ 2سْية ابن هشام ] - 2429

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4313 

ووِد بْووِن ِإْسووَحا َ  ووِد بْووِن َُيْووىَي بْووِن ، بْووِن َأيب َبْكوور  َعْن َعْبووِد اّللَِّ ،َعْن َعاِصووِم بْووِن ُعَمووَر بْووِن قَوتَوواَقةَ ،وَعووْن حُمَمَّ َوَعْن حُمَمَّ
َيِب بَوْعوُخ َحوِديِة بَوِب اْلُمْصوطَِل ِ :قَالَ ،ِحبَّانَ  أَنَّ بَوِبَ اْلُمْصوطَِلِ  َاَْمعُولَن بَوَلَ  َرُسولَل اّللَِّ :قَاُللا،ُكل  َقْد َحودَّ

ُّ بْووُن َأيب ِضوورَار  أَبُوول،َلهُ  ِّ َزْوِج النَّووِلِِ  َوقَائِووُدُهُم احْلَوواِر ووَع ِّبِووْم َرُسوولُل اّللَِّ ُجَلْيرِيَووَ  بِْنووحِل احْلَوواِر ووا  َِ ، مل فَوَلمَّ
فَوتَوزَاَحَ  ،سَّوواِحلِ َخوورََج إِلَووْيِهْم َحووَّتَّ َلِقوويَوُهْم َعلَووى َموواء  ِمووْن ِميَوواِهِهْم يُوَقوواَل لَووُه اْلُمَرْيِسوويُع ِمووْن اَنِحيَووِ  ُقَديْوود  ِإىَل ال

ُ بَوووووِب اْلُمْصوووووطَِل ِ ،تَوُللاالنَّووووواُس فَووووواقْوتوَ  ُهمْ ،فَوَهَزَم اّللَّ أَبْونَووووواَءُهْم َوِنَسووووواَءُهْم َونَوفَّوووووَل َرُسووووولَل اّللَِّ ،َوقَوَتَل َموووووْن قَوتَوووووَل ِمنوْ
ُ َعَلْيهِ ،َوأَْمَلاهَلُمْ  يُوَقواُل لَووُه ،ِن َبْكر  َوقَوْد ُأِصويَه َرُجول  ِموْن بَوِب َكْلوِه بْوِن َعوْلِ  بْوِن َعواِمِر بْوِن لَْيوِة بْو،فَأَفَواَءُهُم اّللَّ

فَوَقتَولَووُه ،َوُهَل يوَووَرى أَنَّووُه ِمووَن اْلَعُدوِِ ،ِهَشوواُم بْووُن ُصووَبابََ  َأَصووابَُه َرُجوول  ِمووَن اأْلَْنَصوواِر ِمووْن َرْهووِ  ُعبَوواَقَة بْووِن الصَّوواِمحلِ 
َنا النَّاُس َعَلى َذِلَك اْلَماِء َوَرَقْت َوارَِقُة النَّاِس َوَموَع ُعَمورَ ،َخطَأ   بْوِن ااَْطَّواِب َأِجوْي  لَوُه ِموْن بَوِب ِغَفوار  يُوَقواَل  فَوبَويوْ

فَاْزَقَحَم َجْهَجووا   َوِسووَنان  اْ؟َُهووِبُ َحِليووُ  بَووِب َعووْلِ  بْووِن اْاَووْزرَِج َعلَووى ،يَوُقلُق لَووُه فَوَرَسووهُ ،لَووُه َجْهَجوواُ  بْووُن َسووِعيد  
فَوَغِضوَه َعْبوُد اّللَِّ بْوِن ،اَي َمْعَشوَر اْلُمَهاِجرِينَ :ْنَصاِر . َوَصورََن َجْهَجوا ُ اَي َمْعَشَر اأْلَ :َفَصرََن اْ؟َُهِبُ ،اْلَماِء فَاقْوتَوَتاَل 
ونِِ ،َوِعْنَدُ  َرْه   ِمْن قَوْلِمِه ِفيِهْم َزْيُد ْبُن أَْرَقمَ ،ُأيبَِِ اْبُن َسُلللَ  َقْد فَوَعُللَهوا ف قَوْد اَنفَووُرواَن :فَوَقالَ ،غُواَلم  َحوِديُة السِِ
ْن َكْلبَوَك َذُْكْلوَك . أََموا َواّللَِّ :َواّللَِّ َما أَُعُداَن َوَجاَلبِيوَه قُووَرْيا  َهوِذِ  ِإ َّ َكَموا قَواَل اْلَقائِولُ ، ِباَلِقانَ وََكايَوُرواَن يف  َِِ 

َها اأْلََذلَّ مل مُثَّ أَقْوَبَل َعَلى َمْن َحَضو َهوَذا َموا فَوَعْلوُتْم :فَوَقالَ ،َر ِموْن قَوْلِمهِ لَِ ْن َرَجْعَنا ِإىَل اْلَمِديَنِ  لَُيْخرَِجنَّ اأْلََعُز ِمنوْ
ُهْم َموا ِ َيْوِديُكْم لََتَحلَّلُولا ِإىَل َغوْْيِ ،َوقَاَ ُْتُملُهْم أَْمَلاَلُكمْ ،ِ َنْوُفِسُكْم َأْحَلْلُتُملُهْم ِباَلقَُكمْ  أََما َواّللَِّ َلْل أَْمَسوْكُتْم َعونوْ

ِمووووْن ، َوَذلِوووَك ِعْنوووَد فَووووورَاِغ َرُسووولِل اّللَِّ ْرقَووووَم َفَمَشوووى بِوووِه ِإىَل َرُسوووولِل اّللَِّ ِباَلقُِكوووْم مل َفَسوووِمَع َذلِووووَك َزيْوووُد بْوووُن أَ 
فَوَقاَل ،اَي َرُسلَل اّللَِّ ُمْر بِِه َعبَّاَق ْبَن ِبْشِر ْبِن َوْقا  فَوْليَوْقتُوْلوهُ :فََأْخَثَُ  ااََْثَ َوِعْنَدُ  ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب فَوَقالَ ،َغْزوِ ِ 
ا يَوْقتُوُل َأْصوَحابَهُ :لُل اّللَِّ َرسُ  َّ النَّواُس أَنَّ حُمَمَّود  َوَلِكْن أَذِِْن اِبلرَِّحيوِل " َوَذلِوَك ،َ  ،" َفَكْيَ  اَي ُعَموُر ِإَذا َهَودَّ

ِحوونَي ُأيبَِ  ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ  َوقَووْد َمَشوى َعْبووُد اّللَِّ بْونُ ،فَاْرَهَوَل النَّاسُ ،يَوْرهَِووُل ِفيَهايف َسواَع   َ ْ َيُكووْن َرُسولُل اّللَِّ 
َوَ  َتَكلَّْمحُل بِِه مل وََكواَن َعْبوُد اّللَِّ بْوُن ،َفَحَلَ  اِبّللَِّ َما قُوْلحُل َما قَالَ ،بَوَلَغُه أَنَّ َزْيَد ْبَن أَْرَقَم َقْد بَوَلَغُه َما  ََِع ِمْنهُ 

اَي َرُسولَل اّللَِّ َعَسوى أَْن :ِموْن َأْصوَحابِِه ِموَن اأْلَْنَصوارِ  َرُسولَل اّللَِّ فَوَقاَل َموْن َحَضورَ ،ُأيبَِ  يف قَوْلِمِه َكرِيف ا َعِظيم ا
وووا ،َحوووَداب  َعلَوووى َعْبوووِد اّللَِّ بْوووِن ُأيَبِِ ،َوَ ْ َُيَْفوووْج َموووا قَووواَل الرَُّجلُ ،َيُكووولَن اْلغُووواَلُم أَْوَهوووَم يف َحِديثِوووهِ  َوَقفْوع وووا َعْنوووُه مل فَوَلمَّ

اَي َرُسولَل اّللَِّ َلَقوْد :َفَحيَّاُ  بَِتِحيَِّ  النُوبُولَِّة َوَسلََّم َعَلْيِه مل مُثَّ قَالَ ،َلِقَيُه أَُسْيُد ْبُن ُحَضْْي  ،َوَسارَ  اْستَوَقلَّ َرُسلُل اّللَِّ 
َصوواِحُبُكْم ف "  " أَْو َمووا بَوَلغَووَك َمووا قَووالَ فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللَِّ ،ُرْحووحَل يف َسوواَع   ُمْنَكوورَة  َمووا ُكْنووحَل تَوووُروُ  ِفيَها

" َزَعوَم أَنَّوُه ِإْن َرَجوَع ِإىَل :َوَموا قَواَل ف قَوالَ :" َعْبوُد اّللَِّ بْوُن ُأيبَِ  " . قَالَ :فَوَأُي َصواِحه  اَي َرُسولَل اّللَِّ ف قَوالَ :قَالَ 
َهووا اأْلََذلَّ " . قَوواَل أَُسووْيد   لِيُل ،َرُسوولَل اّللَِّ خُتْرُِجووُه ِإْن ِكووْ حلَ فَأَْنحَل َواّللَِّ اَي :اْلَمِدينَووِ  َأْخوورََج اأْلََعووُز ِمنوْ ُهَل َواّللَِّ الووذَّ

ُ بِوووووَك َوِإنَّ قَوْلَمووووَه لَيَوْنِظُمووووولُن لَوووووُه اْاَوووووَرَز ،اَي َرُسوووولَل اّللَِّ اْرفُوووووْ  بِوووووهِ :َوأَنْووووحَل اْلَعزِيوووووُز مل مُثَّ قَوووووالَ  فَوَلاّللَِّ َلَقووووْد َجووووواَء اّللَّ
َتُه َمَلك ا . مُثَّ َمَشى َرُسلُل اّللَِّ  فَِإنَُّه َلَْيَى أَنَّكَ ،لِيُوتَوِلُِجل ُ  َلتَوُهْم ،اِبلنَّاِس يَوْلَمُهْم َذلِوَك َحوَّتَّ أَْمَسوىَقِد اْستَوَلبوْ َولَيوْ

ْرِم فَوَلْم َيُكوْن ِإ َّ أَْن َوَجوُدوا َموكَّ اأْلَ ،مُثَّ نوَوَزَل اِبلنَّواسِ ،َوَصوْدَر يوَوْلِمِهْم َذلِوَك َحوَّتَّ آَذهْتُوُم الشَّوْمكُ ،َحوَّتَّ َأْصَب َ 
َا فَوَعَل َذلِوَك لََيْشوَغَل النَّواَس َعوِن احْلَوِديِة الَّوِذي َكواَن اِبأْلَْموِك ِموْن َحوِديِة َعْبوِد اّللَِّ بْوِن ُأيبَِ  ،َوقَوُعلا نَِيام ا  . َوِإ َّ
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يُوَقواَل لَوُه نَوْقَعواُء مل فَوَلمَّوا رَاَ  َرُسولُل ،مُثَّ رَاَ  اِبلنَّاِس َوَسَلَك احلَِْجواَز َحوَّتَّ نوَوَزَل َعلَوى َمواء  اِبحلَِْجواِز فُوَليْوَ  النَِّقيعِ 
َوووا َهبَّوووحْل ِلَموووْلِت :فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ ،َهبَّوووحْل َعلَوووى النَّووواِس رِيووو   َكوووِديَدة  آَذهْتُوووْم َوخَتَلَُّفلَهااّللَِّ  " َ  خَتَووواُفلا فَِإ َّ

نُوَقواع  وََكواَن َعِظيم  ِمْن ُعَظَماِء اْلُكفَّاِر " . فَوَلمَّا َقِدُملا اْلَمدِ  يَنَ  َوَجُدوا رِفَاَعَ  ْبَن َزيْوِد بْوِن التَّوابُلِت َأَحوَد بَوِب قَويوْ
فَونَوزََلحِل الُسلرَُة الَّيِت ذََكَر اّللَِّ ِفيَهوا اْلُمنَواِفِقنَي يف َعْبوِد ،وََكْهف ا لِْلُمَناِفِقنَي َقْد َماَت َذِلَك اْليَوْلمَ ،ِمْن ُعَظَماِء يَوُهلقَ 

ووا نَوزَلَووحْل َهووِذِ  الُسوولرَُة :فَوَقووالَ ،َوَمْن َكوواَن َمَعووُه َعلَووى ِمثْووِل أَْمرِ ِ ، ُأيبَِِ ابْووُن َسووُلللَ اّللَِّ بْوونِ  ِإَذا َجوواَءَ  اْلُمنَوواِفُقلَن فَوَلمَّ
َ ِ ُُذنِووِه " َوبَولَووَ  َعْبووَد اّللَِّ :ِ ُُذِن َزيْوود  فَوَقووالَ َأَخووَذ َرُسوولُل اّللَِّ  بْووَن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُأيبَِ  الَّووِذي  " َهووَذا الَّووِذي أَْوَ  اّللَّ

اَي :فَوَقووالَ أَنَّ َعْبووَد اّللَِّ بْووَن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُأيبَِ  أَتَووى َرُسوولَل اّللَِّ ،َكوواَن ِمووْن أَبِيووِه،فَعْن َعاِصووِم بْووِن ُعَمووَر بْووِن قَوتَوواَقةَ 
وُل ،فَِإْن ُكْنوحَل فَواِعال  ،ّللَِّ بْوِن ُأيبَِ  ِفيَموا بَوَلغَوَك َعْنوهُ ِإنَُّه بَوَلغَوِب أَنَّوَك تُرِيوُد قَوْتوَل َعْبوِد ا،َرُسلَل اّللَِّ  َفُمْرين بِوِه فَوَأاَن َأمحِْ

َوِإيِنِ َأْخَشووى أَْن َشُْمووَر بِووِه َغووْْيِي ،فَوَلاّللَِّ َلَقووْد َعِلَمووحِل اْاَووْزرَُج َمووا َكوواَن ِفيَهووا َرُجوول  أَبوَوورَّ ِبَلالِووِدِ  ِمووبِِ ،إِلَْيووَك رَْأَسووهُ 
فَأُقْوَتَل ُمْيِمن ووووووا ،َفاَل تَوووووَدُعِب نَوْفِسوووووك أَْن أَْنظُوووووَر ِإىَل قَاتِوووووِل َعْبوووووِد اّللَِّ بْوووووِن ُأيبَِ  مَيِْشوووووك يف النَّووووواِس فَأَقْوتُولَوووووهُ ،تُولَوووووهُ فَويَوقْ 

َعنَوا " َوَجَعوَل بَوْعوَد َذلِوَك " بَوْل نَوْرفُوُ  بِوِه َوحُنِْسوُن ُصوْحبَوَتُه َموا بَِقوَك مَ :فََأْقُخَل النَّاَر مل فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ ،ِبَكاِفر  
َّ َكوواَن قَوْلُمووُه ُهووُم الَّووِذيَن يُوَعاتُِبلنَهُ  َّ احْلَووَد فَوَقاَل َرُسوولُل اّللَِّ ،َوَذُْخُذونَووُه َويُوَعنُِِفلنَووُه َويَوتَوَلعَُّدونَووهُ ،اْليَوووْلِم ِإَذا َأْحووَد

 ُِِهْم ِمْن َكْأو ْم " َكْيَ  تَووَرى اَي ُعَموُر مل أََموا َواّللَِّ لَوْل قَوتَوْلتُوُه يوَوْلَم أََموْرَتِب لُِعَمَر ْبِن ااَْطَّاِب ِحنَي بَوَلَغُه َذِلَك َعنوْ
قَووْد َواّللَِّ َعِلْمووحُل أَلَْمووُر َرُسوولِل اّللَِّ :فَوَقوواَل ُعَمرُ :لَووْل أََمْرهُتَووا اْليَوووْلَم بَِقْتلِووِه َلَقتَوَلْتووُه " مل قَالَ ،بَِقْتلِووِه أَلَْرَعووَدْت لَووُه آَن   

 َ2430رََك   ِمْن أَْمرِي".أَْعَظُم بو 
أن الناس ملا قفللا راجعني إىل املدين ، وق  عبوُد هللا بون عبود هللا هوذا علوى :وذكر عكرمُ  وابن زيد وغْي ا

ابب املدينوووووو ، واسووووووتل سوووووويفه، فجعوووووول النوووووواس ميوووووورون عليووووووه، فلمووووووا جوووووواء أبوووووول  عبوووووود هللا بوووووون أيب قووووووال لووووووه 
، فإنووه العزيووز ز موون هاهنووا حووَّت ذذَن لووك رسوولل هللا وهللا   عوول :ما لووكف ويلك.فقووال:وراء .فقال:ابنووه

فشووكا إليووه عبوود هللا بوون أيِب ابنووه، فقووال  2431وكووان إ ووا يسووْي سوواق - وأنووحل الووذليل.فلما جوواء رسوولل هللا 
أموووا إذ أذن لوووك :، فقالوهللا اي رسووولل هللا   يووودخلها حوووَّت شذن لوووه.فأذن لوووه رسووولل هللا :ابنوووه عبووود هللا
 .2432هلنَفُجز ا رسلل هللا 

بوولي ع املوونهج ال  لسووْية،وموننظوور موورة إىل األحووداّ،ومرة إىل الرجووال،ومرة إىل الوونا القرآين،فنجوودان مووع ا
 ا هلك،ومع قدر اّلِل العجيه يف تصري  األملر ..

قرابوووو  عشوووور  - -يف حيوووواة الرسوووولل  -فهووووذا هوووول الصوووو  املسوووولم ينوووودس فيووووه املنووووافقلن ويعيشوووولن فيووووه 
رجهم موون الصوو ،و  يعوورفهم اّلِل لووه   ووائهم وأعيوواوم إ  قبيوول وفاتووه.وإن    حوو - -سنلات.والرسوولل 

كووووان يعوووورفهم يف حلوووون القلل،اب لتوووولاء واملووووداورة.ويعرفهم بسوووويماهم ومووووا يبوووودو فيهووووا موووون آتر ا نفعووووا ت 
                                                 

 زايقة مب  – ( صحي  مرسل 31649و31648َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 2430
 ينظر املتخل  والضال وانتاج إىل معلن  . ) السيد رمحه هللا ( يف ميخرة ا؟يا - 2431
 [321/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2432
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وا نطباعات.ذلوووك كووووك   يكوووول اّلِل قلووولب النوووواس للناس.فووووالقللب لوووه وحوووود ،وهل الووووذي يعلوووم مووووا فيهووووا 
عليووووه،فأما النوووواس فلهووووم لوووواهر األموووور كووووك   ذخووووذوا النوووواس ابلظنوووو ،وكك   يقضوووولا يف أموووولرهم  وُياسووووه

ابلنفووور الوووذين للووولا علوووى نفووواقهم إىل أواخووور حياته،فإنوووه    - -ابلفراسووو   وحوووَّت حينموووا عووور  اّلِل نبيوووه 
  مون رجالوه يطرقهم من ا؟ماع  وهوم يظهورون ا سوالم ويويقون فرائضوه.إ ا عورفهم وعوِر  ّبوم واحودا فقو

  -رضوك اّلِل عنوه  -و  يشوع ذلوك بوني املسولمني.حَّت إن عمور  -رضوك اّلِل عنوه  -هل حذيف  بون اليموان 
  يسمه له مون املنوافقني  وكوان حذيفو  يقولل  - -كان ذيت حذيف  ليطم ن منه على نفسه أن الرسلل 
لك علووووى أحوووود موووونهم مووووات قوووود أموووور أ  يصوووو - -لووووه:اي عموووور لسووووحل موووونهم.و  يزيوووود  وكووووان رسوووولل اّلِل 

كوان حذيفو      - -أبدا.فكان أصوحابه يعرفولن عنود موا يورون الرسولل   يصولك علوى ميحل.فلموا قوبخ 
 .2433 يصلك على من عر  أنه منهم.وكان عمر   ينهخ للصالة على ميحل حَّت ينظر.
كووذا كانووحل هكووي ا  و  فووإن رأى حذيفوو  هنووا  علووم أنووه لوويك موون اجململعوو  وإ    يصوول هوول اهلخوور و  يقوول

ايتها،لل بيوووووو  والعووووووثة وبنوووووواء األخووووووال  والوووووونظم حلكمتهووووووا ولغ -لقوووووودر اكمووووووا ير هووووووا   -عووووووري األحووووووداّ 
 .. واهلقاب.وهذا احلاقّ الذي نزلحل فيه تلك اهلايت هل وحد  ملضع عث وعظات مج 

داّ واهلايت تتولاىل األحو - -هذا عبد اّلِل بن أيب بن سللل .يعيا بني املسولمني.قريبا مون رسولل اّلِل 
 هووووودي قلبوووووهيمووووون بوووووني يديوووووه ومووووون خلفوووووه علوووووى حقيقووووو  هوووووذا الووووودين وصووووود  هوووووذا الرسووووولل.ولكن اّلِل   

موووون النوووولر  املتوووودف  لإلميان،ألنووووه   يكتووووه لووووه هووووذ  الرمحوووو  وهووووذ  النعموووو .وتق  قونووووه وقون هووووذا الفوووويخ
 - -ّلِل ارسوولل دم والتووأيْي،تق  قونووه إحنوو  يف صوودر  أن   يكوون ملكووا علووى األوس واازرج،بسووبه مقوو
ل يعويا يف جانوه.وه اب سالم إىل املدينو   فتكفوه هوذ  وحودها عون اهلدى.الوذي تلاجهوه ق ئلوه مون كول

 فيخ ا سالم ومد  يف يثرب  
 لمسوولم املتجوورق الطائع.يشووقى  بيووه ويضووي ل وولذج رفيووع  -نووه وأرضووا  رضووك اّلِل ع -وهووذا ابنووه عبوود اّلِل 

ريود ي - -ّلِل ن رسولل اأه يكن له ما يكنه الللد البار العطل .ويسمع  فاعيله وحجل من ملاقفه.ولكن
 يف نصاع .يف قلة و و أن يقتل أاب  هذا.فيختلج قلبه بعلان  ومشاعر متباين ،يلاجهها هل يف صراح  

  يطيووو  أن  وُيوووه أن ينفوووذ أمووور  ولووول يف أبيه.ولكنوووه - -إنوووه ُيوووه ا سوووالم،وُيه ناعووو  رسووولل اّلِل 
يضرب عن  أبيه ويظل ميشك علوى األرم بعود  أموام انلريوه.وهل حشوى أن ختلنوه نفسوه،وأ  يتقدم أحد ف

يقوووودر علووووى مغالبوووو  كوووويطان العصووووبي ،وهتا  الثووووأر ..وهنووووا يلجووووأ إىل نبيووووه وقائوووود  ليعينووووه علووووى خلجووووات 

                                                 
َأَسوورَّ ِإىَل ُحَذيْوَفووَ  اِبيَووِب  ّللَِّ كِووَر لَنَووا أَنَّ نَووِلَّ اَعووْن قَوتَوواَقَة " َسوونُوَعذُِِّبُْم َموورََّتنْيِ َعووَذاَب الووُدنْوَيا َوَعووَذاَب اْلَقووْثِ مُثَّ يوُووَرُقوَن ِإىَل َعووَذاب  َعِظوويم  ذُ  - 2433

َلُ ،  يُوْفِضووك ِإىَل َصْدرِِ ،َوِسووتَّ    َذُْخووُذ يف َكتِووِ  َأَحووِدِهْم َحووَّتَّ ِر َجَهوونَّمَ انَ  ِسوورَاج  ِموونْ َعَشووَر َرُجووال  ِمووَن اْلُمَناِفِقنَي،فَوَقوواَل:" ِسووتَّ   ِموونوُْهْم َتْكِفوويَكُهُم الُدبَويوْ
ُ َكاَن ِإذَ مَيُلُتلَن َمْل   " ذُ  ى َعَلْيوِه َوِإ َّ تَورََكوُه . َوذُكِوَر لَنَوا فَِإْن َصولَّ ُه ِمنوُْهْم َنَظَر ِإىَل ُحَذيْوَفوَ ،ُجل  يَوَرى أَنَّ ا َماَت رَ ِكَر لََنا أَنَّ ُعَمَر ْبَن ااَْطَّاِب َرمِحَُه اّللَّ

ا بَوْعوَدَ  "َجواِمُع اْلبَويَواِن يف ُن ِمنوَْها َأحَ َ  أَُ مِِ ف قَاَل:َ  َواّللَِّ،وَ  أَنَّ ُعَمَر قَاَل حِلَُذيْوَفَ :أَْنُشُدَ  اّللََّ أَِمنوُْهْم أانَ  (  15743 تَوْفِسوِْي اْلُقوْرآِن لِلطَّوَثِيِِ ) د 
 صحي  مرسل
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ل   قلبوه،ويرفع عنووه هووذا العنووحل الووذي يالقيووه.فيطله منووه إن كووان   بوود فوواعال أن ذموور  هوول بقتوول أبيووه.وه
بوووووود مطيع.وهوووووول ذتيووووووه برأسووووووه.كك   يتوووووولىل ذلووووووك غووووووْي ،فال يطيوووووو  أن يوووووورى قاتوووووول أبيووووووه ميشووووووك علوووووووى 

 األرم.فيقتله.فيقتل ميمنا بكافر.فيدخل النار ..
ه  ميوووان يف قلووو.روعووو  اوإووووا لروعووو  تلاجوووه القلوووه أينموووا اعوووه وأينموووا قلوووه النظووور يف هوووذا امللقووو  الكرمي

  أن يقتوول أاب -ن يكوول إليووه أكوو  عموول علووى الوونفك البشووري  أ - -إنسووان،وهل يعوورم علووى رسوولل اّلِل 
 ه البشوري  إىلهل صاق  الني  فيما يعرم.يتقك به ما هل أكوث يف نظور  وأكو  ..وهول أن تضوطر  نلازعوو  -

يوووه وهووول عوووا  أب قتووول مووويمن بكافر،فيووودخل النوووار ..وروعووو  الصووود  والصوووراح  وهووول يلاجوووه ضوووعفه البشوووري
 يووه وقائوود  أنلووه موون نبوهوول يط«.مووحل ااووزرج مووا كووان هلووا موون رجوول أبوور بلالوود  مووبفوول اّلِل لقوود عل»يقوولل:

 -ة ا كوارة انفوذو  فواألمر مطواع -يعينه على هذا الضع  وحرجه من هذا احلرج    ن يورق أمور  أو يغوْي  
 نهوواج ،فيمسوو  عنوو  انر ولكوون  ن يكوول إليووه هوول أن ذتيووه برأسووه  والرسوولل الكوورمي يوورى هووذ  الوونفك امليم

ر بوون ذا يكوو  عموو..وموون قبوول هوو« بوول ن فوو  بووه وحنسوون صووحبته مووا بقووك معنووا»احلوورج يف  احوو  وكراموو :
 «.صحابهفأفكي  اي عمر إذا هدّ الناس أن حممدا يقتل »ااطاب رضك اّلِل عنه عن رأيه:

ابعوو  ت احلوواقّ تصوور  القائوود امللهووم احلكوويم ..وأموور  ابلسووْي يف غووْي أوان،وميف - -مث تصوور  الرسوولل 
نصوار  اي اتلني:اي لاني املتقوالسْي حوَّت ا عياء،ليصور  النواس عون العصوبي  املنتنو  الويت أترهوا صويا  الورجل
ر  موا هو،وأراقها أن بن سللل للمهاجرين  وليصرفهم كذلك عن الفتن  اليت أنلقها املناف  عبد اّلِل بن أيب

 . نسان .االعقائد ويف  ري   بني األنصار واملهاجرين من ملقة وإخاء فريدين يف  ري 
ى ع أسيد بن حضْي،وما فيه مون تعب و  روحيو  ضود الفتن ،واستجاكو  لاخوذ علوم - -وحدية الرسلل 

 يد صاحبها وهل صاحه املكان  يف قلمه حَّت بعد ا سالم 
ذ ل ذخووون أيب.وهوووبووود اّلِل وأخوووْيا نقووو  أموووام املشوووهد الرائوووع األخْي.مشوووهد الرجووول املووويمن عبووود اّلِل بووون عبووو 

ن ألويعلم «.ألذلز منهوا اليخرجن األع»بسيفه مدخل املدين  على أبيه فال يدعه يدخل.تصديقا ملقاله هل:
يووووووأذن له.فيوووووودخلها ف - -رسوووووولل اّلِل هوووووول األعز.وأنووووووه هوووووول األذل.ويظوووووول يقفووووووه حووووووَّت ذيت رسوووووولل اّلِل 

 ألوان. ذات ا.ويفإبذنه.ويتقرر ابلتجرب  اللاقع  من هل األعز ومن هل األذل.يف نفك اللاقع 
،ّبم ،وهم بعوود بشوورذ  القموو أ  إوووا لقموو  سووامق  تلووك الوويت رفووع ا ميووان إليهووا أول ووك الرجووال.رفعهم إىل هوو

ني لعقيوووودة،حضووووع  البشوووور،وفيهم علانوووو  البشوووور،وخلا  البشوووور.وهذا هوووول أمجوووول وأصوووود  مووووا يف هووووذ  ا
 شكول رة أانسوكِ األرم يف صول يدركها النواس علوى حقيقتهوا،وحني يصوبحلن هوم حقيقتهوا الويت تودب علوى 

 الطعام واشك يف األسلا .
تَوْغِفْر َلُكووْم َعوواَلْلا َيْسووْم توَ مث نعوويا يف لووالل النصوولص القرآنيوو  الوويت تضوومنحل تلووك األحووداّ:}َوِإَذا ِقيووَل هَلُوو

 [5:فقلناملنا]({ 5وَن )ْسَتْكثُِ َرُسلُل اّللَِّ َللَّْوا ُرُءوَسُهْم َورَأَيْوتَوُهْم َيُصُدوَن َوُهْم مُ 
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بنلا وختاذللا وراحولا يقسوملن ج - -فهم يفعللن الفعل ،ويطلقلن القلل .فإذا عرفلا أوا بلغحل رسلل اّلِل 
للوا موون ملاجهتووه، م يف أموونابألميووان يتخووذووا جنوو .فإذا قووال هلووم قائل:تعوواللا يسووتغفر لكووم رسوولل اّلِل،وهوو

 ر وسهم ترفعا واستكبارا  
مهم م مركوز يف قول ة  ون هلوالنفك املنافق .وإن كان هذا التصر  اكء عاق وهذ  وتلك  تان متالزمتان يف

هم مووا لون ر وسووومقووام.ولكنهم هووم يف ذوات أنفسووهم أضووع  موون امللاجهوو  فهووم يسووتكثون ويصوودون ويلوو
ىل لجووه ااطوواب إموون مث يتقاموولا يف أمووان موون امللاجهوو .حَّت إذا ووجهوولا كووان ا؟وو  والتخوواذل واألميووان  و 

ا قضووووا  اّلِل يف كووووأوم علووووى كوووول حال.وبعوووودم جوووودوى ا سووووتغفار هلووووم بعوووود قضوووواء  وووو - - رسوووولل اّللِ 
ُ هَلُْم.ِإنَّ اّللََّ اْن يَوْغِفَر ْم لَ َسلاء  َعَلْيِهْم َأْستَوْغَفْرَت هَلُْم أَْم  َْ َتْستَوْغِفْر هلَُ »اّلِل:  « ..   يَوْهِدي اْلَقْلَم اْلفاِسِقنيَ ّللَّ

لوووى َمووْن ِعْنوووَد ْنِفُقوولا عَ لَن:  توُ ُهووُم الَّوووِذيَن يَوُقللُوو»ي اسووتلجه قضووواء اّلِل فوويهم:وُيكووك نرفووا مووون فسووقهم،الذ
َفُضوولا جليووع الوويت .وهووك خطوو  التم النحيزة..وهووك قللوو  يتجلووى فيهووا خبووة الطبع،ولووي « َرُسوولِل اّللَِّ َحووَّتَّ يَونوْ

ة ومناهضوو  ب العقيووديبوودو أن خصوولم احلوو  وا ميووان يتلاصوولن ّبووا علووى اخووتال   الزمووان واملكووان،يف حوور 
سوووهم هوووك يف ح األقاين.ذلوووك أووووم اسووو  مشووواعرهم ُيسوووبلن لقمووو  العووويا هوووك كووول كوووكء يف احليووواة كموووا

 فيحاربلن ّبا امليمنني.
يسوووولمل  و  - -إوووووا خطوووو  قووووريا وهووووك تقووووانع بووووب هاكووووم يف الشووووعه لينفضوووولا عوووون نصوووورة رسوووولل اّلِل 

نوووه هوووحل ع - - يووونفخ أصوووحاب رسووولل اّللِ للمشوووركني  وهوووك خطووو  املنوووافقني كموووا هكيهوووا هوووذ  اهليووو  ل
 ملين،ليملتوولااقووات التونووأة الضووي  وا؟وولع  وهووك خطوو  الشوويلعيني يف حرمووان املتوودينني يف بالقهووم موون بط
 وحركوووو  البعووووة ىل اّللِ إجلعووووا أو يكفووووروا ابّلِل،وي كوووولا الصووووالة  وهووووك خطوووو  غووووْيهم  وووون ُيوووواربلن الوووودعلة 

ى ذا يتوولا  علووزا  .وهكووتجليووع وحماولوو  سوود أسووباب العموول وا رتووا سووالمك يف بووالق ا سالم،ابحلصووار وال
لويت قو  البسويط  اني احلقيهذ  اللسويل  ااسيسو  كول خصولم ا ميوان،من قودمي الزموان،إىل هوذا الزموان ..انسو

 يذكرهم القرآن ّبا قبل ختام هذ  اهلي :
 « ..لنَ ْفَقهُ    يوَ َوّللَِِّ َخزاِئُن السَّماواِت َواأْلَْرِم.َولِكنَّ اْلُمناِفِقنيَ »

ليسوولا   امليمنني،فيف أرزا ومون خووزائن اّلِل يف السووماوات واألرم يرتووز  هووي ء الووذين ُيوواوللن أن يتحكموولا
ن  وهكووذا ن اهلخووريعووهووم الووذين حلقوولن رز  أنفسووهم.فما أغبوواهم وأقوول فقههووم وهووم ُيوواوللن قطووع الوورز  

اء اّلِل ليت يلجوأ أعوداسيسو ،اااطو  الل يمو  واللسويل  يثبحل اّلِل املويمنني ويقولي قلولّبم علوى ملاجهو  هوذ  ا
لجميع.والووووذي ألرزا  لاإليهوووا يف حووورّبم.ويطم نهم إىل أن خوووزائن اّلِل يف السوووماوات واألرم هوووك خوووزائن 

ع وقطوووع ابلتجليووو يعطوووك أعوووداء    ينسوووى أولياء .فقووود كووواءت رمحتوووه أ  ذخوووذ حوووَّت أعوووداء  مووون عبووواق 
 األرزا .
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ولوول   -كوول عبواق  كورم أن يأرزقولن أنفسووهم كثوْيا و  قلوويال لول قطووع عونهم األرزا   وهوول وقود علوم أوووم   ي
 اء ء وأألم الليموون عنه البت .فالتجليع خط    يفكور فيهوا إ  أخوك األخسواإىل ما يعجز  -كانلا أعداء  

 « ..َها اأْلََذلَّ َعُز ِمنوْ أْلَ ارَِجنَّ يَوُقلُللَن لَِ ْن َرَجْعنا ِإىَل اْلَمِديَنِ  لَُيخْ »مث قللتهم األخْية:
زَُّة َوِلَرُسوللِِه ّللَِِّ اْلعِووَ »ألعوز  وقد رأينا كي  حقو  ذلوك عبود اّلِل بون أيب  وكيو    يودخلها األذل إ  إبذن ا

 « ..َولِْلُمْيِمِننَي.َولِكنَّ اْلُمناِفِقنَي   يَوْعَلُملنَ 
 فك عليهم من عزته،وهل تكورمي هائول   يكرموه إ سلله وامليمنني إىل جانبه،ويضر  -بحانه س -ويضم اّلِل 

ء  ل:هوووا حنووون أو منني معوووه إىل جلار .ويقل رسووولله واملوووي  -سوووبحانه  -اّلِل  وأي تكووورمي بعووود أن يلقووو  اّلِل 
زة ه املوويمن.العيف القلوو هووذا لوولاء األعزاء.وهووذا هوول الصوو  العزيووز  وصوود  اّلِل.فجعوول العووزة صوونل ا ميووان

 أحوورج يفلقلووه املوويمن ا تزايوول .العزة الوويت   هتوولن و  هتوون،و  تنحووب و  تلووني.و املسوتمدة موون عزتووه تعوواىل
 َولِكووونَّ ..»خ  تقرة راسوواللحظووات إ  أن يتضعضوووع فيووه ا ميان.فوووإذا اسووتقر ا ميوووان ورسوو  فوووالعزة معووه مسووو

 يلفصدرها األص    يتصللن..وكي  يعلملن وهم   يتذوقلن هذ  العزة و « اْلُمناِفِقنَي   يَوْعَلُملنَ 
أحذاير المذؤمنين مذن الاثاقذل والالهذي عذن ذهللاذر هللا والذدعو   11 - 9الدرس الثالذث:

 لإلن اق

جعل عوزهتم مون عزتوه يلجوه النوداء األخوْي و  - -هلي ء امليمنني الذين أوقفهم اّلِل يف صفه مع رسلل اّلِل 
ملقووام ا وحتوواروا ذلوكنافقني،به صوفات امليف السولرة،لْيتفعلا إىل هووذا املكوان الكوورمي،ويثأوا مون كوول صوف  تشوو

يَن آَمنُوولا   َهووا الَّوذِ اي أَيوُ »:األسو  علووى األمولال واألو ق،فووال يودعلها تلهوويهم عون بلوولغ ذلوك املقووام اللضوكء
.َوَمووْن يوَ  ِفُقلا ِمووْن مووا َرَزْقنوواُكْم .َوأَنْ َك ُهووُم اْااِسووُرونَ لِووَك فَُأول ِووْفَعووْل ذتُوْلِهُكووْم أَْموولاُلُكْم َو  أَْو قُُكووْم َعووْن ذِْكووِر اّللَِّ
َأُكوْن ِموَن الصَّواحلِِنَي.َوَلْن ل  َقرِيه  فََأصَّودََّ  وَ ِب ِإىل َأجَ خَّْرتَ ِمْن قَوْبِل أَْن َذْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْلُت،فَويَوُقلَل:َربِِ َلْل  أَ 

ُ َخِبْي  ِ ا توَ  ُ نَوْفسا  ِإذا جاَء َأَجُلها،َواّللَّ َر اّللَّ  « ..َمُللنَ عْ يُوَيخِِ
ليو  هودفا أعلوى ي عر أن لوهواألملال واألو ق ملهاة ومشغل  إذا   يستيقج القله،ويودر  غايو  وجلق ،ويشو
قتوه   يف حودوق ناه ا هليابملخلل  الذي نف  اّلِل فيه من روحه،فأوقع روحه الشل  إىل هقي  بعخ صفات

صوودر ا تصووال ابملو كوور اّلِل ذ األرم   لتلهيووه عوون البشووري .وقد منحووه األموولال واألو ق ليقوولم اباالفوو  يف 
 ليوتم لوه هوذا كور اّللِ الذي تلقى منه موا هول بوه إنسوان.ومن يغفول عون ا تصوال بوذلك املصودر،ويلهه عون ذ 

لووى ع.فهك ملقلفوو    ا نسووان..وأول مووا حسوورونه هوول هووذ  السووم . « فَُأول ِووَك ُهووُم اْااِسووُرونَ »ا تصووال 
ك موون .مهما ميلوصوار بووه ا نسوان إنسواان.ومن حسوور نفسوه فقوود خسور كول كووكءا تصوال ابملصودر الووذي 

« ْقنوواُكمْ ِمووْن مووا َرزَ  ْنِفُقوولاَوأَ ..»موال وموون أو ق.ويلمسووهم يف ملضوولع ا نفووا  ملسووات متنلعو  يف آيوو  واحوودة 
مووووورهم والوووووذي ذ ..فيوووووذكرهم  صووووودر هوووووذا الووووورز  الوووووذي يف أيوووووديهم.فهل مووووون عنووووود اّلِل الوووووذي آمنووووولا بوووووه

 ...« ..ِمْن قَوْبِل أَْن َذْيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْلُت »نفا .اب 
 ااسران. م  وأخسرفي   كل ككء وراء  لغْي  وينظر فال اد أنه قدم كي ا لنفسه،وهذا أمح  احل
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ُ َولَوْن يوُوَيخِِ »ه هذاف:لمث يرجل حين ذ ويتم  أن لل كان قد أمهل ليتصد  وليكلن من الصاحلني  وأىن  َر اّللَّ
ُ َخِبْي   ِ »وأىن له ما يتقدم بهف  ف«ْفسا  ِإذا جاَء َأَجُلهانوَ   ف«لنَ ا تَوْعَملُ َواّللَّ

كيوووووودهم و نووووووافقني إوووووووا اللمسووووووات املنلعوووووو  يف اهليوووووو  اللاحوووووودة.يف مكاوووووووا املناسووووووه بعوووووود عوووووورم  ووووووات امل
ي  ضوولا بتكووالينه م إذن أنللميمنني.ولوول إذ املوويمنني بصوو  اّلِل الووذي يقوويهم كيوود املنووافقني ..فمووا أجوودره

 كرمي ..ذا القرآن السلمني ّبا ميان،وأ  يغفللا عن ذكر اّلِل.وهل مصدر األمان ..وهكذا يريب اّلِل امل
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 عشر  يمدنية وآياأها ثمان ( سور  الاغابن64)

 أهم مو وعات السور  

ع خباصووو  املقوووانءاهتا،و هلوووا وإُياهوووذ  السووولرة أكوووبه كوووكء ابلسووولر املكيووو  يف ملضووولعها ويف سوووياقها ويف لال
 األوىل منها.فال يكاق ا؟ل املدين يتبني إ  يف فقراهتا األخْية.

إنشوواء التصوولر سووك العقيدة،و أهد  بنوواء ..تسووت« اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا»والفقوورات األوىل إىل ابتووداء النووداء:
ر م ّبووذا التصووول ء،وختانبهاملشووركني ابتوووداا سووالمك يف القلوولب  سوووللب السوولر املكيووو  الوويت تلاجووه الكفوووار 

 الغوابرين مون رم مصائرخطاب املبتدئ يف ملاجهته.مث هك تستخدم املييرات الكلني  والنفسي  كما تستع
لووووى أن عيدا،يدل املكووووذبني قووووبلهم وتعوووورم علوووويهم مشوووواهد القياموووو   يبووووات البعة،وتلكيوووود  تلكيوووودا كوووود

 املخانبني به من املنكرين ا؟احدين.
هم علوووووى دنيووووو ،حلثلفقووووورات األخوووووْية فهوووووك ختانوووووه الوووووذين آمنووووولا  وووووا يشوووووبه خطووووواّبم يف السووووولر املفأموووووا ا

دين بسوووووبه لعهووووود املووووواا نفا ،وهوووووذرهم فتنووووو  األمووووولال واألو ق.وهوووووك الووووودعلة الووووويت تكوووووررت نظائرهوووووا يف 
عوحل كوالي  وقصواب أو تمقتضيات احلياة ا سالمي  الناكو   فيها.كموا أن فيهوا موا قود يكولن تعزيو  عون م
نيوو   السوولر املديفا يتكوورر مووعلووى عووات  املوويمنني،ورق األموور فيهووا إىل قوودر اّلِل،وتثبيووحل هووذا التصوولر ..وهوول 

 وخباص  بعد األمر اب؟هاق وما ينشأ عنه من تضحيات.
يوووول إىل .وكوووودت أمولقووود ورقت رواايت أن السوووولرة مكيووو ،وورقت رواايت أخوووورى أووووا مدنيوووو  موووع ترجيحها

راج  موع الورأي الو - ها مدني سللب الفقرات األوىل فيها وجلها.ولكب أبقيحل اعتبار اعتبارها مكي  شيرا  
كو  مء كوانلا كفوار مينع أن تكلن الفقورات األوىل فيهوا خطوااب للكفوار بعود اهلجورة سولا ألنه ليك ما -فيها 

ء حيووان جووالخ األين يف بعووأم الكفووار القووريبني موون املدينوو .كما أنووه لوويك مووا مينووع أن يسووتهد  القوورآن املوود
 .واّلِل أعلووماملكوك . أسوك العقيدة،وإيضوا  التصوولر ا سوالمك،ّبذا األسوللب الغالووه علوى أسوللب القوورآن

.. 
 -ااووووال   لصوووول  بوووونيواملقطووووع األول يف السوووولرة يسووووتهد  بنوووواء التصوووولر ا ميوووواين الكوووولين،وعرم حقيقوووو  ا

 الكولن ويف يفائوه احلسو  وأيرهوا هذا الكلن الذي خلقه.وتقرير حقيق  بعخ صوفات اّلِل وأ و  -سبحانه 
لِِ َكووْكء  ُكووُه احْلَْمووُد،َوُهَل َعلووى  ْلُمْلووُك َولَوواِم،لَووُه ُيَسووبُِِ  ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَرْ  »احليوواة ا نسوواني :

.ُهَل الَّووووِذي َخَلَقُكووووْم َفِمووووْنُكْم كوووواِفر  َوِمووووْنُكْم ُمووووْيِمن  وَ  وووولُووووِ ووووا تَوْعمَ  اّللَُّ قَووووِدير  ماواِت َواأْلَْرَم لَن َبِصووووْي .َخَلَ  السَّ
،َوَصوووولَّرَُكْم فََأْحَسووووَن ُصووووَلرَُكْم،َوإِلَْيِه اْلَمِصووووُْي.يوَ  وووومْعَلُم مووووواِبحلَْ ِِ ُم مووووا ُتِسووووُروَن َوموووووا اواِت َواأْلَْرِم َويَوْعلَووووا يف السَّ

ُ َعِليم  ِبذاِت الُصُدورِ   « ..تُوْعِلُنلَن.َواّللَّ
ميوووواين هوووول أق  وأوسووووع تصوووولر عرفووووه امليمنوووولن يف  ريوووو  العقيدة.ولقوووود جووووواءت وهووووذا التصوووولر الكوووولين ا 

ا هلي  كلها بلحداني  اّلِل،وإنشائه هلذا اللجولق ولكول رلل ،ورعايتوه لكول كوائن يف اللجولق ..   الرسا ت
 نشوووك يف هوووذا ألن القووورآن ُيكيوووه عووون الرسووول وعووون الرسوووا ت كلهوووا.و  عوووثة  وووا ْنووود  يف الكتوووه املفووو اة
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وانرف  أو فيما يكتبوه عون الودايانت املقارنو  أانس   ييمنولن ابلقورآن كلوه أو بعضوه.إ ا جواء ا حنورا  عون 
العقيووووودة ا ميانيووووو  مووووون أتباعها،فبووووودا أووووووا   شت ابلتلحيووووود ااوووووالا،أو   شت ّبيمنووووو  اّلِل واتصووووواله بكووووول  

احوووود منوووذ أوىل الرسوووا ت إىل خااوووو  كائن.فهوووذا مووون التحريووو  الطووووارئ   مووون أصووول الداين .فووودين اّلِل و 
الرسا ت.ويسووتحيل أن ينووزل اّلِل قينووا حووال  هووذ  القلاعوود،كما يووزعم الزاعموولن بنوواء علووى مووا ادونووه يف  
كتووه مفوو اة أو حمرفوو  ابسووم الوودين  ولكوون تقريوور هووذ  احلقيقوو    ينووايف أن التصوولر ا سووالمك عوون الووذات 

ات يف الكولن ويف احليواة ا نسواني  ..أن هوذا التصولر أوسوع وأق  ا هلي ،وصفاهتا العللي ،وآتر هوذ  الصوف
وأكموول موون كوول تصوولر سوواب  يف الوودايانت ا هليوو  ..وهووذا متفوو  مووع نبيعوو  الرسووال  ومهمتهووا األخْية.ومووع 
الركد البشري الذي جاءت هذ  الرسال  لتخانبوه وتلجهوه وتنشوئ فيوه هوذا التصولر الشوامل الكامول بكول 

 آتر .مقتضياته وفروعه و 
هيوو  وعظمتها،ويشووعر حقيقوو  األلل  -طيوو   قوودار مووا ي -وموون كووأن هووذا التصوولر أن يوودر  القلووه البشووري 

املدركوو  ا املشووهلقة و ك آبترهووابلقوودرة ا هليوو  ويراهووا يف آترهووا املشووهلقة يف الكلن،وُيسووها يف ذوات األنفوو
ا حميطووو  بكووول م.ويراهوووقووول وا هلاويعووويا يف جموووال هوووذ  القووودرة وبوووني آترهوووا الووويت   تغيوووه عووون احلوووك والع

لوك لاء يف ذككء، مهيمن  على كل كوكء، مودبرة لكول كوكء، حافظو  لكول كوكء،   ينود عنهوا ككء.سو
 الكبْي والصغْي وا؟ليل واحلقْي.

ع ورجواء تقواب،ونمومن كأنه كذلك أن يعيا القله البشري يف حساسوي  مرهفو ،وتلفز قائم،وخشوي  وار 
ته،كواعرا بعلموه ورقاب ته،كاعرا كل حرك  وكل خا؟  ابّلِل،كاعرا بقدرته وهيمنوأن ميضك يف احلياة معلقا يف

 بقهر  وجثوته،كاعرا برمحته وفضله،كاعرا بقربه منه يف كل حال.
وأخوووْيا فوووإن مووون كوووأنه أن ُيوووك ابللجووولق كلوووه متجهوووا إىل خالقوووه فيتجوووه معه،مسوووبحا  مووود ربوووه فيشووواركه 

يعته وقانلنه ..ومن مث فهول تصولر إميواين كولين ّبوذا املع ،و عوان تسبيحه،مدبرا  مر  وحكمته فيخضع لشر 
أخوورى كثووْية تتجلووى يف امللاضووع املتعوودقة يف القوورآن الوويت تضوومنحل عوورم جلانووه موون هووذا التصوولر ا ميوواين 

 .2434 الشامل الكامل اني  الدقي .وأقرب مثل منها ما ورق يف ختام سلرة احلشر،يف هذا ا؟زء 
 [18إل   1(:اآليات 64]سور  الاغابن ) 

 بناء الاصور ا يماني الكوني والصلة بين الخالق والمخلوق 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
( ُهووَل 1ُيَسووبُِِ  ّللَِِّ مووا يف السَّووماواِت َومووا يف اأْلَْرِم لَووُه اْلُمْلووُك َولَووُه احْلَْمووُد َوُهووَل َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  )} 

ُ ِ وووا تَوْعَملُووولَن َبِصوووْي  )الَّوووِذي َخلَ  وووماواِت َواأْلَْرَم اِبحْلَووو ِِ 2َقُكوووْم َفِموووْنُكْم كووواِفر  َوِموووْنُكْم ُموووْيِمن  َواّللَّ ( َخلَوووَ  السَّ
موا تُوْعِلنُولَن ( يَوْعلَوُم موا يف السَّوماواِت َواأْلَْرِم َويَوْعلَوُم موا ُتِسوُروَن وَ 3َوَصلَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصوَلرَُكْم َوإِلَْيوِه اْلَمِصوُْي )

ُ َعِليم  ِبذاِت الُصُدوِر ) ( 5أََ ْ َذِْتُكْم نَوَبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَوْبُل فَوذاُقلا َوابَل أَْمورِِهْم َوهَلُوْم َعوذاب  أَلِويم  ) (4َواّللَّ
                                                 

 فكرة ا سالم عن الكلن واحلياة وا نسان ..  ة أرجل تلفي  اّلِل  خراجه إىل حيز اللجلق. ) السيد رمحه هللا (  - 2434
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يوود   ذلِووَك ِ َنَّووُه كانَووحْل َشْتِوويِهْم ُرُسووُلُهْم اِبْلبَويِِنوواِت َفقوواُللا أََبَشوور  يَوْهووُدونَنا ُ َغووِب  محَِ ُ َواّللَّ َفَكَفووُروا َوتَوَللَّووْلا َواْسووتَوْغَ  اّللَّ
َعوُثنَّ مُثَّ لَتُونَوبوَّوُينَّ ِ وا َعِمْلوُتْم َوذلِوكَ 6) َعثُولا قُوْل بَلووى َوَريبِِ لَتُوبوْ ( 7 َعلَوى اّللَِّ َيِسووْي  )( َزَعوَم الَّوِذيَن َكَفوُروا أَْن لَوْن يُوبوْ

ُ ِ وووا تَوْعَملُووولَن َخبِوووْي  )فَوووآِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسوووللِ  ( يوَوووْلَم َاَْمُعُكوووْم لِيَووووْلِم اْ؟َْموووِع ذلِوووَك يوَوووْلُم 8ِه َوالنُووولِر الَّوووِذي أَنْوزَْلنوووا َواّللَّ
أْلَْوواُر خالِووِديَن ِتَهووا االتَّغوابُِن َوَموْن يوُووْيِمْن اِبّللَِّ َويَوْعَموْل صوواحِلا  يَُكفِِوْر َعْنووُه َسويِِ اتِِه َويُْدِخْلووُه َجنَّوات  َعْوورِي ِموْن هَْ 

بُلا آِبايتِنووا أُول ِووَك َأْصووحاُب النَّوواِر خالِووِديَن ِفيهووا َوبِووْ َك  (9ِفيهووا أَبَوودا  ذلِووَك اْلَفووْلُز اْلَعِظوويُم ) َوالَّووِذيَن َكَفووُروا وََكووذَّ
ُ ِبُكولِِ َكوْكء  َعلِويم  )( ما َأصاَب ِمْن ُمِصويَب   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ َوَموْن يوُوْيِمْن اِبّللَِّ يَوْهو10اْلَمِصُْي ) ( 11ِد قَوْلبَوُه َواّللَّ

ا َعلى َرُسللَِنا الْوَبالُغ اْلُمبِونُي ) ُتْم فَِإ َّ ُ   إِلوَه ِإ َّ ُهوَل َوَعلَوى اّللَِّ 12َوأَِنيُعلا اّللََّ َوأَِنيُعلا الرَُّسلَل فَِإْن تَوَللَّيوْ ( اّللَّ
وِل اْلُمْيِمنُولَن ) ا الَّوِذيَن آَمنُولا ِإنَّ ِمووْن أَْزواِجُكوْم َوأَْو قُِكوْم َعووُدو ا َلُكوْم فَاْحوَذُروُهْم َوِإْن تَوْعُفوولا ( اي أَيُوَهوو13فَوْليَوتَولَكَّ

َ َغُفوولر  َرِحوويم  ) ُ ِعْنووَدُ  َأْجوور  َعِظووويم  ) (14َوَتْصووَفُحلا َوتَوْغِفووُروا فَووِإنَّ اّللَّ نَوو   َواّللَّ ووا أَْموولاُلُكْم َوأَْو قُُكووْم ِفتوْ ( 15ِإ َّ
ُأول ِوَك ُهوُم اْلُمْفِلُحولَن اتوَُّقلا اّللََّ َما اْسَتطَْعُتْم َواْ َُعلا َوأَِنيُعلا َوأَْنِفُقلا َخْْيا  أِلَنْوُفِسُكْم َوَمْن يُلَ  ُك َّ نَوْفِسوِه فَ فَ 
ُ َكووووُكلر  َحلِوووو16) َ قَوْرضووووا  َحَسوووونا  ُيضوووواِعْفُه َلُكووووْم َويَوْغِفووووْر َلُكووووْم َواّللَّ ( عوووواِ ُ اْلَغْيووووِه 17يم  )( ِإْن تُوْقرُِضوووولا اّللَّ

 { (18َوالشَّهاَقِة اْلَعزِيُز احلَِْكيُم )
 أسبيح ما في الوجود هلل القادر الخالق المصور 4 - 1الدرس ا ول: 

وووماواِت َوموووا يف اأْلَْرِم،لَوووُه اْلُمْلوووكُ » سوووماوات واألرم فكووول موووا يف ال« ..حْلَْمووودُ اَولَوووُه  ُيَسوووبُِِ  ّللَِِّ موووا يف السَّ
اّلِل مالووك  ميمنوو ،و  إىل ربه،مسووب   مود  وقلووه هووذا اللجولق موويمن،ورو  كول كووكء يف هووذا اللجولق متلجوه

 نسوان وحود  ذا وقو  اكل ككء.وكل كوكء كواعر ّبوذ  احلقيقو .واّلِل حممولق بذاتوه  جود مون رللقاتوه.فإ
فإنوه ه إىل مل  ،جو،و  يتيف خضم هذا اللجلق الكبْي كافر القله جامد الرو ،متمرقا عاصويا،  يسوب  ّللِ 

 يكلن كاذا ابرز الشذوذ،كما يكلن يف ملق  املنبلذ من كل ما يف اللجلق.
لقووورآن يف اقيقووو  يطبعهوووا قيووود.وهك ح..فهوووك القووودرة املطلقووو ،اليت   تتقيووود ب« َوُهوووَل َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير  »

شواء،وهق  تدرة تفعول موا كن إىل قوير القله امليمن فيعرفها ويتأير  دللهلا،ويعلم أنه حني يركن إىل ربه فإ ا 
..هول  إليوه ابحلمود ه اللجولقما تريد.بال حدوق و  قيلق.وهذا التصلر لقدرة اّلِل وتسبي  كل ككء له،وتلج

 نر  من ذلك التصلر ا مياين الكبْي.
ا د اّلِل.ميمنووسووب   مووواللمسوو  الثانيوو  يف صووميم القلووه ا نسوواين،الذي يقوو  يف خضووم اللجوولق املوويمن امل

  رة وكافرا  رة.وهل وحد  الذي يق  هذا امللق  الفريد.
در هووذا ا نسووان وأوقع صوو وعوون قدرتووه راقة اّللِ ..فعوون إ« ُهووَل الَّووِذي َخَلَقُكووْم َفِمووْنُكْم كوواِفر  َوِمووْنُكْم ُمووْيِمن  »

ّلِل خلوووو  ا موووون بووووني املووووزقوج إمكوووان ا عووووا  إىل الكفوووور وإمكووووان ا عووووا  إىل ا ميووووان وايووووز ّبووووذا ا سووووتعداق
خلول  كورم هوذا امل  كن اّللِ ونيطحل به أمان  ا ميان  كم هذا ا ستعداق.وهك أمان  ضوخم  وتبعو  هائلو .ول

بوه  ه عملوه ويقويكبولوذي يوزن فأوقعه القدرة على التمييوز والقودرة علوى ا ختيوار وأمود  بعود ذلوك ابمليوزان ا
 ظلمه كي ا.يان .و  ه على محل هذ  األماعاهه.وهل الدين الذي نزله على رسل منه.فأعانه ّبذا كل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4323 

ُ ِ ووا تَوْعَملُوولَن َبِصووْي  » اعاهووه،فليعمل قيقوو  نيتووه و مل،بصووْي  ..فهوول رقيووه علووى هووذا ا نسووان فيمووا يع« َواّللَّ
لر ا سوالمك مون التصو إذن وليحذر هذا الرقيه البصْي ..وهذا التصلر حلقيق  ا نسان وملقفوه هول نور 

 ق.ل  اللجل ا نسان يف هذا اللجلق،واستعداقاته وتبعاته أمام خا اللاض  املستقيم مللق 
ا ات واألرم،كمووه السووماو واللمسوو  الثالثوو  تشووْي إىل احلوو  األصوويل الكووامن يف نبيعوو  اللجلق،الووذي تقوولم بوو
َخلَووَ  »ايوو  املطووا :ليووه يف وإتشووْي إىل صوونع  اّلِل املبدعوو  يف كيووان املخلوول  ا نسوواين.وتقرر رجعوو  ا؟ميووع 

،َوَصلَّرَُكْم فََأْحَسَن ُصَلرَُكْم،ال  « ..َمِصْيُ لْ َوإِلَْيِه اسَّماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ
 كيوان هوذا يفن احلو  أصويل املويمن أ ..يقر يف كعلر« َخَلَ  السَّماواِت َواأْلَْرَم اِبحلَْ ِِ »وصدر هذا النا:

  هووول اّلِل   احلقيقووو.والذي يقووورر هوووذالكووولن،ليك عارضوووا ولووويك انفلووو  فبنووواء الكووولن قوووام علوووى هوووذا األسووواس
حلوك مينحوه يقو  يف االذي خلو  السوماوات واألرم،والوذي يعلوم علوى أي أسواس قامتا.واسوتقرار هوذ  احلق

 لوواهر،و  بووود هووول   بوودفالطمأنينوو  والثقوو  يف احلوو  الوووذي يقوولم عليووه قينووه،ويقلم عليوووه اللجوولق موون حللووه 
 ل  اب ،و  بد مستقر يف النهاي  بعد زبد البان

ل اّلِل عليووووه يف ى اّلِل،وبفضووووكرامتووووه علوووو..تشووووعر ا نسووووان ب« َوَصوووولَّرَُكْم فََأْحَسووووَن ُصووووَلرَُكمْ »واحلقيقوووو  الثانيوووو :
حيو  تكلينوه انألرم مون هسني صلرته:صلرته االقي  وصلرته الشعلري .فا نسوان هول أكمول األحيواء يف ا

مث  العجيبوو .ومن األسوورار عداقاته الروحيوو  ذاتا؟ثموواين كمووا أنووه أرقاهووا موون انحيوو  تكلينووه الشووعلري واسووت
  هلندسوو  العامووصوو  إىل اوكلووحل إليووه خالفوو  األرم،وأقوويم يف هووذا امللووك العووريخ ابلقيوواس إليووه  ونظوورة فاح

« َلرَُكمْ ُصووفََأْحَسووَن  رَُكمْ َوَصوولَّ »ل كيوه ا نسووان،أو إىل أي جهوواز مون أجهزتووه،تثبحل تلووك احلقيقوو  وعسومها:
يم يف كن التصوومفيهووا ا؟مووال إىل الكمال.ويتفوواوت ا؟مووال بووني كووكل وكووكل.ول ..وهووك هندسوو  اتمووع

م علوى سوائر يف األر  ذاته مجيل وكامل الصنع ،ووا  بكل الللائ  وااصوائا الويت يتفول  ّبوا ا نسوان
مصوووْي هوووذا ذا الكووولن و ..مصوووْي كووول كوووكء وكووول أمووور وكووول خلووو  ..مصوووْي هووو« َوإِلَْيوووِه اْلَمِصوووْيُ  »األحيووواء.
ي  ل واهلخووور.انملنشوووأ وإليوووه املصوووْي.وهل األو يعلق.ومنوووه ا -سوووبحانه  -فمن إراقتوووه انبث ،وإليوووه ا نسوووان.

 دوق  غْي حم -بحانه س -نرفيه:مبدئه ووايته.وهل  بكل ككء من
ر ا نسوووان سوووطلوووع علوووى واللمسووو  الرابعووو  يف هوووذا املقطوووع هوووك تصووولير العلوووم ا هلوووك انوووي  بكووول كوووكء، امل

 السَّوووماواتِ  ُم موووا يف يَوْعلَووو»أخفوووى مووون السووور،من ذوات الصووودور املالزمووو  للصووودور:وعالنيتوووه،وعلى موووا هووول 
ُ َعِليم    .« .لُصُدورِ اِبذاِت  َواأْلَْرِم،َويَوْعَلُم ما ُتِسُروَن َوما تُوْعِلُنلَن،َواّللَّ

ا ميواين  تصولرن المو ومينحوه جانبواواستقرار هذ  احلقيق  يف القله املويمن يفيود  املعرفو  بربه،فيعرفوه  قيقته.
 ك لووه سوور حفووىّلِل.فلووياالكلين.ويوويير يف مشوواعر  واعاهاتووه فيحيووا حيوواة الشوواعر  نووه مكشوول  كلووه لعووني 

 عليه،وليك له ني  غائرة يف الضمْي   يراها وهل العليم بذات الصدور.
له،وصولته لن كوجولق الكووإن آايت يالت كهذ  لكافي  وحودها ليعويا ّبوا ا نسوان مودركا حلقيقو  وجلق ،و 

 خبالقه،وأقبه مع ربه،وخشيته وتقلا ،يف كل حرك  وكل اعا  ..
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 أاهللاير بمصارع الك ار السابقين 6 - 5الدرس الثاني:

  ضووووني علووووى بشووووريت،املع  واملقطووووع الثوووواين يف السوووولرة يووووذكر  صووووْي الغووووابرين موووون املكووووذبني ابلرسوووول والبينا
يكفوورون  ووا جوواءهم بووه موون و  - -الرسوولل  الرسوول.كما كووان املشووركلن يكووذبلن ويع ضوولن علووى بشووري 

ُه كانَوحْل َشْتِويِهْم ذلِوَك ِ َنَّوف َوهَلُوْم َعوذاب  أَلِيم . أَْمورِِهمْ لا َوابلَ أَ َْ َذِْتُكْم نَوَبأُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَوْبوُل فَوذاقُ »البينات:
ُ َغِب  ا،َواْستَوْغَ  َللَّلْ َوتوَ  ُرُسُلُهْم اِبْلبَويِِناِت،َفقاُللا:أََبَشر  يَوْهُدونَناف َفَكَفُروا ُ،َواّللَّ يد   اّللَّ  «. محَِ

ذ  م بعاقبووووو  املكوووووذبني وهوووووذير هلوووووم مووووون مثووووول هووووووهووووول توووووذكْي هلووووو -غالبوووووا  -وااطووووواب هنوووووا للمشوووووركني 
ذاقلا وابل فووومووون قبووول  العاقب .وا سوووتفهام قووود يكووولن  نكوووار حووواهلم بعووود موووا جووواءهم مووون نبوووأ الوووذين كفوووروا

عوخ باقللن أنبواء فولن ويتنوأنظارهم إىل هذا النبأ الوذي يقصوه علويهم.وهم كوانلا يعر  أمرهم.وقد يكلن للفحل
م للشوووومال  رحالهتوووواهللكووووى موووون الغابرين.كعوووواق ومثوووولق وقوووورى لوووولط.وهم ميوووورون عليهووووا يف كووووبه ا؟زيوووورة،يف

 وا؟نلب.
..مث « يم  اب  أَلِووذَوهَلُووْم َعوو»ويضووي  القوورآن إىل املعوورو  موون مووآهلم يف الوودنيا مووا ينتظوورهم هنالووك يف اهلخوورة:

ُلُهْم اِبْلبَويِِنوواِت تِوويِهْم ُرُسووحْل شَْ ذلِووَك ِ َنَّووُه كانَوو»يكشوو  عوون السووبه الووذي اسووتحقلا بووه مووا انهلووم ومووا ينتظوورهم:
وهوول اعوو ام  - -سولل ن علووى الر ..وهول ا عوو ام ذاتوه الووذي يع ضووه املشوركل « َفقاُللا:أََبَشور  يَوْهووُدونَناف

 بشووور،ُييا يفل واقعيوووا الرسوووال ،وكلوا منهجوووا إهليوووا للبشووور،فال بووود أن تتمثوووفوووج انكوووئ عووون ا؟هووول بطبيعووو  
ينعووزل هوول  يعلن.و ّبووا،ويكلن بشخصووه ترمجوواان هلووا فيصوولغ اهلخوورون أنفسووهم علووى مثالووه بقوودر مووا يسووتط
 حيووووواهتم نفسوووووهم،ويفأعووووونهم  نسوووووه،فيتعذر أن اووووودوا للرسوووووال  صووووولرة واقعيووووو  ُيووووواوللن هقيقهوووووا يف ذوات 

لسوووماء رسوووال  ا كوووئ كوووذلك مووون ا؟هووول بطبيعووو  ا نسوووان ذاتوووه ورفعووو  حقيقتوووه  يوووة يتلقوووىومعاكهم.وان
النفخوو  موون  نسووان تلووكويبلغها،بوودون حاجوو  إىل أن ُيملهووا إىل النوواس ملووك كمووا كووانلا يق حوولن.ففك ا 

مووو  كراألعلى.وهوووك  ان املوووا مووورو  اّلِل،وهوووك هتي وووه  سوووتقبال الرسوووال  مووون اّلِل،وأقائهوووا كاملووو  كموووا تلقاهوووا 
  حقيقو  النفخو يف ذاتوه للجنك البشري كله   يرفضها إ  جاهول بقودر هوذا ا نسوان عنود اّلِل،حوني ُيقو 

ذا بشور.كأن يف هولل مون المن رو  اّلِل  وانكئ يف النهاي  من التعنحل وا ستكبار الكواذب عون اتِبواع رسو
 ْي جنسوهم بوال  آخور غول  مون خلوغضا من قيم  هي ء ا؟هال املتكثين  فجوائز يف عورفهم أن يتبعولا رسو

عرضووني عوون موتللوولا  غضاضوو .أما أن يتبعوولا واحوودا موونهم فهووك يف نظوورهم حطوو  وقلوو  قيموو   وموون مث كفووروا
هم الشوور  وا ألنفسووا؟هل.فاختووار  الرسوول ومووا معهووم موون البينات،ووقفووحل يف صوودورهم هووذ  الكووثايء وذلووك

 والكفر ..
ُ َغووِب   » ُ.َواّللَّ يوود  َواْسووتَوْغَ  اّللَّ  -سووبحانه  -.ومووا هوول .وعوون نوواعتهم  عوون إميوواوم..اسووتغ  اّلِل عوونهم و «  محَِ

ُ َغِب  محَِ » حتاج إىل ككء منهم و  من غْيهم،و   حتاج أصال:  «.يد  َواّللَّ
  يكووذب بعوود ظرهم.فكيووفهووذا نبووأ الووذين كفووروا موون قبوول فووذاقلا وابل أمرهم.وهووذا سووبه مووا ذاقوولا ومووا ينت

 لن جدقف أليلقلا مصْيا كهذا املصْيفهذا النبأ مكذب
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رد علذذذ  أكذذذايب الك ذذذار بالبمذذذث وافاذذذراق المذذذؤمنين عذذذن  13 - 7الذذذدرس الثالذذذث:

 الكافرين فيه وأوجيه المؤمنين لطاعة هللا

كفووروا هووم   ذينولوواهر أن الوو -واملقطووع الثالووة بقيوو  للمقطووع الثوواين ُيكووك تكووذيه الووذين كفووروا ابلبعووة 
لرسووولل أن ييكوود هلوووم أمووور البعوووة لوفيووه تلجيوووه  -لاجههم ابلووودعلة يووو - -ل املشووركلن الوووذين كوووان الرسوول 

  ورق كول ميان والطاعوم إىل ا تلكيدا وييقا.وتصلير ملشهد القيام  ومصْي املكذبني واملصدقني فيه وقعلة هل
َعثُلاَزَعوووَم الَّوووِذيَن َكَفوووُروا أَْن لَوووْن يوُ  »:كوووكء ّلِل فيموووا يقوووع هلوووم يف احليووواة َعوووُثنَّ،مُثَّ وَ .قُوووْل بَلوووى بوْ لَتُونَوبوَّوووُينَّ ِ وووا  َريبِِ لَتُوبوْ

ُ ِ وووا لِر الَّوووِذي َوالنُوووَعِمْلُتْم.َوذلِوووَك َعلَوووى اّللَِّ َيِسوووْي .َفآِمُنلا اِبّللَِّ َوَرُسوووللِهِ  تَوْعَملُووولَن َخِبْي .يوَوووْلَم َاَْمُعُكوووْم  أَنْوزَْلنوووا.َواّللَّ
،َويُْدِخْلُه َجنَّوات  َعْوورِي ِمووْن َكفِِوْر َعْنووُه َسوويِِ اتِهِ  صوواحِلا  يُ يَوْعَمولْ  يوُووْيِمْن اِبّللَِّ وَ لِيَووْلِم اْ؟َْمِع،ذلِووَك يوَوْلُم التَّغووابُِن،َوَمنْ 

بُلا آِبايتِنوووا أُ ِذيَن َكَفووورُ .َوالَّوووَهِْتَهوووا اأْلَْوووواُر خالِوووِديَن ِفيهوووا أَبَووودا .ذِلَك اْلَفوووْلُز اْلَعِظيمُ  ول ِوووَك َأْصوووحاُب النَّووواِر وا وََكوووذَّ
ُ ِبُكولِِ َكوْكء   يوُوْيِمْن اِبّللَِّ يَوْهودِ  ،َوَمنْ ْذِن اّللَِّ ِفيها َوبِْ َك اْلَمِصُْي.ما َأصاَب ِمْن ُمِصيَب   ِإ َّ إبِِ  خاِلِدينَ  قَوْلبَوُه،َواّللَّ

ُتمْ  َ َوأَِنيعُولا الرَُّسولَل،فَِإْن تَوووَللَّيوْ و َعِليم ،َوأَِنيعُولا اّللَّ ُ   إِلوَه ِإ َّ ُهووَل،َوَعَلى اّللَِّ بِونيُ للَِنا الْووَبالُغ اْلمُ ا َعلوى َرُسوفَِإ َّ .اّللَّ
 « ..فَوْليَوتَولَكَِّل اْلُمْيِمُنلنَ 

ايتووه.مث فووج يف حكلومنووذ البوودء يسوومك مقالوو  الووذين كفووروا عوون عوودم البعووة زعما،فيقضووك بكذبووه موون أول 
بربوه  سوللىل تلكيود أمور البعوة  ويو  تلكيود،وهل أن ُيلو  بربوه.وليك بعود قسوم الر إ - -يلجه الرسولل 

ّلِل أعلوم مونهم بعملهوم نه   و .واليك ككء م..ف« مُثَّ لَتُونَوبوَُّينَّ ِ ا َعِمْلُتمْ « ..»قل:بلى وريب لتبعثن»تلكيد:
يعلووم السوور وات واألرم و ا يف السووماموو..فهوول يعلووم « َوذلِووَك َعلَووى اّللَِّ َيِسووْي  »حووَّت لينبوو هم بووه يوولم القياموو   

 ذا التقرير.هيدا هلاهل على كل ككء قدير.كما جاء يف مطلع السلرة والعلن وهل عليم بذات الصدور.و 
 سوووولله.وهل هووووذار نزلووووه مووووع أويف لوووول هووووذا التلكيوووود اللييوووو  يوووودعلهم إىل ا ميووووان ابّلِل ورسوووولله والنوووولر الووووذي 
 لسوماواتا.واّلِل نولر نود اّللِ القرآن.وهل هذا الدين الذي يبشر به القرآن.وهول نولر يف حقيقتوه  وا أنوه مون ع
 اته.ذفيه هل  واألرم.وهل نلر يف آتر  إذ ينْي القله فيشر  بذاته ويبصر احلقيق  الكامن 
 ِ وا َواّللَُّ »:هم كوكءعليوه مون ويعقه على قعلهتم إىل ا ميان، وا يشوعرهم أووم مكشولفلن لعوني اّلِل   حفوى

ْلَم يوَو»ويو  تلكيود:أكود  هلوم ألوذي ..وبعود هوذ  الودعلة يعولق إىل اسوتكمال مشوهد البعوة ا« تَوْعَمُللَن َخِبْي  
 « ..َاَْمُعُكْم لِيَوْلِم اْ؟َْمِع:ذِلَك يَوْلُم التَّغابُنِ 

فأما أنه يلم ا؟مع فان مجيع ااالئ  يف مجيع األجيال تبعة فيه،كما ُيضر  املالئك  وعودقهم   يعلموه 
َعوووْن َأيب َذرِ ،قَاَل:قَووواَل َرُسووولُل  - -إ  اّلِل.ولكووون قووود يقربوووه إىل التصووولر موووا جووواء يف حووودية رسووولل اّلِل 

ْلِضوُع أَْربَوِع َأَصواِبَع هللِا:ِإيِنِ أََرى َما  َ تَوَرْوَن،َوَأْ َُع َموا  َ َتْسوَمُعلَن،أَنَّحِل السَّوَماُء َوَحو َّ هَلَوا أَْن تَِ  َّ،َموا ِفيَهوا مَ 
ْذمُتْ اِبلنَِِسوووواِء َعلَووووى ِإ َّ َعَلْيووووِه َملَووووك  َسوووواِجد  .لَووووْل َعِلْمووووُتْم َمووووا أَْعَلُم،َلَضووووحِ  ووووُتْم َكثِووووْي ا،َو َ تَولَووووذَّ ْكُتْم قَلِوووويال  َولََبَكيوْ

.  2435اْلُفُرَكاِت،َوَاََرْجُتْم َعَلى،أَْو ِإىَل،الُصُعَداِت َعَْأُروَن ِإىَل اّللَِّ
                                                 

 حسن 21848( 21516[)211/ 7مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2435
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 يعووور  لوووه ل الوووذي  والسووماء الووويت لووويك فيهووا ملضوووع أربوووع أصوووابع إ  وفيووه ملوووك.هك هوووذا ا تسووواع اهلائوو
قووورب كوووي ا هووول هوووذا يبشووور حدوقا.والوووذي تبووودو فيوووه مشوووك كشمسووونا ذرة كاهلبووواءة الطوووائرة يف الفضووواء  فال

 للتصلر البشري عن عدق املالئك ف إوم من بني ا؟مع يف يلم ا؟مع  
ني ن فولز املويمنا يقوع موملوويف مشهد من هذا ا؟مع يكلن التغابن  والتغوابن مفاعلو  مون الغ .وهول تصولير 

ن ان.وكأ ا كووان متباعوودمووان الكووافرين موون كوول كووكء منووه مث صووْيورهتم إىل ا؟حيم.فهمووا نصوويباابلنعوويم وحر 
بن رون  فهول تغوايه الكاففهنا  سبا  للفلز بكل ككء، وليغ  كل فري  مسابقه  ففاز فيه امليمنلن وهزم 

ووْر َعْنووُه َسوويِِ اتِِه صوواحِلا  يُكَ  يَوْعَموولْ َوَمووْن يوُووْيِمْن اِبّللَِّ وَ »ّبووذا املعوو  املصوولر املتحوور   يفسوور  مووا بعوود : يُْدِخْلووُه وَ فِِ
بُلا آِبايتِنووا أُول ِووَك يُم.َوالَّووِذيَن َكَفووُروا َو ْلُز اْلَعظِ َك اْلَفووَجنَّووات  َعْوورِي ِمووْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر خالِووِديَن ِفيهووا أَبَوودا .ذلِ  َكووذَّ

 « ..َأْصحاُب النَّاِر خاِلِديَن ِفيها َوبِْ َك اْلَمِصْيُ 
ان ابّلِل ويف أيور ا ميو القودر،وقبل أن يكمل نوداء  إلويهم اب ميوان يقورر قاعودة مون قلاعود التصولر ا ميواين يف

.َوَمنْ »يف هداي  القله: ُ بِ يوَ  اِبّللَِّ يُوْيِمنْ  ما َأصاَب ِمْن ُمِصيَب   ِإ َّ إبِِْذِن اّللَِّ  « ..ُكلِِ َكْكء  َعِليم  ْهِد قَوْلَبُه،َواّللَّ
اهم إليووه يف الووذي قعوو   ذكوور هووذ  احلقيقوو  هنووا هووك جموورق بياوووا يف صوودق عوورم حقيقوو  ا ميووانولعوول مناسووب

ن ن كور فهول إبذن خْي ومهذا املقطع.فهل ا ميان الذي يرق كل ككء إىل اّلِل،ويعتقد أن كل ما يصيه م
يها يوواة  حوودااحل د ملاجهوو اّلِل.وهووك حقيقوو    يكوولن إميووان بغْيهووا.فهك أسوواس مجيووع املشوواعر ا ميانيوو  عنوو

ة.أو هووذ  ذ  السوولر خْيهووا وكوورها.كما اوولز أن تكوولن هنووا  مناسووب  حاضوورة يف واقووع احلووال عنوود نووزول هوو
 اهلي  من السلرة،فيما كان يقع بني امليمنني واملشركني من وقائع.

.فيحك يود  املويمنوعلى أي  حال فهذا جانوه ضوخم مون التصولر ا ميواين الوذي ينشو ه ا سوالم يف ضومْي
وىل سراء.يصوث لواء ومون ال يف كل حدّ،ويرى يد اّلِل يف كول حركو ،ويطم ن قلبوه ملوا يصويبه مون الضورااّللِ 

 لضووراء كمووا يفايوورى يف  ويشووكر للثاني .وقوود يتسووامى إىل آفووا  فوول  هذا،فيشووكر يف السووراء ويف الضووراء إذ
 لى كل حال.عاباْي  السراء فضل اّلِل ورمحته ابلتنبيه أو ابلتكفْي أو ب جي  ميزان احلسنات،أو

َعَجب وووا أَلْموووِر اْلُمووْيِمِن ِإنَّ أَْمووورَُ  ُكلَّوووُه َخوووْْي  »  --َعوووْن ُصووَهْيه  قَووواَل قَووواَل َرُسوولُل اّللَِّ  الصوووحي ويف احلوودية 
ُه َضورَّاُء َصوَثَ َفَكواَن َخوْْي ا لَوُه َولَْيَك َذاَ  أَلَحد  ِإ َّ لِْلُمْيِمِن ِإْن َأَصابَوْتُه َسورَّاُء َكوَكَر َفَكواَن َخوْْي ا لَوُه َوِإْن َأَصوابَوتْ 

.»2436 
..وقوووود فسوووورها بعووووخ السوووول   وووووا ا ميووووان بقوووودر اّلِل والتسووووليم لووووه عنوووود « َوَمووووْن يوُووووْيِمْن اِبّللَِّ يَوْهووووِد قَوْلبَووووهُ »

املصيب .وعن ابن عباس يعب يهدي قلبه هداي  مطلق .ويفتحه على احلقيقو  اللدنيو  املكنلن .ويصوله  صول 

                                                                                                                                            

هوى لصوعدات:مجع صوعد و سوتغاي  ياأنحل:األني  صلت الرحول وا بول مون يقول أمحاهلوا واملوراق كثورة املالئكو  يعوأرون:ترفعلن أصولاتكم اب 
 الطرقات يتعضد:تقطع
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األحووداّ،فْيى هنووا  منشووأها وغايتهووا.ومن مث يطموو ن ويقوور ويسوو ي .مث يعوور  املعرفوو  اللاصوول  األكووياء و 
 الكلي  فيستغب عن الر ي  ا؟زئي  انفلف  اباطأ والقصلر.

ُ ِبُكوولِِ َكووْكء  َعلِوويم  »وموون مث يكوولن التعقيووه عليهووا: ،مينحووه ملوون موون علووم اّللِ    إىل كووكء..فهووك هدايوو« َواّللَّ
 ص  إميانه فيستح  إزاح  احلجه،وكش  األسرار .. قدار ..يهديه،حني ي

ُتْم لا الرَُّسولَل،فَِإْن تَوولَ  َوأَِنيعُولا اّللََّ َوأَِنيعُو»ويتابع قعلهتم إىل ا ميان فيدعلهم إىل ناع  اّلِل وناعو  الرسولل: لَّيوْ
ا َعلى َرُسللَِنا اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ  قورر هلوم أن الرسولل يتلللا.وهنوا  الذين صْيم..وقد عرم عليهم من قبل « فَِإ َّ

، وا عصوي  والتل م مون املهومبل .فإذا بل  فقد أقى األمان ،ووخ ابللاجه،وأقام احلج .وبقك ما ينتظورهم 
 ذكروا به منذ قليل.

يف تعوواملهم  يمنني ابّللِ كوأن املو مث حوتم هوذا املقطووع بتقريور حقيقو  اللحدانيوو  الويت ينكروووا ويكووذبلوا،ويقرر
ُ   إِلَه ِإ َّ ُهَل،َوَعَلى اّللَِّ فَوْليَوتَولَكَِّل »مع اّلِل:  « ..ُنلنَ ْلُمْيمِ ااّللَّ

ذا هووول أيووور وحد .فهووو وحقيقووو  التلحيووود هوووك أسووواس التصووولر ا ميووواين كله.ومقتضووواها أن يكووولن التلكووول عليوووه
ا مضووى موون مووني صوول  بووو التصوولر ا ميوواين يف القللب.وّبووذ  اهليوو  يوودخل السوويا  يف خطوواب املوويمنني.فهك 

 السلرة وما اكء.
أحذاير مذن عذداو  ا واد وا جواج وا مذوال وأوجيذه إلذ   18 - 14الدرس الرابذع:

 السمع والطاعة وا ن اق

 لهم إىل تقوووووولىلال،ويوووووودعويف النهايوووووو  يلجووووووه ااطوووووواب إىل املوووووويمنني ُيووووووذرهم فتنوووووو  األزواج واألو ق واألم
املغفووورة و   الووورز  هم كووو  األنفك،ويعووودهم علوووى ذلوووك مضووواعفاّلِل،والسووومع والطاعووو  وا نفا ،كموووا ُيوووذر 

 والفال .
ِذيَن آَمنُولا ِإنَّ يُوَهوا الَّواي أَ »توه:ويذكرهم يف ااتوام بعلوم اّلِل للحاضور والغائه،وقدرتوه وغلبتوه،مع خثتوه وحكم

ا أَْمولاُلُكْم تَوْغِفُروا فَِإنَّ اّللََّ َفُحلا وَ َتصْ وَ ْعُفلا توَ ِمْن أَْزواِجُكْم َوأَْو قُِكْم َعُدو ا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم،َوِإْن   َغُفلر  َرِحيم .ِإ َّ
ُ ِعْنووَدُ  َأْجوور  َعِظيم .فَوواتوَُّقلا اّللََّ  نَوو  ،َواّللَّ ا،َوأَْنِفُقوولا َخووْْيا  أِلَنْوُفِسووُكْم،َوَمْن ْم،َواْ َُعلا َوأَِنيُعل ا اْسووَتطَْعتُ  َمووَوأَْو قُُكووْم ِفتوْ

ُ َكوُكلر  ضواِعْفُه َلُكْم،َويَوْغِفورْ يُ ضوا  َحَسونا   قَورْ فَُأولِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلَن.ِإْن تُوْقرُِضولا اّللََّ يُلَ  ُك َّ نَوْفِسِه   َلُكوْم،َواّللَّ
 « ..َحِليم .عاِ ُ اْلَغْيِه َوالشَّهاَقِة اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

، َوَسووأََلُه َرُجوول  َعووْن َهووِذِ  اهْليَوو ِ  :" " اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا ِإنَّ ِمووْن أَْزَواِجُكووْم َوأَْو قُِكووْم وقوود ورق َعووِن ابْووِن َعبَّوواس 
وووَ  فَوووَأرَاُقوا أَْن َذْتُووولا َرُسووولَل اّللَِّ :َعوووُدو ا "،قَوووالَ  ، فَوووَأىَب أَْزَواُجُهوووْم َوأَْو ُقُهوووْم أَْن فَوُهُي ِء رَِجوووال  َأْسوووَلُملا ِموووْن َمكَّ

ُ َهوِذِ  اهْليَو َ لَل اّللَِّ يََدُعلُهْم، فَوَلمَّا أَتَوْل َرسُ  " :رَأَُوا النَّاَس َقْد َفِقُهولا يف الودِِيِن فَوَهُمولا أَْن يُوَعواِقُبلُهْم، فَوأَنْوَزَل اّللَّ
 ..وهكذا قال عكرم  ملىل ابن عباس.2437َوِإْن تَوْعُفلا َوَتْصَفُحلا َوتَوْغِفُروا فَِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  " ".
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ق  زواج واألو ير مون األأمشل من احلاقّ ا؟زئوك وأبعود مودى وأنولل أمدا.فهوذا التحوذولكن النا القرآين 
ا أَْملاُلكُ  َن    قُُكْم فِ ْم َوأَوْ كالتحذير الذي يف اهلي  التالي  من األملال واألو ق معا: َّ  «توْ

يف احليووووواة   يقووووو  عميقووووو..والتنبيوووووه إىل أن مووووون األزواج واألو ق مووووون يكووووولن عووووودوا ..إن هوووووذا يشوووووْي إىل حق
ق قود زواج واألو لاء.فاألسوالبشري .وميك وكائج متشابك  ققيق  يف ال كيه العانفيل يف مالبسات احلياة 
متاعوه ان اتقواء للعات ا مييكلنلن مشغل  وملهاة عن ذكر اّلِل.كما أوم قد يكلنلن قافعا للتقصْي يف تب

  اهد يف سبيل اّلِل فلقك ما يلقا  اجمل اليت هي  ّبم لل قام امليمن بلاجبه
 نحل.وقوود ُيتموولأهلووه للعواجملاهوود يف سووبيل اّلِل يتعوورم اسووارة الكثْي،وتضووحي  الكثْي.كمووا يتعوورم هوول و 

  فيكلنولن ملتواع واملوالرار أو االعنحل يف نفسه و  ُيتمله يف زوجه وولد .فيبخل وا  ليلفر هلم األمن والقو
 فولن لوه يفقيكموا أووم قود   غايو  وجولق  ا نسواين العليا.عدوا له،ألوم صدو  عون ااْي،وعلقول  عون هقيو

نريوووو  غووووْي  كلنوووولن يفالطريوووو  مينعلنووووه موووون النهوووولم بلاجبووووه،اتقاء ملووووا يصوووويبهم موووون جرائووووه،أو ألوووووم قوووود ي
ات تفاوتو  الودرجلعوداوة منريقه،ويعجز هل عن املفاصل  بينه وبينهم والتجرق ّلِل ..وهوك كوذلك صولر مون ا

 يف حياة امليمن يف كل آن...وهذ  وتلك  ا يقع 
،واحلوذر الوذين آمنلا يف قلولب ومن مث اقتضحل هذ  احلال املعقودة املتشوابك ،التحذير مون اّلِل، ترة اليقظو 

ألمووولال ن فتنووو  امووون تسووولل هوووذ  املشاعر،وضوووغ  هوووذ  املوووييرات.مث كووورر هوووذا التحوووذير يف صووولرة أخووورى مووو
 واألو ق.وكلم  فتن  هتمل معنيني:

ني لتنجحولا يف نولا أبودا يقظوذروا وكل  يفتونكم ابألمولال واألو ق  عو  حتثكم،فوانتبهلا هلوذا،وحااألول أن اّللِ 
  الثوواين أن هووذلشوولائه  و ا،وختلصوولا وتتجوورقوا ّلِل.كمووا يفوول الصووائ  الووذهه ابلنووار ليخلصووه موون ا بووتالء 

تبعوودكم و     عوورفكم   الفتنووا هووذاألموولال واألو ق فتنوو  لكووم توولقعكم بفتنتهووا يف املخالفوو  واملعصووي ،فاحذرو 
 عن اّلِل.وكال املعنيني قريه من قريه.

َحْطُبُونَوا،ِإْذ َجواَء وقد روى ا مام أمحد عن َعْبِد هللِا ْبِن بُوَرْيَدَة،قَاَل: َِْعحُل َأيب بُوَرْيَدَة،يَوُقلُل:َكاَن َرُسلُل هللِا 
ِموووووَن اْلِمْنوووووَثِ َفَحَمَلُهَموووووا رَاِن مَيِْشوووووَياِن َويَوْعثُورَاِن،فَونَووووووَزَل َرُسووووولُل هللِا احلََْسوووووُن َواحْلَُسووووونْيُ،َعَلْيِهَما َقِميَصووووواِن َأمْحَووووو

نَو  { ]التغوابن[ َنظَوْرتُ  َا أَْموَلاُلُكْم َوأَْوَ قُُكوْم ِفتوْ ُ:}ِإ َّ ِإىَل َهوَذْيِن الصَّوِبيَّنْيِ  فَوَلَضَعُهَما َبنْيَ يََدْيِه،مُثَّ قَاَل:َصَدَ  اّللَّ
ُهَما.مَيِْشَياِن   .. 2438َويَوْعثُورَاِن،فَوَلْم َأْصِثْ،َحَّتَّ َقطَْعحُل َحِديِثك فَوَرفَوَعتوْ

وهووذان ابنووا بنتووه ..وإنووه ألموور إذن خطْي.وخطوور.وإن التحووذير والتنبيووه فيووه لضوورورة  - -فهووذا رسوولل اّلِل 
م يقوودرها موون خلوو  قلوولب الناس،وأوقعهووا هووذ  املشوواعر،لتكفك  نفسووها عوون التموواقي وا فراط،وهووك تعلوو

أن هذ  اللكائج احلبيب  قد تفعل ّبا ما يفعل العدو،وتيقي ّبا إىل ما تيقي إليه مكايود األعوداء  ومون مث 
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يلووووول  هلوووووا  وووووا عنووووود اّلِل بعووووود التحوووووذير مووووون فتنووووو  األمووووولال واألو ق،والعوووووداوة املستسووووورة يف بعوووووخ األبنووووواء 
ُ ِعْنَدُ  َأْجر  َعِظيم    «..واألزواج.فهذ  فتنَ  اّللَّ

َ َموا اْسوَتطَْعُتْم »ذين آمنلا بتقلى اّلِل يف حدوق الطاق  وا ستطاع ،وابلسمع والطاع :ويهت  لل  -فَاتوَُّقلا اّللَّ
يتجلوى لطو  اّلِل بعباق ،وعلموه  ودى نواقتهم يف تقولا  « َموا اْسوَتطَْعُتمْ »..ويف هذا القيود:« َواْ َُعلا َوأَِنيُعلا

َلُكْم ِبُسوووَياهِلِْم » قَووواَل  -  - وناعتوووه.َعْن َأىِب ُهَريْوووورََة َعوووِن النَّوووِبِِ  َوووا َهلَوووَك َموووْن َكووواَن قَووووبوْ َقعُووولىِن َموووا تَورَْكُتُكْم،ِإ َّ
ُتُكْم َعْن َكْىء  فَاْجَتِنُبلُ ،َوِإَذا أََمْرُتُكْم ِ َْمر  فَْأتُلا  . 2439«ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم  َواْخِتالَِفِهْم َعَلى أَنِْبَيائِِهْم،فَِإَذا َوَيوْ

ُ َعلَوووْيُكُم احْلَوووجَّ َفُحُجووولا » فَوَقووواَل  -- َأىِب ُهَريْوووورََة قَووواَل َخطَبَونَوووا َرُسووولُل اّللَِّ وَعووونْ  أَيُوَهوووا النَّووواُس قَوووْد فَووووَرَم اّللَّ
حُل نَوَعووْم لَووْل قُوْلوو»  --فَوَقوواَل َرُجوول  َأُكوولَّ َعووام  اَي َرُسوولَل اّللَِّ َفَسووَكحَل َحووَّتَّ قَاهَلَووا يَوواَلت  فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ «.

َلُكْم ِبَكثْوورَِة ُسوَياهِلِْم َواْخوِتالَِفِهْم  -مُثَّ قَاَل  -َلَلَجَبحْل َوَلَما اْسَتطَْعُتْم  َوا َهلَوَك َموْن َكواَن قَووبوْ َذُروىِن َما تَورَْكُتُكْم فَِإ َّ
ُتُكْم َعْن َكْىء  َفَدُعلُ  َعَلى أَنِْبَيائِِهْم فَِإَذا أََمْرُتُكْم ِبَشْىء  فَْأتُلا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم َوإِ   2440«.َذا َوَيوْ

ملوه يوه فيطلوه بكاعزئو  ف فالطاع  يف األمر لويك هلوا حودوق،ومن مث يقبول فيهوا موا يسوتطاع.أما النهوك فوال 
 .« .َوأَْنِفُقلا َخْْيا  أِلَنْوُفِسُكمْ »قون نقصان.ويهيه ّبم إىل ا نفا :

مباكووووورة  أنوووووه نفقوووو كألنفسووووهم.فيجعل موووووا ينفقلنووووه   فهووووم ينفقووووولن ألنفسووووهم.وهل ذمووووورهم أن ينفقوووولا ااوووووْي
 لذواهتم،ويعدها ااْي هلم حني يفعللن.

ْن َوَموو»ن اّلِل:نووه فضوول مووويووريهم كوو  الوونفك بووالء مالزما.السووعيد السووعيد موون حلووا منووه ويلقووا  واللقايوو  م
 نفا ،فيسووومك اوهبيوووبهم يف  هم ابلبوووذل..مث ميضوووك يف إغووورائ« يُووولَ  ُكووو َّ نَوْفِسوووِه فَُأول ِوووَك ُهوووُم اْلُمْفِلُحووولنَ 

 لقورم فيضواعفهاهول ذخوذ و إنفاقهم قرضا ّلِل.ومن ذا الذي   يرب  هذ  الفرصو  الويت يقورم فيهوا مول  ف 
 َحَسوووونا   قَوْرضووووا  رُِضوووولا اّللََّ ِإْن تُوقْ »ويغفوووور به،ويشووووكر املقوووورم،وُيلم عليووووه حووووني يقصوووور يف كووووكر .وهل اّلِل  

ُ َكووُكلر  َحلِوويم  ُيضوواِعْفُه َلُكووْم َويَوْغِفووْر َلُكوومْ  عظمووه  وهوول ينشووئ العبوود مث أأكرمووه  ومووا  اّلِل.مووا ..وتبووار « .َواّللَّ
يف  عاملوه ابحللومعطوا   وييرزقه.مث يسأله فضل ما أعطا .قرضا.يضاعفه ..مث ..يشكر لعبد  الذي أنشوأ  وأ

 تقصْي  هل عن ككر مل   ..  اي ّلِل   
سووبحانه  -لووى نقصوونا وضووعفنا،ونتطلع إىل أعلووى قائمووا لنوورا  كيوو  نتسووامى ع  -بصووفاته  -إن اّلِل يعلمنووا  
وحناول أن نقلد  يف حودوق ناقتنوا الصوغْية اندوقة.وقود نفو  اّلِل يف ا نسوان مون روحه.فجعلوه مشوتاقا  -

أبدا إىل هقي  املثل األعلى يف حدوق ناقته ونبيعته،ومن مث تبقى اهلفا  العليا مفتلح  قائموا ليتطلوع هوذا 
إىل الكمووال املسووتطاع،وُياول ا رتفوواع قرجوو  بعوود قرجوو ،حَّت يلقووى اّلِل  ووا ُيبووه لووه ويرضووا .وحتم  املخلوول 

عووواِ ُ اْلَغْيوووِه »هوووذ  ا؟للووو  بعووود هوووذا ا يقووواع العجيه،بصوووف  اّلِل الووويت ّبوووا ا نوووالع والرقابووو  علوووى القلووولب:
سولطانه،مدبر  كمتوه.كك يعويا النواس ..فكل ككء مكشل  لعلمه،خاضوع ل« َوالشَّهاَقِة اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

                                                 
 (   7288[ )28/ 24املكنز ] -صحي  البخارى - 2439
 ( 3321[)420/ 8املكنز ] -صحي  مسلم - 2440
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وهوووم يشوووعرون  ن عوووني اّلِل تراهم،وسووولطانه عليهم،وحكمتوووه تووودبر األمووور كلوووه حاضووور  وغائبوووه.ويكفك أن 
 يستقر هذا التصلر يف القللب،لتتقك اّلِل وختلا له وتستجيه.
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 مدني ة وآياأها اثناا عشر  ( سور  الط الق65)

 ور  أهم مو وعات الس

ة األخوورى )سوولر   السولرةيفهوذ  سوولرة الطال ،يبووني اّلِل فيهوا أحكامه،ويفصوول فيهووا احلوا ت الوويت   تفصوول 
موون كوويون  ن الطووال البقورة( الوويت تضوومنحل بعووخ أحكووام الطوال  ويقوورر فيهووا أحكووام احلووا ت املتخلفو  عوو

 األسرة.
ري وفووو  ّلِل واووولوووذي يقبلوووه اوقووود تضووومنحل هوووذ  السووولرة بيوووان اللقوووحل الوووذي ميكووون أن يقوووع فيوووه الطوووال  ا

 « ..هِتِنَّ لِِعدَّ  اي أَيُوَها النَِّلُ ِإذا نَلَّْقُتُم النِِساَء َفطَلُِِقلُهنَّ »سنته:
يت  ختوورج و  ختوورج إ  أن ش فوو ة العودة  -قهووا وهوول بيوحل مطل -وحو  املطلقوو  وواجبهووا يف البقواء يف بيتهووا 

 « ..اِحَش   ُمبَويَِِن   ِتنَي بِف أَْن ذَْ لهِتِنَّ َو  َحُْرْجَن ِإ َّ   خُتْرُِجلُهنَّ ِمْن بُويُ »بفاحش  مبين :
 ة فووأمسوكها يف  د راجعهاوحقها بعد انقضاء العدة يف ااروج لتفعل بنفسها ما تشاء،ما   يكن الزوج ق

موووووا يووووو  بينهاة الزوجالعووووودة،  ليضوووووارها وييذيهوووووا ّبوووووذا ا مسوووووا  ويعطلهوووووا عووووون الوووووزواج،ولكن لتعووووولق احليووووو
لووووى ..وهووووذا مووووع ا كووووهاق ع« ُرو   ُهنَّ ِ َْعووووفووووارُِقل  فَووووِإذا بَوَلْغووووَن َأَجَلُهوووونَّ فََأْمِسووووُكلُهنَّ ِ َْعووووُرو   أَوْ »ابملعوووورو :

 « ..َوَأْكِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمْنُكمْ »ا مسا  أو الفرا :
ت أو ياليوو  ّ حيضوواروء  عوو  يووالوهووك ياليوو  قو -ويف سولرة البقوورة بووني موودة العودة للمطلقوو  ذات احلوويخ 

يضوووها   املووودة ابلنسوووب  لآليسووو  الووويت انقطوووع حوهنوووا بوووني هوووذ -أنهوووار مووون احليضوووات علوووى خوووال  فقهوووك 
ِئك يَِ ْسَن ِمَن اْلَمِحيِخ ِمْن ِنساِئكُ »وللصغْية اليت   هخ: ُتمْ  ْم ِإنِ َوالالَّ ئِوك َ ْ َفِعدَّهُتُنَّ َياليَُ  أَ  اْرتَوبوْ ْكوُهر  َوالالَّ

 « ..َلُهنَّ ْعَن محَْ َوأُو ُت اأْلَمْحاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيضَ »بني عدة احلامل:..و « ُيَِْضنَ 
ُتْم ِموْن  َحْيوُة َسوكَ نَّ ِمونْ َأْسوِكُنلهُ »مث فصل حكم املسكن الذي تعتد فيه املعتدة ونفق  احلمل حوَّت تضوع: نوْ

 « ..َضْعَن مَحَْلُهنَّ ُقلا َعَلْيِهنَّ َحَّتَّ يَ ل  فَأَْنفِ  ِت محَْ و ُوْجدُِكْم،َو  ُتضآُروُهنَّ لُِتَضيُِِقلا َعَلْيِهنَّ.َوِإْن ُكنَّ أُ 
لوى عا وبوني أبيوه فوا  بينهومث حكم الرضاع  لللد املطلق  حني تضعه،وأجر األم علوى الرضواع  يف حالو  ا ت

ووَنُكمْ  أُُجوولَرُهنَّ آتُلُهنَّ فَووِإْن أَْرَضووْعَن َلُكووْم فَوو»مصوولح  الطفوول بينهمووا،ويف حالوو  إرضوواعه موون أخوورى:   َوْأَاِووُروا بَويوْ
.َوِإْن تَعاَسْرمُتْ َفَسُ ِْضُع َلُه أُْخرى   « ..ِ َْعُرو  

و َسوَع   ِموْن ذُ لِيُوْنِفوْ  »وقدرته: مث زاق حكم النفق  واألجر يف مجيع احلا ت تفصيال،فجعله  بعا حلال  الزوج
 « ..ا نَوْفسا  ِإ َّ ما آ هَكلُِِ  اّللَُّ .  يُ آ ُ  اّللَُّ َسَعِتِه،َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَوْليُوْنِفْ  ِ َّا 

ن أنقوام مودع كوي ا وهكذا تتبعحل النصلص سائر احلا ت،وما يتخل  عنها، حكام مفصل  ققيق ،و  ت
 . وضل  .األسرة املفكك  ابلطال  إ  أراحته يف مكانه،وبينحل حكمه،يف رف  ويف قق  ويف

هوذ  السولرة وهووك تتنواول أحكوام هوذ  احلالو  ومتخلفاهتوا.وهك هشود لاموور  ويقو  ا نسوان مدهلكوا أموام
هوووذا احلشووود العجيوووه مووون ال غيوووه وال هيه،والتعقيوووه علوووى كووول حكم،ووصووول هوووذا األمووور بقووودر اّلِل يف 
السوووماوات واألرضني،وسووونن اّلِل يف هوووال  العووواتني عووون أمووور ،ويف الفووورج والسوووع  ملووون يتقلنوووه.وتكرار األمووور 
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السماح  وال اضك،وإيثار ا؟ميل.وا نماع يف ااْي.والتذكْي بقدر اّلِل يف االو  ويف الورز ،ويف ابملعرو  و 
 اليسر والعسر ..

لطوال  أموام دية عون ايق  ا نسان مدهلكا أمام هذا احلشد من احلقائ  الكلني  الكثى يف معرم احلو
شخصوه،وهل أمور عوام للمويمنني وحكوم ب - -َّت ليلجه ااطاب إىل النل ح -هذا ا حتفال وا هتمام 

حكوام يل الودقي  لاذا التفصعام للمسلمني،زايقة يف ا هتمام وإكعارا خبطلرة األمر املتحدّ فيه.وأمام ه
بوووووووو  اّلِل يف ذ ،ومراقحالوووووووو  حالوووووووو ،واألمر املشوووووووودق يف كوووووووول حكووووووووم ابلدقوووووووو  يف مراعاتووووووووه،وتقلى اّلِل يف تنفي

هول و  سوالم كلوه  األمور هول ال هيه،إنال  تشعر القله كوأن هوذا اتناوله.وا نال  يف التعقيه ابل غيه و 
ث قوني فيهوا  كوتعود املتو الدين كله  وهل القضي  الويت تفصول فيهوا السوماء،وتق  ل اقوه تنفيوذ األحكوام  

ل  للنواس لقا  عواص وتلوأكد ما يوأ ى ما يتطلع إليه امليمن وتلعد امللتلين واملتلك ني واملضارِين  عن  و 
 التيسْي.لرجاء الندي وااْي املخبلء وراء أخذ األمر ابملعرو  والسماح  والتجمل و اب

َ َربَُّكوومْ ..»ويقوورأ القووارئ يف هووذ  السوولرة   فَوَقووْد لَلَووَم  يَوتَوَعوودَّ ُحووُدوَق اّللَِّ ّللَِّ َوَموونْ اُحووُدوُق  َوتِْلووكَ « ..»َواتوَُّقوولا اّللَّ
ُّ بَوْعَد ذِلَك أَْمورا    َتْدرِي َلَعلَّ اّللََّ ُيُْ « ..»نَوْفَسهُ  « لا الشَّوهاَقَة ّللَِّ َعوْدل  ِموْنُكْم َوأَِقيُمو ا َذَويْ و َوَأْكوِهدُ .».« ِد
.. 
َ َاَْعوْل لَوُه َرْرَ اْن يَوتَّوِ  َوَمو« ..»ذِلُكْم يُلَعُج بِِه َمْن كاَن يُوْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوْلِم اهْلِخرِ » جوا  َويَوْرزُقْوُه ِموْن َحْيوُة   ّللَّ
ُ ِلُكولِِ ُ  أَْمرِ ِ  ابلِ َتِسُه ..َوَمْن يَوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ فَوُهَل َحْسُبُه ِإنَّ اّللََّ ُيَْ  َوَموْن يَوتَّوِ  « ..» َكوْكء  قَوْدرا  .َقْد َجَعوَل اّللَّ

َ يُكَ َوَمْن يَوتَّ ِ « »لَْيُكمْ زََلُه إِ ذِلَك أَْمُر اّللَِّ أَنوْ «.»اّللََّ َاَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِ  ُيْسرا   « فِِْر َعْنُه َسيِِ اتِِه َويُوْعِظْم لَوُه َأْجورا   اّللَّ
ُ بَوْعَد ُعْسر  ُيْسرا   ..»  « ..َسَيْجَعُل اّللَّ

ووتَووحْل َعوونْ وََكووأَيِِْن ِمووْن قَوْريَوو   عَ »كمووا يقوورأ ذلووك التهديوود العنيوو  الطليوول املفصوول: ها ا َوُرُسووِلِه َفحاَسووْبنا أَْمووِر َرّبِِ
 هَلُووووْم َعووووذااب  رِهووووا ُخْسوووورا .أََعدَّ اّللَُّ اِقبَووووُ  أَمْ عوَكوووواَن  بْناها َعووووذااب  نُْكرا .فَووووذاَقحْل َوابَل أَْمرِهوووواِحسووووااب  َكووووِديدا ،َوَعذَّ 

 « ..َكِديدا  
جوووور التلوووولي  ابألالنلر،و  يعقبووووه التحووووذير موووون مثوووول هووووذا املصووووْي،والتذكْي بنعموووو  اّلِل ابلرسوووولل ومووووا معووووه موووون

َ اي أُوِ  »الكبوووْي: ُ إِ أَنْووووَزلَ  اأْلَْلبووواِب الَّوووِذيَن آَمُنلا،قَووودْ  فَووواتوَُّقلا اّللَّ لُووولا َعلَوووْيُكْم آايِت اّللَِّ يوَ لَوووْيُكْم ذِْكرا :َرُسووول    اّللَّ توْ
  َويَوْعَموووْل صووواحِلا  لِر.َوَمْن يوُوووْيِمْن اِبّللَِّ ِت ِإىَل النُووولظُُلمووواُمبَويِِنوووات  لُِيْخووورَِج الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت ِموووَن ا
ُ َلُه رِْزقا   ْد َأْحَسنَ بَدا  قَ أَ يُْدِخْلُه َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها   « ..اّللَّ

ُ الَّووذِ »مث يقوورأ هووذا ا يقوواع اهلائوول الضووخم يف اجملووال الكوولين الكبووْي: اوات  َوِمووَن اأْلَْرِم  َسووْبَع َ ووي َخلَوو َ اّللَّ
نَوُهنَّ،لِتَوْعَلُملا أَنَّ اّللََّ  ِمثْوَلُهنَّ،يَوتَونَوزَّلُ  ،َوأَنَّ اّللََّ َقدْ قَ لِِ َكْكء   َعلى كُ اأْلَْمُر بَويوْ  « .. َأحاَط ِبُكلِِ َكْكء  ِعْلما  ِدير 

علووى  يقوورأ هووذا كلووه تعقيبووا علووى أحكووام الطال .واوود سوولرة كاملوو  يف القوورآن،من هووذا الطراز،كلهووا ملقلفوو 
  وربطهووووووا هكووووووذا  ضووووووخم حقووووووائ  ا ميووووووان يف اجملووووووال الكوووووولين تنظوووووويم هووووووذ  احلالوووووو  ومتخلفاهتووووووا كووووووذلك
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والنفسووك.وهك حالوو  هتوودم   حالوو  بناء،وحالوو  انتهوواء   حالوو  إنشوواء ..ألسوورة ..  لدولوو  ..وهووك تلقووع يف 
 احلك أوا أضخم من إنشاء قول   عالم يدل هذاف

لوووى وجوووه بشوووري ع بوووع غوووْيإن لوووه عووودة ق  ت عتموووع كلهوووا عنووود  ووول هوووذا الووودين وجديتوووه وانبثاقوووه مووون ن
طوولرة كووأن خداء علووى التأكيوود.حَّت لوول   تكوون هنووا  ق لوو  أخوورى سوولى ق لوو  هووذ  السوولرة  إنووه يوودل ابتوو

 األسرة يف النظام ا سالمك:
ن  لرمحوو  والتعوواملوولقة واافا سوالم نظووام أسوورة.البيحل يف اعتبووار  مثابو  وسووكن،يف للووه تلتقووك النفولس علووى 

أواصور ائج الرمحو  و اتود وكو الطهر ويف كنفه تنبحل الطفلل ،وتودرج احلدايو  ومنوهوالس  والتجمل واحلصان  و 
 التكافل.

ويشوووويع فيووووه الظالل، وموووون مث يصوووولر العالقوووو  البيتيوووو  تصووووليرا رفافووووا كفيفا،يشووووع منووووه التعووووان ،وتر  فيووووه
وَنُكْم َموَلقَّة  ُكُنلا إِلَْيهوا َوَجَعوَل بوَ لَِتْسوواجوا  ُكْم أَزْ َوِمْن آايتِِه أَْن َخَلَ  َلُكوْم ِموْن أَنْوُفِسو»الندى،ويفل  منه العبْي: يوْ

السوكن والقرار،وهوك  لنفك،وهوك صول الونفك اب ..فهوك صول « ُهنَّ لِباس  َلُكْم َوأَنْووُتْم لِبواس  هَلُونَّ « ..»َوَرمْحَ   
 و ورفقا،ويسو   هتوا حنولاصل  امللقة والرمحو ،وهك صول  السو  والتجمول.وإن ا نسوان لويحك يف األلفواا ذا
سواين الورابط ا ن الم لوذلكمن خالهلا نداوة ولال.وإوا لتعبوْي كامول عون حقيقو  الصول  الويت يف ضوها ا سو

حليووووواة اامتوووووداق  الرفيووووو  الليي .ذلوووووك يف اللقوووووحل الوووووذي يلحوووووج فيوووووه أغووووورام ذلوووووك الووووورابط كلها، وووووا فيهوووووا
اهتوا سو  بوني اعاهها،وينيتابلنسل،فيمن  هوذ  األغورام كلهوا نوابع النظافو  والثاءة،ويعو   بطهارهتوا وجد

ّ  َلُكمْ »ومقتضياهتا.ذلك حني يقلل:  كثار.صاب وا  فيلحج كذلك مع  ا خ«.ِنسا ُُكْم َحْر
وُيووي  ا سوووالم هوووذ  االيووو ،أو هووذا انضووون،أو هوووذ  املثابووو  بكوول رعايتوووه وبكووول ضماانته.وحسوووه نبيعووو  

لتنظيمووووووات القانلنيوووووو  والضووووووماانت ا سووووووالم الكلي ،فإنووووووه   يكتفووووووك اب كووووووعاعات الروحيوووووو ،بل يتبعهووووووا ا
 .2441التشريعي 

 حالووووو  مووووون والوووووذي ينظووووور يف تشوووووريعات األسووووورة يف القووووورآن والسووووون  يف كووووول وضوووووع مووووون أوضووووواعها ولكووووول
قبوات ييرات واملعلهلوا ابملوححا هتا،وينظر يف التلجيهات املصاحب  هلذ  التشوريعات،ويف ا حتشواق الظواهر 

  .يودر  إقراكوا.يف غْيهوا ملضوع،كما هول احلوال يف هوذ  السولرة و ويف رب  هوذا الشوأن ابّلِل مباكورة يف كول 
 - تقووولا  اموووع بوووني كوووامال ضوووخام  كوووأن األسووورة يف النظوووام ا سوووالمك،وقيم  هوووذا األمووور عنووود اّلِل،وهووول

ْن ِذي َخَلَقُكوْم ِموَربَُّكوُم الَّو اي أَيُوَهوا النَّواُس اتوَُّقولا»يف أول سولرة النسواء حيوة يقولل: وتقولى الورحم -سبحانه 
ُهما رِجا   َكثِوْي  َ الَّوِذي َتسوائوَ سواء ،َواتوَّقُ ا  َونِ نَوْفك  واِحَدة ،َوَخَلَ  ِمْنها َزْوَجها َوَبةَّ ِمنوْ ُللَن بِوِه َواأْلَْرحواَم.ِإنَّ لا اّللَّ

َ كاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا    « ..اّللَّ

                                                 
 السيد رمحه هللا (. ) «قار الشرو »كتاب السالم العاملك وا سالم. فصل:إسالم البيحل.    - 2441
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 تَوْعبُوُدوا ِإ َّ ِإايَّ ُ  بُوَك َأ َّ َقضوى رَ وَ »:كما امع بني عباقة اّلِل وا حسان لللالدين يف سلرة ا سراء ويف غْيها
 « .. َوِللاِلَدْيكَ  اْكُكْر ِ  أَنِ »قمان:ل..وبني الشكر ّلِل والشكر لللالدين يف سلرة « َواِبْللاِلَدْيِن ِإْحساان  

لووى عء بشووري  ابتووداحليوواة الاوإن هووذ  العنايوو  القصوولى  موور األسوورة لتتناسوو  مووع جموورى القوودر ا هلووك إبقاموو  
جووووه،وأن آقم وزو  أسووواس األسووورة،حني جووورى قوووودر اّلِل أن تكووولن أول خليووو  يف اللجووولق البشووووري هوووك أسووورة

 املاليووني موون ن حلوو قوواقرا علووى أ -سووبحانه  -يتكوواير النوواس بعوود ذلووك موون هووذ  االيوو  األوىل.وكووان اّلِل 
م  يف حيوواة سوورة الضووخاألواحوودة.ولكن قوودر  جوورى ّبووذا حلكموو  كامنوو  يف وليفوو   األفووراق ا نسووانيني قفعوو 

ة يتلقووى ائله،وحيهووذا املخلل ،حيووة تلوول حيوواة األسوورة فطرتووه واسووتعداقاته،وحية تنمووك كخصوويته وفضوو
 فيها أعم  املييرات يف حياته.

هلووك يف خلقوو  مووع القوودر ا  -ألخووْي يف األرم اموونهج اّلِل  -مث جوورت هووذ  العنايوو  يف النظووام ا سووالمك 
 ختال  .اأن يف تناس  كل ما يصدر عن اّلِل بال تفاوت و  ا نسان ابتداء.كما هل الش

رآن  حتفوووال يف القووووهووووذا ا  والد لووو  الثانيووو  لسوووويا  السووولرة،ولالحتفال بشوووأن العالقووووات الزوجيووو  والعائليووو 
اختاذهوا صول  ابّلِل و اسو  املتكله،هك اعا  النظوام ا سوالمك لرفوع هوذ  العالقوات ا نسواني  إىل مسوتلى القد

لودايانت ،وعنود أتبواع انظر إليها يف العقائد الليني ي  كما كان  -لتطهر الروحك والنظاف  الشعلري  وسيل  ل
 انرف ،البعيدة ّبذا التحري  عن فطرة اّلِل اليت فطر الناس عليها.

إن ا سوووووووالم   ُيوووووووارب قوافوووووووع الفطووووووورة و  يسوووووووتقذرها،إ ا ينظمهوووووووا ويطهرها،ويرفعهوووووووا عووووووون املسوووووووتلي »
.ويقوويم ا جتماعيوو  رقيهووا حووَّت تصووب  هووك انوولر الووذي يوودور عليووه الكثووْي موون اهلقاب النفسووي  و احليلاين،وي

العالقووات ا؟نسووي  علووى أسوواس موون املشوواعر ا نسوواني  الراقيوو ،اليت ععوول موون التقوواء جسوودين،التقاء نفسووني 
،وآ م وقلبووووووووني وروحني.وبتعبووووووووْي كووووووووامل التقوووووووواء إنسووووووووانني،ترب  بينهمووووووووا حيوووووووواة مشوووووووو ك ،وآمال مشوووووووو ك 

مش ك ،ومسوووووووتقبل مشووووووو  ،يلتقك يف الذريووووووو  املرتقبووووووو ،ويتقابل يف ا؟يووووووول ا؟ديد،الوووووووذي ينشوووووووأ يف العوووووووا 
 .2442«املش  ،الذي يقلم عليه اللالدان حارسني   يف قان

ويعوود ا سووالم الووزواج وسوويل  للتطهوور وا رتفوواع فيوودعل األموو  املسوولم  لتووزويج رجاهلووا ونسووائها إذا قووام املووال 
َوأَْنِكُحوولا اأْلَايمووى ِمووْنُكْم َوالصَّوواحلِِنَي ِمووْن »هقيوو  هووذ  اللسوويل  الضووروري  لتطهووْي احليوواة ورفعهووا:عقبوو  قون 

ُ واِسووووع  َعِليم .َوْلَيْسووووتَوْعِفِ  الَّوووو ُ ِمووووْن َفْضووووِلِه َواّللَّ ووووُدوَن ِعبوووواقُِكْم َوِإموووواِئُكْم،ِإْن َيُكلنُوووولا فُوَقووووراَء يُوْغووووِنِهُم اّللَّ ِذيَن   اَِ
ُ ِمْن َفْضِلهِ ِنكاحا   ..ويسمك الزواج إحصاان أي وقاي  وصيان .ويستقر يف أخالق املويمنني « َحَّتَّ يُوْغِنيَوُهُم اّللَّ

وقوود  -كوورم اّلِل وجهووه   -أن البقوواء بوودون إحصووان ولوول فوو ة قصووْية   ينووال رضووى اّلِل.فيقوولل ا مووام علووك 
 2443«يحل أن ألقوى اّلِل وأان عوزبلقود خشو:»- -سارع ابلزواج عقوه وفواة زوجوه فانمو  بنوحل الرسولل 

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (2489ص  18يف لالل القرآن. ا؟زء  - 2442
   أجد هذا احلدية ّبذا اللفج   - 2443
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..فيوووودخل الووووزواج يف عوووور  املوووويمن يف الطاعووووات الوووويت يتقوووورب ّبووووا إىل ربووووه.وترتفع هووووذ  الصوووول  إىل مكووووان 
 القداس  يف ضمْي   ا أوا إحدى الطاعات لربه.

فك للونلتوه للحيواة و مك ومعاموالد ل  الثالث  لسيا  سولرة الطوال  ونظائرهوا هوك واقعيو  هوذا النظوام ا سوال
ت اهتا ومالبسووااسووتعداق البشووري  كمووا هووك يف فطرهتووا،مع حماولوو  رفعهووا إىل ذلووك املسووتلي الكوورمي،عن نريوو 

و  يكتفوووووووووووك حياهتوووووووووووا.ومن مث   يكتفوووووووووووك ابلتشوووووووووووريع الووووووووووودقي  يف هوووووووووووذا األمووووووووووور امللكووووووووووولل إىل الضووووووووووومْي.
 ابلتلجيه.ويستخدم هذا وذا  يف ملاجه  واقع النفك وواقع احلياة.

لويت اكول الضوماانت لرابطو  ب  الزوجي  هول ا سوتقرار وا ستمرار.وا سوالم ُيوي  هوذ  اإن األصل يف الرابط
 مهوووا  وووالاويعني علوووى قيتكفووول اسوووتقرارها واسوووتمرارها.ويف سوووبيل هوووذ  الغايووو  يرفعهوووا إىل مرتبووو  الطاعوووات،

قلولب تلفوحل الو  ت العلانو  الدول  للفقراء والفقْيات،ويفورم اهلقاب الويت انوع التوثج والفتنو  كوك تسوتقر
ن هوا اب سوت ذايولت حرمتعلى هتا  الفتن  املتثج  يف األسلا   ويفرم حد الزان وحد القوذ  واعول للب

 وا ست ذان بني أهلها يف قاخلها. عليها
در كني وهول األقوحود الشوريوينظم ا رتبانات الزوجي  بشريع  حمدقة،ويقيم نظام البيحل على أساس قلام  أ

مووووون كووووول  اللاقيووووو  فلضوووووى وا ضوووووطراب والنوووووزاع ..إىل آخووووور الضوووووماانت والتنظيمووووواتعلوووووى القلامووووو ،منعا لل
 ابته.اهتزاز.فل  التلجيهات العانفي .وفل  رب  هذ  العالق  كلها بتقلى اّلِل ورق

ضوووماانت مجيوووع ال ولكووون احليووواة اللاقعيووو  للبشووور تثبوووحل أن هنوووا  حوووا ت تتهووودم وتوووتحطم علوووى الووورغم مووون
دي إنكووار  لووذي   اوواأن تلاجووه ملاجهوو  عمليوو ،اع ا  ا  نطوو  اللاقووع  والتلجيهووات.وهك حووا ت   بوود

 حني تتعذر احلياة الزوجي ،ويصب  ا مسا  ابلزوجي  عبثا   يقلم على أساس 
 .إنوه يشود علوىمون خال  وا سالم   يسرع إىل رابط الزوجي  املقدس  فيفصمه ألول وهل ،وألول ابقرة»

 حل إ  بعد اناول  واليأس.هذا الرابط بقلة،فال يدعه يفل
 ِفيوِه َخووْْيا   ُهوولا َكوْي ا  َوَاَْعوَل اّللَُّ أَْن َتْكرَ   فَوَعسوىَوعاِكووُروُهنَّ اِبْلَمْعُروِ ،فَوِإْن َكرِْهُتُمولُهنَّ »إنوه يهتو  ابلرجوال:»

فَوَعسوى »لو :نافوذة اجملهل م تلوك ال..فيميل ّبم إىل ال يوة واملصوابرة حوَّت يف حالو  الكراهيو ،ويفت  هلو« َكِثْيا  
ُ ِفيوووِه َخوووْْيا  َكثِوووْيا    لة املكروهوووات خوووْيا،وأن اّللِ  هوووي ء النسووويفدريهم أن يوووفموووا « أَْن َتْكَرُهووولا َكوووْي ا  َوَاَْعوووَل اّللَّ

   ه ويعزو يدخر هلم هذا ااْي.فال الز أن يفلتل .إن   يكن ينبغك هلم أن يستمسكلا ب
 ه.نفاء كرتداين واستثارته،وترويخ الكر  وإوليك أبل  من هذا يف استحياء ا نعطا  اللج

فوووووإذا عووووواوز األمووووور مسوووووأل  احلوووووه والكووووور  إىل النشووووولز والنفووووولر،فليك الطوووووال  أول خوووووانر يهووووودي إليوووووه »
َوِإْن ِخْفوُتْم ِكووقاَ  بَوْيِنِهموا فَووابْوَعثُلا »ا سوالم.بل   بود موون حماولو  يقوولم ّبوا اهلخرون،وتلفيوو  ُياولوه ااووْيون:

َ كواَن َعِليموا  َخبِوْيا  َحَكما  ِمْن أَهْ  نَوُهموا.ِإنَّ اّللَّ ُ بَويوْ َوِإِن « ..»لِوِه،َوَحَكما  ِموْن أَْهِلهوا ِإْن يُرِيودا ِإْصوالحا  يُوَلفِِوِ  اّللَّ
نَوُهموووا ُصوووْلحا  َوالُصوووْلُ  َخووو « ْْي  اْمووورَأَة  خافَوووحْل ِموووْن بَوْعِلهوووا ُنُشووولزا  أَْو ِإْعراضوووا .َفال ُجنووواَ  َعَلْيِهموووا أَْن ُيْصوووِلحا بَويوْ

فووووإذا   عوووود هووووذ  اللسووووان ،فاألمر إذن جوووود،وهنا  مووووا   تسووووتقيم معووووه هووووذ  احليوووواة،و  يسووووتقر هلووووا ..»
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قرار.وإمسووا  الزوجيوو  علووى هووذا اللضووع إ ووا هوول حماولوو  فاكوول ،يزيدها الضووغ  فشووال،ومن احلكموو  التسووليم 
 .2444الطال ابللاقع،وإوا هذ  احلياة على كر  من ا سالم،فإن أبغخ احلالل إىل اّلِل 

 يووه وطء ..ويفف  يقووع  فووإذا أراق أن يطلوو  فلوويك يف كوول حلظوو  اوولز الطال .إ ووا السوون  أن يكوولن يف نهوور
ْي ة قووووود تتغوووووهوووووذا موووووا ييجووووول فصوووووم العقووووودة فووووو ة بعووووود ملقووووو  الغضوووووه وا نفعوووووال.ويف خوووووالل هوووووذ  الفووووو  

روء لعدة.ياليوو  قووفوو ة ا كالنفوولس،وتقر القللب،ويصوول  اّلِل بووني املتخاصوومني فووال يقووع الطووال   مث بعوود ذلوو
 لليت هيخ وتلد.ويالي  أكهر لآليس  والصغْية.وف ة احلمل للحلامل.

انقطووع موون  ت نا  موواويف خالهلووا جمووال للمعوواوقة إن نبضووحل يف القلوولب انبضوو  موون موولقة،ومن رغبوو  يف اسوو
لاجههوووا ت بووود أن  حبووول الزوجيووو .ولكن هوووذ  انووواو ت كلهوووا   تنفوووك أن هنوووا  انفصوووا  يقع،وحوووا ت 

لوووك األحكوووام تذا كانوووحل الشوووريع  ملاجهووو  عمليووو  واقعي ،فتشووورع هلوووا،وتنظم أوضووواعها،وتعا  آترهوووا.ويف هووو
هوووا األمام.ورفع ائموووا إىلقالدقيقووو  املفصووول ،اليت تووودل علوووى واقعيووو  هوووذا الووودين يف عالجوووه للحيووواة،مع قفعهوووا 

 قائما إىل السماء.
  وال هيوووه والتعقيوووه والتفصووويل الشوووديد والتلكيووود،هل أوووواوالد لووو  الرابعووو  للسووولرة وموووا فيهوووا مووون ال غيوووه 

كانحل تلاجه حوا ت واقعو  يف ا؟ماعو  املسولم  متخلفو  مون رواسوه ا؟اهليو ،وما كانوحل تالقيوه املورأة مون 
العنحل وااس ، ا اقتضى هذا التشديد،وهذا احلشد مون املوييرات النفسوي ،ومن التفصويالت الدقيقو ،اليت 

ه وا لتوووولاء مووووع مووووا كووووان مسووووتقرا يف النفوووولس موووون تصوووولرات متخلفوووو  عوووون عالقووووات   توووودع جمووووا  للتالعوووو
 .2445ا؟نسني،ومن تفكك وفلضى يف احلياة العائلي 

هوول  ن وضووع املوورأةمووذا .فكاو  يكوون احلووال هكووذا يف كووبه ا؟زيوورة وحوودها،إ ا كووان كووائعا يف العووا  كلووه يل 
  القوات ا؟نسويإىل الع يعوا.فل  موا كوان ينظوروضع الرقي  أو ما هل أسولأ مون الرقيو  يف جنبوات األرم مج

 نظرة استقذار،وإىل املرأة كأوا كيطان يغري ّبذ  القذارة.
اهر الكورمي ي الرفيوع الطوك املسوتل ومن هذ  اللهدة العاملي  ارتفع ا سالم ابملرأة وابلعالقوات الزوجيو  إىل ذلو

 تولأق ت ..وليودة  والضوماان  عتبار واحلقول الذي سبقحل ا كارة إليه.وأنشأ للمرأة ما أنشأ من القيم  وا
انت فوووووووول  ضووووووووما و  هتان.ورطلبوووووووو    توووووووونك  إ  إبذوووووووووا ييبووووووووا أو بكرا.وزوجوووووووو  هلووووووووا حقوووووووول  الرعايوووووووو 

 ها ..الشريع .ومطلق  هلا هذ  احلقل  املفصل  يف هذ  السلرة ويف سلرة البقرة وغْي 
 أي مكان يف العا  حينوذا  كوعرن  ن مكواون كرع ا سالم هذا كله.  ألن النساء يف كبه ا؟زيرة أو يف

غوْي موورم  و  ألن كووعلر الرجووال كوذلك قوود شذى بلضووع النسوواء.و  ألنووه كوان هنووا  اهوواق نسووائك عووريب 
أو عوووواملك  و  ألن املوووورأة قخلووووحل قار النوووودوة أو جملووووك الشوووولرى  و  ألن هاتفووووا واحوووودا يف األرم هتوووو  

  السووماء لارم.وعدالوو  السووماء لووارم.وإراقة السووماء ابألرم بتغيووْي األحوولال ..إ ووا كانووحل هووك كووريع
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..أن ترتفووع احليوواة البشوووري  موون تلوووك اللهوودة،وأن تتطهووور العالقووات الزوجيووو  موون تلوووك اللصووم ،وأن يكووولن 
 للزوجني من نفك واحدة حقل  ا نسان وكرام  ا نسان...

إنوووه   يووودع ملكلس.ف   ُياربوووه إ هوووذا قيووون رفيوووع ..  يعووورم عنوووه إ  مطمووولس.و  يعيبوووه إ  منكووولس،و 
 كريع  اّلِل إىل كريع  الناس إ  من أخلد إىل األرم واتبع هلا .

ل هوذا ا؟ووزء سوتطراق الوذي   يبعود كثوْيا عون جوبعود هوذا ا  -واهلن نسوتعرم األحكوام يف سويا  السولرة 
 ر غوووووْي ذلوووووكسووووويا  السووووولرة كوووووكء آخووووو واألحكوووووام يف -وموووووا فيوووووه مووووون تنظووووويم وبنووووواء للجماعووووو  املسووووولم  

األصويل بوني  ل الفوار هوالتلخيا.ككء حك.فيه رو .وفيوه حرك .وفيوه حياة.وفيوه إُيواء ..ولوه إيقاع.وهوذا 
 مدارس  األحكام يف القرآن ومدارستها يف كته الفقه واألصلل.

 
 [12إل   1(:اآليات 65]سور  الطالق )

 بمي أحكاا الطالق في ا سالا 

 يمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَّحِ 
َة َواتوَُّقلا اّللََّ  َوَأْحُصل دَّهِتِنَّ اي أَيُوَها النَِّلُ ِإذا نَلَّْقُتُم النِِساَء َفطَلُِِقلُهنَّ لِعِ }   َربَُّكوْم   خُتْرُِجولُهنَّ ِموْن بُويُولهِتِنَّ ا اْلِعدَّ

 فَوَقووْد لَلَووَم نَوْفَسووُه   تَووْدرِي يَوتَوَعوودَّ ُحووُدوَق اّللَِّ   َوَموونْ ّللَِّ ُدوُق اَو  َحْووُرْجَن ِإ َّ أَْن َذْتِوونَي بِفاِحَشوو   ُمبَويِِنَوو   َوتِْلووَك ُحوو
ُّ بَوْعوَد ذلِوَك أَْمورا  )   ِ َْعوُرو   َوَأْكوِهُدواْو فوارُِقلُهنَّ ُهونَّ فََأْمِسوُكلُهنَّ ِ َْعوُرو   أَ ( فَوِإذا بَوَلْغوَن َأَجلَ 1َلَعلَّ اّللََّ ُُيِْد

َ َاَْعوْل ُن اِبّللَِّ َواْليَووْلِم اكاَن يوُوْيمِ   ِه َمنْ بِ الشَّهاَقَة ّللَِِّ ذِلُكْم يُلَعُج  َذَوْي َعْدل  ِمْنُكْم َوأَِقيُملا هْلِخوِر َوَموْن يَوتَّوِ  اّللَّ
َ ابِلُ   فَوُهَل َحسْ كَّْل َعَلى اّللَِّ ( َويَوْرزُْقُه ِمْن َحْيُة   َُيَْتِسُه َوَمْن يَوتَوَل 2َلُه َرَْرجا  ) ُ مْ أَ ُبُه ِإنَّ اّللَّ رِِ  قَوْد َجَعوَل اّللَّ

ووتُ ( َوالالَّئِوك يَِ ْسووَن ِمووَن اْلَمِحوويِخ ِموْن نِ 3ِلُكولِِ َكووْكء  قَووْدرا  ) لالَّئِووك َ ْ نَّ َياليَووُ  َأْكووُهر  َواْم َفعِودَّهتُُ سوواِئُكْم ِإِن اْرتَوبوْ
َ ِ  َموْن يَوتَّوُيَِْضَن َوأُو ُت اأْلَمْحاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضوْعَن مَحَْلُهونَّ وَ  ذلِوَك أَْموُر اّللَِّ  (4ُيْسورا  ) َعوْل لَوُه ِموْن أَْمورِ ِ اَْ اّللَّ

ُتْم ِموْن ُوْجودُِكْم ِمو( َأْسوِكُنلُهنَّ 5ْجورا  )ِظوْم لَوُه أَ ِه َويُوعْ أَنْوزََلُه إِلَْيُكْم َوَمْن يَوتَِّ  اّللََّ يَُكفِِْر َعْنُه َسيِِ اتِ  ْن َحْيوُة َسوَكنوْ
َلُهوونَّ فَووِإْن أَْرَضووْعَن َلُكووْم ِهنَّ َحووَّتَّ َيَضووْعَن محَْ ِفُقلا َعلَوويْ  فَووأَنْ ا َعلَووْيِهنَّ َوِإْن ُكوونَّ أُو ِت مَحْوول  َو  ُتضووآُروُهنَّ لُِتَضوويُِِقل 

ووَنُكْم ِ َْعووُرو   َوِإْن تَع َسووَعِتِه  ْ  ُذو َسووَع   ِموونْ ( لِيُوْنِفوو6ُع لَووُه أُْخوورى ) َفَسُ ِْضوواَسووْرمتُْ فَووآتُلُهنَّ أُُجوولَرُهنَّ َوْأَاِووُروا بَويوْ
ُ   يُ  ُ نَوْفساَكلُِِ  َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه فَوْليُوْنِفْ  ِ َّا آ ُ  اّللَّ ُ بَوْعوَد ُعْسور  ُيْسورا  )ا  ِإ َّ ما آ هوا َسوَيْجعَ ّللَّ ( 7ُل اّللَّ

ووا َوُرُسووِلِه َفحاَسووبْ  بْناها َعووذااب  نُ دا  سووااب  َكووِديناها حِ وََكووأَيِِْن ِمووْن قَوْريَوو   َعتَووحْل َعووْن أَْمووِر َرّبِِ ( فَووذاَقحْل 8ْكوورا  ) َوَعووذَّ
ُ هَلُو (9َوابَل أَْمرِها وَكاَن عاِقَبُ  أَْمرِها ُخْسرا  ) ا أْلَْلبواِب الَّوِذيَن آَمنُول  اي أُوِ  اْم َعوذااب  َكوِديدا  فَواتوَُّقلا اّللََّ أََعودَّ اّللَّ

ُ إِلَوووووْيُكْم ذِْكووووورا  ) لُووووولا َعلَوووووْيكُ ( َرُسووووول   يوَ 10قَوووووْد أَنْووووووَزَل اّللَّ  آَمنُووووولا َوَعِملُووووولا رَِج الَّوووووِذينَ ْم آايِت اّللَِّ ُمبَويِِنوووووات  لُِيْخوووووتوْ
ْن َهِْتَهووا اأْلَْووواُر ِمووْدِخْلووُه َجنَّووات  َعْوورِي  صوواحِلا  يُ يَوْعَموولْ وَ الصَّوواحِلاِت ِمووَن الظُُلموواِت ِإىَل النُوولِر َوَمووْن يوُووْيِمْن اِبّللَِّ 

ُ لَووُه رِْزقووا  )خالِوِديَن ِفيهووا أَبَوودا  قَوودْ   يَوتَونَوووزَُّل ِم ِمووثْوَلُهنَّ الَّوِذي َخلَووَ  َسووْبَع َ وواوات  َوِمووَن اأْلَرْ  ( اّللَُّ 11 َأْحَسووَن اّللَّ
َ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقدِ  نَوُهنَّ لِتَوْعَلُملا أَنَّ اّللَّ َ ير  َوأَ اأْلَْمُر بَويوْ  { (12ْلما  )عِ ْد َأحاَط ِبُكلِِ َكْكء  قَ نَّ اّللَّ
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 قضاء المطلقة عدأها في بياها 1ا ول: الدرس 

َة،َواتوَُّقلا اّللََّ ،َوَأْحُصووووول دَّهِتِنَّ اي أَيُوَهوووووا النَّوووووِلُ ِإذا نَلَّْقوووووُتُم النِِسووووواَء َفطَلُِِقووووولُهنَّ لِعِ »  َربَُّكوووووْم،  خُتْرُِجووووولُهنَّ ِموووووْن ا اْلعِووووودَّ
،َوَموْن يَوتَوَعودَّ ُحواَك ُحوُدوُق .َوتِلْ بَويِِنَو   بُوُيلهِتِنَّ،َو  َحْوُرْجَن ِإ َّ أَْن َذْتِونَي بِفاِحَشو   مُ  ُدوَق اّللَِّ فَوَقوْد لَلَوَم نَوْفَسوُه.  ّللَِّ

ُّ بَوْعَد ذِلَك أَْمرا    « ..َتْدرِي َلَعلَّ اّللََّ ُُيِْد
..مث يظهوور « اي أَيُوَهووا النَّووِلُ » - -هووذ  هووك أول مرحلوو  وهووذا هوول أول حكووم يلجووه ااطوواب بووه إىل النوول 

فيلحك هذا النس  مون التعبوْي « ُتُم النِِساَء ...إخلِإذا نَلَّقْ »:- -كم خاص ابملسلمني   بشخصه أن احل
يوووه فليلقوووك إليوووه  هبيوووه بشخصووو وووا وراء ،وهووول إترة ا هتمام،وتصووولير ا؟ديووو .فهل أمووور ذو ابل،ينووواقي اّلِل ن

 فال واحتشاق.ا من احتيراق ّب مر ،كما يبلغه ملن وراء .وهك إُياءات نفسي  واضح  الد ل  على ما 
 « ..ِإذا نَلَّْقُتُم النِِساَء َفطَلُِِقلُهنَّ لِِعدَّهِتِنَّ »

وقوود ورق يف هديوود معوو  هووذا الوونا حوودية صووحي  روا  البخوواري َعووِن ابْووِن ِكووَهاب  قَوواَل َأْخووَثَىِن َسوواِ   أَنَّ 
،فَوذََكَر ُعَموُر ِلَرُسولِل اّللَِّ َأْخَثَُ  أَنَّ  -رضى هللا عنهما  -َعْبَد اّللَِّ ْبَن ُعَمَر   -  -ُه نَلََّ  اْمرَأَتَُه َوْهَى َحاِئخ 

ِلُْيَاِجْعَهوا مُثَّ مُيِْسوْكَها َحوَّتَّ َتْطُهوَر،مُثَّ هَِويَخ فَوَتْطُهَر،فَوِإْن بَوَدا لَوُه أَْن » مُثَّ قَواَل  -  -فَوتَوَغيََّج ِفيوِه َرُسولُل اّللَِّ 
ُ يُطَلَِِقَها فَوْلُيطَلِِقْ  ُة َكَما أََمرَُ  اّللَّ  ... 2446«َها نَاِهر ا قَوْبَل أَْن مَيَسََّها فَِتْلَك اْلِعدَّ

أَْن يُورَاِجَعَهوا  -- وروا  مسلم َعْن َعْبِد اّللَِّ أَنَُّه نَلََّ  اْمرَأَة  َلُه َوْهَى َحاِئخ  َتْطِليَقو   َواِحوَدة  فَوَأَمرَُ  َرُسولُل اّللَِّ 
ووويَخ ِعْنوووَدُ  َحْيَضووو   أُْخوووَرى مُثَّ مُيِْهَلَهوووا َحوووَّتَّ َتْطُهوووَر ِموووْن َحْيَضوووِتَها فَوووِإْن أَرَاَق أَْن مُثَّ مُيِْسوووَكَها َحوووَّتَّ   َتْطُهوووَر مُثَّ هَِ

ُ أَْن يُ  ُة الَّوَِّت أََموَر اّللَّ هَلَوا النَِِسواُء.وََكاَن َعْبوُد  طَلَّو َ يُطَلَِِقَها فَوْلُيطَلِِْقَها ِحنَي َتْطُهُر ِمْن قَوْبِل أَْن ُاَاِمَعَها فَِتْلوَك اْلعِودَّ
أََمووَرىِن  --َل اّللَِّ اّللَِّ ِإَذا ُسووِ َل َعووْن َذلِووَك قَوواَل أَلَحووِدِهْم أَمَّووا أَنْووحَل نَلَّْقووحَل اْمرَأَتَووَك َموورَّة  أَْو َموورََّتنْيِ فَووِإنَّ َرُسوول 

َ ِفيَموووا أََموووَرَ  ِموووْن ِّبَوووَذا َوِإْن ُكْنوووحَل نَلَّْقتَوَهوووا يَووواَلت  فَوَقوووْد َحرَُموووحْل َعَلْيوووَك َحوووَّتَّ  وووا َغوووْْيََ  َوَعَصوووْيحَل اّللَّ  تَووووْنِكَ  َزْوج 
 ..2447َناَلِ  اْمرَأَِتَك.قَاَل ُمْسِلم  َجلََّق اللَّْيُة ِ  قَوْللِِه َتْطِليَق   َواِحَدة .

فَوَأَمرَُ  أَْن يَوْرِجَعَهوا مُثَّ مُيِْهَلَهوا َحوَّتَّ  --وَعْن اَنِفع  أَنَّ اْبَن ُعَمَر نَلَّوَ  اْمرَأَتَوُه َوْهوَى َحواِئخ  َفَسوَأَل ُعَموُر النَّوِبَّ 
ُة الَّو ُ أَْن يُطَلَّوَ  هَلَوا هَِيَخ َحْيَض   أُْخَرى مُثَّ مُيِْهَلَها َحَّتَّ َتْطُهوَر مُثَّ يُطَلَِِقَهوا قَوْبوَل أَْن مَيَسَّوَها فَِتْلوَك اْلعِودَّ َِّت أََموَر اّللَّ

َر ِإَذا ُسوِ َل َعوِن الرَُّجوِل يُطَلِِوُ  اْمرَأَتَوُه َوْهوَى َحواِئخ  يَوُقولُل أَمَّوا أَنْوحَل نَلَّْقتَوَهوا َواِحوَدة  النَِِساُء.قَاَل َفَكاَن اْبُن ُعَمو
 َتْطُهووَر أََموورَُ  أَْن يَوْرِجَعَهووا مُثَّ مُيِْهَلَهووا َحووَّتَّ هَِوويَخ َحْيَضوو   أُْخووَرى مُثَّ مُيِْهَلَهووا َحووَّتَّ  --أَِو ايْونَوتَوونْيِ.ِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ 

وووووَها َوأَمَّوووووا أَنْوووووحَل نَلَّْقتَوَهوووووا يَووووواَلت  فَوَقوووووْد َعَصوووووْيحَل َربَّوووووَك ِفيَموووووا أََموووووَرَ  بِوووووِه  ِموووووْن نَووووواَلِ  مُثَّ يُطَلَِِقَهوووووا قَوْبوووووَل أَْن مَيَسَّ
 .2448اْمرَأَِتَك.َواَبَنحْل ِمْنكَ 

                                                 
 4908[269/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2446
 3726[ 396/ 9املكنز ] -صحي  مسلم - 2447
 3729[ 399/ 9املكنز ] -صحي  مسلم - 2448
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  أن تكووولن إاء نموووا كوووومووون مث يتعوووني أن هنوووا  وقتوووا معينوووا  يقووواع الطوووال  وأنوووه لووويك للوووزوج أن يطلووو  حي
  ا  حالو  تنيورى أن هنوامرأته يف حال  نهر من حيخ،و  يقع بينهما يف هوذا الطهور وطء.وتفيود آتر أخو
و  إرجووواء ألقيووحل هووك اوولز فيهووا الطال ،وهوول أن تكووولن الزوجوو  حووامال بينوو  احلمل.واحلكمووو  يف ذلووك الت

ق حل نارئو  وتعول ة إن كانوقود تسوكن الفولر إيقاع الطال  فو ة بعود اللحظو  الويت تتجوه فيهوا الونفك للطوال  و 
 النفلس إىل اللائم.

امل.فوإذا ن زوجوه حأكما أن فيه شكدا من احلمل أو عدمه قبل الطال .فقد ميسك عون الطوال  لول علوم 
ل للتحقيو  ال وطء هوبومضى فيه وقد تبوني محلهوا قل علوى أنوه مريود لوه ولول كانوحل حامال.فاكو اط الطهور 

 ني احلمل هل ليكلن على بصْية من األمر.من عدم احلمل،واك اط تب
 ناء.وهذ  أول حماول  لرأب الصدع يف بناء األسرة،وحماول  قفع املعلل عن ذلك الب

.ولكنه يكولن مكروهوا مون 2449وليك مع  هذا أن الطال    يقع إ  يف هذ  الف ة.فهل يقع حيثما نل 
ْي املويمن ليمسوك بوه حوَّت ذيت األجل.فيقضوك اّلِل،مغضلاب عليه من رسلل اّلِل.وهذا احلكم يكفك يف ضم

 اّلِل ما يريد يف هذ  املسأل .
ا مووون رة هلوووا  نعهوووطلق ،ومضوووا..كوووك   يكووولن يف عووودم إحصوووائها إنالووو  لامووود علوووى امل« َوَأْحُصووولا اْلعِووودَّةَ »

موون املطلقوو   راءة رحوومبووالووزواج بعوود العوودة.أو نقووا يف موودهتا   يتحقوو  بووه الغوورم األول،وهوول التأكوود موون 
 احلمل املستكن حفظا لانساب.

َ َوا»ق  فيه  ابه ابلدمث هل الضب  الدقي  الذي يلحك   ي  األمر،ومراقب  السماء له،ومطالب  أصح توَُّقولا اّللَّ
 «.   ُمبَويَِِن   نَي بِفاِحشَ ْن َذْتِ َربَُّكْم.  خُتْرُِجلُهنَّ ِمْن بُوُيلهِتِنَّ،َو  َحُْرْجَن ِإ َّ أَ 

ن ن اّلِل وتقوودمي تقلا .قبوول األموور بعوودم إخووراجهموووأول هووذير  -نووداء األول بعوود وهلوو  ال -تنبيووه وهووذا أول 
   -ة العوودة واجهوون ولكنووه يسووميها بيوولهتن لتلكيوود حقهوون يف ا قاموو  ّبووا فوو  وهووك بيوولت أز  -موون بيوولهتن 

 د تكولن الوزان  قولفاحشوحرجن منها و  حرجن،إ  يف حالو  وقولع فاحشو  لواهرة منهن.وقود ورق أن هوذ  ا
وعمول  -  ولول أنوه مطلو -فتخرج للحد:وقود تكولن إيوذاء أهول الزوج.وقود تكولن هوك النشولز علوى الوزوج 

 ما ييذيه.
نوووووو  ثارة علاذلووووووك أن احلكموووووو  موووووون إبقوووووواء املطلقوووووو  يف بيووووووحل الووووووزوج هووووووك إ حوووووو  الفرصوووووو  للرجع ،واسووووووت

يفعوول هووذا يف فن العووني ال  قريبوو  موواحليوواة املشوو ك .حية تكوولن الزوجوو  بعيوودة  كووم الطوو املوولقة،وذكرايت
ه،فال ،أو تنشوز عليويذي أهلوهتواملشاعر فعله بني ا ينني  فأما حني ترتكك يف محأة الوزان وهوك يف بيتوه  أو 

ن قرّبووا  ة العوودة.فإئها يف فووحموول  سووتحياء املشوواعر الطيب ،واستجاكوو  املوولقة الدفينوو .و  حاجوو  إىل اسووتبقا
 يستحييها  منه حينذا  يقطع اللكائج و 

                                                 
 هذا هل الرأي الفقهك الراج . وهنا  قلل بعدم وقلع الطال  إ  يف هذ  الف ة. ) السيد رمحه هللا (  - 2449
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.َوَموووْن يَوتَوَعووودَّ ُحوووُدوَق اّللَِّ فَوَقوووْد لَلَووو»  ذا ل التحوووذير الثاين.فاحلوووارس هلوووهووو..وهوووذا « هُ َم نَوْفَسوووَوتِْلوووَك ُحوووُدوُق اّللَِّ
ُدوَق اّللَِّ فَوَقوْد َعودَّ ُحوَوَموْن يَوتوَ .».احلكم هل اّلِل.فأي مويمن إذن يتعورم حلود ُيرسوه اّلِلف  إنوه اهلوال  والبولار 

سوه بظلوم عاها.وللم نفرسها وير ..للم نفسه لتعريضها هكذا لبأس اّلِل القائم على حدوق  ُي« ْفَسهُ لََلَم نوَ 
 زوجه.وهك وهل من نفك واحدة،فما يظلمها يظلمه كذلك ّبذا ا عتبار ..مث ..

ُّ بَوْعووَد ذلِووَك أَْموورا  » َ ُُيْووِد م غيووه اّلِل وقوودر  يعلوو .فمن ذا الووذييوو  مووييرةوهووك ملسوو  ملح«.  تَووْدرِي َلَعوولَّ اّللَّ
ء.وقود صولص هنوا  رجاأمل،ويل  املخبلء وراء أمر  ابلعدة،وأمر  ببقاء املطلقات يف بيلهتن ..إنه يلول  هنوا 

قائم ئم التغيوووْي،و حلركووو ،قاايكووولن ااوووْي كله.وقووود تتغوووْي األحووولال وتتبووودل إىل هنووواءة ورضوووى.فقدر اّلِل قائوووم 
فك البشوري    هنوا   والوناوْي يلول اأوف ،وتقولا  ومراقبتوه فيهوا  األحداّ.والتسليم ألمر اّلِل أوىل،والرعاي  لوه

 تقبل،فتعيا يفافوذ املسوقد تستغرقها اللحظ  احلاضرة،وما فيها من أوضاع ومالبسوات،وقد تغلو  عليهوا من
ا فقها ويطارقهولال سوْياسجن اللحظو  احلاضرة،وتشوعر أووا سورمد،وأوا ابقيو ،وأن موا فيهوا مون أوضواع وأحو

 نفسك مغل  مفسد لاعصاب يف كثْي من األحيان...وهذا سجن 
 ا   اووولل يفمووما ينشووئ وليسووحل هووذ  هووك احلقيق .فقوودر اّلِل قائمووا يعمل،وقائموووا يغْي،وقائمووا يبوودل،وقائ

يولم هول  اّلِل كولحسبان البشر من األحلال واألوضاع.فرج بعد ضي .وعسور بعود يسر.وبسو  بعود قوبخ.و 
 م يف حجاب.يف كأن،يبديه للخل  بعد أن كان عنه

قا ن األمووور متجوووداّلِل مووو ويريووود اّلِل أن تسوووتقر هوووذ  احلقيقووو  يف نفووولس البشووور،ليظل تطلعهوووم إىل موووا ُيديوووه
مل،نديووووو  ركووووو  ابألوقائما.ولتظووووول أبووووولاب األمووووول يف تغيوووووْي األوضووووواع مفتلحووووو  قائمووووو .ولتظل نفلسوووووهم متح

  » احلسوبان ..ا لويك يفد همول موابلرجاء،  تغل  املنافوذ و  تعويا يف سوجن احلاضور.واللحظ  التاليو  قو
ُّ بَوْعَد ذِلَك أَْمرا    « ..َتْدرِي َلَعلَّ اّللََّ ُُيِْد

،َوأَ نَّ  َِ فَِإذا بَوَلْغَن َأَجَلُهونَّ فََأْمِسوُكلُهنَّ ِ َْعوُرو   أَْو فوارُِقلهُ » ْنُكْم،َوأَِقيُمولا الشَّوهاَقَة ْكوِهُدوا َذَوْي َعوْدل  مِ ْعُرو  
.ذِلُكووْم يُوول  َ َاَْعووْل لَووُه رَْ  ِ َوَمْن يَوتَّووهْلِخووِر.َعُج بِووِه َمووْن كوواَن يوُووْيِمُن اِبّللَِّ َواْليَوووْلِم اّللَِِّ َرجووا  َويَوْرزُقْووُه ِمووْن َحْيووُة    اّللَّ

ُ ِلُكلِِ  أَْمرِِ .قَ  ابِل ُ َُيَْتِسُه.َوَمْن يَوتَولَكَّْل َعَلى اّللَِّ فَوُهَل َحْسُبُه ِإنَّ اّللََّ   « ..ء  َقْدرا  َككْ  ْد َجَعَل اّللَّ
وهذ  هك املرحل  الثاني  وهذا هل حكمها.وبللغ األجل آخور فو ة العودة.وللزوج موا قاموحل املطلقو    ختورج 

 -أن يراجعهووا فتعوولق إىل عصوومته  جوورق مراجعتهووا  -علووى آجاهلووا املختلفوو  الوويت سووب  بياوووا  -موون العوودة 
 هوووووول لووووووه إ  بعقوووووود جديوووووود كالزوجوووووو  أو أن يوووووودع العوووووودة اضووووووك فتبووووووني منووووووه و  -وهووووووذا هوووووول إمسوووووواكها 

ا؟ديدة.وسولاء راجوع أم فوار  فهوول موأملر ابملعورو  فيهموا.منهك عوون املضوارة ابلرجعو ،كأن يراجعهوا قبيوول 
الثانيوووو  مث الثالثووووو  ليطيوووول مووووودة بقائهووووا بوووووال زواج  أو أن يراجعهووووا ليبقيهوووووا   انتهوووواء العووووودة مث يعوووولق فيطلقهوووووا

وكان كال ا يقع عند نوزول هوذ  السولرة،وهل موا يوزال يقوع كلموا  -كاملعلق ،ويكايدها لتفتدي منه نفسها 
احنرفووحل النفوولس عوون تقوولى اّلِل.وهووك الضوومان األول ألحكامووه يف املعاكوورة والفرا .كووذلك هوول منهووك عوون 
املضوووووارة يف الفووووورا  ابلسوووووه والشوووووتم والغلظووووو  يف القووووولل والغضوووووه،فهذ  الصووووول  تقووووولم ابملعووووورو  وتنتهوووووك 
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ات القلووولب فقووود تعووولق إىل العشووورة،فال تنطووولي علوووى ذكووورى رقي  ،لكلمووو  انبيووو ،أو ابملعووورو  اسوووتبقاء ملووولق
غمزة كائك ،أو كوائب  تعكور صوفاءها عنود موا تعولق.مث هول األقب ا سوالمك انوخ الوذي ذخوذ ا سوالم 

 به األلسن  والقللب.
للريب .فقوود  عادول.قطويف حوواليت الفوورا  أو الرجعوو  تطلووه الشووهاقة علووى هووذ  وذا .كووهاقة اينووني موون العوو

يف  اع  والطهوارةريود النصوييعلم الناس ابلطال  و  يعلمولن ابلرجعو ،فتثلر كوكل  وتقوال أقاويل.وا سوالم 
لشووهاقة عنوود اقوو  بوودون هووذ  العالقووات ويف ضوومائر النوواس وألسوونتهم علووى السوولاء.والرجع  تووتم وكووذلك الفر 

الفرقووو  أو  عووود أو موووعب بووود مووون الشوووهاقة بعوووخ الفقهووواء و  توووتم عنووود بعضوووهم إ  ّبوووا.ولكن ا مجووواع أن  
 الرجع  على القللني.

 ..« َوأَِقيُملا الشَّهاَقَة ّللَِّ »وعقه بيان احلكم عكء اللمسات والتلجيهات ت ى:
ل فيهووا ليها.والتعامووعهل اووزي فالقضووي  قضووي  اّلِل،والشووهاقة فيهووا ّلِل،هوول ذموور ّبووا،وهل يراقووه اسووتقامتها،و 

 «.ْليَوْلِم اهْلِخرِ ّللَِّ َواْيِمُن ابِ ذِلُكْم يُلَعُج بِِه َمْن كاَن يوُ »الزوج  و  الناس   معه   مع الزوج و 
 هوووم  وووا هووول مووون:إنوووه يعظواملخوووانبلن ّبوووذ  األحكوووام هوووم امليمنووولن املعتقووودون ابليووولم اهلخر.فهووول يقووولل هلم
ل هومياوم،وهوذا إهول حموك  كأوم.فإذا صدقلا ا ميوان بوه وابليولم اهلخور فهوم إذن سويتعظلن ويعتثون.وهوذا

 «.ْيُة   َُيَْتِسهُ ْقُه ِمْن حَ  َويَوْرزُ َوَمْن يَوتَِّ  اّللََّ َاَْعْل َلُه َرَْرجا  »مقياس قعلاهم يف ا ميان  
حقيقوووووو  يوووووور عام،و ررجووووووا موووووون الضووووووي  يف الوووووودنيا واهلخرة،ورزقووووووا موووووون حيووووووة   يقوووووودر و  ينتظر.وهوووووول تقر 

هوذا  قولن اّلِل يفتقوك املتيال  يولحك بدقو  انطباقهوا وهققهوا عنود موا قائم .ولكن إلصاقها هنا  حكام الط
الشوووووووووأن بصوووووووووف  خاصووووووووو .وهل الشوووووووووأن الوووووووووذي   ضووووووووواب  فيوووووووووه أحوووووووووك و  أق  مووووووووون ضووووووووواب  الشوووووووووعلر 

 ْي.والضمْي،فالتالعه فيه جماله واسع،  يق  قونه إ  تقلى اّلِل وحساسي  الضم
ووْل َعلَووى اّللَِّ فَوُهووَل َحْسووبُ » َ ابلِووُ  َوَمووْن يَوتَولَكَّ الكه  يوود يف هووذ  العالقوو  واسع،ومسوو..فمجووال الك «ْموورِ ِ أَ ُه،ِإنَّ اّللَّ

 كثْية،وقد تيقي حماول  اتقاء الكيد إىل الكيد 
در وقع،وموا ر .فموا قومأفاّلِل ابلو  فهنا إُياء ب   هذ  اناول ،والتلكل على اّلِل،وهل كا  ملن يتلكل عليوه. 

يشوووواء.والنا  لبال  مووووادرة القوووواقر،وقلة القاهر.الفعووووال ملووووا يريوووود.اكوووواء كووووان فالتلكوووول عليووووه تلكوووول علووووى قوووو
روق  و قوودر  ..ولكوون اّلِل و  عام.واملقصوولق بووه هوول إنشوواء التصوولر ا ميوواين الصووحي  يف القله،ابلنسووب   راقة

 هنا  ناسب  أحكام الطال  له إُيا   يف هذا اجملال وأير .
ُ ِلُكووووولِِ َكوووووْكء  قَوووووْدرا  » ..فكووووول كوووووكء مقووووودر  قدار ،وبزمانه،و كانه،و البسووووواته،وبنتائجه « قَوووووْد َجَعوووووَل اّللَّ

وأسووبابه.وليك كووكء مصوواقف ،وليك كووكء جزافووا.يف هووذا الكوولن كلووه،ويف نفووك ا نسووان وحياتووه ..وهووك 
كبْي من التصلر ا مياين.)وقد فصلنا احلودية عنهوا عنود اسوتعرام قللوه   حقيق  ضخم  يقلم عليها جانه

« ِإانَّ ُكوولَّ َكوْكء  َخَلْقنواُ  بَِقووَدر  »يف سوولرة الفرقان.وعنود قللوه تعواىل:«  َكووْكء  فَوَقودَّرَُ  تَوْقوِديرا  َوَخلَوَ  ُكولَّ »تعواىل:
..يف سوولرة القموور(.ولكن ذكوور هووذ  احلقيقوو  الكليوو  هنووا يوورب  ّبووا مووا قوودر  اّلِل عوون الطووال  وف ته،والعوودة 
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ن  ا هليوو  النافووذة،والناملس الكلووك العووام.ويلقع ووقتها،والشووهاقة وإقامتهووا.ويطبع هووذ  األحكووام بطووابع السوو
 يف احلك أن األمر جد من جد النظام الكلين املقدر يف كل خل  اّلِل.

 عد  أنواع من المطلقات وأوجيه إليهن باقوى هللا 5 - 4الدرس الثالث:

ِئك يَِ ْسَن ِموَن اْلَمِحويِخ ِموْن ِنسواِئُكْم » و -َوالالَّ ئِوك َيالهُتُنَّ َفعِودَّ  -ُتْم ِإِن اْرتَوبوْ َ ْ ُيَِْضوَن.َوأُو ُت  يَوُ  َأْكوُهر  َوالالَّ
ْموُر اّللَِّ أَنْوزَلَوُه إِلَوْيُكْم،َوَمْن يَوتَّوِ  أَْمورِِ  ُيْسورا .ذِلَك أَ  ْل َلُه ِمنْ  َاْعَ اأْلَمْحاِل َأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ.َوَمْن يَوتَِّ  اّللََّ 

 «.يِِ اتِِه َويُوْعِظْم َلُه َأْجرا  اّللََّ يَُكفِِْر َعْنُه سَ 
 ُيضوون بعوود الاليت  وهووذا هديوود ملوودة العوودة لغووْي ذوات احلوويخ واحلمل.يشوومل اللوولايت انقطووع حيضووهن،و 

وهوك  -حلويخ ى ذوات الصغر أو لعل .ذلك أن املدة اليت بينوحل مون قبول يف سولرة البقورة كانوحل تنطبو  علو
قطوووع نفأموووا الووويت ا -ه ااوووال  الفقهوووك يف املسوووأل  يوووالّ حيضوووات أو ياليووو  أنهوووار مووون احليضات.حسووو

 هليوو  تبوونيحيضووها والوويت   هووخ أصووال فكووان حكمهووا ملضووع لبك:كيوو  هسووه عوودهتاف فجوواءت هووذ  ا
سوه بوه عودة الوذي ه وتنفك اللبك والشك،وهدق يالي  أكوهر هلوي ء وهي ء، كو اكهن يف عودم احلويخ

 ليلوو  فوو ة ان أربعوونيالووزمن بعوود الطووال  أم قصوور.ولل كوو أول ك.أمووا احللاموول فجعوول عوودهتن هووك اللضووع.نال
ا بووني موون مطلقهووتاملطلقوو  الطهوور موون النفوواس.ألن بووراءة الوورحم بعوود اللضووع ميكوودة،فال حاجوو  إىل ا نتظار.و 

علوووى كووول  عقووود جديووودب جوورق اللضوووع،فال حكمووو  يف انتظارهوووا بعووود ذلوووك،وهك غوووْي قابلووو  للرجعووو  إليوووه إ  
 ء قدرا.فليك هنا  حكم إ  ووراء  حكم .حال.وقد جعل اّلِل لكل كك

 « ..ُيْسرا   ْن أَْمرِ ِ  َلُه مِ َوَمْن يَوتَِّ  اّللََّ َاَْعلْ »هذا هل احلكم مث عكء اللمسات والتعقيبات:
ق .فال لعبوود موون عبووا لر ميسوورةواليسوور يف األموور غايوو  مووا يرجوول  إنسووان.وإوا لنعموو  كووثى أن اعوول اّلِل األموو

حركتوووووه  بيسووووور يف عسووووور و  ضووووويق .ذخذ األمووووولر بيسووووور يف كوووووعلر  وتقووووودير .ويناهلا عنوووووحل و  مشوووووق  و 
 ..أ  إنوه لقوى اّللِ يوعمله.ويرضاها بيسر يف حصيلتها ونتيجتها.ويعيا من هذا يف يسور رخوك نودي،حَّت 

  غراء ابليسر يف قضي  الطال  مقابل اليسر يف سائر احلياة  
  إىل مصوودر األمووور ؟وود وا نتبوواخر.ملسووو  ا..وهوووذ  ملسوو  أخوورى يف جانووه آ« ْيُكمْ ذلِووَك أَْمووُر اّللَِّ أَنْوزَلَووُه إِلَوو»

 .هم وبني اّللِ لصل  بينا..فقد أنزله اّلِل.أنزله للميمنني به،فطاعته هقي  ملع  ا ميان،وحلقيق  
 ما يارأب عل  الطالق من ن قة وسكن ور اع 7 - 6الدرس الرابع:

ْعِظوْم ْر َعْنوُه َسويِِ اتِِه َويوُ  يَُكفِِوِ  اّللََّ َوَموْن يَوتَّو »يها ققا متلاصوال يف هوذا اجملوال:مث علقة إىل التقلى اليت يد  عل
لفووويخ كفوووْي ..فهووول ار بعووود الت..فووواألوىل تيسوووْي لاملر.والثانيووو  تكفوووْي للسوووي ات وإعظوووام لاجووو« لَوووُه َأْجووورا  

مر القلوه اللوه،ويغالطوال  لاملغري والعرم املثْي.وهل حكم عوام ووعود كوامل.ولكنه حلوع علوى ملضولع 
 ْيفواألجر الكب واملغفرة وفضله العميم.فما له إذن يعسر ويعقد واّلِل يغمر  ابلتيسْي ابلشعلر ابّللِ 

ُتْم ِمووْن ُوْجوودُِكْم،َو  ُتضووآُروُهنَّ لُِتَضوويُِِقلا َعلَووْيِهنَّ.َوِإْن ُكوونَّ أُو ِت مَحْوول  » ُقلا  فَووأَْنفِ َأْسووِكُنلُهنَّ ِمووْن َحْيووُة َسووَكنوْ
َنُكْم ِ َْعوُرو    ،َوِإْن تَعاَسوْرمُتْ َفَسُ ِْضوُع َعَلْيِهنَّ َحَّتَّ َيَضْعَن مَحَْلُهنَّ.فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُلُهنَّ أُُجلَرُهنَّ،َوْأاَُِروا بَويوْ
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ُ نَوْفسووا  ِإ َّ مووا لَووُه أُْخوورى .لِيُوْنِفووْ  ُذو َسووَع   ِمووْن َسووَعِتِه،َوَمْن قُووِدَر َعَلْيووِه رِْزقُووُه فَوْليُوْنِفوو ُ،  يَُكلِِووُ  اّللَّ ْ  ِ َّووا آ ُ  اّللَّ
ُ بَوْعَد ُعْسر  ُيْسرا    « ..آ ها،َسَيْجَعُل اّللَّ

 علووووى اخووووتال   -لعوووودة وهووووذا هوووول البيووووان األخووووْي لتفصوووويل مسووووأل  ا قاموووو  يف البيلت،وا نفووووا  يف فوووو ة ا
هم،وما يف سووووكنا .  أقوووول  ووووا هووووم عليووووهمووودهتا.فاملأملر بووووه هوووول أن يسووووكنلهن  ووووا اوووودون هووووم مووون سووووك 

املسووكن  يف فسووح  يسوتطيعلنه حسووه مقودرهتم وغنوواهم.غْي عامودين إىل مضووارهتم سولاء ابلتضوويي  علويهن
لتولهم  -عتودة فق  لكول ممع وجلب الن -أو مستلا  أو يف املعامل  فيه.وخا ذوات األمحال بذكر النفق  

أوجه النفقوو  ت مدتوه.فن بقيتوه،أو بوزايقة عنوه إذا قصور أن نولل مودة احلمول ُيودق زمون ا نفوا  ببعضووه قو 
 حَّت اللضع،وهل ملعد انتهاء العدة لزايقة ا يضا  التشريعك.

شووووو   لطفوووول املامث فصوووول مسووووأل  الرضوووواع  فلووووم اعلهووووا واجبووووا علوووووى األم بووووال مقابل.فمووووا قامووووحل ترضووووع 
صوووغْي،وهذا للوو  للاإقرار  بينهمووا،فمن حقهووا أن تنووال أجووورا علووى رضوواعته تسوووتعني بووه علووى حياهتوووا وعلووى
 كووأن يفمووا ابملعوورو  را بينهمنتهووى املراعوواة لووام يف هووذ  الشووريع .ويف اللقووحل ذاتووه أموور األب واألم أن ذاوو
نكبو   ا يف حياهتمواشولهما  وهذا اللليد،ويتشواورا يف أمور  ورائود ا مصولحته،وهل أمانو  بينهموا،فال يكولن ف

ا بشوووأن سووورا و  يتفقوووإذا تعا ياسووورة الووويت يووودعل ا اّلِل إليها.فأمووواعلوووى الصوووغْي الوووثيء فيهموووا  وهوووذ  هوووك امل
ل م وقون تعطيوو ام موون األ..قون اعوو« َفَسُ ِْضووُع لَووُه أُْخوورى »الرضوواع  وأجرها،فالطفوول مكفوولل احلقوول :

 حل  الطفل يف الرضاع ،بسبه تعاسر ا بعد فشلهما 
 فمن وسووع اّللِ تعنووحل هووك.دل.  اوولر هوول،و  تمث يفصوول األموور يف قوودر النفقوو .فهل اليسوور والتعوواون والعوو 

ي  عليووه يف ضوواع .ومن عليووه رزقووه فلينفوو  عوون سع .سوولاء يف السووكن أو يف نفقوو  املعيشوو  أو يف أجوور الرضوو
 عطووك،و  ميلوووك.فهوول املالوورز ،فليك عليووه مووون حرج،فوواّلِل   يطالووه أحووودا أن ينفوو  إ  يف حوودوق موووا آ  

سووحل هنووا  صدر،ولي.فلويك هنووا  مصودر آخوور للعطواء غووْي هوذا املأحود أن ُيصوول علوى غووْي موا أعطووا  اّللِ 
ُ نَوْفسا  ِإ َّ ما آ ها»خزان  غْي هذ  اازان :  « ..  يَُكلُِِ  اّللَّ

ُ بوَ »مث ملس  ا رضاء،وإفسا  الرجاء،لالينني على السلاء:  .. «ر  ُيْسرا  ْعَد ُعسْ َسَيْجَعُل اّللَّ
وأن ه األمووور كلوووه،بووون يعقووودا ضي ،واليسووور بعووود العسووور.فأوىل هلموووا إذن أفووواألمر منووولط ابّلِل يف الفووورج بعووود ال

بيد  الضووي  ابخ الباسو .و انع.القويتجهوا إليوه ابألمور كلوه،وأن يراقبوا  ويتقيوا  واألموور كلوه إليوه.وهل املوان  امل
 والفرج،والعسر واليسر،والشدة والرخاء.

تهووى إىل حوول   حووَّت انع كوول أيوور موون آتر وإىل هنووا يكوولن قوود تنوواول سووائر أحكووام الطووال  ومتخلفاتووه،وتتب
 ل غوْي  بعود  عقابيو،و  يو  واض  و  يدع من البيحل املتهدم أنقاضا و  غبارا ميا النفلس ويغشوى القلولب

 مس ُي  بعالج،و  قالقل تثْي ا ضطراب.
سووْي وكووذلك يكوولن قوود عووا  مجيووع اللسوواوس واهلوولاجك الوويت تثوولر يف القللب،فتمنعهووا موون السووماح  والتي

والتجموول لامر.فأبعوود أكووبا  الفقوور والضووي  وضووياع األموولال موون نفووك الووزوج إذا هوول أسووكن وأنفوو  ووسووع 
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علوى مطلقتووه أو مرضووع  ولوود .ومن نفوك الزوجوو  الوويت تضووي  بنفقو  ا عسووار،أو تطمووع يف زايقة مووا تصوويه 
موووون حيووووة   موووون مووووال زوجهووووا السوووواب .فأكد اليسوووور بعوووود العسوووور ملوووون اتقى،والضووووي  بعوووود الفرج،والوووورز  

 ُيتسه،وفل  رز  الدنيا رز  اهلخرة واألجر الكبْي هنا  بعد التكفْي.
بوووار يف مشووواقة وغكموووا عوووا  موووا ختلفوووه حالووو  ااوووال  والشوووقا  الووويت أقت إىل الطال .مووون غووويج وحنووو  و 
 رجوواء فيووه وموونّلِل والالشووعلر والضوومْي ..فمسوو  علووى هووذا كلووه بيوود الرفوو  والتجمل،ونسووم عليووه موون رمحوو  ا

 ار رضا . وانتظبيع امللقة واملعرو  اليت فجرها يف القللب بلمسات التقلى واألمل يف اّللِ ينا
هوا هوك كورر ..هوذ  كلييو  املتوهذا العالج الشامل الكامل،وهذ  اللمسات املييرة العميق ،وهذا التلكيد الل 

  الضوووومائر حساسووووي  الضوووماانت اللحيوووودة يف هووووذ  املسووووأل  لتنفيووووذ الشووووريع  املقووووررة.فليك هنووووا  ضوووواب  إ
جز هوك فقو  نوحل احلولاوتقلى القللب.وإن كال الوزوجني ليملوك مكايودة صواحبه حوَّت تنفقوئ مرارتوه إذا كا

 حلاجز القانلن   
عوون  يشوومل النهووك« وُهنَّ َو  ُتضووآرُ »وبعووخ األواموور موون املرونوو   يووة تسووع كوول هووذا.فاألمر بعوودم املضووارة:

 للجدانيوو ،وإىلملووييرات ااتسووع.واألمر فيووه ملكوولل إىل هووذ  األوولان موون العنووحل   ُيصوورها نووا قووانلين مهمووا 
ليخ الوووذي إىل التعوواستجاكوو  حاسوو  التقوولى وخووول  اّلِل املطلووع علووى السوورائر،اني  بكووول كووكء علمووا.و 

عاموول  لر كووَّت،ألوارهووا يف صوويعوود  اّلِل للمتقووني يف الوودنيا واهلخرة.وخباصوو  يف مسووأل  الوورز  الوويت تكوورر ذك
 ق ،وتندي  ا؟فا  الذي تنش ه حال  الطال  ..مهم يف تيسْي املل 

بووذور للوولق   احل،ونووداوة قوود  ويف قللّبمووا -ألحكووام والتلجيهووات يف لوول تلووك ا -وإن الووزوجني ليفارقووان 
عو  ه حيواة ا؟مان يصوب  بوهيك هذ  البذور فتنبحل ..ذلوك إىل األقب ا؟ميول الرفيوع الوذي يريود ا سوالم أ

 ذا .املسلم ،ويشيع فيها أرجه وك
 عاقبة المامردين عل  أحكاا هللا وثواا المطيمين هلل 11 - 8الدرس الخامس:

علا رسوله،فلم يسومو مور رّبوم فإذا انتهى السيا  من هذا كله سا  العثة األخْية يف مصْي الوذين عتولا عون أ
  تقوووووك و ير مووووون   و  يسوووووتجيبلا.وعل  هوووووذ  العوووووثة علوووووى الر وس،توووووذكرهم ابملصوووووْي البوووووائك الوووووذي ينتظووووو

   َعتَوحْل َعوْن أَْموِر  ِموْن قَوْريَوَكوأَيِِنْ َو  »يطيع.كموا توذكرهم بنعمو  اّلِل علوى املويمنني املخوانبني ابلسولرة والتشوريع:
بْناها َعوووووذااب   وووووا َوُرُسِلِه،َفحاَسوووووْبناها ِحسوووووااب  َكوووووِديدا  َوَعوووووذَّ  أَْمرِهوووووا َل أَْمرِها،وَكووووواَن عاِقبَووووو ُ ذاَقحْل َوابْكرا .فَووووونُ َرّبِِ

َ اي أُ ُخْسووورا .أَ  ُ هَلُوووْم َعوووذااب  َكوووِديدا .فَاتوَُّقلا اّللَّ ُ إِلَوووْيُكْم ذِْكرا :َرُسووول   ِذيَن آَمُنلا،قَوووْد أَنْووووزَ ْلبووواِب الَّووووِ  اأْلَ َعدَّ اّللَّ َل اّللَّ
لُوولا َعلَووْيُكْم آايِت اّللَِّ ُمبَويِِنووات  لُِيْخوورَِج الَّووِذيَن آَمنُوو ىَل النُوولِر.َوَمْن يوُووْيِمْن ُلموواِت إِ احِلاِت ِمووَن الظُ ِملُوولا الصَّوولا َوعَ يَوتوْ
ُ َلُه رِْزقا  َن ِفيها أَبَدا .َقْد َأحْ اُر خاِلِدياأْلَوْ  اِبّللَِّ َويَوْعَمْل صاحِلا  يُْدِخْلُه َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها  « ..َسَن اّللَّ

ميان والنلر،ووعود  ابألجور يف وهل إنذار نليل وهذير مفصل املشاهد.كما أنه تذكْي عمي  بنعم  اّلِل اب 
وََكووأَيِِْن »اهلخوورة وهوول أحسوون الوورز  وأكرمه.فأخووذ اّلِل ملوون يعتوول عوون أموور  و  يسوولم لرسووله هوول سوون  متكووررة:

بْناها َعووذااب  نُْكوورا   ووا َوُرُسووِلِه َفحاَسووْبناها ِحسووااب  َكووِديدا  َوَعووذَّ وتفصوويل أخووذها «.ِمووْن قَوْريَوو   َعتَووحْل َعووْن أَْمووِر َرّبِِ
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فَووذاَقحْل َوابَل أَْمرِهووا وَكوواَن عاِقبَووُ  »ر احلسوواب العسووْي والعووذاب النكووْي ،مث تصوولير العاقبوو  وسوولء املصووْي:وذكو
ُ هَلُووْم َعووذااب  َكووِديدا  »..مث شخووْي صوولرة هووذ  العاقبوو  اااسوورة يف اهليوو  التاليوو :« أَْمرِهووا ُخْسوورا   ..كوول « أََعوودَّ اّللَّ

احلووه.وهك نريقو  موون نور  األسوللب القوورآين يف تعميو  األيوور يف هوذا  نالو  املشووهد وتفصويل خطلاتوه ومر 
 .2450احلك وإنال  مكثه يف األعصاب

ه مور رّبوا ورسولأعتحل عن  ونق  حلظ  أمام هذا التحذير فنرى أن اّلِل أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما
لسوووون  اذ  مووووه ّبوووو..وْنوووود أن هووووذا التحووووذير يسووووا  هنووووا  ناسووووب  الطووووال  وأحكامووووه،فْيتب  الطووووال  وحك

فهك ملسولم  كلهوا.ار األمو  الكلي .ويلحك هذا ا رتباط أن أمر الطوال  لويك أمور أسور أو أزواج.إ وا هول أمو
عون أمور  أو رالفتهوا - ّلِل فيوهااملس لل  عن هذا األمر.وهك املس لل  فيه عون كوريع  اّلِل.ورالفتهوا عون أمور 

  ر اّلِل،موووهوووك عتووول عووون أ - هلوووك املتكامووول للحيووواة اّلِل يف غوووْي  مووون أحكوووام هوووذا النظوووام،أو هوووذا املووونهج ا
نحوور  يف الفوو ،واليت تيهووا املخفيياخووذ بووه األفووراق الووذين يرتكبلنووه،إ ا تياخووذ بووه القريوو  أو األموو  الوويت تقووع 
من عتوا حليواة كلهوا.فايمن على تنظيم حياهتا عن وج اّلِل وأمر  فقد جاء هذا الدين ليطاع،ولينفذ كله،وليه

ا تعرضوحل لوه القورى مون سون  فقد تعورم ملو -يف أحلال األفراق الشخصي   ولل كان هذا - فيه عن أمر اّللِ 
رم تووه يف هووذ  األرا ..ذاقاّلِل الوويت   تتخلوو  أبوودا.وتلك القوورى ذاقووحل وابل أمرهووا وكووان عاقبوو  أمرهووا خسوو

 قبل يلم احلساب األخْي.
نا كوهدوا د وأسوالف األرم.وحنون نشوهولقد ذاقحل هوذا الولابل قورى وأموم وكوعلب عتوحل عون مونهج اّلِل يف

  سووووالم،و  و موووون فيهووووا أهووووذا اللابل.ذاقتووووه فسوووواقا واحنال ،وفقوووورا وقحطا،وللمووووا وجلرا،وحيوووواة مفزعوووو    
 نمأنين  فيها و  استقرار.ويف كل يلم نرى مصدا  هذا النذير  

ُ هَلُوْم أََعودَّ »ّلِل:اية يقولل وذلك فل  العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر اّلِل ووجه يف احلياة ح  اّللَّ
 ..واّلِل أصد  القائلني.« َعذااب  َكِديدا  

اعو  مسوولم  جواء لينشوئ مج -حلودية يف سولرة الصو  اكموا أسوولفنا   -إن هوذا الودين مونهج نظوام مجواعك 
سويول  عون ل  عنه،مذات نظام خاص.وجاء ليصر  حياة هذ  ا؟ماع  كلها.ومن مث فا؟ماع  كلها مسويو 

عتوحل عون  قورى الويتكامه.ولن ختال  عن هذ  األحكام حَّت ُي  عليهوا هوذا النوذير الوذي حو  علوى الأح
 أمر رّبا ورسله.

ىل م ألبووواّبم إلوووذين هووودهتويف ملاجهووو  هوووذا ا نوووذار ومشووواهد  الطليلووو  يهتووو   و  األلبووواب الوووذين آمنلا.ا
 ..واسوم هوذا الوذكر وميزجوه« ُكْم ذِْكورا  إِلَويْ  َل اّللَُّ قَوْد أَنْووزَ »ا ميان.يهت  ّبم ليتقلا اّلِل الذي أنزل هلم الوذكر:

لُوو»يجعوول كخصووه الكوورمي هوول الووذكر،أو بوود  منووه يف العبووارة:ف - -بشووخا الرسوولل   لا َعلَووْيُكمْ َرُسوول   يَوتوْ
   ....وهنا لفت  مبدع  عميق  صاقق  ذات ق ئل منلع« آايِت اّللَِّ ُمبَويِِنات  

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو « »تصلير الفب يف القرآنال»يف كتاب « التناس  الفب»يراجع فصل   - 2450
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ن الووذكر حووَّت لكووأ نوود اّلِل موور إلوويهم موون خووالل كخصووي  الرسوولل الصوواق إن هووذا الووذكر الووذي جوواء موون ع
 نفذ إليهم مباكرة بذاته،  هجه كخصي  الرسلل كي ا من حقيقته.

قوود اسووتحالحل ذكرا،فهووك صوولرة جمسووم  هلووذا  - -واللجووه الثوواين  ُيوواء الوونا هوول أن كخصووي  الرسوولل 
وهكوووذا  - -ن.وكوووذلك كوووان رسووولل اّلِل الوووذكر صووونعحل بوووه فصوووارت هل.وهووول ترمجووو  حيووو  حلقيقووو  القرآ

..وهكووذا كووان القوورآن يف  2451«َكوواَن ُخُلُقووُه اْلُقووْرآَن   »وهووك تقوولل: -رضووك اّلِل عنهووا  -وصووفته عائشوو  
 خانر  يف ملاجه  احلياة.وكان هل القرآن يلاجه احلياة 

رز    ن هووذا الووذكْيدا.وتوووفوول  نعموو  الووذكر والنوولر واهلدايوو  والصووال ،وعد بنعوويم ا؟نووات خالوودين فيهووا أب
ُ لَوووووُه رِْزقوووووو»هووووول أحسووووون الوووووورز ،فال يقووووواس إليوووووه رز  األرم: لوووووودنيا ل الوووووراز  يف ا..وهووووو« ا  قَووووووْد َأْحَسوووووَن اّللَّ

 واهلخرة،ولكن رزقا خْي من رز ،واختيار  لاحسن هل ا ختيار احل  الكرمي.
 .بعود مووا ز  ا؟نر نوه وهكوذا يلموك نقطو  الوورز  مورة أخرى،ويهولن ّبوذ  ا كووارة مون رز  األرم،إىل جا

 وعد يف املقانع األوىل بسع  رز  األرم أيضا ..
 هللا الخالق للسماوات وا رض المالم بما فيها 12الدرس السادس:

 وقودرة هتوا بقودر اّللِ وتلجيها ويف ااتام اكء ذلك ا يقواع الكولين اهلائول،فْيب  ملضولع السولرة وتشوريعاهتا
ُ الَّووِذي َخلَووَ  َسووْبعَ »ين العووريخ:اّلِل،وعلووم اّلِل،يف اجملووال الكوول  ُل اأْلَْمووُر ْرِم ِمثْوَلُهنَّ،يَوتَونَوووزَّ  َوِمووَن اأْلَ َ وواوات   اّللَّ

،َوأَنَّ  نَوُهنَّ،لِتَوْعَلُملا أَنَّ اّللََّ َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير   ..«  ِبُكلِِ َكْكء  ِعْلما   َقْد َأحاطَ  اّللََّ بَويوْ
ع.فقد تكووولن اضوووك السوووبدللهلا وأبعاقهوووا ومسووواحاهتا.وكذلك األر والسوووماوات السوووبع   علوووم لنوووا  قيقووو  مووو

ذ  األرم موون هووثلهن أن أرضوونا هووذ  الوويت نعرفهووا واحوودة موونهن والباقيووات يف علووم اّلِل.وقوود يكوولن معوو  موو
طبيوو  هووذ  اولوو  تجوونك السووماوات فهووك مووثلهن يف تركيبهووا أو خصائصووها ..وعلووى أيوو  حووال فووال ضوورورة ن

ذا مووا لتحقي :هوواه علمنووا،ألن علمنووا   ُيووي  ابلكوولن،حَّت نقوولل علووى وجووه النصوولص علووى مووا يصوول إليوو
يووا ..وهيهووات لمووا يقينعيريوود  القوورآن.ولن يصوو  أن نقوولل هكووذا إ  يوولم يعلووم ا نسووان تركيووه الكوولن كلووه 

 .. 
فننتفوووووع إبُيووووواء هوووووذ  ا كوووووارة إىل تلوووووك احلقيقووووو  يف جماهلوووووا النفسوووووك،ويف إنشووووواء التصووووولر ا ميووووواين الكووووولين 

..يهووولل احلوووك ويقووو  « َسوووْبَع َ ووواوات  َوِموووَن اأْلَْرِم ِموووثْوَلُهنَّ »حي .وا كوووارة إىل هوووذا الكووولن اهلائووول:الص
القله وجها للجه أمام مشهد من مشاهد قدرة ااال ،وسع  ملكه،تصوغر أماموه هوذ  األرم كلها،فضوال 

أو تتنووازل عنهووا  علووى بعووخ مووا فيها،فضووال علووى حوواقّ موون أحدايها.فضووال علووى قريهمووات ينفقهووا الووزوج
ومنووه هووذا األموور الووذي  -الزوجوو   وبووني هووذ  السووماوات السووبع واألرم أو األرضووني السووبع يتنووزل أموور اّلِل 

                                                 
، قَاَلحْل:َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن،أََما تَوْقورَأُ  هللِا َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشاِم ْبِن َعاِمر ،قَاَل:أَتَوْيحُل َعاِئَشَ ،فَوُقْلحُل:اَي أُمَّ اْلُمْيِمِننَي،َأْخِثِيِب خِبُُلِ  َرُسللِ  - 2451
{،قُوْلحُل:فَِإيِنِ أُ اْلُقْرآنَ  َقوْد َكواَن َلُكوْم يف َرُسولِل هللِا ُأْسوَلة { لَوحْل: َ تَوْفَعْل،أََموا تَوْقرَأُ:}لَ أَتَوبَوتََّل،قَا رِيُد أَنْ ،قَوْلَل هللِا َعزَّ َوَجلَّ:}َوِإنََّك َلَعَلى ُخُل   َعِظيم 

 صحي  25108 (24601[ )144/ 8د أمحد )عا  الكته( ]، َوَقْد ُوِلَد َلُه.مسنَحَسَن   ف فَوَقْد تَوَزوََّج َرُسلُل هللِا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4347 

هم بصدق  يف هذا السيا .فهل أمر هائل إذن،حَّت  قاييك البشر وتصولراهتم يف املكوان والزموان بقودر موا 
أقطووار السووماوات واألرضني،ويتسووامع بووه املووا يطيقوولن التصوولر.واملخالف  عنووه رالفوو  عوون أموور تتجوواوب بووه 

األعلوووى وخلووو  اّلِل اهلخووورون يف السوووماوات واألرضوووني.فهك رالفووو  بلقووواء كووونعاء،  يقووودم عليهوووا ذو عقووول 
 ميمن،جاء  رسلل يتلل عليه آايت اّلِل مبينات،ويبني له هذا األمر،ليخرجه من الظلمات إىل النلر ..

كء قودير فووال كوعلوى كوول  األرم،لينشوئ يف قلووه املويمن عقيودة أن اّللِ وهوذا األمور يتنوزل بووني السوماوات و 
للاسووع  ملكووه ايفيعجووز  كووكء  ووا يريد.وأنووه أحوواط بكوول كووكء علمووا فووال ينوود عوون علمووه كووكء  ووا يكوولن 

 العريخ،و   ا يسرونه يف حنااي القللب.
 وهلذ  اللمس  قيمتها هنا من وجهني:

ي  بكووول ُيوووهلوووا وهووول ا هووول الوووذي ذمووور ّبوووذ  األحكام.فقووود أنز األول أن اّلِل الوووذي أحووواط بكووول كوووكء علمووو
 لتفووات وهووك مووناهووا أقىن لووروفهم ومالبسوواهتم ومصوواحلهم واسووتعداقاهتم.فهك أوىل اب تبوواع   يلتفتوولن عن

 وضع العليم اني  بكل ككء علما.
كووول كوووكء هووول   العوووه علوووىوالثووواين أن هوووذ  األحكوووام ابلوووذات ملكللووو  إىل الضمائر،فالشوووعلر بعلوووم اّلِل وان

 دور.بذات الص حلساسي  هذ  الضمائر،يف كأن   ادي فيه ككء إ  تقلى اّلِل العليم الضمان
فسوبحان خوال  حل وتطيع.وهكذا ختتم السلرة ّبذا ا يقاع الذي يهلل ويروع،بقودر موا ُيور  القلولب لتخبو

 القللب،العليم  ا فيها من املنحنيات والدروب 
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 مدني ة وآياأها اثناا عشر  ور  الاحريم( س66)

 أهم مو وعات السور  

آخور  ج البواقك إىلل املنهوا هوعند ما جرى قدر اّلِل أن اعل ا سالم هل الرسوال  األخوْية وأن اعول منهجوه 
يواة حل الوذي يقولق الودين هو االيق  وأن عري حياة امليمنني به وفو  النواملس الكولين العوام وأن يكولن هوذا

 ي  ويهيمن على نشانها يف كل ميدان ..البشر 
 امال،يلل كووولامال متكوووكوووعنووود موووا جووورى قووودر اّلِل ّبوووذا كلوووه جعووول اّلِل هوووذا املووونهج يف هوووذ  الصلرة،كوووامال  

فووو  الالئووو  ت إىل األناقووات البشووور واسووتعداقاهتم،يف اللقوووحل الووذي يرفوووع هوووذ  الطاقووات وهوووذ  ا سووتعداقا
 حه.يه من رو رمه اّلِل على كثْي من عباق ،ونف  فخبليف  اّلِل يف األرم،وابلكائن الذي ك

عطوول ن واحوود.فلم يهوورا،يف آوجعوول نبيعوو  هووذا الوودين ا نطووال  ابحليوواة إىل األمووام: لا وتكايرا،ورفعوو  وتط
 اتوه حوافج علوىاللقوحل ذ ناق  ابني ،و  يكبحل استعداقا انفعا.بل نش  الطاقات وأيقج ا سوتعداقات ويف

ا ملسوتلى وا  يف الودنيهيوئ األر األموام موع حركو  ا رتفواع إىل األفو  الكرمي،الوذي ي تلازن حركو  ا نودفاع إىل
 نعيم اهلخرة،ويعد املخلل  الفاين يف األرم للحياة الباقي  يف قار االلق.

نسوواان إ - -سوولهلا وعنوود مووا جوورى قوودر اّلِل أن اعوول نبيعوو  هووذ  العقيوودة هكووذا جوورى كووذلك ابختيووار ر 
ال مجووو   و ياتوووه دة بكووول خصائصها،وتتجسوووم فيوووه بكووول حقيقتهوووا،ويكلن هووول بذاتوووهتتمثووول فيوووه هوووذ  العقيووو

لتكوووووولين ا.ضووووووليع االصووووووحيح  الكاملوووووو  لطبيعتهووووووا واعاهها.إنسوووووواان قوووووود اكتملووووووحل ناقاتووووووه ا نسوووووواني  كله
ليما.وهل سوا كوامال ا؟سدي،قلي البني ،سليم البنواء صوحي  احلولاس،يقج احلك،يتوذو  انسلسوات توذوق

تجاب .وهل قوك وا سوضخم العانف ،حك الطبع،سليم احلساسوي ،يتذو  ا؟موال،متفت  للتل يف ذات اللقحل
ك  لو.مث هل بعد ذ. الكه يف اللقحل ذاته كبْي العقل،واسع الفكر،فسي  األف ،قلي ا راقة،ميلك نفسه و 

قى مووون ي ينووواراج،والوووذكلوووه ..النووول ..الوووذي تشووور  روحوووه ابلنووولر الكلك،والوووذي تطيووو  روحوووه ا سوووراء واملع
كال راء األكووووالسووووماء،والذي يوووورى نوووولر ربه،والووووذي تتصوووول حقيقتووووه  قيقوووو  كوووول كووووكء يف اللجوووولق موووون و 

 .مث تتووووولازن يفا؟بوووول ..  . -والظلاهر،فيسوووولم عليوووووه احلصووووى واحلجووووور،وُين لووووه ا؟وووووذع،ويرع  بووووه أحووووود 
 .ْي هلا .كخصيته هذ  الطاقات كلها.فإذا هل التلازن املقابل لتلازن العقيدة اليت اخت

ة،وترى فيوه ر هوذ  العقيودأ فيوه صول مث اعل اّلِل حياته اااص  والعام  كتااب مفتلحا ألمته وللبشوري  كلهوا،تقر 
 ثووووْية منهووووا يفكم جلانووووه  تطبيقاهتووووا اللاقعيوووو .ومن مث   اعوووول فيهووووا سوووورا ربوووولءا،و  سوووو ا مطلاي.بوووول يعوووور 

لبشوري اع الضوع  اقي.حَّت ملاضوالقرآن،ويكش  منهوا موا يطولى عواقة عون النواس يف حيواة ا نسوان العو
 -الرسوولل  يف حيوواة الوذي   حيلوو  فيووه لبشوور.بل إن ا نسووان ليكوواق يلموو  القصوود يف كشوو  هووذ  امللاضووع

-   للناس 
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و حبووأف أ - -ه إنووه لوويك لووه يف نفسووه كووكء خوواص.فهل هلووذ  الوودعلة كلووه.فعالم حتبووئ جانووه موون حياتوو
يعرضوها للنواس ل - - لتطبيو  مون هوذ  العقيودة وقود جواءإن حياته هوك املشوهد املنظولر القريوه املمكون ا

 يف كخصه،ويف حياته،كما يعرضها بلسانه وتلجيهه.وهلذا خل .وهلذا جاء.
هوووووذ   أق  تفصووووويالت -خوووووْيا  جوووووزاهم اّللِ  -نقلووووولا للنووووواس بعووووودهم و  - -ولقووووود حفوووووج عنوووووه أصوووووحابه 

مون قودر  كان هذا نرفانقل ..و ت تسجل و  احلياة.فلم تب  صغْية و  كبْية حَّت يف حياته اليلمي  العاقي ، 
 فكان هووذا إىلالرسولل. اّلِل يف تسوجيل حيواة هووذا الرسولل،أو تسووجيل ققوائ  هوذ  العقيوودة مطبقو  يف حيوواة

 احلياة. جانه ما سجله القرآن الكرمي من هذ  احلياة السجل الباقك للبشري  إىل واي 
صوووولرة موووون ا نفعووووا ت و  - -تيوووو  لرسوووولل اّلِل وهووووذ  السوووولرة تعوووورم يف صوووودرها صووووفح  موووون احليوووواة البي

ا سوتجاابت فعوا ت و وا ستجاابت ا نساني  بني بعخ نسوائه وبعخ،وبيونهن وبينوه  وانعكواس هوذ  ا ن
ا وقوع يف مويف حياة ا؟ماع  املسلم  كذلك ..مث يف التلجيهات العام  لامو  علوى ضولء و  - -يف حياته 

لووووويك  ا السووووولرةقحل الوووووذي وقعوووووحل فيوووووه األحوووووداّ الووووويت تشوووووْي إليهوووووبيووووولت رسووووولل اّلِل وبوووووني أزواجوووووه.والل 
ن زينوه بنوحل مو - -ّلِل حمدقا.ولكن ابلرجلع إىل الرواايت اليت جاءت عنه يتأكد أنه بعود زواج رسولل ا

 جحا قطعا.
ولعلووه ُيسووون أن نووذكر هنوووا ملخصوووا عوون قصووو  أزواج النووول،وعن حياتووه البيتيووو  يعوووني علووى تصووولر احلووولاقّ 

جاءت بصدقها يف هذ  السلرة.ونعتمد يف هذا امللخا علوى موا أيبتوه ا موام ابون حوزم يف  والنصلص اليت 
 :2452..وعلى السْية  بن هشام مع بعخ التعليقات السريع  « جلامع السْية»كتابه:

وعشووورين سووون  وقيووول  وهووول ابووون مخوووك - -داووو  بنوووحل خليلووود.تزوجها رسووولل اّلِل خ - -أول أزواجوووه 
قبووول  -نهووا رضوووك اّلِل ع -ل  األربعني،وماتووحل أربعوولن أو فووو - عنهوووا ك اّللِ رضوو -يووالّ وعشرون،وسووونها 

 اهلجرة بثالّ سنلات،و  يتزوج غْيها حَّت ماتحل.وقد عاوزت سنه اامسني.
ا ذات مجووال و  و  يوورو أووو -نهووا رضووك اّلِل ع -فلمووا ماتووحل خداوو  تووزوج عليووه السووالم سوولقة بنووحل زمعوو  

م مووون ىل ا سوووالبووون عمووورو بووون عبوود مشك.كوووان زوجهوووا مووون السوووابقني إكووباب.إ ا كانوووحل أرملووو  للسوووكران 
 . -مهاجري احلبش .فلما تليف عنها،تزوجها رسلل اّلِل 

فلوم  وكانوحل صوغْية -نه وأرضا  رضك اّلِل ع -يب بكر أبنحل الصدي   -نها رضك اّلِل ع -مث تزوج عائش  
سوع سونلات تانوحل سونها كنسوائه إليوه،وقيل  يودخل ّبوا إ  بعود اهلجورة.و  يتوزوج بكورا غْيها.وكانوحل أحوه 
 . - -وبقيحل معه تسع سنلات ومخس  أكهر.وتليف عنها رسلل اّلِل 

                                                 
وجووامع األصوولل يف أحاقيووة الرسوولل ط مكتبوو  احللوولاين األوىل  [163/ 14قار عووا  الكتووه، الوورايم ] -انظوور  تفسووْي القوورنل  - 2452

 [102/ 1بلع ]ملاف  للمط -وزاق املعاق  [96/ 12]
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سووونتني وأكوووهر.تزوجها ييبا.بعووود موووا ببعووود اهلجووورة  -نوووه وعنهوووا رضوووك اّلِل ع -مث توووزوج حفصووو  بنوووحل عمووور 
 توزوج زينووه مثزوجهوا  تعرضوها أبلهوا علوى أيب بكور وعلووى عثموان فلوم يسوتجيبا.فلعد  النول خووْيا منهموا و 
 .بنحل خزمي .وكان زوجها األول عبيدة بن احلاّر بن عبد املطله قد قتل يلم بدر

هوووا قبووول النووول هووول عبووود اّلِل بووون جحوووا األسووودي وقيووول كوووان زوج. - -وتلفيوووحل زينوووه هوووذ  يف حياتوووه 
 املستشهد يلم أحد.ولعل هذا هل األقرب.

بوه.فتزوج  حَّت موات ي جر  يف أحد،ولل جرحه يعاوق وتزوج أم سلم .وكانحل قبله زوجا أليب سلم ،الذ
 رملته.وضم إليه عياهلا من أيب سلم .أ - -رسلل اّلِل 

طلقها.وقوود ياهتمووا فوتووزوج زينووه بنووحل جحا.بعوود أن زوجهووا ملوول   ومتبنووا  زيوود بوون حاريوو  فلووم تسووتقم ح
 -كانوحل عائشو    هك الويت .و عرضنا قصتها يف سلرة األحزاب يف ا؟زء الثاين والعشرين،وكانحل مجيل  وضوي 

 وهك بنحل عمته،ولل ضاءهتا   - -ك أوا تساميها،لنسبها من رسلل اّلِل ه -رضك اّلِل عنها 
مث توووزوج جليريووو  بنوووحل احلووواّر سووويد بوووب املصوووطل  بعووود غوووزوة بوووب املصوووطل  يف أواسووو  السووون  الساقسووو  

وووا َسوووَب َرُسووولُل هللِا فاهلجريووو . ِّ يف َعْن َعاِئَشوووَ  قَاَلحْل:َلمَّ َسوووَبااَي بَوووِب اْلُمْصوووطَِلِ ،َوقَوَعحْل ُجَلْيرِيَوووُ  بِْنوووحُل احْلَووواِر
ووِه،َفَكاتَوَبحْل َعلَووى نَوْفِسووَها،وََكاَنحِل اْموورَأَة  ُحْلووَلة   ووْهِم لِثَابِووحِل بْووِن قَوووْيِك بْووِن الشَّوومَّاِس أَْو ِ بْووِن َعمِِ  ُماَلَحوو  ، َ السَّ

، َتْسووَتِعيُنُه يف ِكَتابَِتَهووا،فَوَلاّللَِّ َمووا ُهووَل ِإ َّ أَْن َوقَوَفووحْل نَوْفِسووِه،فَأََتحْل َرُسوولَل هللِا َيَكوواُق يَورَاَهووا َأَحوود  ِإ َّ َأَخووَذْت بِ 
َهووا ِمثْووَل َمووا رَأَيْووحُل فَوَقالَووحْل ُجَلْيرِيَووُ :اَي َعلَووى اَبِب احْلُْجوورَِة فَورَأَيْوتُوَهووا َكرِْهتُوَهووا َوَعَرفْووحُل أَنَّ َرُسوولَل هللِا  َسووَْيَى ِمنوْ

َأْسووَتِعيُنُه،فَوَقاَل َرُسوولُل هللِا لَل هللِا   َكوواَن ِمووَن اأَلْمووِر َمووا قَووْد َعَرْفحَل،َفَكاتَوْبووحُل نَوْفِسووك،َفِجْ حُل َرُسوولَل هللِا َرُسوو
: ْقَاَل:قَوْد أََو َما ُهَل َخْْي  ِمْن َذِلَك ف فَوَقاَلحْل:َوَموا ُهوَل ف قَاَل:أَتَوَزوَُّجوِك َوأَْقِضوَك َعْنوِك ِكَتابَوتَوِك فَوَقاَلحْل:نَوَعم،

فََأْرَسووُللا َمووا َكوواَن يف أَيْووِديِهْم ِمووْن َسووَبااَي بَووِب فَوَعْلووحُل قَالَووحْل:فَوبَوَلَ  اْلُمْسووِلِمنَي َذلِووَك قَاُللا:َأْصووَهاُر َرُسوولِل هللِا 
حْل:َفَما أَْعلَوُم اْمورَأَة  َكانَوحْل أَْعظَووَم اْلُمْصوطَِلِ ،قَاَلحْل:فَوَلَقْد ُعتِوَ  بِتَوْزِوِاوِه ِمائَوُ  أَْهوِل بَوْيوحل  ِمووْن بَوِب اْلُمْصوطَِلِ ،قَالَ 

َها.  2453بَورََك   َعَلى قَوْلِمَها ِمنوْ
د رتد زوجهوا عبوحلبشو ،فاامث تزوج أم حبيب  بنحل أيب سفيان بعود احلديبيو .وكانحل مهواجرة مسولم  يف بوالق 

ت مون هنوا  بشو .وجاءوأمهرهوا عنوه ْناكوك احل - -اّلِل بن جحا إىل النصوراني  وتركها.فخطبهوا النول 
 إىل املدين .

وتزوج إير فت  خيث بعد احلديبي  صفي  بنحل حيك بون أخطوه زعويم بوب النضوْي.وكانحل زوجو  لكنانو  ابون 
اْلَقُملَص،ِحْصووُن  - -أيب احلقيو  وهوول مون زعموواء اليهوولق أيضوا.قَاَل ابْووُن إْسووَحاَ :َوَلِما افْوتَووَتَ  َرُسوولُل اّللِِ 

ِبَصووِفِيَ  بِْنووحِل ُحيَووِك بْووِن َأْخطَووَه،َوِ ُْخَرى َمَعَهووا،َفَمِر ِّبَِمووا بِوواَلل  َوُهووَل  - - َرُسوولُل اّللِِ بَووِب َأيب احْلَُقْيووِ  ُأيتَ 
لَوى يَوُهوولَق فَوَلِموا رََأهْتُووْم الِويِت َموَع َصووِفِيَ  َصواَححْل .َوَصووِكحْل َوْجَهَهوا وَ  لَووى ِموْن قَوتوْ َحثِووحْل الِوِذي َجواَء ِّبَِمووا َعلَوى قَوتوْ
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قَوواَل أَْعزِبُوولا َعووِب َهووِذِ  الِشووْيطَانََ  َوأََمووَر ِبَصووِفِيَ  َفِحيووَزْت  - -لَووى رَْأِسووَها مل فَوَلِمووا َرآَهووا َرُسوولُل اّللِِ الووِ َاَب عَ 
َهوا رَِقاَءُ  فَوَعوَرَ  اْلُمْسوِلُملَن أَِن َرُسولَل اّللِِ  ُل اّللِِ قَوْد اْصوطََفاَها لِنَوْفِسوِه .فَوَقواَل َرُسول  - -َخْلَفُه .َوأَْلَقوى َعَليوْ

- -  ِاِبْمورَأََتنْيِ  لِِباَلِل ِفيَما بَوَلَغِب،ِحونَي رََأى بِِتْلوَك اْليَوُهلِقيِوِ  َموا رََأى:أَنُزَِعوحْل ِمْنوك الِرمْحَوُ  اَي ِباَلُل،ِحونَي َاُور
لَووى رَِجاهلَِِمووا ف وََكانَووحْل َصووِفِيُ  قَووْد رََأْت يف اْلَمنَوواِم َوِهووَك َعووُروس  ِبِكَنانَوو ِ  بْووِن الرِبِيووِع بْووِن َأيب احْلَُقْيووِ  أَِن َعلَووى قَوتوْ

ا،فَوَلَطَم َقَمر ا َوَقع ِحْجرَُها .فَوَعَرَضوحْل ُرْ اَيَهوا َعلَوى َزْوِجَهوا ف فَوَقواَل َموا َهوَذا إِ  أَنِوك َاَنِونْيَ ُمْلوَك احلَِْجواِز حمَُ  ِمود 
َهووا .فَووُأيتَ ِّبَووا َرُسوولُل  نَوَهووا ِمنوْ َوِّبَووا أَيوَوور  ِمْنووُه َفَسووَأهَلَا َمووا ُهووَل ف فََأْخَثَتْووُه َهووَذا  - -اّللِِ َوْجَهَهووا َلْطَموو   َخِضووَر َعيوْ

 2454ااََْثَ .
فَوَلمَّا رَأَْوا َذلِووَك َسووأَُللا َرُسوولَل اّللَِّ ،مُثَّ ِإنَّ اْلُمْسووِلِمنَي َحاَصووُروا اْليَوُهوولَق َأَكوودَّ احلَِْصووارِ :قَووالَ ،وَعووْن عُووْرَوَة بْووِن الزَُبْْيِ 

 َ َوَما َكاَن هَلُْم ِمْن َمال  فَوَقاَضاُهْم َعلَوى الصَّوْفرَاِء َواْلبَوْيَضواِء ،َوَيْثُُزوَن َلُه ِمْن َخْيَثَ َوأَْرِضَها، َعَلى ِقَمائِِهمْ اأْلََمَن
َوبَرَِئحْل ِذمَّوُ  اّللَِّ ِموْنُكْم ، ِإْنَسوان  ِإ َّ يوَوْلاب  َعلَوى َلْهورِ ،َوَعَلى اْلبَوزِِ ،َوَعَلى احْلَْلَقِ  َوِهَك اأْلََقاةُ ،َوُهَل الدِِيَناُر َوالدِِْرَهمُ 

َنا أَْن ُبْووورَِجُكْم ،َوأَْن تَوْعَملُووولا يف أَْموووَلاِلُكْم َعلَوووى ِنْصوووِ  الثََّموووِر ُكووولَّ َعوووام  َموووا أَقْوَرْراَنُكمْ ،ِإْن َكَتْموووُتْم َكووويوْ  ا فَوووِإَذا ِكووو وْ
َوَما   َكثِوْي ا َكواَن يف َمْسوِك مَجَول  ِعْنوَد ِكَنانَوَ  ، احْلَُقْيِ  آنَِي   ِموْن ِفضَّو   وََكَتَم بَوُنل َأيب ،فَونَوزَُللا َعَلى َذِلكَ ،َأْخَرْجَناُكمْ 

" أَيْووووَن اهْلنِيَووووُ  َواْلَموووواُل الَّووووِذي َخووووَرْجُتْم بِووووِه ِمووووَن اْلَمِدينَووووِ  ِحوووونَي :فَوَقوووواَل َرُسوووولُل اّللَِّ ،بْووووِن َربِيووووِع بْووووِن َأيب احْلَُقْي ِ 
نَوووووواُكْم ف " قَ  ُ َجوووووولَّ يَونَووووووواُ ُ  َرُسوووووولَل اّللَِّ ،َذَهووووووَه . َوَحَلُفوووووولا َعلَوووووووى َذلِووووووكَ :اُللاَأْجَليوْ اِبْلَموووووواِل الَّوووووووِذي َوأَْعَلَم اّللَّ

َرُسولَل اّللَِّ مُثَّ ِإنَّ ،ِإىَل الوزَُبْْيِ يُوَعوذُِِّبَُما فَواْعَ ََ  ابْوُن َعومِِ ِكَنانَوَ  فَوَدلَّ َعلَوى اْلَموالِ َفَدفَوَعُهَما َرُسولُل اّللَِّ ،ِعْنَدُ َا
 َ وِد بْوِن َمْسوَلَم َويَوْزُعُملَن أَنَّ ِكَنانَوَ  ُهوَل قَوتَوَل حَمُْمولَق بْوَن ،فَوَقتَوَلهُ ،أََمَر الوزَُبْْيَ فَوَدَفَع ِكَنانَوَ  بْوَن َأيب احْلَُقْيوِ  ِإىَل حُمَمَّ

َهاَسْلَ َصِفيََّ  بِْنوحِل ُحيَوكِِ بْونِ َمْسَلَمَ  . َواْسَتَحلَّ َرُسلُل اّللَِّ  وََكانَوحْل َهْوحَل ِكَنانَوَ  بْوِن َأيب ، َأْخطَوَه َوابْونَوِ  َعمِِ
َهوووا ِقْحيَوووَ  اْلَكْلِلَّ ،احْلَُقْي ِ  َوِهَك ،َوَعوووَدَها ِقْحيَوووَ  َوأَْمَسوووَك َصوووِفيََّ  َوَسوووَباَهاوََكووواَن َرُسووولُل اّللَِّ ،فَوووَأْعَطى ابْونَوووَ  َعمِِ

تَوَها َلى،َمَر بِوواَل   أَْن يَووْذَهَه ِّبَووا ِإىَل الرَّْحوولِ فَووأَ ،َعووُروس  ِحووْدَتن  َمووا َقَخلَووحْل بَويوْ َفَكوورَِ  ،َفَمرَّ ِّبَووا بِوواَلل  َوْسووَ  اْلَقتوْ
َهوووووووووووا َرُسووووووووووولُل اّللَِّ :َوقَوووووووووووالَ َذلِوووووووووووَك َرُسووووووووووولُل اّللَِّ  " أََذَهبَوووووووووووحْل ِمْنوووووووووووَك الرَّمْحَوووووووووووُ  اَي بِووووووووووواَلُل " . َوَعوووووووووووَرَم َعَليوْ

 ْفَووَأَمَرُهْم أَْن ،َوَ ْ َيْشووُعْر بِووَذِلَك رَِجووال  ُكُلُهووْم يَوْرُجوول أَْن يُوْعِطيَوَهووا ِإايَّ ُ ،َقَخَل ِّبَوواوَ ،فَاْصووطََفاَها لِنَوْفِسووهِ ،فََأْسَلَمحل
َها اَي َرُسووولَل اّللَِّ :" َموووا َهوووَذا ِبَلْجِهوووِك ف " قَالَوووحلْ :فَوَقوووالَ ،ُخْضووورَة  يف َوْجِهَهاَوأَْبَصوووَر َرُسووولُل اّللَِّ ،يُوْعرُِضووولا َعنوْ
نَووووا َوَ  َواّللَِّ َمووووا أَذُْكووووُر ِمووووْن َكووووْأِنَك ِمووووْن َكووووْكء  َقَصْصووووتُوَها َعلَووووى َزْوِجووووكرَأَيْووووحُل ُرْ ايَ  فَوَلَطَم ، قَوْبووووَل قُووووُدوِمَك َعَليوْ

َموَر زَاَل رَأَيْوحُل اْلقَ :" َوَماَذا رَأَْيحِل ف " قَاَلحلْ :قَاَل َرُسلُل اّللَِّ ،َاَنَّنْيَ َهَذا اْلَمِلَك الَِّذي اِبْلَمِديَن ِ :َوقَالَ ،َوْجِهك
وووووا أَرَاَق النَّوووووِلُ فَُأْعِجوووووَه َرُسووووولُل اّللَِّ ،ِموووووْن َمَكانِوووووِه فَوَلقَوووووَع يف ِحْجرِي وووووَل قَووووواِفال  ِإىَل ِبُر اَيَهوووووا . فَوَلمَّ أَْن يَوْرهَِ

َنَرفَوووُه َهْتَوووُه فَوووَأخَُّروا َعْنوووُه يف فَوَلمَّا رَكِوووَه َجَعوووَل يَوْلبَوووُه الَّوووِذي اْرتَوووَدى بِوووِه َعلَوووى َلْهرَِهوووا َوَوْجِهَهوووا مُثَّ َكووودَّ ،اْلَمِدينَووو ِ 
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َووا ِ َْنزِلَووِ  ِنْسووَلتِهِ  َفِخووَذُ  لَِيْحِمَلَهووا َعلَووى الرَّاِحلَووِ  َأَجلَّووحْل َرُسوولَل اّللَِّ َوَلمَّا قَوودََّم َرُسوولُل اّللَِّ ،اْلَمِسووِْي َوَعِلُموولا َأوَّ
 ِ لَووَ  َقَخووَل ِّبَووا ،ا َعلَووى َفِخووِذِ  مُثَّ رَِكَبحلْ فَوَلَضووْعحُل رُْكبَوتَوَهوو،أَْن َتَضووَع قَووَدَمَها َعلَووى َفِخِذ َوقَووْد اَبَت أَبُوول أَيُوولَب لَيوْ

ا بَِقووائِِم السَّووْيِ  َحووَّتَّ َأْصووَب َ َرُسوولُل اّللَِّ  ووا َقرِيب ووا ِمووْن قُوبَّتِووِه آِخووذ  بُْكوورَة  َكووثََّ أَبُوول فَوَلمَّا َخوورََج َرُسوولُل اّللَِّ ،قَائِم 
لَويِت :" َموا اَبلُوَك اَي أاََب أَيُولَب ف " قَوالَ َفَسوأََلُه َرُسولُل اّللَِّ ،قَوْد َخرَجَ َرُسولَل اّللَِّ أَيُلَب ِحنَي أَْبَصَر  َ ْ أَْرقُوْد لَيوْ

وووا َقَخْلوووحَل ِّبَوووِذِ  اْلَموووْرأَِة ذََكووو:" ِ َ اَي أاََب أَيُووولَب ف " قَالَ :َهوووِذِ  اَي َرُسووولَل اّللَِّ . فَوَقووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  ْرُت أَنَّوووَك َلمَّ
َوقَوواَل ُل اّللَِّ قَوتَوْلووحَل أاََبَهووا َوَأَخاَهووا َوَزْوَجَهووا َوَعامَّووَ  َعِشووْيهَِتَا َفِخْفووحُل َلَعْمووُرو اّللَِّ أَْن تَوْغَتالَووَك . َفَضووِحَك َرُسوول 

 .2455َها َوهَلُْم ِنْصُ  الثََّمرَِة "ِإىَل يَوُهلِق َخْيَثَ اأْلَْمَلاَل َعَلى أَْن يَوْعَمُلل َوَقَفَع َرُسلُل اّللَِّ ،َلُه َمْعُروف ا
حل قبول رسولل باس.وكانوعمث تزوج ميملن  بنحل احلاّر بن حزن.وهوك خالو  خالود بون اللليود وعبود اّلِل بون 

 .ند أيب رهم بن عبد العزى.وقيل حليطه بن عبد العزى.وهك آخر من تزوج ع - -اّلِل 
زواجووه منهووا.وهن فوويمن عوودا زينووه بنووحل قصوو  وسووببا يف  - -وهكووذا توورى أن لكوول زوجوو  موون أزواجووه 

،  يكن كلاب و   ون يرغوه فويهن الرجوال ؟مال.وكانوحل عائشو   رضوك  -جحا،وجليري  بنحل احلاّر
هووك أحووه نسووائه إليووه.وحَّت هووا ن اللتووان عوور  عنهمووا ا؟مووال والشووباب كووان هنووا  عاموول  -اّلِل عنهووا 

ن أنفوووك عنصووور ا؟اذبيووو  الوووذي حلظتوووه ولسوووحل أحووواول أ -إىل جانوووه جووواذبيتهن  -نفسوووك وإنسووواين آخووور 
عائشووو  يف جليريووو  موووثال،و  عنصووور ا؟موووال الوووذي عرفوووحل بوووه زينوووه.فال حاجووو  أبووودا إىل نفوووك مثووول هوووذ  

وليسحل هذ  العناصر ملضوع اهتوام يدفعوه األنصوار عون نبويهم.إذا  - -العناصر ا نساني  من حياة النل 
ولكن إنسوواان رفيعا.وهكوذا كان.وهكووذا كانوحل قوافعووه حوال ألعدائوه أن يتهموول   فقود اختووْي ليكولن إنسواان.

 2456على اختال   الدوافع واألسباب. - -حياته ويف أزواجه  يف
 َهوْل ُكْنوحُل اَن َريبِِ } قُوْل ُسوْبحَ ولقد عاش يف بيته مع أزواجه بشرا رسل  كما خلقه اّلِل،وكما أمر  أن يقلل:

 [ ..93:({ ]ا سراء93ِإ َّ َبَشر ا َرُسل   )
ِإَذا َخوووووال ف َعْن َعْمووووورََة،َعْن َعاِئَشوووووَ ،قَاَل:قُوْلحُل هَلَوووووا:َكْيَ  َكووووواَن َرُسووووولُل اّللَِّ فسوووووتمتع  زواجوووووه وأموووووتعهن،ا

ووووام ا فَوَقاَلحْل:َكوووواَن َرُجووووال ِمووووْن رَِجوووواِلُكْم،ِإ  أَنَّووووُه َكوووواَن َأْكووووَرَم النَّاِس،َوَأْحَسووووَن النَّوووواِس ُخُلق ا،وََكوووواَن َضووووحَّاك ا بَ  سَّ
2457... 

                                                 
 زايقة مب -( حسن مرسل  1576[)316/ 4ق ئل النبلة للبيهقك ] - 2455

الء:ا خوووراج م والشوووراب ي ا جلعاء للطعووواي املسوووك:ا؟لدي اهلنيووو :ال الصوووفراء:الذهه ي الَبز:الثيووواُب أو َمتووواُع البيوووحِل مووون الثيووواِب وحنلِهوووا 
بو :هك ل:عواق ورجوع ي القلركولب ي قفواملفارق  والنفك والطرق وا ستبعاق ي السل:األسر ي سب:أسر ي الرحل:ما يلضوع علوى لهور البعوْي ل

 بيل ْية:األهل أو القنهاري العش:من البكلر وهل أول الاايم  الصغْية أعالها مستدير أو البناء املستدير املقلس اجملل  ي البكرة
 انظر ترمجتهن يف كتايب مشاهْي النساء املسلمات  - 2456
 ( ضعي  1525[)321/ 2الرايم ] -مكتب  الركد  -الفلائد لتمام  - 2457
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َهووووا:َكْيَ  َكوووواَن َرُسوووولُل اّللَِّ وَعوووو ُ َعنوْ ِإَذا َخوووواَل ف ْن َعْموووورََة بِْنووووحِل َعْبووووِد الرَّمْحَِن،قَاَلحْل:قُوْلووووحُل لَِعاِئَشووووَ  َرِضووووَك اّللَّ
 . "2458قَاَلحْل:َكاَن أَبَورَّ النَّاِس،َوَأْكَرَم النَّاِس،َضحَّاك ا َبسَّام ا،

من فووووويخ قلبووووه،ومن حسوووون أقبووووه،ومن كووووورمي ولكنووووه إ ووووا كووووان يسووووتمتع ّبووووون وميووووتعهن موووون ذات نفسووووه،و 
معاملتووه.فأما حيوواهتن املاقيوو  فكانووحل يف غالبهووا كفافووا حووَّت بعوود أن فتحووحل لووه الفتوول  وتبحووب  املسوولملن 
ابلغنووائم والفكء.وقوود سووب  يف سوولرة األحووزاب قصوو  نلووبهن اللسووع  يف النفقوو ،وما أعقووه هووذا الطلووه موون 

فوواخ ن اّلِل  - -ار اهلخوورة،أو املتوواع والتسووري  موون عصوومته أزموو ،انتهحل بتخيووْيهن بووني اّلِل ورسوولله والوود
 .2459ورسلله والدار اهلخرة

 تكووون لتقضوووك علوووى املشووواعر البشوووري ،واهللات    - -ولكووون احليووواة يف جووول النبووولة يف بيووولت رسووولل اّلِل 
يف ر أو يشووجر بينهن،مووا   بوود أن يشووجر فقوود كووان يبوود -نهن رضووك اّلِل عوو -البشووري  يف نفوولس أزواجووه 

أوووا   -ا نهوورضووك اّلِل ع -قلوولب النسوواء يف مثوول هووذ  احلال.وقوود سوول  يف روايوو  ابوون إسووحا  عوون عائشوو  
 آها.وص  ما تلقعته فعال  ر هلا إذا  - -كرهحل جليري   جرق ر يتها ملا تلقعته من استمال  رسلل اّلِل 

َحْسوُبَك ِموْن َصوِفيََّ  َكوَذا  --لِلنَّوِبِِ وكذلك روت هك نفسها حاقت هلا مع صفي .َعْن َعاِئَشَ  قَاَلحْل قُوْلحُل 
قَالَوحْل َوَحَكْيوحُل «.َلَقْد قُوْلحِل َكِلَم   َلْل ُمزَِجحْل ِ َاِء اْلَبْحِر َلَمَزَجْتوُه » وََكَذا قَاَل َغْْيُ ُمَسدَّق  تَوْعِ  َقِصْيَة .فَوَقاَل 

 ..2460«. َوأَنَّ ىِل َكَذا وََكَذا َما أُِحُه َأىنِِ َحَكْيحُل ِإْنَساان  » َلُه ِإْنَساان  فَوَقاَل 
حوووني نزلوووحل آيووو  التخيوووْي الووويت يف األحزاب،فاختوووارت هوووك اّلِل  - -كوووذلك روت عووون نفسوووها أن النووول 

ورسوولله والوودار اهلخرة،نلبووحل إليووه أ  حووث زوجاتووه عوون اختيارهووا  فَعووْن َجاِبر ،قَاَل:أَقْوبَووَل أَبُوول َبْكوور  َيْسووَتْأِذُن 
،فَوَلْم يوُووْيَذْن لَووُه،مُثَّ أَقْوبَووَل ُعَمووُر فَاْسووَتْأَذَن،فَوَلْم يوُووْيَذْن لَووُه،مُثَّ أُِذَن ألَ َعلَووى َرُسوولِل هللِا  يب ، َوالنَّوواُس بَِبابِووِه ُجلُوولس 

،فَوَقاَل ُعَمووووووُر:أُلَكلَِِمنَّ النَّووووووِلَّ َبْكر ،َوُعَمووووووَر فَووووووَدَخالَ َوالنَّووووووِلُ  ،َوَحْللَووووووُه ِنَسوووووواُ ُ  َوُهووووووَل َسوووووواِكحل  َعلَّووووووُه لَ َجاِلك 
ُت َيْضووووووووَحُك،فَوَقاَل ُعَمووووووووُر:اَي َرُسوووووووولَل هللِا،لَووووووووْل رَأَيْووووووووحَل بِْنووووووووحَل َزيْوووووووود ،اْمرَأََة ُعَمَر،َسووووووووأَلَْتِب النوََّفَقووووووووَ  آنِف ا،فَوَلَجووووووووأْ 

 أَبُول َبْكور  ِإىَل َعاِئَشوَ  َحَّتَّ بََدا اَنِجُذُ ،قَاَل:ُهنَّ َحْلِ  َكَما تَوَرى َيْسوأَْلَنِب النوََّفَقوَ ،فَوَقامَ ُعنُوَقَها،َفَضِحَك النَِّلُ 
، َمووا لَووْيَك ِعْنووَدُ ،فَونَوَهاُ َا َرُسوولُل هللِا لَِيْضوورَِّبَا،َوقَاَم ُعَمووُر ِإىَل َحْفَصووَ  ِكاَلُ َووا يَوُقلَ ِن:َتْسووَأَ ِن َرُسوولَل هللِا 

ُ َعووووزَّ َوَجوووولَّ بَوْعووووَد َهووووَذا اْلَمْجلِووووِك فَوُقْلووووَن ِنَسوووواُ ُ :َواّللَِّ  َ َنْسووووَأُل َرُسوووولَل هللِا  َمووووا لَووووْيَك ِعْنووووَدُ ،قَاَل:َوأَنْوَزَل اّللَّ
َلْيِك،قَاَلحْل:َموا ُهوَل اْاَِياَر،فَوَبَدأَ بَِعاِئَشَ ،فَوَقاَل:ِإيِنِ ذاكِور  لَوِك أَْمر ا،َموا أُِحوُه أَْن تَوْعَجلِوك ِفيوِه،َحَّتَّ َتْسوَتْأِمرِي أَبوَ 

َها:}اَي أَيُوَهوا النَّوِلُ  َ ف قَاَل:فَوَتاَل َعَليوْ  قُوْل أَلْزَواِجوَك{ اهليَوَ  قَالَوحْل َعاِئَشوُ :أَِفيَك َأْسوَتْأِمُر أَبوَوَليَّ ف بَوْل َأْختَواُر اّللَّ

                                                 
 ضعي  ( 22َأْخاَلُ  النَِّلِِ أِلَيب الشَّْيِ  اأْلَْصبَوَهاينِِ )  - 2458
 ؟زء الثاين والعشرون. ) السيد رمحه هللا (ا 2855 - 2853ص  - 2459
 صحي   4877[420/ 4املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 2460
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َعثْوووِب مُ  َ َ ْ يَوبوْ  َعنِِف وووا،َوَلِكْن بَوَعثَووووِب َوَرُسلَلُه،َوَأْسوووأَُلَك أَْن  َ تَوووْذُكَر ِ ْمووورَأَة  ِمووووْن ِنَسووواِئَك َموووا اْخَ ُْت،فَوَقوووواَل:ِإنَّ اّللَّ
ُهنَّ َعمَّا اْخَ ِْت ِإ َّ َأْخَثْهُتَا ر ا،َ  َتْسأَُلِب اْمرَأَة  ِمنوْ  .2461ُمَعلِِم ا ُمَيسِِ

 قها ول بيتهوا ا سوالمي بودافع مون صود -عون نفسوها  -نهوا رضوك اّلِل ع -وهذ  اللقائع اليت روهتوا عائشو  
احلياة.كمووا  بوود منووه يف مثوول هووذ  يسووحل إ  أمثلوو  لغْيهووا تصوولر هووذا ا؟وول ا نسوواين الووذي  ل -الناصووع  

 .يقي رسالته ابل بي  والتعلي  يف بيته كما ييقيها يف أمته سلاءي - -تصلر كي  كان الرسلل 
 حيوواة يفانووحل تقووع وهووذا احلوواقّ الووذي نووزل بشووأنه صوودر هووذ  السوولرة هوول واحوود موون تلووك األمثلوو  الوويت ك

تعرام تعوودقة ورتلفوو  سوونعرم هلووا عنوود اسوو حيوواة أزواجه.وقوود ورقت بشووأنه رواايت مويف - -الرسوولل 
 النصلص القرآني  يف السلرة.

قبوه يف ىل التلب .أعإتني فيوه و ناسب  هذا احلاقّ وما ورق فيوه مون تلجيهات.وخباصو  قعولة الوزوجتني املتوآمر 
 ار.لناوأهليهم من    أنفسهمالسلرة قعلة إىل التلب  وإىل قيام أصحاب البيلت على بيلهتم ابل بي ،ووقاي

 ط كمثول للكفورامرأة لل و كما ورق مشهد للكافرين يف هذ  النار.واختتمحل السلرة ابحلدية عن امرأة نل  
لوويت تطهوورت عمووران ا يف بيووحل موويمن.وعن اموورأة فرعوولن كمثوول لإلميووان يف بيووحل كافر،وكووذلك عوون موورمي ابنوو 

 فتلقحل النفخ  من رو  اّلِل وصدقحل بكلمات رّبا وكتبه وكانحل من القانتني ..
 [12إل   1(:اآليات 66]سور  الاحريم ) 

 النهي عن أحريم ما أحل هللا أمال  وبيان هللا ارأه

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ُ َغُفولر  َرِحويم  )}  َتغِوك َمْرضواَت أَْزواِجوَك َواّللَّ ُ لَوَك تَوبوْ ُ َلُكوْم  ( قَوْد فَووَرمَ 1اي أَيُوَها النَِّلُ ِ َ ُهَِرُِم ما َأَحلَّ اّللَّ اّللَّ

ُ َمووْل ُكْم َوُهووَل اْلَعلِوويُم احلَِْكوويُم ) ووا نَوبَّووَأْت بِووِه 2هَِلَّووَ  أمَْيوواِنُكْم َواّللَّ ( َوِإْذ َأَسوورَّ النَّووِلُ ِإىل بَوْعووِخ أَْزواِجووِه َحووِديثا  فَوَلمَّ
ووا نوَ  ُ َعَلْيووِه َعوورََّ  بَوْعَضووُه َوأَْعووَرَم َعووْن بَوْعووخ  فَوَلمَّ بََّأهووا بِووِه قالَووحْل َمووْن أَنْوبَووَأَ  هووذا قوواَل نَوبَّووَأينَ اْلَعلِوويُم َوأَْلَهوورَُ  اّللَّ

َ ُهوووَل َموووْل ُ  َوِجْثِيوووُل َوصووو3اْاَبِوووُْي ) اِلُ  ( ِإْن تَوتُووولاب ِإىَل اّللَِّ فَوَقوووْد َصوووَغحْل قُوُللبُُكموووا َوِإْن َتظووواَهرا َعَلْيوووِه فَوووِإنَّ اّللَّ
َعسووى َربُووُه ِإْن نَلََّقُكوونَّ أَْن يُوْبِدلَووُه أَْزواجووا  َخووْْيا  ِمووْنُكنَّ ُمْسووِلمات   (4َلِهووْي  )اْلُمووْيِمِننَي َواْلَمالِئَكووُ  بَوْعووَد ذلِووَك 

( اي أَيُوَهوا الَّوِذيَن آَمنُولا قُولا أَنْوُفَسوُكْم َوأَْهلِويُكْم 5ُمْيِمنات  قانِتات   ئِبات  عاِبدات  ساِئحات  يَويِِبات  َوأَْبكوارا  )
َ موا أََموَرُهْم َويَوْفَعلُولَن موا يوُوْيَمُروَن )انرا  َوُقلُقَها النَّا ( 6ُس َواحلِْجارَُة َعَلْيها َمالِئَك   ِغالا  ِكداق    يَوْعُصلَن اّللَّ

ُتْم تَوْعَمُللَن ) ا ُعَْزْوَن ما ُكنوْ بُولا ِإىَل اّللَِّ تَوْلبَو   ( اي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُولا تُل 7اي أَيُوَها الَِّذيَن َكَفُروا   تَوْعَتِذُروا اْليَوْلَم ِإ َّ
ُ َنُصولحا  َعسوى َرُبُكووْم أَْن يَُكفِِوَر َعووْنُكْم َسويِِ اِتُكْم َويُووْدِخَلُكْم َجنَّوات  َعْورِي ِمووْن َهِْتَهوا اأْلَْووواُر يوَولْ  َم   ُحْووزِي اّللَّ

اِوِْم يَوُقلُللَن َربَّنا أَاِْْم لَنا نُلَران َواْغِفْر لَنا ِإنَّوَك َعلوى ُكولِِ النَِّلَّ َوالَِّذيَن آَمُنلا َمَعُه نُلرُُهْم َيْسعى َبنْيَ أَْيِديِهْم َوِ ميْ 
 (9)( اي أَيُوَهوا النَّوِلُ جاِهوِد اْلُكفَّواَر َواْلُمنواِفِقنَي َواْغلُوْج َعلَوْيِهْم َوَموْأواُهْم َجَهونَُّم َوبِوْ َك اْلَمِصوُْي 8َكْكء  َقِدير  )

ُ َمَثال  لِ  لَِّذيَن َكَفُروا اْمرََأَت نُل   َواْمرََأَت ُللط  كانَتا َهْحَل َعْبَدْيِن ِموْن ِعبواِقان صواحِلَنْيِ َفخانَتاُ وا فَولَوْم َضَرَب اّللَّ
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اِخِلنَي ) ُهموووا ِموووَن اّللَِّ َكوووْي ا  َوِقيووَل اْقُخوووال النَّووواَر َموووَع الووودَّ ُ َموووَثال  لِلَّوووِذيَن آَمنُووولا اْمووو10يُوْغِنيووا َعنوْ رََأَت ( َوَضووَرَب اّللَّ
وِب ِموَن  وِب ِموْن ِفْرَعوْلَن َوَعَملِوِه َوْنَِِ ( 11اْلَقوْلِم الظَّواِلِمنَي )ِفْرَعْلَن ِإْذ قاَلحْل َربِِ اْبِن ِ  ِعْنَدَ  بَوْيتا  يف اْ؟َنَِّ  َوْنَِِ

قَ  وا وَُكُتبِوِه وَكانَوحْل ِموَن َوَمْرمَيَ ابْوَنحَل ِعْمراَن الَّويِت َأْحَصوَنحْل فَوْرَجهوا فَونَوَفْخنوا ِفيوِه ِموْن ُروِحنوا َوَصودَّ حْل ِبَكِلمواِت َرّبِِ
 { (12اْلقانِِتنَي )

 عل  ن سه  ما حرا الرسول  5-1الدرس ا ول : 

تَ  ُ لَوَك تَوبوْ ُ َغُفولر  رَ َضواَت أَْزوَ غِوك َمرْ }اَي أَيُوَهوا النَّوِلُ ِ َ ُهَوِرُِم َموا َأَحولَّ اّللَّ  َلُكووْم ( قَوْد فَووَرَم اّللَُّ 1ِحويم  )اِجوَك َواّللَّ
ُ َمووْلَ ُكْم َوُهووَل اْلَعلِوويُم احلَِْكوو وووَ ( 2يُم )هَِلَّووَ  أمَْيَوواِنُكْم َواّللَّ ا نَوبَّووَأْت بِووِه ِإْذ َأَسوورَّ النَّووِلُ ِإىَل بَوْعووِخ أَْزَواِجووِه َحووِديث ا فَوَلمَّ

ُ َعَلْيووِه َعوورََّ  بَوْعَضووُه َوأَْعووَرَم َعووْن بَوْعووخ  فوَ  ووا َوأَْلَهوورَُ  اّللَّ َهووَذا قَوواَل نَوبَّووَأينَ اْلَعلِوويُم   قَالَووحْل َمووْن أَنْوبَووَأ َ َأَهووا بِووهِ بَّ نوَ َلمَّ
َ ُهوووَل َموووْلَ  ُ ا َعَلْيوووِه فَوووِإْن َتظَووواَهرَ ( ِإْن تَوتُووولاَب ِإىَل اّللَِّ فَوَقوووْد َصوووَغحْل قُوُللبُُكَموووا وَ 3اْاَبِوووُْي )  َوِجْثِيوووُل َوَصووواِلُ  ِإنَّ اّللَّ

وو ( َعَسووى َربُووهُ 4َد َذلِووَك َلِهووْي  )اْلُمووْيِمِننَي َواْلَماَلِئَكووُ  بَوْعوو ْنُكنَّ ُمْسووِلَمات  ا َخووْْي ا ِمووِإْن نَلََّقُكوونَّ أَْن يُوْبِدلَووُه أَْزَواج 
 [..5 - 1:مي({ ]التحر 5) ْبَكار اُمْيِمَنات  قَانَِتات  َ ئَِبات  َعاِبَدات  َساِئَحات  يَويَِِبات  َوأَ 
 -منهووا مووا روا  البخوواري عنوود هووذ  اهليوو  َعووْن َعاِئَشووَ   ورقت يف سووبه نووزول هووذ  اهلايت رواايت متعوودقة

ُيُِوُه اْلَعَسوَل َواحْلَْلَلاَء،وََكواَن ِإَذا اْنَصوَرَ  ِموَن اْلَعْصوِر َقَخوَل  -  -قَاَلحْل َكاَن َرُسلُل اّللَِّ  -رضى هللا عنها 
حِل ُعَمَر،فَووواْحتَوَبَك َأْكثَووووَر َموووا َكووواَن َُيَْتِبُك،َفغِوووْرُت َعلَوووى ِنَسوووائِِه،فَوَيْدنُل ِموووْن ِإْحَداُهنَّ،فَوووَدَخَل َعلَوووى َحْفَصوووَ  بِْنووو

،َفَسووووَقحِل النَّووووِبَّ  وووو   ِمووووْن َعَسل  ِمْنووووُه  -  -َفَسووووأَْلحُل َعووووْن َذلِووووَك َفِقيووووَل ىِل أَْهووووَدْت هَلَووووا اْموووورَأَة  ِمووووْن قَوْلِمَهووووا ُعكَّ
ْلَقَة بِْنووحِل َزْمَعوَ  ِإنَّووُه َسووَيْدنُل ِمْنِك،فَوِإَذا َقاَن ِمْنووِك فَوُقوولىِل َأَكْلووحَل َكوْربَ  ،فَوُقْلحُل أََمووا َواّللَِّ لََنْحتَوواَلنَّ لَوُه .فَوُقْلووحُل ِلَسوو

ْتِ  َحْفَصوُ  َكوْربََ  َمَغاِفَْي فَِإنَُّه َسيَوُقلُل َلِك َ  .فَوُقلىِل َلُه َما َهوِذِ  الورِِيُ  الَّوَِّت َأِجوُد ِمْنوَك فَِإنَّوُه َسويَوُقلُل لَوِك َسوقَ 
 ُه َجَرَسووحْل حَنْلُوُه اْلعُوْرُفَ  .َوَسووأَُقلُل َذلِوَك،َوُقلىِل أَنْوحِل اَي َصوِفيَُّ  َذاِ  .قَالَووحْل تَوُقولُل َسوْلَقُة فَوووَلاّللَِّ َعَسول  فَوُقولىِل لَو

ووا َقاَن مِ  َهووَمووا ُهووَل ِإ َّ أَْن قَوواَم َعلَووى اْلَباِب،فَووَأَرْقُت أَْن أاَُبِقيَووُه ِ َووا أََمووْرِتِ  بِووِه فَوَرق ووا ِمْنِك،فَوَلمَّ ا قَالَووحْل لَووُه َسووْلَقُة اَي نوْ
َسوَقْتِ  َحْفَصوُ  َكوْربََ  » .قَالَوحْل َفَموا َهوِذِ  الورِِيُ  الَّوَِّت َأِجوُد ِمْنوَك .قَواَل «  َ » َرُسلَل اّللَِّ َأَكْلحَل َمغَواِفَْي قَواَل 

وا َقاَر ِإىَلَّ قُوْلوحُل لَوُه حَنْو« َعَسل   وا َقاَر ِإىَل َصوِفيََّ  قَالَوحْل لَوُه ِمثْوَل .فَوَقاَلحْل َجَرَسحْل حَنْلُوُه اْلعُوْرُفَ  فَوَلمَّ َل َذِلَك،فَوَلمَّ
ووا َقاَر ِإىَل َحْفَصووَ  قَالَووحْل اَي َرُسوولَل اّللَِّ َأ َ َأْسووِقيَك ِمْنووُه .قَوواَل  .قَالَووحْل تَوُقوولُل «  َ َحاَجووَ  ىِل ِفيووِه » َذلِووَك فَوَلمَّ

 .2462َِّت .َسْلَقُة َواّللَِّ َلَقْد َحَرْمَناُ  .قُوْلحُل هَلَا اْسكُ 
َيْشوَرُب َعَسوال ِعْنوَد َزيْونَوَه بِْنوحِل َجْحوا  َومَيُْكوُة ِعْنوَدَها فَوتَوَلاَصوْيحُل  َكواَن َرُسولُل اّللَِّ :وَعْن َعاِئَشوَ ، قَاَلحلْ 

َهووووا، فَوْلتَوُقلْ  ِفَْي، فَووووَدَخَل َعلَووووى َأَكْلووووحَل َمغَوووواِفَْيف ِإيِنِ أَلِجووووُد ِمْنووووَك رِيووووَ  َمغَووووا:أاََن َوَحْفَصووووُ  أَنَّ أَيوَّتُونَووووا َقَخووووَل َعَليوْ

                                                 
 ( 3752[)424/ 9املكنز ] -( وصحي  مسلم 5268[)426/ 17املكنز ] -صحي  البخارى - 2462
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، َولَووْن أَعُوولَق لَووُه، َوقَووْد :ِإْحووَدْيِهَما، فَوَقالَووحْل لَووُه َذلِووَك، فَوَقووالَ    َوَلِكووبِِ َكوورِْبحُل َعَسووال ِعْنووَد َزيْونَووَه بِْنووحِل َجْحووا 
ا.  2463َحَلْفحُل، َفال خُتِْثِي ِبَذِلَك َأَحد 
توآمرة معها.فوأنلع اّلِل سو   قالوحل لزميلتهوا املهذا احلدية وأمرهوا ب - -ويبدو أن اليت حديها رسلل اّلِل 

ستقصوواء الووى األمر.فعوواق عليهووا يف هووذا وذكوور هلووا بعووخ مووا قار بينهووا وبووني زميلتهووا قون ع - -رسوولله 
حل هوووك كفى.فدهشوووو ؟ميعه.اشووويا موووع أقبوووه الكرمي.فقووود ملوووك امللضووولع ملسوووا رتصووورا لتعووور  أنوووه يعووور  

لويم نبوأين الع»ا:كنوه أجاّبو خلودها أن األخورى هوك الويت نبأتوه  ول..ولعله قار يف« من أنبأ  هذاف»وسألته:
علوووم كووول مووووا قار،  ي - -..فوووااث مووون املصوووودر الوووذي يعلموووه كله.ومضوووملن هووووذا أن الرسووولل « اابوووْي

ات يف ر ومكايودالطر  الذي حديها به وحد   وقود كوان مون جوراء هوذا احلاقّ،وموا كشو  عنوه مون تمو
ع علووووى مووووا تسووووام -ه   يقوووورّبن كووووهرا،وهم بتطلوووويقهن ىل موووون نسووووائأن غضووووه.فآ - -بيووووحل الرسوووولل 

سائه بعد تفصيل سنذكر  بعود عورم نفعاق إىل  - - نزلحل هذ  اهلايت.وقد هدأ غضبه مث -املسلملن 
 رواي  أخرى للحاقّ.

،أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  َيَطُيَهوا،فَوَلْم تَوووَزْل بِووِه  َكانَوحْل لَووُه أََموو     -  -وهوذ  الروايوو  األخورى أخرجهووا النسووائك َعوْن أَنَووك 
ُ تَوَعوواىَل }اَي أَيُوَهووا النَّووِلُ ِ َ ُهَووِرُِم َمووا َتغِووك  َعاِئَشووُ  َوَحْفَصووُ  َحووَّتَّ َحرََّمَهووا َعلَووى نَوْفِسووِه،فَأَنْوَزَل اّللَّ ُ لَووَك تَوبوْ َأَحوولَّ اّللَّ

ُ َغُفلر  رَِّحيم { )  ...2464( سلرة التحرمي1َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َواّللَّ
ووا َجوواَء َرُسوولُل اّللَِّ ،زَاَرْت أاََبَهووا َذاَت يوَووْلم  وََكوواَن يَوْلَمَها،أَنَّ َحْفَصووَ  أُمَّ اْلُمووْيِمِننيَ ،َعووِن الضَّووحَّا ِ ويف روايوو   فَوَلمَّ

 َِهووا يف بَوْيووحِل حَ ،أَْرَسووَل ِإىَل أََمتِووِه َمارِيَووَ  اْلِقْبِطيَّ ِ ،فَولَووْم يَوَرَهووا يف اْلَمْنزِل َوَجاَءْت َحْفَصووُ  َعلَووى ،ْفَصوو َ فََأَصوواَب ِمنوْ
َوا َعلَوكَّ َحورَام  :أَتَوْفَعوُل َهوَذا يف بَوْيويِت َويف يوَوْلِمك ف قَوالَ ،اَي َرُسولَل اّللَِّ :فَوَقاَلحلْ ،تِْلَك احْلَالِ  َوَ  خُتْوِثِي بِوَذاَ  ،" فَِإوَّ

َها فََأْخثََ  ُ َعنوْ ا " . فَاْنطََلَقحْل ِإىَل َعاِئَشَ  َرِضَك اّللَّ ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،هْتَا بِوَذِلكَ َأَحد  اَي أَيُوَهوا النَّوِلُ ِ َ ُهَوِرُِم َموا :فَأَنْوَزَل اّللَّ
ُ َلَك ِإىَل قَوْللِهِ     2465َويُورَاِجَع أََمَتُه "،فَأُِمَر أَْن يَُكفَِِر َعْن مَيِيِنهِ ،َوَصاِلُ  اْلُمْيِمِننيَ :َأَحلَّ اّللَّ

 سلرة.هذا هل احلدية الذي جاء ذكر  يف الوكلفها كتمان األمر.فأخثت به عائش  ..ف
لص وإىل موووا جووول النصوو وكووال الووروايتني ميكووون أن يكوولن هووول الووذي وقع.ور وووا كانووحل هووذ  الثانيووو  أقوورب إىل

ظووورا لدقووو  امللضووولع وكووودة ن - -أعقوووه احلووواقّ مووون غضوووه كووواق يووويقي إىل نوووال  زوجوووات الرسووولل 
لويت ااهلتر  ّوميكن أن هدلقحل ذاته  كن  اللقلع،حساسيته.ولكن الرواي  األوىل أقلى إسناقا.وهك يف ال

  يوو  ّبووذا اللصوويووه احلاقفترتبووحل عليهووا.إذا نظووران إىل املسووتلي الووذي يسوولق بيوولت النل، ووا ميكوون أن تعوود 
 كي ا كبْيا ..واّلِل أعلم أي ذلك كان.

                                                 
 املغافْي:صم  حلل الطعم كريه الرائح . - ( صحي  3685[) 92/ 3مسند أيب علان  مشكال ] - 2463
 ( صحي  7675-20[)  33الطبع  الثالث  ]ص  -عشرة النساء لإلمام للنسائك بتحقيقك  - 2464
 ( حسن مرسل 1629ُسَنُن َسِعيِد ْبِن َمْنُصلر ) - 2465
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ا موام أمحود يف ن أزواجه،فيصولر  احلودية الوذي روا  مو - -اقّ إيالء النل ح -أما وقع هذا احلاقّ 
لك جانبا من صلرة اجملتموع ا سوالمك يلموذا  وهل يرسم كذ -نهما رضك اّلِل ع -مسند  عن ابن عباس 

 ، اللَّتَونْيِ ْزَواِج النَّوِلِِ ِن اْلَموْرأََتنْيِ ِموْن أَ اَْطَّاِب َعواَر ْبَن َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل: َْ أََزْل َحرِيص ا َعَلى أَْن َأْسَأَل ُعمَ 
ُ هَلَُما }ِإْن تَوُتلاَب ِإىَل هللِا فَوَقْد َصَغحْل قُوُللبُكُ  فَوَعوَدَل َوَعوَدْلحُل   َحجَّ َفَحَجْجحُل َمَعهُ لتحرمي[ َحَّتَّ َما{ ]اقَاَل اّللَّ
اْلُموْيِمِننَي َموِن اْلَموْرأََ ِن ِموْن  ضَّوَأ،فَوُقْلحُل:اَي أَِموْيَ اَوة  فَوتَولَ َن اِ قَ َمَعُه إبَِِقاَوة  فَوتَوَثََّز،مُثَّ َجواَء َفَسوَكْبحُل َعلَوى يََديْوِه ِمو

ُ:}ِإْن تَوتُوولاَب إِ أَْزَواِج النَّوِلِِ  :َواَعَجب ووا ا{ ]التحرمي[،فَوَقوواَل ُعَمرُ حْل قُوُللبُُكَمووىَل هللِا فَوَقووْد َصووغَ اللَّتَوواِن قَوواَل هَلَُمووا اّللَّ
 اَل :ِديَة،فَوقَ َمُر احلَْ َل عُ ِمْنَك اَي اْبَن َعبَّاس  ِهَك َحْفَصُ ،َوَعاِئَشُ ،مُثَّ اْستَوْقبَ 
ُكنَّووا نَوتَونَوواَوُب النُوووُزوَل ِإىَل  َعووَلاِ  اْلَمِدينَووِ  َو  َوُهووَل ِموونْ ِن َزيْوود  ِإيِنِ ُكْنووحُل أاََن َوَجووار  ِ  ِمووَن األَْنَصوواِر يف بَووِب أَُميَّووَ  بْوو

 َوِإَذا نوَوَزَل فَوَعوَل ِمثْوَل  ِموَن الْوَلْحِك َوَغوْْيِ ِ لِوَك اْليَووْلمِ ذَ تُوُه خِبَوَثِ يَوْنزُِل يَوْلم وا َوأَنْوزُِل يَوْلم وا فَوِإَذا نَوزَلْوحُل ِج وْ َرُسلِل هللِا 
ووا قَووِدْمنَ  ِنَسوواُ ُهْم َفطَِفووَ  ِنَسوواُ اَن  ِإَذا قَوووْلم  تَوْغلِووبُوُهمْ  األَْنَصووارِ  ا َعلَووىَذلِووَك وَُكنَّووا َمَعاِكووَر قُوووَرْيا  نَوْغلِووُه النَِِسوواَء فَوَلمَّ

حْل:َوِ َ تُوْنِكووووُر أَْن ُت أَْن توُوووورَاِجَعِب ،قَالَوووو،فَوووأَْنَكرْ َجَعْتِب اِء األَْنَصووواِر َفَصووووِخَبحْل َعلَووووكَّ اْموووورََأيت فَورَاَذُْخوووْذَن ِمووووْن ِنَسوووو
أَفْوَزَعِب ْيوووووووِل فَوووووووَحوووووووَّتَّ اللَّ  َداُهنَّ لَتَوْهُجووووووورُُ  اْليَووووووووْلمَ َوِإنَّ ِإْحوووووووَلُْيَاِجْعنَوووووووُه،أُرَاِجَعوووووووَك فَووووووووَلاّللَِّ ِإنَّ أَْزَواَج َرُسووووووولِل هللِا 

َ  بِْنووووحِل حُل فَووووَدَخْلحُل َعلَووووى َحْفَصوووويب فَونَوزَلْوووو يِيَوووواَذِلَك،فَوُقْلحُل:َخوووواَب َمووووْن فَوَعووووَل َذلِووووَك ِموووونوُْهنَّ،مُثَّ مَجَْعووووحُل َعلَووووكَّ 
قَوووْد َلحْل:نَوَعْم،قُوْلحُل:ُجووورُُ  اْليَووووْلَم َحوووَّتَّ اللَّْيِل،قَاَوهتَْ  ُعَمَر،فَوُقْلوووحُل هَلَوووا:اَي َحْفَصوووُ  أَتُوْغِضوووُه ِإْحوووَداُكنَّ َرُسووولَل هللاِ 
ُ لَِغَضوووِه َرُسوووللِ  ، َو َ ْهِلِكووونَي ف  َ َتْسوووتَوْنِكرِي َرُسووولَل هللِا فَوتوَ ِه ِخْبوووحِل َوَخِسوووْرِت أَفَوتَوووْأَمِننَي أَْن يَوْغَضوووَه اّللَّ

 -َحوهَّ ِإىَل َرُسولِل هللِا ِهوَك َأْضوَلأَ َوأَ اَرتُوِك  َكانَوحْل جَ ِك أَنْ تُورَاِجِعيِه َوَ  هَتُْجرِيِه َوَسِليِب َما بََدا َلِك َو َ يَوُغرَّنَّ 
 -يُرِيُد َعاِئَشَ  

َعووُل اْاَْيووَل لِتوَ  َم نَوْلبَتِووِه فَوَرَجووَع ِإَ َّ َعِشووي ا اِحِل األَْنَصووارُِي يوَوولْ  فَونَوووَزَل َصووْغووُزَوانَ قَوواَل ُعَمُر:َوقَووْد هُِوودِِيْوَنا أَنَّ َغسَّوواَن تَونوْ
َّ أََمووووور  :قَووووْد َحوووووا فَوَفزِْعوووووحُل َفَخَرْجوووووحُل إِلَْيِه،فَوَقالَ َفَضووووَرَب اَبيب َضوووووْراب  َكوووووِديد   اَءْت ِظيم ،قُوْلحُل:َموووووا ُهوووووَل َأَجوووووعَ َد

ووواُن،قَاَل: َ بَوووْل أَْعظَوووُم َوأَنْوووَلُل نَلَّوووَ  َرُسووولُل هللِا  َرْت قَوووْد  َءُ ،قَاَل ُعَمُر:قُوْلحُل:َخابَوووحْل َحْفَصوووُ  َوَخِسوووِنَسووواَغسَّ
 ُك أَْن َيُكلَن.ُكْنحُل أَُلُن أَنَّ َهَذا يُلكِ 

َمْشووورُبَ   لَوووُه لُل هللِا فَوووَدَخَل َرُسووو، قَاَل: ُسووولِل هللاِ قَاَل:َفَجَمْعوووحُل َعلَوووكَّ يِيَوووايب َفَصووولَّْيحُل َصوووالََة اْلَفْجوووِر َموووَع رَ 
ِ  َهوَذا أَنَلََّقُكونَّ  أَُحوذِِرُ ِك أََ ْ َأُكونْ يوَوَموا يُوْبكِ قُوْلحُل: اْعتَوَزَل ِفيَها ،.قَاَل:َوَقَخْلحُل َعَلى َحْفَصَ  فَوِإَذا ِهوَك تَوْبِكوك

ْللَووُه َرْهوو   حُل اْلِمْنووَثَ فَووِإَذا حَ َخَرْجحُل َفِجْ ووْلَمْشوورُبَِ ،فَ ا،قَالَووحْل: َ أَْقرِي َهووا ُهووَل َذا ُمْعتَووزِل  يف َهووِذِ  َرُسوولُل هللِا 
، فَوُقْلوووحُل لِغُووواَلم   يِت ِفيَهوووا َرُسووولُل هللاِ ْشووورُبََ  الَّوووحُل اْلمَ يَوْبُكووولَن َفَجَلْسوووحُل َمَعُهوووْم قَلِووويال  مُثَّ َغَلبَوووِب َموووا َأِجوووُد َفِجْ ووو
َج ِإَ َّ فَوَقاَل:قَوووْد ذََكْرتُوووَك لَوووُه َفَصوووَمحَل ، مُثَّ َخووورَ  َل هللاِ َأْسَلَق:اْسوووَتْأِذْن لُِعَمَر،قَاَل:فَوووَدَخَل اْلغُووواَلُم َفَكلَّوووَم َرُسووول 

 لِْلُغاَلِم:اْسوَتْأِذْن لُِعَموَر ا َأِجوُد َفِجْ وحُل فَوُقْلوحلُ َغَلَبِب َمو  مُثَّ ِعْنَد اْلِمْنَثِ  فَاْنَصَرْفحُل َحَّتَّ َجَلْسحُل َمَع الرَّْهِ  الَِّذينَ 
ووا أَنْ  لين يَوُقلُل:قَووْد أَِذَن لَووَك ا ِإَذا اْلغُوواَلُم يَووْدعُ حُل ُمْنَصوورِف  َولَّْيوو فَووَدَخَل مُثَّ َرَجَع،قَاَل:قَووْد ذََكْرتُووَك لَووُه َفَصووَمحَل فَوَلمَّ

 . َرُسلُل هللاِ 
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ِكووئ  َعلَووى ِوَسوواَقة  ْنبِووِه ُمتَّ َموواِل َحِصووْي  قَووْد أَيوَّووَر ِ َ ، فَووِإَذا ُهووَل ُمْضووَطِجع  َعلَووى رِ قَاَل:فَووَدَخْلحُل َعلَووى َرُسوولِل هللِا 
َءَ  ف فَوَرفَوَع لَّْقوحَل ِنَسواحُل َوأاََن قَوائِم :اَي َرُسولَل هللِا أَنَ ، مُثَّ قُولْ ِمْن أََقم  َحْشُلَها لِي   َفَسلَّْمحُل َعَلى َرُسلِل هللِا 

ُ َأْكوَثُ،اَي َرُسوو ووا  يْوتَووِب وَُكنَّوا َمَعاِكوورَ  لَوْل رَأَ لَل هللاِ َبَصورَُ  ِإىَل السَّوَماِء َوقَاَل:َ ،فَوُقْلووحُل:اّللَّ قُووَرْيا  نَوْغلِووُه ِنَسواَءاَن فَوَلمَّ
 توُورَاِجُعِب فَوأَْنَكْرُت َذلِوَك كَّ اْمورََأيت فَوِإَذا ِهوكَ ِخَبحْل َعلَوُهْم َفَصوأَْن َقِدْمَنا اْلَمِديَنَ  َقِدْمَنا َعَلى قَووْلم  تَوْغلِوبُوُهْم ِنَسوا ُ 
َها،فَوَقالَوحْل:أَتُوْنِكُر أَْن أُرَاِجَعووَك َواّللَِّ ِإنَّ أَْزَوا  ُْيَاِجْعنَووُه َوهَتُْجوورُُ  ِإْحووَداُهنَّ اْليَوووْلَم َحووَّتَّ اللَّْيووِل ، لَ ِل هللِا َج َرُسوول َعَليوْ

َهووا لَِغَضووِه َرُسووْغَضووَه اّللَُّ أَْن يوَ  ْد َخابَووحْل َحْفَصووُ  َوَخِسووَرْت أَفَوتَووْأَمُن ِإْحووَداُهنَّ قَاَل:قُوْلووحُل قَوو فَووِإذ ا لِل هللِا  َعَليوْ
 َ َ  فَوُقْلووحُل: َعلَووى َحْفَصووُسوولَل هللِا لَووْل رَأَيْوتَوِب َوَقَخْلووحلُ مُثَّ قُوْلووحُل:اَي رَ ِهوَك قَووْد َهَلَكووحْل قَاَل:فَوتَوَبسَّووَم َرُسولُل هللِا 

تَوَبُسووم ا ِئَشَ ،قَاَل:فَوتَوَبسَّوَم َرُسولُل هللِا أُرِيووُد َعا ِل هللاِ يَوُغرَّنَّوِك أَْن َكانَوحْل َجاَرتُوِك ِهووَك أَْوَسوُم َوَأَحوُه ِإىَل َرُسول 
 َكويوْ  ا يوَوُرُق اْلَبَصوَر َغوْْيَ يْوحُل ِفيوهِ َلاّللَِّ َموا رَأَ بَوْيِتِه فَوو رَِي يف آَخَر قَاَل:َفَجَلْسحُل ِحنَي رَأَيَوُتُه تَوَبسََّم،قَاَل:فَوَرَجْعحُل َبصَ 

ووو َ أَْن يُوَلسِِ وووَع َعلَوووْيِهْم َوأُْعطُووولا ِإنَّ فَووواِرَس،الُروَم قَوووفَوووى أُمَّتِوووَك َع َعلَوووأُْهبَووو   َيالَيَووو  ،فَوُقْلحُل:اَي َرُسووولَل هللِا اقُْع اّللَّ ْد ِوسِِ
 الُدنْوَيا َوُهْم َ  يَوْعُبُدوَن اّللََّ.

لَووحْل هَلُوووْم لُل هللِا قَوواَل:َفَجَلَك َرُسوو وََكووواَن ُمتَِّك  ووا مُثَّ قَووواَل:َأيف َكووكِ  أَنْوووحَل اَي ابْووَن ااَْطَّووواِب ف أُولَ ِووَك قَووووْلم  ُعجِِ
َ اَي َرُسوولَل هللِا فَوواْعتَوَزَل َرُسوولُل هللِا  َأْجووِل َذلِووَك  ِنَسوواَءُ  ِموونْ نَيِِبَوواهُتُْم يف احْلَيَوواِة الُدنْوَيا،قَاَل:فَوُقْلحُل:َأْسووتَوْغِفُر اّللَّ

ِة َمْلِجَدتِوِه َعلَوْيِهنَّ َحوَّتَّ َعاتَوبَوُه اّللَُّ  وا َمَضوحْل ِتْسوع  احْلَِديِة وََكاَن قَاَل:َما أاََن ِبَداِخل  َعَلْيِهنَّ َكْهر ا ِموْن ِكودَّ  فَوَلمَّ
لَوو   َقَخووَل َعلَووى َعاِئَشووَ  فَوبَووَدأَ ِّبَووا فَوَقالَووحْل لَووُه َعاِئَشووِ :اَي رَ  ُسوولَل هللِا ِإنَّووَك قَووْد أَْقَسووْمحَل أَْن  َ تَووْدُخَل َوِعْشوُروَن لَيوْ

لَو    لَو   َعدََّها،فَوَقاَل:الشَّوْهُر ِتْسوع  َوِعْشوُروَن لَيوْ َنا َكْهر ا َوِإانَّ َأْصَبْحَنا يف ِتْسع  َوِعْشورِيَن لَيوْ وََكواَن الشَّوْهُر ِتْسوع ا  َعَليوْ
َل  .  2466َوِعْشرِيَن لَيوْ

َيِب ُعَمووووُر بْووووُن ااَْطَّوووواِب رِْضووووَلاُن هللِا َعَلْيووووِه وَعووووْن ِ َووووا   َأيب زَُمْيل   ،قَاَل:َحوووودَّ َيِب َعْبووووُد هللِا بْووووُن َعبَّاس  ،قَاَل:َحوووودَّ
ووووا اْعتَوووووَزَل نَووووِلُ هللِا  ِنَسوووواَءُ  َقَخْلووووحُل اْلَمْسووووِجَد َوالنَّوووواُس يَوْنُكتُوووولَن اِبحلََْصووووى َويَوُقلُللَن:نَلَّووووَ  َرُسوووولُل هللِا قَاَل:َلمَّ

ُقْلووحُل:اَي َءُ ،َوَذِلَك قَوْبووُل أَْن يوُووْيَمْرَن اِبحلَِْجاِب،فَوَقوواَل ُعَمووُر:أَلَْعَلَمنَّ َذلِووَك اْليَوْلَم،فَووَدَخْلحُل َعلَووى َعاِئَشووَ  فوَ ِنَسووا
َ َوَرُسوووولَلُه،قَاَلحْل:َماِ  َوَمالَووووَك اَي ابْووووَن ااَْ  طَّوووواِب َعَلْيووووَك بِْنووووحَل َأيب َبْكوووور  َلَقووووْد بَولَووووَ  ِمووووْن َكووووْأِنِك أَْن توُووووْيِذَي اّللَّ

َبِتَك،فَوَدَخْلحُل َعلَووى َحْفَصوَ  بِْنووحِل ُعَموَر فَوُقْلووحُل هَلَوا:اَي َحْفَصووُ  َلَقوْد بَولَووَ  ِموْن َكووْأُنِك أَْن توُوْيِذَي اّللََّ   َوَرُسوولَلُه بَِعيوْ
ف  اْلُبَكووواِء فَوُقْلوووحُل:أَْيَن َرُسووولُل هللِا  َ ُيُِبُوووِك َولَوووْل َ أاََن َلطَلََّقِك،فَوَبَكوووحْل َأَكووودَّ َوَلَقوووْد َعِلْموووحُل أَنَّ َرُسووولَل هللِا 

، قَاِعود  َعلَوى أُْسوُكفَِّ  اْلَمْشوورُبَِ  قَالَوحْل:ُهَل يف ِخزَانَتِوِه يف اْلَمْشورُبَِ  فَوَدَخْلحُل فَوِإَذا أاََن بِووَراَب   غُواَلم  ِلَرُسولِل هللِا 
َويَوْنَحوِدُر فَوَناَقيْوحُل:اَي َراَبُ  اْسوَتْأِذْن ِ  ْرَقى َعَلْيوِه َرُسولُل هللِا ُمَدلِ  رِْجَلْيِه َعَلى نَِقْي  ِمْن َخَشه  َوُهَل ِجذْع  يوَ 

فَوَنَظَر ِإىَل اْلُغْرَفِ  مُثَّ َنَظَر ِإَ َّ فَوَلْم يَوُقوْل َكويوْ  ا،فَوُقْلحُل:اَي َراَبُ  اْسوَتْأِذْن ِ  َعلَوى َرُسولِل ِعْنَدَ  َعَلى َرُسلِل هللِا 
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ِبَضوووْرِب ُعُنِقَهوووا لَووونَّ َأيِنِ ِجْ وووحُل ِموووْن َأْجوووِل َحْفَصوووَ  َواّللَِّ لَوووِ ْن أََموووَرين َرُسووولُل هللِا  َرُسووولَل فَوووِإيِنِ أَلُووونُ هللِا 
، َوُهووَل ُمْضووَطِجع  َعلَووى َحِصووْي  أَلَْضوورَِبنَّ ُعنُوَقَهووا َوَرفَوْعووحُل َصووْليت فََأْوَمووأَ ِإَ َّ بِيَووِدِ  فَووَدَخْلحُل َعلَووى َرُسوولِل هللِا 

ي يف ِخزَانَوِ  َرُسولِل :َفَجَلْسحُل فَِإَذا َعَلْيِه ِإزَار  لَْيَك َعَلْيِه َغْْيُُ  َوِإَذا احلَِْصُْي َقْد أَيوََّر يف َجْنبِوِه فَوَنظَوْرُت بَِبَصورِ قَالَ 
َذا أَِفي  ،قَوووووووواَل أَبُوووووووول ، فَووووووووِإَذا بَِقْبَضوووووووو   ِمووووووووْن َكووووووووِعْي  حَنْووووووووَل الصَّوووووووواِع َوِمثْوُلَهووووووووا قُوووووووووْرا  يف اَنِحيَووووووووِ  اْلُغْرفَووووووووِ  َوإِ هللِا 

َناَي،فَوَقاَل:َموا يُوْبِكيوَك اَي ابْو :األَِفيُ :اِ َهاُب الَِّذي قَوْد َذَهوَه َكوْعرُُ  َو َْ يُوْدبَْ  فَابْوتَوَدَرْت َعيوْ َن ااَْطَّواِب َحْفا 
 َوَهِذِ  ِخزَانَوتُوَك َو َ أََرى ِفيَهوا ِإ َّ َموا أََرى ف قُوْلحُل:اَي َنِلَّ هللِا َوَما ِ  َ  أَْبِكك َوَهَذا احلَِْصُْي َقْد أَيوََّر يف َجْنِبكَ 

بْوَن ااَْطَّواِب َأ َ َوَذِلَك قَوْيَصُر،وَِكْسوَرى يف الثَِِمواِر َواأَلْوَواِر َوأَنْوحَل َرُسولُل هللِا َوَصوْفَلتُُه َوَهوِذِ  ِخزَانَوُتَك،قَواَل:اَي ا
نْوَيا ف  قُوْلووحُل:بَوَلى فَوَدَخْلحُل َعَلْيووِه َوأاََن أََرى يف َوْجِهوِه اْلَغَضووَه،فَوُقْلحُل:اَي تَوْرَضوى أَْن َتُكولَن لَنَووا اهلِخورَُة َوهَلُووُم الودُ 

َ َوَمالَِئَكتَووُه َوِجثِْ  يَل،َوِميَكائِيووَل َوأاََن َرُسوولَل هللِا َمووا َيُشووُ  َعَلْيووَك ِمووْن َكووْأِن النَِِسوواِء فَووِإْن ُكْنووحَل نَلَّْقووتَوُهنَّ فَووِإنَّ اّللَّ
ُ ُيَصودُِِ  قُولِ  َوأُنْ َوأَبُل بَ  َ ِبَكواَلم  ِإ َّ َرَجوْلُت أَْن َيُكولَن اّللَّ زِلَوحْل َهوِذِ  اهليَوُ  ْكر  َمَعَك َوقَولََّما َتَكلَّْمحُل َوَأمْحَوُد اّللَّ

ووا َخووْْي ا ِمووْنُكنَّ{ ]التحوورمي[،} َ آيَووُ  التَّْخيِووِْي }َعَسووى َربُووُه ِإْن نَلََّقُكوونَّ أَْن يُوْبِدلَووُه أَْزَواج  َوِإْن َتظَوواَهرَا َعَلْيووِه فَووِإنَّ اّللَّ
، فَوُقْلووحُل:اَي َرُسوولَل ُهووَل َمووْل َُ { ]التحوورمي[ اهليَووَ ،وََكاَنحْل َعاِئَشُ ،َوَحْفَصووُ  ُتظَوواِهرَاِن َعلَووى َسووائِِر ِنَسوواِء النَّووِلِِ 

ُهنَّ أَنَّووَك َ ْ ُتطَلِِْقُهوونَّ ف قَوواَل:نَوَعْم ِإنَّ ِكووْ حَل،فَوَلْم أََزْل هللِا أَنَلَّْقووتَوُهنَّ ف قَاَل:َ ،قُوْلووحُل:اَي َرُسوولَل هللِا فَووأَْنزُِل فَووُأْخثُِ 
،  نَوِلُ هللِا أَُحدِِيُُه َحَّتَّ َهَسََّر اْلَغَضُه َعْن َوْجِهِه َوَحَّتَّ َكشَّوَر َفَضوِحَك وََكواَن ِموْن َأْحَسوِن النَّواِس يَوْغر ا،فَونَووَزلَ 

 َونوَووَزَل َكَمووا مَيِْشووك َعلَووى اأَلْرِم َمووا مَيَُسووُه بِيَووِدِ ،فَوُقْلحُل:اَي َرُسوولَل هللِا ُكْنووحَل يف اْلُغْرفَووِ  َونَوزَلْووحُل أََتَشووبَُّة اِبْ؟َووذَعِ 
، ِنَسوواَءُ  َونَوزَلَووحْل َهووِذِ  ِتْسووع ا َوِعْشوورِيَن فَوُقْمووحُل َعلَووى اَبِب اْلَمْسووِجِد فَوَناَقيْووحُل ِ َْعلَووى َصووْليت:َ ْ يُطَلِِووِ  النَّووِلُ 

تَوْنِبطُلنَُه يَووُ  }َوِإَذا َجوواَءُهْم أََموور  ِمووَن اأَلْمووِن أَِو اْاَووْلِ  أََذاعُوولا بِووِه{ ]النسوواء[ ِإىَل قَوْللِووِه }َلَعِلَمووُه الَّووِذيَن َيْسوواهل
ُ آيََ  التَّْخِيِْي. َبْطحُل َذِلَك اأَلْمَر َوأَنْوَزَل اّللَّ ُهْم{ ]النساء[ َفُكْنحُل أاََن اْستَونوْ  2467ِمنوْ

 اقّ يف السْي.فلننظر يف السيا  القرآين ا؟ميل:هذ  رواي  احل
ُ لَووكَ  اي أَيُوَهووا»:- -تبوودأ السوولرة ّبووذا العتوواب موون اّلِل سووبحانه لرسوولله  َتِغك النَّووِلُ ِ َ ُهَووِرُِم مووا َأَحوولَّ اّللَّ ،تَوبوْ
ُ َلكُ  ُ َغُفلر  َرِحيم ف َقْد فَوَرَم اّللَّ ُ َمْل ُكْم،أمَْيانِ َ  ْم هَِلَّ َمْرضاَت أَْزواِجَك،َواّللَّ  « ..ِليُم احلَِْكيمُ َوُهَل اْلعَ ُكْم،َواّللَّ

   - -سوولل تاع.والر موهوول عتوواب موويير مل .فمووا اوولز أن ُيوورم املوويمن علووى نفسووه مووا أحلووه اّلِل لووه موون 
اب يولحك توفجاء هوذا العيكن حرم العسل أو ماري   عو  التحورمي الشورعك إ وا كوان قود قورر حرموان نفسوه.

ُ وَ ».والتعقيوه:.ا جعله اّلِل حال  فوال اولز حرموان الونفك منوه عمودا وقصودا إرضواء ألحود  ن م ُفولر  غَ اّللَّ
إُيواء   ورمحتوه.وهلغفورة اّللِ م..يلحك  ن هذا احلرمان من كأنه أن يستلجه املياخذة،وأن تتداركه « َرِحيم  

 لطي .
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لوويت ُيوول د فوورم اّلِل هلتهووا.أي كفارهتووا اقوود حلفها،فقوو - -فأمووا اليمووني الوويت يوولحك الوونا  ن الرسوولل 
ُ َمْل ُكمْ »منها.ما قامحل يف غْي معرو  والعدول عنها أوىل. ى موا لوى ضوعفكم وعلوعل يعيونكم ..فهو« َواّللَّ

شوورع لكووم ي«.حلَِْكوويمُ َعلِوويُم اَوُهووَل الْ ..»يشوو  علوويكم.ومن مث فوورم هلوو  األميووان،للخروج موون العنووحل واملشووق  
ا هلولا غوْي مو حورم،و  مركم  ا يناسه ناقتكم وما يصل  لكم.فوال هرمولا إ  مواعن علم وعن حكم ،وذ

 أحل.وهل تعقيه يناسه ما قبله من تلجيه.
 لعنصور البواقكليك هول امث يشْي إىل احلدية و  يذكر ملضلعه و  تفصيله،ألن ملضلعه ليك هل املهم،و 

 « ..ديثال إىل بعخ أزواجه حوإذ أسر الن»فيه.إ ا العنصر الباقك هل ق لته وآتر :
ع مووفيهووا النوواس  لوويت يعووياوموون الوونا نطلووع علووى  وولذج موون تلووك الفوو ة العجيبوو  يف  ريوو  البشووري .الف ة ا
يووه قار بووني زوج ه علووى موواالسماء.والسووماء تتوودخل يف أموورهم عالنيوو  وتفصوويال.ونعلم أن اّلِل قوود أنلووع نبيوو

ني راجعهوووا فيوووه اكتفوووى اب كوووارة إىل حووو - -.وأنوووه الوووذي أسووور  إىل بعوووخ أزواجه بشوووأن ذلوووك احلووودية
در لموه وهول املصو صودر ع جانه منه.ترفعا عن السرق الطليل،وعمال عن ا نال  يف التفصويل وأنوه أنبأهوا

:من أنبووأ  بووه قالووحل فلمووا نبووأت بووه وألهوور  اّلِل عليووه عوور  بعضووه وأعوورم عوون بعخ.فلمووا نبأهووا»األصوويل:
 « ..قال:نبأين العليم اابْي هذاف

توورق السووائل   راء األسووتار بلكوو  و وا كووارة إىل العلووم وااووثة هنووا إكووارة مووييرة يف حالوو  التووآمر واملكايوودات ان
أت قيقوو  كلمووا قوور هووذ  احل إىل هووذ  احلقيقوو  الوويت ر ووا نسوويتها أو غفلووحل عنهووا،وترق القلوولب بصووف  عاموو  إىل

 هذا القرآن.
ْن تَوتُوولاب إِ »ر حاضوور:ملاجهوو  وخطوواب للموورأتني كووأن األمووويتغووْي السوويا  موون احلكايوو  عوون حوواقّ وقووع إىل 
ْلُموْيِمِننَي َواْلَمالِئَكوُ  بَوْعوَد ُ  َوِجْثِيوُل َوصواِلُ  ا ُهوَل َموْل  اّللََّ ِإىَل اّللَِّ فَوَقْد َصَغحْل قُوُللبُُكما.َوِإْن َتظاَهرا َعَلْيِه فَِإنَّ 

 « ..ذِلَك َلِهْي  
ان دت عنووه  ووا كوو،فقوود بعووىل التلبوو  لتعوولق قللّبمووا فتميوول إىل اّللِ وحووني نتجوواوز صوودر ااطاب،وقعلهتمووا إ

 .. با ريفامنها ..حني نتجاوز هذ  الدعلة إىل التلب  ْند محل  ضخم  هائل  وهتديدا رعي
حوَّت احتواج األمور  - -ومن هذ  احلمل  الضوخم  اهلائلو  نودر  عمو  احلواقّ وأيور  يف قلوه رسولل اّلِل 

 - - وجثيوول وصوواحل امليمنني.واملالئكوو  بعوود ذلووك لهووْي  ليطيووه خووانر الرسوولل إىل إعووالن موولا ة اّللِ 
ويف حميطوه   - -وُيك ابلطمأنين  والراح  من ذلك األمر ااطْي  و  بد أن امللق  يف حوك رسولل اّلِل 

 كان من الضوخام  والعمو  والتوأيْي إىل احلود الوذي يتناسوه موع هوذ  احلملو .ولعلنا نودر  حقيقتوه مون هوذا
وهول يسوأله:جاءت  -رضوك اّلِل عنهموا  -النا و ا جواء يف الروايو  علوى لسوان األنصواري صواحه عمور 

غسانف فيقلل   بل أعظم من ذلك وأنلل.وغسوان هوك الدولو  العربيو  امللاليو  للوروم يف الشوام علوى حافو  
وأنولل  فقود كوانلا ا؟زيرة،وهجلمها إذ ذا  أمر خطوْي.ولكن األمور اهلخور يف نفولس املسولمني كوان أعظوم 

يووورون أن اسوووتقرار هوووذا القلوووه الكبْي،وسوووالم هوووذا البيوووحل الكووورمي أكوووث مووون كووول كوووأن.وأن اضوووطرابه وقلقوووه 
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أخطر على ا؟ماع  املسلم  من هجلم غسان عمالء الروم  وهل تقدير يلحك بشَّت الود  ت علوى نظورة 
ن صووحي  قوولمي عمي .وكووذلك ق لوو  أول وك النوواس لاملر.وهوول تقوودير يلتقووك بتقوودير السوماء لامر،فهوول إذ

 اهلي  التالي ،وتفصيل صفات النساء الللايت ميكن أن يبدل اّلِل النل ّبن من أزواجه ولل نلقهن.
اجوووا  َخوووْْيا  ِموووْنُكنَّ ِدلَوووُه أَْزو ْن يُوبْ أَ َعسوووى َربُوووُه ِإْن نَلََّقُكووونَّ »موووع تلجيوووه ااطووواب للجميوووع يف معووورم التهديووود:

،ُمْيِمنات   ،يَويِِبات  َوأَ ُمْسِلمات  ،سوووواِئحات  ،عاِبدات  ، ئِبات  ات الوووويت يوووودعلهن ..وهووووك الصووووف« ْبكووووارا  ،قانِتات 
 إليها عن نري  ا ُياء والتلمي .

م حوني ينبث  ا سوال قله،وعنها سالم الذي تدل عليه الطاع  والقيام  وامر الدين.وا ميان الذي يعمر ال
عوووا  إىل عصوووي  وا ملتلبووو  وهوووك النووودم علوووى موووا وقوووع مووون يصووو  ويتكامووول.والقنلت وهووول الطاعووو  القلبي .وا

وللتفكور يف  تأمول والتودبر  وهك الالطاع .والعباقة وهك أقاة ا تصال ابّلِل والتعبْي عن العبلقي  له.والسياح
موون األبكار.كمووا أن و موون الثيبووات  -ات مووع هووذ  الصووف -إبووداع اّلِل والسووياح  ابلقلووه يف ملكلتووه.وهن 

 كان فيهن الثيه وفيهن البكر.  نساء  احلاضرات
موا كوان ليغضوه و  - - وهل هتديد هلن   بد كان له ما يقتضيه من شيْي مكايداهتن يف قله رسولل اّللِ 

عد نزول هذ  اهلايت،وخطاب ربوه لوه وألهول بيتوه.وانمأن هوذا ب - -من قليل  وقد رضيحل نفك النل 
  تناسوه البيوحل ورعايو رمي هلوذاتلجيوه اّلِل سوبحانه.وهل تكوالبيحل الكرمي بعد هوذ  الزلزلو ،وعاق إليوه هودو   ب

 قور  يف إنشاء منهج اّلِل يف األرم وتثبيحل أركانه.
ال  ،على غوْي مثووقامو  قولوووبعود فهوذ  صوولرة مون احليواة البيتيوو  هلوذا الرجوول الوذي كوان يوونهخ إبنشواء أم ،وإ

وتنشوووئ يف ألخْية،يف صووولرهتا ا معرو ،وعلوووى غوووْي نسووو  مسوووبل .أم  تووونهخ  مووول أمانووو  العقيووودة ا هليووو 
 األرم جمتمعا رابنيا،يف صلرة واقعي  يتأسى ّبا الناس.

 يووه نبلتووه.فاليووزاول ف وهووك صوولرة موون حيوواة إنسووان كوورمي رفيووع جليوول عظيم.يووزاول إنسووانيته يف اللقووحل الووذي
ة ألخوووْي لرسوووال  ااتفووو   هوووذ  عووون تلوووك ألن القووودر جووورى  ن يكووولن بشووورا رسووول ،حينما جووورى  ن ُيملوووه 

 للبشر أو منهج احلياة األخْي.
مون   فال تكبوحل ناقوإنسواان. إوا الرسال  الكامل  ُيملها الرسولل الكامول.ومن كماهلوا أن يظول ا نسوان ّبوا
ه إىل غايو  بيوه،وترتفع بوذبوه وتر ناقاته البانيو ،و  تعطول اسوتعداقا مون اسوتعداقاته النافعو  ويف اللقوحل ذاتوه هت

 مراقيه.
وحياتووه  ْية نبوويهمسوو وون فقهوول  وتكيفوولا بووه،حَّت اسووتحاللا نسووخا حيوو  منووه.وكانحل وكووذلك فعوول ا سووالم 

ن،رتلط  ة ا نسووووااللاقعيوووو ،بكل مووووا فيهووووا موووون عووووارب ا نسووووان،وحماو ت ا نسان،وضووووع  ا نسووووان،وقل 
كانووحل   -إليووه  سووْية أهلووه وأقوورب النوواس كمووا يبوودو يف  - قيقوو  الوودعلة السووماوي ،مرتقي  ّبووا خطوولة خطوولة 

،اليت   ليوو  اللاقعيوو سوورة العمنموولذج العملووك للمحاولوو  الناجحوو ،يراها ويتووأير ّبووا موون يريوود القوودوة امليهووك ال
 تعيا يف ها ت و  يف خيا ت  
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ار ملووو .ويف اختيووو  املتكاوهققوووحل حكمووو  القووودر يف تنزيووول الرسوووال  األخوووْية للبشووور بصووولرهتا الكاملووو  الشوووامل
حوووا يقووور   ااب مفتل لرة حيووو .ويف جعووول حيووواة هوووذا الرسووولل كتوووالرسووولل الوووذي يطيووو  تلقيهوووا وترمجتهوووا يف صووو

 ا؟ميع.وتراجعه األجيال بعد األجيال ...
 أوجيه المؤمنين إل  أربية أبنائهم والاوبة النصو  9 - 6الدرس الثاني:

لا ليووويقوا لوووذين آمنوووويف لوووالل هوووذا احلووواقّ الوووذي كوووان وقعوووه عميقوووا يف نفووولس املسووولمني،يهيه القووورآن اب
ن موووم هلوووم مشوووهدا لنار.ويرسوووبيووولهتم مووون ال بيووو  والتلجيوووه والتوووذكْي،فيقلا أنفسوووهم وأهلووويهم مووون اواجوووبهم يف 

عل الووذين حلوواقّ يوودامشوواهدها.وحال الكفووار عنوودها.ويف لووالل الوودعلة إىل التلبوو  الوويت ورقت يف سوويا  
 .لكفار واملنافقني .إىل جهاق ا - -آمنلا إىل التلب ،ويصلر هلم ا؟ن  اليت تنتظر التائبني.مث يدعل النل 

اُس ْم انرا ،َوُقلُقَهووووا النَّوووو َوأَْهلِوووويكُ نْوُفَسووووُكمْ اي أَيُوَهووووا الَّووووِذيَن آَمنُوووولا قُوووولا أَ  »وهووووذا هوووول املقطووووع الثوووواين يف السوووولرة:
َهوا الَّوِذيَن َكَفوُروا   أَيوُ  لُولَن موا يوُوْيَمُروَن.ايْم،َويَوْفعَ أََمَرهُ  َواحلِْجارَُة،َعَلْيها َمالِئَك   ِغالا  ِكداق    يَوْعُصلَن اّللََّ موا

ووُتْم تَوْعَملُوولَن.اي أَ  ووا ُعْووَزْوَن مووا ُكنوْ تَوْلبَوو   َنُصوولحا  َعسووى َرُبُكووْم أَْن  نُوولا تُلبُوولا ِإىَل اّللَِّ لَّووِذيَن آمَ يُوَهووا اتَوْعتَووِذُروا اْليَوْلَم،ِإ َّ
ووووَر َعووووْنُكْم َسوووويِِ اِتُكْم،َويُْدِخَلُكْم َجنَّووووات  َعْوووورِي ِموووونْ  النَّووووِلَّ َوالَّووووِذيَن آَمنُوووولا  ،يَوْلَم   ُحْووووزِي اّللَُّ اأْلَْوووووارُ  ِتَهووووا هَْ يَُكفِِ

نَّووَك َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير .اي نُوولَران،َواْغِفْر لَنووا إِ  ْم لَنوواَربَّنووا أَْاِووَمَعووُه،نُلرُُهْم َيْسووعى بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َوِ مَْياِوِْم،يَوُقلُللَن:
 « ..َهنَُّم َوبِْ َك اْلَمِصْيُ َمْأواُهْم جَ ِهْم،وَ ِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمناِفِقنَي َواْغُلْج َعَليْ أَيُوَها النَِّلُ جا

ُيولل  هله،وعليوه أنا هول وأهلوإن تبع  امليمن يف نفسه ويف أهله تبع  يقيل  رهيبو .فالنار هنوا  وهول متعورم 
« احلِْجوووارَةُ النَّووواُس وَ  ُقلُقَهووواوَ »ظيعووو  متسوووعرة:قون نفسوووه وأهلوووه وقون هوووذ  النوووار الووويت تنتظووور هنا .إووووا انر.ف

اعتبووار و   جووارة.قون..النوواس فيهووا كاحلجووارة سوولاء.يف مهانوو  احلجووارة.ويف رخووا احلجووارة،ويف قووذ  احل
هانوو  دة اللووذع املكوومووع إىل عنايوو .وما أفظعهووا انرا هووذ  الوويت تلقوود ابحلجووارة  ومووا أكوود  عووذااب هووذا الووذي ا

م موووع تناسوووه نبيعوووتهت«.داق  ِكوووَعَلْيهوووا َمالِئَكووو   ِغوووالا  »وموووا يالبسوووها فظيوووع رهيوووه: واحلقووارة  وكووول موووا ّبوووا
َ ما أََمَرُهْم وَ ..»نبيع  العذاب الذي هم به ملكللن  ..فمون خصائصوهم « ُرونَ َن موا يوُوْيمَ يَوْفَعُلل   يَوْعُصلَن اّللَّ

تهم هوووذ  هوووم بغلظوووهم ..و ناعووو  اّلِل فيموووا ذمووورهم،ومن خصائصوووهم كوووذلك القووودرة علوووى النهووولم  وووا ذمووور 
ن هوووووذ  ك أهلووووه موووووكوووودهتم ملكلوووولن ّبووووذ  النووووار الشووووديدة الغليظوووو .وعلى املووووويمن أن يقووووك نفسووووه وأن يقوووو

روا  ء الوووذين كفوووها هوووم أو النار.وعليوووه أن ُيووولل بينهوووا وبيووونهم قبووول أن تضووويع الفرصووو  و  ينفوووع ا عتوووذار.ف
ا   تَوْعتَوووِذُروا يَن َكَفوووُرو ا الَّوووذِ اي أَيُوَهووو»تي ووويك:يعتوووذرون وهوووم عليهوووا وقووول ،فال ييبوووه  عتوووذارهم،بل ابهووولن ابل

ُتْم تَوْعَمُللنَ  ا ُعَْزْوَن ما ُكنوْ  « ..اْليَوْلَم.ِإ َّ
  تعتووذروا فلوويك اليوولم يوولم اعتووذار،إ ا هوول يوولم ا؟ووزاء علووى مووا كووان موون عمل.وقوود عملووتم مووا عووزون عليووه 

النووووارف إنووووه يبووووني هلووووم الطريوووو ،ويطمعهم  ّبووووذ  النووووار  فكيوووو  يقووووك امليمنوووولن أنفسووووهم وأهلوووويهم موووون هووووذ 
ووَر َعووْنُكْم َسوويِِ اِتُكْم،وَ »ابلرجوواء: يُْدِخَلُكْم اي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولا تُلبُوولا ِإىَل اّللَِّ تَوْلبَوو   َنُصلحا ،َعسووى َرُبُكووْم أَْن يَُكفِِ
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ُ النَّوووو ِلَّ َوالَّوووووِذيَن آَمنُووووولا َمَعوووووُه،نُلرُُهْم َيْسوووووعى بَووووونْيَ أَيْوووووِديِهْم َجنَّووووات  َعْووووورِي ِموووووْن َهِْتَهوووووا اأْلَْوووووواُر.يَوْلَم   ُحْوووووزِي اّللَّ
 « ..َوِ مَْياِوِْم،يَوُقلُللَن:َربَّنا أَاِْْم لَنا نُلَران،َواْغِفْر لَنا ِإنََّك َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  

 .هذا هل الطري  ..تلب  نصل  ..تلب  تنص  القله وختلصه،مث   تغشه و  ختدعه
ندئوووذ تنصووو  عووو ،فهك علبووو عن الوووذنه واملعصوووي ،تبدأ ابلنووودم علوووى موووا كوووان،وتنتهك ابلعمووول الصووواحل والطات

بوووو  هووووك التل  القلووووه فتخلصووووه موووون رواسووووه املعاصووووك وعكارهووووا وهضووووه علووووى العموووول الصوووواحل بعدها.فهووووذ 
 النصل .التلب  اليت تظل تذكر القله بعدها وتنصحه فال يعلق إىل الذنلب.

 نوووات.يف اليووولمخلهم ا؟بووو  فهوووك مرجووولة إذن يف أن يكفووور اّلِل ّبوووا السوووكء ات.وأن يووودفوووإذا كانوووحل هوووذ  التل 
الووووذين آمنوووولا النوووول و  الووووذي حووووزي فيووووه الكفووووار كمووووا هووووم يف املشووووهد الووووذي سووووب  يف السوووويا .و  حووووزي اّللِ 

 تلقوووىفووويجعلهم معوووه صوووفا ي - -معه.وإنوووه  غوووراء مطموووع،وتكرمي عظووويم،أن يضوووم اّلِل املووويمنني إىل النووول 
لن بوه يف ذلوك اليولم اهلائول نولرا يعرفو«.مْيواِوِمْ َيْسعى َبنْيَ أَْيِديِهْم َو َِ »الكرام  يف يلم اازي.مث اعل هلم نلرا 

؟نوو  يف ميوواوم إىل اديهم و املووائج العصوويه الرهيووه.ونلرا يهتوودون بووه يف الزحووام املريج.ونوولرا يسووعى بووني أيوو
نووا أَْاِووْم لَنووا لُللَن:َربَّ يَوقُ »:يلهموولن الوودعاء الصوواحل بووني يوودي اّللِ  وايوو  املطووا   وهووم يف رهبوو  امللقوو  وكوودته
الووذي يلجووم األلسوون    هووذا امللقوو يفا الوودعاء ..وإهلووامهم هووذ« نُوولَران،َواْغِفْر لَنا،ِإنَّووَك َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  

در   نوووووه جوووورى قوووو قوووودو ويسووووق  القللب،هوووول عالموووو  ا سووووتجاب .فما يلهووووم اّلِل املوووويمنني هووووذا الوووودعاء إ  
ن النووار مولر.فوأين هووذا مي وابلنسيسوتجيه.فالدعاء هنوا نعموو  ميوِن ّبوا اّلِل علوويهم تضوا  إىل منوو  اّلِل ابلتكور 

 اليت وقلقها الناس واحلجارةف
 وإانلتهمن النار،إن هذا الثلاب،كذلك العقاب،كال ا يصلر تبع  امليمن يف وقاي  نفسه وأهله م

 - -لنوول  بيوولت ان هتهووا األوووار.ويف لووالل ذلووك احلوواقّ الووذي كووان يفهووذا النعوويم يف جنووات عووري موو
 ندر  ا ُياء املقصلق هنا من وراء هذ  النصلص.

 ه.إن امليمن مكل  هداي  أهله،وإصال  بيته،كما هل مكل  هداي  نفسه وإصال  قلب
يف أسوورته،وواجبه يف  موون مث يقوورر تبعوو  املوويمنو  - سوولرة الطووال  يفكمووا أسوولفنا   -إن ا سووالم قيوون أسوورة 

ك ا؟سوم اي األخورى ذلومن ااالبيته.والبيحل املسلم هل نلاة ا؟ماع  املسلم ،وهل االي  اليت يتأل  منها و 
 احلك ..اجملتمع ا سالمك ..

حصووين  يف  ن قاخلهووامووإن البيووحل اللاحوود قلعوو  موون قووالع هووذ  العقيوودة.و  بوود أن تكوولن القلعوو  متماسووك  
ن قاخووول ملعسوووكر مووو  علوووى يغووورة   ينفوووذ إليهوووا.وإ  تكووون كوووذلك سوووهل اقتحوووام اذاهتا،كووول فووورق فيهوووا يقووو

ا يتجوه موعلة أول قالعه،فال يصعه على نار ،و  يستعصك على مهاجم  وواجوه املويمن أن يتجوه ابلود
ن يووذهه عنهووا أيهوا قبوول فإىل بيتوه وأهله.واجبووه أن يوويمن هوذ  القلعوو  موون قاخلها.واجبوه أن يسوود الثغوورات 

 دا.بدعلته بعي
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لوى يقلموا كوذلك علأب وأم  و  بد من األم املسلم .فاألب املسلم وحد    يكفك لتأمني القلع .  بد من
ء يف بود مون النسوا لرجوال. األبناء والبنات.فعبثا ُياول الرجول أن ينشوئ اجملتموع ا سوالمك  جملعو  مون ا

 هذا اجملتمع فهن احلارسات على النا ء،وهل بذور املستقبل ومثار .
مول المك،وكان ُينهج ا سوومن مث كان القرآن يتنوزل للرجوال وللنسواء وكوان يونظم البيلت،ويقيمهوا علوى املو

ذا أمور ..هو«  َوأَْهِليُكْم انرا  أَنْوُفَسُكمْ  لا ُقلااي أَيُوَها الَِّذيَن آَمنُ »امليمنني تبع  أهليهم كما ُيملهم تبع  أنفسهم:
 البيوووووحل.إىل يلجووووه إىل يوووودركل  جيوووودا.إن أول ا؟هوووود ينبغووووك أن ينبغووووك أن يدركووووه الوووودعاة إىل ا سووووالم وأن

لبيووووحل سوووولم  لتنشووووئ اكوووولين املالزوجوووو .إىل األم.مث إىل األو ق وإىل األهوووول بعاموووو .واه ا هتمووووام البووووال  بت
ء ليال بنووانوو وإ  فسوويتأخراملسولم.وينبغك ملوون يريوود بنوواء بيوحل مسوولم أن يبحووة لووه أو  عوون الزوجو  املسوولم .

 سالمي .وسيظل البنيان متخاذ  كثْي الثغرات ا؟ماع  ا 
يف  -تمووع مسوولم د أنشووئ جمويف ا؟ماعوو  املسوولم  األوىل كووان األموور أيسوور  ووا هوول يف أايمنووا هووذ  ..كووان قوو 

بثوو  بتشوريعه املن  سووالم.يهيمن عليوه بتصوولر  النظيو  للحيوواة البشوري ،ويهيمن عليووهايهوويمن عليوه  -املدينو  
 من هذا التصلر.

ل احلكوم سولله.فإذا نوز ر  وحكوم رجع فيه،مرجع الرجال والنساء مجيعا،إىل اّلِل ورسلله.وإىل حكم اّللِ وكان امل
األموور سووهال  يوواة كووانفهوول القضوواء األخووْي ..و كووم وجوولق هووذا اجملتمووع وسوويطرة تصوولر  وتقاليوود  علووى احل
ك ينصوووحلا ازواج كووولوووابلنسوووب  للمووورأة لكوووك تصووولغ نفسوووها كموووا يريووود ا سوووالم.وكان األمووور سوووهال ابلنسوووب  

 نساءهم ويربلا أبناءهم على منهج ا سالم ..
 ال .اهلي  أخحنن اهلن يف ملق  متغْي.حنن نعيا يف جاهلي .جاهلي  جمتمع.وجاهلي  تشريع.وج

 وجاهلي  تقاليد.وجاهلي  نظم.وجاهلي  آقاب.وجاهلي  يقاف  كذلك   
 سالم،سووولاء ن تلووول اأأتوووه السووواحق  حوووني هتوووم واملووورأة تتعامووول موووع هوووذا اجملتموووع ا؟اهلك،وتشوووعر بثقووول ون

املووووورأة و ن الرجووووول اهتووووودت إليوووووه بنفسوووووها،أو هوووووداها إليوووووه رجلها.زوجهوووووا أو أخلهوووووا أو أبلهوووووا ..هنوووووا  كوووووا
 واجملتمع.كلهم.يتحاكملن إىل تصلر واحد،وحكم واحد،ونابع واحد.

ة تنوولء هووحل يقوول اجملتمووع الووذي فأمووا هنووا فالرجوول يتحوواكم إىل تصوولر جموورق   وجوولق لووه يف قنيووا اللاقووع.واملرأ
يعوواقي ذلووك التصوولر عووداء ا؟اهليوو  ا؟ووام   ومووا موون كووك أن ضووغ  اجملتمووع وتقاليوود  علووى حووك املوورأة 
أضعا  ضغطه علوى حوك الرجول  وهنوا يتضواع  واجوه الرجول املويمن.إن عليوه أن يقوك نفسوه النوار  مث 

فينبغوووك لوووه أن يووودر  يقووول هوووذا  عليوووه أن يقوووك أهلوووه وهوووم هوووحل هوووذا الضوووغ  السووواح  وا؟وووذب العنيووو  
اللاجه ليبذل له من ا؟هد املباكر أضعا  ما كان يبذله أخول  يف ا؟ماعو  املسولم  األوىل.ويتعوني حين وذ 
علووى موون يريوود أن ينشووئ بيتووا أن يبحووة أو  عوون حارسوو  للقلع ،تسووتمد تصوولرها موون مصوودر تصوولر  هوول 

اع الكوووواذب يف املرآة.سيضووووحك خبضووووراء ..موووون ا سووووالم ..وسيضووووحك يف هووووذا  كياء:سيضووووحك اب لتموووو
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  سيضوووحك ابملظهووور الوووثا  للجيووو  الطافيووو  علوووى وجوووه اجملتمع.ليبحوووة عووون ذات الووودين،اليت 2468الووودمن
 تعينه على بناء بيحل مسلم،وعلى إنشاء قلع  مسلم   

وقيعوو   ويتعووني علووى اهلابء املوويمنني الووذين يريوودون البعووة ا سووالمك أن يعلموولا أن ااووالاي احليوو  هلووذا البعووة
يف أيديهم وأن عليهم أن يتلجهلا إليهن وإليهم ابلدعلة وال بي  وا عداق قبل أي أحود آخور.وأن يسوتجيبلا 

إىل  -ّبووذ  املناسوووب   -ونرجووع الكووورة « اي أَيُوَهووا الَّوووِذيَن آَمنُوولا قُووولا أَنْوُفَسووُكْم َوأَْهلِووويُكْم انرا  »ّلِل وهوول يووودعلهم:
؟ماعوو  املسوولم  الوويت يهوويمن عليهووا ا سووالم،واليت يتحقوو  فيهووا وجوولق  نبيعوو  ا سووالم الوويت تقتضووك قيووام ا

اللاقعك.فهووووول مبوووووب علوووووى أسووووواس أن تكووووولن هنوووووا  مجاع .ا سوووووالم عقيدهتا،وا سوووووالم نظامها،وا سوووووالم 
 .2469كريعتها،وا سالم منهجها الكامل الذي تستقك منه كل تصلراهتا

  اجملتمووع هووا موون ضووغوُيملووه إىل النفلس،وُيمي هووذ  ا؟ماعوو  هووك انضوون الووذي ُيمووك التصوولر ا سووالمك
 ا؟اهلك،كما ُيميها من فتن  ا يذاء سلاء.

موون ضووغ    ،حمتمي  ّبوواة املسوولموموون مث تتبووني أ يوو  ا؟ماعوو  املسوولم  الوويت تعوويا فيهووا الفتوواة املسوولم  واملوورأ
اهلك اجملتموع ا؟و قاليود تاجملتمع ا؟اهلك حلهلا.فال تتمز  مشاعرها بني مقتضيات تصلرها ا سوالمك وبوني
هووا ليت يتووأل  منملسوولم ،ااالضوواغ  السوواح .واد فيهووا الفووَّت املسوولم كووريك  يف العووا املسوولم،أو يف القلعوو  

 ومن نظْياهتا املعسكر ا سالمك.
عوو  مسلم ،تتلاصووى اب سالم،وهتضوون فكرتووه وأخالقووه وآقابووه أن تقوولم مجا - وليسووحل انفلوو  -إوووا ضوورورة 

ا موون واقعيوو  يراهوو ،يف صوولرةيا ّبووا فيمووا بينهووا،وتعيا هلووا هرسووها وهميهووا وتوودعل إليهوواوتصوولراته كلهووا،فتع
 ّبيمنو  أن ذذن اّللِ  ّلِل.إىلايدعلن إليها من اجملتمع ا؟اهلك الضوال ليخرجولا مون الظلموات إىل النولر إبذن 
 ا سالم.حَّت تنشأ األجيال يف لله،يف محاي  من ا؟اهلي  الضارب  األنناب ..

 مر بم اهد  الك ار والمنافقينا 

اي أَيُوَهووا النَّوووِلُ »جاهوودة أعووودائها:  - -ويف سووبيل محايوو  ا؟ماعووو  املسوولم  األوىل كووان األمووور لرسوولل اّلِل 
 « ..َمِصْيُ َوبِْ َك الْ  َهنَّمُ جاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمناِفِقنَي،َواْغُلْج َعَلْيِهْم،َوَمْأواُهْم جَ 

تلبووو  ن النار.وابلأهلووويهم مووا وقيمتهووا بعووود مووا تقووودم موون أموور املووويمنني بلقايوو  أنفسووهم و وهووك لفتوو  هلوووا معناهوو
 النصل  اليت تكفر عنهم السكء ات وتدخلهم ا؟ن  عري من هتها األوار ..

                                                 
،َعِن النَِّلِِ  - 2468 ُكْم وَ  َعْن َأيب َسِعيد  اْاُْدرِيِِ بَوحِل الُسولِء قَاَل:" ِإايَّ ْخَضرَاَء الدَِِمِن "،ِقيَل:َوَما َخْضرَاُء الدَِِمِن ف قَاَل:" اْلَموْرأَُة احلَْْسوَناُء يف َمنوْ

ُ تَوَعاىَل:اْسُم َأيب َوْجَزَة:يَزِيُد ْبُن ُعبَوْيد   َ  َعَْمُع الدَِِمَن،َوِهَك اْلبَوْعُر،يف اْلَمَكاِن  الِرِيسَّر ا،َوَمْعَ  َذِلَك أَنَّ َجاَء َهَذا ُمفَ   . َوَقدْ " قَاَل أَبُل حُمَمَّد  َرمِحَُه اّللَّ
وا َغض و ت وا اَنِعم  بِوُل ِإىَل وُ  ِ ُْسوِنِه وَ ا،َفْيَُ ِمَن اأْلَْرِم مُثَّ يَورَْكُبُه السَّايف،فَويُوْنِبحُل َذِلَك اْلَمَكواُن نَوبوْ َوَغَضواَرتِِه،فَوَتِجكُء اْ ِ ا َأَكَلْتوُه  اْلَمْلِضوِع َوقَوْد أَْعيَوحْل فَوُر َّ
ِبُل فَوَتْمَرُم . يَوُقلُل:َ  تَوْنِكُحلا اْلَمْرأََة ِ؟ََماهِلَا،َوِهَك َخِبيَثُ  اأْلَ   اِعُر :َوقَاَل الشَّ  لِء َ  يُوْنَجُه َمَعُه اْلَلَلُد .نَّ ِعْرَ  السُ ْصِل،أِلَ اْ ِ

 ا النُوُفلِس َكَما ِهيَ َوَقْد يُوْنِبحُل اْلَمْرَعى َعَلى ِقَمِن الثوََّرى َوتَوبوَْقى َحزَازَاتُ 
 ( ضعي  87أَْمثَاُل احلَِْديِة لِلرَّاَمُهْرِمزِيِِ ) 

 . ) السيد رمحه هللا (5533 - 3552سلرة الص  ص  -هذا ا؟زء  -الظالل   - 2469
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 ملفسودةلعناصور اا فال تو   هوذ هلا معناها وقيمتها يف ضرورة محاي  انضن الذي توتم فيوه اللقايو  مون النوار.
ن قاخلوه كموا  موو هتامجوه الظامل ،هتاجم املعسوكر ا سوالمك مون خارجوه كموا كوان الكفوار يصونعلن.أا؟ائرة 

 كان املنافقلن يفعللن.
ورا ريقني يووويقي ق مووون الفووووعموووع اهليووو  بوووني الكفوووار واملنوووافقني يف األمووور  هووواقهم والغلظووو  علووويهم.ألن كوووال

هول  لنوار.وجزا همالاقك مون اقهم هول ا؟هواق الو ايال يف هتديد املعسكر ا سالمك،وهطيمه أو تفتيتوه.فجه
 الغلظ  عليهم من رسلل اّلِل وامليمنني يف الدنيا.

ا واعاهاهتووا كمووا يمووا بووني آايهتووف  ا؟للوو  يف اهلخوورة  وهكووذا تتناسوو  هووذ« َوَمووْأواُهْم َجَهوونَُّم َوبِووْ َك اْلَمِصووْيُ »
 تتناس   ملتها مع ا؟لل  األوىل يف السيا  ..

 نموذجان امرأأان هللاافرأان وامرأأان مؤمناان 12 - 10لث:الدرس الثا

ت يف ن نسووواء كوووافراعوووذ تتحووودّ مث عوووكء ا؟للووو  الثالثووو  واألخْية.وكأووووا التكملووو  املباكووورة للجللووو  األوىل.إ
ُ َموَثال  لِلَّوِذينَ »بيلت أنبياء.ونساء ميمنات يف وس  كفار: ،كانَ ل   َواْمورََأتَ نُوا اْمورََأَت َكَفوُرو   َضوَرَب اّللَّ توا  ُللط 

ُهمو َهْحَل َعْبَدْيِن ِموْن ِعبواِقان صواحِلَنْيِ،َفخانَتاُ ا فَولَوْم يُوْغِنيوا اِخِلنَي  َكوْي ا ،َوِقيَل:اْقُخاَل ا ِموَن اّللَِّ َعنوْ  النَّواَر َموَع الودَّ
ُ َمووَثال  لِلَّووِذيَن آَمنُوولا اْموورََأَت ِفْرَعووْلَن،ِإذْ  ِب ِمووْن ِفْرَعووْلَن ِعْنووَدَ  بَوْيتووا  يف ا؟َْ  بِِ ابْووِن ِ  رَ قالَووحْل  ..َوَضووَرَب اّللَّ نَّووِ ،َوْنَِِ
ِب ِمَن اْلَقْلِم الظَّاِلِمنَي.َوَمْرمَيَ ابْوَنحَل عِ  َقحْل فِ َنحْل فَوْرَجهوا فَونَوَفْخنوا لَّيِت َأْحصَ اْمراَن َوَعَمِلِه،َوْنَِِ يوِه ِموْن ُروِحنا،َوَصودَّ

ا وَُكُتِبِه.وَكاَنحْل ِمَن الْ   « ..قانِِتنيَ ِبَكِلماِت َرّبِِ
 فاحش .لاوليسحل خيان  واملأيلر يف تفسْي خيان  امرأة نل  وامرأة للط،أوا كانحل خيان  يف الدعلة،

وهوك تعلوم  لوى ضويلفهامرأة نل  كانحل تسخر منه موع السواخرين مون قلموه وامورأة لولط كانوحل تودل القولم ع
 كأوم مع ضيلفه  

دين بوااي املويمنني أسويلي  مون بقو ولعلها كانحل -يف قصر   واملأيلر كذلك عن امرأة فرعلن أوا كانحل ميمن 
رمووز لإللووه   يف مصوور و الووذي وحوود اهلهلوو« أمنحلتووه الرابووع» وواوي قبوول ملسووى.وقد ورق يف التوواري  أن أم 

ّلِل أعلوم صوريني ..وا..كانحل أسيلي  على قين غوْي قيون امل« إخناتلن»اللاحد بقرص الشمك،و ى نفسه 
ذا ..و  هوو« منحلتووهأ» هووذ  السوولرة أم إوووا اموورأة فرعوولن ملسووى ..وهوول غووْي إن كانووحل هووك املقصوولقة يف

مسووووتقل  عوووون  قوووو  قائموووو يعنينووووا هنووووا التحقيوووو  التووووارحك لشووووخا اموووورأة فرعلن.فا كووووارة القرآنيوووو  تعووووب حقي
 األكخاص.واألكخاص جمرق أمثل  هلذ  احلقيق  ..

قووال ألزواج موا يووراق أن يالنار.ك   الونفك واألهوول موونإن مبودأ التبعوو  الفرقيو  يووراق إبووراز  هنا،بعود األموور بلقايوو
ن أزواج املوويمنني كووذلك:إن علوويهن أنفسووهن بعوود كوول كووكء.فهن مسوويو ت عوون ذواهتن،ولووو  - -النوول 

موووورأة ا .وكووووذلك يعفوووويهن موووون التبعوووو  أووووون زوجووووات نوووول أو صوووواحل موووون املسوووولمني  وهووووا هووووك ذي اموووورأة نل 
 « ..َفخانَتاُ ا« ..»اِقان صاحِلَنْيِ كانَتا َهْحَل َعْبَدْيِن ِمْن ِعب»للط.
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ُهمووا ِمووَن اّللَِّ َكووْي ا  » اِخلِ اَر َمووَوِقيووَل:اْقُخاَل النَّوو« ..»فَولَووْم يُوْغِنيووا َعنوْ   يف أموور ..فووال كراموو  و  كووفاع« نيَ َع الوودَّ
 الكفر وا ميان.وأمر اايان  يف العقيدة حَّت ألزواج األنبياء  

النجواة  ..عون نلوه نلفان الكفور الوذي تعويا فيوه ..يف قصور فرعولنوها هك ذي امرأة فرعلن،  يصدها 
ا عولن فسوألحل رّبولتها بفر وحدها ..وقد تثأت من قصر فرعلن نالب  إىل رّبوا بيتوا يف ا؟نو .وتثأت مون صو

وو:»النجوواة منووه.وتثأت موون عملووه رافوو  أن يلحقهووا موون عملووه كووكء وهووك ألصوو  النوواس بووه  ْرَعووْلنَ ِب ِمووْن فِ َوْنَِِ
 .. «ِلهِ َوَعمَ 

ِب ِمَن اْلَقْلِم الظَّاِلمِ »وتثأت من قلم فرعلن وهك تعيا بينهم:  « ..نيَ َوْنَِِ
انوووحل امووورأة كلر .فقد  وقعووواء امووورأة فرعووولن وملقفهوووا مثووول لالسوووتعالء علوووى عووورم احليووواة الووودنيا يف أزهوووى صووو
نهوا اسوتعلحل ولكهك ..فرعلن أعظم ملل  األرم يلم ذ.يف قصر فرعلن أمتع مكان عود فيوه امورأة موا تشوت

ّلِل سووووتعيذ ابتعلووووى هووووذا اب ميووووان.و  تعوووورم عوووون هووووذا العوووورم فحسووووه،بل اعتثتووووه كوووورا وقنسووووا وبووووالء 
ذا فضول آخور ليو  ..وهوقمنه،وتتفلحل من عقابيله،وتطله النجاة منه  وهوك امورأة واحودة يف  لكو  عريضو  

ته.ولكن هووذ  املوورأة ..وحوودها كوود كووعلرا وحساسووي  بلنووأة اجملتمووع وتصوولراأ -مووا أسوولفنا ك  -عظيم.فوواملرأة 
ذا كلوه هو.يف وسو  ..يف وس  ضغ  اجملتمع،وضغ  القصر،وضغ  امللك،وضوغ  احلاكوي ،واملقام امللولكك

 رفعحل رأسها إىل السماء ..وحدها ..يف خضم هذا الكفر الطاغك  
هووذ   ت،وكوولاملعلقا وهووك  وولذج عووال يف التجوورق ّلِل موون كوول هووذ  املووييرات وكوول هووذ  األواصوور،وكل هووذ 

 ات الكوولن وهووكه يف جنبوواهللاتوو .ومن مث اسووتحقحل هووذ  ا كووارة يف كتوواب اّلِل ااالد.الووذي توو قق كلماتوو
 تتنزل من املا األعلى ..

..إوا كوذلك مثول للتجورق ّلِل منوذ نشوأهتا الويت قصوها اّلِل يف سولر أخرى.ويوذكر هنوا « َوَمْرمَيَ ابْوَنحَل ِعْمرانَ »
ومون هوذ  «.فَونَوَفْخنوا ِفيوِه ِموْن ُروِحنوا»..يثئها  وا رمتهوا بوه يهولق الفواجرة  « فَوْرَجهاالَّيِت َأْحَصَنحْل »تطهرها:

فوال نسوتطرق « سولرة مورمي»النفخ  كان عيسى عليه السالم،كما هل مفصل يف السولرة املفصول  هلوذا املللود 
معوووووووه هنوووووووا اشووووووويا موووووووع لووووووول الووووووونا احلاضووووووور،الذي يسوووووووتهد  تصووووووولير نهوووووووارة مووووووورمي وإمياووووووووا الكامووووووول 

ا وَُكُتِبِه وَكاَنحْل ِمَن اْلقانِِتنيَ »وناعتها: َقحْل ِبَكِلماِت َرّبِِ  .. 2470«َوَصدَّ
وإفووراق اموورأة فرعوولن ابلووذكر هنووا مووع موورمي ابنوو  عمووران يوودل علووى املكانوو  العاليوو  الوويت جعلتهووا قرينوو  موورمي يف 

تطهووورة امليمنووو  املصووودق  الذكر.بسوووبه مالبسوووات حياهتوووا الووويت أكوووران إليها.و وووا ا ينتوووان  لذجوووان للمووورأة امل

                                                 
َوَ ْ َيْكُموووْل ِموووَن النَِِسووواِء ِإ َّ آِسوووَيُ  اْمووورَأَُة َكَموووَل ِموووَن الِرَِجووواِل َكثِوووْي ،»  -  -قَووواَل قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ  -رضوووى هللا عنوووه  -َعوووْن َأىِب ُملَسوووى  - 2470

 12املكنووووووز ] -صووووووحي  البخووووووارى« . َعوووووواِم لَووووووى َسووووووائِِر الطَّ عَ لثَّرِيووووووِد ِفْرَعووووووْلَن،َوَمْرمَيُ بِْنووووووحُل ِعْموووووورَاَن،َوِإنَّ َفْضووووووَل َعاِئَشووووووَ  َعلَووووووى النَِِسوووووواِء َكَفْضووووووِل ا
/103(]3411 ) 

،أَنَّ  اْموورَأَُة  فَاِنَمووُ  بِْنووحُل حُمَمَّد ،َوآِسووَي ُ حُل ُخَليِْلد ،وَ مَيُ بِْنووحُل ِعْمرَاَن،َوَخِداَووُ  بِْنوو،قَاَل:َحْسووُبَك ِمووْن ِنَسوواِء اْلَعوواَلِمنَي َموورْ النَّووِلَّ  وَعووْن أَنَووِك بْووِن َمالِووك 
 [40/ 2ب  ]ار نيق -( صحي   وانظر تفسْي ابن كثْي 7003[) 465/ 15رسال  ]ميسس  ال 2ط -ِفْرَعْلَن.صحي  ابن حبان

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4368 

 ناسوووب  احلووواقّ الووذي نزلوووحل فيووه آايت صووودر السلرة،ويضووورّبما  - -القانتوو  يضووورّبما اّلِل ألزواج النوول 
 للميمنات من بعد يف كل جيل ..

ك السوْية،ر ها القورآن  سوللبه املولحك.  الو قطعو  حيو  مون -لوه كوهذا ا؟وزء   -وأخْيا فإن هذ  السلرة 
سووتخدم يد آموواقا،وهل اء،وأبعوولتارحيوو  عوون تلووك الفوو ة أن تر ها.فووالتعبْي القوورآين أكثوور إُيرواايت البشوور ا

 أن القرآن ..ن ..كما هل كن واملكااحلاقي  املفرقة لتصلير احلقيق  اجملرقة،الباقي  وراء احلاقي  ووراء الزما
 ر تبا انتهى ا؟زء الثامن والعشرون ويليه ا؟زء التاسع والعشرون مبدوءا بسلرة
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 ال هء الااسع والمشرون من سور  الملك إل  سور  المرسالت

 مكي ة وآياأها ثالثون ( سور  الملك67) 

 أهم مو وعات السور 

نهمووا نووابع منيوو .ولكل هووذ ا؟ووزء كلووه موون السوولر املكيوو .كما كووان ا؟ووزء الووذي سووبقه كلووه موون السوولر املد 
لرة سووون كمطلوووع السووولر يف هوووذا ا؟وووزء مووون بووولاكْي موووا نوووزل مووون القووورآ  يوووز،ونعم خووواص ..وبعوووخ مطوووالع

  يووالّ لبعثوو   وولااكمووا أن فيووه سوولرا ُيتموول أن تكوولن قوود نزلووحل بعوود «.املزموول»ومطلووع سوولرة « املوودير»
 «.القلم»سنلات كسلرة 

ة ن الطائ ،حيومو - -اليت يوروى أووا نزلوحل يف عولقة رسولل اّلِل « ا؟ن»و لا  عشر سنلات كسلرة 
ن يف كتوه سولرة ا؟وآن، وا حأوذي من يقي .مث صر  اّلِل إليه نفورا مون ا؟ون فاسوتمعلا إليوه وهول يرتول القر 

 إن كانووحل هنووا عوامني.و  هوذا ا؟زء.وكانووحل هوذ  الرحلوو  بعوود وفواة خداوو  وأيب نالووه قبيول اهلجوورة بعووام أو
 رواي  أخرى هك األرج   ن السلرة نزلحل يف أوائل البعث .

صووولر خر.وإنشووواء التدة.يف اّلِل ويف الووولحك،ويف اليوولم اهلإنشووواء العقيوو -يف الغالوووه  -ك يعووا  والقوورآن املكووو
يف  لشوووعلر بوووه حيووواافوووا اعووول املنبثووو  مووون هوووذ  العقيووودة هلوووذا اللجووولق وعالقتوووه خبالقوووه.والتعري  اباوووال  تعري

بوووووود مووووووع ه العلزموووووويالقلووووووه،مييرا ملجهووووووا ملحيووووووا ابملشوووووواعر الالئقوووووو  بعبوووووود يتجووووووه إىل رب،وابألقب الووووووذي 
 يفاذج موون هووذا  وود رأينووا الوورب،وابلقيم واملوولازين الوويت يووزن ّبووا املسوولم األكووياء واألحووداّ واألكووخاص.وق

 السلر املكي  السابق ،وسنرى  اذج منه يف هذا ا؟زء.
 قعي  احلياة اللالعقيدة وذا  التصلر وهذ  امللازين يفتطبي  تلك ا -يف الغاله  -والقرآن املدين يعا  

فهووووا يف عووووا  م بتكاليمحوووول النفوووولس علووووى ا ضووووطالع  مانوووو  العقيوووودة والشووووريع  يف معوووو   احليوووواة،والنهل و 
 اضك.لر ا؟زء املس  ومنها الضمْي وعا  الظاهر سلاء.وقد رأينا  اذج من هذا يف السلر املدني  السابق

توووه خبووال  اللجلق.تصووولر عووا  إنشووواء تصوولر جديووود لللجوولق وعالقات -لرة تبوووار  سوو -وهووذ  السووولرة األوىل 
 حيوووواة يف اوات،وإىلواسووووع كووووامل يتجوووواوز عووووا  األرم الضووووي  وحيووووز الوووودنيا انوووودوق،إىل عوووولا  يف السووووم

جهوووووونم ك اهلخوووووور  اهلخوووووورة.وإىل خالئوووووو  أخوووووورى غووووووْي ا نسووووووان يف عووووووا  األرم كووووووا؟ن والطووووووْي،ويف العووووووا 
اة تغر  يف احليوو،فال تسوواس ومشوواعرهموخزنتهووا.وإىل عوولا  يف الغيووه غووْي عووا  الظوواهر تعلوو  ّبووا قلوولب النوو

 احلاضرة الظاهرة،يف هذ  األرم.
 ه غافلني.با ميرون كما أوا تثْي يف حسهم التأمل فيما بني أيديهم ويف واقع حياهتم وذواهتم  

وهووك هتووز يف النفوولس مجيووع الصوولر وا نطباعووات والرواسووه ا؟اموودة اهلاموودة املتخلفوو  موون تصوولر ا؟اهليوو  
ت  املنافذ هنا وهنا ،وتنفخ الغبار،وتطل  احللاس والعقول والبصوْية تور ق آفوا  الكلن،وأغولار وركلقها وتف

النفك،ونبا  ا؟ل،ومسارب املاء،وخفوااي الغيولب،ف ى هنوا  يود اّلِل املبدعو ،وهك حركو  اللجولق املنبعثو  
علوى  -للحل مون األرم من قدرة اّلِل.وتيوب من الرحلو  وقود كوعرت أن األمور أكوث،وأن اجملوال أوسوع.وه
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إىل السووووووووماء.ومن الظوووووووولاهر إىل احلقووووووووائ .ومن ا؟موووووووولق إىل احلركوووووووو .مع حركوووووووو  القدر،وحركوووووووو   -سووووووووعتها 
 احلياة،وحرك  األحياء.

املوولت واحليوواة أمووران مأللفووان مكووروران.ولكن السوولرة تبعووة حركوو  التأموول فيمووا وراء املوولت واحليوواة موون قوودر 
،َوُهووَل اْلَعزِيووُز » :اّلِل وبالئووه،ومن حكموو  اّلِل وتوودبْي  لُوولَُكْم أَُيُكووْم َأْحَسووُن َعَمال  الَّووِذي َخلَووَ  اْلَمووْلَت َواحْلَيوواَة لِيَوبوْ

 «.اْلَغُفلرُ 
ا فيوووووه مووووون  ملووووو تلتفوووووحل والسوووووماء خلووووو  تبوووووحل أموووووام األعوووووني ا؟اهلووووو    تتجووووواوز  إىل اليووووود الووووويت أبدعتوووووه،و 

حركووو   راءهوووا مووونو ؟موووال والكموووال وموووا كموووال.ولكن السووولرة تبعوووة حركووو  التأمووول وا سوووتغرا  يف هوووذا ا
رى ِموْن اْرِجِع اْلَبَصوَر َهوْل تَوفَوْن تَفواُوت  مْحِن ِموالَِّذي َخَلَ  َسْبَع َ اوات  ِنباقا .ما َترى يف َخْلِ  الورَّ »وأهدا :

َقلِوْه إِلَْيوَك اْلَبَصو ا السَّوماَء الوُدنْيا ِ َصوابِيَ  ..َوَلَقوْد َزيوَّنَّو ِسوْي   ا  َوُهوَل حَ ُر خاِسوُفطُلر ف مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكورََّتنْيِ يَونوْ
 ..«.َوَجَعْلناها ُرُجلما  لِلشَّياِننِي 

خر هول ار عن عا  آكش  الستواحلياة الدنيا تبدو يف ا؟اهلي  غاي  اللجلق،وواي  املطا .ولكن السلرة ت
اَب  هَلُووووْم َعووووذْعتَووووْدانَوأَ »ار:حاضوووور للشوووويانني وللكووووافرين.وهل خلوووو  آخوووور حافوووول ابحلركوووو  والتوووولفز وا نتظوووو

ِهيقا  َوِهووَك تَوُفلُر.َتكوواُق لا ِفيهووا  َِعُوولا هَلووا َكوو.ِإذا أُْلُقووْلَمِصووْيُ االسَّووِعِْي.َولِلَِّذيَن َكَفووُروا بِووَرّبِِِْم َعووذاُب َجَهوونََّم َوبِووْ َك 
ف قوواُللا:بَلى  َ ْ َذِْتُكووُتهووا:أَ َاَيوَّووُز ِمووَن اْلَغْيِج.ُكلَّمووا أُْلِقووَك ِفيهووا فَوووْلج  َسووَأهَلُْم َخَزنوَ  بْنا  ْم نَووِذير  قَووْد جوواَءان نَووِذير  َفَكووذَّ
ُ ِمووْن َكووْكء  ِإْن أَنْوووُتْم ِإ َّ يف َضووالل   ْعِقووُل مووا ُكنَّووا يف َأْصووحاِب ْل ُكنَّووا َنْسووَمُع أَْو نوَ َوقوواُللا:لَ  َكبِووْي    َوقُوْلنا:موا نوَووزََّل اّللَّ

 .«َفُسْحقا  أِلَْصحاِب السَِّعِْي  السَِّعِْي.فَاْعَ َُفلا ِبَذنِْبِهمْ 
لغيوووووه وموووووا   إىل اوالنفووووولس يف ا؟اهليووووو    تكووووواق تتجووووواوز هوووووذا الظووووواهر الوووووذي تعووووويا فيوووووه،و  تلقوووووك اب

 ة تشووووود قلووووولّبمة.فالسووووولر ُيتليوووووه.وهك مسوووووتغرق  يف احليووووواة الووووودنيا حمبلسووووو  يف قفوووووا األرم الثابتووووو  املستقر 
شوواء ا تشوواء حيووة تة تفعوول موورة الوويت   ترهووا عني،ولكنهووا قوواقر وأنظووارهم إىل الغيووه وإىل السووماء وإىل القوود

َشووْلَن حَْ  الَّووِذيَن ِإنَّ »يهووا وحووني تشوواء وهتووز يف حسووهم هووذ  األرم الثابتوو  الوويت يطم نوولن إليهووا ويسووتغرقلن ف
ُْم اِبْلَغْيِه هَلُْم َمْغِفرَة  َوَأْجر  َكِبْي .َوَأِسُروا قوَ  ذاِت الُصوُدوِر.َأ  يَوْعلَوُم َموْن َخلَوَ  ،ِإنَّوُه َعلِويم  بِووا بِهِ أَِو اْجَهرُ  ْلَلُكمْ َرّبَّ

قِووووِه َوإِلَْيوووووِه ناِكِبهوووووا وَُكلُوووولا ِمووووْن رِزْ ُشوووولا يف مَ    فَامْ َذلُوووول  َوُهووووَل اللَِّطيووووُ  اْاَبِووووُْيف ُهووووَل الَّوووووِذي َجَعووووَل َلُكووووُم اأْلَْرمَ 
ُتْم َمووْن يف السَّووماِء أَْن َحِْسووَ  بِ  ووُتْم َمووْن يف ا ِهووَك َاُوول َم فَووِإذُكووُم اأْلَرْ الُنُشوولُر.أَأَِمنوْ  السَّووماِء أَْن يُوْرِسووَل ُرف أَْم أَِمنوْ

 «..َعَلْيُكْم حاِصبا ف َفَستَوْعَلُملَن َكْيَ  نَِذيرِ 
لوولّبم هم لتنظوور وبقك  بصووار والطْي.إنووه خلوو  يرونووه كثووْيا و  يتوودبرون معجزتووه إ  قلوويال.ولكن السوولرة اسوو

نَّ ِإ َّ يَوْقِبْضووَنف مووا مُيِْسووُكهُ  صووافَّات  وَ ْلقَوُهمْ فَوووأََوَ ْ يوَووَرْوا ِإىَل الطَّووْْيِ » الووذي صوولر وقوودر:لتتوودبر،وترى قوودرة اّللِ 
 «.الرَّمْحُن،ِإنَُّه ِبُكلِِ َكْكء  َبِصْي  

وهووم آمنوولن يف قارهم،مطم نوولن إىل مكاوم،نمأنينوو  الغافوول عوون قوودرة اّلِل وقوودر .ولكن السوولرة هتووزهم موون 
ت النفسك،بعد أن هزت األرم من هتهم وأترت ا؟ل من حلهلم،هتزهم على قهور اّلِل وجثوتوه هذا السبا
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أَمَّووْن هووَذا الَّووِذي ُهووَل ُجْنوود  َلُكووْم يَوْنُصوورُُكْم ِمووْن ُقوِن الوورَّمْحِنف ِإِن اْلكوواِفُروَن ِإ َّ يف »الووذي   ُيسووبلن حسووابه:
 «.ُغُرور  

سوولرة اوود .ولكوون الم قريووه األسووباب،وهك بيوونهم تنووافك وغالبوالوورز  الووذي تنالووه أيديهم،إنووه يف حسووه
ْرزُُقُكْم ِإْن ا الَّووِذي يوَووْن هووذَ أَمَّوو»أبصووارهم بعيوودا هنالووك يف السووماء،ووراء األسووباب املعللموو  هلووم كمووا يظنوولن:

 « ..أَْمَسَك رِْزَقُهف َبْل َ؟ُلا يف ُعتُولِ  َونُوُفلر  
املهتودين  اهلم وحوالحووهم ضاللن.فالسولرة ترسوم هلوم حقيقو  وهم ساقرون يف غيهم ُيسبلن أوم مهتدون 

ِلاي  َعلوووى ِصوووراط  َسوووْن مَيِْشوووك ى ف أَمَّوووأََفَموووْن مَيِْشوووك ُمِكب وووا َعلوووى َوْجِهوووِه أَْهووود»حقوووا،يف صووولرة متحركووو  ملحيووو :
ف ن موا تورا  و  يتجواوزو  ت ومودار وهم   ينتفعلن  ا رزقهم اّلِل يف ذوات أنفسهم مون اسوتعداقا«.ُمْسَتِقيم 

إىل  هبهم،وتووولجههم فيموووا و حلاسوووهم إىل التووودبر فيموووا وراء هوووذا اللاقوووع القريه.فالسووولرة توووذكرهم بنعمووو  اّللِ 
ْل:ُهَل قُوو»  البدايوو :يوو  موون هووذاسووتخدام هووذ  اهلبوو  يف تنوولر املسووتقبل املغيووه وراء احلاضوور الظاهر،وتوودبر الغا

ي َذرََأُكووْم يف اأْلَْرِم ْشووُكُروَن.ُقْل:ُهَل الَّووذِ ِليال  مووا تَ َدَة،قَ أْلَْبصوواَر َواأْلَْف ِووالَّووِذي أَْنَشووَأُكْم َوَجَعووَل َلُكووُم السَّووْمَع َوا
 « ..َوإِلَْيِه ُهَْشُرونَ 

سووول هم أن يا قريبوووا وهوووم يكوووذبلن ابلبعوووة واحلشر،ويسوووأللن عووون ملعد .فالسووولرة تصووولر  هلوووم واقعوووا مفاج ووو
ووُتْم صوواِقِقنَيف قُووْل إِ َويَوُقللُوولَن:َمَّت هووَذا اْلَلْعووُد ِإْن كُ »يكوولن: َووا انوْ ووا أانَ ْلِعْلووُم ِعْنوو َّ ،َوِإ َّ ووا رَأَْوُ  َد اّللَِّ  نَووِذير  ُمِبني .فَوَلمَّ

تُ   ..« دَُّعلَن تَ ْم بِِه زُْلَف   ِسيَ حْل ُوُجلُ  الَِّذيَن َكَفُروا،َوِقيَل:هَذا الَِّذي ُكنوْ
هذا الصلت الذي يقوخ علويهم مضوجعهم  من معه أن يهلكلا فيس ُيلا منو  - -وهم ي بصلن ابلنل 

 ابلتذكْي والتحذير وا يقاا من راح  ا؟ملق 
لكفور اب اّلِل علوى م مون عوذاهوفالسلرة تذكرهم  ن هال  احلفن  امليمن  أو بقاءهوا   يويير فيموا ينتظورهم  

ُ َوَمووْن ِإْن أَهْ  مْ رَأَيْوتُ قُووْل:أَ »والتكووذيه،فأوىل هلووم أن يتوودبروا أموورهم وحوواهلم قبوول ذلووك اليوولم العصوويه: َلَكووِبَ اّللَّ
ف قُ  ُْي اْلكاِفرِيَن ِمْن َعذاب  أَلِيم  ْلنوا َفَسوتَوْعَلُملَن َموْن ُهوَل َمنَّوا بِوِه َوَعَلْيوِه تَوَل آالرَّمْحُن  ْل:ُهلَ َمِعَك أَْو َرمِحَنا َفَمْن اُِ كَّ

 «.يف َضالل  ُمِبني  
ن  لووذي بووه يكفوورو اّلِل ا ه يعيشوولن،والذي اريووه هوولوتنووذرهم السوولرة يف ختامهووا بتلقووع ذهوواب املوواء الووذي بوو

 « ..ني فاء  َمعِ ُقْل أَرَأَيْوُتْم ِإْن َأْصَبَ  ما ُُكْم َغْلرا  َفَمْن َذْتِيُكْم  ِ »
 إوا حرك .حرك  يف احللاس،ويف احلك،ويف التفكْي،ويف الشعلر.

لَّووِذي اتَبوواَرَ  »ك:ع املوولحعهووا ا؟ووامومفتووا  السوولرة كلها،وحملرهووا الووذي تشوود إليووه تلووك احلركوو  فيهووا،هل مطل
ئر الصووولر الووويت درة تتفووورع سووواحقيقووو  القوووو ..وعووون حقيقووو  امللوووك « بِيَووِدِ  اْلُمْلوووُك،َوُهَل َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير  

 عرضتها السلرة،وسائر احلركات املغيب  والظاهرة اليت نبهحل القللب إليها ..
ّبما.وكوووان خلووو  السوووماوات وتزيينهوووا  ا بوووتالء ،وكوووان فمووون امللوووك ومووون القووودرة كوووان خلووو  املووولت واحلياة

ابملصووووابي  وجعلهووووا رجلمووووا للشوووويانني.وكان إعووووداق جهوووونم بلصووووفها وهي تهووووا وخزنتها.وكووووان العلووووم ابلسوووور 
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وا؟هر.وكوووان جعووول األرم ذلووول  للبشووور.وكان ااسووو  واحلاصوووه والنكوووْي علوووى املكوووذبني األولني.وكوووان 
وا سووووتعالء.وكان الوووورز  كمووووا يشوووواء.وكان ا نشوووواء وهبوووو  السوووومع إمسووووا  الطووووْي يف السووووماء.وكان القهوووور 

واألبصووووووووار واألف وووووووودة.وكان الووووووووذرء يف األرم واحلشوووووووور.وكان ا ختصوووووووواص بعلووووووووم اهلخرة.وكووووووووان عووووووووذاب 
 الكافرين.وكان املاء الذي به احلياة وكان الذهاب به عند ما يريد ..
موون إُيوواء ذلوك املطلووع ومدلللووه الشووامل  فكول حقووائ  السوولرة وملضولعاهتا،وكل صوولرها وإُياءاهتووا مسوتمدة

وحقوووائ  السووولرة وإُياءاهتوووا تتووولاىل يف «   تَبووواَرَ  الَّوووِذي بِيَوووِدِ  اْلُمْلوووُك،َوُهَل َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير  »الكبوووْي:
السووويا ،وتتدف  بوووال تلق ،مفسووورة مووودللل املطلوووع اجملمووول الشوووامل، ا يصوووعه معوووه تقسووويمها إىل مقوووانع  

  2471اضها يف سياقها ابلتفصيل :ويستحسن معه استعر 
 [30إل   1(:اآليات 67]سور  الملك )

 إنشاء أصور جديد للوجود وعالقاأه بخالق الوجود

 

                                                 
 قد ورقت هلذ  السلرة عدة فضائل وهذ  أ ها: - 2471

 ِذي بَِيِدِ  اْلُمْلُك " كعه ا ميوانُه،تَوَباَرَ  الَّ    َكَفَعحْل ِلَصاِحِبَها َحَّتَّ ُغِفَر لَ :" ُسلَرة  يف اْلُقْرآِن َياَليُلَن آيَ َعْن َأيب ُهَريْوَرَة، قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا  
 ( صحي  2276[) 123/ 4]

، قَاَل:قَوووواَل َرُسوووولُل هللِا  َووووا يف قَوْلووووِه ُكوووولِِ ُموووويْ وَعووووِن ابْووووِن َعبَّوووواس   4ان ]" كووووعه ا ميوووو -اَرَ  الَّووووِذي بِيَووووِدِ  اْلُمْلووووُك يَوْعووووِب تَوبَوووو -ِمن  :" َوِقْقُت َأوَّ
 ( حسن  2277[)124/

 ( صحي   2278[)124/ 4ميان ]نََّ  "كعه ا َلْتُه ا؟َْ َصاِحبَوَها َحَّتَّ أَْقخَ  وَعْن َعْبِد هللِا، أَنَُّه قَاَل:" يف ُسلَرِة تَوَباَرَ  َجاَقَلحلْ 
ْلوِك مُثَّ يوُوْيَتى َن يَوْقورَأُ ُسولَرَة اْلمُ لَوى َموا ِقَبلِوك َسوِبيل  ِإنَّوُه َكوا:لَوْيَك َلُكوْم عَ رِْجاَل ُ  وَعِن اْبِن َمْسُعلق ، قَاَل:" يُوْيَتى الرَُّجُل يف َقْثِِ  فَوتُوْيَتى رِْجواَلُ  فَوتَوُقوللُ 
ِل رَْأِسِه فَويَوُقلُل:لَْيَك َلُكوْم َعلَوى َموا َة اْلُمْلِك مُثَّ يُوْيَتى ِمْن ِقبَ َن يَوْقرَأُ ُسلرَ نَُّه َكاإِ ِمْن ِقَبِل َصْدرِِ  أَْو قَاَل:َبْطِنِه فَويَوُقلُل:لَْيَك َلُكْم َعَلى َما ِقَبِلك َسِبيل  

ْن قَورَأََهوا يف لَيوْلَو   فَوَقوْد َأْكثَووَر َوأَْنيَوَه "   التوَّْلرَاِة ُسلَرُة اْلُمْلِك مَ يف ْلَقْثِ َوِهَك َعَذاِب ا أُ ُسلَرَة اْلُمْلِك، َفِهَك اْلَمانَِعُ  َاَْنُع ِمنْ ِقَبِلك َسِبيل  ِإنَُّه َكاَن يَوْقرَ 
 ( صحي   2279[) 125/ 4كعه ا ميان ]

:أَنَّ َرُجال  ِ َّْن َصحِ  َمَهوا، ْقرَأُ ُسلَرَة تَوبَواَرَ  َحوَّتَّ َختَ يِه ِإْنَسان  يوَ  َوُهَل َ  َُيَْسُه أَنَُّه َقْث ، فَِإَذا فِ ، َضَرَب ِخَباَءُ  َعَلى َقْث  َه النَِّلَّ وَعِن اْبِن َعبَّاس 
اَرَ  َحوَّتَّ َخَتَمَهووا، قَواَل لَووُه يووِه ِإْنَسوان  يَوْقوورَأُ ُسولَرَة تَوبَووفِ قَووْث ، فَوِإَذا  ُه أَنَّوهُ  َ  َأْحَسووفَوَقوواَل:اَي نَوِلَّ هللِا، ِإيِنِ َضووَرْبحُل ِخبَواِئك َعلَووى قَوْث  َوأانَ  فَوأََتى النَّوِلَّ 
ك ِمْن َعَذاِب اْلَقْثِ "  كعه ا ميان ]َرُسلُل هللِا   ( حسن   2280[) 125/ 4:" تِْلَك اْلَمانَِعُ  تُوَنجِِ

ْل ُهووووَل هللاُ َأَحوووود ، بِيَووووِدِ  اْلُمْلوووُك َويف اهْلَخِر:قُوووو بَوووواَرَ  الَّووووِذيتوَ الُصوووْبِ   ابْووووَن ِكوووَهاب  َكوووواَن:" يَوْقوووورَأُ يف َصوووواَلةِ وقوووال أَبُوووول َعِقيوووول  ُزْهوووَرُة بْووووُن َمْعبَوووود ، ِإنَّ 
:" قُوْل  اَل ابْونُ فَوُقْلحُل:أتَوْقرَأُ َهِذِ  الُسلَرَة الطَِّليَلَ  َمَع َهِذِ  الُسلَرِة اْلَقِصوْيَِة ف " قَو ِإنَّ تَوبَواَرَ  خُتَاِصوُم ِلَصواِحِبَها وَ َأَحود  يُولُوُة اْلُقوْرآِن،  َل هللاُ ُهوِكوَهاب 

 يف اْلَقْثِ "
 ( صحي  مرسل  2281[)126/ 4كعه ا ميان ]

ُ َعْنُه،قَاَل:يُوْيَتى الرَُّجُل يف َقْثِِ  فَوتُوْيَتى  يل  َكواَن يَوُقولُم يَوْقورَأُ يب ُسولَرَة َعلَوى َموا ِقَبلِوك َسوبِ :لَوْيَك َلُكوْم تَوُقولُل رِْجال ُ ْجالُ ،فوَ رِ وَعِن اْبِن َمْسُعلق  َرِضَك اّللَّ
ْم  يوُوْيَتى رَْأُسوُه،فَويَوُقلُل:لَْيَك َلُكواَن يَوْقورَأُ يب ُسولَرَة اْلُمْلوِك،مُثَّ َبِلك َسِبيل  َكوَلى َما قِ اْلُمْلِك،مُثَّ يُوْيَتى ِمْن ِقَبِل َصْدرِِ  أَْو قَاَل َبْطِنِه،فَويَوُقلُل:لَْيَك َلُكْم عَ 

ْلُمْلوِك،َوَمْن قَورَأََهوا يف لَيوْلَو   فَوَقوْد ا َوِهوَك يف التوَّوْلرَاِة ُسولَرُة  َعوَذاِب اْلَقوْثِ نَوُع ِمونْ َعلَوى َموا ِقَبلِوك َسوِبيل  َكواَن يَوْقورَأُ يب ُسولَرَة اْلُمْلِك،قَواَل:َفِهَك اْلَمانَِعوُ  اَْ 
 ( صحي 3839َأْكثَوَر َوأَْنَنَه " املستدر  للحاكم )

لَوو   َمنَوَعووُه  ُكوولَّ لَ ْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َمْسووُعلق ،قَاَل:" َمووْن قَووورَأَ تَوبَوواَرَ  الَّووِذي بِيَووِدِ  اْلُمْلووكُ وَعوو ُ ِّبَووا ِمووْن َعووَذاِب اْلَقْثِ،ايوْ  -  -َعْهووِد َرُسوولِل اّللَِّ  وَُكنَّووا يف ّللَّ
َا يف ِكَتاِب اّللَِّ ُسلَرة   يَها اْلَمانَِعَ ،َوِإوَّ  ( صحي 9218نََّساِئك)أَنَاَب "  الُسَنُن اْلُكْثَى لِلَقْد َأْكثَوَر وَ فوَ لَيوَْل     َمْن قَورَأَ ِّبَا يف ُكلِِ ُنَسمِِ
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 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
لُووولَُكْم أَُيُكووومْ  ي َخلَوووَ  اْلَموووْلَت َواحْلَيووواةَ ( الَّوووذِ 1)تَبووواَرَ  الَّوووِذي بِيَوووِدِ  اْلُمْلوووُك َوُهوووَل َعلوووى ُكووولِِ َكوووْكء  قَوووِدير  }   لِيَوبوْ

 تَفواُوت  لورَّمْحِن ِمونْ اَ واوات  ِنباقوا  موا تَورى يف َخْلوِ   ( الَّوِذي َخلَوَ  َسوْبعَ 2َأْحَسُن َعَمال  َوُهَل اْلَعزِيُز اْلَغُفولُر )
َقلِوْه إِلَ َكو( مُثَّ اْرِجِع اْلَبَصوَر  3فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َترى ِمْن ُفطُلر  )  (4 َوُهوَل َحِسوْي  )َصوُر خاِسو ا  ْيوَك اْلبَ رََّتنْيِ يَونوْ

( َولِلَّوِذيَن َكَفوُروا 5ِعِْي )ْعَتْدان هَلُْم َعذاَب السَّوياِننِي َوأَ  لِلشَّ َوَلَقْد َزيوَّنَّا السَّماَء الُدنْيا ِ َصابِيَ  َوَجَعْلناها ُرُجلما  
يوَّووُز ِموووَن ( َتكووواُق اََ 7)  َِعُوولا هَلوووا َكووِهيقا  َوِهوووَك تَوُفوولرُ  ُقوولا ِفيهوووا( ِإذا أُلْ 6بِووَرّبِِِْم َعووذاُب َجَهووونََّم َوبِووْ َك اْلَمِصوووُْي )

بْنا َوقُوْلنوا موا  (8نَوِذير  ) ِتُكومْ اْلَغْيِج ُكلَّما أُْلِقوَك ِفيهوا فَووْلج  َسوَأهَلُْم َخَزنَوُتهوا أََ ْ ذَْ  قواُللا بَلوى قَوْد جواَءان نَوِذير  َفَكوذَّ
ُ ِموووْن َكوووْكء  ِإْن   ا يف َأْصوووحابِ َوقووواُللا لَوووْل ُكنَّوووا َنْسوووَمُع أَْو نَوْعِقوووُل موووا ُكنَّووو (9أَنْووووُتْم ِإ َّ يف َضوووالل  َكبِوووْي  )نوَوووزََّل اّللَّ

ُوْم اِبْلَغْيوِه هَلُوْم مَ  ( ِإنَّ 11ِْي )( فَاْعَ َُفلا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحقا  أِلَْصحاِب السَّوعِ 10السَِّعِْي ) ْغِفورَة  الَّوِذيَن َحَْشوْلَن َرّبَّ
َأ  يَوْعلَووُم َمووْن َخلَووَ  َوُهووَل  (13ُصووُدوِر ) َعلِوويم  بِووذاِت ال( َوَأِسووُروا قَوووْلَلُكْم أَِو اْجَهووُروا بِووِه ِإنَّووهُ 12ْجوور  َكبِووْي  )َوأَ 

ُنُشوولُر إِلَْيووِه الْن رِْزقِووِه وَ ِمووهووا وَُكلُوولا  فَاْمُشوولا يف َمناِكبِ ُهووَل الَّووِذي َجَعووَل َلُكووُم اأْلَْرَم َذلُوول    (14اللَِّطيووُ  اْاَبِووُْي )
وووماِء أَْن َحِْسوووَ  ِبُكوووُم اأْلَْرَم فَوووإِ 15) وووُتْم َموووْن يف السَّ وووماِء أَْن 16َاُووولُر ) ذا ِهوووكَ ( أَأَِمنوْ وووُتْم َموووْن يف السَّ ( أَْم أَِمنوْ

( 18) كواَن َنِكوْيِ   ِهْم َفَكْيو َ  َكذََّب الَِّذيَن ِمْن قَوْبلِ ( َوَلَقدْ 17يُوْرِسَل َعَلْيُكْم حاِصبا  َفَستَوْعَلُملَن َكْيَ  نَِذيِر )
أَمَّوْن هوَذا  (19ْكء  َبِصوْي  )َكولورَّمْحُن ِإنَّوُه ِبُكولِِ نَّ ِإ َّ اِسوُكهُ أََو َْ يَوَرْوا ِإىَل الطَّْْيِ فَوْلقَوُهْم صافَّات  َويَوْقِبْضوَن موا ميُْ 

لَّوِذي يوَوْرزُُقُكْم ِإْن ( أَمَّوْن هوَذا ا20ُرور  )غُوِإ َّ يف  ُرونَ افِ الَِّذي ُهَل ُجْند  َلُكوْم يَوْنُصورُُكْم ِموْن ُقوِن الورَّمْحِن ِإِن اْلكو
 َعلووى ِشووك َسووِلاي  ميَْ ِشووك ُمِكب ووا َعلووى َوْجِهووِه أَْهوودى أَمَّووْن ( أََفَمووْن ميَْ 21أَْمَسووَك رِْزقَووُه بَووْل َ؟ُوولا يف ُعتُووولِ  َونُوُفوولر  )

وَن  ِووَدَة قَلِوويال  مووا َتْشووُكرُ صوواَر َواأْلَفْ لسَّووْمَع َواأْلَبْ اْم َوَجَعووَل َلُكووُم ( قُووْل ُهووَل الَّووِذي أَْنَشووَأكُ 22ِصووراط  ُمْسووَتِقيم  )
ووُتْم صوواِقِقنَي َويوَ  (24)( قُووْل ُهووَل الَّووِذي َذرََأُكووْم يف اأْلَْرِم َوإِلَْيووِه ُهَْشووُروَن 23) ُقللُوولَن َمووَّت هووَذا اْلَلْعووُد ِإْن ُكنوْ
َا اْلِعْلُم ِعْنَد اّللَِّ 25) ا أاََن نَِذير  ُمبِ ( ُقْل ِإ َّ َذا هو( فَوَلمَّا رَأَْوُ  زُْلَف   ِسيَ حْل ُوُجلُ  الَِّذيَن َكَفوُروا َوِقيوَل 26ني  ) َوِإ َّ

ُتْم بِِه َتدَُّعلَن ) ُ َوَموْن َمعِوَك أَوْ ( ُقْل أَرَأَيْووُتْم ِإْن أَْهَلَكوِبَ 27الَِّذي ُكنوْ وُْي اْلكواِفرِيَن ِموَرمِحَنوا َفَمو  اّللَّ ْن َعوذاب  ْن اُِ
ْلنووا فَ 28أَلِوويم  ) رَأَيْوووُتْم ِإْن أَ قُووْل  (29 َضووالل  ُمبِووني  ) َمووْن ُهووَل يف َسووتَوْعَلُملنَ ( قُووْل ُهووَل الوورَّمْحُن آَمنَّووا بِووِه َوَعَلْيووِه تَولَكَّ

 { (30َأْصَبَ  ما ُُكْم َغْلرا  َفَمْن َذْتِيُكْم ِ اء  َمِعني  )
 أم يد ليساحق هللاهللا وحده مالك الملك  1الدرس ا ول: 

 ..« تَباَرَ  الَِّذي بَِيِدِ  اْلُمْلُك َوُهَل َعلى ُكلِِ َكْكء  َقِدير  »
 ض .لرابي  الفائاالثك   هذ  التسبيح  يف مطلع السلرة تلحك بزايقة برك  اّلِل ومضاعفتها،واجيد هذ 

 يودها يف جنواببعود اج وذكر امللك  لارها يلحك بفيخ هذ  الثك  على هذا امللك،واجيدها يف الكولن
لو  مون النطو  .وهك تنطالذات ا هلي .وهك ترنيم  تتجواوب ّبوا أرجواء اللجولق،ويعمر ّبوا قلوه كول ملجولق

 ا هلك يف كتابه الكرمي،من الكتاب املكنلن،إىل الكلن املعللم.
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يوووه ..وهوووك ف،املتصووور  صيتهبخ علوووى ان..فهووول املالوووك لوووه،املهيمن عليوووه،القا« تَبووواَرَ  الَّوووِذي بِيَوووِدِ  اْلُمْلوووكُ »
ْي و الطلوه مون غوعتمواق أحقيق .حني تستقر يف الضمْي هدق له اللجهو  واملصوْي وختليوه مون التلجوه أو ا 

 املالوووووك بووووواقة لغوووووْياملالوووووك املهووووويمن املتصووووور  يف هوووووذا امللوووووك بوووووال كوووووريك كموووووا ختليوووووه مووووون العبلقيووووو  والع
 اللاحد،والسيد الفريد  

  ُيوود راقتووه كووكء، و لل قون إُيوو..فووال يعجووز  كووكء، و  يفلتووه كووكء، و  « َوُهووَل َعلووى ُكوولِِ َكووْكء  قَووِدير  »
علوو  إبراقتووه ر    تتمشووي ته كووكء.حل  مووا يشوواء،ويفعل مووا يريوود،وهل قوواقر علووى مووا يريوود  غالووه علووى أموو

يوه ل قيود يورق علكفعله من  حدوق و  قيلق ..وهك حقيق  حني تستقر يف الضمْي تطل  تصلر  ملشي   اّلِل و 
 مألل  احلك أو مألل  العقل أو مألل  اايال   من

كووم تكوولينهم  ر البشوور فقوودرة اّلِل وراء كوول مووا حطوور للبشوور علووى أي حووال ..والقيوولق الوويت توورق علووى تصوول 
واللاقوع  لحظو  احلاضورةوراء ال اندوق ععلهم أسرى ملا ذلفلن يف تقودير موا يتلقعولن مون تغيوْي وتبوديل فيموا

دوق.ويكللن كء بوال حوكو  تطلو  حسوهم مون هوذا ا سوار.فيتلقعلن مون قودرة اّلِل كول اندوق.فهذ  احلقيق
 دوق.لقدرة اّلِل كل ككء بال قيلق.وينطلقلن من أسر اللحظ  احلاضرة واللاقع ان

 حكمة خلق الموت والحيا  2الدرس الثاني:

ُللَُكْم أَُيُكْم َأْحَسنُ » ،عَ  الَِّذي َخَلَ  اْلَمْلَت َواحْلَياَة لِيَوبوْ  « ..يُز اْلَغُفلرُ زِ َوُهَل اْلعَ َمال 
 تل .أنوه خلو  املو.إراقتوه  ومن آتر اكنه املطل  من امللك وتصريفه له،وآتر قدرته على كل كوكء ونالقو 
حليوواة اة األوىل واشوومل احليووواحليوواة.وامللت يشوومل املوولت السوواب  علووى احليوواة واملوولت الالحوو  هلا.واحليوواة ت

 اهلخرة.
بهووا تثووْي إىل جان نسوواين و اّلِل كمووا تقوورر هووذ  اهليوو ،اليت تنشووئ هووذ  احلقيقوو  يف التصوولر اوكلهووا موون خلوو  

 ا ا بوال غايو .إذلك جزافواليقظ  ملا وراءهوا مون قصود وابتالء.فليسوحل املسوأل  مصواقف  بوال تدبْي.وليسوحل كو
زاء علوووى للجوووحقاقهم  لهوووار املكنووولن يف علوووم اّلِل مووون سووولل  األانسوووك علوووى األرم،واسوووت ا بوووتالء هووول 

لُوولَُكْم أَُيُكووْم َأْحَسووُن َعَمووال  »العموول: يقظووا حووذرا متلفتووا  ْي يدعووه أبوودا  يف الضووم..واسووتقرار هووذ  احلقيقوو« لِيَوبوْ
طمو ن لك   يدعوه ييلهل.كوذ واعيا للصغْية والكبوْية يف النيو  املستسورة والعمول الظواهر.و  يدعوه يغفول أو

 أو يس ي .ومن مث اكء التعقيه:
لوه ولكنوه غفولر ّلِل عزيوز غاوحشوا .فا ليسكه الطمأنينو  يف القلوه الوذي يرعوى اّللِ « اْلَعزِيُز اْلَغُفلرُ َوُهَل »

  ن إىل غفورانه أن يطمولومسام .فإذا استيقج القله،وكعر أنوه هنوا لالبوتالء وا ختبار،وحوذر وتلقى،فوإن 
 اّلِل ورمحته وأن يقر عندها ويس ي  

لرها ا سووووالم لتسووووتقر يف القلوووولب،  يطووووارق البشوووور،و  يعنووووتهم،و  ُيووووه أن إن اّلِل يف احلقيقوووو  الوووويت يصوووو 
يعذّبم.إ ا يريد هلم أن يتيقظولا لغايو  وجولقهم وأن يرتفعولا إىل مسوتلى حقيقوتهم وأن ُيققولا تكورمي اّلِل هلوم 
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والعوولن بنفخوو  روحووه يف هووذا الكيووان وتفضوويله علووى كثووْي موون خلقووه.فإذا مت هلووم هووذا فهنووا  الرمحوو  السووابغ  
 الكبْي والسماح  اللاسع  والعفل عن كثْي.

 خلق هللا للسماوات وأهينها بالن وا واأقانها وأحدي الناظرين 5 - 3الدرس الثالث:

زاء يف رى حقيقو  ا؟وحيو  األخومث يرب  هذ  احلقيق  ابلكلن كله يف أكوث وأرفوع جماليوه كموا يورب  بوه مون النا
 الوووورَّمْحِن ِمووووْن رى يف َخْلوووو ِ باقا ،مووووا تَووووالَّووووِذي َخلَووووَ  َسووووْبَع َ وووواوات  نِ  »ة:ابملوووولت واحليووووا ا بووووتالء اهلخرة،بعوووود 

،فَوووواْرِجِع اْلَبَصووووَر َهووووْل تَوووورى ِمووووْن ُفطُوووولر ف مُثَّ اْرِجووووِع اْلبَ  َقلِووووْه إِلَْيووووَك اْلَبَصوووورُ رََّتنْيِ يوَ َصووووَر َكووووتَفاُوت   خاِسوووو ا  َوُهووووَل نوْ
وووماَء الووُدنْ  وووِعِْي.َولِلَِّذيَن  نِي،َوأَْعَتْدان هَلُوووْم َعوو لِلشَّوويانِ ُرُجلمووا   يا ِ َصوووابِيَ ،َوَجَعْلناهاَحِسووْي .َوَلَقْد َزيوَّنَّووا السَّ ذاَب السَّ

كوووواُق َاَيوَّووووُز ِمووووَن َكووووِهيقا  َوِهووووَك تَوُفلُر.تَ  عُوووولا هَلوووواِفيهووووا  َِ  َكَفووووُروا بِووووَرّبِِِْم َعووووذاُب َجَهنََّم،َوبِووووْ َك اْلَمِصووووُْي.ِإذا أُْلُقوووولا
ف قووا ِتُكوومْ ا أُْلِقووَك ِفيهووا فَوووْلج  َسووَأهَلُْم َخَزنَوُتهووا:أََ ْ ذَْ اْلَغْيِج،ُكلَّموو بْنا َوقُوْلنا:مووا ُللا:بَلى   قَووْد جوواَءان نَوونَووِذير  ِذير  َفَكووذَّ

ُ ِموووووْن َكوووووكء، ِإْن أَنْووووووُتْم ِإ َّ يف َضوووووالل  َكِبْي .َوقوووووا َأْصوووووحاِب ا يف َمُع أَْو نَوْعِقوووووُل موووووا ُكنَّووووو ُكنَّوووووا َنْسوووووُللا:َللْ نوَوووووزََّل اّللَّ
 .«السَِّعِْي.فَاْعَ َُفلا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحقا  أِلَْصحاِب السَِّعِْي 

   وللقوووودرة الوووويت امللك،وكوووول مووووا يف هووووذ  اهلايت آتر ملوووودللل اهليوووو  األوىل،ومظوووواهر للهيمنوووو  املتصوووورف  يف
 ؟زاء ..الء،مث ايقيدها قيد.مث هك بعد ذلك تصدي  لآلي  الثاني  من خل  امللت واحلياة لالبت
فهووذ  ظوورايت الفلك،قاء موون نوالسووماوات السووبع الطبووا  الوويت تشووْي إليهووا اهليوو    ميكوون ا؟ووزم  دللهلا،اسووت

لل اهليوو  عليوو  موودلتالنظوورايت قابلوو  للتعووديل والتصووحي ،كلما تقوودمحل وسووائل الرصوود والكشوو .و  اوولز 
نبوا   عو   ت.وأوواسبع  اوا  ثل هذ  الكشل  القابل  للتعديل والتصحي .ويكفك أن نعر  أن هنا 

 أوا نبقات على أبعاق متفاوت .
يلجووه النظوور ف  عام .والقوورآن يلجووه النظوور إىل خلوو  اّلِل،يف السووماوات بصووف  خاصوو  ويف كوول مووا خلوو  بصوو

 ا.إىل خل  اّلِل،وهل يتحدى بكماله كما  يرق البصر عاجزا كليال مبهلرا مدهلك
« َبَصوورَ لْ افَوواْرِجِع .».  اضووطراب و ..فلوويك هنووا  خلوول و  نقووا « ْن تَفوواُوت  مووا تَوورى يف َخْلووِ  الوورَّمْحِن ِموو »

و صووودع أو   علووى كووو  أ..وهووول وقووع نظووور « َهوووْل تَوورى ِموووْن ُفطُوولر ف»..وانظوور مووورة أخوورى للتأكووود والتثبووحل 
َقلِوْه »ر مث أعود  نظوينه،فأعود الابق    تتبفر ا فاتك كوكء يف النظورة السو «اْرِجِع اْلَبَصَر َكرََّتنْيِ  مُثَّ »خللف  يَونوْ

 « ..إِلَْيَك اْلَبَصُر خاِس ا  َوُهَل َحِسْي  
 كله.وهوووذ  خلووو  اّللِ  وأسوووللب التحووودي مووون كوووأنه أن يثوووْي ا هتموووام وا؟ووود يف النظووور إىل السوووماوات وإىل

توووذهه لفووو  ا.فبالقة األأن يبعثهوووالنظووورة احلووواقة الفاحصووو  املتأملووو  املتووودبرة هوووك الووويت يريووود القووورآن أن يثْيهوووا و 
لوووووك مجالوووووه ني مووووون ابروعووووو  النظووووورة إىل هوووووذا الكووووولن الرائوووووع العجيوووووه ا؟ميووووول الدقي ،الوووووذي   تشوووووبع العووووو

عويا ققته.والوذي ينظاموه و  وروعته،و  يشوبع القلوه مون تلقوك إُياءاتوه وإمياءاتوه و  يشوبع العقول مون تودبر
لقلووه دقة للعووني وابوودا متجووا أمنووه موون يتأملووه ّبووذ  العووني يف مهرجووان إهلووك ابهوور رائووع،  ختلوو  بدائعووه،ألو

 والعقل.
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يدركوه  -لم احلدية عون جلانوه منهوا كما كش  الع  -والذي يعر  كي ا عن نبيع  هذا الكلن ونظامه 
درة ن أوقعهوم القوالبشور أ الدها والذهلل.ولكن روع  الكلن   هتاج إىل هذا العلم.فمون نعمو  اّلِل علوى

ائوول ا؟ميوول لكوولن اهلالتأموول فالقلووه يتلقووى إيقاعووات هووذا اعلووى التجوواوب مووع هووذا الكوولن  جوورق النظوور و 
ل أن يعلوم احلوك قبو تلقيا مباكرا حوني يتفوت  ويستشور .مث يتجواوب موع هوذ  ا يقاعوات عواوب احلوك موع

 بفكر  و رصاق  كي ا عن هذا اال  اهلائل العجيه.
حانوه  نذلك أن القورآائبوه.ومن مث يكل القورآن النواس إىل النظور يف هوذا الكولن،وإىل الوك مشواهد  وعج

رائووود ملدينووو  و النووواس مجيعوووا،ويف كووول عصووور.حانه سووواكن الغابووو  وسووواكن الصوووحراء،كما حانوووه سووواكن ا
لعووا   الطبيعووك واك والعووا البحووار.وهل حانووه األمووك الووذي   يقوورأ و  حوو  حرفا،كمووا حانووه العووا  الفلكوو

التأمووووول  يف قلبوووووه ه ّبوووووذا الكلن،وموووووا يثوووووْيالنظوووووري سووووولاء.وكل واحووووود مووووون هوووووي ء اووووود يف القووووورآن موووووا يصووووول
 وا ستجاب  واملتاع.

يبلوو  قرجوو   .فالكمالوا؟مووال يف تصووميم هووذا الكوولن مقصوولق كالكمال.بوول إومووا اعتبوواران حلقيقوو  واحوودة
نَّوا السَّوماَء َلَقوْد َزيوَّ وَ »ماهلوا:كا؟مال.ومن مث يلجه القرآن النظر إىل مجال السوماوات بعود أن وجوه النظور إىل  

القرآن.ولعول  خانبني ّبوذاسكاوا امل..وما السماء الدنياف لعلها هك األقرب إىل األرم و « لُدنْيا ِ َصابِي َ ا
لك ىل السووماء.فذإني ننظوور املصووابي  املشووار إليهووا هنووا هووك النجوولم والكلاكووه الظوواهرة للعني،الوويت نراهووا حوو

ضووي     موون أجوورام م،ومووا تووراكوولن إ  عيلوميتسوو  مووع تلجيووه املخووانبني إىل النظوور يف السووماء.وما كووانلا ميل
 تزين السماء.

تتعوودق  ال متجوودقومشووهد النجوولم يف السووماء مجيل.مووا يف هووذا كووك.مجيل مجووا  ذخووذ ابلقللب.وهوول مجوو
 ء إىل الليلووو   القموووراأللانوووه بتعووودق أوقاتوووه وحتلووو  مووون صوووبا  إىل مسووواء،ومن كووورو  إىل غوووروب،ومن الليلووو

من لسوواع .و   مشووهد الضووباب والسووحاب ..بوول إنووه ليختلوو  موون سوواع الظلموواء.ومن مشووهد الصووفاء إىل
 مرصد ملرصد.ومن زاوي  لزاوي  ..وكله مجال وكله ذخذ ابأللباب.

ن النجمتووووان اء  وهووووا هووووذ  النجموووو  الفريوووودة الوووويت تلصوووولص هنا ،وكأوووووا عووووني مجيلوووو ،تلتمع ابنبوووو  والنوووود
كأووا يف هنوا وهنا ،و  ملتنوايرة  اجململعوات املتضوام  ااملنفرق ن هنا ،وقد خلصتا من الزحوام تتناجيوان  وهوذ

اهك ر احلوا  السوهوذا القموحلق   ر يف مهرجان السماء.وهك عتمع وتف   كأوا رفا  ليل  يف مهرجوان  و 
 ل .ليل .والزاهك املزهل ليل .واملنكسر اافيخ ليل .واللليد املتفت  للحياة لي

 والفاين الذي يدل  للفناء ليل  .. 
 هذا الفضاء اللسيع الذي   ميل البصر امتداق ،و  يبل  البصر آماق .و 

إنه ا؟مال.ا؟مال الذي ميلك ا نسان أن يعيشه ويتمال ،ولكن   اود لوه وصوفا فيموا ميلوك مون األلفواا 
والعبوووارات  والقووورآن يلجوووه الووونفك إىل مجوووال السوووماء،وإىل مجوووال الكووولن كلوووه،ألن إقرا  مجوووال اللجووولق هووول 

وأصووود  وسووويل   قرا  مجوووال خوووال  اللجلق.وهوووذا ا قرا  هووول الوووذي يرفوووع ا نسوووان إىل أعلوووى أفووو  أقووورب 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4377 

ميكون أن يبلغه،ألنوه حين ووذ يصول إىل النقطوو  الويت يتهيووأ فيهوا للحيواة ااالوودة،يف عوا  نليوو  مجيول،بريء موون 
الوويت يتقبول فيهووا كولائه العووا  األرضوك واحليوواة األرضوي .وإن أسووعد حلظوات القلووه البشوري هلووك اللحظوات 

مجووال ا بووداع ا هلووك يف الكلن.ذلووك أوووا هووك اللحظووات الوويت هتي ووه واهوود لووه ليتصوول اب؟مووال ا هلووك ذاتووه 
 ويتمال .

 صور  لمااا وخهي الك ار في جهنم 12 - 5الدرس الرابع:

ليفوووو  ذات و  هووووك كووووذلك ويووووذكر الوووونا القوووورآين هنووووا أن هووووذ  املصووووابي  الوووويت زيوووون اّلِل السووووماء الوووودنيا ّبووووا
 « ..َوَجَعْلناها ُرُجلما  لِلشَّياِننيِ »أخرى:

ن مووعلينووا نرفووا  قووا اّللِ وقوود جرينووا يف هووذ  الظووالل علووى قاعوودة أ  نتزيوود بشووكء يف أموور الغيبيووات الوويت ي
 ن أملر.عرم له مخثهاو أن نق  عند حدوق النا القرآين   نتعدا .وهل كا  بذاته  يبات ما ي

ليهوووا يف  كوووارة إ هووم الشووويانني،ورقت بعووخ صوووفاهتم يف القرآن،وسووبقحل افوونحن نووويمن أن هنووا  خلقوووا ا
يا السووماء الووودن لوويت تووزينهووذ  الظووالل،و  نزيوود عليهووا كووي ا وحنوون نوويمن أن اّلِل جعوول موون هووذ  املصووابي  ا

ْن  َّ َموإِ « ...»ارِق  موْيطان  َوِحْفظوا  ِموْن ُكولِِ َكو»رجلما للشيانني،يف صلرة كوهه كموا جواء يف سولرة أخورى:
نووا اّلِل لذلووك   يقوول  صوولرةف كوول ..كيوو ف موون أي حجوومف يف أيوو « َخِطووَ  ااَْْطَفووَ  فَأَتْوبَوَعووُه ِكووهاب  تقِووه  

ا ن بلقلعه.وهوذد  ولنويمعنه كي ا،وليك لنا مصدر آخر الز استفتا   يف مثل هذا الشوأن.فلنعلم هوذا وحو
ن نه.فما لنووا حنووفصوول سووبحالا  أو التفصوويل هوول املقصوولق.ولل علووم اّلِل أن هنووا  خووْيا يف الووزايقة أو ا يضوو

اّلِل  رق فيموووا أعووود مث يسوووتط حنووواول موووا   يعلوووم اّلِل أن فيوووه خوووْياف:يف مثووول هوووذا األمر.أمووور رجوووم الشوووياننيف 
 « ..َوأَْعَتْدان هَلُْم َعذاَب السَِّعْيِ »للشيانني غْي الرجلم:

 ذي أعووود  اّللِ ر هذا،الوووولعل مناسوووب  ذكوووفوووالرجلم يف الووودنيا وعوووذاب السوووعْي يف اهلخووورة ألول وووك الشووويانني.
 .والعالقوو  بووونيين كفرواللشوويانني يف الوودنيا واهلخووورة هووك ذكووور السووماء أو ،مث موووا اووكء بعوود مووون ذكوور الوووذ
كور يانني.وملا ذ جلموا للشوالشيانني والذين كفروا عالق  ملحلل .فلما ذكر مصابي  السماء ذكر اختاذهوا ر 

ِذيَن  َولِلَّو»انني: ء الشوير بعود  موا أعود  للوذين كفوروا مون أتبواع هوي ما أعد للشيانني من عذاب السعْي ذك
 « ..َكَفُروا ِبَرّبِِِْم َعذاُب َجَهنََّم َوبِْ َك اْلَمِصْيُ 

ا هَلووا يهووا  َِعُوول فِ ْلُقوولا ِإذا أُ »مث يرسووم مشووهدا ؟هوونم هووذ ،وهك تسووتقبل الووذين كفووروا يف غوويج وحنوو  كووديد:
 « ..َاَيوَُّز ِمَن اْلَغْيِج  َكِهيقا  َوِهَك تَوُفلُر.َتكاقُ 

وجهنم هنا رللقو  حيو ،تكظم غيظهوا،ف تفع أنفاسوها يف كوهي  وتفولر وميوا جلاحنهوا الغويج فتكواق تتموز  
موون الغوويج الكظوويم وهووك تنطوولي علووى بغووخ وكوور  يبلوو  إىل حوود الغوويج واحلنوو  علووى الكووافرين  والتعبووْي يف 

اّلِل  يقوورر حقيقوو .فكل خليقوو  موون خالئوو  -فيمووا حنووك  -لوواهر  يبوودو جمووازا تصووليراي حلالوو  جهنم.ولكنووه 
حيووو  ذات رو  موووون نلعها.وكووول خليقوووو  تعوووور  رّبوووا وتسووووب   مووود  وتوووودها حووووني تووورى ا نسووووان يكفوووور 
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خبالقه،وتتغيج هلذا ا؟حلق املنكر الذي تنكور  فطرهتوا وتنفور منوه روحها.وهوذ  احلقيقو  ورقت يف القورآن يف 
 ق  مكنلن  يف كل ككء يف هذا اللجلق.ملاضع كَّت تشعر  وا تقرر حقي

ووْبُع وَ »فقوود جوواء بصووري  العبووارة يف القوورآن:  َّ إِ يِهنَّ،َوِإْن ِمووْن َكووْكء  ُم َوَمووْن فِوواأْلَرْ ُتَسووبُِِ  لَووُه السَّووماواُت السَّ
عبووْيات ..وهووك ت« َوالطَّووْْيَ  َعووهُ وِِيب مَ اي ِجبوواُل أَ »..وورق كووذلك:« ُيَسووبُِِ  ِ َْمووِدِ ،َولِكْن   تَوْفَقُهوولَن َتْسووِبيَحُهمْ 

ووووووما»صوووووورُي  مباكوووووورة   جمووووووال فيهووووووا للتأويل.كووووووذلك ورق  َل هَلووووووا ُقخووووووان  َفقووووووا ِء َوِهووووووكَ مُثَّ اْسووووووَتلى ِإىَل السَّ
نوووه جمووواز تصوووليري حلقيقووو  إقوووال فيوووه ي  وووا ُيتمووول أن« ..َوِلْاَْرِم:اْئِتيوووا َنْلعوووا  أَْو َكْرهوووا  قالَتا:أَتَوْينوووا نوووائِِعنيَ 

 املباكووور مووون املعووو  واألرم لنووواملس اّلِل.ولكووون هوووذا التأويووول   ضووورورة لوووه.بل هووول أبعووودخضووولع السوووماء 
 الصري .

َلَقوْد »ا:شور  برّبووورقت صف  جهنم هذ .كما ورق يف ملضوع آخور تعبوْي عون قهشو  الكائنوات وغيظهوا لل
ووُتْم َكووْي ا  ِإق ا.َتكوواُق السَّووماواُت يَوتَوَفطَّووْرَن ِمْنووُه َوتَوْنَشوو ا،أَنْ ْرُم،َوختَِووُ  اأْلَ ِج وْ َقَعووْلا لِلوورَّمْحِن َولَوودا ،َوما  ُر اْ؟ِبوواُل َهوود 

َبِغك لِلرَّمْحِن أَْن يَوتَِّخَذ َوَلدا    « ..يَونوْ
.وقهشوو  كء  مد وكوول هووذ  النصوولص تشووْي إىل حقيق ،حقيقوو  إميووان اللجوولق كلووه خبالقه،وتسووبي  كوول كوو

النقضووام االئوو  لا امللكووه وهفووز هووذ  اااالئوو  وارتياعهووا لشووذوذ ا نسووان حووني يكفر،ويشووذ عوون هووذ
ق مون الغويج ن ،ويكواعلى ا نسان يف غيج وحن  كالذي يطعن يف عزيز عليه كورمي علوى نفسوه،فيغتاا وُي

 «.تَوُفلُر.َتكاُق َاَيوَُّز ِمَن اْلَغْيِج »يتمز .كما هل حال جهنم وهك:
فَزنَوُتها.أَ َْ ْم خَ ْلج  َسَأهلَُ ُكلَّما أُْلِقَك ِفيها فوَ »كذلك نلم  هذ  الظاهرة يف خزن  جهنم:  «. َذِْتُكْم نَِذير 

احلن .كمووا و  الغوويج يفوواضوو  أن هووذا السوويال يف هووذا امللضووع هوول للتأنيووه وال ذيوول.فهك مشووارك  ؟هوونم 
 هك مشارك  هلا يف التعذيه،وليك أمِر من ال ذيل والتأنيه للضائ  املكروب  

 ام الرسوووووووووولموووووووووو  والغفل ،بعوووووووووود التووووووووووبج  وا نكووووووووووار واهتوووووووووووا؟وووووووووولاب يف ذلوووووووووو  وانكسووووووووووار واعوووووووووو ا   ابحل
بْنا،َوقُوْلنا:ما نوَوووووزَّ »ابلضوووووالل:  َضوووووالل   ء .ِإْن أَنْووووووُتْم ِإ َّ يف  ِموووووْن َكوووووكْ َل اّللَُّ قووووواُللا:بَلى   قَوووووْد جووووواَءان نَوووووِذير  َفَكوووووذَّ

 « .. ِعْيِ اِب السَّ َكِبْي .َوقاُللا:َلْل ُكنَّا َنْسَمُع أَْو نَوْعِقُل ما ُكنَّا يف َأْصح
ملناكيوود.و  اه أول ووك بووفالووذي يسوومع أو يعقوول،  يوولرق نفسووه هووذا املوولرق الووليبء.و  احوود  ثوول مووا جحوود 
 إىل قليووول.مث ا نكوووار يسوووارع ابهتوووام الرسووول ابلضوووالل علوووى هوووذا النحووول املتوووبج  اللق ،الوووذي   يسوووتند يف

أَنْووُتْم ِإ َّ يف  ِإنْ :ْن َكوكء ِموَل اّللَُّ موا نوَوزَّ »ينكر ويدعك ذلك ا قعاء العريخ على رسول اّلِل الصواققني يقولل:
 .« .ِعْيِ فَاْعَ َُفلا ِبَذنِْبِهْم َفُسْحقا  أِلَْصحاِب السَّ «  »َضالل  َكِبْي  

صودقلا نولا بوه و  يي   ييموالسح  البعد.وهل قعاء عليهم من اّلِل بعد اعو ا  هوم بوذنبهم يف امللقو  الوذ
 بلقلعه.

فهم مبعوووودون موووون رمحتووووه.  رجوووواء هلووووم يف مغفوووورة،و  إقالوووو  هلووووم موووون عووووذاب.وهم والوووودعاء موووون اّلِل قضوووواء.
أصحاب السعْي املالزملن له.واي هلا من صحب   واي له من مصْي  وهذا العذاب،عذاب السوعْي،يف جهونم 
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أن  -واّلِل أعلوم  -اليت تشه   نفاسوها وهوك تفلر،عوذاب كوديد موروع حقوا.واّلِل   يظلوم أحدا.وحنسوه 
 هك -وقد أوقع فطرهتا حقيق  ا ميان وقليله  -اليت تكفر برّبا النفك 

ي تلقود حلجر الوذنفك فرغحل من كل خْي.كما فرغوحل مون كول صوف  ععول هلوا اعتبوارا يف اللجولق،فهك كوا
تكفور  والنفك الويت   فرار به جهنم.وقد انتهحل إىل نكس  وارتكاس مكاوا هذ  النار،إىل غْي ْناة منها و 

  مسووووووويخ  رم تظووووووول تنوووووووتكك وتووووووورتكك يف كووووووول يووووووولم تعيشوووووووه،حَّت تنتهوووووووك إىل صووووووولرة بشوووووووعابّلِل يف األ
 ا وكناعتها.ها ومسخهكنيع ،صلرة منكرة جهنمي  نكْية.صلرة   ميايلها ككء يف هذا الكلن يف بشاعت

الوويت  اللكوويج  فكوول كووكء روحووه ميمنوو ،وكل كووكء يسووب   موود ربووه،وكل كووكء فيووه هووذا ااْي،وفيووه هووذ 
ي  لشريرة،ا؟اسوواق،اهلبوودة اللجوولق ..مووا عوودا هووذ  النفوولس الشووارقة املفلتوو  موون أواصوور اللجل تشوود  إىل حموولر 

لجوولقف إوووا كء يف الكوواملمسوولخ  النفلر.فووأي مكووان يف اللجوولق كلووه تنتهووك إليووه،وهك مبتلتوو  الصوول  بكوول 
لوك   يعود لت أن رامو  بعودكتنتهك إىل جهنم املتغيظ  املتلمظ ،احلارق ،املهودرة لكول معو  ولكول حو  ولكول  

 النفلس مع  و  ح  و  كرام  
 جهاء من يخشون ربهم بالغيب   12الدرس الخامس 

فح  صوووعووورم هنوووا يواملوووألل  يف سووويا  القووورآن أن يعووورم صوووفحتني متقوووابلتني يف مشووواهد القيامووو .فهل  
لُوووَل لِ »املووويمنني يف مقابووول صوووفح  الكافرين،تتمووو  ملووودللل اهليووو  الثانيووو  يف السووولرة: «  َأْحَسوووُن َعَموووال  أَُيُكووومْ ُكْم يَوبوْ

ُووووْم ابِ ا بووووتالء ..بووووذكر ا؟ووووزاء بعوووود ذكوووور  ( { 12ِفوووورَة  َوَأْجوووور  َكبِووووْي  )هَلُووووْم َمغْ  ْلَغْيووووهِ :}ِإنَّ الَّووووِذيَن َحَْشووووْلَن َرّبَّ
 [12:]امللك

يف خفيو  عون  رّبم وهوموالغيه املشار إليه هنا يشومل خشويتهم لورّبم الوذي   يرو ،كموا يشومل خشويتهم لو
 كر  السوويا  يفالووذي يووذ  عني،وكال ووا معوو  كبْي،وكووعلر نظيوو ،وإقرا  بصووْي.ييهل هلووذا ا؟ووزاء العظوويماأل

 إمجال:وهل املغفرة والتكفْي،واألجر الكبْي.
ووصوول القلووه ابّلِل يف السوور واافيوو ،وابلغيه الووذي   تطلووع عليووه العيلن،هوول ميووزان احلساسووي  يف القلووه 

، قَالَ  روى.البشري وضمان  احلياة للضمْي . اَي َرُسولَل هللِا :قَواُللا:احلافج أبل بكر البزار يف مسوند  َعوْن أَنَوك 
" َكْيووَ  أَنْوووُتْم :َنُكوولُن ِعْنووَدَ  َعلَووى احْلَوواِل، فَووِإَذا فَاَرقْونَوواَ  ُكنَّووا َعلَووى َغْْيَِهووا، فَوَنَخوواُ  أَْن َيُكوولَن َذلِووَك نَِفاق ووا قَووالَ 

وووورِِ َواْلَعاَلنِيَووووِ ، قَووووالَ هللاُ َربوُ :َوَربَُّكووووْم ف " قَوووواُللا وووورِِ :نَووووا يف السِِ " َكْيووووَ  أَنْوووووُتْم َونَبِوووويَُّكْم ف " قَوووواُللا أَنْووووحَل نَِبيُونَووووا يف السِِ
 .2472" لَْيَك َذِلُكُم النَِِفاَ  ":َواْلَعاَلنَِيِ  قَالَ 

َهَلْكنَوووووا َوَربِِ اْلَكْعبَوووووِ  ،اَي َرُسووووولَل اّللَِّ :فَوَقووووواُللا،َذاَت يَوْلم  َغوووووَدا َأْصوووووَحاُب النَّوووووِلِِ :قَالَ ،وَعوووووْن أَنَوووووِك بْوووووِن َماِلك  
ُ َوْحوَدُ    َكورِيَك لَوهُ :النَِِفاُ  قَالَ ،النَِِفا ُ :َوَما َذاَ  ف قَاُللا:فَوَقالَ  ا ،أََلْسُتْم َتْشوَهُدوَن أَْن   إِلَوَه ِإ  اّللَّ َوأَنَّ حُمَمَّود 

َهَلْكنَوووا َوَربِِ ،اَي َرُسووولَل اّللَِّ :فَوَقاُللا،مُثَّ َعووواُقوا الثَّانِيَووو َ :َ  النَِِفووواَ  قَوووالَ لَْيَك َذا:بَوَلى قَوووالَ :َعْبوووُدُ  َوَرُسوووللُُه ف قَووواُللا
ا َعْبوُدُ  َوَرُسوللُُه :النَِِفاُ  قَالَ ،النَِِفا ُ :َوَما َذاَ  ف قَاُللا:اْلَكْعَبِ  قَالَ  ُ َوأَنَّ حُمَمَّود  أََلْسوُتْم َتْشوَهُدوَن أَْن   إِلَوَه ِإ  اّللَّ
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َوَما :قَالَ ،َهَلْكنَووا َوَربِِ اْلَكْعبَوو ِ ،اَي َرُسوولَل اّللَِّ :فَوَقاُللا،مُثَّ َعوواُقوا الثَّالِثَوو َ :لَْيَك َذاَ  النَِِفوواَ  قَووالَ :بَوَلى قَووالَ :قَوواُللاف 
ا َعْبوو:النَِِفوواُ  قَالَ :َذاَ  ف قَاُللا وود  ُ َوأَنَّ حُمَمَّ لَْيَك :بَوَلى قَووالَ :ُدُ  َوَرُسووللُُه ف قَوواُللاأََلْسووُتْم َتْشووَهُدوَن أَْن   إِلَووَه ِإ  اّللَّ

نَوا الوُدنْوَيا َوأَْهُللانَ ،ِإانَّ ِإَذا ُكنَّا ِعْنَدَ  ُكنَّا َعَلى َحال  :َذاَ  النَِِفاَ  قَاُللا َلْل أَنَُّكوْم :قَوالَ ،َوِإَذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنوِدَ  َ َّتوْ
َلَصوووواَفَحْتُكُم اْلَمالِئَكووووُ  ِبطُووووُرِ  اْلَمِدينَووووِ  ،اِل الَّووووِذي َتُكلنُوووولَن َعَلْيهِ ِإَذا َخووووَرْجُتْم ِمووووْن ِعْنووووِدي َتُكلنُوووولَن َعلَووووى احْلَوووو

."2473 
بق  تورب  موا يو  السوافالصل  ابّلِل هك األصل.فمَّت انعقدت يف القله فهل ميمن صواق  ملصولل.وهذ  اهل

 شر.قبلها يف السيا   ا بعدها،يف تقرير علم اّلِل ابلسر وا؟هر،وهل يتحدى الب
 هللا يملم السر وال هر  نه خالق ا نسان 14 - 13الدرس السادس:

ْجَهووُروا بِِه،ِإنَّووُه ُكْم أَِو اوا قَوووْللَ َوَأِسوورُ »وهوول الووذي خلوو  نفلسووهم،ويعلم مووداخلها ومكامنهووا،اليت أوقعهووا إايهووا:
 «.فْاَِبْيُ َعِليم  ِبذاِت الُصُدوِر.َأ  يَوْعَلُم َمْن َخَلَ  َوُهَل اللَِّطيُ  ا

 بِوذاِت نَّوُه َعلِويم  إِ »السور.و أسروا أو اجهروا فهل مكشل  لعلم اّلِل سلاء.وهل يعلم ما هول أخفوى مون ا؟هور 
ْعلَووُم َأ  يوَ »ور  خلوو  الصوود الوويت   تفووار  الصوودور  علوويم ّبووا،فهل الووذي خلقهووا يف الصوودور،كما« الُصووُدورِ 

لصوووغْي اإىل الووودقي   ذي يصوول علموووهالووو« ُ  اْاَبِوووُْيفَوُهوووَل اللَِّطيوو»أ  يعلوووم وهوول الوووذي خلووو ف « َمووْن َخلَوووَ ف
 واافك املستلر.

ي فالضومْي الوذ مضوحكني  إن البشر وهم ُياوللن التخفك مون اّلِل  ركو  أو سور أو نيو  يف الضومْي،يبدون
 موون خلقووه وهوول هووك كووذلك حفوولن فيووه نيووتهم موون خلوو  اّلِل،وهوول يعلووم قروبووه وخفااي .والنيوو  الوويت حفلوووا

 ويعلم أين تكلن.فماذا حفلنف وأين يستخفلنفيعلمها 
مووا  ا لاملر.فوول اكووا صووحيحوالقورآن يعوو  بتقريوور هووذ  احلقيقوو  يف الضوومْي.ألن اسووتقرارها فيووه ينشووئ لووه إقر 

قيودة رم.أمانو  العهوذ  األ يلقعه هنا  من يقظ  وحساسي  وتقلى،تناط ّبا األمان  اليت ُيملها املويمن يف
موا يكمون قله أنوه هول و ستيقن اليلتجرق ّلِل يف العمل والني .وهل   يتحق  إ  حني وأمان  العدال ،وأمان  ا

 فيه من سر وني  هل من خل  اّلِل الذي يعلمه اّلِل.وهل اللطي  اابْي ..
تعامول يا؟هْي.وهول  ة،والصولتعندئذ يتقك امليمن الني  املكنلنو ،واهلاجك الودفني،كما يتقوك احلركو  املنظلر 

 دور.ي يعلم السر وا؟هر،اّلِل الذي خل  الصدور فهل يعلم ما يف الصمع اّلِل الذ
 ا رض ذلول مسخر  لإلنسان 15الدرس السابع:

مث ينتقوووول ّبووووم السوووويا  موووون ذوات أنفسووووهم الوووويت خلقهووووا اّلِل،إىل األرم الوووويت خلقهووووا هلم،وذللهووووا وأوقعهووووا 
« ،فَاْمُشووولا يف َمناِكِبهوووا وَُكلُووولا ِموووْن رِْزِقِه،َوإِلَْيوووِه الُنُشووولرُ ُهوووَل الَّوووِذي َجَعوووَل َلُكوووُم اأْلَْرَم َذُلل   »أسوووباب احليووواة:

..والناس لطلل ألفتهم حلياهتم على هذ  األرم وسهلل  استقرارهم عليها،وسْيهم فيها،واسوتغالهلم ل بتهوا 
.والقرآن يوذكرهم ومائها وهلائها وكنلزها وقلاها وأرزاقها مجيعا ..ينسلن نعم  اّلِل يف تذليلها هلوم وتسوخْيها
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هذ  النعم  اهلائل ،ويبصرهم ّبا،يف هوذا التعبوْي الوذي يودر  منوه كول أحود وكول جيول بقودر موا ينكشو  لوه 
 من علم هذ  األرم الذللل.

 ابلقوودم وعلووى سووْي فيهوواواألرم الووذللل كانووحل تعووب يف أذهووان املخووانبني القدامى،هووذ  األرم املذللوو  لل
موون هوولاء  هووا  ووا هليووهلحيوواة فيل.واملذللوو  للووزرع وا؟ووب واحلصوواق.واملذلل  الدابوو ،وابلفلك الوويت اخوور البحار
 وماء وترب  تصل  للزرع وا نبات.

 مسووواح  الووونا يفتفصووويال ميووود  -ليوووه حوووَّت اليووولم إفيموووا اهتووودى  -وهوووك مووودلل ت جمملووو  يفصووولها العلوووم 
لوو  ..الووذي يط« َذلُوول   »صوو :القوورآين يف ا قرا .فممووا يقللووه العلووم يف موودللل األرم الووذللل:إن هووذا الل 

كن ،هك قابو  سوتقرة سوا معاقة علوى الداب ،مقصولق يف إنالقوه علوى األرم  فواألرم هوذ  الويت نراهوا تبتو  
و  تتعثوور ن لهرهووا،عوومتحركوو  ..بوول راحموو  راكضوو  مهطعوو    وهووك يف اللقووحل ذاتووه ذلوولل   تلقووك براكبهووا 

 ن هوذ  الدابو ك ذلولل  إمث هوك قابو  حلولب مثلموا هوخطاها،و  ختضه وهتوز  وترهقوه كالدابو  غوْي الوذللل  
ع  حولا  لشومك بسور اليت نركبها تدور حلل نفسوها بسورع  ألو  ميول يف السواع ،مث تودور موع هوذا حولل ا

ين ألو  عودل عشور مخس  وستني أل  ميول يف السواع .مث توركخ هوك والشومك واجململعو  الشمسوي  كلهوا  
ا لوى لهرهوا آمنو نسوان عا السماء ..وموع هوذا الوركخ كلوه يبقوى ميل يف الساع ،مبتعدة حنل برج ا؟بار يف

لهور  نعوو  يقع مرة   يدون،مس ُيا مطم نا معا    تتمز  أوصاله،و  تتناير أكال  ،بل   يرتج ره و 
ان،بل اة هوذا ا نسوهوا يف حيوهذ  الداب  الذللل  وهذ  احلركات الثالّ هلا حكم .وقد عرفنا أير اينتوني من

النهووار.ولل  و ا الليوول حليوواة كلهووا علووى لهوور هووذ  األرم.فوودورة األرم حوولل نفسووها هووك الوويت ينشووأ عنهوويف ا
لهووا موون احلوور كاحليوواة   كووان الليوول سوورمدا ؟موودت احليوواة كلهووا موون الثق،ولوول كووان النهووار سوورمدا  ح قووحل

احليوواة  مووحلمووا قا ..وقورهتوا حوولل الشوومك هووك الوويت تنشووأ عنهووا الفصوولل.ولل قام فصوول واحوود علووى األرم
ن أا بعود.و  بود ار الغيوه عون حكمتهوفلم يكشو  سوت -يف ككلها هذا كما أراقها اّلِل.أما احلرك  الثالث  

 هلا ارتبانا ابلتناس  الكلين الكبْي.
وهووذ  الدابوو  الووذللل الوويت تتحوور  كوول هووذ  احلركووات اهلائلوو  يف وقووحل واحد،تبتوو  علووى وضووع واحوود يف أينوواء 

ألن هوذا امليول هوول الوذي تنشوأ عنوه الفصولل األربعو  موع حركوو   5،23رهوا  قودار ُيودق  ميول حمل  -احلركو  
األرم حلل الشمك،والذي لل اختل يف أيناء احلرك   ختلحل الفصلل اليت ت ته عليهوا قورة النبوات بول 

ليهوا قورة احلياة كلها يف هوذ  احليواة الودنيا  واّلِل جعول األرم ذلول  للبشور  ن جعول هلوا جاذبيو  تشودهم إ
يف أيناء حركاهتا الكثى،كما جعل هلا ضوغطا جولاي يسوم  بسوهلل  احلركو  فلقهوا.ولل كوان الضوغ  ا؟ولي 

فإمووا أن  -حسووه قرجوو  يقوول الضووغ   -أيقوول موون هووذا لتعووذر أو تعسوور علووى ا نسووان أن يسووْي ويتنقوول 
ه الووذايت يسووحقه أو يعلقووه.ولل كووان أخوو   ضووطربحل خطووى ا نسووان أو  نفجوورت عاويفووه لووزايقة ضووغط

علووى ضووغ  اهلوولاء حللووه،كما يقووع ملوون يرتفعوولن يف نبقووات ا؟وول العليووا بوودون تكييوو  لضووغ  اهلوولاء  واّلِل 
  -جعوول األرم ذلوول  ببسوو  سووطحها وتكوولين هووذ  ال بوو  اللينوو  فوول  السووط .ولل كانووحل صووخلرا صوولدة 
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كن العلاموول ا؟ليوو  موون لتعووذر السووْي فيها،ولتعووذر ا نبووات.ول -كمووا يفوو م العلووم بعوود بروقهووا وعموودها 
هووولاء وأمطوووار وغْيهوووا هوووك الووويت فتتوووحل هوووذ  الصوووخلر الصلدة،وأنشوووأ اّلِل ّبوووا هوووذ  ال بووو  ااصوووب  الصووواحل  
للحياة.وأنشوأ موا فيهوا موون النبوات واألرزا  الويت ُيلبهووا راكبول هوذ  الدابوو  الوذللل  واّلِل جعول األرم ذلوول  

يت هتاج احلياة إليها،ابلنسه الدقيق  اليت لل اختلوحل موا قاموحل  ن جعل اهللاء اني  ّبا حمتلاي للعناصر ال
تقريبوا ونسوب  األزوت  21احلياة،وما عاكحل إن قدر هلا أن تقولم مون األساس.فنسوب  األكسوجني فيوه هوك 

تقريبا والبقي  من تين أكسيد الكربلن بنسب  يالي  أجوزاء مون عشورة آ   وعناصور  78أو الن وجني هك 
 أخرى.
  موون هووذ  لوول  آب نسووه هووك الالزموو  ابلضووب  لقيووام احليوواة علووى األرم  واّلِل جعوول األرم ذوهووذ  ال

ن الشومك عود األرم امللافقات الضوروري  لقيوام احليواة ..ومنهوا حجوم األرم وحجوم الشومك والقمر،وبعو
ليوابك ملواء واتلزيوع ا والقمر.وقرج  حرارة الشمك.و ك قشرة األرم.وقرج  سورعتها.وميل حملرها.ونسوب 

 فيها.وكثاف  اهللاء اني  ّبا ..إىل آخر  ..إىل آخر .
 حلوهك الووويت  حووووهوووذ  امللافقوووات جمتمعووو  هوووك الووويت جعلوووحل األرم ذلووول .وهك الووويت جعلوووحل فيهوووا رزقوووا،

 يعيهووا كوول فوورقحلقووائ  لابلجولق احلياة،و يوواة هووذا ا نسووان علووى وجووه خوواص.والنا القوورآين يشووْي إىل هووذ  
الوووذي بيووود   -اّلِل  يطي ،وابلقووودر الوووذي يبلووو  إليوووه علموووه ومالحظته،ليشوووعر بيووود وكووول جيووول ابلقووودر الوووذي

ظو  واحودة تتولىل كول كوكء حلله،وتوذلل لوه األرم،وهفظوه وهفظهوا.ولل تراخوحل حلو وهك تتل    -امللك 
   أذنقيقو  اهلائلوهلذ  احل عن احلفج  ختل هذا الكلن كله وهطم  ن عليه وما عليه  فإذا استيقج ضمْي 

لُوووولا ِمووووْن ناِكِبهووووا وَكُ ا يف مَ فَاْمُشوووول »لووووه ااووووال  الوووورمحن الوووورحيم ابملشووووك يف مناكبهووووا واألكوووول موووون رزقووووه فيهووووا:
هلهلا سوووه ابملشوووك يف قووود أذن لوووواملناكوووه املرتفعوووات،أو ا؟لانوووه.وإذا أذن لوووه ابملشوووك يف مناكبهوووا ف«.رِْزقِوووهِ 

 فيهوا كلوه مون لورز  الوذيله يف الذللل  واوبطاحها من ابب أوىل.فمَّت أذن له يف الشملس منها فقد أذن 
ذي هول املوال الو رز .فليكخلقه،وكله من ملكه،وهل أوسع مدلل   ا يتباقر إىل أذهان النواس مون كلمو  الو
رم،مون أسوباب هوذ  األ اد  أحدهم يف يد ،ليحصل به على حاجياته ومتاعه.إ ا هل كول موا أوقعوه اّللِ 

،ونبيعوو  كلنووحل منهات إىل نبيعوو  تكوولين األرم موون عناصوورها الوويتالوورز  ومكلانتووه.وهك يف األصوول ترجووع 
ومنوووه  -حليووولان لنبوووات وااتقسووويم هوووذ  العناصووور ّبوووذ  النسوووه الووويت وجووودت ّبوووا.مث القووودرة الووويت أوقعهوووا اّلِل 

 لى ا نتفاع ّبذ  العناصر.ع -ا نسان 
بوات كموا هول معورو  علوى تعتمد حيواة كول ن»ويف اختصار نشْي إىل أنرا  من حقيق  الرز  ّبذا املع :

املقوواقير الوويت تكوواق تكوولن متناهيوو  يف الصووغر موون تين أكسوويد الكربوولن امللجوولق يف اهلوولاء،واليت ميكوون القوولل 
 ووووا تتنسووومها.ولكك نلضووو  هوووذا التفاعووول الكيمووواوي املركوووه املخوووتا ابل كيوووه الضووولئك  بسووو  نريقووو  

يف ضوووولء الشوووومك علووووى عزئوووو  تين أكسوووويد إن أورا  الشووووجر هووووك رائت،وإن هلووووا القوووودرة » كنوووو  نقوووولل:
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الكربووووولن العنيووووود إىل كربووووولن وأكسوووووجني.وبتعبْي آخووووور يلفوووووج األكسوووووجني وُيوووووتفج ابلكربووووولن متحووووودا موووووع 
 هيدروجني املاء الذي يستمد  النبات من جذور  )حية يفصل املاء إىل هيدروجني وأكسجني(.

ديدة،وفلاكووه   أخوورى عزا وموولاق كيمائيوووبكيميوواء سووحري  تصوونع الطبيعوو  موون هووذ  العناصوور سووكرا أو سووليلل 
 وأزهارا.

يلفووج  لقووحل نفسووهويغووذي النبووات نفسووه،وينتج فائضووا يكفووك لتغذيوو  كوول حيوولان علووى وجووه األرم.ويف ال
 النبات األكسجني الذي نتنسمه والذي بدونه تنتهك احلياة بعد مخك ققائ .

يووووا  يتعلوووو    لطحله،وكوووول موووواوهكووووذا ْنوووود أن مجيووووع النبووووا ت والغوووواابت واألعشوووواب وكوووول قطعوووو  موووون ا»
ج لن،بينمووا تلفوويد الكربالووزرع،تبب تكلينهووا موون الكربوولن واملوواء علووى األخا.واحليوولاانت تلفووج تين أكسوو

فد يف يو  كانوحل تسوتنو النباتأالنبا ت األكسجني.ولل كانوحل هوذ  املقايضو  غوْي قائمو ،فإن احليواة احليلانيو  
ات النبوات أو مو اموا ذوىاربولن تقريبوا.ومَّت انقلوه التولازن النهاي  كل األكسجني،أو كل تين أكسيد الك

صووغْية هوول   قوواقير ا نسووان،فيلح  بووه اهلخوور وكوويكا.وقد اكتشوو  أخووْيا أن وجوولق تين أكسوويد الكربوولن
 .أيضا ضروري ملعظم حياة احليلان،كما اكتش  أن النبا ت تستخدم بعخ األكسجني

 نتنسمه.فبدون اهليدروجني كان املواء   يلجد.ونسوب  املواء واه أن يضا  اهليدروجني أيضا،وإن كنا  »
 .2474«من املاقة احليلاني  أو النباتي  هك كبْية لدرج  تدعل إىل الدهش و   غ  عنه مطلقا

ينموول أي   ميكوون أن وبوودون الن وجووني يف كووكل مووا  »وهنووا  قور األزوت أو الن وجووني يف رز  األرم.
يووو  زراعيووو  هوووك نر ل بووو  الاوإحووودى اللسووويلتني اللتوووني يووودخل ّبوووا الن وجوووني يف نبوووات مووون النبوووا ت الغذائي .

ل  والفوولل حلمووا والبسوومعينوو  تسووكن يف جووذور النبووا ت البقليوو ،مثل الثسوويم وا« بكوو اي»نشوواط جووراييم 
 حوونيو تصووه النبووات ميابوول ألن وكثووْي غْيها.وهووذ  ا؟ووراييم شخووذ ن وجووني اهلوولاء وهيلووه إىل ن وجووني مركووه ق

 ميلت النبات يبقى بعخ هذا الن وجني املركه يف األرم.
وهنا  نريق  أخرى يدخل ّبا الن وجوني إىل األرم.وذلوك عون نريو  علاصو  الرعود.وكلما وموخ بور  »

خوووالل اهللاء،وحووود بوووني قووودر قليووول مووون األكسوووجني وبوووني الن وجني،فيسوووقطه املطووور إىل األرم كن وجوووني 
تطيع النبوووات امتصاصوووها ألنوووه   يقووودر علوووى امتصووواص الن وجوووني )أي يف الصووولرة الووويت يسووو 2475«مركوووه 

 كما أسلفنا(.  78ااالا من اهللاء ونسبته فيه حلا  
واألرزا  املخبوووولءة يف جوووول  األرم موووون معوووواقن جاموووودة وسووووائل  كلهووووا ترجووووع إىل نبيعوووو  تكوووولين األرم 

سووريع  أوسووع موودلل   ووا يفهمووه واألحوولال الوويت  بسووتها.و  نطيوول كوورحها.فالرز  يف ضوولء هووذ  البيوواانت ال
اللفج.وأعم  أسبااب يف تكلين األرم ذاهتوا ويف تصوميم الكولن كلوه.وحني ذذن اّلِل للنواس  الناس من هذا

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (17 - 70كتاب:العلم يدعل لإلميان ترمج  حمملق صاحل الفلكك ص    - 2474
 . ) السيد رمحه هللا (77 - 76املصدر نفسه ص  - 2475
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يف األكووول منوووه،فهل يتفضووول بتسوووخْي  هلوووم وتيسوووْي تناولوووه كموووا ميووون  البشووور القووودرة علوووى تناوهلوووا وا نتفووواع 
 « ..ْن رِْزِقهِ فَاْمُشلا يف َمناِكِبها وَُكُللا مِ »ّبا:

اس يف ر  اّلِل للنووبكوول مووا يسووخابملوولت واحلياة،و  ا بووتالء وهوول حموودوق بووزمن مقوودر يف علووم اّلِل وتوودبْي  زموون 
 « ..الُنُشلرُ  َوإِلَْيهِ »كان امللت وكان ما بعد :  ا بتالء هذ  احلياة.فإذا انقضحل ف ة 

 يرفلى كل ككء قدهف وهل ع ملجأ منه إ  إليإليه ..وإِ  فإىل أين إن   يكن إليهف وامللك بيد ف و 
 عدا أمن الك ار والمااا لهم 18 - 16الدرس الثامن:

ّلِل وأموووور  ا هووووذا األمووووان علووووى لهوووور األرم الووووذللل،ويف هووووذا اليسوووور الفووووائخ إبذن وبينمووووا هووووم يف -واهلن 
 ؟ول مون حوولهلمْي ا.ويث..اهلن يهوز هوذ  األرم السواكن  موون هوحل أقودامهم هوزا ويرجهووا رجوا فوإذا هوك اوولر

صوووووه يف فوووووإذا هووووول حاصوووووه يضووووورب اللجووووول  والصووووودور ..يهوووووز هوووووذ  األرم يف حسوووووهم ويثوووووْي هوووووذا احلا
قووودر بلقلا قلووولّبم لغيوووه،ويعاتصووولرهم،لينتبهلا مووون غفلووو  األموووان والقرار،وميووودوا  بصوووارهم إىل السوووماء وإىل 

وووماِء أَْن َحِْسوووَ  ِبُكوووُم اأْلَ »اّلِل: وووُتْم َموووْن يف السَّ وووُتْم َموووْن يف الأَ َك َاُووولُرف ِإذا ِهوووْرَم فَوووأَأَِمنوْ وووماِء أَْن يُوْرِسوووَل ْم أَِمنوْ سَّ
..والبشووور  «ْم.َفَكْيوووَ  كووواَن َنِكوووِْيفْن قَوْبِلهِ ِموووِذيَن َعلَوووْيُكْم حاِصوووبا ف َفَسوووتَوْعَلُملَن َكْيوووَ  نَوووِذيِر  َوَلَقوووْد َكوووذََّب الَّووو
عرفوولن  يهم املعلوولم  يهووا نصوويبللن موون رز  اّلِل فالووذين يعيشوولن علووى لهوور هووذ  الدابوو  الووذللل،وُيلبلوا فينووا

  قلويال فوْيتج ن تضوطربكي  تتحلل إىل قاب  غْي ذللل و  حللب،يف بعخ األحيان،عند موا ذذن اّلِل  
نوود عيلوو .ذلك كوول كووكء فوول  لهرهووا أو يووتحطم  وميوولر كوول مووا عليهووا ويضووطرب فووال اسووكه قوولة و  ح

فووال  ّلِل بزمامهووا ميسووك اا؟ام ،الكووامن يف الدابوو  الووذللل،اليت الووز زل والثاكني،الوويت تكشوو  عوون الوولحا
أو يغولص يف  لوى لهرهواتثلر إ  بقدر،و  عم  إ  يلاين معودوقات يوتحطم فيهوا كول موا كويد ا نسوان ع

ذا األموور هوولكوولن موون جلفهووا عنوود مووا تفووت  أحوود أفلاههووا وختسوو  كسووف  منهووا ..وهووك اوولر ..البشوور و  مي
 ن.كي ا و  يستطيعل 

ن حيوة كانوحل الرعوه،م وهم يبدون يف هلل الزلزال والثكان وااس  كالف ران الصوغْية حمصولرة يف قفوا
ب  ؟احمو  احلاصولعلاصو  اآمن   هي  غافل  عن القدرة الكثى املمسك  ابلزموام  والبشور كوذلك يشوهدون ا

لعاصوووف  مللن.وايع الوويت تووودمر وخترب،وهووور  وتصوووع .وهم إبزائهوووا ضووعا  عاجزون،بكووول موووا يعلمووولن وموووا
  ا نسوان ا؟ول يقو حني تزأر وتضرب ابحلصى احلاصه،وشخذ يف نريقها كل ككء يف الث أو البحر أو

م الووذين حوودعه كر البشوورأمامهووا صووغْيا هووزيال حسووْيا حووَّت ذخووذ اّلِل بزمامهووا فتسوولك وتلووني  والقوورآن يووذ 
 مروضها.سكلن الداب  وسالم  مقاقهتا،ويغريهم األمان بنسيان خالقها و 

يذكرهم ّبذ  ا؟محوات الويت   ميلكولن مون أمرهوا كوي ا.واألرم الثابتو  هوحل أقودامهم تورتج والر،وتقوذ  
ابحلمووم وتفوولر.والري  الرخوواء موون حوولهلم تتحوولل إىل إعصووار حاصووه   تقوو  لووه قوولة يف األرم موون صوونع 

َفَسووتَوْعَلُملَن »خوول املفاصوول.البشور،و  تصوود  عوون التوودمْي ..ُيووذرهم وينووذرهم يف هتديوود يوورج األعصوواب وحل
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َوَلَقووْد َكوذََّب الَّووِذيَن »ويضورب هلووم األمثلو  موون واقوع البشووري ،ومن وقوائع الغووابرين املكوذبني:«    َكْيوَ  نَووِذيرِ 
 « ..ِمْن قَوْبِلِهْم،َفَكْيَ  كاَن َنِكِْيف

َكْيوَ  كواَن فَ »ل يسوأهلم:ا.وهكذبل يوالنكْي ا نكار وما يتبعه من اهلتر،ولقد أنكر اّلِل  ن كذبلا قبلهم أن 
نكوْي  وكيو  ان هوذا الوهم يعلملن كي  كان،فقد كانحل آتر الدمار وااراب تص  هلم كي  ك« َنِكِْيف

 لغفلوو  عوون اّللِ ي يوولحك ابكووان مووا أعقبووه موون توودمْي  واألمووان الووذي ينكوور  اّلِل علووى النوواس،هل األمووان الووذ
ويرجل موو ن إىل ربووه،مليمن يطرعايتووه ورمحته.فهووذا غووْي ذا .فوواوقدرتووه وقوودر ،وليك هوول ا نم نووان إىل اّلِل و 

  إىل ها،إ ووا يوودعل رم ومتاعرمحتووه وفضووله.ولكن هووذا   يقوولق  إىل الغفلوو  والنسوويان وا نغمووار يف غموورة األ
 نان.خبات وا نم  ،مع ا التطلع الدائم،واحلياء من اّلِل،واحلذر من غضبه،والتلقك من املخبلء يف قدر 

َا قَاَلحْل َما رَأَيْوحُل َرُسولَل اّللَِّ  --ِئَشَ  َزْوِج النَِّبِِ َعْن َعا ُمْسوَتْجِمع ا َضواِحك ا َحوَّتَّ أََرى ِمْنوُه هَلََلاتِوِه  --َأوَّ
َووا َكوواَن يَوتَوَبسَّووُم  ووا أَْو رُي ووا عُووِرَ  َذلِووَك ِ  َوْجِهووِه.فَوَقاَلحْل اَي رَ  -قَالَووحْل  -ِإ َّ ُسوولَل اّللَِّ أََرى وََكوواَن ِإَذا رََأى َغْيم 

َك اْلَكرَاِهيَوووَ  قَالَوووحْل النَّووواَس ِإَذا رَأَُوا اْلغَوووْيَم َفرُِحلا.َرَجووواَء أَْن َيُكووولَن ِفيوووِه اْلَمطَوووُر َوأَرَاَ  ِإَذا رَأَيْوتَوووُه َعَرفْوووحُل ِ  َوْجِهووو
ُنِ  أَْن َيُكلَن ِفيِه َعَذاب  َقْد ُعذَِِب قَولْ » فَوَقاَل  م  اِبلرِِيِ  َوَقْد رََأى قَوْلم  اْلَعوَذاَب فَوَقواُللا )َهوَذا اَي َعاِئَشُ  َما يُوَيمِِ

 .2476«َعاِرم   ُِْطُراَن( 
 نووان ينووايف ا نم  .وهل  فهووذا هوول ا حسوواس الوويقج الوودائم ابّلِل وقوودر ،و ا قصووه القوورآن موون هووذا يف سووْي 
كليتووه ألموور  الووه و ال.ورق و إىل رمحوو  اّلِل وتلقووع فضووله.مث هوول إرجوواع مجيووع األسووباب الظوواهرة إىل السووبه األ

 ،وسووائر ،والعلاصإىل موون بيوود  امللووك وهوول علووى كوول كووكء قدير.فااسوو  واحلاصووه،والثاكني والز زل
ذكر  يووّلِل.وكوول مووا هووا إىل االقوولى الكلنيوو  والظوولاهر الطبيعيوو  لوويك يف أيوودي البشوور موون أمرهووا كووكء.إ ا أمر 

أنفسووووهم    ُيموووولن  يتوووودخللن يف إحووودايها،و  البشووور عنهووووا فوووروم ُيوووواوللن ّبوووا تفسووووْي حووودويها،ولكنهم
كما لوول  عاصووْيها،منها.وكوول مووا ينشوو لنه علووى لهوور األرم تووذهه بووه رجفوو  موون رجفاهتووا،أو إعصووار موون أ

 سووه الوويت هكوومشووئ نلاميكووان لعبووا موون الوولر   فووأوىل هلووم أن يتلجهوولا يف أمرهووا إىل خووال  هووذا الكلن،ومن
حيوة  -سوماء ا إىل النه منها يف هذ  األحوداّ.وأن يتطلعول هذ  الظلاهر،وملقعه القلى اليت يتجلى جا

 يتذكروا اّلِل الذي بيد  امللك وهل على كل ككء قدير.ف -هك رمز للعلل 
إن ا نسوووان قووولي ابلقووودر الوووذي وهبوووه اّلِل مووون القلة.عوووا  ابلقووودر الوووذي أعطوووا  اّلِل مووون العلم.ولكووون هوووذا 

صنعه،وقلا  من إمداق .وهذ  القولى تسوْي وفو  نلاميسوه يف الكلن اهلائل زمامه يف يد خالقه،ونلاميسه من 
حدوق قدر .وما يصيه ا نسان منهوا مقودور مرسولم،وما يعلموه ا نسوان منهوا مقودور معللم.واللقوائع الويت 
هوودّ تقوو  هووذا ا نسووان بووني احلووني واحلووني أمووام قوولى الكوولن اهلائلوو  مكتوول  اليوودين حسووْيا،ليك لووه إ  

                                                 
 ( 2123[) 500/ 5املكنز ] -(  وصحي  مسلم 4828[ )118/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2476

 لهاة وهى اللحم  املعلق    أصل احلنكاللهلات:مجع ال
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قووولى ومروضوووها وإ  أن يتطلوووع إىل علنوووه ليلاجهها،ويسوووخر موووا هووول مقووودور لوووه أن أن يتوووذكر خوووال  هوووذ  ال
 يسخر  منها.

خْي بعوخ قوولى ة علوى تسوووحوني ينسوى هووذ  احلقيقو ،ويغ  وينخودع  ووا يقسوم اّلِل لووه مون العلوم وموون القودر 
 ع وحلوودالرفيو  مصوودرهاالكلن،فإنوه يصوب  رللقووا مسويخا مقطلعوا عوون العلوم احلقيقوك الووذي يرفوع الورو  إىل

رئ يل،ويتصوول ببوواجوولق ا؟مإىل األرم يف عزلوو  عوون رو  اللجوولق  بينمووا العووا  املوويمن يركووع يف مهرجووان الل 
لوو  الكوولن اهلائ لووى أن قوولىعا؟ليوول.وهل متوواع   يعرفووه إ  موون ذا  حالوتووه حووني يكتبهووا اّلِل لووه   اللجوولق

 ا.الوة أم حرمهتلجئ ا نسان إ؟اء إىل ملق  العجز والتسليم سلاء رز  هذ  احل
سوار احلسوْي ن يف انكفهل يكش  ما يكش ،ويبدع ما يبدع،ويبل  من القلة موا يبلو .مث يلاجوه قولى الكول 
 لوك وقفهوا.و مييقهوا   الصغْي اهلزيل.وقد يستطيع أن يتقوك العاصوف  أحيواان ولكون العاصوف  اضوك يف نر 

نهوووا  ع  وينوووزوي ُيتموووك مووون العاصوووفميلوووك أن يقووو  يف نريقها،وقصوووارى موووا يبلووو  إليوووه جهووود  وعلموووه أن 
 ..أحياان ..

فائنه  فووإذا أكووث سوو األعاصووْيوأحيوواان تقتلووه وتسووحقه موون وراء جدرانووه وبنيانووه.ويف البحوور تتناوحووه األموولاج و 
  إلزمووان  فلووويك ىل آخوور اكلعبوو  الصوول يف مهووه الراي .أموووا الزلووزال والثكووان فهموووا  ووا موون أول الزموووان إ

ا ذأو أنوووه سوووويد هوووويف هوووذا اللجوووولق،« ا نسووووان يقووولم وحوووود »عخ املناكيوووود أن العموووى هوووول الوووذي يهيِووووئ لوووب
مووووا يشوووواء  ة والعلووووماللجوووولق  إن ا نسووووان مسووووتخل  يف هووووذ  األرم إبذن اّلِل.ملهوووولب موووون القوووولة والقوووودر 

ملسووووخرة أقوووول القوووولى ا   لسووووحقتهاّلِل.واّلِل كال ووووه وحاميووووه.واّلِل رازقووووه ومعطيووووه.ولل ختلووووحل عنووووه يوووود اّلِل حلظوووو
ن رمي.فليعر  مووحمفوولا.وككلووه الووذابب ومووا هوول أصووغر موون الذابب.ولكنووه إبذن اّلِل ورعايتووه مكللء.و له،وأل

 أين يستمد هذا التكرمي،وذلك الفضل العظيم.
 آيات هللا في أحليق الطير في ال ضاء 19الدرس الااسع:

برونوه إ  ثوْيا،و  يتدكه  د يرونوبعدئذ ينتقل ّبم من ملس  التهديد والنذير،إىل ملسو  التأمول والتفكوْي.يف مشوه
لطَّوووْْيِ فَووووْلقَوُهْم ْوا ِإىَل اَ ْ يوَووورَ أَوَ »قليال.وهووول مظهووور مووون مظووواهر القووودرة،وأير مووون آتر التووودبْي ا هلوووك اللطيووو .

 .« . َبِصْي   َكْكء  صافَّات  َويَوْقِبْضَنف ما مُيِْسُكُهنَّ ِإ َّ الرَّمْحُن،ِإنَُّه ِبُكلِِ 
موول عظموو .ولكن شقوودرة والحلظ ،تنسووينا بلقلعهووا املتكرر،مووا تشووك بووه موون ال وهووذ  ااارقوو  الوويت تقووع يف كوول

  الصوووووووو  هووووووووذا الطْي،وهوووووووول يصوووووووو  جناحيووووووووه ويفرق ووووووووا،مث يقبضووووووووهما ويضوووووووومهما،وهل يف احلالني:حالوووووووو
 كووات حيوول إىلذيت  ر والغالب ،وحالوو  القووبخ العارضوو  يظوول يف اهللاء،يسووب  فيووه سووباح  يف يسوور وسووهلل  

   ملشووهد،ومتابعاموول هووذا حركووات استعراضووي  ؟مووال التحليوو  وا نقضووام وا رتفوواع  ش النووالر أحيوواان أوووا
   مووا هوول مثووارمتعوو  فوول  كوول نوولع موون الطووْي يف حركاتووه اااصوو  بنلعووه،  ميلووه النظوور،و  ميلووه القلووه.وهل

ملشوهد اهوذا لنظور إىل يشوْي اب تفكْي وتدبر يف صنع اّلِل البديع،الذي يتعان  فيه الكموال وا؟موال  والقورآن
 « ..َنفأََو َْ يَوَرْوا ِإىَل الطَّْْيِ فَوْلقَوُهْم صافَّات  َويَوْقِبضْ »املثْي:
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 « ..نُ ما مُيِْسُكُهنَّ ِإ َّ الرَّمحْ »مث يلحك  ا وراء  من التدبْي والتقدير:
ل صوووووووغْية كووووووووالووووووورمحن ميسوووووووكهن بنووووووولاميك اللجووووووولق املتناسوووووووق  ذلوووووووك التناسووووووو  العجيوووووووه،امللحلا فيوووووووه  

؟وول يف األرم وا مللافقوواتنسوولب فيووه حسوواب االيوو  والووذرة ..النوولاميك الوويت تكفوول توولافر آ   اوكبْية،ا
 وخلق  الطْي،لتتم هذ  ااارق  وتتكرر،وتظل تتكرر ابنتظام.

هووووذ   جوهك الوووويت هفوووووالوووورمحن ميسووووكهن بقدرتووووه القوووواقرة الوووويت   تكل،وعنايتووووه احلاضوووورة الوووويت   تغيووووه.
ىل موووا كووواء إمضووو  عووني تناسوو  ويف انتظوووام.فال تفووو  و  ختتوول و  تضوووطرب غ النوولاميك أبووودا يف عمووول ويف

ل نوووائر وبكووول رمحن اسوووك بكوووشوووك بيووود الوووي..ّبوووذا التعبوووْي املباكووور الوووذي « موووا مُيِْسوووُكُهنَّ ِإ َّ الووورَّمْحنُ »اّلِل:
 «.ْي  ْكء  َبصِ كَ ِإنَُّه ِبُكلِِ »وحني يقبخ،وهل معل  يف الفضاء   جنا ،والطائر صا  جناحيه

حلظ ،رعايوو   كء يف كوولكوويبصوور  ويرا .ويبصوور أموور  وحووث .ومن مث يهيِووئ وينسوو ،ويعطك القوودرة،ويرعى كوول 
 اابْي البصْي.

م سوائر األجورا ء.كإمسوا وإمسا  الطْي يف ا؟ل كإمسا  الدواب علوى األرم الطوائرة  وا عليهوا يف الفضا
ر يتووه  مشوهد ميلكولن م إىل كولبصوار القولم وقلولّبالويت   ميسوكها يف مكاووا إ  اّلِل.ولكون القورآن ذخوذ  

ء وكلهوووا ع،وكلها إُيووالهووا إبوودا وإقراكووه ويلمووك قلوولّبم إبُياءاتووه وإيقاعاتووه.وإ  فصوونع  اّلِل كلهووا إعجوواز وك
 ّلِل.إيقاع.وكل قله وكل جيل يدر  منها ما يطيقه،ويلحج منها ما يرا .حسه تلفي  ا

 ناصر الراجقهللا المالك ال 21 - 20الدرس الماشر:

جووال ّبووم  ه،بعد أنمث يلمووك قلوولّبم ملسوو  أخوورى تعوولق ّبووم إىل مشووهد البووأس والفووزع موون ااسوو  واحلاصوو
يور هوذا ألوم اّلِل مون ا كما يعهذ  ا؟لل  مع الطْي الساب  اهلمن.فْيقق قللّبم بني كَّت اللمسات علقا وبدء

 َّ يف إِ مْحِنف ِإِن اْلكووواِفُروَن  ُقوِن الووورَّ ُكْم ِمووونْ َلُكوووْم يَوْنُصوووُر أَمَّوووْن هوووَذا الَّوووِذي ُهوووَل ُجْنووود  »الووو قاق يف قلووولب العبووواق:
 « ..ُغُرور  

 ّبم التدمْي.يهم فأصاوقد خلفهم ااس  وخلفهم احلاصه،وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر اّلِل عل
ي يوودفع عوونهم ذل هووذا الووفهوول يعوولق ليسووأهلم:من هوول هووذا الووذي ينصوورهم وُيموويهم موون اّلِل،غووْي اّلِلف موون هوو

محايووووو  ويف  م يف أمووووون ويفيوووووئ هلوووووم أوووووو..غووووورور يه« ِإِن اْلكووووواِفُروَن ِإ َّ يف غُوووووُرور  » س الووووورمحن إ  الووووورمحنف 
ل رمحووو  مووول يسوووتنز عانم نوووان،وهم يتعرضووولن لغضوووه الووورمحن و س الووورمحن،بال كوووفاع  هلوووم مووون إميوووان و  

 الرمحن.
لتوووبج  الجووولن يف يصووودر ،مث   حشووولن ذهابوووه،مث وملسووو  أخووورى يف الووورز  الوووذي يسوووتمتعلن به،وينسووولن م

 « .. َونُوُفلر  ا يف ُعتُولِ   َ؟ُل أَمَّْن هَذا الَِّذي يَوْرزُُقُكْم ِإْن أَْمَسَك رِْزَقُهف َبلْ »وا عرام:
معقووولق إبراقة اّلِل يف أول أسوووبابه،يف تصوووميم هوووذا الكووولن ويف عناصووور  -كموووا سووول    -ورز  البشووور كلوووه 

باب   قوووودرة للبشووور عليهووووا إنالقووووا،و  تتعلوووو  بعملهوووم بتووووا .فهك أسووووب  موووونهم يف األرم وا؟ووول.وهك أسوووو
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اللجوولق،وهك أكووث موونهم يف الطاقوو ،وهك أقوودر موونهم علووى حموول كوول أيوور للحيوواة حووني يشوواء اّلِل.فموون يوورز  
 البشر إن أمسك املاء،أو أمسك اهللاء،أو أمسك العناصر األوىل اليت منها ينشأ وجلق األكياءف

هووووذ   موووا يسووومع ل الووورز  أوسوووع موووودى وأقووودم عهووودا وأعمووو  جووووذورا  وووا يتبووواقر إىل الوووذهن عنوووودإن مووودلل 
 ني يشاء.مساكها حالكلم .ومرق كل صغْية وكبْية فيه إىل قدرة اّلِل وقدر ،وإرساله لاسباب وإ
نسوان أووا ا يتولهم ا الرز ، و ويف هذا املدللل الكبْي اللاسع العمي  تنطلي سائر املدلل ت القريبو  لكلمو 

 ألوىل مون جهو االعناصور و من كسوبه ويف نلقه،كالعمل،وا بوداع،وا نتاج ..وكلهوا مرتبطو  بقيوام األسوباب 
ن موكهوا،إ  ر وأي حرك  يتحومتلقف  على هب  اّلِل لافراق واألمم من جه  أخرى.فأي نفك يتنفسه العامل،

سوود   هوو   يف جملاقة الوويتالووذي يتنفسووه،وارز  اّلِل،الووذي أنشووأ ،ومنحه املقوودرة والطاقوو ،وخل  لووه الوونفك 
ى حووه القوودرة علووالووذي من فتمنحووه القوودرة علووى احلركوو ف وأي جهوود عقلووك يبذلووه روو ع إ  وهوول موون رز  اّللِ 

اب  اء،وإ   سوووب ابتووودالتفكوووْي وا بوووداعف وأي إنتووواج ينتجوووه عامووول أو مبووودع إ  يف مووواقة هوووك مووون صووونع اّللِ 
 « ..زقهف أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك ر ..»أصالف  وإنساني  هك من رز  اّللِ  كلني 

الورز ،وأوم عيووال  قريور  حلقيقو ح ،بعود توالتعبوْي يرسوم خوودا مصوعرا،وهي   متبج«.بَوْل َ؟ُولا يف ُعتُوولِ  َونُوُفولر  »
ز  الراطعووم الكاسووك،لاجهوو  املمعلوى اّلِل فيووه،وأقب  العتوول والنفوولر،والتبج  والتصووعْي،ما يقووع موون العيووال يف 

هوول و وقحوواء   العائوول وهووم خلوول موون كوول كووكء إ  مووا يتفضوول بووه علوويهم.وهم بعوود ذلووك عوواتلن معرضوولن
 تنسووى أوووا موونم انفر،و تصوولير حلقيقوو  النفوولس الوويت تعوورم عوون الوودعلة إىل اّلِل يف نغيووان عووات،ويف إعوورا

 لى ا نال  عا كي ا صنع اّلِل،وأوا تعيا على فضله،وأوا   الك من أمر وجلقها وحياهتا ورزقه
  الل الكافر مقابل اساقامة المؤمن 22الدرس الحادي عشر:

  من معه ابلضوالل ويزعمولن ألنفسوهم أووم أهودى سوبيال و  - -يتهملن النل  -ع هذا م -ولقد كانلا  
مشوهد  املويمنني يف هلم وحوالكما يصنع أمثاهلم مع الدعاة إىل اّلِل يف كل زمان.ومن مث يصلر هلوم واقوع حوا

« ف َعلوى ِصوراط  ُمْسوَتِقيم  ِشك َسوِلاي  مَّْن ميَْ أََفَمْن مَيِْشك ُمِكب ا َعلى َوْجِهِه أَْهدى ف أَ »اسم حقيق  احلال:حك 
 يفى رجليوووه ..والوووذي ميشوووك مكبوووا علوووى وجهوووه إموووا أن يكووولن هووول الوووذي ميشوووك علوووى وجهوووه فعوووال   علووو

خ ليعثوور موون ه،مث يوونهه فينكووه علووى وجهوواسووتقام  كمووا خلقووه اّلِل،وإمووا أن يكوولن هوول الووذي يعثوور يف نريقوو
و  وصوولل   و  خووْي جديوود  وهووذ  كتلووك حووال ابئسوو  تعوواين املشووق  والعسوور والتعثوور،و  تنتهووك إىل هوودى

اضووو  و ه أماموووه وأيووون هوووك مووون حوووال الوووذي ميشوووك مسوووتقيما سووولاي يف نريووو    عووولج فيوووه و  عثرات،وهدفووو
 مرسلمف  

ه صوطدم بنلاميسو ،الوذي يضوال عون نريو  اّلِل،انوروم مون هداإن احلال األوىل هوك حوال الشوقك املنكولق ال
وأبودا بودا يف تعثر،أقهوا،فهل ورللقاته،ألنه يع ضوها يف سوْي ،ويتخذ لوه مسوارا غوْي مسوارها،ونريقا غوْي نري

 يف عناء،وأبدا يف ضالل.
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الطريو   نلاميسوه يف فو ي يسوْي و واحلال الثانيو  هوك حوال السوعيد اجملودوق املهتودي إىل اّلِل،املمتوع ّبدا ،الوذ
ا فيووه موون  ووجوولق كلووه الالحووه املعملر،الووذي يسوولكه ملكووه ا ميووان واحلموود والتمجيوود.وهل ملكووه هووذا الل 

 أحياء وأكياء.
 ..والضالل  والقصد.وحياة الكفر هك العسر والتعثرا ستقام  إن حياة ا ميان هك اليسر و 

السوووويال  ويتوووولارى يال التقريوووور وا اوووواب فأيهمووووا أهوووودىف وهوووول األموووور يف حاجوووو  إىل جوووولابف إ ووووا هوووول سوووو
ههم،أو علووى وجوول  وا؟وولاب ليوو اءى للقلووه هووذا املشووهد احلووك الشوواخا املتحوور  ..مشووهد مجاعوو  ميشوولن

تفعووووووو  يتعثووووووورون وينكبووووووولن علوووووووى وجووووووولههم   هووووووود  هلوووووووم و  نري .ومشوووووووهد مجاعووووووو  أخووووووورى تسوووووووْي مر 
 اهلامات،مستقيم  ااطلات،يف نري  مستقيم،هلد  مرسلم.

 يف التعبْي ابلتصلير .. 2477سيم احلقائ ،وإنال  احلياة يف الصلر،على نريق  القرآن إنه ع
نممذة هللا علذ  ا نسذان فذي السذمع والبصذر وال ذؤاد وعلذ   23الدرس الثاني عشذر:

 ذهللار الهدى

ا،و   ينتفعولا ّبو قرا  مث وعلوى ذكور اهلودى والضوالل،يذكرهم  وا وهوبهم اّلِل مون وسوائل اهلودى،وأقوات ا 
« َتْشووُكُرونَ  اأْلَْف ِووَدَة،قَِليال  موواوَ اأْلَْبصوواَر ْمَع وَ قُووْل:ُهَل الَّووِذي أَْنَشووَأُكْم،َوَجَعَل َلُكووُم السَّوو»يكلنوولا موون الشوواكرين:

.. 
كيووود يصوووعه اهتوووا بتل وحقيقووو  أن اّلِل هووول الوووذي أنشوووأ ا نسوووان،حقيق  تلووو  علوووى العقووول البشوووري،وتثبحل ذ

نفسووه،فال بوود أن  وهوول   يلجوود -علووم وأقوودر مووا يعلووم موون ااالئوو  رفووع وأوهوول أ -رق .فا نسووان قوود وجوود 
 نسووان ذاتووه .فلجلق ايكوولن هنووا  موون هوول أرفووع وأعلووم وأقوودر منووه أوجوود  ..و  مفوور موون ا عوو ا   خبووال 

 يلاجهه ّبذ  احلقيق .واملماراة فيها نلع من املماحك    يستح  ا ح ام.
َل َلُكووُم َوَجَعوو »عرفوو :سووائل املانبهووا مووا زوق اّلِل بووه ا نسووان موون و والقوورآن يووذكر هووذ  احلقيقوو  هنووا ليووذكر  

السوومع واألبصووار   نشوواء ونعموو م :نعموو  ا..ومووا قابوول ا نسووان بووه هووذ  النع« السَّووْمَع َواأْلَْبصوواَر َواأْلَْف ِووَدةَ 
 « ..قَِليال  ما َتْشُكُرونَ »واألف دة:

ّبووا القوورآن  لوويت يعووثاخلاصووهما العجيب .واألف وودة  والسوومع واألبصووار معجووز ن كبووْي ن عوور  عنهمووا بعووخ
 يف هووووذا هك سوووور اّللِ عووون قوووولة ا قرا  واملعرفوووو ،معجزة أعجوووه وأغوووورب.و  يعوووور  بعوووود عنهوووا إ  القليوووول.و 

 املخلل  الفريد ..
  :وللعلم احلدية حماو ت يف معرف  ككء عن معجزيت السمع والبصر نذكر منها ن

                                                 
«. ) قار الشووورو « »التصووولير الفوووب يف القووورآن»يف كتووواب:« التخييووول احلسوووك والتجسووويم»وفصووول «. نريقووو  القووورآن»يراجوووع فصووول:  - 2477

 السيد رمحه هللا (
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ديوووه ُيهتوووزاز الوووذي لوووم:إن ا ارجيووو ،و  يعلوووم ا  اّلِل أيووون تنتهك.ويقووولل العتبووودأ حاسووو  السووومع ابألذن اا»
ل ىل التيووه قاخووإتنقلهووا  الصوولت يف اهلوولاء ينقوول إىل األذن،الوويت توونظم قخللووه،ليقع علووى نبلوو  األذن.وهووذ 

 األذن.
آ    أربعوو  لل وحوود والتيووه يشووتمل علووى نوولع موون األقنيوو  بووني لللبيوو  ونصوو  مسووتديرة.ويف القسووم اللوول »

بوووحل هوووذ  فموووا نووولل القووولس منهوووا وحجمهووواف وكيووو  رك»قووولس صوووغْية متصووول  بعصوووه السووومع يف الووورأس.
 األقلاس اليت تبل  عدة آ   كل منها تركيبا خاصاف

ومووا احليووز الووذي وضووعحل فيووهف انهيووك عوون العظووام األخوورى الدقيقوو  املتماوج .هووذا كلووه يف التيووه الووذي   
«  عي .وتنتهك األعصاب  هداب ققيق .قق  وعظم  هوْي األلبواب يكاق يرى  ويف األذن مائ  أل  خلي 

2478 
ومركووز حاسوو  ا بصووار العني،الوويت هتوولي علووى مائوو  وياليووني مليوولان موون مسووتقبالت الضوولء،وهك أنوورا  »

أعصاب ا بصار.وتتكلن العني من الصلب  والقرنيو  واملشويم  والشوبكي  ..وذلوك خبوال  العودق اهلائول مون 
 .2479عي األعصاب واألو 

وتتكووووولن الشوووووبكي  موووووون تسوووووع نبقووووووات منفصووووول ،والطبق  الووووويت يف أقصووووووى الوووووداخل تتكوووووولن مووووون أعوووووولاق »
وررونات.ويقال:إن عودق األوىل ياليولن مليولن علق،وعودق الثانيو  ياليو  ماليوني رروط.وقود نظموحل كلهوا 

اف ،ولووذا يف تناسووه حمكووم ابلنسووب  لبعضووها الووبعخ وابلنسووب  للعدسووات ..وعدسوو  عينيووك ختتلوو  يف الكث
عمع كل األكع  يف بيرة،و  ُيصل ا نسوان علوى مثول ذلوك يف أيو  مواقة مون جونك واحود كالزجواج موثال 

»2480 .. 
فأموووا األف ووودة فهوووك هوووذ  اااصوووي  الووويت صوووار ّبوووا ا نسوووان إنسووواان.وهك قووولة ا قرا  والتمييوووز واملعرفووو  الووويت 

مانوو  الوويت أكووفقحل موون محلهووا السووماوات ّبووا ا نسووان يف هووذا امللووك العووريخ.واليت محوول ّبووا األ اسووتخل 
 2481ا راقيو  علوى مونهج اّلِل القولمي ا سوتقام  واألرم وا؟بال.أمان  ا ميان ا ختياري،وا هتوداء الذايت،و 

و  يعلووم أحوود ماهيوو  هووذ  القوولة،و  مركزها،قاخوول ا؟سووم أو خارجووه  فهووك سوور اّلِل يف ا نسووان   يعلمووه 
 أحد سلا .

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (57منقلل عن كتاب:اّلِل والعلم احلدية لاستاذ عبد الرزا  نلفل ص  - 2478
 . ) السيد رمحه هللا (58منقلل عن:املصدر الساب  ص  - 2479
 . ) السيد رمحه هللا (113نقال عن كتاب:العلم يدعل لإلميان ترمج  األستاذ حمملق صاحل الفلكك ص   - 2480
 موون 22موون ا؟ووزء  8862 - 2884يراجووع تفسووْي قللووه تعوواىل:إان عرضوونا األمانوو  علووى السووماوات واألرم وا؟بووال ... يف ص   - 2481

 الظالل. ) السيد رمحه هللا (
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مووا  قَلِويال  »كر:نوه   يشووضوخم  الويت أعطيهووا ا نسوان ليونهخ بتلووك األمانو  الكثى،فإوعلوى هوذ  اهلبووات ال
كر كوول ا اجملووال ويووذ رآن يف هووذ..وهوول أموور يثووْي ااجوول واحليوواء عنوود التووذكْي بووه،كما يووذكرهم القوو« َتْشووُكُرونَ 

 لا  سجاحد وكافر،  يشكر نعم  اّلِل عليه وهل   يلفيها حقها لل عاش للشكر قون 
 حقيقة البمث وقدومه الم اجئ  وحسر  الك ار 27 - 24س الثالث عشر:الدر

هووك    غايوو .إ اْي قصوود و مث يووذكرهم أن اّلِل   ينشووئ البشوور وميوونحهم هووذ  ااصووائا عبثووا و  جزافووا لغوو 
« ُهَْشووووووُرونَ  لَْيووووووهِ أْلَْرِم،َوإِ اْم يف قُووووووْل:ُهَل الَّووووووِذي َذرََأُكوووووو»:فرصوووووو  احليوووووواة لالبووووووتالء.مث ا؟ووووووزاء يف يوووووولم ا؟ووووووزاء

ا حركتووووووان رجاء.و وووووو..والووووووذرء:ا كثار.وُيمل كووووووذلك معوووووو  ا نتشار.واحلشوووووور:ا؟مع بعوووووود النشوووووور يف األ
و أالوو  ونشوورهم اكثووار موون متقابلتووان موون الناحيوو  التصوولري ،تقابلهما موون الناحيوو  املعنليوو .ذلك مشووهد لإل 
آيوووو   لسوووويا  يفار  وامعهمووووا نثوووورهم يف األرم.وهووووذا مشووووهد ؟معهووووم منهووووا وحشوووورهم بعوووود النشوووور والنثوووو

ن أون يف األرم هوم منتشور واحدة،ليتقابل املشهدان يف احلك والتصلر على نريق  القرآن.وليتذكر البشر و 
 ة.مللت واحليااب  بتالء اهنا  غاي  هم صائرون إليها،هك ا؟مع واحلشر.وأن هنا  أمرا وراء هذا،ووراء 

ووا اْلَلْعووَويَوُقللُوولَن َمووَّت هووذَ »هووذا اللعوود:مث ُيكووك كووكهم يف هووذا احلشوور،وارتياّبم يف  ف «ُتْم صوواِقِقنيَ ُد ِإْن ُكنوْ
وميقاتووه    ذا اللعوود..وهوول سوويال الشووا  املسوو يه.كما أنووه سوويال املماحووك املتعنحل.فووإن معرفوو  ملعوود هوو

كء اوواس إلوويهم أن تلي ابلقيوو.ويسووا بووتالء تقوودم و  توويخر و  عالقوو  هلووا  قيقتووه،وهل أنووه يوولم ا؟ووزاء بعوود 
  وووا عملووولا يف م جموووازونغووودا أو أن اوووكء بعووود ماليوووني السووونني ..فووواملهم أنوووه آت،وأووووم حمشووولرون فيوووه،وأو
ا ذو  عالقووو  هلووومعرفتوووه، احليووواة.ومن مث   يطلوووع اّلِل أحووودا مووون خلقوووه علوووى ملعد ،ألنوووه   مصووولح  هلوووم يف

ملصوولح  القاتووه،بل اعداقا ملا اسووتبطبيعوو  هووذا اليوولم وحقيقتووه،و  أيوور لووه يف التكووالي  الوويت يطالووه النوواس ّبوو
َووا قُووْل إِ »يعووا:االوو  مج واحلكموو  يف إخفوواء ميقاتووه عوون االوو  كاف ،واختصوواص اّلِل بعلووم ذلووك امللعوود،قون َّ 

ا أاََن نَِذير  ُمِبني   ،َوِإ َّ  «.اْلِعْلُم ِعْنَد اّللَِّ
انيتوه بوال كوبيه و  كوريك.ويتمحخ وهنا يثز  الء فار  ما بوني ااوال  واملخوالي .وتتجرق ذات اّلِل ووحد

يف مقوووامهم متوووأقبني عنووود مقوووام األللهيووو   - وووا فووويهم الرسووول واملالئكووو    -العلوووم لوووه سوووبحانه.ويق  االووو  
وووا أاََن نَوووِذير  ُمبِوووني   »العظووويم: .َوِإ َّ َوووا اْلِعْلوووُم ِعْنوووَد اّللَِّ ..وليفووويت ا نوووذار،ومهميت البيان.أموووا العلوووم فعنووود « ُقْل:ِإ َّ
يَوْلم وووا اَبرِز ا لِلنَّووواِس،ِإْذ أََ ُ  َرُجووول  العلوووم اللاحووود بوووال كوووريك.فَعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل:َكووواَن َرُسووولُل هللِا صووواحه 

،َوَمالَِئَكِتِه،َوُرُسووووووووووِلِه،َولَِقائِِه،َوتُوْيِمنَ  ووووووووووُد،َما اِ ميَوووووووووواُن ف قَوووووووووواَل:أَْن توُووووووووووْيِمَن اِبّللَِّ   اِبْلبَوْعووووووووووةِ مَيِْشووووووووووك،فَوَقاَل:اَي حُمَمَّ
َوتُوَيقِِي الزََّكووواَة اهلِخِر،قَووواَل:اَي َرُسووولَل هللِا،َفَموووا اِ ْسووواَلُم ف قَووواَل: َ ُتْشووورُِ  اِبّللَِّ َكووويوْ  ا،َوتُِقيُم الصَّوووالََة اْلَمْكُتلبَوووَ ،

َ َكأَنَّ  َك تَورَاُ ،فَوِإْن َ ْ َتُكوْن تَوورَاُ  فَِإنَّوُه اْلَمْفُروَضَ ،َوَتُصلُم َرَمَضاَن ،قَاَل:اَي حُمَمَُّد،َما اِ ْحَساُن ف قَاَل:أَْن تَوْعُبَد اّللَّ
َهوا ِ َْعلَوَم ِموَن السَّاِئِل،َوَسوُأَحدُِِيَك َعو ْن َأْكورَاِنَها:ِإَذا يَورَاَ ،قَاَل:اَي حُمَمَُّد،َفَمََّت السَّواَعُ  ف قَاَل:َموا اْلَمْسوُ لُل َعنوْ

َ ِعْنوووَدُ  ِعْلوووُم َولَوووَدِت اأَلَموووُ  َربوَّتَوَها،َورَأَيْوووحَل اْلعُووورَاَة احْلَُفوووا ُ:}ِإنَّ اّللَّ َة ُرُ وَس النَّووواِس.يف مَخْوووك   َ يَوْعَلُمُهووونَّ ِإ َّ اّللَّ
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وووُدوُ ،فَوَقاَل:َذاَ  ِجْثِيوووُل َجووواَء لِووويُوَعلِِ  ووواَعِ { ]لقموووان:[ اهليَوووَ .مُثَّ اْنَصوووَرَ  الرَُّجُل،فَاْلَتَمُسووولُ  فَولَوووْم اَِ َم النَّووواَس السَّ
 2482ِقينَوُهْم.

أللن عنووه قوود الووذي يسوو سووأللن يف كووك واووابلن يف جزم،حيوول السوويا  القوورآين كووأن هووذا اليوولموبينمووا هووم ي
ْلَفو   ِسويَ حْل زُ ا رَأَْوُ  :}فَوَلمَّ جاء،وامللعد الذي يشكلن فيه قد حان وكأ ا هم واجهل  اهلن.فكان فيه ما كان

ووُتْم بِووِه تَوودَّ  [ فقوود رأو  قريبووا ملاجهووا هلووم 27:]امللووك {( 27 )ُعلنَ ُوُجوولُ  الَّووِذيَن َكَفووُروا َوِقيووَل َهووَذا الَّووِذي ُكنوْ
 حاضرا أمامهم قون تلقع وقون اهيد.فسي حل وجلههم،وبدا فيها ا ستياء.

وُتْم بِوِه تَودَُّعلنَ »ووجه إلويهم التأنيوه: لوذي كنوتم تودعلن اا قريبوا.وهل ا هول حاضور ..هوذ« َوِقيَل:هوَذا الَّوِذي ُكنوْ
و الشووك لتكووذيه أامووا سوويكلن تتكوورر يف القرآن،مللاجهوو  حالوو   أنووه لوون يكوولن  وهووذ  الطريقوو  يف عوورم

و يشوك كوذب بوه أ فاجأة كعلري  تصوليري  تقو  املكوذب أو الشوا  وجهوا للجوه موع مشوهد حاضور ملوا ي
فهول  ه وبوني البشورلوزمن بينوافيه.مث هك يف اللقحل ذاته تصلر حقيق .فهوذا اليولم كوائن يف علوم اّلِل أموا خو  

اّلِل  ّلِل.ولوول أذن حسوواب ابشوور.وهك مسووأل  نسووبي    اثوول احلقيقوو  اجملوورقة كمووا هووك يفقووائم ابلقيوواس إىل ال
شووك ،ومن ملقوو  ال اهلخوورةلوورأو  اللحظوو  كمووا هوول يف علووم اّلِل.فهووذا ا نتقووال املفوواجئ هلووم موون الوودنيا إىل
للقوحل حل هلوم.يف اكشوفنّبوا    وا رتياب إىل ملق  امللاجه  واملفاجأة،يشوْي إىل حقيقو  قائمو  لول أذن اّللِ 

 الذي يصلر هلم هذ  احلقيق  تصليرا يهز مشاعرهم.
 أوهللال المؤمن عل  هللا وا ناصر للكافرين 29 - 28الدرس الرابع عشر:

احلفن  امليمن  اليت معه أن يهلكلا فيس ُيلا منهم وكانلا يتلاصولن بيونهم و  - -ولقد كانلا ي بصلن ابلنل 
حولن ا كوانلا يتبجفلفهم.كمفتسوكن هوذ  الزوبعو  الويت أترهتوا الودعلة يف صوابلصث عليه حَّت يلافيه األجل،

  فيما يقلللن لى اّللِ أحياان فيزعملن أن اّلِل سيهلك حممدا ومن معه ألوم ضاللن،وألوم يكذبلن ع
ر ن عاقبو  الكفومهم هوم موفهنا أمام مشهد احلشر وا؟وزاء،ينبههم إىل أن أمنيوتهم حوَّت لول هققوحل   تعصو 

ُتْم ِإْن يوْ قُوووْل:أَرَأَ »اقوووع ّبوووم:الل.فأوىل هلوووم أن يتووودبروا أمووورهم قبووول هوووذا امللعووود الوووذي واجههوووم بوووه كأنوووه و والضووو
ُْي اْلكافِ  ُ َوَمْن َمِعَك أَْو َرمِحَنا،َفَمْن اُِ فْن َعذاب  أَ رِيَن مِ أَْهَلَكِبَ اّللَّ  « ..لِيم 

 موانيهم فيهلوكأن تتحقو  أوىل  فموا يونفعهم وهل سويال يورقهم إىل تودبر حواهلم،والتفكْي يف كوأوم،وهل األ
لت.وهووول  اب    ميهم بطبيعووو  احلووال أن يووورحم اّلِل نبيوووه ومووون معوووه.واّللِ كموووا   ينقوووذ  -اّلِل النوول ومووون معوووه 

 الذي ذرأهم يف األرم وإليه ُيشرون ..
لعوذاب الوذي ولكنه   يقلل هلم:فمن اْيكم من عذاب ألويمف و  يونا علوى أووم كافرون.إ وا يلول  هلوم اب

وووُْي اْلكووواِفرِيَن ِموووْن َعوووذاب  أَلِووويم  »ينتظووور الكوووافرين: ..وهووول أسوووللب يف الووودعلة حكيم،حووولفهم مووون « َفَموووْن اُِ
انحي ،ويووودع هلوووم فرصووو  لل اجوووع عووون مووولقفهم مووون انحيووو .فلل جووواّبهم  ووووم كافرون،وأنوووه   مفووور هلوووم مووون 

                                                 
ميسسووو   2ط -( وصوووحي  ابووون حبوووان106[)119/ 1املكنوووز ] -( وصوووحي  مسووولم 50[)97/ 1املكنوووز ] -صوووحي  البخوووارى - 2482
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مث أمام ا هتام املباكور والتهديود.ففك بعوخ احلوا ت العذاب األليم ..فر ا جهللا ومحقلا وأخذهتم العزة اب 
يكولن أسوللب التلموي  أفعول يف الونفك مون أسوللب التصوري   مث ي قوى مون هوذ  التسولي  بوني األموورين،إىل 
تقريوووور ملقووووو  املووووويمنني مووووون رّبوووووم ويقوووووتهم بووووه وتووووولكلهم عليوووووه،مع التلموووووي  إىل انم نووووواوم  ميووووواوم،ويقتهم 

ُقْل:ُهَل الرَّمْحُن آَمنَّا بِِه َوَعَلْيوِه تَولَكَّْلنا.َفَسوتَوْعَلُملَن َموْن ُهوَل يف َضوالل  »ضالل مبني. ّبداهم،و ن الكافرين يف
 « ..ُمِبني  

ما يتمو  لن يهلكهم ك ني معه فهلهنا يشْي إىل رمحته العميق  الكبْية برسلله وامليمن« الرَّمْحنُ »وذكر صف  
آَمنَّوا »ىل إبراز الصول  الويت توربطهم بورّبم الرمحن.صول  ا ميوان إ - -الكافرون أو كما يدعلن.ويلجه النل 

 « ..بِهِ 
 -سوبحانه  -  الورمحن.واّللِ بيونهم وبوني ..عليه وحود  ..والتعبوْي يشوك ابلقورىب« َوَعَلْيِه تَولَكَّْلنا»وصل  التلكل 

 وا ا عالن.وكأ  هوذاإىل هل الذي يتفضل على رسلله وعلى امليمنني فيأذن له إبعوالن هوذ  القرىب،ويلجهوه
ن موب يف أن أنوحل موأذو ليقلل لوه:  ختو   وا يقللوه الكفار.فأنوحل ومون معوك ملصولللن يب منتسوبلن إِ .و 

 تظهر هذ  الكرام ،وهذا املقام  فقل هلم.وهذا وق من اّلِل وتكرمي ..
نه أن ك مووون كوووأللب كوووذ.وهووول أسووول« .َفَسوووتَوْعَلُملَن َموووْن ُهوووَل يف َضوووالل  ُمبِوووني  »مث ذلوووك التهديووود امللفووول :

يتعرضوووولا فلضووووالني  حلخووول ا صوووورار علووووى ا؟حووولق ويوووودعلهم إىل مراجعوووو  مووولقفهم رافوووو  أن يكلنوووولا هوووم ا
ووُْي اْلكوواِفرِيَن ِمووْن َعووذاب  »للعووذاب الووذي سووب  ذكوور  يف اهليوو : فأَ َفَمووْن اُِ اتووه   اووبههم ويف اللقووحل ذ «لِوويم 

 النفلس .. عخ حا ت.وهل أسللب يف الدعلة يناسه ب وم ضاللن فعال،حَّت   شخذهم العزة اب مث
 حا  الماء يم هون عن إحضاره 30الدرس الخامس عشر:

  رموواوم موون خرة،وذلووكوأخووْيا اووكء ا يقوواع األخووْي يف السوولرة يلموو  هلووم بعووذاب الوودنيا قبوول عووذاب اهل
 « ..ُكْم ِ اء  َمِعني فَمْن َذْتِيرا  فَ لْ ُقْل:أَرَأَيْوُتْم ِإْن َأْصَبَ  ما ُُكْم غَ »سبه احلياة األول،وهل املاء:

ريبوو  يف  .وهك ملسوو  قخ املتوودفواملوواء الغلر:الغووائر الووذاهه يف األرم   يقوودرون عليووه.واملعني:النابع الفووائ
لوووى كووول كوووكء ع وهووول حيووواهتم،إن كوووانلا موووا يزالووولن يسوووتبعدون ذلوووك اليووولم ويشوووكلن فيوووه ..وامللوووك بيووود اّللِ 

كوولن لوول أذن رون مووا ياقتووه إىل حرموواوم مصوودر احليوواة القريووه  مث يوودعهم يتوودبقوودير.فكي  لوول تلجهووحل إر 
 اللمسووات،وهذ يقاعووات و اّلِل بلقوولع هووذا انووذور  وهكووذا تنتهووك هووذ  السوولرة،وينتهك هووذا احلشوود موون ا 

انووحل إيقاعووا لتقريووه كاالوورحالت وا؟وول ت.يف آفووا  وأغوولار وأبعوواق م اميوو  األنرا .وكوول آيوو  علووى وجووه 
 قللب..أو كانحل رحل  يف عا  جمهلل مغيه،أو منظلر   تلتفحل إليه األنظار والخاصا

إوا سلرة ضخم .سلرة أكث من حجمها وحيزها وعدق آايهتا.وكأ ا هك سوهام تشوْي إىل بعيود،ويكاق كول 
سهم يستقل بكش  عا  جديد  وهك تبب مون قلاعود التصولر ا سوالمك جلانوه رئيسوي  هامو  فهوك تقور 

ابملوولت واحليوواة اهيوودا للحشوور  ا بووتالء مْي حقيقوو  القوودرة املطلق ،وحقيقوو  اهليمنوو  املطلق .وحقيقوو  يف الضوو
وا؟زاء.وحقيقوووو  الكمووووال وا؟مووووال يف صوووونع  اّلِل.وحقيقوووو  العلووووم املطلوووو  ابلسوووور والنجلى.وحقيقوووو  مصوووودر 
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  احلقائ  الويت يقولم مع كل رلل  ...ومجل  من هذ -الرز .وحقيق  حفج اّلِل للخالئ ،وحضلر  سبحانه 
عليهوا تصولر املسوولم لربه.وتصولر  لللجولق وارتبانووه خبوال  اللجلق.هوذا التصوولر الوذي ينبثو  منووه مونهج حيوواة 

 امليمن كله.مع ربه.ومع نفسه.ومع الناس.
قيموووه كخصووويته و وموووع األحيووواء.ومع الكووولن كلوووه مووون أحيووواء وأكوووياء.والذي يتكيووو  بوووه كوووعلر  وضووومْي  و 

 للحياة ...وملازينه،واستقباله 
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 مكي ة وآياأها ثناان وخمسون ( سور  القلم68)

 أهم مو وعات السور  

ن  ميكوون ا؟ووزم  ا أنووه    ميكوون هديوود التوواري  الووذي نزلووحل فيووه هووذ  السوولرة سوولاء مطلعهووا أو مجلتها.كموو
سولرة وختامهوا .ألن مطلوع ال  حوَّت تورجي  هوذا ا حتموالو  -مطلعها قود نوزل أو ،وأن سوائرها نوزل أخوْيا 

قووولهلم :إنوووه جمنووولن  و  - -يتحووودتن عووون أمووور واحووود،وهل تطووواول الوووذين كفوووروا علوووى كوووخا رسووولل اّلِل 
يف ترتيوه  املتف  عليوه ثْية،ومنوالرواايت اليت تقلل:إن هذ  السلرة هك الثاني  يف النزول بعد سلرة العل  ك

ا نووورج  غوووْي ّبا اعلنوووسوويا  السووولرة وملضووولعها وأسووولل املصوواح  املختلفووو  أووووا هوووك السووولرة الثانيووو  ولكووون 
نلات مووون سووول يوووالّ هووذا.حَّت ليكووواق يتعوووني أووووا نزلوووحل بعوود فووو ة مووون الووودعلة العامووو ،اليت جوواءت بعووود حنووو

 - -لل اّلِل لل عون رسوالدعلة الفرقي ،يف اللقحل الذي أخذت فيه قريا تدفع هوذ  الودعلة وهارّبوا،فتق
 لسلرة.اللارق يف ا التهديد ن يرقها وينفيها،ويهدق املناهضني للدعلة،ذلكتلك القلل  الفاجرة وأخذ القرآ

ِنْعَموِ  بِ موا أَنْوحَل :»نفوك فيوهواحتمال أن مطلع السلرة نزل مبكرا وحد  بعد مطلع سولرة العلو .وأن ا؟نولن امل
أن يكولن ذلوك ن علوى نفسوه يف أول الولحك،م - -..جاء  ناسب  ما كان يتخلفوه النول « َربَِِك ِ َْجُنلن  

 يووووه روايوووو فجنوووولان أصووووابه ..هووووذا ا حتمووووال ضووووعي .ألن هووووذا التخوووول  ذاتووووه علووووى هووووذا النحوووول ليسووووحل 
ن قللووه آخرهووا موو حمققوو ،وألن سوويا  السوولرة املتماسووك يوودل علووى أن هووذا النفووك ينصووه علووى مووا جوواء يف

ووالَ َوِإْن َيكوواُق الَّووِذيَن َكَفووُروا لَيُوْزلُِقلنَووَك ِ َْبصووارِِهْم »تعوواىل: ..فهووذا هوول « َمْجنُوولن  لَ ْكَر َويَوُقلُللَن:ِإنَّووُه عُوولا الووذِِ  َِ  مَّ
 حللقات.تماسك  ااألمر الذي افتت  السلرة بنفيه،كما يتباقر إىل الذهن عند قراءة السلرة امل

 هليوو  الثالثوو ا وايوو  كووذلك ذكوورت بعووخ الوورواايت أن يف السوولرة آايت مدنيوو  موون اهليوو  السووابع  عشوورة إىل
ايوو  ربعووني إىل وانيوو  واألك اهلايت الوويت ذكوورت قصوو  أصووحاب ا؟نوو  وابووتالءهم،واهلايت موون الثوالثاليني.وهوو

كلهووا   ن السوولرةأاامسووني وهووك الوويت تشووْي إىل قصوو  صوواحه احلوولت ..وحنوون نسووتبعد هووذا كذلك.ونعتقوود 
 نزوهلووا سوولرة عنوودمكيوو .ألن نووابع هووذ  اهلايت عميوو  يف مكيتووه.وهل أنسووه كووكء ألن اووكء يف سوويا  ال

 متسقا مع امللضلع ومع احلال  اليت تعا؟ها.
  النبليو   ة مون البعثولحل بعد فوالذي نرجحه بشأن السلرة كلها أوا ليسحل الثاني  يف ترتيه النزول وأوا نز 

  بعود نوزول نائفوو «.قْوَرِبنيَ َوأَْنِذْر َعِشْيََتَك اأْلَ »لدعلة العام .وبعد قلل اّلِل تعاىل له:اب - -بعد أمر النل 
 .« .وَِّلنيَ ُْي اأْلَ َأسانِ »من القرآن فيها ككء من قصا األولني وأخبارهم،اليت قال عنها قائلهم:

وبعوووود مووووا أصووووبححل قووووريا موووودعلة إىل ا سووووالم كاف ،وأصووووبححل توووودفع هووووذ  الوووودعلة اب هتامووووات البانلوووو  
التهديود القاصوم يف أوهلوا واحلرب العنيف  اليت اقتضحل تلك احلمل  العنيف  اللارقة يف السلرة على املكذبني،و 

َوِإْن َيكواُق الَّوِذيَن َكَفوُروا لَيُوْزلُِقلنَوَك »ويف آخرها على السلاء ..واملشهد األخْي يف السلرة يلحك ّبذا كذلك:
عُووولا الووذِِْكَر َويَوُقلُللَن:ِإنَّوووُه َلَمْجنُووولن   وووا  َِ ..فهوول مشوووهد قعووولة عاموو  جململعوووات كبوووْية.و  يكووون « ِ َْبصووارِِهْم َلمَّ
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األمر كذلك يف أول الدعلة.إ ا كانحل الدعلة تلجه إىل أفراق.بلسيل  فرقيو .و  تلقوى إىل الوذين كفوروا وهوم 
 متجمعلن.

 ّ سنلات من بدء الدعلة.إ  بعد يال -رواايت الراجح  كما تقلل ال  -و  يقع ككء من هذا 
ن علوى منتص  الطري ،والتهواقلاللتقاء يف  - -والسلرة تشْي إىل ككء من عروم املشركني على النل 

 ولوواهر أن مثوول« ..ِهُنلنَ ُن فَويُوودْ َوُقوا لَووْل تُووْدهِ »توورام يف القضووي  الوويت حتلفوولن عليهووا وهووك قضووي  العقيوودة:
 ركني خبطرها.علر املشهذ  اناول    تكلن والدعلة فرقي ،و  خطر منها.إ ا تكلن بعد لهلرها،وك

ا  يوووالّ .وأن هنوووسووولرة نزلوووحل متوووأخرة عووون أايم الووودعلة األوىلوهكوووذا تتضوووافر الشووولاهد علوووى أن هوووذ  ال
علة وبوني وقوحل نزوهلوا.و  يعقول أن يوالّ سونلات مورت بني بدء الد -قة قابل  للزاي -سنلات على األقل 

ّ الف ة،تتحود حل يف هوذ   يتنزل فيها قرآن.والطبيعك أن تكلن هنوا  سولر كثْية،وأجوزاء مون سولر قود نزلو
ولكن هووذا   مطلعهووا. ن مهامجوو  عنيفوو  للمكووذبني ّبووا كوواللارق يف هووذ  السوولرة منووذعوون ذات العقيوودة بوودو 

لوك ذ.وإن   يكون ن الودعلةموينفك أن تكلن هوذ  السولرة وسولر  املودير واملزمول قود نزلوحل يف الفو ة األوىل 
يت علوى سولر  طبو  كوذلكأول ما نزل كما هل وارق يف املصاح ،لاسوباب الويت أورقانهوا هنوا.وهك تكواق تن

 املزمل واملدير.
قة رم ألول مورة يف صولرهتا الرفيعو  اجملور تولقع يف األ -ة ا سوالمي  غرسو  العقيود -لقد كانحل هذ  الغرس  

رم يف أحنواء األ بول كوذلك الناصع .وكانحل غريب  على حك ا؟اهلي  السائدة،  يف ا؟زيرة العربي  وحودها
 مجيعا.

  منهوا ك خبيولط حائلويت يستمسونرف  املشله  من ملو  إبوراهيم الووكانحل النقل  عظيم  بني الصلرة الباهت  ا
  بوواهرة العظيموولصوولرة المشووركل قريا،ويلصووقلن ّبووا ال هووات واألسووانْي واألابنيوول السووائدة عنوودهم،وبني ا

قوو  يف أصوولهلا مووع احلنيفيوو  متف - -املسووتقيم  اللاضووح  البسوويط  الشووامل  انيطوو  الوويت جوواءهم ّبووا حمموود 
ألخووووووْية   الكمووووووال الووووووذي يناسووووووه كلوووووووا الرسووووووال  اوابلغوووووو  وايوووووو -قيوووووون إبووووووراهيم عليووووووه السووووووالم  -األوىل 

 لارم،الباقي  لتخانه الركد العقلك يف البشري  إىل آخر الزمان.
تعبووووووود للجووووووون يلها،والوكانوووووووحل النقلووووووو  عظيمووووووو  بوووووووني الشووووووور  ابّلِل وتعووووووودق األرابب،وعبووووووواقة املالئكووووووو  وااي

 .وبوووني الصووولرةاهليووو  .املضوووطرب  املفككووو  الووويت تتوووأل  منهوووا العقيووودة ا؟ وأرواحها،وسوووائر هوووذ  التصووولرات
 كل رلل .راقهتا بإالباهرة اليت ير ها القرآن للذات ا هلي  اللاحدة وعظمتها وقدرهتا،وتعل  

ا،واختصوووواص  قاينتهيفكوووذلك كانووووحل النقلوووو  عظيمووو  بووووني الطبقيوووو  السوووائدة يف ا؟زيرة،والكهانوووو  السووووائدة 
بوووني البسوووان  خووورين ..و ت ابلسوووياقة والشووور  وسووودان  الكعبووو  والقيووام بينهوووا وبوووني العووورب اهلنبقووات ابلوووذا

بوني األخوال   كانحل النقلو   ن.ومثلهاواملساواة أمام اّلِل وا تصال املباكر بينه وبني عباق  كما جاء ّبا القرآ
 ل إليها وميثلها.يدع - -السائدة يف ا؟اهلي  واألخال  اليت جاء القرآن يبشر ّبا،وجاء حممد 
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 أخالقهووا.ولكنقووداهتا و وكانووحل هووذ  النقلوو  وحوودها كافيوو  للتصوواقم بووني العقيوودة ا؟ديوودة وبووني قووريا ومعت
لعقيودة ذاهتوا اضخم يف تقدير قوريا مون ر ا كانحل أ -هذ    تكن وحدها.فقد كان إىل جانبها اعتبارات 

نهم حل بعضووهم أن يقوولل كمووا حكووى عووالوويت قعوو جتماعيوو  ا علووى ضووخامتها.كانحل هنووا  ا عتبووارات  -
 « ..ِظيم  عَ َتنْيِ َلْل  نُوِزَِل هَذا اْلُقْرآُن َعلى َرُجل  ِمَن اْلَقْريوَ »القرآن الكرمي:

ع كوور  نسووبه،وأنه يف الذ ابوو  موون قووريا،  تكوون لووه موو - -والقريتووان  ووا مكوو  والطائ .فووإن رسوولل اّلِل 
 بي و  ععوول غْي ووا،يفنووا  مشويخ  قوريا ومشوويخ  يقيو  و مشويخ  فويهم و  رايسوو  قبول البعثوو .بينما كوان ه

مووون هوووي ء  - - للمشووويخ  والرايسووو  القبليووو  كووول ا عتبوووار.فلم يكووون مووون السوووهل ا نقيووواق خلووو  حممووود
 املشيخ   

وكانحل هنا  ا عتبارات العائلي  اليت ععل رجال كأيب جهل )عمرو بن هشام( ذىب أن يسولم ابحلو  الوذي 
َيِب الُزْهورُِي يلاجهه بقولة يف الر  سوال  ا سوالمي ،ألن نبيهوا مون بوب عبود منوا  ..فَعوِن ابْوِن ِإْسوَحاَ  قَاَل:َحودَّ

لَووو   لَِيْسوووَتِمُعلا ِموووْن َرُسوووللِ  ،َخَرُجلا لَيوْ ،َوأاََب ُسوووْفَياَن،َواأْلَْخَنَك بْوووَن َكووورِي   َوُهوووَل اّللَِّ  قَاَل:ُحووودِِْيحُل أَنَّ أاََب َجْهووول 
ووووا لَِيْسووووَتِمَع ِفيووووِه،وَُكل  َ  يَوْعلَووووُم ِ ََكوووواِن َصووووواِحِبِه،فَوَباتُلاُيَصوووولِِك اِبللَّْيوووولِ  ُهْم جَمِْلس    يف بَوْيِتِه،َوَأَخووووَذ ُكووووُل َرُجوووول  ِموووونوْ

ُهُم الطَّرِيوووُ  فَوَتاَلَوُملا،َوقَاَل:بَوعْ  :َ  ُضوووهُ َيْسوووَتِمُعلَن لَوووُه َحوووَّتَّ ِإَذا َأْصوووَبُحلا َونَلَوووَع اْلَفْجوووُر تَوَفرَّقُووولا،َفَجَمَعتوْ ْم لِوووبَوْعخ 
لَوُ  الثَّانِيَووُ  َعوواَق تَوعُولُقوا فَولَووْل َرآُكوْم بَوْعووُخ ُسوَفَهاِئُكْم أَلَوقَوْعووُتْم يف نَوْفِسووِه َكويوْ  ا , مُثَّ اْنَصووَرُفلا َحوَّتَّ ِإَذا َكانَووحِل اللَّ  يوْ

ُهْم ِإىَل جَمِْلِسِه،فَوَباتُلا َيْسَتِمُعلَن َلُه َحَّتَّ ِإَذا نََلعَ  ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقواَل بَوْعُضوُهْم  ُكُل َرُجل  ِمنوْ اْلَفْجوُر تَوَفرَّقُولا،َفَجَمَعتوْ
لَووُ  الثَّالِثَووُ  َأَخووَذ ُكووُل َرُجوول   ووا َكانَووحِل اللَّيوْ ُهْم جَمِْلَسووُه،فَوَباتُلا لِووبَوْعخ  ِمثْووَل َمووا قَوواُللا أَوََّل َموورَّة  ., مُثَّ اْنَصووَرُفلا فَوَلمَّ  ِموونوْ

ُهُم الطَّرِيُ ،فَوَقواُللا:َ  نَوْثَُ  َحوَّتَّ نَوتَوَعاَهوَد َ  نَوُعلُق،فَوتَوَعاَهوُدوا  َيْسَتِمُعلَن لَوُه َحوَّتَّ ِإَذا نَلَوَع اْلَفْجوُر تَوَفرَّقُولا،َفَجَمَعتوْ
ووا َأْصووَبَ  اأْلَْخووَنُك بْووُن َكوورِي   َأَخووَذ َعَصوواُ  , مُثَّ َخوورََج َحووَّتَّ أَتَووى أاََب ُسوو يف بَوْيتِووِه  ْفَيانَ َعلَووى َذلِووَك،مُثَّ تَوَفرَّقُوولا فَوَلمَّ

ووود  فَوَقووواَل:اَي أاََب يَوْعَلبَوووَ  َواّللَِّ  ْعوووحَل ِموووْن حُمَمَّ ْعوووحُل َأْكوووَياَء فَوَقووواَل:َأْخِثْين اَي أاََب َحْنظَلَوووَ  َعوووْن رَأْيِوووَك ِفيَموووا  َِ َلَقوووْد  َِ
ِه , مُثَّ َخووورََج ِموووْن ِعْنوووِدِ  َحوووَّتَّ أَتَوووى أاََب أَْعرِفُوَهوووا َوأَْعوووِرُ  َموووا يوُووورَاُق ِّبَوووا .فَوَقووواَل اأْلَْخوووَنُك:َوأاََن َوالَّوووِذي َحَلْفوووحُل بِووو

ْعوحَل ِموْن حُمَمَّود  ف فَوَقاَل:َمواَذا  َِ  تَوُه فَوَقواَل:اَي أاََب احلََْكوِم َموا رَأْيُوَك ِفيَموا  َِ ،فَوَدَخَل َعَلْيوِه بَويوْ ْعوحَل ف تَوَناَزْعنَوا َجْهل 
وووَرَ  مل أَْنَعُمووولا فََأنْ  نَوووا َعلَوووى حَنْوووُن َوبَونُووول َعْبوووِد َمنَوووا   الشَّ نَوووا َحوووَّتَّ ِإَذا َعَايَويوْ َعْمنَوووا،َومَحَُللا َفَحَمْلنَوووا،َوأَْعَطْلا فََأْعطَيوْ

وووَماِء،َفَمََّت نُوووْدرُِ  َهوووِذِ  ف وَ  اّللَِّ َ  نوُوووْيِمُن بِوووِه الرَُكوووِه وَُكنَّوووا َكَفَرَسوووْك رَِهوووان  قَاُللا:ِمنَّوووا نَوووِل  َذْتِيوووِه الْوووَلْحُك ِموووَن السَّ
ا،َوَ  نُ   .2483َصدِِقُُه،فَوَقاَم َعْنُه اأْلَْخَنُك ْبُن َكرِي   "أَبَد 

وكانووحل هنووا  اعتبووارات أخوورى نفعيوو  ونبقيوو  ونفسووي  موون ركووام ا؟اهليوو  يف املشوواعر والتصوولرات واألوضوواع  
كلهووا هوواول قتوول تلووك الغرسوو  ا؟ديوودة يف مغرسووها بكوول وسوويل  قبوول أن تثبووحل جووذورها وتتعم ،وقبوول أن 

أن اهوور  - -خباصوو  بعوود أن عوواوزت قور الوودعلة الفرقيوو  وأموور اّلِل تعوواىل نبيووه اتوود فروعهووا وتتشابك.و 

                                                 
 ( صحي  مرسل 511َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 2483
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ابلدعلة وأخذت معوا  الودعلة ا؟ديودة تثز،كموا أخوذ القورآن يتنوزل بتسوفيه عقيودة الشور  وموا وراءهوا مون 
 اهلهل  املدعاة والتصلرات املنحرف  والتقاليد البانل .

ل بشور،ختا؟ه لقوى مون ربوه اللحك،ولول أنوه يتصول ابملوا األعلوى ..هوأنوه يت ولل أنه نل،ولل - -والرسلل 
 ويعاين وقعهووواملشوووركلن،مشووواعر البشووور.وكان يتلقوووى هوووذ  املقاومووو  العنيفووو ،وتلك احلووورب الووويت كووونها عليوووه ا

 العني  األليم،هل واحلفن  القليل  اليت آمنحل به على كر  من املشركني.
خصوووه ككوووان يتقللوووه عليوووه املشوووركلن،ويتطاوللن بوووه علوووى   سووومعلن،مايسووومع وامليمنووولن بوووه ي - -وكوووان 
كاهوا القورآن يف كثْية،الويت حسوخرايت ال..و  تكون هوذ  إ  واحودة مون ال« َويَوُقلُللَن:ِإنَُّه َلَمْجنُولن  »الكرمي،

إىل الووووذين آمنوووولا معووووه.وغْي األذى الووووذي كووووان و  - -السوووولر األخوووورى والوووويت كانووووحل تلجووووه إىل كخصووووه 
مويذاين  -قلو  لمع الضع  وا -م على أيدي أقرابئهم األقربني  والسخري  وا ستهزاء يصيه الكثْيين منه

 أكد ا يذاء للنفك البشري ،ولل كانحل هك نفك رسلل.
نووو  رسووولله واحلف -سوووبحانه  - وووا ُيتضووون أن اّلِل كأ -زء كسووولر هوووذا ا؟ووو  -ومووون مث نووورى يف السووولر املكيووو  

ذ  هووذي يتمثوول يف خالقووك الووه وعلووى املوويمنني.ويثز العنصوور األامليمنوو  معه،ويلاسوويه ويسووري عنووه،ويثب عليوو
نهم ه هوول يتوولىل عووعفني  نووالوودعلة ويف نبيهووا الكرمي.وينفووك مووا يقللووه املتقللوولن عنووه،ويطم ن قلوولب املستضوو
 حرب أعدائهم،ويعفيهم من التفكْي يف أمر هي ء األعداء األقلايء األغنياء  

ِم َومووا َيْسووطُُروَن.ما أَنْووحَل بِِنْعَمووِ  ن.َواْلَقلَوو»:- -ه تعوواىل عوون النوول وْنوود موون هووذا يف سوولرة القلووم مثوول قللوو
.َوِإنََّك لَ  .َوِإنَّ َلَك أَلَْجرا  َغْْيَ َ ُْنلن   « ..ُل   َعِظيم  َعلى خُ َربَِِك ِ َْجُنلن 

ِووْم َجنَّوواتِ »وقللووه تعوواىل عوون املوويمنني: ْجرِِمنَيف مووا َلُكووْمف  ُل اْلُمْسووِلِمنَي َكوواْلمُ فَوَنْجَعوويِم.أَ النَّعِ  ِإنَّ لِْلُمتَِّقوونَي ِعْنووَد َرّبِِ
 « ..َكْيَ  َهُْكُملَنف 

.َمنَّوواع  لِْلَخووْْيِ اء  بِنَ َ َّوواز  َمشَّووَو  ُتِطووْع ُكوولَّ َحووالَّ   َمِهني . »ويقوولل عوون أحوود أعووداء النوول البووارزين: ُمْعتَوود   ِميم 
.أَْن كوواَن ذ .ُعتُوولِ  بَوْعووَد ذلِووَك َزنِوويم  انْي األولني.سنسوومه علووى ايتنووا قال:أسووآلووى عليووه ا مووال  َوبَنِوونَي.إذا تتأَيِيم 

 « ..اارنلم 
ْم ِمووووْن َحْيووووُة   ْسووووَتْدرُِجهُ يِة.َسنَ فَووووَذْرين َوَمووووْن يَُكووووذُِِب ِّبووووَذا احْلَدِ »مث يقوووولل عوووون حوووورب املكووووذبني عاموووو :

 « ..يَوْعَلُملَن.َوأُْمِلك هَلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتني  
ِق فَوووووال ىَل الُسوووووُجل ْلَن إِ يوَوووووْلَم يُْكَشوووووُ  َعوووووْن سوووووا   َويُوووووْدعَ »ب اهلخووووورة املوووووذل للمتكوووووثين:وذلوووووك غوووووْي عوووووذا

 .. «ُسُجلِق َوُهْم ساِلُملنَ َن ِإىَل اليُْدَعلْ  َيْسَتِطيُعلَن.خاِكَع   أَْبصارُُهْم تَوْرَهُقُهْم ِذلَّ  .َوَقْد كانُلا
قبو  البطور هتديودا لكوثاء قوريا املعتوزين  مولاهلم اعموثال علوى  -نو  الودنيا ج -ويضرب هلم أصوحاب ا؟نو  

 وأو قهم  ن هلم مال وبنلن الكائدون للدعلة بسبه ماهلم من مال وبنني.
 .«.فَاْصِثْ حِلُْكِم َربَِِك َو  َتُكْن َكصاِحِه احْلُلِت .»لصث ا؟ميل:اب - -ويف واي  السلرة يلصك النل 
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التهديووووود كوووووذبني و اء وهوووووذا التثبيوووووحل،مع احلملووووو  القاصوووووم  علوووووى املومووووون خوووووالل هوووووذ  امللاسووووواة وهوووووذا الثنووووو
ه نتبوووني يف ذلوووك األسوووللب العنيووو  ..مووون خوووالل هوووذا كلووو بذاتوووه حووورّبم -سوووبحانه  -الرهيوووه،يتلىل اّلِل 

غرسووو  لغووورس تلوووك ال القاسوووي  مالمووو  تلوووك الف ة،فووو ة الضوووع  والقلووو ،وف ة املعووواانة والشووودة،وف ة اناولووو 
 و  ا مالمو  البيملضولعاهتو ل ب  العنيدة  كذلك نلمو  مون خوالل أسوللب السولرة وتعبْيهوا الكرمي  يف تلك ا

 كووْي واملشوواعرلر والتفالوويت كانووحل الوودعلة ا سووالمي  تلاجههووا.وهك مالموو  فيهووا سووذاج  وبدائيوو  يف التصوو
 -ل م للنوووعلة بقووولهلوا هتماموووات واملشوووكالت علوووى السووولاء.نلم  هوووذ  السوووذاج  يف نريقووو  حمووواربتهم للووود

- «  ِإنَُّه َلَمْجُنلن » 
ان،كموا هيود و  برهاهلوا بوال وهل اهتام   حبك  فيه و  براع ،وأسللب من   اود إ  الشوتم  الغليظو  يقل 
أَنْووحَل  مووا»سووه حوواهلم:رقا ينا يفعوول السووذج البوودائيلن.ونلمحها يف الطريقوو  الوويت يوورق اّلِل ّبووا علوويهم فووريتهم

.بِِنْعَموووووِ  َربِِوووووَك ِ َْجنُووووو .َوِإنَّ لَوووووَك أَلَْجووووورا  َغوووووْْيَ َ ُْنلن  .َفَستُوْبِصوووووُر وَ لوووووى ُخلُوووووعَ َوِإنَّوووووَك لَ لن  يُوْبِصوووووُروَن.ِ َيُِِكُم    َعِظيم 
.َسَنْسووَتْدرُِجُهْم ِمووْن ا احْلَِديةِ ُب ِّبووذَ فَووَذْرين َوَمووْن يَُكووذِِ »..وكووذلك يف التهديوود املكشوول  العنيوو :« اْلَمْفتُوولنُ 

 « ..أُْمِلك هَلُْم ِإنَّ َكْيِدي َمِتني  َحْيُة   يَوْعَلُملَن.وَ 
.َمنَّوواع  لِْلَخووْْيِ  َمشَّوواء  بِ .َ َّوواز  َو  ُتِطووْع ُكوولَّ َحووالَّ   َمِهني  »ونلمحهووا يف رق هووذا السووه علووى رجوول موونهم:  َنِميم 

.ُعُتلِ  بَوْعَد ذِلَك َزنِيم    ...«.ُمْعَتد  أَيِيم 
رّبا اّلِل هلم.وهووووك قصوووو  قوووولم سووووذج يف تفكووووْيهم ضووووالوووويت  -صوووو  أصووووحاب ا؟نوووو  ق -ونلمحهوووا يف القصوووو  

« َم َعلَوْيُكْم ِمْسوِكني  ..َها اْليَوولْ ْدُخَلنوَّ يَ َوُهْم يَوَتخافَوُتلَن.أَْن   »وتصلرهم وبطرهم،ويف حركاهتم كذلك وأقلاهلم 
 إخل.

نَّ َلُكووْم ِفيووِه َن:إِ ْدُرُسوول ِفيووِه تَ  أَْم َلُكووْم ِكتوواب  »وأخووْيا نلموو  سووذاجتهم موون خووالل مووا يلجهووه إلوويهم موون ا؟وودل:
ُوَنف أَْم َلُكووْم أمَْيووان  َعَلْينووا ابلِغَوو   ِإىل يوَووْلِم ا « ُهْم أَيُوُهووْم بِووذِلَك َزِعوويم فْم َلمووا َهُْكُموولَنف َسوولْ ِ  ِإنَّ َلُكووْلِقياَمووَلمووا خَتَووْيَّ

... 
ات الوودعلة ل ئعهووا وخطوووهووك مالموو  تظهوور بلضوول  موون خووالل التعبووْي القرآين،وتفيوود يف قراسوو  السووْية ووقا

مودى موا و  - - د الرسللفيها ومدى ما ارتفع القرآن بعد ذلك ّبذ  البي   وبتلك ا؟ماع  يف أواخر عه
طوواب فيمووا سوواليه اانقلهووا موون هووذ  السووذاج  يف التفكووْي والتصوولر والشووعلر وا هتمام.كمووا يتضوو  يف أ

  اة األموم ومضوك يف حيوتزيود.وه بعد،ويف احلقائ  واملشاعر والتصلرات وا هتماموات بعود عشورين عاموا  
ْي.واليت ا اللقوحل القصوعو  يف هوذ  تذكر.و  تقواس إليهوا تلوك النقلو  اللاسوع  الشوامل  ..الويت انتقلتهوا ا؟ما

  ريوو  ا قيوواقة قوو  يفتفووع إليهووتسوولمحل ّبووا قيوواقة البشووري  فارتفعووحل بتصوولراهتا وأخالقهووا إىل القموو  الوويت   تر 
ن مووو األرم،و   نسوووان يفاعقيووودة،و  مووون انحيووو  آترهوووا اللاقعيووو  يف حيووواة البشوووري ،  مووون انحيووو  نبيعووو  ال

حاجاهتوووا  لبيووو  لكووولانحيووو  السوووع  والشوووملل لتضوووم ا نسووواني  كلهوووا بوووني جلاحنهوووا يف  احووو  وعطووو ،ويف ت
 ..  املياقين،وحاجاهتا التنظيمي  يف كَّتا جتماعي  الشعلري ،وحاجاهتا الفكري ،وحاجاهتا 
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ك لسولرة إىل ذلووثول هوذ  الوى يف النقلوو  مون هوذ  السوذاج  الوويت تبودو مالحمهوا مون خووالل مإووا املعجوزة تتج
ء النفوووولس ،ألن بنووواالعمووو  والشوووملل.وهك نقلووو  أوسووووع وأكوووث مووون هووولل القلوووو  إىل كثرة،والضوووع  إىل قووولة

 والعقلل أعسر من بناء األعداق والصفل .
 

 [52إل   1(:اآليات 68]سور  القلم )

 وبيان قصة أصحاا ال نة وقصة يونس   الدفاع عن الرسول 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
( َوِإنَّووَك 3ْجوورا  َغووْْيَ َ ْنُوولن  )( َوِإنَّ لَووَك أَلَ 2نُوولن  )( مووا أَنْووحَل بِِنْعَمووِ  َربِِووَك ِ َجْ 1ن َواْلَقلَووِم َومووا َيْسووطُُروَن )} 

ُم ِ َْن َضلَّ َعوْن َسوِبيِلِه ( ِإنَّ َربََّك ُهَل أَْعلَ 6َمْفُتلُن )( ِ َيُِِكُم الْ 5وَن )َفَستُوْبِصُر َويُوْبِصرُ  (4َلَعلى ُخُل   َعِظيم  )
لَّ َحووالَّ   ُكووَو  ُتِطووْع   (9ُقوا لَووْل تُووْدِهُن فَويُووْدِهُنلَن )( وَ 8( فَووال ُتِطووِع اْلُمَكووذِِِبنَي )7َوُهووَل أَْعلَووُم اِبْلُمْهتَووِديَن )

( أَْن كواَن ذا 13ِلَك َزنِويم  )( ُعُتلِ  بَوْعَد ذ12د  أَيِيم  )( َمنَّاع  لِْلَخْْيِ ُمْعتَ 11اء  بَِنِميم  )( َ َّاز  َمشَّ 10َمِهني  )
( ِإانَّ 16ُمُه َعلَووووى اْاُْرنُوووولِم )( َسَنِسوووو15لِوووونَي )ِإذا تُوْتلووووى َعَلْيووووِه آايتُنووووا قوووواَل َأسوووواِنُْي اأْلَوَّ  (14مووووال  َوبَنِوووونَي )
( َفطواَ  َعَلْيهوا 18( َو  َيْستَوثْوُنلَن )17ْصِبِحنَي )مُ ُمنَّها ْلان َأْصحاَب اْ؟َنَِّ  ِإْذ أَْقَسُملا لََيْصرِ بَوَلْلانُهْم َكما بَولَ 

 ( أَِن اْغووُدوا َعلووى21( فَوَتنوواَقْوا ُمْصووِبِحنَي )20فََأْصووَبَححْل َكالصَّوورمِِي ) (19نوواِئ   ِمووْن َربِِووَك َوُهووْم انئُِموولَن )
وووتُ  ا اْليَووووْلَم َعلَوووْيُكْم ِمْسوووِكني  ( أَْن   يَوووْدُخَلنوَّهَ 23لَن )( فَووواْنطََلُقلا َوُهوووْم يَوَتخوووافَوتُ 22ْم صوووارِِمنَي )َحوووْرِيُكْم ِإْن ُكنوْ

ووا رَأَْوهووا قوواُللا ِإانَّ 25َوَغووَدْوا َعلووى َحووْرق  قوواِقرِيَن ) (24) ( قوواَل 27ُن حَمُْروُموولَن )( بَووْل حَنْوو26 َلَضوواُللَن )( فَوَلمَّ
قْوبَووَل بَوْعُضووُهْم َعلووى فَأَ  (29اَن َربِِنووا ِإانَّ ُكنَّووا لوواِلِمنَي )( قوواُللا ُسووْبح28 أَقُووْل َلُكووْم لَووْل  ُتَسووبُِِحلَن )أَْوَسووطُُهْم أَ َْ 

 نوووا ِإىل َربِِ َعسوووى َربُنوووا أَْن يُوْبوووِدلَنا َخوووْْيا  ِمْنهوووا ِإانَّ  (31( قووواُللا اي َويْوَلنوووا ِإانَّ ُكنَّوووا نووواِغنَي )30بَوْعوووخ  يَوَتالَوُمووولَن )
ِوْم َجنَّواِت  ( ِإنَّ 33لَن )نُلا يَوْعَلُمو( َكذِلَك اْلَعذاُب َوَلَعذاُب اهْلِخرَِة َأْكَثُ َلْل كوا32راِغُبلَن ) لِْلُمتَِّقونَي ِعْنوَد َرّبِِ
 ِفيوووِه اب  ( أَْم َلُكوووْم ِكتووو36ُكوووْم َكْيوووَ  َهُْكُمووولَن )( موووا لَ 35أَفَوَنْجَعوووُل اْلُمْسوووِلِمنَي َكووواْلُمْجرِِمنَي ) (34النَّعِووويِم )

ُوَن )37َتْدُرُسووولَن )  َلُكوووْم َلموووا ِقياَموووِ  ِإنَّ مْيوووان  َعَلْينوووا ابلِغَووو   ِإىل يوَوووْلِم الْ أَ ( أَْم َلُكوووْم 38( ِإنَّ َلُكوووْم ِفيوووِه َلموووا خَتَوووْيَّ
( 41 )انُلا صوواِقِقنيَ كووِإْن  رَكاُء فَوْليَووْأتُلا ِبُشوورَكائِِهْم ( أَْم هَلُووْم ُكوو40َسووْلُهْم أَيُوُهووْم بِووذِلَك َزِعوويم  ) (39َهُْكُموولَن )

َهُقُهْم ِذلَّوو   َوقَووْد  ( خاِكووَع   أَْبصووارُُهْم تَووورْ 42لَن )يوَووْلَم يُْكَشووُ  َعووْن سووا   َويُووْدَعْلَن ِإىَل الُسووُجلِق فَووال َيْسووَتِطيعُ 
ْن َحْيوُة ْدرُِجُهْم ِمويِة َسَنْسوتَ ْن يَُكوذُِِب ِّبوَذا احْلَودِ ( َفَذْرين َوَمو43كانُلا يُْدَعْلَن ِإىَل الُسُجلِق َوُهْم ساِلُملَن )

ْم أَ ( 46َقلُووولَن )ْسووو َوُلُهْم َأْجووورا  فَوُهوووْم ِموووْن َمْغوووَرم  ُمثوْ ( أَْم تَ 45َوأُْملِوووك هَلُوووْم ِإنَّ َكْيوووِدي َمتِوووني  ) (44  يَوْعَلُمووولَن )
 َمْكظُوولم  ْذ انقى َوُهوولَ ِحِه احْلُوولِت إِ َو  َتُكووْن َكصووا ( فَاْصووِثْ حِلُْكووِم َربِِووكَ 47ِعْنووَدُهُم اْلَغْيووُه فَوُهووْم َيْكتُوبُوولَن )

فَاْجَتبووواُ  َربُوووُه َفَجَعلَوووُه ِموووَن الصَّووواحلِِنَي  (49ْذُملم  )ُهوووَل َمووووَ ( لَوووْل  أَْن َتدارََكوووُه نِْعَمووو   ِموووْن َربِِوووِه لَُنبِوووَذ اِبْلَعوووراِء 48)
وو( َوِإْن َيكواُق الَّووِذيَن َكَفووُروا لَيُوْزلُِقلنَووَك ِ َْبصووارِِهْم لَ 50) ( َومووا ُهووَل 51َمْجنُوولن  )َر َويَوُقللُوولَن ِإنَّووُه لَ عُولا الووذِِكْ ا  َِ مَّ

 {(52ِإ َّ ذِْكر  لِْلعاَلِمنَي )
   القسم بالقلم عل  حقيقة النبو  13 - 1الدرس ا ول:
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.َوِإنَّ ن،َواْلَقلَووووِم َومووووا َيْسووووطُُروَن.ما أَنْووووحَل بِِنْعَمووووِ  َربِِووووَك ِ َْجنُوووول  » .َوإِ را  َغووووْْيَ  لَووووَك أَلَْجوووون  نَّووووَك َلَعلووووى ُخلُوووو    َ ُْنلن 
.َفَستُوْبِصُر َويُوْبِصُروَن ِ َيُِِكُم اْلَمْفُتلُن.ِإنَّ َربَّ  ُهَل أَْعلَوُم اِبْلُمْهتَوِديَن.َفال ْن َضولَّ َعوْن َسوِبيِلِه،وَ ْعلَوُم ِ َوأَ َك ُهوَل َعِظيم 
.َمنَّوواع  لِْلَخووْْيِ ُمْعتَوود  .َ َّوواز  َمشَّوواء  بَِنمِ    َمِهني  لَّ َحووالَّ ُتِطووْع ُكووُتِطووِع اْلُمَكووذِِِبنَي.َوُقوا لَووْل تُووْدِهُن فَويُووْدِهُنلَن.َو   يم 

.أَْن كوواَن ذا مووال  َوبَنِوونَي.ِإذا توُ  .ُعتُوولِ  بَوْعووَد ذلِووَك َزنِوويم  ِلنَي.َسَنِسووُمُه َعلَووى نووا قاَل:َأسوواِنُْي اأْلَوَّ َلْيووِه آايتُ ْتلووى عَ أَيِيم 
 « ..اْاُْرنُلمِ 

ه أحوود حوورو  م،وابلكتاب .والعالقوو  واضووح  بووني احلوور  )نلن(.بلصووفبنلن،وابلقل -سووبحانه  -يقسووم اّلِل 
   سوو  األموو  الوويتو ليهووا،يف إاأل ديوو  وبووني القلم،والكتابوو  ..فأمووا القسووم ّبووا فهوول تعظوويم لقيمتها،وتلجيووه 

ي كووان قورهووا للقووحل الووذتكوون تتجووه إىل الووتعلم عوون هووذا الطري ،وكانووحل الكتابوو  فيهووا متخلفوو  وانقرة،يف ا
ا يقووولم   العقيووودة وموووم بنقوول هوووذعلوووم اّلِل يتطلوووه  وول هوووذ  املقووودرة فيها،وانتشوووارها بينهوووا،لتقل  املقوودر هلوووا يف

ابو  ن كوك أن الكتدة.وما موعليها من مناهج احلياة إىل أرجاء األرم.مث لتنهخ بقياقة البشوري  قيواقة ركوي
 عنصر أساسك يف النهلم ّبذ  املهم  الكثى.

ْنساَن ِموْن َعلَو   ي َخَلَ .َخلَ  الَّذِ اقْورَأْ اِبْسِم َربِِكَ »هذا املفهلم أن يبدأ اللحك بقلله تعاىل: و ا ييكد .اقْورَأْ َ  اْ ِ
ْنسوواَن موو نوول األمووك أن يكوولن هووذا ااطوواب ملجهووا لل..و « ْعلَوومْ ا َ ْ يوَ َوَربُووَك اأْلَْكَرُم.الَّووِذي َعلَّووَم اِبْلَقَلِم.َعلَّووَم اْ ِ

قلووم.مث والتعلوويم ابل لوولحك إليووه منلهووا ابلقووراءةولكنووه بوودأ ا -اّلِل أن يكوولن أميووا حلكموو  معينوو   الووذي قوودر -
ألمو  ال بيو  هوذ   ج ا هلوكأكد هذ  اللفت  هنا ابلقسم بنلن،والقلم وما يسطرون.وكان هذا حلقو  مون املونه

 وإعداقها للقيام ابلدور الكلين الضخم الذي قدر  هلا يف علمه املكنلن.
ك ا أسوولفنا لينفووومووا يسووطرون،منلها بقيموو  الكتابوو  معظمووا لشووأوا كموو بنوولن والقلووم -سووبحانه  -م اّلِل يقسوو

 .لك الفري  اليت رما  ّبا املشركلن،مستبعدا هلا،ونعمته على رسلله ترفضهات - -عن رسلله 
 علوى نبيوه،يف تعبوْي يثبوحل نعمو  اّللِ .وينفك . ..فيثبحل يف هذ  اهلي  القصْية« ما أَْنحَل بِِنْعَمِ  َربَِِك ِ َْجُنلن  »

تموع موع اة الويت   ع  املفو  وينفوك تلوك الصوف«.َربُوكَ »يلحك ابلقرىب واملولقة:حني يضويفه سوبحانه إىل ذاتوه:
 نعم  اّلِل،على عبد نسبه إليه وقربه واصطفا  ..
ن علموولا منووه يف قلمووه،من قووللتهم هووذ  عنوه،وهم الووذي - -وإن العجوه ليأخووذ كوول قارس لسووْية الرسولل 

رجاحوووو  العقوووول حووووَّت حكموووول  بيوووونهم يف رفووووع احلجوووور األسوووولق قبوووول النبوووولة  عوووولام كثووووْية.وهم الووووذين لقبوووول  
كوورم اّلِل   -ابألمني،وللولا يسووتلقعلنه أموواانهتم حووَّت يوولم هجرته،بعوود عوودائهم العنيوو  له،فقوود يبووحل أن عليووا 

يت كانوووحل عنووود  حوووَّت وهوووم ُياقونوووه ختلووو  عووون رسووولل اّلِل أايموووا يف مكووو ،لْيق إلووويهم وقائعهوووم الووو -وجهوووه 
ويعاقونه ذلك العداء العني .وهم الذين   يعرفلا عليه كذب  واحدة قبل البعث .فلما سوأل هرقول أاب سوفيان 

 ،فقوال هرقل:موا   -وهل عدو  قبل إسالمه  -عنه:هل كنتم تتهملنه ابلكذب قبل نبلتهف قال أبل سفيان 
  إن ا نسوان ليأخوذ  العجوه أن يبلو  الغويج ابلنواس إىل كان ليذر الكذب على الناس ويكوذب علوى اّللِ 

احلود الوذي يودفع مشوركك قووريا إىل أن يقللولا هوذ  القللو  وغْيهوا عوون هوذا ا نسوان الرفيوع الكرمي،املشووهلر 
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بينهم برجاح  العقل وابالو  القولمي.ولكن احلقود يعموك ويصوم،والغرم يقوذ  ابلفريو  قون هورج  وقائلهوا 
..هكووذا يف عطوو  ويف إينوواس ويف « مووا أَنْووحَل بِِنْعَمووِ  َربِِووَك ِ َْجنُوولن  »د،أنووه كووذاب أيوويم  يعوور  قبوول كوول أح

 تكرمي،رقا على ذلك احلقد الكافر،وهذا ا ف اء الذميم.
ا عنوود ربووك الووذي   ينتهك،أجوور  ينقطووع و ..وإن لووك ألجوورا قائمووا ملصوول ، « َوِإنَّ لَووَك أَلَْجوورا  َغووْْيَ َ ْنُوولن  »

حرمووان  مر عوون كوولك ابلنبوولة ومقامهووا الكوورمي ..وهوول إينوواس كووذلك وتسووري  وتعووليخ فووائخ غوواأنعووم عليوو
 وعن كل جفلة وعن كل ّبتان يرميه به املشركلن.

 فلقة ويف تكرميط  ويف معف يف «َوِإنَّ َلَك أَلَْجرا  َغْْيَ َ ُْنلن  »وماذا فقد من يقلل له ربه:
 الاعأمة خلق الرسول عليه الس 4الدرس الثاني:

 « ..َوِإنََّك َلَعلى ُخُل   َعِظيم  »مث عكء الشهاقة الكثى والتكرمي العظيم:
لجوولق  ي يف صوميم الاء العلول وتتجواوب أرجواء اللجولق ّبوذا الثنواء الفريود علوى النول الكورمي ويثبوحل هوذا الثنو

ة مون وهك كوهاقويعجز كل قلم،ويعجز كل تصلر،عن وص  قيم  هذ  الكلم  العظيم  من رب اللجولق،
لعظويم هول موا هول عنود ا ومودللل االو «.ِظيم  َوِإنََّك َلَعلى ُخُل   عَ »اّلِل،يف ميزان اّلِل،لعبد اّلِل،يقلل له فيها:

 اّلِل  ا   يبل  إىل إقرا  مدا  أحد من العاملني  
 تثز من نلا  كَّت : - -وق ل  هذ  الكلم  العظيم  على عظم  حممد 

األعلووى  قق يف املوايانوه،وت   الكبوْي املتعال،يسوجلها ضوومْي الكلن،وتثبوحل يف كتوثز مون كلووا كلموو  مون اّللِ 
تلقيهوا.وهل يعلوم مون ربوه هوذا،قائل ل - -إىل ما كاء اّلِل.وتثز من جانه آخر،من جانه إناق  حممود 

 جانوه هوذ  ن هول إىلموهذ  الكلم .ما هلف ما عظمتهف موا ق لو  كلماتوهف موا موداهاف موا صوداهاف ويعلوم 
 العظم  املطلق ،اليت يدر  هل منها ما  يدركه أحد من العاملني.

 -تلقك هذ  الكلم ،من هذا املصدر،وهل تبحل،  ينسوح  هوحل ضوغطها اهلائول ل - -إن إناق  حممد 
 اسوك ويف تولازنخصيته هحل وقعها وتضطرب ..تلقيه هلوا يف نمأنينو  ويف اكو  تتأرج   -ولل أوا يناء 
 ل على عظم  كخصيته فل  كل قليل...هل ذاته قلي

ْيته أعظوم سوان واقوع ولقد رويحل عن عظم  خلقه يف السْية،وعلى لسوان أصوحابه رواايت منلعو  كثْية.وكو
عوون  بصوودورها كووهاقة موون كوول مووا روي عنووه.ولكن هووذ  الكلموو  أعظووم بوود لتها موون كوول كووكء آخوور.أعظم

 العلك الكبْي.
لووى ا.  يتكووث عخا مطم نووعلووك الكبْي،وبقائووه بعوودها تبتووا راسوووأعظووم بتلقووك حمموود هلووا وهوول يعلووم موون هوول ال

 العباق،و  ينتف ،و  يتعالم،وهل الذي  ع ما  ع من العلك الكبْي  
الرسوووال   مووون ُيمووول هوووذ  -عظمووو  نفسوووه هوووذ  ب - -واّلِل أعلوووم حيوووة اعووول رسوووالته.وما كوووان إ  حممووود 
 .ا،كما يكلن صلرة حي  منهااألخْية بكل عظمتها الكلني  الكثى.فيكلن كف ا هل
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  الرجول الوذيملهوا إ إن هذ  الرسال  من الكمال وا؟مال،والعظم  والشملل،والصود  واحل ، يوة   ُي
،ويف يف تووووووولازنيثوووووووب عليوووووووه اّلِل هوووووووذا الثنووووووواء.فتطي  كخصووووووويته كوووووووذلك تلقوووووووك هوووووووذا الثنووووووواء.يف ااسوووووووك و 

بعود  -م.مث يتلقوى اء العظوي  وحقيق  هذا الثنونمأنين .نمأنين  القله الكبْي الذي يسع حقيق  تلك الرسال
ومياخذتووووووه إاي  علووووووى بعووووووخ تصوووووورفاته،بذات التماسووووووك وذات التوووووولازن وذات  عتوووووواب ربووووووه لووووووه -ذلووووووك 

 حلووالتني النوول كلتووا االطمأنينوو .ويعلن هووذ  كمووا يعلوون تلووك،  يكووتم موون هووذ  كووي ا و  تلووك ..وهوول هوول يف
 الكرمي.والعبد الطائع.واملبل  األمني.

إن لرسوووال .و ايقووو  هوووذ  الووونفك مووون حقيقووو  هوووذ  الرسوووال .وإن عظمووو  هوووذ  الووونفك مووون عظمووو  هوووذ  إن حق
مو  لكوه راصود لعظرى ما مياحلقيق  انمدي  كاحلقيق  ا سالمي  ألبعد من مدى أي جمهر ميلكه بشر.وقصا

 ر  هذا املسادق ُيقون أن  هذ  احلقيق  املزقوج  أن يراها و  ُيدق مداها.وأن يشْي إىل مسارها الكلين
ذ  الكلمو  هلو - - ومرة أخرى أجد نفسك مشدوقا لللقل  إىل جلار الد ل  الضخم  لتلقك رسولل اّللِ 

  ه،فيهتزد أصوحابيثوب علوى أحو -وهل بشر  -من ربه،وهل تبحل راس  متلازن مطم ن الكيان ..لقد كان 
به شر.وأصوووحابيعلوووم أنوووه كيوووان صووواحبه هوووذا وأصوووحابه مووون وقوووع هوووذا الثنووواء العظيم.وهووول بشووور وصووواحبه 

 يدركلن أنه بشر.
كلمو  مون ى هوذ  القفأما هل فيتلإنه نل نعم.ولكن يف الدائرة املعللم  احلدوق.قائرة البشري  ذات احلدوق ..

 لا .مث يصووووطثيعلموووه سووو اّلِل.وهووول يعلوووم مووون هوووول اّلِل.هووول خباصووو  يعلووووم مووون هووول اّلِل  هوووول يعلوووم منوووه مووووا  
 أمر فل  كل تصلر وفل  كل تقدير     ويتماسك ويتلقى ويسْي ...إنه

  هوول الووذي يبلوو -وحوود   -ى إىل هووذا األفوو  موون العظموو  ..إنووه حمموود هوول الووذي يرقوو -وحوود   -إنووه حمموود 
 ئ هوذ فهول الوذي يكوا -وحود   -قم  الكمال ا نساين اجملانك لنفخ  اّلِل يف الكيان ا نساين.إنه حممود 

ه ب إنسوان ..إنووم يف إهوالتتمثول يف كخصوه حي ،اشووك علوى األر  الرسوال  الكلنيو  العامليو  ا نسوواني  حوَّت
نوه أ  وأعلون يف هوذ -لم اّلِل منوه أنوه أهول هلوذا املقوام.واّلِل أعلوم حيوة اعول رسوالته وحد  الذي ع -حممد 

ئكتووه دسووحل ذاتووه وصفاته،يصوولك عليووه هوول ومالجوول كووأنه وتق -علووى خلوو  عظوويم.وأعلن يف األخوورى أنووه 
َ َومَ » هوه عبودا مون عبواق  لوى أن يع وحود  القواقر -جول كوأنه  -وهول «.الِئَكَتُه ُيَصوُللَن َعلَوى النَّوِلِِ ِإنَّ اّللَّ

 ذلك الفضل العظيم ..
قيقووو  لعنصووور يف احلل  هوووذا امث إن هلوووذ  اللفتووو  ق لتهوووا علوووى اجيووود العنصووور األخالقوووك يف ميوووزان اّلِل وأصوووا

 ا سالمي  كأصال  احلقيق  انمدي .
ذ  العقيوووودة،كالنالر يف سووووْية رسوووولهلا،اد العنصوووور األخالقووووك ابرزا أصوووويال فيهووووا،تقلم عليووووه والنووووالر يف هوووو

أصوولهلا التشووريعي  وأصوولهلا التهذيبيوو  علووى السوولاء ..الوودعلة الكووثى يف هووذ  العقيوودة إىل الطهووارة والنظافوو  
ا معوا للنيو  والضومْي واألمان  والصد  والعدل والرمح  والث وحفج العهد،ومطابق  القولل للفعل،ومطابقتهمو

والنهووووووك عوووووون ا؟وووووولر والظلووووووم وااووووووداع والغووووووا وأكوووووول أموووووولال النوووووواس ابلبانل،وا عتووووووداء علووووووى احلرمووووووات 
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واألعرام،وإكوواع  الفاحشوو   يوو  صوولرة موون الصوولر ..والتشووريعات يف هووذ  العقيوودة حلمايوو  هووذ  األسووك 
قوع اجملتموع.ويف العالقوات الفرقيو  وصيان  العنصر األخالقك يف الشعلر والسلل ،ويف أعما  الضومْي ويف وا

 وا؟ماعي  والدولي  على السلاء.
ُ َعْنُه قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  َا بُِعْثحُل ألُاََِِم َمَكارَِم اأَلْخاَلِ  :»  --َعْن َأىِب ُهَريْورََة َرِضَى اّللَّ  ...2484«ِإ َّ

 .2485ا بُِعْثحُل ألُاََِِم َصاِلَ  اأَلْخاَل ِ ِإ ََّ :وَعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا 
 رسالته يف هذا اهلد  النبيل. الرسلل  فيلخا 

 يوووووا وصوووووفح حوتتووووولارق أحاقيثوووووه تووووو ى يف احلوووووخ علوووووى كووووول خلووووو  كرمي.وتقووووولم سوووووْيته الشخصوووووي  مثوووووا  
..فيمجوود « َعِظوويم  لُوو   خُ َلَعلووى  َوِإنَّووكَ »نقي ،وصوولرة رفيع ،تسووتح  موون اّلِل أن يقوولل عنهووا يف كتابووه ااالوود:

يشود بوه ما ميجد به العنصر األخالقك يف منهجه الذي جاء به هذا النول الكرمي،و ك  - -ّبذا الثناء نبيه 
ضوى مون االو  لى ما ُيه وير وهل يدهلم ع -سبحانه  -األرم إىل السماء،ويعل  به قللب الراغبني إليه 

 القلمي.
ارات ،و  مووون اعتبووون البي ووو  سوووالم.فهك أخالقيووو    تنبوووع مووووهوووذا ا عتبوووار هووول ا عتبوووار الفوووذ يف أخالقيووو  ا

يت   رتبانوات الواصولح  أو أرضي  إنالقا وهك   تستمد و  تعتمد على اعتبار مون اعتبوارات العور  أو امل
لووارم    السووماءكانووحل قائموو  يف ا؟يل.إ ووا تسووتمد موون السووماء وتعتموود علووى السماء.تسووتمد موون هتووا

 لكك تتطلع إىل األف .
لعليووووا،وكك انيتهم اتسووووتمد موووون صووووفات اّلِل املطلقوووو  ليحققهووووا البشوووور يف حوووودوق الطاقوووو ،كك ُيققوووولا إنسووووو 

َعوِد ِصوْد   يف َمقْ »خرى:فيع  األيصبحلا أهال لتكرمي اّلِل هلم واستخالفهم يف األرم وكك يتأهللا للحياة الر 
ألرم إ ووا ت قائموو  يف ااعتبووارا وق موون أي..وموون مث فهووك غووْي مقيوودة و  حموودوقة  وود« ِعْنووَد َمِليووك  ُمْقتَووِدر  

ن  مون كول حود ومو الطليقو  هك نليق  ترتفع إىل أقصوى موا يطيقوه البشور،ألوا تتطلوع إىل هقيو  صوفات اّللِ 
 مل،تتعوواوننهج متكاكول قيود.مث إووا ليسوحل فضووائل مفرقة:صود .وأمان .وعدل.ورمح .وبر ....إ وا هوك مو

هك يف خااوو  ا مجيعوا،وتنتاعاهاهتوو نظيميو  وتقوولم عليوه فكورة احليواة كلهووا فيوه ال بيو  التهذيبيو  مووع الشورائع الت
مي  خالقيوو  ا سووالهووذ  األ املطووا  إىل اّلِل.  إىل أي اعتبووار آخوور موون اعتبووارات هووذ  احليوواة  وقوود اثلووحل
ّلِل واثلووووووووووحل يف ينوووووووووواء ا - -بكماهلووووووووووا ومجاهلووووووووووا وتلازوووووووووووا واسووووووووووتقامتها وانراقهووووووووووا ويباهتووووووووووا يف حمموووووووووود 

 « ..َوِإنََّك َلَعلى ُخُل   َعِظيم  »م،وقلله:العظي
 أهديد الك ار ب ضحهم 7 - 5الدرس الثالث:

وبعد هذا الثناء الكرمي على عبد  يطم نه إىل غد  موع املشوركني،الذين رمول  بوذلك البهوحل الل ويم ويهودقهم 
يُِِكُم اْلَمْفتُولُن.ِإنَّ َربَّوَك ُهوَل أَْعلَوُم َفَستُوْبِصُر َويُوْبِصُروَن. َِ »ابفتضا  أمرهم وانكشا  بطالوم وضالهلم املبني:

                                                 
 صحي  (30121[)191/ 10املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 2484
 صحي  8939( 8952[  )400/ 3مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2485
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..واملفتوووولن الوووذي يطموووو ن اّلِل نبيوووه إىل كشووووفه وتعيينوووه هوووول « ِ َوووْن َضوووولَّ َعوووْن َسووووِبيِلِه َوُهوووَل أَْعلَووووُم اِبْلُمْهتَوووِدينَ 
 الضال.أو هل املمتحن الذي يكش  ا متحان عن حقيقته.

للموويمنني معه،بقوودر و  - -فيووه موون الطمأنينوو  لرسوولل اّلِل وكووال املوودلللني قريووه موون قريووه ..وهووذا اللعوود 
 الظوون ه.واألقرب إىلي رموول  بوومووا فيووه موون التهديوود للمنوواوئني لووه املفوو ين عليووه ..أاي كووان موودللل ا؟نوولن الووذ

الطووو  ا؟نووو  رعنووولن بوووه أووووم   يكلنووولا يقصووودون بوووه ذهووواب العقل.فووواللاقع يكوووذب هوووذا القلل.إ وووا كوووانلا ي
ل الووذي ميوود  هووظنوولن أن لكوول كوواعر كوويطاان كمووا كووانلا ي  -ليووه ّبووذا القوولل الغريووه البووديع لووه،وإُياءهم إ
يووه عوون نبيعوو  مووا يوولحى إليووه موون وغر  - -هوول موودللل بعيوود عوون حقيقوو  حووال النوول و  -ببووديع القوولل  

 القلل الثابحل الصاق  املستقيم.
مووتحن ملويثبحل أيهووم اقوو  مكذبيووه.وهووذا اللعوود موون اّلِل يشووْي إىل أن الغوود سيكشوو  عوون حقيقوو  النوول وحقي

يِلِه َوُهوووَل أَْعلَوووُم  َعوووْن َسوووبِ ْن َضووولَّ ُهوووَل أَْعلَوووُم ِ َووو» وووا هووول فيوووه أو أيهوووم الضوووال فيموووا يدعيه.ويطم نوووه إىل أن ربوووه 
يقلوو   ا يطم نووه وموواموو.ويف هووذا ..وربووه هوول الووذي أوحووى إليووه،فهل يعلووم أنووه املهتوودي وموون معووه« اِبْلُمْهتَووِدينَ 

 ة يف قللّبم التلجك والقل  ملا سيجكء أعداء ،وما يبع
 عدا طاعة الك ار وعدا ا سا ابة لمداهناهم 9 - 8الدرس الرابع:

لووووووذي  احلوووووو  ايفمث يكشوووووو  اّلِل لووووووه عوووووون حقيقوووووو  حاهلم،وحقيقوووووو  مشوووووواعرهم،وهم حاصووووووملنه وااقللنووووووه  
ميم ظوواهرون ابلتصوو يت،اليتمعه،ويرملنووه  ووا يرملنووه،وهم مزعزعوول العقيوودة فيمووا لووديهم موون تصوولرات ا؟اهليوو 

لهم إليووه  خ مووا يوودععليهووا.إوم علووى اسووتعداق للتخلووك عوون الكثووْي منهووا يف مقابوول أن يتخلووى هوول عوون بعوو
.فهم ليسوولا م ويلوونيعلووى اسووتعداق أن يوودهنلا ويلينوولا وُيووافظلا فقوو  علووى لوواهر األموور لكووك يوودهن هوول هلوو

 أن يس وها :أصحاب عقيدة ييمنلن  وا احل ،وإ ا هم أصحاب للاهر يهمهم 
 « ..َفال ُتِطِع اْلُمَكذِِِبنَي.َوُقوا َلْل تُْدِهُن فَوُيْدِهُنلنَ »

  قووواق والتجوووارةني ا عتفهوووك املسووواوم  إذن،وا لتقووواء يف منتصووو  الطري .كموووا يفعلووولن يف التجوووارة.وفر  بووو
 كبْي 

غْي ة صوووولعقيوووودفصوووواحه العقيوووودة   يتخلووووى عوووون كووووكء منهووووا ألن الصووووغْي منهووووا كالكبْي.بوووول لوووويك يف ا 
وما  ء منهوا أبودا.لى عن ككوكبْي.إوا حقيق  واحدة متكامل  األجزاء.  يطيع فيها صاحبها أحدا،و  يتخ

لووووك حووووال نري .وذ كووووان ميكوووون أن يلتقووووك ا سووووالم وا؟اهليوووو  يف منتصوووو  الطريوووو ،و  أن يلتقيووووا يف أي
 لةا سولاء.إن اهلولغود كلهوالي  ا سالم مع ا؟اهلي  يف كل زمان ومكان.جاهلي  األمك وجاهلي  اليلم،وجاه
الوذي  لنضوال الكامولاإ ا هول بينها وبني ا سالم   تعث،و  تقام عليها قنطرة،و  تقبول قسوم  و  صول .و 

 يستحيل فيه التلفي   
ليودهن هلوم ويلوني ويو   سوه آهلوتهم  - -ولقد ورقت رواايت كوَّت فيموا كوان يودهن بوه املشوركلن للنول 

تابعهم يف ككء  ا هم عليه ليتابعل  يف قينه،وهم حوافظلن مواء وجولههم أموام مجواهْي وتسفيه عباقهتم،أو ي
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كوان حا ووا يف ملقفووه   - -العورب  علووى عواقة املسوواومني البواحثني عوون أنصوا  احللوولل  ولكون الرسوولل 
ة موون قينووه،  يوودهن فيووه و  يلني.وهوول فيمووا عوودا الوودين ألووني االوو  جانبووا وأحسوونهم معاملوو  وأبوورهم بعشووْي 

و  «  َفال ُتِطوِع اْلُمَكوذِِِبنيَ »وأحرصهم على اليسر والتيسْي.فأما الدين فهل الدين  وهل فيه عند تلجيه ربه:
 يف قينه وهل يف أحرج امللاق  العصيب  يف مك .وهل حماصر بدعلته. - -يساوم 

مووو  ليسووكحل عوون كو  وأصووحابه القالئوول يتخطفوولن ويعوووذبلن ويوويذون يف اّلِل أكوود ا يووذاء وهوووم صووابرون.
ن عوو يسووكحل كووذلك ذاهووم.و واحوودة ينبغووك أن تقووال يف وجوول  األقوولايء املتجثين،شليفووا لقلوولّبم،أو قفعووا أل

 إيضا  حقيق  اك العقيدة من قريه أو من بعيد ..
ْسوواَل قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ :فَوَلِما اَبَقى َرُسوولُل اّللِِ  عُوو اّللُِ ِم َوَصوودََع بَووْه َكَمووا أََموورَ ُ قَوْلَمووُه اِبْ ِ  ْد ِمْنووُه قَوْلُمووُه َو َْ  َ ْ يَوبوْ

وُ  َوَأمْجَعُوولا ِخاَلفَووُه لِووك أَْعَظُموولُ  َواَنَكوورُ  آهِلَووتَوُهْم َوَعاَّبَووا مل فَوَلِمووا فَوَعووَل ذَ َحووَِّت ذََكوورَ  -غَووِب ِفيَمووا بَولَ  -يوَووُرِقوا َعَلْيووِه 
ْسو ُهْم اِبْ ِ َعِموُه أَبُول لِل اّلِل ْخُفلَن َوَحوِدَب َعلَوى َرُسوِليول  ُمْسوتَ ُهوْم قَ اَلِم وَ َوَعَداَوتَُه إِ  َمْن َعَصَم اّلِل تَوَعاىَل ِمنوْ
َلِموووا رََأْت ْنوووُه َكوووْكء  .فوَ ّللِِ ُمْظِهووور ا أِلَْمووورِِ  َ  يوَوووُرِقُ  عَ اَعلَوووى أَْموووِر نَالِووه  َوَمنَوَعوووُه َوقَووواَم ُقونَوووُه َوَمَضوووى َرُسووولُل اّلِل 

،أَِن َرُسلَل اّللِِ   أاََب نَالِوه  ِتِهْم َورَأَْوا أَِن َعِموهُ َعْيوِه آهِلَووَ َلْيوِه ِموْن فِورَاِقِهْم عَ ْعِتبُوُهْم ِمْن َكْكء  أَْنَكُروُ  َ  يوَ قُوَرْيا 
َب ُ  َرْيا  إىَل َأيب نَالِوه  قُوو َأْكورَاِ  ال  ِمونْ َقْد َحِدَب َعَلْيِه َوقَاَم ُقونَُه فَولَوْم ُيْسوِلْمُه هَلُوْم َمَشوى رَِجو بَوُ  َوَكويوْ ابْونَوا  ُعتوْ
لِوه  .َوأَبُول ُسوْفَياَن ْعِه بْوِن لُوَيِي بْوِن َغارَِة ْبِن كَ مُ ِب ْبِن َربِيَعَ  ْبِن َعْبِد مَشِْك ْبِن َعْبِد َمَناِ  ْبِن ُقَصِك ْبِن ِكاَل 
لُوَيِي بْوِن َغالِوِه  َكْعوِه بْونِ   ِن ُمورَِة بْونِ ِن كِواَلِب بْوَصِك بْ ْبُن َحْرِب ْبِن أَُمِيَ  ْبِن َعْبِد مَشِْك ْبِن َعْبِد َمَناِ  ْبِن قُ 

:َواْسُم َأيب ُسْفَياَن َصوْخر  .قَواَل  ْلَعواِص بْوُن ِهَشواِم ال اْلَبْخوَ ِِي َواْ ُوُه َحاَ :َوأَبُ بْوُن إْسواْبِن ِفْهر  .قَاَل اْبُن ِهَشام 
ِّ بْووِن َأَسووِد بْووِن َعْبووِد اْلعُوِزى بْووِن ُقَصووِك بْووِن كِوواَل  :أَبُل ْعووِه بْووِن لُووَيِي .قَوواَل اَة بْوِن كَ رِ ُمووِب بْووِن بْوِن احْلَوواِر بْووُن ِهَشووام 

َعْبوِد اْلعُوِزى  ِن َأَسِد ْبنِ أْلَْسَلُق ْبُن اْلُمطِِلِه بْ [ قَاَل اْبُن إْسَحاَ :َوا 265اْلَبْخَ ِِي اْلَعاِص ْبُن َهاِكم  .] ص 
بْووَن  -حلََْكووِم او،وََكوواَن يَُكووِ  أاََب ْمر  َواْ ُووُه عَ  -ْهوول  جَ بْووِن ُقَصووِك بْووِن كِوواَلِب بْووِن ُموورَِة بْووِن َكْعووِه بْووِن لُووَيِي .َوأَبُوول 

ِي .َواْلَللِيوُد بْوُن اْلُمغِوْيَِة رَِة بْوِن َكْعوِه بْوِن لُويَ ُموَقظَوَ  بْوِن بْوِن يوَ  ِهَشاِم ْبِن اْلُمِغْيَِة ْبِن َعْبوِد اّللِِ بْوِن ُعَموَر بْوِن َرْوُزومِ 
بْونَوا احلَِْجواِج بْوِن َعواِمِر بْوِن اِي .َونَِبيوه  َوُمنَوبِوه  ِه بْوِن لُويَ ْبِن َكْعو َرُْزوِم ْبِن يَوَقظََ  ْبِن ُمرِةَ ْبِن َعْبِد اّللِِ ْبِن ُعَمَر ْبِن 

 اِص ْبُن َواِئل  .َيِي .َواْلعَ ْبِن لُ  ُحَذيْوَفَ  ْبِن َسْعِد ْبِن َسْهِم ْبِن َعْمرِو ْبِن َهِصيا ْبِن َكْعهِ 
ُهْم .فَوَقووووواُللا:اَي أاََب نَالِوووووقَووووواَل ابْوووووُن إْسوووووَحاَ :أَْو َمووووو  ْد َسوووووِه آهِلَتَوَنا،َوَعوووووابَ قَوووووبْوووووَن َأِخيوووووك اه  إِن ْن َمَشوووووى ِمووووونوْ

نَونَوا َوبَويوْ ،َوِإِموا أَنِ ُه َعِناِقينَوَنا،َوَسِفُه َأْحاَلَمَنا،َوَضوِلَل آاَبَءاَن مل فَِإِموا أَْن َتُكِفو نَوُه فَِإنِوك َعلَوى ِمثْوِل َموا حَنْوُن  ختُِلِوك بَويوْ
،فَاْنصَ يق ا،َوَرِقهُ    َرفِ ِمْن ِخاَلِفِه فَوَنْكِفيَكُه فَوَقاَل هَلُْم أَبُل نَاِله  قَولْ  َعَلْيهِ   َرُفلا َعْنُه .ْم َرِقا مجَِيال 

ونَوُهْم َحوَوَمَضوى َرُسولُل اّلِل  نَوُه َوبَويوْ َِّت تَوَباَعوَد َعلَوى َموا ُهوَل َعَلْيوِه يُْظِهوُر ِقيوَن اّللِِ َويَوْدُعل إلَْيوِه مُثِ َكوَرى اأْلَْموُر بَويوْ
نَوَها،فَوتَوَذاَمُروا ِفيوِه َوَحوِخ بَوْعُضوُهْم بَوْعض وا َعَلْيوِه مُثِ إِوُوْم الِرَجاُل َوَتَضاَغُنلا،َوَأْكثَوَرْت قُوَرْيا  ذِْكوَر َرُسولِل اّللِِ  بَويوْ

َناَ  َمَشووْلا إىَل َأيب نَالِووه  َموورِة  أُْخَرى،فَوَقوواُللا لَووُه اَي أاََب نَالِووه  إِن لَووك ِسووِنا َوَكوورَ  َهيوْ ف ا َوَمْنزِلَوو   ِفينَووا،َوِإاِن قَووْد اْسووتَونوْ
َهووووُه َعنِووووا،َوِإاِن َوَاّللِِ َ  َنْصووووِثُ َعلَووووى َهووووَذا ِمووووْن َكووووْتِم آاَبئَِنا،َوَتْسووووِفيِه َأْحاَلمِ  َنا،َوَعْيووووِه ِمووووْن ابْووووِن َأِخيووووك فَولَووووْم تَونوْ
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َذلِوَك َحوَِّت يَوْهلِوَك َأَحوُد  قَواُللا لَوُه .) مُثِ ( اْنَصوَرُفلا َعْنوُه فَوَعظُوَم َعلَوى  آهِلَِتَنا،َحَِّت َتُكِفُه َعِنا،أَْو نُوَنازِلَوُه َوِإاِيَ  يف 
 هَلُْم َوَ  ِخْذَ نِِه .َأيب نَاِله  ِفرَاُ  قَوْلِمِه َوَعَداَوهُتُْم َوَ ْ َيِطْه نَوْفس ا إبِِْساَلِم َرُسلل اّلِل 

وا ِحوونَي قَوواُللا أِلَيب قَواَل ابْووُن إْسوَحاَ :َوَحِدَيِب يَوْعُقوولُب بْوونُ  َّ أَِن قُوَرْيش  بَوَ  بْووِن اْلُمغِوْيَِة بْووِن اأْلَْخووَنِك أَنِوُه ُحووِد  ُعتوْ
فَوَقووواَل لَوووُه اَي ابْوووَن َأِخوووك،إِن قَوْلَموووك قَوووْد َجاُءوين،فَوَقووواُللا ِ  َكوووَذا نَالِوووه  َهوووِذِ  اْلَمَقالَوووَ  بَوَعوووَة إىَل َرُسووولِل اّلِل 

لا لَوُه فَوأَْبِ  َعلَوِك َوَعلَوى نَوْفِسوك،َوَ  ُهَِمْلوِب ِموْن اأْلَْموِر َموا َ  أُِنيوُ  قَواَل َفظَوِن َرُسولُل اّللِِ وََكَذا،لِِلِذي َكانُلا قَالُ 
َقواَل َرُسولل ُه .قَواَل فوَ أَنُِه َقْد بََدا لَِعِمِه ِفيِه بَوَداء  أَنِوُه َخاِذلُوُه َوُمْسوِلُمُه َوأَنِوُه قَوْد َضوُعَ  َعوْن ُنْصوَرتِِه َواْلِقيَواِم َمَعو
ِهوورَُ  اّلِلُ اَي َعووِم،َوَاّللِِ لَووْل َوَضووُعلا الِشووْمَك يف مَيِيِب،َواْلَقَمووَر يف َيَسووارِي َعلَووى أَْن أَتْوووُرَ  َهووَذا اأْلَْمووَر َحووَِّت يُظْ اّلِل 

ِمووا َوىِل اَنَقاُ  أَبُوول نَالِووه  فَوَقوواَل أَْقبِووْل اَي فَوَبَكووى مُثِ قَوواَم فَولَ أَْو أَْهلِووَك ِفيووِه َمووا تَورَْكتُووُه قَوواَل مُثِ اْسووتَوْعَثَ َرُسوولُل اّللِِ 
فَوَقاَل اْذَهْه اَي اْبَن َأِخك،فَوُقوْل َموا َأْحبَوْبوحَل فَووَلَاّللِِ َ  أُْسوِلُمك ِلَشوْكِء اْبَن َأِخك،قَاَل فَأَقْوَبَل َعَلْيِه َرُسلُل اّلِل 

ا   . 2486أَبَد 
،فَوَقوواُللا:ِإنَّ ابْووَن وَعووْن ُملَسووى بْووِن نَْلَحووَ  قَوواَل:َأْخَثَين عَ  ِقيووُل بْووُن َأيب نَالِووه  قَاَل:َجوواَءْت قُوووَرْيا  ِإىَل َأيب نَاِله 

ووود ، فَاْنطََلْقحُل إِلَْيوووِه َأِخيوووَك َهوووَذا قَوووْد آَذااَن يف اَنِقينَوووا َوَمْسوووِجِداَن،فَاْوَُه َعنَّوووا .فَوَقووواَل:اَي َعِقيوووُل اْنطَلِوووْ  فَوووْأِتِب ِ َُحمَّ
وا أََ ُهوفَاْسَتْخَرْجُتُه  ِة احْلَرِِ،فَوَلمَّ ْم ِمْن ِكْبك  أَْو قَواَل:ِمْن ِحْفوا  يَوُقلُل:بَوْيوحل  َصوِغْي  َفَجواَء بِوِه يف الظَِّهوْيَِة يف ِكودَّ

َك َهُيَ ِء َقْد َزَعُمولا أَنَّوَك توُوْيِذيِهْم يف اَنِقيِهوْم َوَمْسوِجِدِهْم فَانْوتَوِه َعو :ِإنَّ َبِب َعمِِ أََذاُهوْم َفَحلَّوَ   نْ قَاَل أَبُل نَاِله 
ْن بَِبَصرِِ  ِإىَل السََّماِء،فَوَقاَل:" أَتَوَرْوَن َهِذِ  الشَّوْمَك ف " قَواُللا:نَوَعْم , قَواَل:" َفَموا أاََن ِ َقْوَدِر َعلَوى أَ َرُسلُل اّللَِّ 

َهوا ُكوْعَل   " فَوَقواَل أَبُوول نَالِوه   ْبحَل ابْووَن َأِخوك قَوُ  فَوواْرِجُعلا أَقََع َذلِوَك ِموْنُكْم َعلَوى أَْن َتْسَتْشووِعُللا ِمنوْ :َواّللَِّ َموا َكوذَّ
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بَوَ  بْوِن الْ  َيِب يَوْعُقولُب بْوُن ُعتوْ َّ أَنَّ  بْوِن اأْلَ ُمغِوْيَةِ وَعِن اْبِن ِإْسَحاَ  قَاَل:َحودَّ وا ِحونَي قَالَوحْل ْخَنِك،أَنَّوُه ُحودِِ  قُوَرْيش 
َكووَذا   ين فَوَقوواُللا لَووُه:اَي ابْووَن َأِخووك،ِإنَّ قَوْلَمووَك قَووْد جوواُءو فَوَقووالَ ِل اّللَِّ أِلَيب نَالِووه  َهووِذِ  اْلَمَقالَووَ  بَوَعووَة ِإىَل َرُسوول 

ْلوووِب ِموووَن اأْلَ  ْ  َعوووْن قَوْلِموووِك َموووا أاََن َوَ  أَْنحَل،فَووواْكفُ  َ  أُِنيووو ُ  ْموووِر َمووواوََكوووَذا فَوووأَْبِ  َعلَوووكَّ َوَعلَوووى نَوْفِسوووَك،َوَ  ُهَمِِ
ووووِه ِفيِه،َوأَنَّووووُه َخاِذلُووووُه َوُمْسوووولِ أَْن قَووووْد بَووووَدا لِعَ نَّ َرُسوووولُل اّللَِّ َيْكَرُهووووَلَن ِمووووْن قَوْللِووووَك،َفظَ   َعووووِن اْلِقيَوووواِم ُمُه َوَضووووُع َ مِِ

 رَْكوحُل َهوَذا اأْلَْموَر َحوَّتَّ َسوارِي َموا توَ يَ  مَيِيِب َواْلَقَمُر يف " اَي َعمِِ َلْل ُوِضَعحِل الشَّْمُك يف :َمَعُه،فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ 
ُ تَوَعوواىَل أَْو أَْهلِووَك يف نََلبِووِه " مُثَّ اْسووتَوْعَثَ يُ  ووا َوىلَّ قَوواَل لَووُه ِحوونَي رََأى َمووا بَولَوووَ  لُل اّللَِّ  َرُسوووْظِهوورَُ  اّللَّ فَوَبَكى،فَوَلمَّ

ْسوِلُمَك أُ ْحبَوْبوحَل،فَوَلاّللَِّ َ  ا أَ افْوَعوْل َمووَ َل:" اْمِخ َعَلى أَْمورَِ  اَي اْبَن َأِخك فَأَقْوَبَل َعَلْيِه،فَوَقا:اأْلَْمُر ِبَرُسلِل اّللَِّ 
ا " قَوواَل ابْووُن ِإْسووَحاَ :مُثَّ قَوواَل أَبُوول نَالِووه  يف  رَِة َرُسوولِل اّللَِّ مْجَووَع لِووَذِلَك ِمووْن ُنْصووأَ الَووُه ِحوونَي ْعر  قَ ِكووِلَشووْكء  أَبَوود 

: َعَلْيِه،َوالدِِفَاِع َعْنُه َعَلى َما َكاَن ِمْن َعَداَوِة قَوْلِمِه 
 ِفيَنااِب قَ ل َُ ّللَِّ َلْن َيِصُللا إِلَْيَك ِ َْمِعِهْم َحَّتَّ أَُوسََّد يف اَوا

                                                 
 كري:زاق واكتدي تذامروا:تغيظلا وحخ بعضهم بعضا عليه. [ صحي  مرسل263/ 1سْية ابن هشام ] - 2486
 ( حسن 494َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 2487
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  ُعيلانَ ْنكَ مِ فَاْمِضك أِلَْمرَِ  َما َعَلْيَك َغَضاَض   أَْبِشْر َوِقرَّ ِبَذاَ  
 َنا أَِميْبلُ قوَ َوَقَعلَتِب َوَزَعْمحَل أَنََّك اَنِصِحك فَوَلَقْد َصَدْقحَل وَُكْنحَل 

 يَناقِ   ِ يَّ ْضحَل ِقين ا َقْد َعَرْفحُل ِ َنَُّه ِمْن َخْْيِ أَْقاَيِن اْلثَِ َوَعرَ 
ا ِبَذاَ  ُمِبيَنا  . 2488"  َلْلَ  اْلَماَلَمُ  أَْو ِحَذارِي ُسبَّ   َلَلَجْدَتِب َ ْح 

ر علتوه يف اللحظو  الويت ختلوى عنوه فيهوا عمه.حاميوه وكافيوه،وآخقعلوى  - -فهذ  صلرة من إصورار النول 
دة يف نلعهوا ائعو  جديوحصن من حصلن األرم مينعه امل بصوني بوه املتوذامرين فيوه  هوذ  هوك صولرة قليو  ر 

 جووودة هوووذ  مووون حيوووة حقيقتهوووا،ومن حيوووة صووولرها ولالهلوووا ومووون حيوووة عباراهتوووا وألفالهوووا ...جديووودة
َعلوى ُخلُو   ِإنَّوَك لَ وَ :» العظويمالعقيدة،رائع  روعو  هوذ  العقيدة،قليو  قولة هوذ  العقيودة.فيها مصودا  قولل اّللِ 

 «.َعِظيم  
عود إذ ب - -ّلِل اوصلرة أخرى رواها كذلك ابن اسوح ،كانحل يف مسواوم  مباكورة مون املشوركني لرسولل 

 أعياهم أمر ،وويبحل كل قبيل  على من أسلم منها تعذبه وتفتنه عن قينه.
بَوَ  بْوَن َربِيَعوَ ،وََكاَن قَاَل ابْوُن إْسوَحاَ :َوَحِدَيِب يَزِيوُد بْوُن زاَِيق ،َعوْن حُمَِموِد بْو ِن َكْعوه  اْلُقَرِلِك،قَواَل ُحوِدْيحل أَِن ُعتوْ

،َوَرُسوولُل اّللِِ  ا،قَاَل يَوْلم ووا َوُهووَل َجواِلك  يف اَنِقي قُوَرْيا  ،َأَ  َسوِيد  َجوواِلك  يف اْلَمْسوِجِد َوْحووَدُ  اَي َمْعَشووَر قُوووَرْيا 
َعَلْيِه أُُملر ا َلَعلِوُه يَوْقبَوُل بَوْعَضوَها فَونُوْعِطيوِه أَيِوَهوا َكواَء َوَيُكوِ  َعنِوا ف َوَذلِوَك ِحونَي أَُقلُم إىَل حُمَِمد  فَُأَكِلَمُه َوأَْعِرَم 

ِه يَزِيووُدوَن َوَيْكثوُوُروَن فَوَقواُللا:بَوَلى اَي أاََب اْلَللِيوِد قُووْم إلَْيوِه َفَكِلْموُه فَوَقواَم إلَْيووَأْسوَلَم مَحْوزَُة َورَأَْوا َأْصوَحاَب َرُسولِل اّللِِ 
بَووُ  َحووَِّت َجلَووَك إىَل َرُسوولِل اّلِل  فَوَقوواَل اَي ابْووَن َأِخك،إنِووك ِمنِووا َحْيووُة قَووْد َعِلْمووحَل ِمووْن الِسووطَِ  يف اْلَعِشووْيَِة ُعتوْ

ُهوْم َوِعْبوحل َواْلَمَكاِن يف الِنَسوِه َوِإنِوك قَوْد أَتَوْيوحل قَوْلَموك ِ َْموِر َعِظويم  فَورِقْوحل بِوِه مَجَواَعتَوُهْم َوَسوِفْهحل بِوِه َأْحاَلمَ 
َهوا َلَعلِوك تَوْقبَوُل بِِه آهِلَتَوُهْم َوِقينَوُهْم وََكِفْرت بِوِه َموْن َمَضوى ِموْن آاَبئِِهوْم فَواْ َْع ِموِب أَْعوِرْم َعَلْيوك أُُمولر ا تَوْنظُوُر ِفي

َها بَوْعَضَها .قَاَل فَوَقاَل َلُه َرُسلُل اّللِِ   اْبَن َأِخك،إْن ُكْنحل إِ َا تُرِيُد ِ َوا ِجْ وحَل ُقْل اَي أاََب اْلَللِيِد َأْ َْع قَاَل ايَ ِمنوْ
،َوِإْن ُكْنووحَل تُرِيووُد بِووِه  َكووَرف ا َسووِلْقاَن  بِووِه ِمووْن َهووَذا اأْلَْمووِر َمووا   مَجَْعنَووا لَووك ِمووْن أَْمَلالِنَووا َحووَِّت َتُكوولَن َأْكثَوووَراَن َمووا  

َنا،َحَِّت َ  نَوْقطَوَع أَْمور ا ُقونَوك،َوِإْن ُكْنوحل تُرِ  نَوا مل َوِإْن َكواَن َهوَذا الِوِذي َذْتِيوك رِئْوي وا َعَليوْ وا َمِلْكنَوا  َعَليوْ يوُد بِوِه ُمْلك 
َنا َلك الِطِه،َوبَوَذْلَنا ِفيوِه َغلَوَه التِواِبُع َعلَوى الِرُجوِل َحوَِّت يُودَ  اَوى ِمْنوُه أَْو تَورَاُ  َ  َتْسَتِطيُع َرِقُ  َعْن نَوْفِسك،نََلبوْ

بَووُ  َوَرُسوولُل اّلِل َكَمووا قَوواَل لَووُه .َحووَِّت إَذا فَووو َيْسووَتِمُع ِمْنووُه قَوواَل أَقَووْد فَوَرْغووحَل اَي أاََب اْلَللِيووِد ف قَوواَل نَوَعووْم قَوواَل رََغ ُعتوْ
 ُفِصوَلحْل آاَيتُوهُ فَاْ َْع ِمِب مل قَاَل أَفْوَعوُل فَوَقواَل ِبْسوِم اّللِِ الوِرمْحَِن الوِرِحيِم } حوم تَوْنزِيول  ِموَن الوِرمْحَِن الوِرِحيِم ِكتَواب  

ا يف َأِكنِوو   ِ ِووا تَووْدُعلاَن قُووْرآان  َعَربِيِووا لَِقووْلم  يَوْعَلُمولَن َبِشووْي ا َونَووِذير ا فَووَأْعَرَم َأْكثَوورُُهْم فَوُهووْم َ  َيْسووَمُعلَن َوقَوواُللا قُوُللبُونَو
بَوإِلَْيِه { مُثِ َمَضى َرُسلُل اّلِل  َعَهوا ِمْنوُه ُعتوْ ُ  أَْنَصوحَل هَلَوا،َوأَْلَقى يََديْوِه َخْلوَ  َلْهورِِ  ِفيَها يَوْقَرُ َها َعَلْيوِه .فَوَلِموا  َِ

ا َعَلْيِهَما َيْسَمُع ِمْنُه مُثِ انْوتَوَهى َرُسلُل اّلِل  ْعوحَل اَي أاََب اْلَللِيوِد ُمْعَتِمد  َها،َفَسوَجَد مُثِ قَواَل قَوْد  َِ إىَل الِسوْجَدِة ِمنوْ
                                                 

 مرسل( حسن  495َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 2488
 استعث:استفعل من الَعْثة،وهك َهُله الدمع يالغضاض :الذل  واملنقص  والعيه يالثي :ااَْل 
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َبُ  إىَل َأصْ  َحابِِه فَوَقاَل بَوْعُضُهْم لِبَوْعِخ حَنِْلُ  ابَِّللِِ َلَقْد َجاءَُكْم أَبُول اْلَللِيوِد بِغَوْْيِ َما  َِْعحَل فَأَْنحل َوَذاَ  فَوَقاَم ُعتوْ
ْعوحُل قَووْل   َوَاّللِِ اْلَلْجِه اِلِذي َذَهَه بِِه .فَوَلِما َجَلَك إلَْيِهْم قَاُللا:َما َورَاَء  اَي أاََب اْلَللِيوِد ف قَواَل َورَائِوك َأيِن قَوْد  َِ 

،أَِنيعُووولين َواَموووا  َِ  ْجَعُللَهوووا ْعوووحل ِمثْولَوووُه قَوووِ ،َوَاّللِِ َموووا ُهوووَل اِبلِشوووْعِر َوَ  اِبلِسوووْحِر َوَ  اِبْلِكَهانَوووِ  اَي َمْعَشوووَر قُوَرْيا 
ْعووحُل ِمْنووُه نَوبَووأ  َعِظوويم  فَووِإْن يب،َوَخلِوولا بَوونْيَ َهووَذا الِرُجووِل َوبَوونْيَ َمووا ُهووَل ِفيووِه فَوواْعَتزُِللُ  فَوووَلَاّللِِ لََيُكوولَنِن لَِقْللِووِه الِووِذي  َِ 

وُتْم َأْسوَعَد النِواِس بِوِه ُتِصْبُه اْلَعَرُب فَوَقْد ُكِفيُتُملُ  بَِغْْيُِكْم َوِإْن َيْظَهْر َعَلى اْلَعَرِب َفُمْلُكُه ُمْلُكُكْم َوِعوزُِ  ِعوزُِكْم َو  ُكنوْ
 . 2489َهَذا رَأِْيك ِفيِه فَاْصنَوُعلا َما بََدا َلُكمْ قَاُللا:َسَحَر  َوَاّللِِ اَي أاََب اْلَللِيِد بِِلَسانِِه قَاَل 

فَووِإْن أَْعَرُضووولا فَوُقْل:أَنْوووَذْرُتُكْم »إىل قللوووه تعووواىل: - -ويف روايوو  أخووورى أن عتبووو  اسووتمع حوووَّت جووواء الرسوولل 
ّلِل يقلل:أنشوود  ا - -..فقوام مووذعلرا فلضوع يود  علوى فوم رسولل اّلِل « صواِعَق   ِمثْوَل صواِعَقِ  عواق  َومَثُولقَ 

 2490والرحم اي حممد  وذلك راف  أن يقع النذير.وقام إىل القلم فقال ما قال 
تبودو يف العظيم. وعلى أي  حال فهذ  صلرة أخرى من صلر املساوم .وهك كوذلك صولرة مون صولر االو  

 -حمموود  هوول يسووتمع إىل عتبوو  حووَّت يفوورغ موون قللووه الفووارغ الووذي   يسووتح  ا نتبووا  موون مثوولو  - -أقبوه 
- يقووانع  ميسووك بووه    تصوولر  لقوويم هووذا الكوولن،ويف ميزانووه للحوو  ولعوورم هووذ  األرم.ولكوون خلقووهيف

أقوود »دوء:قوولل يف هووو  يتعجوول و  يغضووه و  يضووجر،حَّت يفوورغ الرجوول موون مقالتووه،وهل مقبوول عليووه.مث ي
 رفيوووووع يفقب اللحووووو  موووووع األزايقة يف ا موووووالء والتلكيووووود.إوا الطمأنينووووو  الصووووواقق  ل« فرغوووووحل اي أاب اللليووووودف

 ا ستماع واحلدية ..و ا معا بعخ ق ل  اال  العظيم.
ِفيَموا بَوَلغَوِب  -َوُهوَل َيطُولُ  اِبْلَكْعبَوِ  وصلرة تلث  للمساوم  فيما روا  ابون اسوح  قوال:اْعَ ََم َرُسولَل اّللِِ 

،َواْلَعووواُص بْوووُن َوائِووول  اأْلَْسوووَلُق بْوووُن اْلُمطِلِوووِه بْوووِن َأَسوووِد بْوووِن َعْبوووِد اْلُعِزى،َواْلَللِيوووُد بْووو - ُن اْلُمِغْيَِة،َوأَُميِوووُ  بْوووُن َخَل  
ْعبُووُد فَوَنْشووَ ُِ  حَنْووُن الِسووْهِمِك،وََكانُلا َذِوي َأْسووَنان  يف قَوووْلِمِهْم فَوَقوواُللا:اَي حُمَِمووُد َهلُووِم فَوْلنَوْعبُووْد َمووا تَوْعُبُد،َوتَوْعبُووُد َمووا نوَ 

ي تَوْعبُووُد َخووْْي ا ِ ِووا نَوْعبُووُد ُكنِووا قَووْد َأَخووْذاَن ِ َظِنَووا ِمْنووُه َوِإْن َكوواَن َمووا نَوْعبُووُد َخووْْي ا ِ ِووا َوأَنْووحَل يف اأْلَْمووِر فَووِإْن َكوواَن الِووذِ 
َ  َموا تَوْعبُوُدوَن وَ تَوْعُبُد ُكْنحل َقْد َأَخْذت ِ َِظك ِمْنوُه .فَوأَنْوَزَل اّلِلُ تَوَعواىَل فِويِهْم } قُوْل اَي أَيِوَهوا اْلَكواِفُروَن َ  أَْعبُوُد 

وُتْم أَنْوُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد َوَ  أاََن َعاِبد  َما َعَبْدمُتْ َوَ  أَنْوُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد َلُكْم ِقيوُنُكْم وَ  ِ َ ِقيوِن { َأْي إْن ُكنوْ
يع ا،َوِ  ِقيِب ".َ  تَوْعُبُدوَن إِ  اّلِلَ إِ  أَْن أَْعُبَد َما تَوْعُبُدوَن َفاَل َحاَجَ  ِ  ِبَذِلَك ِمْنكُ   2491ْم َلُكْم ِقيُنُكْم مجَِ

ووِد بْووِن ِإْسووَحا َ  " َلِقووَك اْلَللِيووُد بْووُن اْلُمغِووْيَِة َواْلَعوواُص بْووُن :قَووالَ ،يب َسووِعيُد بْووُن ِمينَووا َمووْلىَل اْلَبْخَ ِيِِ :قَالَ ،وَعووْن حُمَمَّ
وودُ :، فَوَقوواُللاُسوولَل اّللَِّ رَ ،َوأَُميَّووُ  بْووُن َخَل   ،َواأْلَْسووَلُق بْووُن اْلُمطَِّلهِ ،َواِئل   َوتَوْعبُووْد َمووا ،َهُلمَّ فَوْلنَوْعبُووْد َمووا تَوْعُبدُ ،اَي حُمَمَّ
نَوا ِمْنوُه ،فَِإْن َكاَن الَِّذي ِجْ حَل بِِه َخْْي ا ِ َّا ِ َْيِديَنا ُكنَّا َقْد َكرَْكَناَ  ِفيهِ ،َوُنْشرِْكَك يف أَْمراَِن ُكلِِهِ ،نَوْعُبدُ  َوَأَخْذاَن ِ َظِِ

                                                 
 [ حسن مرسل292/ 1سْية ابن هشام ] - 2489
 هك  ع  اليت قبلها و  أجدها - 2490
 [ بال سند362/ 1سْية ابن هشام ] - 2491
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قُووْل :فَووأَنْوَزَل اّللَُّ ،َوَأَخووْذَت ِمْنووُه ِ َظِِكَ ،ُكْنحَل قَووْد َكوورَْكتَوَنا يف أَْمرانَ ،مل َوِإْن َكوواَن الَّووِذي ِ َيْووِديَنا َخووْْي ا ِ َّووا يف يَووَدْيكَ 
 2492اَي أَيُوَها اْلَكاِفُروَن َحَّتَّ انْوَقَضحِل الُسلرَُة "

 قلل.ما أمر  ربه أن ي - -ازم .وقال هلم الرسلل وحسم اّلِل املساوم  املضحك  ّبذ  املفاصل  ا؟
 ص ات مرذولة للك ار ممثلة في أحدهم وأهديده 16 - 10الدرس الخامس:

ن إناعوووو  أحوووود هووووي ء املكووووذبني عوووو - -مث يووووثز قيموووو  العنصوووور األخالقووووك موووورة أخوووورى يف وووووك الرسوووولل 
ِهني .َ َّوواز  َمشَّوواء   َحووالَّ   مَ ْع ُكوولَّ َو  ُتِطوو» :ابلذات،ويصووفه بصووفاته املزريوو  املنفرة،ويتلعوود  اب ذ ل واملهانوو

.ُعتُولِ  بَوْعوَد ذلِوَك َزنِوو .َمنَّواع  لِْلَخوْْيِ ُمْعتَود  أَيِيم  .أَنْ بَِنِميم  َلْيوِه آايتُنوا قاَل:َأسوواِنُْي ل  َوبَنِونَي.ِإذا تُوْتلوى عَ  كواَن ذا موايم 
 « ..اأْلَوَِّلنَي.َسَنِسُمُه َعَلى اْاُْرنُلمِ 

َذْرين َوَموْن َخَلْقوحُل »قيل:إنوه اللليود بون املغْية،وإنوه هول الوذي نزلوحل فيوه كوذلك آايت مون سولرة املودير:وقود 
ِإنَّووُه كوواَن هِلايتِنووا  َوِحيوودا ،َوَجَعْلحُل لَووُه مووا   َ ْووُدوقا ،َوبَِننَي ُكووُهلقا ،َوَمهَّْدُت لَووُه َاِْهيوودا .مُثَّ َيْطَمووُع أَْن أَزِيووَد.َكالَّ  

ووَر َوقَوودََّر.فَوُقِتَل  َكْيووَ  قَوودََّرف مُثَّ قُتِووَل  َكْيووَ  قَوودََّرف مُثَّ َنظَووَر.مُثَّ َعووَعِنيدا . َبَك َوَبَسووَر.مُثَّ َسووأُْرِهُقُه َصووُعلقا .ِإنَُّه َفكَّ
 .2493«رَ أَْقبَوَر َواْسَتْكَثَ.َفقاَل:ِإْن هذا ِإ َّ ِسْحر  يُوْييَوُر.ِإْن هذا ِإ َّ قَوْلُل اْلَبَشِر.َسُأْصِليِه َسقَ 

إنووذار أصووحابه،واللقل  يف وجووه الدعلة،والصوود و  - -ورويووحل عنووه ملاقوو  كثووْية يف الكيوود لرسوولل اّلِل 
 ون خاصوملا   وا كوانعن سبيل اّلِل ..كما قيل:إن آايت سولرة القلوم نزلوحل يف األخونك بون كوري  ..وكال

 ؟لا يف حربه والتأليه عليه أمدا نليال.و  - -رسلل اّلِل 
د هويف سلاها،كووااألخوورى، لقرآنيوو  العنيفوو  يف هووذ  السوولرة،والتهديدات القاصووم  يف السوولرةوهووذ  احلملوو  ا

هوك كواهد  دعلة،كماعلى كدة قور  سلاء كان هل اللليد أو األخنك واألول أرج ،يف حرب الرسلل والو
.فهووول ا ذمووويم .علوووى سووولء نليته،وفسووواق نفسوووه،وخللها مووون ااْي.والقووورآن يصوووفه هنوووا بتسوووع صوووفات كلهووو

ثقوووولن نووووه و  ي  ..كثووووْي احللوووو .و  يكثوووور احللوووو  إ  إنسووووان غووووْي صوووواق ،يدر  أن النوووواس يكذبل حووووال
 به،فيحل  ويكثر من احلل  ليداري كذبه،ويستجله يق  الناس.

دم قتوه بنفسوه وعويل ،وعودم وهل مهني ..  ُيو م نفسوه،و  ُيو م النواس قلله.وآيو  مهانتوه حاجتوه إىل احل
اغيو  نكوان سولطاان   ملورء ولولال وذا بنني وذا جا .فاملهان  صف  نفسوي  تلصو  ابيق  الناس به.ولل كان ذا م

 جبارا.

                                                 
 زايقة مب -( صحي  مرسل  35481يِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطَّثَِ  - 2492
ُهَموووووا،أَنَّ اْلَللِيووووووَد بْوووووَن اْلُمغِوووووْيَِة َجوووووواَء ِإىَل النَّوووووِلِِ  - 2493 ُ َعنوْ ، فَوَقووووورَأَ َعَلْيووووووِه اْلُقْرآَن،َفَكأَنَّوووووُه َر َّ لَوووووُه،فَوبَوَلَ  َذلِووووووَك أاََب َعوووووِن ابْوووووِن َعبَّوووووواس  َرِضوووووَك اّللَّ

،فََأَ ُ ،فَوَقوواَل:اَي َعوومُ  ا لِتوُ اَل:لِيُوْعُطلَكووهُ :َ َ ف قَ ،ِإنَّ قَوْلَمووَك يوَووَرْوَن أَْن َاَْمُعوولا لَووَك َما ،قَووالَ َجْهل  وود  ْعووِرَم ِلَمووا ِقبَوَلُه،قَاَل:قَووْد َعِلَمووحْل ،فَِإنََّك أَتَوْيووحَل حُمَمَّ
ُلُ  قَوْلَمَك أَنََّك  َلاّللَِّ َموا فِويُكْم َرُجول  أَْعلَوَم اِبأَلْكوَعاِر ارِ   لَوُه،قَاَل:َوَماَذا أَُقلُل:فَووكَ ُه أَْو أَنََّك  ِكر  لَ نْ مُ قُوَرْيا  َأيِنِ ِمْن َأْكَثرَِها َما ،قَاَل:فَوُقْل ِفيِه قَوْل  يَوبوْ
،َو  أَْعلَوَم ِبَرَجوز  َو  ِبَقِصويَدة  ِموبِِ َو   َِْكوَعاِر اْ؟ِونِِ َواّللَِّ َمو  لَِقْللِوِه الَّوِذي يَوُقولُل َحوالَوة ،َوِإنَّ َعَلْيوِه ّللَِّ ِإنَّ  َكويوْ  ا ِموْن َهوَذا َوَوا الَّوِذي يَوُقوللُ ا ُيْشوِبهُ ِمبِِ

َفَدْعِب َحوَّتَّ قَوْلُمَك َحَّتَّ تَوُقلَل ِفيِه،قَاَل: ا َهَْتُه،قَاَل: َ يَوْرَضى َعْنكَ ُه لََيْحِطُم مَ َلى َوِإنَّ َلَطالَوة ،َوِإنَُّه َلُمْثِمر  أَْعالُ  ُمْغِد   َأْسَفُلُه،َوِإنَُّه لَيَوْعُلل َوَما يُوعْ 
ا َفكََّر،قَاَل:َهَذا ِسْحر  يُوْييَوُر َذْيُورُُ  ِمْن َغْْيِِ ،فَونَوزََلحْل  ا "ْن َخَلْقحُل َوحِ ْرين َومَ ذَ أَُفكَِِر،فَوَلمَّ  يد 
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ز ل  وواز ..يهموودنيا  وهوووالعووزة صووف  نفسووي    تفووار  الوونفك الكرميوو  ولوول عوورقت موون كوول أعوورام احليوواة الوو
كوووود الم أرهووووه ا سووووالنوووواس ويعيووووبهم ابلقوووولل وا كووووارة يف حضوووولرهم أو يف غيبووووتهم سوووولاء.وخل  اهلمووووز يك

ا رامواهتم صوغرو س وحفوج كالكراهي  فهل حال  املروءة،وحال  أقب النفك،وحال  األقب يف معاملو  النوا
اي أَيُوَهوا »..وقوال:« ة  ُلَموزَة   ُ َوزَ َويْول  ِلُكولِِ »أم كثوا.وقد تكرر ذم هذا االو  يف القورآن يف غوْي ملضوع فقوال:

ُهْم َو  ْْيا  ِمو َعسوى أَْن َيُكلنُولا َخوالَّوِذيَن آَمنُولا   َيْسوَخْر قَووْلم  ِموْن قَوووْلم    َيُكونَّ َخووْْيا  سوواء  ِموْن ِنسواء  َعسوى أَنْ نِ نوْ
  صلرة من الصلر ..ع من اهلمز يفكلها أنلا و « ِمنوُْهنَّ.َو  تَوْلِمُزوا أَنْوُفَسُكْم.َو  تَنابَوُزوا اِبأْلَْلقابِ 

لو  ذمويم كموا م.وهول خم،ويذهه  لقاهتوهل مشاء بنميم.ميشك بني الناس  ا يفسود قللّبم،ويقطوع صوالهت
 د اهلخورين.حَّت اموا عنوأنه خل  مهني،  يتص  به و  يقدم عليه إنسوان ُيو م نفسوه أو يرجول لنفسوه اح

ن ين يفتحوول ذحووَّت هووي ء الووأول ووك الووذين يفتحوولن آذاوووم للنمام،انقوول الكالم،املشوواء ابلسوولء بووني األوقاء.
 سهم و  يلقونه.آذاوم له   ُي ملنه يف قرارة نفل 

ينهى أن ينقل إليه أحد ما يغْي قلبوه علوى صواحه مون أصوحابه.َعْن َعْبوِد هللِا  - -ولقد كان رسلل اّلِل 
أَلْصووَحابِِه: َ يُوبَولِِْغوِب َأَحود  َعووْن َأَحود  ِموْن َأْصووَحايب َكويوْ  ا مل فَوِإيِنِ أُِحووُه أَْن بْوِن َمْسوُعلق ،قَاَل:قَاَل َرُسولُل هللِا 

،فَوَقَسووَمُه .قَوواَل:َفَمَرْرُت ِبَرُجَلنْيِ،َوَأَحووُدُ َا يَوُقوولُل رَُج إِلَووْيُكْم َوأاََن َسووِليُم الصَّووْدِر،قَاَل:َوأََتى َرُسوولَل هللِا َأْخوو َمال 
اَر اهلِخرََة،فَوتَوثَوبَّوحُل،َحَّتَّ  ْعوحُل َما،قَواَ ،مُثَّ أَتَوْيوحُل َرُسولَل ِلَصاِحِبِه:َواّللَِّ َما أَرَاَق حُمَمَّد  بِِقْسَمِتِه َوْجوَه هللِا،َو َ الودَّ َِ 

ُت بُِفواَلن  ، فَوُقْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا،ِإنََّك قُوْلحَل لَنَوا: َ يُوبَولِِْغوِب َأَحود  َعوْن َأَحود  ِموْن َأْصوَحايب َكويوْ  ا،َوِإيِنِ َموَررْ هللِا 
،َوُ َوووا يَوُقووولَ ِن َكوووَذا وََكوووَذا،قَاَل:فَامْحَرَّ َوْجوووُه رَ  ، َوَكووو َّ َعَلْيوووِه،مُثَّ قَاَل:َقْعنَوووا ِمْنَك،فَوَقوووْد أُوِذَي ُسووولِل هللِا َوُفاَلن 

 .2494ُملَسى َأْكثَوَر ِمْن َذِلَك،مُثَّ َصَثَ.
َُموا لَيُوَعوذَّاَبِن،َوَما يُوَعوذَّاَبِن ِ  » بَِقوْثَْيِن فَوَقواَل  -  -ويبحل يف الصحيحني َعِن ابْوِن َعبَّواس  قَواَل َمورَّ النَّوِبُ   ِإوَّ

.مُثَّ َأَخوووووَذ َجرِيوووووَدة  « َكبِوووووْي  أَمَّوووووا َأَحوووووُدُ َا َفَكووووواَن  َ َيْسوووووَتِ ُ ِموووووَن اْلبَوْلِل،َوأَمَّوووووا اهلَخوووووُر َفَكووووواَن مَيِْشوووووى اِبلنَِّميَموووووِ  
،ِ َ فَوَعْلوحَل َهوَذا  ُهَموا » قَواَل َرْنَب  ،َفَشقََّها ِنْصَفنْيِ،فَوَغَرَز ِ  ُكولِِ قَوْث  َواِحوَدة  .قَواُللا اَي َرُسولَل اّللَِّ َلَعلَّوُه ُحَفَّوُ  َعنوْ

َبَسا   . . 2495«َما  َْ يَويوْ
 ..2496َ  يَْدُخُل اْ؟َنََّ  قَوتَّات  :وروى ا مام أمحد َعْن ُحَذيْوَفَ ،قَاَل:قَاَل َرُسلُل هللِا 

ارُِكْم قَوووواُللا:بَوَلى اَي َرُسووووولَل هللِا قَووووواَل:َأ َ أُْخووووِثُُكْم خِبِيَوووووروى ا مووووام أمحوووود َعووووْن َأْ َووووواَء بِْنووووحِل يَزِيووووَد،أَنَّ النَّووووِلَّ 
وووواُ وَن اِبلنَِّمي ُ تَوَعوووواىَل مُثَّ قَوووواَل:َأ َ أُْخووووِثُُكْم ِبِشوووورَارُِكْم ف اْلَمشَّ َمِ ،اْلُمْفِسووووُدوَن بَوووونْيَ قَاَل:الَّووووِذيَن ِإَذا ُرُ وا،ذُكِووووَر اّللَّ

 .2497اأَلِحبَِّ ،اْلَباُغلَن لِْلُثَآِء اْلَعَنحَل.

                                                 
 ( حسن لغْي 3759[) 57/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2494
 ( 703[)347/ 2املكنز ] -( وصحي  مسلم218[)385/ 1املكنز ] -صحي  البخارى - 2495
[ 178/ 5وأخرجووووه البخوووواري ومسوووولم وغْي ووووا واملسووووند ا؟ووووامع ]23636( 23247[)694/ 7مسووووند أمحوووود )عووووا  الكتووووه( ] - 2496

 القتات:النمام-(   3323)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4412 

كمووا يفسوود د القله،سووالم أن يشوودق يف النهووك عوون هووذا االوو  الووذميم اللضوويع،الذي يفسووو  يكوون بوود لإل
 كوووووول سووووووالم الصووووووحه،ويتدىن ابلقائوووووول قبوووووول أن يفسوووووود بووووووني ا؟ماعوووووو ،وذكل قلبووووووه وخلقووووووه قبوووووول أن ذ

مينوع نواع للخوْي ..  وهول ماجملتمع،ويفقد الناس الثق  بعضهم ببعخ،واوب علوى األبورايء يف معظوم األحوايني
ل ألو ق  ه كوووان يقووول عووون نفسوووه وعووون غْي .ولقووود كوووان مينوووع ا ميوووان وهووول مجووواع ااْي.وعووور  عنوووه أنوووااوووْي 

مووووود مووووونكم أحووووود   أنفعوووووه بشوووووكء حملووووو ن تبوووووع قيووووون :- -وعشوووووْيته،كلما آنوووووك مووووونهم مووووويال إىل النووووول 
ا  فيموو« للخووْي منوواع»ف  أبودا.فكان ميوونعهم ّبووذا التهديوود عوون ا سووالم.ومن مث سووجل القورآن عليووه هووذ  الصوو

 كان يفعل ويقلل.
علووى املسوولمني وعلووى أهلووه و  - -وهوول معتوود ..متجوواوز للحوو  والعوودل إنالقووا.مث هوول معتوود علووى النوول 

يوو  القوورآن ل موون عناوعشووْيته الووذين يصوودهم عوون اهلوودى وميوونعهم موون الوودين ..وا عتووداء صووف  ذميموو  تنووا
ا ُكلُول »لشوراب:طعوام وا،حَّت يف الواحلدية اهتماموا كبوْيا ..وينهوى عنهوا ا سوالم يف كول صولرة مون صولرها

 ل. سالم األصيادال نابع ..ألن العدل وا عت« ِمْن نَيِِباِت ما َرَزْقناُكْم َو  َتْطَغْلا ِفيهِ 
هلتم الووويت يووود لنووولع ا..بووودون هد« أَيِووويم  »وهووول أيووويم ..يرتكوووه املعاصوووك حوووَّت ُيووو  عليوووه اللصووو  الثابوووحل.

 ،وإلصاقها ابلنفك كالطبع املقيم  يرتكبها.فاعا  التعبْي إىل إيبات الصف 
  مووون فات وجمملعووو..وهوووك لفظووو  تعوووث  رسوووها وللهوووا عووون جمملعووو  مووون الصووو« ُعتُووولِ  »وهووول بعووود هوووذا كلوووه 

وإنووووووه األكوووووولل السوووووومات،  تبلغهووووووا جمملعوووووو  ألفوووووواا وصووووووفات.فقد يقووووووال:إن العتوووووول هوووووول الغلوووووويج ا؟ايف.
اء رضوك عون أيب الودرقملتوه ..و فسه،السِكء يف معاالشروب.وإنه الشر  املنلع.وإنه الفج يف نبعه،الل يم يف ن

بقوى كلمو  ت..ولكون  «العتول كول رغيوه ا؟ل ،وييو  اال ،أكولل كوروب،مجلع للموال،منلع لوه»اّلِل عنه:
 .بذاهتا أقل على كل هذا،وأبل  تصليرا للشخصي  الكريه  من مجيع اللجل « عتل»

ومووا يعوواقي  - سووالم معوو  يف عوودو موون أعووداء اوهوول زنوويم ..وهووذ  خااوو  الصووفات الذميموو  الكريهوو  املتج
يف القووولم    عانيوووه اللصوووي موالوووزنيم مووون  -ا سوووالم ويصووور علوووى عداوتوووه إ  أانس مووون هوووذا الطوووراز الوووذميم 

ثووه وكثووورة ليموووه وخبنسووه لوووه فوويهم،أو أن نسوووبه فوويهم لنوووني.ومن معانيه،الووذي اكوووتهر وعوور  بوووني النوواس ب
مهينوا  غوه بصوف  تدعوهللفج يدماال  اللليد بن املغْية.وإن كان إنال  كرور .واملع  الثاين هل األقرب يف ح

 يف القلم،وهل املختال الفخلر.
  اّلِل اوزي بوه نعمو لق  الذيمث يعقه على هذ  الصفات الذاتي   لقفه من آايت اّلِل،مع التشنيع ّبذا امل

 « .. اأْلَوَِّلنيَ اَل:َأساِنْيُ ايتُنا قَلْيِه آأَْن كاَن ذا مال  َوبَِننَي ِإذا تُوْتلى عَ  »عليه ابملال والبنني:
على قينوه  سلله،واعتداءر خري  من وما أقب  ما ازي إنسان نعم  اّلِل عليه ابملال والبنني استهزاء آبايته،وس

 ..وهذ  وحدها تعدل كل ما مر من وص  ذميم.
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ك البنوني كموا ملوملوال و لفخور ابومن مث اكء التهديد مون ا؟بوار القهوار،يلمك يف نفسوه ملضوع ا ختيوال وا
« لمِ لَوووى اْاُْرنُوووُمُه عَ َسَنِسووو»وصوووفه مووون قبووول ملضوووع ا ختيوووال  كانتوووه ونسوووبه ..ويسووومع وعووود اّلِل القوووانع:
 األنو  يف لغو و ن أنفوه  عو..ومن معواين اارنولم نور  أنو  اانزيور الوثي ..ولعلوه هول املقصولق هنوا كنايو  

نفوه ويقوال ورم أ  الو اب يفللعزيز.وأن  يف الرغوام للوذليل ..أي العرب يك  به عن العزة فيقال:أن  أكم 
قوْي  ذ ل والتحالعني مون ومحك أنفه،إذا غضه معتزا.ومنه األنف  ..والتهديد بل ه على اارنلم ُيلي نو
أن وقوع هوذ   موا مون كوكو ..األول اللسم كما يلسم العبد ..والثاين جعل أنفه خرنلما كخرنولم اانزيور  

مذمووو   - ولووول ابلبانووول -لوووى نفوووك اللليووود كوووان قاصوووما.فهل مووون أمووو  كانوووحل تعووود هجووواء كووواعر اهلايت ع
 بارى.لذي   ييتلقاها الكرمي  فكي  بدمغه ابحل  من خال  السماوات واألرم.ّبذا األسللب ا

..يف  ن اللجووولقيف هووذا السووجل الووذي تتجووواوب بكوول لفووج مووون ألفالووه جنبووات اللجووولق.مث يسووتقر يف كيووا
 ظيم ..ال  العالقاصم  اليت يستأهلها عدو ا سالم وعدو الرسلل الكرمي صاحه ا خللق ..إوا

 أصحاا ال نة 33- 17الدرس السادس:

انووحل يبوودو أوووا ك ثال بقصوو مووو ناسووب  ا كووارة إىل املووال والبنني،والبطوور الووذي يبطوور  املكذبلن،يضوورب هلووم 
خورين علوى حقول  اهل ا عتداءلنعم ،ومنع ااْي و معروف  عندهم،كائع  بينهم،ويذكرهم فيها بعاقب  البطر اب

وأن ب هوذ  القصو ،تلوك أصوحاويشعرهم أن ما بوني أيوديهم مون نعوم املوال والبنني،إ وا هول ابوتالء هلوم كموا اب
ُمنَّها رِ ِ  ِإْذ أَْقَسووُملا لََيْصووحاَب اْ؟َنَّووْلان َأْصووِإانَّ بَولَووْلانُهْم َكمووا بَولَوو »لووه مووا بعوود ،وأوم غووْي م وكووني ملووا هووم فيووه:

ْوا َححْل َكالصَّووووووورمِِي.فَوَتناقَ لَن،فََأْصوووووووبَ ْم انئِمُ ُمْصوووووووِبِحنَي،َو  َيْسوووووووتَوثْوُنلَن.َفطاَ  َعَلْيهوووووووا نووووووواِئ   ِموووووووْن َربِِوووووووَك َوُهووووووو
ووُتْم صووارِِمنَي.فَاْنطَ  اْليَوووْلَم َعلَووْيُكْم َها فَوُتلَن:أَْن   يَووْدُخَلنوَّ ُهووْم يَوَتخوواوَ َلُقلا ُمْصووِبِحنَي:أَِن اْغووُدوا َعلووى َحووْرِيُكْم ِإْن ُكنوْ

ْوَسوطُُهْم:أََ ْ أَقُوْل َلُكوْم ُن حَمُْروُملَن.قواَل أَ حَنْوُللَن،َبْل  َلَضواِمْسِكني .َوَغَدْوا َعلى َحْرق  قاِقرِيَن.فَوَلمَّا رَأَْوها قاُللا:ِإانَّ 
يْوَلنوا ِإانَّ ُكنَّوا قواُللا:اي وَ لى بَوْعوخ  يَوَتالَوُملَن،ُهْم عَ بَوْعضُ  أَقْوَبلَ َلْل  ُتَسبُِِحلَن  قاُللا:ُسْبحاَن َربِِنا ِإانَّ ُكنَّا لاِلِمنَي.فَ 

ِخووورَِة َأْكوووَثُ لَوووْل  اْلَعذاُب،َوَلَعوووذاُب اهْل  َن ..َكوووذِلكَ راِغبُووول  ناِغنَي،َعسوووى َربُنوووا أَْن يُوْبوووِدلَنا َخوووْْيا  ِمْنهوووا ِإانَّ ِإىل َربِِنوووا
 « ..كانُلا يَوْعَلُملنَ 

فعوول اّلِل  اقيهووا موونروفوو ،ولكن السوويا  القوورآين يكشوو  عمووا وراء حل وهووذ  القصوو  قوود تكوولن متداولوو  ومع
 .وقدرته،ومن ابتالء وجزاء لبعخ عباق .ويكلن هذا هل ا؟ديد يف سياقها القرآين

ومن خالل نصلصها وحركاهتا نلم  جمملع  من الناس ساذج  بدائي  أكبه يف تفكْيهوا وتصولرها وحركتهوا 
ذا املسوووووتلي مووووون النمووووواذج البشوووووري  كوووووان أقووووورب إىل املخوووووانبني  هووووول الريووووو  البسوووووطاء السوووووذج.ولعل هووووو

ابلقص ،الذين كانلا يعاندون واحدون،ولكن نفلسهم ليسحل كديدة التعقيد،إ ا هوك أقورب إىل السوذاج  
والبسووووان   والقصوووو  موووون انحيوووو  األقاء اثوووول إحوووودى نوووور  األقاء الفووووب للقصوووو  يف القوووورآن وفيووووه مفاجووووآت 

لكيووود البشوووري العووواجز أموووام تووودبْي اّلِل وكيد .وفيوووه حيليووو  يف العووورم حوووَّت مشووولق ،كما أن فيوووه سوووخري  اب
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.فلنحواول أن نراهوا كموا 2498يشوهد القصو  حيو  تقوع أحودايها أماموه وتتولاىل -أو القوارئ  -لكأن السامع 
 هك يف سياقها القرآين :

د  ن يف كوأوا أمرا.لقوهوا هوم أو ء يبيتول و  - جنو  اهلخورة  جنو  الودنيا  -ها حنن أو ء أمام أصحاب ا؟نو  
حبها الطيووووووه علووووووى أايم صووووووا -رواايت كمووووووا تقوووووولل الوووووو  -كووووووان للمسوووووواكني حووووووج موووووون مثوووووورة هووووووذ  ا؟نوووووو  

ي ننظوور كيوو  عوور ظهووم ..فلالصوواحل.ولكن اللريوو  يريوودون أن يسووتأيروا بثمرهووا اهلن،وأن ُيرموولا املسوواكني ح
 األحداّ إذن  

 .«ِحنَي َو  َيْستَوثْوُنلنَ نَّها ُمْصبِ َيْصرِمُ لَ ِ .ِإْذ أَْقَسُملا ِإانَّ بَوَلْلانُهْم َكما بَوَلْلان َأْصحاَب اْ؟َنَّ »
لقد قر رأيهم على أن يقطعلا مثرها عند الصبا  الباكر،قون أن يستثنلا منوه كوي ا للمساكني.وأقسوملا علوى 
هذا،وعقووووودوا النيووووو  عليوووووه،وابتلا ّبوووووذا الشووووور فيموووووا اعتزمووووول  ..فلنووووودعهم يف غفلوووووتهم أو يف كيووووودهم الوووووذي 

تل ،ولننظر ماذا اري من ورائهوم يف ّبمو  الليول وهوم   يشوعرون.فإن اّلِل سواهر   ينوام كموا ينواملن،وهل بي
يودبر هلووم غوْي مووا يودبرون،جزاء علووى موا بيتوولا مون بطوور ابلنعمو  ومنووع للخْي،وخبول بنصوويه املسواكني املعلوولم 

َفطووواَ  َعَلْيهوووا ».والنووواس نيوووام:..إن هنوووا  مفاجوووأة توووتم يف خفي .وحركووو  لطيفووو  كحركووو  األكوووبا  يف الظالم
 .. 2499« ناِئ   ِمْن َربَِِك َوُهْم انئُِملَن.فََأْصَبَححْل َكالصَّرميِ 

 ن مبكووورين كموووا ء يصوووحل فلنووودع ا؟نووو  وموووا أ  ّبوووا ميقتوووا لننظووور كيووو  يصووونع املبيتووولن املاكرون.هوووا هوووم أو 
ووووُتْم ا َعلووووى َحووووْريِ  اْغووووُدو نَي:أَنِ فَوَتنوووواَقْوا ُمْصووووِبحِ :»قبروا،وينوووواقي بعضووووهم بعضووووا لينفووووذوا مووووا اعتزموووولا  ُكْم ِإْن ُكنوْ

 ..يذكر بعضهم بعضا ويلصك بعضهم بعضا،وُيمك بعضهم بعضا « صارِِمنيَ 
 إحكوووووووووام مث ميضوووووووووك السووووووووويا  يف السوووووووووخري  منهم،فيصووووووووولرهم منطلقني،يتحوووووووووديلن يف خفووووووووولت،زايقة يف 

 التدبْي،ليحتجنلا الثمر كله هلم،وُيرملا منه املساكني 
لقوورآن أو ا    وكأ ووا حنوون الووذين نسوومع « ِمْسووِكني  لَووْيُكمْ لا َوُهووْم يَوَتخووافَوُتلَن:أَْن   يَووْدُخَلنوََّها اْليَوووْلَم عَ فَوواْنطََلقُ » 

يهوا يف طيفو  اتود إلفي  اللنقر   نعلم ما   يعلمه أصحاب ا؟ن  من أمرها ..أجل فقد كهدان تلك اليد اا
هيوه  فلنمسوك افوك الر اطلع  الثمار بعد ذلك الطوائ  الظالم،فتذهه بثمرها كله.ورأيناها كأ ا هك مق
 أنفاسنا إذن،لنرى كي  يصنع املاكرون املبيتلن.
رون علوى املنوع جول إووم لقواقأ«  رِينَ َوَغوَدْوا َعلوى َحوْرق  قواقِ »إن السيا  ما يزال يسخر من املاكرين املبيتني:

اخرين.وحنن سوالسويا   أون.فلننطل  موعواحلرمان ..حرمان أنفسهم على أقول تقودير   وهوا هوم أو ء يفاجو
وووا رَأَْوهوووا قووواُللا:ِإانَّ َلَضووواُللنَ »نشوووهدهم مفجووولئني: يهوووا فقووود ضوووللنا إلقرة ابلثمار.نتنوووا املووول ..موووا هوووذ  ج« فَوَلمَّ

 « ..َبْل حَنُْن حَمُْروُملنَ »الطري   ..ولكنهم يعلقون فيتأكدون:

                                                 
 السيد رمحه هللا ()   «قار الشرو »يراجع فصل:القص  يف القرآن يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن.   - 2498
 ) السيد رمحه هللا ( كأوا مقطلع  الثمار. فقد ذهه الطائ  الذي نا  عليها بكل مثرها    - 2499
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طهم نع،يتقوودم أوسووبطوور واملر والتبييحل،وعاقبوو  الوهووذا هوول ااووث اليقووني  واهلن وقوود حاقووحل ّبووم عاقبوو  املكوو
ريووود يف ف بعهوووم عنووود موووا خوووالفل  وهووول  ويبووودو أنوووه كوووان لوووه رأي غوووْي رأيهم.ولكنوووه -وأعقلهوووم وأصووولحهم 

حه ان موووووون نصووووووكوووووورأيوووووه،و  يصوووووور علووووووى احلووووو  الووووووذي رآ  فنالووووووه احلرمووووووان كموووووا انهلم.ولكنووووووه يووووووذكرهم موووووا  
بعووووود فووووولات  سووووومعلن للناصووووو ياهلن فقووووو  و ف  «َلُكْم:لَوووووْل  ُتَسوووووبُِِحلنَ قووووواَل أَْوَسوووووطُُهْم:أََ ْ أَقُوووووْل »وتلجيهوووووه:

 « ..قاُللا:ُسْبحاَن َربِِنا،ِإانَّ ُكنَّا لاِلِمنيَ »األوان:
هووووم أو ء  رين ..هوووواوكموووا يتنصوووول كووول كووووريك موووون التبعووو  عنوووود مووووا تسووولء العاقب ،ويتلجووووه ابللوووولم إىل اهلخووو

فوولا مجيعووا اباطي وو  لووتالوم ليع  اء ي كوولن مث هووا هووم أو «  َتالَوُموولنَ فَأَقْوبَووَل بَوْعُضووُهْم َعلووى بَوْعووخ  يوَ »يصوونعلن:
الكيوود بطوور واملنووع و مووذب  ال أمووام العاقبوو  الرقي  .عسووى أن يغفوور اّلِل هلم،ويعلضووهم موون ا؟نوو  الضووائع  علووى

 « ..اِغُبلنَ ْنها ِإانَّ ِإىل َربِِنا ر ا َخْْيا  مِ ْبِدلَنقاُللا:اي َويْوَلنا  ِإانَّ ُكنَّا ناِغنَي.َعسى َربُنا أَْن يوُ »والتدبْي:
ِخوورَِة َلَعووذاُب اهْل ذاُب.وَ َكووذِلَك اْلعَ »وقبوول أن يسوودل السوويا  السووتار علووى املشووهد األخووْي نسوومع التعقيووه:

 لَووْلانُهْم َكمووا بَولَووْلانِإانَّ بوَ » .ركلن أهوول مكووابلنعموو .فليعلم املشوو ا بووتالء ..وكووذلك « َأْكووَثُ لَووْل كووانُلا يَوْعَلُموولنَ 
اب ء الوووودنيا وعووووذث موووون ابووووتال..مث ليحووووذروا مووووا هوووول أكوووو ا بووووتالء ولينظووووروا موووواذا وراء « َأْصووووحاَب اْ؟َنَّوووو ِ 

 « َوَلَعذاُب اهْلِخرَِة َأْكَثُ َلْل كانُلا يَوْعَلُملنَ »الدنيا:
 فوج الماقين بال نة 34الدرس السابع:

ْيب  بووني القصووا،ف داول بيوونهم موونوكووذلك يسوول  إىل قووريا هووذ  التجربوو  موون واقووع البي وو ،و ا هوول متوو 
ه تووويف اللقووحل ذاحيوواهتم. سوونته يف الغووابرين وسوونته يف احلاضوورين ويلمووك قلوولّبم  قوورب األسوواليه إىل واقووع

ء مون عمو  والثوروة إ وا هول ابوتالمون آتر الن -يا مون كوثاء قور  -يشعر امليمنني  ن ما يرونه على املشوركني 
انعلن للخووْي ملتبطورون املواء.فأما اأن يبتلوك ابلنعمو  كموا يبتلوك ابلبأسواء سول اّلِل،لوه علاقبه،ولوه نتائجه.وسونته 

« نُلا يَوْعَلُمووولنَ َثُ لَوووْل كووواِة َأْكوووَوَلَعوووذاُب اهْلِخووورَ »املخووودوعلن  وووا هوووم فيوووه مووون نعيم،فوووذلك كوووان موووثال لعووواقبتهم:
ِوْم َجنَّو رَ ْندَ عِ ِإنَّ لِْلُمتَِّقنَي »..وأما املتقلن احلذرون فلهم عند رّبم جنات النعيم: قابول ..وهول الت« اِت النَّعِويمِ ّبِِ

ختلفوحل موا الطري ،فاختلفوحل ّبيف العاقب ،كما أنه التقابل يف املسولك واحلقيقو  ..تقابول النقيضوني اللوذين ا
 ّبما خاا  الطري   
 أسئلة اقناعية للك ار وأهديدهم بمشاهد المااا يوا القيامة 47 - 35الدرس الثامن:

اتني يودخل معهوم يف جودل   تعقيود فيوه كوذلك و  تركيه.ويتحوداهم وُيورجهم ابلسويال وعند هاتني ااا
تلوووول السوووويال عوووون أموووولر لوووويك هلووووا إ  جوووولاب واحوووود يصووووعه املغالطوووو  فيووووه ويهوووودقهم يف اهلخوووورة  شووووهد 

موا َلُكوْمف َكْيوَ   أَفَوَنْجَعوُل اْلُمْسوِلِمنَي َكواْلُمْجرِِمنَيف»رهيه،ويف الدنيا  رب من العزيز ا؟بار القلي الشديد:
ُوَنف أَْم َلُكوْم أمَْيوان  َعَلْينوا ابلِغَو    ِإىل يوَوْلِم اْلِقياَموِ  َهُْكُملَنف أَْم َلُكوْم ِكتواب  ِفيوِه َتْدُرُسولَنف ِإنَّ َلُكوْم ِفيوِه َلموا خَتَوْيَّ

فَوْليَووْأتُلا ِبُشوورَكائِِهْم ِإْن كووانُلا صوواِقِقنَي.يَوْلَم  ُءفِإنَّ َلُكووْم َلمووا َهُْكُموولَنف َسووْلُهْم أَيُوُهووْم بِووذِلَك َزِعوويم ف أَْم هَلُووْم ُكوورَكا
يُووْدَعْلَن  يُْكَشووُ  َعووْن سووا   َويُووْدَعْلَن ِإىَل الُسووُجلِق فَووال َيْسَتِطيُعلَن.خاِكووَع   أَْبصووارُُهْم تَوووْرَهُقُهْم ِذلَّ  .َوقَووْد كووانُلا
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ُب ِّبَذا احْلَِديِة،َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيوُة   يَوْعَلُمولَن.َوأُْمِلك هَلُوْم ِإىَل الُسُجلِق َوُهْم ساِلُملَن.َفَذْرين َوَمْن يَُكذِِ 
 ف   «ِإنَّ َكْيِدي َمِتني .أَْم َتْس َوُلُهْم َأْجرا  فَوُهْم ِمْن َمْغَرم  ُمثْوَقُللَنف أَْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُه فَوُهْم َيْكتُوُبلنَ 

ا؟دل،وهوذا التحودي.فْيفع مون  يف خالل ذلك -ما نرى ك  -والتهديد بعذاب اهلخرة وحرب الدنيا اكء
 حرارة ا؟دل،ويزيد من ضغ  التحدي.

ء وهوي ء الويت عرضوها ىل عاقب  هي يعلق إ« أَفَوَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجرِِمنَيف»والسيال ا ستنكاري األول:
املستسوولملن  ملووذعنلناملسوولملن ايف اهلايت السووابق .وهل سوويال لوويك لووه إ  جوولاب واحوود .. .  يكلن.ف

ز يف ميم  ومووا اوول للصوو  الووذلوورّبم،  يكلنوولن أبوودا كوواجملرمني الووذين ذتوولن ا؟رميوو  عوون ؟وواج يسوومهم ّبووذا ا
 عقل و  يف عدل أن يتساوى املسلملن واجملرملن يف جزاء و  مصْي.

 وعووووالم تبنوووولن اذا بكوووومف..موووو« مووووا َلُكووووْمف َكْيووووَ  َهُْكُموووولَنف»وموووون مث اووووكء السوووويال ا سووووتنكاري اهلخوووور:
 أحكامكمف

موووون رموووولنف  و وكيوووو  تزنوووولن القوووويم واألقوووودارف حووووَّت يسووووتلي يف ميووووزانكم وحكمكووووم موووون يسوووولملن وموووون ا
ُسوولَنف ِإنَّ َلُكووْم ِفيووِه َتْدرُ   ِكتوواب  أَْم َلُكومْ »ا سوتنكار وا نكووار علوويهم ينتقوول إىل الوتهكم ّبووم والسووخري  موونهم:

ُوَنف تمدون ه،هل الووذي يسوواب يدرسوولنهوول الووتهكم والسووخري  أن يسووأهلم إن كووان هلووم كتوو..ف« ِفيووِه َلمووا خَتَووْيَّ
اب رمني  إنوه كتوني كواجملمنه مثل ذلك احلكم الذي   يقبله عقل و  عدل وهل الذي يقلل هلم:إن املسولم

 يورتكن إىل ن  وهول  مضحك يلاف  هلاهم وميلو  رغبواهتم،فلهم فيوه موا يتخوْيون مون األحكوام وموا يشوتهل 
موووا ْلِقياَموووِ  ِإنَّ َلُكوووْم لَ ىل يوَوووْلِم الِغَووو   إِ أَْم َلُكوووْم أمَْيوووان  َعَلْينوووا اب»و  إىل عووودل،و  إىل معقووولل أو معووورو    حووو 

 يوووووولم ،سوووووواري  إىل..فووووووإن   يكوووووون ذلووووووك فهوووووول هووووووذا.وهل أن تكوووووولن هلووووووم ملاييوووووو  علووووووى اّللِ « َهُْكُموووووولَنف
عهوولق هلووم  كووكء.فال يشووتهلن  ولوويك موون هووذا القيام ،مقتضوواها أن هلووم مووا ُيكملن،ومووا حتووارون وفوو  مووا

..سوولهم « م فذِلَك َزِعوويبِوويُوُهووْم أَ َسووْلُهْم »عنوود اّلِل و  ملاييوو .فعالم إذن يتكلموولنف  وإ م إذن يسووتندونف  
ملفعولل اا عليوه سواري م ميثاقومن منهم املتعهد ّبذاف مون مونهم املتعهود  ن هلوم علوى اّلِل موا يشواءون،وأن هلو

التحوودي و ن احلوورج مووموو  أن هلووم مووا ُيكموولنف  وهوول هتكووم سوواخر عميوو  بليوو  يووذيه اللجوول  إىل يوولم القيا
 « ..اِقِقنيَ كانُلا ص  أَْم هَلُْم ُكرَكاُءف فَوْلَيْأتُلا ِبُشرَكائِِهْم ِإنْ »السافر املكشل   

هم أن تحداكوركاء.وي أن هنوا  وهم كانلا يشركلن ابّلِل.ولكن التعبْي يضي  الشركاء إليهم   ّلِل.ويتجاهول
 يدعلا كركاءهم هي ء إن كانلا صاققني ..ولكن مَّت يدعلومف

  .َوقَووْد كووانُلا ارُُهْم تَوووْرَهُقُهْم ِذلَّ ِكووَع   أَْبصووُعلَن.خايوَووْلَم يُْكَشووُ  َعووْن سووا   َويُووْدَعْلَن ِإىَل الُسووُجلِق فَووال َيْسَتِطي»
للحظ ،وكأنووه كأنووه حاضوور ا  ذا املشووهدجهووا للجووه أمووام هوو..فوويقفهم و « يُووْدَعْلَن ِإىَل الُسووُجلِق َوُهووْم سوواِلُملنَ 

 يتحداهم فيه أن ذتلا بشركائهم املزعلمني.
 لووى هووذا النحوولعمخووانبني وهوذا اليوولم حقيقوو  حاضوورة يف علووم اّلِل   تتقيوود يف علمووه بزمن.واستحضووارها لل

 اعل وقعها عميقا حيا حاضرا يف النفلس على نريق  القرآن الكرمي.
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.فهل يلم القيامو  2500عن الشدة والكرب -يف تعبْيات اللغ  العربي  املأيلرة  -سا  كناي  والكش  عن ال
يشمر فيه عن السواعد ويكشو  فيوه عون السا ،ويشوتد الكورب والضوي  ..ويودعى هوي ء املتكوثون  الذي

إىل السوووووجلق فوووووال ميلكووووولن السوووووجلق،إما ألن وقتوووووه قووووود فات،وإموووووا ألووووووم كموووووا وصوووووفهم يف ملضوووووع آخووووور 
وكوأن أجسوامهم وأعصواّبم مشودوقة مون اهلولل علوى غوْي إراقة مونهم  « ُمْهِطعِونَي ُمْقِنعِوك ُرُ ِسوِهمْ »يكلنلن:

 وعلى أي  حال فهل تعبْي يشك ابلكرب والعجز والتحدي املخي  ..
اكووع  واألبصووار اان املتبجحلن.املتكووثو  ..هووي ء« خاِكووَع   أَْبصووارُُهْم تَوووْرَهُقُهْم ِذلَّوو   »مث يكمول رسووم هي ووتهم:

 أول يفيوود الووذي جوواء ر ابلتهدوالذلوو  املرهقوو   ووا املقووابالن للهامووات الشووار  والكووثايء املنفلخوو .وهك تووذك
 هوووذا وبينموووا هوووم يف يووو  مقصووولق ..فإُيووواء الذلووو  وا نكسوووار لووواهر عم« َسَنِسوووُمُه َعلَوووى اْاُْرنُووولمِ »السووولرة:

الُسووُجلِق َوُهووْم  َعْلَن ِإىَل لا يُوودْ َوقَووْد كووانُ »كبار:امللقوو  املرهوو  الذليل،يووذكرهم  ووا جوورهم إليووه موون إعوورام واسووت
شوووهد املرهووو   ذلوووك امليف..قووواقرون علوووى السوووجلق.فكانلا ذبووولن ويسوووتكثون ..كوووانلا.فهم اهلن « سووواِلُملنَ 

 الذليل.والدنيا وراءهم.وهم اهلن يدعلن إىل السجلق فال يستطيعلن  
« َذا احْلَوِديةِ َكوذُِِب ِّبويُ َوَموْن  َفَذْرين »لذي يهد القللب:وبينما هم يف هذا الكرب،اي هم التهديد الرعيه ا

مون يكووذب ّبووذا  خوول بيوب وبووني:- -..وهول هتديوود مزلوزل ..وا؟بووار القهووار القولي املتووني يقولل للرسوولل 
 احلدية.وذرين حلربه فأان به كفيل  ومن هل هذا الذي يكذب ّبذا احلديةف

.بل هوذا ة املنثلرة .  اهلباء الضعي   هذ  النمل  املضعلف .بل هذإنه ذلك املخلل  الصغْي اهلزيل املسكني
ذا هووووووب وبووووووني العوووووودم الووووووذي   يعووووووب كووووووي ا أمووووووام جووووووثوت ا؟بووووووار القهووووووار العظوووووويم  فيووووووا حمموووووود.خل بيوووووو

عك.وهووذا م.احلرب املخلل .واسوو   أنووحل وموون معووك موون امليمنني.فوواحلرب معووك   معووك و  مووع املوويمنني
هولل مزلوزل  ُيلا  أيىل أمر  فدعوه  ،وذرين معوه،واذهه أنوحل ومون معوك فاسو  املخلل  عدوي،وأان سأتل 

 للمكذبني  وأي نمأنين  للنل وامليمنني ..املستضعفني ..ف
َسَنْسووَتْدرُِجُهْم »مث يكشو  هلوم ا؟بوار القهوار عوون خطو  احلورب موع هوذا املخلوول  اهلزيول الصوغْي الضوعي   

..وإن كووووأن املكووووذبني،وأهل األرم أمجعني،ألهوووولن « هَلُووووْم ِإنَّ َكْيووووِدي َمتِووووني  ِمووووْن َحْيووووُة   يَوْعَلُموووولَن.َوأُْمِلك 
ُيوذرهم نفسوه ليودركلا أنفسوهم قبول فولات  -سوبحانه  -وأصغر من أن يدبر اّلِل هلم هذ  التدابْي ..ولكنوه 

اهلم علوى األوان.وليعلملا أن األمان الظاهر الذي يدعه هلم هل الف  الذي يقعلن فيه وهوم غواِرون.وأن إمهو
الظلووم والبغوووك وا عوورام والضوووالل هوول اسوووتدراج هلووم إىل أسووولأ مصووْي.وأنه تووودبْي موون اّلِل ليحملووولا أوزارهوووم  
كاملووووو ،وذتلا إىل امللقووووو  مثقلوووووني ابلذنلب،مسوووووتحقني للخوووووزي والرهووووو  والتعوووووذيه ..ولووووويك أكوووووث مووووون 

دائوه وأعوداء قينوه ورسولله عدلوه التحذير،وكش  ا ستدراج والتدبْي،عد  و  رمح .واّلِل سبحانه يقودم ألع
ورمحتوه يف هوذا التحووذير وذلوك النوذير.وهم بعوود ذلوك ومووا حتوارون ألنفسوهم،فقد كشوو  القنواع ووضووححل 

                                                 
 23ميسسوو  الرسووال  ] -[ وتفسووْي الطووثي 199/ 8قار نيبوو  ] -هووذا هوول الصووحي  يف تفسووْي هووذ  اهليوو  انظر:تفسووْي ابوون كثووْي  - 2500
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األموولر  إنووه سووبحانه ميهوول و  يهموول.وميلك للظووا  حووَّت إذا أخووذ    يفلتووه.وهل هنووا يكشوو  عوون نريقتووه 
 ومووون يكوووذب ّبوووذا احلووودية،وخل بيوووب وبوووني ذرين - -الووويت قووودرها  شوووي ته.ويقلل لرسووولله  وعووون سووونته

املعتوووزين ابملوووال والبنوووني وا؟وووا  والسلطان.فسوووأملك هلم،واجعووول هوووذ  النعمووو  فخهوووم  فيطمووو ن رسووولله،وُيذر 
 أعداء  ..مث يدعهم لذلك التهديد الرعيه  

ن موووالتعجيوووه و ويف لووول مشوووهد القيامووو  املكوووروب ولووول هوووذا التهديووود املرهووولب يكمووول ا؟ووودل والتحووودي 
لوويت تطلبهووا موونهم أجوورا علووى ثقوول الغراموو  ا..ف« َنفأَْم َتْسوو َوُلُهْم َأْجوورا  فَوُهووْم ِمووْن َمْغووَرم  ُمثْوَقلُوول »فهم الغريووه:موولق

فداحووو  موووا  لبشوووع،علىاهلدايووو  هووول الوووذي يووودفعهم إىل ا عووورام والتكوووذيه،واعلهم يوووييرون ذلوووك املصوووْي ا
 « ..فأَْم ِعْنَدُهُم اْلَغْيُه فَوُهْم َيْكتُوُبلنَ »ييقونف  

أوووم    وعرفوول ف أويووه وكتبوول وموون مث فهووم علووى يقوو   ووا يف الغيووه،فال حوويفهم مووا ينتظوورهم فيه،فقوود انلعوولا عل
 هم الذين كتبلا ما فيه.فكتبل  ضامنا ملا يشتهلنف

ملووووولحك االعجيوووووه  و  هوووووذا و  ذا ف فموووووا هلوووووم يقفووووولن هوووووذا امللقووووو  الغريوووووه املريوووووهف  وبوووووذلك التعبوووووْي
ن  احلورب بوني والكش  عون سو   املعرك ..واب عالن عن خط« َمْن يَُكذُِِب ِّبَذا احْلَِديةِ َفَذْرين وَ »الرعيه:

املويمنني مون املعركو  بوني ا ميوان والكفور.وبني و  - -اّلِل وأعدائه املخدوعني ..ّبذا وذلوك حلوك اّلِل النول 
ر كوذلك يف حقيقتوه،مهما بودا هك حربوه الويت يتل هوا بذاتوه.واألمو  -بحانه س -احل  والبانل.فهك معركته 

 للميمنني قورا يف هذ  احلرب أصيال.و  - -أن للنل 
و   اّلِل ّبوووا أ قاة يفعووولأإن قورهووم حوووني ييسووور  اّلِل هلوووم هووول نووور  موون قووودر اّلِل يف حربوووه موووع أعدائوووه.فهم 

 ريد.ليت ي  سنته ايفعل.وهل يف احلالني فعال ملا يريد.وهل يف احلالني يتلىل املعرك  بذاته وف
 مكووو ،وامليمنلن معوووه قلووو    تقووودر علوووى كوووكء.فكانحل فيوووه الطمأنينووو  يف - -وهوووذا الووونا نوووزل والنووول 

  .اع يف املدينل واألوضللمستضعفني،والفزع للمغ ين ابلقلة وا؟ا  واملال والبنني.مث تغْيت األحلا
كووود هلووم ذلوووك نووا لووك أهه وكوواء اّلِل أن يكوولن للرسووولل وموون معووه مووون املوويمنني قور لوواهر يف املعرك .ولكنووو

ْم َولِكونَّ تَوْقتُولُولهُ  فَولَومْ :»القلل الذي قاله هلم وهوم يف مكو  قلو  مستضوعفلن.وقال هلوم وهوم منتصورون يف بودر
َ َرمى،وَ  َ قَوتَوَلُهْم،َومووووا َرَمْيووووحَل ِإْذ َرَمْيووووحَل َولِكوووونَّ اّللَّ يووووع  َعلِوووويم   ،ِإنَّ اّللََّ ِننَي ِمْنووووُه بَووووالء  َحَسوووونا  َك اْلُمووووْيمِ لِيُوْبلِوووواّللَّ َِ  »

 ه.ربه هل سبحاناحلرب ح ..وذلك ليقر يف قللّبم هذ  احلقيق .حقيق  أن املعرك  معركته هل سبحانه.وأن
ته ء حسونا.وليكم منوه بوالوأن القضي  قضيته هل سوبحانه.وأنه حوني اعول هلوم فيهوا قورا فإ وا ذلوك ليبلويه

كتبهووا ..وهوول يهوول الووذي فها.وأمووا حقيقوو  النصوور هلووم ّبووذا الووبالء أجرا.أمووا حقيقوو  احلوورب فهوول الووذي يتل 
 يووود   وهوووك للحيووودة يفسوووبحانه اريهوووا ّبوووم وبووودووم.وهم حوووني حلضووولوا أقاة لقدرتوووه ليسوووحل هوووك األقاة ا

ك ا أوووا هووحقيقوو  واضووح  موون خووالل النصوولص القرآنيوو  يف كوول ملضووع،ويف كوول حووال،ويف كوول وضووع.كم
  الويت تنطلو  لقودرة البشوريحلقيق  ااّلِل وقدر ،ولسونته ومشوي ته،و  احلقيق  اليت تتف  مع التصولر ا ميواين لقودرة

 لتحقي  قدر اّلِل ..أقاة ..ولن تزيد على أن تكلن أقاة ..
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لووا قلبوووه ا قام حوهووك حقيقوو  تسووكه الطمأنينوو  يف قلوووه املوويمن،يف حوواليت قلتووه وضوووعفه علووى السوولاء.م
فر،إ ووا ا ميووان والكالبانوول و صوور  يف معركوو  احلوو  و ّلِل،ويتلكوول يف جهوواق  علووى اّلِل.فقلتووه ليسووحل هووك الوويت تن

كفوول لووه  املعركوو  وتلوويت تتوولىلهوول اّلِل الووذي يكفوول لووه النصر.وضووعفه   يهزمووه ألن قوولة اّلِل موون ورائووه وهووك ا
 دله ورمحته.ه،ووف  عالنصر.ولكن اّلِل ميلك ويستدرج ويقدر األملر يف ملاقيتها وف  مشي ته وحكمت

ليك املوويمن الوو  قوولة.فقلووه العدو،سوولاء كووان املوويمن أمامووه يف حالوو  ضووع  أم يف حكمووا أوووا حقيقوو  تفووزع 
ين َوَمووْن يَُكووذُِِب فَوَذرْ »نبيووه ي يقوولل لهول الووذي ينازلووه،إ ا هول اّلِل الووذي يتوولىل املعركو  بقلتووه وجثوتووه.اّلِل الوذ

 وخل بيب وبني هذا البائك املتعلس  « ِّبَذا احْلَِديةِ 
 كفهوووذ  القووولة هوووه وعدته.فهووول يف الفووو  الرعيوووه املفوووزع املخي ،ولووول كوووان يف أوج قلتووو واّلِل ميلوووك ويسوووتدرج

كلن.فوذلك علوم اّلِل أموا موَّت ي«  ي َمتِوني  َوأُْملِوك هَلُوْم ِإنَّ َكْيودِ ..»ذاهتا الف  وهوذ  العودة هوك ذاهتوا املصويدة 
 نفاملكنلن  فمن ذمن غيه اّلِل ومكر ف وهل ذمن مكر اّلِل إ  القلم الفاسقل 

 أوصية بالصبر ولقطة من قصة يونس 50 - 48الدرس الااسع:

ىل الصث.الصوووث علووى تكووالي  الرسال .والصوووث علووى التووولاءات إ - -وأمووام هووذ  احلقيقووو  يلجووه اّلِل نبيووه 
  ويووذكر  بتجربوومووا يريد.النفلس.والصووث علووى األذى والتكذيه.الصووث حووَّت ُيكووم اّلِل يف اللقووحل املقوودر ك

ْكووِم فَاْصووِثْ حلُِ »ل مووذملم:ا  صوودر  ّبووذ  التكووالي ،فلل  أن تداركتووه نعموو  اّلِل لنبووذ وهووأن لووه موون قبوول ضوو
 اِبْلَعوووراِء َوُهوووَل َمووو   ِموووْن َربِِوووِه لَُنبِوووذَ دارََكوووُه نِعْ أَْن تَ  َربِِوووَك،َو  َتُكوووْن َكصووواِحِه احْلُووولِت.ِإْذ انقى َوُهوووَل َمْكظُلم .لَوووْل 

 « ..َعَلُه ِمَن الصَّاحلِِنيَ َمْذُملم .فَاْجَتباُ  َربُُه َفجَ 
لرة الصوافات.وملخا عربتوه الويت يوذكر اّلِل سكما جاء يف   -م عليه الِسال -وصاحه احللت هل يلنك 

يف حقوول  تكوولن لووه زاقا ورصوويدا،وهل خووامت النبيني،الووذي سووبقته عووارب النبيووني أمجعوونيل - -ّبووا حمموودا 
نووه هووذا خْي.فيعيلرصوويد األخْي،وصوواحه الووزاق األالرسووال ،ليكلن هوول صوواحه احلصوواق األخْي،وصوواحه ا

 دايووو  األجيوووالهمووو .وعهء علوووى عب وووه الثقيووول الكبْي.عوووهء هدايووو  البشوووري  مجيعهوووا   قبيلووو  و  قريووو  و  أ
ا   بكول أجياهلوشري  بعودمجيعها   جيل واحد و  قرن واحد كما كانحل مهم  الرسل قبله.وعهء إمداق الب

 .وكوول يوولم ذيتع وعاربصوواحل لتلبيوو  مووا اوود يف حياهتووا موون أحوولال وأوضووا  وكوول أقلامهووا  وونهج قائووم تبووحل
 إىل أهوول قريوو .قيل ا هووا أرسوله اّللِ  -ليووه عسووالم اّلِل  - ديود ..ملخووا تلووك التجربو  أن يوولنك بوون موَّت 

 نينلى ابمللصل.
 ابلبقووواء بوووني فاسوووتبطأ إمياوم،وكووو  عليوووه تلكووويهم،ف كهم مغاضوووبا قوووائال يف نفسوووه:إن اّلِل لووون يضوووي  علوووكِ 

هي ء املتعنتني املعاندين،وهل قاقر على أن يرسلب إىل قلم آخرين  وقود قواق  الغضوه والضوي  إىل كوانئ 
البحر،حيووة ركووه سووفينته،فلما كووانلا يف وسوو  اللووج يقلووحل السووفين  وتعرضووحل للغر .فووأقرعلا بووني الركوواب 

ألقل  يف اليم.فابتلعوووووووه للتخفوووووو  موووووون واحوووووود مووووووونهم لتخوووووو  السووووووفين  ..فكانووووووحل القرعووووووو  علووووووى يلنك.فوووووو
يف هوووذا الكووورب الشوووديد يف الظلموووات يف بطووون احلووولت،ويف  -وهووول كظووويم  -احللت.عندئوووذ انقى يووولنك 
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فتداركتوه نعمو  مون ربه،فنبوذ  «   إِلوَه ِإ َّ أَنْوحَل ُسوْبحاَنَك  ِإيِنِ ُكْنوحُل ِموَن الظَّواِلِمنيَ »وس  اللجو ،انقى ربوه:
اب جلووود  يف بطووون احلووولت.وحفج اّلِل حياتوووه بقدرتوووه الووويت   احلووولت علوووى الشوووانئ ..حلموووا بوووال جلووود ..ذ

 يقيدها قيد من مألل  البشر اندوق 
.وقلووووو  لوووووى فعلتهوهنوووووا يقلل:إنوووووه لووووول  هوووووذ  النعمووووو  لنبوووووذ  احلووووولت وهووووول موووووذملم.أي موووووذملم مووووون ربوووووه ..ع

افوووه بيحه واع   تسوووقبل اّللِ صث .وتصووورفه يف كوووأن نفسوووه قبووول أن ذذن اّلِل لوووه.ولكن نعمووو  اّلِل وقتوووه هوووذا،و 
 « ..نيَ َن الصَّاحلِِ َعَلُه مِ فَاْجَتباُ  َربُُه َفجَ »وندمه.وعلم منه ما يستح  عليه النعم  وا جتباء.

 ملقوووو  العنووووحل يف - -هووووذ  هووووك التجربوووو  الوووويت موووور ّبووووا صوووواحه احللت.يووووذكر اّلِل ّبووووا رسوووولله حمموووودا 
.وكلفووه د.وقتما يريدكمووا يريوو  كهووا لوه يتل هوواوالتكذيه.بعود مووا أخووال  موون املعركو  كمووا هووك احلقيقوو ،وأمر  ب  

ب  إن مشوووق  د املضووورو الصوووث حلكوووم اّلِل وقضوووائه يف هديووود امللعووود،ويف مشوووقات الطريووو  حوووَّت ُيوووني امللعووو
 مته.ريد   كالدعلة احلقيقي  هك مشق  الصث حلكم اّلِل،حَّت ذيت ملعد ،يف اللقحل الذي ي

تفووووواش مشوووووقات انعذيه.ومشوووووقات ا لتووووولاء والعناق.و ويف الطريووووو  مشوووووقات كثْية.مشوووووقات التكوووووذيه والت
لونفك شوقات إمسوا  امعيولن.مث البانل وانتفاخه.ومشقات افتتان الناس ابلبانل املزهل املنتصر فيما ترا  ال

ن طري ،مهمووا تكوو قطووع العلووى هووذا كلووه راضووي  مسووتقرة مطم نوو  إىل وعوود اّلِل احلوو ،  توور ب و  توو قق يف
عركوو  ذاهتووا ..أمووا امل ضووخم مرهوو  ُيتوواج إىل عوزم وصووث وموودق موون اّلِل وتلفيوو مشوقات الطريوو  ..وهوول جهوود 

بيوه ا.كذلك وعد نكم  يراهفقد قضى اّلِل فيها،وقدر أنه هل الذي يتل ها،كما قدر أنه ميلك ويستدرج حل
 الكرمي،فصدقه اللعد بعد حني.

م صذور  عذن  ذخامة حقذد الك ذار علذ  الرسذول ونأذراأه 52 - 51الدرس الماشذر:

 المسمومة له

حسوود عميوو  ج عني ،و ويف ااتووام يرسووم مشووهدا للكووافرين وهووم يتلقوولن الوودعلة موون الرسوولل الكوورمي،يف غووي
ِذيَن َكَفوُروا  َيكواُق الَّوَوِإنْ »ه:ينسكه يف نظرات مسملم  قاتل  يلجهلوا إليه،ويصفها القرآن  ا   مزيد عليو

 «.َمْجُنلن  نَُّه لَ الذِِْكَر.َويَوُقلُللَن:إِ لَيُوْزلُِقلَنَك ِ َْبصارِِهْم َلمَّا  َُِعلا 
تجعلهوا توزل وتزلو  وتفقود تلازووا علوى األرم ويباهتوا  ف - -فهذ  النظرات تكاق تيير يف أقدام الرسولل 

ى وسووووم وهوووول تعبووووْي فووووائ  عمووووا هملووووه هووووذ  النظوووورات موووون غوووويج وحنوووو  وكوووور وحسوووود ونقموووو  وضووووغن،ومح
فوووووووووووو اء ابلسووووووووووووه القبي ،والشووووووووووووتم البووووووووووووذيء، وا  ..مصوووووووووووحلب  هووووووووووووذ  النظوووووووووووورات املسووووووووووووملم  انملموووووووووووو 

 « ..َويَوُقلُللَن:ِإنَُّه َلَمْجُنلن  »الذميم:
 إ  يف حلقو    يكولن وهل مشهد تلتقطه الريش  املبدع  وتسجله مون مشواهد الودعلة العامو  يف مكو .فهل
لم  الوووذميم انمووو ذا احلقووودعامووو  بوووني كبوووار املعانووودين اجملرمني،الوووذين ينبعوووة مووون قلووولّبم ويف نظوووراهتم كووول هووو

 .«َلِمنيَ َوما ُهَل ِإ َّ ذِْكر  لِْلعا»يعقه عليه ابلقلل الفصل الذي ينهك كل قلل:
 والذكر   يقلله جمنلن،و  ُيمله جمنلن ..وصد  اّلِل وكذب املف ون ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4421 

ل بووووووذلك  مكووووو  تقابوووووويف..هنووووووا والوووووودعلة « لِْلعووووواَلِمنيَ »و  بووووود قبوووووول وايووووو  احلوووووودية موووووون لفتووووو  إىل كلموووووو  
ك يف ميلكولن ..وهو ا كول مواحلق،ويقابل رسلهلا بتلك النظرات املسملم  انملم ،ويرصد املشركلن حلرّبا؟

ا.فلم تكوون وحقيقتهوو هووذا اللقووحل املبكوور،ويف هووذا الضووي  املسووتحكم،تعلن عوون عامليتها.كمووا هووك نبيعتهووا
 وا كانوحل صوف  مبكورة إ -فو ون اليولم كموا يودعك امل  -هذ  الصف  جديدة عليها حوني انتصورت يف املدينو  

 حقيق  تبت  يف صله هذ  الدعلة منذ نشأهتا. يف أايم مك  األوىل.ألوا
ا كموا  الوذي أراقهوان.واّللِ كذلك أراقها اّلِل.وكذلك اعهحل منوذ أايمهوا األوىل.وكوذلك تتجوه إىل آخور الزمو
ى كووذبني.وليك علوومووع امل  أراقهووا هوول صوواحبها وراعيهووا.وهل املوودافع عنهووا وحاميهووا.وهل الووذي يتوولىل املعركوو

 أصحاّبا إ  الصث حَّت ُيكم اّلِل وهل خْي احلاكمني ..
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 مكي ة وآياأها ثناان وخمسون ( سور  الحاقة69)

 أهم مو وعات السور  

 مهووا تقووورع هوووذاإىل ختا هووذ  سووولرة هائلوو  رهيبووو  قووول أن يتلقاهووا احلوووك إ  ّبووزة عميقووو  وهوووك منووذ افتتاحهوووا
 ك،ابهلوولل آان  علووى احلالعووه ابهلوولل القاصووم،وا؟د الصارم،واملشووهد تلوول املشووهد،كله إيقوواع ملوواحلك،وتط

 واب؟الل آان،وابلعذاب آان،وابحلرك  القلي  يف كل آن  
،أموور الوودين ذا األمرهوووالسوولرة  ملتهووا تلقووك يف احلووك بكوول قوولة وعموو  إحساسووا واحوودا  عوو  واحوود ..أن 

د يف لوووودنيا وجوووووجووووود كلووووه   هووووزل فيووووه.و  جموووووال فيووووه للهزل.جوووود يف اوالعقيدة،جوووود خووووالا حووووازم جازم.
حل عنوه لويال.وأي تلفوا و  قاهلخرة،وجد يف ميزان اّلِل وحسابه.جد   ُيتمل التلفحل عنوه هنوا أو هنوا  كثوْي 

.فاألمر ل الرسوووللموون أي أحوود يسووتنزل غضوووه اّلِل الصووارم،وأخذ  احلاسووم.ولل كووان الوووذي يتلفووحل عنووه هوو
 وأكث من البشر ..إنه احل .ح  اليقني.من رب العاملني.أكث من الرسلل 

فظهووا ..وهوك بل« قو احلا»رة:يوثز هوذا املعو  يف اسووم القيامو  املختوار يف هووذ  السولرة،والذي  يوحل بوه السوول 
تووه أكووبه كووكء للفووج بذااوجرسووها ومعناهووا تلقووك يف احلووك معوو  ا؟وود والصوورام  واحلوو  وا سووتقرار.وإيقاع 

ديد القوووووا  د  يف تشووووو،مث اسوووووتقرار  اسوووووتقرارا مكينا.رفعوووووه يف مووووودة احلووووواء ابألل ،وجوووووبرفوووووع الثقووووول نوووووليال
 بعدها،واستقرار  اب نتهاء ابلتاء املربلن  اليت تنط  هاء ساكن .

اصوف  ،مصوارعهم الععود مجاع ويثز يف مصارع املكذبني ابلدين وابلعقيدة وابهلخرة قلما بعد قلم،ومجاعو  ب
َبحْل مَثُولُق َوعواق  اِبْلقارَِعوِ .فََأمَّ »القاصم  احلا   ا؟ازم : عواق  فَوُأْهِلُكلا بِورِي    لا اِبلطَّاِغيَوِ ،َوأَمَّا فَوُأْهِلكُ ا مَثُولقُ َكذَّ

ُْم أَْعجوواُز اْلَقووْلَم ِفيهووا َصووْرعى،كَ  لما ،َفَ َىم  ُحُسووَصْرَصوور  عاتَِي  .َسووخََّرها َعلَووْيِهْم َسووْبَع لَيووال  َومَثانِيَووَ  أايَّ  َبْوول  َأوَّ
ا َرُسولَل َرّبِِِْم،فََأَخوَذُهْم اُت اِبْااِنَ ِ ،فَوَعَصولْ اْلُمْيتَِفكوَلُه وَ خاِويَ  .فَوَهْل َترى هَلُْم ِمْن ابِقَي  ف َوجاَء ِفْرَعْلُن َوَمْن قَوبوْ 
ووا نَغَووى اْلموواُء مَحَْلنوواُكْم يف اْ؟ارِيَوو ..وهكووذا كوول « ُذن  واِعيَوو   أُ ِكرَة  َوتَِعَيهووا ْم تَووذْ ْجَعَلها َلُكووِ ،لِنَ َأْخووَذة  رابِيَوو  .ِإانَّ َلمَّ

هوذا األمور  حلاسوم يفمن تلفحل عن هذا األمر أخوذ أخوذة مروعو  قا و  قاصم ،تتناسوه موع ا؟ود الصوارم ا
مشوهد  ا   ويوثز يفنوا أو هنوهالعظيم اهلائل،الذي   ُيتمل هز ،و  ُيتمل لعبا،و  ُيتمل تلفتا عنوه مون 

 الُصوولِر ذا نُِفووَ  يف فَووإِ »هوولل:يوو  الكوولن الرهيبوو ،ويف جووالل التجلووك كووذلك وهوول أروع وأالقياموو  املووروع،ويف وا
وو   وا َلحِل اأْلَْرُم َواْ؟ِبوواُل فَوودُكَّتا قَكَّ َشووقَّحِل السَّووماُء َفِهووَك قَوَعووحِل اْللاِقَعووُ  ،َوانْ وَ يَوْلَم ِووذ  ِحَدة ،فوَ نَوْفَخوو   واِحووَدة .َومحُِ

 «..َمِ ذ  مَثانَِي   قَوُهْم يَولْ َك فَولْ  َعلى أَْرجائِها َوَُيِْمُل َعْرَش َربِِ يَوْلَمِ ذ  واِهَي   ..َواْلَمَلكُ 
ذلك اهللل.وهذا ا؟الل.حلعان ا؟د الرائع ا؟ليل على مشهد احلساب عون ذلوك األمور املهلل.ويشواركان 

النووواجني يف تعميووو  ذلوووك املعووو  يف احلوووك موووع سوووائر إيقاعوووات السووولرة وإُياءاهتوووا.هل وموووا بعووود  مووون مقالووو  
..فقود ْنوا « فََأمَّا َمْن أُويتَ ِكتابَُه بَِيِميِنِه فَويَوُقلُل:هاُ ُم اقْوَرُ ا ِكتابَِيْه.ِإيِنِ لَنَوْنوحُل َأيِنِ ُموال   ِحسوابَِيهْ  »واملعذبني:

تَووووِب َ ْ أُوَت ِكت..»ومووووا يكوووواق يصوووود  ابلنجوووواة  ابِيَووووْه،َوَ ْ أَْقِر مووووا َوأَمَّووووا َمووووْن أُويتَ ِكتابَووووُه ِبِشوووومالِِه فَويَوُقوووولُل:اي لَيوْ
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َتهووا كانَوووحِل اْلقاِضووَيَ .ما أَْغوو  َعوووبِِ مالِيَووْه.َهَلَك َعووبِِ ُسوووْلطانَِيهْ  ..ّبووذا التفجووع الطليل،الوووذي « ِحسووابَِيْه.اي لَيوْ
 يطبع يف احلك وقع هذا املصْي ..

ويف ليوولم اهلائوول،ا رعيووه،يفمث يبودو ذلووك ا؟وود الصووارم واهلوولل القاصووم يف النطو  العلوولي ابلقضوواء الرهيووه ال
ُعلَن ِذراعوا  فَاْسوُلكُ  َذْرُعهوا َسوْلِسوَل   ُخوُذوُ .فَوُغُللُ .مُثَّ ا؟َِْحويَم َصوُللُ .مُثَّ يف سِ »امللق  ا؟ليل: ..وكول فقورة  « ل ُ بوْ

 قيل ..كأوا همل يقل السماوات واألرم،وتنقخ يف جالل مذهل،ويف هلل مروع،ويف جد ي
اَن   ِإنَّووُه كوو» :ه الرعيبوويوول،من بيووان مللجبووات احلكووم الرهيووه ووايوو  املووذنمث مووا يعقووه كلموو  القضوواء ا؟ل

ويم .َو  نَعوام   ُه اْليَووْلمَ ْيَك لَويُوْيِمُن اِبّللَِّ اْلَعِظيِم.َو  َُيُُخ َعلى نَعاِم اْلِمْسِكنِي.فَولَ   ِإ َّ ِموْن ِغْسوِلني .  هاُهنوا محَِ
 « ..َذُْكُلُه ِإ َّ اْااِنُينَ 

ا تُوْبِصوُروَن َوموا ِ وال أُْقِسوُم فَو»خوْي:ذلك املع  يف التللي  بقسم هائل،ويف تقرير اّلِل حلقيق  الودين األ مث يثز
.َوموووووا ُهوووووَل بَِقوووووْلِل كووووواعِ  ،قَِليال  موووووا نُووووولَن،َو  بَِقوووووْلِل كووووواِهن  ال  موووووا تُوْيمِ ر  قَلِوووووي  تُوْبِصوووووُروَن.ِإنَُّه َلَقوووووْلُل َرُسووووولل  َكرمي 

 «.يل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ َتذَكَُّروَن.تَوْنزِ 
مور أو عوه يف هوذا األمون يتال وأخْيا يثز ا؟د يف ا يقاع األخْي.ويف التهديد ا؟ازم واألخوذ القاصوم لكول

 مُثَّ َخوْذان ِمْنوُه اِبْلَيِمونيِ قاِويوِل أَلَ ْعوَخ اأْلَ َولَوْل تَوَقولََّل َعَلْينوا بوَ »يبدل.كائنا من كان،ولل كان هل حممودا الرسولل:
 سوام  فيوه و  هولاقة و  لونيتألمور الوذي   ا..فهول « َقطَْعنا ِمْنُه اْلَلِتنَي.َفما ِمْنُكْم ِمْن َأَحد  َعْنُه حواِجزِينَ لَ 

.. 
 لَتَووْذِكرَة  َوِإنَّووهُ »ْي:موور ااطوووعندئووذ ختووتم السوولرة ابلتقريوور ا؟ووازم احلاسووم والقوولل الفصوول األخووْي عوون هووذا األ

ُ  اْلَيِقووونِي ..َفَسوووبِِْ  اِبْسوووِم َربِِوووَك ْلكاِفرِيَن.َوِإنَّوووُه حَلَووورَة  َعلَوووى ا حلََْسوووْعَلُم أَنَّ ِموووْنُكْم ُمَكذِِِبنَي.َوِإنَّوووهُ لِْلُمتَِّقووونَي.َوِإانَّ لَووونوَ 
ي  ل لغل،والتسوبكولفراغ من  ا..وهل ااتام الذي يقطع كل قلل،ويلقك بكلم  الفصل،وينتهك إىل « اْلَعِظيمِ 

 ابسم اّلِل العظيم ..
 لرها ولالهلوااهدها وصوع  الذي تتمحخ السلرة  لقائه يف احلك،يتكفول أسوللّبا وإيقاعهوا ومشوذلك امل

 إبلقائه وتقرير  وتعميقه بشكل ميير حك عجيه :
لر إ  كاكوا،و  يتصوك منها فإن أسللب السلرة ُياصر احلك ابملشاهد احلي ،املتناهي  احليلي ، ية   ميل

لن لق وعوواق وفرعوومصووارع مثوو  يليتهوا وقلهتووا وفاعليتهووا بصوولرة عجيبوو   فهوذ أووا حيوو  واقعوو  حاضوورة،تطالعه 
منها.وهوووذا  كوووا  للحوووكوقووورى لووولط )اْلُمْيتَِفكووواُت( حاضووورة كاخصووو ،واهللل املوووروع اتوووا  مشووواهدها   ف

 يعتني ..مشهد الطلفان وبقااي البشري  حمملل  يف ا؟اري  مرسلما يف آيتني اينتني سر 
م   ْبَع لَيوووووال  َومَثانِيَووووو َ َسوووووْيِهْم لَوووووَسوووووخََّرها عَ أَمَّوووووا عووووواق  فَوووووُأْهِلُكلا بِووووورِي   َصْرَصووووور  عاتَِي  .وَ »ومووووون ذا الوووووذي يقووووورأ: أايَّ

ُْم أَْعجوواُز َبْوول  خاوِ  يتمثوول حلسووه  ..و « ْم ِمووْن ابِقيَوو  فَهووْل تَوورى هَلُوويَوو   فوَ ُحُسوولما .َفَ َى اْلَقووْلَم ِفيهووا َصووْرعى َكووَأوَّ
ُْم َكوو»عى جموودلني بعوودها صوور  انطموو  املدمرة.سوبع ليووال ومثانيوو  أايم.ومشووهد القولم رةمنظور العاصووف  املزجموو َأوَّ
 «.أَْعجاُز َبْل  خاِويَ   
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عنيو  يف لشوديد الوهل مشهد حك مايل للعني،مايل للقله،مايل للخيال  وكوذلك سوائر مشواهد األخوذ ا
 السلرة.

لرعووه واهلوولل تغمر  ابايوول للحك،وتقرقووع حللووه،و مث هووذ  مشوواهد النهايوو  املروعوو  هلووذا الكلن.هووذ  هووك خت
َلحِل اأْلَْرُم َواْ؟ِباُل َفدُكَّتا قَ »والكآب .ومن ذا الذي يسمع:  يسمع حسه القرقعو  بعود ..و « ِحَدة  كَّ   واَومحُِ

وووماُء َفِهووو»موووا تووورى عينوووه الرفعووو  مث الدكووو    ومووون الوووذي يسووومع: َمَلُك َعلوووى   .َوالْ َم ِوووذ  واِهيَوووَك يَولْ َواْنَشوووقَّحِل السَّ
 « ..أَْرجائِها

 يغموور  مث مون الوذي  ملتينو ف و  يتمثول خوانر  هوذ  النهايو  احلزين ،وهوذا املشوهد املفجوع للسوماء ا؟ميلو  ا
ْلَم ِووذ   يَوْلَم ِووذ  مَثانَِي  .يوَ َك فَوووْلقَوُهمْ َش َربِِووَواْلَملَووُك َعلووى أَْرجائِهووا َوَُيِْمووُل َعوورْ »حسووه ا؟ووالل واهلوولل وهوول يسوومع:

 « ..َرُضلَن   خَتْفى ِمْنُكْم خاِفَي   تُوعْ 
يف رنو   لتقورأ كتابوه ئ  كلهواومشهد الناجك اهلخذ كتابه بيمينه والدنيا   تسعه من الفرح ،وهل يدعل ااال

هلالوووووك اهلخوووووذ كتابوووووه اومشوووووهد «  هْ ِحسوووووابِيَ  هووووواُ ُم اقْووووووَرُ ا ِكتابِيَوووووْه.ِإيِنِ لَنَوْنوووووحُل َأيِنِ ُموووووال   »الفووووور  والغبطووووو :
تَووووِب َ ْ أُوتَ ».واحلسووورة توووو ن يف كلماتوووه ونثاتووووه وإيقاعاتوووه:بشماله َتهووووا  ْقِر مووووا ِحسوووابَِيْه.اي لَيوْ ْه.َوَ ْ أَ ِكتابِيَووو  اي لَيوْ

 «.كاَنحِل اْلقاِضَيَ .ما أَْغ  َعبِِ مالَِيْه،َهَلَك َعبِِ ُسْلطانَِيهْ 
لُ ،مُثَّ يف يَم َصوولُ مُثَّ ا؟َِْحووُللُ ،ُخووُذوُ ،فَوغُ »وموون ذا الووذي   يوورتعا حسووه،وهل يسوومع ذلووك القضوواء الرهيووه:

ُعلَن ِذراعوووا  فَاْسووُلُكلُ   تنفيووذ األمووور  ملووأملرون إىلايووو  يتسوواب  كإخل ..وهوول يشووهد  ...« ِسْلِسووَل   َذْرُعهووا َسووبوْ
وووهاُهنوووا  فَولَوووْيَك لَوووُه اْليَووووْلمَ »الرهيوووه ا؟ليووول يف ذلوووك البوووائك احلسوووْي  وحالوووه هنوووا : ِموووْن  عوووام  ِإ َّ نَ يم ،َو  محَِ

 «.ِغْسِلني .  َذُْكُلُه ِإ َّ اْااِنُينَ 
لَووْل وَ »د الشووديد:ة التهديوووأخووْيا فموون ذا الووذي   شخووذ  الرجفوو  وتلفووه الرهبوو ،وهل يتمثوول يف اايووال صوولر 

« ِموْن َأَحود  َعْنوُه حواِجزِيَن  ِموْنُكمْ  ُه اْلَلِتنَي.َفمواطَْعنوا ِمْنو َلقَ تَوَقلََّل َعَلْينا بَوْعَخ اأْلَقاِويِل،أَلََخْذان ِمْنُه اِبْلَيِمونِي،مُثَّ 
.. 

ة،وهك تلوو  ال السوولر إوووا مشوواهد موون القوولة واحليليوو  واحلضوولر  يووة   ميلووك احلووك أن يتلفووحل عنهووا نوول 
 عليه،وتضغ ،وتتخلل األعصاب واملشاعر يف شيْي حقيقك عني   

شوواهد وامللاقووو  يف هقيووو  ذلوووك ويشووار  إيقووواع الفاصووول  يف السوولرة،برنته اااصووو ،وتنلع هوووذ  الرنووو ،وف  امل
احْلَاقَّووُ .َما احْلَاقَّووُ ف َومووا أَْقراَ  َمووا  »التووأيْي احلووك العميوو  ..فموون املوود والتشووديد والسووكحل يف مطلووع السوولرة:

..إىل الرنوووووو  املدويووووو  يف اليوووووواء واهلووووواء السوووووواكن  بعدها.سووووولاء كانووووووحل  ء مربلنووووو  يلقوووووو  عليهووووووا « احْلَاقَّوووووُ ف
يوودة لتنسووي  ا يقوواع،نلال مشوواهد التوودمْي يف الوودنيا واهلخرة،ومشوواهد الفرحوو  ابلسوكلن،أو هوواء سووكحل مز 

ُخوُذوُ .فَوُغُللُ .مُثَّ »واحلسرة يف ملق  ا؟زاء.مث يتغْي ا يقاع عند إصودار احلكوم إىل رنو  رهيبو  جليلو  مديودة:
األمور،إىل رنو  رزينو  جواقة  ..مث يتغْي مرة أخرى عند تقرير أسباب احلكم،وتقرير جديو ...« ا؟َِْحيَم َصُللُ  

ِإنَّووووووُه كوووووواَن   يوُووووووْيِمُن اِبّللَِّ اْلَعِظوووووويِم.َو  َُيُووووووُخ َعلووووووى نَعوووووواِم »حا وووووو  يقيلوووووو  مسووووووتقرة علووووووى املوووووويم أو النوووووولن:
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وويم  َو  نَعووام  ِإ َّ ِمووْن ِغْسووِلني   َسووبِِْ  اِبْسووِم َربِِووَك َوِإنَّووُه حَلَووُ  اْلَيِقنِي.فَ « ..»اْلِمْسووِكنِي.فَوَلْيَك لَووُه اْليَوووْلَم هاُهنووا محَِ
 « ..اْلَعِظيمِ 

  تغْي السيا  لل  تتبعوهذا التغْي يف حر  الفاصل  ويف نلع املد قبلها ويف ا يقاع كله لاهرة ملح
لووى قليوو  وقعهووا عشوواهد وتوا؟ل،وتتناسوو  مووع امللضوولع والصوولر والظووالل اووام التناس .وتشووار  يف إحيوواء امل

 العميق  التأيْي. احلك.يف السلرة القلي  ا يقاع
ل سوتعرام ومون كومون كول ا إوا سولرة هائلو  رهيبو .قل أن يتلقاهوا احلوك إ  ّبوزة عميقو .وهك بوذاهتا أقولى

 هليل،ومن كل تعلي   
 [52إل   1(:اآليات 69]سور  الحاقة ) 

 أمر الدين حق في الدنيا واآلخر   وبيان عاقبة مكابي الرسل

 يمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَّحِ 
َبحْل مَثُولُق َوعواق  اِبْلقارَِعوِ  )  (3( َوما أَْقراَ  َموا احْلَاقَّوُ  )2( َما احْلَاقَُّ  )1احْلَاقَُّ  )}  ا مَثُولُق فَوُأْهِلُكلا فََأمَّو (4َكوذَّ

م  ُحُسوولَووْيِهْم َسووْبَع لَ ( َسووخََّرها عَ 6) ( َوأَمَّووا عوواق  فَووُأْهِلُكلا بِوورِي   َصْرَصوور  عاتِيَوو   5اِبلطَّاِغيَووِ  ) لما  يووال  َومَثانِيَووَ  أايَّ
ُْم أَْعجاُز َبْل  خاِويَ   ) لَوُه ( َوجاَء ِفْرعَ 8فَوَهْل َترى هَلُْم ِمْن ابِقَي   ) (7َفَ َى اْلَقْلَم ِفيها َصْرعى َكَأوَّ ْلُن َوَموْن قَوبوْ

انَّ َلمَّوا نَغَوى اْلمواُء مَحَْلنواُكْم يف إِ ( 10َأْخوَذة  رابِيَو   )ُهْم فَوَعَصْلا َرُسلَل َرّبِِِْم فََأَخذَ  (9َواْلُمْيتَِفكاُت اِبْااِنَ ِ  )
( 13نُِفوووَ  يف الُصووولِر نَوْفَخووو   واِحوووَدة  ) ( فَوووِإذا12   )( لَِنْجَعَلهوووا َلُكوووْم تَوووْذِكرَة  َوتَِعَيهوووا أُُذن  واِعيَووو11اْ؟ارِيَوووِ  )

ووو   واِحوووَدة   لَوووحِل اأْلَْرُم َواْ؟ِبووواُل فَووودُكَّتا قَكَّ وووماُء َفِهوووَك ( َواْنَشوووقَّحِل ا15 ِوووذ  َوقَوَعوووحِل اْللاِقَعوووُ  )فَويَوْلمَ  (14 )َومحُِ لسَّ
َرُضولَن   ( يَوْلَم ِوذ  تُوعْ 17َي   )َمِ ذ  مَثانِ بَِِك فَوْلقَوُهْم يَولْ رَ ( َواْلَمَلُك َعلى أَْرجائِها َوَُيِْمُل َعْرَش 16يَوْلَمِ ذ  واِهَي   )

يِنِ ُموال   ِإيِنِ لَنَوْنوحُل أَ  (19ْه )ُ ا ِكتابِيَو فَويَوُقلُل هواُ ُم اقْوورَ ا َمْن أُويتَ ِكتابَُه بَِيِميِنهِ ( فََأمَّ 18خَتْفى ِمْنُكْم خاِفَي   )
لا َواْكوَربُلا َهِني وا  ( ُكلُو23( ُقطُلُفهوا قانِيَو   )22( يف َجنَّو   عالِيَو   )21( فَوُهَل يف ِعيَش   راِضوَي   )20ِحسابَِيْه )

ِم اْاالِيَوووِ  ) ِ ووا َأْسوووَلْفُتْم يف  تَوووَوأَمَّوووا َموووْن أُويتَ  (24اأْلَايَّ ( َوَ ْ 25 ِكتابِيَوووْه )ِب َ ْ أُوتَ  ِكتابَوووُه ِبِشووومالِِه فَويَوُقووولُل اي لَيوْ
َتهوووا كانَوووحِل اْلقاِضوووَيَ  )26أَْقِر موووا ِحسوووابَِيْه ) انَِيْه ( َهلَوووَك َعوووبِِ ُسوووْلط28َعوووبِِ مالِيَوووْه ) ( موووا أَْغووو 27( اي لَيوْ

ُعلَن ِذراعووا  فَا( مُثَّ يف سِ 31( مُثَّ ا؟َِْحوويَم َصووُللُ  )30ُذوُ  فَوُغلُوولُ  )ُخوو (29) ( 32ْسووُلُكلُ  )ْلِسووَل   َذْرُعهووا َسووبوْ
وويم  فَولَووْيَك لَووُه ا (34عوواِم اْلِمْسووِكنِي )( َو  َُيُووُخ َعلووى نَ 33ِإنَّووُه كوواَن   يوُووْيِمُن اِبّللَِّ اْلَعِظوويِم ) ْليَوووْلَم هاُهنووا محَِ

( َوموا   38ْبِصوُروَن )توُ ( فَوال أُْقِسوُم ِ وا 37ُيَن )(   َذُْكلُوُه ِإ َّ اْاوانِ 36َو  نَعام  ِإ َّ ِمْن ِغْسِلني  ) (35)
َو  بَِقوْلِل كواِهن   (41ِل كواِعر  قَلِويال  موا تُوْيِمنُولَن )( َوما ُهوَل بَِقولْ 40ِإنَُّه َلَقْلُل َرُسلل  َكرمي  ) (39تُوْبِصُروَن )

أَلََخوْذان ِمْنوُه  (44َلْل تَوَقلََّل َعَلْينا بَوْعَخ اأْلَقاِويِل )( وَ 43( تَوْنزِيل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنَي )42يال  ما َتذَكَُّروَن )قَلِ 
ِكرَة  لِْلُمتَِّقونَي ُه لَتَوذْ ( َوِإنَّو47ِموْن َأَحود  َعْنوُه حواِجزِيَن ) ( َفموا ِموْنُكمْ 46( مُثَّ َلَقطَْعنا ِمْنوُه الْوَلِتنَي )45اِبْلَيِمنِي )

( 51ُ  اْلَيِقووونِي )( َوِإنَّوووُه حَلَووو50ْسووورَة  َعلَوووى اْلكووواِفرِيَن )َوِإنَّوووُه حلََ  (49( َوِإانَّ لَووونَوْعَلُم أَنَّ ِموووْنُكْم ُمَكوووذِِِبنَي )48)
 { (52َفَسبِِْ  اِبْسِم َربَِِك اْلَعِظيِم )
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  الحاقة والهول في إفااا  السور  3 - 1الدرس ا ول:

غل معظوم هووذ  السوولرة.ومن وأحوودايها تشوو ومشواهدها ..القياموو « حْلَاقَّوُ .َما احْلَاقَّووُ ف.َوما أَْقراَ  َموا احْلَاقَّووُ فا»
قوع.أو الويت هو  فت حلاق  هوكمث تبدأ السلرة اب ها،وتسمى به،وهل اسوم رتوار  رسوه ومعنوا  كموا أسولفنا.فا

لرة سوه اعوا  السوازم  تناجحل  ..وكلها معان تقريري  ه  فتنزل  كمها على الناس.أو ه  فيكلن فيها ا
يف  فيها،ويشوار   الكوامنوملضلعها.مث هك  رسها كما بينا من قبل تلقك إيقاعا معينا يساو  هوذا املعو 

 ة مجيعا.إنال  ا؟ل املراق ّبا وميهد ملا ح  على املكذبني ّبا.يف الدنيا ويف اهلخر 
أسولفنا يف  جانوه موا كما أنه جول هولل وروع.وهول يلقوع يف احلوك إىلوا؟ل كله يف السلرة جل جد وجزم،

خورى درة مون جهو  أهوذ  القو التقدمي،كعلرا ابلقدرة ا هلي  الكوثى مون جه ،وبضوال  الكوائن ا نسواين عوا 
ريوووود  اّلِل ج الووووذي يوأخووووذها لووووه أخووووذا كووووديدا يف الوووودنيا واهلخرة،عنوووود مووووا ُييوووود أو يتلفووووحل عوووون هووووذا الوووونه

كء اووليبوودل،إ ا  يهموول،و ل فيمووا اووكء بووه الرسوول موون احلوو  والعقيوودة والشووريع  فهوول   اووكء للبشووري ، ثال
 والروع. ليطاع وُي م،ويقابل ابلتحرج والتقلى.وإ  فهنا  األخذ والقصم،وهنا  اهللل
  ال.تشوو   يف إنوويووه كلووه .واأللفوواا يف السوولرة  رسووها و عانيهووا وابجتماعهووا يف ال كيه،وبد لوو  ال ك

بعهووووا ..مث يت«  ُ احْلَاقَّوووو»هووووذا ا؟وووول وتصوووولير .فهل يبوووودأ فيلقيهووووا كلموووو  مفوووورقة،  خووووث هلووووا يف لوووواهر اللفووووج:
 .مث يزيووووود هوووووذا.« قَّوووووُ فَموووووا احْلَا»ابسوووووتفهام حافووووول اب سوووووتهلال وا سوووووتعظام ملاهيووووو  هوووووذا احلووووودّ العظووووويم:

..مث « اقَّوُ فاَ  َموا احلَْ ا أَْقر َومو»قرا :ا ستهلال وا ستعظام ابلتجهيول،وإخراج املسوأل  عون حودوق العلوم وا 
 تدريوه،و   ظم،الذي يسكحل فال ايه على هذا السيال.ويدعك واقفا أمام هوذا األمور املسوتهلل املسوتع

 يتأتى لك أن تدريه  ألنه أعظم من أن ُيي  به العلم وا قرا   
 لقطات من مصارع الك ار السابقين 12 - 4الدرس الثاني:

ل جوِد   ُيتموو لك األموورية عوون املكوذبني بووه،وما انهلوم مون اهللل،ومووا أخوذوا بووه مون القصوم،فذويبودأ احلود
َبحْل مَثُولُق َوعواق  »التكذيه،و  يوذهه انجيوا مون يصور فيوه علوى التكوذيه: ا مَثُولُق فَوُأْهِلُكلا رَِعوِ .فََأمَّ اِبْلقا َكوذَّ

م  ُحُسوولما .َفَ َى اْلَقووْلَم ْبَع لَيووال  َومَثانِيَووَ  أَ لَووْيِهْم َسووَرها عَ  عاتَِي  .َسووخَّ اِبلطَّاِغيَووِ .َوأَمَّا عوواق  فَووُأْهِلُكلا بِوورِي   َصْرَصوور   ايَّ
ُْم أَْعجاُز َبْل  خاِويَ  .فَوَهْل َترى هَلُْم مِ   «.  فْن ابِقيَ ِفيها َصْرعى َكَأوَّ

قووور عليوووه والنصوووله وهوووذا اسوووم جديووود للحاقووو .إوا فووول  أووووا هووو  ..فهوووك تقووورع ..والقووورع ضووورب الشوووكء ال
ي  رسوووها ذ.وهوووا هوووك بشوووكء مثله.والقارعووو  تقووورع القلووولب ابهلووولل والرعوووه،وتقرع الكووولن ابلووودمار واحلطم
 .. التكذيه تقعقع وتقرقع،وتقرع وتفزع ..وقد كذبحل ّبا مثلق وعاق.فلننظر كي  كانحل عاقب 

يف مشووا   حلجووركانووحل تسووكن ا  -ع أخوورى لاضوومكمووا جوواء يف   -..ومثوولق « فََأمَّووا مَثُوولُق فَووُأْهِلُكلا اِبلطَّاِغيَوو ِ »
ذكر وصوو  نووا فهوول يوواحلجوواز بووني احلجوواز والشووام.وكان أخووذهم ابلصوويح  كمووا  اهووا يف غووْي ملضووع.أما ه

 ة.وألن إيقوواع؟وول السوولر  ..ألن هووذا اللصوو  يفوويخ ابهلوولل املناسووه« اِبلطَّاِغيَوو ِ ..»الصوويح  قون لفظهووا 
 منها. اللفج يتف  مع إيقاع الفاصل  يف هذا املقطع

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4427 

فووال تبقووك  غى علوويهمويكتفووك ّبووذ  اهليوو  اللاحوودة تطوولي مثوولق نيووا،وتغمرهم غمرا،وتعصوو  ّبووم عصووفا،وتط
ى ايم حسولما.علمثانيو  أو هلم لال  وأما عاق فيفصل يف أمر نكبتها ويطيل،فقد استمرت وقعتها سوبع ليوال 

 حني كانحل وقع  مثلق خانف  ..صيح  واحدة.ناغي  ..
ذاتووووه فيووووه صرصوووورة  بووووارقة.واللفجشووووديدة الوالووووري  الصرصر:ال«.ْهِلُكلا بِوووورِي   َصْرَصوووور  عاتِيَوووو   َوأَمَّووووا عوووواق  فَووووأُ »

لن د كووانلا يسووكنالقرآن،وقوو ..لتناسووه عتوول عوواق وجثوهتووا انكووِك يف« عاتِيَوو   »الووري .وزاق كوودهتا بلصووفها 
الصرصوور    الووري ذاألحقووا  يف جنوولب ا؟زيوورة بووني الوويمن وحضوور ملت.وكووانلا أكووداء بطاكووني جبارين.هوو

م  ُحُسووول »العاتيووو : ْي   املسوووتمرة يف القطوووع.والتعباحلسووولم القانعووو..و « ما  َسوووخََّرها َعلَوووْيِهْم َسوووْبَع لَيوووال  َومَثانِيَوووَ  أايَّ
َومَثانِيَووووَ   ْبَع لَيووووال  َسوووو»لدقوووو :ابيرسووووم مشووووهد العاصووووف  املزجموووورة املوووودمرة املسووووتمرة هووووذ  الفوووو ة الطليلوووو  انوووودقة 

م   ُمْ َفَ َى اْلَقْلَم ِفيها َصْرعى كَ »عرم املشهد بعدها كاخصا:مث ي«.أايَّ  « ..ل  خاِويَ    أَْعجاُز بَْ َأوَّ
 جموودلني ..مصووروعني «َصووْرعى »فوو ى ..فوواملنظر معووروم توورا ،والتعبْي يلوو  بووه علووى احلووك حووَّت يووتمال   

ُْم أَْعجوواُز َبْوول  »متنووايرين  ط  علووى ا فاراووحل سوواقكلووحل أجلافهووت  فارغوو« خاِويَوو   » صوولهلا وجووذوعها « َكووَأوَّ
فَوَهووْل ..»دمرة األرم هاموودة  إنووه مشووهد حاضوور كاخا.مشووهد سوواكن ك يووه بعوود العاصووف  املزجموورة املوو

 ..   فليك هلم من ابقي     « َترى هَلُْم ِمْن ابِقَي  ف
ْلُن جواَء ِفْرَعووَ »ائع كوَّت:ذلك كوأن عواق ومثولق ..وهول كوأن غْي وا مون املكوذبني.ويف آيتوني اينتوني امول وقو

َلُه َواْلُمْيتَِفكاُت اِبْااِنَ ِ .فَوَعَصْلا َرُسلَل َرّبِِِ   « ..ْخَذة  رابَِي   َخَذُهْم أَ ْم فَأَ َوَمْن قَوبوْ
يووذكر عوونهم تفصوويل.وامليتفكات قوورى لوولط  وموون قبلووه   -لسووى وهوول فرعوولن م -وفرعوولن كووان يف مصوور 

يقلل ي ء مجيعوا،فهوا  فعوال فج يعب هذا وهوذا.وامل السوياملدمرة اليت اتبعحل ا فك أو اليت انقلبحل،فالل
ِوومْ َصووْلا َرُسوول فَوعَ ..»أي ابلفعلوو  ااان وو  ..موون ااطي وو  « اِبْااِن َوو ِ »عوونهم اوووم جوواءوا  ..وهووم عصوولا « َل َرّبِِ

حقيقوو   احوود،ميثلرسووال متعوودقين ولكوون حقيقووتهم واحدة،ورسووالتهم يف صووميمها واحوودة.فهم إذن رسوولل و 
يلقووك اهلوولل  ذكر مصووْيهم يف تعبووْيويف إمجووال يوو -لووك موون بوودائع ا كووارات القرآنيوو  امللحيوو  وذ -واحوودة 

« الطاغيوو »اسووه الطامرة.لتن   الغووامرة..والرابيوو  العاليوو« فََأَخووَذُهْم َأْخووَذة  رابِيَوو   »واحلسوم حسووه جوول السوولرة:
صوويل و    بوودون تفلسووياالوويت أخووذت عاقا،وتناسووه جوول اهلوولل والرعووه يف ا« والعاتيوو »الوويت أخووذت مثوولق 

 تطليل 
لووى عذبلا.و تنا ل  حووني كوومث يرسوم مشووهد الطلفووان والسوفين  ا؟اري ،مشووْيا ّبووذا املشوهد إىل مصوورع قوولم نو 

وو:»  الكووثىالبشوور بنجوواة أصوولهلم الوويت انبثقوولا منهووا،مث   يشووكروا و  يعتووثوا بتلووك اهليوو ا نَغَووى اْلموواُء ِإانَّ َلمَّ
 « ..ِعَي   ُذن  واأُ يَِ ،لَِنْجَعَلها َلُكْم َتْذِكرَة  َوتَِعَيها مَحَْلناُكْم يف اْ؟ارِ 

ومشهد نغيان املاء ومشهد ا؟اري  علوى املواء الطاغك،كال وا يتناسو  موع مشواهد السولرة ولالهلوا.وجرس 
 «أُُذن  واِعيَوو    لَِنْجَعَلهووا َلُكووْم تَووْذِكرَة  َوتَِعَيهووا»ا؟اريوو  وواعيوو  يتمشووى كووذلك مووع إيقوواع القافي .وهووذ  اللمسوو  

تلمووووك القلوووولب اااموووودة واهلذان البليوووودة،اليت تكووووذب بعوووود كوووول مووووا سووووب  موووون النووووذر وكوووول مووووا سووووب  موووون 
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املصائر،وكل ما سب  من اهلايت،وكل ما سب  من العظات،وكول موا سوب  مون آ ء اّلِل ونعموه علوى أصولل 
 هي ء الغافلني 

قذف وهللاذل هذاه المشذاهد صور  لهول الصمق والحشر والمو 18 - 13الدرس الثالث:

 المروعة الهائلة

حلاقو  ااألكث.هولل  نوه اهلوللوكل هذ  املشاهد املروع  اهلائل  القاصم  احلا   تبدو ضو يل  صوغْية إىل جا
 والقارع  اليت يكذب ّبا املكذبلن،وقد كهدوا مصارع املكذبني ..

لقارعووو  املطلووو  مووون احلووودوق دوق إذا قووويك إىل هووولل احمووو -لوووى ضوووخامتها ع -إن اهلووولل يف هوووذ  املصوووارع 
لتكملووو  ل كأنوووه ااملووودخر لوووذلك اليووولم املشوووهلق.وهنا بعووود هوووذا التمهيووود يكمووول العرم،ويكشووو  عووون اهلووول 

وووووواأْلَْرُم وَ  محَُِلحلِ فَووووووِإذا نُِفووووووَ  يف الُصوووووولِر نَوْفَخوووووو   واِحووووووَدة .وَ »املوووووودخرة للمشوووووواهد األوىل:    اْ؟ِبوووووواُل فَوووووودُكَّتا قَكَّ
ها َوَُيِْموُل َعوْرَش َربِِوَك .َواْلَمَلُك َعلى أَْرجائِ ِ ذ  واِهَي    يَوْلمَ َعحِل اْللاِقَعُ .َواْنَشقَّحِل السَّماُء َفِهكَ واِحَدة .فَويَوْلَمِ ذ  َوقوَ 
 « ..فَوْلقَوُهْم يَوْلَمِ ذ  مَثانَِي   

صووويلها يووود يف تفوحنووون نووويمن أن هنوووا  نفخووو  يف الصووولر وهووول البووول  هووودّ بعووودها هوووذ  األحوووداّ.و  نز 
تفصويل هوذا لصودر آخور مه.ليك عندان من ق ئله إ  مثل هذ  النصلص اجململ  وليك لنوا كي ا.ألوا غي

 ا مجال.
 املنهوووِك عنوووه بووواع الظووونوالتفصووويل   يزيووود يف حكمووو  الووونا كوووي ا،وا؟ري وراء  عبوووة   نائووول هتوووه،إ  ات

 أصال.
بواُل فَودُكَّتا قَكَّو   ْرُم َوا؟ِْ َلحِل اأْلَ َومحُِ »فإذا نف  يف الصلر نفخ  واحدة،فتبع هذ  النفخ  تلك احلرك  اهلائل :

مشوووهد سوووافلها ..ب..ومشوووهد محووول األرم وا؟بوووال ونفضوووها وقكهوووا قكووو  واحووودة تسووولي عاليهوووا « واِحوووَدة  
وهووذ  ا؟بووال مطم ن . مووروع حقا.هووذ  األرم الوويت اوولس ا نسووان خالهلووا آمنووا مطم نووا،وهك هتووه مسووتقرة

 يود تود  كوالكرة يفذ  همول فا نسان بروعتها واستقرارها ..هذ  مع هوالراسي  اللنيدة الراسخ  اليت هتلل 
يولم رة،يف ذلوك الرة القواقاللليد ..إنه مشهد يشعر معه ا نسوان بضوالته وضوآل  عاملوه إىل جانوه هوذ  القود
 واحودة ..فهول دكتا قكو العظيم ..فإذا وقع هذا.إذا نف  يف الصلر نفخو  واحودة،ومحلحل األرم وا؟بوال فو

هوووا كاحلاقووو  مووون أ ائ م.واللاقعووو  اسووو« .فَويَوْلَم ِوووذ  َوقَوَعوووحِل اْللاِقَعووو ُ »األمووور الوووذي تتحووودّ عنوووه السووولرة:حين وووذ 
 والقارع .

عووني مسووم ذو إُيواء    وهول افهوك اللاقعو  ألوووا   بود واقعو .كأن نبيعتهووا وحقيقتهوا الدائمو  أن تكوولن واقعو
بوال وقكهوا ألرم وا؟اقتصور اهلولل علوى محول وهل إُياء مقصلق يف صدق ا رتياب فيها والتكوذيه  و  ي

 « واِهَي     يَوْلَمِ ذ  ُء َفِهكَ َواْنَشقَّحِل السَّما»قك  واحدة،فالسماء يف هذا اليلم اهلائل ليسحل بناجي :
وحنن   ندري على وجه التحقي  ما السماء املقصولقة ّبوذا اللفوج يف القورآن.ولكن هوذا الونا والنصولص 

حووداّ الكلنيوو  يف ذلووك اليوولم العظوويم كلهووا تشووْي إىل انفووراط عقوود هووذا الكوولن األخوورى الوويت تشووْي إىل األ
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املنظولر،واختالل روابطوه وضوولابطه الويت اسووك بوه يف هووذا النظوام البووديع الودقي ،وتناير أجزائووه بعود انفالهتووا 
 من قيد الناملس ..

نبانا   العا ،اسوتيوه وايوفن ولعله مون املصواقفات الغريبو  أن يتنبوأ اهلن علمواء الفلوك بشوكء يشوبه هوذا تكول 
 ف ضلها ..اصته كما من مالحظتهم العلمي  البحت ،وحسه القليل الذي عرفل  من نبيع  هذا الكلن وق
ص جمملوو  وهووك نصوول  فأمووا حنوون فنكوواق نشووهد هووذ  املشوواهد املذهلوو ،من خووالل النصوولص القرآنيوو  ا؟ازموو 

ذا هوووتيقن عووون دان ااوووث اللحيووود املسوووتووولحك بشوووكء عوووام وحنووون نقووو  عنووود إُيووواء هوووذ  النصووولص،فهك عنووو
األرم  كواق نشوهدالشأن،ألوا صاقرة مون صواحه الشوأن،الذي خل ،والوذي يعلوم موا خلو  علوم اليقني.ن

  لكلن،فتوود  قكووايوواس إىل وهووك هموول  باهلووا بكتلتهووا هذ ،الضووخم  ابلقيوواس إلينا،الصووغْية كاهلبوواءة ابلق
خوالل  ل ذلوك مونكلاكوه وهوك متنوايرة منكودرة ..كوواحدة ونكاق نشوهد السوماء وهوك مشوقق  واهيو  وال

 النصلص القرآني  احلي ،املشخص  املشاهد بكامل قلهتا كأوا حاضرة ..
    والتشووووووقمث يغموووووور ا؟ووووووالل املشووووووهد ويغشي ،وتسووووووكن الضووووووج  الوووووويت اووووووا احلووووووك موووووون النفخوووووو  والدكوووووو

ِمووُل َعووْرَش جائِها،َوُيَْ لووى أَرْ  عَ َواْلَملَووكُ »وا نتثار.يسووكن هووذا كلووه ويظهوور يف املشووهد عوورش اللاحوود القهووار:
ُيملووه  والعرش فوولقهمق  وأنرافهووا،ماء املنشوو..واملالئكوو  علووى أرجوواء هووذ  السوو« َربِِووَك فَوووْلقَوُهْم يَوْلَم ِووذ  مَثانِيَوو   

.  نودري ا يعلوم اّللِ  ومثانيو   مثاني  ..مثاني  أموال  أو مثانيو  صوفل  مونهم،أو مثانيو  نبقوات مون نبقواهتم،أو
بيوات الويت هوذ  الغي هم و  ما هم.كما   ندري حنن ما العرشف و  كي  ُيملف وبلا من كلحنن من 

ظوول يبيووات إىل الهووذ  الغ   علووم لنووا ّبووا،و  يكلفنووا اّلِل موون علمهووا إ  مووا قووا علينووا.بلا موون مفوورقات
كووور هوووذ  ذ قصووولق مووون ا؟ليووول الوووذي ختلعوووه علوووى امللق .وهووول املطلووولب منوووا أن تستشوووعر  ضووومائران.وهل امل

  قووووويف ذلووووك املل األحووووداّ ليشووووعر القلووووه البشووووري اب؟ووووالل والرهبوووو  وااشوووولع،يف ذلووووك اليوووولم العظوووويم،
 « ..يَوْلَمِ ذ  تُوْعَرُضلَن   خَتْفى ِمْنُكْم خاِفَي   »ا؟ليل:

فالكوووووول مكشل .مكشوووووول  ا؟سد،مكشوووووول  النفك،مكشوووووول  الضمْي،مكشوووووول  العمل،مكشوووووول  
ز الغيوولب جسوواق،وتث انووحل هجووه األسوورار،وتتعرى النفوولس تعووري األاملصْي.وتسووق  مجيووع األسووتار الوويت ك

ا كوووان موووتضووو  منوووه بووروز الشوووهلق ..ويتجووورق ا نسوووان مووون حيطتووه ومووون مكووور  ومووون تووودبْي  وموون كعلر ،ويف
 ؟ملع  الى عيلن حريصا على أن يس   حَّت عن نفسه  وما أقسى الفضيح  على املا.وما أخزاها ع

كشووولف  هلوووا يف كووول آن.ولكووون لعووول ا نسوووان   يشوووعر ّبوووذا حووو  الشوووعلر،وهل أموووا عوووني اّلِل فكووول خافيووو  م
رووودوع بسوووتلر األرم.فهوووا هووول ذا يشوووعر بوووه كوووامال وهووول جمووورق يف يووولم القيامووو .وكل كوووكء ابرز يف الكووولن  
كلووه.األرم مدكلكوو  مسوولاة   هجووه كووي ا وراء نتوولء و  بروز.والسووماء متشووقق  واهيوو    هجووه وراءهووا 

معراة   يس ها ككء، والنفلس كذلك مكشلف  ليك من قووا سو  ولويك فيهوا سور  أ  كي ا،واألجسام 
إنووووه ألموووور عصيه.أعصووووه موووون ق  األرم وا؟بال،وأكوووود موووون تشووووق  السووووماء  وقوووول  ا نسووووان عووووراين 
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ا؟سد،عراين النفك،عراين املشاعر،عراين التاري ،عراين العمل موا لهور منوه وموا اسوت .أمام تلوك احلشولق 
   من خل  اّلِل،من ا نك وا؟ن واملالئك ،وهحل جالل اّلِل وعركه املرفلع فل  ا؟ميع ..اهلائل

سووووه فيهووووا نف وإن نبيعوووو  ا نسووووان ملعقوووودة كووووديدة التعقيوووود ففووووك نفسووووه منحنيووووات كووووَّت وقروب،تتخفووووى
عه صونع أكد  وا تسان ليصنوتتدسك  شاعرها ونزواهتا وهفلاهتا وخلانرها وأسرارها وخصلصياهتا.وان ا ن

تغل  علووووى لقلقعوووو ،و القلقعوووو  الرخوووولة اهلالميوووو  حووووني تتعوووورم لوووولخزة إبرة،فتنطوووولي سووووريعا،وتنكما قاخوووول ا
 نفسها ااما.

،وأن نو  ا حفيوهإن ا نسان ليصنع أكد من هذا حني ُيك أن عينا تدسسحل عليوه فكشوفحل منوه كوي ا  و
ه أحوود يف طلووع عليوولوولاخز حووني يأصووابحل منووه قراب خفيووا أو منحوو  سووراي  ويشووعر بقوودر عنيوو  موون األ  ا

قلوه والشوعلر ؟سود والخللة من خللاته الشوعلري  ..فكيو  ّبوذا املخلول  وهول عراين.عوراين حقوا.عراين ا
حلشود الزاخور ،وأموام اوالني  والضمْي.عراين من كل ساتر.عراين ...كي  به وهل كذلك هحل عرش ا؟بار

 بال ستارف  أ  إنه ألمر،أِمر من كل أمر   
 من أوأي هللااابه بيمينه ومن أوأي هللااابه بشماله   37 - 19الرابع: الدرس

( فَوُهوَل 20يِنِ لَنَوْنوحُل َأيِنِ ُمواَل   ِحَسوابَِيْه )إِ ( 19بِيَوْه )وا ِكَتا} فََأمَّا َموْن أُويتَ ِكَتابَوُه بَِيِمينِوِه فَويَوُقولُل َهواُ ُم اقْووَرءُ 
ِم ا َأْسووَلْفُتْم يف اأْلَايَّ ِ َو( ُكلُولا َواْكوَربُلا َهِني  وا 23   )( ُقطُلفُوَهوا َقانِيَوو22)( يف َجنَّو   َعالِيَو   21يف ِعيَشو   رَاِضوَي   )

تَوِب  َْ  ( َوأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَوُه ِبِشوَمالِِه فَويَوُقوللُ 24اْاَالَِيِ  ) ( 26َموا ِحَسوابَِيْه ) ( َوَ ْ أَْقرِ 25ابِيَوْه ) أُوَت ِكتَ اَي لَيوْ
تَوَهوا ( 30 )( ُخوُذوُ  فَوُغلُوول ُ 29( َهلَوَك َعوبِِ ُسوْلطَانَِيْه )28( َموا أَْغوَ  َعووبِِ َمالِيَوْه )27َكانَوحِل اْلَقاِضوَيَ  )  اَي لَيوْ

َعِظويِم ( ِإنَّوُه َكواَن َ  يوُوْيِمُن اِبّللَِّ الْ 32ِذرَاع وا فَاْسوُلُكلُ  ) ( مُثَّ يف ِسْلِسَل   َذْرُعَهوا َسوبوُْعلنَ 31مُثَّ ا؟َِْحيَم َصُللُ  )
ويم  )( فَوَلْيَك َلُه اْليَوولْ 34( َوَ  َُيُُخ َعَلى نََعاِم اْلِمْسِكنِي )33) َعوام  ِإ َّ ِموْن ِغْسوِلني  ( َوَ  نَ 35َم َهاُهنَوا محَِ
 [37 - 19:( { ]احلاق 37( َ  َذُْكُلُه ِإ َّ اْاَاِنُ لَن )36)

َيِمينِوووووِه  ِكتابَوووووُه بِ ْن أُويتَ فََأمَّوووووا َمووووو..»العيووووولن  وبعدئوووووذ يعووووورم مشوووووهد النووووواجني واملعذبني،كأنوووووه حاضووووور تووووورا 
 عالِيَووو  .ُقطُلُفها يَشووو   راِضوووَي  .يف َجنَّووو   عِ .فَوُهوووَل يف بَِيْه .فَويَوُقلُل:هووواُ ُم اقْووووَرُ ا ِكتابِيَوووْه،ِإيِنِ لَنَوْنوووحُل َأيِنِ ُموووال   ِحسوووا

ِم اقانَِي  .ُكُللا َواْكَربُلا َهِني ا  ِ ا َأْسَلْفُتْم يف اأْلَ   «. ِ ْاالِيَ ايَّ
 لغوولاي جوواراي ن اثوويالوأخووذ الكتوواب ابليمووني وابلشوومال وموون وراء الظهوور قوود يكوولن حقيقوو  ماقي ،وقوود يكوول 
و موون وراء لشوومال أابعلووى اصووطالحات اللغوو  العربيوو  موون تعبووْيهم عوون وجهوو  ااووْي ابليمووني ووجهوو  الشوور 

 الظهر ..
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واملشوهد   2501 سوتدعك جود  يضويع فيوه جوالل امللقو  وسلاء كان هذا أو ذا  فاملدللل واحد،وهل   ي
املعروم هل مشهد الناجك يف ذلوك اليولم العصويه،وهل ينطلو  يف فرحو  غوامرة،بني ا؟مولع احلاكودة،اا 

..مث يوذكر يف ّبجو  أنوه   يكون يصود  أنوه « هاُ ُم اقْوَرُ ا ِكتابِيَوهْ »الفرح  جلاحنه،وتغلبه على لسانه،فيهت :
كموا جواء يف األيور:عن ابْوِن َأىِب « ومون نولقا احلسواب عوذب..»أن ينواقا احلسواب انج،بل كوان يتلقوع 

َكانَوحْل  َ َتْسووَمُع َكويوْ  ا  َ تَوْعرِفُوُه ِإ َّ رَاَجَعووحْل ِفيوِه َحووَّتَّ تَوْعرِفَوُه،َوأَنَّ النَّووِبَّ   -  -ُمَلْيَكوَ  أَنَّ َعاِئَشوَ  َزْوَج النَّووِبِِ 
-  -  تَوَعوواىَل ) َفَسووْلَ  ُُيَاَسووُه « ذَِِب َمووْن ُحلِسووَه عُوو» قَوواَل ُ .قَالَووحْل َعاِئَشووُ  فَوُقْلووحُل أََو لَووْيَك يَوُقوولُل اّللَّ

َا َذِلَك اْلَعْرُم،َوَلِكْن َمْن نُلِقَا احلَِْساَب يَوْهِلْك » ِحَسااب  َيِسْي ا ( قَاَلحْل فَوَقاَل   .. 2502«ِإ َّ
موووون اّلِل،فيقوووورأ سووووي اته،فكلما قوووورأ سووووي   تغووووْي عوووون أيب عثمان،قووووال:امليمن يعطووووى كتابووووه بيمينووووه يف سوووو  و 

للنووه،حَّت ميوور  سووناته فيقر هووا فْيجووع إليووه للنووه،مث ينظوور فووإذا سووي اته قوود بوودلحل حسوونات.قال:فعند ذلووك 
 .2503«هاُ ُم اقْوَرُ ا ِكتابَِيهْ »يقلل:

يَِقوووُ  َعْبوووُدُ  يوَوووْلَم اْلِقَياَموووِ ، فَويُوْبوووِدي  ، قَووواَل:"ِإنَّ اّللََّ 2504وروى وَعوووْن َعْبوووِد اّللَِّ بْوووِن َحْنظَلَوووَ  َغِسووويِل اْلَمالِئَكووو ِ 
، فَويَوُقوولُل لووه:أَْنحَل َعِمْلووحَل َهووَذاف فَويَوُقوللُ :َسويَِِ اتِِه يف َلْهووِر َصووِحيَفِتِه، فَويَوُقولُل لَووهُ  إين َ ْ أَْفَضووْحَك :نَوَعْم، َأْي َربِِ

َرُءوا ِكَتابَِيْه ِإيِنِ لَنَوْنحُل َأيِنِ ُمال   ِحَسابَِيْه "،ِحونَي َْنَوا " َهاُ ُم اقوْ  :بِِه، َوِإيِنِ َقْد َغَفْرُت َلَك، فَويَوُقلُل ِعْنَد ذلك
 2505ِمْن َفِضيَحِتِه يَوْلَم اْلِقَياَمِ "

َنا اْبُن ُعَمَر َيطُلُ  ِإْذ َعوَرَم َرُجول  فَوَقواَل اَي أاََب َعْبوِد الورَّمحَْ  أَْو  -ِن ويف الصحي  َعْن َصْفَلاَن ْبِن حُمْرِز  قَاَل بَويوْ
يُوْدىَن اْلُموْيِمُن ِموْن » يَوُقولُل  -  -ِ  النَّْجَلى فَوَقاَل  َِْعحُل النَِّبَّ  -  - َِْعحَل النَِّبَّ  - اَي اْبَن ُعَمَر قَالَ 
ا يَوُقووووولُل َحوووووَّتَّ َيَضوووووَع َعَلْيوووووِه َكنَوَفوووووُه،فَويُوَقِرِرُُ  ِبُذنُلبِووووِه تَوْعوووووِرُ  َذنْوووووَه َكوووووذَ  -َوقَووووواَل ِهَشوووووام  يَوووووْدنُل اْلُمووووْيِمُن  -َربِِووووِه 

ِحيَفُ  َحَسوَناتِِه،َوأَمَّا أَْعِرُ ،يَوُقلُل َربِِ أَْعِرُ  َمرََّتنْيِ،فَويَوُقلُل َسوَ ْهُتَا ِ  الوُدنْوَيا َوأَْغِفرَُهوا لَوَك اْليَووْلَم مُثَّ ُتطْوَلى َصو
 ..2506« .لا َعَلى َرّبِِِْم اهلَخُروَن أَِو اْلُكفَّاُر فَويُوَناَقى َعَلى ُرُءوِس اأَلْكَهاِق َهُيَ ِء الَِّذيَن َكَذبُ 

                                                 
ُ َعْنوُه،قَاَل:قَاَل َرُسولُل هللِا َعْن َأيب ُملسَ  - 2501 :فََأمَّا َعْرَضوَتاِن َفِجوَدال  َوَمَعاِذيُر،َوأَمَّوا ى َرِضوَك اّللَّ َّ َعَرَضوات  :يُوْعوَرُم النَّواُس يوَوْلَم اْلِقَياَموِ  يَواَل

 19953( 19715[)642/ 6لكتووه( ]ا  امسووند أمحوود )عووالِِه.ِشمَ الثَّالِثَووُ  َفِعْنووَد َذلِووَك َتِطووُْي الُصووُحُ  يف األَيْووِدي فَآِخووذ  بَِيِمينِووِه َوآِخووذ  بِ 
 حسن لغْي  

خووذ:أي:فمنهم فآيألعمال.اقووال السووندي:قلله:يُعرم النوواس، علووى بنوواء املفعوولل، أي:علووى هللا تعوواىل.يتطْي الصووح ، أي:تقووع صووح    
ناَلرُة واملخاَصم  ي

ُ
َجاَقَل :امل

ُ
 عذاراملعاذير:األ آخذ.ي ا؟َدل:ُمقابَل  احُلجَّ  ابحلجَّ . وامل

 ( 103[ )192/ 1املكنز ] -صحي  البخارى - 2502
 [ صحي  مقطلع212/ 11ط قار هجر مصر ] -[ والدر املنثلر214/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2503
َيِب َعاِصُم ْبُن ُعَمَر ْبِن قَوتَواَقةَ  - 2504 قَواَل:ِإنَّ َصواِحَبُكْم  ،أَنَّ َرُسولَل اّللَِّ استشهد حنظل  بن أيب عامر يف غزوة أحد ،قَاَل اْبُن ِإْسَحاَ :َحدَّ

ووُلُه اْلَماَلِئَكوووُ ،يَوْعِب َحْنظََلَ ،َفَسوووُللا أَْهلَوووُه:َما َكوووْأنُُه ف َفُسوووِ َلحلْ  وووَع اهلَْ ُه فَوَقالَوووحْل:َخرَ َصووواِحبَوتُ  لَتُوَغسِِ :" ائَِعوووَ ،فَوَقاَل َرُسووولُل اّللَِّ َج َوُهوووَل ُجنُوووه  ِحووونَي  َِ
 رسل( صحي  م 1101ُه اْلَماَلِئَكُ  " َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ )ِلَذِلَك َغسََّلتْ 

 [ ضعي 214/ 8قار نيب  ] -[ وتفسْي ابن كثْي 335/ 12تفسْي ابن أيب حامت ] - 2505
 7191[499/ 17املكنز ] -( وصحي  مسلم 4685[) 320/ 15املكنز ] -صحي  البخارى - 2506
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ن النعوووويم ألوووولان موووو مث يعلوووون علووووى ر وس األكووووهاق مووووا أعوووود هلووووذا النوووواجك موووون النعيم،الووووذي تبوووودو فيووووه هنووووا
نوليال يف  نهم كولنااحلسك،تناسه حال املخانبني إذ ذا ،وهم حديثل عهد  اهلي ،و  يسر مون آمون مو

 على من كل متاع :ا ميان،ينطبع به حسه،ويعر  به من النعيم ما هل أر  وأ
ِم اْاالَِي ِ ي ا  ِ ا َأْسَلْفُتْم يف ْكَربُلا َهنِ ُللا َوافَوُهَل يف ِعيَش   راِضَي  .يف َجنَّ   عالَِي  .ُقطُلُفها قانَِي  .كُ » ..وهوذا «  اأْلَايَّ

 لله:الللن من النعيم،مع هذا الللن من التكرمي يف ا لتفات إىل أهله اباطاب وق
ِم اْاالِيَووو ِ َهِني وووا  ِ ووو املخوووانبني ابلقووورآن يف أول    إليوووه مووودار الوووذي تبلووو ..فووول  أنوووه اللووولن« ا َأْسوووَلْفُتْم يف اأْلَايَّ

ذا هومتواع ..فول   جه من كلالعهد ابلصل  ابّلِل،قبل أن تسمل املشاعر ف ى يف القرب من اّلِل ما هل أع
 ..غْي هذا وأللان  فإنه يلل حاجات نفلس كثْية على مدى الزمان.والنعيم أللان

 هووذا املعوورم يفمصووْي ،فيق   ىل العووذابإوعوور  أنووه مياخووذ بسووي اته،وأن « َوأَمَّووا َمووْن أُويتَ ِكتابَووُه ِبِشوومالِهِ »
تَووِب  َْ ..»احلافوول احلاكوود،وقف  املتحسوور الكسووْي الك يووه  اي  َ ْ أَْقِر مووا ِحسووابَِيْه تابِيَووْه  وَ أُوَت كِ  فَويَوُقوولُل:اي لَيوْ

َتها  « ..ْه ْلطانِيَ كاَنحِل اْلقاِضَيَ   ما أَْغ  َعبِِ مالَِيْه  َهَلَك َعبِِ سُ   لَيوْ
وهك وقف  نليل ،وحسرة مديدة،ونغم  ايئسه،وهلج  ابئس .والسيا  يطيل عرم هوذ  اللقفو  حوَّت ليخيول 
 إىل السووامع أووووا   تنتهووك إىل وايووو ،وأن هووذا التفجوووع والتحسوور سيمضوووك بووال غايووو   وذلووك مووون عجائوووه
العرم يف إنال  بعوخ امللاق ،وتقصوْي بعضوها،وف  ا ُيواء النفسوك الوذي يريود أن ي كوه يف النفلس.وهنوا 
يوووراق نبوووع ملقووو  احلسووورة وإُيووواء الفجيعووو  مووون وراء هوووذا املشوووهد احلسوووْي.ومن مث يطووولل ويطووولل،يف تنغووويم 

سوابه كموا يتمو  أن لول  وتفصيل.ويتم  ذلك البائك أنه   ذت هوذا امللقو ،و  يويت كتابوه،و  يودر موا ح
كانحل هوذ  القارعو  هوك القاضوي ،اليت تنهوك وجولق  أصوال فوال يعولق بعودها كوي ا ..مث يتحسور أن   كوكء 

..فوووال املوووال أغووو  أو « َهلَوووَك َعوووبِِ ُسوووْلطانَِيهْ « ..»موووا أَْغووو  َعوووبِِ مالِيَوووهْ »انفعوووه  وووا كوووان يعتوووز بوووه أو امعوووه:
احلزينوو  احلسووْية املديوودة يف نوور  الفاصوول  السوواكن  ويف ايء العلوو   نفووع.و  السوولطان بقووك أو قفووع ..والرنوو 

قبلها بعد املد ابألل ،يف هزن وهسر ..هك جزء من لوالل امللقو  امللحيو  ابحلسورة واألسوى إُيواء عميقوا 
 .. 2507بليغا 

لُ .مُثَّ ا؟َِْحويَم لُ فَوغُ ُخوُذوُ .»وروعتوه: و  يقطع هذ  الرن  احلزينو  املديودة إ  األمور العلولي ا؟ازم، اللوه وهللوه
ُعلَن ِذراعووا  فَاْسووُلُكل ُ   للرعووه القاتوول  واي للجووالل ائوول  واي.اي للهوولل اهل.« َصووُللُ .مُثَّ يف ِسْلِسووَل   َذْرُعهووا َسووبوْ

لصووووغْي املسووووكني ا ..كلموووو  تصوووودر موووون العلووووك األعلى.فيتحوووور  اللجوووولق كلووووه علووووى هووووذا« ُخووووُذو ُ »املايوووول  
هوووووال بووووون عووووون املن ن ابألمووووور مووووون كووووول جانه،كموووووا يقووووولل ابووووون أيب حوووووامت إبسوووووناق اهلزيل.ويبتووووودر  املكلفووووول 

فوا لقوك سوبعني ألهكوذا في إذا قال اّلِل تعاىل:خذو  ابتدر  سبعلن أل  ملك.إن امللوك مونهم ليقولل»عمرو:
 « ..فَوُغُلل ُ »..كلهم يبتدر هذ  احلشرة الصغْية املكروب  املذهلل   « يف النار
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 جعل الغل يف عنقه ..  فأي السبعني ألفا بلغه
 ..ونكاق نسمع كي  تشليه النار وتصليه ..« مُثَّ ا؟َِْحيَم َصُلل ُ »
ُعلَن ِذراعوووا  فَاْسووُلُكل ُ » ..وذراع واحووودة مووون سالسووول النووار تكفيوووه  ولكووون إُيووواء « مُثَّ يف ِسْلِسووَل   َذْرُعهوووا َسوووبوْ

 .2508ا ا ُياء هل املقصلق التطليل والتهليل ينض  من وراء لفج السبعني وصلرهتا.ولعل هذ
َُيُووووُخ َعلووووى نَعوووواِم  َعِظوووويِم.َو  الْ ِإنَّووووُه كوووواَن   يوُووووْيِمُن اِبّللَِّ »فووووإذا انتهووووى األمر،نشوووورت أسووووبابه علووووى احلشوووولق:

هلووذ  النووار  قلووه يصوول  إ عوود هووذا ال..إنووه قوود خووال قلبووه موون ا ميووان ابّلِل،والرمحوو  ابلعبوواق.فلم ي« اْلِمْسووِكنيِ 
 وذلك العذاب.

 الكائنوات   ل مس  مونقلبه من ا ميان ابّلِل فهل ملات،وهل خرب،وهل بلر.وهل خلل من النلر.وه خال
مووا هوول وجلق .أ يسوواوي احليوولان بوول   يسوواوي ا؟ماق.فكوول كووكء ميمن،يسووب   موود ربه،ملصوولل  صوودر

 فمقطلع من اّلِل.مقطلع من اللجلق امليمن ابّلِل.
دعل إىل عر قلبه موا يو  يستش  هل أحلج العباق إىل الرمح  ولكن هذاوخال قلبه من الرمح  ابلعباق.واملسكني

ا اجتماعيوا نوا  واجبوا حتفال  مور املسوكني.و  ُيوخ علوى نعاموه وهوك خطولة وراء إنعاموه.تلحك  ن ه
ُهنووا يَوووْلَم هاْيَك لَووُه الْ فَولَوو»ان  يتحووام عليووه امليمنلن.وهوول وييوو  الصوول  اب ميان.يليووه يف الوونا ويليووه يف امليووز 

وويم .َو  نَعووام  ِإ َّ ِمووْن ِغْسووِلني .  َذُْكلُووُه ِإ َّ اْاوواِنيُ  الن العلوولي عوون مصووْي ذلووك هووك تكملوو  ا عوو..و « نَ محَِ
ُه فَولَووْيَك لَوو» نووا مقطوولعالشووقك.فلقد كووان   يوويمن ابّلِل العظيم،وكووان   ُيووخ علووى نعووام املسووكني.فهل ه

يم   أهول جهونم مون قوي   سولني هول غسوال ..والغ«   نَعوام  ِإ َّ ِموْن ِغْسوِلني  وَ »..وهل  نولع:« اْليَوْلَم هاُهنا محَِ
..املووذنبلن « اْاوواِنُينَ  ُه ِإ َّ   َذُْكلُوو»وصووديد  وهوول يناسووه قلبووه النكوود ااوواوي موون الرمحوو  ابلعبيوود  نعووام 

والغووول  خوووذسوووتحقا لااملتصوووفلن اباطي ووو  ..وهووول مووونهم يف الصوووميم  وبعد،فوووذلك هووول الوووذي اعلوووه اّلِل م
 والتصلي  والسلسل  اليت ذرعها سبعلن ذراعا يف ا؟حيم.

الشويلن،ومن النسواء و و وهل أكد قركات جهنم عذااب ..فكي   ن مينع نعام املسكني ومن ايع األنفال 
ه هووي ء،وهم توورى يووذه يووبطا بطشوو  ا؟بووارين  وون ميوود إلوويهم يوود  ابللقموو  والكسوواء يف بوورق الشووتاءف أيوون

ى نعووووام  ُيووووخ علووووبووووني احلووووني واحلوووونيف ومووووا الووووذي أعوووود  اّلِل هلووووم وقوووود أعوووود ملوووون   يلجوووودون يف األرم
 املسكني،ذلك العذاب يف ا؟حيمف

وينتهووك هووذا املشووهد العنيوو  املثْي.الووذي لعلووه جوواء يف هووذ  الصوولرة املفزعوو  ألن البي وو  كانووحل جبووارة قاسووي  
وتسووتحييها.ومثل هوذ  البي و  يتكوورر يف  عنيودة هتواج إىل عورم هووذ  املشواهد العنيفو  كووك تويير فيهوا وهتزهوا

ا؟اهليوووووات الووووويت اووووور ّبوووووا البشوووووري ،كما أنوووووه يلجووووود يف اللقوووووحل اللاحووووود موووووع أر  البي وووووات وأكووووودها شيووووورا 
واستجاب .ألن رقع  األرم واسع .وتلزيع املستلايت والنفسيات فيها رتل .والقرآن حانوه كول مسوتلى 
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يووودعلها.واألرم هتووولي اليووولم يف بعوووخ نلاحيهوووا قلووولاب وكووول نفوووك  وووا يووويير فيها،و وووا تسوووتجيه لوووه حوووني 
أقسى،ونبائع أجسى،وجبالت   ييير فيهوا إ  كلموات مون انر وكولاا كهوذ  الكلمات.ومشواهد وصولر 

 مثْية كهذ  املشاهد والصلر املثْية ..
 القسم عل  حقيقة مصدر القرآن ورد شبهات الك ار عليه 43 - 38الدرس الخامس:

مشووواهد يا واهلخرة،و يف الووودن هد العنيفووو  املثْية،املتلاليووو  منوووذ أول السلرة،مشووواهد األخوووذويف لووول هوووذ  املشوووا
ة ..يف حلسوورة الغووامر طووائرة واالتوودمْي الكلنيوو  الشامل ،ومشوواهد النفوولس املكشوولف  العاري ،ومشوواهد الفرحوو  ال

القووولل الوووذي  ذاقيقووو  هووولووول هوووذ  املشووواهد العميقووو  األيووور يف املشووواعر اوووكء التقريووور احلاسوووم ا؟وووازم عووون ح
 تُوْبِصوُروَن.ِإنَُّه ُروَن َوموا  ا تُوْبِصوَفال أُْقِسوُم ِ و»:الرسلل الكرمي،فتلقل  ابلشك والسخري  والتكذيه جاءهم به

.َومووا ُهووَل بَِقووْلِل كوواِعر ،قَِليال  مووا تُوْيِمنُوو ل  ِمووْن َربِِ وَن.تَوْنزِيِهن ،قَِليال  مووا تَووذَكَّرُ بَِقووْلِل كووا لَن.َو َلَقووْلُل َرُسوولل  َكرمي 
 « ..اْلعاَلِمنيَ 

ُيتوواج إىل  للقوولع. اإن األموور   ُيتوواج إىل قسووم وهوول واضوو  هووذا اللضوول ،تبحل هووذا الثبلت،واقووع هووذا 
 اجوو  إىل  .فمووا هولقسوم أنوه ح ،صوواقر عون احلو ،وليك كووعر كواعر،و  كهانو  كوواهن،و  افو اء مفو    

 « ..َوما   تُوْبِصُرونَ َفال أُْقِسُم ِ ا تُوْبِصُروَن »تلكيد بيمني:
..واللجووولق  املشوووهلق ّبوووذ  الفخامووو  وّبوووذ  الضوووخام ،وّبذا التهليووول ابلغيوووه املكنووولن،إىل جانوووه احلاضووور
نرافوووا قليلووو  لن إ  أأضوووخم بكثوووْي  وووا يووورى البشووور.بل  وووا يووودركلن.وما يبصووور البشووور مووون الكووولن وموووا يووودرك

ليسووحل  واألرم كلهووا - هلووم كمووا كوواء اّللِ   -ا حمصوولرة،تلل حوواجتهم إىل عمووارة هووذ  األرم وااالفوو  فيهوو
ا هوول مووأذون جوواوزوا مووسوولى هبوواءة   تكوواق توورى أو هووك يف ذلووك الكوولن الكبْي.والبشوور   ميلكوولن أن يت

جوولق اي  خووال  الل إأوقعهوا  هلوم بر يتووه وإبقراكوه موون هووذا امللوك العووريخ،ومن كوويونه وأسورار  ونلاميسووه الوويت
 « ..وَن َوما   تُوْبِصُرونَ َفال أُْقِسُم ِ ا تُوْبِصرُ ..»

قرا  جلانووه حوودوق ا  ومثوول هووذ  ا كووارة تفووت  القلووه وتنبووه الوولعك إىل أن هنووا  وراء موود البصوور ووراء
احلقيقووو .فال و  للكووولن وعووولا  وأسووورارا أخووورى   يبصووورها و  يدركها.وتلسوووع بوووذلك آفوووا  التصووولر ا نسووواين

يقوو  أكووث موون رحووه واحلقيدركووه وعيووه انوودوق.فالكلن أيعوويا ا نسووان سووجني مووا توورا  عينووا ،و  أسووْي مووا 
 توووه يف احليووواةلن.ووليفذلوووك ا؟هووواز ا نسووواين املوووزوق بقووودر حمووودوق مووون الطاقووو  يناسوووه وليفتوووه يف هوووذا الك

 الدنيا هك ااالف  يف هذ  األرم ..
وقة،وأن هنوا  ولكنه ميلك أن يكث ويرتفع إىل آماق وآفا  أكث وأرفع حوني يسوتيقن أن عينوه ومداركوه حمود

 وا وصول إليوه ..عندئوذ يتسوامى علوى ذاتوه  - وا   يقواس  -وراء ما تدركه عينه ووعيه علا  وحقائ  أكث 
ويرتفووع علووى نفسه،ويتصوول بينووابيع املعرفوو  الكليوو  الوويت تفوويخ علووى قلبووه ابلعلووم والنوولر وا تصووال املباكوور  ووا 

رى العني،ويووووودر  اللعك، قواتوووووه امليسووووورة لوووووه وراء السوووووتلر  إن الوووووذين ُيصووووورون أنفسوووووهم يف حووووودوق موووووا تووووو
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..مسوواكني  سووجناء حسووهم وإقراكهووم اندوق.حمصوولرون يف عووا  ضووي  علووى سعته،صووغْي حووني يقوواس إىل 
 ذلك امللك الكبْي ..

ويف فووو ات رتلفووو  مووون  ريووو  هوووذ  البشوووري  كوووان كثوووْيون أو قليلووولن يسوووجنلن أنفسوووهم  يوووديهم يف سوووجن 
شوووهلق ويغلقووولن علوووى أنفسووهم نلافوووذ املعرفووو  والنلر،وا تصوووال ابحلووو  الكبوووْي،عن احلووك اندوق،واحلاضووور امل

نري  ا ميان والشوعلر.وُياوللن أن يغلقولا هوذ  النلافوذ علوى النواس بعود موا أغلقلهوا علوى أنفسوهم  يوديهم 
املعرفو   .. رة ابسم ا؟اهلي .و رة ابسم العلماني   وهذ  كتلك سجن كبْي.وبيس مرير.وانقطاع عون ينوابيع

 - موو  وغوورور  -والنوولر  والعلووم يووتخلا يف هووذا القوورن األخووْي موون تلووك القضووبان احلديديوو  الوويت صوواغها 
 -عوون نريوو  عاربووه ذاهتووا  -حولل نفسووه يف القوورنني املاضوويني ..يوتخلا موون تلووك القضبان،ويتصوول ابلنولر 

وعور  حودوق ،وجرب  2509اب بعد ما أفوا  مون سوكرة الغورور وا نودفاع مون أسور الكنيسو  الطاغيو  يف أور 
العلووووم يوووودعل إىل »أن أقواتووووه انوووودوقة تقوووولق  إىل غووووْي انوووودوق يف هووووذا الكوووولن ويف حقيقتووووه املكنلنوووو .وعاق 

أوائلوووه ابلفووورج  أي نعوووم ابلفرج.فموووا يسوووجن ا نسوووان نفسوووه وراء قضوووبان   يف تلاضوووع تبشووور 2510« ا ميوووان
املووا مثوول ألكسوويك كاريوول الطبيووه املتخصووا يف املوواقة امللهلموو  إ  وقوود قوودر عليووه الضووي   ولقوود رأينووا ع

 وووووّل االيووووو  ونقووووول الووووودم واملشوووووتغل ابلطوووووه علموووووا وجراحووووو  وإكووووورافا علوووووى معاهووووود العوووووالج والنظووووورايت 
ومووودير معهووود الدراسوووات ا نسووواني  بفرنسوووا خوووالل احلووورب  1912العالجي ،وصووواحه جوووائزة نلبووول سووون  

قولل فعالو  غوْي عقللنوا،وأن العقول ا نسواين هواق قاصود أن الكولن علوى رحبوه  لولء بع »العاملي  الثاني  يورى:
بني قروب التيه اليت حلله إذا كوان معللوه كلوه علوى هدايتوه.وان الصوالة مون وسوائل ا تصوال ابلعقولل الويت 
حللنا،وابلعقوول األبوودي املسوويطر علووى مقوواقير األكوولان قانبوو ،فيما هوول لوواهر لنووا ومووا هوول حمتجووه عنووا يف 

 «.نك اافاء
قيمنووا علوووى ة،ألنووه يلر ابلقداسوو  مووع غووْي  مووون قوولى النشوواط الروحوواين لووه كوووأن خوواص يف احلياوأن الشووع»

 « ..اتصال آبفا  اافاء اهلائل من عا  الرو 
اذ  توعمووول موووع األسوووالوووذي اكوووتغل  باحوووة التشوووري  والعلوووم الطبيعك،« قي نووولي»ورأينوووا نبيبوووا آخووور مثووول 

ا؟وووووورا   ة مووووووع أعضووووووائه يف خصووووووائا وعووووووالجكوووووولري وقرينته،واسووووووتدعا  معهوووووود رو كفلوووووور مللاصوووووول   وووووو
  ألووووووم  ميوووووان ابّللِ كثوووووْي مووووون األذكيووووواء وذوي النيووووو  احلسووووون  يتخيلووووولن أووووووم   يسوووووتطيعلن ا »..يقووووولل:

 يستطيعلن أن يدركل .
علووى أن ا نسوووان األموووني الووذي تنطووولي نفسوووه علووى الشووول  العلموووك   يلزمووه أن يتصووولر اّلِل إ  كموووا يلوووزم 

يتصلر الكهرب.فإن التصلر يف كلتا احلالتني انقا وابنل.وليك الكهرب قابال للتصولر العا  الطبيعك أن 
                                                 

السوويد «. ) قار الشوورو »نظوورة املسوويحي  وفصوول فرويوود  يراجووع بتلسووع كتاب:ا نسووان بووني املاقيوو  وا سووالم نموود قطووه .. فصوول  - 2509
 رمحه هللا (

 عنلان ترمج  كتاب ا. كريسك ملريسلن رئيك أكاقميي  العللم بنيليلر  نملق صاحل الفلكك. ) السيد رمحه هللا (  - 2510
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 « ...يف كيانه املاقي  وإنه مع هذا أليبحل يف آتر  من قطع  ااشه
إننووا يف زموون كووفحل فيووه »ورأينووا عاملووا نبيعيووا مثوول سووْي أريوور نلمسوولن امليلوو  ا سووكتلندي الشووهْي يقوولل:

 «.يْي كيانه املاقي،فهل أقل األزمن  صالحا للغلل يف التأويالت املاقي األرم الصلب ،وفقد فيه األ
ن عوك   حلوا موا  الطبيليك للعقل املتودين أن ذسو  اليولم ألن العو»:«العلم والدين»ويقلل يف جمملع  

اء ذا خورج العلموملقدمو  إالطبيع  إىل رب الطبيع .إذ ليسحل هذ  وجهته.وقد تكلن النتيج  أكث جودا مون ا
 اب ستنتاج من الطبيع  إىل ما فل  الطبيع .

إ  أننوا خلقوواء أن نغتووب  ألن العلموواء الطبيعيوني قوود يسووروا للنزعوو  الدينيو  أن تتوونفك يف جوول العلم،حيووة   
كمووا زعوووم   -يكوون ذلوووك يسووْيا يف أايم آابئنوووا وأجووداقان ...فوووإذا   يكوون عمووول الطبيعيووني أن يبحثووولا يف اّلِل 

فونحن نقورر عون رويو  أن أعظوم خدمو   -خطوأ يف كتابوه البوديع عون ا نسوان وعاملوه مس    ْندون قافيوز 
قووام ّبووا العلم،أنووه قوواق ا نسووان إىل فكوورة عوون اّلِل أنبوول وأ ووى،و  ْنوواوز املعوو  احلووريف حووني نقوولل:إن العلووم 

مووون  أنشوووأ لإلنسوووان  ووواء جديووودة وأرضوووا جديووودة،وحفز  مووون مث إىل غايووو  جهووود  العقلك،فوووإذا بوووه،يف كثوووْي
 .2511«األحيان،  اد السالم إ  حية يتخطى مدى الفهم،وذلك يف اليقني وا نم نان إىل اّللِ 

 رئوويك أكاقمييوو  العلوولم بنيليوولر  وعضوول اجمللووك التنفيووذي جمللووك« ا.كريسووك ملريسوولن»ورأينووا عاملووا مثوول 
 :2512«ا نسان   يقلم وحد  »البحّل القلمك ابلل ايت املتحدة سابقا يقلل يف كتابه:

رق هو  العلميو  جمومون اللج إننا نق ب فعال من عا  اجملهلل الشاسوع،إذ نودر  أن املواقة كلهوا قود أصوبححل»
ا قخووول يف هلووو  يكووون  مظهووور للحووودة عامليووو  هوووك يف جلهرهوووا كهرابئيووو .ولكن  وووا   ريوووه فيوووه أن املصووواقف 

 تكلين الكلن،ألن هذا العا  العظيم خاضع للقانلن.
تم عون نريو  م مون أن تواحليلاين إىل قرج  كائن مفكور كواعر بلجلق ،هول خطولة أعظوإن ارتقاء ا نساين »

يكوووولن  ه هووووذا قوووودوإذا قبلووووحل واقعيوووو  القصوووود،فإن ا نسووووان بلصووووف»التطوووولر املوووواقي،وقون قصوووود ابتووووداعك.
ل مووون يتووولىل لم   يعلوووألنوووه بووودون أن يووودار   فائووودة منوووه.والع جهوووازا.ولكن موووا الوووذي يووودير هوووذا ا؟هوووازف

 ذلك   يزعم أنه ماقي.إقارته،وك
 ..«.ن نلر  .لقد بلغنا من التقدم قرج  تكفك ألن نلقن  ن اّلِل قد من  ا نسان قبسا م»

لقورآن الوذي يشوْي ا ل الطليو وهكذا بدأ العلم حرج من سجن املاقي  وجدراوا بلسوائله الذاتي ،فيتصول اب؟و
تعودقة.وإن يكون بيننوا حنون ونظوائر  امل«.ِصوُرونَ ُروَن َوموا   تُوبْ َفال أُْقِسُم ِ ا تُوْبِصو»إليه  ثل تلك اهلي  الكرمي :

ن حللووه ابسووم ه وعلووى مووموون أقووزام التفكووْي والشووعلر موون   يووزال يغلوو  بكلتووا يديووه نلافووذ النوولر علووى نفسوو
طليقوو  يف حلريوو  الالعلووم  يف ختلوو  عقلووك عوون العلووم،ويف ختلوو  روحووك عوون الوودين،ويف ختلوو  كووعلري عوون ا

  معرف  احلقيق  
                                                 

 ) السيد رمحه هللا (  عن كتاب:عقائد املفكرين يف القرن العشرين للعقاق  - 2511
 عنلان:العلم يدعل إىل ا ميان. ) السيد رمحه هللا (امل جم ب  - 2512
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ُه َلَقوْلُل ِإنَّو..»صورون موا   تبويف ختل  إنساين عما يلي  ابلكائن ا نساين الكرمي  فوال أقسوم  وا تبصورون و 
.َومووووا ُهووووَل بَِقووووْلِل كوووواِعر  قَلِوووويال  مووووا تُوْيِمنُوووولَن،َو   ل  ِمووووْن َربِِ  مووووا تَووووذَكَُّروَن.تَوْنزِياِهن  قَلِوووويال  كووووَقووووْلِل  بِ َرُسوووولل  َكرمي 

لهلم:إنووه كوواعر.وإنه  ق - - لقوود كووان  ووا تقووِلل بووه املشووركلن علووى القوورآن وعلووى رسوولل اّللِ ..و « اْلعوواَلِمنيَ 
ر.وأن الم البشووووكووووكاهن.متووووأيرين يف هووووذا بشووووبه  سطحي ،منشوووويها أن هووووذا القوووولل فووووائ  يف نبيعتووووه علووووى  

نوه ميدو هوم الوذين اب؟ن.ف الشاعر يف و هم له رئك من ا؟ن ذتيه ابلقلل الفائ ،وأن الكاهن كذلك متصول
   ..و الكهانأ ونبيع  الشعربعلم ما وراء اللاقع  وهك كبه  تسق  عند أقل تدبر لطبيع  القرآن والرسال ،

ذا ّبوا و  يشوتبه تل  أبدحفالشعر قد يكلن ملسيقك ا يقاع،رائع األخيل ،مجيل الصلر والظالل ولكنه   
  حواة يقولم علوى مال للحيون يقورر منهجوا متكواالقرآن إن هنالك فارقا أساسيا فاصال بينهموا.إن هوذا القورآ

فعوووا ت الشوووعر انتبوووحل،ونظرة ملحدة،ويصووودر عووون تصووولر لللجووولق ا هلوووك تبوووحل،وللكلن واحليووواة كذلك.و 
نطال  غضوووه،وا متلاليووو  وعلانووو  جياكووو ،قلما تثبوووحل علوووى نظووورة واحووودة للحيووواة يف حوووا ت الرضوووى وال

لوووذي جووواء بوووه االثابوووحل  كووول حوووال  هوووذا إىل أن التصووولر  وا نكماش،واحلوووه والكر ،والتوووأيرات املتغوووْية علوووى
لر يف هوذا التصو ك.فكول مواالقرآن قود أنشوأ  القورآن مون األسواس،يف كلياتوه وجزئياتوه،مع تعوني مصودر  ا هل

 التصولر ..  مال كهوذايلحك  نوه لويك مون عمول البشور،فليك مون نبيعو  البشور أن ينشو لا تصولرا كلنيوا كوا
دبرة نشو   لوه املوللقولة املوهذا كول موا أبدعتوه قورائ  البشور مون تصولرات للكولن و يسب  هلم هذا و  يلح  ..

إذا قوورن إىل لفكريوو  فووالنظامووه ..هووذا هوول معروضووا مسووجال يف الفلسووف  ويف الشووعر ويف غْيهووا موون املووذاهه 
 مييوز  موون  طووابع معونيبالتصولر القورآين وضو  أن هووذا التصولر صواقر موون جهو  غوْي تلوك ا؟هوو   وأنوه متفورق 

 ل تصلرات البشر.ك
 نهجوا متكوامالا أنشوأ مكذلك األمر يف الكهان  وما يصدر عنهوا.فلم يعور  التواري  مون قبول أو بعود كاهنو

،أو إكوووارة موو  مفوورقةتبتووا كوواملنهج الووذي جوواء بووه القرآن.وكوول مووا نقووول عوون الكهنوو  أسووجاع لفظيوو  أو حك
 ملغزة 

ا عند بعضها يف هذ  الظالل أحيواان.فلم يسوب  وهنا  لفتات ليك من نبيع  البشر أن يلتفتلها،وقد وقفن 
لبشوور و  يلحوو  كووذلك أن أراق التعبووْي عوون العلووم الشووامل الوودقي  اللطي ،فاعووه إىل مثوول هووذ  الصوولرة الوويت 

ْسوُقُ  ِموْن َوَرقَو   َوِعْنَدُ  َمفاِتُ  اْلَغْيوِه   يَوْعَلُمهوا ِإ َّ ُهوَل،َويَوْعَلُم موا يف الْوَثِِ َواْلَبْحِر،َوموا تَ  »جاءت يف القرآن:
..أو إىل مثوووول هووووذ  « ِإ َّ يَوْعَلُمهووووا،َو  َحبَّوووو   يف لُُلموووواِت اأْلَْرِم َو  َرنْووووه  َو  ايبِووووك  ِإ َّ يف ِكتوووواب  ُمبِووووني  

ُهَل َمَعُكوْم أَيْوَن موا يَوْعلَوُم موا يَلِوُج يف اأْلَْرِم َوموا َحْورُُج ِمْنها،َوموا يَوْنوزُِل ِموَن السَّوماِء َوموا يَوْعورُُج ِفيهوا،وَ »الصولرة:
ُ ِ وووا تَوْعَملُووولَن َبِصوووْي   وووُتْم،َواّللَّ َوموووا َهِْموووُل ِموووْن أُنْثوووى َو  َتَضوووُع ِإ َّ بِِعْلِموووِه.َوما »أو إىل مثووول هوووذ  الصووولرة:« ُكنوْ

.ِإنَّ ذلِووَك َعلَووى اّللَِّ َيِسوو وور  َو  يوُوونوَْقُا ِمووْن ُعُموورِِ  ِإ َّ يف ِكتوواب  ووُر ِمووْن ُمَعمَّ كووذلك   يسووب  لبشوور و  « ْي  يُوَعمَّ
وووماواِت »يلحوو  أن التفووحل مثوول هووذ  اللفتوو  إىل القوودرة الوويت اسووك هووذا الكوولن وتوودبر : َ مُيِْسووُك السَّ ِإنَّ اّللَّ

 أو هووذ  اللفتوو  إىل انبثاقووات احليوواة يف..« َواأْلَْرَم أَْن تَوووُزو .َولَِ ْن زالَتووا ِإْن أَْمَسووَكُهما ِمووْن َأَحوود  ِمووْن بَوْعووِدِ   
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َ فوواِلُ  احْلَوووهِِ  »الكوولن موون يووود القوودرة املبدعوو  وموووا ُيووي  ابحليوواة مووون ملافقووات كلنيوو  مووودبرة مقوودرة: ِإنَّ اّللَّ
ُ.فَوَأىنَّ تُوْيَفُكلَن.فواِلُ  ا .ذِلُكُم اّللَّ ْصوباِ .َوَجَعَل اللَّ َوالنَّلى،ُحْرُِج احلَْكَّ ِمَن اْلَميِِحِل َوُرْورُِج اْلَميِِوحِل ِموَن احْلَوكِِ ْيوَل ْ ِ

تَووُدوا ِّبووا يف َسووَكنا  َوالشَّووْمَك َواْلَقَمووَر ُحْسووباان ،ذِلَك تَوْقووِديُر اْلَعزِيووِز اْلَعِليِم.َوُهووَل الَّووِذي َجَعووَل َلُكووُم الُنُجوولَم لِتَوهْ 
نَوْفووووك  واِحووووَدة  َفُمْسووووتَوَقر   لُُلموووواِت الْووووَثِِ َواْلَبْحِر،قَووووْد َفصَّووووْلَنا اهْلايِت لَِقووووْلم  يَوْعَلُملَن.َوُهووووَل الَّووووِذي أَْنَشووووَأُكْم ِموووونْ 

بواَت ُكولِِ َكوكء، َوُمْستَوْلقَع ،َقْد َفصَّْلَنا اهْلايِت لَِقْلم  يَوْفَقُهلَن.َوُهوَل الَّوِذي أَنْووَزَل ِموَن السَّوماِء مواء  فََأْخَرْجنوا بِوِه نَ 
 نَْلِعهوا ِقْنولان  قانِيَو  ،َوَجنَّات  ِموْن أَْعنواب  َوالزَّيْوتُولَن فََأْخَرْجنا ِمْنُه َخِضرا ،ُبْرُِج ِمْنُه َحب ا ُمَ اِكبا ،َوِمَن النَّْخِل ِمونْ 

 «..ْلم  يُوْيِمُنلنَ َوالُرمَّاَن ُمْشَتِبها  َوَغْْيَ ُمَتشابِه .اْنظُُروا ِإىل مَثَرِِ  ِإذا أمَْثََر َويَوْنِعِه ِإنَّ يف ذِلُكْم هَلايت  لِقَ 
عبوْي عون نر البشور للتإليوه خولا ملحلل ،و  نظْي هلا فيما تتجوهوهذ  اللفتات الكلني  كثْية يف القرآن كثرة 

ل كوغوخ النظور عون  كتواب ..بمثل املعاين اليت يعث عنها القرآن ..وهذ  وحدها كافي  ملعرف  مصودر هوذا ال
 ق ل  أخرى من صله الكتاب أو من املالبسات املصاحب  له على السلاء.

 ا ذلوك الطوابعآايت عليهو  يكتمول،و  تتنوزل منوه إ  سولر و فالشبه  واهي  سطحي .حَّت حني كان القرآن 
 ا هلك اااص،وفيها ذلك القبك امللحك  صدرها الفريد.

غووورم يعموووك .ولكن الوكوووثاء قوووريا كوووانلا يراجعووولن أنفسوووهم،ويرقون علوووى هوووذ  الشوووبه  بوووني احلوووني واحلوووني
 كرمي  ويصم.وإذ   يهتدوا به فسيقلللن:هذا إفك قدمي.كما يقلل القرآن ال

وقد حكحل كته السْية ملاق  متعدقة لزعماء قريا،وهم يراجعولن هوذ  الشوبه  وينفلووا فيموا بيونهم.من 
،وعن عتبوو  بوون ربيعوو  وقوود جوواء يف  ذلووك مووا روا  ابوون اسووح  عوون اللليوود بوون املغووْية،وعن النضوور بوون احلوواّر

،وََكاَن َذا ِسِنيِهْم َوَقْد َحَضوَر اْلَمْلِسوَم فَوَقواَل روايته عن األول:إنَّ اْلَللِيَد ْبَن اْلُمِغْيَِة اْجَتَمَع إلَْيِه  نَوَفر  ِمْن قُوَرْيا 
،إنِوووُه قَوووْد َحَضوووَر َهوووَذا اْلَمْلِسوووُم َوِإِن ُوفُووولَق اْلَعوووَرِب َسوووتَوْقَدُم َعلَوووْيُكْم ِفيوووِه َوقَوووْد  عُووولا ِ َْموووِر هَلُوووْم اَي َمْعَشوووَر قُوَرْيا  َِ 

ُعلا ِفيوووهِ  ا،َوَ  خَتَْتِلُفووولا فَوُيَكوووِذَب بَوْعُضوووُكْم بَوْعض وووا،َويَوُرِق قَووووْلُلُكْم بَوْعُضوووُه بَوْعض وووا مل  َصووواِحِبُكْم َهوووَذا،فََأمجِْ رَْأاي  َواِحووود 
،فَوُقْل َوأَِقْم لََنا رَْأاي  نَوُقلُل بِِه قَواَل بَوْل أَنْووُتْم فَوُقللُولا َأْ َوْع قَو َل َ  اُللا:نَوُقلُل َكواِهن  قَواقَاُللا:فَأَْنحَل اَي أاََب َعْبِد مَشْك 

جَمْنُوولن  قَوواَل َمووا ُهووَل َوَاّللِِ َمووا ُهووَل ِبَكوواِهِن َلَقووْد رَأَيْونَووا اْلُكِهوواَن َفَمووا ُهووَل ِبَزْمَزَمووِ  اْلَكوواِهِن َوَ  َسووْجِعِه قَوواُللا:فَونَوُقلُل 
َوْسَلَسووِتِه قَوواُللا:فَونَوُقلُل َكوواِعر  قَوواَل َمووا ُهووَل  ِ َْجنُوولِن َلَقووْد رَأَيْونَووا اْ؟ُنُوولَن َوَعَرفْونَوواُ  َفَمووا ُهووَل خِبَْنِقووِه َوَ  خَتَاُ؟ِووِه َوَ  

قَواُللا:فَونَوُقلُل َسواِحر  ِبَشاِعِر َلَقْد َعَرفْوَنا الِشْعَر ُكِلُه َرَجزَُ  َوَهَزَجُه َوَقرِيَضُه َوَمْقُبلَضُه َوَمْبُسلنَُه َفَموا ُهوَل اِبلِشوْعِر 
 َوِسووْحَرُهْم َفَمووا ُهووَل بِنَوْفووِثِهْم َوَ  َعْقووِدِهْم قَاُللا:َفَمووا نَوُقوولُل اَي أاََب َعْبووِد قَوواَل َمووا ُهووَل ِبَسوواِحِر َلَقووْد رَأَيْونَووا الِسووِحارَ 

:َويُوَقال َلغَوِد    -مَشْك  ف قَاَل َوَاّللِِ إِن لَِقْللِِه حلََاَلَوة ،َوِإِن َأْصَلُه َلَعِذ   َوِإِن فَوْرَعُه َ؟َُناة   َوَموا  -قَواَل ابْوُن ِهَشوام 
ْلل  ُهووَل َقووائِِلنَي ِمووْن َهووَذا َكوويوْ  ا إِ  عُووِرَ  أَنِووُه اَبِنوول  َوِإِن أَقْوووَرَب اْلَقووْلِل ِفيووِه أَلَْن تَوُقللُوولا َسوواِحر  َجوواَء بَِقووأَنْوووُتْم بِ 

لا َعْنوُه بِوَذِلَك َفَجَعلُولا َاِْلُسولَن ِسْحر  يُوَفِرُ  بِِه َبنْيَ اْلَمْرِء َوأَبِيِه َوَبنْيَ اْلَمْرِء َوَأِخيِه َوَبنْيَ اْلَموْرِء َوَعِشوْيَتِِه .فَوتُوَفرِقُو
َزَل اّلِلُ تَوَعووواىَل يف ِبُسوووُبِل النِووواِس ِحووونَي قَوووِدُملا اْلَمْلِسوووَم َ  مَيُوووِر ِّبِوووْم َأَحووود  إِ  َحوووِذُروُ  إاِيُ  َوذََكوووُروا هَلُوووْم أَْمووورَُ  .فَوووأَنوْ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4439 

ا َوَجَعْلووحُل لَووُه َمووا   َ ْووُدوق ا َوبَنِوونَي ُكووُهلق ا اْلَللِيووِد بْووِن اْلُمغِووْيَِة َويف َذلِووَك ِمووْن قَوْللِووِه } َذْرين   َوَمووْن َخَلْقووحُل َوِحيوود 
ا { َأْي َخِصيم ا ا مُثِ َيْطَمُع أَْن أَزِيَد َكاِل ِإنُِه َكاَن هِلاَيتَِنا َعِنيد   2513َوَمِهْدُت َلُه َاِْهيد 

 هووذا وموورة احوودا نسووه موورة إىلني قللووه وقوولل عتب .وقوود يكوولن هوول حوواقت و بوو -واملطابقوو  تكوواق تكوولن  موو  
ني مووون ني متشووواّبإىل ذا .ولكووون   نسوووتبعد كوووذلك أن يتطووواب  قووول ن لووورجلني مووون كبوووار قوووريا يف مووولقف

ا القلوم يف هوذ نا لسولرةملاق  حْيهتم عا  هذا القرآن  وأموا ملقو  عتبو  فقود سوبقحل حكايتوه يف استعراضو
 ه ..ا  القلل الذي جاء با؟زء ..وهل قريه من ملق  اللليد والنضر عا  حممد وع

ضووو  مووون أن األمر أو فموووا كوووان قلهلم:سووواحر أو كووواهن،إ  حيلووو  موووا كووورة أحيووواان وكوووبه  مفضووولح  أحيووواان.و 
لن:إنوووه لقووولل   يعلم يلتوووبك عنووود أول تووودبر وأول تفكْي.وهووول مووون مث   ُيتووواج إىل قسوووم  وووا يعلمووولن وموووا

 .نزيل من رب العاملنيرسلل كرمي.وما هل بقلل كاعر.و  بقلل كاهن ..إ ا هل ت
ر.  يقللوووه ن نووولع آخووومووووتقريووور أنوووه قووولل رسووولل كووورمي   يعوووب أنوووه مووون إنشوووائه،ولكن املوووراق هنوووا أنوووه قووولل 
ملصودر الووذي ا،من ذلووك كواعر،و  يقللوه كاهن،إ ووا يقللوه رسلل،يرسوول بوه موون عنود اّلِل،فيحملوه موون هنوا 

ن اهنوا يقللوه مورا و  كن عند ربوه،وليك كواعأرسله.والذي يعني هذا املع  هل كلم  رسلل.أي مرسل به م
 عند نفسه.

ء حا وا موا جوا ا تقريوراأو  ساعدة رئك أو كيطان ..إ ا هول رسولل يقولل موا ُيملوه عمون أرسوله.ويقرر هوذ
 بعد  :

 « ..تَوْنزِيل  ِمْن َربِِ اْلعاَلِمنيَ »
دلللوووه نفوووك ا ميوووان،ونفك التوووذكر.وف  تعبوووْيات ..م« قَلِووويال  موووا تَووذَكَُّرونَ « ..»قَلِووويال  موووا تُوْيِمنُووولنَ »والتعقيووه:

.أي   يلغووول أصوووال 2514«إنوووه كوووان يقووول اللغووول» - -اللغووو  املأللفووو .ويف احلووودية يف وصووو  رسووولل اّلِل 
..فقد نفى عنهم أصل ا ميان وأصل التذكر.وإ  فما يقلل ميمن عون الرسولل:إنه كواعر،و  يقولل متوذكر 

  ينضوووحان ّبوووذا القووولل النكوووْي  ويف النهايووو  اوووكء ذلوووك التهديووود متدبر:إنوووه كاهن.إ وووا  وووا الكفووور والغفلووو
 الرعيه،ملن يف ي على اّلِل يف كأن العقيدة وهك ا؟د الذي   هلاقة فيه.

 أهديد من هللااا عل  هللا بالمااا 47 - 44الدرس السادس:

                                                 
 وهل حسن لغْي  [269/ 1سْية ابن هشام ] - 2513

اللسلسوو :حدية ْي موولزون يغوالكاهن:الوذي يتعووانى ااوث عوون الكائنوات يف مسووتقبل الزموان ويوودعك معرفو  األسوورار يالسوجع:كالم مقفووى 
 الشووعه واألنوورا . ذ :الكثْيالعووي الشووعر وهوول  وور موون  وولر  عنوود العروضوويني الوونفك واألفكووار. واللسوولاس اسووم للشوويطان. يالرجز:إنشوواق

 وا؟ناة:ما فيه مثر ا .
ْعوووحُل ابْوووَن َأيب أَْوَ ،يَوُقلُل:َكووواَن َرُسووولُل هللِا  - 2514 ،قَاَل: َِ وووَعووْن َُيْوووىَي بْوووِن َعِقيل  ُر اْاُْطبَوووَ ،َو َ ُيْكثِوووُر الوووذِِْكَر،َويُِقُل اللَّْغَل،َويُِطيوووُل الصَّاَلَة،َويُوَقصِِ

( 6424[)333/ 14رسووال  ]ميسسوو  ال 2ط -حي  ابوون حبواناَجَتُه.صوحَ َذْنَوُ  َو َ َيْسووَتْكِثُر أَْن مَيِْشوَك َمووَع اأَلْرَملَوِ  َواْلِمْسووِكنِي فَويَوْقِضوَك لَووُه 
 صحي 

 ه وتكثتنِْفحُل منأن الشكء:أي اللغل:السق  وما   يعتد به من كالم وغْي  و  ُيصل منه على فائدة و  نفعياستنكفحل م
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م موا أبلغوه إلويهوأمانتوه في - -اكء لتقرير ا حتمال اللاحد الوذي   احتموال غْي ،وهول صود  الرسولل 
أمانووووو   حنووووورا  عوووووناأو يبلغه.بشوووووهاقة أن اّلِل   ذخوووووذ  أخوووووذا كوووووديدا.كما هووووول الشوووووأن لووووول احنووووور  أقووووول 

نَي.َفموا ِموْنُكْم ِموْن َأَحود  َعْنوُه َلَقطَْعنا ِمْنُه اْلَلتِ  ِمنِي.مُثَّ  اِبْليَ َوَلْل تَوَقلََّل َعَلْينا بَوْعَخ اأْلَقاِويِل.أَلََخْذان ِمْنهُ »التبلي :
 « ..حاِجزِينَ 

اق  فيموا أبلغهم.وأنوه لول تقولل بعوخ األقاويول صو - -ومفاق هذا القلل من الناحيو  التقريريو  أن حممودا 
ل   بود  يقوع فهو  وملا كوان هوذااليت   يل  ّبا إليه،ألخذ  اّلِل فقتله على هذا النحل الذي وصفته اهلايت.

تقريوور كووكء يووه هووذا الفاملشووهد املتحوور  الووذي ورق صوواق .هذ  هووك القضووي  موون الناحيوو  التقريريوو  ..ولكوون 
حركوووو  وفيهووووا  أن فيهووووا آخر،يلقووووك لووووال  بعيوووودة وراء املعوووو  التقريووووري.لال  فيهووووا رهبوووو  وفيهووووا هلل.كمووووا
حركووو  عنيفووو   لتني.وهكحياة.ووراءهوووا إُيووواءات وإميووواءات وإيقاعوووات  فيهوووا حركووو  األخوووذ ابليموووني وقطوووع الووو

 لبشووووري أمامهوووواملخلوووول  ااووراءها ا ُيوووواء بقوووودرة اّلِل العظيموووو  وعجووووز هائلوووو  مروعوووو  حيوووو  يف اللقووووحل ذاتووووه.
املوو  سوواحما و  جمهتموول ت وضووعفه ..البشوور أمجعووني ..كمووا أن وراءهووا ا ميوواء إىل جديوو  هووذا األموور الوويت  
 لرهبوو اا كلوه إيقوواع ا بعود هووذألحود كائنووا مون كووان.ولل كوان هوول حممود الكوورمي عنوود اّلِل األيوْي احلبيه.ووراءهوو

 واهللل وااشلع  
 حقائق يقينية حول القرآن 52 - 48الدرس السابع:

ُم أَنَّ ِمووْنُكْم تَِّقوونَي.َوِإانَّ لَوونَوْعلَ ِكرَة  لِْلمُ  لَتَووذْ َوِإنَّووهُ »وأخووْيا عووكء ااااوو  التقريريوو   قيقوو  هووذا األموور ونبيعتووه القليوو :
 «.ْلَيِقنيِ انَُّه حلََُ  ُمَكذِِِبنَي.َوِإنَُّه حلََْسرَة  َعَلى اْلكاِفرِيَن.َوإِ 

كرها ّبووا هوا فيهووا ويوذ .فهل يثْي فهوذا القوورآن يوذكر القلوولب التقيو  فتووذكر.إن احلقيقو  الوويت جواء ّبووا كامنو  فيهووا
 ن هوووذا الكتووواب تفيووود موووفتتوووذكرها.فأما الوووذين   يتقووولن فقلووولّبم مطملسووو  غافلووو    تتفوووت  و  تتوووذكر،و 

 للن.د  الغافوالنلر واملعرف  والتذكْي ما   ا كي ا.وإن املتقني ليجدون فيه من احلياة
غووووووْي موووووون هووووووذ  يا األموووووور،و  حقيقوووووو  هووووووذ ..ولكوووووون هووووووذا   يوووووويير يف« َوِإانَّ لَوووووونَوْعَلُم أَنَّ ِمووووووْنُكْم ُمَكووووووذِِِبنيَ »

 ا يرفوووع مووون كوووأن.. ووو« ِفرِينَ ى اْلكوووااحلقيقووو .فأمركم أهووولن مووون أن يووويير يف حقوووائ  األملر.َوِإنَّوووُه حلََْسووورَة  َعلَووو
ستمسوووك بوووه ينووول الوووذي املووويمنني،وُي  مووون قووودر املكوووذبني و وووا ينتهوووك إليوووه مووون إقووورار احلووو  وإزهوووا  البا

سورة بسوببه.فهل ح ا يصويبهمبه،ويتحسرون ملو الكافرون.مث إنه حج  عليهم عند اّلِل يف اليلم اهلخر،يعذبلن
 على الكافرين يف الدنيا واهلخرة.

ذا اليقني.وهول نوه احلو  يف هوليقني،ولكاذيه املكذبني.ح  اليقني.فلويك جمورق ..مع تك« َوِإنَُّه حلََُ  اْلَيِقنيِ »
ني.وإنووووه يف اليق تعبوووْي خوووواص يضوووواع  املعووو  ويضوووواع  التلكيوووود.وإن هووووذا القووورآن لعميوووو  يف احل ،عميوووو 

 ليكش  عن احل  ااالا يف كل آي  ما يشك  ن مصدر  هل احل  األول األصيل ..
تقوولل علووى  ن.و  هوولقتووه املسووتيقن .  هوول قوولل كوواعر.و  هوول قوولل كوواهفهووذ  هووك نبيعوو  هووذا األموور وحقي

 اّلِل.إ ا هل التنزيل من رب العاملني.وهل التذكرة للمتقني.وهل ح  اليقني.
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 َربِِووَك بِِْ  اِبْسوومِ َفَسوو»ني:هنووا اووكء التلقووني العلوولي للرسوولل الكوورمي،يف أنسووه وقووحل وأنسووه حالوو  هلووذا التلقوو
وخشوولع  يووه موون عبلقيوو ي .و ووا ف ووا فيووه موون تنزيووه واجيوود.و ا فيووه موون اعوو ا   وهق ..والتسووبي « اْلَعِظوويمِ 

لقوووودرة اّلِل الطليل، ...هووول الشووووعلر الوووذي حووووا  القله،بعووود هووووذا التقريووور األخْي،وبعوووود ذلوووك ا سووووتعرام
 العظيم،وعظم  الرب الكرمي ..
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 ونربع وأربمأمكي ة وآياأها  ( سور  الممارج70)

 أهم مو وعات السور  

ري    الونفك البشواهليو  يفهذ  السلرة حلقو  مون حلقوات العوالج البطوكء، املديد،العمي ،الودقي ،لعقابيل ا؟
 السوطل  ال  ات يفكما واجهها القورآن يف مكو  وكموا ميكون أن يلاجههوا يف أيو  جاهليو  أخورى موع اخوت

   يف األعما   ويف الظلاهر   يف احلقائ   
ل قروّبووا ،ويف خووالللوو  موون جوول ت املعركوو  الطليلوو  الشوواق  الوويت خاضووها يف قاخوول هووذ  الوونفكأو هووك ج

  -فيموا بعود  -لن ا املسولمومنحنياهتا،ورواسبها وركامها.وهك أضخم وأنلل من املعار  احلربي  اليت خاضه
لة عة ضوود الوودكمووا أن هووذ  الرواسووه وتلووك العقابيوول هووك أكووث وأصووعه موون القوولى الوويت كانووحل مرصوولق

ا  السولرة اسوي  الويت تعويقو  األسا سالمي  واليت ما توزال مرصولقة هلوا يف ا؟اهليوات القدميو  واحلديثو   واحلق
ين،كمووا ب للكافر إقرارهووا هووك حقيقوو  اهلخوورة ومووا فيهووا موون جووزاء وعلووى وجووه ااصوولص مووا فيهووا موون عووذا

 قيقوو  الوونفك البشووري  يف الضووراء  - نريقهووا إىل إقوورار هووذ  احلقيقوو  يف -أوعوودهم القوورآن الكرمي.وهووك تلووم 
 والسراء.وهك حقيق  ختتل  حني تكلن ميمن  وحني تكلن خاوي  من ا ميان.

 الووذين كفووروا .وّبوولانكمووا تلووم بسوومات الوونفك امليمنوو  ومنهجهووا يف الشووعلر والسلل ،واسووتحقاقها للتكرمي
   القوووويم لك اخووووتاللرة كووووذعلووووى اّلِل ومووووا أعوووود  هلووووم موووون مذلوووو  ومهانوووو  تليوووو  ابملسووووتكثين ..وتقوووورر السوووو

 واملقاييك يف تقدير اّلِل وتقدير البشر،واختال   امللازين ...
لو  مون جول ت ا،أو جل وتيل  ّبذ  احلقائ  حلقو  مون حلقوات العوالج الطليول لعقابيول ا؟اهليو  وتصولراهت

لنهايو  اصور فيهوا يف نتلقورآن فاااملعرك  الشاق  يف قروب النفك البشري  ومنحنياهتا.تلك املعرك  اليت خاضها 
 -ابتوداء  -شوري  لونفك الباجمرقا من كول قولة غوْي قلتوه الذاتي .فقود كوان انتصوار القورآن احلقيقوك يف قاخول 

ستسووالم لووه    علووى ا قبول أن يكوولن لووه سوي  يوودفع الفتنوو  عون املوويمنني بووه فضووال علوى أن يوورغم بووه أعوداء
الغالبووو  والسووولطان  يشوووعر ابلقووولة -السوووْية هووول مستحضووور يف ذهنوووه ألحوووداّ و  -والوووذي يقووورأ هوووذا القووورآن 

أنوه   رتوارة.ويرى هوا راغبو البال  الذي كان هذا القرآن يلاجه به النفلس يف مك  ويروضها حَّت تسلك قياق
ئل امر موون الوود لفووان الغووكووان يلاجووه النفوولس  سوواليه متنلعوو  تنلعووا عجيبووا .. رة يلاجههووا  ووا يشووبه الط

ل راسو  يف  ا كوكء  وا هو يثبحل هل  رة يلاجهها  ا يشبه اهلراس  الساحق  اليت امللحي  واملييرات ا؟ارف   و 
  يطيوو  وقعهووااحلووك فووال كياووا موون التصوولرات والرواسووه  و رة يلاجههوا  ووا يشووبه السووياط الالذعوو  تلهوه

شوووواعر امل هتفوووول هلوووا لقوق،اليتو  يصوووث علوووى لووووذعها  و رة يلاجههوووا  ووووا يشوووبه املناجووواة احلبيب ،واملسووووارة الووو
اهم لووى ااطوور الوودعاألعووني  وشنووك هلووا القلوولب  و رة يلاجههووا ابهلوولل املرعه،والصوورخ  املفزعوو ،اليت تفووت 

رة دال فيهوووا.و و  ا؟ووو القريوووه  و رة يلاجههوووا ابحلقيقووو  يف بسوووان  ونصووواع    تووودع جموووا  للتلفوووحل عنهوووا
 .يلاجهها ابلرجاء الصبل  واألمل الندي الذي يهت  هلا ويناجيها
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 ى موووا اوووري يفذاهتا فووو  لوووو رة يتخلووول مسوووارّبا وقروّبوووا ومنحنياهتوووا فيلقوووك عليهوووا األضووولاء الووويت تكشوووفها 
 غافلووو  عنهوووا  لووويت كانوووحلقاخلهوووا رأي العني،وختجووول مووون بعضوووه،وتكر  بعضوووه،وتتيقج حلركاهتوووا وانفعا هتوووا ا

.يطلوووع عليهوووا .رات ..وم وووات مووون اللمسوووات،وم ات مووون اللفتات،وم وووات مووون اهلتافات،وم وووات مووون املووويي
ليو  آن علوى ا؟اهتصور القور قارئ القرآن،وهل يتبع تلك املعرك  الطليل ،وذلك العالج البطكء.ويورى كيو  ان

 يف تلك النفلس العصي  العنيدة.
 لويت أملوحل ّبواااألخورى  وهذ  السلرة تكش  عن جانه مون هوذ  اناولو  يف إقورار حقيقو  اهلخرة،واحلقوائ 

ريقو  ة تعا؟هوا بطذ  السولر   اهلخرة هوك ذاهتوا الويت تصودت هلوا سولرة احلاقو ،ولكن هويف الطري  إليها.وحقيق
 أخرى،وتعرم هلا من زاوي  جديدة،وصلر ولالل جديدة ..

د نيفوو  يف مشوواهع حركووات يف سوولرة احلاقوو  كووان ا عووا  إىل تصوولير اهلوولل والرعووه يف هووذا اليوولم، ثلني يف
َلحِل فَِإذا نُِفَ  يف الصُ »الكلن اهلائل : .فَويَوْلَمِ ذ  َوقَوَعوحِل َفدُكَّتا قَكَّ   واِحَدة   َواْ؟ِبالُ  أْلَْرمُ الِر نَوْفَخ   واِحَدة ،َومحُِ

وووماُء َفِهوووَك يَوْلَم ِوووذ  واِهيَووو    َواْلَملَوووُك »شوووهد املرهووولب:يوووه يف ذلوووك املالل امله..ويف ا؟ووو« اْللاِقَعُ ،َواْنَشوووقَّحِل السَّ
ي تووووورتج لوووووه وتسوووووتهلله يف التكشووووو  الوووووذ..و «    َربِِوووووَك فَووووووْلقَوُهْم يَوْلَم ِوووووذ  مَثانِيَووووو َعلوووووى أَْرجائِهوووووا َوَُيِْموووووُل َعوووووْرشَ 

 « ..يَوْلَمِ ذ  تُوْعَرُضلَن   خَتْفى ِمْنُكْم خاِفَي   »املشاعر:
كوووووووووووذلك كوووووووووووان اهلووووووووووولل والرعووووووووووووه يتموووووووووووثالن يف مشووووووووووواهد العووووووووووووذاب،حَّت يف النطووووووووووو  ابحلكوووووووووووم ّبووووووووووووذا 

 كمووا يتجلووى يف« .. ِذراعووا  فَاْسووُلُكل ُ هووا َسووبوُْعلنَ    َذْرعُ َصووُللُ .مُثَّ يف ِسْلِسوولَ  ُخووُذوُ .فَوُغُللُ .مُثَّ ا؟َِْحوويمَ »العوذاب:
تَووِب َ ْ أُوَت ِكتابِيَووْه.وَ »صووران املعووذبني وشوهوواهتم وحسووراهتم: َتهووا كانَووحِل اِر مووا ِحسووابِ َ ْ أَقْ اي لَيوْ ْلقاِضووَيَ  َيْه.اي لَيوْ

».. 
ى يف كثر  وا يتجلوطلاهتوا،أ مالمو  النفولس و اهتوا وخلا؟هوا وخفأما هنا يف هوذ  السولرة فواهللل يتجلوى يف

ال لوويك حووعلووى كوول  مشوواهد الكوولن وحركاتووه.حَّت املشوواهد الكلنيوو  يكوواق اهلوولل يكوولن فيهووا نفسوويا  وهوول
يهوووا مووون فا ُيديوووه موووأبووورز موووا يف امللقووو  مووون أهلال.إ وووا اهلووولل مسوووتكن يف الووونفك يتجلوووى مووودا  يف مووودى 

وووووووماُء َكاْلُمْهوووووووِل،َوَتُكلُن ا؟ِْ يوَووووووولْ »:خلخلووووووو  وذهووووووولل وروعووووووو  ووووووويم  ْلِعْهِن.َو بووووووواُل َكووووووواَم َتُكووووووولُن السَّ  َيْسوووووووَ ُل محَِ
يما .يُوَبصَُّروَوُْم يَوَلُق اْلُمْجرُِم لَوْل يَوْفتَوِدي ِموْن َعوذابِ   الَّويِت تُوْيِويوِه،َوَمْن َوَفِصويَلِتهِ ِه،َوصواِحَبِتِه َوَأِخيِه، ِوذ  بَِبِني يَوْلمِ محَِ

يعا  مُثَّ يُوْنِجيهِ يف اأْلَْرمِ   « .. مجَِ
ووو»ك:ذات مشووواعر وذات وعوووك تشوووار  مشووارك  األحيووواء يف  ووو  اهلووولل احلووو« نفوووك»وجهوونم هنوووا  ا َلظوووى ِإوَّ

 « ..عى .نَوزَّاَع   لِلشَّلى .َتْدُعلا َمْن أَْقبَوَر َوتَوَلىلَّ َومَجََع فََأوْ 
ِّ ِسووراعا  اأْلَْجوو ُرُجوولَن ِموونَ يوَووْلَم حَْ »والعووذاب ذاتووه يغلووه عليووه نووابع نفسووك أكثوور منووه حسوويا: ُْم ِإىل   دا َكووَأوَّ

 « ..يُلَعُدونَ  ِذي كانُلاْلُم الَّ ُنُصه  يُلِفُضلَن،خاِكَع   أَْبصارُُهْم تَوْرَهُقُهْم ِذلَّ  ،ذِلَك اْليوَ 
 ختال   نوووابعكحلاقووو ،ابفاملشووواهد والصووولر والظوووالل هلوووذا اليووولم ختتلووو  يف سووولرة املعوووارج عنهوووا يف سووولرة ا

 .املشاهد ني يف عملمه.مع اهاق احلقيق  الرئيسي  اليت تعرضها السلر ن يف هذ السلرت
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 البشووري  يف الضووراء والسووراء،يف حوواليت تصوولير الوونفك - فيمووا تناولووحل -وموون مث فقوود تناولووحل سوولرة املعووارج 
 ِإنَّ »ن: نسواااء يف صوف  اااص:فجو« النفسوك»ا ميان واالاء من ا ميان.وكوان هوذا متناسوقا موع نابعهوا 

ووُه الشَّووُر َجُزوعووا ،َوِإذا َمسَّوو ْنسوواَن ُخلِووَ  َهُللعووا .ِإذا َمسَّ ِذيَن ُهووْم َعلووى َصووالهِتِْم .ِإ َّ اْلُمَصوولِِنَي،الَّ ْْيُ َمُنلعووا  ُه اْاَوواْ ِ
 « ..قائُِملَن ...إخل

عووو  السووولرة بيشووويا موووع نواسوووتطرق السووويا  فصووولر هنوووا صوووفات النفووولس امليمنووو  و اهتوووا الظووواهرة واملضووومرة ا
ووووووواِئِل لِ لاهِلِْم َحووووووو   َمْعلُووووووولم  يَن يف أَْمووووووو.َوالَّوووووووذِ ِإ َّ اْلُمَصووووووولِِنَي.الَِّذيَن ُهوووووووْم َعلوووووووى َصوووووووالهِتِْم قائُِملنَ »:وأسوووووووللّبا لسَّ

ِوووووَعوووووْم ِموووووْن بِيَووووووْلِم الدِِيِن.َوالَّوووووِذيَن ُهووووو َواْلَمْحُروِم.َوالَّوووووِذيَن ُيَصووووودُِِقلنَ  ِوووووْم َغوووووْْيُ ذابَ ْم ُمْشوووووِفُقلَن.ِإنَّ َعوووووذاِب َرّبِِ  َرّبِِ
.َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم حاِفظُلَن.ِإ َّ َعلى أَْزواجِ  ُمْ  ما َمَلَكحلْ ِهْم أَوْ َمْأُملن  َغوْْيُ َملُولِمنَي.َفَمِن ابْوَتغوى   أمَْياُوُْم فَوِإوَّ
ْم قائُِملَن.َوالَّوِذيَن الَّوِذيَن ُهوْم ِبَشوهاقاهتِِ راُعلَن.وَ  مْ َعْهِدهِ وَ َوراَء ذِلَك فَُأولِ َك ُهُم العاُقوَن.َوالَِّذيَن ُهْم أِلَماانهِتِْم 

 ...«..ُهْم َعلى َصالهِتِْم ُُياِفظُلَن 
نووحل دة.ومن مث كاأن العقيووكووولقوود كووان ا عووا  الرئيسووك يف سوولرة احلاقوو  إىل تقريوور حقيقوو  ا؟وود الصووارم يف 

رم وأخوذ  ما يف األذبني أخوذا صوار حقيق  اهلخرة واحودة مون حقوائ  أخورى يف السولرة،كحقيق  أخوذ املكو
هلخورة قريور حقيقو  اهول إىل تفكل من يبدل يف العقيدة بال تسام  ..فأما ا عا  الرئيسك يف سولرة املعوارج 

ئ   كانووحل احلقووامثيهووا.ومن ومووا فيهووا موون جزاء،وموولازين هووذا ا؟زاء.فحقيقوو  اهلخوورة هووك احلقيقوو  الرئيسووي  ف
عوون الفووار   ة السوولرة مباكوورا  قيقوو  اهلخوورة فيهووا.من ذلووك حوودياألخوورى يف السوولرة كلهووا متصوول  اتصووا 

ِئَكوُ  َوالووُروُ  رُُج اْلَمالتَوْعوو»شور:بوني حسواب اّلِل يف أايمووه وحسواب البشوور،وتقدير اّلِل لليولم اهلخور وتقوودير الب
ووإِلَْيووِه يف يوَووْلم  كوواَن ِمْقوودارُُ  مَخِْسوونَي أَلْووَ  َسَن  ،فَاْصووِثْ َصوو .ِإوَُّ ْثا  مجَِ إخل وهوول ...« نَووراُ  َقرِيبووا  وَ ْم يَوَرْونَووُه بَِعيوودا  يال 

 متعل  ابليلم اهلخر.
يهالن مو ميان.و وا االول مون ومنه ذلك الفار  بني الونفك البشوري  يف الضوراء والسوراء يف حواليت ا ميوان وا

 لاوم علووى اّللِ عيم،مووع هووللجووزاء يف يوولم ا؟زاء.ومنووه غوورور الووذين كفووروا ونمعهووم أن يوودخللا كلهووم جنووات ن
تكووواق  يل.وهكذاوعجوووزهم عووون سوووبقه والتفلوووحل مووون عقابوووه.وهل متصووول اتصوووا  وييقوووا  حووولر السووولرة األصووو
.مووووع تنوووولع  النفلسالسوووولرة تقتصوووور علووووى حقيقوووو  اهلخوووورة وهووووك احلقيقوووو  الكبووووْية الوووويت تتصوووودى  قرارهووووا يف

 اللمسات واحلقائ  األخرى املصاحب  للملضلع األصيل.
ك يف تنولع ا يقواعقود كوان الا يقواع امللسويقك للسلرة،الناكوئ مون بنائهوا التعبوْيي ..فلاهرة أخرى يف هوذا 

ة املعووارج ا هنووا يف سوولر يووه ..فأموواحلاقوو  انكوو ا موون تغووْي القافيوو  يف السوويا  موون فقوورة لفقرة.وفوو  املعوو  وا؟وول ف
يقي  هنوا سووا؟ملو  املل ها.  وحدفوالتنلع أبعود نطاقا،ألنوه يشومل تنولع ا؟ملو  امللسويقي  كلهوا   إيقواع القافيو

 أعم  وأعرم وأكد تركيبا.ويكثر هذا التنلع يف كطر السلرة األول بشكل ملحلا.
مووون حيووة الطوولل ومووون  -موووع اهوواق ا يقوواع يف واايهتووا  -ففووك هووذا املطلووع يوووالّ مجوول ملسوويقي  منلعوو  
.لِْلكواِفريَن لَوْيَك لَوُه قافِوع .ِمَن اّللَِّ َسَأَل ساِئل  بَِعوذاب  واقِ »:حية ا يقاعات ا؟زئي  فيها على النحل التا  ع 
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وووويال  ِذي اْلَمعووووارِِج.تَوْعرُُج اْلَمالِئَكووووُ  َوالووووُروُ  إِلَْيووووِه.يف يوَووووْلم  كوووواَن ِمْقوووودارُُ  مَخِْسوووونَي أَلْووووَ  َسَن  .فَاْصووووِثْ َصووووثْ  « ا  مجَِ
 ..حية تنتهك  د األل  يف ا يقاع ااامك.

ُْم يَوَرْونَُه بَِعيد»  رتني.مد األل  ..حية يتكرر ا يقاع  « ا .َونَراُ  َقرِيبا  ِإوَّ
يم    َيسْ يَوْلَم َتُكلُن السَّماُء َكاْلُمْهِل.َوَتُكلُن اْ؟ِباُل َكاْلِعْهِن.وَ » يموا   َ ُل محَِ األلو  يف  ..حيوة تنتهوك  ود« محَِ

ي ِمووووْن َعووووذاِب يَوْلِم ِووووذ  ْل يَوْفتَوووودِ لَووووْجوووورُِم مُ يُوَبصَّووووُروَوُْم يوَووووَلُق الْ  »ا يقوووواع الثالووووة.مع تنوووولع ا يقوووواع يف الووووداخل.
ا َلظوى  عا  مُثَّ يُوْنِجيِه.َكالَّ ْرِم مجَِييف اأْلَ  بَِبِنيِه.َوصاِحَبِتِه َوَأِخيِه.َوَفِصيَلِتِه الَّيِت تُوْيِويِه.َوَمنْ  ..حيوة ينتهوك « ِإوَّ

. ْقبوَورَ أَ لا َموْن نَوزَّاَع   لِلشَّولى ..تَوْدعُ » د األل  يف ا يقاع ااامك كاألول. ْنسواَن ْوعى .ِإنَّ اَومَجَوَع فَوأَ َوتَوَلىلَّ ِ ْ
ات رر إيقواع املود ابأللو  مخوك مور ..حيوة يتكو« َمُنلعوا   ُخِلَ  َهُللعا .ِإذا َمسَُّه الشَُّر َجُزوعا .َوِإذا َمسَُّه ااَْْْيُ 
 منهما اينتان يف النهاي  ختتلفان عن الثالي  األوىل.

طلوووع قووواعك يف ميوالتنليوووع ا يف ابقوووك السووولرة علوووى املووويم والنووولن وقبلهموووا واو أو ايء ..مث يسوووتقيم ا يقووواع 
ليووع يف هووذا التن   إىل موواالسوولرة عميوو  وكووديد التعقيوود يف الصووياغ  امللسوويقي  بشووكل يلفووحل األذن امللسوويقي

 عريب.لاه على البي   العربي  وعلى ا يقاع امللسيقك من مجال غري -ملسيقيا  -املعقد الراقك 
ولكوون األسووللب القوورآين يطلعووه ومينحووه اليسوور الووذي يوودخل بووه إىل األذن العربيوو  فتقبوول عليووه،وإن كووان فنووا 

 .2515إبداعيا عميقا جديدا على مأللفها امللسيقك
 واهلن نستعرم السلرة تفصيال ...

 [44إل   1(:اآليات 70]سور  الممارج ) 

 إثبات حقيقة اآلخر  والرد عل  منكريها 

 اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ ِبْسِم 
( تَوْعوورُُج اْلَمالِئَكووُ  3( ِمووَن اّللَِّ ِذي اْلَمعووارِِج )2( لِْلكوواِفريَن لَووْيَك لَووُه قافِووع  )1َسووَأَل سوواِئل  بَِعووذاب  واقِووع  )}

ويال   (4َوالُروُ  إِلَْيِه يف يَوْلم  كاَن ِمْقدارُُ  مَخِْسنَي أَْلَ  َسَن   ) ُوْم يَوَرْونَوُه بَِعيودا  )5 )فَاْصِثْ َصوْثا  مجَِ ( َونَوراُ  6( ِإوَّ
وووماُء َكاْلُمْهوووِل )7َقرِيبوووا  ) يموووا  ) (9( َوَتُكووولُن اْ؟ِبووواُل َكووواْلِعْهِن )8( يوَوووْلَم َتُكووولُن السَّ ووويم  محَِ ( 10َو  َيْسوووَ ُل محَِ

( َوَفِصوويَلِتِه الَّووويِت 12( َوصوواِحَبِتِه َوَأِخيووِه )11يووِه )يُوَبصَّووُروَوُْم يوَووَلُق اْلُمْجوورُِم لَووْل يَوْفتَووِدي ِمووْن َعووذاِب يَوْلِم ِووذ  بَِبنِ 
يعا  مُثَّ يُوْنِجيِه )13تُوْيِويِه ) وا َلظوى )  (14( َوَمْن يف اأْلَْرِم مجَِ ( تَوْدُعلا َموْن 16( نَوزَّاَعو   لِلشَّولى )15َكالَّ ِإوَّ

ْنساَن 18( َومَجََع فََأْوعى )17أَْقبَوَر َوتَوَلىلَّ ) ( َوِإذا 20ِإذا َمسَّوُه الشَّوُر َجُزوعوا  ) (19ُخلِوَ  َهُللعوا  )( ِإنَّ اْ ِ
ووُه اْاَووْْيُ َمُنلعووا  ) ( َوالَّووِذيَن يف أَْموولاهِلِْم 23( الَّووِذيَن ُهووْم َعلووى َصووالهِتِْم قائُِموولَن )22( ِإ َّ اْلُمَصوولِِنَي )21َمسَّ

وواِئِل َواْلَمْحووُروِم ) (24َحوو   َمْعلُوولم  ) ( َوالَّووِذيَن ُهووْم ِمووْن َعووذاِب 26ِذيَن ُيَصوودُِِقلَن بِيَوووْلِم الوودِِيِن )( َوالَّوو25لِلسَّ
ِووْم ُمْشووِفُقلَن ) ِووْم َغووْْيُ َمووْأُملن  )27َرّبِِ ِإ َّ َعلووى  (29( َوالَّووِذيَن ُهووْم لُِفووُروِجِهْم حوواِفظُلَن )28( ِإنَّ َعووذاَب َرّبِِ

                                                 
الذين يعرفلن كي ا عن األصلل امللسيقي  لن ادوا صعلب  يف فهم مدللل هذا الكالم. ولتقريبه لآلخرين يراجع فصل:التناس  الفب  - 2515

 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن 
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ُْم  ( 31( َفَموِن ابْوَتغوى َوراَء ذلِوَك فَُأول ِوَك ُهوُم العواُقوَن )30َغوْْيُ َملُولِمنَي )أَْزواِجِهْم أَْو ما َمَلَكحْل أمَْياُوُْم فَوِإوَّ
( َوالَّووووِذيَن ُهووووْم َعلووووى 33( َوالَّووووِذيَن ُهووووْم ِبَشووووهاقاهِتِْم قووووائُِملَن )32َوالَّووووِذيَن ُهووووْم أِلَموووواانهِتِْم َوَعْهووووِدِهْم راعُوووولَن )

( َعوِن 36( َفما ِل الَّوِذيَن َكَفوُروا ِقبَولَوَك ُمْهِطعِونَي )35ت  ُمْكَرُملَن )أُولِ َك يف َجنَّا (34َصالهِتِْم ُُياِفظُلَن )
ماِل ِعزِيَن ) ُهْم أَْن يُوْدَخَل َجنَّوَ  نَعِويم  )37اْلَيِمنِي َوَعِن الشِِ ( َكوالَّ ِإانَّ َخَلْقنواُهْم ِ َّوا 38( أََيْطَمُع ُكُل اْمرِئ  ِمنوْ

ُهْم َوموا حَنْوُن 40بِِ اْلَمشارِِ  َواْلَمغاِرِب ِإانَّ َلقواِقُروَن )َفال أُْقِسُم ِبرَ  (39يَوْعَلُملَن ) ( َعلوى أَْن نُوبَودَِِل َخوْْيا  ِمونوْ
( يوَووووْلَم َحُْرُجوووولَن ِمووووَن 42( فَووووَذْرُهْم َحُلُضوووولا َويَوْلَعبُوووولا َحووووَّتَّ ُيالقُوووولا يوَووووْلَمُهُم الَّووووِذي يُلَعووووُدوَن )41ِ َْسووووُبلِقنَي )

ِّ ِسووراعا  َكووأَ  ُْم ِإىل ُنُصووه  يُلِفُضوولَن )اأْلَْجوودا ( خاِكووَع   أَْبصووارُُهْم تَوووْرَهُقُهْم ِذلَّوو   ذلِووَك اْليَوووْلُم الَّووِذي كووانُلا 43وَّ
 { (44يُلَعُدوَن )

 قرا وقوع يوا القيامة والهول في مشاهده 18 - 1الدرس ا ول: 

،لِْلكاِفريَن لَْيَك َلُه قاِفع ،ِمَن  » ُروُ  إِلَْيوِه يف يوَوْلم   ْعرُُج اْلَمالِئَكُ  َوالْلَمعارِِج،توَ ا ِذي اّللَِّ َسَأَل ساِئل  بَِعذاب  واِقع 
،ِإوَُّ  وووويال  وووووماُء  يوووودا  َونَووووراُ  َقرِيبوووووا ،يوَ َرْونَوووووُه بَعِ ْم يوَ كوووواَن ِمْقوووودارُُ  مَخِْسووووونَي أَلْووووَ  َسَن  ،فَاْصووووِثْ َصوووووْثا  مجَِ ْلَم َتُكوووولُن السَّ

يَكاْلُمْهِل،َوَتُكلُن اْ؟ِباُل َكاْلعِ  يم  محَِ ْفَتِدي ِموْن َعوذاِب يَوْلِم ِوذ  يوَ ،يَوَلُق اْلُمْجرُِم َلْل صَُّروَوُمْ ما ،يُوبَ ْهِن،َو  َيْسَ ُل محَِ
وووووووا َلظى،نَوزَّاَعووووووو   عوووووووا  مُثَّ يُوْنِجيوووووووِه.َكالَّ ْرِم مجَِييف اأْلَ  بَِبِنيِه،َوصووووووواِحَبِتِه َوَأِخيِه،َوَفِصووووووويَلِتِه الَّووووووويِت تُوْيِويوووووووِه،َوَمنْ    ِإوَّ

،َومَجََع فََأْوعى لِ   « ..لشَّلى،َتْدُعلا َمْن أَْقبَوَر َوتَوَلىلَّ
ضوو  نفسووي  نهم معار مووكانووحل حقيقوو  اهلخوورة موون احلقووائ  العسووْية ا قرا  عنوود مشووركك العوورب ولقوود لقيووحل 

 -ون الرسوولل ار،ويتحوودعميقوو ،وكانلا يتلقلوووا بغايوو  العجووه والوودها وا سووتغراب وينكرووووا أكوود ا نك
- يكلن. َّت أن ذتيهم ّبذا اليلم امللعلق،أو أن يقلل هلم:مَّتيف صلر ك 

َسووَأَل َسوواِئل  بَِعووَذاب  َواقِووع  لِْلَكوواِفرِيَن لَووْيَك لَووُه َقافِووع  ِمووَن اّللَِّ ِذي اْلَمَعووارِِج ِذي ،َعووْن َسووِعيِد بْووِن ُجَبْْي  ويف روايوو  
ِّ بْوووِن َكلَوووَدَة قَوووالَ ُهَل النَّْضوووُر بْوووُن احْلَوووا:الووودََّرَجاِت َسوووَأَل َسووواِئل  قَوووالَ  " اللَُّهووومَّ ِإْن َكووواَن َهوووَذا ُهوووَل احْلَووو َّ ِموووْن :ِر

َنا ِحَجارَة  ِمَن السََّماِء "  ،ِعْنِد َ   2516.فََأْمِطْر َعَليوْ
عوذاب واقوع ن هوذا الأوعلى أي  حال فالسلرة هكك أن هنا  سائال سأل وقولع العوذاب واسوتعجله.وتقرر 

 كنووه قفعووه و حوودا   ميأموون جه ،وألنووه قريووه اللقوولع موون جهوو  أخوورى.وأن فعال،ألنووه كووائن يف تقوودير اّلِل 
ن السووائل املسووتعجل فوورقا  موويبوودو تعاسوو   -ك لووه موون قافووع وهوول واقووع لووي -منعه.فالسوويال عنووه واسووتعجاله 

 للن كموا يودخلاملسوتعج كان أو جمملع   وهذا العذاب للكافرين ..إنالقا ..فيدخل فيه أول ك السائللن
 ر.فيه كل كاف

ِفيووُع رَ »رة األخوورى:ال يف السوول قوو..وهوول تعبووْي عوون الرفعوو  والتعا ،كمووا « ِذي اْلَمعووارِجِ »وهوول واقووع موون اّلِل 
 « ..الدََّرجاِت ُذو اْلَعْرشِ 

                                                 
 ( صحي  3813 لِْلَحاِكِم )اْلُمْسَتْدَرُ  َعَلى الصَِّحيَحنْيِ  - 2516
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ا ذهووومصوودر ،وعلل وبعوود هووذا ا فتتووا  الووذي يقوورر كلموو  الفصوول يف ملضوولع العذاب،ووقلعه،ومستحقيه،
يولم  وصو  ذلوك الذا أخوذ يفهوللاي انفذا   مورق لوه و  قافوع ..بعود املصدر ورفعته، ا اعل قضاء  أمرا ع

قوووودير  غووووْي تالووووذي سوووويقع فيووووه هووووذا العذاب،والووووذي يسووووتعجللن بووووه وهوووول موووونهم قريووووه.ولكن تقوووودير اّللِ 
َن  ،فَاْصوِثْ لْوَ  سَ دارُُ  مَخِْسونَي أَ م  كواَن ِمْقويف يوَولْ  تَوْعرُُج اْلَمالِئَكُ  َوالُروُ  إِلَْيوهِ »البشر،ومقاييسه غْي مقاييسهم:

ُْم يَوَرْونَُه بَِعيدا  َونَراُ  َقرِيبا   ،ِإوَّ  « ..َصْثا  مجَِيال 
لم تصوعد .ويف هوذا اليوا املعو واألرج  أن اليلم املشار إليه هنا هل يولم القيامو ،ألن السويا  يكواق يعوني هوذ
يف ملاضوووووع  ذا ا سوووووم وووووك ّبووووواملالئكووووو  والووووورو  إىل اّلِل.والووووورو :األرج  أنوووووه جثيووووول عليوووووه السوووووالم،كما 

ق  ذا اليوولم يفوور هوولوورو  يف أخرى.وإ ووا أفوورق ابلووذكر بعوود املالئكوو  ملووا لووه موون كووأن خوواص.وعروج املالئكوو  وا
 اموه.و  نودريليولم ومهاكذلك ابلذكر،إُياء   يته يف هذا اليلم وخصلصيته،وهم يعرجلن يف كويون هوذا 

كيوو  يصوووعد املالئكوو ،و  إىل أيوون يصوووعدون.فهذ     بيعووو  هووذ  املهووام،و ن -  نكلوو  أن نوودري و  -حنوون 
لنوا عليهوا  بيل،وليككلها تفصيالت يف كأن الغيه   تزيد كي ا من حكم  النا،وليك لنوا إليهوا مون سو
ئكوو  والوورو  يووه املالموون قليل.فحسووبنا أن نشووعر موون خووالل هووذا املشووهد   يوو  ذلووك اليلم،الووذي ينشووغل ف

 ظيم.بتحركات تتعل   هام ذلك اليلم الع
 التعبوْي يفموا هول موألل  ذا اليولم كهو..فقد تكولن كنايو  عون نولل « كاَن ِمْقدارُُ  مَخِْسنَي أَْلَ  َسَن   »وأما 

فعوال وهول  هول األرمأالعريب.وقد تعب حقيق  معين ،ويكلن مقدار هذا اليولم مخسوني ألو  سون  مون سوب 
رة األرم مد مون قو ضوك هول مقيواس مسوتيلم واحد  وتصولر هوذ  احلقيقو  قريوه جودا اهلن.فوإن يلمنوا األر 

هوذا آ    قل يلمنواحلل نفسها يف أربع وعشرين ساع .وهنا  ْنولم قورهتوا حولل نفسوها تسوتغر  موا يعوا
هن تقورب إىل الوذحلقيقو  لااملرات ..و  يعوب هوذا أنوه املقصولق ابامسوني ألو  سون  هنا.ولكننوا نوذكر هوذ  

 تصلر اختال   املقاييك بني يلم ويلم  
هل ه هوم بعيودا،و   قود يرونوسن ،فإن عذاب يلم القيامو ا كان يلم واحد من أايم اّلِل يساوي مخسني أل وإذ

ىل الصث ا؟ميل علوى اسوتعجاهلم وتكوذيبهم بوذلك العوذاب إ - -عند اّلِل قريه.ومن مث يدعل اّلِل نبيه 
ُْم يَوَرْونَُه بَِعيدا  َونَ »القريه. .ِإوَّ  « ..با   َقرِيرا ُ فَاْصِثْ َصْثا  مجَِيال 

رسولل.وهك يتبوع ال والدعلة إىل الصث والتلجيه إليه صواحبحل كول قعولة،وتكررت لكول رسولل،ولكل مويمن
عيد،متطلعو  هلود  البضروري  لثقل العهء ومشق  الطري ،وحلفج هذ  النفلس متماسك  راضي ،ملصولل  اب

 كذلك إىل األف  البعيد ..
لعد.صووث  صوود  اليف  يصوواحبه السووخ  و  القلوو  و  الشووك  والصووث ا؟ميوول هوول الصووث املطم ن،الووذي

كووكء   انتسووه كوولصوولل ابّللِ ،املل ا بووتالء اللايوو  موون العاقب ،الراضووك بقوودر اّلِل،الشوواعر  كمتووه موون وراء 
 عند   ا يقع به.
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نهووا لووه هوول م ّلِل.لوويكاوهووذا اللوولن موون الصووث هوول ا؟وودير بصوواحه الوودعلة.فهك قعوولة اّلِل،وهووك قعوولة إىل 
ر وا هول مون أموقوع يف كوأككء.وليك لوه وراءهوا مون غايو .فكل موا يلقوا  فيهوا فهول يف سوبيل اّلِل،وكول موا ي

 اّلِل.
 لضمْي.افالصث ا؟ميل إذن ينبعة متناسقا مع هذ  احلقيق ،ومع الشعلر ّبا يف أعما  

قوووودر ذبلن،ييكواّلِل صوووواحه الوووودعلة الوووويت يقوووو  هلووووا املكذبلن،وصوووواحه اللعوووود الووووذي يسووووتعجللن بووووه و 
 هوذا التودبْي  يعرفولن األحداّ ويقدر ملاقيتها كموا يشواء وفو  حكمتوه وتودبْي  للكولن كلوه.ولكن البشور 

لة حاب الووووودعوذلوووووك التقووووودير فيسوووووتعجللن.وإذا نوووووال علووووويهم األمووووود يسووووو يبلن.وقد يسووووواور القلووووو  أصووووو
ثووول هووووذا مئووووذ اوووكء أنفسوووهم،وعلل يف خوووانرهم أمنيوووو  ورغبووو  يف اسوووتعجال اللعوووود ووقووولع امللعووولق ..عند

 « ..فَاْصِثْ َصْثا  مجَِيال  »التثبيحل وهذا التلجيه من اّلِل اابْي:
قووو  ثبيتوووا لقلبوووه علوووى موووا يلقوووى مووون عنوووحل املنووواوأة والتكوووذيه.وتقريرا للحقيت - -وااطووواب هنوووا للرسووولل 

ُو»صوغْية:لاقاييسوهم األخرى:وهك أن تقدير اّلِل لاملر غْي تقدير البشر ومقاييسه املطلق  غْي م ْم يَوَرْونَوُه ِإوَّ
 « ..بَِعيدا  َونَراُ  َقرِيبا  

شواهد  مقريبا.يرسوم  ا  اّللِ مث يرسم مشاهد اليلم الوذي يقوع فيوه ذلوك العوذاب اللاقع،الوذي يرونوه بعيودا ويور 
ْلَم يوَو»نفك سولاء:ن ويف الويف جما  الكلن وأغلار النفك.وهك مشواهد تشوك ابهلولل املوذهل املزلوزل يف الكول 

 « ..لُن السَّماُء َكاْلُمْهِل،َوَتُكلُن اْ؟ِباُل َكاْلِعْهنِ َتكُ 
ن ألاضوع رتلفو  قورر يف مواملهل ذوب املعاقن الكدر كدرقِي الزيحل.والعهن هل الصل  املنتفا.والقرآن ي
ذ  وابطهوا.ومن هونسوبها ور و أحدات كلني  كثى سوتقع يف هوذا اليولم،تغْي أوضواع األجورام الكلنيو  وصوفاهتا 

بيعيو  ابلعلولم الط ملشوتغللنداّ أن تكلن السماء كاملعاقن املذاب .وهذ  النصلص جديرة  ن يتأملها ااألح
وهووك  -لغازيوو  االدرجوو   والفلكيوو .فمن املوورج  عنوودهم أن األجوورام السووماوي  ميلفوو  موون معوواقن منصووهرة إىل

 ا الُنُجوووولمُ َوِإذَ »قووووال: لعلهووووا يف يوووولم القياموووو  سووووتنطفىء )كموووواف -بعوووود قرجوووو  ا نصووووهار والسوووويلل   راحوووول 
لووى أيوو    الغازيوو   عهووك الطبيعووو وسووتثق حووَّت تصووْي معوواقن سووائل   وّبووذا تتغووْي نبيعتهووا احلاليوو  «( اْنَكووَدَرتْ 

 ا الوونا نتملووىأمووام هووذ حووال هووذا جموورق احتمووال ينفووع البوواحثني يف هووذ  العلوولم أن يتوودبرو .أما حنوون فنقوو 
صول  الولاهن بوال كالكذوب املعاقن الكودر،وتكلن فيوه ا؟  ذلك املشهد املرهلب،الذي تكلن فيه السماء

 رآن أعموو قووفيعث عنووه الاملنتفا.ونتملووى مووا وراء هووذا املشووهد موون اهلوولل املووذهل الووذي ينطبووع يف النفوولس،
يما .يُوَبصَّوووووُروَوُْم.يَوَلُق اْلُمْجووووورِ »تعبوووووْي: ووووويم  محَِ يِه.َوصووووواِحَبِتِه بَِبنِ  ْن َعوووووذاِب يَوْلِم ِوووووذ  يَوْفتَوووووِدي ِمووووو ُم لَووووولْ َو  َيْسوووووَ ُل محَِ

يعا    «.ْنِجيهِ مُثَّ يوُ  َوَأِخيِه.َوَفِصيَلِتِه الَّيِت تُوْيِويِه.َوَمْن يف اأْلَْرِم مجَِ
َو  :»إن الناس يف هم كاغل،  يدع ألحود مونهم أن يتلفوحل خوارج نفسوه،و  اود فسوح  يف كوعلر  لغوْي  

يمووا   وويم  محَِ يووع اللكووائج،وحبك النفوولس علووى  هووا   تتعوودا  ..وإوووم فلقوود قطووع اهلوولل املووروِع مج«.َيْسووَ ُل محَِ
كأ وا عمودا وقصودا  ولكون لكول مونهم  وه،ولكل ضومْي مونهم « يُوَبصَّوُروَوُمْ »ليعرضلن بعضهم على بعخ 
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كووووغله.فال يهجووووك يف خووووانر صوووودي  أن يسووووأل صووووديقه عوووون حالووووه،و  أن يسووووأله علنووووه.فالكرب يلوووو  
ف إن اهلوووووولل ليأخووووووذ  سووووووه،وإن الرعووووووه ليووووووذهه «اْلُمْجوووووورِمُ » ا؟ميع،واهلوووووولل يغشووووووى ا؟ميووووووع ..فمووووووا ابل

بنفسه،وإنه ليلق لل يفتدي من عذاب يلم ذ  عوز النواس عليوه، ن كوان يفتوديهم بنفسوه يف احلياة،ويناضول 
عنهم،ويعيا هلم ..ببنيه.وزوجه.وأخيه،وعشْيته القريب  اليت تيويوه وهميوه.بل إن هلفتوه علوى النجواة لتفقود  

  علووى ا نال ،فيوولق لوول يفتوودي  وون يف األرم مجيعووا مث ينجيووه ..وهووك صوولرة للهفوو  الطاغيوو  الشووعلر بغووْي 
والفوزع املوذهل والرغبو  ا؟احمو  يف ا فوالت  صولرة مبطنو  ابهللل،مغمولرة ابلكرب،ملكواة ابلفزع،ترتسوم مون 

 خالل التعبْي القرآين امللحك.
ة مول،أو كول حوديرق  من أا يي ك ويقن  من كل ابوبينما اجملرم يف هذ  احلال،يتم  ذلك انال،يسمع م

ووا لَ َكووالَّ  إِ »خوواقع موون النفك.كمووا يسوومع املووا مجيعووا حقيقوو  امللقوو  ومووا اووري فيووه:    لِلشَّوولى ظووى .نَوزَّاَعوووَّ
  ذهلهوا كورب امللقواعا،بعد موا أه الونفك كوعلو..إنوه مشوهد تطوْي « .َتْدُعلا َموْن أَْقبوَوَر َوتَووَلىلَّ َومَجَوَع فَوَأْوعى 

ن يف والعشووْية وموو الووزوج واألناملسووتحيل  يف ا فتووداء ابلبنووني و  يف رقع عوون تلووك األموواين« َكووالَّ ..»وهللووه 
ا َلظى ..»األرم مجيعا    والور وس ؟للق عن اللجل اتنزع « لى نَوزَّاَع   لِلشَّ »انر تتلظى وتتحر  « َكالَّ  ِإوَّ

َر َمووْن أَْقبوَوو تَووْدُعلا»والعووذاب عوون إراقة وقصوود: نزعووا ..وهووك غوولل مفزعوو .ذات نفووك حيوو  تشووار  يف اهلوولل
إذ توودعل   .ولكنووه اليوولمدبر ويتلىل..توودعل  كمووا كووان يوودعى موون قبوول إىل اهلوودى فيوو« َوتَوووَلىلَّ َومَجَووَع فَووَأْوعى 

 األوعيوو   يفل وحفظووه جهوونم   ميلووك أن يوودبر ويتوولىل  ولقوود كووان موون قبوول مشووغل  عوون الوودعلة  مووع املووا
تلكيود له منهوا  والك األرم  علة من جهنم   ميلك أن يلهل عنها.و  ميلك أن يفتدي  ا يففأما اليلم فالد

علووى نعوووام  عووودم احلووخيف هووذ  السوولرة والسوولرة السوووابق  قبلهووا ويف سوولرة القلوووم كووذلك علووى منووع ااْي،و 
لة  أن الودع ل علوىتلكيود يوداملسكني،ومجع املال يف األوعي  إىل جانه الكفر والتكذيه واملعصي  ..هوذا ال

التكوووووذيه كانوووووحل تلاجوووووه يف مكووووو  حوووووا ت خاصووووو  اتموووووع فيهوووووا البخووووول واحلووووورص وا؟شوووووع إىل الكفووووور و 
د ات العوذاب بعومون ملجبو والضالل . ا اقتضى تكرار ا كارة إىل هذا األمر،والتخلي  من عاقبته،بلصفه

 الكفر والشر  ابّلِل.
لاجههوووووا تيت كانوووووحل مووووو  البي ووووو  املكيووووو  الوووووويف هوووووذ  السووووولرة إكوووووارات أخووووورى تفيووووود هوووووذا املع ،وتيكووووود مال

صووحاب هووذ  ريا هووم أقووالدعلة.فقوود كانووحل بي وو  مشووغلل   مووع املووال موون التجووارة وموون الراب.وكووان كووثاء 
لنفلس اعول اراء،وك  املتاجر،وأصحاب القلافل يف رحليت الشتاء والصي .وكان هنا لك تكاله على الث

  ل القوورآن يعوواتحووذير.ولرر األموور يف هووذا الشووأن وتكوورر الالفقووراء حمرومني،واليتووامى مضوويعني.ومن مث تكوو
بوول الفووت  قروّبووا قهووذا ا؟شووع وهووذا احلوورص وحوولم هووذ  املعركوو  مووع ا؟شووع واحلوورص يف أغوولار الوونفك و 

 بانوول،ومن أكووللنوواس ابلوبعوود  علووى السوولاء. ا هوول لوواهر ملوون يتتبووع التحووذير موون الووراب،ومن أكوول أموولال ا
 دارا أن يكثوا  أملال اليتامى إسرافا وب
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ومن وقهر اليتوويم،السووائل، وموون ا؟وولر علووى اليتيمووات واحتجووازهن للووزواج ا؟ووائر رغبوو  يف أموولاهلن  وموون ووور
ضووال موو  البي  .فْي موون مالحرمووان املسوواكني ...إىل آخوور هووذ  احلمووالت املتتابعوو  العنيفوو  الدالوو  علووى الكثوو

كوو  الوونفك ص عليه،و ل بي وو .وحه املووال،واحلر علووى أوووا تلجيهووات قائموو  لعووالج الوونفك ا نسوواني  يف كوو
لوووتخلا مووون سوووارها واإبه،والرغبووو  يف احتجانه،آفووو  تسووواور النفووولس مسووواورة عنيفووو ،وهتاج لالنطوووال  مووون 

 أوهاقها،والتحرر من ربقتها،إىل معار  متالحق ،وإىل عالج نليل 
 ات مذن طبيمذة الذن س ا نسذانية الاذي يهذابها ا سذالا وصذ 35 - 19الدرس الثذاني:

 الصالحين

إىل تصولير  إنوه يتجوهفواهلن وقد انتهى من تصولير اهلولل يف مشواهد ذلوك اليولم،ويف صولرة ذلوك العوذاب  
يمنني  قرر مصووْي املووميووان.ويحقيقوو  الوونفك البشووري  يف ملاجهوو  الشوور وااووْي،يف حوواليت إمياوووا وخللهووا موون ا 

ْنسووواَن ُخلِوووَ  َهُللعووو »:كموووا قووورر مصوووْي اجملووورمني وووُه ِإنَّ اْ ِ وووُر جَ اا :ِإذا َمسَّ وووُه اْاَوووْْيُ َمُنل ُزوعوووا ،َوإِ لشَّ عوووا .ِإ َّ ذا َمسَّ
ْحُروِم.َوالَّوِذيَن ُيَصودُِِقلَن ْعُللم  لِلسَّواِئِل َواْلمَ ْم َح   مَ ْملاهلِِ أَ اْلُمَصلِِنَي الَِّذيَن ُهْم َعلى َصالهِتِْم قائُِملَن.َوالَِّذيَن يف 

ِووووْم ُمْشووووِفُقلَن.إِ  بِيَوووووْلِم الدِِيِن.َوالَّووووِذينَ  ِوووومْ نَّ َعووووذاُهووووْم ِمووووْن َعووووذاِب َرّبِِ .َوالَّووووذِ  َب َرّبِِ يَن ُهووووْم لُِفووووُروِجِهْم َغووووْْيُ َمْأُملن 
لِوووَك فَُأول ِوووَك ُهوووُم ذنَي.َفَمِن ابْوَتغوووى َوراَء ْْيُ َملُووولمِ ْم َغوووحووواِفظُلَن.ِإ َّ َعلوووى أَْزواِجِهوووْم أَْو موووا َمَلَكوووحْل أمَْيووواُوُْم فَوووِإوَُّ 

ْم َعلوووى َصوووالهِتِْم ُهوووْم قائُِملَن.َوالَّوووِذيَن ِبَشوووهاقاهتِِ  يَن ُهووومْ وَن.َوالَّوووِذيَن ُهوووْم أِلَمووواانهِتِْم َوَعْهوووِدِهْم راُعلَن.َوالَّوووذِ العاقُ 
 «.ُُياِفظُلَن.أُولِ َك يف َجنَّات  ُمْكَرُملنَ 

دقها وققتهوووا موووا ير هوووا القووورآن صووولرة عجيبووو  يف صوووك  -بوووه مووون ا ميوووان عنووود خووولاء قل -وصووولرة ا نسوووان 
عنصوور عنهووا إ  ال   يرفعووهوتعبْيهووا الكاموول عوون املالموو  األصوويل  يف هووذا املخلوول  والوويت   يعصوومه منهووا و 

نود ر،ومن الشو  عالقاة الشيصله  صدر اد عند  الطمأنين  اليت اسك به من ا؟زع عند م ا مياين،الذي
 امتال  ااْي.

ْنساَن ُخِلَ  َهُللعا :ِإذا» سو  مون ريشو  مل..لكأ ا كل كلم  « ُنلعا  مَ  ااَْْْيُ ا َمسَّهُ َمسَُّه الشَُّر َجُزوعا .َوِإذ ِإنَّ اْ ِ
لكلمووات املعوودوقة امبدعوو  تضووع خطووا يف مالموو  هووذا ا نسووان.حَّت إذا اكتملووحل اهلايت الووثالّ القصووار 

 ت .نطقحل الصلرة ونبضحل ابحلياة.وانتفخ من خالهلا ا نسان بسماته ومالحمه الثاب
للعووا ..جزوعووا عنوود مووك الشوور،يتأ  للذعتووه،وازع للقعه،وُيسووه أنووه قائووم   كاكوو  لووه.ويظن اللحظوو  ه

احلاضوورة سوورمدا مضوورواب عليووه وُيووبك نفسووه  وهامووه يف قمقووم موون هووذ  اللحظوو  ومووا فيهووا موون الشوور اللاقووع 
اهللع.ذلووك أنووه   ذوي  بووه.فال يتصوولر أن هنووا  فرجووا و  يتلقووع موون اّلِل تغيووْيا.ومن مث ذكلووه ا؟زع،وميزقووه

إىل ركوون ركووني يشوود موون عزمووه،ويعل  بووه رجوواء  وأملووه ..منلعووا للخووْي إذا قوودر عليه.ُيسووه أنووه موون كووود  
وكسبه فيضن به على غْي ،وُيتجنه لشخصه،ويصب  أسْي ما ملك منه،مستعبدا للحورص عليوه  ذلوك أنوه 

د ربوه وهول منقطوع عنوه خواوي القلوه مون   يدر  حقيقو  الورز  وقور  هول فيوه.و  يتطلوع إىل خوْي منوه عنو
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الشعلر به ..فهل هللع يف احلالتني ..هللع من الشر.هللع على ااوْي ..وهوك صولرة ابئسو  لإلنسوان،حني 
 حلل قلبه من ا ميان.

عائر تعبديووو  كوووسوووان،و  ومووون مث يبووودو ا ميوووان ابّلِل مسوووأل  ضوووخم  يف حيووواة ا نسوووان.  كلمووو  تقوووال ابلل
خواواي مون  ب  القلوهك ومنهج حياة،وتصلر كامل للقيم واألحداّ واألحلال.وحني يصوتقام.إنه حال  نف

ر اء أصووابه الشووقائم،سوول  هووذا املقوولم فإنووه يتووأرج  ويهتووز وتتناوبووه الووراي  كالريشوو   ويبيووحل يف قلوو  وخوول 
تصووول  صووودر مي ،ألنوووه فجوووزع،أم أصوووابه ااوووْي فمنع.فأموووا حوووني يعمووور  ا ميوووان فهووول منوووه يف نمأنينووو  وعاف

رجووووه موووون فئمووووا إىل األحووووداّ وموووودبر األحوووولال مطموووو ن إىل قوووودر  كوووواعر برمحته،مقوووودر  بتالئووووه،متطلع قا
معلم فو  يف سوبيله،لوى موا أنعالضي ،ويسر  من العسر.متجه إليه اباْي،عا  أنه ينف   ا رزقه،وأنه جمزي 

نووو  احووو  والطمأنيقووو  ابلر حعنوووه يف الووودنيا واهلخووورة ..فا ميوووان كسوووه يف الووودنيا يتحقووو  قبووول جوووزاء اهلخرة،يت
 والثبات وا ستقرار نلال رحل  احلياة الدنيا.

ِإ َّ »وصووووف  املوووويمنني املسووووتثنني موووون اهللع،تلووووك السووووم  العاموووو  لإلنسان،يفصوووولها السوووويا  هنووووا وُيوووودقها:
ان،هك وسوويل  ..والصوالة فوول  أووا ركوون ا سووالم وعالمو  ا ميوو« اْلُمَصولِِنَي.الَِّذيَن ُهووْم َعلوى َصووالهِتِْم قائُِموولنَ 

ا تصال ابّلِل وا ستمداق من ذلوك الرصويد.ومظهر العبلقيو  ااالصو  الويت يتجورق فيهوا مقوام الربلبيو  ومقوام 
..تعطوك « الَّوِذيَن ُهوْم َعلوى َصوالهِتِْم قائُِمولنَ »العبلقيو  يف صولرة معين .وصوف  الودوام الويت حصصوها ّبوا هنوا:

قطعهووا الوو   وا  ووال والكسوول وهووك صوول  ابّلِل مسووتمرة غووْي صوولرة ا سووتقرار وا سووتطراق،فهك صووالة   ي
 -َعوْن َعاِئَشوَ  ف -أي قاوم عليوه  -إذا عمول كوي ا مون العبواقة أيبتوه  - -منقطع  ..وقد كوان رسولل اّلِل 

لنوََّهوووووواِر فَوووووووَيْجِلُك َكوووووواَن َُيَْتِجووووووُر َحِصووووووْي ا اِبللَّْيووووووِل فَوُيَصلِِى،َويَوْبُسووووووطُُه ابِ   -  -أَنَّ النَّووووووِبَّ  -رضووووووى هللا عنهووووووا 
اَي أَيُوَهوووا النَّووواُس » فَوُيَصووُللَن ِبَصوووالَتِِه َحوووَّتَّ َكثوُوووُروا فَأَقْوبَووَل فَوَقووواَل  -  -َعَلْيووِه،َفَجَعَل النَّووواُس يَوثُلبُووولَن ِإىَل النَّوووِبِِ 

َ  َ مَيَوووُل َحوووَّتَّ َاَلُووولا،َوِإنَّ   َأَحوووهَّ اأَلْعَمووواِل ِإىَل اّللَِّ َموووا َقاَم َوِإْن قَوووولَّ ُخوووُذوا ِموووَن اأَلْعَمووواِل َموووا ُتِطيُقلَن،فَوووِإنَّ اّللَّ
. ..ملالحظ  صف  ا نم نان وا ستقرار والثبات على ا تصال ابّلِل،كما ينبغوك مون ا حو ام هلوذا  2517«

 ا تصال.فليك هل لعب  تلصل أو تقطع،حسه املزاج 
ووواِئلِ »  ..وهوووك الزكووواة علوووى وجوووه التخصووويا والصووودقات «  َواْلَمْحوووُرومِ َوالَّوووِذيَن يف أَْمووولاهِلِْم َحووو   َمْعلُووولم  لِلسَّ

املعللموو  القوودر ..وهووك حوو  يف أموولال املوويمنني ..أو لعوول املعوو  أمشوول موون هووذا وأكث.وهوول أوووم اعلوولن يف 
ختلوا مون الشو  واسوتعالء علوى احلورص    أملاهلم نصيبا معللما يشعرون أنه ح  للسوائل وانوروم.ويف هوذا

لرا بلاجووه اللاجوود عووا  انووروم،يف هووذ  األموو  املتضووامن  املتكافلوو  ..والسووائل الووذي يسووأل كمووا أن فيووه كووع
وانوووروم الوووذي   يسوووأل و  يعوووث عووون حاجتوووه فيحووورم.أو لعلوووه الوووذي نزلوووحل بوووه النووولازل فحووورم وعووو  عووون 
ة السيال.والشووووعلر  ن للمحتوووواجني وانوووورومني حقووووا يف األموووولال هوووول كووووعلر بفضوووول اّلِل موووون جه ،وآبصوووور 

                                                 
 ( ُيتجر:يتخذ  كاحلجرة لنفسه قون غْي  5861[)376/ 19املكنز ] -صحي  البخارى - 2517
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ا نسوواني  موون جهوو ،فل  مووا فيووه موون هوورر كووعلري موون ربقوو  احلوورص والشوو .وهل يف اللقووحل ذاتووه ضوومان  
اجتماعيوو  لتكافوول األموو  كلهووا وتعاووووا.فهك فريضوو  ذات ق  ت كووَّت،يف عووا  الضوومْي وعووا  اللاقووع سوولاء 

الج للشو  واحلورص ..وذكرها هنا فل  أنه يرسم خطا يف مالم  النفك امليمن  فهل حلق  من حلقوات العو
 يف السلرة.

ئيسوووك.وهك يف ع السووولرة الر اكووورة  لضووول ..وهوووذ  الصوووف  ذات عالقووو  مب« َوالَّوووِذيَن ُيَصووودُِِقلَن بِيَووووْلِم الووودِِينِ  »
ر ان.وهل ذو أيوطر ا ميواللقوحل ذاتوه ترسوم خطوا أساسويا يف مالمو  الونفك امليمن .فالتصودي  بيولم الودين كو

ذا ّبوو يوود املكووذب مليووزان يفا.وامليزان يف يوود املصوود  بيوولم الوودين غووْي احاسووم يف موونهج احليوواة كووعلرا وسووللك
لوور يعموول وهوول ان لم الووديناليوولم أو املسوو يه فيووه.ميزان احليوواة والقوويم واألعمووال واألحووداّ ..املصوود  بيوو

ا وكووورها ويف داّ خْيهووومليوووزان السوووماء   مليوووزان األرم،وحلسووواب اهلخووورة   حلسووواب الووودنيا ويتقبووول األحووو
 م.واملكووذب بيوول يقِلمهووا .أوووا مقوودمات نتائجهووا هنا ،فيضووي  إليهووا النتووائج املرتقبوو  حووني يزوووا و حسووابه 

ق  هوووك حر  وحووودو الوودين ُيسوووه كووول كووكء  سوووه موووا يقوووع لووه منوووه يف هوووذ  احليووواة القصووْية انووودوقة،ويت
ائج تووووينتهك إىل نحووودوق هوووذ  األرم وحووودوق هوووذا العمووور.ومن مث يتغوووْي حسوووابه وختتلووو  نتوووائج ملازينوووه،
عوذب مك مسوكني خان   فل  ما ينحصر يف مساح  مون املكوان ومسواح  مون الزموان حمودوقة ..وهول ابئو
قووود   يكووولن قديراته،قلووو  ألن موووا يقوووع يف هوووذا الشوووطر مووون احليووواة الوووذي ُيصووور فيوووه شمالتوووه وحسووواابته وت

أنوولل.ومن مث و  هول أكوثمطم نوا و  مرُيوا و  عوواق  و  معقل ،موا   يضو  إليووه حسواب الشوطر اهلخوور و 
د اوووفيعووو    ر يشوووقى بوووه مووون   ُيسوووه حسووواب اهلخووورة أو يشوووقى غوووْي  مووون حللوووه.و  تسوووتقيم لوووه حيووواة 

 لم عليوه مونهجالوذي يقو جزاءها يف هذ  األرم واضحا ..ومن مث كان التصدي  ابليلم اهلخر كطر ا ميان
 احلياة يف ا سالم.

ِوووْم ُمْشوووفِ » ِوووَوالَّوووِذيَن ُهوووْم ِموووْن َعوووذاِب َرّبِِ رق ..وهوووذ  قرجووو  أخووورى وراء جمووو«  َموووْأُملن  ْم َغوووْْيُ ُقلَن.ِإنَّ َعوووذاَب َرّبِِ
كثوورة   اب اّلِل علووىْي يف جنووالتصوودي  بيوولم الدين.قرجوو  احلساسووي  املرهف ،والرقابوو  اليقظ ،والشووعلر ابلتقصوو

 .اللقاي ماي  و ّلِل للحالعباقة،واال  من تلفحل القله واستحقاقه للعذاب يف أي  حلظ ،والتطلع إىل ا
وهووول مووون هووول عنووود اّلِل.وهووول يعووور  أن اّلِل قووود اصوووطفا  ورعوووا  ..كوووان قائوووم  - -ولقووود كوووان رسووولل اّلِل 

احلووذر قائووم ااوول  لعووذاب اّلِل.وكووان علووى يقووني أن عملووه   يعصوومه و  يدخلووه ا؟نوو  إ  بفضوول موون اّلِل 
َوا َكانَوحْل توَ  --ورمح .فَعْن َعاِئَشَ  َزْوِج النَّوِبِِ  َسودُِِقوا َوقَوارِبُلا َوأَْبِشوُروا فَِإنَّوُه »  --ُقولُل قَواَل َرُسولُل اّللَِّ َأوَّ
ا َعَملُووُه  ُ ِمْنووُه ِبَرمْحَوو   » قَوواُللا َو َ أَنْووحَل اَي َرُسوولَل اّللَِّ قَوواَل «.لَووْن يُووْدِخَل اْ؟َنَّووَ  َأَحوود  ووَدىِنَ اّللَّ َو َ أاََن ِإ َّ أَْن يَوتَوَغمَّ

 .2518«َأَحهَّ اْلَعَمِل ِإىَل اّللَِّ أَْقَوُمُه َوِإْن َقلَّ َواْعَلُملا أَنَّ 

                                                 
 ( 0730[) 132/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 2518
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ِوووْم َغوووْْيُ َموووْأُملن  »ويف قللوووه هنوووا: ل حلظه،فقووود تقوووع الووويت   تغفووو   الدائمووو ..إُيووواء ابحلساسوووي« ِإنَّ َعوووذاَب َرّبِِ
وهوووووذ     اليقظووووو ملجبوووووات العوووووذاب يف حلظووووو  الغفلووووو  فيحووووو  العوووووذاب.واّلِل   يطلوووووه مووووون النووووواس إ  هوووووذ

حل عليووووه فتوووول  ليسوووواسووووي ،فإذا غلووووبهم ضووووعفهم معها،فرمحتووووه واسووووع ،ومغفرته حاضوووورة.وابب التلبوووو  ماحلس
ّلِل ه امللصوولل ابتلك.والقلووقوولام األموور يف ا سووالم بووني الغفلوو  والقل .وا سووالم غووْي هووذا و  مغووالي   وهووذا

 ُيذر ويرجل،وحا  ويطمع،وهل مطم ن لرمح  اّلِل على كل حال.
ُْم َغوْْيُ مَ َكوحْل أمَْيواوُُ موا َملَ  ُفُروِجِهْم حاِفظُلَن.ِإ َّ َعلى أَْزواِجِهوْم أَوْ َوالَِّذيَن ُهْم لِ » لُولِمنَي.َفَمِن ابْوَتغوى َوراَء ْم فَوِإوَّ

 « ..ذِلَك فَُأولِ َك ُهُم العاُقونَ 
صووووووعا انقووووووحل ذاتووووووه وهووووووذ  تعووووووب نهووووووارة الوووووونفك وا؟ماع ،فا سووووووالم يريوووووود جمتمعووووووا نوووووواهرا نظيفووووووا،ويف الل 

اء ضووى ترفووع احليووبغووْي فل  جمتمعا توويقى فيووه كوول الللووائ  احليليوو ،وتلب فيووه كوول قوافووع الفطوورة.ولكنصوورُيا.
م.وعلى تينوو  القوولائشوورعي  املا؟ميوول،وبغْي التوولاء يقتوول الصووراح  النظيفوو .جمتمعا يقوولم علووى أسوواس األسوورة ال
وع مون ن احليواء منوز  .  أللودالبيحل العلب اللاض  املعا .جمتمعا يعر  فيه كول نفول أاب ،و  حجول مون مل 

  ألمد،واضووووااللجوووول  والنفوووولس.ولكن ألن العالقووووات ا؟نسووووي  قائموووو  علووووى أسوووواس نظيوووو  صووووري ،نليل 
 ي   الشهلة ا؟نسيلاني  و األهدا ،يرمك إىل النهلم بلاجه إنساين واجتماعك،  جملرق إرضاء النزوة احل

ى أَْزواِجِهووْم أَْو موووا  ِإ َّ َعلووحوواِفظُلنَ   ُهووْم لُِفووُروِجِهمْ َوالَّووِذينَ »وموون مث يووذكر القوورآن هنووا موون صووفات املوويمنني 
ُْم َغوووْْيُ َملُووولِمنَي،َفَمِن ابْوَتغوووى َورا فووو  ا تصوووال ..فيقووورر نظا« ُم العووواُقونَ ُهوووفَُأول ِوووَك  َء ذلِوووكَ َمَلَكوووحْل أمَْيووواُوُْم فَوووِإوَّ

السوبه املشوروع اللحيود الوذي و  -ن ا مواء حوني يلجودن بسوبه مشوروع مو -ابألزواج و ا ملكحل األميان 
واألصول يف  -سوالم قرها ا ييع   به ا سالم هل السل يف قتال يف سبيل اّلِل.وهك احلرب اللحيدة اليت 

قوووواِب َحووووَّتَّ ِإذا َضووووْرَب الرِِ ُروا فَ فَووووِإذا َلِقيووووُتُم الَّووووِذيَن َكَفوووو»حكووووم هووووذا السوووول هوووول مووووا ذكرتووووه آيوووو  سوووولرة حمموووود:
ُتُموولُهْم َفُشوودُ  د يتخلوو  بعووخ قووولكوون « حْلَووْرُب أَْوزاَرهووااَّتَّ َتَضووَع داء  َحوووا اْلَلتَ ،فَِإمَّووا َمن ووا بَوْعووُد َوِإمَّووا فِووأَْيَخنوْ

لمني   أسورى املسوهلخور يسو  السل بال مِن و  فداء ملالبسات واقعي  فهذا يظول رقيقوا إذا كوان املعسوكر ا
ا سووالم وطء ا موواء عندئووذ موون صوواحبهن  اووِلزو  -لوول  ووا  بغووْي ا ووه  و  -يف أيوو  صوولرة موون صوولر الوور  

م ق.ويقو  ا سوالذا امللر وحد ،واعل عتقهن ملكل  إىل اللسائل الكثْية الويت كورعها ا سوالم لتجفيو  هو
ب سوْيات احلورو موا يقوع أل باقئه صرُيا نظيفا   يدع هي ء األسْيات لفلضى ا ختالط ا؟نسك القوذر ك

 سميهن حرات وهن إماء يف احلقيق  قدميا وحديثا  و  يتدسك ويلتلي في
..وبووذلك يغلوو  البوواب يف وجووه كوول قووذارة جنسووي ،يف أيوو  « َفَمووِن ابْوَتغووى َوراَء ذلِووَك فَُأول ِووَك ُهووُم العوواُقونَ » 

صوولرة غووْي هوواتني الصوولرتني اللاضووحتني الصوورُيتني ..فووال يوورى يف اللليفوو  الطبيعيوو  قووذارة يف ذاهتووا ولكوون 
 .2519ا سالم نظي  صري  قلمي.القذارة يف ا لتلاء ّبا.و 
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 سوووالم عليهوووا نظوووام ا  الووويت يقووويم األخالقيووو وهوووذ  مووون القووولائم«.َوالَّوووِذيَن ُهوووْم أِلَمووواانهِتِْم َوَعْهوووِدِهْم راعُووولنَ  »
ى ضوووووها اّلِل علوووووالووووويت عر  اجملتمع.ورعايوووو  األمووووواانت والعهووووولق يف ا سوووووالم تبووووودأ مووووون رعايوووو  األمانووووو  الكوووووثى

لعقيوووووودة أمانوووووو  ا بني أن ُيملنهووووووا وأكووووووفقن منهووووووا ومحلهووووووا ا نسووووووان.وهكالسووووووماوات واألرم وا؟بووووووال فووووووأ
 اس وهووم بعووود يففطوورة النوو عليهووا اختيووارا   اضووطرارا ..وموون رعايوو  العهوود األول املقطوولع علووىا سووتقام  و 

عهود مانو  وهوذا التلوك األ األصالب أن اّلِل رّبم اللاحد،وهم خبلقتهم على هذا العهود كوهلق ..ومون رعايو 
العهووود وكووورر ألمانووو  و عايووو  سوووائر األمووواانت والعهووولق يف معوووامالت األرم وقووود كووودق ا سوووالم يف اتنبثووو  ر 

 نفكالعهود  و  الوألمانو  و اوأكود،ليقيم اجملتموع علوى أسوك متينو  مون االو  والثقو  والطمأنينو .وجعل رعايو  
ن موضوع كوَّت اا يف مل ورق هوذامليمن ،كما جعل خيان  األمان  وإخال  العهد    الونفك املنافقو  والكوافرة.
 م.القرآن والسن    تدع جما  للشك يف أ ي  هذا األمر البالغ  يف عر  ا سال

ا حوودوق اّلِل،الوويت ّبووثْية،بوول انط كقة حقلقووا  ..وقوود انط اّلِل  قاء الشووها« َوالَّووِذيَن ُهووْم ِبَشووهاقاهِتِْم قووائُِملنَ »
  ابتداء،وعووودم خلووو  عنهوووايوووام ابلشوووهاقة،وعدم التتقوووام بقيوووام الشوووهاقة.فلم يكووون بووود أن يشووودق اّلِل يف الق

ل هوو كووهاقة لووه علهووا اّللِ كتماوووا عنوود التقاضووك،ومن القيووام ّبووا أقا هووا ابحلوو  قون ميوول و  هري .وقوود ج
ووووهاَقَة ّللَِّ »لْيبطهووووا بطاعتووووه،فقال: مانوووو  موووون يمنني وهووووك أن  ووووات املووووموووو..وجعلهووووا هنووووا  وووو  « َوأَِقيُموووولا الشَّ

 ذكر للتعظيم من كأوا وإبراز أ يتها ..األماانت،أفرقها ابل
« اِفظُلنَ الهِتِْم ُُيووَصووْم َعلووى َوالَّووِذيَن ُهوو »وكمووا بوودأ  ووات النفوولس امليمنوو  ابلصووالة،ختمها كووذلك ابلصووالة:

يف  ى الصوووالة..وهوووك صوووف  غوووْي صوووف  الووودوام الووويت ذكووورت يف صووودر هوووذ  الصوووفات.تتحق  ابنافظووو  علووو
و   وووا  وكسوووال.إضوويعلوا ،ويف هي تهوووا،ويف الووورو  الوويت تووويقى ّبوووا.فال يملاعيوودها،ويف فرائضوووها،ويف سووننها

ذا ا هتمام.وّبووو  حتفووال يضوويعلوا بعوودم إقامتهووا علووى وجههووا ..وذكوور الصووالة يف املطلووع وااتووام يوولحك اب
 ختتم  ات امليمنني ..

ات  َك يف َجنَّووأُول ِوو»ر:وعندئووذ يقوورر مصووْي هووذا الفريوو  موون النوواس بعوود مووا قوورر موون قبوول مصووْي الفريوو  اهلخوو
 « ..ُمْكَرُملنَ 

.وهم يلقولن يف جنوات واموع هوذا الونا القصوْي بوني لولن مون النعويم احلسوك ولولن مون النعويم الروحوك.فهم
يوز بوه رمي،الوذي يتمالو  الكاالكرام  يف هذ  ا؟نات.فتجتمع هلم اللذة ابلنعيم موع التكرمي،جوزاء علوى هوذا 

 امليمنلن.
من أفمال الك ار  د الرسول وأيئيسذهم مذن ال نذة والقذدر   41 - 36الدرس الثالث:

 عل  البمث

مث يعرم السيا  مشوهدا مون مشواهد الودعلة يف مك ،واملشوركلن يسورعلن ااطوى إىل املكوان الوذي يكولن 
يتلوول القوورآن.مث يتفرقوولن حلاليووه مجاعات.ويسووتنكر إسووراعهم هووذا وعمعهووم يف غووْي مووا  - -فيووه الرسوولل 
ووماِل ِعووزِيَنف»داء  ووا يسوومعلن:رغبوو  يف ا هتوو « َفمووا ِل الَّووِذيَن َكَفووُروا ِقبَولَووَك ُمْهِطعِوونَيف َعووِن اْلَيِموونِي َوَعووِن الشِِ
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..املهطوع هول الووذي يسورع ااطوى موواقا عنقوه كواملقلق.وعزين مجووع عوزة كف و  وزان ومعوو  ..ويف التعبوْي هتكووم 
تم ّبا.وتعجه منهم.وتسا ل عن هوذا احلوال مونهم  خفك  ركتهم املريب .وتصلير هلذ  احلرك  وللهي   اليت ت

وهوووم   يسووورعلن ااطوووى عوووا  الرسووولل ليسووومعلا ويهتووودوا،ولكن فقووو  ليسوووتطلعلا يف قهشووو  مث يتفرقووولا كوووك 
ُهْم أَْن يُووْدَخَل »يتحلقولا حلقووات يتنوواجلن يف الكيوود والوورق علووى مووا يسومعلن  مووا هلوومف  أََيْطَمووُع ُكووُل اْموورِئ  ِموونوْ

 « ..فَجنََّ  نَِعيم  
علهوووم ُيسوووبلن رمني  ألوهوووم علوووى هوووذ  احلوووال الووويت   تووويقي إىل جنووو  نعيم،إ وووا تووويقي إىل لظوووى موووأوى اجملووو

لن لكيد.مث يودخلناجلن ابأنفسهم كي ا عظيما عند اّلِل فهم يكفرون وييذون الرسلل،ويسمعلن القرآن ويت
 ا؟ن  بعد هذا كله ألوم يف ميزان اّلِل ككء عظيمف .

لووك املوواء املهووني ذم خلقوولا  موون هووم يعلموولن مووو «  ِإانَّ َخَلْقنوواُهْم ِ َّووا يَوْعَلُموولنَ ..»رقع ويف هقووْي يف « َكووالَّ »
ا  اتوووه فيمسووو  ّبوووذ اللقوووحل الوووذي يعرفووولن  والتعبوووْي القووورآين املبووودع يلمسوووهم هوووذ  اللمسووو  اافيووو  العميقووو  يف

ينمووا هووذ  د جار .بتعبووْي واحووكووثايءهم مسووحا،وينكك ّبووا خوويالءهم تنكيسووا،قون لفظوو  واحوودة انبيوو ،أو 
  نعويم علوى دخللا جنويوا كارة العابرة تصلر اهلولان والزهواقة والورخا أكمول تصولير  فكيو  يطمعولن أن 
 لوو  عليووه،وخر ن هلووم قاالكفوور وسوولء الصوونيعف وهووم رللقوولن  ووا يعلموولن  وهووم أهوولن علووى اّلِل موون أن تكوول 

 لسنته يف ا؟زاء العاقل ابللظى وابلنعيم.
حلووووو  خووووووْيا  ر علوووووى أنقا يف هتووووولين أمرهم،وتصوووووغْي كوووووأوم،وتنكيك كثايئهم،يقوووووورر أن اّلِل قووووواقواسوووووتطرا

 َواْلَمغواِرِب ِإانَّ  اْلَمشارِ ِ  ِبَربِِ َفال أُْقِسمُ »منهم،وأوم   يعجزونه فيذهبلن قون ما يستحقلن من جزاء أليم:
ُهْم َوما حَنْنُ   «.نيَ  ِ َْسُبلقِ َلقاِقُروَن،َعلى أَْن نُوَبدَِِل َخْْيا  ِمنوْ

.واملشوووار    ااال واألمووور لووويك يف حاجووو  إىل قسوووم.ولكن التلووولي  بوووذكر املشوووار  واملغوووارب،يلحك بعظمووو
عوووب املشوووار  ووووا قووود تأواملغوووارب قووود تعوووب مشوووار  النجووولم الكثوووْية ومغارّبوووا يف هوووذا الكووولن الفسوووي .كما 

األرم حووولل  اء قورانففك كووول حلظووو  أينوووواملغوووارب املتلاليووو  علوووى بقووواع األرم.وهوووك تتووولاىل يف كووول حلظووو .
لحك إىل رب،فهل يوونفسووها أمووام الشوومك يطلووع مشوور  وحتفووك مغوورب ...وأاي كووان موودللل املشووار  واملغووا

 القله بضخام  هذا اللجلق،وبعظم  ااال  هلذا اللجلق.
قواقر  -نه سوبحا -لى أنوه فهل ُيتاج أمر أول ك املخللقني  ا يعلملن إىل قسوم بورب املشوار  واملغوارب،ع
 ف .انتلم على أن حل  خْيا منهم،وأوم   يسبقلنه و  يفلتلنه و  يهربلن من مصْيهم

 أهديد الك ار وصور  لهول البمث 44 - 42الدرس الرابع:

وعنوووود مووووا يبلوووو  السوووويا  هووووذا املقطع،بعوووود تصوووولير هوووولل العووووذاب يف ذلووووك اليوووولم املشووووهلق وكراموووو  النعوووويم 
ليوووودعهم لووووذلك اليوووولم ولووووذلك  - -رين.يتجووووه اباطوووواب إىل رسوووولل اّلِل للميمنني،وهوووول ان كووووأن الكاف

َفَذْرُهْم َحُلُضلا َويَوْلَعبُولا َحوَّتَّ ُيالقُولا يوَوْلَمُهُم الَّوِذي »العذاب،ويرسم مشهدهم فيه،وهل مشهد مكروب ذليل:
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ُْم ِإىل ُنُصوه  يُ  ِّ ِسوراعا  َكوَأوَّ لِفُضلَن،خاِكوَع   أَْبصوارُُهْم تَووْرَهُقُهْم ِذلَّو  ،ذِلَك يُلَعُدوَن.يَوْلَم َحُْرُجولَن ِموَن اأْلَْجودا
 « ..اْليَوْلُم الَِّذي كانُلا يُلَعُدونَ 

هي وووتهم و مشوووهدهم  ويف هوووذا ااطووواب مووون هتووولين كوووأوم،ومن التهديووود هلم،موووا يثوووْي ااووول  وال قوووه.ويف
ا يناسوووه موووالسوووخري  و وحوووركتهم يف ذلوووك اليووولم موووا يثوووْي الفوووزع والتخل .كموووا أن يف التعبوووْي مووون الوووتهكم 

إىل  ا هوم ذاهبولناطوى كأ وااعتزازهم  نفسهم واغ ارهم  كانتهم ..فهي ء ااارجلن مون القبولر يسورعلن 
يواق نصواب يف األعإىل األ نصه يعبدونه ..ويف هذا التهكم تناس  مع حاهلم يف الدنيا.لقد كانلا يسوارعلن

   خاِكووعَ »قللووه: وواهتم ب كووتان بووني يوولم ويوولم  مث تووتمويتجمعوولن حلهلا.فهوواهم أو ء يسووارعلن اليوولم،ولكن 
لرة صووووموووون قسووووماهتم  ترتسووووم لنووووافوووونلم  موووون خووووالل الكلمووووات سوووويماهم كامل ،و « أَْبصووووارُُهْم تَوووووْرَهُقُهْم ِذلَّوووو   

لَّووِذي  اَك اْليَوووْلُم ذلِوو..»ن واضح .صوولرة ذليلوو  عانيوو  ..لقوود كووانلا حلضوولن ويلعبوولن فهووم اليوولم أذ ء مرهقوول 
 فكانلا يس يبلن فيه ويكذبلن ويستعجللن «.َعُدونَ كانُلا يُل 

ذ  هووزاء،وتنتهووك لبعووة وا؟ّبووذا يلتوو م املطلووع وااتووام،ومت هووذ  احللقوو  موون حلقووات العووالج الطليوول لقضووي  ا
 ياة.ا؟لل  من جل ت املعرك  الطليل  بني التصلر ا؟اهلك والتصلر ا سالمك للح
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 ي ة وآياأها ثمان وعشرونمك ( سور  نو 71)

 أهم مو وعات السور  

  عربو  مون عوارب الودعلة يف األرم مع قلموه وتصو - عليه السالم -هذ  السلرة كلها تقا قص  نل  
ااووْي  ااالوودة بووني املعركوو  واثوول قورة موون قورات العووالج الوودائم الثابووحل املتكوورر للبشري ،وكوولنا موون أكوولاط

 والبانل. والشر،واهلدى والضالل،واحل 
ثة ضلل ،املسوتكيواقات املهذ  التجرب  تكش  عن صولرة مون صولر البشوري  العنيدة،الضوال ،الذاهب  وراء الق

   ،املرقلمووو  يفك واهلفاعووون احل ،املعرضووو  عووون ق ئووول اهلووودى وملحيوووات ا ميان،املعروضووو  أمامهوووا يف األنفووو
 كتاب الكلن املفتل ،وكتاب النفك املكنلن.

لكووووائن  هلووووذا اتكشوووو  عوووون صوووولرة موووون صوووولر الرمحوووو  ا هليوووو  تتجلووووى يف رعايوووو  اّللِ وهووووك يف اللقووووحل ذاتووووه 
ضووال    العنيوودة ال  البشووريا نسوواين،وعنايته  ن يهتوودي.تتجلى هووذ  العنايوو  يف إرسووال الرسوول توو ى إىل هووذ

 الذاهب  وراء القياقات املضلل  املستكثة عن احل  واهلدى.
 صورار الكورمي؟ميل،وا اا؟هد املضب،والعناء املره ،والصث مث هك بعد هذا وذلك تعرم صلرة من صلر 

لبشوووري  الضوووال  العنيووودة العصوووي  ا؟احمووو .وهم   اهلدايووو  هوووذ   -علووويهم  صوووللات اّللِ  -مووون جانوووه الرسووول 
 ُيصووللنه علووى و  جعوول مصوولح  هلووم يف القضووي  و  أجوور يتقاضوولنه موون املهتوودين علووى اهلدايوو ،و  مكافووأة

نووا هووذا لموولن،يف زماناهوود واملعكاملكافووأة أو النفقوو  الوويت تتقاضوواها املوودارس وا؟امعووات واملعحصوولل ا ميووان   
 علووى ربووه،وهل - عليووه السووالم -ويف كوول زمووان يف صوولرة نفقووات للتعلوويم  هووذ  الصوولرة الوويت يعرضووها نوول  

املره ،مووع  اءب،والعنيقوودم لووه حسووابه األخووْي بعوود ألوو  سوون  إ  مخسووني عامووا قضوواها يف هووذا ا؟هوود املضوو
.ِإيِنِ قَ رَ  »قولل:يقلموه املعاندين،الوذاهبني وراء قيواقة ضووال  مضولل  ذات سولطان ومووال وعزوة.وهول  َعووْلُت بِِ

ْم َعلُووولا َأصووووابَِعُهْم يف آذاِوِووووْم لِتَوْغِفوووَر هَلُووووْم جَ موووا َقَعووووْلهتُُ يِنِ ُكلَّ قَووووْلِمك لَووووْيال  َوَووووارا .فَوَلْم يَووووزِْقُهْم ُقعووواِئك ِإ َّ فِوووورارا .َوإِ 
َلْنوووووحُل هَلُوووووْم َوَأْسوووووَرْرُت هَلُوووووْم  ِجهوووووارا .مُثَّ ِإيِنِ أَعْ َقَعوووووْلهُتُمْ   ِإيِنِ َواْستَوْغَشوووووْلا يِياَّبُْم،َوَأَصوووووُروا َواْسوووووَتْكَثُوا اْسوووووِتْكبارا .مُثَّ 
وووِإْسرارا .فَوُقْلحُل:اْسوووتَوْغِفُروا َربَُّكْم،ِإنَّوووُه كووواَن َغفَّارا ،يُوْرِسووو ْم ِ َْمووولال  َوبَِننَي،َوَاَْعوووْل ْدرارا ،َومُيْوووِدقْكُ ُكْم مِ ماَء َعلَووويْ ِل السَّ

ُ َلَقُكووْم أَنْوولارا ف أَ َْ خَ را ف َوقَووْد  َوقوواَلُكووْم َجنَّووات  َوَاَْعووْل َلُكووْم َأْوارا .مووا َلُكووْم   تَوْرُجوولَن ّللَِّ   تَوووَرْوا َكْيووَ  َخلَووَ  اّللَّ
وووْمَك  نُووولرا  َوَجَعوووَل الَسوووْبَع َ ووواوات  ِنباقوووا ف َوَجَعوووَل اْلَقَموووَر فِووويِهنَّ  ْرِم نَبوووا  ،مُثَّ  أَنْوبَووووَتُكْم ِموووَن اأْلَ راجا ف َواّللَُّ ِسوووشَّ

ُ َجَعَل َلُكُم اأْلَ   « ..جا  ُلُكلا ِمْنها ُسُبال  ِفجاسانا ،لَِتسْ ْرَم بِ يُِعيدُُكْم ِفيها َوُحْرُِجُكْم ِإْخراجا .َواّللَّ
ُووْم عَ »ابووحل املصوور:مث يقوولل بعوود عوورم هووذا ا؟هوود الوودائه امللوو  الث ْن َ ْ يَووزِْقُ  مالُووُه َموو َواتوَّبَوُعلاَصووْلين،َربِِ ِإوَّ
َّ َويَوعُووولَ    تَوووَذُرنَّ َوق ا َو  ُسوووَتُكْم،وَ ُرنَّ آهِلَوووَوَولَوووُدُ  ِإ َّ َخسوووارا .َوَمَكُروا َمْكووورا  ُكبَّارا .َوقووواُللا:  تَوووذَ  لاعا  َو  يَوغُووول

 ...« ..ا  َوَنْسرا .َوَقْد َأَضُللا َكِثْي 
وهوول  - -وهووك حصوويل  مريوورة.ولكن الرسووال  هووك الرسووال   هووذ  التجربوو  املريوورة تعوورم علووى رسوولل اّلِل 

الذي انتهحل إليه أمان  قعلة اّلِل يف األرم كلها يف آخر الزمان،واضطلع  كث عوهء كلفوه رسولل ..يورى 
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ميوان يف األرم.ويطلوع منهوا علوى عنواق فيها صلرة الكفا  النبيل الطليل ألن لوه مون قبول، قرار حقيقو  ا 
البشري  أموام قعولة احلو  وفسواق القيواقة الضوال  وغلبتهوا علوى القيواقة الراكودة.مث إراقة اّلِل يف إرسوال الرسول 

 ت ى بعد هذا العناق والضالل منذ فجر البشري  على يدي جدها نل  عليه السالم.
 يف دعلة اّللِ سوووووووولم  بعاموووووووو ،وهك اللاريوووووووو  لوووووووووتعوووووووورم علووووووووى ا؟ماعوووووووو  املسوووووووولم  يف مكوووووووو ،وعلى األموووووووو  امل

وسو      يلموذا ،ويفاملش ك األرم،وللمنهج ا هلك املنبث  من هذ  الدعلة،القائم  عليه يف وس  ا؟اهلي 
البشووووري   ل موووون أيبكوووول جاهليوووو   ليوووو  ..توووورى فيهووووا صوووولرة الكفووووا  وا صوووورار والثبووووات هووووذا املوووودى الطليوووو

 احلني. ل يف ذلكلقل  امليمن ،وإْناءها من اهلال  الشامالثاين.كما ترى فيها عناي  اّلِل اب
سول  ر رسواله إلويهم إلويهم يف عوتعرم على املشركني لْيوا فيها مصوْي أسوالفهم املكوذبني ويودركلا نعمو  اّلِل 
لم تصودر م إىل حوني.فم وإمهواهلرحيما ّبم،  يدعل عليهم ابهلال  الشامل وذلك ملا قدر  اّلِل من الرمح  ّب

ِق َو  تَوووزِ »م: وووا أهلووو بووويهم قعووولة كووودعلة نل ،بعووود موووا اسوووتنفد كووول اللسوووائل،وأهلم الووودعاء علوووى القووولممووون ن
 « ..الظَّاِلِمنَي ِإ َّ َضال   

ر »  َّ فواِجرا     يَلِوُدوا إِ وَ ْرُهْم ُيِضوُللا ِعبواَقَ  َك ِإْن تَوذَ ا .ِإنَّوَوقاَل نُل   َربِِ   تَوَذْر َعلَوى اأْلَْرِم ِموَن اْلكواِفرِيَن َقايَّ
 « ..َكفَّارا  

عقيووودة وحووودة ال ومووون خوووالل عووورم هوووذ  احللقووو  مووون حلقوووات الووودعلة ا هليووو  علوووى البشوووري  تتجلوووى حقيقووو 
  حليووواة اللاقعوووا،وأحوووداّ ويبوووات أصلهلا،وشصووول جوووذورها.كما يتجلوووى ارتبانهوووا ابلكووولن وإبراقة اّلِل وقدر 

َ َواتوَّ ُمبِووني .أَنِ  نَووِذير   قَوووْلِم ِإيِنِ َلُكوومْ  قوواَل:اي»وفوو  قوودر اّلِل.وذلووك موون خووالل قعوولة نوول  لقلمووه: ُقوولُ   اْعبُووُدوا اّللَّ
رُْكْم ِإىل َأَجوووو ووووُتْم يوُ َجووووَل اّللَِّ ِإذا جوووواَء   ى،ِإنَّ أَ ل  ُمَسووووم  َوأَِنيعُوووولِن.يَوْغِفْر َلُكووووْم ِمووووْن ُذنُوووولِبُكْم َويوُووووَيخِِ َيخَُّر،لَووووْل ُكنوْ

ُ نْولارا ف أََ ْ تَووَرْوا كَ أَ َخَلَقُكوْم  ا  َوقَودْ ْم   تَوْرُجولَن ّللَِِّ َوقوار ما َلكُ »..ويف حكاي  قلله هلم:« تَوْعَلُملنَ  ْيوَ  َخلَوَ  اّللَّ
وووْمَك َسوووْبَع َ ووواوات  ِنباقوووا ف َوَجَعوووَل اْلَقَموووَر فِووويِهنَّ نُووولرا  َوَجَعوووَل ال ْرِم نَبوووا  ،مُثَّ  أَنْوبَووووَتُكْم ِموووَن اأْلَ راجا ف َواّللَُّ ِسوووشَّ

ُ َجَعَل َلُكُم اأْلَ يُِعيدُُكْم ِفيها   « ..ا  ُكلا ِمْنها ُسُبال  ِفجاجانا  لَِتْسلُ ْرَم ِبسَوُحْرُِجُكْم ِإْخراجا ،َواّللَّ
يقو  العريو   وحق قو  نسوبهمو قرار هذ  احلقيق  يف نفلس املسولمني قيمتوه يف كوعلرهم  قيقو  قعلهتم،وحقي

لقولمي امونهج اّلِل  ليهوا.وهكع  الودعلة والقيوام ملكبهم املتصل من مطلع البشري .وحقيق  قورهم يف إقرار هذ
 القدمي.

 -  بّبوووذ  املناسووو -وإن ا نسوووان ليأخوووذ  الووودها والعجه،كموووا تغمووور  الروعووو  وااشووولع،وهل يسوووتعرم 
 ري  الضووال  املعاندة.ويتوودبرهلدايوو  البشوو -اّلِل وسووالمه  علوويهم صووللات -ذلووك ا؟هوود امللصوولل موون الرسوول 

 لعنيدة.ملعرض  ااى إرسال هي ء الرسل واحدا بعد واحد هلذ  البشري  إراقة اّلِل املستقرة عل
 ،من لوودن ت النبيلوووقوود يعوون لإلنسووان أن يسووأل:ترى تسوواوي احلصوويل  هووذا ا؟هوود الطليل،وتلووك التضووحيا

ينهموووا وموووا تال وووا مووون جهووولق مث موووا كوووان ب -والسوووالم  عليوووه الصوووالة -إىل حممووود  - عليوووه السوووالم -نووول  
 اّلِل وتضحياهتم الضخامف امليمنني بدعلة
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سووتغر  ارآن،وقوود توورى هوول تسوواوي هووذا ا؟هوود الووذي وصووفه نوول  يف هووذ  السوولرة ويف غْيهووا موون سوولر الق
لصووث يتلقا ووا اب هتووام.وهلعموورا نووليال ابلوو  الطوولل،  يكتوو  قلمووه فيووه اب عرام،بوول أتبعوول  ابلسووخري  وا 

 واحلس ،واألقب ا؟ميل والبيان املنْي.
 دار التاري .مقطع على لق امللصلل  منذ ذلك التاري ،وتلك التضحيات النبيل  اليت   تنمث تلك ا؟ه

سوال  ر .حَّت عوكء الالداير .من رسل يستهزأ ّبم،أو ُيرقلن ابلنار،أو ينشرون ابملنشار،أو يهجرون األهل و 
لاىل ا؟هوووولق لق املعرو ،هوووول وامليمنوووولن معووووه.مث تتووووذلووووك ا؟هوووود املشووووه - -األخْية،فيجهوووود فيهووووا حمموووود 

 املضني  والتضحيات املذهل  من القائمني على قعلته يف كل أرم ويف كل جيلفف
 .. لشا ف مثاترى تساوي احلصيل  كل هذ  ا؟هلق،وكل هذ  التضحيات،وكل هذا ا؟هاق املرير 

ى إرسوال علو قتوه سوبحانهقرار إراترى هذ  البشري  كلها تساوي تلك العناي  الكرمي  من اّلِل،املتجلي  يف اسوت
نف  سومى اب نسوالصوغْي املاالرسل ت ى بعد العناق وا عرام وا صرار وا سوتكبار،من هوذا االو  اهلزيول 

 وا؟لاب بعد التدبر:أن نعم ..وبال جدال .. 
ل ذ  املشووق ،وكث،وكل هووإن اسووتقرار حقيقوو  ا ميووان ابّلِل يف األرم يسوواوي كوول هووذا ا؟هوود،وكل هووذا الصوو

 هووذ  احلقيقوو  اسووتقرار لنبيلوو  املطوورقة موون الرسوول وأتبوواعهم الصوواققني يف كوول جيوول  ولعوولهووذ  التضووحيات ا
لو  ل الوذي   تبلن اهلائوأكث من وجلق ا نسان ذاته بل أكث من األرم وما عليها بل أكث مون هوذا الكو

لكوووائن ذا ان حلووو  هوووأاألرم أن تكووولن فيوووه هبووواءة ضوووائع    تكووواق هوووك أو تووورى  وقووود كووواءت إراقة اّلِل 
 ا؟هووووود لكووووول  إىلما نسوووواين خبصوووووائا معينووووو ،ععل اسوووووتقرار هوووووذ  احلقيقوووو  يف ضووووومْي  ويف نظوووووام حياتوووووه 

قراكوووه إا.ووكله إىل   ااصوووائا نسووواين ذاتوووه،بعلن اّلِل وتلفيقه.ولسووونا نعلوووم   خلووو  اّلِل هوووذا الكوووائن ّبوووذ
يعوور   ن والطاعوو   ى ا ميوواابلووه علوووجهوود  وإراقتووه يف هقيوو  حقيقوو  ا ميووان يف ذاتووه ويف نظووام حياتووه و  

ن  ولكننا نويمن سور هوذا. غْي ا كاملالئك ،أو ميحضوه للشور واملعصوي    يعور  غْي وا كإبليك.لسونا نعلوم
جهوود  ال بوود موونفووهنالووك حكموو  تتعلوو  بنظووام اللجوولق كلووه يف خلوو  هووذا الكووائن ّبووذ  ااصووائا  وإذن 

ء   هوووم األنبيووووامووون عبوووواق هذا ا؟هووود اختووووار اّلِل لوووه صووووفلةبشوووري  قوووورار حقيقووو  ا ميووووان يف عوووا  ا نسووووان.
ا  األرم،ألوووووحلقيقوووو  يفوالرسوووول.ويل  رتووووارة موووون أتبوووواعهم هووووم امليمنوووولن الصوووواققلن.اختارهم  قوووورار هووووذ  ا

 تساوي كل ما يبذللن فيها من جهلق مضني  مريرة،وتضحيات كاق  نبيل .
ا يكولن مسوتلقع ّلِل وأنالقله على قوبك مون نولر ا إن استقرار هذ  احلقيق  يف قله معنا  أن ينطلي هذا

رق تصووولير جموووقيقووو    لسووور مووون أسووورار  وأن يكووولن أقا  مووون أقوات قووودر  النافوووذ يف هوووذا اللجووولق ..وهوووذ  ح
 وتقريه ..

وهك حقيق  أكث من ا نسان ذاته ومن أرضه و ائه،ومن كل هذا الكلن الكبْي  كما أن اسوتقرار حقيقو  
معنا  اتصال هذ  احليواة األرضوي  ابحليواة األبديو ،وارتفاعها إىل  -أو مجاع  منهم  -بشر ا ميان يف حياة ال

املسووتلي الووذي ييهلهووا هلووذا ا تصووال.معنا  اتصووال الفنوواء ابلبقوواء وا؟ووزء ابلكوول وانوودوق النوواقا ابلكمووال 
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خ يولم يف بعو املطل  ...وهك حصيل  ترىب علوى كول جهود وكول تضوحي  ولول هققوحل علوى األرم يلموا أو
يرفع أمام البشري  يف سوائر أجياهلوا مشوعل النولر  -ولل يف هذ  الصلرة  -عمر البشري  الطليل،ألن هققها 

 يف صلرة عملي  واقعي ،عاهد لتبل  إليها نلال األجيال  
كمووا   سويل و در هلوا  يو  مووال املقوولقود أيبوحل اللاقوع التوارحك املتكوورر أن الونفك البشوري    تبلو  إىل آفوا  الك

أخوورى كمووا  هلفووا  بلسوويل ىل هووذ  ابلغتهووا ابسووتقرار حقيقوو  ا ميووان ابّلِل فيهووا.وأن احليوواة البشووري    ترتفووع إ
شوري   هوا قيواقة البتسولم أهلارتفعحل ّبوذ  اللسويل .وأن الفو ات الويت اسوتقرت فيهوا هوذ  احلقيقو  يف األرم،و 

 .ُييا  الناس يف واقع ايال،ولكنه متمثلكانحل قم  يف  ري  ا نسان سامق ،بل كانحل حلما أكث من ا
ذاهه أو هه مووون املووووموووا ميكووون أن ترتقوووك البشوووري  و  أن ترتفوووع عووون نريووو  فلسوووف  أو علوووم أو فووون أو موووذ

فووولس النووواس نّلِل يف نظوووام،إىل املسوووتلي الوووذي وصووولحل أو تصووول إليوووه عووون نريووو  اسوووتقرار حقيقووو  ا ميوووان اب
كامل،سووولاء   نهج حيووواةينهم ..وهوووذ  احلقيقووو  ينبثووو  منهوووا مووووحيووواهتم وأخالقهوووم وتصووولراهتم وقووويمهم ومووولاز 

 خْية.سال  األجاءت جممل  كما هك يف الرسا ت األوىل،أو مفصل  كامل  ققيق  كما هك يف الر 
لغ تووارحك موون بلووللاقووع الاوالوودليل القووانع علووى أن هووذ  العقيوودة حقيقوو  موون عنوود اّلِل هوول هووذا الووذي أيبتووه 

:  علوووم،و  نع البشووورصوووميوووان يف حياهتوووا موووا   تبلغوووه قووو  بلسووويل  أخووورى مووون البشوووري  ابسوووتقرار حقيقووو  ا 
لوه كككء مون ذلوك    ينفعها فلسف ،و  فن،و  نظام من النظم.وأوا حني فقدت قياقة امليمنني احلقيقيني 

األمووووورام لفكريووووو  و ابووووول احنووووودرت قيمهوووووا وملازينهوووووا وإنسوووووانيتها،كما غرقوووووحل يف الشوووووقاء النفسوووووك واحلوووووْية 
  لراحوو  البدنيووار علاموول ي ،على الوورغم موون تقوودمها احلضوواري يف سووائر امليوواقين،وعلى الوورغم موون توولافالعصووب

اني  الراحوووو  ا نسووووو طمأنينوووو  واملتوووواع العقلك،وأسووووباب السووووعاقة املاقيوووو   ملتها.ولكنهووووا   تنوووول السووووعاقة وال
كمووا   ا ابللجوولق قوو ليوو  صوولتهتتأبوودا.و  يرتفووع تصوولرها للحيوواة قوو  كمووا ارتفووع يف لوول احلقيقوو  ا ميانيوو ،و  

لفو ة الويت اا يف تلوك قو  كموا كوعرت ّبو« الونفك ا نسواني »تليقحل يف لل هذ  العقيدة،و  تشعر بكرام  
سوواين اللجوولق ا ن لووه وغايوو اسوتقرت فيهووا تلووك احلقيق .والدراسوو  اللاعيوو  للتصوولر ا سووالمك لغايوو  اللجوولق ك

 تنتهك حتما إىل هذ  النتيج .
، قرار امليمنوولن موون جهوولق مضووني ،ومن تضووحيات نبيلوو  كوول مووا يبذلووه  -بوودون توورقق  -ح  وهووذا كلووه يسووت

  حيواة اّلِل.وإقامو تصول بورو حقيق  ا ميان ابّلِل يف األرم.وإقام  قلولب تنطولي علوى قوبك مون نولر اّلِل،وت
يواهتم واقوع ح ايهوكموا يرتفوع فإنساني  يتمثل فيها منهج اّلِل للحيواة.وترتفع فيهوا تصولرات البشور وأخالقهم،

 البشوووري  كموووا  .وسوووتعرمإىل ذلوووك املسوووتلي الرفيع،الوووذي كوووهدته البشوووري  واقعوووا يف فووو ة مووون فووو ات التاري
لضوال  القيواقات اأعرضحل عن قعلة نول  وإبوراهيم وملسوى وعيسوى وحممود وإخولاوم الكرام.وسوتذهه موع 

مون  اان كوَّتل وتنكل ّبوم ألومون العوذاب، املضل  املمعن  يف الضالل.وستعذب الودعاة إىل احلو  أنلاعوا رتلفو 
ار نبيواء علوى مودرسل واألالنكال.كما ألقحل إبراهيم يف النار،ونشرت غْي  ابملنشار،وسخرت واستهزأت ابل

 التاري .
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  ؟هوووولق املضوووونيا  تسووووتح  ولكوووون الوووودعلة إىل اّلِل   بوووود أن اضووووك يف نريقهووووا كمووووا أراق اّلِل.ألن احلصوووويل
 برو  اّلِل  ،ويتصلرت فاحنصرت يف قله واحد ينطلي على قبك من نلر اّللِ والتضحيات النبيل ،ولل صغ

عليووه  -د إىل عهوود حمموو - عليووه السووالم -إن هووذا امللكووه املتصوول موون الرسوول والرسووا ت موون عهوود نوول   
يمو  هوذ  لكبْية،وعلوى قتقرار إراقة اّلِل على انوراق الودعلة إىل حقيقو  ا ميوان الينبئ عن اس -أزكى السالم 

 لوودعاة أنفسووهم قلوولب االوودعلة وقيموو  احلصوويل .وأقل نسووب  هلووذ  احلصوويل  هووك أن تسووتقر حقيقوو  ا ميووان يف
 ى األرم كلهواتفعولن علوحَّت يالقلا امللت وما هول أكود مون املولت يف سوبيلها و  ينكصولن عنها.وّبوذا ير 

سووووه املرير.ك جلاذّبووووا،ويتحررون موووون ربقتها.وهووووذا وحوووود  كسووووه كبْي،أكووووث موووون ا؟هوووود وينطلقوووولن موووون
ئكووو  هلوووذا  املالللدعاة.وكسوووه لإلنسووواني  الووويت تشووور  ّبوووذا الصووون  منهوووا وتكرم.وتسوووتح  أن يسوووجد اّللِ 

 سوتقبال  -اولتوه وتضوحيته  هود  هول وحم -الكائن،الذي يفسد يف األرم ويسفك الدماء.ولكنوه يتهيوأ 
در اّلِل يف األرم،وهقيوو  تحقيوو  قووب -هوول الضووعي  العواجز و  -قوبك موون نوولر اّلِل.كمووا يتهيوأ ألن يوونهخ 

ن موما هل أكوث  ن املشق ممنهجه يف احلياة.ويبل  من الطالق  والتحرر الروحك أن يضحك ابحلياة،وُيتمل 
 السووووعاقة هلووووم ن،وهقيوووو ضووووياع احليوووواة،لينجل بعقيدتووووه ويوووونهخ بلاجبووووه يف حماولوووو  إقرارهووووا يف حيوووواة اهلخري

هووود،وهتلن ،يهووولن ا؟ا القووودر مووون التحووورر وا نطال والتحووورر وا رتفووواع.وحني يتحقووو  لووورو  ا نسوووان هوووذ
السوووماء يف األرم و  املشوووق ،وهتلن التضوووحي ،ويتلارى هوووذا كلوووه،لتثز تلوووك احلصووويل  الضوووخم  الووويت تووورج 

 ميزان اّلِل ...
 واهلن نستعرم قص  نل  يف هذ  السلرة،وما اثله من حقيق  تلك احلقيق  

 [28إل   1(:اآليات 71]سور  نو  ) 

 نبي نو  عليه السالا مع قومه قصة ال

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
( قواَل اي قَووْلِم ِإيِنِ َلُكوْم نَوِذير  1ِإانَّ أَْرَسْلنا نُلحا  ِإىل قَوْلِمِه أَْن أَْنِذْر قَوْلَمَك ِمْن قَوْبِل أَْن َذْتِيَوُهْم َعذاب  أَلِيم  )} 

رُْكْم ِإىل َأَجول  ُمَسوم ى ِإنَّ َأَجوَل 3ُقولُ  َوأَِنيعُولِن )( أَِن اْعبُوُدوا اّللََّ َواتوَّ 2ُمِبني  ) ( يَوْغِفوْر َلُكوْم ِموْن ُذنُولِبُكْم َويوُوَيخِِ
وُتْم تَوْعَلُمولَن ) ( فَولَوْم يَوزِْقُهْم ُقعواِئك 5قواَل َربِِ ِإيِنِ َقَعوْلُت قَووْلِمك لَوْيال  َوَووارا  ) (4اّللَِّ ِإذا جاَء   يُوَيخَُّر َلْل ُكنوْ

اْسووَتْكَثُوا ( َوِإيِنِ ُكلَّمووا َقَعووْلهُتُْم لِتَوْغِفووَر هَلُووْم َجَعلُوولا َأصووابَِعُهْم يف آذاِوِووْم َواْستَوْغَشووْلا يِيوواَّبُْم َوَأَصووُروا وَ 6 فِوورارا  )ِإ َّ 
فَوُقْلوحُل اْسوتَوْغِفُروا َربَُّكوْم  (9 ِإْسورارا  )( مُثَّ ِإيِنِ أَْعَلْنحُل هَلُْم َوَأْسَرْرُت هَلُمْ 8( مُثَّ ِإيِنِ َقَعْلهُتُْم ِجهارا  )7اْسِتْكبارا  )

( َومُيِْدقُْكْم ِ َْملال  َوبَِننَي َوَاَْعوْل َلُكوْم َجنَّوات  َوَاَْعوْل 11( يُوْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرارا  )10ِإنَُّه كاَن َغفَّارا  )
ُ  (14( َوقَووْد َخَلَقُكووْم أَنْوولارا  )13) ( مووا َلُكووْم   تَوْرُجوولَن ّللَِِّ َوقووارا  12َلُكووْم َأْوووارا  ) أََ ْ تَوووَرْوا َكْيووَ  َخلَوووَ  اّللَّ

ُ أَنْوبَووَتُكْم ِموَن اأْلَْرِم 16( َوَجَعَل اْلَقَموَر فِويِهنَّ نُولرا  َوَجَعوَل الشَّوْمَك ِسوراجا  )15َسْبَع َ اوات  ِنباقا  ) ( َواّللَّ
ُ َجَعوَل َلُكوُم اأْلَْرَم ِبسوانا  )18ُكْم ِإْخراجوا  )( مُثَّ يُِعيدُُكْم ِفيها َوُحْورِجُ 17نَبا   ) لَِتْسوُلُكلا ِمْنهوا  (19( َواّللَّ

ُووْم َعَصووْلين َواتوَّبَوعُوولا َمووْن َ ْ يَووزِْقُ  مالُووُه َوَولَووُدُ  ِإ َّ َخسووارا  )20ُسووُبال  ِفجاجووا  ) ( َوَمَكووُروا 21( قوواَل نُوول   َربِِ ِإوَّ
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َّ َويَوعُووولَ  َوَنْسووورا  )( َوقوووالُ 22َمْكوورا  ُكبَّوووارا  ) ( َوقَوووْد 23لا   تَوووَذُرنَّ آهِلَوووَتُكْم َو  تَوووَذُرنَّ َوق ا َو  ُسووولاعا  َو  يَوغُووول
ُدوا هَلُْم ِموْن ُقونِ  (24َأَضُللا َكِثْيا  َو  َتزِِق الظَّاِلِمنَي ِإ َّ َضال   )  اّللَِّ ِ َّا َخِطي اهِتِْم أُْغرُِقلا فَأُْقِخُللا انرا  فَوَلْم اَِ

را  )25أَْنصارا  ) ( ِإنَّوَك ِإْن تَوَذْرُهْم ُيِضوُللا ِعبواَقَ  26( َوقاَل نُل   َربِِ   َتَذْر َعَلى اأْلَْرِم ِموَن اْلكواِفرِيَن َقايَّ
َولِْلُمووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنوواِت َو   ( َربِِ اْغِفووْر ِ  َوِللالِووَديَّ َوِلَمووْن َقَخووَل بَوْيوويِتَ ُمْيِمنووا  27َو  يَلِووُدوا ِإ َّ فوواِجرا  َكفَّووارا  )

 { (28َتزِِق الظَّاِلِمنَي ِإ َّ تَبارا  )
 خالصة دعو  نو  لقومه 4 - 1الدرس ا ول: 

ْم نَوووِذير  ْلِم:ِإيِنِ َلُكووو َعوووذاب  أَلِيم .قووواَل:اي قَووووَذْتِووويَوُهمْ  ِل أَنْ ِإانَّ أَْرَسوووْلنا نُلحوووا  ِإىل قَوْلِموووِه:أَْن أَنْوووِذْر قَوْلَموووَك ِموووْن قَوْبووو»
َ َواتوَُّقووولُ  َوأَِنيعُووولِن.يَوْغِفْر َلُكووومْ  رُْكْم ِإىل َأَجووول  نُلِبُكْم،وَ ِموووْن ذُ  ُمبِوووني :أَِن اْعبُوووُدوا اّللَّ َسوووم ى،ِإنَّ َأَجوووَل اّللَِّ ِإذا مُ يوُوووَيخِِ

ُتْم تَوْعَلُملنَ   « ..جاَء   يُوَيخَُّر،َلْل ُكنوْ
صودر الوذي .فهوذا هول امل« .قَوْلِموهِ  حا  ِإىلِإانَّ أَْرَسْلنا نُل »كيد :تبدأ السلرة بتقرير مصدر الرسال  والعقيدة وتل 

كله،وصودرت   ه اللجولقيتلقى منه الرسل التكلي ،كما يتلقلن حقيق  العقيدة.وهل املصدر الذي صدر من
لا هوا وزاغووا احنرفولا عنعبود ،فلممنوه احليواة.وهل اّلِل الوذي خلو  البشور وأوقع فطورهتم ا سوتعداق ألن تعرفوه وت

ه بعوووووود آقم عليوووووو -ء الرسوووووول كووووووان أول هووووووي   - عليووووووه السووووووالم -أرسوووووول إلوووووويهم رسووووووله،يرقووم إليووووووه.ونل  
علمووا مة ولعلووه كووان ذ  احليوواالسووالم.وآقم   يووذكر القوورآن لووه رسووال  بعوود جمي ووه إىل هووذ  األرم،و ارسووته هلوو
اما ذوا هلوووم أصووونلاحد،واختوووألبنائوووه وحفدتوووه حوووَّت إذا نوووال علووويهم األمووود بعووود وفاتوووه ضوووللا عووون عبووواقة اّلِل ال

وا ا الرمووز وعبووودة.مث نسووول آهل .اختووذوها يف أول األموور أنصوووااب ترمووز إىل قووولى قدسوولها.قلى غيبيووو  أو مشووهلق
قهم إىل نلحووووووا يوووووور  األصوووووونام  وأكووووووهرها تلووووووك اامسوووووو  الوووووويت سووووووْيق ذكرهووووووا يف السلرة.فأرسوووووول اّلِل إلوووووويهم

عليوه  -ل إقريوك ابق  ععق.والكته املقدس  السالتلحيد،ويصح  هلم تصلرهم عن اّلِل وعن احلياة واللجل 
التحريوو    هووذ  الكتووه   يوودخل يف تكوولين عقيوودة املسلم،لشووبه يفولكن مووا ورق سووابقا لنوول . -السووالم 

 والتزيد وا ضاف  إىل تلك الكته.
 لل عموور  الووذيي  وأن نووالوذي يتجووه إليوه موون يقوورأ قصوا األنبيوواء يف القورآن،أن نلحووا كووان يف فجور البشوور 
أن ذ  النسووب  ..عموار ّبوقضوى منوه ألو  سون  إ  مخسوني عاموا يف قعلتوه لقلموه،و  بود أووم كوانلا نولال األ

كوووايرت يف عووود كموووا تبنووولل عمووور  وأعموووار جيلوووه هكوووذا يووولحك  ن البشووور كوووانلا موووا يزالووولن قلووو    تتكووواير 
ن ذلوك قول العودق،كأ مور إذالعاألجيال التالي .وذلك قياسا على ما نرا  من سن  اّلِل يف األحياء من نلل ا
 للتعليخ والتعاقل ..واّلِل أعلم بذلك ..إ ا هك نظرة يف سن  اّلِل وقياس  

أَْن أَنْوِذْر  »تبدأ السلرة بتقرير مصدر الرسال  وتلكيد ،مث تذكر فحلى رسال  نل  يف اختصار وهك ا نوذار:
حلال  الويت كوان قولم نول  قود انتهولا إليهوا،من إعورام واسوتكبار ..وا« قَوْلَمَك ِمْن قَوْبِل أَْن َذْتِيَوُهْم َعذاب  أَلِيم  

ععل ا نذار هول أنسوه  -كما تثز من خالل احلساب الذي قدمه نل  يف النهاي  لربه   -وعناق وضالل 
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ما تلخا به رسالته،وأول ما يفتت  به الدعلة لقلمه،ا نذار بعذاب أليم،يف الودنيا أو يف اهلخورة،أو فيهموا 
 مجيعا.

نوووذار،مع يوووه هووول ا فن مشوووهد التكليووو  ينتقووول السووويا  مباكووورة إىل مشوووهد التبليووو  يف اختصوووار،البارز ومووو
ب يف اهلخوورة ل املضوورو ا نموواع يف املغفوورة علووى مووا وقووع موون ااطووااي والووذنلب وشجيوول احلسوواب إىل األجوو

ِذير  ُمبِوني .أَِن  َلُكوْم نَويِنِ ْلِم إِ قواَل:اي قَوو»للحساب وذلك مع البيان اجململ ألصلل الودعلة الويت يودعلهم إليهوا:
رُْكمْ ُكْم َويوُووواْعبُوووُدوا اّللََّ،َواتوَُّقلُ ،َوأَِنيعُووولِن.يَوْغِفْر َلُكوووْم ِموووْن ُذنُووولبِ   َأَجوووَل اّللَِّ ِإذا جووواَء   ِإىل َأَجووول  ُمَسوووم ى.ِإنَّ  َيخِِ

ُتْم تَوْعَلُملنَ   « ..يُوَيخَُّر َلْل ُكنوْ
  يتلعووثم يف و  امجووم،و  ،  يتمووتم..مفصوو  عوون نذارتووه،مبني عوون حجتووه« ني  اي قَوووْلِم ِإيِنِ َلُكووْم نَووِذير  ُمبِوو»

عل دعلتوه.وما يودبملكوذبني قعلته،و  يدع لبسا و  غملضا يف حقيق  ما يدعل إليه،ويف حقيق  موا ينتظور ا
 كوووريك.وتقلى ّلِل الّلِل وحووود  بووو ..عبووواقة «أَِن اْعبُوووُدوا اّللََّ،َواتوَُّقووولُ  َوأَِنيعُووولنِ »إليوووه بسوووي  واضووو  مسوووتقيم:

حليووواة انوووه نظوووام مهتووويمن علوووى الشوووعلر والسووولل .وناع  لرسووولله ععووول أمووور  هووول املصووودر الوووذي يسوووتمدون 
   بعود ذلوك يف.مث تف  وقلاعد السلل .ويف هذ  ااطلط العريض  تتلخا الداين  السماوي  على ا نال 

 التفصيل والتفريع.
لللجلق لق كلووووه،و وتناولووووه للجلانووووه املختلفوووو  لللجوووو ويف موووودى التصوووولر وضووووخامته وعمقووووه وسووووعته ومشللووووه

 ا نساين يف التفصيل والتفريع.
  بلقيووو  وحلقيقوووقيقووو  العوعبوواقة اّلِل وحووود  مووونهج كامووول للحياة،يشووومل تصووولر ا نسووان حلقيقووو  األللهيووو  وح

اة للحيوو ظووامن وموون مث ينبثوو الصوول  بووني االوو  وااال ،وحلقيقوو  القوولى والقوويم يف الكوولن ويف حيوواة النوواس ..
ل  بوووني قيقووو  الصوووحالبشوووري  قوووائم علوووى ذلوووك التصووولر،فيقلم مووونهج للحيووواة خووواص.منهج رابين مرجعوووه إىل 

 العبلقي  واألللهي ،وإىل القيم اليت يقررها اّلِل لاحياء واألكياء.
هنوووووا أو  تلفوووووحل عنوووووهوتقووووولى اّلِل ..هوووووك الضووووومان  احلقيقيووووو   سوووووتقام  النووووواس علوووووى ذلوووووك املنهج،وعووووودم ال

 نظووولر فيوووه إىلفاضووول املم ا حتيوووال عليوووه أو ا لتووولاء يف تنفيوووذ .كما أووووا هوووك مبعوووة االووو  الهنا ،وعووود
 اّلِل،بال رايء و  تظاهر و   اراة.

صوودر األول تصوول ابملوناعوو  الرسوولل ..هووك اللسوويل  لالسووتقام  علووى الطريوو ،وتلقك اهلوودى موون مصوودر  امل
 ضوووملن   فهوووذ سوووليم  املطووو  ا سوووتقبال املباكووورة الللخلووو  واهلدايووو ،وبقاء ا تصوووال ابلسوووماء عووون نريووو  حم

د جيول بعد ،وقو  يف كولااطلط العريض  الويت قعوا نول  إليهوا قلموه يف فجور البشوري  هوك خالصو  قعولة اّللِ 
ْر  لِبُكمْ يَوْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُ »وعدهم عليها ما وعد اّلِل به التائبني الثائبني:  .. «ُكْم ِإىل َأَجل  ُمَسم ىَويُوَيخِِ

وجوووزاء ا سوووتجاب  للووودعلة إىل عبووواقة اّلِل وتقووولا  وناعووو  رسووولله هوووك املغفووورة والتخلووويا مووون الوووذنلب الووويت 
سووولفحل وشخوووْي احلسووواب إىل األجووول املضوووروب لوووه يف علوووم اّلِل.وهووول اليووولم اهلخر.وعووودم األخوووذ يف احليووواة 

أكوووياء أخوورى يف أينووواء الوودنيا بعوووذاب ا ست صووال )وسوووْيق يف احلسوواب الوووذي قدمووه نووول  لربووه أنوووه وعوودهم 
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احليوواة(.مث بووني هلووم أن ذلووك األجوول املضووروب حتمووك اووكء يف ملعوود ،و  يوويخر كمووا يوويخر عووذاب الوودنيا 
ُتْم تَوْعَلُملنَ »الكثى:  عتقاقي  ..وذلك لتقرير هذ  احلقيق  ا   « ..ِإنَّ َأَجَل اّللَِّ ِإذا جاَء   يُوَيخَُّر،َلْل ُكنوْ

يقوووو  بلجووووه هووووذ  احلق هوووذا تقريوووورا لكوووول أجوووول يضووووربه اّلِل ليقووور يف قلوووولّبمكموووا أن الوووونا ُيتموووول أن يكوووولن 
 ساب.إىل يلم احل -أانبلا لل أناعلا و  -عام. ناسب  احلدية عن اللعد بتأخْي حساّبم 

 نو  يقدا خالصة ما جرى بينه وبين قومه 24 - 5الدرس الثاني:

 رميو  هلدايو  قلموه،بال مصولح  لوه،و  منفعو لاصول جهولق  النبيلو  ااالصو  الكي -ليه السالم ع -ورا  نل  
ا سوني عامومخ .ألو  سون  إ وُيتمل يف سبيل هذ  الغاي  النبيل  ما ُيتمل من إعرام واستكبار واستهزاء .

 ق  مث عوواق يففووع وتووزقا..وعوودق املسووتجيبني لووه   يكوواق يزيوود وقرجوو  ا عوورام وا صوورار علووى الضووالل ترت
صو  موا صونع يقيول  عواق الذي كلفه هوذا اللاجوه النبيول وذلوك ا؟هود الثواي  املطا  يقدم حسابه لربه 

  طوا ،إىل ا؟هوايو  املووما   قى ..وربه يعلم.وهل يعور  أن ربوه يعلم.ولكنهوا كوكلى القلوه املتعوه يف 
ْلُت قَووْلِمك  َقَعواَل:َربِِ ِإيِنِ قو »ّلِل:اللحيدة اليت يشكل إليها األنبياء والرسل وامليمنولن حقيقو  ا ميوان ..إىل ا

صووابَِعُهْم يف آذاِوِْم،َواْستَوْغَشووْلا تَوْغِفووَر هَلُووْم َجَعلُوولا أَ ْلهُتُْم لِ مووا َقَعوولَووْيال  َوَوووارا ،فَوَلْم يَووزِْقُهْم ُقعوواِئك ِإ َّ فِوورارا  َوِإيِنِ ُكلَّ 
َأْسووووووووووووَرْرُت هَلُووووووووووووْم يِنِ أَْعَلْنووووووووووووحُل هَلُووووووووووووْم وَ إِ ،مُثَّ هووووووووووووارا  هُتُْم جِ يِياَّبُْم،َوَأَصُروا،َواْسووووووووووووَتْكَثُوا اْسووووووووووووِتْكبارا .مُثَّ ِإيِنِ َقَعوووووووووووولْ 

ْم ِ َْملال  َوبَِننَي،َوَاَْعْل َلُكوْم ُكْم ِمْدرارا ،َومُيِْدقْكُ ماَء َعَليْ ِل السَّ ِإْسرارا .فَوُقْلحُل:اْستَوْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغفَّارا ،يُوْرسِ 
ُ َسووْبَع ْم أَنْوولارا ف أََ ْ تَووورَ قَووْد َخَلَقُكووارا ف وَ ْم   تَوْرُجوولَن ّللَِِّ َوقووَجنَّووات  َوَاَْعووْل َلُكووْم َأْوارا .مووا َلُكوو ْوا َكْيووَ  َخلَووَ  اّللَّ

ُ ِسووراجا   َ وواوات  ِنباقووا ف َوَجَعووَل اْلَقَمووَر فِوويِهنَّ نُوولرا  َوَجَعووَل الشَّووْمكَ  نَبووا  ،مُثَّ يُِعيوودُُكْم  نْوبَوووَتُكْم ِمووَن اأْلَْرمِ أَ ف َواّللَّ
ُ َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَم ِبسانا   ِفيها  « ..ا ُسُبال  ِفجاجا  ُلُكلا ِمْنه،لَِتسْ َوُحْرُِجُكْم ِإْخراجا .َواّللَّ

 مد الطليل.اي  األهذا ما صنع نل  وهذا ما قال عاق يعرضه على ربه وهل يقدم حسابه األخْي يف و
 .. «َوارا  ك لَْيال  وَ ِإيِنِ َقَعْلُت قَوْلمِ »وهل يصلر ا؟هد الدائه الذي   ينقطع:

..فوورارا موون الووداعك إىل « فَولَووْم يَووزِْقُهْم ُقعوواِئك ِإ َّ فِوورارا  »و  ميوول و  يفوو  و  ييوو ك أمووام ا عوورام وا صوورار:
اّلِل.مصودر اللجوولق واحلياة،ومصودر الوونعم واهل ء،ومصوودر اهلودى والنلر.وهوول   يطلووه أجورا علووى السووماع 

لفوووورار  وووون يوووودعلهم إىل اّلِل ليغفوووور هلووووم وحلصووووهم موووون جريوووورة ا مث واملعصووووي  و  ضووووريب  علووووى ا هتووووداء  ا
والضوووووالل  فوووووإذا   يسوووووتطيعلا الفووووورار،ألن الوووووداعك واجههوووووم ملاجهووووو ،وهني الفرصووووو  ليصووووول إىل أ ووووواعهم 
بدعلتووه،كرهلا أن يصوول صوولته إىل أ وواعهم.وكرهلا أن تقووع عليووه أنظارهم،وأصووروا علووى الضالل،واسووتكثوا 

َوِإيِنِ ُكلَّمووا َقَعووْلهُتُْم لِتَوْغِفووَر هَلُووْم َجَعلُوولا َأصووابَِعُهْم يف آذاِوِْم،َواْستَوْغَشووْلا »تجاب  لصوولت احلوو  واهلوودى:عوون ا سوو
..وهووك صوولرة  صوورار الداعيوو  علووى الوودعلة وهووني كوول فرصوو  ليووبلغهم « يِيوواَّبُْم َوَأَصووُروا َواْسووَتْكَثُوا اْسووِتْكبارا  

الضووالل.تثز موون يناايهووا مالموو  الطفللوو  البشووري  العنيوودة.تثز يف وضووع األصووابع  إايهوا وإصوورارهم هووم علووى
يف اهلذان،وسوووو  الووووور وس واللجوووول  ابلثيووووواب.والتعبْي يرسوووووم بكلماتووووه صووووولرة العنوووواق الطفووووول  الكامووووول،وهل 

ا  نوووورا  وآذاوووووم   تسووووع أصووووابعهم كاملوووو ،إ ا هووووم يسوووودوو« َجَعلُوووولا َأصووووابَِعُهْم يف آذاِوِوووومْ »يقوووولل:إوم 
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األصووابع.ولكنهم يسوودووا يف عنوو  ابل ،كأ ووا ُيوواوللن أن اعلوولا أصووابعهم كلهووا يف آذاوووم ضووماان لعوودم 
تسوورب الصوولت إليهووا بتووا   وهووك صوولرة غليظوو  لإلصوورار والعناق،كمووا أوووا صوولرة بدائيوو  ألنفووال البشووري  

  -عليوه السووالم  -  ..اتبوع نول  الكبوار  وموع الودأب علوى الودعلة،وهني كول فرص ،وا صورار علوى امللاجهو
مُثَّ ِإيِنِ َقَعووووْلهُتُْم ِجهووووارا ،مُثَّ ِإيِنِ »كوووول األسوووواليه فجهوووور ابلوووودعلة  رة،مث زاوج بووووني ا عووووالن وا سوووورار  رة:

 « ..أَْعَلْنحُل هَلُْم َوَأْسَرْرُت هَلُْم ِإْسرارا  
سوبحانه  -ّبوم فهول غفروا ر ن إذا اسوتويف أيناء ذلك كلوه أنمعهوم يف خوْي الودنيا واهلخورة.أنمعهم يف الغفورا

لفْي امليسولر مون أسوبابه هوم يف الورز  الو..وأنمع« فَوُقْلحُل:اْسوتَوْغِفُروا َربَُّكوْم ِإنَّوُه كواَن َغفَّوارا  »فار للذنلب:غ -
هم ا وعووودهم بووورزقوار،كموووالووويت يعرفلووووا ويرجلووووا وهوووك املطووور الغزير،الوووذي تنبوووحل بوووه الزروع،وتسووويل بوووه األ

َء َعلَوووْيُكْم ِسووِل السَّوومايُورْ »يت يطلبلوووا ويعزوووووا:واألموولال الوو -وهووك البنوووني  -يوو  الووويت ُيبلوووا اهلخوور موون الذر 
سوووتغفار وهوووذ  ..وقووود ربووو  بوووني ا « ْووووارا  أَ َعوووْل َلُكوووْم  َواَْ ِموووْدرارا  َومُيْوووِدقُْكْم ِ َْمووولال  َوبَِننَي،َوَاَْعوووْل َلُكوووْم َجنَّوووات  

وبوني ى هودى اّلِل،امتها علوفيها هذا ا رتباط بني صال  القللب واسوتق األرزا .ويف القرآن ملاضع متكررة
رََكووات  َلَفَتْحنَووا َعلَووْيِهْم بوَ  َواتوََّقووْلا آَمنُوولا تيسووْي األرزا ،وعموولم الرخوواء ...جوواء يف ملضووع:}َوَلْل أَنَّ أَْهووَل اْلُقووَرى

بُلا فََأَخووووْذاَنُهْم ِ َوووو ووووَماِء َواأْلَْرِم َوَلِكووووْن َكووووذَّ [..وجوووواء يف 96:({ ]األعوووورا 96ْكِسووووُبلَن )نُلا يَ ا َكوووواِمووووَن السَّ
ُهْم ملضع:}َوَلْل أَنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب آَمُنلا َواتوََّقْلا َلَكفَّْراَن عَ  ُوْم 65اِت النَِّعيِم ) َوأَلَْقَخْلَناُهْم َجنَّ يَِِ اهِتِمْ سَ نوْ ( َوَلْل َأوَّ

يووَل َوَمووا أُنْووزِ  ِووْم َل إِلَووْيِهْم ِمووْن رَ أَقَوواُملا التوَّووْلرَاَة َواْ ِْنِْ ُهْم أُمَّوو   ُمْقَتِصووَدة  ْن فَوووْلِقِهْم َوِمووْن َهْووحلِ َكلُوولا ِمووأَلَ ّبِِ  أَْرُجِلِهووْم ِموونوْ
ُهْم َسووواَء َموووا يَوْعَملُووولَن ) [ ..وجووواء يف ملضوووع:}الر ِكتَووواب  أُْحِكَموووحْل 66 - 65:( { ]املائووودة66وََكثِوووْي  ِمووونوْ

َلحْل ِمْن َلُدْن  َ ِإنَِّب َلُكْم ِمْنوهُ ( َأ َّ تَوْعُبدُ 1َحِكيم  َخِبْي  )آاَيتُُه مُثَّ ُفصِِ وا ( َوأَِن اْسوتَوْغِفرُ 2ِشوْي  )نَوِذير  َوبَ  وا ِإ َّ اّللَّ
ا فَوِإيِنِ َأَخواُ  ُه َوِإْن تَوَللَّولْ ِت ُكلَّ ِذي َفْضل  َفْضلَ َسم ى َويُويْ َجل  مُ َربَُّكْم مُثَّ تُلبُلا إِلَْيِه مُيَتِِْعُكْم َمَتاع ا َحَسن ا ِإىَل أَ 

 [.3 - 1:({ ]هلق3َعَلْيُكْم َعَذاَب يَوْلم  َكِبْي  )
موون وعود اّلِل،و  باّبا موونوهوذ  القاعودة الوويت يقررهوا القوورآن يف ملاضوع متفرق ،قاعوودة صوحيح  تقولم علووى أسو
م اعودة عون األموهوذ  الق سن  احلياة كما أن اللاقوع العملوك يشوهد بتحققهوا علوى مودار القرون.واحلودية يف

فار املنبوئ صواحل وا سوتغلعمول ال  عن األفراق.وما مون أمو  قوام فيهوا كورع اّلِل،واعهوحل اعاهوا حقيقيوا ّلِل اب
 نوواس مجيعووا،إ األموون للعوون خشووي  اّلِل ..مووا موون أموو  اتقووحل اّلِل وعبدتووه وأقامووحل كووريعته،فحققحل العوودل و 

 .ال  سلاءلعمران وابلصفاضحل فيها ااْيات،ومكن اّلِل هلا يف األرم واستخلفها فيها اب
 يفملسوووع عليهوووا  -موووع هوووذا  -ولقووود نشوووهد يف بعوووخ الفووو ات أ وووا   تتقوووك اّلِل و  تقووويم كوووريعته وهوووك 

لُولُكْم ابِ :»ا بوتالء الورز ، كن هلوا يف األرم ..ولكون هوذا إ ووا هول  نَو   اْاَووْْيِ فِ لشَّورِِ وَ َونَوبوْ مث هول بعود ذلووك « توْ
ر كراموووو  بغووووك وإهووووداا جتموووواعك وا حنوووودار األخالقووووك،أو الظلووووم والرخوووواء ميو ،شكلووووه آفووووات ا خووووتالل 

 ا نسان ..
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وأمامنوووا اهلن قولتوووان كبوووْي ن ملسووووع عليهموووا يف الووورز ، كن هلمووووا يف األرم.إحووودا ا رأ اليووو  واألخوووورى 
.ويف األوىل يهب  املستلي األخالقك إىل الدر  األسفل مون احليلانيو ،ويهب  تصولر احليواة إىل 2520كيلعي 

 لدر  األسفل كذلك فيقلم كله على الدو ر   ا
ن  وجل قائم مويا الناس يفإىل قرج  قون الرقي  وتسلق ا؟اسلسي  ويع« ا نسان»ويف الثاني  هتدر قيم  

 يف هتمو  هوا   يطوي  يف املذاب  املتلالي  ويبيحل كل إنسان وهل   يضومن أنوه سيصوب  ورأسوه بوني كتفيوه 
ل ق  النبيووووووحيووووواة إنسووووواني  تلسووووووم ابلرخووووواء  و ضوووووك مووووووع نووووول  يف جهوووووا الظوووووالم  وليسوووووحل هوووووذ  أو تلووووووك

اسووتهتارهم  يعجووه موون الطليل.فنجوود  ذخووذ بقلمووه إىل آايت اّلِل يف أنفسووهم ويف الكوولن موون حلهلم،وهوول
« لارا فْد َخَلَقُكووْم أَنْووقووارا ف َوقَوو وَ مووا َلُكووْم   تَوْرُجوولَن ّللَِّ »وسوولء أقّبووم مووع اّلِل،وينكوور علوويهم ذلووك ا سووتهتار:

ن يكووولن أحووود لنوووه،أو أ..واألنووولار الووويت حانوووه ّبوووا قووولم نووول  يف ذلوووك الزموووان   بووود أن تكووولن أمووورا يدرك
 ن يكووولن لوووه يفأكْيهم بوووه  وووا ميلوووك أول وووك القووولم يف ذلوووك الزمووان أن يووودركل ،لْيجل مووون وراء توووذ  موودلل هتا

فو  إىل ينيو  مون النطار ا؟نا األنول نفلسهم وقع ميير،يقولقهم إىل ا سوتجاب .والذي عليوه أكثور املفسورين أوو
جنو  الويت ر هلوم.ألن األم إذا ذكوالعلق  إىل املضغ  إىل اهليكل إىل اال  الكامل ..وهذا ميكن أن يدركه القول 

ت هوووذ  د مووودلل تسوووق  قبووول اكتماهلوووا يف األرحوووام ميكووون أن تعطووويهم فكووورة عووون هوووذ  األنلار.وهوووذا أحووو
للاحودة ايولان االيو    يشوبه حعلم األجن .من أن ا؟نني يف أول أمور  اهلي .وميكن أن يكلن مدللهلا ما يقلله

ائك.مث كوووكل مووول حيووولان مث بعووود فووو ة مووون احلمووول ميثووول ا؟نوووني كوووبه احليووولان املتعووودق ااوووالاي.مث ذخوووذ كوووك
ثا هووووذا حوووودي حيوووولان يووووديك.مث كووووكل املخلوووول  ا نسوووواين ..وهووووذا أبعوووود عوووون إقرا  قوووولم نل .فقوووود كشوووو 

ْطَفووَ  َلْقنَووا النُ مُثَّ خَ  موودللل قللووه تعوواىل يف ملضووع آخوور بعوود ذكوور أنوولار ا؟نووني:}جدا.وقوود يكوولن هووذا هوول 
وا مُثَّ أَْنَشوَسوْلاَن اْلعِ م وا َفكَ َعَلَق   َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَ  ُمْضَغ   َفَخَلْقنَوا اْلُمْضوَغَ  ِعظَا ُ ظَواَم حلَْم  ْأاَنُ  َخْلق وا آَخوَر فَوتَوبَواَرَ  اّللَّ

لن هلمووا موودلل ت أخوورى   [..كمووا أن هووذا الوونا وذا  قوود تكوو14:( { ]امليمنوولن14ِقنَي )َأْحَسووُن اْاَووالِ 
 تتكش  للعلم بعد ..و  نقيد ا ..

وعلى أي  حال فقد وجه نل  قلمه إىل النظر يف أنفسوهم،وأنكر علويهم أن يكولن اّلِل خلقهوم أنولارا،مث هوم 
خلقهوووم ..وهوووذا أعجوووه وأنكووور موووا يقوووع مووون بعووود ذلوووك   يستشوووعرون يف أنفسوووهم تووولقْيا للجليووول الوووذي 

ُ َسووْبَع َ وواوات  ِنباقووا ف َوَجَعوووَل »رلوول   كووذلك وجههووم إىل كتوواب الكوولن املفتوول : أََ ْ تَووووَرْوا َكْيووَ  َخلَووَ  اّللَّ
..والسووماوات السووبع   ميكوون حصوورها يف موودللل  ووا تقوولل بووه « اْلَقَموَر فِوويِهنَّ نُوولرا  َوَجَعووَل الشَّووْمَك ِسووراجا ف

  -لفووروم العلميوو  يف التعريوو  ابلكوولن.فهك كلهووا جموورق فروم.إ ووا وجووه نوول  قلمووه إىل السووماء وأخووثهم ا
أوووووا سووووبع نبووووا .فيهن القموووور نووووولر وفوووويهن الشوووومك سووووراج.وهم يوووورون القموووور ويووووورون  -كمووووا علمووووه اّلِل 

يكون ذلوك الشمك،ويرون ما يطل  عليه اسم السماء.وهل هذا الفضواء ذو اللولن األزر .أموا موا هولف فلوم 

                                                 
 شيلعي  بفضل هللا مث  هلق اجملاهدين وسل  تسق  الرأ الي  على يد اجملاهدين األبرار قريبا إبذن هللا تعاىل سقطحل ال - 2520
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مطلوولاب موونهم.و  اووزم أحوود إىل اليوولم بشووكء يف هووذا الشووأن ..وهووذا التلجيووه يكفووك  ترة التطلووع والتوودبر 
فيمووا وراء هووذ  ااالئوو  اهلائلوو  موون قوودرة مبدعوو  ..وهووذا هوول املقصوولق موون ذلووك التلجيووه.مث عوواق نوول  فلجووه 

هلووووووم حقيقوووووو  إخووووووراجهم منهووووووا  قلمووووووه إىل النظوووووور يف نشووووووأهتم موووووون األرم وعوووووولقهتم إليهووووووا ابملوووووولت ليقوووووورر
ُ أَنْوبَوَتُكْم ِمَن اأْلَْرِم نَبا  ،مُثَّ يُِعيدُُكْم ِفيها َوُحْرُِجُكْم ِإْخراجا  »ابلبعة:  «  َواّللَّ

صوووولر  لقوووورآن يفوالتعبووووْي عوووون نشووووأة ا نسووووان موووون األرم اب نبووووات تعبووووْي عجيووووه مل .وهوووول يكوووورر يف ا
وهول يشوْي يف هوذا «.  َحْرُُج ِإ َّ َنِكدا   ِذي َخُبةَ ِه َوالَّ رُُج نَباتُُه إبِِْذِن َربِِ َواْلبَوَلُد الطَّيُِِه حَْ »كَّت.كقلله تعاىل:

 جففك سولرة احلومتفرقو : إىل نشأة الناس كنشوأة النبات.كموا يقورن نشوأة ا نسوان بنشوأة النبوات يف ملاضوع
ووُتْم يف َريْووه  اُس ِإْن كُ ا النَّووَهوواي أَيوُ »امووع بينهمووا يف آيوو  واحوودة يف صوودق الثهنوو  علووى حقيقوو  البعووة فيقوولل: نوْ

َ  ِموووْن ُمْضووووَغ   ُرَلََّقوووَعَلَقوووو   مُثَّ   ِمووونْ ِموووَن اْلبَوْعووووِة فَوووِإانَّ َخَلْقنوووواُكْم ِموووْن تُووووراب  مُثَّ ِموووْن نُْطَفوووو   مُثَّ     َوَغووووْْيِ ُرَلََّقوووو  ،لِنُوَبنيِِ
،رُِجكُ مُثَّ ُبْووو َلُكْم،َونُِقوووُر يف اأْلَْرحووواِم موووا َنشووواُء ِإىل َأَجووول  ُمَسوووم ى ُكْم،َوِمْنُكْم َموووْن يُوتَووووَل َّ ُلغُووولا َأُكووودَّ مُثَّ لِتَوبوْ ْم ِنْفوووال 
َهوا اْلمواَء .َوتَوَرى اأْلَْرَم هاِموَدة  ْلم  َكوْي ا  ْعِد عِ بوَ َوِمْنُكْم َمْن يُوَرُق ِإىل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَوْعَلَم ِمْن  ،فَِإذا أَنْوزَْلنوا َعَليوْ

لنشووأة ا؟نينيوو  قريبووا  ووا ايووذكر أنوولار  «امليمنوولن»..ويف سوولرة « بَووحْل َوأَنْوبَوتَووحْل ِمووْن ُكوولِِ َزْوج  َّبِوويج  اْهتَوووزَّْت َورَ 
 .وهكذا.« .أَْعناب  يل  وَ فَأَْنَشْأان َلُكْم بِِه َجنَّات  ِمْن بَِ »ذكرت يف سلرة احلج واكء بعدها:

ن نشووأة األرم،وأ أصولل احليواة علوى وجوهوهوك لواهرة تسوتدعك النظور و  ريوه.فهك تولحك ابللحودة بوني 
ى وينمل،فهوول ليوو  يتغوذا نسوان مون األرم كنشووأة النبوات.من عناصوورها األوليو  يتكوولن.ومن عناصورها األو 

 تواجن.وكال وا مون ن احلياةمونبات مون نباهتا.وهبوه اّلِل هوذا اللولن مون احليواة كموا وهوه النبوات ذلوك اللولن 
م عالقتوه ابألر يوا حيوا لكوذلك ينشوئ ا ميوان يف املويمن تصولرا حقيقاألرم،وكال ا يرضع من هوذ  األم  و 

يووزة لضوومْي.وهذ  ماحليوو  يف وابألحياء.تصوولرا فيووه ققوو  العلووم وفيووه حيليوو  الشووعلر.ألنه قووائم علووى احلقيقوو  ا
 املعرف  القرآني  الفريدة.

ختل  بووتهم منهووا.فيمووا أنا كوالنوواس الووذين نبتوولا موون األرم يعوولقون إىل جلفهووا موورة أخرى.يعيوودهم اّلِل إليهوو
ول موورة رجهم الووذي أحوونهووا  مث مرفوواهتم ب بتها،وتنوودمج ذراهتووم يف ذراهتا،كمووا كووانلا فيهووا موون قبوول أن ينبتوولا 

نظوور ا نسووان ظوو ،حني يوينبووتهم كمووا أنبووتهم أول موورة ..مسووأل  سووهل  يسووْية   تسووتدعك التلقوو  عنوودها حل
 هوووذ  احلقيقووو  وجوووه قلموووه إىل - عليوووه السوووالم -ا  ونووول  إليهوووا مووون هوووذ  الزاويووو  الووويت يعرضوووها القووورآن منهووو

أة شوومث تتلقووع النرة أخوورى.لتستشووعر قلوولّبم يوود اّلِل وهووك تنبووتهم موون هووذ  األرم نبووا ،وهك تعيوودهم فيهووا موو
 األخرى وهسه حساّبا،وهك كائن  ّبذا اليسر وّبذ  البسان .
اة هلوم  تيسوْي احليويف علويهم ه إىل نعمو  اّللِ بسان  البداه  الويت   تقبول جود   وأخوْيا وجوه نول  قلولب قلمو

ْرَم َلُكووووووُم اأْلَ   َجَعوووووولَ َواّللَُّ »علووووووى هووووووذ  األرم وتووووووذليلها لسووووووْيهم ومعاكووووووهم وانتقوووووواهلم ونرائوووووو  حيوووووواهتم:
 « ..ِبسانا ،لَِتْسُلُكلا ِمْنها ُسُبال  ِفجاجا  
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انلا ر منهووا كموا كوون الفورالكوول وهوذ  احلقيقو  القريبوو  مون مشوواهدهتم وإقراكهوم توولاجههم ملاجهو  كاملو ،و  مي
ل هلووم د جعووقووحووَّت جباهلووا  -يفوورون موون صوولت نوول  وإنذار .فهووذ  األرم ابلقيوواس إلوويهم مبسوولن   هوودة 

ن وينتقلووولن ن ويركبووول عثهوووا قرواب وفجاجا،كموووا جعووول يف سوووهلهلا مووون ابب أوىل.ويف سوووبلها وقروّبوووا ميشووول 
 ع واألرزا .ويبتغلن من فضل اّلِل،ويتعايشلن يف يسر وتباقل للمناف

وهوووم كوووانلا يوووودركلن هوووذ  احلقيقووو  املشوووواهدة هلوووم بوووودون حاجووو  إىل قراسوووات علميوووو  عليص ،يدرسووولن ّبووووا 
النلاميك الويت هكوم وجولقهم علوى هوذ  األرم،وتيسور هلوم احليواة فيها.وكلموا زاق ا نسوان علموا أقر  مون 

 .2521هذ  احلقيق  جلانه جديدة وآفاقا بعيدة
مووووه وقلوووولّبم وعقوووولهلم بشووووَّت األسوووواليه،ومتنلع إىل آذان قل  -سوووولك يأو حوووواول أن  -هكووووذا سوووولك نوووول  

ربووه الووذي  عوواق إىل اللسووائل يف قأب نليوول،ويف صووث مجيوول،ويف جهوود نبيوول،أل  سوون  إ  مخسووني عامووا.مث
ن من هووذا البيوواملووييرة.و أرسووله إليهم،يقوودم حسووابه،ويبة كووكلا ،يف هووذا البيووان املفصوول،ويف هووذ  اللهجوو  ا

ل  الرسووال  دة يف سلسووتلووك الصوولرة النبيلوو  موون الصووث وا؟هوود واملشووق ،وهك حلقوو  واحووالوودقي  نطلووع علووى 
 السماوي  هلذ  البشري  الضال  العصي   فماذا كان بعد كل هذا البيانف

ُووْم َعَصووْلين،َواتوَّبَوُعلا َمووْن َ ْ يَووزِْقُ  م» را  ُكبَّارا .َوقوواُللا   تَووَذُرنَّ ْكوو َخسووارا .َوَمَكُروا مَ َولَووُدُ  ِإ َّ الُووُه وَ قوواَل نُوول  :َربِِ ِإوَّ
َّ َويَوُعلَ  وَ   « ..الظَّاِلِمنَي ِإ َّ َضال    ُللا َكِثْيا .َو  َتزِقِ .َوَقْد َأضَ َنْسرا  آهِلََتُكْم،َو  َتَذُرنَّ َوق ا َو  ُسلاعا  َو  يَوُغل

وبعوووود كوووول هووووذا تلجيه.رب إوووووم عصوووولين  بعوووود كوووول هووووذا ا؟هاق،وبعوووود كوووول هووووذا العناء.وبعوووود كوووول هووووذا ال
لسوْي وراء العصويان.وكان له كان االتنلير.وبعد ا نذار وا نماع واللعد ابملال والبنني والرخاء ..بعد هذا ك

َ ْ  »  نا  والسوولطان.ظوواهر ا؟ووالقيوواقات الضووال  املضوولل ،اليت ختوودع األتبوواع  ووا الووك موون املووال واألو ق،وم
راء ووا إ  الشووقاء ل،فلم يكوون و الل وا ضووالفقوود أغووراهم املووال والللوود ابلضوو« َخسووارا  يَووزِْقُ  مالُووُه َوَولَووُدُ  ِإ َّ 

ث.مكووروا  بطووال ناهيووا يف الكمكوورا مت«.َوَمَكووُروا َمْكوورا  ُكبَّووارا  ..»وااسووران.هي ء القوواقة   يكتفوولا ابلضووالل 
  ليوو  الوويت ختووبل وا؟اهالوودعلة وإغووال  الطريوو  يف وجههووا إىل قلوولب النوواس.ومكروا لتووزيني الكفوور والضووال

 فيها القلم.
« هِلَووَتُكمْ تَووَذُرنَّ آ اُللا: َوقوو»وكووان موون مكوورهم هووريخ النوواس علووى ا ستمسووا  ابألصوونام الوويت يسووملوا آهلوو :

صووونام لا مووون هوووذ  األلّبم.وخصصووو ترة النخووولة الكاذبووو  واحلميووو  اهلمثووو  يف قل« آهِلَوووَتُكمْ »..ّبوووذ  ا ضووواف :
نَّ َو  تَووووَذرُ .». عتوووزاز لووووذكر ليهووويج ذكرهوووا يف قلووولب العاموووو  املضوووللني احلميووو  واأكثهوووا كوووأان فخصووولها اب

،َويَوُعلَ ،َوَنْسوورا   َّ اهليووات بعوودهم إىل تعبوود يف ا؟ الوويت للووحل ..وهووك أكووث آهلووتهم« َوق ا،َو  ُسوولاعا ،َو  يَوُغل
 عهد الرسال  انمدي .

                                                 
ُر. ص ُهوووَل الَّوووِذي َجَعوووَل َلُكوووُم اأْلَْرَم َذلُووول   فَاْمُشووولا يف َمناِكِبهوووا وَُكلُووولا ِموووْن رِْزقِوووِه َوإِلَْيوووِه الُنُشووول »تراجوووع سووولرة امللوووك عنووود قللوووه تعووواىل:  - 2521

 . ) السيد رمحه هللا (3640 - 3637
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ل كووالسووائدة يف     النعوورةل  أ ا هووا وأكووكاهلا،وفوهكووذا تلووك القيوواقات الضووال  املضوولل  تقوويم أصووناما،ختت
 ذا ااطوووام إىلههم موون هووجاهليوو  وعمووع حلاليهووا األتبووواع،وهتيج يف قلوولّبم احلميوو  هلووذ  األصووونام،كك توولج

يواقة ضوال  قككول « ثِوْيا  ُللا كَ َوَقْد َأضَ »حية تشاء،وتبقيهم على الضالل الذي يكفل هلا الطاع  وا نقياق:
 نعووسوولاء   للصوود ألصوونام ..أصوونام األحجار.وأصوونام األكخاص.وأصوونام األفكووار ..عمووع النوواس حوولل ا

  قعلة اّلِل،وتلجيه القللب بعيدا عن الدعاة،ابملكر الكِبار،والكيد وا صرار
 نو  يدعو عل  قومه وغرقهم ويدعو لوالديه وللمؤمنين 28 - 24الدرس الثالث:

لوووووى الظووووواملني الضوووووالني عذلوووووك الووووودعاء  -لسوووووالم ليوووووه اع -هنوووووا انبعوووووة مووووون قلوووووه النووووول الكووووورمي نووووول   
 « ..َو  َتزِِق الظَّاِلِمنَي ِإ َّ َضال   »املضلني،املاكرين الكائدين:

ن    إىل اقتنوواع  -  بعوود كوول وسوويل -ذلووك الوودعاء املنبعووة موون قلووه جاهوود نليال،وعوواىن كثْيا،وانتهووى 
 ة.هل النجاتح  اهلدى و  تستأخْي يف القللب الظامل  الباغي  العاتي  وعلم أوا   تس

ا إليه الظوامللن ااوان لن يف الودني يعرم ما صار - عليه السالم -وقبل أن يعرم السيا  بقي  قعاء نل  
الوذي    للقولع الثابوحلايواس إىل واهلخرة مجيعا  فأمر اهلخرة كأمر الدنيا حاضر ابلقيواس إىل علوم اّلِل،وابلق

ووو ِ َّوووا َخِطي ووواهِتِمْ »تغيوووْي فيوووه: خطي ووواهتم وذنووولّبم فب«.وِن اّللَِّ أَْنصوووارا  ْم ِموووْن قُ ُدوا هَلُوووأُْغرِقُووولا فَوووأُْقِخُللا انرا .فَولَوووْم اَِ
لفاصول إبغوراقهم وا ار ملصوللومعصياهتم أغرقلا فأقخللا انرا.والتعقيه ابلفاء مقصلق هنوا،ألن إقخواهلم النو

 قيووووه كووووائن بوووونيمووووع التع ه كووووي ا.فال تيهالووووزمب القصووووْي كأنووووه غووووْي ملجلق،ألنووووه يف موووولازين اّلِل   ُيسوووو
دنيا قصووْية بووني الوولفوو ة الإغووراقهم يف األرم وإقخوواهلم النووار يوولم القيام .وقوود يكوولن هوول عووذاب القووث يف ا

ُدوا هَلُْم ِمْن ُقوِن اّللَِّ أَْنصارا  ..»واهلخرة   «.فَوَلْم اَِ
ي ء هووو ينتهوووك أمووور  قصوووْيتنيآيتوووني اينتوووني   بنووولن و  موووال و  سووولطان و  أوليووواء مووون اهلهلووو  املووودعاة  ويف

اء هلوال  والفنواب  علويهم العصاة العتاة،ويطلى ذكرهم من احلياة  وذلك قبل أن أن يذكر السويا  قعواء نول 
 ذا امللقوو  هوولهووقووا   يف ..و  يفصوول هنووا قصوو  غوورقهم،و  قصوو  الطلفووان الووذي أغوورقهم.ألن الظوول املووراق إب

القووورآن يف  لوووى نريقووو عسووواف  بوووني ا غووورا  وا حووورا  يف حووور  الفووواء  لووول ا جهووواز السوووريع،حَّت ليعوووث امل
ا  يل قصووو  ا غووور ا إىل تفصووالسووويا    نتعوووداه إيقاعاتووه التعبْييووو  والتصووليري  املبدعووو .فنق  حنووون يف لووالل

 ..و  ا حرا  .. 
اأْلَْرِم ِمووَن  َذْر َعلَووىتَوو :َربِِ  َوقوواَل نُوول    »مث يكموول قعوواء نوول  األخووْي وابتهالووه إىل ربووه يف وايوو  املطووا :

را .ِإنَّووَك ِإْن تَووَذْرُهْم ُيِضووُللا ِعبوواَقَ  َو    َوِللالِووَديَّ،َوِلَمْن َقَخووَل ِ   َكفَّووارا .َربِِ اْغِفووْر  َّ فوواِجرا  إِ لِووُدوا يَ اْلكوواِفرِيَن َقايَّ
 « .. َّ تَبارا  إِ  ِلِمنيَ بَوْييِتَ ُمْيِمنا ،َولِْلُمْيِمِننَي َواْلُمْيِمناِت َو  َتزِِق الظَّا

فقوود أهلووم قلووه نوول  أن األرم هتوواج إىل غسوول يطهوور وجههووا موون الشوور العووارم ااووالا الووذي انتهووى إليووه 
القلم يف زمانه.وأحياان   يصل  أي عوالج آخور غوْي تطهوْي وجوه األرم مون الظواملني،ألن وجولقهم امود 

لب اهلخرين.وهوك احلقيقو  الويت عوث عنهوا نل ،وهول الدعلة إىل اّلِل وائيوا،وُيلل بينهوا وبوني اللصولل إىل قلو
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 -أي صوووووواحه قاير  -يطلووووووه ا جهوووووواز علووووووى أول ووووووك الظوووووواملني إجهووووووازا كووووووامال   يبقووووووك موووووونهم قايرا 
توولحك  وووم امليمنوولن.فهك عووكء يف السوويا  « ِعبوواَق َ »..ولفظوو  « ِإنَّووَك ِإْن تَووَذْرُهْم ُيِضووُللا ِعبوواَق َ »فقووال:

لضع ّبوذا املع .وذلوك بفتنوتهم عون عقيودهتم ابلقولة الغامشو ،أو بفتنو  قلولّبم  وا تورى القرآين يف مثل هذا امل
من سلطان الظاملني وتركهم من اّلِل يف عافي   مث إوم يلجدون بي   وجلا يللود فيهوا الكفوار،وتلحك ابلكفور 

لناكوو   النوولر،من موون الناكوو   الصووغار، ا يطووبعهم بووه اللسوو  الووذي ينشوو ه الظووامللن،فال تلجوود فرصوو  لوو ى ا
خوالل مووا تغموورهم بووه البي وو  الضوال  الوويت صوونعلها.وهك احلقيقوو  الوويت أكووار إليهوا قوولل النوول الكوورمي نوول  عليووه 

..فهوووووم يطلقووووولن يف جووووول ا؟ماعووووو  أابنيووووول « َو  يَلِوووووُدوا ِإ َّ فووووواِجرا  َكفَّوووووارا  »السوووووالم،وحكاها عنوووووه القووووورآن:
د،ينشووأ معهووا امللاليوود فجووارا كفارا،كمووا قووال نوول  ..موون وأضاليل،وينشوو لن عوواقات وأوضوواعا ونظمووا وتقالي

قعلته املاحقو  السواحق .ومن أجول هوذا اسوتجاب اّلِل قعلته،فغسول  -عليه السالم  -أجل هذا قعا نل  
وجوووه األرم مووون ذلوووك الشووور وجووور  العووولايْي الووويت   عرفهوووا إ  قووولة ا؟بوووار القووودير.وإىل جانوووه الووودعلة 

 -أي هالكوا وقموارا  -« َو  تَوزِِق الظَّواِلِمنَي ِإ َّ تَبوارا  »خاا  قعائوه وهول يقولل: الساحق  املاحق  اليت جعلها
َربِِ اْغِفووْر ِ  َوِللالِووَديَّ،َوِلَمْن َقَخووَل بَوْيوويِتَ ُمْيِمنووا ،َولِْلُمْيِمِننَي »إىل جانووه هووذا كووان ا بتهووال اااكووع الوولقوق:

ن يغفووور لوووه ..هووول األقب النبووولي الكووورمي يف حضووورة اّلِل العلوووك ..وقعووواء نووول  النووول لربوووه أ...« َواْلُمْيِمنووواِت 
العظووويم ..أقب العبووود يف حضووورة الرب.العبووود الوووذي   ينسوووى أنوووه بشووور،وأنه حطئ،وأنوووه يقصووور،مهما يطوووع 

 - -ويعبد،وأنوووه   يووودخل ا؟نووو  بعملوووه إ  أن يتغمووود  اّلِل بفضوووله،كما قوووال أخووول  النووول الكووورمي حممووود 
2522. 

عوود  نوول يسووتغفر بهوول هوول الالووذي قعووا قلمووه العصوواة ااووان ني إليه،فاسووتكثوا عليووه ..و  وهووذا هوول ا سووتغفار
ل بوور النبوولة لديووه ..هووكوول هووذا ا؟هوود وكوول هووذا العناء.يسووتغفر وهوول يقوودم لربووه سووجل احلسوواب  وقعووا   للا

 كوأن  مويمنني لروجوع فيهموا كموا روجوع يفولول   يكولان -هوذا الودعاء  كموا نفهوم مون  -ابللالدين امليمنني 
 ولد  الكافر الذي أغر  مع املغرقني )كما جاء يف سلرة هلق(.

وقعا   اااص ملن قخل بيته ميمنا ..هل بر امليمن ابمليمن وحوه ااوْي ألخيوه كموا ُيبوه لنفسه،وختصويا 
الوووووذي يووووودخل بيتوووووه ميمنوووووا،ألن هوووووذ  كانوووووحل عالمووووو  النجاة،وحصووووور املووووويمنني الوووووذين سيصوووووحبهم معوووووه يف 

ام بعووووود ذلوووووك للمووووويمنني وامليمنوووووات ..هووووول بووووور املووووويمن ابملووووويمنني كافووووو  يف كووووول زموووووان السوووووفين .وقعا   العووووو
ومكان.وكووعلر  آبصوورة القوورىب علووى موودار الووزمن واخووتال   السووكن.وهل السوور العجيووه يف هووذ  العقيوودة 

                                                 
ا ِمْنُكْم َعَمُلُه » أَنَُّه قَاَل  --َعْن َأىِب ُهَريْوَرَة َعْن َرُسلِل اّللَِّ   - 2522 َ  اَي َرُسولَل اّللَِّ قَواَل «. َلْن يُوْنِجَى َأَحد  َى ِإ َّ » قَاَل َرُجل  َو َ ِإايَّ َو َ ِإايَّ

 ( 7289[)121/ 18املكنز ] -صحي  مسلم«.ِمْنُه ِبَرمْحَ   َوَلِكْن َسدُِِقوا  أَْن يَوتَوَغمََّدىِنَ اّللَُّ 
ووَل هللِا ف قَوواَل:وَ َعَملِووِه قَوواُللا:َو َ أَنْووحَل اَي َرُسوول بِ  َ يَووْدُخُل َأَحوود  ِمووْنُكُم اْ؟َنَّووَ  :وَعووْن َأيب ُهَريْوَرَة،قَاَل:قَوواَل َرُسوولُل هللِا  ُ ِمْنووُه َدين  َ أاََن،ِإ َّ أَْن يَوتَوَغمَّ  اّللَّ

،َوَوَضَع َيَدُ  َعَلى رَْأِسِه.مسند أمحد )عا  الكته( ]  صحي  7473( 7479[)80/ 3ِبَرمْحَ   َوَفْضل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4471 

برابط احله الليي ،والشول  العميو ،على تباعود الزموان واملكان.السور الوذي أوقعوه  اليت ترب  بني أصحاّبا
  هذ  العقيدة،وأوقعه هذ  القللب املربلن  برابط العقيدة ..اّللِ 

 .« . تَبارا   ِإ َّ َو  َتزِِق الظَّاِلِمنيَ »ويف مقابل هذا احله للميمنني،كان الكر  للظاملني.
ك الصوووولرة سوووالم.وتلوختوووتم السووولرة،وقد عرضووووحل تلوووك الصوووولرة اللضوووي   ؟هوووواق النووول الكوووورمي نووول  عليووووه ال

 لكوورمي وإعجوواابا الوورو  ااملعانوودين الظوواملني ..وقوود تركووحل هووذ  وتلووك يف القلووه حبووا هلووذاملطملسوو   صوورار 
حيات اي كانوحل التضوتاعوه.وأّبذا ا؟هاق النبيول،وزاقا للسوْي يف هوذا الطريو  الصواعد،أاي كانوحل املشوا  وامل

رم.حوووني األ ا يف هوووذ واهل م.فهووول الطريووو  اللحيووود الوووذي ينتهوووك ابلبشوووري  إىل أقصوووى الكموووال املقووودر هلووو
 ينتهك ّبا إىل اّلِل،العلك األعلى،ا؟ليل العظيم ..

 
 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4472 

 مكي ة وآياأها ثمان وعشرون ( سور  ال ن  72)

 أهم مو وعات السور  

ضووو  كووول بشوووكء آخووور وا -إىل املعووواين واحلقوووائ  الووولارقة فيهوووا  قبووول أن ينظووور -هوووذ  السووولرة تبووود  احلوووك 
ن احلوووزن يف موووموووع صوووبغ   مطووورقة ا يقاع،قليووو  التنغيم،لووواهرة الووورننياللضووول  فيهوووا ..إووووا قطعووو  ملسووويقي  

تناسو  معهوا ظواهرة ويإيقاعها،ومسح  من األسى يف تنغيمها،ونائ  من الشوجى يف رنينها،يسواند هوذ  ال
نتهوواء حكايوو  انهووا بعوود مصوولر السوولرة ولالهلووا ومشوواهدها،مث رو  ا ُيوواء فيها.وخباصوو  يف الشووطر األخووْي 

ذا ااطواب الوذي يثوْي العطو  علوى كوخا الرسولل هو - -عا  اباطاب إىل رسلل اّلِل قلل ا؟ن،وا 
أمور هوذ   ل كوكء يفكويف قله املستمع هلذ  السلرة،عطفا مصحلاب ابحله وهول يويمر أن يعلون عورق  مون  

وا أَْقعُوول ُقْل:إِ  »الودعلة إ  البالغ،والرقابو  ا هليوو  املضوروب  حللووه وهول يقوولم ّبوذا الووبالغ:  ا َريبِِ َو  أُْكورُِ  بِووهِ  َّ
ووووَْيين   لَوووونْ َأَحوووودا  ..قُووووْل:ِإيِنِ   أَْملِووووُك َلُكووووْم َضوووور ا َو  َرَكوووودا  ..قُووووْل:ِإيِنِ  ِجووووَد ِمووووْن ُقونِووووِه أَ َن اّللَِّ َأَحوووود  َولَووووْن ِموووواُِ

لِووِديَن ِفيهووا أَبَوودا ،َحَّتَّ ِإذا  لَووُه انَر َجَهوونََّم خانَّ ُسوولَلُه فَووإِ  َورَ ُمْلَتَحوودا ،ِإ َّ َبالغووا  ِمووَن اّللَِّ َورِسووا تِِه،َوَمْن يَوْعووِا اّللََّ 
وَن أَْم َاَْعووُل لَووُه ْقرِي أََقرِيووه  مووا تُلَعوودُ .قُووْل:ِإْن أَ َدقا  .رَأَْوا مووا يُلَعووُدوَن َفَسوويَوْعَلُملَن َمووْن َأْضووَعُ  انِصوورا  َوأَقَووُل َعوو

ُك ِموْن بَونْيِ يََديْوِه َوِموْن  َرُسولل  فَِإنَّوُه َيْسولُ اْرَتضوى ِمونْ   َمونِ بِوِه َأَحودا ،ِإ َّ َريبِِ أََمدا ،عاِ ُ اْلَغْيِه َفال يُْظِهُر َعلى َغيْ 
 « ..َدقا  ،َوَأْحصى ُكلَّ َكْكء  عَ ا َلَدْيِهمْ حاَط  ِ َخْلِفِه َرَصدا ،لِيَوْعَلَم أَْن َقْد أَبْوَلُغلا رِسا ِت َرّبِِِْم،َوأَ 
طليووووول يووووواوم الحقوووووائ  الووووويت ورقت يف حكايووووو  قووووولل ا؟ن،وبوذلوووووك كلوووووه إىل جانوووووه ا يقووووواع النفسوووووك لل

لتووودبر االووو  مووون  املديووود.وهك حقوووائ  ذات يقووول ووزن يف احلوووك والتصووولر وا سوووتجاب  هلوووا تغشوووى احلوووك 
 والتفكْي،تناسه مسح  احلزن ورن  الشجى املتمشي  يف إيقاع السلرة امللسيقك 

هوا الغالبو  علي ن املسوح مو احلك هوذا الوذي وصوفنا  وقراءة هذ  السلرة بشكء من ال تيل اهلاقئ،تلقع يف 
فلو  بشوَّت ننوا ْنودها حااههوا فإ..فإذا عاوزان هذ  الظاهرة اليت تبد  احلك إىل ملضلع السلرة ومعانيها واع

 الد  ت وا ُياءات.
كود أفيهوا  اواقللنو حودووا اإوا ابتداء كهاقة من عا  آخر بكثْي من قضااي العقيدة اليت كوان املشوركلن 

يتلقوووى مووون  - -مووودا ا؟ووودل،ويرمجلن يف أمرهوووا رمجوووا   يسوووتندون فيوووه إىل حجووو ،ويزعملن أحيووواان أن حم
 ا؟ن ما يقلله هلم عنها  

عووولاهم يف بتكوووذيه قفتجوووكء الشوووهاقة مووون ا؟ووون أنفسوووهم ّبوووذ  القضوووااي الووويت احووودووا واووواقللن فيهوووا و 
هواهلم وراعهوم ف - -مود حمذا القورآن إ  حوني  عول  مون استمداق حممد من ا؟ن كي ا.وا؟ن   يعلملا ّب

 مجوال اعولا،و  ومسهم منه ما يدها ويذهل،وما نفلسهم وفام حَّت ما ميلكولن السوكلت علوى موا  
اقّ  ،عن هووذا احلوو  املشوودو فيمووا عرفوولا،و  ا ختصووار فيمووا كووعروا.فانطلقلا ُيووديلن يف روعوو  املأخلذ،ووهلوو

يف الكووولن     ونتائجوووهواألرم وا نوووك وا؟ووون واملالئكووو  والكلاكوووه.وتر  آتر العظيم،الوووذي كوووغل السوووماء 
 كله  ..وهك كهاقة هلا قيمتها يف النفك البشري  حتما.
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  نفووولس النووواسلسووولرة،ويفمث إووووا تصوووحي  ألوهوووام كثوووْية عووون عوووا  ا؟ووون يف نفووولس املخوووانبني ابتوووداء ّبوووذ  ا
د كووان عتسووا .فقايووه يف ملضووعها بووال غلوول و  مجيعووا موون قبوول وموون بعوود ووضووع حقيقوو  هووذا االوو  املغ

موووونهم إذا  ن اللاحووودالعووورب املخوووانبلن ّبووووذا القووورآن أول موووورة يعتقووودون أن للجوووون سووولطاان يف األرم،فكووووا
 اأعلذ بسوويد هووذرم،فقووال:أمسووى بوولاق أو قفر،؟ووأ إىل ا سووتعاذة بعظوويم ا؟وون احلوواكم ملووا نووزل فيووه موون األ

   اللاقي من سفهاء قلمه ..مث ابت آمنا
ن م موون عبوود ا؟ووأون.وفيهكووذلك كووانلا يعتقوودون أن ا؟وون تعلووم الغيووه وختووث بووه الكهووان فيتنبووأون  ووا يتنبوو

 ئك   وجعل بينهم وبني اّلِل نسبا،وزعم له سبحانه وتعاىل زوج  منهم تلد له املال
 سووانْي موونواأل األوهووام وا عتقوواق يف ا؟وون علووى هووذا النحوول أو كووبهه كووان فاكوويا يف كوول جاهليوو ،و  تووزال

 هذا النلع تسلق بي ات كثْية إىل يلمنا هذا    
 دمي،وما تووزالن يف القوووبينمووا كانووحل األوهووام واألسووانْي تغموور قلوولب النوواس ومشوواعرهم وتصوولراهتم عوون ا؟وو

يووه  نووه لوو  املغ..ْنوود يف الصوو  اهلخوور اليوول نكرين للجوولق ا؟وون أصال،يصووفلن أي حوودية عوون هووذا اا
ويصوووووح  قووووو  ا؟ن،را  يف الووووولهم،وا غرا  يف ا نكوووووار،يقرر ا سوووووالم حقيحووووودية خرافووووو  ..وبوووووني ا غووووو

 التصلرات العام  عنهم،وُيرر القللب من خلفها وخضلعها لسلطاوم امللهلم:
ا ُقوَن ذلِووَك ُكنَّووا لَن َوِمنَّوولصَّوواحلُِ َوأانَّ ِمنَّووا ا»فووا؟ن هلووم حقيقوو  ملجوولقة فعووال وهووم كمووا يصووفلن أنفسووهم هنووا:

يَوُقولُل َسوِفيُهنا  أَنَّوُه كوانَ وَ »خودعلن:..ومنهم الضاللن املضللن ومنهم السذج األبرايء الوذين ين« قا  َنراِئَ  ِقدَ 
نْوووووُك َوا دايووووو  مووووون ..وهوووووم قوووووابللن لله« َكوووووِذاب    لَوووووى اّللَِّ عَ ْ؟ِوووووُن َعلَوووووى اّللَِّ َكوووووَططا ،َوأانَّ لَنَونَّوووووا أَْن لَوووووْن تَوُقووووولَل اْ ِ

:ِإانَّ ر  ِمووَن اْ؟ِوونِِ َفقوواُللاْسووَتَمَع نَوَفوونَّووُه اقُووْل:أُوِحَك ِإَ َّ أَ »اعووا وفهمووا وشيوورا:الضالل،مسووتعدون  قرا  القوورآن  
ْعنا قُوْرآان  َعَجبا  يَوْهوِدي ِإىَل الُرْكوِد َفآَمنَّوا بِوِه،َوَلنْ  قوتهم لتلقيوع ا؟وزاء ..وأووم قوابللن خبل« َحودا  أَ  ِبَربِِنوا ُنْشورِ َ   َِ

ْعنَوا اهْلُو»ن والكفور فويهم:عليهم وهقي  نتائج ا ميوا َحواُ  خَبْسوا   ْن يوُوْيِمْن ِبَربِِوِه فَوالا بِوِه،َفمَ دى آَمنَّوَوأانَّ َلمَّوا  َِ
نََّم ا اْلقاِسوطُلَن،َفكانُلا ِ؟ََهو َهَورَّْوا َرَكودا ،َوأَمَّ َم فَُأول ِوكَ  َأْسولَ َو  َرَهقا .َوأانَّ ِمنَّوا اْلُمْسوِلُملَن َوِمنَّوا اْلقاِسوطُلَن،َفَمنْ 

نْووِك يَوعُوولُذوَن  ِمووَن اْ ِ اَن رِجووال  كووَوأَنَّووُه  »..وأوووم   ينفعوولن ا نووك حووني يلوولذون ّبووم بوول يرهقوولوم:« َحطَبووا  
َء َوأانَّ َلَمْسوَنا السَّوما»ل  ابلسوماء:صوتعود هلوم  ..وأووم   يعلمولن الغيوه،و « ِبرِجال  ِمَن ا؟ِْنِِ َفزاُقوُهْم َرَهقا  

وْد لَوُه ِكوهااب  لسَّوْمِع،َفَمْن َيْسوَتِمعِ ا َمقاِعوَد لِ ُد ِمْنهوحْل َحَرسا  َكِديدا  َوُكُهبا ،َوأانَّ ُكنَّوا نَوْقعُوفَوَلَجْدانها ُمِل َ   اهْلَن اَِ
 -اّلِل  بيوونهم وبووني ..وأوووم   صووهر« ْم َرَكوودا  ْم َرُّبُووراَق ِّبِووَرَصوودا ،َوأانَّ   نَووْدرِي َأَكوور  أُرِيووَد ِ َووْن يف اأْلَْرِم أَْم أَ 

 ..«   َوَلدا  أَنَُّه تَعاىل َجُد َربِِنا َما اختَََّذ صاِحَب   وَ وَ »و  نسه: -سبحانه وتعاىل 
َ يف اا ْعِجزَ نوُ َوأانَّ لَنَونَّا أَْن َلْن »وأن ا؟ن   قلة هلم مع قلة اّلِل و  حيل :  «.َهَراب   أْلَْرِم َوَلْن نُوْعِجزَ ُ ّللَّ

لسوولرة عوون ا؟وون اب ضوواف  إىل مووا جوواء يف القوورآن موون صووفات أخوورى كتسووخْي وهووذا الووذي ذكوور يف هووذ  ا
وأوم   يعلملا  لتوه إ  بعود ف ة،فودل هوذا علوى أووم    -وهم من ا؟ن  -نائف  من الشيانني لسليمان 
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ُووْم َعلَووى َمْلتِووِه ِإ َّ َقابَّوو َنا َعَلْيووِه اْلَمووْلَت َمووا َقهلَّ ووا َقَضوويوْ ووا َخوورَّ يعلموولن الغيووه:} فَوَلمَّ ُ  اأْلَْرِم َشُْكووُل ِمْنَسووأَتَُه فَوَلمَّ
 [..14:( { ]سبأ14تَوبَويوََّنحِل ا؟ُِْن أَْن َلْل َكانُلا يَوْعَلُملَن اْلَغْيَه َما لَِبثُلا يف اْلَعَذاِب اْلُمِهنِي )

خ للشوور غووْي أنووه احوو - وهوول موون ا؟وون -ومثوول قللووه تعوواىل عوون خصيصوو  موون خصووائا إبلوويك وقبيلووه 
ُهَمووا لَِباَسووُهَما ُكْم ِمووَن اْ؟َنَّووِ  يَوْنووِز َج أَبوَووَليْ ا َأْخوورَ وا غووراء:} اَي بَووِب آَقَم َ  يَوْفِتنَووونَُّكُم الشَّووْيطَاُن َكَموو والفسوواق ُع َعنوْ

ووَيانِ إِ َرْوَوُْم ُة َ  تَوووِلُْيِيَوُهَمووا َسووْلآهِتَِما ِإنَّووُه يوَوورَاُكْم ُهووَل َوقَِبيلُووُه ِمووْن َحْيوو  أَْولِيَوواَء لِلَّووِذيَن َ  يُوْيِمنُوولَن نيَ انَّ َجَعْلنَووا الشَّ
 ن كيووان ا نووكأ[..ومووا يوودل عليووه موون أن كيووان ا؟وون غووْي مرئووك للبشوور،يف حووني 27:({ ]األعوورا 27)

 مرئك للجن.
ن ا نسوان لويت منهوا كيوااملواقة اهذا اب ضاف  إىل موا قورر  يف سولرة الورمحن عون املواقة الويت منهوا كيوان ا؟ون و 

واِر،َوَخَلَ  اْ؟َواَخلَوَ  ا»يف قلله: ْنسواَن ِموْن َصْلصوال  َكاْلَفخَّ ..يعطوك صولرة عون ذلوك « انر   موارِج  ِمونْ  نَّ ِمونْ ْ ِ
هوووووووووام االووووووووو  املغيه،تثبوووووووووحل وجلق ،وهووووووووودق الكثوووووووووْي مووووووووون خصائصوووووووووه ويف اللقوووووووووحل ذاتوووووووووه تكشووووووووو  األو 

ن الووولهم مووو ا متحووورراواألسوووانْي،العالق  ابألذهوووان عووون ذلوووك اال ،وتووودع تصووولر املسووولم عنوووه واضوووحا ققيقووو
 وااراف ،ومن التعس  يف ا نكار ا؟ام  كذلك  

م يف هوذا ن وقورهووقد تكفلحل هذ  السولرة بتصوحي  موا كوان مشوركل العورب وغوْيهم يظنلنوه عون قودرة ا؟و
يغ  ا؟ووووزم نكار،بصووووالكلن.أمووووا الووووذين ينكوووورون وجوووولق هووووذا االوووو  إنالقووووا،فال أقري عووووالم يبنوووولن هووووذا ا 

لوم فلن من خالئ  هذا الك ق بلجلق ،وتسميته خراف   أألوم عرفلا كل ما يفوالقطع،والسخري  من ا عتقا
وحووودها مووون  ذ  األرماووودوا ا؟ووون مووون بينهووواف  إن أحووودا مووون العلمووواء   يوووزعم هوووذا حوووَّت اليووولم.وإن يف هووو
حيووواء يف لكشووول  لاااالئووو  احليووو  لكثوووْيا  وووا يكشووو  وجووولق  يلموووا بعووود يووولم،و  يقووول أحووود إن سلسووول  ا

فلووم اووودوا  ذا الكووولنهووأو سووتق  يف يووولم موون األايم  أألووووم عرفوولا كووول القوولى املكنلنووو  يف  األرم وقفووحل
 ا؟ن من بينهاف  إن أحدا   يدعك هذ  الدعلى.

فهنوا  قولى مكنلنو  تكشوو  كول يولم وهووك كانوحل جمهللو  ابألمك.والعلموواء جواقون يف التعور  إىل القوولى 
هم العلميوو  ذاهتووا،أوم يقفوولن علووى حافوو  اجملهوولل يف هووذا الكلنيوو ،وهم يعلنوولن يف تلاضووع قوواقهتم إليووه كشوولف

الكولن،وأوم   يكواقوا يبودأون بعود  أألووم رأوا كول القولى الويت اسوتخدملها،فلم يوروا ا؟ون مون بينهواف  و  
هذ .فإوم يتحديلن عن الكهرب بلصفه حقيقو  علميو  منوذ تلصوللا إىل هطويم الوذرة.ولكن أحودا مونهم   

لوويك يف معوواملهم موون األجهووزة مووا يفوورزون بووه كهووراب موون هووذ  الكهووارب الوويت يتحووديلن يوور الكهوورب ق .و 
عنها  ففيم إذن هذا ا؟زم بنفك وجلق ا؟نف ومعللمات البشر عون هوذا الكولن وقولا  وسوكانه مون الضوآل  
 يووة   تسووم   نسووان ُيوو م عقلووه أن اووزم بشووكءف أألن هووذا االوو  املسوومى ا؟وون تعلقووحل بووه خرافووات 

وأسوووانْي كثوووْيةف إن نريقنوووا يف هوووذ  احلالووو  هووول إبطوووال هوووذ  اارافوووات واألسوووانْي كموووا صووونع القووورآن  كوووَّت
الكرمي،  التبج  بنفوك وجولق هوذا االو  مون األسواس،بال حجو  و  قليول  ومثول هوذا الغيوه ينبغوك تلقوك 
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تمد منووه.فما املليوول  بصووحته،وعدم معارضوو  هووذا املصوودر بتصوولرات سووابق    تسوو نب ووه موون املصوودر اللحيوود
 يقلله هل كلم  الفصل يف مثل هذا امللضلع.

ن   كبوْية يف إنشواء التصولر ا سوالمك عوتسواهم مسوا  - موا سوب  اب ضاف  إىل -والسلرة اليت بني أيدينا 
 ملنلع .االئ  احقيق  األللهي ،وحقيق  العبلقي ،مث عن هذا الكلن وخالئقه،والصل  بني هذ  ا

ن خلو  مورة وأن أحودا يف اهلخو بلحداني  اّلِل،ونفك الصاحب  والللد،وإيبات ا؟وزاء ويف مقال  ا؟ن ما يشهد
    احلقووائذوتتكرر بعووخ هوواّلِل   يعجووز  يف األرم و  يفلووحل موون يديووه ويفلتووه،فال يالقووك جووزاء  العوواقل.

ووا أَْقعُوولا َريبِِ َو  أُْكوورُِ  بِووِه َأَحوود»ن ااطوواب:موو - -فيمووا يلجووه للرسوولل  ووَْيين قُووْل:إِ « ...»ا  ُقْل:ِإ َّ يِنِ لَووْن اُِ
   كهاقة كامل  صرُي .ّبذ  احلقيق هاقة ا؟نك..وذلك بعد « ِمَن اّللَِّ َأَحد  َوَلْن َأِجَد ِمْن ُقونِِه ُمْلَتَحدا  

َوأَنَّووُه »ليهووا البشوور:يرتفووع إ كموا أن تلووك الشووهاقة تقوورر أن األللهيوو  ّلِل وحوود ،وأن العبلقيوو  هووك أ ووى قرجوو 
 - -حلقيق  فيما يلجوه للرسولل اد السيا  هذ  ..وييك« ا قاَم َعْبُد اّللَِّ يَْدُعلُ  كاُقوا َيُكلنُلَن َعَلْيِه لَِبدا  َلمَّ 

 « ..ُقْل:ِإيِنِ   أَْمِلُك َلُكْم َضر ا َو  َرَكدا  »من خطاب:
« ْم َرَكوودا  ِم أَْم أَراَق ِّبِووْم َرُّبُوو يف اأْلَرْ نْ َد ِ َووَوأانَّ   نَووْدرِي َأَكوور  أُرِيوو»والغيووه ملكوولل ّلِل وحوود    تعرفووه ا؟وون:

لَعوُدوَن أَْم َاَْعوُل تُ َقرِيوه  موا ْقرِي أَ أَ قُوْل:ِإْن »..و  تعرفه الرسل إ  موا يطلعهوم اّلِل عليوه منوه حلكمو  يعلمهوا:
،فَِإنَُّه يَ  ِن اْرَتضووىَموو ،ِإ َّ لَووُه َريبِِ أََموودا .عاِ ُ اْلَغْيووِه فَووال يُْظِهووُر َعلووى َغْيبِووِه َأَحوودا   ْسووُلُك ِمووْن بَوونْيِ يََديْووِه ِمووْن َرُسوولل 

 ...« ..َوِمْن َخْلِفِه َرَصدا  
ولل ركات ومنافوذ،هلخور مشواأما العباق والعبيد يف هذا الكلن،فقود علمتنوا السولرة أن بوني بعضوها والوبعخ ا

 لاضع أخرى.آن يف مكا  القر اختل  تكلينها،كاملشاركات اليت بني ا؟ن وا نك، ا حكته السلرة وح
ألخرى.وبينوووه وبينهوووا اتصوووال وتفاعووول يف اعووون ااالئووو   -ألرم احوووَّت يف هوووذ   -فا نسوووان لووويك  عوووزل 

   - يوو  أو القلميوو لفرقيوو  أو القبلابلووه العزلوو   -صوولرة موون الصوولر.وهذ  العزلوو  الوويت ُيسووها ا نسووان  نسووه 
لكووولن وموووا  نسوووان اباذا التصووولر أن يفسووو  يف كوووعلر وجووولق هلوووا يف نبيعووو  الكووولن و  يف واقعوووه.وأحرى ّبووو

يك السوواكن لووه،فهل لوويعموور  موون أروا  وقوولى وأسوورار.قد اهلهووا ا نسووان،ولكنها ملجوولقة ابلفعوول موون حل 
 اللحيد هلذا الكلن كما يعن له أحياان أن يشعر   

 قووووودر اّلِل يفجها،و تائمث إن هنوووووا  ارتبانوووووا بوووووني اسوووووتقام  ااالئووووو  علوووووى الطريقووووو ،وهركات هوووووذا الكووووولن ون
َعوْن ذِْكوِر َربِِوِه َيْسوُلْكُه  ُهْم ِفيوِه.َوَمْن يُوْعوِرمْ  لِنَوْفتِونوَ  َغوَدقا  َوأَْن َلِل اْسَتقاُملا َعَلى الطَّرِيَقِ  أَلَْسَقْيناُهْم مواء  »العباق:

قودر لن و نسوان والكوت بوني ا ..وهذ  احلقيق  تيل  جانبا من التصلر ا سالمك لالرتبانوا« َعذااب  َصَعدا  
 اّلِل.

 تتجوواوز  هك سوولرة وهكووذا اتوود إُيوواءات السوولرة إىل مسوواحات ومسووافات وأبعوواق وآموواق واسووع  بعيوودة،و 
 الثماين والعشرين آي ،نزلحل يف حاقي  معين  ومناسب  خاص  ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4476 

أنه تختلوووو  بشووووفأمووووا هووووذا احلوووواقّ الووووذي أكووووارت إليووووه السوووولرة.حاقّ اسووووتماع نفوووور موووون ا؟وووون للقرآن.ف
 الرواايت.

،قَاَل:َما قَوورَأَ َرُسولُل هللِا « ق ئل النبلة»ا مام احلافج أبل بكر البيهقك يف كتابه:ى رو  َعلَوى َعِن اْبِن َعبَّاس 
،َوقَووووْد ِحيووووَل بَوووونْيَ اْ؟ِوووونِِ،َو َ َرآُهْم،اْنطَلَووووَ  َرُسوووولُل هللِا  يف نَائَِفوووو   ِمووووْن َأْصووووَحابِِه َعاِمووووِديَن ِإىَل ُسوووولِ  ُعَكاا 

َلُكوْم ف  َوبَونْيَ َخوَثِ السََّماِء،َوأُْرِسوَلحْل َعلَوْيِهُم الُشوُهُه،قَاَل:فَوَرَجَعحِل الشَّوَياِننُي ِإىَل قَوْلِمِهْم،فَوَقاُللا:َموا الشََّياِننيِ 
ووَنُكْم وَ  نَووا الُشووُهُه،قَاَل:فَوَقاُللا:َما َحوواَل بَويوْ نَونَووا َوبَوونْيَ َخووَثِ السََّماِء،َوأُْرِسووَلحْل َعَليوْ بَوونْيَ َخووَثِ السَّووَماِء قَاُللا:ِحيووَل بَويوْ

ووووووَنُكْم َوبَوووووونْيَ َخوووووو ،فَاْضوووووورِبُلا َمَشووووووارَِ  اأَلْرِم َوَمَغارَِّبَا،فَوووووواْنظُُروا َمووووووا َهووووووَذا الَّووووووِذي َحوووووواَل بَويوْ َّ َثِ ِإ َّ َكووووووْكء  َحَد
تَوغُووولَن َموووا َهوووَذا ا وووَماِء،قَاَل:فَاْنطََلُقلا َيْضووورِبُلَن َمَشوووارَِ  اأَلْرِم َوَمَغارَِّبَوووا يَوبوْ ووونَوُهْم َوبَووونْيَ َخوووَثِ السَّ لَّوووِذي َحووواَل بَويوْ
ُهوولا حَنْوووَل هِتَاَمووَ  ِإىَل َرُسوولِل هللِا  ا ِإىَل ُسووولِ  السَّووَماِء ف قَاَل:فَاْنَصووَرَ  النوََّفوووُر الَّووِذيَن تَوَلجَّ ، َوُهوووَل بَِنْخلَووَ  َعاِموود 

،َوُهَل ُيَصلِِك  َِْصَحابِِه َصوالَة اْلَفْجِر،قَاَل:فَوَلمَّوا  َِ  عُولا اْلُقْرآَن،اْسوَتَمُعلا َلُه،َوقَاُللا:َهوَذا َواّللَِّ الَّوِذي َحواَل ُعَكاا 
وووَماِء،قَاَل:فَوُهَناِلَك ِحووونَي َرَجعُووولا ِإىَل قَوْلِمِهْم،فَوَقووواُللا:اَي قَوْلَمنَوووا }ِإانَّ  َِعْ  وووَنُكْم َوبَووونْيَ َخوووَثِ السَّ نَوووا قُووووْرآان  َعَجب وووا بَويوْ

ُ َعلَوووى نَِبيِِوووِه يَوْهوووِدي ِإىَل الُرْكوووِد َفآَمنَّوووا بِووو َوووا أُوِحوووَك إِلَْيوووِه قَووووْلُل :ِه{ اهليَوووَ ،فَأَنْوَزَل اّللَّ }قُوووْل أُوِحوووَك ِإَ َّ أَنَّوووُه{ َوِإ َّ
 .2523ا؟ِْنِِ 

-فهذ  رواي .وهنا  رواي  أخرى َعوْن َعواِمر  قَواَل َسوأَْلحُل َعْلَقَموَ  َهوْل َكواَن ابْوُن َمْسوُعلق  َكوِهَد َموَع َرُسولِل اّللَِّ 
-  َْلَ  ا؟ِْنِِ قَاَل فَوَقاَل َعْلَقَمُ  أاََن َسأَْلحُل اْبَن َمْسُعلق  فَوُقْلوحُل َهوْل َكوِهَد َأَحود  ِموْنُكْم َموَع َرُسولِل اّللَِّ لَيو -- 

َلَ  ا؟ِْنِِ قَاَل َ  َوَلِكنَّا ُكنَّا َموَع َرُسولِل اّللَِّ  لَو   فَوَفَقوْداَنُ  فَاْلَتَمْسوَناُ  ِ  األَ  --لَيوْ وَعاِب فَوُقْلنَوا َذاَت لَيوْ ْوِقيَوِ  َوالشِِ
وا َأْصوَبْحَنا ِإَذا ُهوَل َجواء  ِموْن ِقبَوِل ِحورَاء   -قَواَل  -اْسُتِطَْي أَِو اْغِتيَل  لَو   اَبَت ِّبَوا قَووْلم  فَوَلمَّ نَوا ِبَشورِِ لَيوْ قَواَل  -فَِبتوْ

وْدَ  فَ  - نَوواَ  فَولَووْم ْنَِ لَوو   اَبَت ِّبَووا قَوْلم .فَوَقواَل فَوُقْلنَوا اَي َرُسوولَل اّللَِّ فَوَقوْداَنَ  َفطََلبوْ نَووا ِبَشورِِ لَيوْ أََ ىِن َقاِعووى اْ؟ِوونِِ » ِبتوْ
َلُكوْم » قَاَل فَواْنطََلَ  بِنَوا فَوَأرَااَن آَتَرُهوْم َوآَتَر نِوْيَاِوِْم َوَسوأَُللُ  الوزَّاَق فَوَقواَل «.َفَذَهْبحُل َمَعُه فَوَقرَْأُت َعَلْيِهُم اْلُقْرآَن 

فَوَقواَل َرُسولُل «. اْسُم اّللَِّ َعَلْيِه يَوَقُع ِ  أَْيِديُكْم أَْوفَوَر َما َيُكلُن حلَْم ا وَُكُل بَوَعرَة  َعلَو   لِوَدَوابُِِكْم ُكُل َعْظم  ذُِكرَ 
َُما نََعاُم ِإْخَلاِنُكْم »  --اّللَِّ   ...2524«َفاَل َتْستَوْنُجلا ِّبَِما فَِإوَّ

لَوووووَ  اْ؟ِووووونِِف  --أاََب ُعبَوْيوووووَدَة بْوووووَن َعْبوووووِد اّللَِّ َأَكووووواَن َعْبوووووُد اّللَِّ َموووووَع النَّوووووِبِِ  َعوووووْن َعْمووووورِو بْوووووِن ُمووووورََّة قَاَل:َسوووووأَْلحلُ  لَيوْ
 2525قَاَل:َ .َوَسأَْلحُل ِإبْورَاِهيَم فَوَقاَل:لَْيحَل َصاِحبَوَنا َكاَن َذاَ .

وايو  األوىل ولكون إسوناق الر  - -وهنا  رواي  أخورى عون ابون مسوعلق أنوه كوان تلوك الليلو  موع رسولل اّلِل 
أوي .فنضوورب عوون هووذ  وأمثاهلوووا ..وموون الووروايتني الوولارقتني يف الصوووحيحني يتبووني أن ابوون عبوواس يقووولل:إن 

                                                 
 6872[ 821/ 9(  وأخرجه الشيخان املسند ا؟امع ]2271[)664/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2523
 به بسرع  كأن الطْي محلته ياغتيل:قتل خدع  ( استطْي:ُذهه 1035[ )247/ 3املكنز ] -صحي  مسلم - 2524
 ( صحي 03[) 11/ 1املكنز ] -السنن الكثى للبيهقك - 2525
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  يعوور   ضوولر النفوور موون ا؟وون،وأن ابوون مسووعلق يقوولل:إوم اسووتدعل .ويلف  البيهقووك بووني  - -الرسوولل 
 .2526الروايتني  وما حاقتن   حاقّ واحد

ْن ِموا  ِموْن َرُسولِل اّللِِ لَوحْل قُووَريْ الِوه  انَ سوح  قَواَل ابْوُن إْسوَحاَ :َوَلِما َهلَوَك أَبُول نَ وهنا  رواي  تلثو   بون ا
َتِمُك الِنْصوورََة ِمووْن إىَل الطِوواِئِ ،يَولْ ّللِِ َج َرُسوولُل ا َفَخوورَ اأْلََذى َمووا َ ْ َتُكووْن تَونَوواُل ِمْنووُه يف َحيَوواِة َعِمووِه َأيب نَالِووه  

،َواْلَمنَوعَ    َفَخرََج إلَْيِهْم َوْحَدُ  .ِه ِمْن اّللِِ َعِز َوَجلِ َجاَءُهْم بِ  ْنُه َماَ  ِّبِْم ِمْن قَوْلِمِه َوَرَجاَء أَْن يَوْقبَوُللا مِ يَِقي  
إىَل  لُل اّللِِ ،قَووواَل َلِموووا انْوتَوَهوووى َرُسووو اْلُقَرِلكِ ِن َكْعوووه  قَووواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ :َفَحِدَيِب يَزِيوووُد بْوووُن زاَِيق ،َعوووْن حُمَِموووِد بْووو 

،ُهْم يَوْلَم ِوذ  َسواَقُة يَِقيو ْبوُد اَيلَْيول بْوُن َعْموورِو ُهوْم إْخوَلة  َياَليَو   عَ رَافُوُهْم وَ    َوَأْكووالطِاِئِ ،َعَموَد إىَل نَوَفور  ِموْن يَِقيو  
ِن ِغوْيََة بْوِن َعوْلِ  ِن ُعْقوَدَة بْوِن َعوْلِ  بْو ُعَموْْيِ بْورِو بْونِ ْبِن ُعَمْْي ،َوَمْسُعلُق ْبُن َعْمرِو ْبِن ُعَمْْي ،َوَحِبيُه ْبُن َعمْ 
،َوِعْنَد َأَحِدِهْم اْمرَأَة  ِموْن قُووَرْيا  ِموْن بَوِب مُجَو ْم إىَل اّللِِ وََكِلَمُهوْم فَوَدَعاهُ ْم َرُسولُل اّللِِ لَوَك إلَوْيهِ    َفجَ ْبِن يَِقي  
ْسوواَلِم َواْلِقيَوواِم مَ   لَووُه َأَحووُدُهْم ُهووَل مَيْووُرُط َفووُه ِمووْن قَوْلِمووِه فَوَقووالَ ى َمووْن َخالَ َعووُه َعلَووِ َووا َجوواَءُهْم لَووُه ِمووْن ُنْصووَرتِِه َعلَووى اْ ِ

اَجووووَد اّللُِ يِيَوووواَب اْلَكْعبَووووِ  إْن َكوووواَن اّلِلُ أَْرَسووووَلك،َوقَاَل اهْلَخووووُر أََمووووا وَ   الثِالِووووُة َوَاّللِِ َ  يُوْرِسووووُلُه َغووووْْيَ  َوقَووووالَ   َأَحوووود 
ا .لَِ ْن ُكْنحَل رَ  ك اْلَكواَلَم َولَوِ ْن ُكْنوحل ا ِموْن أَْن أَُرِق َعَلْيوْعظَوُم َخطَور  ْنحَل أَ ُسل   ِمْن اّللِِ َكَما تَوُقلُل أَلَ أَُكِلُمك أَبَد 

َبغِووك ِ  أَْن أَُكِلَمووك .فَوَقوواَم َرُسووللُ  ،َوقَووْد اّللِِ  َتْكووِذُب َعلَووى اّللِِ َمووا يَونوْ ِمووْن ِعْنووِدِهْم َوقَووْد يَووِ َك ِمووْن َخووْْيِ يَِقي  
لُو َ ُسولُل اّللِِ رَ ُتْم َموا فَوَعْلوُتْم فَواْكُتُملا َعِب،وََكورَِ  :إَذا فَوَعْلو-َر ِ  ِفيَما ذُكِ  -ْم قَاَل هلَُ   قَوْلَموُه َعْنوُه فَويُوْذئَِرُهْم أَْن يَوبوْ

:قَاَل َعِبيُد ْبُن اأْلَبْوَرِص:  َذِلَك َعَلْيِه .قَاَل اْبُن ِهَشام 
لَوووى َعووواِمر  َوتوَ َوَلَقوووْد أََ ين َعوووْن َاِووويم  َأِوُوووْم ذَ  َهاَءُهْم َوَعِبيوووَدُهْم َيُسوووِبلنَُه لُووولا،َوأَْغَرْوا بِوووِه ُسوووفَ فَولَوووْم يَوْفعَ  َعِصوووُبلائِوووُروا لَِقتوْ

بَووَ  بْوواِئ   لِ َوَيِصوويُحلَن بِووِه َحووَِّت اْجَتَمووَع َعَلْيووِه النِوواُس َوَأْ؟َ ُوولُ  إىَل َحوو َبَ  بْووُعتوْ َوَرَجووَع  ِن َربِيَعووَ ،َوُ َا ِفيووهِ ِن َربِيَعووَ  َوَكوويوْ
بَوعُوُه فَوَعَموَد إىَل ِلوِل  بِيَعوَ  يَوْنظُورَاِن إلَْيوِه َجلَوَك ِفيوِه .َوابْونَوا رَ ْن ِعنَوه  فَ ِموبَولَو   حَ َعْنُه ِمْن ُسَفَهاِء يَِقي   َمْن َكواَن يَوتوْ
الِويِت ِموْن بَوِب مُجَو    اْلَموْرأَةَ  - ِ  يَما ذُكِورَ فِ  - ُسلُل اّللِِ َويَوَراَيِن َما َلِقَك ِمْن ُسَفَهاِء أَْهِل الطِاِئِ ،َوَقْد َلِقَك رَ 

 فَوَقاَل هَلَا:َماَذا َلِقيَنا ِمْن َأمْحَاِئك ف 
:الِلُهِم إلَْيوك َأْكوُكل َضوْعَ  قُوِليت،َوِقلِوَ  ِحيَليِت،َوَهوَلاين َعلَوى -ِفيَما ذُِكَر ِ   -قَاَل فَوَلِما اْنَمَأِن َرُسلُل اّللِِ 

مِحِنَي أَنْووحَل َرِب اْلُمْسَتْضووَعِفنَي َوأَنْووحَل َريِب،إىَل َمووْن َتِكلُووِب ف إىَل بَِعيوود  يَوَتَجِهُمووِب ف أَْم إىَل النِوواِس اَي أَْرَحووَم الوورِا
نُووولِر َعوووُدِو َمِلْكتَوووُه أَْمووورِي ف إْن َ ْ َيُكوووْن بِوووك َعلَوووِك َغَضوووه  فَووواَل أاَُبِ ،َوَلِكوووِن َعاِفيَوتَوووك ِهوووَك أَْوَسوووُع ِ ،أَعُووولُذ بِ 

لَوِك ِذي َأْكَرَقحْل لَوُه الظُِلَمواُت َوَصوُلَ  َعَلْيوِه أَْموُر الوِدنْوَيا َواهْلِخورَِة ِموْن أَْن تُوْنوزَِل يب َغَضوَبك،أَْو ُيَِوِل عَ َوْجِهك الِ 
                                                 

قال ابن العريب:" وابن مسعلق أعر  من ابن عباس مل ألنه كاهد  وابن عباس  عه وليك ااوث كاملعاينو ". وقود قيول:"إن ا؟ون أتولا  - 2526
د هقك:" الذي حكا  عبوباس". قال البيعذكرها ابن مسعلق،والثاني  بنخل  وهك اليت ذكرها ابن قفعتني:إحدا ا  ك  وهك اليت  رسلل هللا 

 يهم و  يورهم كمووا حكوا ،مث أ   قاعووكوعلموحل  الووه،ويف ذلوك اللقوحل   يقوورأ علو هللا بون عبواس إ ووا هول يف أول موا  عووحل ا؟ون قوراءة النوول 
ق على أن ابون مسوعل  الصحا  تدل حكا  عبد هللا بن مسعلق" قال البيهقك:"واألحاقيةا؟ن مرة أخرى فذهه معه وقرأ عليهم القرآن كما 

عووه غووْي وجووه أنووه كووان م . قال:وقوود روي مونليلوو  ا؟ن،وإ ووا سوار معووه حووني انطلوو  بووه وبغوْي  يريووه آتر ا؟وون وآتر نووْياوم"   يكون مووع النوول 
 [4/ 19ار عا  الكته، الرايم ]ق -ليلت ذ " تفسْي القرنل 
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بَوُ  َوَكويوْ  َبُ  َوَموا َلِقوَك ُسوْخُطَك لَوك اْلُعْتوَب َحوَِّت تَوْرَضوى،َوَ  َحوْلَل َوَ  قُووِلَة إِ  بِوك قَواَل فَوَلِموا َرآُ  ابْونَوا َربِيَعَ ،ُعتوْ
َذا ( اْلِعنَوِه َفَضوْعُه َهَرَِكحْل َلُه َرمِحُُهَما،َفَدَعْلا ُغاَلم ا هَلَُما َنْصرَانِِيا،يُوَقاُل َلُه َعِداس  فَوَقاَ  َلُه ُخْذ ِقْطف ا ) ِموْن َهو

َفَعوَل َعوِداس  مُثِ أَقْوبَوَل بِوِه َحوَِّت َوَضوَعُه بَونْيَ يف َهَذا الطَِبِ  مُثِ اْذَهوْه بِوِه إىَل َذلِوَك الِرُجوِل فَوُقوْل لَوُه َذُْكوُل ِمْنوُه .فوَ 
ِفيووِه يَووَدُ  قَوواَل اِبْسووِم اّللِِ مُثِ َأَكووَل فَوَنظَووَر َعووِداس  يف مُثِ قَوواَل لَووُه ُكووْل فَوَلِمووا َوَضووَع َرُسولُل اّللِِ يَوَدْي َرُسوولِل اّللِِ 

َوِمووْن أَْهووِل َأِي الْووِباَلِق ُقللُووُه أَْهووُل َهووِذِ  الْووِباَلِق فَوَقوواَل لَووُه َرُسوولُل اّللِِ َوْجِهووِه مُثِ قَوواَل َوَاّللِِ إِن َهووَذا اْلَكوواَلَم َمووا يوَ 
ِموووْن قَوْريَوووِ  الِرُجوووِل أَنْووحَل اَي َعوووِداُس َوَموووا ِقينُووك ف قَووواَل َنْصووورَاينِ،َوأاََن َرُجووول  ِمووْن أَْهوووِل نِينَوَلى،فَوَقووواَل َرُسوولُل اّللِِ 

َذاَ  َأِخك،َكواَن فَوَقاَل َلُه َعِداس  َوَما يُْدرِيك َموا يُولُنُك بْوُن َموَِّت ف فَوَقواَل َرُسولُل اّللِِ الِصاِلِ  يُلُنَك ْبِن َمَِّت،
يُوَقبِوووُل رَْأَسوووُه َويََديْوووِه َوَقَدَمْيوووِه قَووواَل يَوُقووولُل ابْونَوووا َربِيَعوووَ  َأَحوووُدُ َا نَِبيِوووا َوأاََن َنِلِ،فََأَكوووِه َعوووِداس  َعلَوووى َرُسووولِل اّللِِ 

ْأَس ِبِه أَِمووا ُغاَلُمووك فَوَقووْد أَْفَسووَدُ  َعَلْيووك .فَوَلِمووا َجاَءُ َووا َعووِداس  قَوواَ  لَووُه َويْولَووك اَي َعووِداُس َمالَووَك تُوَقبِووُل رَ ِلَصوواحِ 
ْموِر َموا يَوْعَلُموُه إِ  َهَذا الِرُجِل َويََدْيِه َوَقَدَمْيِه ف قَاَل اَي َسِيِدي َما يف اأْلَْرِم َكْكء  َخْْي  ِمْن َهَذا،َلَقْد َأْخَثَين  َِ 

ّللِِ َنِلِ،قَوووواَ  لَووووُه َوُْيَووووك اَي َعووووِداُس َ ،َيْصوووورِفَوِنك َعووووْن ِقيِنك،فَووووِإِن ِقينَووووك َخووووْْي  ِمووووْن ِقينِووووِه قَوووواَل مُثِ إِن َرُسوووولَل ا
 َحَِّت إَذا َكوانَ  422اْنَصَرَ  ِموْن الطِواِئِ  رَاِجع وا إىَل َمِكوَ ،] ص، بَِنْخلَوَ  قَواَم ِموْن  [ يَوِ َك ِموْن َخوْْيِ يَِقيو  

َعُ   -ِفيَموا ذُكِوَر ِ   -َجْلِ  الِلْيوِل ُيَصوِلك،َفَمِر بِوِه النِوَفوُر ِموْن اْ؟ِوِن الِوِذيَن ذََكوَرُهْم اّلِلُ تَوبَواَرَ  َوتَوَعواىَل َوُهوْم  َسوبوْ
ا .إىَل قَووْلِمِهْم ُمْنوِذرِيَن قَوْد آَمنُولا َوَأَجوابُلا إىَل نَوَفر  ِمْن ِجِن أَْهِل َنِصيِبنَي فَاْسَتَمُعلا َلُه فَوَلِما فَورََغ ِمْن َصاَلتِِه َولِولْ 

قَواَل اّلِلُ َعوِز َوَجوِل } َوِإْذ َصوَرفْوَنا إِلَْيوَك نَوَفور ا ِموَن اْ؟ِوِن َيْسوَتِمُعلَن اْلُقوْرآَن َما  َُِعلا .فَوَقوِا اّلِلُ َخوَثَُهْم َعَلْيوِه 
وورُْكْم ِمووْن َعوو َذاب  أَلِوويم  { َوقَوواَل تَوبَوواَرَ  َوتَوَعوواىَل:} قُووْل أُوِحووَك ِإَ ِ أَنِووُه اْسووَتَمَع نَوَفوور  ِمووَن { إىَل قَوْللِووِه تَوَعوواىَل } َواُِ

 2527ا؟ِِْن { إىَل آِخِر اْلِقِصِ  ِمْن َخَثِِهْم يف َهِذِ  الِسلرَِة .

"إن ا؟وون  :وهووذا صوحي ، ولكوون قللووه »وقود علوو  ابوون كثووْي يف تفسوْي  علووى روايوو  ابوون إسوحا  هووذ  فقووال:
كان استماعهم تلوك الليل ".فيوه نظورمل ألن ا؟ون كوان اسوتماعهم يف ابتوداء ا ُيواء، كموا قل عليوه حودية 
ابن عباس املذكلر، وخروجه، عليه السالم، إىل الطائ  كان بعود مولت عموه، وذلوك قبول اهلجورة بسون  أو 

 .2528.«سنتني، كما قرر  ابن إسحا  وغْي  وهللا أعلم 
ن الطائ ،مكسوولر موو - -عوون أن احلوواقّ وقووع عقووه عوولقة الرسوولل وإذا صووححل روايوو  ابوون إسووحا  

لوولقوق لربوووه االكسووْي  ااووانر موون التصووور  الل وويم العنيوود الوووذي واجهووه بووه كوووثاء يقي ،وبعوود ذلووك الووودعاء
أن يبلغووه مووا ن ا؟وون،و مووومل  ،فإنووه ليكوولن عجيبووا حقووا موون هووذا ا؟انووه.أن يصوور  اّلِل إليووه ذلووك النفوور 

 مهم،وفيه من الد  ت اللطيف  امللحي  ما فيه ..فعللا وما قاللا لقل 

                                                 
 [ حسن مرسل419/ 1سْية ابن هشام ] - 2527
 [902/ 7قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2528
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وأاي كان زمان هذا احلاقّ ومالبساته فهل أمر و  كك عظيم.عظيم يف ق  ته وفيما انطلى عليوه.وفيما 
أعقبوووه مووون مقالووو  ا؟ووون عووون هوووذا القووورآن وعووون هوووذا الووودين ..فلووونمخ موووع هوووذا كلوووه كموووا يعرضوووه القووورآن 

 2529الكرمي.
 [28إل   1ت (:اآليا72]سور  ال ن ) 

 وجهاء المؤمنين منهم وعقاا الكافرين إيمان ال ن برسالة النبي 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َولَوْن   الُرْكوِد َفآَمنَّوا بِوهِ ( يَوْهوِدي ِإىَل 1 َعَجبوا  )ْعنوا قُووْرآان  انَّ  َِ إِ ُقْل أُوِحَك ِإَ َّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَوَفر  ِمَن ا؟ِْنِِ َفقاُللا } 

َو2ُنْشرَِ  ِبَربِِنا َأَحدا  ) كواَن يَوُقولُل َسوِفيُهنا َعلَوى اّللَِّ   ( َوأَنَّوهُ 3) َذ صواِحَب   َو  َولَودا  ( َوأَنَُّه تَعاىل َجُد َربِِنوا َموا اختَّ
نْوُك َواْ؟ِوُن عَ  (4َكَططا  ) نْوِك يَوعُولُذوَن نَّو( َوأَ 5ِذاب  )َكولَوى اّللَِّ  َوأانَّ لَنَونَّوا أَْن لَوْن تَوُقولَل اْ ِ ُه كواَن رِجوال  ِموَن اْ ِ

ُْم لَُنلا َكما6ِبرِجال  ِمَن ا؟ِْنِِ َفزاُقوُهْم َرَهقا  ) َعوَة اّللَُّ  ( َوَأوَّ وُتْم أَْن لَوْن يَوبوْ و7 َأَحودا  )لَنَونوْ ماَء ( َوأانَّ َلَمْسوَنا السَّ
ووْد لَووُه  ْن َيْسووَتِمعِ عُووُد ِمْنهووا َمقاِعووَد لِلسَّووْمِع َفَمووُكنَّووا نَوقْ ( َوأانَّ  8فَوَلَجووْدانها ُمِل َووحْل َحَرسووا  َكووِديدا  َوُكووُهبا  ) اهْلَن اَِ

نَّوا الصَّوواحِلُلَن مِ ( َوأانَّ 10ْم َرَكودا  )ِّبِوْم َرُّبُو ْرِم أَْم أَراقَ َوأانَّ   نَوْدرِي َأَكور  أُرِيوَد ِ َوْن يف اأْلَ  (9ِكوهااب  َرَصودا  )
َ يف اأْلَْرمِ ( َوأانَّ لَنَونَّوا أَنْ 11َنرائِوَ  قِوَدقا  ) َوِمنَّا ُقوَن ذِلَك ُكنَّوا  ( َوأانَّ 12ِجوزَُ  َهوَراب  ) َولَوْن نُوعْ  لَوْن نُوْعِجوَز اّللَّ

ْعنَوووا اهْلُووودى آَمنَّوووا بِوووِه َفَموووْن يوُوووْيِمْن ِبَربِِوووِه فَوووال َحووو وووا  َِ ِمنَّوووا اْلُمْسوووِلُملَن وَ  ( َوأانَّ ِمنَّوووا13َهقوووا  )سوووا  َو  رَ اُ  خبَْ َلمَّ
لَوووِل  ( َوأَنْ 15اْلقاِسوووطُلَن َفكوووانُلا ِ؟ََهووونََّم َحطَبوووا  ) َوأَمَّوووا (14اْلقاِسوووطُلَن َفَموووْن َأْسوووَلَم فَُأول ِوووَك َهَووورَّْوا َرَكووودا  )
ُه َعووذااب  ِه َيْسووُلكْ بِِووتِوونَوُهْم ِفيووِه َوَمووْن يُوْعووِرْم َعووْن ذِْكووِر رَ ( لِنَوفْ 16اْسووَتقاُملا َعلَووى الطَّرِيَقووِ  أَلَْسووَقْيناُهْم موواء  َغووَدقا  )

وا قواَم َعْبوُد اّللَِّ يَوْدُعلُ  كواُقوا َيكُ ( وَ 18دا  )( َوأَنَّ اْلَمساِجَد ّللَِِّ َفال َتْدُعلا َمَع اّللَِّ َأحَ 17َصَعدا  ) لنُولَن أَنَُّه َلمَّ
ا أَْقعُولا َريبِِ َو  أُْكورُِ  بِوِه أَ  (19َعَلْيِه لَِبدا  ) ( 21   أَْملِوُك َلُكوْم َضور ا َو  َرَكودا  )ْل ِإيِنِ ( قُو20َحودا  )ُقْل ِإ َّ

وَْيين ِموَن اّللَِّ َأَحود  َولَوْن َأِجوَد ِموْن ُقونِو ِإ َّ َبالغوا  ِموَن اّللَِّ َورِسوا تِِه َوَموْن يَوْعوِا  (22َتَحودا  )ِه ُملْ ُقْل ِإيِنِ لَوْن اُِ
َ َوَرُسوولَلُه فَووِإنَّ لَووُه انَر َجَهوونََّم خالِوودِ   َّتَّ ِإذا رَأَْوا مووا يُلَعووُدوَن َفَسوويَوْعَلُملَن َمووْن َأْضووَع ُ ( َحوو23) يَن ِفيهووا أَبَوودا  اّللَّ

( عووواِ ُ اْلَغْيوووِه فَوووال 25 أََمووودا  ) أَْم َاَْعوووُل لَوووُه َريبِِ قُوووْل ِإْن أَْقرِي أََقرِيوووه  موووا تُلَعوووُدونَ  (24انِصووورا  َوأَقَوووُل َعوووَدقا  )
 (27ِموْن َخْلِفوِه َرَصودا  ) يََدْيِه وَ ِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ ِإ َّ َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسلل  فَ  (26يُْظِهُر َعلى َغْيِبِه َأَحدا  )

 {  (28ْكء  َعَدقا  )كَ ْحصى ُكلَّ ِهْم َوأَ لِيَوْعَلَم أَْن َقْد أَبْوَلُغلا رِسا ِت َرّبِِِْم َوَأحاَط ِ ا َلَديْ 
 القرآن واعاراف اأهم إيمان ال ن لما سمموا 7 - 1الدرس ا ول: 

لُرْكوِد َفآَمنَّوا بِوِه،َوَلْن ُنْشورَِ  اان  َعَجبا  يَوْهوِدي ِإىَل ْعنا قُوْرآانَّ  َِ ُقْل:أُوِحَك ِإَ َّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَوَفر  ِمَن ا؟ِْنِِ َفقاُللا:إِ »
َوَذ صواِحَب    لَوى اّللَِّ َكوَططا ،َوأانَّ لَنَونَّوا  كواَن يَوُقولُل َسوِفيُهنا عَ دا ،َوأَنَّوهُ لَ   وَ وَ ِبَربِِنا َأَحدا ،َوأَنَُّه تَعاىل َجُد َربِِنا َما اختَّ
نْووُك َواْ؟ِووُن َعلَووى اّللَِّ َكِذاب .َوأَنَّووُه   َن اْ؟ِوونِِ فَووزاُقوُهْم ِموونْووِك يَوعُوولُذوَن ِبرِجووال  ل  ِمووَن اْ ِ اَن رِجوواكووأَْن لَووْن تَوُقوولَل اْ ِ

ُْم لَُنلا َكما ُ  َرَهقا .َوَأوَّ ُتْم أَْن َلْن يَوبوَْعَة اّللَّ  ..« َحدا  أَ لَنَونوْ

                                                 
 ا ميان اب؟ن   -[ املبحة احلاقي عشر 196اللاض  يف أركان ا ميان ]ص راجع كتايب  - 2529
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 والنفر ما بني الثالي  والتسع  كالره .وقيل كانلا سبع .
 مور اسوتماع ا؟ون لوه،وما كوان مونهم بعود أن  عولا القورآن  - -وهذا ا فتتا  يدل على أن معرفو  النول 

ولكون اّلِل أنلعوه  - -و  يعلم به الرسولل منه ..كانحل بلحك من اّلِل سبحانه إليه،وإخبارا عن أمر وقع 
عليه.وقد تكلن هذ  هك املرة األوىل،مث كانحل هنا  مرة أو مرات أخرى قرأ النل فيها علوى ا؟ون عون علوم 

َعووْن َجووواِبر   -أخرجووه ال مووذي إبسووناق  »سوولرة الوورمحن  - -وقصد.ويشووهد ّبووذا مووا جوواء بشووأن قراءتووه 
َعلَوووى َأْصوووَحابِِه فَوَقووورَأَ َعلَوووْيِهْم ُسووولرََة الووورَّمْحَِن ِموووْن أَوَّهِلَوووا ِإىَل آِخرَِهوووا  --لُل اّللَِّ رضوووى هللا عنوووه قَووواَل َخووورََج َرُسووو

َلَ  ا؟ِْنِِ َفَكانُلا َأْحَسَن َمْرُقوق ا ِمْنُكْم ُكْنحُل ُكلََّما أَتَوْيحُل َعلَوى قَولْ » َفَسَكُتلا فَوَقاَل  )  لِوهِ َلَقْد قَورَْأهُتَا َعَلى ا؟ِْنِِ لَيوْ
 . ..2530«فَِبَأىِِ آَ ِء َربُِِكَما ُتَكذِِاَبِن( قَاُللا َ  ِبَشْىء  ِمْن نَِعِمَك َربوََّنا نَُكذُِِب فَوَلَك احْلَْمُد 

 َأْحَسووَن " َمووا ِ  َأْ َووُع اْ؟ِوونَّ :فَوَقالَ ،أَْو قُرِئَووحْل ِعْنووَد ُ ،قَووورَأَ ُسوولرََة الوورَّمْحَنِ  ِإنَّ َرُسوولَل اّللَِّ :وَعووِن ابْووِن ُعَمووَر قَووالَ 
َا ِمْنُكْم ف " قَاُللا فَبِوَأيِِ آَ ِء َربُِِكَموا ُتَكوذِِاَبِن ف :" َما أَتَوْيحُل َعَلى قَوْلِل اّللَِّ :َماَذا اَي َرُسلَل اّللَِّ ف قَالَ :َجَلااب  ِلَرّبِِ

 2531َ  ِبَشْكء  ِمْن نِْعَمِ  َربَِِنا نَُكذُِِب ":ِإ َّ قَاَلحِل ا؟ِْنُ 
 قدم .نه اليت سبقحل ا كارة إليها يف املرضك اّلِل ع -رواي  ابن مسعلق  وهذ  الرواي  تييد

ْيوَك نَوَفورا  ِموَن نا إِلَ فْ َوِإْذ َصورَ »و  بد أن هذ  املرة اليت هكيها هذ  السلرة هوك الويت هكيهوا آايت األحقوا :
وووا َحَضوووُروُ  قاُللا:أَْنِصوووُتلا. رِيَن.قاُللا:اي قَوْلَمنوووا ِإانَّ ْلا ِإىل قَووووْلِمِهْم ُمْنوووذِ  َولَّوووكَ ا ُقِضوووفَوَلمَّ اْ؟ِووونِِ َيْسوووَتِمُعلَن اْلُقْرآَن.فَوَلمَّ
ْعنا ِكتااب  أُْنزَِل ِمْن بَوْعِد ُملسى،ُمَصدِِقا  ِلما َبنْيَ يَدَ  .اي قَوْلَمنوا َأِجيبُولا حْلَو ِِ َوِإىل َنرِيو   ُمْسوِدي ِإىَل اْيِه،يَوْهو َِ َتِقيم 

ْر قاِعَك اّللَِّ َوآِمُنلا بِِه يَوْغفِ  وْه قاِعو َعذاب  أَلِ ُكْم ِمنْ ْر َلُكْم ِمْن ُذنُلِبُكْم َواُِ .َوَمْن   اُِ َك اّللَِّ فَولَوْيَك ِ ُْعِجوز  يف يم 
 « ..ني  اأْلَْرِم َولَْيَك َلُه ِمْن ُقونِِه أَْولِياُء،أُولِ َك يف َضالل  ُمبِ 

ن للجووووووون مفاجوووووووأة أنوووووووارت نبوووووووئ عووووووون وهلووووووو  املفاجوووووووأة ّبوووووووذا القووووووورآت -السووووووولرة ك  -فوووووووإن هوووووووذ  اهلايت 
ه ا كيوواوم كلووّبوور امووتا ااسووكهم،وزلزلحل قلوولّبم،وهزت مشوواعرهم،وأنلقحل يف كيوواوم قفعوو  عنيفوو  موون التووأي

أن  ليوه صوثا،قبلع  الوك وفام،فانطلقلا إىل قلمهم بنفلس حمتشدة  لولءة فائضو   وا   الوك لوه قفعوا،و 
فوووال يف نفوووك د وا حتخ ابحلووورارة وا نفعال،واب؟ووويف هوووذا األسوووللب املتووودف ،الناب تفيضوووه علوووى اهلخووورين

إىل نقووول موووا  فعه قفعوووااألوان،وهوووك حالووو  مووون يفاجوووأ أول مووورة بدفعووو  قليووو  تووورج كيانوووه،وختلخل ااسوووكه،وتد
 « ..آان  َعَجبا  ْعنا قُورْ ِإانَّ  َِ »ُيسه إىل نفلس اهلخرين يف محاس  واندفاع،ويف جد كذلك واحتفال  

نوود موون   القورآن عغوْي مألل ،وأنووه يثوْي الوودها يف القللب،وهوذ  صووف« عجووه»فوأول مووا بودههم منووه أنوه 
وذو جاذبيووو  يتلقوووا   وووك واع وقلوووه مفتل ،ومشووواعر مرهفووو ،وذو  ذوا  ..عجوووه  ذو سووولطان متسووول ،

فور مون ا؟ون  ول وك النغالب ،وذو إيقاع يلموك املشواعر ويهوز أو ر القلولب ..عجوه  فعال.يودل علوى أن أ
 « ..يَوْهِدي ِإىَل الُرْكدِ »  كانلا حقيق  يتذوقلن

                                                 
 حسن لغْي  (  3602[) 123/ 12املكنز ] -سنن ال مذى - 2530
 زايقة مب -( صحي   30448ْرآِن لِلطََّثِيِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلقُ  - 2531
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 جوودوا حقيقتهوواو ؟ن،حووني وهووذ  هووك الصووف  الثانيوو  البووارزة كووذلك يف هووذا القوورآن،واليت أحسووها النفوور موون ا
ن  والصولاب.ولك دى واحلو يف قللّبم ..وكلم  الركد يف ذاهتوا ذات ق لو  واسوع  املودى.فهل يهودي إىل اهلو

واحلوووو   دة للهوووودىالنضوووولج وا سووووتلاء واملعرفوووو  الركووووي كلموووو  الركوووود تلقووووك لووووال آخوووور وراء هووووذا كلووووه.لل
ا لونفك هتتودي ّبوااتيو  يف والصلاب.لل ا قرا  الذايت البصوْي هلوذ  احلقوائ  واملقلموات،فهل ينشوئ حالو  ذ

 إىل ااْي والصلاب.
صوودر النوولر  ،واتصووال والقوورآن يهوودي إىل الركوود  ووا ينشوو ه يف القلووه موون تفووت  وحساسووي ،وإقرا  ومعرف 

 .ياة وتصريفهاظيمك للحدى،واتسا  مع النلاميك ا هلي  الكثى.كما يهدي إىل الركد  نهجه التنواهل
 نظموو ،ماألأو نظووام موون اهووذا املوونهج الووذي   تبلوو  البشووري  يف  رحهووا كلووه،يف لوول حضووارة موون احلضووارات،
 السلاء. ..علىي  بلغته يف لله أفراقا ومجاعات،قللاب وجمتمعات،أخالقا فرقي  ومعامالت اجتماع

توه ..يعرضوها التأير  قيقنبيعتوه،و  ..وهوك ا سوتجاب  الطبيعيو  املسوتقيم  لسوماع القورآن،وإقرا « َفآَمنَّا بِهِ »
سوووووبلنه إىل ذاتوووووه ين الوووولحك علوووووى املشوووووركني الوووووذين كووووانلا يسووووومعلن هوووووذا القووووورآن مث   ييمنوووولن.ويف اللقوووووحل

بهوووولرين م ا؟وووون مهوووولجوووون فيهووووا شيْي.وهووووي ء ا؟ن،فيقلللن:كووواهن أو كوووواعر أو جمنوووولن ..وكلهووووا صووووفات ل
يواوم كزة الويت تورج  م مون اهلوابلقرآن مسحلرين متأيرين أكد التأير،منفعلني أكد ا نفعوال،  ميلكولن أنفسوه

ك منكووورين ملوووا مووو غوووْي« هِ بِوووَفآَمنَّوووا »رجوووا ..مث يعرفووولن احل ،فيسوووتجيبلن لوووه موووذعنني معلنوووني هوووذا ا ذعوووان:
 ا كان املشركلن يفعللن نفلسهم منه و  معاندين،كم

تووووبك بشوووور ،و  مل .غْي مشوووولب..فهوووول ا ميووووان ااووووالا الصووووري  الصووووحي « َولَووووْن ُنْشوووورَِ  ِبَربِِنووووا َأَحوووودا  » 
عل إليهوووووووا الووووووويت يووووووود بووووووولهم،و   توووووووزج خبرافووووووو ،ا ميان الوووووووذي ينبعوووووووة مووووووون إقرا  حقيقووووووو  القرآن،واحلقيقووووووو 

 القرآن،حقيق  التلحيد ّلِل بال كريك.
َووَذ صوواِحَب   َو  َولَوودا  َوأَنَّووُه تَ » القوودر واملقووام.وهل العظموو   والنصوويه.وهل ا؟وود:احلج..و « عوواىل َجووُد َربِِنا،َمووا اختَّ

 ل التعبوووْي عوووناهليووو  هووو والسووولطان ..وكلهوووا إكوووعاعات مووون اللفوووج تناسوووه املقوووام.واملع  ا مجوووا  منهوووا يف
و أوولودا بنوني  -أي زوجو   -صواحب  بعظمتوه وجاللوه عون أن يتخوذ و  -بحانه سو -الشعلر ابستعالء اّلِل 

كوذب هوذ  تءت ا؟ون بنات  وكانحل العورب توزعم أن املالئكو  بنوات اّلِل،جاءتوه مون صوهر موع ا؟ون  فجوا
ر حريو  أن تفخو كانحل ا؟نو األسطلري  يف تسبي  ّلِل وتنزيه،واستنكا  من هذا التصلر أن يكلن   ااراف 

زعم الولاهك ى ذلوك الون يكلن  فهك قذيف  ضخم  تطل  علوّبذا الصهر اارايف األسطلري لل كان يشبه أ
 يف تصلرات املشركني  

ُه كواَن َوأَنَّو»ير   أي تصول وكل تصلر يشبه هذ  التصولرات، ن زعمولا أن ّلِل ولودا سوبحانه يف أيو  صولرة ويف
 « ..ُن َعَلى اّللَِّ َكِذاب  ا؟ِْ ْنُك وَ لَل اْ ِ يَوُقلُل َسِفيُهنا َعَلى اّللَِّ َكَططا ،َوأانَّ لَنَونَّا أَْن َلْن تَوقُ 

وهووووذ  مراجعوووو  مووووون ا؟وووون ملووووا كوووووانلا يسوووومعلن موووون سوووووفهائهم موووون الشوووور  ابّلِل،واقعووووواء الصوووواحب  والللووووود 
والشوريك،بعد موا تبوني هلوم مون  واع القورآن أنوه   يكون حقوا و  صولااب،وأن قائليوه إذن سوفهاء فويهم خوور  
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ن قبول  ووم كوانلا   يتصولرون أن أحودا ميكون أن يكوذب وجهل وهم يعلللن تصوديقهم هلوي ء السوفهاء مو
علوى اّلِل موون ا نوك أو ا؟ن.فهووم يسوتعظملن ويسووتهلللن أن اور  أحوود علوى الكووذب علوى اّلِل.فلمووا قووال 
هلووم سووفها هم:إن ّلِل صوواحب  وولوودا،وإن لووه كووريكا صوودقلهم،ألوم   يتصوولروا أوووم يكووذبلن علووى اّلِل أبوودا 

 ء النفوور بنكوووارة الكووذب علووى اّلِل،هووول الووذي أهلهووم لإلميوووان.فهل ق لوو  علوووى أن ..وهووذا الشووعلر مووون هووي 
قلووووووووووولّبم نظيفووووووووووو  مسوووووووووووتقيم  إ وووووووووووا جاءهوووووووووووا الضوووووووووووالل مووووووووووون الغووووووووووورارة والوووووووووووثاءة  فلموووووووووووا مسوووووووووووها احلووووووووووو  

ْعنوووا قُووووْرآان  َعَجبوووا  يَوْهوووِدي ِإىَل »انتفضوووحل،وأقركحل،وتذوقحل وعرفحل.وكوووان مووونهم هوووذا اهلتوووا  املووودوي: ِإانَّ  َِ
 « ..ِد َفآَمنَّا بِِه،َوَلْن ُنْشرَِ  ِبَربِِنا َأَحدا .َوأَنَُّه تَعاىل َجُد َربِِنا َما اختَََّذ صاِحَب   َو  َوَلدا  الُركْ 

كاء م أن ّلِل كوور يا،وزعمهوهووذ  ا نتفاضوو  موون مووك احل ،جووديرة  ن تنبووه قلوولاب كثووْية ردوعوو  يف كووثاء قوور 
 - -حمموود  يمووا يقللووهاحلووذر واليقظوو ،والبحة عوون احلقيقوو  فأو صوواحب  وولوودا.وأن تثووْي يف هووذ  القلوولب 

 اء  وما يقلله كثاء قريا،وأن تزلزل الثق  العمياء يف مقا ت السفهاء من الكث 
وبوووني قوووريا   القووورآنوقووود كوووان هوووذا كلوووه مقصووولقا بوووذكر هوووذ  احلقيقووو .وكان جللووو  مووون املعركووو  الطليلووو  بوووني

ان لقلولب.اليت كوايف تلوك  البطوكء لعقابيول ا؟اهليو  وتصولراهتا العصي  املعاندة وحلق  مون حلقوات العوالج
َوأَنَّووُه  »ا؟وواهليني   ن القوواقةمووالكثووْي منهووا غوورا بري ا،ولكنووه مضوولل مقوولق ابلوولهم واارافوو  وأضوواليل املضووللني 

ْنِك يَوُعلُذوَن ِبرِجال  ِمَن ا؟ِْنِِ َفزاُقوُهمْ   « .. َرَهقا  كاَن رِجال  ِمَن اْ ِ
مون  -  بي وات كثوْيةيفعارفوا إىل اليولم وموا يوزال مت -مون ا؟ون إىل موا كوان متعارفوا يف ا؟اهليو   وهذ  إكوارة

منوان  مون  كمولن يفحمأن للجن سلطاان على األرم وعلى النواس،وأن هلوم قودرة علوى النفوع والضور،وأوم 
الة أو مكوووان فووو تووولا يفاألرم أو البحووور أو ا؟ووول ..إىل آخووور هوووذ  التصووولرات. ا كوووان يقتضوووك القووولم إذا اب
ل  علووى شوويطان مسووموولحا،أن يسووتعيذوا بسوويد الوولاقي موون سووفهاء قلمووه،مث يبيتوولن بعوود ذلووك آمنووني  وال

ن إليووووه فهوووول   ينفعووووه.فهل لووووه وأمووووا موووون يوووورك -م ابّلِل فهوووول يف ْنوووولة منووووه إ  موووون اعتصوووو -قلوووولب بووووب آقم 
نْوووِك جوووال  ِموووَن ارِ  كووواَن َوأَنَّوووهُ »عووودو.إ ا يرهقوووه وييذيوووه ..وهوووي ء النفووور مووون ا؟ووون ُيكووولن موووا كوووان ُيووودّ: ِ ْ

ْية الويت تنولش قلولب ل والقلو  واحلوهول الضوال ..ولعول هوذا الرهو « يَوُعلُذوَن ِبرِجوال  ِموَن اْ؟ِونِِ فَوزاُقوُهْم َرَهقوا  
ينوه قم وموا كوان بآذ أبويهم من يركنلن إىل عدوهم،و  يعتصملن ابّلِل منه ويستعيذون  كما هم موأملرون منو

 من العداء القدمي  وبني إبليك 
والقلووووه البشووووري حووووني يلجووووأ إىل غووووْي اّلِل،نمعووووا يف نفووووع،أو قفعووووا لضوووور،  ينالووووه إ  القلوووو  واحلْية،وقلوووو  
ا سوووتقرار والطمأنينووو  ...وهوووذا هووول الرهووو  يف أسووولأ صووولر  ..الرهووو  الوووذي   يشوووعر معوووه القلوووه  مووون و  

اهوه غوْي قائم،فوإذا تعلو  بوه قلوه بقوك وكول أحود،متقله غوْي تبحل،ذ -سولى اّلِل  -راح   إن كل كوكء
 يتأرج  ويتقله ويتلقع ويتلجك وعاق يغوْي اعاهوه كلموا ذهوه هوذا الوذي عقود بوه رجواء .واّلِل وحود  هول
البوواقك الووذي   يزول.احلوووك الووذي   ميلت.الووودائم الووذي   يتغووْي.فمن اعوووه إليووه اعوووه إىل املسووتقر الثابوووحل 

ُووومْ »الوووذي   يوووزول و  ُيووولل: ُ َأَحووودا   َوَأوَّ َعوووَة اّللَّ وووُتْم أَْن لَوووْن يَوبوْ ..يتحوووديلن إىل قووولمهم،عن « لَنُووولا َكموووا لَنَونوْ
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كمووا أنكووم   -أول ووك الرجووال موون ا نووك الووذين كووانلا يعوولذون برجووال موون ا؟ن،يقللوولن:إوم كووانلا يظنوولن 
 الركوود أن اّلِل لوون يبعووة رسوول .ولكن هووا هوول ذا قوود بعووة رسوول ،ّبذا القوورآن الووذي يهوودي إىل -تظنوولن 

فلوم يعملولا لآلخورة كوي ا،وكذبلا موا  -كموا لننوتم   -..أو أوم لنلا أنوه لون يكولن هنوا  بعوة و  حسواب 
 من أمرها،ألوم كانلا   يعتقدون من قبل فيها. - -وعدهم الرسلل 

قد خلقهوووووم البشوووور.ف وكووووال الظنووووني   ينطبوووو  علوووووى احلقيق ،وفيووووه جهوووول وقلوووو  إقرا  حلكمووووو  اّلِل يف خلوووو 
لطبيعووو  جووون هوووذ  اداق موووزقوج للخوووْي والشووور واهلووودى والضوووالل )كموووا نعووور  مووون هوووذ  السووولرة أن للابسوووتع

شور انتهى إىل اللفواجرة،و املزقوجو  كوذلك إ  مون احوخ مونهم للشور كوإبليك،ونرق مون رمحو  اّلِل  عصويته ا
نفلسوووهم  يفستجيشووولن ااوووالا بوووال ازقواج( ومووون مث اقتضوووحل رمحووو  اّلِل أن يعوووني أول وووك البشووور ابلرسل،ي
 ا.عة إليهم أحدنه لن يبعنصر ااْي،ويستنقذون ما يف فطرهتم من استعداق للهدى.فال جمال لالعتقاق  

  تسووتكمل  شووأة الوويتهووذا إذا كووان املعوو  هوول بعووة الرسوول.فأما بعووة اهلخوورة فهوول ضوورورة كووذلك هلووذ  الن
 جعوووول البعووووة يفف نعلموووه يعلمووووه و حسووواّبا يف احليوووواة الدنيا،حلكمووو  أراقهووووا اّلِل،وتتعلوووو  بتنسوووي  لللجوووولق 

ل للظوون دنيا.فال جموواحليوواة الووااهلخوورة لتسووتليف ااالئوو  حسوواّبا،وتنتهك إىل مووا تيهلهووا لووه سووْيهتا األوىل يف 
وتعوووواىل  ه.سووووبحانه نووووه لوووون يبعووووة أحوووودا موووون الناس.فهووووذا الظوووون رووووال  لالعتقوووواق يف حكموووو  اّلِل وكمال

 وهامهم.ألمشركني م،والقرآن يف حكايته عنهم يصح  ل..وهي ء النفر من ا؟ن يصححلن لقلمهم لنه
 اعاراف ات ال ن عن حراسة السماء بمد البمثة 10 - 8الدرس الثاني:

 اء اللجولق،ويف،ويف أرجووميضك ا؟ن يف حكاي  ما لقل  وما عرفل  من كأن هذ  الرسال  يف جنبوات الكولن
قعواء ال ،ومن كول اذ  الرسوّبوفو  موع إراقة اّلِل أحلال السماء واألرم،لينفضلا أيوديهم مون كول حماولو    تت
ووو » عرفووو  الغيوووه،ومن كووول قووودرة علوووى كوووكء مووون هوووذا األمووور: ِل َوووحْل َحَرسوووا  َجوووْدانها مُ ماَء فَولَ َوأانَّ َلَمْسوووَنا السَّ

ْد لَ ْسَتِمِع اهْل َمْن يَ فَ َكِديدا  َوُكُهبا .َوأانَّ ُكنَّا نَوْقُعُد ِمْنها َمقاِعَد لِلسَّْمِع  َصودا .وأان   نودري أكور ُه ِكوهااب  رَ َن اَِ
 « ..أريد  ن يف األرم أم أراق ّبم رّبم ركداف

 ة ر وا يف الفو -ْية ال  األخووهذ  اللقائع اليت حكاها القرآن عن ا؟ن من قلهلم،تلحك  وم قبل هذ  الرسو
ابملوووووا  تصووووواللن ا كوووووانلا ُيووووواول  -بينهوووووا وبوووووني الرسوووووال  الووووويت قبلهوووووا وهوووووك رسوووووال  عيسوووووى عليوووووه السوووووالم 

ذا ن قضواء  تنفيوا يكلفول األعلى،واس ا  ككء  ا يدور فيوه،بني املالئكو ،عن كويون ااالئو  يف األرم، و
 ملشي   اّلِل وقدر .

ى طوو  إبلوويك  علووخنوواس وفوو  مث يلحوولن  ووا التقطوول  ألوليووائهم موون الكهووان والعرافني،ليقوولم هووي ء بفتنوو  ال
ه بوني بانل،ويروجلنوْي مون الستغللن القليل من احل  فيمزجلنه ابلكثوأيدي هي ء الكهان والعرافني الذين ي

نهوا لوم يقول لنوا عفوصولرته  مجاهْي الناس يف الف ة بني الرسالتني،وخلل األرم مون رسولل ..أموا كيفيو  هوذا
 كي ا،و  ضرورة لتقصيها.إ ا هك مجل  هذ  احلقيق  وفحلاها.
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ه عنو ونوهول موا يعوث  -هلن  يعود  كنوا،وإوم حوني حواولل  اوهذا النفر من ا؟ن يقلل:إن اس ا  السومع  
ل من تلجوه   إليه حمروسا  رس كديد،يرمجهم ابلشهه،فتنقخ عليهم وتقتوجدوا الطري -بلمك السماء 

ْم ِم أَ يوَد ِ َوْن يف اأْلَرْ َأَكر  أُرِ  نَْدرِي َوأانَّ  »إليه منهم.ويعلنلن أوم   يدرون كي ا عن الغيه املقدر للبشر:
لوم مواذا قودر اّلِل لعبواق  ا حنن فوال نعسلا .فأم ..فهذا الغيه ملكلل لعلم اّلِل   يعلمه« أَراَق ِّبِْم َرُّبُْم َرَكدا  

وقود جعللهوا  - وهول اهلدايو  -يف األرم:قدر أن ينزل ّبم الشر.فهم م وكلن للضالل،أم قودر هلوم الركود 
 ْي.مقابل  للشر.فهك ااْي،وعاقبتها هك اا

 انقطاع الكهانة والمرافة بمد ا سالا 

  يوودري عوون  ر أنووه هوولوإذا كووان املصوودر الووذي يووزعم الكهووان أوووم يسووتقلن منووه معللموواهتم عوون الغيووه،يقر 
 ،  اوو ئالغيوه ّللِ  ذلوك كوي ا،فقد انقطووع كول قلل،وبطوول كول زعم،وانتهوى أموور الكهانو  والعرافوو .واحخ

ن هوم وكوول زعووم مووموون كوول و  تنبووي بوه.وأعلن القوورآن هريوور العقوول البشوريأحود علووى القوولل  عرفتوه،و  علووى ال
يوون يقوو  ذلووك أْي  أمووا هووذا القبيوول  وأعلوون ركوود البشووري  منووذ ذلووك اليوولم وهررهووا موون اارافووات واألسووان

 األيوووور لقوووورآن و احلوووورسف وموووون هوووولف وكيوووو  يوووورجم الشوووويانني ابلشووووههف فهووووذا كلووووه  ووووا   يقوووول لنووووا عنووووه ا
خوووْيا لنوووا   تفصووويلهيفر سووولا ا نسوووتقك منوووه عووون هوووذا الغيوووه كوووي ا ولووول علوووم اّلِل أن كوووي ا،وليك لنوووا مصووود

ة كوي ا  رفتنوا املثمور  إىل معلفعل.وإذ   يفعول فمحاولتنوا حنون يف هوذا ا عوا  عبوة   يضوي  إىل حياتنوا و 
ووفوو   عوودهالبعثوو  وباو  جمووال كووذلك لالعوو ام أو ا؟وودل حوولل الشووهه،وأوا تسووْي وفوو  نظووام كلين،قبوول 

إن فولنظورايت اانملس ُياول علماء الفلك تفسوْي ،بنظرايت ختطوئ وتصويه.وحَّت علوى فورم صوح  هوذ  
طلووو  هوووذ  ا.وأن تنهوووذا   يووودخل يف ملضووولعنا،و  مينوووع أن تووورجم الشووويانني ّبوووذ  الشوووهه عنووود انطالقهووو

رق  هوذا كلوه جمويفين يورون الشهه رجلما وغْي رجولم وفو  مشوي   اّلِل الوذي اوري عليهوا القوانلن  فأموا الوذ
ا ر  ..فسوبه هوذعلوى لواه اثيل وتصولير حلفوج اّلِل للوذكر مون ا لتبواس  ي ابنول وأنوه   اولز أن ييخوذ

ى غووووْي صوووواقر أخوووور عنوووودهم أوووووم اي وووولن إىل القوووورآن بتصوووولرات مقووووررة سووووابق  يف أذهاوم،أخووووذوها موووون م
 مثن قبوول ..وموون مووذهوواوم قووررة يف أالقوورآن.مث ُيوواوللن أن يفسووروا القوورآن وفوو  تلووك التصوولرات السووابق  امل

لحفووووج لرجلم اثوووويال عصووووي .واليوووورون املالئكوووو  اثوووويال لقوووولة ااووووْي والطاع .والشوووويانني اثوووويال لقوووولة الشوووور وامل
ميات:املالئك  أن هووووووذ  املسوووووو -هوووووولا القوووووورآن قبوووووول أن يلاج -والصوووووويان  ...إخل ألن يف مقوووووورراهتم السووووووابق  
لتحركووات ا هووذ  اهلووا وجوولق جمسووم علووى هووذا النحوول،وأن تكوولن والشوويانني أو ا؟وون،  ميكوون أن يكوولن هلوو

يهوووا  ُيووواكملن إلررات الووويتاحلسوووي ،والتأيْيات اللاقعيووو     مووون أيووون جووواءوا ّبوووذاف مووون أيووون جووواءوا ّبوووذ  املقووو
 نصلص القرآن واحلديةف

  ذهنوه نسوان مونيونفخ ا  إن الطريو  األمثول يف فهوم القورآن وتفسوْي ،ويف التصولر ا سوالمك وتكلينوه ..أن
بووب مقرراتوووه  ق ،وأن يكوول تصوولر سوواب ،وأن يلاجوووه القوورآن بغووْي مقوووررات تصوولري  أو عقليوو  أو كوووعلري  سوواب

 غْي القرآن.احلدية لكلها حسما يصلر القرآن واحلدية حقائ  هذا اللجلق.ومن مث   ُياكم القرآن و 
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نفووك يف ا املثبووحل وامله.وما عووديبطلووو  ينفووك كووي ا يثبتووه القوورآن و  ييولووه  و  يثبووحل كووي ا ينفيووه القوورآن أو 
 القرآن،فله أن يقلل فيه ما يهديه إليه عقله وعربته ..

 نقلل هذا بطبيع  احلال للمويمنني ابلقورآن ..وهوم موع ذلوك ييولولن نصلصوه هوذ  لتولائم مقوررات سوابق  يف
 .. 2532عقلهلم،وتصلرات سابق  يف أذهاوم ملا ينبغك أن تكلن عليه حقائ  اللجلق 

ل إىل كووووكء لووووم   يصوووولووووذين   ييمنوووولن ّبووووذا القرآن،ويعتسووووفلن نفووووك هووووذ  التصوووولرات جملوووورق أن العفأمووووا ا
دمها يف ليت يسووووتخمنهووووا،فهم مضووووحكلن حقووووا  فووووالعلم   يعلووووم أسوووورار امللجوووولقات الظوووواهرة بووووني يديووووه،وا

هوولل يمن ابجملة موونهم تووعاربه.وهووذا   ينفووك وجلقهووا نبعووا  فضووال علووى أن العلموواء احلقيقيووني أخووذت كثوور 
عون نريقو   -سوهم جودوا أنفو على نري  املتدينني،أو على األقل   ينكرون ما   يعلمولن  ألووم ابلتجربو  

علا بعلمووه  فتلاضوو فيمووا بووني أيووديهم  ووا كووانلا ُيسووبلن أوووم فرغوولا موون ا حانوو  أمووام جماهيوول -العلووم ذاتووه 
 ل موودعل العلووممووا يتطوواو لووى اجملهلل،كتلاضووعا علميووا نبوويال ليسووحل عليووه  وو  ا قعوواء،و  نووابع التطوواول ع

ا حافوووول موووون حللنوووو وموووودعل التفكووووْي العلمووووك، ن ينكوووورون حقووووائ  الوووودايانت،وحقائ  اجملهوووولل  إن الكوووولن
ن احلقووائ  مووه انحنووا جلانوو -كغْيهووا   -ابألسوورار،عامر ابألروا ،حاكوود ابلقلى.وهووذ  السوولرة موون القوورآن 

تعوج مون    وحيولاتللجولق وموا فيوه مون قولى وأروا يف هذا اللجلق،تعني على بنواء تصولر حقيقوك صوحي  ل
 الوووولهم وسووووطا بووووني حللنا،وتتفاعوووول مووووع حياتنووووا وذواتنا.وهووووذا التصوووولر هوووول الووووذي مييووووز املسوووولم ويقوووو  بووووه

لل قوصلر آخر وكل تسلم كل وااراف ،وبني ا قعاء والتطاول.ومصدر  هل القرآن والسن .وإليهما ُياكم امل
 وكل تفسْي ..

ن وراء ا قفعوا ..ولكوه إىل هوذعقل البشوري معينوا يف ارتيواق آفوا  اجملهلل:وا سوالم يدفعووإن هنالك جما  لل
لووه بووه يف  .ومووا   حاجوو ارتياق  هووذا اجملووال املعووني مووا   قوودرة هلووذا العقوول علووى ارتياق ،ألنووه   حاجوو  بووه إىل

يف حووودوق  اخوووال  قخالفووو  األرم فوووال جموووال لوووه إليوووه،و  حكمووو  يف إعانتوووه عليه.ألنوووه لووويك مووون كوووأنه،و 
 اختصاصه.

ه اّلِل سووبحان ،قوود تكفوولوالقوودر الضووروري لووه منووه لوويعلم مركووز  يف الكوولن ابلقيوواس إىل مووا حللووه وموون حلله
انني الئكو  والشويااص ابملاببيانه له،ألنه أكث من ناقته.وابلقدر الذي يدخل يف ناقته.ومنه هذا الغيه 

 والرو  واملنشأ واملصْي ..
ّبوودى اّلِل،فقوود وقفوولا يف هووذ  األموولر عنوود القوودر الووذي كشووفه اّلِل هلووم يف كتبووه وعلووى فأمووا الووذين اهتوودوا 

لسان رسله.وأفاقوا منوه الشوعلر بعظمو  ااال ،وحكمتوه يف اال ،والشوعلر  لقو  ا نسوان يف األرم مون 
ألرم ومووا هووذ  العوولا  واألروا .وكووغللا ناقوواهتم العقليوو  يف الكشوو  والعلووم املهيووأ للعقوول يف حوودوق هووذ  ا

                                                 
وما أبرئ نفسك أنب فيما سب  من ميلفايت ويف األجزاء األوىل من هذ  الظالل قد انسقحل إىل ككء من هذا .. وأرجل أن أتداركوه  - 2532

 (محه هللا ر د يف الطبع  التالي  إذا وف  اّلِل .. وما أقرر  هنا هل ما أعتقد  احل  ّبداي  من اّلِل. ) السي
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حلهلووا موون أجوورام ابلقوودر املمكوون هلم.واسووتغللا مووا علموول  يف العموول وا نتوواج وعمووران هووذ  األرم والقيووام 
 اباالف  فيها،على هدى من اّلِل،متجهني إليه،مرتفعني إىل حية يدعلهم لالرتفاع.

ا  غوووْي نووودوقة  قر ا اعقلهلوووبوأموووا الوووذين   يهتووودوا ّبووودى اّلِل فانقسوووملا فووورقتني كبْيتني:فرقووو  للوووحل عاهووود 
اوللا نهم فالسووف  حووموولوو .وكان انوودوق موون ذاتووه تعاىل،واملعرفوو  احلقيقيوو  املغيبوو  عوون غووْي نريوو  الكتووه املنز 

 ايووو  لقمتوووه،أوهقا   غتفسووْي هوووذا اللجوولق وارتباناتوووه،فظللا يتعثوورون كاألنفوووال الوووذين يصووعدون جوووبال كووا
 ي  اهلجاء  ُياوللن حل لغز اللجلق وهم   يتقنلا بعد أ د

مضووحك  حقووا حووني يقروووا ا نسووان إىل التصوولر  -وهووم كبووار فالسووف   -وكانووحل هلووم تصوولرات مضووحك  
اللاضوووووووو  املسووووووووتقيم ا؟ميوووووووول الووووووووذي ينشوووووووو ه القرآن.مضووووووووحك  بعثراهتا.ومضووووووووحك   فارقاهتا.ومضووووووووحك  

هوذا فالسوف   ابلقياس إىل عظم  اللجلق الذي يفسورونه ّبوا ..  أسوتثب مون بتخلخلها.ومضحك  بقزامتها
ا غري  الكبار،و  فالسف  املسلمني الذين قلدوهم يف منهج التفكوْي.و  فالسوف  العصور احلودية  وذلوك 

 .2533حني يقاس تصلرهم إىل التصلر ا سالمك لللجلق
ىل حصووور إدلحل عنوووه فهوووذ  فرقووو .فأما الفرقووو  األخرى،فقووود ي سوووحل مووون جووودوى هوووذا ا عوووا  يف املعرف .فعووو

ن سوبيل.وغْي ك إليوه موعلوم التجوريل والتطبيقك.ضوارب  صوفحا عون اجملهلل.،الوذي لوينفسها وجهدها يف ال
 مهتدي  فيه ّبدى اّلِل.ألوا   تستطيع أن تدر  اّلِل  

منووذ مطلووع  نها أخووذتوهووذ  الفرقوو  كانووحل يف أوج غللائهووا خووالل القوورنني الثووامن عشوور والتاسووع عشوور.ولك
لل جمهوو» إكووعاع لهلووا إىللى هووروب املوواقة موون بووني أيووديها وههوذا القوورن تفيوو  موون الغوورور العلمووك ا؟ووام ،ع

قودر ن اجملهلل ال  البشر مويكاق يكلن جمهلل القانلن  وبقك ا سالم تبتا على صخرة اليقني.مين« الكنه
يوه يف الوذي تعمول ف م اجملالالذي هلم فيه خْي.ويلفر ناقتهم العقلي  للعمل يف خالف  األرم.ويهيئ لعقلهل

 هم لليت هك أقلم يف اجملهلل وغْي اجملهلل أمن.ويهدي
 ال ن مسلمون صالحون وهللاافرون طاغون 15 - 11الدرس الثالث:

وجوو  كطبيعوو  بيعوو  مزقنبعود ذلووك أخووذ ا؟وون يصووفلن حوواهلم وموولقفهم موون هوودى اّلِل  ووا نفهووم منووه أن هلووم  
م ا بوه.وعن لونهقود آمنول و م ا نسان يف ا ستعداق للهدى والضوالل.وُيدينا هوذا النفور عون عقيودهتم يف رّبو

أَْن لَوْن نُوْعِجوَز  قِوَدقا .َوأانَّ لَنَونَّوا ا َنرائِو َ ِلَك،ُكنَّوَوأانَّ ِمنَّا الصَّاحِلُلَن َوِمنَّوا ُقوَن ذ»بعاقب  من يهتدي ومن يضل:
ْعنَ  ِه َفال َحواُ  خَبْسوا  َو  َرَهقوا .َوأانَّ َفَمْن يُوْيِمْن ِبَربِِ ِه،دى آَمنَّا بِ ا اهلُْ اّللََّ يف اأْلَْرِم َوَلْن نُوْعِجزَُ  َهَراب .َوأانَّ َلمَّا  َِ

 « ..لا ِ؟ََهنََّم َحطَبا  أَمَّا اْلقاِسطُلَن َفكانُ ا َرَكدا .وَ رَّوْ هََ ِمنَّا اْلُمْسِلُملَن َوِمنَّا اْلقاِسطُلَن:َفَمْن َأْسَلَم فَُأولِ َك 
احلني،مسووووووولمني وقاسوووووووطني،يفيد ازقواج نبيعووووووو  وهوووووووذا التقريووووووور مووووووون ا؟ووووووون  ن مووووووونهم صووووووواحلني وغوووووووْي ص

وهوول تقريوور  -إ  موون احووخ للشور موونهم وهوول إبلويك وقبيلووه  -ا؟ن،واسوتعداقهم للخووْي والشوور كا نسوان 
علوى اعتقواق أن  -ذو أ ي  ابلغ  يف تصحي  تصلران العام عن هذا اال .فأغلبنا حوَّت الدارسوني الفواقهني 

                                                 
 فكرة ا سالم عن الكلن واحلياة وا نسان ..  ة يرجل امليل  أن يلف  إىل إخراجه بعلن اّلِل. ) السيد رمحه هللا ( - 2533
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هم له.وأن ا نسان وحد  بني ااالئ  هول ذو الطبيعو  املزقوج .وهوذا ا؟ن ميثللن الشر،وقد خلصحل نبيعت
انكوووئ مووون مقوووررات سوووابق  يف تصووولراتنا عووون حقوووائ  هوووذا اللجووولق كموووا أسووولفنا.وقد آن أن نراجعهوووا علوووى 

..ويصوو  « َوأانَّ ِمنَّووا الصَّوواحِلُلَن َوِمنَّووا ُقوَن ذلِووكَ »مقووررات القوورآن الصووحيح   وهووذا النفوور موون ا؟وون يقوولل:
..أي لكل منا نريقته املنفصل  املقودوقة املنقطعو  عون نريقو  الفريو  « ُكنَّا َنراِئَ  ِقَدقا  »حاهلم بصف  عام :

َ يف اأْلَْرِم،َولَوْن نُوْعِجوزَُ  َهوَراب  »اهلخر.مث بني النفر معتقدهم اااص بعد إمياوم: « َوأانَّ لَنَونَّا أَْن َلْن نُوْعِجوَز اّللَّ
وا فوالت  -سوبحانه  -ّلِل عليهم يف األرم،ويعرفلن عجزهم عن اهلرب من سولطانه ..فهم يعرفلن قدرة ا

مووون قبضوووته،والفكا  مووون قووودر .فال هوووم يعجوووزون اّلِل وهوووم يف األرم،و  هوووم يعجزونوووه ابهلووورب منهوووا.وهل 
 ضع  العبد أمام الرب،وضع  املخلل  أمام ااال .والشعلر بسلطان اّلِل القاهر الغاله.

ين ائج  وهوم الوذيف احلول  م الذين يعلذ ّبم رجال من ا نك  وهم الذين يسوتعني ّبوم ا نوكوهي ء ا؟ن ه
   وبينهم نسبا -بحانه س -جعل املشركلن بني اّلِل 

هم ححلن،  لقوولمّلِل،فيصوووهووي ء هووم يع فوولن بعجووزهم وقوودرة اّلِل.وضووعفهم وقوولة اّلِل،وانكسووارهم وقهوور ا
 .اللاحدة الغالب  على هذا الكلن ومن فيه فحسه بل للمشركني كذلك،حقيق  القلة

هم حلودية عون فورقناسوب  امث يصفلن حاهلم عند ما  علا اهلدى،وقد قررو  من قبل،ولكنهم يكررونه هنوا  
ْعَنا اهْلُدى آَمنَّا بِهِ »ونلائفهم عا  ا ميان:  ..« َوأانَّ َلمَّا  َِ

تيجتوه.مث قيقتوه وننهم يسوملنه هودى كموا هوك حكما ينبغك لكل من يسومع اهلودى.وهم  عولا القورآن.ولك
..وهوك يقو  « َو  َرَهقوا   اُ  خَبْسوا  فَوال َحو َفَموْن يوُوْيِمْن ِبَربِِوهِ »يقررون يقتهم يف رّبم،وهك يق  املويمن يف مول  :

 عاقل. -سبحانه  -املطم ن إىل عدل اّلِل،وإىل قدرته،مث إىل نبيع  ا ميان وحقيقته ..فاّلِل 
يمن موون عبوود  املوو قاقر.فسوويحمك -سووبحانه  -يمن حقووه،ولن يرهقووه  ووا فوول  ناقتووه.واّلِل ولوون يووبخك املوو

ذي ميلوك أن من ذا الوالبخك وهل نقا ا ستحقا  إنالقا،ومن الره  وهل ا؟هد واملشق  فل  الطاقو .و 
ة حليوارام هوذ  ان بعخ أعوميبخك امليمن أو يرهقه وهل يف محاي  اّلِل ورعايتهف ولقد يقع للميمن حرمان 

ذى مون قولى صويبه األالدنيا ولكن هذا ليك هل البخك،فالعلم عما ُيرمه منهوا مينوع عنوه البخك.وقود ي
ِلن صولته بربوه هتوو كوث بوه  األرم لكن هذا ليك هل الره ،ألن ربه يدركوه بطاقو  هتمول األ  وتفيود منوه وت

 عليه املشق  فتمحضها اْي  يف الدنيا واهلخرة.
للووود ي .وهوووذا األموووان« .َهقوووا  فَوووال َحووواُ  خَبْسوووا  َو  رَ »فسوووك مووون الوووبخك ومووون الرهووو :املووويمن إذن يف أموووان ن

زع،و  يهلوع و  او لضوراء  االطمأنين  والراح  نلال ف ة العافي ،فال يعيا يف قلو  وتولجك.حَّت إذا كانوحل 
جر.وهول  منهوا فيي ّللِ جول فورج اتغل  على نفسه املنافذ ..إ وا يعود الضوراء ابوتالء مون ربوه يصوث لوه فييجر.وير 
ذ  هون يف تصولير من مون ا؟ويف احلالني   ح  خبسوا و  رهقوا.و  يكابود خبسوا و  رهقا.وصود  النفور املوي 

 احلقيق  املنْية.
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لَن َوِمنَّووووا ا اْلُمْسووووِلمُ  ِمنَّووووَوأانَّ  »مث يقووووررون تصوووولرهم حلقيقوووو  اهلوووودى والضووووالل،وا؟زاء علووووى اهلوووودى والضووووالل:
 « ..َهنََّم َحطَبا   َفكانُلا ؟َِ قاِسطُلنَ َأْسَلَم فَُأولِ َك َهَرَّْوا َرَكدا .َوأَمَّا الْ  اْلقاِسطُلَن.َفَمنْ 

ويف بول املسولمني.ريقوا يقافوالقاسطلن:ا؟ائرون اجملانبلن للعدل والصوال .وقد جعلهوم هوذا النفور مون ا؟ون 
 فسد ..ائر املهذا إمياءة لطيف  بليغ  املدللل.فاملسلم عاقل مصل ،يقابله القاس :ا؟

 إىل ا سالم معنا  الدقو  يف  ن ا هتداء يلحك« ْواَهَرَّ »..والتعبْي بلفج « َفَمْن َأْسَلَم فَُأولِ َك َهَرَّْوا َرَكدا  »
الصوولاب واختيووار  عوون معرفوو  وقصوود بعوود  ومعنووا  هووري -ضووالل ضوود الغووك وال -نلووه الركوود وا هتووداء 

لصوولاب حووني عووال إىل اانسووياقا بغووْي إقرا .ومعنووا  أوووم وصووللا فتبووني ووضوول .وليك هوول خووب  عشوولاء و  
 اختاروا ا سالم ..وهل مع  ققي  ومجيل ..

هنم،تتلظووى ّبوووم كلنوولا حطبووا ؟يهووى إىل أن أي تقووورر أموورهم وانت «أَمَّووا اْلقاِسووطُلَن َفكووانُلا ِ؟ََهوونََّم َحطَبووا  و  »
 مووه أوووم كووذلكار.ومفهل لووى أن ا؟وون يعووذبلن ابلنوتووزقاق اكووتعا ،كما تتلظووى النووار ابحلطووه ..وقل هووذا ع

 ينعملن اب؟ن  ..هكذا يلحك النا القرآين.
 قوورآين،عن تصوولر غووْي وهوول الووذي نسووتمد منووه تصوولران.فليك لقائوول بعوود هووذا أن يقوولل كووي ا يسووتند فيووه إىل

ن  وا بو  علوى ا؟وينط دال  وموانبيع  ا؟ن ونبيع  النار أو نبيع  ا؟ن  ..فسيكلن ما قاله اّلِل حقوا بوال جو
 بينل  لقلمهم،ينطب  على ا نك وقد قاله هلم اللحك بلسان نبيهم ..

 اعاراف  ال ن بآثار الهدى النافمة وآثار الضالل المدمر  17 - 16الدرس الرابع:

إىل تلخويا  ذا النسو هووإىل هنا كان اللحك ُيكك قلل ا؟ن  لفالهم املباكرة عن أنفسهم مث عودل عون 
 لَوووِل َوأَنْ »فالهوووا:ا    لن فعووول اّلِل موووع الوووذين يسوووتقيملن علوووى الطريقووو  إليوووه،وذكرها بفحلاهووومقالووو  هلوووم عووو

« َيْسوُلْكُه َعوذااب  َصوَعدا   ْعوِرْم َعوْن ذِْكوِر َربِِوهِ ِه،َوَمْن يوُ ُهْم ِفيواْسَتقاُملا َعلَوى الطَّرِيَقوِ  أَلَْسوَقْيناُهْم مواء  َغوَدقا  لِنَوْفتِونوَ 
أن  لوى الطريقو ،أونه كان من مقال  ا؟ن عنا:ما فحلا  أن الناس لول اسوتقاملا عإ -سبحانه  -..يقلل اّلِل 

لرخواء هم ابلرز  وايفيخ عليالقاسطني لل استقاملا على الطريق  ألسقيناهم حنن ماء ملفلرا نغدقه عليهم،ف
 ..ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون.« لِنَوْفِتنَوُهْم ِفيهِ ..»

يووودا بنسوووب  لهلا تلكإىل ذكووور فحووولى قووولهلم يف هوووذ  النقط ،يزيووود مووودل وهوووذا العووودول عووون حكايووو  قووولل ا؟ووون
 وتقليتهوا حيواء املعواينلقرآين، ا خبار فيها واللعد إىل اّلِل سبحانه.ومثل هذ  اللفتات كثْي يف األسللب ا

 تصولر  عون جموورايمليمن،وتاوزايقة ا نتبوا  إليها.وهوذ  اللفتو  هتولي مجلو  حقائ ،تودخل يف تكولين عقيودة 
 األملر وارتباناهتا.

،وبووني اصوول  إىل اّللِ احوودة الل واحلقيقوو  األوىل:هووك ا رتبوواط بووني اسووتقام  األمووم وا؟ماعووات علووى الطريقوو  الل 
 كول طولات املواء يفخري علوى عوإغدا  الرخاء وأسوبابه وأول أسوبابه تولافر املواء واغدوقاقوه.وما توزال احليواة 

 ناع ،و  تعوودت فيووه الصوواملباركوو  حووَّت هووذا العصوور الووذي انتشوور بقعوو .وما يووزال الرخوواء يتبووع هووذ  ااطوولات 
 عمراني .الزراع  هك املصدر اللحيد للرز  والرخاء.ولكن املاء هل املاء يف أ يته ال
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رب .وقود كوان العوقيق  قائم على الطريق  وبني الرخاء والتمكني يف األرم حا ستقام  وهذا ا رتباط بني 
  فيهوا لويت يغودوقكظ ،حَّت استقاملا على الطريق ،ففتححل هلم األرم ايف جل  الصحراء يعيشلن يف 

 زالوووولن يف نكوووودياب.وما املاء،وتتوووودف  فيهووووا األرزا .مث حوووواقوا عوووون الطريقوووو  فاسووووتلبحل موووونهم خووووْياهتم اسووووتال
 وكظ ،حَّت يفي لا إىل الطريق ،فيتحق  فيهم وعد اّلِل.

فووووات أخوووورى يف تعووووذب آب ال الوووولفر والغ ،فإووووواوإذا كانووووحل هنووووا  أمووووم   تسووووتقيم علووووى نريقوووو  اّلِل،مث تنوووو
حليواة الرخاء.وهيول ر معو  اإنسانيتها أو أمنهوا أو قيمو  ا نسوان وكرامتوه فيها،تسوله عون ذلوك الغو  والولف
ل ( نوه يف سولرة نووسوب  بيا فيهوا لعنو  مشويوم  علوى إنسواني  ا نسوان وخلقوه وكرامتووه وأمنوه ونمأنينتوه )كموا

.. 
كم ابلشوور وفتنوو .ونبلل   للعبوواقيت تنبثوو  موون نووا هووذ  اهليوو :هك أن الرخوواء ابووتالء موون اّللِ واحلقيقوو  الثانيوو  الوو

ن الصووث علووى وأنوودر موو وااووْي فتن .والصووث علووى الرخوواء والقيووام بلاجووه الشووكر عليووه وا حسووان فيووه أكوو 
ا كلن هلووة ويتماسووالشوودة  علووى عكووك مووا يلوول  للنظوورة العجلووى ..فكثووْيون هووم الووذين يصووثون علووى الشوود

ه،حني تسووق  بوواسووتعان  و  كووم مووا تثووْي  يف الوونفك موون عمووع ويقظوو  ومقاوموو  وموون ذكوور ّلِل والتجوواء إليووه 
  يف ناصور املقاوموعء وينويم األسناق يف الشدة فال يبقى إ  س  .فأما الرخاء فينسك ويلهك،ويرخوك األعضوا

ظو  ملحو  إىل يق مو  يف حاجو ابلنع ء ا بوتالللغرور ابلنعم  وا ستنام  للشيطان  إن  النفك،ويهيئ الفرص 
و مووع ر،مع السوور  أقلوو  الشووكقائموو  تعصووم موون الفتنوو  ..نعموو  املووال والوورز  كثووْيا مووا تقوولق إىل فتنوو  البطوور و 
لطغيووان   الشووكر مووع البطوور وقلووالبخل،وكال ووا آفوو  للوونفك واحليوواة ...ونعموو  القوولة كثووْيا مووا تقوولق إىل فتنوو  ا

قوولق تال كثوْيا موا عموو  ا؟مو  وعلووى النواس،والتهجم علوى حرموات اّلِل ..ونوا؟لر،والتطواول ابلقولة علوى احلو
الغوووورور  قووولق إىل فتنووو تثوووْيا موووا إىل فتنووو  ااووويالء والتيوووه وتووو قى يف مووودار  ا مث والغلايووو  ..ونعموووو  الوووذكاء ك
 ّلِل ..امه اّلِل فعص  من ذكروا ستخفا  ابهلخرين وابلقيم وامللازين ..وما تكاق ختلل نعم  من الفتن  إ 

اب اء،ميق إىل عوووذابلرخووو ء ا بوووتالواحلقيقووو  الثالثووو  أن ا عووورام عووون ذكووور اّلِل،الوووذي قووود تنتهوووك إليوووه فتنووو  
رتفووع ي يصووعد يف املمووذكان الووذ ..توولحك ابملشووق « َيْسووُلْكُه َعووذااب  َصووَعدا  »اّلِل.والوونا يووذكر صووف  للعووذاب 

}َفَمْن :فجاء يف ملضوعالرموز للمشوق  ابلتصوعيد.اد مشق  يف التصعيد كلما تصوعد.وقد قرج القورآن علوى 
ْسووواَلِم َوَموووْن يُووو ُ أَْن يَوْهِديَوووُه َيْشووورَْ  َصوووْدرَُ  ِلإْلِ َوووا َيصَّوووعَُّد يف َاَْعوووْل َصوووْدرَُ  َضووويِِق   ْن ُيِضووولَّهُ رِْق أَ يُووورِِق اّللَّ وووا َكَأ َّ ا َحَرج 
ُ الوووووووِرِْجَك َعلَوووووووى الَّوووووووِذي وووووووَماِء َكوووووووَذِلَك َاَْعوووووووُل اّللَّ [ وجووووووواء يف 125:عوووووووام( { ]األن125)نُووووووولَن َن َ  يُوْيمِ السَّ

ا ) [ وهوووك حقيقووو  17، 16:( { ]املووودير17ق ا )( َسوووأُْرِهُقُه َصوووُعل 16ملضوووع:}َكالَّ ِإنَّوووُه َكووواَن هِلاَيتِنَوووا َعِنيووود 
 زاء  ماقي  معروف .والتقابل واض  بني الفتن  ابلرخاء وبني العذاب الشا  عند ا؟

 ل ن عل  المساجد والدعو هللاالا ا 19الدرس الخامس:

  ابتداء:الم اّللِ كواهلي  الثالث  يف السيا  الز أن تكلن حكاي  لقلل ا؟ن،والز أن تكلن من  
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أو ملاضوووووع  -لسوووووجلق  تووووولحك  ن ا احلوووووالتنييف..وهوووووك « َوأَنَّ اْلَمسووووواِجَد ّللَِِّ فَوووووال تَوووووْدُعلا َموووووَع اّللَِّ َأَحووووودا  »
كووووول ّلِل،فهنوووووا  يكووووولن التلحيووووود ااوووووالا،ويتلارى كووووول لووووول ل إ    تكووووولن -السوووووجلق وهوووووك املسووووواجد 

عبواقة ب قد يكولن ء غْي اّللِ أحد،ولكل قيم ،ولكل اعتبار.وينفرق ا؟ل ويتمحخ للعبلقي  ااالص  ّلِل.وقعا
 .غْي  وقد يكلن اب لتجاء إىل سلا  وقد يكلن ابستحضار القله ألحد غْي اّللِ 

يف ملضووع « نووا َأَحوودا  َ  ِبَربِِ َولَووْن ُنْشوورِ »لكيوود ملووا سووب  موون قوولهلم:فووإن كانووحل اهليوو  موون مقوول ت ا؟وون فهووك ت
لوووو  ا؟وووون اسووووب  مقاخوووواص،وهل ملضووووع العبوووواقة والسووووجلق.وإن كانووووحل موووون قوووولل اّلِل ابتووووداء،فهك تلجيووووه  ن

 وتلحيدهم لرّبم،اكء يف ملضعه على نريق  القرآن.
 « ..ِه لَِبدا  لنُلَن َعَليْ وا َيكُ  يَْدُعلُ  كاقُ َوأَنَُّه َلمَّا قاَم َعْبُد اّللَِّ »وكذلك اهلي  التالي :

 لدعاء.اأي متجمعني متكتلني عليه،حني قام يصلك ويدعل ربه.والصالة معناها يف األصل 
حوولل  عوولن ف وواتفووإذا كانووحل موون مقوول ت ا؟ن،فهووك حكايوو  موونهم عوون مشووركك العرب،الووذين كووانلا يتجم

بَولَوَك يَن َكَفوُروا قِ َفمواِل الَّوذِ «:»سلرة املعوارج»ن كما قال يف يصلك أو وهل يتلل القرآ وهل - -رسلل اّلِل 
ماِل ِعزِيَنف  يقواع  تجمعولنييبلن.أو وهوم و  يستج ..يتسمعلن يف قها« ُمْهِطِعنَي َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِِ

أموور  جيووه موونمهم للتعاألذى بووه،مث يعصوومه اّلِل موونهم كمووا وقووع ذلووك موورارا ..ويكوولن قوولل ا؟وون هووذا لقوول 
 موون ا؟ن،حووني ذا النفوورهووي ء املشووركني  وإذا كانووحل موون إخبووار اّلِل ابتداء،فقوود تكوولن حكايوو  عوون حووال هوو

  علا القرآن ..
عضووووهم لصوووو  بعخ،كمووووا تكوووولن لبوووودة ب - -العجووووه ..فأخووووذوا وقهشوووولا،وتكأكأوا علووووى رسوووولل اّلِل 

لعجووه ااقه مووع يوو   تسووالصوول  املنسوول  كعرها،بعضووه لصوو  بعووخ  ..ولعوول هووذا هوول األقوورب ملوودللل اهل
 والدهش  وا رتياع واللهل  الباقي  يف مقال  ا؟ن كلها  واّلِل أعلم ..

مشوواعرهم  لسووهم،وهزوعنوود مووا تنتهووك حكايوو  مقالوو  ا؟وون عوون هووذا القوورآن،وعن هووذا األمر،الووذي فاجووأ نف
تر يف نسو  آن حديوه موأوأنلعهم على انشغال السماء واألرم واملالئك  والكلاكه ّبذا األمور وعلوى موا 

 الكلن كله وعلى ا؟د الذي يتضمنه،والنلاميك اليت تصاحبه.
 دعو  الرسل إل  هللا 20الدرس السادس:

يف إيقاعووووووووووات جوووووووووواقة صووووووووووارم   - -عنوووووووووود مووووووووووا ينتهووووووووووك هووووووووووذا كلووووووووووه يتلجووووووووووه ااطوووووووووواب إىل الرسوووووووووولل 
الغيوووه أو يف حا ووو ،ابلتبلي ،والتجرق مووون هوووذا األمووور كلوووه بعووود التبليووو ،والتجرق كوووذلك مووون كووول قعووولى يف 

حظوولا النوواس ومقوواقرهم ..وذلووك كلووه يف جوول عليووه مسووح  موون احلووزن والشووجى تناسووه مووا فيووه موون جوود 
و »ومن صرام : ا أَْقُعلا َريبِِ َو  أُْكرُِ  بِِه َأَحدا .ُقْل:ِإيِنِ   أَْمِلُك َلُكْم َضر ا َو  َرَكدا .ُقْل:ِإيِنِ لَوْن اُِ َْيين ُقْل:ِإ َّ

َ َوَرُسوولَلُه فَووِإنَّ ِمووَن اّللَِّ أَ   لَووُه انَر َحوود  َولَووْن َأِجووَد ِمووْن ُقونِووِه ُمْلَتَحوودا .ِإ َّ َبالغووا  ِمووَن اّللَِّ َورِسووا تِِه.َوَمْن يَوْعووِا اّللَّ
قا .ُقْل:ِإْن أَْقرِي َجَهونََّم خالِوِديَن ِفيهوا أَبَودا .َحَّتَّ ِإذا رَأَْوا موا يُلَعوُدوَن َفَسويَوْعَلُملَن َموْن َأْضوَعُ  انِصورا  َوأَقَوُل َعوودَ 

َتضوووى ِمووووْن أََقرِيوووه  موووا تُلَعووووُدوَن أَْم َاَْعوووُل لَوووُه َريبِِ أََموووودا .عاِ ُ اْلَغْيوووِه فَوووال يُْظِهووووُر َعلوووى َغْيبِوووِه َأَحوووودا .ِإ َّ َموووِن ارْ 
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.فَِإنَُّه َيْسووُلُك ِمووْن بَوونْيِ يََديْووِه َوِمووْن َخْلِفووِه َرَصوودا .لِيَوْعَلَم أَْن قَووْد أَبوْ  َلغُوولا رِسووا ِت َرّبِِِْم،َوَأحوواَط ِ ووا لَووَدْيِهْم َرُسوولل 
 « ..َوَأْحصى ُكلَّ َكْكء  َعَدقا  
ووووا أَْقعُوووولا َريبِِ َو  أُْكوووورُِ  بِووووِه َأَحوووودا  »قوووول اي حمموووود للنوووواس: د إعووووالن ا؟وووون اووووكء بعوووو ن.وهووووذا ا عووووال« .ِإ َّ

تعارفووووان  نووووك وا؟ن،يك كلموووو  ااعووووه.فه..فيكوووولن لووووه نعمووووه ولووووه إيق« َولَووووْن ُنْشوووورَِ  ِبَربِِنووووا َأَحوووودا  »لقوووولمهم:
 عليها.فمن كذ عنها كاملشركني فهل يشذ عن العاملني.

اعاراف  الرسول بم ذهه عذن الن ذع والضذر وحرصذه علذ   24 - 21الدرس السابع:

 الابلير وجمل اامور بيد هللا

جرق،ويوويمر أن يوونفخ يديووه موون كوول أن يت - -..يوويمر الرسوولل « قُووْل:ِإيِنِ   أَْملِووُك َلُكووْم َضوور ا َو  َرَكوودا  »
لوك الضور   الوذي مياقعاء لشكء هول مون خصوائا اّلِل اللاحود الوذي يعبود  و  يشور  بوه أحودا.فهل وحود

   َوأانَّ »قبووول: ا؟ووون مووون وميلوووك ااْي.واعووول مقابووول الضووور الركووود،وهل اهلدايووو ،كما جووواء التعبوووْي يف مقالووو 
لفالهموووا   القووول ن يف اعاههموووا ويف أ..فيتطووواب« ا  ْم َرَكووودِم أَْم أَراَق ِّبِوووْم َرُّبُووونَوووْدرِي َأَكووور  أُرِيوووَد ِ َوووْن يف اأْلَرْ 

 .لقرآين .اتقريبا،وهل تطاب  مقصلق يف القص  والتعقيه عليها،كما يكثر هذا يف األسللب 
 - - ويتجووورق النووول -شوووبه  يف املقووودرة علوووى النفوووع والضووور وهووول ملضوووع ال -وّبوووذا وذلوووك يتجووورق ا؟ووون 

 صري  اللاض .لكامل الافرق الذات ا هلي  ّبذا األمر.ويستقيم التصلر ا مياين على هذا التجرق وتت
َْيين ِمَن اّللَِّ َأَحد  َوَلْن َأِجَد ِمْن ُقو »  ...« ..رِسا تِِه  َبالغا  ِمَن اّللَِّ وَ َتَحدا .ِإ َّ نِِه ُملْ ُقْل:ِإيِنِ َلْن اُِ

يمر يو - -والرسولل لودعلة ..ا القلوه  ديو  هوذا األمور ..أمور الرسوال  واوهذ  هك القللو  الرهيبو ،اليت او
ن أبلوو  محايو ،إ  أ ملجووأ أو إبعوالن هوذ  احلقيقوو  الكبوْية ..إين لون اووْيين مون اّلِل أحود،ولن أجوود مون قونوه

 جارة املأملن .وهذ  هك ا  -هذا األمر،وأ قي هذ  األمان ،فهذا هل امللجأ اللحيد،
 لوولب بووه موون اّللِ .فووأان مطأمووري،وليك   فيووه كووكء إ  التبليوو ،و  مفوور   موون هووذا التبلي  إن األموور لوويك

  للروعووو   وايرهبووو   وايولوون اوووْيين منوووه أحووود،ولن أجووود مووون قونووه ملجوووأ يعصووومب،إ  أن أبلووو  وأ قي  اي لل
،الووذي   مرم ا؟از للجوود  إوووا ليسووحل تطلعووا يتقوودم بووه صوواحه الوودعلة.إ ا هوول التكلي .التكليوو  الصووا

مور العلولي س.إ وا هول األْي للنامفر من أقائه.فاّلِل من ورائه  وإوا ليسحل اللوذة الذاتيو  يف محول اهلودى وااو
  اجوه.وراءو و .إووا تكليو  الذي   ميكن التلفحل عنه و  ال قق فيه  وهكوذا يتبوني أمور الودعلة ويتحودق .

 اهللل،ووراء  ا؟د،ووراء  الكبْي املتعال  
َ َوَرُسووولَلُه فَووِإنَّ لَوووُه انَر َجَهووونََّم خالِووِدينَ َوَمووْن » َن َفَسووويَوْعَلُملَن َموووْن  ِإذا رَأَْوا مووا يُلَعوووُدو بَووودا .َحَّتَّ  ِفيهوووا أَ يَوْعوووِا اّللَّ

.بعد التلوولي  ألموور مث يعصووكغووه هووذا افهوول التهديوود الظوواهر وامللفوول  ملوون يبل«.َأْضووَعُ  انِصوورا  َوأَقَووُل َعووَدقا  
 تكلي  بذلك البالغ.اب؟د الصارم يف ال

واملوووويمنني القالئوووول  - -وإذا كووووان املشووووركلن يركنوووولن إىل قوووولة وإىل عدق،ويقيسوووولن قوووولهتم إىل قوووولة حمموووود 
« َمْن َأْضوَعُ  انِصورا  َوأَقَوُل َعوَدقا  » -إما يف الدنيا وإما يف اهلخرة  -معه،فسيعلملن حني يرون ما يلعدون 
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َوأانَّ لَنَونَّووا »ل اهلزيوول  ونعوولق إىل مقالوو  ا؟وون فنجوودهم يقللوولن:..وأي الفووريقني هوول الضووعي  املخووذول القليوو
فنجد التعقيه علوى القصو  يتناسو  معها.وْنود القصو  اهود « أَْن َلْن نُوْعِجَز اّللََّ يف اأْلَْرِم َوَلْن نُوْعِجزَُ  َهَراب  
 للتعقيه فيجكء يف أوانه وملعد  املطللب  

 بملم الغيب وعدا ممرفة الرسول بالساعةاخاصاص هللا  26 - 25الدرس الثامن:

 أَْم موا تُلَعوُدونَ  قُوْل:ِإْن أَْقرِي أََقرِيوه  »ن يتجرق وينفخ يديه من أمور الغيوه أيضوا:أ - -مث ييمر الرسلل 
 « ..َاَْعُل َلُه َريبِِ أََمدا  

  فسوه إىل منطقونالتجواء بإن الدعلة ليسوحل مون أمور ،وليك لوه فيهوا كوكء، إ  أن يبلغهوا قياموا ابلتكلي ،و 
كوذلك مون أمور   غه إ  أن يبل  وييقي.وإن ما يلعدونه على العصيان والتكذيه هولالذي   يبل -األمان 

اء عوذاب مودا  تدا.سول أه اّلِل اّلِل،وليك له فيه يد،و  يعلم له ملعدا.فما يدري أقريه هول أم بعيود اعول لو
ملعوود  موووَّت  حووَّت علووم لنوول موون أموور  كوووكء، و الوودنيا أو عووذاب اهلخرة.فكلووه غيووه يف علوووم اّلِل ولوويك ل

« ْيبِووِه َأَحوودا  ِهووُر َعلووى غَ عوواِ ُ اْلَغْيووِه فَووال يُظْ »لغيووه قون العوواملني:هوول املخووتا اب -سووبحانه  -يكوولن  واّلِل 
رجاتوه تجرقا من كول صوف  إ  صوف  العبلقيو .فهل عبود اّلِل.وهوذا وصوفه يف أعلوى قم - -..ويق  النل 

يمر أن يبلووووو  يووووو - -ق التصووووولر ا سوووووالمك مووووون كووووول كوووووبه  ومووووون كووووول غبا.والنووووول ومقاماتوووووه ..ويتجووووور 
 « ..ى َغْيِبِه َأَحدا  ْلَغْيِه َفال يُْظِهُر َعلدا ،عاِ ُ ا أَمَ ُقْل:ِإْن أَْقرِي أََقرِيه  ما تُلَعُدوَن أَْم َاَْعُل َلُه َريبِِ »فيبل :

الغيذذب ويحذذرص علذذ  هللا يملذذم مذذن يشذذاء مذذن خلقذذه علذذم  28 - 27الذذدرس الااسذذع:

 الابلير

ى ا يعوواووم علوو حوودوق موهنوا  فقوو  اسووتثناء واحود ..وهوول مووا ذذن بوه اّلِل موون الغيووه،فيطلع عليوه رسووله،يف
م نووه ويكشووفه هلووم يف حيتبليوو  قعلتووه إىل الناس.فمووا كووان مووا يوولحك بووه إلوويهم إ  غيبووا موون غيبه،يكشووفه هلوو

ن يعلووووون هوووووذا يف صووووولرة جووووواقة أ - -الرسووووولل  بقووووودر،ويرعاهم وهوووووم يبلغلنوووووه،ويراقبهم كوووووذلك ..ويووووويمر
،فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ »رهيب : قَوْد أَبْوَلغُولا رِسوا ِت  ِه َرَصودا ،لِيَوْعَلَم أَنْ ِموْن َخْلِفووَ َدْيِه يَ ِإ َّ َمِن اْرَتضى ِمْن َرُسلل 

 « ..َرّبِِِْم،َوَأحاَط ِ ا َلَدْيِهْم،َوَأْحصى ُكلَّ َكْكء  َعَدقا  
سووووووووووووول الوووووووووووووذين يرتضووووووووووووويهم اّلِل لتبليووووووووووووو  قعلتوووووووووووووه،يطلعهم علوووووووووووووى جانوووووووووووووه مووووووووووووون غيبوووووووووووووه،هل هوووووووووووووذا فالر 

لو   آخور موا يتعفولا ..إىلاللحك:ملضلعه،ونريقته،واملالئك  الذين ُيمللنه،ومصودر ،وحفظه يف اللول  ان
  لضلع رسالتهم  ا كان يف ضمْي الغيه   يعلمه أحد منهم.

م موون وسلسوو  بوو .ُيملوق واحلووراس موون احلفظوو ،للحفج وللرقاويف اللقووحل ذاتووه ُيووي  هووي ء الرسوول ابألرصووا
 وأومن النسوووويان الشوووويطان ونزغووووه،ومن وسلسوووو  الوووونفك وانيتهووووا،ومن الضووووع  البشووووري يف أموووور الرسووووال ،

 ا حنرا .ومن سائر ما يع م البشر من النقا والضع  ..
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قابوووو  الدائموووو  الكاملوووو  ..يصوووولر الر « ا  َخْلِفووووِه َرَصوووودفَِإنَّووووُه َيْسووووُلُك ِمووووْن بَوووونْيِ يََديْووووِه َوِمووووْن » -والتعبووووْي الرهيووووه 
ِولِوويَوْعَلَم أَْن قَوْد أَبْوَلغُولا رِسوو..»للرسولل،وهل يويقي هووذا األمور العظويم  ّلِل يعلم.ولكون املقصوولق ..وا« مْ ا ِت َرّبِِ

 هل أن يقع منهم البالغ فيتعل  به علمه يف عا  اللاقع.
 ينود  ضو  العلوم بإ  وهول يف قيف نفلسوهم ويف حيواهتم ومون حولهلم، ..فموا مون كوكء« َوَأحاَط ِ وا لَوَدْيِهمْ »

كوكء إحصواء  بول ُيوي  بكول ..  يقتصر على ما لودى الرسول« َوَأْحصى ُكلَّ َكْكء  َعَدقا    ..»منه ككء 
ل اّلِل علوى كو صواق.وعلموعدا،وهل أق  ا حان  والعلوم  وتصولر هوذ  احلال.والرسولل حمولط ابحلوراس واألر 

 وكل ما حلله.ما لديه.
م وكوووووا  نفسووووه،و وهوووول يتلقووووى التكليوووو  جنووووداي   ميلووووك إ  أن ييقي.وميضووووك يف نريقووووه لوووويك م وكووووا ل

علووم هوووذا لدقيقووو .وهل ياالرقابوو  لضووعفه،و  م وكوووا هلوولا ،و  م وكوووا ملووا ُيبوووه ويرضووا .إ ا هووول ا؟وود الصوووارم و 
ا هوول مسوول  موود،ويعلم موون احلوورس والرصوو ويسووتقيم يف نريقووه   يتلفووحل هنووا أو هنووا .فهل يعلووم موواذا حللووه

لشووأن لل هووذا اعليووه موون علووم وكشوو   إنووه ملقوو  يثووْي العطوو  علووى ملقوو  الرسوولل،كما يثووْي الرهبوو  حوو
 ااطْي.

؟ون الطليلو  ايو  يف مقالو  بهار ابقوّبذا ا يقاع اهلائل الرهيه ختتم السلرة،اليت بدأت ابلروع  والرجف  وا ن
آي ،هوووذا  اين والعشوووريناوز الثمووور والرجفووو  وا رتيووواع  وتقووورر السووولرة الووويت   تتجووواملفصووول ،احلافل  آبتر البهووو

املتووووزن  ر  اللاضوووو عقيوووودة املسوووولم،ويف إنشوووواء تصوووول  احلشوووود موووون احلقووووائ  األساسووووي  الوووويت توووودخل يف تكوووولين
خلوووو   -مووووع هووووذا  - املسووووتقيم،الذي   يغلوووول و  يفوووورط،و  يغلوووو  علووووى نفسووووه نلافووووذ املعرفوووو ،و  اووووري

بووا  يَوْهووِدي ْرآان  َعجَ قُوووْعنووا  َِ ِإانَّ » واألوهووام  وصوود  النفوور الووذي آموون حووني  ووع القرآن،وهوول يقوولل:األسووانْي
 « ..ِإىَل الُرْكِد َفآَمنَّا بِهِ 
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مل73)  مكي ة وآياأها عشرون ( سور  المه 

 أهم مو وعات السور  

وللودعلة الويت  - -قار الندوة تدبر كيدها للنل  يروى يف سبه نزول هذ  السلرة أن قريشا اجتمعحل يف
فجوواء  جثيوول عليووه .فوواغتم لووه والتوو  بثيابووه وتزموول وانم مهملما - -فبل  ذلووك رسوولل اّلِل .جوواءهم ّبووا

ُل قُِم اللَّْيَل ِإ َّ قَِليال  .»السالم بشطر هذ  السلرة األول  مون  وشخر كطر السلرة الثاين« إخل.اي أَيُوَها اْلُمزَّمِِ
حني .شخر عاموا كوامال.إىل آخور السولرة...« ِإنَّ َربَّوَك يَوْعلَوُم أَنَّوَك تَوُقولُم أَْقىن ِموْن يُوُلثَوِك اللَّْيوِل »:قلله تعاىل 

ونائفوو  موون الووذين معووه،حَّت ورمووحل أقوودامهم،فنزل التخفيوو  يف الشووطر الثوواين بعوود  - -قووام رسوولل اّلِل 
كمووا سوويجكء يف عوورم سوولرة   -لنسووب  لسوولرة املوودير كووذلك ايووب عشوور كووهرا.وتروى روايوو  أخوورى تتكوورر اب

 2534املدير إن كاء اّلِل.
أي يتطهوور  -قبوول البعثوو  بووثالّ سوونلات  -كووان يتحنووة يف غووار حووراء   - -وخالصووتها أن رسوولل اّلِل 

يوذهه فيوه إىل  -هل كوهر رمضوان  -كهرا من كل سن   -عليه الصالة والسالم  -وكان هنثه  -ويتعبد 
فيقيم فيوه هوذا الشوهر،يطعم مون جواء  مون .ى مبعدة حنول ميلوني مون مك ،ومعوه أهلوه قريبوا منوهغار حراء عل

املساكني،ويقضووك وقتووه يف العبوواقة والتفكووْي فيمووا حللووه موون مشوواهد الكلن،وفيمووا وراءهووا موون قوودرة مبدعوو  
 يديوه نريو  ..وهل غْي مطم ن ملا عليه قلموه مون عقائود الشور  املهلهل ،وتصولراهتا اللاهيو ،ولكن لويك بوني

                                                 
 [525/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2534

واَلَ  َوأَْغوُزَو فَولَ  ِّبَوا فََأْكو َِ ا َكواَن ىِل ر  َعْن َسْعِد ْبِن ِهَشام  قَاَل:نَلَّْقحُل اْمرَأَِتى فَأَتَوْيحُل اْلَمِديَنَ  ألَبِيَع َعَقوا -ِقيوحُل نَوَفور ا ِموْن َأْصوَحاِب النَّوِبِِ َى بِوِه السِِ
-  ََقاُللا:َقْد أَرَاَق نَوَفر  ِمنَّا ِستَّ   أَْن يَوْفَعُللا َذِلَك فَونَوَهاُهُم النَِّبُ فو-- :فَأَتَوْيوحُل ابْوَن َعبَّواس  «. َلة  َحَسوَن   ِل اّللَِّ ُأْسوَلَقْد َكواَن َلُكوْم ِ  َرُسول » َوقَاَل

بَوْعحُل َحِكويَم بْوَن فَو --َقاَل:أَُقُلَك َعَلى أَْعَلِم النَّاِس بِوِلْتِر َرُسولِل اّللَِّ فوَ  --َفَسأَْلُتُه َعْن ِوْتِر النَِّبِِ  تُوَهوا فَاْسوتَوتوْ ْأِت َعاِئَشوَ  رضوى هللا عنهوا. فَأَتَويوْ
. قَ ُن أَفْولَوووَ . قَالَوووحْل:َوَمْن َمَعوووَك اَل:َحِكيُم بْوووَمْن َهوووَذا قَوووتُُه فَووواْنطََلَ  َمعِوووى فَاْسوووَتْأَذانَّ َعلَوووى َعاِئَشوووَ  فَوَقالَوووحْل:أَفْولَوووَ  فَوووَأىَب فَوَناَكووودْ  اَل:َسوووْعُد بْوووُن ِهَشوووام 

نَي َحدِِيِيِ  َعْن ُخلُوِ  َرُسولِل اّللَِّ ا. قَاَل قُوْلحُل:اَي أُمَّ اْلُمْيِمنِ  َكاَن َعاِمر  ءُ َم اْلَمرْ قَاَلحْل:ِهَشاُم ْبُن َعاِمر  الَِّذى قُِتَل يَوْلَم ُأُحد  قَاَل قُوْلحُل:نَوَعْم. قَاَلحْل:نِعْ 
-- َتَوْقووورَأُ اْلُقوووْرآَن فَوووِإنَّ ُخلُوووَ  َرُسووولِل اّللَِّ . قَاَلحْل:أََلْسوووحل --   َتَوْقووورَأُ )اَي أَيُوَهوووا . قَووواَل قُوْلحُل:َحووودِِيِيِ  َعوووْن ِقيَووواِم اللَّْيوووِل قَاَلحْل:أََلْسوووحَل َكووواَن اْلُقوووْرآن

وووُل( قَووواَل قُوْلوووحُل:بَوَلى. قَاَلحْل:فَوووِإنَّ أَوََّل َهوووِذِ  الُسووولَرِة نَوزَلَوووحْل فَوَقوووا َّتَّ انْوتَوَفَخوووحْل أَقْوووَداُمُهْم َوُحوووِبَك َخاِاَتُوَهوووا ِ  َحووو -- ُب َرُسووولِل اّللَِّ َم َأْصوووَحااْلُمزَّمِِ
َن يُولتُِر بَِثَمواِن قَاَلحْل:َكوا .-- ْلحُل:َحودِِيِيِ  َعوْن ِوتْوِر النَّوِبِِ قوُ رِيَضو  . قَواَل ا بَوْعوَد فَ ُرَها َفَصاَر ِقيَواُم اللَّْيوِل َتَطُلع والسََّماِء اْيَ ْ َعَشَر َكْهر ا مُثَّ نَوَزَل آخِ 

ُم ِإ َّ ِ  التَّاِسووَعِ  مُثَّ ُيَصولِِى رَْكَعتَوونْيِ َوُهووَل اِمنَووِ  َوالتَّاِسووَعِ  َو َ ُيَسولِِ  الثَّ ِإ َّ ِ    َاْلِوكُ رََكَعوات   َ َاْلِووُك ِإ َّ ِ  الثَّاِمنَوِ  مُثَّ يَوُقوولُم فَوُيَصوولِِى رَْكَعو   ُأْخووَرى  َ 
ا َأَسنَّ َوَأَخَذ اللَّْحَم   َوالسَّواِبَعِ  َوَ ْ ُيَسولِِْم ِإ َّ ِ  السَّواِبَعِ  ِقَس ِ َ ْ َاِْلْك ِإ َّ ِ  السَّا َسْبِع رََكَعات  ْوتَوَر بِ أَ َجاِلك  فَِتْلَك ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَع   اَي ُبَ َّ فَوَلمَّ
   قَوُ  َوَ ْ يوْلَو   يُِتُمَهوا ِإىَل الصَّوَباِ  َوَ ْ يَوْقوَرِإ اْلُقوْرآَن ِ  لَيوْلَولَ  --ُسولُل اّللَِّ  يَوُقوْم رَ مُثَّ ُيَصلِِى رَْكَعَتنْيِ َوُهوَل َجواِلك  فَِتْلوَك ِهوَى ِتْسوُع رََكَعوات  اَي بُوَ َّ َو َْ 

َهووا َو  ى ِمووَن النوََّهوواِر يِْنووََّتْ َعْشووَرَة رَْكَعوو  . نَوواُ  ِمووَن اللَّْيووِل بِنَوووْلم  َصوولَّ ا َغَلبَوْتووُه َعيوْ َكوواَن ِإذَ َيُصووْم َكووْهر ا يُِتُمووُه َغووْْيَ َرَمَضوواَن وََكوواَن ِإَذا َصوولَّى َصوواَلة  َقاَوَم َعَليوْ
يوْ  تُوَها َحَّتَّ ُأَكاِفَهَها ِبِه مُ َكلُِِمَها ألَتوَ أُ ْل ُكْنحُل ُتُه. فَوَقاَل:َهَذا َواّللَِّ ُهَل احلَِْديُة َولَ قَاَل:فَأَتَوْيحُل اْبَن َعبَّاس  َفَحدَّ َشوافَوَه  . قَواَل قُوْلوحُل:َلْل َعِلْموحُل أَنَّوَك يوْ

يْوُتَك.سنن أيب قاوق   ( وهل يف مسلم    1344[  )512/ 1ملكنز ]ا -َ  ُتَكلُِِمَها َما َحدَّ
وِل )قُوِم اللَّْيوَل ِإ َّ قَلِويال  ِنْصوَفُه( َنَسووَعِن ابْ  تَواَب َعلَوْيُكْم فَواقْوَرُءوا َموا تَوَيسَّوَر ِموَن يَهوا ) َعلِوَم أَْن لَوْن ُهُْصولُ  فوَ يَوُ  الَّوَِّت فِ َختوَْها اهلِن َعبَّاس  قَواَل ِ  اْلُمزَّمِِ

ُ َعَلْيُكْم مِ َدُر أَْن ُهْصُ  ُهَل َأجْ ْم أَلوَِّل اللَّْيِل يَوُقللُ اْلُقْرآِن( َواَنِكَ ُ  اللَّْيِل أَوَّلُُه وََكاَنحْل َصاَلهتُُ  ْن ِقَياِم اللَّْيِل َوَذِلَك أَنَّ اِ ْنَساَن ِإَذا اَنَم لا َما فَوَرَم اّللَّ
ا َنلِ ْللُُه )ِإنَّ  َوقوَ اْلُقْرآنِ   َْ َيْدِر َمََّت َيْستَوْيِقُج َوقَوْللُُه )أَقْوَلُم ِقيال ( ُهَل َأْجَدُر أَْن يُوْفَقَه ِ   يال ( يَوُقلُل فَورَاغ ا َنِليال .سونن أيب قاوق  َلَك ِ  النوََّهاِر َسْبح 
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هلووذ  العزلوو  نرفووا موون  - -واضوو ،و  موونهج حموودق،و  نريوو  قاصوود يطموو ن إليووه ويرضووا .وكان اختيووار  
تدبْي اّلِل له ليعد  ملا ينتظر  من األمر العظيم.ففك هذ  العزل  كان حلول إىل نفسوه،وحلا مون زمحو  احليواة 

تسوب  روحوه موع رو  اللجولق وتتعوان  موع هوذا وكلاغلها الصغْية ويفورغ مللحيوات الكلن،وق ئول ا بوداع و 
 ا؟مال وهذا الكمال وتتعامل مع احلقيق  الكثى وارن على التعامل معها يف إقرا  وفهم.

من خلولة  د هلذ  الرو   ب.ى .و  بد ألي رو  يراق هلا أن تيير يف واقع احلياة البشري  فتحلهلا وجه  أخر 
 احلياة. ليت تشغلاألرم،وضج  احلياة،و لم الناس الصغْية وعزل  بعخ اللقحل،وانقطاع عن كلاغل ا

يواة اعول   يف واقوع احل سوتغرافا.  بد من ف ة للتأمل والتدبر والتعامل مع الكلن الكبْي وحقائقوه الطليق 
ن   كاملو  موياة يف نالقوعنوه،واحل أموا ا بوالع منوه ف ة،وا نعوزال.النفك شلفه وتستنيم له،فال هواول تغيْي 

ى ،ويوودر بووه علووا هوول أكثمووأسور اللاقووع الصووغْي،ومن الشوولاغل التافهوو  فهول الووذي ييهوول الوورو  الكبووْي لر يو  
الشوائع   ذا العور الشعلر بتكامل ذاته بدون حاج  إىل عور  الناس،وا سوتمداق مون مصودر آخور غوْي هو

،وتعووديل خوو  التوواري  الكثى،وتغيووْي وجووه األرم وهوول يعوود  حلموول األمانوو  - -وهكووذا قبوور اّلِل نموود 
و  الزمووان،مع ر  كووهرا موون ينطل  يف هووذ  العزلوو .قبور لووه هووذ  العزلوو  قبوول تكليفووه ابلرسووال  بوثالّ سوونلات..

لغيوه عنود موا اموع هوذا  اللجلق الطليق ،ويتدبر ما وراء اللجلق من غيوه مكنولن،حَّت ُيوني ملعود التعامول
 ذذن اّلِل.

 رمحتووه هووذا الفوويخ علووى أهوول األرم،جوواء جثيوول عليووهأن يفوويخ موون  -سووبحانه  -فلمووا أن أذن،وكوواء 
مووون أمووور  معوووه قووواَل ابْوووُن  - -وكوووان موووا قصوووه رسووولل اّلِل .وهووول يف غوووار حوووراء . - -السوووالم إىل النووول 

ُكووِل َسووَن     ُاَوواِوُر َذلِووَك الِشووْهَر ِموونْ َفَكوواَن َرُسوولُل اّللِِ :َوَحووِدَيِب َوْهووُه بْووُن َكْيَسوواَن قَوواَل قَوواَل ُعبَوْيوود  :إْسووَحاَ  
ِجووَلارَُ  ِمووْن َكووْهرِِ  َذلِووَك َكوواَن أَِوُل َمووا يَوْبووَدأُ بِووِه إَذا يُْطعِووُم َمووْن َجوواَءُ  ِمووْن اْلَمَسوواِكنِي فَووِإَذا َقَضووى َرُسوولُل اّللِِ 

تَووُه فَوَيطُوولُ  ِّبَووا َسووبوْع ا أَْو َمووا َكوواَء  اّلِلُ ِمووْن َذلِووَك مُثِ يَوْرِجووُع إىَل اْنَصووَرَ  ِمووْن ِجووَلارِِ  اْلَكْعبَووَ ،قَوْبل أَْن يَووْدُخَل بَويوْ
 بَوَعوَة اّلِلُ تَوَعواىَل ِفيَهوا بَوْيِتِه َحَِّت إَذا َكاَن الِشْهُر اِلِذي أَرَاَق اّلِلُ تَوَعاىَل بِِه ِفيِه َما أَرَاَق ِمْن َكرَاَمِتِه ِمْن الِسَنِ  اِليِت 

إىَل ِحرَاء ،َكَمووا َكوواَن َحْوورُُج ِ؟ِووَلارِِ  َوَمَعووُه أَْهلُووُه َحووَِّت إَذا  مل َوَذلِووَك الِشووْهُر ) َكووْهُر ( َرَمَضوواَن َخوورََج َرُسوولُل اّللِِ 
لَوُ  الِويِت َأْكَرَموُه اّلِلُ ِفيَهوا ِبرَِسوالَِتِه َوَرِحوَم اْلِعبَواَق ِّبَا،َجواَءُ  ِجْثِيوُل َعَلْيوِه الِسواَل  قَواَل .ُم ِ َْموِر اّللِِ تَوَعواىَل َكاَنحْل الِليوْ

َما أَقْوورَأُ ف قَواَل فَوَغتِوِب :َجاَءين ِجْثِيُل َوأاََن اَنئِم  بَِنَم   ِمْن ِقيَباج  ِفيِه ِكَتاب  فَوَقاَل اقْورَأْ قَاَل قُوْلحل فَ َرُسلُل اّللِِ 
لَنَوْنوحل أَنِوُه اْلَموْلُت  َما أَقْورَأُ ف قَواَل فَوَغتِوِب بِوِه َحوَِّت :بِِه َحَِّت لَنَوْنحُل أَنُِه اْلَمْلُت مُثِ أَْرَسَلِب فَوَقاَل اقْورَأْ قَاَل قُوْلحل 

[ أَْرَسووَلِب،فَوَقاَل  237َموواَذا أَقْووورَأُ ف قَوواَل فَوَغتِووِب بِووِه َحووَِّت لَنَوْنووحُل أَنِووُه ] ص :مُثِ أَْرَسووَلِب،فَوَقاَل اقْووورَأْ قَوواَل قُوْلووحل 
َق ِ  ِ ِثْوِل َموا َصوَنَع يب،فَوَقواَل } اقْوورَأْ اِبْسوِم َماَذا أَقْورَأُ ف َما أَُقلُل َذلِوَك إِ  اْفتِوَداء  ِمْنوُه أَْن يَوعُول :اقْورَْأ قَاَل فَوُقْلحل 

ْنَسوا ْنَسواَن ِمووْن َعلَو   اقْوورَأْ َوَربِوَك اأْلَْكوَرُم الِوِذي َعلِووَم اِبْلَقلَوِم َعلِوَم اْ ِ َن َموا َ ْ يَوْعلَووْم { َربِوَك الِوِذي َخلَوَ  َخلَوَ  اْ ِ
قَواَل َفَخَرْجوحُل َحوَِّت إَذا .َوَهبَوْبحُل ِمْن نَوْلِمك،َفَكَأِ َا َكتَوْبحُل يف قَوْلوِل ِكتَوااب  قَاَل فَوَقرَْأهتَا مُثِ انْوتَوَهى فَاْنَصَرَ  َعِب 

قَواَل فَوَرفَوْعوحل ُكْنحُل يف َوَس   ِمْن اْ؟ََبِل  َِْعحل َصْل   ِمْن الِسَماِء يَوُقلُل اَي حُمَِمُد أَنْوحَل َرُسولُل اّللِِ َوأاََن ِجْثِيوُل 
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ِء أَْنظُُر فَِإَذا ِجْثِيُل يف ُصلرَِة َرُجل  َصاِ  َقَدَمْيِه يف أُُفِ  الِسَماِء يَوُقلُل اَي حُمَِموُد أَنْوحَل َرُسولُل رَْأِسك إىَل الِسَما
اِ  الِسوَماِء قَاَل فَوَلقَوْفحل أَْنظُُر إلَْيِه َفَما أَتَوَقِدُم َوَما أََشَِخُر َوَجَعْلحل َأْصوِرُ  َوْجِهوك َعْنوُه يف آفَو.اّللِِ َوأاََن ِجْثِيُل 

َها إِ  رَأَيْوُتُه َكَذِلَك َفَما زِْلحُل َواِقف ا َما أَتَوَقوِدُم أََمواِمك َوَموا أَْرِجو ُع َورَائِوك َحوَِّت بَوَعثَوحْل قَاَل َفاَل أَْنظُُر يف اَنِحَي   ِمنوْ
َهووووا َوأاََن وَ  اقِوووو   يف َمَكوووواين َذلِووووَك مُثِ اْنَصووووَرَ  َعووووِب َخِداَووووُ  ُرُسووووَلَها يف نََلِل،فَوبَوَلغُوووولا أَْعلَووووى َمِكووووَ  َوَرَجعُوووولا إلَيوْ

َهووا  فَوَقالَووحْل اَي أاََب اْلَقاِسووِم :َواْنَصووَرْفحُل رَاِجع ووا إىَل أَْهلِووك َحووَِّت أَتَوْيووحُل َخِداَووَ  َفَجَلْسووحل إىَل َفِخووِذَها ُمِضوويف ا إلَيوْ
غُوولا َمِكووَ  فَوَقالَووحْل أَْبِشووْر اَي ابْووَن َعووِم َوايْوبُووحْل فَوَلاَلِووِذي أَيْووَن ُكْنووحَل ف فَوووَلَاّللِِ َلَقووْد بَوَعثَووحْل ُرُسووِلك يف نََلبووك َحووَِّت بَولَ 

َهووا يَِياَّبَووا،مثُِ   اْنطََلْقووحل إىَل نَوْفووُك َخِداَووَ  بِيَووِدِ  إيِن أَلَْرُجوول أَْن َتُكوولَن نَووِلِ َهووِذِ  اأْلُِموو   مُثِ قَاَمووحْل َفَجَمْعووحل َعَليوْ
وَع ِموْن َوَرَقَ  ْبِن نَوْلَفِل ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبدِ   اْلُعِزى ْبن ُقَصِك،َوُهَل اْبُن َعِمَها،وََكاَن َوَرَقُ  َقْد تَوَنِصَر َوقَورَأَ اْلُكُتَه َو َِ

يِل،فََأْخَثْته ِ َا َأْخَثََها بِِه َرُسلُل اّللِِ  ِدوس  قُوِدوس  قُو:أَنُِه رََأى َو ََِع فَوَقواَل َوَرقَوُ  بْوُن نَوْلفَول  أَْهِل التِوْلرَاِة َواْ ِْنِْ
 َذْيت َواَلِووووِذي نَوْفووووُك َوَرقَووووَ  بِيَووووِدِ  لَووووِ ْن ُكْنووووحِل َصووووِدْقِتيِب اَي َخِداَووووُ  َلَقووووْد َجوووواَءُ  النِوووواُملُس اأْلَْكووووَثُ الِووووِذي َكووووانَ 

َأْخَثْتووه بَِقووْلِل َوَرقَووَ  بْووِن فَ فَوَرَجَعووحْل َخِداَووُ  إىَل َرُسوولِل اّللِِ .ُملَسووى،َوِإنُِه لَنَووِلِ َهووِذِ  اأْلُِمووِ  فَوُقوولِ  لَووُه فَوْليَوثْوبُووحْل 
،فَوَلِما َقَضى َرُسلُل اّللِِ  ِجَلارَُ  َواْنَصَرَ  َصَنَع َكَما َكاَن َيْصَنُع بََدأَ اِبْلَكْعَبِ  َفطَواَ  ِّبَا،فَوَلِقيَوُه َوَرقَوُ  بْوُن نَوْلَفل 

ْعوحَل فَوَأْخَثَُ  َرُسولُل اّللِِ  نَوْلَفل  َوُهوَل َيطُولُ  اِبْلَكْعبَوِ  فَوَقواَل اَي ابْوَن َأِخوك َأْخوِثْين  فَوَقواَل لَوُه َوَرقَوُ  ِ َوا رَأَيْوحَل َو َِ
ِذبَونِوُه َولَتُوْيَذيَونِوُه َواَِلِذي نَوْفِسك بَِيِدِ  إِنك لََنِلِ َهِذِ  اأْلُِمِ  َوَلَقْد َجاَء  الِناُملُس اأْلَْكَثُ اِلِذي َجاَء ُملَسى َولَُتكَ 

َل اَيُفلَخوُه مُثِ َلِنُه َولَِ ْن أاََن أَْقرَْكحُل َذِلَك اْليَوْلَم أَلَْنُصَرِن اّلِلَ َنْصر ا يَوْعَلُموُه مُثِ أَْقىَن رَْأَسوُه ِمْنوُه فَوَقبِوَولَُتْخَرَجِنُه َولَتُوَقاتوَ 
 2535إىَل َمْنزِلِِه .اْنَصَرَ  َرُسلُل اّللِِ 

جثيل،فأقركتوووووه منوووووه  إىل أن كوووووان اب؟بووووول مووووورة أخووووورى فنظووووور فوووووإذا - -مث فووووو  الووووولحك مووووودة عووووون النووووول 
عن َُيْووىَي بْووِن َأىِب َكثِووْي  قَوواَل َسووأَْلحُل أاََب َسووَلَمَ  فرجفوو ،حَّت جثووى وهوولى إىل األرم،وانطلوو  إىل أهلووه يرجوو ،

يُِِر( فَووذََكَر احْلَووِديَة ِإ َّ أَنَّوو ووا َقَضووْيحُل » ُه قَوواَل بْووَن َعْبووِد الوورَّمْحَِن َأُى اْلُقووْرآِن أُنْووزَِل أَوَُّل فَوَقوواَل )اَي أَيُوَهووا اْلُموودَّ فَوَلمَّ
فَوَنظَووْرُت فَوووْلِقى فَوِإَذا ُهووَل قَاِعوود  َعلَووى » فَووذََكَر أَْيضوا  قَوواَل .«ِجوَلارِى نَوزَلْووحُل فَاْسووتَوْبطَْنحُل َبطْوَن الْووَلاِقى فَوُنلِقيووحُل 

ُللىِن َقيُِِروىِن  َعْرش  َبنْيَ السََّماِء َواأَلْرِم َفُجِ ْثحُل ِمْنُه فَأَتَوْيحُل َمْنزَِل َخِدَاَ  فَوُقْلحلُ   .2536َفذََكَر احْلَِديةَ «.َزمِِ
ْعووووحُل النَّووووِلَّ :وَعووووْن َجوووواِبِر بْووووِن َعْبووووِد اّللَِّ قَوووواَل  َِ  َعووووْن فَووووْ َِة الْووووَلْحِك فَوَقوووواَل يف َحِديثِووووِه ُّ نَووووا أاََن :ُُيَوووودِِ " فَوبَويوْ

َجاَءين ِ ِورَاَء َجوواِلك  َعلَوى ُكْرِسووكِ  ،أاََن اِبْلَملَوِك الَّووِذيفَِإَذا ،فَوَرفَوْعحُل رَْأِسووك،ِمَن السَّوَماءِ ،َفَسوِمْعحُل َصووْل   ،أَْمِشك
ُللين :فَوَرَجْعحُل فَوُقْلحُل ،َفُجِثْثحُل ِمْنُه ُرْعب ا،َبنْيَ السََّماِء َواأْلَْرمِ  ُللين ،َزمِِ ُ َعوزَّ َوَجولَّ ،َزمِِ َقيُِِروين َقيُِِروين " فَأَنْوَزَل اّللَّ

يِِرُ : وْر َوالُرْجوَز فَواْهُجْر َوَهوَى اأْلَْوَتُن قَوْبوَل أَْن تُوْفوَرَم الصَّو اَي أَيُوَها اْلُمودَّ ْ َويَِيابَوَك َفَطهِِ اَلُة قُوْم فَأَنْوِذْر َوَربَّوَك َفَكوثِِ
"2537 

                                                 
 [ صحي  مرسل235/ 1سْية ابن هشام ] - 2535
 ( صحي   ج ثحل:فزعحل14659[)  193/ 30املكنز ] -مسند أمحد  - 2536
 ( صحي   958الشَّرِيَعُ  ِلآْلُجِرِيِِ <)  - 2537
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وولُ اي أَيُوَهووا اْلُمزَّ »:وإذا جثيوول يناقيووه .ولوول يرعوو   ووا بووه موون الووروع.ففعللا ا املوودير( واّلِل هوواي أي:)وقيوول ..« مِِ
 هما كانحل.أعلم أيت

به نوزول نيو  عون سوأو صوححل هوذ  الروايو  الثا.وسلاء صححل الرواي  األوىل عن سبه نزول كوطر السولرة
نووه   يعوود هنووا  نوولم  وأن هنالووك تكليفووا يقيال،وجهوواقا نليال،وأنووه أ - -مطلعها،فقوود علووم رسوولل اّلِل 

« قوووم» - -ّلِل الرسووولل الصوووحل والكووود وا؟هووود منوووذ ذلوووك النوووداء الوووذي يالحقوووه و  يدعوووه ينوووام  وقيووول 
قام ولول .هلوهألسه و  و  يعا لنف.و  يسكن.ولل قائما بعدها أكثر من عشرين عاما    يس  .فقام..

 لكووثى يف هووذ األمانوو  اعهء .ُيموول علووى عاتقووه العووهء الثقيوول البوواهج و  ينوولء بووه.قائمووا علووى قعوولة اّللِ 
 َّت.كلكفا  وا؟هاق يف مياقين عهء البشري  كلها،وعهء العقيدة كلها،وعهء ا.األرم

ال ،املثقل  يقووتصوولراهتاو محوول عووهء الكفووا  وا؟هوواق يف ميوودان الضوومْي البشووري الغووار  يف أوهووام ا؟اهليوو  
ابته  ووا  بعووخ صووحيفحووَّت إذا خلووا هووذا الضوومْي .األرم وجلاذّبا،املكبوول  وهووا  الشووهلات وأغالهلووا .

اء موع أعود.حقو  .عوار  متالمبل .معرك  أخرى يف ميدان آخر .يثقله من ركام ا؟اهلي  واحلياة األرضي  بدأ 
بول أن تنموول يف منبتها،ق   الزكيوو قعولة اّلِل املتوألبني عليهووا وعلوى املوويمنني ّبا،احلريصوني علووى قتول هووذ  الغرسو
ر  ا؟زيووورة موون معوووا و  يكوود يفووورغ.واوود جوووذورها يف ال بوو  وفروعهوووا يف الفضوواء،وتظلل مسووواحات أخووورى .

 لي .مها الشماالروم تعِد هلذ  األم  ا؟ديدة وتتهيأ للبطا ّبا على ختل   كانحلالعربي  حَّت
فهك معركوووو  خالدة،الشوووويطان .د انتهووووحلقوووو -عركوووو  الضوووومْي م -ويف أينوووواء هووووذا كلووووه   تكوووون املعركوووو  األوىل 

ائم علوووى قووو - -وحممووود .صووواحبها وهووول   يوووب حلظووو  عووون مزاولووو  نشوووانه يف أعموووا  الضووومْي ا نسووواين .
 .ا مقبل  عليهيا والدنييف كظ  من الع.وعلى املعرك  الدائب  يف مياقينها املتفرق .اّلِل هنا قعلة 

ويف صوث .. ينقطوع  ويف نصوه قائوم .ويف جهد وكد وامليمنلن يس وحلن مون حللوه لوالل األمون والراحو 
ل يناقيوه   أن يفعول وهومور ،كما أويف عبواقة لربوه،وترتيل لقرآنوه وتبتول إليوه.ويف قيام الليل.مجيل على هذا كله

ولُ »: ،أَْو زِْق َعَلْيووِه وَ  ِمْنوُه قَلِو انْوُقواْ ِنْصووَفُه أَوِ .قُِم اللَّْيوَل ِإ َّ قَِليال  .اي أَيُوَهوا اْلُمزَّمِِ ِإانَّ َسوونُوْلِقك .َرتِِوِل اْلُقوْرآَن تَووْرتِيال  يال 
َواذُْكِر اْسووَم .حا  نَووِليال   لَووَك يف النَّهوواِر َسووبْ ِإنَّ .ُم قِوويال  أَقْووولَ وَ  ووا  ِإنَّ انِكووَ َ  اللَّْيووِل ِهووَك َأَكووُد َونْ .َعَلْيووَك قَوووْل   يَِقوويال  

،َرُب اْلَمْشرِِ  َواْلَمْغِربِ  ْذُ  وَِكيال   ِإ َّ ُهلَ   إِلهَ  َربَِِك َوتَوبَوتَّْل إِلَْيِه تَوْبِتيال  ْصِثْ َعلوى موا يَوُقللُولَن َواْهُجوْرُهْم َوا. فَاختَِّ
 «.َهْجرا  مجَِيال  

كووأن  هكووذا عوواش يف املعركوو  الدائبوو  املسووتمرة أكثوور موون عشوورين عامووا.  يلهيووهو  - -وهكووذا قووام حمموود 
 يوه ..جوزا  اّللِ ليو  الرهمنوذ أن  وع النوداء العلولي ا؟ليول وتلقوى منوه التك.عن كأن يف خالل هذا األمد

 عنا وعن البشري  كلها خْي ا؟زاء ..

                                                                                                                                            

 جثثحل:فزعحل ورعبحل ي زمَّله:غطا  ولفَّه ي قيروين:َغُطلين ِ ا أْقفَأُ به
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طلقوو  لووالم املاهل .ويكاق يكوولن علووى روي واحوود.سوويقك واحوودوكووطر السوولرة األول ميضووك علووى إيقوواع مل 
 ملتتابعو  الويتألهولال ااوهل إيقاع رخك وقلر جليل يتمشى مع جالل التكلي ،وجديو  األمر،وموع .املمدوقة

ِ  نَي أُوِ  النوَّْعَمواْلُمَكوذِِبِ ْرين وَ َوذَ »:هولل القولل الثقيول الوذي أسولفنا،وهلل التهديود املوروِع .يعرضها السيا  .
،ِإنَّ لَووَديْنا أَْنكوا   َوَجِحيما ،َونَعامووا  ذا ْلُهوْم قَلِوويال  ي يتجلووى يف وهوولل امللقو  الووذ..« لِيمووا  َوَعوذااب  أَ  ُغصَّوو    َوَمهِِ

َفَكْيووَ  ».« .يبووا  َمِهوويال  بوواُل َكثِ كانَووحِل ا؟ِْ يوَووْلَم تَوْرُجووُ  اأْلَْرُم َواْ؟ِبوواُل َو »:مشواهد الكوولن ويف أغوولار النفوولس 
 «.َن َوْعُدُ  َمْفُعل   ِطر  بِِه،كا ُمنوْفَ ُقلَن ِإْن َكَفْرمُتْ يَوْلما  َاَْعُل اْلِلْلداَن ِكيبا ،السَّماءُ تَوتوَّ 

رمووحل الليوول حووَّت و  موون قيووام فأمووا اهليوو  األخووْية الطليلوو  الوويت اثوول كووطر السوولرة الثوواين فقوود نزلووحل بعوود عووام
  فنوووووزل ويعوووووِدهم ّبوووووذا القيوووووام ملوووووا يعوووووِدهم لوووووه واّلِل يعوووووِد .فووووو  مووووون الوووووذين معوووووهونائ - -أقووووودام الرسووووولل 

علموه  لويت قودرها يفاليفهم االتخفي ،ومعه التطمني  نه اختيار اّلِل هلوم وفو  علموه وحكمتوه  عبوائهم وتكو
 عليهم ..

وقافي  اسووتقرار،و فهك نليلوو  وملسوويقاها متملجوو  عريضوو ،وفيها هوودوء .أمووا هووذ  اهليوو  فووذات نسوو  خوواص
 «.َغُفلر  َرِحيم  »:هك امليم وقبلها مد الياء و :تناسه هذا ا ستقرار 

 ي  العظيم. ابلتكلتبدأ ابلنداء العللي الكرمي.والسلرة بشطريها تعرم صفح  من  ري  هذ  الدعلة
لووى اّلِل وا تكووال ع.تلكووع املتبوتصوولر ا عووداق لووه والتهي وو  بقيووام الليل،والصووالة،وترتيل القرآن،والووذكر ااا

احه الوودعلة صووالقهووار  ى،واهلجوور ا؟ميوول للمكذبني،والتخليوو  بيوونهم وبووني ا؟بوواروحد ،والصووث علووى األذ
 وصاحه املعرك   ..

مغفرتووه و   اّلِل والتلولي  برمحوووالتلجيه للطاعووات والقرابت،.وتنتهوك بلمسوو  الرفو  والرمحوو  والتخفيوو  والتيسوْي
 « ..ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  »:

 ار منره  املختذلك ا؟هد الكرمي النبيل الذي بذله ذلك الوهك اثل بشطريها صفح  من صفحات 
يف  تجرق من كول موامال ،لْيقها إىل رّبا،ويصث على أذاها،وااهد يف ضمائرها وهل البشري  الض -البشري  

لرة ن نسوتعرم السولن  واهلونولم يلتوذ  الفوارغ.احلياة من عرم يغري،ولذاذة تلهك،وراح  يونعم ّبوا االيلن
 لقرآين ا؟ميل.يف نصها ا

 [20إل   1اآليات :( 73]سور  المهمل ) 

 بابلير الدعو  وبيان مشاقها أمر الرسول 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ووُل )}  َوَرتِِووِل اْلُقووْرآَن  ( أَْو زِْق َعَلْيووهِ 3( ِنْصووَفُه أَِو انْوُقووْا ِمْنووُه قَلِوويال  )2( قُووِم اللَّْيووَل ِإ َّ قَلِوويال  )1اي أَيُوَهووا اْلُمزَّمِِ

( ِإنَّ لَووَك يف 6( ِإنَّ انِكووَ َ  اللَّْيووِل ِهووَك َأَكووُد َوْن ووا  َوأَقْوووَلُم قِوويال  )5ِإانَّ َسوونُوْلِقك َعَلْيووَك قَوووْل   يَِقوويال  ) (4تَوووْرتِيال  )
( َرُب اْلَمْشوورِِ  َواْلَمْغووِرِب   إِلووَه ِإ َّ ُهووَل 8( َواذُْكووِر اْسووَم َربِِووَك َوتَوبَوتَّووْل إِلَْيووِه تَوْبتِوويال  )7النَّهوواِر َسووْبحا  نَووِليال  )

وووْذُ  وَكِووويال  ) ووويال  ) (9فَاختَِّ ( َوَذْرين َواْلُمَكوووذِِِبنَي أُوِ  النوَّْعَموووِ  10َواْصوووِثْ َعلوووى موووا يَوُقللُووولَن َواْهُجوووْرُهْم َهْجووورا  مجَِ
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ْلُهووْم قَلِوويال  ) ( يوَووْلَم تَوْرُجووُ  13( َونَعامووا  ذا ُغصَّوو   َوَعووذااب  أَلِيمووا  )12) ( ِإنَّ لَووَديْنا أَْنكووا   َوَجِحيمووا  11َوَمهِِ
ِإانَّ أَْرَسووْلنا إِلَووْيُكْم َرُسوول   كوواِهدا  َعلَووْيُكْم َكمووا أَْرَسووْلنا ِإىل  (14اأْلَْرُم َواْ؟ِبوواُل وَكانَووحِل اْ؟ِبوواُل َكِثيبووا  َمِهوويال  )

( َفَكْيوووَ  تَوتوَُّقووولَن ِإْن َكَفوووْرمُتْ يَوْلموووا  16ُسووولَل فََأَخوووْذانُ  َأْخوووذا  َوبِووويال  )( فَوَعصوووى ِفْرَعوووْلُن الرَّ 15ِفْرَعوووْلَن َرُسووول   )
َفِطور  بِوِه كواَن َوْعوُدُ  َمْفعُول   )17َاَْعُل اْلِلْلداَن ِكيبا  ) َوَذ ِإىل 18( السَّوماُء ُمنوْ ( ِإنَّ هوِذِ  تَوْذِكرَة  َفَموْن كواَء اختَّ

 َك يَوْعَلُم أَنََّك تَوُقلُم أَْقىن ِمْن يُوُلَثِك اللَّْيِل َوِنْصَفُه َويُوُلثَُه َونائَِف   ِمَن الَّوِذيَن َمَعوَك َواّللَُّ ِإنَّ َربَّ   (19َربِِِه َسِبيال  )
ووَر ِمووَن اْلُقووْرآِن َعلِووَم أَ  َيُكلُن ِمووْنُكْم ْن َسوويُوَقوودُِِر اللَّْيووَل َوالنَّهوواَر َعلِووَم أَْن لَووْن ُهُْصوولُ  فَتوواَب َعلَووْيُكْم فَوواقْوَرُ ا مووا تَوَيسَّ

تَوغُوولَن ِمووْن َفْضووِل اّللَِّ َوآَخووُروَن يُقوواتُِللَن يف َسووِبيِل اّللَِّ فَوواقْورَ  ُ ا مووا تَوَيسَّووَر َمْرضووى َوآَخووُروَن َيْضوورِبُلَن يف اأْلَْرِم يَوبوْ
َ قَوْرضا  َحَسنا  َوما تُوَقدِِ  ُملا أِلَنْوُفِسُكْم ِموْن َخوْْي  عَِوُدوُ  ِعْنوَد اّللَِّ ُهوَل ِمْنُه َوأَِقيُملا الصَّالَة َوآتُلا الزَّكاَة َوأَْقرُِضلا اّللَّ

َ ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  َرِحيم  )  {(20َخْْيا  َوأَْعَظَم َأْجرا  َواْستَوْغِفُروا اّللَّ
 الهاد المباد  للداعية وأوجيهات للرسول 9 - 1الدرس ا ول: 

وولُ » ِإانَّ َسوونُوْلِقك .تِِووِل اْلُقووْرآَن تَوووْرتِيال  ،أَْو زِْق َعَلْيووِه َورَ ْنووُه قَلِوويال  مِ انْوُقووْا  ِنْصووَفُه أَوِ .قَِليال  قُِم اللَّْيووَل ِإ َّ .اي أَيُوَهووا اْلُمزَّمِِ
،َواذُْكرِ نَّ لَووَك يف النَّهوواِر َسووإِ .ُم قِوويال  َوأَقْووولَ  ِإنَّ انِكووَ َ  اللَّْيووِل ِهووَك َأَكووُد َوْن ووا  .َعَلْيووَك قَوووْل   يَِقوويال   اْسووَم  ْبحا  نَووِليال 

ْذُ  وَِكيال   ِإ َّ ُهلَ   إِلهَ  َرُب اْلَمْشرِِ  َواْلَمْغِربِ .َربَِِك َوتَوبَوتَّْل إِلَْيِه تَوْبِتيال    .« . فَاختَِّ
وووُل .» لعظووويم الوووذي قوووم لامووور ا.. قوووم.تعوووال .إووووا قعووولة السماء،وصووولت الكبوووْي امل....« قُوووِم .اي أَيُوَهوووا اْلُمزَّمِِ

م والراحوو  قووحل النوول قم فقوود مضووى و .قم للجهوود والنصووه والكوود والتعووه.يووأ لووكينتظر ،والعووهء الثقيوول امله
 ..قم فتهيأ هلذا األمر واستعد ..
لتودفع بوه يف .البيوحل اهلواقئ واحلضون الدافئ مون ق ء الفوراش،يف - -وإوا لكلم  عظيم  رهيبو  تنتزعوه 

 اة سلاء.احليااضم،بني الزعازع واألنلاء،وبني الشد وا؟ذب يف ضمائر الناس ويف واقع 
فأما الكبوْي الوذي ُيمول هوذا .إن الذي يعيا لنفسه قد يعويا مسو ُيا،ولكنه يعويا صوغْيا وميولت صوغْيا

فماله والنلمف وماله والراح ف وماله والفوراش الودافئ،والعيا اهلواقئف واملتواع املوري ف  ولقود .العهء الكبْي .
وهووك توودعل  أن يطموو ن  -رضووك اّلِل عنهووا  -حقيقوو  األموور وقووِدر ،فقال اداوو   - -عوور  رسوولل اّلِل 

  أجول مضوى عهود النولم وموا عواق منوذ اليولم إ  السوهر والتعوه 2538«مضى عهد النلم اي خداو »:وينام 
وولُ »وا؟هوواق الطليوول الشووا    ْيووِه َوَرتِِووِل أَْو زِْق َعلَ .ِنْصووَفُه أَِو انْوُقووْا ِمْنووُه قَلِوويال  .قُِم اللَّْيووَل ِإ َّ قَِليال  .اي أَيُوَهووا اْلُمزَّمِِ

 « ..اْلُقْرآَن تَوْرتِيال  
ليوول ثوور موون نصوو  الكثر  أكأ.قيووام الليوول.إنووه ا عووداق للمهموو  الكووثى بلسووائل ا عووداق ا هليوو  املضووملن  .

طور تبال تغون و  .وعليود  وهول مود الصولت بوه.قياموه للصوالة وترتيول القرآن.وأقله يلة الليل ..وقون يلثيه
 و  ختلع يف التنغيم.

                                                 
   أجد   - 2538
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ولكنووه كووان يقضووك يف هووذ  .شورة ركع ابلليوول أنووه   يتجوواوز إحوودى ع - -د صوو  عوون وتوور رسولل اّلِل وقو
 الركعات يلثك الليل إ  قليال،يرتل فيه القرآن ترتيال.

،أَنَُّه نَلَّوووَ  اْمرَأَتَوووُه،مُثَّ اْرَهَوووَل ِإىَل اْلَمِدينَوووِ  لِيَ  ِبيوووَع َعَقوووار ا لَوووُه روى ا موووام أمحووود يف مسوووند  َعوووْن َسوووْعِد بْوووِن ِهَشوووام 
اَلِ  َواْلُكرَاِع،مُثَّ ُاَاِهَد الُروَم َحَّتَّ مَيُلَت،فَوَلِقَك َرْهط ا ِمْن قَوْلِمِه،َفَحدَّ  يُلُ  أَنَّ َرْهط ا ِموْن قَوْلِموِه ِّبَا،َوَاَْعَلُه يف السِِ

 يفَّ أُْسَلة  َحَسَن   ف فَونَوَهاُهْم َعوْن َذِلَك،فََأْكوَهَدُهْم أَلَْيَك َلُكمْ :فَوَقاَل ،ِستَّ   أَرَاُقوا َذِلَك َعَلى َعْهِد َرُسلِل هللِا 
،َفَسووأََلُه َعوووِن الْووَلْتِر ف فَوَقوواَل  َنا،فَووَأْخَثاََن أَنَّووُه أَتَوووى ابْووَن َعبَّاس  َأ َ أُنَوبِِ ُوووَك ِ َْعلَووِم أَْهوووِل :َعلَووى َرْجَعِتَهووا،مُثَّ َرَجوووَع إِلَيوْ

ائْوحِل َعاِئَشوَ  فَاْسوَأهْلَا ف مُثَّ اْرِجوْع ِإَ َّ،فَوَأْخِثْين ِبَرقَِِهوا َعَلْيَك،قَواَل :نَوَعْم،قَواَل :ف قَاَل اأَلْرِم،ِبَلْتِر َرُسلِل هللِا 
َها،فَوَقوووواَل : تُوَهووووا أَْن تَوُقوووولَل يف َهووووا:فَأَتَوْيووووحُل َعلَووووى َحِكوووويِم بْووووِن أَفْولَووووَ  فَاْسووووتَوْلَحْقُتُه إِلَيوْ َتنْيِ َمووووا أاََن بَِقارِِّبَووووا،ِإيِنِ َوَيوْ

َها،فَوَقالَووووووحْل  وووووويَعَتنْيِ َكوووووويوْ  ا،فَأََبحْل ِفيِهَمووووووا،ِإ َّ ُمِضي ا،فَأَْقَسووووووْمحُل َعَلْيووووووِه،َفَجاَء َمِعك،فَووووووَدَخْلَنا َعَليوْ َحِكوووووويم  ف :الشِِ
،قَاَلحْل :نَوَعْم،أَْو بَوَلى،قَاَلحْل :َوَعَرفَوْتُه،قَاَل   ف قَواَل ابْوُن َعواِمر  َموْن ِهَشوام  :َمْن َهَذا َمَعَك ف قَاَل َسْعُد ْبُن ِهَشوام 

َووووحْل َعَلْيووووِه،َوقَاَلحْل :قَوووواَل : ،قُوْلووووحُل :َفَ محَّ اَي أُمَّ اْلُمووووْيِمِننَي،أَنِْبِ يِب َعووووْن ُخلُووووِ  َرُسوووولِل هللِا :نِْعووووَم اْلَمووووْرُء َكوووواَن َعاِمر 
، هللِا  فَووووِإنَّ ُخلُووووَ  َرُسووووللِ :بَوَلى،قَالَووووحْل :أََلْسووووحَل تَوْقوووورَأُ اْلُقووووْرآَن ف قُوْلووووحُل :قَالَووووحْل َكوووواَن اْلُقووووْرآَن فَوَهَمْمووووحُل أَْن

أََلْسوووحَل :ف فَوَقالَوووحْل اَي أُمَّ اْلُموووْيِمِننَي،أَنِْبِ يِب َعوووْن ِقيَوواِم َرُسووولِل هللِا :قُوْلوووحُل ،أَقُوولَم،مُثَّ بَوووَدا ِ  ِقيَووواُم َرُسوولِل هللِا 
ووُل ف قُوْلووحُل  َ َعووزَّ َوَجوولَّ افْووَ ََم ِقيَوواَم اللَّْيووِل يف أَوَِّل َهووِذِ  :الَووحْل بَوَلى،قَ :تَوْقوورَأُ َهووِذِ  الُسوولرََة اَي أَيُوَهووا اْلُمزَّمِِ فَووِإنَّ اّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ َخاِاَتَوَها يف السَّوَماِء الُسلرَِة،فَوَقاَم َرُسلُل هللِا  َوَأْصَحابُُه َحْل   َحَّتَّ انْوتَوَفَخحْل أَْقَداُمُهْم،َوأَْمَسَك اّللَّ
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ التَّْخِفيووَ  يف آِخووِر َهووِذِ  الُسلرَِة،َفَصوواَر ِقيَوواُم َرُسوولِل هللِا ايْووَبْ َعَشووَر َكووْهر   َتَطُلع ووا ِمووْن ا،مُثَّ أَنْوووَزَل اّللَّ

 2539بَوْعِد َفرِيَضِتِه،فَوَهَمْمحُل أَْن أَُقلَم.
 فَوَأرَاَق أَْن يَِبيوَع َعَقوار ا لَوُه ِّبَوا  فَوَقِدَم اْلَمِديَن َ يِل اّللَِّ  َسبِ ُزَو ِ  وَعْن ُزرَارََة أَنَّ َسْعَد ْبَن ِهَشاِم ْبِن َعاِمر  أَرَاَق أَْن يَوغْ 
اَلِ  َواْلُكرَاِع َوُاَاِهَد الُروَم َحَّتَّ ميَُ  وا ِموْن أَْهوِل اْلَمِدينَوِ  فَونَوَهوْلُ   اْلَمِدينَوَ  َلِقوَى أانَ َلمَّا َقِدمَ لَت فوَ فَوَيْجَعَلُه ِ  السِِ س 

أَلَوْيَك » َوقَواَل  --نَوَهواُهْم نَوِبُ اّللَِّ فوَ  -- ِبِِ اّللَِّ يَواِة نَووُ  أَنَّ َرْهط وا ِسوتَّ   أَرَاُقوا َذلِوَك ِ  حَ َعْن َذِلَك َوَأْخثَُ 
يُلُ  بِووَذِلَك رَاَجووَع اْمرَأَتَووهُ .«َلُكووْم ِ َّ أُْسووَلة   ووا َحوودَّ أََتى ابْووَن َعبَّوواس  ِتَهووا فَووَهووا َوَأْكووَهَد َعلَووى َرْجعَ اَن نَلَّقَ َكوو َوقَووْد  فَوَلمَّ

 --ِر َرُسولِل اّللَِّ َقاَل ابْوُن َعبَّواس  َأ َ أَُقلُوَك َعلَوى أَْعلَوِم أَْهوِل اأَلْرِم بِوِلتْ فوَ  --َفَسأََلُه َعْن ِوْتِر َرُسلِل اّللَِّ 
َهووا فَأَتَوْيووحُل َعلَووى َحِكوويِم بْووِن ْيووَك فَاْنطََلْقووحُل إِلَيوْ لَ َرقَِِهووا عَ بِ ِثْىِن فَْأهِتَا فَاْسووَأهْلَا مُثَّ اْئتِووِ  فَووَأخْ .قَوواَل َمووْن قَوواَل َعاِئَشوو ُ 

َها فَوَقواَل َموا أاََن بَِقارِِّبَوا ألَ  تُوَهوا أَنْ ىنِِ وََ أَفْوَلَ  فَاْستَوْلَحْقُتُه إِلَيوْ ويَعَتنْيِ َكويوْ  ا فَأَبَوحْل ِفيِهَموا ِإ َّ  تَوُقولَل ِ  َهواَتنْيِ اليوْ شِِ
َهووووووا فََأِذنَووووووحْل لَنَوووووواْسووووووَتْأَذانَّ فَ َلْيووووووِه َفَجوووووواَء فَاْنطََلْقنَووووووا ِإىَل َعاِئَشووووووَ  أَْقَسووووووْمحُل عَ فَ  -قَوووووواَل  -.ُمِضووووووي ا ا فَووووووَدَخْلَنا  َعَليوْ
َها  فَوَقاَل نَوَعْم..فَوَقاَلحْل َأَحِكيم  فَوَعَرفَوْتهُ .َعَليوْ
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َوحْل َعَلْيوِه َوقَا ََ  َعواِمر  فَ اَل ابْونُ قَاَلحْل َموْن ِهَشوام  قَو.فَوَقالَوحْل َموْن َمَعوَك قَواَل َسوْعُد بْوُن ِهَشوام   قَواَل  -لَوحْل َخوْْي ا محَّ
 .--ُخُلِ  َرُسلِل اّللَِّ  ِ يِ  َعنْ  أَنْبِ فَوُقْلحُل اَي أُمَّ اْلُمْيِمِننيَ .قَوَتاَقُة وََكاَن ُأِصيَه يَوْلَم أُُحد  

فَوَهَمْمووحُل أَْن  -قَوواَل  -.َكوواَن اْلُقووْرآنَ   --قَالَووحْل فَووِإنَّ ُخلُووَ  نَووِبِِ اّللَِّ .قَالَووحْل أََلْسووحَل تَوْقوورَأُ اْلُقووْرآَن قُوْلووحُل بَوَلى
ا َعووْن َكووْىء  َحووَّتَّ أَُموولَت مُثَّ بَووَدا ىِل فَوُقْلووحُل أَنِْبِ يووِ  َعووْن ِقيَوواِم َرُسوولِل اّللَِّ  فَوَقالَووحْل .--أَقُوولَم َو َ َأْسووَأَل َأَحوود 

ووُل( قُوْلووحُل بَوَلى َ َعووزَّ َوَجوولَّ افْووَ ََم ِقيَوواَم اللَّْيووِل ِ  أَوَِّل َهووِذِ  الُسوولرَِة قَالَووحْل فَووِإنَّ .أََلْسووحَل تَوْقوورَأُ )اَي أَيُوَهووا اْلُمزَّمِِ  اّللَّ
ُ ِ   --فَوَقووواَم نَوووِبُ اّللَِّ  وووَماِء َحوووَّتَّ أَنْووووَزَل اّللَّ ُ َخاِاَتَوَهوووا ايْوووَ ْ َعَشوووَر َكوووْهر ا ِ  السَّ َوَأْصوووَحابُُه َحوووْل   َوأَْمَسوووَك اّللَّ

قُوْلوحُل اَي أُمَّ اْلُموْيِمِننَي أَنِْبِ يوِ  َعوْن  -قَواَل  -.تَّْخِفيَ  َفَصاَر ِقَياُم اللَّْيِل َتَطُلع ا بَوْعَد َفرِيَضو   آِخِر َهِذِ  الُسلرَِة ال
َعثَووُه ِمووَن .--ِوتْووِر َرُسوولِل اّللَِّ  ُ َمووا َكوواَء أَْن يَوبوْ َعثُووُه اّللَّ اللَّْيووِل فَويَوَتَسوولَُّ  فَوَقالَووحْل ُكنَّووا نُعِووُد لَووُه ِسووَلاَكُه َوَنُهوولرَُ  فَويَوبوْ

َ َوَُيَْموُدُ  َويَوْدعُ  َهُخ َو َ ُيَسولُِِم َويَوتَوَلضَّأُ َوُيَصلِِى ِتْسَع رََكَعوات   َ َاْلِوُك ِفيَهوا ِإ َّ ِ  الثَّاِمنَوِ  فَويَوْذُكُر اّللَّ لُ  مُثَّ يوَونوْ
َوَُيَْمُدُ  َويَْدُعلُ  مُثَّ ُيَسلُِِم َتْسِليم ا ُيْسِمُعَنا مُثَّ ُيَصلِِى رَْكَعتَونْيِ بَوْعوَد  مُثَّ يَوُقلُم فَوُيَصلِِى التَّاِسَعَ  مُثَّ يَوْقُعُد فَوَيْذُكُر اّللََّ 

ووا َأَسوونَّ نَووِبُ اّللَِّ  َوَأَخووَذ اللَّْحووَم أَْوتَوووَر ِبَسووْبع   --َمووا ُيَسوولُِِم َوُهووَل قَاِعوود  فَِتْلووَك ِإْحووَدى َعْشوورََة رَْكَعوو   اَي بُووَ َّ فَوَلمَّ
ِإَذا َصووولَّى َصوووالَة  َأَحوووهَّ أَْن  --َع ِ  الووورَّْكَعَتنْيِ ِمثْوووَل َصوووِنيِعِه اأَلوَِّل فَِتْلوووَك ِتْسوووع  اَي بُووَ َّ وََكووواَن نَوووِبُ اّللَِّ َوَصوونَ 

َها وََكاَن ِإَذا َغَلَبُه نَوْلم  أَْو َوَجع  َعْن ِقَياِم اللَّْيوِل َصولَّى ِموَن النوََّهواِر يِْنوََّتْ  َعْشورََة رَْكَعو   َو َ أَْعلَوُم نَوِبَّ اّللَِّ  يَُداِوَم َعَليوْ
--  َلَووو   ِإىَل الُصوووْبِ  َو َ َصووواَم َكوووْهر ا َكووواِمال  َغوووْْيَ َرَمَضوووان لَووو   َو َ َصووولَّى لَيوْ  -قَووواَل  -.قَوووورَأَ اْلُقوووْرآَن ُكلَّوووُه ِ  لَيوْ

يْوتُوووُه ِ َووِديِثَها فَوَقووالَ  تُوَهووا َحوووَّتَّ  فَاْنطََلْقووحُل ِإىَل ابْووِن َعبَّوواِس َفَحدَّ َهووا ألَتَويوْ َصوووَدَقحْل لَووْل ُكْنووحُل أَقْوَرُّبَووا أَْو أَْقُخوووُل َعَليوْ
يْوُتَك َحِديثَوَها. -قَاَل  -.ُتَشاِفَهِ  بِهِ  َها َما َحدَّ  2540قُوْلحُل َلْل َعِلْمحُل أَنََّك َ  َتْدُخُل َعَليوْ

 « ..ِقيال   قَوْل   يَ َعَلْيكَ  ِقكِإانَّ َسنُولْ ..»وكان هذا ا عداق للقلل الثقيل الذي سينزله اّلِل عليه 
 ولكنووه يقيوول يف.ر للذكروالقوورآن يف مبنووا  لوويك يقوويال فهوول ميسوو.هوول هووذا القوورآن ومووا وراء  موون التكليوو  .

ْشووَيِ  اِكووعا  ُمَتَصوودِِعا  ِمووْن خَ خرَأَيْوتَووُه َجبَوول  لَ  لَووْل أَنْوزَْلنووا هووَذا اْلُقووْرآَن َعلووى»:ميووزان احل ،يقيوول يف أيوور  يف القلووه 
 فأنزله اّلِل على قله أيبحل من ا؟بل يتلقا  ..« اّللَِّ 

 ليل.نوإن تلقك هذا الفيخ من النلر واملعرف  واستيعابه،لثقيل،ُيتاج إىل استعداق 
 ليل.وإن التعامل مع احلقائ  الكلني  الكثى اجملرقة،لثقيل،ُيتاج إىل استعداق ن

لل اّلِل لوذي هتيوأ لرسواى النحول ئ  احليو  وا؟امودة علووإن ا تصال ابملا األعلى وبرو  اللجلق وأروا  ااال
- - .لثقيل،ُيتاج إىل استعداق نليل 
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 ع:اسم ؟ميع اايلالشيعتان:الفرقتان و ا أصحاب على بن أىب ناله ومن حارّبم يلم ا؟مل يالُكرا 
  ،صووححل فيهووا كيفيووات متعوودقة هلووذ  الصووالة )يراجووع زاق املعوواق ابلليوول ووتوور  -  -وهنوا  أحاقيووة كثووْية وأقوولال متعوودقة يف صووالة الرسوولل 

  يف قيام الليل  بن القيم يف هديه 
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وا؟وووولاذب  اء اهللاتوووو علووووى هووووذا األموووور بووووال توووورقق و  ارتيوووواب،و  تلفووووحل هنووووا أو هنووووا  ور ا سووووتقام  وإن 
 واملعلقات،لثقيل،ُيتاج إىل استعداق نليل.
ضوووه ،وتلقوووك فيتصوووال ابّللِ غوووبا احليووواة اليلميووو  وسفسوووافها وا وإن قيووام الليووول والنووواس نيام،وا نقطووواع عووون 

لوووى ن املووا األعموول يتنووزل هووونوولر ،واألنك ابللحوودة معووه واالوولة إليووه،وترتيل القوورآن والكووولن سوواكن،وكأ ا 
ه وإُياءاتوووه إكوووعاعات وتتجووواوب بوووه أرجووواء اللجووولق يف حلظووو  ال تيووول بوووال لفوووج بشوووري و  عبوووارة واسوووتقبال

ملريوور اهج وا؟هوود العووهء البووإن هووذا كلووه هوول الووزاق  حتمووال القوولل الثقيل،وا.لليوول السوواجك .وإيقاعاتوه يف ا
شووووا  لطريوووو  الاالووووذي ينتظوووور الرسوووولل وينتظوووور موووون يوووودعل ّبووووذ  الوووودعلة يف كوووول جيوووول  وينووووْي القلووووه يف 

 ملنْي.االطليل،ويعصمه من وسلس  الشيطان،ومن التيه يف الظلمات احلاف  ّبذا الطري  
هوك موا ينشوأ منوه بعود العشواء واهليو  تقولل « انِكَ َ  اللَّْيولِ  « ..»َ َ  اللَّْيِل ِهَك َأَكُد َوْن ا  َوأَقْوَلُم ِقيال  ِإنَّ انكِ »
أي أيبوووحل يف ااووووْي )كمووووا قووووال :« َوأَقْوووووَلُم قِوووويال  »أي أجهوووود للبووودن،:« ِإنَّ انِكوووَ َ  اللَّْيووووِل ِهووووَك َأَكوووُد َوْن ووووا  »:

لم وجاذبي  الفراش،بعد كد النهار،أكد ونأ وأجهد للبدن ولكنهوا إعوالن فإن مغالب  هتا  الن 2541(قتاقة
فإووووووووا أقووووووولم قووووووويال،ألن للوووووووذكر فيهوووووووا  لسووووووويطرة الرو ،واسوووووووتجاب  لووووووودعلة اّلِل،وإيثوووووووار لانوووووووك بوووووووه،ومن مث

وإوا لتسووكه يف القلووه أنسووا وراحوو  وكووفافي  .حالوته،وللصووالة فيهووا خشوولعها،وللمناجاة فيهووا كووفافيتها
واّلِل الووذي خلوو  هووذا القلووه يعلووم مداخلووه وأو ر ،ويعلووم مووا .اوودها يف صووالة النهووار وذكوور  .ونلرا،قوود   

يتسرب إليه وما يلقع عليه،وأي األوقات يكلن فيها أكثر تفتحا واسوتعداقا وهتيويا،وأي األسوباب أعلو  بوه 
 وأكد شيْيا فيه.

ل الثقيوووووول،وينهخ ابلعووووووهء ليتلقووووووى القوووووول  - -هوووووول يعوووووود عبوووووود  ورسوووووولله حمموووووودا و  -بحانه سوووووو -واّلِل 
نشوانه هوار مشواغله و يف الن وألن لوه.ا؟سيم،اختار له قيام الليل،ألن انك   الليل هك أكود ونوأ وأقولم قويال

 «. َنِليال  ِإنَّ َلَك يف النَّهاِر َسْبحا  »:الذي يستغر  كثْيا من الطاق  وا لتفات 
َم ْسووَواذُْكووِر ا»:والووذكر  يوول،يقلم لووه ابلصووالةفليوونقخ النهووار يف هووذا السووب  والنشوواط،وليخلا لربووه يف الل

للسوووان،على عووودة اب سوووم الكووورمي ارقيووود هوووذا ..وذكووور اسوووم اّلِل،لووويك هووول جمووورق ت« َربِِوووَك َوتَوبَوتَّوووْل إِلَْيوووِه تَوْبتِووويال  
راءة الة ذاهتووا وقوووو هوول الصووواملسووبح  امل ليوو  أو األلفيووو   إ ووا هووول ذكوور القلووه احلاضووور مووع اللسوووان الووذاكر أ

للص موون  والووذكر،واا ابلعبوواقة والتبتوول هوول ا نقطوواع الكلووك عمووا عوودا اّلِل،وا عووا  الكلووك إليووه.فيهاالقوورآن 
 كل كاغل ومن كل خانر،واحلضلر مع اّلِل بكامل احلك واملشاعر.

ه مون يريود ،يتجوه إليو  إ  اّللِ وملا ذكر التبتول وهول ا نقطواع عموا عودا اّلِل،ذكور بعود  موا يفيود أنوه لويك هنوا
 « ..يال  ْذُ  وَكِ َرُب اْلَمْشرِِ  َواْلَمْغِرِب،  إِلَه ِإ َّ ُهَل،فَاختَِّ »:ا  ا ع
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طوواع إليووه هوول فا نق.لوهوول اللاحوود األحوود الووذي   إلووه إ  ه.رب املشوور  واملغوورب ..فهوول رب كوول متجووه .
 ق. هذا اللجل يف اللحيدة ا نقطاع للحقيق  اللحيدة يف هذا اللجلق والتلكل عليه هل التلكل على القلة
علووى    واملغوورب،أيلووى املشوور وا تكووال علووى اّلِل وحوود  هوول الثموورة املباكوورة لالعتقوواق بلحدانيته،وهيمنتووه ع

ليوه ع وا عتمواق لتبتول ّللِ لليونهخ بعب وه الثقيول،يف حاجو  ابتوداء .قوم .:والرسلل الذي يناقى .الكلن كله .
 يف الطري  الطليل. قون سلا .فمن هنا يستمد القلة والزاق للعهء الثقيل

أهديد الك ار ول ت نأذرهم لمصذارع السذابقين ومشذاهد مذن  19 - 10الدرس الثاني:

 أهوال اآلخر 

وأن .لالصود والتعطيو عورام و مث وجه اّلِل الرسولل إىل الصوث ا؟ميول علوى موا يلقوا  مون قلموه مون ا هتوام وا
ُقللُووولَن لوووى موووا يوَ َواْصوووِثْ عَ  »:عوووذااب وتنكووويال  فوووإن لووودى اّلِل هلوووم.حلوووك بينوووه وبوووني املكوووذبني  وميهلهوووم قليال

وويال   ْلُهوومْ ْعَمووِ  وَ َوَذْرين َواْلُمَكووذِِِبنَي أُوِ  النوَّ .َواْهُجووْرُهْم َهْجوورا  مجَِ َونَعامووا  ذا .ْنكووا   َوَجِحيما  ِإنَّ لَووَديْنا أَ .قَلِوويال   َمهِِ
ْلنا إِلَْيُكْم َرُسول   كواِهدا  ِإانَّ أَْرسَ . َمِهيال  .باُل َكِثيبا  حِل ا؟ِْ باُل،وَكانَ يَوْلَم تَوْرُجُ  اأْلَْرُم َوا؟ِْ .ُغصَّ   َوَعذااب  أَلِيما  

،فَوَعصوى ِفْرَعووْلُن ا  تَوتوَُّقوولَن ِإْن َكَفووْرمُتْ َفَكْيوو َ .ُ  َأْخوذا  َوبِيال   فََأَخووْذانلرَُّسووللَ َعلَوْيُكْم َكمووا أَْرَسووْلنا ِإىل ِفْرَعووْلَن َرُسل  
َفِطر  بِِه كاَن َوعْ يَوْلما  َاَْعُل ا  «.ُعل   ُدُ  َمفْ ْلِلْلداَن ِكيبا ،السَّماُء ُمنوْ

ن اين منهوا يكوول لشولط الثووإذا صوححل الروايو  األوىل عون نوزول مطلوع هوذ  السوولرة يف بودء البعثو ،فإن هوذا ا
وعلوووى  - - سووولل اّللِ قووود نوووزل متوووأخرا بعووود ا؟هووور ابلووودعلة،ولهلر املكوووذبني واملتطاولني،وكووودهتم علوووى ر 

 -ل النو ب  موا انلزل  ناسونوفأما إذا صححل الروايو  الثانيو  فوإن كوطر السولرة األول كلوه يكولن قود .مليمننيا
- .من أذى املشركني وصدهم عن الدعلة 

يف صوودق  يقوو انن او ا كثووْيا موووعلوى أيوو  حووال فإننووا ْنوود التلجيووه إىل الصووث،بعد التلجيووه إىل القيووام والووذكر،
و نريقهووا يف أالضوومْي  دعلة يف نريقهووا الشووا  الطليل،سوولاء نريقهووا يف مسوواربتزويوود القلووه بووزاق هووذ  الوو

يغووويج   وووا..« للُووولنَ موووا يَوقُ  َواْصوووِثْ َعلوووى».ْنووود التلجيوووه إىل الصوووث.جهووواق املناوئني،وكال وووا كوووا  عسوووْي .
وويال  »وُينوو ، ك هووهووذ  وكانحل .قةه و  مشووا  عتوواب معووه و  غضووه،و  هجوور فيوو..« َواْهُجووْرُهْم َهْجوورا  مجَِ

غ هوواقئ كانووحل جموورق خطوواب للقلوولب والضوومائر،وجمرق بووال.خباصوو  يف أوائلهووا .و  -خطوو  الوودعلة يف مكوو  
 وجمرق بيان منْي.

والصث هول اللصوي  مون اّلِل لكول رسولل .واهلجر ا؟ميل مع التطاول والتكذيه،ُيتاج إىل الصث بعد الذكر
كون أن يقولم علوى هوذ  الودعلة أحود إ  والصوث زاق  وما مي.من رسله،مرة ومرة ومرة ولعبواق  املويمنني برسوله

جهواق موع الونفك وكوهلاهتا واحنرافاهتوا .فهوك جهواق ..وعتاق ،والصث جنتوه وسالحه،والصوث ملجوي  ومالذ 
وموع .وجهاق مع أعداء الودعلة ووسوائلهم وتودبْيهم وكيودهم وأذاهم.وضعفها وكروقها وعجلتها وقنلنها .

كووالي  هووذ  الوودعلة،وتتفلحل،وتتخفى يف أزايء كثووْية وهووك ختووال  عنهووا النفوولس عاموو  وهووك تتفصووى موون ت
والداعي    زاق له إ  الصث أمام هذا كله،والذكر وهل قرين الصث يف كل ملضوع تقريبوا  .و  تستقيم عليها
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َوَذْرين »:وخووووول بيوووووب وبوووووني املكوووووذبني،فأان ّبوووووم كفيووووول .اصوووووث علوووووى موووووا يقللووووولن واهجووووورهم هجووووورا مجووووويال .
ْلُهووْم قَلِوويال  َواْلمُ  « َوَذْرين َواْلُمَكووذِِِبنيَ »..كلموو  يقلهلووا ا؟بووار القهووار القوولي املتووني ..« َكووذِِِبنَي أُوِ  النوَّْعَمووِ  َوَمهِِ
« بكون»واملكذبلن بشر من البشر،والذي يتهدقهم هل الذي أنشأهم ابتداء وخل  هذا الكولن العوريخ ..

وقعهم يكوووووووذبلن واهجووووووورهم هجووووووورا .ا عليوووووووك إ  الوووووووبالغومووووووو.فهوووووووك قعليت.و  تزيووووووود  ذرين واملكوووووووذبني .
 وسأتلىل أان حرّبم،فاس   أنحل من التفكْي يف كأن املكذبني .مجيال

مهمووا « ْعَموو ِ أُوِ  النوَّ »..ملضووعلف  إوووا القاصووم  املزلزلوو  املذهلوو  حووني حلوول ا؟بووار،إىل هووذ  ااالئوو  اهلينوو  ا 
ْلُهوْم قَلِويال  »خالي   يكن من جثوهتم يف األرم على أمثاهلم من امل دنيا كلهوا موا  لهوم احليواة الوولول مه« َوَمهِِ

تطلى،بوول  فسووهم حوونيويف حسوواّبم هوم أن.وإن هووك إ  يوولم أو بعوخ يوولم يف حسوواب اّللِ .كانوحل إ  قلوويال
جوني ذ  احليواة انضولا مون هوإوم ليحسولوا يف يولم القيامو  سواع  مون ووار  فهوك قليول أاي كوان األمود،ولل م

عاموووا  ذا ُغصَّووو   َجِحيموووا  َونَ ْنكوووا   وَ ِإنَّ لَوووَديْنا أَ  »:بوووار املنوووتقم الوووذي ميهووول قلووويال وذخوووذ تنكووويال مووون أخوووذ ا؟
 « ..َوَعذااب  أَلِيما  
كلهووا جووزاء ..طعووام ذو الغصوو  الووذي ميووز  احللوول  والعووذاب األلوويم وا؟حوويم وال -هووك القيوولق  -واألنكووال 
ل ثا مجويال وخوصومود علويهم حمنعمو ،و  يشوكروا املنعم،فاصوث اي الذين   يرعولا ال«  ألو  النعم »مناسه 

  تالزموه الغصو ونعاما.موقعهم فإن عندان قيلقا تنكل ّبم وتيذيهم،وجحيما عحمهوم وتصوليه.بيب وبينهم
 يف احلل ،وعذااب أليما يف يلم ري  ..

 « ..يبا  َمِهيال  ْ؟ِباُل َكثِ كاَنحِل ا َو يَوْلَم تَوْرُجُ  اأْلَْرُم َواْ؟ِبالُ »:مث يرسم مشهد هذا اليلم املخي  
 تنهار.تتفتحل و و ف ج  وختا  .فها هك ذي صلرة للهلل تتجاوز الناس إىل األرم يف أكث جماليها

 فكي  ابلناس املهازيل الضعا  
 اّللِ  ار،وكي  أخوذ عولن ا؟بوويلتفحل السيا  أمام مشهد اهلولل املفوزع،إىل املكوذبني أو  النعم ،يوذكرهم فر 

،فَوعَ ْرَسوووْلنا ِإىل َكموووا أَ ِإانَّ أَْرَسوووْلنا إِلَوووْيُكْم َرُسووول   كووواِهدا  َعلَوووْيُكمْ »:أخوووذ عزيوووز قهوووار  صوووى ِفْرَعوووْلُن  ِفْرَعوووْلَن َرُسل  
 «.الرَُّسلَل فََأَخْذانُ  َأْخذا  َوبِيال  

 تنهار.و هكذا يف اختصار يهز قللّبم وحلعها خلعا،بعد مشهد األرم وا؟بال وهك ترج  
 عيهفذلك أخذ اهلخرة وهذا أخذ الدنيا فكي  تنجلن  نفسكم وتقلها هذا اهللل الر ف
فَ يَوْلما  اَْ  -مُتْ ِإْن َكَفرْ  -َفَكْيَ  تَوتوَُّقلَن »  « ..ِطر  بِِهفَعُل اْلِلْلداَن ِكيبا  السَّماُء ُمنوْ

وإنووه .لللدانالتشوويه  وإوووا.وإن صوولرة اهلوولل هنووا لتنشوو  هلووا السووماء،ومن قبوول رجفووحل هلووا األرم وا؟بال
حووك  القوورآين إىل ا السوويا يف مشوواهد ينقلهوو.هلوولل ترتسووم صوولر  يف الطبيعوو  الصووامت ،ويف ا نسوواني  احليوو  .

كواء فعول  وهل موا.لو  فيوهقعوا   خوا..« كواَن َوْعوُدُ  َمْفعُول   ».مث ييكودها شكيودا.املخانبني كأووا واقعو  .
تووار م لتتوذكر وختموك قلولّبيف الكولن كموا يتمثول يف الونفك يل وموا أراق كوان  وأموام هوذا اهلولل الوذي يتمثول

 نري  السالم  ..نري  اّلِل ..
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،إىل مون وأيسور،من السوبيل املريوهإىل اّلِل هل إن السوبيل..و « ِإنَّ هِذِ  َتْذِكرَة ،َفَمْن كاَء اختَََّذ ِإىل َربِِوِه َسوِبيال  »
 هذا اهللل العصيه  

القلو  امليمنو  املستضوعف  إذ ذا  و  - -املكوذبني،تنزل علوى قلوه الرسولل وبينما تزلزل هذ  اهلايت قولائم 
 هلوو  قصووْية،إىلك إ  موإن هوو.إذ ُيسوولن أن رّبووم معهم،يقتوول أعووداءهم وينكوول ّبووم.ابلوورو  والثقوو  واليقووني

ب ؟حويم والعوذالنكوال وامث يقضى األمر،حينموا اوكء األجول وذخوذ اّلِل أعوداء  وأعوداءهم اب.أجل معللم
 ولل أمهل أعداء  إىل حني ....يم.إن اّلِل   يدع أولياء  ألعدائهاألل

 قياا الليل والاخ يف فيه 20الدرس الثالث:

 »:رجو  األقولال ام علوى أواهلن اكء كطر السلرة الثاين يف آي  واحدة نليلو ،نزلحل بعود مطلوع السولرة بعو
ُ يُوَقووودُِِر اللَّْيوووَل .َمَعوووكَ  ،َونائَِفووو   ِموووَن الَّوووِذينَ  َويُوُلثَهُ ِنْصوووَفهُ اللَّْيوووِل وَ  ِإنَّ َربَّوووَك يَوْعلَوووُم أَنَّوووَك تَوُقووولُم أَْقىن ِموووْن يُوُلثَوووكِ  َواّللَّ

وووورَ توَ َعِلَم أَْن لَووووْن ُهُْصوووولُ  فَتوووواَب َعَلْيُكْم،فَوووواقْوَرُ ا مووووا .َوالنَّهووووارَ  ِمووووْنُكْم َمْرضووووى  َعِلَم أَْن َسووووَيُكلنُ .آنِ ِمووووَن اْلُقوووورْ  َيسَّ
تَوغُووووولَن ِموووووْن َفْضوووووِل اّللَِّ وَ َوآَخووووُروَن َيْضووووورِبُلَن يف . وووووَر فَووووواقوْ . يف َسوووووِبيِل اّللَِّ  يُقووووواتُِللنَ آَخووووُرونَ  اأْلَْرِم يَوبوْ َرُ ا موووووا تَوَيسَّ

َ قَورْ  اّللَِّ ُهوَل  ْن َخْْي  عَِوُدوُ  ِعْنودَ َقدُِِملا أِلَنْوُفِسُكْم مِ نا ،َوما توُ ضا  َحسَ ِمْنُه،َوأَِقيُملا الصَّالَة َوآتُلا الزَّكاَة،َوأَْقرُِضلا اّللَّ
 « .. َرِحيم  َخْْيا  َوأَْعَظَم َأْجرا ،َواْستَوْغِفُروا اّللََّ،ِإنَّ اّللََّ َغُفلر  

النووووول  هلوووووك علوووووىوقعلة التيسوووووْي ا .إووووووا ملسووووو  التخفيووووو  الندي ،اسووووو  علوووووى التعوووووه والنصوووووه واملشوووووق 
مون  للصوالة بقودر م الطليولوقد انتفخوحل أقودامهم مون القيوا.وامليمنني.وقد علم اّلِل منه ومنهم خللصهم له

موور العظوويم أن يعوود  لا ان يريوودإ ووا كوو.القوورآن كبْي.ومووا كووان اّلِل يريوود لنبيووه أن يشووقى ّبووذا القوورآن وابلقيام
 لا معه.لذين قاماهل واجململع  القليل  من امليمنني .الذي سيلاجهه نلال ما بقك له من احلياة

نائَِفووو   ِموووَن  َوِنْصوووَفُه َويُوُلثَوووُه وَ ِك اللَّْيووولِ ْن يُوُلثَوووِمووولَوووُم أَنَّوووَك تَوُقووولُم أَْقىن ِإنَّ َربَّوووَك يَوعْ »:ويف احلووودية مووولقة وتطموووني 
 إن.ان اّلِل .لوووحل يف ميوووز إنوووه رآ   إن قياموووك وصوووالتك أنوووحل ونائفووو  مووون الوووذين معوووك قب..« الَّوووِذيَن َمَعوووكَ 
سومع نوداء ترسو ،و  اأنك وهم عافحل جنلبكم عون املضواجع وتركوحل ق ء الفوراش يف الليلو  الق ربك يعلم

 َواّللَُّ ».. ن أصوحابكإن ربك يعط  عليك ويريد أن حف  عنوك وعو.املضاجع املغري و عحل نداء اّلِل .
اضوولن مأنحل وموون معووك و .ويقصوور فيطوولل الليوول.فيطيوول موون هووذا ويقصوور موون ذا ..« يُوَقوودُِِر اللَّْيووَل َوالنَّهووارَ 

 عنووتكم و  أنريوود أن ييوهوول   .ضووعفكم عوون امللا ةوهل يعلووم .تقلموولن أقىن موون يلثووك الليوول ونصووفه ويلثووه
َيسَّوَر ِموَن اقْوَرُ ا موا توَ فَو»:ينا هإ ا يريد لكم الزاق وقد تزوقمت فخففلا على أنفسكم،وخذوا األمر .يش  عليكم

د م تسوووتنفد ا؟هوووأمووولر تنتظووورك - يف علوووم اّللِ  -وهنوووا  .يف قيوووام الليووول بوووال مشوووق  و  عنوووحل ...« اْلُقوووْرآنِ 
َوآَخوُروَن »ام ليهم هذا القييصعه ع«  َعِلَم أَْن َسَيُكلُن ِمْنُكْم َمْرضى»: ،ويش  معها القيام الطليل والطاق

تَوغُوووولَن ِمووووْن َفْضووووِل اّللَِّ  موووون ضووووورورات  يووووه،وهل ضوووورورةف  والكوووود يف نلووووه الووووورز ..« َيْضوووورِبُلَن يف اأْلَْرِم يَوبوْ
 ان  اع الرهبا لعباقة الشعائر انقطواّلِل   يريد أن تدعلا أملر حياتكم وتنقطعل .احلياة
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كوم ابلقتال،و قامو  نتصوار مون للمكوم يف ا فقد علم اّلِل أن سيأذن ل..« َوآَخُروَن يُقاتُِللَن يف َسِبيِل اّللَِّ »
 راي  لإلسالم يف األرم حشاها البغاة  

وووَر ِمْنوووهُ »فخففووولا إذن علوووى أنفسوووكم  لوووى عواسوووتقيملا ..   إجهووواقو  بوووال عسووور و  مشوووق « فَووواقْوَرُ ا موووا تَوَيسَّ
َوأَْقرُِضولا »..ْي   يبقوى لكوم خوك قرضوا ّللِ وتصودقلا بعود ذلو..« َوأَِقيُملا الصَّوالَة َوآتُولا الزَّكواةَ »:فرائخ الدين 

وو َ قَوْرضووا  َحَسوونا ،َوما تُوَقوودُِِملا أِلَنْوُفِسووُكْم ِمووْن َخووْْي  عَِ واعهوولا إىل اّلِل ..« ْجوورا  أَ  ُهووَل َخووْْيا  َوأَْعظَووَم ْنووَد اّللَِّ ُدوُ  عِ اّللَّ
َ ِإنَّ ِفُروا اَواْسوتَوغْ »:فا نسان يقصر وحطئ مهما جد وهورى الصولاب .مستغفرين عن تقصْيكم َ َغُفولر   ّللَّ اّللَّ

 « ..َرِحيم  
 عووون لقووود خفووو  اّللِ لقيوووام  و إووووا ملسووو  الرمحووو  والووولق والتيسوووْي والطمأنينووو  عوووكء بعووود عوووام مووون الووودعلة إىل ا

قوود مضووى علووى وجووه مووع ربووه،  ف - -أما رسوولل اّلِل .عل قيووام الليوول هلووم تطلعووا   فريضوو املسوولمني،فج
ق ق احليوواة وزاحلضوورة زايقوول قيامووه عوون يلووة الليل،ينوواجك ربووه،يف خلوولة موون الليوول وهدأة،ويسووتمد موون هووذ  ا

،متبووتال ّللِ قائمووا مشووغل  بووذكر ا - -فقوود كووان قلبووه .على أن قلبووه مووا كووان ينووام وإن انمووحل عينا .ا؟هوواق
يعوواين موون  مشووق  مووا على يقوول مووا ُيموول علووى عاتقووه،وعلى.وقوود فوورغ قلبووه موون كوول كووكء إ  موون ربووه.ملل  

 األعباء الثقال ..
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 مكي ة وآياأها ست  وخمسون ( سور  المد ثر74)

 أهم مو وعات السور  

فهنووا  .«لاملزموو»ة سووب  ذكوور  عوون سوولر  ينطبوو  علووى هووذ  السوولرة موون انحيوو  سووبه نزوهلا،ووقووحل نزوهلووا مووا
ملشوركني علة وإيوذاء اهور ابلودرواايت  وا هك أول ما نزل بعد سلرة العل ،ورواي  أخرى  وا نزلحل بعود ا؟

 . - -للنل 
قَواَل ) اَي .َزَل ِمَن اْلُقوْرآِن البخاري َعْن َُيْىَي ْبِن َأىِب َكِثْي  َسأَْلحُل أاََب َسَلَمَ  ْبَن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن أَوَِّل َما نوَ روى 

يُِِر ( قُوْلووحُل يَوُقللُوولَن ) اقْووورَأْ اِبْسووِم َربِِووَك الَّووِذى َخلَووَ  ( فَوَقوواَل أَبُوول َسووَلَمَ  َسووأَْلحُل َجوواِبرَ  بْووَن َعْبووِد اّللَِّ  أَيُوَهووا اْلُموودَّ
يَوَنا َرُسولُل اّللَِّ رضوى هللا عنهموا َعوْن َذلِوَك َوقُوْلوحُل لَوُه ِمثْوَل الَّوِذى قُوْلوحَل فَوَقواَل َجوابِ   -ر   َ أَُحودُِِيَك ِإ َّ َموا َحودَّ

 -  ووا َقَضوْيحُل ِجوَلارِى َهَبطْووحُل فَوُنلِقيوحُل فَوَنظَوْرُت َعووْن مَيِيوِ  فَولَوْم أََر َكوويوْ  ا،َوَنَظْرُت » قَواَل َجواَوْرُت ِ ِرَاء ،فَوَلمَّ
َر َكووويوْ  ا،َوَنَظْرُت َخْلِفوووى فَولَوووْم أََر َكووويوْ  ا،فَوَرفَوْعحُل رَْأِسوووى فَورَأَيْوووحُل َعوووْن مِشَووواىِل فَولَوووْم أََر َكووويوْ  ا،َوَنَظْرُت أََمووواِمى فَولَوووْم أَ 

فَووَديوَُّروىِن َوَصووُبلا َعلَووىَّ َموواء  اَبرِق ا قَوواَل  -قَوواَل  -َكوويوْ  ا،فَأَتَوْيحُل َخِداَووَ  فَوُقْلووحُل َقيِِووُروىِن َوُصووُبلا َعلَووىَّ َموواء  اَبرِق ا 
ْ ( فَونَوزََلحْل ) اَي أَيُوَها الْ  يُِِر * قُْم فَأَْنِذْر * َوَربََّك َفَكثِِ  ...2542« ُمدَّ

ْعوحُل  -رضوى هللا عنهموا  -وَعِن الُزْهرِىِِ فَوَأْخَثَىِن أَبُول َسوَلَمَ  بْوُن َعْبوِد الورَّمْحَِن َعوْن َجواِبِر بْوِن َعْبوِد اّللَِّ  قَواَل  َِ
ُّ َعْن َفْ َِة اْلَلْحىِ  -  -النَِّبَّ  ْعوحُل َصوْل   ِموَن السَّوَماِء » فَوَقواَل ِ  َحِديثِوِه  َوْهَل ُُيَدِِ نَوا أاََن أَْمِشوى ِإْذ  َِ فَوبَويوْ

حُل ِمْنوُه ُرْعب وا فَوَرفَوْعوحُل رَْأِسوى فَوِإَذا اْلَملَوُك الَّوِذى َجواَءىِن ِ ِورَاء  َجواِلك  َعلَوى ُكْرِسوىِ  بَونْيَ السَّوَماِء َواأَلْرِم،َفَجِ ثْو
لُ  ُللىِن فَوَرَجْعحُل فَوُقْلحُل َزمِِ يُِِر ( ِإىَل ) َوالِرِْجوَز فَواْهُجْر ( .لىِن َزمِِ ُ تَوَعاىَل ) اَي أَيُوَهوا اْلُمودَّ قَوْبوَل  -َفَديوَُّروىِن فَأَنْوَزَل اّللَّ
 . 2543«َوْهَى اأَلْوَتُن  -أَْن تُوْفَرَم الصَّالَُة 

هول يقتضوك أنوه قود نوزل و ،هوذا السويا  هول انفلا »:وعل  ابن كثْي يف التفسْي علوى هوذا احلودية بقللوه 
} اقْوووورَأْ اِبْسوووِم َربِِوووَك :وهووول جثيووول حوووني أ   بقللوووه،"فإذا امللوووك الوووذي جووواءين  راء":لقللوووه،الووولحك قبووول هذا

ْم { مث إنوه  يَوْعلَوالَِّذي َخَلَ  َخَلَ  ا ْنَساَن ِموْن َعلَو   اقْوورَأْ َوَربُوَك األْكوَرُم الَّوِذي َعلَّوَم اِبْلَقلَوِم َعلَّوَم ا ْنَسواَن َموا  َْ 
ووجووه ا؟مووع أن أول كوكء نووزل بعود فوو ة الولحك هووذ  السوولرة .مث نوزل امللووك بعود هذا،حصول بعوود هوذا فوو ة

 َِْعحُل ابْوووووَن َأيب :قَالَ ،الطوووووثاين َعوووووْن ِإبْوووووورَاِهيَم بووووون يَزِيووووودَ  روى.وهنا  روايووووو  أخووووورى ....فهوووووذ  روايووووو  2544«
ووا َأَكُللاِإنَّ ا، َِْعحُل ابْووَن َعبَّوواس  :يَوُقللُ ،ُمَلْيَكوو َ  َمووا تَوُقللُوولَن يف :قَالَ ،ْلَللِيووَد بوون اْلُمغِووْيَِة َصووَنَع لُِقووَرْيا  نََعام ووا فَوَلمَّ

لَْيَك :َوقَاَل بَوْعُضوووُهمْ ،َكاِهن  :َوقَاَل بَوْعُضوووُهمْ ،لَْيَك بسووواحر  :َوقَاَل بَوْعُضوووُهمْ ،َسووواِحر  :َهوووَذا الرَُّجوووِلف فَوَقووواَل بَوْعُضُهمْ 
فَووَأمْجََع رَأْيُوُهووْم َعلَووى أَنَّووُه ،ِسووْحر  يُوْييَورُ :َوقَاَل بَوْعُضُهمْ ،لَْيَك بشوواعر  :َوقَاَل بَوْعُضووُهمْ ،ر  َكوواعِ :َوقَوواَل بَوْعُضُهمْ ،بكاهن  

                                                 
 ( قيروىن:غطلىن  ا أستدفئ به 9224) [303/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2542
 ( 4925[ )309/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2543

 ج ثحل:فزعحل يقيروىن:غطلىن  ا أستدفئ به يالف ة:ا نقطاع
 [622/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2544
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يِِرُ ،َوَتَديوَّرَ ،َفَحوووووزَِن َوقَونَوووووَع رَْأَسوووووهُ فَوبَولَوووووَ  َذلِوووووَك النَّوووووِلَّ ،ِسوووووْحر  يُوْييَورُ  ُ "اَي أَيُوَهوووووا اْلُمووووودَّ َربََّك وَ ،قُْم فَأَنْوووووِذرْ ،فَأَنْوَزَل اّللَّ
رْ ،َفَكثِِْ   ..2545[ .6َوِلَربَِِك فَاْصِثْ"]املدير آي  ،َو  َاُْنْن َتْسَتْكِثرْ ،َوالُرْجَز فَاْهُجرْ ،َويَِياَبَك َفَطهِِ

ولُ »وتكاق تكولن هوذ  الروايو  هوك ذاهتوا الويت رويوحل عون سولرة  شوكء بسوتطيع ا؟وزم نعلنوا   ا وا ..« اْلُمزَّمِِ
 واليت نزلحل ّبذ  املناسب  أو تلك.. عن أيتهما هك اليت نزلحل أو 

ر ووا « ِثْ َربِِووَك فَاْصووَولِ »:ىل غووْي أن النظوور يف الوونا القوورآين ذاتووه يوولحك  ن مطلووع هووذ  السوولرة إىل قللووه تعووا
ْسوَم َربِِوَك اَواذُْكوِر »: له تعواىلكأنه كأن مطلع سلرة املزمل إىل قل .يكلن قد نزل مبكرا يف أوائل أايم الدعلة

،َرُب اْلَمْشرِِ  َواْلَمْغِرِب   إِلهَ َوتَوبَوتَّلْ  ك  عوداق نفوك الرسولل وهوذا وذلو..« ْذُ  وَِكيال  ُهَل فَاختَِّ   ِإ َّ  إِلَْيِه تَوْبِتيال 
- - ليوه مشوا   علنهلم ابلتبعو  الكثى،وملاجهو  قوريا بعود ذلوك ابلودعلة جهوارا وكافو ، ا سوي ته ل

ذا ير،وما توال هولرة املودويكولن موا توال ذلوك يف سو.فسك سواب  .كثْية متنلع ،هتاج ملاجهتها إىل إعداق ن
 اب هتووام الكوواذب - -نوول يف سولرة املزمل،قوود نووز  بعوود فو ة  ناسووب  تكووذيه القوولم وعناقهم،وإيوذائهم لل

 والكيد الل يم.
 يف  صوال  وا توالد نزل متإ  أن هذا ا حتمال   ينفك ا حتمال اهلخر،وهل أن يكلن كل من املطلعني ق

لووذي كاقتووه قووريا للكيوود ا - -هوذ  السوولرة ويف تلك، ناسووب  واحوودة،هك التكووذيه،واغتمام رسوولل اّلِل 
  .ينا  هنابويكلن الشأن يف السلرتني هل الشأن يف سلرة القلم على النحل الذي .وقبرته .

 -نتوداب النوول لعلولي ابوأاي موا كوان السوبه واملناسوب  فقود تضومنحل هووذ  السولرة يف مطلعهوا ذلوك النوداء ا
- يِِرُ  اي أَيُوَهوا»: ذا األمر ا؟لل وانتزاعه من النلم والتدير والود ء إىل ا؟هواق والكفوا  واملشوق هل قُْم .اْلُمودَّ

 إليوووه عليوووه ّبوووذا الوووذي وجهوووه اّللِ  ا سوووتعان  ىل التهيوووي هلوووذا األمووور العظيم،و إ - -موووع تلجيهوووه ..« فَأَنْوووِذرْ 
رْ َويِي.َوَربََّك َفَكثِِْ »:  « ..ِلَربَِِك فَاْصِثْ وَ .ْسَتْكِثرُ تَ ُنْن َو  اَْ .َوالُرْجَز فَاْهُجرْ .اَبَك َفَطهِِ

دا هتديودا ووعيو بعود هوذا وكان ختام التلجيه هنا ابلصث كما كوان هنوا  يف سولرة املزمول  وتضومنحل السولرة
لِر،فَووووذِلَك يف النَّاقُ  ا نُِقوووورَ ذفَووووإِ »:للمكووووذبني ابهلخرة،و وووورب اّلِل املباكوووورة،كما تضوووومنحل سوووولرة املزموووول سوووولاء 

ُدوقا ،َوبَِننَي َوَجَعْلحُل لَووووُه مووووا   َ ْوووو.ْقووووحُل َوِحيوووودا  ْن َخلَ َذْرين َوَموووو.يَوْلَم ِووووذ  يوَووووْلم  َعِسووووْي ،َعَلى اْلكوووواِفرِيَن َغووووْْيُ َيِسووووْي  
 « ..ُعلقا  صَ َسأُْرِهُقُه .نا َعِنيدا  هِلايتِ  كاَن ِإنَّهُ  َكالَّ .ُكُهلقا ،َوَمهَّْدُت َلُه َاِْهيدا ،مُثَّ َيْطَمُع أَْن أَزِيدَ 

علووى حنوول مووا ورق يف سوولرة  -وتعووني سوولرة املوودير أحوود املكووذبني بصفته،وترسووم مشووهدا موون مشوواهد كيوود  
)كموووا سووويأيت تفصووويل  -إنوووه اللليووود بووون املغوووْية :القلم،ور وووا كوووان الشوووخا املعوووب هنوووا وهنوووا  واحووودا،قيل 

ووَر َوقَوودَّرَ »:سووبه حووزب اّلِل سووبحانه وتعوواىل لووه الوورواايت عنوود ملاجهوو  الوونا( وتووذكر  فَوُقِتَل  َكْيووَ  .ِإنَّووُه َفكَّ
ِإْن هوذا .ِإْن هوذا ِإ َّ ِسوْحر  يوُوْييَورُ :َفقاَل .مُثَّ أَْقبَوَر َواْسوَتْكَثَ .َكْيَ  َقدََّرف مُثَّ َنَظَر،مُثَّ َعَبَك َوَبَسرَ :َقدََّرف مُثَّ قُِتَل 

                                                 
  [ ضعي262/ 8قار نيب  ] -( وتفسْي ابن كثْي  11087[)333/ 9املعجم الكبْي للطثاين ] - 2545
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َللَّاَحوووووو   .َوما أَْقراَ  مووووووا َسووووووَقُر،  تُوْبِقووووووك َو  َتَذرُ .َسُأْصووووووِليِه َسووووووَقرَ »: تووووووذكر مصووووووْي  مث..« ِإ َّ قَوووووووْلُل اْلَبَشوووووورِ 
 «..َعَلْيها ِتْسَعَ  َعَشرَ .لِْلَبَشرِ 

وتسووا ل وكووك  لوو  وفتنوو وما أتر  هووذا العوودق موون بلب.والقائمني عليهووا التسووع  عشوور.و ناسووب  مشووهد سووقر
  لعودق،مث تفوت كر هوذا اذ  ميان،تتحدّ السلرة عن حكم  اّلِل يف واستهزاء يف أوساط املشركني وضعا  ا

ا ميواين  ن التصولرمووهك كلة تلقك ضلءا علوى جانوه .كلة على حقيق  غيه اّلِل،واختصاصه ّبذا الغيه
هَتُْم ِإ َّ ا َجَعْلنووووا ِعووووَوم.َكوووو   َومووووا َجَعْلنووووا َأْصووووحاَب النَّوووواِر ِإ َّ َمالئِ »:حلقيقوووو  غيووووه اّلِل املكنوووولن  نَوووو   دَّ لَّووووِذيَن  لِ  ِفتوْ

تُووووووولا اْلِكتووووووواَب   يوَوووووووْر َب الَّوووووووِذيَن أُو ا ِإميووووووواان ،وَ  آَمنُووووووول َكَفُروا،لَِيْسوووووووتَوْيِقَن الَّوووووووِذيَن أُوتُووووووولا اْلِكتووووووواَب،َويَوْزقاَق الَّوووووووِذينَ 
ف َكوذلِ  ِّبواذا أَراَق اّللَُّ مو:ُروَن َواْلُمْيِمُنلَن،َولِيَوُقلَل الَِّذيَن يف قُوُللِّبِْم َموَرم  َواْلكوافِ  ُ َموْن َيشواُء ذا َموَثال  َك ُيِضوُل اّللَّ

 « ..َبَشرِ  ذِْكرى لِلْ َك ِإ َّ َويَوْهِدي َمْن َيشاُء،َوما يَوْعَلُم ُجُنلَق َربَِِك ِإ َّ ُهَل،َوما هِ 
تلووك يف و اء هووذ  مث يصوول أموور اهلخوورة وسووقر وموون عليهووا  شوواهد كلنيوو  حاضوورة،ليجمع علووى القلوولب إُيوو

ْحووووَدى اْلكُ .رَ ِإذا َأْسوووووفَ  لُصووووْب ِ َوا.َواللَّْيوووووِل ِإْذ أَْقبَورَ .َكووووالَّ َواْلَقَمرِ »:ذير معوووورم ا يقوووواا والتحووووو ا َ ِ نَوووووِذيرا  .َثِ ِإوَّ
َم أَْو يَوَتَأخَّرَ .لِْلَبَشرِ   « ..ِلَمْن كاَء ِمْنُكْم أَْن يَوتَوَقدَّ

باب يال  سوووول كمووووا يعوووورم مقووووام اجملوووورمني ومقووووام أصووووحاب اليمني،حيووووة يعوووو   املكووووذبلن اعوووو ا  ا نوووو
م لوذي   تونفعها أمورهم استحقاقهم لالرهتان والقيد يف يلم ا؟وزاء واحلسواب،يعقه عليوه بكلمو  الفصول يف

يَوَتسووووواَءُللَن َعوووووِن  يف َجنَّوووووات  .ْلَيِمووووونيِ ِإ َّ َأْصوووووحاَب ا.ُكوووووُل نَوْفوووووك  ِ وووووا َكَسوووووَبحْل َرِهينَووووو   »:فيوووووه كوووووفاع  كوووووافع 
ا َبُووولُم َموووَع وَُكنَّ .ْطعِوووُم اْلِمْسوووِكنيَ َ ْ نَوووُك نُ وَ .لِِنيَ َ ْ نَوووُك ِموووَن اْلُمَصووو:ف قووواُللا موووا َسوووَلَكُكْم يف َسوووَقرَ .اْلُمْجرِِمنيَ 
َفُعهُ َفم.نيُ َحَّتَّ أَ اَن اْلَيقِ .وَُكنَّا نَُكذُِِب بِيَوْلِم الدِِينِ .اْااِئِضنيَ   .. «ْم َكفاَعُ  الشَّاِفِعنيَ ا تَونوْ

رة لة إىل التوذكمون الودع هني،يتسواءل مسوتنكرا ملقو  املكوذبنيويف لل هذا املشهد املخوزي،وا ع ا   امل
اين الشوووملس هم احليووول والنجوواة مووون هووذا املصْي،ويرسوووم هلوووم مشووهدا سووواخرا يثوووْي الضووحك والزرايووو  مووون نفووار 

ُْم مُحُر  ُمْستوَ »:  «.َقْسَلرَة   فَورَّْت ِمنْ .ْنِفرَة  َفما هَلُْم َعِن التَّْذِكرَِة ُمْعرِِضنَيف َكَأوَّ
ُل  يُرِيوُد ُكوبَولْ ».اصو   عن حقيق  الغرور الذي يساورهم فيمنعهم من ا سوتجاب  لصولت املوذكر النويكش

ُهْم أَْن يوُووْيتى ُصووُحفا  ُمَنشَّوورَة   الرغبوو  يف أن يوويتى كوول موونهم الرسووال   و  - -فهوول احلسوود للنوول ..« اْموورِئ  ِموونوْ
 « ..ُفلَن اهْلِخرَةَ َكالَّ  َبْل   َحا»:والسبه الدفني اهلخر هل قل  التقلى 

 ورق األمور كلوه إىل« َكورَ ُ َمْن كواَء ذَ فَ .ِكرَة  َكوالَّ  ِإنَّوُه تَوذْ »:ويف ااتام اكء التقريور ا؟وازم الوذي   جماملو  فيوه 
ُ ُهَل أَ »:مشي   اّلِل وقدر    « ..ُل اْلَمْغِفرَةِ ْقلى َوأَهْ ْهُل التوَّ َوما يَْذُكُروَن ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ

ذا اثل السلرة حلق  من حلقات الكفوا  النفسوك الوذي كافحوه القورآن للجاهليو  وتصولراهتا يف قلولب وهك
واملشواّبات كثوْية .قريا كما كاف  العناق والكيد وا عورام الناكوئ عون العمود والقصود بشوَّت األسواليه .

يعووووووا نزلووووووحل بووووووني اعاهووووووات هووووووذ  السوووووولرة واعاهووووووات سوووووولرة املزمل،وسوووووولرة القلم، ووووووا يوووووودل علووووووى أوووووووا مج
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وذلووك ابسووتثناء الشووطر الثوواين موون سوولرة املزمل،وقوود نووزل لشووأن خوواص .متقارب ،مللاجهوو  حووا ت متشوواّب  .
 ونائف  من الذين معه كما تقدم. - -ابلرايض  الروحي  للرسلل 

 ان،واريها أحيايت د إيقاع.منلع  الفلاصل والقلايف.سريع  ا؟راين.وهذ  السلرة قصْية اهلايت
لير مشوهد وتصو.سر .اان  وخباص  عند تصلير مشهد هذا املكذب وهل يفكر ويقدر ويعبك ويب هثا أحي

 هوذا التنولع يفسولرة  و قفرت من .ومشهد فرارهم كأوم محر مستنفرة.للاح  للبشر ..  تبقك و  تذر.سقر
عهوا لقولايف ورجخ انود رق بعوعا يقاع والقافي  بتنلع املشاهد والظالل اعل للسلرة مذاقا خاصا و  سويما 

سوووووقر .بسر.استكث.قدر:وعلقهتوووووا بعووووود فووووو ة .فكث ..أنوووووذر.املدير:بعووووود انتهائهوووووا كقافيووووو  الوووووراء السووووواكن  
َفمووا »:قللووه  عنوود.خاص وكووذلك ا نتقووال موون قافيوو  إىل قافيوو  يف الفقوورة اللاحوودة مفاجووأة ولكوون هلوود ...

ُْم مُحُووووور  مُ  ان يسوووووأل كوووووففوووووك اهليووووو  األوىل  ..« رَة   ِموووووْن َقْسووووولَ فَورَّتْ .ْسوووووتَوْنِفرَة  هَلُوووووْم َعوووووِن التَّوووووْذِكرَِة ُمْعرِِضووووونَيف َكوووووَأوَّ
 ويف الثاني  والثالث  كان يصلر ويسخر  وهكذا..ويستنكر

 :واهلن أنخذ يف ا ستعرام التفصيلك للسلرة 
 [56إل   1اآليات :( 74]سور  المدثر ) 

 ا مر بالقياا بشؤون الدعو   والرد عل  مخال يها

  الرَّْلِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ 
يُِِر )} ْ )2( قُووْم فَأَنْووِذْر )1اي أَيُوَهووا اْلُموودَّ ووْر )3( َوَربَّووَك َفَكووثِِ ( َو  َاْووُنْن 5َوالُرْجووَز فَوواْهُجْر ) (4( َويِيابَووَك َفَطهِِ

َعَلى اْلكواِفرِيَن َغوْْيُ  (9ِ ذ  يَوْلم  َعِسْي  )( َفذِلَك يَوْلمَ 8( فَِإذا نُِقَر يف النَّاُقلِر )7( َوِلَربَِِك فَاْصِثْ )6َتْسَتْكِثُر )
( َوَمهَّوْدُت 13( َوبَِننَي ُكُهلقا  )12( َوَجَعْلحُل َلُه ما   َ ُْدوقا  )11( َذْرين َوَمْن َخَلْقحُل َوِحيدا  )10َيِسْي  )

( ِإنَّوووُه 17( َسووأُْرِهُقُه َصووُعلقا  )16نووا َعِنيووودا  )( َكووالَّ ِإنَّوووُه كوواَن هِلايتِ 15مُثَّ َيْطَموووُع أَْن أَزِيووَد ) (14لَووُه َاِْهيوودا  )
( 22( مُثَّ َعوَبَك َوَبَسوَر )21( مُثَّ َنظَوَر )20مُثَّ قُتِوَل َكْيوَ  قَودََّر ) (19( فَوُقِتَل َكْيَ  قَودََّر )18َفكََّر َوَقدََّر )

( َسُأْصوِليِه َسوَقَر 25ِإْن هوذا ِإ َّ قَووْلُل اْلَبَشوِر ) (24)( َفقاَل ِإْن هذا ِإ َّ ِسْحر  يوُوْييَوُر 23مُثَّ أَْقبَوَر َواْسَتْكَثَ )
( 30َعَلْيهووا ِتْسووَعَ  َعَشووَر ) (29( َللَّاَحوو   لِْلَبَشووِر )28(   تُوْبِقووك َو  تَووَذُر )27( َومووا أَْقراَ  مووا َسووَقُر )26)

هَتُمْ  َن   لِلَِّذيَن َكَفوُروا لَِيْسوتَوْيِقَن الَّوِذيَن أُوتُولا اْلِكتواَب  َوما َجَعْلنا َأْصحاَب النَّاِر ِإ َّ َمالِئَك   َوما َجَعْلنا ِعدَّ ِإ َّ ِفتوْ
لُوووولِّبِْم َمووووَرم  َويوَووووْزقاَق الَّووووِذيَن آَمنُوووولا ِإميوووواان  َو  يوَووووْر َب الَّووووِذيَن أُوتُوووولا اْلِكتوووواَب َواْلُمْيِمنُوووولَن َولِيَوُقوووولَل الَّووووِذيَن يف قوُ 

ُ َموْن َيشواُء َويَوْهووِدي َموْن َيشواُء َومووا يَوْعلَوُم ُجنُولَق َربِِووَك ِإ َّ  َواْلكواِفُروَن مواذا أَراَق اّللَُّ  ِّبووذا َموَثال  َكوذِلَك ُيِضووُل اّللَّ
 (34( َوالُصووْبِ  ِإذا َأْسووَفَر )33( َواللَّْيووِل ِإْذ أَْقبوَووَر )32( َكووالَّ َواْلَقَمووِر )31ُهووَل َومووا ِهووَك ِإ َّ ذِْكوورى لِْلَبَشووِر )

ْحوودَ  ووا َ ِ َم أَْو يَوتَووَأخََّر )36( نَووِذيرا  لِْلَبَشووِر )35ى اْلُكووَثِ )ِإوَّ ( ُكووُل نَوْفووك  ِ ووا 37( ِلَمووْن كوواَء ِمووْنُكْم أَْن يَوتَوَقوودَّ
( موووا 41( َعوووِن اْلُمْجوورِِمنَي )40يف َجنَّوووات  يَوَتسوواَءُللَن ) (39( ِإ َّ َأْصوووحاَب اْلَيِموونِي )38َكَسووَبحْل َرِهينَوو   )
وَُكنَّوا َبُولُم َموَع  (44( َوَ ْ نَوُك نُْطعِوُم اْلِمْسوِكنَي )43( قاُللا َ ْ َنُك ِموَن اْلُمَصولِِنَي )42َر )َسَلَكُكْم يف َسقَ 

وواِفِعنَي 47( َحووَّتَّ أَ اَن اْلَيِقوونُي )46( وَُكنَّووا نَُكووذُِِب بِيَوووْلِم الوودِِيِن )45اْااِئِضوونَي ) َفُعُهْم َكووفاَعُ  الشَّ ( َفمووا تَووونوْ
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ُْم مُحُوور  ُمْسووتَوْنِفرَة  )  (49ْم َعووِن التَّووْذِكرَِة ُمْعرِِضوونَي )( َفمووا هَلُوو48) ( بَووْل يُرِيووُد 51( فَووورَّْت ِمووْن َقْسووَلرَة  )50َكووَأوَّ
ُهْم أَْن يوُووْيتى ُصووُحفا  ُمَنشَّوورَة  )  (54( َكووالَّ ِإنَّووُه تَووْذِكرَة  )53( َكووالَّ بَووْل   َحوواُفلَن اهْلِخوورََة )52ُكووُل اْموورِئ  ِموونوْ

ُ ُهَل أَْهُل التوَّْقلى َوأَْهُل اْلَمْغِفرَِة )55ْن كاَء ذََكرَُ  )َفمَ   { (56( َوما يَْذُكُروَن ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ
 أوجيهات للرسول المدثر 7 - 1الدرس ا ول: 

يِِرُ »  «.َوِلَربَِِك فَاْصِثْ . َتْسَتْكِثرُ َو  َاُْننْ .اْهُجرْ َز فَ َوالُرجْ .رْ  َفَطهِِ َويِياَبكَ .َوَربََّك َفَكثِِْ .قُْم فَأَْنِذرْ .اي أَيُوَها اْلُمدَّ
 يفصووووها موووون الشوووور ها،وختلينووووذارة هووووذ  البشووووري  وإيقال.إنوووه النووووداء العلوووولي ا؟ليوووول،لامر العظوووويم الثقيوووول .

قيول كوا ،حني يل واجوه وهو.الدنيا،ومن النار يف اهلخرة وتلجيهها إىل نري  ااالص قبل فولات األوان .
الضووالل والعصوويان والتموورق والعتوول والعنوواق  فالبشووري  موون -يووا رسوول  مهمووا يكوون نب -موون البشوور ينوواط بفوورق 

نسووان موون إا يكلفووه موووا صوورار وا لتوولاء والتفصووك موون هووذا األمر، يووة ععوول موون الوودعلة أصووعه وأيقوول 
يِِرُ »املهووام يف هووذا اللجوولق   سووال ،فهل تنبيووه للخطوور ر مووا يف الر لهوونووذار هوول أوا ..« قُْم فَأَنْووِذرْ .اي أَيُوَهووا اْلُموودَّ

هم    ابلعبواق،و محو  اّللِ وفيه تتجلوى ر .القريه الذي ي صود للغوافلني السواقرين يف الضوالل وهوم   يشوعرون
تضووحل أن محتووه اقر غْي أن .ينقصوولن يف ملكووه كووي ا حووني يضووللن،و  يزيوودون يف ملكووه كووي ا حووني يهتوودون

 وأن يوودعلهم.يا  يف الوودناأللوويم يف اهلخوورة،ومن الشوور امللبووميوونحهم كوول هووذ  العنايوو  ليخلصوولا موون العووذاب 
  فووه نووذارة غووْي عوود إذ كلرسووله ليغفوور هلووم ويوودخلهم جنتووه موون فضووله  مث يلجووه اّلِل رسوولله يف خاصوو  نفسووه ب

 ح  التكبْي.،الذي يستفهل وحد  الكبْي.ربك وحد  ...« َوَربََّك َفَكثِِْ »:يلجهه إىل تكبْي ربه :
 انبا من التصلر ا مياين ملع  األللهي ،ومع  التلحيد.وهل تلجيه يقرر ج

ألجوووورام توووولارى اوت.واّلِل وحوووود  هوووول الكبووووْي ..صووووغْي ..وكل قيموووو ،وكل حقيقوووو  .،إن كوووول أحوووود،وكل كووووكء
 ل والكموال،ّللِ ل ا؟والواألحجام،والقلى والقيم،واألحوداّ واألحلال،واملعواين واألكوكال وتنمحوك يف لوال

 اللاحد الكبْي املتعال.
ا يلاجووووووووه نووووووووذارة البشووووووووري ،ومتاعبها وأهلاهلووووووووا وأيقاهلا،ّبووووووووذا التصوووووووولر،وّبذل - -وهوووووووول تلجيووووووووه للرسوووووووولل 

لنووذارة،هل م ّبووذ  االشعلر،فيستصووغر كوول كيوود،وكل قلة،وكوول عقبوو ،وهل يستشووعر أن ربووه الووذي قعووا  ليقوول 
 .را الشعل ومشا  الدعلة وأهلاهلا يف حاج  قائم  إىل استحضار هذا التصلر وهذ.الكبْي .

وورْ »:ويلجهووه إىل التطهوور  ونهووارة الثيووواب كنايوو  يف ا سووتعمال العووريب عوون نهووارة القلوووه ..« َويِيابَووَك َفَطهِِ
والطهارة هك احلالو  املناسوب  .نهارة الذات اليت هتليها الثياب،وكل ما يلم ّبا أو ميسها ..واال  والعمل .

وهك بعود هوذا وذلوك ضوروري  ملالبسو  .الرسوال كموا أووا ألصو  كوكء بطبيعو  هوذ  .للتلقك مون املوا األعلى
والتبلي ،ومزاول  الدعلة يف وس  التيارات واألهلاء واملوداخل والودروب وموا يصواحه هوذا ويالبسوه  ا نذار

من أقران ومقاذر وأخالط وكلائه،هتاج من الداعي  إىل الطهارة الكامل  كك ميلك استنقاذ امللوليني قون 
،ومالبس  املدنسني وهك لفت  ققيق  عميقو  إىل مالبسوات الرسوال  والودعلة . من غْي أن يتدنك .أن يتلّل

والقيوووام علوووى هوووذا األمووور بوووني كوووَّت األوساط،وكوووَّت البي ات،وكوووَّت الظرو ،وكوووَّت القلووولب  ويلجهوووه إىل 
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كووان هووواجرا للشوور  ومللجبوووات   - -والرسووولل ..« َوالُرْجوووَز فَوواْهُجرْ »:هجووران الشوور  وملجبوووات العووذاب 
فقوووووود عافووووووحل فطرتووووووه السووووووليم  ذلووووووك ا حنرا ،وهووووووذا الركووووووام موووووون املعتقوووووودات .َّت قبوووووول النبلةالعووووووذاب حوووووو

الشووووووائه ،وذلك الوووووورجك موووووون األخووووووال  والعوووووواقات،فلم يعوووووور  عنووووووه أنووووووه كووووووار  يف كووووووكء موووووون خوووووولم 
فهموووا نريقوووان .ولكن هوووذا التلجيوووه يعوووب املفاصووول  وإعوووالن التميوووز الوووذي   صووول  فيوووه و  هلاقة.ا؟اهليووو 

والرجوووز يف األصووول هووول العوووذاب،مث أصوووب   -كموووا يعوووب التحووورز مووون قنوووك هوووذا الرجوووز .قيانمف قوووان   يلت
هرز التطهر من موك هوذا الودنك  ويلجهوه إىل إنكوار ذاتوه وعودم املون  وا  -يطل  على ملجبات العذاب 

 «.َو  َاُْنْن َتْسَتْكِثرُ »:يقدمه من ا؟هد،أو استكثار  واستعظامه 
ريوود منووه أ  يلكن ربووه و .الكثْي،وسوويلقى الكثووْي موون ا؟هوود والتضووحي  والعنوواءوهوول سوويقدم الكثْي،وسوويبذل 

ل فالبوذ.ذل فيهاك  وا تبووهذ  الدعلة   تستقيم يف نفك ه.يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثر  وميل به .
 ووا مسوتغرق األصول أل بل حني   تستشوعر  مون.فيها من الضخام   ية   هتمله النفك إ  حني تنسا 

رهوا  ،وعطواء حتاحهوا إايفهل فضل مين. الشعلر ابّلِل كاعرة  ن كل ما تقدمه هل من فضله ومن عطااي يف
 ستكثار.  املن وا .وهل اختيار واصطفاء وتكرمي يستح  الشكر ّللِ .له،ويلفقها لنيله

  ّبووذ  عنوود كوول تكليوو لوويت تتكوورراوهووك اللصووي  ..« َوِلَربِِووَك فَاْصووِثْ »:الصووث لربووه .ويلجهووه أخووْيا إىل الصث
ركوووو  املع.ىل اّللِ لوووودعلة إمعرك  ا.والصووووث هوووول هووووذا الووووزاق األصوووويل يف هووووذ  املعركوووو  الشوووواق .الوووودعلة أو تثبيحل

 هلات وتودفعهمانني الشاملزقوج  مع كهلات النفلس وأهلاء القللب ومع أعداء الدعلة الذين تقلقهم كي
ليووه إ،ويتجووه بووه ه وجووه اّللِ إ  الصووث الووذي يقصوود فيووكوويانني األهوولاء  وهووك معركوو  نليلوو  عنيفوو    زاق هلووا 

 احتسااب عند  وحد .
 الناقور والصور وصموباه عل  الك ار 10 - 8الدرس الثاني:

لقج احلوك تورين،يف ملسو  به اهلخو فإذا انتهى هذا التلجيه ا هلك للنل الكرمي،اعه السيا  إىل بيان ما ينذر
يَن َغوْْيُ َعَلى اْلكواِفرِ .م  َعِسوْي  َم ِوذ  يوَولْ ِلَك يَولْ فَوذ.فَوِإذا نُِقوَر يف النَّاُقلرِ »:ير لليلم العسوْي،الذي ينوذر  قدموه النوذ

كود إُيواء لتعبْي هنا أولكن ا.لر..والنقر يف الناقلر،هل ما يعث عنه يف ملاضع أخرى ابلنف  يف الص« َيِسْي  
لت الووذي موون الصو ذان أكوود وقعواوالصولت الووذي ينقور اهل.بشودة الصوولت ورنينوه كأنووه نقور يصووِلت ويدِوي

ل لليسور فيوه نفك كول لوبومن مث يص  اليلم  نه عسْي على الكافرين،وييكد هذا العسر .تسمعه اهلذان .
بل يدعوه ر هوذا العسور،يفصول أمو و .عسور   يتخللوه يسور.فهول عسور كله..« َعَلى اْلكاِفرِيَن َغوْْيُ َيِسوْي  »:

 يفقبل أن ينقور للنوذير، فموا أجودر الكوافرين أن يسوتمعلا.ضي  .جممال جمهال يلحك اب ختنا  والكرب وال
 الناقلر،فيلاجههم هذا اليلم العسْي العسْي  

 مالمح هللاافر وشبهاأه حول القرآن وأهديده بالمااا 30 - 11الدرس الثالث:

 ص يفوينتقل من هذا التهديد العوام إىل ملاجهو  فورق بذاتوه مون املكوذبني يبودو أنوه كوان لوه قور رئيسوك خوا
التكذيه والتبييحل للدعلة فيلجه إليه هتديدا ساحقا ماحقا،ويرسم له صلرة منكرة تثْي اهلزء والسخري  مون 
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حاله ومالم  وجهه ونفسه اليت تثز مون خوالل الكلموات كأووا حيو  كاخصو  متحركو  املالمو  والسومات 
،َوبَِننَي ُكووُهلقا ،َوَمهَّْدُت لَووُه َاِْهيوودا  مُثَّ َيْطَمووُع أَْن أَزِيووَد  َذْرين َوَمووْن َخَلْقووحُل َوِحيوودا ،َوَجَعْلحُل لَووُه مووا   َ ْووُدوقا  »:

وووَر َوقَووودَّرَ .َسوووأُْرِهُقُه َصوووُعلقا  .َكوووالَّ  ِإنَّوووُه كووواَن هِلايتِنوووا َعِنيدا   فَوُقِتَل  َكْيوووَ  قَووودََّرف مُثَّ قُتِوووَل  َكْيوووَ  قَووودََّرف مُثَّ .ِإنَُّه َفكَّ
َسُأْصوووِليِه .ِإْن هوووذا ِإ َّ قَووووْلُل اْلَبَشرِ .ِإْن هوووذا ِإ َّ ِسوووْحر  يوُوووْييَورُ :،مُثَّ أَْقبوَوووَر َواْسوووَتْكَثَ،َفقاَل َنظَوووَر،مُثَّ َعوووَبَك َوَبَسووورَ 

 ...« ..َوما أَْقراَ  ما َسَقُرف   تُوْبِقك َو  َتَذُر،َللَّاَح   لِْلَبَشِر،َعَلْيها ِتْسَعَ  َعَشَر .َسَقرَ 
ُ .ِب هنووووا هوووول اللليوووود بوووون املغووووْية املخزومووووكوقوووود ورقت رواايت متعوووودقة  ن املعوووو َعِن ابْووووِن َعبَّوووواس  َرِضووووَك اّللَّ

ُهَموووووووا،أَنَّ اْلَللِيوووووووَد بْوووووووَن اْلُمغِوووووووْيَِة َجووووووواَء ِإىَل النَّوووووووِلِِ  ،فَوَقووووووورَأَ َعَلْيوووووووِه اْلُقْرآَن،َفَكأَنَّوووووووُه َر َّ لَوووووووُه،فَوبَوَلَ  َذلِوووووووَك أاََب َعنوْ
،فََأَ ُ ،فَوَقاَل  ا :َ َ ف قَواَل : قَوْلَمَك يَوَرْوَن أَْن َاَْمُعلا َلَك َما ،قَاَل اَي َعُم،ِإنَّ :َجْهل  لِيُوْعطُلَكوُه،فَِإنََّك أَتَوْيوحَل حُمَمَّود 

لُوُ  قَوْلَموَك أَنَّوَك ُمنْ :َقْد َعِلَموحْل قُووَرْيا  َأيِنِ ِموْن َأْكَثرَِهوا َما ،قَواَل :لِتُوْعِرَم ِلَما ِقبَوَلُه،قَاَل  ِكور  فَوُقوْل ِفيوِه قَووْل  يَوبوْ
،َو  أَْعلَوَم ِبَرَجوز  َو  بَِقِصويَدة  :َوَماَذا أَُقلُل :َلُه أَْو أَنََّك َكارِ   َلُه،قَاَل  فَوَلاّللَِّ َموا فِويُكْم َرُجول  أَْعلَوَم اِبأَلْكوَعاِر ِموبِِ

اّللَِّ ِإنَّ لَِقْللِِه الَّوِذي يَوُقولُل َحوالَوة ،َوِإنَّ َعَلْيوِه ِمبِِ َو   َِْكَعاِر ا؟ِْنِِ َواّللَِّ َما ُيْشِبُه الَِّذي يَوُقلُل َكيوْ  ا ِمْن َهَذا َووَ 
 َ يَوْرَضووى َعْنووَك :ُه،قَاَل َلَطالَوة ،َوِإنَّووُه َلُمْثِموور  أَْعووالُ  ُمْغووِد   َأْسووَفُلُه،َوِإنَُّه لَيَوْعلُوول َوَمووا يُوْعلَووى َوِإنَّووُه لَووَيْحِطُم َمووا َهْتَوو

َهَذا ِسْحر  يُوْييَوُر َذْيُورُُ  ِموْن َغْْيِِ ،فَونَوزَلَوحْل َذْرين :َفَدْعِب َحَّتَّ أَُفكَِِر،فَوَلمَّا َفكََّر،قَاَل :َل قَوْلُمَك َحَّتَّ تَوُقلَل ِفيِه،قَا
ا ".  2546َوَمْن َخَلْقحُل َوِحيد 

قخووول اللليووود بووون املغوووْية علوووى أيب بكووور بووون أيب قحافووو  فسوووأله عووون :ويف روايووو  أخووورى عووون ابووون عبووواس قال
فلهللا موا هول بشوعر و  بسوحر .اي عجبوا ملوا يقولل ابون أيب كبشو :رج علوى قوريا فقوالفلما أخوث  خو،القرآن

وهللا لو ن صوبا :فلموا  وع بوذلك النفوُر مون قوريا ائتموروا فقواللا.وإن قلله ملن كوالم هللا،و  ّبْذي من ا؟نلن
انطل  حوَّت قخول ف.أان وهللا أكفويكم كوأنه:فلما  ع بذلك أبل جهل بون هشوام قوال.اللليد لتْصبُوَلنَّ قريا
فقال لوه أبوول .ألسوحُل أكثوورهم موا  وولوودا:أ  تور قلمووك قود مجعوولا لوك الصوودق ف فقال:عليوه بيتووه فقوال لللليوود

أقووود هووودّ بوووه :فقال اللليد.يتحوووديلن أنوووك إ وووا تووودخل علوووى ابووون أيب قحافووو  لتصووويه مووون نعاموووه:جهل
فوأنزل هللا .وما قللوه إ  سوحر ييير، و  ابون أيب كبشو،و  عمور،عشْييتف  فال وهللا   أقرب ابون أيب قحافو 

ا { إىل قلله:على رسلله    2547}   تُوْبِقك َو  َتَذُر {:} َذْرين َوَمْن َخَلْقحُل َوِحيد 
لك يبوودأ بووذ.ْية .يوو  املثووفأمووا القوورآن فيسوولقها هووذ  السووياق  احل.هووذ  هووك اللاقعوو  كمووا جوواءت ّبووا الرواايت

 « ..َلْقحُل َوِحيدا  َذْرين َوَمْن خَ ».التهديد القاصم الرهيه
ومعنا  خل بيب وبني هذا الذي خلقته وحيدا جمرقا من كل كوكء آخور  وا يعتوز  - -وااطاب للرسلل 

خل بيووب وبينووه و  .بووه موون مووال كثووْي  وودوق وبنووني حاضوورين كووهلق ونعووم يتبطوور ّبووا وحتووال ويطلووه املزيوود
حلك ارتعاك  الفزع املزلزل وهل يتصلر انطوال  وهنا يرتعا ا.فأان سأتلىل حربه ..تشغل ابلك  كر  وكيد 

                                                 
 ( صحي 3872[)232/ 3املستدر  للحاكم مشكال ] - 2546
 [ ضعي 267/ 8قار نيب  ] -[ وتفسْي ابن كثْي 24/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2547
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لتسح  هذا املخلول  املضوعل  املسوكني اهلزيول الضو يل  وهوك .قلة ا؟بار القهار ..القلة اليت   حد هلا .
فمووووا ابل الووووذي تتجووووه إليووووه .الرعشوووو  الوووويت يطلقهووووا الوووونا القوووورآين يف قلووووه القووووارئ والسووووامع اهلمنووووني منها

حوال هوذا املخلل ،وموا آ   اّلِل مون نعموه وآ ئوه،قبل أن يوذكر إعراضوه وتلاجهه  ويطيل الونا يف وصو  
 وعناق .

للوه قه بنوني مون حورز .دوقافهل قد خلقه وحيدا جمرقا من كل ككء حَّت من ييابه  مث جعل له ما  كثْيا  
« ْن أَزِيودَ ُع أَ  َيْطَمومُثَّ »..ا ومهد له احلياة اهيدا ويسورها لوه تيسوْي .حاضرين كهلقا،فهل منهم يف أنك وعزوة

موا كيعطوى كتوااب   لولحك وأنأم لعلوه يطموع يف أن ينوزل عليوه ا...فهل   يقنع  ا أويت،و  يشوكر ويكتفوك .
ُهْم أَْن يوُووْيتى ُصوو»:سوويجكء يف آخوور السوولرة  سوودون ُيفقوود كووان  وون .« .َنشَّوورَة  ُحفا  مُ بَووْل يُرِيووُد ُكووُل اْموورِئ  ِموونوْ

 على إعطائه النبلة. - -الرسلل 
د بسووببه املزيوو  يرجوولّللِ وهنووا يرقعووه رقعووا عنيفووا عوون هووذا الطمووع الووذي   يقوودم حسوون  و  ناعوو  و  كووكرا 

  ميان.حل  وملحيات اافعاند ق ئل ..« ِإنَُّه كاَن هِلايتِنا َعِنيدا  » -،وهك كلم  رقع وتبكيحل «َكالَّ »:
 ليل.لاليها األضاووق  يف وجه الدعلة،وحارب رسلهلا،وصد عنها نفسه وغْي ،وأنل  ح
 « ..ا  ُه َصُعلقَسأُْرِهقُ »ويعقه على الرقع ابللعيد الذي يبدل اليسر عسرا،والتمهيد مشق   

ْي ان قفعوا مون غوفوإذا كو.افالتصوعيد يف الطريو  هول أكو  السوْي وأكود  إرهاق.وهل تعبوْي مصولر حلركو  املشق 
ذي ينحور  عون فالو.قيق ته تعبوْي عون حوهل يف اللقحل ذا.إراقة من املصعد كان أكثر مشق  وأعظم إرهاقا

   وكوودة وكربوو اة يف قلوونريو  ا ميووان السووهل امليسوور اللقوق،ينوودِب يف نريوو  وعوور كوا  مبتوولت ويقطووع احليوو
ل يف وايوووو    و  أموووووضووووي ،كأ ا يصووووعد يف السووووماء،أو يصووووعد يف وعوووور صوووولد   رِي فيووووه و  زاق،و  راحوووو

نوه  ه  ويقوبخ جبيصور أعصوابة للسخري  والرجل يكد ذهنه  ويعالطري   مث يرسم تلك الصلرة املبدع  املثْي 
ووَر ِإنَّووُه فَ »: قللووه فيووهكوول ذلووك ليجوود عيبووا يعيووه بووه هووذا القرآن،وليجوود قوول  ي.وتكلوو  مالحمووه وقسووماته . كَّ

ِإْن هوذا ِإ َّ :َفقاَل .اْسوَتْكَثَ  أَْقبوَوَر وَ مُثَّ .َبَسورَ وَ  مُثَّ َعوَبكَ .َنظَورَ  فَوُقِتَل  َكْيوَ  قَودََّرف مُثَّ قُتِوَل  َكْيوَ  قَودََّرف مُثَّ .َوقَودَّرَ 
 « ..ِإْن هذا ِإ َّ قَوْلُل اْلَبَشرِ .ِسْحر  يُوْييَورُ 

ل  عث،بول كموا لوكلموات ت  ير ها التعبْي،كموا لول كانوحل ريشو  تصولر، .وحركو  حركو .وخطرة خطرة.ن  ن 
«  فَوُقتِولَ »ضواء لة هوك قدبر ومعهوا قعوكانحل فيلما متحركا يلتق  املشوهد نو  نو     لقطو  وهول يفكور ويو

  وهوول لتكرار.ولقطووابة ا ُيوواء مث تكوورار الوودعلة وا سووتنكار لووزايق« َكْيووَ  قَوودََّرف»واسووتنكار كلووه اسووتهزاء 
 ينظر هكذا وهكذا يف جد مصطنع متكل  يلحك ابلسخري  منه وا ستهزاء.

ع فكور  يف هي و  مضوحك   وبعود ولقط  وهل يقطوه حاجبيوه عابسوا،ويقبخ مالمو  وجهوه ابسرا،ليسوتجم
إ وووا يووودبر عووون النووولر ويسوووتكث عووون احلووو  .هوووذا املخوووام كلوووهف وهوووذا احلوووز  كلوووهف   يفوووت  عليوووه بشوووكء .

إووووا نوووات حيووو  يثبتهوووا التعبوووْي القووورآين يف «  ِإْن هوووذا ِإ َّ قَووووْلُل اْلَبَشووورِ .ِإْن هوووذا ِإ َّ ِسوووْحر  يوُوووْييَورُ »:..فيقووولل 
الريشووو  يف الللحووو  وأمجووول  وووا يعرضوووها الفووويلم املتحووور  علوووى األنظوووار  وإووووا لتووودع املخيلووو  أقووولى  وووا تثبتهوووا 
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صوووواحبها سووووخري  السوووواخرين أبوووود الوووودهر،وتثبحل صوووولرته الزريوووو  يف صووووله اللجلق،تتمالهووووا األجيووووال بعوووود 
األجيال  فإذا انتهوى عورم هوذ  اللمحوات احليو  الشاخصو  هلوذا املخلول  املضوحك،عقه عليهوا ابللعيود 

إوووا كووكء ..« َومووا أَْقراَ  مووا َسووَقُرف»:وزاق هووذا اللعيوود هتووليال بتجهيوول سووقر ..« ُأْصووِليِه َسووَقرَ سَ »:املفووزع 
«   تُوْبِقوووك َو  تَوووَذرُ »:أعظووم وأهووولل موون ا قرا   مث عقوووه علوووى التجهيوول بشوووكء موون صوووفتها أكووود هوول  

و  يفضوول منهووا ،كءو  يبقووى وراءهووا كوو،فهووك تكوونك كنسووا،وتبلع بلعووا،واحل حموولا،فال يقوو  هلووا كووكء..
تَوووْدُعلا َموووْن أَْقبوَوووَر »:كموووا قوووال يف سووولرة املعوووارج ..« َللَّاَحووو   لِْلَبَشووورِ »:كوووكء  مث هوووك تتعووورم للبشووور وتلووول  

..فهك تدل على نفسها،وكأ ا تقصد إترة الفزع يف النفلس، نظرها املخي   ويقلم عليهوا حوراس « َوتَوَلىلَّ 
أم أنولاع مون املالئكو   أهم أفراق من املالئك  الغالا الشوداق،أم صوفل   ندري ..« ِتْسَعَ  َعَشرَ »:عدهتم 
 إ ا هل خث من اّلِل سندري كأنه فيما اكء ...وصنل 

 اخاالف نأر  المؤمنين والك ار للكالا عن النار 31الدرس الرابع:

لووم فلعبوود مووع الوورب اعووه أقب مفأمووا امليمنوولن فقوود تلقوولا كلمووات اّلِل ابلتسووليم الالئوو   وون ويوو  بربووه،وشقب 
قْي اريوو  موون التوول  ميان،عاوأما املشووركلن فتلقفوولا هووذا العوودق بقلوولب خاويوو  موون .يعوود ميوواري يف خووث  وقللووه

خذونووه ملضووعا منه،ويت وراحوولا يتهكموولن عليووه ويسووخرون.ّلِل،خاليوو  موون ا؟وود يف تلقووك هووذا األموور العظيم
شوور ف وقووال التسووع  ع موونكم بلاحوود موون هووي ء ألوويك يتكفوول كوول عشورة:قووال قائوول موونهم .للتنودر واملووزا  ..

ملغلقو  او  املطملسو  ل هوذ  الور   بل اكفلين أنتم أمر اينني منهم وعلوِك البواقك أان أكفيكمولهم  و ثو:قائل 
 الفاضي  تلقلا هذا القلل العظيم الكرمي.

ر هووذا ذكلغيووه،و اعندئووذ نزلووحل اهلايت التاليوو  تكشوو  عوون حكموو  اّلِل يف الكشوو  عوون هووذا ا؟انووه موون 
مووا وَ »:قوو  إليهووا تهووك املل العوودق،وترق علووم الغيووه إىل اّلِل،وتقوورر مووا وراء ذكوور سووقر وحراسووها موون غايوو  ين

هَتُْم .َجَعْلنووووووا َأْصووووووحاَب النَّوووووواِر ِإ َّ َمالِئَكوووووو    نَوووووو   لِلَّوووووو َّ فِ إِ َوما َجَعْلنووووووا ِعوووووودَّ َن الَّووووووِذيَن أُوتُوووووولا ِذيَن َكَفُروا،لَِيْسووووووتَوْيقِ توْ
 الَِّذيَن يف قُولُولِّبِْم َموَرم  اْلُمْيِمُنلَن،َولِيَوُقللَ اْلِكتاَب وَ  أُوتُلا ْزقاَق الَِّذيَن آَمُنلا ِإمياان ،َو  يَوْر َب الَِّذينَ اْلِكتاَب،َويوَ 
ف َكذِلَك ُيِضُل اّللَُّ :َواْلكاِفُروَن  ُ ِّبذا َمَثال  ُم ُجنُولَق َربِِوَك ِإ َّ لَ ِدي َمْن َيشاُء،َوما يَوعْ شاُء،َويَوهْ يَ  َمْن ماذا أَراَق اّللَّ

 « ...ُهَل،َوما ِهَك ِإ َّ ذِْكرى لِْلَبَشرِ 
لنَّواِر ِإ َّ انوا َأْصوحاَب ا َجَعلْ َومو»:تبدأ اهلي  بتقريور حقيقو  أول وك التسوع  عشور الوذين اوارى فويهم املشوركلن 

  »م إووو:ل لنوا عونهم وقود قوا ..فهوم مون ذلوك االوو  املغيوه الوذي   يعلوم نبيعتوه وقلتووه إ  اّللِ « َمالِئَكو   
ل ّلِل،وأن ّبوم القودرة علوى فعواا ذمورهم بوه يطيعولن مو فقورر أووم« يَوْعُصلَن اّللََّ ما أََمَرُهْم َويَوْفَعُللَن ما يوُوْيَمُرونَ 

م القيوام كان قود كلفهو  فإذا.اي إفهم إذن مزوقون ابلقلة اليت يقدرون ّبا على كل ما يكلفهم اّلِل .ما ذمرهم
هم أو ر فوال جموال لقهوا اّلِل،،فهم مزوقون من قبله سبحانه ابلقولة املطللبو  هلوذ  املهمو ،كما يعلمهوعلى سقر

لو  اّلِل لويج  قيقو  خ؟هول الغمغالبتهم من هي ء البشر املضعلفني  وما كان قلهلم عن مغالبتهم إ  وليود ا
 وتدبْي  لاملر.
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َن   لِلَّوذِ » هَتُْم ِإ َّ ِفتوْ رفولن  قلولّبم رغبو  ا؟ودل و  يعذكور العودق يف لوذين يثوْي..فهوم ا« يَن َكَفوُرواَوما َجَعْلنا ِعدَّ
 مون علوم كثوْي لبشور عنوهافهوذا األمور الغيول كلوه مون كوأن اّلِل،ولويك لودى .ملاضع التسليم وملاضوع ا؟دل

ذا هولقوك لبشور هول تاق ،وكوأن و  قليل،فإذا أخث اّلِل عنه خثا فهل املصدر اللحيود هلوذا الطور  مون احلقي
أن   جمووووال ي ذكوووور ،و ااووووث ابلتسووووليم،وا نم نان إىل أن ااووووْي يف ذكوووور هووووذا الطوووور  وحد ،ابلقوووودر الووووذ
انلا كووأمووا ملوواذا  .ر أو يغاي للجوودل فيه،فا نسووان إ ووا اوواقل فيمووا لديووه عنووه علووم سوواب  ينوواقخ ااووث ا؟ديوود

كوول كووكء   لووه،وحل كينسوو  اللجوولق  تسووع  عشوور )أاي كووان موودللل هووذا العوودق( فهوول أموور يعلمووه اّلِل الووذي 
ي عودق آخور أ م علوى والوذي يبغوك ا؟ودل ميكنوه أن اواقل وأن يعو.وهذا العدق كغْي  مون األعداق.بقدر

مون صلصوال   ا نسوان ملاذا كانحل السماوات سبعاف ملاذا كان خلو .وعلى أي أمر آخر بنفك ا ع ام .
لسوووالح  ا تعووويا اا؟نوووني تسوووع  أكوووهرف ملووواذ كالفخوووار وخلووو  ا؟وووان مووون موووارج مووون انرف ملووواذا كوووان محووول

صول فريد  هذا هول يفعل ما يألن صاحه اال  واألمر يريد و :آ   السننيف ملاذاف ملاذاف ملاذاف وا؟لاب 
 ااطاب يف مثل هذ  األملر ..

« ِكتووواَب َواْلُمْيِمنُووولنَ  الَّوووِذيَن أُوتُووولا الْ  بَ ،َو  يوَووورْ ا ِإميووواان  لَِيْسوووتَوْيِقَن الَّوووِذيَن أُوتُووولا اْلِكتووواَب،َويَوْزقاَق الَّوووِذيَن آَمنُووول »
ازقايق  لووبعخ إىل..فهووي ء وهووي ء سوويجدون يف عوودق حووراس سووقر مووا يوودعل بعضووهم إىل اليقووني ويوودعل ا

 ا ميان.
نووه أآن اسووتيقنلا موون القوور  فأمووا الووذين أوتوولا الكتوواب فووال بوود أن لووديهم كووي ا عوون هووذ  احلقيقوو ،فإذا  علهووا

صولل  م مفتلحو  مل ن قلولّبأل.وأما الذين آمنلا فكل قلل مون رّبوم يزيودهم إميواان.م عنهامصد  ملا بني يديه
 كمو   موستشوعر قلولّب..ابّلِل  تتلقى احلقائ  تلقيا مباكرا وكول حقيقو  تورق إليهوا مون عنود اّلِل تزيودها أنسوا

 ء وهوي ء   يف قلولب هوي قيقواحل وتثبوحل هوذ .اّلِل يف هذا العدق،وتقدير  الدقي  يف اال ،فتزيد قلولّبم إمياان
 فال ير بلن بعدها فيما ذتيهم من عند اّلِل.

ف ِّبووذا َمووثَ  اّللَُّ موواذا أَراقَ :َولِيَوُقوولَل الَّووِذيَن يف قُولُوولِّبِْم َمووَرم  َواْلكوواِفُروَن » اللاحوودة  ..وهكووذا توو   احلقيقوو « ال 
ميوواان،إذا نوولا يزيوودون إالذين آمب يسووتيقنلن،و فبينمووا الووذين أوتوولا الكتووا.أيوورين رتلفووني يف القلوولب املختلفوو  .

ف ِّبووووذمووووا ذا أَراَق اّللَُّ »:ابلووووذين كفووووروا وضووووعا  القلوووولب املنووووافقلن يف حووووْية يتسوووواءللن  فهووووم   ..« ا َمووووَثال 
 يطم نوولن إىل خلوو .و  و  يسوولملن  كموو  اّلِل املطلقوو  يف تقوودير كوول.يوودركلن حكموو  هووذا األموور الغريووه

 من يف إخراجه من عا  الغيه إىل عا  الشهاقة ..صد  ااث وااْي الكا
ُ َمْن َيشاُء َويَوْهِدي َمْن َيشاءُ » فتتلقاهوا القلولب .بذكر احلقائ  وعورم اهلايت...كذلك« َكذِلَك ُيِضُل اّللَّ

فكول أمور مرجعوه .ويهتدي ّبا فري  وف  مشي   اّلِل ويضل ّبا فري  حسوه مشوي   اّللِ .املختلف  تلقيا رتلفا
وهي ء البشوور خرجوولا موون يوود القوودرة ابسووتعداق .النهايوو  إىل إراقة اّلِل املطلقوو  الوويت ينتهووك إليهووا كوول كووكءيف 

مووزقوج للهوودى وللضووالل فموون اهتوودى وموون ضوول كال ووا يتصوور  قاخوول حوودوق املشووي   الوويت خلقووتهم ّبووذا 
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وف  حكموووو  اّلِل ا سووووتعداق املزقوج،ويسوووورت هلووووم التصوووور  يف هووووذا أو ذا ،يف حوووودوق املشووووي   الطليقوووو ،و 
 املكنلن .

قوولل للل،يعفك العاسووع املوودوتصوولر نالقوو  املشووي   وانتهوواء كوول مووا يقووع يف هووذا اللجوولق إليهووا تصوولرا كووامال و 
ي ،بسووبه تصوولر صح وهوول ا؟وودل الووذي   ينتهووك إىل.موون ا؟وودل الضووي  حوولل مووا يسووملنه ا؟ووث وا راقة

ه اربووه وتصوولراتنسووان وعحموودقة انبعوو  موون منطوو  ا أنووه يتنوواول املسووأل  موون زاويوو  ضيق ،ويضووعها يف أكووكال 
 اندوقة  بينما هل يعا  قضي  من قضااي األللهي  غْي اندوقة  

وبنِي .نفولزونسوعد و  وحدق لنوا وجوا نسولكه فنهتودي.لقد كشو  اّلِل لنوا عون نريو  اهلودى ونريو  الضوالل
 ا القوودرة علووى،و  يهبنوووراء ذلووك كووي او  يكلفنووا أن نعلووم .لنووا ولجووا ننحوور  إليهووا فنضوول ونشووقى وبسوور

 - بقوودر ناقتنووا -عووا  نفعلينووا أن .إن إراقيت مطلقوو  وإن مشووي يت انفووذة .:وقال لنووا .علووم كووكء وراء هووذا
ننشوغل  و .ج املضولل نوه النهول وأن نلتوزم الونهج اهلواقي ونتج.تصلر حقيق  ا راقة املطلقو  واملشوي   النافوذة

نورى كوول مووا ننظوور ف ومن مث.لقوودرة علوى إقرا  كنهووه موون الغيوه املكنوولنيف جودل عقوويم حوولل موا   نلهووه ا
   ألنووه يف غووْيائوول وراءأنفقووه املتكلموولن يف مسووأل  القوودر علووى النحوول الووذي تكلموولا بووه جهوودا ضووائعا   ن

 ميدانه ..
لووووى عه الووووذي كتبووووه سووووتح  فضوووولإننووووا   نعلووووم مشووووي   اّلِل املغيبوووو  بنا،ولكننووووا نعلووووم موووواذا يطلووووه اّلِل منووووا لن

ل الوذي سويكلن هوو .ه فيناوعلينا إذن أن ننفو  ناقتنوا يف أقاء موا كلفنوا،وأن نودع لوه هول غيوه مشوي ت.نفسوه
هوا العلويم كمو  يعرفحمشي ته،وعند ما يكولن سونعر  أن هوذ  مشوي ته   قبول كلنوه  والوذي سويكلن وراء  

 .لتفكر .ا وهذا هل نري  امليمن يف التصلر ومنهجه يف.وهل اّلِل وحد  ..ابلكل املطل  .
ريوووود ي وهوووول يكشوووو  عمووووا.قوووودرهتا .و .ووليفتها.حقيقتها...فهووووك غيه« َومووووا يَوْعلَووووُم ُجنُوووولَق َربِِووووَك ِإ َّ ُهوووولَ »

اول معرفو  احك أو ُيوميوليك لقائل بعد  أن ااقل أو .يف كأوا الكش  عنه من أمرها،وقلله هل الفصل
 ما   يكش  اّلِل عنه،فليك إىل معرف  هذا من سبيل ..

ك سوووقر ومووون هووو وإموووا أن تكووولنإموووا أن تكووولن هوووك جنووولق ربك،« ِهوووكَ »..و« موووا ِهوووَك ِإ َّ ذِْكووورى لِْلَبَشووورِ وَ »
القلووولب ماحكووو   و وذكرهوووا جووواء لينبوووه وُيووذر   لتكووولن ملضووولعا للجووودل وامل.وهك مووون جنووولق ربك.عليهووا

 امليمن  هك اليت تتعج ابلذكرى،فأما القللب الضال  فتتخذها  احك  وجد  
 القسم عل  حقيقة الرسالة والدعو  36 - 32الخامس:الدرس  

ويعقووووه علووووى هووووذ  اللقفوووو  التقريريوووو  هلووووذ  احلقيقوووو  موووون حقووووائ  الغيه،وملنوووواهج التصوووولر اهلاقيوووو  واملضوووولل  
يعقه على هذا برب  حقيق  اهلخرة،وحقيق  سقر،وحقيق  جنلق ربك،بظلاهر اللجلق املشوهلقة يف هوذا ..

غووووافلني،وهك تشووووك بتقوووودير ا راقة ااالقوووو  وتوووودبْيها،وتلحك  ن وراء هووووذا  العووووا ،واليت ميوووور عليهووووا البشوووور
ْحوَدى .َوالُصوْبِ  ِإذا َأْسوَفرَ .َواللَّْيوِل ِإْذ أَْقبَورَ .َكوالَّ َواْلَقَمرِ »:التقدير والتدبْي قصدا وغاي ،وحسااب وجوزاء  ا َ ِ ِإوَّ

مشواهد ملحيو  بوذاهتا،تقلل .يدبر،والصب  حني يسوفر ...ومشاهد القمر،والليل حني « نَِذيرا  لِْلَبَشرِ .اْلُكَثِ 
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والقوورآن .للقلووه البشووري أكووياء كثووْية وهتمووك يف أعماقووه  سوورار كثووْية وتسووتجيا يف أغوولار  مشوواعر كثْية
يلموك ّبووذ  ا كوارة السووريع  مكوامن هووذ  املشواعر واألسوورار يف القلولب الوويت حانبهوا،على خووثة  ووداخلها 

 وقروّبا  
كووي ا  ن القموورعوومث   يعووك .ج قلووه ملشووهد القموور حووني يطلووع وحووني يسووري وحووني يغيووه .وقووِل أن يسووتيق

كووان يسووتحم   ه كمووا لووليهموك لووه بووه موون أسورار هووذا اللجوولق  وإن وقفوو  يف نولر القموور أحيوواان لتغسوول القلو
 دأ ،وعند مووا يبووب  الشوورو ابلنوولر  وقووِل أن يسووتيقج قلووه ملشووهد الليوول عنوود إقابر ،يف تلووك اهلوودأة الوويت تسوو

افو  اقوه خطورات رفب يف أعممث   ينطبع فيه أير من هذا املشوهد وتود.هذا اللجلق كله يفت  عينيه ويفي  .
كورا  وتفوت  إبضو  مون كفاف .وقِل أن يستيقج قله ملشهد الصب  عند إسفار  ولهلر ،مث   تنبخ فيه ان
 الضومائر ي يشور  يفالذوانتقال كعلري من حال إىل حال،اعله أكد ما يكلن صالحي   ستقبال النلر 

 مع النلر الذي يشر  يف النلالر.
خ يووووووه يف بعووووووواّلِل الووووووذي خلوووووو  القلووووووه البشووووووري يعلووووووم أن هووووووذ  املشوووووواهد بووووووذاهتا تصوووووونع فيووووووه األعاج

 يف القمر،وموووا  ت مووا يفاألحايني،وكأوووا ختلقوووه موون جديووود.ووراء هووذ  ا نبعووواتت وا كووراقات وا سوووتقبا
لو  علوى ومن ق .لعقوللإليها ا جيب  هائل  يلجه القرآن إليها املدار ،وينبهالليل،وما يف الصب  من حقيق  ع

 .صلرها العقللتيت ُيْي القدرة املبدع  واحلكم  املدبرة،والتنسي  ا هلك هلذا الكلن،بتلك الدق  ال
يقسووم .ملثْيةا ،وق  هتا ا العظيمووويقسووم اّلِل سووبحانه ّبووذ  احلقووائ  الكلنيوو  الكبووْية لتنبيووه الغووافلني ألقووداره

للبشور  جيبو  املنوذرةلكبوْية العاأو ا؟نلق اليت عليها،أو اهلخرة وما فيها،هك إحدى األملر « َسَقرُ »على أن 
ْحَدى اْلُكَثِ،نَِذيرا  لِْلَبَشرِ »: ا وراءهم من خطر  ا َ ِ  « ..ِإوَّ

   وكدة،وتتسو لبشور بعنوكلها مطوار  تطور  قلولب ا.والقسم ذاته،وحمتلايته،واملقسم عليه ّبذ  الصلرة .
يِِرُ اي أَيُوَهوا ا»:ملولقج اومع مطلوع السولرة ابلنوداء .مع النقر يف الناقلر،وموا ي كوه مون صودى يف الشوعلر « ْلُمودَّ

 فا؟ل كله نقر ونر  وخطر   ..« قُْم فَأَْنِذرْ »:واألمر ابلنذارة 
 اعاراف  الم رمين بأسباا دخولهم سقر 48 - 37الدرس السادس:

ر نفوولس أن ختتوواويوودع لل ذ  ا يقاعووات املثووْية ااطووْية يعلوون تبعوو  كوول نفووك لووذاهتا وعلووى ذاهتوواويف لوول هوو
اَء ِموْنُكْم ِلَموْن كو»:هوا ا وأوزار نريقها ومصْيها ويعلن هلوا أووا موأخلذة  وا تكسوبه ابختيارها،مرهلنو   عماهلو

َم أَْو يَوَتَأخَّرَ  سوه وتبعتها،ويضوع نفسوه حيوة هوِم نف ل.فكل فرق ُيم.« َن   ُكُل نَوْفك  ِ ا َكَسَبحْل َرِهي.أَْن يَوتَوَقدَّ
وقوود بووني .فعلتيدة  ووا فهك رهينوو   ووا تكسووه،مق.كوواء أن يضووعها،يتقدم ّبووا أو يتأخر،ويكرمهووا أو يهينهووا

قر سولحي ،ومشواهد لنيو  املاّلِل للنفلس نريقه لتسلك إليه على بصْية،وهل إعالن يف ملاجهو  املشواهد الك
 له وقعه وله قيمته  .تذر .اليت   تبقك و  

وعلووووووى مشووووووهد النفوووووولس الرهينووووووو   ووووووا كسووووووبحل،املقيدة  ووووووا فعلوووووووحل،يعلن إنووووووال  أصووووووحاب اليمووووووني مووووووون 
ِإ َّ َأْصووحاَب »:العقال،وإرسوواهلم موون القيوود،وختليلهم حوو  سوويال اجملوورمني عمووا انتهووى ّبووم إىل هووذا املصووْي 
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َ ْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِِنَي،َوَ ْ نَوُك نُْطعِوُم :ما َسَلَكُكْم يف َسَقَرف قاُللا :نَي اْلَيِمنِي،يف َجنَّات  يَوَتساَءُللَن َعِن اْلُمْجرِمِ 
 «.اْلِمْسِكنَي،وَُكنَّا َبُلُم َمَع اْااِئِضنَي،وَُكنَّا نَُكذُِِب بِيَوْلِم الدِِيِن،َحَّتَّ أَ اَن اْلَيِقنيُ 

سوووووناهتم يبوووووار  ح ىل فضووووول اّلِل الوووووذيوانطوووووال  أصوووووحاب اليموووووني وانفالهتوووووم مووووون الووووورهن والقيووووود ملكووووولل إ
ني اجملووووورم يلمك قلووووولب.ويضووووواعفها.وإعالن ذلوووووك يف هوووووذا امللقووووو  وعرضوووووه يلموووووك القلووووولب ملسووووو  موووووييرة
ن ل بينمووا امليمنوو، عوو ا  ااملكووذبني،وهم يوورون أنفسووهم يف هووذا امللقوو  املهني،الووذي يع فوولن فيووه فيطيلوولن 

ه وم سوووويال صوووواحء،يسوووألل ،يف ملقووو  الكراموووو  وا ستعالالوووذين كووووانلا   ُيفلووولوم يف الوووودنيا،و  يبوووواللوم
ن مووانلا يالقوولن ني الووذين كووويلمووك قلوولب املوويمن..« مووا َسووَلَكُكْم يف َسووَقَرف»:الشووأن املفوولم يف امللقوو  

يف  م املسوووتكثينوأعوووداءه اجملووورمني موووا يالقووولن يف األرم،وهوووم اووودون أنفسوووهم اليووولم يف هوووذا املقوووام الكووورمي
 وتطوولي.ائملن .قووأوووم فيووه وقوولة املشووهد تلقووك يف نفوولس الفووريقني أنووه قووائم اللحظوو  و ..ذلووك املقووام املهووني 

كثْية الويت ل ا؟رائر الصل يتناو صفح  احلياة الدنيا  ا فيها كأنه مام انتهى ووىل  وا ع ا   الطليل املف
ُك ِمووَن نَوو  َْ :قوواُللا  »: ملوويمننيانتهووحل ابجملوورمني إىل سووقر،يع فلن ّبووا هووم  لسوونتهم يف ذاتووه املسووتكني أمووام ا

موز ا ميوان ر يودة،وععلها هوذ  العق وهك كناي  عن ا ميان كله،تشْي إىل أ يو  الصوالة يف كيوان..« اْلُمَصلِِنيَ 
 وقليله،يدل إنكارها على الكفر،ويعزل صاحبها عن ص  امليمنني.

بحانه سو -توه لقه،بعود عباقّلِل يف خاعبواقة وهوذ  تلوك عودم ا ميان،بلصوفها ..« َو َْ َنُك نُْطعِوُم اْلِمْسوِكنيَ »
قووووووورآن الوووووويت كووووووان ال عيووووووو  ا جتماويوووووودل ذكرهووووووا ّبوووووووذ  القوووووولة يف ملاضووووووع كوووووووَّت علووووووى احلالوووووو  .يف ذاته -

اخرة  ملاضوع املفويفابلكورم  يلاجهها،وانقطاع ا حسان للفقْي يف هذ  البي   القاسي ،على الرغم مون الفخور
 العط  ااالا الثيء.وا ختيال،مع تركه يف ملاضع احلاج  و 

خوذها مأخوذ   ا ميان،وأيدة،وحقيقووهوك تصو  حالو  ا سوتهتار  مور العق..« وَُكنَّا َبُولُم َموَع اْااِئِضونيَ »
ن سان وهوك الشوأياة ا نحوهك أعظم ا؟د وأخطر األمر يف .اهلزل واللعه واالم بال مبا ة و  احتفال

،فعلى   احليووواةأن يتنووواول أي كوووأن آخووور مووون كووويون هوووذ الوووذي ينبغوووك أن يفصووول فيوووه ضووومْي  وكوووعلر  قبووول
قطووع فيهووا كي    يف.وعلى ضوولئها ميضووك يف نريوو  احليوواة.يقوولم تصوولر  وكووعلر  وقيمووه وملازينووه أساسووها

 فبرأي و  ذخذها مأخذ ا؟دف وحلم فيها مع ااائضني،ويلعه فيها مع الالعبني
 يووووووود  مجيوووووووع يفلووووووودين ختتووووووول افالوووووووذي يكوووووووذب بيووووووولم .البالايوهوووووووذ  أس « وَُكنَّوووووووا نَُكوووووووذُِِب بِيَووووووووْلِم الووووووودِِينِ »

 العمور القصوْي على هوذا امللازين،وتضطرب يف تقدير  مجيع القيم،ويضي  يف حسه جمال احلياة،حني يقتصر
ىل إ،فال يطموو ن ْي القصووْيانوودوق يف هووذ  األرم ويقوويك علاقووه األموولر  ووا يووتم منهووا يف هووذا اجملووال الصووغ

يف يوود    لهووا ويفسوودوموون مث تفسوود مقاييسووه ك.حسوواب التقوودير األخووْي ااطووْي .هووذ  العلاقووه،و  ُيسووه 
ن مث إىل كوور ينتهووك مووو .كوول أموور موون أموولر هووذ  الوودنيا،قبل أن يفسوود عليووه تقوودير  لآلخوورة ومصووْي  فيهووا .

 مصْي.
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بلم مووووووووع إننووووووووا لللنووووووووا علووووووووى هووووووووذ  األحوووووووولال،  نصوووووووولك،و  نطعووووووووم املسووووووووكني،و :واجملرموووووووولن يقللوووووووولن 
 ب بيلم الدين ..ااائضني،ونكذ

   يوو  .ال مورق . األمور بويفامللت الذي يقطوع كول كوك وينهوك كول ريه،ويفصول ..« َحَّتَّ أَ اَن اْلَيِقنيُ »
 بعد اليقني ...جما  لندم و  تلب  و  عمل صاحل .

فاَعُ  َفُعُهْم َكوَفموا تَوونوْ »:ويعقه السويا  علوى امللقو  السوكء  املهني،بقطوع كول أمول يف تعوديل هوذا املصوْي 
الوك مون فوني  ولويك هنني املع  ..فقد قضوك األمر،وحو  القولل،وتقرر املصوْي،الذي يليو  ابجملورم« الشَّاِفِعنيَ 

  وحَّت على فرم ما   وجلق له فما تنفعهم كفاع  الشافعني.يشفع للمجرمني أصال
 صور  ساخر  لرفي الك ار للحق 51 - 49الدرس السابع:

رم قبول حو  هلوم يف األصو  املتاي ولس منوه يف اهلخرة،يورقهم إىل مولقفهم يف الفر وأمام هذا امللقو  املهوني امل 
املعروضوو   ل النجواةملاجهو  ذلوك امللقو  وهوم يصوودون عنهوا ويعرضولن،بل يفورون مون اهلوودى وااوْي ووسوائ

رَِة ْذكِ  َعووِن التَّوومووا هَلُوومْ فَ »:علوويهم فيها،ويرسووم هلووم صوولرة مضووحك  تثووْي السووخري  والعجووه موون أموورهم الغريووه 
ُْم مُحُر  ُمْستَوْنِفرَة ،فَورَّْت ِمْن َقْسَلرَة ف  « ..ُمْعرِِضنَيف َكَأوَّ

مشوووهد يعرفوووه ..ومشوووهد محووور الووولحا وهوووك مسوووتنفرة تفووور يف كووول اعوووا ،حني تسووومع زئوووْي األسووود وختشوووا  
 العرب.

 انلاكوكيو  إذا  مضحك أكد الضحك حني يشبه به اهلقميلن  حوني حوافلن  ف.وهل مشهد عني  احلرك 
ا بوول ألن مووذكر  ن مهوودقونإ ووا ينفوورون هووذا النفووار الووذي يتحللوولن بووه موون آقميووني إىل محوور،  ألوووم خووائفل 

لويمف  ْي العصويه األذلك املصويذكرهم برّبم و صْيهم،وميهد هلم الفرص  ليتقلا ذلك امللق  الزري املهني،و 
تنك  أن خجوول وتسوولنفلس،فتإوووا الريشوو  املبدعوو  ترسووم هووذا املشووهد وتسووجله يف صووله الكوولن،تتمال  ا

ذا هولنفار،رافو  عورام واتكلن فيه،ويرو  النافرون املعرضلن أنفسهم يتلارون من ااجل،ويطامنلن مون ا 
 التصلير احلك العني  
 أحليل ن سيات الك ار الرافضة للحق 55 - 52الدرس الثامن:

هم مون الوداخل،وما َّت يرسم نفلسح يدعهم  مث « رَة  مُحُر  ُمْستَوْنِفرَة ،فَورَّْت ِمْن َقْسلَ ».تلك هي تهم ااارجي  
ُهْم أَْن يُوْيتى»:يعتلج فيها من املشاعر   ..« َنشَّرَة  مُ ُصُحفا   َبْل يُرِيُد ُكُل اْمرِئ  ِمنوْ

زلو ،وأن يويتى املن ن حتار  اّلِل ويولحك إليوه والرغبو  امللحو  أن ينوال كول مونهم هوذ أ - -فهل احلسد للنل 
يهم أن ين كووو  علوووو  بووود أن ا كوووارة هنوووا كانوووحل بصووودق الكوووثاء الوووذ.ى النووواس وتعلووون .صوووحفا تنشووور علووو

ف َرُجوول  ِموونَ  آُن َعلووىلَووْل  نوُووِزَِل هووَذا اْلُقوورْ »:يتخطوواهم الوولحك إىل حمموود بوون عبوود اّلِل،فقوواللا   «اْلَقووْريَوَتنْيِ َعِظوويم 
يغلوك  ن احلنو  الوذيفكوا.ظيملكبوْي العولقد علم اّلِل أين يضع رسوالته واختوار هلوا ذلوك ا نسوان الكورمي ا..

 يف الصدور،والذي يكش  عنه القرآن،وهل يعلل ذلك الشماس والنفار 
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سووببا  سوود،ويذكرمث يسووتمر يف رسووم صوولرة النفوولس موون قاخلها،فيضوورب عمووا ذكوور  موون ذلووك الطمووع واحل 
  مون   و ن صوالمووهل يرقع يف نفلسهم ذلك الطموع الوذي   يسوتند إىل سوبه .آخر لإلعرام وا؟حلق

 « ..َكالَّ  َبْل   َحاُفلَن اهْلِخرَةَ »:استعداق لتلقك وحك اّلِل وفضله
ل استشوعرت ولو.لنفرةاوعدم خولفهم مون اهلخورة هول الوذي ينوأى ّبوم عون التوذكرة،وينفرهم مون الودعلة هوذ  
لووويهم لقوووك إرى،وهووول يقلووولّبم حقيقووو  اهلخووورة لكوووان هلوووم كوووأن غوووْي هوووذا الشوووأن املريوووه  مث يووورقعهم مووورة أخ

« اَء ذََكووورَ ُ كوووَفَمْن .رَة  ُه تَوووْذكِ َكوووالَّ  ِإنَّووو»:ابلكلمووو  األخْية،ويووودعهم ملوووا حتوووارون ألنفسوووهم مووون نريووو  ومصوووْي 
 هم احلسووووووود..إنه،هوووووووذا القووووووورآن الوووووووذي يعرضووووووولن عووووووون  اعوووووووه،وينفرون كووووووواحلمر،وهم يضووووووومرون يف أنفسووووووو

كوووووأنه،وهل أ فهووووول و ومن   يشووووو.فمن كووووواء فليوووووذكر.إنوووووه توووووذكرة تنبوووووه وتوووووذكر.نمد،وا سوووووتهتار ابهلخووووورة .
 ومصْي ،وهل وما حتار من جن  وكرام ،أو من سقر ومهان  ..

 الهداية بيد هللا يهبها لمن يريدها 56الدرس الااسع:

 اي .ليها يف النهإاألملر  وبعد أن يثبحل مشي تهم يف اختيار الطري  يعقه بطالق  املشي   ا هلي ،وعلقة
حيوو  نالقوو  انميوواين موون علووى تقريرهووا يف كوول مناسووب  لتصووحي  التصوولر ا وهووك احلقيقوو  الوويت ُيوورص القوورآن 

ُ،ُهووَل َن ِإ َّ أَ ْذُكُرو َومووا يَوو»:املشووي   ا هليوو  ومشلهلووا الكاموول األخووْي،وراء مجيووع األحووداّ واألموولر  ْن َيشوواَء اّللَّ
ههوا ميضوك يف اعاشوي   الكثى،املوق إىل ..فكول موا يقوع يف هوذا اللجلق،مشود« أَْهُل التوَّْقلى َوأَْهُل اْلَمْغِفورَةِ 

لووى أقوودار تسوويطر ع فال يقووع أن يشوواء أحوود موون خلقووه مووا يتعووارم مووع مشي ته،ومشووي ته.ويف قاخوول جماهلووا
 انووار موون يفمون فيووه  اللجولق كلووه،وهك الوويت أنشوأته وأنشووأت نلاميسووه وسوننه،فهل ميضووك بكوول موا فيووه وكوول

 قيد. تلك املشي   املطلق  من كل انار ومن كل حد ومن كل
ِإنَّ اْلُقلُولَب بَونْيَ َأْصوبُوَعنْيِ ِموْن  ".والذكر تلفي  من اّلِل ييسر  ملن يعلم من حقيقو  نفسوه أنوه يسوتح  التلفيو 

 فإذا علم من العبد صد  الني  وجهه إىل الطاعات..2548"َأَصاِبِع اّللَِّ يُوَقلِِبُوَها َكْيَ  َيَشاُء 
هوذا  وا اّلِل منه،ف اذا يريودولكنوه يعور  مو.الغيوه انجولب عنهفهوذا مون .والعبد   يعر  ماذا يشاء اّلِل به

 لطليق .فإذا صدقحل نيته يف النهلم  ا كل  أعانه اّلِل ووجهه وف  مشي ته ا.بينه له
                                                 

فَوُقْلحُل اَي َرُسلَل اّللَِّ آَمنَّا بِوَك َوِ َوا «.  اَي ُمَقلَِِه اْلُقُللِب يَوبِِحْل قَوْلِب َعَلى ِقيِنكَ » ُيْكِثُر أَْن يَوُقلَل  --َعْن أََنك  قَاَل َكاَن َرُسلُل اّللَِّ  - 2548
نَووووا قَوووواَل   8املكنووووز ] -سوووونن ال مووووذى«.بُوَهووووا َكْيووووَ  َيَشوووواُء اّللَِّ يُوَقلِِ  ْن َأَصوووواِبعِ نَوَعووووْم ِإنَّ اْلُقلُوووولَب بَوووونْيَ َأْصووووبُوَعنْيِ ِموووو» ِجْ ووووحَل بِووووِه فَوَهووووْل خَتَوووواُ  َعَليوْ

 ( صحي   2290[)280/
َيِب أَبُل َهاِنئ  اْاَْلَ ينُ،أَنَُّه  َِعَ وَعْن َحيوَْلَة بْ   ،قَاَل:َحدَّ ْعحُل َعْبَد اِد الرَّمْحَِن أاََب َعبْ  ِن ُكَرْي   ،يَوُقلُل: َِ ْعوحُل هللاِ حْلُبُِلكَّ  ْبَن َعْمورِو بْوِن اْلَعاِص،يَوُقلُل: َِ

:اللَُّهوومَّ  َرُسولُل هللِا رِفُُه َكْيووَ  َيَشواُء. مُثَّ يَوُقووللُ ْلوه  َواِحوود  َيْصو الوورَّمْحَِن َكقَ بَوَعنْيِ ِمووْن َأَصواِبعِ يَوُقوولُل:ِإنَّ قُولُولَب ابْووِن آَقَم ُمْلق وى بَوونْيَ ِإْصو،َرُسولَل هللِا 
 3ميسسووووووووو  الرسوووووووووال  ] 2ط -صوووووووووحي  ابووووووووون حبوووووووووانو (  6921[)179/ 17املكنوووووووووز ] -اْصوووووووووِرْ  قُوُللبَونَوووووووووا ِإىَل نَاَعِتَك.صوووووووووحي  مسووووووووولم

/184(]902) 
وووَعووْن ُبْسووِر بْووِن  ْعووحُل أاََب ِإْقرِيووَك اْاَْلَ ينَّ،أَنَّووُه  َِ ْعووحُل َرُسوولَل هللِا اَس بْووَن َ ْعَ َع النوَّوولَّ ُعبَوْيووِد هللِا،قَاَل: َِ ِمووْن قَوْلووه  ِإ َّ بَوونْيَ  يَوُقلُل:َمووا ،اَن،يَوُقلُل: َِ

لُل:اَي ُمَقلِِووووَه اْلُقُللِب،يَوبِِووووحْل قُوُللبَونَووووا َعلَووووى ِقينِووووَك. يَوُقوووو،ُسوووولُل هللِا َكووواَن رَ ُه. قَاَل:َو ِإْصوووبَوَعنْيِ ِمووووْن َأَصوووواِبِع الوووورَّمْحَِن،ِإْن َكوووواَء أَقَاَمووووُه،َوِإْن َكوووواَء أَزَاَغوووو
 ( صحي 943[)223/ 3رسال  ]ميسس  ال 2ط -.صحي  ابن حبانِقَياَم ِ قَاَل:َواْلِميزَاُن بَِيِد الرَّمْحَِن يَوْرَفُع قَوْلم ا َوَحِْفُخ آَخرِيَن ِإىَل يَوْلِم الْ 
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،حَّت يكوولن كوول مشووي  والووذي يريوود القوورآن أن يطبعووه يف حووك املسوولم هوول نالقوو  هووذ  املشووي  ،وإحانتها ب
تقر   الويت   يسووم القلبيوفهوذ  هوك حقيقو  ا سوال. ستسوالم هلوا  حضووا .التلجوه إليهوا مون العبود خالصا،وا

  يفُيتكم إليوه  لرا خاصاوإذا استقرت فيه كيفته تكييفيا خاصا من قاخله،وأنشأت فيه تص.يف قله بدووا
ن  عوعقوه احلودية  ومشلهلوا وهذا هل املقصولق ابتوداء مون تقريور نالقو  املشوي   ا هليو .كل أحداّ احلياة .

  ن  أو انر،وّبدى أو ضالل. وعدكل 
ن تصولر كلوك موع ؟انوه فأما أخذ هذا ا نال ،وا حنرا  به إىل جدل حولل ا؟وث وا ختيوار،فهل اقتطوا 

 لسوويا  القوورآينئ يف اعووألوووا   .وحقيقوو  مطلقوو ،والتحيز ّبووا يف قرب ضووي  مغلوو    ينتهووك إىل قوولل مري 
يصوواقملن  شووي تهم  فهووم  ..« شوواَء اّللَُّ َومووا يَووْذُكُروَن ِإ َّ أَْن يَ »ملثوول هووذا التحيووز يف الوودرب الضووي  املغلوو   

« ْهوُل التوَّْقولى أَ  ُهولَ »واّلِل ا عوا .و مشي   اّلِل،و  يتحركولن يف اعوا ،إ  إبراقة مون اّلِل،تقودرهم علوى احلركو  
 فهم مطالبلن ّبا ...يستحقها من عباق ..
أهوول  -سووبحانه  -،واّلِل ل املغفوورةا علووى عبوواق  وفوو  مشووي ته.والتقلى تسووتأهيتفضوول ّبوو..« َوأَْهووُل اْلَمْغِفوورَةِ »

ء لكوووورمي،أن يشووووااه اّلِل هلمووووا مجيعا.ّبووووذ  التسووووبيح  اااكووووع  ختووووتم السوووولرة،ويف الوووونفك منهووووا تطلووووع إىل وجوووو
 «.ِفرَةِ غْ أَْهُل اْلمَ وَ توَّْقلى ُهَل أَْهُل ال»ابلتلفي  إىل الذكر،والتلجيه إىل التقلى،والتفضل ابملغفرة.
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 مكي ة وآياأها أربمون ( سور  القيامة75)

 أهم مو وعات السور  

ا يقاعات ملشووواهد،و هوووذ  السووولرة الصوووغْية هشووود علوووى القلوووه البشوووري مووون احلقوووائ  واملوووييرات والصووولر وا
نيوا ا نابعوا قرآص،اعل هلوهشدها بقلة،يف أسللب خا.واللمسات،ما   قبل له  لاجهته و  التفلحل منه .

ْي لوى إيقواع شيوعذا وذا  هو يزا،سلاء يف أسللب األقاء التعبْيي،أو أسللب األقاء امللسيقك،حية اتمع 
 كعلري قلي،تصعه ملاجهته ويصعه التفلحل منه أيضا  

ياَموِ  َو  أُْقِسوُم ْلقِ اُم بِيَووْلِم  أُْقِسو »:إوا تبدأ يف اهليتني األوليوني منهوا إبيقواع عون القيامو ،وإيقاع عون الونفك 
ىل ااتووام،تزاوج إ ،من املطلووع ا ابلقياموومث يسووتطرق احلوودية فيهووا متعلقووا ابلوونفك ومتعلقوو..« اِبلوونوَّْفِك اللَّلَّاَموو ِ 

يقاعيو  الالزمو  ا  أو كأنوه.وكوأن هوذا املطلوع إكوارة إىل ملضولع السولرة.بني النفك وبني القيام  حَّت تنتهك
 لسلرة،بطريق  ققيق  مجيل  ..اليت ترتد إليها كل إيقاعات ا

 ليوه حصوارا  عضورب ّبوا من تلك احلقائ  الكبْية اليت هشدها هذ  السلرة يف ملاجه  القلوه البشري،وت
ن لووك هلووا أحوود  ووا،و  ميحقيقوو  املوولت القاسووي  الرهيبوو  الوويت تلاجووه كوول حووك،فال ميلووك هلووا رق.مهوورب منووه .
لايء اء،واألقوووووووووولكبووووووووووار والصووووووووووغار،واألغنياء والفقر وهك تتكوووووووووورر يف كوووووووووول حلظوووووووووو ،ويلاجهها ا.حللووووووووووه قفعووووووووووا

و  شجيول .فوعقو  .ع و  كوفا.و  قولة.و  وسويل .  حيلو .والضعا ،ويق  ا؟ميوع منهوا ملقفوا واحودا .
الم هلا،وا ستسو  ستسوالمو  مفور مون ا. ا يلحك  وا قاقمو  مون جهو  عليوا   ميلوك البشور معهوا كوي ا..

َلغَوحِل بوَ َكوالَّ  ِإذا »:تقولل  وهوذا هول ا يقواع الوذي اوك بوه السولرة القلولب وهوك. راقة تلك ا؟ه  العليوا .
اِقَك،َوِقيَل  ف َوَلنَّ أَنَُّه اْلِفرا ُ :ال َّ  « ..َمسا ُ ىل َربَِِك يَوْلَمِ ذ  الْ إِ .لسَّاِ  .لسَّاُ  ابِ اَواْلتَوفَّحِل .َمْن را  

 اووث ابلنشووأةاعلووى صوود   النشووأة األوىل،وق لتهوواوموون تلووك احلقووائ  الكبووْية الوويت تعرضووها السوولرة،حقيق  
اس عوون ققوو  ّلِل للنوواوهووك حقيقوو  يكشوو  .األخرى،وعلووى أن هنووا  توودبْيا يف خلوو  هووذا ا نسووان وتقووديرا .

تمووارون ن ابهلخوورة وين يكووذبل أقوارهووا وتتابعهووا يف صوونع  مبدعوو ،  يقوودر عليهووا إ  اّلِل،و  يوودعيها أحوود  وو
شووأة علووى يسوور الن     توورقا  إهلووا واحوودا يوودبر هووذا األموور ويقوودر  كمووا أوووا بينووفهك قانعوو  يف أن هنوو.فيهووا

دى،و  ذا ا نسوان سو يو   هواهلخرة،واُياء قلي بضرورة النشأة اهلخرة،اشيا مع التقدير والتدبْي الذي  
يف ك تقوولل لقلوولب وهوووهووذا هوول ا يقواع الووذي اووك السوولرة بووه ا.يودع حياتووه وعملووه بووال وزن و  حسوواب .

ْنسواُن أَلَّووْن َْنَْموَع ِعظاَمووُهف»:أوهلوا  ف أََ ْ ْنسواُن أَْن يُووْ ََ  ُسوودى  َسووُه اْ ِ َأُيَْ »:خرهوا مث تقوولل يف آ« َأَُيَْسووُه اْ ِ
ثوى ف أَلَووْيَك ذلِووَك اأْلُنْ الووذََّكَر وَ :لوزَّْوَجنْيِ اَعووَل ِمْنووُه ىف َفجَ مُيْوو  ف مُثَّ كوواَن َعَلَقو   َفَخلَووَ  َفَسولَّ .يَوُك نُْطَفوو   ِموْن َمِبِ  

 « ..بِقاِقر  َعلى أَْن ُُيِْيَك اْلَمْلتى ف
مشوهد يولم القيامو  وموا .ومن املشاهد املييرة اليت هشدها السلرة،وتلاجه ّبا القله البشري ملاجه  قلي  .

اوووري فيوووه مووون انقوووالابت كلنيووو ،ومن اضوووطراابت نفسوووي ،ومن حوووْية يف ملاجهووو  األحوووداّ الغالبووو  حيوووة 
لل يف صميم الكلن،ويف أغلار النفك وهك تروغ مون هنوا ومون هنوا  كالفوأر يف املصويدة  وذلوك يتجلى اهل
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رقا علووووى تسووووا ل ا نسووووان عوووون يوووولم القياموووو  يف كووووك واسووووتبعاق ليلمهووووا املغيه،واسووووتهان  ّبووووا و؟وووواج يف 
بووول يريووود ا نسوووان ليفجووور »:فيجكء الووورق يف إيقاعوووات سريع ،ومشووواهد سريع ،وومضوووات سوووريع  .الفجووولر
أاين يوووولم القياموووو ف فووووإذا بوووور  البصر،وخسوووو  القمر،ومجووووع الشوووومك والقمر،يقوووولل ا نسووووان :يسوووأل .أمامه
بول ا نسوان علوى .أين املفرف كال    وزر،إىل ربك يلم ذ املستقر،ينبأ ا نسان يلم ذ  ا قودم وأخر:يلم ذ 

 « ..نفسه بصْية،ولل ألقى معاذير  
د ومشووه.لووك اهلللرمي يف ذني إىل رّبم،املتطلعووني إىل وجهووه الكوووموون هووذ  املشوواهد مشووهد املوويمنني املطم نوو

ل وه.صووي  وتكووذيهكفوور ومع  اهلخوورين املقطوولعك الصوول  ابّلِل،وابلرجوواء فيووه،املتلقعني عاقبوو  مووا أسوولفلا موون
النووووواس  وهووووول يعووووورم رقا علوووووى حوووووه.مشوووووهد يعووووورم يف قووووولة وحيليووووو  كأنوووووه حاضووووور حلظووووو  قوووووراءة القرآن

تَوووووَذُروَن ْلعاِجَلَ ،وَ ابُووووولَن َكوووووالَّ  بَوووووْل هُِ »:اهلخووووورة يكووووولن هوووووذا الوووووذي يكووووولن  ويف.للعاجلووووو ،وإ اهلم لآلخووووورة
ا انِلرَة  .اهْلِخرَةَ   « ..فاِقرَة   يُوْفَعَل ِّبا َتُظُن أَنْ ذ  ابِسرَة ،ْلَم ِ َوُوُجل   يوَ .ُوُجل   يَوْلَمِ ذ  انِضرَة ،ِإىل َرّبِِ

 - - ا للرسوووللبوووع آايت هتووولي تلجيهوووا خاصوووويف ينوووااي السووولرة وحقائقهوووا تلوووك ومشووواهدها تعووو م أر 
ان كووإذ  .لرة ذاهتوواة يف السووويبوودو أن هووذا التعلوويم جوواء  ناسووب  حاضوور .وتعليمووا لووه يف كووأن تلقووك هووذا القرآن

ىل إا  أن ينسووى كووي ا  ووا يوولحى إليووه،فكان حرصووه علووى التحوورز موون النسوويان يدفعووه حوو - -الرسوولل 
  »:ا التعلوويم جاء  هووذف.يووه وهريووك لسووانه بووه ليسووتلي  موون حفظووهاسووتذكار الوولحك فقوورة فقوورة يف أينوواء تلق

 «.. ِإنَّ َعَلْينا بَيانَهُ ُ ،فَاتَِّبْع قُوْرآنَُه،مُثَّ ذا قَورَْأاننَُه،فَإِ ُهَِرِْ  بِِه ِلساَنَك لِتَوْعَجَل بِِه،ِإنَّ َعَلْينا مَجَْعُه َوقُوْرآ
كول أول وك .  .ان مقاصودهوذا القرآن،ومجعوه،وبي جاء  هذا التعليم ليطم نوه إىل أن أمور هوذا الولحك،وحفج

  يف صووودر  مال،فيجووودفليطمووو ن اب ،وليتلووو  الووولحك كا.وقور  هل،هووول التلقوووك والبالغ.ملكووولل إىل صووواحبه
لل اّلِلف قوولوويك موون أ.فأمووا هووذا التعلوويم فقوود يبووحل يف ملضووعه حيووة نووزل ..وهكووذا كووان ..منقلكووا تبتووا .

كتواب كوأوا  صوله اليفأمر أراقف وهذ  كلم  من كلماته تثبحل  وقلل اّلِل تبحل يف أي غرم كانف وألي
لحيوو  علووى عميقوو  م وق لوو  إيبووات هووذ  اهلايت يف ملضووعها هووذا موون السوولرة ق لوو .كووأن بقيوو  الكتوواب .

لويت لموات اّلِل انه لكول كويف كوأن هوذا القورآن وتضوم.حقيق  لطيف  يف كأن كل كلمات اّلِل يف أي اعا  .
للقوار  فهل احلو  والصود  والتحورج وا. حورم منهوا حور ،و  تنود منهوا عبوارة  - -لل أوحى ّبا إىل الرس

  ملجووأ .مووأخلذ بعملووه   يفلووحل.نووه حماصوور   يهربأ -هوول يلاجووه هووذ  السولرة و  -وهكوذا يشووعر القلووه 
خووووورة  النشوووووأة اهلألوىل ويفمقدرة نشوووووأته وخطلاتوووووه بعلوووووم اّلِل وتووووودبْي ،يف النشوووووأة ا.لوووووه مووووون اّلِل و  عاصوووووم

  َذَهوَه ِإىل أَْهلِوهِ مُثَّ .َوتَووَلىلَّ   َكوذَّبَ فَوال َصودََّ  َو  َصولَّى َولِكونْ »:سولاء،بينما هول يلهول ويلعوه ويغو  ويتبطور 
 « ..يَوَتَمطَّى

أَْوىل »:ويف ملاجهوو  تلووك احلشوولق موون احلقووائ  واملووييرات واللمسووات وا ُيوواءات يسوومع التهديوود امللفوول  
فيكولن لووه وقعوه ومعنووا   وهكوذا تعووا  السولرة عنوواق هوذا القلووه وإعراضووه « ىل لَوَك فَووَأْوىل مُثَّ أَوْ .لَوَك فَووَأْوىل 

وتشوعر  اب؟ود الصوارم احلوازم يف هوذا الشأن،كوأن القيام ،وكوأن النفك،وكوأن احليواة املقودرة .وإصورار  وهلل 
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،الووذي تتجوواوب مث كووأن هووذا القوورآن الووذي   حوورم منوه حر ،ألنووه موون كووالم العظوويم ا؟ليل. سواب ققيوو 
 جنبات اللجلق بكلماته،وتثبحل يف سجل الكلن الثابحل،ويف صله هذا الكتاب الكرمي.

إذ أن .خوووررة كوووكء آوهك يف نسووو  السووول .وقووود عرضووونا حنووون حلقوووائ  السووولرة ومشووواهدها فوووراقى جملووورق البيوووان
 ؟انوهابلعولقة إليوه ا   مورة،مثتتابعها يف السيا ،واملزاوج  بينها هنوا وهنا ،وملسو  القلوه  انوه مون احلقيقو

بلوو  إليووه ي ووا    كوول ذلووك موون خصووائا األسووللب القوورآين يف رانبوو  القلووه البشووري.اهلخوور بعوود فوو ة .
 أسللب آخر،و  نريق  أخرى ..

 :فلنأخذ يف ملاجه  السلرة كما هك يف سياقها القرآين اااص 
 

 [40إل   1اآليات :( 75]سور  القيامة )

 ال المحاضر إثبات يوا القيامة وبيان ح

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنسوو2اَمووِ  )( َو  أُْقِسووُم اِبلوونوَّْفِك اللَّلَّ 1  أُْقِسووُم بِيَوووْلِم اْلِقياَمووِ  ) ( بَلووى 3اُن أَلَّووْن َْنَْمووَع ِعظاَمووُه )( َأَُيَْسووُه اْ ِ

ْنسوواُن  (4قوواِقرِيَن َعلووى أَْن ُنَسوولَِِي بَنانَووُه ) ( فَووِإذا 6َن يوَووْلُم اْلِقياَمووِ  )( َيْسووَ ُل أايَّ 5ْفُجووَر أَماَمووُه )لِيوَ بَووْل يُرِيووُد اْ ِ
وَع الشَّووْمُك َواْلَقَمو8( َوَخَسوَ  اْلَقَمووُر )7بَورَِ  اْلَبَصووُر ) ْنسواُن يَولْ  (9ُر )( َومجُِ (  10َم ِووذ  أَيْوَن اْلَمَفووُر )يَوُقوولُل اْ ِ
ْنسوووواُن يَوْلَم ِووووذ  ِ ووووا قَوووودََّم َوأَ ( يُونَوبوَّوووو12ْسووووتَوَقُر )( ِإىل َربِِووووَك يَوْلَم ِووووذ  اْلمُ 11َكووووالَّ   َوَزَر ) ووووَر )ُيا اْ ِ ِل ( بَوووو13خَّ

ْنساُن َعلى نَوْفِسِه َبِصْيَة  ) ِإنَّ َعَلْينوا  (16  ُهَِرِْ  بِِه ِلساَنَك لِتَوْعَجوَل بِوِه ) (15َوَلْل أَْلقى َمعاِذيرَُ  ) (14اْ ِ
( 20لَن اْلعاِجلَووَ  )َكووالَّ بَووْل هُِبُوو  (19 ِإنَّ َعَلْينووا بَيانَووُه )( مُثَّ 18انُ  فَوواتَِّبْع قُوْرآنَووُه )( فَووِإذا قَووورَأْ 17مَجَْعوُه َوقُوْرآنَووُه )

وو22( ُوُجوول   يَوْلَم ِووذ  انِضوورَة  )21َوتَووَذُروَن اهْلِخوورََة ) َتظُووُن  (24رَة  )( َوُوُجوول   يَوْلَم ِووذ  ابِسوو23ا انِلوورَة  )( ِإىل َرّبِِ
اقِوووَك )25فووواِقرَة  )أَْن يُوْفَعوووَل ِّبوووا  ( 28( َولَووونَّ أَنَّوووُه اْلِفوووراُ  )27ِقيوووَل َموووْن را   )وَ ( 26( َكوووالَّ ِإذا بَوَلغَوووحِل ال َّ

( َولِكوْن َكوذََّب 31ى )( فَوال َصودََّ  َو  َصولَّ 30) ِإىل َربِِوَك يَوْلَم ِوذ  اْلَمسوا ُ  (29َواْلتَوفَّحِل السَّاُ  اِبلسَّواِ  )
( َأَُيَْسووُه 35مُثَّ أَْوىل لَووَك فَووَأْوىل ) (34َأْوىل )فَوو( أَْوىل لَووَك 33 ِإىل أَْهلِووِه يَوَتَمطَّووى )( مُثَّ َذَهووهَ 32َوتَوووَلىلَّ )

ْنسووواُن أَْن يُوووْ ََ  ُسووودى  ) ( 38   َفَخلَوووَ  َفَسووولَّى )( مُثَّ كووواَن َعَلَقووو37  )مُيْووو( أََ ْ يَوووُك نُْطَفووو   ِموووْن َموووِبِ  36اْ ِ
 {(40بِقاِقر  َعلى أَْن ُُيِْيَك اْلَمْلتى ) أَلَْيَك ذِلكَ  (39الذََّكَر َواأْلُنْثى ) َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ 
 القسم عل  حقيقة القيامة وبمي مشاهدها 15 - 1الدرس ا ول 

نْ ِ ،َأُيَْ   أُْقِسُم بِيَوْلِم اْلِقياَمِ ،َو  أُْقِسُم اِبلنوَّْفِك اللَّلَّامَ » َموُهف بَلوى قواِقرِيَن َعلوى أَْن ِعظا سواُن أَلَّوْن َْنَْموعَ َسُه اْ ِ
ْنساُن لِيَوْفُجَر أَماَمُه،َيْسَ لُ  وَع ِقياَمِ ف فَِإذا بَرَِ  اَن يَوْلُم الْ أايَّ : ُنَسلَِِي بَنانَُه،َبْل يُرِيُد اْ ِ ْلَبَصُر،َوَخَسوَ  اْلَقَمُر،َومجُِ

ْنسواُن يَوْلَم ِوذ  .الشَّْمُك َواْلَقَمُر . ْنسواُن ىل َربِِوَك يَوْلَم ِوذ  الْ إِ .   َوَزرَ ف َكوالَّ َمَفورُ أَيْوَن الْ :يَوُقولُل اْ ِ ُمْسوتَوَقُر،يُونَوبوَُّيا اْ ِ
ْنساُن َعلى نَوْفِسِه َبِصْيَ   « ..عاِذيرَ ُ ْل أَْلقى مَ ة ،َولَ يَوْلَمِ ذ  ِ ا َقدََّم َوَأخََّر،َبِل اْ ِ
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قصووولق مووون ع هووول املوهوووذا اللقووو هوووذا التلووولي  ابلقسوووم موووع العووودول عنوووه أوقوووع يف احلوووك مووون القسوووم املباكووور
ن مومث توثز .آن .مون القور  العبارة،وهل يتم أحسن اام ّبذا األسللب اااص،الذي يتكرر يف ملاضوع رتلفو 

 ورائه حقيق  القيام  وحقيق  النفك الللام .
أقولال  فأما الونفك الللامو  ففوك التفسوْيات املوأيلرة.وحقيق  القيام  سوْيق عنهوا الكثوْي يف ملاضوعه يف السولرة

" ِإنَّ :َوَ  أُْقِسووُم اِبلوونوَّْفِك اللَّلَّاَمووِ  قَوواَل :َعووْن قُووورََّة بْووِن َخالِوود ، َِْعحُل احلََْسووَن،يف قَوْللِووِه َعووزَّ َوَجوولَّ .متنلعوو  عنهووا .
ْكَليِت،َموووووا أََرْقُت ِ َوووووِديِة َموووووا أََرْقُت  َِ :َموووووا أََرْقُت ِبَكِلَميِت،يَوُقووووولُل :اْلُموووووْيِمَن َ  تَوووووورَاُ  ِإ َّ يَولُووووولُم نَوْفَسوووووُه يَوُقووووولُل 

 ..2549نَوْفِسك،َفاَل تَورَاُ  ِإ َّ يُوَعاتِبُوَها،َوِإنَّ اْلَفاِجَر مَيِْضك ُقُدم ا َفاَل يُوَعاِتُه نَوْفَسُه "
وعون ابون ..2550لول فعلوحل كوذا وكوذا  كوذلك عون سوعيد بون جبوْي :تللم علوى ااوْي والشور :وعن عكرم   

 2551الللام  املذملم .:وعنه أيضا .هك النفك الليوم:عباس 
وكول هوذ  األقولال :وقوال جريور ..2552الفواجرة :وعون قتواقة .تندم على ما فوات وتلولم عليوه .:وعن جماهد 

 2553متقارب  املع ،واألكبه بظاهر التنزيل أوا اليت تللم صاحبها على ااْي والشر،وتندم على ما فات.
 :يللم نفسه  ما ترا  إ  يمن واّللِ إن امل»:سن البصري قلل احل« اِبلنوَّْفِك اللَّلَّاَم ِ »وحنن بتار يف مع  

« توه نفسوها موا يعاما أرقت بكلميتف ما أرقت  كليتف ما أرقت  دية نفسكف وإن الفاجر ميضوك قودم
.. 

يقووو  ا،وتتبني حقتلفحل حلهلوووفهوووذ  الووونفك الللامووو  املتيقظووو  التقيووو  ااائفووو  املتلجسووو  الووويت هاسوووه نفسوووها،وت
لووو  لصووولرة املقابامث هوووك . ذاهتوووا هووك الووونفك الكرميووو  علوووى اّلِل،حووَّت ليوووذكرها موووع القياموو هلاها،وهووذر خوووداع

ىل كووووذب ويتوووول ينفك ا نسووووان الووووذي يريوووود أن يفجوووور وميضووووك قوووودما يف الفجلر،والووووذي .للوووونفك الفوووواجرة
 ويذهه إىل أهله يتمطى قون حساب لنفسه وقون تللم و  هرج و  مبا ة 

لقيام ،ولكنووووه ملووووا عوووودل عوووون لووووى وقوووولع هووووذ  اع..«  ِ ياَمووووِ ،َو  أُْقِسووووُم اِبلوووونوَّْفِك اللَّلَّاَموووو  أُْقِسووووُم بِيَوووووْلِم اْلقِ » 
طلوع ليوه ّبوذا امللتنبيوه إاالقسم،عدل عن ذكر املقسم به،وجاء به يف صولرة أخورى كأووا ابتوداء حلودية بعود 

ْنساُن أَلَّْن َْنَْمَع ِعظاَمُهف بَلى قاِقرِي»:امللقج   « .. بَنانَهُ ْن ُنَسلِِيَ َن َعلى أَ َأَُيَْسُه اْ ِ
وقووووود كانوووووحل املشوووووكل  الشوووووعلري  عنووووود املشوووووركني هوووووك صوووووعلب  تصووووولرهم ؟موووووع العظوووووام البالي ،الذاهبووووو  يف 
ال اب،املتفرقووو  يف الثرى، عووواقة بعوووة ا نسوووان حيوووا  ولعلهوووا   توووزال كوووذلك يف بعوووخ النفووولس إىل يلمنوووا 

بَلووى   قوواِقرِيَن َعلووى أَْن ُنَسوولَِِي »:العظووام ميكوودا وقلعووه  هووذا  والقوورآن يوورق علووى هووذا احلسووبان بعوودم مجووع

                                                 
 ( صحي 1634الُزْهُد أِلَمْحََد ْبِن َحنوَْبل  )  - 2549
 صحي   [49/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2550
 [762/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2551
 [762/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2552
 [50/ 24ميسس  الرسال  ] -[ وتفسْي الطثي 276/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2553
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والبنان أنرا  األصابع والنا ييكد عملي  مجع العظام، ا هول أرقوى مون جمورق مجعهوا،وهل تسولي  ..« بَنانَهُ 
البنان،وتركيبوه يف ملضووعه كمووا كووان  وهووك كنايوو  عوون إعوواقة التكوولين ا نسوواين  ق  مووا فيه،وإكمالووه  يووة 

بنوووووان،و  ختتووووول عووووون مكاوا،بووووول تسووووولى تسووووولي ،  يووووونقا معهوووووا عضووووول و  كوووووكل هوووووذا  يع منوووووه  تضووووو
العضوول،مهما صووغر وق   ويكتفووك هنووا ّبووذا التقريوور امليكد،وسوويجكء يف وايوو  السوولرة قليوول آخوور موون واقووع 

إ وووا حلوووا هنوووا إىل الكشووو  عووون العلووو  النفسوووي  يف هوووذا احلسوووبان،وتلقع عووودم مجوووع العظوووام .النشوووأة األوىل
إن هووذا ا نسوووان يريوود أن يفجر،وميضوووك قووودما يف الفجوولر،و  يريووود أن يصووود  كووكء عووون فجووولر ،و  أن ..

بَووْل »:ومن مث فهوول يسووتبعد وقوولع البعة،ويسووتبعد جمووكء يوولم القياموو  .يكوولن هنووا  حسوواب عليووه وعقوواب
ْنساُن لِيَوْفُجَر أَماَمهُ  َن يَوْلُم اْلِقياَمِ ف.يُرِيُد اْ ِ  «.َيْسَ ُل أايَّ

وذلووك اشوويا مووع رغبتووه يف أن .لحك ابسووتبعاق  هلووذا اليولم .يوو -ذا اللفووج املديوود ا؟ورس هوو -السويال  اين و 
 لراغبووووو  يفاواهلخووووورة ؟وووووام للووووونفك .يفجووووور وميضوووووك يف فجووووولر ،  يصووووود  كوووووب  البعوووووة وكوووووب  اهلخووووورة .

يف الشوووور  م،لينطل فهوووول ُيوووواول إزالوووو  هووووذا املصوووود،وإزاح  هووووذا اللجووووا.الشر،ومصوووود للقلووووه انووووه للفجلر
اسوووووووتبعاق و والفجوووووولر بوووووووال حسوووووواب ليووووووولم احلسوووووواب.ومن مث كوووووووان ا؟ووووووولاب علووووووى الوووووووتهكم بيوووووولم القيامووووووو  

وكوان مشوهدا .األلفاا ملعدها،سريعا خانفا حا ا،ليك فيه ترية و  إبطاء حوَّت يف إيقواع النظم،وجورس
َوَخَسوَ  .رُ رَِ  اْلَبصَ بَوذا فَوإِ  »:من مشاهد القيامو  تشو   فيوه احلولاس واملشواعر ا نساني ،واملشواهد الكلنيو  

َع الشَّْمُك َواْلَقَمرُ  ْنساُن يَوْلَمِ ذ  .اْلَقَمُر،َومجُِ  «.ْلَمَفُرفاأَْيَن  يَوُقلُل اْ ِ
قوو ن الشوومك تو .والقمر حسوو  ويطمووك نلر .فالبصوور حطوو  ويتقلووه سووريعا سووريعا تقلووه الووث  وخطفووه

ويف وسوو  .ي  .لين الودقينفورط ذلوك النظووام الكو وحتوول نظامهموا الفلكوك املعهلق،حيووة.ابلقمور بعود اف ا 
ع،وكأ ووا رتبوواع والفز  سووياله ا يفويبوودو « أَيْووَن اْلَمَفووُرف»:هووذا الووذعر وا نقالب،يتسوواءل ا نسووان املرعوولب 

ر اّلِل فووووور مووووون قهووووومينظووووور يف كووووول اعا ،فوووووإذا هووووول مسووووودوق قونوووووه،مأخلذ عليوووووه  و  ملجوووووأ و  وقايووووو ،و  
..وموا كوان « ْلُمْسوتَوَقرُ ايَوْلَم ِوذ   َربِِوكَ  ِإىل.َكالَّ    َوَزرَ »:ستقر عند  و  مستقر غْي  وأخذ ،والرجع  إليه،وامل

ا كسوبه مويكلن كول سويرغه فيه ا نسان من املضك يف الفجلر بال حساب و  جزاء،لن يكلن يلم ذ،بل 
َم ِووذ  ِ ووا قَوودََّم ْنسوواُن يَولْ ا اْ ِ يُ يُونَوبوَّوو»:حمسلاب،وسوويذكر بووه إن كووان نسوويه،وييخذ بووه بعوود أن يووذكر  ويوورا  حاضوورا 

 «..َوَأخَّرَ 
لو  حاألعموال موا  فمن.كرا  ا قدمه من عمل قبل وفاته،و ا أخر  وراء  من آتر هذا العمل خْيا كان أم

قووع منووه،فلن و ذير عمووا وراء  آترا تضووا  لصوواحبها يف ختووام احلسوواب  ومهمووا اعتووذر ا نسووان بشووَّت املعووا
ّبووا  فووإذا انتهووى.هاْي ويقلقنفسووه ملكللو  إليووه،وهل ملكوول ّبا،وعليووه أن يهوديها إىل ااوو يقبول منهووا عووذر،ألن

ْنساُن َعلى نَوْفِسِه َبِصْيَ »:إىل الشر فهل مكل  ّبا وحج  عليها   «.عاِذيرَ ُ ْل أَْلقى مَ ة  َولَ َبِل اْ ِ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4528 

وكوووذلك . د ااانفواملشووواه.وا يقاع امللسيقك.والفلاصووول.الفقر:و وووا يالحوووج أن كووول كوووكء سوووريع قصوووْي 
ووورَ »:عمليووو  احلسووواب  ْنسووواُن يَوْلَم ِوووذ  ِ وووا قَووودََّم َوَأخَّ لوووى ذلوووك أنوووه رق ع..سووورع  وإمجوووال  هكوووذا يف «يُونَوبوَّوووُيا اْ ِ

 استطال  األمد وا ستخفا  بيلم احلساب 
أوجيهذذات للرسذذول بشذذأن ألقيذذه القذذرآن ثذذم أ ذذيء اآليذذات  19 - 16الذذدرس الثذذاني:

 ا ربع الخاصة

  ُهَووِرِْ  بِووِه »:ا القوورآن يف كووأن الوولحك وتلقووك هووذ - -هلايت األربووع اااصوو  بتلجيووه الرسوولل مث عووكء ا
 .. «نا بَيانَهُ مُثَّ ِإنَّ َعَليْ .ْرآنَهُ اتَِّبْع قوُ فَ ْأانُ  فَِإذا قَورَ .ِإنَّ َعَلْينا مَجَْعُه َوقُوْرآنَهُ .ِلساَنَك لِتَوْعَجَل بِهِ 

 لوونفك هوول تكفوولا كووه يف لسوولرة عوون هووذ  اهلايت،فووإن ا ُيوواء الووذي تواب ضوواف  إىل مووا قلنووا  يف مقدموو  ا
لرسولل ليك ل.بكليتوه نه وتعواىلوحيا وحفظا ومجعا وبيواان وإسوناق  إليوه سوبحا:اّلِل املطل  بشأن هذا القرآن 

- - ل مث هلفووو  الرسووول .مووون أمووور  إ  محلوووه وتبليغوووه- -  كووودة حرصوووه علوووى اسوووتيعاب موووا يووولحى إليوووه و
   جثيوول عليووهىل متابعوو؟وود ااالا،وخشوويته أن ينسووى منووه عبووارة أو كلموو ، ا كووان يوودعل  إوأخووذ  مأخووذ ا

  لووه فيموووا بعووود مووون حفظوووه السووالم يف الوووتالوة آيووو  آيوو  وكلمووو  كلمووو  يسووتلي  منهوووا أن كوووي ا   يفتووه،ويتثبحل
  ويف مقدموو هنووا ذكرانهووا وتسووجيل هووذا احلوواقّ يف القوورآن املتلوول لووه قيمتووه يف تعميوو  هووذ  ا ُيوواءات الوويت

 السلرة ّبذا ااصلص.
الاوجيذذه لطلذذب اآلخذذر  وحالذذة الوجذذوه النذذاظر  والوجذذوه  25 - 20الذذدرس الثالذذث:

 الباسر  فيها

كرهم  قيقو  لام ،فيوذ مث ميضك سيا  السلرة يف عورم مشواهد القيامو  وموا يكولن فيهوا مون كوأن الونفك الل
 م  ولقفهم يفويولاجهه ل لآلخورة وقلو  احتفوالنفلسهم وما يعتلج فيها من حوه للودنيا وانشوغال،ومن إ وا

ُيوواء عميوو  ك قوولي ا ويعرم هلووم هووذا امللقوو  يف مشووهد حوو.اهلخوورة بعوود هووذا ومووا ينتهووك إليووه حوواهلم فيهووا
بُووووولَن اْلعاِجَلَ ،َوتَووووَذُروَن اهْلِخرَةَ .َكالَّ »:ا يقوووواع  ووووا انِلووووورَة  َم ِووووذ  انِضووووورَ ل   يَولْ ُوُجووووو.بَووووْل هُِ    يَوْلَم ِوووووذ  ُوُجوووول وَ ة ،ِإىل َرّبِِ

 « ..ابِسرَة ،َتُظُن أَْن يُوْفَعَل ِّبا فاِقرَة  
ء اففضوال عون إُيو.امللضع وأول ما يلحج من انحي  التناس  يف السيا  هل تسمي  الودنيا ابلعاجلو  يف هوذا

اسووقا بووني لوول اللفووج فووإن هنووا  تن -املقصوولق  وهوول ا ُيوواء -اللفووج بقصوور هووذ  احليوواة وسوورع  انقضووائها 
 «  ُهَوِرِْ  بِوِه ِلسواَنَك لِتَوْعَجوَل بِوهِ » - -  الساب  املع م يف السيا ،وقلل اّلِل تعاىل لرسلله ولل امللق

حلووك ا وهوول تناسوو  يف...فهووذا التحريووك وهووذ  العجلوو  هووك أحوود لووالل السووم  البشووري  يف احليوواة الوودنيا .
 لطي  ققي  يلحظه التعبْي القرآين يف الطري  

 «.ا انِلرَة  ِإىل َرّبِِ .رَة  ذ  انضِ ُوُجل   يَوْلَم ِ »:ذي ير ه هذا النا القرآين الفريدمث بلا إىل امللق  ال 
إن هذا النا ليشْي إكارة سريع  إىل حال  تعجز الكلموات عون تصوليرها كموا يعجوز ا قرا  عون تصولرها 

تضوواءل إىل حَّت لت.ذلووك حووني يعوود امللعوولقين السووعداء  الوو  موون السووعاقة   تشووبهها حالوو .بكوول حقيقتها
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نضوورها أوووا إىل رّبووا انلوورة ..إىل رّبووا .جلارهووا ا؟نوو  بكوول مووا فيهووا موون ألوولان النعوويم  هووذ  اللجوول  الناضوورة .
 ..ف  فأي مستلى من الرفع  هذاف أي مستلى من السعاقةف

 هوووا يف الليلووو لنفك،ترااإن رو  ا نسوووان لتسوووتمتع أحيووواان بلمحووو  مووون مجوووال ا بوووداع ا هلوووك يف الكووولن أو 
و أ.اء املنسوووواب و الصوووحر أ.أو البحووور العبوووواب.أو الظوووول املديووود.أو الفجووور اللليووود.قموووراء.أو الليووول السوووواجكال

الع إىل آخووور مطووو.. ا؟ميووول أو الصوووث.أو ا ميوووان اللايووو .أو القلوووه النبيووول.أو الطلعووو  البهيووو .الووروم البهووويج
نحوووو  جم عوووولا  يفنوووولر فتغمرهووووا النشوووولة،وتفيخ ابلسووووعاقة،وتر   جنحوووو  موووون .ا؟مووووال يف هووووذا اللجوووولق .

راع كوووهلات م وقم،وصوووعنهوووا أكووولا  احلياة،وموووا فيهوووا مووون ا  وقب ،ويقلووو  نوووني وعرامووو  حلووو وتتلارى.نليقووو 
 وأهلاء ..

 لكن إىل مجال ذات اّلِلفو  -صنع اّلِل    إىل مجال -فكي ف كي  ّبا وهك تنظر 
 نليملوووووووووك ا نسوووووووووا.مووووووووون اّللِ وُيتووووووووواج تنيوووووووووا إىل تثبيوووووووووحل .أ  إنوووووووووه مقوووووووووام ُيتووووووووواج أو  إىل مووووووووود مووووووووون اّللِ 

 انِضورَة  ل   يَوْلَم ِوذ  ُوُجو»   نفسه،فيثبحل،ويستمتع ابلسعاقة،اليت   ُيي  ّبا وص ،و  يتصلر حقيقتها إقرا
ا انِلرَة  ..  ..وماهلا   تتنضر وهك إىل مجال رّبا تنظرف« ِإىل َرّبِِ

 رفوا ،أو رو  ،أو جنوا زهورة نديو مون نلعو  ّبيو ،أو .إن ا نسان لينظر إىل ككء من صنع اّلِل يف األرم
فكي  ّبووا .رةة والنضووافووإذا السووعاقة تفوويخ موون قلبووه علووى مالحمه،فيبوودو فيهووا اللضوواء.نبيوول،أو فعوول مجيل

مووا تبلوو  ف؟مووالف مطلقووا موون كوول مووا يف اللجوولق موون كوولاغل عوون السووعاقة اب.حووني تنظوور إىل مجووال الكمال
ى الووذي يعووز ك املرتقول كووائب  تصودها عوون بلولغ ذلووالكينلنو  ا نسوواني  ذلوك املقووام،إ  وقود خلصووحل مون كوو

   إىل كوكء مواا واحلاجوعلى اايال  كل كائب    فيما حلهلا فق ،ولكن فيها هك ذاهتا مون قواعوك الونق
 سلى النظر إىل اّلِل ..

سوووه ى قلووه ميفووذلك حوودية   حطووور علوو.فأمووا كيوو  تنظوورف و ي جارحووو  تنظوورف و ي وسوويل  تنظووورف .
 لرو ،والتشول اضوها علوى ذي يطلقه النا القرآين،يف القله امليمن،والسعاقة الويت يفينائ  من الفر  ال

والسووووعاقةف  خ ابلفوووور والتطلووووع وا نطووووال   فمووووا ابل أانس ُيرموووولن أرواحهووووم أن تعووووان  هووووذا النوووولر الفووووائ
  ينلنووورتقووواء الكاتوووهف  إن ويشوووغللوا اب؟ووودل حووولل مطلووو ،  تدركوووه العقووولل املقيووودة  أللفوووات العقووول ومقررا
قيقوو  لتقائهووا ابحلارجوواء يف ا نسوواني  وانطالقهووا موون قيوولق هووذ  الكينلنوو  األرضووي  انوودوقة،هل فقوو  حموو  ال

ك كيووووو  يكووووولن ذلووووو  -جمووووورق تصووووولر  -وقبل هوووووذا ا نطوووووال  سووووويعز عليهوووووا أن تتصووووولر .الطليقووووو  يلموووووذا 
م سوهم ومعارضويهلو  أنفتز اللقاء.وإذن فقد كان جد  ضائعا ذلك ا؟ودل الطليول املديود الوذي كوغل بوه املع

 من أهل السن  واملتكلمني حلل حقيق  النظر والر ي  يف مثل ذلك املقام.
م ويتصوولرون يف األر  لقوود كووانلا يقيسوولن  قوواييك األرم ويتحووديلن عوون ا نسووان املثقوول  قووررات العقوول

 األمر ابملدار  اندوقة اجملال.
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رت موووون هووووذ  قووووحل وهوووور فإذا انطل.لراتنا انوووودوقةإن موووودللل الكلمووووات ذاتووووه مقيوووود  ووووا تدركووووه عقللنووووا وتصوووو
 ليووووه  سووووهفالكلمووووات ليسووووحل سوووولى رموووولز حتلوووو  مووووا ترمووووز إ.التصوووولرات فقوووود تتغووووْي نبيعوووو  الكلمات
وتغْيت معهووا لتصوولرات،فإذا تغووْيت ناقتووه تغووْي معهووا رصوويد  موون ا.التصوولرات الكامنوو  يف موودار  ا نسووان

 بولم يف أمور فموا لنوا م بتلك الرملز على قدر حالنوا وحنن نتعامل يف هذ  األر .نبيع  مدللل الكلمات
   يثبحل لنا منه حَّت مدللل الكلماتف 

رق تصووولران طلووو  مووون جموووفلنتطلووع إىل فووويخ السوووعاقة الغوووامر اهلووواقئ،وفيخ الفووور  املقوودس الطهلر،الوووذي ين 
  .تووه نعموو اذالتطلووع  ولنشووغل أرواحنووا ابلتطلووع إىل هووذا الفوويخ فهووذا.حلقيقوو  امللقوو  علووى قوودر مووا  لك

 «.ا فاِقرَة  ْفَعَل ّبِ يوُ  َتُظُن أَنْ َوُوُجل   يَوْلَمِ ذ  ابِسرَة ،..»تفلقها إ  نعم  النظر إىل وجهه الكرمي 
وكثافتهووووووا  ارتكاسووووووهاو وهووووووك اللجوووووول  الكاحلوووووو  املتقبضوووووو  التعيسوووووو ،انجلب  عوووووون النظوووووور والتطلع،خبطاايهووووووا 

  كاريوو  القاصوومل ّبووا الهووالبسوور والكللحوو  تلقعهووا أن وانطماسووها.وهك الوويت يشووغلها وُيزوووا وحلووع عليهووا 
 .. خ وتنغياوهك من التلقع والتلجك يف كرب وكللح  وتقب.الفاقرة.للظهر،انطم  للفقار .

لم الووذي اءهم هووذا اليووور .لووافهوذ  هوك اهلخوورة الويت يووذرووا ويهمللووا ويتجهوولن إىل العاجلو  ُيبلوووا وُيفل
ىل إرّبووا انلوورة  ضوورة،إىل،هووذا ا خووتال  الشاسووع البعيوود    موون وجوول  يلم ووذ انختتلوو  فيووه املصووائر واللجل 

 وجل  يلم ذ ابسرة،تظن أن يفعل ّبا فاقرة   
 ثم المااا للكافر ااحاضارمشهد  35 - 26الدرس الرابع:

سووان يلم ووذ قووال ا نإذا بوور  البصر،وخسوو  القمر،ومجووع الشوومك والقمر،و .وإذا كانووحل مشوواهد القياموو  . 
جووول  يلم وووذ و د،فكانحل وإذا اختلفوووحل املصوووائر واللجل ،ذلوووك ا خوووتال  الشاسوووع البعيووو.و  مفووور.املفووور أيووون

 انضرة إىل رّبا انلرة،ووجل  يلم ذ ابسرة تظن أن يفعل ّبا فاقرة ..
قورآين لاوقلة األقاء نو  فيهوا،إذا كانحل تلك املشاهد تستمد قلهتا وإيقاعها يف الونفك،من قولة احلقيقو  الكام

بني ك املخوانحوشخصها وُيييها،فإن السلرة بعود عورم تلوك املشواهد تقورب وتقورب حوَّت تلموك الذي ي
نوه الثقيول  ضولحه ووز  شهد آخر حاضر واقع مكرور،  ار حلظ  حَّت يولاجههم يف هوذ  األرم بقلتوه وو 

املوولت .كن غووْي  حاملوولت الووذي ينتهووك إليووه كوول حك،والووذي   يدفعووه عوون نفسووه و  عوو.إنووه مشووهد امللت
سوووورة ل ،و  حللوووذي يفووور  األحب ،وميضوووك يف نريقوووه   يتلقوووو ،و  يتلفوووحل،و  يسوووتجيه لصووورخ  ملهوووا

صووورع ّبوووا يل  الووويت مفوووار ،و  لرغبووو  راغوووه و  اووول  خوووائ   املووولت الوووذي يصووورع ا؟بوووابرة بووونفك السوووهل 
   م موع هوذايوه وهوف  للبشر األقزام،ويقهر ّبا املتسلطني كما يقهر املستضعفني سلاء  امللت الذي   حيل

اِقَك،وَ »:يتووودبرون القووولة القووواهرة الووويت عريوووه  ف َولَوووَمووو:ِقيوووَل َكوووالَّ  ِإذا بَوَلغَوووحِل ال َّ تَوفَّوووحِل نَّ أَنَّوووُه اْلِفراُ ،َوالْ ْن را  
 «.ِإىل َربَِِك يَوْلَمِ ذ  اْلَمسا ُ .السَّاُ  اِبلسَّا ِ 

رج موون ينووااي األلفوواا ويتحوور  كمووا إنووه مشووهد ا حتظووار ،يوولاجههم بووه الوونا القوورآين كأنووه حاضوور،وكأنه حوو
اقِوووكَ »ختووورج مالمووو  الصووولرة مووون خوووالل ملسوووات الريشووو    وحوووني تبلووو  الووورو  ال اقوووك ..« َكوووالَّ ِإذا بَوَلغَوووحِل ال َّ
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ويتلفوووووحل .يكووووولن النوووووزع األخْي،وتكووووولن السوووووكرات املذهلووووو ،ويكلن الكووووورب الوووووذي توووووزوغ منوووووه األبصوووووار .
ف:َوِقيوَل »:ل   ستنقاذ الرو  املكوروب احلاضرون حلل انتضر يتلمسلن حيل  أو وسي لعول رقيو   «َموْن را  

وبطلوحل كول حيلو ،وعجزت  ..« َواْلتَوفَّحِل السَّواُ  اِبلسَّوا ِ »..وتلِلى املكروب من السكرات والنزع .تفيد  .
« ا ُ ِإىل َربِِوَك يَوْلَم ِوذ  اْلَمسو»:كل وسيل ،وتبني الطري  اللاحد الذي يسوا  إليوه كول حوك يف وايو  املطوا  

.. 
سوم ترتسوم ويرت   حتظواروحالو  ا.وكل فقورة ختورج ن .وكل آي  ترسم حركو .إن املشهد ليكاق يتحر  وينط 

ر النهايو  الويت مث تظهو.راق . هلوا و  معها ا؟زع واحلْية واللهفو  وملاجهو  احلقيقو  القاسوي  املريورة،اليت   قافوع
 « ..ِإىل َربَِِك يَوْلَمِ ذ  اْلَمسا ُ »..  مفر منها 

ه وجولم صوامحل ا؟ل كلو ويسدل الستار على املشهد الفاجع،ويف العني منه صلرة،ويف احلك منه أير،وعلى
 مرهلب.

  يسووتعدون  ني،الووذينويف ملاجهوو  املشووهد املكووروب امللهوول  ا؟وواق اللاقووع يعوورم مشووهد الالهووني املكذب
َو   فَوال َصودَّ َ »:التول  و ل ابملعصوي  بعمل و  ناعو ،بل يقودملن املعصوي  والتول ،يف عبوة وهلول،ويف اختيوا

،مُثَّ َذَهَه ِإىل أَْهِلِه يَوَتَمطَّى  «  ..َصلَّى،َولِكْن َكذََّب َوتَوَلىلَّ
ن اوكء وكوا..« امعمورو بون هشو»وقد ورق أن هذ  اهلايت تعب كخصا معينا ابلذات،قيل هول أبول جهول 

تووأقب و  حشووى ه،فال يوويمن و  يطيووع،و  يمث يووذهه عنوو.يسوومع منووه القوورآن - -أحيوواان إىل رسوولل اّلِل 
موون  مث يووذهه رتووا   ووا يفعوول،فخلرا  ووا ارتكووه.لقلل،ويصوود عوون سووبيل اّللِ اب - -ويوويذي رسوولل اّلِل 

 الشر،كأ ا فعل كي ا يذكر ..
« ى يَوَتَمطَّوو»نووه تيالووه  والتعبووْي القوورآين يووتهكم به،ويسووخر منووه،ويثْي السووخري  كووذلك،وهل يصوولر حركوو  اخ

،يسووووومع ىل اّللِ إ  يف لهووووور  ويتعاجوووووه تعاجبوووووا يقووووويال كريهوووووا  وكوووووم مووووون أيب جهووووول يف  ريووووو  الووووودعلة ميووووو
لر  ووا أوقووع  وهوول فخووويعوورم،ويتفنن يف الصوود عوون سووبيل اّلِل،واألذى للوودعاة،وميكر مكوور السووكء ،ويتوولىل
اق  والقوورآن كووعقيدتووه و و موون الشوور والسوولء،و ا أفسوود يف األرم،و ووا صوود عوون سووبيل اّلِل،و ووا مكوور لدينووه 

..وهوووول تعبووووْي «  َك فَووووَأْوىلأَْوىل لَوووو مُثَّ .أَْوىل لَووووَك فَووووَأْوىل »:يلاجووووه هووووذ  ااوووويالء الشووووريرة ابلتهديوووود واللعيوووود 
جهول مرة،وهز ،وهول يقولل  خبنوا  أيب - -اصوطالحك يتضومن التهديود واللعيد،وقود أمسوك رسولل اّلِل 

  حممدفأتلعدين اي: فقال عدو اّللِ ..« ْوىل مُثَّ أَْوىل َلَك فَأَ .أَْوىل َلَك فََأْوىل »:له 
يمنني بوودر بيوود املوو ّلِل يوولموإين ألعووز موون مشووى بووني جبليهووا   فأخووذ  ا.واّلِل   تسوتطيع أنووحل و  ربووك كووي ا

لووه  َلُكووْم ِمووْن إِ  مووا َعِلْمووحلُ »:ومن قبلووه قووال فرعوولن لقلمووه .لي القهووار املتكووثوبوورب حمموود القوو - - حموود 
خوذ  اّلِل كوذلك.وكم مون أيب مث أ..« يِتفي ِموْن َهْوأَلَْيَك ِ  ُمْلُك ِمْصَر َوهِذِ  اأْلَْواُر َعْورِ »:وقال ..« َغْْيِي

 .حَّت ذخووذ   وأخووذجهوول يف  ريوو  الوودعلات يعتووز بعشووْيته وبقلتووه وبسوولطانه وُيسووبها كووي ا وينسووى اّللِ 
 ستأخر.يحلظ  و  إ ا هل األجل امللعلق   يستقدم .أهلن من بعلض ،وأحقر من ذابب  .
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 ا سادال بخلق ا نسان عل  يقين البمث بمد الموت 40 - 36الدرس الخامس:

اة وتقووووودير  حليووووو ْي اّللِ ويف النهايووووو  ميوووووك القلووووولب  قيقووووو  أخووووورى واقعيووووو  يف حياهتم،هلوووووا ق لتهوووووا علوووووى تووووودب
  ن ملاجهتهووا،و ر موو مفووو .ا نسووان.وهلا ق لتهووا كووذلك علووى النشووأة اهلخوورة الوويت ينكرووووا أكوود ا نكووار

ْنساُن أَْن يُْ ََ  ُسدى ف أَ َْ »:حيل  يف قفع ق لتها َعَلَقو   َفَخلَوَ   ِبِ  مُيْو  ف مُثَّ كوانَ َموْطَف   ِموْن َيُك نُ  َأَُيَْسُه اْ ِ
 « ..ِيَك اْلَمْلتى فأَْن ُيُْ  قاِقر  َعلىبِ َك ذِلَك الذََّكَر َواأْلُنْثى ف أَلَيْ :َفَسلَّىف َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ 

ا ملخووانبلن ّبووذامووا كوان .وهوذا املقطووع األخوْي العميوو  ا يقاع،يشوتمل علووى لفتوات عميقوو  إىل حقوائ  كبْية
 حيوواة ر والتوودبْي يف التقووديوأوىل هووذ  اللفتووات تلووك اللفتوو  إىل.القوورآن حطرووووا علووى ابهلووم يف ذلووك الزمووان

ْنساُن أَْن يُ »:ا نسان   «..ْ ََ  ُسدى  َأَُيَْسهُ  اْ ِ
 وبووني.لر تبلووع .دفع وقبووأرحووام توو.فلقوود كانووحل احليوواة يف نظوور القوولم حركوو    علوو  هلووا و  هوود  و  غايوو  .

س،وراء  نووووا  انموووول فأمووووا أن يكوووولن ه.هوووواتني هلوووول ولعه،وزينوووو  وتفاخر،ومتوووواع قريووووه موووون متوووواع احليوووولان .
قودرة،وأن مىل غايو  إفو  قودر اوري هد ،ووراء اهلد  حكم  وأن يكلن قودوم ا نسوان إىل هوذ  احليواة و 

أموا هوذا .اء .اب وا؟وز ينتهك إىل حساب وجزاء،وأن تكلن رحلته على هذ  األرم ابتالء ينتهوك إىل احلسو
  ء بقوودر،وتنهكعل كوول كووكالتصوولر الوودقي  املتناس ،والشووعلر  ووا وراء  موون أللهيوو  قوواقرة موودبرة حكيموو ،تف

 لزمان.اعن تصلر الناس ومداركهم،يف ذلك أما هذا فكان أبعد ككء .كل ككء إىل واي  .
 هلوود  والغايوو بلجلق او .والووذي مييووز ا نسووان عوون احليلان،هوول كووعلر  ابتصووال الزمووان واألحووداّ والغوواايت

ر  هوووووذا  ووووول كوووووعل  وارتقا   يف سووووولم ا نسووووواني  يتبوووووع.مووووون وجووووولق  ا نسووووواين،ومن اللجووووولق كلوووووه مووووون حللوووووه
مووور  حلظووو  يعووويا ع فال.ألحوووداّ واألكوووياء ّبوووذا النووواملسوسوووعته،وقق  تصووولر  للجووولق الناملس،وارتبووواط ا

كلوه   مث يورتب  هوذا.املسوتقبلحلظ ،و  حاقي  حاقي ،بل يرتب  يف تصلر  الزمان واملكان واملاضوك واحلاضور و 
 هم سدى.بثا و  ت كع  الناس مث يرتب  هذا كله إبراقة عليا خالق  مدبرة   ختل.ابللجلق الكبْي ونلاميسه

صووولر الكبوووْي الوووذي نقووول القووورآن النووواس اليوووه منوووذ ذلوووك العهووود البعيد،نقلووو  هائلووو  ابلقيووواس إىل وهوووذا هووول الت
التصلرات السائدة إذ ذا  وما تزال هائل  ابلقياس إىل سوائر التصولرات الكلنيو  الويت عرفتهوا الفلسوف  قودميا 

ْنسواُن أَْن يُوْ ََ  ُسودى  »:وهوذ  اللمسو   2554وحوديثا  ى ملسوات القورآن التلجيهيوو  هوك إحود..« َأَُيَْسوُه اْ ِ
للقلوووه البشوووري،كك يتلفوووحل ويستحضووور الووورواب  والصوووالت،واألهدا  والغاايت،والعلووول واألسوووباب،اليت 

 ترب  وجلق  ابللجلق كله،واب راقة املدبرة لللجلق كله.
 اإووو.   سوودى .سووان لوون يووويف غووْي تعقيوود و  غموولم ذيت ابلوود ئل اللاقعوو  البسوويط  الوويت تشووهد  ن ا ن

الوزَّْوَجنْيِ الوذََّكَر  َفَسلَّىف َفَجَعوَل ِمْنوهُ     َفَخَل َ اَن َعَلقَ أَ َْ َيُك نُْطَف   ِمْن َمِبِ  مُيْ  ف مُثَّ ك»:ق ئل نشأته األوىل 
ْية حوَّت جواء لتوه الكبوفما هذا ا نسانف مم خل ف وكيو  كوانف وكيو  صوارف وكيو  قطوع رح«.َواأْلُنْثى ف

 إىل هذا الكلكهف
                                                 

 كتاب:فكرة ا سالم عن الكلن واحلياة وا نسان ) ة أرجل التلفي   خراجه(. ) السيد رمحه هللا (   - 2554
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لقو  عة صوغْية إىل ليو  واحودك نطف  صغْية من املاء،من مب مي  ويرا ف أ  تتحلل هذ  النطف  من خأ  ي
حلركو ف ومون هوا هوذ  اذات وضع خاص يف الرحم،تعل   درانه لتعيا وتستمد الغوذاءف فمون ذا الوذي أهلم

 ذا الذي أوقعها هذ  القدرةف ومن ذا الذي وجهها هذا ا عا ف
اليووني موون يووني املهووا بعوود ذلووك جنينووا معتوود  منسوو  األعضوواءف ميلفووا جسوومه موون مالمث موون ذا الووذي خلق

ة إىل اليوو  اللاحوودعهووا مون اااوالاي احليوو ،وهل يف األصول خليوو  واحودة مووع بليضوو ف والرحلو  املديوودة الويت قط
ه يف لوويت هوودّ يف كيانوووالتغووْيات ا -راحوول موون رحلتووه موون مللوود  إىل  اتووه وهووك أنوولل   -ا؟نووني السوولي 

ا ذ اتوه  فمون  للود  إىلالرحل  ا؟نيني  أكثر وأوسع مدى من كل ما يصاقفه من األحداّ يف رحلته مون م
ف  مث يف   عوووواربو الووووذي قوووواق هووووذ  الرحلوووو  املديوووودة،وهل خليقوووو  صووووغْية ضووووعيف ،  عقوووول هلووووا و  موووودار  

كولن تاليو  يف أن احل هلوذ  كانو  أي إراقة.الذكر واألنثىف ..من ذا الذي جعل من االي  اللاحدة ..النهاي 
 للمووات يفطلاهتمووا خذكووراف وأي إراقة لتلووك يف أن تكوولن أنثووىف أم موون ذا الووذي يووزعم أنووه توودخل فقوواق 

 الرحم إىل هذا ا ختيارف 
تهوحل ّبوا لطليول،حَّت انانريقهوا  إنه   مفر من ا حساس ابليد اللطيف  املدبرة اليت قاقت النطف  املراقو  يف

 .. «َفَجَعَل ِمْنُه الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواأْلُنْثى ».. إىل ذلك املصْي
   مون احلقوائ امل ؟ملووأمام هذ  احلقيق  اليت تفورم نفسوها فرضوا علوى احلوك البشوري،اكء ا يقواع الشو

 « ..تى فأَلَْيَك ذِلَك بِقاِقر  َعلى أَْن ُُيِْيَك اْلَملْ »:اليت تعا؟ها السلرة 
ألخوورى  بلووى  االنشووأة  قر علووى أن ُييووك املوولتى  بلووى  سووبحانه  فإنووه لقوواقر علووىبلووى  سووبحانه  فإنووه لقووا

 رضا.سبحانه  وما ميلك ا نسان إ  أن حشع أمام هذ  احلقيق  اليت تفرم نفسها ف
لق ، قيقوو  اللجووك ويفيخوهكووذا تنتهووك السوولرة ّبووذا ا يقوواع احلاسووم ا؟ووازم،القلي العمي ،الووذي ميووا احلوو

 اءها من تدبْي وتقدير ..ا نساين وما ور 
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 مكي ة وآياأها إحدى وثالثون ( سور  ا نسان76)

 أهم مو وعات السور  

  سوياقها،ويفضولعها ويفيف بعخ الرواايت أن هذ  السلرة مدني ،ولكنها مكي  ومكيتها لاهرة جودا،يف مل 
موا نوزل  ا مون بولاكْيياقها أووحنن نلم  مون سو بل.هلذا رجحنا الرواايت األخرى القائل   كيتها. اهتا كلها

،كمووا يشووك بووه ب الغليجتشووك ّبووذا صوولر النعوويم احلسووي  املفصوول  الطليل ،وصوولر العووذا.موون القوورآن املكووك .
تداق ىل الصوووث حلكوووم ربه،وعووودم إناعووو  آمث مووونهم أو كفووولر  وووا كوووان يتنوووزل عنووود اكوووإ - -تلجوووه الرسووولل 

لووى احلوو  الووذي نووزل ع - -ع إمهووال املشووركني وتثبيووحل الرسوولل األذى علووى الوودعلة وأصووحاّبا يف مكوو ،م
ا هوول رة املوودير، ل،ويف سوول كمووا جوواء يف سوولرة القلووم،ويف سوولرة املزموو.عليه،وعوودم امليوول إىل مووا يوودهنلن بووه .
ي  عهوول احتمووال ضوو -يف نظووران  -واحتمووال أن هووذ  السوولرة مدنيوو  .قريووه موون التلجيووه يف هووذ  السوولرة .

 ّلِل،وابتغووواءاجاء إىل ر   والسووولرة يف جمملعهوووا هتوووا  رخوووك نووودي إىل الطاعووو ،وا لتجووودا،ميكن عووودم اعتبوووا
م الووو  وا نعوووامتوووه يف ارضوووا ،وتذكر نعمته،وا حسووواس بفضوووله،واتقاء عذابه،واليقظووو   بتالئوووه،وإقرا  حك

 وا مالء .. ا بتالء و 
علوه كوي ا جمن الوذي وجد ف و أين كان قبل أن يكلنف من الذي أ:وهك تبدأ بلمس  رفيق  للقله البشري 

ْنسووانِ َهووْل أَتووى َعلَووى ا»:مووذكلرا يف هووذا اللجوولقف بعوود أن   يكوون لووه ذكوور و  وجوولق  ْهِر َ ْ   ِحووني  ِموونَ ْ ِ الوودَّ
 « ..َيُكْن َكْي ا  َمْذُكلرا ف

َلْقنَووا ِإانَّ خَ »:كووه تووه ومدار تتللهووا ملسوو  أخوورى عوون حقيقوو  أصووله ونشووأته،وحكم  اّلِل يف خلقه،وتزويوود  بطاقا
يعا  بَ  َتِليِه َفَجَعْلناُ   َِ ْنساَن ِمْن نُْطَف   أَْمشاج  نَوبوْ  ..« ِصْيا  اْ ِ

َديْناُ  ِإانَّ َهوو»:ر  لووذي حتوواوملسوو  تلثوو  عوون هدايتووه إىل الطري ،وعلنووه علووى اهلدى،وتركووه بعوود ذلووك ملصووْي  ا
 « ..السَِّبيَل ِإمَّا كاِكرا  َوِإمَّا َكُفلرا  

 مث نظوورة إىل.ءىل الوولراإت الووثالّ امللحيوو ،وما تثووْي  يف القلووه موون تفكووْي عميوو ،ونظرة وبعوود هووذ  اللمسووا
يف اهلتوووا   ذ السووولرةبعووود هوووذ  اللمسوووات الوووثالّ شخووو.األموووام،مث التحووورج والتووودبر عنووود اختيوووار الطريووو  .

لر نووووو ،بكل صووووووترغيبوووووه يف نريووووو  ا؟.لإلنسوووووان وهووووول علوووووى مفووووور  الطريووووو  لتحوووووذير  مووووون نريووووو  النوووووار .
 ِإنَّ .أَْغووال   َوَسووِعْيا  وَ َن َسالِسووَل ْلكوواِفرِيلِ ِإانَّ أَْعتَووْدان »:هلاتوو  الراحوو  واملتوواع والنعوويم والتكوورمي  يه،وبكوولال غ

ُروَوا تَوْفجِ ا ِعباُق اّللَِّ َرُب ّبِ َعْينا  َيشْ .اأْلَْبراَر َيْشَربُلَن ِمْن َكْأس  كاَن ِمزاُجها كاُفلرا    «.ْيا   يُوَفجِِ
قوو  ومجووال نعطووا  ور  عوورم صوولر املتوواع ترسووم  ووات هووي ء األبوورار يف عبووارات كلهووا اوقبوول أن اضووك يف

ْسوووَتِطْيا ،َويُْطِعُملَن مُ اَن َكوورُُ  كوويَوْلمووا    يُلفُوولَن اِبلنَّووْذِر،َوَحاُفلنَ »:وخشوولع يناسووه ذلووك النعوويم اهلووانئ الرغيووود 
ا نُْطِعُمُكووْم ِلَلْجووِه اّللَِّ إِ .ْسووِكينا  َويَِتيمووا  َوَأِسووْيا  مِ  -لووى ُحبِِووِه عَ  -الطَّعوواَم  ِإانَّ .اء  َو  ُكووُكلرا     نُرِيووُد ِمووْنُكْم َجووز  َّ

 « ..َباُ  ِمْن َربِِنا يَوْلما  َعُبلسا  َقْمَطرِيرا  
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طعمووني ر،ااْيين املالقمطريوو مث تعوورم جووزاء هووي ء القووائمني ابلعووزائم والتكالي ،ااووائفني موون اليوولم العبوولس
ليووولم العبووولس يتقووولن ا م،يبتغلن وجوووه اّلِل وحووود ،  يريووودون كوووكلرا مووون أحووود،إ اعلوووى حووواجتهم إىل الطعوووا

 القمطرير 
 »:غيوووديم اللوووني الر اء والنعووفووإذا هووول األموون والرخووو.تعوورم جوووزاء هووي ء ااوووائفني الوولجلني املطعموووني املييرين 

ُ َكرَّ ذِلَك اْليَوْلِم،َوَلقَّاُهْم َنْضرَة  َوُسُرور  ُمتَِّكِ نَي ِفيهوا َعلَوى اأْلَرائِوِك .َثُوا َجنَّو   َوَحرِيورا  اُهْم ِ وا َصوز ا ،َوجَ فَوَلقاُهُم اّللَّ
لَوْيِهْم آِبنِيَو   ِموْن ِفضَّو   َويُطاُ  عَ .لُفهوا تَوْذلِيال  لِِلَوحْل ُقطُ ا َوذُ َوقانِيَو   َعلَوْيِهْم ِلالهُلو.  يَوَرْوَن ِفيها مَشْسا  َو  َزْمَهرِيرا  

،َعْينووا  ِفيهووا هووا َكْأسووا  كوواَن ِمزاُجهووا زَ ْسووَقْلَن ِفيَويُ .را  ،قَوولارِيرَا ِمووْن ِفضَّوو   قَوودَُّروها تَوْقِديَوَأْكوولاب  كانَووحْل َقلارِيرَا ْْنَِبيال 
توَ أَيْوتَوهُ َوَيطُلُ  َعَلْيِهْم ِوْلدان  ُرَلَُّدوَن ِإذا رَ .ُتَسمَّى َسْلَسِبيال   ثُولرا  ْم َحِسبوْ أَيْوحَل نَِعيموا  ِإذا رَأَيْوحَل مَثَّ رَ وَ .ُهْم ُلْيلُويا  َمنوْ

،َوحُ .َوُمْلكووا  َكِبْيا   ِإنَّ . َكوورااب  َنُهوولرا  ضَّوو   َوَسووقاُهْم َرُّبُوومْ فِ سوواِوَر ِمووْن ُللا أَ عووالِيَوُهْم يِيوواُب ُسوونُدس  ُخْضوور  َوِإْسووَتْثَ  
 «.هذا كاَن َلُكْم َجزاء  وَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكلرا  

تثبيتووه ل - -ّلِل اىل رسوولل اهلووانئ اللقوق،اعووه ااطوواب إ فووإذا انتهووى معوورم النعوويم اللووني الرغيوود املطموو ن
الصووث وانتظوووار حكووم اّلِل يف األمووور  وتلجيهووه إىل -رام والكفوور والتكوووذيه يف وجوووه ا عوو -علووى الوودعلة 

َربِِووَك   حِلُْكومِ فَاْصوِثْ .ْنزِيال  ْلُقوْرآَن توَ َلْيوَك اعَ ِإانَّ حَنْوُن نَوزَّْلنوا »:وا تصوال بربوه وا سوتمداق منوه كلموا نوال الطريو  
ُهْم آمثا  أَْو َكُفلرا   ،َوِمنَ ة  َوأَ َواذُْكِر اْسَم َربَِِك بُْكرَ .َو  ُتِطْع ِمنوْ  « ..َوَسبِِْحُه لَْيال  َنِليال    اللَّْيِل فَاْسُجْد َلهُ ِصيال 

أموورهم  ّبوولان لي  هلوومنووه،والتلمث تووذكْيهم ابليوولم الثقيوول الووذي   ُيسووبلن حسووابه والووذي حافووه األبوورار ويتقل 
آخوورين  موا تيووان بقوول علووى اّلِل،الووذي خلقهووم وموونحهم مووا هووم فيووه موون القلة،وهوول قوواقر علووى الووذهاب ّبم،

 هووُي ِء ِإنَّ »: بوتالء ا بو  هووذا ويلول  هلووم يف ااتوام بعاقا بووتالء .لول  تفضوله علوويهم ابلبقاء،لتمضوك مشوي   
ْلنا أَْمثواهَلُْم تَوْبوِديال  ان َأْسوَرُهْم َوِإذا ِكوْ نْم َوَكوَدقْ َلْقنواهُ حَنُْن خَ .ْلما  يَِقويال  ُيُُِبلَن اْلعاِجَلَ  َويََذُروَن َوراَءُهْم يوَ  ِإنَّ .ا بَودَّ

َووَذ ِإىل َربِِووِه َسووِبيال   َ كووا أَْن َيشوواءَ  ِإ َّ َوما َتشوواُ نَ .هووِذِ  تَووْذِكرَة  َفَمووْن كوواَء اختَّ ُ،ِإنَّ اّللَّ  يُووْدِخلُ .َن َعِليمووا  َحِكيما   اّللَّ
 « ..ما  َمْن َيشاُء يف َرمْحَِتِه َوالظَّاِلِمنَي أََعدَّ هَلُْم َعذااب  أَلِي

قبوو  اعوختووتم ببيووان ، بووتالء اتبوودأ السوولرة ابلتووذكْي بنشووأة ا نسووان وتقوودير اّلِل يف هووذ  النشووأة،على أسوواس 
ن تودبْي حليواة كلهوا مواء اا ور فتلحك بذلك البدء وهوذا ااتوام  و.،كما اقتضحل املشي   منذ ا بتداءا بتالء 

مو  لى،وملهولب نعلول  ليبتغْي واع و  مدر ،وهل ر.وتقدير،  ينبغك معه أن ميضك ا نسان يف استهتار 
 .ا بتالء ا قرا  لينج  يف 

 أو مون أنلهلوا إذا اعتوثان موا جواء يف سولرة اللاقعو .وبني املطلع وااتام ترق أنلل صلرة قرآني  ملشاهد النعيم
النعيم،وهوووول نعوووويم حسووووك يف مجلته،ومعووووه القبوووولل والتكرمي،وهوووول بتفصوووويله هووووذا وحسوووويته يوووولحك موووون صوووولر 

 كيتووووووه،حية كووووووان القوووووولم قوووووووريل عهوووووود اب؟اهلي ،كووووووديدي التعلوووووو   تووووووواع احلوووووولاس،يبهرهم هووووووذا اللووووووولن 
وما يزال هذا الللن من املتواع يثوْي تطلوع صونل  مون الناس،ويصول  جوزاء .ويعجبهم،ويثْي تطلعهم ورغبتهم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4536 

واّلِل أعلوووم خبلقوووه موووا يصووول  هلوووم وموووا يصووول  قللّبم،وموووا يليووو  ّبوووم كوووذلك وفووو  .م يرضوووك أعمووو  رغبووواهتمهلووو
 تكلينهم وكعلرهم.

و انِضورَة  ُوُجوول   يَوْلَم ِوذ  »:وهنوا  موا هول أعلوى منووه وأر  كالوذي جواء يف سولرة القيامو   واّلِل ..« ا انِلوورَة   ِإىل َرّبِِ
 أعلم  ا يصل  للعباق يف كل حال.

 [31إل   1اآليات :( 76ر  ا نسان )]سو 

 خلق ا نسان وجهاء الصالح  والطالح يوا القيامة 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْهِر َ ْ َيُكوْن َكوْي ا  }  ْنسواِن ِحوني  ِموَن الودَّ ْنسواَن ِموْن نُْطَفو   أَْمشواج  خَ ( ِإانَّ 1) ْذُكلرا  َموَهْل أَتى َعلَوى اْ ِ َلْقنَوا اْ ِ

يعا  َبِصْيا  ) َتِليِه َفَجَعْلناُ   َِ ْعَتْدان لِْلكواِفرِيَن َسالِسوَل ( ِإانَّ أَ 3 )يَل ِإمَّا كاِكرا  َوِإمَّا َكُفلرا  ( ِإانَّ َهَديْناُ  السَّبِ 2نَوبوْ
 َيْشوووَرُب ِّبوووا ِعبووواُق اّللَِّ ( َعْينوووا  5َن ِمزاُجهوووا كووواُفلرا  )ِإنَّ اأْلَبْوووراَر َيْشوووَربُلَن ِموووْن َكوووْأس  كوووا (4َوأَْغوووال   َوَسوووِعْيا  )
ُروَوووا تَوْفِجووْيا  ) لَن الطَّعوواَم َعلووى ُحبِِووِه ( َويُْطِعُموو7) اَن َكوورُُ  ُمْسووَتِطْيا  كوو( يُلفُوولَن اِبلنَّووْذِر َوَحوواُفلَن يَوْلمووا   6يُوَفجِِ

وا نُْطِعُمُكوْم ِلَلْجوِه اّللَِّ 8ِمْسِكينا  َويَِتيما  َوَأِسوْيا  ) بِِنوا ِإانَّ َبواُ  ِموْن رَ  (9ا  ) َو  ُكوُكلر ْنُكْم َجوزاء     نُرِيوُد ِمو( ِإ َّ
ُ َكرَّ ذِلَك اْليوَ 10يَوْلما  َعُبلسا  َقْمَطرِيرا  ) ( َوَجزاُهْم ِ ا َصوَثُوا َجنَّو   11ُسُرورا  )وَ ْلِم َوَلقَّاُهْم َنْضرَة  ( فَوَلقاُهُم اّللَّ

( َوقانِيَووو   َعلَوووْيِهْم ِلالهُلوووا 13َهرِيووورا  )سوووا  َو  َزمْ مشَْ ِك   يوَوووَرْوَن ِفيهوووا ( ُمتَِّك ِووونَي ِفيهوووا َعلَوووى اأْلَرائِووو12َوَحرِيووورا  )
قَولارِيرَا ِموْن ِفضَّو    (15لارِيرَا ) ِفضَّ   َوَأْكلاب  كانَوحْل قَوَويُطاُ  َعَلْيِهْم آِبنَِي   ِمنْ  (14َوُذلَِِلحْل ُقطُلُفها َتْذلِيال  )

( 18ِفيهووا ُتَسوومَّى َسْلَسووِبيال  ) ( َعْينووا  17بِوويال  )َقْلَن ِفيهووا َكْأسووا  كوواَن ِمزاُجهووا َزْنَْ ( َوُيْسوو16قَوودَُّروها تَوْقووِديرا  )
تَوهُ  ثُوول ْم ُلْيلُووَوَيطُوولُ  َعلَووْيِهْم ِولْوودان  ُرَلَّووُدوَن ِإذا رَأَيْوووتَوُهْم َحِسووبوْ  رَأَيْووحَل نَِعيمووا  َوُمْلكووا   َوِإذا رَأَيْووحَل مَثَّ  (19را  )يا  َمنوْ

ُهووولرا  قاُهْم َرُّبُوووْم َكووورااب  نَ  ِفضَّووو   َوَسوووَأسووواِوَر ِمووونْ  ( عوووالِيَوُهْم يِيووواُب ُسووونُدس  ُخْضووور  َوِإْسوووَتْثَ   َوُحلُووولا20َكبِوووْيا  )
 (23ْنوووزِيال  ) حَنْوووُن نَوزَّْلنوووا َعَلْيوووَك اْلُقوووْرآَن توَ ( ِإانَّ 22( ِإنَّ هوووذا كووواَن َلُكوووْم َجوووزاء  وَكووواَن َسوووْعُيُكْم َمْشوووُكلرا  )21)

ُهْم آمثووا  أَْو َكُفوولرا  )فَاْصووِثْ  َن اللَّْيووِل ( َوِموو25َواذُْكووِر اْسووَم َربِِووَك بُْكوورَة  َوَأِصوويال  ) (24 حِلُْكووِم َربِِووَك َو  ُتِطووْع ِموونوْ
( حَنْووُن 27 )يال   يَوْلمووا  يَِقووَن اْلعاِجلَووَ  َويَووَذُروَن َوراَءُهوومْ ( ِإنَّ هووُي ِء ُيُِبُوول 26فَاْسووُجْد لَووُه َوَسووبِِْحُه لَووْيال  نَووِليال  )

ْلنا أَْمثووواهَلُمْ  َوووَذ ِإىل َربِِوووِه ( ِإنَّ 28ال  )تَوْبوووِدي َخَلْقنووواُهْم َوَكوووَدْقان َأْسوووَرُهْم َوِإذا ِكوووْ نا بَووودَّ  هوووِذِ  تَوووْذِكرَة  َفَموووْن كووواَء اختَّ
َ كووا (29َسووِبيال  ) ُ ِإنَّ اّللَّ ْدِخُل َمووْن َيشوواُء يف َرمْحَتِوووِه يُوو( 30ِكيمووا  )َن َعِليمووا  حَ َومووا َتشوواُ َن ِإ َّ أَْن َيشوواَء اّللَّ

 { (31َوالظَّاِلِمنَي أََعدَّ هَلُْم َعذااب  أَلِيما  )
  أاهللاير ا نسان ببداياه واباالئه واجدواجية اسامداده 3 - 1الدرس ا ول:

ْهِر َ ْ َيُكْن َكوْي ا  َمو» ْنساِن ِحني  ِمَن الدَّ ْنسواَن ِموْن نُ َلْقنَوف ِإانَّ خَ ْذُكلرا  َهْل أَتى َعَلى اْ ِ َتِليوِه ا اْ ِ ْطَفو   أَْمشواج  نَوبوْ
يعا  َبِصْيا    « ..مَّا َكُفلرا  را  َوإِ ِإانَّ َهَديْناُ  السَِّبيَل ِإمَّا كاكِ .َفَجَعْلناُ   َِ
 أاهللاير ا نسان ببداياه واباالئه واجدواجية اسامداده 3 - 1الدرس ا ول:

ريوووور ولكوووون وروق  يف هووووذ  الصوووويغ  كأ ووووا ليسووووأل ا نسووووان هووووذا ا سووووتفهام يف مطلووووع السوووولرة إ ووووا هوووول للتق
أ  يعور  أنوه أتوى عليوه حوني مون الودهر   يكون كوي ا موذكلراف مث أ  يتودبر هوذ  احلقيقو  ويتمالهواف :نفسه
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مث أ  يفعووووول تووووودبرها يف نفسوووووه كوووووي ا مووووون الشوووووعلر ابليووووود الووووويت قفعتوووووه إىل مسووووور  احلياة،وسووووولطحل عليووووووه 
 عد أن   يكن كي ا مذكلرافالنلر،وجعلته كي ا مذكلرا ب

 عميقووو  تثوووْي يفو رفيقوو   وهك إُيووواءات.إوووا إُيووواءات كثووْية تنوووبخ موون وراء صووويغ  ا سووتفهام يف هوووذا املقووام
يا فيهوا مووع يع.بتوداءواحدة منهوا تتجوه ابلونفك إىل موا قبول خلو  ا نسوان ووجولق  ا:الونفك شموالت كوَّت

يمتوه،حَّت قفسوه ويف نوا نسوان رلول  مغورور يف .كيو  تورا  كوانف ..هذا الكلن وقود خوال مون ا نسوان .
يتلقوع خلو     يكون ولعل الكولن.لينسى أن هذا الكلن كان وعاش قبل أن يلجد هل  قهار وأزمان نلال

ْنسانِ »ككء يسمى  الويت  ه إىل اللحظو ة منها تتجو..حَّت انبث  هذا اال  من إراقة اّلِل فكان  وواحد« اْ ِ
الويت و ا إ  اّلِل كون يعلمهويوتضورب يف تصولرات كوَّت هلوذ  اللحظو  الويت   . نساينانبث  فيها هذا اللجلق ا

 سوولب قورهووا يفكوولن  انأضووافحل إىل الكوولن هووذ  االيقوو  ا؟ديدة،املقوودر أمرهووا يف حسوواب اّلِل قبوول أن ت
 خ  هذا الكلن الطليل  

وتعوووود   اللجوووولق ى مسوووور وواحوووودة منهووووا تتجووووه إىل شموووول يوووود القوووودرة وهووووك توووودفع ّبووووذا الكووووائن ا؟ديوووود علوووو
قور   بقواء  وأقاء لويت ععوللدور ،وتعِد له قور ،وترب  خيلط حياته  حولر اللجولق كلوه وهتيوئ لوه الظورو  ا

خيوولط هووذا  مووع سووائر  كنووا وميسوولرا وتتابعووه بعوود ذلووك يف كوول خطلة،ومعهووا ااووي  الووذي تشوود  بووه إليهووا
القلوووه إىل  هوووك منهووواينت.ا الووونا يف الضووومْي .الكووولن الكبوووْي  وإُيووواءات كثوووْية وشموووالت كوووَّت،يطلقها هوووذ

 الشعلر ابلقصد والغاي  والتقدير،يف املنشأ ويف الرحل  ويف املصْي.
نُْطَفو   أَْمشواج   ْنسواَن ِمونْ نَوا اْ ِ ِإانَّ َخَلقْ »:فأما امتداق هذا ا نسان بعد ذلك وبقا   فكانوحل لوه قصو  أخورى 

يعووا  َبِصووْيا   َتِليووِه َفَجَعْلنوواُ   َِ النطفوو  موون خليوو   ارة إىل تكوولننووحل هووذ  إكووور ووا كا.األخالط:..واألمشوواج « نَوبوْ
 الذكر وبليض  األنثى بعد التلقي .

« ا؟ينوووات»ميوووا سووملنه عليور ووا كانوووحل هووذ  األخوووالط تعوووب الوولراتت الكامنووو  يف النطفوو ،واليت ميثلهوووا موووا 
ا وإليهوو.  أخْياالعائليوو صووفات ا؟نوونيوحوودات اللرايوو  احلاملوو  للصووفات املميووزة ؟وونك ا نسووان أو  ول وهووك

عووزى إليهووا كمووا ت.خرآيعووزى سووْي النطفوو  ا نسوواني  يف رحلتهووا لتكوولين جنووني إنسووان،  جنووني أي حيوولان 
 ت كَّت.ولعلها هك هذ  األمشاج املختلط  من ورات.وراي  الصفات اااص  يف األسرة .

 ث.وميتحن وحت   ليبتلى  تسلي ،ولكنه خلخلقته يد القدرة هكذا من نطف  أمشاج،  عبثا و  جزافا و 
ك علووووى مسوووور  يظهوووور ذلوووو واّلِل سووووبحانه يعلووووم مووووا هوووولف ومووووا اختبووووار ف ومووووا مثوووورة اختبووووار ف ولكوووون املووووراق أن

ر مووون ى وفووو  موووا يظهوووواز .درةاللجووولق،وأن ت توووه عليوووه آتر  املقووودرة يف كيوووان اللجووولق،وأن تتبعوووه آتر  املقووو
  وليدر .سوووتجاب تلقوووك وا أي زوق  بلسوووائل ا قرا ،ليسوووتطيع ال.عوووا بصوووْيانتوووائج ابتالئوووه.ومن مث جعلوووه  ي

 وف  ما حتار .. ا بتالء واتاز .األكياء والقيم وُيكم عليها وحتار
أمشواج  لقتوه مون نطفو ها،وهك خوإذن فإن إراقة اّلِل يف امتداق هذا ا؟نك وتكرر أفراق  ابللسويل  الويت قودر 

.. 
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 ومن مث.ختبوار لكوائن واكوان وراءهوا ابوتالء هوذا ا.و  تكون فلتو  ..راءهوا قصودوكان و .كانحل وراءها حكم 
  ابملوووودار  ه وتزويوووودوكووووان كوووول كووووكء يف خلقوووو.وهووووه ا سووووتعداق للتلقووووك وا سووووتجاب ،واملعرف  وا ختبووووار .

ريووووو  ،وبني لوووووه الطر الطريووووو  قووووودار  مث زوق  إىل جانوووووه املعرف ،ابلقووووودرة علوووووى اختيوووووا.وابتالئوووووه يف احليووووواة .
ووِبيَل   َهووَديْنا ُ ِإانَّ »: مث تركووه ليختووار ،أو ليضوول ويشوورق فيمووا وراء  موون نوور    توويقي إىل اّللِ .للاصوولا ِإمَّووا :السَّ

د إذ ه املهتدي،بعوورق علووى قلووألن الشووكر أقوورب خووانر يوو...وعووث عوون اهلوودى ابلشووكر« كوواِكرا  َوِإمَّووا َكُفوولرا  
درة وزوق  ابلقو.صورمع والبووهه لوه السو.كوي ا موذكلرا يعلم أنه   يكن كوي ا موذكلرا،فأراق ربوه لوه أن يكولن

هوذ   لوه املويمن يفعلوى الق الشكر هول ااوانر األول الوذي يورق.وتركه حتار ..مث هدا  السبيل.على املعرف 
 لكفران.ّبذ  الصيغ  امللغل  يف الد ل  على ا.فإذا   يشكر فهل الكفلر ..املناسب 

ه مشوودوق إىل وانوو.غاي لويوودر  أنووه رلوول  .عوود هووذ  اللمسووات الثالّويشووعر ا نسووان  ديوو  األموور وققتووه ب
يها ة امتحووان يقصوول يف فوو  فهووا بووتالء .وأنووه هنووا ليبتلووى واتوواز .وأنووه مووزوق ابملعرفوو  فمحاسووه عليها.حملر

رصووويد مووون بوووذلك ال علوووى األرم،  يف فووو ة لعوووه وهلووول وإ وووال  وحووورج مووون هوووذ  اهلايت الوووثالّ القصوووار
ويف هوووذ  احليووواة، يف تصووولر قووو  العميقووو ،كما حووورج منهوووا مثقووول الظهووور ابلتبعووو  وا؟ووود واللقوووارالتوووأمالت الرفي

ومن غايو  وجولق ، نظرتوه إىل   وتغْي هذ  اهلايت الوثالّ القصوار مونا بتالء الشعلر  ا وراءها من نتائج 
 كعلر   قيق  وجلق ،ومن أخذ  للحياة وقيمها بلجه عام.

 فران.و نري  الك،واختيار  نري  الشكر أا بتالء ر ا نسان بعد ومن مث ذخذ يف عرم ما ينتظ
ل وا يقاع.ولوو  الصوولرةيففأمووا مووا ينتظوور الكافرين،فيجملووه إمجووا ،ألن لوول السوولرة هوول لوول الرخوواء الظوواهر 

َل َوأَْغوووال   َن َسالِسوولِْلكوواِفرِي ْعتَووْدانِإانَّ أَ »:فأمووا العووذاب فيشوووْي إليووه يف إمجووال .اهلتووا  املغووري ابلنعوويم املري 
 لللني سلني املغ..سالسل لاقدام،وأغال  لايدي،وانرا تتسعر يلقى فيها ابملسل« َوَسِعْيا  

 من ص ات ا برار وصور من نميم ال نة لهم 22 - 4الدرس الثاني:

ا ِعبواُق َعْينا  َيْشَرُب ّبِ .لرا  افُ  ِمزاُجها كْأس  كانَ ِإنَّ اأْلَْبراَر َيْشَربُلَن ِمْن كَ »:مث يسارع السيا  إىل رخاء النعيم  
ُروَوا تَوْفِجْيا    «..اّللَِّ يُوَفجِِ

م ن عوني تفجور هلوموس تغو   وهذ  العبارة تفيود أن كوراب األبورار يف ا؟نو   وزوج ابلكافلر،يشوربلنه يف كوأ
 يف حينوووا زايقة لزْنبيووولوقووود كوووان العووورب ميزجووولن كووويوس اامووور ابلكوووافلر حينوووا واب.تفجوووْيا،يف كثووورة ووفووورة .

ى هوذا فأما مستل .سع لى وفر و التلذذ ّبا،فهاهم أو ء يعلملن أن يف ا؟ن  كرااب نهلرا  زوجا ابلكافلر،ع
لووك يف هووذ  ن    الشوراب فمفهوولم أنوه أحلووى موون كوراب الوودنيا،وأن لووذة الشوعلر بووه تتضوواع  وترقوى،وحن

لن لنوواس   ميلكوو أن اعلم اّللِ ي.فهك أوصووا  للتقريووه.األرم أن حنوودق مسووتلى و  نلعووا للووذة املتوواع هنووا 
 سلاها لتصلر هذا الغيه انجلب.

ا وتكرميوا وإعوالان إيناسو..« ِعبواُق اّللَِّ »ويسوميهم يف اهليو  الثانيو  « اأْلَبْورارَ »والتعبْي يسميهم يف اهليو  األوىل 
 للفضل  رة،وللقرب من اّلِل  رة،يف معرم النعيم والتكرمي.
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 يَوْلموووا  كووواَن َكوووورُُ  ،َوَحاُفلنَ لنَّوووْذرِ يُلفُووولَن ابِ »:ق اّلِل الوووذين قسوووم هلووووم هوووذا املتووواع مث يعووور  ّبوووي ء األبووورار عبوووا
ا .يَِتيموووا  َوَأِسوووْيا  وَ ِمْسوووِكينا   - َعلوووى ُحبِِوووهِ  -ُمْسوووَتِطْيا ،َويُْطِعُملَن الطَّعووواَم     نُرِيوووُد ِموووْنُكْم ْطِعُمُكوووْم ِلَلْجوووِه اّللَِّ نُ ِإ َّ

 ..« رِيرا  انَّ َباُ  ِمْن َربِِنا يَوْلما  َعُبلسا  َقْمطَ إِ .َجزاء  َو  ُكُكلرا  
محووو  نديووو  ر قيووودة،مع وهوووك صووولرة وضوووي   كوووفاف  لقلووولب رلصووو  جووواقة عازمووو  علوووى اللفووواء ّلِل بتكوووالي  الع
بعثوووه التقووولى عذابووه ت بعبوواق  الضوووعا ،وإيثار علووى النفك،وهووورج وخشوووي  ّلِل،ورغبوو  يف رضا ،وإكوووفا  مووون

 لاجه الثقيل.وا؟د يف تصلر ال
ر جووودا ذخوووذون األمووو فهم.اجبووواتفيفعلووولن موووا اعتزمووولا مووون الطاعات،وموووا التزمووولا مووون الل « يُلفُووولَن اِبلنَّوووْذرِ »

ووم أوهوذا معو  .مهعود اعتزاخالصا   ُياوللن التفلحل من تبعاته،و  التفصوك مون أعبائوه،و  التخلوك عنوه ب
 «.اِبلنَّْذرِ »ن كلم  فهل أعم من املع  العريف املتباقر م.يلفلن ابلنذر

يه الكثوْيين تفشوى كور  ويصويليلم،الوذي فهوم يودركلن صوف  هوذا ا..« َوَحاُفلَن يَوْلموا  كواَن َكورُُ  ُمْسوَتِطْيا   »
ثقووول اللاجوووه شووواعرين بوهذ   ووو  األتقياء،ال.فيخافلن أن ينووواهلم كوووكء مووون كووور .مووون املقصووورين واملسوووي ني

 ت.لقصلر،مهما قدملا من القرب والطاعاوضخام  التكالي ،ااائفني من التقصْي وا
ث والعطو  وااوْي  وثال ..وهوك تصولر كوعلر الو« يَِتيما  َوَأِسوْيا  وَ ِمْسِكينا   - َعلى ُحبِِهِ  -َويُْطِعُملَن الطَّعاَم »

لطعووام الووذي ا هووه اإووو:فمثل هووذ  القلوولب   يقووال عنهووا .يف إنعووام الطعووام،مع حبووه بسووبه احلاجوو  إليووه
،ولكنهوووا ا الطعامإ  أن تكووولن يف حاجووو  هوووك إىل هوووذ.انووواويج علوووى اخوووتال   أنووولاعهم تطعموووه للضوووعا 

تفضوووك بشوووكء  كانوووحل    تووويير بوووه اناويج.وهوووذ  اللفتووو  تشوووك بقسووولة البي ووو  يف مكووو  بوووني املشوووركني وأووووا
ا واحو  اّلِل فكوانل  ار عبواقفأما األبر .للمحاويج الضعا  وإن كانحل تبذل يف جما ت املفاخرة الشكء الكثْي

 واعا  إىل.يوو ،وخللص نوكانلا يطعموولن الطعووام  رُييوو  نفك،ورمحوو  قلووه.لليلوو  يف هووذ  اهلوواجرة الشووحيح 
وا نُْطِعُمُكو»:اّلِل ابلعمل،ُيكيه السيا  من حاهلم،ومن منطل  قلولّبم   وَ  نُرِيوُد ِموْنُكْم َجوزاء   ِه اّللَِّ ْم ِلَلْجوِإ َّ

 « ..نا يَوْلما  َعُبلسا  َقْمَطرِيرا  ِإانَّ َباُ  ِمْن َربِِ .ُكُكلرا  
و  تبتغووك ّبووا جووزاء موون االوو  .فهووك الرمحوو  الفائضوو  موون القلوولب الرقيقوو  الرفيق ،تتجووه إىل اّلِل تطلووه رضووا 

كمووووووا تتقووووووك ّبووووووا يلمووووووا عبلسووووووا كووووووديد .و  كووووووكرا،و  تقصوووووود ّبووووووا اسووووووتعالء علووووووى انتوووووواجني و  خيالء
عليووه فعوون حمُِوولَّ بْووِن َخِليَفووَ  الطَّوواِئىِِ  - -وقوود قهلووم رسوولل اّلِل .ءوختشووا ،وتتقيه ّبووذا اللقا العبلس،تتلقعووه

َفَجواَءُ  َرُجواَلِن َأَحوُدُ َا  -  -يَوُقلُل ُكْنحُل ِعْنَد َرُسولِل اّللَِّ  -رضى هللا عنه  -قَاَل  َِْعحُل َعِدىَّ ْبَن َحامتِ  
َلَ ،َواهلَخُر َيْشُكل َقْطَع السَِّبيِل، أَمَّا َقْطُع السَِّبيِل فَِإنَُّه  َ َذْتِوى َعَلْيوَك »  -  -فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ َيْشُكل اْلَعيوْ

َلُ  فَِإنَّ السَّاَعَ   َ تَوُقلُم َحو َّتَّ َيطُولَ  َأَحودُُكْم ِبَصوَدقَِتِه ِإ َّ قَِليل  َحَّتَّ خَتْرَُج اْلِعُْي ِإىَل َمكََّ  بَِغْْيِ َخِفْي ،َوأَمَّا اْلَعيوْ
وو نَووُه ِحَجوواب  َو َ تُورْ  َ اَِ نَووُه َوبَويوْ مُجَووان  يُووَ ِْجُم لَووُه،مُثَّ ُد َمووْن يَوْقبَوُلَهووا ِمْنووُه،مُثَّ لَووَيِقَفنَّ َأَحوودُُكْم بَوونْيَ يَووَدِى اّللَِّ لَووْيَك بَويوْ

فَويَوْنظُوُر َعوْن مَيِينِوِه فَوالَ .ْيَك َرُسل   فَوَليَوُقلَلنَّ بَولَوى مُثَّ لَيَوُقلَلنَّ أََ ْ أُْرِسْل إِلَ .لَيَوُقلَلنَّ َلُه أَ َْ أُوِتَك َما   فَوَليَوُقلَلنَّ بَوَلى 
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وْد فَِبَكِلَمو   يَوَرى ِإ َّ النَّاَر،مُثَّ يَوْنظُُر َعْن مِشَالِِه َفالَ يَوَرى ِإ َّ النَّواَر،فَوْليَوتَِّقنَيَّ َأَحودُُكُم النَّواَر َولَوْل بِ  ِشو ِِ َاْرَة ،فَوِإْن َ ْ اَِ
  2555«نَيَِِب   

ْعوووحُل َعوووِدىَّ بْوووَن َحوووامتِ  و  ْعوووحُل َعْبوووَد اّللَِّ بْوووَن َمْعِقووول  قَووواَل  َِ قَووواَل  -رضوووى هللا عنوووه  -َعوووْن َأىِب ِإْسوووَحاَ  قَووواَل  َِ
 .2556« اتوَُّقلا النَّاَر َوَلْل ِبِش ِِ َاْرَة  » يَوُقلُل  -  - َِْعحُل َرُسلَل اّللَِّ 

ُ يوَوْلَم اْلِقَياَموِ ،لَْيَك بَونْيَ »  -  -ِبُ وَعْن َعِدىِِ ْبِن َحوامتِ  قَواَل قَواَل النَّو َموا ِموْنُكْم ِموْن َأَحود  ِإ َّ َوَسوُيَكلُِِمُه اّللَّ
اَمووُه،مُثَّ يَوْنظُووُر بَوونْيَ يََديْوِه فَوَتْسووتَوْقِبُلُه  نَوُه تُوْرمُجَووان ،مُثَّ يَوْنظُووُر فَووالَ يوَوَرى َكوويوْ  ا ُقدَّ ِمووْنُكْم أَْن النَّوواُر،َفَمِن اْسووَتطَاَع اّللَِّ َوبَويوْ

 .2557« يَوتَِّقَى النَّاَر َوَلْل ِبِش ِِ َاْرَة  
كووباع  ،ووسوويل  ا   الكرميوقود كووان إنعووام الطعووام هكووذا مباكوورة هوول وسوويل  التعبووْي عوون هووذ  العانفوو  النبيلوو

  ذفال تظوول يف هووولكن صوولر ا حسووان ووسووائله قوود تتغووْي  سووه البي ووات والظوورو ،.حلاجووات انوواويج
  يف عانف ،والرغبوحيليو  الإ  أن الوذي اوه ا حتفواا بوه هول حساسوي  القللب،و .ئيو  املباكورةالصلرة البدا

قود تونظم ع احلياة  ولمن مناف ااْي ابتغاء وجه اّلِل،والتجرق عن البلاعة األرضي  من جزاء أو ككر أو نفع
ك بشوطر  وا يفوإ الضرائه،وتفرم التكالي ،وختصا للضمان ا جتماعك،و سعا  انواويج،ولكن هوذا

طر هوذا الشو.كواة .ريضو  الز واحد من مزااي ا عوا  ا سوالمك الوذي ترموز إليوه تلوك اهلايت،والوذي تلخوا  بف
إىل ذلوووك  ،ورفعهووواوالشوووطر اهلخووور هووول هتوووذيه أروا  الباذلني.هوووذا كوووطر ..هووول كفايووو  حاجووو  انتووواجني .

عوووايْي فيلصوووم قلوووه املال علوووى أن تنوهووول كوووطر   اووولز إغفالوووه و  التهووولين مووون كوووأنه فضووو.املسوووتلي الكرمي
 إنه إذ ل لآلخذين وإفساق لللاهبني.:ويقب  ويشل ،ويقال 

ع موون يلجههووا بها وتنفوووالعانفوو  الكرميوو  هتووذب صوواح.إن ا سووالم عقيوودة قلوولب،ومنهج تربيوو  هلووذ  القللب
 فتفك بشطري ال بي  اليت يقصد إليها هذا الدين..إليه من إخلانه

 لير الكرمي لذلك الشعلر الكرمي.ومن مث كان ذلك التص
ُ َكوورَّ ذلِووَك اْليَوووْلِم َوَلقَّوواُهْم َنْضوورَة  َوُسووُرو »  كر وقووايتهم موون كوور ذلووك اليوولمعجوول السوويا  بووذ ..ي« را  فَوَلقوواُهُم اّللَّ

ّلِل نضورة م تلقولا مون ايوذكر أووالذي كانلا حافلنه،ليطم نهم يف الدنيا وهم يتلقلن هذا القرآن ويصودقلنه  و 
 رة مشاعرهم.لّبم ونضجزاء وفاقا على خشيتهم وخلفهم،وعلى نداوة قل.ا،  يلما عبلسا قمطريراوسرور 

جنوووو  ..« َوَجووووزاُهْم ِ ووووا َصووووَثُوا َجنَّوووو   َوَحرِيوووورا  »:مث ميضووووك بعوووود ذلووووك يف وصوووو  منوووواعم ا؟نوووو  الوووويت وجوووودوها 
فهوم يف جلسو  ..« ْوَن ِفيهوا مَشْسوا  َو  َزْمَهرِيورا  ُمتَِّكِ نَي ِفيهوا َعلَوى اأْلَرائِوِك   يوَورَ  »يسكنلوا وحريرا يلبسلنه.

فال مشووك تلهووه النسووائم،و  .مرُيوو  مطم نوو  وا؟وول حوولهلم رخوواء انعووم قافووئ يف غووْي حر،نوودِي يف غووْي بوورق
إنوووه عوووا  آخووور ليسوووحل فيوووه مشسووونا هوووذ  و  مشووولس أخووورى مووون :زمهريووور وهووول الوووثق القوووارس  ولنوووا أن نقووولل 

                                                 
 ( العيل :الفاق  والفقر 1413[)370/ 5املكنز ] -صحي  البخارى - 2555
 ( 1417[ )375/ 5املكنز ] -صحي  البخارى - 2556
 ( 6539[)441/ 12املكنز ] -صحي  البخارى - 2557

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4541 

وإذا قنووحل الظوووالل وقنووحل القطووول  ..« َوُذلِِلَوووحْل ُقطُلُفهووا تَوووْذلِيال  .   َعلَووْيِهْم ِلالهُلاَوقانِيَووو»وكفووى  .نظائرهووا .
فهك الراح  وا س وا  على أمتع ما ميتد إليه اايال  فهوذ  هوك اهلي و  العامو  هلوذ  ا؟نو  الويت جوزى اّلِل ّبوا 

مث شيت تفصوويالت املنوواعم .الوودنيا . عبوواق  األبوورار الووذين رسووم هلووم تلووك الصوولرة املرهفوو  اللطيفوو  اللضووي   يف
 واادمات ..

َوُيْسوَقْلَن ِفيهوا َكْأسوا   .ضَّو   قَودَُّروها تَوْقِديرا  يرَا ِموْن فِ ا،قَولارِ َويُطاُ  َعَلْيِهْم آِبنَِي   ِمْن ِفضَّ  ،َوَأْكلاب  كانَوحْل َقلارِيرَ »
رائوووك بوووني الظوووالل ألمتك ني علوووى ا.متووواعهم ..فهووم يف« َعْينوووا  ِفيهوووا ُتَسووومَّى َسْلَسوووِبيال  .كوواَن ِمزاُجهوووا َزْْنَِبيال  

اب مووون فضووو   ،ويف أكووول يطوووا  علووويهم  كووورب  يف آنيووو  مووون فضووو .اللارفووو  والقطووول  الدانيووو  وا؟ووول الرائووو  .
تواع يرا ُيقو  املقودرة تقودوهك  حجوام م.كذلك،ولكنها كف  كالقلارير، ا   تعهد  األرم يف آنيو  الفضو 

 يل كما مزجحل مرة ابلكافلر.مث هك ازج ابلزْنب.وا؟مال
زايقة يف اربني  و وهووك كووذلك اووا موون عووني جاريوو  تسوومى سلسبيال،لشوودة عووذوبتها واستسوواغتها لوودى الشوو

فعوووول فوووويهم جوووول ،  ياملتوووواع فووووإن الووووذين يطلفوووولن ّبووووذ  األواين واألكوووولاب ابلشووووراب هووووم غلمووووان صووووبا  الل 
 ليلي املنثوولرهنووا  كووالوهم هنووا و .واللضوواءةالووزمن،و  توودركهم السوون فهووم رلوودون يف سوون الصووباح  والصووبا 

توَ »: ثُ ُهْم ُليْ َوَيطُلُ  َعَلْيِهْم ِوْلدان  ُرَلَُّدوَن،ِإذا رَأَيْوتَوُهْم َحِسبوْ  « ..لرا  ُليا  َمنوْ
 مَثَّ  - ِإذا رَأَيْوحلَ وَ »:نظور مث امل السيا  خطلط املنظر،ويلقك عليه نظرة كامل  تلخوا وقعوه يف القلوه وال

ن عبواق اّلِل هوي ء،على برار املقربول هل الذي يعيا فيه األ.ْيا..نعيما وملكا كب« يما  َوُمْلكا  َكِبْيا  رَأَْيحَل نَعِ  -
ْي ا اللصو  وتفسوعليل هلوذوجه ا مجال والعملم  مث حصا مظهرا من مظاهر النعيم وامللك الكبْي كأنه ت

،َوُحُللا أَ »: ..والسووندس « ا   َرُّبُوْم َكوورااب  َنُهولر    َوَسووقاُهمْ  ِفضَّوسواِوَر ِموونْ عوالِيَوُهْم يِيواُب ُسوونُدس  ُخْضور  َوِإْسووَتْثَ  
« َرُّبُوومْ » لقلنووه كلووه موونملتاع،يتوهووم يف هووذ  الزينوو  وهووذا ا.احلريوور الرقي ،وا سووتث  احلريوور السووميك املووبطن .

 ِإنَّ »:مي لتكوور الوولق وا وهووذ  تضووا  إىل قيموو  ذلووك النعوويم  مث يتلقوولن عليووه.فهوول عطوواء كوورمي موون معوو  كرمي
 « ..هذا كاَن َلُكْم َجزاء  وَكاَن َسْعُيُكْم َمْشُكلرا  

   قيمتها ..أخرى فل  وهل يعدل هذ  املناعم كلها،ومينحها قيم .يتلقلن هذا النط  من املا األعلى
الفوورار موون و م الطيووه وهكووذا ينتهووك ذلووك العوورم املفصوول واهلتووا  املوولحك للقللب،اهلتووا  إىل ذلووك النعووي

 ْي  إىل السع نري  ميق إىل ا؟ن  هذ  ونري  ميق.و ا نريقان.واألغالل والسعْي .السالسل 
 إنهال القرآن وأوجيه الدعا  إل  جادهم وهو ا أصال باهلل 26 - 23الدرس الثالث:

وبعوووود انتهوووواء هووووذا اهلتووووا  إىل ا؟نوووو  ونعيمهووووا اهلووووبء الرغيوووود،يعا  حالوووو  املشووووركني املصوووورين علووووى العنوووواق 
لعلوووه يكووو  عنهوووا،أو عموووا  - -الوووذين   يووودركلن حقيقووو  الدعلة،فيسووواوملن عليهوووا الرسووولل والتكذيه،
وفتنوو  املوويمنني بووه وإيذائهم،والصوود عوون سووبيل اّلِل،وا عوورام عوون  - -وبني املسوواوم  للنوول .يوويذيهم منهووا

ريقو  القورآن الكورمي بني هذا كله اكء املقطع األخوْي يف السولرة يعوا  هوذا امللقو  بط.ااْي وا؟ن  والنعيم .
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ُهْم آمثا  أَْو َكُفلرا  .ِإانَّ حَنُْن نَوزَّْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن تَوْنزِيال   »: َواذُْكِر اْسوَم َربِِوَك بُْكورَة  .فَاْصِثْ حِلُْكِم َربَِِك َو  ُتِطْع ِمنوْ
 « ..َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه َوَسبِِْحُه لَْيال  َنِليال  .َوَأِصيال  

يعووويا فيهوووا  نبغوووك أنحقيقووو  ي.يف هوووذ  اهلايت األربوووع تكمووون حقيقووو  كبوووْية مووون حقوووائ  الووودعلة ا مياني و 
فسوي  وا ميانيو  للاقعيو  والنل هتا االدعاة إىل اّلِل نليال،وأن يتعمقلها تعمقا كامال،وأن ينظروا بتودبر يف مودل

 الكبْية.
جمووورق  وهل   يكوون يلاجووه يف نفلسووهم.اّلِل وحوود لاجووه املشووركني ابلووودعلة إىل ي - -لقوود كووان رسوولل اّلِل 

 هووا   تكوون موونانلا عليكووفووإن عقيوودة الشوور  املهلهلوو  الوويت  .ولل كووان األموور كووذلك لكووان أيسوور كثْيا.عقيوودة
ت انووحل املالبسوواإ ا ك. القوولة والثبووات  يووة يصوومدون ّبووا هكووذا لعقيوودة ا سووالم القليوو  اللاضووح  البسوويط

لووووورواايت اهدت ّبوووووا كوووووهوووووك الووووويت تقووووولق إىل تلوووووك املعارضووووو  العنيووووودة،اليت  الووووويت هوووووي  ابلعقيووووودة وابمللقووووو 
 يفقوويم السووائدة عتووزاز ابل،وا ا جتماعيوو  كانووحل املكانوو  .التارحيوو ،وحكاها القوورآن يف ملاضووع منووه كووَّت .

لعقيووودة اب التشوووبة هوووك العنصووور األول الوووذي يقووولق إىل.ّبوووا كوووذلك مووون مصووواحل ماقيووو  . البي ووو ،وما يتلوووبك
 يوووواة ا؟اهليوووو حل صوووولر احلمث كانوووو..ا سووووتقام  لظوووواهرة الووووبطالن،يف وجووووه العقيوووودة القليوووو  الظوووواهرة اللاهيوووو  ا

ا فيهووا ة ا؟ديوودة،ومى العقيوودومتاعهووا ولذائووذها وكووهلاهتا إىل جانووه ذلووك تزيوود املقاوموو  والعنوواق والتووأيب علوو
ملطلقوو  ابثو  املاجنوو  ة العايووامون اعاهووات أخالقيو  وقوويم رفيعوو ،  تسوم  ابنطووال  الغرائوز والشووهلات و  ابحل

 من كلاب  األخال .
  ملصوواحل،وما يتعلوووالسوولطان واملووال وا ا جتماعيوو  لاء مووا يتعلوو  منهووا ابملكانوو  والقوويم سوو -وهووذ  األسووباب 

  -يووو  قيووولق األخالقلقووويم والمنهووا اب لووو  والعووواقة وصووولر احليووواة التقليديووو ،وما يتعلووو  منهوووا اب نطوووال  مووون ا
وهك اثول . كول جيوللدعلة األوىل،وهك هوك قائمو  يف وجوه الودعلة يف كول أرم ويفكانحل قائم  يف وجه ا

ليفهووا مشوواقها وتكا يووه وععوولالعناصوور الثابتوو  يف معركوو  العقيوودة،اليت ععلهووا معركوو  عنيوودة   تنتهووك موون قر 
 والثبات عليها من أعسر التكالي .

لكامنو  ايقو  الكبوْية يف احلق ن يعيشولا نوليالومن مث ينبغك للودعاة إىل قيون اّلِل يف أي أرم ويف أي زموان أ
هووووك مالبسووووات معركوووو  واحوووودة حلضووووها كوووول ف - -يف تلووووك اهلايت،ومالبسووووات نزوهلووووا علووووى الرسوووولل 
 صاحه قعلة إىل اّلِل،يف أي أرم ويف أي زمان 

يِِرُ »:التكليووو  مووون ربوووه لينوووذر،وقيل لوووه  - -لقووود تلقوووى رسووولل اّلِل   ..فلموووا أن « نْوووِذرْ قُْم فَأَ .اي أَيُوَهوووا اْلُمووودَّ
وووخ ابلتكليوو  واجهتووه تلووك العلاموول واألسووباب الوويت تصوود القوولم عوون الوودعلة ا؟ديوودة،وتثْي يف نفلسووهم 

وتقوولقهم إىل العنوواق الشووديد،مث إىل الوودفاع العنيوود  -علووى كووعلرهم بلهنووه وهلهلتووه  -التشووبة  ووا هووم عليووه 
إىل آخور موا هتودق  .م،ولذائذهم وكوهلاهتم .ومألل  حياهت.عن معتقداهتم وأوضاعهم ومكانتهم ومصاحلهم

الوووودعلة ا؟ديوووودة أكوووود التهديد.وأخووووذ هووووذا الوووودفاع العنيوووود صوووولرا كووووَّت،يف أوهلووووا إيووووذاء القلوووو  امليمنوووو  الوووويت 
مث تشووليه هووذ  العقيوودة وإترة .اسووتجابحل للوودعلة ا؟ديدة،وحماولوو  فتنتهووا عوون عقيوودهتا ابلتعووذيه والتهديوود
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فمنع النوواس .كك   ينضووم إليهووا ميمنوولن جوودق.بشووَّت الووتهم واألسوواليه - -الغبووار حلهلووا وحوولل نبيهووا 
 عن ا نضمام إىل راي  العقيدة قد يكلن أيسر من فتن  الذين عرفلا حقيقتها وذاقلها  

إىل جانووه التهديوود  -نرقووا كووَّت موون ا غووراء  - -ويف اللقووحل ذاتووه راحوولا ُيوواوللن مووع صوواحه الوودعلة 
صوووو  الطريوووو  ويكوووو  عوووون احلملوووو  السوووواحق  علووووى معتقووووداهتم وأوضوووواعهم ليلتقووووك ّبووووم يف منت -وا يووووذاء 

وتقاليووودهم ويصووواحلهم ويصووواحللنه علوووى كوووكء يرتضووويه ويرتضووولنه  كموووا تعووولق النووواس أن يلتقووولا يف منتصووو  
 .2558الطري  عند ا ختال    على املصاحل واملغاح وكيون هذ  األرم املعهلقة

 ويف كول جيول   كول أرماجههوا صواحه الودعلة إىل اّلِل يفوهذ  اللسائل ذاهتا أو ما يشوبهها هوك الويت يل 
لاقووع الثقيوول إ  أنووه بشوور يلاجووه ال.لوول أنووه رسوولل،حفظه اّلِل موون الفتن ،وعصوومه موون النوواس .و  - -والنوول 

 عولن قوع الثقيول بوالجهو  اللاواّلِل يعلوم منوه هوذا،فال يدعوه وحود ،و  يدعوه مللا.يف قل  من املويمنني وضوع 
  معا  الطري .ومدق وتلجيه إىل

 «.آَن تَوْنزِيال  ْيَك اْلُقرْ ْلنا َعلَ ِإانَّ حَنُْن نَوزَّ »:وهذ  اهلايت تتضمن حقيق  هذا العلن واملدق والتلجيه 
 يد.مصدرها اللح هل.ّللِ اإوا من .وهك اللفت  األوىل إىل مصدر التكلي  ّبذ  الدعلة،وينبلع حقيقتها .

يفويخ مون  ء آخور  در آخور،و  ميكون أن ختوتل  حقيقتهوا بشوكفليك هلوا مصو.وهل الوذي نوزل ّبوا القورآن
و  ،ءعقيودة منوه كوكهلوذ  ال وكل ما عدا هذا املصدر   يتلقى عنه،و  يستمد منه،و  يستعار.هذا الينبلع

ك ن يوو   الووداعول. كهووايمث إن اّلِل الووذي نووزل هووذا القوورآن وكلوو  ّبووذ  الوودعلة لوون .حلوو  ّبووا منووه كووكء .
تنو  مليمنني،والفى يصويه افوه،وهل نوِزل القورآن عليوه.ولكن البانول يتبج ،والشور ينوتفا،واألذإليها،وهل كل

ى لوووعفل  إصووورارهم ترصووود هلوووم والصووود عووون سوووبيل اّلِل ميلكوووه أعوووداء الووودعلة ويقلمووولن بوووه ويصووورون عليوووه،
لبلود وقسوم  املصاحل ،عقيدهتم وأوضاعهم وتقاليدهم وفساقهم وكرهم الذي يلجولن فيوه  مث هوم يعرضولن ا
 يب  رو  العصبلدين،وا لتقاء يف منتص  الطري  ..وهل عرم يصعه رق  ورفضه يف مثل تلك الظ

 « ..را   أَْو َكُفل ْم آمثا  فَاْصِثْ حِلُْكِم َربَِِك،َو  ُتِطْع ِمنوْهُ »:هنا عكء اللفت  الثاني   
 ء ا بووووتالمنني و لووووى املووووي عنوووو  وهوووول ميهوووول البانوووول،وميلك للشوووور،ويطيل أموووود ان.إن األموووولر مرهلنوووو  بقوووودر اّللِ 

..حوَّت  «ِم َربِِوكَ  حِلُْكوفَاْصوِثْ »..كل أول ك حلكم  يعلمها،اري ّبوا قدر ،وينفوذ ّبوا حكموه .والتمحيا .
 اصووث أكثوور مث.يتوونفج واصووث علووى البانوول يغله،والشوور.اصووث علووى األذى والفتن .اووكء ملعوود  املرسوولم .

قواء يف صواحل  وا لته مون املاصث و  تستمع ملوا يعرضولن.رآن عليكعلى ما أوتيته من احل  الذي نزل به الق
ُهْم آمثووا  أَْو َكُفولر »:منتصو  الطريوو  علووى حسوواب العقيودة   ناعوو  و    يوودعلنك إىل فهووم..« ا  َو  ُتِطووْع ِموونوْ

ء إىل ا لتقووا  يوودعلنكيوودعلنك إىل كووكء موون ا مث والكفوور إذن حووني.فهم آمثوولن كفار.إىل بوور و  إىل خووْي
 ّبم يف منتص  الطري   

                                                 
 السيد رمحه هللا ()   «َوُقوا َلْل ُتْدِهُن فَوُيْدِهُنلنَ »ذا ا؟زء تفسْي سلرة القلم:يراجع يف ه  - 2558
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سوم كوهلة لطان،وابوحني يعرضلن عليوك موا يظنلنوه يرضويك ويغريوك  وقود كوانلا يدعلنوه ابسوم كوهلة الس
أغناهم،كموا  أغو  مون فيعرضولن عليوه مناصوه الرايسو  فويهم والثوراء،حَّت يكولن.املال،وابسم كوهلة ا؟سد

 أزواجوك األمور حوَّت ارجوع عون هوذا»:لوه  يعرضلن عليه احلسان الفاتنات،حية كان عتبو  بون ربيعو  يقولل
ة يف كوول راء الوودعاكوول الشووهلات الوويت يعرضووها أصووحاب البانوول لشوو..« ابنيت،فووإين موون أمجوول قووريا بنووات 

ُهْم آمثووا  »أرم ويف كوول جيوول     لقوواء بينووك وبيوونهم و   فإنووه..« لرا  أَْو َكُفوو فَاْصووِثْ حِلُْكووِم َربِِووَك َو  ُتِطووْع ِموونوْ
لر  لللجولق  هجهم،وتصوطورة للعبولر عليهوا فول  اهلولة اللاسوع  الويت تفصول منهجوك عون منميكن أن تقوام قن

حلوووو  عوووون ابكلووووه عوووون تصوووولرهم،وحقك عوووون ابنلهم،وإميانووووك عوووون كفرهم،ونوووولر  عوووون للماهتم،ومعرفتووووك 
 جاهليتهم 

ق  بود مون الووزا كووا ،و اصوث ولول نوال األمد،واكووتدت الفتنو  وقولي ا غراء،وامتوود الطريو  ..ولكون الصوث 
،َوِمَن اللَّ »:واملووودق املعوووني  هوووذا هووول «.َسوووبِِْحُه لَوووْيال  نَوووِليال  وَ ْسوووُجْد لَوووُه ْيوووِل فَاَواذُْكوووِر اْسوووَم َربِِوووَك بُْكووورَة  َوَأِصووويال 

ملصوودر الووذي اب تصووال إنووه ا.اذكوور اسووم ربووك يف الصووبا  واملساء،واسووجد لووه ابلليوول وسووبحه نووليال ..الزاق
اء ا وعبوواقة وقعوول بووه ذكوور ا تصوا.ينبولع القوولة ومصوودر الووزاق واملوودق .نوِزل عليووك القرآن،وكلفووك الوودعلة،هل 

كبْي.وهووووول املووووودق الو و  بووووود مووووون الوووووزاق الكثوووووْي .فوووووالطري  نليل،والعوووووهء يقيووووول.لووووويال نوووووليال ..وتسوووووبيحا .
التعووووه  راحوووو  علووووىهنا ،حيووووة يلتقووووك العبوووود بربووووه يف خلوووولة ويف ْنوووواء،ويف تطلووووع ويف أنك،تفوووويخ منووووه ال

 لاغل،وترىاعر والشووحية تونفخ الورو  عنهوا صوغائر املشو.قلة على الضع  والقلو والض ،وتفيخ منه ال
حيم،كلو  ر ن اّلِل إفتستصوغر موا  قوحل وموا تالقوك مون أكولا  الطريو   .عظم  التكلي ،وضوخام  األمان 

بوال عولن أو  - -ه فلم يودع نبيو.عبد  الدعلة،ونزل عليوه القرآن،وعور  متاعوه العوه ء،وأكولا  الطريو 
 ملضووني  يف ذلووكق احلقيقووك الصوواحل هلووذ  الرحلوو  اأنووه هوول الووزا -سووبحانه  -ا هوول املوودق الووذي يعلووم وهووذ.مدق

 هك قعوووووولةف.وهوووووول هوووووول زاق أصووووووحاب الوووووودعلة إىل اّلِل يف كوووووول أرم ويف كوووووول جيوووووول.الطريوووووو  الشووووووائك .
انووول هوووك سوووائل البوملق  البانووول منهوووا واحد،وأسوووباب هوووذا امللقووو  واحدة.وو .مالبسووواهتا واحووودة.واحدة
 لطري .افلتكن وسائل احل  هك اللسائل اليت علم اّلِل أوا وسائل هذا .ا وسائلهذاهت

ه ا اّلِل لصووواحلووويت لقنهووواواحلقيقووو  الووويت ينبغوووك أن يعووويا فيهوووا أصوووحاب الووودعلة إىل اّلِل هوووك هوووذ  احلقيقووو  
ي وأن احلووو  الوووذ.فهووول صووواحبها.ك أن التكليووو  ّبوووذ  الووودعلة تنوووزل مووون عنووود اّللِ هووو - -الووودعلة األوىل 

ن بووووني حقهووووا التعووواو  فال سووووبيل إىل.تنزلوووحل بووووه   ميكووون مزجووووه ابلبانووول الووووذي يوووودعل إليوووه اهلمثوووولن الكفوووار
مووووا وجووووان فه.لبانلوابنلهووووم،أو ا لتقوووواء يف منتصوووو  الطريوووو  بووووني القووووائم علووووى احلوووو  والقووووائمني علووووى ا

راهوا عفهم،حلكم  يوضو يمننيفأما حني يغله البانل بقلته ومجعوه علوى قلو  املو.رتلفان،ونريقان   يلتقيان
 -لووويال نوووليال  -سوووبي  عاء والتابلووود ا سوووتعان  وا سوووتمداق مووون اّلِل و .فالصوووث حوووَّت ذيت اّلِل  كمه.اّلِل .

   ..اق هذا الطريفيها رو  إوا حقيق  كبْية   بد أن يدركها ويعيا.هك الزاق املضملن هلذا الطري  ...
 حباهم للماجلةغ لة الك ار عن اآلخر  وم 27الدرس الرابع:
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تهم عون  ا يقورر  مون غفلو.ومونهج ا؟اهليو  - -مث ميضك السيا  يف تلكيود ا فو ا   بوني مونهج الرسولل 
اِجلَووَ  َويَووَذُروَن بُوولَن اْلع ِء ُيُِ ِإنَّ هوويُ »:يقوولل .ر يوو  ااووْي ألنفسووهم،ومن تفاهوو  اهتماماهتم،وصووغر تصوولراهتم .

 « ..َوراَءُهْم يَوْلما  يَِقيال  
 زهيووودين الووووذينصوووغار الهوووي ء ال. ء،القريل املطوووام  وا هتمامات،الصوووغار املطالوووه والتصوووولرات .إن هوووي 

ن احلقيقوو  لزنووه يف ميوزابيقيال .هيقيال بنتائجو.يقويال بتبعاتووه.يسوتغرقلن يف العاجلو  ويووذرون وراءهوم يلمووا يقيال
.. 

ملوا  ايو ،و  ييبوهغد  و  نني يف هوإن هي ء   يطاعلن يف ككء و  يتبعلن يف نريو  و  يلتقولن موع املويم
الصوغار  ليل،وإ وا هومتواع القهم فيه من هذ  العاجل ،من يراء وسلطان ومتاع،فإ ا هك العاجلو ،وإ ا هول امل

 الزهيدون 
نتظورهم لثقيول الوذي ياليولم ا فهم حتوارون العاجل ،ويوذرون.مث تلحك اهلي  بغفلتهم عن ر ي  ااْي ألنفسهم 

 - -لرسوولل تثبيووحل ا ألغووالل والسووعْي،بعد احلسوواب العسووْي  فهووذ  اهليوو  اسووتطراق يفهنوا  ابلسالسوول وا
 هتديوود ملفوول  نووه أووواإىل جا.واملوويمنني معووه،يف ملاجهوو  هووي ء الووذين أوتوولا موون هووذ  العاجلوو  مووا ُيبوولن

 ألصحاب العاجل  ابليلم الثقيل.
  مف الك ار أماا قدر  هللا 28الدرس الخامس:

م لى الوذهاب ّبوعهل قاقر ن أمرهم عند اّلِل الذي أعطاهم ما هم فيه من قلة و س،و يتلل ذلك التهلين م
ْسوَرُهْم،َوِإذا ِكوْ نا َكوَدْقان أَ وَ ْقناُهْم حَنُْن َخلَ »:ولكنه ي كهم حلكم  اري ّبا قدر  القدمي .وتبديل غْيهم منهم
ْلنا أَْمثووواهَلُْم تَوْبوووِديال   لة،بووول مصووودر ق صووودر هوووذ  البقلهتم، ن يعتوووزون..وهوووذ  اللفتووو  توووذكر هوووي ء الوووذي« بَووودَّ

القوولة هوول الووذي  إىل أن واهووه -الضووع  والقلوو   وهووم يف حالوو  -مث تطموو ن الووذين آمنوولا .وجوولقهم ابتووداء
مقصولقة،هك    مون حكمو تقرر يف نفلسوهم حقيقو  قودر اّلِل وموا وراء كما.ينتسبلن إليه وينهضلن بدعلته

  وهل خْي احلاكمني.اليت عري وفقها األحداّ حَّت ُيكم اّللِ 
ْلنا أَْمثووواهَلُْم تَوْبوووِديال  » وهل قووواقر .طووواهم إايهووواهووول خلقهوووم وأعبقلهتم،و  فهوووم   يعجوووزون اّللِ ..« َوِإذا ِكوووْ نا بَووودَّ

ه قضووا   وحكمتوو منتووه وهوولفووإذا أمهلهووم و  يبوودل أمثوواهلم فهوول فضووله و .علووى أن حلوو  أمثوواهلم يف مكوواوم .
عوووه وتقريووورا حلقيقووو  مووولقفهم وملقووو  مومووون  - -يف تثبيوووحل الرسووولل  ..ومووون هنوووا تكووولن اهليووو  اسوووتطراقا

ّلِل،الويت ايذكروا نعمو  أسورهم،ل كموا أووا ملسو  لقلولب هوي ء املسوتغرقني يف العاجلو ،املغ ين بقولة.اهلخورين .
يف  لووذي قوورر  هلووما  بووتالء اوهل .الكووامن وراء هووذ  النعموو   بووتالء يتبطوورون ّبووا فووال يشووكرووا وليشووعروا اب

 مطلع السلرة.
 الهداية والااهللار  بيد هللا يهبهما لمن يطلبهما 31 - 29الدرس السادس:

ِإنَّ هوِذِ  تَوْذِكرَة  َفَموْن »:مث يلقظهم إىل الفرص  املتاحو  هلم،والقورآن يعورم عليهم،وهوذ  السولرة منوه توذكرهم 
َووَذ ِإىل َربِِووِه َسووِبيال   املشووي  ،ورق كوول كووكء إليهووا،ليكلن ا عووا  ..ويعقووه علووى هووذ  اللفتوو  إبنووال  « كوواَء اختَّ
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وهوول .األخووْي إليها،وا ستسووالم األخووْي حلكمهووا وليووثأ ا نسووان موون قلتووه إىل قلهتووا،ومن حللووه إىل حلهلووا .
َ كاَن َعِليموا  َحِكيموا  »:ا سالم يف صميمه وحقيقته  ُ ِإنَّ اّللَّ ..ذلوك كوك تعلوم « َوما َتشاُ َن ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ

وهووذا .لوولب البشوور أن اّلِل هوول الفاعوول املختار،املتصوور  القهووار،فتتعلم كيوو  تتجووه إليووه وتستسوولم لقوودر  .ق
مع تقرير ما كاء  اّلِل هلم مون مونحهم القودرة .هل جمال هذ  احلقيق  الذي عري فيه يف مثل هذ  النصلص

يم  قيقووو  القللب،وموووا أعوووان بوووه علوووى إقرا  احلووو  والبانووول وا عوووا  إىل هوووذا أو ذا  وفووو  مشوووي   اّلِل،العلووو
إ  أن هووذا كلووه ينتهووك إىل .العبوواق موون هبوو  ا قرا  واملعرفوو ،وبيان الطري ،وإرسووال الرسوول،وتنزيل القوورآن ..

قوووووودر اّلِل،الووووووذي يلجووووووأ إليووووووه امللتجئ،فيلفقووووووه إىل الووووووذكر والطاعوووووو ،فإذا   يعوووووور  يف قلبووووووه حقيقوووووو  القوووووودرة 
يُوْدِخُل َموْن »: ،فال هدى و  ذكر،و  تلفي  إىل خوْي ...ومون مث فهول املسيطرة،و  يلجأ إليها لتعينه وتيسر 

ومن إراقهتووا أن ...فهووك املشووي   املطلقوو  تتصوور   ووا تريوود« َيشوواُء يف َرمْحَتِووِه،َوالظَّاِلِمنَي أََعوودَّ هَلُووْم َعووذااب  أَلِيمووا  
َوالظَّوواِلِمنَي »..قووه إىل اهلوودى يوودخل يف رمحتووه موون يشوواء، ن يلتج وولن إليووه،يطلبلن علنووه علووى الطاع ،وتلفي

 وقد أملى هلم وأمهلهم لينتهلا إىل هذا العذاب األليم  .«أََعدَّ هَلُْم َعذااب  أَلِيما  
به فوو  أمشوواج،ووهنسووان موون نط،الووذي خلوو  اّلِل لووه ا ا بووتالء وهووذا ااتووام يلتوو م مووع املطلع،ويصوولر وايوو  

 ما إىل انر ..السمع واألبصار،وهدا  السبيل إما إىل جن  وإ
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 مكي ة وآياأها خمسون ( سور  المرسالت77)

 أهم مو وعات السور  

تقوو  القلووه  وهووك.انر هووذ  السوولرة حوواقة املالم ،عنيفوو  املشاهد،كووديدة ا يقاع،كأوووا سووياط  ذعوو  موون
ام ذ إليوه كالسوهيدات،تنفووقف  اناكم  الرهيب ،حية يلاجه بسيل من ا ستفهامات وا ستنكارات والتهد

والعووذاب مووا  لر اهلووللاملسوونلن   وتعوورم السوولرة موون مشوواهد الوودنيا واهلخرة،وحقووائ  الكوولن والنفك،ومنووا
 تعرم.

  ويتكوورر «َكوذِِِبنيَ ذ  لِْلمُ َويْوول  يَوْلَم ِو»:وعقوه كول معورم ومشووهد تلفو  القلوه املووذنه لفحو  كأووا مون انر 
الحمهووووووووا وهل أنسووووووووه تعقيووووووووه مل. زموووووووو  ا يقوووووووواع فيهوووووووواوهل .هووووووووذا التعقيووووووووه عشوووووووور موووووووورات يف السوووووووولرة
 احلاقة،ومشاهدها العنيف ،وإيقاعها الشديد.

 »:  علوى العبواقن نعم اّللِ عقه عرم كل نعم  م« الرمحن»وهذ  الالزم  تذكران ابلالزم  املكررة يف سلرة 
لقووو  مووون حعقوووه كووول « لقمووورا»رة  سووول كموووا توووذكران ابلالزمووو  املكوووررة يف..« فَبِوووَأيِِ آ ِء َربُِِكموووا ُتَكوووذِِابِنف

لسووولرة  ووو  النحووول يعطوووك اوتكرارهوووا هنوووا علوووى هوووذا ..« َفَكْيوووَ  كووواَن َعوووذايب َونُوووُذِرف»:حلقوووات العوووذاب 
 حاقا ...خاص ،ونعما  يزا .

يعلق السووويا  و .قافيووو كووول مقطوووع ب.وتتووولاىل مقوووانع السووولرة وفلاصووولها قصوووْية سوووريع  عنيف ،متعووودقة القلايف
عنفهوا ذعها اااص،و قلايف بلوويتلقى احلك هذ  املقانع والفلاصل وال.ايف مرة بعد مرةأحياان إىل بعخ القل 

 فك الشدة.لعن  وبناوما يكاق يفي  من إيقاع حَّت يعاجله إيقاع آخر،بنفك .واحدة إير واحدة.اااص
فاِت ْلعاِصوووووفَا.فا  الِت ُعرْ َواْلُمْرَسووووو»:ومنوووووذ بدايووووو  السووووولرة وا؟ووووول عاصووووو  تئووووور  شوووووهد الوووووراي  أو املالئكووووو  

موع جول السولرة  وهول افتتوا  يلتو م..« ْذرا  ْذرا  أَْو نُ ْكرا ،عُ فَاْلُمْلِقياِت ذِ .َوالنَّاِكراِت َنْشرا  فَاْلفارِقاِت فَوْرقا  .َعْصفا  
عووخ السوولر موون اهد يف بوللهووا اووام ا لت ووام.وللقرآن يف هووذا البوواب نريقوو  خاصوو  يف اختيووار انووار للمشوو

 ..للن هذ  املشاهد وقلهتا 
وهوووذا  ووولذج منها،كموووا اختوووار إنوووارا مووون الضوووحى والليووول إذا سوووجى ملشووواهد الرعايووو  واحلنوووان وا يووولاء يف 

وإنارا مون العواقايت الضوا   الصواخب  املثوْية للغبوار ملشواهد بعثورة القبولر وهصويل موا يف « سلرة الضحى»
 .2559وغْيها كثْي..« َواْلعاِقايتِ »الصدور يف سلرة 

 لسولرة معوه إىلا،تتحلل لسولرة العشورة بعود هوذا املطلع،ميثول جللو  أو رحلو  يف عوا وكل مقطع من مقانع ا
ا مووون كثوووْي جووودبأعووورم .مسووواحات عريضووو  مووون التوووأمالت واملشووواعر وااووولانر والتوووأيرات وا سوووتجاابت .

 مساح  العبارات والكلمات،وكأ ا هذ  سهام تشْي إىل علا  كَّت  
اال قنينينينينينيمابت الكو ينينينينينينية اهلائلنينينينينينية يف السنينينينينينيلاب وهك تصوووووولر .صوووووولوا؟للوووووو  األوىل تقووووووع يف مشوووووواهد يوووووولم الف

وووماُء .فَوووِإَذا الُنُجووولُم نُِمَسوووحلْ »:،وهووك امللعووود الوووذي تنتهوووك إليووه الرسووول  سووواّبا موووع البشوور واةرض َوِإَذا السَّ
                                                 

 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو ..»يراجع فصل التناس  الفب يف كتاب:التصلير الفب   - 2559
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لَووحْلف لِيَوووْلِم الْ .َوِإَذا الُرُسووُل أُقِِتَووحلْ .َوِإَذا اْ؟ِبوواُل ُنِسووَفحلْ .فُرَِجووحلْ  َوما أَْقراَ  مووا يوَووْلُم اْلَفْصووِلف .َفْصوولِ أِلَيِِ يوَووْلم  أُجِِ
 «.َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنَي 

 اأْلَوَّلِووونَيف مُثَّ َ ْ ُوْلِوووكِ أَ »:ذبني وموووا تشوووْي إليوووه مووون سووونن اّلِل يف املكوووواجلولنينينية الثا ينينينية منينينيع مصنينينيارع الغنينينيابرين،
 « ..نَي ْلُمَكذِِبِ ِ ذ  لِ ل  يَوْلمَ َويْ .نُوْتِبُعُهُم اهْلِخرِيَنف َكذِلَك نَوْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنيَ 

 ء  َمِهوني ف َفَجَعْلنواُ  يف ُكْم ِمْن مواَبُْلقْ  أَ َْ »: النشأة اةود وما توحي به من تقدير وتدبريوا؟لل  الثالث  مع 
ف فَوَقَدْران فَِنْعَم اْلقاِقُرونَ   « ..ِبنَي ْلُمَكذِِ ْلَمِ ذ  لِ يوَ َوْيل  .َقرار  َمِكني ف ِإىل َقَدر  َمْعُللم 

ملواء انيوك  سوتقرار وات هلوم اب،وقود جهوز اةرض النييت تضنيم أبنابهنيا جلي نيا أحينياب وأمنيوااوا؟لل  الرابع  يف 
را  ف َويْوول  يَوْلَم ِووذ   َوَأْسووَقْيناُكْم موواء  فُووِسووَك كوواِرات  يهووا َرواأََ ْ َْنَْعووِل اأْلَْرَم ِكفووا  ف َأْحيوواء  َوأَْملا  ،َوَجَعْلنووا فِ »:
 « ..ُمَكذِِِبنَي لِلْ 

وو طَِلُقوولاانْ »:وشنيووه  منينيع اةكنينيذبني ومنينيا يلقو نينيه ينينيون الفصنينيل منينين عنينيذابوا؟للوو  ااامسوو   ُتْم بِووِه ِإىل مووا ُكنوْ
ِّ ُكووَعه     لَِليوول  َو  .ُتَكووذِِبُلنَ  ووا تَوْرِمووك ِبَشووَرر  .َن اللََّههِ ْغووِب ِموويوُ اْنطَِلُقلا ِإىل ِلوولِ  ِذي يَووال ُه َكاْلَقْصووِر َكأَنَّوو  ِإوَّ

 «.َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنَي .مِجاَلحل  ُصْفر  
  هوووذا يوَوووْلُم »:ال ذيووول ،ومزيووود مووون التأنيوووه و والسنينينيابكة االنينينيتطراد منينينيع موقنينينيف اةكنينينيذبنيوا؟للووو  الساقسووو  

فَوِإْن كواَن َلُكوْم  .َواأْلَوَِّلنيَ  مَجَْعنواُكمْ ْلُم اْلَفْصوِل نَي  هوذا يوَوُمَكذِِبِ َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِلْ .يَوْنِطُقلَن،َو  يُوْيَذُن هَلُْم فَويَوْعَتِذُرونَ 
 « ..َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنَي .َكْيد  َفِكيُدونِ 

،يف ِلوالل   ِإنَّ اْلُمتَِّقنيَ »: الثامنة مع اةتقني،وما أعد هلم من  كيموا؟لل   ُكُللا .لنَ ا َيْشوتَوهُ َوَفلاكِوَه ِ َّو َوُعُيلن 
ُتْم تَوْعَمُللنَ َواْكَربُلا َهِني ا   ِ   «. ْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنيَ يوَ َوْيل  .ِننيَ ْلُمْحسِ ِإانَّ َكذِلَك َْنْزِي ا.ا ُكنوْ

َويْوول  .ُكووْم جُمْرُِملنَ لِوويال  ِإنَّ قَ توَّعُوولا ُكلُوولا َواََ »: ىلطفنينية النينيريكة منينيع اةكنينيذبني يف موقنينيف التأ ينينيبوا؟للوو  التاسووع  
 « ..يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنَي 

َويْول  .رَْكُعلنَ يوَ  ارَْكعُولا  : هَلُوُم َوِإذا ِقيولَ »: الكا رة ىلطفة النيريكة منيع اةكنيذبني يف موقنيف التكنيذيب وا؟لل 
بِووَأيِِ َحووِدية  فَ »: يقاعووات لخزات واوااااوو  بعوود هووذ  ا؟وول ت وا ستعراضووات والوو«.يَوْلَم ِووذ  لِْلُمَكووذِِِبنَي 

 « ..بَوْعَدُ  يُوْيِمُنلَنف
ما احلقوائ  فأ.اهدهاسيا  السولرة السوريع،وكأنه يلهوة موع إيقاعهوا وصولرها ومشو وهكذا ميضك القله مع

  ولكووون احلقوووائ -ا بلجوووه خوواص واملكيوو  منهووو -امللضوولعي  يف السووولرة فقوود تكووورر وروقهوووا يف سوولر القووورآن 
ت النفسووي    احلووا القرآنيوو  تعوورم موون جلانووه متعوودقة،ويف أضوولاء متعوودقة،وبطعلم ومووذاقات متعوودقة،وف

  لله،فتبدو يفن علووى رسوواجههووا،ووف  مووداخل القلوولب وأحوولال النفوولس الوويت يعلمهووا منووزل هووذا القوورآالوويت تل 
 جديدة،ألوا تستجيا يف النفك استجاابت جديدة. كل حال 
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ا  جودة يف ا أن هنوكم.وجودة يف ملاجهو  املكوذبني ّبوذ  املشواهد.ويف هذ  السلرة جدة يف مشواهد جهنم
 هثووو  .املذا   ذعووو .حاقة املالم .توووثز كخصوووي  خاصووو  للسووولرة ومن مث.أسوووللب العووورم وااطووواب كلوووه

 :ا يقاع  واهلن نستعرم السلرة يف سياقها القرآين ابلتفصيل 
 [50إل   1اآليات :( 77]سور  المرسالت ) 

 القسم ببمي المخلوقات عل  إثبات يوا القيامة وجهاء المكابين بها

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
اْلُمْلِقيواِت ذِْكورا  فَ  (4( فَاْلفارِقاِت فَوْرقا  )3ْشرا  )( َوالنَّاِكراِت نَ 2( فَاْلعاِصفاِت َعْصفا  )1ُمْرَسالِت ُعْرفا  )َوالْ 
ووا تُلَعووُدوَن َللاقِووع  )6( عُوْذرا  أَْو نُووْذرا  )5) ا َوِإذَ  (9َجووحْل )( َوِإَذا السَّووماُء فُرِ 8ُنُجوولُم نُِمَسووحْل )( فَوِإَذا ال7( ِإ َّ

لَوحْل ) ( أِلَيِِ يوَوْلم  11( َوِإَذا الُرُسوُل أُقِِتَوحْل )10اْ؟ِباُل ُنِسَفحْل ) َوموا أَْقراَ  موا  (13( لِيَووْلِم اْلَفْصوِل )12أُجِِ
(  17َن ) اهْلِخوووورِي( مُثَّ نُوْتووووِبُعُهمُ 16لِووووِك اأْلَوَّلِوووونَي )( أََ ْ وُْ 15َويْوووول  يَوْلَم ِووووذ  لِْلُمَكووووذِِِبنَي ) (14يوَووووْلُم اْلَفْصووووِل )

( َفَجَعْلنوواُ  20ْن موواء  َمِهووني  )ِمووأََ ْ َبُْلْقُكووْم  (19 )( َويْوول  يَوْلَم ِووذ  لِْلُمَكووذِِِبنيَ 18َكووذِلَك نَوْفَعووُل اِبْلُمْجوورِِمنَي )
أََ ْ  (24َكوذِِِبنَي )ْلمُ لِ ( َويْول  يَوْلَم ِوذ  23ْلقواِقُروَن )ا( فَوَقَدْران فَِنْعَم 22( ِإىل َقَدر  َمْعُللم  )21يف َقرار  َمِكني  )

( 27اء  فُورا   )يهوا َرواِسوَك كواِرات  َوَأْسوَقْيناُكْم مو( َوَجَعْلنوا فِ 26( َأْحيواء  َوأَْمولا   )25َْنَْعِل اأْلَْرَم ِكفوا   )
ووُتْم بِوو28َويْوول  يَوْلَم ِووذ  لِْلُمَكووذِِِبنَي ) ِّ ُكووَعه  إِ  اْنطَِلُقوولا (29ِه ُتَكووذِِبُلَن )( اْنطَِلُقوولا ِإىل مووا ُكنوْ ىل ِلوولِ  ِذي يَووال

ووا تَوْرِموووك ِبَشوورَ 31(   لَِليوول  َو  يُوْغووِب ِمووَن اللََّهووِه )30) ( 33الَووحل  ُصوووْفر  )( َكأَنَّووُه مِج 32ر  َكاْلَقْصووِر )( ِإوَّ
ْلَم ِوووذ  يوَ ( َويْووول  36 )  يوُوووْيَذُن هَلُوووْم فَويَوْعتَوووِذُرونَ وَ ( 35هوووذا يوَوووْلُم   يَوْنِطُقووولَن ) (34َويْووول  يَوْلَم ِوووذ  لِْلُمَكوووذِِِبنَي )

َوْيل  يَوْلَم ِوذ   (39ُكْم َكْيد  َفِكيُدوِن )( فَِإْن كاَن لَ 38) ( هذا يَوْلُم اْلَفْصِل مَجَْعناُكْم َواأْلَوَِّلنيَ 37لِْلُمَكذِِِبنَي )
لا َهِني ووا  ِ ووا  ( ُكلُوولا َواْكووَربُ 42لَن )لاكِووَه ِ َّووا َيْشووتَوهُ ( َوفَ 41( ِإنَّ اْلُمتَِّقوونَي يف ِلووالل  َوُعيُوولن  )40لِْلُمَكووذِِِبنَي )

ووُتْم تَوْعَملُوولَن ) َاَتوَّعُوولا قَلِوويال  ( ُكلُوولا وَ 45ل  يَوْلَم ِووذ  لِْلُمَكووذِِِبنَي )َويْوو (44( ِإانَّ َكووذِلَك َْنْووزِي اْلُمْحِسووِننَي )43ُكنوْ
يْوووول  يَوْلَم ِووووذ  ( وَ 48يووووَل هَلُووووُم ارَْكعُوووولا   يَورَْكعُوووولَن )ذا قِ ( َوإِ 47( َويْوووول  يَوْلَم ِووووذ  لِْلُمَكووووذِِِبنَي )46ِإنَُّكووووْم جُمْرُِموووولَن )

 { (50فَِبَأيِِ َحِدية  بَوْعَدُ  يُوْيِمُنلَن ) (49لِْلُمَكذِِِبنَي )
 القسم بمخلوقات عأيمة عل  حقيقة البمث 7 - 1الدرس ا ول: 

ْذرا  أَْو نُوووْذرا  عُووو:فَاْلُمْلِقيووواِت ذِْكووورا  .قاِت فَوْرقا  اْلفارِ فَ .َوالنَّاِكوووراِت َنْشووورا  .فَاْلعاِصوووفاِت َعْصفا  .َواْلُمْرَسوووالِت ُعْرفا  »
ا تُلَعُدوَن َللاِقع  ..  « ..ِإ َّ

 ن الكوورمي بشووَّتم القوورآهلووالقضووي  قضووي  القياموو  الوويت كووان يعسوور علووى املشووركني تصوولر وقلعهووا والوويت أكوودها 
 هوووا يف قلووولّبمر حقيقتلهلم،وإقراوكانحل عنايتوووه بتقريووور هوووذ  القضوووي  يف عقووو.امليكووودات يف ملاضوووع منوووه كوووَّت

م يف حيووواهتم زين القووويمسوووأل  ضووورورة   بووود منهوووا لبنووواء العقيووودة يف نفلسوووهم علوووى أصووولهلا،مث لتصوووحي  مووولا
 مجيعا.
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صوولر احليوواة تسوواس يف فا عتقوواق ابليوولم اهلخوور هوول حجوور األسوواس يف العقيوودة السووماوي ،كما أنووه حجوور األ
ووا مجيعوووا أن مووون كوووي ياة،وتصوووحي  املووولازين والقووويم يف كووول كووووإليه مووورق كووول كوووكء يف هوووذ  احل.ا نسووواني 

 ..ومن مث اقتضحل هذا ا؟هد الطليل الثابحل لتقريرها يف القللب والعقلل.
 توولحك ابتووداء   القسووموصوويغ.واّلِل سووبحانه يقسووم يف مطلووع هووذ  السوولرة علووى أن هووذا اللعوود ابهلخوورة واقع

قد و .حيووواة البشووور لكووولن ويف  املكنلنووو ،املييرة يف هوووذا ا ن موووا يقسوووم اّلِل بوووه هووول مووون جماهيووول الغيوووه،وقلا
 املالئكووووو  وقوووووال بعضوووووهم هوووووك.هوووووك الوووووراي  إنالقا:فقال بعضوووووهم .اختلووووو  السووووول  يف حقيقووووو  مووووودللهلا

ذ  األلفواا هولوى غمولم  ا يودل ع.إن بعضها يعب الراي  وبعضها يعب املالئك  .:وقال بعضهم .إنالقا
كموا   وأنوه واقوع. علم اّللِ كء للقسم ّبا على األمر الغيل املكنلن يفوهذا الغملم هل أنسه ك.ومدلل هتا

 أن هذ  املدلل ت املغيب  واقع  ومييرة يف حياة البشر.
د يف الضووحى وجماهوو سوورو  وأيبموروي مثوول هووذا عوون .عوون أيب هريوورة أوووا املالئكوو ..« َواْلُمْرَسووالِت ُعْرفووا  »

رسول  ملالئكو  املابل القسوم صواحل يف روايو  )واملعو  حين وذ هو إحدى الرواايت،والسدي والربيع بن أنك،وأيب
 أرسا  متلالي ،كأوا عر  الفرس يف إرساهلا وتتابعها(.

 ئك .إوا املال.وهكذا قال أبل صاحل يف العاصفات والناكرات والفارقات وامللقيات .
س يف ي  كعور  الفور ل  متلالملرس)واملع  على هذا أوا ا.الري :قال .املرسالت عرفا.وروي عن ابن مسعلق .

 جماهود وقتواقةو ن عبواس وكذلك قوال ابو.امتداقها وتتابعها( وكذا قال يف العاصفات عصفا والناكرات نشورا
ات ع  ن العاصوفوقطو.راي وأبل صاحل يف رواي .وتلق  ابن جرير يف املرسالت عرفا هل هوك املالئكو  أو ال

 ب يف آفا  السماء.وكذلك الناكرات اليت تنشر السحا.هك الراي 
ابوون عبوواس :وكووذا قووال .يعووب املالئك « فَاْلفارِقوواِت فَوْرقووا  فَاْلُمْلِقيوواِت ذِْكرا ،عُووْذرا  أَْو نُووْذرا  »:وعوون ابوون مسووعلق 

فإووووووا تنوووووزل  مووووور اّلِل علوووووى .ومسووووورو  وجماهووووود وقتووووواقة والربيوووووع بووووون أنوووووك والسووووودي والثووووولري بوووووال خال 
 .2560ىل الرسل وحيا فيه إعذار إىل اال  وإنذاروتلقك إ.الرسل،تفر  بني احل  والبانل

ويف .رواذلووووذارايت اوحنوووون نلموووو  أن التهليوووول ابلتجهيوووول ملحوووولا يف هووووذ  األموووولر املقسووووم ّبووووا كالشووووأن يف 
صووويل فيهوووا يف م عنصووور أوأن هوووذا ا ّبوووا.وأن هوووذا ااوووال  يف كوووأوا قليووول علوووى إّبامهوووا.النازعوووات غرقوووا .

زة ذاهتا هودّ هوبوأووا هوك و .التلولي  ّبوا هول ألهور كوكء يف هوذا املقامملضعها هذا.وأن ا ُياء اجململ يف 
هووديهما  اهلووزة اللتووانو نتفاضوو  وهووذ  ا .كووعلري  إبُيوواء جرسووها وتتووابع إيقاعهووا،والظالل املباكوورة الوويت تلقيها

هوووول  بعوووود ذلووووك وكوووول مقطووووع موووون مقوووانع السوووولرة.يف الووونفك  ووووا أليوووو  كووووكء  لضوووولع السووولرة واعاههووووا .
يطلقووه  نكرهووا،مثميسووك خبنووا  أحوود فيهووز  هزا،وهوول يسووتجلبه عوون ذنووه،أو عوون آيوو  لوواهرة ي هزة،كالووذي

 « ..َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنيَ »:على اللعيد والتهديد 
 بمي مشاهد القيامة وأهديد المكابين 15 - 8الدرس الثاني:

                                                 
 [122/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2560
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ضوووروب للرسووول لعووود املذي هووول املبعووود ذلوووك عوووكء اهلوووزة العنيفووو   شووواهد الكووولن املتقلبووو  يف يووولم الفصووول الووو
ووووومفَوووووِإَذا الُنُجووووولُم نُِمَسوووووحْل،َوِإذَ »:لعووووورم حصووووويل  الرسوووووال  يف البشوووووري  مجيعوووووا  ،َوِإَذا اْ؟ِبووووواُل اُء فُرَِجوووووحلْ ا السَّ

لَوووووحْلف لِيَووووووْلمِ .ُنِسوووووَفحْل،َوِإَذا الُرُسوووووُل أُقِِتَوووووحلْ  يْووووول  يَوْلَم ِوووووذ  وَ اَ  موووووا يوَوووووْلُم اْلَفْصوووووِلف َوما أَْقر .لِ اْلَفْصووووو أِلَيِِ يوَوووووْلم  أُجِِ
 « ..لِْلُمَكذِِِبنيَ 

وقوووود ورقت .يوووولم تطمووووك النجوووولم فيووووذهه نلرهووووا،وتفرج السووووماء أي تش ،وتنسوووو  ا؟بووووال فهووووك هبوووواء .
 ذا الكووووولنوكلهوووووا تووووولحك ابنفوووووراط عقووووود هووووو.مشووووواهد هوووووذا ا نقوووووالب الكووووولين يف سووووولر كوووووَّت مووووون القرآن

ن األحوووداّ موووا يرونوووه للنووواس ّبوووا فيمووو املنظلر،انفرانوووا مصوووحلاب بقرقعووو  وقوي وانفجوووارات هائلووو ،  عهووود
كوووبه فهوووذ  أ.ليهوووا .وموووا إ.. الصوووغْية الووويت يسوووتهلللوا ويروعووولن ّبوووا مووون أمثوووال الوووز زل والثاكوووني والصووولاع 

 ل اليت يفرقعلووا يف األعيواق،حني تقواس إىل القنابولبلعه األنفا -هلال يلم الفصل حني تقاس   -ككء
ير  ا الكولن وتنواتفجور هوذ وإ  فاهللل الذي ينشوأ مون.مثل للتقريه الذري  واهليدروجيني   وليك هذا سلى

مشوووووواهد  علووووووى هووووووذا النحوووووول أكووووووث موووووون التصوووووولر البشووووووري علووووووى ا نووووووال   وإىل جانووووووه هووووووذا اهلوووووولل يف
  غووووورم حصووووويلفهووووول ملعووووود الرسووووول ل.الكووووولن،تعرم السووووولرة أمووووورا عظيموووووا آخووووور مووووويجال إىل هوووووذا اليووووولم .

قوودمي لعود هنا ،لتب هلوا املفالرسول قود أقتووحل هلوذا اليولم وضوور .يووال .قعلة اّلِل يف األرم نولال األج.الودعلة
يووووع فصوووول يف مجاحلسوووواب ااتووووامك عوووون ذلووووك األموووور العظوووويم الووووذي يوووورج  السووووماوات واألرم وا؟بال.لل

ليهووووا إالوووويت تنتهووووك  األخووووْية القضووووااي املعلقوووو  يف احليوووواة األرضي ،والقضوووواء  كووووم اّلِل فيهووووا،وإعالن الكلموووو 
 ..األجيال والقرون 

ُسوووُل َوِإَذا الرُ »: قرا  اويف التعبووْي هتليوول هلوووذا األموور العظيم،يووولحك بضووخام  حقيقتوووه حووَّت لتتجووواوز موودى 
َلحْلف لِيَوْلِم اْلَفْصلِ .أُقَِِتحلْ   .« .ْلَفْصِلفايَوْلُم  َوما أَْقراَ  ما.أِلَيِِ يَوْلم  أُجِِ

بروعتووه  ىل احلووكذا ا يقوواع إفووإذا وصوول هوو.ولوواهر موون أسووللب التعبووْي أنووه يتحوودّ عوون أموور هائوول جليل
يقوووووووواع قى اب أل.وهلله،الوووووووذي يووووووورج  هوووووووولل النجووووووولم املطملسوووووووو  والسوووووووماء املشوووووووقلق  وا؟بووووووووال املنسووووووولف 

 « ..َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنَي »:الرعيه،وا نذار املخي  
حضور جملوك الفصول   ملايل يفوهذا ا نذار من العزيز ا؟بار،يف ملاجه  اهللل السائد يف الكلن،وا؟الل ا

ه ن لووه نعمووه ولووذا األواهووذا ا نووذار يف هوو.الرسوول،وهم يقوودملن احلسوواب األخووْي يف امللعوود املضووروب هلووم .
 وزنه وله وقعه املزلزل الرهيه ..

 هالك الك ار السابقين والالحقين 19 - 16الدرس الثالث:

 اهلخرين ..ألولني و ا:لغابرين ويعلق ّبم من هذ  ا؟لل  يف أهلال يلم الفصل،إىل جلل  يف مصارع ا
 «.ْلُمَكذِِِبنَي َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِ .ِمنيَ  اِبْلُمْجرِ نَوْفَعلُ  أَ َْ ُوِْلِك اأْلَوَِّلنَيف مُثَّ نُوْتِبُعُهُم اهْلِخرِيَنف َكذِلكَ »

ويف ضورب  واحودة تتكشو  مصوارع اهلخورين .هكذا يف ضرب  واحدة تتكشو  مصوارع األولوني وهوم حشولق
وأمامها ينطلوو  اللعيوود اننقووا بسوون  اّلِل يف اللجوولق .وعلى موود البصوور تتبوودى املصووارع واألكووالء.وهووم حشوولق
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وبينما اجملرملن يتلقعولن مصورعا كمصوارع .فهك السن  املاضي  اليت   هيد .«  َكذِلَك نَوْفَعُل اِبْلُمْجرِِمنيَ »:
 « ..ْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنيَ وَ »:األولني واهلخرين،اكء الدعاء ابهلال ،واكء اللعيد ابلثبلر 

 لقطات من نشأ  ا نسان 24 - 20الدرس الرابع:

أََ ْ »: ْيللصوغْي وللكبوالتدبْي،و ومن ا؟لل  يف املصارع واألكالء،إىل جلل  يف ا نشاء وا حيواء،مع التقودير 
ف فَوَقووووَدر  مَ َبُْلْقُكووووْم ِمووووْن موووواء  َمِهووووني ف َفَجَعْلنوووواُ  يف قَوووورار  َمِكووووني ف ِإىل قَوووو َويْوووول  يَوْلَم ِووووذ  .ونَ َدْران فَووووِنْعَم اْلقاِقرُ ْعلُوووولم 

 « ..لِْلُمَكذِِِبنيَ 
رحم ع يف قورار الويولق .هنيماء م.وهك رحل  مع النشأة ا؟نيني  نليلو  عجيبو ،املها هنوا يف ملسوات معودوقة

قيقوووو  اووووكء هووووا الدحلوأمام التقوووودير اللاضوووو  يف تلووووك النشووووأة ومرا.إىل قوووودر معلوووولم وأجوووول مرسوووولم.املكووووني
َم َدْران فَووووِنعْ فَوَقوووو»:يوووول التعقيووووه املوووولحك ابحلكموووو  العليووووا الوووويت تتوووولىل كوووول كووووكء بقوووودر  يف إحكووووام مبووووار  مج

 «.ُمَكذِِِبنيَ َمِ ذ  لِلْ ْيل  يَولْ وَ »وأمام التقدير الذي   يفلحل منه ككء اكء اللعيد املعهلق:« اْلقاِقُرونَ 
 وأسخيرها لإلنسانإشارات عن ا رض  28 - 25الدرس الخامس:

َ ْ َْنَْعووِل أَ »:  احليوواة سووْية هلووذمث جللوو  يف هووذ  األرم،وتقوودير اّلِل فيهووا حليوواة البشوور،وإيداعها ااصووائا امل
« ذِِِبنيَ َم ِوذ  لِْلُمَكو مواء  فُورا  ف َويْول  يَولْ ْسوَقْيناُكمْ ات  َوأَ اأْلَْرَم ِكفا  ف َأْحياء  َوأَْمولا  ف َوَجَعْلنوا ِفيهوا َرواِسوَك كواِر 

.. 
تبتووووووووات « ات  َك كوووووووواِر َوَجَعْلنووووووووا ِفيهووووووووا َرواِسوووووووو».أ  ْنعوووووووول األرم كفووووووووا  هتضوووووووون بنيهووووووووا أحيوووووووواء وأموووووووولا 

رة   عووون قووودأفيكلن هوووذا إ.سوووامقات،تتجمع علوووى قممهوووا السوووحه،وتنحدر عنهوووا مسووواق  املووواء العوووذب
 .« . َكذِِِبنيَ مُ َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِلْ »:وتقدير،وحكم  وتدبْيف أفبعد هذا يكذب املكذبلنف 

 بمي أهوال النار المماا فيها الك ار 34 - 29الدرس السادس:

  ينتقوول السوويا -املشوواهد،وامتالء احلووك ابلتووأيرات الوويت تسووكبها يف املشوواعر  بعوود عوورم تلووك -وعندئووذ 
 م إىل العوذابوا نوريقهفنسومع األمور الرهيوه للمجورمني املكذبني،ليأخوذ.فجأة إىل ملقو  احلسواب وا؟زاء

ووُتْم بِوواْنطَِلُقوولا ِإىل مووا كُ »:الووذي كووانلا بووه يكووذبلن،يف شنيووه مريوور وإيووالم عسووْي   اْنطَِلُقلا ِإىل ِلوولِ  .لنَ ِه ُتَكووذِِبُ نوْ
ِّ ُكووَعه   ووا تَوْرِموو.  لَِليوول  َو  يُوْغووِب ِمووَن اللََّههِ .ِذي يَووال  َوْيل  يَوْلَم ِووذ  .ر  َكأَنَُّه مِجالَووحل  ُصووفْ .رِ ر  َكاْلَقْصووك ِبَشوورَ ِإوَّ

نوه انطوال  ن إىل أيونف إولك.لطليول..اذهبلا نلقواء بعود ا رهتوان وا حتبواس يف يولم الفصول ا« لِْلُمَكذِِِبنَي 
 خْي منه ا رهتان ..

ووُتْم بِووِه ُتَكووذِِبُلنَ » ِّ ».فهووا هوول ذا أمووامكم حاضوور مشووهلق..« اْنطَِلُقوولا ِإىل مووا ُكنوْ اْنطَِلُقوولا ِإىل ِلوولِ  ِذي يَووال
  لَِليول  َو  »:ولكنه لول خوْي منوه الولهج .خان جهونم اتود ألسونته يف يوالّ كوعه..إنه لل لود« ُكَعه  

وتسووميته ابلظوول ليسووحل إ  امتووداقا للتهكم،وانيوو  ابلظوول ...إنووه لوول خووان  حووار  ف « يُوْغووِب ِمووَن اللََّهووهِ 
 حاجو  إىل فال.وإنكم لتعرفلن إىل أين  وتعرفلوا هذ  اليت تنطلقلن إليها.تتكش  عن حر جهنم  انطلقلا

وووا تَوْرِمووووك ِبَشوووَرر  َكاْلَقْصووورِ  ..»ذكووور ا هوووا  فالشووورر يتتووووابع يف حجوووم البيوووحل موووون ..« َكأَنَُّه مِجالَووووحل  ُصوووْفر  .ِإوَّ
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)وقد كان العرب يطلقلن كلم  القصور علوى كول بيوحل مون حجور ولويك مون الضوروري أن يكولن يف .احلجر
ل صفر ترتع هنا وهنوا   هوذا هول الشورر فكيو  ضخام  ما نعهد اهلن من قصلر( فإذا تتابع بدا كأنه مجا

ابلنووار الوويت ينطلوو  منهووا الشووررف  ويف اللحظوو  الوويت يسووتغر  فيهووا احلووك ّبووذا اهلوولل،اكء التعقيووه املعهوولق 
 «.َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنَي »:

 عدا هللاالا الك ار واعااارهم يوا القيامة 37 - 35الدرس السابع:

ذي يفورم لنفسوك الواشهد بعد عرم اهللل املاقي يف صولرة جهنم،بعورم اهلولل مث ذخذ يف استكمال امل
 ..« ِذُرونَ َو  يُوْيَذُن هَلُْم فَويَوْعتَ .هذا يَوْلُم   يَوْنِطُقلنَ ..»الصمحل والكظم 

م و  خللووووه كوووووالفوووواهللل هنووووا يكمووووون يف الصوووومحل الرهيه،والكبووووحل الرعيه،وااشووووولع املهيه،الووووذي   يت
 .«  .َكذِِِبنيَ َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلمُ »:ا؟دل ومضى وقحل ا عتذار فقد انقضى وقحل .اعتذار

 ع ه و مف الك ار يوا القيامة 40 - 38الدرس الثامن:

ويكولن فيوه  فيوه هوذا واليولم نليول يكولن.ويف مشاهد أخرى يذكر حسرهتم وندامتهم وحلفهم ومعواذيرهم .
نووا يثبوحل هووذ  اللقطو  الصووامت  الرهيب ،ملناسووب  لكنوه هو  -لوى مووا قوال ابوون عبواس رضووك اّلِل عنهمووا ع -ذا  

يَوْلَم ِووذ   َوْيل  .ْم َكْيوود  َفِكيووُدونِ ْن كوواَن َلُكووفَووإِ .نيَ هووذا يوَووْلُم اْلَفْصووِل مَجَْعنوواُكْم َواأْلَوَّلِ »:يف امللقوو  ولوول يف السوويا 
 « ..لِْلُمَكذِِِبنَي 

كوم لرو ،وإن كوان بْي فودبكوان لكوم تود  فوإن.وقد مجعنواكم واألولوني أمجعني.هذا يلم الفصل   يلم ا عتذار
ْلَم ِوذ  َويْول  يوَ »..م يوه األلويإ ا هول الصومحل الكظيم،علوى التأن.قدرة على ككء فوافعلل   و  تودبْي و  قودرة

 « ..لِْلُمَكذِِِبنَي 
 لقطات من نميم المؤمنين في ال نة 45 - 41الدرس الااسع:

  يف ِلوووووووالل  ْلُمتَِّقووووووونيَ ِإنَّ ا »:ابلتكووووووورمي للمتقوووووووني فوووووووإذا انتهوووووووى مشوووووووهد التأنيوووووووه للمجرمني،اعوووووووه ااطووووووواب 
،َوَفلاكِووَه ِ َّووا َيْشووتَوُهلنَ  ووتُ ُكُللا َواْكووَربُلا َهِني ووا  ِ وو.َوُعُيلن  َوْيل  يَوْلَم ِووذ  .ْلُمْحِسووِننيَ اِإانَّ َكووذِلَك َْنْووزِي .نَ ْم تَوْعَملُوول ا ُكنوْ

 « ..لِْلُمَكذِِِبنَي 
 موووون ل و  يغووووبيف هووووذ  املوووورة    لوووول ذي يووووالّ كووووعه   لليوووولووووالل حقيقيوووو  .إن املتقووووني يف لووووالل .

هوم يتلقولن و ..« تَوُهلنَ ا َيْشوَوَفلاكِوَه ِ َّو»:اللهه  ويف عيلن من ماء   يف قخان خان  يبعوة الظموأ احلورور 
ووتُ ا َهِني ووا  ِ وواْكووَربُل ُكلُوولا وَ »:فوول  هووذا النعوويم احلسووك التكوورمي العلوولي علووى موورأى ومسوومع موون ا؟موولع  ْم ا ُكنوْ

«   يَوْلَم ِوذ  لِْلُمَكوذِِِبنيَ َويْول  »  لعظويمن العلوك اموواي لط  هذا التكرمي « ِإانَّ َكذِلَك َْنْزِي اْلُمْحِسِننيَ .تَوْعَمُللنَ 
 يقابل هذا النعيم والتكرمي ..

 أهديد الك ار في الدنيا 47 - 46الدرس الماشر:

رم مووووورة يف األ فإذا حنووووون.يف السووووويا  وهنوووووا تعووووورم يف خطفووووو  سوووووريع  رقعووووو  احليووووواة الووووودنيا الووووويت نليوووووحل 
َويْوووووول  يَوْلَم ِووووووذ  .لنَ ُكووووووْم جُمْرِمُ ال  ِإنَّ ُكلُوووووولا َوَاَتوَّعُوووووولا قَلِووووووي»أخووووورى.وإذا التبكيووووووحل وال ذيوووووول يلجهووووووان للمجوووووورمني  

 « ..لِْلُمَكذِِِبنَي 
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ن،وإن  يف أوا ا حاضووورانوهكوووذا ختوووتل  الووودنيا ابهلخووورة يف فقووورتني متووولاليتني،ويف مشوووهدين معروضوووني كأومووو
 لجوه للمجورمنيم،إذا هول فبينما كوان ااطواب ملجهوا للمتقوني يف اهلخورة.كانحل تفر  بينهما أزمان وأزمان

ملا وتعوذبلا   الودار،لتحر لويال يف هوذقوكللا واتعلا .اكهدوا الفار  بني امللقفني .:وكأ ا ليقال هلم .الدنيا يف
 «.ِبنَي َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِ »..نليال يف تلك الدار 

 عناد الك ار فال ين ع ممهم حديث 50 - 48الدرس الحادي عشر:

   ُم ارَْكعُوووولايووووَل هَلُووووَوِإذا قِ »:مث يتحوووودّ معجبووووا موووون أموووور القوووولم وهووووم يوووودعلن إىل اهلوووودى فووووال يسووووتجيبلن 
 ر ..نذينذرون هذا اللتبصْي،وي..مع أوم يبصرون هذا ا« َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمَكذِِِبنَي .يَورَْكُعلنَ 

اهلووزات الوويت  لرواسووك،وّبذ لووذي يهووز ا..والووذي   يوويمن ّبووذا احلوودية ا« فَبِووَأيِِ َحووِدية  بَوْعووَدُ  يُوْيِمنُوولَنف»
ذا ليووول املووودخر هلوووبائك،والإ ا هووول الشوووقاء والتعاسووو  واملصوووْي ال.تزلوووزل ا؟بوووال،  يووويمن  ووودية بعووود  أبووودا

 الشقك املتعلس  
هتا محلو    إوا بوذا.اق .ذعها احلإيقاعها امللسيقك،ومشاهدها العنيف ،ولإن السلرة بذاهتا،ببنائها التعبْيي،و 

 يثبحل هلا قله،و  يتماسك هلا كيان.
 فسبحان الذي نزل القرآن،وأوقعه هذا السلطان 

 انتهى ا؟زء التاسع والعشرون ويليه ا؟زء الثاليلن مبدوءا بسلرة النبأ 
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 الن بإ إل  سور  الن اس من سور  ال هء الث الثون

 أهم مو وعات ال هء الثالثين 

« النصور»و« البينو »سلر  مكيو  فيموا عودا سولريت .و نابع غاله .ذ -منه هذ  السلرة و  -هذا ا؟زء كله 
 -ا وحودة ذي اعلهوواألهم مون هوذا هول نابعهوا ااواص الو.وكلها من قصار السلر على تفاوت يف القصور

 عها واعاهها،وإيقاعها،وصلرها ولالهلا،وأسللّبا العام.ل يف ملض -على وجه التقريه 
م النلم  نولمه ارقني يفصيحات بنِلم غ.وصيحات.نرقات عنيف  قلي  عالي .إوا نرقات متلالي  على احلك

ومكواء     وتصودي يقيل  أو بسكارى رملرين يقل حسوهم ااموار  أو بالهوني يف سوامر راقصوني يف ضوج
نوذير واحوود و اع واحود طرقوات والصويحات املنبثقو  موون سولر هوذا ا؟وزء كلوه إبيقوتتولاىل علوى حسوهم تلوك ال

 يرا.إن هنالك تقدو .دبْياوإن هنالك ت.إن هنا لك إهلا.تدبروا ..تفكروا.تلفتلا.انظروا.استيقظلا.اصحلا:
 ديدا.كعذااب  وإن هنالك.وإن هنالك جزاء.وإن هنالك حسااب.وإن هنالك تبع .وإن هنالك ابتالء

خامسوو  لثوو  ورابع .و وت.خرىوهكووذا موورة أ.تدبروا ...تفكروا.تلفتلا.انظروا.اسووتيقظلا.اصحلا.كبووْيا .  ونعيمووا
أ وا نيفوا ..وهوم كين هوزا عومع الطرقات والصيحات يد قلي  هتز النائمني املخمولرين السواقر .وعاكرة .....

ا ويعوولق زهم هووزا عنيفووقليوو  هتووال يفتحوولن أعيوونهم وينظوورون يف مخووار موورة،مث يعوولقون ملووا كووانلا فيووه  فتعوولق اليوود
لام ان يتويقج النووأحيوا.. الصلت العا  يصي  ّبم من جديد وتعلق الطرقات العنيف  علوى األ واع والقلولب

كووانلا    يعوولقون ملووامث.البووذاء .مث ُيصووبلن الصووائ  املنووذر املنبووه ابألحجووار و .  .:يف إصوورار وعنوواق :ليقللوولا 
 فيعلق إىل هزهم من جديد..فيه

لقدر،يقيلووو  اق،عظيمووو  وأحك تركيوووز  علوووى حقوووائ  معينووو  قليلووو  العد.ا خيووول إ  وأان أقووورأ هوووذا ا؟وووزءهكوووذ
وعلووووى .ن والنفكوعلى مشوووواهد معينوووو  يف الكوووول .وعلى إيقاعووووات معينوووو  يلمووووك ّبووووا أو ر القلوووولب.الوووولزن

ُيووك  هكووذاوقصوود  و  هووذا التكوورار املوولحك  موور.وأرى تكرارهووا مووع تنلعها.أحووداّ معينوو  يف يوولم الفصوول
ْنساُن ِإىل نَعاِمِه »:القارئ وهل يقرأ   ...«.ُخِلَ ف  ْنساُن ِممَّ ظُِر اْ ِ فَوْليَونْ »....« فَوْليَوْنظُِر اْ ِ

ِبِل َكْيَ  ُخِلَقوحْلف َوِإىَل السَّوماِء  » حْل َوِإىَل اأْلَْرِم  ىَل اْ؟ِبواِل َكْيوَ  ُنِصوبَ ِفَعوحْلف َوإِ ْيوَ  رُ كَ أََفال يَوْنظُُروَن ِإىَل اْ ِ
 «.ْيَ  ُسِطَححْلفكَ 

َلهوا َوَأْخورَجَ َوأَغْ .لَّاهاَكهوا َفَسوأَأَنْوُتْم َأَكُد َخْلقا  أَِم السَّماُء بَناهاف َرَفَع  َْ »:وهل يقرأ  َواأْلَْرَم .ُضوحاها َطَا لَيوْ
َعوِل اأْلَْرَم ْنَْ أََ ْ ».« .ُكمْ أِلَْنعوامِ عا  َلُكوْم وَ َمتا.اهاَواْ؟ِبواَل أَْرسو.َأْخرََج ِمْنهوا ماَءهوا َوَمْرعاها.بَوْعَد ذِلَك َقحاهوا

ف َوَجَعْلنَوووا النَّهووواَر َجَعْلنَوووا اللَّْيوووَل لِباسوووا  ُسوووبا  ف وَ  ْلَمُكمْ ِمهووواقا ف َواْ؟ِبووواَل أَْو قا ف َوَخَلْقنووواُكْم أَْزواجوووا ف َوَجَعْلنوووا نوَووو
اجوا ف لُِنْخورَِج بِوِه َن اْلُمْعِصوراِت مواء  َيجَّ أَنْوزَْلنوا ِمووَ اجوا ف َمعاكا ف َوبَونَوْينا فَوْلَقُكْم َسْبعا  ِكداقا ف َوَجَعْلنا ِسوراجا  َوهَّ 

ْنسووواُن إِ ».« ...َحب وووا َونَبوووا   َوَجنَّوووات  أَْلفافوووا ف َنا اْلمووواَء َصوووب اأانَّ َصووو.ِموووهِ ىل نَعافَوْليَوْنظُوووِر اْ ِ  َكوووَقْقَنا اأْلَْرَم مُثَّ .بَوبوْ
،َوحَ ا  َوَزيْوُتلان  َوبَْ فَأَنْوبَوْتنا ِفيها َحب ا َوِعَنبا  َوَقْضب.َكق ا  « ..اعا  َلُكْم َوأِلَْنعاِمُكمْ َمت.با ،َوفاِكَه   َوأاب  داِئَ  ُغلْ ال 
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ْنسوووانُ »وهووول يقووورأ  رَة  موووا كووواَء  فَوَعوووَدَلَك،يف َأيِِ ُصووول َك َفَسووولَّا َ ي َخَلَقوووما َغووورََّ  ِبَربِِوووَك اْلَكرمِِي،الَّوووذِ .اي أَيُوَهوووا اْ ِ
بَووووَكف َر فوَ ،َوالَّذِ ْسووووَم َربِِووووَك اأْلَْعَلى،الَّووووِذي َخلَووووَ  َفَسوووولَّىَسووووبِِِ  ا« ..»رَكَّ ْلَمْرعووووى اَوالَّووووِذي َأْخوووورََج .َهوووودى ي قَوووودَّ

ْنسوواَن يف َأْحَسوونِ ».« .َفَجَعلَووُه ُغثوواء  َأْحوولى . ،ِإ َّ الَّووِذيَن آَمنُوولا ْقانُ  َأْسووَفَل سوواِفِلنيَ ،مُثَّ َرقَ  تَوْقووِلمي  َلَقووْد َخَلْقنَووا اْ ِ
ُ  َِْحكَ  اِبلدِِينِ َك بَوْعدُ َفما يَُكذِِبُ .ا الصَّاحِلاِت فَوَلُهْم َأْجر  َغْْيُ َ ُْنلن  َوَعِمُلل   « ..ِم احْلاِكِمنَيفف أَلَْيَك اّللَّ

وووووْمُك ُكوووولَِِرْت،َوِإَذا الُنُجووووولُم اْنَكوووووَدَرْت،َوإِ »:وهوووول يقووووورأ  ِإَذا لَوووووحْل،وَ ْت،َوِإَذا اْلِعشووووواُر ُعطِِ بوووواُل ُسوووووْيَِِ َذا ا؟ِْ ِإَذا الشَّ
َرْت،َوِإَذا النُوُفوولُس ُزوِِ  َوِإَذا  نْووه  قُِتلَووحْلفُ َقُة ُسووِ َلحْل  َِيِِ ذَ ِإَذا اْلَموولْ َجووحْل،وَ اْلُلُحوولُش ُحِشووَرْت،َوِإَذا اْلِبحوواُر ُسووجِِ

ووووووماُء ُكِشووووووَطحْل،َوِإَذا ا؟َِْحوووووويُم ُسووووووعِِرَ  ك  مووووووا َمووووووحْل نَوْفووووووَعلِ .ُ  أُْزلَِفحلْ َذا اْ؟َنَّووووووْت،َوإِ الُصووووووُحُ  ُنِشووووووَرْت،َوِإَذا السَّ
 «..َأْحَضَرتْ 

وووماُء انْوَفطَوووَرْت،َوِإَذا اْلَكلاكِوووُه انْوتَوثَووووَرْت،َوِإَذا الْ » وووَرْت،َوإِ فُ ِبحووواُر ِإَذا السَّ َعِلَموووحْل نَوْفوووك  موووا .َذا اْلُقبُووولُر بُوْعِثَرتْ جِِ
ووووووَرتْ  ووووووماُء اْنَشووووووقَّحلْ ».« .قَوووووودََّمحْل َوَأخَّ وووووو.ِإَذا السَّ حْل مووووووا ِفيهووووووا أْلَْرُم ُموووووودَّْت،َوأَْلقَ اا َوِإذَ .حلْ ا َوُحقَّووووووَوأَِذَنحْل ِلَرّبِِ

وا َوُحقَّوحْل  ْنسواُن مووا ْخَرَجوحِل اأْلَْرُم أَْيقاهلَ زاهَلا،َوأَ ْرُم زِلْ ِإذا زُْلزِلَوحِل اأْلَ »....« .َوخَتَلَّحْل،َوأَِذنَوحْل ِلَرّبِِ ا،َوقواَل اْ ِ
ُّ َأْخباَرها ِ َنَّ َربََّك أَْوحى هَلا.هَلا .  « ..يَوْلَمِ ذ  ُهَدِِ

اْ؟َولاِر .كِ ُم اِبْاُنَّ ال أُْقِسوفَو»:وهل يقرأ اللمحات والسبحات الكلني  يف مفات  عودق مون السولر ويف يناايهوا 
« َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّسو َ .ِ ،َواللَّْيِل َوما َوَسو َ ُم اِبلشَّفَ أُْقسِ  َفال».« .َوالُصْبِ  ِإذا تَونَوفَّكَ .َواللَّْيِل ِإذا َعْسَعكَ .اْلُكنَّكِ 

ووْفِع َواْلَلْترِ .َولَيووال  َعْشر  .َواْلَفْجرِ ».. َوالنَّهوواِر .ذا َتالهاَواْلَقَمِر إِ .ِك َوُضووحاهاَوالشَّوومْ ».. «َيْسوورِ  َواللَّْيووِل ِإذا.َوالشَّ
ها َمها ُفُجلَرهووا فََأهلَْ .ْفك  َوموا َسولَّاهاَونوَ .ا َنحاهواِم َوموَواأْلَرْ .َواللَّْيوِل ِإذا يَوْغشواها َوالسَّوماِء َوموا بَناهوا.ِإذا َجالَّ
للَّْيوووِل ِإذا َوا.َوالُضوووحى ».« .نْثوووى ذََّكَر َواأْلُ لَوووَ  الوووَوموووا خَ .َوالنَّهووواِر ِإذا َعَلَّى.َواللَّْيوووِل ِإذا يَوْغشوووى ».« .َوتَوْقلاهوووا
 إخل .....إخل .« َسجى 

بوووووووات رم مووووووون نويف ا؟وووووووزء كلوووووووه تركيوووووووز علوووووووى النشوووووووأة األوىل لإلنسوووووووان واألحيووووووواء األخووووووورى يف هوووووووذ  األ
 لطاموو  الصوواخ لعنيفوو  ااوعلى مشوواهد القياموو  .وعلى مشوواهد هووذا الكوولن وآايتووه يف كتابووه املفتوول .لانوحيوو

 شواهد القيامو تزلوزل كمومشاهد احلساب وا؟زاء من نعيم وعذاب يف صلر تقورع وتوذهل و .القارع  الغاكي 
 الكلني  يف ضخامتها وهلهلا ..

تخليوو  قريووع ّبووا والمع الت. أة األخوورى وملازينهووا احلا ووواختاذهووا مجيعووا ق ئوول علووى االوو  والتوودبْي والنشوو
ك ا؟ووووزء  ى هووووذا هووووواألمثلوووو  علوووو.وأحيوووواان تصوووواحبها صوووولر موووون مصووووارع الغووووابرين موووون املكذبني.والتحووووذير .

 ولكنا نشْي إىل بعخ النماذج يف هذا التقدمي :.كله
ومثلها سووولرة .  واملشووواهدكلهوووا  ووولذج كامووول هلوووذا ال كيوووز علوووى هوووذ  احلقوووائ  -سووولرة النبوووأ  -هوووذ  السووولرة 

وبقيتهوا كلهوا .هتلي مقدمتها إكارة إىل حواقّ معوني مون حولاقّ الودعلة .« عبك»وسلرة « النَّازِعاتِ »
يوَووووووووْلَم يَِفووووووووُر اْلَمووووووووْرُء ِمووووووووْن »:حوووووووودية عوووووووون نشووووووووأة احليوووووووواة ا نسوووووووواني  واحليوووووووواة النباتيوووووووو  مث عوووووووون الصوووووووواخ  

ِه،َوأَبِيِه،َوصوووووواِحَبِتِه َوبَِنيووووووهِ  ُهْم يَوْلَم ِووووووذ  َكووووووْأن  يُوْغِنيووووووهِ َأِخيِه،َوأُمِِ ضوووووواِحَك   .ُوُجل   يَوْلَم ِووووووذ  ُمْسِفرَة  .،ِلُكلِِ اْموووووورِئ  ِموووووونوْ
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وهوك تصولر مشواهد ا نقوالب الكولين « التكلير»وسلرة .«ُمْستَوْبِشرَة ،َوُوُجل   يَوْلَمِ ذ  َعَلْيها َغَثَة ،تَوْرَهُقها َقَ َة  
ملحيوووو  يف صوووودق القسووووم علووووى حقيقوووو  الوووولحك وصوووود  اهلائلوووو  يف ذلووووك اليلم،مووووع عوووورم مشوووواهد كلنيوووو  

كوذلك يف عورم مشواهد ا نقوالب موع مشواهد النعويم والعوذاب،وهز الضومْي « ا نفطار»وسلرة .الرسلل
ْنسووواُن موووا َغووورََّ  ِبَربِِوووَك اْلَكووورمِِي ..»:البشوووري أموووام هوووذ  وتلوووك  وهوووك « ا نشوووقا »وسووولرة « إخل.اي أَيُوَهوووا اْ ِ
وهوك تلقوك إيقاعوات سوريع  « الوثوج»وسولرة .كلين ومشاهد النعيم والعوذاب .تعرم مشاهد ا نقالب ال

حووولل مشوووواهد الكوووولن ومشووواهد اليوووولم بصوووودق إكوووارة إىل تعووووذيه الكفووووار ؟ماعووو  موووون املوووويمنني يف الوووودنيا 
 وهل أكد وأنكى ...وعذاب اّلِل ألول ك الكفار يف اهلخرة ابلنار.ابلنار

ِإنَّووُه »:م اب؟ميووع   مووع نشووأة ا نسووان ونشووأة النبووات للقسوووهووك تعوورم مشوواهد كلنيوو..« الطووار »وسوولرة 
دايوو ،وإخراج التقوودير واهلوالتسوولي  و  وتتحوودّ عوون االوو « األعلووى»وسوولرة ..« َلَقووْلل  َفْصوول ،َوما ُهووَل اِبهْلَووْزلِ 

وهووك تصوولير ..« لغاكووي ا»وسوولرة .املرعووى وأنوولار  اهيوودا للحوودية عوون الووذكر واهلخوورة واحلسوواب وا؟ووزاء .
ايو  إىل و.هكوذا .و .كوذا .وه.مث تلجيه إىل خل  ا بل والسماء واألرم وا؟بوال ..اهد النعيم والعذابملش

رة وسوووووول .الصكسووووولرة ا خ.ا؟وووووزء ابسوووووتثناء سووووولر قليلووووو  تتحووووودّ عوووووون حقوووووائ  العقيووووودة ومووووونهج ا ميان
 - - سووووولل اّللِ أو تسوووووري عووووون ر .وسووووولرة النصووووور.وسووووولرة القدر.وسووووولرة العصر.الكافرون.وسووووولرة املاعلن

.وهوك . والناس.والفل .والكلير.وا نشورا .وتلاسيه وتلجهه إىل ا ستعاذة بربه من كل كر،كسلر الضحى
 سلر قليل  على كل حال ..

لقة للمسووات املقصووبْي،مووع اهنووا  أانقوو  واضووح  يف التع.وهنووا  لوواهرة أخوورى يف األقاء التعبووْيي هلووذا ا؟زء
القوووووولايف مللسوووووويقك و امبوووووودع يف الصوووووولر والظووووووالل وا يقوووووواع ملوووووولانن ا؟مووووووال يف اللجوووووولق والنفلس،وافتنووووووان 

ذاب حسوووهم لهم واجتووووالفلاصل،تتناسووو  كلهوووا موووع نبيعتوووه يف خطووواب الغوووافلني النوووائمني السووواقرين، يقا
  مثول تعبوْي واضوح  يف يتجلوى هوذا كلوه بصولرة.وحلاسهم بشَّت األللان وكَّت ا يقاعوات وكوَّت املوييرات .

ك يف أنووووه حووووك يعوووووتتوووولارى كالظبوووواء يف كناسووووها وتووووثز،وعن الليوووول وكاللطيوووو  عوووون النجوووولم الوووويت ختوووونك 
ْبِ  َوالُصوو.ْيووِل ِإذا َعْسَعكَ نَِّك َواللَّ اِر اْلُكووفَووال أُْقِسووُم اِبْاُنَِّك،اْ؟َول »:الظالم،والصوب  وكأنووه حووك يتونفك ابلنوولر 

ووفَووال أُْقِسووُم ابِ »:ويف عرضووه ملشوواهد الغووروب والليوول والقموور « ِإذا تَووونَوفَّكَ  ا مووا َوَسووَ ،َواْلَقَمِر ِإذَ وَ َواللَّْيِل َفِ ،لشَّ
 :أو ملشاهد الفجر والليل وهل يتمشى ويسري .«اتََّس َ 

وووووْفِع َواْلَلْترِ .َولَيوووووال  َعْشر  .َواْلَفْجرِ  » ابوووووه ويف خط.«للَّْيوووووِل ِإذا َسوووووجى َوا.الُضوووووحى وَ ».«ْسووووورِ يَ َواللَّْيوووووِل ِإذا .َوالشَّ
ْنسوواُن مووا َغوورََّ  ِبَربِِووَك اْلَكوواي أَيُوَهوو»:املوولحك للقلووه البشووري  ويف .« .َك َفَسوولَّاَ  فَوَعووَدَلَك لَّووِذي َخَلَقوورمِِيف اا اْ ِ

لنوار اووصو  ...« ِفيهوا  ِغيَو    ،  َتْسوَمعُ عالِيَو    ُوُجل   يَوْلَمِ ذ  انِعَم  ،ِلَسْعِيها راِضوَي  ،يف َجنَّو   »:وص  ا؟ن  
واضح  وضول   واألانق  يف التعبْي..«    انر  حاِميَ  ِهَيْهف َوما أَْقراَ  ما.أُُمُه هاِويَ   َوأَمَّا َمْن َخفَّحْل َملازِيُنُه فَ »:

 القصد يف اللمسات ا؟مالي  ملشاهد الكلن وخلا  النفك.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4558 

نغووويم د،لتحقي  التا  البعيوووالعوودول أحيوواان عوون اللفووج املباكوور إىل الكنايوو ،وعن اللفووج القريووه إىل ا كووتق
 د هذ  اللفت  خالل ا؟زء كله على وجه التقريه ..املقصلق، ا ييك

 مكي ة وآياأها أربمون ( سور  الن بإ78) 

 أهم مو وعات السور  

 لووه وملسوويقا صوولر  ولالو وهووذ  السوولرة  وولذج  عووا  هووذا ا؟ووزء  لضوولعاته وحقائقووه وإيقاعاتووه ومشوواهد  
 احلووك يفاعاهتووا أيوورا أكوود إيق العبووارات لتلقووعوملسوواته يف الكوولن والنفك،والوودنيا واهلخوورة واختيووار األلفوواا و 

 والضمْي.
م ،وهك أمور عظويلن عليهواوهك تفتت  بسيال مل  مثْي لالستهلال وا ستعظام وتضخيم احلقيق  الويت حتلفو
نوَّبَوووِإ لَنف َعوووِن الَتسووواَءلُ َعووومَّ يوَ »:  خفووواء فيوووه،و  كوووبه  ويعقوووه علوووى هوووذا بتهديووودهم يووولم يعلمووولن حقيقتوووه 

  « ..يَوْعَلُملنَ الَّ سَ مُثَّ كَ .َكالَّ َسيَوْعَلُملنَ .لَِّذي ُهْم ِفيِه ُرَْتِلُفلنَ اْلَعِظيِم،ا
ل واقوووع بوووني هوووإىل موووا  ومووون مث يعووودل السووويا  عووون املعووو  يف احلووودية عووون هوووذا النبوووأ ويدعوووه حلينوووه،ويلفتهم
 وا سويتلل   ء  ويولحكأيديهم وحولهلم،يف ذوات أنفسوهم ويف الكولن حولهلم مون أمور عظيم،يودل علوى موا ورا

َجَعْلنَووووووا اللَّْيووووووَل ْلنووووووا نوَووووووْلَمُكْم ُسووووووبا  ف وَ اجووووووا ف َوَجعَ ْم أَْزو أََ ْ َْنَْعووووووِل اأْلَْرَم ِمهاقا ،َواْ؟ِبوووووواَل أَْو قا ف َوَخَلْقنوووووواكُ »:
نا ِمَن اْلُمْعِصوراِت مواء  َوأَنْوزَلْ  راجا  َوهَّاجا فَجَعْلنا سِ داقا ف وَ لِباسا ،َوَجَعْلَنا النَّهاَر َمعاكا ف َوبَونَوْينا فَوْلَقُكْم َسْبعا  كِ 

 «.َيجَّاجا ف لُِنْخرَِج بِِه َحب ا َونَبا   َوَجنَّات  أَْلفافا ف
يوه يم الوذي هوم فنبوأ العظوومن هذا احلشد من احلقوائ  واملشواهد والصولر وا يقاعوات يعولق ّبوم إىل ذلوك ال

يَوْلَم .يقوا   مِ َفْصِل كواَن ْلَم الْ ِإنَّ يوَ »:يكلن  رتلفلن،والذي هدقهم به يلم يعلملن  ليقلل هلم ما هلف وكي 
َفُ  يف الُصلِر فَوَتْأتُلَن أَْفلاجا    « ..رااب  ِت اْ؟ِباُل َفكاَنحْل سَ َوُسْيَِِ .ااب  حْل أَْبل َوفُِتَححِل السَّماُء َفكانَ .يُونوْ

 ِفيهووووا َأْحقووووااب ،  آاب ، بِِثنيَ َموووو اِغنيَ ِإنَّ َجَهوووونََّم كانَووووحْل ِمْرصوووواقا ،لِلطَّ »:مث مشووووهد العووووذاب بكوووول قلتووووه وعنفووووه 
ووواقا  .يَوووُذوُقلَن ِفيهووووا بوَووووْرقا  َو  َكوووورااب   يمووووا  َوَغسَّ ُْم كوووو.ِوفاقووووا   َجزاء  .ِإ َّ محَِ بُلا آِبايتِنووووا  انُلا   يَوْرُجوووولَن ِحسووووااب  ِإوَّ ،وََكذَّ

 .«. َعذااب  ْم ِإ َّ َفُذوُقلا فَوَلْن نَزِيدَكُ .ِكذَّااب ،وَُكلَّ َكْكء  َأْحَصْيناُ  ِكتااب  
ِعووووَه أَْترااب ،وََكْأسووووا  نااب ،وََكلاَ  َوأَعْ َحوووودائِ :ِإنَّ لِْلُمتَِّقوووونَي َمفووووازا  »:ومشووووهد النعوووويم كووووذلك وهوووول يتوووودف  توووودفقا 

 «.سااب  حِ َعطاء   َجزاء  ِمْن َربِِكَ .ِقهاقا ،  َيْسَمُعلَن ِفيها َلْغلا  َو  ِكذَّااب  
 ن اووكء اليوولمأْي قبوول وإبنووذار وتووذك.ويف املشووهد الووذي يعوورم فيه وختووتم السوولرة إبيقوواع جليوول يف حقيقتووه

ووووماواِت َواأْلَْرِم َومووووا بوَ »:الووووذي يكوووولن فيووووه هووووذا املشووووهد ا؟ليوووول  نَوُهَموووواَربِِ السَّ  مَيِْلُكوووولَن ِمْنووووُه  الوووورَّمْحِن  يوْ
ذِلَك اْليَوووووْلُم .ااب  ُه الوووورَّمْحُن َوقوووواَل َصوووول لَوووو أَِذَن َموووونْ   ِإ َّ يَوْلَم يَوُقوووولُم الووووُروُ  َواْلَمالِئَكووووُ  َصووووف ا   يَوَتَكلَُّموووولنَ .ِخطووووااب  
َقدََّمحْل يَوداُ ،َويَوُقلُل اْلكواِفُر اي  َم يَوْنظُُر اْلَمْرُء مايَولْ .َقرِيبا   َعذااب   ِإانَّ أَْنَذْرانُكمْ .َفَمْن كاَء اختَََّذ ِإىل َربِِِه َمآاب  .احلَْ ُ 

َتِب ُكْنحُل تُرااب    « ..لَيوْ
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َعوووومَّ » أ العظووويم وذلك مووووا سووويكلن يووولم يعلمووولن ذلوووك النبووو.الوووذي يتسووواءللن عنوووه.العظيمذلوووك هووول النبوووأ 
مطلوووع فيوووه ..« ُملنَ مُثَّ َكوووالَّ  َسووويَوْعلَ .لنَ   َسووويَوْعَلمُ َكالَّ .نَ الَّوووِذي ُهوووْم ِفيوووِه ُرَْتِلُفووول .يَوَتسووواَءُللَنف َعوووِن النوَّبَوووِإ اْلَعِظيمِ 

للن عون يولم ا يتسواءوقد كوانل .ا األمور ملضوع تسوا لاستنكار لتسا ل املتسائلني،وفيه عجه أن يكولن هوذ
 قلعوه،وهل أوىلتصولرون و يوكان هول األمور الوذي اواقللن فيوه أكود ا؟ودل،و  يكواقون .البعة ونبأ القيام 
 ككء  ن يكلن  
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 [40إل   1اآليات :( 78]سور  النبإ )

 لمؤمنين وعقوبة الكافرينأساؤل الك ار عن يوا القيامة والرد عليهم وبيان جهاء ا

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
مُثَّ َكووووالَّ  (4َن )( َكووووالَّ َسوووويَوْعَلُمل 3ِه ُرَْتِلُفوووولَن )( الَّووووِذي ُهووووْم ِفيوووو2( َعووووِن النوَّبَووووِإ اْلَعِظوووويِم )1َعوووومَّ يَوَتسوووواَءُللَن )}

َجَعْلنووووا نوَووووْلَمُكْم وَ ( 8( َوَخَلْقنوووواُكْم أَْزواجووووا  )7 قا  )َل أَوْ ( َواْ؟ِبووووا6( أََ ْ َْنَْعووووِل اأْلَْرَم ِمهوووواقا  )5َسوووويَوْعَلُملَن )
( 12ْبعا  ِكوووداقا  )( َوبَونَوْينوووا فَووووْلَقُكْم َسووو11عاكوووا  )( َوَجَعْلنَوووا النَّهووواَر مَ 10َوَجَعْلنَوووا اللَّْيوووَل لِباسوووا  ) (9ُسوووبا   )

( 15ِه َحب ووووا َونَبووووا   )بِوووولُِنْخوووورَِج  (14جَّاجووووا  )ِت موووواء  يَ ( َوأَنْوزَْلنووووا ِمووووَن اْلُمْعِصوووورا13َوَجَعْلنوووا ِسووووراجا  َوهَّاجووووا  )
َفُ  يف الُصوووولِر فَوتَووووْأتُلَن أَْفلاجووووا  ( يوَوووولْ 17( ِإنَّ يوَووووْلَم اْلَفْصووووِل كوووواَن ِميقووووا   )16َوَجنَّووووات  أَْلفافووووا  ) ( 18 )َم يوُوووونوْ

وووماُء َفكانَووووحْل أَبْووولااب  ) َِت اْ؟ِبوووواُل َفكا (19َوفُِتَحوووحِل السَّ كانَوووحْل ِمْرصوووواقا    ( ِإنَّ َجَهوووونَّمَ 20نَوووحْل َسووورااب  )َوُسوووْيِِ
يمووا  ِإ َّ  (24لَن ِفيهووا بوَووْرقا  َو  َكوورااب  )(   يَووُذوقُ 23(  بِثِوونَي ِفيهووا َأْحقووااب  )22( لِلطَّوواِغنَي َمووآاب  )21)  محَِ

ووواقا  ) ُوووْم كوووانُلا   يَوْرُجووولَن ِحسوووا26( َجوووزاء  ِوفاقوووا  )25َوَغسَّ بُلا آِباي( َو 27اب  )( ِإوَّ ( وَُكووولَّ 28تِنوووا كِوووذَّااب  )َكوووذَّ
( َحوداِئَ  َوأَْعنوااب  31ِقونَي َمفوازا  )( ِإنَّ لِْلُمتَّ 30ذااب  )فَوُذوُقلا فَولَوْن نَزِيودَُكْم ِإ َّ َعو (29َكْكء  َأْحَصْيناُ  ِكتوااب  )

ء  ِمووْن َربِِووَك ( َجووزا35ْغوولا  َو  كِووذَّااب  )يهووا لَ   َيْسووَمُعلَن فِ  (34( وََكْأسووا  ِقهاقووا  )33( وََكلاِعووَه أَتْوورااب  )32)
نَوُهَمووا الوورَّ 36َعطوواء  ِحسووااب  )  ( يوَووْلَم يَوُقوولمُ 37ِخطووااب  ) ُكوولَن ِمْنووهُ مْحِن   مَيْلِ ( َربِِ السَّووماواِت َواأْلَْرِم َومووا بَويوْ

ُم احْلَووُ  َفَموْن كوواَء ( ذلِووَك اْليَوولْ 38لااب  )َصوُن َوقوواَل محْ ُه الورَّ الوُروُ  َواْلَمالِئَكووُ  َصوف ا   يَوَتَكلَُّموولَن ِإ َّ َموْن أَِذَن لَوو
َووَذ ِإىل َربِِووِه َمووآاب  ) تَووِب  داُ  َويَوُقوولُل اْلكوواِفُر ايا قَوودََّمحْل يَووموو يوَووْلَم يَوْنظُووُر اْلَمووْرُء ِإانَّ أَنْووَذْرانُكْم َعووذااب  َقرِيبووا   (39اختَّ  لَيوْ

 { (40ُكْنحُل تُرااب  )
  يد الك ار المنكرين للنبأ المأيمأهد 5 - 1الدرس ا ول:

 وا  ؟ولاب منهم.إد معرفو  افلم يكون السويال بقصو.وعن أي ككء يتحديلنف مث ايوه..« َعمَّ يَوَتساَءُللَنف»
ه وبيوووان اءللن عنوووكوووان للتعجيوووه مووون حووواهلم وتلجيوووه النظووور إىل غرابووو  تسا هلم،بكشووو  األمووور الوووذي يتسووو

 سواءللن عنوه بلفظوه،إ ا ذكور   ُيودق موا يتو ..« لنَ ِم،الَِّذي ُهوْم ِفيوِه ُرَْتِلُفوَعِن النوََّبِإ اْلَعِظي»:حقيقته ونبيعته 
م بووني الووذين لووى اليول عوكوان ااووال  .اسووتطراقا يف أسووللب التعجيوه والتضووخيم ..النبووأ العظويم ..بلصوفه .

 أما التسا ل فكان من هي ء وحدهم..آمنلا به والذين كفروا بلقلعه
تلولي  لوينتقول إىل ا.لعظويم .ا.في كوه بلصوفه ..و  يود   قيقو  النبوأ املسو لل عنهمث   ايه عن التسوا ل،

 :ابلتهديد امللفل ،وهل أوقع من ا؟لاب املباكر،وأعم  يف التخلي  
نا للظل الوذي يوراق هجر فهل أنسه لرقع والز اولفج كال،يقال يف ..« مُثَّ َكالَّ  َسيَوْعَلُملنَ .َكالَّ  َسيَوْعَلُملنَ »

 وتكرار  وتكرار ا؟مل  كلها فيه من التهديد ما فيه..  إلقا
 أاهللايرهم ببمي نمم هللا عليهم 16 - 6الدرس الثاني:

يبعود يف .ليلتقك بوه بعود قليل.مث يبعد يف لاهر األمر عن ملضلع ذلوك النبوأ العظويم الوذي هوم فيوه رتلفولن
واحلقوائ  واملشواهد،هتز الكيوان حوني جللو  قريبو  يف هوذا الكولن املنظولر موع حشود مون الكائنوات والظولاهر 
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ا أَ َْ َْنَْعِل اأْلَْرَم ِمهاقا ف َواْ؟ِباَل أَْو قا ف َوَخَلْقناُكْم أَْزواجا ف َوَجَعْلنا نَوْلَمُكْم ُسوبا  ف َوَجَعْلنَو»:يتدبرها ا؟نان 
ِكووووداقا ف َوَجَعْلنووووا ِسووووراجا  َوهَّاجووووا ف َوأَنْوزَْلنووووا ِمووووَن  اللَّْيووووَل لِباسووووا ف َوَجَعْلنَووووا النَّهوووواَر َمعاكووووا ف َوبَونَوْينووووا فَوووووْلَقُكْم َسووووْبعا  
 « ..اْلُمْعِصراِت ماء  َيجَّاجا ف لُِنْخرَِج بِِه َحب ا َونَبا  ،َوَجنَّات  أَْلفافا ف

لصووووولر اائووووول مووووون وهوووووذ  ا؟للووووو  الووووويت تتنقووووول يف أرجووووواء هوووووذا الكووووولن اللاسوووووع العريخ،موووووع هوووووذا احلشووووود اهل
قا يقوووويال احلووووك حووووا مكتنووووز موووون األلفوووواا والعبارات، ووووا اعوووول إيقاعهووووا يف واملشوووواهد،تذكر يف حيووووز ضووووي 

وهوووك يف  -خوووانبني هووو  إىل املاملتلاليووو ،بال فتووولر و  انقطووواع  وصووويغ  ا سوووتفهام امللج نفاذا،كأنوووه املطوووار 
 إىل ظوارهم وقلوولّبمهنا،وكأ وا هووك يود قليو  هتووز الغوافلني،وهك تلجووه أن صويغ  مقصوولقة -اللغو  تفيود التقريوور 

لووووى ا نشوووواء القوووودرة عهووووذا احلشوووود موووون ااالئوووو  والظوووولاهر الوووويت تشووووك  ووووا وراءهووووا موووون التوووودبْي والتقدير،و 
 لنبووإ العظوويمابتلتقووك  وموون هنووا.وا عاقة،واحلكموو  الوويت   توودع أموور ااالئوو  سوودى بووال حسوواب و  جووزاء .

َم َعووووووِل اأْلَرْ َ ْ ْنَْ أَ  »:الووووووذي هووووووم فيووووووه رتلفوووووولن  واللمسوووووو  األوىل يف هووووووذ  ا؟للوووووو  عوووووون األرم وا؟بووووووال 
وهك حقيقووو  .بر وكال وووا متقوووا.كاملهووود .  واملهووواق اللوووني.املمهووود للسوووْي .:..واملهووواق « ِمهاقا ،َواْ؟ِبووواَل أَْو قا ف

ا يف صوولرهتا  قراكهوو فال هتوواج إىل علووم غزيوور.حمسلسوو  لإلنسووان يف أي نوولر موون أنوولار حضووارته ومعرفتووه
 يفتلوك ذات وقوع ئك وهوذ  و تراها العوني كوذلك حوَّت مون ا نسوان البوداوكلن ا؟بال أو قا لاهرة .اللاقعي 

 احلك حني تلجه إليها النفك.
قوحل وكلموا ارت.رقحلوك اجملغْي أن هذ  احلقيق  أكث وأوسع مدى  وا ُيسوها ا نسوان البودائك ألول وهلو  اب

أقر  مووون نفسوووه و  يفمعوووار  ا نسوووان وازقاقت معرفتوووه بطبيعووو  هوووذا الكووولن وأنووولار ،كثت هوووذ  احلقيقووو  
إعووداق ق وحاجوواهتم و ذا اللجوول هووورائهووا التقوودير ا هلووك العظوويم والتوودبْي الوودقي  احلكيم،والتنسووي  بووني أفووراق 

 ها.والتفاهم مع ع البي  هذ  األرم لتلقك احلياة ا نساني  وحضانتها وإعداق هذا ا نسان للمالءم  م
رى يف كهاقته بلجولق العقول كاهد   ميا -خاص  للحياة ا نساني  بلجهو  -وجعل األرم مهاقا للحياة 

رم هكووذا  خلوو  األفوواختالل نسووب  واحوودة موون النسووه امللحللوو  يف.املوودبر موون وراء هووذا اللجوولق الظاهر
  ميع لروفها.

نوا أو هنوا  هخوتالل ا .أو اختالل نسب  واحدة مون النسوه امللحللو  يف خلو  احليواة لتعويا يف األرم .
ل كووومل ،ليووودركها  كوووارة اجملو  يبقوووك هوووذ  احلقيقووو  الووويت يشوووْي إليهوووا القووورآن هوووذ  ا   اعووول األرم مهووواقا 

 إنسان وف  قرج  معرفته ومداركه ..
يدركه ا نسان من الناحي  الشوكلي  بنظور  اجملرق،فهوك أكوبه كوكء  و ق اايمو  الويت .وجعل ا؟بال أو قا .

وقود يكولن هوذا .ه أووا تثبوحل األرم وهفوج تلازووا .أما حقيقتها فنتلقاها من القرآن،وندر  منو.تشد إليها
وقووود يكووولن ألووووا تعووواقل بوووني .ألووووا تعووواقل بوووني نسوووه األغووولار يف البحوووار ونسوووه املرتفعوووات يف ا؟بوووال .

التقلصووات ا؟لفيوو  لووارم والتقلصووات السووطحي ،وقد يكوولن ألوووا تثقوول األرم يف نقوو  معينوو  فووال ايوود 
وكم من قولانني .وقد يكلن لسبه آخر   يكش  عنه بعد ..ازات ا؟لفي  .بفعل الز زل والثاكني وا هتز 
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مث عر  البشور نرفوا منهوا بعود م وات السونني  واللمسو  الثانيو  يف .وحقائ  جمهلل  أكار إليها القرآن الكرمي
 « ..َوَخَلْقناُكْم أَْزواجا  »:ذوات النفلس،يف نلاحك وحقائ  كَّت 
أنثى،وجعول و ان ذكورا فقود خلو  اّلِل ا نسو.ل إنسان بيسر وبسوان  .وهك لاهرة كذلك ملحلل  يدركها ك

ك الظواهرة،وُي در  هذ وكل إنسان ي.حياة هذا ا؟نك وامتداق  قائم  على اختال   الزوجني والتقائهما
 ن ا نسوان يفا القورآّبوومن مث حانوه .ما وراءهوا مون راحو  ولوذة ومتواع وعودق بودون حاجو  إىل علوم غزيور

ء هوذا وتودبْي.وورا مون تنسوي يدركها ويتأير ّبا حني يتلجوه شملوه إليهوا،وُيك موا فيهوا مون قصود و أي  بي   ف
يضوا أويف الشوعلر  املعرفو  الشعلر املبهم بقيم  هذ  احلقيق  وعمقها،شمالت أخرى حني يرتقك ا نسان يف

هوذ   لواهر يف  يوز ى،بدوننثهنالك التأمل يف القدرة املدبرة اليت ععل من نطف  ذكرا،وععل من نطف  أ..
 ثى ..النطف  أو تلك،اعل هذ  تسلك نريقها لتكلن ذكرا،وهذ  تسلك نريقها لتكلن أن

ك هلوذ  لويت تريودها هواصوائا اااللهم إ  إراقة القدرة ااالق  وتدبْيها اافك،وتلجيهها اللطي ،وإيداعها 
َنا اللَّْيوووووَل َوَجَعلْ .ا   ُكْم ُسوووووبَجَعْلنوووووا نوَوووووْلمَ وَ »النطفووووو  وتلوووووك،لتخل  منهموووووا زوجوووووني تنمووووول ّبموووووا احليووووواة وترقوووووى  

 « ..َوَجَعْلَنا النَّهاَر َمعاكا  .لِباسا  
لوو  اعلهووم يف حاالنشوواط و و وكوان موون توودبْي اّلِل للبشوور أن جعوول النوولم سوبا  يوودركهم فوويقطعهم عوون ا قرا  

ه يف حالو  ذي بذلتود الو  هك ملت و  هك حياة،تتكفل إبراح  أجساقهم وأعصاّبم وتعليضها عون ا؟هو
ن كنههوووا،و    ا نسووواوكووول هووذا يوووتم بطريقووو  عجيبووو    يووودر .الصووحل وا جهووواق وا نشوووغال  مووولر احليووواة .

يوو  يكوولن  يعوور  كفهل يف حالوو  الصووحل  .نصوويه  راقتووه فيهووا و  ميكوون أن يعوور  كيوو  تووتم يف كيانووه
ار هوك سور مون أسور حظتها  و  يقدر على مالوهل يف حال  النلم   يدر  هذ  احلال  و .وهل يف حال  النلم

فما مون حوك .فو  عليوهتكلين احلك   يعلمه إ  مون خلو  هوذا احلوك وأوقعوه ذلوك السور وجعول حياتوه متلق
 يظول مسوتيقظا ذاتوه كوك فإذا أجوث إجبوارا بلسوائل خارجو  عون.يطي  أن يظل من غْي نلم إ  فو ة حمودوقة

 فإنه يهلك قطعا.
إنوه هدنو  الورو  مون صوراع احليواة العني ،هدنو  تلوم .بيو  حاجو  ا؟سود واألعصواب .ويف النلم أسرار غْي تل

ويستسووولم لفووو ة مووون السوووالم اهلمن،السوووالم الوووذي  -نائعوووا أو غوووْي نوووائع  -ابلفووورق فيلقوووك سوووالحه وجنتوووه 
ويقع مووا يشووبه املعجووزات يف بعووخ احلووا ت حيووة يلووم النعوواس .ُيتاجووه الفوورق حاجتووه إىل الطعووام والشووراب

وأحيواان  -وكأ وا هوذا النعواس .فان،والرو  مثقل،واألعصواب مكودوقة،والنفك منزعجو ،والقله مروعابألج
وعديوود كاموول   لقوولا  بوول لووه هوول ذاتووه،وكأ ا هوول  .انقووالب  م يف كيووان هووذا الفرق -  يزيوود علووى حلظووات 

روة بوودر ولقوود وقعووحل هووذ  املعجووزة بشووكل واضوو  للمسوولمني اجملهوولقين يف غوو.كووائن حووني يصووحل جديوود .
وويُكُم الُنعوواَس أََمنَوو   ِمْنووهُ »:وهل يقوولل .ويف غووزوة أحوود،وامل اّلِل علوويهم ّبووا مُثَّ أَنْوووَزَل َعلَووْيُكْم ِمووْن ».« .ِإْذ يُوَغشِِ

كمووا وقعووحل للكثووْيين يف حووا ت مشوواّب   فهووذا السووبات ..« بَوْعووِد اْلغَوومِِ أََمنَوو   نُعاسووا  يَوْغشووى نائَِفوو   ِمووْنُكمْ 
ا قرا  والنشاط ابلنلم ضرورة من ضرورات تكلين احلك وسر من أسرار القدرة ااالقو   أي ا نقطاع عن:
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وتلجيووه النظوور إليهووا علووى هووذا النحوول القوورآين ينبووه القلووه إىل .ونعموو  موون نعووم اّلِل   ميلووك إعطاءهووا إ  إاي 
 ير.خصائا ذاته،وإىل اليد اليت أوقعتها كيانه،ويلمسه ملس  تثْي التأمل والتدبر والتأ

ان سووور النووولم ع ا نسووووكموووا أوق .وكوووان مووون تووودبْي اّلِل كوووذلك أن جعووول حركووو  الكووولن ملافقووو  حلركووو  األحياء
ه السوووبات ا يوووتم فيووووالسوووبات،بعد العمووول والنشووواط،فكذلك أوقع الكووولن لووواهرة الليووول ليكووولن لباسوووا سووواتر 

 وا نزواء.
 بي وو  ان هوذا العوا وك.تناسو و خلو  اّلِل ّبوذا تلافوو  .ولواهرة النهوار ليكولن معاكوا تووتم فيوه احلركو  والنشواط .

حركتووووه  ملتفوووو  يفوكان األحيوووواء مووووزوقين ابل كيووووه ا.تلل مووووا ركووووه فوووويهم موووون خصووووائا.مناسووووب  لاحيوووواء
بدعووو  قوودرة املوخرج هووذا وهووذا مووون يوود ال.وحاجاتووه مووع موووا هوول موولقع يف الكووولن موون خصووائا وملافقوووات

 املدبرة متسقا أق  اتسا   
َوَجَعْلنا ِسوراجا  .ا  ْبعا  ِكوداقَسوْلَقُكْم َوبَونَوْينا فوَ »:السماء متناسق  مع األرم واألحياء  واللمس  الثالث  يف خل 

سوووبع الشوووداق الووويت ..وال« َجنَّوووات  أَْلفافوووا  َونَبا  ،وَ   َحب وووالُِنْخرَِج بِوووهِ .َوأَنْوزَْلنوووا ِموووَن اْلُمْعِصوووراِت مووواء  َيجَّاجوووا  .َوهَّاجا  
 خر ..لسماوات السبع،وهك الطرائ  السبع يف ملضع آبناها اّلِل فل  أهل األرم هك ا

 وهووك جمملعووات -رات فقوود تكوولن سووبع جمملعووات موون اجملوو.واملقصوولق ّبووا علووى وجووه التحديوود يعلمووه اّلِل .
نا ا عالقو   رضوهلواجملرات هذ  هوك الويت  وتكلن السبع -قد تبل  اللاحدة منها مائ  مليلن ْنم  من النجلم

م ،الوذي   يعلوذا الكلنوقود تكولن غوْي هوذ  وتلوك  وا يعلموه اّلِل مون تركيوه هو.أو  جملعتنا الشمسوي  .
 ا نسان عنه إ  القليل.

التفكوك  لة انعهوا مونشدوقة بقوإ ا تشْي هذ  اهلي  إىل أن هذ  السبع الشداق متين  التكلين،قلي  البناء،م
نسوان إء فيدركوه كول ج السوما  عليوه لفووهل ما نرا  ونعلمه من نبيع  األفال  واألجورام فيموا نطلو.وا نثناء

كر يف معوورم ن مث يووذ وم.كمووا تشووْي إىل أن بنوواء هووذ  السووبع الشووداق متناسوو  مووع عووا  األرم وا نسووان..
وهوووول .. « َوهَّاجووووا  ا ِسووووراجا  َوَجَعْلنوووو»:يدل علووووى هووووذا مووووا بعوووود  .توووودبْي اّلِل وتقوووودير  حليوووواة األرم وا نسووووان

يير كوووذلك يف واليت تووو. تعووويا عليهوووا األرم وموووا فيهوووا مووون األحيووواءالشووومك املضوووي   الباعثووو  للحووورارة الووويت
رات يوا وهوك املعصو؟ل العلاتكلين السحائه بتبخْي امليا  من اني  اللاسع يف األرم ورفعها إىل نبقات 

قود  ن يعصورهافوم.ا مون املواءق  موا فيهوحوني تعصور فتخور ويتسوا..« َوأَنْوزَْلنا ِمَن اْلُمْعِصوراِت مواء  َيجَّاجوا  »:
 القودرة الويت وتلوك يود ومن وراء هوذ .وقود يكولن هول التفريو  الكهرابئوك يف نبقوات ا؟ول.تكولن هوك الراي 

اختيار كلموو  ف.الشوومك وهوول مووا يتوولافر يف.توولقع الكوولن هووذ  املووييرات  ويف السووراج تلقوود وحوورارة وضوولء .
 ققي  كل الدق  ورتار ..« سراج»

هووا ضوولء وحوورارة،ومن املعصوورات ومووا يعتصوور منهووا موون موواء وموون السووراج اللهوواج ومووا يسووكبه موون أكووع  في
يجاج،ينصه قفع  بعد قفع  كلما وقع التفري  الكهرابئك مرة بعد مرة،وهول الثجواج،من هوذا املواء موع هوذا 
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ا كوووعاع حووورج احلوووه والنبوووات الوووذي ييكووول هووول ذاتوووه،وا؟نات األلفوووا  الكثيفووو  الكثوووْية األكوووجار امللتفووو  
 األغصان.

يووودر  هوووذا . اقة تدبر يف تصوووميم الكووولن،  يكووولن إ  ووراء  يووود تنسوووقه،وحكم  تقووودر ،وإر  وهوووذا التناسووو 
ا شوفحل لوه مون هوذعرفو  تكبقلبه وحسه كل إنسان حني تلجه مشاعر  هذا التلجيوه،فإذا ارتقوى يف العلوم وامل

     فهواف  قول رق مصواقوععل القلل  ن هذا كله جم.التناس  آفا  وقرجات تذهل العقلل وهْي األلباب
تعنوووحل    كووولن،جمرقكما ععووول التهووورب مووون ملاجهووو  حقيقووو  القصووود والتووودبْي يف هوووذا ال.يسوووتح  املناقشووو 

قووائ  تلا  هووذ  احلو .تنسوويقايسوتح  ا حوو ام  إن هلووذا الكوولن خالقووا،وإن وراء هووذا الكولن توودبْيا وتقووديرا و 
لووو  النووواس وخ.و قاقا وا؟بوووال أمووون جعووول األرم مهوووا:واملشووواهد يف هوووذا الووونا القووورآين علوووى هوووذا النحووول 

نزواء،وجعوول لسوو  وا لوجعوول نوولمهم سووبا  )بعوود احلركوو  والوولعك والنشوواط( مووع جعوول الليوول لباسووا .أزواجا
 النهار معاكا لللعك والنشاط.

حلوووه والنبوووات ا نبات .وإنزال املووواء الثجووواج مووون املعصووورات.وجعل السوووراج اللهووواج.مث بنووواء السوووبع الشوووداق
لتووووودبْي ،ويشوووووك ابهوووووذ  احلقوووووائ  واملشووووواهد علوووووى هوووووذا النحووووول يووووولحك ابلتناسووووو  الدقي  تووووولا .وا؟نوووووات .

 حليواة مون قصوداراء هوذ  و ويلمك القله ملسات ملقظ  ملحيو   وا .والتقدير،ويشعر اباال  احلكيم القدير
 وغاي  ..ومن هنا يلتقك السيا  ابلنبإ العظيم الذي هم فيه رتلفلن  

 اهد يوا القيامة ن خ الصورمن مش 20 - 17الدرس الثالث:

لقولت للفصول مللعود املويولم الفصول هول ا.ووراء هوذا كلوه حسواب وجزاء.ولقد كان ذلك كله للعمل واملتواع
َفُ  يف الُصوولِر فَوتَوو.ِإنَّ يوَوْلَم اْلَفْصووِل كوواَن ِميقوا   »: ِت َوُسووْيَِِ .حْل أَْبلااب  فُِتَحوحِل السَّووماُء َفكانَوووَ .أَْفلاجا   ْأتُلنَ يَوْلَم يوُوونوْ

 « ..اْ؟ِباُل َفكاَنحْل َسرااب  
ضوك املقطوع املا ي يشوك بوهوالذي قودر حيواهتم ذلوك التقودير الوذ.إن الناس   حلقلا عبثوا،ولن ي كولا سودى

شولن سودى دعهم يعييف السيا ،ونس  حياهتم مع الكلن الوذي يعيشولن فيوه ذلوك التنسوي ،  ميكون أن يو
حليوووواة أو توووودون يف امث يووووذهبلن يف الوووو اب ضووووياعا  ويهوميلتوووولن  ووووال  ويصوووولحلن يف األرم أو يفسوووودون 

 ا ظلم مجيعويعدللن يف األرم أو يظلملن مث يذهه العدل وال.يضللن مث يلقلن مصْيا واحدا
وهل اليلم املرسلم امللعولق امللقولت  جول عنود اّلِل .إن هنالك يلما للحكم والفرقان والفصل يف كل ما كان

..وهل يلم ينقله فيه نظام هذا الكلن وينفورط فيوه عقود هوذا « ْلَفْصِل كاَن ِميقا   ِإنَّ يَوْلَم ا»:معللم حمدوق 
َفُ  يف الُصلِر فَوَتْأتُلَن أَْفلاجا  »النظام. َِت اْ؟ِبواُل َفكانَوحْل َسورااب  .يَوْلَم يُونوْ « َوفُِتَححِل السَّماُء َفكاَنحْل أَْبلااب ،َوُسْيِِ

وليك لنوووا أن نشوووغل أنفسووونا .و  نعلوووم إ  أنوووه سوووينف  فيوووه.هوحنن   نووودري عنوووه إ  ا ووو.البووول :..والصووولر 
وقوود صووان اّلِل ناقتنووا عوون أن تتبوودق يف البحووة وراء .فهك   تزيوودان إميوواان و  شيوورا ابحلاقّ.بكيفيوو  ذلووك

هذا الغيه املكنلن،وأعطاان منوه القودر الوذي ينفعنوا فوال نزيود  إ وا حنون نتصولر النفخو  الباعثو  اجملمعو  الويت 
نتصلر هذا املشهد وااالئو  الويت تولرات كخلصوها جويال بعود جيل،وأخلوحل وجوه .ّبا الناس أفلاجا . ذيت

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4565 

نتصوووولر مشووووهد هووووذ  ااالئوووو  مجيعووووا .األرم ملوووون ذيت بعوووودها كووووك   يضووووي  ّبووووم وجووووه األرم انوووودوق .
ااالئو  ونتصولر األجوداّ املبعثورة وهوذ  .مبعليني قائمني آتوني مون كول فوج إىل حيوة ُيشرون.أفلاجا ...

ونتصوولر ا؟موولع احلاكوودة   يعوور  أوهلووا آخرها،ونتصوولر هووذا اهلوولل الووذي تثووْي  تلووك احلشوولق .منهووا قائم 
ففوك هوذا الكولن .أيونف   نودري ..اليت   تتجمع ق  يف وقحل واحود ويف سواع  واحودة إ  يف هوذا اليولم .

َِت اْ؟ِبوواُل َفكانَووحْل َسوورااب  .ْبلااب  َوفُِتَحووحِل السَّووماُء َفكانَووحْل أَ   »:الووذي نعرفووه أحووداّ وأهوولال جسووام  « َوُسووْيِِ
 كما جاء يف ملاضع وسلر أخرى..منفرج .فهك منشق .فتححل فكانحل أبلااب ....السماء املبني  املتين  .

 لسوو  مثووارة يفلكوو  مبسفهك مدك.وا؟بووال الرواسووك األو ق سووْيت فكانووحل سوورااب.علووى هي وو    عهوود لنووا ّبا
 ب الوذي لويك لوهومن مث فال وجلق هلوا كالسورا.ما جاء يف ملاضع وسلر أخرىك  -ء اهللاء هباء،ُيركه اهللا

قوووالب الكووولن قي يف انأو إووووا تووونعكك إليهوووا األكوووع  وهوووك هبووواء فتبووودو كالسوووراب  إنوووه اهلووولل البوووا.حقيقووو 
   وتدبْي ..قدر  كموهذا هل يلم الفصل امل.املنظلر،كاهللل الباقي يف احلشر بعد النف  يف الصلر

 لقطات من عااا الك ار في النار 30 - 21س الرابع:الدر

 ولوووني املكوووذبنيائ ابألابق.مث ميضووك السووويا  خطوولة وراء الووونف  واحلشر،فيصوولر مصوووْي الطغوواة ومصوووْي التقوواة
 ِفيهووا ُقلنَ   يَووُذو .يهووا َأْحقووااب  فِ ، بِِثنَي نَي َمووآاب  ِإنَّ َجَهوونََّم كانَووحْل ِمْرصوواقا ،لِلطَّاغِ »:املتسووائلني عوون النبووأ العظوويم 

يمووا  َوَغسَّوواقا   ُمْ .َجزاء  ِوفاقووا  .بوَووْرقا  َو  َكوورااب ،ِإ َّ محَِ بُلا آبِ ا   يَوْرُجوول  كووانُل ِإوَّ وَُكلَّ َكووْكء  .ايتِنووا كِووذَّااب  َن ِحسووااب ،وََكذَّ
 « ..َفُذوُقلا فَوَلْن نَزِيدَُكْم ِإ َّ َعذااب  .َأْحَصْيناُ  ِكتااب  

عووودة إذا هوووك مفووورصووواقا للطووواغني تنتظووورهم وت قوووبهم وينتهووولن إليهوووا إن جهووونم خلقوووحل ووجووودت وكانوووحل م
املووآب  هووم يوورقون هووذاألصوويل  و وكأ ا كووانلا يف رحلوو  يف األرم مث آبوولا إىل مووأواهم ا.هلم،مهيووأة  سووتقباهلم

إذا فوووو.ثب .مث يسووووت..« اب    َكووووراوَ   يَووووُذوُقلَن ِفيهووووا بوَووووْرقا  »:لإلقاموووو  الطليلوووو  املتجوووودقة أحقووووااب بعوووود أحقوووواب
يمووا  َوَغسَّوواقا  »:ا سووتثناء أمووِر وأقهووى  هوول الووثق   فهووذا.والبطلن شوولي احللوول يإ  املوواء السوواخن ..« ِإ َّ محَِ

 فهذا هل الشراب .وإ  الغسا  الذي يغس  من أجساق انروقني ويسيل
ُووووْم كووووانُلا   يوَ »..يلافوووو  مووووا أسوووولفلا ومووووا قوووودملا ..« َجووووزاء  ِوفاقووووا   » تلقعوووولن مووووآاب و  ي..« اب  اْرُجوووولَن ِحسووووِإوَّ
بُلا آِبايتِنا ِكذَّااب  »..   صرار عليه.اذيه وكدة وجرس اللفج فيه كدة تلحك بشدة التك..« وََكذَّ

« تووااب  ْحَصووْيناُ  كِ ْكء  أَ َكووَُكوولَّ »:بينموا كووان اّلِل ُيصووك علويهم كوول كووكء إحصواء ققيقووا   يفلووحل منوه حوور  
 «.ذااب  عَ ُكْم ِإ َّ ْن نَزِيدَ َفُذوُقلا فَولَ »:يف تغيْي أو ختفي  ..هنا اكء التأنيه املي ك من كل رجاء 

 لقطات من نميم الماقين في ال نة 36 - 31الدرس الخامس:

ِإنَّ لِْلُمتَِّقووووووونَي »:بعووووووود مشوووووووهد الطغووووووواة يف احلمووووووويم .مشوووووووهد التقووووووواة يف النعيم:مث يعووووووورم املشوووووووهد املقابووووووول 
َجوزاء  ِموْن َربِِوَك َعطواء  .  َيْسوَمُعلَن ِفيهوا َلْغولا  َو  كِوذَّااب  ..وََكْأسوا  ِقهاقوا  .رااب  وََكلاِعوَه أَتْ .َحوداِئَ  َوأَْعنااب  .َمفازا  

..فوووإذا كانوووحل جهووونم هنوووا  مرصووودا وموووآاب للطووواغني،  يفلتووولن منهوووا و  يتجاوزووا،فوووإن املتقوووني « ِحسوووااب  
ابلووووذكر والتعيووووني ألوووووا  ووووا يعرفووووه  وحووووا األعنوووواب« َحووووداِئَ  َوأَْعنووووااب  »ينتهوووولن إىل مفووووازة ومنجاة،تتمثوووول 
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متلافيووووات السوووون « أَتْوووورااب  »وهوووون الفتيووووات الناهوووودات اللوووولايت اسووووتدارت يووووديهن « وََكلاِعووووهَ »..املخووووانبلن 
 م ع  ابلشراب.« وََكْأسا  ِقهاقا  ».وا؟مال

م ل األر ركها أهوا فوال يودأما حقيقو  موذاقها واملتواع ّبو.وهك مناعم لاهرها حسك،لتقريبها للتصولر البشوري
  »:علر ركها الشووووووإىل جلارهوووووا حالوووو  يتووووذوقها الضووووومْي ويوووود.وهووووم مقيوووودون  ووووودار  األرم وتصوووولراهتا .

؟ووودل لوووذي يصووواحبه ااالتكوووذيه  فهوووك حيووواة مصووولن  مووون اللغووول ومووون..« َيْسوووَمُعلَن ِفيهوووا َلْغووولا  َو  كِوووذَّااب  
وهووك حالوو  .ه .خوْي فيوو غوول الووذي  فاحلقيقو  مكشوولف    جمووال فيهوا ؟وودل و  تكووذيه كمووا أنوه   جمووال لل

ألانقووو  يف   هنووا لوواهرة اونلموو..« َجووزاء  ِمووْن َربِِووَك َعطووواء  ِحسووااب   ..»موون الرفعوو  واملتعوو  تليوو  بووودار االوولق 
  ق يف الفلاصوووليقووواع املشووودو كموووا نلمحهوووا يف ا ..« َعطووواء  »و« َجوووزاء  »التعبوووْي وامللسووويقى يف التقسووويم بوووني 

 الظاهرة اللاضح  يف ا؟زء كله إمجا .وهك .كلها على وجه التقريه .
 ا هللاالا يوا القيامة إا بإذن هللا 38 - 37الدرس السادس:

كء ا.املختلفولن تل  فيوهوتكمل  ملشاهد اليلم الذي يتم فيه ذلك كله،والذي يتسواءل عنوه املتسوائللن،وح
 خاكعني. دي الرمحن يواملالئك  صفا بني« عليه السالم»املشهد ااتامك يف السلرة،حية يق  جثيل 

نَوُهَموا َربِِ السَّوماواِت َواأْلَْرِم َومو»: امللقو  املهيوه ا؟ليول يف -  من أذن لوه الورمحن إ -  يتكلملن  ا بَويوْ
ُه الوورَّمْحُن َوقوواَل ِذَن لَووأَ َتَكلَُّموولَن ِإ َّ َمووْن يوَ  َصووف ا   الِئَكوو ُ يَوْلَم يَوُقوولُم الووُروُ  َواْلمَ .الوورَّمْحِن   مَيِْلُكوولَن ِمْنووُه ِخطووااب  

« بِِووكَ ِمووْن رَ »زاء هووذا ا؟وو.قاةجووزاء الطغوواة وجووزاء الت:..ذلووك ا؟ووزاء الووذي فصووله يف املقطووع السوواب  « َصوولااب  
نَوُهَمووووا الوووورَّمْحنِ ».. ووووماواِت َواأْلَْرِم َومووووا بَويوْ لمسوووو  وهلووووذ  احلقيقوووو  هيووووأة هلووووذ  الاسووووب  املفهووووك املن..« َربِِ السَّ

الوووودنيا  رم،وتشووووملكما تشوووومل السووووماوات واأل.اللاحوووودة الوووويت تشوووومل ا نسووووان حقيقوووو  الربلبيوووو .الكبْية
توه ذلوك ومون رمح..« نِ الورَّمحْ »مث هول .واهلخرة،وعازي على الطغيان والتقلى،وتنتهك إليها اهلخورة واألوىل .

 ر جوووزاء  وأ اووود الشووو ومن الرمحووو  أن.حَّت عوووذاب الطغووواة ينبثووو  مووون رمحووو  الووورمحن.ا؟وووزاء هلوووي ء وهوووي ء
ملهيوووه ا يف ذلوووك اليووولم.« .طوووااب    مَيِْلُكووولَن ِمْنوووُه خِ »:يتسووواوى موووع ااوووْي يف مصوووْي   وموووع الرمحووو  وا؟وووالل 

  -يلم يق  جثيل :الرهيه 
يووووة يكوووولن القوووولل حإ  إبذن موووون الوووورمحن ..« َصووووف ا   يَوَتَكلَُّموووولنَ »املالئكوووو  اهلخوووورون و  -عليووووه السووووالم 

 م أنه صلاب.صلااب.فما ذذن الرمحن به إ  وقد عل
 دعو  للن ا  من ذلك اليوا 40 - 39الدرس السابع:

إبذن  يتكلموولن إ  امتني  ملقفهم هكووذا صوو.وملقوو  هووي ء املقووربني إىل اّلِل،األبوورايء موون الووذنه واملعصووي 
موون صوويحات  طلوو  صويح ويف لول هووذا املشوهد تن.يغموور ا؟ول ابلروعوو  والرهبو  وا؟ووالل واللقووار.و سواب .

َووَذ ِإىلا كوواَء َفَمنْ .ذلِووَك اْليَوووْلُم احْلَوو ُ »للنووائمني السوواقرين يف اامووار: ا نووذار،وهزة َذْرانُكْم ِإانَّ أَنْووو.َربِِووِه َمووآاب   ختَّ
تَ :ُر ُل اْلكافِ يَوْلَم يَوْنظُُر اْلَمْرُء ما َقدََّمحْل يَداُ ،َويَوُقل :َعذااب  َقرِيبا    «.ِب ُكْنحُل تُرااب  اي لَيوْ
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فال جمال للتسوا ل وا خوتال    ..« ذِلَك اْليَوْلُم احلَْ ُ »: ك الذين يتساءللن يف ارتياب إوا اهلزة العنيف  ألول
َووَذ ِإىل َربِِووِه َمووآاب  »..والفرصوو  مووا تووزال سوواحن    قبوول أن تكوولن جهوونم مرصوواقا ومووآاب  وهوول ..« َفَمووْن كوواَء اختَّ

لوووويك ابلبعيوووود،فجهنم تنتظووووركم وت صوووود .. «انَّ أَنْووووَذْرانُكْم َعووووذااب  َقرِيبووووا  :ا نووووذار الووووذي يوووولقج موووون اامووووار 
والوودنيا كلهووا رحلوو  قصووْية،وعمر قريووه  وهوول عووذاب موون اهلوولل  يووة يوودع .علووى النحوول الووذي رأيتم.لكم

تَوِب ُكْنوحُل تُورااب  :َويَوُقلُل اْلكواِفُر .ْوَم يَوْنظُُر اْلَمْرُء ما َقدََّمحْل يَودا ُ :الكافر ييير العدم على اللجلق  وموا .. «اي لَيوْ
قلهلوووا إ  وهووول ضوووائ  مكوووروب  وهووول تعبوووْي يلقوووك لوووالل الرهبووو  والنووودم،حَّت ليتمووو  الكوووائن ا نسووواين أن ي

وهول امللقو  .ويرى هذا أهلن من ملاجهو  امللقو  الرعيوه الشوديد ..ويصْي إىل عنصر مهمل زهيد.ينعدم
 2561يف ذلك النبأ العظيم   .الذي يقابل تسا ل املتسائلني وكك املتشككني

 
 

  

                                                 
َم وَ َعِن احلََْسِن،يف قَوْللِِه:يَوْلَم يوَ  - 2561 َمحْل يَوَداُ  قَواَل:" َذاَ  اْلُموْيِمُن اْلَكويُِِك احْلَوِذُر،َعِلَم أَنَّ لَوُه َمَعواق ا فَوَقودَّ ا قُوِدَم َعَلْيوِه ْنظُُر اْلَمْرُء َموا قَودَّ َم،فَوَلمَّ قَودَّ

َتِب ُكْنحُل تُورَااب  " َم َواْغتَوَبَ  "،َويَوُقلُل اْلَكاِفُر اَي لَيوْ َتِب ُكْنحلُ َ  يُوَقدُِِم خَ  هُ أِلَنَّ  َنَظَر ِإىَل َما َقدَّ  تُورَااب  َفاَل َيُكلُن تُوورَااب  " تَوْفِسوُْي جُمَاِهود  ) ْْي ا فَويَوُقلُل:اَي لَيوْ
 ( حسن  1907

، يقال:َغَبْطحُل الرُجل أَْغِبطُه َغْبطا، إذا اْكتَوهَ   َلهكلن لك ِمْثُل ماَيحْل أن يالكيك:العاقل الفطن يالَغْب :َحَسد  خاص 
عووذاب هللا،  ق. وذلووك حوني عوواينإىل اللجوول  ثوْي:"  أي:يوولق الكووافر يلم وذ أنووه كووان يف الودار الوودنيا تورااب، و  يكوون ُخلِووَ ، و  خورجوقوال ابوون ك

 احليولاانت الويت كانوحل ني ُيكوم هللا بونييلق ذلك حو ونظر إىل أعماله الفاسدة قد ُسطَّرت عليه  يدي املالئك  السََّفرة الكرام الَثَرة، وقيل:إ ا
هلا:كلين ترااب،  احلكم بينها قال إذا فرغ منيف الدنيا، فيفصل بينها  كمه العدل الذي   الر، حَّت إنه ليقتا للشاة ا؟مَّاء من القرانء. ف

َتِب ُكْنحُل تُورَااب  { أي:كنحل حيلاان فأرجع إىل  [310/ 8يب  ]قار ن -سْي ابن كثْي ال اب.تف فتصْي ترااب. فعند ذلك يقلل الكافر:} اَي لَيوْ
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 مكية وآياأها ست وأربمون ( سور  الناجعات79)

 أهم مو وعات السور  

لهلووووووووووا هوووووووووذ  السوووووووووولرة  ووووووووولذج موووووووووون  ووووووووواذج هووووووووووذا ا؟ووووووووووزء  كوووووووووعار القلووووووووووه البشوووووووووري حقيقوووووووووو  اهلخرة،ّب
هووذ   لعلوولي ملراحوولاالتدبْي وضخامتها،وجديتها،وأصووالتها يف التقوودير ا هلووك لنشووأة هووذا العووا  ا نسوواين،و 

 ا.لنشأة وعقباهااي  هذ  ا على لهر األرم ويف جلفها مث يف الدار اهلخرة،اليت اثل والنشأة وخطلاهت
لقووووع السوووويا  لكبووووْية يويف الطريوووو  إىل إكووووعار القلووووه البشووووري حقيقوووو  اهلخوووورة اهلائلوووو  الضووووخم  العظيموووو  ا

ات ك إيقاعوووووهوووو.إيقاعووووات منلعوووو  علووووى أو ر القله،ويلمسووووه ملسووووات كووووَّت حوووولل تلووووك احلقيقوووو  الكثى
 يف حساسي  .. يقظ  و فتلك احلقيق  اهد هلا يف احلك وهتي ه  ستقباهلا يف.سات احل إليها بصل ومل

قوواع ملسوويقك ه يف إييسوولق.ميهوود هلووا  طلووع غووامخ الكنووه يثووْي بغملضووه كووي ا موون احلوودس والرهبوو  والتلجك
ازِعوووووواِت النَّ وَ »: راجوووووو   هة،كأ ووووووا تنقطووووووع بووووووه األنفوووووواس موووووون الووووووذعر وا رعووووووا  واملفاجووووووأة وا نبهووووووار

 « ..ِت أَْمرا  اْلُمَدبِِرافَ .ْبقا  فَالسَّابِقاِت سَ .َوالسَّاِ اِت َسْبحا  .َوالنَّاِكطاِت َنْشطا  .َغْرقا  
ن لوول للووه موو.لموعقووه هووذا املطلووع الغووامخ الراجوو  اللاجوو  اووكء املشووهد األول موون مشوواهد ذلووك الي

بَوُعَهووا توَ لرَّاِجَفووُ  اْرُجووُ  توَ يوَووْلَم »:يوودل عليووه  ذلووك املطلووع ونابعووه موون نابعووه كأ ووا املطلووع انووار لووه وغووال  توْ
ذا ُكنَّا ِعظاموا  بَِورَة ف قواُللا وَن يف احْلاِفرَِةف أَإِ ْرُقوقُ أَِإانَّ َلمَ :يَوُقلُللَن .أَْبصارُها خاِكَع   .قُوُللب  يَوْلَمِ ذ  واِجَف   .الرَّاِقَف ُ 

ا ِهَك َزجْ :  .. «لسَّاِهرَةِ ْم ابِ هُ فَِإذا .رَة  واِحَدة  تِْلَك ِإذا  َكرَّة  خاِسرَة   فَِإ َّ
رع ع مووون مصووواذخوووذ يف عووورم مصووور .مووون هوووذا ا؟ووول الراجووو  اللاجووو  املبهووولر املوووذعلر ..ومووون هنالوووك .

ا ما،ليناسووه  خك كووي فيهودأ ا يقوواع امللسوويقك ويسو.املكوذبني العتوواة يف حلقو  موون قصوو  ملسوى مووع فرعلن
 اْذَهووْه ِإىل ِفْرَعووْلنَ :ى  َقوودَِّس نُوول لاِق اْلمُ ِإْذ انقاُ  َربُووُه اِبلْوو.ُة ُملسووى َهووْل أَ َ  َحووِدي»:جوول احلكايوو  والعوورم 

ووووىف َوأَْهووووِدَيَك ِإىل رَ :فَوُقووووْل .ِإنَّووووُه نَغووووى  َكووووذََّب راُ  اهْليَووووَ  اْلُكْثى،فَ ْخشووووى ف فَووووأَ بِِووووَك فَوتَ َهووووْل لَووووَك ِإىل أَْن تَوزَكَّ
ِإنَّ يف .اأْلُوىل  َنكوواَل اهْلِخووورَِة وَ ّللَُّ فََأَخووَذُ  ا.ْعلووى أاََن َرُبُكوووُم اأْلَ :َفقوواَل َوَعصووى،مُثَّ أَْقبوَووَر َيْسعى،َفَحَشووَر فَناقى،

 ى...وّبذا يلتقك وميهد لتلك احلقيق  الكث « ذِلَك َلِعْثَة  ِلَمْن َحْشى 
 دبْيلقووولة والتوووشووواهدة ابمث ينتقووول مووون سووواح  التووواري  إىل كتووواب الكووولن املفتل ،ومشووواهد الكووولن اهلائل ،ال

يووووو   تعبوووووْيات قل عرضوووووها يففي.والتقووووودير لاللهيووووو  املنشووووو   للكلن،املهيمنووووو  علوووووى مصوووووائر ،يف الووووودنيا واهلخرة
وووُد َخْلقوووأَأَنْووووُتْم َأَكووو»:األسووور،قلي  ا يقاع،تتسووو  موووع مطلوووع السووولرة وإيقاعهوووا العوووام  ماُءف بَناهوووا،َرَفَع ا  أَِم السَّ

َلهووووووووا َوأَ  ْخرََج ِمْنهووووووووا ماَءهووووووووا َك َقحاهووووووووا،أَ ْعووووووووَد ذلِووووووووْخوووووووورََج ُضووووووووحاها َواأْلَْرَم بوَ َ َْكهووووووووا َفَسوووووووولَّاها،َوأَْغَطَا لَيوْ
 « ..َوَمْرعاها،َواْ؟ِباَل أَْرساها،َمتاعا  َلُكْم َوأِلَْنعاِمُكمْ 

اوكء مشوهد الطامو  الكثى،وموا يصواحبها  -بعد هذ  التمهيدات املقرب  وهذ  اللمسات امللحيو   -وهنا 
جزاء يتحقوو  هوول اهلخوور يف مشوواهد تتناسوو  صوولرها ولالهلووا مووع .ة الوودنياموون جووزاء علووى مووا كووان يف احليووا

ْنسوواُن مووا َسووعى،َوبُوِرَِزِت ا؟َِْحوويُم ِلَمووْن يَوورى    »:الطاموو  الكووثى  فَووِإذا جوواَءِت الطَّامَّووُ  اْلُكْثى،يوَووْلَم يَوتَووذَكَُّر اْ ِ
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َوأَمَّووا َمووْن خوواَ  َمقوواَم َربِِووِه َوَوَووى الوونوَّْفَك َعووِن .ِهووَك اْلَمووْأوى  فََأمَّووا َمووْن نَغووى َوآيوَووَر احْلَيوواَة الووُدنْيا،فَِإنَّ ا؟َِْحوويمَ 
 « ..اهْلَلى فَِإنَّ اْ؟َنََّ  ِهَك اْلَمْأوى 

ملون  حويم املوثزةكثى،وا؟ويف اللحظ  اليت يغمر اللجدان فيها ذلوك الشوعلر املنبعوة مون مشواهد الطامو  ال
 ذ  اللحظوو هوويف .لى .ن خووا  مقووام ربووه ووووى الوونفك عوون اهلوويرى،وعاقبوو  موون نغووى وآيوور احليوواة الوودنيا،وم

د يرتود إلويهم إبيقواع يزيو.عون ملعدها - -يرتد السيا  إىل املكذبني ّبذ  الساع ،الذين يسأللن الرسلل 
ووواَعِ  »:مووون روعووو  السووواع  وهلهلوووا يف احلوووك وضوووخامتها  َن مُ أَ َيْسووو َوُللَنَك َعوووِن السَّ َم أَنْوووحَل ِموووْن ْرسووواهاف فِووويايَّ

َتهاهاذِ  ا أَْنحَل ُمْنِذُر َمْن َحْشاها.ْكراهاف ِإىل َربَِِك ُمنوْ  « .. َّ َعِشيَّ   أَْو ُضحاهاإِ َرْوَوا  َْ يَوْلبَوثُلا يوَ ْم يَوْلَم َكَأوَُّ .ِإ َّ
 لتهليل اواهلاء املمدوقة ذات ا يقاع الضخم الطليل،تشار  يف تشخيا الضخام  وعسيم 

 [46إل   1 اآليات:( 79]سور  الناجعات )
القسم ببمي المخلوقات  عل  إمكانية اآلخر  وجهاء فرعون  والنأر في المخلوقات 

 للوصول إل  الخالق

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
بِِراِت اْلُموودَ فَ  (4( فَالسَّووابِقاِت َسووْبقا  )3ْبحا  )( َوالسَّوواِ اِت َسوو2( َوالنَّاِكووطاِت َنْشووطا  )1َوالنَّازِعوواِت َغْرقووا  )

بَوُعَهووا الرَّاِقفَووُ  )6( يوَووْلَم تَوْرُجووُ  الرَّاِجَفووُ  )5أَْموورا  )  (9( أَْبصووارُها خاِكووَع   )8( قُولُوولب  يَوْلَم ِووذ  واِجَفوو   )7( تَوتوْ
وا 12ة  خاِسورَة  )رَّ ( قواُللا تِْلوَك ِإذا  َكو11ظاموا  بَِورَة  )( أَِإذا ُكنَّوا عِ 10يَوُقلُللَن أَِإانَّ َلَمْرُقوُقوَن يف احْلواِفرَِة ) ( فَِإ َّ

ووواِهرَِة )13ِهوووَك َزْجووورَة  واِحوووَدة  ) لْووولاِق ( ِإْذ انقاُ  َربُوووُه ابِ 15ِديُة ُملسوووى )َحوووَهوووْل أَ َ   (14( فَوووِإذا ُهوووْم اِبلسَّ
َيَك ِإىل أَْهودِ ( وَ 18 َهوْل لَوَك ِإىل أَْن تَوزَكَّوى )( فَوُقولْ 17( اْذَهوْه ِإىل ِفْرَعوْلَن ِإنَّوُه نَغوى )16اْلُمَقدَِّس نُولى  )
َشوووَر ( َفحَ 22( مُثَّ أَْقبوَوووَر َيْسوووعى )21) ( َفَكوووذََّب َوَعصوووى20فَوووَأراُ  اهْليَوووَ  اْلُكوووْثى ) (19َربِِوووَك فَوَتْخشوووى )

ُ نَ  (24( َفقووواَل أاََن َرُبُكوووُم اأْلَْعلوووى )23فَنووواقى ) ة  نَّ يف ذلِوووَك َلعِوووثَْ ( إِ 25كووواَل اهْلِخووورَِة َواأْلُوىل )فََأَخوووَذُ  اّللَّ
وووماُء بَناهوووا )26ِلَموووْن َحْشوووى ) لَ 28( َرفَوووَع َ َْكهوووا َفَسووولَّاها )27( أَأَنْووووُتْم َأَكوووُد َخْلقوووا  أَِم السَّ هوووا ( َوأَْغطَوووَا لَيوْ

َل ( َواْ؟ِبووووا31ْنهووووا ماَءهووووا َوَمْرعاهووووا )( َأْخوووورََج مِ 30َواأْلَْرَم بَوْعووووَد ذلِووووَك َقحاهووووا ) (29َوَأْخوووورََج ُضووووحاها )
ْنسوواُن مووا يوَووْلَم يَوتَووذَ  (34مَّووُ  اْلُكووْثى )( فَووِإذا جوواَءِت الطَّا33تاعووا  َلُكووْم َوأِلَْنعوواِمُكْم )( مَ 32أَْرسوواها ) كَُّر اْ ِ
ِحويَم ( فَوِإنَّ ا؟َْ 38( َوآيوَوَر احْلَيواَة الوُدنْيا )37( فََأمَّا َموْن نَغوى )36( َوبُوِرَِزِت ا؟َِْحيُم ِلَمْن يَرى )35َسعى )

( 41نَّوَ  ِهوَك اْلَموْأوى )( فَوِإنَّ ا؟َْ 40َعوِن اهْلَولى ) َوأَمَّا َمْن خاَ  َمقاَم َربِِِه َوَوَى الونوَّْفكَ  (39ِهَك اْلَمْأوى )
َن ُمْرساها ) َتهاهوا 43ْكراهوا )ذِ ( فِويَم أَنْوحَل ِموْن 42َيْس َوُللَنَك َعِن السَّاَعِ  أايَّ وا أَنْوحَل  (44)( ِإىل َربِِوَك ُمنوْ ِإ َّ

ُْم يَوْلَم يَوَرْوَوا َ ْ يَوْلبَوثُ 45شاها )ُمْنِذُر َمْن حَْ   { (46ْو ُضحاها )لا ِإ َّ َعِشيَّ   أَ ( َكَأوَّ
 عأيمة بمخلوقات القسم 5 - 1:ا ول الدرس
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تفسووْي  قيوول يف.«فَاْلُمَدبِِراِت أَْموورا  .قاِت َسوْبقا  السَّووابِ فَ .َوالسَّوواِ اِت َسْبحا  .َوالنَّاِكووطاِت َنْشطا  .َوالنَّازِعواِت َغْرقا  »
 ات يف سوووا.ركاهتاحانكوووطات منطلقووات يف .إوووا املالئكووو  انزعووات لووواروا  نزعووا كديدا:هووذ  الكلموووات 

 ا ..ملر إليهالعلا  العليا سابقات لإلميان أو للطاع  ألمر رّبا مدبرات ما يلكل من األ
ّلِل حا يف فضواء ا  سوبوتسوب.إوا النجلم تنزع يف مداراهتا وتتحور  وتنشو  منتقلو  مون منوزل إىل منزل:وقيل 

ا يويير يف ّلِل إليهوا  وا وكلوه اوتودبر مون النتوائج والظولاهر مو.وتسوب  سوبقا يف جرايووا وقوراوا.وهك معلقو  به
 حياة األرم ومن عليها.

 الئك .واملدبرات هك امل.النازعات والناكطات والسا ات والسابقات هك النجلم:وقيل 
 الئك  ..والسابقات واملدبرات هك امل.ت هك النجلمالنازعات والناكطات والسا ا:وقيل 

وأاي ما كانحل مدلل هتا فنحن حنك من احلياة يف ا؟ل القرآين أن إيراقها على هوذا النحل،ينشوئ أو  وقبول  
ومن مث فهووك تشوووار  يف .كوول كووكء هوووزة يف احلك،وتلجسووا يف الشوووعلر،وتلفزا وتلقعووا لشوووكء يهوولل ويوووروع

اق احلووك لتلقووك مووا يووروع ويهوولل موون أموور الراجفوو  والراقفوو  والطاموو  الكووثى يف املطلووع مشووارك  قليوو  يف إعوود
النهايووو   واشووويا موووع هوووذا ا حسووواس نووويير أن نووودعها هكوووذا بووودون زايقة يف تفصووويل مووودلل هتا ومناقشوووتها 

فهزة القلووووه وإيقالووووه هوووود  يف ذاتووووه،يتحرا  .لنعوووويا يف لووووالل القوووورآن  لجباتووووه وإُياءاتووووه علووووى نبيعتهووووا
قرأ :قوال،عن أنك.أسولة -رضوك اّلِل عنوه  -مث إن لنا يف عمر بن ااطاب .القرآين بلسائل كَّت . ااطاب

قوود عرفنووا :عموور بوون ااطوواب رضووى هللا عنووه) َعووَبَك َوتَوووَلىلَّ ( فلمووا أتووى علووى هووذ  اهليوو ) َوفَاِكَهوو   َوأاب  ( قال
قرأ عمووور:) :قوووال،وعووون أنك 2562لعمر  اي بووون ااطووواب إن هوووذا هلووول التكلووو .:فما األِبف قوووال.الفاكهووو 

وألقى العصوووووووا مووووووون ، سوووووووبنا موووووووا قووووووود علمنوووووووا:مث قال،ما األبِ :فقال،َوفَاِكَهووووووو   َوأاب  ( ومعوووووووه عصوووووووا يف يووووووود 
 2563...يد 
 ت الرب.أقب العبد أمام كلما.فهذ  كلمات تنبعة عن األقب أمام كلمات اّلِل العظيم  

 ته.اليت قد يكلن بقا ها مغلف  هدفا يف ذاته،ييقي غرضا بذا
 الراج ة والرادفة وخسار  الك ار فيها 14 - 6الدرس الثاني:

بَوُعَها .ِجَفو ُ ُجوُ  الرَّاْلَم تَورْ يوَو »:هذا املطلع جاء يف صيغ  القسم،على أمر تصلر  اهلايت التاليو  يف السولرة  تَوتوْ
ذا ُكنَّا ِعظاموا  بَِورَة ف قواُللا وَن يف احْلاِفرَِةف أَإِ ُقوقُ رْ مَ أَِإانَّ لَ :يَوُقلُللَن .أَْبصارُها خاِكَع   .قُوُللب  يَوْلَمِ ذ  واِجَف   .الرَّاِقَف ُ 

ا ِهَك َزْجرَة  واِحَدة  .تِْلَك ِإذا  َكرَّة  خاِسرَة   .:  « ..لسَّاِهرَةِ ابِ ا ُهْم فَِإذ.فَِإ َّ
والراقفو  ..« بوالُ ا؟ِْ ْرُم وَ ُجوُ  اأْلَ يوَوْلَم تَورْ »:والراجف  ورق أوا األرم استناقا إىل قلله تعاىل يف سلرة أخرى 

 ا ر كلاكبهأي أوا ترق  األرم وتتبعها يف ا نقالب حية تنش  وتتناي.ورق أوا السماء:

                                                 
 [ صحي 229/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2562
 [ صحي 229/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2563
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 مون ،ويصوع  هلوااء مجيعاكذلك ورق أن الراجف  هك الصيح  األوىل،اليت ترج  هلوا األرم وا؟بوال واألحيو
ون عليهووا وُيشوور  يت يصووحلنخوو  الثانيوو  الوووالراقفوو  هووك النف.يف السووماوات وموون يف األرم إ  موون كوواء اّللِ 

 ( ..68)كما جاء يف سلرة الزمر آي  
هتوووز هوووزة ضوووطراب وافقووود أحوووك القلوووه البشوووري ابلزلزلووو  والرجفووو  واهلووولل وا .وسووولاء كانوووحل هوووذ  أم تلك

 يبووات معووه ع الووذي  وهتيووأ  قرا  مووا يصوويه القلوولب يلم ووذ موون الفووز .ااوول  واللجوول والرعووه وا رتعاش
 و  قرار.

 « ..أَْبصارُها خاِكَع   .قُوُللب  يَوْلَمِ ذ  واِجَف   »:وأقر  وأحك حقيق  قلله 
ا هووول الوووذي وهذ.يارفهوووك كوووديدة ا ضوووطراب،ابقي  الوووذل،اتمع عليهوووا ااووول  وا نكسوووار،والرجف ،وا و
الناكووووطات ت غرقووووا و يقووووع يوووولم ترجوووو  الراجفوووو  تتبعهووووا الراقفوووو  وهووووذا هوووول الووووذي يتناولووووه القسووووم ابلنازعووووا

ع ذلوووك إيقاعوووه موووو وهووول مشوووهد يتفووو  يف للوووه .طا،والسوووا ات سبحا،والسوووابقات سوووبقا،فاملدبرات أمرانش
 املطلع.

أَِإانَّ :َن يَوُقللُووول »:مث ميضوووك السووويا  يتحووودّ عووون وهلوووتهم وانبهوووارهم حوووني يقلمووولن مووون قبووولرهم يف ذهووولل 
ووورَة ف ىل احليووواة عائوووودون يف إ أحنووون مووورقوقون:تسووواءللن ي..فهوووم « َلَموووْرُقوُقوَن يف احْلووواِفرَِةف أَِإذا ُكنَّوووا ِعظاموووا  بَِ

ن  إ:هلم يسوأللن لوتهم وذهول فهم يف وه.أي يف نريقه اليت جواء منهوا:رجع يف حافرته :يقال .نريقنا األوىل .
منخلبووو  .ظاموووا برةكيووو  يكووولن هوووذا بعووود إذ كوووانلا ع:كوووانلا راجعوووني يف نوووريقهم إىل حيووواهتمف ويدهشووولن 

 ةولكنهووووووووا احليووووووووايقوووووووولن،أو يبصوووووووورون،فيعلملن أوووووووووا كوووووووورة إىل احلياة،يصوووووووولت فيهووووووووا اهلوووووووولاءف  ولعلهووووووووم يف
 :األخرى،فيشعرون اباسارة واللابل يف هذ  الرجع ،فتند منهم تلك الكلم  

يهووا إ  ااسووران ا،وليك هلووم فا هلووا زاقهووكوورة   ُيسووبلا حسوواّبا،و  يقوودمل «  تِْلووَك ِإذا  َكوورَّة  خاِسوورَة  :قوواُللا »
 :عقه السيا  القرآين  قيق  ما هل كائن ي -شهد ه  هذا امليف ملاج -ااالا  هنا 

ا ِهَك َزْجرَة  واِحَدة  » هنوا ّبوذا اللفوج العنيو   ولكنها تقوال.ح هوك الصوي: ..والزجورة« فَِإذا ُهْم اِبلسَّواِهرَةِ .فَِإ َّ
 تنسيقا ؟ل املشهد مع مشاهد السلرة مجيعا.

 عنهوووا   وااث.كووولنانشووور،اليت   نووودري حنووون أيووون توهك أرم .والسووواهرة هوووك األرم البيضووواء الالمعووو 
احوودة   الزجورة الل ملن  وهووذنعرفوه إ  مون ااووث الصواق  نتلقووا ،فال نزيود عليوه كووي ا غوْي مليوول  بوه و  مضو

 نفخ  البعة واحلشر..وا النفخ  الثاني أ - ستناق إىل النصلص األخرى اب -يغله 
ن ا سووووراع مووووا اللوووولن وإيقاع السوووولرة كلهووووا فيووووه هووووذ.ك ابلسوووورع وهك ذاهتووووا توووولح.والتعبووووْي عنهووووا فيووووه سوووورع 

 وا اا .
 ،ويف كول يف كول نوو والقللب اللاجف  شخذ صفتها هذ  من سرع  النبخ،فالتناس  ملحلا يف كل حرك  

 لل يف السيا  
 لقطات من طغيان فرعون ودماره  26 - 15الدرس الثالث:
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لسووووى ان بووووني مقم ،ليناسووووه جوووول القصووووا،وهل يعوووورم مووووا كوووومث يهوووودأ ا يقوووواع كووووي ا مووووا،يف ا؟للوووو  القا
اِبلْوووولاِق  قاُ  َربُووووهُ ِإْذ ان.سووووى َهووووْل أَ َ  َحووووِديُة ُمل  »:وفرعلن،ومووووا انتهووووى إليووووه هووووذا الطاغيوووو  عنوووود مووووا نغووووى 

ووىَك ِإىل أَ َهووْل لَوو:فَوُقووْل .اْذَهووْه ِإىل ِفْرَعووْلَن ِإنَّووُه نَغووى .اْلُمَقوودَِّس نُلى    فَوَتْخشووى ف  ِإىل َربِِووكَ ف َوأَْهووِدَيكَ ْن تَوزَكَّ
ُ فَ .ُم اأْلَْعلوى أاََن َرُبُكوو:َفقواَل .اقى َشوَر فَنووَفحَ .َفَكوذََّب َوَعصووى،مُثَّ أَْقبوَوَر َيْسووعى .فَوَأراُ  اهْليَوَ  اْلُكووْثى  َأَخووَذُ  اّللَّ

 « .. ِإنَّ يف ذِلَك َلِعْثَة  ِلَمْن َحْشى.َنكاَل اهْلِخرَِة َواأْلُوىل .
وقوووود ورقت موووون قبوووول يف سوووولر  .أكثوووور القصووووا وروقا وأكثرهووووا تفصوووويال يف القوووورآن .وقصوووو  ملسووووى هووووك 

كل منهووا تناسووه سوويا  السوولرة الوويت ورقت .وورقت يف أسوواليه كووَّت.كثووْية.ورقت منهووا حلقووات منلعوو 
.وهنوا تورق 2564على نريقو  القورآن يف إيوراق القصوا وسورق .فيها وتشار  يف أقاء الغورم البوارز يف السويا 

رة سووريع  املشوواهد منووذ أن نوولقي ملسووى ابلوولاقي املقوودس،إىل أخووذ فرعوولن ..أخووذ  يف هووذ  القصوو  رتصوو
وهووذا املوودى الطليوول موون القصوو  .وهل حقيقوو  اهلخرة.فتلتقووك  لضوولع السوولرة األصوويل.الودنيا مث يف اهلخوورة .

 يرق هنا يف آايت معدوقات قصار سريع ،ليناسه نبيع  السلرة وإيقاعها.
 السريع  عدة حلقات ومشاهد من القص  .. وتتضمن هذ  اهلايت القصار

وهوول اسووتفهام للتمهيوود ..« َهووْل أَ َ  َحووِديُة ُملسووى ف»: - -وهووك تبوودأ بتلجيووه ااطوواب إىل الرسوولل 
وهل إُيوواء .ى القصوو وإعووداق الوونفك واألذن لتلقووك القصوو  واليهووا ..مث شخووذ يف عوورم احلوودية كمووا تسووم

ونولى ..« دَِّس نُولى  لاِق اْلُمَقوُه اِبلْوِإْذ انقاُ  َربُ »:ناقاة واملناجاة فتبدأ  شهد امل.بلاقعيتها فهك حدية جرى
 از.ال احلجمشوهل  انه الطلر األمين ابلنسب  للقاقم من مدين يف .اسم اللاقي على األرج 

  قلعبود موون عبووا -سووبحانه  -ونوداء اّلِل بذاتووه .وهك حلظو  كووذلك عجيب .وحلظو  النووداء حلظو  رهيبوو  جليلوو 
ن ،كما هوك سور موالعظيمو  وهك سر مون أسورار األللهيو .أهلل  ا الك األلفاا البشري  أن تعث.هائل أمر

لوك أن   وهذا أقصوى موا.النداء أسرار التكلين ا نساين اليت أوقعها اّلِل هذا الكائن،وهيأ  ّبا لتلقك ذلك
،حَّت يكشوو  ى إنووار يقوو  علوونقللووه يف هووذا املقام،الووذي   ميلووك ا قرا  البشووري أن ُيووي  منووه بشووكء ف

 اّلِل له عنه فيتذوقه بشعلر .
فأموووا هنوووا فاجملوووال جموووال اختصوووار .ويف ملاضوووع أخووورى تفصووويل للمناجووواة بوووني ملسوووى وربوووه يف هوووذا امللق 

ومن مث يبووواقر السووويا   كايووو  أمووور التكليووو  ا هلوووك مللسوووى،عقه ذكووور النوووداء ابلووولاقي .وإيقاعووات سوووريع 
« َهْل َلَك ِإىل أَْن تَوزَكَّى  َوأَْهوِدَيَك ِإىل َربِِوَك فَوَتْخشوى ف:فَوُقْل .ِإنَُّه نَغى .ْرَعْلنَ اْذَهْه ِإىل فِ »:املقدس نلى 

أنووه أموور كريه،مفسوود .والطغيووان أموور   ينبغووك أن يكوولن و  أن يبقى..« ِإنَّووُه نَغووى .اْذَهووْه ِإىل ِفْرَعْلنَ  ..»
ينتدبوه .ل منعه ينتدب اّلِل عبدا مون عبواق  املختارينفمن أج.لارم،رال  ملا ُيبه اّلِل،ميق إىل ما يكر  .

إنوووه أمووور كريوووه كوووديد .ليحاول وقووو  هوووذا الشووور،ومنع هوووذا الفسووواق،ووق  هوووذا الطغيوووان ..بنفسوووه سوووبحانه

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »يراجع فصل القص  يف القرآن.يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن   - 2564
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الكراهي  حَّت ليخانه اّلِل بذاته عبودا مون عبواق  ليوذهه إىل الطاغيو ،فيحاول رق  عموا هول فيه،وا عوذار 
مث يعلموه اّلِل كيو  ..« ِإنَّوُه نَغوى .اْذَهوْه ِإىل ِفْرَعْلنَ »عواىل نكوال اهلخورة واألوىل  إليوه قبول أن ذخوذ  اّلِل ت

فَوُقوووْل »:حانوووه الطاغيووو   حوووه أسوووللب وأكووود  جاذبيووو  للقللب،لعلوووه ينتهك،ويتقوووك غضوووه اّلِل وأخوووذ  
وووىف: هووول لوووك إىل هووول لوووك إىل أن تتطهووور مووون رجوووك الطغيوووان وقنوووك العصووويانف ..« َهوووْل لَوووَك ِإىل أَْن تَوزَكَّ

هووول لوووك أن أعرفوووك نريووو  ربوووكف فوووإذا عرفتوووه ..« َوأَْهوووِدَيَك ِإىل َربِِوووَك فَوَتْخشوووى »نريووو  الصوووالة والثكووو ف 
بعيدا،وإ  حوني يضول نريقوه  فما يطغى ا نسان ويعصك إ  حني يذهه عن ربه.وقعحل يف قلبك خشيته

وكوان بعود  يف .هد النوداء والتكلي إليه فيقسل قلبه ويفسود،فيكلن منوه الطغيوان والتمورق  كوان هوذا يف مشو
فيطوولي مووا كووان .اكتفوواء بعرضووه هنووا  وذكر .والسوويا    يكوورر  يف مشووهد التبلي .مشووهد امللاجهوو  والتبلي 

 بعد مشهد النداء،وحتصر عبارة التبلي  يف مشهد التبلي .
 « ..ى َكذََّب َوَعصفَ .ْثى فََأراُ  اهْليََ  اْلكُ »:ويسدل الستار هنا لْيفعه على ختام مشهد امللاجه  

  بيوه يف إ نوسوللب احلو  يفلو  هوذا األ.ابألسوللب الوذي لقنوه ربوه وعرفوه.لقد بل  ملسى ما كلو  تبليغه
 ء كموووا جووواء يفد البيضوواآيوو  العصوووا واليووو.فأرا  ملسوووى اهليووو  الكثى.القلووه الطووواغك ااوواوي مووون معرفووو  ربووه

ار عصوي  يف اختصولتكوذيه واملد اللقاء والتبلي  عند اوانتهى مشه..« َفَكذََّب َوَعصى »:امللاضع األخرى 
ني بووولمبووواراة لمشوووهد فرعووولن يتووولىل عووون ملسى،ويسوووعى يف مجوووع السوووحرة .وإمجوووال  مث يعووورم مشوووهدا آخر

أاََن َرُبُكوُم : َفقوالَ .نواقى َحَشَر فَ فَ .مُثَّ أَْقبَوَر َيْسعى »:السحر واحل .حني عز عليه أن يستسلم للح  واهلدى 
ر  للسووحرة د سووعيه وحشووويسووارع السوويا  هنووا إىل عوورم قللوو  الطاغيوو  الكووافرة،جممال مشوواه.. «اأْلَْعلووى 

حوو  الكلموو  اللق طلقووحل منووهوتفصوويالهتا.فقد أقبوور يسووعى يف الكيوود واناول ،فحشوور السووحرة وا؟موواهْي مث ان
 « ..أاََن َرُبُكُم اأْلَْعلى »:املتطاول ،امللي   ابلغرور وا؟هال  

مواهْي عهم غفلو  ا؟كء موا ختودفموا حودع الطغواة كو.رودوعا بغفلو  مجاهْي ،وإذعاووا وانقياقهاقاهلا الطاغي  
هْي اإ ا هووووك ا؟موووو.سوووولطاان ومووووا الطاغيوووو  إ  فوووورق   ميلووووك يف احلقيقوووو  قوووولة و .وذلتهووووا وناعتهووووا وانقياقها

ه عون لولك  وتتنوازل سوتعها فيالغافل  الذللل،اطك له لهرها فْيكه  واد له أعناقها فيجر  وهوب لوه ر وسو
وهووذا .رىن جهوو  أخحقهووا يف العووزة والكراموو  فيطغووى  وا؟موواهْي تفعوول هووذا ردوعوو  موون جهوو  وخائفوو  موو

 اال    ينبعة إ  من اللهم.
  ميكن أن يكولن أقولى مون األلول  واملاليني،لول أووا كوعرت إبنسوانيتها وكرامتهوا  -وهل فرق  -فالطاغي  

يها هل ك ء للطاغيو  مون انحيو  القولة ولكون الطاغيو  حودعها فيل هوا أنوه ميلوك وكل فرق ف.وعزهتا وحريتها
وما ميكون .وما ميكون أن يطغوى فورق يف أمو  ركويدة أبودا.هلا كي ا  وما ميكن أن يطغى فرق يف أم  كرميو  أبودا

كوودا  أن يطغووى فوورق يف أموو  تعوور  رّبووا وتوويمن بووه وشىب أن تتعبوود للاحوود موون خلقووه   ميلووك هلووا ضوورا و  ر 
فأما فرعلن فلجد يف قلمه من الغفل  ومون الذلو  ومون خولاء القلوه مون ا ميان،موا جور  بوه علوى قولل هوذ  
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وما كان ليقلهلا أبدا لل وجد أم  واعيو  كرميو  ميمنو ،تعر  ..« أاََن َرُبُكُم اأْلَْعلى »:الكلم  الكافرة الفاجرة 
 ا   يستنقذ من الذابب كي ا  وإن يسلبه الذابب كي .أنه عبد ضعي    يقدر على ككء

« ِخورَِة َواأْلُوىل  َنكواَل اهْل  اّللَُّ فََأَخوَذ ُ »:وأمام هوذا التطواول اللق ،بعود الطغيوان البشوع،هركحل القولة الكوثى 
ة ي ذخوذ الطغواقيقوك الوذفهول النكوال احل.ألنوه أكود وأبقى...ويقدم هنا نكال اهلخرة علوى نكوال األوىل .

ملضوولعه  واعلهووا وألنووه األنسووه يف هووذا السوويا  الووذي يتحوودّ عوون اهلخوورة.. والعصوواة بشوودته وخبلوولق 
سوك،ومع مللضولع الرئيانولاي موع وألنه يتس  لفظيا مع ا يقاع امللسيقك يف القافي  بعد اتساقه مع.الرئيسك .

 رعولن كوان ذاأنكوىف وفو فكي  بنكوال اهلخورة وهول أكود .احلقيق  األصيل .ونكال األوىل كوان عنيفوا قاسويا
علة موون اجهوولن الوودوجموود موولرّو عريوو  فكيوو  بغووْي  موون املكووذبنيف وكيوو  ّبووي ء الووذين يل  قوولة وسوولطان

 « ..ِإنَّ يف ذِلَك َلِعْثَة  ِلَمْن َحْشى » املشركنيف
عور  قلبوه يلوذي   اأما .فالذي يعور  ربوه وحشوا  هول الوذي يودر  موا يف حواقّ فرعولن مون العوثة لسولا 

حَّت ذخووذ  و .صووطدامااحَّت يصووطدم ابلعاقبوو  .ثة حاجز،وبينووه وبووني العظوو  حجووابالتقوولى فبينووه وبووني العوو
 ى ..والعثة ملن حش.وكل ميسر لنهج،وكل ميسر لعاقب .اّلِل نكال اهلخرة واألوىل

 من آيات هللا في السماء وا رض 27الدرس الرابع:

ىل إفْيقهم .كووذلك  ن بقوولهتماملعتووزيوموون هووذ  ا؟للوو  يف مصووارع الطغوواة املعتوودين بقلهتم،يعوولق إىل املشووركني 
ُد َخْلقوا  أَِم أَنْوُتْم َأَكوأَ »:ي ا كككء من مظاهر القلة الكثى،يف هذا الكلن الذي   تبل  قلهتم ابلقياس إليه 

َلهووا َوَأْخوو.َرَفَع َ َْكهووا َفَسوولَّاها.السَّووماُءف بَناهووا رََج ِمْنهووا َأخْ .َم بَوْعووَد ذلِووَك َقحاهوواَواأْلَرْ .اهارََج ُضووحَوأَْغَطَا لَيوْ
 .. «َمتاعا  َلُكْم َوأِلَْنعاِمُكمْ .َواْ؟ِباَل أَْرساها.ماَءها َوَمْرعاها

«  أَِم السَّوماُءفَكوُد َخْلقوا  ُتْم أَ أَأَنْوو»:وهل استفهام   ُيتمول إ  إجابو  واحودة ابلتسوليم الوذي   يقبول ا؟ودل 
خلقهوا أكود  نكم،والذيوالسماء أكد خلقا م..السماء  بال جدال و  كالم  فما الذي يغركم من قلتكم 

 منهاف
فموووا الوووذي تستصوووعبلنه مووون أمووور بعوووثكمف وهووول خلووو  .وهنا  جانوووه آخر.هوووذا جانوووه مووون إُيووواء السووويال

السوووماء وهوووك أكووود مووون خلقكوووم وبعوووثكم هووول إعووواقة القكم،والوووذي بووو  السوووماء وهوووك أكووود،قاقر علوووى 
والبنووووووواء يووووووولحك ابلقووووووولة ..« بَناهوووووووا»..إعوووووواقتكم وهوووووووك أيسووووووور  هوووووووذ  السوووووووماء األكووووووود خلقووووووا بوووووووال موووووووراء 

و  ختوووووورج مووووووون أفالكهوووووووا .متماسوووووووك .  ختتوووووول و  تتنووووووواير ْنلمهووووووا وكلاكبهوووووووا.والتماسك،والسووووووماء كذلك
و وك  ..« َرفَوَع َ َْكهوا َفَسولَّاها »فهك بناء تبحل ونيود متماسوك األجوزاء..ومداراهتا،و  تتهاوى و  تنهار

والنظوورة ..« َفَسوولَّاها»:وهذ  هووك التسوولي  .يف تناسوو  وااسووكوالسووماء مرفلعوو  .كوول كووكء قامتووه وارتفاعه
واملعرفووو   قيقووو  القووولانني الووويت اسوووك ّبوووذ  ااالئووو  .اجملووورقة واملالحظووو  العاقيووو  تشوووهد ّبوووذا التناسووو  املطل 

اهلائلوو  وتنسووو  بوووني حركاهتوووا وآترهوووا وشيراهتا،تلسوووع مووون معووو  هوووذا التعبْي،وتزيووود يف مسووواح  هوووذ  احلقيقووو  
لوووو ،اليت   يوووودر  النوووواس بعلوووولمهم إ  أنرافووووا منهووووا،وقفلا عاههووووا مبهوووولرين،تغمرهم الدهشوووو ،وشخذهم اهلائ
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الروعوو ،ويعجزون عوون تعليلهووا بغووْي افوو ام قوولة كوووثى موودبرة مقوودرة،ولل   يكلنوولا موون املوويمنني بوودين مووون 
 األقاين إنالقا  

َلهووووا َوَأْخوووورََج ُضووووحاها» لشوووودة احلوووودية عوووون ا ع ،يناسووووهيف ا؟وووورس وامل ويف التعبووووْي كوووودة..« َوأَْغطَووووَا لَيوْ
ناسو  موع تمشى يف تيولكن اختيار األلفاا .أضاءها:أي .وأخرج ضحاها.وأغطا ليلها أي أللمه.والقلة

راهووا كوول أحوود ،حقيقوو  يوتوولا  حوواليت الظووالم والضووياء،يف الليوول والضووحى الووذي هوول أول النهار.السوويا  .
ك وه.شووواعر إليهوووالجيوووه امللفووو  والتكرار،فيعيووود القووورآن جووودهتا بتوقووود ينسووواها بطووولل األ.ويتووأير ّبوووا كووول قله

لك راءهوا فهوك كوذك الويت و فأموا النولامي.تتجدق كل يلم،ويتجدق الشوعلر ّبوا وا نفعوال بلقعها.جديدة أبدا
كلموا اتسوع   وتدهشوها فتظل هذ  احلقيقو  توروع القلولب.من الدق  والعظم   ية تروع وتدها من يعرفها

 رفتها علمها وكثت مع
هيودها وبسو  ا.وقحل األرم « .أَْرساها بالَ َوا؟ِْ .َأْخرََج ِمْنها ماَءها َوَمْرعاها.َواأْلَْرَم بَوْعَد ذِلَك َقحاها» 

ر تيجو   سوتقراال وهول نقشرهتا، ية تصب  صاحل  للسْي عليها،وتكلين ترب  تصل  لإلنبات،وإرساء ا؟بو
 تدال الذي يسم  ابحلياة.سط  األرم ووصلل قرج  حرارته إىل هذا ا ع

 صووال موون مائهووااء فهوول أواّلِل أخوورج موون األرم ماءهووا سوولاء مووا يتفجوور موون الينووابيع،أو مووا ينووزل موون السووم
األنعوووام ه النووواس و وأخووورج مووون األرم مرعاهوووا وهووول النبوووات الوووذي ذكلووو.مث نوووزل يف صووولرة مطر الوووذي تبخووور

 وتعيا عليه األحياء مباكرة وابللاسط  ..
احلديثووو   الفلكيوو  والنظرايت.كووان بعووود بنوواء السووماء،وبعد إغطوواش الليووول وإخووراج الضووحىوكوول أول ووك قوود  

يووووني موووون تقوووورب موووون موووودللل هووووذا الوووونا القوووورآين حووووني تفوووو م أنووووه قوووود مضووووى علووووى األرم م ووووات املال
ار وقبوول اسوووتقر .رعيتهوووا للز السوونني،وهك توودور قوراهتوووا ويتعاقووه الليووول والنهووار عليهوووا قبوول قحلهوووا وقبوول قابل

 على ما هك عليه من مرتفعات ومستلايت. قشرهتا
 هلووووم موووون م توووودبْي اّللِ لنوووواس بعظوووويفيووووذكر ا..« َمتاعووووا  َلُكووووْم َوأِلَْنعوووواِمُكمْ »:والقوووورآن يعلوووون أن هووووذا كلووووه كووووان 

 ألرم علوى هوذااحل،وقحل فإن بناء السماء على هذا الن.انحي .كما يشْي إىل عظم  تقدير اّلِل يف ملكه
يسووتخل  يف   الووذي سإ ا كووان حمسوولاب فيهمووا حسوواب هووذا االوو.و  مصوواقف  النحوول أيضووا   يكوولان فلتوو 

جململعووو  اتصوووميم  ويف.والوووذي يقتضوووك وجووولق  و ووول  ورقيوووه ملافقوووات كثوووْية جووودا يف تصوووميم الكووولن.األرم
 الشمسي  بصف  خاص .ويف تصميم األرم بصف  أخا.

يوذكر هنوا مون هوذ  امللافقوات  -صول احلقيقو  على نريقته يف ا كارة اجململ  امللحي  املتضومن  أل -والقرآن 
بنووووووووواء السوووووووووماوات،وإغطاش الليووووووووول،وإخراج الضوووووووووحى،وقحل األرم وإخوووووووووراج مائهوووووووووا ومرعاها،وإرسووووووووواء 

وهك إكوووارة تووولحك  قيقووو  التووودبْي والتقووودير يف بعوووخ مظاهرهوووا املكشووولف  .جباهلا.متاعوووا لإلنسوووان وأنعاموووه
 ووو  ويف كووول زموووان،فال هتووواج إىل قرجووو  مووون العلوووم للجميع،الصووواحل  ألن حانوووه ّبوووا كووول إنسوووان،يف كووول بي
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حَّت يعووم ااطووواب ابلقووورآن ؟ميوووع بوووب ا نسوووان يف مجيوووع .واملعرف ،تزيوود علوووى نصووويه ا نسوووان حيوووة كوووان
 أنلار ا نسان،يف مجيع األزمان.

 تصووميم هووذا يفالتوودبْي حقيقوو  التقوودير و .ووراء هووذا املسووتلي آموواق وآفووا  أخوورى موون هووذ  احلقيقوو  الكثى
 ملصووواقف  الووويتا،ونبيعووو  واسوووتبعاق املصووواقف  وا؟وووزا  اسوووتبعاقا تنطووو  بوووه نبيعووو  هوووذا الكلن.كووولن الكبْيال

 يستحيل معها عمع كل تلك امللافقات العجيب .
 قر بووني م وواتانك تنظوويم هووهووذ  امللافقووات الوويت تبوودأ موون كوولن اجململعوو  الشمسووي  الوويت تنتمووك إليهووا أرضوونا 

موو  ذا يف املنظل لقعهووا هوووأن األرم  وو  فريوود غووْي مكوورر بووني الكلاكووه  . املاليووني موون اجململعووات النجميوو
تمووع لووه كلكبووا آخوور ع  -حووَّت اليوولم  -و  يعوور  البشوور .الشمسووي .الذي اعلهووا صوواحل  للحيوواة ا نسوواني 

ى حجوووم لكلاكوووه علووواذلوووك أن أسوووباب احليووواة تتووولافر يف »وهك تعووود ابهل    .هوووذ  امللافقوووات الضوووروري 
 حلياة.اها حرك  عتدل،وتركيه تتالقى فيه عناصر املاقة على النسب  اليت تنش  فيمالئم،وبعد م

 ة ا؟اذبي .يه من قل   بد من احلجم املالئم،ألن بقاء ا؟ل اهللائك حلل الكلكه يتلق  على ما ف»
ن مو ؟رم البعيودجسوام،واو  بد من البعد املعتدل ألن ا؟رم القريه من الشمك حار   تتماسوك فيوه األ»

 الشمك ابرق   تتخلخل فيه تلك األجسام.
سووب  ،ألن هووذ  الن  احليوواةو  بود موون ال كيووه الووذي تتلافوو  فيووه العناصوور علووى النسووب  الوويت تنشوو  ّبووا حركوو»

  زم  لنشأة النبات ونشأة احلياة اليت تعتمد عليه يف اثيل الغذاء.
    غوو  عنهووا للحيوواة،يف الصوولرة الوويتوملقووع األرم حيووة هووك أصوول  امللاقووع لتلفووار هووذ  الشووروط الوويت»

 2565«.نعرفها،و  نعر  هلا صلرة غْيها حَّت اهلن 
لحووولا يف مسوووان فيوووه وتقريووور حقيقووو  التووودبْي والتقووودير يف تصوووميم هوووذا الكووولن الكبْي،وحسووواب مكوووان لإلن

م نووووان جووووزاء ابنخلقوووه وتطوووولير  أمووور يعوووود القلوووه والعقوووول لتلقوووك حقيقوووو  اهلخووورة ومووووا فيهوووا موووون حسووواب و 
قوووى امهوووا،و  تلا  توووتم  فما ميكووون أن يكووولن هوووذا هووول واقوووع النشوووأة الكلنيووو  والنشوووأة ا نسووواني  مث.ليموتسووو

لشوور اوأن ميضووك .نيوو جلوو  الفاو  يكوولن معقوول  أن ينتهووك أمرهووا بنهايوو  احليوواة القصووْية يف هووذ  العا.جزاءهووا
 يفأصووابه كووذلك  حلوو   ووادل واوأن ميضووك ااووْي والعوو.والطغيووان والبانوول انجيووا  ووا كووان منووه يف هووذ  األرم

لكوولن الكبووْي ا تصووميم يففهووذا الفوورم رووال  يف نبيعتوه لطبيعوو  التقوودير والتوودبْي اللاضوح  .هوذ  األرم .
رئيسوك ك امللضولع الة الويت هوومن مث تلتقك هذ  احلقيقو  الويت ملسوها السويا  يف هوذا املقطوع  قيقو  اهلخور ..

  عه ويف حينه ى يف ملضلعقلل،اكء بعد  ذكر الطام  الكث وتصل  اهيدا هلا يف القللب وا.يف السلرة
مذذذا بمذذذد الطامذذذة الكبذذذرى وصذذذ ات ال ذذذائهين وصذذذ ات  41 - 34الذذذدرس الخذذذامس:

 الخاسرين

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (36ق ص عقائد املفكرين يف القرن العشرين لاستاذ العقا  - 2565
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ْنساُن ما » َوآيوَوَر  ا َموْن نَغوىفََأمَّو.ِحويُم ِلَموْن يَورى ِرَِزِت ا؟َْ عى،َوبوُ َسوفَِإذا جاَءِت الطَّامَُّ  اْلُكْثى،يَوْلَم يَوَتذَكَُّر اْ ِ
ى،فَووِإنَّ اْ؟َنَّووَ  ِهوووَك ى الوونوَّْفَك َعوووِن اهْلَل َربِِووِه َوَوَوو  َمقوووامَ احْلَيوواَة الووُدنْيا،فَِإنَّ ا؟َِْحوويَم ِهوووَك اْلَمْأوى،َوأَمَّووا َمووْن خووا َ 

 « ..اْلَمْأوى 
ولكنه سوان.ياة وا ننشأة احلو وف  تدبْي يرتب  ابلكلن كله .متاع مقدر بدق  وإحكام.إن احلياة الدنيا متاع

 كء.لى كل كونمحل ع،فإذا جاءت الطام  الكثى غطحل على كل ككء.متاع ينتهك إىل أجله ..متاع
ل املرسواة دحلة وا؟بوااألرم املوعلوى السوماء املبنيو  و .وعلى الكولن املتوني املقودر املنظم.علوى املتواع امللقولت

علوى هوذا   طوم وتعومتا كلوه،وهك فهك أكوث مون هوذ.واألحياء واحلياة وعلى كول موا كوان مون مصوارع وملاقوع
املتوواع  ة،وكوولاغليتذكر سووعيه ويستحضوور ،إن كانووحل أحووداّ احليا.كلووه  عندئووذ يتووذكر ا نسووان مووا سووعى

 حلسورة واألسوىاضوار إ  يتذكر  ويستحضر  ولكن حيوة   يفيود  التوذكر وا ستح.أغفلته عنه وأنسته إاي 
ل ذي زة مكشووولف  لكوووفهوووك ابر .. «ِحووويُم ِلَموووْن يَووورى َوبوُوووِرَِزِت ا؟َْ »وتصووولر موووا وراء  مووون العوووذاب والبلووولى  

ني  عندئووووذ عووووهد إىل كوووول تشووووديدا للمعوووو  وا؟رس،وقفعووووا ابملشووو« بوُوووِرَِزتِ »ويشووودق التعبووووْي يف اللفووووج .نظر
يوَوووَر احْلَيووواَة ْن نَغى،َوآَموووَأمَّوووا فَ »:ختتلووو  املصوووائر والعلاقوووه وتتجلوووى غايووو  التووودبْي والتقووودير يف النشوووأة األوىل 

 « ..يا،فَِإنَّ ا؟َِْحيَم ِهَك اْلَمْأوى الُدنْ 
ن الطغواة مو  أوسوع ومودا.فهل وصو  لكول مون يتجواوز احلو  واهلدى.والطغيان هنا أمشل من معنوا  القريوه

 واختارها علووووىذوي السووولطان وا؟ثوت،حيوووة يشووومل كووول متجووواوز للهووودى،وكل مووون آيووور احليووواة الووودنيا،
ن يف يوووود املوووولازي واعتبار اهلخوووورة هوووول الووووذي يقوووويم.اباهلخرة.فعموووول هلووووا وحوووودها،غْي حاسووووه لآلخوووورة حسووووا

 د ،واختلحل كوولزين يف يووا نسوان وضوومْي .فإذا أ وول حسوواب اهلخوورة أو آيوور عليهووا الوودنيا اختلووحل كوول املوولا
ا زا للموودى.فأما ومتجوواو القوويم يف تقوودير ،واختلحل كوول قلاعوود الشووعلر والسوولل  يف حياته،وعوود ناغيووا وابغيوو

َوأَمَّوا »الكوثى   يلم الطامو .رةقريبو  احلاضوا؟حويم املكشولف  املوثزة ال..« ِهوَك اْلَموْأوى  فَِإنَّ ا؟َِْحويمَ »..هذا 
قودم ..والوذي حوا  مقوام ربوه   ي «اْلَموْأوى  َ  ِهوكَ فَوِإنَّ اْ؟َنَّو.َمْن خاَ  َمقواَم َربِِوِه َوَوَوى الونوَّْفَك َعوِن اهْلَولى 

ا سووتغفار و  النوودم ا؟ليوول إىل اق  خوول  هووذا املقووامعلووى معصووي ،فإذا أقوودم عليهووا  كووم ضووعفه البشووري قوو
 فظل يف قائرة الطاع ..والتلب 

نغيان،وكوول  لقوولي لكوولفاهللى هوول الوودافع ا.ووووك الوونفك عوون اهلوولى هوول نقطوو  ا رتكوواز يف قائوورة الطاعوو 
فا؟هووول .بووول اهللىقوهل أسووواس البللى،وينبووولع الشووور،وقل أن يووويتى ا نسوووان إ  مووون .عاوز،وكووول معصوووي 

 عالجها.لل األمد ولكن اهللى بعد العلم هل آف  النفك اليت هتاج إىل جهاق كا  نلي.ل عالجهسه
وقل أن يثبوووحل غوووْي هوووذا احلووواجز أموووام .وااووول  مووون اّلِل هووول احلووواجز الصوووله أموووام قفعوووات اهلووولى العنيفووو 

  هوووذ  فالوووذي يتحووودّ هنوووا هووول خوووال.ومن مث اموووع بينهموووا السووويا  القووورآين يف آيووو  واحدة.قفعوووات اهلووولى
الوونفك العلوويم بوودائها،اابْي بوودوائها وهوول وحوود  الووذي يعلووم قروّبووا ومنحنياهتووا،ويعلم أيوون تكموون أهلا هووا 

 -فهوول .وأقوا هووا،وكي  تطووارق يف مكامنهووا وراب هووا  و  يكلوو  اّلِل ا نسووان أ  يشووتجر يف نفسووه اهللى
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وأن يسووتعني .هووا وميسووك بزمامهوواولكنووه كلفووه أن ينهاهووا ويكبح.يعلووم أن هووذا خووارج عوون ناقته -سووبحانه 
وكتوووه لوووه ّبوووذا ا؟هووواق الشوووا ،ا؟ن  مثابووو  .ااووول  مووون مقوووام ربوووه ا؟ليووول العظووويم املهيه.يف هوووذا ابال 

ذلووك أن اّلِل يعلووم ضووخام  هووذا ا؟هوواق وقيمتووه كووذلك يف هتووذيه ..« فَووِإنَّ اْ؟َنَّووَ  ِهووَك اْلَمووْأوى »:ومووأوى 
 ملقام األس .النفك البشري  وتقلميها ورفعها إىل ا

جلاذبوه  لاها،وإناعو   نفسوه هلوليك إنسواان بو  .إن ا نسان إنسان ّبذا النهك،وّبذا ا؟هاق،وّبذا ا رتفاع
لوذي أوقعهووا اهللى،هول فالوذي أوقع نفسوه ا سوتعداق ؟يشوان ا.إىل قركها، جو  أن هوذا مركوه يف نبيعته

ر أوى حوني ينتصوجزاء ومو ذبيته وجعل له ا؟ن ا ستعداق لإلمسا  بزمامه،ووك النفك عنه،ورفعها عن جا
 ويرتفع ويرقى.

ن وا نطوال  مو لى الونفكهتلك هك حري  ا نتصار على .وهنالك حري  إنساني  تلي  بتكرمي اّلِل لإلنسان
 ،هك حري  حيلانيو وهنالك.أسر الشهلة،والتصر  ّبا يف تلازن تثبحل معه حري  ا ختيار والتقدير ا نساين

لوول  توو  ّبووا إ  ر    يهوهك حريوو.ان أمووام هلا ،وعبلقيتووه لشووهلته،وانفالت الزمووام موون إراقتووههزميوو  ا نسوو
يوووأ ع وارتقوووى وهتلوووذي ارتفووومهوووزوم ا نسووواني  مسوووتعبد يلوووبك عبلقيتوووه رقاء زائفوووا مووون احلريووو   إن األول هووول ا

حويم اة يف قر  ا؟حيويوأ للأموا اهلخور فهول الوذي ارتكوك وانوتكك وهت.للحياة الرفيع  الطليق  يف جنو  املأوى
هوذ  واحلجوارة  و  -  مون هوذا الصون -حية هتدر إنسوانيته،ويرتد كوي ا تلقود بوه النوار الويت وقلقهوا النواس 

 كياء ..قيق  األوتلك هك املصْي الطبيعك لالرتكاس وا رتقاء يف ميزان هذا الدين الذي يزن ح
ومهمذذذة علذذذم السذذذاعة خذذذاص بذذذاهلل وقذذذدومها م ذذذاجئ   46 - 42الذذذدرس السذذذادس:

 الرسول

ووَعووَيْسوو َوُللَنَك »:وأخووْيا اووكء ا يقوواع األخووْي يف السوولرة هووائال عميقووا مديوودا  َن ُمْرسوواهاف فِوويَم أايَّ :اَعِ  ِن السَّ
َتهاها ووا أَنْووحَل ُمْنووِذُر َموو.أَنْووحَل ِمووْن ذِْكراهوواف ِإىل َربِِووَك ُمنوْ ِإ َّ َعِشوويَّ   أَْو  يَوْلبَوثُوولا ْم يوَووْلَم يَوَرْوَوووا  َْ َكَأوَُّ .شوواهاْن حَْ ِإ َّ

 « ..ُضحاها
لما  علا وص  أهلال الساع  وأحودايها وموا تنتهوك ك  - -وكان املتعنتلن من املشركني يسأللن الرسلل 

نَ »:أو كما ُيكك عنهم هنا .مَّت أو أاين ملعدها ..إليه من حساب وجزاء .  « ..هاف ُمْرساأايَّ
هووذا السوويال  ، ية يبوودوهوول جوولاب يوولحك بعظمتهووا وضووخامتهاو ..« فِوويَم أَنْووحَل ِمووْن ذِْكراهوواف»:وا؟وولاب 

إووووا ..« ذِْكراهووواف حَل ِمووونْ فِووويَم أَنْووو»:فهوووا هووول ذا يقوووال للرسووولل العظووويم . فهوووا ابهتوووا،وتطفال كوووذلك وعاوزا
 حل موون كووأنكفأمرها إىل ربووك وهووك موون خاصوو  كووأنه وليسوو.موون أن تسووأل أو تسووأل عوون ملعوودها ألعظووم

َتهاها»: كوكء  لوذي يتولىل كولاعودها،وهل فهل الوذي ينتهوك إليوه أمرهوا،وهل الوذي يعلوم مل ..« ِإىل َربَِِك ُمنوْ
 فيها.

وووا أَنْوووحَل ُمْنوووِذُر َموووْن َحْشووواها » أن تنوووذر ّبوووا مووون ينفعوووه ا نوووذار،وهل .هوووذ  وليفتك،وهوووذ  حووودوق  ...« ِإ َّ
ها سووووبحانه الووووذي يشووووعر قلبووووه  قيقتهووووا فيخشوووواها ويعموووول هلا،ويتلقعهووووا يف ملعوووودها امللكوووولل إىل صوووواحب
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وتعواىل.مث يصوولر هلهلوا وضووخامتها يف صونيعها ابملشوواعر والتصوولرات وقيواس احليوواة الودنيا إليهووا يف إحسوواس 
ُْم يَوْلَم يَوَرْوَوا  َْ يَوْلبَوثُلا ِإ َّ َعِشيَّ   أَْو ُضحاها»:الناس وتقديرهم   « ..َكَأوَّ

ة فهوووووووووووووووووووووك مووووووووووووووووووووون ضوووووووووووووووووووووخام  اللقوووووووووووووووووووووع يف الووووووووووووووووووووونفك  يوووووووووووووووووووووة تتضووووووووووووووووووووواءل إىل جلارهوووووووووووووووووووووا احليوووووووووووووووووووووا
شوووووووي  أو ع.يووووووولم . الدنيا،وأعمارها،وأحدايها،ومتاعها،وأكوووووويا ها،فتبدو يف حوووووووك أصوووووووحاّبا كأووووووووا بعوووووووخ

بيلها ويودعلن يف سو ييروووايواليت .ضحاها  وتنطلي هذ  احلياة الدنيا اليت يتقاتل عليهوا أهلهوا ويتطواحنلن
اهلولى  واليت اورفهم.الطغيوانو  واليت يرتكبلن من أجلها موا يرتكبولن مون ا؟رميو  واملعصوي .نصيبهم يف اهلخرة
 ضحاها. عشي  أو تنطلي هذ  احلياة يف نفلس أصحاّبا أنفسهم،فإذا هك عندهم.فيعيشلن له فيها .

ومون  رةفحلن ابهلخوأفمن أجل عشوي  أو ضوحاها يضو.قصْية عاجل ،هزيل  ذاهب ،زهيدة  فه  .:هذ  هك 
يسومع .رتكبهوا إنسانيلويت   ااحلماق  .ماق  الكثىأجل كهلة زائل  يدعلن ا؟ن  مثاب  ومأوى  أ  إوا احل

 ويرى 
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 مكي ة وآياأها ثناان وأربمون ( سور  عبس80)

 أهم مو وعات السور  

ت،ملحيوووو  ا ُياءاو هووووذ  السوووولرة قليوووو  املقانع،ضووووخم  احلقائ ،عميقوووو  اللمسووووات،فريدة الصوووولر والظووووالل 
 ى السلاء.ا يقاعات الشعلري  وامللسيقي  عل

 مور مجاعو   مشوغل  – -كوان النول :يتلىل املقطع األول منها عالج حواقّ معوني مون حولاقّ السوْية 
ه أنو وهول   يعلوم -لفقوْي من كثاء قريا يدعلهم إىل ا سالم حينما جاء  ابن أم مكتلم الرجول األعموى ا

ذا وعوووبك وجهوووه هووو - -اّلِل طلوووه منوووه أن يعلموووه  وووا علموووه اّلِل،فكووور  رسووولل ي -مشوووغلل  مووور القووولم 
تووااب كووديدا ويقوورر حقيقوو  القوويم يف ع - -وأعوورم عنووه،فنزل القوورآن بصوودر هووذ  السوولرة يعاتووه الرسوولل 

 أَْن َك َوتَووَلىلَّ َعوبَ »:هوا حياة ا؟ماع  املسلم  يف أسللب قلي حاسوم،كما يقورر حقيقو  هوذ  الودعلة ونبيعت
ووىَومووا يُووْدرِيَك َلَعلَّووُه .جوواَءُ  اأْلَْعمووى  َفَعووهُ أَْو يَووذَّكَُّر فوَ .يَوزَّكَّ حَل لَووُه َتَصوودَّى  َومووا مَّووا َمووِن اْسووتَوْغ  فَأَنْووأَ .الووذِِْكرى  تَونوْ

وووىف َوأَمَّوووا َموووْن جووواَءَ  َيْسوووعى َوُهوووَل َحْشوووى،فَ  وووأَْنحَل عَ َعَلْيوووَك َأ َّ يَوزَّكَّ وووا تَوووْذكِ ْنوووُه تَوَلهَّ رَة ،َفَمْن كوووواَء ىف  َكوووالَّ  ِإوَّ
 ..«  بَوَررَة  ة ،ِكرام  ُمَكرََّم  ،َمْرُفلَع   ُمَطهَّرَة ،ِ َْيِدي َسَفرَ ذََكرَُ ،يف ُصُح   

شأته،وتيسوْي نق ،وأصول ويعا  املقطوع الثواين جحولق ا نسوان وكفور  الفواحا لربوه،وهل يوذكر   صودر وجل 
ِموْن َأيِِ َكوْكء   رَُ  ا َأْكَفوموْنسواُن قُتِوَل اْ ِ »:حياته،وتل  ربوه لوه يف ملتوه ونشور  مث تقصوْي  بعود ذلوك يف أمور  

وا يَوْقوِخ موا أََمورَ ُ ْقَثَُ ،مُثَّ ِإذا كواَء أَ ماتَوُه فَوأَ ،مُثَّ أَ َخَلَقُهف ِمْن نُْطَف   َخَلَقُه فَوَقدَّرَُ ،مُثَّ السَّوِبيَل َيسَّورَ ُ  « ْنَشورَُ ،َكالَّ  َلمَّ
.. 

لوك ذوما وراء .انوهعوام حيل موه ونواملقطع الثالة يعا  تلجيه القله البشري إىل أمِك األكوياء بوه وهول نعا
نْ فَوْليَوْنظُرِ  »:الطعام من تدبْي اّلِل وتقدير  له،كتدبْي  وتقدير  يف نشأته  َنا الْ سواُن ِإىل نَ  اْ ِ مواَء عاِموِه،أانَّ َصوبَوبوْ

،َوَحوودائِ ُتلان  َوبَْ ْضووبا ،َوَزيوْ بووا  َوقَ مُثَّ َكووَقْقَنا اأْلَْرَم َكووق ا،فَأَنْوبَوْتنا ِفيهووا َحب ا،َوِعنَ .َصووب ا ،َمتاعووا  ال  َ  ُغْلبا ،َوفاِكَهوو   َوأاب 
 « ..َلُكْم َوأِلَْنعاِمُكمْ 

هوا ا تتجلوى آتر  لفظها،كمويفيولم عوكء ّبلهلا،الوذي يتجلوى « الصَّواخَّ ُ »فأما املقطوع األخوْي فيتولىل عورم 
ِت اءَ ذا جوووووفَوووووإِ »:يف القلوووووه البشوووووري الوووووذي يوووووذهل عموووووا عوووووداها ويف اللجووووول  الووووويت هووووودّ عموووووا قهاهوووووا 

وووِه َوأَبِيِه،وَ .الصَّووواخَّ ُ  ُهمْ ِه َوبَِنيوووهِ صووواِحَبتِ يَوْلَم يَِفوووُر اْلَموووْرُء ِموووْن َأِخيِه،َوأُمِِ يَوْلَم ِوووذ  َكوووْأن  يُوْغِنيوووِه،ُوُجل    ،ِلُكلِِ اْمووورِئ  ِمووونوْ
 « .. اْلَكَفرَُة اْلَفَجرَةُ َقَ َة ،أُولِ َك ُهمُ ُقها ة ،تَوْرهَ ْيها َغثََ يَوْلَمِ ذ  ُمْسِفرَة ،ضاِحَك   ُمْستَوْبِشرَة ،َوُوُجل   يَوْلَمِ ذ  َعلَ 

ك إيقاعوووات كوووديدة يسوووكه يف احلووو -حووول السوووريع علوووى هوووذا الن -إن اسوووتعرام مقوووانع السووولرة وآايهتوووا 
 هتا.التأيْي.فهك من القلة والعم   ية تفعل فعلها يف القله  جرق ملسها له بذا

تدركووه  ا قوود   وويت تشووْي إليهووا بعووخ مقانعهووا وسوونحاول أن نكشوو  عوون جلانووه موون اهلموواق البعيوودة الوو
 النظرة األوىل.
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 [42إل   1اآليات :( 80]سور  عبس )

 وبيان جهاء ا نسان يوا القيامة والنأر في الكون  عااا للنبي 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ووى ) لَّووهُ ( َومووا يُووْدرِيَك َلعَ 2( أَْن جوواَءُ  اأْلَْعمووى )1َعووَبَك َوتَوووَلىلَّ ) َفَعووُه الووذِِْكرى )( أَْو يَووذَّكَُّر فوَ 3يَوزَّكَّ أَمَّووا  (4تَونوْ
( َوُهوَل َحْشوى 8ْسوعى )( َوأَمَّوا َموْن جواَءَ  يَ 7كَّوى )( َوما َعَلْيوَك َأ َّ يَوزَّ 6( فَأَْنحَل َلُه َتَصدَّى )5َمِن اْستَوْغ  )

وووى ) (9) وووا تَوووْذِكرَة  10فَأَنْوووحَل َعْنوووُه تَوَلهَّ ( 13( يف ُصوووُح   ُمَكرََّمووو   )12كووواَء ذََكووورَُ  ) ( َفَمووونْ 11) ( َكوووالَّ ِإوَّ
وورَة  ) ْنسوواُن مووا َأْكَفوورَُ  )16( كِوورام  بوَووَررَة  )15ِ َيْووِدي َسووَفرَة  ) (14َمْرُفلَعوو   ُمَطهَّ َكووْكء   ( ِمووْن َأيِِ 17( قُتِووَل اْ ِ

ُ  ( مُثَّ ِإذا كواَء أَْنَشورَ 21ُ  )( مُثَّ أَماتَُه فَأَْقثََ 20سَّرَُ  )يَل يَ مُثَّ السَّبِ  (19( ِمْن نُْطَف   َخَلَقُه فَوَقدَّرَُ  )18َخَلَقُه )
ووا يَوْقووِخ مووا أََموورَُ  )22) ْنسوواُن ِإىل23( َكووالَّ َلمَّ نَ  (24 نَعاِمووِه )( فَوْليَوْنظُووِر اْ ِ ( مُثَّ 25ا اْلموواَء َصووب ا )أانَّ َصووبَوبوْ

َوَحوداِئَ  ُغْلبوا   (29( َوَزيْوتُولان  َوَبْوال  )28 َوَقْضوبا  )( َوِعَنبا  27يها َحب ا )( فَأَنْوبَوْتنا فِ 26َكَقْقَنا اأْلَْرَم َكق ا )
َمووْرُء ِمووْن ( يوَووْلَم يَِفووُر الْ 33ذا جوواَءِت الصَّوواخَُّ  )( فَووإِ 32( َمتاعووا  َلُكووْم َوأِلَْنعوواِمُكْم )31( َوفاِكَهوو   َوأاب  )30)

ووِه َوأَبِيووِه ) (34َأِخيووِه ) ُهْم يَوْلَم ِووذ  َكووْأن  يُوْغِنيوو( ِلُكوولِِ 36صوواِحَبِتِه َوبَِنيووِه )( وَ 35َوأُمِِ    ( ُوُجوول 37ِه ) اْموورِئ  ِموونوْ
( أُول ِوَك 41َقَ َة  ) ( تَوْرَهُقها40ِ ذ  َعَلْيها َغَثَة  )َوُوُجل   يَوْلمَ  (39( ضاِحَك   ُمْستَوْبِشرَة  )38يَوْلَمِ ذ  ُمْسِفرَة  )

 { (42)ُهُم اْلَكَفرَُة اْلَفَجرَُة 
 وأهمية المساوا  في ا سالا حادثة الرسول مع ابن أا مكاوا 16 - 1الدرس ا ول:

.أَْن جاَءُ  اأْلَْعمى .َوما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يَوزَّ » َفَعُه الذِِْكرى ْو يَذَّكَّ كَّىف أَ َعَبَك َوتَوَلىلَّ أَمَّا َموِن اْسوتَوْغ  فَأَنْوحَل  فُر فَوتَونوْ
وووىف َوأَمَّوووا َموووْن جووواَءَ  َيْسووولَوووُه َتَصووودَّىف َوموووا َعلَ  وووىف  َكوووَل َحْشوووى،فَ عى َوُهوووْيوووَك َأ َّ يَوزَّكَّ وووا أَْنحَل َعْنوووُه تَوَلهَّ الَّ  ِإوَّ

 « ..رَة ،ِكرام  بَوَررَة  فَ ِ َْيِدي سَ هَّرَة ،َتْذِكرَة .َفَمْن كاَء ذََكرَُ ،يف ُصُح   ُمَكرََّم  ،َمْرُفلَع   ُمطَ 
وهل .إنووه  بوودو ألوليذا احلوواقّ هوول أموور عظوويم جوودا.أعظم بكثووْي  ووا إن هووذا التلجيووه الووذي نووزل بشووأن هوو

فعوووووول يف حيوووووواة ارهووووووا ابلمعجزة،هوووووول واحلقيقوووووو  الوووووويت أراق إقرارهووووووا يف األرم،واهلتر الوووووويت ترتبووووووحل علووووووى إقر 
تعقيبوا  -هكوذا  لجيه يورقالبشري .ولعلها هك معجزة ا سالم األوىل،ومعجزته الكثى كذلك.ولكن هذا الت

يوور وقة فرصوو  لتقر لقوورآن ا هليوو  يف اختوواذ احلوواقّ املفوورق واملناسووب  انوودعلووى نريقوو  ا -قي علووى حوواقّ فوور 
 احلقيق  املطلق  واملنهج املطرق.

تقريرهوا يف  حل ابلفعول علوىليت ترتبوإ  فإن احلقيق  اليت استهد  هذا التلجيه تقريرها هنا واهلتر اللاقعي  ا
 -اويو  قبلووه وكول رسوال    -ه.وهك احلقيقو  الويت أراق ا سووالم حيواة األمو  املسولم ،هك ا سووالم يف صوميم

 غرسها يف األرم.
ا هوول لنواسف كموهوذ  احلقيقو  ليسوحل هوك جموورق :كيو  يعامول فورق موون النواسف أو كيو  يعامول صوون  مون ا

النواس   نإوا :كيو  يوز املع  القريه للحاقّ وللتعقيه.إ ا هك أبعد من هوذا جودا،وأعظم مون هوذا جودا.
 احلياةف ومن أين يستمدون القيم اليت يزنلن ّبا ويقدرونف كل أملر
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زينهم موووون مهم وموووولاواحلقيقوووو  الوووويت اسووووتهد  هووووذا التلجيووووه إقرارهووووا هووووك :أن يسووووتمد النوووواس يف األرم قووووي
 يوواهتم،و ح و   لاضووعاتاعتبووارات  اويوو  إهليوو   ت ،آتيوو  هلووم موون السووماء،غْي مقيوودة  البسووات أرضووهم،

 املقيدة ّبذ  امللاضعات وتلك املالبسات.انبع  من تصلراهتم 
تيوو  موون موولازين آو وهوول أموور عظوويم جوودا،كما أنووه أموور عسووْي جدا.عسووْي أن يعوويا النوواس يف األرم بقوويم 

 السماء.مطلق  من اعتبارات األرم.متحررة من ضغ  هذ  ا عتبارات.
لوووى ع،وضوووغطه اعرنووودر  عظمووو  هوووذا األمووور وعسووور  حوووني نووودر  ضوووخام  اللاقوووع البشوووري،ويقله علوووى املش

ل بثقوو  موون أحوولاناس،املنالنفلس،وصووعلب  التخلووك عوون املالبسووات والضووغلط الناكوو   موون احليوواة اللاقعيوو  لل
تشوودهم إىل  خوورى الوويتمعاكووهم،وارتبانات حيوواهتم،وملروتت بي تهم،ورواسووه  رحهم،وسووائر الظوورو  األ

 .األرم كدا،وتزيد من ضغ  ملازينها وقيمها وتصلراهتا على النفلس
  -د احتاجووحل قوو - -كووذلك نوودر  عظموو  هووذا األموور وعسوور  حووني نوودر  أن نفووك حمموود بوون عبوود اّلِل 

موون تصوورفه   لجيووه موون ربوه بوول إىل هوذا العتوواب الشووديد،الذي يبلو  حوود التعجيوهإىل هوذا الت -كوك تبلغووه 
د قوو - - عبوود اّللِ  وإنووه ليكفووك لتصوولير عظموو  أي أموور يف هووذا اللجوولق أن يقووال فيووه :إن نفووك حمموود بوون

عتها،ععول تلجيوه  نعوم يكفوك هوذا.فإن عظمو  هوذ  الونفك و لهوا ورفإىل تنبيوه و  -كك تبلغه   -احتاجحل 
هوك  الرفعو   وهوذ  تلجيه أمرا أكث من العظمو ،وأرفع مونإىل تنبيه و  -كك تبلغه   -األمر الذي ُيتاج منها 

سوتمد ملفورق ..أن يحلواقّ اناسب  هذا احقيق  هذا األمر،الذي استهد  التلجيه ا هلك إقرار  يف األرم، 
ل هووكلووه ..وهووذا   ن واقعهوومالنوواس قوويمهم وموولازينهم موون السووماء،نلقاء موون قوويم األرم وملازينهووا املنبثقوو  موو

 األمر العظيم ..
« ُكمْ ْنوووَد اّللَِّ أَْتقوووا َرَمُكْم عِ ِإنَّ َأْكووو:»إن امليوووزان الوووذي أنزلوووه اّلِل للنووواس موووع الرسووول،ليقِلملا بوووه القووويم كلهوووا،هل 

 عالقووو  هلوووا    تووو ، ..هوووذ  هوووك القيمووو  اللحيووودة الووويت يووورج  ّبوووا وزن النووواس أو يشووويل  وهوووك قيمووو   اويووو
  لاضعات األرم ومالبساهتا إنالقا ..

قوول وذات يزن وذات ولكوون النوواس يعيشوولن يف األرم،ويرتبطوولن فيمووا بيوونهم ابرتبانووات كووَّت كلهووا ذات و 
 ا مووا ينشووأ عوونملال.وفيهوواأخوورى ..فيهووا النسووه،وفيها القلة،وفيهووا جاذبيوو  يف حيوواهتم.وهم يتعووامللن بقوويم 

لنوواس بعضووهم اا أوضوواع تلزيووع هووذ  القوويم موون ارتبانووات عمليوو  ..اقتصوواقي  وغووْي اقتصوواقي  ..تتفوواوت فيهوو
 ابلنسب  لبعخ.فيصب  بعضهم أرج  من بعخ يف ملازين األرم ..

..فيضووورب صووفحا عوون كوول تلووك القوويم الثقيلووو  « اّللَِّ أَْتقوواُكمْ ِإنَّ َأْكووَرَمُكْم ِعْنووَد :»مث اووكء ا سووالم ليقوولل 
 الووولزن يف حيووواة الناس،العنيفووو  الضوووغ  علوووى مشاعرهم،الشوووديدة ا؟اذبيووو  إىل األرم.ويبووودل مووون هوووذا كلوووه
تلووك القيموو  ا؟ديوودة املسووتمدة مباكووورة موون السووماء،املع   ّبووا وحووودها يف ميووزان السووماء  مث اووكء هوووذا 

القيموو  يف مناسووب  واقعيوو  حموودقة.وليقرر معهووا املبوودأ األساسووك :وهوول أن امليووزان ميووزان  احلوواقّ لتقريوور هووذ 
السماء،والقيم  قيم  السماء.وأن على األم  املسلم  أن تدع كل ما تعوار  عليوه الناس،وكول موا ينبثو  مون 
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 يوووزان  عالقوووات األرم مووون قووويم وتصووولرات ومووولازين واعتبارات،لتسوووتمد القووويم مووون السوووماء وحووودها وتزووووا
وهوول مشووغلل  موور  - -السوماء وحوود   واووكء الرجوول األعمووى الفقووْي ..ابون أم مكتوولم ..إىل رسوولل اّلِل 

النفووور مووون سووواقة قريا.عتبووو  وكووويب  ابوووب ربيعووو ،وأيب جهووول عمووورو بووون هشوووام،وأمي  بووون خل ،واللليووود بووون 
يرجووول إبسوووالمهم خوووْيا يووودعلهم إىل ا سوووالم و  - -املغوووْية،ومعهم العبووواس بووون عبووود املطلوووه ..والرسووولل 

لإلسوووالم يف عسووورته وكووودته الووويت كوووان فيهوووا  كووو  وهوووي ء النفووور يقفووولن يف نريقوووه  ووواهلم وجووواههم وقووولهتم 
ويصدون الناس عنه،ويكيودون لوه كيودا كوديدا حوَّت ليجمودو  يف مكو  عميودا لاهرا.بينموا يقو  اهلخورون 

صاحبها،وأكوودهم عصووبي  لووه،يف بي وو   خووارج مكوو ،  يقبلوولن علووى الوودعلة الوويت يقوو  هلووا أقوورب النوواس إىل
 جاهلي  قبلي ،ععل مللق  القبيل  كل قيم  وكل اعتبار.

وهوووول مشووووغلل  موووور هووووي ء النفوووور.  لنفسووووه و   - -اوووكء هووووذا الرجوووول األعمووووى الفقووووْي إىل رسوووولل اّلِل 
ا  احلوواقة ملصوولحته،ولكن لإلسووالم وملصوولح  ا سووالم.فلل أسوولم هووي ء   نزاحووحل العقبووات العنيفوو  واألكوول 

مووووون نريووووو  الووووودعلة يف مكووووو  و  نسوووووا  بعووووود ذلوووووك ا سوووووالم فيموووووا حلهلا،بعووووود إسوووووالم هوووووي ء الصوووووناقيد 
 .. 2566:اي رسلل اّلِل أقرئب وعلمب  ا علمك اّللِ  - -الكبار.اكء هذا الرجل،فيقلل لرسلل اّلِل 
قطعووووه لكالمووووه ر  الرسوووولل  ووووا هوووول فيووووه موووون األمر.فيكوووو - -ويكوووورر هووووذا وهوووول يعلووووم تشوووواغل الرسوووولل 

.يعووورم عووون الرجووول املفووورق فيعوووبك ويعرم -  الرجووول الوووذي   يووورا -واهتماموووه.وتظهر الكراهيووو  يف وجهوووه 
لكثووْي والووذي اه الشووكء الفقووْي الووذي يعطلووه عوون األموور ااطْي.األموور الووذي يرجوول موون ورائووه لدعلتووه ولدينوو

 نتشوار   وهنوااصوه علوى سالم،وحر تدفعه إليه رغبتوه يف نصورة قينه،وإخالصوه ألمور قعلته،وحبوه ملصولح  ا 
مليووزان الووذي ا،ولتقرر تتوودخل السووماء.تتدخل لتقوولل كلموو  الفصوول يف هووذا األموور ولتضووع معووا  الطريوو  كلووه

  الوودعلة كمووا ن مجيووع املالبسووات وا عتبارات. ووا يف ذلووك اعتبووار مصوولحبغووخ النظوور عوو -تولزن فيووه القوويم 
 . - -يراها البشر.بل كما يراها سيد البشر 

 ني  كديد.ع أسللب هنا اىء العتاب من اّلِل العلك األعلى لنبيه الكرمي،صاحه اال  العظيم،يفو 
ااطوواب   قع وزجور يفر وهووك كلمو  « كوال:»وللمورة اللحيودة يف القورآن كلووه يقوال للرسولل احلبيووه القريوه 

ك العتوواب ا هلوو هوذاقوورآن ذلوك أنووه األمور العظوويم الووذي يقولم عليووه هووذا الودين  واألسووللب الووذي تولىل بووه ال
 أسللب فريد،  اكن ترمجته يف لغ  الكتاب  البشري .

فلغووو  الكتابووو  هلوووا قيووولق وأوضووواع وتقاليووود،تغخ مووون حووورارة هوووذ  امللحيوووات يف صووولرهتا احليووو  املباكووورة.وينفرق 
األسللب القرآين ابلقدرة على عرضها يف هذ  الصلرة يف ملسات سريع .ويف عبوارات متقطعو .ويف تعبوْيات  

.أَْن جوواَءُ  اأْلَْعمووى »كأوووا انفعووا ت،ونثات و ووات ونووات حيوو    ..بصوويغ  احلكايوو  عوون « َعووَبَك َوتَوووَلىلَّ
                                                 

( ِ  ابْووِن أُمِِ َمْكتُوولم  اأَلْعَمووى أَتَووى َرُسوولَل اّللَِّ  - 2566 َفَجَعووَل يَوُقوولُل اَي َرُسوولَل اّللَِّ أَْرِكووْدىِن َوِعْنووَد  --َعووْن َعاِئَشووَ  قَالَووحْل أُنْووزَِل )َعووَبَك َوتَوووَلىلَّ
ْعوِرُم َعْنوُه َويُوْقبِوُل َعلَوى اهلَخوِر َويَوُقولُل أَتَووَرى ِ َوا أَقُولُل َ ْس وا فَويُوَقواُل  َ . يوُ  --نَي َفَجَعوَل َرُسولُل اّللَِّ اْلُمْشرِكِ  َرُجل  ِمْن ُعَظَماءِ  --َرُسلِل اّللَِّ 

 ( صحي  3651[)189/ 12ملكنز ]ا -َفِفى َهَذا أُْنزَِل.سنن ال مذى
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أحد آخر غائه غْي املخانه  ويف هذا األسللب إُياء  ن األمر ملضلع احلودية مون الكراهو  عنود اّلِل 
 أن يلاجه به نبيه وحبيبه. -سبحانه  - ية   ُيه 
   به،وإكراما له عن امللاجه  ّبذا األمر الكريه عطفا عليه،ورمح

 لعتاب يف صيغ  ااطاب.ايستدير إىل  -لفعل الذي نشأ عنه العتاب ابعد ملاراة  -مث يستدير التعبْي 
هوذا  حقو ..موا يودريك أن يت« ْكرى فَفَعوُه الوذِِ ُر فَوتَونوْ َوموا يُوْدرِيَك َلَعلَّوُه يَوزَّكَّوىف أَْو يَوذَّكَّ :»فيبدأ هاقائ كوي ا موا 

وأن يتويقج  -ْي اغبا فيما عند  مون ااوالذي جاء  ر  -ااْي الكبْي.أن يتطهر هذا الرجل األعمى الفقْي 
م يف األر  ةفيسوتحيل منوار قلبه فيتذكر فتنفعه الذكرى.ما يدريك أن يشر  هذا القله بقوبك مون نولر اّلِل،

وهل األموور ان فيووه.حل حقيقوو  ا ميووتسووتقبل نوولر السووماءف األموور الووذي يتحقوو  كلمووا تفووت  قلووه للهوودى واوو
 العظيم الثقيل يف ميزان اّلِل ..

مَّوووووا َموووووِن أَ :»تووووواب مث تعلووووول نوووووثة العتووووواب وتشوووووتد هلجتوووووه وينتقووووول إىل التعجيوووووه مووووون ذلوووووك الفعووووول حمووووول الع
«  َعْنوُه تَوَلهَّوىف شوى،فَأَْنحلَ ْسعى َوُهَل حَْ ْن جاَءَ  يَ مَّا مَ اْستَوْغ ،فَأَْنحَل َلُه َتَصدَّىف  َوما َعَلْيَك َأ َّ يَوزَّكَّىف  َوأَ 

.. 
 أموا هوذا فأنوحلطهوارة ..أما من ألهر ا ستغناء عنك وعن قينك وعما عنود  مون اهلودى وااوْي والنولر وال

وووىفيوَ  َأ َّ َوموووا َعَلْيوووكَ »تتصووودى لوووه وهفووول أمر ،وعهووود هلدايتوووه،وتتعرم لوووه وهووول عنوووك معووورم   .وموووا « .زَّكَّ
موووور   تقوووولم  نووووحل   تسووووأل عوووون ذنبووووه.وأنحل   تنصوووور بووووه.وأنحل  يضووووْي  أن يظوووول يف رجسووووه وقنسووووهف وأ

ووووى فَأَنْووووحَل َعْنوووو»ويتوووولقى « َوُهووووَل َحْشووووى »نائعووووا رتووووارا،« َوأَمَّووووا َمووووْن جوووواَءَ  َيْسووووعى ..» ..ويسوووومك « ُه تَوَلهَّ
 ا نشغال عن الرجل امليمن الراغه يف ااْي التقك تلهيا ..وهل وص  كديد ..

طواب يسو عك بودا ..وهول خأ..  يكون ذلوك « َكوالَّ :»لتبل  حد الرقع والزجور مث ترتفع نثة العتاب حَّت 
 النظر يف هذا املقام.

نايتها عوعن كوول سووند.و مث يبووني حقيقوو  هووذ  الوودعلة وكرامتهووا وعظمتهووا ورفعتها،واسووتغناءها عوون كوول أحوود.
ووو:»فقووو   ووون يريووودها لوووذاهتا،كائنا موووا كوووان وضوووعه ووزنوووه يف مووولازين الووودنيا  اَء ذََكووورَُ .يف ة .َفَمْن كوووْذِكرَ ا تَوووِإوَّ

كوووووووول اعتبار.كرميوووووووو  يف   .فهووووووووك كرميوووووووو  يف.« َررَة  ُصووووووووُح   ُمَكرََّم  .َمْرُفلَعوووووووو   ُمَطهَّرَة .ِ َيْووووووووِدي َسووووووووَفرَة .ِكرام  بوَوووووووو
بلغلهوا.وهم  يف األرم لي ملختواريناصحفها،املرفلع  املطهرة امللكل ّبا السفراء من املا األعلوى ينقللووا إىل 

  د.وهك عزيوزة و مون بعيورام بررة ..فهك كرمي  ناهرة يف كل موا يتعلو  ّبا،وموا ميسوها مون قريوه أكذلك ك
 لتطهر ّبا ..ويطله ا يتصدى ّبا للمعرضني الذين يظهرون ا ستغناء عنها فهك فق  ملن يعر  كرامتها

 أهمية المساوا  في ا سالا

وهوذ  هوك .س واألوضواع .بوه النوا قويم وا عتبارات،ويقودرامليوزان الوذي تولزن بوه ال.ميوزان اّللِ .هذا هول امليزان
 الكلم  اليت ينتهك إليها كل قلل،وكل حكم،وكل فصل..كلم  اّللِ .الكلم 
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صولح  ذاتيو  منبعوة مون يوالتصودي للكوثاء   .وأين هوذاف وموَّتف يف مك ،والودعلة مطارقة،واملسولملن قل 
ا كن الودعلة إ وول.أخوْياو إ ا هك الودعلة أو  .صكوا نشغال عن األعمى الفقْي   ينبعة من اعتبار كخ

تعوز  فهك  .البشور يف حيواة هك هذا امليزان،وإ ا هك هذ  القيم،وقد جواءت لتقورر هوذا امليوزان وهوذ  القويم
 و  تقلى و  تنصر إ  إبقرار هذا امليزان وهذ  القيم ..

إ ا هول أن يتلقووى .ومن ملضولعه املباكوورعظوم وأمشوول مون هووذا احلواقّ املفوورق،أ -موا تقوودم ك  -مث إن األمور 
 ارات األرضوووي ن ا عتبوووموووالنووواس املووولازين والقووويم مووون السوووماء   مووون األرم،ومووون ا عتبوووارات السوووماوي    

ا هتموام وا حتفوال،ولل ح  الرعايو  و الوذي يسوت واألكورم عنود اّلِل هول..« ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنوَد اّللَِّ أَْتقواُكمْ »..
رضووووك اقعهوووم األو ملقلموووات وا عتبوووارات األخوووورى،اليت يتعوووار  عليهووووا النووواس هوووحل ضووووغ  عووورق مووون كوووول ا

عووون ا ميوووان  ني تتعووورىحووووسوووائر القووويم األخووورى،  وزن هلوووا .النسوووه والقووولة واملوووال ..وملاضوووعاهتم األرضي 
ب ا ميووووان فقووووحل حلسوووواواحلالوووو  اللحيوووودة الوووويت يصوووو  هلووووا فيهووووا وزن واعتبووووار هووووك حالوووو  مووووا إذا أن.والتقلى

القورآن  ب ،على نريقو   املناسولتقلى.هذ  هك احلقيق  الكبْية اليت استهد  التلجيه ا هلوك إقرارهوا يف هوذوا
 ملطرق.املنهج او يف اختاذ احلاقّ املفرق واملناسب  اندوقة،وسيل   قرار احلقيق  املطلق  

،وانوودفعحل إىل إقوورار حرارةو انفعلووحل بقوولة .هلووذا التلجيه،ولووذلك العتاب - -ولقوود انفعلووحل نفووك الرسوولل 
ركو  ىل.وكانوحل احلالم األو بلصوفها هوك حقيقو  ا سو.هذ  احلقيق  يف حياته كلها،ويف حيواة ا؟ماعو  املسلم 

 ك إعالن ما نزل له من التلجيه والعتاب يف احلاقّ.ه - -األوىل له 
  حينه.يف ان إليهأمر   يقلى عليه إ  رسلل،من أي جانه نظر .وهذا ا عالن أمر عظيم رائع حقا

 فريودة يف خطوألصولرة الانعم   يقلى إ  رسلل على أن يعلن للناس أنه علته هوذا العتواب الشوديد،ّبذ  
ولكنها .لااطوووأ وأن يتالفوووا  يف املسوووتقب أن يعووور  هوووذا -غوووْي الرسووولل  -أ    وكوووان يكفوووك ألي عظووويم 

ثاء قوريا كو وجول   يفمور هكوذا وآفا  أخورى    يقولى إ  رسولل علوى أن يقوذ  ّبوذا األ.النبلة.أمر آخر
موووواهلم و وجوووواههم  يف مثوووول تلووووك الظوووورو  الوووويت كانووووحل فيهووووا الوووودعلة،مع أمثووووال هووووي ء املسووووتعزين بنسووووبهم

بود عبود اّلِل بون مود بون عحموقلهتم،يف بي     مكوان فيهوا لغوْي هوذ  ا عتبوارات،إىل حود أن يقوال فيهوا عون 
ل هوهم،جملورق أنوه وهذا نسوبه في.« .َعِظيم   يَوَتنْيِ َعلى َرُجل  ِمَن اْلَقرْ  َلْل  نُوِزَِل هَذا اْلُقْرآنُ »:املطله بن هاكم 

ن مووالبي وو  إ   مثوول هووذ  كخصوويا   تكوون لووه رايسوو  فوويهم قبوول الرسووال   مث إنووه   يكوولن مثوول هووذا األموور يف
 فما ميكن أن ينبث  هذا من األرم ...وحك السماء

 ريقوه فوإذا هولنألمور يف ة السماء الويت قفعوحل مثول هوذا اومن هذ  األرم بذاهتا يف ذلك الزمان   وهك قل 
ىل البي وو  موون حللووه فيتقوورر فيهووا بعموو  وقوولة وانوودفاع،يطرق بووه أزموواان إ - -ينفووذ موون خووالل نفووك النوول 
 نليل  يف حياة األم  املسلم .

طلوووو  أن ين.وأعظم منووووه خطوووورا يف قيمتووووه ..لقوووود كووووان موووويالقا جديوووودا للبشووووري  كموووويالق ا نسووووان يف نبيعتووووه
موون كوول القوويم املتعووار  عليهووا يف األرم،إىل قوويم أخوورى تتنووزل لووه موون  -كووعلرا وواقعووا  -ا نسووان حقيقوو  
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السوووووماء منفصووووول  منعزلووووو  عووووون كووووول موووووا يف األرم مووووون قووووويم ومووووولازين وتصووووولرات واعتبوووووارات ومالبسوووووات 
مث أن .رعمليووو ،وارتبانات واقعيووو  ذات ضوووغ  ويقل،ووكوووائج متلبسووو  ابللحوووم والووودم واألعصووواب واملشووواع

وأن يستحيل األمور العظويم بديهيو  الضومْي .تصب  القيم ا؟ديدة مفهلم  من ا؟ميع،مسلما ّبا من ا؟ميع
 املسلم،وكريع  اجملتمع املسلم،وحقيق  احلياة األوىل يف اجملتمع ا سالمك هلماق نليل  يف حياة املسلمني.

ل موا  نطال  مون كوايق  هذا مثل يف ضمائران حقألننا   نت.إننا   نكاق ندر  حقيق  ذلك امليالق ا؟ديد
حيوول لووبعخ  حلوود الووذياتنشوو ه أوضوواع األرم وارتباناهتووا موون قوويم وموولازين واعتبووارات سوواحق  الثقوول إىل 

ر هووول الوووذي يقووور  - قتصووواقي   اهووول األوضووواع  -أن جانبوووا واحووودا منهوووا « التقدميووو  »أصوووحاب املوووذاهه 
صوحاب موذهه أموا يقولل وقلانينهم وعورفهم وتصولرهم للحيواة  ك مصائر الناس وعقائدهم وفنلوم وآقاّبم

عجوزة م.ووا املعجزةحليواة  إالتفسْي املاقي للتاري  يف ضوي  أفو ،ويف جهالو  ناغيو   قوائ  الونفك وحقوائ  ا
 امليالق ا؟ديد لإلنسان على يد ا سالم يف ذلك الزمان ..

 تكون هينو  ملسوأل   ولكون ا.الكولين العظويم .ومنذ ذلك املويالق سواقت القويم الويت صواحبحل ذلوك احلواقّ 
إبراقة  -د اسوووووتطاع قووووو - -غوووووْي أن الرسووووولل .و  يسوووووْية يف البي ووووو  العربيووووو ،و  يف املسووووولمني أنفسوووووهم .

حلقيقو  يف ا أن يوزرع هوذ  -الثابوحل  اّلِل،وبتصرفاته هل وتلجيهاته املنبعث  من حرارة انفعالوه ابلتلجيوه القورآين
م  ؟ماعو  املسولالول حيواة أن ُيرسها ويرعاهوا،حَّت تتأصول جذورها،واتود فروعها،وتظالضمائر ويف احلياة و 

 على الرغم من مجيع علامل ا نتكاس األخرى ...قروان نليل  .
أهووال  وون »:بعوود هووذا احلوواقّ يهووا  بوون أم مكتوولم ويرعووا  ويقوولل لووه كلمووا لقيووه  - -كووان رسوولل اّلِل 
 ..2567بعد اهلجرة على املدين  وقد استخلفه مرتني « عاتبب فيه ريب

زينوووه بنوووحل  نوووحل خالتوووهبولكوووك ُيطوووم مووولازين البي ووو  وقيمهوووا املنبثقووو  مووون اعتبوووار األرم وملاضوووعاهتا،زوج 
ويف .سوووي دة احلساومسوووأل  الوووزواج واملصووواهرة مسوووأل  حساسووو  كووودي.جحوووا األسووودي ،ملل   زيووود بووون حاري 

 البي   العربي  بصف  خاص .
ل خالود بون وجعو.خلينأسلمني يف أول اهلجرة،جعل عموه محوزة ومول   زيودا وقبل ذلك حينما آخى بني امل

ر بون ول،يليوه جعفوألموْي األروُي  ااثعمك وبالل بن راب  أخلين  وبعة زيودا أموْيا يف غوزوة ميت ،وجعلوه ا
هم خالووود بووون نصوووار،فيأيب نالوووه،مث عبووود اّلِل بووون رواحووو  األنصووواري،على ياليووو  آ   مووون املهووواجرين واأل

 نهم.وهك الغزوة اليت استشهد فيها الثالي  رضك اّلِل ع.نفسه يشيعهم .ب - -.وخرج رسلل اّلِل اللليد
ن أِمر أسام  بن زيد على جويا لغوزو الروم،يضوم كثورة مون املهواجرين أ - -وكان آخر عمل من أعماله 

سووووعد بوووون أيب  همني.وفيواألنصووووار،فيهم أبوووول بكوووور وعموووور وزيرا ،وصوووواحبا ،وااليفتان بعوووود  إبمجوووواع املسوووولم
 أسب  قريا إىل ا سالم. ومن - -وقاص قريبه 

                                                 
 [213/ 19الرايم ]قار عا  الكته، -تفسْي القرنل  - 2567
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قَوواَل  -رضووى هللا عنهمووا  -فَعْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُعَمووَر .وقوود الموول بعووخ النوواس موون إمووارة أسووام  وهوول حوودّ
»  -  - ِ  ِإَماَرتِووِه،فَوَقاَل النَّووِبُ بَوْعث ووا،َوأَمََّر َعلَووْيِهْم أَُسوواَمَ  بْووَن َزيْوود ،َفطََعَن بَوْعووُخ النَّوواسِ  -  -بَوَعووَة النَّووِبُ 

،ِإْن َكواَن اََ  ُتْم َتْطُعُنلَن ِ  ِإَمارَِة أَبِيِه ِمْن قَوْبُل،َوامْيُ اّللَِّ ِليق وا ِلإِلَموارَِة،َوِإْن َكواَن َلِموْن ِإْن َتْطُعُنلا ِ  ِإَماَرتِِه فَوَقْد ُكنوْ
 ... 2568«َأَحهِِ النَّاِس ِإىَلَّ بَوْعَدُ  َأَحهِِ النَّاِس ِإىَلَّ،َوِإنَّ َهَذا َلِمْن 

وملووووووا لغطووووووحل ألسوووووون  بشووووووأن سوووووولمان الفارسووووووك،وهديلا عوووووون الفارسووووووي  والعربيوووووو ، كم إُيوووووواءات القلميوووووو  
ضووربته احلا وو  يف هووذا األموور فَعووِن كثووْي بْووِن َعْبووِد هللِا بْووِن َعْموورِو بْووِن  - -،ضوورب رسوولل اّلِل 2569الضوويق 
وََكاَن َرُجوال  قَوِلاي  ،َخ َّ اْاَْنَدَ  فَاْحَتجَّ اْلُمَهاِجُروَن َواأْلَْنَصاُر يف َسْلَمانَ أَنَّ النَِّلَّ ، ِ َعْن َجدِِ ،َعْن أَبِيهِ ،َعْل   

 2570".حِل " َسْلَماُن ِمنَّا أَْهَل اْلبَويْ :َسْلَماُن ِمنَّا فَوَقاَل النَِّلُ :َوقَاَلحِل اأْلَْنَصارُ ،َسْلَماُن ِمنَّا:فَوَقاَل اْلُمَهاِجُرونَ 
َخو َّ اْاَْنوَدَ  ِموْن َأمْحَوَر اْلَبْسوَخَتنْيِ نَوَرِ  أَِن َرُسولَل اّللَِّ ،َعْن َجودِِ ِ ،َعْن أَبِيوهِ ،وَعْن َكثِوِْي بون َعْبوِد اّللَِّ اْلُموَزينِِ 

فَووواْحَتجَّ اْلُمَهووواِجُروَن ،نَي ِذرَاع افَوَقَطَع ِلُكووولِِ َعَشووورَة  أَْربَعِووو،َحَّتَّ بَولَوووَ  اْلَموووَذاِب َ ،بوووب َحارِيَوووَ  َعووواَم ِحوووْزِب اأَلْحوووزَابِ 
َوقَالَووووووووحِل ،َسووووووووْلَماُن ِمنَّا:فَوَقوووووووواَل اْلُمَهاِجُرونَ ،وََكوووووووواَن َرُجووووووووال َقِلاي  ،َواألَْنَصوووووووواُر يف َسووووووووْلَماَن اْلَفارِِسووووووووكِِ َرمِحَووووووووُه اّللَُّ 

 2571بَوْيحِل":"َسْلَماُن ِمنَّا أَْهَل الْ فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ ،َسْلَماُن ِمنَّا:األَْنَصارُ 
 سه الذي يستعزون به،وكل حدوق القلميو  الضويق  الويتكل آفا  الن  -وميزاوا  بقيم السماء -فتجاوز به 

 وجعله من أهل البيحل رأسا  .يتحمسلن هلا .
مووا أفلووحل معووه لسووان أيب ذر بكلموو   -رضووك اّلِل عنهمووا  -وملووا وقووع بووني أيب ذر الغفوواري وبووالل بوون راب  

غضووبا كوديدا وألقاهوا يف وجوه أيب ذر عنيفو  ريفو  فَعووِن  - -ه هلوا رسولل اّلِل غضو..« اي بون السولقاء»
َقوووواَل ِإىنِِ َسووووابَوْبحُل اْلَمْعووووُروِر قَوووواَل َلِقيووووحُل أاََب َذرِ  اِبلرَّبََذِة،َوَعَلْيووووِه ُحلَّوووو  ،َوَعَلى ُغاَلِمووووِه ُحلَّ  ،َفَسووووأَْلُتُه َعووووْن َذِلَك،فوَ 

وووووِه،فَوقَ  ْتُوووووُه ِ ُمِِ وووووِه ِإنَّوووووَك اْموووووُر   ِفيوووووَك َجاِهِليَّووووو  ،ِإْخَلانُُكْم »  -  -اَل ىِلَ النَّوووووِبُ َرُجال ،فَوَعْيَّ ْتَوووووُه ِ ُمِِ اَي أاََب َذرِ  أََعْيَّ
ُ َهْوووحَل أَيْوووِديُكْم،َفَمْن َكووواَن َأُخووولُ  َهْوووحَل يَوووِدِ  فَوْلُيْطِعْموووُه ِ َّوووا َذُْكُل،َوْليُوْلبِ  ْلوووَبُك،َو َ ْسوووُه ِ َّوووا يوَ َخوووَلُلُكْم،َجَعَلُهُم اّللَّ

 . 2572«ُتَكلُِِفلُهْم َما يَوْغِلبُوُهْم،فَِإْن َكلَّْفُتُملُهْم فََأِعيُنلُهْم 
ووِه،فَوَقاَل :وَعووْن َأيب أَُماَمووَ  قَوواَل  ووْلَقاِء،َوِإنَّ بِوواَل   أَتَووى َرُسوولَل اّللَِّ :َعووْيََّ أَبُوول َذرِ  بِوواَل   ِ ُمِِ فَووَأْخَثَُ  ،اَي ابْووَن السَّ

َمووا أَْعَرَضووَك َعووبِِ ِإ َّ َكووْكء  بَوَلغَووَك اَي َرُسوولَل :فَوَقوواَل ،اَء أَبُوول َذرِ  َوَ ْ َيْشووُعْر،فََأْعَرَم َعْنووُه النَّووِلُ فَوَغِضووَه،َفجَ 
،قَاَل  وِه ف " قَواَل النَّوِلُ :اّللَِّ ُ بِواَل   ِ ُمِِ أَْو َموا َكواَء  -مَّود  " َوالَّوِذي أَنْووَزَل اْلِكتَواَب َعلَوى حمَُ :" أَْنحَل الَِّذي تُوَعْيِِ

ُ أَْن َُيِْلَ   ،ِإْن أَنْوُتْم ِإ َّ َكَط ِِ الصَّاِع " -اّللَّ  2573َما أِلََحد  َعَلكَّ َفْضل  ِإ َّ بَِعَمل 
                                                 

 ( 0373[)5/ 13املكنز ] -لبخارىصحي  ا - 2568

 أبدا . قل :التنازع بين م حول  ل من م يريد  سبته له وليا الكمن عن الكربية والفارالية - 2569
 ( صحي  لغْي  3347[ )1329/ 3معرف  الصحاب  أليب نعيم ] - 2570
 (  صحي  لغْي 5908[ )10/ 6املعجم الكبْي للطثاين ] - 2571
 (4403[ )180/ 11املكنز ] -( وصحي  مسلم 30[) 61/ 1املكنز ] -صحي  البخارى - 2572
ميَاِن لِْلبَويوَْهِقكِِ )  - 2573  ( حسن4919ُكَعُه اْ ِ
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ْرَقاِء قَووووالَ  ووووهِ ،" َموووواَت َأن  ِ  َوتَوووووَرَ  اْمرَأَتَووووهُ :وَعووووْن َأيب الوووودَّ تُوَها فَوقُ ،َفَخَطَه ِإَ َّ َأن  لَووووُه أِلُمِِ َ  تَوَزوَِّجووووك :ْلووووحلُ فَأَتَويوْ
ْرَقاءِ :, َفَمرَّ يب فَوَقالَ فَوبَوَلَ  َذِلَك النَِّلَّ ،ُفاَلان    2574َن َّ الصَّاُع "،اَي اْبَن َماِء السََّماءِ ،" اَي أاََب الدَّ

ووا ِموو:وَعووْن َأيب َسووا ِ  اْ؟ََيَشوواينِِ قَووالَ  ْرَقاِء ِمووْن أَبِيووِه َوتَوووَرَ  َأخ  َ َأن  أِلَيب الوودَّ ووهِ تُوُليِفِ فَوَغِضووَه أَبُوول ،فَوَنَكَ  اْمرَأَتَهُ ،ْن أُمِِ
ووووووَع َذِلكَ  ْرَقاِء ِحووووونَي  َِ َهووووووا فَوَقوووووالَ ،الووووودَّ َهووووووا فَوَلقَوووووَ  َعَليوْ " أََنَكْحووووووحِل ابْوووووَن اأْلََمووووووِ  ف " فَووووووَرقََّق َذلِووووووَك :فَأَقْوبَوووووَل إِلَيوْ

َها َيُضوُمِب َوَولَوَدُ  " َفَسوِمَع بِوَذِلَك َرُسولُل هللِا ،َحو َّ يب وََكواَن أَ ،ِإنَُّه َكاَن َأَخا َزْوِجك،" َأْصَلَحَك هللاُ :فَوَقاَلحلْ ،َعَليوْ
 َْرَقاءِ :, فَأَقْوبَوووووَل إِلَْيوووووِه َحوووووَّتَّ َوقوََّفوووووُه مُثَّ َضوووووَرَب َعلَوووووى َمْنِكبِوووووِه فَوَقوووووال وووووَماِء نَووووو َّ ،" اَي أاََب الووووودَّ اَي ابْوووووَن َمووووواِء السَّ

 2575َن َّ الصَّاُع "،َن َّ الصَّاعُ ،الصَّاعُ 
" ِإنَّ هللاَ َعوووزَّ َوَجووولَّ قَوووْد أَْذَهوووَه َعوووْنُكْم ُعبِِيَّوووَ  اْ؟َاِهِليَّوووِ  :قَوووالَ ُهَريْوووورََة َرِضوووَك هللاُ َعْنوووُه أَنَّ َرُسووولَل هللِا وَعوووْن َأيب 
َوا ُهوْم َفْحوم  لَيَوَدَعنَّ رَِجوال  َفْخوَرهُ ،َوآَقُم ِمْن تُورَاب  ،أَنْوُتْم بَوُنل آَقمَ ،أَْو فَاِجر  َكِقكُ ،ُمْيِمن  تَِقكُ ،َوَفْخَرَها ْم ِ َقْووَلام  ِإ َّ

 2576أَْو لََيُكلنُنَّ أَْهَلَن َعَلى هللِا َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْ؟ُْعاَلِن الَّيِت َتْدَفُع ِ َْنِفَها النَّْلَ "،ِمْن َفْحِم َجَهنَّمَ 
َا ،ْنَسواَبُكْم َهوِذِ  لَْيَسوحْل ِ ََسواب  َعلَوى َأَحود  " ِإنَّ أَ :قَوالَ وَعْن ُعْقَبَ  ْبِن َعاِمر  َرِضَك هللاُ َعْنوُه أَنَّ َرُسولَل هللِا  ِإ َّ

ِ َْسوِه الرَُّجوِل أَْن ،لَْيَك أِلََحد  َعَلى َأَحد  َفْضل  ِإ َّ ِبِدين  أَْو َعَمول  َصاِل   ،َن َّ الصَّاِع َ ْ َاَْلُ ل ُ ،أَنْوُتْم بَوُنل آَقمَ 
 2577َيُكلَن فَاِحش ا بَِذي  ا خبَِيال  َجَباان  "

                                                 
 ( صحي  3456[)78/ 9كر  مشكل اهلتر ] - 2574
 ( صحي  3457[) 79/ 9كر  مشكل اهلتر ] - 2575

ْرقَ أِلَ  قَوواَل أَبُوول َجْعَفوور : َشَمَّْلنَووا َمووا ِفيووِه ِ َّووا قَوواَل َرُسوولُل هللِا   ْرَقاِء قَوواِء ِمووْن َأْجلِووِه َمووا قَالَووُه لَووُه ِفيِه،فَوَلَجووْداَن أابَ يب الوودَّ ْد َكوواَن ِمْنووُه قَوْبووَل َذلِووَك ِمووَن  الوودَّ
ا َنَكَحوحْل أَ  وِه الَّوِذي كَ َخواُ  أِلُ اْلَغَضِه َعَلى َزْوَجِ  َأِخيِه اْلُمتَوَل َّ َما َكاَن ِمْنُه إِلَيوَْها َلمَّ ُل اْ؟َاِهِليَّوِ  يَوُعُدونَوُه نَوْقص وا يف َموْن  أََمو  ،َما َكواَن أَْهو انَوحْل أُُموهُ مِِ
ْسواَل ا أَْوَعوَدَها عَ لِوَك ِ َوَكاَن َكَذِلَك،َويَوُعُدوَن َمْن َكاَن خِبِاَلِفِه فَوْلَقُه،َوِمْن َوِعيِدِ  هَلَا ِعْنَد ذَ  ْسواَلمُ َلْيوِه ِ َّوا قَوْد َمنَوَع اْ ِ  قَوْد أََموَر بِوَ ِْ  ُم ِمْنوُه،ِإْذ َكواَن اْ ِ
ي النَّوواِس يف َذِلَك،َوأَنَّووُه َ  يَوْفُضووُل ْن َأْجِلَهووا،َوأَْعَلَمُهْم بَِتَسوواوِ ُهْم بَوْعض ووا ِمووُلل بَوْعُضوواِ ْفِتَخوواِر اِبأْلَْنَسوواِب الَّوويِت َكوواَن أَْهووُل اْ؟َاِهِليَّووِ  يَوْفَتِخووُروَن ِّبَووا،َويَوعْ 

 يف َذِلَك . ِل الصَّاِلِ ،َوُرِوَي َعْنُه بَوْعُضُهْم بَوْعض ا ِإ َّ اِبْلَعمَ 
 ( صحي  3458[ )80/ 9كر  مشكل اهلتر ] - 2576

َيُكولُن ِهْم،فوَ  الَّوِذي َيُكولُن يف ُمْيِمنِ خ  ِإىَل التَِّقوكِِ ُضوُهْم أَْعلَوى بِوِه َعلَوى بَوْعواْلَفْخوَر الَّوِذي لِبَوِب آَقَم ِ َّوا َيُكولُن بَوعْ  قال أبل جعفر:"  فَوَرقَّ َرُسلُل هللِا 
ْرَقاءِ لُووُه أِلَ بِوَذِلَك أَْعلَوى ِموْن فَوواِجرِِهُم الَّوِذي َيُكولُن َمَعووُه ِبُفُجولرِِ  الشَّوَقاُء،وََكاَن قَولْ  ْن َهوَذا اْلَمْعوَ  ل أِلَنَّ نَوو َّ ِعْنوَد َذلِووَك " نَو َّ الصَّواُع " ِموو يب الودَّ

 َعووزَّ َوَجوولَّ ِّبِووْم ِفيووِه ِمووَن اأْلَْعَموواِل ِنِهْم يف َذلِووَك ِ َووا اَبيَووَن هللاُ يع ا،َوتَوبَووايُ لنَّوواِس مجَِ صَّاِع،َوالتََّسوواِوي ِفيِه،َومَجْعِووِه لِ الصَّوواُع اْلُموورَاُق بِووِه التوَّْقِصووُْي َعووْن ِمووْلِء ال
َرَجاِت أِلَْهِلَها،َوَجَعَلُهْم ِبَذِلَك خِبِاَلِ   يَِِ ُ ،َواِ خْ  ْن َمَعهُ ْم ِ َّ ْضَداِقهِ أَ الصَّاحِلَِ  الَّيِت َرَفَع ِّبَا الدَّ  ِتَيارَاُت اْلَقِبيَح ُ اأْلَْعَماُل السَّ

 ( صحي   3459[ )81/ 9كر  مشكل اهلتر ] - 2577
ْرَقاِء ُهوووَل النُوْقَصووواُن،َوِمْنُه قَووووْلُل هللِا َعوووزَّ   ِفووونَي { ]املطففوووني: َوَجووولَّ:} َويْوووقَوواَل أَبُووول َجْعَفر :َفَكووواَن الطَّوووُ  اْلَموووْذُكلُر يف َحوووِديِة َأيب الووودَّ [ 1ل  لِْلُمَطفِِ

ِه،ِ َا انْوتَوَقَصُه ِبِه  ْرَقاِء َأَخا َأِخيِه أِلُمِِ ِموْن َأْجلِوِه ِ َوا  ِمْن أَنَُّه اْبُن أََم  ،َحَّتَّ َخانَبَوُه َرُسولُل هللِا َأِي:اْلُمْنِقِصنَي يف اْلَكْيِل،َفِمْن َذِلَك انِْتَقاُص َأيب الدَّ
،َعْن َأيب ُعبَوْيوَدَة قَواَل:" الْ َخانََبُه ِبِه يف  ق  النَّْحوِلُي َعوِن اْلَمَصواِقرِيِِ يَوَنا َو َّ ُمَطفُِِ :الَّوِذي َ  يوُوَليفِِ َعلَوى النَّواِس ِموَن  احلَِْديِة الَّوِذي ذََكوْراَن .َوقَوْد َحودَّ

م  يف ِكَتابِوووِه يف َغرِيوووِه احْلَوووِديِة الَّوووِذي َأَجووواَزُ  لَنَوووا َعْنوووُه َعلِوووُك بْوووُن َعْبوووِد النَّووواِس " فَوووَذِلَك َقلِيووول  َعلَوووى َموووا ذََكوووْراَن .َوذََكوووَر أَبُووول ُعبَوْيووود  اْلَقا ِسوووُم بْوووُن َسوووالَّ
اَنُء ِمَن اِ ْمِتاَلِء ِمْن َغْْيِ أَْن مَيَْتِلَئ،يُوَقاَل:َهَذا َنُ  اْلِمْكَياِل، َوا  َوِنَفافُُه ِإَذا َكَربَ اْلَعزِيِز:الطَُّ :أَْن يَوْقُرَب اْ ِ أَْن مَيَْاََ ،َوِمْنُه التَّْطِفيُ  يف اْلَكْيِل،ِإ َّ

َك اْلَمْحُمولَقِة َواِ ْخِتيَوارَاِت اْلَعالِيَوِ  تَوَفاُضوُلُهْم يف َذلِوُهَل نُوْقَصانُُه .قَاَل أَبُل َجْعَفور :مُثَّ ِوَايَوُ  الشَّوَرِ  بَوْعوَد َذلِوَك الَّوِذي يَوتَوَفاَضوُل ِفيوِه أَْهوُل اأْلَْعَمواِل 
الَِتِه َوالتوَّْبِليووِ  َعْنووُه،فَوَيُكلُن َمَعووُه اِبْكِتَسوواِبِه لِنَوْفِسووِه اأْلُُموولَر ِ ََموواِكِنِهْم َمووَع َهووِذِ  اأْلَْعَموواِل خِبَووْْيِ َخْلووِ  هللِا َعووزَّ َوَجوولَّ َوَصووْفَلتِِه ِمووْن ِعَباِقِ ،َواْخِتيَووارِِ  لِرَِسوو
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وإما جاهليو  فهوك قوويم .ففور  يف األمور إىل جوذور  البعيودة ..إمووا إسوالم فهوك قويم السوماء وموولازين السوماء 
األرم وموووولازين األرم  ووصوووولحل الكلموووو  النبليوووو   رارهتووووا إىل قلووووه أيب ذر احلسوووواس فانفعوووول هلووووا أكوووود 

تووه الكبووْية  وكووان تكفووْيا عوون قلل.ا نفعال،ووضووع جبهتووه علووى األرم يقسووم أ  يرفعهووا حووَّت يطأهووا بالل
قَوواَل  -  -أَنَّ النَّووِبَّ  -رضووى هللا عنووه  -َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة .امليووزان الووذي ارتفووع بووه بووالل هوول ميووزان السووماء .

ْعوحُل َق َّ » لِوِباَلل  ِعْنووَد َصوالَِة اْلَفْجووِر   نَوْعَلْيووَك بَوونْيَ اَي بِواَلُل َحوودِِْيِ  ِ َْرَجوى َعَموول  َعِمْلتَوُه ِ  اِ ْسوواَلِم،فَِإىنِِ  َِ
وْر نُُهولر ا ِ  َسواَعِ  لَْيول  أَْو َوَوار  ِإ َّ َصولَّْيحُل .« يََدىَّ ِ  اْ؟َنَِّ   قَاَل َما َعِمْلحُل َعَمال  أَْرَجى ِعْنِدى َأىنِِ َ ْ أََتَطهَّ

 .2578ْعَلْيَك يَوْعِ  َهْرِيَك .قَاَل أَبُل َعْبِد اّللَِّ َق َّ نوَ .ِبَذِلَك الُطُهلِر َما ُكِتَه ىِل أَْن ُأَصلَِِى 
،قَووووووواَل و  وووووووار  َعلَوووووووى َعلِوووووووكِ  رِْضوووووووَلاُن هللِا َعَلْيوووووووِه،فَوَقاَل :َعوووووووْن َهووووووواِنِئ بْوووووووِن َهاِنئ  َمْرَحب وووووووا اِبلطَّيِِوووووووِه :اْسوووووووَتْأَذَن َعمَّ

 .2579انَِتِه..َعمَّار  ُمِلَئ ِإميَاان  ِإىَل ُمَشاِكِه َأْي َمثَ :يَوُقلُل ،اْلُمطَيَِّه، َِْعحُل َرُسلَل هللِا 
 ...2580«ُمِلَئ َعمَّار  ِإميَاان  ِإىَل ُمَشاِكِه »  --قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  --وَعْن َرُجل  ِمْن َأْصَحاِب النَِّبِِ 

وا فَوَقواَل ُكنَّوا ِعْنوَد النَّوِلِِ :وَعوْن ُحَذيْوَفوَ  قَواَل  تَوُدوا اِبللَّوَذْيِن ِمووْن ِإيِنِ  َ أَْقرِي َموا قَوْدُر بَوَقواِئك ِفيُكْم،فَاقوْ :ُجُللس 
َيُكْم اْبُن َمْسُعلق  َفَصدُِِقل ُ   .2581بَوْعِدي،َوَأَكاَر ِإىَل َأيب َبْكر ،َوُعَمَر،َوَاَسَُّكلا بَِعْهِد َعمَّار ،َوَما َحدَّ

َيِ  .وكووان ابووون مسووعلق ُيسوووبه الغريووه عووون املدينوو  مووون أهوول بيوووحل رسوولل اّلِل . فَعوووْن َأىِب ِإْسووَحاَ  قَووواَل َحووودَّ
ْعوووووحُل أاََب ُملَسووووى اأَلْكوووووَعرِىَّ  يَوُقووووولُل قَووووِدْمحُل أاََن َوَأِخوووووى ِموووووَن  -رضووووى هللا عنوووووه  -اأَلْسووووَلُق بْوووووُن يَزِيووووَد قَووووواَل  َِ

ِمووْن ،ِلَمووا نوَووَرى -  -اْلَيَمِن،َفَمُكثْونَووا ِحين ووا َمووا نوُووَرى ِإ َّ أَنَّ َعْبووَد اّللَِّ بْووَن َمْسووُعلق  َرُجوول  ِمووْن أَْهووِل بَوْيووحِل النَّووِبِِ 
ِه َعَلى النَِّبِِ   .  -2582 -ُقُخللِِه َوُقُخلِل أُمِِ

َحوَّتَّ َأْسوَتْأِمَر أُمََّها،فَوَقواَل :َعلَوى ُجَلْيِبيوه  اْمورَأَة  ِموَن األَْنَصواِر ِإىَل أَبِيَها،فَوَقواَل َخطَوَه النَّوِلُ :فَعْن أَنَوك  قَواَل 
ُ ِإذ ا،َمووا َوَجووَد َرُسوولُل هللِا :ُجووُل ِإىَل اْمرَأَتِووِه فَووذََكَر َذلِووَك هَلَا،فَوَقالَووحْل فَوواْنطََلَ  الرَّ :فَووونَوَعْم ِإذ ا قَوواَل :النَّووِلُ  َ َهووا اّللَّ
 فَاْنطََلَ  الرَُّجوُل يُرِيوُد أَنْ :قَاَل .َواْ؟َارِيَُ  يف ِسْ َِها َتْسَتِمُع :ِإ َّ ُجَلْيِبيب ا َوَقْد َمنَوْعَناَها ِمْن ُفاَلن  َوُفاَلن  ف قَاَل 

أَْمووووورَُ  ف ِإْن َكووووواَن قَوووووْد َرِضوووووَيُه أَتُرِيوووووُدوَن أَْن تَووووووُرُقوا َعلَوووووى َرُسووووولِل هللِا :بِوووووَذِلَك،فَوَقاَلحِل اْ؟َارِيَوووووُ  ُحْوووووِثَ النَّوووووِلَّ 
َووا َجلَّووحْل َعووْن أَبَوَليْوَها،َوقَووا َ :َلُكْم،فَووأَْنِكُحلُ  قَوواَل  ِإْن ُكْنووحَل :فَوَقوواَل ِلِِ فَووَذَهَه أَبُلَهووا ِإىَل النَّوو.َصووَدْقحِل :َفَكَأوَّ

                                                                                                                                            

تِْلووَك اأْلَْعَماِل،َوِمْنووُه ْن َمَعووُه ِمثْووُل َذِلَك،لِْلَمْلِضووِع الَّووِذي َوَصووَفُه هللاُ َعووزَّ َوَجوولَّ ِبِه،َوأََتبَووُه بِووِه َعووْن َمووْن ِسووَلاُ  ِمووْن َذِوي اْلَمْحُموولَقَة أَْفَضووَل ِمووْن َغووْْيِِ  ِ َّوو
ْساَلِم ِإَذا َفِقُهلا "،َوَقْد ذَكَ قَوْللُُه  َم ِمنَّا يف ِكَتابَِنا َهَذا،َويف َذِلَك َما َقْد ُعِقَل ِبِه :" ِخَيارُُكْم يف اْ؟َاِهِليَِّ  ِخَيارُُكْم يف اْ ِ ْراَن َذِلَك  ََِسانِيِدِ  ِفيَما تَوَقدَّ

 َعزَّ َوَجلَّ َنْسأَلُُه التوَّْلِفيَ  . ُعُلُل َمْرتَوَبِ  اْلِفْقِه،َوَجاَلَلِ  َمَقاِقيِر أَْهِلِه،َوُعُلِلِِهْم َمْن ِسَلاُهْم ِمَن اْلُمَتَخلِِِفنَي َعْنُه،َوهللاَ  َعْن َرُسلِل هللِا 
 (  الدَّ :التحريك6478[)141/ 16املكنز ] -( وصحي  مسلم1149[)428/ 4املكنز ] -صحي  البخارى - 2578
 ( صحي 7076[ )552/ 15ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2579
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فَوَزوََّجَهووا،مُثَّ فُوووزَِِع أَْهووُل اْلَمِدينَووِ ،فَورَِكَه ُجَلْيِبيووه  فَوَلَجووُدوُ  قَووْد .فَووِإيِنِ قَووْد َرِضوويُتُه :قَوواَل .قَووْد َرِضوويَتُه فَوَقووْد َرِضوويَناُ  
َا َلِمْن أَنْوَفِ  يَويِِه  يف اْلَمِديَنِ .فَولَ :قُِتَل،َوَحْلَلُه اَنس  ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َقْد قَوتَوَلُهْم.قَاَل أََنك    .2583َقْد رَأَيْوتُوَها َوِإوَّ

 اللقعووو  الووويت استشوووهد فيهوووا بعووود فووو ة قصوووْية مووون زواجوووه فَعوووْن َأيب بوَوووْرزََة يف - -وقووود افتقووود  رسووولل اّلِل 
ُّ إِلَيْ لَوووى النِِ  عَ  يَوووْدُخلُ أَنَّ ُجَلْيِبيب وووا َكووواَن اْمووورَأ  ِموووَن األَْنَصووواِر،وََكانَ :اأَلْسوووَلِمكِِ  ِهنَّ،قَووواَل أَبُووول بوَوووْرزََة َسووواِء،َويَوَتَحدَّ

،قَواَل :فَوُقْلحُل ِ ْمرََأيت : ِهْم أميِِ  َ ْ يُوَزوِِْجَهوا ِإَذا َكواَن أَلَحودِ ِلِِ َحاُب النَّوَكواَن َأْصوفَ :َ  يَوْدُخَلنَّ َعلَوْيُكْم ُجَلْيِبيه 
 اَي فُواَلُن َزوِِْجوِب : ِموَن األَْنَصواِر َذاَت يوَوْلم  ِلَرُجول   هللاِ أَْم  َ ف فَوَقواَل َرُسولُل ِفيَهوا َحاَجو   َحَّتَّ يَوْعَلَم أَِلَرُسلِل 

اَي َرُسولَل :،قَواَل ِ؟َُلْيِبيه  :َموْن ف قَواَل فَلِ :ا،قَاَل أُرِيوُدهَ  ِإيِنِ َلْسوحُل لِنَوْفِسوك:نَوَعْم َونُوْعَمى َعنْي ،قَاَل :ابْونَوَتَك،قَاَل 
 ِإنَّووووهُ :نَوَعوووْم َونُوْعَموووى َعنْي ،قَووواَل :طُوووُه ابْونَوَتِك،قَالَوووحْل حَْ  ِإنَّ َرُسووولَل هللاِ :ْأِمَر أُمََّها،فََأَ َها،فَوَقووواَل هللِا َحوووَّتَّ َأْسوووتَ 

َلَعْموووُر  َ :الَوووحْل ْلَقوووى َأِ؟َُلْيِبيوووه  ف قَ حَ :،قَالَوووحْل َلْيِبيه  ؟ُِ :فَِلَموووْن يُرِيوووُدَها ف قَووواَل :لَْيَسوووحْل لِنَوْفِسوووِه يُرِيوووُدَها،قَاَلحْل 
َهوا ،ِلَّ هللِا،َ  أَُزِوُِج ُجَلْيِبيب ا،فَوَلمَّا قَاَم أَبُلَهوا لَيَوْأيت النَّو ا َ َموْن َخطَبَوِب إِلَْيُكَموا قَو:قَالَوحِل اْلَفتَواُة ِموْن ِخوْدرَِها أِلُمِِ

ْن ُيَضوويَِِعِب،َفَذَهَه فَِإنَّووُه لَوو،َرُسوولِل هللِا فَوعُوولين ِإىَل أَْموورَُ  اقْ أَتَوووُرُقوَن َعلَووى َرُسوولِل هللِا :قَالَووحْل ،َرُسوولُل هللِا :
 ِبيب ا.َكْأُنَك ِّبَا،فَوَزوََّجَها ُجَليْ :فَوَقاَل ،أَبُلَها ِإىَل النَِّلِِ 

هَلَوا بِوِه ف قَواَل َوَموا َقَعوا :َهوْل تَوْدرِي َموا َقَعوا هَلَوا بِوِه قَواَل :قَاَل ِإْسَحاُ  بْوُن َعْبوِد هللِا بْوِن َأيب نَْلَحوَ  :قَاَل مَحَّاق  
ا: نَوووا َرُسووولُل هللِا :قَاَل َتبِوووحل  .اللَُّهووومَّ ُصوووهَّ اْاَوووْْيَ َعَلْيِهَموووا َصوووب ا،َو َ َعَْعوووْل َعْيَشوووُهَما َكووود  ُ ،فَوبَويوْ يف فَوَزوََّجَهوووا ِإايَّ

َلى،فَوَلَجووُدوُ  ِإىَل َجْنووِه َلِكووبِِ أَْفِقووُد ُجَلْيِبيب  :َ ،قَوواَل :تَوْفِقووُدوَن ِمووْن َأَحوود  ف قَوواُللا :َغزَاة ،قَوواَل  ا،فَوواْنُلُبلُ  يف اْلَقتوْ
َع  ،َقْد قَوتَوَلُهْم،مُثَّ قَوتَوُللُ ،فَوَقاَل َرُسلُل هللِا  َع  ،مُثَّ قَوتَوُللُ    َهَذا ِموبِِ َوأاََن ِمْنوُه،يَوُقلهُلَا َسبوْع ا،فَوَلَضوَعُه :َسبوْ أَقَوَتَل َسبوْ

َوَموا َكواَن :َحوَّتَّ َوَضوَعُه يف َقْثِِ .قَواَل َتبِوحل  ،َسرِير  ِإ َّ َساِعَدْي َرُسولِل هللِا َعَلى َساِعَدْيِه،َما َلُه َرُسلُل هللِا 
َها.  2584يف األَْنَصاِر أميِِ  أَنْوَفُ  ِمنوْ

الورابين  ونشوأ اجملتموع.ل الفريدبذلك التلجيه ا هلك وّبذا اهلودي النبولي كوان املويالق للبشوري  علوى هوذا النحو
وكانوحل هوذ  ..ى األرم وملازينه من السماء،نليقا من قيلق األرم،بينما هل يعيا علو الذي يتلقى قيمه

لوى أن عتودل بوذاهتا  واليت.للاملعجزة اليت   تتحقو  إ  إبراقة إلوه،وبعمل رسو.هك املعجزة الكثى لإلسالم
 هذا الدين من عند اّلِل،وأن الذي جاء به للناس رسلل  

ول أبول بكر،وصواحبه الثواين عمور صواحبه األ - -أن يليوه بعود رسولل اّلِل  وكان من تدبْي اّلِل هلذا األمور
ا لرسووولل بوووحوأعمووو  اينوووني أقوورب اينوووني  قرا  نبيعووو  هوووذا األمر،وأكوود اينوووني انطباعوووا ّبووودي رسوولل اّلِل،..

 اّلِل،وحرصا على تتبع ملاضع حبه وملاقع خطا .
فكان أول عموول لووه بعوود .يف أموور أسووام  مووا أراق  - -عوون صوواحبه  -رضووك اّلِل عنووه  -حفووج أبوول بكوور 

وسوار يلقعوه بنفسوه  - -تلليه ااالف  هل إنفواذ  بعوة أسوام ،على رأس ا؟ويا الوذي أعود  رسولل اّلِل 
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قبول وفاتوه بعثوا  علوى أهول  ضورب رسولل هللا :وعن احلسن بن أيب احلسون البصوري،قال .إىل لاهر املدين 
فلوم اواوز آخورهم اانود ،حَّت .ب،وأمر علويهم أسوام  بون زيود املدين  ومن حلهلم مل وفيهم عمر ابن ااطوا

ارجوع إىل خليفو  رسولل هللا فاسوتأذنه مل ذذن   أن :،فلق  أسام  ابلناس،مث قال لعمر قبخ رسلل هللا 
أرجع ابلنواس مل فوإن معوحل وجول  النواس وحودهم مل و  آمون علوى خليفو  رسولل هللا ويقول رسولل هللا وأيقوال 

فوإن أيب إ  أن  ضوى فأبلغوه عنا،وانلوه إليوه أن يولىل :وقالوحل األنصوار .هم املشوركلن املسلمني أن يونخطف
فخوورج عموور  موور أسووام ،وأتى أاب بكوور فووأخث   ووا قووال أسووام ،فقال أبوول .أمووران رجووال  أقوودم سوونا  موون أسووام  

ين أن فووإن األنصووار أموورو :  قووال  بكر،لوول خطفتووب الكووالب والووذائب   أرق قضوواء قضووى بووه رسوولل هللا 
 -وكوان جالسوا   -أبلغك،وإوم يطلبلن إليك أن تلىل أمرهم رجال  أقودم سونا  مون أسوام  مل فليوه أبول بكور 

وشموورين أن  يكلتووك أمووك وعوودمتك اي بوون ااطوواب   اسووتعمله رسوولل هللا :فأخووذ بلحيوو  عمر،فقووال لووه 
هووواتكم   موووا لقيوووحل يف امضووولا،يكلتكم أم:موووا صووونعحل ف فقوووال :أنزعوووه   فخووورج عمووور إىل النووواس فقووواللا لوووه 

سوووببكم مووون خليفووو  رسووولل هللا   مث خووورج أبووول بكووور حوووَّت أ هم،فأكخصوووهم وكووويعهم وهووول مووواش وأسوووام  
اي خليفووو  رسووولل هللا،وهللا ل كووو  أو :راكه،وعبووود الووورمحن بووون عووول  يقووولق قابووو  أيب بكر،فقوووال لوووه أسوووام  

دمى يف سوبيل هللا سواع  مل فوإن للغوازي وهللا   تنوزل ووهللا   أركوه   وموا علوك أن أغوث قو:ألنزلن   فقوال 
بكوول خطوولة حطلهووا سووبعمائ  حسوون  تكتووه له،وسووبعمائ  قرجوو  ترتفووع لووه،وترفع عنووه سووبعمائ  خطي وو    

ذيهوا النوواس،قفلا أوصوكم بعشوور :إن رأيوحل أن تعينوب بعموور فافعول   فوأذن لووه،مث قوال :حوَّت إذا انتهوى قووال 
روا و  اثلوووولا،و  تقتلوووولا نفووووال  صووووغْيا ،و  كوووويخا  كبووووْيا  و    ختلنوووولا و  تغلوووولا،و  تغوووود:فاحفظلهووووا عووووب 

امووورأة،و  تعقوووروا بوووال و  هرقووول ،و  تقطعووولا كوووجرة مثمووورة،و  توووذ لا كووواة و  بقووورة و  بعوووْيا  إ  ملأكلووو  مل 
وسل  ارون  قلام قد فرغلا أنفسهم يف الصلامع مل فودعلهم وموا فرغولا أنفسوهم له،وسول  تقودملن علوى 

وتلقوولن .ذتوولنكم آبنيوو  فيهووا ألوولان الطعووام مل فووإذا أكلووتم منهووا كووي ا  بعوود كووكء فوواذكروا اسووم هللا عليهووا  قوولم
انودفعلا ابسوم .أقلاما  قد فحصلا أوساط رءوسهم وتركلا حلهلا مثل العصائه مل فواخفقلهم ابلسوي  خفقوا  

 2585هللا،أفناكم هللا ابلطعن والطاعلن .
دي رسوولل يووة اّلِل،علووى   إبراقإوووا آفووا  عوولال،  يرقووى إليهووا النوواس إ.ل .اي ّلِل  إن رأيووحل أن تعينووب فافعوو

 لكلف .اسر على ايمن عند اّلِل  مث اضك عجل  الزمن فنرى عمر بن ااطاب خليف  يل  عمار بن 
ُّ بْووُن هِ :وعوون احلََْسووَن قَوواَل  ،َوأَبُل ُسووْفَياَن بْوووُن َحَضووَر اَبَب ُعَموووَر بْووِن ااَْطَّوواِب ُسووَهْيُل بْووُن َعْمر و،َواحْلَووواِر َشووام 

،َوتِْلوووَك اْلَموووَلاِ  الَّوووِذيَن َكوووِهُدوا بَوووْدر ا،َفخَ  ،َونَوَفووور  ِموووْن قُووووَرْيا  ِموووْن تِْلوووَك الُرُءوِس،َوُصوووَهْيه  َوِباَلل  رََج ِإْذُن َحْرب 
قَووُ ،َذَْذُن هِلَووُيَ ِء اْلَعِبيووِد َوَيْ ُُكنَووا َعلَووى اَببِووِه َوَ   َ ْ أََر َكوواْليَوْلمِ :ُعَمووَر فَووَأِذَن هَلُْم،َوتَوووَرَ  َهُيَ ِء،فَوَقوواَل أَبُوول ُسووْفَياَن 

نَووا،" قَوواَل  " أَيُوَهووا اْلَقووْلُم،ِإيِنِ َواّللَِّ َلَقووْد أََرى الَّووِذي يف :فَوَقوواَل ُسووَهْيُل بْووُن َعْمر و،وََكوواَن َرُجووال  َعوواِقال  :يَوْلَتِفووحُل إِلَيوْ

                                                 
 [ حسن مرسل128/ 2 ري  الرسل وامللل  ] - 2585

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4593 

ووُتْم َغَضوواابَ  فَاْغَضوووُبلا َعلَووى أَنْوُفِسووُكْم،ُقِعَك اْلَقووْلُم َوُقِعيوووُتْم فََأْسووَرُعلا َوأَْبطَووْأمُتْ َفَكْيووَ  ِبُكوووْم ِإَذا  ُوُجوولِهُكْم ِإْن ُكنوْ
 ِمْن اَبِبُكوْم َهوَذا دَّ َعَلْيُكْم فَوْل   ُقُعلا لِيَوْلِم اْلِقَياَمِ  َوتُرِْكُتْم،أََما َواّللَِّ َلمَّا َسبَوُقلُكْم إِلَْيِه ِمَن اْلَفْضِل ِ َّا َ  تَوَرْوَن َأكَ 

ا َأْسورََع :الَِّذي نُوَناِفُسُهْم َعَلْيِه "،قَاَل  ُ َعْبود  َونَوَفَخ يَوْلبَُه َواْنطََلَ ،قَواَل احلََْسوُن َوَصوَدَ  َواّللَِّ ُسوَهْيل  َ  َاَْعوُل اّللَّ
 . 2586إِلَْيِه َكَعْبد  أَْبطََأ َعْنُه " 
َقْعوِب َحوَّتَّ َأُكولَن أاََن :أَْن مَيَْسوَ  ُرَواَط أَُسواَمَ  بْوِن َزيْود ،فَوَقاَلحْل َعاِئَشوُ  اّللَِّ  أَرَاَق َرُسوللُ :وَعْن َعاِئَشَ ،قَاَلحْل 
 2587" اَي َعاِئَشُ ،َأِحبِِيِه فَِإيِنِ أُِحُبُه ":الَِّذي أَفْوَعُلُه،قَاَل 

َوَمووا َولَووْدُت :اَمَ  بْووِن َزيْوود  يَوْلم ووا َوُهووَل َصووِل ،قَاَلحْل أَْن أَْغِسووَل َوْجووَه أَُسووأََمووَرين َرُسوولُل اّللَِّ :وَعووْن َعاِئَشووَ  قَالَووحْل 
َياُن،قَاَلحْل  ووبوْ فََأَخووَذُ  َفَجَعووَل يَوْغِسووُل :َفآُخووُذُ  فََأْغِسووُلُه َغْسووال  لَووْيَك بِووَذاَ ،قَاَلحْل :َوَ  أَْعووِرُ  َكْيووَ  يُوْغَسووُل الصِِ

ُتَك "" َلَقْد أُْحِسَن بَِنا ِإْذ  َْ :َوْجَهُه َويَوُقلُل  ُتَك َوأَْعطَيوْ  2588َتُك َجارِيَ  ،َوَلْل ُكْنحَل َجارِيَ   حَلَلَّيوْ
أَِميِطوووك َعْنوووُه :لَِعاِئَشوووَ  َعثَووووَر أَُسووواَمُ  بْوووُن َزيْووود  بَِعتَوبَوووِ  اْلَباِب،َفُشوووجَّ َوْجُهوووُه،فَوَقاَل النَّوووِلُ :وَعوووْن َعاِئَشوووَ ،قَاَلحْل 

َرتْووووُه،قَاَلحْل  تُووووُه وََكَسووووْلتُُه َحووووَّتَّ :مَيُُجَهووووا،َويَوُقلُل ُل هللِا َفَجَعووووَل َرُسوووول :اأَلَذى،فَوَقذَّ لَووووْل َكوووواَن أَُسوووواَمُ  َجارِيَوووو   حَلَلَّيوْ
 2589أُنَوفَِِقُه.

َعْن ُعَمووَر أَنَّووُه فَوووَرَم أُلَسوواَمَ  بْووِن َزيْوود  ِ  فويفوورم عموور ألسووام  بوون زيوود أكووث  ووا يفوورم لعبوود اّلِل بوون عموور.
فَوووَرَم لَِعْبووِد اّللَِّ بْووِن ُعَمووَر ِ  َيالَيَووِ  آَ    قَوواَل َعْبووُد اّللَِّ بْووُن ُعَمووَر ألَبِيووِه ِ َ َفضَّووْلحَل َيالَيَووِ  آَ    َومَخِْسووِمائَ   وَ 

ا َكوواَن َأَحووهَّ ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ .أَُسوواَمَ  َعلَووىَّ فَوووَلاّللَِّ َمووا َسووبَوَقِ  ِإىَل َمْشووَهد   ِمووْن أَبِيووَك وََكوواَن  --قَاَل أَلنَّ َزيْوود 
. --أَُساَمُ  َأَحهَّ ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ ِمْنَك َفآيَوْرُت ُحهَّ َرُسلِل اّللَِّ   ..  2590َعَلى ُحبِِ

إ وووا كوووان مقلموووا  يوووزان السوووماء  ويرسووول عمووور عموووارا  - -يقلهلوووا عمووور وهووول يعلوووم أن حوووه رسووولل اّلِل  
ويوووروى أنووه أويقوووه .برقائووه .فيلببوووه  -القائووود املظفوور صووواحه النسووه العريوو   -ليحاسووه خالوود بووون اللليوود 

كلوه   وخالد   يرى يف هوذا.بشال عمامته حَّت ينتهك من حسابه فتظهر براءته فيفك وتقه ويعممه بيد  .
موا  - -السواب  إىل ا سوالم الوذي قوال عنوه رسولل اّلِل  - -فإ ا هل عمار صواحه رسولل اّلِل . سا
  2591قال 

                                                 
 ( صحي  مرسل 599الُزْهُد أِلَمْحََد ْبِن َحنوَْبل  )  - 2586
 ( صحي  7183َصِحيُ  اْبِن ِحبَّاَن )  - 2587
 ( حسن 4344ُمْسَنُد َأيب يَوْعَلى اْلَمْلِصِلكِِ ) - 2588
 ( صحي 7056[ ) 253/ 15ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2589
 ( حسن 4183[ ) 443/ 13املكنز ] -سنن ال مذى - 2590
 [23/ 7ملافق  للمطبلع ] -البداي  والنهاي   بن كثْي انظر  - 2591
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ووِد بْووِن اْلُمْنَكووِدِر َأْخووثََ  قَوواَل َكوواَن ُعَمووُر يَوُقوولُل أَبُوول َبْكوور   -رضووى هللا عنهمووا  -اَن َجوواِبُر بْووُن َعْبووِد اّللَِّ َعووْن حُمَمَّ
حَّت .وكوان يعذبوه عوذااب كوديدا.الذي كوان  للكوا ألميو  بون خل ..2592يَوْعِ  ِباَل   .َسيُِِداَن،َوأَْعَتَ  َسيَِِداَن 

 سيدان  .عن بالل ..وعنه يقلل عمر بن ااطاب ..اك ا  منه أبل بكر وأعتقه .
:أَنَّ ُعَمَر بَن اَاطَّابِ  فَوُهوَل ِموْن َمواِل هللِا.فَوَقواَل َسوِعْيُد بوُن ،َمْن أَْقَرَ  َوفَوايت ِموْن َسوْلِ الَعَربِ :قَالَ ،َعْن َأيب رَاِفع 

ْسوووِلِمنْيَ :َزيْوود  
ُ
ووودِِْيُ  َوائْوَتَمنَوووُه َوقَووْد فوَ ، َئْوَتَمَنَك النَّاسُ ،أََما ِإنَّوووَك لَووْل َأَكوووْرَت ِبَرُجوول  ِموووَن امل َعوووَل َذلِووَك أَبُووول َبْكوور  الصِِ

ووتَِّ .مُثَّ قَووالَ ،قَووْد رَأَيْووحُل ِمووْن َأْصووَحايب ِحْرصووا  َسوويِِ ا  :النَّاُس.فَوَقالَ  َلْل :َوِإيِنِ َجاِعووُل َهووَذا اأَلْمووِر ِإىَل َهووُيَ ِء النوََّفووِر السِِ
 . 2593َوأَبُل ُعبَوْيَدَة بُن ا؟َرَّاِ  ،َساِ   َمْلىَل َأيب ُحَذيْوَف َ :َلَليِْقحُل بِهِ ،اأَلْمرَ  مُثَّ َجَعْلحُل إِلَْيهِ ،أَْقرََكِب َأَحُد َرُجَلنْيِ 

 لسووت  بعوود  و الرى يف إ ووا جعوول الشوو.يقوولل هووذا،وهل   يسووتخل  عثمووان و  عليووا،و  نلحوو  و  الووزبْي .
 يستخل  أحدا بذاته  
إىل أهوول  -رضووك اّلِل عنهمووا  -ا واحلسوون بوون علووك يرسوول عمووار  -كوورم اّلِل وجهووه   -وعلووك بوون أيب نالووه 

ْعووحُل أاََب َوائِوول   -رضووك اّلِل عنهووا  -الكلفوو  يسووتنفرهم يف األموور الووذي كووان بينووه وبووني عائشوو   َعووِن احلََْكووِم  َِ
ووار  فَوَقوو ووار ا َواحلََْسووَن ِإىَل اْلُكلفَووِ  لَِيْسووتَوْنِفَرُهْم َخطَووَه َعمَّ ووا بَوَعووَة َعلِووى  َعمَّ َووا َزْوَجتُووُه ِ  قَوواَل َلمَّ اَل ِإىنِِ أَلْعلَووُم َأوَّ

َها   .2594الُدنْوَيا َواهلِخرَِة،َوَلِكنَّ اّللََّ ابْوَتالَُكْم لِتَوتَِّبُعلُ  أَْو ِإايَّ
َوا َزْوَجو ِ   -  -ُ  نَبِويُِِكْم وَعْن َأىِب َواِئل  قَواَم َعمَّوار  َعلَوى ِمْنوَثِ اْلُكلَفِ ،فَوذََكَر َعاِئَشوَ  َوذََكوَر َمِسوْيََها َوقَواَل ِإوَّ

فيسومع لوه النواس يف كوأن عائشو  أم امليمنني،وبنوحل الصودي  أيب ..  2595الُدنْوَيا َواهلِخرَِة،َوَلِكنوََّها ِ َّا ابْوُتِليوُتمْ 
 رضك اّلِل عنهم مجيعا. -بكر 

َيِ  َأىِب  َتِمى ِ  :وعن َعْمُرو ْبِن َمْيُملن  َحدَّ ُهْم َفَخطَوَه اْمورَأَة  ِموَن أَنَّ َأخ ا لِِباَلل  َكاَن يَونوْ اْلَعَرِب َويَوْزُعُم أَنَّوُه ِمونوْ
أاََن بِوواَلُل بْووُن َراَب   َوَهوَذا َأِخووى َوُهووَل اْمووُرُ  :ِإْن َحَضووَر بِواَلل  َزوَّْجنَوواَ  قَوواَل َفَحَضووَر بِواَلل  فَوَقوواَل :اْلَعوَرِب فَوَقوواُللا 

ُتْم  ُتْم أَْن تَوَدُعلا فَوَدُعلا فَوَقواُللا َسْلء  َسيُِِئ اْاُلُوِ  َوالودِِيِن فَوِإْن ِكو وْ َموْن َتُكوْن َأَخواُ  :أَْن تُوَزوُِِجولُ  فَوَزوُِِجولُ  َوِإْن ِكو وْ
 .2596نُوَزوِِْجُه فَوَزوَُّجلُ ..

 م اّلِل فيموواسوويول أمووافووال يوودلك علوويهم،و  حفووك موون أموور أخيووه كووي ا،و  يووذكر أنووه وسووي  وينسووى أنووه م 
أن يكولن  -و النسوه ذوهول العوريب  -ويزوجولن أخا ،وحسوبهم ..فيطم ن القلم إىل هذا الصد  .يقلل .

 بالل امللىل احلبشك وسيطه  
                                                 

 7543[37/ 13املكنز ] -صحي  البخارى - 2592
 [ حسن 170/ 1سْي أعالم النبالء ] - 2593

،َوهللاُ ى أَنَُّه ُاَِلُِز ا ِ َوَذِلَك َعلَ  نَوْفِك ُعَمَر،َذْيِن يف هَ ا،فَوُهَل َقال  َعَلى َجالََلِ  وقال الذهل:"َعِلُك بُن َزْيد :َلنيِِ  ،فَِإْن َص َّ َهذَ   َماَمَ  يف َغْْيِ الُقَرِكوكِِ
 أَْعَلُم."
 7723[63/ 13املكنز ] -صحي  البخارى - 2594
 7101[330/ 23املكنز ] -صحي  البخارى - 2595
 فيه انقطاع 14161[137/ 7] املكنز -السنن الكثى للبيهقك - 2596

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4595 

واستقرت تلك احلقيق  الكبْية يف اجملتمع ا سالمك،وللحل مستقرة بعد ذلوك آمواقا نليلو  علوى الورغم مون 
عبود اّلِل ابون وكان .وقد كان عبود اّلِل بون عبواس يوذكر ويوذكر معوه مول   عكرمو ».علامل ا نتكاس الكثْية

وأبل هريوورة ومعووه موول   عبوود .وأنك بوون مالووك ومعووه موول   ابوون سووْيين.عموور يووذكر ويووذكر معووه موول   انفووع
ويف مكو  كوان جماهود بون جث،وعطواء بون راب ،ونواووس .ويف البصرة كان احلسن البصوري.الرمحن بن هرمز

م عموور بوون عبوود العزيووز وهوول موولىل ويف مصوور توولىل الفتيووا يزيوود بوون أيب حبيووه يف أاي.بوون كيسووان هووم الفقهوواء
 .. 2597« أسلق من قنقل 

ر هم ويف اعتبوواار أنفسوويف اعتبوو.ولوول ميووزان السووماء يوورج   هوول التقوولى ولوول عوورقوا موون قوويم األرم كلهووا .
 يفغيوواان كووامال ن؟اهليوو  و  يرفووع هووذا امليووزان موون األرم إ  قريبووا جوودا بعوود أن نغووحل ا.النوواس موون حوولهلم

وأصوووب  .ربي لووودول الغاأصوووب  الرجووول يقووولم برصووويد  مووون الووودو رات يف أمريكوووا زعيمووو  و .أحنووواء األرم مجيعا
أما أرم . ل الشوووورقيا نسووووان كلووووه   يسوووواوي اهللوووو  يف املووووذهه املوووواقي املسوووويطر يف روسوووويا زعيموووو  الوووودو 

ت  قووحل فيهووا نعووراا وانطلاملسوولمني فقوود سوواقت فيهووا ا؟اهليوو  األوىل،الوويت جوواء ا سووالم لْيفعهووا موون وهوودهت
 ن ا سالم قد قضى عليها.كا

 لتقلى ..ميان واوحطمحل ذلك امليزان ا هلك وارتدت إىل قيم جاهلي  زهيدة   احل بصل  إىل ا 
 تحقو ي؟اهليو  وأن خورى مون او  يعد هنالك إ  أمل يناط ابلدعلة ا سالمي  أن تنقذ البشوري  كلهوا مورة أ

ذي حكوا  حلواقّ الواه أول مرة،والوذي جواء ذلوك على يديها ميالق جديود لإلنسوان كوامليالق الوذي كوهدت
 مطلع هذ  السلرة ليعلنه يف تلك اهلايت القليل  احلا   العظيم  ..

 أاهللاير ا نسان بأصله وأكريمه ورعاية هللا له 23 - 17الدرس الثاني:

 ة،يعجهن السولر موع األول وبعد تقرير تلك احلقيق  الكبْية يف ينوااي التعقيوه علوى ذلوك احلواقّ،يف املقطو
ن،ويسوووتعلك ن ا مياالسوويا  يف املقطوووع الثوواين مووون أموور هوووذا ا نسووان،الذي يعووورم عوون اهلدى،ويسوووتغب عوو

 رى عنايو  اّللِ ته،و  يويعجه من أمر  وكفر ،وهل   يذكر مصدر وجلق ،وأصل نشوأ.على الدعلة إىل ربه .
 القووه وكافلووها عليووه ايوويقي مووبووه وهيمنتووه كووذلك علووى كوول مرحلوو  موون مراحوول نشووأته يف األوىل واهلخوورة و  

ْنسوواُن مووا َأْكَفوورَُ   ِمووْن َأيِِ َكووْكء  َخَلَقووُهف »:وحماسوبه ووبِ . فَوَقوودَّرَ ُ َفوو   َخَلَقووهُ ْن نُطْ ِمووقُتِووَل اْ ِ مُثَّ أَماتَووُه .يَل َيسَّوورَ ُ مُثَّ السَّ
 « .. ُ َكالَّ  َلمَّا يَوْقِخ ما أََمرَ .مُثَّ ِإذا كاَء أَْنَشرَ ُ .فَأَْقَثَ ُ 

ْنسوووواُن قُ » وتشوووونيع  يووووع وتقبووووي فهووووك صوووويغ  تفظ.فإنووووه ليسووووتح  القتوووول علووووى عجيووووه تصوووورفه ...« تِووووَل اْ ِ
 ألمر .وإفاقة أنه يرتكه ما يستلجه القتل لشناعته وبشاعته ..

ر ملقتضويات لشوكعوى هوذ  ار ولل .ما أكد كفر  وجحلق  ونكرانه ملقتضيات نشأته وخلقته..« ما َأْكَفرَُ  »
 نيا ،ولذكر آخرته ..خالقه،ولتلاضع يف ق

 وإ  فعالم يتكث ويستغب ويعرمف وما هل أصله وما هل مبد  ف
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دير  نعمتووه،ومن تقووو ضوول اّلِل ..إنووه أصوول متلاضووع زهيد،يسووتمد كوول قيمتووه موون ف« ِمووْن َأيِِ َكووْكء  َخَلَقووُهف»
 « ..ِمْن نُْطَف   َخَلَقُه فَوَقدَّرَ ُ »:وتدبْي  

ل الوووووذي هووووولكوووون خالقوووووه .ن هووووذا األصوووول الوووووذي   قوووولام لوووووه .موووون هووووذا الشوووووكء الووووذي   قيمووووو  لووووه ومووووو
خلقوووا   لاي،وجعلهمووون منحوووه قووودرا وقيمووو  فجعلوووه خلقوووا سووو:وقووودر  .قووودر .من تقووودير الصووونع وإحكامه.قدر 
 ما عليها.و ه األرم وارتفع به من ذلك األصل املتلاضع،إىل املقام الرفيع الذي تسخر له في.كرميا
وووورَ ُ » ووووِبيَل َيسَّ قعووووه موووون سووووللكه  ووووا أو لويسوووور  .ي أو مهوووود لووووه سووووبيل اهلدا.فمهوووود لووووه سووووبيل احليوووواة..« مُثَّ السَّ

 سلاء لرحل  احلياة،أو لالهتداء فيها..خصائا واستعداقات
« ُه فَووأَْقَثَ ُ مُثَّ أَماتَوو»:  فوورار بال اختيووار و .حووَّت إذا انتهووحل الرحل ،صووار إىل النهايوو  الوويت يصووْي إليهووا كوول حووك

عل ه حوني كواء،وجأوى حياتويف بدايتوه،يف يود الوذي أخرجوه إىل احليواة حوني كواء،و ..فأمر  يف وايته كوأمر  
ه وأوقع فطرتو.سور  والكلامثلا  جل  األرم،كرام  له ورعاي ،و  اعل السن  أن ي   على لهرها للجولار 

 تهد الووذي اقتضووان امللعووحووفكووان هووذا نرفووا موون توودبْي  لووه وتقوودير .حَّت إذا .احلوورص علووى موولاراة ميتووه وقث 
 و  ذاهبووا بووالك م وكووا سوودى،..فلووي«  ُ مُثَّ ِإذا كوواَء أَْنَشوورَ »:مشووي ته،أعاق  إىل احليوواة ملووا يووراق بووه موون األموور 

 فهل ترا  هتيأ هلذا األمر واستعدف.حساب و  جزاء .
ووا يَوْقووِخ مووا أََموورَ ُ » إىل آخوور .ر  .مووملووا يقووخ مووا أ.ه كافوو  ...ا نسووان عاموو ، فراق  مجل ،و جيالوو« َكووالَّ  َلمَّ

أته ذكر أصووله ونشوويوو  .اجبووهو كال إنووه ملقصوور،  يوويق .وهل ا ُيوواء الووذي يلقيووه التعبووْي بلمووا.حلظوو  يف حياتووه
 يفى األرم و  يقووووخ هووووذ  الرحلوووو  علوووو.و  يشووووكر خالقووووه وهاقيووووه وكافلووووه حوووو  الشووووكر.حوووو  الووووذكرى .

 ا ستعداق ليلم احلساب وا؟زاء ..
 م وتتلىل،وتستغب وتتكث على اهلدى فل  أن الكثرة تعر .هل هكذا يف جمملعه
 رعاية هللا لإلنسان والحيوان في الطماا 32 - 24الدرس الثالث:

إىل نعاموه  هوال نظورف.فتلوك هوك نشوأة هوذا ا نسوان ..وينتقل السيا  إىل ملس  أخرى يف مقطع جديود . 
 ونعام أنعامه يف هذ  الرحل ف وهك ككء واحد من أكياء يسرها له خالقهف

ْنسوووووواُن ِإىل نَعاِمووووووهِ فَوْليوَ » َنا اْلموووووواَء َصووووووب ا.ْنظُووووووِر اْ ِ ِفيهووووووا َحب ا،َوِعَنبووووووا   فَأَنْوبَوْتنا.ْرَم َكووووووق اَقْقَنا اأْلَ مُثَّ َكوووووو.أانَّ َصووووووبَوبوْ
 « ..ْنعاِمُكمْ َلُكْم َوأِلَ  َمتاعا  .َوفاِكَه   َوأاب  .َوَحداِئَ  ُغْلبا  .َوَزيْوُتلان  َوَبْال  .َوَقْضبا  

هذ  هك فلينظور إليهوا فهول لوه مون يود فيهواف هول لوه مون تودبْي .مفصل  مرحل  مرحل .امههذ  هك قص  نع
ألمرهاف إن اليد اليت أخرجته إىل احلياة وأبدعحل قصته،هك ذاهتا اليود الويت أخرجوحل نعاموه وأبودعحل قصوته 

ْنساُن ِإىل نَعاِمهِ ..» لينظور إىل هوذا األمور .ألص  ككء به،وأقرب ككء إليه،وألزم ككء لوه ...« فَوْليَوْنظُِر اْ ِ
لينظووووور إىل قصووووووته العجيبوووووو  اليسوووووْية،فإن يسوووووورها ينسوووووويه موووووا فيهووووووا موووووون .امليسووووور الضووووووروري احلاضوووووور املكرر

َنا »:وكل خطولة مون خطلاهتوا بيود القودرة الويت أبدعتوه .وهك معجزة كمعجزة خلقه ونشوأته.العجه أانَّ َصوبَوبوْ
فهووا كوول إنسووان يف كوول بي وو ،يف أيوو  قرجوو  كووان موون وصووه املوواء يف صوولرة املطوور حقيقوو  يعر ..« اْلموواَء َصووب ا
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فأما حوني تقودم ا نسوان يف املعرفو  فقود عور  .فهك حقيق  حانه ّبا كل إنسان.قرجات املعرف  والتجرب 
 من مدللل هذا النا ما هل أبعد مدى وأقدم عهدا من هذا املطر الذي يتكرر اليلم ويرا  كل أحد.

يطووووات الكبووووْية الوووويت يتبخوووور ما هووووا مث ينووووزل يف صوووولرة مطر،أقوووورب وأقوووورب الفووووروم اهلن لتفسووووْي وجوووولق ان
الفروم أن هذ  انيطات تكلنحل أو  يف السماء فلقنا مث صوبحل علوى األرم صوبا  ويف هوذا يقولل أحود 

إذا كوووان صوووحيحا أن قرجووو  حوورارة الكووورة األرضوووي  وقوووحل انفصووواهلا عووون الشووومك  »:علموواء العصووور احلاضووور 
فعندئوووذ كانوووحل كووول العناصووور .كانوووحل تلوووك قرجووو  حووورارة سوووط  األرمأو  .قرجووو  12000كانوووحل حووولا  

وملا أخوذت الكورة األرضوي ،أو األجوزاء .ولذا   يكون يف ا مكوان وجولق أي تركيوه كيميوائك ذي كوأن.حرة
وما كوووان لاكسووويجني .املكلنووو  هلوووا يف أن توووثق تدرايا،حوووديحل تركيبات،وتكلنوووحل خليووو  العوووا  كموووا نعرفوووه

وعنوود هووذ  النقطووو  .قرجوو  فاروايحل 4000إ  بعوود أن هبطووحل قرجووو  احلوورارة إىل واهليوودروجني أن يتحوودا 
و  بود أنوه كوان هوائال يف .اندفعحل معا تلك العناصر،وكلنحل املاء الذي نعرفه اهلن أنه هلاء الكورة األرضوي 

ومجيع تلوك العناصور الويت   تكون قود اهودت كانوحل غوازات .ومجيع انيطات كانوحل يف السوماء.ذلك احلني
إذ كانوحل .ولكنه   يستطع اللصلل إليهوا.وبعد أن تكلن املاء يف ا؟ل ااارجك سق  حنل األرم.يف اهللاء

وابلطبع جاء اللقوحل الوذي .قرج  احلرارة على مقرب  من األرم أعلى  ا كانحل على مساف  آ   األميال
انيطوووات يف اهلووولاء فوووإن وملوووا كانوووحل .صوووار الطلفوووان يصووول فيوووه إىل األرم ليطوووْي منهوووا تنيوووا يف كوووكل خبار

واشوووووى ا؟يشوووووان موووووع التفتوووووحل .الفيضوووواانت الووووويت كانوووووحل هووووودّ مووووع تقووووودم التثيووووود كانوووووحل فوووول  احلسبان
 .2598«إخل.....

ق تصولران حنون للونا والتواري  الوذي يلسوع مون حودو  -نعلو  بوه الونا القورآين  ولول أننوا   -وهذا الفورم 
 يفل املوووواء قوووود عووووِد فووووروم أخوووورى عوووون أصوووووقد يصوووو  هووووذا الفوووورم و . ري  صووووه املوووواء صووووبا.يشووووْي إليووووه

 يل.جاألرم.ويبقى النا القرآين صاحلا ألن حانه به كل الناس يف كل بي   ويف كل 
َنا اْلماَء َصب ا»:ذلك كان أول قص  الطعام   أي صولرة مون هوذا املواء يف أنوه أنشوأ و  يزعم أحد..« أانَّ َصبَوبوْ

َقْقَنا مُثَّ َكو»   ذا الطريوهواألرم صبا،لتسْي قص  الطعوام يف  صلر ،ويف أي  ري  حلدويه و  أنه صبه على
ك الوذي نسوان البودائنوه ّبوا ا وهك صواحل  ألن حا.وهذ  هك املرحلو  التاليو  لصوه املواء..« اأْلَْرَم َكق ا

 أو.خلوول تربتهوواألرم ويتامث يوورا  يشوو  .يوورى املوواء ينصووه موون السووماء بقوودرة غووْي قدرته،وتوودبْي غووْي توودبْي 
وهوول حنيووول .. اء فلقهوواالنبووحل يشوو  تربوو  األرم كوووقا بقوودرة ااووال  وينموول علووى وجهها،وميتووود يف اهلوول  يوورى

حول ذ فيهوا وهول انلوى النفواعولكن اليد املودبرة تشو  لوه األرم كوقا،وتعينه .حنيل،واألرم فلقه يقيل  يقيل 
فيو    القولة اائوه انطوالاوهك معجوزة يراهوا كول مون يتأمول انبثوا  النبتو  مون ال بو  وُيوك مون ور .لوني لطيو 

 الكامن  يف النبت  الرخي .
                                                 

)  وترمجوو  حمموولق صوواحل الفلكووك بعنوولان:العلم يوودعل إىل ا ميووان.« ا.كريسوول ملريسوولن»عوون كتاب:ا نسووان   يقوولم وحوود  شليوو    - 2598
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  كووود يكووولن وقووو.فأموووا حوووني تتقووودم معوووار  ا نسوووان فقووود يعووون لوووه مووودى آخووور مووون التصووولر يف هوووذا النا
قشوووورة صووووخلر ال إنه قوووود يكوووولن ذلوووك التفتووووحل يف.األرم لتصوووب  صوووواحل  للنبووووات أقووودم بكثووووْي  ووووا نتصووولر

ْية ا؟ليو  الكثو العلامول وبسوبه.إليهوا الفورم العلموك الساب األرضي  بسوبه الفيضواانت اهلائلو  الويت يشوْي 
وتكوولن  جووه األرمو الوويت يفوو م علموواء اليوولم أوووا تعاونووحل لتفتيووحل الصووخلر الصوولب  الوويت كانووحل تكسوول 

اء رحووه لصووه املووليووا يف  وكووان هووذا أيوورا موون آتر املوواء  .قشوورهتا حووَّت وجوودت نبقوو  الطمووك الصوواحل  للزرع
 ع هذا التتابع الذي تشْي إليه النصلص .. ا يتس  أكثر م.صبا

فقوود كانووحل  لسووابقتانوسوولاء كووان هووذا أم ذا  أم سوولا ا هوول الووذي حوودّ،وهل الووذي تشووْي إليووه اهليتووان ا
مهوا يف لمخانبني،وأعلأقرّبوا  اليت يوذكر منهوا هنوا.املرحل  الثالث  يف القص  هك النبات بكول صونلفه وأنلاعوه

لرة مون صولنواس يف أيو  اموا ذكلوه .بوهول يشومل مجيوع احلبل ..« بَوْتنا ِفيهوا َحب وافَأَنوْ  »:نعام الناس واحليلان 
 صلر ،وما يتغذى به احليلان يف كل حال  من حا ته.

د تقطوع موورة بعوو اضوور الوويتوالقضووه هوول كول مووا ييكوول رنبوا غضووا مون ا.والعنوه معرو ..« َوِعَنبوا  َوَقْضووبا  »
ان لكول عريب،واحلودائ  مجوع خول معروفونوالزيتولن وال..« َوفاِكَهو   َوأاب  . ُغْلبا  َوَحداِئ َ .َوَزيْوُتلان  َوَبْال  ..»أخرى 

أي ضوووخم  .ءع غلبوووامجووو« ُغْلبوووا  »و.حديقووو ،وهك البسووواتني ذات األكوووجار املثمووورة املسووولرة  ووولائ  هميهوووا
هل و .نعووامترعووا  األ أغلووه الظوون أنووه الووذي« األب»والفاكه  موون مثووار احلوودائ  و.عظيموو  ملتفوو  األكووجار

لنازعوات  ن سولرة اعوالذي سأل عنه عمور بون ااطواب مث راجوع نفسوه فيوه متلِلموا  كموا سوب  يف احلودية 
ن فيهوا لإلنسوا وليك.سوانكلها من إبداع اليود الويت أبودعحل ا ن.فال نزيد حنن كي ا  هذ  هك قص  الطعام
إنوووه   .رم .ل يف األحوووَّت احلبووولب والبوووذور الووويت قووود يلقيهوووا هووو.يووود يووودعيها،يف أيووو  مرحلووو  مووون مراحلهوووا .

 بووووو  واحووووودة بووووونيوال  .اكهواملعجزة يف إنشوووووائها ابتوووووداء مووووون وراء تصووووولر ا نسوووووان وإقر .يبووووودعها،و  يبتووووودعها
وكلهووا تسووقى .ن األرميديووه،ولكن البووذور واحلبوولب منلعوو ،وكل منهووا يووييت أكلووه يف القطووع املتجوواورات موو

 ئا أمهوووا الووويتصوووغْية خصوواوهفوووج يف البووذرة ال وواء واحووود،ولكن اليوود املبدعووو  تنوولع النبوووات وتنووولع الثمووار 
و  يقضووووك  علووووم سوووورهاكوووول أول ووووك يف خفيوووو  عوووون ا نسووووان    ي.ولوووودهتا فتنقلهووووا إىل بنتهووووا الوووويت تلوووودها .

 أمرها،و  يستشار يف كأن من كيووا ..
املتواع الوذي  هوذا فيوه كينته.إىل حني..« َمتاعا  َلُكْم َوأِلَْنعاِمُكمْ »:هذ  هك القص  اليت أخرجتها يد القدرة 

بول أن أن يتودبر  ق  نسوانأمر اودر اب.مث يكلن بعد ذلك أمور آخور يعقوه املتواع.قدر  اّلِل حني قدر احلياة
 اكء:

 في الصاخة وجوه مس ر  مسابشر  ووجوه ممابة 42 - 33الدرس الرابع:

وفَِإذا جاَءِت الصَّاخَُّ ،يَوْلَم يَِفوُر اْلَموْرُء ِموْن َأِخيِه،َوأُ  »  ُهْم يَوْلَم ِوذ  َكوْأن  ِلُكلِِ ا.َبِتِه َوبَِنيوهِ بِيِه،َوصواحِ ِه َوأَ مِِ ْمورِئ  ِمونوْ
َ َة ،أُول ِووَك ُهووُم اْلَكَفوورَُة ْيهووا َغَثَة ،تَوْرَهُقهووا قَ َم ِووذ  َعلَ ل   يَولْ ُوُجوول   يَوْلَم ِووذ  ُمْسِفرَة ،ضوواِحَك   ُمْستَوْبِشوورَة ،َوُوجُ .يُوْغِنيووِه .
 « ..اْلَفَجرَةُ 
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يف  لة وكل مرحلو ل،لكل خطوهذ  هك اليت تتف  مع التقدير الطليل،والتدبْي الشام.ا  املتاعفهذ  هك خا
ي اسوتغ  والذ.شوىحموع الوذي جواء يسوعى وهول .ويف هذا املشهد ختوام يتناسو  موع املطلع.نشأة ا نسان

 مث هذان  ا يف ميزان اّلِل..وأعرم عن اهلدى
ىل َّت يصووول إصووومان األذن،وهووول يشووو  اهلووولاء كوووقا،ح والصووواخ  لفوووج ذو جووورس عنيووو  انفوووذ،يكاق حووور »

سوول  موون ء يفوور وينمشووهد املوور :وهوول ميهوود ّبووذا ا؟وورس العنيوو  للمشووهد الووذي يليووه »األذن صوواخا ملحووا  
وِه َوأَبِي»:ألص  الناس به  ئج بوه وكوا أول وك الوذين توربطهم..« يوهِ َبِتِه َوبَنِ ِه،َوصواحِ يَوْلَم يَِفُر اْلَموْرُء ِموْن َأِخيوِه َوأُمِِ

 ا.ئج تقطيعورواب    تنفصم ولكن هذ  الصاخ  از  هذ  الرواب  ازيقا،وتقطع تلك اللكا
فلكل .ويسووتبد ّبوا اسووتبداقا.واهلولل يف هووذا املشوهد هوولل نفسوك  ووحل،يفزع الونفك ويفصوولها عون حميطها»

لِِ اْموورِئ  ِلُكوو»:نفسووه وكووأنه،ولديه الكفايوو  موون اهلووم ااوواص به،الووذي   يوودع لووه فضوول  موون وعووك أو جهوود 
ُهْم يَوْلَم ِوووذ  َكوووْأن  يُوْغِنيوووهِ  فما .والظوووالل الكامنووو  وراء هوووذ  العبوووارة ويف نياهتوووا لوووالل عميقووو  سوووحيق « ..»ِمووونوْ

ُهْم يَوْلَم ِوذ  »:يلجد أخصر و  أمشل من هذا التعبْي،لتصلير اهلم الذي يشغل احلك والضمْي  ِلُكلِِ اْمرِئ  ِمونوْ
  2599«َكْأن  يُوْغِنيهِ 

ملوويمنني الير حووال مث ذخووذ يف تصوو.إذا جوواءت الصوواخ  ..لوو  مجيعووا يف هوولل ذلووك اليوولم .ذلووك حووال اا 
 «.ْستَوْبِشرَة  ضاِحَك   مُ .ة   ُمْسِفرَ ُوُجل   يَوْلَمِ ذ   »:وحال الكافرين،بعد تقلميهم ووزوم  يزان اّلِل هنا  

ن رضووووا  تشووووعر  مووووتس فهووووذ  وجوووول  مسووووتنْية منووووْية متهللوووو  ضوووواحك  مستبشوووورة،راجي  يف رّبا،مطم نوووو   ووووا
عرفووووحل  أو هووووك قوووود.فهك تنجوووول موووون هوووولل الصوووواخ  املووووذهل لتتهلوووول وتسووووتنْي وتضووووحك وتستبشوووور.عنهووووا

 مصْيها،وتبني هلا مكاوا،فتهللحل واستبشرت بعد اهللل املذهل ..
غووووثة احلووووزن  فأمووووا هووووذ  فتعللهووووا..« َجوووورَةُ َفوووورَُة اْلفَ  اْلكَ أُول ِووووَك ُهوووومُ .تَوْرَهُقهووووا َقَ َة  .َوُوُجوووول   يَوْلَم ِووووذ  َعَلْيهووووا َغَثَة  »

 أُول ِوكَ »..ء ا مون جوزاوقد عرفحل ما قدمحل،فاستيقنحل ما ينتظره.واحلسرة،ويغشاها سلاق الذل وا نقبام
كولا حرماتوه ..ويف حودوق  وانته خرجولا عون الوذين   ييمنولن ابّلِل وبرسوا ته،والذين..« ُهُم اْلَكَفرَُة اْلَفَجرَةُ 

لفوووووواا ارتسووووووم مالموووووو  و ووووووات موووووون خووووووالل األ.صووووووْي هووووووي ء وهي ءهووووووذ  اللجوووووول  وتلووووووك قوووووود ارتسووووووم م
 والعبارات.وكأ ا اللجل  كاخص ،لقلة التعبْي القرآين وقق  ملساته.

السولرة  وتسوتقل هوذ .انجو  امليز وااتوام يقورر نتي.املطلوع يقورر حقيقو  امليزان.بوذلك يتناسو  املطلوع وااتوام .
ذا ك ّبووا كلهووا هوووتف.حيوواتشوواهد واملنالر،وا يقاعووات واملل القصووْية ّبووذا احلشوود موون احلقووائ  الضخام،وامل

 اللفاء ا؟ميل الدقي  ..
 

 

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »لقيام  يف القرآن عن كتاب مشاهد ا  - 2599
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   مكي ة وآياأها أسع وعشرون ( سور  الا كوير81)

 أهم مو وعات السور   

 قيدة :قائ  العحهذ  السلرة ذات مقطعني اينني تعا  يف كل مقطع منهما تقرير حقيق  ضخم  من 
؟بووووال لنجوووولم واقوووو  القياموووو ،وما يصوووواحبها موووون انقووووالب كوووولين هائوووول كامل،يشوووومل الشوووومك وااألوىل حقي

 والبحار،واألرم والسماء،واألنعام واللحلش،كما يشمل بب ا نسان.
قوولم ا ،مث كووأن اللووذي يتلقووالثانيو  حقيقوو  اللحك،وموا يتعلوو  ّبووا مون صووف  امللوك الووذي ُيمله،وصووف  النول ا

 .،ومع املشي   الكثى اليت فطرهتم ونزلحل هلم اللحكاملخانبني ّبذا اللحك معه
 ء وهتووويجر كووول كوووكوتنث،تنطل  مووون عقاهلا،فتقلوووه كووول كوووكء.وا يقووواع العوووام للسووولرة أكوووبه  ركووو  جائحووو 

ليال،حلعهوا نا عنيفوا الساكن وتروع اهلمن وتذهه بكل مألل  وتبدل كل معهلق وهتز النفك البشري  هوز 
     وزن هلواار  ريشو،وتتشبة به،فإذا هوك يف عاصوف  اهلولل املودمر ا؟ومن كل ما اعتاقت أن تسكن إليه

حووود  دوام،وعنووود  و بقووواء والو  موووالذ هلوووا و  ملجوووأ إ  يف محوووى اللاحووود القهار،الوووذي لوووه وحووود  ال.و  قووورار
 القرار وا نم نان ..

وي كنو  اّلِل،وشذ ب،لتلول ومون مث فالسولرة إبيقاعهوا العوام وحود  ختلوع الونفك مون كول موا تطمو ن إليوه وتركن
 إىل محا ،وتطله عند  األمن والطمأنين  والقرار ..

نوورا ،أو يف  ن املشوواهد الرائع ،سوولاء يف هووذا الكوولن الرائووع الووذييووروة ضووخم  موو -مووع هووذا  -ويف السوولرة 
تعبووْيات ك موون الويروة كووذل.ذلووك اليوولم اهلخوور الووذي ينقلووه فيووه الكوولن بكوول مووا نعهوود  فيووه موون أوضوواع

حلوك ،فتضغ  علوى ارة الضي وتلتقك هذ  وتلك يف حيز السل .ملنتقاة لتللين املشاهد وا يقاعاتاألنيق   ا
 وتنفذ إليه يف قلة وإُياء.

لسوولرة ،هليرت توور  اا الزمووانولوول  أن يف التعبووْي ألفالووا وعبووارات   تعوود مأللفوو  و  واضووح  للقووارئ يف هووذ
ذاهتا بوالبشر وتصول  ا يف لغ ا   تيقيه أي  ترمج  هلتيقي إبيقاعها وصلرها ولالهلا وحقائقها ومشاهدها،م

 إىل أو ر القللب فتهزها من األعما .
 وقد بعدان يف زماننا هذا عن مألل  لغ  القرآن .ولكن   بد  ا ليك منه بد

 
 [29إل   1اآليات :( 81]سور  الاكوير )

 الاأهللايد عل  القيامة بالقسم وصدق الرسول 

 ْلِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّ 
َْت )( َوِإذَ 2( َوِإَذا الُنُجلُم اْنَكَدَرْت )1ِإَذا الشَّْمُك ُكلَِِرْت )  (4طَِِلحْل )( َوِإَذا اْلِعشاُر عُ 3ا اْ؟ِباُل ُسْيِِ

َرْت )5َوِإَذا اْلُلُحلُش ُحِشَرْت ) ( 8ْلُ َقُة ُسوِ َلحْل )( َوِإَذا اْلَمو7( َوِإَذا النُوُفولُس ُزوَِِجوحْل )6( َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِِ
ووووماُء ُكِشووووَطحْل )10َوِإَذا الُصووووُحُ  ُنِشووووَرْت ) (9 َِيِِ َذنْووووه  قُِتلَووووحْل ) ( َوِإَذا ا؟َِْحوووويُم ُسووووعَِِرْت 11( َوِإَذا السَّ
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اِر اْلُكونَِّك ( اْ؟َول 15َفال أُْقِسُم اِبْاُونَِّك ) (14( َعِلَمحْل نَوْفك  ما َأْحَضَرْت )13( َوِإَذا اْ؟َنَُّ  أُْزلَِفحْل )12)
 (19( ِإنَُّه َلَقْلُل َرُسلل  َكرمي  )18( َوالُصْبِ  ِإذا تَونَوفََّك )17( َواللَّْيِل ِإذا َعْسَعَك )16)

 ( َوَلَقووووْد َرآ ُ 22َومووووا صوووواِحُبُكْم ِ َْجنُوووولن  ) (21( ُمطوووواع  مَثَّ أَِمووووني  )20ِذي قُووووولَّة  ِعْنووووَد ِذي اْلَعووووْرِش َمِكووووني  )
تَوْذَهُبلَن  ( فَوأَْينَ 25ا ُهَل بَِقوْلِل َكوْيطان  َرِجويم  )َوم (24( َوما ُهَل َعَلى اْلَغْيِه ِبَضِنني  )23ُمِبنِي )اِبأْلُُفِ  الْ 

ُ إِ ( َومووا َتشوواُ َن 28ْن َيْسووَتِقيَم )( ِلَمووْن كوواَء ِمووْنُكْم أَ 27( ِإْن ُهووَل ِإ َّ ذِْكوور  لِْلعوواَلِمنَي )26)  َّ أَْن َيشوواَء اّللَّ
 { (29عاَلِمنَي )َرُب الْ 

 من مشاهد يوا القيامة 14 - 1الدرس ا ول:

ووووووْمُك ُكوووووولَِِرْت،َوِإَذا الُنُجوووووولُم اْنَكووووووَدَرْت،َوِإَذا ا؟ِْ » لَووووووحْل،َوإِ ْت،َوِإذَ بوووووواُل ُسووووووْيَِِ ِإَذا الشَّ َذا اْلُلُحوووووولُش ا اْلِعشوووووواُر ُعطِِ
َرْت،َوِإَذا النُوُفلُس ُزوَِِجوحلْ  لَوحْلف َوِإَذا الُصوُحُ   َِيِِ َذنْوه  قُتِ :َلحْل ْلُ َقُة ُسو ِ ا اْلَمو،َوِإذَ ُحِشَرْت،َوِإَذا اْلِبحاُر ُسجِِ

 « ..ْحَضَرتْ َعِلَمحْل نَوْفك  ما أَ .حْل .ُ  أُْزلِفَ ا اْ؟َنَّ ُنِشَرْت،َوِإَذا السَّماُء ُكِشَطحْل،َوِإَذا ا؟َِْحيُم ُسعَِِرْت،َوِإذَ 
ل األجورام لوذي يشوماا نقالب .مل  لكول ملجولقهذا هول مشوهد ا نقوالب التوام لكول معهلق،والثولرة الشوا

ة ينكشووو  كووول حيووو.ألملرالسوووماوي  واألرضوووي ،واللحلش النوووافرة واألنعوووام األليفووو ،ونفلس البشر،وأوضووواع ا
 ساب.لفصل واحلامستلر،ويعلم كل جمهلل وتق  النفك أمام ما أحضرت من الرصيد والزاق يف ملق  

ام تشوووْي مقلووولب  وهووذ  األحوووداّ الكلنيووو  الضوووخوكوول كوووكء مووون حلهلوووا عاصووو  وكوول كوووكء مووون حلهلوووا 
  ،املتنيباملضووووبلط النسووووالكلن املنسوووو  ا؟ميوووول،امللزون احلرك ،. ملتهووووا إىل أن هووووذا الكوووولن الووووذي نعهوووود 

ته هووذ  اوتووذهه عنووه صووفأن هووذا الكوولن سووينفرط عقوود نظامووه،وتتناير أجزا  ،.الصوونع ،املبب  يوود وإحكووام
ن موون احليوواة ومووالكوولن و  قوودر،حية تنتهووك ااالئوو  إىل صوولرة أخوورى موونالويت يقوولم ّبووا وينتهووك إىل أجلووه امل

 احلقائ  غْي ما عهدت وائيا يف هذا الكلن املعهلق.
مهموا بودت  - الزائلو  وهذا موا تسوتهد  السولرة إقورار  يف املشواعر والقلولب كوك تنفصول مون هوذ  املظواهر

ل كووووكء موووون كوووو ُيوووولل و  يووووزول،حني ُيوووولل  حقيقوووو  اّلِل الووووذي  .تتصوووول ابحلقيقوووو  الباقيوووو  .و  -هلووووا تبتوووو  
لويت   قو  املطلقو  ا احلقيإىل.ولكك تنطل  من إسار املعهلق املألل  يف هذا الكلن املشوهلق.احللاقّ ويزول

نووار حموودوق  الوور  أو  تتقيوود بزمووان و  مكووان و  ر يوو  و  حووك،و  مظهوور موون املظوواهر الوويت تقيوودها يف
موا حقيقو  ملرهلب.فأاإىل الونفك وهوك تطوالع مشواهد هوذا ا نقوالب وهذا هل الشعلر العام الوذي ينسورب 

ا وتصوولراتن عرانهلن  شووامووا اووري لكوول هووذ  الكائنات،فعلمهووا عنوود اّلِل وهووك حقيقوو  أكووث موون أن نوودركها ا
رم يف زلوووزال بنوووا األ وأكوووث موووا نعهووود  مووون ا نقوووالابت هووول أن ترجووو .املقيووودة  وووألل  حِسووونا وتفكوووْيان .

أكود موا و .اعق  .من ابننها بر كان جائ ،أو أن ينقخ على األرم كهاب صغْي،أو صو مدمر،أو يتفجر
 كلنيو  كوان هولحوداّ الكما أن أكود موا رصودته مون األ.عرفته البشري  من نغيان املاء كان هل الطلفان .

 انفجارات جزئي  يف الشمك على بعد م ات املاليني من األميال ..
    أنفال  تسليات.الب الشامل اهلائل يف يلم القيام  .وهذ  كلها ابلقياس إىل ذلك ا نق
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  عبووارات  ووواقريبهووا يففووإذا   يكوون بوود أن نعووور  كووي ا عوون حقيقووو  مووا اووري للكائنووات،فليك أمامنوووا إ  ت
لويت اها امللتهبو  اش ألسونتأنل  يف هوذ  احليواة  إن تكولير الشومك قود يعوب بروقهتا،وانطفواء كوعلتها،وانكم

اصوود يف وقووحل ا موون املر كما يتبوودى هووذ.كلهووا اهلن إىل ألوول  األميووال حلهلووا يف الفضوواءاتوود موون جلانبهووا  
قرجوو ،واليت هوولل  12000واسووتحالتها موون الغازيوو  املنطلقوو  بتووأيْي احلوورارة الشووديدة الوويت تبلوو  .الكسل 

 حالوو الوو  إىل هووذ  احل اسووتحالتها موون.مجيووع املوولاق الوويت تتكوولن منهووا الشوومك إىل غووازات منطلقوو  ملتهبوو  .
يووو  يقوووع كأموووا  .  .عمووود كقشووورة األرم،وتكووولر   ألسووون  لوووه و  امتوووداق  قووود يكووولن هذا،وقووود يكووولن غوووْي 

نظووام هوا مون هوذا ال  انتثار والعلامول الويت تسوبه وقلعوه فعلوم ذلوك عنود اّلِل.وانكوودار النجولم قود يكولن معنوا
 الذي يربطها،وانطفاء كعلتها وإلالم ضلئها ..

جمملعتنووا .ا .لقريبوو  منوواوهوول هووك نائفوو  موون النجوولم .الوويت يصوويبها هووذا احلاقّواّلِل أعلووم مووا هووك النجوولم 
يعلووم  عهووا والوويت  جوولم مجيأم هووك الن.أو جمرتنووا هووذ  الوويت تبلوو  م ووات املاليووني موون النجوولم ..الشمسووي  مووثال

 ا عوووودقا و  نعوووور  هلووووفوووولراء مووووا نوووورى منهووووا  راصوووودان جموووورات وفضوووواءات هلووووا  .عوووودقها وملاضووووعها إ  اّللِ 
 .إ  اّلِل . م حقيقتهفهنا  ْنلم سيصيبها ا نكدار كما يقرر هذا ااث الصاق  الذي   يعل.واي 

لَنَك َوَيْسوو َولُ »: لرة أخوورىوتسويْي ا؟بووال قود يكوولن معنوا  نسووفها وبسوها وتووذريتها يف اهللاء،كموا جوواء يف سو
وووحِل ا؟ِْ ».« .َعوووِن اْ؟ِبووواِل فَوُقوووْل يَوْنِسوووُفها َريبِِ َنْسوووفا   وووا فَ بَ بووواُل َوُبسَّ بَوث ووواكانَوووحْل َهبووواس  ِت اْ؟ِبووواُل َوُسوووْيَِِ ».« .ء  ُمنوْ

اسووووكها رسوووولخها وافكلهووووا تشووووْي إىل حوووودّ كهووووذا يصوووويه ا؟بال،فيووووذهه بثباهتووووا و ..« َفكانَووووحْل َسوووورااب  
 ذا زُْلزِلَوووحلِ إِ »:رآن واسوووتقرارها،وقد يكووولن مبووودأ ذلوووك الزلوووزال الوووذي يصووويه األرم،والوووذي يقووولل عنوووه القووو

حانه .أموا قللوه سوب.ليولم الطليول اقوع يف ذلوك توكلهوا أحوداّ ..«  زِْلزاهَلا َوَأْخَرَجوحِل اأْلَْرُم أَْيقاهَلوا اأْلَْرمُ 
لَووووحلْ »: لكووووه ميلق وأمثووون مووووا وهك أجوووو.كوووورفالعشووووار هوووك النوووول  احلبوووواىل يف كوووهرها العا..« َوِإَذا اْلِعشووواُر ُعطِِ

 لنفع.ا،قريب  مرجلة الللد والل  وهك يف حالتها هذ  تكلن أغلى ما تكلن عند ،ألوا.العريب
ا وو  يهوتم بشوأا قيمو ،ففك هذا اليلم الذي تقع فيه هذ  األهلال هتمل هذ  العشار وتعطل فوال تصوب  هلو
اهووا  يف حالوو  ير منهووا إ  أحوود ..والعووريب املخانووه ابتووداء ّبووذ  اهليوو    يهموول هووذ  العشووار و  يوونفخ يوود 

 أكد ما يلم به 
فهووذ  اللحولش النوافرة قوود هاهلوا الرعووه واهلولل فحشورت وانووزوت تتجموع موون ..« ُش ُحِشوَرتْ َوِإَذا اْلُلُحول  »

اهلوولل وهووك الشووارقة يف الشووعاب ونسوويحل راوفهووا بعضووها موون بعخ،كمووا نسوويحل فرائسها،ومضووحل هائموو  
علووووووى وجلههووووووا،  شوي إىل جحلرهووووووا أو بيلهتووووووا كمووووووا هووووووك عاقهتووووووا،و  تنطلوووووو  وراء فرائسووووووها كمووووووا هوووووول 

لل والرعوووه   يووودعان هلوووذ  اللحووولش بقيووو  مووون نباعهوووا وخصائصوووها  فكيووو  ابلنووواس يف ذلوووك فاهل.كوووأوا
وإمووووا أن عي هووووا هووووذ  امليووووا  موووون .اهلوووولل العصوووويهف  وأمووووا تسووووجْي البحووووار فقوووود يكوووولن معنووووا  مليهووووا ابمليا 

 فيضووواانت كووواليت يقوووال إووووا صووواحبحل مللووود األرم وبروقهتوووا )الووويت هووودينا عنهوووا يف سووولرة النازعوووات( وإموووا
وإمووا أن يكوولن معنووا  التهاّبووا .ابلووز زل والثاكووني الوويت تزيوول احلوولاجز بووني البحووار فيتوودف  بعضووها يف بعووخ .
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وَرتْ »:وانفجارها كما قال يف ملضع آخر  فتفجوْي عناصورها وانفصوال األيودروجني عون ..« َوِإَذا اْلِبحاُر ُفجِِ
أو علوووى أي حنووول .ذرة،وهل أكووود هووول أو تفجوووْي ذراهتوووا علوووى حنووول موووا يقوووع يف تفجوووْي الووو.األكسووولجني فيهوووا

فوووإن تفجوووْي قووودر حمووودوق مووون .وحني يقوووع هوووذا فوووإن نوووْياان هائلووو    يتصووولر موووداها تنطلووو  مووون البحار.آخووور
الذرات يف القنبل  الذري  أو األيدروجيني  ُيدّ هوذا اهلولل الوذي عرفتوه الودنيا فوإذا انفجورت ذرات البحوار 

بشووري يعجووز عون تصوولر هووذا اهلوولل وتصولر جهوونم اهلائلوو  الوويت علوى هووذا النحوول أو حنول آخر،فووإن ا قرا  ال
تنطل  من هوذ  البحوار اللاسوع   وتوزويج النفولس ُيتمول أن يكولن هول مجوع األروا   جسواقها بعود إعواقة 

وُيتمل أن يكووولن ضوووم كووول مجاعووو  مووون األروا  املتجانسووو  يف جمملعووو ،كما قوووال يف ملضوووع آخووور .إنشوووائها
ُتْم أَْزواجا  َيال»: أو يف غوْي ذلوك .أي صنلفا يالي  هم املقربولن وأصوحاب امليمنو  وأصوحاب املشوأم « يَ   وَُكنوْ

 من التشكيالت املتجانس   
؟اهليوو  أن انتشوورت ا نسوواني  يف الان الوونفك وقوود كووان موون هوو«  َِيِِ َذنْووه  قُِتلَووحْلف:َوِإَذا اْلَمووْلُ َقُة ُسووِ َلحْل »

 عاقة وأق البنات خل  العار أو خل  الفقر.
فوع العورب مون سوالم لْي حكى القرآن عن هذ  العواقة موا يسوجل هوذ  الشوناع  علوى ا؟اهليو ،اليت جواء ا و 

وووووَر َأَحوووووُدُهْم اِبأْلُ »:فقوووووال يف ملضوووووع .وهووووودهتا،ويرفع البشوووووري  كلها  ُمْسوووووَلق ا َوُهوووووَل  لَّ َوْجُهوووووهُ نْثوووووى لَوووووَوِإذا ُبشِِ
ووووَر .َكِظيم   اَء مووووا سووووُسووووُه يف الووووُ اِبف َأ  ن  أَْم يَدُ َعلووووى ُهوووول  أمَُيِْسووووُكهُ .بِهِ يَوتَوووولارى ِمووووَن اْلَقووووْلِم ِمووووْن ُسوووولِء مووووا ُبشِِ

َر َأَحُدُهْم ِ ا َضَرَب لِ »:وقال يف ملضع ..« َُيُْكُملَن  َلق ا لبنوات( لَولَّ َوْجُهوُه ُمْسوَثال  )أي اَمولورَّمْحِن َوِإذا ُبشِِ
وووُيا يف احْلِْليَوووِ  َوُهووولَ .َوُهوووَل َكِظووويم   تُولُووولا َو  تَوقْ »:ال يف ملضوووع تلوووة وقووو..« بِوووني فمُ َغوووْْيُ  يف ااِْصوووامِ  أََوَمْن يُوَنشَّ

ُكمْ   « ..أَْو قَُكْم َخْشَيَ  ِإْمال   حَنُْن نَوْرزُقُوُهْم َوِإايَّ
فمنهم مون  .إذ كانحل البنحل تودفن حيو   وكوانلا يفتنولن يف هوذا بشوَّت الطور .وكان اللأق يتم يف صلرة قاسي 
نيبيهووا وزينيهووا حووَّت :ا حووَّت تكوولن يف الساقسوو  موون عمرهووا،مث يقوولل ألمهووا كووان إذا ولوودت لووه بنووحل تركهوو

مث يوودفعها .انظووري فيهووا:أذهووه ّبووا إىل أمحائهووا  وقوود حفوور هلووا ب وورا يف الصووحراء،فيبل  ّبووا الب ر،فيقوولل هلووا 
فوإذا  .قفعا ويهيل ال اب عليها  وعند بعضهم كانحل اللالدة إذا جاءها املخام جلسحل فول  حفورة حمفلرة

وإن كوووان ابنوووا قاموووحل بوووه معهوووا  وبعضوووهم كوووان إذا نووولى أ  ي ووود .ان املللووولق بنتوووا رموووحل ّبوووا فيهوووا ورقمتهووواكووو
اللليدة أمسكها مهين  إىل أن تقدر على الرعك،فيلبسها جب  من صل  أو كعر ويرسلها يف الباقيو  ترعوى 

خووورى  ذاقتهوووا ااسووو  لوووه إبلوووه  فأموووا الوووذين   ي ووودون البنوووات و  يرسوووللون للرعك،فكانوووحل هلوووم وسوووائل أ
ومع  هوذا أن مينعهوا مون النواس .والبخك ..كانحل إذا تزوجوحل وموات زوجهوا جواء وليوه فوألقى عليهوا يلبوه

فووإن أعجبتوه تزوجهووا،  عووثة برغبتهووا هووك و  إراقهتوا  وإن   تعجبووه حبسووها حووَّت اوولت  فوال يتزوجهووا أحوود
وكان بعضهم يطلو  املورأة ويشو ط عليهوا أ  .ك .أو أن تفتدي نفسها منه  ال يف هذ  احلال  أو تل.فْييها

وكوووان بعضوووهم إذا موووات الرجووول حبسووولا .إ  أن تفتووودي نفسوووها منوووه  وووا كوووان أعطاهوووا ..تووونك  إ  مووون أراق
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وكوان الرجول تكولن اليتيمو  يف حجورة يلوك أمرها،فيحسووبها .زوجتوه علوى الصول فويهم حوَّت يكوث فيأخووذها .
 وجها  أو يزوجها من ابنه الصغْي نمعا يف ماهلا أو مجاهلا ..عن الزواج،رجاء أن الت امرأته فيتز 

 يقبحها.و لعاقات ايشنع ّبذ  .حَّت جاء ا سالم.فهذ  كانحل نظرة ا؟اهلي  إىل املرأة على كل حال
 سويا  هوذا يوذكر  يف.واعلها ملضولعا مون ملضولعات احلسواب يولم القيام .وينهى عن اللأق ويغلج فعلتوه

عوون وأقهووا  قة ستسووألإن املوولءو :ويقلل .،كأنووه حوودّ كوولين موون هووذ  األحووداّ العظوواماهلوولل اهلووائج املائج
ا كووريع  أن تتنووزل ّبوو بوودا لوول ..فكيوو  بلائوودهاف  ومووا كووان ميكوون أن تنبووحل كراموو  املوورأة موون البي وو  ا؟اهليوو  أ

كووائن بالالئوو   ملكووانفعووه إىل ار الووذكر واألنثووى ويف :اّلِل ووجووه يف كراموو  البشووري  كلهووا،ويف تكوورمي ا نسووان 
 مون ا ا سوالم، ّبولويت جواء افمن هذا املصودر انبثقوحل كرامو  املورأة .ُيمل نفخ  من رو  اّلِل العلك األعلى

 أي عامل من علامل البي  .
ألرم،هققووحل   موون ا وحووني هقوو  موويالق ا نسووان ا؟ديوود ابسووتمداق القوويم الوويت يتعاموول ّبووا موون السووماء

ذ  ألن هوو.تقووديرهاقلميهووا و وتكووالي  حياهتووا املاقيوو  علووى أهلهووا وزن يف ت للموورأة الكراموو ،فلم يعوود لضووعفها
هووووذا  ويف.صوووول ابّللِ رمي املتإ ووووا الوووولزن للوووورو  ا نسوووواين الكوووو.ليسووووحل موووون قوووويم السووووماء و  وزن هلووووا يف ميزاوا

 يتساوى الذكر واألنثى.
  لوتعود هوذ  النق.ك إليوه .وحني تعد الد ئل على أن هذا الدين من عند اّلِل،وأن الذي جاء به رسلل أوحو

ن احوودة ينتظوور أأمووارة و  حيووة   تكوون تلجوود يف البي وو .يف مكانوو  املوورأة إحوودى هووذ  الوود ئل الوويت   ختطئ
ل  أن لوبصوف  خاصو    قتصواقي تنتهوك ابملورأة إىل هوذ  الكرامو  و  قافوع واحود مون قوافوع البي و  وأحلاهلوا ا 

 ؟اهليووو  بصوووف البي ووو  ا غوووْي قوافوووع األرم كلهوووا،وغْي قوافوووعنوووزل الووونهج ا هلوووك ليصووونع هوووذا ابتوووداء بووودافع 
 َوِإَذا»لك  ي حموووخ كوووذفأنشوووأ وضوووع املووورأة ا؟ديووود إنشووواء،يتعل  بقيمووو   اويووو  حمضووو  و يوووزان  ووواو .خاص 

 مض .ي  و  غاونشرها يفيد كشفها ومعرفتها،فال تعلق خاف.صح  األعمال« الُصُحُ  ُنِشَرتْ 
،ويرج  ن ذكراهووافكم موون سوولأة مسووتلرة حجوول صوواحبها ذاتووه موو.س وأنكووىوهووذ  العلنيوو  أكوود علووى النفوول 

  لولن مون شور والكشوويذوب من كشفها  مث إذا هك مجيعها يف ذلك اليلم منشلرة مشوهلقة  إن هوذا الن
ويظهر ألوووووولان اهلوووووولل يف ذلووووووك اليوووووولم كمووووووا أنووووووه  وووووو  موووووون  ووووووات ا نقووووووالب حيووووووة يكشوووووو  املخبوووووولء،

 ر.املستلر،ويفتض  املكنلن يف الصدو 
 وأول موووا..« حلْ ُء ُكِشوووطَ َوِإَذا السَّوووما»:وهوووذا التكشووو  يف خفوووااي الصووودور يقابلوووه يف الكووولن مشوووهد مثلوووه 

 فأموا كيو  يقوع..زالتهوا إوكشوطها .يتباقر إىل الذهن من كلم  السماء هل هذا الغطاء املرفلع فل  الر وس
لقبوو  فلقووه ى هووذ  ان فووال يوور ولكنا نتصوولر أن ينظوور ا نسووا.هووذا وكيوو  يكوولن فووال سووبيل إىل ا؟ووزم بشووكء

 فك ..وهذا يك.نتيج  ألي سبه يغْي هذ  األوضاع الكلني ،اليت تلجد ّبا هذ  الظاهرة
« َوِإَذا اْ؟َنَّوُ  أُْزلَِفووحلْ .َوِإَذا ا؟َِْحويُم ُسووعَِِرتْ »:مث عوكء ااطولة األخووْية يف مشواهد ذلووك اليولم اهلائول املرهوولب 

أموووا أيووون هوووكف وكيووو  تتسوووعر وتتلقووودف .يبهوووا ووهجهوووا وحرارهتوووا ...حيوووة تتلقووود ا؟حووويم وتتسوووعر،ويزقاق هل
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وذلووك بعوود إلقوواء .«َوُقلُقَهووا النَّوواُس َواحلِْجووارَةُ »:و ي كووكء تتلقوودف فلوويك لوودينا موون ذلووك إ  قللووه تعوواىل 
أهلها فيها.أما قبل ذلك فاّلِل أعلم ّبا وبلقلقهوا  وحيوة تقورب ا؟نو  وتظهور لرواقهوا امللعولقين ّبا،وتبودو 

واللفج كأ ووا يزحلقهووا أو يزحلوو  األقوودام بيسوور .فهك مزلفوو  مقربوو  مهيووأة.م سووهلل  مدخلها،ويسوور وللجهوواهلوو
عندئذ   .إليهووا   عنوود مووا تقووع هووذ  األحووداّ اهلائلوو  كلهووا،يف كيووان الكوولن،ويف أحوولال األحيوواء واألكووياء

معهوووا للعرم،وموووا يبقوووى لووودى النفووولس كوووك يف حقيقووو  موووا عملحل،وموووا توووزوقت بوووه هلوووذا اليلم،وموووا محلوووحل 
..كول نفوك تعلوم،يف هوذا اليولم اهلائول موا معهوا وموا هلوا « َعِلَمحْل نَوْفك  ما َأْحَضَرتْ »:أحضرت للحساب 

تعلووم وهووك   الووك أن تغووْي كووي ا  ووا أحضوورت،و  أن .تعلووم وهووذا اهلوولل ُيووي  ّبووا ويغمرهووا ..ومووا عليهووا .
ا هوووول مووووألل  هلووووا،معهلق يف حياهتووووا أو تعلووووم وقوووود انفصوووولحل عوووون كوووول موووو.تزيوووود عليووووه و  أن توووونقا منووووه .

و  يبوو  إ  ،وقوود تغووْي كوول كووكء وتبوودل كوول كووكء.وقد انقطعووحل عوون عاملهووا وانقطووع عنهووا عاملها.تصوولرها
 -فموووا أوىل أن تتجوووه النفووولس إىل وجوووه اّلِل الكرمي،فتجووود  .وجوووه اّلِل الكرمي،الوووذي   يتحووولل و  يتبووودل .

  وّبوذا ا يقواع ينتهوك املقطوع األول وقود اموتا احلوك وفوام عند ما يتحلل الكلن كله ويتبدل -سبحانه 
  شاهد اليلم الذي يتم فيه هذا ا نقالب.

 القسم ببمي المأاهر الكونية 18 - 15الدرس الثاني:

نيقوووو  ا تعبووووْيات أ،ختتار هلوووومث اووووكء املقطووووع الثوووواين يف السوووولرة يبوووودأ ابلتلوووولي  ابلقسووووم  شوووواهد كلنيوووو  مجيلوووو 
يالووه وفوو  ح  النوواس اللحك،وصووف  الرسوولل الووذي ُيمله،والرسوولل الووذي يتلقووا ،وملق القسووم علووى نبيعوو ..

ُه َلَقوووْلُل َرُسووولل   ِإنَّووو.ُصوووْبِ  ِإذا تَونَوفَّكَ ْسَعَك،َوالِل ِإذا عَ فَوووال أُْقِسوووُم اِبْاُنَِّك،اْ؟َووولاِر اْلُكنَِّك،َواللَّْيووو »:مشوووي   اّلِل 
،ِذي قُووولَّة  ِعْنووَد ِذي اْلَعووْرِش مَ  فُووِ  اْلُمِبنِي،َومووا َوَلَقووْد َرآُ  اِبأْلُ .ُنلن  ُبُكْم ِ َجْ مووا صوواحِ وَ .ِكني ،ُمطوواع  مَثَّ أَِمني  َكوورمي 

ِلَمْن كوواَء .عوواَلِمنيَ ْن ُهووَل ِإ َّ ذِْكوور  لِلْ َهُبلَنف إِ َن تَووذْ فَووأَيْ .َوما ُهووَل بَِقووْلِل َكووْيطان  َرِجيم  .ُهووَل َعلَووى اْلَغْيووِه ِبَضووِنني  
ُ َربُ .ِقيمَ ِمْنُكْم أَْن َيْستَ   « ..ِمنيَ  اْلعالَ َوما َتشاُ َن ِإ َّ أَْن َيشاَء اّللَّ

والتعبْي .فووكري وختتهووك الكلاكووه الوويت ختوونك أي ترجووع يف قورهتووا الفلكيوو  وعوو.وااوونك ا؟وولار الكوونك .
فهنوا  حيواة .ىحيو  أخر وهك عري وختتبوئ يف كناسوها وترجوع مون ان.حلع عليها حياة ركيق  كحياة الظباء

يف .ركتهوواحمووال يف بخ موون خووالل التعبووْي الركووي  األنيوو  عوون هووذ  الكلاكه،وهنووا  إُيوواء كووعلري اب؟تنوو
للفووج مووال يف كووكل ااء اب؟يقابلووه إُيوو.يف جريهووا ويف علقهتا.يف تلاريهووا ويف سووفلرها.اختفائهووا ويف لهلرهووا

 وجرسه.
ن عسوعك ميلوو  موو فلفج.ذلكاءات كووولكون اللفووج فيووه تلوك ا ُيوو.أي إذا أللم..« َواللَّْيوِل ِإذا َعْسووَعكَ »

  يوورى و برجلووه  أوهوول يوولحك  رسووه  يوواة يف هووذا الليوول،وهل يعووك يف الظووالم بيوود  .عك.عك:مقطعووني 
 وهل إُياء عجيه واختيار للتعبْي رائع.

أنفاسوه النولر واحليواة .والصوب  حوك يتنفك.بل هل ألهر حيلي ،وأكد إُياء..« َوالُصْبِ  ِإذا تَونَوفَّكَ »:ومثله 
وأكوواق أجووزم أن اللغوو  العربيوو  بكوول مأيلراهتووا التعبْييوو    هتوولي نظووْيا هلووذا .واحلركوو  الوويت توودب يف كوول حك
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ور ي  الفجر تكاق تشعر القله املتفت  أنه ابلفعل يتونفك  مث اوكء هوذا التعبوْي فيصولر .التعبْي عن الصب 
 هذ  احلقيق  اليت يشعر ّبا القله املتفت .

 ْلُكنَِّك،َواللَّْيووِل ِإذااْ؟َوولاِر ا ْاُوونَّكِ فَووال أُْقِسووُم ابِ »:بووْي والتصوولير يوودر  أن قللووه تعوواىل وكوول متووذو  ؟مووال التع
وة مجيلو  بديعو  ير .قائ  كلنيو ليه من حإفل  ما يشْي .يروة كعلري  وتعبْيي ..« َعْسَعَك،َوالُصْبِ  ِإذا تَونَوفَّكَ 

اعر.يلل  حلووك الشوول هووذ  الظوولاهر الكلنيوو  ابركوويق  تضووا  إىل رصوويد البشووري  موون املشوواعر،وهك تسووتقب
؟ميول التعبوْي احلوك ن خوالل اّبذ  املشاهد الكلني  اليت حلع عليها احلياة ويصل رو  ا نسان  رواحهوا مو

  يقوو  ا ميانيووصوود  احلقبعنهووا لتسووكه يف رو  ا نسووان أسرارها،وتشووك هلووا ابلقوودرة الوويت وراءها،وهووديها 
 .اليت تدعى إليها .

 من ص ات جبريل عليه السالا 21 - 19الثالث: الدرس

لَّة  ِعْنوووَد ِذي قُوووِذي .َكووورمي     َرُسوولل  ِإنَّوووُه َلَقووْللُ »:مث يووذكر هووذ  احلقيقووو  يف أنسووه احلووا ت لوووذكرها واسووتقباهلا 
وهووول . .ميلقووولل رسووولل كووور .م اهلخووور ...إن هوووذا القرآن،وهوووذا اللصووو  لليووول « ُمطووواع  مَثَّ أَِموووني  .اْلَعوووْرِش َمِكني  

 فصار قلله ابعتبار تبليغه..جثيل الذي محل هذا القلل وأبلغه .
الوذي يقولل  فربوه هول.بهر عنود « َكورمي  »..ويذكر صف  هوذا الرسولل،الذي اختوْي حلمول هوذا القولل وإبالغوه 

ه يف مقاموو..« ْرِش َمِكووني  ي اْلَعووِعْنووَد ذِ ». ووا يوولحك  ن هووذا القوولل ُيتوواج يف محلووه إىل قوولة..« ِذي قُووولَّة  »..
علوى موا « ..أَِموني  ».ا األعلىهنا  يف امل« ُمطاع  مَثَّ ».وعند منف عند ذي العرش العلك األعلى.ومكانته .

 ُيمل وما يبل  ..
حك بعنايو  كما تول .هوهذ  الصفات يف جمملعها تولحك بكرامو  هوذا القولل وضوخامته و ول  كوذلك وارتفاعو

ىل يبل  الولحك إ  إليوه،و هذ  الصف  ليحمول الرسوال اّلِل سبحانه اب نسان،حَّت ليختار هذا الرسلل صاحه
 - ل  أن اّللِ  كووووي ا،لوهووووك عنايوووو  ختجووول هووووذا الكائن،الووووذي   يسووواوي يف ملووووك اّللِ .النووول املختووووار منوووه .

 تفضل عليه فيكرمه هذ  الكرام  ي -سبحانه 
 رد اأهامات الك ار للرسول وإثبات حقيقة الوحي 27 - 22الدرس الرابع:

عرفتموول  ..« صواِحُبُكمْ »لرسولل الوذي محول القولل وأقا ،فأموا الرسولل الوذي محلوه إلويكم فهول فهوذ  صوف  ا 
وهل مور  املوذاهه،لن يف أوتذهب.فما لكم حني جاءكم ابحل  تقلللن فيه ما تقلللن.ح  املعرف  عمرا نليال

اِحُبُكْم صووو َوموووا»: وهووول األموووني علووى الغيوووه الوووذي ُيوووديكم عنووه عووون يقوووني.الوووذي   عهللن« صوواِحُبُكمْ »
فَأَْيَن تَوْذَهُبلَنف ِإْن .يم  َل بَِقْلِل َكْيطان  َرجِ َوما هُ .ِنني  ْيِه ِبضَ َوما ُهَل َعَلى اْلغَ .َوَلَقْد َرآُ  اِبأْلُُفِ  اْلُمِبنيِ .ِ َْجُنلن  

 « ..ُهَل ِإ َّ ذِْكر  لِْلعاَلِمنيَ 
رجاح  عقله،وصدقه وأمانتوه وتثبتوه،قاللا عنوه  ولقد قاللا عن النل الكرمي الذي يعرفلنه ح  املعرف ،ويعرفلن

قووووال بعضووووهم هووووذا كيوووودا لووووه ولدعلتووووه كمووووا ورقت بووووذلك .وإن كوووويطاان يتنووووزل عليووووه  ووووا يقلل.إنووووه جمنوووولن:
واشويا موع .وقاله بعضهم عجبا وقهش  من هذا القلل الذي   يقلله البشر فيما ذلفلن ويعهدون.األخبار
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وأن .وأن لكوووول كوووواهن كوووويطاان ذتيووووه ابلغيووووه البعيوووود.قوووولل الفريوووودأن لكوووول كوووواعر كوووويطاان ذتيووووه ابل لوووونهم
الشوويطان ميووك بعووخ النوواس فينطوو  علووى لسوواوم ابلقوولل الغريووه  وتركوولا التعليوول اللحيوود الصوواق ،وهل أنووه 

 وحك وتنزيل من رب العاملني.
ليلحك .لوو ميشواهد  ا؟مفجواء القورآن ُيوديهم يف هووذا املقطوع مون السوولرة عون مجوال الكوولن البديع،وحيليو  
وليحوديهم .ثالملى غوْي ع.إىل قللّبم  ن القرآن صاقر عن تلك القودرة املبدعو ،اليت أنشوأت ذلوك ا؟موال

سولل ر والوذي رأى ال.غْي جمنلن.وهل صواحبهم الوذي عرفول .بصف  الرسولل الوذي محله،والرسولل الوذي بلغوه
يان علوى ملو - -وأنوه .ي  عون يقني  الر ي ،ابألف  املبني اللاض  الذي تتم فيه الر  ح -ثيل ج -الكرمي 

 اليقني.الغيه،  تظن به الظنلن يف خث  الذي يرويه عنه،فما عرفلا عنه إ  الصد  و 
أَْيَن فَووووو»:م مسوووووتنكرا ويسوووووأهل.ميفالشووووويانني   تووووولحك ّبوووووذا الووووونهج القل « َوموووووا ُهوووووَل بَِقوووووْلِل َكوووووْيطان  َرِجووووويم  »

جهكم أينموا   وهول يولاأو أيون توذهبلن منصورفني عون احلو..أين توذهبلن يف حكمكوم وقوللكمف « َتْذَهُبلَنف
 ذهبتم 

ن حووولهلم مووو وحقيق  الكووولن  نشوووأهتم،ذكووور يوووذكرهم  قيقووو  وجلقهم،وحقيقووو« ِإْن ُهوووَل ِإ َّ ذِْكووور  لِْلعووواَلِمنيَ » 
  تشووهد مثول هووذ كموا.طارقةموالودعلة يف مكو  حماصوورة .فهول قعوولة عامليو  موون أول مرحل ..« لِْلعواَلِمنيَ ..»
 لص املكي  ..النص

 والهدايةااساقامة القرآن هدى لمن يريد  28الدرس الخامس:

سوووويوللن عوووون م إذن موأو.وأمووووام هووووذا البيووووان املوووولحك الوووودقي  يووووذكرهم أن نريوووو  اهلدايوووو  ميسوووور ملوووون يريوووود
 « ..يمَ ِلَمْن كاَء ِمْنُكْم أَْن َيْسَتقِ »:أنفسهم،وقد منحهم اّلِل هذا التيسْي 

ل ،وينفك كوووووو،يف الطريوووووو  إليه،بعوووووود هووووووذا البيان،الووووووذي يكشوووووو  كوووووول كووووووبه أن يسووووووتقيم علووووووى هوووووودى اّللِ 
عوووون  هوووول مسوووويولففمن   يسووووتقم .ويلحك إىل القلووووه السووووليم ابلطريوووو  املسووووتقيم.ريب ،ويسووووق  كوووول عووووذر

 فقد كان أمامه أن يستقيم..احنرافه
 يووة يصووعه  ل  والثقووواللاقووع أن ق ئوول اهلوودى وملحيووات ا ميووان يف األنفووك واهلفووا  موون القوولة والعموو

قووورآن سوووللب ال وخباصووو  حوووني يسووومع التلجيوووه إليهوووا .علوووى القلوووه التفلوووحل مووون ضوووغطها إ   هووود متعمد
 يف غْي عذر و  مثر  .  من يريد أن ينحر إ -عد ذلك ب -امللحك امللقج.وما ينحر  عن نري  اّلِل 

 الهداية بيد هللا يهبها لمن يطلبها 29الدرس السادس:

حقيق  أن .مء مشوووي تهمكوووان اهلدى،ويسووور ا سوووتقام ،عاق لتقريووور احلقيقووو  الكوووثى ورافوووإذا سوووجل علووويهم إ
 املشي   الفاعل  من وراء كل ككء هك مشي   اّلِل سبحانه ..

ُ َرُب اْلعووواَلِمنيَ » ..وذلوووك كوووك   يفهمووولا أن مشوووي تهم منفصووول  عووون املشوووي   « َومووا َتشووواُ َن ِإ َّ أَْن َيشووواَء اّللَّ
فإعطوووووووا هم حريووووووو  ا ختيار،ويسووووووور ا هتوووووووداء،إ ا يرجوووووووع إىل تلوووووووك .ع إليهوووووووا كووووووول أمرالكثى،الووووووويت يرجووووووو

انيط  بكول كووكء كوان أو يكوولن  وهوذ  النصولص الوويت يعقوه ّبووا القورآن الكورمي عنوود ذكور مشووي   .املشوي  
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حقيقوو  أن كوول كووكء يف هووذا اللجوولق :ااالئوو ،يراق ّبووا تصووحي  التصوولر ا ميوواين ومشللووه للحقيقوو  الكبووْية 
وأن ما ذذن به للناس من قدرة على ا ختيار هول نور  مون مشوي   ككول تقودير آخور .ق  إىل مشي   اّللِ مر 

املطلقووو  ملوووا ييمرون،والقووودرة الكاملووو  علوووى أقاء موووا  كوووأنه كوووأن موووا ذذن بوووه للمالئكووو  مووون الطاعووو .وتدبْي
التعلويم والبيوان.و  بود  فهل نر  من مشي ته كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقني بعد.ييمرون

وليلتج لا إىل املشووي   الكووثى يطلبوولن .موون إقوورار هووذ  احلقيقوو  يف تصوولر امليمنني،ليوودركلا مووا هوول احلوو  لذاتووه
 عندها العلن والتلفي ،ويرتبطلن ّبا يف كل ما ذخذون وما يدعلن يف الطري  
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 مكي ة وآياأها أسع عشر  ( سور  اان طار82)

 هم مو وعات السور  أ

تخووذ هلووا تولكنهووا .تتحوودّ هووذ  السوولرة القصووْية عوون ا نقووالب الكوولين الووذي تتحوودّ عنووه سوولرة التكلير
ىل ملسووات فيهوا وإ كخصوي  أخرى،و توا خاصووا ّبا،وتتجوه إىل جموا ت خاصوو  ّبوا تطوِل  ابلقلووه البشوري

إوووووا مووون مث فاتوووه وعيووود  و وإن كووووان يف ني.ملسوووات كأووووا عتووواب.هاقئ عمي .وإيقاعوووات مووون لووولن جديوووود
 -تكوولير ن يف سوولرة الكمووا هوول الشووأ  -ختتصوور يف مشوواهد ا نقالب،فووال تكوولن هووك نووابع السوولرة الغالووه 

 الطابع. مل هذاُيفهل .وكذلك إيقاع السلرة امللسيقك.ألن جل العتاب أهدأ،وإيقاع العتاب أبطأ .
ماء وانتثوووار فطوووار السوووقطوووع األول عووون انفيوووتم التناسووو  يف كخصوووي  السووولرة والتلافووو   إووووا تتحووودّ يف امل

لووك ذأخوورت،يف و الكلاكووه،وتفجْي البحووار وبعثوورة القبوولر كحووا ت مصوواحب  لعلووم كوول نفووك  ووا قوودمحل 
 اليلم ااطْي ..

موو  يف بووه فيوولم النعلقووى موون ر ويف املقطووع الثوواين تبوودأ ملسوو  العتوواب املبطنوو  ابللعيد،هلووذا ا نسووان الووذي يت
  نعموو  والكراموولفضوول وال  للنعمو  حقهووا،و  يعوور  لربوه قوودر ،و  يشووكر علوى اذاتوه وخلقته،ولكنووه   يعوور 

ْنساُن ما َغرََّ  ِبَربَِِك اْلَكرمِِي الَِّذي َخَلقَ »:  « ..ا كاَء رَكََّبكَ َلَكف يف َأيِِ ُصلرَة  ملَّاَ  فَوَعدَ َك َفسَ اي أَيُوَها اْ ِ
وعوون هووذا  -أي ابحلسوواب  -ك التكووذيه ابلوودين فه.ويف املقطووع الثالووة يقوورر علوو  هووذا ا؟حوولق وا نكووار

نتووولم اوجوووزاء   ومن مث ييكووود هوووذا احلسووواب تلكيدا،وييكووود عاقبتوووه.التكوووذيه ينشوووأ كووول سووولء وكووول جحووولق
َوِإنَّ .َر َلِفوك نَعِويم   اأْلَْبراِإنَّ .ُملَن ما تَوْفَعُللنَ يَوْعلَ .تِِبنيَ راما  كاَوِإنَّ َعَلْيُكْم حَلاِفِظنَي كِ .َبْل ُتَكذِِبُلَن اِبلدِِينِ .َكالَّ »:

 « ..نيَ بِغائِبِ  َوما ُهْم َعْنها.َيْصَلْلَوا يَوْلَم الدِِينِ .اْلُفجَّاَر َلِفك َجِحيم  
ه اّلِل سوبحان يوه،وتفرقففأما املقطع األخْي فيصلر ضخام  يلم احلساب وهلله،وعرق النفلس من كل حولل 

ك  َكوْي ا ،َواأْلَْمُر   َاِْلُك نَوْفك  لِونَوفْ  يِنف يَوْلمَ ْلُم الدِِ مُثَّ ما أَْقراَ  ما يوَ َوما أَْقراَ  ما يَوْلُم الدِِيِنف »: مر  ا؟ليل 
 « ..يَوْلَمِ ذ  ّللَِّ 

شوووَّت الطووور  بزء كلوووه فالسووولرة يف جمملعهوووا حلقووو  يف سلسووول  ا يقاعوووات والطرقوووات الووويت يتل هوووا هوووذا ا؟ووو
 واألساليه.

 [19إل   1اآليات :( 82]سور  اان طار ) 

 القسم ببمي المخلوقات  ثبات القيامة  وجهاء الطائمين  والماصين 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َرْت )2( َوِإَذا اْلَكلاِكُه انْوتَوثَوَرْت )1ِإَذا السَّماُء انْوَفَطَرْت )}   (4( َوِإَذا اْلُقُبلُر بُوْعثِوَرْت )3( َوِإَذا اْلِبحاُر ُفجِِ

ووَرْت )َعِلَمووحْل نَوْفووك  مووا قَوو ْنسوواُن مووا َغوورََّ  ِبَربِِووَك اْلَكوورمِِي )5دََّمحْل َوَأخَّ ( الَّووِذي َخَلَقووَك َفَسوولَّاَ  6( اي أَيُوَهووا اْ ِ
( 10َوِإنَّ َعلَوْيُكْم حَلوواِفِظنَي ) (9( َكووالَّ بَوْل ُتَكوذِِبُلَن اِبلودِِيِن )8( يف َأيِِ ُصولرَة  موا كواَء رَكَّبَوَك )7فَوَعوَدَلَك )
وووواَر َلِفووووك َجِحوووويم  13( ِإنَّ اأْلَبْووووراَر َلِفووووك نَعِوووويم  )12( يَوْعَلُموووولَن مووووا تَوْفَعلُوووولَن )11ِبنَي )ِكرامووووا  كوووواتِ  ( َوِإنَّ اْلُفجَّ
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( مُثَّ موا أَْقراَ  17( َوما أَْقراَ  ما يوَوْلُم الودِِيِن )16( َوما ُهْم َعْنها بِغائِِبنَي )15َيْصَلْلَوا يَوْلَم الدِِيِن ) (14)
 { (19( يَوْلَم   َاِْلُك نَوْفك  لِنَوْفك  َكْي ا  َواأْلَْمُر يَوْلَمِ ذ  ّللَِِّ )18يِن )ما يَوْلُم الدِِ 

 بمي مشاهد القيامة في الطبيمة 5 - 1الدرس ا ول:

وووماُء انْوَفطَوووَرْت،َوِإَذا اْلَكلاكِوووُه انْوتَوثَووووَرْت،َوِإَذا الْ » وووَرْت،َوإِ فُ ِبحووواُر ِإَذا السَّ ك  موووا َعِلَموووحْل نَوْفووو.َذا اْلُقبُووولُر بُوْعِثَرتْ جِِ
 « ..َقدََّمحْل َوَأخََّرتْ 

رة اولووه يود القوودلكولن تتناوقود هوودينا يف السولرة املاضووي  عون ا ُيوواء الوذي يتسوورب يف احلوك موون ر يو  هووذا 
 ُيوواء إن هوذا ا:لنوا وق.لكبْيابلتغيْي،وهتوز  هوزة ا نقوالب املثوْي،فال يبقووى كوكء علوى حالوه يف هووذا الكولن ا

بعود  للجلق،البواقكل  هوذا انفك من كول موا توركن إليوه يف هوذا اللجولق،إ  اّلِل سوبحانه خوايتجه إىل خلع ال
ليجووود لل و  تزول،يت   هووووا عوووا  ابلقلوووه إىل احلقيقووو  اللحيووودة الثابتووو  الدائمووو  الووو.أن يفووو  كووول ملجلق

بتووا تا كوان يعهوود  ،يف كول مووعنودها األمووان وا سوتقرار،يف ملاجهوو  ا نقوالب وا ضووطراب والزلزلو  وا ويووار
 اهر ا نقووالبنووا موون مظووهمسووتقرا منتظمووا انتظامووا يوولحك ابالوولق  و  خلوولق إ  للخووال  املعبوولق  ويووذكر 

فَوِإَذا »:ن لرة الورمحسوقوال يف :وقد ذكور انشوقا  السوماء يف ملاضوع أخورى .أي انشوقاقها.انفطار السماء .
« ِهيَوو   َفِهَك يَوْلَم ِوذ  وا.ماءُ َشوقَّحِل السَّوَوانْ »:قو  وقوال يف سوولرة احلا.. «اْنَشوقَّحِل السَّوماُء َفكانَوحْل َوْرَقة  َكالودِِهانِ 

ليولم ان حقوائ  ذلوك اء حقيق  مفانشقا  السم.....« ِإَذا السَّماُء اْنَشقَّحْل »:وقال يف سلرة ا نشقا  ..
عوون  عه القووللأما املقصوولق ابنشووقا  السووماء علووى وجووه التحديوود فيصووعه القوولل بووه،كما يصوو.العصوويه

كووووولن هي ووووو  ال وكووووول موووووا يسوووووتقر يف احلوووووك هووووول مشوووووهد التغوووووْي العنيووووو  يف.هي ووووو  ا نشوووووقا  الووووويت تكووووولن .
   ..ام الدقياملنظلر،وانتهاء نظامه هذا املعهلق،وانفراط عقد ،الذي ميسك به يف هذا النظ

بعووود ااسوووكها هوووذا الوووذي عوووري معوووه يف .ويشوووار  يف تكووولين هوووذا املشوووهد موووا يوووذكر عووون انتثوووار الكلاكه
أفالكهووا بسوورعات هائلوو  مرعبوو ،وهك  سووك  يف قاخوول مووداراهتا   تتعووداها،و  هتوويم علووى وجههووا يف هووذا 

وأفلتووحل موون ذلووك  -كمووا سوويقع هلووا يوولم ينتهووك أجلهووا   -ولل انتثوورت .الفضوواء الووذي   يعلووم أحوود لووه وايوو 
تووذهه الووذرة الوويت الووذي يشوودها وُيفظها،لووذهبحل يف الفضوواء بوودقا،كما  -غووْي املنظوولر  -الوورابط اللييوو  

تنفلوووووحل مووووون عقاهلوووووا  وتفجوووووْي البحوووووار ُيتمووووول أن يكووووولن هووووول امتال هوووووا وغمرهوووووا لليابسووووو  ونغياووووووا علوووووى 
األكسولجني واهليودروجني فتتحولل مياههوا إىل :كما ُيتمل أن يكلن هل تفجوْي مائهوا إىل عنصوريه .األوار

كوذلك ُيتمول أن يكولن هول .منهما هذين الغازين كما كانحل قبل أن ذذن اّلِل بتجمعهما وتكولين البحوار
فيكولن هوذا التفجوْي .كما يقع يف تفجْي القنابل الذري  واهليدروجيني  اليولم .  -تفجْي ذرات هذين الغازين 

أو أن يكولن ّبي و  .هوذ  القنابول احلاضورة املروعو  لعوه أنفوال سواذج   . من الضخام  واهللل  يوة تعتوث
إ ووا هوول اهلوولل الووذي   تعهوود  أعصوواب البشوور يف حووال موون .أخوورى غووْي مووا يعوور  البشوور علووى كوول حووال .

وإما أن تكوولن حوواقت بذاتووه .إمووا أن تكوولن بسووبه موون هووذ  األحووداّ السووابق .األحوولال  وبعثوورة القبوولر .
كموا   -فتخرج منها األجساق الويت أعواق اّلِل إنشواءها .يقع يف ذلك اليلم الطليل،الكثْي املشاهد واألحداّ
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تلقوووى حسووواّبا وجزاءهوووا ..يييووود هوووذا ويتناسووو  معوووه قللوووه بعووود عووورم هوووذ  املشووواهد لت -أنشوووأها أول مووورة 
 « ..َعِلَمحْل نَوْفك  ما َقدََّمحْل َوَأخََّرتْ »:واألحداّ 

سوتمتعحل بوه اأو موا .فعلها من آتر أو ما فعلته يف الدنيا،وما تركته وراءها.أي ما فعلته أو  وما فعلته أخْيا
 خرة بعدها.يف الدنيا وحدها،وما اقخرته لآل

هلوا ك ويوع  مرِوعوا وواحودا منهوا.على أيو  حوال سويكلن علوم كول نفوك ّبوذا مصواحبا لتلوك األهولال العظام
ملعو  ايفيود مون جهو   وهول..« ك  َعِلَمحْل نَوفْ »:هذ  املشاهد واألحداّ كلها  والتعبْي القرآين الفريد يقلل 

ذا فلهووو.أخرتو وق علمهوووا  وووا قووودمحل كموووا أن األمووور   يقووو  عنووود حووود.ولكنوووه أركووو  وأوقوووع ..كوول نفك:
ذكر  لظول قون أن يواقوك هوذا والتعبْي يل.العلم وقعه العني  الذي يشبه عن  تلك املشاهد الكلني  املتقلبو 

 فإذا هل أرك  كذلك وأوقع  .نصا
 عااا ا نسان وال ماد في خلق هللا له 8 - 6الدرس الثاني:

ر،فإذا  نسوان احلاضو واقوع ار والعقولل والضومائر،يلتفحل إىلوبعد هذا املطلوع املولقج املنبوه للحولاس واملشواع
 بنعموو  اّللِ  هووا تووذكْيهنووا يلمووك قلبووه ملسوو  فيهووا عتوواب رضووِك،وفيها وعيوود خفك،وفي.هوول غافوول    سوواقر .

تتجووه إليهووا   أي صوولرةنعموو  خلقووه يف هووذ  الصوولرة السوولي  علووى حووني ميلووك ربووه أن يركبووه يف:األوىل عليووه 
ْنسواُن ا اي أَيُوَهوا»:  يقودر و وهول   يشوكر .له هذ  الصلرة السلي  املعتدل  ا؟ميل  . مشي ته.ولكنه اختار ِ ْ

 « ..اَء رَكََّبكَ كرَة  ما ل يف َأيِِ صُ ما َغرََّ  ِبَربَِِك اْلَكرمِِي،الَِّذي َخَلَقَك َفَسلَّاَ  فَوَعَدَلَك،
ْنسووانُ »:إن هووذا ااطوواب  ّبووا ايووز  الوويت« نسووانيتهإ»انووه،وهل أكوورم مووا يف كي ينوواقي يف ا نسووان« اي أَيُوَهووا اْ ِ

 ه.فائخ عليعن سائر األحياء وارتفع إىل أكرم مكان وعلى فيها إكرام اّلِل له،وكرمه ال
رم عليوووك نسوووان الوووذي تكووو أيهوووا ا اي« موووا َغووورََّ  ِبَربِِوووَك اْلَكووورمِِيف»:مث يعقبوووه ذلوووك العتووواب ا؟ميووول ا؟ليووول 

   بربك،فجعلووكالووذي غوور  اي أيهووا ا نسووان مووا.الكرميوو  اللاعيوو  الرفيعوو  . ربك،راعيووك ومربيك،إبنسووانيتك
ن كرمووه موود  عليووك تقصوور يف حقووه،وتتهاون يف أمر ،ويسوولء أقبووك يف جانبووهف وهوول ربووك الكرمي،الووذي أغوو

بغوك وتودر  موا ين ا وتعقولّبووفضله وبر  ومن هذا ا غدا  إنسانيتك اليت ايز  عن سائر خلقوه،واليت ايوز 
 ينبغك يف جانبهفوما   

مث يفصل كي ا من هذا الكرم ا هلك،الذي أمجله يف النداء امللحك العمي  الد ل ،املشتمل على الكثوْي مون 
يفصول كوي ا مون هوذا الكورم ا هلوك املغود  علوى ا نسوان املتمثول يف إنسوانيته .ا كارات املضومرة يف التعبْي
صويل إىل خلقوه وتسوليته وتعديلوه وهول القواقر علوى أن يركبوه فيشْي يف هذا التف.اليت انقا  ّبا يف صدر اهلي 
فاختيار  هووذ  الصوولرة لووه منبثوو  موون كرمووه وحوود ،ومن فضووله وحوود ،ومن فيضووه .يف أي صوولرة وفوو  مشووي ته

ْنسوواُن مووا َغوورََّ  ِبَربِِووَك »بل يغوو  ويسوودر  .املغوود  علووى هووذا ا نسووان الووذي   يشووكر و  يقوودر اي أَيُوَهووا اْ ِ
..إنوووه خطووواب يهوووز كووول ذرة يف كيوووان ا نسوووان حوووني تسووووتيقج « الَّوووِذي َخَلَقوووَك َفَسووولَّاَ  فَوَعوووَدَلَكف اْلَكووورميِ 
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إنسانيته،ويبل  من القله كغافه وأعماقه،وربه الكورمي يعاتبوه هوذا العتواب ا؟ليل،ويوذكر  هوذا ا؟ميل،بينموا 
 هل ساقر يف التقصْي،سيئ األقب يف ح  مل   الذي خلقه فسلا  فعدله ..

بر ر يسوتح  التودلليفو ،أمإن خلو  ا نسوان علوى هوذ  الصولرة ا؟ميلو  السولي  املعتدل ،الكاملو  الشوكل وال
منوووه ورعايوووو   ق ،تفضووووالالطليل،والشوووكر العميوووو ،واألقب ا؟م،واحلوووه لربووووه الكرمي،الوووذي أكرمووووه ّبوووذ  اال

 ميل .املعتدل  ا؟ ة السلي فاختار له هذ  الصلر .فقد كان قاقرا أن يركبه يف أي  صلرة أخرى يشا ها.ومن 
لقوه ألضوخم داع يف خوإن ا نسان ملخلل  مجيل التكلين،سلي االق ،معتدل التصميم،وإن عجائه ا بو

 من إقراكه هل،وأعجه من كل ما يرا  حلله.
ه الروحوووووك يف تكلينووووووإن ا؟موووووال والسووووولاء وا عتووووودال لتبووووودو يف تكلينوووووه ا؟سووووودي،ويف تكلينوووووه العقلوووووك،و 

ن ا نسوواين ل التكووليسوو  يف كيانووه يف مجووال واسووتلاء  وهنووا  ميلفووات كاملوو  يف وصوو  كموواسوولاء،وهك تتنا
نكتفووك  ولكنووا.ينالعضولي وققتووه وإحكامووه ولوويك هنوا جمووال التلسووع الكاموول يف عورم عجائووه هووذا التكل 

ا؟هووووواز و .لعظمكا؟هووووواز ا.اب كوووووارة إىل بعضوووووها ..هوووووذ  األجهوووووزة العامووووو  لتكووووولين ا نسوووووان ا؟سووووودي .
 وا؟هاز.ناسوووولكهاز التوا؟.وا؟هاز التنفسوووك.وا؟هاز الووودملي.وا؟هاز ا؟لووودي.وا؟هاز اهلضووومك.العضووولك
هوووا عجيبووو    كووول من.. وأجهزة الوووذو  والشوووم والسووومع والبصووور.وا؟هووواز العصووول.وا؟هاز البووول .اللمفاوي

هوك أضوخم و ه ذاتوه وينسى عجائو.تقاس إليها كل العجائه الصناعي  اليت يق  ا نسان مدهلكا أمامها
ئوووه الطبيعيووو  قدموو  العجامإن يووود ا نسوووان يف :تقوولل جملووو  العلووولم ا ْنليزيوو  »وأعموو  وأق   وووا   يقووواس  
  تضوارع اليود البشوري  مون حيوة البسوان  أن تبتكور آلو -حيل بل من املست -الفذة وإنه من الصعه جدا 

هوذ  اليود و .ئوم للقراءةضع املالته يف الل فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيد ،مث تثب.والقدرة وسرع  التكي 
 هك اليت تصح  وضعه تلقائيا.

وحينما تقله إحدى صفحاته تضع أصابعك هحل اللرق ،وتضغ  عليها ابلدرج  الويت تقلبهوا ّبوا،مث يوزول 
وتسووووتعمل كافوووو  اهل ت الوووويت تلووووزم ا نسووووان مووووون .واليوووود اسووووك القلووووم وتكتوووووه به.الضووووغ  بقلووووه اللرق 
واليودان تشوتمالن .وتفت  النلافذ وتغلقها،وهمول كول موا يريود  ا نسوان ..ىل آل  الكتاب ملعق ،إىل سكني،إ

 .2600«على سبع وعشرين عظم  وتسع عشرة جمملع  من العضالت لكل منهما 
إن جوووزءا مووون أذن ا نسوووان )األذن اللسوووطى( هووول سلسووول  مووون حنووول أربعووو  آ   حنيووو  )قووولس( ققيقووو  »و

ويبدو .جوم والشوكل،وميكن القولل  ن هوذ  احلنيوات تشوابه آلو  ملسوويقي معقدة،متدرجو  بنظوام ابلو ،يف احل
أوا معدة  ية تلتف  وتنقل إىل امل ،بشوكل ما،كول وقوع صولت أو ضوج ،من قصو  الرعود إىل حفيو  

 .. 2601«الشجر.فضال عن املزيج الرائع من أنغام كل أقاة ملسيقي  يف األركس ا ووحدهتا املنسجم  
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يف العني اليت هتلي على مائ  وياليني مليلان من مستقبالت الضلء وهوك أنورا   ومركز حاس  ا بصار »
األعصواب،ويقلم  مايتهوا ا؟فون ذو األهوداب الوذي يقيهوا لويال ووارا،والوذي تعتوث حركتوه   إراقي ،الووذي 

لعوني ا مينع عنها األترب  والذرات واألجسام الغريبو ،كما يكسور مون حودة الشومك  وا تلقوك األهوداب علوى
وحرك  ا؟فن عالوة على هذ  اللقاي  انع جفا  العني،أما السائل انوي  ابلعوني والوذي يعور  .من لالل

 .2602«...ابسم الدملع،فهل أقلى مطهر 
وجهوووواز الووووذو  يف ا نسووووان هوووول اللسووووان،ويرجع عملووووه إىل جمملعووووات موووون ااووووالاي الذوقيوووو  القائموووو  يف »

ال رتلفوووو ،فمنها اايطيوووو  والفطريوووو  والعدسووووي  ويغووووذي ولتلووووك احللمووووات أكووووك.حلمووووات غشووووائه املخانك
وتتأير عنووووووود األكووووووول األعصووووووواب .احللموووووووات فوووووووروع مووووووون العصوووووووه اللسووووووواين البلعلمك،والعصوووووووه الوووووووذوقك

وهوذا ا؟هواز ملجولق يف أول الفم،حوَّت ميكون لإلنسوان أن يلفوج موا ُيوك أنوه .الذوقي ،فينتقل األير إىل امل 
وُيتوولي اللسووان .وة،والووثوقة والسووخلن ،واحلامخ واملل ،والووالذع وحنل ضووار به،وبووه ُيووك املوورء املوورارة واحلال

فكم عووودق .علووى تسووع  آ   موون نتووولءات الووذو  الدقيق ،يتصوول كووول نتوولء منهووا ابملوو   كثووور موون عصووه
  2603ف«وكي  تعمل منفرقة،وتتجمع اب حساس عند امل  األعصابف وما حجمهاف

سوويطرة  موو  موون كووعْيات ققيقوو  اوور يف كافوو  أحنووواء  ويتكوولن ا؟هوواز العصوول الووذي يسوويطر علووى ا؟سووم»
فإذا ما شير جزء من أجزاء ا؟سوم،ولل كوان .وهذ  اب؟هاز املركزي العصل.ا؟سم.وتتصل بغْيها أكث منها

ذلوووك لتغوووْي بسوووي  يف قرجووو  احلووورارة اب؟وووول اني ،نقلوووحل الشوووعْيات العصوووبي  هوووذا ا حسووواس إىل املراكووووز 
وتبل  سورع  سوراين ا كوارات .تلصل ا حساس إىل امل  حية ميكنه أن يتصور وهذ  .املنتشرة يف ا؟سم

 .2604«والتنبيهات يف األعصاب مائ  م  يف الثاني 
لوووى أنوووه مووولاق أنكلوووه ع وحنوون إذا نظوووران إىل اهلضوووم علوووى أنووه عمليووو  يف معمووول كيمووواوي،وإىل الطعوووام الووذي»

 ا عدة نفسهككء ييكل ما عدا املإذ هتضم تقريبا كل .غفل،فإننا ندر  تلا أنه عملي  عجيب 
أو تفكووْي يف  موول نفسووه،فووأو  نضووع يف هووذا املعموول أنلاعووا موون الطعووام كموواقة غفوول قون أي مراعوواة للمع» 

لك،ونوودفعها سوومك املقكيفيوو  معا؟وو  كيميوواء اهلضووم لووه  فوونحن أنكوول كوورائ  اللحووم والكرنووه واحلنطوو  وال
  ي قدر من املاء ..

ر املعوودة تلووك األكووياء الوويت هووك ذات فائوودة،وذلك بتحطوويم كوول صوون  موون وموون بووني هووذا االووي  ختتووا »
الطعوووام إىل أجزائووووه الكيماويوووو  قون مراعوووواة للفضوووالت،وتعيد تكوووولين البوووواقك إىل بروتينووووات جديدة،تصووووب  

وختتار أقاة اهلضم ا؟ْي والكثيحل واليلق واحلديد وكل املولاق األخورى الضوروري ،وتع  .غذاء ملختل  ااالاي
ضياع األجزاء ا؟لهري ،وإبمكان إنتاج اهلرملانت،و ن تكلن مجيع احلاجات احليليو  للحيواة حاضورة  بعدم
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وهك ختووزن الوودهن واملوولاق ا حتيانيوو  األخرى،للقوواء كوول .يف مقوواقير منتظم ،ومسووتعدة مللاجهوو  كوول ضوورورة
نصوه هوذ  األنولاع الويت  إننا.حال  نارئ ،مثل ا؟لع،وتفعل ذلك كلوه ابلورغم مون تفكوْي ا نسوان أو تعليلوه

  هصوووى مووون املووولاق يف هوووذا املعمووول الكيماوي،بصووور  النظووور كليووو  تقريبوووا عموووا نتناوله،معتمووودين علوووى موووا 
وحني تتحلول هوذ  األنعمو  وعهوز مون جديد،تقودم .حنسبه عملي  ذاتيو  )أوتلماتيكيو (  بقائنوا علوى احليواة
من العدق أكثر من عدق ا؟نك البشري كله علوى وجوه ابستمرار إىل كل خلي  من باليني ااالاي،اليت تبل  

واووه أن يكوولن التلريوود إىل كوول خليوو  فرقيوو  مسووتمرا،وأ  يوولرق سوولى تلووك املوولاق الوويت هتوواج إليهووا .األرم
 تلك االي  املعين  لتحليلها إىل عظام وألافر وحلم وكعر وعينني وأسنان،كما تتلقاها االي  املختص  

موواوي ينووتج موون املوولاق أكثوور  ووا ينتجووه أي معموول ابتكوور  ذكوواء ا نسووان  وهاهنووا فهووا هنووا إذن معموول كي»
 .2605«نظام للتلريد أعظم من أي نظام للنقل أو التلزيع عرفه العا   ويتم كل ككء فيه  نتهى النظام 

 علووى إعجازهووا - ولكن هووذ  األجهووزة.وكوول جهوواز موون أجهووزة ا نسووان األخوورى يقووال فيووه الشووكء الكثووْي
دة الروحيو  الفريوو إ ا تبقى له هل خصائصه العقلي  .د يشاركه فيها احليلان يف صلرة من الصلرق - اللاض 

اي »:دائوه بعود ن.«َدَلكَ اَ  فَوَعوالَّوِذي َخَلَقوَك َفَسولَّ »:بصوف  خاصو  .اليت هك ملضوع ا متنوان يف هوذ  السلرة
ْنسوووانُ  ا  موووا أقاتنوووا  قر  العقووول هووول إذ أن.كنهوووه..هوووذا ا قرا  العقلوووك اااص،الوووذي   نووودري  « أَيُوَهوووا اْ ِ

ىل املو  عون إهوا تصول نفورم أووا كل.والعقل   يدر  ذاتوه و  يودر  كيو  يودر    هوذ  املودركات ..ندر 
 يفتواج ا نسوان سوجال  حولكن أيون حتزووا  إنوه لول كوان هوذا املو  كوريطا م.نري  ا؟هاز العصل الدقي 

احلشود مون  ليهوا هوذاع  إىل آ   املاليوني مون األمتوار ليسوجل خالل السوتني عاموا الويت هوك متلسو  عمور 
عووود عشووورات ا فعوووال بالصووولر والكلموووات واملعووواين واملشووواعر والتوووأيرات،لكك يوووذكرها بعووود ذلك،كموووا يوووذكره

جعول منهوا ر املفرقة،ليقة،والصول السنني  مث كي  ييل  بني الكلمات املفرقة واملعاين املفرقة،واحلولاقّ املفر 
 عرف فجارب إىل املومن الت مث لْيتقك من املعللمات إىل العلمف ومن املدركات إىل ا قرا ف.يقاف  جممع 

وهووووك مووووع هووووذا ليسووووحل أكووووث خصائصه،وليسووووحل أعلووووى .هووووذ  هووووك إحوووودى خصووووائا ا نسووووان املميووووزة .
هنالووووك الووورو  ا نسووواين اااص،الووووذي يصووول هووووذا . يزاتوووه.فهنالك ذلوووك القووووبك العجيوووه مووون رو  اّلِل .

موال اللجلق،ومجوال خوال  اللجولق ومينحوه تلوك اللحظوات اجملنحو  اللضوي   مون ا تصوال ابملطلو  الكائن  
بعود ا تصوال بلمضوات ا؟موال يف هوذا اللجلق.هوذا الورو  الوذي   يعور  ا نسوان  .الذي لويك لوه حدوق

فور  والوذي ميتعوه بلمضوات مون ال -وهل هل يعلوم موا هول أقىن وهول إقراكوه للمودركات احلسوي ف   -كنهه 
ويصووله ابملووا األعلى،ويهي ووه للحيوواة املرسوولم   يوواة ا؟نووان .والسووعاقة العلليوو  حووَّت وهوول علووى هووذ  األرم

وللنظر إىل ا؟مووووووال ا هلووووووك يف ذلووووووك العووووووا  السووووووعيد  هووووووذا الوووووورو  هوووووول هبوووووو  اّلِل الكووووووثى هلووووووذا .واالوووووولق
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ْنسوانُ اي أَيُوَهوا »:وهل الوذي حانبوه اب وه .وهل الوذي بوه صوار إنسواان.ا نسوان ويعاتبوه ذلوك العتوواب ..« اْ ِ
 هذا العتاب املباكر من اّلِل لإلنسان.« ما َغرََّ  ِبَربَِِك اْلَكرمِِيف»املخجل  

يف جنابووه  قصوورا مووذنبا مغوو ا غووْي مقوودر ؟ووالل اّلِل،و  متووأقبمفيقوو  أمامووه  -سووبحانه  -حيووة يناقيووه 
ر حوني يتصول .يه .عتواب موذ ء األقب والغورور  إنوهمث ابلتقصْي وسل .مث يلاجهه ابلتذكْي ابلنعم  الكثى..
ْنسوووانُ » اقيوووه ذلوووك بوووه،وهل ينر حقيقووو  مصووودر ،وحقيق  رث ،وحقيقووو  امللقووو  الوووذي يقفوووه بوووني يووودي « اْ ِ

ْنساُن ما َغرََّ  ِبَربِِو»:النداء،مث يعاتبه هذا العتاب  ،يف َأيِِ َدَلكَ َخَلَقوَك َفَسولَّاَ  فَوَعو الَّوِذي.رميِ َك اْلكَ اي أَيُوَها اْ ِ
 « ..ُصلرَة  ما كاَء رَكََّبكَ 
 الرقابة عل  ا نسان وافاراق ا برار عن ال  ار 16 - 9الدرس الثالث:

 ويقوووووووورر حقيقوووووووو  - بيوووووووولم احلسوووووووواب - وهووووووووك التكووووووووذيه -مث يكشوووووووو  عوووووووون علوووووووو  الغوووووووورور والتقصووووووووْي 
ُكْم حَلاِفِظنَي،ِكراموووا   ِإنَّ َعلَووويْ وَ .نِ دِِيَكوووالَّ  بَوووْل ُتَكوووذِِبُلَن اِبلووو»:احلسووواب،واختال   ا؟وووزاء،يف تلكيووود وتشوووديد 

واَر لَ نَّ الْ َوإِ .ِإنَّ اأْلَْبراَر َلِفك نَِعيم  .كاتِِبنَي،يَوْعَلُملَن ما تَوْفَعُللنَ  ،َيْصوَلْلَوا يوَوُفجَّ ْلَم الودِِيِن،َوما ُهوْم َعْنهوا ِفوك َجِحيم 
خلل يف لولن وق.حلوديةضوى مون اوبل كلمو  إضوراب عموا م...وكال كلم  رقع وزجر عما هم فيوه« بِغائِِبنيَ 

 صلير.وهل غْي العتاب والتذكْي والت.للن البيان والتقرير والتلكيد.من القلل جديد
وعلوووووو  علوووووو  الغرور، وهووووووذ  هووووووك.ءتكووووووذبلن ابحلسوووووواب واملياخووووووذة وا؟زا..« بَووووووْل ُتَكووووووذِِبُلَن اِبلوووووودِِينِ .َكالَّ »

رتفوع القلولب وقود ت.ع و  خوْي و  نا فما يكذب القله ابحلساب وا؟زاء مث يستقيم علوى هودى.التقصْي
يوووولم الوووودين توووويمن ب ولكنها.وتشووو ،فتطيع رّبووووا وتعبوووود  حبووووا فيووووه،  خلفووووا موووون عقابووووه،و  نمعووووا يف يلابووووه

ا  نسووان تكووذيبا يكووذب فأما حووني.وختشووا ،وتتطلع إليووه،لتلقى رّبووا الووذي هبووه وتشووتا  لقوواء  وتتطلووع إليووه
ْي.تكذبلن قج فيووه ضوومولن ُييووا فيووه قلووه،ولن يسووتي.و  نوولرّبووذا اليوولم،فلن يشووتمل علووى أقب و  ناعوو  

نسووى منووه يو  ،كءكوو  يضوويع منووه .وأنووتم صووائرون إليووه،وكل مووا عملووتم حمسوولب علوويكم فيووه.بيوولم الوودين .
 «.ْفَعُللنَ َوِإنَّ َعَلْيُكْم حَلاِفِظنَي،ِكراما  كاتِِبنَي،يَوْعَلُملَن ما توَ »:ككء

الوويت ترافقه،وتراقبه،وهصووك عليووه كوول مووا  -موون املالئكوو   -لوو  اب نسووان وهووي ء احلووافظلن هووم األروا  امللك
فاّلِل يعلوم أننوا   نلهوه .وحنون   نودري كيو  يقوع هوذا كله،ولسونا  كلفوني أن نعور  كيفيتوه.يصدر عنوه .

ة فال ضوورور .ألوووا غووْي قاخلوو  يف وليفتنووا ويف غايوو  وجوولقان.وأنووه   خووْي لنووا يف إقراكها.ا سووتعداق  قراكها
ويكفك أن يشووعر القلووه البشووري أنووه غووْي .للخوولم فيمووا وراء املوودى الووذي كشووفه اّلِل لنووا موون هووذا الغيووه

وأن عليووووه حفظوووو  كرامووووا كوووواتبني يعلموووولن مووووا يفعلووووه،لْيتعا ويسووووتيقج،ويتأقب  وهووووذا هوووول .موووو و  سوووودى
« اموووووا  ِكر »..املقصووووولق  وملوووووا كوووووان جووووول السووووولرة جووووول كووووورم وكرام ،فإنوووووه يوووووذكر مووووون صوووووف  احلوووووافظني كووووولوم 

فوإن ا نسوان ليحتشوم ويسوتحيك .ليسوتجيا يف القلولب إحسواس ااجول والتجمول  ضورة هوي ء الكرام..
فكيوو  بووه حووني يشووعر .وهوول  حضوور الكوورام موون النوواس أن يسوو  أو يتبووذل يف لفووج أو حركوو  أو تصوور  .

يطلعولا منوه    يليو  أن« كورام»ويتصلر أنه يف كول حلظاتوه ويف كول حا توه يف حضورة حفظو  مون املالئكو  
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إ  على كل كرمي من ااصال والفعالف  إن القرآن ليستجيا يف القله البشوري أرفوع املشواعر إبقورار هوذ  
 احلقيق  فيه ّبذا التصلر اللاقعك احلك القريه إىل ا قرا  املألل  ..

بْوراَر َلِفوك ِإنَّ اأْلَ »:ن الكواتبل  مث يقرر مصْي األبرار ومصْي الفجار بعد احلساب،القائم على ما يكتبه الكورام
 « ..ائِِبنيَ  َعْنها بِغما ُهمْ وَ .َيْصَلْلَوا يَوْلَم الدِِينِ .َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفك َجِحيم  .نَِعيم  

الووذي  والووِث هول.حيمإىل ا؟ وأن ينتهووك الفجوار.أن ينتهووك األبورار إىل النعويم.فهول مصوْي ميكد،وعاقبوو  مقوررة
والصوووف  .ا نال  وأعمال الوووث هوووك كووول خوووْي علوووى.اقة وصوووف  مالزمووو ذيت أعموووال الوووِث حوووَّت تصوووب  لوووه عووو

ووا»:كما أن الصووف  الوويت تقابلهووا .تتناسوو  يف للهووا مووع الكوورم وا نسوواني  لتوولق  سوولء األقب وا فيهووا« رَ اْلُفجَّ
« ينِ َم الودِِ َلْلَوا يوَولْ َيْصو»..ا وا؟حيم هوك كو ء للفجولر  مث يزيود حواهلم فيهوا لهولر .يف مقارف  ا مث واملعصي 

فيهووا ولوول إىل  ا بعوود اللقوولعو  خالصوو.ء  فوورارا ابتوودا« َومووا ُهووْم َعْنهووا بِغووائِِبنيَ »:..ويزيوودها تلكيوودا وتقريوورا 
 واق ا؟حيم  قرير حلال  ر ضا  والتمع زايقة ا ي.وبني النعيم وا؟حيم.حني  فيتم التقابل بني األبرار والفجار

  ه الناس وا مر هللالهول يوا الدين وع 19 - 17الدرس الرابع:

 تووهه ليقوورر حقيقعلق إليووي.وملووا كووان يوولم الوودين هوول ملضووع التكذيه،فإنووه يعوولق إليووه بعوود تقريوور مووا يقووع فيووه
به  يف عولن مون كول كو الذاتي  يف تضخيم وهتليل ابلتجهيل و ا يصيه النفلس فيه مون عجوز كامول وعورق

 موا أَْقراَ  موا يوَووْلُم لودِِيِنف مُثَّ اا يوَوْلُم َومووا أَْقراَ  مو»:ه وليقرر تفورق اّلِل ابألمور يف ذلوك اليولم العصوي.أو تعواون
 « ..ِ ذ  ّللَِّ الدِِيِنف يَوْلَم   َاِْلُك نَوْفك  لِنَوْفك  َكْي ا ،َواأْلَْمُر يَوْلمَ 

 لل جودا مون أنجودا وأهو وهول يلقوع يف احلوك أن األمور أعظوم.والسيال للتجهيول موألل  يف التعبوْي القرآين
 فهل فل  كل تصلر وفل  كل تلقع وفل  كل مألل ..را  البشر اندوقُيي  به إق

 وتكرار السيال يزيد يف ا ستهلال ..
وهل .لعجوز الشواملافهول ..« ْي ا  نَوْفك  َكويَوْلَم   َاِْلُك نَوْفك  لِ »:مث اكء البيان  ا يتناس  مع هذا التصلير 

ن كووول مووون عوووومحلهوووا  النفووولس املشوووغلل  ّبمهوووا وهل ا حنسوووار وا نكمووواش وا نفصوووال بوووني.الشووولل الكامووول
ولكن يف .يا واهلخورةألمور يف الودنملتفورق ابوهل ا.يتفرق به سوبحانه..« َواأْلَْمُر يَوْلَمِ ذ  ّللَِّ »تعر  من النفلس  

عوولق فال ي.ملغوورورونحلقيقو  الوويت قود يغفوول عنهوا يف الوودنيا الغوافللن اتتجلوى هووذ  ا -يولم الوودين  -هوذا اليوولم 
ة،مع وايو  السولر  ؟ليل يفء،و  تغيه عن ردوع و  مفتلن  ويتالقى هذا اهللل الصامحل اللاجم اّبا خفا

 ذلك اهللل املتحر  اهلائج املائج يف مطلعها.
خجوووول ليوووول املوكال ووووا مووووذهل مهيووووه رعيووووه  وبينهمووووا ذلووووك العتوووواب ا؟.وينحصوووور احلووووك بووووني اهلووووللني .

 املذيه 
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 مكي ة وآياأها ست  وثالثون ين( سور  المط   83)

 أهم مو وعات السور  

انوحل ك  إىل جانوه موا -هذ  السلرة تصلر قطاعا مون اللاقوع العملوك الوذي كانوحل الودعلة تلاجهوه يف مكو  
ويف حيووواة  اة العوووربتسووتهدفه مووون إيقووواا القلوولب،وهز املشووواعر،وتلجيهها إىل هوووذا احلووودّ ا؟ديوود يف حيووو

   لارم،وما تتضمنه من تصلر جديد كامل حمي .ا نساني ،وهل الرسال  السماوي
يوَووْلَم »ليوولم العظويم،الليول يف هوذا القطواع موون اللاقوع العملووك تصولر  السوولرة يف أوهلوا،وهك تتهودق املطففووني اب

الووذين  ين أجرموولا مووعء أقب الووذكمووا تصوولر  يف ختامهووا وهووك تصوو  سوول ..« يَوُقوولُم النَّوواُس لِووَربِِ اْلعوواَلِمنيَ 
  «.ِإنَّ هُي ِء َلضاُللنَ »:عليهم،وضحكهم منهم،وقلهلم عنهم  آمنلا،وتغامزهم

 لم العظيم.ذلك الي وهذا إىل جانه ما تعرضه من حال الفجار وحال األبرار ومصْي هي ء وهي ء يف
َويْووووول  »: طففنينينينينينيمن نينينينينيا إبعنينينينينيمن احلنينينينينيرب علنينينينينيى اةيبووووودأ املقطوووووع األول .وهوووووك تتوووووأل  مووووون أربعووووو  مقوووووانع .

ُوووْم أَ . َوَزنُووولُهْم ُحِْسوووُرونَ اُللُهْم أَوْ كوووَوِإذا   ِذيَن ِإَذا اْكتووواُللا َعلَوووى النَّووواِس َيْسوووتَوْلُفلنَ الَّوو.لِْلُمطَفِِِفنيَ    َيظُوووُن أُول ِوووَك َأوَّ
ف يَوْلَم يَوُقلُم النَّاُس ِلَربِِ اْلعاَلمِ  ُعليُلَن لِيَوْلم  َعِظيم   .« .نَيفَمبوْ

مث ،وقموووووو  اب ،وهتديوووووود ابلليوووووول واهلال جنينينينينينيرعنينينينينينين الفهننينينينينينيار يف  نينينينينينيدة وردع وز ويتحوووووودّ املقطووووووع الثوووووواين 
 اّبم ابحلجووابيام ،وعووذوا عتووداء،وبيان لسووبه هووذا العمووى وعلوو  هووذا ا نطماس،وتصوولير ؟ووزائهم يوولم الق
واِر تواَب اكِ   ِإنَّ .َكوالَّ »:عن رّبم،كما حجبحل اهلتم يف األرم قللّبم،مث اب؟حويم موع ال ذيول والتأنيوه  لُفجَّ

ني   ني ف ِكتوواب  َمْرُقلم  َوما أَقْ .َلِفووك ِسووجِِ َوما .بِيَوووْلِم الوودِِينِ    الَّووِذيَن يَُكووذِِبُلنَ ْلُمَكووذِِِبنيَ  ِووذ  لِ َويْوول  يَوْلمَ .راَ  مووا ِسووجِِ
،ِإذا تُوْتلوى َعَلْيوِه آايتُ  موا كوانُلا َن َعلوى قُولُولِّبِْم َكالَّ بَوْل را.وَّلِونيَ َأسواِنُْي اأْلَ :نوا قواَل يَُكذُِِب بِِه ِإ َّ ُكُل ُمْعتَود  أَيِويم 

ِوووْم يَوْلَم ِوووذ  َلَمْحُجلبُووولنَ .َيْكِسوووُبلنَ  ُوووْم َعوووْن َرّبِِ ُووومُثَّ .َكالَّ ِإوَّ وووُتْم بِوووِه : مُثَّ يُقوووالُ .لا ا؟َِْحووويمِ ْم َلصوووالُ  ِإوَّ هوووَذا الَّوووِذي ُكنوْ
 « ..ُتَكذِِبُلنَ 

 نضووورته الووويتو .مملقووورر هلاوالنعيم .ورفعووو  مقوووامهم.انينينيفحة اةبنينينيرار.الصنينينيفحة اةقابلةواملقطوووع الثالوووة يعووورم 
   عمووو  وضووويوهوووك صوووفح  ان.والرحيووو  الوووذي يشووربلن وهوووم علوووى األرائوووك ينظوورون ..تفوويخ علوووى وجلههم

ِإنَّ اأْلَبْووراَر َلِفووك .رَّبُوولنَ ْرُقلم ،َيْشووَهُدُ  اْلُمقَ ف ِكتوواب  مَ لِِيُوولنَ َومووا أَْقراَ  مووا عِ .َكووالَّ ِإنَّ ِكتوواَب اأْلَبْووراِر َلِفووك ِعلِِيِِنيَ »:
،َعلَوى ،يِم،ُيْسوَقلْ النَّعِ  اأْلَرائِوِك يَوْنظُُروَن،تَوْعووِرُ  يف ُوُجولِهِهْم َنْضوورَةَ  نَِعيم  َويف  -ك  ِختاُموُه ِمْسووَن ِموْن َرِحيوو   َرُْتلم 

 « ..َقرَّبُلنَ ُب ِّبَا اْلمُ َعْينا  َيْشرَ .ِمزاُجُه ِمْن َتْسِنيم  وَ  -ذِلَك فَوْليَوَتناَفِك اْلُمَتناِفُسلَن 
سولء و يوذاء وسوخري  فجار مون إالبانل من ال اةبرار يمقو ه يف عامح الغرورما كان واملقطع األخْي يص  

لَّوووِذيَن اِإنَّ »:طليووول لووودائم الليضوووع يف مقابلوووه موووا آل إليوووه أمووور األبووورار وأمووور الفجوووار يف عوووا  احلقيقووو  ا.أقب
َوِإذا .ِلِهوُم انْوَقَلبُولا َفِكِهونيَ ِإَذا انْوَقَلبُولا ِإىل أَهْ غواَمُزوَن،وَ ْم يَوتَ َأْجَرُملا كانُلا ِمَن الَِّذيَن آَمُنلا َيْضَحُكلَن،َوِإذا َمُروا ِّبِو

فَّواِر َيْضوَحُكلَن َعلَوى ِذيَن آَمنُولا ِموَن اْلكُ لَّوافَواْليَوْلَم .اِفِظنيَ حَوما أُْرِسوُللا َعلَوْيِهْم .ِإنَّ هُي ِء َلضاُللنَ :رَأَْوُهْم قاُللا 
 « ..َب اْلُكفَّاُر ما كانُلا يَوْفَعُللَنفَهْل يُولِِ .اأْلَراِئِك يَوْنظُُرونَ 
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لاجهووو  واقوووع علة يف موالسووولرة يف عملمهوووا اثووول جانبوووا مووون بي ووو  الووودعلة،كما اثووول جانبوووا مووون أسوووللب الووود
 ..لتفصيل ابوهذا ما سنحاول الكش  عنه يف عرضنا للسلرة .البي  ،وواقع النفك البشري  ..
 [36إل   1اآليات :( 83]سور  المط  ين ) 

 حرا عل  المط  ين وجهاء ا برار وال  ار ال

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
( 3اُللُهْم أَْو َوَزنُوولُهْم ُحِْسووُروَن )كو( َوِإذا  2ْسووتَوْلُفلَن )يَ ( الَّوِذيَن ِإَذا اْكتوواُللا َعلَووى النَّواِس 1َويْول  لِْلُمطَفِِِفوونَي )} 

ُعليُوو ُووْم َمبوْ الَّ ِإنَّ ِكتوواَب ( َكوو6ْلَم يَوُقوولُم النَّوواُس لِووَربِِ اْلعوواَلِمنَي )( يوَوو5لِيَوووْلم  َعِظوويم  ) (4لَن )َأ  َيظُووُن أُول ِووَك َأوَّ
ني  ) ني  )7الُفجَّاِر َلِفك ِسجِِ ( الَّوِذيَن 10نَي )َويْول  يَوْلَم ِوذ  لِْلُمَكوذِِبِ  (9ُقلم  )( ِكتاب  َمرْ 8( َوما أَْقراَ  ما ِسجِِ

لووى َعَلْيوووِه آايتُنووا قووواَل َأسووواِنُْي ( ِإذا تُوتْ 12ْعتَوود  أَيِووويم  )( َوموووا يَُكووذُِِب بِوووِه ِإ َّ ُكوووُل مُ 11يِن )يَُكووذِِبُلَن بِيَووووْلِم الوودِِ 
ِووْم يَوْلَم ِووذ  َلَمْحُجلبُوولَن َكووالَّ إِ   (14لَن )( َكووالَّ بَووْل راَن َعلووى قُولُوولِّبِْم مووا كووانُلا َيْكِسووبُ 13اأْلَوَّلِوونَي ) ُووْم َعووْن َرّبِِ وَّ

ُووْم َلصوواُللا ا؟َِْحوويِم )( مُثَّ 15) ووُتْم بِووِه ُتَكووذِِبُلَن )  ( مُثَّ يُقوواُل هووَذا الَّووِذي16 ِإوَّ الَّ ِإنَّ ِكتوواَب اأْلَبْووراِر َكوو(  17ُكنوْ
َلِفوك نَّ اأْلَْبراَر إِ ( 21( َيْشَهُدُ  اْلُمَقرَّبُلَن )20م  )ِكتاب  َمْرُقل   (19( َوما أَْقراَ  ما ِعلُِِيلَن )18َلِفك ِعلِِيِِنَي )

َن ِموْن َرِحيو   َرْتُولم  ُيْسوَقلْ  (24 َنْضورََة النَّعِويِم )( تَوْعوِرُ  يف ُوُجولِهِهمْ 23( َعَلى اأْلَراِئِك يَوْنظُُروَن )22نَِعيم  )
ِّبَووا  ( َعْينووا  َيْشووَربُ 27ِمزاُجووُه ِمووْن َتْسووِنيم  )( وَ 26( ِختاُمووُه ِمْسووك  َويف ذلِووَك فَوْليَوَتنوواَفِك اْلُمَتناِفُسوولَن )25)

( 30ُروا ِّبِووْم يَوَتغوواَمُزوَن )َوِإذا َموو (29) َمنُوولا َيْضوَحُكلنَ ( ِإنَّ الَّووِذيَن َأْجَرُموولا كوانُلا ِمووَن الَّووِذيَن آ28اْلُمَقرَّبُولَن )
مووا أُْرِسووُللا َعلَووْيِهْم وَ ( 32أَْوُهووْم قوواُللا ِإنَّ هووُي ِء َلضواُللَن )( َوِإذا رَ 31َوِإَذا انْوَقَلبُولا ِإىل أَْهِلِهووُم انْوَقَلبُوولا َفِكِهونَي )

( َهوْل يوُولَِِب 35أْلَرائِوِك يَوْنظُوُروَن )اَعلَوى  (34َن )( فَاْليَوْلَم الَّوِذيَن آَمنُولا ِموَن اْلُكفَّواِر َيْضوَحُكل 33حاِفِظنَي )
 { (36اْلُكفَّاُر ما كانُلا يَوْفَعُللَن )

 ذا المط  ين ومأاهر الاط ف 6 - 1الدرس ا ول:

َأ  َيظُوُن أُول ِوَك .ِسوُرونَ لُهْم أَْو َوَزنُولُهْم حُْ ،َوِإذا كوالُ تَوْلُفلنَ الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُللا َعَلى النَّاِس َيسْ :ُمطَفِِِفنَي َوْيل  لِلْ  »
ُعليُلَن لِيَوْلم  َعِظيم   ُْم َمبوْ  « ..ِمنَيف اْلعالَ يَوْلَم يَوُقلُم النَّاُس ِلَربِِ :َأوَّ

ء كووان املووراق هوول وسولا.اهلال : والليوول.. «َويْول  لِْلُمطَفِِِفوونيَ »: علووى املطففووني تبودأ السوولرة ابحلوورب يعلنهوا اّللِ 
 .. قرار فهل يف احلالني واحد فالدعاء من اّللِ .تقرير أن هذا أمر مقضك،أو أن هذا قعاء
َوِإذا كووواُللُهْم أَْو .ُفلنَ الَّوووِذيَن ِإَذا اْكتووواُللا َعلَوووى النَّووواِس َيْسوووتَولْ »:فهم .وتفسووور اهليتوووان التاليتوووان معووو  املطففوووني

ويعطلوا للنوواس انقصوو  إذا كووانلا .فهووم الووذين يتقاضوولن بضوواعتهم وافيوو  إذا كووانلا كووراة..« َوَزنُوولُهْم ُحِْسووُرونَ 
ابئعني ..مث تعجه اهلايت الثالي  التالي  من أمور املطففني،الوذين يتصورفلن كأنوه لويك هنوا  حسواب علوى 

ن لويك هنووا  ملقو  جوامع بووني يودي اّلِل يف يوولم عظويم يووتم فيوه احلسوواب موا يكسوبلن يف احليوواة الودنيا وكووأ
ف يوَوووْلَم يَوُقووولُم النَّووواُس لِوووَربِِ اْلعووواَلِمنَيف»:وا؟وووزاء أموووام العووواملني  ُعليُووولَن لِيَووووْلم  َعِظووويم  ُوووْم َمبوْ « َأ  َيظُوووُن أُول ِوووَك َأوَّ

فالسوولرة املكيوو  عوواقة تلجووه .لنظر..والتصوودي لشووأن املطففووني ّبووذا األسووللب يف سوولرة مكيوو  أموور يلفووحل ا
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كتقريوور وحدانيوو  اّلِل،وانطووال  مشووي ته،وهيمنته علووى الكوولن والنوواس :اهتمامهووا إىل أصوولل العقيوودة الكليوو  
مووع العنايوو  بتكوولين احلاسوو  األخالقيوو  يف .وكحقيقوو  اهلخوورة واحلسوواب وا؟زاء.وكحقيقوو  الوولحك والنبوولة ....

كمسوأل  التطفيو  يف   -صودي ملسوأل  بوذاهتا مون مسوائل األخوال  أما الت.عملمها،وربطهوا  صولل العقيودة
واملعووامالت بصووف  عاموو ،فأمر جوواء متووأخرا يف السوولرة املدنيوو  عنوود التصوودي لتنظوويم حيوواة  -الكيوول وامليووزان 

اجملتمع يف لل الدول  ا سالمي ،وف  املونهج ا سالمك،الشوامل للحيواة ..ومون مث فوإن التصودي هلوذا األمور 
وهل يشوك بعودة ق  ت متنلعو ،تكمن وراء هوذ  اهلايت .ذ  السلرة املكي  أمر يستح  ا نتبوا بذاته يف ه
 القصار ..

  يزاوهلووووا ا التطفيووووإنووووه يوووودل أو  علووووى أن ا سووووالم كووووان يلاجووووه يف البي وووو  املكيوووو  حالوووو  صووووارخ  موووون هووووذ
فقوود كانووحل .اران احتككوول الكثاء،الووذين كووانلا يف اللقووحل ذاتووه هووم أصووحاب التجووارات اللاسووع ،اليت تكوواق ت
 اء والصوي  إىللويت الشوتهنالك أملال ضخم  يف أيدي هي ء الكثاء يتجرون ّبا عن نري  القلافل يف رح

لصوووفقات ن فيهوووا ابكما افتتحووولا أسووولاقا مل يووو  كسووول  عكووواا يف ملسوووم احلج،يقلمووول .الووويمن وإىل الشوووام
علن  ابلليوول،ويدقهم اّللِ ففووني الووذين يتهووويتناكوودون فيهووا األكووعار  والنصوولص القرآنيوو  هنووا تشووك  ن املط

فهم .يوووودونلووووى مووووا ير علوووويهم هووووذ  احلرب،كووووانلا نبقوووو  الكووووثاء ذوي النفلذ،الووووذي ميلكوووولن إكوووورا  النوووواس ع
ب،اعلهم مووون األسوووبا فكوووأن هلوووم سووولطاان علوووى النووواس بسوووبه.  مووون النووواس ...« َعلَوووى النَّووواسِ »يكتووواللن 

ذا موا   فليك يف هووإ.ن حقاوليك املقصلق هل أوم يستلفل .سرايستلفلن املكيال وامليزان منهم استيفاء وق
 لن موا يريودونم،ويسوتلفإ ا املفهلم أوم ُيصللن ابلقسر على أكثر مون حقه.يستح  إعالن احلرب عليهم

 ون أن يسووتطيعالنوواس،ق فووإذا كوواللا للنوواس أو وزنوولا كووان هلووم موون السوولطان مووا اعلهووم ينقصوولن حوو .إجبارا
أو بسولطان .كا  القبلوويسوتلي أن يكولن هوذا بسولطان الرايسو  وا؟و.و  اسوتيفاء حو  . هي ء مونهم نصوف 

م  ذا ا؟وولر موونه قبوولل هوواملووال وحاجوو  النوواس ملووا يف أيووديهم منووه واحتكووارهم للتجووارة حووَّت يضووطر النوواس إىل
لفتوو  حل هووذ  الفقوود كانووحل هنووا  حالوو  موون التطفيوو  صووارخ  اسووتحق.كمووا يقووع حووَّت اهلن يف األسوولا  .

 بكرة.امل
كما أن هذ  اللفت  املبكرة يف البي   املكي  تشك بطبيع  هوذا الودين ومشولل منهجوه للحيواة اللاقعيو  وكويووا 

فقود كور  هوذ  .العلمي  وإقامتها على األساس األخالقك العمي  األصيل يف نبيعو  هوذا املونهج ا هلوك القلمي
ا جتماعيووو  وهل   يتسووولم بعووود زموووام احليووواة .احلالووو  الصوووارخ  مووون الظلوووم وا حنووورا  األخالقوووك يف التعامووول

وأرسووول هوووذ  الصووويح  املدويووو  ابحلووورب والليووول علوووى .،لينظمهوووا وفووو  كوووريعته بقووولة القوووانلن وسووولطان الدول 
  علوى أروا  النواس ومشواعرهم عون نريو   -وهم يلم ذ ساقة مك ،أصوحاب السولطان املهويمن .املطففني

ورفع صووولته عاليوووا يف وجوووه الغووو  .اقايهتم وكووويون معاكوووهمالعقيووودة اللينيووو  فحسوووه،بل كوووذلك علوووى اقتصووو
والووووووووبخك اللاقووووووووع علووووووووى النوووووووواس وهووووووووم مجهوووووووورة الشووووووووعه املسووووووووتغلني لكثائووووووووه املتجوووووووورين  رزاقووووووووه،املرابني 
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 وهوام الودين  فكوان ا سوالم ّبوذ  الصويح  املنبعثو  مون  انتكرين،املسيطرين يف اللقحل ذاته على ا؟ماهْي
 لقظا للجماهْي املستغل .ذاته ومن منهجه السماوي م

ا  ابملووال وا؟وو اجملتمووع و  يكوون قوو  روودرا هلووا حووَّت وهوول حماصوور يف مك ،بسووطلة املتجثين،املسوويطرين علووى
دعلة  وجووووه الوووويفوالوووودين  وموووون مث نوووودر  نرفووووا موووون األسووووباب احلقيقوووو  الوووويت جعلووووحل كووووثاء قووووريا يقفوووولن 

ر ا؟ديوود الووذي جوواءهم بووه أن هووذا األموو -يووه   ر و  -فهم كووانلا يوودركلن .ا سووالمي  هووذ  اللقفوو  العنيوودة
ه إ  اّلِل يك جموورق عقيوودة تكموون يف الضوومْي،و  تتطلووه موونهم إ  كووهاقة منطلقوو ، ن   إلوولوو - -حمموود 

لعقيوودة اركلن أن هووذ  انلا يوودلقوود كوو.كال.وصووالة يقيملوووا ّلِل بووال أصوونام و  أوتن ..وأن حمموودا رسوولل اّللِ 
بيعوو  هووذا نوأن .زهم؟اهليوو  الوويت تقوولم عليهووا أوضوواعهم ومصوواحلهم ومراكووتعووب منهجووا ُيطووم كوول أسوواس ا

دق كوووول هتووووي وأوووووا املوووونهج   تقبوووول مثنليوووو  و  تلتوووو م مووووع عنصوووور أرضووووك غووووْي منبثوووو  موووون عنصوووورها السووووماو 
أوزارهوا  الويت   تضوع لوك احلوربومون مث كونلا عليهوا ت.املقلمات األرضي  اهلابط  اليت تقلم عليهوا ا؟اهليو  .

ن   عوو. سوالمي ألوضواع ااحلرب الوويت اثول الودفاع عوون أوضواعهم كلهوا يف وجووه ا.ل اهلجورة و  بعودها  قبو
 جمرق ا عتقاق والتصلر اجملرقين ..

هووووذ   م يوووودركلنوالووووذين ُيوووواربلن سوووويطرة املوووونهج ا سووووالمك علووووى حيوووواة البشوووور يف كوووول جيوووول ويف كوووول أر 
وسووووللكهم .ئوووو  .وم الزاومصوووواحلهم املغتصووووب ،وكياويعلملن أن أوضوووواعهم البانل ،.احلقيق .يوووودركلوا جيوووودا

 -ففولن الظلمو  املط ة البغواةاملنحر  ..هذ  كلها هك اليت يهدقها املنهج ا سالمك القولمي الكورمي  والطغوا
ن أكثور مون فقل هوم الوذين يشو -يف أي  صولرة مون صولر التطفيو  يف املوال أو يف سوائر احلقول  واللاجبوات 

 لفأنصا  احللل  اهن ،و العاقل النظي   الذي   يقبل املساوم ،و  املد غْيهم من سيطرة ذلك املنهج
مووووون نقبووووواء األوس وااوووووزرج بيعووووو  العقبووووو  الثانيووووو  قبووووول  - -ولقووووود أقر  ذلوووووك الوووووذين ابيعووووولا رسووووولل اّلِل 

اْبُن َموْرمَيَ لِْلَحوَلارِيِِنَي َموْن أَْنَصوارِي ِإىَل  َعْن قَوَتاَقَة،اَي أَيُوَها الَِّذيَن آَمُنلا ُكلنُلا أَْنَصاَر اّللَِّ َكَما قَاَل ِعيَسى:اهلجرة
َوذُكِوَر .َقْد َكاَنحْل ّللَِِّ أَْنَصار  ِمْن َهِذِ  اأْلُمَِّ  ُعَاِهوُد َعلَوى ِكَتابِوِه َوَحقِِوِه :اّللَِّ قَاَل احْلََلارِيُلَن حَنُْن أَْنَصاُر اّللَِّ قَاَل 

لَووَ  اْلعَ  ُعلَن َرُجووال  ِمووَن اأْلَْنَصوواِر،ذُِكَر لَنَووا أَنَّ بَوْعَضووُهْم قَوواَل لَنَووا أَنَّووُه اَبيَوَعووُه لَيوْ َهووْل تَووْدُروَن َعوواَلَم :َقبَووِ  ايْونَوواِن َوَسووبوْ
اَي نَووِلَّ : َوذُكِووَر لَنَووا أَنَّ َرُجووال  قَووالَ .تُوبَووايُِعلَن َهووَذا الرَُّجووَل ف ِإنَُّكووْم تُوبَووايُِعلَن َعلَووى حُمَاَربَووِ  اْلَعووَرِب ُكلَِِهووا أَْو ُيْسووِلُملا 

" َأْكووَ ُِط لِووَريبِِ أَْن تَوْعبُووُدوُ ،َوَ  ُتْشوورُِكلا بِووِه َكيوْ  ا،َوَأْكووَ ُِط لِنَوْفِسووك :اّللَِّ اْكووَ ِْط ِلَربِِووَك َولِنَوْفِسووَك َمووا ِكووْ حَل،قَاَل 
" َلُكووُم :ا فَوَعْلنَووا َذِلَك،َفَمووا لَنَووا اَي نَووِلَّ اّللَِّ ف قَوواَل فَووِإذَ :قَوواُللا .أَْن َاْنَوعُوولينَ ِ َّووا َمنَوْعووُتْم ِمْنووُه أَنْوُفَسووُكْم َوأَبْونَوواءَُكْم " 

ُ "..النَّْصُر يف الُدنْوَيا،َواْ؟َنَُّ  يف اهْلِخرَِة "   2606فَوَفَعُللا،فَوَفَعَل اّللَّ

                                                 
 ( صحي  مرسل 31532َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ )  - 2606
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لِْلَحوَلارِيِِنَي َموْن أَْنَصوارِي ِإىَل اّللَِّ قَواَل َتاَل قَوَتاَقُة ُكلنُلا أَْنَصواَر اّللَِّ َكَموا قَواَل ِعيَسوى ابْوُن َموْرمَيَ :وَعْن َمْعَمر ،قَاَل 
،فَوَبايَوُعلُ  ِعْنَد اْلَعَقَبِ ،فَوَنَصُروُ  َوآَوْوُ  َحَّتَّ أَلْ : ُعلَن َرُجال  ،َجاَءُ  َسبوْ ُ ِقينَوُه مل قَواُللا َقْد َكاَن َذِلَك ِ َْمِد اّللَِّ َهوَر اّللَّ
 2607 َْ َيُكْن هَلُْم قَوْبَل َذِلَك َغْْيُُهمْ  َوَ ْ ُيَسمَّ َحك  ِمَن السََّماِء اْ  ا:

َعِ  َرُسلِل هللِا ،أَنَّ اْلَقْلمَ ،وَعْن حَمُْملِق ْبِن لَِبيد   مُثَّ ،قَاَم اْلَعبَّاُس ْبُن ُعبَواَقَة بْوِن َنْضوَلَ  اأْلَْنَصوارِيُ َلمَّا اْجَتَمُعلا لِبَويوْ
َهووووووووْل تَوووووووْدُروَن َعوووووووواَلَم تُوبَوووووووايُِعلَن َهووووووووَذا الرَُّجووووووووَل ف ،َشووووووووَر اْاَْزرَجِ " اَي َمعْ :فَوَقوووووووالَ ،َأَحوووووووُد بَووووووووِب َسوووووووا ِِ بْووووووووِن َعْل   

وووُتْم تَووووَرْوَن أَنَُّكوووْم ِإَذا َوََكوووحْل ،ِإنَُّكْم تُوبَوووايُِعلَن َعلَوووى َحوووْرِب اأْلَمْحَوووِر َواأْلَْسوووَلِق ِموووَن النَّووواسِ :قَوووالَ ،نَوَعمْ :قَاُللا َوِإْن ُكنوْ
لَووى َأْسووَلْمُتُمل ُ َوَأْكوورَاُفُكمْ ،أَْمووَلاَلُكْم ُمِصيَب    ووُتْم ،َفِمَن اهْلَن فَوُهووَل َوهللِا ِإْن فَوَعْلووُتْم ِخووْزُي الووُدنْوَيا َواهْلِخوورَةِ ، قَوتوْ َوِإْن ُكنوْ

ْْيُ الوووُدنْوَيا فَوُهَل َوهللِا َخووو،تَوووَرْوَن أَنَُّكوووْم َوافُووولَن لَوووُه ِ َوووا َقَعْلُاُوولُ  إِلَْيوووِه َعلَوووى ُوَْكوووِ  اأْلَْموووَلاِل َوقَوْتووِل اأْلَْكووورَاِ  َفُخوووُذو ُ 
َفَما لَنَوووا بِوووَذِلَك اَي َرُسووولَل هللِا ِإْن حَنْوووُن ،فَووِإانَّ َوهللِا أَنُْخوووُذُ  َعلَوووى ُمِصووويَبِ  اأْلَْموووَلاِل َوقَوْتوووِل اأْلَْكووورَا ِ :قَاُللا،َواهْلِخرَةِ 

َنا ف قَالَ    2608فَوَبايَوُعلُ  ".،اْبُسْ  يََدَ  فَوَبَسَ  يََد ُ :قَاُللا،" اْ؟َنَُّ  ":َوفوَّيوْ
وأنووه قووائم كحوود السووي  للعوودل .بيعوو  هووذا الدينن -مووا أقر  كووثاء قووريا موون قبوول ك  -فقوود أقر  هووي ء 

.و  ن متكوث كوثايوا،و  مووالنصف  وإقام  حياة الناس على ذلك،  يقبل من ناغي  نغيواان،و  مون ابغ بغ
لتووووه يقوووو  لدعو غل ومن مث ُياربووووه كوووول نوووواغ ابغ متكووووث مسووووت.يقبوووول للنوووواس الغوووو  وااسوووو  وا سووووتغالل

 ولدعاته ابملرصاق.
ف يَوْلَم » ُعليُلَن لِيَوْلم  َعِظيم  ُْم َمبوْ  « ..بِِ اْلعاَلِمنَيفلنَّاُس ِلرَ ُقلُم ايوَ َأ  َيُظُن أُولِ َك َأوَّ

رب تجوووووورقين لوووووويوووووولم يقوووووولم النوووووواس م.فووووووإن جموووووورق الظوووووون ابلبعووووووة لووووووذلك اليوووووولم العظيم.وإن أموووووورهم لعجيه
يك هلوم د علمولا أن لوقضواء،وق سلا ،وليك ّبم إ  التطلع ملا اريوه علويهم مون العاملني،ليك هلم ملىل يلم ذ
 يصوووووودهم عوووووونإن جموووووورق الظوووووون  وووووووم مبعليوووووولن لووووووذلك اليوووووولم كووووووان يكفووووووك ل.موووووون قونووووووه و  و  نصووووووْي .

تعاموووول قهووووم يف الالنوووواس ابلبانل،واسووووتخدام السوووولطان يف للووووم النوووواس وخبسووووهم ح التطفي ،وأكوووول أموووولال
 ن غريه لتطفي  كأوم   يظنلن أوم مبعليلن  وهل أمر عجيه،وكأولكنهم ماضلن يف ا..

 عااا الك ار في النار وبمي جرائمهم في الدنيا 14 - 7الدرس الثاني:

لهم يف زموووورة إذ يوووودخ.رفأمووووا يف املقطووووع الثوووواين فيسووووميهم الفجووووا.وقوووود  وووواهم املطففووووني يف املقطووووع األول 
رهم يووولم عموووا ينتظوووو .عنووود اّلِل،وعووون حووواهلم يف احلياةيتحووودّ عووون اعتبوووارهم .الفجار،ويتحووودّ عووون هي ء

ني  »"  يبعثلن ليلم عظيم ني ف  موْقراَ  أَ َوما .َكالَّ  ِإنَّ ِكتاَب الُفجَّاِر َلِفك ِسوجِِ َم ِوذ  َويْول  يَولْ .تواب  َمْرُقلم  كِ ا ِسوجِِ
،ِإذا تُوْتلومُ  َّ ُكوُل ُب بِوِه إِ الَِّذيَن يَُكذِِبُلَن بِيَوْلِم الدِِيِن َوموا يَُكوذِِ :لِْلُمَكذِِِبنَي  ى َعَلْيوِه آايتُنوا قواَل َأسواِنُْي ْعتَود  أَيِويم 

ُوْم َعونْ الَّ إِ كَ .َكالَّ  َبْل راَن َعلى قُولُولِّبِْم موا كوانُلا َيْكِسوُبلنَ .اأْلَوَِّلنيَ  ِوْم يَوْلَم ِوذ  َلمَ وَّ ُوْم َلصواُللا .ْحُجلبُولنَ  َرّبِِ مُثَّ ِإوَّ
ُتْم بِِه ُتَكذِِبُلنَ  هَذا:مُثَّ يُقاُل .ا؟َِْحيمِ   « ..الَِّذي ُكنوْ

                                                 
 ( صحي  مرسل 31533ِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفسِ  - 2607
 (صحي  5332[) 2124/ 4معرف  الصحاب  أليب نعيم ] - 2608
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ى فيوه م كتااب هصويكد أن هلفالقرآن يرقعهم عن هذا ويزجرهم،وي.إوم   يظنلن أوم مبعليلن ليلم عظيم .
رقوولم ه كتوواّبم امليعوورم فيوو ويلعوودهم ابلليوول يف ذلووك اليوولم الووذي.وُيوودق ملضووعه زايقة يف التلكيد.أعموواهلم .

ني  ِإنَّ ِكتاَب ا.َكالَّ »: ني  .لُفجَّاِر َلِفك ِسجِِ  « .ذِِِبنيَ َوْيل  يَوْلَمِ ذ  لِْلُمكَ .ب  َمْرُقلم  ف ِكتاَوما أَْقراَ  ما ِسجِِ
ّبم هوووول سووووجل وكتووووا.ع واللفووووج يوووولحك بذاتووووه ّبووووذا امل.والفجووووار هووووم املتجوووواوزون للحوووود يف املعصووووي  وا مث

 ان عنووه صوواحبهمووا حووث  ه إ   قووداروهل غيووه   نعوور  عنوو.أعموواهلم.و  نوودري حنوون ماهيتووه و  نكلوو  هووذا
لال املعهولق مث يسوأل سويال ا سوته.إنوه يف سوجني:هنا  سجل ألعمال الفجار يقلل القورآن ف -و  زايقة 

ني ف »:يف التعبووْي القوورآين  ث موون أن األموور أكوو شووعر املخانووهفيلقووك لووالل التفخوويم وي« َومووا أَْقراَ  مووا ِسووجِِ
واِر لَ »:ولكنوه بقللوه .إقراكه،وأضخم مون أن ُيوي  بوه علمه د حودق لوه يكولن قو« ني  ِفوك ِسوجِِ ِإنَّ ِكتواَب الُفجَّ

ُيواء بلجولق نريو  ا  وهذا التحديود يزيود مون يقوني املخانوه عون.ملضعا معينا،وإن يكون جمهول  لإلنسوان
 .ون زايقةوهذا هل ا ُياء املقصلق من وراء ذكر هذ  احلقيق  ّبذا القدر،ق.هذا الكتاب

نقا اق فيه و  يومنه،  يز  أي مفروغ..« ِكتاب  َمْرُقلم  »إنه :  كتاب الفجار ذا  فيقلل مث يعلق إىل وص
ق ملضوولع وُيوود«  ِبنيَ ْلُمَكووذِِ َويْوول  يَوْلَم ِووذ  لِ »كووان :منووه،حَّت يعوورم يف ذلووك اليوولم العظيم.فووإذا كووان ذلووك 

ا تُوْتلوى َعَلْيوِه ِإذ.ُكوُل ُمْعتَود  أَيِويم    بِوِه ِإ َّ  َكوذِِبُ يُ  َوما.الَِّذيَن يَُكذِِبُلَن بِيَوْلِم الودِِينِ »:التكذيه،وحقيق  املكذبني 
 « ..َأساِنُْي اأْلَوَِّلنيَ :آايتُنا قاَل 

ن قورآن فيقولل عوع هوذا الفا عتداء وا مث يقلقان صاحبهما إىل التكذيه بذلك اليولم وإىل سولء األقب مو
العظو ،وبيان و فيوه للعوثة  ني املسولق ليوه مون قصوا األولوملوا ُي..« َأسواِنُْي اأْلَوَّلِونيَ »:آايته حوني تتلوى عليوه 

 سن  اّلِل اليت   تتخل ،واليت شخذ الناس يف انملس مطرق   ُييد.
 ..ليك كما يقلللن « َكالَّ »:ويعقه على هذا التطاول والتكذيه ابلزجر والرقع 

يف   نطمووواساوهوووذا  مث يكشووو  عووون علووو  هوووذا التطووواول وهوووذا التكوووذيه وهوووذ  الغفلووو  عووون احلووو  اللاضووو 
 « ..َبْل راَن َعلى قُوُللِّبِْم ما كانُلا َيْكِسُبلنَ »:قللب املكذبني 

ي  يووونطمك لوووى املعصووووالقله الوووذي ميووورق ع.أي غطوووى علوووى قلووولّبم موووا كوووانلا يكسوووبلنه مووون ا مث واملعصوووي 
ي ا حووَّت شووي  كووي ا فويوورين عليووه غطوواء كثيوو  ُيجووه النوولر عنووه وُيجبووه عوون النلر،ويفقوود  احلساسوو ويظلووم

 يتبلد وميلت ..
فَِإْن َ َب َونوَوزََع ،" ِإنَّ اْلُمْيِمَن ِإَذا أَْذَنَه َذنْوب ا َكاَنحْل نُْكَت   َسْلَقاُء يف قَوْلبِوهِ :قَالَ أَنَّ َرُسلَل هللِا ،َعْن َأيب ُهَريْورَةَ 

َها قَوْلبُوهُ  فَوَذِلَك الورَّاُن الَّوِذي ذََكوَر هللاُ يف ِكَتابِوِه } َكوالَّ ،ا قَوْلُبهُ َوِإنَّ زَاَق زَاَقْت َحوَّتَّ يُوَغلَّوَ  ِّبَو،َواْستَوْغَفَر َصُقَل ِمنوْ
 2609[ "14:َبْل رَاَن َعَلى قُوُللِّبِْم َما َكانُلا َيْكِسُبلَن { ]املطففني

                                                 
 ( صحي  6808[ )373/ 9كعه ا ميان ] - 2609
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قَوْلبِوووِه نُْكتَوو  ،فَِإْن ُهوووَل نوَوووزََع  ِإنَّ اْلَعْبوووَد ِإَذا َأْخطَووأَ َخِطي َووو   نُِكووحَل يف :أَنَّوووُه قَوواَل وَعووْن َأيب ُهَريْوووورََة،َعْن َرُسوولِل هللِا 
ُ َواْسوووتَوْغَفَر َوَ َب ُصوووِقَلحْل،فَِإْن َعووواَق زِيوووَد ِفيَها،فَوووِإْن َعووواَق زِيوووَد ِفيَهوووا َحوووَّتَّ تَوْعلُوووَل ِفيوووِه،فَوُهَل الووورَّاُن الَّووو ِذي ذََكوووَر اّللَّ

 .2610[:}َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قُوُللِّبِْم َما َكانُلا َيْكِسُبلَن{ ]املطففني :
ْنِه َحوَّتَّ يَوْعَموى :َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قُوُللِّبِْم َموا َكوانُلا َيْكِسوُبلَن قَواَل :وَعِن احلََْسِن،يف قَوْللِِه    ْنُه َعلَوى الوذَّ الوذَّ

 . 2612وغْيهم،وابن زيد،وكذا قال جماهد ابن جث وقتاقة..2611اْلَقْلُه فَوَيُملَت "
ذلوووك  صوووْيهم يفمث يووذكر كوووي ا عوون م.جوولر والتكوووذيه .وهوووذ  هووك علووو  الف.ذلووك حوووال الفجووار املكذبني

ِوو»:يناسوووه علووو  الفجووولر والتكووذيه .اليوولم العظيم ُوووْم َعوووْن َرّبِِ ُوووْم لَ .لبُووولنَ  ِوووذ  َلَمْحجُ ْم يَوْلمَ َكوووالَّ  ِإوَّ صووواُللا مُثَّ ِإوَّ
ُتْم بِِه ُتَكذِِبُلنَ :مُثَّ يُقاُل .ا؟َِْحيمِ   « ..هَذا الَِّذي ُكنوْ

للمووووحل ا حووووَّت أونمسووووته.ملعاصووووك واهلتم،حجبتهووووا عوووون ا حسوووواس برّبووووا يف الدنيالقوووود حجبووووحل قلوووولّبم ا
لكوورمي،وأن وجووه اّلِل ا لنظوور إىلافالنهايوو  الطبيعيوو  وا؟ووزاء اللفووا  يف اهلخوورة أن ُيرموولا .وعميووحل يف احليوواة .

حقحل أن صووفحل واسووتُيووال بيوونهم وبووني هووذ  السووعاقة الكثى،الوويت   تتووا  إ  ملوون كووفحل روحووه ورقووحل و 
ا انِلرَة  رَة ،ِإىل رَ ِ ذ  انضِ ُوُجل   يَوْلمَ »: ن قال فيهم يف سلرة القيام  .كش  احلجه بينها وبني رّبات  « ..ّبِِ

تمد نسووان يسووووايوو  ابئسوو   .وهووذا احلجوواب عوون رّبم،عووذاب فوول  كوول عووذاب،وحرمان فوول  كوول حرمان
صوووه  قووود خصائا املصووودر ففوووإذا حجوووه عووون هوووذ.إنسوووانيته مووون مصووودر واحووود هووول اتصووواله بووورو  ربوووه الكرمي
ُوْم َلصواُلل »:كإنسان كرمي وارتكك إىل قرج  يستح  معها ا؟حيم  حويم التأنيوه وموع ا؟..« يمِ ا ا؟َِْحومُثَّ ِإوَّ

ُتْم بِِه ُتَكذِِبُ :مُثَّ يُقاُل »:وهل أمِر من ا؟حيم   «  لنَ هَذا الَِّذي ُكنوْ
 صور من نميم ا برار في ال نة  28 - 18الدرس الثالث:

علووى العهوود بطريقوو  القوورآن يف عوورم الصووفحتني متقووابلتني يف .صووفح  األبرار. يعوورم الصووفح  األخرىمث
َوموووا أَْقراَ  موووا .َكوووالَّ  ِإنَّ ِكتووواَب اأْلَبْوووراِر َلِفوووك ِعلِِيِِنيَ »:الغالوووه،لتتم املقابلووو  بوووني حقيقتوووني وحوووالني ووووايتني 

،َعَلى اأْلَراِئِك يَوْنظُُروَن،تَوْعِرُ  يف ُوُجلِهِهْم َنْضورََة .بُلنَ ِعلُِِيلَنف ِكتاب  َمْرُقلم ،َيْشَهُدُ  اْلُمَقرَّ  ِإنَّ اأْلَْبراَر َلِفك نَِعيم 
،ِختاُموووُه ِمْسوووك   َعْينا  .َوِمزاُجُه ِموووْن َتْسوووِنيم  .َويف ذلِوووَك فَوْليَوَتنووواَفِك اْلُمَتناِفُسووولنَ .النَِّعيِم،ُيْسوووَقْلَن ِموووْن َرِحيووو   َرُْتلم 

عووكء يف صوودر هوذا املقطووع زجوورا عمووا ذكور قبلووه موون التكووذيه يف « َكووالَّ »..وكلمو  « اْلُمَقرَّبُوولنَ َيْشوَرُب ِّبَووا 
ُتْم بِِه ُتَكذِِبُلنَ :مُثَّ يُقاُل »:قلله  مث يبودأ احلودية عون األبورار « َكوالَّ »:ويعقوه عليوه بقللوه ..« هَذا الَِّذي ُكنوْ

ني  »يف حووزم ويف تلكيوود.فإذا كووان كتوواب الفجووار يف  واألبوورار هووم ...« ِعلِِيِِوونيَ »فووإن كتوواب األبوورار يف « ِسووجِِ
يوولحك « ِعلِِيِِوونيَ »وهم يقووابللن الفجووار العصوواة املتجوواوزين لكوول حوود ..ولفووج .الطووائعلن الفوواعللن كوول خووْي

ني  »ابلعلل وا رتفاع  وا قود ييخوذ منوه أن  مث يعقوه عليوه بسويال التجهيول .يفيود ا حنطواط والسوفلل« ِسوجِِ

                                                 
 صحي  9309[ )210/ 3ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2610
 ( صحي  33965َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 2611
 [351/ 8قار نيب  ] -[وتفسْي ابن كثْي 287/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2612
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فهول أمور فول  العلوم وا قرا   ويعولق مون هوذا الظول املولحك ..« َوموا أَْقراَ  موا ِعلِِيُولَنف»:لق والتهليل املعهو
سووووووب  ذكوووووور معوووووو   وقوووووود« ِكتوووووواب  َمْرقُوووووولم  َيْشووووووَهُدُ  اْلُمَقرَّبُوووووولنَ »فهوووووول .إىل تقريوووووور حقيقوووووو  كتوووووواب األبوووووورار .

وتقرير هووذ  احلقيقوو  هنووا يلقووك .ويضووا  إليووه هنووا أن املالئكوو  املقووربني يشووهدون هووذا الكتوواب ويرونووه.مرقلم
فهوول ملضووع مشوواهدة املقووربني موون املالئكوو ،ومتعتهم  ووا فيووه موون  .لووال كرميووا نوواهرا رفيعووا علووى كتوواب األبرار

 وهذا لل كرمي كفي ،يذكر بقصد التكرمي..كرائم األفعال والصفات
ك اليوولم يف ذلوويم ويصوو  مووا هووم فيووه موون نعوو.مث يووذكر حووال األبوورار أنفسهم،أصووحاب هووذا الكتوواب الكرمي

أي « ائِوِك يَوْنظُوُرونَ ر َعلَوى اأْلَ ».ه الفجوار .يقابول ا؟حويم الوذي ينتهوك إليو..« ِإنَّ اأْلَْبراَر َلِفك نَِعيم  »:العظيم 
شووق  ملنظوور موون اإوووم يف ملضووع التكرمي،ينظوورون حيووة يشوواءون،  يغضوولن موون مهانوو ،و  يشووغللن عوون 

أو الكلوو   « الناملسووي »قرب مووا ميثلهووا عنوودان مووا نسووميه وأ.وهووم علووى األرائووك وهووك األسوورة يف احلجووال..
يوو  لرهتا األخرو    أمووا صوووصوولرهتا الدنيليوو  كانووحل أرقووى وأر  مظوواهر النعوويم عنوود العووريب ذي العيشوو  ااشوون

بووه يف األرم موون عار  وهووك علووى أيوو  حووال أعلووى موون كوول مووا يعهوود  ا نسووان  ووا يسووتمد .فعلمهووا عنوود اّللِ 
ا  هوم حوَّت لْياهوم ومالحمالنعيم انعمل النفلس واألجسام،تفيخ النضرة على وجلهه وتصلراته  وهم يف هذا

 « ..تَوْعِرُ  يف ُوُجلِهِهْم َنْضرََة النَِّعيمِ »:كل راء 
ا فيوووه و   فى،الذي   غوووالا املصووو..والرحيووو  الشوووراب ااووو« ُيْسوووَقْلَن ِموووْن َرِحيووو   َرْتُووولم  ِختاُموووُه ِمْسوووك  »

رتلموو ،تفخ  ين مقفلوو تامووه مسووك،قد يفيوود أنووه معوود يف أوانيووه،وأن هووذ  األواووصووفه  نووه رتوولم خ.كدرة
اهيوو   وهووذ  انقوو  ورفأكما أن جعوول ااووتم موون املسووك فيووه .عنوود الشووراب،وهذا يلقووك لوول الصوويان  والعنايوو 

 ذوا  ومفواهيمأانوحل هلوم كفوإذا كوانلا هنالوك  .الصلرة   يدركها البشور إ  يف حودوق موا يعهودون يف األرم
 سه تصلرهم الطلي  من جل األرم اندوق  تنا

ْشووووَرُب ِّبَووووا  َعْينووووا  يَ َتْسووووِنيم   َوِمزاُجووووُه ِموووونْ »:وقبوووول أن يووووتم وصوووو  الشووووراب الووووذي اووووكء يف اهليتووووني التوووواليتني 
« ِنيم  َتْسوو»:ملسووماة اذ  العووني ..أي أن هووذا الرحيوو  املختوولم يفووخ ختامووه مث ميووزج بشووكء موون هوو« اْلُمَقرَّبُوولنَ 

 ذلِوَك فَوْليَوَتنواَفِك َويف »:لتلجيوه اقاع،وّبوذا قبل أن يتم اللص  يلقك ّبذا ا ي..« ُب ِّبَا اْلُمَقرَّبُلنَ َيْشرَ »اليت 
 ..وهل إيقاع عمي  يدل على كثْي ...« اْلُمَتناِفُسلنَ 

 ويكووذبلن بيوولمم اهلخر،إن أول ووك املطففني،الووذين ذكلوولن أموولال النوواس ابلبانوول،و  ُيسووبلن حسوواب اليوول 
اع و متووواع مووون متوووأيف موووال  إن هوووي ء إ وووا يتنافسووولن.ب وا؟زاء،ويووورين علوووى قلووولّبم ا مث واملعصوووي  .احلسوووا

يفجور وذمث يظلوم و  ومن مث.يريد كل مونهم أن يسوب  إليوه،وأن ُيصول علوى أكوث نصويه منوه.األرم الزهيد
د ينبغوووك زهيووويوووه الويرتكوووه موووا يرتكوووه يف سوووبيل متووواع مووون متووواع األرم زائووول ..وموووا يف هوووذا العووورم القر 

فهوول ..« ناِفُسوولنَ َفِك اْلُمتَ ْليَوَتنوواَويف ذلِووَك فوَ »:إ ووا يكوولن التنووافك يف ذلووك النعوويم ويف ذلووك التكوورمي .التنافك
 مطله يستح  املنافس ،وهل أف  يستح  السبا ،وهل غاي  تستح  الغالب.
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افسولن يف حقوْي قليول والذين يتنافسلن على ككء من أكياء األرم مهموا كوث وجول وارتفوع وعظم،إ وا يتن
فهك إذن حقيقوو  تسووتح  .ولكن اهلخوورة يقيلوو  يف ميزانووه.والوودنيا   تووزن عنوود اّلِل جنووا  بعلضوو .فووان قريه

بينموووا .املنافسووو  فيهوووا واملسوووابق  ..ومووون عجوووه أن التنوووافك يف أمووور اهلخووورة يرتفوووع  روا  املتنافسوووني مجيعا
اهلخوووووورة يصوووووول  األرم ويعمرهووووووا ويطهرهووووووا  والسووووووعك لنعوووووويم.التنووووووافك يف أموووووور الوووووودنيا يوووووونح  ّبووووووا مجيعا

أو تونها فيوه .والسعك لعرم الدنيا يدع األرم مستنقعا وبي وا شكول فيوه الديودان بعضوها الوبعخ.للجميع
اهلووولام واحلشووورات جلووولق األبووورار الطيبوووني  والتنوووافك يف نعووويم اهلخووورة   يووودع األرم خووورااب بلقعوووا كموووا قووود 

م الوودنيا مزرعوو  اهلخرة،واعوول القيووام خبالفوو  األرم ابلعمووار مووع إ ووا اعوول ا سووال.يتصوولر بعووخ املنحرفني
على أن يتلجه ّبوذ  ااالفو  إىل اّلِل،واعول منهوا عبواقة لوه هقو  غايو  .الصال  والتقلى وليف  امليمن احل 

ْنَك ِإ َّ لِيَوْعُبُدونِ »:وهل يقلل  -سبحانه  -وجلق  كما قررها اّلِل   .2613«َوما َخَلْقحُل ا؟ِْنَّ َواْ ِ
ّبم وراء رقعووو  ل األرم وقلووول  بصوووار أهووو هلووول تلجيوووه ميووود...« َويف ذلِوووَك فَوْليَوَتنووواَفِك اْلُمَتناِفُسووولنَ »وإن قللووو  

هووور فووا  أرفووع وأنا إىل آويرفعهوو.األرم الصووغْية الزهيوودة،بينما هووم يعموورون األرم ويقلموولن اباالفوو  فيها
 ه  من املستنقع اهلسن بينما هم يطهرون املستنقع وينظفلن

م يف تووواع هوووذ  األر موإن .إن عمووور املووورء يف هوووذ  العاجلووو  حمووودوق،وعمر  يف اهلجلووو    يعلوووم وايتوووه إ  اّللِ 
عويم   ومسوتلى الننيا معورو وإن مستلى النعيم يف هذ  الد.ومتاع ا؟ن    هد  تصلرات البشر.ذاته حمدوق

 رة فيمووا يعهوودوااسووا  سوواب الوورب  هنووا  يليوو  ابالوولق  فووأين جمووال موون جمووالف وأيوون غايوو  موون غايوو ف حووَّت
 « ..ُسلنَ ْلُمَتنافِ اَويف ذِلَك فَوْليَوَتناَفِك »..البشر من احلسابف  أ  إن السبا  إىل هنا  

مذذن جذذرائم الم ذذرمين  ذذد المذذؤمنين فذذي الذذدنيا واخذذاالف  34 - 29الذذدرس الرابذذع:

 الموقف يوا القيامة

رم يلقولن يف األ ما كوانلاتظر األبرار،اهيدا للحدية عوكأ ا أنال السيا  يف عرم صلر النعيم الذي ين
موووون  لسووووخري ليختمووووه اب.وقوووود أنووووال يف عرضووووه كذلك.من أذى واسووووتهزاء وتطوووواول واقعوووواء ..موووون الفجووووار

ْم َوِإذا َمووُروا ِّبِوو.ْضووَحُكلنَ  آَمنُوولا يَ  الَّووِذينَ ِإنَّ الَّووِذيَن َأْجَرُموولا كووانُلا ِموونَ  »:الكفووار،وهم يشووهدون نعوويم األبوورار 
َومووا أُْرِسووُللا َعلَووْيِهْم .لَن .ِإنَّ هووُي ِء َلضووالُ :ُللا أَْوُهووْم قووارَ َوِإذا .َوِإَذا انْوَقَلبُوولا ِإىل أَْهِلِهووُم انْوَقَلبُوولا َفِكِهوونيَ .يَوَتغوواَمُزونَ 
 ... «ظُُرونَ ِئِك يَونْ اَعَلى اأْلَر فَاْليَوْلَم الَِّذيَن آَمُنلا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكلَن،.حاِفِظنَي .

 « ..َهْل يُولَِِب اْلُكفَّاُر ما كانُلا يَوْفَعُللَنف»
واملشووووواهد الووووويت ير هوووووا القووووورآن لسوووووخري  الوووووذين أجرمووووولا مووووون الوووووذين آمنلا،وسووووولء أقّبوووووم معهم،وتطووووواوهلم 

ولكنها متكوووررة يف أجيوووال ويف .مشووواهد منتزعووو  مووون واقوووع البي ووو  يف مكووو .عليهم،ووصوووفهم  ووووم لووواللن .
 ا يودل علوى .عاصرين كهدوها كأ وا هوذ  اهلايت قود نزلوحل يف وصوفها وتصوليرهاملانن كَّت.وكثْي من امل

ِإنَّ الَّووِذيَن »أن نبيعوو  الفجووار اجملوورمني واحوودة متشوواّب  يف ملقفهووا موون األبوورار يف مجيووع البي ووات والعصوولر   
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يا العاجلوووو  الزائلوووو .فإذا فقوووود نوووولى السوووويا  الوووودن.كووووانلا ...« َأْجَرُموووولا كووووانُلا ِمووووَن الَّووووِذيَن آَمنُوووولا َيْضووووَحُكلنَ 
وهوول يووذكر هلووم مووا كووان موون أموور الوودنيا  إوووم كووانلا .يوورون نعوويم األبوورار الووذين آمنلا.املخووانبلن بووه يف اهلخرة

عووون رق  وإموووا لضوووعفهم.إموووا لفقووورهم ورتيووو  حاهلم.يضوووحكلن مووون الوووذين آمنووولا اسوووتهزاء ّبم،وسوووخري  منهم
وهم يتخوذون املويمنني . ا يثْي ضوحك الوذين أجرمولا فكل هذا.وإما ل فعهم عن سفاه  السفهاء ..األذى

وهم يسلطلن عليهم األذى،مث يضحكلن الضحك الل ويم اللضويع، ا .ماقة لسخريتهم أو فكاهتهم املرذول 
 «..َوِإذا َمُروا ِّبِْم يَوَتغاَمُزونَ »يصيه الذين آمنلا،وهم صابرون م فعلن متجمللن  قب امليمنني  

وهك حركوو  .نين املوويمنموونووه،أو يشووْي بيوود ،أو ذيت  ركوو  متعارفوو  بيوونهم للسووخري  يغمووز بعضووهم لووبعخ بعي
قلوووووولب  بقصووووود إيقووووواع ا نكسوووووار يف.وضووووويع  وانيووووو  تكشووووو  عووووون سووووولء األقب،والتجووووورق مووووون التهذيه

« ىل أَْهِلِهوومُ نْوَقَلبُوولا إِ اَوِإَذا »امليمنني،وإصووابتهم اباجوول والربكوو ،وهي ء األوغوواق يتغووامزون علوويهم سوواخرين  
راضوني عون .. «ا َفِكِهونيَ َقَلبُول انوْ »..بعد ما أكبعلا نفلسهم الصغْية الرقي و  مون السوخري  ابملويمنني وإيوذائهم 

 قوارة موا  ا،و  يشوعروا  ينودمل فلم يتللمولا و .أنفسهم،مبتهجني  ا فعللا،مستمتعني ّبذا الشر الصغْي احلقْي
قوواُللا  ا رَأَْوُهوومْ َوِإذ  »نفك موون إسووفا  وموولت للضوومْيوهووذا منتهووى مووا تصوول إليووه الوو.صوونعلا وقووذارة مووا فعللا

 موولن عوون اهلوودىجووار اجملر فلوويك أعجووه موون أن يتحوودّ هووي ء الف.وهووذ  أعجووه .«  ِإنَّ هوُي ِء َلضوواُللنَ :
شوهْي ا اللص  يف تكدين هلذويشْيوا إليهم مي .وأن يزعملا حني يرون امليمنني،أن امليمنني ضاللن.والضالل
 « ..هُي ِء َلضاُللَن ِإنَّ »:وهقْي 

اللن حووني ضوو  وووم واهتووام املوويمنني.والفجوولر   يقوو  عنوود حوود،و  يسووتحيك موون قوولل،و  يتلوولم موون فعل
 لقوووورآن   يقوووو دوق  وايلجهووووه الفجووووار اجملرملن،إ ووووا ميثوووول الفجوووولر يف نبيعتووووه الوووويت هووووك عوووواوز ؟ميووووع احلوووو

 ملناقش .لم  فاجرة   تستح  افهك ك.ليجاقل عن الذين آمنلا،و  ليناقا نبيع  الفري 
ال قعولة مون تطفللن بوولكنه يسخر سخري  عالي  من القلم الوذين يدسولن أنولفهم فيموا لويك مون كوأوم،وي

قيموولا علوويهم أمليمنني،ومووا أن هووي ء اومووا وكلوولا بشوو..« َومووا أُْرِسووُللا َعلَووْيِهْم حوواِفِظنيَ »:أحوود يف هووذا األموور 
لعاليو  اذ  السوخري  وينهوك ّبو هلم  فما هلم هم وهذا اللص  وهوذا التقريور رقباء،و  كلفلا وزوم وتقدير حا

يعورم املشوهد ل.انتهى ويطولي هوذا املشوهد الوذي.موا كوان ..حكاي  موا كوان مون الوذين أجرمولا يف الودنيا .
« ونَ َلى اأْلَرائِووِك يَوْنظُوورُ عَ .َيْضووَحُكلنَ  ْلُكفَّووارِ افَوواْليَوْلَم الَّووِذيَن آَمنُوولا ِمووَن  »:احلاضوور والووذين آمنوولا يف ذ  النعوويم 

صوووووللن نيتهم،في..اليووووولم والكفوووووار حمجبووووولن عووووون رّبم،يقاسووووولن أ  هوووووذا احلجووووواب الوووووذي هتووووودر معوووووه إنسا
وووُتْم بِوووِه ُتَكوووذِِ »:ا؟حيم،موووع ال ذيووول والتأنيوووه حيوووة يقوووال  آمنووولا علوووى  ن.اليووولم والوووذي« .بُلنَ هوووَذا الَّوووِذي ُكنوْ

ليلم لتسووونيم ..فووواملمووزوج ابايتنووواوللن الرحيووو  املختوولم ابملسوووك  يف ذلووك النعووويم املقوويم،وهم.األرائووك ينظووورون
 الذين آمنلا من الكفار يضحكلن ....

 «.ُللَنفانُلا يَوْفعَ اُر ما كَهْل يُولَِِب اْلُكفَّ »:والقرآن يتلجه ابلسخري  العالي  مرة أخرى وهل يسأل 
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ن نشوهدهم فنح.لكلمو اعورو  مون امل« الثلاب»أجل  هل يلبلاف هل وجدوا يلاب ما فعللاف وهم   ادوا 
الكامنووو  يف   لسوووخري واب.فهووول يوولاّبم إذن.اللحظوو  يف ا؟حووويم  ولكوونهم مووون غووْي كوووك  قوولا جوووزاء مووا فعللا

 كلم  الثلاب يف هذا املقام 
 ماذا وعد هللا أمال  المؤمنين في القرآن المكي  ؟

أجرموولا  شوهد سوخري  الوذينم -ونقو  حلظو  أموام هوذا املشووهد الوذي يطيول القورآن عورم منووالر  وحركاتوه 
 قبوووووول يف عوووووورم مشووووووهد نعوووووويم األبوووووورار وعوووووورم منووووووالر  كمووووووا أنووووووال موووووون  -مووووون الووووووذين آمنوووووولا يف الوووووودنيا 

 نوووه فووون عوووال يفأْيي،كموووا فنجووود أن هوووذ  ا نالووو  مووون الناحيووو  التأيْييووو  فووون عوووال يف األقاء التعب.ومناعمه
عوول يف الوونفك هووم موا يفاملشوركني وأذا فقد كانوحل القلوو  املسولم  يف مكوو  تالقووك مون عنووحل.العوالج الشووعلري

 .وكان رّبم   ي كهم بال علن،من تثبيته وتسريته وشسيته.البشري  بعن  وعم 
هوووووذ   لوووووذي يصووووو فرّبم هووووول ا.وهوووووذا التصووووولير املفصووووول ملووووولاجعهم مووووون أذى املشوووووركني،فيه بلسوووووم لقلووووولّبم

حوود  يكفووك قلووه املوويمن وميسوو  هووذا و و  -إن أمهوول الكووافرين حينووا و  -امللاجع.فهول يراهووا،وهل   يهملهووا 
تفكووووه يوكيوووو  .لنوكي  يوووويذيهم اجملرم.إن اّلِل يوووورى كيوووو  يسووووخر موووونهم السوووواخرون.علووووى آ مووووه وجراحووووه

 يفويصوفه .ذا كلهم يورى هووكي    يتللم هي ء السفل  و  يندملن  إن رّبو.آب مهم وملاجعهم املتفكهلن
  مهموا كانوحل لب امليمنويكفك حني تستشعر  القلووهذا يكفك  نعم هذا .فهل إذن ككء يف ميزانه ..تنزيله

 جمروح  ملجلع .
ملسو  جملورمني املطقلولب ا قود   هسوه.مث إن رّبم يسخر من اجملرمني سخري  رفيع  عالي  فيها تلمي  ملجع

  إليوه تقدر ،وتسو ي ،هسوه و ولكن قللب امليمنني احلساسو  املرهف.املغطاة ابلرين املطب  عليها من الذنلب
 يم وتستن

ني حووعلووى . األعلىيف املووا مث إن هووذ  القلوولب امليمنوو  تشووهد حاهلووا عنوود رّبا،ونعيمهووا يف جناتووه،وكرامتها 
تشوووهد هوووذا ..ال ذيووول و تشوووهد حوووال أعووودائها ومهوووانتهم يف املوووا األعلوووى وعوووذاّبم يف ا؟حيم،موووع ا هانووو  

هوووذا  ن كوووك أنمووووموووا .نيوهك تستشوووعر حاهلوووا وتتذوقوووه توووذو  اللاقوووع اليق.وذلوووك يف تفصووويل ويف تطليووول
ن تتبودل أالقلولب  وقد يبلو  يف بعوخ.التذو  ميس  على مرارة ما هك فيه من أذى وسخري  وقلو  وضوع 

 هذ  املرارة فيها ابلفعل حالوة،وهك تشهد هذ  املشاهد يف ذلك القلل الكرمي.
 ائل اجملوووورمنيوسوووو ني موووونو ووووا يالحووووج أن هووووذا كووووان هوووول وحوووود  التسوووولي  ا هليوووو  للموووويمنني املعووووذبني املووووأللم

الوودنيا  احلووالني بووني وتبووديل.نا؟نوو  للموويمنني،وا؟حيم للكافري.ااسيسوو ،وأذاهم البال ،وسووخريتهم الل يموو  .
ل وهم يبوووذللن األمووولا.املبوووايعني لوووه - -وهوووذا كوووان وحووود  الوووذي وعووود بوووه النووول .واهلخووورة اوووام التبوووديل .

 والنفلس 
ي   معورم التسور يفن املكوك م يكون أبودا يف مكو  يوذكر يف القورآفأما النصر يف الدنيا،والغله يف األرم،فلو 

 والتثبيحل ..
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الب  والقوولة ن موون الصوووهووذ  القلوولب كووان اووه أن تكوول .لقوود كووان القوورآن ينشووئ قلوولاب يعوودها حلموول األمان 
و  تنتظور .ىل كوكء يف هوذ  األرمإ -كوكء وهتمول كول كوكء وهك تبذل كول -والتجرق  ية   تتطلع 

قاء وحرموووان  نصوووه وكوووقلووولاب مسوووتعدة لقطوووع رحلووو  األرم كلهوووا يف.  ترجووول إ  رضووولان اّللِ و .إ  اهلخووورة
دعلة وغلبو  نتصوار الوولل كوان هوذا ا؟وزاء هول ا.وعذاب وتضحي  واحتمال،بال جزاء يف هذ  األرم قريوه

 ا سالم ولهلر املسلمني  
ال تعطوووووك بووووو كء إ  أنحوووووَّت إذا وجووووودت هوووووذ  القلووووولب الووووويت تعلوووووم أن لووووويك أمامهوووووا يف رحلووووو  األرم كووووو

حوووَّت إذا .لبانووول .وملعووودا كوووذلك للفصووول بوووني احلووو  وا.وأن تنتظووور اهلخووورة وحووودها ملعووودا للجزاء.مقابووول
صووووووور يف وجووووووودت هوووووووذ  القلووووووولب،وعلم اّلِل منهوووووووا صووووووود  نيتهوووووووا علوووووووى موووووووا ابيعوووووووحل وعاهووووووودت،آ ها الن

   مان ،مووذ كانووحلاء األقولكن لتقوولم  مانوو  املوونهج ا هلووك وهووك أهوول أل.  لنفسووها.األرم،وائتمنهووا عليووه
 وقوود عوورقت ّللِ .رم تعطا تتطلوع إىل كووكء موون املغونم يف األ تلعود بشووكء موون املغونم يف الوودنيا تتقاضووا  و 
 حقا يلم كانحل   تعلم هلا جزاء إ  رضا   

 ب  هووذا األموورد أن أصوووبعوو.بعوود ذلك.وكوول اهلايت الوويت ورق فيهووا ذكوور للنصوور يف الوودنيا جوواءت يف املدين 
 هلوووذا املووونهج حل أن تكووولنوجاء النصووور ذاتوووه ألن مشوووي   اّلِل اقتضووو.بووورانمج املووويمن وانتظوووار  وتطلعوووهخوووارج 

النصوه علوى التعوه و  كن جوزاءفلم ي.واقعي  يف احلياة ا نساني  تقرر  يف صلرة عملي  حمدقة،تراها األجيال
 ا اهلن إ ا كان قدرا من قدر اّلِل تكمن وراء  حكم  حناول ر يته.والتضحي  واهل م
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 مكي ة وآياأها خمس وعشرون ( سور  اانشقاق84)

 أهم مو وعات السور  

لرة ،مث يف سوووووتبووووودأ السووووولرة بوووووبعخ مشووووواهد ا نقوووووالب الكلنيووووو  الووووويت عرضوووووحل بتلسوووووع يف سووووولرة التكووووولير
سوووماء الم الاستسووو.نوووابع ا ستسوووالم ّللِ .ولكنهوووا هنوووا ذات نوووابع خاص.ا نفطوووار.ومن قبووول يف سووولرة النبأ

ووووماُء اْنَشووووقَّحْل،َوأَذِ »:واستسووووالم األرم،يف نلاعيوووو  وخشوووولع ويسوووور  ووووا َوُحقَّووووَنحْل ِلرَ ِإَذا السَّ َوِإَذا اأْلَْرُم .حلْ ّبِِ
ا َوُحقَّحلْ   .. «ُمدَّْت،َوأَْلَقحْل ما ِفيها َوخَتَلَّحْل،َوأَِذَنحْل ِلَرّبِِ

ْنسووانُ »ذلووك املطلووع اااكووع ا؟ليوول اهيوود اطوواب   صووْي  و ذكْي   موور  وتوو.لربه لع يف قلبووه،وإلقوواء ااشوو«اْ ِ
 يف حسووه ذي تلقيووهحني ينطبووع يف حسووه لوول الطاعوو  وااشوولع وا ستسووالم الوو.الووذي هوول صووائر إليووه عنوود 

ْنسواُن ِإنَّوكَ »:السماء واألرم يف املشهد اهلائل ا؟ليول  َموْن  فََأمَّا.ْدحا  َفُمالِقيوهِ َكوىل َربِِوَك  كواِق   إِ   اي أَيُوَهوا اْ ِ
ويتَ ِكتابَووُه َوراَء َلْهوورِِ  ْسووُرورا ،َوأَمَّا َمووْن أُ مَ ىل أَْهلِووِه ِلُه إِ  ِكتابَووُه بَِيِمينِووِه َفَسووْلَ  ُُياَسووُه ِحسووااب  َيِسووْيا ،َويَونوْقَ أُويتَ 

نَّ َربَّوووُه كووواَن بِوووِه إِ بَلى . أَْن لَوووْن َُيُووولرَ ِإنَُّه لَووونَّ .ْسوووُرورا  مَ ِإنَُّه كووواَن يف أَْهلِوووِه .َفَسوووْلَ  يَوووْدُعلا يُوُبلرا ،َوَيْصووولى َسوووِعْيا  
 « ..َبِصْيا  

ْنسوانُ »واملقطع الثالة عرم ملشاهد كلني  حاضورة، ا يقوع هوحل حوك  ى ا ق لتهوا علوُيا هوا وهلوإهلوا « اْ ِ
موون  ة،  مفوور هلوومدرة موودبر التوودبْي والتقوودير،مع التلوولي  ابلقسووم ّبووا علووى أن النوواس متقلبوولن يف أحوولال مقوو

 «.ْن نََب   عَ َ  َلَ َْكُ َّ نََبقا  ِإَذا اتَّسَ  اْلَقَمرِ ال أُْقِسُم اِبلشََّفِ ،َواللَّْيِل َوما َوَسَ ،وَ فَ »:ركلّبا ومعاانهتا 
 قو  أمرهم،كمووا  هوك حقيمث اوكء املقطوع األخوْي يف السولرة تعجيبوا مون حووال النواس الوذين   ييمنولن وهوذ

   َفمووا هَلُوومْ »:السوولرة  هم كمووا جوواء يف مطلووعوتلك هووك وووايتهم ووايوو  عووامل.عرضووحل يف املقطعووني السووابقني
م ضوملن عليوه جولاحنهم وهتديود هلواّلِل  وا ي يان لعلوممث ب..« يُوْيِمُنلَنف َوِإذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن   َيْسُجُدوَنف

ُ أَْعلَووو.بَوووِل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا يَُكوووذِِبُلنَ »: صوووْيهم انتووولم  وووفَوبَ .لُعلنَ ُم ِ وووا يُ َواّللَّ ِإ َّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا .ْرُهْم بَِعوووذاب  أَلِووويم  شِِ
 « ..هَلُْم َأْجر  َغْْيُ َ ُْنلن  .َوَعِمُللا الصَّاحِلاتِ 

لوويت ب الكلنيوو  اد ا نقووالإوووا سوولرة هاقئوو  ا يقاع،جليلوو  ا ُياء،يغلووه عليهووا هووذا الطووابع حووَّت يف مشوواه
 راحووو  يف.ة خطووولةصوووْي املشوووف  الرحيم،خطووول سووولرة فيهوووا هلجووو  التب.عرضوووتها سووولرة التكووولير يف جووول عاص 

ْنسانُ »:وااطاب فيها .ويسر،ويف إُياء هاقئ عمي   ك  للضمْي.كْي واستجافيه تذ « اي أَيُوَها اْ ِ
،متعاقب  سوواني  كووَّتوهووك ب تيووه مقانعهووا علووى هووذا النحوول تطوول  ابلقلووه البشووري يف جمووا ت كلنيوو  وإن

ْنسووووانُ »إىل ملسوووو  لقلووووه .ينفموووون مشووووهد ا ستسووووالم الكوووول .تعاقبووووا مقصوووولقا . حلسوووواب  مشووووهد اإىل.«اْ ِ
 تعجيوه مون حوالإىل ال.ىإىل ملسو  للقلوه البشورى أخور .إىل مشهد الكلن احلاضر وللاهر  امللحيو .وا؟زاء

 ْي  نلن ..  جر غإىل التهديد ابلعذاب األليم واستثناء امليمنني.الذين   ييمنلن بعد ذلك كله
وهوول مووا   . ُيوواءات واللمسووات يف سوولرة قصووْية   تتجوواوز عوودة أسووطر .كوول هووذ  ا؟وول ت واملشوواهد وا

يعهوود إ  يف هووذا الكتوواب العجيووه  فووإن هووذ  األغوورام يتعووذر اللفوواء ّبووا يف احليووز الكبووْي و  توويقى ّبووذ  
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صووبغ  العلوويم .ولكنووه القوورآن ميسوور للووذكر حانووه القلوولب مباكوورة موون منافووذها القريب .القوولة وّبووذا التووأيْي .
 بْي اا

 [25إل   1اآليات :( 84]سور  اانشقاق ) 

 أهوال قياا الساعة  وهللاي ية حساا الناس وموقف المكابين من ا يمان 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ووا َوُحقَّووحْل )1ِإَذا السَّووماُء اْنَشووقَّحْل )  (4خَتَلَّووحْل )ِفيهووا وَ ( َوأَْلَقووحْل مووا 3ا اأْلَْرُم ُموودَّْت )( َوِإذَ 2( َوأَِذنَووحْل ِلَرّبِِ
ووا َوُحقَّووحْل ) ْنسوواُن ِإنَّووَك كوواقِ 5َوأَِذنَووحْل ِلَرّبِِ َأمَّووا َمووْن أُويتَ ِكتابَووُه ( فَ 6الِقيووِه )   ِإىل َربِِووَك َكووْدحا  َفمُ ( اي أَيُوَهووا اْ ِ

َقلِووُه ِإىل8( َفَسووْلَ  ُُياَسووُه ِحسووااب  َيِسووْيا  )7بَِيِمينِووِه )  أُويتَ ِكتابَووُه َوراَء َوأَمَّووا َموونْ  (9)  أَْهلِووِه َمْسووُرورا  ( َويَونوْ
ُه لَونَّ أَْن ( ِإنَّو13نَّوُه كواَن يف أَْهلِوِه َمْسوُرورا  )( إِ 12( َوَيْصلى َسوِعْيا  )11( َفَسْلَ  يَْدُعلا يُوُبلرا  )10َلْهرِِ  )

( َواْلَقَموِر 17َ  )( َواللَّْيِل َوموا َوَسو16ِ  )ُم اِبلشَّفَ ( َفال أُْقسِ 15بَلى ِإنَّ َربَُّه كاَن بِِه َبِصْيا  ) (14َلْن َُيُلَر )
 اْلُقووووْرآُن   ( َوِإذا قُوووورَِئ َعلَووووْيِهمُ 20 يُوْيِمنُوووولَن ) َفمووووا هَلُووووْم  (19( َلَ َْكووووُ َّ نََبقووووا  َعووووْن نَبَوووو   )18ِإَذا اتََّسووووَ  )
ُ أَ 22( َبِل الَِّذيَن َكَفُروا يَُكذِِبُلَن )21َيْسُجُدوَن ) وْرُهْم 23 ِ ا يُلُعلَن )ْعَلمُ ( َواّللَّ  (24َعوذاب  أَلِويم  )بِ ( فَوَبشِِ

 (25) ُنلن  ِإ َّ الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت هَلُْم َأْجر  َغْْيُ  َْ 
 بمي مشاهد الكون في اآلخر  5 - 1الدرس ا ول:

وووووا َوُحقَّوووووحلْ » وووووماُء اْنَشوووووقَّحْل،َوأَِذَنحْل ِلَرّبِِ وووووا َوأَِذنَوووووحْل لِ َقحْل موووووا ِفيهوووووا َوخَتَلَّحْل،دَّْت،َوأَلْ ْرُم ُموووووَوِإَذا اأْلَ .ِإَذا السَّ َرّبِِ
ا م السوماء لرّبوهل استسالفأما ا؟ديد هنا ...وانشقا  السماء سب  احلدية عنه يف سلر سابق « َوُحقَّحلْ 

ا وَ »:ووقلع احل  عليها،وخضلعها للقع هذا احل  وناعتها   .. «ُحقَّحلْ َوأَِذَنحْل ِلَرّبِِ
واع فووحل .حل اقووع عليهووا و أي ..« َوُحقَّووحلْ »استسووالمها وناعتهووا ألموور  يف ا نشووقا ،:ماء لرّبووا فووإذن السوو

 ها.وهل مظهر من مظاهر ااضلع،ألن هذا ح  عليها مسلم به من. وا حمقلق  لرّبا
ينشوأ  ا وكوكلها، امو  رقعتهو وقود يعوب هوذا..« َوِإَذا اأْلَْرُم ُمودَّتْ »:وا؟ديد هنا كذلك هل مود األرم 

وي كور   واملقولل إنوه -ه عن انقالب النلاميك اليت كانحل هكمها،وهفظها يف هذا الشكل الذي انتهحل إليو
هولل اء الفعول للمجعل وقلع هذا األمر هلا آتيوا مون فعول خوارج عنها، وا يفيود  بنووالتعبْي ا -أو بيضاوي 

تخلوووى ك موووا فيهوووا وتنووو  حيووو  تلقووواألرم كائوهووول تعبوووْي يصووولر ..« َوأَْلَقوووحْل موووا ِفيهوووا َوخَتَلَّوووحلْ  «.»ُمووودَّتْ »:
 اّلِل    يعلوووم إ اهلوووا الووويتوما فيهوووا كثْي.منوووه تلوووك ااالئووو  الووويت   هصوووى،واليت نلهتوووا األرم يف أجي.عنوووه

وقوود محلووحل .ا  ابرئهومنووه سووائر مووا حتبووئ يف جوول  األرم موون معوواقن وميووا  وأسوورار   يعلمهووا إ.مداها
 ختلحل ..ا فيها و ألقحل م:حَّت إذا كان ذلك اليلم .ان بعد قرونمحلها هذا أجيا  بعد أجيال،وقرو 

وووا َوُحقَّوووحلْ » واسوووتجابحل ألمووور  مستسووولم  .هوووك األخووورى كموووا أذنوووحل السوووماء لرّبوووا وحقحل..« َوأَِذنَوووحْل ِلَرّبِِ
ّبوووذ   -مذعن ،مع فووو  أن هوووذا حووو  عليها،وأووووا نائعووو  لرّبوووا  قوووه هوووذا عليهوووا ..وتبووودو السوووماء واألرم 
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تستمعان لامر،وتلبيان للفلر،وتطيعوان ناعو  املعو   .وخليقتني من األحياء.ذوايت رو  -ة اهلايت املصلر 
 ابحل ،املستسلم ملقتضا ،استسالما   التلاء فيه و  إكرا .

وا؟وووالل  ا ااشووولعفوووإن صووولرته هنوووا يظللهووو.وموووع أن املشوووهد مووون مشووواهد ا نقوووالب الكووولين يف ذلوووك اليلم
ا مواكوع يف غوْي لطوائع ااوالوذي يتبقوى يف احلوك منوه هول لول ا ستسوالم ا.لواللقار واهلدوء العميو  الظال
 جلب  و  معارض  و  كالم  

هللاد  ا نسان ومالقاأه له مذن يأخذا هللااابذه بيمينذه ومذن يأخذاه  15 - 6الدرس الثاني:

 وراء ظهره

ه مستسوولما لربوو هئه وأرضووويف هووذا ا؟وول اااكووع الطووائع اووكء النووداء العلوولي لإلنسووان،وأمامه الكوولن بسووما
ْنساُن ِإنََّك كاِق   ِإىل َربَِِك َكدْ »:هذا ا ستسالم   « ..الِقيهِ حا  َفمُ اي أَيُوَها اْ ِ

ْنسوانُ  » الكوولن  تفورق  يف هوذا الويت« سوواني ا ن»الوذي خلقوه ربووه إبحسوان والوذي ميوز  ّبوذ  ..« اي أَيُوَهوا اْ ِ
ن مووووفوووو  فيووووه وقد ن.ر  موووون األرم والسووووماءخبصووووائا كووووان موووون كووووأوا أن يكوووولن أعوووور  بربووووه،وأنلع ألموووو

تطهر ّبوووا أو ضووواته،والروحه،وأوقعوووه القووودرة علوووى ا تصوووال بوووه،وتلقك قوووبك مووون نووولر ،والفر  ابسوووتقبال فيل 
ْنسواُن ااي أَيُوَهوا »بعيودة   ا رتفاع إىل غْي حد،حَّت يبل  الكمال املقودر ؟نسوه،وآفا  هوذا الكموال عاليو  ِ ْ

رم  ياتوووووك علوووووى األحقطوووووع رحلووووو  تاي أيهوووووا ا نسوووووان إنوووووك ..«  َكوووووْدحا  َفُمالِقيوووووهِ ِإنَّوووووَك كووووواِق   ِإىل َربِِوووووكَ 
ليوووووه رجوووووع وإفإليوووووه امل.لتصووووول يف النهايووووو  إىل ربك.كاقحا،همووووول عب ك،وعهووووود جهد ،وتشووووو  نريقوووووك .

 بعد الكد والكد  وا؟هاق ...املآب
إن   يكون .د هود وكو إ فأنوحل   تبلغوه يف هوذ  األرم .إنوك كواق  حوَّت يف متاعوك ..اي أيها ا نسان .

  ولوولن لع الكوود نووإ ا حتلوو  .اللاجد وانووروم سوولاء.جهوود بوودن وكوود عموول،فهل جهوود تفكووْي وكوود مشوواعر
 ّلِل سلاء.اطا  إىل مث النهاي  يف آخر امل.العناء،وحقيق  الكد  هك املستقرة يف حياة ا نسان .

تسووالم لطاعوو  وا سابقوودم هلووا ملن ي.الراحو  هنووا إ ا .إنووك   عوود الراحوو  يف األرم أبوودا.اي أيهوا ا نسووان .
فمختلف  عند موا تصول  أما العاقب  -لنه ونعمه وإن اختل  ل -..التعه واحد يف األرم والكد  واحد 

 ه   يكون كود ألرم كأنووواحود إىل نعويم ميسو  علوى آ م ا.إىل ربك ..فلاحد إىل عناء قونه عناء األرم
 و  كد ..

ْنسوووانُ »ذي امتووواز خبصووائا الووو.اي أيهووا ا نسوووان .   متيووواز الوووذيليووو  ّبوووذا ايأ  فووواخ  لنفسوووك مووا ..« اْ ِ
 خصك به اّلِل،اخ  لنفسك الراح  من الكد  عند ما تلقا .

ىل وايوووو  إا يصووووللن وألن هووووذ  اللمسوووو  الكامنوووو  يف هووووذا النداء،فإنووووه يصوووول ّبووووا مصووووائر الكوووواقحني عنوووود موووو
لى  يَووْدُعلا يُوُبلرا ،َوَيْصووورِِ  َفَسوووْل َ راَء َلْهوووَ َوأَمَّوووا َمووْن أُويتَ ِكتابَوووُه  »:الطري ،ويلقوولن رّبوووم بعوود الكووود  والعنوواء 

 ..« بَُّه كاَن بِِه َبِصْيا  لى ِإنَّ رَ بَ .لرَ ِإنَُّه َلنَّ أَْن َلْن ُيَُ .ِإنَُّه كاَن يف أَْهِلِه َمْسُرورا  .َسِعْيا  
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وهل .لنجوواةكتووه لووه او أحسن،فرضووك اّلِل عنووه والووذي يوويتى كتابووه بيمينووه هوول املرضووك السووعيد،الذي آموون و 
ارقة عووون تر الووول والذي يصووولر ذلووك هووول اهل.فال ينووواقا و  يوودق  معوووه يف احلسووواب.ُياسووه حسوووااب يسوووْيا

 وفيها غناء .. - -الرسلل 
ُ تَوَعواىَل ) قَالَوحْل قُوْلوحُل أَلَوْيَك .« َموْن نُولِقَا احلَِْسواَب عُوذَِِب » قَواَل  -  -َعْن َعاِئَشوَ  َعوِن النَّوِبِِ  يَوُقولُل اّللَّ

 ... 2614«َذِلِك اْلَعْرُم » قَاَل .َفَسْلَ  ُُيَاَسُه ِحَسااب  َيِسْي ا ( 
ْعوووحُل َرُسووولَل هللِا :وَعوووْن َعاِئَشوووَ ،قَاَلحْل  َِ ، اَي َرُسووولَل :قُوْلوووحُل :اللَُّهووومَّ َحاِسوووْبِب ِحَسوووااب  َيِسوووْي ا،قَاَلحْل :يَوُقووولُل

َها،ِإنَّوووُه َموووْن نُووولِقَا احلَِْسووواَب يَوْلَم ِوووذ  : ف قَووواَل هللِا،َموووا احلَِْسووواُب اْلَيِسوووْيُ  أَْن يَوْنظُوووَر يف َسووويَِِ اتِِه َويَوَتَجووواَوُز لَوووُه َعنوْ
 ..2615َهَلَك،وَُكُل َما ُيِصيُه اْلُمْيِمَن يَُكفُِِر َعْنُه ِمْن َسيَِِ اتِِه،َحَّتَّ الشَّلَْكُ  َتُشلُكُه.

َعِن احلَِْسواِب َسأَْلحُل َرُسلَل هللِا : َِْعحُل أُمَّ اْلُمْيِمِننَي َعاِئَشَ ،تَوُقلُل :الزَُبْْيِ ،قَاَل وعن َعبَّاَق ْبِن َعْبِد هللِا ْبِن 
الرَُّجووووُل تُوْعووووَرُم َعَلْيووووِه ُذنُلبُووووُه،مُثَّ يُوَتَجوووواَوُز لَووووُه :اَي َرُسوووولَل هللِا،َمووووا احلَِْسوووواُب اْلَيِسووووُْي ف فَوَقوووواَل :فَوُقْلووووحُل .اْلَيِسووووِْي 
َها،إِ  ُ َعوووزَّ َوَجووولَّ ِّبَوووَعنوْ ا َكووولَْك  ،َفَما فَوْلقَوَهوووا،ِإ َّ قَووواصَّ اّللَّ ا ِموووْن نَّوووُه َموووْن نُووولِقَا احلَِْسووواَب َهلَوووَك،َو َ ُيِصووويُه َعْبووود 

 2616َخطَااَيُ .
 « ..ْسُرورا  مَ ىل أَْهِلِه َقِلُه إِ َويَونوْ »مث ينجل .فهذا هل احلساب اليسْي الذي يلقا  من ييتى كتابه بيمينه .

ل الصوووال  مووون أهووو ميووان و وهووول تعبوووْي يفيوود عموووع املتووولافقني علوووى ا.لنووواجني الوووذين سووبقل  إىل ا؟نووو  .موون ا
عووود بملتآلفووو  اويصووولر رجعووو  النووواجك مووون احلسووواب إىل جمملعتوووه .كل ومووون أحوووه مووون أهلوووه وصحبه.ا؟نووو 

 رجعته متهلال فرحا مسرورا ابلنجاة واللقاء يف ا؟نان  .امللق  العصيه
أُويتَ   نْ َوأَمَّوا َمو»:ل كوار  ع املعذب اهلالك املأخلذ بعمله السكء ،الذي ييتى كتابوه وهووهل وضع يقابل وض

 ات القرآن من قبل هول كتوابيف تعبْي   .والذي ألفنا.« َوَيْصلى َسِعْيا  .ِكتابَُه َوراَء َلْهرِِ  َفَسْلَ  يَْدُعلا يُوُبلرا  
ن يكوولن أك ميتنووع ولي.توواب موون وراء الظهوورصوولرة إعطوواء الك:فهذ  صوولرة جديوودة .اليمووني وكتوواب الشوومال

 الذي يعطى كتابه بشماله يعطا  كذلك من وراء لهر .
مووني أو إيتائووه ابلي   كيفيوو فهووك هي وو  الكووار  املكوور  ااووزاين موون امللاجهوو   وحنوون   نوودري حقيقوو  الكتوواب و 

راء و   اهلووال  موون وحقيقوو ولإ ووا ختلووا لنووا حقيقوو  النجوواة موون وراء التعبووْي األ.ابلشوومال أو موون وراء الظهر
 و ا احلقيقتان املقصلق أن نستيقنهما..التعبْي الثاين

ومووا وراء ذلوووك مووون األكوووكال إ وووا ُييوووك املشوووهد ويعمووو  أيووور  يف احلوووك،واّلِل أعلوووم  قيقووو  موووا يكووولن كيووو  
ولكون يف املعصوي   -تكلن  فهذا التعيك الذي قضى حياته يف األرم كدحا،وقطع نريقوه إىل ربوه كودحا 

يعوووور  وايته،ويلاجووووه مصووووْي ،ويدر  أنووووه العنوووواء الطليوووول بووووال تلقوووو  يف هووووذ  املوووورة و   -ا مث والضووووالل و 
                                                 

 ( 6536[)437/ 12املكنز ] -صحي  البخارى - 2614
 صحي  73729[)372/ 61ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2615
 صحي  26031( 25515[)352/ 8مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2616
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وحني يووودعل ا نسووان ابهلوووال  .فيوودعل يبلرا،وينوواقي اهلوووال  لينقووذ   ووا هووول مقوودم عليوووه موون الشووقاء.انتهاء
وهووذا هوول املعوو  .نيهحَّت ليصووب  اهلووال  أقصووى أما.لينجوول بووه،يكلن يف امللقوو  الووذي لوويك بعوود  مووا يتقيووه

 :الذي أراق  املتنل وهل يقلل 
 2617كفى بك قاء أن ترى امللت كافيا وحسه املنااي أن يكِن أمانيا

ا هول وهوذ..« ِعْيا  ْصولى َسوَويَ »..والشقاء الذي ليك بعد  كقاء  .فإ ا هك التعاس  اليت ليك بعدها تعاس 
 وهيهات هيهات  .الذي يدعل اهلال  لينقذ  منه .

 ا الشقاء ..ه إىل هذبهذا املشهد التعيك يكر السيا  راجعا إىل ماضك هذا الشقك الذي انتهى  وأمام
مووع  -ن اهلن فوونح.نعووم كووان ..لوودنيا .ا .وذلووك كووان يف.« ِإنَُّه لَوونَّ أَْن لَووْن َُيُوولرَ .ِإنَّووُه كوواَن يف أَْهلِووِه َمْسووُرورا  »

اَن يف ِإنَّووُه كوو»ن  وراءان بعيوودا يف الزمووان واملكووا  يوولم احلسوواب وا؟ووزاء وقوود خلفنووا األرميف -هووذا القوورآن 
ه هلوا حسوااب هلخورة،  ُيسو الودار اغافال عما وراء اللحظ  احلاضورة  هيوا عموا ينتظور  يف..« أَْهِلِه َمْسُرورا  

يوو  املطووا  يف وا لل لوون الرجعوو ىل ابرئووه،و إإىل ربووه،ولن يرجووع « ِإنَّووُه لَوونَّ أَْن لَووْن َُيُوولرَ »..و  يقوودم هلووا زاقا 
 « ..ْيا  بَلى ِإنَّ َربَُّه كاَن بِِه َبصِ » حتقه بعخ الزاق و قخر كي ا للحساب  

،عارفا وخطلاتوه هعاملا  ركاتوولكن احلقيق  أن ربه كان مطلعا علوى أمر ،حميطوا  قيقتوه،.إنه لن أن لن ُيلر
 م اّلِل.ملقدور يف عل هذا اا  إىلوكذلك كان،حني انتهى به املط.أنه صائر إليه،وأنه جمازيه  ا كان منه .

ْية املشولب  رم القصووالذي   يكون بود أن يكولن  وصولرة هوذا التعويك وهول مسورور بوني أهلوه يف حيواة األ
ة ذلوووك السوووعيد،وهل ينقلوووه إىل أهلوووه مسووورورا يف تقابلهوووا صووولر  -لر الكووود  صووويف صووولرة مووون  -ابلكووود  

 و عناء.أمن كد   ني  ،ااالي  من كل كائب حياة اهلخرة املديدة،الطليق ،ا؟ميل ،السعيدة،اهل
 القسم بمشاهد الكون عل  أغيير أحوال الناس 19 - 16الدرس الثالث:

ذا هووىل نووات موون إيا  ّبووم وموون هووذ  ا؟للوو  الكبووْية العميقوو  األيوور  شوواهدها وملسوواهتا الكثْية،يعوولق السوو
دير،الووذي ْي والتقلمحووات موون التوودبالكوولن الووذي يعيشوولن فيووه حيوواهتم،وهم غووافللن عمووا تشووك بووه هووذ  ال

موا َوَسوَ ،َواْلَقَمِر اللَّْيِل وَ شَّوَفِ ،وَ فَوال أُْقِسوُم اِبل»:يشملهم كذلك،ويقِدر إبحكام ما يتولارق علويهم مون أحولال 
ا،لتلجيوووه القلووووه لووول  ابلقسووووم ّبينيووو  الوووويت ..وهوووذ  اللمحووووات الكل « َلَ َْكوووُ َّ نََبقووووا  َعوووْن نَبَوووو   .ِإَذا اتََّسوووَ  .

 لبشري إليها،وتلقك إُياءاهتا وإيقاعاهتا ..ا
ا موووع  لالهلووويفوهك تتفووو  .نوووابع اموووع بوووني ااشووولع السووواكن،وا؟الل املرهووولب.نوووات ذات نوووابع خاص

 لالل مطلع السلرة ومشاهدها بصف  عام .
وُيك .وبعد الغروب شخذ الونفك روعو  سواكن  عميقو .فالشف  هل اللقحل اااكع املرهلب بعد الغروب .

كموا ُيوك برهبو  الليول القاقم،ووحشو  الظوالم .له  ع  اللقاع وما فيه من أسى صامحل وكجى عمي الق

                                                 
 ) السيد رمحه هللا ( [3كر  قيلان املتنل ]ص  - 2617
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هوول الليوول ومووا مجووع ومووا ..« َواللَّْيووِل َومووا َوَسوو َ »ويلفووه يف النهايوو  خشوولع وخوول  خفووك وسووكلن  .الزاح 
 ّبذا التعميم،وّبذا التجهيل،وّبذا التهليل..محل .

 مه وُيملوه مونلليول ويضوويذهه التأمل بعيدا،وهل يتقصوى موا امعوه ا. .والليل امع ويضم وُيمل الكثْي
مث يووويوب ..الضووومْي  أكوووياء وأحيووواء وأحوووداّ ومشووواعر،وعلا  خافيووو  ومضمرة،سوووارب  يف األرم وغوووائرة يف

 إ ووا..«  َ ِل َومووا َوَسووَواللَّْيوو»:موون هووذ  الرحلوو  املديوودة،و  يبلوو  موون الصوولر مووا ُيتليووه الوونا القوورآين القصووْي 
لع يه مون خشويغمر  من النا العميو  العجيه،رهبو  ووجل،وخشولع وسوكلن تتسو  موع الشوف  وموا يضوف

 وخل  وسكلن 
خ علوى وهول يفوي.الوه .يوا  اكتملوهل القمر يف .مشهد كذلك هاقئ رائع ساحر ...« َواْلَقَمِر ِإَذا اتََّس َ »

  يف هرة واملكنلنوووو  الظووووادة،يف العوووولااألرم بنوووولر  احلووووا  اااكووووع املوووولحك ابلصوووومحل ا؟ليل،والسووووياح  املديوووو
شوووولع الل واايلتقك معهمووووا يف ا؟وووو.الشووووعلر ..وهوووول جوووول لووووه صوووول  خفيوووو   وووول الشووووف ،والليل ومووووا وسوووو 

 والسكلن ..
انه ّبوا ات سوريع ،وحقورآن لقطوهذ  اللمحوات الكلنيو  ا؟ميلو  ا؟ليلو  الرائعو  املرهلبو  امللحيو  يلتقطهوا ال

ئر،يف ر والضوووووماويلووووول  ابلقسوووووم ّبوووووا ليثزهوووووا للمشووووواع.اّبوووووا الكلينالقلوووووه البشوووووري،الذي يغفووووول عووووون خط
وتبودل ،وترسوم خطلاته.ا الكلنحيليتها،ومجاهلا وإُيائها وإيقاعها،وق لتها على اليد اليت اسك  قدار هذ

 :أحلاله ..وأحلال الناس أيضا وهم غافللن 
 أحلال.و من تقديرات  رسلم لكمم،وف  ما هل أي لتعانلن حا  بعد حال..« َلَ َْكُ َّ نََبقا  َعْن نََب   »

ألل  يف موال واألحولال ر واألهول والتعبْي بركولب األمولر واألخطوا.ويعث عن معاانة األحلال املتعاقبو  بركلّبوا
ذ  األحوولال وكووأن هوو.. «إن املضووطر يركووه الصووعه موون األموولر وهوول عووا  بركلبووه»:التعبووْي العريب،كقوولهلم 

ويقولقهم يف  ذي يقلقهواوكل منهوا اضوك ّبوم وفو  مشوي   القودر الو.بعود واحودةمطااي يركبها النواس واحودة 
  األحولال تقدير هوذالطري ،فتنتهك ّبوم عنود غايو  تويقي إىل رأس مرحلو  جديدة،مقودرة كوذلك مرسولم ،ك

ي قوواء رّبم،الووذم إىل لحَّت تنتهووك ّبوو.املتعاقبوو  علووى الكوولن موون الشووف ،والليل ومووا وسوو ،والقمر إذا اتسوو 
ىل يووو  مووون معووو  إقال اللطوهوووذا التتوووابع املتناسووو  يف فقووورات السووولرة،وا نت.نوووه الفقووورة السوووالف  .هوووديحل ع

 مع ،ومن جلل  إىل جلل ،هل    من  ات هذا القرآن البديع.
 لوا وعااا الك ار لمدا إيمانهم وثواا المؤمنين الصالحين 25 - 20الدرس الرابع:

ن مون أمور الوذي التعجيوه ا؟ول ت السوابق  هلوا يف السولرة،اكءويف لل هذ  اللمحات األخْية،واملشواهد و 
مووووا هَلُوووووْم   فَ »:جووووولق وأمووووامهم هووووذا احلشووووود موووون ملحيووووات ا ميوووووان وق ئلووووه يف أنفسووووهم ويف الل .  ييمنلن

   ييمنلنف   فما هلم..أجل« يُوْيِمُنلَنف َوِإذا قُرَِئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن   َيْسُجُدوَنف
ن يف نات اللجلق،ويف أحلال النفلس،تلاجه القله البشوري حيثموا تلجوه وتتكواير عليوه إن ملحيات ا ميا

وهك من الكثرة والعم  والقلة والثقل يف ميزان احلقيق   ية هاصر هذا القلوه لول أراق التفلوحل .أينما كان
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  يُوْيِمنُوولَنف َوِإذا قُوورَِئ َفمووا هَلُووْم »بينمووا هووك تناجيووه وتناغيووه وتناقيووه حيثمووا ألقووى بسوومعه وقلبووه إليهووا  .منها
وهوول حووانبهم بلغوو  الفطوورة،ويفت  قلوولّبم علووى ملحيووات ا ميووان وق ئلووه يف « َعلَووْيِهُم اْلُقووْرآُن   َيْسووُجُدوَنف

ويسووتجيا يف هووذ  القلوولب مشوواعر التقوولى وااشوولع والطاعوو  وااضوولع لبووارئ اللجوولق .األنفووك واهلفا 
 « ..السجلق»وهل ..

لقلوه اتجيا يف وفيه من اللمحات واللمضات واللحظات والسبحات موا يسو.ومل .يلإن هذا الكلن مج
 البشري أ ى مشاعر ا ستجاب  وااشلع.

للجووووووولق ابوفيوووووووه مووووووون اللمسوووووووات وامللحيوووووووات موووووووا يصووووووول القلوووووووه البشوووووووري .ومل .وإن هوووووووذا القووووووورآن مجيل
هَلُوْم  َفما»..لعظيم اخالقه  ق ويسكه فيه حقيق  الكلن الكبْية امللحي   قي.ا؟ميل،وببارئ اللجلق ا؟ليل

ب عنووه السوويا  ليأخووذ يضوور .حقا هإنووه ألموور عجيوو« ..  يُوْيِمنُوولَنف َوِإذا قُوورَِئ َعلَووْيِهُم اْلُقووْرآُن   َيْسووُجُدوَنف
ُ .نَ َكووووووذِِبُل بَووووووِل الَّووووووِذيَن َكَفووووووُروا يُ »:يف بيووووووان حقيقوووووو  حووووووال الكفار،ومووووووا ينتظوووووورهم موووووون مووووووآل  ْعلَووووووُم ِ ووووووا أَ َواّللَّ

ْرُهْم بَِعذاب  أَلِيم  .يُلُعلنَ   « ..فَوَبشِِ
 أعلوووم  وووا واّللِ .يلفالتكوووذيه نوووابعهم وميسووومهم ونوووبعهم األصووو.يكوووذبلن إنالقا.بووول الوووذين كفوووروا يكذبلن

 يكنلن يف صدورهم،ويضملن عليه جلاحنهم،من كر وسلء وقوافع هلذا التكذيه ..
و»:وي   احلدية عنهم،ويتجه اباطاب إىل الرسلل الكورمي  مون بشورى    واي هلوا..« م  اب  أَلِويْرُهْم بَِعوذفَوَبشِِ

ين   منني الوووووذتسووووور و  يلقهوووووا متطلوووووع إىل بشووووورى مووووون بشوووووْي  ويف اللقوووووحل ذاتوووووه يعووووورم موووووا ينتظووووور املوووووي 
اء موون مصووْي نووه اسووتثنواكء هووذا العوورم يف السوويا  كأ.يكذبلن،فيسووتعدون ابلعموول الصوواحل ملووا يسووتقبللن

 « ..لن  ْْيُ َ ْنُ غَ  َأْجر  هَلُمْ .آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاتِ ِإ َّ الَِّذيَن »:الكفار املكذبني 
بتوداء النولا قاخلوني ات   يكفالوذين آمنولا وعملولا الصواحل.وهل الذي يقال عنه يف اللغ  إنوه اسوتثناء منقطع

مووور ألنتبوووا  إىل اترة لالإيف تلوووك البشوووارة السووولقاء مث اسوووتثنلا منهوووا  ولكووون التعبوووْي علوووى هوووذا النحووول أكووود 
 للق ..اء واايف قار البق.هل األجر الدائم غْي املقطلع ..املستث   واألجر غْي املمنلن .

 ضمْي.ت الكلن واليف جما  وّبذا ا يقاع احلاسم القصْي،تنتهك السلرة القصْية العبارة،البعيدة اهلماق
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 مكي ة وآياأها ثناان وعشرون ( سور  البروج85)

  وعات السور  أهم مو

 حلهلووا أضوولاء موو  وتشووعأموولرا عظي.هووذ  السوولرة القصووْية تعرم،حقووائ  العقيدة،وقلاعوود التصوولر ا ميوواين .
وأحيواان كول  -كول آيو    َّت لتكواققلي  بعيدة املدى،وراء املعاين واحلقائ  املباكرة اليت تعث عنها نصلصها ح

   من احلقيق  ..ن تفت  كلة على عا  م امك األنراأ -كلم  يف اهلي  
  موون ل أن ف ووهوووامللضوولع .وامللضوولع املباكوور الووذي تتحوودّ عنووه السوولرة هوول حوواقّ أصووحاب األخوودوق .

اء هلوووم نغووواة قسووواة ابتلووولا  عووود -النصوووارى امللحووودين  قيووول إووووم مووون -املووويمنني السوووابقني علوووى ا سوووالم 
 يفغوواة هلووم كووقا فشوو  الط.بعقيدهتمكووريرين،أراقوهم علووى توور  عقيوودهتم وا رتووداق عوون قينهم،فووأبلا وانعوولا 

الووويت حشوووودها  ن ا؟موووولعاألرم،وأوقووودوا فيوووه النووووار،وكبلا فيوووه مجاعووو  املوووويمنني فمووواتلا حرقووووا،على مووورأى مووو
حريووو  .حلري ة  شوووهد اّبوووذ  الطريقووو  البشوووع ،ولكك يتلهوووى الطغوووا املتسووولطلن لتشوووهد مصووورع الف ووو  امليمنووو 

ُهْم »:اهلقميني امليمنني   « ..يدِ زِيِز احْلَمِ  اْلعَ ِإ َّ أَْن يُوْيِمُنلا اِبّللَِّ َوما نَوَقُملا ِمنوْ
 «وِق.اُب اأْلُْخدُ قُِتَل َأْصحْشُهلق ،َوكاِهد  َومَ َوالسَّماِء ذاِت اْلُثُوِج،َواْليَوْلِم اْلَمْلُعلِق،»تبدأ السلرة بقسم:

لوووويت تشووووهد  شوووولق ااحلفوووو ب  بووووني السووووماء ومووووا فيهووووا موووون بووووروج هائلوووو ،واليلم امللعوووولق وأحدايووووه الضخام،و 
 بغاة.صحابه الترب  بني هذا كله وبني احلاقّ ونقم  السماء على أ.واألحداّ املشهلقة فيه .

مووع .طليوول .يل و  تمث تعوورم املشووهد املفجووع يف نووات خانفوو ،تلقع املشوواعر بشوواع  احلوواقّ بوودون تفصوو
لوووى احليووواة لنوووار وعاعلوووى  التلموووي  إىل عظمووو  العقيووودة الووويت تعالوووحل علوووى فتنووو  النووواس موووع كدهتا،وانتصووورت

 علووو ،وما يكمووونشووواع  الفبوالتلمي  إىل .ذاهتا،وارتفعوووحل إىل األوج الوووذي يشووور  ا نسوووان يف أجيالوووه مجيعوووا
 تِ النَّوواِر ذا»:يمنني فيهووا موون بغووك وكوور وتسووفل،إىل جانووه ذلووك ا رتفوواع والووثاءة والتطهوور موون جانووه املوو

 ..«  ُكُهلق  ْيِمِننيَ لى ما يَوْفَعُللَن اِبْلمُ َوُهْم عَ .ِإْذ ُهْم َعَلْيها قُوُعلق  .اْلَلُقلقِ 
ة والعقيوووودة أن الوووودعل بعوووود ذلووووك عووووكء التعقيبووووات املتلاليوووو  القصووووْية متضوووومن  تلووووك األموووولر العظيموووو  يف كوووو

عوواىل لكوول موووا وحضوولر  ت إكووارة إىل ملووك اّلِل يف السوووماوات واألرم وكووهاقته:والتصوولر ا ميوواين األصوويل 
 «. َكْكء  َكِهيد   َعلى ُكلِِ َواّللَُّ .مِ الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َواأْلَرْ » يقع يف السماوات واألرم:اّللِ 

ز ذلوك الفول .  ..عويم ا؟نونوإكارة إىل عذاب جهنم وعذاب احلري  الذي ينتظر الطغاة الفجرة السفل  وإىل 
ِإنَّ »:لنووار واحلريوو  افتنوو  لووى عالووذي ينتظوور املوويمنني الووذين اختوواروا عقيوودهتم علووى احليوواة،وارتفعلا .الكبووْي .

رِيوِ .ِإنَّ الَّوِذيَن آَمنُولا نََّم َوهَلُوْم َعوذاُب احلَْ ذاُب َجَهوفَوَلُهوْم َعو -ُتلبُولا يوَ مُثَّ َ ْ  -الَِّذيَن فَوتَونُولا اْلُموْيِمِننَي َواْلُمْيِمنواِت 
 «.ْلَكِبْيُ ا اْلَفْلُز كَ ذلِ .ارُ َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت هَلُْم َجنَّات  َعْرِي ِمْن َهِْتَها اأْلَوْ 
وهووك ..« ُئ َويُِعيوودُ  ُهووَل يُوْبوودِ ِإنَّهُ .د  ِإنَّ َبطْووَا َربِِووَك َلَشووِدي»:وتلوولي  بووبطا اّلِل الشووديد،الذي يبوودئ ويعيوود 

د بعيودة ..وبعو إكوعاعات حقيق  تتصل اتصا  مباكرا ابحليواة الويت أزهقوحل يف احلواقّ،وتلقك وراء احلواقّ
 وكل صف  منها تعب أمرا ...ذلك بعخ صفات اّلِل تعاىل
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تارونووه علووى كوول اق  الووذين حلقوق لعبووال.الغفوولر للتووائبني موون ا مث مهمووا عظووم وبشووع« َوُهووَل اْلَغُفوولُر الْووَلُقوقُ »
وهوك صوفات ..« يودُ ل  ِلموا يُرِ فَوعَّا.دُ ُذو اْلَعوْرِش اْلَمِجيو»واللق هنا هل البلسم املري  ملثل تلوك القورو   .ككء

طلووو  كموووا أووووا ت.. ابحلووواقّ وكلهوووا ذات اتصوووال.ملطلق ،والقووودرة املطلقووو ،وا راقة املطلقووو  .تصوولر اهليمنووو  ا
 وراء  إكعاعات بعيدة اهلماق.

ِفْرَعوْلَن . اْ؟ُُنلقِ  َحوِديةُ َهوْل أَ  َ »..مث إكارة سريع  إىل سلاب  من أخذ  للطغواة،وهم مودججلن ابلسوال  
 .ةإكعاعات كثْي  -خدوق مع حاقّ األ -ووراء ا .ا وآتر او ا مصرعان متنلعان يف نبيعتهم« َومَثُلَقف

ُ ِموْن .ْكوِذيه  تَ َفُروا يف كَ ِذيَن  َبِل الَّ »:ويف ااتام يقرر كأن الذين كفروا وإحان  اّلِل ّبم وهم   يشعرون  َواّللَّ
 « ..َورائِِهْم حمُِي   

يولحك  ن موا يقورر    ا..« ُفلا  ْل   حمَْ يد  يف لَ َبْل ُهَل قُوْرآن  جمَِ »:ويقرر حقيق  القرآن،ويبات أصله وحيانته 
 هل القلل الفصل واملرجع األخْي،يف كل األملر.

ل اعات ابلتفصويذ  ا كوعاهد  سوتعرام هو.هذ  نات جممل  عن إكعاعات السلرة وجماهلا اللاسع البعيد
: 

 [22إل   1اآليات :( 85]سور  البروج )

 يهاقصة أصحاا ا خدود والامقيب عل

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
 (4ِق )( قُِتَل َأْصحاُب اأْلُْخُدو 3َوَمْشُهلق  ) ( َوكاِهد  2( َواْليَوْلِم اْلَمْلُعلِق )1َوالسَّماِء ذاِت اْلُثُوِج )} 

لا ( َومووا نَوَقُمووو7ْيِمِننَي ُكووُهلق  )مووا يَوْفَعلُوولَن اِبْلُموو ( َوُهووْم َعلوووى6( ِإْذ ُهووْم َعَلْيهووا قُوعُوولق  )5النَّوواِر ذاِت اْلَلقُوولِق )
ُهْم ِإ َّ أَْن يُوْيِمُنلا اِبّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميِد ) ُ عَ ( الَّو8ِمنوْ ء  َكوِهيد  لوى ُكولِِ َكوكْ ِذي لَوُه ُمْلوُك السَّوماواِت َواأْلَْرِم َواّللَّ

( ِإنَّ 10 احْلَرِيووِ  )ُب َجَهوونََّم َوهَلُووْم َعووذابُ َلُهووْم َعووذافوَ ُتلبُوولا يوَ ِإنَّ الَّووِذيَن فَوتَونُوولا اْلُمووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنوواِت مُثَّ َ ْ  (9)
( ِإنَّ َبطْوَا َربِِوَك 11 )ذِلَك اْلَفوْلُز اْلَكبِوْيُ  اأْلَْوارُ  ِتَهاهَْ الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت هَلُْم َجنَّات  َعْرِي ِمْن 

( فَوعَّوال  ِلموا 15يوُد )ُذو اْلَعوْرِش اْلَمجِ  (14لْوَلُقوُق )( َوُهَل اْلَغُفلُر ا13َويُِعيُد )( ِإنَُّه ُهَل يُوْبِدُئ 12َلَشِديد  )
ُ  (19ْكووِذيه  )( بَووِل الَّووِذيَن َكَفووُروا يف تَ 18( ِفْرَعووْلَن َومَثُوولَق )17( َهووْل أَ َ  َحووِديُة اْ؟ُنُوولِق )16يُرِيووُد ) َواّللَّ

 { (22ُفلا  )حمَْ ( يف َلْل   21َل قُوْرآن  جمَِيد  )( َبْل هُ 20ِمْن َورائِِهْم حمُِي   )
 القسم بمخلوقات عأيمة 3 - 1الدرس ا ول:

 « ..لق  َوالسَّماِء ذاِت اْلُثُوِج،َواْليَوْلِم اْلَمْلُعلِق،َوكاِهد  َوَمْشهُ »
ن تكولن ابلسوماء ذات الثوج،وهوك إموا أ:ّبوذا القسوم  -قبل ا كارة إىل حواقّ األخودوق  -تبدأ السلرة 

َوالسَّووماَء بَونَوْيناهووا ِ َيْوود  »:أجوورام النجوولم اهلائلوو  وكأوووا بووروج السووماء الضووخم  أي قصوولرها املبنيوو ،كما قووال 
وإموا أن تكولن هوك املنوازل الويت تتنقول ..« أَأَنْووُتْم َأَكوُد َخْلقوا  أَِم السَّوماُء بَناهوا»وكما قوال ..« َوِإانَّ َلُملِسُعلنَ 
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وا كوووارة إليهوووا .أينووواء قوراووووا،وهك جما هتوووا الووويت   تتعوووداها يف جرايووووا يف السماءفيهوووا تلوووك األجووورام يف 
 وهل الظل املراق إلقا   يف هذا ا؟ل..يلحك ابلضخام 

وهل .ان فيهووواكوووألرم وموووا  اوهووول يووولم الفصووول يف أحوووداّ الدنيا،وتصوووفي  حسووواب ..« َواْليَووووْلِم اْلَمْلعُووولقِ »
ليوولم اوهل .ضووني إليووهواملتقا د ابحلسوواب وا؟ووزاء فيووه وأمهوول املتخاصوومنيامللعوولق الووذي وعوود اّلِل  جي ه،ووعوو

 العظيم الذي تتطلع إليه ااالئ ،وت قبه ل ى كي  تصْي األملر.
صووووب  كلهوووووا االئ ،فتيف ذلوووووك اليوووولم الووووذي تعووووورم فيووووه األعمووووال،وتعرم فيوووووه ا..« َوكوووواِهد  َوَمْشووووُهلق  »

العيولن و القلولب  ويظهر مكشولفا   يسو   سواتر عون.ويعلم كل ككء.مشهلقة،ويصب  ا؟ميع كاهدين .
.. 

ل ا هتمووووام لقوووواء لووووالتلتقووووك مجيعووووا يف إ.وتلتقووووك السووووماء ذات الثوج،واليوووولم امللعلق،وكوووواهد ومشووووهلق .
لحك تووكمووا .ق .وا حتفووال وا حتشوواق والضووخام  علووى ا؟وول الووذي يعوورم فيووه بعوود ذلووك حوواقّ األخوودو 

وهول أكوث .. يوه حسوابهوتلزن فيوه حقيقتوه ويصوفى ف.يوه هوذا احلواقّابجملال اللاسع الشوامل الوذي يلضوع ف
 من جمال األرم،وأبعد من مدى احلياة الدنيا وأجلها اندوق ..

 جريمة أصحاا ا خدود في حرق المؤمنين بالنار 9 - 4الدرس الثاني:

َل َأْصووووحاُب تِووووقُ »:ل وبعوووود رسووووم هووووذا ا؟وووول،وفت  هووووذا اجملووووال،عكء ا كووووارة إىل احلوووواقّ يف ملسووووات قالئوووو
ُهْم ِإ َّ َوم.ْلُموْيِمِننَي ُكوُهلق  ْفَعلُولَن ابِ يوَ لوى موا عَ َوُهْم .ِإْذ ُهْم َعَلْيهوا قُوعُولق  .النَّاِر ذاِت اْلَلُقلقِ .اأْلُْخُدوقِ  ا نَوَقُمولا ِمونوْ

ُ َعلى ُكلِِ َككْ ،َواَواأْلَْرمِ  ماواتِ الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ .أَْن يُوْيِمُنلا اِبّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميدِ   « ..ء  َكِهيد  ّللَّ
وووا َكوووِثَ قَووواَل » قَووواَل  --َعوووْن ُصوووَهْيه  أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ  َلُكْم وََكووواَن لَوووُه َسووواِحر  فَوَلمَّ َكووواَن َملِوووك  فِووويَمْن َكووواَن قَووووبوْ

وْحرَ  إِلَْيوِه ُغاَلم وا يُوَعلُِِموُه َفَكواَن ِ  َنرِيِقوِه ِإَذا َسوَلَك فَوبَوَعَة .لِْلَمِلِك ِإىنِِ َقْد َكِثُْت فَابْوَعْة ِإىَلَّ ُغاَلم ا أَُعلِِْموُه السِِ
ووَع َكاَلَمووُه فََأْعَجبَووُه َفَكوواَن ِإَذا أَتَووى السَّوواِحَر َموورَّ اِبلرَّاِهووِه َوقَوَعووَد إِلَْيووهِ  فَووِإَذا أَتَووى السَّوواِحَر  رَاِهووه  فَوَقَعووَد إِلَْيووِه َو َِ

َوِإَذا َخِشوويحَل أَْهلَووَك فَوُقووْل .فَوَقوواَل ِإَذا َخِشوويحَل السَّوواِحَر فَوُقووْل َحَبَسووِ  أَْهلِووى َضووَربَُه َفَشووَكا َذلِووَك ِإىَل الرَّاِهووهِ 
َنَما ُهَل َكَذِلَك ِإْذ أَتَوى َعلَوى َقابَّو   َعِظيَمو   قَوْد َحَبَسوحِل النَّواَس فَوَقواَل اْليَووْلَم أَْعلَوُم آلسَّواِحُر .َحَبَسِ  السَّاِحرُ  فَوبَويوْ
ْل ُه أَْفَضُل فََأَخَذ َحَجر ا فَوَقاَل اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن أَْموُر الرَّاِهوِه َأَحوهَّ إِلَْيوَك ِموْن أَْموِر السَّواِحِر فَاقْوتُوأَْفَضُل أَِم الرَّاهِ 

ابََّ  َحوَّتَّ مَيِْضوَى النَّاسُ  الرَّاِهوُه َأْى بُوَ َّ  فَوَرَماَهوا فَوَقتَوَلَهوا َوَمَضوى النَّواُس فَوأََتى الرَّاِهوَه فَوَأْخَثَُ  فَوَقواَل لَوهُ .َهِذِ  الدَّ
تَوَلى فَووِإِن ابْوُتِليووحَل فَووالَ تَووُدلَّ َعلَووىَّ .أَنْووحَل اْليَوووْلَم أَْفَضووُل ِم ِِ  وََكوواَن اْلغُوواَلُم .قَووْد بَولَووَ  ِمووْن أَْموورَِ  َمووا أََرى َوِإنَّووَك َسووتُوبوْ

َسوِمَع َجلِويك  لِْلَملِوِك َكواَن قَوْد َعِموَى فَوَأَ ُ  ِّبَوَدااَي يُْثُِئ اأَلْكَموَه َواألَبْووَرَص َويُوَداِوى النَّواَس ِموْن َسوائِِر اأَلْقَواِء فَ 
َوا َيْشوِفى اّللَُّ  ا ِإ َّ َتِ  فَوَقاَل ِإىنِِ  َ َأْكوِفى َأَحود   فَوِإْن أَنْوحَل آَمْنوحَل َكِثْيَة  فَوَقاَل َما َها ُهَنا َلَك َأمْجَُع ِإْن أَْنحَل َكَفيوْ

َ َفَشووَفا َ  ُ فَووأََتى اْلَملِووَك َفَجلَووَك إِلَْيووِه َكَمووا َكوواَن َاْلِووُك فَوَقوواَل لَووُه اْلَملِووُك فَ .اِبّللَِّ َقَعووْلُت اّللَّ آَمَن اِبّللَِّ َفَشووَفاُ  اّللَّ
 َقلَّ فََأَخووَذُ  فَولَووْم يوَووَزْل يُوَعذِِبُووُه َحووَّتَّ .قَوواَل َولَووَك َرب  َغووْْيِى قَوواَل َرىبِِ َوَربُووَك اّللَُّ .َمووْن َرقَّ َعَلْيووَك َبَصووَرَ  قَوواَل َرىبِِ 

األَبْووَرَص َوتَوْفَعوُل َعَلى اْلُغاَلِم َفِجىَء اِبْلُغاَلِم فَوَقاَل لَوُه اْلَملِوُك َأْى بُوَ َّ قَوْد بَولَوَ  ِموْن ِسوْحرَِ  َموا تُوْثُِئ اأَلْكَموَه وَ 
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َووا َيْشووِفى اّللَُّ .َوتَوْفَعووُل  ا ِإ َّ ذِِبُووُه َحووَّتَّ َقلَّ َعلَووى الرَّاِهووِه َفِجووىَء فََأَخووَذُ  فَولَووْم يوَووَزْل يُوعَ .فَوَقوواَل ِإىنِِ  َ َأْكووِفى َأَحوود 
فَووَأىَب فَووَدَعا اِبْلِمْ َشوواِر فَوَلَضووَع اْلِمْ َشوواَر ِ  َمْفوورِِ  رَْأِسووِه َفَشووقَُّه َحووَّتَّ َوقَووَع .اِبلرَّاِهووِه َفِقيووَل لَووُه اْرِجووْع َعووْن ِقيِنكَ 

فََأىَب فَوَلَضَع اْلِمْ َشواَر ِ  َمْفورِِ  رَْأِسوِه َفَشوقَُّه بِوِه َحوَّتَّ .ْن ِقيِنكَ ِكقَّاُ  مُثَّ ِجىَء ِ َِليِك اْلَمِلِك َفِقيَل َلُه اْرِجْع عَ 
فَوَأىَب َفَدفَوَعوُه ِإىَل نَوَفور  ِموْن َأْصوَحابِِه فَوَقواَل اْذَهبُولا بِوِه ِإىَل .َوَقَع ِكقَّاُ  مُثَّ ِجىَء اِبْلُغاَلِم َفِقيَل َلُه اْرِجْع َعْن ِقيِنكَ 

َفَصوِعُدوا بِوِه  َذا فَاْصَعُدوا بِِه اْ؟ََبَل فَِإَذا بَوَلْغُتْم ُذْرَوتَُه فَِإْن َرَجَع َعْن ِقيِنِه َوِإ َّ فَواْنَرُحلُ  فَوَذَهُبلا بِوهِ َجَبِل َكَذا وَكَ 
اْلَملِوِك فَوَقواَل لَوُه اْلَملِوُك َموا فَوَرَجَ  ِّبُِم اْ؟ََبُل َفَسَقطُلا َوَجاَء مَيِْشى ِإىَل .اْ؟ََبَل فَوَقاَل اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم ِ َا ِكْ حلَ 

ُللُ  ِ  قُوْرُقلر  فَوتَوَلسَّوطُلا بِوِه .فَوَعَل َأْصَحاُبَك قَاَل َكَفانِيِهُم اّللَُّ  َفَدفَوَعُه ِإىَل نَوَفر  ِمْن َأْصَحابِِه فَوَقاَل اْذَهُبلا بِِه فَامحِْ
 َهُبلا بِِه فَوَقاَل اللَُّهمَّ اْكِفِنيِهْم ِ َا ِكْ حَل.َفذَ .اْلَبْحَر فَِإْن َرَجَع َعْن ِقيِنِه َوِإ َّ فَاْقِذُفل ُ 

ُ.ْلَمِلُك َما فَوَعَل َأْصحَ َقاَل َلُه اِلِك فوَ فَاْنَكَفَأْت ِّبُِم السَِّفيَنُ  فَوَغرُِقلا َوَجاَء مَيِْشى ِإىَل اْلمَ   اُبَك قَاَل َكَفانِيِهُم اّللَّ
 ِ  َصووِعيد  َواِحوود  َل قَوواَل َعَْمووُع النَّوواسَ اَل َوَمووا ُهووقَ . بِووهِ َّتَّ تَوْفَعووَل َمووا آُمووُر َ فَوَقوواَل لِْلَملِووِك ِإنَّووَك َلْسووحَل بَِقوواتِِلى َحوو

 ْسِم اّللَِّ َربِِ اْلُغاَلِم.ِد اْلَقْلِس مُثَّ ُقْل ابِ َم ِ  َكبِ  السَّهْ َوَتْصُلُبِ  َعَلى ِجذْع  مُثَّ ُخْذ َسْهم ا ِمْن ِكَناَنَِّت مُثَّ َضعِ 
ع  مُثَّ َأَخوَذ َسوْهم ا ِموْن  ِحود  َوَصوَلَبُه َعلَوى ِجوذْ َصوِعيد  َوا اَس ِ  َفَجَمَع النَّ .فَِإنََّك ِإَذا فَوَعْلحَل َذِلَك قَوتَوْلَتِ  مُثَّ اْرِمِ  

السَّوْهُم ِ  ُصوْدِغِه فَوَلَضوَع َلقَوَع مُثَّ َرَمواُ  فوَ .ْلغُواَلمِ  َربِِ اْسوِم اّللَِّ ِكَنانَِتِه مُثَّ َوَضَع السَّْهَم ِ  َكِبِد اْلَقوْلِس مُثَّ قَواَل ابِ 
 ِم آَمنَّا ِبَربِِ اْلُغاَلِم.ِم آَمنَّا ِبَربِِ اْلُغالَ بِِ اْلُغالَ نَّا ِبرَ يََدُ  ِ  ُصْدِغِه ِ  َمْلِضِع السَّْهِم َفَماَت فَوَقاَل النَّاُس آمَ 
فَووَأَمَر اِبأُلْخووُدوِق ِ  . نوَووَزَل بِووَك َحووَذُرَ  قَووْد آَمووَن النَّاسُ فَووأُِتَى اْلَملِووُك َفِقيووَل لَووُه أَرَأَيْووحَل َمووا ُكْنووحَل َهْووَذُر قَووْد َواّللَِّ 

َكِك َفُخدَّْت َوَأْضَرَم النِِْيَاَن َوقَاَل َمْن َ ْ يَوْرِجْع َعْن ِقيِنِه فََأمْحُلُ  ِفيَها فَوَفَعلُولا َحوَّتَّ .أَْو ِقيَل لَوُه اقْوَتِحمْ .أَفْوَلاِ  السِِ
َصووِب  هَلَووا فَوتَوَقاَعَسووحْل أَْن تَوَقووَع ِفيَهووا فَوَقوواَل هَلَووا اْلغُوواَلُم اَي أُمَّووِه اْصووِثِى فَِإنَّووِك َعلَووى احْلَوو ِِ َجوواَءِت اْموورَأَة  َوَمَعَهووا 
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،أَنَّ َرُسلَل هللِا  ،فَوَلمَّا َكِثَ،قَواَل لِْلَملِوِك :قَاَل ،وَعْن ُصَهْيه  َلُكْم َلُه َساِحر   قَوْد ِإيِنِ :َكاَن َمِلك  ِفيَمْن َكاَن قَوبوْ

ووْحَر،فَوبَوَعَة لَووُه ُغاَلم ووا يُوَعلُِِمووُه،َفَكاَن يف َنرِيِقووِه ِإَذا َسوولَ  ،فَوَقَعووَد َكِثُْت،فَابْوَعووْة ِإَ َّ ُغاَلم ووا أَُعلُِِمووُه السِِ َك رَاِهه 
وَع َكاَلَموُه َوأَْعَجبَوُه،َفَكاَن ِإَذا أَتَووى السَّواِحَر َضوَربَُه،َوِإَذا َرَجوَع ِموْن ِعْنوو ووَع إِلَْيوِه َو َِ ِد السَّواِحِر قَوَعوَد ِإىَل الرَّاِهوِه َو َِ

وووواِحَر فَوُقووووْل :َكاَلَمووووُه،فَِإَذا أَتَووووى أَْهلَووووُه َضَربُلُ ،َفَشووووَكا َذلِووووَك ِإىَل الرَّاِهِه،فَوَقوووواَل لَووووُه  َحَبَسووووِب :ِإَذا َخِشوووويحَل السَّ
َنَما ُهو.َحَبَسِب السَّواِحرُ :أَْهِلك،َوِإَذا َخِشيحَل أَْهَلَك فَوُقْل  َل َكوَذِلَك ِإْذ أَتَوى َعلَوى َقابَّو   َعِظيَمو   قَوْد َحَبْسوحِل فَوبَويوْ

اللَُّهوومَّ ِإْن َكوواَن أَْمووُر الرَّاِهووِه :الرَّاِهووُه أَْفَضووُل أَِم السَّوواِحُر ف فََأَخووَذ َحَجوور ا مُثَّ قَوواَل :اْليَوووْلَم أَْعلَووُم :النَّاَس،فَوَقوواَل 
ووواِحِر فَاقْوتُووولْ  ابَّوووَ  َحوووَّتَّ مَيِْضوووَك النَّاُس،فَوَرَماَهوووا فَوَقتَوَلَها،َوَمَضوووى النَّاُس،فَوووأََتى َأَحوووهَّ إِلَْيوووَك ِموووْن أَْموووِر السَّ  َهوووِذِ  الدَّ

تَوَلى،فَِإِن ابْوُتِليوووحَل فَوووالَ تَوووُدلَّ :الرَّاِهوووَه فََأْخَثَُ ،فَوَقووواَل لَوووُه الرَّاِهوووُه  ،َوِإنَّوووَك َسوووتُوبوْ َأْي ُبَبَّ،أَنْوووحَل اْليَووووْلَم أَْفَضوووُل ِمبِِ
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َفَسووووووِمَع َجلِوووووويك  لِْلَمِلِك،َكوووووواَن قَووووووْد .َن اْلغُوووووواَلُم يُووووووْثُِئ اأَلْكَمووووووَه َواألَبْوَرَص،َويُووووووَداِوي َسووووووائَِر اأَلْقَواءِ َفَكووووووا.َعَلكَّ 
َتِب،قَاَل :َعِمَك،فَووأََتى اْلغُوواَلَم ِّبَووَدااَي َكِثْيَة ،فَوَقوواَل  َووا ِإيِنِ  َ َأْكووِفك َأَحوود  :َمووا َهاُهنَووا لَووَك َأمْجَووُع ِإْن أَنْووحَل َكووَفيوْ ا ِإ َّ

َ َفَشوووَفاَ ،َفآَمَن اِبّللَِّ َفَشوووَفاُ  اّللَُّ  ُ،ِإْن آَمْنوووحَل اِبّللَِّ َقَعوووْلُت اّللَّ فَوووأََتى اْلَملِوووَك مَيِْشوووك َاْلِوووُك إِلَْيوووِه َكَموووا .َيْشوووِفك اّللَّ
،قَوووالَ :َموووْن َرقَّ َعَلْيوووَك َبَصوووَرَ  ف قَووواَل فُووواَلُن :َكووواَن َاِْلُك،فَوَقووواَل اْلَملِوووُك  َريبِِ :َولَوووَك َرب  َغوووْْيِي ف قَووواَل : َريبِِ

َأْي ُبَبَّ،قَووْد بَولَووَ  ِمووْن :َفِجووكَء اِبْلُغاَلِم،فَوَقوواَل لَووُه اْلَملِووُك .فَوَلْم يوَووَزْل يُوَعذِِبْووُه َحووَّتَّ َقلَّ َعلَووى اْلُغاَلمِ .َوَربُووَك َواِحوود  
َا َيْشووِفك اّللَُّ :ف قَوواَل  ِسووْحرَِ  َمووا تُووْثُِئ اأَلْكَمووَه َواألَبْوووَرَص َوتَوْفَعووُل َوتَوْفَعوولُ  ا،ِإ َّ فََأَخووَذُ ،فَوَلْم .ِإيِنِ  َ َأْكووِفك َأَحوود 

اْرِجوْع َعوْن ِقيِنَك،فََأيب،فَوَدَعا اِبْلِمْنَشاِر،فَوَلَضوَع :يَوَزْل يُوَعذِِْبُه َحوَّتَّ َقلَّ َعلَوى الرَّاِهوِه.َفِجكَء اِبلرَّاِهِه،َفِقيوَل لَوُه 
اْرِجوووووووْع َعوووووووْن :مُثَّ ِجوووووووكَء ِ َلِووووووويِك اْلَمِلِك،َفِقيوووووووَل .ِه،َفُشووووووو َّ بِوووووووِه َحوووووووَّتَّ َوقَوووووووَع ِكوووووووقَّا ُ اْلِمْنَشووووووواَر يف َمْفووووووورِِ  رَْأسِ 

اْرِجوْع َعوْن :مُثَّ ِجوكَء اِبْلغُواَلِم َفِقيوَل لَوُه .ِقيِنَك،فََأيب،فَوَلَضَع اْلِمْنَشاَر يف َمْفرِِ  رَْأِسِه،َفَشقَُّه بِوِه َحوَّتَّ َوقَوَع ِكوقَّا ُ 
اْذَهُبلا بِوِه ِإىَل َجبَوِل َكوَذا وََكَذا،فَاْصوَعُدوا بِوِه اْ؟ََبَل،فَوِإَذا بَوَلْغوُتْم :يب،َفَدفَوَعُه ِإىَل نَوَفر  ِمْن َأْصَحابِِه،فَوَقاَل ِقيِنَك فَأَ 

ُهوووووومَّ اْكِفنِوووووويِهْم ِ َووووووا اللَّ :فَووووووَذَهُبلا بِووووووِه َفَصووووووِعُدوا بِووووووِه اْ؟ََبَل،فَوَقوووووواَل .ُذْرَوتَووووووُه،فَِإْن َرَجووووووَع َعووووووْن ِقينِووووووِه،َوِإ َّ فَاْنَرُحل ُ 
َموووا فَوَعوووَل َأْصوووَحاُبَك ف قَووواَل :فَوَرَجَ  ِّبِوووُم اْ؟ََبُل،َفَسوووَقطُلا،َوَجاَء مَيِْشوووك ِإىَل اْلَمِلِك،فَوَقووواَل لَوووُه اْلَملِوووُك .ِكوووْ حلَ 

ُلل ُ :َفَدفَوَعووُه ِإىَل قَوووْلم  ِمووْن َأْصووَحابِِه،فَوَقاَل .َكَفووانِيِهُم اّللَُّ  ُجوولا  اْذَهبُوولا بِووِه،فَامحِْ ووطُلا بِووِه اْلَبْحَر،فَوَلجِِ يف قُوْرُقلر ،فَوَلسِِ
فَاْنَكَفَأْت ِّبِوُم السَّوِفيَنُ ،َوَجاَء .اللَُّهمَّ اْكِفنِويِهْم ِ َوا ِكوْ حلَ :بِِه،فَِإْن َرَجَع َعْن ِقيِنِه،َوِإ َّ فَاْقِذُفلُ ،َفَذَهُبلا بِِه،فَوَقاَل 

َوِإنَّووَك َلْسووحَل :،فَوَقوواَل لِْلَملِووِك .َكَفووانِيِهُم اّللَُّ :َمووا فَوَعووَل َأْصووَحاُبَك ف قَوواَل :ُك مَيِْشووك ِإىَل اْلَمِلِك،فَوَقوواَل لَووُه اْلَملِوو
،مُثَّ :َوَموا ُهوَل ف قَواَل :بَِقاتِِلك َحَّتَّ تَوْفَعَل َموا آُموُرَ  بِوِه،قَاَل  َعَْموُع النَّواَس يف َصوِعيد  َواِحد ،َوَتْصوُلُبِب َعلَوى ِجوذْع 

وووْهَم يف َكبِوووِد اْلَقوووْلِس،مُثَّ قُوووْل ُخوووْذ َسوووْهم ا ِموووْن كِ  ِبْسوووِم هللِا َربِِ اْلغُووواَلِم،مُثَّ اْرِمِب،فَِإنَّوووَك ِإَذا :َنانَتِوووَك،مُثَّ َضوووِع السَّ
،مُثَّ َأَخوَذ َسوْهم ا ِموْن ِكَنانَتِوهِ .فَوَعْلوحَل َذلِوَك قَوتَوْلَتِب  ،مُثَّ َوَضوَع َفَجَموَع النَّواَس يف َصوِعيد  َواِحود ،مُثَّ َصوَلَبُه َعلَوى ِجوذْع 

ِبْسووِم هللِا َربِِ اْلغُوواَلِم،مُثَّ َرَموواُ ،فَوَلَقَع السَّووْهُم يف ُصْدِغِه،فَوَلَضووَع يَووَدُ  يف َمْلِضووِع :السَّووْهَم يف َكبِووِد قَوْلِسووِه،مُثَّ،قَاَل 
أَرَأَيْوحَل َموا ُكْنوحَل :فَوُأيتَ اْلَمِلُك،َفِقيوَل لَوُه .ت  آَمنَّا ِبَربِِ اْلُغاَلِم،آَمنَّوا بِوَربِِ اْلُغاَلِم،َيالَ :السَّْهِم َفَماَت،فَوَقاَل النَّاُس 

وَكِك َفُخدَّْت،َوَأْضوَرَم النِِوْيَاَن َوقَواَل .َهَْذُر،َقْد َواّللَِّ نَوَزَل ِبَك َحَذُرَ ،َقْد آَمَن النَّاسُ  فَوَأَمَر اِبأْلُْخوُدوِق ِ َفْووَلاِ  السِِ
،فَوَفَعُللا َحَّتَّ َجواَءِت اْمورَأَة  َوَمَعَهوا َصوِل  هَلَا،فَوتَوَقاَعَسوحْل أَْن تَوَقوَع ِفيَها،فَوَقواَل هَلَوا َمْن  َْ يَوْرِجْع َعْن ِقيِنِه فََأمْحُل ُ :

.:اْلُغاَلُم   2619اَي أُمَِّه اْصِثِي،فَِإنَِّك َعَلى احلَْ ِِ
ك  وهووو..« ْخوووُدوقِ اُب اأْلُ قُتِوووَل َأْصووح»:وتبوودأ ا كوووارة إىل احلوواقّ إبعوووالن النقموو  علوووى أصوووحاب األخوودوق 

ثوووْي ه الوووذي يكموووا تووودل علوووى كوووناع  الوووذن.غضوووه اّلِل علوووى الفعلووو  وفاعليها.كلمووو  تووودل علوووى الغضه
 غضه احلليم،ونقمته،ووعيد  ابلقتل لفاعليه.

                                                 
 زايقة مب-( صحي    873[) 153/ 3ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2619

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4641 

ابه قووود كوووقل  وكوووان أصوووح.مالشووو  يف األر :واألخووودوق « النَّووواِر ذاِت اْلَلقُووولقِ »:مث اوووكء تفسوووْي األخووودوق 
فيوه كلوه  بتلهوه النوار لإلُيواء را،فصوارت النوار بود  يف التعبوْي مون األخودوقوأوقدوا فيه النوار حوَّت مواو  ان

 وتلقدها.
 يرتكبولن ذلوك ليهوا وهومقتل أصحاب األخدوق،واستحقلا هذ  النقم  وهذا الغضه،يف احلال  اليت كانلا ع

 وهوول تعبوووْي..« ِننَي ُكوووُهلق  ْلُمووْيمِ  ابِ ْفَعلُووولنَ يوَ َوُهْم َعلوووى مووا .ِإْذ ُهووْم َعَلْيهوووا قُوعُوولق  »:ا مث،ويزاولوولن تلووك ا؟رميووو  
بلن لوى النوار،قريم قعولق عيصلر ملقفهم ومشهدهم،وهم يلقدون النار،ويلقلن ابملويمنني وامليمنوات فيهوا وهو
ن ،كأ ا يثبتول ذة وسوعارلومن عملي  التعذيه البشع ،يشاهدون أنلار التعذيه،وفعل النار يف األجسام يف 

ْم ِإ َّ ا ِمونوْهُ ل َوموا نَوَقُمو»:  وما كان للمويمنني مون ذنوه عنودهم و  أثر يف حسهم هذا املشهد البشع الشنيع
ووو.أَْن يُوْيِمنُووولا اِبّللَِّ اْلَعزِيوووِز احْلَِميدِ  ُ َعلوووى ُكووولِِ َكوووكْ .َواأْلَْرمِ  ماواتِ الَّوووِذي لَوووُه ُمْلوووُك السَّ فهوووذ  ..« ء  َكوووِهيد  َواّللَّ

ذاتوه بال،وانملق مود يف كول حواملسوتح  للح:يريد،احلميود القواقر علوى موا :جرميتهم أوم آمنلا ابّلِل،العزيوز 
 ماوات واألرمملووك السوو وهل وحوود  الووذي لووه.ولوول   ُيموود  ا؟هووال  وهوول احلقيوو  اب ميووان وابلعبلقيوو  لووه

 وهل يشهد كل ككء وتتعل  به إراقته تعل  احلضلر.
قلووووولب  تطمووووو ن وهوووووذ  ملسووووو .مث هووووول الشوووووهيد علوووووى موووووا كوووووان مووووون أمووووور املووووويمنني وأصوووووحاب األخووووودوق .

 وكفى ابّلِل كهيدا..فاّلِل كان كهيدا.امليمنني،وهتدق العتاة املتجثين
ع  الفعلوووو  هيوووو  لبشوووواوتنتهووووك روايوووو  احلوووواقّ يف هووووذ  اهلايت القصووووار،اليت اووووا القلووووه بشووووحن  موووون الكرا

ل فه.بهقمتوه وغضوحقه مون نوفاعليها،كما تستجيا فيه التأمول فيموا وراء احلواقّ ووزنوه عنود اّلِل وموا اسوت
 أمر   ينته بعد عند هذا احلد،ووراء  يف حساب اّلِل ما وراء .
،والعقيوووودة ى الفتن روعوووو  ا ميووووان املسووووتعلك علوووو.كووووذلك تنتهووووك روايوووو  احلوووواقّ وقوووود مووووات القلووووه ابلروع 

أن  كنوو  املوويمننيان يف مفقوود كوو.املنتصوورة علووى احليوواة،وا نطال  املتجوورق موون أوهووا  ا؟سووم وجاذبيوو  األرم
وكووم   قبوول اهلخوورةف  الوودنيايفولكن كووم كووانلا حسوورون هووم أنفسووهم . يوواهتم يف مقابوول اهلزميوو   ميوواوم ينجوولا

احليووواة بوووال    زهووواقةمعووو:كانوووحل البشوووري  كلهوووا ختسووورف كوووم كوووانلا حسووورون وهوووم يقتلووولن هوووذا املعووو  الكبوووْي 
ألجسواق  إنوه ام علوى هتعقيدة،وبشاعتها بال حري ،واحنطانها حني يسيطر الطغواة علوى األروا  بعود سويطر 

  النوار فتحو   دون موكر ل  وهم ا.مع  كرمي جدا ومع  كبْي جدا هذا الذي ر ل  وهم بعد يف األرم
 أجساقهم،وينتصر هذا املع  الكرمي الذي تزكيه النارف 

 يعقه به السيا  ...وبعد ذلك هلم عند رّبم حساب،وألعدائهم الطاغني حساب .
 حرق الك ار في جهنم ون ا  المؤمنين وفوجهم بال نة 11 - 10الدرس الثالث:

ِإنَّ الَّووِذيَن .اُب احْلَرِيوو ِ ُب َجَهوونََّم َوهَلُووْم َعووذذافَوَلُهووْم َعوو -ُتلبُوولا يوَ مُثَّ َ ْ  -ِإنَّ الَّووِذيَن فَوتَونُوولا اْلُمووْيِمِننَي َواْلُمْيِمنوواِت »
 « ..ْلُز اْلَكِبْيُ ذِلَك اْلفَ .رُ أْلَْوااْن َهِْتَها آَمُنلا َوَعِمُللا الصَّاحِلاِت هَلُْم َجنَّات  َعْرِي مِ 

 .ي  آتي  هنا فالبق.ا إن الذي حدّ يف األرم ويف احلياة الدنيا ليك خاا  احلاقّ وليك واي  املط
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  ر ميكوود،وواقعوهوول مقوور .وا؟ووزاء الووذي يضووع األموور يف نصابه،ويفصوول فيمووا كووان بووني املوويمنني والطوواغني آت
تهم سواقرين،  ينودملا علوى لومضولا يف ضوال.« .نواتِ ِإنَّ الَِّذيَن فَوتَوُنلا اْلُمْيِمِننَي َواْلُمْيمِ »:ّلِل كما يقلل عنه ا

وهووول ..« احْلَرِيووو ِ »ا علوووى ويووون..« رِيووو ِ ذاُب احلَْ َعوووفَوَلُهوووْم َعوووذاُب َجَهووونََّم َوهَلُوووْم  « ..»مُثَّ َ ْ يَوُتلبُووولا»موووا فعلووولا 
اللفووج  وبنفك.وقويوونا عليووه ليكوولن مقووابال للحريوو  يف األخوود ولكنووه ينطوو  بووه.مفهوولم موون عووذاب جهنم
يلقوودها  نيا بنووارولكن أيوون حريوو  موون حريوو ف يف كوودته أو يف مدتووه  وحريوو  الوود.الووذي يوودل علووى احلوودّ

إ   ق   يعلمهوواهلخورة آاباوحريو  اهلخورة بنوار يلقودها ااوال   وحريو  الودنيا حلظوات وتنتهك،وحريو  .اال 
خووورة وموووع حريووو  اهل.ين الكرميدنيا رضوووى اّلِل عوون املووويمنني وانتصوووار لوووذلك املعوو  ا نسوووااّلِل  ومووع حريووو  الووو

يف  لوولا الصوواحلاتمنوولا وعمغضووه اّلِل،وا رتكوواس اهلوواب  الووذميم  ويتمثوول رضووى اّلِل وإنعامووه علووى الووذين آ
نجووواة وهوووذ  هوووك ال..« اأْلَْووووارُ  ْن َهِْتَهووواِموووَعْووورِي  ِإنَّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت هَلُوووْم َجنَّوووات  »:ا؟نووو  

؟نوات ابفكيو  .خورة فلزن عوذاب اهلمووالنجاة .النجاة والنجا :والفلز ..« ذِلَك اْلَفْلُز اْلَكِبْيُ »:احلقيقي  
 عري من هتها األوارف

 نرفوا رم إ ه يف األوقع منو فلم يكن ما.وهك اااا  احلقيقي  للملق .ّبذ  اااا  يستقر األمر يف نصابه
سوتقر لوى احلواقّ لتاألول ع وهذ  هك احلقيق  اليت يهد  إليها هوذا التعقيوه.من أنرافه،  يتم به اامه .

 .ر القرونيف قللب القل  امليمن  يف مك ،ويف قللب كل ف   ميمن  تتعرم للفتن  على مدا
الك من صذ ات هللا وهذ،أمقيبات عل  قصذة أصذحاا ا خذدود 18 - 12الدرس الرابع 

 الك ار ثم أاوال  الامقيبات

ضوووع هووول يف هوووذا املل  لوووبطا وكووودتهوإلهوووار حقيقووو  ا..« ِإنَّ َبطْوووَا َربِِوووَك َلَشوووِديد  ..»مث تتووولاىل التعقيبوووات 
النواس يف  ه وُيسوبهالذي يناسه ما مر يف احلواقّ مون مظهور الوبطا الصوغْي اهلزيول الوذي ُيسوبه أصوحاب

ا   بطوووو.رمالووووذي لووووه ملووووك السووووماوات واأل.ا ا؟بارفالبطا الشووووديد هوووول بطوووو.األرم كبووووْيا كووووديدا
 .. ن حمدوقةالضعا  املهازيل الذين يتسلطلن على رقع  من األرم حمدوقة،يف رقع  من الزما

ِإنَّ »:القائل وهل اّلِل عز وجول.وهل يقولل لوه و  - -هل الرسلل و  -ويظهر التعبْي العالق  بني املخانه 
يف  لنسوب  قيمتهوااوهلوذ  .ه .ه إىل ربلبيته،وسوند  الوذي توركن إىل معلنتوربوك الوذي تنتسو..« َبْطَا َربِِوَك 

 هذا اجملال الذي يبطا فيه الفجار ابمليمنني 
إ  .والنشوأة اهلخورة . لنشوأة األوىلالكلوك إىل والبدء وا عاقة وإن اعه معنا وا ا..« ِإنَُّه ُهَل يُوْبِدُئ َويُِعيدُ » 

لوك إعواقة ملوا ب كول حلظو   ففك كل حلظو  بودء وإنشواء،ويف.ليل أو وار أوما حدتن قائبان يف كل حلظ  من
ل  موون البوودء بوو  الشووامويف لوول هووذ  احلركوو  الدائ.ويف بلووى مسووتمر ..والكلن كلووه يف عوودق مسووتمر ..ومووات

فهل بوودء .قووديرقيقوو  التوا عوواقة يبوودو حوواقّ األخوودوق ونتائجووه الظوواهرة مسووأل  عووابرة يف واقووع األموور وح
 يف هذ  احلرك  الدائب  الدائرة ...عاقة لبدءأو إ. عاقة
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لرمحو  والفضول الفوائخ فهوك مون ا..« ايَوُتلبُول  مُثَّ  َْ »:واملغفورة تتصول بقللوه مون قبول ..« َوُهَل اْلَغُفلُر اْلَلُقوقُ »
وكوووثت  م الوووذنهولل عظووو.وهك البووواب املفتووول  الوووذي   يغلووو  يف وجوووه عائووود  ئوووه.بوووال حووودوق و  قيووولق

ينوواس اللطيووو  وهل ا .فيتصوول  لقووو  امليمنني،الووذين اختووواروا رّبووم علوووى كوول كوووكء.الووولق . املعصووي  ..أمووا
أن فضوول  ن وصووفها لوول القلووم موو احللوول الكوورمي.حني يرفووع اّلِل عبوواق  الووذين يييرونووه وُيبلنووه إىل مرتبوو ،يتحرج

ئووه املقووربني وقائووه وأحباألن اّلِل وقرجوو  الوولق موو.الصووداق  بووني الوورب والعبوود ..اّلِل اوولق ّبووا ..مرتبوو  الصووداق  .
 ملقولتف مواذا ملول  وهولفماذا تكلن احلياة اليت ضحلا ّبا وهوك ذاهبو ف ومواذا يكولن العوذاب الوذي احت..

 احلبيهف يكلن هذا إىل جانه قطرة من هذا اللق احلللف وإىل جانه ن  من هذا ا يناس
مووو  تشوووجيع هلكووو  لكلفسوووهم إىل التعبيووود اللاحووود مووون البشووورة،ليلقلن  ن.إن عبيووودا مووون رقيووو  هوووذ  األرم

 ين يينسوهم اّللِ الوذ.ّللِ فكيو  بعبواق ا.وهول عبود وهوم عبيود ..تصدر من فمه،أو ن  رضاء تبدو يف وجهه .
وهووووان .ياةأ  هانووووحل احل جوووود الكوووورميفالعووووا  املهوووويمن املا« ُذو اْلَعووووْرِش اْلَمِجيوووودُ »بوووولق  الكوووورمي ا؟ليوووول،اّلِل 

 ..لعرش اجمليد قوق ذو اعزيز،يف سبيل ن  رضى الق ّبا امللىل الل  وهان كل غال.وهان العذاب.األ 
اقة،حتوار ر فهول مطلو  ا ..ا يريود فعوال ملو.هوذ  صوفته الكثوْية التحق ،الدائبو  العمول ...« فَوعَّال  ِلما يُرِيودُ »

ذ  بووه يف هوويمنوولن نتصوور امليموا يشوواء ويفعوول مووا يريوود  وحتار ،قائمووا أبوودا،فتلك صووفته سووبحانه.يريد موورة أن 
كموو  يريوودها لفانيوو  حلاويريوود موورة أن ينتصوور ا ميووان علووى الفتنوو  وتووذهه األجسووام .األرم حلكموو  يريدها

 ..ويريد مرة أن ميهلهم لليلم امللعلق .يريد مرة أن ذخذ ا؟بارين يف األرم..
 حلكم  تتحق  هنا وتتحق  هنا ،يف قدر  املرسلم ..

ى حقيقو  وتبق.لقحلواقّ ويناسوه موا سويأيت مون حودية فرعولن ومثويناسوه ا.فهذا نور  مون فعلوه ملوا يريد
 للجلق.اعلها يف ا راقة الطليق  والقدرة املطلق  وراء األحداّ ووراء احلياة والكلن تفعل ف

وهوك إكوارة إىل .«لَقفَعوْلَن َومَثُوِفرْ :لِق َهوْل أَ َ  َحوِديُة اْ؟ُنُو»:وها   لذجوا مون فعلوه ملوا يريود .فعال ملا يريود
 القوووووووورآن كثووووووووْيا يف  صووووووووتني نليلتني،ارتكوووووووواان إىل املعلوووووووولم موووووووون أمر ووووووووا للمخانبني،بعوووووووود مووووووووا ورق ذكر وووووووواق

 إكارة إىل قلهتم واستعداقهم ...ويسميهم ا؟نلق.الكرمي
 هل أ   حديثهمف وكي  فعل ربك ّبم ما يريدف

 جنوود  وْنووى بووبو  ه اّللِ فأمووا حوودية فرعلن،فقوود أهلكوو.و وا حووديثان رتلفووان يف نبيعتهمووا ويف نتائجهمووا .
ة مثووولق فقووود أما حوووديو .إسووورائيل،ومكن هلوووم يف األرم ف ة،ليحقووو  ّبوووم قووودرا مووون قووودر ،وإراقة مووون إراقتوووه

ك هوإ وا . اكنيك ملوك و أهلكهم اّلِل عن بكرة أبيهم وأْنى صاحلا والقل  معه حية   يكن هلم بعود ذلو
 جمرق النجاة من القلم الفاسقني.

 ،إىل هتووووا املتلقعووووواحتما  وصوووولر ن موووون صوووولر الوووودعلة إىل اّللِ .راقة،وتلجووووه املشي  و ووووا  لذجووووان لفعوووول ا 
نووووو  يف لووووو  امليموكلهوووووا يعرضوووووها القووووورآن للق.جانوووووه ا حتموووووال الثالوووووة الوووووذي وقوووووع يف حووووواقّ األخووووودوق .

 مك ،ولكل جيل من أجيال امليمنني ..
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َفوُروا  الَّوِذيَن كَ بَولِ »:ْي فصول وحكوم أخويف كول منهموا تقرير،وكلمو  .ويف ااتام اكء إيقاعوان قولاين جازموان
ُ ِمْن َورائِِهْم حمُِي    ،َواّللَّ  « ..يف َتْكِذيه 

ُ ِمووونْ ».فشوووأن الكفوووار وحقيقووو  حووواهلم أووووم يف تكوووذيه ميسووولن بوووه ويصوووبحلن وووي   َورائِِهووو َواّللَّ وهوووم .. «ْم حمُِ
ُهوَل  بَولْ »لعمويم  الطلفوان ة يف افهم أضوع  مون الفوْيان انصولر .غافللن عما ُيي  ّبم مون قهور اّلِل وعلموه

ن قولل اّلِل العظويمف أرفوع وأعور  موو هول أجمود و ...واجمليود الرفيوع الكورمي العريو  .« قُوْرآن  جمَِيود  يف لَوْل   حَمُْفولا  
 وهل يف لل  حمفلا.

الووووذي يلقيووووه  ن ابلظوووولإ ا ننتفووووع حنوووو.  نوووودر  حنوووون نبيعته،ألنووووه موووون أموووور الغيووووه الووووذي تفوووورق اّلِل بعلمووووه
ل موا األخوْي،يف كو ل املرجوعهوهل أن هذا القرآن مصلن تبحل،قلله .تعبْي،وا ُياء الذي ي كه يف القللبال

حووووواقّ  قللوووووه يف يوووووذهه كووووول قلل،وقللوووووه هووووول املرعوووووك انفووووولا ..ولقووووود قوووووال القووووورآن.يتناولوووووه مووووون األملر
 وهل القلل األخْي ...األخدوق،ويف احلقيق  اليت وراء  .

 ا خدوددروس وعبر من قصة أصحاا 

علن إىل هللا تأملها امليمنلن الداحقيق   ن ي -سلرة الثوج  كما ورقت يف  -إن قص  أصحاب األخدوق 
 ا،والتقريراتات عليهتعقيبفالقرآن إبيراقها يف هذا األسللب مع مقدمتها وال.يف كل أرم ويف كل جيل 
،وقور البشر ىل هللاإلة ع  الدعكان ح  ّبا خطلنا  عميق  يف تصلر نبي.والتلجيهات املصاحب  هلا .

 -يا احلياة الدن د مدى منع  من األرم،وأبعوهل أوسع رق -فيها،واحتما هتا املتلقع  يف جماهلا اللاسع 
ر ري ّبا القداليت ا ا توكان يرسم للميمنني معا  الطري ،ويعُد نفلسهم لتلقك أي من هذ  ا حتم

  املستلر .املرسلم،وف  احلكم  املكنلن  يف غيه هللا
طاكني بارين بجعداء مث تعرضحل للفتن  من أ.إوا قص  ف   آمنحل برّبا،واستعلنحل حقيق  إمياوا 

ن عند هللا كرام  ا نساميد،وبز احلمسته ين    " ا نسان " يف حري  ا عتقاق ابحل  وا ميان ابهلل العزي
 حلري   ابلتعذيه اناء ن  نظرها يف أيعن أن يكلن لعب  يتسلى ّبا الطغاة آب م تعذيبها،ويتلهل 

بارين ض  لتهديد ا؟،فلم تر ياةوقد ارتفع ا ميان ّبذ  القللب على الفتن ،وانتصرت فيها العقيدة على احل
 الطغاة،و  تفل عن قينها،وهك هر  ابلنار حَّت الت .

ذ  الطريق  مللت ّباين القد هررت هذ  القللب من عبلقيتها للحياة،فلم يستذهلا حه البقاء وهك تع
 ها .لى احلياة فيعلعقيدة اصار البشع ،وانطلقحل من قيلق األرم وجلاذّبا مجيعا ،وارتفعحل على ذواهتا ابنت
ة الرفيق  الكرمي  كانحل هنا  جبال م  رة جمرم  ل يحدة كريت جاويف مقابل هذ  القللب امليمن  ااْيِِ

ن لا يتلهل جلس.ن كي  يتعذب امليمنلن ويتأملل يشهدون  .وجلك أصحاب هذ  ا؟بالت على النار .
  أو أو فتاة،صبي لقك فَّتما أوكل. نظر احلياة شكلها النار،واألانسك الكرام يتحلللن وقلقا  وترااب  

ربد لس الطغاة،وع  يف نفسيسعجلز،نفل أو كي ،من امليمنني ااْيين الكرام يف النار،ارتفعحل النشلة اا
 واألكالء    السعار اجملنلن ابلدماء
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تذ مشهد راححل تلأة،فهذا هل احلاقّ البشع الذي انتكسحل فيه جبالت الطغاة وارتكسحل يف هذ  احلم
،  ليلتذ ليقتات ف سيالتعذيه املروع العني ،ّبذ  ااساس  اليت   يرتكك فيها وحا ق ،فاللحا 

 آ م الفريس  يف ليم وخس   
لذي امك الرفيع،اوج السك األمليمنني وهررت وانطلقحل إىل ذلوهل ذاته احلاقّ الذي ارتفعحل فيه أروا  ا

 تشر  به البشري  يف مجيع األجيال والعصلر .
 وة العالي ،يفل  الذر لذي باوإن هذا ا ميان .يف حساب األرم يبدو أن الطغيان قد انتصر على ا ميان 

ا ميان  ليت قارت بنياملعرك   ايفحساب    يكن له وزن و .نفلس الف   ااْية الكرمي  الثابت  املستعلي  .
 والطغيان  

د أخذ أول ك هللا ق  ،أنو  تذكر الرواايت اليت ورقت يف هذا احلاقّ،كما   تذكر النصلص القرآني
أو  .م للط عيه وقل كقلم الطغاة يف األرم  رميتهم البشع ،كما أخذ قلم نل  وقلم هلق وقلم صاحل و 

 عزيز مقتدر .كما أخذ فرعلن وجنلق  أخذ 
 سيف  أليم   أففك حساب األرم تبدو هذ  اااا  

يف  مها الفاجع ه مع آ تذه فأفهكذا ينتهك األمر،وتذهه الف   امليمن  اليت ارتفعحل إىل ذروة ا ميان 
 فاألخدوق ف بينما تذهه الف   الباغي ،اليت ارتكسحل إىل هذ  احلمأة،انجي  

 ام هذ  اااا  األسيف   حساب األرم ُييك يف الصدر ككء أم
لن قيم اليت يزنبيع  الم بطولكن القرآن يعلِِم امليمنني كي ا  آخر،ويكش  هلم عن حقيق  أخرى،ويبصره

 ّبا،و جال املعرك  اليت حلضلوا .
ن ى يف امليزام  الكث لقيليسحل هك ا.إن احلياة وسائر ما يالبسها من لذائذ وآ م،ومن متاع وحرمان .

فهذ  .ظاهرة غلب  اللى العوالنصر ليك مقصلرا  .ك السلع  اليت تقرر حساب الرب  وااسارة وليسحل ه..
 .صلرة واحدة من صلر النصر الكثْية 

وإن .ان ك سلع  ا ميهللا ه سل  إن القيم  الكثى يف ميزان هللا هك قيم  العقيدة،وإن السلع  الرائج  يف
لفتن   ميان على ااانتصار  ،و املاقة،وانتصار العقيدة على األالنصر يف أرفع صلر  هل انتصار الرو  على 

األرم  لاذبجويف هذا احلاقّ انتصرت أروا  امليمنني على اال  واأل ،وانتصرت على ..
ر ا هل ا نتصاوهذ.ر .عصاواحلياة،وانتصرت على الفتن  انتصارا  يشر  ا؟نك البشري كله يف مجيع األ

.. 
ا ذهو  يرتفعلن نتصار،ذا ا هولكن الناس مجيعا    ينتصرون .لن،وختتل  األسباب إن الناس مجيعا  ميلت

 ر هللااإ ا هل اختي..فا  ا رتفاع،و  يتحررون هذا التحرر،و  ينطلقلن هذا ا نطال  إىل هذ  اهل
ألعلى،ويف املا اد يف د،اجمل اجملوتكرميه لف   كرمي  من عباق  لتشار  الناس يف امللت،وتنفرق قون الناس يف

 إذا حنن وضعنا يف احلساب نظرة األجيال بعد األجيال  .قنيا الناس أيضا  
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م هحسرون  اولكن كم كانل .م لقد كان يف استطاع  امليمنني أن ينجلا  ياهتم يف مقابل اهلزمي   مياو
قة بْي،مع  زها الكع امل أنفسهم ف وكم كانحل البشري  كلها ختسر ف كم كانلا حسرون وهم يقتللن هذا
يطرهتم على   بعد سروا احلياة بال عقيدة،وبشاعتها بال حري ،واحنطانها حني يسيطر الطغاة على األ

 األجساق ف
دون مك وهم ا  ل إنه مع  كرمي جدا ،ومع  كبْي جدا ،هذا الذي ر ل  وهم بعد يف األرم،ر 

 ر   مي الذي تزكيه الناالنار،فتحر  أجساقهم الفاني ،وينتصر هذا املع  الكر 
يسلا هم لملعرك  اهلق وك.مث إن جمال املعرك  ليك هل األرم وحدها،وليك هل احلياة الدنيا وحدها 

ا،ويزوا هد عليها ويشإن املا األعلى يشار  يف أحداّ األرم ويشهده.الناس يف جيل من األجيال 
ضم من ملا األعلى يوا.عا  مجي رم يف أجياهلا يزان غْي ميزان األرم يف جيل من أجياهلا،وغْي ميزان األ

على وتكرميه ا األء املوما من كك أن ينا.األروا  الكرمي  أضعا  أضعا  ما تضم األرم من الناس .
 أكث وأرج  يف أي ميزان من رأي أهل األرم وتقديرهم على ا نال   

ه،  يف نفصل عن  يال األرم،و وهك اجملال األصيل الذي يلح  به جم.وبعد ذلك كله هنا  اهلخرة 
ء قي    عكيقوخااتها احلاحلقيق  اللاقع ،و  يف حك امليمن ّبذ  احلقيق  .فاملعرك  إذن   تنته،

 ى الشطرم علبعد،واحلكم عليها اب؟زء الذي عرم منها على األرم حكم غْي صحي ،ألنه حك
 الصغْي منها والشطر الزهيد .

الشامل   لنظرة الثاني وا.جلل ن العالقصْية املدى الضيق  اجملال اليت تعِن لإلنساالنظرة األوىل هك النظرة 
مياين ها التصلر ا قلم علييليت االبعيدة املدى هك اليت يروم القرآن امليمنني عليها،ألوا اثل احلقيق  

ل فا نتصار على ،و بتالء ا  الصحي  .ومن مث وعد هللا للميمنني جزاء على ا ميان والطاع ،والصث على
ِ ُن اْلُقُللُب {   ِبذِْكِر اّللَِّ َتْطمَ ِر اّللَِّ أَ ِبذِكْ  مْ هل نمأنين  القله :} الَِّذيَن آَمُنلا َوَتْطَمِ ُن قُوُللّبُُ .احلياة .

 [ . 28:] الرعد ...
] مرمي  {ُم الرَّمْحَُن ُوِقا  َيْجَعُل هلَُ سَ  حِلَاتِ صَّاوهل الرضلان واللق من الرمحن :} ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنلا َوَعِمُللا ال

:96 . ] 
ِإَذا َماَت َوَلُد اْلَعْبِد قَاَل » قَاَل  --َعْن َأىِب ُملَسى اأَلْكَعرِىِِ َأنَّ َرُسلَل اّللَِّ :وهل الذكر يف املا األعلى 

فَويَوُقلُل َماَذا قَاَل .فَويَوُقلُللَن نَوَعمْ .لُل قَوَبْضُتْم مَثَرََة فُوَياِق ِ فَويَوقُ .فَويَوُقلُللَن نَوَعمْ .اّللَُّ ِلَمالَِئَكِتِه قَوَبْضُتْم َوَلَد َعْبِدى
َدَ  َواْسَ َْجعَ  ت ا ِ  اْ؟َنَِّ  َوَ ُلُ  بَوْيحَل احلَْْمِد .َعْبِدى فَويَوُقلُللَن محَِ أخرجه ] .«فَويَوُقلُل اّللَُّ ابْوُنلا لَِعْبِدى بَويوْ

 .2620ال مذي [ 

                                                 
. 1037) -املكنز  -سنن ال مذى-  2620  الشفْي:الطر -(  قَاَل أَبُل ِعيَسى َهَذا َحِدية  َحَسن  َغرِيه 
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يَوُقلُل اّللَُّ تَوَعاىَل أاََن ِعْنَد َلنِِ َعْبِدى ىِب،َوَأاَن »  -  -قَاَل قَاَل النَِّبُ  -رضى هللا عنه  -وَعْن َأىِب ُهَريْورََة 
ُهْم،َوِإنْ َمَعُه ِإَذا ذََكَرىِن،فَِإْن ذََكَرىِن ِ  نَوْفِسِه ذََكْرتُُه ِ  نَوْفِسى،َوِإْن ذََكَرىِن ِ  َما  ذََكْرتُُه ِ  َما  خَ   ْْي  ِمنوْ

ُتُه َهْرَوَل    تَوَقرََّب ِإىَلَّ ِبِشْث  تَوَقرَّْبحُل ِإلَْيِه ِذرَاع ا،َوِإْن تَوَقرََّب ِإىَلَّ ِذرَاع ا تَوَقرَّْبحُل ِإلَْيِه اَبع ا،َوِإنْ  « أََ ىِن مَيِْشى أَتَويوْ
 .2621] أخرجه الشيخان [ ..

 َلُه ُيَسبُِِحلَن ِ َْمدِ  َوَمْن َحلْ ْلَعْرشَ اَن ِمُلل وهل اكتغال املا األعلى  مر امليمنني يف األرم :} الَِّذيَن ُيَْ 
اْغِفْر لِلَِّذيَن َ بُلا َواتوَّبَوُعلا ْكء  َرمْحَ   َوِعْلما  فَ ْعحَل ُكلَّ كَ ا َوسِ بوَّنَ َرّبِِِْم َويُوْيِمُنلَن بِِه َوَيْستَوْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنلا رَ 

 [  7:افر َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب ا؟َِْحيِم {] غ
 َرّبِِِْم ا   َبْل َأْحَياء  ِعْندَ ّللَِّ أَْملَ ِبيِل ا سَ } َو  َهَْسَ َّ الَِّذيَن قُِتُللا يف :وهل احلياة عند هللا للشهداء 

ْلِفِهْم َأ َّ َخْل   َعَلْيِهْم َو  خَ   يَوْلَحُقلا ِّبِْم ِمنْ لَِّذيَن  َْ وَن ابِ ِشرُ يُوْرَزُقلَن،َفرِِحنَي ِ َا آَ ُهُم اّللَُّ ِمْن َفْضِلِه َوَيْستَوبْ 
 - 169:آل عمران  ] َأْجَر اْلُمْيِمِننَي {    ُيِضيعُ  اّللََّ أَنَّ ُهْم َُيَْزنُلَن،َيْستَوْبِشُروَن بِِنْعَم   ِمَن اّللَِّ َوَفْضل  وَ 

171 . ] 
ل إىل ألرم وا مهام يف اهل الءكما كان وعد  املتكرر  خذ املكذبني والطغاة واجملرمني يف اهلخرة وا م

   }:زء األخْي ة يف ا؟هلخر اولكن ال كيز كله على .وإن كان أحياان  قد أخذ بعضهم يف الدنيا ..حني .
 - 196:  { ] آل عمرانَهنَُّم َوبِْ َك اْلِمَهاقُ ْأَواُهْم جَ  مَ مُثَّ يل  يَوُغرَّنََّك تَوَقُلُه الَِّذيَن َكَفُروا يف اْلِبالِق،َمَتاع  قَلِ 

197 . ] 
ا يَوْعَمُل الظَّاِلُملَن إِ  رُُهْم لِ ا يُويَ  ََّ } َو  َهَْسَ َّ اّللََّ َغاِفال  َعمَّ ْبَصاُر،ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعك يَوْلم  َتْشَخُا ِفيِه اأْلَ خِِ

 [ . 43 - 42:راهيم ] إب.. {اء  ُرُ وِسِهْم   يَوْرَتُد إِلَْيِهْم َنْرفُوُهْم َوأَْفِ َدهُتُْم َهلَ 
ِّ َن،يَوْلَم حَْ لَعُدو ي يُ } َفَذْرُهْم َحُلُضلا َويَوْلَعُبلا َحَّتَّ ُيالُقلا يَوْلَمُهُم الَّذِ  ُْم ِإىَل ُرُجلَن ِمَن اأْلَْجَدا  ِسَراعا  َكَأوَّ

 44 - 42:ج وَن { ] املعار نُلا يُلَعدُ الَِّذي َكا يَوْلمُ  الْ ُنُصه  يُلِفُضلَن،َخاِكَع   أَْبَصاُرُهْم تَوْرَهُقُهْم ِذلَّ   َذِلكَ 
. ] 

دها هك جمال ألرم وحعد اتوهكذا اتصلحل حياة الناس  ياة املا األعلى،واتصلحل الدنيا ابهلخرة،و  
ا ،و  ك خاا  املطلدنيا هاة او  تعد احلي.املعرك  بني ااْي والشر،واحل  والبانل،وا ميان والطغيان 

 حرمان،  تعدو ومتاع  آ مياة وكل ما يتعل  ّبا من لذائد و كما أن احل.ملعد الفصل يف هذا الصراع .
 هك القيم  العليا يف امليزان .

                                                 
 ( 6981) -املكنز  -( وصحي  مسلم 7405) -ملكنز ا -صحي  البخارى - 2621

وَفات ،َوَيْسوَتِحيل ِإرَاَقة لَواِهر  ،َوقَوْد َسوَبَ  اْلَكو وفَ أَ اَلم يف َهَذا احلَِْدية ِمْن َأَحاِقيوة الصِِ َب ِإَ َّ ِبطَواَعيِت ات َمورَّات ،َوَمْعنَواُ  َموْن تَوَقورَّ َحاِقيوة الصِِ
َعانَو  ،َوِإْن زَاَق زِْقت ،فَوِإْن أَ َ تَوَقرَّْبحل إِلَْيِه بِوَرمْحَيِت َوا َصوبَوْبحل َعَلْيوِه الرَّمْحَو  َوَسوبَوْقته ِّبَوا ،َوَ ْ   نَواَعيِت أَتَوْيتوه َهْرَولَو  ،َأيْ ِشوك َوَأْسورََع يف ين ميَْ لتوَّْلِفيو  َواْ ِ

/  9) -لم ى َحَسوه تَوَقُربوه .كور  النولوي علوى مسون َتْضوِعيفه َعلَوُ  َيُكول  َجزَاءَ ُأْحلِْجه ِإىَل اْلَمْشك اْلَكِثْي يف اْلُلُصلل ِإىَل اْلَمْقُصلق ،َواْلُمرَاق أَنَّ 
35) 
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النفك  ،واتسعحل آفا مللازينم واانفس  اجملال يف املكان،وانفس  اجملال يف الزمان،وانفس  اجملال يف القي
ار ما امليمن  قد ا،وكثّب عل امليمن ،وكثت اهتماماهتا،فصغرت األرم وما عليها،واحلياة الدنيا وما يت

تصلر هذا ال نشاءرأى وما عر  من اهلفا  واحليلات،وكانحل قص  أصحاب األخدوق يف القم  يف إ
 ا مياين اللاسع الشامل الكبْي الكرمي .

ملق  هللا،و  إىل هنا  إكعاع آخر تطلقه قص  أصحاب األخدوق وسلرة الثوج حلل نبيع  الدعلة
 . الداعي  أمام كل احتمال

 .ات .لدعل للقد كهد  ري  الدعلة إىل هللا  اذج منلع  من واايت يف األرم رتلف  
و  . ،جمرق النجاة  العدققليلكهد مصارع قلم نل ،وقلم هلق،وقلم كعيه،وقلم للط،وْناة الف   امليمن  ال

ريد انه وتعاىل يسبح هللار أن وهذ  النماذج تقر .يذكر القرآن للناجني قورا  بعد ذلك يف األرم واحلياة 
ل للمكذبني الطغاة بقس  من العذاب يف الدنيا،أما ا؟زا  نا  .هل مرصلق هلم و  فهء األأحياان  أن يعجِِ

 ة كانلا فاألرم  م يفوكهد  ري  الدعلة مصرع فرعلن وجنلق ،وْناة ملسى وقلمه،مع التمكني للقل 
رم ن هللا يف األقام  قي،وإىل إالكامل ا ستقام  إىل وإن   يرتقلا ق  .فيها أصل  ما كانلا يف  رحهم 

 وهذا  لذج غْي النماذج األوىل ..منهجا  للحياة كامال  .
 -   -حمد ن  وكهد  ري  الدعلة كذلك مصرع املشركني الذين استعصلا على اهلدى وا ميا

يدة يف  ري  مت للمرة اللحو .يبا  عج ا  وانتصار امليمنني انتصارا  كامال ،مع انتصار العقيدة يف نفلسهم انتصار 
 . ل و  من بعد ،من قبي  قالبشري  أن أقيم منهج هللا مهيمنا  على احلياة يف صلرة   تعرفها البشر 

  وكهد  اذج أخرى أقل لهلرا  يف سجل التاري.لذج أصحاب األخدوق .  -ما رأينا ك  -وكهد 
ها على مدار ليت حفظايت ا اذج ت او  بني هذ  النها وما يزال يشهد.ا مياين يف القدمي واحلدية 

القريه منها .ألخرى ااذج القرون .و  يكن بِد من النملذج الذي ميثله حاقّ األخدوق،إىل جانه النم
 والبعيد ..

يستقر يف حك ل  ذلك  فرون  يكن بد من هذا النملذج الذي   ينجل فيه امليمنلن،و  ييخذ فيه الكا
م هلوأن ليك . هم إىل هللالن إىل واي  كهذ  النهاي  يف نريقأوم قد يدع -أصحاب قعلة هللا  -امليمنني 

 من األمر ككء،إ ا أمرهم وأمر العقيدة إىل هللا   
ن يستعللا لى احلياة،وأعقيدة عا الإن عليهم أن ييقوا واجبهم،مث يذهبلا،وواجبهم أن حتاروا هللا،وأن يييرو 

ته وقينه ل كما يفعل بدععدائهم،م و مث يفعل هللا ّب.  وأن يصدقلا هللا يف العمل والني  اب ميان على الفتن
ه هل ها  ا يعلمإىل غْي  ن،أووينتهك ّبم إىل واي  من تلك النهاايت اليت عرفها  ري  ا ميا.ما يشاء

ليك هلم جر املعللم  و األضلا وقب أينما وحيثما وكيفما أراقهم أن يعمللا،عمللا.ويرا .إوم أجراء عند هللا
 ْي و  عليهم أن تتجه الدعلة إىل أي مصْي،فذلك كأن صاحه األمر   كأن األج
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وها  طالقا  من األصلر،وانالت وهم يقبضلن الدفع  األوىل نمأنين  يف القله،ورفع  يف الشعلر،ومجا   يف
 وا؟لاذب،وهررا  من اال  والقل ،يف كل حال من األحلال .

 هم م الصغْية .مثذ  األر هيف  ضلن الدفع  الثاني  يناء يف املا األعلى وذكرا  وكرام ،وهم بعدوهم يقب
 يقبضلن الدفع  الكثى يف اهلخرة حسااب  يسْيا  ونعيما  كبْيا  .

رضلان هللا،واوم رتارون ليكلنلا أقاة لقدر  وستارا  لقدرته،يفعل .ومع كل قفع  ما هل أكث منها مجيعا  
يف األرم ما يشاء .وهكذا انتهحل ال بي  القرآني  ابلف   املختارة من املسلمني يف الصدر األول إىل ّبم 

فأخرجلا أنفسهم من األمر البت ،وعمللا أجراء عند .هذا التطلر،الذي أنلقهم من أمر ذواهتم وكخلصهم 
لي  تتمشى مع صاحه األمر ورضلا خْية هللا على أي وضع وعلى أي حال .وكانحل ال بي  النب

التلجيهات القرآني ،وتلجه القللب واألنظار إىل ا؟ن ،وإىل الصث على الدور املختار حَّت ذذن هللا  ا 
فََأَخَذ ،اِبْلَبْطَحاءِ  " َلِقيحُل َرُسلَل هللِا :قَالَ ،َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّانَ فيشاء يف الدنيا واهلخرة سلاء .

بُلَن فَوَقالَ ،َوأُمِِ َعمَّار  ،َوَأيب َعمَّار  ،َمرَّ بَِعمَّار  فَ ،فَاْنطََلْقحُل َمَعهُ ،بَِيِدي فَِإنَّ َمِصْيَُكْم ،" َصْث ا آَل اَيِسر  :َوُهْم يُوَعذَّ
 ..2622ِإىَل اْ؟َنَِّ  "  

د  بُوْرَقة  َلُه ِ   -  -وَعْن َخبَّاِب ْبِن اأَلَرتِِ قَاَل َكَكْلاَن ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ  ِللِِ اْلَكْعَبِ ،قُوْلَنا َلُه َأَ   َوْهَل ُمتَوَلسِِ
َلُكْم ُُيَْفُر َلُه ِ  اأَلْرِم فَوُيْجَعُل ِفيِه،فَوُيَجاُء » َتْستَوْنِصُر لََنا َأَ  َتْدُعل اّللََّ لََنا قَاَل  َكاَن الرَُّجُل ِفيَمْن قَوبوْ

ُدُ  َذِلَك َعْن ِقيِنِه،َومُيَْشُ  ِ َْمَشاِط احْلَِديِد،َما ُقوَن اِبْلِمْنَشاِر،فَوُيلَضُع َعَلى َرْأِسِه فَوُيَشُ  اِبيْونَوَتنْيِ،َوَما َيصُ 
،َوَما َيُصُدُ  َذِلَك َعْن ِقيِنِه،َواّللَِّ لَُيِتمَّنَّ َهَذا اأَلْمَر َحَّتَّ َيِسَْي الرَّ  َعاَء حلَِْمِه ِمْن َعْظم  َأْو َعَصه  اِكُه ِمْن َصنوْ

 2623أخرجه البخاري [] .« اّللََّ أَِو الذِِْئَه َعَلى َغَنِمِه،َوَلِكنَُّكْم َتْستَوْعِجُللَن ِإىَل َحْضَرَمْلَت،َ  َحَاُ  ِإ َّ 
. 

إن هلل حكم  وراء كل وضع ووراء كل حال،ومدبر هذا الكلن كله،املطلع على أوله وآخر ،املنس  
مع مشي ته يف خ  هل الذي يعر  احلكم  املكلن  يف غيبه املستلر،احلكم  اليت تتف  .ألحدايه وروابطه 

عن حكم  حاقّ   يكن  -بعد أجيال وقرون  -السْي الطليل .ويف بعخ األحيان يكش  لنا 
معاصرو  يدركلن حكمته،ولعلهم كانلا يسأللن ملاذا ف ملاذا اي رب يقع هذا ف وهذا السيال نفسه هل 

ن سع  اجملال يف ألنه يعر  ابتداء أن هنا  حكم  وراء كل قدر،وأل.ا؟هل الذي يتلقا  امليمن 
فيسْي .تصلر ،وبعد املدى يف الزمان واملكان والقيم وامللازين تغنيه عن التفكْي ابتداء يف مثل هذا السيال 

مع قورة القدر يف استسالم وانم نان ..لقد كان القرآن ينشئ قللاب  يعدها حلمل األمان ،وهذ  القللب  
وهك تبذل كل ككء،وهتمل كل  -ية   تتطلع كان اه أن تكلن من الصالب  والقلة والتجرق  

إىل ككء يف هذ  األرم،و  تنظر إ  إىل اهلخرة،و  ترجل إ  رضلان هللا،قللاب  مستعدة لقطع  -ككء 
                                                 

 ( صحي  لغْي  6662( )2813/  5) -معرف  الصحاب  أليب نعيم  - 2622
 ( 3612) -املكنز  -صحي  البخارى - 2623
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رحل  األرم كلها يف نصه وكقاء وحرمان وعذاب وتضحي  حَّت امللت بال جزاء يف هذ  األرم 
وغلب  ا سالم ولهلر املسلمني ،بل لل كان هذا ا؟زاء هل قريه،ولل كان هذا ا؟زاء هل انتصار الدعلة،

 هال  الظاملني  خذهم أخذ عزيز مقتدر كما فعل ابملكذبني األولني  
أي  -قابل ك بال متعط حَّت إذا وجدت هذ  القللب،اليت تعلم أن ليك أمامها يف رحل  األرم إ  أن

للب،وعلم هذ  الق حَّت إذا وجدت.حل  والبانل أن تنتظر اهلخرة وحدها ملعدا  للفصل بني او  -مقابل 
لنفسها،ولكن   .ليه ها عهللا منها صد  نِيتها على ما ابيعحل وعاهدت،آ ها النصر يف األرم،وائتمن

م يف الدنيا ن املغنكء ملتقلم  مان  املنهج ا هلك وهك أهل ألقاء األمان  منذ كانحل   تلعد بش
 علم هلا جزاءتانحل   كيلم   وقد عرقت هلل حقا  .نم يف األرم تعطا  تتقاضا ،و  تتطلع إىل كئ من الغ

 إ  رضا  .
نني  يدي امليم  األرميفكني وكل اهلايت اليت ذكر فيها النصر،وذكر فيها املغاح،وذكر فيها أخذ املشر 

 وجاء.عه وتطل انتظار و يمن وبعد أن أصبححل هذ  األملر خارج برانمج امل.بعد ذلك ..نزلحل يف املدين  .
عملي   ةتقرر  يف صلر نساني ،ا  النصر ذاته ألن مشي   هللا اقتضحل أن تكلن هلذا املنهج واقعي  يف احلياة

 هللادرا  من قدر ا كان ق،إ فلم يكن جزاء على التعه والنصه والتضحي  واهل م.حمدقة تراها األجيال .
 تكمن وراء  حكم  حناول ر يتها اهلن   

 ن تريهم معا فيل   هك كف.رة  ن يتدبرها الدعاة إىل هللا،يف كل أرم ويف كل جيل وهذ  اللفت  جدي
 فما كانحل هذ ايته،كي والطري  واضح  بال غبا،وأن تثبِِحل خطى الذين يريدون أن يقطعلا الطري  إىل

ماجم روش اب؟املف الدامك لطري مث يكلن قدر هللا بدعلته وّبم ما يكلن،فال يتلفتلن يف أيناء ا.النهاي  
 ولكن إذا كان..األرم  هذ  واألكالء،وابلعر  والدماء،إىل نصر أو غلب ،أو فيصل بني احل  والبانل يف

لتضحيات لى اهل م واع جزاء  .. هللا يريد أن يصنع ّبم كي ا  من هذا لدعلته ولدينه فسيتم ما يريد  هللا
  انس من عباق لى أيديعهجه  يف أمر قعلته ومنوإ ا هقيقا  لقدر هللا. ،فاألرم ليسحل قار جزاء ...

ه وتصغر هذ  ىل جانبإلن حتارهم ليمضك ّبم من األمر ما يشاء،وحسبهم هذا ا ختيار الكرمي،الذي هت
 .احلياة،وكل ما يقع يف رحل  األرم من سراء أو ضراء 

َقُملا  :} َوَما نوَ له تعاىلقل  هنالك حقيق  أخرى يشْي إليها أحد التعقيبات القرآني  على قص  األخدوق يف
ُهْم ِإ َّ َأْن يُوْيِمُنلا اِبّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميِد { .. كل أرم   يمنلن الداعلن إىل هللا يفتأملها املي نأحقيق  ينبغك ِمنوْ

 آخر على سحل كي ا  ولي ويف كل جيل .إن املعرك  بني امليمنني وخصلمهم هك يف صميمها معرك  عقيدة
 ا ليسحل معرك ة ..إولعقيدإن خصلمهم   ينقملن منهم إ  ا ميان،و  يسخطلن منهم إ  او .ا نال  

هل حل قفها،وسو سهل ولل كانحل كي ا  من هذا ل.سياسي  و  معرك  اقتصاقي ،و  معرك  عنصري  .
   ما إسالمإما جاهلي  وإ.ما كفر وإما إميان .إ -ولكنها يف صميمها معرك  عقيدة .إككاهلا 
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ملال واحلكم واملتاع يف مقابل ككء واحد،أن ا -   -قد كان كبار املشركني يعرضلن على رسلل هللا ول
 يدع معرك  العقيدة وأن يدهن يف هذا األمر   

 نال    أراقوا ما بقيحل بينهم وبينه معرك  على ا  إىل ككء  ا -حاكا   -ولل أجاّبم 
  فإنه .ا  هلم هلا عدو واج ه أن يستيقنه امليمنلن حيثماوهذا ما ا.إوا قضي  عقيدة ومعرك  عقيدة .

 ااضلع  حد  الطاع  و لا له و حلصو يعاقيهم لشكء إ  هلذ  العقيدة " إ  أن ييمنلا ابهلل العزيز احلميد " 
و سياسي  أو أتصاقي    اقوقد ُياول أعداء امليمنني أن يرفعلا للمعرك  راي  غْي راي  العقيدة،راي

نني يمفمن واجه امل.عقيدة   الميلِِهلا على امليمنني حقيق  املعرك ،ويطف لا يف أرواحهم كعل عنصري ،كك
ريد أن يملعرك  إ ا راي  ا ْيِِ وأن الذي يغ.أ  ُحَدعلا،ومن واجبهم أن يدركلا أن هذا اليه لغرم مبيحل 

 نطال  صلرة ا ء يفحدعهم عن سال  النصر احلقيقك فيها،النصر يف أي  صلرة من الصلر،سلاء جا
  -لروحك انطال   االناك   من  -الروحك كما وقع للميمنني يف حاقّ األخدوق،أو يف صلرة اهليمن  

 كما حدّ للجيل األول من املسلمني .
ك ،وأن تزور حقيق  املعر  دعنا عنن ختأوحنن نشهد  لذجا  من اليه الراي  يف حماول  الصليبي  العاملي  اليلم 

اء تعمار الذي جان ا سكا  إ .كال ..تزعم لنا أن احلروب الصليبي  كانحل ستارا  لالستعمار .التاري ،ف
اليت ن اللسطى   و  القرو نحل يفمتأخرا  هل الستار للرو  الصليبي  اليت   تعد قاقرة على السفلر كما كا

ران كا  ي،وتل رقالك هطمحل على صخرة العقيدة بقياقة مسلمني من كَّت العناصر،وفيهم صال  الدين
ُهْم  َما نَوَقُملا} وَ  ة  عقيداململلكك،العناصر اليت نسيحل قلميتها وذكرت عقيدهتا فانتصرت هحل راي  ال ِمنوْ

 ِإ َّ َأْن يُوْيِمُنلا اِبّللَِّ اْلَعزِيِز احْلَِميِد { .
 2624وصد  هللا العظيم،وكذب اململهلن اااقعلن  

 
 

  

                                                 
 هل آخر كتبه   وهذ  زقهتا أل يتها ألن املعا  -[ وما بعدها163معا  يف الطري  بتحقيقك ]ص  - 2624

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4652 

 ة وآياأها سبع عشر مكي   ( سور  الطارق86)

 أهم مو وعات السور  

 ،وصوويحات ليوو  عاليقنرقووات عنيفوو  .جوواء يف مقدموو  هووذا ا؟ووزء أن سوولرة اثوول نرقووات متلاليوو  علووى احلك
 حووووووود ونوووووووذيرتتووووووولاىل علوووووووى حسوووووووهم تلوووووووك الطرقوووووووات والصووووووويحات إبيقووووووواع وا.بنوووووووِلم غوووووووارقني يف النووووووولم ..

إن هنالووووووووك و .دبْياوإن هنالوووووووك تووووووو.إن هنالوووووووك إهلوووووووا.تدبروا.تفكروا.تلفتلا.انظروا.اصوووووووحلا.تيقظلا».واحووووووود
يدا ونعيمووا  ذااب كوودوإن هنالووك عوو.وإن هنالووك حسووااب وجووزاء.وإن هنالووك تبعوو .وإن هنالووك ابووتالء.تقووديرا
 ..«.كبْيا 

لع ا يقوواع شوواهد،ونففك إيقاعاهتووا حوودة يشووار  فيهووا نوولع امل.وهووذ  السوولرة  وولذج واضوو  هلووذ  ااصووائا
 ُياء املعاين.امللسيقك،وجرس األلفاا،وإ

 والصدع..والرجع.والداف .والثاقه.الطار :ومن مشاهدها 
ووا َعَلْيهووا حووافِ »:الرقابوو  علووى كوول نفووك :وموون معانيهووا  يوَووْلَم »:صوور ك القوولة والناونفوو..« ج  ِإْن ُكووُل نَوْفووك  َلمَّ

َلى السَّرائُِر َفما َلُه ِمْن قُولَّة  َو  انِصر    .. «ل  َوما ُهَل اِبهْلَْزلِ ْلل  َفصْ ِإنَُّه َلقَ »:وا؟د الصارم ..« تُوبوْ
ُْم َيِكيُدوَن َكْيدا  َوَأِكيُد  »:واللعيد فيها ُيمل الطابع ذاته  ِل اْلكوفَ .ْيدا  كَ ِإوَّ وتكواق «  يْودا  اِفرِيَن أَْمِهْلُهوْم ُروَ َمهِِ

 ْيا.نالك تدبوإن ه.إن هنالك إهلا»:تتضمن تلك امللضلعات اليت أكْي إليها يف مقدم  ا؟زء 
 «.إخل...وإن هنالك حسااب وجزاء .وإن هنالك تبع .وإن هنالك ابتالء.وإن هنالك تقديرا

اسووتعرام  يتضوو  موون وبووني املشوواهد الكلنيوو  واحلقووائ  امللضوولعي  يف السوولرة تناسوو  مطلوو  ققيوو  ملحوولا
 السلرة يف سياقها القرآين ا؟ميل ..

 [17إل   1اآليات :( 86]سور  الطارق ) 

 لوقات   ثبات أكليف ا نسان وأنه محاسب يوا القيامة القسم ببمي المخ

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ووا 3ُم الثَّاقِووُه )( الوونَّجْ 2( َومووا أَْقراَ  َمووا الطَّووارُِ  )1َوالسَّووماِء َوالطَّووارِِ  )}  َلْيهووا حوواِفج  عَ ( ِإْن ُكووُل نَوْفووك  َلمَّ
ْنساُن ِممَّ خُ  (4) اِئِه )وَ ( َحْرُُج ِمْن َبنْيِ الُصْلِه 6( ُخِلَ  ِمْن ماء  قاِف   )5ِلَ  )فَوْليَوْنظُِر اْ ِ ى ( ِإنَّوُه َعلو7ال َّ

لَووى السَّوورائُِر )8َرْجعِووِه َلقوواِقر  ) ( 11لرَّْجووِع )ا( َوالسَّووماِء ذاِت 10ة  َو  انِصوور  )َفمووا لَووُه ِمووْن قُووولَّ  (9( يوَووْلَم تُوبوْ
ُوووْم َيِكيوووُدوَن َكْيوووو (14هْلَوووْزِل )ابِ ( َومووووا ُهوووَل 13ِإنَّوووُه َلَقوووْلل  َفْصووول  )( 12َواأْلَْرِم ذاِت الصَّووودِْع ) ( 15دا  )ِإوَّ

ِل اْلكاِفرِيَن أَْمِهْلُهْم ُرَوْيدا  )16َوَأِكيُد َكْيدا  )  { (17( َفَمهِِ
 القسم بالطارق عل  الحافظ عل  الن س 4 - 1الدرس ا ول:

 « ..ك  َلمَّا َعَلْيها حاِفج  ْن ُكُل نَوفْ إِ .اِقهُ َ  َما الطَّارُِ ف النَّْجُم الثَّ َوما أَْقرا.َوالسَّماِء َوالطَّارِ ِ »
وهل يبدأ بذكر السماء والطار  ويثوب اب سوتفهام املعهولق .هذا القسم يتضمن مشهدا كلنيا وحقيق  إمياني 

مث ُيووودق  ويبينوووه بشوووكله .ا  والعلوووموكأنوووه أمووور وراء ا قر ..« َوموووا أَْقراَ  َموووا الطَّوووارُِ ف»:يف التعبوووْي القووورآين 
وهذا اللص  ينطبو  علوى جونك الونجم.و  .الذي يثقه الظالم بشعاعه النافذ« النَّْجُم الثَّاِقهُ »:وصلرته 
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ليكوولن املعوو  .بل إن ا نووال  أوىل.سووبيل إىل هديوود ْنووم بذاتووه موون هووذا الوونا،و  ضوورورة هلووذا التحديوود
ويكلن هلوووذ  ا كوووارة .افوووذة مووون هوووذا احلجووواب الوووذي يسووو  األكوووياءوالسوووماء وْنلمهوووا الثاقبووو  للظالم،الن:

 كما سيأيت..إُيا ها حلل حقائ  السلرة وحلل مشاهدها األخرى .
وا َعلَ   نَوْفوك  ِإْن ُكولُ »:أن كل نفك عليها مون أمور اّلِل رقيوه :يقسم ابلسماء وْنمها الثاقه  « ْيهوا حواِفج  َلمَّ

،وُيصوووووك يراقبها.موووووا مووووون نفوووووك إ  عليهوووووا حافج.د الشوووووديد ...ويف التعبوووووْي بصووووويغته هوووووذ  معووووو  التلكيووووو
نواط يوهك الويت .كوارار واألفويعوني الونفك ألووا مسوتلقع األسور .عليها،وُيفج عنها،وهل ملكول ّبوا  مور اّللِ 

ا بوووال ألرم هكوووذاّبوووا العمووول وا؟زاء.ليسوووحل هنالوووك فلضوووى إذن و  هيصووو   والنووواس ليسووولا مطلقوووني يف 
ل ا حصوواء إ ووا هوو.ها بووال حووافج،و  م وكووني يفعلوولن كيوو  كوواءوا بووال رقيو  مهملووني يف كووعاّب.حووارس

 الدقي  املباكر،واحلساب املبب على هذا ا حصاء الدقي  املباكر.
 جفهنوا  احلواف -وإن خلوحل  -ويلقك النا إُيواء  الرهيوه حيوة هوك الونفك أووا ليسوحل أبودا يف خلولة 

الوذي  ك احلوافجهنالو.عن كول عوني،وشمن مون كول نار الرقيه عليها حني تنفرق من كل رقيه،وتتخفى 
حودة او وصونع  اّلِل ..كما يطر  النجم الثاقه حجاب الليل الساتر .يش  كل غطاء وينفذ إىل كل مستلر

 متناسق  يف األنفك ويف اهلفا .
 خلق ا نسان من الماء الدافق 7 - 5الدرس الثاني:

سوم دبْي،اليت أقدير والتوىل ملس  أخرى تيكد حقيق  التقووحلا من هذ  اللمس  اليت تصل النفك ابلكلن،إ
نسوووان لووويك ك  ن ا فهوووذ  نشوووأة ا نسوووان األوىل تووودل علوووى هوووذ  احلقيقووو  وتووولح.عليهوووا ابلسوووماء والطار 

ْنسوواُن ِموومَّ ُخِل َ »:م وكووا سوودى،و  مهمووال ضووياعا  ،حَْ  ِمووْن مووُخلِوو َ .فَوْليَوْنظُووِر اْ ِ ِه لْ رُُج ِمووْن بَوونْيِ الُصوواء  قافِوو  
اِئهِ   « ..َوال َّ

إنوه خلو  مون مواء قافو  حورج مون بوني الصوله .فلينظر ا نسان مون أي كوكء خلو  وإىل أي كوكء صوار .
وال ائووه،خل  موون هووذا املوواء الووذي اتمووع موون صووله الرجوول وهوول عظووام لهوور  الفقاريوو  وموون ترائووه املوورأة 

حَّت كووان نصوو  .ّلِل   يعلمووه البشوورولقوود كووان هووذا سوورا مكنوولان يف علووم ا.وهووك عظووام صوودرها العلليوو  .
القوورن األخووْي حيووة انلووع العلووم احلوودية علووى هووذ  احلقيقوو  بطريقتووه وعوور  أنووه يف عظووام الظهوور الفقاريوو  

حيووة يلتقيووان يف قوورار مكووني فينشووأ منهمووا .يتكوولن موواء الرجوول،ويف عظووام الصوودر العلليوو  يتكوولن موواء املرأة
بوني املواء الوداف  الوذي حورج مون بوني الصوله وال ائوه وبوني .صْي .ا نسان  واملساف  اهلائل  بني املنشأ وامل

هوووذ  املسووواف  اهلائلووو  الووويت .ا نسوووان املووودر  العاقووول املعقووود ال كيوووه العضووولي والعصووول والعقلوووك والنفسوووك .
إىل ا نسووان النووان  توولحك  ن هنالووك يوودا خووارج ذات ا نسووان هووك الوويت توودفع ّبووذا  يعثهووا املوواء الووداف 

ملائع الذي   قلام له و  إراقة و  قدرة،يف نري  الرحل  الطليل  العجيب  اهلائلو ،حَّت تنتهوك بوه إىل الشكء ا
وتشك  ن هنالك حافظا من أمر اّلِل يرعى هذ  النطف  اجملرقة من الشكل والعقول،ومن .هذ  النهاي  املايل 

أضوووعا  موووا يعووورم لإلنسوووان مووون  وهك هووولي مووون العجائوووه.ا راقة والقووودرة،يف رحلتهوووا الطليلووو  العجيبووو 
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العجائه من مللد  إىل  اته  هذ  االي  اللاحدة امللقح    تكاق ترى ابجملهر،إذ أن هنالوك ماليوني منهوا 
هووووذ  االيقوووو  الوووويت   قوووولام هلووووا و  عقوووول و  قوووودرة و  إراقة،تبوووودأ يف احلووووال  جوووورق .يف الدفقوووو  اللاحوووودة .

حية تزوقهووا اليوود احلافظوو  خباصووي  أكالوو  هووِلل ّبووا جوودار .الغووذاءاسووتقرارها يف الوورحم يف عمليوو   ووة عوون 
الرحم حلهلا إىل بركو  مون الودم السوائل املعود للغوذاء الطوازج  و جورق انم ناووا علوى غوذائها تبودأ يف عمليو  

 عملي  انقسام مستمرة تنشأ عنها خالاي..جديدة
ذا اعلوو  وموواف تعور  موواذا هووك.قوودرة و  إراقة .وتعور  هووذ  االيقوو  السوواذج  الويت   قوولام هلووا و  عقوول و  

ا مكلفو  ا الطريو   إووتعور  ّبو حية تزوقها اليد احلافظ  ابهلودى واملعرفو  والقودرة وا راقة الويت.هك تريد .
م عموارة ا؟سو.. اهلائلو  أن ختصا كل جمملع  من هذ  ااوالاي ا؟ديودة لبنواء ركون مون أركوان هوذ  العموارة

 ا نساين ..
  وهذ  اجململعو.ز العضولكوهذ  اجململع  تنطلو  لتنشوئ ا؟هوا.ملع  تنطل  لتنشئ اهليكل العظمكفهذ  اجمل

ذ  األركوووان هوووىل آخووور إ.وهذ  اجململعووو  تنطلووو  لتنشوووئ ا؟هووواز اللمفووواوي ...تنطلوو  لتنشوووئ ا؟هووواز العصووول
فكوول .صوا أق الووك ختصإن هن.ولكوون العمول لوويك  ثول هووذ  البسوان  ..األساسوي  يف العمووارة ا نسواني   .

ة العموووار  ألن.  يشوووبه اهلخووور.وكل عصوووه مووون األعصوواب ..وكووول عضووول  موون العضوووالت.عظووم مووون العظام
ء ركون ملنطلقو  لبنوااوالاي اومن مث تتعلم كل جمملع  مون ا.ققيق  الصنع،عجيب  التكلين،متنلع  الللائ  ..

املخصووا   الوركنعمول يفمون العموارة،أن تتفور  نلائو  متخصصو ،تقلم كول نائفو  منهوا بنولع معوني مون ال
ا ك ذاهبو ،وماذ أيون هوتعر  إىل.إن كول خليو  صوغْية تنطلو  وهوك تعور  نريقهوا.هلا من العمارة الكبْية  .

لعووني فوو  أن تصوونع ا املكلفااالاي.هوول مطلوولب منهووا  و  ختطووئ واحوودة منهووا نريقهووا يف هووذ  املتاهوو  اهلائلوو 
ل مع أن كو.لوذراعالقودم أو ابدا أن تكلن يف الوبطن أو تعر  أن العني ينبغك أن تكلن يف اللجه،و  الز أ

 عوني وزرعوحل يفبصونع ال ولول أخوذت االيو  األوىل املكلفو .ملضع من هذ  امللاضع ميكن أن تنمل فيوه عني
ن   للمكوووواإأي موووون هووووذ  امللاضووووع لصوووونعحل عينووووا هنالووووك  ولكنهووووا هووووك بووووذاهتا حووووني تنطلوووو    تووووذهه 

 ين املعقد ..املخصا للعني يف هذا ا؟هاز ا نسا
علووى نووه احلووافج األإ.ه اّللِ إن هووذا ا؟هوواز ُيتوواج إىل عووني يف هووذا املكووان قون سوولا ف إنوو:فموون توورى قووال هلووا 

اي فوراقى كول تلوك ااوالو اّلِل   الذي يرعاها ويلجهها ويهديها إىل نريقها يف املتاه  اليت   هواقي فيهوا إ 
اي ،احلافظوو  ات اللر هك وحوود.ن اللحوودات كامنوو  فيهوواوجمتمعوو  تعموول يف نطووا  تر ووه هلووا جمملعوو  معينوو  موو

ن هوافج يف أ،هواول فخلي  العني وهك تنقسم وتتكاير لكك تكِلن العني.لسجل النلع واصائا األجداق
وإنسوان .يولان آخرحأيناء العمل على ككل معني للعني وخصائا حمدقة ععلها عوني إنسوان   عوني أي 

لشوكل أو انحيو  ا وأقول احنورا  يف تصوميم هوذ  العوني مون.عينو  .ألجداق  ككل معني للعني وخصوائا م
 ك التعليمفعلمها ذلفمن ذا الذي أوقعها هذ  القدرةف و .انحي  ااصائا ُييد ّبا عن اا  املرسلم
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ا نسوان كلوه  لمها ما يعجزع.اّللِ  وهك االي  الساذج  اليت   عقل هلا و  إقرا ،و  إراقة هلا و  قلةف إنه
 دة خوووووالايبينموووووا خليووووو  واحووووودة منوووووه أو عووووو.يمه لووووول وكووووول إليوووووه تصوووووميم عوووووني أو جوووووزء مووووون عنيعووووون تصوووووم

اء عجيبوو  بووني املووطليلوو  السوواذج ،تقلم ّبووذا العموول العظوويم  ووراء هووذ  اللمحوو  ااانفوو  عوون صوولر الرحلوو  ال
ء،  ة واألعضوووا  هصوووى مووون العجائوووه والغرائوووه،يف خصوووائا األجهوووز  الوووداف  وا نسوووان النان ،حشووولق

تيكوود و .قيوو  املعين فظوو  اهلاوتشووك ابليوود احلا.تشووهد كلهووا ابلتقوودير والتدبْي.لووك تقصوويها يف هووذ  الظووالل . 
الوويت    لنشوأة اهلخورةحقيقو  ا.كموا اهود للحقيقوو  التالي .احلقيقو  األوىل الويت أقسوم عليهووا ابلسوماء والطار 

 يصدقها املشركلن،املخانبلن أول مرة ّبذ  السلرة ..
 هللا يبمث ا نسان يوا القيامة 10 - 8:الدرس الثالث

َلى السَّرائِرُ .ِإنَُّه َعلى َرْجِعِه َلقاِقر  »  « ..ر  ة  َو  انصِ ْن قُولَّ َفما َلُه مِ .يَوْلَم تُوبوْ
شوهد لوى رجعوه إىل احليواة بعود املولت،وإىل التجودق بعود البلى،تإنه لقواقر ع -نشأ  ورعا  أاّلِل الذي  -إنه 

بثوا إذا توذهه كلهوا ع واحلكمو  فهذ  النشوأة البالغو  الدقو .ما تشهد بتقدير  وتدبْي النشأة األوىل بقدرته،ك
لَوى ال»:  تكن هنا  رجع  لتختث السرائر وعزى جزاءها العاقل  ملكنلن ،املطليو  السورائر ا..« سَّورائِرُ يوَوْلَم تُوبوْ

الم السوواتر الل الظووخوو يوولم تبلووى وختتث،وتتكشوو  وتظهوور كمووا ينفووذ الطووار  موون.علووى األسوورار انجلبوو  .
مون  و ن مون كول قولة ق ا نسواوكما ينفذ احلافج إىل الونفك امللفقو  ابلسولاتر  كوذلك تبلوى السورائر يولم يتجور 

والتكشو  .. صر خارج ذاتوها له من انما له من قلة يف ذاته،وم..« َفما َلُه ِمْن قُولَّة  َو  انِصر  »:كل انصر 
ل ينتقول وه.توأيْيدة امللقو  ويلموك احلوك ملسو  عميقو  المن كل سو ،مع التجورق مون كول قلة،يضواع  كو

سوووو    يوووة يتكشووو مووون الكووولن والووونفك،إىل نشوووأة ا نسوووان ورحلتوووه العجيبووو ،إىل وايووو  املطوووا  هنا ،ح
 ويكش  سر ،ويتجرق من القلة والنصْي ..

 القسم با رض والسماء عل  جدية حقيقة البمث 14 - 11الدرس الرابع:

 اوزم جزموا مثفمون .ن .قي  من ريه،تكلن ابقي  يف النفك،يف أن هذا   بود كوائولعل نائفا من كك،أو ب
لوع السولرة نع يف مط ن هذا القلل هول القولل الفصول،ويرب  بوني هوذا القولل وبوني مشواهد الكلن،كموا صو

ترجووع بووه  ..والرجووع املطوور« ْزلِ هْلَوو،َوما ُهووَل ابِ  َفْصوول  َوالسَّووماِء ذاِت الرَّْجووِع،َواأْلَْرِم ذاِت الصَّوودِْع،ِإنَُّه َلَقووْلل  »:
لرة مووون صوووحيووواة يف و وووا ميوووثالن مشوووهدا لل.السوووماء مووورة بعووود مرة،والصووودع النبوووحل يشووو  األرم وينبثووو  .

 م ..ماء يتدف  من السماء،ونبحل ينبث  من األر :حياة النبات ونشأته األوىل .صلرها
واملشوهد .احليواة هوك احلياة.ات الرحمأكبه ككء ابملاء الداف  من الصله وال ائه وا؟نوني املنبثو  مون للمو

الذي   يشوبهه أحود   يف .نظوام تبحل،وصونع  معلم ،تودل علوى الصوانع.واحلرك  هوك احلركو  ..هل املشهد
وهل يشو  احلجوه .النجم الثاقوه.حقيق  الصنع  و  يف ككلها الظاهر  وهل مشهد قريه الشبه ابلطار 

صوونع  واحوودة تشووْي إىل الصووانع  يقسووم .ر وكشوو  السوولاتر .كما أنووه قريووه الشووبه اببووتالء السوورائ.والسووتائر
حيووة يلقووع مشووهد ا .واألرم ذات الصوودع ..السووماء ذات الرجووع:اّلِل ّبووذين الكووائنني وهووذين احلووديني 
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يقسوم  ن هوذا القولل الوذي يقورر الرجعو  .وإُيا  ا،كما يولحك جورس التعبوْي ذاته،ابلشودة والنفواذ وا؟وزم .
القوولل الفصوول الووذي .هوول القوولل الفصوول الووذي   يتلووبك بووه اهلزل -ذا القوورآن عاموو  أو  ن هوو - ا بووتالء و 

تشووهد ّبووذا السووماء ذات .القلل الووذي لوويك بعوود  قلل.ينهووك كوول قوولل وكوول جوودل وكوول كووك وكوول ريووه
 الرجع،واألرم ذات الصدع 

 أهديد الك ار بالمااا القادا 17 - 15الدرس الخامس:

معوه مون القلو   وهول ومون - -يتجه ااطاب إىل الرسلل  ا بتالء و  ويف لل هذا القلل الفصل ابلرجع  
قعوود  هووم موقوود كووانلا يف -ا امليمنوو  يف مكوو  يعووانلن موون كيوود املشووركني وموويامراهتم علووى الوودعلة واملوويمنني ّبوو

ىل إ يتجوووه ااطووواب -مقووويم للكيووود هلوووا والتووودبْي ضووودها وأخوووذ الطووور  عليهوووا وابتكوووار اللسوووائل يف حرّبوووا 
 عركو  بيود  هولوأن امل.وأنوه إىل حوني.لتثبيحل والتطمني،وابلتهلين من أمر الكيود والكائديناب - -الرسلل 

ُوووْم َيِكيوووُدوَن كَ »:ل وليطمووو ن هووول وامليمنووولن فليصوووث الرسووول .وقياقته -سوووبحانه  - ِل ْيدا ،َوَأِكيووودُ ِإوَّ  َكْيووودا ،َفَمهِِ
 « ..اْلكاِفرِيَن،أَْمِهْلُهْم ُرَوْيدا  

 قولة و  قودرة و  بوال حولل و  -رج من بوني الصوله وال ائوه ين خلقلا من ماء قاف  حهي ء الذ -إوم 
عو  تبلوى ائرون إىل رجين هوم صووالوذ.والذين تللتهم يد القدرة يف رحلوتهم الطليل .إراقة،و  معرف  و  هداي 

نشوووووووووئ أان امل -إووووووووووم هوووووووووي ء يكيووووووووودون كيووووووووودا ..وأان .فيهوووووووووا السووووووووورائر،حية   قووووووووولة هلوووووووووم و  انصووووووووور .
وا نسووان ملوواء الداف ،.وخووال  اخال  السووماء والطار .القاهر.القاقر.املبتلك.املعيوود.امللجه.احلافج.اهلاقي..

 أان اّلِل ...النان ،وخال  السماء ذات الرجع،واألرم ذات الصدع .
لرت ذات وإن صوو.. ذات نوور  واحوود يف احلقيقوو .وهووذ  هووك املعركوو  ..وهووذا كيد.أكيوود كيوودا ..فهووذا كيد

ووووِل اْلكوووواِفرِينَ »ني جملوووورق السووووخري  واهلووووزء  نوووورف تبطئ وايوووو  سووووتو  .  تعجوووول..« َويْوووودا  أَْمِهْلُهووووْم رُ ».« .َفَمهِِ
ل لو وهول قليول حوَّت..قلويال  ا مهوال.وقد رأيحل نبيعتها وحقيقتهوا ..فإ وا هوك احلكمو  وراء ا مهال.املعرك 

 ونلحووج يف ملوودىفاجملهللوو  انووه تلووك اهلابق افما هوول عموور احليوواة الوودنيا إىل ج.اسووتغر  عموور احليوواة الوودنيا
ووووووِل اْلكوووووواِفرِيَن أَْمِهْلُهووووووْم ُروَ »:التعبووووووْي ا ينوووووواس ا هلووووووك للرسوووووولل  احه صوووووو - -كأنووووووه هوووووول .« .يْوووووودا  َفَمهِِ

لوووه كوووكء ن هووذا كمووووليك .أو يلافووو  علووى إمهووواهلم.األمر،وصوواحه ا ذن،وكأنوووه هووول الووذي ذذن إبمهووواهلم
 ينواس ا - - هذا امللضوع الوذي تنسوم نسوائم الرمحو  علوى قلبوه يفللق إ ا هل ا يناس وا - -للرسلل 

ينوه وبوني   واحلولاجز بالفولار  ويرفع.ويشركه يف األمر كأن له فيه كي ا.الذي حل  بني رغب  نفسه وإراقة ربه
هلهوم أم.لكن أمهلهمو .ن فويهمإنوك موأذو :وكأ ا يقلل له ربه .الساح  ا هلي  اليت يقضك فيها األمر ويثم .

نمحك كلهووا الكيوود،فتميسوو  علووى الكوورب والشوودة والعنوواء و .فهوول الوولق العطوول  وا ينوواس اللطي .رويوودا .
 ويبقى العط  اللقوق ...وتذوب .
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 مكي ة وآياأها أسع عشر  ( سور  ا عل 87)

 أهم مو وعات السور  

،قَاَل   ..2625َسبِِِ  اْسَم َربَِِك اأَلْعَلى.: الُسلرََة ُيُُِه َهِذ ِ َكاَن َرُسلُل هللِا :َعْن َعِلكِ 
َ اأَلْعَلى.:}َسبِِِ  اْسَم َربَِِك اأَلْعَلى{،قَاَل :َكاَن ِإَذا قَورَأَ وَعِن اْبِن َعبَّاس  مل أَنَّ النَِّلَّ  ُسْبَحاَن َريبِِ

2626 
ّ  وَعوووووووِن ابْوووووووِن َعبَّووووووواس  أَنَّ النَّوووووووِلَّ  اْسوووووووَم َربِِوووووووَك اأَلْعَلى{،َو}قُوووووووْل اَي أَيُوَهوووووووا بوووووووو}َسبِِِ  :َكووووووواَن يُووووووولتُِر بِوووووووَثال

ُ َأَحد {  .2627اْلَكاِفُروَن{،َو}ُقْل ُهَل اّللَّ
يَوْقرَأُ يف اْلِعيَدْيِن َواْ؟ُُمَعِ  }َسوبِِِ  اْسوَم َربِِوَك اأَلْعَلى{،َوَهوْل ،َكاَن َرُسلُل هللِا :وَعِن النُوْعَماِن ْبِن َبِشْي ،قَاَل 

َا اْجَتَمَعا يف يَوْلم  َواِحد ،فَوَقرَأَ ِّبَِما.أََ َ  َحِديُة اْلَغا  2628ِكَيِ ،َوُر َّ
،َعوووِن النَّوووِلِِ  ُْم،َكوووانُلا َيْسوووَمُعلَن ِمْنوووُه يف الُظْهوووِر النوََّغَموووَ  بِوووو َسوووبِِِ  اْسوووَم َربِِوووَك اأَلْعَلى،َوَهوووْل أََ َ  وَعوووْن أََنك  َأوَّ

 2629َحِديُة اْلَغاِكَيِ .

يَوْقووورَأُ ِ  اْلِعيوووَدْيِن َوِ  اْ؟ُُمَعوووِ  ِب )َسوووبِِِ  اْسوووَم َربِِوووَك  -- َبِشوووْي  قَووواَل َكووواَن َرُسووولُل اّللَِّ وَعوووِن النُوْعَمووواِن بْووونِ 
َمووا أَْيض ووا ِ  اأَلْعلَووى( َو)َهووْل أََ َ  َحووِديُة اْلَغاِكووَيِ ( قَوواَل َوِإَذا اْجَتَمووَع اْلِعيووُد َواْ؟ُُمَعووُ  ِ  يوَووْلم  َواِحوود  يَوْقوورَأُ ّبِِ 

 ..2630الصَّالََتنْيِ.
ربوه  ن ُيه هذ  السلرة وهك هيل له الكلن كله معبدا تتجاوب أرجا   بتسوبي أ - -وح  لرسلل اّلِل 

ي َخلَووووَ  الَّووووذِ .ْعَلىَك اأْلَ َسووووبِِِ  اْسووووَم َربِِوووو»:األعلووووى واجيد ،ومعرضووووا ُيفوووول  لجبووووات التسووووبي  والتحميوووود 
َر فَوَهوودى .َفَسوولَّى  ة الرخووك املديوودوإيقوواع السوولر .« . َأْحوولى ُه ُغثوواء  َفَجَعلَوو.ي َأْخوورََج اْلَمْرعووى َوالَّووذِ .َوالَِّذي قَوودَّ

 يلقك لالل التسبي  ذي الصدى البعيد ..
وربوووه يقووولل لوووه،وهل يكلفوووه التبليووو  .أن ُيبهوووا،وهك همووول لوووه مووون البشووورايت أمووورا عظيما - -وحووو  لوووه 
ُ ِإنَُّه يَوْعَلُم اْ؟َْهَر َوما َحْفوى ِإ َّ ما كاَء ا -َسنُوْقرُِئَك َفال تَوْنسى »:والتذكْي  وُرَ  لِْلُيْسورى  -ّللَّ فَوذَكِِْر ِإْن .َونُوَيسِِ

وفيهووا يتكفوول لووه ربووه  فووج قلبووه هلووذا القرآن،ورفووع هووذ  الكلفوو  عوون عاتقه.ويعوود  أن ..« نَوَفَعووحِل الووذِِْكرى 
أن ُيبهووووا،وهك  - -وهل أموووور عظوووويم جوووودا.وح  لووووه .ييسووور  لليسوووورى يف كوووول أموووولر  وأموووولر هووووذ  الووودعلة

الورب ااوال  وإيبوات الولحك ا هلك،وتقريور ا؟وزاء يف  من تلحيود:تتضمن الثابحل من قلاعد التصلر ا مياين 
مث تصوول هووذ  العقيوودة  صوولهلا البعيدة،وجووذورها الضووارب  يف كووعاب .وهووك مقلمووات العقيوودة األوىل.اهلخرة

                                                 
 ضعي  (742[)290/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2625
 ( صحي 2066[)619/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2626
 ( صحي 2720[)766/ 1مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2627
 صحي  18599( 18409[)286/ 6مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2628
 ( صحي 2418[)213/ 5ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2629
 ( 2065[)429/ 5املكنز ] -صحي  مسلم - 2630
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فووول  موووا تصووولر  مووون نبيعووو  هوووذ  ..« ِإبْوووراِهيَم َوُملسوووى ُصوووُحِ  .ِإنَّ هوووذا َلِفوووك الُصوووُحِ  اأْلُوىل »:الزموووان 
 نبيع  اليسر والسماح  ...العقيدة،ونبيع  الرسلل الذي يبلغها واألم  اليت هملها .

 وكل واحدة من هذ  هتها ملحيات كَّت ووراءها جما ت بعيدة املدى ..
 [19إل   1اآليات :( 87]سور  ا عل  ) 

 ممه المأيمة الاي منحها لإلنسانا مر باسبيح الخالق  عل  ن

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َر فَوَهوودى )( َوالَّوو2( الَّووِذي َخلَووَ  َفَسوولَّى )1َسووبِِِ  اْسووَم َربِِووَك اأْلَْعلَووى )}  ْلَمْرعووى ا( َوالَّووِذي َأْخوورََج 3ِذي قَوودَّ
ُ ِإنَّووُه يَوْعلَووُم اْ؟َْهووَر كوو َّ مووا ( إِ 6( َسوونُوْقرُِئَك فَووال تَوْنسووى )5َفَجَعلَووُه ُغثوواء  َأْحوولى ) (4) ( 7مووا َحْفووى )وَ اَء اّللَّ

ُرَ  لِْلُيْسورى ) ( 11ْكوَقى )( َويَوَتَجنوَّبُوَهوا اأْلَ 10كَُّر َموْن َحْشوى )َسوَيذَّ  (9( فَوذَكِِْر ِإْن نَوَفَعوحِل الوذِِْكرى )8َونُوَيسِِ
ووى )( قَووْد أَفْولَووَ  َمووْن توَ 13ىي )ا َو  َُيْوو( مُثَّ   مَيُوولُت ِفيهوو12الَّووِذي َيْصووَلى النَّوواَر اْلُكووْثى ) َوذََكووَر اْسووَم  (14زَكَّ

ُصوُحِ  اأْلُوىل ( ِإنَّ هوذا َلِفوك ال17رَُة َخوْْي  َوأَْبقوى )( َواهْلخِ 16( َبْل تُوْييُِروَن احْلَياَة الُدنْيا )15َربِِِه َفَصلَّى )
 { (19( ُصُحِ  ِإْبراِهيَم َوُملسى )18)

 أسبيح هللا وا رشاد إل  بمي أفماله 5 - 1الدرس ا ول:

لَوووُه ُغثووواء  َفَجعَ .ي َأْخووورََج اْلَمْرعوووى َوالَّوووذِ .دى َر فَوَهوووَوالَِّذي قَووودَّ .الَّوووِذي َخلَوووَ  َفَسووولَّى.َسوووبِِِ  اْسوووَم َربِِوووَك اأْلَْعَلى»
 « ..َأْحلى 

جانوووووه معووووو   إىلسوووووبي ،إن هوووووذا ا فتتا ،ّبوووووذا املطلوووووع الرخوووووك املديووووود،ليطل  يف ا؟ووووول ابتوووووداء أصوووووداء الت
َر فَوَهوودى  َوالَِّذي.ىَ  َفَسوولَّ اأْلَْعلَووى الَّووِذي َخلَوو»:التسووبي .وإن هووذ  الصووفات الوويت تلووك األموور ابلتسووبي   قَوودَّ

توه بتلوك األصوداء يتجواوب جنبا كله معبودا  لتحيل اللجلق..« َفَجَعَلُه ُغثاء  َأْحلى .َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرعى .
 « ..َهدى فوَ َقدََّر  الَِّذي َخَلَ  َفَسلَّى َوالَِّذي»:لصانع املبدع ومعرضا تتجلى فيه آتر ا

ا اهتا وفيلضوواهتني إكووعاعبوووالتسووبي  هوول التمجيوود والتنزيووه واستحضووار معوواين الصووفات احلسوو  ّلِل،واحليوواة 
ِ  َسووبِِ »و.  .بحان اّللِ سوو:وليسووحل هووك جموورق ترقيوود لفووج .وإكووراقاهتا ومووذاقاهتا اللجدانيوو  ابلقلووه والشعلر

ا تتوووووووذو  لفج،ولكنهووووووتطلووووووو  يف اللجوووووودان معوووووو  وحالوووووو  يصوووووووعه هديوووووودها ابل..« اْسووووووَم َربِِووووووَك اأْلَْعلَووووووى
 وتلحك ابحلياة مع ا كراقات املنبثق  من استحضار معاين الصفات..ابللجدان

ك،ولالل هووذ   والراعوواملووريب:والوورب .وصووف  األعلووى ..والصووف  األوىل القريبوو  يف هووذا الوونا هووك صووف  الرب
إىل  تطلوو  التطلووع األعلووى وصووف .صووف  احلانيوو   ووا يتناسوو  مووع جوول السوولرة وبشوورايهتا وإيقاعاهتووا الرخيوو  .ال

 يفالتنزيوه،وهل و لتمجيود وتتناسو  موع ا.اهلفا  اليت   تتناهى وتطل  الورو  لتسوب  وتسوب  إىل غوْي مودى .
 صميمه الشعلر بصف  األعلى ..

َسووبِِِ  اْسووَم َربِِووَك »:ّبووذ  الصوويغ  .ا األموور صوواقر إليووه موون ربهوهووذ.ابتداء - -وااطوواب هنووا لرسوولل اّلِل 
يقوورأ هووذا األموور،مث  - -وقوود كووان رسوولل اّلِل .وفيووه موون التلطوو  وا ينوواس مووا اوول عوون التعبْي..« اأْلَْعلَووى
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فهووول ..« سوووبحان ريب األعلوووى»:يعقوووه عليوووه اب سوووتجاب  املباكووورة،قبل أن ميضوووك يف آايت السووولرة،يقلل 
يف أنوووك ويف .إنوووه يف حضووورة ربوووه،يتلقى مباكووورة ويسوووتجيه.وإيناس وجماوبتوووه ..وأمووور وناعتوووه.خطووواب ورق 

}َفَسبِِْ  اِبْسِم َربَِِك اْلَعِظيِم{ ]اللاقعو [،قَاَل َرُسولُل هللِا :َلمَّا نَوزََلحْل :َعْن ُعْقَبَ  ْبِن َعاِمر ،قَاَل .اتصال قريه .
: َوووووووووا نوَوووووووووَزل اْجَعُللَهوووووووووا يف : }َسوووووووووبِِِ  اْسوووووووووَم َربِِوووووووووَك اأَلْعلَوووووووووى{ ]األعلى[،قَووووووووواَل اْجَعُللَهوووووووووا يف رُُكلِعُكْم،فَوَلمَّ

 ..2631.ُسُجلقُِكمْ 
ة سووتجاب  مباكوور لتكلن ا.فهوذا التسووبي  يف الركولع والسووجلق كلمو  حيوو  أحلقوحل ابلصووالة وهوك قاف وو  ابحليواة

م دى نعمووه علوويهسووبحل  إحووفووإذن اّلِل لعبوواق   ن ُيموودو  وي.أو بتعبووْي أق  .. ذن مباكوور ..ألموور مباكوور
 ة تفضوول اّللِ صوولر .بوو  إىل موودار  البشوور اندوقةيف صوولرة مقر  -سووبحانه  -إنه إذن اب تصووال بووه .وأفضوواله

 يف صفاته..عليهم ّبا ليعرفهم ذاته
رة موووووون صوووووولر  أيوووووو  صوووووول وكوووووول إذن للعبوووووواق اب تصووووووال ابّلِل يف.يف احلوووووودوق الوووووويت ميلكوووووولن أن يتطلعوووووولا إليها

 لى العباق.ا تصال،هل مكرم  له وفضل ع
 « ..َهدى فوَ دََّر قَ َوالَِّذي .الَِّذي َخَلَ  َفَسلَّى».« .َسبِِِ  اْسَم َربَِِك اأْلَْعَلى»

كول رلول  ي قودر لوالوذ.الذي خل  كل ككء فسلا ،فأكمل صنعته،وبل  به غاي  الكمال الذي يناسبه .
يووه ائه،وهوودا  إلموودة بق ا يصوولحهوليفتووه وغايتووه فهوودا  إىل مووا خلقووه ألجله،وأهلمووه غايوو  وجوولق  وقوودر لووه موو

ب ء يف رحوووواأيضووووا ..وهووووذ  احلقيقوووو  الكووووثى مايلوووو  يف كوووول كووووكء يف هووووذا اللجوووولق يشووووهد ّبووووا كوووول كووووك
معود . خلقتهه،كامل يفكل كوكء مسولى يف صونعت.ومن ا؟ليل إىل احلقْي ..من الكبْي إىل الصغْي.اللجلق

األكوووياء  ومجيوووع.. ايووو  مووون أيسووور نريووو ألقاء وليفته.مقووودر لوووه غايووو  وجلق ،وهووول ميسووور لتحقيووو  هوووذ  الغ
ى لكوك تويقي سورة فوراقجمتمع  كامل  التناس ،ميسرة لكوك تويقي يف عمعهوا قورهوا ا؟مواعك مثلموا هوك مي

ملعوووو  أوا كووووأن اجملوانهتا،كووووقورهووووا الفرقي.الووووذرة  فرقهووووا كاملوووو  التناسوووو  بووووني كهارّبووووا وبروتلانهتووووا وإلك  
  يو.وااليو  احلليفتهوا .و وهك تعر  نريقها وتويقي مثلهوا .بعها .الشمسي  يف تناس  مشسها وكلاكبها وتلا

 عقدة.املركب  امل ئ  احلي املفرقة كامل  االق  وا ستعداق ألقاء ولائفها كلها،كأوا كأن أرقى ااال
 ،قرجات موووون نووووات احليوووووبووووني الووووذرة املفوووورقة واجململعوووو  الشمسووووي  كمووووا بووووني االيوووو  اللاحوووودة وأرقووووى الكائ

 مثوول هووذا ؟موواعك،ويفاوال كيبووات كلهووا يف مثوول هووذا الكمووال االقووك،ويف مثوول هووذا التناسوو  التنظيمووات 
 ق  العميق .ذ  احلقيهوالكلن كله هل الشاهد احلاضر على .التدبْي والتقدير الذي ُيكمها ويصرفها .

 ء يف رحابوهكوياتودبر األيهذ  احلقيق  يدركها القله البشري مجل  حني يتلقى إيقاعوات هوذا اللجولق وحوني 
  مون قرجوات أيو  قرجو وهذا ا قرا  ا هلامك   يستعصك على أي إنسوان يف أيو  بي و ،وعلى. ك مفتل 

 العلم الكسل،مَّت تفتححل منافذ القله،وتيقظحل أو ر  لتلقك إيقاعات اللجلق.

                                                 
 ( صحي 1898[)225/ 5ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2631
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نوا  مون وه.وىل .ة األم ابلنظور واملالحظ  بعد ذلك والعلم الكسل يلصحان ابألمثل  الفرقي  ما يدركوه ا هلوا
 اللجلق. رصيد املالحظ  والدراس  ما يشْي إىل نر  من تلك احلقيق  الشامل  لكل ما يف

 2632«ا نسوان   يقولم وحود  »:كريسك ملريسلن( رئيك أكاقميي  العللم بنيلر  يف كتابوه .يقلل العا  )ا
يهووووووواجر جنووووووولاب يف فعصوووووووفلر اهلوووووووزاز الوووووووذي عشوووووووا ببابوووووووك .إن الطيووووووولر هلوووووووا غريوووووووزة العووووووولقة إىل امللنن»

إىل  2633ويف كووهر سووبتمث تطووْي أسووراب موون معظووم نيوولران .ااري .ولكنووه يعوولق إىل عشووه يف الربيووع التووا 
ومحوام الزاجول إذا .ولكنهوا   تضول نريقها.وقد تقطع يف الغاله حنل ألو  ميول فول  أرم البحار.ا؟نلب

هو  مث يقصود قودما إىل ملننوه قون هْي من جراء أصلات جديدة عليه يف رحل  نليل  قاخل قفا،ُيلم بر 
والنحلووو  عووود خليتهوووا مهموووا نمسوووحل الوووري ،يف هبلّبوووا علوووى األعشووواب واألكوووجار،كل قليووول .أن يضووول .

وحاسووو  العووولقة إىل الووولنن هوووذ  هوووك ضوووعيف  يف ا نسوووان،ولكنه يكمووول عتووواق  القليووول منهوووا  قوات .يرى
و  بووود أن للحشووورات الدقيقووو  عيووولان .اجووو وحنن يف حاجووو  إىل هوووذ  الغريزة،وعقللنوووا تسووود هوووذ  احل.املالحووو 

وهنووا .«ميكروسووكلبي  )مكووثة(   نوودري مبلغهووا موون ا حكووام وأن للصووقلر بصوورا تلسووكلبيا )مكووثا مقووراب
أيضوووا يتفووول  ا نسوووان  قواتوووه امليكانيكيووو  فهووول بتلسوووكلبه يبصووور سووودميا بلووو  مووون الضوووع  أنوووه ُيتووواج إىل 

كروسكلبه الكهرابئك يستطيع أن يرى بك اي كانوحل غوْي مرئيو  وهل  .مضاعف  قلة إبصار  مليلين مرة لْيا 
 )بل كذلك احلشرات الصغْية اليت تعضها (.

ر أن يورى وهل يقود.وأنحل إذا تركحل حصانك العجولز وحد ،فإنوه يلوزم الطريو  مهموا اكوتدت للمو  الليول»
  قلوويال ابألكووع شيوور  ولكنه يلحووج اخووتال   قرجوو  احلوورارة يف الطريوو  وجانبيووه،بعينني.ولوول يف غووْي وضوول 

لعشوه البووارق اري علوى اوووالبلموو  تسوتطيع أن تبصور الفووأر الودافئ اللطيو  وهول .هوحل احلموراء الويت للطري 
« ا الضوولءلوويت نسووميهاوحنن نقلووه الليوول وووارا إبحووداّ إكووعاع يف تلووك اجململعوو  .تكوون للموو  الليوول مهمووا
خدم يف م يف املشوووووو  الووووووذي يسووووووتإن العووووووامالت موووووون النحوووووول تصوووووونع حجوووووورات رتلفووووووات األحجووووووا».....

فوووو  خاصوووو  وتعوووود غر  ال بي .وتعوووود احلجوووورات الصووووغْيات للعمووووال،واألكث منهووووا لليعاسوووويه )ذكوووولر النحوووول(
ضووا رصووبا يف ذكلر،وبيوالنحلوو  امللكيوو  تضووع بيضووا غوْي رصووه يف ااووالاي املخصصوو  لل.للملكوات احللامل

انّ معوود ت ئووك هوون إوالعووامالت الال.تظراتاحلجوورات الصووحيح  املعوودة للعووامالت ا انّ وامللكووات املن
قو    العسول واللصوغْي  ضوبعد أن انتظورن نوليال جموكء ا؟يول ا؟ديود،هتيأن أيضوا  عوداق الغوذاء للنحول ال

 ومقدمات هضمه.
  يغووذين ا انّ،و مث يوونقطعن عوون عمليوو  املضوو  ومقوودمات اهلضووم عنوود مرحلوو  معينوو  موون تطوولر الووذكلر و 

 « ..ّ الاليت يعا؟ن على هذا الشكل يصبحن عامالتوا ان.سلى العسل واللق 

                                                 
 ترمج  األستاذ حمملق صاحل الفلكك بعنلان:العلم يدعل إىل ا ميان. ) السيد رمحه هللا (  - 2632
 أي نيلر أمريكا. ) السيد رمحه هللا (  - 2633
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 وهووي ء.ب  هلنمر ابلنسووأمووا ا انّ الوواليت يف حجوورات امللكوو ،فإن التغذيوو  ابملضوو  ومقوودمات اهلضووم تسووت»
يضوووووا ينوووووتجن ب الووووواليت يعووووواملن هوووووذ  املعاملووووو  اااصووووو  يتطووووولرن إىل ملكوووووات حنووووول،وهن وحووووودهن الالئوووووك

يوووه يووور العجتضووومن حجووورات خاص ،وبيضوووا خاصوووا،كما تتضووومن األرصوووبا.وعملي  تكووورار ا نتووواج هوووذ  ت
  لتغووْيات تنطبوواء  وهووذ  الووذي لتغيووْي الغذاء،وهووذا يتطلووه ا نتظووار والتمييووز وتطبيوو  اكتشووا  أيوور الغووذا

مت  متوني لوذلك قودرة الالز و  بود أن املعرفو  واملهوا.بلجه خواص علوى حيواة ا؟ماع ،وتبودو ضوروري  للجلقهوا
ى   لبقائوووه علوووو ن النحووول داء هوووذ  احليووواة ا؟ماعي ،وليسوووتا ابلضووورورة مالزمتوووني لتكووولياكتسووواّبما بعووود ابتووو

 والكلوه»ينو   لورو  مع وعلى ذلك فيبدو أن النحل قد فا  ا نسوان يف معرفو  شيوْي الغوذاء هوحل.احلياة
لتقولي  نسوان ااخو اع  وليك مث  من أقاة مون. ا أويت من أن  فضل  يستطيع أن ُيك احليلان الذي مر

دقو  لاقود بلغوحل مون  -علوى ضوعفها  -ومع هوذا فوإن حاسو  الشوم اااصو  بنوا .حاس  الشوم الضوعيف  لديوه
 أوا ميكنها أن تتبني الذرات املكروسكلبي  البالغ  الدق  ..

،وذلووك بدقوو  ااصوو  بنااوكوول احليوولاانت تسوومع األصوولات الوويت يكوولن كثووْي منهووا خووارج قائوورة ا هتووزازات  »
ع صوولت ه أن يسووموقوود أصووب  ا نسووان يسووتطيع بفضوول وسووائل.سوو  السوومع انوودوقة عندانتفوول  كثووْيا حا

سووجل وقووع يقوات أن ويسووتطيع  ثوول تلووك األ.ذاببوو  تطووْي علووى بعوود أميال،كمووا لوول كانووحل فوول  نبلوو  أذنه
ط ن( موون خيوول إن إحوودى العناكووه املائيوو  تصوونع لنفسووها عشووا علووى كووكل منطوواق )ابلوول »كووعاع مشسووك  

مث ا إىل املواء،ا،وهملهمث اسوك بثاعو  فقاعو  هولاء يف كوعر جسومه.ه بشكء موا هوحل املواءوتعلق.العنكبلت
نوو  عليهوا موون ربيها،آموعندئوذ تلوود صوغارها وت.تطلقهوا هووحل العوا.مث تكوورر هوذ  العمليوو  حوَّت ينووتف  العا

« ملنالسول» يو   و وكفها هنا عد نريق  النسج، ا يشمله من هندس  وتركيه ومالح  جل .هبلب اهللاء
  جانوه النهوريصوعد إىل واألكثر مون ذلوك أنوه.الصغْي ميضك سنلات يف البحر،مث يعلق إىل وور  ااواص بوه

ا التحديودف للود  ّبوذفما الوذي اعول السومك يرجوع إىل مكوان م.الذي يصه عند  النهْي الذي ولد فيه .
 دوهلا.جنه ليك ألا إن  ك  السلملن اليت تصعد يف النهر صعدا إذا نقلحل إىل وْي آخر أقركحل ت

وهنووا  لغووز أصووعه موون »فهووك لووذلك تشوو  نريقهووا خووالل النهوور،مث هيوود ضوود التيار،قاصوودة إىل مصووْيها  
ذلك يتطله احلل،وهل اااص بثعابني املاء اليت تسلك عكك هذا املسلك،فإن تلوك املخللقوات العجيبو  

راب قطعووحل آ   األميووال يف انووي  وإذا كانووحل يف أو .مووَّت اكتموول  لها،هوواجرت موون رتلوو  الووث  واألوووار
أمووا صووغارها تلووك الوويت   الووك .وهنووا  تبوويخ والت.قاصوودة كلهووا إىل األعمووا  السووحيق  جنووليب برملقا
إىل الشوانئ الوذي  فإووا تعولق أقراجهوا وعود نريقهوا -وسيل  لتعر  ّبا أي ككء سلى أوا يف ميا  قفورة 

ولذا يظل كول جسوم مون املواء آهوال بثعوابني .ة أو برك  صغْيةومن مث إىل كل ور أو  ْي .جاءت منه أمهاهتا
لقوووود قاومووووحل التيووووارات القليوووو ،ويبتحل لامووووداق والعلاصوووو ،وغالبحل األموووولاج املتالنموووو  علووووى كوووول .البحار
حَّت إذا اكتمل  لها قفعها قانلن خفك إىل الرجلع حية كانوحل بعود أن .وهك اهلن يتا  هلا النمل.كانئ

ين ينشأ احلافز الذي يلجههوا لوذلكف   ُيودّ قو  أن صويد يعبوان مواء أمريكوك يف فمن أ.تتم الرحل  كلها
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والطبيعوو  تبطووئ يف إ ووا يعبووان املوواء األوريب موودة .امليووا  األوربيوو ،أو صوويد يعبووان موواء أوريب يف امليووا  األمريكي 
زميلووووه سوووون  أو أكثوووور لتعوووولم موووون زايقة مسوووواف  الرحلوووو  الوووويت يقطعهووووا )إذ أن مسووووافته أنوووولل موووون مسوووواف  

األمريكك( ترى هل الذرات واهلباءات إذا تلحدت معا يف يعبان ماء يكلن هلا حاسو  التلجيوه وقولة ا راقة 
وإذا محوول الووري  فراكوو  أنثووى موون خووالل انفووذة إىل عليوو  بيتك،فإوووا   تلبووة حووَّت »...الالزموو  للتنفيووذف  
 ترسل إكارة خفي .

ن رائحوو  ديحل أنووحل مووهووذ  ا كووارة وااوّبا،مهمووا أحووولكنووه يتلقووى .وقوود يكوولن الووذكر علووى مسوواف  بعيدة
اقيوووول ر كوووو  جهوووواز ترى هوووول لتلووووك املخللقوووو  الضوووو يل  حمطوووو  إذاعوووو ف وهوووول لووووذكر الفرا.بعملووووك لتضووووليلهما

إن ».  .. هتووووزازفعقلك،فضووووال عوووون السوووولك الالقوووو  للصوووولت )إيوووورايل(ف أتراهووووا هتووووز األيووووْي فهوووول يتلقووووى ا
ما تبطووولن يف كوووأولكنا مر و .و ا يتيحوووان لنوووا ا تصوووال السوووريع. التليفووولن والراقيووول  وووا مووون العجائوووه اهلليووو

 «.وعلى ذلك   تزال الفراك  متفلق  علينا من هذ  اللجه .بسلك ومكان
يت هموول حلشوورات الوووالنبووات يتحايوول علووى اسووتخدام وكووالء مللاصوول  وجوولق  قون رغبوو  موون جووانبهم  كا »

ا ذبووات ا نسووان وقووع النوأخْيا أ.ميشووك،ليلزع بووذور  اللقوو  موون زهوورة إىل أخرى،والراي ،وكوول كووكء يطووْي أو
ا صوووووب  مقيووووودأغْي أنوووووه كوووووديد التكووووواير حوووووَّت .السوووووياقة يف الفووووو   فقووووود حسووووون الطبيعووووو  وجازتوووووه بسوووووخاء

غفووول هوووذ  ذا هووول أوإ.ابنراّ،وعليوووه أن يبوووذر وُيصووود وحزن،وعليوووه أن يوووريب ويهجووون،وأن يشوووذب ويطعوووم
 « ..ي  ني ،وعاقت األرم إىل حالتها الفطر األعمال كانحل اجملاع  نصيبه،وتدهلرت املد

د مووون جسووومه قووو الوووذي إذا فقووود رلبوووا عووور  أن جوووزءا« سووورنان البحووور»وكثوووْي مووون احليووولاانت هوووك مثووول »
 عووووون حل ااوووووالايضاع،وسوووووارع إىل تعليضوووووه إبعووووواقة تنشوووووي  ااوووووالاي وعلامووووول اللرايووووو  وموووووَّت مت ذلوووووك كفووووو

ىل قسووومني إذا انقسوووم وكثوووْي األرجووول املوووائك إ»العمل،ألووووا تعووور  بطريقووو  موووا أن وقوووحل الراحووو  قووود حوووان  
إىل  عووم تسووارعوأنحل إذا قطعووحل رأس قوقة الط.اسووتطاع أن يصوول  نفسووه عوون نريوو  أحوود هووذين النصووفني

رفووولا كيووو  ني أن يعوحنن نسوووتطيع أن ننشووو  الت وووام ا؟ووورو ،ولكن موووَّت يتوووا  للجوووراح.صووونع رأس بووود  منوووه
 حيوووز يف إذا كوووان ذلوووك -عظاموووا أو ألوووافر أو أعصووواابف  ُيركووولن ااوووالاي لتنوووتج ذراعوووا جديووودة،أو حلموووا أو

 يف إن ااووالايفوو:وهنووا  حقيقوو  مدهشوو  تلقووك بعووخ الضوولء علووى لغووز هووذا االوو  موون جديوود »ا مكووانف  
 فإنوووه إذا ومن مث.مووولاملراحووول األوىل مووون تطلرهوووا،إذا تفرقحل،صوووار لكووول منهوووا القووودرة علوووى خلووو  حيووولان كا

لتشوووابه  لوووك تفسوووْيذوقووود يكووولن يف .تفر  هوووذان،تطلر منهموووا فرقانانقسووومحل االيووو  األوىل إىل قسووومني،و 
امال كوووولن فوووورقا  وهل أن كوووول خليوووو  يف البووووداءة ميكوووون أن تكوووو.ولكنووووه يوووودل علووووى أكثوووور موووون ذلووووك.التلأمني

 « ..فليك هنا  كك إذن،يف أنك أنحل،يف كل خلي  ونسيج .ابلتفصيل
قشورهتا السومراء ا؟امدة،وتتودحرج  إن جلزة البللط تسق  علوى األرم،فتحفظهوا»:ويقلل يف فصل آخر 

يف حفوووورة مووووا موووون األرم،ويف الربيووووع تسووووتيقج ا؟ريلموووو ،فتنفجر القشوووورة،وتزقرق الطعووووام موووون اللووووه الشووووبيه 
)وحودات اللرايوو ( وهوك اود ا؟وذور يف األرم،وإذا بوك تورى فرخووا « ا؟ينوات»ابلبيضو  الوذي اختفوحل فيوه 
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   وووووا فيهوووووا مووووون جينوووووات قووووود تضووووواعفحل ماليوووووني أو كوووووتل  )كوووووجْية( وبعووووود سووووونلات كوووووجرة  وإن ا؟ريلمووووو
ويف .املاليني،فصنعحل ا؟ذع والقشرة وكل ورق  وكل مثرة، ايلو  لتلوك الويت لشوجرة البلولط الويت تللودت عنهوا

خووالل م ووات السوونني قوود بقووك موون مثووار البلوولط الوويت   هصووى نفووك ترتيووه الووذرات اامووا الووذي أنووتج أول 
 .2634«كجرة بللط منذ ماليني السنني 

 ن جووزءا مووونوكوول خليوو  تنووتج يف أي رلوول  حووك اووه أن تكيوو  نفسووها لتكوول »:يف فصوول تلووة يقوولل و 
ء نع مينووووواوعليهوووووا أن تصووووو.أو أن تضوووووحك بنفسوووووها كجوووووزء مووووون ا؟لووووود الوووووذي   يلبوووووة حوووووَّت يبلى.اللحوووووم

لووى كوول خليوو  مث ع.ذناألسوونان،وأن تنووتج السووائل الشووفا  يف العووني،أو أن توودخل يف تكوولين األنوو  أو األ
لر أن أن نتصو ومن العسوْي.ي  نفسوها مون حيوة الشوكل وكول خاصوي  أخورى  زمو  لتأقيو  مهمتهواأن تك

ا األخوورى م ،بينمووولكن إحوودى ااووالاي تصووب  جووزءا موون األذن الي.خليوو  مووا هووك ذات يوود ميوو  أو يسوورى
 تصب  جزءا من األذن اليسرى.

 الصلاب.  اللقحلكء الصلاب يفوإن م ات اهل   من ااالاي تبدو كأوا مدفلع  ألن تفعل الش»...
تبوودي  ملخللقووات أنايف خلووي  االوو  قوود أتووي  لكثووْي موون  ».....ويف فصوول رابووع «  ويف املكووان الصوولاب

؟نووووودب ا يصووووويد فالووووودبلر موووووثال.قرجووووو  عاليووووو  مووووون أكوووووكال معينووووو  مووووون الغريوووووزة أو الوووووذكاء أو موووووا   ندري
ع كنوه يعويا كنول وعيه،ول سه ااموا حوَّت يفقودالنطاط،وُيفر حفرة يف األرم،وحز ا؟ندب يف املكان املنا

ي أن صووغارها ا   توودر وأنثووى الوودبلر تضووع بيضووا يف املكووان املناسووه ابلضووب ،ولعله.موون اللحووم انفوولا .
را علوووووى حوووووني تفقوووووك ميكنهوووووا أن تتغوووووذى،قون أن تقتووووول احلشووووورة الووووويت هوووووك غوووووذا ها،فيكلن ذلوووووك خطووووو

ى وجووه األرم انبووْي علووز رر  قائمووا،وإ  مووا بقيووحل و  بوود أن الوودبلر قوود فعوول ذلووك موون البدايوو  وكوو.وجلقهووا
أنثوى  وإن»صواقف   ه إىل املوالعلم   اد تفسْيا هلذ  الظاهرة اافي ،ولكنها مع ذلك   ميكون أن تنسو..

لعمليو ،وهك ايف هذ   فال هك و  أسالفها قد فكرت.الدبلر تغطك حفرة يف األرم،وترحل فرحا،مث الت
وعملووحل  وووا عاكووحلأبوول إوووا   توودري .ا،أو أن هنووا  كووي ا يسوومى صووغارا .  تعلووم موواذا ُيوودّ لصووغاره

لنمووول يف ْيهوووا مووون اغويف بعوووخ أنووولاع النمووول ذيت العملووو  منوووه  بووولب صوووغْية  نعوووام »...حلفوووج نلعهوووا  
 خالل فصل الشتاء.

وفيوووووه يقوووولم النمووووول الووووذي أويت أفكاكوووووا كبووووْية معووووودة «  خوووووزن الطحوووون»وينشووووئ النمووووول مووووا هووووول معوووورو  
وحني ذيت ااري ،وتكولن احلبولب كلهوا قود .وهذا هول كواغلها اللحيود.،إبعوداق الطعوام للمسوتعمرةللطحن

وموووا قام ا؟يووول ا؟ديووود .يتطلوووه حفوووج تلوووك امل لنووو  مووون الطعام« أعظوووم خوووْي ألكوووث عووودق»نحنحل،فوووإن 
 ولعلهووا ترضووك ضووومْيها.سووينتظم كثووْيا موون النمووول الطحان،فووإن جنوولق النمووول تقتوول النموول الطووواحن امللجلق

احلشوووري  ن ذلوووك النمووول قووود انل جوووزاء  الكوووايف،إذ كانوووحل لوووه الفرصووو  األوىل يف ا فووواقة مووون الغوووذاء أينووواء 

                                                 
 السيد رمحه هللا (« .. ) َوالسَّماِء َوالطَّارِ ِ »النطف  ا؟نيني  يف سلرة  يراجع ما جاء عن رحل  - 2634
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وهنووا  أنوولاع موون النموول توودفعها الغريووزة أو التفكووْي )واخوو  منهمووا مووا ُيلوول لووك( إىل زرع أعشوواش »نحنووه  
واألر  أو الووْي  )وهووك وتصوويد أنلاعووا معينوو  موون الوودوق .« وودائ  األعشوواش»فيمووا ميكوون تسووميته  للطعووام

حشرات صغْية تسبه آف  النودوة العسولي ( فهوذ  املخللقوات هوك بقور النمول وعنزاهتوا  ومنهوا ذخوذ النمول 
 إفرازات معين  تشبه العسل ليكلن نعاما له.

لحجووم لمطابقوو   وبعخ النموول حووني يصوونع أعشاكووه،يقطع األورا .والنموول ذسوور نلائوو  منووه ويسوو قها»
لووودور ا الووويت وهوووك يف -ع بعوووخ عملووو  النمووول األنووورا  يف مكاوا،تسوووتخدم صوووغارها وبينموووا يضووو.املطللب

 ولكنه قوود خوودما  ور ووا حوورم نفوول النموول عموول كوورنق  لنفسووه،حلياكتهووا معوو -الْيقووك تقوودر أن تغووزل احلريوور 
   كوك» عقودةفعمليوات املفكي  يتوا  لوذرات املواقة الويت تتكولن منهوا النملو ،أن تقولم ّبوذ  ال»ا؟ماع   

 انتهى ....« ن هنا  خالقا أركدها إىل كل ذلكأ
 .كل ذلك  إىل.كبْيها وصغْيها.  كك أن هنا  خالقا أركدها،وأركد غْيها من ااالئ .أجل
َر فَوَهوودى »إنووه  ا موون كووالم ذلووك لوويت اقتطفناهوواذ  النموواذج ..وهوو« اأْلَْعلَووى الَّووِذي َخلَووَ  َفَسوولَّى،َوالَِّذي قَوودَّ

الطيوولر و احلشوورات و  موون املالحظووات الوويت سووجلها البشوور يف عوولا  النبووات العووا  ليسووحل سوولى نوور  صووغْي
غْي مووون صوووىل جانوووه إوهوووذ  احلشووولق   تزيووود علوووى أن تشوووْي .ووراءهوووا حشووولق مووون مثلهوووا كثوووْية ..واحليلان

َر فَوَهودى .الَّوِذي َخلَوَ  َفَسولَّى»:مدللل قلله تعواىل  عور  لوذي   نااملشوهلق  قيف هوذا اللجول .« .َوالَِّذي قَودَّ
الوذي يطيقوه   عنوه ابلقودرينا اّللِ ووراء  عا  الغيه الذي ترق لنا عنه نات فيما ُيد.عنه إ  أقل من القليل

  التسووبي  ة،وإنالتكليننوا البشوري الضوعي   وبعود عورم هووذا املودى املتطواول،من صوفح  اللجولق الكبوْي 
ا ا إُيا هووا وهلوونبووات هلوو  يف حيوواة اليف جنباتووه،تتجاوب بووه أرجووا   البعيوودة،يكمل التسووبيح  الكووثى بلمسوو

 «.َوالَِّذي َأْخرََج اْلَمْرعى َفَجَعَلُه ُغثاء  َأْحلى »:مغزاها 
د  موون مرعووى  ووا نعهوو فهوول هنووا أمشوول.ومووا موون نبووات إ  وهوول صوواحل الوو  موون خلوو  اّللِ .واملرعووى كوول نبات

ْي جلفهوا،أو يطو تبوئ يفا أو حأنعامنا.فاّلِل خل  هذ  األرم وقدر فيها أقلاهتا لكل حك يدب فول  لهرهو
 حلى،وقود يصول ألاق فهول يف جلها.واملرعى حرج يف أول أمر  خضرا،مث يذوي فإذا هل غثاء،أميل إىل السو

الووو  يف كووول ح وموووا بينهموووا فهووول.أن يكووولن نعاموووا وهووول أخضر،ويصووول  أن يكووولن نعاموووا وهووول غثووواء أحلى
 در فهدى.صاحل ألمر من أملر هذ  احلياة،بتقدير الذي خل  فسلى وق

وا كووووارة إىل حيوووواة النبووووات هنووووا توووولحك موووون نوووور  خفووووك، ن كوووول نبووووحل إىل حصوووواق وأن كوووول حووووك إىل 
بَووْل توُووْييُِروَن احْلَيوواَة الووُدنْيا »...وايوو .وهك اللمسوو  الوويت تتفوو  مووع احلوودية عوون احليوواة الوودنيا واحليوواة األخوورى 

واهلخوورة هووك الوويت .ى،الووذي ينتهووك فيكوولن غثوواء أحوولى .واحليوواة الوودنيا كهووذا املرع..« َواهْلِخوورَُة َخووْْي  َوأَْبقووى 
تتصوول حقووائ  .تبقى.وّبووذا املطلووع الووذي يكشوو  عوون هووذا املوودى املتطوواول موون صووفح  اللجوولق الكبووْية .

وامللحلا أن .السووولرة اهلتيووو  يف سوووياقها،ّبذا اللجووولق ويتصووول اللجووولق ّبوووا،يف هوووذا ا نوووار العوووريخ ا؟ميووول
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ا نوووار الوووذي يتناسووو  موووع جلهوووا وللهوووا وإيقاعهوووا .مثووول هوووذا ا ناريف هوووذا ا؟وووزء تتضووومن  معظوووم السووولر
 .2635تناسقا كامال

 بشرى للرسول باك ل ربه ح ظ القرآن في قلبه 7 - 6الدرس الثاني:

ِإ َّ مووا  -ْنسووى توَ َسوونُوْقرُِئَك فَووال »:وأمتووه موون ورائووه  - -بعدئووذ اووكء بتلووك البشوورى العظيموو  لرسوولل اّلِل 
ُ ِإنَُّه يوَ  رُ  -ْعَلُم اْ؟َْهَر َوما َحْفى كاَء اّللَّ  « ..نَوَفَعحِل الذِِْكرى  نْ َفذَكِِْر إِ .َ  لِْلُيْسرى َونُوَيسِِ

َسونُوْقرُِئَك فَووال »: - - وتبودأ البشورى برفوع عنواء احلفوج هلوذا القوورآن والكود يف إمسواكه عون عوات  الرسولل
هك يقرئووه ربووه.و   ينسووى موواك بقلبووه،فالفعليووه القووراءة يتلقاهووا عوون ربه،وربووه هوول املتكفوول بعوود ذلوو..« تَوْنسووى 

نووودفع يرُيوووه وتطم نوووه علوووى هوووذا القووورآن العظووويم ا؟ميووول احلبيوووه إىل قلبه.الوووذي كوووان ت - -بشووورى للنووول 
جثيول ُيملوه و يو  آيو  آإىل ترقيود  .بعانف  احله له،وبشوعلر احلورص عليه،وإبحسواس التبعو  العظموى فيوه .

ا ه سويتكفل ّبووذنو   ن ربوحَّت جاءتوه هوذ  البشوائر املطم .منوهإليوه،وهريك لسوانه بوه خيفو  أن ينسوى حرفوا 
 األمر عنه.

قلوه  ا وحافظهوا يف كافلهوواّللِ .فهك مون اّللِ .وهك بشرى ألمته من ورائه،تطم ن ّبا إىل أصل هوذ  العقيودة
 ميزانه. وهذا من رعايته سبحانه،ومن كرام  هذا الدين عند ،وعظم  هذا األمر يف.نبيها

يو  ملشوي   ا هلاد نالقو  كموا يف كول ملضوع يورق فيوه وعود جوازم،أو انمولس قائم،يورق موا يفيو  ويف هذا امللضوع
ليقووو  وراء فهك ن.هامووون وراء ذلك،وعووودم تقيووودها بقيووود موووا ولووول كوووان هوووذا القيووود انبعوووا مووون وعووودها وانملسووو

 ذا يفثلنوووا هلووومكموووا سوووب  أن   -وُيرص القووورآن علوووى تقريووور هوووذ  احلقيقووو  يف كووول ملضوووع .اللعووود والنووواملس
القوووو  املشووووي   نفهوووول ا حوووو اس الووووذي يقوووورر ..« ِإ َّ مووووا كوووواَء اّللَُّ »:هنووووا  وموووون ذلووووك مووووا جوووواء -الظووووالل 

ىل هوذ  تطلوع قائموا إويظول ال ا هلي ،بعد اللعد الصاق   نه   ينسى.ليظل األمر يف انار املشوي   الكوثى
ُه يَوْعلَووُم ِإنَّوو..»أبوودا  التعلوو  حيووا ّبووذا ويظوول القلووه معلقووا  شووي   اّللِ .املشووي   حووَّت فيمووا سوول  فيووه وعوود منها

فكلهوا ترجوع ا سوتثناء ..ر واحلفوج و وكأن هذا تعليل ملوا مور يف هوذا املقطوع مون ا قورا..« اْ؟َْهَر َوما َحْفى 
قتضوويه ت فيقرر فيووه موواإىل حكموو  يعلمهووا موون يعلووم ا؟هوور ومووا حفووى ويطلووع علووى األموور موون جلانبووه مجيعووا،

 علمه  نرا  األمر مجيعا.حكمته املستندة إىل 
ُرَ  لِْلُيْسرى »:والبشرى الثاني  الشامل    « ..َونُوَيسِِ

وتقرير لطبيعوووووو  هووووووذا الدين،وحقيقوووووو  هووووووذ  .وبشوووووورى ألمتووووووه موووووون ورائووووووه - -بشوووووورى لشووووووخا الرسوووووولل 
ووووُرَ  لِْلُيْسوووور »:وإن هوووواتني الكلمتووووني .الوووودعلة،وقورها يف حيوووواة البشر،وملضووووعها يف نظووووام اللجوووولق . ى َونُوَيسِِ

فهك تصوول نبيعوو  .،لتشووتمالن علووى حقيقوو  موون أضووخم حقووائ  هووذ  العقيوودة،وحقائ  هووذا اللجوولق أيضووا«
السوووائر يف .اللجووولق ااوووارج مووون يووود القووودرة يف يسر.هوووذا الرسووولل بطبيعووو  هوووذ  العقيووودة بطبيعووو  هوووذا اللجلق

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو « »التصلير الفب يف القرآن»يراجع فصل التناس  الفب يف كتاب:  - 2635
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مون احلقيقو  لويك هلوا  فهك انطالق  من نلر تشْي إىل أبعاق وآماق وآفوا .نريقه بيسر.املتجه إىل غايته بيسر
 حدوق ..

حلركو    ال كيوه وااملتناسو ميضك مع هوذا اللجولق.إن الذي ييسر  اّلِل لليسرى ليمضك يف حياته كلها ميسرا
 م و هلووووهووم   وزن  -ْي فووال يصوووطدم إ  مووع املنحوورفني عووون خوو  هووذا اللجووولق الكبوو.إىل اّلِل ..وا عووا  .

للجوولق كلووه   يسووْية لطيفوو  هينوو  لينوو  مووع اميضووك يف حركوو - حسوواب حووني يقاسوولن إىل هووذا اللجوولق الكبووْي
سور يف الي.كخاصومع األحداّ واألكوياء واألكوخاص،ومع القودر الوذي يصور  األحوداّ واألكوياء واأل

 واليسوووور يف.ْي يف تفك واليسوووور.واليسوووور يف تصلر .واليسوووور يف عمله.واليسوووور يف خطل .واليسوووور يف لسانه.يد 
 - -ّلِل اان رسوولل اليسوور مووع نفسووه واليسوور مووع غْي .وهكووذا كوو.جووه لاملرأخووذ  لاملر.واليسوور يف عال

 .يف كل أمر  .
 هللايف هللاان الرسول صل  هللا عليه وسلم في هللال أمره?

َووا قَالَووحْل  ،َأوَّ َ بَوونْيَ أَْمووَرْيِن ِإ  اْختَوواَر أَْيَسووَرُ َا َمووا َ ْ َيُكووْن ِإمْث  :َعووْن َعاِئَشووَ  َزْوِج النَِّلِِ ا،فَووِإْن َكوواَن ِإمْث ووا َكوواَن َمووا ُخووْيِِ
َتِقُم ّللَِِّ ِّبَا  أَبَوْعَد النَّاِس َعْنُه،َوَما انْوتَوَقَم َرُسلُل اّللَِّ  تَوَهَك ُحْرَمُ  اّللَِّ فَويَونوْ  2636 لِنَوْفِسِه ِإ  أَْن تُونوْ

َ النَّوِبُ  -رضى هللا عنها  -وَعْن َعاِئَشَ   ِإ َّ اْختَواَر أَْيَسوَرُ َا،َما َ ْ َذْمَثْ،فَوِإَذا بَونْيَ أَْموَرْيِن  -  -قَالَوحْل َموا ُخوْيِِ
تَوَهو وَتِقُم َكاَن اِ مْثُ َكاَن أَبْوَعَدُ َا ِمْنُه،َواّللَِّ َما انْوتَوَقَم لِنَوْفِسِه ِ  َكْىء  يُوْيَتى إِلَْيوِه َقُ ،َحوَّتَّ تُونوْ ،فَويَونوْ َك ُحرَُمواُت اّللَِّ

 2637ّللَِِّ .
" َكواَن َرُجوال  ِموْن رَِجواِلُكْم،ِإ َّ أَنَّوُه :ِإَذا َخواَل ف فَوَقالَوحْل َكْيَ  َكاَن َرُسلُل اّللَِّ :هَلَا  قُوْلحلُ :َعْن َعاِئَشَ ،قَاَل و 

  "2638َكاَن َأْكَرَم النَّاِس،َوَأْحَسَن النَّاِس ُخُلق ا،وََكاَن َضحَّاك ا َبسَّام ا 
ُ َعنوْ :وَعْن َعْمرََة قَاَل  " َكواَن َرُجوال  :ِإَذا َخواَل بِِنَسوائِِه ف قَالَوحْل َكْيَ  َكاَن النَِّلُ :َها َسأَْلحُل َعاِئَشَ  َرِضَك اّللَّ

 2639ِمْن رَِجاِلُكْم،َكاَن َأْحَسَن النَّاِس ُخُلق ا،وََكاَن َضحَّاك ا َبسَّام ا "
فَوتَوْنطَلِوووُ  بِوووِه يف  يَوووِد َرُسووولِل هللِا " ِإْن َكانَوووحِل اأْلََموووُ  ِموووْن أَْهوووِل اْلَمِدينَوووِ  لََتْأُخوووُذ بِ :وَعوووْن أَنَوووِك بْوووِن َمالِوووك  قَوووالَ 

 2640َحاَجِتَها "
 البت .  اللباس والطعام والفراش وغْيها ما يعث عن اختيار اليسر وقل  التكل يف - -ويف هديه   

 2641«مالبسووه»يف  - -جوواء يف زاق املعوواق لشوومك الوودين أيب عبوود اّلِل حمموود بوون قوويم ا؟لزيوو ،عن هديووه 
وكان يلووووبك .مى السووووحاب كسوووواها عليا،وكووووان يلبسووووها ويلووووبك هتهووووا القلنسوووولةكانووووحل لووووه عماموووو  تسوووو»:

                                                 
 صحي  4382[78/ 4مسند أيب يعلى امللصلك مشكل ] 0 2636
 8667[306/ 22املكنز ] -صحي  البخارى - 2637
 ( فيه ضع  1414فَوَلاِئُد َاَّام  ) - 2638
 ( ضعي  960َ رِيُ  اْلَمِديَنِ  ِ ْبِن َكبََّ  ) - 2639
 والبخاري تعليقا صحي   11941[ 9/ 19مسند أمحد ط الرسال  ] - 2640
 [130/ 1ملاف  للمطبلع ] -زاق املعاق  - 2641
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كموووا روا    -وكان إذا اعوووتم أرخوووى عمامتوووه بوووني كتفيوووه .القلنسووولة بغوووْي عمامووو ،ويلبك العمامووو  بغوووْي قلنسووولة
ِمْنووَثِ َوَعَلْيووِه ِعَماَموو   َعلَووى الْ  --َعْن َعْموورِو بْووِن ُحَريْووة  قَوواَل َكووَأىنِِ أَْنظُووُر ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ .مسوولم يف صووحيحه

َها َبنْيَ َكِتَفْيهِ   .2642َو َْ يَوُقْل أَبُل َبْكر  َعَلى اْلِمْنَثِ..َسْلَقاُء َقْد أَْرَخى َنَرفَويوْ
وَ   --ويف مسلم َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ األَْنَصارِىِِ أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ  بَوُ  َقَخولَ  -َقَخَل َمكَّ  يوَوْلَم فَووْتِ  َوقَواَل قُوتَويوْ

. -َمكََّ   وقود .فودل علوى أن الذ ابو    يكون يرخيهوا قائموا بوني كتفيه،2643َوَعَلْيِه ِعَماَمو   َسوْلَقاُء بِغَوْْيِ ِإْحورَام 
 .2645«فلبك يف كل ملنن ما يناسبه 2644إنه قخل مك  وعليه أهب  القتال واملغفر على رأسه:يقال 

الِوويِت َسوونِوَها َوأََمووَر ِّبَووا َوَرِغووَه ِفيَهووا َل الطِووُرِ  َنرِيووُ  َرُسوولِل اّللِِ َوالِصووَلاُب أَِن أَْفَضوو »:ويف فصوول آخوور قووال 
َهووووا َوِهووووَك أَِن َهْديَووووُه يف الِلبَوووواِس أَْن يَوْلووووَبَك َمووووا تَوَيِسووووَر ِمووووْن الِلبَوووواِس ِمووووْن الِصوووولِ  َ رَة  َواْلقُ  طْووووِن َ رَة  َوَقاَوَم َعَليوْ

 .. 2646«إخل.َواْلَكِتاِن َ رَة  ..
و  يتكلووووو  ،لجووووولقا    يووووورُق م،وسوووووْيتُه يف الطعوووووام،وكوووووذلك كوووووان هديُوووووه » :ل يف هديوووووه يف الطعوووووام وقوووووا

موووا عووواب و ،ن غوووْي هرمي َكه موووفي،إ  أن تعافَوووه نفُسوووه،فموووا قُوووورَِِب إليوووه كوووكء  مووون الطيبوووات إ  أكلوووه،مفقلقا  
بل أُكِوَل علوى ،لى األمو و  ُيرمه ع ْعَتْد ُ كما تر  أكل الضَّهِِ ملَّا َ ْ يوَ ،وإ  تركه،إن اكتها  أكله،نعاما  ق ُ 

 مائدته وهل ينظر.
م مِحووووووار وحل،بووووووارىوحلم احلُ ،والدجاج،والضووووووأن،وأكوووووول حلووووووم ا؟زور،وكان ُُيبهما،وأكوووووول احللوووووولى والعسوووووول

الصووووووووووووووا  خوكوووووووووووووورب اللووووووووووووووَ  ،وأكل الُرنووووووووووووووَه والتمرَ ،وأكوووووووووووووول الشوووووووووووووولاء،ونعووووووووووووووام البحر،واألرنه،اللحا
ن اللوووووووو  يتخووووووووذ موووووووو وهووووووووك َحَسوووووووواء،وأكوووووووول ااَزِيرَة،وكوووووووورب نقيووووووووع التمر،والعسوووووووول ابملاء،والسلي ،ومشلاب  
وهل اابووز ،يوودوأكوول الثر ،الابووز ابوأكوول ا،وأكوول التموور ابابز،وأكوول األَِق َ ،وأكل الِقثَّوواء ابلُرَنهِ ،والوودقي 
شولِ  وأكل من الَكِبدِ ،وهل الشحم املذاب،وهى اللق ،وأكل اابز ابِ هال ،ابللحم

َ
وأكَل ،ِديودقَ وأكل ال،يَّ ِ امل

ء املطبلخوو َ  وأكوول ،كووَل اابووز ابلزيحلوأ،َل اُ؟ َ وأك،ْمنوأكَل الثريووَد ابلسَّوو،وكان ُُيُبهووا وأكووَل املسووُللق َ ،الووُدابَّ
 تكلفه.يو  ،با  و  يكن يرُق نَيِِ ،وكان ُُيبه،وأكل التمر اِبلزُْبدِ ،البطي  ابلُرَنهِ 

ويُرى اهلووالُل ،َّت إنووه لووْيِبُ  علووى بطنووه احلجوور موون ا؟وولعَصووَثَ حوو،فإن أعلز ،بوول كووان هديووه أكووَل مووا تيسوور
وهك كانووووحل ،وكوووان معظووووُم مطعموووه يلضوووع علووووى األرم يف الُسوووفرة.و  يُلقوووود يف بيتوووه انر  ،واهلوووالُل واهلووواللُ 

                                                 
 3378[488/ 8املكنز ] -صحي  مسلم - 2642
 3375[485/ 8املكنز ] -صحي  مسلم - 2643
ووووَ  َعوووواَم اْلَفووووْتِ  َوَعلَووووى رَْأِسووووِه اْلِمْغَفووووُر .صووووحي  البخووووارى - -أَنَّ النَّووووِبَّ  -رضووووى هللا عنووووه  -َعووووْن أَنَووووك    - 2644  19املكنووووز ] -َقَخووووَل َمكَّ

 ملغفر:ما يلبسه املقاتل على رأسها-( 5808[) 295/
 [234/ 5سبل اهلدى والركاق يف سْية خْي العباق ]انظر  - 2645
انظرهووا يف كتواب الشوومائل انمديو  لل مووذي رمحوه هللا وهقيقووه للشوي  األلبوواين رمحووه هللا ,  [130/ 1ملافوو  للمطبولع ] -زاق املعواق  - 2646

 وق ئل النبلة للبيهقك وكتاب الشمائل  بن كثْي وغْيها من كته الشمائل والد ئل
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َ ذكوول ،وهوول أكوورُ  مووا يكوولن موون األكلوو ،ويلَعُقهووا إذا فرغ،وكان ذكوول  صووابعه الثالّ،مائَدتووه فإن املتكووثِِ
 ويدفع ابلراح .،واَ؟ِشُع احلريُا ذكل ابامك،ة صبع واحد

 وكان   ذكل ُمتِك ا ،..
"احْلَْمُد هلِل مَحوودا  َكثِووْيا  نَيِِبووا  :وُيموود  يف آخوور  فيقوولل عنوود انقضووائه،وكووان يسوومى هللا تعوواىل علووى أول نعامه

َمووونَّ ،"احْلَْموووُد هلِل الَّوووِذي يُْطعِوووُم َو َ يُطَعمُ :ور وووا قال.بُوَنا"ُمَبارَكوووا  ِفيوووِه َغوووْْيَ َمْكِفوووكِ  َو َ ُموووَلقَّع َو َ ُمْسوووتَوْغَ َ َعْنوووه رَ 
َوَسووووَقى ِمووووَن ،احلَموووود هلِل الَّووووِذي أَْنَعووووَم ِمووووَن الط َعام،وَكلَّ بَوووواَلء  َحَسوووون  أَْباَلان،َوأَنَعَمَنا َوَسووووَقاانَ ،َعَلينَووووا فَوَهووووَداانَ 

احلَْمُد ،َوفضََّل َعَلى َكِثْي ِ َّون َخلَوَ  تَوْفِضويال  ،َوَبصََّر ِمَن الَعَمى،َل ِ مَن الضَّالَ ،َوَهَدى،وََكَسا ِمَن اْلُعريَ ،الشَّرابِ 
 .2647«إخل.هلِل َربِِ الَعاَلِمنَي"...

 يف نلمه وانتباههيف هديه وسْيته » :وقال عن هديه يف نلمه وانتباهه 
وعلوى السورير  رة بوني ، رة وعلوى األرم،وعلوى احلصوْي  رة،وعلوى النِِطوع  رة،كان ينواُم علوى الفوراش  رة

ُمسووتلقيا  يف املسووجد واضووعا  رأيحُل رسوولل هللا :قال عبَّوواق بوون اوويم عوون عمووه.و رة علووى ِكسوواء أسوولق،رَِمالووهِ 
ويُووب لووه ،وكووان لووه ِمْسوو   ينووام عليووه يثوو  بثَنيتني.إحوودى رِجليووه علووى األخرى.وكووان فراكووه أََقمووا  حشووُل  لِي 

لَو  "،" ُرُقو  إىَل َحالِوِه اأَلَولِ :لوك وقوالفنهواهم عون ذ،يلموا  أربوع ينيات واملقصولق أنوه .فَإنَّوه َمنَوَعوِب َصواَليت اللَّيوْ
"َما أََ ين ِجْثيوووووووُل َوأاََن يف حِلَووووووواِ  اْمووووووورَأَة  ِموووووووْنُكنَّ َغوووووووْْيَ :وقوووووووال لنسوووووووائه،وتغطوووووووى ابللحا ،انم علوووووووى الفراش

"اِبِ وووووك اللُهووووومَّ َأْحيَوووووا :ى إىل فراكوووووه للنووووولم قالَعاِئَشووووو ".وكانحل وسووووواقتُه أََقموووووا  حشووووولها لي .وكوووووان إذا أو 
 « ...2648َوأَملُت"

  -ويف أوهلوا أموور العقيوودة وتكاليفهووا  -وأحاقيثوه الوويت هووخ علوى اليسوور والسووماح  والرفو  يف تنوواول األموولر 
ْسوور  َولَووْن ُيَشوواقَّ الوودِِيَن ِإنَّ َهووَذا الوودِِيَن يُ :قَوواَل ،أَنَّ َرُسوولَل هللِا :َعْن َأيب ُهَريْووورََة .كثووْية جوودا يصووعه تقصوويها

 .2649 ِ َأَحد  ِإ َّ َغَلَبُه،َفَسدُِِقوا َوقَارِبُلا َوأَْبِشُروا َواْسَتِعيُنلا اِبْلَغْدَوِة َوالرََّواِ  َوَكْكء  ِمَن الُد؟َْ 
ِدينَووِ  ِ  َزَموواِن ُعَمووَر بْووِن َعْبووِد اْلَعزِيووِز وعوون َسووْهَل بْووِن َأىِب أَُماَمووَ  أَنَّووُه َقَخووَل ُهووَل َوأَبُوولُ  َعلَووى أَنَووِك بْووِن َمالِووك  اِبْلمَ 

َوا َصوالَُة ُمَسواِفر  أَْو َقرِيب وا ِمنوْ  وا َسولََّم قَواَل َأىِب َوُهَل أَِمُْي اْلَمِديَنِ  فَِإَذا ُهَل ُيَصلِِى َصالَة  َخِفيَف   َقِقيَقو   َكَأوَّ َهوا فَوَلمَّ
ُ أَرَأَْيحَل َهِذِ  الصَّالََة  َوا َلَصوالَُة َرُسولِل اّللَِّ يَوْرمَحَُك اّللَّ َوا اْلَمْكُتلبَوُ  َوِإوَّ  --اْلَمْكُتلبََ  أَْو َكوْىء  تَونَوفَّْلتَوُه قَواَل ِإوَّ

 َ ُتَشودُِِقوا َعلَوى أَنْوُفِسوُكْم » َكواَن يَوُقولُل   --ِإنَّ َرُسلَل اّللَِّ  -فَوَقاَل  -َما َأْخطَْأُت ِإ َّ َكيوْ  ا َسَهْلُت َعْنُه 
ُ َعلَوووْيِهْم فَِتْلوووَك بَوَقوووااَيُهْم ِ  الصَّوووَلاِمعِ فَوُيَشووودَّ  َق اّللَّ  َوالووودِِاَيِر َق َعلَوووْيُكْم فَوووِإنَّ قَوْلم وووا َكووودَُّقوا َعلَوووى أَنْوُفِسوووِهْم َفَشووودَّ

َناَهووا َعلَووْيِهْم(  َر َولِتَوْعتَووِثَ قَوواَل نَوَعووْم فَورَِكبُوولا مُثَّ َغووَدا ِمووَن اْلغَووِد فَوَقوواَل َأ َ تَورَْكووُه لِتَوْنظُوو.«)َرْهَبانِيَّوو   ابْوتَووَدُعلَها َمووا َكتَوبوْ
يع ا فَِإَذا ُهْم ِبِداَير  اَبَق أَْهُلَهوا َوانْوَقَضوْلا َوفَونَووْلا َخاِويَو   َعلَوى ُعُروِكوَها فَوَقواَل  فَوُقْلوحُل .«أَتَوْعوِرُ  َهوِذِ  الودِِاَيَر » مجَِ

                                                 
 [147/ 1ميسس  الرسال ،بْيوت ]-زاق املعاق يف هدي خْي العباق - 2647
 [155/ 1ميسس  الرسال ،بْيوت ]-زاق املعاق يف هدي خْي العباق - 2648
 ( صحي 351[)63/ 2ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2649
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ُهوووُم اْلبَوْغوووُى َواحلََْسوووُد ِإنَّ احلََْسوووَد يُْطِفوووُئ نُووولَر احلََْسوووَناِت َواْلبَوْغوووُى َموووا أَْعوووَرَفِ  ِّبَوووا َوِ َْهِلَهوووا َهوووِذِ  ِقاَيُر قَووووْلم  أَْهَلكَ 
لِووووووَك أَْو ُيَصوووووودُِِ  َذلِووووووَك أَْو يَُكذِِبُووووووُه َواْلَعوووووونْيُ تَوووووووْزىِن َواْلَكووووووُ  َواْلَقووووووَدُم َوا؟ََْسووووووُد َواللَِِسوووووواُن َواْلَفوووووورُْج ُيَصوووووودُِِ  ذَ 

 ...2650يَُكذِِبُهُ 
وووووِد بْووووونِ  وووووُد بْوووووُن اْلُمْنَكوووووِدِر،قَاَل :ُسووووولَقَ  قَووووواَل  وَعوووووْن حُمَمَّ " ِإنَّ َهوووووَذا الووووودِِيَن :قَووووواَل َرُسووووولُل اّللَِّ :َأْخوووووَثَين حُمَمَّ

بَووحلَّ َ  أَْرض ووا  ،َوَ  توُووبَوغِِْخ ِإىَل نَوْفِسووَك ِعبَوواَقَة اّللَِّ تَوَعاىَل،فَووِإنَّ اْلُمنوْ أَبْوَقووى  َقطَووَع،َوَ  َلْهوور اَمِتني ،فََأْوِغووْل ِفيووِه ِبرِفْوو  
"2651.. 

ْعوووحُل أَنَوووَك بْوووَن َمالِوووك   وووُروا َو َ »  -  -قَووواَل قَووواَل النَّوووِبُ  -رضوووى هللا عنوووه  -وَعوووْن َأىِب التوَّيَّووواِ  قَووواَل  َِ َيسِِ
ُروا،َوَسكُِِنلا َو َ تُونَوفُِِروا   .2652« تُوَعسِِ

 : ويف التكامل
وووا ِإَذا » قَووواَل  -  - َرُسووولَل اّللَِّ أَنَّ  -رضوووى هللا عنهموووا  -َعوووْن َجووواِبِر بْوووِن َعْبوووِد اّللَِّ    ُ َرُجوووال  َ ْح  َرِحوووَم اّللَّ

 . 2653«اَبَع،َوِإَذا اْكَ َى،َوِإَذا اقْوَتَضى 
 2654خَتَالُُه ِمَن اللِِنِي َأمْحََ  "،" اْلُمْيِمُن َهنيِِ  َلنيِِ  :قَاَل َرُسلُل هللِا :قَالَ ،وَعْن َأيب ُهَريْورَةَ 

،َوَ  َخْْيَ ِفيَمْن َ  َذَْلُ ،َوَ  يُوْيَلُ .:قَاَل نَّ النَِّلَّ وَعْن َأيب ُهَريْورََة،أَ   2655اْلُمْيِمُن َمْأَل  
،قَاَل  اْلُموْيِمُن َمْأَلَفو  ،َو َ َخوْْيَ فِويَمْن  َ َذْلَوُ  َو َ يُوْيلَووُ  :قَواَل َرُسوولُل هللِا :وَعوْن َسوْهِل بْوِن َسوْعد  السَّواِعِديِِ

."2656   
 2657«ِإنَّ أَبْوغَوَخ الِرَِجواِل ِإىَل اّللَِّ األَلَوُد ااَِْصوُم » قَاَل  -  -َعِن النَِّبِِ  -رضى هللا عنها  - وَعْن َعاِئَش َ 

. 
للعسووور والصوووعلب  حوووَّت يف األ ووواء و وووات اللجل ، وووا  - - ومنينينين الللحنينينيات الكليقنينينية الداللنينينية  راهيتنينينيه

َبَ  يولحك  قيقو  فطرتووه وصونع ربووه ّبوا وتيسووْي  لليسورى انطباعووا  وتكلينوا فعوون َعْبوِد احْلَِميووِد بْوِن ُجبَووْْيِ بْوِن َكوويوْ
َيِ  أَنَّ َجدَُّ  َحْزان  قَوِدَم َعلَوى النَّوِبِِ  « َموا اْ ُوَك » فَوَقواَل . -  -قَاَل َجَلْسحُل ِإىَل َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّه َفَحدَّ

                                                 
 ( حسن 4906[)  428/ 4املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 2650
 ل  وأبعد ي  تبغِِخ:تكِرِ أوغل يف األمر:تعم  واب - ( حسن 1165الُزْهُد َوالرَّقَاِئُ  ِ ْبِن اْلُمَباَرِ  )  - 2651
 4626[453/ 11املكنز ] -وصحي  مسلم 6125[290/ 20املكنز ] -صحي  البخارى - 2652
 2076[ 469/ 7املكنز ] -صحي  البخارى - 2653
 ( حسن لغْي   7775[) 446/ 10كعه ا ميان ] - 2654
 صحي  9187( 9198[)452/ 3مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2655
 صحي  23228( 22840[)588/ 7لكته( ]مسند أمحد )عا  ا - 2656
 ( ااصم:كديد ااصام ياأللد:كديد ااصلم  2457[)124/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 2657
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قَواَل ابْوُن اْلُمَسويَِّه َفَموا زَالَوحْل .أاََن ِ ُغَوْيِِ  اْ  وا َ َّانِيوِه َأىِب  قَواَل َموا.« َبْل أَْنحَل َسْهل  » قَاَل .قَاَل ا ِْى َحْزن  .
 . 2658ِفيَنا احْلُُزونَُ  بَوْعدُ 
يَلُ  ":َغْيََّ اْسَم َعاِصَيَ  قَالَ :أَنَّ َرُسلَل هللِا ،وَعِن اْبِن ُعَمرَ    2659" أَْنحِل مجَِ

ُكووُل َمْعووُرو   َصووَدَق  ،َوِإنَّ ِمووَن اْلَمْعووُروِ  أَْن تَوْلَقووى َأَخوواَ  :لُل هللِا قَوواَل َرُسوو:وَعووْن َجوواِبِر بْووِن َعْبووِد هللِا،قَوواَل 
،َوأَْن تُوْفرَِغ ِمْن َقْلِلَ  يف ِإاَنِء َأِخيَك.  ..2660ِبَلْجه  نَْل  

يسوور ل ّبووا إىل النها،ومييوومفهوول احلووك املرهوو  الووذي يلموو  اللعوولرة والشوودة حووَّت يف األ وواء واملالموو  فينفوور 
لهوا صوفحات مون السوماح  واليسور واهلولاقة واللوني والتلفيو  إىل اليسور ك  - -اقة  وسْية رسلل اّلِل واهلل 

 يف تناول األملر مجيعا.
َعووْن َأيب ُهَريْووورََة،أَنَّ أَْعرَابِي ا،َجوواَء ِإىَل ف:ونبيعتووه  - -وهووذا مثوول موون عالجووه للنفلس،يكشوو  عوون نريقتووه 

َ ،َوَ  َأمْجَْلووووحَل قَوووواَل :َأْحَسووووْنحُل إِلَْيووووَك ف فَوَقوووواَل اأْلَْعوووورَايبُ :ء ،فََأْعطَاُ  َكوووويوْ  ا،مُثَّ قَوووواَل َيْسووووَتِعيُنُه يف َكووووكْ النَّووووِلِِ 
فَوَدَخَل مُثَّ قَواَم النَّوِلُ :قَواَل أَبُول ُهَريْوورََة :قَواَل ِعْكرَِموُ  .فَوَغِضَه اْلُمْسِلُملَن،َوقَاُملا إِلَْيِه،فََأَكاَر إِلَوْيِهْم أَْن ُكُفولا :

،فَووَدَعاُ  ِإىَل اْلبَوْيحِل،فَوَقوواَل  َناَ ،فَوُقْلحَل :َمْنزِلَووُه،مُثَّ أَْرَسووَل ِإىَل اأْلَْعرَايبِِ تَونَووا َفَسووأَْلتَوَنا،فََأْعطَيوْ َمووا قُوْلتَووُه،فَوزَاَقُ  :ِإنَّووَك ِج وْ
ُ ِموْن أَْهول  َوَعِشوْيَة  َخْْي ا،فَوَقواَل لَوُه :َأْحَسْنحُل إِلَْيَك ف قَاَل اأْلَْعرَايبُ :َكيوْ  ا،مُثَّ قَاَل َرُسلَل اّللَِّ  نَوَعْم،َفَجوزَاَ  اّللَّ

َناَ ،َوقُوْلحَل َمووا قُوْلووحَل،َوَ  أَنْوُفووِك َأْصووَحايب َكووْكء  ِمووْن َذِلَك،فَووِإنْ :النَّووِلُ  تَونَووا َفَسووأَْلتَوَنا،فََأْعطَيوْ  ِإنَّووَك ُكْنووحَل ِج وْ
قَوواَل .نَوَعووْم :قَوواَل . بَوونْيَ يَووَديَّ،َحَّتَّ تُووْذِهَه ِمووْن ُصووُدورِِهْم َمووا ِفيَهووا َعَلْيووَك َأْحبَوْبووحَل فَوُقووْل بَوونْيَ أَيْووِديِهْم َمووا قُوْلووحلَ 

ووا َكوواَن اْلغَووُد أَْو اْلَعِشووُك،َجاَء فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ :قَوواَل أَبُوول ُهَريْووورََة :ِعْكرَِمووُ   ِإنَّ َصوواِحَبُكْم َهووَذا َكوواَن َجوواَء :فَوَلمَّ
َناُ  فَوَزَعَم أَنَُّه قَوْد َرِضوَك،َأَكَذِلَك ف قَوالَ َفَسأَلََنا،فََأْعطَيوْ  اأْلَْعورَايبُ  َناُ ،َوقَاَل َما قَاَل،َوِإانَّ َقَعْلاَنُ  ِإىَل اْلبَوْيحِل فََأْعطَيوْ

ُ ِمووْن أَْهوول  َوَعِشووْيَة  َخووْْي ا :  َمثَلِووك َوَمثَووَل َهووَذا اأْلَْعوورَايبِِ َأَ  ِإنَّ :فَوَقوواَل النَّووِلُ :قَوواَل أَبُوول ُهَريْووورََة .نَوَعْم،َفَجووزَاَ  اّللَّ
ْم َصووواِحُه النَّاقَوووِ  َكَمثَوووِل َرُجووول  َكانَوووحْل لَوووُه اَنقَووو   َفَشوووَرَقْت َعَلْيوووِه،فَاتوَّبَوَعَها النَّووواُس،فَوَلْم يَزِيوووُدوَها ِإ َّ نُوُفلر ا،فَونَووواَقاهُ 

وووَه هَلَوووا َصووواِحُه النَّاقَوووِ  بَووونْيَ يَوووَديْوَها َوَأَخوووَذ هَلَوووا ِموووْن ُقَمووواِم َخلُووولا بَوْيوووِب َوبَووونْيَ اَنَقيِت،فَوووَأاَن أَْرفَوووُ  ِّبَوووا َوأَْعَلمُ : ،فَوتَوَلجَّ
َهوا،َوِإيِنِ لَوْل تَوورَْكُتُكْم َحْيوةُ   قَواَل الرَُّجوُل َموا اأْلَْرِم،فَوَرقََّها َهْلان  َهْلان  َهْلان  َحوَّتَّ َجواَءْت َواْسوتَوَناَخحْل َوَكودَّ َعَليوْ

 .2661َل النَّاَر.قَاَل،فَوَقتَوْلُتُملُ ،َقخَ 
يف اْلَمْسوِجِد،فَِإَذا قَواَم ُقْمَنا،فَوَقواَم يَوْلم وا فَوُقْمنَوا َمَعوُه،َحَّتَّ َلمَّوا ُكنَّا نَوْقُعُد َمَع َرُسلِل اّللَِّ :وَعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل 

اَي :َكاَن رَِقاُ ُ  َخِشوووووون ا،َفَحمََّر َرقَوبَوتَووووووُه،قَاَل بَولَووووووَ  َوَسووووووَ  اْلَمْسووووووِجِد أَْقرََكووووووُه أَْعرَايب ،َفَجبَووووووَذ ِبرَِقائِووووووِه ِمووووووْن َورَائِووووووِه،َو 
ْل ِ  َعلَوووى بَعِوووْيَيَّ َهوووَذْيِن،فَِإنََّك َ  َهِْموووُل ِموووْن َمالِوووَك،َوَ  ِموووْن َمووواِل أَبِيَك،فَوَقووواَل َرُسووولُل  وووُد،امحِْ " :اّللَِّ حُمَمَّ

                                                 
 6193[039/ 20املكنز ] -صحي  البخارى - 2658
 صحي  4682[310/ 8مسند أمحد ط الرسال  ] - 2659
 صحي  14938( 14877[)178/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2660
 ( ضعي  170ُ  النَِّلِِ أِلَيب الشَّْيِ  اأْلَْصبَوَهاينِِ )َأْخاَل  - 2661
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وووُل لَوووَك َحوووَّتَّ تُِقيوووَدين  َ ،َواّللَِّ َ  أُِقيوووُدَ ،فَوَقاَل :ِ َّوووا َجبَوووْذَت بِوووَرقَوَبيِت " فَوَقووواَل اأْلَْعووورَايبُ َ ،َوَأْسوووتَوْغِفُر اّللََّ،َ  َأمحِْ
،ُكووُل َذلِووَك يَوُقوولُل َرُسوولُل اّللَِّ  َّ َمرَّات  ْعنَووا قَوووْلَل اأْلَْعوورَايبِِ أَقْوبَوْلنَووا إِلَْيووِه :َذلِووَك يَوواَل َ ،َواّللَِّ َ  أُِقيووُدَ ،فَوَلمَّا  َِ
نَووا َرُسوولُل اّللَِّ ِسوورَاع ا،فَ  ووَع َكاَلِمووك أَْن َ  يَووْثََ  َمَقاَمووُه َحووَّتَّ آَذَن لَووُه :فَوَقوواَل ،اْلتَوَفحَل إِلَيوْ " َعَزْمووحُل َعلَووى َمووْن  َِ

وْل لَوُه َعلَوى بَعِوْي  َكوِعْي ا،َوَعَلى بَعِوْي  َاْور ا:ِلَرُجل  ِمَن اْلَقْلِم "،فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ  "،مُثَّ قَواَل َرُسولُل  " اَي ُفاَلُن،امحِْ
 2662" اْنَصَرُفلا ":اّللَِّ 

  ّبذ  البسووووووان ،وّبذا اليسوووووور،وّبذا الرفوووووو  وّبووووووذا التلفيوووووو.فوووووولس الشووووووارقةللن - -فهكووووووذا كووووووان أخووووووذ  
قعلتووه ويف  يفو  حياتووه وهك موون التيسووْي لليسوورى كمووا بشوور  ربووه ووفقووه يف.والنموواذج كووَّت يف سووْيته كلهووا..

 أملر  مجيعا ..
فتكلن .دعلةي  هووذ  الووالكرميوو  احلبيبوو  امليسوورة لليسوورى كانووحل كووذلك لكووك هموول إىل البشوور هووذ  الشخصووي  

 بتيسوووْي اّللِ  -لتهوووا نبيعتهوووا مووون نبيعتها،وحقيقتهوووا مووون حقيقتهوووا،وتكلن كفووواء لامانووو  الضوووخم  الووويت مح
ضو  ه،ورايرسال  ّبذا التيسوْي مون عوهء مثقول،إىل عمول حمبحية تتحلل ال.على ضخامتها .. -وتلفيقه 

 مجيل ،وفرا  وانشرا  ..
   لِْلَعواَلِمنَي َ  ِإ َّ َرمْحَوأَْرَسوْلَنا }َوَما:وصف  وليفته اليت جاء لييقيها ورق يف القرآن الكرمي ،ويف صف  حممد 

وووكَّ ا } الَّوووِذيَن يَوتَِّبعُووولَن الرَُّسووولَل النَّوووِلَّ .[ .107:( { ]األنبيووواء107) دُ اأْلُمِِ يف   ِعْنوووَدُهمْ ونَوووُه َمْكتُووولاب  لَّوووِذي اَِ
َهوواُهْم َعوو يووِل َذُْموورُُهْم اِبْلَمْعووُروِ  َويَونوْ َوُُيَووِرُِم َعلَووْيِهُم اْاََبائِووَة َوَيَضووُع  ُل هَلُووُم الطَّيِِبَوواتِ ْنَكووِر َوُيُِووِن اْلمُ التوَّووْلرَاِة َواْ ِْنِْ

ُهْم ِإْصووَرُهْم َواأْلَْغوواَلَل الَّوويِت َكانَووحْل َعلَووْيِهْم فَالَّووِذي بَوعُوولا النُوولَر الَّووِذي أُنْووزَِل َمَعووُه زَُّروُ  َوَنَصووُروُ  َواتوَّ لا بِووِه َوَعووَمنُووَن آَعوونوْ
 [157:({ ]األعرا 157أُولَِ َك ُهُم اْلُمْفِلُحلَن )

 يضووووع عوووون كلاهوووول النوووواس األيقووووال واألغووووالل الوووويت كتبووووحل جاء ميسوووورا.رمحوووو  للبشووووري  - -فقوووود جوووواء  
 عليهم،حينما كدقوا فشدق عليهم.

وووووْراَن اْلُقوووووْرآَن لِلوووووذِِْكِر فَوَهوووووْل ِمووووون ُمووووودَِّكر  { ): لرالنينينينينيالة النينينينينييت لل نينينينينيا وردويف انينينينينيفة ا ( سووووولرة 17}َوَلَقوووووْد َيسَّ
لََّ  أَبِويُكمْ .القمر.  ِإبْوورَاِهيَم }َوَجاِهُدوا يف اّللَِّ َح َّ ِجَهاِقِ  ُهَل اْجتَوَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِِيِن ِمْن َحرَج  مِِ
ا َعلَوْيُكْم َوَتُكلنُولا ُكوَهَداء َعلَوى النَّواِس فَوأَ ُهَل َ َّ  ِقيُملا اُكُم اْلُمْسِلمنَي ِمن قَوْبُل َويف َهوَذا لَِيُكولَن الرَُّسولُل َكوِهيد 

} َ يَُكلِِوُ  .حلووج.( سولرة ا78الصَّاَلَة َوآتُلا الزََّكاَة َواْعَتِصُملا اِبّللَِّ ُهَل َمْلَ ُكْم فَِنْعَم اْلَمْلىَل َونِْعَم النَِّصوُْي{ )
َهوووا َموووا اْكَتَسوووَبحْل َربوَّنَوووا  َ تُوَياِخوووْذاَن ِإن نَِّسووويَنا أَْو أَ  وووا ِإ َّ ُوْسوووَعَها هَلَوووا َموووا َكَسوووَبحْل َوَعَليوْ ْخطَوووْأاَن َربوَّنَوووا َو َ اّلِلُ نَوْفس 

نَوا ِإْصور ا َكَمووا مَحَْلتَوُه َعلَوى الَّوِذيَن ِموون قَوْبِلنَوا َربوَّنَوا وَ  ْلنَوا َمووا  َ نَاقَوَ  لَنَوا بِوِه َواْعووُ  َعنَّوا َواْغِفوْر لَنَووا َهِْموْل َعَليوْ  َ ُهَمِِ
}اَي أَيُوَهووا الَّووِذيَن آَمنُوولاْ ِإَذا ُقْمووُتْم .( سوولرة البقوورة.286َواْرمَحْنَووآ أَنووحَل َمووْلَ اَن فَانُصووْراَن َعلَووى اْلَقووْلِم اْلَكوواِفرِيَن{ )

َوأَيْووِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَافِووِ  َواْمَسووُحلاْ ِبُرُ وِسووُكْم َوأَْرُجَلُكووْم ِإىَل اْلَكْعبَوونِي َوِإن ُكنووُتْم ِإىَل الصَّووالِة فاْغِسووُللاْ ُوُجوولَهُكْم 
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وَن اْلغَواِئِ  أَْو َ َمْسوُتُم النِِ   َسواء فَولَوْم عَِوُدواْ ُجنُوب ا فَانَّهَُّرواْ َوِإن ُكنُتم مَّْرَضى أَْو َعَلى َسوَفر  أَْو َجواء َأَحود  مَّونُكم مِِ
ْنُه َما يُرِيُد اّلِلُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكم ا نَيِِب ا فَاْمَسُحلاْ ِبُلُجلِهُكْم َوأَْيِديُكم مِِ ْن َحرَج  َوَلِكن يُرِيوُد  َماء فَوتَوَيمَُّملاْ َصِعيد  مِِ

 ( سلرة املائدة 6لُِيَطهَّرَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ )
ليسور يف ارى هوذا وسو.ءت هوذ  الرسوال  ميسورة يف حودوق الطاقو    تكلو  النواس حرجوا و  مشق فقد جا

َهوا َ   الَّيِت فَ  اّللَِّ روحها كما سرى يف تكاليفها }فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِِيِن َحِنيف ا ِفْطرَةَ   تَوْبوِديَل ِاَْلوِ  طَوَر النَّواَس َعَليوْ
 لروم( سلرة ا30) َلُملَن{َلِكنَّ َأْكثَوَر النَّاِس َ  يَوعْ اّللَِّ َذِلَك الدِِيُن اْلَقيُِِم وَ 

ختلفوووووو  ا ت املوحيثمووووووا سووووووار ا نسووووووان مووووووع هووووووذ  العقيوووووودة وجوووووود اليسوووووور ومراعوووووواة الطاقوووووو  البشووووووري ،واحل
يك  إله واحود لو.لرهل  التصوالعقيودة ذاهتوا سو.لإلنسان،والظرو  اليت يصاقفها يف مجيع البي ات واألحلال .

رقهم إىل جولقهم،وتو وأرسول رسوال توذكر النواس بغايو  .وهدا  إىل غايو  وجلق ،ل كوكءأبدع كو.كمثله كوكء
لج فيوووه و  طلووو    عووووالتكوووالي  بعووود ذلوووك كلهوووا تنبثووو  مووون هوووذ  العقيووودة يف تناسووو  م.اّلِل الوووذي خلقهم

 احنرا .
» قَوواَل  -  -نَّووِبِِ َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة َعووِن ال:وعلووى النوواس أن ذتوولا منهووا  ووا يف نوولقهم بووال حوورج و  مشووق  

َلُكْم ِبُسوووَياهِلِْم َواْخوووِتالَِفِهْم َعلَوووى أَنِْبَيائِِهْم،فَوووِإَذا  َوووا َهلَوووَك َموووْن َكووواَن قَووووبوْ وووُتُكْم َعوووْن َكوووْىء  َقعُووولىِن َموووا تَورَْكُتُكْم،ِإ َّ َوَيوْ
 ... 2663«فَاْجَتِنُبلُ ،َوِإَذا أََمْرُتُكْم ِ َْمر  فَْأتُلا ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتْم 

َل َلُكوم مَّوا ّللِِ َعَلْيوِه َوقَوْد َفصَّواكِوَر اْسوُم ذُ  ِ َّا }َوَما َلُكْم َأ َّ َشُْكُللاْ :واملنهك عنه   حرج فيه يف حال  الضرورة 
 َربَّوووَك ُهوووَل أَْعلَوووُم اِبْلُمْعتَوووِديَن{ نَّ ائِِهم بِغَوووْْيِ ِعْلوووم  إِ لَن ِ َْهووولَ ُيِضووولُ َحووورََّم َعلَوووْيُكْم ِإ َّ َموووا اْضوووطُرِْرمُتْ إِلَْيوووِه َوِإنَّ َكثِوووْي ا لَّ 

 وبني هذ  احلدوق اللاسع  تنحصر مجيع التكالي  ....( سلرة األنعام.119)
صويل  ذ  السوم  األيف ه.علةومن مث التقحل نبيع  الرسلل بطبيع  الرسال ،والتقحل حقيق  الداعك  قيق  الد

  لسووو ،وهك األموووألمووو  الفهك ا.ابلرسوووال  امليسووورة وكوووذلك كانوووحل األمووو  الووويت جاءهوووا الرسووولل امليسووور.البارزة
.وهووذا جوولق الكبووْي .هووذا الل  تتفوو  فطرهتووا هووذ  مووع فطوورة.امليسوورة احلاملوو  لليسوور ..املرحلموو  احلاملوو  للرمح 

  يووه و  احتكوواتصوواقم ف اللجوولق بتناسووقه وانسووياب حركتووه ميثوول صوونع  اّلِل موون اليسوور وا نسووياب الووذي  
  و   تصووطدم .ذبوو سووق  متجاألجوورام تسووب  يف فضوواء اّلِل وتناسووه يف مووداراهتا متنا..ماليووني املاليووني موون ا
يووودة يف لقريبووو  والبعاايهتوووا اغوماليوووني املاليوووني مووون ااالئووو  احليووو  عوووري ّبوووا احليووواة إىل .تضوووطرب و  ايووود .
 .انتظام ويف إحكام

موون احلركووات واألحووداّ واألحوولال وماليني املاليوني .وكول منهووا ميسوور ملووا خلو  له،سووائر يف نريقووه إىل غايوو 
تتجمع وتتفور  وهوك ماضوي  يف نريقهوا كنغموات الفرقو  العازفو  بشوَّت اهل ت،لتجتموع كلهوا يف حلون واحود 
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نليوول مديوود  إنووه التلافوو  املطلوو  بووني نبيعوو  اللجلق،ونبيعوو  الرسووال ،ونبيع  الرسوولل،ونبيع  األموو  املسوولم  
 .صنع  اّلِل اللاحد،وفطرة املبدع احلكيم..

 ومن ينا ع بها ا مر بالااهللاير وجهاء من ا ينا ع بالاهللارى 15-9:الدرس الثالث

لنَّووواَر ا( الَّوووِذي َيْصوووَلى 11يَوَتَجنوَّبُوَهوووا اأْلَْكوووَقى )( وَ 10( َسوووَيذَّكَُّر َموووْن َحَْشوووى )9فَوووذَكِِْر ِإْن نَوَفَعوووحِل الوووذِِْكَرى )
 (15 َفَصلَّى )( َوذََكَر اْسَم َربِِهِ 14 َمْن تَوزَكَّى )َقْد أَفْوَل َ  (13 )( مُثَّ َ  مَيُلُت ِفيَها َوَ  َُيْىَي 12اْلُكْثَى )

خ ابألمانووو  لينه.  لليسووورىّلِل( ويسووور ..لقووود أقووورأ  فوووال ينسوووى )إ  موووا كووواء ا« فَوووذَكِِْر ِإْن نَوَفَعوووحِل الوووذِِْكرى »
ب،ووسووويل  للقلل ذا فوووذكر حيثموووا وجووودت فرصووو  للتذكْي،ومنفووو.فلهوووذا أعِد،وهلوووذا بشووور ..ليذكر.الكوووثى .

 « ..ِإْن نَوَفَعحِل الذِِْكرى »ذكر .للبالغ
سوتمع لول أرم  ون يولن خت ولن حلل جيل.والذكرى تنفع قائما،ولن تعدم من ينتفع ّبا كثْيا كان أو قليال

  تيووووووه يفوينتفع،مهمووووووا فسوووووود النوووووواس وقسووووووحل القلوووووولب وران عليهووووووا احلجوووووواب ..وحووووووني نتأموووووول هووووووذا ال
ى،وذلك ْي لليسوووور وضووووخام  األمانوووو ،اليت اقتضووووحل للنهوووولم ّبووووا هووووذا التيسوووواهلايت،نوووودر  عظموووو  الرسال ،

عهء التذكْي،وهل موزوق ّبوذا الوزاق الكبْي.فوإذا ب - -ا قراء واحلفج وتكفل اّلِل ّبما كك ينهخ الرسلل 
ذا العووووهء فقوووود أقى مووووا عليووووه،والناس بعوووود ذلووووك وكووووأوم ختتلوووو  مسووووالكهم وختتلوووو  ّبوووو - -وووووخ 

َجنوَّبُوَها شووووى،َويَوتَ حَْ ُر َمووووْن َسووووَيذَّكَّ »:ّبووووم مووووا يشوووواء وفوووو  مووووا يسووووتجيبلن هلووووذ  الووووذكرى  مصووووائرهم،ويفعل اّللِ 
« اْسوَم َربِِوِه َفَصولَّى َ  َموْن تَوزَكَّى،َوذََكورَ قَوْد أَفْولَو.   َُيْوىياأْلَْكَقى،الَِّذي َيْصَلى النَّاَر اْلُكوْثى،مُثَّ   مَيُولُت ِفيهوا وَ 

ّلِل ا،فيخشوووى غضوووه ذلوووك الوووذي يستشوووعر قلبوووه التقلى..« َموووْن َحْشوووى »وسوووينتفع ابلوووذكرى ...فوووذكِر ..
  النواس ى،فلن يو  وعذابه.والقله احلك يتلجك وحشوى،مذ يعلوم أن لللجولق إهلوا خلو  فسولى،وقدر فهود
مث فهووول  ومن.لعووودلسووودى،ولن يووودعهم  وووال وهووول   بووود حماسوووبهم علوووى ااوووْي والشووور،وجمازيهم ابلقسووو  وا

 ا بصر أبصر،وإذا وعج اعتث.حشى.فإذا ذكر ذكر،وإذ
 «ْكَقىل إذن أْلَ وه.يتجنه الذكرى،فال يسمع هلا و  يفيد منها.«.مَت يَوَتَجنوَّبُوَها اأْلَْكَقى

ويوو  ا بروحووه ااا الوودنييفاألكووقى .األكووقى الووذي تتمثوول فيووه غايوو  الشووقلة ومنتهاها.األكووقى إنالقووا وإمجا 
ا أير  لجباهتوووو ،و  تتووووجوووولق،و  تسوووومع كووووهاقهتا الصوووواققامليتوووو  الكثيفوووو  الصووووفيق ،اليت   هووووك حقووووائ  الل 

   والذي يعيا قلقا متكالبا على ما يف األرم كاقحا هلذا الشأن الصغْي.العميق 
لُت ِفيهووا َو  مَيُوومُثَّ   .ى  اْلُكووثْ الَّووِذي َيْصووَلى النَّووارَ »:واألكووقى يف اهلخوورة بعووذاّبا الووذي   يعوور  لووه موودى 

حيووة ميتوود .ا .ى بضووخامتهالكووثى بشوودهتا،والكثى  ودهتا،والكث .ثى هوك انر جهنم..والنووار الكوو« َُيْوىي 
لعوووووذاب ا هووووول اإ .فال هووووول ميووووولت فيجووووود نعوووووم الراحووووو  و  هووووول ُييوووووا يف أمووووون وراحووووو .بقوووووا   فيهوووووا ويطووووولل

جوواة ابلوو  ْنوود النفح  املقااالد،الووذي يتطلووع صوواحبه إىل املوولت كمووا يتطلووع إىل األمنيوو  الكووثى  ويف الصوو
 فال  مع التطهر والتذكر.وال
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 -سوبحانه  -،واّلِل ن كول رجوك وقنوكموالتطهور : ..والتزكوك« َوذََكوَر اْسوَم َربِِوِه َفَصولَّى.َقْد أَفْوَلَ  َموْن تَوزَكَّى»
شووووع خمووووا  عوووو  إ..« َفَصوووولَّى»:يقوووورر أن هووووذا الووووذي تطهوووور وذكوووور اسووووم ربه،فاستحضوووور يف قلبووووه جاللووووه 

ّلِل يف ر جووووالل اكال ا ميكوووون أن ينشووووأ موووون التووووذكر واستحضوووواوإمووووا  عوووو  الصووووالة ا صووووطالحك،ف.وقنحل
فعواش  ،أفل  يف قنيا.يقينوا« َقْد أَفْوَل َ »هذا الذي تطهر وذكر وصلى .القله،والشعلر  هابته يف الضمْي .

 وفووواز ابلنعووويمالكثى، ملصووول ،حك القله،كووواعرا  وووالوة الوووذكر وإيناسوووه.وأفل  يف أخرا ،فنجوووا مووون النوووار
 ن عاقب  من عاقب ف وأين مصْي من مصْيفوالرضى ..فأي

 ذا طالبي الدنيا مع أن اآلخر  خير وأبق  17 - 16الدرس الرابع:

 نبني إىل علوو ق ابملخوواوالنجاة والفووال  ملوون تزكى،يعوول .مشووهد النووار الكووثى لاكووقى.ويف لوول هووذا املشهد
لنووار الكووثى ام إىل ذهه ّبووكقائهم،ومنشووأ غفلتهم،ومووا يصوورفهم عوون التووذكر والتطهوور والنجوواة والفال ،ويوو

 ثوار احليواة الودنيا هول أسواس كول..إن إي« قوى  َوأَبْ َواهْلِخرَُة َخوْْي  .َبْل تُوْييُِروَن احْلَياَة الوُدنْيا»:والشقلة العظمى 
 وهم.ويييروهوا ب اهلخورةفعن هذا ا يثار ينشأ ا عرام عن الذكرى ألوا تقتضيهم أن ُيسبلا حسوا.بللى

ا إىل جانوووه أوووو -   اهلابطووو فهك اللانيووو.  عوووكء مصووواقف « الوووُدنْيا»يرووا ..وتسوووميتها يريووودون الووودنيا،ويي 
  أمدها.يفخْي يف نلعها،وأبقى ..« َواهْلِخرَُة َخْْي  َوأَْبقى »:العاجل  :الداني  

 عراقة الدعو  ووحد  الرسالة 19 - 18الدرس الخامس:

 عاقل بصْي. عليهما   يقدم.ة محاق  وسلء تقديرويف لل هذ  احلقيق  يبدو إيثار الدنيا على اهلخر 
ويف ااتوووام عوووكء ا كوووارة إىل قووودم هوووذ  الدعلة،وعراقووو  منبتها،وامتوووداق جوووذورها يف كوووعاب الزمن،وتلحووود 

 . ..2664«ِإنَّ هذا َلِفك الُصُحِ  اأْلُوىل ُصُحِ  ِإْبراِهيَم َوُملسى »:أصلهلا من وراء الزمان واملكان 
                                                 

ُ َعْنوووُه, أَِن النَّوووِلَّ  - 2664 لَووو   ِموووْن َرَمَضووواَن, َوأُْنزِلَوووحِل التوَّوووْلاَرُة َلْسوووحل  َمَضووونْيَ ِموووْن , قَاَل:"نَوزَلَوووحْل ُصوووُحُ  ِإبْوووورَاِهيَم يف أَ َعوووْن َوايِلَوووَ  َرِضوووَك اّللَّ وَِّل لَيوْ
َّ َعْشووَرَة َخلَووحْل ِمووْن َرَمَضوواَن, َوأُنْووزَِل الزَّ  يووُل لِووَثال لَووحْل ِمووْن أَلْربَووع  َوِعْشوورِيَن خَ  ْن َرَمَضوواَن, َوأُنْووزَِل اْلُقووْرآنُ َموواِن َعْشووَرَة ِمووبُوولُر لِثَ َرَمَضوواَن, َوأُنْووزَِل اِ ْنِْ

 ( صحي  14912[ )1/ 10َرَمَضاَن".تفسْي ابن أيب حامت ]
 ِموْن َضوِمْيِِهْم َعلَوى َضوا،َوأَْنَلُعلين لَّوِذيَن أَْنَلُعولين ِموْن قُولُولِّبِْم َعلَوى الرِِ ا[:نُولىَب ِلاَبْوورَاِر وَعْن َقاُوَق ْبِن ِهالل  مل قَاَل:قَورَْأُت يف ُصوُحِ  إبْوورَاِهيَم ] 

ْد ِ  الِئَكوُ  َحواُفلَن ِّبِْم،َحوَّتَّ أَبْولُوَ  ِّبِوْم َموا الُنلُر َيْسَعى أََماَمُهْم،َواْلمَ  قُوُبلرِِهْم وَ َ َّ ِمنْ إِ َوا ْسِتَقاَمِ ،ُنلىَب هَلُْم َما هَلُْم ِعْنِدي ِمَن اْ؟َزَاِء ِإَذا ُوِفُدوا  الصِِ
 ( 2129[ )281/ 5يَوْرُجلَن ِمْن َرمْحَيِت .اجملالس  وجلاهر العلم ]

، َجووووووووواِلك  َوْحوووووووووَدُ ،قَاَل:اَي أاََب َذرِ  ِإنَّ لِْلَمْسوووووووووِجِد هَِيَّووووووووو  ،َوِإنَّ هَِيوَّتَوووووووووُه رَْكَعتَووووووووواِن،فَوُقْم وَعوووووووووْن َأيب َذرِ ،قَاَل:َقَخْلوووووووووحُل اْلَمْسوووووووووِجَد،فَِإَذا َرُسووووووووولُل هللِا  
،اْسوَتْكِثْر أَوِ فَارَْكْعُهَما،قَاَل:فَوُقْمحُل فَورََكْعتُوُهَما،مُثَّ ُعْدُت َفَجَلْسحُل إِ   لَْيِه،فَوُقْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا،ِإنََّك أََمْرَتِب اِبلصَّاَلِة،َفَما الصَّواَلُة ف قَواَل:َخْْيُ َمْلُضلع 

ْلوحُل:اَي َرُسولَل هللِا،فَوَأُي اْلُموْيِمِننَي َأْكَموُل ِإميَواان  ف َل:قوُ اْسَتِقلَّ،قَاَل:قُوْلحُل:اَي َرُسولَل هللِا،َأُي اْلَعَموِل أَْفَضوُل ف قَاَل:ِإميَوان  اِبّللَِّ،َوِجَهواق  يف َسوِبيِل هللِا،قَا
ْفَضوُل ِه َوَيِدِ ،قَاَل:قُوْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا،فََأُي الصَّاَلِة أَ قَاَل:َأْحَسنُوُهْم ُخُلق ا قُوْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا،فََأُي اْلُمْيِمِننَي َأْسَلُم ف قَاَل:َمْن َسِلَم النَّاُس ِمْن ِلَسانِ 

وويَِِ اِت،قَاَل: ووَياُم ف قَوواَل:فَوْرم  ف قَوواَل:ُنلُل اْلُقُنلِت،قَاَل:قُوْلووحُل:اَي َرُسوولَل هللِا،فَووَأُي اهلِْْجووَرِة أَْفَضووُل ف قَوواَل:َمْن َهَجووَر السَّ قُوْلحُل:اَي َرُسوولَل هللِا،َفَمووا الصِِ
َل هللِا،فَووَأُي ا؟َِْهوواِق أَْفَضووُل ف قَوواَل:َمْن ُعِقووَر َجَلاُقُ ،َوأُْهرِيووَ  َقُمووُه،قَاَل:قُوْلحُل:اَي َرُسوولَل هللِا،فَووَأُي جُمْزِئ ،َوِعْنووَد هللِا َأْضووَعا   َكِثْيَة ،قَاَل:قُوْلووحُل:اَي َرُسوول 

ُ عَ  أَْعظَووُم ف قَاَل:آيَوُ  اْلُكْرِسووكِِ مُثَّ،قَوواَل:اَي أاََب َذرِ ،َمووا  َلْيووكَ الصَّوَدَقِ  أَْفَضووُل ف قَاَل:َجْهووُد اْلُمِقولِِ ُيَسووُر ِإىَل َفِقووْي  قُوْلوحُل:اَي َرُسوولَل هللِا،فَووَأُي َمووا أَنْووَزَل اّللَّ
وووْبُع َموووَع اْلُكْرِسوووكِِ ِإ َّ َكَحْلَقووو   ُمْلَقووواة  ِ َْرم  فَووواَلة  َوَفْضوووُل اْلَعوووْرِش َعلَوووى اْلُكْرِسوووكِِ   ووَماَواُت السَّ  َكَفْضوووِل اْلَفووواَلِة َعلَوووى احْلَْلَقوووِ ،قَاَل:قُوْلحُل:اَي َرُسوووللَ السَّ
ُّ ِماَئ   َوَيالَيََ  َعَشوَر مَج وا َغِفْي ا،قَاَل:قُوْلوحُل:اَي هللِا،َكِم األَنِْبَياُء ف قَاَل:ِماَئُ  أَْل   َوِعْشُروَن أَْلف ا قُوْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا،َكِم الُرُسُل ِمْن َذِلَك ف قَا َل:َياَل

ُ بِيَووِدِ ،َونَوَفَ  ِفيوِه ِموْن ُروِحِه،وََكلََّموُه قِوَبال  َرُسولَل هللِا،َموْن َكواَن أَوَّهُلُوْم ف قَواَل:آَقُم قُوْلووحُل:ايَ  مُثَّ،قَوواَل:اَي أاََب  َرُسولَل هللِا،أَنَوِل  ُمْرَسول  ف قَاَل:نَوَعْم،َخَلَقوُه اّللَّ
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هول الوذي يف .ل العري هوذا احلو  األصوي.  السلرة وهل يتضمن أصلل العقيودة الكثىهذا الذي ورق يف هذ
دة قتضووويه وحوووصوووح  إبوووراهيم وملسوووى.ووحدة احل ،ووحووودة العقيووودة،هك األمووور الوووذي ت.الصوووح  األوىل

 يرجع إىل أصول  واحود،حوإنوه .ا؟ه  اليت صدر عنها،ووحدة املشي   اليت اقتضوحل بعثو  الرسول إىل البشور .
ا تلتقووووك عنوووود ولكنه.بووو ل  جزئياتووووه وتفصوووويالته ابخوووتال   احلاجووووات املتجوووودقة،واألنلار املتعاقختت.واحووود

 دى.ي قدر فهالصاقر من مصدر واحد ..من ربك األعلى الذي خل  فسلى والذ.ذلك األصل اللاحد
 

                                                                                                                                            

،َوَصواِل  ،َونَِبُيَك حُمَمَّود  َذرِ  أَْربَوَع   ُسْراَينُِيلَن:آَقُم،َوِكيُة،َوَأْخُنلُن َوُهَل ِإْقرِيُك،َوُهَل أَوَُّل َمْن َخ َّ اِبْلقَ   َلِم،َونُل   َوأَْربَوَع   ِموَن اْلَعَرِب:ُهلق ،َوُكَعْيه 
،أُْنزَِل َعلَوووووى ِكووووية  مخَْ  ،َوأَْربَوَعوووووُ  ُكتُووووه  ُ ف قَاَل:ِمائَووووُ  ِكَتاب  نُوووولَن َيالَيُووووولَن ُسووووولَن َصووووِحيَف  ،َوأُْنزَِل َعلَوووووى َأخْ قُوْلووووحُل:اَي َرُسوووولَل هللِا،َكوووووْم ِكتَووووااب  أَنْوزَلَوووووُه اّللَّ
يوُل َوالزَّبُولُر َواْلُقْرآُن،قَاَل:قُوْلوحُل:اَي َصِحيَف  ،َوأُْنزَِل َعَلى ِإبْورَاِهيَم َعَشُر َصَحاِئَ ،َوأُْنزَِل َعَلى ُملَسى قَوْبَل التوَّْلرَاِة َعَشوُر َصوَحاِئَ ،َوأُْنزِ  َل التوَّوْلرَاُة َواِ ْنِْ

تَوَلى اْلَمْغُروُر،ِإيِنِ  َْ أَبْوَعْثكَ َرُسلَل هللِا،َما َكاَنحْل َصِحيَف ُ ِإبوْ  لَِتْجَمَع الُدنْوَيا بَوْعَضَها َعَلى  رَاِهيَم ف قَاَل:َكاَنحْل أَْمثَا   ُكُلَها:أَيُوَها اْلَمِلُك اْلُمَسلَُّ  اْلُمبوْ
،َوَلِكووبِِ بَوَعثْوتُووَك لِووَ ُقَّ َعووبِِ َقْعووَلَة اْلَمْظُللِم،فَووِإيِنِ  َ أَُرُقَهووا  َولَووْل َكانَووحْل ِمووْن َكوواِفر ،َوَعَلى اْلَعاقِووِل َمووا َ ْ َيُكووْن َمْغلُوولاب  َعلَووى َعْقلِووِه أَْن َتُكوولَن لَووُه بَوْعخ 

ووووُر ِفيَهووووا يف ُصووووْنِع هللِا،وَ  :َسوووواَع   يُونَوووواِجك ِفيَهووووا َربَُّه،َوَسوووواَع   ُُيَاِسووووُه ِفيَهووووا نَوْفَسُه،َوَسوووواَع   يَوتَوَفكَّ اَجتِووووِه ِمووووَن اْلَمْطَعووووِم َسوووواَع   َحْلُوووول ِفيَهووووا حلَِ َساَعات 
،أَوْ  :تَوووووَزُوق  ِلَمَعوووواق ،أَْو َمَرمَّوووو   ِلَمَعوووواش   ّ ،َوَعلَووووى اْلَعاقِووووِل أَْن َيُكوووولَن َبِصووووْي ا  َواْلَمْشووووَرِب،َوَعَلى اْلَعاقِووووِل أَْن  َ َيُكوووولَن لَاِعن ووووا ِإ َّ لَِثاَل ة  يف َغووووْْيِ حُمَرَّم  لَووووذَّ

،َفَما َكاَنحْل ُصُحُ  ُملَسى ف نِِه،َحاِفظ ا لِِلَسانِِه،َوَمْن َحَسَه َكاَلَمُه ِمْن َعَمِلِه،َقلَّ َكاَلُمُه ِإ َّ ِفيَما يَوْعِنيِه قُوْلحُل:اَي َرُسلَل هللاِ ِبَزَمانِِه،ُمْقِبال  َعَلى َكأْ 
 ِلَموْن أَيْوَقوَن اِبلنَّواِر،مُثَّ ُهوَل َيْضوَحُك،َوَعِجْبحُل ِلَموْن أَيْوَقوَن اِبْلَقوَدِر مُثَّ ُهوَل قَاَل:َكاَنحْل ِعَث ا ُكُلَها:َعِجْبحُل ِلَمْن أَيْوَقوَن اِبْلَموْلِت،مُثَّ ُهوَل يَوْفرَُ ،َوَعِجْبوحلُ 

ا مُثَّ  َ يَوْعَموووووويَوْنَصووووووُه،َعِجْبحُل ِلَمووووووْن رََأى الووووووُدنْوَيا َوتَوَقُلبَوَهووووووا ِ َْهِلَهووووووا،مُثَّ اْنَمووووووَأنَّ إِلَيوَْها،َوَعِجْبووووووحُل ِلَمووووووْن أَيْوَقووووووَن ابِ  ُل قُوْلووووووحُل:اَي َرُسوووووولَل حلَِْسوووووواِب َغوووووود 
ْيووووَك بِووووِتاَلَوِة اْلُقْرآِن،َوذِْكووووِر هللِا،فَِإنَّووووُه نُوووولر  لَووووَك يف هللِا،أَْوِصِب،قَاَل:أُوِصوووويَك بِتَوْقووووَلى هللِا،فَِإنَّووووُه رَْأُس اأَلْمووووِر ُكلِِووووِه ،قُوْلووووحُل:اَي َرُسوووولَل هللِا،زِْقين،قَاَل:َعلَ 

وووَماِء قوُ  َ  وََكثْووووَرَة الضَّوووِحِك،فَِإنَُّه مُيِيوووحُل اْلَقْلَه،َويَوووْذَهُه بِنُووولِر اْلَلْجوووِه قوُ اأَلْرِم،َوُذْخووور  لَوووَك يف السَّ ْلوووحُل:اَي َرُسووولَل ْلوووحُل:اَي َرُسووولَل هللِا،زِْقين:قَووواَل:ِإايَّ
وووْيطَاِن َعْنوووَك،َوَعْلن  لَووو َك َعلَوووى أَْموووِر ِقينِوووَك قُوْلوووحُل:اَي َرُسووولَل هللِا،زِْقين،قَاَل:َعَلْيوووَك هللِا،زِْقين،قَاَل:َعَلْيوووَك اِبلصَّوووْمحِل ِإ َّ ِموووْن َخْْي ،فَِإنَّوووُه َمطْوووَرَقة  لِلشَّ

تَوَك َو َ تَوْنظُوْر حُل:اَي َرُسولَل هللِا زِْقين،قَواَل:اْنظُْر ِإىَل َموْن هَْ اِب؟َِْهاِق،فَِإنَُّه َرْهَبانِيَُّ  أُمَّيِت قُوْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا،زِْقين،قَاَل:َأِحهَّ اْلَمَساِكنَي َوَجاِلْسُهْم قُوْلو
احْلَوووووو َّ َوِإْن َكوووووواَن ُموووووور ا قُوْلووووووحُل:اَي َرُسوووووولَل هللِا  ِإىَل َمووووووْن فَوْلَقَك،فَِإنَّووووووُه َأْجووووووَدُر أَْن  َ تُوووووووْزَقَرى نِْعَمووووووُ  هللِا ِعْنووووووَدَ  قُوْلووووووحُل:اَي َرُسوووووولَل هللِا زِْقين،قَاَل:قُوووووولِ 

ب ا أَْن تَوْعوِرَ  ِموَن النَّواِس َموا َعَْهوُل ِموْن نَوْفِسوكَ زِْقين،قَاَل:ِلَْيُقََّ  َعِن النَّاِس َما تَوْعِرُ  ِمنْ  ،أَْو عَِوَد  نَوْفِسَك َو َ عَِْد َعَلْيِهْم ِفيَما َشْيت،وََكَفى ِبَك َعيوْ
،َو َ َحَسوووَه َكُحْسوووِن اْاُُلِ ".صوووحي  ابووون َعلَوووْيِهْم ِفيَموووا َشْيت مُثَّ َضوووَرَب بِيَوووِدِ  َعلَوووى َصوووْدرِي،فَقاَل:اَي أاََب َذرِ   َ َعْقوووَل َكالتَّوووْدِبِْي،َو َ وَ  رََع َكووواْلَك ِِ

 ( حسن لغْي 4218(وابن ماج  )361[ )76/ 2ميسس  الرسال  ] 2ط -حبان
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 مكي ة وآياأها ست  وعشرون ( سور  الغاشية88)

 أهم م ض عات الس  ة 

،وإىل رجووواء والتطلوووعر،وإىل الالباعثووو  إىل التأمووول والتووودب.واحووودة مووون ا يقاعوووات العميقووو  اهلاقئ هوووذ  السووولرة 
ائلني هوووجموووالني  املخافووو  والتووولجك،وإىل عمووول احلسووواب ليووولم احلسووواب  وهوووك تطوووِل  ابلقلوووه البشوووري يف

بثليو  ملت اّلِل اوآاي  للنظور،وجمال اللجولق العوريخ املكشول .جمال اهلخرة وعاملها اللاسع،ومشاهدها املييرة:
حتميو  يطرة اّلِل،و هلخرة،وسوامث توذكرهم بعود هواتني ا؟وللتني اهلوائلتني  سواب .يف خالئقه املعروض  للجميع

ولكنووووه  رصوووني.فذكووول ذلووووك يف أسوووللب عميووو  ا يقاع،هاقئ،ولكنووووه ان.الرجووولع إليوووه يف وايوووو  املطوووا  .
 رهيه 

 [26إل   1اآليات :( 88]سور  الغاشية )

 ا القيامة وجهاء الكافرين والمؤمنين  والنأر في الكونالحديث عن يو

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
 (4( َتْصلى انرا  حاِمَي   )3َل   انِصَب   )( عامِ 2( ُوُجل   يَوْلَمِ ذ  خاِكَع   )1َهْل أَ َ  َحِديُة اْلغاِكَيِ  )

( ُوُجووول   7ْغوووِب ِموووْن ُجووولع  )(   ُيْسوووِمُن َو  يوُ 6) ِإ َّ ِموووْن َضووورِيع   ( لَوووْيَك هَلُوووْم نَعوووام  5ُتْسوووقى ِموووْن َعووونْي  آنِيَووو   )
يَو   ( ِفيهوا َعونْي  جارِ 11(   َتْسوَمُع ِفيهوا  ِغيَو   )10يف َجنَّو   عالِيَو   ) (9( ِلَسوْعِيها راِضوَي   )8يَوْلَمِ ذ  انِعَم   )

ثُليَووو15 َمْصوووُفلَف   )َوَ وووارِ ُ  (14   )( َوَأْكووولاب  َمْلُضووولعَ 13( ِفيهوووا ُسوووُرر  َمْرُفلَعووو   )12) ( 16   )( َوَزرايبُ َمبوْ
بِووِل َكْيووَ  ُخِلَقووحْل )  َكْيووَ  ُنِصووَبحْل ( َوِإىَل اْ؟ِبووالِ 18ِء َكْيووَ  رُِفَعووحْل )( َوِإىَل السَّووما17أَفَووال يَوْنظُووُروَن ِإىَل اْ ِ

وا 20َوِإىَل اأْلَْرِم َكْيوَ  ُسوِطَححْل ) (19) ( ِإ َّ 22 ِ َُصووْيِطر  )( َلْسووحَل َعلَوْيِهمْ 21كِِر  )أَنْووحَل ُموذَ ( فَووذَكِِْر ِإ َّ
ُ اْلَعذاَب اأْلَْكَثَ 23َمْن تَوَلىلَّ وََكَفَر )  (26)( مُثَّ ِإنَّ َعَلْينوا ِحسواَّبُْم 25ايَّبُوْم )ِإنَّ إِلَْينا إِ  (24) ( فَويُوَعذِِبُُه اّللَّ

} 
جذوه الخاشذمة الممابذة والناعمذة بمي مشاهد يوا القيامة الو 16 - 1الدرس ا ول:

 المنممة

 « ..َهْل أَ َ  َحِديُة اْلغاِكَيِ ف»
اهلخووورة  لق،وحسوووابه يفيف اللج ّبوووذا املطلوووع تبووودأ السووولرة الووويت تريووود لووو ق القلووولب إىل اّلِل،ولتوووذكرهم آبايتوووه

ن أمور ذاتوه إىل أقوحل  يف الل وّبذا ا ستفهام امللحك ابلعظم  الودال علوى التقريور الوذي يشوْي.وجزائه األكيد
الووويت  أي الداهيووو .. «اِكوووَي ِ اْلغ»:وتسووومى القيامووو  هوووذا ا سوووم ا؟ديووود .اهلخووورة  وووا سوووب  بوووه التقريووور والتذكْي

الطاموووو  .زء .هووووذا ا؟وووو وهل موووون األ وووواء ا؟ديوووودة امللحيوووو  الوووويت ورقت يف.تغشووووى النوووواس وتغموووورهم  هلاهلووووا
 ا؟زء املعهلقة.  ا يناسه نبيع  هذا.القارع  ..الصاخ  ..الغاكي  ...

ُيوك وقوع تلجيهوه إىل كخصوه،حيثما  وع هوذ   - -كوان رسولل اّلِل « َهوْل أَ َ  ..ف»:وهذا ااطاب 
واستحضووار   -سووبحانه  -السوولرة،وكأ ا يتلقووا  أول موورة مباكوورة موون ربه،لشوودة حساسووي  قلبووه خبطوواب اّلِل 

ابون أيب حوامت َعوْن َعْمورِو بْوِن  روى.أذان  .حلقيق  ااطاب،وكعلر   نه صاقر إليه بال وسوي  حيثموا  عتوه 
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َقْد ،نَوَعمْ :فَوَقالَ ،" َهووووووْل أََ َ  َحووووووِديُة اْ؟ُنُوووووولِق "،فَوَقوووووواَم َيْسووووووَمعُ :َعلَووووووى اْموووووورَأَة  تَوْقوووووورَأُ قَوووووواَل:"َمرَّ النَّووووووِلُ ،َمْيُملن  
 ..2665َجاَءين".

ة هوووذا القووورآن فحووودية الغاكوووي  هووول حووودي.ام لكووول مووون يسووومع هوووذا القرآنعووو -ع ذلوووك مووو -وااطووواب 
بوه  لجك كما يثْيقلى والتاملتكرر.يذكر به وينذر ويبشر ويستجيا به يف الضمائر احلساسي  وااشي  والت

 ومن مث يستحيك هذ  الضمائر فال الت و  تغفل..الرجاء وا رتقاب والتطلع
عاِمَل   .    ِووووذ  خاِكووووعَ ْلمَ ل   يوَ ُوُجوووو»:مث يعوووورم كووووي ا موووون حوووودية الغاكووووي  ..« َهووووْل أَ َ  َحووووِديُة اْلغاِكووووَيِ ف»

« ْغوِب ِموْن ُجولع    ُيْسوِمُن َو  يوُ .رِيع   َّ ِموْن َضوإِ نَعام   لَْيَك هَلُمْ .ُتْسقى ِمْن َعنْي  آنَِي   .َتْصلى انرا  حاِمَي   .انِصَب   
يلم ووذ :ا  فهنوو.للهووا .و « اْلغاِكووَي ِ »..إنووه يعجوول  شووهد العووذاب قبوول مشووهد النعوويم فهوول أقوورب إىل جوول 

لابل لووواو  عووود إ  ل  خاكوووع  ذليلوو  متعبووو  مرهقوو  عملوووحل ونصوووبحل فلووم همووود العموول و  تووورم العاقبوو ،وجوو
حل يف غوووووْي ّلِل،ونصوووووبعملوووووحل لغوووووْي ا..« عاِملَووووو   انِصوووووَب   »:وااسوووووارة،فزاقت مضضوووووا وإرهاقوووووا وتعبوووووا،فهك 

جدتوووه يف و .والكد مث وجووودت عاقبووو  العمووول.وتعبوووحل لووودنياها وألنماعهوووا.عملحل لنفسوووها وألو قها.سوووبيله
 الدنيا كقلة لغْي زاق.

 تعوولس ااائووهملرهوو  املاوهك تلاجووه النهايوو  ملاجهوو  الووذليل .ووجدتووه يف اهلخوورة سوولاقا يوويقي إىل العووذاب
 ها.قها وتعانيوتذو « َتْصلى انرا  حاِمَي   »:الرجاء  ومع هذا الذل والره  العذاب واأل  

ْن  ُيْسوووِمُن َو  يُوْغوووِب ِمووو ْن َضووورِيع  ِإ َّ ِمووو رة .َ.يْوووَك هَلُوووْم نَعوووام  حوووارة ابلغووو  احلووورا..« ُتْسوووقى ِموووْن َعووونْي  آنِيَووو   »
بووحل يف أصوول م الوويت تناسووتناقا إىل موواورق عوون كووجرة الزقوول .كووجر موون انر يف جهنم:والضووريع قيوول «..ُجوولع  

ب جووفووإذا « ث الشوو»نوولع موون الشوول  الالنووئ ابألرم،ترعووا  ا بوول وهوول أخضر،ويسوومى :وقيوول .ا؟حيم
ن الطعووام لن موون ألوولاو  تسووتطع ا بوول مذاقووه فهوول عندئووذ سووام  فهووذا أو ذا  هوول لوو« الضووريع»ه صووار ا وو

 يفننوا    لوك أ  وواضو  يلم ذ مع الغسلني والغسا  وابقك هذ  األللان اليت   تسمن و  تغب من جولع
لبشوري أقصوى ا  حسوناإ وا عوكء هوذ  األوصوا  لوتلمك يف.الدنيا أن نودر  نبيعو  هوذا العوذاب يف اهلخرة

من التوووثق حلاميووو ،و اموووا ميلوووك تصووولر  مووون األ ،الوووذي يتجموووع مووون الوووذل والووولهن واايبووو  ومووون لسوووع النوووار 
ع فيووه هل كوول    نفوتذوقوه،و  وا رتولاء ابملواء الشووديد احلورارة  والتغووذي ابلطعوام الووذي   تقولى ا بول علووى

بعود  هلخورةوعوذاب ا.قصوى قرجوات األ من جمملع  هذ  التصلرات يتجموع يف حسونا إقرا  أل.و  غناء .
 ونبيعته   يتذوقها إ  من يذوقها والعياذ ابّلِل  .ذلك أكد

ا َعونْي  ِفيه.ْسوَمُع ِفيهوا  ِغيَو     تَ .الِيَو   عَجنَّو    يف :ِلَسوْعِيها راِضوَي   .ُوُجول   يَوْلَم ِوذ  انِعَم   »:وعلى ا؟انه اهلخور 
ثُليَ   مَ َوَزرايبُ .ُفلَف   َوَ ارُِ  َمصْ .َأْكلاب  َمْلُضلَع   وَ .ِفيها ُسُرر  َمْرُفلَع   .جارِيَ     « ..بوْ

                                                 
 صحي  مرسل [388/ 12تفسْي ابن أيب حامت ] - 2665
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ت عقبوووا  فلجووود.ملحلعوجل  تووونعم  وووا عد،وهمووود موووا .ويفووويخ منهوووا الرضوووى.فهنووا وجووول  يبووودو فيهوووا النعيم
وليك أرو  .اّلِل عنهواكعلر الرضى عون عملهوا حوني تورى رضوى .خْيا،وتستمتع ّبذا الشعلر الروحك الرفيع

 يقوودم ومن مث.النعويم ويف.كورميلوه مون أن يطمو ن إىل ااوْي ويرضوى عاقبتووه،مث يراهوا  ثلو  يف رضوى اّلِل الللق
ء ملتاحوو  هلووي امناعمهووا و القوورآن هووذا اللوولن موون السووعاقة علووى مووا يف ا؟نوو  موون رخوواء ومتوواع،مث يصوو  ا؟نوو  

وللعلل .اتموووعاليوو  املقا.الدرجات ك عاليوو مث هوو.عاليوو  يف ذاهتووا رفيعوو  جميوودة..« يف َجنَّوو   عالِيَوو   »:السووعداء 
 يف احلك إيقاع خاص.

لق والرضوى  نم نوان والوالسوالم واو ويطل  هذا التعبْي جلا من السكلن واهلدوء ..«   َتْسَمُع ِفيها  ِغَي   »
وهوذ  .. عافيو   و   خوْي فيهوا والنجاء والسمر بني األحباء واألوقاء،والتنز  وا رتفاع عن كل كلم   غيو ،

يهوا مون لغول يا،وما فسعاقة تتبني حني يستحضور احلوك هوذ  احليواة الودن.وهذ  وحدها سعاقة.وحدها نعيم
ك بعوود ذلوو مث يستسوولم.وضووج  وصووخه،وهرج وموورج.وجوودل وصووراع وزحووام و؟وواج وخصووام وقرقعوو  وفرقع 

يهوووا  َتْسوووَمُع فِ  »:لحيووو  لتصووولر اهلووودوء اهلمووون والسوووالم السووواكن والووولق الرضوووك والظووول النووودي يف العبوووارة امل
لحك نودي رخوك  وتو اع ملسويقكوألفالها ذاهتا تنسم الرو  والندى وتنزل  يف نعلمو  ويسور،ويف إيقو«  ِغَي   

 ؟نو ،يتهيأونن حيواة اموهذ  اللمس   ن حياة امليمنني يف األرم وهم ينأون عن ا؟دل واللغل،هك نور  
 ّبا لذلك النعيم الكرمي.

ك لووويت تشوووبع احلووونووواعم امث عوووكء امل.نووو  هوووذا املعووو  الرفيوووع الكووورمي اللضوووكءوهكوووذا يقووودم اّلِل مووون صوووف  ا؟
 ليووه نفوولس أهوولترتقووك إ وهك يف ا؟نوو  مكيفوو  وفوو  مووا.واحلوولاس.عكء يف الصوولرة الوويت ميلووك البشوور تصوولرها

موع إىل الوري اوهل .ع املتودف الينبول :يو  والعوني ا؟ار ..« ِفيها َعنْي  جارِيَو   » ا   يعرفه إ  من يذوقه  .ا؟ن 
نووبخ  لوويت تنووتفخ وتابلوورو  اواملوواء ا؟وواري اوواوب احلووك ابحليليوو  و .مجووال احلركوو  والتوودف  وا؟راين.ا؟مال

 وهل متع  للنظر والنفك من هذا ا؟انه اافك،الذي يتسرب إىل أعما  احلك.
مصووفلف  ..« ْلُضولَع   مَ لاب  َوَأْكوو»..وا رتفواع يوولحك ابلنظافو  كموا يوولحك ابلطهوارة ..« ِفيهوا ُسوُرر  َمْرُفلَعوو   »

لالتكواء يف  ائد واحلشواايمار  اللسوالن..« َوَ ارُِ  َمْصُفلَف   »مهيأة للشراب   هتاج إىل نله و  إعداق  
ثُليَووو   »ارتيووا      وللراحووو  وهنووا  للزينووو مبثليووو  هنوووا «السووجاجيد»والووزرايب البسووو  ذات اامووول ..« َوَزرايبُ َمبوْ

 ىل موودار  أهوولإتقريبهووا وتووذكر هووذ  األكووياء ل.ا يشووهد النوواس لووه أكووباها يف األرمسوولاء  وكلهووا منوواعم  وو
 األرم.

للسعداء الذين يقسم اّلِل هلوم هوذا املوذا   ومون .أما نبيعتها ونبيع  املتاع ّبا فهك ملكلل  إىل املذا  هنا 
فووووإقرا  . اهلخرةيف -أو نبيعوووو  العووووذاب  -اللغوووول الوووودخلل يف موووولازانت أو هقيقووووات حوووولل نبيعوووو  النعوووويم 

وأهوول األرم يوودركلن  ووك مقيوود بظوورو  هوووذ  األرم .نبيعوو  كووكء مووا متلقوو  علووى نوولع هووذا ا قرا 
فووإذا كووانلا هنووا  رفعووحل احلجووه وأزيلووحل احلوولاجز وانطلقووحل األروا  واملوودار ،وتغْيت .ونبيعوو  احليوواة فيها

أن نودر  اهلن كيوو  يكولن  إ ووا مودلل ت األلفواا ذاهتووا  كوم تغووْي موذاقها،وكان مووا سويكلن، ا    لووك 
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موا  وهل.نفيد من هذ  األوصوا  أن يستحضور تصولران أقصوى موا يطيقوه مون صولر اللوذاذة واحلوالوة واملتواع
 2666حني يكرمنا اّلِل بفضله ورضا ..حَّت نعر  حقيقته هنا . لك تذوقه ما قمنا هنا

 دعو  للاأمل في آيات هللا في الكون 20- 17الدرس الثاني:

قر ك بقووودرة القووواامللح.راحلاضووو.  ا؟للووو  يف العوووا  اهلخر،فيووويوب منهوووا إىل هوووذا اللجووولق الظاهروتنتهوووك هوووذ
ياة،وكووأان بعوود هووذ  احل دير أمووراالوودال علووى أن وراء التوودبْي والتقوو.وتوودبْي املوودبر،وايز الصوونع ،وتفرق الطابع

بِووو»:وخااووو  غوووْي خااووو  املووولت .غوووْي كوووأن األرم وووماِء َكْيوووَ  ُخِلَقوووحْل،وَ   َكْيووو َ لِ أَفَوووال يَوْنظُوووُروَن ِإىَل اْ ِ ِإىَل السَّ
 ..« َححْلفَوِإىَل اأْلَْرِم َكْيَ  ُسطِ .رُِفَعحْل،َوِإىَل اْ؟ِباِل َكْيَ  ُنِصَبحلْ 

 مووا تضووم أنوورا ك.ول مرةوعمووع هووذ  اهلايت األربعوو  القصووار،أنرا  بي وو  العووريب املخانووه ّبووذا القوورآن أ
لووى عئر احليوولان( ثلوو  لسووان السووماء واألرم وا؟بووال وا؟مووال ) حني تتضووم.ااالئوو  البووارزة يف الكوولن كلووه

 مزي  خاص  اب بل يف خلقها بصف  عام  ويف قيمتها للعريب بصف  خاص .
وأاي كوان حوج .حليولان .السوماء واألرم وا؟بوال وا.إن هذ  املشاهد معروضو  لنظور ا نسوان حيثموا كوان .

ظوور  نهوا حووني يلجووه ا وراءملحيوو  لووه  وو.خلوو  يف عاملوه وإقراكها نسوان موون العلووم واحلضوارة فهووذ  املشوواهد قا
 وقلبه إىل ق لتها.

  ن توولحك  قيقووافيوو  ألكوهك وحوودها  .وصوونع  ااووال  فيهووا معلموو    نظووْي هلووا.واملعجووزة كامنوو  يف كوول منها
وا بول ..«  ُخِلَقوحْلفَكْيو َ بِوِل  ِإىَل اْ ِ  أَفَوال يَوْنظُوُرونَ »:ومون مث يلجوه القورآن النواس كافو  إليهوا .العقيدة األوىل

فهووك .ينزلو هووا يلووبك ومن أوابرهووا وجللق.ومنهووا يشوورب وذكوول.عليهووا يسووافر وُيمل.حيوولان العووريب األول
ضوووالع  و ضوووخامتها و فهك علوووى قلهتوووا .مث إن هلوووا خصوووائا تفرقهوووا مووون بوووني احليووولان.مووولرق  األول للحيووواة

هووووووا مرعا.لي خوووووودمتها قليلوووووو  التكاتكلينهووووووا ذلوووووولل يقلقهووووووا الصووووووغْي فتنقوووووواق،وهك علووووووى عظووووووم نفعهووووووا و 
مث إن .ال .لء األحوول ميسوور،وكلفتها ضوو يل ،وهك أصووث احليوولان املسووتأنك علووى ا؟وولع والعطووا والكوود  وسوو

 هلي تها مزي  يف تناس  املشهد الطبيعك املعروم كما سيجكء ..
و   ىل نقلو إ مونهم   هتواجهلذا كله يلجه القورآن أنظوار املخوانبني إىل تودبر خلو  ا بول وهوك بوني أيوديهم،

بِوِل َكْيوَ  ُخِلَقوحْلف»..علم جديود  ينهواف مث يتودبرون خلقتهوا وتكل  نظورون إىليأفوال ..« أَفَوال يَوْنظُوُروَن ِإىَل اْ ِ
ا  وليفتهوا مجيعوو بي تها  كي  خلقحل على هذا النحل املناسه للليفتها،انق  لغاي  خلقها،املتناس  مع:

دل صووونعته،اليت توووملتفووورق باها،فال يبقوووى إ  أن تكووولن مووون إبوووداع املبووودع وهك   ختلووو  نفسووو.إووووم   حلقلهوووا
 عليه،وتقطع بلجلق  كما تشك بتدبْي  وتقدير .

وأوىل النواس  ن يتلجهولا إىل .وتلجيوه القلوه إىل السوماء يتكورر يف القورآن..« َوِإىَل السَّماِء َكْيَ  رُِفَعحْلف»
 ،وإيقاع وإُياء،كأ وا ليسوحل السوماء إ  هنوا  يف حية للسوماء نعوم وموذا.السماء هوم سوكان الصوحراء

والسوماء بغروّبوا .والسوماء  صويلها الفواتن الرائو  الساحر.الصحراء  السوماء بنهارهوا اللاضو  البواهر ا؟اهر
                                                 

 انظر كتايب صف  ا؟ن  يف القرآن والسن  وصف  النار يف القرآن والسن   - 2666

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4681 

والسووماء بشووروقها ا؟ميوول .والسووماء بليلهووا امل امووك وْنلمهووا املتال وو  وحووديثها الفاتر.البووديع الفريوود امللحك
أفال ينظرون إليهاف أفال ينظرون إليها كيو  رفعوحلف مون ذا رفعهوا .يف الصحراء ...هذ  السماءاحلك السافر
 بال عمدف

ك    يرفعلهووا وهووف إوووم  ونثور فيهووا النجوولم بووال عوودقف وجعوول فيهووا هووذ  البهجوو  وهووذا ا؟مووال وهووذا ا ُيوواء
 فووالنظرة.د ذهنكوو  إىل  و علووم    ُيتوواج األموور إىل.فال بوود هلووا موون رافووع و  بوود هلووا موون مبوودع.ترفووع نفسووها

 اللاعي  وحدها تكفك ...
وأنووووووويك ملجوووووووأ ومالذ، -بصوووووووف  خاصووووووو   -وا؟بوووووووال عنووووووود العوووووووريب ..« َوِإىَل اْ؟ِبووووووواِل َكْيوووووووَ  ُنِصوووووووَبحْلف »

حية يتضوووواءل .ال  واسووووتهلا جوووو -صووووف  عاموووو  ب -وصاحه،ومشووووهدها يوووولحك إىل الوووونفك ا نسوووواني  
ه بطبيعتهووا ؟بوول تتجوووالنفك يف أحضووان ا.جووالل السووام  الوورزينا نسووان إىل جلارهووا ويستكني،وحشووع لل

   يكوون عبثووا و و .صووغْيةإىل اّلِل وتشووعر أوووا إليووه أقرب،وتبعوود عوون واغووا األرم وضووجيجها وحقاراهتووا ال
وأن يتجوووه إىل ا؟بووول مووون يريووودون النجووولة . غوووار حوووراء يف جبووول يووولريف - -مصووواقف  أن يتحنوووة حممووود 
ي  احيوو  التصوولير تفوو  موون النتألن هووذ  اللمحوو  « َكْيووَ  ُنِصووَبحلْ »ان  وا؟بووال هنووا  رواحهووم فوو ات موون الزموو

 مع نبيع  املشهد كما سيجكء.
النوواس   سووْي والعمل،و لحيوواة والواألرم مسووطلح  أمووام النظر، هوودة ل..« َوِإىَل اأْلَْرِم َكْيووَ  ُسووِطَححْلف»

أللن راءها،ويسووو إليهووا ويتوودبرون مووا أفووال ينظوورون .فقوود سووطححل قبوول أن يكلنوولا هووم ..يسووطحلها كذلك
 من سطحها ومهدها هكذا للحياة اهيداف:

ر يكفوووووك ذا القوووودوه. جرق النظووووور الوووولاعك والتأموووول الصووووواحك.إن هووووذ  املشوووواهد لتووووولحك إىل القلووووه كووووي ا
 ئ .وهر  الرو  حنل ااال  املبدع هلذ  ااال. ستجاك  اللجدان واستحياء القله

القووورآن  يووو  حانوووهل التناسووو  التصوووليري جململعووو  املشوووهد الكووولين لنووورى كونقووو  وقفووو  قصوووْية أموووام مجوووا
 ..اللجلق  اللجدان الديب بلغ  ا؟مال الفب،وكي  يعتنقان يف حك امليمن الشاعر  مال

ويف هووذا املووودى املتطوواول توووثز ا؟بوووال .إن املشووهد الكلوووك يضووم مشوووهد السووماء املرفلعووو  واألرم املبسووولن 
خطووان أفقيووان وخطووان رأسوويان يف .راسووي  و  ملقوواة،وتثز ا؟مووال منصوولب  السوونام .السوونان   « منصوولب »

ولكنها للحووو  متناسوووق  األبعووواق وا عاهوووات  علوووى نريقووو  القووورآن يف .املشوووهد اهلائووول يف املسووواح  الشاسوووع 
 .2667عرم املشاهد،ويف التعبْي ابلتصلير على وجه ا مجال

 ر وأهديد الك ار بالماااواجب الرسول الااهللاي 26 - 21الدرس الثالث:

 -واهلن بعوود ا؟للوو  األوىل يف عووا  اهلخرة،وا؟للوو  الثانيوو  يف مشوواهد الكوولن املعروضوو ،يلتفحل إىل الرسوولل 
-   ووا أَنْوووحَل »:يلجهووه إىل حوودوق واجبوووه ونبيعوو  وليفتووه،ويلمك قلووولّبم اللمسوو  األخووْية امللقظووو فَووذَكِِْر ِإ َّ
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ُ اْلَعوووذاَب اأْلَْكوووَثَ .ِإ َّ َموووْن تَووووَلىلَّ وََكَفرَ .ْيِطر  َلْسوووحَل َعلَوووْيِهْم ِ َُصووو.ُمذَكِِر   مُثَّ ِإنَّ َعَلْينوووا .ِإنَّ إِلَْينوووا ِإايَّبُووومْ .فَويُوَعذِِبُوووُه اّللَّ
 « ..ِحساَّبُمْ 

ليفتووك علووى هووذ  و .رإ ا أنووحل مذك.وذكرهم ابلكوولن ومووا فيووه.ذكوورهم ابهلخوورة ومووا فيهووا.فووذكر ّبووذا وذا 
ميسوور  فإنك.كرعليووك أن تووذ . هووذ  الوودعلة،ليك لووك و  عليووك كووكء وراء وهووذا قور  يف.وجووه التحديد

 هلذا ومكل  إاي .
قسووووووورها علوووووووى قهرهوووووووا وتحَّت ت.فأنوووووووحل   الوووووووك مووووووون أمووووووور قلووووووولّبم كوووووووي ا..« َلْسوووووووحَل َعلَوووووووْيِهْم ِ َُصوووووووْيِطر  »

 فالقللب بني أصابع الرمحن،  يقدر عليها إنسان..ا ميان
بووات موون وجووه الوو  العقإ ووا كووان  ز .يكوون حلموول النوواس علووى ا ميانفأمووا ا؟هوواق الووذي كتووه بعوود ذلووك فلووم 

ت موون زالوو  العقبووا كووان .لهاو  يفتنوولا عوون قيوونهم إذا  ع.فال مينعوولا موون  اعهووا.الوودعلة لتبلوو  إىل النوواس
 نري  التذكْي.الدور اللحيد الذي ميلكه الرسلل.

 لقوورآن ألسووباباتكوورر يف تووذكْي والووبالغ يوهووذا ا ُيوواء  ن لوويك للرسوولل موون أموور هووذ  الوودعلة كووكء إ  ال
فعووول ّبوووا موووا اّلِل ي كوووَّت.يف أوهلوووا إعفووواء أعصووواب الرسووولل مووون محووول هوووم الووودعلة بعووود البالغ،وتركهوووا لقووودر

ىل هوذا إ  جودا ُيتواج حلوا  عنيوفإحلا  الرغب  البشري  ابنتصار قعلة ااْي وتنواول النواس هلوذا ااْي،إ.يشاء
ا كانوحل موقائهوا كائنو  ل  إىل ألنفسه ولرغائبه هذ  من جمال الدعلة،كك ينط ا ُياء املتكرر إبخراج الداعي 

هلووم ابلووه ّبووذا ا   يشووغلو .فال يعووب نفسووه ّبووِم موون آموون وهووِم موون كفوور.ا سووتجاب ،وكائن  مووا كانووحل العاقبوو 
 خاصملن.الثقيل حني تسلء األحلال من حلل الدعلة،وتقل ا ستجاب ،ويكثر املعرضلن وامل

 ْي ورمح ،هوووذ يهوووا مووون خوووفإحلوووا  الرغبووو  البشوووري  يف انتصوووار قعووولة اّلِل وتوووذو  النووواس ملوووا  و وووا يووودل علوووى
ومووون مث .شقاب  قب اّلِل ومعرفووو  حلووودوق  ولقووودر اّلِل . وهووول مووون هووول - -التلجيهوووات املتكوووررة للرسووولل 

 اقتضى إحلا  هذ  الرغب  هذا العالج الطليل املتكرر يف كَّت األحيان ..
انجووني،و   ملكووذبلنو  يووذهه ا.ا هوول حوود الرسوولل،فإن األموور   ينتهووك عنوود هووذا احلوودولكوون إذا كووان هووذ

ُ اْلَعوذاَب اأْلَْكو يُوَعذِِبُوهُ فوَ .َكَفرَ ِإ َّ َموْن تَووَلىلَّ َو »:إن هنالك اّلِل وإليه تصوْي األمولر .يتلللن ساملني ..وهوم « َثَ اّللَّ
؟وزم الرة يف صويغ  ك يف السوذا هل ا يقواع ااتواموه.راجعلن إىل اّلِل وحد  قطعا،وهل جمازيهم وحد  حتما

 والتلكيد.
وقور كوول قاعيوو  إليهووا .لوودعلةسوولل يف هووذ  اق قور الر ..ّبووذا يتحوود« مُثَّ ِإنَّ َعَلْينووا ِحسوواَّبُمْ .ِإنَّ إِلَْينووا ِإايَّبُوومْ »

ابه هلوم مون حسو يوديوه،و  حمو  مفور هلوم مون العولقة إل.إ ا أنحل مذكر وحساّبم بعد ذلوك علوى اّللِ .بعد  .
 النووواس وليووووتم تبلووو  إىللغْي أنوووه ينبغوووك أن يفهوووم أن مووون التوووذكْي إزالووو  العقبوووات مووون وجوووه الووودعلة .وجزائوووه
 .. ا و  اعتداءقصْي فيهفهذ  وليف  ا؟هاق كما تفهم من القرآن ومن سْية الرسلل سلاء،بال ت.التذكْي
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 مكي ة وآياأها ثالثون ( سور  ال  ر89)

 أهم مو وعات السور  

ن والتقووولى  ا ميووواهوووذ  السووولرة يف عملمهوووا حلقووو  مووون حلقوووات هوووذا ا؟وووزء يف اهلتوووا  ابلقلوووه البشوووري إىل
ن تنلعوو  تيلوو  موومألوولاان .ولكنهووا تتضوومن ألوولاان كووَّت موون ا؟وول ت وا يقاعووات والظالل.واليقظوو  والتوودبر .

 ع تفرقها وتناسقها حلنا واحدا متعدق النغمات ملحد ا يقا 
لكلنيوو  شوواهد  ايف بعووخ مشوواهدها مجووال هوواقئ رفيوو  نوودي السوومات وا يقاعات،كهووذا املطلووع النوودي  

ذا َيْسوِر َواللَّْيِل إِ .اْلَلْترِ وَ َوالشَّْفِع . َعْشر  َولَيال  .َواْلَفْجرِ »..الرقيق ،وبظل العباقة والصالة يف ينااي تلك املشاهد 
.».. 

ِإذا .الَّ َكوو»:خيوو  رهووا أو ملسوويقاها كهووذا املشووهد العنيوو  املسوولاء منال.ويف بعووخ مشوواهدها كوود وقص 
ووا قَك ا ْنسوواُن َوَأىنَّ لَووُه يَوْلَم ِووذ  يوَ .ِ ََهنَّمَ   يَوْلَم ِوذ  َوِجكءَ .اَوجواَء َربُووَك َواْلَملَوُك َصووف ا َصووف  .قُكَّوحِل اأْلَْرُم قَك  تَوذَكَُّر اْ ِ

َتِب َقدَّْمحُل حلَِ :يَوُقلُل .الذِِْكرى   « ..َحد   َو  يُلِيُ  َوتَقُه أَ ذابَُه َأَحد  َعذُِِب عَ فَويَوْلَمِ ذ    يوُ .يايت اي لَيوْ
 :ااتام  غام،كهذاتتناس  فيها املنالر واألن.ويف بعخ مشاهدها نداوة ورق  ورضى يفيخ ونمأنين 

 « ..ك َجنَّيِت ِلك يف ِعباِقي َواْقُخلِ اْقخُ فَ .يَّ    َمْرضِ اي أَيوَّتُوَها النوَّْفُك اْلُمْطَمِ نَُّ ،اْرِجِعك ِإىل َربِِِك راِضَي   »
رخوووك وإيقوووواع لقصوووا الابوووني إيقووواع .وفيهوووا إكوووارات سوووريع  ملصوووارع الغوووابرين املتجثين،وإيقاعهووووا بوووني بني

َومَثُوولَق الَّووِذيَن .قِ اللَووْ  ِمثْوُلهووا يف اْلبِ يِت َ ْ حُْ الَّ .ِعموواقِ ِإَرَم ذاِت الْ .أََ ْ تَوووَر َكْيووَ  فَوَعووَل َربُووَك بِعوواق  »:املصوورع القوولي 
َفَصووهَّ َعلَووْيِهْم َربُووَك .ْكثَوُروا ِفيَهووا اْلَفساقَ لْووِبالِق فَووأَ ا يف اَوِفْرَعووْلَن ِذي اأْلَْو ِق الَّووِذيَن نَغَوولْ .جووابُلا الصَّووْخَر اِبْللاقِ 

 «.ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرصاقِ .َسْلَط َعذاب  
 لسووولرة تعبوووْيااخووواص يف  وهك ذات لووولن.وقيموووه غوووْي ا ميانيووو وفيهووا بيوووان لتصووولرات ا نسوووان غوووْي ا ميانيووو  

ْنساُن ِإذا َما ابْوَتالُ  َربُُه فََأْكَرَمُه »:وإيقاعا  ذا َموا ابْووَتالُ  فَوَقوَدَر َعَلْيوِه إِ َوأَمَّوا .َمنِ َريبِِ َأْكرَ : فَويَوُقولُل نَوعََّموهُ وَ فََأمَّا اْ ِ
 ..«.َريبِِ أَهاَنِن :رِْزَقُه فَويَوُقلُل 

لوولنني موون  هك تشووملو .لوورق علووى هووذ  التصوولرات ببيووان حقيقوو  حوواهلم الوويت تنبووع منهووا هووذ  التصوولراتمث ا
َّ َأْكوال  اَوَشُْكُللَن .ْلِمْسِكنيِ لى نَعاِم اعَ اُضلَن َو  هََ .َبْل   ُتْكرُِملَن اْلَيِتيمَ .َكالَّ »:أللان العبارة والتنغيم  لوُ ا
 « ..مَج ا َلم ا،َوهُُِبلَن اْلماَل ُحب ا

 ِإذا َكوالَّ »:ء بعود  فقد جوا.مويالحج أن هذا الللن األخْي هل قنطرة بني تقرير حاهلم وما ينتظرهم يف مآهل
ألخْي  ومون هوذا اول والتهديد تقرير األفهل وس  يف كدة التنغيم بني ال..« إخل.قُكَّحِل اأْلَْرُم قَك ا قَك ا ..

  تنغيمها ..بْيها ويفوإيقاعاهتا يف تع.قة يف مشاهد السلرةا ستعرام السريع تبدو األللان املتعد
فالسووولرة مووون هوووذا . سوووه تنووولع املعووواين واملشاهد.كموووا يبووودو تعووودق نظوووام الفلاصووول وتغوووْي حووورو  القلايف

فول  موا فيهوا عملموا مون مجوال .2668ا؟انه  لذج وا  هلذا األف  مون التناسو  ا؟موا  يف التعبوْي القورآين
                                                 

 فصل:التناس  الفب.يف كتاب:التصلر الفب يف القرآن. ) السيد رمحه هللا (  - 2668
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فنعرضووها فيمووا .غوورام السوولرة امللضوولعي  الوويت ُيملهووا هووذا التعبووْي املتناسوو  ا؟ميلملحوولا مووأنلس  فأمووا أ
 :يلك ابلتفصيل 

 [30إل   1اآليات :( 89سور  ال  ر ) ] 

 القسم ببمي المخلوقات وعقوبة الطغا   وطبيمة ا نسان  وجهاء الن س المطمئنة

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ِذي ِحْجور  لِوَهوْل يف ذلِوَك َقَسوم   (4ْيوِل ِإذا َيْسوِر )( َواللَّ 3( َوالشَّوْفِع َوالْوَلْتِر )2لَيال  َعْشر  )( وَ 1َواْلَفْجِر )} 
لَّوِذيَن ( َومَثُولَق ا8 الْوِبالِق )( الَّويِت َ ْ ُحْلَوْ  ِمثْوُلهوا يف 7)( ِإَرَم ذاِت اْلِعماِق 6( أَ َْ تَوَر َكْيَ  فَوَعَل َرُبَك بِعاق  )5)

يَهووا اْلَفسوواَق فِ ( فَووَأْكثَوُروا 11يَن نَغَووْلا يف الْووِبالِق )( الَّووذِ 10َوِفْرَعووْلَن ِذي اأْلَْو ِق ) (9بُلا الصَّووْخَر اِبلْوولاِق )جووا
ْنسوا (14ِمْرصواِق )( ِإنَّ َربَّوَك لَِبالْ 13( َفَصهَّ َعَلْيِهْم َرُبَك َسْلَط َعوذاب  )12) َربُوُه ُن ِإذا َموا ابْووَتالُ  فََأمَّوا اْ ِ

( َكوالَّ 16 أَهواَنِن )يَوُقولُل َريبِِ َموا ابْووَتالُ  فَوَقوَدَر َعَلْيوِه رِْزقَوُه فوَ  ( َوأَمَّوا ِإذا15فََأْكَرَمُه َونَوعََّمُه فَويَوُقلُل َريبِِ َأْكوَرَمِن )
ووا )الوو ُ ( َوَشُْكلُوولَن 18ِكنِي )( َو  َهَاُضوولَن َعلووى نَعوواِم اْلِمْسوو17بَووْل   ُتْكرُِموولَن اْلَيتِوويَم ) َّ َأْكووال  َلم   (19ا
( 22 َواْلَملَوُك َصوف ا َصوف ا )( َوجاَء َرُبكَ 21ك ا قَك ا )( َكالَّ ِإذا قُكَّحِل اأْلَْرُم قَ 20َوهُُِبلَن اْلماَل ُحب ا مَج ا )

ْنسووواُن َوَأىنَّ  تَووِب قَووو23الووذِِْكرى )  لَوووهُ َوِجووكَء يَوْلَم ِوووذ  ِ ََهوونََّم يَوْلَم ِوووذ  يَوتَووذَكَُّر اْ ِ  (24دَّْمحُل حِلَيوووايت )( يَوُقووولُل اي لَيوْ
( اْرِجعِوك 27ْلُمْطَمِ نَّوُ  )ا( اي أَيوَّتُوَهوا الونوَّْفُك 26َحود  )( َو  يُلِيُ  َوتقَوُه أَ 25فَويَوْلَمِ ذ    يُوَعذُِِب َعذابَُه َأَحد  )

 { (30ُخِلك َجنَّيِت )قْ َوا (29( فَاْقُخِلك يف ِعباِقي )28ِإىل َربِِِك راِضَي   َمْرِضيَّ   )
 القسم ببمي المخلوقات لبيان أهمياها 5-1الدرس ا ول : 

 « ..َقَسم  ِلِذي ِحْجر ف ْل يف ذِلكَ هَ .ْسرِ َواللَّْيِل ِإذا يَ .َوالشَّْفِع َواْلَلْترِ .َواْلَفْجِر َولَيال  َعْشر  »
لشوووووفيف  أنلسووووو  االلطيفووووو  املذات األروا  .هوووووذا القسوووووم يف مطلوووووع السووووولرة يضوووووم هوووووذ  املشووووواهد وااالئووووو 

ويودا ر غايف يسوتيقج اللجلق ال..ساع  تنفك احلياة يف يسر،وفر ،وابتسام،وإيناس وقوق ندي،و « َواْلَفْجرِ »:
 رويدا،وكأن أنفاسه مناجاة،وكأن تفتحه ابتهال 

قيل ي احلجوو ،و عشوور موون ذقيوول هووك ال.أنلقهووا الوونا القوورآين وورقت فيهووا رواايت كووَّت .« َولَيووال  َعْشوور  » 
شور يعلمهوا ليوال ع فهك.وإنالقهوا هكوذا أوقوع وأنودى.وقيل هك العشر من رمضوان ..هك العشر من انرم

معينو  ذوات  الئ  حيو خوكأوا .تلقك يف السيا  لل الليالت ذات الشخصي  اااص .عند  كأن وهلا.اّللِ 
 أروا ،تعانفنا ونعانفها من خالل التعبْي القرآين الرفا   

جل الفجور والليوا  العشور .يطلقان رو  الصالة والعباقة يف ذلك ا؟ل املأنلس احلبيوه..« اْلَلْترِ َوالشَّْفِع وَ »
وووْفِع َوالْوووَلْتِر فَوَقووواَل  --..َعوووْن ِعْمووورَاَن بْوووِن ُحَصووونْي  أَنَّ النَّوووِبَّ  ِهوووَى الصَّوووالَُة بَوْعُضوووَها َكوووْفع  » ُسوووِ َل َعوووِن الشَّ

 ل أنسه املعاين يف هذا ا؟ل.وهذا املع  ه.2669«َوبَوْعُضَها َوتْور  

                                                 
 ( فيه جهال  3665[) 209/ 12املكنز ] -سنن ال مذى - 2669
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ع أروا  لعابوووودة موووواحيوووة تلتقووووك رو  العبوووواقة اااكوووع ،برو  اللجوووولق السوووواجي   وحيوووة تتجوووواوب األروا  
 الليا  املختارة،ورو  الفجر اللضي  .

سوووافر مالظوووالم  أو  ر اووولل يفوالليووول هنوووا رلووول  حك،يسوووري يف الكلن،وكأنوووه سووواه..« َواللَّْيوووِل ِإذا َيْسووورِ »
  مووووع   واي للتناسووووال الوووونغمالسوووورى لرحلتووووه البعيوووودة  اي ألانقووو  التعبووووْي  واي ألنووووك املشووووهد  واي ؟مووو حتوووار

أنوداء نسوام الفجر،و ام مون أإ وا هوك أنسو.والشفع واللتر  إوا ليسوحل ألفالوا وعبارات.الفجر،والليا  العشر
 لضمْيفمللحك لمك امشعشع  ابلعطر  أم إنه النجاء األلي  للقلهف واهلمك اللطي  للرو ف والل

شووووواعري  صووووولرات الا؟موووووال الوووووذي   يدانيوووووه مجوووووال الت.ا؟موووووال احلبيوووووه اهلوووووامك اللطي .إنوووووه ا؟موووووال .
 الطليق .ألنه ا؟مال ا بداعك،املعث يف اللقحل ذاته عن حقيق .

ك ذلوووإن يف .تقريووورف وهووول سووويال لل«َهوووْل يف ذلِوووَك َقَسوووم  لِوووِذي ِحْجووور  » -:ومووون مث يعقوووه عليوووه يف النهايووو  
تقريور لاموع إفاقهتوا  -ولكن صويغ  ا سوتفهام .إن يف ذلك مقنعا ملن له إقرا  وفكر.قسما لذي له وعقل

 مع ذلك ا؟ل اهلامك الرقي    أر  حاكي .فهك تتناس  -
 ااعابار  بإهالك الطغا   14 -6:الدرس الثاني 

فسووواق،وأخذ يوووان والضووولع الطغأمووا املقسوووم عليوووه بوووذلك القسوووم،فقد نووولا  السيا ،ليفسووور  موووا بعووود ،فهل مل 
لسوولرة اه ملسووات ربووك ألهوول الطغيووان والفسوواق،فهل حوو  واقووع يقسووم عليووه بووذلك القسووم يف تلمووي  يناسوو

ْ  ِمثْوُلهوا ( الَّويِت َ ْ ُحْلَو7( ِإَرَم ذاِت اْلِعمواِق )6أَ َْ تَووَر َكْيوَ  فَوَعوَل َربُوَك بِعواق  )»  :اافيف  على وجه ا مجوال 
ا يف الْوووِبالِق ( الَّوووِذيَن نَغَووولْ 10ِفْرَعوووْلَن ِذي اأْلَْو ِق )( وَ 9( َومَثُووولَق الَّوووِذيَن جوووابُلا الصَّوووْخَر اِبلْووولاِق )8يف الْوووِبالِق )

(« 14لَِباْلِمْرصوواِق ) ( ِإنَّ َربَّووكَ 13َط َعووذاب  )( َفَصووهَّ َعلَووْيِهْم َربُوَك َسوولْ 12( فَوَأْكثَوُروا ِفيَهووا اْلَفسوواَق )11)
.. 

مث هوول .ابتووداء - -ل وااطوواب للنوو.فهام يف مثوول هووذا السوويا  أكوود إترة لليقظوو  وا لتفاتوصويغ  ا سووت
موورة  ابلقوورآن أول ملخوانبلنالكول موون تتوأتى منووه الر يو  أو التبصوور يف مصووارع أول وك األقلام،وكلهووا  وا كووان 

هوا للمويمن في« َربَّوكَ » إىللفعول ايعرفلنه و ا تشهد به اهلتر والقصا الباقي  يف األجيال املتعاقب ،وإضواف  
مووون  نوعسووو  ا؟بووواريوخباصووو  أول وووك الوووذين كوووانلا يف مكووو  يعوووانلن نغيوووان الطغاة،.نمأنينووو  وأنوووك وراح 

 املشركني،اللاقفني للدعلة وأهلها ابملرصاق.
 :مصرع .مي .ري  القدوقد مجع اّلِل يف هذ  اهلايت القصار مصارع أقلى ا؟بارين الذين عرفهم التا

قوووا  وهوووك  كنهم ابألحوكان مسووو.إووووا مووون العووورب العاربووو  أو الباقيووو :وقيووول .وهوووك عووواق األوىل« عووواق إرم »
 وقود وصوفلا.ماقلم علوى عوكانلا بدوا ذوي خيام تقو.يف جنليب ا؟زيرة بني حضرملت واليمن.كثبان الرمال

لَوْ  ِمثْوُلهوا يف  َ ْ حُْ يِت الَّو»:هوا يف القرآن ابلقولة والبطا،فقود كانوحل قبيلو  عواق هوك أقولى قبيلو  يف وقتهوا وأميز 
 يف ذلك األوان ..« اْلِبالقِ 
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عربيووو  بوووني املدينووو  ل ا؟زيووورة الجووور يف مشووواوكانوووحل مثووولق تسوووكن ابحل..« َومَثُووولَق الَّوووِذيَن جوووابُلا الصَّوووْخَر اِبلْووولاقِ »
 والشام.وقد قطعحل الصخر وكيدته قصلرا كما حنتحل يف ا؟بال مالجئ ومغارات ..

ملتينووووو  اتووووو  يف األرم و ق الثابوهوووووك علوووووى األرجووووو  األهراموووووات الووووويت تشوووووبه األ..« اأْلَْو قِ َوِفْرَعوووووْلَن ِذي »
 البنيان.وفرعلن املشار إليه هنا هل فرعلن ملسى الطاغي  ا؟بار.

يفسود  فالطغيان.  الفسواقراء الطغيوان إو ولويك ..« الَِّذيَن نََغْلا يف اْلِبالِق،فََأْكثَوُروا ِفيَها اْلَفساقَ »هي ء هم 
لانووووه جت يف كوووول كما يفسوووود العالقووووات وا رتبانووووا.الطاغي ،ويفسوووود الووووذين يقووووع علوووويهم الطغيووووان سوووولاء

سوان ه خالفو  ا نسوتقيم معووُيلل احلياة عن خطها السليم النظي ،املعمر الباين،إىل خو  آخور   ت.احلياة
نووووود حووووود ع  يقووووو  ،و يف األرم  وووووال ..إنوووووه اعووووول الطاغيووووو  أسوووووْي هلا ،ألنوووووه   يفوووووكء إىل ميوووووزان تبوووووحل

قووال  ل  وكووذلكلاهر،فيفسوود هوول أول موون يفسوود ويتخووذ لووه مكوواان يف األرم غووْي مكووان العبوود املسووتخ
إىل هوذا  ل ،وتطواول بوهلعبود املخلاعنود موا أفسود  نغيانوه،فتجاوز بوه مكوان « أاََن َرُبُكُم اأْلَْعلوى ».فرعلن.

 ا قعاء املقبل ،وهل فساق أي فساق.
الكراموووو   هم مشوووواعرأرقوووواء أذ ء،مووووع السووووخ  الوووودفني واحلقوووود الكظيم،فتتعطوووول فووووي مث هوووول اعوووول ا؟موووواهْي

ذل شسووووون لووووويت تسوووووتاوالنفك .ا نسووووواني ،وملكات ا بتكوووووار املتحوووووررة الووووويت   تنمووووول يف غوووووْي جووووول احلريووووو 
صووْية ع انطموواس البرافووات موووميداان لالحن.وتتعفن،وتصووب  مرتعووا لديوودان الشووهلات اهلابطوو  والغرائووز املريضوو 

 وفقدان األرُيي  واهلم  والتطلع وا رتفاع،وهل فساق أي فساق ...قرا وا 
   بووود مووون تزييوووفال.طغيوووانمث هووول ُيطوووم املووولازين والقووويم والتصووولرات املسوووتقيم ،ألوا خطووور علوووى الطغووواة وال
وهول   مستسواغ  ..ها مقبللوللقيم،وتزوير يف امللازين،وهري  للتصولرات كوك تقبول صولرة البغوك البشوع ،وترا

 ساق أي فساق.ف
َك لَوووْيِهْم َربُوووَصوووهَّ عَ فَ »:فلموووا أكثوووروا يف األرم الفسووواق،كان العوووالج هووول تطهوووْي وجوووه األرم مووون الفسووواق 

اق وزاق صووه أن كثور الفسو فلمووا.اهلم..فربوك راصوود هلوم ومسوجل ألعم« ِإنَّ َربَّووَك لَِباْلِمْرصواقِ .َسوْلَط َعوذاب  
ني يووووذكر ني يووووذكر السلط،وبفيضووووه وغموووور  حووووعلوووويهم سوووولط عووووذاب،وهل تعبووووْي يوووولحك بلووووذع العووووذاب حوووو

ثروا فيهوووووا بالق فوووووأكحية اتموووووع األ  الوووووالذع والغمووووورة الطاغيووووو ،على الطغووووواة الوووووذين نغووووولا يف الووووو.الصوووووه
ي  أي زموان وألطغيوان يفاالفساق.ومن وراء املصارع كلها تفيخ الطمأنين  على القلوه املويمن وهول يلاجوه 

 مكان.
مراقه .راصوود   يفلتووه كووكء.فربك هنا .تفوويخ نمأنينوو  خاصوو « لَِباْلِمْرصوواقِ ِإنَّ َربَّووَك »:وموون قللووه تعوواىل 
للطغيوووان والشووور .ابملرصووواق ..فإن ربوووه هنوووا   ..فليطم ن ابل املووويمن،ولينم مووولء جفلنوووه.  ينووود عنوووه كوووكء

والفسووواق  وهكوووذا نووورى هنوووا  ووواذج مووون قووودر اّلِل يف أمووور الووودعلة،غْي النمووولذج الوووذي تعرضوووه سووولرة الوووثوج 
وفوووو  احلووووا ت .يووووريب املوووويمنني ّبووووذا النموووولذج وذا  -و  يووووزال  -وقوووود كووووان القوووورآن .ب األخدوقألصووووحا

وتتلقع األمرين،وتكوول كوول .لتطم ن علووى احلووالني.ويعد نفوولس املوويمنني هلووذا وذا  علووى السوولاء.واملالبسووات
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 ككء لقدر اّلِل اريه كما يشاء.
 ه واووازي،وف  ميووزان ققيوو    حطووئ و  يظلووم و  ذخووذيوورى وُيسووه وُياسوو..« ِإنَّ َربَّووَك لَِباْلِمْرصوواقِ  »

فأموووووا ا نسوووووان فتخطوووووئ ملازينوووووه وتضووووول تقديراتوووووه،و  يووووورى إ  .بظووووولاهر األمووووولر لكووووون  قوووووائ  األكوووووياء .
 :الظلاهر،ما   يتصل  يزان اّلِل 

 طبيمة ا نسان الكافر   16 -15:الدرس الثالث 

ْنسوواُن ِإذا َمووا ابْوووَتال ُ »  ذا َمووا ابْوووَتالُ  فَوَقووَدَر َعَلْيووِه ( َوأَمَّووا إِ 15ْكووَرَمِن )أَ لُل َريبِِ ُه فَويَوُقوو َربُووُه فََأْكَرَمووُه َونَوعََّمووفََأمَّووا اْ ِ
 ( « ..16رِْزَقُه فَويَوُقلُل َريبِِ أَهاَنِن )

نعمو  يبتليه ابل..   وتقديرفهذا هل تصلر ا نسان ملا يبتليه اّلِل به من أحلال،ومن بس  وقبخ،ومن تلسع
نوو  قلوويال   وهووذ  املكاهووذا الوورز  إ ووا ُيسووه.،اهيوودا للجزاءا بووتالء فال يوودر  أنووه .ابملووال أو املقووام.وا كرام

تحوووان ء جوووزاء وا م الوووبالفيعتث.علوووى اسوووتحقاقه عنووود اّلِل لإلكرام،وعالمووو  علوووى اصوووطفاء اّلِل لوووه واختيوووار 
  ءا بوووتالفيحسوووه  الرز ،لتضووويي  عليوووه يفنتيجووو   ويقووويك الكرامووو  عنووود اّلِل بعووورم هوووذ  احليووواة  ويبتليوووه اب

ليوه نتوه موا ضوي  عيورق مها جزاء كذلك،وُيسه ا ختبار عقلب ،ويرى يف ضي  الرز  مهان  عند اّلِل،فلل  
 رزقه ..

  .ن اّلِل لعبدمابتالء  فبس  الرز  أو قبضه.وهل يف كلتا احلالتني رطئ يف التصلر ورطئ يف التقدير
منوه  على موا يظهور وا؟زاء.ويظهر منه الصث على انن  أو الضجر.لنعم  أو البطرليظهر منه الشكر على ا

ن    ووا عنوود  موو  تتعلوو وقيموو  العبوود عنوود اّللِ .بعوود.وليك مووا أعطووك موون عوورم الوودنيا أو منووع هوول ا؟ووزاء .
 عرم الدنيا.

طوووواحل،ومينع والاحل فهووول يعطووووك الصووو.ورضوووى اّلِل أو سوووخطه   يسووووتدل عليوووه ابملوووون  واملنوووع يف هووووذ  األرم
عليوه  واملعلل.يبتلكلك ومينع إنه يعطك ليبتل.ولكن ما وراء هذا وذلك هل الذي عليه املعلل.الصاحل والطاحل

و  .  املنووع والعطوواء  يوودر  حكموو -بوه موون ا ميووان حووني حلوول قل -  غووْي أن ا نسووان ا بووتالء هول نتيجوو  
 حقيق  القيم يف ميزان اّلِل ..

 الء ا بوتا وراء ملوة،وتيقج وخفحل يف ميزانوه األعورام الزهيود.ميان اتصل وعر  ما هنالكفإذا عمر قلبه اب 
اّلِل  در  يف ميوزانقوني وعور  وانمأن إىل قودر اّلِل بوه يف احلوال.من ا؟زاء،فعمل له يف البس  والقوبخ سولاء

 كوول جاهليوو  يف هلميلجوود أمثووا -بغووْي هووذ  القوويم الظوواهرة ا؟لفوواء  وقوود كووان القوورآن حانووه يف مكوو  أانسووا 
لوك تقوديرهم وذ.نهم بورّبم يف البسو  والقبخأانسوا ذلوك لو -تفقد اتصواهلا بعوا  أرفوع مون األرم وأوسوع 

  وليك وراء ا مقياس.ذلك أن املال وا؟ا  عندهم كل ككء.لقيم الناس يف األرم
 طبيمة ا نسان الكافر الاكالب عل  حطاا الدنيا  20 -17:الدرس الرابع 
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ا ا يلريهم حرصوكم.ونمعا كان تكالبهم على املال عظيما،وحبهم له حبا ناغيا، ا يلريهم كراه ومن مث   
علووو   الشووو   ووواو ومووون مث يكشووو  هلوووم عووون ذوات صووودورهم يف هوووذا اجملوووال،ويقرر أن هوووذا الشووور  .وكوووحا .

 من وراء البس  والقبخ يف األرزا . ا بتالء خط هم يف إقرا  مع  
ووا ( َوَشُْكلُوولنَ 18 اْلِمْسووِكنِي )( َو  َهَاُضوولَن َعلووى نَعووامِ 17ُموولَن اْلَيتِوويَم )َكووالَّ بَووْل   ُتْكرِ » َّ َأْكووال  َلم   الووُ ا
 (« ..20( َوهُُِبلَن اْلماَل ُحب ا مَج ا )19)

  عنوووود ى الكرامووووليك بسوووو  الوووورز  قلوووويال علوووو.كووووال لوووويك األموووور كمووووا يقوووولل ا نسووووان ااوووواوي موووون ا ميووووان
لفولن  و  تالعطواء،و   هضلن  و إ ا األمر أنكم   تن.ي  الرز  قليال على املهان  وا  الوليك تضي.اّللِ 
كم ضوولن فيمووا بيوون  تتحاو .فووأنتم   تكرموولن اليتوويم الصووغْي الووذي فقوود حاميووه وكافلووه حووني فقوود أاب .املال

لتلاصووك ام والتحوواعلووى إنعووام املسكني.السوواكن الووذي   يتعوورم للسوويال وهوول حمتوواج  وقوود اعتووث عوودم 
ىل ىل اللاجوه وإلتلجيوه إكما يولحك بضورورة التكافول يف ا؟ماعو  يف ا.على إنعام املسكني قبيحا مستنكرا

يتووويم يوووه،إبكرام الفالنجوووا   فوووال هووواوللنا بوووتالء .إنكم   تووودركلن معووو  .وهوووذ   ووو  ا سوووالم...ااووْي العام
لن املْياّ أكال كورها جشوعا وهبولن املوال لشك -لى العكك ع -والتلاصك على إنعام املسكني،بل أنتم 

 الطعام. كرام و حبا كثْيا ناغيا،  يستبقك يف نفلسكم أرُيي  و  مكرم  مع انتاجني إىل ا
كالوووه علوووى مجوووع املوووال بكافووو  حالووو  مووون الت -ن قبووول كموووا ذكوووران مووو  -وقووود كوووان ا سوووالم يلاجوووه يف مكووو  
 انّ موونهم يفخباصوو  ا تووامى مغووراي ابنتهوواب أموولاهلم و وكان ضووع  الي.الطر ،توولّر القلوولب كووزازة وقسوواوة

ان حوه املوال كول( كموا  صلر كَّت وخباص  ما يتعل  ابملْياّ )كما سب  بيانه يف ملاضع متعدقة يف الظوال
كووان   كوول زمووان ومهليووات يفوهك  وو  ا؟ا.ومجعووه ابلووراب وغووْي  لوواهرة ابرزة يف اجملتمووع املكووك قبوول ا سووالم

  مثل يف تكورارع عنوه،يتهلايت فل  الكش  عن واقوع نفلسوهم،تنديد ّبوذا اللاقوع،ورق حَّت اهلن  ويف هذ  ا
 نَ َوَشُْكلُووول »:الوووه وعنفوووه كموووا يتمثووول يف بنووواء التعبوووْي وإيقاعوووه،وهل يرسوووم  رسوووه كووودة التك« َكوووالَّ »كلمووو  

َّ َأْكال  َلم ا  « ..َوهُُِبلَن اْلماَل ُحب ا مَج ا .الُ ا
 أهوال يوا القيامة وجهاء الكافر  26 -21:الدرس الخامس 

ع ابملنوووووو ء ا بووووووتالوعنوووووود هووووووذا احلوووووود موووووون فضوووووو  حقيقوووووو  حوووووواهلم املنكرة،بعوووووود تصوووووولير خطووووووأ تصوووووولرهم يف 
الَّ َكو  »:ي كوديد إيقواع قول  ونتيجتوه،يف ا بوتالء والعطاء،اكء التهديد الرعيوه بيولم ا؟وزاء وحقيقته،بعود 

 ِوذ  ِ ََهونََّم يَوْلَم ِوذ  يَوتَوذَكَُّر ( َوِجوكَء يَوْلمَ 22ف ا َصوف ا )جاَء َرُبَك َواْلَمَلُك َصو( وَ 21ِإذا قُكَّحِل اأْلَْرُم قَك ا قَك ا )
ْنساُن َوَأىنَّ َلُه الذِِْكرى ) تَوِب قَودَّْمحلُ 23اْ ِ ( 25يُوَعوذُِِب َعذابَوُه َأَحود  ) ( فَويَوْلَم ِوذ   24حِلَيوايت ) ( يَوُقولُل اي لَيوْ

 (« ..26َحد  )َو  يُلِيُ  َوتَقُه أَ 
فأما جمووكء .وق  األرم،هطوويم معاملهووا وتسووليتها وهوول أحوود ا نقووالابت الكلنيوو  الوويت تقووع يف يوولم القياموو 

ولكنووا حنووك وراء التعبووْي .ربووك واملالئكوو  صووفا صووفا،فهل أموور غيوول   نوودر  نبيعتووه وحنوون يف هووذ  األرم

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4689 

فأموا حقيقو  موا يقوع .ب املعوذبني منهوا وكفىأنخوذ منوه قرّبوا مونهم وقور .كذلك اجملكء  هنم.اب؟الل واهللل
 وكيفيته فهك من غيه اّلِل املكنلن ليلمه املعللم.

د ترجوو  لووه ألسر،مشووهاإ ووا يرتسووم موون وراء هووذ  اهلايت،وموون خووالل ملسوويقاها احلوواقة التقسيم،الشووديدة 
الفصوول،ويق  و  احلكووم واألرم توود  قكووا قكووا  وا؟بووار املتكووث يتجلووى ويتوولىل.القللب،وختشووع لووه األبصووار

 مث ااء  هنم فتق  متأهب  هك األخرى  .املالئك  صفا صفا
ْنسووانُ » كوول الوو اّ والووذي أ.العطاءو ابملنووع   ا بووتالءا نسووان الووذي غفوول عون حكموو  ..« يَوْلَم ِوذ  يَوتَووذَكَُّر اْ ِ

وأفسوود  نغووى والذي.نيوالووذي   يكوورم اليتوويم و  ُيووخ علووى نعووام املسووك.أكووال ملا،وأحووه املووال حبووا مجا
ولقوود ..« ف الووذِِْكرى ىنَّ لَووهُ َوأَ »ولكوون لقوود فووات األوان .يتووذكر احلوو  ويووتعج  ووا يوورى ..وتوولىل ..يلم ووذ يتذكر

لفرصو  يف الوى فولات عمضى عهد الذكرى،فما عاقت عدي هنا يف قار ا؟زاء أحدا  وإن هك إ  احلسورة 
اي ليتووب ..« ايت ْمحُل حِلَيووتَووِب قَوودَّ اي لَيوْ :ُقوولُل يوَ »:قار العموول يف احليوواة الوودنيا  وحووني تتجلووى لووه هووذ  احلقيقوو  

 سووووتعداق سووووتأهل اتوهك الوووويت .فهك احليوووواة احلقيقيوووو  الوووويت تسووووتح  اسووووم احليوووواة.قوووودمحل كووووي ا حليووووايت هنووووا
رة  مث نسووان يف اهلخوولكووه ا ميأمنيوو  فيهووا احلسوورة الظوواهرة،وهك أقسووى مووا .اي ليتووب ..والتقدموو  وا قخووار هلووا
  يُليِووُ  َوتقَووُه ُه َأَحوود ،وَ ُب َعذابَووفَويَوْلَم ِووذ    يُوَعووذِِ »:احلسوورة الفاجعوو  والتمنيووات الضووائع  يصوولر مصووْي  بعوود 

وتقوه  والوذي يليو .حدلوك مثلوه أالذي يعذب يلم ذ عذابه الفوذ الوذي   مي.إنه اّلِل القهار ا؟بار..« َأَحد  
 شوواهد القياموو خوورى يف مرآن يف ملاضووع أوعووذاب اّلِل ووتقووه يفصوولهما القوو.الفووذ الووذي   يليوو  مثلووه أحد

ذاب البشووور عوووكوووبيه مووون  املنلعووو  يف ينوووااي القووورآن كلوووه،واملهما هنوووا حيوووة يصوووفهما ابلتفووورق بوووال الكثوووْية
غوواة  ثلووني غيووان الطنوذلووك مقابوول مووا أسوول  يف السوولرة موون .أو موون عووذاب االوو  مجيعووا ووتقهم.ووتقهووم

قيووووولق ربطهوووووم ابليف األرم، وووووا يتضووووومن تعوووووذيه النووووواس و يف عووووواق ومثووووولق وفرعلن،وإكثوووووارهم مووووون الفسووووواق 
ن كووووووانلا يعووووووذبلن النوووووواس موووووويعووووووذب ويليوووووو   -أيهووووووا املوووووويمن و أيهووووووا النوووووول  -فهووووووا هوووووول ذا ربووووووك .واألغالل
مر،وجول موا هوذا األ وهوان موا ميلكوه االو  مون.ولكن كتان بوني عوذاب وعوذاب،ووت  ووت  ..ويليقلوم

يقلن،عوذااب هوم ويل  فسويعذبلن.طغاة للنواس ووتقهوم موا يكلنفليكن عذاب ال.يفعله صاحه اال  واألمر
 ووتقا وراء التصلرات والظنلن  

 جهاء الن س المطمئنة  30 -27:الدرس السادس 

ن امليمنوو  موو« الوونوَّْفكُ »ويف وسوو  هووذا اهلوولل املروع،وهووذا العووذاب واللت ،الووذي يتجوواوز كوول تصوولر تنوواقى 
ُخِلك يف ( فَوووواقْ 28ِإىل َربِِووووِك راِضووووَي   َمْرِضوووويَّ   ) ( اْرِجعِووووك27ْفُك اْلُمْطَمِ نَّووووُ  )اي أَيوَّتُوَهووووا الوووونوَّ   »:املوووا األعلووووى 

 (« ..30( َواْقُخِلك َجنَّيِت )29ِعباِقي )
 ني ..مويف يناء وتط.« .نوَّْفكُ اي أَيوَّتُوَها ال»:ويف روحاني  وتكرمي « اي أَيوَّتُوَها»:هكذا يف عط  وقرب 

ارجعووك « اْرِجعِووك ِإىل َربِِووكِ »:ويف وسوو  الشوود والوولت ،ا نطال  والرخوواء ..«  اْلُمْطَمِ نَّوو ُ اي أَيوَّتُوَهووا الوونوَّْفكُ »
ارجعك إىل ربووووك  ووووا بينووووك وبينووووه موووون صوووول  ومعرفوووو  ونسووووب  .إىل مصوووودر  بعوووود غربوووو  األرم وفرقوووو  املهوووود
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« فَوواْقُخِلك يف ِعبوواِقي»..ّبووذ  النووداوة الوويت تفوويخ علووى ا؟وول كلووه ابلتعووان  وابلرضووى « راِضووَي   َمْرِضوويَّ   »..

 2670يف كنفك ورمحيت ....« َواْقُخِلك َجنَّيِت »..املقربني املختارين ليناللا هذ  القرىب ..
املطم نوووووو  إىل .. «ْطَمِ نَّوووووو ُ ُك اْلمُ اي أَيوَّتُوَهووووووا الوووووونوَّفْ »:منووووووذ النووووووداء األول .إوووووووا عطفوووووو  تنسووووووم فيهووووووا أروا  ا؟ن 

قوبخ،ويف املنوع يف البس  والالضراء،و و املطم ن  يف السراء .قدر اّلِل ّبا املطم ن  إىل.املطم ن  إىل نريقها.رّبا
ر ع يف توملطم ن  فوال وا.لطري اواملطم ن  فال تتلجلج يف .واملطم ن  فال تنحر .والعطاء.املطم ن  فال تر ب

يوو  خقى الر وامللسوويطمأنين ،يوولم اهلوولل الرعيووه ..مث اضووك اهلايت تباعووا تغموور ا؟وول كلووه ابألموون والرضووى وال
 الندي  حلل املشهد تر  ابللق والقرىب والسكين .

  لووورمحن ا؟ليلووواا نلعووو  وتتجلووى عليهووو.أ  إوووا ا؟نووو   نفاسوووها الرضوووي  النديوو ،تطل مووون خوووالل هوووذ  اهلايت
 البهي  ...

 
 
  

                                                 
،يف قَوْللِِه:" " اَي أَيوَّتُوَها النوَّ   - 2670 ،فقال:اي َرُسللَ َعِن اْبِن َعبَّاس   ْفُك اْلُمْطَمِ نَُّ  اْرِجِعك ِإىَل َربِِِك رَاِضَي   َمْرِضيَّ   " ،قَاَل:نَوزََلحْل َوأَبُل َبْكر  َجاِلك 

 [حسن405/ 12اّللَِّ،َما َأْحَسَن َهَذا   فقال:أََما أَنَُّه َسيُوَقاُل َلَك َهَذا"تفسْي ابن أيب حامت ]
ووا مِ  ْلِقِه،فَووَدَخلَ َر َعلَووى خَ اَل:"َموواَت ابْووُن َعبَّوواس  اِبلطَّاِئِ ،َفَجوواَء نَووْْي  َ ْ يوُوووَعووْن َسووِعيِد بْووِن ُجَبْْي ،قَ  ا ُقفِووَن تُِليَووحْل َهووِذِ  نَوْعَشووُه،مُثَّ َ ْ يوُووَر َخارِج  ْنووُه،فَوَلمَّ

ك يف ِعبَوواِقي َواْقُخلِووك َجنَّوويِت " بِِووِك رَاِضووَي   َمْرِضوويَّ   فَوواْقُخلِ ْرِجعِووك ِإىَل رَ انَّووُ  َم ِ اهْليَووُ  َعووْن َكووِفِْي اْلَقْثِ،َمووا يُووْدَرى َمووْن َتالَهووا " اَي أَيوَّتُوَهووا الوونوَّْفُك اْلُمطْ 
 [حسن407/ 12".تفسْي ابن أيب حامت ]
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 مكي ة وآياأها عشرون ( سور  البلد90)

 أهم مو وعات السور  

اين ذات ئن ا نسووة جناحيهووا علووى حشوود موون احلقووائ  األساسووي  يف حيوواة الكوواتضووم هووذ  السوولرة الصووغْي 
القوووورآن   يف غووووْيحشوووود يصووووعه أن اتمووووع يف هووووذا احليووووز الصووووغْي.ا ُيوووواءات الدافعوووو  واللمسووووات امللحي 

   العميق  ..ت السريعالكرمي،وأسللبه الفريد يف التلقيع على أو ر القله البشري  ثل هذ  اللمسا
 ة ابلتللي  بقسم عظيم،على حقيق  يف حياة ا نسان تبت  :تبدأ السلر 

 [20إل   1اآليات :( 90]سور  البلد ) 

 القسم ببمي المخلوقات وبيان طبيمة ا نسان  وجهاء المؤمن وعقوبة الكافر

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنسوا3والِود  َوموا َولَوَد )( وَ 2لَوِد )( َوأَنْوحَل ِحول  ِّبوَذا اْلبوَ 1  أُْقِسُم ِّبوَذا اْلبَولَوِد )  (4َن يف َكبَود  )( َلَقوْد َخَلْقنَوا اْ ِ

( أََ ْ َْنَْعووْل 7رَُ  َأَحوود  )يوَوو( َأَُيَْسوُه أَْن َ ْ 6   لُبَوودا  )( يَوُقوولُل أَْهَلْكوحُل مووا5َأَُيَْسوُه أَْن لَووْن يَوْقووِدَر َعَلْيوِه َأَحوود  )
َننْيِ ) ُ  ( َوموا أَْقراَ  َموا اْلَعَقبَو11( َفال اقْوَتَحَم اْلَعَقَبَ  )10ِن )َوَهَديْناُ  النَّْجَديْ  (9َتنْيِ )( َوِلساان  َوَكفَ 8َلُه َعيوْ

ْ َبَووو   مَ ( أَْو ِمْسوووِكينا  ذا 15ِتيموووا  ذا َمْقَربَووو   )يَ  (14( أَْو ِإْنعوووام  يف يوَوووْلم  ِذي َمْسوووَغَب   )13( فَوووُك َرقَوبَووو   )12)
( 18ْيَمنَووِ  )( أُول ِووَك َأْصووحاُب اْلمَ 17)َمْرمَحَووِ  ْلا اِبلْ لَّووِذيَن آَمنُوولا َوَتلاَصووْلا اِبلصَّووْثِ َوَتلاَصوو( مُثَّ كوواَن ِمووَن ا16)

 {(20ْم انر  ُمْيَصَدة  )َعَلْيهِ  (19َوالَِّذيَن َكَفُروا آِبايتِنا ُهْم َأْصحاُب اْلَمْشَأَمِ  )
   هللابد وأمب ا نسانالقسم بمكة والرسول والاوالد عل 4 - 1الدرس ا ول:

ْنساَن يف كَ َلَقْد خَ .دَ ما َولَ َوواِلد  وَ .َوأَْنحَل ِحل  ِّبَذا اْلبَوَلدِ .  أُْقِسُم ِّبَذا اْلبَوَلدِ »  «.َبد  َلْقَنا اْ ِ
يضوووعلن عنووود  .م وأمناليكووولن مثابووو  هلووو.أول بيوووحل وضوووع للنووواس يف األرم.بيحل اّلِل احلووورام.والبلوود هووول مكووو 

كووجر  و ن البيووحل أواهتم،ويلتقلن فيووه مسوواملني،حراما بعضووهم علووى بعخ،كمووا سووالحهم وخصوولماهتم وعوودا
 . أمجعنيمث هل بيحل إبراهيم والد إ اعيل أيب العرب واملسلمني.ونْي  وكل حك فيه حرام
يوووذكر  ويوووذكر حلوووه ّبوووذا البلووود وإقامته،بلصوووفها مالبسووو  تزيووود هوووذا البلووود ف - -ويكووورم اّلِل نبيوووه حممووودا 

 حرموو  يسووتحللن ملشووركلنوا.وهك إميوواءة ذات ق لوو  عميقوو  يف هووذا املقام.وتزيد  عظموو حرم ،وتزيوود  كوورفا،
 وحوني يقسوم اّللِ .حول فيوه مقيم - -البيحل،فييذون النل واملسلمني فيه،والبيحل كرمي،يزيد  كرموا أن النول 

ني الوووذين قوويم به،فإنوووه حلووع عليوووه عظموو  وحرمووو  فوول  حرمته،فيبووودو ملقوو  املشوووركابلبلووود وامل -بحانه سوو -
 اللجل . من مجيع يدعلن أوم سدن  البيحل وأبناء إ اعيل وعلى مل  إبراهيم،ملقفا منكرا قبيحا

عليهمووا  -إكووارة خاصوو  إىل إبووراهيم،أو إىل إ اعيوول ..« َووالِوود  َومووا َولَوودَ »:ولعوول هووذا املعوو  يركوو   عتبووار 
وإن كوان هوذا ا عتبوار   .نيوه األول وموا ولود .وإضاف  هذا إىل القسم ابلبلود والنول املقويم به،واب -السالم 

وأن تكووووووولن هووووووذ  إكوووووووارة إىل نبيعووووووو  النشوووووووأة .والووووووود وموووووووا ولوووووود إنالقوووووووا:ينفووووووك أن يكووووووولن املقصووووووولق هوووووول 
ا نسووووووواني ،واعتماقها علوووووووى التلالد.اهيووووووودا للحووووووودية عووووووون حقيقووووووو  ا نسوووووووان الووووووويت هوووووووك مووووووواقة السووووووولرة 
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لفتووو  « جوووزء عوووم»امللضوووع مووون تفسوووْي  للسووولرة يف األساسي .ولإلسوووتاذ ا موووام الشوووي  حممووود عبووود  يف هوووذا 
 :قال رمحه اّلِل .فنستعْيها منه هنا .« الظالل»لطيف  تتس  يف روحها مع رو  هذ  

 -لالوود وهوول نولر الت -لق مث أقسوم بلالود ومووا ولود،ليلفحل نظووران إىل رفعو  قوودر هوذا الطوولر مون أنوولار اللجو»
لووووناء وتكميوووول ا إبووووداء يفمووووا يعانيووووه اللالوووود واملللوووولق  وإىل مووووا فيووووه موووون ابلوووو  احلكموووو  وإتقووووان الصوووونع،وإىل

 الناكئ،وإبالغه حد  من النمل املقدر له.
  امتصووواص ؟ل،وحماولوووامووون مقاومووو  فلاعووول :فوووإذا تصووولرت يف النبوووات كوووم تعووواين البوووذرة يف أنووولار النمووول  »

را د بوذرة أو بوذو تلوىل أن الغذاء  ا حلهلا من العناصر،إىل أن تستقيم كجرة ذات فروع وأغصان،وتسوتعد إ
فووول   لوووك يف ذهنك،والتفوووحل إىل مووواإذا أحضووورت ذ -أخووورى تعمووول عملهوووا،وتزين اللجووولق  موووال منظرهوووا 

 مون املكابودة ظم،ووجودتالنبات من احليلان وا نسان،حضر لوك مون أمور اللالود واملللولق فيهموا موا هول أع
ل أكوووود هوووورها مووووا الكوووولن بصوووول  والعنوووواء الووووذي يالقيووووه كوووول منهمووووا يف سووووبيل حفووووج األنلاع،واسووووتبقاء مجووووال

 انتهى ....« وأجسم
نْ َلَقْد َخَلْقنَ »:يقسم هذا القسم على حقيق  تبت  يف حياة الكائن ا نساين   « ..َبد  ساَن يف كَ ا اْ ِ

َك  ْنسووواُن ِإنَّوووَهوووا اْ ِ اي أَيوُ »:كموووا قوووال يف السووولرة األخووورى .يف مكابووودة ومشوووق ،وجهد وكووود،وكفا  وكووود  .
 « ..َك َكْدحا  َفُمالِقيهِ كاِق   ِإىل َربِِ 

  ظووورو  املالئمووونفسوووها الااليووو  األوىل   تسوووتقر يف الووورحم حوووَّت تبووودأ يف الكبووود والكووود  والنصوووه لتووولفر ل
إىل جانوه  -لك حوَّت تنتهوك إىل املخرج،فتوذو  مون املخوام وموا توزال كوذ -إبذن رّبا  -للحياة والغذاء 

اق حتنوو  يف رى النوولر حوَّت يكولن قود ضوغ  وقفوع حوَّت كونوني يووما يكواق ا؟.موا توذو  -موا تذوقوه اللالودة 
الوذي  ك هوذا اهلولاء ليتونفيبدأ ا؟نوني.ررجه من الرحم  ومنذ هذ  اللحظ  يبدأ ا؟هد األك  والكبد األمر

تبووودأ قورتووووه بدايووو   و   عهووود لوووه بوووه،ويفت  فموووه ورئتيوووه ألول مووورة ليشووووه  ويزفووور يف صوووران يشوووك  شوووق  ال
معوواء  علووى أَّت يووروم يف العموول علووى غووْي عوواقة  ويعوواين يف إخووراج الفضووالت حوو اهلضوومي  وقورتووه الدمليوو 

نوود مووا للليوود عاوالووذي يالحووج .هووذا العموول ا؟ديوود  وكوول خطوولة بعوود ذلووك كبوود،وكل حركوو  بعوود ذلووك كبد
 ساذج .حلرك  الايهم ابحلبل وعند ما يهم ابملشك يدر  كم يبذل من ا؟هد العني  للقيام ّبذ  

ر  وعند التفكو.بدلتعلم كاوعند .وعند ااطل الثابحل كبد.وعند انتصاب القام  كبد.ان كبدوعند بروز األسن
ا  هووذا يكوود  نوولع املشووويف كوول عربوو  جديوودة كبوود كتجربوو  احلبوول واملشووك سوولاء  مث تفوو   الطر ،وتت.كبوود

يكوود   وهذا.سوواءوهووذا يكوود  للقموو  العوويا وخرقوو  الك.وهووذا يكوود  بروحه.وهذا يكوود  بفكر .بعضووالته
هووذا يكوود  و .اّللِ  وهووذا يكوود  مللووك أو جووا  ،وهووذا يكوود  يف سووبيل.ليجعول األلوو  ألفووني وعشوورة آ   .

ه لكول ُيمول محلووا.نو  .وهوذا يكود  إىل ا؟.وهذا يكد  إىل النار.وهذا يكد  لعقيدة وقعلة.لشهلة ونزوة
  الكووووثى لراحوووولن اويصووووعد الطريوووو  كاقحووووا إىل ربووووه فيلقووووا   وهنووووا  يكوووولن الكبوووود األكووووث لاكووووقياء.وتك

 للسعداء.
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هل مون  خسر اااسرينفأ.نهاي ولكنه هل الكبد يف ال.ختتل  أككاله وأسبابه.إنه الكبد نبيع  احلياة الدنيا
طريو  إىل ن يكود  يف المفاحلني وأفل  ال.يعاين كبد احلياة الدنيا لينتهك إىل الكبد األك  األمِر يف األخرى

 .الل اّللِ ياة،وتنتهك به إىل الراح  الكثى يف لربه ليلقا   يهالت تنهك عنه كبد احل
ي ليل لويك كالوذامر ا؟إن الذي يكد  ل.على أن يف األرم ذاهتا بعخ ا؟زاء على أللان الكد  والعناء

 كود  وهول نليو ي ،فالذي ليك مثله نمأنين  ابل وارتياحوا للبذل،واسو واحا ابلتضوحي.يكد  لامر احلقْي
ألرم  ويلصوو  اب ال  موون هووذ  األيقووال،ليك كالووذي يكوود  ليغوولص يف اللحوولموون أيقووال الطووني،أو لالنطوو

لووويك مثلوووه يف ..كاحلشووورات والديووودان  والوووذي ميووولت يف سوووبيل قعووولة لووويك كالوووذي ميووولت يف سوووبيل نوووزوة 
 خاص  كعلر  اب؟هد والكبد الذي يلقا .

 ا نكار عل  بمي أصرفات ا نسان المالية 7 - 5الدرس الثاني:

شوك تتصولراته الويت و « ْنسوانَ اْ ِ »احلقيق  عن نبيع  احلياة ا نسواني  ينواقا بعوخ قعواوى  وبعد تقرير هذ 
 «.ُ  َأَحد فَأَُيَْسُه أَْن  َْ يَورَ .ا   لَُبدا  مْهَلْكحُل أَ :َأَُيَْسُه أَْن َلْن يَوْقِدَر َعَلْيِه َأَحد ف يَوُقلُل »:ّبا تصرفاته 

ْنسانَ »إن هذا  الوه وينخودع حنسوى حقيقو    حلا من عناء الكد  والكد،لي املخلل  يف كبد،الذي« اْ ِ
ه أنوه موأخلذ ي   ُيسو ا يعطيه خالقه مون أنورا  القولة والقودرة واللجودان واملتاع،فيتصور  تصور  الوذ

،ويفسوو  مع ويكثرفيطغووى ويووبطا ويسووله وينهووه،وا.بعملووه،و  يتلقووع أن يقوودر عليووه قوواقر فيحاسووبه .
مث إنوه إذا ا ميوان. وهذ  هك صف  ا نسان الوذي يعورى قلبوه مون.يتحرج .ويفجر،قون أن حشى وقون أن 

..وأنفقووحل « ا   لُبَوودا  َلْكووحُل مووأَهْ :يَوُقوولُل »قعووك للخووْي والبووذل )يف مثوول امللاضووع الوويت ورق ذكرهووا يف السوولرة( 
 كي ا كثْيا فحسل ما أنفقحل وما بذلحل  

ف ،وملووا ذا أنفوو ف هل يوورى موا أني  بووه،فحمواّلِل عليوه،وأن علمووه  ف وينسووى أن عووني«َأَُيَْسوُه أَْن َ ْ يوَوورَُ  َأَحود  »
ْنسانَ »ولكن هذا   ّلِل اكأ ا ينسى هذ  احلقيق ،وُيسه أنه يف خفاء عن عني « اْ ِ

 أاهللاير ا نسان ببمي نمم هللا عليه 10 - 8الدرس الثالث:

،ااّبوه نوه بوذل الكثْيقعائوه أال واوأمام هذا الغرور الذي حيول لإلنسوان أنوه ذو منعو  وقلة،وأموام ضونه ابملو 
ته،تلك اسوووتعداقاالقووورآن بفووويخ اهل ء عليوووه يف خاصووو  نفسوووه،ويف صوووميم تكلينوووه،ويف خصوووائا نبيعتوووه و 

َننْيِ »:اهل ء اليت   يشكرها و  يقم  قها عند    « ..ْجَدْيِنفَتنْيِف َوَهَديْناُ  النَّ ساان  َوَكفَ ف َولِ أَ َْ َْنَْعْل َلُه َعيوْ
م عليووه ّبووذا  هوول املوونعواّللِ .الويضوون ابملوو. نسووان يغوو  بقلتووه،واّلِل هوول املوونعم عليووه ّبووذا القوودر موون القلةإن ا
ه عينوني علوى جعول لو:ت و  يهتدي و  يشكر،وقد جعل له مون احلولاس موا يهديوه يف عوا  انسلسوا.املال

ِلسواان  وَ »:ه انكمو  ا  أقاتو ،وأعطووميز  ابلنط.هذا القدر من الدق  يف تركيبهموا ويف قودرهتما علوى ا بصوار
حل  والبانوووول الضووووالل،واو ..مث أوقع نفسووووه خصووووائا القوووودرة علووووى إقرا  ااووووْي والشوووور،واهلدى « َوَكووووَفَتنْيِ 

 «..َوَهَديْناُ  النَّْجَدْينِ »:
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 وقوود.  املرتفعد الطريوووالنجوو.ليختووار أيهمووا كوواء،ففك نبيعتووه هووذا ا سووتعداق املووزقوج لسوولل  أي النجدين
 يف قووا حلكموو  اّللِ زقواج نبضووحل مشووي   اّلِل أن انحووه القوودرة علووى سوولل  أيهمووا كوواء،وأن ختلقووه ّبووذا ا اقت

 اال ،وإعطاء كل ككء خلقه،وتيسْي  للليفته يف هذا اللجلق.
 هوك«  سوالمي االنفسوي   النظريو »وهذ  اهلي  تكش  عون حقيقو  الطبيعو  ا نسواني  كموا أووا اثول قاعودة 

ْد فْولَوَ  َموْن زَكَّاهوا َوقَوأَ قَوْد .ْقلاهالَرهوا َوتوَ َونَوْفك  َوموا َسولَّاها،فََأهْلََمها ُفجُ »:رى يف سلرة الشمك واهلايت األخ
ووواها ألنوووه  لرة الشووومكسووو)وسووونرجىء عرضوووها بشوووكء مووون التفصووويل إىل امللضوووع اهلخووور يف « خووواَب َموووْن َقسَّ

 أوسع جما (.
يف خاصوو  نفسووه،ويف صووميم تكلينووه،واليت موون كووأوا أن هووذ  اهل ء الوويت أفاضووها اّلِل علووى جوونك ا نسووان 

عينوووا   وووا توووراين يف صوووفحات هوووذا الكووولن مووون ق ئووول القووودرة وملحيوووات ا ميوووان وهوووك :تعينوووه علوووى اهلووودى 
ولسوووانه وكوووفتا  و وووا أقاة البيوووان والتعبوووْي وعنهموووا ميلوووك .معروضووو  يف صوووفحات الكووولن مبثليووو  يف حنااي 

الكلموووو  أحيوووواان تقوووولم مقووووام السووووي  والقذيفوووو  وأكثوووور وأحيوووواان هتوووولي و .ا نسووووان أن يفعوووول الشووووكء الكثْي
،قَوواَل .بصوواحبها يف النووار كمووا ترفعووه أو ختفضوووه.يف هووذ  النووار . يف ُكْنووحُل َمووَع النَّوووِلِِ :َعووْن ُمَعوواِذ بْوووِن َجَبل 

،َأْخووِثْين بَِعَموول  يُووْدِخُلِب اْ؟َنََّ ،َويُوَباِعووُدين ِمووَن اَي نَووِلَّ هللاِ :َسَفر ،فََأْصووَبْححُل يَوْلم ووا َقرِيب ووا ِمْنووُه َوحَنْووُن َنِسووُْي،فَوُقْلحُل 
َ َو َ ُتْشورُِ  بِوِه َكو:قَاَل .النَّاِر  ُ َعَلْيِه،تَوْعبُوُد اّللَّ ،َوِإنَّوُه لََيِسوْي  َعلَوى َموْن َيسَّورَُ  اّللَّ يوْ  ا،َوتُِقيُم َلَقوْد َسوأَْلحَل َعوْن َعِظيم 

الصَّووووووْلُم :َأ َ أَُقلُووووووَك َعلَووووووى أَبْوووووووَلاِب اْاَووووووْْيِ ف :،َوَتُصوووووولُم َرَمَضوووووواَن،َوَهُُج اْلبَوْيووووووحَل،مُثَّ قَوووووواَل الصَّووووووالََة،َوتُوْييت الزََّكاةَ 
}تَوَتَجووووووووواَ  ُجنُووووووووولُّبُْم َعوووووووووِن :ُجنَّ  ،َوالصَّوووووووووَدَقُ  ُتْطِفوووووووووُئ ااَِْطيَ َ ،َوَصوووووووووالَُة الرَُّجوووووووووِل يف َجوووووووووْلِ  اللَّْيوووووووووِل مُثَّ قَوووووووووورَأَ 

بَولَوى اَي :َأَ  أُْخِثَُ  ِبرَْأِس اأَلْمِر َوَعُملِقِ  َوُذْرَوِة َسَناِمِه ف فَوُقْلوحُل :}يَوْعَمُللَن{،مُثَّ قَاَل : بَوَلَ  اْلَمَضاِجِع{،َحَّتَّ 
ِثَُ  ِ ِووواَلِ  َأ َ أُْخووو:رَْأُس اأَلْموووِر اِ مِتْسووواَلُم َوَعُمووولُقُ  الصَّوووالَُة،َوِذْرَوُة َسوووَناِمِه ا؟َِْهووواُق مُثَّ قَووواَل :قَووواَل .َرُسووولَل هللِا 

اَي َرُسوولَل هللِا،َوِإانَّ :ُكوو َّ َعَلْيووَك َهووَذا فَوُقْلووحُل :فََأَخووَذ بِِلَسووانِِه،فَوَقاَل .بَولَووى اَي نَووِلَّ هللِا :َذلِووَك ُكلِِووِه ف فَوُقْلووحُل لَووُه 
النَّواَس يف النَّواِر َعلَوى ُوُجولِهِهْم،أَْو قَواَل  َيِكَلْتوَك أُُموَك اَي ُمَعاُذ،َوَهوْل َيُكوهُ :َلُمَياَخُذوَن ِ َا نَوَتَكلَُّم بِوِه ف فَوَقواَل 

 .2671روا  أمحد وال مذي والنسائك وابن ماجه.َعَلى َمَناِخرِِهْم،ِإ َّ َحَصائُِد أَْلِسَنِتِهْم ف:
دعذو  النذاس اقاحذاا المقبذة وأذوجيههم إلذ  البذال والن قذة  18 - 11الدرس الرابع:

 والصبر والرحمة

ذ  اهلدايوو  علووى ااووْي ّبوو ،وإعانتووهْي والشوور،ومعرف  الطريوو  إىل ا؟نوو  والطريوو  إىل الناروهدايتووه إىل إقرا  ااوو
ْنسوانَ »..هوذ  اهل ء كلهووا   تودفع هووذا  عقبو  الوويت هووذ  ال.ا؟ن  بينووه وبوني إىل اقتحووام العقبو  الوويت هولل« اْ ِ

 يف يوَوْلم  ِذي أَْو ِإْنعوام  .ُك َرقَوبَو   فَوْلَعَقبَوُ ف ااَ  َموا ْقر َوموا أَ .فَواَل اقْووَتَحَم اْلَعَقبَوَ  .»:يبينها اّلِل له يف هوذ  اهلايت 
ْثِ َوَتلاَصوووووووْلا َمنُووووووولا َوَتلاَصوووووووْلا اِبلصَّوووووووالَّوووووووِذيَن آ َن ِمووووووونَ مُثَّ كوووووووا.َمْسوووووووَغَب  ،يَِتيما  ذا َمْقَربَووووووو  ،أَْو ِمْسوووووووِكينا  ذا َمْ َبَووووووو   

 « ..أُولِ َك َأْصحاُب اْلَمْيَمَن ِ .اِبْلَمْرمَحَ ِ 
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 بو  الويت تقو  بينوه وبونيهوذ  هوك العق -ان اب ميوان إ  من اسوتع -  هك العقب  اليت يقتحمها ا نسان هذ
قوتحم العقبو  يك له ليا؟ن .لل ختطاها للصل  وتصليرها كذلك حافز قلي،واستجاك  للقله البشري،وهر 

فيوووه ف«  َعَقبَووو َ َحَم الْ فَووواَل اقْووووتَ »..وقووود وضوووححل ووضووو  معهوووا أووووا احلائووول بينوووه وبوووني هوووذا املكسوووه الضوووخم 
 مإنوووه لووويك تضوووخي..« َقبَوووُ  َوموووا أَْقراَ  َموووا اْلعَ »:هضووويخ وقفوووع وترغيوووه  مث تفخووويم هلوووذا الشوووأن وتعظووويم 

ْنسووانَ »العقب ،ولكنووه تعظوويم كووأوا عنوود اّلِل،ليحفووز بووه  هوود ا تتطلووه موون جختطيهووا مهمووو إىل اقتحامهووا « اْ ِ
هه كابود ،و  يوذحم عموا يحام العقب  يييت مثر  ويعولم املقوتوحني يبذل  قت.فالكبد واقع واقع.ومن كبد

 ضياعا وهل واقع واقع على كل حال 
حلاجو  لة يف أموِك اههوا الودعويبدأ كش  العقب  وبيان نبيعتها ابألمر الذي كانحل البي و  اااصو  الويت تلاج

ة لبي وو  ا؟احوودال علوويهم سووفووك الرقوواب العانيوو  وإنعووام الطعووام واحلاجوو  إليووه ماسوو  للضووعا  الووذين تق:إليووه 
ك فوولس مجيعووا،وهاجهووه الناملتكالبوو ،وينتهك ابألموور الووذي   يتعلوو  ببي وو  خاصوو  و  بزمووان خاص،والووذي تل 

د ورق أن ...وقوو« ْلا اِبْلَمْرمَحَوو ِ  َوَتلاَصوواِبلصَّووْثِ  مُثَّ كوواَن ِمووَن الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَتلاَصووْلا»:تتخطووى العقبوو  إىل النجوواة 
اصول  فالنتيجو  احل املقصولق وأاي موا كوان.املشوارك  يف عتقهوا،وأن العتو  هول ا سوتقالل ّبوذا .فك الرقب  هول 

 واحدة.
اموووا يف عن الووور  وكا.وقووود نوووزل هوووذا الووونا وا سوووالم يف مكووو  حماصووور وليسوووحل لوووه قولووو  تقووولم علوووى كوووريعته

م بعضوهم  فلموا أن أسول. الى ا نوكان الرقي  يعامللن معامل  قاسي  عل.ا؟زيرة العربي  ويف العا  من حلهلا
اكوووتد علووويهم  -نهم مجيعوووا رضوووك اّلِل عووو -وغوووْيهم .كعموووار بووون ايسووور وأسووورته،وبالل بووون راب ،وصوووهيه .

م ريورهم بشورائهم هول ههلووبودا أن نريو  ااوالص .البالء من ساقهتم العتاة،وأسولملهم إىل تعوذيه   يطا 
 يفاب  كعاقتوه قائموا إىل التلبيو  وا سوتجاب  سوهول ال -ضك اّلِل عنه ر  -من ساقهتم القساة،فكان أبل بكر 

 يبات ونمأنين  واستقام  ..
ا ِموْن ُمَللِوِديِهْم َوُهوَل  »:قال ابن إسحا   ُهَموا،لِبَوْعِخ بَوِب مُجَو   ُمَللِود  وََكاَن َباَلل  َموْلىَل َأيب َبْكور  َرِضوَك اّلِلُ َعنوْ

،وََكاَن اْسُم أُِمِه مَحَاَم َ  ْساَلِم نَاِهَر اْلَقْلِه وََكاَن أَُمِيُ  بْوُن َخلَوِ  بْوِن َوْهوِه بْوِن َباَلُل ْبُن َراَب    وََكاَن َصاِقَ  اْ ِ
ُه ) َ  َوَاّللِِ ( َ  ُحَذافَوَ  بْوِن مُجَو   ُحْرُِجوُه إَذا َمِكوَ ،مُثِ َذُْموُر اِبلِصوْخرَِة اْلَعِظيَموِ  فَوُتلَضوَع َعلَوى َصوْدرِِ  مُثِ يَوُقولُل لَو

قَواَل . َذا َحَِّت َاُلَت أَْو َتْكُفَر ِ َُحِمِد َوتَوْعُبَد الواِلَت َواْلُعِزى،فَويَوُقولل َوُهوَل يف َذلِوَك الْوَباَلِء َأَحود  َأَحود  تَوزَاُل َهكَ 
ُب بِووَذِلَك َوُهووَل َوَحووِدَيِب ِهَشوواُم بْووُن عُووْرَوَة َعووْن أَبِيووِه قَوواَل َكوواَن َوَرقَووُ  بْووُن نَوْلفَوول  مَيُووِر بِووِه َوُهووَل يُوَعووذِ :ابْووُن إْسووَحاَ  

،َوَمْن َيْصوَنُع َذلِوكَ :يَوُقلل  بِوِه ِموْن  َأَحد  َأَحود  مل فَويَوُقولُل َأَحود  َأَحود  َوَاّللِِ اَي بِواَلُل مُثِ يُوْقبِوُل َعلَوى أَُميِوَ  بْوِن َخلَو  
،َحَِّت َموِر بِوِه أَبُول َبْكور  الِصوِديُ  ) ابْوُن َأيب َبِب مُجَ   فَويَوُقلُل َأْحِلُ  ابَِّللِِ لَِ ْن قَوتَوْلُتُملُ  َعَلى َهَذا أَلَختَِِذنِوُه َحنَو اان 

أِلَُميِوووِ  بْوووِن  ُقَحافَوووَ  ( َرِضوووَك اّلِلُ َعْنوووُه يَوْلم وووا،َوُهْم َيْصووونَوُعلَن َذلِوووَك بِوووِه وََكانَوووحْل َقاُر َأيب َبْكووور  يف بَوووِب مُجَووو   فَوَقوووالَ 
َِّت َموََّت ف قَواَل أَنْوحل الِوِذي أَْفَسوْدته فَأَْنِقوْذُ  ِ ِوا تَووَرى مل فَوَقواَل أَبُول َخَل   َأَ  تَوِتِقوك اّلِلَ يف َهوَذا اْلِمْسوِكنِي ف َحو

ك أَفْوَعووُل ِعْنووِدي غُوواَلم  َأْسووَلُق َأْجلَووُد ِمْنووُه َوأَقْوووَلى،َعَلى ِقيِنك،أُْعِطيَكووُه بِووِه قَوواَل قَووْد قَِبْلووحُل فَوَقوواَل ُهووَل لَوو.َبْكوور  
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ْسواَلِم قَوْبووَل أَْن فََأْعطَواُ  أَبُول َبْكوور  الِصوِديُ  رَ . ِضوَك اّلِلُ َعْنووُه ُغاَلَموُه َذلِوَك َوَأَخووَذُ  فََأْعتَوَقوُه مُثِ أَْعتَوَ  َمَعووُه َعلَوى اْ ِ
ا،َوقُِتَل يَوْلمَ  ا بِْ ِر َمُعلنَوَ  َكو يُوَهاِجَر إىَل اْلَمِديَنِ  ِسحِل رِقَاب  ِباَلل  َسابُِعُهْم َعاِمُر ْبُن فُوَهْْيََة،َكِهَد بَْدر ا َوأُُحد  ِهيد 

َموووا أَْذَهوووَه َبَصوووَرَها إِ  الووواِلُت َواْلعُوووِزى مل :مل َوأُِم ُعبَوووْيك  َوزِنْيَُة،َوُأِصووويَه َبَصووورَُها ِحووونَي أَْعتَوَقَها،فَوَقالَوووحْل قُووووَرْيا  
َفَعواِن فَووَرِق اّلِلُ َبَصوَرَها  تَوَها،وََكانَوتَوا َوأَ .فَوَقاَلحْل َكَذبُلا َوبَوْيحِل اّللِِ َما َتُضوِر الواِلُت َواْلعُوِزى َوَموا تَونوْ ْعتَوَ  النِوْهِديِوَ  َوبِنوْ

ا،فَوَقاَل أَبُل َبْكر  َرِضوَك اّلِلُ َعْنوُه ِحو ُهَما أَبَد  ِل اَي أُِم فُواَلن  فَوَقالَوحْل ِ ْمرَأَِة ِمْن َبِب َعْبِد الِداِر َفَمِر ِّبَِما َوَقْد بَوَعثَوتوْ
َهوا ِحِل أَْنحل أَْفَسْدهَتَُما فََأْعِتْقُهَما،قَاَل فَِبَكمْ   ُ َا ف قَاَلحْل ِبَكَذا وََكَذا،قَاَل َقْد َأَخوْذهُتَُما َوُ َوا ُحوِرَ ِن أَْرِجَعوا إلَيوْ

ُتَما :َنِحينَوَها،قَالََتا  َها ف قَاَل َوَذِلَك إْن ِك وْ َوَمِر ِ َارِيَِ  َبِب ُمَيِمول  َحوِك ِموْن .أََونَوْفرُُغ ِمْنُه اَي أاََب َبْكر  مُثِ نَوُرِقُ  إلَيوْ
ْسووواَلَم َوُهوووَل يَوْلَم ِوووذ  ُمْشوووبَووِب  ،وََكانَوووحْل ُمْسوووِلَم   َوُعَموووُر بْوووُن ااَْطِووواِب يُوَعوووِذُّبَا لِتَوووْ َُ  اْ ِ رِ   َوُهوووَل  َعوووِدِي بْوووِن َكْعه 

فَابْوَتاَعَهوا أَبُول .ّلِلُ بِوك َيْضرُِّبَا،َحَِّت إَذا َمِل قَاَل إيِن أَْعتَوِذُر إلَْيوك،إيِن َ ْ أَتْووُرْ  إِ  َماَللَو   فَوتَوُقولُل َكوَذِلَك فَوَعوَل ا
 .2672َبْكر ،فََأْعتَوَقَها 

ِه َوَحِدَيِب حُمَِمُد ْبُن َعْبِد اّللِِ ْبِن َأيب َعِتي   َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبوِد اّللِِ بْوِن الوزَِبْْيِ،َعْن بَوْعوِخ أَْهلِو:قَاَل اْبُن إْسَحاَ  
 إيِن أَرَا  تُوْعتِووُ  رِقَووااب  ِضووَعاف ا،فَوَلْل أَنِووك إْذ فَوَعْلووحَل َمووا فَوَعْلووحَل أَْعتَوْقووحَل اَي بُووَبِ :قَوواَل قَوواَل أَبُوول ُقَحافَووَ  أِلَيب َبْكوور  

ا مَيْنَوُعلَنك َويَوُقلُملَن ُقوَنك ف قَاَل فَوَقاَل أَبُل َبْكر  َرِضوَك اّلِل َعْنوُه اَي أَبَوحْل إيِن إِ َوا أُرِ  يوُد َموا أُرِيوُد ّللِِ رَِجا   ُجْلد 
ُّ أَنُِه َما نَوَزَل َهُيَ ِء اهْلاَيِت إِ  ِفيوِه َوِفيَموا قَواَل لَوُه أَبُولُ  } فََأِموا َموْن أَْعطَوى َواتوِ ) َعِز َوَجِل  َقوى ( قَاَل فَويُوَتَحِد

اأْلَْعلَووووى  } َوَمووووا أِلََحوووود  ِعْنووووَدُ  ِمووووْن نِْعَموووو   ُعْووووَزى ِإِ  ابِْتغَوووواَء َوْجووووِه َربِووووهِ :َوَصووووِدَ  اِبحْلُْسووووَ  { إىَل قَوْللِووووِه تَوَعوووواىَل 
  2673َوَلَسْلَ  يَوْرَضى {

وكانوووحل املالبسوووات .ّلِل ..قوووتحم العقبووو  وهووول يعتووو  هوووذ  الرقووواب العانيووو  .ي -ضوووك اّلِل عنوووه ر  -لقووود كوووان 
 . سبيل اّللِ يفالعقب   احلاضرة يف البي   ععل هذا العمل يذكر يف مقدم  ااطلات والليبات  قتحام

اجملاعو ،ويلم اجملاعو  الوذي :..واملسوغب  « َب   يَِتيموا  ذا َمْقَربَو   أَْو ِمْسوِكينا  ذا َمْ َبَو   أَْو ِإْنعام  يف يَوْلم  ِذي َمْسغَ »
وقوود كووان اليتوويم اوود يف البي وو  ا؟اهليوو  ا؟احوودة املتكالبوو  ااسوو  .يعووز فيووه الطعووام هوول حمووك حلقيقوو  ا ميان

دل علووووووى قسووووولة البي وووووو  موووووون حوووووولل  وووووا يوووووو.وقوووووود حفووووول القوووووورآن ابللصووووووي  ابليتيم.ولووووول كووووووان ذا قرىب.والغ 
وقود .وللحل هذ  اللصوااي تتولاىل حوَّت يف السولر املدنيو   ناسوب  تشوريعات املوْياّ واللصواي  والزواج.اليتامى

 -وكووذلك إنعووام املسووكني ذي امل بوو  .ويف سوولرة البقوورة وغْي ا.موور منهووا الكثووْي يف سوولرة النسوواء خاصوو  .
يف يووولم املسوووغب  يقدموووه السووويا  القووورآين خطووولة يف سوووبيل  -أي الالصووو  ابلووو اب مووون بيسوووه وكووودة حالوووه 

اقتحووام العقب ،ألنووه حمووك للمشوواعر ا ميانيوو  موون رمحوو  وعطوو  وتكافوول وإيثار،ومراقبوو  ّلِل يف عيالووه،يف يوولم 
فك الرقاب وإنعوام الطعوام كانتوا مون إُيواءات البي و  امللحو ،وإن  :وها ن ااطل ن .الشدة واجملاع  واحلاج 
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مُثَّ كوواَن ِمووَن الَّووِذيَن »:مث عقووه ابلليبوو  الكووثى الشووامل  .ف  العموولم،ومن مث قوودمها يف الووذكركانووحل هلمووا صوو
 « ..آَمُنلا َوَتلاَصْلا اِبلصَّْثِ،َوَتلاَصْلا اِبْلَمْرمَحَ ِ 

ع نطاقوا ألمشل واألوسوطلة هك اهنا ليسحل لل اخك الزمب،إ ا هك لل اخك املعنلي ابعتبار هذ  اا« مُثَّ »و
قواب ه قبول فوك الر وم وقلعوفا ميوان مفور .وإ  فما ينفع فك رقاب و  إنعام نعام بال إميان.ألعلى أفقاوا

كولن فال ي.بوحل مطورقنهج تألنوه يصوله  و.وهل الذي اعل للعمول الصواحل وزان يف ميوزان اّللِ .وإنعام الطعام
 ح .ااْي فلت  عارض  ترضي  ملزاج متقله،أو ابتغاء حممدة من البي   أو مصل

 وفول  ذلوك كوان.ا م بو  .أو إنعوام يف يولم ذي مسوغب ،يتيما ذا مقربو ،أو مسوكينا ذ.فوك رقبو :وكأ ا قال 
 .ل والعللفثم هنا  فاقة مع  الفض.من الذين آمنلا وتلاصلا ابلصث وتلاصلا ابملرمح 

ه يقوورر قرجوو  بوو تلاصووكوال.والصووث هوول العنصوور الضووروري لإلميووان بصووف  عاموو ،و قتحام العقبوو  بصووف  خاص 
 ا علووى تكوووالي ،وتعاووقرجوو  ااسووك ا؟ماعوو  امليمن ،وتلاصوويها علووى معوو  الصووث.وراء قرجوو  الصووث ذاته

ان يف األرم يوو  ا ميووتشووعر مجيعووا كووعلرا واحوودا  شووق  ا؟هوواق لتحق.فهك أعضوواء متجاوبوو  احلك.ا ميووان
اذل ويقولي فوال تتخو حل بعضها بعضاومحل تكاليفه،فيلصك بعضها بعضا ابلصث على العهء املش   ويثب

ل إُيووواء وهووو.لفرقياوإن يكووون قائموووا علوووى الصوووث .وهوووذا أمووور غوووْي الصوووث الفووورقي.بعضوووها بعضوووا فوووال تنهزم
ل اعي  هزميو  بوق  يكلن وهل أ  يكلن عنصر ختذيل بل عنصر تثبيحل،و .بلاجه امليمن يف ا؟ماع  امليمن 

 ن .قاعي  اقتحام و  يكلن مثار جزع بل مهب  نمأني
عو   صوفل  ا؟مالو احم يفاإنه إكاع  الشعلر بلاجه .فهل أمر زائد على املرمح .وكذلك التلاصك ابملرمح 

عليووووووه  ه،يتعار عوووووون نريوووووو  التلاصووووووك بووووووه،والتحام عليووووووه،واختاذ  واجبووووووا مجاعيووووووا فوووووورقاي يف اللقووووووحل ذاتوووووو
 ا؟ميع،ويتعاون عليه ا؟ميع.

 - -رسوولل اّلِل    أحاقيووةالووذي يووثز  القوورآن كمووا تووثز  وهل املعوو .فمعوو  ا؟ماعوو  قووائم يف هووذا التلجيووه
واحلسوووواب  الفرقيووو  فهل قيووون مجاعووو ،ومنهج أموووو ،مع وضووول  التبعوووو .أل يتوووه يف هقيووو  حقيقوووو  هوووذا الوووودين

 الفرقي فيه وضلحا كامال ..
م وهووو..« ْصوووحاُب اْلَمْيَمنَووو ِ أُول ِوووَك أَ » -لقووورآن وحووودقها كموووا وصوووفها ا  -وأول وووك الوووذين يقتحمووولن العقبووو  

 وكوووال املعنيوووني..أو أووووم أصوووحاب اليموووني واحلوووج والسوووعاقة .اليموووني كموووا جووواء يف ملاضوووع أخووورى أصوووحاب
 متصل يف املفهلم ا مياين.

 الك ار أصحاا المشأمة في النار الموقد  20 - 19الدرس الخامس:

..و  ُيوتج هنوا إىل ذكور أوصوا  أخورى « ْيَصوَدة  َعَلْيِهْم انر  مُ .َوالَِّذيَن َكَفُروا آِبايتِنا ُهْم َأْصحاُب اْلَمْشوَأَم ِ »
فال حسووون  موووع .ألن صوووف  الكفووور تنهوووك امللقووو ..« َوالَّوووِذيَن َكَفوووُروا آِبايتِنوووا»:لفريووو  املشوووأم  غوووْي أن يقووولل 

فال ضورورة للقولل  ووم الوذين   يفكولن الرقواب و  .و  سي   إ  والكفر يتضمنها أو يغطوك عليهوا.الكفر
فووإذا كفووروا فمووا هوول بنووافعهم كووكء موون ذلووك حووَّت لوول فعلوول   .هووم الووذين كفووروا آبايتنووا . يطعموولن الطعووام،مث
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وكال وا كوذلك قريوه يف .أي أصوحاب الشومال أو هوم أصوحاب الشويم والونحك ..وهم أصحاب املشأم 
إمووا .مغلقو  .أي ..« َعلَوْيِهْم انر  ُمْيَصووَدة  »وهي ء هووم الوذين بقوولا وراء العقبو    يقتحملهووا  .املفهولم ا ميواين

أي أبلاّبووا مغلقوو  علوويهم وهووم يف العووذاب حمبلسوولن.وإما علووى  زم هووذا املعوو  القريووه .علووى املعوو  القريووه
فبحكم إغالقهوا علويهم   ميكون أن يزايللهوا ..وهوذان املعنيوان متالزموان ..هوذ  .وهل أوم   حرجولن منهوا

تعرم يف هووذا احليووز الصووغْي.ّبذ  .ر ا ميوواينهووك احلقووائ  األساسووي  يف حيوواة الكووائن ا نسوواين،ويف التصوول 
 وهذ  خاصي  التعبْي القرآين الفريد ....القلة وّبذا اللضل  .
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 مكي ة وآياأها خمس عشر  ( سور  الش مس91)

 أهم مو وعات السور  

ثوو  وجدانيوو  تنب اتدة ملسووهووذ  السوولرة القصووْية ذات القافيوو  اللاحوودة،وا يقاع امللسوويقك امللحد،تتضوومن عوو
نها ة الوويت تتضوومقوو  الكبووْي موون مشوواهد الكوولن ولوولاهر  الوويت تبوودأ ّبووا السوولرة والوويت تظهوور كأوووا انووار للحقي

 السلرة.
هووووذ  .صوووْيها .عته يف محقيقووو  الووونفك ا نساني ،واسووووتعداقاهتا الفطريووو ،وقور ا نسووووان يف كوووأن نفسووووه،وتب

 ومشاهد  الثابت .احلقيق  اليت يربطها سيا  السلرة  قائ  الكلن 
وهك  ولذج .اك وزواهلوكذلك تتضومن قصو  مثلق،وتكوذيبها إبنوذار رسولهلا،وعقرها للناق ،ومصورعها بعود ذلو

يف  لفقورة األوىلاجواء يف  كموا:من اايب  اليت تصيه من   يزكك نفسه،فيدعها للفجلر،و  يلزمها تقلاهوا 
 « ..ْن َقسَّاهاَوَقْد خاَب مَ .َقْد أَفْوَلَ  َمْن زَكَّاها»:السلرة 

 [15إل   1اآليات :( 91]سور  الشمس ) 

 القسم بالشمس والقمر وغيرهما  وبيان طبيمة ا نسان  وعقوبة ثمود

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
(َوالسَّوماِء 4ها )شوا( َواللَّْيِل ِإذا يَوغْ 3َجالَّها ) ( َوالنَّهاِر ِإذا2( َواْلَقَمِر ِإذا َتالها )1َوالشَّْمِك َوُضحاها )} 

فْولَووَ  ( قَووْد أَ 8َأهْلََمهووا ُفُجلَرهووا َوتَوْقلاهووا )فَ ( 7( َونَوْفووك  َومووا َسولَّاها )6( َواأْلَْرِم َومووا َنحاهووا )5َوموا بَناهووا )
َبحْل مَثُولُق ِبطَ 10َوَقْد خاَب َموْن َقسَّواها ) (9َمْن زَكَّاها ) َفقواَل ( 12اها )( ِإِذ انْوبَوَعوَة َأْكوق11ْغلاهوا )( َكوذَّ

بُلُ  فَوعَ 13هَلُووْم َرُسوولُل اّللَِّ انقَووَ  اّللَِّ َوُسووْقياها ) َو   (14َسووولَّاها )َذنِْبِهْم فَ بِووَقُروهوووا َفَدْمووَدَم َعلَووْيِهْم َرُّبُووْم ( َفَكووذَّ
 { (15َحاُ  ُعْقباها )

 القسم بمشاهد هللاونية عل  طبيمة الن س ا نسانية 6 - 1الدرس ا ول:

ها.َواْلَقَمِر ِإذا َتالها.اهاَوالشَّووْمِك َوُضووح» َواأْلَْرِم .ناهوواَوالسَّووماِء َومووا بَ .ْغشاهاْيووِل ِإذا يوَ َواللَّ .َوالنَّهوواِر ِإذا َجالَّ
 «.اهاَوَقْد خاَب َمْن َقسَّ .اهاَ  َمْن زَكَّ  أَفْولَ َقدْ .فََأهْلََمها ُفُجلَرها َوتَوْقلاها.َونَوْفك  َوما َسلَّاها.َوما َنحاها

ا ومن كووأن هووذ.هوواا وإهلامنه ّبووذ  ااالئوو  واملشوواهد الكلنيوو ،كما يقسووم ابلوونفك وتسووليتهيقسووم اّلِل سووبحا
موو  ذا هلووا موون قيتتوودبر موواالقسووم أن حلووع علووى هووذ  ااالئوو  قيموو  كووثى وأن يلجووه إليهووا القلوولب تتمالها،و 

 ّبا من ق ل ،حَّت استحقحل أن يقسم ّبا ا؟ليل العظيم. وماذا
ميم الفطوورة صووليهووا يف عا بينهووا وبووني القلووه ا نسوواين لغوو  سووري   متعووار  ومشوواهد الكوولن ولوولاهر  إنالقوو

نطووووووو  لت،وهك توبينها وبوووووووني الووووووورو  ا نسووووووواين عووووووواوب ومناجووووووواة بغوووووووْي نوووووووثة و  صووووووو.وأغووووووولار املشووووووواعر
هووووول مقبووووول قوووووى ّبوووووا و للقلوووووه،وتلحك للووووورو ،وتنبخ ابحليووووواة املأنلسووووو  للكيوووووان ا نسووووواين احلك،حيثموووووا الت

  األنك واملناجاة والتجاوب وا ُياء.عليها،متطلع عندها إىل
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رة  .مللاضوووووعاومووووون مث يكثووووور القووووورآن مووووون تلجيوووووه القلوووووه إىل مشووووواهد الكووووولن بشوووووَّت األسووووواليه،يف كوووووَّت 
ا يليهوا ضوعها إنوارا ملوشاهد،وو ابلتلجيهات املباكرة،و رة ابللمسات ا؟انبي  كهذا القسم بتلك ااالئو  وامل

 من احلقائ .
 ة واحودة ختلوولكواق سولر فال ت.حظنوا كثوورة هوذ  التلجيهوات واللمسوات كثورة لوواهرةويف هوذا ا؟وزء ابلوذات  

ل ملتبواقبلغ  السور ا -ه ويتلقى عن.من إيقاا القله لينطل  إىل هذا الكلن،يطله عند  التجاوب وا ُياء
ابلشوومك .ا ينطوو  بووه موون ق ئوول ومووا يبثووه موون مناجوواة  وهنووا ْنوود القسووم املوولحك ابلشوومك وضووحاها .موو -

 وحني تضحى وترتفع عن األف  بصف  خاص .عام  
 الصوي  ويف.لنواعايف الشوتاء يكولن وقوحل الود ء املسوتحه ا.وهك أرو  ما تكلن يف هذ  الف ة وأحلى

وقد .وأصوفاها أوقاهتوا فالشمك يف الضوحى يف أرو .يكلن وقحل ا كرا  الرائ  قبل وقدة الظهْية وقيظها
وهل ذو .لضوحىلالقريوه  ا   نرى ضرورة للعدول عن املع ورق أن املقصلق ابلضحى هل النهار كله،ولكن

 ق ل  خاص  كما رأينا.
شوري ر والقلوه البني القمووبو.إذا توال الشومك بنولر  اللطيو  الشوفي  الرائو  الصوايف ..وابلقمر إذا تالها .

يف  ه القلووهبووا التقووى وق قوودمي ملغوول يف السوورائر واألعما ،غووائر يف كووعاب الضوومْي،ي قر  ويسووتيقج كلموو
اعر لقلووه الشوواوللقمر  سووات وإُيوواءات للقله،وسووبحات وتسووبيحات للخال ،يكوواق يسوومعها .أيوو  حووال

لليلووووووو  امر يف اوإن القلوووووووه ليشوووووووعر أحيووووووواان أنوووووووه يسوووووووب  يف فووووووويخ النووووووولر الغووووووو.يف نووووووولر القمووووووور املنسووووووواب .
 .القمراء،ويغسل أقرانه،ويرتلي،ويعان  هذا النلر احلبيه ويس و  فيه رو  اّللِ 

 والضومْي يف.هار كول الن  وا يولحك  ن املقصولق ابلضوحى هول الفو ة اااصو  .لنهار إذا جالها .ويقسم اب
هووا»  شووك  نووه ضوومْييالقوورآين  ولكوون ا ُيوواء.الظوواهر أن يعوولق إىل الشوومك املووذكلرة يف السوويا  ...« َجالَّ

احلووووك  قة يفعهوووول مولاسووووللب القوووورآين إُيوووواءات جانبيوووو  كهووووذ  مضوووومرة يف السوووويا  ألوووووا .هووووذ  البسيط 
تر  اة ا نسوان آر يف حيووللنها.فالنهوار الوك البسويط  ويكشوفها.البشري،يستدعيها التعبوْي اسوتدعاء خفيا

 مثووول هوووذا يفلسوووريع  افهوووذ  اللمسووو  .وقووود ينسوووى ا نسوووان بطووولل التكووورار مجوووال النهوووار وأير .الووويت يعلمها
 السيا  تلقظه وتبعثه للتأمل يف هذ  الظاهرة الكثى.

هل و .كوووكء وحفيوووه اء يضوووم كووولوالليل غشووو.والتغشوووي  هوووك مقابووول التجليووو ..« َواللَّْيوووِل ِإذا يَوْغشووواها»:ومثلوووه 
 وله يف حياة ا نسان أير كالنهار سلاء..مشهد له يف النفك وقع

سووب  ء حووني يووذكر يلفج السووماو .هنووا مصوودري « َومووا».« .َوالسَّووماِء َومووا بَناهووا»:مث يقسوم ابلسووماء وبنائهووا 
كهوووا سوووا   يف أفال كلاكوووه الذا الوووذي نووورا  فلقنوووا كالقبووو  حيثموووا اعهنا،تتنووواير فيوووه النجووولم والإىل الوووذهن هووو

 ومداراهتا.
وهووذا الووذي نوورا  فلقنووا متماسووكا   حتوول و  يضووطرب تتحقوو  فيووه صووف  .فأمووا حقيقوو  السووماء فووال ندريها

وهول سواب  يف الفضواء الوذي أما كيو  هول مبب،وموا الوذي ميسوك أجوزاء  فوال تتنواير .البناء بثباتوه وااسوكه
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و  .وكل موا قيول عنوه جمورق نظورايت قابلو  للونقخ والتعوديل.فوذلك موا   ندريوه.  نعر  له أو  و  آخرا .
َ مُيِْسوووُك »:قووورار هلوووا و  يبوووات ..إ وووا نووولقن مووون وراء كووول كوووكء أن يووود اّلِل هوووك اسوووك هوووذا البنووواء  ِإنَّ اّللَّ

وووماواِت َواأْلَْرَم أَْن تَووووُزو  وهوووذا هووول العلوووم املسوووتيقن ..« َولَِ ْن زالَتوووا ِإْن أَْمَسوووَكُهما ِموووْن َأَحووود  ِموووْن بَوْعوووِد ِ .السَّ
البسوو  والتمهيوود :والطحوول كالوودحل ..« َواأْلَْرِم َومووا َنحاهووا»:اللحيوود  كووذلك يقسووم ابألرم ونحلهووا 

 للحياة.
وهوووذ  ااصوووائا . وهووك حقيقووو  قائمووو  تتلقووو  علووى وجلقهوووا حيووواة ا؟ووونك البشووري وسوووائر األجنووواس احلي

وحسوه .وامللافقات اليت جعلتهوا يود اّلِل يف هوذ  األرم هوك الويت  حوحل ابحليواة فيهوا وفو  تقودير  وتدبْي 
الظاهر لنا أنه لول اختلوحل إحوداها موا أمكون أن تنشوأ احليواة و  أن تسوْي يف هوذا الطريو  الوذي سوارت فيوه 

ْرَم بَوْعووَد ذلِووَك َقحاهووا َأْخوورََج ِمْنهووا ماَءهووا َواأْلَ »:ونحوول األرم أو قحلهووا كمووا قووال يف اهليوو  األخوورى ..
فحني .ويوود اّلِل وحوودها هووك الوويت تللووحل هووذا األموور.وهوول أكووث هووذ  ااصووائا وامللافقات.2674«َوَمْرعاهووا 

ويلموووك القلوووه البشوووري هوووذ  اللمسووو  للتووودبر .يوووذكر هنوووا بطحووول األرم،فإ وووا يوووذكر ّبوووذ  اليووود الووويت وراء 
 والذكرى.

 طبيمة الن س ا نسانية ودعو  لاههللاياها 10 - 7الدرس الثاني:

 ولولاهر .وهك ومشواهد  مث عكء احلقيق  الكثى عن النفك البشري  يف سيا  هوذا القسوم،مرتبط  ابلكولن
قَوْد .لَرهوا َوتَوْقلاهاهْلََمها ُفجُ فَأَ .اهاَونَوْفوك  َوموا َسولَّ »:إحدى اهلايت الكثى يف هوذا اللجولق املو اب  املتناسو  

 « ..َمْن زَكَّاها،َوَقْد خاَب َمْن َقسَّاهاأَفْوَلَ  
 »:لرة ا نسوان وآيو  سو..« نِ لنَّْجوَديْ َوَهوَديْناُ  ا»:وهذ  اهلايت األربع،اب ضاف  إىل آي  سلرة البلد السوابق  

 ك مرتبطو  ومكملو وهو.إلسوالم .لريو  النفسوي  عودة النظاثول قا..« ِإانَّ َهَديْناُ  السَّوِبيَل ِإمَّوا كواِكرا  َوِإمَّوا َكُفولرا  
ِئَكووِ  ِإيِنِ َك لِْلَمالقوواَل َربُوو ِإذْ »:« ص»لووآلايت الوويت تشووْي إىل ازقواج نبيعوو  ا نسووان،كقلله تعوواىل يف سوولرة 

مكملو  و كموا أووا مرتبطو  ..« ِدينَ لا لَوُه سواجِ ك فَوَقعُوفَِإذا َسلَّيْوُتُه َونَوَفْخحُل ِفيِه ِموْن ُروِحو.خاِل   َبَشرا  ِمْن ِنني  
واهلايت ..« ينَو   َسوَبحْل َرهِ ك  ِ وا كَ ُكوُل نَوْفو»:كقللوه تعواىل يف سولرة املودير :ليت تقورر التبعو  الفرقيو  لآلايت ا

َ   ِإنَّ »:الرعود  يف سولرة اليت تقرر أن اّلِل يرتوه تصورفه اب نسوان علوى واقوع هوذا ا نسوان،كقلله تعواىل  اّللَّ
ُوا ما ِ َنوْ  ُ ما بَِقْلم  َحَّتَّ يُوَغْيِِ  «.ُفِسِهمْ يُوَغْيِِ

 ها ..ومن خالل هذ  اهلايت وأمثاهلا تثز لنا نظرة ا سالم إىل ا نسان بكل معامل
إن هووذا الكوووائن رلوول  موووزقوج الطبيعوو ،مزقوج ا سوووتعداق،مزقوج ا عوووا  ونعووب بكلمووو  مووزقوج علوووى وجوووه 

تعداقات متسوواوي  التحديود أنووه بطبيعوو  تكلينووه )مون نووني األرم وموون نفخوو  اّلِل فيووه مون روحووه( مووزوق ابسوو
كما أنووه قوواقر علووى .فهل قوواقر علووى التمييووز بووني مووا هوول خووْي ومووا هوول كوور.للخووْي والشوور،واهلدى والضووالل

وأن هوووذ  القووودرة كامنووو  يف كيانوووه،يعث عنهوووا القووورآن اب هلوووام  رة .تلجيوووه نفسوووه إىل ااوووْي وإىل الشووور سووولاء
                                                 

 . ) السيد رمحه هللا (3816سلرة النازعات يف هذا ا؟زء ص   - 2674
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فهووك  ..« َوَهووَديْناُ  النَّْجووَدْينِ »:ويعووث عنهووا ابهلدايوو   رة ..« لاهوواَونَوْفووك  َومووا َسوولَّاها،فََأهْلََمها ُفُجلَرهووا َوتَوقْ »:
والرسوووووا ت والتلجيهوووووات والعلامووووول ااارجيووووو  إ وووووا تووووولقج هوووووذ  .كامنووووو  يف صوووووميمه يف صووووولرة اسوووووتعداق .

ألوووووووا رللقوووووو  فطرة،وكائنوووووو  .ولكنهووووووا   ختلقهووووووا خلقا.ا سووووووتعداقات وتشووووووحذها وتلجههووووووا هنووووووا أو هنا 
 اما.نبعا،وكامن  إهل

هك الويت .نسوانذات ا  وهنا  إىل جانه هذ  ا سوتعداقات الفطريو  الكامنو  قولة واعيو  مدركو  ملجهو  يف
بوه علوى  فيها،وتغليداق ااوْيفمن استخدم هوذ  القولة يف تزكيو  نفسوه وتطهْيهوا وتنميو  اسوتع.تناط ّبا التبع 

هوا َوقَوْد َموْن زَكَّا أَفْولَو َ  قَودْ »:د خواب ومون أللوم هوذ  القولة وخبأهوا وأضوعفها فقو.فقود أفل .الشر . استعداق
 « ..خاَب َمْن َقسَّاها

 تلجيوووه.التلجيهختيوووار و وهنالوووك إذن تبعووو  م تبووو  علوووى مووون  ا نسوووان هوووذ  القووولة اللاعيووو  القووواقرة علوووى ا 
ة هووا تبع ،وقوودر   تقابلفهك حريوو.ا سووتعداقات الفطريوو  القابلوو  للنموول يف حقوول ااووْي ويف حقوول الشوور سوولاء

 لها تكلي ،ومنح  يقابلها واجه ..يقاب
عانه كوووو  للتصوووور ،فأيوووو  املالورمحوووو  موووون اّلِل اب نسووووان   يدعووووه  سووووتعداق فطرتووووه ا هلووووامك،و  للقوووولة اللاع
فسوه ل اهلودى يف نان،وق ئوابلرسا ت اليت تضع له املولازين الثابتو  الدقيق ،وتكشو  لوه عون ملحيوات ا مي

ضووو  لوووه بوووذلك يتو .ك اهلووولى فيبصووور احلووو  يف صووولرته الصوووحيح  .ويف اهلفوووا  مووون حللوووه،وعلل عنوووه غلاكووو
ا  حلقيقووو  ْية وإقر الطريووو  وضووولحا كاكوووفا   غوووبا فيوووه و  كوووبه  فتتصووور  القووولة اللاعيووو  حين وووذ عووون بصووو

 ا عا  الذي ختتار  وتسْي فيه.
 ام.قدر  الع و شي   اّللِ وكل ما يتم يف قائرهتا فهل حمق  مل.وهذ  يف مجلتها هك مشي   اّلِل اب نسان

فهوك أو  :تنبثو  منهوا مجلو  حقوائ  ذات قيمو  يف التلجيوه ال بولي  2675هذ  النظرة اجململ  إىل أقصى حد 
ترتفع بقيم  هذا الكوائن ا نسواين،حني ععلوه أهوال  حتموال تبعو  اعاهه،وانحوه حريو  ا ختيوار )يف انوار 

حلريووو  والتبعوووو  يضوووعان هووووذا الكوووائن يف مكووووان  املشوووي   ا هليووو  الوووويت كووواءت لووووه هوووذ  احلريوووو  فيموووا حتووووار( فا
كرمي،ويقووووورران لوووووه يف هوووووذا اللجووووولق منزلووووو  عاليووووو  تليووووو  اباليقووووو  الووووويت نفووووو  اّلِل فيهوووووا مووووون روحوووووه وسووووولاها 

 بيد ،وفضلها على كثْي من العاملني.
فنا( وهك تنيا تلقك على هذا الكائن تبع  مصوْي ،وععل أمور  بوني يديوه )يف انوار املشوي   الكوثى كموا أسول

وهوول يعلووم أن قوودر اّلِل فيووه يتحقوو  موون خووالل تصوورفه .فتثووْي يف حسووه كوول مشوواعر اليقظوو  والتحوورج والتقلى
ُوا مووا ِ َنْوُفِسووِهمْ »:هوول بنفسووه  ُ مووا بَِقووْلم  َحووَّتَّ يُوغَووْيِِ َ   يُوغَووْيِِ وهووك تبعوو  يقيلوو    يغفوول صوواحبها و  ..« ِإنَّ اّللَّ

اج  الدائم  للرجلع إىل امللازين ا هلي  الثابث ،ليظل علوى يقوني أن يغفل  وهك تلثا تشعر هذا ا نسان ابحل
هووووولا    حدعوووووه،و  يضووووولله،كك   يقووووولق  اهلووووولى إىل املهلكووووو ،و  ُيووووو  عليوووووه قووووودر اّلِل فووووويمن اعووووول إهلوووووه 

                                                 
 نمد قطه. ) السيد رمحه هللا (« ا نسان بني املاقي  وا سالم»يراجع بتلسع يف نظري  ا سالم النفسي  كتاب   - 2675
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وبذلك يظل قريبا من اّلِل،يهتدي ّبديه،ويستضكء ابلنلر الذي أمد  به يف متاهات الطريو   ومون مث .هلا 
وايوووو  ملووووا ميلووووك هووووذا ا نسووووان أن يصوووول إليووووه موووون تزكيوووو  الوووونفك وتطهْيهووووا،وهل يغتسوووول يف نوووولر اّلِل  فووووال

الفووائخ،ويتطهر يف هوووذا العبوواب الوووذي يتوودف  حللوووه مووون ينووابيع اللجووولق ..بعوود ذلوووك يعوورم  لذجوووا مووون 
  اذج اايب  اليت ينتهك إليها من يدسك نفسه،فيحجبها عن اهلدى ويدنسها.

 إهالك ثمود بسبب عقر الناقة  15 -11:الدرس الثالث 

َبحْل مَثُولُق ِبطَْغَلاَهوا )» : ثال هذا النملذج فيما أصاب مثلق من غضه ونكال وهال   ( ِإِذ انْوبَوَعوَة 11َكذَّ
بُلُ  فَوَعَقُروَهوووا َفَدْمووودَ 13( فَوَقووواَل هَلُوووْم َرُسووولُل اّللَِّ اَنقَوووَ  اّللَِّ َوُسوووْقَياَها )12)2676َأْكووَقاَها  َم َعلَوووْيِهْم َرُّبُوووْم ( َفَكوووذَّ

 ( « ..15( َوَ  َحَاُ  ُعْقَباَها )14ِبَذنِْبِهْم َفَسلَّاَها )
وسوب  احلودية عنهوا يف  . ملاضوع كوَّت مون القرآنيف -ليوه السوالم ع -وقد ورقت قص  مثولق ونبيهوا صواحل 

 نا .لقص  هفْيجع إىل تفصيالت ا« الفجر»وأقرّبا ما جاء يف هذا ا؟زء يف سلرة .كل ملضع
  هول سووبه غيووان وحودفأموا يف هوذا امللضووع فهول يوذكر أن مثوولق بسوبه مون نغياوووا كوذبحل نبيها،فكوان الط

 أكثرهوا تعاسو كوقاء و  وهل أكودها.وهل الوذي عقور الناقو .واثل هذا الطغيوان يف انبعواّ أكوقاها.التكذيه
اّلِل أو  ن اسولا انقو أاحوذروا .وقد حذرهم رسلل اّلِل قبل ا قدام على الفعل  فقال هلم. ا ارتكه من ا مث

ذ  هووفجعوول اّلِل  منووه آيوو  أن اسوولا املوواء الووذي جعوول هلووا يلمووا وهلووم يلمووا كمووا اكوو ط علوويهم عنوود مووا نلبوولا
 -عنوووه كوووي ا  ان هلوووا كوووأن خووواص   بووولم يف تفصووويالته،ألن اّلِل   يقووول لنووواكوووو  بووود أنوووه   -الناقووو  آيووو  

وعوووودوا أوووووم  ا التبعوووو ولكنهم مجيعووووا محلوووول .ا هوووول هووووذا األكووووقىوالووووذي عقرهوووو.فكووووذبلا النووووذير فعقووووروا الناق 
كافول ئيسوي  يف التسوالم الر وهوذا مبودأ مون مبواقئ ا .عقروها،ألوم   يضربلا على يد ،بل استحسونلا فعلته

زر وازرة روي حيوة   تو؟وزاء األخو  يتعوارم موع التبعو  الفرقيو  يف ا.يف احلياة الدنيا ا جتماعي  يف التبع  
 بغك والشر.لى يد الععلى أنه من اللزر إ ال التناص  والتكافل واحلخ على الث واألخذ .خرىوزر أ

 « ..لَّاهانِْبِهْم َفسَ ْم ِبذَ َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرّبُُ »:عندئذ تتحر  يد القدرة لتبطا البطش  الكثى 
 صوووووولر معنووووووا اء ،وييوووووولحك  ووووووا ور « قموووووودم»..واللفج ذاتووووووه .والدمدموووووو  الغضووووووه ومووووووا يتبعووووووه موووووون تنكيوووووول

 ذي يرتسوملووهل املشوهد ا رسه،ويكاق يرسم مشهدا مروعا ريفوا  وقود سولى اّلِل أرضوهم عاليهوا بسوافلها،
 بعد الدمار العني  الشديد ..

وموون ذا حووا ف وموواذا حووا ف وأىن حووا ف إ ووا يووراق موون هووذا .سووبحانه وتعوواىل ...« َو  َحوواُ  ُعْقباهووا »
وكوذلك بطوا اّلِل  .فالذي   حا  عاقب  ما يفعل،يبل  غاي  البطا حوني يبطا.هالتعبْي  زمه املفهلم من

فهل إيقووواع يوووراق إُيوووا   وللوووه يف النفووولس ..وهكوووذا تووورتب  حقيقووو  الووونفك .إن بطوووا ربوووك لشوووديد:كوووان 
البشووري   قووائ  هووذا اللجوولق الكبْية،ومشوواهد  الثابتوو ،كما توورتب  ّبووذ  وتلووك سوون  اّلِل يف أخووذ املكووذبني 

                                                 
،يَووْذُكُر النَّاقَووَ  َوالَّووِذي َعَقَرَها،فَوَقوواَل:" " ِإِذ انْوبَوَعووَة َأْكووَقاَها "  انْوبَوَعووَة هَلَووا َرُجوول  َعووارِم  ْعحُل َرُسوولَل اّللَِّ َعووْن َعْبووِد اّللَِّ بْووِن َزْمَعووَ ،قَاَل: َِ  - 2676
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غووووواة،يف حووووودوق التقووووودير احلكووووويم الوووووذي اعووووول لكووووول كوووووكء أجال،ولكووووول حووووواقّ ملعووووودا،ولكل أمووووور والط
 غاي ،ولكل قدر حكم ،وهل رب النفك والكلن والقدر مجيعا ..
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 مكي ة وآياأها إحدى وعشرون ( سور  الليل92)

 أهم مو وعات السور  

ذ  احلقيقوو  هووا كانووحل وملوو.لرة حقيقوو  العموول وا؟زاءنووار موون مشوواهد الكوولن ونبيعوو  ا نسووان تقوورر السووإيف 
وورُُ  لِْلُيْسوو اِبحْلُْسوو َوَصوودَّ َ  فََأمَّا َمووْن أَْعطووى َواتَّقووى.ِإنَّ َسووْعَيُكْم َلَشووَّتَّ »:منلعووه املظوواهر  َوأَمَّووا َمووْن .رى  َفَسنُوَيسِِ

ورُُ  لِْلُعْسورى  اهلخورة رتلفو  وفو  العمول  كوذلك يف   انوحل العاقبووك.« .خبََِل َواْسوتَوْغ  وََكوذََّب اِبحْلُْسو  َفَسنُوَيسِِ
تْوَقى،الَّوِذي يوُوْييت َوَسوُيَجنوَّبُوَها اأْلَ .ىلَّ ذََّب َوتَولَ َكوالَِّذي  .  َيْصالها ِإ َّ اأْلَْكوَقى.فَأَْنَذْرُتُكْم انرا  تَوَلظَّى»:واللجه  

 ..«.ماَلُه يَوتَوزَكَّى 
كوووذلك كوووان ا نوووار املختوووار هلوووا يف مطلوووع .هني .ملوووا كانوووحل مظووواهر هوووذ  احلقيقووو  ذات لووولنني،وذات اعوووا

َومووا َخلَووَ  الووذََّكَر ».« .َوالنَّهوواِر ِإذا َعَلَّووى.َواللَّْيووِل ِإذا يَوْغشووى »:السوولرة ذا لوولنني يف الكوولن ويف الوونفك سوولاء 
 .2677..وهذا من بدائع التناس  يف التعبْي القرآين« َواأْلُنْثى 

 [21إل   1اآليات :( 92]سور  الليل )

 لقسم ببمي المخلوقات وبيان نا ية سمي ا نسان وجهاؤها

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
فََأمَّوا  (4 َلَشوَّتَّ )( ِإنَّ َسوْعَيُكمْ 3الوذََّكَر َواأْلُنْثوى ) ( َوموا َخلَو َ 2( َوالنَّهواِر ِإذا َعَلَّوى )1َواللَّْيِل ِإذا يَوْغشى )} 

وورُُ  لِلْ 6َ  اِبحْلُْسوو  )( َوَصوودَّ 5َمووْن أَْعطووى َواتَّقووى ) ( وََكووذََّب 8اْسووتَوْغ  )( َوأَمَّووا َمووْن خبَِووَل وَ 7ُيْسوورى )( َفَسنُوَيسِِ
ورُُ  لِْلُعْسوورى ) (9اِبحْلُْسو  ) ( َوِإنَّ 12نوا لَْلُهوودى )( ِإنَّ َعَليْ 11ُه ِإذا تَوووَرقَّى )( َوموا يُوْغووِب َعْنوُه مالُو10َفَسنُوَيسِِ

تَوووَلىلَّ وَ ( الَّووِذي َكووذََّب 15َيْصووالها ِإ َّ اأْلَْكووَقى )   (14( فَأَنْووَذْرُتُكْم انرا  تَوَلظَّووى )13) لَنووا َلآْلِخوورََة َواأْلُوىل
 (19 ِمووْن نِْعَموو   ُعْووزى )( َومووا أِلََحوود  ِعْنووَد ُ 18) ( الَّووِذي يوُووْييت مالَووُه يَوتَوزَكَّووى17( َوَسووُيَجنوَّبُوَها اأْلَتْوَقووى )16)

 {  (21( َوَلَسْلَ  يَوْرضى )20بِِِه اأْلَْعلى )ِإ َّ ابِْتغاَء َوْجِه رَ 
 القسم بالليل والنهار والاهللار وا نث  3 - 1الدرس ا ول: 

ّبووواتني  -سوووبحانه  -.يقسوووم اّلِل « ..نْثوووى َكَر َواأْلُ َوموووا َخلَوووَ  الوووذَّ .َوالنَّهووواِر ِإذا َعَلَّوووى ..َواللَّْيوووِل ِإذا يَوْغشوووى »
لنَّهوواِر ِإذا َوا».« .ْغشووى ِإذا يوَ  َواللَّْيوولِ ».ل منهمووا الصووف  املصوولرة للمشووهدمع صووف  كوو.الليوول والنهووار:اهليتووني 
 يف عليوووه كووول ظهر،فيظهوووروالنهوووار حوووني يتجلوووى وي.الليووول حوووني يغشوووى البسووويط ،ويغمرها وحفيها..« َعَلَّووى

ن قابالصوائا،ومتن يف ااو ا آانن متقابالن يف قورة الفلك،ومتقوابالن يف الصولرة،ومتقابال.ككء ويسفر
كملوو  لظوولاهر ..ت« نْثووى َر َواأْلُ َومووا َخلَووَ  الووذَّكَ »:كووذلك يقسووم خبلقووه األنوولاع جنسووني متقووابلني .يف اهلتر .

 التقابل يف جل السلرة وحقائقها مجيعا.
والليوول والنهووار لوواهر ن كوواملتان هلمووا ق لوو  تلحيووان ّبووا إُيوواء للقلووه البشووري وهلمووا ق لوو  كووذلك أخوورى 

الليوول إذا يغشووى .والنفك تتووأير شيوورا تلقائيووا بتقلووه الليوول والنهار.تفكوور فيهمووا وفيمووا وراء وواعنوود التوودبر وال

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »ناس  الفب يف كتاب:التصلير الفب يف القرآن.يراجع بتلسع فصل:الت  - 2677
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حودية عوون هوذا الكوولن اجملهولل األسوورار،وعن .وهلذا التقلوه حوودية وإُياء.ويعم،والنهوار إذا علوى وأسووفر
ة تووودبر اهلونووو  يف وإُياء  وووا وراء هوووذا التقلوووه مووون قووودر .هوووذ  الظووولاهر الووويت   ميلوووك البشووور مووون أمرهوووا كوووي ا

 الكلن كما تدار العجل  اليسْية  و ا هنالك من تغْي وهلل   يثبحل أبدا على حال.
ذا ّبو.لنهاراو وتبودل الليول وق لتهما عند التودبر والتفكور قانعو  يف أن هنالوك يودا أخورى تودير هوذا الفلك،

و  يووو كهم .ر أيضوووااة البشووووأن الوووذي يووودير الفلوووك هكوووذا يووودير حيووو.ا نتظوووام وهوووذا ا نوووراق وهوووذ  الدقووو 
 سدى،كما أنه   حلقهم عبثا.

ري ن القلووه البشووعنها،فووإ ومهمووا حوواول املنكوورون واملضووللن أن يلغوولا يف هووذ  احلقيقوو ،وأن ُيللوولا األنظووار
ر،أن لتودبر والتفكوادر  بعود سيظل ملصل  ّبذا الكلن،يتلقى إيقاعاته،وينظر تقلباته،ويدر  تلقائيوا كموا يو

ا؟حووووولق  ،ومن وراء  حميووووود مووووون الشوووووعلر بوووووه،وا ع ا   بلجووووولق  مووووون وراء اللغووووول واهلوووووذرهنالوووووك مووووودبرا 
خليو  و .سوتقر يف رحم  نطفو  تإووا يف ا نسوان والثودييات احليلانيو.والنكران  وكذلك خلق  الوذكر واألنثوى .

هلوووذ   قوووللذكرا،وي كووولين:ففيم هوووذا ا خوووتال    يف وايووو  املطوووا ف موووا الوووذي يقووولل هلوووذ  .تتحووود ببليضووو 
 كلين أنثىف ..:

مووور كوووي ا واقوووع األ إن كشووو  العلامووول الووويت ععووول هوووذ  النطفووو  تصوووب  ذكرا،وهوووذ  تصوووب  أنثوووى   يغوووْي مووون
ورة ذ  ذكرا،وصوْي هوصوْيورة  فإنه ملاذا تتلفر هذ  العلامل هنا وهذ  العلامل هنا ف وكي  يتف  أن تكولن..

 أخووورىف ناسوول مووورة،ويكفوول امتوووداقها ابلتهووذ  أنثوووى هوول احلووودّ الوووذي يتناسوو  موووع خوو  سوووْي احليووواة كلها
ل املصووواقف  ا موون قبيووومصوواقف ف  إن للمصووواقف  كووذلك قوووانلان يسووتحيل معوووه أن تتوولافر هوووذ  امللافقووات كلهووو

،و  ال للمصواقف جموفال .لم ..فال يبقى إ  أن هنالك مدبرا حل  الذكر واألنثى حلكم  مرسلم  وغاي  معل
ا غوووووْي نووووولاع كلهوووووأصوووووال.والذكر واألنثوووووى كوووووامالن بعووووود ذلوووووك لامكوووووان للتلقائيووووو  يف نظوووووام هوووووذا اللجووووولق 

 فهك مطرقة يف سائر األحياء ومنها النبات ...الثدييات
 له ككء ..ليك كمث   يتفرق و  يتلحد إ  ااال  سبحانه الذي.قاعدة واحدة يف اال    تتخل 

ّبوا،لعظيم  -سوبحانه  - يقسوم اّللِ هذ  بعخ إُياءات تلك املشاهد الكلني ،وهذ  احلقيق  ا نسواني  الويت 
يا ويف احليواة احليواة الودن ؟وزاء يفواليت اعلها السويا  القورآين إنوارا حلقيقو  العمول وا.ق لتها وعمي  إيقاعها

 األخرى ..
سذذذمي النذذذاس شذذذا  مخالذذذف وصذذذ ات المذذذؤمنين ا ي ابيذذذة  21 - 4الذذذدرس الثذذذاني:

 وص ات الك ار السلبية

واحلقووووائ  املتقابلوووو  يف الكوووولن ويف النوووواس،على أن سووووعك النوووواس رتلوووو  ونوووورقهم  يقسووووم اّلِل ّبووووذ  الظوووولاهر
رتلف ،ومن مث فجزا هم رتل  كذلك فليك ااْي كالشر،وليك اهلدى كالضالل،وليك الصال  كالفسواق 

وأن لكوووول .،ولوووويك موووون أعطووووى واتقووووى كموووون خبوووول واسووووتغ ،وليك موووون صوووود  وآموووون كموووون كووووذب وتوووولىل
فََأمَّا َمووووووووووْن أَْعطووووووووووى َواتَّقى،َوَصوووووووووودََّ  .ِإنَّ َسووووووووووْعَيُكْم َلَشووووووووووَّتَّ »:زاء وفاقووووووووووا نريقا،ولكوووووووووول مصووووووووووْيا،ولكل جوووووووووو
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ورُُ  لِْلُيْسورى  ورُُ  لِْلُعْسوورى،َوما يُوْغوِب َعْنوُه مالُووُه .اِبحْلُْس ،َفَسنُوَيسِِ َوأَمَّوا َمووْن خبَِوَل َواْسوتَوْغ ،وََكذََّب اِبحْلُْس ،َفَسنُوَيسِِ
 « ..ِإذا تَوَرقَّى

 .. نتائجه رتل  يف.رتل  يف اعاهه.رتل  يف بلاعثه.رتل  يف حقيقته.َّت .إن سعيكم لش
هتم،حَّت اهتمامووووا والنوووواس يف هووووذ  األرم ختتلوووو  نبووووائعهم،وختتل  مشووووارّبم،وختتل  تصوووولراهتم،وختتل 

 لكأن كل واحد منهم عا  خاص يعيا يف كلكه خاص.
   ا  املتباينوذ  العول هووتضوم .ات البشر مجيعاحقيق  إمجالي  تضم أكت.ولكن هنا  حقيق  أخرى.هذ  حقيق 

َ  اتَّقوووى َوَصووودَّ ْعطوووى وَ َموووْن أَ »:هوووحل رايتوووني عوووامتني .ويف صوووفني متقابلني.تضووومها يف حوووزمتني اينتوووني.كلها
 « ..َمْن خبََِل َواْستَوْغ  وََكذََّب اِبحْلُْس  »و..« اِبحْلُْس  

كانوحل ا وا « احلسو »ل ذ  العقيدة اليت إذا قيووصد  ّب.واتقى غضه اّلِل وعذابه.من أعطى نفسه وماله
 س  ..وكذب ّبذ  احل.واستغ  عن اّلِل وهدا .هلا وعلما عليها.ومن خبل بنفسه وماله

ج،وكووووووتات هووووووذان  ووووووا الصووووووفان اللووووووذان يلتقووووووك فيهمووووووا كووووووتات النفلس،وكووووووتات السعك،وكووووووتات املناه
أَْعطووووووى  مَّووووووا َموووووونْ فَأَ »نريقووووووه تلفيوووووو   ولكوووووول منهمووووووا يف .الغاايت.ولكوووووول منهمووووووا يف هووووووذ  احليوووووواة نريوووووو  .

رُُ  لِْلُيْسرى .َواتَّقى،َوَصدََّ  اِبحْلُْس  .  « ..َفَسنُوَيسِِ
عندئووذ .والووذي يعطووك ويتقووك ويصوود  ابحلسوو  يكوولن قوود بووذل أقصووى مووا يف وسووعه ليزكووك نفسووه ويهديها

الذي بدونووه   يكوولن و .علووى نفسووه إبراقتووه ومشووي ته -سووبحانه  -يسووتح  عوولن اّلِل وتلفيقووه الووذي أوجبووه 
وصووول يف يسووور ويف رفووو  ويف .و  يقووودر ا نسوووان علوووى كوووكء.ومن يسووور  اّلِل لليسووورى فقووود وصووول .،كوووكء

يفيخ اليسور مون نفسوه علوى كول موا حللوه وعلوى  .وصل وهل بعد يف هذ  األرم.وعواش يف يسور.هلاقة .
والتلفي  اهلواقئ املطمو ن يف  .واليسر يف تناوله لاملر كلها.واليسر يف نريقه.اليسر يف خطل .كل من حلله

يف  - -حية تسلك صواحبها موع رسولل اّلِل .وهك قرج  تتضمن كل ككء يف نياهتا.كلياهتا وجزئياهتا
ُرَ  لِْلُيْسرى »:وعد ربه له   .. 2678«َونُوَيسِِ

رُ .وََكذََّب اِبحْلُْس  ..َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَوْغ  »  « ..َرقَّى.توَ ِب َعْنُه مالُُه ِإذا غْ َوما يوُ .ْسرى ُ  لِْلعُ َفَسنُوَيسِِ
يبلوو  أقصوى موا يبلغوه إنسووان .والوذي يبخول بنفسوه وماله،ويسوتغب عوون ربوه وهدا ،ويكوذب بدعلتوه وقينوه .

فييسوووور  للعسوووورى  ويلفقووووه إىل كوووول ،ويسووووتح  أن يعسوووور اّلِل عليووووه كوووول ككء.بنفسووووه موووون تعريضووووها للفساق
خطوووووا  مشوووووق  وحرجوووووا،ينحر  بوووووه عووووون نريووووو   وعووووولرة  وُيرموووووه كووووول تيسوووووْي  واعووووول يف كووووول خطووووولة مووووون

وإ ووا هوول يعثوور فيتقووك العثووار .وإن حسووه أنووه سووائر يف نريوو  الفال .ويصووعد بووه يف نريوو  الشووقاوة.الركاق
فوإذا تورقى وسوق  يف وايو  العثورات وا حنرافوات   .بعثرة أخرى تبعد  عن نري  اّلِل،وتنأى به عون رضوا  .

« َومووا يُوْغووِب َعْنووُه مالُووُه ِإذا تَوووَرقَّى»..غ  بووه كووذلك عوون اّلِل وهوودا  يغوون عنووه مالووه الووذي خبوول به،والووذي اسووت

                                                 
ُرَ  لِْلُيْسرى »يراجع تفسْي قلله تعاىل:   - 2678  . ) السيد رمحه هللا (8923 - 3889يف سلرة األعلى ص « َونُوَيسِِ
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وهول أعسور مون .التيسوْي للعسورى،وإن أفلو  صواحبها يف هوذ  األرم وْنوا . والتيسْي للشر واملعصي  من..
 جهنمف وإوا هلك العسرى .

 ان ومكان.وقود كول زمويفري  وقد تبني نريقان ووجان للجمولع البشو.هكذا ينتهك املقطع األول يف السلرة
ر نفسوه موا حتوايفعول ب وأن كول إنسوان.تبني أوما حزابن ورايتان مهما تنلعحل وتعودقت األكوكال واأللولان

 إما إىل اليسرى وإما إىل العسرى.:هلا  فييسر اّلِل له نريقه 
،ومن يسور    لليسورىويكشو  عون وايو  املطوا  ملون يسور .فأما املقطع الثاين فيتحدّ عن مصْي كول فري 

نووه واقووع ح ،كمووا أوقبل كوول كووكء يقوورر أن مووا يالقيووه كوول فريوو  مون عاقبوو  وموون جووزاء هوول عوودل و .للعسورى
ِخوووووورََة َواأْلُوىل  لَنووووووا َلآْل ُهوووووودى َوِإنَّ ِإنَّ َعَلْينووووووا لَلْ  »:فقوووووود بووووووني اّلِل للنوووووواس اهلدى،وأنووووووذرهم انرا تلظووووووى .وحتم

يت مالَووووُه الَّووووِذي يوُوووويْ ُيَجنوَّبُوَها اأْلَتْوَقى،َوَسوووو.تَوَلىلَّ ذََّب وَ َكوووو َّ اأْلَْكووووَقى الَّووووِذي  فَأَنْووووَذْرُتُكْم انرا  تَوَلظَّووووى،  َيْصووووالها إِ .
 .« .ْعلى،َوَلَسْلَ  يَوْرضى بِِِه اأْلَ رَ َوْجِه  يَوتَوزَكَّى،َوما أِلََحد  ِعْنَدُ  ِمْن نِْعَم   ُعْزى ِإ َّ ابِْتغاءَ 

م  وأن يبينوه هلو.دى لفطورة النواس ووعويهمأن يبوني اهلو -رمحو  ضال منه بعبواق  و ف -لقد كته اّلِل على نفسه 
نَّ َعَلْينوا إِ »:حود ألكذلك ابلرسل والرسا ت واهلايت،فال تكلن هنا  حجو  ألحود،و  يكولن هنوا  للوم 

ووووا  اوودون موون قابلنوواس،فال ..واللمسوو  الثانيوو  هووك التقريوور ا؟ووازم حلقيقوو  السوويطرة الوويت هووي « لَْلُهوودى 
ريعووا علووى أن بعيووداف  وتف هه عوون اّللِ فووأين يووذهه موون يريوود أن يووذ..« نَّ لَنووا َلآْلِخوورََة َواأْلُوىل َوإِ »:موولئال 

 ريعووووا علووووى هووووذاتف.العملو اّلِل كتووووه علووووى نفسووووه بيووووان اهلوووودى للعبوووواق،وأن لووووه اهلخوووورة واألوىل قاري ا؟ووووزاء 
  »تسووووعرة ذ  النووووار املهوووو.تتسووووعر .و .. «فَأَنْووووَذْرُتُكْم انرا  تَوَلظَّووووى»:يووووذكرهم أنووووه أنووووذرهم وحووووذرهم وبووووني هلووووم 

كوقى.إنه بوني مون هول األقلةف مث يكووهل بعود الصولك يف النوار .أكقى العباق مجيعا..« َيْصالها ِإ َّ اأْلَْكَقى
موا وعود  كه لوه ليهديوه  ن قعولة ربوتلىل عون اهلودى وعو.كذب ابلدعلة وتولىل عنهوا..« الَِّذي َكذََّب َوتَوَلىلَّ »:

 با.كل من ذيت إليه راغ
ْييت مالَوووُه الَّوووِذي يوُووو»: ل األتقوووىهووومث يبوووني مووون .وهووول األسوووعد يف مقابووول األكوووقى ...« َوَسوووُيَجنوَّبُوَها اأْلَتْوَقوووى»

،و  نلبوا قا ؟ميول أحودر طلعوا   ينفقه ت...الذي ينف  ماله ليتطهر إبنفاقه،  لْيائك بوه ويسوتعلك« يَوتَوزَكَّى
ِإ َّ ابِْتغوواَء .زى  نِْعَموو   ُعْووَدُ  ِموونْ َومووا أِلََحوود  ِعْنوو..»ه األعلووى ربوو.لشووكران أحوود،وإ ا ابتغوواء وجووه ربووه خالصووا .

ه األعلوىف إن بور وابتغواء وجوه الوه تطهرا،..مث ماذاف ماذا ينتظور هوذا األتقى،الوذي يوييت م« َوْجِه َربِِِه اأْلَْعلى 
ْرضووى َلَسووْلَ  يوَ وَ »ل .ألوعلى غووْي املوو.ومفوواجئ.ا؟ووزاء الووذي يطووالع القوورآن بووه األروا  امليمنوو  هنووا عجيه

إنووه .هلووى جلارحعإنووه الرضووى يفوويخ .إنووه الرضووى يغموور روحه.إنووه الرضووى ينسووكه يف قلووه هووذا األتقى«.
 إنه الرضى يندي حياته ...الرضى يشيع يف كيانه
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ويرضووى .ويرضووى بربه.يرضووى بدينه.. 2679«َوَلَسووْلَ  يَوْرضووى »واي لووه موون جووزاء  واي هلووا موون نعموو  كووثى  
ومن رخوووواء .ومن يسوووور وعسوووور.ومن غوووو  وفقوووور.ويرضووووى  ووووا اوووود موووون سووووراء وضووووراء.صيبهويرضووووى بن.بقدر 
إن هووذا الرضووى .يرضووى فووال يقلوو  و  يضووي  و  يسووتعجل و  يسووتثقل العووهء،و  يسووتبعد الغايوو  ..وكدة
ومن .موون يعطووك ليتزكووى -يبووذل لووه نفسووه ومالووه  جووزاء يسووتحقه موون -جووزاء أكووث موون كوول جووزاء  -جووزاء 

 ه ربه األعلى.يبذل ابتغاء وج
 ا  أحدا.وهل يسكبه يف القللب اليت ختلا له،فال ترى سل .إنه جزاء   مينحه إ  اّللِ 

 وقد أعطى ما أعطى .....يرضى وقد بذل الثمن« َوَلَسْلَ  يَوْرضى »
تزكى،ومووا يوييت مالوه ي تقوى الوذيولكنها املفاجووأة املرتقبو  ملون يبلو  موا بلغووه األ.إووا مفاجوأة يف ملضوعها هوذا

 ... «َوَلَسْلَ  يَوْرضى ..»ألحد عند  من نعم  عزى،إ  ابتغاء وجه ربه األعلى 
 

 

                                                 
ك هللا عنووه،حَّت إن بعضووهم حكووى ا مجوواع موون وقوود ذكوور غووْي واحوود موون املفسوورين أن هووذ  اهلايت نزلووحل يف أيب بكوور الصدي ،رضوو - 2679

َقوى الَّوِذي يوُوْييت َجنوَّبُوَها األتوْ ىل:} َوَسويُ املفسرين على ذلك.و  كك أنه قاخل فيها،وأوىل األم  بعملمها،فوإن لفظهوا لفوج العملم،وهول قللوه تعوا
ووى َوَمووا ألَحوود  ِعْنووَدُ  ِمووْن نِْعَموو   ُعْووَزى { ولكنووه مقوودم األ ألوصووا  احلميوودةمل فإنووه كووان األوصووا  وسووائر ا  مجيووع هووذ موو  وسووابقهم يفَمالَووُه يَوتَوزَكَّ

،و  يكون ألحود مون ء وجه ربه الكورميذهلا ابتغابصديق ا تقي ا كرميا جلاق ا بذا  ألملاله يف ناع  مل  ،ونصرة رسلل هللا،فكم من قراهم وقاننْي 
بن مسعلق  هلذا قال له عروةو القبائلمل  سانه على الساقات والر ساء من سائرالناس عند  مِن   ُيتاج إىل أن يكاف ه ّبا،ولكن كان فضله وإح

إذا  ل  يود لوك كانوحل عنودي   أجوز  ّبوا ألجبتك.وكوان الصودي  قود أغلوج لوه يف املقالو ،ف:أموا وهللا لو-هل سويد يقي ،يولم صول  احلديبيو و -
 ابِْتغَوواَء َوْجووِه َربِِووِه َموو   ُعْووَزى ِإ  ِمووْن نِعْ قووال:} َوَمووا ألَحوود  ِعْنووَد ُ كووان هووذا حالووه مووع سوواقات العوورب ور سوواء القبائوول،فكي   وون عووداهمف وهلووذا 

 َهوَذا َد هللاِ ْ؟َنَِّ  اَي َعْبوا:َمْن أَنْوَفَ  َزْوَجنْيِ يف َسِبيِل هللِا نُلِقَي يف ،قَالَ  األْعَلى َوَلَسْلَ  يَوْرَضى { ويف الصحيحني َعْن َأيب ُهَريْوَرَة:أَنَّ َرُسلَل هللِا 
ْن أَْهوِل الصَّوَدَقِ  ُقِعوَك ْن اَبِب ا؟َِْهواِق ،َوَموْن َكواَن ِموِموَهواِق ُقِعوَك أَْهوِل ا؟ِْ  َخْْي  ،َفَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل الصَّاَلِة ُقِعَك ِمْن اَبِب الصَّاَلِة ،َوَمْن َكواَن ِمونْ 

ووَياِم ُقِعوو ِن فوَ ِمووْن اَبِب الصَّووَدَقِ  ،َوَمووْن َكوواَن ِمووْن أَْهووِل الصِِ ْن تِْلووَك األَبْوووَلاِب ِمووْن ُسوولَل هللِا َمووا َعلَووى َمووْن ُقِعووَك ِموول َبْكوور :اَي رَ َقوواَل أَبُووَك ِمووْن اَبِب الوورَّايَّ
(  1897[)175/ 7ملكنوووز ]ا -  البخوووارىلَن ِمنوُْهْم.صووحيأَْن َتُكووو َضووُروَرة  ،فَوَهوووْل يُووْدَعى َأَحووود  ِمووْن تِْلوووَك األَبْووووَلاِب ُكلَِِهووا ف قَووواَل:نَوَعْم ،َوأَْرُجوول

 ( واللفج له 308[)5/ 2ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان2418[)369/ 6ملكنز ]ا -وصحي  مسلم
 [422/ 8ار نيب  ]ق -الضرورة:الضرر أى   يزاحم بعضهم بعضا وانظر تفسْي ابن كثْي 
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 مكي ة وآياأها إحدى عشر  ( سور  الض ح 93)

 أهم مو وعات السور  

 .ونائ    مووون رمحوووونسوووم.هوووذ  السووولرة  لضلعها،وتعبْيها،ومشووواهدها،ولالهلا وإيقاعها،ملسووو  مووون حنان
الطمأنينووو  و ه الوووثق وتسوووك.اسووو  علوووى اهل م وامللاجع،وتنسووم ابلووورو  والرضوووى واألملويووود حانيووو  .موون وق

لهوا ْنواء لوه مون ربه،وتسوري  وتسولي  وتوروي  وتطمني.كلهوا أنسوام ك  - -واليقني.إوا كلهوا خالصو  للنول 
 لجلع.لقله اململقل ،وامن الرمح  وأنداء من اللق،وألطا  من القرىب،وهدهدة للرو  املتعه،وااانر ا

وقِع حممودا :املشوركلن حوَّت قوال أبطوأ جثيول علوى النوِل :عن األسلق بن قيك  ع جنوداب البجلوِك يقلل 
 قَوَلى ( . َك َوَمافأنزل هللا:) َوالُضَحى َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى َما َوقََّعَك َربُ ،ربه

ى صواحبك إ  قود أبطوأ موا أر :قالحل امرأة لرسلل هللا :أنه  ع جنداب البجلك قال،وعن األسلق بن قيك
 فنزلحل هذ  اهلي :) َما َوقََّعَك َرُبَك َوَما قَوَلى ( .،عنك

الحل:مووووا أرى فققووووال  عووووحل جنوووودب بوووون عبوووود هللا يقوووولل:إن اموووورأة أتووووحل النووووِل ،وعوووون األسوووولق بوووون قيك
 ى (.قَولَ  َك َوَماَك َربُ فنزلحل:)َوالُضَحى َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى َما َوقَّعَ ،كيطانك إ  قد تركك

ل انس موون فقووا،يووه ابللحكأبطووأ عل إن جثيوول عليووه السووالم:وعوون قتوواقة) َمووا َوقََّعووَك َربُووَك َوَمووا قَولَووى ( قووال
َك َوَموا قََّعوَك َربُو:) َموا وَ فوأنزل هللا موا تسومع،ما نرى صاحبك إ  قود قوال  فلِقعك،وهم يلم ذ  ك ،الناس

 قَوَلى ( .
قد قوووال  ربوووه :فقوووال املشوووركلن،أبطوووأ عليوووه جثيل:َربُوووَك َوَموووا قَولَوووى ( قال يف قللوووه:) َموووا َوقََّعوووكَ ،وعووون قتووواقة

 .2680فأنزل هللا:) َما َوقََّعَك َرُبَك َوَما قَوَلى ( ،ووِقعه
الطري .وسووقيا  يف هجووْي  يف مشووق  - -والوولحك ولقوواء جثيوول وا تصووال ابّلِل،كانووحل هووك زاق الرسوولل 

س هلووواجرة انرقووو  الووويت يعانيهوووا يف النفووول ُييوووا ّبوووا يف هوووذ  ا - -وكان .وروحوووه يف ألواء التكوووذيه.ا؟حلق
ة،وعلى لووووووووى الوووووووودعل عويعانيها يف املكوووووووور والكيوووووووود واألذى املصووووووووبلب .النووووووووافرة الشووووووووارقة العصووووووووي  العنيوووووووودة

 ا ميان،وعلى اهلدى من نغاة املشركني.
ال ب.لهواجرة وحود ك لوبق.هفلما ف  اللحك انقطع عنه الزاق،واحنبك عنه الينبلع،واستلحا قلبوه مون احلبيو

يوووع اللجووول  ال مووون مجوهووول أمووور أكووود مووون ا حتمووو.وبغوووْي موووا اعتووواق مووون رائحووو  احلبيوووه اللقوق.وبوووال ري.زاق
ألموول والرضووى لقوورىب وانزل هووذا الفوويخ موون الوولق واحلووه والرمحوو  وا ينوواس وا...عندئووذ نزلووحل هووذ  السوولرة

 والطمأنين  واليقني ..
 « .. َرُبَك َفَ ْضى ْلَ  يُوْعِطيكَ َوَلسَ . َلآْلِخرَُة َخْْي  َلَك ِمَن اأْلُوىلوَ .ما َوقََّعَك َرُبَك َوما قَلى »

 .إيلائه .و وما تركك ربك من قبل أبدا،وما قال  من قبل ق ،وما أخال  من رمحته ورعايته 

                                                 
 [صحي  لغْي 486/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2680
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ووْدَ  يَِتيمووا  فَووآوى ف َوَوَجووَدَ  َضووا   فَوَهوودى ف َوَوَجوودَ  » ..أ  عوود مصوودا  هووذا يف «  فَووَأْغ  فَ  عوواِئال  أََ ْ اَِ
« لوى قَ بُوَك َوموا قََّعَك رَ ما وَ »..  .   حياتكف أ  هك مِك هذا يف قلبكف أ  ترى أير هذا يف واقعكف

ثوور وأو  كأوهنووا  مووا هوول ..« وىل َوَلآْلِخوورَُة َخووْْي  لَووَك ِمووَن اأْلُ »..ومووا انقطووع عنووك بوور  ومووا ينقطووع أبوودا ..
سووووام األن.وروحوووه . قيقووو  األموووروموووع هوووذ  األنسوووام اللطيفووو  مووون ح«  بُوووَك َفَ ْضوووى َوَلَسوووْلَ  يُوْعِطيوووَك رَ »:

ْيووِل ِإذا َواللَّ .لُضووحى َوا»:قوو  ويف ا نووار الكوولين الووذي وضووعحل فيووه هووذ  احلقي.اللطيفوو  يف العبووارة وا يقوواع .
شوجى الشوفي  اللشامل،و القد أنل  التعبْي جلا من احلنان اللطي ،والرمح  اللقيع ،والرضى « ..»َسجى 

وْدَ  أَ ».« .َك َربُوَك َفَ ْضوى ْلَ  يُوْعِطيوَوَلَسو.ىل َوَلآْلِخرَُة َخْْي  َلَك ِموَن اأْلُو .ما َوقََّعَك َرُبَك َوما قَلى :» َ ْ اَِ
وذا  .الرمحوووو  وتلووووك.لووووك احلنانذ..«  فيَِتيمووووا  فَووووآوى ف َوَوَجووووَدَ  َضووووا   فَوَهوووودى ف َوَوَجووووَدَ  عوووواِئال  فَووووَأْغ 

يقى سوووموون هووذ  املل تنسوورب كلهووا موون خووالل الوونظم اللطيوو  العبووارة،الرقي  اللفج،:ضووى.وهذا الشووجى الر 
فلموا أراق ..جي  ا يقواع صداء،الشوامللسيقى الرتيبو  احلركات،اللئيودة ااطلات،الرقيقو  األ.الساري  يف التعبْي

نوار شوفي ،جعل ا لشوجى الذا اإنارا هلذا احلنان اللطي ،وهلوذ  الرمحو  اللقيع ،وهلوذا الرضوى الشوامل،وهل
فيهموووا  ني تسوووريوأكووو  آنووو.أصوووفى آنوووني مووون آونووو  الليووول والنهار.مووون الضوووحى الرائووو ،ومن الليووول الساجك

 التأمالت.
وهك بعبووواقة الكووولن كلوووه ملبدعه،وتلجهوووه لبارئوووه ابلتسوووبي  والفووور  .وتتصووول الووورو  ابللجووولق وخوووال  اللجووولق

،  الليوووول علووووى إنالقووووه بلحشووووته «اللَّْيووووِل ِإذا َسووووجى »هوووول فالليل .وصووووِلر ا يف اللفووووج املناسووووه.والصفاء
ولالمووه.الليل السوواجك الووذي يوور  ويسووكن ويصفل،وتغشووا  سووحاب  رقيقوو  موون الشووجى الشووفي ،والتأمل 

فتلتوو م ألوولان الصوولرة مووع ألوولان .مث ينكشوو  والووك مووع الضووحى الرائوو  الصووايف ..كجوول اليووتم والعيلوو .اللقيع
 .2681«سا ويتم التناس  وا ت.ا نار

 تقليد     يتلبك ّباا صنع ،و صنع  اّلِل اليت   اايله.إن هذا ا بداع يف كمال ا؟مال ليدل على الصنع 
 [11إل   1اآليات :( 93]سور  الضح  ) 

 وعدا الاخلي عنه القسم ببمي المخلوقات عل  أكريم الرسول 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
 (4َك ِموَن اأْلُوىل )لَو( َوَلآْلِخورَُة َخوْْي  3ى )( ما َوقََّعوَك َربُوَك َوموا قَلو2لَّْيِل ِإذا َسجى )( َوال1َوالُضحى )} 

وْدَ  يَِتيموا  فَوآو 5َوَلَسْلَ  يُوْعِطيَك َربُوَك َفَ ْضوى ) ( َوَوَجوَدَ  عواِئال  7ى )( َوَوَجوَدَ  َضوا   فَوَهود6ى )( أَ َْ اَِ
َهْر )فَ َوأَمَّا السَّاِئَل  (9يَم َفال تَوْقَهْر )( فََأمَّا اْلَيتِ 8فََأْغ  ) ّْ )( َوأَمَّا بِِنْعَمِ  رَ 10ال تَونوْ  { (11بَِِك َفَحدِِ

 القسم ببمي المخلوقات أن هللا لم ولن ياخلَّ عن رسوله   5 -1:الدرس ا ول 

ْعِطيووَك َن اأْلُوىل َوَلَسووْلَ  يوُ ْْي  لَوَك ِمووُة َخووِخوورَ َوَلآْل .َومووا قَلوى .موا َوقََّعووَك َرُبكَ .َواللَّْيووِل ِإذا َسووجى .َوالُضوحى »
 « ..َرُبَك َفَ ْضى 

                                                 
 من الطبع  الرابع . ) السيد رمحه هللا ( 105ب يف القرآن ص من كتاب التصلير الف  - 2681
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 ويولحك إىل.لنفكافْيب  بوني لولاهر الكولن ومشواعر .ذين اهلنوني الورائقني املولحينيّب -يقسم اّلِل سبحانه 
 ا ذلوكفيعي.حوك ن  مع كلالقله البشري ابحلياة الشاعرة املتجاوب  مع هذا اللجلق ا؟ميل احلك،املتعا

لن هلووذا لووذات يكووابويف هووذ  السوولرة .القلووه يف أنووك موون هووذا اللجوولق،غْي موولحا و  غريووه فيووه فريوود .
نووذ مطلووع السوولرة،أن ربووه أفووام م - -وكأ ا يوولحك اّلِل لرسوولله .فظل األنووك هوول املووراق موود .األنووك وقعووه

 من حلله األنك يف هذا اللجلق،وأنه من مث غْي جمفِل فيه و  فريد 
 جفوا   و موا تركوك ربوك ..« ا قَلوى موا َوقََّعوَك َربُوَك َومو»:ذا ا ُياء الكلين اكء التلكيود املباكور وبعد ه

بود  املنسولب وأنوحل ع« َربُوكَ »وهول .يدون إيذاء روحوك وإاواع قلبوك وإقوال  خوانر  .كما زعم من ير   -
 إليه،املضا  إىل ربلبيته،وهل راعيك وكافلك ..

ا يف الودنيا عطيوك منهوفإن لك عند  يف اهلخرة من احلسو  خوْيا  وا ي.ائهوما غام معني فضله وفيخ عط
 فهل ااْي أو  وأخْيا ....« َوَلآْلِخرَُة َخْْي  َلَك ِمَن اأْلُوىل »:

ولهلر   منهجووك،وإنووه ليوودخر لووك مووا يرضوويك موون التلفيوو  يف قعلتك،وإزاحوو  العقبووات موون نريقك،وغلبوو
هوووول يلاجووووه العنوووواق والتكووووذيه واألذى والكيوووود و  - -لووووه وهووووك األموووولر الوووويت كانووووحل تشووووغل اب.حقووووك .

 « ..َوَلَسْلَ  يُوْعِطيَك َرُبَك َفَ ْضى »..والشمات  ..
 بمي نمم هللا أمال  عل  رسوله  8 -6:الدرس الثاني 

ا كوووان مووون كوووأن ربوووه معوووه منوووذ أول الطري .ليستحضووور يف مووو - -وميضوووك سووويا  السووولرة يوووذكر الرسووولل 
ا ينووووواس و   والووووولق به،وملقتوووووه له،وفيضوووووه عليه،ويسوووووتمتع ابسوووووتعاقة ملاقوووووع الرمحووووو خوووووانر  مجيووووول صووووونع ربوووووه

ووْد َ »:وهوول متووواع فوووائ  هييوووه الووذكرى علوووى هوووذا النحووول البوووديع .ا هلك َوَجوووَدَ  َضوووا    فَوووآوى ف وَ  يَِتيموووا  أََ ْ اَِ
 « ..فَوَهدى ف َوَوَجَدَ  عاِئال  فََأْغ  ف

 عهوود إليووك ّبووذايحووَّت قبوول أن  -وقعووك ربووك وهوول قووال   هوول.انظوور يف واقووع حالك،وماضووك حياتووك .
 ك رعايتهف أ  تدر  حْيتك هدايتهف أ  يغمر فقر  عطا  فأ  ه  يتم -األمرف 

ك  غووْي قينوو لقوود ولوودت يتيمووا فووآوا  إليووه،وعط  عليووك القلوولب حووَّت قلووه عمووك أيب نالووه وهوول علووى
ك اّلِل خداووو  رضووو)سوووبك وموووال أهووول بيتوووك ولقووود كنوووحل فقوووْيا فوووأغ  اّلِل نفسوووك ابلقناعووو ،كما أغنوووا  بك

  التصولرات يو  مضوطربعنها( عن أن هك الفقر،أو تتطلع إىل ما حللك من يراء  مث لقود نشوأت يف جاهل
اضوووحا و ك نريقوووا ولكنوووك   تكووون عووود لووو.والعقائد،منحرفووو  السووولل  واألوضووواع،فلم تطمووو ن روحوووك إليها

مث .ا .حنرفوولا و هوول بوودللا واملسووى وعيسووى الووذين حرفوولا و    فيمووا عنوود ا؟اهليوو  و  فيمووا عنوود أتبوواع.مطم نووا
 هدا  اّلِل ابألمر الذي أوحى به إليك،وابملنهج الذي يصلك به.

واهلدايوووو  موووون حووووْية العقيوووودة وضووووالل الشووووعاب فيهووووا هووووك املنوووو  الكثى،الوووويت   تعوووودهلا منوووو  وهووووك الراحوووو  
يعدلوه تعه،ولعلهوا كانوحل بسوبه  وا كووان والطمأنينو  مون القلو  الوذي   يعدلوه قلو  ومون التعووه الوذي   

يعانيووووووه يف هووووووذ  الفوووووو ة،من انقطوووووواع الوووووولحك ومشاتوووووو  املشووووووركني ووحشوووووو  احلبيووووووه موووووون  - -رسوووووولل اّلِل 
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احلبيه.فجوواءت هووذ  تووذكر  وتطم نووه علووى أن ربووه لوون ي كووه بووال وحووك يف التيووه وهوول   ي كووه موون قبوول يف 
 احلْية والتيه  

 ليايم والسائل وذهللار نمم هللا عل  الرسول الوصية با 12-10:الدرس الثالث 

سولمني مون هوه ويلجوه امليلج.لو  .و ناسب  ما ذكور  ربوه إبيلائوه مون اليتم،وهدايتوه مون احلوْية وإغنائوه مون العي
دايو  إىل اهل:ويف أوهلوا ى عليوه،ورائه إىل رعاي  كل يتيم،وإىل كفاي  كل سوائل،وإىل التحودّ بنعمو  اّلِل الكوث 

َهرْ توَ َوأَمَّا السَّاِئَل َفال .َأمَّا اْلَيِتيَم َفال تَوْقَهرْ فَ »:هذا الدين  ّْ أَمَّا بِنِ وَ .نوْ  ..« ْعَمِ  َربَِِك َفَحدِِ
بووه  ائل موع الرفو غنواء السوإوهوذ  التلجيهوات إىل إكورام اليتويم والنهوك عون قهور  وكسور خوانر  وإذ لوه،وإىل 

 ىلاقووع يف البي وو  ا؟احوودة املتكالبوو ،اليت   ترعوون أهووم إُيوواءات الموو -مووا ذكووران موورارا ك  -والكراموو ،كانحل 
احلووو   ّلِل إىلاحووو  ضوووعي ،غْي قووواقر علوووى محايووو  حقوووه بسووويفه  حيوووة رفوووع ا سوووالم هوووذ  البي ووو  بشووورع  

لالعتووداء  هووا ويغضووهوالعوودل،والتحرج والتقلى،واللقوول  عنوود حوودوق اّلِل،الووذي ُيوورس حوودوق  ويغووار علي
 قل .لن قلة و  سيفا يذوقون به عن هذ  احلعلى حقل  عباق  الضعا  الذين   ميلك

يكملهووا .صوولر الشووكر للمنعم فهوول صوولرة موون -اهلوودى وا ميووان  وخباصوو  نعموو  -وأمووا التحوودّ بنعموو  اّلِل 
 الث بعباق ،وهل املظهر العملك للشكر،واحلدية الصامحل النافع الكرمي ..
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 مكي ة وآياأها ثمان ( سور  الش ر 94)

 مو وعات السور   أهم

ملناجوووواة ا رو  اوفيه.فيهووووا لوووول العطوووو  النوووودي.وكأوا تكملوووو  هلا.نزلووووحل هووووذ  السوووولرة بعوووود سوووولرة الضووووحى
وفيهووووا .لفرجليسوووور واابوفيها البشوووورى .واسووووتعرام ملاقووووع الرعايوووو .احلبيه.وفيهووووا استحضووووار مظوووواهر العناي 

 التلجيه إىل سر اليسر وحبل ا تصال الليي  ..
لحك  ن وهووك توو« ْعنووا لَووَك ذِْكووَرَ فَرَ ف َوَرفوَ َقووَخ َلْهووالَّووِذي أَنوْ .لَووَك َصووْدَرَ ف َوَوَضووْعنا َعْنووَك ِوْزَر َ أََ ْ َنْشوورَْ  »

مر من أملر هذ  الدعلة اليت كلفهوا،ومن العقبوات الولعرة يف أل - -هنا  ضائق  كانحل يف رو  الرسلل 
ان موووثقال ّبمووولم هوووذ  الووودعلة كووو  - -تووولحك  ن صووودر  .نريقهوووا ومووون الكيووود واملكووور املضوووروب حلهلوووا .

رصووويد ..مث  ق وزاق و وأنوووه كوووان يف حاجووو  إىل عووولن ومووود.الثقيل ،وأنوووه كوووان ُيوووك العوووهء فاقحوووا علوووى كاهله
 كانحل هذ  املناجاة احلللة،وهذا احلدية اللقوق  
 [8إل   1اآليات :( 94]سور  الشر  )

 وأمره بالمباد    شر  صدر النبي 

 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّلْ 
 (4َرَ  )( َوَرفَوْعنوا لَوَك ذِْكو3ِذي أَنْوَقوَخ َلْهوَرَ  )( الَّو2( َوَوَضوْعنا َعْنوَك ِوْزَرَ  )1أَ َْ َنْشرَْ  َلَك َصوْدَرَ  )}  

 { (8 )اْرَغهْ ( َوِإىل َربَِِك فَ 7ذا فَوَرْغحَل فَاْنَصْه )( فَإِ 6( ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا  )5فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا  )
علهووووووا حبيبووووووو  وْن.مرهافأأ  نشوووووور  صوووووودر  هلوووووووذ  الوووووودعلةف ونيسوووووور لوووووووك ..« أََ ْ َنْشوووووورَْ  لَووووووَك َصوووووووْدَرَ ف»

 أ  عوود فيووه -ر  لقلبك،ونشوورع لووك نريقهوواف وننوور لووك الطريوو  حووَّت توورى وايتووه السووعيدة  فووتا يف صوود
ملتواع موع كول د معوه اعوأ  :،وقول الرو  وا نشرا  وا كورا  والنولرف واسوتعد يف حسوك موذا  هوذا العطاء
 مشق  والراح  مع كل تعه،واليسر مع كل عسر،والرضى مع كل حرمانف

اق ُيطمووه كووقوول لهوور  حووَّت  ك الووذي أيووضووعنا عنووك عب وو..« َوَوَضووْعنا َعْنووَك ِوْزَرَ  الَّووِذي أَنْوَقووَخ َلْهووَر َ »
ل علة ومووووووداخوبتلفيقووووووك وتيسووووووْي  للوووووود.وضووووووعنا  عنووووووك بشوووووور  صوووووودر  لووووووه فخوووووو  وهان.موووووون يقلووووووه .

هوولاقة و يف يسوور  وابلوولحك الووذي يكشوو  لووك عوون احلقيقوو  ويعينووك علووى التسوولل ّبووا إىل النفوولس.القللب
 ر فنا لك صدولني.أ  عد ذلك يف العهء الذي أنقخ لهر ف أ  عد عب ك خفيفا بعد أن كرح

 يعا ..ذا اللجلق مجهيف  فعنا رفعنا  يف املا األعلى،ورفعنا  يف األرم،ور ..« َوَرفَوْعنا َلَك ذِْكَر َ »
ولويك .. «رسولل اّللِ  حممود.ّللِ ا  إلوه إ   :»رفعنا  فجعلنا ا ك مقروان ابسم اّلِل كلما هركوحل بوه الشوفا  

ون سوووائر العووواملني ..ورفعنوووا لوووك ق - -وهل املقوووام الوووذي تفووورق بوووه .بعووود هوووذا رفوووع،وليك وراء هوووذا منزلووو 
ل مكووان هتتوو  كوولشووفا  يف  ااوور القرون،وتكوور األجيووال،وماليني ذكوور  يف اللوول  انفوولا،حني قوودر اّلِل أن 

 ّبذا ا سم الكرمي،مع الصالة والتسليم،واحله العمي  العظيم.
 ينلهووا ر رفعوو  ذكوور  ذا األموووكووان جموورق ا ختيووار هلوو.وقوود ارتووب  ّبووذا املوونهج ا هلووك الرفيع.ورفعنووا لووك ذكر 

 أحد من قبل و  من بعد يف هذا اللجلق ..
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 ناءفتقع املشق  والتعه والض  من هذا العطاء الذي ميس  على كل مشق  وكل عفأين 
  يسور الوذي   ه علوى الومع هذا فإن اّلِل يتلط  موع حبيبوه املختار،ويسوري عنه،ويينسوه،ويطم نه ويطلعو

 .« .ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا  .فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرا  »:يفارقه 
فحينموووا يقووول العوووهء كووورحنا لوووك .وقووود  زموووه معوووك فعال.ن يسووور يصووواحبه ويالزمهإن العسووور   حلووول مووو

وكووان اليسوور مصوواحبا للعسوور،يرفع إصر ،ويضووع يقله.وإنووه ألموور .صوودر ،فخ  محلك،الووذي أنقووخ لهر 
لرسوولل وهووذا التكورار يشووك  ن ا.. 2682«ِإنَّ َموَع اْلُعْسووِر ُيْسورا  .فَووِإنَّ َموَع اْلُعْسووِر ُيْسوورا  »:ميكود يكوورر   لفالوه 

- -   كووووان يف عسوووورة وضووووي  ومشق ،اقتضووووحل هووووذ  املالحظ ،وهووووذا التذكْي،وهووووذا ا ستحضووووار ملظوووواهر
العناي ،وهذا ا ستعرام مللاقع الرعاي ،وهذا التلكيد بكول ضوروب التلكيود ..واألمور الوذي يثقول علوى نفوك 

 حممد هكذا   بد أنه كان أمرا عظيما ..
لطليوول طريوو  الشووا  ااق يف الْي،وأسووباب ا نشرا ،ومسووتلقع الووري والووز مث اووكء التلجيووه الكوورمي مللاقووع التيس

فإذا .ر والتيسووْي أسوباب اليسووفخووذ يف.ا ...إن مووع العسور يسوور « َوِإىل َربِِوَك فَاْرَغووهْ .فَوِإذا فَوَرْغووحَل فَاْنَصووهْ »:
 بوك كلوهتلجوه بقلفإذا فرغوحل مون هوذا كلوه .فرغحل من كغلك مع الناس ومع األرم،ومع كولاغل احليواة .

 إذن إىل ما يستح  أن تنصه فيه وتكد وعهد ..
َّت موون موون كوول كووكء حوو حوود  خاليوواإىل ربووك و ..« َوِإىل َربِِووَك فَاْرَغووهْ »..العبوواقة والتجوورق والتطلووع والتلجووه 

هنووا و .لعوودة للجهاقابوود موون  و .وهنووا الووزاق.إنووه   بوود موون الووزاق للطري .أموور النوواس الووذين تشووتغل بوودعلهتم .
سولرة كموا ك هوذ  الهوذا هول الطريو   وتنتهو.د يسرا مع كل عسور،وفرجا موع كول ضوي  .العدة ..وهنا ستج

يوول الووذي بيووه ا؟لالشووعلر بعظموو  الوولق احل:انتهووحل سوولرة الضووحى،وقد تركووحل يف الوونفك كووعلرين  تووزجني 
وحنون نكواق  - -والشعلر ابلعط  علوى كخصوه .ن ربه اللقوق الرحيمم - -ينسم على رو  الرسلل 

 اليت اقتضحل ذلك اللق ا؟ميل. يساور قلبه الكرمي يف هذ  اهلون  نلمك ما كان
ك النولر ا هلوو هووذا مشور وهووك موع هوذا و .هوذ  األمانوو  الثقيلو  وهوذا العووهء الوذي يونقخ الظهر.إووا الدعلة

 ومهبطه،ووصل  الفناء ابلبقاء،والعدم ابللجلق 
 

                                                 
،يَقُلُل:َكووواَن النَّوووِلُ  - 2682 ْعحُل أَنَوووَك بْوووَن َماِلك  ،قَاَل: َِ ،فَوَقووواَل:"َلْل َجووواَء اْلُعْسوووُر فَوووَدَخَل َهوووَذا  عووون َعائِوووَذ بوووِن ُكوووَرْي   وووا َوِحَيالُوووُه َحَجر  َجاِلس 

ُ َعووزَّ احلََْجَر،َ؟َواَء اْلُيْسوُر َحووَّتَّ   12ْسور ا " "تفسووْي ابون أيب حووامت ]ْسوِر ُيْسوور ا ِإنَّ َموَع اْلُعْسووِر يُ ِإنَّ َموَع اْلعُ َجولَّ: " فَوووَ يَوْدُخَل َعَلْيووِه فَوُيْخرَِجوُه،فَأَنْوَزَل اّللَّ
 [ فيه لني 426/

وا َوُهوَل يَ  ِلُ " َخورََج النَّواَل:[ قَو6وَعِن احلََْسِن،يف قَوْللِِه َعزَّ َوَجلَّ:} ِإنَّ َموَع اْلُعْسوِر ُيْسور ا { ]الشور : ْضوَحُك َوُهوَل يَوُقولُل:" لَوْن يَوْلم وا َمْسوُرور ا َفرِح 
 يَوْغِلَه ُعْسر  ُيْسَرْيِن } ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسر ا،ِإنَّ َمَع اْلُعْسَر ُيْسر ا { "

 ( صحي  مرسل  9541[)361/ 12كعه ا ميان ]
ة  اَْ زُِل اِبْمووَة،َحَضووَر َفَكتَووَه إِلَْيووِه ُعَمُر،يَوُقوولُل:" َمْهَمووا يَوْنوووَعووْن َأْسووَلَم،أَنَّ أاََب ُعبَوْيدَ  ا،َوِإنَّوورِئ  ِكوودَّ ُه لَووْن يَوْغلِووَه ُعْسوور  ُيْسووَرْيِن،َوِإنَُّه َعووُل هللاُ بَوْعووَدَها فَوَرج 

 ( حسن 9538[)359/ 12"كعه ا ميان ] [200مران:ع يَوُقلُل:} اْصِثُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطلا َواتوَُّقلا هللَا َلَعلَُّكْم تُوْفِلُحلَن { ]آل
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 مكي ة وآياأها ثمان ( سور  الا ين95)

 و وعات السور  أهم م

،وسوتقام   نسوان عليهاار اّلِل احلقيق  الرئيسي  اليت تعرضها هذ  السلرة هوك حقيقو  الفطورة القلميو  الويت فطو
حور  سوفلله حوني يننسوان و وهبلط ا .نبيعتها مع نبيع  ا ميان،واللصولل ّبوا معوه إىل كماهلوا املقودور هلوا

 عن سلاء الفطرة واستقام  ا ميان.
م قيقوو  ابملتووني والزيتلن،ونوولر سووينني،وهذا البلوود األمني،وهووذا القسووعلووى هووذ  احل -بحانه سوو -ويقسووم اّلِل 

أينووا يف ر وقوود .لووذي تعوورم فيووه تلووك احلقيق هوول ا نووار ا -علووى مووا عهوودان يف كثووْي موون سوولر هووذا ا؟ووزء 
 السلر املمايل  أن ا نار يتناس  مع احلقيق  اليت تعرم فيه تناسقا ققيقا.

والبلود األموني هول مكو  بيوحل اّلِل .ن جانبهمو -ليوه السوالم ع -ل الطلر الذي نولقي ملسوى ونلر سينني ه
يمووا ا هووذا الظوول فتضوو  فيهموويفأمووا التووني والزيتوولن فووال .احلوورام ..وعالقتهمووا  موور الوودين وا ميووان واضووح  .

 يبدو لنا.
 [8إل   1اآليات :( 95]سور  الاين ) 

 مية أمكنة المباد  القديمة  وطبيمة ا نساننممة هللا أمال  بالاين والهياون  وأه

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنس3ِمنِي )( َوهَذا اْلبَوَلِد اأْلَ 2( َونُلِر ِسيِننَي )1َوالتِِنِي َوالزَّيْوُتلِن )  (4اَن يف َأْحَسِن تَوْقِلمي  )( َلَقْد َخَلْقَنا اْ ِ

 ( َفمووا يَُكووذُِِبكَ 6نُوولن  )ر  َغووْْيُ  َْ لُوولا الصَّوواحِلاِت فَوَلُهووْم َأْجوو( ِإ َّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعمِ 5مُثَّ َرَقْقانُ  َأْسووَفَل سوواِفِلنَي )
ُ  َِْحَكِم احْلاِكِمنَي )7بَوْعُد اِبلدِِيِن )  { (8( أَلَْيَك اّللَّ

 ر قمش .لالرتينا  إن التني إكارة إىل ن:قيل .وقد كثرت األقلال املأيلرة يف التني والزيتلن .
ان ؟نو  الويت كوااآهتما يف هل إكارة إىل كجرة التوني الويت را  آقم وزوجوه حصوفان مون ورقهوا علوى سول :وقيل 

  ليوه سوفين  نول ي اسوتلت عهول منبوحل التوني يف ا؟بول الوذ:وقيل .فيها قبل هبلنهموا إىل هوذ  احليواة الودنيا
 عليه السالم. -

 س نفسه.بيحل املقد هل إكارة إىل:وقيل .يحل املقدسإنه إكارة إىل نلرزيتا يف ب:وقيل يف الزيتلن 
مون السوفين   -ه السوالم هل إكارة إىل غصن الزيتلن الوذي عواقت بوه احلمامو  الويت أنلقهوا نول  عليو:وقيل 

بوول :يوول   أن األرم انكشووفحل وأنبتووحل  وقفلمووا عوواقت ومعهووا هووذا الغصوون عوور .لوو  ق حالوو  الطلفان -
 وا  أو أوموا.ا .شوكء وراء ولوليك هنوا  رموز .اللذان نعرفهما  قيقتهماالتني والزيتلن  ا هذان األكالن 

 رمز ملنبتهما من األرم ...
لِر َسووْيناَء رُُج ِمووْن نُوورَة  خَتْووَوَكووجَ »:فقووال :وكووجرة الزيتوولن أكووْي إليهووا يف القوورآن يف ملضووع آخوور  وولار الطوولر 

بُووحُل اِبلووُدْهِن َوِصووْب   ِلآْلِكلِوونيَ   فووذكر  يوورق يف« التِِوونيِ »أمووا ف..« َبْووال  وَ يْوتُوولان  َوزَ »:ر الزيتوولن كمووا ورق ذكوو..« تَونوْ
 هذا امللضع ألول مرة وللمرة اللحيدة يف القرآن كله.
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ظووائر هووذا ن اعتموواقا علووى -وكوول مووا  لووك أن نقللووه .وموون مث فإننووا    لووك أن ْنووزم بشووكء يف هووذا األمر
ت أو ذكوورايت ذا كور التووني والزيتوولن إكووارة إىل أموواكنيكوولن ذ  إن األقوورب أن: -ا نوار يف السوولر القرآنيوو  

بوودأ   ا؟نوو  الوويتان ذلوك يفأو ذات عالقو  بنشووأة ا نسووان يف أحسوون تقولمي )ور ووا كوو.عالقو  ابلوودين وا ميووان
حلقيقوو  ا  ا نووار موع ة ويتناسوفيهوا حياتوه( ..كووك تلتو م هووذ  ا كوارة موع احلقيقوو  الرئيسوي  البووارزة يف السولر 

 اخله.على نريق  القرآن ...امللضلع  يف ق
ْنسوووواَن »:فأمووووا احلقيقوووو  الداخليوووو  يف السوووولرة فهووووك هووووذ    مُثَّ َرَقْقانُ  َأْسووووَفلَ .ِن تَوْقووووِلمي   َأْحَسوووويف َلَقووووْد َخَلْقنَووووا اْ ِ

لووو  هوووذا خب  اّلِل ..ومنهوووا تبووودو عنايووو«  َ ْنُووولن  ر  َغوووْْيُ ِإ َّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاِت فَوَلُهوووْم َأْجووو.سووواِفِلنيَ 
 حسن كل ككء خلقه.أ -بحانه س -واّلِل .ا نسان ابتداء يف أحسن تقلمي

فيووه .. التعووديل فتخصوويا ا نسووان هنووا ويف ملاضووع قرآنيوو  أخوورى  سوون ال كيه،وحسوون التقلمي،وحسوون
نوه مون ا يقع ممن ضع  وعلى على ما به م -فضل عناي  ّبذا املخلل .وإن عناي  اّلِل  مر هذا املخلل  

وتتجلى هوووذ  .قن لوووه كوووأان عنووود اّلِل،ووزان يف نظوووام هوووذا اللجووول لتشوووْي إىل أ -احنووورا  عووون الفطووورة وفسووواق 
أم يف قووو  والتعقيووود،بوووال  الدالعنايووو  يف خلقوووه وتركيبوووه علوووى هوووذا النحووول الفائ ،سووولاء يف تكلينوووه ا؟ثمووواين ال

 تكلينه العقلك الفريد،أم يف تكلينه الروحك العجيه.
ر  عووون  حوووني ينحوووفهك الووويت تنوووتكك إىل أسوووفل سوووافلني.هوووذا املقوووام علوووى خصائصوووه الروحيووو وال كيوووز يف 

ك إىل أسووووفل   تنووووتك إذ أنووووه موووون اللاضوووو  أن خلقتووووه البدنيوووو .الفطوووورة وُييوووود عوووون ا ميووووان املسووووتقيم معهووووا
الرفعو  مودى  يبلو  مون فهل مهيوأ ألن.سافلني.ويف هوذ  ااصوائا الروحيو  يتجلوى تفول  التكولين ا نسواين

عنود  - عليوه السوالم -حيوة وقو  جثيول .كما تشهد بوذلك قصو  املعوراج ..فل  مقام املالئك  املقربنيي
 ىل املقام األس .إ - نسان ا -مقام،وارتفع حممد بن عبد اّلِل 

مُثَّ »:  قووو الووودر  الوووذي   يبلووو  إليوووه رلووول  ألن يهووولي إىل -حوووني ينوووتكك  -بينموووا هوووذا ا نسوووان مهيوووأ 
هوووا تسوووبي  طرهتا،وإهلامفمتها علوووى حيوووة تصوووب  البهوووائم أرفوووع منوووه وأقلم، سوووتقا..« َفَل سووواِفِلنيَ َرَقْقانُ  َأْسوو

تكك موووع ربوووه،وير  بينما هووول املخلووول  يف أحسووون تقلمي،احووود.رّبوووا،وأقاء وليفتهوووا يف األرم علوووى هووودى
 هلا ،إىل قر    الك البهيم  أن ترتكك إليه.

ْنسوواَن يف َأْحَسو» ر  حوني ينحوو..« َفَل سوواِفِلنيَ انُ  َأْسومُثَّ َرَققْ »..فطوورة واسوتعداقا ..« ِن تَوْقوِلمي  َلَقوْد َخَلْقنَوا اْ ِ
 دين.ّبذ  الفطرة عن اا  الذي هدا  اّلِل إليه،وبينه له،وتركه ليختار أحد النج

لووووا اب ميوووان يكمللاء الفطرة،و قووولن علوووى سوووفهوووي ء هوووم الوووذين يب..« ِإ َّ الَّوووِذيَن آَمنُووولا َوَعِملُووولا الصَّووواحِلاتِ »
فَوَلُهوْم ». قار الكمواليفالكموال  والعمل الصاحل،ويرتقلن ّبا إىل الكمال املقدر هلا،حَّت ينتهلا ّبا إىل حيواة

 قائم غْي مقطلع.« َأْجر  َغْْيُ َ ُْنلن  
فأمووا الووذين يرتكسوولن بفطوورهتم إىل أسووفل سووافلني،فيظللن ينحوودرون ّبووا يف املنحوودر،حَّت تسووتقر يف الوودر  

هنا  يف جهنم،حيووة هتوودر آقميتهم،ويتمحضوولن للسووفلل  فهووذ  وتلووك وايتووان نبيعيتووان لنقطوو  .األسووفل
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فهووك واصوول  يف .إمووا اسووتقام  علووى الفطوورة القلميوو ،وتكميل هلووا اب ميووان،ورفع هلووا ابلعموول الصوواحل ..البوودء .
اع مووع النكسوو ،وانقطاع وإمووا احنوورا  عوون الفطوورة القلمي ،وانوودف.النهايوو  إىل كماهلووا املقوودر يف حيوواة النعوويم .

فهوك واصول  يف النهايو  إىل قركهوا املقورر يف حيواة ا؟حويم.ومن مث تتجلوى قيمو  ا ميوان .عن النفخ  ا هليو  .
إنه املرتقى الذي تصل فيه الفطرة القلمي  إىل غاي  كماهلا.إنه احلبول املمودوق بوني الفطورة .يف حياة ا نسان .

 لاقع خطاها يف املرتقى الصاعد إىل حياة ااالدين املكرمني.إنه النلر الذي يكش  هلا م.وابرئها
 ر اهلوواب  إىل املنحووديفوحووني ينقطووع هووذا احلبوول،وحني ينطفووئ هووذا النلر،فالنتيجوو  احلتميوو  هووك ا رتكوواس 
ذا هوول وقوولق لبشووري،فإاأسووفل سووافلني،وا نتهاء إىل إهوودار اهلقميوو  كليوو ،حني يووتمحخ الطووني يف الكووائن 

ْنسووانَ »ة سوولاء بسوولاء  ويف لوول هووذ  احلقيقوو  ينوواقى النووار مووع احلجووار  اِبلوودِِيِنف  ُبَك بَوْعوودُ مووا يَُكووذِِ فَ »:« اْ ِ
ُ  َِْحَكِم احْلاِكِمنَيف مو  ا ميوان يف حيواة بعود إقرا  قيحلقيقو ف و ..فما يكذبك ابلدين بعد هوذ  ا« أَلَْيَك اّللَّ

 ّلِل املتنيفن  بل اا النلر،و  ميسكل البشري ف وبعد تبني مصْي الذين   ييمنلن،و  يهتدون ّبذ
ُ  َِْحَكووِم احْلوواِكِمنَيف»    علووى هووذا النحوولفيف أموور االوو حووني ُيكووم ألوويك اّلِل  عوودل العوواقلني..« أَلَووْيَك اّللَّ

 أو أليسحل حكم  اّلِل ابلغ  يف هذا احلكم على امليمنني وغْي امليمننيف
نِي َوالتِِوو»حوودكم أفووإذا قوورأ »:احلوودية املرفوولع عوون أيب هريوورة وموون مث ورق يف .واحلكم  ابرزة ..والعوودل واضوو 

ُ  َِْحَكوِم احْلوواِكِمنَيف»:فووأتى آخرهوا « َوالزَّيْوتُولنِ  « ِدينَ لوى ذِلُكووْم ِموَن الشَّوواهِ عَ بلووى َوأاََن .فليقول ... «أَلَووْيَك اّللَّ
.. 
  

  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4720 

 مكي ة وآياأها أسع عشر  ( سور  الملق96)

 السور   أهم مو وعات

بتوووداء ليسوووحل غْيهوووا ا والرواايت الووويت توووذكر نوووزول.مطلوووع هوووذ  السووولرة هووول أول موووا نوووزل مووون القووورآن ابتفوووا 
 وييق .

َوووا قَالَوووحْل أَوَُّل َموووا بُوووِدَئ بِوووِه َرُسووولُل اّللَِّ  ِموووَن الْوووَلْحِى الوووُرْ اَي الصَّووواحِلَُ  ِ   -  -َعوووْن َعاِئَشوووَ  أُمِِ اْلُموووْيِمِننَي َأوَّ
ِحورَاء  فَويَوَتَحنَّوُة ،َفَكاَن َ  يَوَرى ُرْ اَي ِإ َّ َجاَءْت ِمْثَل فَوَلِ  الُصوْبِ ،مُثَّ ُحبِِوَه إِلَْيوِه ااَْاَلُء،وََكواَن َحْلُول بِغَواِر النوَّْلمِ 
 لِوَذِلَك،مُثَّ يَوْرِجوُع ِإىَل َخِداَوَ ،فَويَوتَوَزوَُّق اللََّياىِلَ َذَواِت اْلَعَدِق قَوْبوَل أَْن يَوْنوزَِع ِإىَل أَْهلِوِه،َويَوتَوَزوَّقُ  -َوُهَل التوََّعُبُد  -ِفيِه 

» قَووواَل .« َموووا أاََن بَِقوووارِئ  » قَووواَل .ِلِمْثِلَهوووا،َحَّتَّ َجووواَءُ  احْلَوووُ  َوُهوووَل ِ  َغووواِر ِحرَاء ،َفَجووواَءُ  اْلَملَوووُك فَوَقووواَل اقْوووورَأْ 
فََأَخوَذىِن فَوَغطَّوِ  الثَّانِيَوَ  َحوَّتَّ .قُوْلحُل َموا أاََن بَِقوارِئ  .َسَلِ  فَوَقاَل اقْورَأْ فََأَخَذىِن فَوَغطَِّ  َحَّتَّ بَوَلَ  ِم ِِ اْ؟َْهَد،مُثَّ أَرْ 

 فََأَخووَذىِن فَوَغطَّووِ  الثَّالِثَووَ ،مُثَّ أَْرَسووَلِ  فَوَقوواَل ) اقْووورَأْ .فَوُقْلووحُل َمووا أاََن بَِقووارِئ  .بَولَووَ  ِموو ِِ اْ؟َْهووَد،مُثَّ أَْرَسووَلِ  فَوَقوواَل اقْووورَأْ 
 -  -فَوَرَجوَع ِّبَوا َرُسولُل اّللَِّ .« اِبْسِم َربَِِك الَِّذى َخلَوَ  * َخلَوَ  اِ ْنَسواَن ِموْن َعلَو   * اقْوورَأْ َوَربُوَك اأَلْكوَرُم ( 
لُووولىِن » يَوْرُجوووُ  فُوَياُقُ ،فَوووَدَخَل َعلَوووى َخِداَوووَ  بِْنوووحِل ُخَليْلِووود  رضوووى هللا عنهوووا فَوَقووواَل  لُووولىِن َزمِِ مَّلُووولُ  َحوووَّتَّ فَوزَ .« َزمِِ

فَوَقالَوحْل َخِداَوُ  َكوالَّ َواّللَِّ َموا .« َلَقوْد َخِشويحُل َعلَوى نَوْفِسوى » َذَهوَه َعْنوُه الرَّْوُع،فَوَقواَل ِاَِداَوَ  َوَأْخَثََهوا اْاَوَثَ 
ا،ِإنََّك لََتِصوووُل الرَِّحَم،َوَهِْموووُل اْلَكلَّ،َوَتْكِسوووُه اْلَمْعوووُدوَم، ُ أَبَووود  َوتَوْقرِى الضَّوووْيَ ،َوتُِعنُي َعلَوووى نَوَلائِوووِه ُحْزِيوووَك اّللَّ

وََكوواَن  - فَاْنطََلَقووحْل بِوِه َخِداَووُ  َحوَّتَّ أَتَووحْل بِووِه َوَرقَوَ  بْووَن نَوْلفَوِل بْووِن َأَسوِد بْووِن َعْبووِد اْلعُوزَّى ابْووَن َعومِِ َخِداَوو َ .احْلَو ِِ 
ُ أَْن اْمووووورَأ  تَوَنصَّوووووَر ِ  اْ؟َاِهِليَّوووووِ ،وََكاَن َيْكتُوووووُه اْلِكتَوووووا يوووووِل اِبْلِعْثَانِيَّوووووِ  َموووووا َكووووواَء اّللَّ َب اْلِعْثَاىِنَّ،فَوَيْكتُوووووُه ِموووووَن اِ ْنِْ

فَوَقواَل لَوُه َوَرقَوُ  اَي .فَوَقالَوحْل لَوُه َخِداَوُ  اَي ابْوَن َعومِِ اْ َوْع ِموَن ابْوِن َأِخيوَك  -َيْكُتَه،وََكاَن َكْيخ ا َكِبْي ا َقْد َعِموَى 
ُ .َخووَثَ َمووا رََأى  -  -ى فَووَأْخَثَُ  َرُسوولُل اّللَِّ ابْووَن َأِخووى َموواَذا تَووورَ  فَوَقوواَل لَووُه َوَرقَووُ  َهووَذا النَّوواُملُس الَّووِذى نوَووزََّل اّللَّ

َتِ  َأُكلُن َحي وا ِإْذ ُحْرُِجوَك قَوْلُموَك  -  -َعَلى ُملَسى  َتِ  ِفيَها َجَذع ا،لَيوْ »  -  -فَوَقواَل َرُسولُل اّللَِّ .اَي لَيوْ
قَواَل نَوَعوْم، َْ َذِْت َرُجول  قَوُ  ِ ِثْوِل َموا ِجْ وحَل بِوِه ِإ َّ عُولِقَى،َوِإْن يُوْدرِْكِ  يَوْلُموَك أَْنُصوْرَ  َنْصور ا .« رِِجىَّ ُهْم أََورُْ 

َ َوَفَ َ اْلَلْحُى .ُمَيزَّر ا    2683مُثَّ َ ْ يَوْنَشْه َوَرَقُ  أَْن تُوُل ِِ
ووِد بْووِن ِإْسووَحاَ  قَالَ  َيِب َوْهووُه بْووُن َكْيَسووانَ :وَعووْن حُمَمَّ ووَع َعْبووَد هللِا بْووَن الزَُبْْيِ ،َحوودَّ ُهَمووا َيْسووَأُل ،أَنَُّه  َِ َرِضووَك هللاُ َعنوْ

ْطِعُم َويُ ،ُاَاِوُر ِ ِرَاء  ِمْن ُكولِِ َسوَن   َكوْهر اَكاَن :قَاَل ُعبَوْيد  َعْن بُُدوِِ أَْمِر َرُسلِل هللِا ،ُعبَوْيَد ْبَن ُعَمْْي  اْ؟ُْنَدِعكَّ 
َنا َرُسووووولُل هللِا ،فَِإَذا َقَضوووووى ِجوووووَلارَُ  َ ْ َيِصوووووْل ِإىَل بَوْيتِوووووِه َحوووووَّتَّ َيطُووووولَ  اِبْلَكْعبَووووو ِ ،َموووووْن َجووووواَءُ  ِموووووَن اْلُمْشووووورِِكنيَ  فَوبَويوْ

  حُل َ  أُِنيووووُ  النَّظَووووَر ُكْنوووو،" َ ْ َيُكووووْن ِمووووَن اْاَْلووووِ  َكووووْكء  أَبْوغَووووَخ ِإَ َّ ِمووووْن َكوووواِعر  أَْو جَمُْنلن  :وََكوووواَن يَوُقووووللُ ،ِ ِرَاء
،ِفيوووووِه ِكتَووووواب  ،إِلَْيِهَما وووووِه َ َووووو   ِموووووْن ِقيَباج  وووووا ابْوتَوووووَدَأين هللاُ َعوووووزَّ َوَجووووولَّ ِبَكرَاَمتِوووووِه أََ ين َرُجووووول  يف َكفِِ َوأاََن اَنئِوووووم  ،فَوَلمَّ

                                                 
 (17144[)462/ 20( واملسند ا؟امع ] 3[) 8/ 1املكنز ] -صحي  البخارى - 2683

الوووذى    مالشوووىء املعووودو امليزر:القووولى يجذعا:كوووااب فتيوووا ييتحنة:يتعبووود يالروع:الفوووزع يزمووول:ل  وغطوووى يزمووول:ل  وغطوووى ي املعدوم:
قووْي يالكل:أصووله املووال للف ملعوودوم ي ف :انقطووع يتقرى:تكوورم الضووي  وتقوولم  وو  ضوويافته يتكسووه:تعطىادونووه أو الفقووْي الووذى صووار كا
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َوَموووا أَقْوووورَأُ ف :فَوُقْلحلُ ،اقْورَأْ :فَوَقالَ ،مُثَّ َكَشوووَ  َعبِِ ،تُ فَوَغطَّوووِب َحوووَّتَّ لَنَوْنوووحُل أَنَّوووُه اْلَمووولْ ،َوَموووا أَقْوووورَأُ ف:فَوُقْلحلُ ،اقْورَأْ :فَوَقالَ 
وك  :فَوُقْلحلُ ،َوَما أَقْورَأُ ف فَوَعاَوَقين ِ ِْثِل َذِلكَ :فَوُقْلحلُ ،اقْورَأْ :فَوَعاَق ِ  ِمْثُل َذِلَك فَوَقالَ  ي وا ِموْن ،أاََن أُمِِ َوَ  أَُقلهُلَوا ِإ َّ تَوَنحِِ

ْنَساَن ِموْن َعلَو   { ]العلو ،} اقْورَأْ اِبْسِم َربَِِك الَِّذي َخَل َ :فَوَقالَ ،ِذي فَوَعَل يب أَْن يَوُعلَق ِ  ِ ِْثِل الَّ  [ 2:َخَلَ  اْ ِ
ْنَساَن َما  َْ يَوْعَلْم { ]العلو  َوا َصولََّر ،فَوَفزِْعحلُ :[ مُثَّ انْوتَوَهوى َكَموا َكواَن َيْصوَنُع يب قَالَ 5:ِإىَل قَوْللِِه } َعلََّم اْ ِ َفَكَأ َّ

ُّ َعوبِِ قُووَرْيا  ِّبَوَذا أَلَْعِموَدنَّ ِإىَل َحواِل   ِموَن :فَوُقْلوحلُ ،ِإنَّ اأْلَبْوَعَد َلَشاِعر  أَْو جَمُْنلن  :فَوُقْلحلُ ، قَوْلِل ِكَتااب  يف  َ  َهَودَّ
نَو،َفَخَرْجوحُل َوَموا أُرِيوُد َغوْْيَ َذِلكَ ،َفَاَْنَرَحنَّ نَوْفِسك ِمْنوُه َفَاَقْوتُوُلَها،اْ؟ََبلِ  ْعوحُل ُمنَواِقاي  ،ا أاََن َعاِمود  لِوَذِلكَ فَوبَويوْ ِإْذ  َِ

ووُد أَنْووحَل َرُسوولُل هللاِ :يُونَوواِقي ِمووَن السَّووَماءِ  فَِإَذا َرُجوول  َصووا   َقَدَمْيووِه يف ،فَووَذَهْبحُل أَْرفَووُع رَْأِسووك،َوأاََن ِجْثِيلُ ،اَي حُمَمَّ
َوَمووا َأْصووِرُ  َوْجِهووك يف اَنِحيَوو   ِمووَن السَّووَماِء ِإ َّ قَووْد ، َوَ  أََشَخَّرَ فَوَلقَوْفحُل َ  أَقْووِدُر َعلَووى أَْن أَتَوَقوودَّمَ ،أُفُووِ  السَّووَماءِ 

َها ِإَ َّ ُرُسَلَها يف نََلِل ،رَأَيْوُتهُ  َها،َحَّتَّ بَوَعَثحْل َخِدَاُ  َرِضَك هللاُ َعنوْ فَوَلْم أََزْل َكوَذِلَك َحوَّتَّ َكواَق النوََّهواُر ،َوَرَجُعلا إِلَيوْ
َهامُثَّ ،يَوَتَحلَّلُ  اَي أاََب اْلَقاِسوِم َأىنَّ :فَوَقاَلحلْ ،َفَجَلْسحُل ِإىَل َفِخوَذيْوَها ُمِضويف ا، اْنَصَرْفحُل َفِجْ حُل َخِدَاَ  َرِضَك هللاُ َعنوْ
َك هللاُ فَوَقالَوووحْل َرِضووو،ِإنَّ اأْلَبْوَعوووَد َلَشووواِعر  أَْو جَمُْنلن  :قُوْلوووحلُ :قَاَل ،َوهللِا َلَقوووْد بَوَعثْوووحُل يف نََلبِوووَك ُرُسوووِلك،ُكْنوووحَل ف

َها ْعووحَل ف فََأْخَثََهووا اْاَووَثَ ،َمووا َكوواَن هللاُ لِيَوْفَعووَل بِووَك ِإ َّ َخْْي ا،َمَعوواَذ هللِا اَي ابْووَن َعمِِ :َعنوْ َلَعلَّووَك رَأَيْووحَل َكوويوْ  ا أَْو  َِ
َهوا يَِياَّبَوا،اأْلُمَّو ِ  ِإيِنِ أَلَْرُجل أَْن َتُكلَن َنِلَّ َهوِذ ِ ،َوالَِّذي ُُيَْلُ  بِهِ ،اَي اْبَن َعمِِ :فَوَقاَلحلْ  مُثَّ اْنطََلَقوحْل ،مُثَّ مَجََعوحْل َعَليوْ

َهوا النَّوِلُ ،فََأْخَثَْتُه ااََْثَ ،وََكاَن يَوْقرَأُ اْلُكُتهَ ،ِإىَل َوَرَقَ  ْبِن نَوْلَفل   َوالَّوِذي :فَوَقواَل َوَرَق ُ ،َوَقصَّحْل َعَلْيِه َما قَواَّ َعَليوْ
ْن ُكْنوحلِ ،نَوْفِسك بِيَوِد ِ  فَوُقلِ  لَوُه ،الَّوِذي َذْيت ُملَسوى،ِإنَّوُه لََيْأتِيوِه النَّواُملُس اأْلَْكَثُ ،ِإنَُّه لِنَوِلُ َهوِذِ  اأْلُمَّ ِ ،َصوَدْقِتِب  َ ِ
َهووووا ِإىَل َرُسوووولِل هللِا :فَوْليَوثْوبُووووحْل قَالَ  ِجووووَلارَُ  فََأْخَثَتْووووُه اْاَووووَثَ فَاْسووووَتْكَمَل َرُسوووولُل هللِا ،فَوَرَجَعووووحْل َرِضووووَك هللاُ َعنوْ

فَوَقاَّ ،اَي ابْووَن َأِخووك َأْخووِثْين اِبلَّووِذي رَأَيْووحلَ :مُثَّ نوَووَزَل فَوبَووَدأَ اِبْلبَوْيووحِل َفطَوواَ  بِووِه فَوَلِقيَووُه َوَرقَووُ  بْووُن نَوْلفَوول  فَوَقووالَ ،ِ ِوورَاء  
َوِإنََّك لِنَووِلُ َهووِذِ  ،الَّووِذي َكوواَن َذْيت ُملَسووى،َثُ َوالَّووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  ِإنَّووُه لَِيْأتِيووَك النَّوواُملُس اأْلَكْ :فَوَقالَ ،َعَلْيووِه َخَثَ ُ 

مُثَّ َقاَن ،َولَِ ْن أَْقرَْكحُل َذلِوَك أَلَْنُصوَرنََّك َنْصور ا يَوْعَلُموُه هللاُ ِموبِِ َحق وا،َولَتُوْنَصَرنَّ ،َولَتُوَقاتَوَلنَّ ،َولَتُوْيَذَينَّ َولَُتْخَرَجنَّ ،اأْلُمَّ ِ 
 مُثَّ اْنَصَرَ  فَوَقاَل َوَرَقُ  ْبُن نَوْلَفل  يف َذِلَك: -ْعِب َوَسَ  رَْأِسِه يوَ  -فَوَقبََّل َكَلاتَُه 

ا ..  انَِّشيجَ  الهِلَمِ  نَاَل َما بَوَعةَ .ذََكْرُت وَُكْنحُل يف الذِِْكَرى َ؟ُلج 
 ِدَاا خَ فَوَقْد نَاَل انِْتظَارِي ايَ .َوَوْص   ِمْن َخِدَاَ  بَوْعَد َوَص   ..

 َقُ  ْبُن نَوْلَفل  أَْيض ا يف َذِلَك:َوقَاَل َورَ 
ْهِر َواْلَقَدِر ..   ِمْن ِغَْيِ ُ  هللاُ َضاَوَما َعَسى َقْد قَ .اَي لَلِرَِجاِل ِلَصْرِ  الدَّ
 ْن َخَثِ ْيِه مِ ْلغَ اَوَما لََنا خبَِميِك .َجاَءْت َخِدَاُ  تُوْنِبيِب أِلُْخِثََها ..

 يف أَُخرِ  لنَّاسَ  اأَْمر ا أُرَاُ  َسَيْأيت .ِثََها ..َفَكاَن َما َسأََلحْل َعْنُه أِلُخْ 
 َبَشرِ ىَل الْ ّ  إِ ِجْثِيُل أَنََّك َمبوُْعل .ِ َنَّ َأمْحََد َذْتِيِه فَوُيْخِثُُ  ..

َلُه فَوِرِجِ .َكاَن الَِّذي تَوْرِجنَي يُوْنِجزُُ  ..:فَوُقْلحلُ   ي َوانْوَتِظرِ اَْْْيَ ك اَلِك اْ ِ
َنا َكْك ُنَسائَِلُه ..فََأْرِسِليِه إِلَ    َوالسََّهرِ لنوَّْلمِ  ايف َعْن أَْمرِِ  َما يَوَرى .يوْ
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 الَشَعرِ ْلِد وَ ؟ِْ ايَِقُ  ِمْنُه َأَعاِ  .فَوَقاَل ِحنَي أََ ين َمْنِطق ا َعَجب ا ..
 الُصَلرِ  ْحَسنِ  أَ يف ُصلرَة  أُْكِمَلحْل يف .ِإيِنِ رَأَْيحُل أَِمنَي هللِا َواَجَهِب ..

 َن الشََّجرِ مِ ْلِ  ا حَ ِ َّا ُيَسلُِِم مَ . اْسَتَمرَّ َفَكاَق اْاَْلُ  يُْذِعُرين ..مُثَّ 
 َدرِ كَ َوَ    نِ  قَوْبَل ا؟َِْهاِق ِباَل مَ .َولِْلَمِليِك َعَلكَّ َأْن َقَعْلهُتُْم ..

 .2684ِمَن اْلَبَدِر "َحَّتَّ تَوَعاىَل َمْن َيْدُعل .لَْيحَل اْلَمِليَك إَِلَه النَّاِس َأخََّرين ..
َيِب َعْبُد اْلَملِوِك بْوُن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َأيب ُسوْفَياَن بْوِن اْلَعواَلِء بْوِن َجارِيَوَ  الثوََّقِفُك،وََكواَن :وَعِن اْبِن ِإْسَحاَ  قَاَل  َحدَّ

ُ َعوووَواِعيَووو  ،َعْن بَوْعوووِخ أَْهوووِل اْلِعْلوووِم " أَنَّ َرُسووولَل اّللَِّ  زَّ َوَجووولَّ َكرَاَمتَوووُه َوابْوتَوووَدأَُ ،َ  مَيُوووُر ِ ََجووور  َوَ  ِحووونَي أَرَاَق اّللَّ
وَع ِمْنووُه،فَويَوْلَتِفحُل َرُسولُل اّللَِّ  َخْلَفووُه َوَعوْن مَيِينِوِه َوَعووْن مِشَالِوِه َوَ  يوَووَرى ِإ َّ الشَّوَجُر َوَمووا َكوَجر  ِإ َّ َسولََّم َعَلْيووِه َو َِ

َحْورُُج ِإىَل ِحورَاَء وََكواَن َرُسولُل اّللَِّ .السَّاَلُم َعَلْيوَك اَي َرُسولَل اّللَِّ :يِِيِه بَِتِحيَِّ  النُوبُولَِّة َحْلَلُه ِمَن احلَِْجارَِة َوِهَك هَُ 
وووَنِ  يَوْنُسوووُك ِفيوووِه،وََكاَن َموووْن َنَسوووَك ِموووْن قُووووَرْيا  يف اْ؟َاِهِليَّوووِ  يُْطعِوووُم َموووْن َجوووا  َء ِمووونَ يف ُكووولِِ َعوووام  َكوووْهر ا ِموووَن السَّ

تَوُه َحوَّتَّ َيطُولَ  اِبْلَكْعبَووِ  َحوَّتَّ  ووْهُر اْلَمَسواِكنِي َحوَّتَّ ِإَذا اْنَصوَرَ  ِمووْن جُمَاَوَرتِوِه َوَقَضوائِِه َ ْ يَووْدُخْل بَويوْ  ِإَذا َكواَن الشَّ
ُ تَوَعاىَل بِِه َما أَرَاَق ِمْن َكرَاَمِتِه ِمَن السََّنِ  الَّيِت بُِعَة ِفيَها،وَ  َذِلَك الشَّْهُر َرَمَضواُن َفَخورََج َرُسولُل اّللَِّ الَِّذي أَرَاَق اّللَّ

 َِفيه ُ َلُ  الَّيِت َأْكَرَمُه اّللَّ ا ِبرَِسوالَِتِه َوَرِحوَم اْلِعبَواَق بِوِه َكَما َكاَن َحْرُُج ؟َِِلارِِ ،َوَخرََج َمَعُه ِ َْهِلِه َحَّتَّ ِإَذا َكاَنحِل اللَّيوْ
فَوُقْلووحُل .اقْووورَأْ :" َفَجوواَءين،َوأاََن اَنئِم ،فَوَقوواَل : ِ َْمووِر اّللَِّ َعووزَّ َوَجلَّ،فَوَقوواَل َرُسوولُل اّللَِّ َجوواَءُ  ِجْثِيووُل َعَلْيووِه السَّوواَلمُ 

،فَوَقووواَل : ثْوووِل َوَموووا أَقْوووورَأُ ف فَوَعووواَق ِ   ِِ :فَوُقْلوووحُل :اقْوووورَأْ :َموووا أَقْوووورَأُ ف فَوَغتَّوووِب َحوووَّتَّ لَنَوْنوووحُل أَنَّوووُه اْلَموووْلُت،مُثَّ َكَشوووَفُه َعبِِ
ي ووا أَْن يَوعُوولَق ِ  ِ ِثْووِل الَّووِذي َصووَنَع،فَوَقاَل :فَوُقْلووحُل .اقْووورَأْ :َذلِووَك،مُثَّ قَوواَل  اقْووورَأْ اِبْسووِم :َوَمووا أَقْووورَأُ َوَمووا أَُقلهُلَووا ِإ َّ تَوَنجِِ

ْنَسواَن ِموْن َعلَو   اقْوورَأْ َوَربُوَك اأْلَْكوَرُم الَّوِذي  ْنَسواَن َموا َ ْ يَوْعلَوْم َربَِِك الَِّذي َخَلَ  َخَلَ  اْ ِ مُثَّ .َعلَّوَم اِبْلَقلَوِم َعلَّوَم اْ ِ
،َوَ ْ َيُكووْن يف َخْلووِ  اّللَِّ  َووا َصوولََّر يف قَوْلووِل ِكتَووااب   َعووزَّ َوَجوولَّ َأَحوود  انْوتَوَهى،فَاْنَصووَرَ  َعووبِِ َوَهبَوْبووحُل ِمووْن نوَووْلِمك َفَكَأ َّ

ِإنَّ اأْلَبْوَعوووَد يَوْعوووِب نَوْفَسوووُه َلَشووواِعر  أَْو :ن  َفُكْنوووحُل َ  أُِنيوووُ  أَْنظُوووُر إِلَْيِهَما،فَوُقْلوووحُل أَبْوغَوووَخ ِإَ َّ ِموووْن َكووواِعر  أَْو جَمْنُووول 
ا،أَلَْعِمووووَدنَّ ِإىَل َحوووواِل   ِمووووَن اْ؟َبَووووِل َفَاَنْووووَرَحنَّ نَوْفِسووووك ِمْنووووُه :مُثَّ قُوْلووووحُل ،جَمْنُوووولن   ُّ َعووووبِِ قُوووووَرْيا  ِّبَووووَذا أَبَد  َ  َهَوووودَّ
ْعوووحُل ُمنَووواِقاي  َفَاَقوْ  نَوووا أاََن َعاِمووود  لِوووَذِلَك ِإْذ  َِ يُونَووواِقي ِموووَن  تُوَلنوََّهوووا َفَاَْسوووَ َُِينَّ،َفَخَرْجحُل َموووا أُرِيوووُد َغوووْْيَ َذلِوووَك فَوبَويوْ

وووَماِء يَوُقووولُل  وووَماِء اْنظُووو:السَّ وووُد أَنْوووحَل َرُسووولُل اّللَِّ َوأاََن ِجْثِيُل،فَوَرفَوْعوووحُل رَْأِسوووك ِإىَل السَّ ُر فَوووِإَذا ِجْثِيوووُل َعَلْيوووِه اَي حُمَمَّ
،َوأاََن ِجْثِيووُل فَوَرفَوْعووحُل :السَّوواَلُم يف ُصوولرَِة َرُجوول  َصووا ِ  َقَدَمْيووِه يف أُفُووِ  السَّووَماِء يَوُقوولُل  ووُد أَنْووحَل َرُسوولُل اّللَِّ اَي حُمَمَّ

ُر َعلَوى أَْن أَتَوَقودََّم َوَ  أََشَخََّر،َوَموا َأْصوِرُ  َوْجِهوك يف أَْنظُُر إِلَْيِه َوَكَغَلِب َعْن َذِلَك َوَعمَّا أُرِيُد،فَوَلقَوْفحُل َوَموا أَقْودِ 
ووُر َحووَّتَّ بَوَعثَووحْل خَ  ِداَووُ  ُرُسووَلَها يف نَلَووِل اَنِحيَوو   ِمووَن السَّووَماِء ِإ َّ رَأَيْوتُووُه ِفيَها،َفَمووا زِلْووحُل َواِقف ووا َمووا أَتَوَقوودَُّم َوَ  أََشَخَّ

وووَ ،َوَرجَ  ُعلا فَولَوووْم أََزْل َكوووَذِلَك َحوووَّتَّ َكووواَق النوََّهووواُر يَوَتَحووولَُّل،مُثَّ اْنَصوووَرَ  َعوووبِِ َواْنَصوووَرْفحُل رَاِجع وووا ِإىَل َحوووَّتَّ بَوَلغُووولا َمكَّ
َها،فَوَقالَوحْل   َلَقوْد أَيْوَن ُكْنوحَل ف فَووَلاّللَِّ  اَي أاََب اْلَقاِسوِم :أَْهِلك َحَّتَّ أَتَوْيحُل َخِدَاَ  َفَجَلْسحُل ِإىَل َفِخِذَها ُمِضيف ا إِلَيوْ
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ووَ  َوَرَجُعلا،فَوُقْلووحُل هَلَووا  أُِعيووُذَ  :فَوَقالَووحْل .ِإنَّ اأْلَبْوَعووَد َلَشوواِعر  أَْو جَمْنُوولن  :بَوَعثْووحُل ُرُسووِلك يف نََلبِووَك َحووَّتَّ بَوَلغُوولا َمكَّ
ُ لِيَوْفَعووَل بِووَك َذلِووَك َمووعَ  َمووا أَْعلَووُم ِمووْن ِصووْدِ  َحووِديِثَك،َوِعَظِم  اِبّللَِّ تَوَعوواىَل ِمووْن َذلِووَك اَي أاََب اْلَقاِسووِم،َما َكوواَن اّللَّ

وووَك  ْعتَوووُه .أََمانَِتَك،َوُحْسوووِن ُخُلِقَك،َوِصوووَلِ  َرمِحِ ،َلَعلَّوووَك رَأَيْوووحَل َكووويوْ  ا أَْو  َِ فََأْخَثْهُتَوووا اْاَوووَثَ .َوَموووا َذاَ  اَي ابْوووَن َعمِ 
،َوايْوبُوووحْل لَوووُه فَوَلالَّوووِذي :فَوَقالَووحْل . مُثَّ قَاَموووحْل .ُُيْلَوووُ  بِووِه ِإيِنِ أَلَْرُجووول أَْن َتُكووولَن نَوووِلَّ َهوووِذِ  اأْلُمَّوووِ  أَْبِشوووْر اَي ابْوووَن َعمِ 

َها،وََكاَن قَوْد قَوورَأَ اْلكُ  َها،مُثَّ اْنطََلَقحْل ِإىَل َوَرَقِ  ْبِن نَوْلَفل  َوُهَل اْبُن َعمِِ وَع ِموَن َفَجَمَعحْل يَِياَّبَا َعَليوْ تُوَه َوتَوَنصَّوَر َو َِ
َها َرُسولُل اّللَِّ التوَّْلرَاِة وَ  يِل،فََأْخَثْتُُه ااََْثَ،َوَقصَّحْل َعَلْيِه َما َقاَّ َعَليوْ وَع اْ ِْنِْ قُوُدوس  :فَوَقواَل َوَرقَوُ  .أَنَّوُه رََأى َو َِ

،َوالَّوووِذي نَوْفوووُك َوَرقَوووَ  بِيَوووِدِ  لَوووِ ْن ُكْنوووحِل َصوووَدْقِتيِب اَي َخِدَاُ ،ِإنَّوووُه لَنَوووِلُ َهوووِذِ   اأْلُمَِّ ،َوِإنَّوووُه لََيْأتِيوووِه النَّووواُملُس ُقُدوس 
فََأْخَثَتْووُه َمووا قَوواَل فَوَرَجَعووحْل ِإىَل َرُسوولِل اّللَِّ .اأْلَْكووَثُ الَّووِذي َكوواَن َذْيت ُملَسووى َعَلْيووِه السَّوواَلُم،فَوُقلِ  لَووُه فَوْليَوثْوبُووحْل 

وا َقَضوى َرُسولُل اّللَِّ .ِموَن اهْلَومِِ ِ َوا َجواَءُ  هَلَا َوَرَقُ  َفَسهََّل َذلِوَك َعَلْيوِه بَوْعوَخ َموا ُهوَل ِفيوِه  ِجوَلارَُ  َصوَنَع َكَموا فَوَلمَّ
َأْخووِثْين اِبلَّووِذي  اَي ابْووَن َأِخووك :بَووَدأَ اِبْلَكْعبَووِ  َفطَوواَ  ِّبَا،فَوَلِقيَووُه َوَرقَووُ  َوُهووَل َيطُوولُ  اِبْلَكْعبَووِ  فَوَقوواَل :َكواَن َيْصووَنُع 

ْعووحَل،فَوقَ  َوالَّووِذي نَوْفِسووك بِيَووِدِ  ِإنَّووُه لََيْأتِيووَك النَّوواُملُس اأْلَْكووَثُ :َخَثَُ ،فَوَقوواَل َوَرقَووُ  اَّ َعَلْيووِه َرُسوولُل اّللَِّ رَأَيْووحَل َو َِ
َبنَّ،َولَتُوَقاتَوَلنَّ،َولَتُونْ  َرنَّ،َولَِ ْن أاََن أَْقرَْكوحُل َذلِووَك َصوالَّوِذي َكواَن َذْيت ُملَسوى،َوِإنََّك لَنَوِلُ َهوِذِ  اأْلُمَِّ ،َولَتُوْيَذَينَّ،َولَُتَكذَّ

ُ،مُثَّ أَْقىَن إِلَْيووِه رَْأَسووُه فَوَقبَّووَل اَيُفلَخووُه،مُثَّ اْنَصووَرَ  َرُسوولُل اّللَِّ  ُ  أَلَْنُصووَرنََّك َنْصوور ا يَوْعَلُمووُه اّللَّ ِإىَل َمْنزِلِِه،َوقَووْد زَاَقُ  اّللَّ
،َوخَ   2685فََّ  َعْنُه بَوْعَخ َما َكاَن ِفيِه ِمَن اهْلَمِِ "َعزَّ َوَجلَّ ِمْن قَوْلِل َوَرَقَ  يَوَبا  

 أهمية الوحي وأثره

 ،أو ان بووه وتركنووا،مث موورر وقفووحل هنووا أمووام هووذا احلوواقّ الووذي ناملووا قوورأان  يف كتووه السووْية ويف كتووه التفسووْي
ليوولم أن اولنووا احومهما .ضووخم إىل غووْي حوود.ضووخم جدا.تلبثنووا عنوود  قلوويال مث جوواوزان   إنووه حوواقّ ضخم

وضوووووخم .ي  بضوووووخامته،فإن جلانوووووه كثوووووْية منوووووه سوووووتظل خوووووارج تصووووولران  إنوووووه حووووواقّ ضوووووخم  قيقتهحنووووو
 بغوْي مبالغو  -تعود  ا احلواقّوهذ  اللحظ  اليت مت فيهوا هوذ.وضخم آبتر  يف حياة البشري  مجيعا ..بد لته

 ألرم يف  رحها الطليل.اهك أعظم حلظ  مرت ّبذ   -
   اللحظ فما حقيق  هذا احلاقّ الذي مت يف هذ

فالتفوحل  -يف عليائوه  -تكورم  حقيقته أن اّلِل جل جالله،العظيم ا؟بار القهار املتكث،مالوك امللوك كله،قود
  وكووِرم هووذ.ألرمارى ا ووه يووإىل هووذ  االيقوو  املسووماة اب نسووان،القابع  يف ركوون موون أركووان الكوولن   يكوواق 

ي ثل قودر  الوذلماتوه،و سوتلقع حكمتوه،ومهب  كااليق  ابختيار واحود منهوا ليكولن ملتقوى نولر  ا هلك،وم
  .ّبذ  االيق -سبحانه  -يريد  

قودر ناقتوه  -تتكشو  جلانوه مون عظمتهوا حوني يتصولر ا نسوان .كبوْية إىل غوْي حد.وهذ  حقيق  كبْية
 مث.ويتصوووولر يف للهووووا حقيقوووو  العبلقيوووو  انوووودوقة احلاقيوووو  الفانيوووو .حقيقوووو  األللهيوووو  املطلقوووو  األزليوووو  الباقي  -

يستشووعر وقووع هووذ  العنايوو  الرابنيوو  ّبووذا املخلوول  ا نسوواين ويتووذو  حووالوة هووذا الشووعلر ويتلقووا  اباشوولع 
                                                 

 ( حسن مرسل451َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 2685
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وهول يتصولر كلموات اّلِل،تتجواوب ّبوا جنبوات اللجولق كله،منزِلو  هلوذا ا نسوان .والشكر والفر  وا بتهال .
 ّفيف ذلك الركن املنزوي من أركان اللجلق الض يل   وما ق ل  هذا احلاق

ن مويفيخ .ل اللاسوع،والرمح  السوابغ ،الكرمي الولقوق املنوانأنوه ذو الفضو - سوبحانه يف جانه اّللِ  -ق لته 
 رمي .عطائه ورمحته بال سبه و  عل ،سلى أن الفيخ والعطاء بعخ صفاته الذاتي  الك

و  ميلوووك أن امووو    يكووواق يتصووولرها،قووود أكرموووه كر  -سوووبحانه  -أن اّلِل  -نسوووان يف جانوووه ا  -وق لتوووه 
 يشكرها.

ويلتفوووحل اّلِل، أن يوووذكر .هوووذ  ..وأن هوووذ  وحووودها   يووونهخ هلوووا كوووكر  ولووول قضوووى عمووور  راكعوووا سووواجدا .
هبطووا هلووذ  م.كنه .مسوو.وأن تصووب  األرم ..إليه،ويصووله بووه،وحتار موون جنسووه رسوول  يوولحك إليووه بكلماتووه

 الكلمات اليت تتجاوب ّبا جنبات اللجلق يف خشلع وابتهال.
  ت يف هليول خوبودأ.وىلر هوذا احلواقّ اهلائول يف حيواة البشوري  كلهوا فقود بودأت منوذ اللحظو  األفأما آت

ان إليهوا ا نسو يت يتطلوعمنوذ أن هودقت ا؟هو  الو.التاري ،منذ أن بدأت يف هليل خ  الضومْي ا نسواين .
 هلك.ء واللحك ا سماك الإ ا ه.إوا ليسحل األرم وليك اهللى ..ويتلقى عنها تصلراته وقيمه وملازينه .

 ورعايتوووه نووو  اّللِ يف ك.ومنوووذ هوووذ  اللحظووو  عووواش أهووول األرم الوووذين اسوووتقرت يف أرواحهوووم هوووذ  احلقيقووو  .
ني عويتحركولن هوحل و ُيسولن .كبْي  وصغْي .عاكولا يتطلعولن إىل اّلِل مباكورة يف كول أمورهم.املباكورة الظاهرة

 اّلِل.
ترقهم عن ااطوأ وتقولقهم إىل . الطري  خطلة خطلةيففتنقل خطاهم  -بحانه س -ويتلقعلن أن اتد يد  

ا يف  ووووووُيووووووديهم  ويف كوووووول ليلوووووو  كووووووانلا يبيتوووووولن يف ارتقوووووواب أن يتنووووووزل علوووووويهم موووووون اّلِل وحووووووك.الصوووووولاب .
ف ة .جيبووو  حقووواعخوووذوا هوووذا وقعووولا ذا   ولقووود كانوووحل فووو ة :نفلسهم،ويفصووول يف مشوووكالهتم،ويقلل هلوووم 

ف ة .ألعلوىالبشور واملوا رة بوني اتمرت فيهوا هوذ  الصول  الظواهرة املباكوالثالي  والعشرين عاموا التاليو ،اليت اسو
 وكهدوا بدأها ووايتها..وأحسلها.  يتصلر حقيقتها إ  الذين عاكلها

 نتهلا ..ا وإىل أين اين بدأو ورأوا من أ.وأحسلا يد اّلِل تنقل خطاهم يف الطري .وذاقلا حالوة هذا ا تصال
ف  يف دهلا مسووووامسوووواف  يف الضوووومْي   تعوووو.ي مقيوووواس موووون مقوووواييك األرموهووووك مسوووواف  هائلوووو    تقوووواس  

بني .سوماءالتلقوك مون الو ن األرم الكلن الظاهر،و  ميايلها بعد بني األجرام والعلا   املساف  بني التلقك مو
بوني   ا ني ،وهك أبعدوالراب بني البشري .بني ا؟اهلي  وا سالم.ا ستمداق من اهللى وا ستمداق من اللحك

قوع و متها،وُيسولن رون بقيويشوع.ويودركلن حالوهتا.األرم والسماء يف عا  األجورام  وكوانلا يعرفولن مذاقها
ىل الرفيووو  األعلى،وانقطعوووحل هوووذ  الفووو ة العجيبووو  الووويت   يكووواق إ - -فقوووداوا حينموووا انتقووول رسووولل اّلِل 

 العقل يتصلرها لل  أوا وقعحل حقا.
لُِعَمووَر اْنطَلِوْ  بِنَووا ِإىَل أُمِِ أمَْيَووَن نَوُزورَُهووا  --ل َبْكوور  رضووى هللا عنووه بَوْعوَد َوفَوواِة َرُسوولِل اّللَِّ َعوْن أَنَووك  قَوواَل قَوواَل أَبُو
َهوا َبَكوحْل فَوَقوا َ هَلَوا َموا يُوْبِكيوِك َموا ِعْنوَد اّللَِّ َخوْْي  ِلَرُسو.يَوُزورَُها --َكَما َكاَن َرُسولُل اّللَِّ  نَوا إِلَيوْ وا انْوتَوَهيوْ للِِه فَوَلمَّ
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--. فَوَقالَووحْل َمووا أَْبِكووى أَْن  َ َأُكوولَن أَْعلَووُم أَنَّ َمووا ِعْنووَد اّللَِّ َخووْْي  ِلَرُسووللِِه--  َوَلِكووْن أَْبِكووى أَنَّ الْووَلْحَى قَووِد
ُهَما َعَلى اْلُبَكاِء َفَجَعاَل يَوْبِكَياِن َمَعَها.انْوَقَطَع ِمَن السََّماءِ   ... 2686)أخرجه مسلم(.فَوَهيََّجتوْ

د للووحل آتر هووذ  الفوو ة تعموول يف حيوواة البشوور منووذ تلووك اللحظوو  إىل هووذ  اللحظوو ،وإىل أن يووّر اّلِل ولقوو
األرم ومووون عليها.لقووود ولووود ا نسوووان مووون جديووود ابسوووتمداق قيموووه مووون السوووماء   مووون األرم،واسوووتمداق 

 .2687كريعته من اللحك   من اهللى
حلوودّ هوول ن هووذا اوكا.تحوولل موون بعوود أيضووالقوود هوولل خوو  التوواري  كمووا   يتحوولل موون قبوول ق ،وكمووا   ي

وقام يف .داّسووها األحوووقامووحل املعووا  يف األرم واضووح  عاليوو    يطمسووها الزمووان،و  تطم.مفوور  الطري 
ر كء بعود  تصول اولرة،و  الضمْي ا نساين تصلر لللجلق وللحياة وللقيم   يسب  أن اتضو   ثول هوذ  الصو

قد ول.ا نسوواني  ه للحيوواةارات األرم مجيعووا،مع واقعيتووه ومالءمتوويف مثوول مشللووه ونصوواعته ونالقتووه موون اعتبوو
يِِنَو   َوَُيْوىَي بوَ َهلَوَك َعون  َك َمنْ لِِيَوْهلِ  ».استقرت قلاعد هذا املنهج ا هلك يف األرم  وتبينحل خطلنه ومعامله

ء عوون ،وا لتلاعموود  حنوورا  عوونإ ووا هوول الضووالل عوون علم،وا.  غموولم و  إّبام..« َمووْن َحووكَّ َعوون بَويِِنَوو   
  األرم هووود يف هوووذعاحلاقّ الكووولين الوووذي ابتووودأ بوووه .قصووود  إنوووه احلووواقّ الفوووذ يف تلوووك اللحظووو  الفريووودة

 وانتهى عهد.
ق كلوووه وهوووك ات اللجووول والوووذي سوووجلته جنبووو.والوووذي كوووان فرقووواان يف  ريووو  البشووور   يف  ريووو  أمووو  و  جيل

عظيمو  و  لوذكرى الامْي اليولم علوى تلوك وبقك أن يتلفوحل هوذا الضو.تتجاوب به،وسوجله الضومْي ا نسواين
 ...  الزمانوأن يذكر قائما أنه ميالق جديد لإلنساني    يشهد  إ  مرة واحدة يف.ينساها

ملاقوووو   شووووْي إىلتفهك .فأما بقيتهووووا فلاضوووو  أوووووا نزلووووحل فيمووووا بعوووود.ذلوووك كووووأن املقطووووع األول موووون السوووولرة
بووالغ الوودعلة،وا؟هر ابلعباقة،وقيووام إ - -رسوولل وحوولاقّ يف السووْية   عووىء إ  متأخرة،بعوود تكليوو  ال

« ِإذا َصووولَّىف ْنهوووى َعْبووودا  لَّوووِذي يوَ اأَرَأَيْوووحَل »:وذلك موووا يشوووْي إليوووه قللوووه تعووواىل يف السووولرة .املشوووركني ابملعارضووو 
ا منتها بعوود هووذالوويت تضوو إخل ولكوون هنووا  تناسووقا كووامال بووني أجووزاء السلرة،وتسلسووال يف ترتيووه احلقووائ ...

 تقدم.املطلع امل
 اعل من السلرة كلها وحدة منسق  متماسك  ..

 [19إل   1اآليات :( 96]سور  الملق ) 

 ا مر بالقراء  والكاابة واغارار ا نسان بالنمم  وموقف الك ار من الرسالة 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنسا1اقْورَأْ اِبْسِم َربَِِك الَِّذي َخَلَ  )}   ( الَّوِذي َعلَّوَم اِبْلَقلَوِم 3( اقْورَأْ َوَرُبَك اأْلَْكوَرُم )2َن ِمْن َعَل   )( َخَلَ  اْ ِ
ْنساَن موا َ ْ يَوْعلَوْم ) (4) ْنسواَن لََيْطغوى )5َعلََّم اْ ِ ( ِإنَّ ِإىل َربِِوَك الُرْجعوى 7( أَْن َرآُ  اْسوتَوْغ  )6( َكوالَّ ِإنَّ اْ ِ

                                                 
 ( 2647[) 132/ 16املكنز ] -صحي  مسلم - 2686
 من هذا ا؟زء. ) السيد رمحه هللا ( 3822ص « عبك وتلىل»يراجع تفسْي سلرة  - 2687
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( أَْو أََمووَر اِبلتوَّْقوولى 11( أَرَأَيْووحَل ِإْن كوواَن َعلَووى اهْلُوودى )10دا  ِإذا َصوولَّى )َعْبوو (9( أَرَأَيْووحَل الَّووِذي يَوْنهووى )8)
َ يَرى )13( أَرَأَْيحَل ِإْن َكذََّب َوتَوَلىلَّ )12) تَوِه لََنْسوَفعا  اِبلنَّاِصوَيِ  )  (14( أََ ْ يَوْعَلْم ِ َنَّ اّللَّ ( 15َكالَّ لَِ ْن َ ْ يَونوْ

 (19( َكوالَّ   ُتِطْعوُه َواْسوُجْد َواقْوَ ِْب )18( َسوَندُْع الزَّابنِيَوَ  )17( فَوْلَيدُْع انِقيَُه )16   )انِصَي   كاِذبَ   خاِن َ 
} 

 بدء الوحي  5-1:الدرس ا ول 

ْنسواَن ِموْن عَ 1اقْورَْأ اِبْسِم َربَِِك الَِّذي َخَلَ  ) » ِم ي َعلَّوَم اِبْلَقلَو( الَّوذِ 3َرُم )( اقْوورَأْ َوَربُوَك اأْلَْكو2لَو   )( َخلَوَ  اْ ِ
ْنساَن ما َ ْ يَوْعَلْم )4)  ( « ..5( َعلََّم اْ ِ

ول مووا تلجووه،يف أول حلظوو  أ - -وتلجووه الرسوولل .إوووا السوولرة األوىل موون هووذا القرآن،فهووك تبوودأ ابسووم اّللِ 
 هوه إىلا ..تلجهلو اختوْي من حلظات اتصاله ابملا األعلى،ويف أول خطلة من خطلاتوه يف نريو  الودعلة الويت

 « ..اقْورَأْ اِبْسِم َربِِكَ »:أن يقرأ ابسم اّلِل 
 «.الَِّذي َخَل َ »:وتبدأ من صفات الرب ابلصف  اليت ّبا اال  والبدء 

ْنسواَن ِموْن َعلَو   »:خل  ا نسان ومبدأ  :مث ختصا   لعالقو اليو  ا؟امودة لنقطو  الدممون تلوك ا..« َخلَوَ  اْ ِ
 فمن كرموه.درتهدل على قفتدل على كرم ااال  فل  ما ت.اذج التكلينمن ذلك املنشأ الصغْي الس.ابلرحم

ْنسواَن َعلَّوَم اْ ِ .َم اِبْلَقَلمِ الَّوِذي َعلَّوْكَرُم،اقْوورَأْ َوَربُوَك اأْلَ »:رفع هوذا العلو  إىل قرجو  ا نسوان الوذي يعلوم فيوتعلم 
 « ..ما  َْ يَوْعَلمْ 

نقلوو  الوويت كانووحل هووذ  ال  ومن مث.ولكن اّلِل كوورمي.اّلِل قوواقر ولكن.وإوووا لنقلوو  بعيوودة جوودا بووني املنشووأ واملصووْي
ن القلوم  أل...« ْلَقلَومِ ابِ »سوان تعليم الورب لإلن.تدير الر وس  وإىل جانه هذ  احلقيق  تثز حقيق  التعليم .

ا   إذ ذا  ّبوووذاحلقيقووو و  تكووون هوووذ .كووان وموووا يوووزال أوسوووع وأعمووو  أقوات التعلووويم أيوورا يف حيووواة ا نسوووان .
 القلم،فيشووْي موو كووان يعلووم قي  -سووبحانه  -ولكن اّلِل .  الووذي نلمسووه اهلن ونعرفووه يف حيوواة البشووري اللضوول 

رمي ر القورآن الكوة مون سول يف أول سولر .إليه هوذ  ا كوارة يف أول حلظو  مون حلظوات الرسوال  األخوْية للبشوري 
وىل نووذ اللحظوو  األقيقوو  محلهوذا مووع أن الرسوولل الووذي جوواء ّبووا   يكوون كاتبووا ابلقلم،ومووا كووان ليووثز هووذ  ا..

 لل كان هل الذي يقلل هذا القرآن.
ان كول موا يسوتمد ا نسو منوه.ّللِ إن مصودر  هول ا.لل  أنه اللحك،ولل  أوا الرسال   مث تثز مصدر التعلويم .

فهل .ار نفسووه،ومن أسوور وكوول مووا يفووت  لووه موون أسوورار هووذا اللجوولق،ومن أسوورار هووذ  احليوواة.علم،وكوول مووا يعلم
 ن ذلك املصدر اللاحد،الذي ليك هنا  سلا .م.من هنا 

ملووا األعلى،ّبووذا املقطووع اب - -وّبووذا املقطووع اللاحوود الووذي نووزل يف اللحظوو  األوىل موون اتصووال الرسوولل 
لوى اسوم وع.ّللِ اابسوم .كول عمل.كل خطلة.كول حركو .وضعحل قاعدة التصلر ا ميواين العريضو  ..كول أمر

 ْي.وإىل اّلِل تتجه،وإليه تصْي.وابسم اّلِل تس.ابسم اّلِل تبدأ.اّللِ 
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ا نسووووان يووووتعلم موووووا .  .فمنووووه البوووودء والنشووووأة،ومنه التعلوووويم واملعرفوووو.وهوووول الووووذي علم.واّلِل هوووول الووووذي خل 
«  يَوْعلَوومْ ْنسوواَن مووا  َْ َم اْ ِ َعلَّوو»..فمصوودر هووذا كلووه هوول اّلِل الووذي خلوو  والووذي علووم .يووتعلم،ويعلم مووا يعلووم .

 اللحظوووو  األوىل هوووك الوووويت للووووحل يف - -وىل،الوووويت تلقاهوووا قلووووه رسووولل اّلِل ..وهوووذ  احلقيقوووو  القرآنيووو  األ
ان ة ا ميووووبلصووووفها قاعوووود.تصوووور  كعلر ،وتصوووور  لسانه،وتصوووور  عملووووه واعاهه،بعوووود ذلووووك نوووولال حياته

 األوىل.
« قدي خووْي العبوواهووعوواق يف زاق امل»:قووال ا مووام مشووك الوودين أبوول عبوود اّلِل حمموود بوون قوويم ا؟لزيوو  يف كتابووه 

   الذِِْكر  َهْديه  :فصل
ان أموورُُ  وويُووه وكوو، ومووا وا     ذِكوور هللابوول كووان كالُمووه ُكلُووهُ ،أكمووَل االوو  ذِْكوورا  ّلِل َعووزَّ وَجلَّ كووان النووُب 

ذِكرا  منووه ،ِد  ووعيوود ووعوو، وأفعالهأحكاِمهِ و ،وإخبووارُُ  عوون أ وواِء الووربِِ وِصووفاتِه،وتشووريُعه لاموو  ذِْكوورا  منووه ّللَِّ 
بتُووه ذِكوورا  منووه ورغبتُووه وره، ا   إايوسوويالُه وقعوو،واجيووُد  ومحووُد  وتسووبيُحه ذكوورا  منووه له،يناُ   عليووه آب ئهو ،لووه
ِه وكان ذِْكو،الوهيوع أحل مجوعلى ،فكان ذاكرا  ّلِل   كل أحيانوه،وسكلته وصمُته ذِكرا  منه له بقلبه،له رُُ  لِولَّمت 

 قامته.لعنه وإونزولِه و ،شيه وركلبه ومسْي و  م،قائما  وقاعدا  وعلى جنبه،ارى مع أنفاسه
 .2688"احلَْمُد ّللَِِّ الَِّذى أْحيااَن بَوْعَد َما أَماتَوَنا وإلَْيِه الُنُشلُر":وكان إذا استيقَج قال

ْمووووووِدِ " "ُسووووووْبَحاَن هللِا َوِ َ :وقَالَ ،ومحََِد هللا َعْشرا  ،َكثَّ هللاَ َعْشوووووورا  ،كان إَذا َهووووووهَّ ِمووووووَن اللَّْيوووووولِ :وقالووووووحل عائشوووووو ُ 
لِوووِك الُقوووُدوِس" َعْشرا  ،َعْشرا  

َ
"اللُهمَّ إىنِِ أعُووولُذ بِوووَك ِموووْن :مُثَّ قَوووالَ ،وَهلََّل َعْشووورا  ،واْسوووتَوْغَفَر هللاَ َعْشووورا  ،"ُسوووْبَحاَن امل

 .2689مُثَّ َيْستَوْفِتُ  الصالة،َوِضيِ  يَوْلِم الِقَياَمِ " َعْشرا  ،ِضيِ  الُدنَيا
َوَأْسووأَُلَك ،اللُهمَّ َأْسووتَوْغِفُرَ  ِلَذْنِب ،" َ إلووَه إ ِ أَنْووحَل ُسووْبَحاَنكَ :َقَج ِمووَن اللَّْيووِل قَووالَ َكاَن إذا اْسووتَويوْ :وقالووحل أَْيضووا  

ووواُب " ،َوَهْه ىِل ِموووْن لَوووُدْنَك َرمْحَووو   ،اللُهمَّ زِْقىِن ِعَلَموووا  َو َ تُوووزِْغ قَوْلوووِب بَوْعوووَد إْذ َهوووَديْوَتِ  ،َرمْحَتَوووكَ  إنََّك أَنوووحَل الَلهَّ
 2690بل قاوقذكر ا أ

ُ َوْحوَدُ   َ َكورِيَك » قَاَل  -  -وعن ُعَباَقَة ْبِن الصَّاِمحِل َعِن النَِّبِِ  َمْن تَوَعارَّ ِمَن اللَّْيوِل فَوَقواَل  َ إِلَوَه ِإ َّ اّللَّ
،َوُسووْبَحاَن ا.َلُه،لَووُه اْلُمْلُك،َولَووُه احْلَْمووُد،َوُهَل َعلَووى ُكوولِِ َكووْىء  قَووِدير   ُ َأْكووَثُ،َو َ احْلَْمووُد ّللَِِّ ُ،َواّللَّ ،َو َ إِلَووَه ِإ َّ اّللَّ ّللَِّ

ذكور  .« أَْو َقَعوا اْسوُتِجيَه،فَِإْن تَوَلضَّوأَ َوَصولَّى قُِبلَوحْل َصوالَتُُه .مُثَّ قَاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر ىِل .َحْلَل َوَ  قُولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ 
  2691البخارى

،قَوواَل  ووَد،قَاَل نَّووِلُ َكوواَن ال:وَعووِن ابْووِن َعبَّاس  اللَُّهوومَّ لَووَك احْلَْمووُد،أَْنحَل نُوولُر السَّووَماَواِت :ِإَذا قَوواَم ِمووَن اللَّْيووِل هَتَجَّ
وووووَماَواِت َواأَلْرِم َوَموووووْن ِفيِهنَّ،َولَوووووَك احْلَْموووووُد أَنْوووووحَل  َملِوووووُك َواأَلْرِم َوَموووووْن ِفيِهنَّ،َولَوووووَك احْلَْموووووُد أَنْوووووحَل قَويَّووووواُم السَّ

                                                 
 3126[94/ 21املكنز ] -صحي  البخارى - 2688
 صحي   5087[483/ 4املكنز ] -أيب قاوق سنن  - 2689
 وفيه لني 5063[474/ 4املكنز ] -سنن أيب قاوق  - 2690
 ( تعار:أر  واستيقج1154[) 438/ 4املكنز ] -صحي  البخارى - 2691
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وووووَماَواِت َوا أَلْرِم َوَموووووْن ِفيِهنَّ،َولَوووووَك احْلَْموووووُد أَنْوووووحَل احلَُْ ،َولَِقووووواُ َ  َح  ،َوَوْعوووووُدَ  َح  ،َواْ؟َنَّوووووُ  َح  ،َوالنَّووووواُر السَّ
وووود   وووواَعُ  َح  ،َوالنَِّبيُوووولَن َح  ،َوحُمَمَّ لَْيووووَك َحوووو  ،اللَُّهمَّ بِووووَك آَمْنحُل،َولَووووَك َأْسووووَلْمحُل،َوَعَلْيَك تَولَكَّْلحُل،َوإِ َح  ،َوالسَّ

أَنْوووحَل أَنَوْبحُل،َوبِوووَك َخاَصوووْمحُل،َوإِلَْيَك َحاَكْمحُل،فَووواْغِفْر ِ  َموووا قَووودَّْمحُل َوَموووا َأخَّْرُت،َوَموووا َأْسوووَرْرُت َوَموووا أَْعَلْنحُل،
ُر،َ  إَِلَه ِإ َّ أَْنحَل،َوَ  إَِلَه َغْْيَُ .  2692اْلُمَقدُِِم،َوأَْنحَل اْلُمَيخِِ

َيِ  أَبُوول َسووَلَمَ  بْووُن َعْبووِد الوورَّمْحَِن بْووِن َعووْل   قَوواَل َسووأَْلحُل َعاِئَشووَ  أُمَّ اْلُمووْيِمِننَي  َِىِِ وعوون َُيْووىَي بْووِن َأىِب َكثِووْي  َحوو دَّ
»  يَوْفتَووِتُ  َصووالَتَُه ِإَذا قَوواَم ِمووَن اللَّْيووِل قَالَووحْل َكوواَن ِإَذا قَوواَم ِمووَن اللَّْيووِل افْوتَوووَتَ  َصووالَتَهُ  --َكووْىء  َكوواَن نَووِبُ اّللَِّ 

وووَهاَقِة أَ  وووَمَلاِت َواأَلْرِم َعووواِ َ اْلَغْيوووِه َوالشَّ نْوووحَل َهُْكوووُم بَووونْيَ اللَُّهووومَّ َربَّ ِجْثَائِيوووَل َوِميَكائِيوووَل َوِإْسووورَاِفيَل فَووواِنَر السَّ
َك هَتْووِدى َمووْن َتَشوواُء ِإىَل ِصوورَاط  ِعبَوواِقَ  ِفيَمووا َكووانُلا ِفيووِه َحَْتِلُفوولَن اْهووِدىِن ِلَمووا اْخُتلِووَ  ِفيووِه ِمووَن احْلَوو ِِ إبِِْذنِووَك ِإنَّوو

 2693«.ُمْسَتِقيم  
،قَووواَل  َها،َفَسوووأَْلتُوَها :وعووون َكووورِيَ  اهْلَْلَزينِِ ُ َعنوْ يَوْفتَوووِتُ  ِإَذا ِِبَ َكووواَن َرُسووولُل اّللَِّ :َقَخْلوووحُل َعلَوووى َعاِئَشوووَ  َرِضوووَك اّللَّ
َلَك،َكوواَن ِإَذا َهووهَّ ِمووَن اللَّْيووِل َكووثََّ َلَقووْد َسووأَْلَتِب َعووْن َكوو:َهووهَّ ِمووَن اللَّْيووِل ف فَوَقالَووحْل  ْكء  َمووا َسووأََلِب َعْنووُه َأَحوود  قَوبوْ
" ُسْبَحاَن اْلَمِلِك اْلُقُدوِس َعْشر ا " َواْسوتَوْغَفَر :" ُسْبَحاَن اّللَِّ َوِ َْمِدِ  َعْشر ا " َوقَاَل :َعْشر ا،َومَحََّد َعْشر ا،َوقَاَل 
" اللَُّهوومَّ ِإيِنِ أَعُوولُذ بِووَك ِمووْن ِضوويِ  الُدنْوَيا،َوِضوويِ  يوَووْلِم اْلِقَياَمووِ  َعْشوور ا " مُثَّ يَوْفتَووِتُ  : قَوواَل َعْشوور ا،َوَهلََّل َعْشوور ا،مُثَّ 

 2694الصَّاَلةَ 
ْلوحُل َعلَوى هللِا،اللَُّهو:َكواَن ِإَذا َخورََج ِموْن بَوْيتِوِه،قَاَل وَعْن أُمِِ َسَلَمَ ،أَنَّ النَّوِلَّ  مَّ ِإيِنِ أَعُولُذ بِوَك ِموْن ِبْسوِم هللِا،تَولَكَّ

َنا ،أَْو َنِضلَّ،أَْو َنْظِلَم،أَْو نُْظَلَم،أَْو َْنَْهَل،أَْو ُاَْهَل َعَليوْ  2695َحِدية صحي ..أَْن نَزِلَّ
ْلووحُل َعلَووى اّللَِّ  َ ِإَذا َخوورََج الرَُّجووُل ِمووْن بَوْيتِووِه فَوَقوواَل ِبْسووِم اّللَِّ تَولَكَّ » قَوواَل  --وَعووْن أَنَووِك بْووِن َمالِووك  أَنَّ النَّووِبَّ 

وووَياِننُي فَويَوُقووولُل لَوووُه » قَووواَل .«َحوووْلَل َو َ قُوووولََّة ِإ َّ اِبّللَِّ  وووى لَوووُه الشَّ يُوَقووواُل ِحيَن ِوووذ  ُهوووِديحَل وَُكِفيوووحَل َوُوِقيوووحَل فَوتَوتَوَنحَّ
 2696حدية حسن.«َكْيطَان  آَخُر َكْيَ  َلَك ِبَرُجل  َقْد ُهِدَى وَُكِفَى َوُوِقَى 

َقَج فَوَتَسوووولََّ  َوتَوَلضَّووووأَ َوُهووووَل يَوُقوووولُل  --أَنَّووووُه َرقَووووَد ِعْنووووَد النَّووووِبِِ :َعبَّوووواس  وَعووووِن ابْووووِن  )ِإنَّ ِ  َخْلووووِ  :فَوووووَرآُ  اْسووووتَويوْ
ُجلَق مُثَّ ِإنَّووُه َوالُسووالسَّووَمَلاِت َواأَلْرِم( َحووَّتَّ َخووَتَم الُسوولرََة مُثَّ قَوواَم َفَصوولَّى رَْكَعتَوونْيِ أَنَوواَل ِفيِهَمووا اْلِقيَوواَم َوالرُُكوولَع 

َّ َمورَّات  ِبِسوحلِِ رََكَعوات  ُكوُل َذلِوَك َيْسوَتاُ  مُثَّ يَوتَوَلضَّو أُ َويَوْقورَأُ َهوُيَ ِء اْنَصَرَ  فَوَناَم َحَّتَّ نَوَفَ  مُثَّ فَوَعوَل َذلِوَك يَواَل
ِّ رََكَعووات  فَووَأَ ُ  اْلُمووَيذُِِن :قَوواَل ُعْثَموواُن  -اهلاَيِت مُثَّ أَْوتَوووَر  مُثَّ :َوقَوواَل ابْووُن ِعيَسووى  -َفَخوورََج ِإىَل الصَّووالَِة بِووَثاَل

 -مُثَّ اتوََّفَقووا  -الَِة أَْوتَوووَر فَووَأَ ُ  بِوواَلل  َفآَذنَووُه اِبلصَّووالَِة ِحوونَي نَلَووَع اْلَفْجووُر َفَصوولَّى رَْكَعووََّتِ اْلَفْجووِر مُثَّ َخوورََج ِإىَل الصَّوو
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 نُلر ا َواْجَعْل ِ  ِلَساىِن نُلر ا َواْجَعوْل ِ  َ ْعِوى نُولر ا َواْجَعوْل ِ  َبَصورِى نُولر ا اللَُّهمَّ اْجَعْل ِ  قَوْلِب » :َوُهَل يَوُقلُل 
 .2697«ا َواْجَعْل َخْلِفى نُلر ا َوأََماِمى نُلر ا َواْجَعْل ِمْن فَوْلِقى نُلر ا َوِمْن َهَِّْت نُلر ا اللَُّهمَّ َوأَْعِظْم ىِل نُلر  

،فَوُقْلحُل لُِفَضوووْيل  وَعوووْن َأيب َسوووِعيد  اْاُووودْ  َموووْن قَووواَل ِحووونَي َحْووورُُج ِإىَل :َأْحِسوووُبُه قَوووْد َرفَوَعوووُه،قَاَل :َرفَوَعوووُه ف قَووواَل :رِيِِ
وووائِِلنَي َعَلْيوووَك،َوِ َ ِِ َ َْشووواَي فَوووِإيِنِ َ ْ َأْخووورُْج َأَكووور ا َو َ َبطَووور ا،:الصَّوووالَِة  ء  َو َ َو َ رايَ اللَُّهووومَّ ِإيِنِ َأْسوووأَُلَك ِ َووو ِِ السَّ

نُليب،ِإنَّوووُه  َ ُ َْعووو  ،َخَرْجحُل اتَِِقووواَء َسوووَخِطَك،َوابِْتَغاَء َمْرَضاِتَك،َأْسوووأَُلَك أَْن تُوْنِقوووَذين ِموووَن النَّووواِر،َوأَْن تَوْغِفوووَر ِ  ذُ 
ُ بِِه َسوْبِعنَي أَلْوَ  َملَوك  َيْسوتَوْغِفُروَن لَوُه،وَ  ُ َعَلْيوِه ِبَلْجِهوِه َحوَّتَّ يَوْفورََغ ِموْن يَوْغِفُر الُذنُلَب ِإ َّ أَْنحَل،وَكََّل اّللَّ أَقْوَبَل اّللَّ

 .2698َصالَتِهِ 
ْيحَل َعونْ  َلَة ْبِن ُكَرْي   قَاَل َلِقيوحُل ُعْقبَوَ  بْوَن ُمْسوِلم  فَوُقْلوحُل لَوُه بَوَلغَوِ  أَنَّوَك َحودَّ َعْبوِد اّللَِّ  وذكر أبل قاوق َعْن َحيوْ

أَعُولُذ اِبّللَِّ اْلَعِظويِم َوِبَلْجِهوِه اْلَكورمِِي » أَنَُّه َكاَن ِإَذا َقَخوَل اْلَمْسوِجَد قَواَل  --ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َعِن النَِّبِِ 
قَواَل فَوِإَذا قَواَل َذلِوَك قَواَل الشَّوْيطَاُن ُحِفوَج ِمو ِِ .قَواَل أَقَوُ  قُوْلوحُل نَوَعمْ .«َوُسْلطَانِِه اْلَقِدمِي ِموَن الشَّوْيطَاِن الورَِّجيِم 

 2699ْليَوْلِم.َسائَِر ا
ْعوووحُل أاََب مُحَْيوود   أَْو أاََب أَُسوووْيد  وَعووْن َربِيَعووَ  بْوووِن َأىِب َعْبووِد الووورَّمْحَِن َعووْن َعْبوووِد اْلَملِووِك بْووِن َسوووِعيِد بْووِن ُسوووَلْيد  قَوواَل  َِ

مُثَّ ْليَوُقووِل  --َعلَووى النَّووِبِِ  ِإَذا َقَخووَل َأَحوودُُكُم اْلَمْسووِجَد فَوْلُيَسوولِِمْ »  --األَْنَصووارِىَّ يَوُقوولُل قَوواَل َرُسوولُل اّللَِّ 
 .2700«اللَُّهمَّ افْوَتْ  ىِل أَبْوَلاَب َرمْحَِتَك فَِإَذا َخرََج فَوْليَوُقِل اللَُّهمَّ ِإىنِِ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك 

هِتَا،فَاِنَموووَ  بِْنووحلِ  ِه،فَاِنَمووَ  ابْونَوووِ  ُحَسووونْي ،َعْن َجدَّ َكووواَن :قَالَوووحْل  َرُسووولِل هللِا وَعووْن َعْبوووِد هللِا بْوووِن َحَسووون ،َعْن أُمِِ
ووود  َوَسووولََّم،َوقَاَل َرُسووولُل هللِا  اللَُّهووومَّ اْغِفوووْر ِ  ُذنُوووليب،َوافْوَتْ  ِ  أَبْووووَلاَب :ِإَذا َقَخوووَل اْلَمْسِجَد،َصووولَّى َعلَوووى حُمَمَّ

وود  َوَسوولََّم،مُثَّ قَوواَل  قَوواَل .ِفووْر ِ  ُذنُووليب،َوافْوَتْ  ِ  أَبْوووَلاَب َفْضووِلَك اللَُّهوومَّ اغْ :َرمْحَتِووَك،َوِإَذا َخرََج،َصوولَّى َعلَووى حُمَمَّ
َربِِ افْوووَتْ  ِ  :َكوواَن ِإَذا َقَخووَل قَوواَل :فَوَلِقيووحُل َعْبووَد هللِا بْووَن َحَسوون  َفَسووأَْلُتُه َعووْن َهووَذا احْلَووِديِة،فَوَقاَل :ِإْ َاِعيووُل 

  2701 َفْضِلَك.َربِِ افْوَتْ  ِ  اَببَ :اَبَب َرمْحَِتَك،َوِإَذا َخرََج قَاَل 
وووووْمُك   --وَعوووووْن َجووووواِبِر بْوووووِن َ ُووووورََة أَنَّ النَّوووووِبَّ  َكووووواَن ِإَذا َصووووولَّى اْلَفْجوووووَر َجلَوووووَك ِ  ُمَصوووووالَُّ  َحوووووَّتَّ َتْطلُوووووَع الشَّ

 .2702َحَسن ا
َنا،َوِبَك حَنَْيا،َوبِوَك اللَُّهومَّ بِوَك َأْصوَبْحَنا،َوبِ :يَوُقولُل ِإَذا َأْصوَبَ  َكاَن َرُسولُل هللِا :وَعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل  َك أَْمَسويوْ
 .....2703حدية صحي  ".َ ُلُت،َوإِلَْيَك اْلَمِصْيُ 
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ِه،ِعَماَموو  ،أَْو َقِميص ووا،أَْو رَِقاء ،مُثَّ َكوواَن َرُسوولُل هللِا :وَعووْن َأيب َسووِعيد  اْاُووْدرِيِِ قَوواَل  ِإَذا اْسووَتَجدَّ يوَووْلاب  َ َّوواُ  اِب ِْ
َك احْلَْمووُد أَنْووحَل َكَسْلتَِنيِه،َأْسووأَُلَك َخْْيَُ ،َوَخووْْيَ َمووا ُصووِنَع لَووُه،َوأَُعلُذ بِووَك ِمووْن َكوورِِِ ،َوِمْن َكوورِِ َمووا اللَُّهوومَّ لَوو:يَوُقوولُل 
 .2704)حدية صحي (.ُصِنَع َلهُ 

َيِب اْبُن ُعَمَر،أَنَّ َرُسلَل هللِا  احْلَْموُد ّللَِِّ الَّوِذي َكَفواين :ُه قَواَل َكاَن يَوُقلُل ِإَذا تَوبَولَّأَ َمْضَجعَ وَعِن اْبِن بُوَرْيَدَة،َحدَّ
،اللَُّهمَّ   َوآَواين،َوأَْنَعَمووِب َوَسووَقاين،َوالَِّذي َموونَّ َعلَووكَّ َوأَْفَضووَل،َوالَِّذي أَْعطَوواين فََأْجَزَل،احْلَْمووُد ّللَِِّ َعلَووى ُكوولِِ َحووال 

 .2705،َوَلَك ُكُل َكْكء  أَُعلُذ ِبَك ِمَن النَّارِ َربَّ ُكلِِ َكْكء ،َوَمِلَك ُكلِِ َكْكء ،َوإَِلَه ُكلِِ َكْكء  
،َعِن النَّووِلِِ و  اللَُّهوومَّ ِإيِنِ أَعُوولُذ بِووَك ِمووَن :أَنَّووُه َكوواَن ِإَذا َقَخووَل ااَْاَلَء،قَوواَل يف الصووحيحني َعووْن أَنَووِك بْووِن َمالِووك 

 .2706.اْاُُبِة َواْاََباِئةِ 
َكوواَن َرُسوولُل هللِا :َقَخْلووحُل َعلَووى َعاِئَشَ ،َفَسووِمْعتُوَها تَوُقوولُل :ْعووحُل َأيب يَوُقوولُل  َِ :وَعووْن يُلُسووَ  بْووِن َأيب بُوْرَقَة،قَوواَل 

، 2707ُغْفرَاَنَك :ِإَذا َخرََج ِمَن ااَْاَلِء قَاَل 
،قَوواَل  أَْذَهووَه َعوووبِِ اأَلَذى  احْلَْمووُد ّللَِِّ الَّووِذي:ِإَذا َخوورََج ِمووَن ااَْاَلِء،قَوواَل  َكوواَن النَّووِلُ :وَعووْن أَنَووِك بْووِن َماِلك 

 .2708)ذكر  ابن ماجه(.َوَعافَاين 
ووُدوا،قَاَل َنظَووَر بَوْعووُخ َأْصووَحاِب َرُسوولِل هللِا :َعووْن أَنَووك  قَوواَل  َهاُهنَووا َموواء  قَوواَل :فَوَقوواَل النَّووِلُ :َوُضوولء ا،فَوَلْم اَِ

تَوَلضَّووُيوا اِبْسووِم هللِا فَورَأَيْووحُل اْلَموواَء يَوُفوولُر،َبنْيَ :َموواُء،مُثَّ قَوواَل َوَضووَع يَووَدُ  يف اِ مِتاَنِء الَّووِذي ِفيووِه الْ فَورَأَيْووحُل النَّووِلَّ :
حَنْول ا :َكوْم توُورَاُهْم َكوانُلا ف قَواَل :قُوْلوحُل ألَنَوك  :َأَصابِِعِه،َواْلَقْلُم يَوتَوَلضَُّيوَن،َحَّتَّ تَوَلضَُّيوا َعوْن آِخورِِهْم قَواَل َتبِوحل  

  2709ِمْن َسْبِعنَي.
نَووا اِبأَلْمووِن َواِ ميَاِن،َوالسَّوواَلَمِ  :ِإَذا رََأى اهلِْاَلَل،قَوواَل َكوواَن َرُسوولُل هللِا :َمَر،قَوواَل وَعووِن ابْووِن عُ  اللَُّهوومَّ أَِهلَّووُه َعَليوْ

 ..2710َواِ ْساَلِم،َوالتوَّْلِفيِ  ِلَما حنُُِه َوتَوْرَضى،َربُوَنا َوَرُبَك اّللَُّ 
ِإَذا َأَكوَل َأَحودُُكْم فَوْليَوْذُكِر اْسوَم اّللَِّ تَوَعواىَل فَوِإْن » قَاَل  --َرُسلَل اّللَِّ  أَنَّ  -رضى هللا عنها  -وَعْن َعاِئَشَ  

 .2711حدية صحي ().«َنِسَى أَْن يَْذُكَر اْسَم اّللَِّ تَوَعاىَل ِ  أَوَّلِِه فَوْليَوُقْل ِبْسِم اّللَِّ أَوََّلُه َوآِخرَُ  

                                                 
 صحي  -11489( 11469[)128/ 4مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2704
 ( صحي 5983[)495/ 2مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2705
 (269[)415/ 1املسند ا؟امع ] - 2706

ُ َعْنُه:اْاُُبِة َواْاََباِئِة:مَجُْع الذُُكلِر َوا ِ  ِّ ِمنَ قَاَل أَبُل َحامتِ  َرِضَك اّللَّ َياِننِي ، اَن َياِننِي َخِبية  ،وَ َلاِحِد ِمْن ذُْكرَاِن ايُوَقاُل لِلْ الشَّ اِ يْوَننْيِ َخِبيثَاِن لشَّ
ُّ َخَبائِووِة ،وََكوواَن يَوُعوولُذ  ووَياِننِي َوِإاَنيِِهووْم ،َحْيوو ،َوالووثَّاَل  -ِة َواْاََباِئِة.صووحي  ابوون حبووانبِووَك ِمووَن اْاُبُوو ُة قَوواَل:اللَُّهمَّ ِإيِنِ أَُعوولذُ ِمووْن ذُْكوورَان  الشَّ

 [253/ 4ميسس  الرسال  ] 2ط
 ( صحي 1444[)292/ 4رسال  ]ميسس  ال 2ط -صحي  ابن حبان - 2707
 ( ضعي 301[)201/ 1نبع ميسس  الرسال  ] -سنن ابن ماج  - 2708
 صحي  12724( 12694[)427/ 4مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2709
 ( صحي 888[) 170/ 3ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبان - 2710
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وقوام .للحظو  األوىلارة ّبوذا التلجيوه ا هلوك الوذي تلقوا  يف بودقائقها متوأي - -وهكذا كانحل حياتوه كلهوا 
 به تصلر  ا مياين على قاعدته األصيل  العريق  ..

 طبيمة ا نسان الكافر الطالبطر عند النمم  8-6الدرس الثاني :

ي أكورم.أن وهول الوذ.وهل الوذي علم.حقيق  أن اّلِل هل الذي خل :ولقد كان من مقتضيات تلك احلقيق  
قطوع ّ عنوه املولكن الوذي حودّ كوان غوْي هذا،وهوذا ا حنورا  هول الوذي يتحود.ويشوكر.  ا نسانيعر 

ْنساَن لََيْطغى ) »الثاين للسلرة:  (..8)( ِإنَّ ِإىل َربَِِك الُرْجعى 7  )( أَْن َرآُ  اْستَوغْ 6َكالَّ ِإنَّ اْ ِ
   -عملمووه  نسووان يفولكن ا .مووهكمووا أنووه هوول الووذي خلقووه وأكرمووه وعل.إن الووذي أعطووا  فأغنووا  هوول اّللِ 
أغنتووه،وهل  يعطووى فيسووتغب و  يعوور  مصوودر النعموو  الوويت   يشووكر حووني -يسووتث  إ  موون يعصوومه إميانووه 

كوث،من حيوة يبغوك ويتمث هل يطغوى ويفجر،و .مث أعطا  رزقه ..املصدر الذي أعطا  خلقه وأعطا  علمه .
غ ،اووكء أبطوور  الو ان الطوواغك الوذي نسووك نشوأته كوان ينبغووك أن يعور  مث يشووكر.وحني توثز صوولرة ا نسو

  استغ فالذي نغى و  فأين يذهه هذا «ِإنَّ ِإىل َربَِِك الُرْجعى »:التعقيه ابلتهديد امللفل  
كوول   يفالرجعوو  إليووه . اّللِ قاعوودة الرجعوو  إىل.ويف اللقووحل ذاتووه تووثز قاعوودة أخوورى موون قلاعوود التصوولر ا مياين

احل.والطوائع احل والطإليه يرجوع الصو.،ويف كول حركو ،فليك هنوا  مرجوع سولا ككء ويف كول أمور،ويف كول نيو 
أ  . أن رآ  اسووتغ لووذي يطغووىاوإليووه يرجووع هووذا .والغب والفقووْي ..وااْي والشوورِير.وان  واملبطوول.والعاصووك

ميووواين   التصووولر ا عوووني أنوووراومنوووه النشوووأة وإليوووه املصوووْي ..وهكوووذا عتموووع يف املقط.إىل اّلِل تصوووْي األمووولر .
 «..َك الُرْجعى  ِإىل َربِِ ِإنَّ »:يك الرجع  واملآب ّلِل وحد  بال كر .مث ..والتكرمي والتعليم ..اال  والنشأة..

 موقف الك ار من الدعو  ا سالمية  18 -9:الدرس الثالث 

عجوووه سوووتنكرة يصووولرة م:مث ميضوووك املقطوووع الثالوووة يف السووولرة القصوووْية يعووورم صووولرة مووون صووولر الطغيوووان 
 ،ويفظع وقلعها يف أسللب قرآين فريد.منها
لتوَّْقووولى ابِ ( أَْو أََموووَر 11 كووواَن َعلَوووى اهْلُووودى )( أَرَأَيْوووحَل ِإنْ 10( َعْبووودا  ِإذا َصووولَّى )9أَرَأَيْوووحَل الَّوووِذي يَوْنهوووى ) »
تَوِه لََنْسوَفعا  اِبلنَّاِصوَيِ  ) َْ  ( َكالَّ لَِ نْ 14 يَرى )( أََ ْ يَوْعَلْم ِ َنَّ اّللََّ 13( أَرَأَْيحَل ِإْن َكذََّب َوتَوَلىلَّ )12) ( 15 يَونوْ

  ( 18ابنَِيَ  )( َسَندُْع الزَّ 17( فَوْلَيدُْع انِقيَُه )16انِصَي   كاِذبَ   خاِنَ    )
سووللب أيِقى إ  يف تووو  .ابوو والتشوونيع والتعجيووه واضوو  يف نريقوو  التعبْي،الوويت تتعووذر جماراهتووا يف لغوو  الكت

ف موور املسووتنكريووحل هووذا األف أرأ«أَرَأَيْووحلَ »للمسووات املتقطعوو  يف خفوو  وسوورع   الووذي يعووث اب.ااطوواب احلك
 «.أَرَأَْيحَل الَِّذي يَوْنهى َعْبدا  ِإذا َصلَّىف»أرأيته يقعف 

                                                                                                                                            
 2ميسسووووو  الرسوووووال ،بْيوت ]- هووووودي خوووووْي العبووووواقوانظووووور زاق املعووووواق يف ( صوووووحي  3769[)407/ 3املكنوووووز ] -سووووونن أيب قاوق  - 2711
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 لوووذي يصووولكاأرأيوووحل حوووني تضوووم كوووناع  إىل كوووناع ف وتضوووا  بشووواع  إىل بشووواع ف أرأيوووحل إن كوووان هوووذا 
مع أنوه علوى . مون ينهوا دى أو أمور ابلتقولىف مث ينهوا إن كوان علوى اهلو.ويتعرم له من ينهوا  عون صوالته .

 اهلدى،آمر ابلتقلىف.
فوَ َكذََّب   أَرَأَْيحَل ِإنْ »أرأيحل إن أضا  إىل الفعل  املستنكرة فعل  أخرى أكد نكراف   «.تَوَلىلَّ

َ يَوووْم ِ َنَّ أََ ْ يَوْعلَووو»:هنوووا اوووكء التهديووود امللفووول  كموووا جووواء يف وايووو  املقطوووع املاضوووك  يووورى تكذيبوووه « ى فر  اّللَّ
 يَوْعلَووْم أَ َْ »عوودها  ب يوو  مووا وللر .يرى.وتلليووه.ويرى ويووه للعبوود املوويمن إذا صوولى،وهل علووى اهلوودى،آمر ابلتقلى

  «.ِ َنَّ اّللََّ يَرى 
م لتهديود احلاسو ،اكء اوأمام مشهد الطغيان الذي يق  يف وجه الودعلة ويف وجوه ا ميوان،ويف وجوه الطاعو

تَوووووو.َكالَّ »:ا يف هووووووذ  املوووووورة   ملفلفووووووا الووووووراقع األخْي،مكشوووووولف  انِصووووووَي   كاِذبَوووووو   .اِصَي ِ َفعا  اِبلنَّ ِه لََنْسوووووولَووووووِ ْن َ ْ يَونوْ
تَووووِه لَووووِ ْن َ ْ يوَ .َكالَّ »:نيووو  ج الشووووديد العيف اللفووو.إنووووه هتديووود يف إابنووووه«.َسووووَندُْع الزَّابنِيَووو َ .فَوْليَووودُْع انِقيَهُ .خاِنَ     نوْ

ألخوووووووذ ا:والسوووووووفع .نا  رسوووووووه ملع ّبوووووووذا اللفووووووج الشوووووووديد املصووووووولر« لََنْسوووووووَفعا  »ا هكوووووووذ«.لََنْسووووووَفعا  اِبلنَّاِصوووووووَي ِ 
صوووي  تسوووتح  انإووووا :م  مقووودم الووورأس املتشوووا.ا؟بهووو .أعلى مكوووان يرفعوووه الطاغيووو  املتكث:والناصوووي  .بعن 

 مّبوودعل موون يعتووز ر لووه أن يووفقد حطوو.وإوووا للحظوو  سووفع وصوورع«  انِصووَي   كاِذبَوو   خاِن َوو   »:السووفع والصوورع 
عركوو  إذن معروفوو  وامل.الغووالا . الشووداق«  َ َسووَندُْع الزَّابنِيَوو»أمووا حنوون فإننووا « فَوْليَوودُْع انِقيَووهُ »:موون أهلووه وصووحبه 

 املصْي 
رَأَيْوتُوُه يَوْفَعوُل  َهوْل يُوَعفِِوُر حُمَمَّود  َوْجَهوُه بَونْيَ أَْلُهرُِكْم،فَِبالَّوِذي ُُيْلَوُ  بِوِه لَوِ نْ :قَواَل أَبُول َجْهول  :َعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل 

َفَموووا َفَجووَأُهْم ِإ َّ أَنَّووُه يَوتَِّقوووك :قَاَل .َوُهووَل ُيَصووولِِك لَِيطَووأَ َعلَووى َرقَوَبتِووهِ َذلِووَك أَلَنَووَأنَّ َعلَووى َرقَوَبتِوووِه،فَأََتى َرُسوولُل هللِا 
نَووُه َاَْنووَدق ا ِمووْن اَنر  َوَهووْل   : ف قَوواَل َمووا لَووَك اَي أاََب احلََْكوومِ :بِيَووِدِ ،َويَوْنُكُا َعلَووى َعِقبَوْيووِه،فَأَتَوْلُ ،فَوَقاُللا  ِإانَّ بَوْيووِب َوبَويوْ

ُ َجلَّ َوَعالَ :قَاَل أَبُل اْلُمْعَتِمِر .َوَأْجِنَح    ا ِإَذا َصولَّى{ ]العلو [ ِإىَل آِخورِِ  :فَأَنْوَزَل اّللَّ َهوى َعْبود  }أَرَأَيْوحَل الَّوِذَي يَونوْ
} َ ُتِطْعووُه{ ]العلوو [،مُثَّ :}َسووَندُْع الزَّاَبنِيَووَ { ]العلوو [ قَوواَل اْلَمالَِئَكووُ  :ْلُمووُه }فَوْليَوودُْع اَنِقيَووُه{ ]العل [،قَوواَل قوَ 

قَواَل َرُسولُل هللِا :فَوبَوَلغَوِب َعوِن اْلُمْعَتِموِر يف َهوَذا احْلَوِديِة،قَاَل :أََمرَُ  ِ َا أََمورَُ  ِموَن الُسوُجلِق يف آِخوِر الُسولرَِة،قَاَل 
: ِِ2712 َ ْخَتطََفْتُه اْلَمالَِئَكُ  ُعْضل ا ُعْضل ا.َلْل َقاَن ِمب 

 ا مر بالس ود للرحمن وممصية الك ار  19:الدرس الرابع 

لوى إميانوه ار والثبات عىل ا صر ختتم السلرة بتلجيه امليمن الطائع إ.ويف ضلء هذا املصْي املتخيل الرعيه . 
ا الطووواغك الوووذي ينهوووى عووون الصوووالة ( كوووال    تطوووع هوووذ19ْب )َكوووالَّ   ُتِطْعوووُه َواْسوووُجْد َواقْووو َِ  ..»وناعتوووه 
 واسجد لربك واق ب منه ابلطاع  والعباقة..والدعلة

عوودا املقطووع  -قعووه للزابنيوو   ولقوود ورقت بعووخ الوورواايت الصووحيح   ن السوولرة .الناهك.وقع هووذا الطاغك
فمِر بوه أبول ،صولك عنود املقوامي كان رسلل هللا :قد نزلحل يف أيب جهل فعن ابن عباس قال -األول منها 

                                                 
 زايقة مب  – (6571[)253/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان  7243[)64/ 18املكنز ] -صحي  مسلم - 2712
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اي حممود :فقوال،وانتهر  فأغلج لوه رسولل هللا ،أ  أووك عون هوذاف وتلعَّود ،اي حممود:فقال،جهول بون هشوام
فأنزل هللا:) فَوْلَيدُْع اَنِقيَُه َسَندُْع الزَّاَبنَِيَ  ( قوال ابون ، ِي ككء هتدقينف أما وهللا إين ألكثر هذا اللاقي انقاي

 .2713أخذته زابني  العذاب من ساعته.،قيهلل قعا ان:عباس
فأنزل هللا:) أَرَأَيْوحَل الَّوِذي ،فنهوا  أن يصولك،فجاء  أبل جهل،يصلك كان رسلل هللا :قال،وعن ابن عباس

ا ِإَذا َصوولَّى (.. َهووى َعْبوود  فغضووه ،لقوود علووم أين أكثوور هووذا الوولاقي اَنِقاي:إىل قللووه:) َكاِذبَوو   َخاِن َوو   ( فقال.يَونوْ
فأنزل هللا:) فَوْليَوووووودُْع اَنِقيَووووووُه َسووووووَندُْع الزَّاَبنِيَووووووَ  ( فقووووووال ابوووووون ،و  أحفظووووووه:قال قاوق،تكلم بشووووووكءفوووووو،النووووووِل 
 2714فلهللا لل فعل ألخذته املالئك  من مكانه.:عباس

والالت :فقووال:قال،فقيوول نعم:هوول يعفوور حمموود وجهووه بووني ألهووركمف قال:قووال أبوول جهل:قال،وعوون أيب هريرة
وهوول  فووأتى رسوولل هللا :قال،ألعفرِن وجهووه يف ال اب،ألنأِن علووى رقبتووه،ذلكوالعووزى لوو ن رأيتووه يصوولك كوو
فقيووووول :ويتقك بيديوووووهمل قال،فما فجوووووأهم منوووووه إ  وهووووول يووووونكا علوووووى َعقبيوووووه:قال،يصووووولك ليطوووووأ علوووووى رقبتوووووه

"لَووْل َقان ِمووبِِ :فقووال رسوولل هللا :وَهووْل  وأجنحوو مل قال،إن بيووب وبينووه َخْنوودقا موون انر:فقووال:مالكف قال:لووه
الِئَكوووُ  ُعْضووول ا ُعْضووول ا" قوووال 

َ
  أقري يف حووودية أيب هريووورة أم  ) َكوووال ِإنَّ ا ْنَسووواَن ،وأنزل هللا:ْخَتطََفْتوووُه امل

ا ِإَذا َصولَّى أَرَأَيْوحَل ِإنْ  َهوى َعْبود  َدى  َكواَن َعلَوى اهْلُولََيْطَغى أَْن َرآُ  اْستَوْغَ  ِإنَّ ِإىَل َربَِِك الُرْجَعوى أَرَأَيْوحَل الَّوِذي يَونوْ
َ يوَووَرى َكووال لَووِ نْ  تَووِه لََنْسووَفَعْن  أَْو أََمووَر اِبلتوَّْقووَلى أَرَأَيْووحَل ِإْن َكووذََّب َوتَوووَلىلَّ ( يعووب أاب جهوول) أََ ْ يَوْعلَووْم ِ َنَّ اّللَّ َ ْ يَونوْ

يَوَ  ( املالئكو ) َكوال   ُتِطْعوُه َواْسوُجْد اِبلنَّاِصَيِ  اَنِصَي   َكاِذبَو   َخاِن َو   فَوْليَودُْع اَنِقيَوُه ( يودعل قلموه) َسوَندُْع الزَّاَبنِ 
 2715َواْقَ ِْب (.

وكوول نوواغ ابغ ينهووى عوون الصووالة،ويتلعد .ولكوون ق لوو  السوولرة عاموو  يف كوول موويمن نووائع عابوود قاع إىل اّللِ 
 .. 2716«َكالَّ    ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَ ِبْ »:والتلجيه الرابين األخْي .على الطاع ،وحتال ابلقلة .

 ذا تتناس  مقانع السلرة كلها وتتكامل إيقاعاهتا ...وهك
  2717ِإنَّ أَقْوَرَب َما َيُكلُن اْلَعْبُد ِمْن َربِِِه َوُهَل َساِجد ،فََأْكِثُروا الُدَعاَء.:قَاَل َعْن َأيب ُهَريْورََة،أَنَّ َرُسلَل هللِا 

 
 

 

                                                 
 [ صحي 525/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2713
 [ صحي 526/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2714
 [ صحي 526/ 24ميسس  الرسال  ] -ثي تفسْي الط - 2715
وقووال ابوون كثووْي " وقللووه:} َكووال   ُتِطْعووُه { يعووب:اي حمموود،  تطعووه فيمووا ينهووا  عنووه موون املداوموو  علووى العبوواقة وكثرهتا،وصوولِِ حيووة  - 2716

 [439/ 8قار نيب  ] -ثْي بن كتفسْي ا ك حل و  تبالهمل فإن هللا حافظك وانصر ،وهل يعصمك من الناس،} َواْسُجْد َواْقَ ِْب {  "
 زايقة مب (1928[)254/ 5ميسس  الرسال  ] 2ط -( وصحي  ابن حبان1111[)332/ 3املكنز ] -صحي  مسلم - 2717
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 مكي ة وآياأها خمس ( سور  القدر97)

 سور  أهم مو وعات ال

  وغبطوووو  لووووه يف فووور كاحلووودية يف هوووذ  السوووولرة عووون تلووووك الليلووو  امللعوووولقة املشوووهلقة الووويت سووووجلها اللجووولق  
 - -ى قلوه حممود لقورآن علوليل  بدء نوزول هوذا ا.وابتهال.ليل  ا تصال املطل  بني األرم واملا األعلى

يووواة البشوووري  حر  يف يف آتليلووو  ذلوووك احلووودّ العظووويم الوووذي   تشوووهد األرم مثلوووه يف عظمتوووه،ويف ق لتوووه،و 
 مجيعا.العظم  اليت   ُيي  ّبا ا قرا  البشري :

 [5إل   1اآليات :( 97]سور  القدر ) 

 نهل القرآن ليلة القدر وبيان فضلها

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
لَوِ  اْلَقووْدِر )}  لَو1ِإانَّ أَنْوزَْلنواُ  يف لَيوْ لَوُ  اْلَقوْدِر َخوو2َقووْدِر )ُ  الْ ( َوموا أَْقراَ  مووا لَيوْ ( تَونَوووزَُّل 3ْْي  ِموْن أَلْووِ  َكوْهر  )( لَيوْ

 { (5َسالم  ِهَك َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر ) (4اْلَمالِئَكُ  َوالُروُ  ِفيها إبِِْذِن َرّبِِِْم ِمْن ُكلِِ أَْمر  )
ووواَلَ  يف َسوووِبيِل اّللَِّ أَلْوووَ  َكوووْهر  قَووواَل ذََكوووَر َرُجوووال  ِموووْن بَوووِب ِإْسووورَ  -  -َعوووْن جُمَاِهووود ،أَنَّ النَّوووِلَّ  ائِيَل لَوووِبَك السِِ

لَوُ  اْلَقوْدِر :فَوَعِجَه اْلُمْسِلُملَن ِمْن َذلِوَك قَواَل : لَوِ  اْلَقوْدِر َوَموا أَْقرَاَ  َموا لَيوْ ُ َعوزَّ َوَجولَّ ِإانَّ أَنْوزَْلنَواُ  يف لَيوْ فَوأَنْوَزَل اّللَّ
نْ  َلُ  اْلَقْدِر َخْْي  مِِ اَلَ  يف َسِبيِل اّللَِّ أَْلَ  َكْهر  " لَيوْ  2718أَْلِ  َكْهر  الَّيِت لَِبَك ِفيَها َذِلَك الرَُّجُل السِِ
َكوووواَن يف بَووووِب ِإْسوووورَائِيَل َرُجوووول  يَوُقوووولُم اللَّْيووووَل َحووووَّتَّ ُيْصووووِبَ ،مُثَّ ُاَاِهووووُد اْلَعووووُدوَّ اِبلنوََّهوووواِر َحووووَّتَّ :وَعووووْن جُمَاِهوووود ،قَاَل 

ُ َهِذِ  اهْليََ  مُيِْسَك،فَوَفعَ  لَوِ  َخوْْي  :َل َذِلَك أَْلَ  َكْهر ،فَأَنْوَزَل اّللَّ َلُ  اْلَقْدِر َخْْي  ِموْن أَلْوِ  َكوْهر  " ِقيَواُم تِْلوَك اللَّيوْ لَيوْ
 2719ِمْن َعَمِل َذِلَك الرَُّجِل "

َلِ  اْلَقْدرِ »   َلُ  .ِإانَّ أَنْوزَْلناُ  يف لَيوْ َل ُ ».. «فْلَقْدرِ اَوما أَْقراَ  ما لَيوْ  « ..ْلِ  َكْهر   اْلَقْدِر َخْْي  ِمْن أَ لَيوْ
سوواري الرائوو  هلوواقئ البوول هووك تفوويخ ابلنوولر ا.والنصوولص القرآنيوو  الوويت تووذكر هووذا احلوودّ تكوواق توور  وتنْي

َلِ  الْ »:نلر اّلِل املشر  يف قرآنه .اللقوق ورواحهوم  الرو  وهم يف غدوهمو نلر املالئك  و « َقْدرِ ِإانَّ أَنْوزَْلناُ  يف لَيوْ
ونولر الفجور .« .ْم ِمْن ُكلِِ أَْمر  ْذِن َرّبِِِ  ِفيها إبِِ تَونَوزَُّل اْلَمالِئَكُ  َوالُرو ُ :»نلال الليل  بني األرم واملا األعلى 

لجوولق وعلووى   علووى الالووذي تعرضووه النصوولص متناسووقا مووع نوولر الوولحك ونوولر املالئكوو ،ورو  السووالم املرفوور 
 «.َسالم  ِهَك َحَّتَّ َمْطَلِع اْلَفْجرِ »:ق األروا  الساري  يف هذا اللجل 

لَوووو   »:والليلووو  الوووويت تتحوووودّ عنهووووا السوووولرة هووووك الليلوووو  الووويت جوووواء ذكرهووووا يف سوووولرة الوووودخان  ِإانَّ أَنْوزَْلنوووواُ  يف لَيوْ
َرمْحَ   ِمووْن َربِِووَك ِإنَّووُه ُهووَل .ا ُمْرِسووِلنيَ أَْموورا  ِمووْن ِعْنووِدان ِإانَّ ُكنَّوو.ُمبارََكوو  ،ِإانَّ ُكنَّووا ُمْنووِذرِيَن،ِفيها يُوْفووَرُ  ُكووُل أَْموور  َحِكيم  

َكووْهُر َرَمضوواَن الَّووِذي »:واملعوورو  أوووا ليلوو  موون ليووا  رمضووان،كما ورق يف سوولرة البقوورة ..« السَّووِميُع اْلَعلِوويمُ 
هووا نووزول القوورآن علووى قلووه أي الوويت بوودأ في..« أُنْووزَِل ِفيووِه اْلُقْرآُن،ُهوودى  لِلنَّوواِس َوبَويِِنووات  ِمووَن اهْلُوودى َواْلُفْرقووانِ 

                                                 
 زايقة مب  – ( صحي  مرسل 8010الُسَنُن اْلُكْثَى لِْلبَوْيهِقكِِ ) - 2718
2719 - (  ( حسن مرسل 53500َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ
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ويف روايوو  ابوون إسووحا  أن أول الوولحك  طلووع سوولرة العلوو  كووان يف كووهر .ليبلغووه إىل النوواس - -الرسوولل 
بعضوووها يعوووني .يتحنوووة يف غوووار حراء.وقووود ورق يف تعيوووني هوووذ  الليلووو  آتر كثْية - -رمضان،ورسووولل اّلِل 

وبعضوها يعينهوا ليلو  مون الليوا  .اللاحدة والعشرين وبعضها يعني الليل .الليل  السابع  والعشرين من رمضان
 فهك ليل  من ليا  رمضان على كل حال يف أرج  اهلتر..وبعضها يطلقها يف رمضان كله.العشر األخْية

َلِ  اْلَقْدرِ »:وا ها  ال وا يتفو  موع وك.مو  واملقامعنوا  القيوقد يكولن م.قد يكلن معنا  التقدير والتدبْي..« لَيوْ
حوداّ هوذا قولم يف أأولويك أعظوم منوه و  .حودّ القورآن والولحك والرسوال  ..الكولين العظيم ذلك احلودّ

والعدق   .لوو  كووهرأوهك خووْي موون .وليك أقل منووه كووذلك علووى التقوودير والتوودبْي يف حيوواة العبيوود.اللجوولق
 هلر يف   الشووْي موون آوالليلوو  خوو.إ ووا هوول يفيوود التكثْي.يف مثوول هووذ  امللاضووع موون القرآن.يفيوود التحديوود

ا تركتووه اة بعووخ مووحيوواة البشوور.فكم موون آ   الشووهلر وآ   السوونني قوود انقضووحل قون أن توو   يف احليوو
 هذ  الليل  املبارك  السعيدة من آتر وهل ت.

لَووُ  اْلَقوووْدِرف»:والليلوو  مووون العظموو   يوووة تفووول  حقيقتهووا حووودوق ا قرا  البشووري  وذلوووك « َوموووا أَْقراَ  موووا لَيوْ
فهك ليلو  عظيمو  ابختيوار .تعل  ابألسانْي اليت كاعحل حلل هذ  الليل  يف أوهام العامو بدون حاج  إىل ال

وإفاض  هذا النلر على اللجلق كله،وإسوباغ السوالم الوذي فواص مون رو  اّلِل .اّلِل هلا لبدء تنزيل هذا القرآن
ع  وآقاب تشوويع علووى الضوومْي البشووري واحليوواة ا نسوواني ،و ا تضوومنه هووذا القوورآن موون عقيوودة وتصوولر وكووري

خاصو ،إبذن رّبم،ومعهوم هوذا  -عليوه السوالم  -وتنزيل املالئكو  وجثيول .2720السالم يف األرم والضمْي
وانتشارهم فيما بوني السوماء واألرم يف هوذا املهرجوان  -ابعتبار جنسه الذي نزل يف هذ  الليل   -القرآن 

 الكلين،الذي تصلر  كلمات السلرة تصليرا عجيبا ..
لووووك املهرجووووان ذة،ونتصوووولر اليوووولم موووون وراء األجيووووال املتطاولوووو  إىل تلووووك الليلوووو  اجمليوووودة السعيدوحووووني ننظوووور 

  يف ر  املتطاولونتملى آتالعجيه الذي كوهدته األرم يف هوذ  الليل ،ونتودبر حقيقو  األمور الوذي مت فيهوا،و 
ونوودر  نرفووا .حقاظيمووا عفإننووا نوورى أموورا .مراحوول الزمووان،ويف واقووع األرم،ويف تصوولرات القلوولب والعقوولل .

َل ُ »:من مغزى هذ  ا كارة القرآني  إىل تلك الليل    « ..فاْلَقْدرِ  َوما أَْقراَ  ما لَيوْ
وقوود قووررت فيهووا موون أقوودار .وقوود وضووعحل فيهووا موون قوويم وأسووك وملازين.لقوود فوور  فيهووا موون كوول أموور حكيم

  وأوضواع وقلولب  ولقود أقودار حقوائ.بل أكثور وأعظوم ..أقودار أموم وقول وكوعلب.أكث مون أقودار األفراق
وعن حقيقوو  ذلووك احلدّ،وعظموو  هووذا .عوون قوودر ليلوو  القوودر -؟هالتهووا ونكوود نالعهووا  -تغفوول البشووري  

وهووك منووذ أن جهلووحل هووذا وأغفلتووه فقوودت أسووعد وأمجوول آ ء اّلِل عليها،وخسوورت السووعاقة والسووالم .األمر
و  يعلضوووها .هوووا إاي  ا سوووالمالوووذي وهب - 2721سوووالم الضووومْي وسوووالم البيوووحل وسوووالم اجملتموووع  -احلقيقوووك 

                                                 
 يراجع بتلسع كتاب:السالم العاملك وا سالم. ) السيد رمحه هللا (  - 2720
 فصلل يف كتاب:السالم العاملك وا سالم. ) السيد رمحه هللا (  - 2721
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فهك كقي ،كوقي  علوى الورغم .عما فقدت ما فت  عليهوا مون أبولاب كول كوكء مون املواقة واحلضوارة والعموارة
 من فيخ ا نتاج وتلافر وسائل املعاش 

ا وانطلقووحل ّبوولوويت رفووحل لقوود انطفووأ النوولر ا؟ميوول الووذي أكوور  يف روحهووا مرة،وانطمسووحل الفرحوو  اللضووي   ا 
   الرو  ونولرء عن فرحفلم يعلضها كك.وغاب السالم الذي فام على األروا  والقللب.علىإىل املا األ

 ونالق  الرفرف  إىل عليني .. السماء
سووبيال هينووا  - -مووأملرون أن   ننسووى و  نغفوول هووذ  الووذكرى وقوود جعوول لنووا نبينووا  -املوويمنني  -وحنوون 

ا أبدا،ملصولل  كوذلك ابحلودّ الكولين الوذي كوان لينا  ستحياء هذ  الذكرى يف أرواحنا لتظل ملصولل  ّبو
وذلووك فيمووا حثنووا عليووه موون قيووام هووذ  الليلوو  موون كوول عووام،ومن هريهووا والتطلووع إليهووا يف الليووا  العشوور .فيها

ُاَواِوُر ِ  اْلَعْشوِر اأَلَواِخووِر  -  -يف الصوحيحني َعوْن َعاِئَشووَ  قَالَوحْل َكواَن َرُسوولُل اّللَِّ .األخوْية مون رمضووان .
َلَ  اْلَقْدِر ِ  اْلَعْشِر اأَلَواِخِر ِمْن َرَمَضاَن » ِمْن َرَمَضاَن،َويَوُقلُل   . 2722«َهَرَّْوا لَيوْ

لَووووَ  اْلَقووووْدِر ِإميَوووواان  » قَوووواَل  -  -َعووووِن النَّووووِبِِ  -رضووووى هللا عنووووه  -َعووووْن َأىِب ُهَريْووووورََة  ويف الصووووحي  َمووووْن قَوووواَم لَيوْ
 . 2723«دََّم ِمْن َذنِْبِه،َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَاان  َواْحِتَسااب  ُغِفَر َلُه َما تَوَقدََّم ِمْن َذنِْبِه َواْحِتَسااب  ُغِفَر َلُه َما تَوقَ 
ُر  -  -قَاَل َرُسلُل هللِا :وَعْن َأيب ُهَريْورََة،قَال  ،اْفَ ََم َقْد َجواءَُكْم َكوْهُر َرَمَضواَن َكوْهر  ُمبَوارَ :ْصَحابَُه أَ يُوَبشِِ   

لَو   َخوْْي  ِموْن ِحيِم،َوتُوغَوُل ِفيوِه البْووَلاُب ا؟َْ أَ ُ  ِفيوِه َعلَوْيُكْم ِصوَياَمُه،يُوْفَتُ  ِفيوِه أَبْووَلاُب اْ؟َنَّوِ ،َويُوْغلَ هللاُ  شَّوَياِننُي،ِفيِه لَيوْ
 أَْلِ  َكْهر ،َمْن ُحرَِم َخْْيََها فَوَقْد ُحرَِم.

،فَورَ :و ويف رواي   َم هللاُ،َعوزَّ َوَجولَّ،َعَلْيُكْم ِصوَياَمُه،تُوْفَتُ  ِفيوِه أَبْووَلاُب السَّوَماِء،َوتُوْغَلُ  أََ ُكْم َرَمَضاُن َكْهر  ُمبَواَر  
لَو   َخوْْي  ِموْن أَلْوِ  َكوْهر ،َمْن ُحورَِم خَ  ْْيََهوا فَوَقوْد ُحورَِم." ِفيِه أَبْوَلاُب ا؟َِْحيِم،َوتُوغَوُل ِفيوِه َموَرَقُة الشَّوَياِننِي،هلِل ِفيوِه لَيوْ

 2724 أخرجه أمحد وغْي 
،قَوواَل  َخوورََج يف َجووْلِ  اللَّْيووِل  -  -َأْخووَثَين عُووْرَوُة بْووُن الووزَُبْْيِ،أَنَّ َعاِئَشووَ  َأْخَثَتْووُه،أَنَّ َرُسوولَل هللِا :وَعووِن الُزْهرِيِِ

يُلَن بِووَذِلَك،َفَكثُوَر النَّوواُس، لَووَ  الثَّانِيَووَ  َفَصوولَّى يف اْلَمْسِجِد،َفَصوولَّى النَّاُس،فََأْصووَبَ  النَّوواُس يَوَتَحوودَّ َفَخرََج َعلَووْيِهُم اللَّيوْ
لَووِ  الثَّالِ  يُلَن بِووَذِلَك َحووَّتَّ َكثوُووَر النَّوواُس،َفَخرََج ِمووَن اللَّيوْ ثَِ ،َفَصوولَّى َفَصوولَّْلا َفَصلَّى،َفَصوولَّْلا ِبَصالَتِِه،فََأْصووَبُحلا يَوَتَحوودَّ

يُلَن ِبَذِلَك،َفكَ  ثُوَر النَّواُس َحوَّتَّ َعَجوَز اْلَمْسوِجُد َعوْن أَْهلِوِه،فَوَلْم َحْورُْج إِلَْيِهْم،َفطَِفوَ  ِبَصالَتِِه،فََأْصَبَ  النَّاُس يَوَتَحدَّ
اِس الصَّالََة،فَوَلْم َحْرُْج إِلَْيِهْم َحَّتَّ َخرََج ِلَصالَِة اْلَفْجِر،فَوَلمَّا َقَضى َصالََة اْلَفْجِر أَقْوبَوَل َعلَوى النَّو:النَّاُس يَوُقلُللَن 

لَووووَ ،َوَلِكبِِ َخِشوووويحُل أَْن تُوْفووووَرَم َعلَووووْيُكْم َصووووالَُة : قَوووواَل فَوَتَشووووهََّد،مُثَّ  أَمَّووووا بَوْعُد،فَِإنَّووووُه َ ْ َحْووووَ  َعلَووووكَّ َكووووْأنُُكُم اللَّيوْ
لَوَ  اْلَقوْدِر : للُ اللَّْيِل،فَوتَوْعِجُزوا َعْن َذِلَك،وََكاَن يُوَرغِِبُوُهْم يف ِقَياِم َرَمَضاَن ِمْن َغْْيِ أَْن َذُْمَرُهْم بَِعزميَ  ،يَوقُ  َمْن قَواَم لَيوْ

َم ِموْن َذنْبِوِه قَواَل  ُ لَوُه َموا تَوَقودَّ ،َغَفَر اّللَّ َ َرُسولُل هللِا :ِإميَاان  َواْحِتَسااب  َواأَلْموُر َعلَوى َذلِوَك،مُثَّ َكوَذِلَك  -  -فَوتُووُليِفِ
                                                 

 (  ااور:يعتك  2833[)353/ 7املكنز ] -( وصحي  مسلم2020[)374/ 7املكنز ] -صحي  البخارى - 2722
 ( 1901[)181/ 7]املكنز  -صحي  البخارى - 2723
 ( صحي 13396( )264/  17) -املسند ا؟امع  - 2724
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،فَوَقوواَم َكوواَن يف ِخالَفَووِ  َأيب َبْكوور  َوَصووْدر  ِمووْن ِخالَفَووِ  ُعَمووَر،َحَّتَّ مجََ  َعُهووْم ُعَمووُر بْووُن ااَْطَّوواِب َعلَووى ُأيبَِِ بْووِن َكْعه 
 2725ِّبِْم يف َرَمَضاَن،وََكاَن َذِلَك أَوََّل اْجِتَماِع النَّاِس َعَلى قَارِئ  َواِحد  يف َرَمَضاَن.

لَوُ  اْلَقوْدِر يف اْلَعْشوِر اْلبَووَلاِقك َموْن " لَيوْ :قَاَل  -  -أخرج ا مام أمحد َعْن ُعَباَقَة ْبِن الصَّاِمحِل،أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ 
َ تَوَباَرَ  َوتَوَعاىَل يَوْغِفُر َلُه َما تَوَقدََّم ِمْن َذنِْبِه َوَموا شََ  لَوُ  ِوتْور  قَاَمُهنَّ ابِْتَغاَء ِحْسَبِتِهنَّ،فَِإنَّ اّللَّ ِتْسوع  أَْو :خََّر،َوِهوَك لَيوْ

لَووو   " َسوووْبع  أَْو َخاِمَسووو   أَْو َتلِثَووو  ،أَْو  َوووا َصووواِفَي   : -  -َوقَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ .آِخوووُر لَيوْ لَوووِ  اْلَقوووْدِر َأوَّ " ِإنَّ أََموووارََة لَيوْ
َمووى بِووِه ِفيَهووا َحووَّتَّ بُوْلَجوو   َكووَأنَّ ِفيَهووا َقَموور ا َسوواِنع ا َسوواِكَن   َكوواِجَب   َ  بوَووْرَق ِفيَهووا َوَ  َحوورَّ َوَ  ُيَِووُل ِلَكلَْكووه  أَْن يُورْ 

،َ  ُيَِوُل لِلشَّوْيطَاِن ِبَ ،َوِإنَّ أََماَرهَتَا أَنَّ الشَّوْمَك َصوِبيَحتَوَها خَتْورُُج ُمْسوَتِليَ   لَوْيَك هَلَوا ُكوَعاع  ِمثْوَل اْلَقَموِر اْلبَوْدرِ ُيصْ 
  2726أَْن َحْرَُج َمَعَها يَوْلَمِ ذ  "

لوووو  أن القيووووام يف هووووذ  اللييف القيووووام يف  - -ومن مث قووووال رسوووولل اّلِل .وا سووووالم لوووويك كووووكليات لاهريوووو 
عليهووا هووذ   لوويت اكووتملحلاوذلووك ليكوولن هووذا القيووام اسووتحياء للمعوواين الكبووْية ..« إميوواان واحتسووااب»يكوولن 
ينووو  ّبووووذا قلوووه حقيقووو  معومووون مث تنووووبخ يف ال..« واحتسوووااب»وليكووولن عوووورقا ّلِل وخللصوووا « إميووواان»الليلووو  
 ترتب  بذلك املع  الذي نزل به القرآن..القيام

سوتحياء بواقة وسويل   اعل العملنهج ا سالمك يف ال بي  يرب  بوني العبواقة وحقوائ  العقيودة يف الضومْي،و وا
 .ق التفكْيهذ  احلقائ  وإيضاحها وتثبيتها يف صلرة حي  تتخلل املشاعر و  تق  عند حدو 

ا  الضوومْي عوو ركوو  يفوقوود يبووحل أن هووذا املوونهج وحوود  هوول أصوول  املنوواهج  حيوواء هووذ  احلقووائ  ومنحهووا احل
هوذ   ريقها،  يقورعن غْي نوأن ا قرا  النظري وحد  هلذ  احلقائ  بدون مساندة العباقة،و .وعا  السلل 

 احلقائ ،و  ُيركها حرك  قافع  يف حياة الفرق و  يف حياة ا؟ماع  ..
ك نهج ا سووالمملوون هووذا اموووهووذا الوورب  بووني ذكوورى ليلوو  القوودر وبووني القيووام فيهووا إميوواان واحتسووااب،هل نوور  

 الناج  القلمي.
  

 

                                                 
 هذ  األحاقية زايقة مب  ( صحي 2543( )284/  6) -صحي  ابن حبان  - 2725
 زايقة مب  – ( حسن23436مسند أمحد ) -  2726
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 مدني ة وآياأها ثمان ( سور  البي نة98)

 أهم مو وعات السور  

ومع .كيتهووا لوورواايت وقوود ورقت بعووخ ا.هووذ  السوولرة معوودوقة يف املصووح  ويف أكثوور الوورواايت أوووا مدني 
 اق . ميكن استبع ا مكي  يري،فإن كلورجحان مدنيتها من انحي  الرواي ،ومن انحي  أسللب التعبْي التقر 

بعوووخ السووولر  لكتووواب يففقووود ورق ذكووور أهووول ا.وذكوور الزكووواة فيهوووا وذكووور أهووول الكتووواب   يعتوووث قرينوو  مانع 
صووارى ْنووران نكمووا أن .وكووان يف مكوو  بعووخ أهوول الكتوواب الووذين آمنلا،وبعضووهم   ييمنلا.املقطوولع  كيتها

لرة وورق ذكر الزكاة كوذلك يف سولر مكي .والسو.ا هل معرو  مك  وآمنلا كميف - -وفدوا على الرسلل 
ه الوورواايت إىل جانوو تعوورم عوودة حقووائ   رحيوو  وإميانيوو  يف أسووللب تقريووري هوول الووذي يوورج  أوووا مدنيوو 

 القائل  ّبذا.
الكتوواب وموون  لووذين كفووروا موون أهوولكانووحل ضووروري  لتحليوول ا  - -واحلقيقوو  األوىل هووك أن بعثوو  الرسوولل 

َ ْ »:ثوو غوْي هوذ  البعبلولا عنووه كوانلا قوود انتهولا إليوه موون الضوالل وا خوتال   ،ومووا كوانلا ليتحل   املشوركني عموا
لُوولا ُصووُحفا  َرُسوولل  :يَوُهُم اْلبَويِِنَووُ  َّتَّ َشْتِووكِِوونَي َحووَيُكووِن الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب َواْلُمْشوورِِكنَي ُمنوْفَ   ِمووَن اّللَِّ يَوتوْ

 « ..ُكُته  قَويَِِم     ُمَطهَّرَة ،ِفيها
بعود  ا اختلفولا مونم فيوه،إ أن أهل الكتاب   حتلفلا يف قينهم عون جهالو  و  عون غمول :واحلقيق  الثاني  

 «. ُ  ما جاَءهْتُُم اْلبَويِِنَ  ِمْن بَوْعدِ اَب ِإ َّ َوما تَوَفرََّ  الَِّذيَن أُوتُلا اْلِكت»:ما جاءهم العلم وجاءهتم البين  
 ا خووتال    يفالتفوور  و  أن الوودين يف أصووله واحد،وقلاعوود  بسوويط  واضووح ،  توودعل إىل:ثوو  واحلقيقوو  الثال

لا الصَّوالَة َويُوْيتُولا لدِِيَن ُحَنفاَء،َويُِقيمُ اِصنَي َلُه  ُرْلِ َوما أُِمُروا ِإ َّ لِيَوْعُبُدوا اّللََّ »:ذاهتا ونبيعتها البسيط  اليسْية 
 «. ِ الزَّكاَة،َوذِلَك ِقيُن اْلَقيِِمَ 

احلات ا وعملوولا الصوولووذين آمنوول اأن الووذين كفووروا بعوود مووا جوواءهتم البينوو  هووم كوور الثيوو ،وأن :واحلقيقوو  الرابعوو  
ْهووِل اْلِكتوواِب أَ َفووُروا ِمووْن ِذيَن كَ ِإنَّ الَّوو»:ومن مث حتلوو  جووزاء هووي ء عوون هووي ء اختالفووا بينووا .هووم خووْي الثيوو 

لا الصَّواحِلاِت أُول ِوَك ُهوْم لَّوِذيَن آَمنُولا َوَعِملُوِإنَّ ا.يَّو ِ اْلثَِ  أُول ِوَك ُهوْم َكورُ .يَن ِفيهاَواْلُمْشرِِكنَي يف انِر َجَهنََّم خالِودِ 
ُهْم َورَ ْواُر خاِلِديَن ِفيها أَ ِتَها اأْلَ ِمْن هَْ  َخْْيُ اْلَثِيَِّ ،َجزاُ ُهْم ِعْنَد َرّبِِِْم َجنَّاُت َعْدن  َعْرِي ُ َعونوْ ُضولا بَدا ،َرِضوَك اّللَّ

 « ..َعْنُه،ذِلَك ِلَمْن َخِشَك َربَّهُ 
 ميواين  اويف التصولر .ة  األخوْي وهذ  احلقائ  األربع ذات قيم  يف إقرا  قور العقيدة ا سالمي  وقور الرسال

 :نفصلها فيما يلك .كذلك
 [8إل   1اآليات :( 98]سور  البينة ) 

 الكافرين وجهاء المؤمنين و  اخاالف أهل الكااا حا  جاء الرسول 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
لُولا 1َ ْ َيُكِن الَّوِذيَن َكَفوُروا ِموْن أَْهوِل اْلِكتواِب َواْلُمْشورِِكنَي ُمنوَْفكِِونَي َحوَّتَّ َشْتِويَوُهُم اْلبَويِِنَوُ  )}  ( َرُسولل  ِموَن اّللَِّ يَوتوْ

وورَة  ) َفوورََّ  الَّووِذيَن أُوتُوولا اْلِكتوواَب ِإ َّ ِمووْن بَوْعووِد مووا جوواَءهْتُُم اْلبَويِِنَووُ  ( َومووا توَ 3( ِفيهووا ُكتُووه  قَويَِِموو   )2ُصووُحفا  ُمَطهَّ
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َ ُرِْلِصوونَي لَووُه الوودِِيَن ُحَنفوواَء َويُِقيُموولا الصَّووالَة َويُوْيتُوولا الزَّكوواَة َوذلِوو (4) َك ِقيووُن اْلَقيَِِمووِ  َومووا أُِمووُروا ِإ َّ لِيَوْعبُووُدوا اّللَّ
( 6َفووُروا ِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب َواْلُمْشوورِِكنَي يف انِر َجَهوونََّم خالِووِديَن ِفيهووا أُول ِووَك ُهووْم َكووُر اْلَثِيَّووِ  )( ِإنَّ الَّووِذيَن كَ 5)

ِووْم َجنَّوواُت َعووْدن  َعْوورِي 7ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت أُول ِووَك ُهووْم َخووْْيُ اْلَثِيَّووِ  ) ِمووْن ( َجووزاُ ُهْم ِعْنووَد َرّبِِ
ُهْم َوَرُضلا َعْنُه ذِلَك ِلَمْن َخِشَك َربَُّه ) ُ َعنوْ  {  (8َهِْتَها اأْلَْواُر خاِلِديَن ِفيها أَبَدا  َرِضَك اّللَّ

لُولا ُصوُحفا   ُسلل  ِمونَ رَ :تِيَوُهُم اْلبَويَِِنُ  نَي َحَّتَّ شَْ نوَْفكِِ مُ  َْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتاِب َواْلُمْشرِِكنَي » اّللَِّ يَوتوْ
 «.ُمَطهَّرَة ،ِفيها ُكُته  قَويَِِم   

 يرعووى  هووا  يووة كان الفسوواق قوود عووم أرجاءهووا كل.لقوود كانووحل األرم يف حاجوو  ماسوو  إىل رسووال  جديوودة
هلهوا مجيعوا عقائود أ وكان الكفور قود تطور  إىل.هلا صال  إ  برسوال  جديودة،ومنهج جديد،وحركو  جديودة

يو  ويف ؟زيورة العربكلن يف االوذين عرفولا الودايانت السوماوي  مون قبول مث حرفلهوا،أو املشور  سلاء أهل الكتواب
 خارجها سلاء.

د رسولل ة،وإ  علوى يو  ا؟ديودوما كانلا لينفكلا ويتحلللا عن هذا الكفر الوذي صواروا إليوه إ  ّبوذ  الرسوال
وورَة  فا  ُمطَ لُووولا ُصووحُ َرُسووولل  ِمووَن اّللَِّ يَوتوْ »:يكوولن هوول ذاتوووه بينوو  واضوووح  فارقوو  فاصوول   هووورة موون الشووور  مط..« هَّ

كتوووووواب و ب الطهووووووارة والكتوووووواب يطلوووووو  علووووووى امللضوووووولع،كما يقووووووال كتووووووا..« ِفيهووووووا ُكتُووووووه  قَويَِِموووووو   »والكفوووووور 
موو  أي فيهووا كتووه قي -رآن وهووك هووذا القوو -الصووالة،وكتاب القوودر،وكتاب القيام ،وهووذ  الصووح  املطهوورة 

 ملضلعات وحقائ  قيم  ..
يهوووا مووون  ح  ومووا ف  الرسوووال  يف إابوا،وجووواء هووذا الرسووولل يف وقتووه،وجاءت هوووذ  الصووووموون مث جووواءت هووذ

 يووو  كانوووحلفأما ك.كتوووه وحقوووائ  وملضووولعات لتحووودّ يف األرم كلهوووا حووودت   تصووول  األرم إ  بوووه
 ف  مون الكتوابات كاكواألرم يف حاج  إىل هذ  الرسال  وإىل هذا الرسلل فنكتفك يف بيانوه ابقتطوا  نو

سوور العووا  مووا ذا خ»: بعنوولان« السوويد أبوول احلسوون علووك احلسووب النوودوي»تبووه الرجوول املسوولم القوويم الووذي ك
 :وهل أوض  وأخصر ما قرأان  يف ملضلعه ..« ابحنطاط املسلمني

كوووان القووورن السووواقس والسوووابع ملووويالق املسوووي  مووون أحووو  أقوار »:جووواء يف الفصووول األول مووون البووواب األول 
ومووا علووى وجووه األرم قوولة اسووك بيوودها .متدليوو  منحوودرة منووذ قرون فكانووحل ا نسوواني .التوواري  بووال خال 

وكان ا نسوان يف هوذا القورن قود .وانعها من الو قي وقود زاقهتوا األايم سورع  يف هبلنهوا وكودة يف إسوفافها
وقود خفتوحل .نسك خالقه،فنسوك نفسوه ومصوْي ،وفقد ركود ،وقلة التمييوز بوني ااوْي والشر،واحلسون والقبي 

موون زمن،واملصوووابي  الوويت أوقوودوها قووود انطفووأت موون العلاصوو  الووويت هبووحل بعوودهم،أو بقيوووحل  قعوولة األنبيوواء
وقوود انسووحه رجووال .ونلرهووا ضووعي  ضوو يل   ينووْي إ  بعووخ القللب،فضووال عوون البيلت،فضووال عوون البالق

بو  الدين من ميدان احلياة،و ذوا ابألقيرة والكنائك وااللات فورارا بودينهم مون الفل،وضونا  نفسوهم،أو رغ
إىل الدعوو  والسووكلن،وفرارا موون تكووالي  احليوواة وجوودها،أو فشووال يف كفووا  الوودين والسياسوو ،والرو  واملوواقة 
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وموون بقووك موونهم يف تيووار احليوواة اصووطل  مووع امللوول  وأهوول الوودنيا وعوواووم علووى إمثهووم وعوودواوم،وأكل أموولال 
 الناس ابلبانل ...

  فقووودت روحهووواافقني،حَّتبوووني ولعبووو  اجملووورمني واملنوووأصوووبححل الووودايانت العظيمووو  فريسووو  العوووابثني واملتالع»
لسياسو  مسور  احلكوم واو وككلها،فلل بعة أصحاّبا األوللن   يعرفلها وأصبححل مهلق احلضوارة والثقافو  

سووال ،و  ر للعووا   الفلضووى وا حنووالل وا خووتالل وسوولء النظووام وعسوو  احلكام،وكووغلحل بنفسووها   هموول
لسووماوي،و  الوودين ا ا،ونضووه معووني حياهتووا،  الووك مشوورعا صووافيا موونلامووم قعوولة،وأ فلسووحل يف معنلايهت

 « ..نظاما تبتا من احلكم البشري
ن إىل د أكووار القوورآوقوو.مدي هووذ  اللمحوو  السووريع  تصوولر يف إمجووال حالوو  البشووري  والوودايانت قبيوول البعثوو  ان

 مظاهر الكفر الذي مشل أهل الكتاب واملشركني يف ملاضع كَّت ..
 َذلِوَك اَرى اْلَمِسيُ  ابْوُن اّللِِ اَلحْل النَّصَ  َوقَ }َوقَاَلحِل اْليَوُهلُق ُعَزيْور  اْبُن اّللِِ :له عن اليهلق والنصارى من ذلك قل 

 ( سلرة التلب  ..30 َأىنَّ يُوْيَفُكلَن{ )اتَوَلُهُم اّللُِ ْبُل قَ قَوْلهُلُم ِ َفْوَلاِهِهْم ُيَضاِهُيوَن قَوْلَل الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن قوَ 
لُووولَن  ُهووولُق َعلَوووى َكوووْكء  َوُهووومْ ْيَسوووحِل اْليوَ لَ َصووواَرى }َوقَالَوووحِل اْليَوُهووولُق لَْيَسوووحِل النََّصووواَرى َعلَوووَى َكوووْكء  َوقَالَوووحِل النَّ  يَوتوْ

ووُيَْ اّلِلُ اْلِكتَواَب َكووَذِلَك قَوواَل الَّووِذيَن  َ يَوْعَلُموولَن ِمثْووَل قَوووْلهِلِْم فَوو انُلاْ ِفيووِه َحَْتِلُفوولَن{ ِفيَمووا َكوو نَوُهْم يوَووْلَم اْلِقَياَموو ِ ُكوُم بَويوْ
 ( سلرة البقرة..113)

اُ  َمْبُسوولنََتاِن يُنِفووُ    ِ َووا قَوواُللاْ بَووْل يَوودَ  َولُِعنُوولاْ يْووِديِهمْ أَ }َوقَالَووحِل اْليَوُهوولُق يَووُد اّللِِ َمْغُلللَوو   ُغلَّووحْل :وقللووه عوون اليهوولق 
ُهم مَّوا أُنوزَِل إِ  ونوْ نَوا َك نُْغيَواان  رَّبِِو لَْيوَك ِمونَكْيوَ  َيَشواء َولََيزِيوَدنَّ َكثِوْي ا مِِ ونَوُهُم اْلَعوَداَوَة َواْلبَوْغَضوواء ِإىَل بوَ  وَُكْفور ا َوأَْلَقيوْ يوْ

وووُه اْلُمْفِسوووِديَن{  اأَلْرِم َفَسووواق ا َواّللُِ يف َيْسوووَعْلَن وَ اّلِلُ  يوَوووْلِم اْلِقَياَموووِ  ُكلََّموووا أَْوقَوووُدواْ اَنر ا لِِْلَحوووْرِب أَْنَفَأَهوووا   َ ُيُِ
 سلرة املائدة.( 64)

بَووِب ِإْسوورَائِيَل   َوقَوواَل اْلَمِسوويُ  ايَ ابْووُن َمووْرميََ  ْلَمِسووي ُ }َلَقووْد َكَفووَر الَّووِذيَن قَوواُللاْ ِإنَّ اّلِلَ ُهووَل ا:وقللووه عوون النصووارى 
ُ  النَّواُر َوَموا لِلظَّواِلِمنَي ِموْن أَنَصوار { َ  َوَموْأَواَليوِه اْ؟َنَّوَم اّلِلُ عَ ْد َحورَّ اْعُبُدواْ اّلِلَ َريبِِ َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمون ُيْشورِْ  اِبّللِِ فَوَقو

اِحوود  َوِإن  َّْ يَنتَوُهوولاْ وَ ِمووْن إِلَووه  ِإ َّ إِلَووه   يَوو   َوَمووالِووُة َيالَ }لََّقووْد َكَفووَر الَّووِذيَن قَوواُللاْ ِإنَّ اّلِلَ تَ .( سوولرة املائوودة .72)
ُهْم َعَذاب  أَلِ َعمَّا يَوُقلُللَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفرُ   ( سلرة املائدة73يم { )واْ ِمنوْ

ان عابِود  موا َو  أَ .ابِوُدوَن موا أَْعبُودُ  أَنْووُتْم عُدوَن،َو ُقْل اي أَيُوَهوا اْلكواِفُروَن،  أَْعبُوُد موا تَوْعبُو»:وقلله عن املشركني 
 ..وغْيها كثْي ..« ينِ قِ  َلُكْم ِقيُنُكْم َوِ َ .َعَبْدمُتْ َو  أَنْوُتْم عاِبُدوَن ما أَْعُبدُ 

وكوووووان وراء هوووووذا الكفووووور موووووا وراء  مووووون الشووووور وا حنطووووواط والشوووووقا  وااوووووراب الوووووذي عوووووم أرجووووواء األرم 
واب؟ملووووو    تكووووون علوووووى لهووووور األرم أمووووو  صووووواحل  املوووووزاج،و  جمتموووووع قوووووائم علوووووى أسووووواس األخوووووال  »...
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العلووم واحلكموو ،و  قيوون والفضوويل ،و  حكلموو  ميسسوو  علووى أسوواس العوودل والرمحوو ،و  قيوواقة مبنيوو  علووى 
 .2727«صحي  مأيلر عن األنبياء 

 وما كووان.موو ا كتووه قيوموون مث اقتضووحل رمحوو  اّلِل ابلبشووري  إرسووال رسوولل موون عنوود  يتلوول صووحفا مطهوورة فيهوو
لرسولل ببعثو  هوذا ا فسواق إ الذين كفروا من املشركني ومن الذين أوتلا الكتاب ليتحلللا عن ذلك الشر وال

 ... املنقذ اهلاقي املبني
م عوون لفولا يف قيونهقولا وحتوملوا قورر هوذ  احلقيقو  يف مطلووع السولرة عواق يقورر أن أهول الكتوواب خاصو    يتفر 

موون بعوود مووا و م العلووم إ ا هووم تفرقوولا واختلفوولا موون بعوود مووا جوواءه.جهوول أو عوون غموولم يف الوودين أو تعقيوود
 بَوْعوووِد موووا جووواَءهْتُُم  ِإ َّ ِموونْ اْلِكتوووابَ  أُوتُووولاَوموووا تَوَفووورََّ  الَّووِذيَن »:جوواءهتم البينووو  مووون قيوونهم علوووى أيووودي رسوولهم 

 « ..اْلبَويَِِن ُ 
 فقود انقسوملا - عليوه السوالم -وكان أول التفر  وا ختال  ما وقع بني نلائ  اليهلق قبل بعثو  عيسوى 

فكوانلا نلائو  مخسو  رئيسوي  .كتاّبم هول التلراةو  -ليه السالم ع -مع أن رسلهلم هل ملسى .كعبا وأحزااب
فور  مث كوان الت.ا   واعوولكل نائف   و.نلائ  الصدوقيني،والفريسيني،واهلسيني،والغالة،والسامريني . هك

اء بوووب إسووورائيل وآخرهم،وقووود جووواء هووول أحووود أنبيووو - عليوووه السوووالم -بوووني اليهووولق والنصوووارى،مع أن املسوووي  
 يني حوود العووداءواملسوويح مصوودقا ملووا بووني يديووه موون التلراة،ومووع هووذا فقوود بلوو  ااووال  والشووقا  بووني اليهوولق

 ألبدان.وحفج التاري  من اجملازر بني الفريقني ما تقشعر له ا.العني  واحلقد الذميم
وقد عدق يف أوائل القرن السابع من احللاقّ ما بغضهم )أي اليهلق( إىل املسويحيني وبغوخ املسويحيني  »

اليهووووولق ابملسووووويحيني يف م( أوقوووووع  610ففوووووك السووووون  األخوووووْية مووووون حكوووووم فلكووووواس ).إليهم،وكووووول   عتهم
ليقضوك علوى يلرهتم،فوذهه وأنفوذ عملوه بقسولة انقرة،فقتول « ابنلسلس»أنطاكي ،فأرسل األمثانلر قائد  

وكووووان ذلووووك بووووني .النوووواس مجيعووووا قووووتال ابلسي ،وكوووونقا،وإغراقا،وإحراقا،وتعذيبا،ورميا لللحوووولش الكاسوووورة ..
ويف أايم )فلقووا( ملووك الروم،بعووة كسوورى »:  اليهوولق والنصووارى موورة بعوود مرة،قووال املقريووزي يف كتوواب ااطوو

ملوووك فوووارس جيلكوووه إىل بوووالق الشوووام ومصووور فخربووولا كنوووائك القدس،وفلسوووطني وعامووو  بوووالق الشوووام،وقتللا 
النصووووارى  مجعهم،وأتوووولا إىل مصوووور يف نلبهم،وقتلوووولا موووونهم أموووو  كبْية،وسووووبلا موووونهم سووووبيا   يوووودخل هووووحل 

ه كنائسوووووهم وأقبلووووولا حنووووول الفووووورس مووووون نثيووووو ،وجبل وسووووواعدهم اليهووووولق يف حماربووووو  النصوووووارى وختريووووو.حصر
ا؟ليل،وقري  الناصرة ومدين  صلر،وبالق القدس فناللا من النصارى كل منال وأعظملا النكاي  فيهم،وخربلا 
هلووم كنيسووتني ابلقوودس،وأحرقلا أماكنهم،وأخووذوا قطعوو  موون عوولق الصليه،وأسووروا بطوور  القوودس وكثووْيا موون 

فثوووارت اليهووولق يف أينووواء ذلوووك  دينووو  صلر،وأرسوووللا »:ذكووور فوووت  القووودس بعووود أن  -إىل أن قوووال .أصوووحابه
بقيووتهم يف بالقهم،وتلاعوودوا علووى ا يقوواع ابلنصووارى وقتلهم،فكانووحل بيوونهم حرب،اجتمووع فيهووا موون اليهوولق 

                                                 
 عن كتاب:ماذا خسر العا  ... ) السيد رمحه هللا (  - 2727
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ألفووا وهوودملا كنووائك النصووارى خووارج صوولر.فقِلس النصووارى علوويهم وكووايروهم فوواوزم اليهوولق هزميوو   20حنوول 
وكووان هرقوول قوود ملووك الووروم بقسووطنطيني ،وغله الفوورس  يلوو  قبرهووا علووى كسوورى .هم كثْيقبيحوو ،وقتل موون

حوووَّت رحووول عنوووه،مث سوووار مووون قسوووطنطيني  ليمهووود  الوووك الشوووام ومصووور،وادق موووا خربوووه الفرس،فخووورج إليوووه 
م اليهلق من نثي  وغْيها،وقدملا له اهلدااي ا؟ليل  ونلبولا منوه أن يويمنهم منوه وُيلو  هلوم علوى ذلك،فوأمنه

مث قخوول القدس،وقوود تلقوواهم النصووارى ابألانجيوول والصوولبان والبخوولر والشووملع املشووعل ،فلجد .وحلوو  هلووم
املدينوووووو  وكنائسووووووها خرااب،فسوووووواء  ذلووووووك،وتلجع هلم،وأعلمووووووه النصووووووارى  ووووووا كووووووان موووووون يوووووولرة اليهوووووولق مووووووع 

ا قياموا كبوْيا يف الفرس،وإيقاعهم ابلنصوارى وختوريبهم الكنوائك،وأوم كوانلا أكود نكايو  هلوم مون الفرس،وقوامل 
علوويهم  ووا كووان موون شمينووه هلووم  فوواحتج.قووتلهم عوون آخرهم،وحثوولا هوور قوول علووى اللقيعوو  ّبم،وحسوونلا لووه ذلك

وحلفه،فأفتا  رهباوم وبطارقتهم وقسيسلهم  نه   حرج عليه يف قتلهم،فإوم عمللا عليه حيل  حَّت أمونهم 
ة ميينوه  ن يلتزمولا ويلزمولا النصوارى بصولم مجعو  يف  من غْي أن يعلم  ا كان مونهم،وأوم يقلمولن عنوه بكفوار 

كووول سووون  عنوووه علوووى مووور الزموووان والووودهلر  فموووال إىل قووولهلم وأوقوووع ابليهووولق وقيعووو  كووونعاء أابقهوووم مجووويعهم 
 فيها،حَّت   يب  يف  الك الروم يف مصر والشام إ  من فر واختفى ..

نصارى،من القسولة والضوراوة ابلودم ا نسواين،وهني اليهلق وال:وّبذ  الرواايت يعلم ما وصل إليه الفريقان »
 .2728«الفرص للنكاي  يف العدو،وعدم مراعاة احلدوق يف ذلك

  يف واختلفولا أو  تفرقلا.دمث كان التفر  وا ختال  بني النصارى أنفسهم،مع أن كتاّبم واحد ونبويهم واحو
 -بيعووو  املسوووي  ات حووولل نقارت ااالفووووقووود .مث تفرقووولا واختلفووولا نلائووو  متعاقيووو  متنوووافرة متقاتل .العقيووودة

ذي يتووأل  منووه ونبيعوو  الثووالّل الوو.ونبيع  أمووه مرمي.عمووا إذا كانووحل  هلتيوو  أو انسوولتي و  -عليووه السووالم 
َ ُهووَل إِ :َلَقووْد َكَفووَر الَّووِذيَن قوواُللا »:حكووى القوورآن قووللني منهووا أو ياليوو  يف قللووه و  - زعمهووم يف -« اّللِ » نَّ اّللَّ

يَسوى ابْوَن َموْرمَيَ أَأَنوحَل عِ }َوِإْذ قَواَل اّلِلُ اَي  «ُة َياليَو    تلِوِإنَّ اّللََّ :َلَقْد َكَفوَر الَّوِذيَن قواُللا ».« .َمْرميََ  اْلَمِسيُ  اْبنُ 
وووَك ِإهَلَوونْيِ ِموون ُقوِن اّللِِ قَوووالَ  ووُذوين َوأُمِِ ِ  ِ َووو ِ  ِإن   لَووْيكَ  ُكوولُن ِ  أَْن أَقُووولَل َمووااَنَك َمووا يَ  ُسووْبحَ قُلووحَل لِلنَّوواِس اختَِّ

( 116يُووولِب{ )نَّووَك أَنوووحَل َعووالَُّم اْلغُ  نَوْفِسوووَك إِ  َمووا يف ُكنووحُل قُوْلتُوووُه فَوَقووْد َعِلْمتَوووُه تَوْعلَووُم َموووا يف نَوْفِسووك َو َ أَْعلَووومُ 
 سلرة املائدة

وكان أكد مظاهر هذا ااال  الديب موا كوان بوني نصوارى الشوام والدولو  الروميو ،وبني نصوارى مصور.أو »
فكان كووووعار امللكانيوووو  عقيوووودة ازقواج نبيعوووو  املسووووي ،وكان .بلفووووج أصوووو « املنلفلسووووي »،«امللكانيوووو »بووووني 

اليت تالكحل فيها نبيع  املسوي  البشوري   .املنلفلسيلن يعتقدون أن للسيد املسي  نبيع  واحدة هك ا  هي 
 القوورنني السوواقس وقوود اكووتد هووذا ااووال  بووني احلووزبني يف.كقطوورة موون ااوول تقووع يف  وور عميوو    قوورار له
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كوول .والسووابع،حَّت صووار كأنووه حوورب عوولان بووني قينووني متنافسووني،أو كأنووه خووال  بووني اليهوولق والنصووارى .
 نائف  تقلل لاخرى :إوا ليسحل على ككء.

( مجع موذاهه الدولو  638( بعد انتصار  على الفرس )سن  641 - 610وحاول ا مثانلر هرقل ) »
فيوو ،وتقررت صوولرة التلفيوو  أن ميتنووع النوواس عوون ااوولم يف الكووالم عوون كنووه املتصووارع  وتلحيوودها،وأراق التل 

نبيع  السيد املسي ،وعما إذا كانحل له صف  واحدة أم صفتان،ولكن علويهم  ن يشوهدوا  ن اّلِل لوه إراقة 
حصل وفا  على ذلك،وصار املوذهه املنولييلك موذهبا ر يوا  631ويف صدر عام .واحدة أو قضاء واحد

وصومم هرقول علوى إلهوار املوذهه ا؟ديود علوى موا عودا  .ن تضمهم من أتباع الكنيسو  املسيحي للدول ،وم
ولكن القوب  انبوذو  العووداء،وتثأوا مون هوذ  البدعوو  .مون املوذاهه املخالف ،متلسووال إىل ذلوك بكول اللسووائل

حيود املوذاهه وحاول ا مثانولر مورة أخورى تل .والتحري   وصمدوا له واستماتلا يف سبيل عقيدهتم القدميو 
وأما املسوأل  األخورى وهوك نفواذ تلوك ا راقة .وحسم ااال  فاقتنع  ن يقر الناس  ن اّلِل لوه إراقة واحودة
وجعل ذلوك رسوال  ر يو ،ذهه ّبوا إىل مجيوع .ابلفعل فأرجوأ القولل فيوه،ومنع النواس أن حلضولا يف منالراتوه

مصوور،ووقع اضووطهاق فظيووع علووى يوود قيصوور يف ولكن الرسووال    هتوودئ العاصووف  يف .جهووات العووا  الشوورقك
مصر استمر عشر سنني،ووقع يف خالهلا ما تقشعر منه ا؟للق،فرجوال كوانلا يعوذبلن مث يقتلولن غرقا،وتلقود 

حَّت يسيل الدهن من ا؟انبني إىل األرم ويلضع السوجني يف كويك  املشاعل وتسل  انرها على األكقياء
 2729« ذلك من الفظائعإىل غْي . للء ابلرمل ويرمى يف البحر

نقصووهم العلووم فلووم يكوون ي..« بَويِِنَوو ُ ِمووْن بَوْعووِد مووا جوواَءهْتُُم الْ »وكووان هووذا ااووال  كلووه بووني أهوول الكتوواب مجيعووا 
َوموا  »:اهتوا بسويط  يودة يف ذوالبيان إ ا كان ارفهم اهلولى وا حنرا .علوى أن الودين يف أصوله واضو  والعق

وهوذ  هوك « ذلِوَك ِقيوُن اْلَقيَِِمو ِ َة َويُوْيتُولا الزَّكواَة وَ ُملا الصَّوال،َويُِقي ُرِْلِصنَي َلُه الدِِيَن ُحَنفواءَ أُِمُروا ِإ َّ لِيَوْعُبُدوا اّللََّ 
هله،وإقاموووو  الشوووور  وأ عبوووواقة اّلِل وحوووود ،وإخالص الوووودين لووووه،وامليل عوووون:قاعوووودة قيوووون اّلِل علووووى ا نووووال  

ن هووووذ  عووووّلِل،توووو جم  مْي،وعباقةعقيوووودة خالصوووو  يف الضوووو..« َوذلِووووَك ِقيووووُن اْلَقيَِِموووو ِ »:الصووووالة،وإيتاء الزكوووواة 
بووه  ميووان كمووا أموورحقوو  ا  فموون حقوو  هووذ  القلاعد،فقوود.العقيوودة،وإنفا  للمووال يف سووبيل اّلِل،وهوول الزكوواة .
  رسووا ت،ويتلا ّبووا الوعقيوودة واحوودة،تتلاىل.قيوون واحد.أهوول الكتاب،وكمووا هوول يف قيوون اّلِل علووى ا نال 

ذ   ،وهووووووك ّبوووووووعقيوووووودة   توووووودعل إىل تفوووووور  و  خال.ن   غموووووولم فيووووووه و  تعقيدقيوووووو.عليهووووووا الرسوووووول .
 الكثْيف لك ا؟دلفأين هذا من تلك التصلرات املعقدة،وذ.النصاع ،وّبذ  البسان ،وّبذا التيسْي

فأما وقود جواءهتم البينو  مون قبول يف قايانهتوم علوى أيودي رسولهم مث جواءهتم البين ،حيو  يف صولرة رسولل مون 
ووضووو  مصووْي الوووذين .لوول صوووحفا مطهوورة ويقووودم هلووم عقيدة،واضوووح  بسوويط  ميسووورة،فقد تبووني الطري اّلِل يت

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتواِب َواْلُمْشورِِكنَي يف انِر َجَهونََّم خالِوِديَن ِفيهوا أُول ِوَك »:يكفرون والذين ييمنلن 
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ِووْم َجنَّوواُت َعووْدن  .لا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت أُول ِووَك ُهووْم َخووْْيُ اْلَثِيَّوو ِ ِإنَّ الَّووِذيَن آَمنُوو.ُهووْم َكووُر اْلَثِيَّوو ِ  َجزاُ ُهْم ِعْنووَد َرّبِِ
ُهْم َوَرُضولا َعْنوُه،ذِلَك ِلَموْن َخِشوَك َربَّوهُ .َعْرِي ِمْن َهِْتَهوا اأْلَْوواُر خالِوِديَن ِفيهوا أَبَدا   ُ َعونوْ ..إن حممودا « َرِضوَك اّللَّ

- - لل األخْي وإن ا سالم الذي جاء به هل الرسال  األخْية.هل الرس 
فرصووو   رصووو  بعووودوكانحل هنوووا  ف.وقووود كانوووحل الرسووول تتووولاىل كلموووا فسووودت األرم لووو ق النووواس إىل الصوووال 

سووال  رم ّبووذ  الر ت إىل األومهلوو  بعوود مهلوو ،ملن ينحرفوولن عوون الطريوو  فأمووا وقوود كوواء اّلِل أن حووتم الرسووا 
ن أذلوك .فور فهال كاة،وإموا  ل  الكامل ،فقود هودقت الفرصو  األخْية،فإموا إميوان فنجاألخْية ا؟امع  الشوام

  .بال  أمدالكفر حين ذ ق ل  على الشر الذي   حد له،وأن ا ميان ق ل  على ااْي ال
حكووم «  اْلَثِيَّوو ِ أُول ِووَك ُهووْم َكوورُ .َن ِفيهاَم خالِووِديِر َجَهوونَّ ِإنَّ الَّووِذيَن َكَفووُروا ِمووْن أَْهووِل اْلِكتوواِب َواْلُمْشوورِِكنَي يف ان»

قولم علوى ا قاموحل تمهموا يكون مون صوال  بعوخ أعمواهلم وآقاّبوم ونظمهوم مو.قانع   جدال فيوه و  حمال
 ظهوور موون مظوواهركووم ألي م  نسوو يه يف هووذا احل.غووْي إميان،ّبووذ  الرسووال  األخْية،وّبووذا الرسوولل األخووْي

 ثابحل القلمي.الصال ،املقطلع  ا تصال  نهج اّلِل ال
ك قوووووانع   جووووودال فيوووووه و  حكوووووم كوووووذل«. ِ ْلَثِيَّوووووِإنَّ الَّوووووِذيَن آَمنُووووولا َوَعِملُووووولا الصَّووووواحِلاِت،أُولِ َك ُهوووووْم َخوووووْْيُ ا»

تووودعى  يف أرم   جمووورق مللووود.إنوووه ا ميوووان.ولكن كووورنه كوووذلك واضووو    غمووولم فيوووه و  احتيال.حموووال
 ان   جرق كلمات يتشد  ّبا ا نسو  .إنه من املسلمني:ا سالم،أو يف بيحل يقلل 

يتعوودى  كووالم الووذي  يك هوول الولوو.«َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاتِ »:إنووه ا ميووان الووذي ينشووئ آتر  يف واقووع احليوواة 
 الشفا   

 يع  اّلِل يفقامووو  كووور ويف أوهلوووا إ.والصووواحلات هوووك كووول موووا أمووور اّلِل بفعلوووه مووون عبووواقة وخلووو  وعمووول وتعامووول
 فمن كانلا كذلك فهم خْي الثي ..ا كرع اّللِ األرم،واحلكم بني الناس  

ِوْم َجنَّواُت َعوْدن  َعْورِي ِموْن َهِْتَهوا اأْلَ » مو  الدائمو  يف ..جنوات لإلقا« يهوا أَبَودا  خالِوِديَن فِ  ْووارُ َجزاُ ُهْم ِعْنَد َرّبِِ
كوول نيبووات   اعكوور ويوونغيوالطمأنينوو  موون القلوو  الووذي .نعيمهووا الووذي ميثلووه هنووا األموون موون الفنوواء والفلات

ا   يرتقووك السوويمثا؟مووال  و كمووا ميثلووه جووراين األوووار موون هتهووا،وهل يلقووك لووالل النووداوة واحليوواة .األرم .
ُهْم َورَ »:قرج  أو قرجات يف تصلير هذا النعيم املقيم  ُ َعنوْ  « ..هُ ُضلا َعنْ َرِضَك اّللَّ

ضووا عوون قوودر  الر .ّبملسووهم عوون ر وهووذا الرضووا يف نف.هووذا الرضووا موون اّلِل وهوول أعلووى وأنوودى موون كوول نعوويم .
طمأنينو  ابهلودوء وال مور الونفكالرضا الذي يغ.والرضا ّبذ  الصل  بينه وبينهم.فيهم.والرضا عن إنعامه عليهم

 والفر  ااالا العمي  ..
ُهْم َوَرُضوولا َعْنووهُ »..إنووه تعبووْي يلقووك لاللووه بذاتووه  ُ َعوونوْ ن إلقوواء مثوول عووي تعبووْي آخوور يووة يعجووز أح« َرِضووَك اّللَّ

 « ..ذِلَك ِلَمْن َخِشَك َربَّهُ »هذ  الظالل  
التلكيوووووود علووووووى أن هووووووذا كلووووووه متلقوووووو  علووووووى صوووووول  القلووووووه ابّلِل،ونوووووولع هووووووذ  .وذلووووووك هوووووول التلكيوووووود األخْي

الشووووعلر الووووذي يووووزي  .الصل ،والشووووعلر خبشوووويته خشووووي  توووودفع إىل كوووول صووووال ،وتنهى عوووون كوووول احنوووورا  .
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والووذي حلووا العبوواقة وحلووا العموول موون .حوود القهاراحللاجز،ويرفووع األسووتار،ويق  القلووه عوواراي أمووام اللا
فالذي حشوى ربوه حقوا   ميلوك أن حطور يف قلبوه لوال لغوْي  .كلائه الرايء والشر  يف كل صلرة من صلر 

فإما .وهل يعلم أن اّلِل يرق كول عمول ينظور فيوه العبود إىل غوْي  معوه،فهل أغو  الشوركاء عون الشور .من خلقه
 ه.عمل خالا له،وإ    يقبل

ااص،الوووذي سوووللبه ا تلوووك احلقوووائ  األربعووو  الكبوووْية هوووك مقوووررات هوووذ  السووولرة الصغْية،يعرضوووها القووورآن 
 يتجلى بصف  خاص  يف هذ  السلر القصار ..
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لهلة99)  مدني ة وآياأها ثمان ( سور  اله 

 أهم مو وعات السور  

رج  وحنن نوووو.ىيوووو  يف بعووووخ الوووورواايت األخوووور هووووذ  السوووولرة مدنيوووو  يف املصووووح  ويف بعووووخ الوووورواايت ومك
 وأسللّبا التعبْيي وملضلعها يييدان هذا..الرواايت اليت تقلل  وا مكي 

زلوو  يح  قليوو  مزلوصوو.للفظكهزة يشوو   فيهووا امللضوولع واملشووهد وا يقوواع ا.إوووا هووزة عنيفوو  للقلوولب الغافلوو 
قصووار   ضووع فقووراتبلزن وا؟ووزاء يف لووارم وموون عليهووا فمووا يكوواقون يفيقوولن حووَّت يوولاجههم احلسوواب والوو

 وهذا هل نابع ا؟زء كله،يتمثل يف هذ  السلرة اثال قلاي ...
 [8إل   1اآليات :( 99]سور  الهلهلة ) 

 عالمات يوا القيامة وحساا الناس 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنسوواُن مووا 2هَلووا )ْرُم أَْيقا( َوَأْخَرَجووحِل اأْلَ 1ِإذا زُْلزِلَووحِل اأْلَْرُم زِْلزاهَلووا )}  ُّ 3ا )هَلوو( َوقووواَل اْ ِ ( يَوْلَم ِووذ  ُهَووودِِ

 يَوْعَمووْل ِمْثقوواَل ( َفَموونْ 6ْم )اُس َأْكووتا   لِووُْيَْوا أَْعموواهلَُ ( يَوْلَم ِووذ  َيْصووُدُر النَّوو5ِ َنَّ َربَّووَك أَْوحووى هَلووا ) (4َأْخباَرهووا )
 { (8ُ  )قاَل َذرَّة  َكر ا يَورَ ( َوَمْن يَوْعَمْل ِمثْ 7َذرَّة  َخْْيا  يَورَُ  )

ْنسواُن موا،َوقواَل ِإذا زُْلزَِلحِل اأْلَْرُم زِْلزاهَلا،َوَأْخَرَجحِل اأْلَْرُم أَْيقاهَلا» ُّ َأْخباَرهوا ِ َنَّ َربَّوَك ا هَلواف يَوْلَم ِوذ  ُهَودِِ ْ ِ
 . «أَْوحى هَلا

 فضوووا،وخترج موووان جلفهوووا يف ،وتنفخ موووا إنوووه يووولم القيامووو  حيوووة ترعووو  األرم الثابتووو  ارعافوووا،وتزلزل زلوووزا
 لتهووا نووليال محال،اليت وكأوووا تتخفوو  موون هووذ  األيقوو.يثقلهووا موون أجسوواق ومعوواقن وغْيهووا  ووا محلتووه نليال

لن م ي حنووووووهووووول مشوووووهد يهوووووز هوووووحل أقووووودام املسوووووتمعني هلوووووذ  السووووولرة كووووول كوووووكء تبوووووحل وحيووووول إلووووويهم أوووووو
 ويتأرجحلن،واألرم من هتهم هتتز والر  

  ألول ملثول هوذ ُياء االع القللب من كل ما تتشبة به من هذ  األرم،وهسبه تبتا ابقيا وهل مشهد ح
قرآنيو  ع العبوارة الجورق  وا  املشاهد اليت يصلرها القرآن،ويلقع فيها حرك  تكاق تنتقل إىل أعصاب السامع 

ْنسانُ »الفريدة  ويزيد هذا األير وضلحا بتصلير  د  ه وهول يشوهتوورسوم انفعا م،حيوال املشوهد املعرو « اْ ِ
ْنساُن  »:  « ..ما هَلاف:َوقاَل اْ ِ

وهل سيال املشدو  املبهلت املفجلء،الذي يرى موا   يعهد،ويلاجوه موا   يدر ،ويشوهد موا   ميلوك الصوث 
ما هلاف ما الذي يزلزهلا هكذا ويرجها رجاف ماهلاف وكأنه يتمايل على لهرهوا ويو ن  معهوا .أمامه والسكلت

قود كوهد الوز زل « وا نسوان»اول أن ميسك  ي ككء يسند  ويثبته،وكل ما حللوه ميولر مولرا كوديدا  وُي
وكوان يصواب منهوا ابهللوع والوذعر،واهلال  والدمار،ولكنوه حوني يورى زلوزال يولم القيامو    .والثاكني من قبل

لدنيا.فهوذا أمور جديود   عهوود اود أن هنوا  كوبها بينوه وبوني موا كوان يقووع مون الوز زل والثاكوني يف احليواة ا
يولم يقوع هوذا ..« يَوْلَم ِوذ  »أمور هائول يقوع للمورة األوىل  .أمر   يعر  له سرا،و  يذكر له نظْيا.لإلنسان به
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ُّ َأْخباَرهووا ِ َنَّ َربَّووَك أَْوحووى هَلووا»الز زل،ويشوود  أمامووه ا نسووان  يلم ووذ هوودّ هووذ  األرم .. 2730«ُهَوودِِ
..وأمرهوووا أن اووولر « ِ َنَّ َربَّوووَك أَْوحوووى هَلوووا»لقووود كوووان موووا كوووان هلوووا .رى هلوووا .أخبارها،وتصووو  حاهلوووا وموووا جووو

وا َوُحقَّوحلْ »ملرا،وأن تزلزل زلزاهلا،وأن ختورج أيقاهلوا  فأناعوحل أمور رّبوا  فهوذا ...هودّ أخبارها« َوأَِذنَوحْل ِلَرّبِِ
ْنسوووانُ »احلووال حووودية واضوو  عموووا وراء  موون أمووور اّلِل ووحيووه إليهوووا ..وهنووا و مشوودو  مأخلذ،وا يقووواع « اْ ِ

ْنسانُ »هنا و.يلهة فزعا ورعبا،وقهش  وعجبا،واضطرااب وملرا .   يكاق يلوتق  أنفاسوه وهول يتسواءل « اْ ِ
يَوْلَم ِووووذ  َيْصووووُدُر النَّوووواُس َأْكووووتا   لِووووُْيَْوا »:ماهلووووا ماهلوووواف هنووووا يلاجووووه  شووووهد احلشوووور واحلسوووواب والوووولزن وا؟ووووزاء :

 «.َوَمْن يَوْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّة  َكر ا يَورَ ُ . ِمْثقاَل َذرَّة  َخْْيا  يَورَ ُ َفَمْن يَوْعَملْ .أَْعماهَلُمْ 
تا منبعثووا موون رى مشووهدهم كووتينوو..« ا   يَوْلَم ِووذ  َيْصووُدُر النَّوواُس َأْكووت»:ويف نوو  نوورى مشووهد القيووام موون القبوولر 

َتِشوور  »أرجوواء األرم  ُْم َجووراق  ُمنوْ ئوو  مشووهد ااال.بلقكووذلك موون   ان بووهوهوول مشووهد   عهوود لإلنسوو..« َكووَأوَّ
ا امتود البصور رأى وحيثم..« اعا  ُهْم ِسر يَوْلَم َتَشقَُّ  اأْلَْرُم َعنوْ »:يف أجياهلا مجيعا تنبعة من هنا ومن هنا  

« اعِ  ِإىَل الووودَّ ْهِطعِوونيَ مُ »:و  ينظوور وراء  و  حلاليوووه ،كووبحا ينبعووة مث ينطلووو  مسوورعا    يلووولي علووى كوووكء
ُهْم يَوْلَمِ ذ  َكْأن  ».خص  أبصارهم دوقة رقاّبم،كا  «.هِ يُوْغِني ِلُكلِِ اْمرِئ  ِمنوْ

ا يف موووك وسوووائر موووذهل ...كووول أول ووو.مرعه.مفزع.هائل مروِع.إنوووه مشوووهد   تعوووث عووون صوووفته لغووو  البشووور
ا ميلوك تمال  بقودر موقلويال يو املعجم من أمثاهلا   تبل  من وص  هذا املشهد كي ا  ا يبلغه إرسال اايوال

إووم ذاهبولن .كد وأقهى .وهذ  أ..« مْ ْعماهلَُ أَ ِلُْيَْوا ».« .يَوْلَمِ ذ  َيْصُدُر النَّاُس َأْكتا   »دوق ما يطي   ويف ح
كوولن أحيوواان ملووه قوود توملاجهوو  ا نسووان لع.إىل حيووة تعوورم علوويهم أعماهلم،ليلاجهلهووا،ويلاجهلا جزاءها

 أقسى من كل جزاء.
لوه يف نلبو   ني يتمثولبوني نفسه،ويشوي  بلجهوه عنوه لبشواعته حووإن من عمله ما يهرب من ملاجهته بينوه و 

يول العظويم ضورة ا؟لحفكي  به وهل يلاجه بعملوه علوى ر وس األكوهاق،يف .من نلابت الندم ولذع الضمْي
 ا؟بار املتكثف 

دقي  الو  يتهوا احلسوابر   ووراء جمورق أن يوروا أعمواهلم،وأن يلاجهولا  وا كوان مونهم.إوا عقلب  هائلو  رهيبو  . 
 الذي   يدع ذرة من خْي أو من كر   يزوا و  اازي عليها.

                                                 
ُ َعْنووُه قَوواَل قَووورَأَ َرُسوولُل اّللَِّ  الووذي ختووث بووه األرم:إمووا أعمووال العبوواق علووى لهرهووا ،كمووا - 2730 َ  َهووِذِ  اهليَوو --جوواء َعووْن َأىِب ُهَريْوووَرَة َرِضووَى اّللَّ

ُّ َأْخَباَرَهووا( قَوواَل  ُ «.أَتَووْدُروَن َمووا َأْخَباُرَهووا » )يَوْلَم ِووذ  ُهَوودِِ ى ُكوولِِ َعْبوود  أَْو أََموو   ِ َووا َعِمووَل ِإنَّ َأْخَباَرَهووا أَْن َتْشووَهَد َعلَووفَوو» ْعَلُم.قَوواَل َرُسووللُُه أَ وَ قَوواُللا اّللَّ
 اَل أَبُل ِعيَسى َهَذا َحِدية  َحَسن  َصِحي  .   .قَ  (  3677ذى )سنن ال م«.َذا فَوَهِذِ  َأْخَباُرَها َعَلى َلْهرَِها تَوُقلُل َعِمَل يَوْلَم َكَذا َكَذا وَكَ 

َهوا َحاَجوو:" ِإَذا َكواَن َأَجوُل اْلَعْبوِد ِ َْرم  أَْويَوبَوْتوهُ قَوالَ   جواء َعوْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َمْسوُعلق  ،َعوِن النَّوِلِِ  أو أووا ختوث  وا أخرجوحل مون أيقاهلوا ،كموا     إِلَيوْ
 (  صحي  318م  )الُسنَُّ  ِ ْبِن َأيب َعاصِ  ِب "ا اْستَوْلَقْعتَ مَ َعْبُدَ   َحَّتَّ يَوبوُْلَ  أَْقَصى أَيَوَرُ  ،فَويُوْقَبَخ ،فَوتَوُقلُل اأْلَْرُم يَوْلَم اْلِقَياَمِ :َهَذا

ى ،فيكولن أمور اهلخورة قود أتود انقضوى ،و قوعلق ،فتخوث أن أمور الودنيا أو أوا هدّ بقيام الساع  إذا قال ا نسان:ما هلا ف وهذا قلل ابن مسو
 149 -148 /20تفسْي القرنل: -ذلك منها جلااب هلم عند سياهلم ،ووعيدا للكافر ،وإنذارا للميمن. 
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القودامى يقللولن  كوان املفسورون...ذرة .« رَ ُ ة  َكر ا يوَوَل َذرَّ َوَمْن يَوْعَمْل ِمْثقا.َفَمْن يَوْعَمْل ِمْثقاَل َذرَّة  َخْْيا  يَورَ ُ »
ون صوغر موا يتصولر ان ذلوك أفقود كو.شومك ..إوا اهلباءة اليت ترى يف ضلء ال:وكانلا يقلللن .إوا البعلض :

 من لفج الذرة ...
لوويت توورى يف هلبوواءة اافوونحن اهلن نعلووم أن الووذرة كووكء حموودق ُيموول هووذا ا سووم،وأنه أصووغر بكثووْي موون تلووك 

ا هووك إ وو. املعاملجملوواهر يفاأمووا الووذرة فووال توورى أبوودا حووَّت  عظووم .ضوولء الشوومك،فاهلباءة توورى ابلعووني اجملرقة
ترهووا  فهووذ  آا رآ  هوول موووكوول .العلموواء    يسووب  للاحوود موونهم أن رآهووا بعينووه و   جهر يف ضوومْي « ر اي»

 أو ما يشبهها من يقل،من خْي أو كر،هضر ويراها صاحبها واد جزاءها  ...
ْنسووانُ »عندئووذ   ُيقوور  اب هلووا و  غْية   حسووهووذ  صوو:و  يقوولل .خْيا كووان أو كوورا.كووي ا موون عملووه« اْ ِ

 بووه الووذرة أو لووذي توورج اوجدانووه أمووام كوول عموول موون أعمالووه ارتعاكوو  ذلووك امليووزان الوودقي   إ ووا يوورتعا.وزن
 .. امليمن إ  يف القله.تشيل  إن هذا امليزان   يلجد له نظْي أو كبيه بعد يف األرم .

ذنلب بووول مووون الوووويف األرم قلووولب   تتحووور  للج.القلوووه الوووذي يووورتعا ملثقوووال ذرة مووون خوووْي أو كووور ..
 ل ..و  تتأير وهك تسح  رواسك من ااْي قووا رواسك ا؟با.ا؟رائر .واملعاصك و 

 إوا قللب عتل  يف األرم،مسحلق  هحل أيقاهلا تلك يف يلم احلساب  
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 مكي ة وآياأها إحدى عشر  ( سور  الماديات100)

 أهم مو وعات السور  

،يف وركضوا وويبوا خورى قفوزا،ينتقل من إحداها إىل األاري سيا  هذ  السلرة يف ملسات سريع  عنيف  مثْية
 ا يقواع  كمواو امللضلع و خف  وسرع  وانطال ،حَّت ينتهك إىل آخر فقرة فيها فيستقر عندها اللفج والظل 
ة مووع افرهووا،املغْي لشوورر  ل ليصوول الووراكخ إىل وايوو  املطووا   وتبوودأ  شووهد اايوول العاقيوو  الضووا  ،القاقح  

ر  صووفلفه الووذع،وتثْي يفنقووع وهوول الغبار،الداخلوو  يف وسوو  العوودو فجووأة شخووذ  علووى غوورةالصووبا ،املثْية لل
بوولر د لبعثورة القعقبوه مشوهيوالفورار  يليوه مشوهد يف الونفك موون الكنولق وا؟حولق واأليورة والشو  الشووديد  مث 
إىل .. ة وا؟موعر وتنتهك البعثووهصيل ما يف الصودور  ويف ااتوام ينتهوك النقوع املثوار،وينتهك الكنولق والشو ،

 إىل اّلِل..وايتها مجيعا
ُْم ِّبِْم يَوْلَمِ ذ  َاَِبْي  »:فتستقر هنا    « ...ِإنَّ َرّبَّ

وا يقووووواع امللسووووويقك فيوووووه خشووووولن  وقمدمووووو  وفرقع ،تناسوووووه ا؟ووووول الصووووواخه املعفووووور الوووووذي تنشووووو ه القبووووولر 
ق،واأليرة والشوو  الشووديد املبعثرة،والصوودور انصوول مووا فيهووا بشوودة وقلة،كمووا تناسووه جوول ا؟حوولق والكنوول 

فلموووووا أراق هلوووووذا كلوووووه إنوووووارا مناسوووووبا،اختار  مووووون ا؟ووووول الصووووواخه املعفووووور كوووووذلك،تثْي  اايووووول العاقيووووو  يف ..
جريها،الصاخب   صلاهتا،القاقح   لافرها،املغْية فجاءة مع الصوبا ،املثْية للنقوع والغبار،الداخلو  يف وسو  

 2731صلرة والصلرة من ا نارفكان ا نار من ال.العدو على غْي انتظار ..
 [11إل   1اآليات :( 100]سور  الماديات )

 جحود النمم والبخل لحب الخير وإهمال ااسامداد لآلخر 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
فَوَلَسووْطَن بِووِه  (4 )( فَووأَيَوْرَن بِووِه نَوْقعووا  3ْبحا  )( فَوواْلُمِغْياِت ُصوو2( فَوواْلُملرايِت قَووْدحا  )1َواْلعوواِقايِت َضووْبحا  )} 

ْنسوواَن ِلَربِِووِه َلَكنُوولق  )5مَجْعووا  ) ( أَفَووال 8ْْيِ َلَشووِديد  )( َوِإنَّووُه حِلُووهِِ اْاَوو7َك َلَشووِهيد  )( َوِإنَّووُه َعلووى ذلِوو6( ِإنَّ اْ ِ
َل ما يف الُصُدورِ  (9يَوْعَلُم ِإذا بُوْعِثَر ما يف اْلُقُبلِر ) ُْم ّبِِ 10 )َوُحصِِ  { (11ذ  َاَِبْي  )ْم يَوْلَم ِ ( ِإنَّ َرّبَّ

نْ ..،فَوَلَسْطَن بِِه مَجْعا  بِِه نَوْقعا   أَيَوْرنَ َواْلعاِقايِت َضْبحا ،فَاْلُملرايِت َقْدحا ،فَاْلُمِغْياِت ُصْبحا ،فَ » سواَن ِلَربِِوِه ِإنَّ اْ ِ
 ..«.د  َشِديَوِإنَُّه حِلُهِِ ااَْْْيِ لَ .َوِإنَُّه َعلى ذِلَك َلَشِهيد  .َلَكُنلق  

يقسم اّلِل سبحانه خبيل املعرك ،ويص  حركاهتا واحدة واحدة منذ أن تبدأ عدوها وجريهوا ضوا    صولاهتا 
املعروفوووو  حووووني عري،قارعوووو  للصووووخر  لافرهووووا حووووَّت توووولري الشوووورر منهووووا،مغْية يف الصووووبا  البوووواكر ملفاجووووأة 

  صوووفل  األعوووداء علوووى غووورة فتلقوووع وهك تتلسووو.غبوووار املعركووو  علوووى غوووْي انتظووار.العوودو،مثْية للنقوووع والغبار
والقسووم .بيوونهم الفلضووى وا ضووطراب  إوووا خطوولات املعركوو  علووى مووا ذلفووه املخووانبلن ابلقوورآن أول موورة ..

                                                 
 السيد رمحه هللا («. ) قار الشرو »فصل التناس  الفب يف كتاب التصلير الفب يف القرآن.  - 2731
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ابايوول يف هوووذا ا نووار فيوووه إُيووواء قوولي  وووه هوووذ  احلركوو  والنشووواط هلا،بعووود الشووعلر بقيمتهوووا يف ميوووزان اّلِل 
 والتفاته سبحانه إليهاف
 -قسوووم اّلِل الوووذي ي أما.ملشوووهد موووع املشووواهد املقسوووم عليهوووا واملعقوووه ّبوووا كموووا أسووولفناوذلوووك فووول  تناسووو  ا

القووورآن  حقيقووو  ينبهوووه.ليوووه،فهل حقيقووو  يف نفوووك ا نسوووان،حني حووولى قلبوووه مووون قوافوووع ا ميانع -سوووبحانه 
 ِإنَّ »:يانووووه كقعهووووا يف  إليها،ليجنوووود إراقتووووه لكفاحها،مووووذ كووووان اّلِل يعلووووم عموووو  وكووووائجها يف نفسووووه،ويقل و 

ْنساَن ِلَربِِِه َلَكُنلق    « ..َشِديد  لَ  ااَْْْيِ حِلُهِِ  َوِإنَّهُ .َوِإنَُّه َعلى ذِلَك َلَشِهيد  .اْ ِ
نوه أفعوا  مَّت تبودو كوويتمثل كنلق  وجحولق  يف مظواهر .إن ا نسان ليجحد نعم  ربه،وينكر جزيل فضله

 علوه يشوهد علوىلأو .ه ّبوايشوهد علوى نفسووكأنوه .وأقلا ،فتقلم عليه مقام الشاهد الذي يقورر هوذ  احلقيق 
يووة   ح  علووى نفسووه ينطوو  ابحلوو يوولم..« َوِإنَّووُه َعلووى ذلِووَك َلَشووِهيد  »:نفسووه يوولم القياموو  ابلكنوولق وا؟حوولق 

كن كموووا ول.ُيوووه ااوووْي فسوووه،ومن مثفهووول كوووديد احلوووه لن« َوِإنَّوووُه حِلُوووهِِ اْاَوووْْيِ َلَشوووِديد  »جووودال و  حموووال  
 تاعا  عرام احلياة الدنيا ...يتمثله ما  وسلط  وم

ل كنولق  وُيي.هتماماتوهازينوه وافيغْي مون تصولراته وقيموه ومل .ما   حوال  ا ميوان قلبوه.وهذا نبعه.هذ  فطرته
يت احلقيقيووو  الووو ه القووويمويريووو.كما يبووودل أيرتوووه وكوووحه إيثوووارا ورمح .وجحووولق  اعووو ا  ا بفضووول اّلِل وكوووكراان
يواة   عورام احلاحليولاين وهك قيم أعلى مون املوال والسولط  واملتواع. تستح  احلرص والتنافك والكد والكد 

 الدنيا ..
واكووتد .ومهمووا كووثت أنماعه.ْي املطامع،صووغْي ا هتماماتحق.حقووْي صووغْي -غووْي إميووان ب -إن ا نسووان 

ن الووذات نا يف سووجنملحووه،وتعالحل أهدافه،فإنووه يظوول مرتكسووا يف محووأة األرم،مقيوودا  وودوق العمر،سووجي
عوا  ..ظم مون الوذات دنيا،وأعلقه و  يرفعه إ  ا تصال بعوا  أكوث مون األرم،وأبعود مون احليواة الو..  يط

 عوووكء تهووواء ..ومووون مث غوووْي انيصووودر عووون اّلِل األز ،ويعووولق إىل اّلِل األبدي،وتتصووول فيوووه الووودنيا ابهلخووورة إىل
مع .القهوووا منوووهلووونفك وإنقيووود االلفتووو  األخوووْية يف السووولرة لعوووالج الكنووولق وا؟حووولق واأليووورة والشووو ،لتحطيم 

َر موا  ِإذا بُوْعثِويَوْعلَومُ  أَفَوال»:عرم مشهد البعة واحلشور يف صولرة تنسوك حوه ااْي،وتولقج مون غفلو  البطور 
َل ما يف الُصُدوِرف  « ..يف اْلُقُبلِر،َوُحصِِ

لوويت الصوودور ا سوورارصوويل ألوه.بعثرة ّبووذا اللفووج العنيوو  املثْي.بعثوورة ملووا يف القبوولر.وهوول مشووهد عنيوو  مثْي
كودة وتعفوْي  و لوه عنو  فوا؟ل ك.هصيل ّبذا اللفوج العنيو  القاسوك ..ضنحل ّبا وخبأهتا بعيدا عن العيلن

  ليوودع الوونفكمث.ملشوواعراأفووال يعلووم إذا كووان هووذاف و  يووذكر موواذا يعلوومف ألن علمووه ّبووذا وحوود  يكفووك هلووز 
تر آنيفووو  مووون   احلركوووات العتبحوووة عووون ا؟ووولاب،وتروق كووول مراق،وتتصووولر كووول موووا ميكووون أن يصووواحه هوووذ

 وعلاقه  
ُوووْم ِّبِوووْم يَوْلَم ِوووذ  »:وكل أمر،وكووول مصوووْي ،وحوووتم هوووذ  احلركوووات الثوووائرة ابسوووتقرار ينتهوووك إليوووه كووول كوووكء ِإنَّ َرّبَّ

واّلِل خبوْي ّبوم يف كول وقوحل ويف  .و حولاهلم وأسورارهم .« يَوْلَم ِوذ  »وإنه ابوْي ّبوم ...فاملرجع إىل رّبم« َاَِبْي  
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إوووا خووثة وراءهووا .آتر هووك الوويت تثووْي انتبوواههم هلووا يف هووذا املقووام ..« يَوْلَم ِووذ  »ولكن هلووذ  ااووثة .كوول حووال
وهذا املع  الضمب هل الذي يلول  بوه يف هوذا املقوام  إن السولرة مشولار .خثة وراءها حساب وجزاء.عاقب 

 عا،على نريق  القرآن مع  ولفظا وإيقا.حَّت ينتهك إىل هذا القرار ..واحد  هة صاخه تئر .
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 مكي ة وآياأها إحدى عشر  ( سور  القارعة101)

 أهم مو وعات السور  

 تقوووورع القلوووولب اللطم،فهووووكو والقارع  توووولحك ابلقوووورع .كالطام ،والصاخ ،واحلاق ،والغاكووووي .القيام :القارعوووو  
ا موون دفهووك تعوورم مشووه..تنتهووك إليووه  ومووا.وما يقووع فيها.حقيقتها.ّبلهلا.والسوولرة كلهووا عوون هووذ  القارعوو 

 مشاهد القيام .
ضوو ا  علووى   لووه صووغارالفيبوودو النوواس يف .واملشووهد املعووروم هنووا مشووهد هوولل تتنوواول آتر  النوواس وا؟بال

ِّ »فهووووووم :كثوووووورهتم  ثُوووووول لووووووى علووووووذي يتهافووووووحل امسووووووتطارون مسووووووتخفلن يف حووووووْية الفووووووراش « َكوووووواْلَفراِش اْلَمبوْ
   يعر  له هدفا  اهلال ،وهل   ميلك لنفسه وجه ،و 

نسووام  فموون ه حووَّت األبوووتبوودو ا؟بووال الوويت كانووحل تبتوو  راسووخ  كالصوول  املنفوولش تتقاذفووه الووراي  وتعبووة 
شووو   فيوووه ترس الوووذي تناسووو  التصووولير أن تسووومى القيامووو  ابلقارع ،فيتسووو  الظووول الوووذي يلقيوووه اللفج،وا؟ووو

تهوك إليوه ناهيدا ملوا ياملشواعر،اءها للقلوه و حروفه كلها،مع آتر القارع  يف الناس وا؟بال سلاء  وتلقك إُي
 املشهد من حساب وجزاء 
 [11إل   1اآليات :( 101]سور  القارعة ) 

 أهوال القيامة وأماراأها وميهان الحساا فيها

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ِّ  (3( َوموووا أَْقراَ  َموووا اْلقارَِعووووُ  )2( َموووا اْلقارَِعوووُ  )1اْلقارَِعوووُ  )}  ثُوووول  (4 )يوَوووْلَم َيُكووولُن النَّووواُس َكووواْلَفراِش اْلَمبوْ

ُفوولِش ) ( َوأَمَّووا َمووْن 7اِضووَي   )ر ( فَوُهووَل يف ِعيَشوو   6َملازِينُووُه ) ( فََأمَّووا َمووْن يَوُقلَووحلْ 5َوَتُكوولُن اْ؟ِبوواُل َكوواْلِعْهِن اْلَمنوْ
 { (11( انر  حاِمَي   )10 )َوما أَْقراَ  ما ِهَيهْ  (9( فَأُُمُه هاِويَ   )8َخفَّحْل َملازِيُنُه )

 « ..َما اْلقارَِعُ ف َوما أَْقراَ  َما اْلقارَِعُ ف.اْلقارَِع ُ »
ُيوواء ا وجرسووها ا تلقك بظلهوول.بووال خووث و  صووف « اْلقارَِعوو ُ »:لقوود بوودأ إبلقوواء الكلموو  مفوورقة كأوووا قذيفوو  
ْي غووامخ الووذي يثووملسووتهلل الاألموور افهووك ..« َمووا اْلقارَِعووُ ف»:املوودوي املرهوولب  مث أعقبهووا سوويال التهليوول 

 الدها والتسا ل 
لوم ّبوا  قرا ،وأن يان ُيوي  ّبوا أفهوك أكوث مون ..« َوموا أَْقراَ  َموا اْلقارَِعوُ ف»:مث أجاب بسويال التجهيول  

 :سلفنا لر كما أفماهيتها فل  ا قرا  والتص.التصلر  مث ا جاب   ا يكلن فيها،   اهيتها
،َوَتُكلُن اْ؟ِباُل كَ يَوْلَم َيُكلُن ال» ِّ ثُل  « ..لشِ ِن اْلَمنوْفُ اْلِعهْ نَّاُس َكاْلَفراِش اْلَمبوْ

وُيك السوامع .ارعافوا مشهد تطْي له القللب كعاعا،وترج  منه األوصال.هذا هل املشهد األول للقارع 
 كأن كل ككء يتشبة به يف األرم قد نار حلله هباء  

ازِينُوُه فَأُُموُه ،َوأَمَّا َموْن َخفَّوحْل َمل    راِضوَي   يف ِعيَشو ا َموْن يَوُقلَوحْل َملازِينُوُه فَوُهولَ فََأمَّو»:مث عكء ااااو  للنواس مجيعوا 
 «.َوما أَْقراَ  ما ِهَيْهف انر  حاِمَي   .هاِويَ   
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وهووذا مووا يلقيووه التعبووْي .قيمووا هلووا عنوود اّلِل اعتبار،وقيمووا لوويك هلووا عنوود  اعتبار:ويقوول املوولازين وخفتهووا تفيوودان 
فالووودخلل يف جووودل عقلوووك ولفظوووك حووولل هوووذ  .2732موووا يريووود  اّلِل بكلماتوووه -واّلِل أعلوووم  - ملته،وهوووذا 

فََأمَّووا »التعبووْيات هوول جفوواء للحووك القرآين،وعبووة ينشوو ه الفووراغ موون ا هتمووام احلقيقووك ابلقوورآن وا سووالم  

                                                 
يلم القيامو  إىل قسومني  سوه يقول مولازين أعمواهلم وخفتهوا ،فأموا مون رجحوحل حسوناته علوى سوي اته فهول يف ا؟نو  يف يقسم الناس  - 2732

ان ابلنسوب  ىل أن سوائر النوْي    إكوارة إعيش  مرضي  ،وأموا مون رجحوحل سوي اته علوى حسوناته فهول يف انر حاميو  كوديدة احلرارة.وقللوه:انر  حاِميَو
 ذا القدر كا  يف التنبيه على قلة سخلنتها.إىل انر اهلخرة غْي حامي .وه

نووه ب  صوولرة ،فيخوو  وز كووافر يف أقووواملوولازين مجووع ميووزان ،فيوويتى  سوونات املطيووع يف أحسوون صوولرة ،فووإذا رجوو  ،فلووه ا؟نوو  ،ويوويتى بسووي ات ال
 ،فيدخل النار.

لنولر تلزن ،أو اعل ا ت والسي اتفيها احلسناوقال املتكلملن:إن نفك احلسنات والسي ات   يص  وزوما ،بل املراق أن الصح  املكتلب 
 عالم  احلسنات ،والظلم  عالم  السي ات.

:قَوواَل ِ  َعْمووُرو بْووُن ِقيَنار :قَوْللُووُه:َواْلَلْزُن يَوْلَم ِووذ  احْلَوو ُ  ْعووحُل ُعبوَ ِإانَّ نوَووَرى مِ   قَوواَل:"قَوواَل ابْووُن ُجَرْيج  لُل:" ُاَْعووُل الرَُّجووُل ْيووَد بْووَن ُعَمووْْي  يَوُقوويووزَاان  وَِكفَّتَوونْيِ ، َِ
 الَّوِذي ذََكوْراَنُ  َعوْن َعْمورِو بْوِن ْلَقوْلِل يف َذلِوَك ِعْنوِدي اْلَقوْللُ لصَّوَلاُب ِموَن اْعَفر :َوااْلَعِظيُم الطَِّليُل يف اْلِميزَاِن ،مُثَّ َ  يَوُقلُم ِ ََنا   ُذاَبب  " قَواَل أَبُول جَ 

َهووأَ نَوواُ ُ  يَووزُِن يوَ  َجوولَّ زَاُن اْلَمْعووُروُ  الَّووِذي يُوولَزُن بِووِه ،َوأَنَّ اّللََّ ِقينَووار  ِمووْن أَنَّ َذلِووَك:ُهَل اْلِميوو وويَِِ اِت ،َكَمووا قَوواَل َجوولَّ ْعَموواَل َخْلِقووِه احلََْسووَناِت ِمنوْ ا َوالسَّ
َجووواِ  َوأَْقرَُكووولا اْلَفوووْلَز اِبلطََّلبَووواِت  ِوووَك ُهوووُم الَّوووِذيَن َلَفوووُروا اِبلنَّ  يَوُقلُل:فَُأولَ ُمْفِلُحووولنَ يَونَووواُ ُ :َفَمْن يَوُقلَوووحْل َمَلازِينُوووُه:َمَلازِيُن َعَملِوووِه الصَّووواِلِ  ،فَُأولَ ِوووَك ُهوووُم الْ 

حَنْوِل َذلِوَك  اْاُلُوِ  " ،وَ ْسونِ يف اْلِميوزَاِن َكوْكء  أَيْوَقوَل ِموْن حُ  " َما ُوِضعَ ِبَقْللِِه: -  -،َواْاُُللِق َواْلبَوَقاِء يف اْ؟َنَّاِت ،لَِتظَاُهِر اأْلَْخَباِر َعْن َرُسلِل اّللَِّ 
 َخووَثِ اّللَِّ َعووِن اْلِميووزَاِن َوَخووَثِ َر َذلِووَك َجاِهوول  بِتَوْلِجيووِه َمْعووَ   .فَووِإْن أَْنَكووا َوَصووْفحلُ ِمووَن اأْلَْخبَوواِر الَّوويِت ُهَقِِووُ  أَنَّ َذلِووَك ِميووزَان  يُوولَزُن بِووِه اأْلَْعَموواُل َعلَووى َموو

َوا تُولَزُن الَصوُ  اِبلثَِِقولِ تُ َزُن اأْلَْعَمواُل ،َواأْلَْعَمواُل لَْيَسوحْل  َِْجَسوام  وََكْيَ  تُول ِتِه ،َوقَواَل:َعْن ِوْجهَ  -  -َرُسللِِه  أْلَْكوَياُء لِيُوْعوَرَ  يَِقُلَهوا  َواْاِفَّوِ  ،َوِإ َّ
ِقلَّوِ  ف ِقيوَل لَوُه يف قَوْللِوِه:) َوَموا َوْجوُه َوْزِن اّللَِّ َقِل َواْاِفَِّ  َواْلَكثْوَرِة َوالْ ُتلَصُ  اِبلثِِ   الَّيِت َياءِ ِمْن ِخفَِّتَها وََكثْوَرهُتَا ِمْن ِقلَِّتَها ،َوَذِلَك َ  َاُلُز ِإ َّ َعَلى اأْلَكْ 

ُ  يف أُ  يْوَباتِوهِ اأْلَْعَماَل َوُهَل اْلَعواِ ُ ِ ََقاِقيرَِهوا قَوْبوَل َكْلِوَوا ف (:َوْزُن َذلِوَك َنِظوُْي إِ  َك يف اْلِكتَواِب ِموْن َغوْْيِ َحاَجو   بِوِه إِلَْيوِه تَواِب ،َواْسِتْنَسواِخِه َذلِومِِ اْلكِ ِإايَّ
و   َعلَوى َخْلِقوْعَد ُوُجلِقِ  ،َبْل لَِيُكولَن َذلِوكَ َل َكْلنِِه َوبوَ ْقحل  قَوبْ َوِمْن َغْْيِ َخْل   ِمْن ِنْسَيانِِه ،َوُهَل اْلَعاِ ُ ِبُكلِِ َذِلَك يف ُكلِِ َحال  َووَ  ِه ،َكَموا قَواَل  ُحجَّ

تُ  َجلَّ يَوَناُ ُ  يف تَوْنزِيِلِه:ُكُل أُمَّ   ُتْدَعى ِإىَل ِكَتاِّبَا اْليَوْلَم ُعَْزْونَ  اِبحلَْ ِِ اهْليَوَ  ،َفَكوَذِلَك َوْزنُوُه تَوَعواىَل أَْعَمواَل  َنا يَوْنِطُ  َعَلْيُكمْ َهَذا ِكَتابوُ .ْم تَوْعَمُللَن َما ُكنوْ
ْجوُه َجوَلاِز َذلِوَك ،فَعوْن َعْبوِد اّللَِّ بْوِن َعْمور و وَ تَّْكِميوِل َوالتوَّْتِمويِم .َوأَمَّوا  ،َوِإمَّوا اِبللتَّْضِييعِ جَّ   َعَلْيِهْم َوهَلُْم ،ِإمَّا اِبلتوَّْقِصِْي يف نَاَعِتِه َواَخْلِقِه اِبْلِميزَاِن حُ 

ُ  َوُذنُلبُُه .قَاَل:مُثَّ ُحْرَُج َلُه ِكَتاب   َوِتْسُعلَن ِسِجال  ِفيَها َخطَاايَ ُج َلُه ِتْسَع    ،فَوُيْخرَ لَضُع يف اْلِكفَّ ِ ،قَاَل:" يُوْيَتى اِبلرَُّجِل يَوْلَم اْلِقَياَمِ  ِإىَل اْلِميزَاِن ،فَويُ 
ا عَ  ُ َوأَنَّ حُمَمَّد  :فَوُتلَضُع يف اْلِكفَِّ  َفَ َْجُ  خِبَطَااَيُ  َوُذنُلبِوِه " َفَكوَذِلَك َوْزُن اّللَِّ .قَالَ  -  -ُسللُُه ْبُدُ  َورَ ِمْثُل اأْلَْ َُلِ  ،ِفيَها َكَهاَقُة أَْن َ  إَِلَه ِإ َّ اّللَّ

ُّ ا،َ اتِِه يف اْلِكفَّووِ  اأْلُْخووَرى ِن ،وَُكتُووُه َسوويِِ اْلِميووزَا أَْعَموواَل َخْلِقووِه ِ َْن يُلَضووَع اْلَعْبووُد وَُكتُووُه َحَسووَناتِِه يف ِكفَّوو   ِمووْن ِكفَّوويَتِ  ُ تَوبَوواَرَ  َوتَوَعوواىَل يِْقووال  َوُُيْووِد ّللَّ
ا ِمَن اّللَِّ ِبَذلِ  اِ  أَْيِديِهْم َوأَْرُجِلِهُم ،اْسِتْشَهاق ا ِبَذِلَك ِه ِبَكِثْي  ِمنوُْهْم ِمِن اْسِتْنطَ ْلِقِه َكِفْعلِ َك َعَلى خَ َوِخفَّ   يف اْلِكفَِّ  الَّيِت اْلَمْلُزوُن ِّبَا أَْوىَل اْحِتَجاج 

قِِووُل َمووَلازِيَن قَوووْلم  يف اْلِقَياَمووِ  َوُحَفِِووُ  اَن تَوَعوواىَل ذِْكورُُ  أَنَّووُه يُوثوَ  اّللََّ َأْخووثََ لَووُه:ِإنَّ  َوَمووا َأْكووَبَه َذلِووَك ِمووْن ُحَجِجووِه .َوُيْسووَأُل َموْن أَْنَكووَر َذلِووَك ،فَويُوَقووالُ َعلَوْيِهْم ،
ْلِميوزَاَن الَّووِذي ْن َيُكولَن ُهوَل اأَ َذلِوَك ،َفَمووا الَّوِذي أَْوَجوَه لَوَك ِإْنَكواَر اْلِميوزَاِن  بَِتْحِقيو ِ  -  -ّللَِّ َموَلازِيَن آَخورِيَن ،َوَتظَواَهَرِت اأْلَْخبَواُر َعوْن َرُسولِل ا

ُ  َعْقل  ف فَوَقْد يُوَقاُل:َوْجهُ  ِتهِ َوَصْفَنا ِصَفَتُه الَِّذي يَوتَوَعاَرفُُه النَّاُس ف َأُحجَّ َجلَّ يَوَناُ ُ  َخْلَقُه وَُكُتَه أَْعَماهلِِْم  يف َوْزِن اّللَِّ َعْقِل ،َولَْيَك  ِمْن ِجَهِ  الْ  ِصحَّ
و   أَْو َعْقول  ِضويَّ   ،َفَموا الَّوِذي َأَحواَل َذلِوكَ  َجوْلر  يف قَ ُقُخولل  يف  ،لِتَوْعرِيِفِهْم أَيْوَقَل اْلِقْسَمنْيِ ِمنوَْها اِبْلِميزَاِن ،ُخُروج  ِموْن ِحْكَمو   ،َوَ    ِعْنوَدَ  ِموْن ُحجَّ
ْرُت ،َوَ  َسوِبيَل ِإىَل َذلِوَك .َويف َعوَدِم َحوِد الْوَلْجَهنْيِ اللَّوَذْيِن ذََكوُل ِإ َّ ِموْن أَ ُه اْلَعْقوأَْو َخَث  ف ِإْذ َكاَن َ  َسِبيَل ِإىَل َحِقيَقِ  اْلَقْلِل إبِِْفَساِق َموا َ  َيْدفَوُعو

ِ  َقْعَلاُ  ِمْن َهَذْيِن اْللَ  ِ  مَ ْجَهنْيِ ُوُضلُ  َفَساِق قَوْللِِه وَ اْلُثَْهاِن َعَلى ِصحَّ ا اْلَمْلِضوُع ِموْن َمَلاِضوِع اْ ِْكثَواِر  احلَْ ِِ يف َذلِوَك .َولَوْيَك َهوذَ ا قَاَلُه أَْهلُ ِصحَّ
ْرآِن ُقوَن َغووْْيِِ  ،َولَووْلَ  َذلِووَك تَوواِب اْلبَويَوواَن َعووْن َشِْويوِل اْلُقوويف َهووَذا اْلكِ  َقْصوُدانَ  يف َهوَذا اْلَمْعووَ  َعلَووى َمووْن أَْنَكووَر اْلِميوزَاَن الَّووِذي َوَصووْفَنا ِصووَفَتُه ،ِإْذ َكووانَ 

ُ " َ  لَِفْهِمِه إِ َمْن ُوفِِ َلَقَرانَّ ِإىَل َما ذََكْراَن َنظَائَِرُ  ،َويف الَِّذي ذََكْراَن ِمْن َذِلَك ِكَفايَ   لِ   ْن َكاَء اّللَّ
 بد هللا حسن( صحي  مرسل ،وحدية ع 13107و13106 لِلطََّثِيِِ )َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآنِ 

 [942وانظر كتايب املهذب يف تفسْي جزء عم ]ص  
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ويوودعها جمملوو  بووال تفصوويل،تلقع يف ..« ِضووَي   فَوُهووَل يف ِعيَشوو   را»يف اعتبووار اّلِل وتقلميووه « َمووْن يَوُقلَووحْل َملازِينُووهُ 
 احلك لالل الرضى وهل أرو  النعيم.

فمرجووع .الطفوول ومالذ  عواألم هووك مرجوو.« .اِويَوو   هفَأُُموُه »يف اعتبووار اّلِل وتقلميووه « َوأَمَّوا َمووْن َخفَّووحْل َملازِينُووهُ »
م ميهوووود ذلك غموووول كوووووفيووووه  .القوووولم ومالذهووووم يلم ووووذ هوووول اهلاويوووو   ويف التعبووووْي أانقوووو  لاهرة،وتنسووووي  خاص

 « ..َوما أَْقراَ  ما ِهَيْهف»: يضا  بعد  يزيد يف عم  األير املقصلق 
   مث اوووكء ز ا قراسووويال التجهيووول والتهليووول املعهووولق يف القرآن، خوووراج األمووور عووون حووودوق التصووولر وحيووو

 « ..انر  حاِمَي   »:ا؟لاب كنثة ااتام 
جود فماذا هول وا. ن والراحويفكء إليها وذوي  واألم عندها األمو هذ  هك أم الذي خفحل ملازينه  أمه اليت

 سي  يق  القااحلامي    إوا مفاجأة تعبْيي  اثل احلق.النار ..اهلاوي  ..عند أمه هذ  .
ْبِعنَي اَنرُُكووْم ُجووْزء  ِمووْن َسوو» قَوواَل  -  -أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ  -رضووى هللا عنووه  -أخوورج البخوواري َعووْن َأىِب ُهَريْووورََة  

،ِإْن َكانَووووحْل َلَكاِفيَوووو   .« ُجووووْزء ا ِمووووْن اَنِر َجَهوووونََّم  ووووَلحْل َعلَووووْيِهنَّ بِِتْسووووَع   َوِسووووتِِنَي » قَوووواَل .ِقيووووَل اَي َرُسوووولَل اّللَِّ ُفضِِ
 2733«ُجْزء ا،ُكُلُهنَّ ِمْثُل َحِرَِها 

ُلُ  بِوِه النَّوِلَّ :وَعْن َأيب ُهَريْورََة  ِذِ  ُجوْزء  ِموْن َسوْبِعنَي ُجوْزء ا ِموْن اَنِر َجَهونََّم ُضورَِبحْل ِ َواِء اَنرُُكوْم َهو:،قَواَل -  -يَوبوْ
َفَع   أَلَحد . ُ ِفيَها َمنوْ  2734اْلَبْحِر،َوَلْل َ َذِلَك َما َجَعَل اّللَّ

ِ  َموووا َنِموووَع َأَحووود  :"لَوووْل يَوْعلَوووُم اْلُموووْيِمُن َموووا ِعْنوووَد اّللَِّ ِموووَن اْلُعُقلبَووو -  -قَووواَل َرُسووولُل اّللَِّ :وعووون أيب هريووورة قَالَ 
ُ الرَّمْحََ  ِمائَوَ  َرمْحَو   ،َوَلْل يَوْعَلُم اْلَكاِفُر َما ِعْنَد اّللَِّ ِمَن الرَّمْحَِ  َما قَوَنَ  َعْبد  ِمْن َجنَِّتهِ ،ِ َنَِّتهِ  َهوا ،َخَلَ  اّللَّ َوأَْهَبَ  ِمنوْ

 2735َوَهِذِ  النَّاُر ُجْزء  ِمْن ِمائَِ  ُجْزء  ِمْن َجَهنََّم "،ِتْسَع   َوِتْسُعلنَ  َوِعْنَد اّللَِّ ،َرمْحَ   َبنْيَ ِعَباِقِ  َيَ َامَحُلَن ِّبَا
ُهَما ِقَماُغُه :» قَاَل  -  -وَعْن َأىِب ُهَريْورََة َعِن النَِّبِِ   2736«.أَْهَلُن النَّاِس َعَذااب  َمْن َلُه نَوْعاَلِن يَوْغِلى ِمنوْ
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 ( صحي 7463( )045/  16) -صحي  ابن حبان  - 2734
 ( حسن 562( )229/  19) -املعجم الكبْي للطثاين  - 2735
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 ة وآياأها ثمانمكي   ( سور  الاكاثر102)

 أهم مو وعات السور  

ته ميووود بصووول .هوووذ  السووولرة ذات إيقووواع جليووول رهيوووه عميووو  وكأ وووا هوووك صووولت نوووذير،قائم علوووى كووور  عال
وحسووووووهم م مغمض ،يصووووووي  بنووووووِلم غووووووافلني رموووووولرين ساقرين،أكوووووورفلا علووووووى اهلاويوووووو  وعيوووووولو.ويوووووودوي بنثته

 مسحلر.فهل ميد بصلته إىل أعلى وأبعد ما يبل  :
 [8إل   1اآليات :( 102لاكاثر )]سور  ا 

 الا اخر في الدنيا والسؤال عن ا عمال

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َكووالَّ   (4َلُموولَن )( مُثَّ َكووالَّ َسووْلَ  تَوعْ 3َ  تَوْعَلُموولَن )( َكووالَّ َسوولْ 2( َحووَّتَّ ُزْرمُتُ اْلَمقوواِبَر )1أهَْلوواُكُم التَّكووايُوُر )} 

ووا َعوونْيَ اْلَيِقوونِي ) ( مُثَّ 6( لَووَ َُونَّ ا؟َِْحوويَم )5ْلووَم اْلَيِقوونِي )لَووْل تَوْعَلُموولَن عِ   َوُلنَّ يَوْلَم ِووذ  َعووِن النَّعِوويِم ( مُثَّ لَُتْسوو7َلَ َُووَّ
(8) } 
 « ..َحَّتَّ ُزْرمُتُ اْلَمقاِبرَ .أهَْلاُكُم التَّكايُورُ »  

،َعِن النَِّلِِ  َما أَنْوَفَقحْل فَوَلَك،َوَما :أَمَّا َخِليل ،فَويَوُقلُل : آَقَم َيالَيَ   َأِخالَُّء ِ ْبنِ :قَاَل  َعِن أََنِك ْبِن َماِلك 
َأاَن َمَعَك فَِإَذا أَتَوْيحَل اَبَب اْلَمِلِك تَورَْكُتَك :أَْمَسَكحْل فَوَلْيَك َلَك،فَوَهَذا َمالُُه،َوأَمَّا َخِليل  فَويَوُقلُل 

َأاَن َمَعَك َحْيُة َقَخْلحَل َوَحْيُة َخَرْجحَل،فَوَهَذا :ا َخِليل ،فَويَوُقلُل َوَرَجْعحُل،َفَذِلَك أَْهُلُه َوَحَشُمُه،َوأَمَّ 
   2737ِإْن ُكْنحَل أَلَْهَلَن الثَّالَيَِ  َعَلكَّ.":َعَمُلُه،فَويَوُقلُل 

ى اْلَماِل َواحلِْْرُص َعَلى يَوْهَرُم اْبُن آَقَم َوَتِشُه ِمْنُه ايْونَوَتاِن احلِْْرُص َعلَ »  --َعْن أََنك  قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ و 
 ..2738«اْلُعُمِر 

،َأنَّ النَِّلَّ  احلِْْرُص َعَلى اْلَماِل،َواحلِْْرُص َعَلى :يَوْهَرُم اْبُن آَقَم َوَتِشُه ِفيِه ايْونَوَتاِن :،قَاَل وَعْن أََنك 
 2739اْلُعُمِر."

احه القث عند رأسه،مث يتجه أما زايرة القبلر،فمباح  ابهلقاب الشرعي ، ن يبدأ الزائر السالم على ص
َرِضَك هللاُ َعْنُه ،َعِن اْبِن َمْسُعلق  فإىل القبل  ويدعل اّللَّ عز وجل ابلرمح  واملغفرة للميحل ولنفسه وللمسلمني ،

َنا ِإىَل اْلَمَقاِبِر فََأَمَراَن َفَجَلسْ  َخرََج َرُسلُل هللِا :قَالَ  َنا مُثَّ خَتَطَّا ِإىَل اْلُقُبلِر َحَّتَّ يَوْلم ا َوَخَرْجَنا َمَعُه َحَّتَّ انْوتَوَهيوْ
َها َفَجَلَك إَِلْيِه فَوَناَجاُ  َنِليال  مُثَّ اْرتَوَفَع حنَِيُه َرُسلِل هللِا  َنا لُِبَكاِء َرُسلِل هللِا  انْوتَوَهى ِإىَل َقْث  ِمنوْ اَبِكي ا فَوَبَكيوْ

  مُثَّ ِإنَّ َرُسلَل هللِا  َنا فَوَلِقَيُه َما الَِّذي أَْبَكاَ  اَي َرُسلَل :ُعَمُر ْبُن ااَْطَّاِب َرِضَك هللُا َعْنُه فَوَقالَ أَقْوَبَل ِإَليوْ
َنا فََأَكاَر فَوَقالَ  فََأَخَذ ،هللِا ف َلَقْد أَْبَكااَن َوأَفْوَزَعَنا " أَفْوَزَعُكْم بَُكاِئك ف " :بَِيِد ُعَمَر َرِضَك هللُا َعْنُه َوَأْوَمَأ ِإلَيوْ

َوِإيِنِ اْسَتْأَذْنحُل َريبِِ ،" ِإنَّ اْلَقْثَ الَِّذي َرأَيْوُتُملين ِعْنَدُ  َقْثُ آِمَنَ  بِْنحِل َوْهه  :فَوَقاَل . َرُسلَل هللِا ايَ ،نَوَعمْ :فَوُقْلَنا
                                                 

 (  صحي 3108(  )753/  7) -صحي  ابن حبان  - 2737
 يهرم:يكث   السن-يشه:يقلى -(  2459صحي  مسلم)  - 2738
 زايقات من عندي – (  صحي 3229(  )25/  8) -صحي  ابن حبان  - 2739
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} َما َكاَن لِلنَِّلِِ :زَّ َوَجلَّ فَأَنْوَزَل هللُا عَ .مُثَّ اْسَتْأَذنْوُتُه يف اِ ْسِتْغَفاِر هَلَا فَوَلْم َذَْذْن ِ  " ،يف زاَِيَرهِتَا فََأِذَن ِ  
} َوَما َكاَن :[ َكَذِلَك َحَّتَّ تَوَقصَّى اهْلاَيِت ُكلََّها113:َوالَِّذيَن آَمُنلا َأْن َيْستَوْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي { ]التلب 

َأَ  ِإيِنِ ،اِلِدِ  يف الرَِِقِ  َفَذاَ  الَِّذي أَْبَكاين [ فََأَخَذين َما َذُْخُذ اْلَلَلُد ِللَ 114:اْسِتْغَفاُر ِإبْورَاِهيَم أِلَبِيِه { ]التلب 
  ّ ُتُكْم َعْن َياَل ّ  ،َعْن زاَِيرَِة اْلُقُبلرِ :ُكْنحُل َوَيوْ َوَعْن نَِبيِذ ،لَِيَسَعُكمْ ،َوَأْكِل حُلُلِم اأْلََضاِحكِِ فَوْلَ  َياَل

ُد يف ا،اأْلَْوِعَي ِ  َا تُوَزهِِ َا ،لُدنْوَيا َوتُذَكُِِر اهْلِخرَةَ فَوُزوُروا اْلُقُبلَر فَِإوَّ ُتْم فَِإ َّ َها َما ِك وْ وَُكُللا حُلُلَم اأْلََضاِحكِِ َوأَبْوُقلا ِمنوْ
ُتُكْم أَنَّ ااَْْْيَ قَِليل  تَوْلِسَع   َعَلى النَّاسِ   2740ُكُل ُمْسِكر  َحرَام  " ،َأَ  َوِإنَّ ُكلَّ ِوَعاء  َ  ُُيَِرُِم َكيوْ  ا،َوَيوْ

اَي َرُسلَل اّللَِّ َأُي نُوَعْيم  :َلمَّا نَوَزَلحْل مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يَوْلَمِ ذ  َعِن النَِّعيِم قَاَل الزَُبْْيُ ْبُن اْلَعلَّاِم :ِن الزَُبْْيِ قَاَل وَعِن ابْ 
َا ُ َا اأْلَْسَلَقاِن اْلَماُء َوالتَّْمُر،قَاَل   2741َيُكلُن "" أََما ِإنَّ َذِلَك سَ :ُنْسَأُل َعْنُه ف،َوِإ َّ

ِ ذ  َعِن النَِّعيِم( قَاُللا اَي وَعْن حَمُْملِق ْبِن لَِبيد  قَاَل َلمَّا نَوزََلحْل ) أهَْلَاُكُم التََّكايُوُر( فَوَقرََأَها َحَّتَّ بَوَلَ  )لَُتْسأَُلنَّ يَوْلمَ  
َا ُ َا اأَلْسَلَقاِن اْلَماءُ  َوالتَّْمُر َوُسُيلفُوَنا َعَلى رِقَابَِنا َواْلَعُدُو َحاِضر  فَوَعْن َأىِِ  َرُسلَل اّللَِّ َعْن َأىِِ نَِعيم  ُنْسَأُل َوِإ َّ

 .2742«ِإنَّ َذِلَك َسَيُكلُن » نَِعيم  ُنْسَأُل قَاَل 
أيهووا .لنوأنووتم مفارق م احليوواةأيهووا الالهوولن املتكووايرون ابألموولال واألو ق وأعوورا.أيهووا السوواقرون املخملرون

اير فيهوا ة ضويق    تكوإىل حفور  أيها التواركلن موا تتكوايرون فيوه وتتفواخرون.ليهاملخدوعلن  ا أنتم فيه عما ي
 «.قاِبرَ  اْلمَ أهَْلاُكُم التَّكايُوُر َحَّتَّ ُزْرمتُُ »فقد .استيقظلا وانظروا ..و  تفاخر .

 «.ُملنَ لَ  َسْلَ  تَوعْ َكالَّ »:ن مث يقرع قللّبم ّبلل ما ينتظرهم هنا  بعد زايرة املقابر يف إيقاع عمي  رزي
 .«َلُملنَ مُثَّ َكالَّ َسْلَ  تَوعْ »:ويكرر هذا ا يقاع  لفاله وجرسه الرهيه الرصني 

اموووار ائلووو  يف غمووورة قتوووه اهلامث يزيووود التلكيووود عمقوووا ورهبووو ،وتللُيا  وووا وراء  مووون أمووور يقيووول،  يتبينووولن حقي
 « ..َكالَّ َلْل تَوْعَلُملَن ِعْلَم اْلَيِقنيِ »:وا ستكثار 
 « ..َلَ َُونَّ ا؟َِْحيمَ »:ن هذ  احلقيق  املطلي  الرهيب  مث يكش  ع

ا »:مث ييكد هذ  احلقيق  ويعم  وقعها الرهيه يف القللب   « ..َيِقنيِ نْيَ الْ عَ مُثَّ َلَ َُووَّ
مث يلقووك اب يقوواع األخْي،الووذي يوودع املخموولر يفي ،والغافوول يتنبه،والسوواقر يتلفحل،والنوواعم يوورتعا ويرعوو  

لتسووألن عنووه موون أيوون نلتموول ف وفوويم أنفقتموول ف أموون «  مُثَّ لَُتْسوو َوُلنَّ يَوْلَم ِووذ  َعووِن النَّعِوويمِ »:يووه موون نعوويم ووا يف يد
ناع  ويف ناع ف أم من معصي  ويف معصي ف أمن حالل ويف حاللف أم من حرام ويف حورامف هول كوكرمتف 

فهول عوهء تسوتخفلنه .ن بوه وتتفواخرون .عموا تتكوايرو « لَُتْسو َوُلنَّ  » هل أقيتمف هل كاركتمف هل اسوتأيرمتف
وتلقك يف احلوك موا .يف غمرتكم وهللكم ولكن وراء  ما وراء  من هم يقيل  إوا سولرة تعوث بوذاهتا عون ذاهتوا

وتوووودع القلووووه مووووثقال مشووووغل  ّبووووم اهلخوووورة عوووون سفسووووا  احليوووواة الوووودنيا وصووووغائر .تلقووووك  عناهووووا وإيقاعها
                                                 

 (  صحي  2372(  )35/  4) -أخبار مك  للفاكهك  - 2740
 (  صحي  13774َثَاينِِ )اْلُمْعَجُم اْلَكِبُْي لِلطَّ  - 2741
 (  صحي 24360مسند أمحد ) - 2742
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أهَْلواُكُم »..تصلر احلياة الدنيا كاللمض  ااانف  يف الشري  الطليول  اهتماماهتا اليت يها هلا الفارغلن  إوا
 « ..التَّكايُوُر َحَّتَّ ُزْرمُتُ اْلَمقاِبرَ 

 أليقوووال ويقووولمواتووود ا مث ميتووود الوووزمن بعووود ذلوووك.وتنتهوووك ومضووو  احليووواة الووودنيا وتنطووولي صوووفحتها الصوووغْية .
 د ..نس  التعبْيي الفريفتتس  احلقيق  مع ال.األقاء التعبْيي ذاته ّبذا ا ُياء

بعيوود يف   الفضوواء إىللذاهبوو  يفاومووا يقوورأ ا نسووان هووذ  السوولرة ا؟ليلوو  الرهيبوو  العميقوو ،إبيقاعاهتا الصوواعدة 
  موون أعقوواب هووذ لووى عاتقووهعحووَّت يشووعر بثقوول مووا .مطلعها،الرصووين  الذاهبوو  إىل القوورار العميوو  يف وايتهووا .

 ريووو   مث ينشوووئ يف الط ُيمووول موووا ُيمووول منهوووا وميضوووك بوووه موووثقالاحليووواة اللامضووو  الووويت ُيياهوووا علوووى األرم،مث
 ُياسه نفسه على الصغْي والزهيد   

ُهَما َجاِلَساِن،ِإْذ َجاَء النَِّلُ :َعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل  َنَما أَبُل َبْكر  َوُعَمُر َرِضَك اّللَُّ َعنوْ " َما :،فَوَقاَل بَويوْ
" َوالَِّذي بَوَعَثِب اِبحلَْ ِِ َما َأْخَرَجِب َغْْيُُ  "،فَاْنطََلُقلا َحَّتَّ أَتَوْلا بَوْيحَل :اْ؟ُلُع،قَاَل : َأْجَلَسُكَما َهاُهَنا ف " قَاَ  

ُهُم اْلَمْرأَُة،فَوَقاَل هَلَا النَِّلُ   َذَهَه َيْستَوْعِذُب لََنا:" أَْيَن ُفاَلن  ف " فَوَقاَلحْل : َرُجل  ِمَن اأْلَْنَصاِر،فَاْستَوْقبَوَلتوْ
َمْرَحب ا،َما زَاَر اْلِعَباَق َكْكء  أَْفَضَل ِمْن َكْكء  زَاَرين اْليَوْلَم،فَوَعلََّ  ِقْربَوَتُه :َماء ،َفَجاَء َصاِحبُوُهْم َُيِْمُل ِقْربَوَتُه،فَوَقاَل 

،فَوَقاَل النَِّلُ  َأْحبَوْبحُل َأْن َتُكلنُلا :" فَوَقاَل  " َأَ  ُكْنحَل اْجتَونَوْيحَل ف: ِبَكَرِب َبَْل  ،َواْنطََلَ  َفَجاَءُهْم ِبِعْذ  
َ  َواحْلَُللَب "،َفَذَبَ  هَلُْم : الَِّذيَن خَتَْتاُروَن َعَلى أَْعُيِنُكْم،مُثَّ َأَخَذ الشَّْفرََة،فَوَقاَل النَِّلُ  " ِإايَّ

ِ ،َأْخَرَجُكْم ِمْن بُوُيلِتُكُم اْ؟ُلُع،فَوَلْم تَوْرِجُعلا َحَّتَّ " لَُتْسأَُلنَّ َعْن َهَذا يَوْلَم اْلِقَيامَ : يَوْلَمِ ذ ،فََأَكُللا،فَوَقاَل النَِّلُ 
ُتْم َهَذا،فَوَهَذا ِمَن النَِّعيِم "  2743َأَصبوْ

َل    -َذاَت يَوْلم   َخرََج َرُسلُل اّللَِّ :َعْن َأيب ُهَريْورََة،قَاَل و  " َما :فَِإَذا ُهَل  َِيب َبْكر  َوُعَمَر،فَوَقاَل  -أَْو لَيوْ
،:َجُكَما ِمْن بُوُيلِتُكَما َهِذِ  السَّاَعَ  ف " قَاَ  َأْخرَ  " َوأاََن،َوالَِّذي نَوْفِسك :قَاَل ،اْ؟ُلُع اَي َرُسلَل اّللَِّ

ِه،فَوَلمَّا يف بَوْيتِ  بَِيِدِ ،أَلَْخَرَجِب الَِّذي َأْخَرَجُكَما،ُقلُملا "،فَوَقاُملا َمَعُه،فَأََتى َرُجال  ِمَن اأْلَْنَصاِر فَِإَذا ُهَل لَْيكَ 
،فَوَقاَل هَلَا َرُسلُل اّللَِّ :رَأَْتُه اْلَمْرأَُة،قَاَلحْل  َذَهَه َيْستَوْعِذُب لََنا ِمَن :" أَْيَن ُفاَلن  ف " قَاَلحْل : َمْرَحب ا َوَأْهال 

ْمُد ّللَِِّ َما َأَحد  اْليَوْلَم َأْكَرَم َأْضَياف ا احلَْ :َوَصاِحبَوْيِه،مُثَّ قَاَل  اْلَماِء،ِإْذ َجاَء اأْلَْنَصارُِي،فَوَنَظَر ِإىَل َرُسلِل اّللَِّ 
،قَاَل  ،فَوَقاَل :ِمبِِ ُكُللا ِمْن َهِذِ ،َوَأَخَذ اْلُمْديََ ،فَوَقاَل َلُه َرُسلُل :فَاْنطََلَ ،َفَجاَءُهْم ِبِعْذ   ِفيِه ُبْسر  َوَاْر  َوُرَنه 

َ ،َواحْلَُللَب "،َفَذَبَ  هَلُمْ : اّللَِّ  ،فََأَكُللا ِمَن الشَّاِة َوِمْن َذِلَك اْلِعْذِ  َوَكرِبُلا،فَوَلمَّا َأْن َكِبُعلا َوَرُووا،قَاَل " ِإايَّ
َوالَِّذي نَوْفِسك بَِيِدِ ،لَُتْسأَُلنَّ َعْن َهَذا النَِّعيِم يَوْلَم اْلِقَياَمِ ،َأْخَرَجُكْم ِمْن :أِلَيب َبْكر ،َوُعَمَر  َرُسلُل اّللَِّ 
   2744ْ؟ُلُع،مُثَّ  َْ تَوْرِجُعلا َحَّتَّ َأَصاَبُكْم َهَذا النَِّعيُم "بُوُيلِتُكُم ا

  
 

                                                 
 (  حسن 35172َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 2743
 زايقات من عندي (  3914َصِحيُ  ُمْسِلم  )  - 2744
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 مكي ة وآياأها ثالث ( سور  المصر103)

 أهم مو وعات السور  

ز وتث .ا ا سوالمموا يريودهكيف هذ  السلرة الصغْية ذات اهلايت الثالّ يتمثل منهج كامل للحياة البشري   
ه يف  ا سوالمك كلو الدسوتلر إوا تضوع.ا ميواين  قيقتوه الكبوْية الشوامل  يف أوضو  وأق  صولرةمعا  التصولر 
السووولرة  لثالثووو  مووونيف آيووو  واحووودة هوووك اهليووو  ا.حقيقتهوووا ووليفتهوووا:وتصووو  األمووو  املسووولم  .كلموووات قصار

 وهذا هل ا عجاز الذي   يقدر عليه إ  اّلِل ....
 لرة  جملعها هك هذ  :واحلقيق  الضخم  اليت تقررها هذ  الس

حود إ  مونهج وا يك هنالوكإنه علوى امتوداق الزموان يف مجيوع األعصوار،وامتداق ا نسوان يف مجيوع األقهوار،ل
  السولرة الوذي تصو هل ذلك املنهج الذي ترسم السولرة حودوق ،وهل هوذا الطريو .راب ،ونري  واحد انج

 وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار ...معامله
،قَاَل وَعْن َأيب َمدِ  ارِِمكِِ ِإَذا التَوَقَيا،مُثَّ أَرَاَقا َأْن يَوْفَ ِقَا،قَورَأَ َأَحُدُ َا  َكاَن الرَُّجاَلِن ِمْن َأْصَحاِب حُمَمَّد  :يَن   الدَّ

ُهَما َعَلى َصاحِ : ْنَساَن َلِفك ُخْسر  َحَّتَّ َحِْتَمَها،مُثَّ ُيَسلُِِم ُكُل َواِحد  ِمنوْ  2745".ِبِه َواْلَعْصِر ِإنَّ اْ ِ
 [3إل   1اآليات :( 103]سور  المصر ) 

 أصول السماد  والشقاء

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْنسوواَن َلِفووك ُخْسوور  )1َواْلَعْصووِر )}   ِِ َوَتلاَصووْلا اَصووْلا اِبحْلَووَمنُوولا َوَعِملُوولا الصَّوواحِلاِت َوَتل ( ِإ َّ الَّووِذيَن آ2( ِإنَّ اْ ِ

 {  (3اِبلصَّْثِ )
ْنساَن َلِفك ُخْسر  »  «.َتلاَصْلا اِبلصَّْثِ ،َوَتلاَصْلا اِبحلَْ ِِ وَ الصَّاحِلاتِ  َعِمُللاِإ َّ الَِّذيَن آَمُنلا،وَ .َواْلَعْصِر،ِإنَّ اْ ِ

 والتلاصك ابلصث ...والتلاصك ابحل .والعمل الصاحل.إنه ا ميان
 فما ا ميانفف

 احلياة. ك ولكننا نتحدّ عن نبيعته وقيمته يفحنن   نعِر  ا ميان هنا تعريفه الفقه
ه الوووذي صووودر عنووو  البووواقكإنوووه اتصوووال هوووذا الكوووائن ا نسووواين الفووواين الصوووغْي انووودوق ابألصووول املطلووو  األز 

 اللجلق.
وموون مث اتصوواله ابلكوولن الصوواقر عوون ذات املصوودر،وابلنلاميك الوويت هكووم هووذا الكلن،وابلقوولى والطاقووات 

ومن حوودوق قلتووه اهلزيلوو  .حين ووذ موون حوودوق ذاتووه الصووغْية إىل رحابوو  الكوولن الكبووْي وا نطال .املووذخلرة فيووه
ومن حووووودوق عمووووور  القصوووووْي إىل امتوووووداق اهلابق الووووويت   يعلمهوووووا إ  .عظمووووو  الطاقوووووات الكلنيووووو  اجملهللووووو  إىل
 .2746اّللِ 

                                                 
 (  صحي  5281(  واْلُمْعَجُم اأْلَْوَسُ  لِلطََّثَاينِِ ) 402الُزْهُد َأيب َقاُوَق ) - 2745
 يراجع فصل العقيدة واحلياة من كتاب:السالم العاملك وا سالم. ) السيد رمحه هللا (  - 2746
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انووه هووذا  ىل جمينحووه إ وفضووال عمووا مينحووه هووذا ا تصووال للكووائن ا نسوواين موون قوولة وامتووداق وانطال ،فإنووه
ة رحلووو  يف ا احليوووافإذ.كلوووه متاعوووا ابللجووولق وموووا فيوووه مووون مجوووال،ومن رللقوووات تتعوووان  أرواحهوووا موووع روحوووه

حليووواة ابيك،وأنك وهوووك سوووعاقة رفيعووو ،وفر  نفووو.مهرجوووان إهلوووك مقوووام للبشووور يف كووول مكوووان ويف كووول أوان .
 إن سووران ..مثخوفقدانه خسووران   يعدلووه .وهل كسووه   يعدلووه كسووه.والكوولن كووأنك احلبيووه ابحلبيووه

 مقلمات ا ميان هك بذاهتا مقلمات ا نساني  الرفيع  الكرمي  ..
ل لعبووواق،فال يوووذع مجيوووع اموووالتعبووود  لوووه واحووود،يرفع ا نسوووان عووون العبلقيووو  لسووولا ،ويقيم يف نفسوووه املسووواواة 

ذي   الوا نطال.نك لإلنسواومن هنا ا نطوال  التحورري احلقيقو.ألحد،و  ُيب رأسه لغْي اللاحد القهار .
إ  معبوووولق واحوووودة و  إنووووه لوووويك هنووووا  إ  قوووولة.ينبثوووو  موووون الضوووومْي وموووون تصوووولر احلقيقوووو  اللاقعوووو  يف اللجلق

 للحيد.ملنطقك ااواحد.فا نطال  التحرري ينبث  من هذا التصلر انبثاقا ذاتيا،ألنه هل األمر 
قلانينوه،وكل و راتوه وكورائعه واعتباه والرابني  اليت هدق ا؟ه  اليت يتلقى منهوا ا نسوان تصولراته وقيموه وملازينو

 لعدال .ا الشريع  وال حملهمفينتفك من احلياة اهللى واملصلح ،وه.ما يربطه ابّلِل،أو ابللجلق،أو ابلناس
وترفووع موون كووعلر املوويمن بقيموو  منهجه،واوود  اب سووتعالء علووى تصوولرات ا؟اهليوو  وقيمهووا واعتباراهتووا،وعلى 

ولوول كووان فوورقا واحدا،ألنووه إ ووا يلاجههووا بتصوولرات وقوويم .رضووي  اللاقعوو  .القوويم املسووتمدة موون ا رتبانووات األ
 .2747واعتبارات مستمدة من اّلِل مباكرة فهك األعلى واألقلى واألوىل اب تباع وا ح ام

صول لناصوع ، ا ياقيقتهموا حووضل  الصل  بني ااال  واملخلل ،وتبني مقام األللهي  ومقوام العبلقيو  علوى 
رو  قلووووه نوووولرا،واليوووولقع الو .لفانيوووو  ابحلقيقوووو  الباقيوووو  يف غووووْي تعقيوووود،وبال وسووووان  يف الطري هووووذ  االيقوووو  ا

يف األرم   سوووتكباراوينفك الووو قق وااووول  والقلووو  وا ضوووطراب كموووا ينفوووك .نمأنينووو ،والنفك أنسوووا ويقووو 
يكوولن  فووال.اّللِ يوود  الووذي ير  علووى املوونهجا سووتقام  بغووْي احل ،وا سووتعالء علووى العبوواق ابلبانوول وا فوو اء  و 
 ااْي فلت  عارض ،و  نزوة نارئ ،و  حاقي  منقطع .

سولم  ذات ا؟ماعو  امل ،فتقولمإ ا ينبعة عن قوافع،ويتجه إىل هد ،ويتعاون عليه األفراق املرتبطلن يف اّللِ 
 بل املتني.لل  ّبذا احلب  امللصكما تتضامن األجيال املتعاق.اهلد  اللاحد اللاض ،والراي  اللاحدة املتميزة

وا عتقواق بكراموو  ا نسوان علووى اّلِل،يرفووع مون اعتبووار  يف نظوور نفسوه،ويثْي يف ضوومْي  احليوواء مون التوودين عوون 
وكوول مووذهه أو .أنووه كوورمي عنوود اّلِل ..وهووذا أرفووع تصوولر يتصوولر  ا نسووان لنفسووه ..املرتبوو  الوويت رفعووه اّلِل إليها

هوول .منبووحل حقْي،ويفصوول بينووه وبووني املووا األعلووى .تصوولر ُيوو  موون قوودر ا نسووان يف نظوور نفسووه،ويرق  إىل 
تصووولر أو موووذهه يووودعل  إىل التووودين والتسوووفل ولووول   يقووول لوووه ذلوووك صوووراح   ومووون هنوووا كانوووحل إُيووواءات 
الدارونيو  والفرويديو  واملاركسوي  هوك أبشوع موا تبتلووى بوه الفطورة البشوري  والتلجيوه ا نسواين،فتلحك إىل البشوور 

                                                 
 . ) السيد رمحه هللا (3821يف هذا ا؟زء ص « َعَبَك َوتَوَلىلَّ »يراجع تفسْي سلرة   - 2747
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حقووارة هووك أموور نبيعووك متلقووع،ليك فيووه مووا يسووتغرب،ومن مث لوويك فيووه مووا  ن كوول سووفال  وكوول قووذارة وكوول 
 2748وهك جناي  على البشري  تستح  املقحل وا زقراء .حجل .

ر وانالعوه  علوى الضومائبو  اّللِ مث برقا.ونظاف  املشاعر عكء نتيج  مباكرة للشعلر بكرام  ا نسان على اّللِ 
،ليسووتحيك أن أمثاهلماخه إُيوواءات فرويوود وكووارل موواركك و وإن ا نسووان السوولي الووذي   اسوو.علووى السوورائر

يف أنوولاء  -سووبحانه  -وامليمن ُيوك وقووع نظور اّلِل .يطلوع إنسووان مثلوه علووى كولائه ضوومْي  وخائنو  كووعلر 
 بيعيو  وحتميو ني  مثرة فأوىل أن يطهر حسه هذا وينظفه  واحلاس  األخالق.حسه إحساسا يرتعا له ويهتز

ني وموووا ختفوووك نووو  األعوووويعلم خائ.عفووول كووورمي وقوق حليم،يكووور  الشووور وُيوووه ااوووْي لإلميوووان إبلوووه عووواقل رحووويم
 الصدور.

وهنووا  التبعوو  امل تبوو  علووى حريوو  ا راقة ومشوولل الرقابوو ،وما تثووْي  يف حووك املوويمن موون يقظوو  وحساسووي ،ومن 
اتووه،وإزاء وهك ليسووحل تبعوو  فرقيوو  فحسووه،إ ا هووك كووذلك تبعوو  مجاعي ،وتبعوو  عووا  ااووْي يف ذ.رزانوو  وتوودبر

وحووني يتحوور  املوويمن حركوو  فهوول ُيووك ّبووذا كلووه،فيكث يف عووني نفسووه،ويقدر .أمووام اّلِل ..البشووري  مجيعووا .
إنه كائن له قيم  يف اللجلق،وعليه تبعو  يف نظوام هوذا اللجولق ..وا رتفواع .نتيج  خطل  قبل أن ميد رجله .

واختيووار مووا عنوود اّلِل،وهوول خووْي  -ميووان وهوول بعووخ إُيوواءات ا  -عوون التكالووه علووى أعوورام احليوواة الوودنيا 
يسوواعد .والتنووافك علووى مووا عنوود اّلِل يرفووع ويطهوور وينظوو  ...« َويف ذلِووَك فَوْليَوَتنوواَفِك اْلُمَتناِفُسوولنَ ».وأبقووى

 ووا يهوودئ يف .بووني الوودنيا واهلخوورة،واألرم واملووا األعلى.علووى هووذا سووع  اجملووال الووذي يتحوور  فيووه املوويمن .
فهول يفعول ااوْي ألنوه ااوْي،وألن اّلِل يريود ،و  عليوه أ  يودِر .يج  والعجل  علوى الثمرةنفسه القل  على النت

 -فاّلِل الوذي يفعول ااوْي ابتغواء وجهوه   ميولت .ااْي خْيا على مشهد من عينيوه يف عمور  الفورقي انودوق
ليسووووحل وايوووو   واحليوووواة الوووودنيا.واألرم ليسووووحل قار جزاء.و  ينسووووى،و  يغفوووول كووووي ا موووون عملووووه -سووووبحانه 
وهذا هول الوذي يكفول .ومن مث يستمد القدرة على ملاصل  ااْي مون هوذا الينبولع الوذي   ينضوه.املطا 

وهووذا هوول الووذي ميوود املوويمن ّبووذ  القووولة .أن يكوولن ااووْي منهجووا ملصوول ،  قفعوو  نارئوو ،و  فلتوو  مقطلع 
 ضووغ  ا عتبووارات ا؟اهليوو ،أو يف سوولاء اثوول يف نغيووان ناغيوو ،أو يف.اهلائلوو  الوويت يقوو  ّبووا يف وجووه الشر

هذا الضغ  الوذي ينشوأ أول موا ينشوأ مون كوعلر الفورق بقصور عمور  .اندفاع نزواته هل وضغطها على إراقته
عن اسوتيعاب لذائوذ  وهقيو  أنماعه،وقصور  كوذلك عون ر يو  النتوائج البعيودة للخْي،وكوهلق انتصوار احلو  

 .2749ا أساسيا كامالعلى البانل  وا ميان يعا  هذا الشعلر عالج
إن ا ميان هل أصل احلياة الكبْي،الذي ينبث  منه كل فرع من فروع ااْي،وتتعلو  بوه كول مثورة مون مثوار ،وإ  

وإ  فهووك مثوورة كوويطاني ،وليك هلووا امتووداق أو قوام  .فهوول فوورع مقطوولع موون كجرته،صووائر إىل ذبوولل وجفووا 

                                                 
 يد رمحه هللا (الس«. ) قار الشرو »يراجع كتاب:ا نسان بني املاقي  وا سالم )نمد قطه(   - 2748
 . ) السيد رمحه هللا (3871يراجع تفسْي سلرة الثوج يف هذا ا؟زء ص   - 2749
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ذاهب  بوودقا مووع ،وإ  فهووك مفلتوو    اسووك بشووكء.وهوول انوولر الووذي تشوود إليووه مجيووع خيوولط احليوواة الرفيعوو 
 األهلاء والنزوات ..

ريووووو  سووووولك يف نوهووووول املووووونهج الوووووذي يضوووووم كوووووتات األعمال،ويرقهوووووا إىل نظوووووام تتناسووووو  معوووووه وتتعاون،وتن
مول   يرجوع يمو  كول عقواحد،ويف حرك  واحدة،هلا قافع معللم،وهلا هد  مرسولم ..ومون مث يهودر القورآن 

ل كوورُي  يف هووذا  صووسووالمي  والنظريوو  ا .شوود إىل هووذا انوولر،و  ينبووع موون هووذا املنهجإىل هووذا األصوول،و  ي
 يوَوووْلم  ْكوووَتدَّْت بِوووِه الووورِِيُ  يف  َكَرمووواق  اْعمووواهُلُمْ أَ  َمثَوووُل الَّوووِذيَن َكَفوووُروا بِوووَرّبِِِمْ »:جووواء يف سووولرة إبوووراهيم .الصوووراح  .

 : وجاء يف سلرة النلر..«   يَوْقِدُروَن ِ َّا َكَسُبلا َعلى َكْكء  .عاِص   
ووْدُ  َكووْي ا  » وهووك نصوولص ..« َوالَّووِذيَن َكَفووُروا أَْعموواهُلُْم َكَسووراب  بِِقيَعوو   َُيَْسووُبُه الظَّْمووآُن موواء ،َحَّتَّ ِإذا جوواَءُ  َ ْ اَِ

صوووووورُي  يف إهوووووودار قيموووووو  العموووووول كلووووووه،ما   يسووووووتند إىل ا ميان،الووووووذي اعوووووول لووووووه قافعووووووا ملصوووووول   صوووووودر 
فموون .وهووذ  هووك النظوورة املنطقيوو  لعقيوودة توورق األموولر كلهووا إىل اّللِ .تناسووقا مووع غايوو  اللجلقاللجلق،وهوودفا م

 .2750انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيق  معنا 
،وقليل لكوووولن كلووووهاإن ا ميووووان قليوووول علووووى صووووح  الفطوووورة وسووووالم  التكوووولين ا نساين،وتناسووووقه مووووع فطوووورة 

يقوع بينوه    بود أن هوذا الكولن،وحني يصو  كيانوهفهل يعويا يف .التجاوب بني ا نسان والكلن مون حللوه
 اتووه موون ق ئوولالكوولن ذ و  بوود أن ينتهووك هووذا التجوواوب إىل ا ميووان، كم مووا يف.وبووني هووذا الكوولن عوواوب

طل،كووان هووذا وب أو تعفإذا فقوود هووذا التجووا.وإُيوواءات عوون القوودرة املطلقوو  الوويت أبدعتووه علووى هووذا النسوو 
ليول فسواق   قان هوذا وك.هواز الوذي يتلقى،وهول هوذا الكيوان ا نسواينبذاته قليال على خلل ونقوا يف ا؟

 و  يص  معه عمل ولل كان يف لاهر  مسح  من الصال ..يكلن معه إ  ااسران
وإن عووا  املوويمن موون السووع  والشووملل وا متووداق وا رتفوواع وا؟مووال والسووعاقة  يووة تبوودو إىل جانبووه عوولا  

خاسوورة أي خسووران  والعموول الصوواحل وهوول الثموورة .  هزيلوو  كووائه  كووقي  .غووْي املوويمنني صووغْية ضوو يل  هابطوو
الطبيعيووووووو  لإلميان،واحلركووووووو  الذاتيووووووو  الووووووويت تبووووووودأ يف ذات اللحظووووووو  الووووووويت تسوووووووتقر فيهوووووووا حقيقووووووو  ا ميوووووووان يف 

                                                 
« َفَمووْن يَوْعَمووْل ِمْثقوواَل َذرَّة  َخووْْيا  يوَووَرُ .َوَمْن يَوْعَمووْل ِمْثقوواَل َذرَّة  َكوور ا يوَووَر ُ »جوواء يف تفسووْي األسووتاذ ا مووام الشووي  حمموود عبوود  لقللووه تعوواىل: - 2750
ء ..وهوا حنون أو « هلوا ،  أصول موضهم من ا مجاع على أن الكافر   تنفعه يف اهلخورة حسون  ،و  حفو  عنوه عوذاب سوي   وما نقله بع..»

 ( ) السيد رمحه هللا نرى أن املسأل    عىء من إمجاع ،ولكن من نصلص قرآني  صرُي  هك أصل بذاهتا.
نَّ أَْهوَلَن أَْهوِل النَّواِر َعوَذااب  إِ » يَوُقولُل  -  -ْعحُل النَِّبَّ  َِ النُوْعَماِن ْبِن َبِشْي  قَاَل  ،فَعنِ قل :مح يرد االتثناب بذلك جال ةيب  الب عم النيب 

ُهَموووووا ِقَماُغوووووهُ   21ملكنوووووز ]ا -صوووووحي  البخوووووارى«ُل َواْلُقْمُقوووووُم ْغلِوووووى اْلِمْرَجووووو ،َكَموووووا يوَ يوَوووووْلَم اْلِقَياَموووووِ  َرُجووووول  َعلَوووووى َأمْخَوووووِا َقَدَمْيوووووِه مَجْوووووَرَ ِن يَوْغلِوووووى ِمنوْ
/466(]6562  . ) 

 يه من حناس وغْي فم:ما يسخن األمخا:ابنن القدم الذى يتجا  عن األرم عند اللطء ياملرجل:الِقدر من النحاس أو احلجارة يالقمق
َتعِوول  بِنَوْعلَووأَْهووَلُن أَْهووِل النَّوواِر َعووَذااب  أَبُوول نَالِووه  َوُهوولَ » اَل قَوو --وَعووِن ابْووِن َعبَّوواس  أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ   -صووحي  مسوولم«.َمووا ِقَماُغووُه نْيِ يَوْغلِووى ِمنوْهُ  ُمنوْ

 ( 537[)141/ 2املكنز ]
َتعِوُل بِنَوْعلَونْيِ ِموْن اَنر  يَوْغلِوى ِقَما» اَل قَو --وَعْن َأىِب َسِعيد  اْاُْدرِىِِ أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ  صوحي  «.اَرِة نَوْعَلْيوِه ُغوُه ِموْن َحورَ ِإنَّ أَْقىَن أَْهوِل النَّواِر َعوَذااب  يَونوْ

 ( 536[)140/ 2املكنز ] -مسلم
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ما إن تسوووتقر يف الضووومْي حوووَّت تسوووعى بوووذاهتا إىل هقيووو  ذاهتوووا يف .فا ميوووان حقيقووو  إاابيووو  متحركووو .القله
  ميكون أن يظوول خامودا   يتحر ،كامنووا   .هوذا هوول ا ميوان ا سووالمك ..لرة عمول صوواحل .ااوارج يف صوو

فووإن   يتحوور  هووذ  احلركوو  الطبيعيوو  فهوول مزيوو  أو ميحل.كووأنه .يتبوودى يف صوولرة حيوو  خووارج ذات املوويمن .
مو  ا ميوان وإ  فهول غوْي ملجولق  ومون هنوا قي.فهل ينبعوة منهوا انبعوات نبيعيوا.كأن الزهرة   اسك أراهوا

إنووووه لوووويك انكماكووووا وسوووولبي  وانووووزواء يف مكنوووولانت .يتجووووه إىل اّلِل ..إنووووه حركوووو  وعموووول وبنوووواء وتعمووووْي ...
وليك جموورق النوولااي الطيبوو  الوويت   تتمثوول يف حركوو  وهووذ  نبيعوو  ا سووالم البووارزة الوويت ععوول منووه قوولة .الضوومْي

وهوووذا املووونهج حركووو  .رتبووواط ابملووونهج الرابينبنووواء كوووثى يف صوووميم احلياة.وهوووذا مفهووولم موووا قام ا ميوووان هووول ا 
وقياقة ا ميووووان للبشووووري  هووووك قيوووواقة .قائموووو  متصوووول  يف صووووميم اللجلق.صوووواقرة عوووون تدبْي،متجهوووو  إىل غايوووو 

احلركو  ااوْية النظيفو  البانيو  املعمورة الالئقو   ونهج يصودر عون .لتحقي  منهج احلركو  الويت هوك نبيعو  اللجلق
 اّلِل.

ذات  -سولم  ملاأو ا؟ماعو   -لتلاصك ابلصث فتوثز مون خالهلوا صولرة األمو  املسولم  أما التلاصك ابحل  وا
يت وال.ر بلاجبهوووواكمووووا تشووووع  ا؟ماعوووو  الوووويت تشووووعر بكياوووووا.الكيووووان اااص،والرابطوووو  املميزة،واللجهوووو  امللحدة

  يف لبشووريال قيوواقة تعوور  حقيقوو  مووا هووك مقدموو  عليووه موون ا ميووان والعموول الصوواحل،الذي يشوومل فيمووا يشووم
 ثى.فمن خوواللمانوو  الكووالصوواحل فتتلاصووى فيمووا بينهووا  ووا يعينهووا علووى النهوولم ابأل نريوو  ا ميووان والعموول

األم  .من تضووووااملتضووووام  امل -أو ا؟ماعوووو   -لفووووج التلاصووووك ومعنووووا  ونبيعتووووه وحقيقتووووه تووووثز صوووولرة األموووو  
موووو  املختووووارة لرة لانصووووع صوووووهووووك أعلووووى وأ.القيموووو  يف األرم علووووى احلوووو  والعوووودل وااووووْي ..اللاعي .ااْية

اسوووو  احلوووو    علوووى حر هكووووذا يريووودها أموووو  خوووْية قليوووو  واعيووو  قائموووو.وهكوووذا يريوووود ا سوووالم أموووو  ا سوووالم ...
 . القرآنوااْي،متلاصي  ابحل  والصث يف ملقة وتعاون وتن تنض  ّبا كلم  التلاصك يف

 فك،ومنطوووووو هوووووولى الن: واملعلقات عوووووون احلوووووو  كثووووووْية.فالنهلم ابحلوووووو  عسووووووْي.والتلاصووووووك ابحلوووووو  ضوووووورورة
ار وتشجيع وإكوع ك تذكْيوالتلاص.ونغيان الطغاة،وللم الظلم ،وجلر ا؟ائرين ..املصلح ،وتصلرات البي  

فاعوول لفرقيوو ،إذ تتاعاهووات فهل مضوواعف  جملموولع ا .ابلقوورىب يف اهلوود  والغايوو ،واألخلة يف العووهء واألمانوو 
  و ه وُيبوه ْي  يلصويه ويشوجعه ويقو  معوتتضاع  إبحساس كول حوارس للحو  أن معوه غو.معا فتتضاع 

ى لو  متضوامن  علويف حراس  مجاع  متعاونو  متلاصوي  متكاف   يقلم إ  -وهل احل   -وهذا الدين .حذله .
 هذا املثال.

فالقيام علووى ا ميووان والعموول الصاحل،وحراسوو  احلوو  والعوودل،من أعسوور مووا .والتلاصووك ابلصووث كووذلك ضوورورة
والصووث علووى .  بوود موون الصووث علووى جهوواق النفك،وجهوواق الغْي.  بوود موون الصووثو .يلاجووه الفوورق وا؟ماعوو 

والصوث علوى نولل الطريو  وبو ء املراحل،وانطمواس .والصث على تبج  البانل وتنفج الشر.األذى واملشق 
املعا ،وبعوووود النهايوووو   والتلاصووووك ابلصووووث يضوووواع  املقوووودرة، ا يبعثووووه موووون إحسوووواس بلحوووودة اهلد ،ووحوووودة 
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إىل آخووور موووا يثوووْي  مووون معووواين ا؟ماعووو  الووويت   .تسووواند ا؟ميوووع،وتزوقهم ابحلوووه والعوووزم وا صووورار .املتجه،و 
 وإ  فهل ااسران والضياع..تعيا حقيق  ا سالم إ  يف جلها،و  تثز إ  من خالهلا .

للنا أن ن،فيهن ااسورالناجيو  مووننظر اليلم من خالل هذا الدسوتلر الوذي ير وه القورآن حليواة الف و  الرا و  ا
لووذي تعانيووه لضووياع اايهللنا هووذا .نوورى ااسوور ُييوو  ابلبشووري  يف كوول مكووان علووى لهوور األرم بووال اسووتثناء

ن ااوْي الووذي عورى إعورام البشوري  ذلوك ا عورام البوائك يهللنوا أن نو -قبول اهلخورة  -البشوري  يف الودنيا 
 - نهوذا واملسوولمل ..  األرم لووى احلو  يف هووذأفاضوه اّلِل عليهوا مووع فقودان السوولط  ااوْية امليمنوو  القائمو  ع

عووون  األرم عووون هوووذا ااْي،وأكووودهم إعراضوووا هوووم أبعووود أهووول -أو أصوووحاب قعووولى ا سوووالم بتعبوووْي أق  
ه حيووود الوووذي ر وووطريووو  الل املووونهج ا هلوووك الوووذي اختوووار  اّلِل هلم،وعووون الدسوووتلر الوووذي كووورعه ألموووتهم،وعن ال

ا اّلِل،رايو  هلوالويت رفعهوا    الرايو بعة منها هذا ااوْي أول مورة تو  والبقاع اليت ان.للنجاة من ااسران والضياع
رم و  ا ذكوور يف األا هتهووهلوو  يكوون .ا ميوان،لتتعل  بووراايت عنصووري    تنوول هتهوا خووْيا قوو  يف  رحهووا كلوه

ريك كووو ّلِل  ا املسووماة ابسوومحَّت جوواء ا سووالم فرفووع هلووا هووذ  الرايوو  املنتسووب  ّلِل،  كووريك له،.يف السووماء
اقة خوْية قليو  ا البشري  قيووا وقاقو الراي  اليت انتصر العرب هتها وساق.له،امللسلم   يسم اّلِل   كريك له .

 واعي  انجي  ألول مرة يف  رحهم ويف  ري  البشري  الطليل.
هووذ   عوون..« فاملسوولمني مووا ذا خسوور العووا  ابحنطوواط»:يقوولل األسووتاذ أبوول احلسوون النوودوي يف كتابووه القوويم 

ملن لاألئموووووو  املسوووووو»:« عهوووووود القيوووووواقة ا سووووووالمي »القيوووووواقة ااووووووْية الفووووووذة يف التوووووواري  كلووووووه،وهحل عنوووووولان 
 لووويت اسوووتغلتهاا نسووواني  لهووور املسووولملن،وتزعملا العوووا ،وعزللا األموووم املزيفووو  مووون زعامووو  ا»:« وخصائصوووهم

اقة  تويهلهم لقيوفات الويتالصو وأساءت عملها،وسواروا اب نسواني  سوْيا حثيثوا متوزان عاق ،وقود تولفرت فويهم
 األمم،وتضمن سعاقهتا وفالحها يف للهم وهحل قياقهتم.

ن ذلوك منبوع أل.أنفسوهم أوم أصحاب كتاب منزل وكريع  إهلي ،فال يقننلن و  يش علن من عنود:أو   »
م  هلوجعول اّللِ  شولاء،وقدا؟هل وااطأ والظلم،و  حبطلن يف سللكهم وسياستهم ومعاملتهم للناس خب  ع

َوَجَعْلنووا لَووُه نُوولرا   َأْحيَوْينووا ُ ْيتووا  فَ أََوَمووْن كوواَن مَ »نوولرا ميشوولن بووه يف الناس،وجعوول هلووم كووريع  ُيكموولن ّبووا النوواس 
ا  ِذيَن آَمنُوول اي أَيُوَهوا الَّو»:ّلِل تعواىل اوقود قوال « افج  ِمْنهومَيِْشوك بِوِه يف النَّواِس َكَموْن َمثَولُوُه يف الظُُلمواِت لَوْيَك خِبوواِر 

َل أَقْووَرُب لِلتوَّْقلى،َواتوَُّقولا ُهواْعوِدُللا . َّ تَوْعِدُللاْلم  َعلوى أَ َنآُن قَووُكلنُلا قَولَّاِمنَي ّللَِِّ ُكَهداَء اِبْلِقْسِ ،َو  َاْرَِمنَُّكْم َكو
 «.اّللََّ ِإنَّ اّللََّ َخِبْي  ِ ا تَوْعَمُللنَ 

لقيوو  وتزكيوو  نفك،خبووال  غالووه األمووم واألفووراق ورجووال أوووم   يتللوولا احلكووم والقيوواقة بغووْي تربيوو  خ -:تنيووا 
وإكوووورافه الوووودقي ،يزكيهم  - -احلكلموووو  يف املاضووووك واحلاضوووور،بل مكثوووولا زمنووووا نووووليال هووووحل تربيوووو  حمموووود 

وييقّبم،وذخذهم ابلزهد واللرع والعفا  واألمان  وا يثار وخشي  اّلِل،وعدم ا ستشرا  لإلموارة واحلورص 
أاََن َوَرُجاَلِن ِمْن َبِ  َعمِِى فَوَقاَل َأَحُد الورَُّجَلنْيِ اَي َرُسولَل  --ى قَاَل َقَخْلحُل َعَلى النَِّبِِ َعْن َأىِب ُملسَ .عليها
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ُ َعوووزَّ َوَجلَّ  وووْراَن َعلَوووى بَوْعوووِخ َموووا َو ََّ  اّللَّ ى َهوووَذا ِإانَّ َواّللَِّ  َ نوُوووَلىلِِ َعلَووو» َوقَووواَل اهلَخوووُر ِمثْوووَل َذلِوووَك فَوَقووواَل .اّللَِّ أَمِِ
ا َحَرَص َعَلْيِه  ا َسأََلُه َو َ َأَحد   .2751«.اْلَعَمِل َأَحد 

اُر اهْلِخووورَُة َْنَْعُلهوووا لِلَّوووِذيَن »:و  يوووزال يقووورع  عهوووم   َواْلعاِقبَوووُ  يف اأْلَْرِم َو  َفسووواقا   وَن ُعلُووول ا يُرِيووودُ  تِْلوووَك الووودَّ
يزكلا هم لإلموووارة،و كوووحلا أنفسوووملناصه،فضوووال عووون أن ير ..فكوووانلا   يتهوووافتلن علوووى الللوووائ  وا« لِْلُمتَِّقوونيَ 

مغنموا أو  نواس   يعودو أمولر ال فوإذا تللولا كوي ا مون.أنفسهم،وينشروا قعاي  هلا،وينفقلا األملال سوعيا وراءها
يعلموووولن أوووووم و ن اّلِل نعموووو  أو مثنووووا ملووووا أنفقوووولا موووون مووووال أو جهوووود بوووول عوووودو  أمانوووو  يف عنقهم،وامتحوووواان موووو

َ ذَْ ِإنَّ »:ىل ،ومسيوللن عن الودقي  وا؟ليل،وتوذكروا قائموا قولل اّلِل تعواملقلفلن عند رّبم ُمورُُكْم أَْن توُوَيُقوا  اّللَّ
ُكووْم َخالئِووَ  َوُهووَل الَّووِذي َجَعلَ »قللووه.و ..« ْلَعووْدلِ ُموولا ابِ اأْلَموواانِت ِإىل أَْهِلهووا،َوِإذا َحَكْمووُتْم بَوونْيَ النَّوواِس أَْن َهْكُ 

ُللَُكْم يف اأْلَْرِم،َوَرَفَع بوَ  ،لِيَوبوْ  «.مْ ما آ كُ  ْعَضُكْم فَوْلَ  بَوْعخ  َقَرجات 
أووووم   يكلنووولا خدمووو  جنك،ورسووول كوووعه أو ونن،يسوووعلن لرفاهيتوووه ومصووولحته وحووود  وييمنووولن :تلثوووا »

بفضوووله وكووورفه علوووى مجيوووع الشوووعلب واألونوووان،  حلقووولا إ  ليكلنووولا حكاموووا،و  ختلووو  إ  لتكووولن حمكلمووو  
يسسووووووولا إمثانلريووووووو  عربيووووووو  ينعمووووووولن ويرتعووووووولن يف للها،ويشووووووومخلن ويتكوووووووثون هوووووووحل هلوووووووم.و  حرجووووووولا لي

محايتها،وحرجلن الناس مون حكوم الوروم والفورس إىل حكوم العورب وإىل حكوم أنفسوهم  إ وا قواملا ليخرجولا 
كما قووال ربعووك بوون عووامر رسوولل املسوولمني يف جملووك .النوواس موون عبوواقة العبوواق مجيعووا إىل عبوواقة اّلِل وحوود 

،َوِمووووْن ِضوووويِ  الووووُدنْوَيا إِ :ق يزقجوووور  ُ ابْوتَوَعثْونَووووا لُِنْخوووورَِج َمووووْن َكوووواَء ِمووووْن ِعبَوووواَقِة اْلِعبَوووواِق ِإىَل ِعبَوووواَقِة اّللَِّ ىَل فقووووال:""اّللَّ
ْساَلِم،فََأْرَسووَلَنا ِبِدينِووِه ِإىَل َخْلِقووِه لِنَووْدُعَلُهْم إِلَْيوو ِه،َفَمْن قَبِووَل َذلِووَك قَِبْلنَووا ِسووَعِتَها،َوِمْن َجووْلِر اأْلَْقاَيِن ِإىَل َعووْدِل اْ ِ

.قَاُللا ا َحووَّتَّ نُوْفِضووَك ِإىَل َمْلعُوولِق اّللَِّ اْ؟َنَّووُ  ِلَمووْن :َوَمووا َمْلعُوولُق اّللَِّ ف قَالَ :ِمْنووُه َوَرَجْعنَووا َعْنووُه،َوَمْن َأىَب قَاتَوْلنَوواُ  أَبَوود 
ُروا َهوَذا اأْلَْموَر :ُرْسُتمُ  َماَت َعَلى ِقَتاِل َمْن َأىَب،َوالظََّفُر ِلَمْن بَِقَك.فَوَقالَ  ْعوحُل َمَقالََتُكْم،فَوَهوْل َلَكوَم أَْن توُوَيخِِ َقْد  َِ

َ ،َبْل َحَّتَّ نَُكاِتَه أَْهوَل رَأْيِنَوا :نَوَعْم،َكْم َأَحُه إِلَْيُكْم ف أَيَوْلم ا أَْو يَوْلَمنْيِ ف قَالَ :َحَّتَّ نَوْنظَُر ِفيِه َوتَوْنظُُروا ف قَالَ 
،فَواْنظُْر يف  -  -َما َسنَّ لََنا َرُسلُل اّللَِّ :َنا.فَوَقالَ َوُرَ َساَء قَوْلمِ   ّ َر اأْلَْعَداَء ِعْنَد اللَِِقاِء َأْكثَوَر ِموْن َياَل أَْن نُوَيخِِ

ّ  بَوْعَد اأْلََجِل ""  .2752أَْمرَِ  َوأَْمرِِهْم،َواْخَ ْ َواِحَدة  ِمْن َياَل
لووووى عل لعووووريب   فضوووو.موووون آقم،وآقم موووون توووورابالناس كلهووووم .فوووواألمم عنوووودهم سوووولاء،والناس عنوووودهم سوووولاء
لاب  أُنْثوى َوَجَعْلنواُكْم ُكوعُ ْن ذََكور  وَ ناُكْم ِمواي أَيُوَها النَّاُس ِإانَّ َخَلقْ »:عجمك،و  لعجمك على عريب إ  ابلتقلى 
 «.َوقَباِئَل لَِتعاَرُفلا،ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اّللَِّ أَْتقاُكمْ 
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وقوود ضوورب ابنووه مصووراي وافتخوور آبابئووه قووائال  -موورو بوون العوواص عاموول مصوور وقوود قووال عموور بوون ااطوواب لع
ف فلوم 2753مَّت استعبدمت الناس وقود ولودهتم أحورارا أمهواهتم : -فاقتا منه عمر .خذها من ابن األكرمني:

 ا عندهم من قين وعلم وهتذيه على أحد،و  يراعلا يف احلكوم وا موارة والفضول نسوبا ولولان  يبخل هي ء
ل كانلا سحاب  انتظمحل البالق وعمحل العباق،وغلاقي مزن  أي  عليها السهل واللعر،وانتفعوحل ّبوا ووننا،ب

 -الووبالق والعبوواق علووى قوودر قبلهلووا وصووالحها.يف لوول هووي ء وهووحل حكمهووم اسووتطاعحل األمووم والشووعلب 
تسووواهم أن تنوووال نصووويبها مووون الووودين والعلوووم والتهوووذيه واحلكلمووو ،وأن  -حوووَّت املضوووطهدة منهوووا يف القووودمي 

العوورب يف بنوواء العووا  ا؟ديوود،بل إن كثووْيا موون أفراقهووا فوواقلا العوورب يف بعووخ الفضووائل،وكان موونهم أئموو  هووم 
 تيجان مفار  العرب وساقة املسلمني من األئم  والفقهاء وانديني ..

رقوى رقيوا فلو  و  يإن ا نسان جسم ورو ،وهول ذو قلوه وعقول وعلانو  وجولار ،  يسوعد و  ي:رابعا »
ن تلجود ا،و  ميكون أذاء صواحلمتزان عاق  حَّت تنمل فيه هذ  القلى كلها  لا متناسبا  ئقا ّبا،ويتغذى غو

ل  أن يبلوو   سووان بسووهل املدنيوو  الصوواحل  البتوو  إ  إذا سوواق وسوو  قيووب خلقووك عقلووك جسوودي ميكوون فيووه لإلن
  بووني ة قفوو  املدنيوواة وإقار احليوووقد أيبتووحل التجربوو  أنووه   يكوولن ذلووك إ  إذا مكنووحل قيوواقة .كمالووه ا نسوواين

  اب عقووولل سووووليمقي ،وأصووووحالوووذين ييمنووولن ابلوووورو  واملووواقة،ويكلنلن أمثلووو  كاملوووو  يف احليووواة الدينيووو  واال
« الصواحل  ثول املدنيو مقور ااالفو  الراكودة »:..إىل أن يقولل هوحل عنولان « راجح ،وعللم صحيح  انفعو 

مووون هوووذا    النوولاحكي  أكمووول وأمجوول وأزهووور يف مجيووع هوووذوكووذلك كوووان،فلم نعوور  قورا مووون أقوار التووار  »:
يف  يوه قولة الورو  واألخوال  والودين والعلوم واألقوات املاقيو ففقود تعاونوحل  -الراكودة  قور ااالف  -الدور 

،وقلة ات العووووا كانووووحل حكلمووو  موووون أكوووث حكلموووو.ويف لهوووولر املدنيووو  الصوووواحل  ..تنشووو   ا نسووووان الكامووول
يف  خوال  الفاضول عوايْي األميف عصرها،تسلق فيها املثول االقيو  العليوا،وهكم سياسي  ماقي  تفل  كل قلة 

لرقوووك االقوووك ا،ويسووواير حيووواة النووواس ونظوووام احلكم،وتزقهووور فيهوووا األخوووال  والفضووويل  موووع التجوووارة والصناع 
عودق و اح  اململكو    إىل مسووالروحك اتساع الفتول  واحتفوال احلضوارة،فتقل ا؟ناايت،وتنودر ا؟ورائم ابلنسوب
وهوول .ماعوو  ابلفرقعالقوو  ا؟سووكاوا ورغووم قواعيهووا وأسباّبا،وهسوون عالقوود الفوورق ابلفرق،والفوورق اب؟ماع ،و 

 ..«.قور كما     ُيلم ا نسان  رقى منه،و  يف م املف ضلن أزهى منه 
هوووذ  بعوووخ مالمووو  تلوووك احلقبووو  السوووعيدة الووويت عاكوووتها البشوووري  يف لووول الدسوووتلر ا سوووالمك الوووذي تضوووع 

قلاعوود ،وهحل تلووك الرايوو  ا ميانيوو  الوويت هملهووا مجاعوو  ا ميووان والعموول الصوواحل والتلاصووك « سوولرة العصوور»
ابحلوو  والتلاصووك ابلصووث.فأين منهووا هووذا الضووياع الووذي تعانيووه البشووري  اليوولم يف كوول مكان،وااسووار الووذي 

األموو  العربيوو  للبشوور يوولم محلووحل تبوولء بووه يف معركوو  ااووْي والشوور،والعماء عوون ذلووك ااووْي الكبووْي الووذي محلتووه 
وإذا القافلو  كلهوا تعطول إىل .راي  ا سالم فكانحل هلا القياقة.مث وضعحل هذ  الراي  فإذا هك يف ذيول القافلو 
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وإذا هووك كلهووا للبانوول .وإذا الووراايت كلهووا بعوود ذلووك للشوويطان لوويك فيهووا رايوو  واحوودة ّللِ .الضووياع وااسووار
كلها للعماء والضالل ليك فيهوا رايو  واحودة للهودى والنولر،وإذا هوك  وإذا هك  .ليك فيها راي  واحدة للح 

وإووا ل تقوه اليود الويت ترفعهوا واألمو  الويت .كلها للخسوار لويك فيهوا رايو  واحودة للفوال   ورايو  اّلِل موا تزال
 تسْي هتها إىل ااْي واهلدى والصال  والفال .

 نا ه.وهنا .إذا قوويك بشووأن اهلخوورة صووغْيوهوول علووى عظمتووه .ذلووك كووأن الوورب  وااسوور يف هووذ  األرم
وااسور  هنوا  الورب .. احلقيقو  هنوا  يف األمود الطليول،ويف احليواة الباقيو ،ويف عوا .الرب  احلو  وااسور احل 

قووودر لوووه،أو كموووال املهنا  حيوووة يبلووو  ا نسوووان أقصوووى ال.ربووو  ا؟نووو  والرضووولان،أو خسووور ا؟نووو  والرضووولان:
ْلَمووْرُء مووا َم يَوْنظُوُر الْ يوَوو:حوو  ن يكولن حجوورا يف القيموو  وقون احلجور يف الرايورتكك فتهوودر آقميتووه،وينتهك إىل أ

َتِب ُكْنحُل تُرااب  :َقدََّمحْل يَداُ  َويَوُقلُل اْلكاِفُر   .. «اي لَيوْ
 حْلَوو ِِ اِت،َوَتلاَصووْلا ابِ لُوولا الصَّاحلِ لا َوَعمِ ِإ َّ الَّووِذيَن آَمنُوو»..إنووه ااسوور .وهووذ  السوولرة حا وو  يف هديوود الطريوو  .

م ،اليت تتلاصوى ؟ماع  املسول وقيام انري  ا ميان والعمل الصاحل.نري  واحد   يتعدق..« َوَتلاَصْلا اِبلصَّْثِ 
 وتقلم متضامن  على حراس  احل  مزوقة بزاق الصث..ابحل  وتتلاصى ابلصث

، وََكانَوحْل لَوُه ُصوْحَب    .إنه نري  واحد ارِِمكِِ "ِإَذا َكواَن الورَُّجالِن ِموْن َأْصوَحاِب النَّوِلِِ :، قَالَ َعْن َأيب َمِديَنَ  الودَّ
َواْلَعْصوووِر ِإنَّ اِ ْنَسووواَن َلِفوووك ُخْسووور ، مُثَّ ُيَسووولَِِم َأَحوووُدُ َا َعلَوووى :اْلتَوَقيَوووا َ ْ يَوْفَ ِقَوووا َحوووَّتَّ يَوْقووورَأَ َأَحوووُدُ َا َعلَوووى اهلَخرِ 

 ..2754اهلَخِر"
 علووى التلاصووك يتعاهدان هلك،يتعاهوودان علووى ا ميووان والصووال ،و لقوود كوواان يتعاهوودان علووى هووذا الدسووتلر ا

مو  ا مون هوذ  األلوى أوموعويتعاهدان .ويتعاهدان على أوما حارسان هلذا الدستلر.ابحل  والتلاصك ابلصث
 القائم  على هذا الدستلر ..

 
 

 

                                                 
 ( صحي  1366[)70/ 20املعجم الكبْي للطثاين ] - 2754
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 مكي ة وآياأها أسع ( سور  الهمه 104)

 أهم مو وعات السور  

ج قحل ذاتوه  ولذ يف الل  وهك.هذ  السلرة صلرة من الصلر اللاقعي  يف حياة الدعلة يف عهدها األول تعكك
 ا يطيو  نفسوه موبوه،حَّت  صلرة الل ويم الصوغْي النفك،الوذي يويتى املوال فتسويطر نفسوه.يتكرر يف كل بي   .

أقودار :دار م ومجيوع األقوع القوييومجالقيمو  الويت هتولن أمامهوا .ويرو  يشعر أن املال هل القيم  العليا يف احلياة
 اب دارهم بال حسلناس وأقوأنه وقد ملك املال فقد ملك كرامات ا.وأقدار احلقائ .وأقدار املعاين.الناس

لت وختليود قفوع املو كما يرو  ُيسه أن هذا املال إله قاقر على كل ككء   يعجز عن فعل ككء  حوَّت  
لوو  يف هوولس ن مث ينطهنووا  يف نظوور  حسوواب وجووزاء  وموو وقفع قضوواء اّلِل وحسووابه وجزائووه إن كووان.احليوواة

قووووودار النووووواس تهان   ّبوووووذا املوووووال يعووووود  ويسوووووتلذ تعوووووداق  وتنطلووووو  يف كيانوووووه نفخووووو  فاجرة،تدفعوووووه إىل ا سووووو
تحقوْي أصولاهتم،أو بركواهتم و حسولاء  كايو  .يعيبهم بلسانه ويسوخر مونهم  ركاته.وملزهم و زهم ..وكراماهتم

 هلازئ   اابللفت  الساخرة واحلرك  .ابلغمز واللمز.ل وا كارةابلقل .صفاهتم و اهتم .
 [9إل   1اآليات :( 104]سور  الهمه  )

 الطم ان المي اا للناس وجهاؤه

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َق ُ 1َويْووول  ِلُكووولِِ ُ َوووزَة  ُلَموووزَة  )}  بَوووَذنَّ يف 3َدُ  )ُه َأْخلَووو( َُيَْسوووُه أَنَّ مالَووو2) ( الَّوووِذي مَجَوووَع موووا   َوَعووودَّ  ( َكوووالَّ لَيُونوْ

وووا َعلَوووْيِهمْ 7ْف ِوووَدِة )( الَّووويِت َتطَّلِوووُع َعلَوووى اأْلَ 6َدُة )( انُر اّللَِّ اْلُملقَووو5َوموووا أَْقراَ  َموووا احْلَُطَموووُ  ) (4احْلَُطَموووِ  )  ( ِإوَّ
َقة  )8ُمْيَصَدة  )  { (9( يف َعَمد  ُ َدَّ

  وا سوالم يكور .ا ميان النفلس البشري  حوني ختلول مون املوروءة وتعورى مونوهك صلرة ل يم  حقْية من صلر 
العيووه يف و واللمووز  وقوود وووى عوون السووخري .هووذ  الصوولرة اهلابطوو  موون صوولر النفوولس  كووم ترفعووه األخالقك

  ان يلاجووه حالووك  نووه كووإ  أن ذكرهووا هنووا ّبووذا التشوونيع والتقبووي  مووع اللعيوود والتهديوود،يلح.ملاضووع كووَّت
لرة الوووورقع فجوووواء الوووورق عليهووووا يف صوووو.وعووووا  املوووويمنني . - -ن بعووووخ املشووووركني عووووا  رسوووولل اّلِل واقعيوووو  موووو

تفك فنك.ييقوووو و ولكنها ليسوووحل .وقووود ورقت رواايت بتعيوووني بعوووخ الشخصووويات.الشوووديد،والتهديد الرعيه
 حنن  ا قرران  عنها ..

ونفسي ،وصولرة للنوار حسوي   والتهديد اكء يف صلرة مشهد من مشاهد القيام  ميثل صلرة للعوذاب ماقيو 
فصوولرة اهلمووزة اللمزة،الووذي يوودأب .وقوود لوولحج فيهووا التقابوول بووني ا؟وورم ونريقوو  ا؟ووزاء وجوول العقاب.ومعنلي 

علووى اهلووزء ابلنوواس وعلووى ملووزهم يف أنفسووهم وأعراضووهم،وهل امووع املووال فيظنووه كفوويال ابالوولق  صوولرة هووذا 
الوويت هطووم كوول مووا « احلطموو »املهموول املوو قي يف « املنبوولذ» املتعووا  السوواخر املسووتقلي ابملال،تقابلهووا صوولرة

وإضوافتها ّلِل وختصيصوها هكوذا يولحك  ووا انر « انُر اّللَِّ اْلُملَقَدةُ »وهك .يلقى إليها،فتحطم كيانه وكثايء 
علووووى فووووياق  الووووذي ينبعووووة منووووه اهلمووووز « َتطَّلِووووعُ »وهك .فووووذة،غْي معهلقة،وحلووووع عليهووووا رهبوووو  مفزعوووو  رعيبوووو 

هووذ  النووار مغلقوو  .وتكملوو  لصوولرة انطووم املنبوولذ املهموول ..مووز،وتكمن فيووه السووخري  والكووثايء والغوورور .والل
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عليوووه،  ينقوووذ  منهوووا أحووود،و  يسوووأل عنوووه فيهوووا أحووود  وهووول مليووو  فيهوووا إىل عمووولق كموووا تليووو  البهوووائم بوووال 
 اح ام  

َق ُ »:ويف جوورس األلفوواا تشووديد  َبَذنَّ .َكالَّ .َعدَّ رات تلكيوود بشووَّت أسوواليه  معوواين العبوواويف« َقة  ُ َوودَّ .َتطَِّلعُ .لَيُونوْ
بَووَذنَّ يف احْلَُطَمو ِ »:التلكيود  مث سوويال .امفهوذا ا مجووال وا ّبو..« ُة  اْلُملقَوودَ ُر اّللَِّ انَوما أَْقراَ  َمووا احْلَُطَموُ ف .لَيُونوْ

 مث ا جاب  والبيان ...ا ستهلال
َبَذنَّ .َوْيل  »عبوووْي هتديووود ويف الت.كلهوووا مووون أسووواليه التلكيووود والتضوووخيم .  الَّيِت .ّللَِّ اْلُملقَوووَدةُ اانُر .َموووِ  .احْلُطَ .لَيُونوْ

ا َعَلْيِهْم ُمْيَصَدة  .َتطَِّلُع َعَلى اأْلَْفِ َدةِ   « ..ة  دَّقَ يف َعَمد   َُ .ِإوَّ
ع ن يتوابان القورآلقود كو«  ةاهلموزة اللموز »ويف ذلك كله للن من التناس  التصليري والشعلري يتف  مع فعل  

مر كيووووووود وكان هووووووول السوووووووال  البتوووووووار الصووووووواع  الوووووووذي يووووووود.أحوووووووداّ الووووووودعلة ويقلقهوووووووا يف اللقوووووووحل ذاتوووووووه
 الكائدين،ويزلزل قللب األعداء،ويثبحل أروا  امليمنني.

 :وإان لنرى يف عناي  اّلِل سبحانه ابلرق على هذ  الصلرة معنيني كبْيين 
 ابط  من النفلس.تقبي  اهلبلط األخالقك وتبشيع هذ  الصلرة اهل:األول 
يوورى  هم  ن اّللِ ن ،وإكووعار املنافحوو  عوون املوويمنني وحفووج نفلسووهم موون أن تتسوورب إليهووا مهانوو  ا ها:والثوواين 

 الل يم. لى الكيدويف هذا كفاي  لرفع أرواحهم واستعالئها ع.ما يقع هلم،ويكرهه،ويعاقه عليه .
َوِإنَّ ِكرَارَُكُم ،" ِخَيارَُكُم الَِّذيَن ِإَذا ُرُ وا ذُِكَر هللُا ِّبِمْ :ُه قَالَ أَنَّ ،َعْن َرُسلِل هللِا ،َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ  

 2755اْلَمشَّاُ وَن اِبلنَِّميَمِ  َبنْيَ اأْلَِحبَِّ  اْلَباُغلَن لِْلُثَآِء اْلَعَنحَل ".
" الَِّذيَن ِإَذا ُرُ وا :بَوَلى،فَوَقاَل :َيارُِكْم ف " فَوَقاُللا " َأَ  أُْخِثُُكْم خِبِ : وَعْن َأْ َاَء بِْنحِل يَزِيَد َعْن َرُسلِل اّللَِّ 

ُ،َأَ  أُْخِثُُكْم ِبِشرَارُِكْم ف "،فَوَقاُللا  ،فَوَقاَل :ذُِكَر اّللَّ " اْلَماُكلَن اِبلنَِّميَمِ  اْلُمْفِسُدوَن َبنْيَ :بَوَلى اَي َرُسلَل اّللَِّ
 2756حَل "اأْلَِحبَِّ ،اْلَباُغلَن اْلُثَآَء اْلَعنَ 

 
  

                                                 
 زايقة مب  - (  حسن 6282(  )77/  9) -كعه ا ميان  - 2755
 زايقة مب  - (  حسن2072مْسَنُد ِإْسَحاَ  ْبِن رَاَهَلْيِه ) - 2756
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 مكي ة وآياأها خمس ( سور  ال يل105)

 أهم مو وعات السور  

عايو  لد ل  علوى ر اث ،عظيم تشْي هذ  السلرة إىل حاقّ مستفيخ الشهرة يف حياة ا؟زيرة العربي  قبل البع
 والنقطو  الويتيودة ا؟ديدة،قحمضون العاّلِل هلذ  البقع  املقدس  اليت اختارهوا اّلِل لتكولن ملتقوى النولر األخْي،و 

  فيها ..  وااْيتبدأ منها زحفها املقدس ملطارقة ا؟اهلي  يف أرجاء األرم،وإقرار اهلدى واحل
عحل لويت خضويف الفو ة ا -من ومجل  ما تشْي إليه الرواايت املتعدقة عن هذا احلاقّ،أن احلاكم احلبشك للوي

د بو  كنيسو  ق،كان «أبره »:تسميه الرواايت و  -نها فيها اليمن حلكم احلبش  بعد نرق احلكم الفارسك م
لبيووحل العوورب عوون ايف الوويمن ابسووم ملووك احلبشوو  ومجووع هلووا كوول أسووباب الفخاموو ،على نيوو  أن يصوور  ّبووا 

  العورب يوكوأوم كوأن بقاحلرام يف مك ،وقود رأى مبلو  اْنوذاب أهول الويمن الوذين ُيكمهوم إىل هوذا البيحل،
 كته إىل ملك احلبش  ّبذ  الني  ..و .يف وس  ا؟زيرة ومشاليها كذلك

ذا اعيوول صوواحل هووهيم وإ ولكوون العوورب   ينصوورفلا عوون بيووتهم املقدس،فقوود كووانلا يعتقوودون أوووم أبنوواء إبوورا
 - علووى هتافتهووا -م وكانحل معتقووداهت.البيحل،وكووان هووذا ملضووع اعتووزازهم علووى نووريقتهم ابلفخوور ابألنسوواب

افووحل  ضووطراب وهتلهلم،وهم يوورون مووا فيهووا موون خلوول واأفضوول يف نظوورهم موون معتقوودات أهوول الكتوواب موون حوو
 كذلك.

 ،ويف احبه الفيلووعلووى هوودم الكعبوو  ليصوور  النوواس عنهووا وقوواق جيشووا جوورارا تصوو« أبرهوو »عندئووذ صوو  عووزم 
دم  يتلجوووه هلووو وعز علووويهم أن.فتسوووامع العووورب بوووه وبقصووود .مقووودمتها فيووول عظووويم ذو كوووهرة خاصووو  عندهم

ن أجابوه مون قلمه وم ل اليمن ومللكهم يقال له ذو نفر،فدعافلق  يف نريقه رجل من أكرا  أه.كعبتهم
ه لووووومث عووووورم .سوووووائر العووووورب إىل حووووورب أبرهووووو  وجهووووواق  عووووون البيوووووحل احلرام،فأجابوووووه إىل ذلوووووك مووووون أجابوووووه

 فقاتله،ولكنه هزم وأخذ  أبره  أسْيا.
هوزمهم  ثْي،فموا عورب كمث وق  له يف الطري  كذلك نفيول ابون حبيوه ااثعموك يف قبيلتوني مون العورب ومعه

جوال مون ر رج إليوه خوكذلك وأسر نفيال،الوذي قبول أن يكولن قليلوه يف أرم العورب.حَّت إذا مور ابلطوائ  
 هم الوذي بنول   عن بيتوذلك ليدفعل .إن البيحل الذي يقصد  ليك عندهم إ ا هل يف مك :يقي  فقاللا له 

قائوودا موون  مكوو ،بعةو ئ  لوواِلت  وبعثوولا معووه موون يدلووه علووى الكعبوو   فلمووا كووان أبرهوو  ابملغمووك بووني الطووا
طلوه عوْي لعبود املمائيت ب قلاق  حَّت انتهى إىل مك  فسا  إليه أملال هتام  من قريا وغْيهم،فأصاب فيها

 بن هاكم،وهل يلم ذ كبْي قريا وسيدها.
 كلا ذلك.م به ف  هلمث عرفلا أوم   ناق  .فهمحل قريا وكنان  وهذيل ومن كان بذلك احلرم بقتاله

  إىل مك  يسأل عن سيد هذا البلد،ويبلغوه أن امللوك   ذت حلورّبم وإ وا جواء هلودم هوذا وبعة أبره  رسل 
البيحل،فإن   يتعرضولا لوه فوال حاجو  لوه يف قموائهم  فوإذا كوان سويد البلود   يريود احلورب جواء بوه إىل امللوك 

هووذا بيووحل اّلِل .ناق  واّلِل مووا نريوود حربووه ومووا لنووا بووذلك موون:..فلمووا كلووم عبوود املطلووه فيمووا جوواء بووه قووال لووه 
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فووإن مينعووه منووه فهوول بيتووه وحرمووه،وإن حوول بينووه وبينووه فوول اّلِل مووا .احلرام.وبيووحل خليلووه إبووراهيم عليووه السووالم .
 فانطل  معه إىل أبره  ...عندان قفع عنه .
َعاَء،وََكاَن َنْصَرانِي ا،َفَسمَّ :قَاَل اْبُن ِإْسَحاَ   اَها اْلُقلَّْيَك مل  َْ يُوَر ِمثْوُلَها يف َزَماِوَا " إنَّ أَبْوَرَهَ  َبَ  َكِنيَس   ِبَصنوْ

ِإيِنِ َقْد بَونَوْيحُل َلَك أَيُوَها اْلَمِلُك َكِنيَس  ،َ ْ ُيْ َ ِمثْوُلَها :ِبَشْكء  ِمَن اأْلَْرِم مل وََكَتَه ِإىَل النََّجاِككِِ َمِلِك احْلََبَشِ  
َته  َحَّتَّ  َلَك،َوَلْسحُل ِ ُنوْ َها َحاجَّ اْلَعَرِب ِلَمِلك  َكاَن قَوبوْ َيحِل اْلَعَرُب ِبِكَتاِب أَبْوَرَهَ  َذِلَك . َأْصِرَ  إِلَيوْ فَوَلمَّا َهَدَّ

،َفَخرََج َحَّتَّ أََتى اْلُقلَّيْ  ،مُثَّ َأَحُد َبِب َمِلك  ،َغِضَه َرُجل  ِمَن النََّسأَِة َأَحُد َبِب فُوَقْيم  َك،فَوَقَعَد ِفيَها،مُثَّ لِلنََّجاِككِ 
َصنَوَعُه َرُجل  ِمْن أَْهِل َهَذا :َمْن َصَنَع َهَذا ف َفِقيَل : فَوَلِحَ  ِ َْرِضِه،فَُأْخِثَ أَبْوَرَهُ  ِبَذِلَك،فَوَقاَل َخرَجَ 

َع ِمَن قَوْلِلَك  اَء فَوَقَعَد َأْصِرُ  إِلَْيِه َحاجَّ اْلَعَرِب،فَوَغِضَه،َفجَ :اْلبَوْيحِل،الَِّذي َهُُج اْلَعَرُب إِلَْيِه ِ َكََّ ،َلمَّا  َِ
َا لَْيَسحْل ِلَذِلَك  َِْهل  مل فَوَغِضَه ِعْنَد َذِلَك أَبْوَرَهُ ،َوَحَلَ  لََيِسْيَنَّ ِإىَل اْلبَوْيحِل فَويوَ  ْهِدَمُه،َوِعْنَد ِفيَها،َأْي َأوَّ

ُهْم حُمَمَّدُ  ْبُن ُخزَاِعكِِ ْبِن ُحَزابََ  الذَّْكَلاينُ،مُثَّ  أَبْوَرَهَ  رَِجال  ِمَن اْلَعَرِب َقْد َقِدُملا َعَلْيِه يَوْلَتِمُسلَن َفْضَلُه،ِمنوْ
َنَما ُهْم ِعْنَدُ ،َغِشيوَ  ُهْم َعْبد  الُسَلِمُك،يف نَوَفر  ِمْن قَوْلِمِه،َمَعُه َأن  َلُه يُوَقاُل َلُه قَوْيُك ْبُن ُخزَاِعكِِ مل فَوبَويوْ

َواّللَِّ لَِ ْن َأَكْلَنا َهَذا َ  :ُل اْاَُصى مل فَوَلمَّا أََتى اْلَقْلَم ِبِغَذائِِه،قَاُللا أِلَبْوَرَهَ ،فَوبَوَعَة إِلَْيِهْم ِفيِه ِبِغَذائِِه،وََكاَن َذْكُ 
،َفَجاَء أَبْوَرَهَ  فَوَقاَل  أَيُوَها اْلَمِلُك،ِإنَّ َهَذا يَوْلُم ِعيد  :تَوزَاُل َتُسبُوَنا بِِه اْلَعَرُب َما بَِقيَنا،فَوَقاَم حُمَمَُّد ْبُن ُخزَاِعكِ 

َا َأْكَرْمُتُكْم :َ  أَنُْكُل ِفيِه ِإ َّ اْ؟ُُنلَب َواأْلَْيِدي،فَوَقاَل َلُه أَبْوَرَهُ  لََنا، ُتْم،فَِإ َّ َعُة إِلَْيُكْم َما َأْحبَوبوْ َفَسنَوبوْ
،َوأَمَّرَُ  َعَلى مُ .بِِغَذاِئك،ِلَمْنزِلَِتُكْم ِعْنِدي  َد ْبَن ُخزَاِعكِ  َضَر،َأْن َيِسَْي يف النَّاِس،يَْدُعلُهْم مُثَّ ِإنَّ أَبْوَرَهَ  تَولََّج حُمَمَّ

،َحَّتَّ ِإَذا نَوَزَل بِبَوْعِخ أَْرِم بَ  ِب ِكَنانََ ،َوَقْد بَوَلَ  ِإىَل َحجِِ اْلُقلَّْيِك،َكَنيَسِتِه الَّيِت بَوَناَها،َفَساَر حُمَمَُّد ْبُن ُخزَاِعكِ 
 َرُجال  ِمْن ُهَذْيل  يُوَقاُل َلُه ُعْرَوُة ْبُن ِحَيام  اْلِماَلِصُك،فَوَرَماُ  ِبَسْهم  أَْهَل هِتَاَمَ  أَْمرُُ ،َوَما َجاَء َلُه،بَوَعثُلا إِلَْيهِ 

،فَوَهَرَب ِحنَي قُِتَل َأُخلُ ،فَوَلِحَ   َِ  بْوَرَهَ  فََأْخَثَُ  فَوَقتَوَلُه مل وََكاَن َمَع حُمَمَِّد ْبِن ُخزَاِعكِ  َأُخلُ  قَوْيُك ْبُن ُخزَاِعكِ 
مُثَّ ِإنَّ أَبْوَرَهَ  ِحنَي َأمْجََع .َق َذِلَك أَبْوَرَهَ  َغَضب ا َوِحنوْق ا،َوَحَلَ  لَيَوْغُزَونَّ َبِب ِكَنانََ ،َولَيَوْهِدَمنَّ اْلبَوْيحَل بَِقْتِلِه،فَوزَا

َعحِل ا ْلَعَرُب ِبَذِلَك،فََأْعَظُملُ ،َوَفِظُعلا السَّْْيَ ِإىَل اْلبَوْيحِل،أََمَر احْلُْبَشاَن فَوتَوَهيََّأْت َوَعَهََّزْت،َوَخرََج َمَعُه اِبْلِفيِل،َو َِ
ُعلا أَنَُّه يُرِيُد َهْدَم اْلَكْعَبِ ،بَوْيحِل اّللَِّ احْلَرَاِم،َفَخرَ  َج َرُجل  َكاَن ِمْن َأْكرَاِ  بِِه،َورَأَْوا ِجَهاَقُ  َحق ا َعَلْيِهْم،ِحنَي  َِ

َدَعا قَوْلَمُه َوَمْن َأَجابَُه ِمْن َسائِِر اْلَعَرِب،ِإىَل َحْرِب أَبْوَرَهَ ،َوِجَهاِقِ  أَْهِل اْلَيَمِن َوُمُللِكِهْم،يُوَقاُل َلُه ُذو نَوْفر ،فَ 
،َوَما يُرِيُد ِمْن َهْدِمِه َوِإْخرَابِِه،فََأَجابَُه َمْن َأَجابَُه ِإىَل َذِلَك،َوَعَرَم َلُه،َوقَاتَولَ  ُه،فَوُهزَِم َوتَوَفرََّ  َعْن بَوْيحِل اّللَِّ

َلُه،قَاَل ُذو نَوْفر  َأْصَحابُُه،َوأُ  أَيُوَها اْلَمِلُك َ  تَوْقتُوْلِب،فَِإنَُّه َعَسى َأْن َيُكلَن :ِخَذ َلُه ُذو نَوْفر  َأِسْي ا مل فَوَلمَّا أَرَاَق قَوتوْ
ا وََكاَن أَبْورَ .بَوَقاِئك َمَعَك َخْْي ا َلَك ِمْن قَوْتِلك مل َفَ ََكُه ِمَن اْلَقْتِل،َوَحَبَسُه ِعْنَدُ  يف َوَت    مُثَّ .َهُ  َرُجال  َحِليم 

َحِبيه   َمَضى أَبْوَرَهُ  َعَلى َوْجِهِه َذِلَك يُرِيُد َما َخرََج َلُه،َحَّتَّ ِإَذا َكاَن ِ َْرِم َخثْوَعَم،َعَرَم َلُه نُوَفْيُل ْبنُ 
،َوَمْن َمَعُه ِمْن قَوَباِئِل اْلعَ :اْاَثْوَعِمُك يف قَِبيَلْك َخثْوَعَم  َرِب،فَوَقاتَوَلُه فَوَهَزَمُه أَبْوَرَهُ ،َوُأِخَذ َلُه َكْهرَاِن،َواَنِهك 

أَيُوَها اْلَمِلُك َ  تَوْقتُوْلِب،فَِإيِنِ َقلِيُلَك ِ َْرِم اْلَعَرِب،َوَهاَ ِن :َأِسْي ا،فَُأيتَ بِِه مل فَوَلمَّا َهمَّ بَِقْتِلِه،قَاَل َلُه نُوَفْيل  
،اِبلسَّْمِع َوالطَّاَعِ  مل فََأْعَفاُ  َوَخلَّى َسِبيَلُه،َوَخرََج بِِه َمَعُه،َيُدلُُه يََداَي َلَك َعَلى قَِبيَلْك َخثْوَعَم َكْهرَانَ  ،َواَنِهك 
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،فَوَقاَل  َا :َعَلى الطَّرِيِ  مل َحَّتَّ ِإَذا َمرَّ اِبلطَّاِئِ ،َخرََج إِلَْيِه َمْسُعلُق ْبُن ُمَعتِِه  يف رَِجاِل يَِقي   أَيُوَها اْلَمِلُك،ِإ َّ
تُوَنا َهَذا اِبْلبَوْيحِل الَِّذي تُرِيُد،يَوعْ  حَنْنُ  ،َولَْيَك بَويوْ ُنلَن ُعبَوْيُدَ ،َساِمُعلَن َلَك ُمِطيُعلَن،لَْيَك َلَك ِعْنَداَن ِخاَل  

َعُة َمَعَك َمْن َيُدُلُك،فَوَتَجاوَ  َا تُرِيُد اْلبَوْيحَل الَِّذي ِ َكََّ ،يَوْعُنلَن اْلَكْعَبَ ،َوحَنُْن نَوبوْ َت،ِإ َّ ُهْم،َوبَوَعثُلا َمَعُهْم الالَّ َز َعنوْ
َك،فَوَلمَّا أَنْوزََلُه ِبِه َماَت أَبُ  ل رَِغال  ُهَناَ ،فَوَرمَجَحِل أاََب رَِغال  مل َفَخرََج أَبْوَرَهُ  َوَمَعُه أَبُل رَِغال  َحَّتَّ أَنْوزََلُه اْلُمَغمِِ

ِك اْلَعَرُب َقْثَُ ،فَوُهَل اْلَقْثُ الَِّذي تَوْرُجُم النَّاُس اِبْلمُ  َك،بَوَعَة َرُجال  ِمَن .َغمِِ َوَلمَّا نَوَزَل أَبْوَرَهُ  اْلُمَغمِِ
َ  ِمْن احْلََبَشِ ،يُوَقاُل َلُه اأْلَْسَلُق ْبُن َمْقُصلق ،َعَلى َخْيل  َلُه َحَّتَّ انْوتَوَهى ِإىَل َمكََّ ،َفَساَ  إِلَْيِه أَْمَلالَ   أَْهِل َمكَّ

،َوُهَل يَوْلَمِ ذ  َكِبُْي قُوَرْيا  َوَسيُِِدَها مل َوَ َّحْل قُوَرْيا  َوَغْْيِِهْم،َوَأَصاَب ِفيَها مِ  اَئيَتْ بَِعْي  لَِعْبِد اْلُمطَِّلِه ْبِن َهاِكم 
ُْم  بِِه،َفَ َُكلا َ  نَاَقَ  هَلُْم قُوَرْيا  وَِكَنانَُ  َوُهَذْيل  َوَمْن َكاَن َمَعُهْم اِبحْلََرِم ِمْن َسائِِر النَّاِس بِِقَتالِِه،مُثَّ َعَرُفلا َأوَّ

ِإنَّ :َسْل َعْن َسيِِِد َهَذا اْلبَوَلِد َوَكرِيِفِهْم،مُثَّ ُقْل َلُه :َذِلَك،َوبَوَعَة أَبْوَرَهُ  ُحَناَنَ  احلِْْمَْيِيَّ ِإىَل َمكََّ ،َوقَاَل َلُه 
َا ِجْ حُل هِلَْدِم اْلبَوْيحلِ :اْلَمِلَك يَوُقلُل َلُكْم  ،فَِإْن  َْ تَوْعرُِضلا ُقونَُه ِ َْرب  َفاَل َحاَجَ  ِ  ِإيِنِ  َْ آِت حِلَْرِبُكْم،ِإ َّ

َ ،َسَأَل َعْن َسيِِِد قُوَرْيا  َوَكرِيِفَها،َفِقيَل .ِبِدَماِئُكْم،فَِإْن  َْ يُرِْق َحْريب فَْأِتِب بِِه  َعْبُد :فَوَلمَّا َقَخَل ُحَناَنُ  َمكَّ
،َفَجاَءُ  فَوَقاَل َلُه َما أََمرَُ  بِِه أَبْوَرَهُ ،فَوَقاَل َلُه َعْبُد اْلُمطَِّلِه اْلُمطَِّلِه ْبِن َهاِكِم ْبِن َعْبِد َمَناِ  بْ  َواّللَِّ :ِن ُقَصكِ 

ا ْيِه السَّاَلُم،أَْو َكمَ َما نُرِيُد َحْربَُه،َوَما لََنا ِبَذِلَك ِمْن نَاَق   مل َهَذا بَوْيحُل اّللَِّ احْلَرَاُم،َوبَوْيحُل َخِليِلِه ِإبْورَاِهيَم َعلَ 
َنُه،فَوَلاّللَِّ َما ِعْنَداَن َلُه ِمْن َقا َنُه َوبَويوْ ُتُه َوَحَرُمُه،َوِإْن ُحَلِِ بَويوْ ِفع  َعْنُه،َأْو َكَما قَاَل مل فَوَقاَل قَاَل،فَِإْن مَيْنَوْعُه فَوُهَل بَويوْ

اْنطََلَ  َمَعُه َعْبُد اْلُمطَِّلِه،َوَمَعُه بَوْعُخ فَ .فَاْنطَِلْ  ِإىَل اْلَمِلِك،فَِإنَُّه َقْد أََمَرين َأْن آتَِيُه ِبَك :َلُه ُحَنانَُ  
اَي َذا :ِه،فَوَقاَل بَِنيِه،َحَّتَّ أََتى اْلَعْسَكَر،َفَسَأَل َعْن ِذي نَوْفر ،وََكاَن َلُه َصِديق ا،َفُدلَّ َعَلْيِه،َفَجاَءُ  َوُهَل يف حَمَْبسِ 

َوَما َغَناُء َرُجل  َأِسْي  يف َيَدْي :َل َلُه ُذو نَوْفر ،وََكاَن َلُه َصِديق ا نَوْفر ،َهْل ِعْنَدَ  َغَناء  ِفيَما نَوَزَل بَِنا ف فَوَقا
َتِظُر َأْن يَوْقتُوَلُه ُغُدو ا َأْو َعِشي ا ف َما ِعْنِدي َغَناء  يف َكْكء  ِ َّا نَوَزَل ِبَك،ِإ َّ َأنَّ أُنوَ  ،يَونوْ ْيس ا َساِئَ  اْلِفيِل ِ  َمِلك 

ِإلَْيِه،فَُأوِصيِه ِبَك،َوأُْعِظُم َعَلْيِه َحقََّك،َوَأْسأَلُُه َأْن َيْسَتْأِذَن َلَك َعَلى اْلَمِلِك،فَوُتَكلَِِمُه ِ َا َصِدي  ،َفَسأُْرِسُل 
،َفَجاَء بِِه،:قَاَل .تُرِيُد،َوَيْشَفُع َلَك ِعْنَدُ  خبَْْي ،ِإْن َقَدَر َعَلى َذِلَك  اَي :فَوَقاَل َحْسِل،فَوبَوَعَة ُذو نَوْفر  ِإىَل أُنَوْيك 

َ ،يُْطِعُم النَّاَس اِبلسَّْهِل،َواْلُلُحلَش يف رُ  ،َوَصاِحُه ِعِْي َمكَّ ُءوِس أُنَوْيُك ِإنَّ َعْبَد اْلُمطَِّلِه َسيُِِد قُوَرْيا 
َفَكلََّم .أَفْوَعُل :ا اْسَتَطْعحَل،فَوَقاَل اْ؟َِباِل،َوَقْد َأَصاَب اْلَمِلُك َلُه ِماَئيَتْ بَِعْي ،فَاْسَتْأِذْن َلُه َعَلْيِه،َوانْوَفْعُه ِعْنَدُ   َِ 

أَيُوَها اْلَمِلُك،َهَذا َسيُِِد قُوَرْيا  بَِباِبَك،َيْسَتْأِذُن َعَلْيَك،َوُهَل َصاِحُه ِعِْي َمكََّ ،يُْطِعُم :أُنَوْيك  أَبْوَرَهَ ،فَوَقاَل 
فََأِذَن َلُه :قَاَل .َلْيَك،فَوْلُيَكلِِْمَك ِ َاَجِتِه،َوَأْحِسْن إِلَْيِه النَّاَس اِبلسَّْهِل،َواْلُلُحلَش يف ُرُءوِس اْ؟َِباِل،فَْأَذْن َلُه عَ 

َأْن َاِْلَك َهَْتُه،وََكرَِ  أَبْوَرَهُ ،وََكاَن َعْبُد اْلُمطَِّلِه َرُجال  َعِظيم ا َوِسيم ا َجِسيم ا مل فَوَلمَّا َرآُ  أَبْوَرَهُ  َأَجلَُّه َوَأْكَرَمُه 
َعَلْيِه ُ  ُاِْلَسُه َمَعُه َعَلى َسرِيِر ُمْلِكِه،فَونَوَزَل أَبْوَرَهُ  َعْن َسرِيرِِ ،َفَجَلَك َعَلى ِبَساِنِه،فََأْجَلَسُه َمَعُه َأْن تَورَاُ  احْلََبشَ 

َقاَل َلُه َعْبُد اْلُمطَِّلِه ُقْل َلُه َما َحاَجُتَك ِإىَل اْلَمِلِك ف فَوَقاَل َلُه َذِلَك ال َّْمُجَاُن،فوَ :ِإىَل َجْنِبِه،مُثَّ قَاَل ِلَ ْمُجَانِِه 
ا قَاَل َلُه َذِلَك،قَاَل أَبْوَرَهُ  : َقْد :ُقْل َلُه :ِلَ ْمُجَانِِه َحاَجيِت ِإىَل اْلَمِلِك َأْن يَوُرقَّ َعَلكَّ ِماَئيَتْ بَِعْي  َأَصاَّبَا ِ  مل فَوَلمَّ

ت ا ُكْنحَل َأْعَجبَوْتِب ِحنَي رَأَيْوُتَك،مُثَّ َزِهْدُت ِفيَك ِحنَي   تُوَها َلَك،َوَتْ َُ  بَويوْ َكلَّْمَتِب،أَُتَكلُِِمِب يف ِماَئيَتْ بَِعْي  َأَصبوْ
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ِبِل،َوِإنَّ :ُهَل ِقيُنَك َوِقيُن آاَبِئَك،َقْد ِجْ حُل هِلَْدِمِه َفاَل ُتَكلُِِمِب ِفيِه ف قَاَل َلُه َعْبُد اْلُمطَِّلِه  ِإيِنِ َأاَن َرُب اْ ِ
،قَاَل :ْمنَوُعُه،قَاَل لِْلبَوْيحِل َراب  َسيَ  وََكاَن ِفيَما َزَعَم بَوْعُخ أَْهِل .فََأْنحَل َوَذاَ ،اْرُقْق ِإَ َّ ِإبِِلك :َما َكاَن لُِيْمَنَع ِمبِِ

ِديِِ ْبِن الدِِيِل ْبِن عَ اْلِعْلِم َقْد َذَهَه َمَع َعْبِد اْلُمطَِّلِه ِإىَل أَبْوَرَهَ ،ِحنَي بَوَعَة إِلَْيِه ُحَنانََ ،يَوْعَمُر ْبُن نُوَفايََ  ْبِن 
َوُهَل يَوْلَمِ ذ  َسيُِِد َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناِ  ْبِن ِكَنانََ ،َوُهَل يَوْلَمِ ذ  َسيُِِد َبِب ِكَنانََ ،َوُخَليِْلُد ْبُن َوايَِلَ  اهْلَُذِ ُ 

،فَوَعَرُضلا َعَلى أَبْوَرَهَ  يُوُلَة أَْمَلاِل هِتَاَمَ ،َعَلى َأْن يَورْ  ُهْم،َوَ  يَوْهِدَم اْلبَوْيحَل،فََأىَب َعَلْيِهْم،َواّللَُّ أَْعَلُم ُهَذْيل  ِجَع َعنوْ
ِبَل الَّيِت َأَصاَب َلُه،فَوَلمَّا اْنَصَرُفلا َعْنُه اْنَصَرَ  . َعْبُد اْلُمطَِّلِه ِإىَل وََكاَن أَبْوَرَهَ ،َقْد َرقَّ َعَلى َعْبِد اْلُمطَِّلِه اْ ِ

،فََأْخَثَُهُم ااَْ  َعاِب،خَتَُلف ا َعَلْيِهْم ِمْن مَ قُوَرْيا  َعرَِّة َثَ،َوأََمَرُهْم اِبْاُُروِج ِمْن َمكََّ ،َوالتََّحُرِز يف َكَعِ  اْ؟َِباِل َوالشِِ
ا  يَْدُعلَن اْ؟َْيِا مل مُثَّ قَاَم َعْبُد اْلُمطَِّلِه،فََأَخَذ ِ َْلَقِ  اْلَباِب،اَبِب اْلَكْعَبِ ،َوقَاَم َمَعُه نَوَفر  ِمْن قُوَريْ 

 اّللََّ،َوَيْستَوْنِصُرونَُه َعَلى أَبْوَرَهَ  َوُجْنِدِ ،فَوَقاَل َعْبُد اْلُمطَِّلِه،َوُهَل آِخذ  َحْلَقَ  اَبِب اْلَكْعَبِ  :
ُهُم مِحَ   َكاا اَي َربِِ َ  أَْرُجل هَلُْم ِسَلاَكا اَي َربِِ فَاْمَنْع ِمنوْ

 َكارَا ْمنَوْعُهُم َأْن ُحْرِبُلا قوُ ِإنَّ َعُدوَّ اْلبَوْيحِل َمْن َعاَقاَكا ا
 َوقَاَل أَْيض ا :

 َ ُهمَّ ِإنَّ اْلَعْبَد مَيْ َنُع َرْحَلُه فَاْمَنْع ِحاَلَلكْ 
 َ  يَوْغِلَ َّ َصِليبُوُهْم َوحِمَاهُلُْم َغْدو ا حِمَاَلكْ 
َا أَْوىَل فََأْمر  َما بََدا َلكْ   فَوَلِ ْن فَوَعْلحَل فَوُر َّ

 فَِإنَُّه أَْمر  تُِتُم بِِه فَوَعاَلكْ  َولَِ ْن فَوَعْلحلَ 
 َوقَاَل أَْيض ا :

ك َأْن َتُكلَن لََنا َكذَ   ِلكْ وَُكْنحُل ِإَذا أََتى اَبغ  ِبَسْلم  نُوَرجِِ
 َناِلكْ ْم هُ فَوَللَّْلا َ ْ يَوَناُللا َغْْيَ ِخْزي  وََكاَن احلَْنْيُ يُوْهِلُكهُ 

 كْ َحرَامَ  ُكلااُقوا اْلِعزَّ فَانْوتَوهَ َوَ ْ َأْ َْع ِ َْرَجَك ِمْن رَِجال  أَرَ 
 ِعَياَلكْ  َجُروا مُجُلَع ِباَلِقِهْم َواْلِفيَل َكْك َيْسُبلا

َباِل،فَوَتَحرَُّزوا مُثَّ أَْرَسَل َعْبُد اْلُمطَِّلِه َحْلَقَ  اَبِب اْلَكْعَبَ ،َواْنطََلَ  ُهَل َوَمْن َمَعُه ِمْن قُوَرْيا  ِإىَل َكَعِ  ا؟ِْ 
َتِظُروَن َما أَبْوَرَهُ  فَاِعل  ِ َكََّ  ِإَذا َقَخَلَها مل فَوَلمَّا َأْصَبَ  أَبْوَرَهُ  هَتَيََّأ ِلُدُخلِل َمكََّ ،َوهَ ِفيَها،يوَ  يََّأ ِفيَلُه،َوَعبَّأَ نوْ

فَوَلمَّا َوجَُّهلا اْلِفيَل،أَقْوَبَل . اْلَيَمِن َجْيَشُه،وََكاَن اْسُم اْلِفيِل حَمُْملق ا،َوأَبْوَرَهُ  جُمِْمع  هِلَْدِم اْلبَوْيحِل،مُثَّ اِ ْنِصرَاِ  ِإىَل 
ا ِمْن َحْيُة :نُوَفْيُل ْبُن َحِبيه  اْاَثْوَعِمُك،َحَّتَّ قَاَم ِإىَل َجْنِبِه،مُثَّ َأَخَذ ِ ُُذنِِه فَوَقاَل  ابْوُرْ  حَمُْملُق،َواْرِجْع رَاِكد 

َسَل أُُذنَُه،َفَثََ  اْلِفيُل،َوَخرََج نُوَفْيُل ْبُن َحِبيه  َيْشَتُد َحَّتَّ َأْصَعَد يف ِجْ حَل،فَِإنََّك يف بَوَلِد اّللَِّ احْلَرَاِم مل مُثَّ أَرْ 
ُ   يف َمرَاقِِِه،فَوبَوَزُغل َوَضَربُلا اْلِفيَل لِيَوُقلَم فََأىَب،َوَضَربُلا يف َرْأِسِه اِبلطََّثْزِيَن لَيَوُقلَم،فََأىَب،فََأْقَخُللا حَمَاِجَن هَلُمْ .اْ؟ََبِل 

َذِلَك،َوَوجَُّهلُ  ِإىَل ِّبَا لِيَوُقلَم،فََأىَب،فَوَلجَُّهلُ  رَاِجع ا ِإىَل اْلَيَمِن،فَوَقاَم يُوَهْرِوُل،َوَوجَُّهلُ  ِإىَل الشَّاِم،فَوَفَعَل ِمْثَل 
َ  َفَثََ ،َوأَْرَسَل اّللَُّ َعَلْيِهْم نَ  ْْي ا ِمَن اْلَبْحِر،أَْمثَاَل ااَْطَاِنيِ ،َمَع اْلَمْشرِِ ،فَوَفَعَل ِمْثَل َذِلَك،َوَوجَُّهلُ  ِإىَل َمكَّ
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ُهْم :ُكلِِ َنْْي  َياَليَُ  َأْحَجار  َُيِْمُلَها  َقارِِ ،َوَحَجرَاِن يف رِْجَلْيِه ِمْثُل احلِْمَِّا َواْلَعَدِس،َ  ُيِصيُه ِمنوْ َحَجر  يف ِمنوْ
ا ِإ َّ َهَلَك،َولَْيَك ُكُلُهْم َأَصاَبحْل،َوَخَرجُ  َتِدُروَن الطَّرِيَ  الَِّذي ِمْنُه َجاُءوا،َوَيْسأَُللَن َعْن نُوَفْيِل َأَحد  لا َهارِِبنَي يَوبوْ

ُ ّبِِ  ُْم َعَلى الطَّرِيِ  ِإىَل اْلَيَمِن،فَوَقاَل نُوَفْيُل ْبُن َحِبيه  ِحنَي رََأى َما أَنْوَزَل اّللَّ ،لَِيُدهلَّ  ْم ِمْن نِْقَمِتِه :ْبِن َحِبيه 
َلُه الطَّاِلْه َواأْلَْكَرُم اْلَمْغُللُب  أَْيَن اْلَمَفرُ   اِلهْ  اْلغَ ْْيُ غَ َواْ ِ

،فَُأِصيَه أَبْوَرَهُ  يف َجَسِدِ ،َوَخَرُجلا بِهِ  َهل  ،َويَوْهِلُكلَن َعَلى ُكلِِ َمنوْ  َفَخَرُجلا يَوَتَساَقطُلَن ِبُكلِِ َنرِي  
ا َوَقم ا،َحَّتَّ َقِدُملا بِِه َمَعُهْم،َفَسَقَطحْل أاََنِمُلُه أُْ َُل   أُْ َُل   ،ُكلَّ  َها ِمدَّة  َاُُة قَوْيح  َما َسَقَطحْل أُْ َُل   أَتْوبَوَعتوْ

َعاَء،َوُهَل ِمْثُل فَورِْن الطَّْْيِ،َفَما َماَت َحَّتَّ اْنَصدََع َصْدرُُ  َعْن قَوْلِبِه ِفيَما يَوْزُعُملَن "   2757َصنوْ

،قَاَل  َ  اْلا مِ ا َقنوَ اْلِفيِل،َحَّتَّ ِإذَ " أَقْوَبَل َأْصَحاُب :وَعِن اْبِن َعبَّاس  طَِّلِه،فَوَقاَل ْستَوْقبَوَلُهْم َعْبُد اْلمُ ْن َمكَّ
َنا ف َأَ  بَوَعْثحَل فَوَنْأتَِيكَ :ِلَمِلِكِهْم  َذا اْلبَوْيحِل الَِّذي َ  ُأْخِثُْت ّبَِ :ف فَوَقاَل  ء  أََرْقتَ لِِ َككْ ِبكُ  َما َجاَء ِبَك إِلَيوْ

َأىَب ِإ َّ َأْن فَ .ْكء  تُرِيُد،فَاْرِجْع كَ يَك ِبُكلِِ أَنْتِ  انَّ إِ :أَِمَن،َفِجْ حُل ُأِخيُ  أَْهَلُه،فَوَقاَل  يَْدُخُلُه َأَحد  ِإ َّ 
أَْهِلِه ْهِلَك َهَذا اْلبَوْيحِل وَ َ  َأْكَهُد مَ :،فَوَقاَل َجَبل   ىفَوَقاَم َعلَ ِه،يَْدُخَلُه،َواْنطََلَ  َيِسُْي حَنَْلُ ،َوخَتَلََّ  َعْبُد اْلُمطَّلِ 

 مُثَّ قَاَل :.
 اللَُّهمَّ ِإنَّ ِلُكلِِ إَِله  ِحاَل   فَاْمَنْع ِحاَلَلكْ 

ا حِمَاَلكْ   َ  يَوْغِلَ َّ حِمَاهُلُْم أَبَد 
 اللَُّهمَّ فَِإْن فَوَعْلحَل فََأْمر  َما بََدا َلكْ 

هُ فَأَقْوبَوَلحْل ِمْثُل السََّحابَِ  ِمْن حَنِْل اْلَبْحِر َحَّتَّ أَلَلَّ  تَوْرِميِهْم ِ َِجاَرة  :َباَرَ  َوتَوَعاىَل ُل الَّيِت قَاَل اّللَُّ توَ  أاََببِي َنْْي  مْ توْ
يل  قَاَل  َرى َنِليَل   ِدي يف َهَذا ِقصَّ   أُخْ ُكلل  َوِعنْ    َمأْ َعصْ َفَجَعَل اْلِفيُل يَوُعُج َعج ا َفَجَعَلُهْم كَ :ِمْن ِسجِِ

،َوِفيَما ذَكَ  َقِطع      ْراَن ِفيَما َقَصْداَنُ  ِكَفايَ إبِِْسَناق  ُمنوْ
،يف قَوْلِلِه تَوَعاىَل  ْْي  هَلَا َخَراِنيُم َكَخرَاِنيِم نَ :بِيَل تَوْرِميِهْم قَاَل ْْي ا َأابَ ِهْم نَ َليْ عَ َوأَْرَسَل :وَعْن َعْبِد اّللَِّ ْبِن َعبَّاس 

 الطَّْْيِ،َوَأُكُ  َكَأُك ِِ اْلِكاَلِب " * 
ُكلل  يَوُقلُل َكَعْص   َمأْ :َ  قَوْللِِه وَ ا بَوْعض ا " ْعُضهَ بوَ َبُع " يَوتوْ :َنْْي ا أاََببِيَل يَوُقلُل : يف قَوْللِِه وَعِن اْبِن َعبَّاس  

 التِِْ ُ :
  ِفَر   :َنْْي ا أاََببِيَل قَاَل :وَعِن اْبِن َمْسُعلق ،يف قَوْللِِه 

َباِع، َْ تُوَر رُ ِل اْلَبْحِر هَلَا ِمْثُل ْت ِمْن ِقبَ َنَشأَ  ْْي اَكاَنحْل نَ :ُل َنْْي ا أاََببِيَل يَوُقل :وَعْن ِعْكرَِمَ ،يف قَوْللِِه  ُءوِس السِِ
 رُِي وَُّل َما رُِئَك اْ؟ُدَ ،فَِإنَُّه أَلَ َدرِيِِ ؟ُْ قَوْبَل َذِلَك،َوَ  بَوْعَدُ ،فَأَيوََّرْت يف ُجُللِقِهْم أَْمثَاَل ا

،قَاَل وَعْن ُعبَوْيِد ْبِن ُعَمْْي  اللَّْيثِ  " َلمَّا أَرَاَق اّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يُوْهِلَك َأْصَحاَب اْلِفيِل بَوَعَة َعَلْيِهْم َنْْي ا :كِِ
قَ  َها َمَعُه َياَليَُ  َأْحَجار  جُمَزََّع  ،يف ِمنوْ َا ااَْطَاِنيُ ،بُوْل  ،ُكُل َنْْي  ِمنوْ ،َوَحَجرَ َنَشَأْت ِمَن اْلَبْحِر َكَأوَّ اِن ارِِ  َحَجر 

                                                 
 (  بالغا   35263يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) َجاِمُع اْلبَوَيانِ  - 2757
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َما ِمْن َحَجر  يف رِْجَلْيِه،مُثَّ َجاَءْت َحَّتَّ َصفَّحْل َعَلى ُرُءوِسِهْم مُثَّ َصاَححْل،َوأَْلَقحْل َما يف أَْرُجِلَها َوَمَناِقْيَِها،فَ 
َها َعَلى َرُجل  ِإ َّ َخرََج ِمَن اْ؟َاِنِه اهْلَخِر  رِِ ،َوِإْن َوَقَع َعَلى َكْكء  ِإْن َوَقَع َعَلى رَْأِسِه َخرََج ِمْن ُقبُ :َوَقَع ِمنوْ

َوبَوَعَة اّللَُّ رُي ا َكِديَدة ،َفَضَرَبحْل أَْرُجَلَها،فَوزَاَقَها ِكدَّة ،فَُأْهِلُكلا :ِمْن َجَسِدِ  َخرََج ِمْن َجاِنه  آَخَر،قَاَل 
يع ا "  مجَِ

،قَاَل  ،فَوَقاَل لنَِّلِِ ْبُد اْلُمطَِّلِه َجُد اعَ َفَجاَءُهْم َ ،َفا الصِِ  َجاَء َأْصَحاُب اْلِفيِل َحَّتَّ نَوزَُللا:وَعِن اْبِن َعبَّاس 
ا َأحَ  ِإنَّ َهَذا بَوْيحُل اّللَِّ تَوَعاىَل، َْ ُيَسلِِِ  اّللَُّ َعَلْيهِ : وََكانُلا َ  يُوَقدُِِملَن :اَل قَ .ْرِجُع َحَّتَّ َوِْدَمُه َ  نوَ :اُللا قَ .د 

َها الطِِنُي،فوَ ِحَجارَة  سُ  طَاَهاَأعْ  الطَّْْيَ اأْلَاَببِيَل،فَ ِفيَلُهْم ِإ َّ َشَخََّر،َفَدَعا اّللَُّ  ُهْم،َفَما .َلمَّا لق ا َعَليوْ َحاَذهْتُْم َرَمتوْ
ُهْم َأَحد  ِإ َّ َأَخَذْتُه احلِْكَُّ ،َفَكاَن َ  ُيَُ  ُهْم جِ ْنَسان  إِ ُك بَِقَك ِمنوْ  ُمُه ْلَدُ  ِإ َّ َتَساَقَ  حلَْ  ِمنوْ

َا َ َّ :،قَاَل  ْبِن الزَُبْْيِ،َأنَّ َرُسلَل اّللَِّ وَعْن َعْبِد اّللَِّ  تَوَعاىَل أَْعتَوَقُه ِمَن  نَّ اّللََّ َ  مل أِلَ اْلَعِتي:ى اّللَُّ اْلبَوْيحَل " ِإ َّ
 اْ؟ََباِبرَِة،فَوَلْم َيْظَهْر َعَلْيِه َجبَّار  َقُ  "

َ  " َلَقْد :،قَاَلحْل وَعْن َعاِئَشَ  َزْوِج النَِّلِِ  َرأَْيحُل قَاِئَد اْلِفيِل َوَساِئَسُه أَْعَمَينْيِ ُمْقَعَدْيِن،َيْسَتْطِعَماِن ِ َكَّ
"2758 
يلم احلديبي  فَعِن اْلِمْسَلِر بْوِن َرَْرَموَ  َوَموْرَواَن ُيَصودُِِ  ُكوُل َواِحود   - -وهذ  احلاقي  تبت  بقلل رسلل اّلِل  

ُهَما َحِديَة َصواِحِبِه قَواَل َخورَجَ   -َزَموَن احْلَُديِْبيَوِ ،َحَّتَّ َكوانُلا بِوبَوْعِخ الطَّرِيوِ  قَواَل النَّوِبُ  -  - َرُسولُل اّللَِّ ِمنوْ
 -  « فَووووَلاّللَِّ َموووا َكوووَعَر ِّبِوووْم .« ِإنَّ َخالِوووَد بْوووَن اْلَللِيوووِد اِبْلَغِمووويِم ِ  َخْيووول  لُِقوووَرْيا  نَِليَعووو   َفُخوووُذوا َذاَت اْلَيِمووونِي

،َوَسواَر النَّوِبُ َخاِلد  َحَّتَّ  َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن اِبلثَِّنيَّوِ  الَّوَِّت  -  -ِإَذا ُهْم بَِقوَ َِة اْ؟َْيِا،فَواْنطََلَ  يوَورُْكُخ نَوِذير ا لُِقَرْيا 
َها،بَورََكووووحْل بِووووِه رَاِحَلتُووووُه  َقْصووووَلاُء،َخَاِت فََأحلَّحْل،فَوَقوووواُللا َخووووَاِت الْ .فَوَقوووواَل النَّوووواُس َحووووْل َحووووْل .يُوْهووووَبُ  َعلَووووْيِهْم ِمنوْ

،َوَلِكْن َحَبَسوَها َحواِبُك اْلِفيوِل،مُثَّ قَواَل »  -  -فَوَقاَل النَِّبُ .اْلَقْصَلاُء  َما َخَاِت اْلَقْصَلاُء،َوَما َذاَ  هَلَا خِبُُل  
َها َوالَِّذى نَوْفِسى بَِيِدِ  َ  َيْسأَُللىِن ُخطَّ   يُوَعظُِِملَن ِفيَها ُحرَُماِت اّللَِّ ِإ َّ  تُوُهْم ِإايَّ  2759« أَْعطَيوْ

َيِ  أَبُول ُهَريْووورََة :ويف الصوحيحني وقَواَل أَبُوول َسوَلَمَ  بْووُن َعْبوِد الورَّمْحَِن  ُ  -رضوى هللا عنوه  -َحوودَّ وا فَوووَتَ  اّللَّ قَوواَل َلمَّ
وووووَ  قَووووواَم ِ  النَّاِس،َفَحِموووووَد اّللََّ،َوأَيْووووووَ  َعَلْيوووووِه مُثَّ قَوووووا -  -َعلَوووووى َرُسوووووللِِه  ووووووَ  » َل َمكَّ َ َحوووووَبَك َعوووووْن َمكَّ ِإنَّ اّللَّ

َا أُِحلَّحْل ىِل  َا َ  هَُِل أَلَحد  َكاَن قَوْبِلى،َوِإوَّ َها َرُسلَلُه َواْلُمْيِمِننَي،فَِإوَّ َوا  َ  اْلِفيَل،َوَسلََّ  َعَليوْ َساَع   ِموْن َوَار ،َوِإوَّ
ُحْتَوَلى َكلُْكَها،َو َ هَُِل َساِقطَتُوَها ِإ َّ ِلُمْنِشود ،َوَمْن قُتِوَل لَوُه قَِتيول  فَوْهوَل  هَُِل أَلَحد  بَوْعِدى،َفاَل يُونَوفَُّر َصْيُدَها َو َ 

اَل فَوَقووو.فَوَقووواَل اْلَعبَّووواُس ِإ َّ اِ ْذِخَر،فَوووِإانَّ َْنَْعلُوووُه لُِقبُووولراَِن َوبُوُيلتِنَوووا .« خِبَوووْْيِ النََّظَرْيِن،ِإمَّوووا أَْن يُوْفوووَدى،َوِإمَّا أَْن يُِقيوووَد 
فَوَقوواَل اْكتُوبُوولا ىِل اَي َرُسوولَل  -َرُجوول  ِمووْن أَْهووِل الْووَيَمِن  -فَوَقوواَم أَبُوول َكووا   .« ِإ َّ اِ ْذِخووَر »  -  -َرُسوولُل اّللَِّ 

 . 2760«اْكتُوُبلا أَلىِب َكا   »  -  -فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ .اّللَِّ 
                                                 

 الزايقات مب  ( 24-34اَبُب َكْيَ  فَوَعَل َرُبَك  َِْصَحاِب اْلِفيِل)  -َقَ ِئُل النُوبُولَِّة لِْلبَويوَْهِقكِِ  - 2758
 ( 2732و 2731[ )77/ 10املكنز ] -صحي  البخارى - 2759
 (  يقيد:يقتا 3371[)479/ 8املكنز ] -( وصحي  مسلم 4342[)79/ 9املكنز ] -صحي  البخارى - 2760
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 يل ..فهك حاقي  تبت  أنه قد حبك الفيل عن مك  يف يلم الف
 جوارة مون نوني هصوبهم  مث كان ما أراق  اّلِل من إهال  ا؟ويا وقائد ،فأرسول علويهم مجاعوات مون الطوْي

رهو  يف جسود  أصويه أبو .كما ُيكوك عونهم القورآن الكورمي ..وحجور،ف كتهم كوأورا  الشوجر ا؟افو  املمزقو 
بوه كموا تقولل   عون قلشو  صودر ،وخرجلا به معهم يسق  أ ل  أ ل ،حَّت قدملا به صنعاء،فما مات حوَّت ان

 الرواايت ..
 هوذ  احلجوارة ا،وأحجاموختتل  الرواايت هنا يف هديد نلع هذ  ا؟ماعات مون الطْي،وأكوكاهلا،وأحجامه

  .ام يف مككما أن بعضها يروي أن ا؟دري واحلصب  لهرا يف هذا الع.ونلعها وكيفي  فعلها
 رأي الشيخ محمد عبد  بطير أبابيل والرد عليه

لهوا،أن للفو  تعمول عمنيو  املأرى الذين مييللن إىل تضيي  نطا  ااولار  والغيبيوات،وإىل ر يو  السونن الكل وي
لبعوولم الوويت لووذابب وااوأن الطووْي قوود تكوولن هووك .تفسووْي احلوواقّ بلقوولع وابء ا؟وودري واحلصووب  أقوورب وأوىل

 همل امليكروابت،فالطْي هل كل ما يطْي.
فشووا يف جنوود  لم الثوواينويف اليوو »:بوود  يف تفسووْي  للسوولرة يف جووزء عووم قووال األسووتاذ ا مووام الشووي  حمموود ع

تبوو  ععقوولب بوون يوقووال .وهوول أول جوودري لهوور بووبالق العرب:قووال عكرموو  .ا؟وويا قاء ا؟وودري واحلصووب  .
سووامهم مووا لابء  جوقوود فعوول الوو.إن أول مووا ر يووحل احلصووب  وا؟وودري بووبالق العوورب ذلووك العام:فيمووا حوودّ 

 ؟ويا،و  يوزل،وأصويه احلمهم يتناير ويتساق  فذعر ا؟يا وصواحبه وولولا هاربني فكان.يندر وقلع مثله
 يسق  حلمه قطع  قطع ،وأ ل  أ ل  حَّت انصدع صدر  ومات يف صنعاء.

و أذلوك ا؟ودري  كرميو  أنوقود بينوحل لنوا هوذ  السولرة ال.هذا ما اتفقحل عليه الرواايت،ويص  ا عتقاق به»
ا يرسوله الطوْي  و بس  سقطحل على أفراق ا؟يا بلاسط  فر  عظيم  منتلك احلصب  نشأت من حجارة اي

 اّلِل مع الري .
م بعوووووخ فيجووووولز لوووووك أن تعتقووووود أن هوووووذا الطوووووْي مووووون جووووونك البعووووولم أو الوووووذابب الوووووذي ُيمووووول جووووورايي»

جووول هوووذ  يعلووو   ر فاألمووورام،وأن تكووولن هوووذ  احلجوووارة مووون الطوووني املسوووملم اليوووابك الوووذي هملوووه الوووراي  
سووم وتسوواق  فسوواق ا؟اتصوول  سوود قخوول يف مسووامه،فأتر فيووه تلووك القوورو  الوويت تنتهووك إب فووإذا.احليلاانت

الكووووه موووون يريوووود إه وأن كثووووْيا موووون هووووذ  الطيوووولر الضووووعيف  يعوووود موووون أعظووووم جنوووولق اّلِل يف إهووووال  موووون.حلمووووه
وهل فوور  ومجاعووات   . حوورج عنهووا  -اهلن ابملكووروب  الووذي يسووملنه -البشوور،وأن هووذا احليوولان الصووغْي 

يف  ن يكولن الطوْيأغني،على و  يتلقو  لهولر أيور قودرة اّلِل تعواىل يف قهور الطوا.صك عدقها إ  ابرئها .ُي
  بوه،و  لولان خاصوأضخام  ر وس ا؟بال،و  على أن يكلن من نلع عنقاء مغرب،و  علوى أن يكولن لوه 

 على معرف  مقاقير احلجارة وكيفي  شيْيها ..فلله جند من كل ككء.
فهوذا الطاغيو  .وليسوحل يف الكولن قولة إ  وهوك خاضوع  لقلته»له آيو  تودل علوى أنوه اللاحود ويف كل ككء 

الوووذي أراق أن يهووودم البيحل،أرسووول اّلِل عليوووه مووون الطوووْي موووا يلصووول إليوووه مووواقة ا؟ووودري أو احلصوووب ،فأهلكته 
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حفظوووووا  -علوووووى وينيوووووتهم  -وهك نعمووووو  غمووووور اّلِل ّبوووووا أهووووول حرموووووه .وأهلكوووووحل قلموووووه،قبل أن يووووودخل مكووووو 
وإن كانوووحل نعمووو  مووون اّلِل حلوووحل  عدائوووه أصوووحاب الفيووول  - -ه،حَّت يرسووول مووون ُيميوووه بقووولة قينوووه لبيتووو

 الذين أراقوا ا عتداء على البيحل قون جرم اج مه،و  ذنه اق فه.
تأويووول،إن بللوووه إ  وما عووودا ذلوووك فهووول  وووا   يصووو  قب.هوووذا موووا يصووو  ا عتمووواق عليوووه يف تفسوووْي السووولرة»

ألربووع الان موون ذوات وهوول أضووخم حيوو -ه القوودرة أن ييخووذ موون اسووتعز ابلفيوول و ا تعظووم بوو.صووححل روايتووه
لعاقوول ا  ريوه عنود .يهلوك، يلان صوغْي   يظهوور للنظور،و  يودر  ابلبصور،حية سوواقه القودرو  -جسوما 

 «.أن هذا أكث وأعجه وأّبر  
نووني ملووّل  ب  موونأو احلصوو صوولرة ا؟وودري -وحنوون   نوورى أن هووذ  الصوولرة الوويت اف ضووها األسووتاذ ا مووام 

 وس واألجسووام جواءت ّبووا بعوخ الوورواايت مون أن احلجوارة ذاهتووا كانوحل ختوور  الور  أو تلوك الوويت -اب؟وراييم 
    نووورى أن هووووذ.« .اْلَعْصووو ِ »وتنفوووذ منهوووا واوووز  األجسووواق فتووودعها كفتوووات ور  الشوووجر ا؟وووا  وهووول 

يوووة إمكوووان ان مووون حلوووك يف نظووور فهوووذ  كت.الصووولرة أو تلوووك أقل علوووى قووودرة اّلِل،و  أوىل بتفسوووْي احلاقّ
عهلقة فوو  للنوواس،امل  املألل ومن حيووة الد لوو  علووى قوودرة اّلِل وتدبْي ،ويسووتلي عنوودان أن تكوولن السوون.اللقوولع

 قوود جوورت بغووْي ن  اّللِ أو أن تكوولن سوو.املكشوولف  لعلمهم،هووك الوويت جوورت فأهلكووحل قلمووا أراق اّلِل إهالكهووم
 فحققحل قدر  ذا .املألل  للبشر،وغْي املعهلق املكشل  لعلمهم،

نرفووا يسوووْيا  ّلِل إ اومووا يعوور  البشوور مووون سوون  .إن سوون  اّلِل ليسووحل فقوو  هوووك مووا عهوود  البشوور وموووا عرفل 
ذ  من الطليل،فهووووم يف الوووز يكشوووفه اّلِل هلوووم  قووودار موووا يطيقلن،و قووودار موووا يتهيوووأون لوووه بتجوووارّبم وموووداركه

لقيوواس إىل مووا عهوودو  ومووا عرفوول   وموون مث ولكنهووا خوولار  اب.هووك موون سوون  اّللِ  -مووا يسووملوا ك  -ااوولار  
لنصووولص ويف أو كوووان يف ا -وايووو  موووَّت صوووححل الر  -فووونحن   نقووو  أموووام ااارقووو  مووو ققين و  مووويولني هلوووا 

قوحل ذاتوه   ويف الل .مالبسات احلاقّ ما يلحك  وا جورت خارقو ،و  عور علوى موألل  النواس ومعهولقهم
ارقوووووو  لسوووووون  اااقوووووول وقعووووووا و  ق لوووووو  موووووون جراينووووووه علووووووى نوووووورى أن جووووووراين األموووووور علووووووى السوووووون  املأللفوووووو  أ

مك وغروّبوووا لووولع الشووونإن .فالسووون  املأللفووو  هوووك يف حقيقتهوووا خارقووو  ابلقيووواس إىل قووودرة البشووور ..للمألل 
ظوو ،وإ  فليجوورب موون حلوهووك تقووع كوول  -ل نفوول خارقوو  وإن و قة كوو -ل يوولم كوووهووك معهوولقة   -خارقوو  

سوووحلق  ملليوو   يكووروابت ا؟ووودري مُيموول حجووارة  -مووا كوووان ائنووا ك  -كوواء أن اوورب  وإن تسوولي  نوووْي 
هوا  يهوم فييتيف اللحظو  الوواحلصب  وإلقائها يف هذ  األرم،يف هذا األوان،وإحوداّ هوذا الولابء يف ا؟ويا،

ة لوو  علووى القوودر لوو  الد إن جووراين قوودر اّلِل علووى هووذا النحوول خارقوو  بوول عوودة خوولار  كام.ابقتحووام البيووحل .
  تفعوول جووارة خاصووح قوول ق لوو  و  عظموو  موون أن يرسوول اّلِل نووْيا خاصووا ُيموول  وليسووحل.وعلووى التقدير

 سلاء ..  على الهذ  من تلك ..هذ  خارق  وتلك خارق.ابألجسام فعال خاصا يف اللحظ  املقررة .
فأموووووا يف هوووووذا احلووووواقّ ابلوووووذات،فنحن أميووووول إىل اعتبوووووار أن األمووووور قووووود جووووورى علوووووى أسووووواس ااارقووووو  غوووووْي 

وإن   تكن هنا  حاجو  إىل قبولل الورواايت الويت تصو   - أرسل نْيا أاببيل غْي معهلقة املعهلقة،وأن اّللِ 
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أحجوووام الطوووْي وأكوووكاهلا وصوووفا مثْيا،ْنووود لوووه نظوووائر يف ملاضوووع أخووورى تشوووك  ن عنصووور املبالغووو  والتهليووول 
 همل حجارة غْي معهلقة،تفعل ابألجسام فعال غْي معهلق .. -مضا  إليها  

البسووووات لسوووولرة وماولكن ألن جوووول .  ألنووووه أعظووووم ق لوووو  و  أكووووث حقيقوووو .ا عتبووووارحنوووون أميوووول إىل هووووذا 
كووان يريوود أن .لبيووحل أمرايريوود ّبووذا ا -سووبحانه  -فقوود كووان اّلِل .احلوواقّ ععوول هووذا ا عتبووار هوول األقرب

 ةقو ،يف أرم حور حورة نلي ُيفظه ليكلن مثاب  للناس وأمنا وليكلن نقط  عمع للعقيدة ا؟ديدة تزح  منوه
دعلة يف نليقوووووو ،  يهوووووويمن عليهووووووا أحوووووود موووووون خارجهووووووا،و  تسوووووويطر عليهووووووا حكلموووووو  قوووووواهرة هاصوووووور الوووووو

ل ّبووا علووى ،حَّت ليمووواعل هووذا احلوواقّ عووثة لوواهرة مكشوولف  ؟ميووع األنظووار يف مجيووع األجيووال.حمضوونها
جوول  ناسوو  مووعممووا يتف.ليهووا .عقووريا بعوود البعثوو  يف هووذ  السلرة،ويضوورّبا مووثال لرعايوو  اّلِل حلرماتووه وغْيتووه 

  قاعوووك و أجزائوووه  هوووذ  املالبسوووات كلهوووا أن اوووكء احلووواقّ غوووْي موووألل  و  معهلق،بكووول مقِلماتوووه وبكووول
.وخباصوو  أن فوورق فووذ .للمحاولوو  يف تغليووه صوولرة املووألل  موون األموور يف حوواقّ هوول يف ذاتووه و البسوواته م

ي   ،فوإن ا؟ودر ا وقائودا؟وي املألل  يف ا؟دري أو احلصب    يتف  مع ما روي من آتر احلاقّ  جسوام
ك الويت هو .وهوذ  الصولرةأو احلصب    يسق  ا؟سم عضلا عضلا وأ ل  أ ل ،و  يش  الصدر عن القلوه .

 قريبا. إُياء مباكرا..« َفَجَعَلُهْم َكَعْص   َمْأُكلل  »:يلحك ّبا النا القرآين 
زيوود فهك   ت.أصوويه اب؟وودريوروايوو  عكرموو  ومووا حوودّ بووه يعقوولب بوون عتبوو  ليسووحل نصووا يف أن ا؟وويا 

رهووو  يوو  إكوووارة ألبأقلاهلموووا و  توورق يف أ.إن ا؟وودري لهووور يف ا؟زيوورة يف هوووذا العووام ألول مووورة:علووى أن تقووولل 
رب القووريبني صواب  العومث إن إصواب  ا؟ويا علوى هوذا النحوول وعودم إ.وجيشوه خاصو  اب صواب  ّبوذا املوورم .

م ل  خارقو  فعوالحل املسوأوموا قامو.د ا؟ويا وحود   وا همل ثله يف حينه تبودو خارقو  إذا كانوحل الطوْي تقصو
مووور علوووى غوووْي جوووراين األو العنووواء يف حصووورها يف صووولرة معينووو  جملووورق أن هوووذ  الصووولرة مأللفووو  ملووودار  البشووور  
 - سووتاذ ا مووام كووان األاملووألل  أنسووه ؟وول احلوواقّ كلووهف  إننووا نوودر  ونقوودر قوافووع املدرسوو  العقليوو  الوويت

 قب  ..سها يف تلك احلعلى رأ -رمحه اّلِل 
اّ رمي وأحووووووودنووووووودر  ونقووووووودر قوافعهوووووووا إىل تضووووووويي  نطوووووووا  ااووووووولار  والغيبيوووووووات يف تفسوووووووْي القووووووورآن الكووووووو

زعوو  سوو  تلاجووه الن  املدر فلقوود كانووحل هووذ.التاري ،وحماولوو  رقهووا إىل املووألل  املكشوول  موون السوونن الكلنيوو  .
يليات نْي وا سوورائيل األسوواسووة كمووا تلاجووه اارافيوو  الشووائع  الوويت تسوويطر علووى العقليوو  العاموو  يف تلووك الفوو  

ىل إاحلوووووودية  الوووووويت حشوووووويحل ّبا،كتووووووه التفسووووووْي والروايوووووو  يف اللقووووووحل الووووووذي وصوووووولحل فيووووووه الفتنوووووو  ابلعلووووووم
 ذروهتا،وملج  الشِك يف مقل ت الذين إىل قمتها.

من مث و .فقامحل هذ  املدرس  هاول أن تورق إىل الودين اعتبوار  علوى أسواس أن كول موا جواء بوه ملافو  للعقول
كما هوواول أن تنشووئ عقليوو  قينيوو  تفقووه السوونن الكلني ،وتوودر  .عتهوود يف تنقيتووه موون اارافووات واألسووانْي

وهوك  -يباهتا وانراقها،وترق إليها احلركات ا نساني  كما ترق إليهوا احلركوات الكلنيو  يف األجورام واألجسوام 
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ّلِل الكلنيوو  ابعتبارهووا القاعوودة الثابتوو  املطوورقة فووالقرآن يوورق النوواس إىل سوونن ا -يف صووميمها العقليوو  القرآنيوو  
 املنظم  ملفرقات احلركات والظلاهر املتنايرة.

ك هوووا يف تلووووولكووون ملاجهووو  ضووووغ  اارافووو  موووون جهووو  وضووووغ  الفتنووو  ابلعلووووم مووون جهوووو  أخووورى تركووووحل آتر 
لسووووون   لكليووووو لقاعووووودة ااملدرسووووو .من املبالغووووو  يف ا حتياط،وامليووووول إىل جعووووول موووووألل  السووووونن الكلنيووووو  هووووول ا

 لشوي  ركويد رضوافسوْي تلميذيوه األسوتاذ اتكما كواع يف   -فشاع يف تفسْي األستاذ الشي  حممد عبد  .اّللِ 
ق لتفسوووْي الرغبووو  اللاضوووح  يف ر اكووواع يف هوووذا  -مجيعوووا  رمحهوووم اّللِ  -واألسوووتاذ الشوووي  عبووود القووواقر املغوووريب 

 ئوووم موووا يسوووملنهيوووة يالويووول بعضوووها  الكثوووْي مووون ااووولار  إىل موووألل  سووون  اّلِل قون ااوووار  منهوووا،وإىل ش
 وإىل احلذر وا ح اس الشديد يف تقبل الغيبيات.«  املعقلل»

وإغفال ملبالغووو  فيوووه،احوووج عنصووور وموووع إقراكنوووا وتقوووديران للعلامووول البي يووو  الدافعووو  ملثووول هوووذا ا عا ،فإننوووا نال
سولاء  -يت اختارهوا لسونن الواراء وهل نالق  مشي   اّلِل وقدرتوه مون و .ا؟انه اهلخر للتصلر القرآين الكامل
 و .اكم األخووْيالوويت   ععوول العقوول البشووري هوول احلوو هووذ  الطالقوو  -املووألل  منهووا للبشوور أو غووْي املووألل  

القوولل يف  ذاكمووا يتكوورر هوو  -ععوول معقوولل هووذا العقوول هوول موورق كوول أموور  يووة يتحووتم شويوول مووا   يلافقووه 
 تفسْي أعالم هذ  املدرس .

ر كول مووا يقووع ْي   يفسووإ ووا هول نوور  يسو.املوألل  موون سون  اّلِل لوويك هول كوول سون  اّللِ هوذا إىل جانووه أن 
 وأن هذ  كتلك قليل على عظم  القدرة وقق  التقدير ...من هذ  السنن يف الكلن

 وو  خاصوو ،و  ُيوواء بيوكوول ذلووك مووع ا حتيوواط موون اارافوو  ونفووك األسووطلرة يف اعتوودال كاموول،غْي متووأير إب
 كائع يف عصر من العصلر    ملاجه  عر  تفكْيي

لاجوه لز لنوا أن ننوه   اوإ.إن هنالك قاعدة مأملن  يف ملاجهو  النصولص القرآنيو ،لعل هنوا مكوان تقريرهوا .
عا؟وووووه تلع الوووووذي   مقوووووررات عامووووو .،و  مقوووووررات يف امللضووووو.النصووووولص القرآنيووووو   قوووووررات عقليووووو  سوووووابق 

ا ميانيووو ،ومنهرراتنوووا ا فمنهوووا نتلقوووى مق.مقرراتناالنصووولص.بل ينبغوووك أن نلاجوووه هوووذ  النصووولص لنتلقوووى منهوووا 
 أن موووا نسوووميه رتوووه  ذلوووكنكوووِلن قلاعووود منطقنوووا وتصووولراتنا مجيعوووا فوووإذا قوووررت لنوووا أمووورا فهووول املقووورر كموووا قر 

ل إفوراز هوي  والغيبيو  وا نسوان ونريد أن حناكم إليه مقررات القرآن عن األحداّ الكلني  والتارحيو « العقل»
د  فورقات طلقو    تتقيوماته قولة دوق،وعاربنا البشري  اندوقة.وهذا العقل وإن يكن يف ذواقعنا البشري ان

وجووولقان  حمووودوق  ووودوق النهايووو  التجوووارب واللقوووائع بووول تسووومل عليهوووا إىل املعووو  اجملووورق وراء ذواهتوووا،إ  أنوووه يف
 وهذا اللجلق   ميثل املطل  كما هل عند اّلِل..البشري

ومن .ومقرراته هك اليت نستقك منها مقرراتنا العقلي  ذاهتوا.املطل  فهل الذي ُيكمناوالقرآن صاقر عن هذا 
كمووا يوورق كثووْيا يف   -إن موودللل هووذا الوونا يصووطدم مووع العقوول فووال بوود موون شويلووه :مث   يصوول  أن يقووال 

ولكن معنوا  أن العقوول لويك هوول .وليك معوو  هوذا هوول ا ستسوالم للخرافوو .مقوررات أصوحاب هووذ  املدرسو 
ومَّت كانووحل املوودلل ت التعبْييوو  مسووتقيم  واضووح  فهووك الوويت تقوورر كيوو  تتلقاهووا .كووم يف مقووررات القوورآناحل
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عقللنا،وكي  تصلغ منهوا قلاعود تصولرها ومنطقهوا عوا  مودلل هتا،وعا  احلقوائ  الكلنيو  األخورى ..ونعولق 
 من هذا ا ستطراق إىل سلرة الفيل،وإىل ق ل  القص  ..

 [5إل   1اآليات : (105]سور  ال يل ) 

 قصة أصحاا ال يل وهللايف أهلكهم هللا 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
َل َعلَوْيِهْم نَوْْيا  أاببِيوَل ( َوأَْرَسو2َعْل َكْيوَدُهْم يف َتْضوِليل  )( أََ ْ اَْ 1أَ َْ تَوَر َكْيَ  فَوَعَل َرُبَك  َِْصحاِب اْلِفيِل )} 
يل  )( تَوْرِميِهْم ِ ِجا3)  { (5ُكلل  )َفَجَعَلُهْم َكَعْص   َمأْ  (4رَة  ِمْن ِسجِِ
يووووه إىل ق لتووووه حلاقّ،والتنبعجيووووه موووون اوهوووول سوووويال للت..« أََ ْ تَوووووَر َكْيووووَ  فَوَعووووَل َربُووووَك  َِْصووووحاِب اْلِفيووووِلف»

 العظيم .
ام عوووودّ كووووذا يقللوووولن حوووو.فاحلووواقّ كووووان معروفووووا للعوووورب ومشوووهلرا عنوووودهم،حَّت لقوووود جعلوووول  مبووودأ  ري 

لود ل مواملشوهلر أن .الفيل،وحدّ كذا قبل عام الفيول بعامني،وحودّ كوذا بعود عوام الفيول بعشور سونلات .
إذن فلوم تكون ولعل ذلوك مون بودائع امللافقوات ا هليو  املقودرة  و .ام الفيول ذاتوهكوان يف عو  - -رسلل اّلِل 

 .ذا التذكْي .وراء ه ه ماالسلرة لإلخبار بقص  اهللوا،إ ا كانحل تذكْيا  مر يعرفلنه،املقصلق ب
فْيوووَدُهْم يف َعووْل كَ أََ ْ اَْ »:مث أكموول القصووو  بعووود هووذا املطلوووع يف صووولرة ا سووتفهام التقريوووري كوووذلك  «  َتْضوووِليل 

ولعلوه كوان .. ا يبتغيوهأي أ  يضل مكرهم فال يبلو  هدفوه وغايته،كوأن مون يضول الطريو  فوال يصول إىل مو..
ن اللقوول  يف جووزواهم عووايوو  هووذا البيووحل وصوويانته،يف اللقووحل الووذي عّبووذا يووذكر قريشووا بنعمتووه علوويهم يف مح

لوويهم يف عدمحل يوود  لعلهم ّبووذ  الووذكرى يسووتحلن موون جحوولق اّلِل الووذي تقوو.وجووه أصووحاب الفيوول األقوولايء
فقود .عهموالقلو  امليمنو   - -ضعفهم وعجزهم،كما يطامنلن من اغ ارهم بقلهتم اليلم يف ملاجهو  حممود 

لله ين يقفووولن لرسووولايء الوووذء حينموووا كووواءوا ا عتوووداء علوووى بيتوووه وحرمتوووه فلعلوووه ُيطوووم األقوووحطوووم اّلِل األقووولاي
 وقعلته.

بِيووَل،تَوْرِميِهْم نَووْْيا  أاب لَووْيِهمْ َوأَْرَسووَل عَ »:فأمووا كيوو  جعوول كيوودهم يف تضووليل فقوود بينووه يف صوولرة وصووفي  رائعوو  
يل   رسووي  مركبوو  موون  سووجيل كلموو  فاو .؟ماعاتا:واألاببيوول ..« َفَجَعَلُهْم َكَعْصوو   َمووْأُكلل  .ِ ِجووارَة  ِمووْن ِسووجِِ
نووه ووصووفه  .را؟ووا  موون ور  الشج:والعصوو  .أو حجووارة ملليوو  ابلطني.حجوور ونووني:كلمتووني تفيوودان 

  وهووك غه ويطحنووهأي فتيووحل نحووني  حووني شكلووه احلشوورات وازقووه،أو حووني ذكلووه احليوولان فيمضوو:مووأكلل 
وووا لتأويلهووا    ضوورورةو .جووار الوويت رمووتهم ّبووا مجاعووات الطووْيصوولرة حسووي  للتمزيوو  البوودين بفعوول هووذ  األح

 حلال هالكهم  رم ا؟دري أو احلصب . تصلير
 فأما ق ل  هذا احلاقّ والعث املستفاقة من التذكْي به فكثْية ..

ّبوذا    يورق أن يكول محايو  بيتوه إىل املشوركني،ولل أووم كوانلا يعتوزون -سوبحانه  -وأول ما تلحك به أن اّلِل 
فلما أراق أن يصلنه وُيرسه ويعلن محايته لوه وغْيتوه عليوه تور  املشوركني يهزمولن .البيحل،وُيملنه وُيتملن به

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4781 

وتوودخلحل القوودرة سووافرة لتوودفع عوون بيووحل اّلِل احلوورام،حَّت   تتكوولن للمشووركني يوود علووى .أمووام القوولة املعتدي 
بسووو  تووورج  ترجيحوووا قووولاي أن األمووور جووورى يف ولعل هوووذ  املال.بيتوووه و  سوووابق  يف محايتوووه، ميتهم ا؟اهليووو 

 فهذا أنسه وأقرب .. -  السن  املأللف  املعهلقة  -إهال  املعتدين جمرى السن  ااارق  
اقر اقر قوريا ويبوام أن تبوولقد كان من مقتضوى هوذا التودخل السوافر مون القودرة ا هليو  حلمايو  البيوحل احلور 

أ  يكولن اعتوزازهم ابلبيوحل وسودانته وموا و  - -م به الرسلل العرب إىل الدخلل يف قين اّلِل حينما جاءه
هول نور  مون  ذا النحولهوصاغلا حلله من ويني  هل املوانع هلوم مون ا سوالم  وهوذا التوذكْي ابحلواقّ علوى 

قوووِدر ألهووول يّلِل   ااحلملووو  عليهم،والتعجيوووه مووون مووولقفهم العنيووود  كوووذلك تووولحك ق لووو  هوووذا احلووواقّ  ن 
الشوووور  حَّت و .لبيووووحل احلوووورام أو يسوووويطروا علووووى األرم املقدسوووو أن ُيطموووولا ا -ق  أبرهوووو  وجنوووول  -الكتوووواب 

مووووووون كيووووووود  ليبقك هوووووووذا البيوووووووحل عتيقوووووووا مووووووون سووووووولطان املتسلطني،مصووووووولان.يدنسه،واملشوووووووركلن هوووووووم سووووووودنته
يمن عليهوووا قووو ،  يهووووليحفج هلوووذ  األرم حريتهوووا حوووَّت تنبوووحل فيهوووا العقيووودة ا؟ديووودة حووورة نلي.الكائووودين

لووووى ألقاين وعناغيوووو ،و  يهوووويمن علووووى هووووذا الوووودين الووووذي جوووواء ليهوووويمن علووووى اسوووولطان،و  يطغووووى فيهووووا 
ا الودين قود حد أن نول هوذن يعلم أأوكان هذا من تدبْي اّلِل لبيته ولدينه قبل .العباق،ويقلق البشري  و  يقاق

 ولد يف هذا العام  
كن ر  حولل األموا توة ماكرة وحنن نستبشر إبُياء هذ  الد ل  اليلم ونطم ن،إزاء ما نعلمه من أنماع فاجر 

ذ  األنموواع فووك الل وويم هلوومهيوود اااملقدسوو  موون الصووليبي  العامليوو  والصووهيلني  العامليوو ،و  تووب أو هتوودأ يف الت
ّلِل،وُيفوووج اإن كووواء  فووواّلِل الوووذي محوووى بيتوووه مووون أهووول الكتووواب وسووودنته مشركلن،سووويحفظه.الفووواجرة املاكرة

 ين  مدين  رسلله من كيد الكائدين ومكر املاكر 
كانلا يف .المبووول ا سوووق.بووول   يكووون هلوووم كيان.وا ُيووواء الثالوووة هووول أن العووورب   يكووون هلوووم قور يف األرم

ويف .لفوورساحل محايوو  وكانحل قولوتهم حووني تقوولم هنوا  أحيوواان تقوولم هو.الويمن هووحل حكوم الفوورس أو احلبشوو 
 و  يونج.موان .ايو  الرو محالشمال كانحل الشام هحل حكم الروم إما مباكرة وإما بقيوام حكلمو  عربيو  هوحل 

 إ  قله ا؟زيرة من هكم األجانه فيه.
كون وكان مي.امليو لقولى العاولكنه لل يف حال  بداوة أو يف حال  تفكك   ععل منه قلة حقيقي  يف ميدان 

 ذات وزن عنووود  جمتمعووو أن تقووولم احلوووروب بوووني القبائووول أربعوووني سووون ،ولكن   تكووون هوووذ  القبائووول متفرقووو  و 
 لغزو أجنل. ني تتعرمحوما حدّ يف عام الفيل كان مقياسا حلقيق  هذ  القلة .لقلي  اجملاورةالدول ا

وأصوووبححل هلوووم قووولة قوليووو  .وهوووحل رايووو  ا سوووالم وألول مووورة يف  ريووو  العووورب أصوووب  هلوووم قور عووواملك ييقونه
زي  قلة جارفووووو  تكتسووووو  املمالوووووك وهطوووووم العروش،وتتووووولىل قيووووواقة البشوووووري ،بعد أن تووووو.ُيسوووووه هلوووووا حسووووواب

ولكوون الووذي هيووأ للعوورب هووذا ألول موورة يف  رحهووم هوول أوووم نسوولا أوووم .القيوواقات ا؟اهليوو  املزيفوو  الضووال  .
ورفعولا رايو  ا سوالم،وراي  .ومسولملن فق .عرب  نسلا نعورة ا؟نك،وعصوبي  العنصور،وذكروا أووم مسلملن

بوورا ابلبشووري  و  ُيملوولا قلميوو  و  ومحللا عقيوودة ضووخم  قليوو  يهوودووا إىل البشووري  رمحوو  و .وحوودها ا سووالم
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وخرجلا .محللا فكرة  اوي  يعلملن الناس ّبا   مذهبا أرضويا حضوعلن النواس لسولطانه.عنصري  و  عصبي 
موووووون أرضووووووهم جهوووووواقا يف سووووووبيل اّلِل وحوووووود ،و  حرجوووووولا لييسسوووووولا إمثانلريوووووو  عربيوووووو  ينعموووووولن ويرتعوووووولن يف 

لن النوواس موون حكووم الووروم والفوورس إىل حكووم العوورب وإىل للها،ويشوومخلن ويتكووثون هووحل محايتهووا،وحرج
حكمهم أنفسهم  إ ا قاملا ليخرجلا الناس من عباقة العباق مجيعا إىل عباقة اّلِل وحد ،كما قوال ربعوك بون 
عامر،وحذيف  بن حمصن،واملغْية بن كعب ،مجيعا لرستم قائد جيا الفورس يف القاقسوي ،وهل يسوأهلم واحودا 

اّلِل ابتعثنووا لنخوورج موون :مووا الووذي جوواء بكوومف فيكوولن ا؟وولاب :أايم متلاليوو ،قبل املعركوو   بعوود واحوود يف ياليوو 
ومن جوووولر األقاين إىل عوووودل .ومن ضووووي  الوووودنيا إىل سووووعتها.كوووواء موووون عبوووواقة العبوووواق إىل عبوووواقة اّلِل وحوووود 

ومن أىب .فأرسووول رسووولله بدينوووه إىل خلقوووه،فمن قبلوووه منوووا قبلنوووا منوووه ورجعنوووا عنوووه،وتركنا  وأرضوووه.ا سوووالم .
 .2761«.قاتلنا  حَّت نفضك إىل ا؟ن  أو الظفر

يف سوووبيل و هوووا ّلِل ولكنهوووا كانوووحل كل.عندئوووذ فقووو  كوووان للعووورب وجلق،وكانوووحل هلوووم قلة،وكانوووحل هلوووم قيووواقة .
ا ا عنهووووا وذكوووورو احنرفوووول  حَّت إذا.وللووووحل هلووووم قيوووواقهتم مووووا اسووووتقاملا علووووى الطريقوووو .وقوووود للووووحل هلووووم قلهتم.اّللِ 

 قوود تووركهم مووم،ألن اّللِ اسووتهم األ  اّلِل لْيفعوولا رايوو  العصووبي  نبووذهتم األرم وقعنصووريتم وعصووبيتهم،وتركلا رايوو
كوولن بشووري  أو ميلدملها للحيثمووا تركل ،ونسوويهم مثلمووا نسوول   ومووا العوورب بغووْي ا سووالمف مووا الفكوورة الوويت قوو

 تقدميها إذا هم ختللا عن هذ  الفكرةف
 ي  كانووحل اثوولات التووار البشووري  يف فوو ة موون فوو  ومووا قيموو  أموو    تقوودم للبشووري  فكوورةف إن كوول أموو  قوواقت 

  الرومانيو  جتواحلا الدولوالوذين ا فكرة.واألمم اليت   تكن اثول فكورة كالتتوار الوذين اجتواحلا الشور ،والثابرة
ّبوا العوورب  دة الوويت تقودمة اللحيووالفكر .يف الغورب   يسوتطيعلا احليواة نليال،إ ووا ذابولا يف األموم الوويت فتحلهوا

م يف هووا   تعوود هلووختلوولا عن كانووحل هووك العقيوودة ا سووالمي ،وهك الوويت رفعووتهم إىل مكووان القياقة،فووإذاللبشووري   
أراقوا  ا إذا هووووووموهووووووذا مووووووا اووووووه أن يووووووذكر  العوووووورب جيوووووود.األرم وليفوووووو ،و  يعوووووود هلووووووم يف التوووووواري  قور .

 واّلِل اهلاقي من الضالل ...احلياة،وأراقوا القلة،وأراقوا القياقة .
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 مكي ة وآياأها أربع ( سور  قريش106)

 أهم مو وعات السور  

لَودا  آِمنوا  َعوْل هوذا بوَ َربِِ اجْ »:استجاب اّلِل قعلة خليله إبراهيم،وهول يتلجوه إليوه عقوه بنواء البيوحل وتطهوْي  
ت ا؟بووارين و تسولطني وجوث ن سولط  املموفجعول هوذا البيوحل آمنا،وجعلوه عتيقوا ..« َواْرُزْ  أَْهلَوُه ِموَن الثََّموراتِ 

وا ا بورّبم وعبودس وأكركل حَّت حني احنر  النا.وجعل من ذوي إليه آمنا واملخاف  من حلله يف كل مكان .
 ألمر يريد  سبحانه ّبذا البيحل احلرام..معه األصنام .

للبيووووحل  ج اّللِ وحف.وملووووا تلجووووه أصووووحاب الفيوووول هلدمووووه كووووان موووون أموووورهم مووووا كان، ووووا فصوووولته سوووولرة الفيوووول
ُس ِموْن ِمنوا  َويُوَتَخطَّوُ  النَّوانا َحَرما  آ َجَعلْ أََوَ ْ يَوَرْوا أانَّ »:ه وكان من حلله كما قال اّلِل فيهم أمنه،وصان حرمت

 «.َحْلهِلِْمف
انو  رة،وزايقة مكاء ا؟زيووقد كان حلاقّ الفيل أير مضاع  يف زايقة حرم  البيحل عنود العورب يف مجيوع أحنو

اموووو  جوووودوا الكر و أن يسووووْيوا يف األرم آمنني،حيثمووووا حلوووولا أهلووووه وسوووودنته موووون قريا، ووووا سوووواعدهم علووووى 
 إىل الوويمن يف -لافول عوون نريو  الق -والرعاي ،وكوجعهم علوى إنشوواء خطوني عظيموني موون خطولط التجوارة 

يف  ىل الوووووووويمنإحوووووووودا ا إ:وإىل تنظوووووووويم رحلتووووووووني عوووووووواريتني ضووووووووخمتني .ا؟نوووووووولب،وإىل الشووووووووام يف الشوووووووومال
 الشتاء،والثاني  إىل الشام يف الصي .

لسوووله غوووارات ا ومووع موووا كانوووحل عليووه حالووو  األمووون يف كووعاب ا؟زيووورة مووون سووولء وعلووى موووا كوووان كووائعا مووون
،وجعلحل جوارة املغريو هوذ  الت والنهه،فإن حرم  البيحل يف أحناء ا؟زيرة قد كفلحل ؟ْيته األمن والسالم  يف

م ن وسوووووالموووووالقوووووريا بصوووووف  خاصووووو  ميوووووزة لووووواهرة وفتحوووووحل أمامهوووووا أبووووولاب الووووورز  اللاسوووووع املكفووووولل،يف أ
لوويت اذ  هووك املنوو  هوووإلفووا   وألفحل نفلسووهم هوواتني الوورحلتني اهلمنتووني الرا تني،فصووار  هلووم عوواقة.ونمأنينوو 

يالفهوووم رحلووويت نووو  حووواقّ الفيووول يف السووولرة السوووابق ،من  إكموووا ذكووورهم م  -بعووود البعثووو   -يوووذكرهم اّلِل ّبوووا 
م نووواعملن بالقهوووم قفووورة جفووورة وهوووو  -الشووتاء والصوووي ،ومن  الووورز  الوووذي أفاضوووه علووويهم ّبووواتني الووورحلتني 

م يف وترحواهل مأم يف أسوفارهسولاء يف عقور قارهوم  ولار بيوحل اّلِل،.ومنو  أمونهم اال .هان لن مون فضول اّللِ 
 رعاي  حرم  البيحل اليت فرضها اّلِل وحرسها من كل اعتداء.

 [4إل   1اآليات :( 106]سور  قريش )

 منن هللا أمال  عل  أهل مكة المكرمة 

 ِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ ِبسْ 
يالِ  قُوَرْيا  )}  وتاِء َوالصَّوْيِ  )1ِ ِ أَْنَعَمُهوْم  ( الَّوِذي3فَوْليَوْعبُوُدوا َربَّ هوَذا اْلبَوْيوحِل ) (2( ِإيالِفِهْم رِْحلَوَ  الشِِ

 { (4ِمْن ُجلع  َوآَمنَوُهْم ِمْن َخْل   )
  

 لووذي يعيشوولن يفالبيووحل ا غووْي اّلِل معووه وهوول رب هووذا يووذكرهم ّبووذ  املوونن ليسووتحيلا  ووا هووم فيووه موون عبوواقة
 جلار  آمنني ناعمني ويسْيون اب ه مرعيني ويعلقون ساملني ..

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4784 

م األمون لوذي كفول هلورحلو  الشوتاء والصوي  فليعبودوا رب هوذا البيوحل ا:من أجول إيوال  قوريا :يقلل هلم 
أَْنَعَمُهوووْم ِموووْن  ْيوووحِل الَّوووِذيا اْلبوَ ا َربَّ هوووذَ فَوْليَوْعبُوووُدو »فجعووول نفلسوووهم شلووو  الرحلووو ،وتنال مووون ورائهوووا موووا تنوووال 

 « ..ُجلع  
َوآَموونَوُهْم ِمووْن »أن العلا،فووأنعمهم اّلِل وأكووبعهم موون هووذا ا؟وولع  - سووه حالوو  أرضووهم  -وكووان األصوول 

أن يكلنولا يف  - سه ما هم فيوه مون ضوع  و سوه حالو  البي و  مون حولهلم  -..وكان األصل « َخْل   
وموووا  .ويثْي ااجووول يف القللب.ا ااووول   وهووول توووذكْي يسوووتجيا احليووواء يف النفووولسخووول  فوووآمنهم مووون هوووذ

ومووا كانووحل يف سوواع  الشوودة والكربوو  تلجووأ إ  إىل .كانووحل قووريا عهوول قيموو  البيووحل وأيوور حرمتووه يف حياهتا
إ وا يلاجهوه بورب هوذا البيوحل .وها هل ذا عبود املطلوه   يلاجوه أبرهو   ويا و  قلة.رب هذا البيحل وحد 

أان »:إ ووا قووال لووه .إن اهلهلوو  سووتحمك بيتها.ي يتوولىل محايوو  بيتووه    يلاجهووه بصوونم و  ويوون،و  يقوول لووه .الووذ
 .. 2762«رب ا بل وإن للبيحل راب سيمنعه

 .ولكن احنرا  ا؟اهلي    يق  عند منط ،و  يثلب إىل ح ،و  يرجع إىل معقلل
وإن كانوووحل سووولرة مسوووتقل  .ملضووولعها وجلهووواوهوووذ  السووولرة تبووودو امتوووداقا لسووولرة الفيووول قبلهوووا مووون انحيووو  

ولكن ترتيبهموا .مبدوءة ابلبسمل ،والرواايت تذكر أنه يفصل بني نزول سلرة الفيل وسولرة قوريا تسوع سولر
 2763 يف املصح  متلاليتني يتف  مع ملضلعهما القريه ..

  
 

 

                                                 
 [854/ 8قار نيب  ] -تفسْي ابن كثْي  - 2762
،ِإيالَِفِهْم رِْحلَووَ  ال َعووْن َأْ َوواَء بِْنووحِل يَزِيووَد،َعِن النَّووِلِِ  - 2763 ووَتاِء َوالصَّووْيِ { َوُْيَُكووْم اَي قُوَرْيُا،اْعبُووُدوا َربَّ َهووَذا اْلبَوْيووحِل قَوواَل:}ِ ياَلِ  قُوووَرْيا  شِِ

.مسند أمحد )عا  الكته( ] ،َوآَمَنُكْم ِمْن َخْل    حسن 28159( 27607[ )916/ 8الَِّذي أَْنَعَمُكْم ِمْن ُجلع 
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 مكي ة وآياأها سبع ( سور  الماعون107)

 أهم مو وعات السور  

 مكيوووو  ايت األوىلالسوووولرة مكيوووو  يف بعووووخ الرواايت،ومكيوووو  مدنيوووو  يف بعووووخ الوووورواايت )الووووثالّ اهلهووووذ  
عوووووا  ك ،ذات اوإن كانووووحل السوووولرة كلهووووا وحوووودة متماسوووو.والباقيووووات مدنيوووو ( وهووووذ  األخووووْية هووووك األرجوووو 

أن   كلهووووا،إذ رهووووا مدنيووووواحوووود،لتقرير حقيقوووو  كليوووو  موووون حقووووائ  هووووذ  العقيوووودة، ا يكوووواق مييوووول بنووووا إىل اعتبا
يكون  الورايء  وا  ه ميحل إىل النفا  و وهل يف مجلت -امللضلع الذي تعا؟ه هل من ملضلعات القرآن املدين 

 معروفا يف ا؟ماع  املسلم  يف مك .
املدينوو   ع األخووْية يفت األربووولكوون قبوولل الوورواايت القائلوو   وووا مكيوو  مدنيوو    ميتنووع  حتمووال تنزيوول اهلاي

لضولع لنخلا إىل م بنا هذاوحس.ّ األوىل ملناسب  التشابه وا تصال يف امللضلع .وإحلاقها ابهلايت الثال
 السلرة وإىل احلقيق  الكبْية اليت تعا؟ها ..

لم السوووائد دل املفهوووإن هوووذ  السووولرة الصوووغْية ذات اهلايت السوووبع القصوووْية تعوووا  حقيقووو  ضوووخم  تكووواق تبووو
 لعقيوودة،وللخْيايعو  هوذ  نفك مون حقيقو  ابهورة لطبفل  موا تطلوع بوه علووى الو.لإلميوان والكفور تبوديال كوامال

يهم ّبوووذ  وهووول يبعوووة إلووو  للبشوووراهلائووول العظووويم املكنووولن فيهوووا هلوووذ  البشوووري ،وللرمح  السوووابغ  الووويت أراقهوووا اّللِ 
 الرسال  األخْية ..

صوواقرة عوون  ا   تكوونإن هووذا الوودين لوويك قيوون مظوواهر ونقوولس و  تغووب فيووه مظوواهر العبوواقات والشووعائر،م
،وتتمثل يف ل الصووواحلص ّلِل وعرق،ميقيووو  بسوووبه هوووذا ا خوووالص إىل آتر يف القلوووه تووودفع إىل العموووإخوووال

عوووو  اري  ملز سوووولل  تصوووول  بووووه حيوووواة النوووواس يف هووووذ  األرم وترقى.كووووذلك لوووويك هووووذا الوووودين أجووووزاء وتفوووو
 منفصل ،ييقي منها ا نسان ما يشاء،ويدع منها ما يشاء ..

ايو  ا إىل غهوحيوة تنتهوك كل،ا جتماعيو  ه وكعائر ،وتكاليفه الفرقي  و إ ا هل منهج متكامل،تتعاون عباقات
ن يف ااوووْي ويتكوووافلل  غايووو  تتطهووور معهوووا القللب،وتصووول  احلياة،ويتعووواون النووواس.كلهوووا علوووى البشووور .  تعووولق

 وتتمثل فيها رمح  اّلِل السابغ  ابلعباق..والصال  والنماء .
ي كووعائر ،وقد يوويقوقد يصوولك.  ّبووذا الوودين وقضووااي إنووه مسوولم وإنووه مصوود:ولقوود يقوولل ا نسووان بلسووانه 

ا عنهوا،ألن يظول بعيودو أخرى غْي الصوالة ولكون حقيقو  ا ميوان وحقيقو  التصودي  ابلودين تظول بعيودة عنوه 
ا   تصودي  مهموإميوان و  وما   تلجد هذ  العالموات فوال.هلذ  احلقيق  عالمات تدل على وجلقها وهققها

 ان قال اللسان،ومهما تعبد ا نس
 ك هقو  ذاهتوالعصور( لكوإن حقيق  ا ميان حوني تسوتقر يف القلوه تتحور  مون فلرهوا )كموا قلنوا يف سولرة ا 

هووذ  السوولرة  ا تقورر وهذا موو.فإذا   تتخووذ هوذ  احلركوو  فهووذا قليول علووى عوودم وجلقهوا أصووال.يف عمول صوواحل
 نصا ..

 [7إل   1اآليات :( 107]سور  الماعون ) 

 خروي والمنافق المرائي بممله وعقاا هللال منهماالكافر المنكر ال هاء ا 
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 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
( 3عوواِم اْلِمْسووِكنِي )( َو  َُيُووُخ َعلووى نَ 2ْلَيتِوويَم )( فَووذِلَك الَّووِذي يَوودُُع ا1أَرَأَيْووحَل الَّووِذي يَُكووذُِِب اِبلوودِِيِن )} 

 {(7لَن )( َومَيْنَوُعلَن اْلماعُ 6لَِّذيَن ُهْم يُراُ َن )ا( 5الهِتِْم ساُهلَن )الَِّذيَن ُهْم َعْن صَ  (4فَوَلْيل  لِْلُمَصلِِنَي )
 .« .لى نَعاِم اْلِمْسِكنيِ   َُيُُخ عَ ِتيَم،وَ أَرَأَْيحَل الَِّذي يَُكذُِِب اِبلدِِيِنف َفذِلَك الَِّذي يَدُُع اْليَ »

«  اِبلوودِِيِنفِذي يَُكووذِِبُ حَل الَّووأَرَأَيْوو»:لووْيى  إوووا تبوودأ ّبووذا ا سووتفهام الووذي يلجووه كوول موون تتووأتى منووه الر يوو 
الوذي يكوذب  ن هول هوذاوينتظر من يسمع هذا ا ستفهام لْيى إىل أين تتجه ا كارة وإىل مون تتجوهف ومو

  َُيُووُخ َعلووى وَ .اْلَيتِوويمَ  ي يَوودُعُ فَووذِلَك الَّووذِ »:وإذا ا؟وولاب .ابلدين،والووذي يقوورر القوورآن أنووه يكووذب ابلوودين .
بوواب لكون هوذا هول لو .قليودي .وقود تكولن هوذ  مفاجوأة ابلقيوواس إىل تعريو  ا ميوان الت«  اْلِمْسوِكنيِ  نَعوامِ 

اليتووويم  أي الوووذي يهوووني -إن الوووذي يكوووذب ابلووودين هووول الوووذي يووودفع اليتووويم قفعوووا بعنووو  .األمووور وحقيقتوووه .
سووووتقرت اقوووا،ولل فلل صوووِد  ابلووودين ح.والوووذي   ُيوووخ علوووى نعوووام املسوووكني و  يلصوووك برعايتوووه.وييذيه

 .املسكني حقيق  التصدي  يف قلبه ما كان ليدع اليتيم،وما كان ليقعد عن احلخ على نعام
اوووْي والوووث افعوووه إىل إن حقيقووو  التصووودي  ابلووودين ليسوووحل كلمووو  تقوووال ابللسوووان إ وووا هوووك هووولل يف القلوووه يد

هم معهوووا إ وووا يريووود مووون.اتاس كلمواّلِل   يريووود مووون النووو.إبخلانوووه يف البشوووري ،انتاجني إىل الرعايووو  واحلمايووو 
 أعما  تصدقها،وإ  فهك هباء،  وزن هلا عند  و  اعتبار.

دين نبيعو  هوذا الولعقيودة و وليك أصر  من هذ  اهلايت الثالّ يف تقرير هذ  احلقيق  اليت اثل رو  هذ  ا
 أصد  اثيل.

هيوو  إ ووا وق الفقدفتلك احلوو.و  حنووه أن نوودخل هنووا يف جوودل فقهووك حوولل حوودوق ا ميووان وحوودوق ا سووالم
موور آخوور وهووذا أ.ميزانهو ر اّلِل فأما هنووا فالسوولرة تقوورر حقيقوو  األموور يف اعتبووا.تقوولم عليهووا املعووامالت الشوورعي 

 غْي الظلاهر اليت تقلم عليها املعامالت   
 َصوووالهِتِْم  َعووونْ لَِّذيَن ُهوومْ لِِنَي،افَوَليْوول  لِْلُمَصووو»:مث يرتووه علوووى هووذ  احلقيقووو  األوىل صوولرة تطبيقيووو  موون صووولرها 

لووذين هووم عوون صووالهتم   للمصوولني اعيوود ابهلووالإنووه قعوواء أو و « سوواُهلَن،الَِّذيَن ُهووْم يُووراُ َن َومَيْنَوعُوولَن اْلموواُعلنَ 
 «.ْلماُعلنَ نَوُعلَن ااُ َن َوميَْ الَِّذيَن ُهْم يُر »فمن هم هي ء الذين هم عن صالهتم ساهلن  إوم .ساهلن .

الذين يوووووووويقون حركووووووووات الصووووووووالة،وينطقلن .  يقيموووووووولن الصووووووووالة إوووووووووم أول ووووووووك الووووووووذين يصووووووووللن،ولكنهم
 قعيتهوووا،ولكن قلووولّبم   تعووويا معهوووا،و  تعووويا ّبوووا،وأرواحهم   تستحضووور حقيقووو  الصوووالة وحقيقووو  موووا 

وموون مث هووم سوواهلن عووون .إوم يصوووللن رايء للنوواس   إخالصووا ّللِ .فيهووا موون قووراءات وقعوولات وتسووبيحات
وإقامتهوا   تكولن .واملطللب هل إقام  الصالة   جمرق أقائها.  يقيملها صالهتم وهم ييقووا.ساهلن عنها

إ  ابستحضووار حقيقتهووا والقيووام ّلِل وحوود  ّبووا.ومن هنووا   تنشووئ الصووالة آترهووا يف نفوولس هووي ء املصوولني 
فهم مينعوووووولن املوووووواعلن.مينعلن املعلنوووووو  والووووووث وااووووووْي عوووووون إخوووووولاوم يف .الووووووذين هووووووم عوووووون صووووووالهتم سوووووواهلن
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ولل كانلا يقيملن الصالة حقا ّلِل ما منعولا العولن عون عباق ،فهوذا هول .مينعلن املاعلن عن عباق اّللِ . البشري
 حمك العباقة الصاقق  املقبلل  عند اّلِل ..

 قرآنيووا ينووذر ْنوود نصوواو .وهكووذا ْنوود أنفسوونا موورة أخوورى أمووام حقيقوو  هووذ  العقيوودة،وأمام نبيعوو  هووذا الدين
أقوهووا  إ ووا. فيهاّللِ تجوورقوا يو  .إ ووا أقوا حركووات   رو  فيهووا.لا الصووالة حقاألوم   يقيموو.مصوولني ابلليوول

  ر سووولء ا؟وووزاءصوووي  تنتظوووبووول هوووك إذن مع.و  تووو   الصوووالة أيرهوووا يف قلووولّبم وأعمووواهلم فهوووك إذن هباء.رايء
 ا بوووهته لييمنووول م برسوووا وننظووور مووون وراء هوووذ  وتلوووك إىل حقيقووو  موووا يريووود  اّلِل مووون العبووواق،حني يبعوووة إلووويه

 وليعبدو  ...
 يريوود.اووْي هلمايريد .الحهم هووم أنفسووهمإ ووا يريوود صوو -فهوول الغووب  -إنووه   يريوود موونهم كووي ا لذاتووه سووبحانه 
تكافوووووول نظي ،واليريوووووود هلووووووم حيوووووواة رفيعوووووو  قائموووووو  علووووووى الشووووووعلر ال.نهووووووارة قلوووووولّبم ويريوووووود سووووووعاقة حياهتم

 ل .ا؟ميل،واألرُيي  الكرمي  واحله وا خاء ونظاف  القله والسل
هه كوورميف أيون تووذلرفيوع الافوأين توذهه البشووري  بعيودا عوون هوذا ااووْيف وهوذ  الرمحو ف وهووذا املرتقوى ا؟ميوول 
  فلتخب  يف متاهات ا؟اهلي  املظلم  النكدة وأمامها هذا النلر يف مفر  الطري

ْللُ :ُّ أَنَّ اْلَماُعلنَ نَوَتَحودَّ ،ُكنَّوا َأْصوَحاَب حُمَمَّود    }َويف الُسَنِن َعْن اْبِن َمْسوُعلق  قَواَل : َواْلَفْأُس   ،َواْلِقوْدرُ ،الدَّ
 .2764{ُيْستَوْغَ  َعْنُه"ْ 

،َوِلَرُجول  » قَاَل  -  -أَنَّ َرُسلَل اّللَِّ  -رضى هللا عنه  -َوَ  الصَِّحيَحنْيِ َعْن َأىِب ُهَريْورََة   اْاَْيوُل ِلَرُجول  َأْجر 
،فََأمَّوووا ا ،فََأنَووواَل ِّبَوووا ِ  َمووورْج  أَْو َرْوَضووو  ،َفَما ِسوووْ  ،َوَعَلى َرُجووول  ِوْزر  لَّوووِذى لَوووُه َأْجووور  فَوَرُجووول  َرَبَطَهوووا ِ  َسوووِبيِل اّللَِّ

،َوَلْل أَنَّوُه انْوَقطَوَع ِنيَوُلَهوا فَاْسو تَونَّحْل َكووَرف ا أَْو َأَصواَبحْل ِ  ِنَيِلَهوا َذلِوَك ِموَن اْلَمورِْج أَِو الرَّْوَضوِ  َكانَووحْل لَوُه َحَسوَنات 
َووا َموورَّْت بِنَوَهوور  َفَشوورَِبحْل ِمْنووُه َوَ ْ يُوورِْق أَْن َكوورَ  َيْسووِقَى َكوواَن َذلِووَك َفنْيِ َكانَووحْل آَترَُهووا َوأَْرَوايُوَهووا َحَسووَنات  لَووُه،َوَلْل َأوَّ

،َوَرُجووول  َرَبَطَهوووا تَوَغنِِي وووا َوتَوَعُفف وووا مُثَّ َ ْ يوَوووْنَك َحووو َّ اّللَِّ   ِ  رِقَاِّبَوووا َو َ لُُهلرَِهوووا،َفِهَى َحَسوووَنات  لَوووُه،َفِهَى لِوووَذِلَك َأْجر 
 .2765«ِلَذِلَك ِسْ  ،َوَرُجل  َرَبَطَها َفْخر ا َوراَِيء  َونَِلاء  أَلْهِل اِ ْساَلِم،َفِهَى َعَلى َذِلَك ِوْزر  

 
 

                                                 
 (   وهل صحي    8917م)( برق301/ ص  8)ج  -(  واملعجم الكبْي للطثاين  2092تفسْي جماهد برقم) - 2764
ي اسوووتنحل:جرت وعووودت  يالطيل:حبووول يشووود بوووه قائمووو  الدابووو   ي   ( 2337(   ومسووولم بووورقم) 2371صوووحي  البخوووارى  بووورقم) - 2765

 املرج:األرم اللاسع  ذات نبات كثْي ختلى فيه الدواب تسر  رتلط  كي  كاءت يالنلاء:العداوة
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 مكي ة وآياأها ثالث ( سور  الكوثر108)

 أهم مو وعات السور  

يسوووووري عنوووووه ربوووووه فيها،ويعووووود  .لرة الضحى،وسووووولرة الشر كسووووو  - - هوووووذ  السووووولرة خالصووووو  لرسووووولل اّللِ 
 اباْي،ويلعد أعداء  ابلب ،ويلجهه إىل نري  الشكر.

نول يود واألذى للمون الك صولرة.ومن مث فهك اثل صلرة من حياة الدعلة،وحياة الداعي  يف أول العهد  ك 
- - ثبيووحل اّلِل منوو  معووه وموون تباكوورة لعبوود  وللقلوو  املي يت يبشوور ّبووا وصوولرة موون رعايوو  اّلِل املوقعوولة اّلِل الوو

 وتطمينه ومجيل وعد  لنبيه ومرهلب وعيد  لشان ه.
ة وفووووويخ وىل كثووووور األ.وحقيقووووو  الضوووووالل والشووووور والكفوووووران ..كوووووذلك اثووووول حقيقووووو  اهلووووودى وااوووووْي وا ميان

 وإن لن الغافللن غْي هذا وذا  ...وامتداق.والثاني  قل  واحنسار وانبتار
ه ابلكيووووود واملكووووور وإلهوووووار السوووووخري  وقعلتووووو - -سوووووفهاء قوووووريا  ووووون كوووووانلا يتوووووابعلن الرسووووولل ورق أن 

بون مثوال العواص ا،مون أليصرفلا مجهرة الناس عن ا ستماع للح  الذي جواءهم بوه مون عنود اّللِ .وا ستهزاء
شووْيون ي.نووه أب إ - -وائل،وعقبوو  بوون أيب معووي ،وأيب هلووه،وأيب جهل،وغْيهم،كووانلا يقللوولن عوون النوول 

 ك أمر   قعل  فإنه سيملت بال عقه وينته:وقال أحدهم .ّبذا إىل ملت الذكلر من أو ق 
وعوود .عابنوواء صوودى ووقاير ابألوكووان هووذا اللوولن موون الكيوود الل وويم الصووغْي اوود لووه يف البي وو  العربيوو  الوويت تتكوو

شوووري  و جعووحل قلبووه الوكووان يه،ولعلها أ - -هووذ  الوولخزة اهلابطوو  موون يهووا هلووا موون أعووداء رسوولل اّلِل 
 ومسته ابلغم أيضا.

لوِرو  والنودى،وتقرر حقيقو  ااوْي البواقك املمتود الوذي اب - -ومن مث نزلحل هوذ  السولرة اسو  علوى قلبوه 
 اختار  له ربه وحقيق  ا نقطاع والب  املقدر ألعدائه.

 [3إل   1اآليات :( 108]سور  الكوثر ) 

 المنح الممطا  للنبي 

 الرَّْلِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اّللَِّ 
 { (3نَّ كانَِ َك ُهَل اأْلَْبَ ُ )( إِ 2( َفَصلِِ ِلَربَِِك َواحْنَْر )1ِإانَّ أَْعطَْيناَ  اْلَكْليَوَر )} 
ملعو  الوذي ا يشوْي إىل عكوك. حمدوقوهل مطل  غوْي.والكلير صيغ  من الكثرة ...« ِإانَّ أَْعطَْيناَ  اْلَكْليَورَ »

ن ا أراق أحووود أفووإذ.تووولر .غْي  نوولع و  مب.إان أعطينووا  مووا هووول كثووْي فوووائخ غزيوور..أنلقووه هووي ء السوووفهاء 
 يتتبع هذا الكلير الذي أعطا  اّلِل لنبيه فهل واجد  حيثما نظر أو تصلر.

كء كولق غوْي  و  ي   وجواللجولق الوذ.يف هوذا ا تصوال ابحلو  الكبْي،واللجولق الكبْي.هل واجود  يف النبولة
 اذا فقد من وجد اّلِلفوم.يف احلقيق  سلا 
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يووو  لع يووور   وارتوووه،وينبوسووولرة واحووودة منوووه كووولير   وايووو  لكث.وهووول واجووود  يف هوووذا القووورآن الوووذي نوووزل عليه
 يفلك عليوووووه لفيضوووووه وغزارتوووووه  وهووووول واجووووود  يف املوووووا األعلوووووى الوووووذي يصووووولك عليه،ويصووووولك علوووووى مووووون يصووووو

 األرم،حية يق ن ا ه ابسم اّلِل يف األرم والسماء.
لووى عيووني السووائرة عوود املالويف املاليووني ب.  يف سوونته املمتوودة علووى موودار القوورون،يف أرجوواء األرموهوول واجوود

ْيته وذكوورا  لب انبوو  لسووموون القلوو أيوور ،وماليني املاليووني موون األلسوون  والشووفا  اهلاتفوو  اب ووه،وماليني املاليووني
 إىل يلم القيام .

 اسولاء مون عرفوول .ن نريقهمجيوع أجياهلووا بسوببه وعو وهول واجود  يف ااوْي الكثوْي الووذي فوام علوى البشوري  يف
 هذا ااْي فآمنلا به،ومن   يعرفل  ولكنه فام عليهم فيما فام 

  وايووو   لير،الوووذيوهووول واجووود  يف مظووواهر كوووَّت،حماول  إحصوووائها ضووورب مووون تقليلهوووا وتصوووغْيها  إنوووه الك 
ثوور موون ااووْي ل مووا يكيد،يشوومل كووومن مث تركووه الوونا بووال هد.لفيضووه،و  إحصوواء لعلارفووه،و  حوود ملدلللووه

 ويزيد ..
،قَاَل  – -وقد ورقت رواايت من نر  كثْية أن الكلير ور يف ا؟ن  أوتيه رسلل اّلِل  قَوَرأَ :َعْن َتِبحل 

َناَ  اْلَكْليَوَر{ ]الكلير[:أََنُك ْبُن َماِلك   اْ؟َنَِّ  َاْرِي اْلَكْليَوُر َوَر  يف : قَاَل َرُسلُل هللِا :قَاَل .}ِإانَّ أَْعطَيوْ
َفَضَرْبحُل بَِيِدي فَِإَذا ِنيُنُه ِمْسك  أَْذفَوُر،َوِإَذا َحْصَباُ ُ  : َعَلى َوْجِه اأَلْرِم،َحافوََّتاُ  ِقَباُب الُدرِِ،قَاَل 

 2766الُلْيُلُي.
،قَاَل  ِي،َفَضَرْبحُل بَِيِدي َن الُلْيلُ َتاُ  مِ نَوَهر  َحافوَّ نََّ ،فَِإَذا َأاَن بِ َقَخْلحُل ا؟َْ : قَاَل َرُسلُل هللِا :وَعْن أََنِك ْبِن َماِلك 

 ،أَْو َأْعطَاَ  َرُبَك.َكْليَوُر أَْعطَاَكُه اّللَُّ َهَذا الْ :َل ا ف قَاَهذَ  اَي ِجْثِيُل،َما:جَمَْرى اْلَماِء،فَِإَذا ِمْسك  أَْذفَوُر،فَوُقْلحُل 
،َأنَّ النَِّلَّ  ْلحُل اْ؟َنََّ ،فَِإَذا َأاَن بِنَوَهر  َاْرِي،بَوَياُضُه بَوَياُم اللََّ ِ،َوَأْحَلى ِمَن َقخَ :قَاَل  وَعْن أََنِك ْبِن َماِلك 

َهَذا :َما َهَذا ف فَوَقاَل :اْلَعَسِل،َوَحافوََّتاُ  ِخَياُم الُلْيُلِي ،َفَضَرْبحُل بَِيِدي،فَِإَذا الثوََّرى ِمْسك  أَْذفَوُر،فَوُقْلحُل ؟ِِْثِيَل 
ُ. اْلَكْليَوُر الَِّذي  2767أَْعطَاَكُه اّللَّ

ر  لير مون الكوليفهل ك.للولكن ابن عباس أجاب  ن هذا النهر هل من بني ااْي الكثْي الذي أوتيه الرس
 وهذا هل األنسه يف هذا السيا  ويف هذ  املالبسات.

رجفوولن وقووال مووا أرجوو  امل ،علووى غووْيبعوود تلكيوود هووذا العطوواء الكثووْي الفووائخ الكثرة«.َفَصوولِِ ِلَربِِووَك َواحْنَوورْ »
يف و حوو  ا خووالص والتجوورق ّلِل يف العبوواقة .ىل كووكر النعموو   قهووا األولإ - -الكائدون،وجووه الرسوولل 

 كووووور   ملووووو  اب  إىلغوووووْي..« رْ َفَصووووولِِ ِلَربِِوووووَك َواحْنَووووو»:ا عوووووا  ..يف الصوووووالة ويف ذبووووو  النسوووووك خالصوووووا ّلِل 
  على ذابئحهم.املشركني،وغْي مشار  هلم يف عباقهتم أو يف ذكر غْي اسم اّللِ 

                                                 
 (  صحي 6471(  )389/  14) -صحي  ابن حبان  - 2766
[ 77وانظور كتوايب ا ميوان بيولم القيامو  وأهلالوه ]ص كل الرواايت من عنودي   – (  صحي 6473و6472) -صحي  ابن حبان  - 2767

 فما بعدها حلل الكلير
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رضى هللا عنهما  -جاء َعِن اْلَثَاِء ْبِن َعاِزب   الصحي  أن املراق ابلنحر ذب  املناسك،وهلذا:قال ابن كثْي 
َمْن َصلَّى َصالَتَوَنا َوَنَسَك ُنُسَكَنا فَوَقْد » يَوْلَم اأَلْضَحى بَوْعَد الصَّاَلِة فَوَقاَل  -  -قَاَل َخطَبَوَنا النَِّبُ  -
فَوَقاَل أَبُل بُوْرَقَة ْبُن نَِيار  َخاُل .« اَب الُنُسَك،َوَمْن َنَسَك قَوْبَل الصَّاَلِة فَِإنَُّه قَوْبَل الصَّالَِة،َوَ  ُنُسَك َلُه َأصَ 

،فَِإىنِِ َنَسْكحُل َكاِتى قَوْبَل الصَّاَلِة،َوَعَرْفحُل أَنَّ اْليَوْلَم يَوْلُم َأْكل  َوكُ  ،َوَأْحبَوْبحُل َأْن َتُكلَن اْلَثَاِء اَي َرُسلَل اّللَِّ ْرب 
ْيحُل قَوْبَل َأْن آِتَى الصَّالََة  قَاَل .« َكاُتَك َكاُة حلَْم  » قَاَل .َكاِتى أَوََّل َما يُْذَبُ  ِ  بَوْيَِّت،َفَذَ ْحُل َكاِتى َوتَوَغدَّ

،فَِإنَّ ِعْنَداَن َعَناق ا َلَنا َجَذَع   ِهَى َأَحُه ِإىَلَّ مِ  نَوَعْم،َوَلْن َعْزَِى َعْن » ْن َكاَتنْيِ،أَفَوَتْجزِى َع ِِ قَاَل اَي َرُسلَل اّللَِّ
 .2768«َأَحد  بَوْعَدَ  

ر اسووم اّلِل ،ومووا   يووذكغووْي اّللِ ويف تكوورار ا كووارة إىل ذكوور اسووم اّلِل وحوود  علووى الووذابئ ،وهرمي مووا أهوول بووه ل
يا التصووولر   ختلووو.وآتر  موووا يشوووك بعنايووو  هوووذا الووودين بتخلووويا احليووواة كلهوووا مووون عقابيووول الشووور .عليوووه .

لتلحيووود نوووه قيووون اأفهل قيووون اللحووودة بكووول معووو  مووون معانيها،وكووول لووول مووون لالهلوووا كموووا .والضووومْي وحووود ا
طووارقة عنيفوو  يطووارق  مو ومن مث فهوول يتتبووع الشوور  يف كوول مظوواهر ،ويف كوول مكامنووه .ااووالا اجملوورق اللاضوو 

هوا دة موا لهور مناحليواة وحوفإىل تقاليود احليواة ققيق  سلاء استكن يف الضمْي،أم لهر يف العباقة،أم تسورب 
 اّلِل خالصوو  ّبووا إىل ومووا بطن،وا سووالم ذخووذها كووال   يتجزأ،وحلصووها موون كوولائه الشوور  مجيعا،ويتجووه

 .. ليد احلياةانصع ،كما نرى يف مسأل  الذابئ  ويف غْيها من كعائر العباقة أو تقا  واضح 
 « ..ِإنَّ كانَِ َك ُهَل اأْلَْبَ ُ »

،قَاَل  َ  قَاَلحْل قُوَرْيا  :َعِن اْبِن َعبَّاس  أَنَُّه َخْْيُ َأْهِل اْلَمِديَنِ ،أَْو َخْْيُ أَْهِل :َلمَّا َقِدَم َكْعُه ْبُن اأْلَْكَرِ  َمكَّ
ِجيِج َوَأْهُل السََّدانَِ  َوأَْهُل اْلَمِديَنِ  َوَسيُِِدُهْم،َأَ  تَوَرى ِإىَل َهَذا الَِّذي يَوْزُعَم ِإنََّه َخْْي  ِمنَّا َوحَنُْن أَْهُل احلَْ 

َبِ ُ قَوْلَمُه،يَوْزُعُم أَنَُّه َخْْي  ِمنَّا  َقايَِ ،أَْم َهَذا اْلُمنوْ ِإنَّ َكانَِ َك ُهَل اأْلَْبَ ُ :َبْل أَنْوُتْم َخْْي  ِمْنُه فَونَوَزَلحْل :قَاَل .السِِ
 2769َنِصيب ا ِمَن اْلِكَتاِب يُوْيِمُنلَن اِبْ؟ِْبحِل َوالطَّاُغلِت اهْليََ   "أََ ْ تَوَر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُلا :َوأُْنزَِلحْل َعَلْيِه 

َ  قَاَلحْل َلُه قُوَرْيا  :قَاَل ،وَعِن اْبِن َعبَّاس   أَْنحَل َخْْيُ أَْهِل اْلَمِديَنِ  َوَسيُِِدُهْم :َلمَّا َقِدَم َكْعُه ْبُن اأْلَْكَرِ  َمكَّ
َبِ ِ ِمْن قَوْلِمِه يَوْزُعُم أَنَُّه َخْْي  ِمنَّاَأَ  تَورَ :قَاُللا .نَوَعْم :ف قَاَل  ُبلِر اْلُمنوْ َوحَنُْن أَْهُل احلَِْجيِج َوأَْهُل ،ى ِإىَل َهَذا الُصنوْ

َقايَِ  ف قَاَل  َدانَِ  َوأَْهُل السِِ أَ َْ تَوَر ِإىَل : ِإنَّ َكانَِ َك ُهَل اأْلَْبَ ُ َوأُْنزَِلحلْ :فَأُْنزَِلحْل :قَاَل .أَنْوُتْم َخْْي  ِمْنُه :السِِ
 2770فَوَلْن عََِد َلُه َنِصْي ا "  :الَِّذيَن أُوتُلا َنِصيب ا ِمَن اْلِكَتاِب يُوْيِمُنلَن اِبْ؟ِْبحِل َوالطَّاُغلِت ِإىَل قَوْللِِه 

                                                 
   زايقة مب  (  955صحي  البخارى) - 2768

يهوا أربعو  عنا :األنثى مون ولود املعوز أتوى عللا -َ؟ذع :ما استكمل سن  و  يدخل   الثاني  ا-اَ؟ذع :ما استكمل سن  و  يدخل   الثاني  
 أكهر
 (  صحي  5479تَوْفِسُْي اْبِن َأيب َحامتِ  ) - 2769
 (  صحي 8953َجاِمُع اْلبَوَياِن يف تَوْفِسِْي اْلُقْرآِن لِلطََّثِيِِ ) - 2770
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}إنَّ َكانَِ ك ُهَل األَْبَ ُ{ :َلحْل فَونَوزَ ،بُِ َ حُمَمَّد  ِمنَّا:،قَاَلحْل قُوَرْيا  َلمَّا أُوِحَك إىَل النَِّلِِ :وَعْن ِعْكرَِمَ ،قَاَل 
 2771الَِّذي َرَما  بِِه ُهَل األَْبَ ُ.:

 -ائديه،وييكود ككيود علوى  ويف هوذ  اهليو  يورق ال.يف اهلي  األوىل قرر أنوه لويك أبو  بول هول صواحه الكولير
 ن األب  ليك هل حممد،إ ا هم كان ل  وكارهل .أ -سبحانه 

شووهد اليوولم وحنوون ن.بينمووا امتوود ذكوور حمموود وعال.نقطووع ذكوورهم وانطلىفقوود ا.ولقوود صوود  فوويهم وعيوود اّللِ 
حلو  ن ا ميوان واولولن  إمصدا  هذا القلل الكرمي،يف صلرة ابهرة واسوع  املودى كموا   يشوهد  سوامعل  األ

مهمووا  شوور هوول األبوو بانوول والوإ ا الكفوور وال.فهوول  توود الفووروع عميوو  ا؟ووذور.وااووْي   ميكوون أن يكوولن أب 
 وزها وعث .. ترعرع

الوويت تقوورر  ييسووهم هووكولكن البشوور ينخوودعلن ويغوو ون فيحسووبلن مقا.إن مقوواييك اّلِل غووْي مقوواييك البشوور
للتهم قووو - - عووون حممووود فوووأين الوووذين كوووانلا يقللووولن.حقوووائ  األمووولر  وأمامنوووا هوووذا املثووول النوووان  ااالووود .

ليووه الطريوو ف عد وقطعوولا قضوولا علووى حممووالل يموو ،ويناللن ّبووا موون قلوولب ا؟ماهْي،وُيسووبلن حين ووذ أوووم قوود 
نلا يقللوولن يووه موون كوواذلك الووذي أوت،أيوون هوومف وأيوون ذكووراهم،وأين آترهوومف إىل جوولار الكوولير موون كوول كووكء

،وكيوو  صوواحبها أب   أن يكوولناألبوو ف  إن الوودعلة إىل اّلِل واحلوو  وااووْي   ميكوون أن تكوولن بوو اء و :عنووه 
دا يف حلظو  بو أهلوه،مهما لشور ويبو   ااالدف إ ا يب  الكفور والبانول واوهك ملصلل  ابّلِل احلك الباقك األز 

 ن ..املاكرو  وكذب الكائدون.من اللحظات أنه نليل األجل  تد ا؟ذور ..وصد  اّلِل العظيم
 

 

                                                 
 (  صحي  مرسل32456(  )508/  11) -(  235مصن  ابن أيب كيب  ) - 2771
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 مكي ة وآياأها ست   ( سور  الكافرون109)

 أهم مو وعات السور  

ِإىَل َأْن يُوْعطُلُ  َما  فَوَيُكلُن َأْغَ  َرُجل    َعْنُه،أَنَّ قُوَرْيش ا َقَعحْل َرُسلَل هللِا َعِن اْبِن َعبَّاس  َرِضَك هللاُ 
 َهَذا َلَك ِعْنَداَن اَي حُمَمَُّد،وَُك َّ َعْن َكْتِم آهِلَِتَنا،َو َ :ِ َكََّ ،َويُوَزوُِِجلُ  َما أَرَاَق ِمَن النَِِساِء َوَيطَُأوَن َعِقَبُه،فَوَقاُللا 

تَوْعُبُد :َوَما ِهَك ف قَاَل :َتْذُكْرَها ِبَشرِ ،فَِإْن بَوَغْضحَل فَِإانَّ نَوْعِرُم َعَلْيَك َخْصَل   َواِحَدة ،َوَلَك ِفيَها َصال  ،قَاَل 
،فَ :ِإهَلََنا َسَن   الالَت َواْلُعزَّى،َونَوْعُبُد ِإهلََِك َسَن  ،قَاَل  َجاَء اْلَلْحك ِمْن ِعْنِد هللِا َعزَّ َحَّتَّ أَْنظَُر َما َذْتِيِب ِمْن َريبِِ

ُقْل َذَيُوَها اْلَكاِفُروَن   أَْعُبُد َما تَوْعُبُدوَن الُسلرََة،َوأَنْوَزَل هللُا تَوَعاىَل:}ُقْل أَفَوَغْْيَ هللِا :َوَجلَّ ِمَن اللَّْلِ  اْلَمْحُفلِا 
َ فَ   2772{64اْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن]الزمر:َشُْمُرويِنِ أَْعُبُد أَيُوَها اْ؟َاِهُللَن َبِل اّللَّ

َويُوَزوُِِجلُ  َما أَرَاَق ،فَوَيُكلن َأْغَ  َرُجل ِ َكَّ ،َأْن يُوْعُطلُ  َما    ِإنَّ قُوَرْيش ا َوَعُدوا َرُسلل اّللَّ :َعْن اِْبن َعبَّاس 
فَِإْن  َْ ،َفاَل َتْذُكرَها ِبُسلء  ،وَُك َّ َعْن َكْتم آهِلَتَنا، حُمَمَّدَهَذا َلك ِعْنداَن ايَ :فَوَقاُللا َلُه ،َوَيطَُ لا َعِقبه،ِمْن النَِِساء

تَوْعُبد آهِلَتَنا :" َما ِهَك ف " قَاُللا :َفِهَك َلك َولََنا ِفيَها َصاَل  .قَاَل ،فَِإانَّ نَوْعِرم َعَلْيك َخْصَل  َواِحَدة،تَوْفَعل
ِت َواْلُعزَّى:َسَن   َفَجاَء اْلَلْحك ِمْن اللَّْل  ،" َحَّتَّ أَْنظُر َما َذْيت ِمْن ِعْند َريبِِ ":قَاَل ،َسَن َونَوْعُبد ِإهَلك ،الالَّ

} ُقْل أَفَوَغْْي اّللَّ َشُْمُرويِنِ أَْعُبد أَيِوَها اْ؟َاِهُللَن { :َوأَنْوَزَل اّللَّ ،} ُقْل اَي أَيِوَها اْلَكاِفُروَن { الُسلرَة:اْلَمْحُفلا 
  2773[ . 66: 64فَاْعُبْد وَُكْن ِمْن الشَّاِكرِيَن { ] الزمر / } :ِإىَل قَوْلله 

فكانلا .مدصوووو.أحد.سه  يكوووون العوووورب احوووودون اّلِل ولكوووون كووووانلا   يعرفلنووووه  قيقتووووه الوووويت وصوووو  ّبووووا نف
ّبوا  الويت يرموزون األصونام كانلا يشوركلن بوه هوذ .يشركلن به و  يقدرونه ح  قدر ،و  يعبدونه ح  عباقتوه

نوووات ن املالئكووو  بزعمووولن أوكوووانلا ي.أو يرموووزون ّبوووا إىل املالئكووو  ..م مووون الصووواحلني أو العظمووواءإىل أسوووالفه
أو  يف هووذ  احلالوو سووبا،أو ينسوولن هووذا الرمووز ويعبوودون هووذ  اهلهلوو ،و نوبووني ا؟نوو   -سووبحانه  -اّلِل،وأن بينووه 

ُدُهْم ِإ َّ موا نَوْعبُو»:م زمور قولهللاتلك كانلا يتخذووا لتقرّبم من اّلِل كما حكى عونهم القورآن الكورمي يف سولرة 
 « ..لِيُوَقرِِبُلان ِإىَل اّللَِّ زُْلفى 

زالوه ك والقمر،وإنْي  للشومولقد حكى القرآن عنهم أوم كانلا يع فلن خبل  اّلِل للسماوات واألرم،وتسخ
اأْلَْرَم َوَسووخََّر ماواِت وَ لسَّووَخلَووَ  ا َولَووِ ْن َسووأَْلتَوُهْم َموونْ »:املوواء موون السووماء كالووذي جوواء يف سوولرة العنكبوولت 

أْلَْرَم ِمووْن بَوْعووِد َمْلهِتووا ماِء موواء  فََأْحيووا بِووِه اَل ِمووَن السَّووْن نوَووزَّ َولَووِ ْن َسووأَْلتَوُهْم َموو».« .الشَّووْمَك َواْلَقَمووَر لَيَوُقوولُلنَّ اّللَُّ 
 « ..لَيَوُقلُلنَّ اّللَُّ 

 إخل...اللهم :لا يقلللن ويف قعائهم كان.و ّللِ .واّللِ :ويف أمياوم كانلا يقلللن 
ولكوووونهم مووووع إميوووواوم ابّلِل كووووان هووووذا الشوووور  يفسوووود علوووويهم تصوووولرهم كمووووا كووووان يفسوووود علوووويهم تقاليوووودهم 

حووووَّت ليقتضووووك هووووذا .وكووووعائرهم،فيجعللن لآلهلوووو  املوووودعاة نصوووويبا يف زرعهووووم وأنعووووامهم ونصوووويبا يف أو قهم

                                                 
 صحي   زايقات مب( 751(  )44/  2) - املعجم الصغْي للطثاين - 2772
 زايقات مب (  صحي  29563(  )374/  33) -تفسْي الطثي  - 2773
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َوَجَعلُولا ّللَِِّ ِ َّوا َذرَأَ »:عونهم يف سولرة األنعوام ويف هذا يقلل القرآن الكرمي .النصيه أحياان التضحي   بنائهم
ِّ َواأْلَْنعوواِم َنِصوويبا   َفما كوواَن ِلُشوورَكائِِهْم فَووال َيِصووُل ِإىَل .َوهووذا ِلُشوورَكائِنا -بِووَزْعِمِهْم  -َفقاُللا هووذا ّللَِِّ .ِمووَن احْلَووْر

موا َُيُْكُمولَن  وََكوذِلَك َزيَّوَن ِلَكثِوْي  ِموَن اْلُمْشورِِكنَي قَوْتوَل أَْو ِقِهوْم  ساءَ .َوما كاَن ّللَِِّ فَوُهَل َيِصُل ِإىل ُكرَكائِِهمْ .اّللَِّ 
ُ موووا فَوَعُللُ ،فَوووَذْرُهْم َوموووا يَوْفَ ُونَ  هوووِذِ  أَْنعوووام  :َوقووواُللا .ُكووورَكاُ ُهْم ِلُْيُْقوُهْم،َولِيَوْلِبُسووولا َعلَوووْيِهْم ِقينَوُهْم،َولَوووْل كووواَء اّللَّ

ّ  ِحْجوور    َيطْ  َوأَْنعووام  ُحِرَِمووحْل لُُهلرُها،َوأَْنعووام    يَووْذُكُروَن اْسووَم اّللَِّ  -بِووَزْعِمِهْم  -َعُمهووا ِإ َّ َمووْن َنشوواُء َوَحووْر
َها افْوِ اء  َعَلْيهِ   َعلوى موا يف بُطُولِن هوِذِ  اأْلَْنعواِم خاِلَصو   لِوذُُكلران،َوحُمَرَّم  :َسوَيْجزِيِهْم ِ وا كوانُلا يَوْفَ ُوَن،َوقواُللا .َعَليوْ

َت   فَوُهْم ِفيِه ُكرَكاُء.  أَْزواِجنا،َوِإْن َيُكْن َميوْ
ُ .قَووْد َخِسووَر الَّووِذيَن قَوتَولُوولا أَْو َقُهووْم َسووَفها  بِغَووْْيِ ِعْلم  .َسووَيْجزِيِهْم َوْصووَفُهْم ِإنَّووُه َحِكوويم  َعِليم   َوَحرَُّموولا مووا َرَزقَوُهووُم اّللَّ

 2774«.كانُلا ُمْهَتِدينَ   َقْد َضُللا َوما.اْفِ اء  َعَلى اّللَِّ 
زيورة معهوم يف ا؟ ا يعيشولنوكانلا يعتقدون أوم على قين إبراهيم،وأوم أهدى مون أهول الكتاب،الوذين كوانل 

كووانلا   بينمووا هووم.ّللِ يسووى ابوون اع:والنصووارى كووانلا يقللوولن .عزيوور ابوون اّللِ :العربيوو ،ألن اليهوولق كووانلا يقللوولن 
ألن نسوب  .هودىأن أنفسوهم فكوانلا يعودو  -بوزعمهم  -بتهم مون اّلِل يعبدون املالئك  وا؟ن على اعتبار قورا

لشووووور  يك يف اول.وكلوووووه كووووور .املالئكووووو  إىل اّلِل ونسوووووب  ا؟ووووون كوووووذلك أقووووورب مووووون نسوووووب  عزيووووور وعيسوووووى .
إن قينووه :لل يقوو - -ولكنهم هووم كووانلا ُيسووبلن أنفسووهم أهوودى وأقوولم نريقووا  فلمووا جوواءهم حمموود .خيووار

فمووا حاجتنووا إذن إىل توور  مووا حنوون عليووه  حنوون علووى قيوون إبووراهيم:قوواللا  -م العليووه السوو -هوول قيوون إبووراهيم 
ط  وسطا بينهم وبينه وعرضلا عليوه أن خ - -واتباع حممدف  ويف اللقحل ذاته راحلا ُياوللن مع الرسلل 

هم موا يولوه فويهم وعلويسجد هلهلتهم مقابل أن يسجدوا هم  هله  وأن يسكحل عن عيوه آهلوتهم وعباقهتم،
 ان يشوعرهم أنكوعول هوذا  ل.ط  ولعل اختالط تصلراهتم،واع ا  هم ابّلِل مع عباقة آهلو  أخورى معوه .يش  

 ،مووع منتصوو  الطري لتقاء يفاملسوواف  بيوونهم وبووني حمموود قريبوو ،ميكن التفوواهم عليها،بقسووم  البلوود بلوودين،وا 
   بوني عبوواقةل  احلا وبعوخ ال ضويات الشخصوي   وحلسوم هوذ  الشوبه ،وقطع الطريو  علوى اناول ،واملفاصو

وّبووذا .دوّبووذا التلكي.ّبذا ا؟زم.نزلووحل هووذ  السوولرة.وعبوواقة،ومنهج ومنهج،وتصوولر وتصوولر،ونري  ونريوو  .
تقبول  ا  واضوح ، قيم املعلتنهك كل قلل،وتقطع كل مساوم  وتفر  وائيا بني التلحيد والشر ،وت.التكرار

 املساوم  وا؟دل يف قليل و  كثْي :

 [6إل   1اآليات :( 109فرون )]سور  الكا 

 البراء  من الكافرين وممبوداأهم 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ابِووود  موووا ع( َو  أان 3أَنْووووُتْم عابِوووُدوَن موووا أَْعبُوووُد ) ( َو 2(   أَْعبُوووُد موووا تَوْعبُوووُدوَن )1قُوووْل اي أَيُوَهوووا اْلكووواِفُروَن )} 

 {  (6 َوِ َ ِقيِن )( َلُكْم ِقيُنُكمْ 5ِبُدوَن ما أَْعُبُد )َو  أَنْوُتْم عا (4َعَبْدمُتْ )
                                                 

 . ) السيد رمحه هللا (2221 - 1217يراجع تفسْي هذ  اهلايت يف سلرة األنعام ا؟زء الثامن ص   - 2774
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ْدمُتْ،َو  أَنْووووُتْم ُد،َو  أان عابِووود  موووا َعبَوووَن موووا أَْعبُوووعابِوووُدو    أَْعبُوووُد موووا تَوْعبُوووُدوَن،َو  أَنْووووُتمْ .قُوووْل اي أَيُوَهوووا اْلكووواِفُرونَ »
 «.َلُكْم ِقيُنُكْم َوِ َ ِقينِ .عاِبُدوَن ما أَْعُبدُ 

 كيد ..بكل أساليه النفك وا؟زم والتل .وتلكيد بعد تلكيد.وجزم بعد جزم.فك بعد نفكن
إ ا .موود فيووه كووكءليك ن.حوود فهوول األموور ا هلووك احلاسووم املوولحك  ن أموور هووذ  العقيوودة أموور اّلِل و ..« قُوولْ »

 هل اّلِل اهلمر الذي   مرق ألمر ،احلاكم الذي   راق حلكمه.
يمنني وإ وا  وقين،وليسولا  يسولا علوىإووم ل.انقاهم  قيقتهم،ووصفهم بصفتهم ...« اِفُرونَ ُقْل اي أَيُوَها اْلك»

 فال التقاء إذن بينك وبينهم يف نري  ...هم كافرون
  أَْعبُووُد مووا »تصوال  اوهكوذا يوولحك مطلوع السوولرة وافتتوا  ااطاب، قيقوو  ا نفصوال الووذي   يرجوى معووه 

 قتكم،ومعبلقي غْي معبلقكم ..فعباقيت غْي عبا..« تَوْعُبُدونَ 
 عبلقي.مفعباقتكم غْي عباقيت،ومعبلقكم غْي « َو  أَنْوُتْم عاِبُدوَن ما أَْعُبدُ »
ات الصوووف  ك أقل علوووى يبووو  يووو  وهووواتلكيووود للفقووورة األوىل يف صووويغ  ا؟ملووو  ..« َو  أان عابِووود  موووا َعبَوووْدمتُْ »

 واستمرارها.
،و  جموال ملظنو  أو ظنو  و  كوبه  تبقوك مكك  .تكرار لتلكيود الفقورة الثانيو ..« َو  أَنْوُتْم عاِبُدوَن ما أَْعُبدُ »

 كبه  بعد هذا التلكيد املكرر بكل وسائل التكرار والتلكيد 
 فصووووال الووووذي  يه،وا نفمث إمجووووال حلقيقوووو  ا فوووو ا   الووووذي   التقوووواء فيووووه،وا ختال    الووووذي   تشووووابه 

 معوووث و  هنوووا ،و  مأان هنوووا وأنوووت..« َلُكوووْم ِقيوووُنُكْم َوِ َ ِقيووونِ »:ط فيوووه اتصوووال فيوووه،والتمييز الوووذي   اخوووتال
 جسر و  نري     مفاصل  كامل  كامل ،وايز واض  ققي  ..

 وجوا الم اصلة بين المسلم والكافر

 ل معوه اللقواءذي يسوتحيولقد كانحل هذ  املفاصل  ضروري   يضا  معا  ا خوتال    ا؟ولهري الكامل،الو
بيعوووو  ملنهج،وناا ختال    يف جوووولهر ا عتقاق،وأصوووول التصوووولر،وحقيق  .كووووكء يف منتصوووو  الطريوووو  علوووى

 الطري .
 -لوه موع اللجولق ك -سوان التلحيد منهج يتجه اب ن.و  يلتقيان ..إن التلحيد منهج،والشر  منهج آخر .

،وآقابووه يمه وملازينهعته،وقريوُيوودق ا؟هوو  الوويت يتلقووى منهووا ا نسووان،عقيدته وكوو.إىل اّلِل وحوود    كووريك له
حود  بوال ّلِل،اّلِل و نهوا هوك اعهوذ  ا؟هو  الويت يتلقوى املويمن .وأخالقه،وتصلراته كلها عن احلياة وعن اللجلق

ر  الظوواهرة رة موون صوول غْي متلبسوو  ابلشوور  يف أيوو  صوول .ومن مث تقوولم احليوواة كلهووا علووى هووذا األسوواس.كووريك
 وهك تسْي ...واافي  .

 وضروري  للمدعلين ...اللضل  ضروري  للداعي  وهذ  املفاصل  ّبذا
إن تصوووولرات ا؟اهليوووو  تتلووووبك بتصوووولرات ا ميان،وخباصوووو  يف ا؟ماعووووات الوووويت عرفووووحل العقيوووودة موووون قبوووول مث 

وهووذ  ا؟ماعووات هووك أعصووى ا؟ماعووات علووى ا ميووان يف صوولرته اجملوورقة موون الغووبا وا لتوولاء .احنرفووحل عنها
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ذلك أوووا تظوون بنفسووها اهلوودى يف اللقووحل .تعوور  العقيوودة أصووال أعصووى موون ا؟ماعووات الوويت  .وا حنرا 
الذي تتعقود احنرافاهتوا وتتلولى  واخوتالط عقائودها وأعماهلوا وخلو  الصواحل ابلفاسود فيها،قود يغوري الداعيو  

وهوذا ا غوراء يف منتهوى .نفسه ابألمل يف اجتذاّبا إذا أقر ا؟انه الصاحل وحواول تعوديل ا؟انوه الفاسود .
والسوووبيل هوووول ااوووروج عوووون ا؟اهليوووو  .والفار  بينهمووووا بعيد.ن ا؟اهليوووو  جاهلي ،وا سوووالم إسووووالمااطووولرة  إ

 هل ا نسالن من ا؟اهلي  بكل ما فيها واهلجرة إىل ا سالم بكل ما فيه.. ملتها إىل ا سالم  ملته
ومنهجووووووا تصوووووولرا :وأول خطوووووولة يف الطريوووووو  هووووووك ايووووووز الداعيوووووو  وكووووووعلر  اب نعووووووزال التووووووام عوووووون ا؟اهليوووووو  

 التعوواون إ  تحيل معووهوا نفصووال الووذي يسوو.ا نعووزال الووذي   يسووم  اب لتقوواء يف منتصوو  الطري .وعمال
 إذا انتقل أهل ا؟اهلي  من جاهليتهم بكليتهم إىل ا سالم.

 سوالم،أو اقعوحلبوزي ا  مهموا تزيوحل ا؟اهليو .و  التقاء يف منتصو  الطريو  ..و  أنصا  حللل.  ترقيع
هلم .ْي هوي ءغوكء آخور كعلر   نه كو.ان  وايز هذ  الصلرة يف كعلر الداعي  هل حجر األساسهذا العنل 

هم يفتوه أن يسوْي وول.يقهم  ميلوك أن يسوايرهم خطولة واحودة يف نر .قينهم وله قينه،هلم نريقهم وله نريقوه
 ل ،واملفاصوووول مءة الكايف نريقووووه هوووول،بال مداهنوووو  و  نووووزول عوووون قليوووول موووون قينووووه أو كثووووْي  وإ  فهووووك الووووثا

 « ..َلُكْم ِقيُنُكْم َوِ َ ِقينِ »..التام ،واحلسم الصري  
 ا أحووولجهم إىلمووو.حلسوووم .وموووا أحووولج الوووداعني إىل ا سوووالم اليووولم إىل هوووذ  الوووثاءة وهوووذ  املفاصووول  وهوووذا ا

مث فولا العقيودة،م أن عر هلوالشعلر  وم ينشو لن ا سوالم مون جديود يف بي و  جاهليو  منحرفو ،ويف أانس سوب  
ُهْم فاِسوُقلنَ »نال عليهم األمد  ل،و  التقواء يف ا  أنصوا  حلول نوه لويك هنووأ..« فَوَقَسحْل قُولُولُّبُْم وََكثِوْي  ِمونوْ

ا  ة إليوه أول موم كالودعل إ وا هوك الودعلة إىل ا سوال.منتص  الطريو ،و  إصوال  عيولب،و  ترقيوع منواهج .
قيووووب  وهووووذا هوووول..« نِ ِ َ ِقيوووووَ َلُكووووْم ِقيووووُنُكْم »..والتميز الكاموووول عوووون ا؟اهليوووو  .كان،الوووودعلة بووووني ا؟اهليوووو 

كلهووا .ريك .كووقون . .كلهووا موون اّللِ .التلحيوود ااووالا الووذي يتلقووى تصوولراته وقيمه،وعقيدتووه وكووريعته .:
 يف كل نلاحك احلياة والسلل ...

م   ا سوواللة إىل والوودع.. سوويبقى الغووبا وتبقووى املداهنوو  ويبقووى اللووبك ويبقووى ال قيووع.وبغووْي هووذ  املفاصل 
الشووووجاع  و الصوووراح  و إوا   تقوووولم إ  علوووى احلسووووم .تقووولم علوووى هووووذ  األسوووك املدخللوووو  اللاهنووو  الضوووعيف 

 « ..َلُكْم ِقيُنُكْم َوِ َ ِقينِ »:واللضل  ..وهذا هل نري  الدعلة األول 
ْعحُل النَِّلَّ :وعن َعاِئَشَ  بِْنحِل َسْعد ،َعْن أَبِيَها،قَاَل  َِ   َا قَوَرأَ رُبَُع " مَ :يَوُقلُل ْن قَوَرأَ ُقْل اَي أَيُوَها اْلَكاِفُروَن َكَأ َّ

َا قَورَأَ يُوُلَة اْلُقْرآِن " ُ َأَحد  َفَكَأ َّ  2775اْلُقْرآِن،َوَمْن قَورَأَ ُقْل ُهَل اّللَّ
(قَوَرأَ ِ  رَْكَعََّتِ اْلَفْجِر )ُقْل اَي أَيُوهَ  --وَعْن َأىِب ُهَريْورََة َأنَّ َرُسلَل اّللَِّ  ُ َأَحد   2776ا اْلَكاِفُروَن( َو )ُقْل ُهَل اّللَّ

                                                 
ميَاِن لِْلبَويوَْهِقكِِ ) - 2775  (  حسن 2424ُكَعُه اْ ِ
 (  1723صحي  مسلم) - 2776
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،َعْن أَبِيِه،قَاَل  اَي َنِلَّ هللِا،َعلِِْمِب َكيوْ  ا أَُقللُُه :فَوُقْلحُل  َقَخْلحُل َعَلى النَِّلِِ :وَعْن فَوْرَوَة ْبِن نَوْلَفل  اأَلْكَجِعكِِ
 2777ا اْلَكاِفُروَن.اقْورَْأ ُقْل اَي أَيُوهَ :ِإَذا أََوْيحُل ِإىَل ِفرَاِكك،قَاَل 

،َعْن أَبِيِه،أَنَّ َرُسلَل هللِا  مُثَّ َجاَء َفَسأََلُه :َهْل َلَك يف َربِيَب   َيْكُفُلَها َربِيه  ف قَاَل :،قَاَل وَعْن فَوْرَوَة ْبِن نَوْلَفل 
َها،قَاَل :،فَوَقاَل النَِّلُ  ِجْ حُل لِتُوَعلَِِمِب َكيوْ  ا أَُقللُُه ِعْنَد :َفَمِجكء  َما َجاَء ِبَك ف قَاَل :تَورَْكتُوَها ِعْنَد أُمِِ

ْرِ .:اقْورَأْ }ُقْل اَي أَيُوَها اْلَكاِفُروَن{ ]الكافرون :َمَناِمك،قَاَل  َا بَورَاَءة  ِمَن الشِِ  2778[،مُثَّ َحْ َعَلى َخاِاَِتَها،فَِإوَّ
 

 

                                                 
 (  صحي 789(  )69/  3) -صحي  ابن حبان  - 2777
 هذ  األحاقية زايقات مب (  صحي 780(  )69/  3) -صحي  ابن حبان  - 2778
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 مدني ة وآياأها ثالث ( سور  النصر110)

   أهم مو وعات السور

نصور اّلِل والفوت  وقخولل النواس يف قيون اّلِل ب - -كما همل البشرى لرسولل اّلِل .هذ  السلرة الصغْية .
بووه ر ني يتحقوو  نصوور اّلِل وفتحووه واجتموواع النوواس علووى قينووه إىل التلجووه إىل حوو - -أفلاجووا وكمووا تلجهووه 

 ابلتسبي  واحلمد وا ستغفار ..
تكشوووو  يف اللقووووحل ذاتووووه عوووون نبيعوووو  هووووذ  العقيوووودة .تلجيووووه .لبشوووورى والا - -كمووووا هموووول إىل الرسوووولل 

  لووولص،وا نطالجووورق وااوحقيقووو  هوووذا املنهج،ومووودى موووا يريووود أن يبلووو  ابلبشوووري  مووون الرفعووو  والكرامووو  والت
بلغهوا تو  ميكون أن .ا سوالم هذ  القم  السوامق  اللضوي  ،اليت   تبلغهوا البشوري  قو  إ  يف لول.والتحرر .

 اهلد  العللي الكرمي. إ  وهك تلل هذا
َعْن َعاِئَشَ  قَاَلحْل َكاَن َرُسلُل اّللَِّ مسلم روى ما وقد ورقت رواايت عدة عن نزول هذ  السلرة بتار منها 

--  َرُسلَل  قَاَلحْل قُوْلحُل ايَ .«ُسْبَحاَنَك َوِ َْمِدَ  َأْستَوْغِفُرَ  َوأَتُلُب إِلَْيَك » يُْكِثُر َأْن يَوُقلَل قَوْبَل َأْن مَيُلَت
ُجِعَلحْل ىِل َعاَلَم   ِ  أُمََِّّت ِإَذا َرأَيْوتُوَها قُوْلتُوَها )ِإَذا » اّللَِّ َما َهِذِ  اْلَكِلَماُت الََِّّت أَرَاَ  َأْحَديْوتَوَها تَوُقلهُلَا قَاَل 

 2779ِإىَل آِخِر الُسلرَِة..«َجاَء َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُ ( 
كُء ِإ َّ قَاَل   َرُسلُل اّللَِّ َكانَ :َعْن أُمِِ َسَلَمَ ،قَاَلحْل و  " :يف آِخِر أَْمرِِ  َ  يَوُقلُم َوَ  يَوْقُعُد،َوَ  َيْذَهُه َوَ  اَِ

،ِإنََّك ُتْكِثُر ِمْن ُسْبَحاَن اّللَِّ َوِ َْمِدِ ،َ  َتْذَهُه َوَ  عَِكُء،وَ :ُسْبَحاَن اّللَِّ َوِ َْمِدِ  " فَوُقْلحُل  َ  اَي َرُسلَل اّللَِّ
ِإَذا َجاَء َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُ  ِإىَل :" ِإيِنِ أُِمْرُت ِّبَا " فَوَقاَل :ُسْبَحاَن اّللَِّ َوِ َْمِدِ ،قَاَل :تَوُقلُم َوَ  تَوْقُعُد ِإ َّ قُوْلحَل 

 2780آِخِر الُسلرَِة "
ا:وقوووال ابووون كثوووْي يف التفسوووْي  العووورب كانوووحل تَوتَولَوووِلم  فإن أحيووواء،واملوووراق ابلفوووت  هاهنوووا فوووت  مكووو  قووول  واحووود 

فلموووا فوووت  هللا عليوووه مكووو  قخلووولا يف قيوووون هللا .إن لهووور علوووى قلموووه فهوووول نل:يقلللن،إبسوووالمها فوووت  مكووو 
وووا و  يبووو  يف سوووائر قبائووول العووورب إ  مظهووور ،فلم اوووخ سووونتان حوووَّت استلسوووقحل جزيووورة العووورب إميووواان  ،أفلاج 

ْن َعْمووورِو بْوووِن َسوووِلَمَ  قَووواَل قَووواَل ىِل أَبُووول وقووود روى البخووواري يف صوووحيحه َعووو،2781وهلل احلمووود واملنووو .،لإلسوووالم
بِنَوا الرُْكبَواُن فَوَنْسوَأهُلُْم َموا لِلنَّواِس  ِقالَبََ  َأَ  تَوْلَقاُ  فَوَتْسأََلُه،قَاَل فَوَلِقيُتُه َفَسأَْلُتُه فَوَقاَل ُكنَّوا ِ َواء  َ َورَّ النَّاِس،وََكواَن مَيُورُ 

ُ ِبَكوَذا َما لِلنَّاِس َموا َهوَذا الرَُّجوُل  َ أَْرَسوَلُه أَْوَحوى إِلَْيوِه،أَْو أَْوَحوى اّللَّ َفُكْنوحُل َأْحَفوُج َذلِوَك .فَويَوُقللُولَن يوَوْزُعُم أَنَّ اّللَّ
َووا يُوْغووَرى ِ  َصووْدرِى،وََكاَنحِل اْلَعووَرُب تَولَوولَُّم إبِِْسوواَلِمِهِم اْلَفْتَ ،فَويَوُقللُوولَن اتْورُُكوولُ  وَ  ِإنَّووُه ِإْن َلَهووَر قَوْلَمُه،فَ اْلَكاَلَم،وََكَأ َّ

وووووا َكانَوووووحْل َوقْوَعوووووُ  أَْهوووووِل اْلَفوووووْتِ  اَبَقَر ُكوووووُل قَووووووْلم  إبِِْسووووواَلِمِهْم،َوبََدَر َأىِب قَووووووْلِمى .َعلَوووووْيِهْم فَوْهوووووَل نَوووووِب  َصووووواِق    فَوَلمَّ
وووُتُكْم َواّللَِّ ِموووْن ِعْنوووِد النَّوووِبِِ  َصوووُللا َصوووالََة َكوووَذا ِ  ِحووونِي » اَل َحق وووا فَوَقووو -  -إبِِْسووواَلِمِهْم،فَوَلمَّا قَوووِدَم قَووواَل ِج وْ
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فَوَنظَوُروا فَولَوْم .« ان  َكَذا،َوَصُللا َكَذا ِ  ِحنِي َكَذا،فَِإَذا َحَضَرِت الصَّوالَُة،فَوْليُوَيذِِْن َأَحودُُكْم،َوْليَوُيمَُّكْم َأْكثَوورُُكْم قُووْرآ
،ِلَموا ُكْنوحُل أَتَوَلقَّوى ِمونَ  الرُْكَباِن،فَوَقودَُّملىِن بَونْيَ أَيْوِديِهْم،َوأاََن ابْوُن ِسوحلِ  أَْو َسْبِع،ِسوِننَي  َيُكْن َأَحد  َأْكثَوَر قُوْرآان  ِم ِِ

،فَوَقالَووحِل اْموورَأَة  ِمووَن احْلَووىِِ َأ َ تُوَغطُوولا َعنَّووا  اْسووحَل قَووارِِئُكْم وََكانَووحْل َعلَووىَّ بُوْرَقة ،ُكْنووحُل ِإَذا َسووَجْدُت تَوَقلََّصووحْل َع ِِ
 .. 2782 َقِميص ا،َفَما َفرِْححُل ِبَشْىء  فَوَرِحى ِبَذِلَك اْلَقِميِا .فَاْكَ َْوا فَوَقطَُعلا ىِل .

إخل فهووك إكووارة  ...«َفووْتُ   َوالْ ِإذا جوواَء َنْصووُر اّللَِّ »:فهووذ  الروايوو  هووك الوويت تنفوو  مووع لوواهر الوونا يف السوولرة 
هوذ  البشوارة  إىل موا يعملوه عنود هقو  - -عند نزول السلرة إىل أمر سيجكء بعد ذلك،مع تلجيه النول 

 ولهلر هذ  العالم .
 ها .. اخ انوهنا  رواي  أخرى عن ابن عباس   يصعه التلفي  بينها وبني هذ  الرواي  اليت

اَل ِ َ البخاري َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل َكاَن ُعَمُر يُْدِخُلِ  َمَع َأْكَياِن بَْدر ،َفَكَأنَّ بَوْعَضُهْم َوَجوَد ِ  نَوْفِسوِه فَوَقوروى 
َفَموا  -فََأْقَخلَوُه َمَعُهوْم  -فَوَدَعا َذاَت يوَوْلم  .تُْدِخُل َهَذا َمَعَنا َولََنا أَبْوَناء  ِمثْوُلُه فَوَقاَل ُعَمُر ِإنَُّه ِموْن َحْيوُة َعِلْموُتْم 

) ِإَذا َجوواَء َنْصووُر اّللَِّ َواْلَفووْتُ  ( فَوَقوواَل قَوواَل َمووا تَوُقللُولَن ِ  قَوووْلِل اّللَِّ تَوَعوواىَل .رُئِيوحُل أَنَّووُه َقَعوواىِن يَوْلَم ِووذ  ِإ َّ لِووُْيِيَوُهْم 
َنا  َ َوَنْستَوْغِفرُُ ،ِإَذا ُنِصْراَن َوفُِتَ  َعَليوْ َوَسوَكحَل بَوْعُضوُهْم فَولَوْم يَوُقوْل َكويوْ  ا فَوَقواَل ىِل َأَكوَذاَ  .بَوْعُضُهْم أُِمْراَن حَنَْمُد اّللَّ

أَْعَلَموُه لَوُه،قَاَل ) ِإَذا َجواَء  -  -ا تَوُقولُل قُوْلوحُل ُهوَل َأَجوُل َرُسولِل اّللَِّ قَاَل َفَمو.تَوُقلُل اَي اْبَن َعبَّاس  فَوُقْلحُل  َ 
فَوَقواَل ُعَموُر َموا أَْعلَوُم .(  َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُ  ( َوَذِلَك َعاَلَمُ  َأَجِلَك ) َفَسبِِْ  ِ َْمِد َربَِِك َواْستَوْغِفْرُ  ِإنَُّه َكاَن تَولَّااب  

َها ِإ َّ   .2783)تفرق به البخاري(. َما تَوُقلُل ِمنوْ
ني رأى عالمو  ربووه أقر  أن واجبووه يف األرم قوود كمل،وأنووه سوويلقى حوو - -فوال ميتنووع أن يكوولن الرسوولل 

 إخل ...أعلمه له . - -هل أجل رسلل اّلِل :فكان هذا مع  قلل ابن عباس .ربه قريبا
وا نَوزَلَوحْل )ِإَذا َجواَء َنْصوُر اّللَِّ َواْلَفوْتُ ( َقَعوا :اس  قَواَل َعوِن ابْوِن َعبَّو الدارمكولكن هنا  حدية روا  احلافج  َلمَّ

 َ تَوْبِكى،فَِإنَّوووِك أَوَُّل أَْهلِوووى :» فَوَبَكوووحْل فَوَقووواَل .«قَوووْد نُِعيَوووحْل ِإىَلَّ نَوْفِسوووى :» فَاِنَموووَ  فَوَقووواَل  --َرُسووولُل اّللَِّ 
اَي فَاِنَمووووُ  رَأَيْونَوووواِ  َبَكْيووووحِل مُثَّ َضووووِحْكحِل :فَوُقْلووووَن  --النَّووووِبِِ َفَضووووِحَكحْل فَوَرآَهووووا بَوْعووووُخ أَْزَواِج .«َ ِحوووو   ىِب 

 َ تَوْبِكى،فَِإنَّوووِك أَوَُّل أَْهلِوووى َ ِحووو   ىِب :» ِإنَّوووُه َأْخوووَثَىِن أَنَّوووُه قَوووْد نُِعيَوووحْل إِلَْيوووِه نَوْفُسوووُه فَوَبَكْيحُل،فَوَقووواَل ىِل :قَالَوووحْل .
ِإَذا َجاَء َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُ  َوَجاَء أَْهُل اْلَيَمِن ُهوْم أََرُ  أَْف ِوَدة ،َواِ ميَاُن :»  -- َوقَاَل َرُسلُل اّللَِّ .َفَضِحْكحلُ .«

،َواحلِْْكَمُ  مَيَانَِي     ..2784«مَيَان 
مت وقخوولل  لفووت  قووداأي أنووه كووان .فكأوا نزلووحل والعالموو  حاضوورة.ففووك هووذا احلوودية هديوود لنووزول السوولرة

 أنه أجله .. - -فلما نزلحل السلرة مطابق  للعالم  علم رسلل اّلِل .ق الناس أفلاجا قد ه

                                                 
 (4302[)212/ 14املكنز ] -صحي  البخارى - 2782
 ( 4970[ )435/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2783
 ( حسن80[)59/ 1املكنز ] -سنن الدارمى - 2784

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4799 

وخباصووووو  أن حووووودية بكووووواء فانمووووو  .إ  أن السووووويا  األول أويووووو  وأكثووووور اتسووووواقا موووووع لووووواهر الووووونا القرآين
َعوووْن َهاِكووِم بْوووِن َهاِكوووم  أَنَّ َعْبوووَد اّللَِّ بْوووَن .وضووحكها قووود روي بصووولرة أخووورى تتفووو  مووع هوووذا الوووذي نرجحوووه .

َقَعووا فَاِنَمووَ  َعوواَم اْلَفووْتِ  فَوَناَجاَهووا فَوَبَكووحْل مُثَّ  --ْهووِه بْووِن َزْمَعووَ  َأْخووَثَُ  أَنَّ أُمَّ َسووَلَمَ  َأْخَثَتْووُه أَنَّ َرُسوولَل اّللَِّ وَ 
َ َرُسولُل اّللَِّ  وا توُوُل ِِ يَوَها َفَضوِحَكحْل قَالَوحْل فَوَلمَّ قَاَلحْل َأْخوَثَىِن َرُسولُل .اَسوأَْلتُوَها َعوْن بَُكائَِهوا َوَضوِحِكهَ  --َحودَّ

أَنَّوووووووووُه مَيُووووووووولُت فَوَبَكْيوووووووووحُل مُثَّ َأْخوووووووووَثَىِن َأىنِِ َسووووووووويَِِدُة ِنَسووووووووواِء أَْهوووووووووِل اْ؟َنَّوووووووووِ  ِإ َّ َموووووووووْرمَيَ بِْنوووووووووحَل ِعْمووووووووورَاَن  --اّللَِّ 
 .2785َفَضِحْكحُل..)أخرجه ال مذي(

سوووولم يف أخرجووووه مو مووووام أمحوووود فهووووذ  الروايوووو  تتفوووو  مووووع لوووواهر الوووونا القرآين،ومووووع احلوووودية الووووذي روا  ا 
فلموا   ..«َفوْتُ  ِإذا جواَء َنْصوُر اّللَِّ َوالْ »:وربوه هوك  - -صحيحه.من أنوه كانوحل هنوا  عالمو  بوني الرسولل 

 لم  رضووك اّللِ نهووا أم سووعكوان الفووت  عوور  أن قوود قورب لقووا   لربووه فنوواجى فانمو  رضووك اّلِل عنهووا  ووا روتوه 
 عنها.

ي فوإىل أ.غْية .سولرة الصولثابوحل والتلجيوه الودائم الوذي جواءت بوه هوذ  الوبلا من هذا كله إىل املودللل ا
 :مرتقى يشْي هذا النا القصْي 

َو ِإَذا زُْلزَِلحْل تَوْعِدُل رُبَُع ،" ُقْل اَي أَيُوَها اْلَكاِفُروَن تَوْعِدُل رُبَُع اْلُقْرآنِ :قَاَل َرُسلُل هللِا :قَالَ ،َعْن أََنك  و 
 .2786َنْصُر هللِا َواْلَفْتُ  تَوْعِدُل رُبَُع اْلُقْرآِن " َو ِإَذا َجاءَ ،اْلُقْرآنِ 

 [3إل   1اآليات :( 110]سور  النصر ) 

 فاح مكة وا شار  لكمال الدين وموت النبي 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
ْموِد َربِِوَك َواْسوتَوْغِفْرُ  ( َفَسوبِِْ  ِ َ 2ّللَِّ أَْفلاجوا  ) يف ِقيوِن ا( َورَأَْيحَل النَّواَس يَوْدُخُللنَ 1ِإذا جاَء َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُ  )

 (3ِإنَُّه كاَن تَولَّااب  )
بِِوَك َواْسوتَوْغِفْرُ ،ِإنَُّه كواَن رَ لاجا ،َفَسوبِِْ  ِ َْموِد اّللَِّ أَفْ   ِقيونِ ِإذا جاَء َنْصُر اّللَِّ َواْلَفْتُ ،َورَأَيْوحَل النَّواَس يَوْدُخُللَن يف »

 ...« تَولَّااب  
ذا الكولن مون ري يف هويف مطلع اهلي  األوىل من السلرة إُياء معني  نشاء تصلر خواص،عن حقيقو  موا او

قور املوووووووويمنني يف هووووووووذ  و  - -وعن قور الرسوووووووولل .أحووووووووداّ،وما يقووووووووع يف هووووووووذ  احليوووووووواة موووووووون حوووووووولاقّ
ُر اّللَِّ ْصووا جوواَء نَ ِإذ»:تعوواىل  هووذا ا ُيوواء يتمثوول يف قللووه.الدعلة،وحووِدهم الووذي ينتهوولن إليووه يف هووذا األموور .

 ها.ي  اليت ير للغا.ريدهاييف الصلرة اليت .يف اللقحل الذي يقدر :فهل نصر اّلِل اكء به اّلِل .....« 
وليك .وليك ألكخاصهم فيوه كسوه.وليك هلم يف هذا النصر يد،وليك للنل و  ألصحابه من أمر  ككء

وحسوبهم منوه أن اريوه .اّلِل ُيققوه ّبوم أو بدووم وليك لنفلسهم منه حج  إ ا هل أمور.لذواهتم منه نصيه
                                                 

 ( قَاَل َهَذا َحِدية  َحَسن  َغرِيه  ِمْن َهَذا اْلَلْجِه. 4267[)51/ 14املكنز ] -سنن ال مذى - 2785
 زايقة مب  – (  ضعي  2300) ( 138/  4) -كعه ا ميان  - 2786

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4800 

هذا هل كل حظهم مون النصور ومون الفوت  .اّلِل على أيديهم،وأن يقيمهم عليه حراسا،واعلهم عليه أمناء .
 ومن قخلل الناس يف قين اّلِل أفلاجا ..

موون معووه و  - -لل وبنواء علووى هووذا ا ُيواء ومووا ينشوو ه مون تصوولر خوواص حلقيقو  األموور يتحوودق كوأن الرسوو
 اّلِل ىلإهووول ا عووووا   -ومووون معوووه  -إن كوووأنه .إبزاء تكووورمي اّلِل هلم،وإكووورامهم بتحقيووو  نصووور  علوووى أيوووديهم

 ابلتسبي  وابحلمد وا ستغفار يف حلظ  ا نتصار.
ي   ا أوىل البشور مووعلى .نوهالتسبي  واحلمد على ما أو هم من من   ن جعلهم أمنواء علوى قعلتوه حراسوا لدي

العميم،بعوود   الفووائخ  بنصوور  لدينه،وفتحووه علووى رسوولله وقخوولل النوواس أفلاجووا يف هووذا ااووْيكلهووا موون رمحوو
 العمى والضالل وااسران.

 اور القلوه أولوذي قود يسواا سوتغفار مون الزهول :وا ستغفار ملالبسات نفسي  كثوْية ققيقو  لطيفو  املودخل 
ه تلقيوه دخل يصوعوهل مو.لل العنواءيتدسك إليه من سكرة النصر بعد نلل الكفا ،وفرح  الظفر بعود نو

 فمن هذا يكلن ا ستغفار..يف القله البشري
قاسك،والشووودة لعنووواء الوا سووتغفار  وووا قووود يكووولن سوواور القلوووه أو تدسوووك إليوووه يف فوو ة الكفوووا  الطليووول وا

لضووع ال عنهوا يف مكوواليت قو  مون ضوي  ابلشدة،واسووتبطاء للعود اّلِل ابلنصور،وزلزل .الطاغيو  والكورب الغووامر .
ُتْم أَن َتْدُخُللاْ اْ؟َنََّ  َوَلمَّا َذِْتُكم مَّ :آخر  ُم اْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َوزُْلزِلُولاْ اْ ِمن قَوْبِلُكم مَّسَّتوْهُ ِذيَن َخَللْ َثُل الَّ }أَْم َحِسبوْ

{ )ّللِِ انَّ َنْصووَر إِ  َأ  َحووَّتَّ يَوُقوولَل الرَُّسوولُل َوالَّووِذيَن آَمنُوولاْ َمَعووُه َمووََّت َنْصووُر اّللِِ  فموون  ،لبقوورةا( سوولرة 214 َقرِيووه 
 هذا يكلن ا ستغفار.

 اّلِل قائمووو  وق،وآ ءفجهد ا نسوووان،مهما كان،ضوووعي  حمووود.وا سوووتغفار مووون التقصوووْي يف محووود اّلِل وكوووكر 
غفار ..وهنوووا   يكووولن ا سوووتذا التقصوووْيهوووفمووون ..« َوِإْن تَوعُوووُدوا نِْعَموووَ  اّللَِّ   ُهُْصووولها»..الفووويخ واهلموووالن 

خووور  ووووا يف زهووول والفففيوووه إُيووواء للووونفك وإكوووعار يف حلظووو  ال.طيفووو  أخووورى لالسوووتغفار حلظووو  ا نتصوووار .ل
لشوووعلر اصووود قووولى يوهوووذا .فوووأوىل أن تطوووامن مووون كثايئها،وتطلوووه العفووول مووون رّبا.ملقووو  التقصوووْي والعجز

 ابلزهل والغرور ..
  املغفوووورة يضوووومنو لسووووماح  بووووا للعفوووول وامث إن ذلووووك الشووووعلر ابلوووونقا والعجووووز والتقصووووْي وا عووووا  إىل اّلِل نل

عليهم،وهوووول  لوووذي سوووولطهلْيقووووه املنتصووور اّلِل فيهم،فهوووول ا.كوووذلك عوووودم الطغيوووان علووووى املقهووولرين املغللبني
دين فت  فتحه،والووصوور ،والنوالنصوور .وإوا سوولط  اّلِل علوويهم هقيقووا ألموور يريوود  هل.العوواجز القاصوور املقصوور

 قينه،وإىل اّلِل تصْي األملر.
اللضووكء الكرمي،الووذي يهتوو  القوورآن الكوورمي ابلوونفك البشووري  لتتطلووع إليووه،وترقى يف مدارجووه،على  إنووه األفوو 

األف  الذي يكث فيه ا نسان ألنه يطامن من كثايئه،وتر  فيه روحه نليق  ألوا تعنول .حدائه النبيل البار
ومع .ا حج يف كوكء إ  رضوا ليك هل.ّلِل  إنه ا نطال  من قيلق الذات ليصب  البشر أرواحا من رو  اّللِ 
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هووذا ا نطووال  جهوواق لنصوورة ااووْي وهقيوو  احلوو  وعموول لعمووارة األرم وترقيوو  احليوواة وقيوواقة للبشووري  قيوواقة 
 ا عا  فيها إىل اّلِل..ركيدة نظيف  معمرة،ابني  عاقل  خْية،.

ا موعبثا ُيواول .تهبشوهلاقل وعبثا ُياول ا نسان ا نطال  والتحورر وهول مشودوق إىل ذاته،مقيود برغباتوه،مث
  .  يتحرر من نفسه،ويتجرق يف حلظ  النصر والغنم من حج نفسه ليذكر اّلِل وحد
ذ  هووو أو تتطلوووع إىل آفاقوووه،وهوووذا هووول األقب الوووذي اتسووومحل بوووه النبووولة قائما،يريووود اّلِل أن ترتفوووع البشوووري  إىل

 اهلفا  قائما ..
َوَرفَوَع »:وهققحل ر اي  ،يت مت لوه فيهوا كول كوكءظ  اليف اللح -ليه السالم ع -كان هذا هل أقب يلس  

َوقَوووْد .يبِِ َحق اْن قَوْبوووُل قَووْد َجَعَلهووا رَ ِمووُل ُرْءايَي ا َشِْويوواي أَبَوووحِل هووذ:أَبَوَليْووِه َعلَووى اْلَعووْرِش َوَخوووُروا لَووُه ُسووجَّدا ،َوقاَل 
ووْجِن َوجوواَء ِبُكووْم ِمووَن اْلبَوودْ  ِإنَّ .بَوونْيَ ِإْخووَليت وَ زََغ الشَّووْيطاُن بَوْيووِب ْعووِد أَْن نوَووبوَ  ِمووْن وِ َأْحَسووَن يب ِإْذ َأْخووَرَجِب ِمووَن السِِ

 « ..َريبِِ َلِطي   ِلما َيشاُء،ِإنَُّه ُهَل اْلَعِليُم احلَِْكيمُ 
ء والعنوا  والفرحو  وا بتهواج ليتجوه إىل نفسوه مون الصوفا. -ليوه السوالم ع -ويف هذ  اللحظ  نوزع يلسو  
تَوِب توَ آَربِِ قَوْد »:ألحالم اكل قعلته وهل يف أّب  السلطان ويف فرح  هقي  .ربه يف تسبي  الشاكر الذاكر يوْ

ا َواهْلِخرَِة،تَوووَلفَِّب نْووحَل َولِيِِووك يف الووُدنْياأْلَْرِم،أَ اواِت وَ ِمووَن اْلُمْلووِك َوَعلَّْمتَووِب ِمووْن َشِْويووِل اأْلَحاِقيِة،فوواِنَر السَّووم
مووووع األهوووول وملوووو  حوووو  اللقوووواء وعتتلارى فر وهنووووا يتوووولارى ا؟ووووا  والسوووولطان،و ..« ُمْسووووِلما ،َوَأحْلِْقِب اِبلصَّوووواحلِِنيَ 

أن تلفوا  إليوه،و يمه حوَّت ا خلان،ويبدو املشهد األخوْي مشوهد إنسوان فورق يبتهول إىل ربوه أن ُيفوج لوه إسوال
 من فضله ومنه وكرمه ...يلحقه ابلصاحلني عند 

توود إليووه بوول أن ير قلكوو  سووبأ حاضوورا بووني يديووه وكووان هووذا هوول أقب سووليمان عليووه السووالم وقوود رأى عوورش م
ووا َرآُ  ُمْسووَتِقر ا ِعْنووَدُ  قوواَل »:نرفووه  لُووهووذا ِمووْن َفْضووِل َريبِِ :فَوَلمَّ ووا َيْشووُكُر َكووُكُر أَْم َأْكُفووُر،َوَمْن َلين أََأْكوو لِيَوبوْ َكَر فَِإ َّ

 « ..لِنَوْفِسِه،َوَمْن َكَفَر فَِإنَّ َريبِِ َغِب  َكرمي  
احنو  .يف حياتوه كلهوا،ويف ملقو  النصور والفوت  الوذي جعلوه ربوه عالمو  لوه . - -ب حممد وهذا كان أق

مكوو  الويت آذتووه وأخرجتوه وحاربتووه ووقفووحل يف .2787ّلِل كواكرا علووى لهور قابتووه وقخول مكوو  يف هووذ  الصولرة
 اءةفلموووا أن جووواء  نصووور اّلِل والفت ،نسوووك فرحووو  النصووور واحنووو  احننووو.نريووو  الووودعلة تلوووك اللقفووو  العنيووودة .

                                                 
ْعووحُل َعْبووَد اّللَِّ بْووَن ُمَغفَّوول  يَوُقوولُل رَأَيْووحُل َرُسوولَل اّللَِّ  - 2787 ووَ  َعلَووى اَنقَتِووِه،َوْهَل يَوْقوورَأُ ُسوولَرَة اْلَفووْتِ   - -َعووْن ُمَعاِويَووَ  بْووِن قُووورََّة قَوواَل  َِ يوَووْلَم فَوووْتِ  َمكَّ

ُع،َوقَاَل َلْلَ  أَْن َاَْتمِ  ْعحُل َكَما َرجََّع ". صحييُوَرجِِ  ( 4281[) 186/ 14املكنز ] -  البخارىَع النَّاُس َحْلىِل َلَرجَّ
ة   ِحوووثََ ُشوووِقِ  بوُوووْرق  بِ انْوتَوَهوووى إىَل ِذي نُووول ى َوقَوووَ  َعلَوووى رَاِحَلتِوووِه ُمْعَتِجووور ا  َلِمووواوقَووواَل ابْوووُن إْسوووَحاَ :َفَحِدَيِب َعْبوووُد اّلِلِ بْوووُن َأيب َبْكووور :أَِن َرُسووولَل اّلِلِ 

ِرْحووِل .سووْية ابوون لنَووُه لََيَكوواُق مَيَووِك َواِسووَطَ  ال َحووَِّت إِن ُعثْونُ َمووُه اّلِلُ بِووِه ِمووْن اْلَفووْت ِ لَِيَضووَع رَْأَسووُه تَوَلاُضووع ا ّللِِِ ِحوونَي رََأى َمووا َأْكرَ مَحْوورَاَء،َوِإِن َرُسوولَل اّلِلِ 
 [حسن مرسل 405/ 2هشام ]

،قَاَل:" َقَخوَل رَ   وَ  يوَوْلَم اْلَفوْتِ  َوَذقْونُوُه َعلَوى َرحْ ُسولُل اّللَِّ وَعْن أََنك  وع ا " ق ئول النبولة للَمكَّ  ( حسون لغوْي   1806[)99/ 5بيهقوك ]لِوِه ُمَتَخشِِ
 الرحل:ما يلضع على لهر البعْي للركلب ياملتخشع:اااضع املتذلل-
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الشكر،وسب  ومحد واستغفر كما لقنه ربه،وجعل يكثر من التسبي  واحلمد وا سوتغفار كموا ورقت بوذلك 
 وكانحل هذ  سنته يف أصحابه من بعد ،رضك اّلِل عنهم أمجعني..اهلتر

موو  والقوولة موون العظ وهكووذا ارتفعووحل البشووري  اب ميووان ابّلِل،وهكووذا أكوورقحل وكووفحل ورفرفحل،وهكووذا بلغووحل
 ..وا نطال  
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 مكي ة وآياأها خمس ( سور  المسد111)

 أهم مو وعات السور  

إ وووا  ووووك أبووول هلووووه  كوووورا  و  - -وا وووه عبوووود العوووزى بوووون عبووود املطلووووه( هوووول عوووم النوووول ) -أبووول هلووووه 
 اء ّبا ..وللدعلة اليت ج - -من أكد الناس إيذاء لرسلل اّلِل « أم مجيل»وجهه،وكان هل وامرأته 

َيِب ُحَسووونْيُ بْوووُن َعْبوووِد هللِا بْوووِن ُعبَوْيوووِد هللِا بْوووِن اْلَعبَّاِس،قَووواَل :ابْوووُن ِإْسوووَحاَ   قَوووالَ  ْعوووحُل َربِيَعوووَ  بْوووَن ِعبَووواق  :َفَحووودَّ َِ 
،قَاَل  بَووُع اْلَقَبائِووَل،َوَورَاَءُ  َرُجوول  ِإيِنِ َلَمووَع َأيب َرُجوول  َكوواب  أَْنظُووُر ِإىَل َرُسوولِل هللِا :الوودِِيِلكَّ  َأْحَلُل،َوِضووكء  ُذو يَوتوْ

،ِإيِنِ َرُسووولُل هللِا إِلَْيُكْم،آُمووورُُكْم أَْن تَوْعبُوووُدوا اّللََّ،َو َ :َعلَوووى اْلَقِبيلَوووِ  فَويَوُقووولُل مُجَّووو  ،يَِقُ  َرُسووولُل هللِا  اَي بَوووِب فُووواَلن 
ِموْن َمَقالَتِوِه،قَاَل  َما بَوَعَثِب بِِه فَِإَذا فَورََغ َرُسلُل هللِا ُتْشرُِكلا بِِه َكيوْ  ا،َوأَْن ُتَصدُِِقلين َوَاْنَوُعلين َحَّتَّ أُْنِفَذ َعِن هللاِ 

،ِإنَّ َهووَذا يُرِيوووُد ِمووْنُكْم أَْن َتْسوووُلُخلا الوووالََّت َواْلعُووزَّى َوُحَلَفووواءَُكْم ِمووَن احْلَوووكِِ :اهلَخووُر   بَوووِب ِموووْن َخْلِفووِه اَي بَوووِب فُووواَلن 
َمووْن َهووَذا ف :بِووِه ِمووَن اْلِبْدَعووِ  َوالضَّووالََلِ ،َفالَ َتْسووَمُعلا لَووُه،َو َ تَوتَِّبُعلُ ،فَوُقْلووحُل أَليب  َمالِووِك بْووِن أُقَوووْيا  ِإىَل َمووا َجوواءَ 

.:قَاَل   2788َعُمُه أَبُل هَلَه 
،أَنَّووُه قَوواَل  بَووُع َرُسوولَل هللاِ :وَعووْن َربِيَعووَ  بْووِن ِعبَوواق  الدِِيِلكِِ ،َوُهَل يَوتوْ اَي أَيُوَهووا :َوُهووَل يَوُقوولُل  رَأَيْووحُل أاََب هَلَووه  بُِعَكوواا 

يَِفوووووُر ِمْنووووُه،َوُهَل َعلَوووووى أَيَووووورِِ ،َوحَنُْن النَّوووواُس،ِإنَّ َهوووووَذا قَووووْد َغوووووَلى،َفالَ يُوْغووووِليَونَُّكْم َعوووووْن آهِلَوووووِ  آاَبِئُكْم،َوَرُسوووولُل هللِا 
بَوُعُه،َوحَنُْن ِغْلَماُن،َكَأيِنِ أَْنظُُر إِلَْيِه َأْحَلُل ُذو َغِديَرَتنْيِ   2789أَبْوَيَخ النَّاِس،َوَأمْجََلُهْم.نَوتوْ

،قَاَل  يِْلكِِ  َ : ْحَلُل،يَوُقووللُ ِذي اْلَمَجوواِز يَووْدُعل النَّاَس،َوَخْلَفووُه َرُجوول  أَ بِوورَأَيْووحُل النَّووِلَّ :وَعووْن َربِيَعووَ  بْووِن ِعبَوواق  الوودَّ
نَُّكْم َهَذا َعْن ِقيِن آهِلَِتُكْم،قُوْلحُل   .ه  هلََ ُمُه أَبُل عَ ا َهذَ :ا َمْن َهَذا ف قَاُلل :َيُصدَّ

َمَجووواِز ُهوووَل يَوووْدُعل النَّووواَس ِإىَل اِ مِتْسووواَلِم بِوووِذي الْ وَ رَأَيْوووحُل َرُسووولَل هللِا :ويف روايووو  َعوووْن َربِيَعوووَ  بْوووِن ِعَباق ،قَووواَل  
َموووْن َهوووَذا : غُووواَلم  حُل أَليب َوأانَ ُكْم،قُوْلوووِقيوووِن آاَبئِ يوووِنُكْم وَ  َ يَوْغِلبَوووونَُّكْم َهوووَذا ف َعوووْن قِ :َوَخْلَفوووُه َرُجووول  َأْحَلُل،يَوُقووولُل 

 .َهَذا َعُمُه أَبُل هَلَه  :اأَلْحَلُل،الَِّذي مَيِْشك َخْلَفُه ف قَاَل 
 .ْنَكِدرِ َد ْبَن اْلمُ  حُمَمَّ أَُلُن َبنْيَ حُمَمَِّد ْبِن َعْمر و،َوَبنْيَ َربِيَع َ :قَاَل َعبَّاق  

،وََكاَن َجاِهِلي وا َأْسوَلَم،فَوَقاَل ويف رواي  َعْن َربِيَعَ  ْبِن ِعبَواق  الو  َبَصوَر َعْيوِب ِبُسولِ  ِذي رَأَيْوحُل َرُسولَل هللِا :دِِيِلكِِ
وُفلَن َعَلْيوِه،َفَما :اَي أَيُوَها النَّاُس ُقلُللا :اْلَمَجاِز،يَوُقلُل  ُ،تُوْفِلُحلا َويَْدُخُل يف ِفَجاِجَها َوالنَّواُس ُمتَوَقصِِ  َ إَِلَه ِإ َّ اّللَّ

ا يَوُقلُل َكيوْ  ا،َوُهَل َ  َيْسُكحُل،يَوُقلُل رَ  ُ تُوْفِلُحولا ِإ َّ أَنَّ َورَاَءُ  َرُجوال  :أَيُوَهوا النَّواُس ُقللُولا :أَْيحُل َأَحد   َ إِلَوَه ِإ َّ اّللَّ
،فَوُقْلحُل :َأْحَلَل َوِضكَء اْلَلْجِه،َذا َغِديَرَتنْيِ يَوُقلُل  حُمَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا،َوُهوَل :قَاُللا َمْن َهَذا ف :ِإنَُّه َصاِبئ ،َكاِذب 

،قُوْلوحُل :َموْن َهوَذا الَّوِذي يَُكذِِبُوُه ف قَواُللا :يَْذُكُر النُوبُولََّة،قُوْلوحُل   َ :ِإنَّوَك ُكْنوحَل يَوْلَم ِوذ  َصوِغْي ا،قَاَل :َعُموُه أَبُول هَلَه 
 2790َواّللَِّ ِإيِنِ يَوْلَمِ ذ  أَلْعِقُل.

                                                 
 ( فيه ضع 16025[ )500/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2788
 صحي  16116( 16020[)498/ 5عا  الكته( ]مسند أمحد ) - 2789
 صحي  16119( 16023و) 16118( 16022و) 16117( 16021[ )499/ 5مسند أمحد )عا  الكته( ] - 2790
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علنووه يف هووذ  احلملوو   وكانووحل زوجتووه أم مجيوول يف،يب هلووه للوودعلة وللرسوولل فهووذا  وولذج موون  وواذج كيوود أ
 )وهك أروى بنحل حرب بن أمي  أخحل أيب سفيان(..الدائب  الظامل 

أخرج البخوواري َعووِن ابْووِن .منووذ اليوولم األول للوودعلة - -ولقوود اختووذ أبوول هلووه ملقفووه هووذا موون رسوولل اّلِل 
فَاْجَتَمَعووووحْل إِلَْيووووِه .« اَي َصووووَباَحاْ  » ِإىَل اْلَبْطَحوووواِء َفَصووووِعَد ِإىَل اْ؟َبَووووِل فَونَوووواَقى  َخوووورَجَ  -  -َعبَّوووواس  أَنَّ النَّووووِبَّ 

ُتْم ُتَصودُِِقلىِن » قُوَرْيا  فَوَقاَل  ويُكْم،َأُكنوْ يْوُتُكْم أَنَّ اْلَعوُدوَّ ُمَصوبُِِحُكْم أَْو  َُسِِ » قَواَل .قَواُللا نَوَعوْم .« أَرَأَيْوُتْم ِإْن َحودَّ
ُ َعووزَّ َوَجوولَّ ) .فَوَقوواَل أَبُوول هَلَووه  أهَِلَووَذا مَجَْعتَونَووا تَوب ووا لَووَك .«  نَووِذير  َلُكووْم بَوونْيَ يَووَدْى َعووَذاب  َكووِديد  فَووِإىنِِ  فَووأَنْوَزَل اّللَّ

 . 2791تَوبَّحْل يََدا َأىِب هَلَه  ( ِإىَل آِخرَِها
،قَووواَل  وووا نَوزَلَوووحْل َهوووِذِ  اهليَوووُ  :ويف روايووو  َعوووِن ابْوووِن َعبَّاس  }َوأَنْوووِذْر َعِشوووْيََتَك األَقْووووَرِبنَي{ ]الشوووعراء[ َوَرْهطَوووَك :َلمَّ

ُهُم اْلُمْخَلِصوونيَ  َهووا،مُثَّ اَنَقى َوُهوونَّ يف قِوورَاَءِة َعْبووِد هللِا،َخوورََج َرُسوولُل هللِا :قَاَل .ِموونوْ َحووَّتَّ أَتَووى الصََّفا،َفَصووِعَد َعَليوْ
َعُة َرُسلَلُه،فَوَقاَل اَي َصَباَحاُ ،فَاْجَتَمَع النَّاُس إِلَْيِه فَوَبنْيَ : كُء،َوَبنْيَ َرُجل  يَوبوْ اَي َبِب َعْبِد اْلُمطَّلِوِه،اَي : َرُجل  اَِ

،اَي َبِب،اَي َبِب أَرَأَيْوُتْم َلْل َأْخَثُْتُكْم أَنَّ َخْيال  ِبَسْفِ  َهَذا ا؟َْ   َبِل تُرِيوُد أَْن تُغِوَْي َعلَوْيُكمْ َبِب ِفْهر ،اَي َبِب َعْبِد َمَنا  
قْوُتُملين ف قَوواُللا  تَوب ووا لَووَك َسووائَِر :فَووِإيِنِ نَووِذير  َلُكووْم بَوونْيَ يَووَدْي َعووَذاب  َكووِديد ،فَوَقاَل أَبُوول هَلَووه  :نَوَعْم،قَوواَل :َأَصوودَّ

{ ]املسد[،َوَقْد تُ :اْليَوْلِم،أََما َقَعْلُاُلاَن ِإ َّ هِلََذا،مُثَّ قَاَم،فَونَوزََلحْل  ،َوقَاُللا }تَوبَّحْل يََدا َأيب هَلَه  َموا َجرَّبْونَوا َعَلْيوَك :هَّ
.  .2792َكِذاب 

لل   يكلنلا على قينه،تلبي  لدافع العصوبي  و  - -وملا أمجع بنل هاكم بقياقة أيب ناله على محاي  النل 
 ا  قانعو  بوبيت كتبلهوالقبلي ،خرج أبل هله علوى إخلتوه،وحال  علويهم قريشوا،وكان معهوم يف الصوحيف  الو

 .كك يسلملا هلم حممدا   هاكم وعليعهم
لمووا كانووحل البعثوو  ف - -قبوول بعثوو  النوول  رقيوو  وأم كلثوولم لللديووه - -وكووان قوود خطووه بنوويت رسوولل اّلِل 

ى راب كوعلاء علوحوثْياووا أمر ا بتطليقهما حَّت يثقل كاهل حممد ّبما  وهكذا مضى هل وزوجته أم مجيول ي
 - -ّلِل وكان بيوحل أيب هلووه قريبوا مون بيوحل رسوولل ا.ة،  هوولاقة فيهوا و  هدنو وعلوى الودعل  - -النول 

ل محووووإن :قيوووول وقد روي أن أم مجيوووول كانووووحل هموووول الشوووول  فتضووووعه يف نريوووو  النوووول و .فكووووان األذى أكوووود
 احلطه كناي  عن سعيها ابألذى والفتن  واللقيع .

 -عون رسولله  - سوبحانه - وتلىل اّللِ .نزلحل هذ  السلرة ترق على هوذ  احلورب املعلنو  مون أيب هلوه وامرأتوه
-    أمر املعرك 

 [5إل   1اآليات :( 111]سور  المسد ) 

 عقوبة أبي لهب وجوجاه

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
                                                 

 ( ته:خسر 4972[)440/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2791
  ( 6550[)748/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -صحي  ابن حبانو  ( 4770[ )494/ 15املكنز ] -صحي  البخارى - 2792
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( َواْمرَأَتُووُه 3ه  )هَلَوو( َسَيْصوولى انرا  ذاَت 2َسووَه )( مووا أَْغوو  َعْنووُه مالُووُه َومووا كَ 1تَوبَّووحْل يَوودا َأيب هَلَووه  َوتَووهَّ )} 
 { (5يف ِجيِدها َحْبل  ِمْن َمَسد  ) (4َلَ  احلََْطِه )مَحَّا
الثانيو  تقريور « تَوهَّ وَ ».ألوىل قعواءا« بَّوحلْ وتوَ ».والتبواب اهلوال  والبولار والقطوع..« تَوبَّحْل يَدا َأيب هَلَه  َوتَوهَّ »

ويسودل   كووتنتهك املعر ففك آي  قصوْية واحودة يف مطلوع السولرة تصودر الودعلة وتتحقو ،.للقلع هذا الدعاء
 الستار  فأما الذي يتلل آي  املطلع فهل تقرير ووص  ملا كان.

ه و  نوه مالوه وسوعيعفلم يغون .كلقود تبوحل يودا  وهلكتوا وتوه هول وهلو..« ما أَْغ  َعْنوُه مالُوُه َوموا َكَسوهَ  »
« ه  َسَيْصوووولى انرا  ذاَت هَلَوووو»:هلخوووورة فإنووووه اأما يف .يف الوووودنيا -ان كوووو  -يوووودفع عنووووه اهلووووال  والوووودمار.ذلك 

 ويذكر اللهه تصليرا وتشخيصا للنار وإُياء بتلقدها وتلهبها...
يف ِجيوِدها »:ا وحالو  كلوو.ه .الو  للحطووستصوالها معوه امرأتوه حالو  كلووا مح..« َواْمرَأَتُُه مَحَّالَوَ  احلَْطَوهِ »

 على املعو .طوهشود بوه احلأو هوك احلبول الوذي ت.تشود هوك بوه يف النوار.أي مون ليو  ...« َحْبل  ِمْن َمَسد  
لشوور والسووعك اعوون محوول  أو املعوو  اجملووازي إن كووان محوول احلطووه كنايوو .احلقيقووك إن كووان املووراق هوول الشوول 

ط  يف بيانووه جلهووا،نقتو ويف األقاء التعبووْيي للسوولرة تناسوو  ققيوو  ملحوولا مووع ملضوولعها .ابألذى واللقيعوو 
 سطلرا من كتاب :

 جن جنلوا :عرت هلا و ذسلرة يف نفك أم مجيل اليت  هد ّبا للقع هذ  ال« مشاهد القيام  يف القرآن»
 .. «من مسد ستصالها ويف عنقها حبل.وامرأته محال  احلطه.سيصلى انرا ذات هله ..أبل هله»
مول للحطوه امرأتوه هو يصالها أبل هله  .فجهنم هنا انر ذات هله.تناس  يف اللفج،وتناس  يف الصلرة»

وهك هوووزم .لهوووهلقووود بوووه الواحلطوووه  وووا ي.احلقيقوووك أو اجملوووازي( ..وتلقيوووه يف نريووو  حممووود  يذائوووه ) عنوووا  
مووول،وتتم جووونك الع ليتم ا؟وووزاء مووون.فعوووذاّبا يف النوووار ذات اللهوووه أن تغووول  بووول مووون مسووود.احلطوووه  بل

 ال  احلطه امرأته محيصلى به أبل هله و .والنار واللهه.احلطه واحلبل:الصلرة  حتلايهتا الساذج  
 ذب العنوو جوورس الكلمووات،مع الصوولت الووذي ُيديووه كوود أمحووال احلطووه وجوو يف.وتناسوو  موون لوولن آخوور»

 حلطه وكد .لشبيه  زم ام والشد  اعد فيها عن  احلز « تَوبَّحْل يَدا َأيب هَلَه  َوَتهَّ »:اقرأ . بل من مسد
 ة.والشبيه  ل احلن  والتهديد الشائع يف السلر .والشبيه كذلك بغل العن  وجذبه

ا  جزئياهتوووووووا؟ووووووورس امللسووووووويقك،مع حركووووووو  العمووووووول الصلتي ،بتناسووووووو  الصووووووولر يف وهكوووووووذا يلتقوووووووك تناسووووووو  »
هوذا   ويتم.ه النوزولسولرة وسوباملتناسق ،بتناس  ا؟ناس اللفظك ومراعاة النظْي يف التعبْي،ويتس  موع جول ال

 «.كله يف مخك فقرات قصار،ويف سلرة من أقصر سلر القرآن
 قد هجاها بشعر.ه أن الرسلل هذا التناس  القلي يف التعبْي جعل أم مجيل هس

تصولير يثوْي .يول خاص وخباص  حني انتشرت هذ  السلرة وما همله من هتديد ومذم  وتصولير زري ألم مج
يف .هِ الَووَ  احلَْطَوومَحَّ »:ة مث ترتسووم هلووا هووذ  الصوولر .السووخري  موون اموورأة معجبوو  بنفسووها،مدل   سووبها ونسووبها

 سللب القلي الذي يشيع عند العرب يف هذا األ«  ِجيِدها َحْبل  ِمْن َمَسد  
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يوول  :فَووذُِكَر ِ  :قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ    ْن اْلُقووْرآِن ِمووَل ِفيَهووا،َويف َزْوِجَهووا َعووحْل نوَووزَ  َِ طَووِه ِحوونَي مَحِالَووَ  احلَْ :أَِن أُِم مجَِ
َجوارَة  حِ ا ِفْهور  ِموْن َويف يَوِدهَ  الِصوِديُ ،ل َبْكور   َوَمَعوُه أَبُوَوُهَل َجاِلك  يف اْلَمْسِجِد ِعْنَد اْلَكْعَب ِ أََتحْل َرُسلَل اّللِِ 

أَيْوووَن : تَووووَرى إِ  أاََب َبْكر ،فَوَقالَوووحْل اَي أاََب َبْكووور  فَووواَل  فَوَلِموووا َوقَوَفوووحْل َعَلْيِهَموووا َأَخوووَذ اّلِلُ بَِبَصووورَِها َعوووْن َرُسووولِل اّللِِ 
 إيِن َلَشاِعرَة  مُثِ قَاَلحلْ  ْهِر فَاُ  أََما َوَاّللِِ َذا اْلفِ ّبَِ َرْبحُل َجْدته َلضَ َصاِحُبك،فَوَقْد بَوَلَغِب أَنُِه يَوْهُجلين،َوَاّللِِ َلْل وَ 

َنا .. َنا.ُمَذ ِ ا َعَصيوْ  َوأَْمرَُ  أَبَويوْ
َنا مُثِ اْنَصَرَفحْل فَوَقاَل أَبُل َبْكر   ،َلَقْد َأَخوَذ اّلِلُ بَِبَصورَِها اَي َرُسلَل اّللِِ أََما تَورَاَها رَأَْتك ف فَوَقاَل َما رَأَْتِب :َوِقيَنُه قَوَليوْ

نَووا " َعووْن َغووْْيِ ابْووِن إْسووَحاَ  :قَوواَل ابْووُن ِهَشووام  .َعوِب  وََكانَووحْل قُوووَرْيا  إِ َووا :قَوواَل ابْووُن إْسووَحاَ  .قَوْلهُلَووا " َوِقينَووُه قَوَليوْ
َأَ  تَوْعَجبُولَن ِلَموا َيْصوِرُ  اّلِلُ َعوِب ِموْن أََذى :يَوُقولل ُمَذ ِ ا،مُثِ َيُسِبلنَُه َفَكواَن َرُسولُل اّللِِ ُتَسِمك َرُسلَل اّللِِ 

،َيُسِبلَن َويَوْهُجلَن ُمَذ ِ ا،َوأاََن حُمَِمد    2793".قُوَرْيا 
،قَوواَل  { َجوواَءِت اْموورَأَُة َأيب هَلَووه  :وروى احلووافج أبوولبكر البووزار َعووِن ابْووِن َعبَّاس  ووا نَوزَلَووحْل }تَوبَّووحْل يَووَدا َأيب هَلَووه  َلمَّ

ْيوحَل  َ تُوْيِذيوَك اَي َرُسولَل هللِا،فَوَقواَل َرُسولُل هللِا :هللِا َجاِلك  َوَمَعوُه أَبُول َبْكور  فَوَقواَل لَوُه أَبُول َبْكور   َوَرُسللُ  لَوْل تَوَنحَّ
: نَوَها،فَأَقْوبَولَووحْل َحووَّتَّ َوقَوَفووحْل َعلَووى َأيب َبْكوور  فَوَقالَووحْل ااَن َصوواِحُبَك ف َهَجوو:اَي أاََب َبْكوور  :ِإنَّووُه َسووُيَحاُل بَوْيووِب َوبَويوْ

ووْعِر َو َ يَوتَوَفوولَُّ  بِووِه،فَوَقاَل :فَوَقوواَل أَبُوول َبْكوور   يَووِ  َمووا يَوْنِطووُ  اِبلشِِ ووا َولَّووحْل قَوواَل : َ َوَربِِ َهووِذِ  اْلِبنوْ ِإنَّووَك َلُمَصوودَّ   فَوَلمَّ
 .2794ين َحَّتَّ َولَّحْل.َ ،َما زَاَل َمَلك  َيْس ُُ :َما رَأَْتَك قَاَل :أَبُل َبْكر  َرمْحَُ  هللِا َعَلْيِه 

را( يكولن إ  كوع هلجاء  فهكذا بل  منها الغيج واحلن ،من سْيورة هذا القلل الذي حسبته كعرا )وكان ا
  ا نفا  هلا أبلبكر وهل صاق   

،وسووووجلتها ب ااالدولكوووون الصوووولرة الزريوووو  املثووووْية للسووووخري  الوووويت كوووواعحل يف آايهتا،قوووود سووووجلحل يف الكتووووا
باب ورسولله،والت لة اّللِ نط  بغضوه اّلِل وحربوه أليب هلوه وامرأتوه جوزاء الكيود لودعصفحات اللجلق أيضا ت

لووذل الووذي زاء وفاقا،واجوواهلخوورة  واهلووال  والسووخري  والزرايوو  جووزاء الكائوودين لوودعلة اّلِل يف الوودنيا،والنار يف
 يشْي إليه احلبل يف الدنيا واهلخرة مجيعا ...

 
 

  

                                                 
 [ بال سند355/ 1سْية ابن هشام ] - 2793
 ( صحي 15[)68/ 1املدين  املنلرة ] -مكتب  العللم واحلكم -مسند البزار  - 2794
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 مكي ة وآياأها أربع ( سور  ا خالص112)

 أهم مو وعات السور  

البخوواري َعووْن َأىِب َسووِعيد   روى.هووذ  السوولرة الصووغْية تعوودل يلووة القوورآن كمووا جوواء يف الوورواايت الصووحيح 
ووا َأْصووَبَ  َجوواَء ِإىَل  ُ َأَحوود  ( يُوَرقُِِقَهووا فَوَلمَّ ووَع َرُجووال  يَوْقوورَأُ ) قُووْل ُهووَل اّللَّ  -  -َرُسوولِل اّللَِّ  اْاُووْدرِىِِ أَنَّ َرُجووال   َِ

َوا لَتَوْعوِدُل يُولُوَة اْلُقوْرآِن »  -  -َفذََكَر َذِلَك َلُه وََكَأنَّ الرَُّجَل يَوتَوَقاهُلَا فَوَقاَل َرُسلُل اّللَِّ  َوالَِّذى نَوْفِسى بِيَوِدِ  ِإوَّ
»2795 ... 

ُ َأَحوو قُوولْ »:أن يعلنهووا  - -فإن األحديوو  الوويت أموور رسوولل اّلِل .ولوويك يف هووذا موون غرابوو  هووذ  ..« د  ُهووَل اّللَّ
أعوووورم  -موووون مث  -وقوووود تضوووومنحل السوووولرة .األحديوووو  عقيوووودة للضمْي،وتفسووووْي لللجوووولق،ومنهج للحيوووواة .

 ااطلط الرئيسي  يف حقيق  ا سالم الكبْية ..
 [4إل   1اآليات :( 112]سور  ا خالص )

 الوحدانية أهم ص ات هللا أمال  

 مِ ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحي
ُ َأَحد  )}  ُ الصََّمُد )1ُقْل ُهَل اّللَّ  { (4 َأَحد  )( َوَ ْ َيُكْن َلُه ُكُفلا  3يُلَلْد ) (  َْ يَِلْد َو َْ 2( اّللَّ
ُ َأَحوود  » ن   كووكء أ« واحوود»عوو  مألنووه يضووي  إىل ..« واحوود»وهوول لفووج أق  موون لفووج ..« قُووْل ُهووَل اّللَّ

 وأن ليك كمثله ككء..غْي  معه
كوول ملجوولق و .وجلق  وليك هنووا  وجوولق حقيقووك إ .فلوويك هنووا  حقيقوو  إ  حقيقتووه.يوو  اللجوولق .إوووا أحد

  .  الذاتيآخر فإ ا يستمد وجلق  من ذلك اللجلق احلقيقك،ويستمد حقيقته من تلك احلقيق
 صال.أيف هذا اللجلق ،أو فاعال يف ككء،فليك سلا  فاعال لشكء.لي أحدي  الفاع -من مث  -وهك 

 دة يف الضمْي وتفسْي لللجلق أيضا ..وهذ  عقي
فإذا استقر هذا التفسْي،ووض  هذا التصلر،خلا القلوه مون كول غاكوي  ومون كول كوائب ،ومن كول تعلو  

 .2796بغْي هذ  الذات اللاحدة املتفرقة  قيق  اللجلق وحقيق  الفاعلي 

                                                 
  ( 5013[)5/ 17املكنز ] -صحي  البخارى - 2795
 يقلل الشهيد عبد هللا عزام رمحه هللا يف كتابه النفيك عمال  الفكر ا سالمك )سيد قطه ( - 2796

 القلل بلحدة اللجلقسيد قطه و 
األلبوواين يقوولل فيهووا: )إن قوولل  هووو( علووى مقابلوو  مووع الشووي 1041( مجوواقي األوىل سوون  )11( املوويرن )025انلعوحل يف جملوو  اجملتمووع العوودق )

ات  ،وهوذ  املخللقوينوك فهول هللاسيد قطه يف تفسوْي سولرة ا خوالص وأول سولرة احلديود )هول عوني القوائلني بلحودة اللجلق..كول موا تورا  بع
 لكووثى  ووا يوورى مووناالضووال ت  الوويت يسووميها أهوول الظوواهر رللقووات ليسووحل كووي ا غووْي هللا..وعلووى هووذا شيت بعووخ الوورواايت الوويت تفصوول هووذ 

ن لكووالم كلووه يف هووذيا(...هووذا بعووخ الصوولفيني القوودماء موون كووان يقوولل )سووبحاين مووا أعظووم كووأين( واهلخوور الووذي يقوولل )مووا يف ا؟بوو  إ  هللا
 نتهى كالم الشي  األلباين.ا -1(.1تفسْي()امللننني من ال

راءها هم تالميذ ق  عليها تدر  أن ي   املشرفولقد هزين من أعماقك أن تنشر اجملتمع على صفحاهتا هذا الكالم لقرائها يف العا  ،واجملتمع ابهل
 األستاذ سيد قطه.
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ل غووبا ،بوول ركووز تلحيوود موون كووسووتاذ سوويد الووذي جلووى حقيقوو  الولقوود حووز يف النفوولس أن ينسووه هووذا الكووالم )القوولل بلحوودة اللجوولق( إىل األ
ت ،ولقود  ات ،وقماء وتضوحياسلل  وحرك معظم كتاابته على كر  مع  )  إله اهل هللا( ونقل املع  النظري للتلحيد إىل واقع حك متمثل يف

نظوري يف القلوه تلحيود العملوك والربلبيو  )الأن تلحيود الكانحل حياته امللي   بصلر ا عتزاز ابهلل ،والتلكل عليه وا لتجاء إليه خْي كاهد على 
ملاقو  و ر وكوعائر وكلموات حليواة مشواعاوالنفك( )تلحيود املعرفو  وا يبوات( قود مجوع معوه تلحيود األللهيو  )التلحيود العملوك ابلفعول( يف واقوع 

 لطغيان.،حَّت غدا امليمن ّبذا التلحيد كالشم الرواسك   يزعزعه قلى األرم ،و  يهز  جثوت ا
هوني ر ليوه الولزارة وهول عهم يعرضولن وحسبك منه تلك الكلمات اليت كانحل تنبث  من أعماقه معثة عن استقرار التلحيد يف نياته ،)تسمعه و 

 كم ناغي (.القيلق يقلل:)إن إصبع السباب  اليت تشهد هلل ابللحداني  يف الصالة ل فخ أن تكته حرفا تقر به ح
أكث  كلما ببانل فأانحم  وإن كنحل أن يس حم فيقلل:)ملاذا أس حم  إن كنحل حمكلما    فأان أرتضى حكم احل وتصغك إليه وهم ُياوللنه
 من أن أس حم البانل(.

-ئوووويك ا؟مهلريوووو  م( جووواء قوووورار ا عووودام ملقعووووا مووون ر 1966( أغسووووطك )82ولقووود حووووديحل كوووقيقته محيوووودة أموووامك فقالووووحل:يلم األحووود )
 دير السجن احلريب محزة البسيلين أن ُياوله ا عتذار حَّت آخر حلظ .مأوعزوا إىل ولكنهم كما يبدو  -عبدالناصر

لوك حل احه سيدا حبوا مي ،ألين كنقالحل محيدة:قعاين محزة البسيلين وأنلعب على مصاقق  عبد الناصر على قرار ا عدام فارتعشحل أوصا 
  حكوم اعتوذر فإننوا بفو سوالمك ،فوإذاألن إعداموه خسوارة كوثى للعوا  ا علك نفسك ،مث قوال محزة:أمامنوا فرصو  أخوْية  نقواذ هوذا العالمو  

 ا عدام إىل السجن مث حرج بعفل صحك بعد ست  أكهر ،فباقري إليه لعله يعتذر.
 قالحل محيدة:فدخلحل عليه وقلحل له:إوم يقلللن:إن حكم ا عدام سيلق  فيما إذا اعتذرت.

ل موووع هللا ،مث توووذر عووون العموووهللا ،وهللا لووول عملوووحل موووع غوووْي هللا  عتوووذرت ،ولكنوووب لووون أعقوووال سووويد:)عن أي كوووكء أعتوووذر  عووون العمووول موووع 
 عووودام ولووون يغوووب اينفوووذ حكوووم  قووال:إنم ب اي محيووودة ،ان كوووان العمووور قووود انتهوووى سوووينفذ حكوووم ا عووودام ،وإن   يكووون العمووور قووود انتهوووى فلووون

 ا عتذار كي ا يف تقدمي األجل أو شخْي (.
حلووه فيهووا أموو  السووامق  الوويت ،إوووا الق يلوول  أمووام انلريووه ،و  هتتووز أوصوواله ،و  يضووطرب ملقفووه ،و  ي اجووع عوون كلمتووه اي هلل  حبوول املشوونق 

 ( قار الشرو :31لقرآن( ص)التلحيد ،إوا الطمأنين  اليت سكبها ا ميان ابهلل يف أعماقه وهل كما يقلل يف مقدم  )يف لالل ا
موور ،عشووحل يف  أّ ،ويف كوول لوونفك ،مطموو ن السووريرة ،قريور الضوومْي ،عشووحل أرى يوود هللا يف كوول حوواقومون مث عشووحل يف لووالل القوورآن هوواقئ ا

 (.يكش  السلءو كن  هللا ويف رعايته ،عشحل أستشعر إاابي  صفاته تعاىل وفاعليتها..( )أمن ايه املضطر إذا قعا  
غْي ء علوى اللاقوع الصوو أي اسوتعالاحلو  وااوْي والصوال  أ)أي نمأنين  ينش ها هذا التصلر  وأي سكين  يفيضها على القلوه  وأي يقو  يف 

 مقدم  الظالل. (41ص) -1(  1يسكبها يف الضمْي)
عوون  اابتووهومووا تركتووه كت  الكبووْي ،والكووالم يف هووذا امللضوولع يطوولل ،ولوويك هووذا مكووان ا س سووال يف بيووان أيوور التلحيوود يف حيوواة هووذا العمووال

  هللا ،يف مجيع أحناء األرم.التلحيد من أير يف نفلس ا؟يل العائد إىل
   نعوور  إنسوواان توور لعشوورين ،و لوويك بوودعا موون القوولل أن نشووْي إىل أن سوويد قطووه أكثوور موون أيوور يف األجيووال بعوود النصوو  الثوواين موون القوورن ا

 وكووان لسوويد هتووا إ يف جمتمعا بصووماته واضووح  عميقوو  يف نفوولس الشووباب أكثوور منووه ،و  ألنووب مغاليووا إن قلووحل مووا موون جمملعوو  مسوولم  أيوورت
 قطه أير يف نفلسها قليال كان التأيْي أم عميقا .

،ومحى   بل  الرجل كلمته ران بعد أنإن حماول  النيل من سيد قطه عبة ،وإن النزول معه يف معرك  سذاج  تبلء على صاحبها ابايب  وااس
لصوو  نبعثوو  موون قلوولب رم ت النقوود أنكوور أن بعووخ حموواو  كلماتووه بدمووه وسووار إىل ربووه رافووع الوورأس ،قريوور العووني ،كووام  األنوو  ،عزيووزا ،أان  

 ل.،وحمب   لهار احل  ،ألن احل    يعلل عليه أحد ،وإ ا يعر  الرجال ابحل  و  يعر  احل  ابلرجا
موا  ص ،كحه هوذا القوث ليوه إ  صواحنن   ننز  سيدا مون ااطوأ ،وحاكوا هلل أن نودعى لوه العصوم  ،إذ موا مون إنسوان إ  وييخوذ منوه ويورق ع

 كان يرقق إمام املدين  وعاملها مالك.
هوذا   بود يودة ا سوالمي  ،و ي  يف العقوحنن قد ْند يف الظالل وغْي  بعخ األلفاا اليت قد هتاج إىل قق  أكثر لتتف  مع املصطلحات الشرع

 أن يكلن ماقام بشرا حطئ ويصيه.
 لضال  وهك:القلل بلحدة اللجلق.أما:أن يصل بنا األمر أن ننسه إليه تلك العقيدة الفاسدة ا
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،وأن  املخلول  كوكء واحودن ااوال  و هذ  القلل  اليت تكاق ختور هلوا ا؟بوال هودا ،سوبحانك اي رب هوذا ّبتوان عظويم ،إن وحودة اللجولق تعوب أ
 األير هل امليير وأن الصانع قد لهر يف املصنلع   انفصال و  تباين.

نم ن عبوود احلجوور والصووموولووك فوور  بووني ،وأن الصووحن هوول هللا ،وأن احليوولاانت هووك هللا ،فلووم يعوود هناإن وحوودة اللجوولق تعووب أن احلجوور هوول هللا 
ن سويد ،هول يصود  عاقول أ (لولا كبوْيا عوالشمك وبني من يعبد هللا ،ألوا كلها صلر لشكء واحد هل الذات ا هلي  )تعاىل هللا عما يقللولن 

 موون  وأن   فوور  بوني؟ووالق هول هللااالبسوويلين وكورنته هووم صولر هللا ،وأن صووفلت الورويب قطوه كووان يعتقود أن عبوود الناصور هوول هللا ،وأن محوزة 
 ،أو يوودخل يف ريب هوول هللايعبوود ابوون غلريوولن وقااين ،وبووني موون يعبوود الوورمحن ،هوول يصوود  ذو لووه أن سوويد قطووه كووان يعتقوود أن السووجن احلوو

 حدى الكثو.   إوا سبحانك اي رب-والكله صلر هلل عزوجل عقل عاقل أن سيد قطه كان يظن أن الشجر واحلجر والقرق ،و اانزيز 
ه ن أبوني أن سويد قطوهلم ،أحوه أواهلن   بد أن نق  على بعخ األقلال ملن قاللا بلحدة اللجلق ،وقبل أن أقخل معك ألنلعك على أقولا

 قد هاجم القلل بلحدة اللجلق ابلنا.
واألرم  لن ،بووديع السووملاتكوول لووه قووانت  هللا ولوودا سووبحانه ،بوول لووه مووايف السووملات واألرميقوولل رمحووه هللا يف تفسووْي قللووه تعاىل:)وقوواللا اختووذ 
 (711وإذا قضى أمرا فإ ا يقلل له كن فيكلن( )البقرة:

هنووا تنتفووك  يك كمثلووه كووكء..ومن( قار الشوورو :والنظري  ا سووالمي  أن االوو  غووْي ااووال  ،وأن ااووال  لوو1(  )601يقوولل يف تفسووْيها ص)
اللجولق وخالقوه وحودة واحودة أو  أي  عو  أن -غوْي املسولم مون هوذا ا صوطال  علوى موا يفهموه-ر ا سالمك فكرة:وحدة اللجلق من التصل 

 ذا األساس.هلتصلر على اأن اللجلق إكعاع ذايت للخال  ،أو أن اللجلق هل الصلرة املرئي  مللجد  ،أو على أي حنل من أحناء 
 ْي به...(سه الذي يسع  أخر:)وحدة صدرو  عن ا راق ة اللاحدة ااالق  ،ووحدة انمل واللجلق وحدة يف نظر املسلم على م

ن ألووو  األموور ببعضوووهم بلصووانع حووَّت واهلن لنرجووع إىل أقوولال الوووذي قوواللا بلحوودة اللجووولق ،هووي ء قووولم كووانلا يوورون أن املصووونلعات كلهووا صووولر ل
ب أنظوور قاسووم غوو -1(.1قللوولن علوولا كبووْيا )يوتعوواىل عمووا  -عزوجوول-  يبصوو  علووى ا رم و  يسووتنجك ابحلجووارة ألوووا يف نظوور  صوولر هلل

 (  ري  التصل  يف ا سالم.65ص)
 -1(.1بحاين موا أعظوم كوأين( )هو(:)خرجحل مون هللا إىل هللا ،حوَّت صوا  موب يف اي مون أان أنوحل( )سو162يقلل أبل يزيد البسطامك سن  )

 (.160األولياء ص) ( عن تذكرة46أنظر كتاب اللكيل:هذ  هك الصلفي  ص)
حل:ربب بوولن أن يوورو  فقلووُيد:إن خلقووك وهوودّ البسووطامك عوون حوولار بينووه وبووني هللا تعوواىل فقووال:ورفعب فأقووامب بووني يديووه وقووال  :اي أاب يزيوو

هوذ   -1(.1ن أان هنوا ()  ،و  أكول بلحدانيتك ،وألبسب أاننيتك ،وأرفعب إىل أحديتك ،حَّت إذا رآين خلقك قاللا:رأينا  لتكولن أنوحل ذا
 (.383( نقال عن اللمع للسطلسك ص)211هك الصلفي  لللكيل ص)

 هو(: 903وقال احلسني بن منصلر احلالج سن  )
 مزجحل روحك يف روحك كما ازج اامرة ابملاء الز ل
 (1فإذا مسك ككء م سب فإذا أنحل أان يف كل حال)

 (:2وقال احلالج)
 بدان أان من أهلى ومن أهلى أان حنن روحان حللنا

 فإذا أبصرتب أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا
 (.231و031( نقال عن الطلسني للحالج ص)94ذ  هك الصلفي  لللكيل ص)ه -1
 (.85لصل  بني التصل  والتشيع )كامل الشيل( ص)ا -2

  يعود ال  هول املخلول  و ،أن ااوفسور هذا كالم البسطامك واحلالج يف وحودة اللجولق ،والقولل لواهر  جموال فيوه لتأويول متوأول ،و  لتفسوْي م
 قة هلل.هنالك انفصال و  اايز و   تباين ،بل الصلر هك هللا ،واألكياء هك هللا.فعباقة األكياء هك عبا

  ا للهي مقام والتباين بني،واملخلل   أين هذا الكالم من عقيدة سيد قطه اليت يصر  فيها م ات املرات يف لالل القرآن ابلفر  بني ااال 
 ومقام العبلقي  ،واهلن تعال معك نقتبك بعخ عباراته.

 (/ا هاق ا سالمك العاملك.1( ط)803صائا التصلر ص)خ -1(:1يقلل يف خصائا التصلر ا سالمك)
قوول مووا يهووا كوول موون عوودا  و يوو  يشوو   ف)يقوولم التصوولر ا سووالمك علووى أسوواس أن هنووا  اللهيوو  وعبلقي ...أللهيوو  يتفوورق ّبووا هللا سووبحانه ،وعبلق

 عدا ..
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قيو  بعد ذلك يف العبل  بعا هلذا بكل خصائا األللهي  ،وكما يش   كل حك وكل ككءكذلك يتفرق تابألللهي  ، -سبحانه-وكما يتفرق هللا 
 د هللا ،والعالقو دا  مون عبيوعو،كذلك يتجرق كل حك وكل ككء من خصائا األوللهي ..فهنا  إذن وجلقان متميزان.وجولق هللا ،ووجولق موا 

  اللجلقين هك عالق  ااال  ابملخلل  وإ له ابلعبيد(.بني
 أرأيحل إذن:

ال  قين هوووك عالقووو  ااوووبوووني اللجووول  إن عبوووارة نصوووه تقلل:فهنوووا  إذن وجووولقان متميوووزان ،وجووولق هللا ،ووجووولق موووا عووودا  مووون عبيووود هللا ،والعالقووو 
 ابملخلل  وا له ابلعبد.

كء واحود اال  واملخلل  كاته ،وأن ا وبني عبيد  وأن هللا قد على يف صلر رللقهل بقك قلل لقائل أن يدعك  ن سيد قطه حل  بني هللا
   فر  بينها و  اايز.

أنظور  -1(.1  ا سراء:)سبحان الذي أسرى بعبد  ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى()يف تفسْي آي -يهرمح  هللا عل-ويقلل سيد 
 (.1122يف لالل القرآن ط/قار الشرو  )

نسووى نوذلووك كووك    -بشوور    يبلغهووا )وتووذكر صووف  العبلقيوو  )أسوورى بعبوود ( لتقريرهووا وتلكيوودها يف مقووام ا سووراء والعووروج إىل الوودرجات الوويت
لوود  هيوو  كمووا التبسووا يف العقائوود املسوويحي  بعوود عيسووى عليووه السووالم ،بسووبه مووا بك مل  قووام األلل  -ام العبلقيوو و  يلتووبك مقوو-هووذ  الصووف  

سوالمي  تبقوى للعقيودة ا  ت اليت أعطيحل له فاختذها بعضهم سببا للخل  بني مقام العبلقيو  ومقوام األوللهي ..وبوذلكوبسبه اهلاي -ه ووفات
  عند آي :قلل رمحه هللابسانتها ونصاعتها وتنزيهها للذات ا هلي  عن كل كبه  من كر  أو مشاّب  ،من قريه أو من بعيد( وي

آمنولا  يعوا ،فأموا الوذينرهم إليوه مجكلن عبد هللا و  املالئك  املقربولن ومون يسوتنك  عون عباقتوه ويسوتكث فسيحشو)لن يستنك  املسي  أن ي
ون هللا وليوا  اودون هلوم مون قأليموا ،و  وعمللا الصاحلات فيلفيهم أجلرهم ويزيدهم من فضله ،وأما الذين استنكفلا واستكثوا فيعذّبم عوذااب

 (271و  نصْيا ( )النساء:
وعووب صوولرة موون الصوولر ، مشوواّب  يف لقوود عووب ا سووالم عنايوو  ابلغوو  بتقريوور حقيقوو  وحدانيوو  هللا سووبحانه ،وحدانيوو    تتلووبك بشووبه  كوور  أو

 بتقرير أن هللا سبحانه ليك كمثله ككء ،فال يش   معه ككء يف ماهي  و  صف  و  خاصي .
كوول   هيوو  هللا وعبلقيوو بلقيوو  ،ألل ) ووا يف ذلووك كوول حووك( وهووك أنووه صوول  أللهيوو  وع كمووا عووب بتقريوور حقيقوو  الصوول  بووني هللا سووبحانه وكوول كووكء

يف الونفك لوال   يوة   تودع -ذ قو  اللاحودة  لانبهوا هوأو هوذ  احلقي-ككء..واملتتبع للقرآن كله اد العناي  ،فيه ابلغ  بتقرير هوذ  احلقوائ  
 من كك أو كبه  أو غملم.

 قعووولة كووول رسووولل ل رسووولل ،ويفن هوووذ  هوووك احلقيقووو  الووويت جووواء ّبوووا الرسووول أمجعلن.تقررهوووا يف سوووْية كوووولقووود عوووب ا سوووالم كوووذلك  ن يقووورر أ
ل ة ّبووا علووى لسووان كووتتكوورر الوودعل  -السووالمو عليووه الصووالة -،وجعلهووا حموولر الرسووال  موون عهوود نوول  عليووه السووالم إىل عهوود حمموود خووامت النبيووني 

 رسلل:)اي قلم اعبدوا هللا ما لكم من إله غْي (.
ن ُيور  هوذ  احلقيقو  وينسوه يكولن مونهم مو -ارم  يف تقريور هوذ  احلقيقو وهك حا و  وصو-من العجيه أن أتباع الدايانت السماوي  وكان 
أحود مون خلقوه يف صولر األقوانيم ،اقتباسوا مون اللينيوات الويت عاكوحل يف  ا متزاج موع -بحانهسأو ينسه هلل -نات البنني والب -سبحانه-هلل 

 ا؟اهليات 
ألللهيو  و  اب  وصول  العبلقيو    ابلعبلقيوبلقيو ...و  كوكء غوْي هوذ  احلقيقو  ،و  قاعودة إ  هوذ  القاعودة و  صول  إ  صول  األللهيوأللهي  وع

   بتمحيا هذ  احلقيق  من كل غبا ،ومن كل كبه  ،ومن كل لل.إ -م حياهتمكما   يستقي-تستقيم تصلرات الناس 
 تقر مشاعرهم إ  حني يستيقنلن حقيق  الصل  بينهم وبني رّبم.أجل   تستقيم تصلرات الناس و  تس

اج لة ألحوود.و  امتووز لصوول    بنوواهوول إلووه هلووم وهووم عبيوود  ،هوول خووال  هلووم وهووم رووالي ..هل مالووك هلووم وهووم  اليووك..وهم كلهووم سوولاء يف هووذ  
ن أ مسووتطاع كوول أحوود يفحل(..وهذا لى والعموول الصووا حوود..ومن مث   قوورىب ألحوود ا  بشووئ ميلكووه كوول أحوود ويلجووه إراقتووه إليووه فيبلغووه )التقوو

 ُياوله ،فإما البنلة وإما ا متزاج ما  ّبما لكل أحد  
  عوور  حقيقوو  األللهيوو ورسوولله خووْي موون يوهوول نوول هللا -عليووه السووالم-إن املسووي  عيسووى بوون موورمي لوون يتعوواىل عوون أن يكوولن عبوودا هلل ،ألنووه 

ن كوووواهلل أو بعضووووا موووو  ن خلوووو  هللاان   اتزجووووان.وهل خووووْي موووون يعوووور  أنووووه م ن خلوووو  هللا فاليكوووول وحقيقوووو  العبلقيووووه ،وإومووووا ماهيتووووان رتلفتوووو
( ص 2) ( يف نبعووووو  قار الشووووورو  )يف لوووووالل القووووورآن( اجمللووووود271هليووووو  )لووووون يسوووووتنك  املسوووووي ...( )النسووووواء:اأنظووووور تفسوووووْي  -1(.1هللا)
 (.028و818)
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الكفوور  م واضووح  جليوو  يفذ أن عبوواراهت،الووذين خرجوولا موون قيوون هللا  قوولاهلم هووذ .إواهلن قعنووا نرجووع إىل بعووخ أقوولال القووائلني بلحوودة اللجوولق 
 لللن عللا كبْيا .عاىل هللا عما يقيق  هللا تالصرا  البلا  ،و نطلقهم الصري    لبك فيه أوم يعتثون اال  هم عني ااال  ،واألكياء هك حق

 يتغزل  بيبته.يص  هللا ويتكلم عنه كأنه يتكلم عن معشلقته و ( يف قصيدته التائي  وهل 236يقلل ابن الفارم سن  )
 هلا صللايت ابملقام أقيمها وأكهد فيها أوا   صلوحل

 كالان مصل واحد ساجد إىل حقيقته اب؟مع يف كل سجدة
 وما كان   صلى سلاي و  تكن صاليت لغْيي يف إقا كل ركع 

    تكون صوالته لغووْي لى لنفسوه و ك لوه فكال وا مصوول واحود وسواجد واحود ،فوأبن الفوارم صوإنوه ينطو  بعبوارة صورُي  أنوه يصولك هلل وهللا يصول
 فهل وربه حقيق  واحدة ،وكئ واحد تعاىل هللا عما يقلل الفارم.

ه:من ُيمودين ن حيوة لهولر  لنفسوهو(:)فلجلقان وجلق  ،وحنن مفتقرون إليه من حية وجلقان ،وهل مفتقر إلينا مو 836ويقلل ابن عريب ) 
 (.1/38( نقال عن فصلص احلكم  بن عريب )34في  لللكيل ص)هذ  هك الصل  -1(.1محد  ويعبدين واعبد )وأ

 (:1ويقلل)
 (.921( نقال عن الفتلحات املكي   بن عريب الباب )471ذ  هك الصلفي  لللكيل ص)ه -1

 العبد رب والرب عبد اي ليحل كعري من املكل 
 (.1ويقلل)

 (.1/06مدارج السالكني ) -1
   تراقه فليك يف الكلن إ  واحد لعني فهل عني اللجلق

 ويسمى يف حال  ابله ويسمى يف حال  ابلعبيد
 (.)اي موون تبحثوولن عوون هللا ،إ ووا أنووتم هللا ،لوويك هللا خارجووا351قاسووم غووب ص) -1(:1( فهوول يقوولل)276وأمووا جووالل الوودين الرومووك سوون  )

الوذي   يلود و  ت وأنتم الصوفات فأنتم الذا وروا هنا وهنا  ألنكم أنتم الدار ،وأنتم رب الدارعنكم ،هل أنتم أنتم ،اعتكفلا يف الدار ،و  تد
 يللد هل منكم أنتم األنهار والقيلملن املنزهلن البعيدون عن التغيْي(.

 (:376ويقلل صدر الدين القلنلي سن  )
هول لو  ،وهلالقودمي و حلو  وهول اااهل امللجلق وما حلا ...وهل )فا نسان هل احل  وهل الذات ،وهل الصفات ،وهل العرش وهل الكرسك...و 

 للكيل(.هذ  هك الصلفي  ل -1(.1احلاقّ()
موا سوبحان هللا ع-.هللا نسوان هول هذ  عبارات القوائلني بلحودة اللجولق ،هوك واضوح  صورُي   نطلقهوا ونصوها أن ااوال  هول املخلول  ،وأن ا

 0يشركلن 
ايب يف لبواين:ملحنن   حنوا يقولل األه الويت محللهوا فول  موا هتمول ،وفسوروها تفسوْيا يفضوك إىل الكفور كموأهوذ  العبوارات تشوبه عبوارة سويد قطو

 قين هللا أحدا ...نقلل هذا الكالم كفر(.
 منوه كول قيقوك الوذي يسوتمداللجولق احل يقلل األستاذ سيد يف تفسْي آي  احلديد:)هل األول واألخر والظاهر والبانن( هذا اللجلق ا هلك هول

 لشوووكء يف هوووذا  وجووولق ذايتكوووكء وجووولق  ،وهوووذ  هوووك احلقيقووو  األوىل الووويت يسوووتمد منهوووا كووول كوووكء حقيقتوووه ،ولووويك وراءهوووا حقيقووو  ذاتيووو  و 
 اللجلق.

 ء.اوحقيق  األكي،إذن فهما وجلقان:وجلق هللا ،ووجلق األكياء الذي استمد وجلق  من هللا ،و ا حقيقتان:حقيق  هللا 
( ط/ ا هووووواق ا سووووووالمك 803ر ا سووووووالمك ص)خصووووووائا التصووووول  -1(:1ا يقووووولل يف خصووووووائا التصووووولر))و وووووا وجوووووولقان متموووووايزان كموووووو

 لعبيد(.العاملك.)ووجلق ماعدا  من عبيد هللا والعالق  بني اللجلقين هك عالق  ااال  ابملخلل  وا له اب
 سْي آي :فتفهل يقلل يف ّبذا الشكل ،وما كان لكاته املعا  والظالل ،وخصائا التصلر ومقلماته إ  أن تكلن عقيدته صافي  

 (171)اي أهل الكتاب   تغلل يف قينكم و  تقلللا على هللا إ  احل ...( )النساء:
 ا  أنومووا ميلوووك اقر ،االوو   أن يكوولن غووْي -بذاتووه-)وهللا سووبحانه تعوواىل عوون الشوورك  ،وتعوواىل عوون املشوواّب  ،ومقتضووى كلنووه خالقووا يسووتتبع 

 (.2( اجمللد )618رآن ص)يف لالل الق -1(.1بني ااال  واملخلل  ،واملالك وامللك()يتصلر إ  هذا التغاير 
 املخلل (. ااال  و أرأيحل هذ  العبارة األخْية لعمال  الفكر ا سالمك:)وما ميلك إقرا  أن يتصلر إ  هذا التغاير بني
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و ألى أن ميور بذهنووه ا نسووان سو ء وخالقوو  واحود ،و  ميكونأي:  ميكون لعاقول يف رأسوه ذرة موون تفكوْي أو بقيو  موون لوه أن يتصولر أن الشوك
ىل هللا هم إ  ليقربولان إملشركلن الوذي يعبودون األصونام يقلللن:)موا نعبودابل لقد كان  -عز وجل-قلبه حلظ  أن احلجر والشجر هل ذات هللا 

 زلفى(.
 ملك(.وكانلا يقلللن:)لبيك اللهم لبيك   كريك لك ،إ  كريكا هل لك ،الكه وما 

 مث يقلل األستاذ رمحه هللا يف سلرة احلديد:
ل كوكء يف كيرى هللا يف   هبعضهم قال:أن)ولقد أخذ املتصلف  ّبذ  احلقيق  األساسي  الكثى ،وهاملا ّبا وفيها ،وسلكلا إليها مسالك كَّت ،

ل تشوْي إىل للجولق وكلهوا أقولاغوْي  يف ا فلم ير كوي االلجلق وبعضهم قال:أنه رأى هللا من وراء كل ككء يف اللجلق ،وبعضهم قال:انه رأى هللا 
 ( ط/الشرو .6/0843يف لالل القرآن ) سلرة احلديد -1(.1احلقيق  إذا عاوزان عن لاهر األلفاا القاصرة يف هذا اجملال)

يد قطوه ة اللجولق ،إذا فسولحودقللولن بإن ذكر كلم  املتصلف  يف هوذا اجملوال هول الوذي جعول املنتقودين ّبوذ  العبوارات ينتفضولن ،واملتصولف  ي
 يقلل بلحدة اللجلق  .

 ن يعوث علوى مسوْيةعول ا نسواهذ  عبارات أقبي  خرجحل مع قلم سيد قطه السويال ّبوذا الونا ،هول يريود أن يلضو  القضوي  الكوثى الويت ع
ظوور إليووه ،ألنووه     يسووتح  أن ينعوول  وون عودافاحليواة ابملبوواقئ الرابنيوو  والشووريع  ا هلي .هوذ  القضووي  أن هللا عزوجوول هوول الفعووال ملوا يريوود ،وكوول 

 صغْي ،حقْي ،وهل  انه قدرة هللا وفعله   يساوي كي ا ،بل كأنه غْي ملجلق.
 عشوحل أرى يود هللا،قريور الضومْي وكما يقلل يف مقدم  )يف لالل القرآن(:)ومن مث عشحل يف لالل القرآن ،هاقئ النفك ،مطم ن السوريرة ،

 (.31مقدم  الظالل ص) -1(.1يف كل حاقّ ويف كل أمر()
  يف كول ر يو  هوذ  احلقيقو ( ،نستصوحبهويقلل يف تفسْي )قل هل هللا أحد(:)ومَّت استقر هذا التصلر الذي   يورى يف اللجولق إ  حقيقو  هللا
  هللا ،ألنوه  ا يف الكولن إكي  يرى فيها وجلق آخر انبث  عنها ،وهذ  قرج  يرى فيها القله يد هللا يف كل ككء يرا  ،ووراء ها الدرج  اليت 

 ( ط/قار الشرو .6/3004 لالل القرآن )يف -1(.1  حقيق  هنا  يراها إ  حقيق  هللا()
  واملخلوووول ( فهوووول بووووني ااووووال العبووووارات أقبيوووو   سووووللب رائووووع رصووووني وفيهووووا خفوووواء يف املعوووو  وبعووووخ ا ّبووووام وهووووك تتضوووومن يف ذاهتووووا )الفوووور 

 .نبث  من إراقة هللاككء آخر ا كل وجلق آخر انبث  عنها إذن فهما وجلقان:وجلق هللا ،ووجلق كل  يقلل:مستصحبه ر ي  هذ  احلقيق  يف
 كوول يفا القلووه يوود هللا جوو  يوورى فيهووهووذ  واحوودة ،والشووكء اهلخوور أن املسووأل  والقضووي  هك:جموورق مشوواعر ور يوو  قلبيوو  فالعبووارات تقلل:وهووذ  قر 

 (.1لفاا فهل يرى القله يد هللا )ككء يرا  ،وأما إذا أرقان اللقل  على لاهر األ
 (:)الفناء:هذا ا سم يطل  على يالّ معان:1/451ال ابن القيم يف مدارج السالكني )ق -1
 لفناء عن وجلق السلى )غْي هللا(:فهذا فناء املالحدة القائلني بلحدة اللجلق.ا -أ

ولويك ،ل األنصواري كتابوه توأخرين وهول الوذي بو  عليوه أبول إ اعيولفناء عن كهلق السلى:فهل الفناء الذي يشْي إليوه أكثور الصولفي  املا -ب
 (.شهلق  )هللاممراقهم فناء وجلق ما سلى هللا يف ااارج بل فنا   عن كهلقهم وحسهم ،فحقيقته:غيب  أحدهم عن سلى 

 حمبلبه. اق  هل منراقة السلى:وهل فناء خلاص األولياء وائم  املقربني ،فيغ   راق حمبلبه منه عن مر الفناء عن إ -ج
( ويريود أن ل إن األمر كلوه هللىل هللا )قإو بن القيم كالم قريه من هذا أن األمر الذي يريد سيد قطه إقرار  يف القله هل:إرجاع األمر كله 
)فعوال ملوا  -ة هللا إراق -عالو   راقة الفيلهن أمر األسباب حَّت   يعل  ّبا القله البشري ،فهك صغْية ،ضو يل    قيمو  هلوا و  وزن  انوه ا

 م و  يف السووماء(كء يف األر كوويريوود( ،فلجوولق هووذ  األكووياء واألسووباب والقوولى الوويت تسووتعلك يف األرم صووغْي صووغْي أمووام الووذي   يعجووز  
نظور م   يقولاهم وعودقهبأن هوي ء  ،إن سيد رأى ختواذل النواس أموام قولى الطغيوان الويت تسوتعبد النواس يف األرم فوأراق أن يغورس يف النفولس

ار السملات واألرم قي  ،ينظر إىل جبلقلة احلقياإليهم إذا نظران إىل وجلق هللا وقلة هللا فكأوم غْي ملجلق ،ألن القله املرتب  ابهلل ينظر إىل 
غووْي  قتووه كأنووههوول يف حقياق هللا ،و إىل الووذي ميسووك السووملات أن تووزو  ،فمووا هووذا الغثوواء ومووا ابل هووذا الزبوود يطفوول وينووتفا ويسووتعلك علووى عبوو

 ملجلق.
ويصر  سيد ّبذا املع  الذي يريد إقرار  يف النفلس يف تفسْي سلرة ا خالص ،)كذلك سيصحبه نفك فاعلي  األسباب ،ورق كل ككء وكل 

لر حوودّ ،وكوول حركوو  إىل السووبه األول الووذي منووه صوودرت ،وبووه شيرت..وهووذ  هووك احلقيقوو  الوويت عووب القوورآن عنايوو  كبووْية بتقريرهووا يف التصوو
 من ا مياين ،ومن مث كان ينحك األسباب الظاهرة قائما ويصل األملر مباكرة  شي   هللا )وما رميحل إذا رميحل ولكن هللا رمى( )وما النصر إ
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 الرد عل  من ياهم السيد رحمه هللا أنه يقول بوحد  الوجود

اء ن الشووعلر بلجوولق كووكء موون األكوويمووإن   حلووا  -كء موون أكووياء هووذا اللجوولق خلووا موون التعلوو  بشوو
م فعال.قة ا هليوو و  حقيقوو  لفاعليوو  إ  فاعليوو  ا را.ال حقيقوو  للجوولق إ  ذلووك اللجوولق ا هلووكفوو -أصووال  

 يتعل  القله  ا   حقيق  للجلق  و  لفاعليته 
ن ندئوذ يتحورر موفع.يقو  .،ومن التعلو  بغوْي هوذ  احلقوحني حلا القله من الشعلر بغوْي احلقيقو  اللاحودة

لرهبوو  وهووك حوورر موون ايتحرر موون الرغبوو  وهووك أصوول قيوولق كثْية،ويت.مجيووع القيلق،وينطلوو  موون كوول األوهووا 
 ففاعلي  إ  ّللِ  وجلق لوفيم يرغه وهل   يفقد كي ا مَّت وجد اّلِلف ومن ذا يرهه و .أصل قيلق كثْية

قيقووو  يف كووول   هوووذ  احلذي   يووورى يف اللجووولق إ  حقيقووو  اّلِل،فستصوووحبه ر يووووموووَّت اسوووتقر هوووذا التصووولر الووو
 درجوو  الوويت  ووراءهووا ال.هووذ  قرجوو  يوورى فيهووا القلووه يوود اّلِل يف كوول كووكء يرا و  -وجوولق آخوور انبثوو  عنهووا 

 .ألنه   حقيق  هنا  يراها إ  حقيق  اّللِ .يرى فيها كي ا يف الكلن إ  اّللِ 
منوه  ول الوذيورق كل ككء وكل حدّ وكل حركو  إىل السوبه األ.ي  األسبابكذلك سيصحبه نفك فاعل

مث   ومن.ا ميوواين  التصوولروهووذ  هووك احلقيقوو  الوويت عووب القوورآن عنايوو  كبووْية بتقريرهووا يف.صوودرت،وبه شيوورت .
َ َول ْذ َرَمْيووحلَ َمْيووحَل إِ َومووا رَ »:كووان ينحووك األسووباب الظوواهرة قائمووا ويصوول األموولر مباكوورة  شووي   اّلِل  ِكوونَّ اّللَّ

 وغْيها كثْي ....«  َيشاَء اّللَُّ  َّ أَنْ إِ َوما َتشاُ َن ».« .َوَما النَّْصُر ِإ َّ ِمْن ِعْنِد اّللَِّ « ..»َرمى 
 مأنينووو ،ويعر لقلوووه الطوبتنحيووو  األسوووباب الظووواهرة كلهوووا،ورق األمووور إىل مشوووي   اّلِل وحدها،تنسوووكه يف ا

ييرات اعوووول واملووووغووووه،ويتقك عنوووود  مووووا يرهه،ويسووووكن عووووا  الفل املتجووووه اللحيوووود الووووذي يطلووووه عنوووود  مووووا ير 
 واألسباب الظاهرة اليت   حقيق  هلا و  وجلق  

                                                                                                                                            

تفسوْي سولرة ا خوالص  -1(.1ملوما تشاءون إ  أن يشاء هللا( هوذ  هوك مودارج الطريو  الويت حواق هلوا املتصولف  فجوذبتهم إىل بعيود)» عندهللا
 (.6/303،يف لالل القرآن )

لرة سووالوويت أورقهووا يف  ضووي  عبارتووهوموا أمجوول مووا أضووا  سوويد هنووا وهوول ينتقوود الصوولفي  عبووارة فجوذبتهم إىل بعيوود ابلقوولل بلحوودة اللجوولق( مث ي
 البقرة يف تفسْي )قاللا اختذ هللا ولدا سبحانه(.

 أن للجولق....أي  عوو افكورة وحودة  كوكء...ومن هنوا تنتفوك مون التصولر)والنظريو  ا سوالمي :أن االو  غوْي ااوال  ،وأن ااوال  لويك كمثلوه 
اء التصولر لوى أي حنول مون أحنولجد  ،أو عاللجلق وخالقه وحدة واحدة ،أو أن اللجلق إكعاع ذايت للخال  ،أو أن اللجلق هل الصلرة املرئي  مل

 ( ط/قار الشرو .601/ 1 لالل القرآن جملد )يف -1(.1على هذا األساس()
ا  اذج  ،منشويها قصولر يف التصولر يعجوز عون إقر سولدا عقيدة  -سبحانه-وعقيدة أن هلل يقلل فيها:) -رمحه هللا-ا أمجلها من عبارة له وم

لويت جورت بتلالود اقرا  حكمو  السون  إر كوذلك عون الفار  اهلائل بني الطبيع  ا هلي  األزليو  الباقيو  والطبيعو  البشوري  املخللقو  الفانيو  ،والقصول 
 ( ط/قار الشرو .3/5081رآن جملد )يف لالل الق -1(.1بناء الفناء ،وهك التكمل  الطبيع  ملا فيها من نقا وقصلر  يكلانن هلل()أ

  .وأن هنا  فقوعبلقي  ااالئ . ال  تتبعهاويقلل:)احلقيق  ا عتقاقي   اليت تنشأ يف النفك من تقرير حقيق  اللحداني ..حقيق  أن اللهي  اا
 ( ط/قار الشرو .2/818رآن جملد )يف لالل الق -1(.1وعبلقي  ،أللهي  واحدة وعبلقي  كل ككء ،وكل أحد يف هذا اللجلق()أللهي  

لقيوو  يو  غووْي مقووام العبقووام ا للههوذ  عبووارة سوويد قطه:يهواجم فيهووا ابلوونا )القولل بلحوودة اللجوولق( ويصور  فيهووا ابللفووج م وات املوورات ،أن م
 هنا  إذن وجلقان متمايزان..وجلق هللا ووجلق ما عدا  من عبيد هللا(.)وأن ااال  غْي اال ...ف
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 موون النوواس أن الم يريوودوهووذ  هووك موودارج الطريوو  الوويت حاوهلووا املتصوولف ،فجذبتهم إىل بعيوود  ذلووك أن ا سوو
حليوووووواة ازاوللن ها،وييسوووووولكلا الطريوووووو  إىل هووووووذ  احلقيقوووووو  وهووووووم يكابوووووودون احليوووووواة اللاقعيوووووو  بكوووووول خصائصوووووو
 وجووووووولق إ   وأن .البشوووووووري ،وااالف  األرضوووووووي  بكووووووول مقِلماهتا،كووووووواعرين موووووووع هوووووووذا أن   حقيقووووووو  إ  اّللِ 

 و  يريد نريقا غْي هذا الطري   .وأن   فاعلي  إ  فاعليته ..وجلق 
ومشوواعر  ن تصوولراتموون هنووا ينبثوو  موونهج كاموول للحياة،قووائم علووى ذلووك التفسووْي ومووا يشوويعه يف الوونفك موو

 واعاهات :
راقة إ  توه،و  أيور    فاعليإالذي   حقيق  للجلق إ  وجلق ،و  حقيق  لفاعليو  .منهج لعباقة اّلِل وحد 

 إراقته.
ا جووودوى وإ  فموو.بأسووواءموواء واليف النع.يف السووراء والضوووراء.وموونهج لالعووا  إىل اّلِل وحووود  يف الرغبوو  والرهبووو 

اّلِل  لتلقوووووك عووووونليقيوووووا،وإىل غوووووْي فاعووووول يف اللجووووولق أصوووووالف  ومووووونهج التلجوووووه إىل غوووووْي ملجووووولق وجووووولقا حق
هلقاب الوووووووووونظم،واو تلقك العقيوووووووووودة والتصوووووووووولر والقوووووووووويم وامللازين،والشوووووووووورائع والقوووووووووولانني واألوضوووووووووواع .وحوووووووووود 
 لضمْي.قع ويف افالتلقك   يكلن إ  عن اللجلق اللاحد واحلقيق  املفرقة يف اللا.والتقاليد

  لاجز املعلقوووص مووون احلوووابتغووواء القووورب مووون احلقيقووو ،وتطلعا إىل ااوووال.حووود  .ومووونهج للتحووور  والعمووول ّلِل و 
وقيود حاجز الذات، ن بينهاوم.سلاء يف قرارة النفك أو فيما حلهلا من األكياء والنفلس.والشلائه املضلل 

بووني كوول لبشووري و بووني القلووه ا -مووع هووذا  -الرغبوو  والرهبوو  لشووكء موون أكووياء هووذا اللجوولق  وموونهج يوورب  
 برابط احله واألنك والتعان  والتجاوب. ملجلق

 خارجو  مون يود فكلهوا.. فليك مع  ااوالص مون قيلقهوا هول كراهيتهوا والنفولر منهوا واهلوروب مون مزاولتهوا
بيووه،إذ كلهووا حها إذن فكل.اّلِل وكلهووا تسووتمد وجلقهووا موون وجلق ،وكلهووا تفوويخ عليهووا أنوولار هووذ  احلقيقوو 

 هدي  من احلبيه 
موون  يوود،وا نطال لوودنيا زهااألرم فيووه صووغْية،واحلياة الوودنيا قصووْية،ومتاع احليوواة .. وهوول موونهج رفيووع نليوو 

    ا  وال،و و  عتوزال اولكون ا نطوال  عنود ا سوالم لويك معنوا  .هذ  احللاجز والشلائه غاي  وأمنيو  .
حليواة البشوري  اهوا،وإنال  كل  البشوري  إ ا معنا  اناول  املسو ة،والكفا  الودائم ل قيو .الكراهي  و  اهلروب .

 نا.كما أسلف.هتماكل مقلماومن مث فهك ااالف  والقياقة بكل أعبائهما،مع التحرر وا نطال  ب.مجيعها .
القيوووواقة األرم و  ألن ااالفوووو  يف.ولكن ا سووووالم   يريوووود .إن ااووووالص عوووون نريوووو  الصوووولمع  سووووهل يسووووْي

أي ُيقو  .اني  ا نسولكنه هل الوذي ُيقو  إنسوانإنه نري  أك ،و .للبشر نر  من املنهج ا هلك للخالص
قتهوا ك،وهقيو  حقيها ا هلانطوال  الورو  إىل مصودر .وهوذا هول ا نطال .انتصار النفخ  العللي  يف كيانه .

 وهك تعمل يف امليدان الذي اختار  هلا خالقها احلكيم ...العللي 
ألن .لتلحيوود بصوولرهتا هووذ  يف القلوولبموون أجوول هووذا كلووه كانووحل الوودعلة األوىل قاصوورة علووى تقريوور حقيقوو  ا

وليك كلمو  تقوال ابللسوان أو حوَّت .التلحيد يف هذ  الصلرة عقيدة للضمْي،وتفسْي لللجلق،ومنهج للحيواة
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إ ا هوول األموور كله،والوودين كلووه ومووا بعوود  موون تفصوويالت وتفريعووات   يعوودو أن .صوولرة تسووتقر يف الضوومْي
 ّبذ  الصلرة يف القللب. يكلن الثمرة الطبيعي   ستقرار هذ  احلقيق 

شوأت أول موا حياهتم،نو وا حنرافات اليت أصابحل أهل الكتاب من قبل،واليت أفسدت عقائدهم وتصولراهتم 
 ت. حنرافاامث تبع هذا ا نطماس ما تبعه من سائر .نشأت عن انطماس صلرة التلحيد ااالا

ى ام احليوواة علووكلها،وقيوو  تعمقهووا للحيوواةعلووى أن الووذي اتوواز بووه صوولرة التلحيوود يف العقيوودة ا سووالمي  هوول 
عتقوواق تبوودو يف ا  شووريع كموواأساسووها،واختاذها قاعوودة للموونهج العملووك الوولاقعك يف احلياة،تبوودو آتر  يف الت

   اهلتر فوووإنلفوووحل هوووذختفوووإذا .وأول هوووذ  اهلتر أن تكووولن كوووريع  اّلِل وحووودها هوووك الووويت هكوووم احلياة.سووولاء
 .كان احلياة .كن من أر ر وا   تقلم إ  ومعها آترها حمقق  يف كل عقيدة التلحيد   تكلن قائم ،فإ

كر هوووذ  ذ يوووولكووون القووورآن ..و  يكووون لوووه كفووولا أحووود .وأنه   يلووود و  يللووود.أنوووه الصووومد:ومعووو  أن اّلِل أحووود 
 التفريعات لزايقة التقرير وا يضا  :

ُ الصََّمدُ »  -سوبحانه  -واّلِل .هإ  إبذنو  يقضوى أمورالسويد املقصولق الوذي  :ومعو  الصومد اللغولي ..« اّللَّ
اجات،اجمليوه حود  ابحلو وهل املقصولق .هل السيد الذي   سيد غْي ،فهول أحود يف أللهيتوه والكول لوه عبيود

   الصوووف وهوووذ.وهل الوووذي يقضوووك يف كووول أمووور إبذنوووه،و  يقضوووك أحووود معوووه ..وحووود  ألصوووحاب احلاجوووات
 متحقق  ابتداء من كلنه الفرق األحد.

كمووال املطلووو  يف صووفتها ال.حال ا حووال بعوودفحقيقوو  اّلِل تبتوو  أبديوو  أزليووو ،  تعتلرهوو..« ْد َوَ ْ يُللَوودْ َ ْ يَلِوو»
 مث هوك تقتضوك.لّلِل حموااوالل قة انبثوا  وامتوداق،ووجلق زائود بعود نقوا أو عودم،وهل علوى .مجيع األحلال

 للد ..للالد والاضمن نفك تت« َأَحد  »ومن مث فإن صف  .وهذ  كذلك حمال.تقلم على التمايل.زوجي 
حقيقوووووو   للجووووولق،و  يفحقيقووووو  ا   يف.أي   يلجووووود لووووووه  ايووووول أو مكوووووافئ..« َوَ ْ َيُكوووووْن لَوووووُه ُكُفووووولا  َأَحووووود  »

ل تلكيود وتفصوي ولكون هوذا «َأَحود  »وهذا كذلك يتحق   نه .الفاعلي ،و  يف أي  صف  من الصفات الذاتي 
 -بووووزعمهم  -ّلِل اا يعوووواكك ن اّلِل هوووول إلووووه ااووووْي وأن للشوووور إهلوووووهوووول نفووووك للعقيوووودة الثنائيوووو  الوووويت تووووزعم أ..

ه الفوورس يف إلوو انووحل عقيوودةوأكووهر العقائوود الثنائيوو  ك.وينشوور الفسوواق يف األرم ويعكووك عليووه أعمالووه ااووْية
 النلر وإله الظالم،وكانحل معروف  يف جنليب ا؟زيرة حية للفرس قول  وسلطان  

نفوووك ألي تشوووابه أو « الكوووافرون»التلحيووود ا سوووالمي ،كما أن سووولرة هوووذ  السووولرة إيبوووات وتقريووور لعقيووودة  
 -وقود كوان الرسولل .وكل منهما تعا  حقيق  التلحيد من وجه.التقاء بني عقيدة التلحيد وعقيدة الشر  .

-  وكوان هلوذا ا فتتوا  معنوا  ومغوزا  .ابلقوراءة ّبواتني السولرتني . -يف صوالة سون  الفجور  -يستفت  يلمه
لَو   أَْو َكوْهر ا فَولَوْم َأْ َْعوُه يف الورَّْكَعَتنْيِ  " َرَمْقحُل النَِّلَّ :قَالَ ،ْبِن ُعَمرَ َعِن ا.. وا َوِعْشورِيَن لَيوْ لَو   أَْو مَخْس  ِعْشرِيَن لَيوْ

 2797َو ُقْل ُهَل هللاُ َأَحد  "،قَوْبَل اْلَفْجِر َوبَوْعَد اْلَمْغِرِب ِإ َّ ِب ُقْل اَي أَيُوَها اْلَكاِفُرونَ 

                                                 
 الزايقة من عندي (  حسن 2322(  )154/  4) -كعه ا ميان  - 2797

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4816 

َها قَاَلحلْ و  " نِْعَم الُسلَرَ ِن  َُا تُوْقَرآِن يف الرَّْكَعَتنْيِ قَوْبَل اْلَفْجِر ُقْل :قَاَل َرُسلُل هللِا :َعْن َعاِئَشَ  َرِضَك هللاُ َعنوْ
 2798َو ُقْل ُهَل هللاُ َأَحد  "،اَي أَيُوَها اْلَكاِفُرونَ 

 
 

 

                                                 
 الزايقة من عندي (  صحي  2323(  )515/  4) -كعه ا ميان  - 2798
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 مكي ة وآياأها خمس ( سور  ال لق113)

 هم مو وعات السور  أ

بتوووداء وللمووويمنني مووون بعووود  ا - -نبيوووه ل -بحانه وتعووواىل سووو -هوووذ  السووولرة والووويت بعووودها تلجيوووه مووون اّلِل 
ال وعلووى وجووه ا مجوو خووا  ولوواهر،جمهلل ومعلوولم،على:مجيعا،للعيوواذ بكنفووه،واللياذ  مووا ،من كوول روول  

  هلوووم كنفوووه،ويقلل هلوووم،يف مووولقة وعطووو  محا ،ويبسووو هلوووم -بحانه سووو -وكأ وووا يفوووت  اّلِل .وجوووه التفصووويل .
عا  وأن أعلوم أنكوم ضوو لا فوأانتعال.تعواللا إىل موأمنكم الوذي تطم نولن فيوه.تعواللا إىل احلمى.تعواللا إىل هنا:

 هنا األمن والطمأنين  والسالم ...لكم أعداء وأن حللكم راو  وهنا .
 « ..لنَّاسِ الُذ ِبَربِِ أَعُ :ْل قُ ».« .ْلَفَل ِ أَُعلُذ ِبَربِِ ا:ُقْل ».ومن مث تبدأ كل منهما ّبذا التلجيه

والذي يتضوو   وحنا ،ويف قصوو  نزوهلووا وقصوو  تووداوهلا ورقت عوودة آتر،تتفوو  كلهووا مووع هووذا الظوول الووذي اسوو
 اس وحه يف عم  وفر  وانطال  : - -من اهلتر املروي  أن رسلل اّلِل 

َلَ  َ ْ يُوَر ِمثْوُلُهنَّ َقُ  )ُقْل أَعُولُذ بِوَربِِ »  -- َعْن ُعْقَبَ  ْبِن َعاِمر  قَاَل قَاَل َرُسلُل اّللَِّ  أََ ْ تَوَر آاَيت  أُْنزَِلحِل اللَّيوْ
 .. 2799«.اْلَفَلِ ( َو )ُقْل أَُعلُذ ِبَربِِ النَّاِس( 

وى اَي قُوْلوحُل .«اقْورَأْ اَي َجاِبُر »  --وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّللَِّ قَاَل قَاَل ىِل َرُسلُل اّللَِّ  َوَمواَذا أَقْوورَأُ  َِىِب أَنْوحَل َوأُمِِ
اقْوورَأْ ِّبَِموا َولَوْن » فَوَقرَْأهُتَُموا فَوَقواَل .«اقْورَأْ )ُقْل أَُعلُذ بِوَربِِ اْلَفلَوِ ( َو )قُوْل أَعُولُذ بِوَربِِ النَّواِس( » َرُسلَل اّللَِّ قَاَل 
 ..2800«.تَوْقرَأَ ِ ِْثِلِهَما 

فَوَقواَل ُأىَب  .ىَبَّ بْوَن َكْعوه  قُوْلوحُل اَي أاََب اْلُمْنوِذِر ِإنَّ َأَخواَ  ابْوَن َمْسوُعلق  يَوُقولُل َكوَذا وََكوَذا وَعْن زِرِ  قَواَل َسوأَْلحُل أُ   
 . - 2801 -فَوُقْلحُل،قَاَل فَوَنْحُن نَوُقلُل َكَما قَاَل َرُسلُل اّللَِّ .فَوَقاَل ىِل ِقيَل ىِل  -  -َسأَْلحُل َرُسلَل اّللَِّ 
َعوووا زِرَّ بْوووَن ُحبَووووْيا  يَوُقللُ وعووون َعْبوووَدَة بْووونِ  َُموووا  َِ َسوووأَْلحُل ُأىَبَّ بْوووَن َكْعوووه  َعوووِن : َأىِب لَُبابَوووَ  َوَعاِصوووَم بْوووِن َّبَْدلَوووَ  َأوَّ
 َرُسولَل اّللَِّ ِإىنِِ َسوأَْلحلُ :اَي أاََب اْلُمْنوِذِر ِإنَّ َأَخواَ  ابْوَن َمْسوُعلق  َُيُُكُهَموا ِموَن اْلُمْصوَحِ . قَوالَ :اْلُمَعلَِِذَتنْيِ فَوُقْلوحلُ 

--  فَوَنْحُن نَوُقلُل َكَما قَاَل َرُسلُل اّللَِّ «. ُقْل. فَوُقْلحُل :ِقيَل ىِل :» قَاَل--.2802 
نفسووه  -سووبحانه  -ر اّلِل وكوول هووذ  اهلتر تشووك بتلووك الظووالل احلانيوو  احلبيبوو  ..وهنووا يف هووذ  السوولرة يووذك

 بصفته اليت ّبا يكلن العياذ من كر ما ذكر يف السلرة.
 [5إل   1اآليات :( 113]سور  ال لق )

 ااساماذ  باهلل من شر شياطين ا نس وال ن 

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 

                                                 
 ( 1927[ )262/ 5املكنز ] -صحي  مسلم - 2799
 ( صحي  4585[ )425/ 16املكنز ] -سنن النسائك - 2800
 (2834[ )354/ 7املكنز ] -( وصحي  مسلم 4977[ )454/ 16املكنز ] -صحي  البخارى - 2801
 زايقة مب  – ( صحي 399[)449/ 1املكنز ] -مسند احلميدي  - 2802
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نوَّفَّواتِت يف ( َوِموْن َكورِِ ال3رِِ غاِسو   ِإذا َوقَوَه )( َوِموْن َكو2( ِموْن َكورِِ موا َخلَوَ  )1ُقْل أَُعلُذ ِبَربِِ اْلَفَلِ  )} 
 { (5َوِمْن َكرِِ حاِسد  ِإذا َحَسَد ) (4اْلُعَقِد )

ل موا يفلو  عنوه كو كوارة إىل  اب.لو  كلهوالفلو  مون معانيوه الصوب ،ومن معانيوه اا..« ُقْل أَُعلُذ ِبَربِِ اْلَفَل ِ »
َ فواِلُ  احْلَوهِِ َوالنَّو»:اللجلق واحلياة،كما قال يف األنعام   اْلَميِِوحِل ِموَن َوُرْورِجُ  ِموَن اْلَميِِوحِل رُِج احْلَوكَّ لى ُحْوِإنَّ اّللَّ

ْصباِ  َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنا  وَ »:وكما قال ..« احلَْكِِ   « ..ْسباان  اْلَقَمَر حُ وَ الشَّْمَك فاِلُ  اْ ِ
و كوان هول مسوتلر،أ وسلاء كان هل الصب  فا ستعاذة برب الصب  الذي ييِمن ابلنلر من كر كول غوامخ

 عد  ..ِمن من كر خلقه،فاملع  يتناس  مع ما باال  فا ستعاذة برب اال  الذي يي 
ل بعضوووها ا ت اتصووواحووووللخالئ  كووورور يف .أي مووون كووور خلقوووه إنالقوووا وإمجوووا ..« ِموووْن َكووورِِ موووا َخلَووو َ »

ي واّلِل الووذ.هووايبقووى خْي لوا سووتعاذة ابّلِل هنووا موون كوورها .ببعخ.كمووا أن هلووا خووْيا ونفعووا يف حووا ت أخرى
  احلا ت اليت يتض  فيها خْيها   كرها خلقها قاقر على تلجيهها وتدبْي

ا بوووووول يسووووووويل منهوووووووقووووووورة يف ا؟والغاسوووووو  يف اللغووووووو  الووووووداف ،واللقه الن..« َوِمووووووْن َكووووووورِِ غاِسوووووو   ِإذا َوقَوووووووهَ » 
والليل حين ووذ روول  .الليل حووني يتوودف  فيغموور البسوويط .ا فيووههوول الليوول وموو -البووا غ -واملقصوولق هنووا .املاء
صووا ومتل.هجممن وحووا مفوو س ي:لقووع للمجهوولل ااووايف موون كوول كووكءفضووال علووى مووا يثووْي  موون ت.بذاته

 ان تتسووربومن وسوواوس وهوولاجك و وولم وأكووج.وحشوورة سووام  تزحوو .وعوودو روواقع يتمكن.فاتووك يقتحم
من كووووهلة و . ُيوووواءيف الليوووول،وختن  املشوووواعر واللجوووودان،ومن كوووويطان تسوووواعد  الظلموووو  علووووى ا نطووووال  وا

ِت يف النوَّفَّوات ْن َكورِِ َوِمو»خا  يدب ويثه،يف الغاس  إذا وقه  ومن لاهر و .تستيقج يف اللحدة والظالم
ع حللاس،وخوووووووودا السوووووووولاحر السوووووووواعيات ابألذى عوووووووون نريوووووووو  خووووووووداع ا:والنفوووووووواتت يف العقوووووووود ..« اْلُعَقوووووووودِ 

هووا  يل وينفووثن في  أو منوودوهن يعقوودن العقوود يف حنوول خووي.األعصوواب،وا ُياء إىل النفوولس والتووأيْي واملشوواعر
 د السحر وا ُياء  كتقليد من تقالي

د  شواعر  ووا يريوولاس واملولكنووه حيول للحوو.والسوحر   يغووْي مون نبيعوو  األكوياء و  ينشووئ حقيقوو  جديودة هلا
اي :ُللا قوووا»ة نوووه سوولر :وهذا هووول السووحر كموووا صوولر  القووورآن الكووورمي يف قصوو  ملسوووى عليووه السوووالم .السوواحر

ْم ُحَيَّووُل إِلَْيوووِه ِموووْن ذا ِحبوواهُلُْم َوِعِصووويُوهُ فَوووإِ .أَْلُقلا بَوولْ :َل قوووا.َل َموووْن أَْلقووى ُملسووى ِإمَّوووا أَْن تُوْلِقووَك َوِإمَّوووا أَْن َنُكوولَن أَوَّ 
ا َتْسعى .فََأْوَجَك يف نَوْفِسِه ِخيَف   ُملسى  ا يف مَيِينِوَك َوأَلْوِ  مو.نْوحَل اأْلَْعلوى ْ  ِإنَّوَك أَ   خَتَو: قُوْلنا.ِسْحرِِهْم َأوَّ

ا  .«.ْيُة أَتى ..اِحُر حَ َصنَوُعلا َكْيُد ساِحر  َو  يُوْفِلُ  السَّ  تَوْلَقْ  ما َصنَوُعلا ِإ َّ
 ىلأووا تسوعى إ -وملسوى معهوم  -وهكذا   تنقله حبواهلم وعصويهم حيوات فعال،ولكون خيول إىل النواس 

لفعول ابصوا ملسوى مث انكشفحل احلقيقو  حوني انقلبوحل ع.حد أن أوجك يف نفسه خيف ،حَّت جاء  التثبيحل
 والعصك املزورة املسحلرة. حي  فلقفحل احلبال
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 شوئ هلوم مشواعرلناس،ويناوهل ّبوذ  الطبيعو  يويير يف .وهذ  هك نبيع  السحر كموا ينبغوك لنوا أن نسولم ّبوا
م د نقو  يف فهود هوذا احلومشاعر ختيفهم وتيذيهم وتلجههم اللجه  اليت يريودها السواحر،وعن.وف  إُيائه .

 ا .منه ابّلِل،ويلجأ منه إىل محوهك كر يستعاذ .نبيع  السحر والنفة يف العقد .
 -ألعصوم اليهولقي سوحر النول اأن لبيود بون  -لكنه غوْي متولاتر و بعضها صحي   -وقد ورقت رواايت 

 ،وحَّت كوان تيهن يف روايهل   ذحَّت كان حيل إليه أنه ذيت النساء و .قيل أايما،وقيل أكهرا ..يف املدين  .
لمووا استحضوور ف - -ل اّلِل روايوو ،وأن السوولرتني نزلتووا رقيوو  لرسوول  حيوول إليووه أنووه فعوول الشووكء و  يفعلووه يف

 قرأ السلرتني احنلحل العقد،وذهه عنه السلء.و  -ر اي   كما أخث يف  -السحر املقصلق 
ولكن هذ  الرواايت ختال  أصل العصوم  النبليو  يف الفعول والتبليو ،و  تسوتقيم موع ا عتقواق  ن كول فعول 

أنوه  - -من أقلاله سن  وكريع ،كما أوا تصوطدم بنفوك القورآن عون الرسولل وكل قلل  - -من أفعاله 
وأحاقيوة .ومن مث تسوتبعد هوذ  الورواايت ..مسحلر،وتكذيه املشركني فيما كانلا يدعلنه من هوذا ا فوك

والتوووولاتر كوووورط لاخووووذ ابألحاقيووووة يف أصوووولل .واملرجع هوووول القرآن.اهلحوووواق   ييخووووذ ّبووووا يف أموووور العقيوووودة
فضووووال علووووى أن نووووزول هوووواتني السوووولرتني يف مكوووو  هوووول .وهووووذ  الوووورواايت ليسووووحل موووون املتلاتر.2803ا عتقوووواق

 الراج . ا يلهن أساس الرواايت األخرى.

                                                 
 قل :حديث السحر احيح وال جيوز ردش ة  البب  ان : - 2803

 -  -بَوِ  ُزَريْو   يُوَقواُل لَوُه لَِبيوُد بْوُن اأَلْعَصوِم ،َحوَّتَّ َكواَن َرُسولُل اّللَِّ  َرُجل  ِمنْ  -  -ّللَِّ  َسَحَر َرُسلَل اقَاَلحلْ  -ضى هللا عنها ر  -َعْن َعاِئَشَ  
اَي َعاِئَشوُ  ،َأَكوَعْرِت أَنَّ اّللََّ »  قَواَل ا َوَقَعوا مُثَّ َل ِعْنوِدى َلِكنَّوُه َقَعواَت لَيوْلَو   َوْهوم  أَْو ذَ ُحَيَُّل إِلَْيِه أَنَُّه يَوْفَعُل الشَّْىَء َوَموا فَوَعلَوُه ،َحوَّتَّ ِإَذا َكواَن َذاَت يوَولْ 
ُتُه ِفيِه ،أََ ىِن َرُجاَلِن فَوَقَعَد َأَحوُدُ َا ِعْنوَد رَأْ  لب  ِه َموا َوَجوُع الرَُّجوِل فَوَقواَل َمْطبُولَوىَّ ،فَوَقواَل َأَحوُدُ َا ِلَصواِحبِ َخوُر ِعْنوَد رِجْ ِسوى ،َواهلأَفْوَتاىِن ِفيَما اْستَوْفتَويوْ

«  قَوواَل ِ  بِْ ووِر َذْرَواَن َبْلَوو   ذََكوور  .قَوواَل َوأَيْووَن ُهوولَ  ،َوُجوو ِِ نَْلووعِ  ُمَشوواَن   وَ .قَوواَل َمووْن نَبَّووُه قَوواَل لَِبيووُد بْووُن اأَلْعَصووِم .قَوواَل ِ  َأىِِ َكووْىء  قَوواَل ِ  ُمْشوو   
« َياِننِي نَّ ُرُءوَس َبِْلَهوا ُرُءوُس الشَّوحْلِنَّواِء ،أَْو َكوأَ ااَي َعاِئَشوُ  َكوَأنَّ َماَءَهوا نُوَقاَعوُ  »  فَوَقواَل ْن َأْصوَحاِبِه َفَجواءَ ِ  اَنس  مِ  -  -.فََأَ َها َرُسلُل اّللَِّ 

ُ ،َفَكرِْهو» .قُوْلحُل اَي َرُسولَل اّللَِّ أَفَوالَ َأْسوَتْخرُِجُه قَواَل   -ُدِفَنحْل .. صوحي  البخوارىفَو.فَوَأَمَر ِّبَوا « ا اِس ِفيوِه َكور  ِلَِر َعلَوى النَّوحُل أَْن أُيوَوقَوْد َعافَواىِن اّللَّ
 16928، 16812، 16765هفوووووووووووووووووووو   6391، 6063، 5766، 5765، 3268، 3175افووووووووووووووووووووه ( أنر  5763) -املكنووووووووووووووووووووز 

 ( 5832) -املكنز  -وصحي  مسلم 177/7 - 17145، 17134، 17022،
ق أنووه يووه احلنوواء واملوورالووذى تلضووع فد تسوورُيه يالنقاعوو :املاء ااُ؟ه:وعوواء نلووع النخوول ياملطبلب:املسووحلر ياملشووان :ما يسووق  موون الشووعر عنوو

 متغْي الللن
َموا يَوْفَعلُوُه ُل إِلَْيوِه أَنَّوُه يَوْفَعوُل الشَّوْكَء ،وَ ُحَيَّو لنَّوِلُ ِبيُد ْبُن اأَلْعَصِم َحوَّتَّ َكواَن ايَوُهلِقي  ِمْن َبِب ُزَرْي   يُوَقاُل َلُه:لَ  وَعْن َعاِئَشَ  ،قَاَلحْل:َسَحَر النَِّلَّ 

ُتُه ،قَوْد َجواءَ الَ قَوْد أَفْوتَواين اَل:اَي َعاِئَشوُ  َأَكوُعْرِت أَنَّ اّللََّ َجولَّ َوَعو،مُثَّ َقَعوا مُثَّ قَو َحَّتَّ ِإَذا َكواَن َذاَت يوَوْلم  أَْو َذاَت لَيوْلَو   َقَعوا النَّوِلُ  ين  ِفيَموا اْسوتَوْفتَويوْ
ُجووِل ف قَووواَل:َمْطُبلب  ِذي ِعْنووَد رَْأِسووك:َما َوَجووُع الرَّ َد رِْجلَوووكَّ لِلَّووِذي ِعْنوورَْأِسووك َوَجلَووَك اهلَخوووُر ِعْنووَد رِْجلَووكَّ ،فَوَقوواَل الَّوو َرُجوواَلِن َفَجلَووَك َأَحووُدُ َا ِعْنوودَ 

اَل:يف بِْ وووِر ِذي قَوووْلَعوووِ  ذََكر .قَووواَل:َوأَْيَن ُهوووَل ف نَ اَن   َوُجووو ِِ ْشووو   َوُمَشووو،قَووواَل:َوَمْن نَبَّوووُه ف قَاَل:لَِبيوووُد بْوووُن اأَلْعَصوووِم.قَاَل:يف َأيِِ َكوووْكء  ف قَووواَل:يف مُ 
ووَياِننِي  اِء ،َوَلَكووَأنَّ َبَْلَهووا ُرُ وسُ نُوَقاَعووُ  احْلِنَّوو َل:اَي َعاِئَشووُ  َفَكووَأنَّ َماَءَهووايف أاَُنس  ِمووْن َأْصووَحاِبِه ،مُثَّ َجوواَء ،فَوَقووا َذْرَواَن.قَاَل:فََأَ َهووا َرُسوولُل هللِا  الشَّ

ُ ،َو َقْد َعافَ ُقْلحُل:اَي َرُسلَل هللِا فَوَهالَّ َأْحَرقْوَتُه أَْو َأْخَرْجَتُه ف.قَاَل:أَمَّا أاََن فوَ ،فوَ    ِمْنُه َكيوْ  ا ،فََأَمَر ِّبَا َفُدِفَنحْل.َكرِْهحُل أَْن أُِيَْي َعَلى النَّاسِ اينَ اّللَّ
ُ َعنوَْها ،قَاَلحْل:ُسِحَر َرُسللَ  ،َسَحَرُ  َرُجول  ِموْن يَوُهولِق بَوِب ُزَريْو   يُوَقواُل َلُه:لَِبيوُد بْوُن اأَلْعَصوِم ،َحوَّتَّ َكواَن ُحَيَّوُل إِلَْيوِه أَنَّوُه   هللِا وَعْن َعاِئَشَ  َرِضَك اّللَّ

ُتُه ،أََ ين َمَلَكاِن فَوَقَعَد َأَحُدُ َا ِعْنوَد فَوَعَل الشَّْكَء ،َو َْ يَوْفَعْلُه ،َحَّتَّ ِإَذا َكاَن َذاَت يَوْلم  أَْو لَيوَْل   ،قَاَل:اَي َعاِئَشُ  َأَكُعْرِت أَنَّ اّللََّ   أَفْوَتاين ِفيَما اْستَوْفتَويوْ
.فَوَقووالَ  َصووِم.قَاَل:يف :َوَمْن نَبَّووُه ف قَاَل:لَِبيووُد بْووُن اأَلعْ رَْأِسووك ،َواهلَخووُر ِعْنووَد رِْجلَووكَّ ،فَوَقوواَل َأَحووُدُ َا ِلَصوواِحِبِه:َما َوَجووُع الرَُّجووِل ف فَوَقوواَل اهلَخُر:َمْطُبلب 
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يف اَنس  ِمووَن الصَّووَحابَِ   اَلحْل:َوأََ َهووا نَووِلُ هللِا َأيِِ َكووْكء  ف قَوواَل:يف ُمْشوو   َوُمَشوواَن   َوُجوو ِِ نَْلووِع َبْلَوو   ذََكر .قَوواَل:َوأَْيَن ُهووَل ف قَوواَل:يف بِْ ووِر َذْرَواَن.قَ 
ووَياِننِي ،فَوُقْلووحُل:اَي َرُسوولَل هللِا ،أَفَووالَ اْسووَتْخَرْجتَوَها ف قَاَل:قَووْد ،فَوَقوواَل:اَي َعاِئَشووُ  َكووَأنَّ َماَءَهووا نُوَقاَعووُ  احلِْ  ُ نَّوواِء ،وََكووَأنَّ رَْأَس َبِْلَهووا ُرُ وُس الشَّ َعافَوواينَ اّللَّ

 ( صحي 6584-6583[ ) 546/ 14ميسس  الرسال  ] 2ط -،وََكرِْهحُل أَْن أُِيَْي َعَلى اْلُمْسِلِمنَي ِمْنُه َكر ا.صحي  ابن حبان
وَذ َعوِن النَِِسواِء َوَعوِن الطَّ  َعِن ابْوِن َعبَّواس  ،قَواَل:" َموِرَم َرُسولُل اّللَِّ و  لَوَك  النَّوائِِم َواْليَوْقظَواِن ،َفجَ َلَكواِن َوُهوَل بَونْيَ َعواِم َوالشَّورَاِب فَوَهوَبَ  َعَلْيوِه مَ َوُأخِِ

لَووُه ف قَوواَل لَِبيووُد بْووُن أَْعَصووَم  ،يَوْعووِب ُسووِحَر ،قَوواَل:َوَمْن فَوعَ ُلُ  ف قَاَل:نُووهَّ :َما َكووكْ  قَوواَل َأَحووُدُ َا ِلَصوواِحِبهِ َأَحووُدُ َا ِعْنووَد رَْأِسووِه َواهْلَخووُر ِعْنووَد رِْجَلْيووِه مُثَّ 
وُر  َهْوحَل َصوْخَرة  ،قَاَل:َفَمواْرَواَن َل:يف بِْ وِر ذَ َها ف قَوااْليَوُهلِقُي قَاَل:َفِفك َأيِِ َكْكء  َجَعَلُه ف ،قَاَل:يف نَْلَع   ،قَاَل:فَأَْيَن َوَضعَ  ِكوِفاُ ُ  ف قَواَل:تُونوْزَُ  اْلِب وْ
وار  فََأَمَرُ َوا أَْن َذْتِيَوا الرَّكِوكَّ ِإىَل َعلِوكِ     اّللَِّ ،َوتُوْرفَوُع الصَّوْخَرُة ،َوُتْسوَتْخرَُج الطَّْلَعوُ  ،َواْرتَوَفوَع اْلَمَلَكواِن ،فَوبَوَعوَة نَوِلُ   فَوويَوْفَعاَل الَّووِذي  َرِضوَك اّللَّ َعْنوُه َوَعمَّ
وووَع ،فَأَتَوَياَهوووا َوَماُ َهوووا َكأَنَّوووُه قَوووْد ُخِضوووَه اِبحْلِنَّووواِء ،فَونَوَزَحاَهوووا مُثَّ َرفوَ  ْشوووَرَة ُعْقوووَدة  ،َونَوزَلَوووحْل َهووواَ ِن ا نَْلَعووو   ،فَوووِإَذا ِّبَوووا ِإْحوووَدى عَ ْخَرَة فََأْخَرَجوووَعوووا الصَّووو ُِ

 رَأَ آيَ   احْنَلَّحْل ُعْقوَدة  ،َحوَّتَّ احْنَلَّوحِل اْلُعَقوُد َوانْوَتَشوَر نَوِلُ اّللَِّ ُكلََّما قوَ    لُل اّللَِّ  ،َوُقْل أَُعلُذ ِبَربِِ النَّاِس ،َفَجَعَل َرسُ الُسلَرَ ِن:ُقْل أَُعلُذ ِبَربِِ اْلَفَل ِ 
 (  ضعي 1792الطَّبَوَقاُت اْلُكْثَى ِ ْبِن َسْعد  )لِلنَِِساِء َوالطََّعاِم َوالشَّرَاِب " 

يف صدقه  و كريعته،أو يقد ن تبليغه أموأما ماورق أنه كان حيل إليه أنه فعل الشكء و  يفعله،فليك يف هذا ما يدخل عليه قاخل  يف ككء 
هوا،وهل فيهوا ،و  فِضول مون أجلبعوة بسوببهالقيام الدليل،وا مجاع على عصمته من هذا،وإ ا هذا فيما الز نرو  عليه يف أمر قنيا  الويت   ي

حلودية اد فسور هوذا الفصول ،وأيض ا فقعرض  لآلفات كسائر البشر،فغْي بعيد أن حيل إليه من أملرها ما  حقيق  له،مث ينجلك عنه كما كان
قول عنوه يف  خوث منهوا أنوه ن،و  ذت  اهلخر من قلله حَّت حيل إليه أنه ذيت أهله و  ذتيهن،وقد قال سفيان:هذا أكِد مايكلن مون السوحر

ه فعلوه ن يتخيول الشوكء أنودية أنوه كوالل خبوال  ماكوان أخوث أنوه فعلوه و  يفعلوه،وإ ا كانوحل خولانر وختيالت،وقود قيول:إن املوراق ابحلوذلك ق
  عون ئمتنوا مون األجلبوقفوحل عليوه ألو وما فعله،لكنه ختييل   يعتقد صوحته،فتكلن اعتقاقاتوه كلهوا علوى السوداق،وأقلاله علوى الصوح ،هذا موا 

 حلوودية شويوول أجلووىالهوور   يف  مووا أوضووحنا موون معوو  كالمهووم وزقان  بيوواان  موون تللُياهتم،وكوول وجووه منهووا مقنووع لكنووه قوودهووذا احلوودية مووع 
 ة بون الوزبْي وقوالملسويه وعورو اوأبعد من مطاعن ذوي األضاليل،يستفاق من نفك احلدية،وهل أن عبدالرزا  قد روى هذا احلدية عون ابون 

آلوه وسولم  ى هللا عليوه وعلوىلل هللا صولل هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم فجعلل  يف ب ر حوَِّت كواق رسوفيه عنهما:سحر يهلق بب زري  رسل 
 أن ينكر بصر  مثِ قِله هللا على ما صنعلا فاستخرجه من الب ر.

 لل هللا صولى هللاعمور:حبك رسووروي حنل  عن اللاقدي وعن عبدالرمحن بن كعه وعمر بن احلكوم وذكور عون عطواء ااراسواين عون ُيوىي بون ي
 دية.جليه...احلعليه وعلى آله وسلم عن عائش  سن   فبينا هل انئم أ   ملكان،فقعد أحد ا عند رأسه واهلخر عند ر 

 .قال عبدالرزا :حبك رسلل هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن عائش  خاِص   سن   حَِّت أنكر بصر 
راب فهووب  عليوووه عووام والِشووو صووولى هللا عليووه وعلوووى آلووه وسووولم فحووبك عوون الِنسووواء والطِ وروى حمموود بوون سوووعد عوون ابووون عبوواس:مرم رسوولل هللا

 ملكان.وذكر القص .
 بصور  أنِوه إ وا أيِور يفق  وعقله،و فقد اسوتبان لوك مون مضوملن هوذ  الورواايت أن السوحر إ وا تسول  علوى لواهر  وجلارحوه   علوى قلبوه واعتقوا

 مرضه.وحبسه عن وطء نسائه ونعامه،وأضع  جسمه وأ
أصووابته  اء فووإذا قان موونهنة علووى النسووويكوولن معوو  قللووه:)حيل إليووه أنووه ذيت أهلووه و  ذتيهن(،أي:يظهوور لووه موون نشووانه ومتقوودم عاقتووه القوودر 

لن كلن من السحر،ويكا أكد ما يأخذة السحر فلم يقدر على إتياون كما يع ي من أخذ واع م،ولعله ملثل هذا أكار سفيان بقلله:وهذ
أى حلوودية،فيظن أنووه ر اما ذكوور يف ائشوو  يف الروايوو  األخرى:إنِووه ليخيوول إليووه أنووه فعوول الشووكء ومووا فعلووه،من ابب مووا اختوول موون بصوور ،كقوولل ع

ء نووورأ عليوووه يف ظووور ،  لشووككخص ووا مووون بعوووخ أزواجووه أو كووواهد فعوووال  موون غوووْي ،و  يكووون علووى موووا حيووول إليووه ملوووا أصوووابه يف بصوور  وضوووع  ن
 ه رمحه هللا.م  أنس ا.اهوكالملحد املع  فيما ذكر من إصاب  السحر له وشيْي  فيه ما يدخل لبس ا و  اد به املميز ،وإذا كان هذا   يكن 

نوووه ُيووو  منصوووه النبوووولة (:قوووال املوووازري:أنكر بعوووخ املبتدعووو  هووووذا احلووودية،وزعملا أ226ص 10وقوووال احلوووافج ابووون حجووور يف "الفووووت " )ج
يول حتمول علوى هوذا أنوه شورائع،إذ ُيابنول،وزعملا أن عوليز هوذا يعودم الثقو   وا كورعل  مون الويشكك فيها،قاللا:وكول موا أقى إىل ذلوك فهول 

 إليه أنه يرى جثيل وليك هل مث وأنه يلحى إليه بشكء و  يل  إليه بشكء.
،وعلى عصومته يف التبليو  قال املازري:وهذا كله مرقوق،ألن الدليل على صد  النول صولى هللا عليوه وعلوى آلوه وسولم فيموا يبلغوه عون هللا تعواىل

واملعجووزات كوواهدات بتصووديقه،فتجليز مووا قووام الوودليل علووى خالفووه ابنل،وأمووا مووا يتعلوو  بووبعخ أموولر الوودنيا الوويت   يبعووة ألجلهووا و  كانووحل 
ق  له مع عصمته الرسال  من أجلها،فهل يف ذلك عرض  ملا يع م البشر كاألمرام،فغْي بعيد أن حيل إليه يف أمر من أملر الدنيا ما   حقي
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ا مو ا عن مثل ذلك يف أملر الدين.قال:وقد قال بعخ الناس إن املراق ابحلدية أنه كان حيل إليه أنه ونئ زوجاته و  يكون ونأهن،وهوذا كثوْي 
 يقع ختيله لإلنسان يف املنام،فال يبعد أن حيل إليه يف اليقظ .
ايوووو   ذتوووويهن( ويف رو النسوووواء و  ذى يلووووك هووووذا ولفظووووه:)حَّت كووووان يوووورى أنووووه ذيتقلحل:وهووووذا قوووود ورق صوووورُي ا يف روايوووو  ابوووون عيينوووو  يف البوووواب الوووو

 احلميدي:)أنه ذيت أهله و  ذتيهم(.
 قال الداوقي:يرى بضم أوله،أي:يظن،وقال ابن التني:ضبطحل يرى بفت  أوله.

ه وسولم  عليوه وعلوى آلونول صولى هللا:سوحر القلحل:وهل من الرأي   من الر ي ،فْيجع إىل مع  الظن،ويف مرسل ُيىي بن يعمر عنود عبدالرزا 
 عن عائش  حَّت أنكر بصر .وعند  يف مرسل سعيد بن املسيه:حَِّت كاق ينكر بصر .

 قال عيام:فظهر ّبذا أن السحر إ ا تسل  على جسد  وللاهر جلارحه،  على اييز  ومعتقد .
ذا السووحر هوو وإ  فسوويذهلهبوون األعصووم:أن يكوون نبي ووا فسوويخث،قلووحل:ووقع يف مرسوول عبوودالرمحن بوون كعووه عنوود ابوون سووعد:فقالحل أخووحل لبيوود 

 حَّت يذهه عقله.
 و  يكون فعلووه أن فعول الشووكء قلوحل:فلقع الشو  األول،كمووا يف هوذا احلوودية الصوحي ،وقد قوال بعووخ العلمواء:  يلووزم مون أنووه كوان يظون أنووه

 هذا للملحد حج . ازم بفعله ذلك،وإ ا يكلن ذلك من جنك ااانر حطر و  يثبحل فال يبقى على
ان مون قعلوى اللطء،فوإذا  ن ا قتودارمووقال عيام:ُيتمل أن يكلن املراق ابلتخييل املذكلر أنه يظهر لوه مون نشوانه موا ألفوه مون سواب  عاقتوه 
أى ر ه إذا صر   ية أنوبالذي أنكر كاملرأة ف  عن ذلك،كما هل كأن املعقلق،ويكلن قلله يف الرواي  األخرى:حَّت كاق ينكر بصر ،أي:صار  
ل  فكوان ألخبوار أنوه قوال قو خوث مون ايفالشكء حيل إليه أنه على غْي صوفته،فإذا شِملوه عور  حقيقته،ويييود مجيوع موا تقودم أنوه   ينقول عنوه 

 خبال  ما أخث به.
ن يفسود أِن كويطاان  أراق أ الصوحي :يفوقال املهله:صلن النل صلى هللا عليه وعلى آله وسلم من الشيانني   مينع إراقهتم كيد  فقد مضى 

 عليه صالته فأمكنه هللا منه.
األمورام مون ضوع   ن ضرر سائرفكذلك السحر ما انله من ضرر  ما يدخل نقص ا على ما يتعل  ابلتبلي ،بل هل من جنك ما كان يناله م

 عن الكالم أو عجز عن بعخ الفعل أو حدّو ختيل   يستمر بل يزول ويبطل هللا كيد الشيانني.
ك ل بوذلويف ا سوتد  هللا(( .استدل ابن القصار علوى أن الوذي أصوابه كوان مون جونك املورم بقللوه يف آخور احلودية:))أما أان فقود كوفاينو 

نود حودية ابون عبواس ع ا وجعوه،ويفنظر،لكن يييد املدعى أن يف رواي  عمرة عن عائش  عند البيهقك يف "الد ئل" فكوان يودور و  يودري مو
 ة.لكان.احلديم صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وأخذ عن الِنساء والِطعام والِشراب فهب  عليه ابن سعد:مرم الِنل

ل   يف حودية:أِن يهولقاي  سوحر النوو(:وذكور )يعوب أاب ريوو ( كالم وا للشوي  حممود عبود249قوال عبودالرمحن املعلموك يف "األنولار الكاكوف " ص)
 صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.

 ا يف مقامات:أقلل:النظر يف هذ
حَّت  أعراضه بقلهلا:) عائش  أكد املقام األول:ملخا احلدية أنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف ف ة من عمر  انله مرم خفي ،ذكرت

 كان يرى أنه ذيت أهله و  ذتيهم( ويف رواي :)حَّت كان يرى أنه ذيت النساء و  ذتيهن(.
 ن عليها.ن حممللتاما فعله(.والرواي  األوىل فيما يظهر أص  الرواايت،فاألخرايويف أخرى:)حيل إليه كان يفعل الشكء و 

ك وإ ا يكلن ،أن ازم بفعله ذل(:قال بعخ العلماء:)  يلزم من أنه يظن أنه فعل الشكء و   يكن فعله193ص 10ويف "فت  الباري" )ج
 ذلك من جنك ااانر حطر و  يثبحل(.

 شفيه.يء  ربه أن د هلذا،فإن فيه كعلر  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بذلك املرم وقعاأقلل:ويف سيا  احلدية ما يشه
لى هللا صوء إىل عائشو  وهول أنه قود جوا فالذي يتحق  ق ل  ااث عليه أنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كان يف تلك الف ة يعرم له خانر

علوووى آلوووه وسووولم مووون  عليوووه و هللااوق  ذا  ااوووانر علوووى خوووال  عاقتوووه،فتأِذى صووولى عليوووه وعلوووى آلوووه وسووولم عوووا  أنوووه   ا ها،ولكنوووه كوووان يعووو
 ذلك،وليك يف محل احلدية على هذا تعس  و  تكل .

املقوووام الثووواين:يف احلووودية عووون عائشووو :حَِّت إذا كوووان ذات يووولم وهووول عندي،لكنِوووه قعوووا وقعوووا،مثِ قوووال:))اي عائشووو  أكوووعرت أِن هللا أفتووواين فيموووا 
يف صووووووولرة رجلني(...فقوووووووال أحووووووود ا لصووووووواحبه:ما وجوووووووع الِرجووووووولف  -كموووووووا يف روايووووووو  أخووووووورى- رجالن((.)أي:ملكوووووووان اسوووووووتفتيته فيوووووووه،أ ين

فقال:مطبلب،قال:من نِبهف قال:لبيود بون األعصوم،قال:يف أِي كوكءف قوال:يف مشو  ومشوان  وجوِ  نلوع بلو  ذكر،قوال:وأين هولف قوال:يف 
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ه وسووولم يف انس مووون أصوووحابه،فجاء،قلحل:اي رسووولل هللا أفوووال اسوووتخرجتهف قال:))قووود ب ووور ذروان(( فأ هوووا رسووولل هللا صووولى هللا عليوووه وعلوووى آلووو
 عافاين هللا،فكرهحل أن أيْي على الِناس كر ا فأمرت ّبا فدفنحل((.

ن كووأن ذلوووك أن موو ،اخل.فهل وحمصوول هووذا أن لبيوود أراق إحلووا  ضوورر ابلنوول صوولى هللا عليووه وعلوووى آلووه وسوولم فعموول عمووال  يف مشوو  ومشووان
الووَّت مووون  بيانووه أن األفعووالهنووا خاص.و  قووال:  ولكوون إذا كوواء هللا تعووواىل خلوو  األيوور عقبووه واألقوورب أن يقوووال:نعم إبذن هللا،وا ذنييير،قوود ي

را  إذان  مطلق ووا مووأذون فيووه اب حوو صووال ابلنوواركووأوا أن توويير ضوورابن:األول:ما أذن هللا تعوواىل بتووأيْي  إذان  مطلق ووا مث إذا كوواء منعووه،وذلك كا ت
 أراق هللا تعاىل منعه،قال:}ايانر كلين برق ا وسالم ا على إبراهيم{.قلما 

لسوحر:}وما هوم ا،وقللوه تعواىل يف ملنوع فيييراالضرب الثاين:ما هل  نلع من التأيْي منع ا مطلق ا،فإذا اقتضحل احلكم  أن ميِكون مون التوأيْي رفوع 
لح  النووووواس تقتضوووووى كمووووو  يف مصوووووأن املوووووراق اب ذن،ا ذن اااص،واحلبضووووواِرين بوووووه مووووون أحووووود إ ِ إبذن هللا{ يووووودل أنوووووه مووووون الضووووورب الثووووواين و 

 هذا،واللاقع يف ك لوم يشهد له،وإذا كان هذا حاله فال غراب  يف خفاء وجه التأيْي علينا.
 ابب ّبوا يفحواق   ييخوذ آحواق واهل املقام الثالة:النظر يف كالم الشي  حممد عبود  وفيوه يوالّ قضااي:القضوي  األوىل:قوال:)فعلى صوحته هول

 العقائد(.
على كووال هووا لن ووا غالب ووا،و ولكنووا نظن أقلل:أمووا صووحته فثابتوو  إبيبووات أئموو  احلوودية هلووا فووإن أراق الصووح    نفووك األموور فهووه أان   نقطووع ّبووا
 ي تووه علووىلظوون ومووا اال مفوور موون احلووالتني فلاضووعل تلووك القاعوودة   ينكوورون أنووه يفيوود الظن،وموون أنكوور ذلووك فهوول مكووابر،وإذا أفوواق الظوون فوو

 الظن،فلم يب  إ  أنه   يفيد القطع،وهذا ح  يف كل قليل   يفيد إ  الظن.
ليووه أن عه كمووا زعموولا جوواز لل  يف عقلووخووالقضووي  الثاني :أنِووه منووا  للعصووم  يف التبلي ،قال:فإنووه قوود خووال  عقلووه وإقراكووه يف زعمهم،فإنووه إذا 

املقوام األول،فلويك  دية كموا قودمنا يفن معو  احلول عليه وهل   يْنزل عليه.أقلل:أما املتحق  ميظن أنه بل  كي  ا وهل   يبلغه أو أِن كي  ا يْنز 
عود  مولر الودنيا،  يتأمور خواص مون فيه ما يص  أن يعث عنه بقللك:خلل  يف عقله.وإ ا ذا  خانر عوابر ولول فورم أنوه بلو  الظون فهول يف أ

ن النخول   أسوبيله سوبيل لنوه  لتبليو  بوللوزم مون حدويوه يف ذا  األمور جولاز  يف موا يتعلو  ابإىل سائر أملر الدنيا فضال  عن أملر الودين،و  ي
ن ذكور آ( ويف القور 19-18راجع  ص)ُيتاج إىل التأبْي،ولنه بعد أن صلى ركعتني أنه صلى أربع ا وغْي ذلوك مون قضوااي السوهل يف الصوالة،و 

} بول رى  بنوه الثواين:روا لوه موا جوأنه   يقصر،وفيه قلل يعقلب لبنيه ملوا ذكوغضه ملسى على أخيه هارون وأخذ  برأسه لظنه أنه قصر،مع 
ات ملسووووى ذا بعووووخ كلمووووهووووسووووِللحل لكووووم أنفسووووكم أموووور ا{ يووووتهمهم بتوووودبْي مكيوووودة مووووع أِوووووم كووووانلا حين ووووذ أبوووورايء صوووواققني.وقد يكوووولن موووون 

 للخضر.وانظر قلله تعاىل يف يلنك:}فظِن أن لن نقدر عليه{.
لوذي قصود  كني عليوه،مع أن ا اء املشور ة رال  للقرآن يف نفيه السحر عنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وعود  مون افوالقضي  الثالث :احلدي

عينوه ب من ضوروبه،وهل بعندهم،وضر  املشركلن لاهر ألِوم كانلا يقلللن:إن الشيطان يالبسه عليه السالم،ومالبس  الشيطان تعر  ابلسحر
ىل املشووركني إالسووحر لووه  ...وقوود جوواء بنفووك السووحر عنووه عليووه السووالم،حية نسووه القوولل إبيبووات حصووللأيوور السووحر الووذي ينسووه إىل لبيد

 أعدائه،ووخِبهم على زعمهم هذا،فإذ ا هل ليك  سحلر قطع ا.
 ز وجوول عووالكووذب علووى هللا -أي:يتعِموود-أقلل:كووان املشووركلن يعلموولن أنووه   مسوواغ ألن يزعموولا أنووه صوولى هللا عليووه وعلووى آلووه وسوولم يفوو ي 
ا؟ون يلقولن  اتصوال اب؟ون،وأن زعم أنه لهبفيما حث به عنه،و  ألنه يكذب يف ذلك مع كثرته غْي عامد فلجأوا إىل حماول  تقريه هذا الثاين 
نلا ،كاحر،مسحلر،كواعراجمنلن،كاهن،سإليه ما يلقلن فيصدقهم وحوث النواس  وا ألقول  إليه،هوذا مودار كوبهتهم وهول موراقهم بقلهلم:بوه جِن .

ا أنوه يقولل لشوعراء و  يقصودو اتلقوك إىل  يزعملن أِن للشوعراء قورانء مون ا؟ون تلقوك إلويهم الشوعر،فزعملا أنوه كواعر،أي:أِن ا؟ون تلقوك إليوه كموا
 الشعر،أو أِن القرآن كعر.

تلللا عليوه الشويانني اسو نعوانكوئ  وأن ذلوكإذا عر  هذا فاملشركلن أراقوا بقلهلم:}إن تِتبعلن إ ِ رجال  مسوحلر ا{ أِن أمور النبولة كلوه سوحر،
لويت ذكور يف القرآن وذمرونه وينهلنه،فيصودقهم يف ذلوك كلوه لواان  أنوه أ وا يتلقوى مون هللا ومالئكتوه،و  ريوه أن احلوال ايلقلن إليه  -زعمهمب-

لهووا يف كووكء موون موون قبيهووك  احلوودية عروضووها لووه صوولى هللا عليووه وعلووى آلووه وسوولم لفوو ة خاصوو  ليسووحل هووك هووذ  الوويت زعمهووا املشووركلن و 
 األوصا  املذكلرة،إذن تكذيه القرآن وما زعمه املشركلن   يص  أن ييخذ منه نفيه ملا يف احلدية.

جل...والسوحر مون ر آلوه وسولم  فإن قيل:قد أنل  على تلك احلال  أنه سحر ففك احلدية عون عائشو  سوحر رسولل هللا صولى هللا عليوه وعلوى
 للشيطان:}إِن عباقي ليك لك عليهم سلطان{.الشيانني،وقد قال هللا تعاىل 
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معجوم "نشود ابون فوارس يف أحلدية،وقود اقلحل:أما الذى أخث به النل صلى هللا عليه وعلى آله وسلم عن امللوك فإ وا  اهوا نب وا كموا مور يف 
 (:408ص 3مقاييك اللغ " )ج

 وإن كنحل مسحلر ا فال برأ للسحر فإن كنحل مطبلاب  فال زلحل هكذا 
 قوال لوه:نه.وما  يا سوحر ا موا ما يدل عليه هذا أن الطه أخوا مون السوحر،وأِن مون األنولاع الويت يصواب ّبوا ا نسوان ويطلو  عليهووأقل  

أيور نفوك السواحر  ن،وإ ا هوليقال نه،وعلى كل حال فالذي ذكر يف احلدية ليك من نلع ما زعمه املشركلن و  هل من مالبس  الشيطا
 ر ذلك انقر،فال غراب  يف خفاء تفسْي  وهذا يغب عما تقدم.اهووفعله،وقد قدمحل أن وقلع أي

 ( .927ص 6وكما يف "كر  السن  للبغلي" )ج. ابن مفل  يف "اهلقاب الشرعي " كما تقدم.وااطايب كما تقدم
م محوه هللا يف الكوالر  هللى،قوالابوللشي  الفاضل أمحد كاكر رمحه هللا كالم حسن يف تلجعه من بعخ معاصوريه يف هتِجموه علوى كتوه السون  

 ا لعه فيه بعخ معاصرينا  (  من هقي  املسند:وهذا احلدية124ص 12)ج على حدية أيب هريرة:))إذا وقع الذابب يف إانء أحدكم((
  ن علم وأخطأ و ن علم وعمد إىل عداء السن  و ن جهل وعرِأ.

هم فووزعم أن يف َّت غوال بعضوحوجور  علوى الطعون يف صودقه فيموا يوروي  فمونهم مون محول علوى أيب هريورة ونعون يف روايتوه وحفظوه،بل مونهم موون
موولا لوو  فيهمووا،فلم يفهسووانيد قليالصووحيحني أحاقيووة غووْي صووحيح ،إن   يووزعم أِوووا   أصوول هلا، ووا رأوا موون كووبهات يف نقوود بعووخ األئموو  أل

ريودوا أِووا مهوا الشويخان   ي  الوَّت التز العليوا مون الصوحاع ام أول ك املتقدمني الوذين أراقوا بنقودهم أِن بعوخ أسوانيد ا خارجو  عون الدرجو  
 أحاقية ضعيف  ق .

نودهم مجيع وا  وا سوتدركه أحود مون أئمو  احلودية علوى البخاري،بول هول عإ  يكون  وا  -حودية الوذابب-ومن الغريه أن هذا احلودية بعينوه 
 جاء على كرنه يف أعلى قرجات الصح .

ن أِن أاب عووفللا غفلوولا أو تغوامحهوم هللا،ر لولا علووى أيب هريورة علووى علوم كثووْي مونهم ابلسوون  وسوع  انالعهووم ومون الغريوه أيض ووا أِن هوي ء الووذين مح
سووووند" عنووود أمحووود يف "امل ى آلووووه وسووولمهريووورة رضوووى هللا عنوووه   ينفووورق بروايتووووه بووول روا  أبلسوووعيد ااووودري أيض وووا عوووون النووول صووولى هللا عليوووه وعلووو

نوك بون أ(  سوانيد صوحا ،وروا  253ص 1( والبيهقوك )ج185ص 2ماجو  )ج ( وابن193ص 2( والنسائك )ج11207،11666)
 يوووو ،وروا  الطووووثاين يف "األوسووو "( وقوووال:روا  البوووزار ورجوووواله رجووووال الصح38ص  5مالوووك أيض وووا،كما ذكووور  اهليثموووك يف "جمموووع الزوائووود" )ج

 ( وقال:أخرجه البزار ورجاله يقات.213ص 10وذكر  احلافج يف "الفت " )ج
نوه روا  اينووان أموونهم  وا غفلوولا  حلمول عليوهيرة   ينفورق بروايوو  هوذا احلوودية عون رسوولل هللا صولى هللا عليوه وعلووى آلوه وسوولم ولكنوه انفوورق ابفوأبلهر 

 غْي  من الصحاب .
ن اور ا أم عون عصومهم إميواوت وحنلها،و واحل  أنه   يعجبهم هذا احلدية ملا وقر يف نفلسهم مون أنوه ينوايف املكتشوفات احلديثو  مون املكورواب

 على املقام األ ى فاستضعفلا أابهريرة.
أن يقودملها سوهم خطو   عجيبو  :ختطولا ألنفواحل  أيض ا أِوم آمنلا ّبذ  املكتشفات احلديثو  أكثور مون إميواوم ابلغيوه ولكونهم   يصورحلن مث ا

الصوحيح   ن يورقوا مون السون لعلمي ( وأاسملنه )احلقائ  على كل ككء وأن ييللا القرآن  ا حرجه عن مع  الكالم العريب إذا ما خال  ما ي
  ا سوالم ربيني،وينكور حقوائرافوات األو ما يظنلن أنه حال  حقائقهم هذ ،اف اء  على هللا وحب ا يف التجديد،بل إن منهم ملون يويمن بوبعخ خ

 م مووون يووويمن  سوووانْيحلووودية،ومنهتوووأول العصوووري اأو يتأوهلوووا،فمنهم مووون يووويمن خبرافوووات استحضوووار األروا ،وينكووور وجووولق املالئكووو  وا؟ووون ابل
كتواب أول موا ورق يف الم كلها،ويتوالقدماء وما ينسوه إىل القديسوني والقديسوات،مث ينكور معجوزات رسولل هللا صولى هللا عليوه وعلوى آلوه وسول
 توه قودير أقيوه جيودي  لنوا كادصووالسن  من معجزات األنبياء السابقني حرجلوا عون معو  ا عجواز كلوه وهكوذا وهكوذا..ويف عصوران هوذا 

لطعون علوى السون  اجملوالت يف األقاء،واسع األنالع،كنا نعجه بقلمه وعلمه وانالعه،مث بدت منوه هنوات وهنوات علوى صوفحات ا؟رائود وا
عاموو  لاعوود ق -قلنستشوور كمووا يصوونع امل-وا زراء برواهتووا موون الصووحاب  فموون بعدهم،يستمسووك بكلمووات للمتقوودمني   أسووانيد معينوو  اعلهووا 

ا موب علوى قينوه ت خاص ،حرص ويلسع من مداها وحرج ّبا عون حودها الوذي أراق  قائللها،وكانوحل بيننوا يف ذلوك مسواجالت كوفلي  ومكاتبوا
 وعلى عقيدته.

مجواقى كلمو   علوى نريقتوه الويت ازقاق فيهوا إمعواان  وغلل ا،فكتبوحل لوه كتوااب  نوليال  يف كوهر   -منوذ أكثور مون عوامني-مث كته يف إحدى اجملالت 
( كان  ا قلحل له فيه مون غوْي أن أ يوه هنوا،أو أ وك اجمللو  الوَّت كتوه فيهوا قلوحل له:وقود قورأت لوك منوذ أسوبلعني تقريب وا  1370األوىل سن  )
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كلم  يف جمل ...  تدع فيها ما وقر يف قلبك من الطعن يف رواايت احلدية الصحيح ،ولسحل أزعم أين أستطيع إقناعك أو أرضك إحراجوك 
 ع عما أنحل فيه.اب قال
ن  ن قلوووودهم و ووووحلوووودية ونوووور  روايته،قراسوووو   وافيوووو   غووووْي متووووأير بسووووخافات )فووووالن( رمحووووه هللا وأمثالووووه،قرسووووحل علوووولم ا -اي أخووووك-وليتووووك 

  أمووني،  يهمووب و  ين لووك انصوو قلودو ،فأنحل تبحووة وتنِقووه علووى ضولء كووكء اسووتقر يف قلبووك موون قبول،   ث ووا حوور ا خالي ووا موون اهللى،ويو  أ
أن  -اي أخوك-بعخ،ويو  بب أن تقلل يف السن  ما تشاء فقد قرأت من مثل كالموك أضوعا  موا قرأت،ولكنوك تضورب الكوالم بعضوه يغضب

نوه مثل ذلوك وأكثور م ِوم فعللااملستشرقني فعللا مثل ذلك يف السن ،فقلحل مثل قلهلم وأعجبك رأيهم،إذ صاق  منك هلى ،ولكنك نسيحل أ
و كلووه،فما أ،ففعلوولا بعووخ هووذا ي واألهلاءن و  السوون  كووكء  ووا فعلوولا،وقبلهم قووام املعتزلوو  وكثووْي موون أهوول الوورأيف القوورآن نفسووه،فما ضووار القوورآ

قعواء أن يف م من اجو أ علوى ان أهل العلمزاقت السن  إ  يبل   كثبلت ا؟بال،وأتعه هي ء ر وسهم وحدها وأو لها،بل   نر فيمن تقِدمنا 
ضووولع،هذا كوووالم  السوون  مل يف عووون ا يهووام والتشووونيع الوووذى يطليووه كالموووك،فيلهم األغوورار أن أكثووور موووا الصووحيحني أحاقيوووة ملضوولع  فضوووال  

قووودوا عليهموووا عووواء ضوووعفها،إ ا ن،و  ابقِ املستشووورقني،غاي  موووا تكلوووم فيوووه العلمووواء نقووود أحاقيوووة فيهموووا  عياووووا   ابِقعووواء وضوووعها والعيووواذ ابهلل
 وة العليا اليت التزمها كل منهما.أحاقية لنلا أِوا   تبل  يف الصح  الذر 

توه علوى طع قو  أن يقويم حجهوه،و  يسوتوهذا  ا أخطاء فيه كثْي من الناس،ومنهم أستاذان السيد ركيد رضوا رمحوه هللا،علوى علموه ابلسون  وفق
احلودية   وا   يعرفوان يفو   حممد عبودما يرى،وأفلتحل منه كلمات يسمل على علمه أن يقع فيها،ولكنه كان متأير ا أكد األير  مال الدين و 

،لل  األير الباقك يف قخيل  نفسه،  ا وله.نوهللا يغفر لكي  ا،بل كان هل بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدم ا وأيبحل رأاي 
و  ييخرون،فوإن  ملن يف ذلوكوما أفضوحل لوك يف هوذا إ  خشوي   عليوك مون حسواب هللا،أموا النواس يف هوذا العصور فوال حسواب هلوم،و  يقودِ 

مللتولي،  السون  لْيضوك عقلوه القرآن وا ل بي  ا فرْني  امللعلن  جعلتهم   يرضلن القرآن إ  على مضخ،فمنهم من يصر ،ومنهمم من يتأولا
ن مومر ،فاحوذر لنفسوك يت هللا  ليحفظهما من نعن الطاعنني فهوم علوى احلقيقو    ييمنولن وحشولن أن يصورحلا فيلتولون وهكوذا هم،حوَّت ذ

 يلم القيام ،وقد نصحتك وما آللت واحلمد هلل. حساب هللا
يوو  حودى اجملوالت الطبنبيوه يف إ وأموا ا؟واهللن األجورايء فوإِوم كثوور يف هوذا العصور،ومن أعجوه مووا رأيوحل مون سوخافاهتم وجورأهتم أن يكتووه

ي ورميه اب ف اء عن يف هذا البخار  إ  الطفال يرى إ  أن هذا احلدية   يعجبه،وأنه ينايف علمه،وأنه روا  ميل  ا ه البخاري،فال اد جما   
ه و  عصووور  و   نوووه يعووور  ا ووووالكوووذب علوووى رسووولل هللا صووولى هللا عليوووه وعلوووى آلوووه وسووولم .وهووول   يعووور  عووون البخووواري هوووذا كوووي  ا،بل   أل

 حسااب  عسْي ا. هللا  يديكتابه،إ  أنه روى كي  ا يرا  هل بعلمه اللاسع غْي صحي  فاف ى عليه ما كاء، ا سيحاسه عليه بني
ء.فقوووال ثوور أقاب  موون هي ك كووانلا أكو  يكوون هووي ء املع ضوولن اجمل ئوولن أول موون تكلووم يف هووذا،بل سووبقهم موون أمثوواهلم األقوودملن،ولكن أول وو

ف ه.وقال:كي  يكولن هووذا ( مون "هتوذيه السونن":وقد تكلووم يف هوذا احلودية بعوخ مون   خوال  لو3695ااطوايب يف "معوا  السونن" رقوم)
 ك.وما أرّبا يف ذل نا  الشفاءجوكي  اتمع الداء والشفاء يف جناحك الذابب ،وكي  تعلم ذلك من نفسها حَّت تقدم جنا  الداء وتيخر 

الرنلبو  رارة والوثوقة و يهوا بوني احلوقلحل:)القائل ااطايب(:وهذا سيال جاهل أو متجاهل،وإن الذى اد نفسه ونفولس عامو  احليولان قود مجوع ف
لان الوَّت عل منها قلى احليو جتماع،وجوهك أكياء متضاقة إذا تالقحل تفاسدت،مث يرى أن هللا سبحانه قد أِل  بينها وقهرها على ا واليبلس 

جيوه ن تتخوذ البيوحل العأم النحلو  ّبا بقا ها وصالحها ؟دير أن   ينكر اجتمواع الوداء والشوفاء يف جوزءين مون حيولان واحود،وأن الوذى أهلو
وا هلدايو  إىل أن تقووجعل هلا ا فيه وأهلم الذرة أن تكتسه قلهتا وتدخر  ألوان حاجتها إليه،هل الذي خل  الذابب الصنع  وأن تعسل  دم جناح 

ا ملا أراق هللا من ا بتالء الذي هل مدرج  التعبد،وا متحان الذي هول مضومار التكليو  يوذِكر  ء عوثة وحكمو  وموا،ويف كول كوكوتيخر جناح 
 إ  أوللا األلباب.

ن يف الووذابب قوولة  ي ،يوودل (:واعلووم أ211-210ص 3عوواق" )جيف "زاق امل  -لقوودميايف كووأن الطووه -أمووا املعوو  الطوول فقووال ابوون القوويم و 
ن يقابل تلك السمي   ا أوقعوه أ النل  عليها اللرم واحلك  العارض  من لسعه،وهى  ْنزل  السال  فإذا سق  فيما ييذي  اتقا  بسالحه فأمر

هتوودى إليووه  يررها،وهذا نووه   عوو ،فيزول ضوواحووه اهلخوور موون الشووفاء،فيغمك كلووه يف املوواء والطعام،فيقابوول املوواقة السوومي  ابملوواقة النافهللا يف جن
 نووه  ويقوور ملوون جوواء بووه ذا إلعووالجكبووار األنبوواء وأئمتهم،بوول هوول خووارج موون مشووكاة النبلة،ومووع هووذا فالطبيووه العووا  العووار  امللفوو  حضووع هلوو

 ا نال ،وأنه مييد بلحك إهلك خارج عن القلى البشري .أكمل اال  على 
إن الناس كانلا و  يزاللن تقذر أنفسهم الذابب،وتنفر  ا وقع فيه من نعام أو كراب،و  يكاقون يرضلن  -يف كأن الطه احلدية-وأقلل 

اس يف نعوامهم وكوراّبم،ويف نولمهم ويقظوتهم،ويف ككء كثْي و  يزال الذابب يل  على الن -إذا غال الناس فيه-قرابنه،ويف هذا من ا سرا  
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 الرد عل  السيد رحمه هللا حول سحر النبي 

اق  موووووع اوووووب لوووووى بعوووووخ عبوووووع..واحلسووووود انفعوووووال نفسوووووك إزاء نعمووووو  اّلِل « َوِموووووْن َكووووورِِ حاِسووووود  ِإذا َحَسووووودَ »
نوود غوويج،أو وقوو  عحلقوود والاء أتبووع احلاسوود هووذا ا نفعووال بسووعك منووه  زالوو  النعموو  هووحل شيووْي وسوولا.زواهلا

 حد ا نفعال النفسك،فإن كرا ميكن أن يعقه هذا ا نفعال.
ر الوووووونفك وحنوووووون مضووووووطرون أن نطووووووامن موووووون حوووووودة النفووووووك ملووووووا   نعوووووور  موووووون أسوووووورار هووووووذا اللجلق،وأسوووووورا

ليولم الوك هلوا حوَّت ار،و   لك وقائع كثْية تصودر عون هوذ  األسور فهنا.البشري ،وأسرار هذا ا؟هاز ا نساين
تصووا ت   ا.باعدينوفيووه تووتم اتصووا ت بووني أكووخاص مت.هنالووك مووثال ذلووك التخووانر علووى البعد.تعلويال .

 كو  سوووبيل كوووذل.بتووو  هلووواسوووبيل إىل الشوووك يف وقلعهوووا بعووود تووولاتر األخبوووار ّبوووا وقيامالتجوووارب الكثوووْية املث
 أيدينا من معللمات. لتعليلها  ا بني

السوووووووور  ل جمهووووووووللوه.وقد أصووووووووب  اهلن ملضووووووووعا للتجربوووووووو  املتكووووووووررة املثبتوووووووو .وكووووووووذلك التنوووووووولمي املغنانيسووووووووك
 .هاز ا نساينر هذا ا؟وغْي التخانر والتنلمي كثْي من أسرار اللجلق وأسرار النفك وأسرا.والكيفي .

سبيل لنفك أير هذا التلجيه جملرق أن موا لودينا فإذا حسد احلاسد،ووجه انفعا  نفسيا معينا إىل انسلق فال 
فنحن   نووووودري إ  القليووووول يف هوووووذا .مووووون العلوووووم وأقوات ا ختبوووووار،  تصووووول إىل سووووور هوووووذا األيووووور وكيفيتوووووه

وهووذا القليوول يكشوو  لنووا عنووه مصوواقف  يف الغالووه،مث يسووتقر كحقيقوو  واقعوو  بعوود ذلووك  فهنووا كوور .امليدان
 .. 2804 يستعاذ منه ابّلِل،ويستجار منه  ما 

                                                                                                                                            

ا يف بيوووان موووا ُيمووول الوووذابب مووون مكوووروابت  كوووأوم كله،وقووود كشووو  األنبووواء والبووواحثلن عووون املكوووروابت الضوووارة والنافعووو  وغلووول غلووول ا كوووديد 
النوواس شكوول  ووا سووق  عليووه  ضووارة،حَّت لقوود كوواقوا يفسوودون علووى النوواس حيوواهتم لوول أنوواعلهم ناعوو  حرفيِوو   موو ،وإان لنوورى ابلعيووان أن أكثوور

الذابب،وتشوورب فووال يصوويبهم كووكء إ  يف القليوول النوواقر،ومن كووابر يف هووذا فإ ووا حوودع النوواس وحوودع نفسووه،وإان لنوورى أيض ووا أن ضوورر الووذابب 
 كووك فيووه أن كووديد حووني يقووع الوولابء العووام   ميوواري يف ذلووك أحوود،فهنا  إذن حووا ن لوواهر ن بينهمووا فوورو  كبْية،أمووا حووال الوولابء فممووا 

ال ا حتياط فيها يدعل إىل التحرز من الذابب وأضرابه  ا ينقل املكروب أكد التحرز،وأموا إذا عودم الولابء وكانوحل احليواة عوري علوى سوننها فو
لل   معوو  هلووذا التحرز،واملشوواهدة تنفووك مووا غووال فيووه موون إفسوواق كوول نعووام أو كووراب وقووع عليووه الووذابب،ومن كووابر يف هووذا فا ووا اوواقل ابلقوو

 ابلعمل،ويطيع قاعك ال   والتأِن  وما ألنه يطِب  ما يدعل إليه تطبيق ا ققيق ا،وكثْي منهم يقلللن ما   يفعللن.اهو 
ن النِوواس نني كفووروا يعِلموول كووِن الِشووياوتعلووم السووحر كفوور قووال هللا تعوواىل:}واتِبعلا مووا تتلوول الِشوويانني علووى ملووك سووليمان ومووا كفوور سووليمان ول

ا يفِرقولن بوه يتعِلمولن منهموا موففوال تكفور  نزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعِلمان من أحود حوَِّت يقول  إِ وا حنون فتنو الِسحر وما أ
اهلخورة مون خوال   اكو ا  موا لوه يف علمولا ملون بني املرء وزوجه وما هم بضاِرين به من أحد إ ِ إبذن هللا ويتعِلملن ما يضِرهم و  ينفعهم ولقود

 ك ما كروا به أنفسهم لل كانلا يعلملن{.ولب 
 الغيوة عون بن زيد املدين عن أيب (:حدينا عبدالعزيز بن عبدهللا قال حدينا سليمان بن بالل عن يلر393ص 5وقال البخاري رمحه هللا )ج

لِسووحر،وقتل الووِنفك ال:))الِشوور  ابهلل،واِنف ققووال:))اجتنبلا الِسووْبع امللبقووات(( قوواللا:اي رسوولل هللا ومووا هوو أيب هريوورة رضووى هللا عنووه عوون النوول 
لويك صورُي ا يف أِن  غافالت((.واحلوديةمليمنوات الااِليت حِرم هللا إ  ابحلِ ،وأكل الِراب،وأكول موال اليتيم،والتِولِ  يولم الِزْح ،وقوذ  انصونات 

مجعهوا -حودية السوحر  لطواعنني يفالعلم على امتعِلم السحر كافر،وتكفك اهلي ،ويستأنك ابحلدية معها.وهللا أعلم.انظر كتاب:رقوق أهل 
 أبلعبدالرمحن مقبل بن هاقي اللاقعك

لاستاذ الشي  حممد عبد  رأي آخر يف تفسْي النفاتت يف العقد وحاسد إذا حسد يف تفسْي  ؟زء عم فْياجع هنالك.ومرجعه هل  - 2804
  (الغيبيات .. ) السيد رمحه هللا ما سب  أن ذكران يف سلرة الفيل من ميل املدرس  العقلي  لتضيي  نطا 
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ومن .رائوه إىل ا سوتعاذة بوه مون هوذ  الشوروروأمتوه مون و  - -واّلِل برمحته وفضوله هول الوذي يلجوه رسولله 
   الشرور إمجا  وتفصيال.ومحاهم من هذ.أعاذهم -ف  تلجيهه و  -املقطلع به أوم مَّت استعاذوا به 

َل   مَجَوَع َكفَّْيوِه مُثَّ نَوَفوَة ِفيِهَموا  َكاَن ِإَذا  -  -وقد روى البخاري َعْن َعاِئَشَ  أَنَّ النَِّبَّ  أََوى ِإىَل ِفرَاِكِه ُكلَّ لَيوْ
ُ َأَحوود  ( َو) قُووْل أَعُوولُذ بِووَربِِ اْلَفلَووِ  ( َو) قُووْل أَعُوولُذ بِووَربِِ النَّوواِس ( مُثَّ  مَيَْسووُ  ِّبَِمووا َمووا  فَوَقوورَأَ ِفيِهَمووا ) قُووْل ُهووَل اّللَّ

َّ َمرَّات  اْسَتطَاَع ِمْن َجَسِدِ  يَوْبَدأُ   .2805 ِّبَِما َعَلى رَْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما أَقْوَبَل ِمْن َجَسِدِ  يَوْفَعُل َذِلَك َياَل
  

 
  

                                                 
 5017[ 10/ 17املكنز ] -صحي  البخارى - 2805
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 مكي ة وآياأها ست   ( سور  الن اس114)

 أهم مو وعات السور  

س كوووووور اللسوووووولا:واملسووووووتعاذ منووووووه هوووووول .ا سووووووتعاذة يف هووووووذ  السوووووولرة بوووووورب الناس،ملووووووك الناس،إلووووووه الناس
 ااناس،الذي يلسلس يف صدور الناس،من ا؟ن  والناس.

 [6إل   1اآليات :( 114]سور  الناس )

 ااساماذ  باهلل من شر الوسواس الخناس

 ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 
الَّوووِذي  (4) اْاَنَّووواِس ( ِموووْن َكووورِِ اْلَلْسووولاسِ 3)( إِلوووِه النَّووواِس 2( َملِوووِك النَّووواِس )1قُوووْل أَعُووولُذ بِوووَربِِ النَّووواِس )} 

 { (6( ِمَن اْ؟ِنَِّ  َوالنَّاِس )5يُوَلْسِلُس يف ُصُدوِر النَّاِس )
وكوووور لشوووور عام ،امووووا بووووه يوووودفع  -سووووبحانه  -وا سووووتعاذة ابلرب،امللك،ا له،تستحضوووور موووون صووووفات اّلِل 

 اللسلاس ااناس خاص .
ملسوتل  ل املسوتعلك اهووا له .لوك احلواكم املتصور وامللوك هول املا.فالرب هل املريب وامللجه والراعك واحلامك

تدفعوه  عور  كيو توهوك   .وهذ  الصفات فيها محايو  مون الشور الوذي يتدسوك إىل الصودور ..املتسل  .
 ألنه مستلر.

م ُيسوووولن ولكن ختصووويا ذكوووور النووواس هنوووا اعلهووو.وإله كووول كوووكء،وملك كووول كووووكء،واّلِل رب كووول كوووكء
 .ابلقرىب يف ملق  العياذ وا حتماء

أمتووه إىل العيوواذ بووه وا لتجوواء إليووه،مع استحضووار معوواين صووفاته و  - -يلجووه رسوولله  -  منووه برمحوو -واّلِل 
ن حيووة   خوذهم موفهل ذ.هوذ ،من كور خفوك الودبيه،  قبوول هلوم بدفعوه إ  بعولن مون الوورب امللوك ا لوه

واانوواس والرجلع. ءا ختبووا:واانوولس .الصوولت اافك:واللسلسوو  .يشووعرون،وذتيهم موون حيووة   ُيتسبلن
 هل الذي من نبعه كثرة اانلس.

 «.ِر النَّاسِ ُس يف ُصُدو ي يُوَلْسلِ الَّذِ »:وحدق عمله ..« اْلَلْسلاِس اْاَنَّاسِ »:وقد أنل  النا الصف  أو  
 حقيقو  بوا  لتبونيلتلفوحل وا نتاليقظو  وا وهذا ال تيوه يثوْي يف احلوك..« ِمَن اْ؟ِنَِّ  َوالنَّاسِ »:مث حدق ماهيته 

عووه ر ،شهبا لدفقو  ّبووا كوواللسولاس ااناس،بعوود إنووال  صووفته يف أول الكوالم و قرا  نريقوو  فعلووه الوويت يتح
انواس يلسولس يف صودور اأن اللسولاس  -شولي  وا يقواا بعود هوذا الت -أو مراقبته  والنفك حني تعر  

سوووووك لصووووودور تدن إىل اوسوووورا،وأنه هووووول ا؟نوووو  ااافيووووو ،وهل كوووووذلك النوووواس الوووووذين يتدسسوووول  النوووواس خفيووووو 
واملودخل  حل املكمونالنفك حني تعر  هذا تتأهه للدفاع،وقد عرف.ا؟ن ،ويلسلسلن وسلس  الشيانني .

 والطري . 
ونعر  أن املعركوو  .ووسلسوو  ا؟نوو  حنوون   نوودري كيوو  تتم،ولكنووا ْنوود آترهووا يف واقووع النفوولس وواقووع احليوواة

نها حراب تنبث  من خليقو  الشور فيوه،ومن كثايئوه وحسود  بني آقم وإبليك قدمي  قدمي  وأن الشيطان قد أعل
حلكمو  يراهوا  و  يو    -سوبحانه  -وحقد  على ا نسوان  وأنوه قود استصودر ّبوا مون اّلِل إذان،فوأذن فيهوا 
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فقووود جعووول لوووه مووون ا ميوووان جنووو ،وجعل لوووه مووون الوووذكر عووودة،وجعل لوووه مووون .ا نسوووان فيهوووا جمووورقا مووون العدة
قَواَل ،غفل ا نسان جنته وعدته وسوالحه فهول إذن وحود  امللولم  َعوِن ابْوِن َعبَّاس  فإذا أ.ا ستعاذة سالحا .

َ َخوووَنكَ ،" َموووا ِموووْن َمْللُووولق  ِإ َّ َوَعلَوووى قَوْلبِوووِه َوْسوووَلس  : َوِإَذا َغَفوووَل َوْسوووَلَس َوُهوووَل اْلَلْسوووَلُس اْاَنَّووواُس ،فَِإَذا ذََكوووَر اّللَّ
"2806 

انني  لسوو  الشوويونعوور  منهووا مووا هوول أكوود موون وس.ء الكثْيوأمووا النوواس فوونحن نعوور  عوون وسلسووتهم الشووك
س،ألنوه   ُي   رفي  السلء الذي يتدسوك ابلشور إىل قلوه رفيقوه وعقلوه مون حيوة   ُيتسوه ومون حيوة

يف  را مفسوووووداالرفيوووو  املوووووأملن  وحاكوووووي  الشووووور الوووويت تلسووووولس لكووووول ذي سووووولطان حووووَّت ت كوووووه ناغيووووو  جبوووووا
 احلو  الصورا  بودو كأنوهكوك الوذي يوزين الكوالم ويزحلقوه،حَّت ياألرم،مهلكا للحّر والنسل  والنموام اللا

 الذي   مري  فيه.
 اّلِل. قله وعلنوابئع الشهلات الذي يتدسك من منافذ الغريزة يف إغراء   تدفعه إ  يقظ  ال

ذ القلووولب مووون منافووو وعشووورات مووون امللسلسوووني ااناسوووني الوووذين ينصوووبلن األحابيووول وحفلوا،ويووودخللن ّبوووا
اجز عوون قفووع عووا نسووان وهووم كوور موون ا؟نوو  وأخفووى موونهم قبيبووا  و .يت يعرفلوووا أو يتحسسوولوا .اافيوو  الوو

غوزى يف   لفتو  ذات مبو   وهنواومن مث يدله اّلِل على عدته وجنته وسالحه يف املعركو  الرهي.اللسلس  اافي 
الفرصووو    اووودئوووه حوووَّتفهوووذ  الصوووف  تووودل مووون جهووو  علوووى ختفيوووه واختبا..« اْاَنَّووواسِ »وصووو  اللسووولاس  نوووه 
ل مووك مووداخولكنها موون جهوو  أخوورى توولحك بضووعفه أمووام موون يسووتيقج ملكر ،وُي.سوواحن  فيوودب ويلسوولس

ك،وعووواق موووون حيوووة أتى،وقبووووع إذا ووجووووه خن -ا؟نوووو  أم كوووان موووون النووواس  سووولاء كووووان مووون -فهل .صووودر 
 واختفى..

فوووإذا سوووها وغفووول ،ابووون آقم الشووويطان جوووامث علوووى قلوووه:يف قللوووه) اْلَلْسوووَلاِس اْاَنَّووواِس ( قال،عووون ابووون عبووواس
 ...2807وإذا ذكر هللا خنك ،وسلس

 رك .يف املع ضعي  أمام عدة امليمن.فهل خناس.وهذ  اللفت  تقلي القله على ملاجه  اللسلاس
واليقظوو  .فهل أبوودا قووابع خانك،م قووه للغفل .عركوو  نليلوو    تنتهووك أبوودام -ن انحيوو  أخوورى موو -ولكنهووا 

ملاضووووع  لكوووورمي يفب سووووجال إىل يوووولم القياموووو  كمووووا صوووولرها القوووورآن اواحلوووور .موووورة   تغووووب عوووون اليقظووووات .
،َفَسووووَجُدوا ِإ َّ ُدوا هِلَقمَ َكووووِ  اْسووووجُ َوِإْذ قُوْلنووووا لِْلَمالئِ »:كووووَّت،ومنها هووووذ  الصوووولرة العجيبوووو  يف سوووولرة ا سووووراء 

ووْرَتنِ ْمووحَل عَ ي َكرَّ َذا الَّووذِ أَرَأَيْوتَووَك هوو:أََأْسووُجُد ِلَمووْن َخَلْقووحَل ِنينووا ف قواَل :ِإبِْليَك،قواَل  ِإىل يوَووْلِم اْلِقياَمووِ   لَوكَّ لَووِ ْن َأخَّ
هُ اْذَهوووْه َفَموووْن تَِبَعووو:قووواَل .أَلَْحتَوووِنَكنَّ ُذرِِيوَّتَوووُه ِإ َّ قَِليال   َواْسوووتَوْفزِْز َموووِن .ْلُفلرا  مَ َهووونََّم َجوووزا ُُكْم َجوووزاء  جَ  ْم فَوووِإنَ َك ِمووونوْ

ُهْم ِبَصْلِتَك،َوَأْجِلْه َعلَوْيهِ  ،َوِعوْدُهْم،َوما يَعِوُدُهُم  اأْلَْمولاِل َواأْلَْو قِ ارِْكُهْم يف ِلَك،َوكوْم خِبَْيلِوَك َوَرجِ اْسَتطَْعحَل ِمنوْ
 « ..ِكيال  َو ى ِبَربَِِك وََكف.ن  ِإنَّ ِعباِقي لَْيَك َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطا.الشَّْيطاُن ِإ َّ ُغُرورا  

                                                 
 خنسه:اانلس:التأخر ،وا نقبام. - [ صحي  ملقل   ومثله   يقال ابلرأي709/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2806
 [  صحي  ملقل 709/ 24ميسس  الرسال  ] -تفسْي الطثي  - 2807
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نريوو  عمالئووه  يوو  الشوويطان مباكوورة أو عوونلاء عوون نر سوو -وهوذا التصووِلر لطبيعوو  املعركوو  وقوافووع الشوور فيهووا 
هلووه مسوويطر فووإن ربووه وملكووه وإ.ن كووأنه أن يشووعر ا نسووان أنووه لوويك مغلوولاب علووى أموور  فيهاموو -موون البشوور 

ى الووووذين إ  علوووو وهل   يسوووولطه.وإذا كووووان قوووود أذن  بلوووويك ابحلرب،فهوووول آخووووذ بناصوووويته.علووووى االوووو  كلووووه
 يغفللن عن رّبم وملكهم وإهلهم.

لاها،وإىل لويت   قولة سوالقولة ا فااْي إذن يستند إىل.نه فهم يف ْنلة من الشر وقواعيه اافي فأما من يذكرو 
س،يضووع  عوون سوولاس خناو والشوور يسووتند إىل .يسووتند إىل الوورب امللووك ا له.احلقيقوو  الوويت   حقيقوو  غْيها

 امللاجه ،وحنك عند اللقاء،وينهزم أمام العياذ ابّلِل ..
 زمي ،ويفعموهقله مون اهلكما أنه أفضل تصلر ُيمك ال.القائم  عن ااْي والشروهذا أكمل تصلر للحقيق  

 ..انتهوى  مودملعوني .ا وهول املسوتعان.وبه الثقو  والتلفيو  ..ابلقلة والثق  والطمأنين  ..واحلمد ّلِل أو  وأخْيا
 «يف لالل القرآن»اّلِل تعاىل ا؟زء الثاليلن وبه ينتهك 
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 س  المااال هر

 
 12 ........................................................................................................... أمهيد

 12 ............................................................................ حول الكالا عل  أ سير الأالل

 13 ................................................................. ه في الا سيرطريقا –المبحث ا ول 

 15 .............................................. المراحل الاي مرَّ بها أ سير الأالل –المبحث الثاني 

 17 ..................................... أهم المصادر الاي اعامد عليها في الا سير -المبحث الثالث

 21 ................................................................... أهم ميهات أ سيره -المبحث الرابع

 21 ............................................... ... الربط بني القرآن واحلياة ربطا دقيقا جدا 

 23 ........................................ ... الربط بني القرآن والسرية النبوية بشكل مفصل 

 23 ................................ اساحالة الامايش بين ا سالا والك ر: 6-1الدرس ا ول :

 بني دور اةمة اةسللة يف لل رالالة اعالمن جد الكامح من جديد  لا لل ا اةسللون اةولون
 27 

 38 ......... التأ يد على أن القرآن الكرمي قادر على عمج مشكمت الكامح  له من جذورها 

  بيان أن اةناه  اةريية  ل ا غري قادرة على جامف النفا اع سا ية واةىلذ  ا جد بر
 39 اةمان ....

 46 ...................... واةسللني  شف حقيقة أهل الكتاب وبيان مؤامراهتم على اعالمن 

 53 ........................................................... التأ يد على مجيع أ واع التوحيد 

  دا فسيقارع التأ يد على بقاب الصراع بني احلا والبا ل جد قيان الساعة،فلا دان البا ل موجو
 59 .................................................................................. احلا بكل الوالائل ....

 62 ......................... ردَّ  ثريا من الشب ات اليت حتيك يف  فوس اةسللني قدميا وحديثا 

 81 .... مكظم اةمكنة، الراب والزان والقلار والقتل  وحترمي اخللر تكلم عن حكلة التشريع يف 

 89 .... رد على فق اب اهلزمية بقوة،وبني الفرق الكبري بني فقه احلر ة والواقع وبني فقه اةوراق 

 102 ................................................ عقب على  ثري من الدروس بكمن  فيا 

 114 .................................................... عقب على بكض السور بكمن  فيا 

 135 ......................................وجهت لا سير الأاللااناقادات الاي  –المبحث الخامس 

 141 ................................................. مالحأاأي عل  أ سير الأالل -المبحث السادس

 141 ........................................................ التأويل عند السيد رله ه –اةمحظة اةود 

 149 ............................................................. موقفه من السنة النبوية –اةمحظة الثا ية 

 149 ............................ اعتلادش على تفسري ابن  ثري يف  قل اةحاديث النبوية –اةمحظة الثالثة 

 149 ..................... مح ينقل الرواايت اةأثورة  ل ا واليت وردت يف تفسري ابن  ثري –اةمحظة الرابكة 

ىلمه من قرأها يظن أ ه يؤمن هنا  بكض اةقوال له والاليلا يف تفسري الورة اع –اةمحظة اخلامسة 
 150 ................................................................................... بنظرية وحدة الوجود

 151 ................................. ينقل بكض اةقوال أحياان وال يذ ر مصدرها . –اةمحظة السادالة 

 152 ........................... أمهل اةؤلف رله ه  ثريا من فضائل السور واآلايت –ابكة اةمحظة الس
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 152 .. ذ ر السيد رله ه بكض اةصطلحات اجلديدة،مثل احلا لية واجلاهلية وحنوها –اةمحظة الثامنة 

يف بداية السور اةود  ان يضع التكريف ابلسورة يف البداية قبل البدب بتفسريها . –اةمحظة التاالكة 
 ......................................................................................................... 152 

 153 ................................ طريقاي في أحقيق وأخريج أحاديث الأالل –المبحث السابع 

 155 .............................. النسخ الاي اعامدت عليها وما لها وما عليها –المبحث الثامن 

 156 ......................... أصول الا سير الاي ينبغي عل  الم سر مراعاأها –المبحث الااسع 

 159 ......................................................... أرجمة السيد رحمه هللا –المبحث الماشر 

 159 .......................................................................... اليد قطب رله ه يف الطور

 170 .......................... :  قول فضيلة الشيخ لود بن عقمب الشكييب حفظه ه يف السيد رله ه

 172 ............................................................... رأ  بكر أبو زيد ابلسيد قطب رله ه

 175 .......................................................................... ابة جديدةاليد قطب.. قر 

 180 ............................................................................ أىلي أ   حرٌّ وراب السدود

 182 ...................................... هللالمة إنصاف في السيد رحمه هللا –المبحث الحادي عشر

 185 .......... أهم المصادر الاي اعامدت عليها في الاحقيق والاخريج –المبحث الثاني عشر 

ل سور  ال اأحة وأول سور  البقر   202 ...................................................... ال هء ا و 

ل سور  ال اأحة وأول سور  البقر   202 ...................................................... ال هء ا و 

 202 .............................................................. ( سور  ال اأحة مكي ة وآياأها سبع1)

 210 ............................................ دني ة وآياأها ست  وثمانون ومائاان( سور  البقر  م2)

 210 ................................................................................ الامريف بسور  البقر 

 210 ............................................................. نهول السور وأرأيبها الاوقي ي - 1

 211 ............................................ مالبسات نهول سور  البقر :وبدايات اله ر - 2

الخط ا ول في السور :هللاشف عداو  اليهود للدعو  ا سالمية وهو إل  نهاية ال هء  -3

 217 .................................................................................................. ا ول

 218 ...................................................... موقف اليهود من الدعو  ا سالمية

الخط الثاني في السور :أسس بناء ال ماعة المسلمة وإعدادها للخالفة وهو من  -  4

 220 .................................................................................. بداية ال هء الثاني

 224 .............................................................. [29إل   1(:اآليات 2]سور  البقر  )

 224 ........................................ أصناف البشر الثالثة ودعو  إل  اانحياج  للمؤمنين

 224 ............................................................................. ِبْسِم اّللَِّ الرَّْلِن الرَِّحيمِ 

 225 ........................................................................ :أمريف بالوحد  ا ول 

 225 ..........................................................ص ات الماقين 5 - 1الدرس ا ول:

 229 ....................................................... ص ات الكافرين 7 - 6الدرس الثاني:

 230 .................................................... ص ات المنافقين 16 - 8الدرس الثالث:

 233 ............................. مثالن مصوران لخسار  المنافقين 20- 17لدرس الرابع:ا

 234 ......................... دعو  الناس لالنحياج  إل  الماقين 22 - 21الدرس الخامس:

 236 ....... أحدي الك ار عل  أن يأأوا بسور  من مثل القرآن 24-23الدرس السادس: 

 237 ................................................... مشهد لنميم المؤمنين 25الدرس السابع:

 238 .... ثال القرآنية عل  المؤمنين والكافريناخاالف أثر ا م 27 - 26الدرس الثامن:

 241 ......................................... اسانكار هللا ر الك ار باهلل 29 - 28الدرس الااسع:

 244 .......................................... [39إل   30 (:اآليات2الوحد  الثانية ]سور  البقر  )
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 245 .......... اساخالف آدا في ا رض عل  عهد من هللا وشرط 39 - 30ول:الدرس ا 
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 252 .......................................... [74إل   40(:اآليات 2الوحد  الثالثة ]سور  البقر  )

 252 ................................. قصة بني إسرائيل ونكثهم عهد هللا وحرمانهم من الخالفة

 253 ............................................................................. أقديم الوحد  الثالثة

 256 .......................................... :أوجيهات قرآنية لليهود46 - 40الدرس ا ول:

 259 .......................................... :أاهللاير اليهود وأهديدهم48 - 47الدرس الثاني:

 260 ......................................... :عد بمي نمم هللا عليهم50 - 49س الثالث:الدر

 261 ....................................... :عقوباهم لمبادأهم الم ل54 - 51الدرس الرابع :

 262 .......................... وجحودهم النممة :طلبهم رؤية هللا57 - 55الدرس الخامس:

 263 ........................ :عقابهم عل  مخال ة دخولهم القرية59 - 58الدرس السادس:

 264 ................................... ا نماا عليهم بالماء في الصحراء 60الدرس السابع:

 264 ........... البنية الن سية لليهود وموق هم من أداء أمانة الاكليف 61الدرس الثامن:

 265 .................................... :من المقبول من الطوائف ا ربمة62الدرس الااسع:

 266 ................................... :أاهللاريهم برفع الطور فوقهم64 - 63الدرس الماشر:

 267 .................. :أاهللاريهم بمسخ الممادين في السبت66 - 65الدرس الحادي عشر:

 267 ................................................. :قصة البقر 74 - 67الدرس الثاني عشر:

 272 ....................................... [103إل   75(:اآليات 2الوحد  الرابمة ]سور  البقر  )

 272 .............................................................. أ نيد مهاعم اليهود والاحاير منهم

 273 ............................................................................ أقديم الوحد  الرابمة

 274 ............ افقين:أيئيس المسلمين من اليهود المحرفين المن77 - 75الدرس ا ول:

 275 .................................... فريقا اليهود:جاهل ومحرف 79 - 78الدرس الثاني:

 276 ...................................... أكايبهم في جعم الن ا  من النار 80الدرس الثالث:

 276 ............................ :بيان أصحاا ال نة وأصحاا النار82 - 81الدرس الرابع:

 277 .......................... نماذج لاناقي اليهود ومخال اأهم 86 - 83الدرس الخامس:

 279 ............................... مهاجية اليهود في الامامل مع الحق 87الدرس السادس:

 280 ............ :حقد اليهود عل  النبي الخاأم وبمي جرائمهم93 - 88الدرس السابع:

 282 ....................عدا أمنيهم الموت وحرصهم عل  الحيا  96 - 94الدرس الثامن:

 283 ....................... هللا رهم لا ريقهم بين المالئكة والرسل 98 - 97الدرس الااسع:

 285 .................................. فسق اليهود ونقضهم المهد 101 - 99الدرس الماشر:

 288 ..... اليهود والسحر وقصة هاروت وماروت 103 - 102الدرس الحادي عشر:

 292 .................................. [123إل   104(:اآليات 2حد  الخامسة:]سور  البقر  )الو

 292 ............................ هللاشف دسائس اليهود لإلسالا والمسلمين والرد عل  شبهاأهم

 292 ...................................................................................... أقديم الوحد 

إيقاظ وعي ال ماعة المسلمة وأرهللايهه عل  مصدر الخطر 110 - 104الدرس ا ول:

 ..................................................................................................... 294 

 297 .... المهادون وحدهمأ نيد دعاوى أهل الكااا في أنهم  113 - 111الدرس الثاني 

 298 ......... سمي الك ار للاشكيك في صحة ا وامر النبوية 115 - 114الدرس الثالث:

اا والمشرهللاين و الل أصورهم لحقيقة :بيان هللا ر أهل الكا118 - 116الدرس الرابع:

 301 ........................................................................................... ا لوهية

 303 ............. وظي ة الرسول وطبيمة خالفه مع اليهود 121 - 119الدرس الخامس:
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 305 ............................. أحاير وأاهللاير خاامي لليهود 123 - 122الدرس السادس:

 306 ................................... [141إل   124(:اآليات 2الوحد  السادسة ]سور  البقر  )

 306 ..................................................................... حقيقة ا سالا ووراثة الرسل

 306 .................................................................................... الاقديم للوحد 

 308 ............................. إمامة إبراهيم وشرط ا مامة في ذرياه 124الدرس ا ول:

 310 ......................................... المس د الحراا أمن للمابدين 125الدرس الثاني:

 310 .................................................. الدرس الثالث:أأدا إبراهيم في دعائه هلل

 310 ................. يم وإسماعيل عند بناء البيتدعاء إبراه 129 - 127الدرس الرابع 

 312 .................... :ا سالا في وصية إبراهيم ويمقوا132 - 130الدرس الخامس:

 313 ....................................... ايمقوا يوصي بنيه با سال 133الدرس السادس:

 313 ................................... ا صلة بين اليهود وبين أنبيائهم 134الدرس السابع:

 314 .... مناقشة مهاعم أهل الكااا حول ااناساا  براهيم 141 - 135الدرس الثامن:

 317 .......................................................................... ال هء الث اني من سور  البقر 

 317 .................................. أقديم ال هء الثاني:إفراد ا مة المسلمة بشخصياها المميه 

 318 .................................... [152إل   142(:اآليات 2الوحد  السابمة:]سور  البقر  )

 318 ............................................. حكمة أحويل القبلة والرد عل  إشاعات الس هاء

 319 ...................................................................................... أقديم الوحد 

 326 ................... :الرد عل  إشاعات الس هاء بشأن أحويل القبلة142الدرس ا ول:

 327 ............................. يهها بقبلاهاوظي ة ا مة المسلمة وأم 143الدرس الثاني:

 330 ................................. أوحيد ا مة بالقبلة الواحد  145 - 144الدرس الثالث:

 332 ............. ال بهمهللاامان أهل الكااا للحق وعدا اانشغ 148 - 146الدرس الرابع:

:اساقبال القبلة ال ديد  من أي مكان وإهمال أهل الكااا150 - 149الدرس الخامس:

 ..................................................................................................... 333 

 335 .... )بنممة هللا عليهم بإرسال النبي أاهللاير المسلمين  152 - 151الدرس السادس:

 339 ..................................... [157إل   153(:اآليات 2الوحد  الثامنة ]سور  البقر  )

 339 ...................... عل  أكاليف دورها المأيم أوجيه ا مة لالسامانة بالصبر والصال 

 339 .................................................................................... مقدمة الوحد 

 339 ..................................... :الاوجيه إل  جاد الصبر والصال 153الدرس ا ول:

المواجين الصحيحة الاي أقدر بها القيم في ال هاد  قرار منهج هللا 154الدرس الثاني:

 ..................................................................................................... 342 

 344 ..................................... الصبر عل  أنواع البالء 157 - 155الدرس الثالث:

 345 .............................................................. أهمية الصبر في حيا  المسلم

 347 .................................... [177إل   158(:اآليات 2الوحد  الااسمة ]سور  البقر  )

 347 ................................ حيح عدد من القواعد الاي يقوا عليها ا يمان الصحيحأص

 347 .................................................................................... مقدمة الوحد 

 348 ............................................ السمي بين الص ا والمرو  158الدرس ا ول:

 350 ........................................ذا الاين يكامون الملم 162 - 159الدرس الثاني:

 352 .............. إقامة الاصور ا يماني عل  قاعد  الاوحيد 167 - 163الدرس الثالث:

إباحة الطيبات والاحاير من ماابمة الشيطان في الخبائث 171 - 168الدرس الرابع:

 ..................................................................................................... 355 

 357 ........................... أهللال الطيبات وا ماناع عن المحرمات 172الدرس الخامس:

 359 ................................ عااا الاين يكامون الملم 176 - 174الدرس السادس:

 360 ......................... قواعد الاصور ا يماني وص ات الماقين 177الدرس السابع:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4834 

 365 ............................................................... 188 - 178الوحد  الماشر :اآليات:

 365 ............. جانب من الانأيمات ااجاماعية   للم امع المسلم أهدف إل  بناء الاقوى

 365 .................................................................................... مقدمة الوحد 

 366 .........................................بمي أحكاا القصاص 179 - 178الدرس ا ول:

 369 .......................................... بمي أحكاا الوصية 182 - 180الدرس الثاني:

 371 .................................. بمي أحكاا صياا رمضان 185 - 183الدرس الثالث:

 378 ............................ الارغيب في الدعاء وشروط ااسا ابة 186الدرس الرابع:

 380 ............... وقت ا مساك وا فطار وااعاكاف في المساجد 187الدرس الخامس:

 383 .................................. أحريم أهللال أموال الناس بالباطل 188الدرس السادس:

 385 ............................ [203إل   189(:اآليات 2الوحد  الحادية عشر  ]سور  البقر  )

 385 ............................................................. من أحكاا الحج والمشاعر المقدسة

 385 .......................................... ريمات باقوى هللامقدمة الوحد  ظاهر  ربط الاش

 388 .......................... السؤال عن ا هلة وا شار  إل  وظي اها 189الدرس ا ول:

 393 ................................. من أحكاا القاال في ا سالا 194 - 190الدرس الثاني:

 393 ........................................... مقدمة الدرس أدرج أحكاا القاال في ا سالا

 402 ............................ ا ن اق في ال هاد والاهلكة في الاخلف 195الدرس الثالث:

 404 ............................................ الدرس الرابع:أقديم الدرس أاريخ فرض الحج

 406 ......................... من أحكاا ا حراا والاحلل بالحج والممر  196الدرس الرابع:

 409 .................................................. ميقات الحج وآدابه 197الدرس الخامس:

 410 .................... الا ار  في الحج وا فا ة لمهدل ة 199 - 198الدرس السادس:

 417 ........................... ذهللار هللا ودعاؤه في أياا الاشريق 202-200ابع:الدرس الس

 418 ................................... الام ل والاأخر في أياا الاشريق 203الدرس الثامن:

 420 ............................. [214إل   204(:اآليات 2بقر  )الوحد  الثانية عشر  ]سور  ال

 420 .......................................................................نماذج مؤمنة ونماذج هللاافر 

 420 ............................... مقدمة الوحد  أوجيهات وأشريمات القرآن منهج للاربية

 421 .................. نموذج المنافق الكاذا والمؤمن الصالح 207 - 204الدرس ا ول:

 425 .. دعو  لصدق االاهاا  با سالا وأحاير من الشيطان 209 - 208الدرس الثاني:

 432 ................. أهديد للمنحرفين والامثيل ببني إسرائيل 211 - 210الدرس الثالث:

 433 .... ميهان المؤمنين وميهان الك ار في وجن القيم وا شخاض 212الدرس الرابع:

ااخاالف بين الناس في الاصورات والمقائد وا سالا هو الحق 213الدرس الخامس:

 ..................................................................................................... 435 

 438 ................................... ااباالء  والمحن سنة الدعوات 214الدرس السادس:

 441 ............................. [220إل   215(:اآليات 2الوحد  الثالثة عشر :]سور  البقر  )

 441 .............................................................. إجابات عل  أربمة أسئلة للصحابة

 441 ...................................................................................... أقديم الوحد 

 441 ................ إجابة عل  سؤال حول ا ن اق ماذا ين قون ولمن 215الدرس ا ول:

 444 .......................................... ال هاد ألك ال ريضة الشاقة 216ني:الدرس الثا

 446 .... القاال في الشهر الحراا وسرية عبد هللا بن جحش 218 - 217الدرس الثالث:

 452 ................................... ادرج في أحريم الخمر والميسرال 219الدرس الرابع:

 453 .................................................................... موقف ا سالا من الرق

 455 .................. ا حسان إل  الياام  والحرص عل  أموالهم 220الدرس الخامس:

 458 ............................ [242إل   221(:اآليات 2الوحد  الرابمة عشر :]سور  البقر  )

 458 ................................................... أحكاا وأشريمات في أنأيم ا سر  المسلمة
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 459 ...................................................................................... أقديم الوحد 

 465 ..................... النهي عن الهواج بالمشرهللاة أو أهويج الكافر 221الدرس ا ول:

النهي عن مماشر  النساء أثناء الحيي والسمو بالمالقة  223 - 222الدرس الثاني:

 469 ............................................................................ بين الهوج والهوجة

 471 ............................... حكم يمين اللغو وأحكاا ا يالء225- 224الدرس الثالث:

 474 .............................................. عد  المطلقة ومراجماها 228الدرس الرابع:

 476 .................................... :عدد الطلقات وصداق المطلقة229الدرس الخامس:

 478 .......................................، ا أمادوها وق ة أماا أمبيرين قرآنيين ا أقربوها

 479 .......................... :ما بمد الطلقة الثالثة وما  أمود لألول230الدرس السادس:

 480 ....................... قحسن مماملة الهوجات بمد الطال 232 - 231الدرس السابع:

 484 .................................. أحكاا الر اع والن قة بمد الطالق 233الدرس الثامن:

 485 ................ المد  والخطبة بين الامريي والاصريح 235 - 234الدرس الااسع:

 487 .................. المطلقة قبل الدخول بين المد  والمامة 237 - 236الدرس الماشر:

 488 ..................................... من أحكاا الصال  239 - 238الدرس الحادي عشر 

 489 .......... الماوف  عنها جوجها بين المد  والمامة 242 - 240الدرس الثاني عشر:

 491 .......................... [252إل   243(:اآليات 2الوحد  الخامسة عشر :]سور  البقر  )

 491 ...................................................................... قصة طالوت وداود وجالوت

 491 ................................مقدمة الوحد  حكمة ورود قصة بني إسرائيل في القرآن

 495 ..... الخارجون حار الموت والحث عل  ال هاد والن قة 245 - 243 ول:الدرس ا

 497 .............................. بنو إسرائيل ماحمسون نأريا لل هاد 246الدرس الثاني:

 498 .................... اماناع بني إسرائيل باملك طالوت لهم 248 - 247ث:الدرس الثال

 499 ................................. الممرهللاة وقال داود ل الوت 251 - 249الدرس الرابع:

 502 .......................... والرسالة أمقيب عل  القصةالرسول - 252الدرس الخامس:

 504 ............................................ ال هء الثالث بقي ة سور  البقر  وأول سور  آل عمران

 504 .................................................................................... مقدمة ال هء الثالث

 507 .......................... [257إل   253(:اآليات 2الوحد  السادسة عشر :]سور  البقر  )

 507 ................................................ من قواعد الاصور ا سالمي الرسالة والرسل

 511 .............................. الا ا ل بين الرسل وا خاالف بمدهم 253الدرس ا ول:

 515 .................................... ا ن اق في سبيل هللا لقاال الك ار 254الدرس الثاني:

 515 ............................. قواعد الاصور ا يماني -آية الكرسي  255الدرس الثالث:

 521 .................... ا يمان والك ر والمؤمنون والكافرون 257 - 256الدرس الرابع:

 524 ................................................... فرض ال هاد في سبيل هللاالحكمة من 

 528 ........................... [260إل   258(:اآليات 2الوحد  السابمة عشر :]سور  البقر  )

 528 .................................................................................. سرُّ الحيا  والموت

 528 ......................................... جدال إبراهيم مع الملك الكافر 258الدرس ا ول 

 531 .............................................. قصة الاي مر عل  قرية 259الدرس الثاني:

 533 ................................................ إبراهيم وإحياء الطيور 260الدرس الثالث:

 535 ............................ [274إل   261(:اآليات 2الوحد  الثامنة عشر :]سور  البقر  )

 535 ............................................................. ااقاصادي ااجاماعيقواعد النأاا 

 535 ................ مقدمة الوحد  طبيمة القرآن وطبيمة الن س البشرية وطبيمة الممرهللاة

 538 ........................... في سبيل هللا الحي عل  ا ن اق 266 - 261الدرس ا ول:

 542 ................................................ دساور الصدقة 271 - 267الدرس الثاني:

 547 .................................. سماحة ا سالا في ا ن اق 274 - 272الدرس الثالث:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4836 

 551 ........................... [281إل   275(:اآليات 2الوحد  الااسمة عشر :]سور  البقر  )

 551 ........................................................................................... أحريم الربا

 551 ....................... الوحد  النأاا ااقاصادي ا سالمي مقابل النأاا الربوي مقدمة

 558 ........................ حرمة الربا وأصوير حالة المرابين 276 - 275الدرس ا ول:

 563 ........................................ نأاا الههللاا  مقابل نأاا الرب  277:الدرس الثاني

 565 .......................... أرك الربا أو ألقي الحرا من هللا 279 - 278الدرس الثالث:

 568 ........ مدين الممسر وأقوى هللا بدل أخا الرب إمهال ال 281 - 280الدرس الرابع:

 571 .................................. [284إل   282(:اآليات 2الوحد  المشرون:]سور  البقر  )

 571 .................................................................... أحكاا الدين والا ار  والرهن

 571 ......................................... دقة الصياغة الثانوية في القرآن -مقدمة الوحد  

 572 ............................................................... أحكاا الدين 282الدرس ا ول:

 577 ..................................... [286إل   285(:اآليات 2خاأمة السور :]سور  البقر  )

 577 ............................................................................... خالصة سور  البقر 

 577 ........................................   البقر اسامراض موا يع سور -مقدمة الوحد  

 578 ............................................................................. 285أرهللاان ا يمان 

 587 ........................................................... ( سور  آل عمران مدني ة وآياأها مائاان3)

 587 ........................................................................... الامريف بسور  آل عمران

 597 ........................................... « ..اْعِاْلمن  »ومكىن « الدِّين  »أول هذش اخلطوط بيان مكىن 

 601 ...................................... [32إل   1(:اآليات 3عمران )الوحد  ا ول :]سور  آل 

الصراع بين ال ماعة المسلمة وعقيدأها وبين أهل الكااا والمشرهللاين وعقائدهم أقديم

 ......................................................................................................... 601 

 602 ................................................................................... : أقديم الوحد 

 605 .......... هللا والرسول والقرآن وا يمان في الاصور ا سالمي 9 - 1الدرس ا ول:

 612 ......................... همسنة هللا في أخا الاين هللا روا بانوب 13 - 10الدرس الثاني:

 614 ................................... أربية القرآن للن س البشرية 17 - 14الدرس الثالث:

 619 ........................ الاوحيد وا سالا وهللا ر من اأبع غيره 22 - 18الدرس الرابع:

 624 ........................... هللا ر أهل الكااا وبمي مهاعمهم 25 - 23الدرس الخامس:

 625 ........................ حقيقة ا لوهية في الكون وا نسان 27 - 26الدرس السادس:

 627 .............................................. حرمة مواا  الك ار 30 - 28الدرس السابع:

 629 ........ ال رق بين ا يمان والك ر حب هللا وطاعة الرسول 32 - 31الدرس الثامن:

 631 .................................... [64إل   33(:اآليات 3الوحد  الثانية:]سور  آل عمران )

 631 ......................................................... حقيقة قصة مريم وعيس  عليه السالا

 632 ........................................ ورود القصص في القرآن الكريم -د  مقدمة الوح

 634 ...................................... قصة واد  مريم وط ولاها 37 - 33الدرس ا ول:

 636 ........................................ قصة أبشير جهللاريا بيحي  41 - 38الدرس الثاني:

 638 ...................... هللاالا المالئكة مريم والدالة عل  الوحي 44 - 42الدرس الثالث:

 639 ................................... خلق عيس  بن مريم ونبوأه 51 - 45الدرس الرابع:

 644 ....................... اأباع الحواريين لميس  عليه السالا 53 - 52الدرس الخامس:

 646 ............................ هللا ين ي عيس  من مكر أعدائه 57 - 54الدرس السادس:

 648 ........ ال دال والحوار بشأن عبودية عيس  عليه السالا 64 - 58الدرس السابع:

 653 ..................................... [92إل   65(:اآليات 3الوحد  الثالثة:]سور  آل عمران )

 653 ..................................................... ا سالا هو دين إبراهيم والمرسلين جميما
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 654 ............................................................ جدال أهل الكااا -مقدمة الوحد  

 656 ................حقيقة دين إبراهيم ون ي نسبة أهل الكااا له 68 - 65الدرس ا ول:

 658 ....................... من مكائد أهل الكااا  د المسلمين 74 - 69الدرس الثاني:

 662 ...................... نقائص أهل الكااا في الامامل والاماقد 77 - 75الدرس الثالث:

 664 ............................................ نماذج من أهل الكااا 80 - 78الدرس الرابع:

 666 ............................. سااتأرابط موهللاب الرسل والر 83 - 81الدرس الخامس:

 668 ............................ إيمان أمة ا سالا ب ميع الرسل 85 - 84الدرس السادس:

 669 ............................ ذا أهل الكااا لصدهم عن ا سالا 91 - 86الدرس السابع:

 670 ................................................................ فقه ا ن اق 92الدرس الثامن:

ابع بقي ة سور  آل عمران وأوائل سور  النساء  672 ......................................... ال هء الر 

 672 .................................................................................... مقدمة ال هء الرابع

 674 ................................. [120إل   93(:اآليات 3الوحد  الرابمة:]سور  آل عمران )

 674 ............................................................ مةأحاير من أهل الكااا ووظي ة ا 

 675 ................................ ممرهللاة ال دل والمناظر  مع أهل الكااا -مقدمة الوحد  

 676 ......................... أكايب اليهود في دعاوى حول يمقوا 94 - 93الدرس ا ول:

 677 .....................................إبراهيم وبناء الكمبة والحج 97 - 95الدرس الثاني:

 680 ............................ (99 -98الدرس الثالث الانديد بأهل الكااا لحربهم الحق )

 680 ....................................................... لماذا يصد أهل الكااا عن سبيل هللا ؟

 681 .............. أحاير ا مة المسلمة من طاعة أهل الكااا 101 - 100الدرس الرابع:

 686 دعو  ا مة لإلعاصاا بحبل هللا والاحاير من ال رقة 109 - 102الدرس الخامس:

 693 ........ وظي ة ا مة المسلمة وعداو  أهل الكااا لها 117 - 110الدرس السادس:

 699 ............................ أحاير ا مة من مواا  ا عداء 120 - 118الدرس السابع:

 701 .................................................. سماحة ا سالا في وجه هللال هاا المداء

 703 ............................. [179إل   121(:اآليات 3لوحد  الخامسة:]سور  آل عمران )ا

 703 ............................................................................................ غهو  أحد

 705 .............................................. مقدمة الوحد :أمقيب القرآن عل  غهو  أحد

 738 ............................................................ ممال ة القرآن  حداث غهو  أحد

 738 ............................................... الخروج إل  أحد 122 - 121الدرس ا ول:

 740 ............................... أاهللاير بمم ه  النصر في بدر 129 - 123س الثاني:الدر

 744 أحريم الربا ودعو  إل  محاسن ا خالق قبيل الممرهللاة 136 - 130الدرس الثالث:

 751 ............... سنة هللا في ااباالء  والامحيص والاداول 143 - 137رس الرابع:الد

حقائق الاصور ا سالمي حول الموت وا جل وال هاد  148 - 144الدرس الخامس:

 758 ............................................................................................ والصبر

 764 ................ أهم أحداث الممرهللاة وأصحيح الاصور 158 – 149الدرس السادس:

 764 ...................................................................................مقدمة الدرس:

 776 ..... وقيمة هاه الحقيقة في حيا  ا مة حقيقة الرسول 164 - 159الدرس السابع:

 793 ............................. مسؤولية أحداث أحد وحكماها 168 - 165الدرس الثامن:

 798 ........................................ هللا الشهاد  في سبيل 175 - 169الدرس الااسع:

 804 ........................... أسلية ومواسا  بمد أحداث أحد 179 - 176الدرس الماشر:

 809 ............................................................... دروس وعبر من غهو  أحد

 819 ............................. [189إل   180(:اآليات 3الوحد  السادسة:]سور  آل عمران )

 819 ......................................................................... هللاشف بمي جرائم اليهود

 819 ............................................................. نهول اآلياتجو  -مقدمة الوحد  
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 821 ............................ هللااا اليهود وسوء أدبهم مع هللا 184 - 180الدرس ا ول:

 823 .................... حقيقة الموت والن ا  ومشقة الطريق 186 - 185الدرس الثاني:

 826 ....... بيان مسؤولية الملماء وهللاامان أهل الكااا للحق 189 - 187الدرس الثالث:

 829 ............................... [200إل   190(:اآليات 3الوحد  السابمة:]سور  آل عمران )

 829 .................................................. من ص ات أولي ا لباا وطبيمة طريق الحق

 829 ......................................................... الكون هللاااا م او  -مقدمة الوحد  

 830 ..................... أوجيه القلوا إل  أص ح هللاااا الكون 198 - 190الدرس ا ول:

 838 ............................... أعباء المنهج وشرط الطريق 200 - 199الدرس الثاني:

 841 .............................................. ( سور  الن ساء مدني ة وآياأها ست  وسبمون ومائة4)

 841 ............................................................................... الامريف بسور  النساء

 862 ...................................................... ]   14 – 1سور  النساء  [ الوحد  ا ول   

 862 ......................................... الوصية با قارا وا رحاا وا يااا ونأاا المواريث

 862 .................................................................................... مقدمة الوحد 

 863 ........................................... أاهللاير ا نسانية بأصلها الواحد 1الدرس ا ول:

 866 ........... أحكاا وأوجيهات اجاماعية لألسر  ولألمة المسلمة 6 - 2الدرس الثاني:

 870 .................................................... ن أمدد الهوجات في ا سالاالحكمة م

 874 ......................................................... وق ة حول ااسامااع با ماء خاصة

 878 ..................... أوجيهات في الاوريث والوصية والاوجيع 10 - 7الدرس الثالث:

 881 ......................................... أنصبة ومقادير الميراث 12 - 11الدرس الرابع:

 887 ................................... قاعد  الالقي من هللا وحده 14 - 13الدرس الخامس:

 891 ......................................... [23إل   15(:اآليات 4الوحد  الثانية:]سور  النساء )

 891 .................................. أطهير الم امع ا سالمي من ال احشة وأحديد المحرمات

 891 ....... أنأيم حيا  الم امع المسلم واسان اذه من رواسب ال اهلية -مقدمة الوحد  

 892 .............................. 16-15حكم النساء الالأي يأأين ال احشة  -الدرس ا ول 

 898 ................................................................... الاوبة 17الدرس الثاني:

 899 ... أوجيهات وأشريمات  نصاف المرأ  ورفع الألم عنها 22 - 19الدرس الثالث:

 903 ........................................ سائر المحرمات من النساء – 23 -الدرس الرابع

 909 .......................................... ]الم لد الثاني [ ]بقية سور  النساء[ ال هء الخامس

 909 ............................................................................. مقدمة ال هء الخامس

 912 ......................................... [35إل   24(:اآليات 4الوحد  الثالثة:]سور  النساء )

 912 ....................... من أحكاا أنأيم ا سر  والم امع ا سالمي إداريا وأخالقيا وماليا

 912 ........................................ أنأيم ا سر  عل  قواعد ال طر  -مقدمة الوحد  

 913 ..................................................... من أحكاا النكا  28-24الدرس ا ول:

 921 ......................... الهواج من ا ماء وعقوباهن عند المخال ة 25الثاني: الدرس

 923 ...................................... المالقات ا نسانية بين ا حرار والرقيق في ا سالا

 926 ....................... بين إراد  هللا وإراد  أصحاا الشهوات 28 - 26الدرس الثالث:

 934 .................................... النهي عن أهللال المال بالباطل 31 - 29الدرس الرابع:

 939 ......................... ين الرجال والنساءأنأيم الصالت ب 33 - 32الدرس الخامس:

 940 ...................... الحكمة من أوجيع الوظائف وااخاصاصات بين الرجال والنساء

 946 ......................................... أنأيم مؤسسة ا سر  35 - 34الدرس السادس:

 957 ........................................ [43إل   36(:اآليات 4الوحد  الرابمة:]سور  النساء )

 957 .................................................. أوجيهات في المالقات ااجاماعية   وا ن اق

 957 ............................................... أنأيم حيا  الم امع المسلم -مقدمة الوحد  
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 958 ..........................أنأيم المالقات ااجاماعية   وا ن اق 42 - 36الدرس ا ول:

 974 ...................................... [57إل   44(:اآليات 4الوحد  الخامسة ]سور  النساء )

 974 ............................... ممرهللاة ال ماعة المسلمة في مواجهة ال اهلية المحيطة بها

 974 .......................... جوانب أ وق الم امع المسلم عل  ال اهلية -ة الوحد  مقدم

 977 ..................... من أحري ات اليهود وعداوأهم للمسلمين 46 - 44الدرس ا ول:

 979 ....................أهديد اليهود إن لم يؤمنوا وبيان حدود المغ ر  47:الدرس الثاني

 982 .......... أم يب من أههللاية اليهود  ن سهم ودفمهم بالكاا 50 - 49الدرس الثالث:

 984 ............... من ص ات اليهود الاميمة وأفمالهم المرذولة 55 - 51س الرابع:الدر

 987 ....................................... القاعد  الشاملة لل هاء 57 - 56الدرس الخامس:

 989 ...................................... [70إل   58(:اآليات 4سور  النساء )الوحد  السادسة:]

 989 ............................................. نأاا ا مة ا ساسي وشرط ا يمان وحد ا سالا

 989 .............................................. ةإنشاء القرآن لألمة المسلم -مقدمة الوحد  

 992 ................................ واجب ا مة:رد ا مانة والحكم بالمدل 58الدرس ا ول:

 994 ........... ه:الميهان طاعة هللا ورسوله ورد ا مر إل  هللا ورسول59الدرس الثاني 

 998 ............................................ الاحاهللام إل  الطاغوت 65 - 60الدرس الثالث:

 1003 ................ يسر الاكاليف الشرعية وثواا الملاها بها 68 - 66الدرس الرابع:

 1006 ....................... الصالحون مع الصالحين في ال نة 70 - 69الدرس الخامس:

 1011 ..................................... [86إل   71(:اآليات 4الوحد  السابمة:]سور  النساء )

 1011 ........................................................................ أوجيهات أربوية جهادية

 1011 ....................... منهج القرآن في الامامل مع الضمف البشري -مقدمة الوحد  

 1015 ..................... أوجيهات جهادية والحار من المثبطين 73 - 71ا ول: الدرس

 1018 ......................................... حث عل  القاال وأرغيب فيه 74الدرس الثاني:

 1019 ......................... مي للبلد وا رض والوطنالاصور ا سال 75الدرس الثالث:

 1020 ..................................... الاصور الحقيقي ل رض ال هاد 76الدرس الرابع:

 1021 ...................... اتالدرس الخامس:مقدمة الدرس أحقيق ال ئة المقصود  باآلي

 1024 ......................... حكمة عدا فرض ال هاد في مكة 78 - 77الدرس الخامس:

 1026 ........................................... الحكمة من عدا فرض القاال في المهد المكي

 1030 ...................... أصحيح نأر  بمضهم للخير والشر 80 - 78الدرس السادس:

 1033 .............. ظاهر  الاناسق وعدا ااخاالف في القرآن الكريم 81الدرس السابع:

 1036 ............................................................... م ال إدراك المقل البشري

 1037 ....... النهي عن إشاعة ا خبار والاوجيه لحسن الامامل ممها 83الدرس الثامن:

 1038 ...................................... أحريي المؤمنين عل  القاال 84الدرس الااسع:

 1039 ..................................... قاعد  عامة في الش اعة 86 - 85الدرس الماشر:

 1042 ...................................... [94إل   87(:اآليات 4ء )الوحد  الثامنة:]سور  النسا

 1042 ...................................... أوجيهات في الامامل مع أطراف الممسكرات المادية

 1042 ................................................. أسس الممامالت الدولية -مقدمة الوحد  

 1043 ................................ (ا لوهية أساس الم امع ا سالمي87(الدرس ا ول :

 1044 ...................... إنكار الاميع في الموقف من المنافقين 89 - 88الدرس الثاني:

 1049 ........................ أوجيه للامامل مع المحايدين من الكافرين 90الدرس الثالث:

 1050 ................................................... أمر بقاال المحاربين 91الدرس الرابع:

 1051 .............. من أحكاا القال الخطأ وجريمة القال الممد 94 - 92الدرس الخامس:

 1057 ................................... [104إل   95(:اآليات 4الوحد  الااسمة:]سور  النساء )

 1057 .......................................................................... اله ر  إل  دار ا سالا
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 1057 ........................................................... ال هاد واله ر  -مقدمة الوحد  

 1059 ............................... فضل الم اهدين عل  القاعدين 96 - 95الدرس ا ول:

 1062 ............................................................ ا بد من ال هاد في سبيل هللا

 1063 ................................. ذا القاعدين عن اله ر  ما  فانوا 97الدرس الثاني:

 1065 ................... :قبول ه ر  المهاجر ولو مات قبل الوصول-100الدرس الثالث 

 1067 ............................... قصر الصال  عند الس ر أو الخوف 101الدرس الرابع:

 1069 ............................................. صال  الخوف 103 - 102الدرس الخامس:

 1071 ............................... الاش يع عل  المضي في ال هاد 104الدرس السادس:

 1073 ................................. [113إل   105آليات (:ا4الوحد  الماشر :]سور  النساء )

 1073 .......................................................................... ا نصاف والحكم بالمدل

 1073 ............................................................... عدل ا سالا –مقدمة الوحد  

 1077 ..................... (ذا السارق والنهي عن الدفاع عنه109 -105الدرس ا ول :)

 1078 .................................. قواعد في ا دانة والاوبة 112 - 110الدرس الثاني:

 1079 ............فضل هللا في إن اء الرسول من الدفاع عن اآلثمين 113الدرس الثالث:

 1081 ........................ [126إل   114(:اآليات 4الوحد  الحادية عشر  :]سور  النساء )

 1081 ......................................................... أساطير ال اهلية المربية وأصوراأها

 1081 ..................................................... ربط الوحد  بما قبلها -مقدمة الوحد  

 1082 .............................................. الن وى ال ا لة النافمة 114الدرس ا ول:

 1083 .............................. هللا ر المرأد وعدا المغ ر  له 116 - 115الدرس الثاني:

 1084 ...................... أوهاا ال اهلية المربية في شرهللاها 122 - 117الدرس الثالث:

 1086 ................. قاعد  الممل وال هاء والثواا والمقاا 126 - 123الدرس الرابع:

 1090 .......................... [134إل   127(:اآليات 4الوحد  الثانية عشر :]سور  النساء )

 1090 .................................................... أوجيهات بشأن ا سر  وا ط ال والمرأ 

 1090 .......... عالج رواسب ال اهلية فيما يخاص بالمرأ  وا سر  -مقدمة الوحد  

 1090 ......................... ( حول الهواج من اليايمة وبيان حقوقها127الدرس ا ول )

 1094 ................ عالج حالة نشوج الهوج والمدل المن ي 130 - 128الدرس الثاني:

 1098 ...... (الربط بين أحكاا هللا وملكه السموات وا رض134 -131الدرس الثالث:) 

 1100 ......................... [147إل   135(:اآليات 4الوحد  الثالثة عشر  :]سور  النساء )

 1100 ................................. المدل وا يمان والواء وذا المنافقين لمواأهم الكافرين

 1100 .................................... الاربية المنه ية لل ماعة المؤمنة -مقدمة الوحد  

 1102 .................................... ا مر بالمدل في الحكم والقضاء 135الدرس ا ول:

 1105 ................................. أرهللاان ا يمان وعدا ال صل بينها 136الدرس الثاني:

 1107 ................................. ذا المنافقين لاالعبهم في ا يمان 137الث:الدرس الث

 1107 ..................... أمايب المنافقين لموااأهم الكافرين 139 - 138الدرس الرابع:

 1109المنافقين لم الساهم الكافرين ونهي المسلمين عن ذلك ذا 140الدرس الخامس:

 1110 .................. أاباا المنافقين وخداعهم وأكاسلهم 143 - 142الدرس السابع:

نهي المسلمين عن مواا  الك ار وخلود المنافقين في النار 146 - 144ن:الدرس الثام

 ................................................................................................... 1113 

 1114 ......................................... أرغيب في الاوبة والشكر 147الدرس الااسع:

 1116 .......................................... دس بقي ة سور  الن ساء وأول سور  المائد ال هء الس ا

 1116 ................................................................. مقدمة ال هء السادس من النساء

 1120 ....................... [170إل   148(:اآليات 4الوحد  الرابمة عشر   :]سور  النساء )

 1120 ....................................... بناء الاصور ا سالمي الصحيح في  مير ال ماعة
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 1120 ............................................... عوامل بناء ا مة ال ديد  -مقدمة الوحد  

 1121 .................................. ( أطهير الن س والم امع149 -148الدرس ا ول )

هللا ر من فرقوا بين الرسل واشاراط ا يمان بهم جميما 152 - 150الدرس الثاني:

 ................................................................................................... 1123 

 1124 ................................. جرائم اليهود  د ا نبياء 162 - 153الدرس الثالث:

 1133 ..............حكمة هللا من إرسال الرسل وذهللار بمضهم 165 - 163الدرس الرابع:

 1135 ................................................. المقل البشري ودوره في فهم الرسالة

 1138 ................................................................. الحكمة من إرسال الرسل

 1140 ...........................................................  وق ة خاشمة أماا جالل هللا أمال

  ....................................... 1142شهاد  هللا لنبيه  169 - 166الدرس الخامس:

 1144 .................................. دعو  الناس لإليمان بالرسول 170الدرس السادس:

 1145 ....................... [175إل   171(:اآليات 4الوحد  الخامسة عشر :]سور  النساء )

 1145 ............................................................ جولة مع النصارى من أهل الكااا

 1145 .................................... جولة مع النصارى من أهل الكااا -مقدمة الوحد  

 1146 .................... دعو  النصارى لإليمان والاخلي عن الاثليث 171الدرس ا ول 

 1148 ....................................... ا لوهية هلل والمبودية بغيره 172اني:الدرس الث

 1152 ......................... دعو  الناس للدخول في ا سالا 175 - 174الدرس الثالث:

 1155 ........................................................... [176(:آية 4الخاأمة:]سور  النساء )

 1155 ....................................................................................... وراثة الكاللة

 1156 ........................................... مدني ة آيها مائة واثناان وعشرون-( سور  المائد  5)

 1156 .......................................................................... الامريف بسور  المائد 

 1167 ........................................ [11إل   1(:اآليات 5الوحد  ا ول :]سور  المائد  )

 1167 ......................................................... هاتم موعة من الاشريمات والاوجي

 1167 ............................. الوفاء بالمقود وبمي أحكاا ا حراا 2 - 1الدرس ا ول:

 1173 ............................. نممة إهللامال الدين وأوحيد مصدر الالقي 3الدرس الثاني:

  ................................................................ 1175هللامال الدين ببمثة محمد 

 1181 ...................... (من أحكاا الصيد والابح والطماا والهواج5-4الدرس الثالث:)

 1183 ............................................. من أحكاا الو وء والايمم 6الدرس الرابع:

 1184 ............................. ا ي وج الا رقة بين أحكاا المبادات وأحكاا الممامالت

 1186 ............................................ مطالبة باالاهاا  بالميثاق 7لخامس:الدرس ا

 1187 .............................. ا مر بالمدل وا نصاف مع المخالف 8الدرس السادس:

 1189 .............. ؤمنين عن مصير الكافريناخاالف مصير الم 11 - 9الدرس السابع:

 1192 ....................................... [26إل   12(:اآليات 5الوحد  الثانية:]سور  المائد  )

 1192 ............................................................... مواقف أهل الكااا من مواثيقهم

 1192 .............................................................. وحد  دين هللا -مقدمة الوحد  

 1193 ........................ نقي بني إسرائيل لميثاقهم وعقابهم 13 - 12الدرس ا ول:

 1196 .................................. نقي النصارى لميثاقهم وعقابهم 14الدرس الثاني:

 1198 ............. مطالبة أهل الكااا با سالا وإا فهم هللاافرون 19 - 15الدرس الثالث:

 1205 ......................................... قصة أيه بني إسرائيل 26 - 20الدرس الرابع:

 1210 ....................................... [40إل   27(:اآليات 5الوحد  الثالثة:]سور  المائد  )

 1210 ........................................... والحيا  في الم امع المسلم أحكاا حماية الن س

 1210 ......................... البيئة الاي أن ا فيها أحكاا الن س والحيا   –مقدمة الوحد  

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4842 

 1211 ..............عتبار  اةسلم جد قسلني اثنني ال اثلث هللا:ينقسم الكامح يف  ظر اعالمن ويف ا

 1213 .............................................. قصة ابني آدا والقصاص 27الدرس ا ول:

 1217 ..................................... لطريقحد الحرابة وقطع ا 34 - 33الدرس الثاني:

 1220 ............................ :أرغيب بالاقوى وبيان عاقبة الك ر37-35الدرس الثالث 

 1221 ............................................. حد السرقة والاوبة 40 - 38الدرس الرابع:

 1228 ...................................... [50إل   41(:اآليات 5الوحد  الرابمة:]سور  المائد  )

 1228 ...................................................................... الحكم والشريمة والاقا ي

 1228 ........................................... ا قرار بألوهية هللا وربوبياه -مقدمة الوحد  

 1233 .............. ذا المنافقين لاحاهللامهم إل  غير هللا ورسوله 43 – 40الدرس ا ول:

 1237 ......................... وجوا الحكم بشرع هللا في أحكاا الاورا  44لثاني:الدرس ا

 1241 ............................................................. الحكمة من عقوبة القصاص

 1243 ................. اا ا ن يلوجوا الحكم بشرع هللا في أحك 47 - 46الدرس الثالث:

وجوا الحكم بشرع هللا في ا سالا ورفي حكم ال اهلية 50 - 48الدرس الرابع:

 ................................................................................................... 1244 

 1247 ........................................................ ممن  ال اهلية في القرآن الكريم

 1250 .................................... [66إل   51(:اآليات 5الوحد  الخامسة:]سور  المائد  )

 1250 .......................................... عدا مواا  الك ار وقصر المواا  عل  المسلمين

 1250 ................................................................... الم اصلة-مقدمة الوحد   

 1253 ..... أحريم مواا  اليهود والنصارى وص ة من يوالونهم 53 - 51الدرس ا ول:

 1259 ....................................... الواء والبراء في ا سالا عل  أساس المقيد 

 1262 ................ ص ات الاين ينصرون دين هللا ال ديرين بالواية 54الدرس الثاني:

 1268 ....................... دعو  المسلمين لمدا مواا  الكافرين 57 - 56الدرس الثالث:

 1270 .... بيان حقيقة هللا ر أهل الكااا ونقماهم عل  المسلمين 60 - 59الدرس الرابع:

 1272 ......................... سبب نقمة أهل الكااا عل  المسلمين هو إسالمهم وإيمانهم

 1274 ........................ نماذج من هللا ريات وأالعب اليهود 64 - 61الدرس الخامس:

 1277 .... أثر ا يمان وأطبيق شرع هللا في الرخاء المميشي 66 - 65سادس:الدرس ال

أهمية النااسق بين ا يمان والممل الصالح  والنهوض بالخالفة في هاه ا رض

 ................................................................................................ 1282 

 1285 .................................... [81إل   67(:اآليات 5الوحد  السادسة:]سور  المائد  )

 1285 ....................................................... بيان هللا ر وانحراف وإفساد أهل الكااا

 1285 .............. وع المالقة بين ال ماعة المسلمة وأهل الكااامقدمة الوحد :أقرير ن

( ا مر بابلير الرسالة وبيان أن أهل الكااا ليسوا عل  شيء 68 -67الدرس ا ول ) 

 1286 ........................................................................... حا  يقيموا الاورا 

 1290 ........................................................ الدين المقبول عند هللا 69الدرس الثاني:

 1291 ...................... هللا ر اليهود وقالهم ا نبياء ونقضهم الميثاق 70الدرس الثالث:

 1292 بيان هللا ر النصارى في أأليه عيس  بن مريم ونقي ذلك 77 - 72الدرس الرابع:

 1295 ........................................... نقطة اللقاء في اعابار  ا سالا هي المقيد 

 1296 ....... لمن اليهود عل  لسان أنبيائهم والسبب في ذلك 79 - 78لخامس:الدرس ا

 1302 .............. أحالف اليهود مع باقي الك ار لحرا الحق 81 - 80الدرس السادس:

 1304 ......................................... بقية سور  المائد  وأوائل سور  ا نماا- هء السابع ال

 1304 ................................................................................. مقدمة ال هء السابع

 1304 ................ م الم امع المسلمأماسك بناء منهج سور  المائد  في إنشاء ا مة وأنأي
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 1307 ..................................... [86إل   82(:اآليات 5الوحد  السابمة:]سور  المائد  )

 1307 ................................................. ثناء عل  النصارى الاين دخلوا في ا سالا

 1307 ............................ مقدمة الوحد :أحاير المسلمين من هللايد اليهود والنصارى

( اليهود والمشرهللاون أشد الناس عداء للمسلمين عبر الااريخ 82) –الدرس ا ول 

 ................................................................................................... 1308 

 1310 ... (الثناء عل  النصارى الاين أسلموا وبيان ص اأهم86 -82)  –الدرس الثاني 

 1317 ................................... [108إل   87(:اآليات 5الوحد  الثامنة :]سور  المائد  )

 1317 ............................................................ قضية الاشريع هي قضية ا لوهية

 1318 ...... إدعاء حق الاشريع اعاداء عل  حق هللا وسلطانه وألوهياه -مقدمة الوحد 

 1319 ........................... عدا أحريم الطيبات وهللا ار  اليمين 89 - 87الدرس ا ول:

 1323 ........................................... أحريم الخمر والقمار 93 - 90الدرس الثاني:

 1330 ...... بمي ا حكاا الماملقة با حراا والصيد والك ار  100 - 94الدرس الثالث:

 1338 ..................... النهي عن السؤال عما ا فائد  منه 102 - 101الدرس الرابع:

 1344 ................. نماذج من محرمات ال اهلية الباطلة 104 - 103الدرس الخامس:

 1347 .................................................. الاميه والم اصلة 105الدرس السادس:

 1349 ................................. أحكاا خاصة بالوصية والشهاد  106الدرس السابع:

 1352 ................................. [120إل   109(:اآليات 5الوحد  الااسمة ]سور  المائد  )

 1352 ................... ارى المقدية  ومشهدهم مع عيس  يوا القيامةأقويم انحرافات النص

 1352 ............................................ موقف الرسل يوا القيامة 109الدرس ا ول:

 1353 ........ السالا ببمي نمم هللا عليه أقرير عيس  عليه 111 - 110الدرس الثاني:

 1355 ....................................... عيس  والحواريون والمائد  112الدرس الثالث:

 1358 ............. هللاابهم عليهأبرؤ عيس  من عابديه وبيان  120 - 116الدرس الرابع:

 1361 ........................................... مكي ة وآياأها خمس وساون ومائة-( سور  ا نماا 6)

 1361 ................................................................................. مقدمة سور  ا نماا

 1361 .......................................... طبيمة القرآن المكي وحله لمشكالت ا نسان - 1

 1361 ................. حكمة البدء بالمقيد  وليس بالقومية أو ااجاماعية   أو ا خالقية - 2

 1366 .......................... لماذا بدأ القرآن بالمقيد  ثم بالاشريمات ? وطريق الدعو  - 3

 1369 .......................................................... منهج القرآن في عرض المقيد  - 4

 1374 ...........................................  وع سور  ا نماا وطريقاها في عر همو - 5

 1376 ............................ م اات عرض ا لوهية والمبودية والحاهللامية في ا نماا - 6

 1379 ............................................ دنية بمي آياأهامكية ا نماا ورد القول بم - 7

 1390 ........................................... [3إل   1(:اآليات 6الوحد  ا ول :]سور  ا نماا )

 1390 ................................................................... ا لوهية في الكون وا نسان

 1397 ......................................... [11إل   4(:اآليات 6الوحد  الثانية:]سور  ا نماا )

 1397 ........................................................ عناد الك ار في رفي الحق وأهديدهم

 1397 ................................................ مو وع الوحد  الثانية:موقف المشرهللاين

 1397 ............................................. موقف الك ار من الحق 6 - 4الدرس ا ول:

 1400 .................................... اآليات عناد الك ارليس لنقص 9 - 7الدرس الثاني:

 1407 ................. دعو  الك ار لالعابار  من هالك السابقين 11 - 10الدرس الثالث:

 1410 ....................................... [19إل   12(:اآليات 6الوحد  الثالثة:]سور  ا نماا )

 1410 .................................................. حقيقة ا لوهية من خالل الملكية وال اعلية

 1411 ..................................... شمول ملكية هللا للهمان والمكان 12الدرس ا ول:

 1418 . مأاهر ا لوهية في حيا  الناس واسانكار مواا  غيره 18 - 14الدرس الثاني:
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 1420 ......... ا شهاد عل  الوحدانية والرسالة والبراء  من الشرك 19الدرس الثالث:

 1421 ......................................................... قضية الواء والاوحيد والم اصلة

 1425 ...................................... [32إل   20(:اآليات 6الوحد  الرابمة:]سور  ا نماا )

 1425 ............................ مواجهة المشرهللاين بمصيرهم في يوا البمث الاي يكابون به

 1425 .................................................. مقدمة الوحد   الرابمة من سور  ا نماا

 1426 ........................ ممرفة أهل الكااا بنبو  محمد عليه السالا 20 ول:الدرس ا

 1428 ........................ صور لخهي الكافرين الأالمين في اآلخر  21الدرس الثاني:

محاربة الك ار للحق وخهيهم في اآلخر  وهللاابهم في أمني  28 - 25الدرس الثالث:

 1431 .................................................................................... المود  للدنيا

 1435 .................................... حقيقة الحيا  في الاصور ا سالمي 32 - 29الدرس الرابع:

 1441 .................................... [39إل   33(:اآليات 6الوحد  الخامسة:]سور  ا نماا )

 1441 ......................................................... مواسا  الرسول وبيان طريق الدعو 

 1441 ............................................................ مقدمة الوحد  من سور  ا نماا

مواسا  الرسول عل  ما يالقيه من قومه وبيان طريق الدعو  36 - 33الدرس ا ول:

 ................................................................................................... 1442 

 1448 ار  إل  اآليات في المخلوقاتالرد عل  طلب الك ار آيات وا ش 37الدرس الثاني:

 1450 ......................... عبر  الاوجيه  صحاا الدعو  إل  هاا الدين في هللال جيل

 1456 .................................... [49إل   40 (:اآليات6الوحد  السادسة:]سور  ا نماا )

 1456 ..................................................... ل وء الناس إل  هللا عند الشد  وااباالء

 1456 ............................................ مواجهة المشرهللاين ب طرأهم -مقدمة الوحد  

 1457 ............................... ل وء الناس إل  هللا عند الشد  41 - 40الدرس ا ول:

 1459 ........................... حكمة ااباالء  بالبأساء والضراء 45 - 42الدرس الثاني:

 1461 .......................................... أمقيب عل  اسائصال الأالمين )المشرهللاين(

 1463 ............................... ع ه الناس عن دفع عااا هللا 47 - 46الدرس الثالث 

 1464 ............................................ وظي ة الرسل البالغ 49 - 48الرابع: الدرس

 1466 ..................................... [55إل   50(:اآليات 6الوحد  السابمة:]سور  ا نماا )

 1466 ........................................ فرين بالمؤمنينطبيمة الرسول والرسالة وفانة الكا

 1466 ...................................................... أقديم المقيد  م رد  -مقدمة الوحد  

 1467 ................................... طبيمة الرسول وحدود وصالحياه 50الدرس ا ول:

 1471 .................................... حقوق ا نسان في ا سالا 54 - 51الدرس الثاني:

 1477 ........................................................... وق ة طويلة أماا المساوا  في ا سالا

 1484 ...................................... [65إل   56(:اآليات 6الوحد  الثامنة:]سور  ا نماا )

 1484 .................................... م اات وميادين دالة عل  حقيقة ا لوهية والوحدانية

 1484 .................................................... د  م اات حقيقة ا لوهيةمقدمة الوح

 1485 ............... ا مر والحكم هلل وحدوده صالحيات الرسول 58 - 56الدرس ا ول:

 1488 ....................................... ت علم هللام اأح الغيب وم اا 59الدرس الثاني:

 1490 .................................................... م هوا الغيب في الاصور ا سالمي

 1499 ........................ خضوع ا نسان لقدر هللا في دنياه وآخرأه 60الدرس الثالث:

 1500 ...... قهر هللا لمباده ورقاباه عليهم وحسابهم يوا البمث 62 - 61الدرس الرابع:

 1502 ....... عود  ا نسان عند الشد  إل  هللا وأضرعه إليه 64 - 63الدرس الخامس:

 1505 ..................................... [70إل   66(:اآليات 6الوحد  الااسمة:]سور  ا نماا )

 1505 ....................................................................... م اصلة الك ار وم ارقاهم

 1505 .................................................... مقدمة الوحد  وجوا وم اصلة الك ار
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 1505 ......................... م اصلة الك ار وأهديدهم بالمساقبل 67 - 66الدرس ا ول:

 1506 ...................... ا مر بمقاطمة الخائضين في آيات هللا 70 - 68ي:الدرس الثان

 1510 ..................................... [73إل   71(:اآليات 6الوحد  الماشر :]سور  ا نماا )

 1510 .................................................... ن حقائق المقيد حير  مابع الشياطين وم

 1510 .................................................... هاه الوحد  بآياأها الثالثة درس واحد

 1516 ............................. [94إل   74(:اآليات 6الوحد  الحادية عشر :]سور  ا نماا )

 1516 ........................................... عرض حقائق المقيد  من خالل القصص والحيا 

 1518 ............. إبراهيم يقيم الح ة عل  قومه حول الوحدانية 79 - 74الدرس ا ول:

 1521 ............ ثبات إبراهيم عل  الحق وأمنه وثناء هللا عليه 83 - 80الدرس الثاني:

 1524 ............... الهداية بيد هللا أمال   والشرك محبط للممل 90-84 –الدرس الثالث 

 1526 ..... الرد عل  منكري النبوات وإثبات الرسالة ا سالمية 92 - 91الدرس الرابع:

 1530 .......... مشهد خهي الأالمين أثناء ااحاضار والبمث 94 - 93الدرس الخامس:

 1533 ............................ [111إل   95(:اآليات 6الوحد  الثانية عشر :]سور  ا نماا )

 1533 ................................................... ا دلة عل  الوحدانية من الكون وا نسان

 1533 ........................................................... الامريف عل  هللا-مقدمة الوحد  

 1536 ............................ النبات والكون دال عل  الوحدانية 96 - 95الدرس ا ول:

 1541 ..................................... ااسادال بال لك عل  الوحدانية 97الدرس الثاني:

 1542 ................................... ااسادال بالن س عل  الوحدانية 98الدرس الثالث:

 1544 .............................. ااسادال بمالم النبات عل  الوحدانية 99الدرس الرابع 

 1545 ...... نقي دعوى الشرك باهلل ون ي الشرهللااء عنه 101 - 100الدرس الخامس:

 1546 ...................... مريف عل  هللا الخالق الوهللايل الممبودالا 102الدرس السادس:

 1551 .... هللا يدرك ا بصار وهي ا أدرهللاه والقرآن بصائر 104 - 103الدرس السابع:

 1552 ............... أوجيهات للرسول حول الدعو  وا أباع 107 - 105الدرس الثامن:

 1553 .................. النهي عن سب آلهة المشرهللاين وسد الاريمة 108الدرس الااسع:

 1554 ........ طلب المشرهللاين لمم هات مادية والرد عليهم 110 - 109الدرس الماشر:

 1556 ......................................... وأول سور  ا عراف-ال هء الث امن بقي ة سور  ا نماا 

 1556 ................................................................................. مقدمة ال هء الثامن

 1564 .......................... [113إل   112(:اآليات 6الوحد  الثالثة عشر :]سور  ا نماا )

 1564 ......................................................... عداو  أصحاا الباطل  صحاا الحق

 1564 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1570 ......................................... الصراع بين الحق والباطل وا نسان والشيطان

 1572 ......................... [127إل   114(:اآليات 6 نماا )الوحد  الرابمة عشر :]سور  ا

 1572 ........................................أقرير مبدأ الحاهللامية هلل وا نكار عل  حكم ال اهلية

 1572 ................................................................................ مقدمة الوحد  :

 1573 .............................. الدرس ا ول:أقرير جهة الحاهللامية في الاحليل والاحريم

 1576 ...... الابائح بين الاشريع الرباني والاشريع ال اهلي 121 - 118الدرس الثاني:

 1580 .............................. طبيمة ا سالا وطبيمة الك ر 125 - 122الدرس الثالث:

 1586 ............ صراط هللا المساقيم الموصل إل  دار السالا 127-126الدرس الرابع:

 1588 ................................ [135إل   128(:اآليات 6الوحد  الخامسة:]سور  ا نماا )

 1588 ......................................... مصير شياطين ا نس وال ن وأهديدهم بمااا هللا

 1588 ................ خهي شياطين ا نس وال ن يوا القيامة 130 - 128الدرس ا ول:

 1591 .............................. سنة هللا في الثواا والمقاا 132 - 131الدرس الثاني:

 1592 .......... غن  هللا عن المخلوقين وقدرأه النافا  فيهم 135 - 133الدرس الثالث:
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 1593 ................................................................. الصلة بين ذهللار هللا والابائح

 1595 ...................... [153إل   136(:اآليات 6عشر  :]سور  ا نماا )الوحد  السادسة 

 1595 ............................................. ربط الحاهللامية بالمقيد  وإنكار حاهللامية ال اهلية

 1596 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1600 .......... نماذج مسانكر  من الاشريع ال اهلي الخاسر 140 - 136الدرس ا ول 

 1606 ................... نممة هللا في الحيوانات والمهروعات 142 - 141الدرس الثاني:

 1607 ............. أكايب ال اهلين في أشريماأهم وأحريمهم 144 - 143الدرس الثالث:

 1608 .............. نماذج من الاشريع ا لهي في المحرمات 147 - 145الدرس الرابع:

 1610 .............. أكايب المشرهللاين في افارائهم عل  هللا 149 - 148الدرس الخامس:

 1612 .......................مطالبة الك ار لشهاد  هللا عل  أحكامهم 150الدرس السادس:

 1613 ............... الوصايا المشر وصراط هللا المساقيم 153 - 151الدرس السابع:

 1620 ......................... [165إل   154(:اآليات 6الوحد  السابمة عشر :]سور  ا نماا )

 1620 .................... أقرير حقائق اعاقادية   حول الربوبية والحاهللامية والرسالة والبمث

 1620 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1622 .............. وحد  الرساات وحكماها وم يء القيامة 158 - 154الدرس ا ول:

 1625 ................. ذا أهل ال رق لا رقهم وقاعد  الحساا 160 - 159الدرس الثاني:

 1626 ............................ خاأمة السور  وااساسالا هلل 165 - 161الدرس الثالث:

 1629 .................................................... ( سور  ا عراف مكي ة وآياأها ست  ومائاان7)

 1629 ........................................................................... الامريف بسور  ا عراف

 1631 ............................. منهج السور  في ممال ة مو وع المقيد  في صور  حرهللاة

 1641 ................................................. [9إلى  1( اآليات 7ال حدة اْلولى  ]َ  ة اْلعراف )

 1641 .................................... عدا الحرج من ا ناار بالقرآن 2 - 1الدرس ا ول:

 1644 ........................................................... حال الم اممات البشرية اليوا

 1646 ........................................................ ا مر باأباع الحق 3الدرس الثاني:

 1647 ... مشاهد من مصارع الك ار في الدنيا وهالهللاهم في اآلخر  9 - 4الدرس الثالث:

 1650 ............................................... [25إلى  10( اآليات 7ثاني  ]َ  ة اْلعراف )ال حدة ال

 1650 .................................................................................. لقطات من قص   ِم

 1650 ......................................... أ هيه ا رض لحيا  ا نسان 10الدرس ا ول:

 1652 ................. رفي إبليس الس ود والحكم عليه بالطرد 18 - 11الدرس الثاني:

ن ا  الشيطان في إغواء آدا وحواء والهبوط عل  ا رض 25 - 19الدرس الثالث:

 ................................................................................................... 1656 

 1659 ............................................................... مقومات الاصور ا سالمي

 1667 .................................... [34إل   26(:اآليات 7الوحد  الثالثة:]سور  ا عراف )

 1667 .......................................................... أحاير من عداو  الشيطان وأساليبه

 1667 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1669 .................. نأحاير من ا سا ابة للشيطان وأكايب الكافري 26الدرس ا ول:

 1670 ................ النداء الثاني أحاير البشر من فانة الشيطان 30 -27الدرس الثاني 

 1673 ................  واحشا مر بالهينة الحالل والنهي عن ال 34 - 31الدرس الثالث:

 1679 .............................................. [53إلى  35( اآليات 7ال حدة الرابع  ]َ  ة اْلعراف )

 1679 .......................... عرافالَتجاب  لحرَْ وعدمجا والفتراق ي م القيام  وما يجري عحى اْل

 1679 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1680 ........................... دعو  الرسل واخاالف الناس فيها 36 - 35الدرس ا ول:

 1680 ................................................................ الدرس الثاني:مقدمة الدرس
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 1681 ............................................ مشهد احاضار الك ار38- 37الدرس الثاني:

 1682 ........................... لك ار يوا القيامةبين المؤمنين وا 44 - 38الدرس الثالث:

 1686 ... هللاالا أصحاا ا عراف  صحاا ال نة وأصحاا النار 49 - 46الدرس الرابع:

 1689 ............. من النميم وأس يل جرائمهمحرمان الك ار  53 - 50الدرس الخامس:

 1691 ................................. [58إل   54(:اآليات 7الوحد  الخامسة:]سور  ا عراف )

 1691 .............................. وا لوهيةعرض اآليات في ا ن س واآلفاق عل  الربوبية 

 1691 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1692 ............................................ الخلق وا مر بيد هللا وحده 54الدرس ا ول:

 1694 .................................. دعاء هللا والطمع في رحماه 56 - 55الدرس الثاني:

 1695 ............................... فمل هللا في الريا  وا مطار والثمار 57الدرس الثالث:

 1696 .............................. الطيب والخبيث من ا رض وا نسان 58رس الرابع:الد

 1698 ................................. [93إل   59(:اآليات 7الوحد  السادسة:]سور  ا عراف )

 1698 ........................................................................ جولة مع قصص ا نبياء

 1699 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1701 ............................................... هللايف ينحدر الناس من الاوحيد لل اهلية

 1705 ................................ لقطات من قصة نو  مع قومه 64 - 59لدرس ا ول:ا

 1707 ..........................لقطات من قصة هود مع قومه عاد 72 - 65الدرس الثاني:

 1710 ......................... ات من قصة صالح مع قومه ثمودلقط 79 - 73الدرس الثالث:

 1712 ............................... لقطات من قصة لوط مع قومه 84 - 80الدرس الرابع:

 1714 .................. مه مدينلقطات من قصة شميب مع قو 93 - 85الدرس الخامس:

 1722 ..................................... ال هء الااسع من بقية سور  ا عراف وأول سور  ا ن ال

 1722 ................................................................................. مقدمة ال هء الااسع

 1732 ................................ [102إل   94(:اآليات 7الوحد  السابمة:]سور  ا عراف )

 1732 ..................................................................سنة هللا في المكابين الكافرين

 1732 .................................................................................. الوحد مقدمة 

 1733 ............ سنة هللا في ااباالء   بالضر والخير ثم الهالك 96 - 94الدرس ا ول:

 1737 .................. دا أمن مكر هللاأهديد الك ار بالمااا وع 100 - 97الدرس الثاني:

 1739 .................. إخبار الرسول بامايب الك ار السابقين وسببه 101الدرس الثالث:

 1741 ................................ [137إل   103(:اآليات 7الوحد  الثامنة:]سور  ا عراف )

 1741 ........................................................... لقطات من قصة موس  مع فرعون

 1742 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1742 ........................................... إرسال موس  إل  فرعون 103الدرس ا ول:

 1743 ................. موس  يقدا اآليات ل رعون واسادعاء السحر 104الدرس الثاني:

 1748 ..................................... مداد السحر  للمبار اسا 114-113الدرس الثالث:

 1749 ................. بين موس  عليه السالا والسحر  -فما بمد ها 115الدرس الرابع:

 1752 ....................... حق والباطلأمقيب عل  الدرس الرابع حول الصراع بين ال

 1753 ................................. فرعون يهدد المؤمنين بالمااا 127الدرس الخامس:

 1755 ................... موس  يثبت قومه ويمدهم بالنصر 129 - 128الدرس السادس:

أخا آل فرعون بالمااا ثم بالغرق ون ا  بني إسرائيل 137 - 130الدرس السابع:

 ................................................................................................... 1757 

 1763 .............................. [171إل   138(:اآليات 7الوحد  الااسمة:]سور  ا عراف )

 1763 ...................................... مشاهد من قصة بني إسرائيل في عهد موس  وبمده

 1764 .................................................................................. مقدمة الوحد 
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 1766 ....................... بنو إسرائيل يطلبون عباد  ا صناا 141 -138الدرس ا ول:

 1768 ........................ موس  يوصي هارون وياهب إل  الطور 142الدرس الثاني:

 1769 .................. موس  يالق  الاورا  عل  جبل الطور 147 - 143ث:الدرس الثال

 1774 .......... بنو  إسرائيل يمبدون الم ل في غيبة موس  149 - 148الدرس الرابع:

 1775 ............... موس  وهارون وعقاا عابدي الم ل 154 - 150س:الدرس الخام

 1777 ............................................... موس  يأخا ا لوا  154الدرس السادس:

 1778 ....................... بمد الرج ةموس  يساغ ر لقومه  157 - 155الدرس السابع:

  ............................. 1781الا ات لاقرير عموا رسالة محمد  158الدرس الثامن:

 1783 ء من الح رعصيان بني إسرائيل وإشار  إل  نبع الما 160-159الدرس الااسع:

 1784 ........................... أبديل بني إسرائيل  وامر هللا 162 - 161الدرس الماشر:

 1785 ................................ قصة أصحاا السبت 167-163الدرس الحادي عشر:

الامرد والمخال ة في ا جيال ا سرائيلية الالحقة 170 - 168الدرس الثاني عشر:

 ................................................................................................... 1789 

 1792 ........................... اشار  ال  رفع ال بل فوق بني إسرائيل 171الثالث عشر:

 1793 .............................. [198إل   172(:اآليات 7الوحد  الماشر :]سور  ا عراف )

 1793 .......................... أقرير حقائق اعاقادية   حول الوحدانية وأ نيد شبهات الشرك

 1794 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1795 ............................. عهد هللا عل  المخلوقين قبل إي ادهم 172الدرس ا ول:

 1802 ............................. قصة من انسلخ من آيات هللا 178 - 175الدرس الثاني:

 1805 .............................................................. الملم الاي ا يمصم صاحبه

 1807 ................................ نياص ات أهل جهنم من هم في الد 179الدرس الثالث:

 1808 .......................................... دعاء هللا بأسمائه الحسن  180الدرس الرابع:

 1809 ........................... مالمح الصالحين والمكابين 183 - 181الدرس الخامس:

 1811 ................. دعو  للا كير لإليمان باهلل والرسول 185 - 184الدرس السادس:

 1814 ....................................... سنة هللا في الهدى والضالل 186الدرس السابع:

 1815 ....................... علم الساعة والغيب بيد هللا وحده 188 - 187الدرس الثامن:

 1819 خطوات اانحراف من الاوحيد إل  الشرك في الن س 195 - 189الدرس الااسع:

 1825 ............................ ااعاصاا باهلل وأحدي الك ار 198 - 195الدرس الماشر:

 1833 ................................................... [206إل   199(:اآليات 7]سور  ا عراف )

 1833 ......................... أوجيهات ربانية للمؤمنين 206 - 199الوحد  الحادية عشر :

 1833 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1833 ....... ااساغ ار والاوبةدعو  إل  السماحة واليسر و 201 - 199الدرس ا ول:

 1835 .... رد عل  طلب الك ار أغيير اآليات والقرآن بصائر 203 - 202الدرس الثاني:

 1840 ........................................ ات للقرآنااساماع وا نص 204الدرس الثالث:

 1842 ..................... الاهللار والدعاء والصال  وااساغ ار 206 - 205الدرس الرابع:

 1847 .................................................. ( سور  ا ن ال مدني ة وآياأها خمس وسبمون8)

 1847 .............................................................................. الامريف بسور  ا ن ال

 1865 ................................. السمات ا صيلة والمميقة في المنهج الحرهللاي لهاا الدين

 1866 ......................................... السلة اةود:هي الواقكية اجلدية يف من   هذا الدين ..

 1866 ...................................... والسلة الثا ية يف من   هذا الدين .. هي الواقكية احلر ية.
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والسلة الثالثة:هي أن هذش احلر ة الدائبة،والوالائل اةتهنددة،ال خترج هذا الدين عن قواعدش احملددة،وال 
 1866 ............................................................................. عن أهدافه اةرالومة.

–سلم والائر اجملتلكات اةىلر  والسلة الرابكة:هي ذلك الضبط التشريكي للكمقات بني اجملتلع اة
 ................................................................................................... 1867 

 1873 .................................................... الحكمة من عدا القاال في المهد المكي

 1875 .................................................................. أهداف ال هاد في سبيل هللا

 1915 .................................................................. الخطوط ا ساسية في السور 

 1923 ........................................................... [29إل   1(:اآليات 8]سور  ا ن ال )

 1923 ...................... المو وع:مشاهد ودروس من غهو  بدر 29 - 1الوحد  ا ول :

 1923 .................................................................................. مقدمة الوحد 

 1924 ................................. ا ن ال وص ات المؤمنين الصادقين 4 - 1الدرس ا ول:

 1932 ... في الطريق إل  بدر وال رق بين إراد  هللا وإراد  المسلمين 8 - 5الدرس الثاني:

 1938 ............................. ااساغاثة  والمطر والمالئكة في بدر 14 - 9الدرس الثالث:

 1945 ................ حرمة ال رار من الممرهللاة وقدر هللا في النصر 18 - 15الدرس الرابع:

 1953 ................................... اسا ابة دعاء المشرهللاين يوا بدر 19الدرس الخامس:

 1956 .........................أوجيه المؤمنين لطاعة هللا ورسوله 23 - 20الدرس السادس:

 1957 ................................. أاهللاير المسلمين بامكين هللا لهم 26 - 24الدرس السابع:

 1960 ................. النهي عن خيانة ا مانة والاوجيه لاقوى هللا 29 - 27الدرس الثامن:

 1964 ....................................... [40إل   30(:اآليات 8الوحد  الثانية:]سور  ا ن ال )

 1964 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 1965 .... الاآمر عل  الرسول ليلة اله ر  والشبهات عل  القرآن 31 - 30الدرس ا ول:

 1970 ......................................... من أعمال الك ر  المنكر  35 - 34الدرس الثاني:

 1971 ................................. خسار  الك ار في محاربة الحق 37 - 36الدرس الثالث:

 1974 ................................. دعو  الك ار لإليمان وإا القاال 40 - 38الدرس الرابع:

 1977 ............................................ ال هء الماشر  بقي ة سور  ا ن ال وأول سور  الا وبة

 1977 .......................................................................................... مقدمة ال هء

 1980[ من أحكاا القاال وحقائق ال هاد54إل   41(:اآليات 8الوحد  الثالثة:]سور  ا ن ال )

 1980 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 1981 ........................................................ هللاي ية أوجيع الغنائم 41الدرس ا ول:

 1988 ................................. حكمة هللا في إنشاا ممرهللاة بدر 44 - 42الدرس الثاني:

 1991 ..... من شروط النصر وأسباا الههيمة وبمي أحداث بدر 49 - 45لثالث:الدرس ا

 2000 .......................................... مشاهد من أمايب الك ار 54 - 50الدرس الرابع:

 2003 .................................................................... لة المبادعدل ّللا  في ممام

 2005 ................................................. [75إلى  55( اآليات 8ال حدة الرابع  ]َ  ة اْلنفال )

 2005 ..................................... قواعد في السلم والحرا والمماهدات والمالقات الدولية

 2005 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2007 ........ أحكاا منوعة في الامامل مع الك ار وبيان طبيماهم– 63 – 55الدرس ا ول:

 2007 ........................................................................... مقدمة الدرس -أوا

 2010 ........................................................ طبيمة الك ار وبيان مصيرهم -ثانيا

 2012 ................................................. وجوا أعداد المد  لمواجهة الك ار -ثالثا

 2016 ................................................................ أحكاا السلم مع الك ار -رابما

 2020 ............. الاحريي عل  القاال وممونة هللا أمال  للمؤمنين الم اهدين -خامسا
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 2020 .................. وحد  الصف ا سالمي والاخ يف في القاال 66 - 64الدرس الثاني:

 2021 .............................................. المااا في أسرى بدر 71 - 67الدرس الثالث:

 2026 قواعد في عالقة الم امع ا سالمي مع الم اممات ا خرى 75 - 72الدرس الرابع:

 2027 ................................................... الواية بين المسلمين والكافرين –أوا 

 2028 ........................................................ ال رق بين ا سالا وال اهلية -ثانيا

 2029 .......................................................... المنهج الحرهللاي في ا سالا -ثالثا

 2031 .................................................. رالواية بين المهاجرين وا نصا -رابما

 2033 ....................... المهاجرون وا نصار ومن أبمهم هم المؤمنون حقا   -خامسا  

 2034 ....................................................... أولو ا رحاا أول  ببمضهم -سادسا

 2034 ..................................... آصر  المقيد  هي ا ساس–خاأمة الدرس  -سابما

 2038 ........................................... ( سور  الاوبة مدني ة وآياأها أسع وعشرون ومائة9)

 2038 ..................................................................................... الامريف بالسور 

 2058 ......................................... السلة اةود:هي الواقكية اجلدية يف من   هذا الدين ..

 2058 ....................................... ي الواقكية احلر ية.والسلة الثا ية يف من   هذا الدين ..ه

والسلة الثالثة:هي أن هذش احلر ة الدائبة،والوالائل اةتهنددة،ال خترج هذا الدين عن قواعدش احملددة،وال 
 2059 ............................................................................. عن أهدافه اةرالومة.

–والسلة الرابكة:هي ذلك الضبط التشريكي للكمقات بني اجملتلع اةسلم والائر اجملتلكات اةىلر  
 ................................................................................................... 2059 

 2064 ......................................... السلة اةود:هي الواقكية اجلدية يف من   هذا الدين ..

 2064 ....................................... والسلة الثا ية يف من   هذا الدين ..هي الواقكية احلر ية.

احملددة،وال والسلة الثالثة:هي أن هذش احلر ة الدائبة،والوالائل اةتهنددة،ال خترج هذا الدين عن قواعدش 
 2064 ............................................................................. عن أهدافه اةرالومة.

–والسلة الرابكة:هي ذلك الضبط التشريكي للكمقات بني اجملتلع اةسلم والائر اجملتلكات اةىلر  
 ................................................................................................... 2065 

 2073 .......................................... [28إل   1(:اآليات 9الوحد  ا ول  ]سور  الاوبة )

 2073 .................................................. البراء  من المشرهللاين وأحكاا ال هاد النهائية

 2074 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 2074 ............................................ اساحالة الامايش بين ا سالا  والك ر : -أوا

 2075 ............................................................ مد  المهد مع المشرهللاين : -ثانيا

 2080 ......... الرد عل  من يهعم أن المالقة بيننا وبين الك ار قائمة عل  السلم : -ثالثا

 2084 ........................................................... المنهج الحرهللاي ا سالمي -رابما

آصر  المقيد  هي ا ساس الاي يا مع عليه المسلمون في هللال جمان ومكان -خامسا

 ................................................................................................... 2086 

 2088 .......................................... البراء  من المشرهللاين ومن مماهداأهم -سادسا

 2097 ....................................... سماحة ا سالا في الامامل مع المشرهللاين -اسابم

 2098 ......... طبيمة المشرهللاين في نقي المهود ودعو  إل  قاالهم 12 - 7الدرس الثاني:

درس الثاني موقف المشرهللاين من المؤمنين عبر الااريخ المداء المساحكمأمقيب عل  ال

 ................................................................................................... 2102 

 2107 ..................... أمر بقاال المشرهللاين وبيان حكمة ااباالء 16 - 13الدرس الثالث 
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نهع يد المشرهللاين عن البيت الحراا وبيان ص ات من يممرونه 22 - 17الدرس الرابع:

 ....................................................................................................... 2110 

 2112 ...................................... دروس في الواء والبراء 24 - 23الدرس الخامس:

 2113 ........................... فضل هللا عل  المسلمين يوا حنين 27 - 25الدرس السادس:

 2117 ...................... ن اسة المشرهللاين وحرمانهم من البيت الحراا 28الدرس السابع:

 2119 ........................................ [35إل   29(:اآليات 9وحد  الثانية ]سور  الاوبة )ال

 2119 ...................................... ا مر بقاال أهل الكااا وبيان مأاهر هللا رهم وانحرافهم

 2119 ........................... أهل الكااا من المسلمين عبر الااريخموقف  -مقدمة الوحد 

 2120 .................................... طبيمة المالقة بين ا سالا وأهل الكااا -الدرس ا ول

 2125 ................................. مين عبر الااريخجرائم اليهود والنصارى  بحق المسل

وجوا قاال أهل الكااا حا  يسلموا أو يمطوا ال هية عن يد وهم  -الدرس الثاني 

 2132 ........................................................................................... صاغرون

 2168 ...... يهود والنصارى في طاعة أحبارهم ورهبانهم بالباطلهللا ر ال 31الدرس الثالث:

 2171 .............................. فشل أهل الكااا في محاربة الحق 33 - 32الدرس الرابع:

من الممارسات المرذولة لألحبار والرهبان وأهديد الكانهين 35 - 34الدرس الخامس:

 ....................................................................................................... 2172 

 2174 ............. حقيقة ما عليه أهل الكااا من عقيد  ومن دين ومن خلق ومن سلوك

 2179 ..................................... [37إل   36(:اآليات 9رس السادس ]سور  الاوبة )الد

 2179 ......................................... أحريم النسيء وإعاد  شهور السنة لو مها ا صلي

 2179 .......................................................................... مقدمة الدرس السادس

 2180 ................................................................................. عد  الشهور عند هللا

 2182 .......................................................................... النسيء جياد  في الك ر

 2184 ........................................ [41إل   38(:اآليات 9سور  الاوبة )الوحد  الثالثة ]

 2184 .................................... حث المؤمنين عل  ال هاد وأاهللاير بليلة الغار في اله ر 

 2184 ................................................................................... مقدمة المقطع :

 2184 ................................................... الحث عل  ال هاد والرد عل  الماقاعسين

 2186 ............................................................. هللا قادر عل  نصر  دينه ورسوله

 2186 ................................................................................. دعو  للن ير الماا

 2189 ...................................... [92إل   42(:اآليات 9الوحد  الرابمة  ]سور  الاوبة )

 2189 ............................................. لقطات ومشاهد من أحداث أبوك وأفمال المنافقين

اسائاان المنافقين في القمود عن أبوك ومكائدهم  د المسلمين 48 - 42الدرس ا ول:

 ....................................................................................................... 2191 

 2193 ........... ين وأربصهم بالمسلميننماذج من مماذير المنافق 52 - 49الدرس الثاني:

 2195 ...................... أسباا عدا قبول ن قة المنافقين وأمايبهم بأموالهم 55 - 53الدرس الثالث:

 2196 ....................................  بن وهلع المنافقينصور  من ر  ل 56الدرس الرابع:

 2196 . لمه المنافقين للرسول بالصدقات وبيان مصارف الههللاا  60 - 58الدرس الخامس:

 2198 ................................................................................. مصارف الههللاا 

 2201 ............ أس يل بمي أقوال وأفمال المنافقين المرذولة 66 - 61الدرس السادس:

 2204 ........................ من جرائم المنافقين وأهديدهم بالمااا 68 - 67الدرس السابع:

 2205 ...................... المنافقون عل  طريق الهالكين السابقين 70 - 69الدرس الثامن:

 2206 ................... من ص ات المؤمنين ووعد هللا لهم بال نة 72 - 71الدرس الااسع:

 2208 .................... ا مر ب هاد المنافقين وبيان سبب ن اقهم 74 - 73الدرس الماشر:

 2210 ....... نقي المنافقين لمهودهم وعدا مغ ر  هللا لهم 80 - 75الدرس الحادي عشر:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4852 

 2216 .............. ذا المنافقين لاخل هم عن أبوك وأهديدهم 85 - 81الدرس الثاني عشر:

صادقين وال قراءبين أخلف المنافقين ا غنياء وجهاد ال 90 - 86الدرس الثالث عشر:

 ....................................................................................................... 2218 

 2219 ........ إعاار ال قراء والماجهين عن الخروج لل هاد 92 - 91الدرس الرابع عشر:

 2222 ...................................... وسور  يونس بقية سور  الاوبة-ِِّ ال هء الحادي عشر 

 2222 ............................ طبيمة المنهج الحرهللاي لهاا الدين-مقدمة ال هء الحادي عشر  

 2222 ....................................................................... الامريف بباقي سور  الاوبة

 2226 ................................................. [96إلى  93( اآليات 9ال حدة الخامس  ]َ  ة الت ب  )

 2226 ............................................................................ ذا الماخل ين بدون عار

 2230 ............................................... [110إلى  97( اآليات 9ل حدة الساَِ  ]َ  ة الت ب  )ا

 2230 ...................................................... أصهاف وفئات المجتمع اإلَامه فه عجد التهزيْ

 2230 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2231 .................................... أصنيف ا عراا حول المدينة 99 - 97الدرس ا ول:

 2234 ........... السابقون ا ولون من المهاجرين وا نصار والاابمين 100الدرس الثاني:

 2239 ...................................... لمساخ ون بن اقهمالمنافقون ا 101الدرس الثالث:

 2240 ............................. مسلمون مانبون ودعوأهم للسمو لألعل  105 - 102الدرس الرابع:

 2243 ............................................ مخل ون باناأار حكم هللا 106الدرس الخامس:

 2244 ........................ مس د الضرار وجريمة المنافقين 110 - 107الدرس السادس:

 2248 .................................. [129إل   111(:اآليات 9الوحد  السابمة:]سور  الاوبة )

 2248 ...................................... أكاليف البيمة والحث عل  ال هاد والاوبة عل  الاائبين

 2248 ...................................................................................... قدمة الوحد م

 2251 .............................. تكاليف البيكة مع ه وافات اةبايكني 112 - 111الدرس اةول:

 2254 ............................................................ أهمية ال هاد في الرساات السماوية

عدا اساغ ار المؤمنين للكافرين وحقيقة موقف إبراهيم من  116 - 113الدرس الثاني:

 2257 .................................................................................................. أبيه

 2259 .........   صالحي المخل ينأوبة هللا عل  المؤمنين وعل 118 - 117الدرس الثالث:

 2276 ..................... دعو  إل  الصدق والارغيب في ال هاد 121- 119الدرس الرابع:

 2278 .................................................... الن قة في الخروج لل هاد 122الدرس الخامس:

 2278 .................................................. من الاين ي قهون هاا الدين حق ال قه ؟

 2280 ........................ الخطة ال هادية في قاال ا قرا فا قرا 123الدرس السادس:

 2281 ............................................ ال رق بين فقه الحرهللاة والحيا  وفقه ا وراق

 2290 ......................... طريقة المنافقين في ألقي آيات هللا 127 - 124الدرس السابع:

 2291 .............. من ص ات الرسول الحانية ول وءه إل  هللا 129 - 128الدرس الثامن:

 2292 ..................................................................................... خاأمة السور 

 2294 ....................................................... ياأها أسع ومائة( سور  يونس مكي ة وآ10)

 2294 ........................................................................................ الامريف بالسور 

 2305 ....................................... [25إل   1(:اآليات 10الوحد  ا ول :]سور  يونس )

 2305 ............................................... آيات دالة عل  الوحدانية وأقرير حقائق إيمانية

 2306 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2307 ........................... ورد اسانكار المشرهللاين لهحقيقة الوحي  2 - 1الدرس ا ول:

 2310 ...................... بمي اآليات من فمل هللا دالة عل  وحدانياه 6 - 3الدرس الثاني:

 2317 ............................ اآلخر  والمنكرين بهابين المؤمنين ب 10 - 7الدرس الثالث:
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إشار  إل  الطبيمة ا نسانية ول ت نأر الك ار لهالك السابقين 14 - 11الدرس الرابع:

 ....................................................................................................... 2318 

 2321 .................. نقي شبهات الك ار حول الوحي والقرآن 20 - 15الدرس الخامس:

 2323 ..... ل وء الناس إل  هللا عند الشد  ونسيانه عند الرخاء 23 - 21الدرس السادس:

 2325 .............. جوال الدنيا بالقياس إل  دار السالا في اآلخر  25 - 24ابع:الدرس الس

 2327 ..................................... [70إل   26(:اآليات 10الوحد  الثانية:]سور  يونس )

 2327 ........................................ة وآيات هللاونية عل  الحقائق ااعاقاديةلمسات وحداني

 2328 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2329 ............................. بين نميم المؤمنين وعااا الكافرين 30 - 26الدرس ا ول:

اعاراف الك ار بأن ا مور بيد هللا وذمهم عل  الخضوع لغير هللا 36 - 31الدرس الثاني:

 ....................................................................................................... 2330 

 2334 .................. كافرين لهأقرير حقيقة مصدر القرآن وذا ال 44 - 37الدرس الثالث:

 2347 .............................. لقطة من مشهد حشر الك ار وخسارأهم 45الدرس الرابع:

سا  الرسول عليه أهديد الك ار وبيان ع ههم وخسارأهم وموا 54 - 46الدرس الخامس:

 2348 ............................................................................................... السالا

 2350 .............. من مأاهر قدر  هللا ودعو  لإلنا اع بالقرآن 58 - 55الدرس السادس:

 2354 ............................ في أشريماأهم الباطلة ذا ال اهلين 60 - 59الدرس السابع:

 2355 اطالع هللا عل  هللال شيء وطمأنينة أولياء هللا أماا ا عداء 67 - 61الدرس الثامن:

 2358 ............................ أكايب المشرهللاين في إشراهللاهم باهلل 70 - 68الدرس الااسع:

 2362 .................................... [103إل   71(:اآليات 10الوحد  الثالثة: سور  يونس )

 2362 ............................ خالل القصص القرآني إهالك الكافرين واساخالف اآلخرين من

 2363 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 2364 ................................................ مشهد من قصة نو  73 - 71الدرس ا ول:

 2366 .......................................... إشار  إل  الرسل من بمد نو  74الدرس الثاني:

 2366 .................... اأهاا آل فرعون لموس  بأنه ساحر م سد 77 - 75الدرس الثالث:

 2368 ........................ المبارا  بين موس  والسحر  وإيمانهم 82 - 79الدرس الرابع:

 2369 ........................ أمايب آل فرعون لمن آمنوا بموس  87 - 83الدرس الخامس:

 2370 .................................. موس  يدعو عل  آل فرعون 89 -88السادس:الدرس 

 2371 ... هالك فرعون غرقا واآلية في إلقاء جثاه إل  الشاط ء 92 - 90الدرس السابع:

 2372 ........................................ نمم هللا أمال  عل  بني إسرائيل 93ن:الدرس الثام

 2372 ............ قصة قوا يونس والمشيئة في الهدى والضالل 103 - 94الدرس الااسع:

 2376 ................................................................. الكونالاناغم بين ا نسان و

 2379 ................................ [109إل   104(:اآليات 10الوحد  الرابمة:]سور  يونس )

 2379 ......................... ألخيص حقائق السور  ااعاقادية   هاه الخاأمة هللالها درس واحد

 2379 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2379 ............................................... البراء  من آلهة المشرهللاين : –الدرس ا ول 

 2380 ..................................................... إقامة الوجه هلل وحده : –الدرس الثاني 

 2380 ............................................... الن ع والضر بيد هللا وحده : –الدرس الثالث 

 2380 .....................................  ل فمليها من اهادي فلن سه  ومن –الدرس الرابع 

 2381 .................................... الصبر حا  يحكم هللا بينه وبينهم : –الدرس الخامس 

 2382 ............................................ ( سور  هود مكية وآياأها ثالث وعشرون ومائة11)

 2382 ................................................................................... أمريف سور  هود

 2393 .......................................... [24إل   1(:اآليات 11الوحد  ا ول :]سور  هود )
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 2393 ................................. قدمة حول المقيد :ا لوهية والنبو  والبمث وأهديد الك ارم

 2393 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2394 ............................. يةأقرير م موعة من الحقائق ااعاقاد 4 - 1الدرس ا ول:

 2399 ................ اساخ اء الك ار من الرسول وشمول علم هللا بهم 6 - 5الدرس الثاني:

 2401 ................................. الخلق وحكماه والبمث وإنكار الك ار له 7الدرس الثالث:

 2403 ..................................................... اسام ال الك ار المااا 8الدرس الرابع:

نماذج لاقلب ا نسان أماا الم اجآت الاي ا يضبطها إا ا يمان 11 - 9الدرس الخامس:

 ....................................................................................................... 2404 

 2404 ................................... أثبيت الرسول أماا شبهات الك ار 12الدرس السادس:

لنارأحدي الك ار  ثبات مصدر القرآن وإسالمهم وإا فهي ا 16 - 13الدرس السابع:

 ....................................................................................................... 2405 

 2407 ............................ أثبيت النبي عل  الحق وشاهد عل  الحق 17الدرس الثامن:

 ............................................................................ 2413 

 2415 ........................................ [49إل   25(:اآليات 11الوحد  الثانية:]سور  هود )

 2415 ..................................................... مشاهد ولقطات من قصة نو  عليه السالا

 2415 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2416 ............................ بين نو  وقومه عندما بلغهم دعوأه 34 - 25الدرس ا ول:

 2425 ........................... أمقيب عل  قصص القرآن واسيما قصة نو  عليه السالا

 2431 ........................................................... ا واية بين المؤمنين والكافرين

 2438 ................................................. قيمة الح نة المؤمنة في ميهان هللا أمال 

 2441 ........................................ [68إل   50(:اآليات 11الوحد  الثالثة:]سور  هود )

 2441 ....................................... مشاهد من قصة هود مع قومه وقصة صالح مع قومه

 2441 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2442 ................................... لقطات من قصة هود مع قومه 60 - 50الدرس ا ول:

 2448 .........................................وق ات مع قصة  النبي هود عليه السالا وقومه

 2454 .......................................... لقطات من قصة صالح مع ثمود 68 - 60الثاني:

 2458 ....................................... [83إل   69(:اآليات 11الوحد  الرابمة:]سور  هود )

 2458 ................................................... لقطات من قصة إبراهيم ولوط عليهم السالا

 2458 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2458 ................................ قصة إبراهيم مع  يوفه المالئكة 76 - 69الدرس ا ول:

 2460 ................................... لقطات من قصة لوط مع قومه 83 - 77الدرس الثاني:

 2465 ..................................... [95إل   84(:اآليات 11الوحد  الخامسة: سور  هود )

 2465 ................................................................. لقطات من قصة مدين وفرعون .

 2465 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2465 .......................... م عنهدعو  شميب إل  مدين وما نهاه 86 - 84الدرس ا ول:

 ............................................................................ 2472 

 2473 .................................... [99إل   96(:اآليات 11الدرس الخامس: ]سور  هود )

 2473 ........................................................................فرعون يقود قومه إل  النار

 2474 ................................. [123إل   100(:اآليات 11الوحد  السادسة:]سور  هود )

 2474 ........................................... مقيبا عل  قصص السور أقرير حقائق اعاقادية   أ

 2474 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2476 ............................ا أماظ من إهالك الك ار السابقين 102 - 100الدرس ا ول:
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 2477 ...................... مصير ا شقياء والسمداء يوا القيامة 108 - 103الدرس الثاني:

 2478 .... مواسا  وأطمين الرسول ومن ممه بأنهم عل  الحق 111 - 109الدرس الثالث:

 2480 ......................... وصايا وأوجيهات للرسول ومن ممه 115-112الدرس الرابع:

 2481 ... إهالك السابقين لمدا إصالحهم ونهيهم عن ال ساد 117 - 116الدرس الخامس:

 2482 سنة هللا في اخاالف الناس وال صل بينهم يوا القيامة 119 - 118الدرس السادس:

 2483 ن هللاوظي ة القصص في أثبيت ال ؤاد واناأار ال رج م 123 - 120الدرس السابع:

 2484 ............................................. أمقيب إجمالي عل  سور  هود عليه السالا

 2485 ...................................... الرد عل  من قسم ال قه إل  عبادات وممامالت

 2496 .............................. موقف الرسل الموحد من أقوامهم الاين أرسلوا إليهم

 2500 ............................................ ( سور  يوسف مكي ة وآياأها إحدى عشر  ومائة12)

 2500 ............................................................................. الامريف بسور  يوسف

 2502 ....................................................... المنهج القرآني في عرض قصص القرآن

 2522 ...................................... [20إل   1(:اآليات 12الوحد  ا ول :]سور  يوسف )

 2522 ....................................................... يوسف من بيت أبيه إل  بيت عهيه مصر

 2522 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 2522 ............................. القصص القرآني وإثبات مصدر القرآن 3 - 1ا ول:الدرس 

 2523 ..................................... يمقوا يوصي ابنه بشأن رؤياه 6 - 4الدرس الثاني:

 2525 ........................................ سف ياآمرون عليهأخو  يو 10 - 7الدرس الثالث:

 2526 ..................................... أخو  يوسف يراودون أباهم 14 - 10الدرس الرابع:

 2527 ..................................... ا خو  يضمون يوسف في البئر 15الدرس الخامس:

 2528 .................................. هللااا أخو  يوسف عل  أبيهم 18 - 16الدرس السادس:

 2528 ...................................... أخا يوسف رقيقا إل  مصر 20 - 19الدرس السابع:

 2530 .................................... [34إل   21(:اآليات 12الوحد  الثانية:]سور  يوسف )

 2530 ............................................................. ن ا  يوسف في أ اوج فانة ا غراء

 2530 ...................................................................................   :مقدمة الوحد

 2530 ................................... 22-21الدرس ا ول:اساقرار يوسف في بيت المهيه :

 2531 .............................. يوسف يناصر عل  مراود  المرأ  29 - 23الدرس الثاني:

 2536 ....................................... نسو  المدينة يمالن امرأ  المهيه 30الدرس الثالث:

 2536 .................... أقطيع نسو  المدينة أيديهن لرؤية يوسف 34 - 31الدرس الرابع:

 2539 ..................................... [52إل   35(:اآليات 12الوحد  الثالثة:]سور  يوسف )

 2539 .......................................................... يوسف ما بين س نه إل  خروجه بريئا

 2539 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 2540 ..................... يوسف البريء س ين مع س ينين آخرين 42 - 35الدرس ا ول:

 2545 ............................ الملكع ه الحاشية عن أأويل رؤيا  45 - 43الدرس الثاني:

 2546 .................................................... ي َف يفسر  ؤيا المحك 49 - 46الد س الثالث 

 2547 .................................. يوسف يخرج من الس ن بريئا 53 - 50الدرس الرابع:

 2550 ............................ بقية سور  يوسف و سورأا الرعد و إبراهيم-ال هء الثالث عشر 

 2550 .......................................................................... مقدمة ال هء الثالث عشر

 2552 ................................... [79إل   53(:اآليات 12الوحد  الرابمة:]سور  يوسف )

 2552 ..................................................................... يوسف في منصب عهيه مصر

 2552 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2553 ................................... يوسف في منصب عهيه مصر 57 - 54الدرس ا ول:

 2553 ................................................ دفاع النبي يوسف عليه السالا عن ن سه
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 2555 ........................ شبهات حول أولي النبي يوسف عليه السالا الحكم في مصر

 2555 ...................................................... ال رق بين فقه الحرهللاة وفقه ا وراق

 2565 .......................... من أخوأه أخاه الصغيريوسف يطلب  62 - 58الدرس الثاني:

 2566 ............. أخو  يوسف يقنمون أباهم بأخاهم  خيهم ممهم 68 - 63الدرس الثالث:

 2568 ................................. ه باهمة السرقةيوسف يأخا أخا 79 - 69الدرس الرابع:

 2574 ............................... [101إل   80(:اآليات 12الوحد  الخامسة:]سور  يوسف )

 2574 ................................................................................ المائلة هللالها في مصر

 2574 ........................... أخو  يوسف ياشاورون بشأن أخيهم 82 - 80الدرس ا ول:

 2575 ............ حهن يمقوا عل  فقد ولديه وطلبه البحث عنهما 87 - 83الدرس الثاني:

 2577 ........................... بين يوسف وأخوأه أمارف وأسامح 93 - 88الدرس الثالث:

 2578 .......................... فر  يمقوا بيوسف وعود  بصره له 98 - 94الدرس الرابع:

 2579 ........................اجاماع ا سر  وأأويل رؤيا يوسف 100 - 99الدرس الخامس:

 2579 ......................... يوسف يطلب من هللا الوفا  عل  ا يمان 101الدرس السادس:

 2581 .............................. [111إل   102(:اآليات 12الوحد  السادسة ]سور  يوسف )

 2581 .......................................................................... أمقيبات عل  قصة يوسف

 2581 ................. د عليهما السالادالة قصة يوسف عل  نبو  محم 102الدرس ا ول:

 2582 ........ بين الرسول وبين المشرهللاين وسبيله في الدعو  108 - 103الدرس الثاني:

 2586 ... عوات والهدف من القصص القرآني ?سنة هللا في الد 111- 109الدرس الثالث:

عد مكي ة وآياأها ثالث وأربمون13)  2590 ................................................... ( سور  الر 

 2590 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 2594 ........................................ [18إل   1(:اآليات 13الوحد  ا ول  ]سور  الرعد )

 2594 ..................................................................... القرآن والكون وعلم هللا أمال 

 2594 ......................................................... إثبات الوحي والنبو  1الدرس ا ول:

مأاهر القدر  الربانية في السماوات وا رض والحيا  وإنكار موقف  7 - 2الدرس الثاني:

 2595 ................................................................................................ الك ار

 2599 ..... مأاهر لقدر  هللا وعلمه في ا ن س والمشاعر وا حياء 11 - 8الدرس الثالث:

 2601 خضوع المخلوقات هلل وإثبات الوحدانية وذا هللا ر الكافرين 16 - 12الدرس الرابع:

 را ا مثال للحق والباطل وافاراق مصير المحسنين عن  18 - 17الدرس الخامس:

 2605 .................................................................................... مصير الكافرين

 2607 ...................................... [43إل   19(:اآليات 13الوحد  الثانية:]سور  الرعد )

 2607 .................................................. أقرير حقائق حول الوحدانية والوحي والبمث

 2608 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2608 .. ص ات المؤمنين أولي ا لباا مقابل ص ات الك ار والممي 26 - 19الدرس ا ول 

صور  الك ار الممي وصور  أخرى  صحاا القلوا المطمئنة 32 - 27الدرس الثاني:

 ....................................................................................................... 2611 

نقي الشرك باهلل وعااا المشرهللاين في مقابل نميم المؤمنين 35 - 33الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 2614 

 2616 ........ إثبات الوحي والرسالة والوحدانية وذا إنكار الك ار 40 - 36الدرس الرابع:

 2617 ..................... قدر  هللا المطلقة وأهديد منكري النبو  43 - 41الدرس الخامس:

 2618 ........................................................................ أمقيب عل  سور  الرعد

 2636 ................................................ ( سور  إبراهيم مكي ة وآياأها ثناان وخمسون14)

 2636 ........................................................................... الامريف بالسور  إبراهيم

 2642 ...................................... [27إل   1(:اآليات 14الوحد  ا ول :]سور  إبراهيم )
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 2642 ................................................ حقيقة الرسالة والرسول والمواجهة مع الك ار

 2643 ............................. حقيقة الوحي والرسالة وطبيمة القرآن 4 - 1الدرس ا ول:

 2646 ........................... طرف من قصة موس  مع بني إسرائيل 8 - 5الدرس الثاني:

الصراع بين الرسل وأعدائهم والنهاية السوداء لكل جبار عنيد 17 - 9الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 2648 

 2652 ................. صور  عن خسار  الك ار وقدر  هللا المطلقة 20 - 18الدرس الرابع:

 2654 ..... مشهد ذل وخهي الضم اء والمساكبرين يوا القيامة 23 - 21الدرس الخامس:

 2656 ................................ أمثيل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 24الدرس السادس:

 2658 .................... وق ات قصير  في موقف ال اهلية من دعو  الرسل عبر الااريخ

 2661 ........................................................ موهللاب ا يمان وهو يواجه ال اهلية

 2663 .................................... [52إل   28(:اآليات 14الوحد  الثانية:]سور  إبراهيم )

 2663 ............................................ نمم هللا بين الشكر والك ر وإبراهيم الشاهللار المنيب

 2663 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2664 .......... دلوا نممة هللا هللا را وأوجيه للمؤمنينجريمة الاين ب 31 - 28الدرس ا ول:

 2665 ............................................ من نمم هللا عل  الناس 34 - 32الدرس الثاني:

 2667 ................... اهللار وبناء البيت الحرااإبراهيم الرسول الش 41 - 35الدرس الثالث:

 2670 ......................... مشهد ذل وخهي الأالمين يوا القيامة 45 - 42الدرس الرابع:

 2676 ........................................................... ال هء الرابع عشر سورأا الح ر والن حل

 2676 ................................................... ( سور  الح ر مكي ة وآياأها أسع وأسمون15)

 2676 .............................................................................. الامريف بسور  الح ر

 2680 ....................................... [15إل   1(:اآليات 15الوحد  ا ول :]سور  الح ر )

 2680 ................................................ سنة هللا في الرسل والرساات وهالك المكابين

 2680 ................................ طبيمة القرآن وسنة هللا في المكابين 5 - 1الدرس ا ول:

 2681 ...... وطلبهم مالئكة المااا وقاحة الك ار مع الرسول  8 - 6الدرس الثاني:

 2682 .. سنة هللا في ح ظ هللااابه وهالك أعدائه وصور  من عنادهم 15 - 9الدرس الثالث:

 2688 ..................................... [25إل   16(:اآليات 15الوحد  الثانية:]سور  الح ر )

 2688 ................................................................... عل  الوحدانية آيات هللاونية دالة

 2692 ..................................... [48إل   26(:اآليات 15الوحد  الثالثة:]سور  الح ر )

 2692 ............................................................. قصة آدا وإبليس وأحداثها في ال نة

 2692 ........................................... مقارنة بين قصة آدا في سورأي البقر  والح ر

 2700 .............................................................. أمقيب عل  قصة آدا في السور 

 2705 .................................... [84إل   49(:اآليات 15الوحد  الرابمة:]سور  الح ر )

 2705 ................................................................لقطات من هالك الغابرين الكافرين

 2705 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2706 ................. لقطات من قصة إبراهيم ولوط عليهما السالا 60 - 49الدرس ا ول:

 2707 ...................................... قصة النبي لوط عليه السالا 77-61الدرس الثاني :

 2710 ........... قصة أصحاا ا يكة قوا النبي شميب عليه السالا 79-78الدرس الثالث :

 2710 ................................................. قصة أصحاا الح ر 84-80الدرس الرابع:

 2712 .................................. [99إل   85(:اآليات 15الوحد  الخامسة:]سور  الح ر )

 2712 ................................................ القرآن والرسول والدعو  والمباد  حا  الموت

 2712 ...................................................................................... د مقدمة الوح

 2712 ........................................ خلق السموات وا رض بالحق : 96الدرس ا ول:

 2713 ................................... إأيانه فاأحة الكااا والقرآن المأيم 87الدرس الثاني :
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 2715 ........... عن الاطلع إل  مااع الدنيا الهائل نهي الرسول  89 -88الدرس الثالث :

 2716 ................... سؤال من نهل عليهم القرآن فكابوا ببمضه93 - 90الدرس الرابع :

ا مر بالصدع بالحق وعدا ااهللااراث بالمكبين والمساههئين96-94الدرس الخامس:

 ....................................................................................................... 2717 

 2717 ................ جاد الطريق من أسبيح وس ود حا  الممات 99 -97الدرس السادس:

 2719 .......................................... ( سور  الن حل مكي ة وآياأها ثمان وعشرون ومائة16)

 2719 ............................................................................... الامريف بسور  النحل

 2721 ........................................ [21إل   1(:اآليات 16الوحد  ا ول :]سور  النحل )

 2721 ........................................................ بمي آيات هللا في الخلق وا نماا والملم

 2721 ......................................... إثبات الوحي والنبو  وا ناار 2 - 1الدرس ا ول:

 2722 ...................... خمسة م اات واسمة لنمم هللا عل  الناس 16 - 3الدرس الثاني:

 2727 الخالق المنمم وع ه الممبودين من دونه عن أي شيءهللا  21 - 17الدرس الثالث:

 2729 ...................................... [50إل   22(:اآليات 16الوحد  الثانية:]سور  النحل )

 2729 .....................يد شبهاأهم في مقابل نماذج الماقين ونميمهمنماذج المساكبرين وأ ن

 2730 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2730 . السابقين شرك الك ار وإنكارهم النبو  ول ت نأرهم لهالك 29 - 22الدرس ا ول:

 2733 .......... الماقون طيبون منممون عند ااحاضار وفي ال نة 32 - 30الدرس الثاني:

 2734 ............................ هللاهم باهلل:ظلم المشرهللاين  ن سهم بشر34-33الدرس الثالث 

 2734 ............ أصويب فهم المشرهللاين الخاطئ  للمشيئة ا لهية 37 - 35الدرس الرابع:

 2735 ............ ل البمث وبيان حكماهأ نيد شبهات المشرهللاين حو 40 - 38الدرس الخامس:

 2736 .................................... ثواا المهاجرين الصابرين 42 - 41الدرس السادس:

السابقين وسؤال أهل الكاااإثبات نبو  محمد ونبوات ا نبياء  44 - 43الدرس السابع:

 ....................................................................................................... 2737 

الاخويف من القدوا الم اجيء لمااا هللا والدعو  إل  الخضوع  50 - 45الدرس الثامن:

 2737 ......................................................................................... والمباد  هلل

 2739 ...................................... [76إل   51(:اآليات 16لوحد  الثالثة:]سور  النحل )ا

ا دلة عل  أوحيد ا لوهية من خالل الكون والحيا  وا نسان وبمي نمم هللا عل  الناس

 .......................................................................................................... 2739 

 2739 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

دعو  إل  أوحيد ا لوهية  ن هللا هو المالك المنمم الضار النافع 55 - 51الدرس ا ول:

 ....................................................................................................... 2740 

 2741 ......... ذا الك ار في أحريمهم مالم يحرمه هللا وأوجيهه لغير هللا 56ني:الدرس الثا

 2742 ................ ذا الك ار في موق هم من البنات ونسباهن هلل 62 - 57الدرس الثالث:

الك ار الالحقون مخال ون هللاالك ار السابقين والقرآن يحل الخالف 64 - 63الدرس الرابع:

 ....................................................................................................... 2744 

 2745 ....................... نمم هللا بالماء واللبن والمنب والمسل 69 - 65الدرس الخامس:

من نمم هللا في الحيا  والرجق والهواج وا واد وعدا  را  76- 70الدرس السادس:

 2749 ........................................................................................... ا مثال هلل

 2753 ..................................... [89إل   77(:اآليات 16الوحد  الرابمة:]سور  النحل )

 2753 ................ من ا دلة عل  الوحدانية وإنماا هللا عل  الناس ولقطات من مشهد البمث

 2753 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2754 .......... أصوير حقيقة البمث وآيات هللا في ا نسان والطير 79 - 77الدرس ا ول:

 2755 ............. من نمم هللا عل  ا نسان في المساهللان والمالبس 83 - 80الدرس الثاني:
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مشهد لخهي وأالعن الكافرين في اآلخر  والرسول شاهد عل   89 - 84الدرس الثالث:

 2756 .............................................................................................. ال ميع

 2758 ................................. [111إل   90(:اآليات 16الوحد  الخامسة:]سور  النحل )

 2758 ............. أوجيهات حول ااخالق والوفاء بالمهد وآداا الاالو  وا ساماذ  والرخصة

 2758 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2759 ...... أمر بالمدل وا حسان والوفاء والنهي عن نقي المهد 93 - 90لدرس ا ول:ا

 2761 ................ النهي عن المخادعة با يمان أو المااجر  بها 96 - 94الدرس الثاني:

 2763 ...... البشرى بقبول عمل الصالحين والصالحات وحياأهم الطيبة 97الدرس الثالث:

 2763 ............ آداا أالو  القرآن وردعل  شبهات الك ار حوله 105- 98الدرس الرابع:

الرخصة في النطق بكلمة الك ر وأجر الم اهدين المهاجرين 111 - 106الدرس الخامس:

 ....................................................................................................... 2766 

 2770 ............................... [128إل   112(:اآليات 16الوحد  السادسة:]سور  النحل )

 2770 ................................. نماذج من عقاا جاحدي نمم هللا وقواعد في الدعو  إل  هللا

 2770 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

عقاا من جحدوا نمم هللا وبيان ما حرا هللا والنهي عن الاحريم  117 - 112الدرس ا ول:

 2771 ........................................................................................ بغير أمر هللا

 2772 ....... إشار  إل  بمي ما حرمه عل  اليهود عقوبة لهم 119 - 118الدرس الثاني:

 2773 ................ بيان حقيقة دين وملة إبراهيم عليه السالا 124 - 120الدرس الثالث:

 2773 ................. بيان طريق الدعو  والصبر عل  مشقاأها 128 - 125الدرس الرابع:

 2776 .................................. ال هء الخامس عشر سور  ا سراء وقسم من سور  الكهف

 2776 .......................................... ( سور  ا سراء مكي ة وآياأها إحدى عشر  ومائة17)

 2776 .................................................................... أهم مو وعات سور  ا سراء

 2786 ..................................... [21إل   1(:اآليات 17الوحد  ا ول :]سور  ا سراء )

 2786 .................................................. وال هاء ا سراء وإفسادات لليهود والحساا

 2786 ............................................................... حول ا سراء 1 –الدرس ا ول 

 2788 ..............................نو  وموس  وإفسادات لبني إسرائيل 8 - 2الدرس الثاني:

 2790 ................................ ااهاداء بالقرآن وا نسان الم ول 11 - 9الدرس الثالث:

 2791 .. فردية الابمة والحساا يوا القيامة وسنة هللا في ا هالك 17 - 12الدرس الرابع:

 2794 ........................ بين من يريد الدنيا ومن يريد اآلخر  21 - 18الدرس الخامس:

 2796 ................................... [39إل   22(:اآليات 17الوحد  الثانية:]سور  ا سراء )

 2796 ......................................... طائ ة من الاوجيهات واآلداا ا خالقية وااجاماعية

 2796 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2797 النهي عن الشرك وا مر ببر الوالدين مقرونا مع عباد  هللا 25 - 22الدرس ا ول:

 2798 .................. إعطاء اآلخرين حقوقهم والنهي عن الاباير 28 - 26الدرس الثاني:

 2799 ............................. الاوسط في ا ن اق والرجق من هللا 30 - 29الدرس الثالث:

 2800 ....................................... النهي عن قال ا واد وعن الهنا 31الدرس الرابع:

 2801 ................. النهي عن قال اآلخرين وأوجيه  ولياء المقاول 33الدرس الخامس:

 2803 ............. عدا ااعاداء  عل  مال اليايم وا مر بالوفاء بالمهد 34الدرس السادس:

 2804 .................................................... أوفية الكيل والميهان 35لسابع:الدرس ا

 2804 ................. النهي عن القول بدون علم وأقرير منه ية علمية 36الدرس الثامن:

 2806 .............................................. كبر والخيالءالنهي عن الا 37الدرس الااسع:

 2808 ................................... [57إل   40(:اآليات 17الوحد  الثالثة:]سور  ا سراء )

 2808 ........................................ ن ي النقص عن هللا وعباد  المخلوقات وخضوعها له
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 2808 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2808 .......... ن ي الولد والشريك عن هللا وخضوع المخلوقات له 44 - 40الدرس ا ول:

 2810 ............ الح ب المانمة من أدبر الك ار للقرآن وشبهاأهم حوله 45الدرس الثاني:

 2812 .................... ذا وأهديد الك ار لاكايبهم بالبمث واآلخر  52 - 49الدرس الثالث:

 2813 .............قول الكلمة الطيبة وعدا ااهللااراث بوساوس الشيطان 53الدرس الرابع :

 2813 .................. الناس في قبضة هللا والا ضيل  نبياء هللا 55 - 54الدرس الخامس:

 2814 .................. ن ي ا بناء والشرهللااء عن هللا وأوحيد هللا 57 - 56الدرس السادس:

 2815 .................................. [72إل   58(:اآليات 17الوحد  الرابمة:]سور  ا سراء )

 2815 ..................................................... قصة آدا والرساات ونممة هللا عل  الناس

 2815 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

قين قبل قياا الساعة وحكمة المم هات ومم ه  موت المخلو 60 - 58الدرس ا ول:

 2816 ............................................................................................. ا سراء

 2818 ................................................ قصة آدا مع إبليس 65 - 61الدرس الثاني:

 2819 ............... في رهللاوا البحر وأهديد الك ار بالغرقنمم هللا  69 - 66الدرس الثالث:

 2820 ...................................................... أكريم هللا لبني البشر 70الدرس الرابع:

 2821 ..................................... والثواا والمقاا في اآلخر  72-71الدرس الخامس:

 2823 .............................. [111إل   73(:اآليات 17الوحد  الخامسة:]سور  ا سراء )

 2823 ...................................................................... الموقف من القرآن والرسول

 2824 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2825 ......................... أثبيت هللا لرسوله أماا محاوات الك ار 77 - 73الدرس ا ول:

 2826 .............................. أوجيه إل  الصلوات والهاد للثبات 81 - 78الدرس الثاني:

 2832 ................................................................ القرآن ش اء 82الدرس الثالث:

 2833 ........................ اخاالف موقف الناس من الضر والن ع 84 - 83الدرس الرابع:

 2833 ............................. الرو  من أمر هللا وإثبات الوحي 87 - 85الدرس الخامس:

الساذجةع ه الك ار عن ممار ة القرآن ونماذج من طلباأهم  93 - 88الدرس السادس:

 ....................................................................................................... 2834 

 2836 ...... نقي شبهات الك ار عن الرسل وعاابهم يوا القيامة 99 - 94الدرس السابع:

 2837 ....................................... سانهللارا هللا في مقابل بخل ا ن 100الدرس الثامن:

مما جرى بين فرعون وموس  وا فساد الثاني لبني إسرائيل 104 - 101الدرس الااسع:

 ....................................................................................................... 2837 

 2838 .....................  وأ اعل الصالحين بهالقرآن هللاالا هللا 109 - 105الدرس الماشر:

 2840 ....................... أوجيه للمباد  والدعاء والاهللار 111 - 110الدرس الحدي عشر:

 2841 ..................................................... ( سور  الكهف مكي ة وآياأها عشر ومائة18)

 2841 ............................................................................. الامريف بسور  الكهف

 2845 ....................................... [27إل   1(:اآليات 18الوحد  ا ول :]سور  الكهف )

 2845 ....................................................... قصة أصحاا الكهف وحقائقها ااعاقادية

 2854 ..................................... [46إل   28(:اآليات 18الوحد  الثانية:]سور  الكهف )

 2854 ............................................. هان المقيد  وقصة صاحب ال ناينأقرير القيم بمي

 2854 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

البقاء مع الصالحين وأرك الكافرين ووجن الناس عل  أساس  29 - 28الدرس ا ول:

 2855 .............................................................................................. مقيد ال

 2857 ............................ بين نميم المؤمنين وعااا الكافرين 31 - 29الدرس الثاني:

 2858 .............................................. قصة صاحب ال ناين 44 - 32الدرس الثالث:
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 2859 ............................... جوال الدنيا وجيناها وبقاء اآلخر  46 - 45الدرس الرابع:

 2861 .................................... [59إل   47(:اآليات 18الوحد  الثالثة :]سور  الكهف )

 2861 ........................ بمي مشاهد القيامة وموقف الك ار في الدنيا وعاابهم في اآلخر 

 2861 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2861 ...................... أصوير مشاهد من يوا القيامة والحساا 49 - 47ل:الدرس ا و

 2862 ............. هللا ر إبليس وخسار  أأباعه وخهيهم يوا القيامة 53 - 50الدرس الثاني:

 2863 . إرسال الرسل وسبب هللا ر الك ار وإمهال هللا لهم ثم أخاهم 59 - 54الث:الدرس الث

 2865 ................................... [82إل   60(:اآليات 18الواحد  الرابمة:]سور  الكهف )

 2865 ............................................................................. ة موس  مع الخضرقص

 2865 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2872 ................................... ال هء الس ادس عشر بقي ة سور  الكهف وسورأا مريم وطه

 2872 ................................ [110إل   83(:اآليات 18الوحد  الخامسة:]سور  الكهف )

 2872 .............................................قصة ذي القرنين وأمقيبات عل  مو وع السور 

 2872 .................................................................................... مقدمة الوحد :

 2873 ......................................... ا خبار الرباني عن ذي القرنين 83الدرس ا ول:

 2875 ...................... فاوحات ذي القرنين جهة مغرا الشمس 88 - 84الدرس الثاني:

 2876 ..................... فاوحات ذي القرنين جهة مشرق الشمس 91 - 89الدرس الثالث:

 2877 ............................... ذو القرنين وسد يأجوج ومأجوج 98 - 92الدرس الرابع:

 2884 ...................... مشهد القيامة وأهديد الك ار بالمااا 102 - 99الدرس الخامس:

خسار  الكافرين وا وجن لهم في اآلخر  ون ا  المؤمنين  108- 103الدرس السادس:

 2886 ................................................................................ نممهم في ال نةوأ

 2887 .................................................................. وق ة أماا نميم ال نة الدائم

 2888 ........................................... انهاية لملم هللا وا لكلماأه 109الدرس السابع:

 2889 ................................. النبو  والممل الصالح مع ا خالص 110الدرس الثامن:

 2890 .................................................... ( سور  مريم مكي ة وآياأها ثمان وأسمون19)

 2890 ........................................................................................ مقدمة السور 

 2893 ......................................... [40إل   1(:اآليات 19الوحد  ا ول :]سور  مريم )

 2893 ............................................................. قصة يحي  وعيس  بن مريم عليهما

 2893 ................................ بشار  جهللاريا بيحي  عليهما السالا 11 - 1الدرس ا ول:

 2897 .......................................... ميالد عيس  عليه السالا 15 -12الدرس الثاني:

 2897 ............ لقطات من حمل عيس  ووادأه وهللاالمه ورسالاه 33 - 16الدرس الثالث:

 2901 ....................... عيس  ينص عل  بشرياه وعبودياه هلل 36 - 34الدرس الرابع:

اخاالف النصارى في عيس  وأهديدهم بالمااا في اآلخر  40 - 37الدرس الخامس:

 ....................................................................................................... 2901 

 2903 ....................................... [65إل   41(:اآليات 19الوحد  الثانية:]سور  مريم )

 2903 .................................................................. لقطات من قصص بمي ا نبياء

 2903 .................. بين إبراهيم وأبيه وفضل هللا عليه في ذرياه 50 - 41الدرس ا ول:

 2905 ....................... مع موس  وهارون وإسماعيل وإدريس 57 - 51الدرس الثاني:

اخاالف الناس بمد ا نبياء ما بين مؤمنين منممين وهللاافرين  63 - 58الدرس الثالث:

 2906 .............................................................................................. ممابين

 2908 .... ربوبية هللا المطلقة وإثبات الوحي والصبر عل  المباد  65 - 64الدرس الرابع:

 2909 ....................................... [98إل   66(:اآليات 19الوحد  الثالثة:]سور  مريم )

 2909 ..................................... نقي أفكار الكافرين ومشاهد للنميم والمااا في اآلخر 
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 2909 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2910 ........ والمرور عل  الصراط وعااا الك ارالبمث والحشر  72 - 66الدرس ا ول:

 2910 ............... رفي الك ار للحق ومشاهد عاابهم في اآلخر  76 - 73الدرس الثاني:

 2912 ................. فر مغار بماله وولده وعاابه في اآلخر نموذج لكا 77الدرس الثالث:

سيطر  الشياطين عل  الكافرين وصور  لهوانهم يوا القيامة 87 - 81الدرس الرابع:

 ....................................................................................................... 2913 

أكايب الك ار في نسبة الولد هلل وعبودية هللال المخلوقات هلل 95 - 88الخامس:الدرس 

 ....................................................................................................... 2913 

 2914 .......... القرآن إناار وأبشير وأوجيه لمصارع السابقين 98 - 97الدرس السادس:

 2916 .............................................. ( سور  طه مكي ة وآياأها خمس وثالثون ومائة20)

 2916 ...................................................................................... أمريف بالسور 

 2916 ........................................... [98إل   1(:اآليات 20الوحد  ا ول :]سور  طه )

 2916 ................................................... الكالا عن القرآن وقصة موس  عليه السالا

 2919 ....................... إثبات القرآن والسماد  به وأمريف عل  هللا 8 - 1الدرس ا ول:

 2920 ........................................... الدرس الثاني:أقديم لقصة موس  في سور  طه

أكليف موس  بالاهاا إل  فرعون وقصة اآليات وأاهللايره بنمم  44 - 17الدرس الثالث:

 2923 .............................................................................................هللا عليه

 2928 ................................ موس  وهارون يدعوان فرعون 48 - 45الدرس الرابع:

 2930 ............................................ بين موس  وفرعون  59-49الدرس الخامس :

 2933 ........ موجه ا حداث بين إيمان السحر  وغرق فرعون 79 - 60الدرس السادس:

 2939 ............................. أاهللاير بني إسرائيل بنمم هللا عليهم 92 - 80الدرس السابع:

 2944 ....................................... [135إل   99(:اآليات 20الوحد  الثانية:]سور  طه )

 2944 ................................. من مشاهد القيامة وقصة آدا مواسا  الرسول عليه السالا

 2945 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2945 ........................ من مشاهد القيامة وطبيمة هاا القرآن 114 - 99الدرس ا ول:

 2947 ....................................... قصة آدا وأمقيب عليها 127 - 115الدرس الثاني:

 2950 .......................... ل ت ا نأار إل  مصارع السابقين 129 - 128الدرس الثالث:

 2950 .................. جاد الطريق في الصال  والاهللار والاسبيح 132 - 130الدرس الرابع:

 2951 ........ أ نيد طلبات الك ار في أبديل القرآن وأهديدهم 135 - 133الدرس الخامس:

 2953 ......................................................... ال هء الس ابع عشر سور  اا نبياء والحج  

 2953 ............................................. ( سور  ا نبياء مكي ة وآياأها اثناا عشر  ومائة21)

 2953 ..................................................................................... الامريف بالسور 

 2955 ..................................... [35إل   1(:اآليات 21الوحد  ا ول  :]سور  ا نبياء )

 2955 ................................................. هه المشاعر عل  يوا القيامة والناس غافلون

 2956 ................... ك ار لغ لاهم ونقي شبهاأهم عل  ا نبياءذا ال 9 - 1الدرس ا ول:

 2959 ........... مهمة القرآن ول ت نأر الك ار لمصارع السابقين 15 - 10الدرس الثاني:

 2961 ............ ال دية في خلق الكون وههيمة الباطل أماا الحق 18 - 16الدرس الثالث:

 2962 ................................... عباد  المالئكة وخضوعهم هلل 20 - 19الدرس الرابع:

 2963 ............. إبطال شرك الك ار وااسادال عل  الوحدانية 25 - 21الدرس الخامس:

 2964 ............. أ نيد مهاعم الك ار في جمل المالئكة بنات هللا 29 - 26الدرس السادس:

 2965 ............. أدبير هللا للكون وبداية خلق السماوات وا رض 33- 30سابع:الدرس ال

 2967 .................... الموت عل  هللال مخلوق وااباالء   بالحيا  35 - 34الدرس الثامن:

 2969 .................................... [47إل   36(:اآليات 21وحد  الثانية:]سور  ا نبياء )ال
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 2969 ........................... اساههاء الك ار بالرسول واسام الهم المااا وأهديدهم بالمااا

 2969 ...................................................................................... حد مقدمة الو

اساههاء الك ار بالرسول واسام الهم بالمااا وع ههم عن دفمه 44 - 36الدرس ا ول:

 ....................................................................................................... 2969 

 2971 ................................ قبل وقوع الماااا ناار بالقرآن  46 - 45الدرس الثاني:

 2972 ...................................... الحساا المادل الدقيق في اآلخر  47الدرس الثالث:

 2974 ..................................... [92إل   48(:اآليات 21الوحد  الثالثة:سور  ا نبياء )

 2974 ................................................................ لقطات ومشاهد من موهللاب ا نبياء

 2975 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 2975 ................................... لقطة من قصة موس  وهارون 50 - 48ول:الدرس ا 

 2976 .............................. مشاهد من قصة إبراهيم مع قومه 73 - 51الدرس الثاني:

 2980 ................................................ لوطلقطة من قصة  75 - 74الدرس الثالث:

 2980 ................................................ لقطة من قصة نو  77 - 76الدرس الرابع:

 2980 ............................... لقطات من قصة داود وسليمان 82 - 78الدرس الخامس:

 2983 .......................................... لقطة من اباالء  أيوا 84 - 83الدرس السادس:

 2986 ................................ لقطة من قصة يونس ذي النون 88 - 87الدرس الثامن:

 2988 .................................... لقطة من قصة جهللاريا ويحي  90 - 89الدرس الااسع:

 2989 .........................................................أمة ا نبياء 92الدرس الحادي عشر:

 2990 ............................................. [112إلى  93( اآليات 21)ال حدة الرابع  ]َ  ة اْلنبيا  

 2990 ................................................... من مشاهد البعث واليشر واليساِّ والهعيم والعذاِّ

 2990 ................................................................................... مو وع الوحد 

 2990 ......................... ا خاالف في الدنيا وال هاء في اآلخر  95 - 93الدرس ا ول:

 2992 .................................... من مشاهد يوا ال هع ا هللابر 104 - 96الدرس الثاني:

 2993 ................................. سنة هللا في أوريث ا رض للمابدين 105الدرس الثالث:

 2994 ....................................... الرسول رحمة للمالمين 107 - 106الدرس الرابع:

 2996 ............ إبالغ الرسول للدعو  وأوهللايل ا مر إل  هللا 111 - 108رس الخامس:الد

 2997 ............................. الحكم وال صل بيد هللا وااسامانة  به 112الدرس السادس:

 2998 ................................................... ( سور  الحج مدني ة وآياأها ثمان وسبمون22)

 2998 ................................................................................. أمريف بسور  الحج

 3000 ......................................... [24إل   1(:اآليات 22الوحد  ا ول :]سور  الحج )

من أهوال القيامة وا دلة عل  البمث والخضوع الصادق هلل وخضوع المخلوقات له ولقطة 

 3000 .................................................................................... من النميم والمااا

 3001 ....................................................... من أهوال الساعة 2 - 1الدرس ا ول:

 3002 ............................................ نموذج لمناد وجدال الكافر 4 - 3الدرس الثاني:

الدليلااسادال عل  البمث بخلق ا نسان وعدا قبول الك ار لهاا  10 - 5الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 3002 

المصير البائس لمن يمبد هللا عل  حرف وثواا المابدين  15 - 11الدرس الرابع:

 3006 ........................................................................................... الصادقين

 3008 ....................... رآن وخضوع المخلوقات هللطبيمة الق 18 - 16الدرس الخامس:

 3009 ............... مشهد لمااا الكافرين ومشهد لنميم الماقين 24 - 19الدرس السادس:

 3010 ....................................... [41إل   25يات (:اآل22الوحد  الثانية:]سور  الحج )

 3010 ...................................... قصة البيت الحراا وإبراهيم عليه السالا وشمائر الحج

 3010 ...................................................................................... مقدمة الوحد 
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 3011 ................................... ذا الك ار بصدهم عن المس د الحراا 25الدرس ا ول:

 3012 ............................. إبراهيم وبناء البيت وا ذان بالحج 29 - 26الدرس الثاني:

 3015 ............. أوحيد هللا وأمأيم حرماأه و ياع من أشرك به 31 - 30الدرس الثالث:

 3016 ......................... أمأيم شمائر هللا وذبح الهدي في الحرا 33-32الدرس الرابع 

الاوجه بمناسك الحج إل  هللا وص ات المخباين والبمد ا يماني  37 - 34الدرس الخامس:

 3017 ......................................................................... الاربوي للهدي والابائح

 3019 ....................... اسامرار الممرهللاة بين الهدى والضالل41 - 38الدرس السادس:

 3021 ............... دفاع هللا أمال  عن عباده المؤمنين المألومين وقدرأه عل  نصرهم

 3022 ........................................................................... لماذا يبطئ النصر ؟

 3025 ....................................... [57إل   42(:اآليات 22الوحد  الثالثة:]سور  الحج )

 3025 .................... نصر هللا للرسول وإهالهللاه  عدائهم وأطمين الرسول والمسلمين بالك

 3025 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 3025 ............. أوجيه الك ار لالعابار  من هالك الك ار السابقين 48 - 42الدرس ا ول:

ل الناير واخاالف موقف الناس من رسالاه واخاالف الرسو 51 - 49الدرس الثاني:

 3027 ............................................................................................ مصيرهم

ح ظ هللا للرسول من وساوس الشيطان ومن يسا يبون لالك  54 - 52الدرس الثالث:

 3028 .......................................................................................... الوساوس

 3028 ................................................................... بيان بطالن قصة الغرانيق

 3042 . شك الك ار بالحق وعاابهم في اآلخر  مقابل نميم الماقين 58 - 55الدرس الرابع:

 3044 ...................................... [78إل   58(:اآليات 22  الرابمة:]سور  الحج )الوحد

ربح المهاجرين ومأاهر قدر  هللا وا دلة عل  الوحدانية وع ه غير هللا ووظي ة ا مة 

 3044 ................................................................................................ المسلمة

 3044 ................................................................................... مو وع الوحد 

 3045 ........... ربح المهاجرين واناصار المألوا وا مور بيد هللا 62 - 58الدرس ا ول:

 3047 ................... الكون هلل وإنهاله المطر وإنباأه النبات ملك 64 - 63الدرس الثاني:

 3047 ......................................... ح ظ هللا للكون وأدبيره بقدرأه 65الدرس الثالث:

 3048 ........................................... لبمث بيد هللاالحيا  والموت وا 66الدرس الرابع:

أثبيت الرسول عل  دعوأه وعدا الا اأه للمشرهللاين وعداو   72 - 67الدرس الخامس:

 3049 ................................................................................... المشرهللاين للحق

ع ه اآللهة الممبود  من دون هللا وعرض بمي ص ات هللا 76 - 73الدرس السادس:

 ....................................................................................................... 3051 

 3056 ....................................................... سورأا المؤمنون والنور ال هء الث امن عشر

 3056 ........................................ ة وآياأها ثماني عشر  ومائة( سور  المؤمنون مكي  23)

 3056 ....................................................... أمريف بالسور  هاه سور  "المؤمنون"

 3057 ................................... [22إل   1(:اآليات 23الوحد  ا ول :]سور  المؤمنون )

 3057 ....................................................... أقرير ال ال  للمؤمنين وص ات المؤمنين

 3058 .............................................. أهم صفات المؤمهين المفحيين 11 - 10الد س اْلول 

 3062 رحلة ا نسان ما بين الميالد والبمث ودالاها عل  ا يمان 16 - 12الدرس الثاني:

 3066 أدلة ا يمان والوحدانية في الكون وإنماا هللا عل  ا نسان 23 - 17الدرس الثالث:

 3069 ................................. [52إل   23(:اآليات 23الوحد  الثانية:]سور  المؤمنون )

 3069 .....................................................................المقيد  من خالل موهللاب الرسل

 3069 .................................................................................... مقدمة الوحد :

 3070 ............................................... لقطات من قصة نو  30 - 23الدرس ا ول:
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 3072 .................................... ع عادلقطات من قصة هود م 41 - 31الدرس الثاني:

 3074 ............................................. إشار  للرسل بمد هود 44 - 42الدرس الثالث:

 3074 .........................أكايب فرعون وملئه بموس  وهارون 48 - 45الدرس الرابع:

 3075 ....................... إشار  لموس  وعيس  عليهما السالا 50 - 49الدرس الخامس:

 3075 ...................... وحد  الرسالة والرسل وا مة الواحد  52 - 51الدرس السادس:

 3076 ................................. [98إل   53(:اآليات 23الوحد  الثالثة:]سور  المؤمنون )

 3076 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3077 .......................................... اخاالف الناس بمد الرسل 56 - 53:الدرس ا ول

 3077 ..................... من ص ات المؤمنين ذوي القلوا الوجلة 61 - 57الدرس الثاني:

 3080 ....................... هات الاي أصرفهم عن ا يمانأ نيد الشب 74- 68الدرس الرابع:

 3082 .......... عدا اناباه الك ار من ااباالء  بالشد  أو الرخاء 77 - 75الدرس الخامس:

 3082 ...........  ت أنأار الك ار إل  اآليات فيهم وفيما حولهمل 80 - 78الدرس السادس:

 3083 ....................... أس يل بمي مقوات الك ار عن البمث 83 - 81الدرس السابع:

 3084 ................... اانطالق  من مسلماأهم  ثبات ما ينكرونه 89 - 84الدرس الثامن:

 3084 ..........................ن ي الشريك عن هللا وإا ل سد الكون 92 - 90الدرس الااسع:

 3085 ...... أوجيهات للرسول للم اصلة وا ساماذ  من الشيطان 98 - 93الدرس الماشر:

 3087 .............................. [118إل   99(:اآليات 23الوحد  الرابمة:]سور  المؤمنون )

 3087 ........................والبمث والحشر ومصير المؤمنين والكافرينمن مشاهد ااحاضار 

 3087 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3087 ......................................... مشهد ااحاضار والبمث 115 - 99الدرس ا ول:

 3089 ................ فال  المؤمنين وخسار  الكافر ورحمة هللا 118 - 116الدرس الثاني:

 3091 ..................................................... ( سور  الن ور مدني ة وآياأها أربع وسا ون24)

 3091 ............................................................................... الامريف بسور  النور

 3092 ....................................... [26إل   1(:اآليات 24الوحد  ا ول  :]سور  النور )

 3092 ...................................................................... الا أيع منهبيان حد الهن   و

 3093 .................................................... طبيمة السور  وأحكامها 1الدرس ا ول:

 3093 ........................................ حد الهنا والقاف والمالعنة 10 - 2الدرس الثاني:

 3103 ..................... اسانكار موقف بمي المسلمين من ا فك 18 - 11الدرس الثالث:

 3112 ...................................ممال ة بمي آثار حادث ا فك 22 - 19الدرس الرابع:

 3115 ........................ وعيد من يقافون المؤمنات الغافالت 25 - 23الدرس الخامس:

 3115 ................................ الصالحات للصالحين وبراء  عائشة 26الدرس السادس:

 3117 ...................................... [34إل   27(:اآليات 24الوحد  الثانية:]سور  النور )

 3117 ................................. وسائل الوقاية من الهنا:ااسائاان وغي البصر والاهويج

 3117 ...................................................................................  وع الوحد مو

 3118 ...................................... ااسائاان للدخول في البيوت 29- 27الدرس ا ول:

مور  عند النساءغي البصر بين المؤمنين والمؤمنات وحدود ال 31 - 30الدرس الثاني:

 ....................................................................................................... 3122 

 3127 .......................... الحث عل  الاهويج والمنع من البغاء 33 - 32الدرس الثالث:

 3130 .......................................................... طبيمة هاا القرآن 34الدرس الرابع:

 3131 ...................................... [45إل   35(:اآليات 24الوحد  الثالثة:]سور  النور )

 3131 .......................... نور هللا وبيوت هللا وأسبيح المخلوقات هلل وخسار  أعمال الك ار

 3131 ........................... نور هللا وبيوت هللا وص ات جنود هللا 38 - 35الدرس ا ول:

 3134 ............................................... خسار  أعمال الكافر 40 - 39الدرس الثاني:
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 3135 ...................... أسبيح المخلوقات هلل وملكية هللا للوجود 42 - 41الدرس الثالث:

 3136 ................................................... مشهد المطر والسحاا 43الدرس الرابع:

 3136 ..................................................... أقليب الليل والنهار 44الدرس الخامس:

 3137 ................................. إع اج هللا في الكون وفي مخلوقاأه 45الدرس السادس:

 3139 ..................................... [57إل   46(:اآليات 24الوحد  الرابمة:]سور  النور )

 3139 ........................ الاقابل بين ص ات المؤمنين وص ات المنافقين والامكين للمؤمنين

 3139 ................................................................................... مو وع الوحد 

 3139 ................ رفي المنافقين حكم هللا وقبول المؤمنين ذلك 53 - 46الدرس ا ول:

 3143 ........................ وعد المؤمنين بالامكين واناصار الدين 57 - 55الدرس الثاني:

 3147 ................................... [64إل   58(:اآليات 24الوحد  الخامسة:]سور  النور )

 3147 .......................................... آداا ا سائاان وأكاأف المسلمين وملكية هللا للكون

 3147 ................................................................................... مو وع الوحد 

 3147 ............................................. ا سائاان داخل البيوت 59 - 58الدرس ا ول:

 3148 ............................................. ساءالرخصة للقواعد من الن 60الدرس الثاني:

 3149 ............................... أنأيم المالقات بين ا قارا وا صدقاء 61الدرس الثالث:

 3150 .  لس الرسولأنأيم المالقات بين المسلمين واآلداا في م 64 - 62الدرس الرابع:

 3154 .................................................. ( سور  ال رقان مكي ة وآياأها سبع وسبمون25)

 3154 ............................................................................ الامريف بسور  ال رقان

 3158 ..................................... [20إل   1(:اآليات 25الوحد  ا ول :]سور  ال رقان )

 3158 ........................................................ أسبيح ّللا  وحمده عل  أنهيل هاا القرآن

 3158 ..................................... إثبات النبو  والوحي والوحدانية 3 - 1درس ا ول:ال

 3163 ............................. 6 -4الدرس الثاني:أكايب الك ار للرسول وإنكارهم للقرآن 

 3164 ....... اعارا هم عل  بشرية الرسول واقاراحاأهم السخي ة 10 - 7الدرس الثالث:

 3166 ...................... لقطات الخهي وعااا الك ار يوا القيامة 19 - 11الدرس الرابع:

 3168 ........................................................ طبيمة هللال الرسل 20س:الدرس الخام

 3170 .................................... [44إل   21(:اآليات 25الوحد  الثانية:]سور  ال رقان )

 3170 ................ بمصارع السابقين رد اعارا ات الك ار عل  القرآن والرسول وأاهللايرهم

 3170 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3171 ...... الرد عل  بمي طلبات الك ار وصور  لهم يوا القيامة 29 - 21الدرس ا ول:

 3174 الرد عل  اعاراض الك ار عل  القرآن وحكمة أنهيله م رقا 34 - 30الدرس الثاني:

 3178 ..................................... لقطات من مصارع السابقين 40 - 35الدرس الثالث:

 3178 .......... اساههاء الك ار بالرسول وهللاونهم أ ل من ا نماا 44 - 41الدرس الرابع:

 3182 .................................... [62إل   45(:اآليات 25الوحد  الثانية:]سور  ال رقان )

 3182 ................................................................... آيات هللاونية دالة عل  الوحدانية

 3182 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3183 ............................................ الأل وفمل هللا بهحرهللاة  46 - 45الدرس ا ول:

 3184 ....................................................... مشهد الليل والنهار 47الدرس الثاني:

 3185 ............................................ مشهد الريا  وا مطار 49 - 48الدرس الثالث:

 3185 ................................... مهمة القرآن وجهاد الك ار به 52 - 50الدرس الرابع:

 3187 ................................................ البحار وا نهار والمياه 53الدرس الخامس:

 3188 ................................................. الدرس السادس:الاهاوج والاناسل البشري

 3189 ...................... دعو  الرسول ومهماه وأوهللاله عل  ربه 57 - 55الدرس السابع:

 3191 ..................... رفي الك ار الس ود للرحمن وأنهيه هللا 62 - 60امن:الدرس الث
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 3193 .................................... [77إل   63(:اآليات 25الوحد  الرابمة:سور  ال رقان )

 3193 ............................................................................ منأهم ص ات عباد الرح

 3193 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3193 ........................................... عباد الرحمن مشيهم وهللاالمهم 63الدرس ا ول:

 3194 ......................... عباد الرحمن ليلهم وأه دهم ودعائهم 66 - 64الدرس الثاني:

 3195 ........................................ اقاصاد عباد الرحمن في ا ن اق 67الدرس الثالث:

 3195 ...................... اباماد عباد الرحمن عن الانوا وأوباهم 71 - 68ابع:الدرس الر

 3197 .......................... عدا شهادأهم للهور وا اشاراهللاهم باللغو 72الدرس الخامس:

 3197 ................................................... أ اعلهم مع آيات هللا 73الدرس السادس:

 3197 ................................................... طلبهم الارية الصالحة 74الدرس السابع:

 3198 ...................................................... جهاء عباد هللا 76 - 75الدرس الثامن:

 3198 ..................................................... هوان الك ار عل  هللا 77الدرس الااسع:

 3200 .....................................( سور  الش مراء مكي ة وآياأها سبع وعشرون ومائاان26)

 3200 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3200 .......................................[9إل   1(:اآليات 26الوحد  ا ول :]سور  الشمراء )

 3200 ........................................................... هاإثبات النبو  وثبات موقف الك ار من

 3204 ................................... [68إل   10(:اآليات 26الوحد  الثانية:]سور  الشمراء )

 3204 ................................ مشاهد ولقطات من قصة موس  عليه السالا مقدمة الوحد 

 3205 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3206 .............................. أكليف موس  بالاهاا إل  فرعون 17 - 10الدرس ا ول:

 3209 .................................. المواجهة بين موس  وفرعون 37 - 18الدرس الثاني:

 3212 ..................................... قدوا السحر  لاحدي موس  40 - 38الدرس الثالث:

 3212 ........................................ رعون مع السحر اأ اق ف 42 - 41الدرس الرابع:

 3213 ............ المبارا  وإيمان السحر  واا طهاد والخروج 56 - 43الدرس الخامس:

 3216 .................................... هللاهمإخراج آل فرعون  هال 59 - 57الدرس السادس:

 3217 .................................. هالك فرعون ون ا  المؤمنين 68 - 60الدرس السابع:

 3219 ................................. [104إل   69(:اآليات 26الوحد  الثالثة:]سور  الشمراء )

 3219 ............................................................. لقطات من قصة إبراهيم عليه السالا

 3219 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3221 ..................................................................................... الدرس ا ول:

 3226 .............................. [122إل   105(:اآليات 26الوحد  الرابمة:]سور  الشمراء )

 3226 .................................................................لقطات من قصة نو  عليه السالا

 3226 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3230 ............................ [140إل   123(:اآليات 26الوحد  الخامسة:]سور  الشمراء )

 3230 .................................................................... لسالاقصة عاد مع هود عليه ا

 3232 ............................ [159إل   141(:اآليات 26الوحد  السادسة:]سور  الشمراء )

 3232 ................................................................. قصة ثمود مع صالح عليه السالا

 3235 ............................. [175إل   160(:اآليات 26الوحد  السابمة:]سور  الشمراء )

 3235 ................................................................... قصة لوط عليه السالا مع قومه

 3237 .............................. [191إل   176(:اآليات 26الوحد  الثامنة:]سور  الشمراء )

 3237 ....................................... لقطات من قصة أصحاا ا يكة مع شميب عليه السالا

 3239 ............................. [227إل   192(:اآليات 26:]سور  الشمراء )الوحد  الااسمة

 3239 .................................... نقي شبهات الك ار حول القرآن وإثبات مصدره الرباني
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 3239 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3247 .................................................... ( سور  الن مل مكي ة وآياأها ثالث وأسمون27)

 3247 ................................................................................. أهم أغراض السور 

 3249 .......................................... [6إل   1(:اآليات 27  ا ول :]سور  النمل )الوحد

 3249 ..................................................... إثبات مصدر القرآن وأهم ص ات المؤمنين

 3252 ........................................ [14إل   7(:اآليات 27الوحد  الثانية:]سور  النمل )

 3252 ............................................................. لقطات من قصة موس   عليه السالا

 3255 ...................................... [44إل   15(:اآليات 27الوحد  الثالثة :]سور  النمل )

 3255 .................................................. قصة داود وسليمان عليهما السالا وقوا سبأ

 3255 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3257 ........................ اثة سليمان لداود ومسيره مع جيشهور 19 - 15الدرس ا ول:

 3262 ......................مشاهد قصة سليمان والهدهد وملكة سبأ 44 - 20الدرس الثاني:

 3269 ..................................... [53إل   45(:اآليات 27الوحد  الرابمة:]سور  النمل )

 3269 ................................................................... لقطات من قصة صالح مع ثمود

 3273 ................................... [58إل   54(:اآليات 27الوحد  الخامسة:]سور  النمل )

 3273 ..................................................................... لقطات من قصة لوط مع قومه

 3275 ............ ال هء المشرون  بقية سور  الن مل وسور  القصص وقسم من سور  المنكبوت

 3275 ................................... [93إل   59(:اآليات 27الوحد  السادسة:]سور  النمل )

 3275 ......................................... جوات من عالم الغيب والشهاد  عل  حقائق المقيد 

 3276 ................................................................................ قدمة هاا الدرسم

 3277 ................................ أدلة هللاونية حياأية عل  الوحدانية 64 - 59الدرس ا ول:

 3282 ..................... القرآن علم الغيب خاص باهلل وطبيمة علم 81 - 65الدرس الثاني:

 3289 ................................................. من مشاهد القيامة 90 - 82الدرس الثالث:

 3295 ................................................ ( سور  القصص مكي ة وآياأها ثمان وثمانون28)

 3295 ........................................................................... الامريف بسور  القصص

 3297 ....................................................... [43إل   1(:اآليات 28]سور  القصص )

 3297 ........................................................ ا وفرعونقصة النبي موس  عليه السال

 3299 .................................... طغيان فرعون وجو واد  موس  6 - 1الدرس ا ول:

 3302 ...................... ح ظ هللا لموس  الر يع وإعادأه إل  أمه 13 - 7الدرس الثاني:

 3304 ...................................... موس  من شبابه إل  نبوأه 28 - 14الدرس الثالث:

 3315 ............. عود  النبي موس  عليه السالا إل  أرض مصر 35 - 29الدرس الرابع:

 3317 ............................. أكليف موس  بالاهاا إل  فرعون 30 - 29الدرس الرابع:

 3320 ....................... رفي فرعون وآله للدعو  وإهالهللاهم 42 - 36الدرس الخامس:

 3321 ........................................ إشار  إل  أبماد رسالة موس  43الدرس السادس:

 3323 .................................. [75إل   44(:اآليات 28الوحد  الثانية:]سور  القصص )

 3323 ........................................................... حقائق اعاقادية   ومواجهة المشرهللاين

 3324 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3324 ....................... قصة موس  في القرآن دليل عل  الوحي 51 - 44الدرس ا ول:

 3326 ...................................... ثناء عل  مؤمنين صالحين 55 – 52الدرس الثاني:

 3328 ...................................الهداية بين قدر هللا واخايار ا نسان 56الدرس الثالث:

 3330 ........ أمن قريش في مكة ول ت نأرهم لمصارع السابقين 61 - 57الدرس الرابع:

 3332 ............................. لقطات  حوال الك ار يوا القيامة 67 - 62الدرس الخامس:

 3334 .............. نممة هللا عل  ا نسان في أماقب الليل والنهار 73 - 71الدرس السابع:
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 3336 ................................... خسار  المشرهللاين يوا القيامة 75 - 74الدرس الثامن:

 3337 .................................. [84إل   76(:اآليات 28الوحد  الثالثة:]سور  القصص )

 3337 ......................................................................... قصة قارون وأمقيب عليها

 3337 ...................................................................................... وحد مقدمة ال

 3337 ..................................... طغيان قارون واعاداؤه بماله 78 - 76الدرس ا ول:

 3340 .................................. الناس فريقان أماا فانة قارون 80 - 79الدرس الثاني:

 3341 ............................................. الخسف بقارون وماله 82 - 81الدرس الثالث:

 3343 .......................... [88إل   85(:اآليات 28]سور  القصص ) 85الوحد  الخامسة:

 3343 ........................................................... أوجيهات للرسول والدعا  من بمده

 3346 ................................................. ( سور  المنكبوت مكي ة وآياأها أسع وسا ون29)

 3346 ............................................................................. ور أهم مو وعات الس

 3347 ................................. [13إل   1(:اآليات 29الوحد  ا ول   :]سور  المنكبوت )

 3347 ........................................................... حقيقة ا يمان  وسنة ااباالء  وال انة

 3348 ........................................ سنة ال انة وااباالء  وناائ ها 5- 1الدرس ا ول 

 3352 ................................ ااباالء  بالوالدين وا حسان إليهما 9 - 8الدرس الثاني:

 3353 ............. موقف بمي الناس من ال انة وغروره بالرخاء 11 - 10الدرس الثالث:

 3354 .......................................... فردية الابمة يوا القيامة 13 - 12الدرس الرابع:

 3356 ................................. [45إل   14(:اآليات 29الوحد  الثانية:]سور  المنكبوت )

 3356 ..................................................... ال انة وااباالء  من خالل القصص القرآني

 3357 ...................................................................................... الوحد  مقدمة

دعو  للنأر في طول المد  الاي مكث فيها نو  عليه السالا يدعو  15 - 14الدرس ا ول 

 3357 .......................................................................................... فيها قومه

 3358 .............. لمباد  هللا وحده وشكره فاهلل بيده الرجق وحدهدعو   15الدرس الثاني:

 3359 ......................... دعو  الك ار للنأر في الااريخ والكون 23 - 16الدرس الثالث:

 3361 ....... عناد الك ار لدرجة قال أنبيائهم وطلبهم حرق إبراهيم 27 - 24الدرس الرابع 

 3363 .......................... لقطات من قصة قوا لوط ودمارهم 35 - 28الدرس الخامس:

 3365 ........................................... إشار  إل  قصة مدين 37 - 36الدرس السادس:

 3365 .................................................... إشار  إل  عاد وثمود 38الدرس السابع:

 3366 .................................................. إشار  إل  فرعون وآله 39الدرس الثامن:

 3366 ................................................ مصارع ا قواا السابقين 40الدرس الااسع:

 3366 ................................................ واية غير هللا والمنكبوت 41الدرس الماشر 

 3368 ............................................ خلق هللا الكون بالحق 42الدرس الحادي عشر:

 3368 ............................ الاوجيه إل  الصال  والقرآن والاهللار 45الدرس الثاني عشر:

وا ولقمان والس د  وقسم من سور  ال هء الحا دي والمشرون بقية سور  المنكبوت وسور الر 

 3370 .................................................................................................... ا حهاا

 3370 .................................. [69إل   46(:اآليات 29الوحد  الثالثة:]سور  المنكبوت )

 3370 ..................................... حقائق حول أهل الكااا والمشرهللاين وااباالء  وا يمان

 3370 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3371 .............. ي شبهات الك ار حولهحقائق حول القرآن ونق 52 - 46الدرس ا ول:

 3374 ................................ الرد عل  اسام ال الك ار المااا 55 - 53الدرس الثاني:

 3375 ...................................... دعو  المؤمنين إل  اله ر  60 - 56الدرس الثالث:

 3377 ......................... أس يل أناقي الك ار ال كري والديني 68 - 61الدرس الرابع:

 3379 .................................................... الهداية ثمر  ال هاد 69الدرس الخامس:
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وا مكي ة وآياأها سا ون30)  3381 .............................................................. ( سور  الر 

 3381 ............................................ أهم المو وعات الاي اشاملت عليها سور  الروا

 3383 ........................................ [32إل   1(:اآليات 30الوحد  ا ول :]سور  الروا )

 3383 ........................ غلبة الروا لل رس ووجوا النأر في  الكون للوصول إل  الخالق

 3384 ....نصر هللا المؤمنين وغلبة الروا عل  ال رس وطبيمة الك ار 7 - 1ول:الدرس ا 

 3388 .............................................. ذا الك ار لمدا أ كرهم بالحق 8الدرس الثاني:

 3388 .............. أوجيه الك ار إل  مصارع السابقين ا قوى منهم 10 - 9:الدرس الثالث

 3389 .................................... البمث والقيامة وعااا الك ار 16 - 11الدرس الرابع:

 3390 .................... من مشاهد يوا القيامة  وع ائب الخلق 27 - 17الدرس الخامس:

 3390 ...................................................................................... مقدمة الدرس

 3395 .............................  را مثل عل  ن ي الشرهللااء هلل 29 - 28الدرس السادس:

 3396 ......................... ال طر  ا نسانية وأوحيد هللا وعبادأه 32 - 30الدرس السابع:

 3398 ...................................... [60إل   33(:اآليات 30الوحد  الثانية:]سور  الروا )

 3398 ................................................... بمي آثار قدر  هللا أمال  في ا نس واآلفاق

 3398 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 3399 ............. خاالف موقف ممأم الناس في السراء والضراءا  37-33الدرس ا ول:

 3400 ...................................... المال الرابح والمال الخاسر 39 - 38الدرس الثاني:

 3401 ............................... دانية وأهديد المشرهللاينأدلة الوح 42 - 40الدرس الثالث:

 3402 ............................ دعو  إل  عباد  هللا وجهاء المابدين 45 - 43الدرس الرابع:

 3403 ....... الناس بالمطر والهرع والثمر آيات هللا ونممه عل  51 - 46الدرس الخامس:

 3405 .................. الاين يسا يدون والاين ا يسا يدون من الهدى 52الدرس السادس:

 3405 ................... ان بين الواد  والموت والبمثرحلة ا نس 57 - 54الدرس السابع:

 3407 ............. ذا الك ار لمنادهم وأكايبهم والطبع عل  قلوبهم 59 - 58الدرس الثامن:

 3407 .............................................. ل  الصبر وااأهانأوجيه إ 60الدرس الااسع:

 3409 .................................................... ( سور  لقمان مكي ة وآياأها أربع وثالثون31)

 3409 ................................................................................. أهم أغراض السور 

 3413 ....................................... [19إل   1(:اآليات 31الوحد  ا ول  :]سور  لقمان )

 3413 ................................................................ ص ات المؤمنين وص ات الكافرين

 3413 ........................................ من ص ات المؤمنين المهادين 5 - 1:الدرس ا ول

 3414 ........................................... من ص ات الك ار المماندين 7 - 6الدرس الثاني:

 3415 ............................................. جهاء المؤمنين في ال نة 9 - 8الدرس الثالث:

 3416 ...................... من مأاهر قدر  هللا الدالة عل  وحدانياه 11 - 10الدرس الرابع:

 3418 ...................................................... قصة لقمان الحكيم 12الدرس الخامس:

 3418 ................................. وصية لقمان ابنه عدا الشرك باهلل 13الدرس السادس:

 3418 ............................................. وصية ا نسان بوالديه 15-14الدرس السابع:

 3420 ....................................... شمول علم هللا وقدرأه لكل شيء 16الدرس الثامن:

 3421 ................................... وصية لقمان ابنه بالصال  والصبر 17الدرس الااسع:

 3421 ................................ لقمان ينه  ابنه عن المخال ات 19 - 18اشر:الدرس الم

 3423 .......................................... [34إل   20(:اآليات 31]سور  لقمان )ال حدة الثاني  

 3423 ............................................................   المتابعين لآلبا ِليْ ال حداني  وِجديد اليفا

 3423 .................. أسخير السموات وا رض وم ادلة ا نسان 24 – 20الدرس ا ول:

 3426 ....................................... نيةاعاراف ال طر  بالوحدا 26 - 25الدرس الثاني:
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مثال مصور لمدا ن اد هللالمات هللا وقدرأه عل  الخلق والبمث 28 - 27الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 3427 

 3428 ..................................................... آيات هللاونية للوحدانية 29الدرس الرابع:

 3429 ....................... النأر في قدر  هللا وعأماه في البحر 33 - 30الدرس الخامس:

 3430 ....................................................... مما اخاص هللا به 34الدرس السادس:

 3433 ........................................................... ( سور  الس  د  مكي ة وآياأها ثالثون32)

 3433 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3434 .................................... [30إل   1(:اآليات 32الس ده ) الوحد   ا ول  :]سور 

 3435 ............................... في الابلير عن را المالمين قضية الوحي وصدق الرسول 

 3435 ................................................... إثبات النبو  والوحي 3 - 1الدرس ا ول:

 3437 .................... بمي ص ات هللا وأفماله الدالة عل  وحدانياه 9 - 4الدرس الثاني:

 3443 ....................................... رد عل  إنكار الك ار للبمث 11 - 10الدرس الثالث:

 3443 ........................ مشهد خهي وعااا الك ار يوا القيامة 14 - 12الدرس الرابع:

 3444 ................... من ص ات المؤمنين وجهاؤهم يوا القيامة 17-15الدرس الخامس:

 3445 ............... صور لنميم المؤمنين مقارنا بمااا الكافرين 22 - 18الدرس السادس:

 3446 .................... نموذج للامكين للمؤمنين الصالحين في ا رض 23الدرس السابع:

 3447 ..................................ل ت نأر الكافرين لمصارع السابقين 26الدرس الثامن:

 3448 ................................. ل ت نأرهم إل  آيات هللا فيما حولهم 27الدرس الااسع:

 3448 ..................................... الرد عل  اسام الهم المااا 30 - 28الدرس الماشر:

 3450 ............................................... ( سور  ا حهاا مدني ة وآياأها ثالث وسبمون33)

 3450 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3454 ....................................... [8إل   1(:اآليات 33الوحد  ا ول :]سور  ا حهاا )

 3454 ................ ياء الامريف بسور  ا حهااأوجيهات للنبي وإبطال الأهار وميثاق ا نب

 3454 ...................... أوجيهات للنبي عليه السالا ولألمة من بمده 3 - 1الدرس ا ول:

 3457 .................................................. الابنيإبطال الأهار و 5 - 4الدرس الثاني:

 3460 ......................................... واية النبي وواية أولي ا رحاا 6الدرس الثالث:

 3464 ................................................ ميثاق هللا عل  ا نبياء 8 - 7الدرس الرابع:

 3466 ..................................... [27إل   9(:اآليات 33الوحد  الثانية:]سور  ا حهاا )

 3466 ............................................................... مشاهد ولقطات من غهو  ا حهاا

 3466 .............................................. ااسامداد لغهو  ا حهاا 12-9الدرس ا ول:

 3477 ....................نقي المنافقين المهد ونشاطهم عند ال انة 15 - 14الدرس الثاني:

 3478 .......................... ال رار ا يدفع أمر هللا وا يطيل الممر 17 - 16لثالث:الدرس ا

 3478 .................... صور من ر  للمنافقين وأفمال مرذولة لهم 20 - 18الدرس الرابع:

 3480 ............................. ااقاداء  الحسن بالرسول عليه السالا 21الخامس:الدرس 

 3482 .. ثناء عل  الصحابة لصدقهم ال هادي وههيمة ا حهاا 25 - 22الدرس السادس:

 3484 .................................. لقطة من إباد  يهود بني قريأة 27-26س السابع:الدر

 3494 ............................. ال هء الثاني والمشرون بقي ة سور  ا حهاا وسورأا سبأ وفاطر

 3494 ................................... [35إل   28(:اآليات 33سور  ا حهاا )الوحد  الثالثة:]

 3494 ................................................... وباقي المسلمات أوجيهات لهوجات النبي 

 3494 .......................................... دعو  النبي لاخيير نسائه 29 - 28الدرس ا ول:

 3498 ..........................جهاء نساء النبي الما ق مع منهلاهن 31 - 30الدرس الثاني:

 3499 ....................... أوجيهات لنساء النبي وباقي المسلمات 34 - 32الدرس الثالث:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4872 

 3505 ...................................... من ص ات الصالحين والصالحات 35الدرس الرابع:

 3508 .................................. [48إل   36(:اآليات 33الوحد  الرابمة:]سور  ا حهاا )

حقائق حول الخضوع لحكم هللا وذهللاره ومهمة الرسول عليه السالا وجواجه بهينب بنت 

 3508 .................................................................................................. جحش

 3508 ................. أحطيم الرسول عليه السالا ال وارق بين المسلمين 36الدرس ا ول:

 3512 ......................... إبطال الابني وجواج النبي بهينب جوجة جيد 37الدرس الثاني:

 3516 ...................................... أمر المؤمنين با هللاثار من ذهللار هللا 43الدرس الثالث:

 3518 ....................................... مهمة الرسول عليه السالا 48 - 45الدرس الرابع:

 3520 ................................ [62إل   49(:اآليات 33الوحد  الخامسة:]سور  ا حهاا )

 3520 ...................................... أوجيهات لحيا  الرسول الخاصة وأمامل المسلمين ممه

 3520 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3521 ......................... قبل الدخول وحقها في المامة ا عد  للمطلقة 49الدرس ا ول:

 3522 ........................ ما يحل وما ا يحل للرسول من النساء 52 - 50الدرس الثاني:

 3523 ................ لمسلمين ببيوت النبي وجوجاأهأنأيم عالقة ا 55 - 53الدرس الثالث:

أمر المسلمين بالصال  عل  الرسول عليه السالا ونهيهم عن  58 - 56الدرس الرابع:

 3526 ............................................................... إياائه وإيااء المؤمنين اآلخرين

 3527 ..................... أمر المؤمنات بإرخاء ال البيب عل  السيقان 59الدرس الخامس:

 3529 ................................ [73إل   63(:اآليات 33الوحد  السادسة:]سور  ا حهاا )

 3529 ....................... مشاهد من القيامة ومبدأ ا مانة وحقيقة الحساا وال هاء والمقاا

 3529 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3529 ........................................................ علم الساعة عند هللا 63الدرس ا ول:

 3530 ......................... مشهد لألأباع والمابوعين يوا القيامة 68 - 64الدرس الثاني:

 3531 ... طاعاهنهي المؤمنين عن إيااء الرسول وأوجيههم إل   71 - 69الدرس الثالث:

 3532 ................................. ا مانة وأساس الثواا والمقاا 73 - 72الدرس الرابع:

 3535 ..................................................... ( سور  سبإ مكي ة وآياأها أربع وخمسون34)

 3535 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3538 ........................................... [9إل   1(:اآليات 34الوحد  ا ول  :]سور  سبإ )

 3538 .......................................................................  أمال  عل  هللال شيءحمد هللا

م يء الساعة الاي أنكرها الك ار وم اجا  المحسن والمسيء فيها 5 - 3الدرس الثاني:

 ....................................................................................................... 3540 

 3543 ............................ لرد عل  اساغراا وإنكار الك ار للبمثا 8 - 7الدرس الرابع:

 3544 ................................ أهديد منكري البمث بالمااا والخسف 9الدرس الخامس:

 3545 ........................................ [21إل   10ات (:اآلي34الوحد  الثانية:]سور  سبإ )

 3545 ............................................................. لقطات من قصة داود وسليمان وسبأ

 3545 ............................................ فضل هللا عل  نبيه داود 11 - 10الدرس ا ول:

 3547 ................................. من مأاهر قو  سليمان ومقامه 14 - 12الدرس الثاني:

 3549 ............................................هللا ر قوا سبأ وأدميرهم 19 - 15الدرس الثالث:

 3551 .............................. سبب هالك سبأ ماابماهم للشيطان 21 - 20الدرس الرابع:

 3553 ........................................ [27إل   22(:اآليات 34الوحد  الثالثة:]سور  سبإ )

 3553 ........................................... ل ا يمان والشرك والمؤمنين والكافرينحقائق حو

 3553 .................. ع ه الممبودين من دون هللا وا ش اعة لهم 23 - 22الدرس ا ول:

 3554 .................................................... هو الراجق الهاديهللا  24الدرس الثاني:

 3555 ............................................ هللال إنسان مسؤول عن عمله 25الدرس الثالث:
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 3555 .............................................. هللا ي اح وي صل بين عباده 26الدرس الرابع:

 3555 .................................................... ن ي الشريك عن هللا 27الدرس الخامس:

 3557 ....................................... [42إل   28(:اآليات 34الوحد  الرابمة:]سور  سبإ )

 3557 ............................... عموا الرسالة وحساا الك ار أأباعا ومابوعين لاكايبهم بها

 3557 ................................. محمد رسول بشير ناير للمالمين 30 - 28الدرس ا ول:

 3558 .......................... خهي ا أباع والمابوعين يوا القيامة 33 - 31الدرس الثاني:

 3560 .............................................. القيم الهائ ة والباقية عند هللا 36 - 34الدرس الثالث:

 3561 ........................................... البراء  من الك ار عند الحشر 42ابع:الدرس الر

 3563 ..................................... [54إل   43(:اآليات 34الوحد  الخامسة:]سور  سبإ )

 3563 ............................................... للا كر إنكار موقف الك ار من الرسول ودعوأهم

 3563 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3563 ........................... هللا ر المشرهللاين بالرسول واأهامهم له 45 - 43الدرس ا ول:

دعو  الك ار للا كر بالرسول الحق وطبيمة الرسالة والرسول 50 - 46الدرس الثاني:

 ....................................................................................................... 3565 

 3568 ............................... خهي الك ار وعاابهم يوا القيامة 54 - 51الدرس الثالث:

 3569 ................................................... ( سور  فاطر مكي ة وآياأها خمس وأربمون35)

 3569 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3570 .......................................... [3إل   1(:اآليات 35طر )الوحد  ا ول  :]سور  فا

 3570 ......................................................... الثناء عل  هللا  وخلق المالئكة ونمم هللا

 3571 ................................... الثناء عل  هللا وقدرأه وخلقه للمالئكة 1الدرس ا ول:

 3573 ......................................... حقيقة هللاون الرحمة بيد هللا وحده 2الدرس الثاني:

 3577 ........................................ أاهللاير الناس بخلق هللا ورجقه لهم 3الدرس الثالث:

 3578 ........................................... [8إل   4(:اآليات 35الوحد  الثالثة:]سور  فاطر )

 3578 ................................................................بين اأباع الرسول واأباع الشيطان

 3578 ..................................... أحاير الناس من الك ر والاكايب 7 - 4الدرس ا ول:

 3579 .............................. وسيلة الشيطان في أهيين السوء  وليائه 8الدرس الثاني:

 3581 ......................................... [14إل   9(:اآليات 35ة:]سور  فاطر )الوحد  الثالث

 3581 .................................................... آيات في الكون والن س دالة عل  الوحدانية

 3581 ................................. والنبات ل ت ا نأار إل  الريا  والمطر 9الدرس ا ول:

 3582 ............... المه  بيد هللا وحده وانقالا مكر الك ار عل  أن سهم 10الدرس الثاني:

 3584 ....................... من البداية للنهايةحيا  ا نسان بيد هللا وحده  11الدرس الثالث:

 3586 ........................................ البحار وما فيها من نمم لإلنسان 12الدرس الرابع:

 3587 ............... شمس والقمرالااهللاير بالنممة في الليل والنهار وال 13الدرس الخامس:

 3588 ........................ هللا المالك والشرهللااء فقراء عاجهون 14 - 13الدرس السادس:

 3590 ...................................... [26إل   15(:اآليات 35الوحد  الرابمة:]سور  فاطر )

 3590 .........غن  هللا وقدرأه وع ه البشر وفردية الابمة وعدا مساوا  المؤمنين بالكافرين

 3590 .......................  وقوأهفقر الناس وع ههم أماا غن  هللا 17 - 15الدرس ا ول:

 3591 ......................... فردية الابمة والحساا والمسا يد من ا ناار 18الدرس الثاني 

 3592 ............................ عدا أساوي الماناقضين هللاالمؤمن والكافر 19الدرس الثالث:

 3593 ..............حدود مهمة الرسول ومواساأه عل  هللا ر الك ار 26 - 22الدرس الرابع:

 3595 .................................... [38إل   27(:اآليات 35الوحد  الخامسة:]سور  فاطر )

 3595 .................................................... الانوع والاكوين في الكون واأ اهات البشر

 3595 ...................................................................................... مقدمة الوحد 
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 3595 ..................................... الانويع والالوين في خلق هللا 28 - 27درس ا ول:ال

 3597 .......................... ثواا وفوج أصحاا الاالو  والاطبيق 30 - 29الدرس الثاني:

اخاالف موقف الناس من القرآن وصور  من النميم والمااا يوا  38 - 31الدرس الثالث:

 3597 .............................................................................................. القيامة

 3602 ....................................... [45جد  39(:اآلايت 35فا ر )الوحد  السادسة:]سور  

 3602 .................................. ضوع الكون وا نسان هلل وسناه المطرد  ون ي الشرهللااءخ

 3602 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3603 ......................................... اساخالف هللا للناس في ا رض 39الدرس ا ول:

 3603 ............................................ ن ي الشرهللااء الم ه  عن هللا 40الدرس الثاني:

 3604 .......................... أدبير هللا للسموات وا رض وقيامه عليهما 41الدرس الثالث:

 3604 ........................... انطباق سنة هللا المطرد  عل  الك ار 43 - 42الدرس الرابع:

 3605 ................................. دعو  الك ار لالعابار  من السابقين 44الدرس الخامس:

 3606 ...................... حلم هللا بالناس وأأخير حسابهم ليوا القيامة 45الدرس السادس 

افات وص ال هء  3608 .............................................. الثالث والمشرون سور يس والص 

 3608 ...................................................... ( سور  يس مكي ة وآياأها ثالث وثمانون36)

 3608 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3610 .......................................... [29إل   1(:اآليات 36الوحد  ا ول :]سور  يس )

 3610 ..................... وموقف المشرهللاين منها وقصة أصحاا القرية إثبات رسالة النبي 

 3610 .......... ينقدر  هللا أمال  عل  عقاا الكافرين وجهاء المؤمن 12 - 1الدرس ا ول:

إرسال هللا أمال  الرسل وأكايب الكافرين لهم والمقاا لهم عل   19 - 13الدرس الثاني:

 3613 .................................................................................................. ذلك

 3615 .................. من يدعو قومه اأباع المرسلينالرجل المؤ 25 - 20الدرس الثالث:

 3617 ........................ اساشهاد الرجل المؤمن ودخوله ال نة 27 - 26الدرس الرابع:

 3618 ........................................ [68إل   30ت (:اآليا36الوحد  الثانية:]سور  يس )

 3618 .................................. ذا الك ار لمنادهم وعرض آيات هللاونية ومشاهد من اآلخر 

 3618 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3619 ....... الحسر  عل  الك ار الهالكين ول ت أنأارهم للسابقين 32 - 30الدرس ا ول:

 3619 .......................... آيات هللا في المطر والنبات والثمرات 36 - 33الدرس الثاني:

 3620 ............................... آيات هللا في الليل والنهار وال ضاء 40-37الدرس الثالث:

 3622 ............................ آيات هللا في أسخير البحار والس ن للناس 41الدرس الرابع:

 3623 ........................... غفلة الكفار عن آايت ه وج كارهم البكث 48 - 45الدرس اخلاما:

 3624 .......... مشهدان سريمان للصمق والبمث والنميم والمااا 65-49الدرس السادس:

 3626 ...............................مشاهد ساخر  للك ار يوا القيامة 67 - 66الدرس السابع 

 3626 .................................................. شيخوخة منكسة للك ار 68الدرس الثامن:

 3628 ........................................ [83إل   69(:اآليات 36الوحد  الثالثة:]سور  يس )

 3628 .......................................... مأاهر قدر  هللا في خلق المخلوقات وأدبير أمورها

 3628 ........................... ي الشمر عن القرآن وإثبات الوحين  70 - 69الدرس ا ول:

 3629 . مأاهر القدر  الربانية في ا نماا ودالاها عل  الوحدانية 76 - 71الدرس الثاني:

 3631 ..................... أدلة عل  البمث من حيا  ا نسان والنبات 82 - 77لث:الدرس الثا

 3632 ................................................... أسبيح هللا المالك للملك 83الدرس الرابع:

اف ات مكي ة وآ37)  3634 ....................................... ياأها ثناان وثمانون ومائة( سور  الص 

 3634 ................................................................................ أهم مو وعات السور 
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 3636 ................................... [68إل   1(:اآليات 37الوحد  ا ول  :]سور  الصافات )

 3636 .................................... القسم ببمي مخلوقات هللا أمال  لبيان أهمياها وعأماها

 3637 ................................القسم بخلق المالئكة عل  ألوهية هللا 5 - 1الدرس ا ول:

 3638 ...................................... حراسة السماء من الشياطين 10 - 6الدرس الثاني:

 3639 ............بداية خلق ا نسان والرد عل  إنكار الك ار للبمث 17 - 11الدرس الثالث:

 3644 ................................ [148إل   69(:اآليات 37الوحد  الثانية:]سور  الصافات )

 3644 ....................................................................... قصص من قصص السابقين

 3645 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3645 .......................... سير الك ار عل  خط  آبائهم الكافرين 74 - 69الدرس ا ول:

 3645 .............................. لقطات من قصة نو  عليه السالا 82 - 75الدرس الثاني:

 3646 ........................................ لقطات من قصة إبراهيم 113 - 83الدرس الثالث:

 3652 ............................ لقطات من قصة موس  وهارون 122 - 114الدرس الرابع:

 3652 ......................... لقطات من قصة إلياس مع قومه 132 - 123الدرس الخامس:

 3653 ........................................ إشار  إل  قصة لوط 138 - 133الدرس السادس:

 3653 ....................................... إشار  إل  قصة يونس 148 - 139الدرس السابع:

 3655 .............................. [182إل   149(:اآليات 37الوحد  الثالثة:]سور  الصافات )

 3655 ............................................ لمالئكة وال ن والشرهللااءنقي أفكار الك ار حول ا

 3655 .................... نقي أفكار الك ار حول المالئكة وال ن 166 - 149الدرس ا ول:

 3657 ............................. بنصر المؤمنين ذا الك ار ووعد 171 - 167الدرس الثاني:

 3658 ................................... أهديد الك ار بالمااا القادا 179 - 174الدرس الثالث:

 3658 ................................................ أنهيه هللا وحمده 182 - 180الدرس الرابع:

 3659 ...................................................... ( سور  ص مكية وآياأها ثمان وثمانون38)

 3659 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3661 .......................................... [16إل   1(:اآليات 38د  ا ول :]سور  ص )الوح

 3661 ............................................................... موقف المشرهللاين من القرآن الكريم

 3661 ....................... ك ار المنكرينإثبات ربانية القرآن وأهديد ال 3 - 1الدرس ا ول:

 3662 ................. شبهات الك ار حول القرآن ومواجهاهم للرسول 7 - 4الدرس الثاني:

ديدهم بالمااا ول ت النأر لمصارع الرد عل  شبهات الك ار وأه 16 - 8الدس الثالث:

 3667 ............................................................................................ السابقين

 3671 .........................................[48إل   17(:اآليات 38الوحد  الثانية:]سور  ص )

 3671 ................................................................................ قصص بمي ا نبياء

 3671 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3672 .............................. اباالء داود وقومه وقصاه مع الخصمين 17الدرس ا ول:

 3675 .. خلق هللا الكون لحكمة وعدا أساوي الك ار مع المؤمنين 29 - 27الدرس الثاني:

 3676 ....................................قصة سليمان وفاناه واباالءه 40 - 30الدرس الثالث:

 3678 .............................................. لقطة من اباالء أيوا 44 - 41الدرس الثالث:

 3679 ................................................. أسماء أنبياء أخيار 48 - 45الدرس الرابع:

 3681 ......................................... [64إل   49(:اآليات 38الوحد  الثالثة:]سور  ص )

 3681 .................................................... مشهد لنميم المؤمنين وآخر لمااا الكافرين

 3683 ........................................ [88إل   65(:اآليات 38الوحد  الرابمة:]سور  ص )

 3683 ............................................................................................... قصة آدا

 3683 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3683 ............................................ الرسول الناير وإثبات الوحي 65الدرس ا ول:
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 3685 ........................................... قصة آدا وعداو  إبليس 85 - 71الدرس الثاني 

 3687 .................... أ رد الرسول وعدا أكل ه وأبليغه لدعوأه 88 - 86الدرس الثالث:

مر وغافر وفص لت  3689 ............................................. ال هء الرابع والمشرون سور اله 

مر مكي ة وآياأها خمس وسبمون39)  3689 .................................................. ( سور  اله 

 3689 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3691 .......................................... [7إل   1(:اآليات 39الوحد  ا ول :]سور  الهمر )

 3691 ................................................................................. عالج قضية الاوحيد

 3691 .. إثبات الرسالة وا مر بالمباد  والاوحيد وأدلة عل  الوحدانية 5 - 1الدرس ا ول:

 3695 ...................................... خلق ا نسان ورعاياه من فضل هللا 6الدرس الثاني:

 3696 ................................... هللا ير   بالشكر ويماقب عل  الك ر 7الدرس الثالث:

 3697 ........................................ [10إل   8(:اآليات 39الوحد  الثانية:]سور  الهمر )

 3697 ...................................... اخاالف نأر  الناس إل  ااباالء  ودعو  إل  عباد  هللا

 3697 .......................... الل وء إل  هللا عند الضر ونسيانه عند النممة 8الدرس ا ول:

 3698 ..................................................صور  المالم المابد القانت 9الدرس الثاني:

 3698 ........................................ دعو  المباد إل  الاقوى والصبر 10الدرس الثالث:

 3700 ..................................... [20إل   11(:اآليات 39وحد  الثالثة:] سور  الهمر )ال

 3700 ............................... دعو  إل  ا خالص في عباد  هللا ولقطات من مشاهد القيامة

 3700 ................................................. إخالص المبودية هلل 13 - 11الدرس ا ول 

 3700 .................. الاأهللايد عل  ا خالص وبيان جهاء الخاسرين 15 -14الدرس الثاني:

 3701 .................... هللا وحده واجانب الطاغوتجهاء من عبد   18 -17الدرس الثالث:

 3702 .............................. جهاء الاين اأقوا ربهم يوا القيامة 20- 19الدرس الرابع:

 3703 ..................................... [29إل   21(:اآليات 39الوحد  الرابمة:]سور  الهمر )

 3703 ............................ شر  الصدر لإلسالا والقرآن ومشهد لمااا الك ار يوا القيامة

 3703 ................................................... المطر والينابيع والثمار 21الدرس ا ول:

 3704 بين المهادي المنشر  للقرآن والممرض المماا في النار 26 - 22الدرس الثاني:

 3705 ..........................................  را ا مثال في القرآن 29 - 27الدرس الثالث:

 3707 ................................... [35إل   30(:اآليات 39الوحد  الخامسة:]سور  الهمر )

 3707 ................................................. موت المباد وثواا الصالحين وعقاا الكافرين

 3709 ................................... [52إل   36(:اآليات 39الوحد  السادسة:]سور  الهمر )

 3709 .................................... حقائق اعاقادية   حول الموت والحيا  والاوهللال والاوحيد

 3709 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3710 .................................... الاوهللال عل  هللا وهللا الاه لمباده 40 - 36الدرس ا ول:

 3712 .................... هللا  روا  خلقه المهادون بالقرآن وقبي 42 - 41الدرس الثاني:

 3712 .............................................. ا ش اعة إا بإذن هللا 44 - 43الدرس الثالث:

 3713 ............................................ هللاراهية الك ار لاهللار هللا 46 - 45الدرس الرابع:

 3713 ............................. م اجأ  الك ار بالمااا في اآلخر  48 - 47الدرس الخامس:

 3714 ......... ل وء الك ار إل  هللا عند الشد  وأمايبهم لك رهم 52 - 49الدرس السادس:

 3716 .................................... [61إل   53(:اآليات 39الوحد  السابمة:]سور  الهمر )

 3716 ................................................... دعو  المصا  للاوبة قبل حلول عااا اآلخر 

 3716 ........... دعو  إل  الاوبة وااساقامة قبل الندا يوا القيامة 59 - 53الدرس ا ول:

 3717 ............... سواد وجوه الك ار ون ا  المؤمنين في اآلخر  61 - 60الدرس الثاني:

 3719 ..................................... [75إل   62(:اآليات 39الوحد  الثامنة:]سور  الهمر )

 3719 ............................................. هللا الخالق المالك ومشهد حشر الهمر يوا القيامة
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 3719 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3719 .................................................... هللا الخالق المالك 63 - 62الدرس ا ول:

 3720 .................... لنهي عن عباد  غيرهعباد  هللا وشكره وا 66 - 64الدرس الثاني:

 3720 ....................................... مثال مصور لملكية هللا لكل شيء 67الدرس الثالث:

 3721 ................................... حشر الناس جمرا يوا القيامة 74 - 68الدرس الرابع:

 3723 ................................................... ( سور  غافر مكي ة وآياأها خمس وثمانون40)

 3723 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3726 ......................................... [20إل   1(:اآليات 40الوحد  ا ول :]سور  غافر )

 3726 .............................................................. خضوع الكون هلل وعقوبة المكابين

 3727 .................................... وبمي ص ات هللا القرآن هللاالا هللا 3 - 1الدرس ا ول:

 3728 ............................................. أخا هللا للك ار الما برين 6 - 4الدرس الثاني:

 3729 ................................. دعاء المالئكة للمؤمنين الصالحين 9 - 7الدرس الثالث:

 3730 ........................ صور لخهي وهوان الك ار يوا القيامة 12 - 10الدرس الرابع:

 3731 مةدعاء هللا وطبيمة القرآن ومشهد من مشاهد يوا القيا 17 - 13الدرس الخامس:

 3733 ................................ ا ناار بيوا القيامة وشمول علم هللا 18الدرس السادس:

 3734 ....................................... [55إل   21(:اآليات 40الوحد  الثانية:]سور  غافر )

 3734 ......................................... قصة موس  وآل فرعون ومنطق الحق أماا الطغيان

 3735 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3735 ................................ ل ت النأر إل  مصارع الطغا  السابقين 21 ول:الدرس ا

 3736 ................ رسالة موس  إل  فرعون وملئه وأكايبهم له 24 - 23الدرس الثاني:

 3737 ................... أآمرهم لقال موس  ول وء موس  إل  ربه 27 - 25الدرس الثالث:

 3740 ........... رد فرعون ببناء الصر  للبحث عن إله موس  37 - 36الدرس الخامس:

 3741 ....... المؤمن يمرف قومه بدينه وعقيدأه ويدعوهم إليه 44 - 38الدرس السادس:

 3742 ... هالك آل فرعون ومشهد للك ار والماكبرين يوا القيامة 50 - 45الدرس السابع:

 3744 .... نصر جنود الحق ولمنة الأالمين والصبر عل  الطريق 55 - 51الدرس الثامن:

 3745 ................................... أمقيب عل  خروج الحسين ر ي هللا عنه عل  يهيد

 3750 ....................................... [77إل   56(:اآليات 40حد  الثالثة:]سور  غافر )الو

 3750 ..................................... أوجيهات للرسول وحقائق إيمانية وأدلة عل  الوحدانية

 3750 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3751 ....... عناد وأكبر الك ار وخضوع المؤمنين هلل ودعاؤهم له 60 - 56الدرس ا ول:

الناس ودعو  إل  من اآليات عل  الوحدانية ونمم هللا عل   65 - 61الدرس الثاني:

 3753 .................................................................................... أوحيده وشكره

 3756 ............................................................................. أهمية سكون الليل

 3757 ............................. ا سالا هلل ومراحل حيا  ا نسان برعاية هللا 68 - 66الدرس الثالث:

 3759 ............................. مشهد أمايب الك ار الم ادلين باهلل 76 - 69الدرس الرابع:

 3760 ............................................ أوجيه للصبر عل  مشقات الدعو  77الدرس الخامس:

 3761 ...................................... [85إل   78(:اآليات 40الوحد  الرابمة:]سور  غافر )

 3761 .......................... بمي نمم هللا عل  الناس ودعو  لالعابار  من مصارع السابقين

 3761 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3761 .................................................. خالفة الرسل والرساات 78الدرس ا ول:

 3762 .............................. ي نمم هللا عليهمأاهللاير الناس ببم 81 - 79الدرس الثاني:

 3763 ............. ل ت أنأار الك ار لالعابار من مصارع السابقين 85 - 82الدرس الثالث:
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 3766 .................................................. خمسون( سور  فص لت مكي ة وآياأها أربع و41)

 3766 ......................................................................... أهم مو وعات السور 

 3769 ....................................... [36إل   1(:اآليات 41الوحد  ا ول :]سور  فصلت )

 3769 .................................................. أنهيل الكااا وطبيماه وموقف المشرهللاين منه

 3770 .... انهال القرآن وإنكار موقف الك ار منه ودعوأهم إل  ا يمان  8-1الدرس ا ول:

 3772 ............................ خلق السماوات وا رض في ساة أياا 12 - 9الدرس الثاني:

 3779 ...................................... لقطات من قصة عاد وثمود 18 - 13الدرس الثالث:

 3784 ....... قرناء السوء وحربهم للقرآن وعاابهم يوا القيامة 29 - 25س الخامس:الدر

 3785 ........ أبشير المساقيمين عل  الهدى وثوابهم في ال نة 32 - 30الدرس السادس:

 3786 ..................................... من ص ات الدعا  الناجحين 36 - 33الدرس السابع:

 3788 ..................................... [54إل   37(:اآليات 41الوحد  الثانية:]سور  فصلت )

 3788 ............................. الوحدانية من الكون واآلفاق وطبيمة ا نسان آيات وأدلة عل 

 3789 . خضوع المخلوقات هلل ودعو  إل  عبادأه وعدا الشرك به 39 - 37الدرس ا ول:

 3791 .................................................. أهديد الملحدين بالمااا 40الثاني: الدرس

 3791 ............... هللاالا عن القرآن وأنهيله ونقي شبهات الك ار  ده 41الدرس الثالث:

 3793 ........................ الة موس  وأساس الثواا والمقاارس 46 - 45الدرس الرابع:

مما اخاص هللا به وشمول علمه وخهي الك ار في اآلخر  48 - 47الدرس الخامس:

 ....................................................................................................... 3793 

 3794 ........... موقف الناس من الضرر والخير وأهديد الك ار 52 - 49الدرس السادس:

وعد بإ افة آيات جديد  في اآلفاق وا ن س دالة عل  الحق  54 - 53الدرس السابع:

 3795 ............................................................................ ومهيلة للمرية والشك

خرف والد خان وال اثية  3797 ...................... ال هء الخامس والمشرون سور الشورى واله 

 3797 ........................................... ( سور  الشورى مكي ة وآياأها ثالث وخمسون42)

 3797 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3800 .................................... [24إل   1(:اآليات 42الوحد  ا ول :]سور  الشورى )

 3800 ............................................................. حقيقة الاوحيد وبمي ص ات الخالق

 3801 .......................... إنهال القرآن واساغ ار المالئكة للمؤمنين 6 - 1الدرس ا ول:

 3803 ................ مهمة الرسول والناس فريقان واخاالف المصير 9 - 7الدرس الثاني:

 3807 .......... بيان الحكم عند ااخاالف  وأساس فهم ص ات هللا 12 - 10الدرس الثالث:

 3809 ...... ك اروحد  الرساات والدعو  وااساقامة ومواجهة ال 16 - 13الدرس الرابع:

 3813 ................ الوحي واآلخر  ودعو  لطلب حرث اآلخر  20 - 17الدرس الخامس:

كافرين والوصية إنكار الشرك وثواا المؤمنين وعااا ال 23 - 21الدرس السادس:

 3815 ............................................................................................. بالقرب 

 3817 ............. رد اعارا ات الك ار عل  القرآن وإثبات أنه هللاالا هللا 24الدرس السابع:

 3819 ................................... [53إل   25(:اآليات 42)الوحد  الثانية ]سور  الشورى 

 3819 ...................................... دائل ا يمان في ا ن س واآلفاق وإثبات مصدر القرآن

 3819 .. ا جدياد من ا يمان وهللا الراجقدعو  المباد إل  الاوبة و 27 - 25الدرس ا ول:

 3820 ........................................... هللا ينهل الغيث وينشر رحماه 28الدرس الثاني:

 3821 ........ والن سية الدالة عل  الوحدانية من آيات هللا الكونية 31 - 29الدرس الثالث:

 3822 ...................................... آيات هللا في البحار والس ن 35 - 32الدرس الرابع:

 3823 ........................ين وأهم ص اأهمثواا اآلخر  للمؤمن 43 - 36الدرس الخامس:

 3832 ................... صور  لندا وخهي وعااا الك ار في النار 46 - 44الدرس السابع:

 3833 ........  وهو الواهب لمن يشاءدعو  إل  ا سا ابة إل  هللا 50 - 47الدرس الثامن:
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 3834 .......................... إثبات الوحي وص اه وطبيمة القرآن 53 - 51الدرس الااسع:

 3841 ................................................. ( سور  الهخرف مكية وآياأها أسع وثمانون43)

 3841 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 3843 .................................... [25إل   1(:اآليات 43الوحد  ا ول :]سور  الهخرف )

 3843 ................................ حقائق حول الوحي والرسالة والوحدانية ونقاش المشرهللاين

 3843 .................................... إنهال القرآن ونقاش الك ار حوله 8 - 1الدرس ا ول:

 3845 ................. إعارافهم باهلل وأاهللايرهم ببمي نمم هللا عليهم 14 - 9الدرس الثاني:

 3848 .......................... أصحيح نأر  المشرهللاين إل  المالئكة 25 - 15الدرس الثالث:

 3852 .................................. [56إل   26(:اآليات 43الوحد  الثانية:]سور  الهخرف )

 3852 ...................................................... مشاهد من قصة إبراهيم وموس  وعيس 

م من الك ار وشبهات قريش  د الرسول ومقارنة براء  إبراهي 35 - 26الدرس ا ول:

 3853 ........................................................................ بين القيم الهائ ة والثاباة

 3858 ........................... إفساد الشيطان لقرينه ونداماه يوا القيامة 36الدرس الثاني:

أسلية ومواسا  الرسول عل  إعراض الك ار ومصيرهم البائس 43 - 40الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 3859 

سخرية فرعون بموس  واساخ افه لقومه ل سقهم وهالهللاهم 56 - 46الدرس الرابع:

 ....................................................................................................... 3862 

 3865 ...................................[89إل   57(:اآليات 43الوحد  الثالثة:]سور  الهخرف )

 3865 ............ عيس  هو عبدهللا ورسوله وعااا المشرهللاين وثواا الموحدين وألوهية هللا

 3865 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

عيس  هو عبد هللا ورسوله ونقاش النصارى والمشرهللاين حوله 65 - 57الدرس ا ول:

 ....................................................................................................... 3866 

قياا الساعة وعداو  ا خالء ال اسدين ونميم المؤمنين وعااا  77 - 66الدرس الثاني:

 3872 ............................................................................................ الكافرين

 3873 ...................... أقريع الك ار ل رائمهم أ اه الحق وأهله 80 - 78الدرس الثالث:

 3874 ................................... ا شريك مع هللا وأهديد الك ار 83 - 81الدرس الرابع:

 3874 ............................ ألوهية هللا وملكياه للسماوات وا رض 84الدرس الخامس:

 3875 ......................................... اعاراف الك ار بخلق هللا لهم 87الدرس السادس:

 3875 .............. شكوى الرسول من هللا ر قومه ودعوأه للص ح 89 - 88الدرس السابع:

 3876 ................................................. ( سور  الد خان مكي ة وآياأها أسع وخمسون44)

 3876 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3877 ...................................... [59إل   1(:اآليات 44الوحد  ا ول :]سور  الدخان )

 3877 ............................................................. نهول القرآن وبمي عالمات الساعة

 3878 ........................ ليلة إنهال القرآن المبارهللاة وخالفة الرسالة 8 - 1الدرس ا ول:

 3880 ............................ أهديد الك ار بالدخان القادا عاابا لهم 16 - 9الدرس الثاني:

لقطات من قصة بني إسرائيل مع فرعون وهالك فرعون ون اأهم 33 - 17الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 3884 

 3887 ....................... نقاش الك ار وإبطال شبهاأهم وأهديدهم 42 - 34الدرس الرابع:

 3889 . مشهد مصور لمااا الك ار ومشهد آخر لنميم المؤمنين 57 - 43الدرس الخامس:

 3890 ................. نممة الرسالة وأخويف من خاأمة الاكايب 59 - 58الدرس السادس:

 3891 ................................................... ( سور  ال اثية مكية وآياأها سبع وثالثون45)

 3891 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3893 ...................................... [23إل   1(:اآليات 45الوحد  ا ول :]سور  ال اثية )
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 3893 .............. ادية   حول الرسالة والرسول وا نبياء وا دلة عل  الوحدانيةحقائق اعاق

 3894 ...................... إنهال القرآن وا دلة واآليات عل  الوحدانية 5 - 1الدرس ا ول:

 3897 ......................................... من ص ات الك ار المماندين 11 - 6الدرس الثاني:

 3898 ........... من نمم هللا عل  الناس وأسخير ما في الكون لهم 13 - 12الدرس الثالث:

 3899 ........................... دعو  المؤمنين للص ح عن الكافرين 15 - 14الرابع: الدرس

اماحان بني إسرائيل وإخ اقهم ووحد  الرساات وأميه  20 - 16الدرس الخامس:

 3900 ............................................................................................. الشرائع

 3902 ................................عدا أساوي المؤمنين بالكافرين 22-21الدرس السادس:

 3904 .................................... [37إل   24(:اآليات 45الوحد  الثانية:]سور  ال اثية )

 3904 ................................................ ر حول أفكارهم ومشاهد من اآلخر نقاش الك ا

 3904 ..................................... الرد عل  إنكار الك ار لآلخر  26 - 24الدرس ا ول:

 3905 ................... ا الك ار يوا القيامةمشاهد من خهي وعاا 35 - 27الدرس الثاني:

 3908 ....................... ( سور  ا حقاف مكي ة وآياأها خمس وثالثون46]الم لد السادس [ )

 3908 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3910 .................................... [14إل   1(:اآليات 46الوحد  ا ول :]سور  ا حقاف )

 3910 .......................................... إثبات الوحي ونقاش المشرهللاين وااحا اج  للرسالة

 3911 .................. إثبات الوحي وع ه الشرهللااء وعااا المشرهللاين 6 - 1الدرس ا ول:

 3916 ...................................... جهاء المؤمنين المساقيمين 14 - 13الدرس الثالث:

 3919 ................................... [20إل   15(:اآليات 46الوحد  الثانية:]سور  ا حقاف )

 3919 ......................................................... المؤمن البار بوالديه والكافر الماق لهما

 3919 ................... نموذج المؤمن البار بوالديه وثوابه عند هللا 16 - 15ل:الدرس ا و

 3922 .............................................. نموذج الكافر الماق بوالديه 17الدرس الثاني:

 3922 ................................................. لبار وعااا الماقثواا ا 19الدرس الثالث:

 3923 .......................................... صور  لمااا الك ار وأقريمهم 20الدرس الرابع:

 3925 ................................... [28إل   21(:اآليات 46الوحد  الثالثة:]سور  ا حقاف )

 3925 ...................................................................... لقطات من قصة هود مع عاد

 3925 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3925 ......................................... أكايب عاد لهود ودمارهم 25 - 21الدرس ا ول:

 3927 ..................................................... أمقيب عل  دمار عاد 26الدرس الثاني:

 3928 ...... ن وأهديدهمدعو  الك ار لالعابار من مصارع السابقي 28 - 27الدرس الثالث:

 3929 .................................. [35إل   29(:اآليات 46الوحد  الرابمة:]سور  ا حقاف )

 3929 ................................................................. ا يمان والدعو  عل  لسان ال ن

 3929 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 3929 ....................................... أمهيد الدرس وحقيقة ال ن 33 - 29الدرس ا ول:

 3937 ...................................... عاراف الك ار بالحق يوا القيامةا 34الدرس الثاني:

 3937 ....................... أوجيه الرسول للصبر هللاأولي المها من الرسل 35الدرس الثالث:

د مدني ة وآياأها 47)  3939 ................................................... ثمان وثالثون( سور  محم 

 3939 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3941 ........................................ [15إل   1(:اآليات 47الوحد  ا ول :]سور  محمد )

هم ص ات المؤمنين والكافرين وافاراق ال ريقين في الدنيا واآلخر  وقاال الك ار وبمي 

 3941 .................................................................................................. أحكامه

 3942 ...................................... أهم ص ات المؤمنين والكافرين 3 - 1الدرس ا ول:

 3943 .......................... من أحكاا قاال الك ار وثوا ا الشهداء ? 6 - 4الدرس الثاني:
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 3952 ....................................... الرد عل  السيد رحمه هللا حول جواج قال ا سير

 3952 ............................................. الرد عل  السيد رحمه هللا حول اناهاء الرق

 3954 .......................................................... حقيقة حيا  الشهداء في سبيل ّللا  

 3955 ..................... نصر هللا للمؤمنين وإحباطه  عمال الكافرين 9 - 7الدرس الثالث:

 3958 .................. ل ت نأر الك ار لالعابار من دمار السابقين 11 - 10الدرس الرابع:

 3958 ...................... مقابلة بين حيا  وجهاء المؤمنين والكافرين 12مس:الدرس الخا

 3959 ........................... أهديد قريش بالهالك  خراجهم الرسول 13الدرس السادس:

 3959 ................................ لقطات من نميم ال نة للمؤمنين 15 - 14الدرس السابع:

 3961 ...... هل قول القائل إلهي ما عبدأك خوفا من نارك وا طمما في جناك ..صحيح؟

 3964 ...................................... [31إل   16(:اآليات 47حمد )الوحد  الثانية:]سور  م

 3964 ................................................. أحاير المؤمنين من مكائد المنافقين والكافرين

 3964 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

من أساليب المنافقين في الكيد للمؤمنين وأهديدهم وأوجيه  19 - 16الدرس ا ول:

 3965 ........................................................................................... المؤمنين

 3967 ...................... جبن المنافقين وإفسادهم وأهديد هللا لهم 24 - 20الدرس الثاني:

أهديد للمرأدين الماهللارين وبيان ارأباطهم بالكافرين ومشهد  28 - 25الدرس الثالث:

 3968 ................................................................................. مصور احاقارهم

وهللاش هم للمؤمنين وأمريف المؤمنين عل   أهديد المنافقين 31 - 29الدرس الرابع:

 3969 ............................................................................................ مالمحهم

 3972 ...................................... [38إل   32(:اآليات 47الوحد  الثانية:]سور  محمد )

الكافرين وأوجيهات جهادية للمؤمنين وأهديد الماثاقلين بااسابدالاافاراق  بين المؤمنين و

 .......................................................................................................... 3972 

 3972 ................................................................................... مقدمة الوحد  :

 3977 .................................................. ن( سور  ال اح مدني ة وآياأها أسع وعشرو48)

 3977 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 3991 ........................................ [17إل   1(:اآليات 48الوحد  ا ول :]سور  ال اح )

 3991 ........................... الحديبية فاح وفضل هللا عل  رسوله وذا المخل ين من ا عراا

 3992 ............................. البشرى بال اح وفضل هللا عل  رسوله 3 - 1الدرس ا ول:

 3994 نممة هللا عل  المؤمنين بال اح وأمايبه للمنافقين والمشرهللاين 7 - 4الدرس الثاني:

 4000 ................. مهمة الرسول ومساشاريه المياميين الصادقين 10-8الدرس الثالث:

 4001 . هللاشف وفضح الماحل ين وأهديدهم وبيان حقيقة المماورين 14-11الدرس الرابع:

 4006 ...................................... [29إل   18(:اآليات 48الوحد  الثانية:]سور  ال اح )

 4006 ............................ ثناء عل  المؤمنين وبيان ص اأهم وأمليل حكمة صلح الحديبية

 4006 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 4014 ................................ ثناء عل  أصحاا بيمة الر وان 19 - 18الدرس ا ول:

 4015 :وعد هللا للمبايمين وح أه لهم وأرأيبه ا حداث لمصلحاهم24 - 20الدرس الثاني 

 4017 ............. حكمة صلح الحديبية والسكينة من هللا للمؤمنين 26 - 25الدرس الثالث:

صدق وعد هللا لرسوله والمؤمنين ووقوع ذلك في عاا ال اح 28 - 27الدرس الرابع:

 ....................................................................................................... 4018 

 4021 .................................... صور  و يئة للرسول وأصحابه 29الدرس الخامس:

 4025 ................................................ ( سور  الح رات مدني ة وآياأها ثمان  عشر 49)

 4025 ................................................................................. أهم م ض عات الس  ة

 4027 ................................... [18إل   1(:اآليات 49الوحد  ا ول :]سور  الح رات )
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 4027 ........................................................ ا دا مع هللا ورسوله وحقوق المؤمنين

أوجيه المسلمين إل  ا دا مع الرسول عليه السالا:غي الصوت  5 - 1الدرس ا ول:

 4028 ...................................................... وعدا الاقدا عليه وعدا مناداأه ب الفة

 4033 ... بر ال اسق وبيان آثار ا يمانأوجيه المسلمين للاثبت من خ 8 - 6الدرس الثاني:

 4037 ....................... ا صال  بين المؤمنين والااهللاير بأخوأهم 10 - 9الدرس الثالث:

 4039 .................................  ين مخطئون ؟هل الاين أخل وا عن حرا ال مل وص

 4040 ........................................... أحريم السخرية والنبه واللمه 11الدرس الرابع:

 4041 ............................... أحريم سوء الأن والغيبة والا سس 12الدرس الخامس:

 4046 ................ أاهللاير الناس بأصلهم وان الاقوى أساس الا ا ل 13الدرس السادس:

 4048 ....................... ا سالا وا يمان وآثارهما ومنة هللا بهما 18-14الدرس السابع:

 4055 ...................................................... ( سور  ق مكي ة وآياأها خمس وأربمون50)

 4055 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4055 .............................................................. [45إل   1(:اآليات 50  ق )] سور

 4055 ............................................................. إثبات يوا القيامة والرد عل  منكريه

 4056 ................ دلة عليهالرد عل  إنكار الك ار للبمث وإقامة ا  11 - 1الدرس ا ول:

 4061 ........................... عرض بمي مصائر المكابين للبمث 15 - 12الدرس الثاني:

 4061 ................................................................... الدرس الثالث:مقدمة الدرس

 4062 ..................................... حيا  ا نسان أحت رقابة هللا 18 - 16الدرس الثالث:

 4064 ......................................................... لقطة من ااحاأار 19الدرس الرابع:

 4067 ...................... من مشاهد النميم والمااا يوا القيامة 35 - 20لدرس الخامس:ا

 4069 .. إشارات لحقائق حول الكون والحشر والمباد  والااهللاير 45 - 36الدرس السادس:

ال هء الس ابع والمشرون سور الااريات والط ور والن م والقمر والرحمن والواقمة والحديد

 .............................................................................................................. 4072 

 4072 .......................................................... ( سور  الااريات مكي ة وآياأها سا ون51)

 4072 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4073 ....................................................... [60إل   1(:اآليات 51]سور  الااريات )

 4073 ..................  ات المؤمنينالقسم ببمي المخلوقات عل  إثبات يوا القيامة وبيان ص

 4074 ................................ القسم بالمخلوقات عل  حقيقة البمث 6 - 1الدرس ا ول:

سار  الكافرين الشاهللاين في القسم عل  اخاالف  الناس في الحق وخ 14 - 7الدرس الثاني:

 4077 ................................................................................................ البمث

 4078 ................................................. من ص ات الماقين 16 - 15الدرس الثالث:

 4079 ....... و مان هللا للرجق من آيات هللا في ا ن س وا رض 23 - 20الدرس الرابع:

 4082 .................................... حال ا نسان من المهد إل  اللحد وما فيها من المبر

 4085 ................................ لقطات من قصة إبراهيم ولوط 37 - 24الدرس الخامس:

 4086 ......................................... إشار  إل  قصة موس  40 - 38الدرس السادس:

 4087 ............................................... إشار  إل  دمار عاد 42 - 41الدرس السابع:

 4087 ............................................. إشار  إل  هالك ثمود 45 - 43الدرس الثامن:

 4088 ....................................................... إشار  إل  قوا نو  46الدرس الااسع:

 4088 ............... خلق هللا للسماوات وا رض واساحقاقه المباد  51-47الدرس الماشر:

 4089 ................. وحد  موقف الك ار الطغا  من الرسل 55 - 52الدرس الحادي عشر:

 4090 ......................... وظي ة ا نس وال ن هي المباد  58 - 56شر:الدرس الثاني ع

 4092 ...................................... إناار الك ار وأهديدهم 60 - 59الدرس الثالث عشر:

 4094 ................................................... أسع وأربمون( سور  الط ور مكي ة وآياأها 52)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4883 

 4094 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4095 .......................................................... [49إل   1(:اآليات 52]سور  الطور )

القسم ببمي المخلوقات لبيان صحة الدين الحق  وبيان جهاء المؤمنين وعقوبة المكابين

 ....................................................................................................... 4095 

 4096 ........................... القسم بالمخلوقات عل  حقيقة القيامة ومشاهدها 16 - 1الدرس ا ول:

 4102 ............................... مشاهد من نميم الماقين في ال نة 28 - 17الدرس الثاني:

 4103 ....................... أوجيهات للرسول وأدلة عل  الوحدانية 44 - 29الدرس الثالث:

 4107 ...................................... أهديد الك ار وأوجيه للدعا  49 - 45الدرس الرابع:

 4109 ..................................................... ( سور  الن م مكية وآياأها ثناان وساون53)

 4109 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4110 ........................................................... [62إل   1(:اآليات 53]سور  الن م )

 4110 ...................................................... ا شار  للممراج والرد عل  منكري البمث

 4111 ............................................ إشار  إل  حادث الممراج 18 - 1الدرس ا ول:

 4113 ........................... نقاش المشرهللاين وإبطال الشرك باهلل 28 - 19الدرس الثاني:

ا عراض عن الكافرين والحث عل  الاوبة والحساا والم و 42 - 29الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 4116 

 4121 ................. عرض حقائق اعاقادية  دالة عل  الوحدانية 62 - 33الدرس الرابع:

 4125 ................................................................. ماذا يصل للميت بمد موأه ؟

 4129 .................................................................... الرد عل  حديث الغرانيق

 4137 ................................................. وخمسون( سور  القمر مكية وآياأها خمس 54)

 4137 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4137 ........................................................... [55إل   1(:اآليات 54]سور  القمر )

 4137 ................................. اقاراا الساعة وانشقاق القمر وبيان عقوبة مكابي الرسل

 4138 ............................. انشقاق القمر وأكايب الك ار وأهديدهم 8 - 1الدرس ا ول:

 4143 ................................ لقطات من قصة نو  عليه السالا 17 - 9لدرس الثاني:ا

 4145 ............................................... لقطات من قصة عاد 22 - 18الدرس الثالث:

 4145 ............................................. ة ثمودلقطات من قص 32 - 23الدرس الرابع:

 4147 ............................ لقطات من قصة لوط عليه السالا 40 - 35الدرس الخامس:

 4149 ................  هالك الأالمين في الدنيا وعاابهم في اآلخر 48 - 43الدرس السابع:

 4151 ................................................. هللال مخلوق فهو بقدر هللا 49الدرس الثامن 

 4156 .......................................................... قدر  هللا المطلقة 50الدرس الااسع:

 4156 ................... هالك الك ار في الدنيا وعاابهم في اآلخر  53 - 51الدرس الماشر:

 4157 ................................ أكريم المؤمنين في ال نة 55 - 54الدرس الحادي عشر 

 4158 ............................................... ( سور  الرحمن مدنية  وآياأها ثمان وسبمون55)

 4158 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4159 ........................................................ [78إل   1(:اآليات 55]سور  الرحمن )

 4159 ................................................... نمم هللا هللاثير  عل  الناس وأكايب الناس بها

 4160 .................... الرحمن خالق ا نسان ومملمه القرآن والبيان 4 - 1الدرس ا ول:

خلق السماوات وا رض وما فيهما بميهان دقيق ونمم الرحمن  13 - 5الدرس الثاني:

 4162 ....................................................................................... عل  ا نسان

 4165 .............................................. خلق ا نسان وال ان 16 - 14الدرس الثالث:

 4166 .................................... هللا را المشرقين والمغربين 18 - 17الدرس الرابع:

 4167 .............................. البحار وما فيها من نمم لإلنسان 25 - 19الدرس الخامس:
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 4169 .........................موت المخلوقات وبقاء الحي الخالق 28 - 26الدرس السادس:

 4169 ....................................... أدبير هللا لحيا  المخلوقين 30 - 29الدرس السابع:

 4170 ............................. أهديد ا نس وال ن وبيان ع ههم 36 - 31الدرس الثامن:

مشاهد من عااا الك ار وجنات للماقين وجناان آلخرين من أهل  78 - 37الدرس الااسع:

 4171 .............................................................................................. الاقوى

 4174 .................................................... ( سور  الواقمة مكية وآياأها ست وساون56)

 4174 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4175 .........................................................[96إل   1:اآليات (56]سور  الواقمة )

 4175 ............................................................. إثبات يوا القيامة والرد عل  منكريه
بقون أصحاا اليمين وأصحاا الناس أجواج ثالثة عند الواقمة وبمص ما لهم السا 56 - 1الدرس ا ول:

 4176 ............................................................................................... الشمال

 4183 ...................... خلق الناس دليل عل  البمث وهللا الخالق 62 - 57الدرس الثاني:

 4185 .................... عونه ويأهللالونه فهو من هللا ا منهمما يهر 67 - 63الدرس الثالث:

 4185 ......................................... الماء بيد هللا ا بيد الناس 70 - 68الدرس الرابع:

 4186 .....................................  ار والثمارهللا ينشئ ا ش 73 - 71الدرس الخامس:

 4186 ............................................... أسبيح هللا المأيم المنمم 74الدرس السادس:

 4186 ............ القسم بمواقع الن وا عل  مصدر القرآن المأيم 80 - 75الدرس السابع:

 4188 ............. مشهد ااحاضار  والم ه عن إعاد  الدا لل سم 87 - 81الدرس الثامن:

 4189 ............................ مصائر ا صناف الثالثة في اآلخر  94 - 88الدرس الااسع:

 4191 ................................................. ( سور  الحديد مدنية وآياأها أسع وعشرون57)

 4191 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4194 ....................................... [15إل   1(:اآليات 57الوحد  ا ول :]سور  الحديد )

أسبيح ما في الوجود هلل وبمي أفمال هللا وأوجيهات للمسلمين ومشهد للحشر والنشور

 .......................................................................................................... 4194 

 4194 .........................................................أسبيح المخلوقات هلل 1الدرس ا ول:

 4196 .......................................... هللا المالك المحيي المميت القادر 2الدرس الثاني:

 4197 ............................................... ن هللا المطلق في ملكهسلطا 3الدرس الثالث:

هللا الخالق واساواؤه عل  المرش وعلمه بما في السماوات وا رض 4الدرس الرابع:

 ....................................................................................................... 4198 

 4200 ......................................... لمالك ورجوع ا مور إليههللا ا 5الدرس الخامس:

 4200 ......................... فمل هللا بالليل والنهار وعلمه باات الصدور 6الدرس السادس:

ن وا ن اق ومناجل المؤمنين وفضل السابقينالدعو  إل  ا يما 10 - 7الدرس السابع:

 ....................................................................................................... 4201 

مشهد من مشاهد المرور عل  الصراط بين المؤمنين والمنافقين 15 - 11الدرس الثامن:

 ....................................................................................................... 4205 

 4208 ..................................... [29إل   16(:اآليات 57الوحد  الثانية:]سور  الحديد )

دعو  إل  الخشوع وا ن اق والاسابق للخير وقيمة الدنيا بالقياس لآلخر  وأاريخ الرسل 

 4208 ............................................................................................. والرساات

 4208 ...................................................................................... مقدمة الوحد 

 4209 ......................... دعو  إل  الخشوع وعالج قسو  القلب 17 - 16الدرس ا ول:

 4210 .. ن والشهداء في مقابل الك ار المكابين الممادينالمصدقو 19 - 18الدرس الثاني:

 4211 ................................................................. مقاا الشهداء عن هللا أمال 

 4215 ......... ر  والدعو  للاسابق فيهاقيمة الدنيا في مقابل اآلخ 21 - 20الدرس الثالث:
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 4219 ............................. خالصة أاريخ الرسل والرساات 27 - 25الدرس الخامس:

 4223 ............................... ر  الا حريمال هء الثامن والمشرون من سور  الم ادلة إل  سو

 4223 ............................................. ( سور  الم ادلة مدني ة وآياأها ثناان وعشرون58)

 4223 ................................................................................. أهم م ض عات الس  ة

 4225 ....................................................... [22إل   1(:اآليات 58]سور  الم ادلة )

 4225 ...................................................... أحكاا الأهار وص ات الكافرين والمؤمنين

 4226 ............................................................. إبطال الأهار 4 - 1الدرس ا ول:

 4229 ................. هالك وهللابت وخسار  الاين يحادون هللا ورسوله 6 - 5الدرس الثاني:

 4230 ................................... في الكون علم هللا الشامل لكل ما يحدث 7درس الثالث:

 4231 ............................................. ذا المنافقين لاناجيهم بالباطل 8الدرس الرابع:

ة وأحصين من النهي عن الن وى المحرمة وإباحة الن وى الطيب 10 - 9الدرس الخامس 

 4232 ................................................................................. وساوس الشيطان

 4234 ................................ أوجيه المسلمين إل  آداا الم الس 11الدرس السادس:

 4236 ............... لرسول ثم نسخ ذلكدفع الصدقة عند مناجا  ا 13 - 12الدرس السابع:

 4237 .......... ذا المنافقين لموااأهم اليهود وماابماهم الشيطان 19 - 14الدرس الثامن:

 4238 ........................................ وأعداؤه أذلون هللا الغالب 21 - 20الدرس الااسع:

 4239 ......... الثناء عل  حها هللا في وائهم هلل وبراءأهم من أعدائه 22الدرس الماشر:

 4241 ................................................ وعشرون ( سور  الحشر مدنية وآياأها أربع59)

 4241 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4244 ......................................................... [24إل   1(:اآليات 59]سور  الحشر )

 4244 ....................................................... غهو  بني النضير والكالا عل  المنافقين

 4245 .....................................................أسبيح ما في الوجود هلل 1الدرس ا ول:

 4245 ............................ بار مما حدث لبني النضيرالدعو  لالعا 4 - 2الدرس الثاني:

 4247 ..................................... إباحة الحرا ااقاصادية   د المدو 5الدرس الثالث:

 امع ا سالمي المهاجرون وا نصار أوجيع ال يء وثالث فئات للم 10 - 6الدرس الرابع:

 4247 ............................................................................................. والخلف

 4252 . الواء بين المنافقين واليهود وإغواء الشيطان اأباعه 17 - 11الدرس الخامس:

الدعو  إل  الاقوى والاحاير من النسيان وعدا اساواء  20 - 18السادس: الدرس

 4256 .................................................................. أصحاا النار وأصحاا ال نة

 4257 ................................................. أثر القرآن عل  الن وس 21الدرس السابع:

 4258 ......... م موعة من أسماء هللا الحسن  وأسبيح الكون له 24 - 22الدرس الثامن:

 4261 ............................................... ( سور  المماحنة المدني ة وآياأها ثالث عشر 60)

 4261 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4266 ...................................................... [13إل   1(:اآليات 60]سور  المماحنة )

 4266 .......................... النهي عن مواا  المشرهللاين وفاح مكة وأربية ال ماعة المسلمة

 4267 .................. النهي عن مواا  الك ار والاهييج عل  مماداأهم 2 - 1الدرس ا ول 

 4268 ................................. انقطاع الروابط يوا القيامة إا ا يمانية 3الدرس الثاني:

 4269 ......... الدعو  لالقاداء  بإبراهيم ومن ممه في الواء والبراء 6 - 4الدرس الثالث:

ماحان المهاجرات وناائ ه أكل هم أصنيف الك ار حسب المداو  وا 11 - 7الدرس الرابع:

 4271 .................................................................................................. هاه

 4276 ........................................................ مبايمة المؤمنات 12الدرس الخامس:

 4278 ............................................... النهي عن مواا  الك ار 13الدرس السادس:

 4279 ..................................................... ( سور  الصف مدنية وآياأها أربع عشر 61)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4886 

 4279 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4280 ......................................................... [14إل   1(:اآليات 61ر  الصف )]سو

 4280 ...................................... الدين الحق في صورأه ا خير  ومسؤولية المسلم عنه

 4281 .....................................................أسبيح ما في الوجود هلل 1الدرس ا ول:

 4281 ..................... لوا من يقول وا ي مل ومحبة هللا للم اهدين 4 - 2الدرس الثاني:

 4285 ................................................................. أهمية ال هاد في حيا  ا مة

 4287 .............. موس  وعيس  يقرعان بني إسرائيل لسوء فملهم 6 - 5الدرس الثالث:

 4289 ............................................... موقف بني إسرائيل من من رسالة ا سالا

ال هاد الرابح ومكاسبه وثمراأه في الدنيا واآلخر  والدعو   14 - 10الدرس الخامس:

 4291 ................................................................................. ليكونوا أنصار هللا

 4295 ................................................... ( سور  ال ممة مدني ة وآياأها إحدى عشر 62)

 4295 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4296 ......................................................... [11إل   1(:اآليات 62]سور  ال ممة )

 4296 ...................... ل منهم وذا اليهود وفرض ال ممةمنة هللا عل  المرا بإرسال رسو

 4296 ............................................................ أسبيح ما في الوجود هلل 1الدرس ا ول:

 4297 .................... في أماهمهمة الرسول وطبيمة رسالاه وأثره  4 - 2الدرس الثاني:

 4302 ............................... اليهود مع الاورا  هللاالحمار يحمل ا س ار 5الدرس الثالث:

 4303 .................................................. مباهلة القرآن لليهود 8 - 6الدرس الرابع:

 4304 ...................... أوجيه إل  فضائل وأحكاا صال  ال ممة 11 - 9الدرس الخامس:

 4307 ............................................... ( سور  المنافقون مدني ة وآياأها إحدى عشر 63)

 4307 ................................................................................. أهم م ض عات الس  ة

 4309 ..................................................... [11إل   1(:اآليات 63]سور  المنافقون )

 4309 ............................................................. ل ممهمص ات المنافقين وحكم الامام

سبب أكايب المنافقين وأالعبهم وصدهم عن سبيل هللا وأصوير  4 - 1الدرس ا ول:

 4309 ............................................................................................... جبنهم

 4311 ....... ن عل  المسلمين وقصة ابن أبي في ال انةأآمر المنافقي 8 - 5الدرس الثاني:

أحاير المؤمنين من الاثاقل والالهي عن ذهللار هللا والدعو  لإلن اق 11 - 9الدرس الثالث:

 ....................................................................................................... 4318 

 4320 ................................................... ( سور  الاغابن مدنية وآياأها ثماني عشر 64)

 4320 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4321 ......................................................... [18إل   1(:اآليات 64]سور  الاغابن )

 4321 ................................ بناء الاصور ا يماني الكوني والصلة بين الخالق والمخلوق

 4322 ................... أسبيح ما في الوجود هلل القادر الخالق المصور 4 - 1الدرس ا ول:

 4324 ...................................... أاهللاير بمصارع الك ار السابقين 6 - 5الدرس الثاني:

رد عل  أكايب الك ار بالبمث وافاراق المؤمنين عن الكافرين فيه  13 - 7الدرس الثالث:

 4325 .................................................................... مؤمنين لطاعة هللاوأوجيه ال

أحاير من عداو  ا واد وا جواج وا موال وأوجيه إل  السمع  18 - 14الدرس الرابع:

 4327 ................................................................................. والطاعة وا ن اق

 4331 ..................................................... سور  الط الق مدني ة وآياأها اثناا عشر  (65)

 4331 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4337 ......................................................... [12إل   1(:اآليات 65]سور  الطالق )

 4337 .................................................................... بمي أحكاا الطالق في ا سالا

 4338 ............................................. قضاء المطلقة عدأها في بياها 1الدرس ا ول:
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 4342 .............. عد  أنواع من المطلقات وأوجيه إليهن باقوى هللا 5 - 4رس الثالث:الد

 4342 .................. ما يارأب عل  الطالق من ن قة وسكن ور اع 7 - 6الدرس الرابع:

 4344 ....... عاقبة المامردين عل  أحكاا هللا وثواا المطيمين هلل 11 - 8الدرس الخامس:

 4346 ..................... هللا الخالق للسماوات وا رض المالم بما فيها 12الدرس السادس:

 4348 .................................................... ( سور  الاحريم مدني ة وآياأها اثناا عشر 66)

 4348 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4354 ........................................................ [12إل   1(:اآليات 66]سور  الاحريم )

 4354 ............................................... النهي عن أحريم ما أحل هللا أمال  وبيان هللا ارأه

 4355 ......................................... عل  ن سه ما حرا الرسول  5-1الدرس ا ول :

 4362 ............. أوجيه المؤمنين إل  أربية أبنائهم والاوبة النصو  9 - 6الدرس الثاني:

 4365 ........................................................... ا مر بم اهد  الك ار والمنافقين

 4366 ................ نموذجان امرأأان هللاافرأان وامرأأان مؤمناان 12 - 10الدرس الثالث:

 4369 ............................... ال هء الااسع والمشرون من سور  الملك إل  سور  المرسالت

 4369 ............................................................. ( سور  الملك مكي ة وآياأها ثالثون67)

 4369 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4372 ........................................................... [30إل   1(:اآليات 67]سور  الملك )

 4372 ........................................... إنشاء أصور جديد للوجود وعالقاأه بخالق الوجود

 4373 .................................. هللا وحده مالك الملك يساحق هللال أم يد 1الدرس ا ول:

 4374 ................................................. حكمة خلق الموت والحيا  2الدرس الثاني:

 4375 خلق هللا للسماوات وأهينها بالن وا واأقانها وأحدي الناظرين 5 - 3الدرس الثالث:

 4377 ............................ صور  لمااا وخهي الك ار في جهنم 12 - 5الدرس الرابع:

 4379 ...................................... جهاء من يخشون ربهم بالغيب  12الدرس الخامس 

 4380 ................... هللا يملم السر وال هر  نه خالق ا نسان 14 - 13الدرس السادس:

 4380 .......................................... ا رض ذلول مسخر  لإلنسان 15الدرس السابع:

 4384 ..................................... عدا أمن الك ار والمااا لهم 18 - 16:الدرس الثامن

 4386 ................................. آيات هللا في أحليق الطير في ال ضاء 19الدرس الااسع:

 4387 ........................................ ك الناصر الراجقهللا المال 21 - 20الدرس الماشر:

 4388 ..........................  الل الكافر مقابل اساقامة المؤمن 22الدرس الحادي عشر:

ع والبصر وال ؤاد وعل  ذهللار نممة هللا عل  ا نسان في السم 23الدرس الثاني عشر:

 4389 ............................................................................................... الهدى

 4391 ........ حقيقة البمث وقدومه الم اجئ  وحسر  الك ار 27 - 24الدرس الثالث عشر:

 4392 ............. أوهللال المؤمن عل  هللا وا ناصر للكافرين 29 - 28الدرس الرابع عشر:

 4393 ............................. حا  الماء يم هون عن إحضاره 30الدرس الخامس عشر:

 4395 ................................................... ها ثناان وخمسون( سور  القلم مكي ة وآياأ68)

 4395 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4400 ............................................................ [52إل   1(:اآليات 68]سور  القلم )

 4400 ............................ وبيان قصة أصحاا ال نة وقصة يونس الدفاع عن الرسول 

 4400 ..................................... القسم بالقلم عل  حقيقة النبو  13 - 1الدرس ا ول:

 4402 ......................................... عأمة خلق الرسول عليه السالا 4الدرس الثاني:

 4404 ................................................. أهديد الك ار ب ضحهم 7 - 5الدرس الثالث:

 4405 ..................... وعدا ا سا ابة لمداهناهم عدا طاعة الك ار 9 - 8الدرس الرابع:

 4410 ........... ص ات مرذولة للك ار ممثلة في أحدهم وأهديده 16 - 10الدرس الخامس:
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 4413 ..................................................... نةأصحاا ال  33- 17الدرس السادس:

 4415 ....................................................... فوج الماقين بال نة 34الدرس السابع:

 4415 أسئلة اقناعية للك ار وأهديدهم بمشاهد المااا يوا القيامة 47 - 35الدرس الثامن:

 4419 ....................... أوصية بالصبر ولقطة من قصة يونس 50 - 48الدرس الااسع:

صور  عن  خامة حقد الك ار عل  الرسول ونأراأهم  52 - 51الدرس الماشر:

 4420 ...................................................................................... سمومة لهالم

 4422 ................................................. ( سور  الحاقة مكي ة وآياأها ثناان وخمسون69)

 4422 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4425 .......................................................... [52إل   1(:اآليات 69]سور  الحاقة )

 4425 ............................... أمر الدين حق في الدنيا واآلخر   وبيان عاقبة مكابي الرسل

 4426 ....................................... الحاقة والهول في إفااا  السور  3 - 1س ا ول:الدر

 4426 ............................... لقطات من مصارع الك ار السابقين 12 - 4الدرس الثاني:

ور  لهول الصمق والحشر والموقف وهللال هاه المشاهد ص 18 - 13الدرس الثالث:

 4428 ................................................................................... المروعة الهائلة

 4430 .............. من أوأي هللااابه بيمينه ومن أوأي هللااابه بشماله 37 - 19الدرس الرابع:

 4434 القسم عل  حقيقة مصدر القرآن ورد شبهات الك ار عليه 43 - 38الدرس الخامس:

 4439 .............................. أهديد من هللااا عل  هللا بالمااا 47 - 44الدرس السادس:

 4440 ....................................... حقائق يقينية حول القرآن 52 - 48الدرس السابع:

 4442 ................................................. ( سور  الممارج مكي ة وآياأها أربع وأربمون70)

 4442 ............................................................................. ر أهم مو وعات السو

 4445 ....................................................... [44إل   1(:اآليات 70]سور  الممارج )

 4445 ......................................................... إثبات حقيقة اآلخر  والرد عل  منكريها

 4446 ..................... قرا وقوع يوا القيامة والهول في مشاهده 18 - 1الدرس ا ول:

من طبيمة الن س ا نسانية الاي يهابها ا سالا وص ات  35 - 19الدرس الثاني:

 4450 ........................................................................................... الصالحين

من أفمال الك ار  د الرسول وأيئيسهم من ال نة والقدر  عل   41 - 36الدرس الثالث:

 4454 ................................................................................................ البمث

 4455 ............................... أهديد الك ار وصور  لهول البمث 44 - 42الدرس الرابع:

 4457 .................................................... ( سور  نو  مكي ة وآياأها ثمان وعشرون71)

 4457 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4461 ............................................................ [28إل   1(:اآليات 71]سور  نو  )

 4461 ........................................................... قصة النبي نو  عليه السالا مع قومه

 4462 .............................................. خالصة دعو  نو  لقومه 4 - 1الدرس ا ول:

 4464 ..................... نو  يقدا خالصة ما جرى بينه وبين قومه 24 - 5الدرس الثاني:

 4469 . نو  يدعو عل  قومه وغرقهم ويدعو لوالديه وللمؤمنين 28 - 24الدرس الثالث:

 4472 ............................................... ( سور  ال ن  مكي ة وآياأها ثمان وعشرون72)

 4472 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4479 ........................................................... [28إل   1(:اآليات 72]سور  ال ن )

 4479 ...................... وجهاء المؤمنين منهم وعقاا الكافرين إيمان ال ن برسالة النبي 

 4479 ...................... إيمان ال ن لما سمموا القرآن واعاراف اأهم 7 - 1الدرس ا ول:

 4483 ............... اعاراف ات ال ن عن حراسة السماء بمد البمثة 10 - 8الدرس الثاني:

 4484 ....................................................... كهانة والمرافة بمد ا سالاانقطاع ال

 4486 .................... ال ن مسلمون صالحون وهللاافرون طاغون 15 - 11الدرس الثالث:
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 4488 . ار الهدى النافمة وآثار الضالل المدمر اعاراف  ال ن بآث 17 - 16الدرس الرابع:

 4489 ................................... هللاالا ال ن عل  المساجد والدعو  19الدرس الخامس:

 4490 .................................................... دعو  الرسل إل  هللا 20الدرس السادس:

اعاراف  الرسول بم هه عن الن ع والضر وحرصه عل  الابلير  24 - 21الدرس السابع:

 4491 .............................................................................. وجمل اامور بيد هللا

 4492 ... اخاصاص هللا بملم الغيب وعدا ممرفة الرسول بالساعة 26 - 25الدرس الثامن:

هللا يملم من يشاء من خلقه علم الغيب ويحرص عل  الابلير 28 - 27الدرس الااسع:

 ....................................................................................................... 4492 

مل مكي ة وآياأها عشرون73)  4494 ......................................................... ( سور  المه 

 4494 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4498 ........................................................ [20إل   1( :اآليات 73]سور  المهمل )

 4498 .................................................... بابلير الدعو  وبيان مشاقها أمر الرسول 

 4499 ........................... الهاد المباد  للداعية وأوجيهات للرسول 9 - 1الدرس ا ول:

أهديد الك ار ول ت نأرهم لمصارع السابقين ومشاهد من أهوال  19 - 10الدرس الثاني:

 4503 ............................................................................................... اآلخر 

 4505 .................................................. قياا الليل والاخ يف فيه 20الدرس الثالث:

 4507 .................................................. ( سور  المد ثر مكي ة وآياأها ست  وخمسون74)

 4507 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4510 ......................................................... [56إل   1يات ( :اآل74]سور  المدثر )

 4510 ............................................ ا مر بالقياا بشؤون الدعو   والرد عل  مخال يها

 4511 .............................................. أوجيهات للرسول المدثر 7 - 1الدرس ا ول:

 4512 ........................... الناقور والصور وصموباه عل  الك ار 10 - 8الدرس الثاني:

 4512 ......... مالمح هللاافر وشبهاأه حول القرآن وأهديده بالمااا 30 - 11الدرس الثالث:

 4515 ..................... اخاالف نأر  المؤمنين والك ار للكالا عن النار 31الدرس الرابع:

 4517 .......................... القسم عل  حقيقة الرسالة والدعو  36 - 32الدرس الخامس:

 4518 .................. اعاراف  الم رمين بأسباا دخولهم سقر 48 - 37الدرس السادس:

 4520 ............................. صور  ساخر  لرفي الك ار للحق 51 - 49الدرس السابع:

 4520 ........................... أحليل ن سيات الك ار الرافضة للحق 55 - 52الدرس الثامن:

 4521 ...................................... الهداية بيد هللا يهبها لمن يريدها 56الدرس الااسع:

 4523 .......................................................... ( سور  القيامة مكي ة وآياأها أربمون75)

 4523 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4525 ........................................................ [40إل   1( :اآليات 75]سور  القيامة )

 4525 .......................................................... إثبات يوا القيامة وبيان حال المحاضر

 4525 ...................... القسم عل  حقيقة القيامة وبمي مشاهدها 15 - 1الدرس ا ول 

أوجيهات للرسول بشأن ألقيه القرآن ثم أ يء اآليات ا ربع  19 - 16الدرس الثاني:

 4528 ............................................................................................. الخاصة

ر  والوجوه الباسر  الاوجيه لطلب اآلخر  وحالة الوجوه الناظ 25 - 20الدرس الثالث:

 4528 .................................................................................................. فيها

 4530 ............................... مشهد ااحاضار ثم المااا للكافر 35 - 26الدرس الرابع:

 4532 ..... ن عل  يقين البمث بمد الموتا سادال بخلق ا نسا 40 - 36الدرس الخامس:

 4534 ................................................ ( سور  ا نسان مكي ة وآياأها إحدى وثالثون76)

 4534 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4536 ....................................................... [31إل   1( :اآليات 76]سور  ا نسان )
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 4536 ............................................ خلق ا نسان وجهاء الصالح  والطالح يوا القيامة

 4536 ............. أاهللاير ا نسان ببداياه واباالئه واجدواجية اسامداده 3 - 1الدرس ا ول:

 4536 ............. أاهللاير ا نسان ببداياه واباالئه واجدواجية اسامداده 3 - 1الدرس ا ول:

 4538 ................... من ص ات ا برار وصور من نميم ال نة لهم 22 - 4الدرس الثاني:

 4541 . إنهال القرآن وأوجيه الدعا  إل  جادهم وهو ا أصال باهلل 26 - 23الدرس الثالث:

 4544 ............................ غ لة الك ار عن اآلخر  ومحباهم للماجلة 27الدرس الرابع:

 4545 ............................................  مف الك ار أماا قدر  هللا 28الدرس الخامس:

 4545 .............. الهداية والااهللار  بيد هللا يهبهما لمن يطلبهما 31 - 29الدرس السادس:

 4547 ..................................................... ( سور  المرسالت مكي ة وآياأها خمسون77)

 4547 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4549 .................................................... [50إل   1( :اآليات 77]سور  المرسالت )

 4549 ..................... بين بهاالقسم ببمي المخلوقات عل  إثبات يوا القيامة وجهاء المكا

 4549 ........................ القسم بمخلوقات عأيمة عل  حقيقة البمث 7 - 1الدرس ا ول:

 4550 ........................... بمي مشاهد القيامة وأهديد المكابين 15 - 8الدرس الثاني:

 4551 ................................ هالك الك ار السابقين والالحقين 19 - 16الدرس الثالث:

 4552 .......................................... لقطات من نشأ  ا نسان 24 - 20الدرس الرابع:

 4552 .................... إشارات عن ا رض وأسخيرها لإلنسان 28 - 25الدرس الخامس:

 4552 ....................... بمي أهوال النار المماا فيها الك ار 34 - 29الدرس السادس:

 4553 ....................... عدا هللاالا الك ار واعااارهم يوا القيامة 37 - 35الدرس السابع:

 4553 ................................ ع ه و مف الك ار يوا القيامة 40 - 38الدرس الثامن:

 4553 ............................ لقطات من نميم المؤمنين في ال نة 45 - 41الدرس الااسع:

 4553 ............................................ أهديد الك ار في الدنيا 47 - 46الدرس الماشر:

 4554 ....................... عناد الك ار فال ين ع ممهم حديث 50 - 48الدرس الحادي عشر:

 4555 .................................................. ال هء الث الثون من سور  الن بإ إل  سور  الن اس

 4555 ....................................................................... ات ال هء الثالثينأهم مو وع

 4558 .............................................................. ( سور  الن بإ مكي ة وآياأها أربمون78)

 4558 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4560 ............................................................... [40إل   1( :اآليات 78]سور  النبإ )

 4560 ... أساؤل الك ار عن يوا القيامة والرد عليهم وبيان جهاء المؤمنين وعقوبة الكافرين

 4560 ................................... أهديد الك ار المنكرين للنبأ المأيم 5 - 1الدرس ا ول:

 4560 ..................................... أاهللايرهم ببمي نمم هللا عليهم 16 - 6الدرس الثاني:

 4564 ............................. من مشاهد يوا القيامة ن خ الصور 20 - 17الدرس الثالث:

 4565 ................................ لقطات من عااا الك ار في النار 30 - 21الدرس الرابع:

 4565 ............................ لقطات من نميم الماقين في ال نة 36 - 31الدرس الخامس:

 4566 ................................ ا هللاالا يوا القيامة إا بإذن هللا 38 - 37الدرس السادس:

 4566 .......................................   للن ا  من ذلك اليوادعو 40 - 39الدرس السابع:

 4568 ................................................ ( سور  الناجعات مكية وآياأها ست وأربمون79)

 4568 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4569 ..................................................... [46إل   1( :اآليات 79]سور  الناجعات )

القسم ببمي المخلوقات  عل  إمكانية اآلخر  وجهاء فرعون  والنأر في المخلوقات 

 4569 ..................................................................................للوصول إل  الخالق

 4569 ....................................................... القسم بمخلوقات عأيمة 5 - 1الدرس ا ول:

 4570 ........................... الراج ة والرادفة وخسار  الك ار فيها 14 - 6الدرس الثاني:
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 4571 ...............................لقطات من طغيان فرعون ودماره 26 - 15الدرس الثالث:

 4574 ....................................... من آيات هللا في السماء وا رض 27الدرس الرابع:

ما بمد الطامة الكبرى وص ات ال ائهين وص ات الخاسرين 41 - 34الدرس الخامس:

 ....................................................................................................... 4576 

علم الساعة خاص باهلل وقدومها م اجئ  ومهمة الرسول 46 - 42الدرس السادس:

 ....................................................................................................... 4578 

 4581 ................................................... ( سور  عبس مكي ة وآياأها ثناان وأربمون80)

 4581 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4582 ......................................................... [42إل   1( :اآليات 80]سور  عبس )

 4582 ......................... وبيان جهاء ا نسان يوا القيامة والنأر في الكون عااا للنبي 

 4582 مساوا  في ا سالاحادثة الرسول مع ابن أا مكاوا وأهمية ال 16 - 1الدرس ا ول:

 4585 .................................................................. أهمية المساوا  في ا سالا

 4595 ................ أاهللاير ا نسان بأصله وأكريمه ورعاية هللا له 23 - 17الدرس الثاني:

 4596 ....................... رعاية هللا لإلنسان والحيوان في الطماا 32 - 24الدرس الثالث:

 4598 ......... في الصاخة وجوه مس ر  مسابشر  ووجوه ممابة 42 - 33الدرس الرابع:

 4600 ................................................ ( سور  الا كوير مكي ة وآياأها أسع وعشرون81)

 4600 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4600 ....................................................... [29إل   1( :اآليات 81]سور  الاكوير )

 .................................................. 4600الاأهللايد عل  القيامة بالقسم وصدق الرسول 

 4601 ............................................... لقيامةمن مشاهد يوا ا 14 - 1الدرس ا ول:

 4605 ................................... القسم ببمي المأاهر الكونية 18 - 15الدرس الثاني:

 4606 ................................... من ص ات جبريل عليه السالا 21 - 19الدرس الثالث:

 4606 ............ رد اأهامات الك ار للرسول وإثبات حقيقة الوحي 27 - 22الدرس الرابع:

 4607 ......................... القرآن هدى لمن يريد ااساقامة والهداية 28الدرس الخامس:

 4607 .....................................الهداية بيد هللا يهبها لمن يطلبها 29الدرس السادس:

 4609 .................................................... ( سور  اان طار مكي ة وآياأها أسع عشر 82)

 4609 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4609 ...................................................... [19إل   1( :اآليات 82]سور  اان طار )

 4609 ..................... امة  وجهاء الطائمين  والماصينالقسم ببمي المخلوقات  ثبات القي

 4610 ..................................... بمي مشاهد القيامة في الطبيمة 5 - 1الدرس ا ول:

 4611 ............................. ي خلق هللا لهعااا ا نسان وال ماد ف 8 - 6الدرس الثاني:

 4615 .............. الرقابة عل  ا نسان وافاراق ا برار عن ال  ار 16 - 9الدرس الثالث:

 4616 ...................... ع ه الناس وا مر هللالهول يوا الدين و 19 - 17الدرس الرابع:

 4617 ................................................ ( سور  المط   ين مكي ة وآياأها ست  وثالثون83)

 4617 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4618 ..................................................... [36إل   1( :اآليات 83]سور  المط  ين )

 4618 .................................................. الحرا عل  المط  ين وجهاء ا برار وال  ار

 4618 ........................................ ذا المط  ين ومأاهر الاط ف 6 - 1درس ا ول:ال

 4621 ............... عااا الك ار في النار وبمي جرائمهم في الدنيا 14 - 7الدرس الثاني:

 4623 ................................. صور من نميم ا برار في ال نة 28 - 18:الدرس الثالث

من جرائم الم رمين  د المؤمنين في الدنيا واخاالف الموقف  34 - 29الدرس الرابع:

 4625 ......................................................................................... يوا القيامة
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 4627 ...................................... ماذا وعد هللا أمال  المؤمنين في القرآن المكي  ؟

 4629 ............................................ ( سور  اانشقاق مكي ة وآياأها خمس وعشرون84)

 4629 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4630 ..................................................... [25إل   1( :اآليات 84]سور  اانشقاق )

 4630 .................. أهوال قياا الساعة  وهللاي ية حساا الناس وموقف المكابين من ا يمان

 4630 ....................................... بمي مشاهد الكون في اآلخر  5 - 1الدرس ا ول:

هللاد  ا نسان ومالقاأه له من يأخا هللااابه بيمينه ومن يأخاه وراء  15 - 6الدرس الثاني:

 4631 ................................................................................................ ظهره

 4633 ................ القسم بمشاهد الكون عل  أغيير أحوال الناس 19 - 16الدرس الثالث:

 4634 منين الصالحينلوا وعااا الك ار لمدا إيمانهم وثواا المؤ 25 - 20الدرس الرابع:

 4636 ................................................ ( سور  البروج مكي ة وآياأها ثناان وعشرون85)

 4636 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4637 ........................................................ [22إل   1( :اآليات 85]سور  البروج )

 4637 ........................................................... قصة أصحاا ا خدود والامقيب عليها

 4637 ............................................... سم بمخلوقات عأيمةالق 3 - 1الدرس ا ول:

 4638 ............... جريمة أصحاا ا خدود في حرق المؤمنين بالنار 9 - 4الدرس الثاني:

 4641 ..... م ون ا  المؤمنين وفوجهم بال نةحرق الك ار في جهن 11 - 10الدرس الثالث:

أمقيبات عل  قصة أصحاا ا خدود،من ص ات هللا وهالك الك ار  18 - 12الدرس الرابع 

 4642 ............................................................................... ثم أاوال  الامقيبات

 4644 .................................................. دروس وعبر من قصة أصحاا ا خدود

 4652 ..................................................... ( سور  الطارق مكي ة وآياأها سبع عشر 86)

 4652 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4652 ....................................................... [17إل   1( :اآليات 86]سور  الطارق )

 4652 ............... القسم ببمي المخلوقات   ثبات أكليف ا نسان وأنه محاسب يوا القيامة

 4652 ............................ القسم بالطارق عل  الحافظ عل  الن س 4 - 1الدرس ا ول:

 4653 ....................................... خلق ا نسان من الماء الدافق 7 - 5الدرس الثاني:

 4655 ...................................... هللا يبمث ا نسان يوا القيامة 10 - 8الدرس الثالث:

 4655 ............ القسم با رض والسماء عل  جدية حقيقة البمث 14 - 11الدرس الرابع:

 4656 .................................... أهديد الك ار بالمااا القادا 17 - 15الدرس الخامس:

 4658 ...................................................... ( سور  ا عل  مكي ة وآياأها أسع عشر 87)

 4658 ................................................................................  أهم مو وعات السور

 4659 ........................................................ [19إل   1( :اآليات 87]سور  ا عل  )

 4659 .............................. ا مر باسبيح الخالق  عل  نممه المأيمة الاي منحها لإلنسان

 4659 ................................ أسبيح هللا وا رشاد إل  بمي أفماله 5 - 1الدرس ا ول:

 4666 .................. بشرى للرسول باك ل ربه ح ظ القرآن في قلبه 7 - 6الدرس الثاني:

 4667 .................................. هللايف هللاان الرسول صل  هللا عليه وسلم في هللال أمره?

 4674 .... ا مر بالااهللاير وجهاء من ا ينا ع بالاهللارى ومن ينا ع بها 15-9الدرس الثالث:

 4675 ..................... ذا طالبي الدنيا مع أن اآلخر  خير وأبق  17 - 16الدرس الرابع:

 4675 ................................ عراقة الدعو  ووحد  الرسالة 19 - 18الدرس الخامس:

 4677 ................................................ ( سور  الغاشية مكي ة وآياأها ست  وعشرون88)

 4677 ................................................................................. أهم م ض عات الس  ة

 4677 ....................................................... [26إل   1ات ( :اآلي88]سور  الغاشية )

 4677 ................... الحديث عن يوا القيامة وجهاء الكافرين والمؤمنين  والنأر في الكون
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الوجوه الخاشمة الممابة والناعمة بمي مشاهد يوا القيامة  16 - 1الدرس ا ول:

 4677 ............................................................................................. المنممة

 4680 .............................. دعو  للاأمل في آيات هللا في الكون 20- 17الدرس الثاني:

 4681 ................ ب الرسول الااهللاير وأهديد الك ار بالماااواج 26 - 21الدرس الثالث:

 4683 ............................................................. ( سور  ال  ر مكي ة وآياأها ثالثون89)

 4683 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4684 ........................................................ [30إل   1( :اآليات 89] سور  ال  ر )

 4684 ....القسم ببمي المخلوقات وعقوبة الطغا   وطبيمة ا نسان  وجهاء الن س المطمئنة

 4684 .............................. القسم ببمي المخلوقات لبيان أهمياها 5-1الدرس ا ول :

 4685 ............................................. ااعابار  بإهالك الطغا  14 -6الدرس الثاني :

 4687 ............................................. طبيمة ا نسان الكافر  16 -15الدرس الثالث :

 4687 ............... طبيمة ا نسان الكافر الاكالب عل  حطاا الدنيا 20 -17الدرس الرابع :

 4688 .............................. أهوال يوا القيامة وجهاء الكافر 26 -21الدرس الخامس :

 4689 .......................................... جهاء الن س المطمئنة 30 -27الدرس السادس :

 4691 ............................................................ ة وآياأها عشرون( سور  البلد مكي  90)

 4691 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4691 ........................................................... [20إل   1( :اآليات 90]سور  البلد )

 4691 .......... القسم ببمي المخلوقات وبيان طبيمة ا نسان  وجهاء المؤمن وعقوبة الكافر

 4691 .......... القسم بمكة والرسول والاوالد عل  هللابد وأمب ا نسان 4 - 1الدرس ا ول:

 4693 ....................... ا نكار عل  بمي أصرفات ا نسان المالية 7 - 5الدرس الثاني:

 4693 ................................ أاهللاير ا نسان ببمي نمم هللا عليه 10 - 8الدرس الثالث:

دعو  الناس اقاحاا المقبة وأوجيههم إل  البال والن قة والصبر  18 - 11الدرس الرابع:

 4694 ............................................................................................ والرحمة

 4697 ................... الك ار أصحاا المشأمة في النار الموقد  20 - 19الدرس الخامس:

 4699 .................................................. ( سور  الش مس مكي ة وآياأها خمس عشر 91)

 4699 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4699 ....................................................... [15إل   1( :اآليات 91]سور  الشمس )

 4699 ................... القسم بالشمس والقمر وغيرهما  وبيان طبيمة ا نسان  وعقوبة ثمود

 4699 ................ القسم بمشاهد هللاونية عل  طبيمة الن س ا نسانية 6 - 1الدرس ا ول:

 4701 ......................... طبيمة الن س ا نسانية ودعو  لاههللاياها 10 - 7الدرس الثاني:

 4703 .................................... إهالك ثمود بسبب عقر الناقة 15 -11الدرس الثالث :

 4705 .................................................. ( سور  الليل مكي ة وآياأها إحدى وعشرون92)

 4705 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4705 ........................................................... [21إل   1( :اآليات 92]سور  الليل )

 4705 ................................ القسم ببمي المخلوقات وبيان نا ية سمي ا نسان وجهاؤه

 4705 ................................. القسم بالليل والنهار والاهللار وا نث  3 - 1الدرس ا ول:

سمي الناس شا  مخالف وص ات المؤمنين ا ي ابية وص ات  21 - 4الدرس الثاني:

 4706 ......................................................................................الك ار السلبية

 4710 ................................................... ( سور  الض ح  مكي ة وآياأها إحدى عشر 93)

 4710 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4711 ....................................................... [11إل   1ات ( :اآلي93]سور  الضح  )

 4711 ......................... وعدا الاخلي عنه القسم ببمي المخلوقات عل  أكريم الرسول 
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  ... 4711م ولن ياخلَّ عن رسوله القسم ببمي المخلوقات أن هللا ل  5 -1الدرس ا ول :

  ................................. 4712بمي نمم هللا أمال  عل  رسوله  8 -6الدرس الثاني :

  ....... 4713ذهللار نمم هللا عل  الرسول الوصية باليايم والسائل و 12-10الدرس الثالث :

 4714 .............................................................. ( سور  الش ر  مكي ة وآياأها ثمان94)

 4714 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4714 .......................................................... [8إل   1( :اآليات 94]سور  الشر  )

 4714 .............................................................. وأمره بالمباد   شر  صدر النبي 

 4717 ................................................................ ة وآياأها ثمان( سور  الا ين مكي  95)

 4717 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4717 ............................................................ [8إل   1( :اآليات 95]سور  الاين )

 4717 ........ نممة هللا أمال  بالاين والهياون  وأهمية أمكنة المباد  القديمة  وطبيمة ا نسان

 4720 ....................................................... ( سور  الملق مكي ة وآياأها أسع عشر 96)

 4720 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4723 ........................................................................... أهمية الوحي وأثره

 4725 .......................................................... [19إل   1( :اآليات 96]سور  الملق )

 4725 ............. ا مر بالقراء  والكاابة واغارار ا نسان بالنمم  وموقف الك ار من الرسالة

 4726 ................................................................. بدء الوحي 5-1الدرس ا ول :

 4731 ........................... طبيمة ا نسان الكافر الطالبطر عند النمم 8-6الدرس الثاني :

 4731 ............................... موقف الك ار من الدعو  ا سالمية 18 -9الدرس الثالث :

 4732 .............................. ا مر بالس ود للرحمن وممصية الك ار 19الدرس الرابع :

 4734 .............................................................. ( سور  القدر مكي ة وآياأها خمس97)

 4734 ................................................................................  أهم مو وعات السور

 4734 ............................................................ [5إل   1( :اآليات 97]سور  القدر )

 4734 ............................................................... نهل القرآن ليلة القدر وبيان فضلها

 4738 .............................................................. ( سور  البي نة مدني ة وآياأها ثمان98)

 4738 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4738 ............................................................ [8إل   1( :اآليات 98]سور  البينة )

 4738 .................... وجهاء المؤمنين والكافرين  اخاالف أهل الكااا حا  جاء الرسول 

لهلة مدني ة وآياأها ثمان99)  4746 ............................................................ ( سور  اله 

 4746 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4746 ..........................................................[8إل   1( :اآليات 99]سور  الهلهلة )

 4746 .............................................................. ة وحساا الناسعالمات يوا القيام

 4749 ................................................ ( سور  الماديات مكي ة وآياأها إحدى عشر 100)

 4749 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4749 .................................................... [11إل   1( :اآليات 100]سور  الماديات )

 4752 ................................................. ( سور  القارعة مكي ة وآياأها إحدى عشر 101)

 4752 ................................................................................ عات السور أهم مو و

 4752 ..................................................... [11إل   1( :اآليات 101]سور  القارعة )

 4752 ................................................. أهوال القيامة وأماراأها وميهان الحساا فيها

 4755 ............................................................ ( سور  الاكاثر مكي ة وآياأها ثمان102)

 4755 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4755 ........................................................ [8إل   1( :اآليات 102]سور  الاكاثر )

This file was downloaded from QuranicThought.com



 4895 

 4755 .......................................................... الا اخر في الدنيا والسؤال عن ا عمال

 4759 ........................................................ [3إل   1( :اآليات 103]سور  المصر )

 4759 ............................................................................. أصول السماد  والشقاء

 4768 ............................................................ ( سور  الهمه  مكي ة وآياأها أسع104)

 4768 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4768 ........................................................ [9إل   1( :اآليات 104]سور  الهمه  )

 4768 ...................................................................... الطم ان المي اا للناس وجهاؤه

 4770 ............................................................. ( سور  ال يل مكي ة وآياأها خمس105)

 4770 ............................................................................. أهم مو وعات السور 

 4776 ......................................... رأي الشيخ محمد عبد  بطير أبابيل والرد عليه

 4780 .......................................................... [5إل   1( :اآليات 105]سور  ال يل )

 4780 ............................................................ قصة أصحاا ال يل وهللايف أهلكهم هللا

 4783 ............................................................. ( سور  قريش مكي ة وآياأها أربع106)

 4783 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4783 ......................................................... [4إل   1( :اآليات 106]سور  قريش )

 4783 ............................................................ منن هللا أمال  عل  أهل مكة المكرمة

 4785 .......................................................... ( سور  الماعون مكي ة وآياأها سبع107)

 4785 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4785 ...................................................... [7إل   1( :اآليات 107]سور  الماعون )

 4785 ................ اا هللال منهماالكافر المنكر ال هاء ا خروي والمنافق المرائي بممله وعق

 4788 ............................................................ ( سور  الكوثر مكي ة وآياأها ثالث108)

 4788 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4788 ........................................................ [3إل   1( :اآليات 108]سور  الكوثر )

  .............................................................................. 4788المنح الممطا  للنبي 

 4792 .......................................................... ( سور  الكافرون مكي ة وآياأها ست  109)

 4792 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4793 ..................................................... [6إل   1( :اآليات 109]سور  الكافرون )

 4793 .................................................................. البراء  من الكافرين وممبوداأهم

 4794 ...................................................... وجوا الم اصلة بين المسلم والكافر

 4797 ........................................................... ( سور  النصر مدني ة وآياأها ثالث110)

 4797 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4799 ......................................................... [3إل   1( :اآليات 110]سور  النصر )

  ................................................. 4799وا شار  لكمال الدين وموت النبي  فاح مكة

 4803 ........................................................... ( سور  المسد مكي ة وآياأها خمس111)

 4803 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4804 ......................................................... [5إل   1( :اآليات 111]سور  المسد )

 4804 ........................................................................... عقوبة أبي لهب وجوجاه

 4807 ......................................................... ة وآياأها أربع( سور  ا خالص مكي  112)

 4807 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4807 ..................................................... [4إل   1( :اآليات 112]سور  ا خالص )

 4807 .................................................................... الوحدانية أهم ص ات هللا أمال 

 4813 .......................... الرد عل  من ياهم السيد رحمه هللا أنه يقول بوحد  الوجود
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 4817 ............................................................ ال لق مكي ة وآياأها خمس ( سور 113)

 4817 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4817 .......................................................... [5إل   1( :اآليات 113]سور  ال لق )

 4817 ...................................................ااساماذ  باهلل من شر شياطين ا نس وال ن

  ........................................... 4825الرد عل  السيد رحمه هللا حول سحر النبي 

 4827 .............................................................. سور  الن اس مكي ة وآياأها ست  ( 114)

 4827 ................................................................................ أهم مو وعات السور 

 4827 ......................................................... [6إل   1( :اآليات 114]سور  الناس )

 4827 ....................................................... ااساماذ  باهلل من شر الوسواس الخناس
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